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 السمات العامة للنص القرآني وأثرها في بنية أجزائه 
 « مراعاة النظائر، بنية المحتوى، جو النص»

 م.د. عبد الناصر هاشم محمد الهيتي
 م.د. محمود شاكر ساجت

جامعة األنبار ـ كلية التربية للعلوم 
 اإلنسانية

 المقدمة
الددن س اوددانللا المه ددااظ الي  دد  لقددد رتددبد عاددداباد ال ددادترس نالداص ددرس ليددوب القب  دد   نا ا ددة 

آل دداد الهول ددي اددد ما  نالددن س  دص ددل حا الرددلا اعددر بوددلاي اله  رددب القب  دد   عي عادددابح    مددس  دد  عاددبا  
جا دددإل ااب دددا  ال ردددا   ليقدددب ي ال دددب    عب دددا م بيدددي ملدددهلة ا ددده دامظ الددددار  ليم دددب   ع ا مدددا ااص ل دددا 

ة ملاددت ايددم الم ددب    دد  الولدد  اقددد ما ناددا ربا سن ا ب  ددا امترالاحددا  دد   ددراااد م هي ددة  سن بيددي ملددهل 
 ناو ربا سن ع با ا ناتورة  سن بيي ن ي مس سن اي ال ملع ال ترب   سن ما علي  لم. 

ع ح    مدني    جي  صا ااح  علي المقاص ة ادرس م هيدا اله  ردباد  د   مدلل م هي دة  نرتردبا مدا 
ل ددااح  نمقاص ددااح   ناال ددا مددا  و ددبني  دد  اللدداا  نالالددد    للددلي بيددي اللددراخ الدددا ي  القب ددإل  دد  م ا

اللدراخ القب دإل لردص دلا  د  سا دد مدس  لدم.. عو سي ا دل يح  بيدي  -سدرا دا–لآل ة اله   دص ل حا  ن   دبني 
 دلي عاداصاد بدااب  نلملداد مدس ا ردد  مدت  اللراخ ال ي  ليوب  نابهما    اللماد ال امة  ردظ اال دا مدا 

د مس سثب ر رب    عظحاص  هائج صائ ة بيي ملهلة اعيري الوب القب     نعادبا  صنائدت اله  ردب ما لحنم اللما
 بيي ملهلة الدصا اد الومرة.

لنا نجدد س ظ مس المح  الهو رظ علي  نم الم ا رب الومرة ناعتحدا ا د ي مل دت  نعجدبات الها رقداد 
لهو  َّ علي ايم الم ا رب األ دبة الهد    همدد ا ال ميرة بيي م ب ااحا     ملل م هي ة مس القب ي ال ب    

 اصس الوب القب  د  لهه امدي ال حدل  ناهل دت سلدب ال عدل ناه يدلص المودا ج ال يمردة الهد  الده دا  د   دنا 
 الم ال مس ال عل.

عي اللددماد ال امددة  دد  الددوب القب  دد  رترددب    ددلات موحددا مددا ردداي بيددي ملددهلة ال دد ي  رمبابددا  
ا ب األ دديلارة المه ددد   ال حدداد سن مددا ردداي بيددي ملددهلة الممددملي  ر ورددة المعهددلة  الو ددائب  ناددبن  ال ددل 

  نما علي  لم  نل تدب   دنم اللدماد ن د لاة جم حدا  د  اعدل «  باظ المبرل ة»نجل الوب  ن لا  الوب 
معدن  الم عاد رمتي  نا ال عل  لنا صس در سي س هقد  ا دل ايدم اللدماد  نعصجدات ا مدحا اآل دب بيدي 

 ي ا عل    اعل   ب جد د عي اات اهلل ا الي.سمي س
  «المعهدددلة  نجدددل الدددوبمبابدددا  الو دددائب  ناوردددة »نلقدددد نادددت او هرددداص بيدددي ثدددال   دددماد  ددد   

ف احددا نال ددف ررددا  و دب الددداصس مددس  اللحددا علددي  دبَّ اقددمر رددي  ددمة مددس  دنم اللددماد اقدمددة او رب ددة ا  ن 
 رحدا  ودر  بيدي  مدلل م هي دة مدس القدب ي ال دب    ار   داالوب نااهوال سثب ا  رظ  نسبقدإل ردي اقدمدة اا رقد

سجدلات الدوب  مدت ا ده داا س ديلق المقاص دة ادرس الومدلل ع  احدا ا دب    ا دا لد  اد  د  اوردة مسثب ايم اللد
 ا س    دل اي القاصئ  لات ال ا ي موح  سن المهمبس الوااد  ناهلل س ال الهل ر  نالق لل. 
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 عي اوا   او هرداصاد  د  الدوب القب  د  نمبابدا  الو دائب .. الم عل األنل  مبابا  الو ائب
 رظ بيي الملهلة ال  ي   و    د  مس ا ري الل ودة الي  ردة سن المعلدواد ال د  ردة  مدت مدا لحدن س األ ردب س 

. ع  عي األمدب سا دد مدس  لدم نسبمد    حدل  بجدت علدي   داا بداا  وده   الدوب  [1]مس سثدب نا دف بيدي المهيقد 
نصات ال ودددات ال ددد ي   ادددي نصامدددا نصات اليفدددة الهددد   هدددالا الدددوب مدددس م ب ااحدددا نن ددد  الابدددد ا ريدددظ ن  مدددس 

 نسببا حا.
وددظ  رمددا  ع حددا  ددمة اي ددر   ددب القدداصئ المهمددبس نا  يددظ  ملددم احددا  دد  ج  هددظ مترددباد  س دديلارة ا م  

د الوعدل ال باد   ا د مس الل لل علي   اا ال الااد الهد  ا  دب دددن  اله دانص ادرس الم دب اد اعلدإل الابد
علددي ملددهلة الهوا دد  نالهودداا  اددرس ال ددي نال ددلت  ناددرس األجددلات ا مددحا مددت ا ددل ن دد  ا لددا ام ملبحددا 
الددوب.  حدد  اآلي  دد  علدداص الهدداثرب الددني  مدد رظ ال يدد  بيددي ال لئدد   ا االاددا مددس اورددة المعهددلة نا هردداص 

 مددحا ن دد   لددم الو دداا ال دداا ع   عي الم ددب اد الهدد  ا دد يحا نا حب ددا مقددبنت ى  ن ددلو علددي ا القحددا مددت ا
.  حدد  اهدداثب اددالمعهلة مددس درددل [2]الحرارددي الهبرر رددة نالحرارددي الم ول ددة مهمددية  رمددا اروحددا اامدداو اددد دا 

اددبن  م ددب اد م روددة  دد  مل ددت مددا اع رددظ  نمددس ثدد  اهدداثب م ددب اد س ددبة اهيددم الهدد  اددب د  مبابددا  ليو ددائب 
لددر ب ا ن عهل حددا  عي اورددة الددوب اه ددلي مددس بوا ددب  ن ددنم ال وا ددب الهدد  او ددت م هم ددةى بددس الو دداا الددني  

ا مت لقلا رس ابرر رة اه دة  نص ا مس درل    صنااط ابارمرة ا دد سجدلات ال رداي ا مدظ علدي ا دل   حد  
 .[3]ام   بيي ال ي  مائب مفا ب  ل مائب ال وا ب اله   هالا موحا الوب 

د مددس اللددماد ال امددة ليددوب القب  دد   ن دد  مددس الم ددا رب عي مبابددا  الو ددائب  ا ددي الددوب اللادددد ا دد
المحمددة الهدد   م ددس سي   همددد ا القدداصئ ليل ددلل علددي اعيرددي نا يرددي او هال دداد  دد  ال وددي الهبرر رددة ألجددلات 
الدددوب  ع ا مدددا الص دددر امترالاحددددا  ددد   مدددلل س دددبة  نالددددني   ددددن لددد  ا دددد اددددبات  رتردددب مدددس الهعيددددرالد 

اد لرلددر  هر ددة ا ددهالف اوددي المعهددلة ناللددراخ القب ددإل  علددإل  اددي  دد  نالمقاص دداد سي ايددم او هال دد
ااا ددة س مددا ليو دداا اله ددابي  الدددا ي  اددرس جمرددت بوا ددب الددوب   عي رددي  ددب  عهددلي  ددمورا بيددي   دداا 

  نادد ساداص الددرهلص  ا دي اللدامبائ  [4]   ي مس ري بومب  رظ بومدبا اا ردا لفردبم نم وردا  د  اللادر  اادظ 
ي  د  اللدظ   نادد   دلي ليلدلص  ريحدا  دمة  ا دة  ها دت سل اظحدا اهيدم اللدمة  ن دنا نا دف علي  نا الم و

نرترب    القب ي ال ب    ع  رتربا ما  بة ا  رب س  ه ااحاي عو    ل ظ نادد  نع ا ما  اقوا الو ب نجدد ا سي  
 .[5]ري ل  ة ا هربد اعلإل اللمة اله  رب ة لحنا اللراخ سن  اك 

 ل الوما ج الها رقرة اله  ال ف سثب  نم اللمة  ناآلي لوا ن ا  
 ََاَ ااَدح ْ  َ ر َئاد  َما َبِمي لْا َنَدداَخ ِاِحد  مَّدا َردا  لْا الم ملبة   س    جات     لص  الوعي اللظ ا الي  

   ن دد  44 اللمددب  ..َناَددَدا َلح ددْ  َ ددر َئاد  َمددا َرَلدد  لا . نجددات  دد  اللمددب اللددظ  34 الوعددي  اِددِظ َ ْلددهَدْحِل  نيَ 
  .51 اللمب  .. ََاَ ااَدح ْ  َ ر َئاد  َما َرَل  لااللمب س ما  

 َدددْلَا اَددْاِا  ر ددْي  َدْ ددد  ا َ دداِ ل  َبددس  دَّْ ِلددَحا َناد ددَل َّي ر ددْي  َدْ ددد  مَّددا الم ملبددة  ق   جددات  دد  الوعددي  
َنن  د رَددْر ر ددْي  َدْ ددد  مَّددا َبِميَددْر َن  ددَل َسْبيَدد   ِاَمددا    نجددات  دد  اللمددب  111 الوعددي  َبِميَددْر َن  ددْ  وَ   ْ َيم ددليَ 



                        مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب                        السمات العامة للنص القرآني وآثرها في بنية أجزائه 
 2202ـ لسنة  2العدد/

 

 
02 

َناادَّق دلْا  َدْلمىددا اد ْبَج  ددلَي ِ ردِظ ِعلَددي الي ددِظ ث د َّ اد ددَل َّي ر ددْي  َدْ دد  مَّددا َرَلددَ ْر    نجدات  دد  ال قددب   07 اللمددب   َدْ َ ي دليَ 
  .241 ال قب   َن  ْ  َو   ْ َيم ليَ 

 د   دلص  اللمدب « رلد لا» د   دلص  الوعدي  نا هرداص « بميدلا»ا هرداص   يلائي سي  لدال بدس  د إل
      اد الم ملبة   س  ؟. 

نجلاادظ   حدب ا دالت بوددد القددمات الدن س بوددلا ادصا دة المه دااظ الي  د   دد    داد ال هداق ال ل ددل.. 
 دد   ددنا ال ددلاق بددس  ددنم األمتيددة   ددلاق القدددمات ملجددل  نمتيددظ جددلاق ال ددادترس  - ا وددا–نلددرد  حموددا 

الم ددال الرددلا  اددي المحدد  سي  قددبس عجااددااح  لوددبة مدددة  ابيرددة الم ردداص الددني  عددس امددد م  دد  ا ددب ج ايددم 
 ااجاااد  نا ا ة بود القدمات لو بف مس  اللحا اآلا   

. نبدددرح  ادددالوب نامدددا  لدددمرظ المعددددثلي االومدددرة  نم دددب هح  اددداثب اللدددماد ال امدددة ليدددوب  ددد  1
م وي اللادد  مما   بجح  ايرال مدس  ائدب  اواحداا اداللالف بودد دددن  ال ميدة ا هالف لبخ اله  رب بس ال

 س ي ال الاة نالوقا  القدمات. -ن ل د –نبدا ا ان  ا علي بملا الوب رما ن ا انلم 
. او دهدول او دباح  الهعيريرددة ال دمللرة الهدد  ا حدب مددس  دالل اددباتاح  ليدوب ريددظ  بيدي اللددمة 2

م عل  ن   مبابا  الو ائب  نعي ا هي ر ممايعااح     اله  رب بوحدا  دال م دادة اله   دص حا     نا ال
    او االح.

. نبددرح  اقمددرة او هردداص سن اا تدداص و اعلددإل اللددراخ القب ددإل  علددإل اددي بيددي ملددهلة  ددراخ 3
 قدال   د   دلص  اللمدب   نال دلاق سي« رلد لا»الوب  نامرة الهل  ت  جات     ص  الهول ي    ا يري ا هراص 

    نم الللص  اوات بيي ما نات ال  دب ادظ بدس ال دالمرس  د  اآل دة الهد  ا دي  دنم  « رل لا»ظ  لع ما جات ال 
َردنََّق * َسَ َمس  َدهَِّق  ِاَلْجِحِظ   لَت اْلَ دَناِق  َددْلَا اْلِقَراَمدِة َنِاردَي لِي َّداِلِمرَس   نا دلا َمدا ر وده ْ  َاْ ِلد  لَي درل  قلل  

   ثد  ابهب در   داد ا ردد مدا بيدي ال دالمرس مدس اللبردد... علدي سي 25-24 اللمب   ...س اَدْ ِيِح ْ الَِّن َس مِ 
َناَدَدا ثد  ادال   -سي ر داص ادب ل لم دااحة ددالح  ددال الدن س مدس اد يح –ا هحر علي  رب   وت ال دالمرس 

  ثد    نا دلا َمدا ر وده ْ  َاْ ِلد  ليَ ي لح    سي ال لات بيي ما رل لا مس  رئااح  رما ارَلح ْ  َ ر َئاد  َما َرَل  لا
ح   مَّدا َردا  لا   سا  ظ انرب ال لإل    اآل داد الهد  ا دد ا  د  اللدظ اَدْد اَاَلَحدا الَّدِن َس ِمدس اَددْ ِيِحْ  َ َمدا َسْاوَدي َبدودْ

-44 اللمدب  ..ِمر د ح ْ  َ ر َئاد  َما َرَل  لا ََاَ ااَدح ْ  َ ر َئاد  َما َرَل  لا َنالَِّن َس ظََيم لا ِمْس َ   َوت َ ر  *  َ ْ ِل  ليَ 
  اددال  33 ال اثرددة  َناَددَدا َلح ددْ  َ ددر َئاد  َمددا َبِمي ددلا.  يمددا سصا  مقاص هحددا اال اثرددة الهدد  نص   رحددا [6] .. 57

 دد   ددلص  « رلدد لا» رحددا رددالاب    دد  ا هردداص « بميددلا» نسمددا اآل ددة الهدد   دد  ال اثرددة   ددالاب    دد  ا هردداص 
   ال    ي نبرظ اقمرة او هراص نلب قة اله يردي  الهد  ا همدد مماص دة الدوب ريدظ  ني اللادلف  د  [0]لمب ال

 ددن  اللراخ القب إل.
  .ناآلي  يوو ب    لهعيرالد اله  نص د بوح     الم ملبة   س   ليل لل علي ايم اللمة 

لملا قددة مددا  -اي ددظ بميددلا–  جددات  دد  ال ب دداي  دد  ا يرددي   ددة  ددلص  الوعددي   ن  مَّددر  ددنم اللددلص 
.  لا دف سي  دادإل ال ب داي لدل ف [4] ... 111 الوعدي  َناد دَل َّي ر دْي  َدْ دد  مَّدا َبِميَدرْ ا دم  ن دل اللدظ 

  ددبم بيددي ب الددة  دد  الددوب نلدد   قددا بوددد ددددن  اآل ددة  دد  اعتددظ   ددبج اوهر هددظ  ددنم ن دد  مبابددا  الو ددائب 
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لو ائب دا  د    داد اللدلص   نادد اقددا ا دي « بميدلا»لا قدة ل  دة   سي م«الملا قة»اله  ب  ب بوحا اممايف 
 د  « بميدلا» د  اللمدب ن« رلد لا»ايري ما جات     ص  الهول ي مدس القدبات  اللابردة الدارقدة و ده داا ل دظ 

ال اثردددة  امدددا  ل دددد  دددنم الملدددالة ن دددلدا. سمدددا  دددادإل مدددالك الهان دددي  قدددد ب دددب بوحدددا اممدددايف  ا دددهدبات 
  ام ودي ا ده مال مدا  لدهدبرظ ل دظ ال مدي  د   دلص  الوعدي مدس الو دائب  [4]س المل  رس الهوا إل    ري م

نل ددظ ال لددإل  دد   ددلص  اللمددب مددس الو ددائب  ناددد  ا   ددادإل مددالك الهان ددي ال مددي  اددة   ا دده مي س دديلق 
اادمددات  ددنرب سايددإل اآل دداد الهدد  نص   رحددا ل ددظ ال مددي  دد   ددلص  الوعددي  نرددنلم   ددي  دد   ددلص  اللمددب 

  نااادمدات [17]د ا  بج اوهر ة       قد ن ف نجظ الهوا إل    اآل هرس  نب د الدلاص  و  وا دإل نا 
  نلددد   دددب  ل دددظ [11]نم دددهقااظ نص   ددد   دددلص  الوعدددي عدددددة ب دددب  مدددب « ال مدددي»الددددار   قدددلل  عي ل دددظ 

مدداص رددي نم دهقااظ  رحددا  مددد مددباد   « ال لددإل»ال لدإل  رحددا ال هددة  سمددا  دد   دلص  اللمددب  قددد نص  ل ددظ 
 ا ه مال موا  ا لال ه مال ال اا ليم ب اد    ري  ب. 

نل ددس و  قددا ال عددل بوددد  ددنم الوقاددة  اددي  م ددس الددن اق  دد  الهعيرددي علددي سا ددد مددس  لددم  ع  
 م س لو د اللائي سي  لال  لما ا  مدر  دلص  الوعدي اال داع ال مدي ناللمدب اال داع ال لدإل  سو  م دس 

 ال  د؟ 
ظ ا مدد  ال عددل  دد  الدصا ددة الومددرة. ن م ددس سي   دداق ادداآلا .. عي ل ددظ ن ددنا  دد ال نجرددظ عجااهدد

ال مي مس درل م وام اليفلي الدار   ل األ لدإل  د   دراخ  دلص  الوعدي  نل دظ ال لدإل  دل األ لدإل  د  
نق  نمودظ  دمرر الباديددة عي  س ددي ال مدي  د  اليفدة  الدْد    اللمدب.  حدل   هدبخ بدس ال لدإل ام داي  ارقدة ع 

.  حددل بدداا  دددل بيددي العبرددة نالدددسق نالمتددااب   ني الو ددب علددي  ددلع ال مددي  رددبا ردداي سن اددبا  [12] َدْ م يَددة 
. نال لدإل  د  [13]  رل ا سن س بن ا  سما ال لإل    رظ م وي الم ال ة نالمدباس  ناردي  دل مدا   دي ا اصددة

 دداا   دد  األبمددال  او دده مال القب  دد   رمددا  ددبة رترددب ممددس  حدده  اددال بنخ اددرس سل اظددظ  سي ال لددإل رترددبا مددا
  ن د   دلت [15]  نلقد  بخ  ادإل ال ب اي ارس م وي ال  يرس  قال   ال مي سبد  مدس ال لدإل [14]اللرئة 

 ددنم ال ددبنخ الدارقددة اددرس ال  يددرس  م ددس اددبات  او دده مالرس  دد  رددي  ددب مددس جحهددرس  سمددا ال حددة األنلددي  
الددد نق  نا ا ددة بودددما  ددبة س حددا اددنرب  لددلص  الوعددي  يمددف القدداصئ  رحددا س حددا م ددعل ة االعبرددة نال مددي 

 امهواي اهلل ا الي بيي ب ا م اما   بم لح  ن رام مس األبمال نالعبف نالمحس نالمواباد 
  رددنرب  دد  ال دددت امهوا ددظ بيددرح  امحوددة الببدد   ن دد  المحوددة األلمدد  اعرددا  الم ددال رس   ددناك   -

َبد ليَ َنَل  ددْ  ِ رَحددا َجَمدداَل ِدددرَس ا بِ ع ددلَي َنِدددرَس َاْلدد  قللددظ 6 الوعددي     َِدددرَس ا بِ ع ددلي  سي ابج ددلي مددس
  نو ا  دي دبردة الببدا  نساودامح  [16]  سي ا بجل حا االفدا  علي المببديَنِدرَس َاْلَبد ليَ البب  ملات  ن

 نعايح      نا ال مي.
ي اَديَدد  لَّدْ  َا  ل  دلْا اَاِلِفردِظ َنَاْعِمي  َسثْدَقاَل  ْ  ِعلَ ن نرب محوة اله اص  بس لب   ال ب الا اة الدناق  -

 دد ب اببددلي ال  سي المددات ا ددبال ظ ن ِ رددِظ ا ِلددرم ليَ    ناللددظ س مددا  دد  الببدد  0 الوعددي  ِعوَّ ِاِ دد   األَ   دددِ 
 [.10 رظ  ناا  ]
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لْا َن  دَل الَّدِني َ د ََّب اْلَ ْعدَب لِهَدْار ي  ن نرب محودة المدرد نمحودة الفادد نا ده باج العيد  نالي لد   -
  .14 الوعي   ...ِمْوظ  َلْعمىا َلبِ ًّا َنَاْلَهْ بِج لْا ِمْوظ  ِدْيَرةى اَدْيَ ل ل َدَحا

  مدس  مديظ   سي مدس َناَدَبة اْل  ْيَم َمَلاِ َب ِ رِظ َنلَِهْ هَدف لْا ِمس َ ْمِيظِ ن نرب محوة اله اص  ال عب ة  -
 [.14  ة ص اظ ابرلاحا ليه اص  ]

ال مدددي  علددديس اومهوددداي ادددالو   علدددي م ال دددة ال قردددد  نالهلدردددد    دددرب نبوددددما  وهقدددي اللدددراخ مددد -
   سي   ددد   ددد رح   ددد  46 الوعدددي  َسْن  َْا  دددَن  ْ  ِ ددد  اَدَقيْدددِ ِحْ  َ َمدددا   ددد  ِام ْ ِ دددلِ سَ نالمحدددس س مدددا  قدددال  

 [.14الم ا ل نااهفالح  احا    س  اص   نا اصااح ]
نليدد ح   -ا ددي اعب محددا– لددي ناا ددا  ال مددب ن ددنرب محوددة اا ددا    الموادددي و دده الل ال -

َنِمددس ثََمددَباِد الوَِّ رددِي َناأَلْبوَدداِق اَدهَِّ ددن نَي ِمْوددظ  َ ددَ بىا الددب خ العلددس  سي الا دداا الارددإل مددس محوددة اللصابددة  
 َ ات لِيوَّددددداسِ َ ْ دددددب ج  ِمدددددس ا ا ل َِحدددددا َادددددَباَق ْمْ َهِيدددددَا َسْلَلا  دددددظ  ِ ردددددِظ ِاددددد   ناللدددددظ 60 الوعدددددي  َنِصْ اىدددددا َدَلدددددوىا

    ن   اآل ة ايمرف لموابة األ ن ة.64 الوعي 
ث    رس دبرة الوعي نبميدظ الدد نق ن ود دهظ ال د  دة الهد  ا ميحدا  د  ارلاحدا اداللال نسد داا  -

 ِب َنِممَّدا  َدْ ِبا دليَ َنَسْنَدي صَْاَم ِعَلي الوَّْعِي َسِي ااَِّ ِني ِمَس اْلِ َ اِل اد ر لاىا َنِمَس ال َّد َ نسا ال مهلان ة مهوا قة  
  .64-64 الوعي  ث  َّ ر ِي  ِمس ر ي  التََّمَباِد  َاْ ي ِ       َي صَا ِم   ل الى * 

 ثدددد   مددددهس اهلل بيددددي الم ددددال رس اه مددددري ا مددددح  بيددددي ا ددددل  دددد  الددددب خ  سي ال مددددي ن هاجددددظ  -
 َِنالي ظ  َ مََّي اَدْ َم  ْ  َبَيي اَدْ ل  ِ   اْلب ْ خ  01 الوعي.  

ن د  المتدي الممدبنق لآللحدة الهد  ا  دد مددس  ني اهلل ادبة م دا ب ال مدي  ع  ا دهق  المتدي مددس  -
 دال ب رد     ادد ما   مي ن وهج ا د ن  اا  ناآل ب سا   و  قدص بيي ال مي نو اا هاج.

 ثددددد   ردددددب ا دددددد  لدددددم محودددددة اودددددات ال ردددددلد مدددددس الادددددرس  نمحودددددة الفدددددلل نالولدددددرج  نمدددددا ساددددد ظ  -
 ََل    م س اد ر لِا  ْ  َ َ وىا َنَجَ َي َل    م س ج ي دلِ  األَ ْدَ داِا اد ر لاىدا َاْلدَهِ ْ ل َدَحا َنالي ظ  َجَ ي...   نمحودة  دوت األثدا
  َنِمْس َسْ َلاِ َحا َنَسْناَاصَِ ا َنَسْاَ اصَِ ا َسثَاثىا َنَمَهابىا ِعَلي ِدرس  47 الوعي.  

 .َنَ َبااِرَي اَِقر    اَْاَ    ْ لعبق ث   وابة العد د نالدصنع ن   مس  واباد ا -
نلمددا سصا  سي  عددتح  بيددي الهملددم ا حددد اهلل نبدددا  قمددظ ادد ظ لحدد  الددوقل لي حددل  ناأل مدداي  -

 الوعددي   َنوَ َا  ل  ددلْا َرددالَِّه   َدَقَمددْر َاْلَلَحددا ِمددس اَدْ ددِد اد ددلَّ   َس َ اثىددااإددددة المددواباد ن دد  الفددلل نالولددرج 
42.  

للص   نرب ري  نم الو   م هم ة  د  القب دة الهد  ساددخ اهلل بيرحدا الو مدة نالدب خ  ن    حا ة ال -
  ا م س ر ي  َمَ اي   .112 الوعي  ...َنَ َبَق الي ظ  َمَتالى اَدْب َةى َراَ ْر  ِمَوةى ْمْاَمِئوَّةى  َْااِرَحا ِصْ اد َحا َصَادى

 هح  ن   محوة المرد...ن ه  الوب انرب س عاق الل ر ن   الن س ابهدنا    محو -
ا ددد  دددنا ال دددب  اللدددب ت لي ورددة الهددد  اوددده    دددنا الددوب  نمدددا ل ِمدددَف  رحدددا مددس العبردددة  ددد  األبمدددال 
نالمواباد نالمحدس نظحدلص جدل العبردة نالدد نق الهد  اه دال  مدت الم دب اد الهد  ظحدبد بيدي اللداف  د  

رددب مبئرددة اددباط سجددلات الددوب  ا مددحا  ودداك  رللددا ا  ه ددرس لوددا ا دد ي و  ق ددي ال ددم  سيال ورددة ال دد يرة  
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ادد  ل  نسي  ودداك   امددا  ع دد  األجددلات نالهباررددإل نا هردداص الم ددب اد مددس الدددا ي لر  يحددا ادد ال ظددا با 
 مهوا قا اهوا إل  رظ او هراصاد ناهقااي  رظ الو ائب  اما  و ت بس ريرة الوب.

ا الج امدرة  ا دة  امدرة اا دا  سما  لص  اللمب   هقد محا  و ت بس مل لبحا ناورة معهلا ا   ح  
األنلرددات نال دد  ات مددس  ني اهلل ا ددالي ن   امددرة ا ددد مددس ر ددائب اللددرئاد الهدد    لدد حا ال  ددب  ن دد  ر رددب  

ددْبَك َل  ْيددَ  َبِ ددر َ اااددباك ادداهلل  الددني  ددل ال يدد  ال  ددر       يمددا را ددر اللددلص  الددرب 13 لقمدداي  ِعيَّ ال  
 ب دددددددددددددددددب بودددددددددددددددددظ اي دددددددددددددددددظ ال لدددددددددددددددددإل الدددددددددددددددددني  دددددددددددددددددل  احدددددددددددددددددنا اللدددددددددددددددددراخ ال دددددددددددددددددال  و جدددددددددددددددددبا سي

   األبمال اللرئة. لقد نص  ل دظ ال لدإل  مدد مدباد  -رما اقدا–س ب مس ال مي  نرتربا ما  له مي 
  دددددددددد   ددددددددددنا الددددددددددوب  ن ددددددددددنا او دددددددددده داا جددددددددددات موا دددددددددد ا ليمعهددددددددددلة  ننص د  ددددددددددنم األل دددددددددداع  دددددددددد  

 .[27]احا  اا  ام وي ال بكثالثة ملالس مس الوب  ن   ري مللس اب  مقهب ة اي ظ ال ي  الني  ل     را
سما المللس األنل     د سي سمب اهلل ا الي   رظ ادإبالي الهلدردد نب دا   اهلل ندددم م يمدا لدظ الدد س  

   جدات ا ده داا ل دظ ال لدإل مقهب دا اي دظ 15 اللمدب   َاْب  د نا َما ِاْئه   م س   ن ِظِ ن د  الم بررس اقللظ 
  24 الو دي  ِظ   لَت اْلَ دَناِق  َددْلَا اْلِقَراَمدِة َنِاردَي لِي َّداِلِمرَس   نا دلا َمدا ر وده ْ  َاْ ِلد  ليَ َسَ َمس  َدهَِّق  ِاَلْجحِ ال ي  
  سي اري لمس رلدإل  درئة ال دبك  خ جدلات مدا رلد هظ مدس [21]  و  اح  الم بررس َنِارَي لِي َّاِلِمرسَ  قللظ 

 .[22] نم اللرئة
  الم بررس ابرات   ا  ات مس  ني اهلل  ناادمئلا  ايدلاح  ع ا نالمللس التا    جات ا د  رب اا ا

َنلَددْل َسيَّ لِيَّددِن َس ظََيم ددلا َمددا ِ دد  اأْلَْصِ  َجِمر ىددا َنِمتْديَددظ  َمَ ددظ  َو ْدهَددَدْنا اِددِظ ِمددس   ددلِت  رددب اهلل نددددم   قددال ا ددد ا  
-40 اللمدب  ..َناََدا َلح ْ  َ در َئاد  َمدا َرَلد  لا*  ْ  َ   ل  لا َ ْعَهِل  ليَ اْلَ َناِق  َدْلَا اْلِقَراَمِة َناََدا َلح   م َس اليَِّظ َما لَ 

  [23] ن د  الم دبرلي  َنَلْل َسيَّ لِيَّدِن َس ظََيم دلا   ن قهبي  وا ل ظ ال لإل اي ظ ال ي  س ما     اللظ 44
   دا لح   رئاد  ارئهح  اله  ارهل ل ا ن   ال بك.

  ا دد المدللس التدا   اقيردي  نادد نص   ردظ ل دظ ال لدإل ثدال  مدباد  مدبارس نالمللس التالل  ن اا
جددات ام وددي رلددإل اللددرئاد  نمددب  ام وددي رلددإل األمددلال ناألنو   ناروحمددا اقااددي نا ددا د  دد  الي ددظ ارددب 

وَدَة  َِإَ ا َمدَّ اْاِ َلاَي   بٌّ َ َبا َا ث  َّ ِعَ ا َ لَّْلَوام   ِْ َمةى م وَّا اَ ااا  ن لم اللظ  اَل ِع ََّما س ناِره ظ  َبَيي ِبْي   اَدْي ِ دَ  ِ هدْ
ح   مَّدا َردا  لا َ ْ ِلد  ليَ *  َنَلِ سَّ َسْرتَدَب  ْ  َو  َدْ َيم ليَ   ََاَ دااَدح ْ  َ در َئاد  *  َاْد اَاَلَحا الَِّن َس ِمس اَدْ ِيِحْ  َ َما َسْاَوي َبدودْ

َسَنلَددْ   َدْ َيم ددلا َسيَّ اليَّددَظ *  ت َ ر ِمددر د ح ْ  َ ددر َئاد  َمددا َرَلدد  لا َنَمددا   دد  ِام ْ ِ ددلِ سَ َمددا َرَلدد  لا َنالَّددِن َس ظََيم ددلا ِمددْس َ دد  َو 
ح   مَّا َرا  لا َ ْ ِل  ليَ     قللظ 52-44 اللمب  .. َدْ ل ط  الب ْ َخ ِلَمس َ َ ات َن َدْقِدص    قااي اللدظ  َ َما َسْاَوي َبودْ

 َا َرَل  لا ََاَ ااَدح ْ  َ ر َئاد  م سي لد  ادو  ح  األمدلال ناألنو  الهد   دللح  اهلل  رحدا  د  ع  دائح  مدس جدلات  
اللددرئاد الهدد  رلدد ل ا  سي مددا ساوددي بددوح  مددا رلدد لم مددس مهدداع الددد را مددس المددال نالللددد  بددس   ددت جددلات مددا  

م دااحهح  . ث  اعلل ال ااق علدي م دبر  ال دبق   ل د ح  ادال ي  ل[24]رل لم مس جب مة ال بك نال ي 
  سي م ددبرل ال ددبق  نادددا ن ددا ال يدد  ليدولددة بيددي َنالَّددِن َس ظََيم ددلا ِمددْس َ دد  َوتمددس  دد قح  اددظ   قددال  

    رهظ    ا هعقااح  ألي امر ح   رئاد ما رل لا.
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ن  حب مما اقدا سي اورة الوب صاعر سل اظا اوا إل اما ا ا المابندة  د  م ال هحدا   يمدا ابادف 
صنبدددد   رددددظ س مددددا مبابددددا    ددددائبم  رمددددا دللددددظ مددددس اللددددراااد  نا يقحددددا اهيددددم ال لئرددددة ل ددددظ ال لددددإل  وددددا 

الم مل دددة الهددد    دددبي الدددوب بيدددي مودددلال م ال هحدددا  ن ددد  امدددرة ال دددبك  نايدددم اللدددرئة ال  رمدددة الهددد  
   ل حا الم برلي.

  حددد  ادددبات  «ال مدددي نال لدددإل»سمدددا ال حدددة التا ردددة  الهددد   م دددس سي  قدددبس  رحدددا ا ددده مال ل دددظ   
الم ملبة التا رة مس اآل اد  ق   ع  عي مما  دل بيي سي سمب مبابدا  الو دائب لدرد الم دلل  ردظ بيدي ظدا ب 

 ال  ي نال ورة اللاعرة  علإل  اي بيي اورة المعهلة س ما  ما جات    الم ملبة  ق  مس اآل اد  
ِلَحا َناد َل َّي ر دْي  َدْ دد  مَّدا َبِميَدْر َن  دْ   َدْلَا اَْاِا  ر ْي  َدْ د  ا َ اِ ل  َبس  دَّ ْ جات      ب الوعي اللظ  

ددددددددددليَ       بنبدددددددددد   ردددددددددددظ الممدددددددددددملي نالو ددددددددددائب  نجدددددددددددات  دددددددددد  اللمدددددددددددب اللدددددددددددظ  111 الوعدددددددددددي  وَ   ْ َيم 
 ََنن  د َرْر ر ْي  َدْ د  مَّا َبِمَيْر َن  َل َسْبَي   ِاَما  َدْ َ ي دلي  يد   دباَع  رحدا الو دائب  نجدات  د  ال قدب  07 اللمدب    

  .241 ال قب   َناادَّق لْا  َدْلمىا اد ْبَج  لَي ِ رِظ ِعَلي الي ِظ ث  َّ اد َل َّي ر ْي  َدْ د  مَّا َرَلَ ْر َن  ْ  َو   ْ َيم ليَ اللظ  
 رقال      ة الوعي  ع حا جداتد ملا قدة لو ائب دا مدس سل داع ال مدي  نردنلم  د   د  مل د حا  دنا 

با   ودا   اللدراخ  دراخ ال مدي ادرس ردي الوداس مد موح  نردا ب    نلمدا  س ا د الم وي ال اا لي مي  ع   ل مد
را ددر سبمددالح  ا هيددا جولددا ن لبددا   ابمددال المدد مورس اددال ود سبمددال  ددالعة  ن ددل ي رددي ب ددد اعلددإل 
 لع ال مي الني ادمظ ناعلإل رمظ نع ال ظ  نسبمال ال ا ب س لالعدة ادال ود  ن دل ي ردي ب دد اعلدإل 

ردداي المددبا   وددا ال رددة ال ددي ألبمددالح   ن دد  م هي ددة  و جددبا سي ا دده دا ل ددظ    ددلع بميددظ نجب مهددظ   يمددا
 ال مي الني  ل سب  مس ال لإل  لمبابا   نا ال ملا.

نلدد   ددباَع  رددظ   ددائب ال لددإل الهدد  نص د رترددبا  دد  « ال مددي»سمددا   ددة اللمددب   ا دده  ِدَا  رحددا ل ددظ 
اي اللددراخ  هعددد  بددس  لددم المل ددلع الددوب  ن لددم ألي سل دداع ال لددإل ا دده دمر  دد  الددوب درومددا ردد

ال ال  ن ل  رئة ال دبك الهد    لد حا الم دبرلي  نلمدا رداي  دراخ ال هداا  د  الدوب لدرد  ا دا اانلئدم 
  [25] مدب  الملددد س ن مدب  الم دبررس -نموحدا جداتد الدمرة اللمدب–الم بررس  اي جدات لر دبخ ادرس  مدبارس 

َنِ درَ  الَّدِن َس  مدس دردل ال دود نالودلع   -رمدا اقددا–ة   بخ اروح  ااألبمال نجدلات األبمدال ن د  م هي د
    يما رداي األمدب  03 اللمب  َنِ رَ  الَِّن َس اادََّقْلا صَادَّح ْ  ِعَلي اْلَ وَِّة   َمبىا  01 اللمب  َرَ ب نا ِعَلي َجَحوََّ    َمبىا

 د  ال رهحدا ل دي  ب د    ددل  رنلم راي ا هراص ل ظ ال مي  وا  ل األ لإل ل ملا األبمال المهعد  بوحا
 نا بيي سي مبابا  الو ائب سمب اداات ليو داا ال داا الدني  وده   الدوب  ع   ه امدي  ردظ بمدي المعهدلة نبمدي 

 ال وا ب الم  ب  بوظ.
 رحددا موا دد ا ليو ددائب نالممددملي   قددد نص د ل  ددة « ال لددإل»نسمددا   ددة ال قددب     ددات ا هردداص ل ددظ 

 باد  نجدددددددداتد ا ددددددددد ا  ددددددددر مددددددددباد  موحددددددددا اللددددددددظ ا ددددددددالي  ا ددددددددي  ددددددددنم اآل ددددددددة سصاددددددددت مدددددددد« ال لددددددددإل»
 ْ    وَّ  د َ اِ ن ر    الي ظ  اِاليَّْفِل ِ َ  َسْ َماِ   ْ  َنَلِ س  د َ اِ ن ر   ِاَما َرَلدَ ْر اد ي دلا   نجدات ا دد اآل دة 225 ال قدب   

َحا َما اْرَهَلَ رْ  َو   َ ي ا  الي ظ   َدْ لىا ِعوَّ ن ْ َ َحا َلَحا َما َرَلَ رْ س ما اللظ       دال ادبن سي 246 ال قب   َنَبَيردْ
جات ل ظ ال لإل    اآل ة لروا دإل   دائبم القب  دة نال  ردد   د  الدوب  سمدا مدس دردل المعهدلة  قدد جداتد 
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 نم اآل ة    مللس  هل ط العد ل بس المال نع  ااظ نعابا دظ نالبادا  ردظ   ق يحدا رداي العدد ل بدس البادا  
وظ  نعدالل ال رت نلرإل ما  ه لإل اظ  نجات ا د ا العد ل بدس الددَّ س نرهااهدظ نال دحل  ندبمة اله لإل م

ث د َّ  د  اآل دة « ال لدإل»  ا هردب ل دظ [26]بيرظ نما علي  لم  نلما راي المال    ب بدس اعمدريظ اال لدإل
حد ددد  نالهحد ددد مقددبني لروا ددإل المددنرلص  نلروا ددإل  ددرااا   ددب  ددل  ددراخ اله اد ددَل َّي ر ددْي  َدْ ددد  مَّددا َرَلددَ رْ 

ااألبمددال اللددرئة  ع  اآل دداد ا يحددا احددد  مددس لدد   هددبك اله امددي  دد  الباددا اعددبق مددس اهلل نص ددللظ  دد  الددد را 
نال ناق األلر     اآل ب    يما راي اللراخ  راخ احد د ايَّإل جلات الو د ال الئة اآلثمة لما ا ل ظ مدس 

 .[20]البال ة اللرئاد نا ل ظ مس المال العباا مس األملال
ن بخ نا ف    اوات ري   ة مس اآل اد التال    اله     الوعي ار س  رحا سي الدو د اداا  نا دا ل 
بس   لحا لهل ي جلات ما بميدر   حدل ملادا   حدب  رحدا اللدراخ ادل  الدو د  نالهد   د  اللمدب ددد ل بدس 

 ي  سددد  سمدا   دة ال قدب   قدد اددسد ال رة ري   د ما بمير نافيرإل بي  اهلل ا مي ري  ب      الهال  لس  
  نالمالئ دة الددلاح  ناقدل    علددي اهلل   دال اددم سي الهحد ددد َناادَّق ددلْا  َدْلمىدا اد ْبَج  ددلَي ِ ردِظ ِعلَددي الي ددظِ االهحد دد 

 نال لف    اوات اآل ة سظحب نسن ف.
 
  ا هالف الممامرس»الم عل التا    اورة المعهلة» 

مدس ادا ظ سي  د ثب  -نعي را در  دمس علداص ناددد–والي بيرحدا الدوب عي ا هالف الممامرس اله   
  ددددددد  ال وردددددددة ال يردددددددة ل دددددددي  دددددددب  ناالهدددددددال   ددددددد ثب  ددددددد  اوردددددددة سجلائدددددددظ   دددددددالوب  اوردددددددة نظر ردددددددة و  م دددددددس 

  نايدددم ال وردددة اللظر ردددة  ددد  الهددد     دددب بوحدددا الوقدددا  [24] حددد  بوا دددب ا عو مدددس  دددالل صااحدددا ادددالم ملع 
موللة الم ثب الني اهدابي علرظ  ائب اله ا ري    األثب األ ا  نو  هااي ا لدرب ا عو االمعهلة  الني  د وَدلَّل  

 .[24]اظ
  دددس القدداصئ اددالو ب  دد  المعهددلة موددن سنل لع ددة  ع  عي ل ددي جميددة  دد  الددوب مل ددلبحا ال لئدد  

ل المعهددلة  الددني  وهمدد  الا دديرا علددي مل ددلع المههالرددة ال ميرددة الهدد  اعهل حددا  ثدد  ا ددلي المههالرددة مددس دردد
االولدد ة علددي الم ا ددي ال  ددبة  دد  الددوب رولدد ة ال ميددة علرحددا  نام مددلع ايددم الم ا ددي نالمقددالت  هللددد 

  نالهد  مدس  اللحدا   ده  [37]ادد ال ورة  ال يردة «  داي  ا دم»المعهلة ال اا ليوب  ن لم ما  لمي اعلإل 
رددي الهبرر رددة نالحرارددي الم ول ددة مهمددية   نمددس ثدد  ا ددد ا  م ددس ادبات  ال دد ي ع   عي الحرا [31]اان دي الم وددي 

رم دحد –  مدس  دنا الموايد   م وودا ا لدرب ا دهالف ال ورداد لي د ت اللاددد [32] رما اروحا ااماو اد دا 
ا  ددا ل ورددة معهددلة الددوب الددني نص   رددظ   ا هردداص الم ددب اد  -القمددة اللادددد  ع ا ا ددبص  دد  سرتددب مددس  ددب

ه اصاد ناله  رحاد نما علي  لم ااات لظ  ع   ل مدس اللدماد ال يردة المملص  سن الهباررإل الملدرة سن او 
اله  اا ت الوب اااا حا ال ال مما  عق  الهالئ  نالهوا   ن   ي  ري جدلت  ردظ ميهئمدا مدت  دائب األجدلات 

  ناورددة المعهددلة ا ددب    لددحا بيددي ال دد ي نادد ثب  رددظ ن مددا  لددمي ادد ال لددرد  دد  [33] دد    دداا نادددد 
 .[34]اورة اهالا مس ساورة مل  رة س بة الد  ا  ب  المعهلة العقرقة  لة 
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  نليهمتري بيي  نم الم ب   ا هبد س مل جا مدس الدوب القب  د   ن دل األمتدال الممدبناة لآللحدة
الملبلمددة  المددا ل   مددس دددال ال  رددد الددن س  مي حدد  سنلئددم اللابمددلي  ن دد  سصا ددة سمتددال  قددط نص د  دد  

   نا مدس دردل االداص ال داا  «العب المالم»نارس « ال  د المميلك»المقااية ارس القب ي  ناقلا بيي   ب  
 ن نم األمتال     

ا مَّْمي لرىا وَّ  َدْقِدص  َبيَدي َادْ ت  َنَمدس صَّ َاْدوَدام  ِموَّدا ِصْ اىدا َدَلدوىا  َدح دَل اللظ ا الي   - َ َبَق الي ظ  َمَتالى َبْ دى
  .05 الوعي   ْي َ ْلهَدل نَي اْلَعْمد  لِي ِظ َاْي َسْرتَدب   ْ  َو  َدْ َيم ليَ   وِ    ِمْوظ  ِ بًّا َنَجْحبىا  َ 

َنَ َبَق الي ظ  َمَتالى صَّج يَدْرِس َسَددد   َما َسْاَ د   َو  َدْقدِدص  َبيَدَي َادْ ت  َن  دَل َرديٌّ َبيَدي َمدْلوم  َس ْدَوَمدا ناللظ   -
  .06 الوعي  ي   َل َنَمس  َْام ب  اِاْلَ ْدِل َن  َل َبَيي ِ َباا  ْمْلَهِقر    د َلج حْظ َو  َْاِد ِاَ ْرب  َ ْي َ ْلَهلِ 

َ ددَبَق َل  دد  مَّددَتالى ِمددْس َس   ِلدد  ْ  َ ددي لَّ  دد  م ددس مَّددا َمَيَ ددْر َسْ َمددا      م ددس ا ددبََرات ِ دد  َمددا ناللددظ   -
  .24 البنا  ْ  َس   َل  ْ  َرَنِلَم  د َ م ي  اآْل َاِد ِلَقْلا   َدْ ِقي ليَ َص َاْدَوار ْ   َاَ ه ْ  ِ رِظ َ َلات َاَ ا  ل َدح ْ  َرِ رَ ِه   

ا ل َبج ددي  َ ددْي َ ْلددَهِل َاِي َمددَتالى  ناللددظ   - َ ددَبَق اليَّددظ  َمددَتالى صَّج ددالى ِ رددِظ ا ددبََرات م َهَ اِرل ددلَي َنصَج ددالى َ ددَيمى
  .24 اللمب  اْلَعْمد  لِيَِّظ َاْي َسْرتَدب   ْ  َو  َدْ َيم ليَ 

 نم سمتال سصا ة ملهلدا  مس العردا  اللاا ردة الهد  رداي   ر دحا ال دبق  د  س داا ال  تدة الو ل دة  ن د  
ملهقا  مس دالح  مت مميلررح  مس ال  ردد ناامدات  نالحددف موحدا  دل اقب دب الم دا   الهد    ب ل حدا اال د حدة 

ال  ددا  جمر ددا مددت مددال ح  ن ددالقح  اهلل ا ددالي  نال اددب   لرمددي احدد  علددي العددال الهدد    ددإل سي   ددلي بيرحددا 
 اهممس سلبا ا سصا ة  -بملما–ن نم األمتال األصا ة 

 «جي جاللظ»اهلل  العب   اآللحة الملبلمة  ال  د 
اي مدددس المتدددي  دددب اي  ددد  المتدددي  نالاب ددداي اآل دددباي معدددنن  -ن مدددا الممتدددي ادددظ–الاب ددداي األنوي 

م حلماي مس  راخ  اا  سن ود   نبيي الدبا  مدس ا دباص  دنم األلدباف  نااعدا  االداص  ننددد  الحددف  
عو سي سا ال اله  رب    ري موحا ا هي ر ا  ا لمعهلة الوب نممامروظ    اتد ن قا ليلجظ المقمدل  مدس 

 الهمتري.
رل دظ مميلردا لفردبم   حدل بداجل و  ميددم المتدي األنل  رداي الهبرردل  ردظ بيدي ن دا ال  دد  د  ددال  

 ارئا نو  قدص بيي ا ت   قاايظ العب الني  ميم ن قدص بيي الهمبف    مي ظ.
نالمتددي التددا      ددااظ األنل  عو س ددظ  ا  بيرددظ سي ال  ددد سا دد  و  ميددم نو  قدددص ن ددلخ  لددم  ددل 

 موا  نال مادة نلبخ ال راي.  يا ملوم نمال ظ م ن هظ     مقااي العب الني ص اظ اهلل دلس ال
نالمتي التالل  راي الهبررل  رظ بيي دال العب مت ب دم    املص سي   لي م اصرا لظ    الميم 

 نالمال  مما  ل إل ا ل ظ ا ام ب دم  ن   دال   ا ا المتي.
 نال داص   ردظ ن دا -ب د التالل–نالمتي الباات  راي الهبررل  رظ بيي دال ال  د مت مال ظ العب 

 المي رة ارس مالم نادد نمميلك  ي  لظ  نمميلك نادد ن رظ مالك مه د ني مه ارللي. 
 نا ن ا  ب ت ملجل لممامرس األمتال لر بي ا د ا مقاص ة  نم الممامرس اممامرس الوملل 

 ال امة  ث  الل لل علي سثب ا    ا  ري ناوات ايم األمتال.
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   المتالي     لص  الوعي 
اللدددداا  سي  ددددلص  الوعددددي را ددددر دا يددددة اددددنرب األبمددددال نالعددددبف  نالمحددددس  اقدددددا  دددد  الم عددددل

نالمددواباد  م ددعل ة اعبرددة ال دداميرس اددا هالف سجوا ددح  نس ددلابح  نسبمددالح   نلقددد اددبك  ددنا األمددب سثددبا 
نظالو بيدي  دراخ الدوب ظحدب  لدم  د  ا هرداص الم دب اد ناألاد ال الهد  اهوا دإل نايدم الممدامرس   مدس 

ا ددالي ل  دا م اهيددم الدو   نمددا  د بم لحد  مددس  د ي ال ددرل الهد    لدد لي موحدا سص ااحدد   سصا   علداص ادنررب اهلل
 دد عا ظ سي   ددالج امددرة الهلدرددد األ ا ددرة  نسي  لجددظ ال  ددا  علددي ب ا اددظ نددددم  ناددبك مددا   ددبرلي اددظ مددس 

 مدبق  لدم المتدي األ واا ناألنثاي   ا ه مي لل ا مس سللاي او هدول بيي ا هعقااظ لي  ا    ني اربم  
َنالي ددظ  َ مَّددَي اَدْ َمدد  ْ  َبيَددي اَدْ ددل  ِ دد  الْددب ْ ِخ َ َمددا الَّددِن َس   م ددي لْا اِددَب   ي نادددا لددظ ا  دداد ادده ي  بددس الددب خ  

  .  01 الوعي  ِصْ ِاِحْ  َبَيي َما َمَيَ ْر َسْ َما د ح ْ   َدح ْ  ِ رِظ َ َلات َس َِ ِوْ َمِة الي ِظ َ ْ َعد نيَ 
وددا ا دددس المقاص ددة اددرس العددب نال  ددد  مدددس ملددالة الددب خ   ددال   ادد  المددال لي مميددلررح  ممدددا نمددس  

سباددا   اهلل مددا  مددربني اددظ اددبرات لحدد  مهلددان س م حدد   دد  المددال   ددإ ا لدد   ب ددلا اددنلم أل  لددح   يمددا ا 
 .[35]ص لا سي    يلا هلل ابرات مس ب ردم 

 لحدددددد  الددددددب خ نو  لددددددهار لي  اددددددال   ثدددددد  ا ددددددد  لددددددم  مددددددبح اللددددددراخ ا  ددددددا اح  لمددددددس و  ميددددددم
 ََن َدْ   د نَي ِمدس   نِي الي دِظ َمدا وَ  َْمِيدم  َلح دْ  ِصْ اىدا م دَس اللَّدَماَناِد َناأَلْصِ  َادْرئىا َنوَ َ ْلدَهِار  لي  03 الوعدي . 

ب ص احد    اق م  ل ااح  ا رإل  هلا   نما اهعد  بوظ الللص  مس سمب الب خ   ل  حا اا حا و اميم مس سمد
 حد   -االو داد ناألادلاد نالم دا ي–نو مدس األص   -ااألماداص ناألادداص ناألص اخ–ارئا و مس اللدماناد 

. نلهقب دددب  دددنا الم ودددي ناقل هدددظ ناااددداص  علدددي مقهمدددي ددددال الم دددال رس [36]و اميدددم الدددب خ نو اقددددص بيردددظ
دا وَّ  َدْقدِدص  َبيَدي  َ دَبقَ نمواقح  نم يلا  اباح  جات االمتي بيدي  دنا الوعدل   قدال   ا مَّْمي لرى الي دظ  َمدَتالى َبْ ددى

  َسْرتَددب   ْ  وَ  َدْ َيم دليَ َاْ ت  َنَمس صَّ َاْدَوام  ِموَّا ِصْ اىا َدَلوىا  َدح َل   وِ د   ِمْودظ  ِ دبًّا َنَجْحدبىا َ دْي َ ْلدهَدل نَي اْلَعْمدد  لِي دِظ اَديْ 
  .05 الوعي  

َن َدْ   دد نَي ِمدس   نِي الي دِظ َمدا وَ نالهوا إل    او هرداصاد  قللدظ   نو    ي الهوا إل ارس الممامرس 
ا   وا إل اللظ .. َْمِيم  َلح ْ  ِصْ اىا ا مَّْمي لرى درل ادص ج اح  مس     الميم بوح  علي ا ه حاص دقرقدة  َبْ دى

  ددددددددإل اللددددددددظ    واَنوَ َ ْلددددددددَهِار  ليَ دددددددددالح  الهدددددددد   دددددددد  س  ددددددددي مددددددددس دددددددددال ال  ددددددددد المميددددددددلك  ناللددددددددظ 
  وَّ  َدْقِدص  َبَيي َاْ ت .العلل نالقل  ناو هاابة        

  ن ددنا الل ددا  ددلد  ا  ددب  «مميددلك»نالاددبف األنل  دد  المتددي   ددل ال  ددد.. نسنل سن ددا ظ س ددظ 
   حدد  اودددصج مددت «ال مددي»المي رددة نالهميددم الهدد  اودددصج سل اظحددا  دد  العقددي الدددول  الددني  ودده   م ددب   

  ن  ح  مس ن د ظ امميدلك س دظ م دب  مدس «ميم الرمرس    مة   ميم  ص اا دلوا  اا  اخ..الب خ  »سل اع 
 حدل ع ي مل دلف اوقدرل  .[30]س يرة الهميم  نن  ظ اا ظ و  قدص بيي ا ت روا ة بس ب لم بدس الهمدبف

 د  ايدم ما   ج ادظ الدوب مدس العبردة نال مدي   حدل و   مدي نو  ميدم نو  قددص. نالممتدي لدظ احدنم العدال 
اآللحة الملبلمة اله  و اميم الب خ نو الهار ظ  نالقاصئ  لهارت سي  قداصي ادرس الادب رس لر حدب لدظ مددللل 
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الموادد  اللددير  نال اددب   إ ددظ  مددا ردداي ا لدداي لر اددب ا الددظ سي    ددد سددددا مددا لدد    ددس  رددظ س ددظ اددا ص بيددي سي 
 لا لنلم امقهمي دالهح  ااالط متي..  إ ا ل    اب    االح  ب ل  لحهح  او ح[34] لد  ي هظ 

الابف التا      المتي  العب.. مل ل ا اا يرهظ ليميم نادصاظ بيي الهمبف ن د  سن داف اوددصج 
اعر   د  لم العقي الددول  لردبا ط ادو د الممدامرس  لدر يب علدي نجدظ الهمتردي ن دل المقمدل  ال يد  

  عاددبارح  متدي مدس  دلة ادرس ب دد مميدلك بداجل بددس نالدولدة الوحائردة ليمتدي را دظ  قدلل   عي متدي  د وت  د
الهمددبف  ناددرس دددب مالددم  همددبف  دد  مالددظ ررددا   ددات  نو ملددانا  اروحمددا مددت س حمددا  ددراي  دد  ال  ددب ة 

 .[34]نالم يلارة هلل   عا ظ نا الي   ما ال س ابق ال المرس  درل   برلي اظ سب ل الم يلااد 
   ردظ  لدرب  د    دد اللدراخ نل ودظ ن دت مدلللدظ ن ا  بيردظ سما المتي التا  ..  ما  ال العدد ل

سن دا ا لدد  اددب   د  المتددي األنل  لرهوا ددإل مدت ممددامرس س ددبة  د  الددوب   ددإ ا را در  دد اد الددوقب لي  ددد 
   حد   د  «المميلرردة نال  دل»المميلك    المتدي األنل  د اد و مدة لدظ و اه ددام  د  مب ن  دا علدي اردبم 

ا  علددددددددددددي   « رددددددددددددي بيددددددددددددي مددددددددددددلوم»و    حدددددددددددد   ن« سا دددددددددددد »ارددددددددددددبم   حددددددددددددل اآلي  ددددددددددددنا المتددددددددددددي م َ دددددددددددددَّ
. [47]سي ثقددرال بيددي مددس  يدد  سمددبم« رددال»ع  مددس ب ددلم و  لددهارت سي  مدديف   لددظ  نو   حدد  ارددبم  مدداص 

   سي َس ْدَوَمدا  د َلج حدْظ وَ  َدْاِد ِاَ ْردب    دل سي   مي لو ت  ردم  اص  ردم اائما بيدي سمدبم  مدت بددا جددنام 
  نو  ددن إل بددس ال ددال مدددة بالاددة  ددنم األن دداف [41]يظ  دد  سمددب و  دداا  او عددظ نر ا ددة محمددظ درددل  ب دد

 امل لع ال مي الني   لب الوب ريظ.
ن د  مقاايدة  دنا اللجدظ  جدات ادالابف التدا   بيدي سرمدي الل دا  مبردلا  ردظ اآلي بيدي الهقاادي ادرس 

ا إل مت ما   رت    الوب مس جحة س دبة مدس األمدب اال ددل نال رداي   لرهو«نمس  امب اال دل» « سا  »
 العلدددددددددددددددس نالمدددددددددددددددباا الملدددددددددددددددهقر . حل  عدددددددددددددددار  ممدددددددددددددددامرس بدددددددددددددددد  موحدددددددددددددددا مدددددددددددددددا ادددددددددددددددرس اللدددددددددددددددظ 

   َن  َل َبَيي ِ َباا  ْمْلَهِقر نارس اللدظ   ََحدا َجد ئَِب َنلَدْل َادات َلَحدَدار ْ  َسْجَمِ درس  َنَبيَدي الي دِظ َاْمدد  اللَّدِ رِي َنِمودْ
   ن  ري اهلل ا الي    المباا الملهقر   نال ائب مس الل ي  ل المائي بدس العد  نال ددل نبدس 4 الوعي 

َحدي َبدِس اْلَ ْعَ دات َناْلم وَ دِب . ناللظ  [42] لم المباا ِعيَّ الي َظ  َْام ب  اِاْلَ ْدِل َناِاْدَلاِي َنِع َهات ِ ي اْلق ْباَدي َن َدودْ
ا ْع  ِعِلي َ ِ رِي صَا َم اِاْلِعْ َمِة َناْلَمْلِب َِة اْلَعَلَوِة َنَجاِ ْلح   اِدالَِّه  ِ دَ  َسْدَلدس  ناللظ    .47 الوعي  َناْل َدْف ِ 

  .125 الوعي  ِعيَّ صَاََّم   َل َسْبَي   ِاَمس َ يَّ َبس َ ِ رِيِظ َن  َل َسْبَي   اِاْلم ْحَهِد سَ 
رة نالحراري الم ول ة رمدا اددا  د  اودات ردال المتيدرس  نصااحمدا   ا َب سمب  الهلانخ ارس الحراري الهبرر 

 االمعهلة ال ي  الني سثب اال ام    اورة  نم األجلات مس الوب بيي  عل ما اقدا ن  ظ.
  المتددي التالددل.. ن ددل متددي  ددلص  الددبنا  نالمالدددظ  وددا سي متيدد   ددلص  الوعددي جددات امددرفة بامددة

ا    نردددددددنلم العددددددددال  دددددددد  متددددددددي اللمددددددددب َنَ دددددددَبَق الي ددددددددظ  َمددددددددَتالى صَّج يَددددددددْرسِ ن  َ دددددددَبَق الي ددددددددظ  َمددددددددَتالى َبْ دددددددددى
 َبَق اليَّظ  َمَتالى صَّج الى َ  سما  د   دلص  الدبنا  قدد  مدب  قدال   ْ   دَبَق َل  د  مَّدَتالى ِمدْس َس   ِلد َ نالدني  

ل المالدم العدب مدت  نم   حل ممبنق بيي جحدة ا ردرس ددا« س  ل  »سصام سي اورة المتي ا همد بيي م ب   
  عاداص  علدي ِمدْس َس   ِلد   ْ ال  د المميلك  ا الف متي اللمب  الني   رس دال المميلك مت مال ردظ. ناللدظ 

 نا الم وي   ح  او ظ بيي اله  دب  د  ددال الم الدإل   لدظ  ن د  معدلص اوصا داا امعهدلة الدوب  ع  ادد 
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  ن د  سايدإل المدلالس جداتد  د   دراخ العدل بيدي [43] د   دنم اللدلص   در مدباد«   د»نص د ل  ة 
الد ت  -نمل دلبحا الهلدردد نال  دل–اله  ب الاات س عاق ايم الو لس  موحا  س ظ لما ا  الهقد   ليللص  

َسَنلَدْ   َدهَدَ  َّدب نا ِ د  َس   ِلدِحْ  َمدا َ يَدَ  اليَّدظ    اد  اددس ال دب  اداله  ب  ا دي الدو د اددوئي الهلدردد   قدال  
وَدح َمددددا ِعوَّ اِدددداْلَع   َنَسَجددددي  ْمَلددددمًّي َنِعيَّ َرِترددددبىا م ددددَس الوَّدددداِس اِِيَقددددات صَا ِحدددد ْ اللَّدددد   َلَ دددداِ ب نيَ َماَناِد َناأْلَْصَ  َنَمددددا اَدردْ

    دداصا  سي  ل دديح  علددي  حدد  دقددائ  ايددم الدددوئي مددس  ددالل اله  ددب  دد  الددو د   سن لدد   عدددثلا 4 الددبنا 
   ن نا الم وي اب إل جدا مما    المتي.[44]ايلاح  ال اصاة مس ال  ب  اله  ب    س  لح   سي   

دَو    مَّدَل َّ ى َنصَْدَمدنموحا اللظ   َحدا َنَجَ دَي اَدردْ ا ل َهْل  و لا ِعلَردْ ةى َنِمْس   َااِِظ َسْي َ َيَ  َل    م ْس َس   ِل  ْ  َسْ َناجى
ددددب نيَ      ددددا  ب رردددا بقددددإل بيددددي  دددنم اآل ددددة الهدددد  نص   رحددددا 21 الددددبنا  ِعيَّ ِ ددد  َ لِددددَم آَل َدددداد  ل َقدددْلا   َدهَدَ  َّ

   ا مدا ادبي اله  دب  د  اآل دة اداأل  د  ام ودي ا ده مال س  داص   بيدي ل َقدْلا   َدهَدَ  َّدب نيَ اقللدظ « س  ل  »
. ثد  ا  دب ا دد  لدم علدي [45]ن   القلا رس اله    ب ل حا    س  لح  ن  هحدني  د  ا ده الل الوهدائج موحدا

 ا ددإل سي   ددلي  َسَنلَددْ   َدهَدَ  َّددب ناجمرددت اله قر دداد الهدد   همددر احددا   دداد  وئددي الهلدرددد   يمددا ادددس اقللددظ 
..  آَل َداد  ل َقدْلا  َ ْلدَم  ليَ ..  آَل َاد  ل ْيَ اِلِمرسَ ..  ل َقْلا   َدهَدَ  َّب نيَ اله قرإل انرب  ود اله  ب نس ناد الهداب  

  .24-21اآل اد   ِقي ليَ آَل َاد  ل َقْلا   َد ْ 
ن ل   د مدا  دبق لدظ المتدي  د  الوعدي – يما سصا  سي  مبق المتي لآللحة الملبلمة مس  ني اهلل 

جاتد اورة المتي م هي دة بدس اوردة األمتدال التالثدة األ دبة نمدا  لدم عو لمدربنص  اوردة األجدلات ا  دا  -ناللمب
 َنلَدظ  َمدس ِ د  اللَّدَماَناِد َناأْلَْصِ  ر ديٌّ لَّدظ  اَدا ِه ليَ اآل دة  ل ورة المعهلة  نا ي سي  مبق المتي محد لدظ احدنم

ليميدم له اد  م ودي سي لدظ  ندددم ردي مدس  د  اللدماناد ناألص  مدس « نلدظ»    دالالا  د  اللدظ 26 البنا 
سي  ا ددد لي لدددظ موقدددا ني « ادددا هلي»  ن ددد  [46]المالئ دددة ناا دددد نال دددس نالعردددلاي  نالو ددداد نال مدددا  

  ناحنم اآل دة ا درس ددال ردي الم يلاداد [40]اح   ظ و  هاالي بيرظ نو  مهو لي   حل نددم المهمبفللياا
هلل ا الي ال ا  ة لدظ  ناحدنم العدال  محدد اللدراخ ليمتدي الدني  مدا  دلص  مدس  دلص الميدم  د  األص   

ع ا –م الإل لعالدظ ن   ميم األدباص لي  رد  ناراي  ملبح  لح  نا قرا    أل را    لرهل ي مس  قظ ال
مددت مميلردددظ الددني و   دداصرظ  ددد  ص اددظ نو  لدددان ظ  رددظ نرال مددا ا دددب مميددلك هلل ا دددالي   -ا  ددب  دد    لدددظ

َ َبَق َل    مََّتالى ِمْس َس   ِل  ْ  َ ي لَّ    م دس مَّدا َمَيَ دْر َسْ َمدا      لرهل ي علي العقرقة اله  ادبل علرحا ال اب  
  َاْدَوار ْ   َاَ ه ْ  ِ رِظ َ َلات َاَ ا  ل َدح ْ  َرِ رَ ِه  ْ  َس   َل  ْ  َردَنِلَم  د َ م دي  اآْل َداِد ِلَقدْلا   َدْ ِقي دليَ م س ا بََرات ِ   َما صَ 

   ع ظ ع ا ل    دس ل د  س حدا ال  دب  مدس ب رددر  نعمدائ   ادبرات  د  المدال ناأل دي... ا دا ل ح  24 البنا 
 ددا ن لددهاثبنا ا  مددحا بيددر   رمددا   دداف ال ددب م اددب  ظ...  ددإ ا لدد  سي  قا ددملر  سمددلال   ن  ددالبنر  ع ا

 .[44]اب لا  لم أل  ل    ي  بدله  ا  مس  يق  مس  ل مميلك ل ؟ 
ن ودداك موا دد ة س ددبة ليمتددي  ن دد  سي اله  ددب  دد  الددو د  ددل ف الف ددان  بددس ال اددب   ن ل دديحا علددي 

ي  راخ الللص  اائماى بيي اله  ب    الدو د ن دل س د  دقرقة ما ا ب ظ نا قْباظ    س ي  يقهحا  نلحنا لما را
لبخ الل لل علي عاباص ال اب  ندقرقة ما ج ير بيرظ مس الم ب ة العقة لباحا  و جبا سي بقإل بيدي المتدي 

ِب ِبْيد   َاِي اادََّ َت الَِّن َس ظََيم دلا َسْ دَلات    اِفَْردا  اد الهلدرد اله  ا رب علي س ظ  ل س اس ال اب  اي  ل ال اب  
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َحدا *  َ َمس  َدْحِدي َمْس َسَ يَّ اليَّظ  َنَما َلح   م س  َّاِ بِ سَ   ََاِاْ  َنْجَحَم لِيد  ِس َدِور ىا ِ ْاَبَ  اليَّدِظ الَّهِد  َ اَدَب الوَّداَس َبَيردْ
 .  دال اب  ا ود  سي 37-24 الدبنا  ْ َيم دليَ َو اَدْ ِد َي ِلَ ْيدِ  اليَّدِظ َ لِدَم الدد  س  اْلَقدر    َنَلِ دسَّ َسْرتَددَب الوَّداِس َو  دَ 

 رددي   مدد   اددب بيددي اا مدداي ادداهلل ا ددالي  اددي بيددي م ب ددة األاددرات بيددي مددا  دد  بيرددظ...  ددالمبا  اددال اب  
. ن دد   قاددة اوصا دداا مددت المتددي درددل اصا دداا اله  ددب اددالو د مددت [44]ا ددللح  ليعدد  نام ددوح  مددس ع صارددظ 

 ال اب .
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 ددلص  اللمددب  المتددي البااددت.. متددي  ددَبَق اليَّددظ  َمددَتالى صَّج ددالى ِ رددِظ ا ددبََرات م َهَ اِرل ددلَي َنصَج ددالى َ ددَيمىا َ
  .24 اللمب  ل َبج ي  َ ْي َ ْلَهِل َاِي َمَتالى اْلَعْمد  لِيَِّظ َاْي َسْرتَدب   ْ  َو  َدْ َيم ليَ 

دإل الهعب ب نالهول ب علدي    ل راي دال ال  د مت مال ظ  دهي   إل  ا -رما اقدا–نجحة المتي 
  [57]  اد نالمتي  العال  نالهقدد ب   دي  لدهلي داو مدا َ ْي َ ْلَهِل َاِي َمَتالى    اللظ « متال»ا لرب ل  ة 

 نالهبررل بيي العال  وا  د مس رل ظ  ل ا ص  الم وي    المتي. نالممتي اظ  وا راآلا   
  مي ظ صجي نادد  ارللي   ب د  مي ظ ابرات مه ب د 

 نالممتي لظ  وا راآلا   
اي ددظ ن  دددبم نم ددداببم  اي دددظ ن  دددبم نم دداببم مل بدددة  ددد  جحدداد ادددهي   الملددددد  الم ددبك 

 م ملبة مهلجحة علي صق نادد نعلظ نادد.
ال ارية مل لل ا وردة المعهدلة  د  الدوب   لدلص  اللمدب ا دالج امدرة  نم  ت  نا المتي بيي  نم

–  ن د  مدس بولا حدا [51]الهلدرد نع الل الد س هلل  اي  ا دا  ا دلي مقمدلص  بيدي بدالج امدرة الهلدردد 
ادددلد  اددداله ب   ادددرس  مدددبارس   مدددب  الملددددد س ن مدددب  الم دددبررس  نا دددبخ ادددرس   دددس ال دددب قرس    دددس  -اللمدددب

ع دددالل ال  دددا   هلل ندددددم  ن  دددس الم دددبررس  ن دددل ا دددههح  ادددرس ب دددا   األ دددواا ناألنثددداي الملددددد س ن دددل 
نالق لص نالالاارر  نمس ث   لرب  دراخ الدوب بيدي  دنا المودلال  مدس ن دا ددال ال دب قرس  ن دنم  مدا ج 

 اما دالرحما  
 َسَو لِيَِّظ الد  س  اْلَ اِلب  َنالَّدِن َس ااََّ دن نا *  ا لَّظ  الد  سَ ِع َّا َس َلْلَوا ِعلَْرَم اْلِ َهاَق اِاْلَع    َاْب  ِد اليََّظ م ْ ِيمى

وَدح  ْ    .3-2 اللمب  ..ِمس   ن ِِظ َسْنلَِرات َما  َدْ   د   ْ  ِعوَّ لِرد َقب ا ل َا ِعَلي اليَِّظ   ْلَ ي ِعيَّ اليََّظ َ ْع     اَدردْ
   َنِعي َاْ   ب نا  َدْبَ ظ  َل   ْ ... ْ  ِعي َاْ   ب نا  َِإيَّ اليََّظ َاِو ٌّ َبو...  0 اللمب  
  ل ِعلَْردِظ ِمدس اَدْ دي  َنِعَ ا َمدَّ اْاِ َلاَي   دبٌّ َ َبدا صَاَّدظ  م ِور ىدا ِعلَْردِظ ث د َّ ِعَ ا َ لَّلَدظ   ِْ َمدةى م ْودظ  َ ِلدَ  َمدا َرداَي  َدْدب

دا َسمَّدْس   دَل اَا ِدَر ... َنَجَ َي لِيَِّظ َس َدا ىا  ا َناَائِمى ا دْي َ دْي َ ْلدَهِلي الَّدِن َس  َدْ َيم دلَي َنالَّدِن َس َو ...   َدات اليَّْردِي َ داِجدى
  .4-4 اللمب  ... َدْ َيم ليَ 

 َهَدَو  ددلا َنالَّددِن َس اجْ ...  َاْب  ددد نا َمددا ِاددْئه   م ددس   ن ِددِظ ...  ا ددْي ِع  دد  س ِمددْبد  َسْي َسْب  ددَد اليَّددَظ م ْ ِيمىددا لَّددظ  الددد  س
ددددْب ِب َددددا ِ  الَّددددِن َس َ ْلددددَهِم  لَي اْلَقددددْلَل  َدَرهَِّ   ددددلَي *  الاَّدددداا لَد َسي  َدْ   ددددد نَ ا َنَس َدددداا لا ِعلَددددي اليَّددددِظ َلح دددد   اْل  ْ ددددَبة  َدَ   

  .14-12.  اللمب ...َسْدَلَوظ  
 َّدداَلِا  َدح ددَل َبيَددي   ددلص  م ددس ص ْ ِِْ . ..ا ددِظ  َدَل ْددَي ل ْيَقاِ ددَرِة اد ي ددلاد ح   م ددس ِ ْرددِب اليَّددظِ َسَ َمددس َاددَبَح اليَّددظ  َ ددْدصَم  ِل

  .22 اللمب 
  َنالَّددِني َجددات اِالم ددْدِخ َنَ دددََّخ اِددظِ ... َ َمددْس َسْظيَدد   ِممَّددس َرددَنَق َبيَددي اليَّددِظ نََرددنََّق اِالم ددْدِخ ِعْ  َجدداتم 

  .33-32 اللمب 
   ل   لَ َم اِالَِّن َس ِمس   ن ِظِ َسلَْرَد اليَّظ  ِاَ اف  َبْ َدم  َن َ... 36.  اللمب.  
ِظ ِعَ ا   ددْ  َنِعَ ا   رِددَب اليَّددظ  َنْدددَدم  اْاددَمَا َّْد اد ي ددلق  الَّددِن َس َو  د ْ ِمو ددلَي اِدداآْلِ َبِ  َنِعَ ا   رِددَب الَّددِن َس ِمددس   ن ِدد
  .46-45 اللمب  َ ْلَهْ ِ ب نيَ 
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  دددال -ن دد  العدداوي الممتددي لحمددا احددنا المتددي–مددس ال ددب قرس  ددنم  مددا ج الددراة ا ددرس دددال رددي 
الم بررس  الن س اا ننا مدس  ني اهلل سنلردات مه دد  س   حد   عداصني  د  س حد   ب دلي  نالدن س ر دبنا ادباح  
الددني و  ب ددي ل  ددا م ال  ددب  نررددا  دددبلي س دددا ا رترددب  ايددلاح  م باددة اروحددا  نالددن س ب دددنا الادداالد  

  لدددظ ااا دددابح  ادددبائت الوددداس نادددلا روح  الم هي دددة الهددد  و ابابدددي  رحدددا ل ر دددة اا لددداي نو ناهمتدددي ب دددا اح
مقهمراد  اباظ مما  ل إل ال قات ناله دهر ادرس س دلات الم دببرس مدس ال  دب  نردنلم  د  القا درة ايدلاح  

ي احدد  سي مددس  رددب اهلل  ال ددائ رس مددس  لحددهح  الملبلمددة  نا ددمئل ايددلاح  مددس  دد ات الهلدرددد ن قائددظ  ندددب 
   ل لا متي ال  د الني  رظ ابرات مه ارللي.

ن   مقاايح  دال الملدد س  الن س    دني صاا ناددا  ن  وح   الب لظ  نايلاح  مامئودة ا  ا هدظ 
لح   اائمرس  اجد س لظ نددم  م هو درس الاداالد  و  لدم لي عو لقدلل صاحد    ره  دلي سدلدوظ  ادد ادبح 

 بيدددددددددددددددددي  دددددددددددددددددلص موددددددددددددددددظ   عدددددددددددددددددبي احددددددددددددددددد  سي  قدددددددددددددددددال بدددددددددددددددددوح  اهلل  دددددددددددددددددنص   لِ دددددددددددددددددالا  حددددددددددددددددد  
  ا ل َبج ي   ع  نص  «الدد س». ن نم الممدامرس المهقدمدة  بااحدا جدامت ناددد اددنص دللدظ سو ن دل َنصَج الى َ َيمى

 رددبم ا دد ي م تددا  دد  مقدمددة الددوب  نرددنلم ا ددي  ددبق المتددي ممددا  ي ددر الو ددب علددي  مل ددرة  ددنم 
   [52]ة م وا ا ارس اليفة ناو ه داا القب     ل اآلا ال يمة المو ظ بيرحا االه باص  ن ال 

  قاايظ ال ملع نال  د ة ناو قرا  نالهنلي. الع   نالليااي نالقحب نال يل نالحرموة  .1
  قاايظ علابة األمب ناوا اع نال ملع لآلمب. الو اا نالقا لي نالع   ناألمب  .2
  لات نالعلاق نالم ا ا .ال .3

  دد  الم وددي األنل ليددد س  الم ددبرلي   هقدددني سي  لحددهح  لحددا  ددلع د دد  نميددم ن رموددة  نعو لمددا 
َسِا ابهقدددنا س حددا اقددباح  علددي اهلل  ل ددا  ن ددنا الم وددي  ددل المددبا   دد  سنل اللددلص   نا ددبص  دد  سثوائحددا  نموددظ 

ا ددي ل يَّددِظ ال َّددَ اَبة  َجِمر ىددا لَّددظ  م ْيددم  *  لَددْل َرددا  لا َو  َْمِي  ددلَي َاددْرئىا َنَو  َدْ ِقي ددليَ ااََّ ددن نا ِمددس   نِي اليَّددِظ ا ددَ َ ات ا ددْي َسنَ 
  .44-43 البنا  اللََّماَناِد َناأْلَْصِ  ث  َّ ِعلَْرِظ اد ْبَج  ليَ 

وظ  و ددي بددس ال دد  ات الملبددلمرس الميددم   ددال  دديااي لحدد  نو بيددل نو  رموددة   حددل   دد  لمددا امددم
الم وي األنل لي  ة الدد س  نعث داد الميدم ناللديااي نالقحدب هلل ندددم  نلمدا رداي الم دبرلي   هقددني  رحدا 
 نم الم ا   مس ال يل نالميم  جاتنا االم وي المقاادي لحدنم الم دا      مد لا لحدا ن ا دلا نا قدا نا نادنليلا 

صك  رددظ جمابددة  ه ا ال ددظ ن ه انصن ددظ  دد   مدداصنا  دد  ا ددههح  اددرس  ددنم اآللحددة نالوددلنع لحددا متددي ب ددد   ه ددا
 .[53]محمااح  المه ا وة    اعربم نال ع اي ظ 

ن   الم وي التا   ليد س  راي الم برلي   هقدني سي ر دبات   نالمدم مدس ادلمح  لحد  دد  اله دب ت 
 دد يلي ن س القلا رس نعدالل الو اا   حد   عييدلي مدا ددبا اهلل ن عبمدلي مدا سددي اهلل  ن د  احدنا الل دا 

   نادددد نص   ردددبم  ددد   دددنم [54]اعدددر ن دددا الاددداالد  ن دددل ردددي م  دددل  سن مه دددلع سن ماددداع مدددس  ني اهلل
اللددلص    يمدددا ابهقدددنا  دددرح   ددنا الم ودددي جدداتنا ادددالم وي المقااددي لدددظ  الددابل   ناا  دددلا سنامددب   ن مددد لا 

اتم ن هقدالت مددت ممدالف ارددبم  لقدا ل ح  ن  دامح   نلمددا رداي ل ددي  نجحهدظ ناا ل ددظ امدا  ددهالتا نممدالعظ نس ددل 
 ددا  ب ررددا   ددلي دددال مه ددلبرح   دد  عص ددائح  نع  ددا  سمددب     ددد الم بك س ددي  نجحددظ ألصادداق مه ددبارس  
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. سمدا الملددد   قدد س دي  نجحدظ هلل ا دالي ندددم نس يدب [55]  را دالظ  د  الدد را  د  ا دل ب ل  هدظ لحد  
سي  مدددلب  نا قردددا ي  ددد   ل  َسْب  دددد  م ْ ِيمىدددا لَّدددظ  ِ  وِددد ا دددِي اليَّدددَظ لدددظ  -ادددالم وي األنل–ال  دددا   نالدددد س 

َنالَّدِن َس اْجهَدَو  دلا  -ادالم وي التدا  –  نس يب لدظ الاابدة ناو قردا  نر دب االاداالد [56]ال  ل  ة ل ل البالارة
 . 14-10 اللمدددب  َل  َدَرهَِّ   دددلَي َسْدَلدددَوظ  الَّدددِن َس َ ْلدددَهِم  لَي اْلَقدددلْ ... الاَّددداا لَد َسي  َدْ   دددد نَ ا َنَس َددداا لا ِعلَدددي اليَّدددِظ 

 د الملدد راي    د اهلل نددم  متيظ رمتي ب د صجي نادد  اد س ي  لدظ نبيد   مائمدظ نبدبف الاب د  علدي 
ص ددام  حددل  دد  صادددة مددس ا ددادس ال ياددات  رددظ اددي  ددل  ددال  لمال ددظ مددس ارددب موددا ع  رددظ مددت صس ددة مال ددظ اددظ 

 .[50]ظ علرظ ناللرهظ ممالعظ نصدمهظ لظ نا قهظ بيرظ نعدلا 
لقد سلمف  ادإل     الدصص علي الباط ارس المتي نالممملي  اقللظ   نلما سااا اهلل   عا ظ الددلري 
المورب بيدي اله داند ال  در  ادرس مدس  دل اا در   دات اليردي  داجدا ناائمدا  ددبل اهلل م يمدا لدظ الدد س  نادرس 

ي األمتال سارس  رما  با  مس األدلال  اال مو حا بيدي ب مهحدا مس  دبل هلل س دا ا ن ه  امبق األمتال  نرا
 َبَق اليَّظ  َمَتالى صَّج الى َ..  ..[54] نمتيدظ   دي  دادإل الهعب دب نالهودل ب   قدال    حدنا المتدي مهمدي اقللدظ  

ْ داَلاِ ا الي   ِِْ ا  نددال مدس الدر  حدل متدي لعدال مدس ادبح اهلل  ددصم لِ دال َسَ َمدس َادَبَح اليَّدظ  َ دْدصَم  ِل
َ دَبَق اليَّدظ  َمدَتالى صَّج دالى    حدنا م ادلف بيدي اللدظ َسلَْرَد اليَّدظ  ِاَ داف  َبْ دَدم    ناال س ما   .. [54]ايلاح  

  نالم وي  عي اهلل الدني س ب ادظ اال  دا    دل را ردم ادب الم دبررس نااليدظ  لحدهح  ..ِ رِظ ا بََرات م َهَ اِرل ليَ 
 .[67]ن ظ اله  ب دن ا مس  

 .الم عل التالل  جل  الوب 
جددل الددوب   ددل مددا ا  لددظ الم ددب اد  اد ال دداي  سن األددددا  نالملااددا سن العدداود الو لددرة 
لي  مراد المهعد  بوحا  سن الملص نالم ا د اله    ب حا الوب   حل ما ا  لظ  نم بيدي  دط اهداات 

علدددي بدددال  األدددددا  المهبااادددة  -ل نصادددإللفدددة ن دددبف ن عددد–الدددوب   ه بجدددظ مدددس االددداص اليفدددلي ال عدددر 
المهلا ية   لات ن   ا ل  االقاصئ علي نصات درل الما    سن اباادظ اداللاات مهدي رداي  سن اوقيدظ علدي بدال  
الفردإل الملددهق ي سن دهددي علددي ال ددال  اآل ددب  نمددا   ددبي  ردظ مددس سددددا  نملااددا  و ا يددل  ددلص  مددس  ددلص 

اص ددا   ددد ل ي  ددلص  مددس  ددلص القددب ي ا مددرة ممرددل   ا مددرة لحددا القددب ي مددس جددل  وا ددإل مل ددلبااحا نس  
صنح   ددرل م حددا القيددإل رمددا لددل ردداي   ددرل مددت صنح ددد  ممرددل المالمددف ناللددماد ناأل  دداس  نلحددا مل ددلع 
صئرل   سن بد  مل لباد صئرلرة م ددن   علدي معلص دا ال دال  نلحدا جدل  دال   يدي مل دلبااحا ريحدا  

. نظدا َب [61]مل لباد مس جلا إل م روة اعق  الهوا د  اروحدا ن د   دنا ال دل ن   ي  رااحا  هوانل  نم ال
مددا  دد   ددنا الددوب مددس او رددظ بيددي سثددب جددل الددوب  دد  اورددة األجددلات بيددي  عددل    يحددا مهوا ددقة مددت المعهددلة 
نال  ي ال اا  اي صاما  ه دة  لم لر ثب    ا هراص اله  رب الموا إل لنلم ال دل ع   عي ردي ا  ردب موا دإل 

 .[62]ل الللص  الني نص   رظ ل 
ا هيدا لب قدة اله  ردب بدس م دا د ا مدس  دب علدي  دب  اعلدإل  -متال–ام وي سي القمة اللادد  

« دمددةالب »مددا ابرهددظ م ددب    -بيددي  دد ري ااادداص –المدد ثباد ال امددة نال ا ددة نموحددا جددل الددوب   ددال    ددي 
او ددهحالل نظاللحددا  ناا ليددوب   مودد ددال نم ددهقااحا الهدد  رتددب ا دده مالحا  دد   ددلص  مددب   مددس سثددب بيددي ال ددل
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   نمدددا سدلدددس متدددي  دددنا 3-2 مدددب    ِعْ   َددداَ ة صَاَّدددظ   ِدددَدات َ ِ رًّدددا*  ِ ْردددب  صَْدَمدددِة صَا دددَم َبْ دددَدم   ََربِ َّددداممددددن   
او هحالل  نادد ما رداي الوقدا  نال الاردلي   للدلي بيدي سثدب او دهحالل  د  ا دهيماح الممدامرس ناا مداتاد 

جدل –   قدد اداع  دنا ال دل [63]لا   نسدلس اواهداتاد ما  ا إل المقمل   ن لمي ابابة او هحالل  قال
موددن ال دددت ن ددبة  دد  الددوب  ددب اي المدد ثب الددني  ا ددت األل دداع نالمددراااد نالقمددب نالملااددا  -البدمددة

 ر  ألاردظ  نا  دب اااا ظ ال ال   داابس عي ادئر  بدات  رب دا  سن   دلة مدب   بيرحدا اللدالا  سن معدانص  عادبا
   ملالس رترب    نصاما القداصئ الملهب دي  هلادت سي  لده مي « البدمس»س ما ررا ا ه مي ا   اهلل ا الي 

ن دراخ او ده ا    ِع  د  َسب دل   اِدالبَّْدَمس ِمودمَ ادلظ ا ما   ب  مس  لم اللظ بيي للاي مدب   الهد  الده رن 
ِع  د  َسَ داف  ل ل دل  نا  دب اللدظ بيدي للداي عادبا ر  بيردظ اللدالا  قهم  سي  لص  ا ما متدي ال  داص المودهق  ا

َسي َ َبدْلا   نالقدلل  ردظ متدي  دااقظ  نا  دب اللدظ  د   دراخ الهحد دد ناللبردد َسي  ََملََّم َبَناَق م َس الدبَّْدَمس
ا ا*  لِيدبَّْدَمِس َنلَدددى لددي ال ددبخ اددرس  ادداق عاددبا ر   وددا ن اااددظ  دد  . نا  ددب عَنَمددا  َوَ ِفدد  لِيددبَّْدَمِس َسي  َدهَِّ ددَن َنلَدددى

 دا  دا سادر.. »الممهعوة    د  مدب   جدات ادالاا األل داع نسدلدس ال  داصاد نايدإل س ديلق الومدف نال د قة 
ا اَدْد َرا َدْر َل  دْ  س ْ دَلَ  َدَلدَوَة ِ د  ِعاْددَباِ رَ  َنالَّدِن َس َمَ دظ  ِعْ  اَدال ل   نا  ب  رااحا    الممهعودة «سار..  ا سار

دَو     الْ  وَدوَدا َناَدردْ اِلَقْلِمِحْ  ِع َّدا اد دَبات ِمدو  ْ  َنِممَّدا اَدْ   دد نَي ِمدس   نِي اليَّدِظ َرَ ْب َدا ِا  دْ  َناَدَدا اَدردْ  ..َ دَداَن   َناْل َدْفَمدات َساَددى
  .4 الممهعوة 

لممهعودة   مدس موا د ة ل دل  دلص  ا«  ال ددان   نال فمداتادبتات  ر ب دا ا د » لا ف ما    م ب ااحدا 
ملاواح   ع  راي س ي مل لبحا م ال ة ما ادص مدس دالدإل ادس ساد  ايه دة ن ل جل ال بات  مس ال  اص نبدا 

   مددس سمددب ع  دداص الم ددبررس امددا   اددط لددظ الو دد  ل ددهف م ددة  وللددر نجل ددا نمل ددلبحا  دد لباي الددوب
يرظ اللالا مدا ادرس  دلص  الومدي دلل امرة الملاو  نالم ا ا . نا  ب س ما ا هالف اله  رب    امة مل ي ب

ن لص  القمب نررا سصجت األ ها  الدرهلص  ا دي اللدامبائ  جدي ايدم او هال داد علدي اللدمة الهد   عدس 
ما لبدا اادداات ال ددلف الددني  - رحددا–امدد  ا ن دد  جددل الدوب  اددال بددس  دلص  القمددب  ردداي جدل القمددة 

ي مقهب ددا اددلو   مل ددي ... ناقدد  بيرددظ اللددالا  اددي عي جددل ال ددلف رددا -ا مددراد– لددراب بيددي مل ددي 
 .[64]مال ما ليقمة علي سنا ب ا 

علي ا ه مال م ب اد نا  رباد اوا إل  نا ال ل متي بددا القادت نال دلا ادي  -اعل ظ–مما س ة 
الهبج  ناا حاق ناربم  اروما ا ده مي  د   دلص  الومدي م دب اد ن درب موا د ة ل ل دا جدل ال يد  ناله دب   

 .[65]لرقرس نال لا نما علي  لم  نلهباجت  واكمتي القات نال لا نا
نع ا سص  ا سي  ا ن الا د سرتدب ا مدرال ليمقاصادة ن دنم اللدمة   دإي او هرداص نادت بيدي  مدا ج مدس 

ن د  سصادت  دلص ا هيدا  رحدا الظردا  دنا الدلمس نا هي در  -الدلمس–اماص الللص  ا هرب  رحدا بومدب اليردي 
 ظ مس  ب علي  ب ا  ا لي ل الني اا ن علاصا ل دب  ممدملي ايدم الملص  اله   ب محا او ه داا ألن ا

 الللص . 
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 .10  ة  َناليَّْرِي َنَما َنَ  َ او  قاخ  .1
 .4.   ة َناليَّْرِي ِعَ ا  َدْفَ يال مد  .2
 .2  ة  َناليَّْرِي ِعَ ا َ َ يالمعي  .3
 .3  ة  َنِمس َاب  َااِ    ِعَ ا َنَاإلَ ال ي   .4

دد َ  دد   ددنم الومددلل األصا ددة رمددلص  م ددب   جلئرددة ا  « اليرددي» ددنا الددلمس لقددد جددات ا دده مال  ي مددت م 
الملص األ دبة المه دد   األلدباف المدلص  ال يردة الهد  اه دن علداصا  د لب الدوب  ن دنم اللدمة اداص   ا د ي 

دلري مي ر ليو ب    ال لت التالثرس ا امة  و     نم الللص األصات  علإل  نع مدا نادت او هرداص بيرحدا ليهد
 بيي المبا  مس  نا الم عل نلمر  المقاا ادصا ة ال لت ريظ.

لقددد ا هي ددر جحدداد الو ددب علددي اليرددي اعلددإل الم ول دداد ال  رددة الهدد  و ا حددب بيددي اللدداف  دد  
ل دددا  دددلد  ال ودددات ال ددد ي . نا دددهالف ال األدددددا  نالملاادددا   دددنم الومدددلل  ال دددل نال دددالل 

 اا هالف الملص.
  للص  او  قاخ  رحا سددا  او دت بدس نجدل  م ول داد م ملبدة ممدملمة  د  ظدبف مدا  بمدا 

  [66] اللددمات  او دد  بددس الفمدداا  للَّددَمات ا َ ددقَّرْ عَ ا اايرددي  رو دد  بوحددا ن يقرحددا    ددب   لددم  دد  اللددظ 
 ْلَا َاَ قَّ   اللََّمات اِاْلَفَماِا َن د دل َل اْلَماَلِئَ دة  اَودلِ الى َن دَ نبما  حاي موظ مس الماب  نما  ولل موحا مس المالئ ة 

     دد سي را در م ملبدة ممدملمة علدي الم ملبدة ال ملدرة [60]  سن س حا  او   بس الم ب  25 ال بااي 
 مس ال لارإل نالو لا     ا ه اا جمري   ر لي ال باق نا  باا بقد ايم ال لارإل نالو لا. 

  سي َنَسْلَقددْر َمددا ِ رَحددا َنَاَ يَّددرْ * َنِعَ ا اأْلَْص   م دددَّْد مددا امددا ا بجددظ األص  مددس م ول حددا ن  ددب  س 
 .[64] نصمر ما    جل حا مما   س  رحا مس الملاي نال ول  

 ََامَّدا َمدْس س ناِدَ   ن  ب  س ما اما   م ظ ال هاق الني  ر اام ال  د  لا القرامة مس األبمال ناألجلص 
  ثد   داا  الم دحد الدني  دنرب  ردظ اليردي  م دحد   هيدا َنَسمَّا َمْس س نِاَ  ِرَهااَظ  َنصَات َظْحدبِمِ  * ... ااَظ  اَِرِمرِوظِ ِرهَ 

*  َناْلَقَمِب ِعَ ا ااََّلد َ *  َناليَّْرِي َنَما َنَ  َ *  َ اَل س ْاِل   اِال ََّ  ِ    س يلاظ نا هراص سل اظظ  ن حا اد اآل اد  رظ 
   مددس درددل بمددلا الممددملي  حددل الدد  بيددي ا  ددقاخ اللددمات  ع  اددد  لددب ااددس بَْر  سَّ لَ َدقىددا َبددس لَ َدد   لَهَددد

  سمدددا [64]   دددد اال  اللدددمات مدددب  رالدددد اي نمدددب  او ددد  لَهَددددبَْر  سَّ لَ َدقىدددا َبدددس لَ َددد   ملددد ل  ص ددد  اهلل بودددظ 
    علي اليري جات لموا  اد بد   موحا« ن  »اله مري   إ وا  ال  ي 

ادد    »سي ال  دي   ددبم القداف  حددل اددظ  وا دإل  حا دداد اآل داد  دد  المقاددت ريدظ مددس  ادردة المددلد 
   ددإ ا ناددا القدداصئ بيددي  حا ددة رددي   ددة  لدده لي ايقيددة ن دداي  الجددإل اصادددا   ددلد «ن دد   االدد   ل دد 

 ددنم  القداف  دد  م بجددظ  ه  يددظ نرا دظ  ي ددظ مددبارس   ر ددد اللدامت لددظ ل قهددرس مددس المدلد ال دد رظ اددالم بص 
لَهَددبَْر  سَّ الا قاد اله  اه بص سصات مباد اعلإل ال يماد الد  االموا  ة مت ما  ده  ادظ المقادت  د  اللدظ 

 مهواا  مت ال ل الني  م رظ  لد القيقية نالم رب    المقات ريظ.« ن  »   ال  ي لَ َدقىا َبس لََ    
الدوب  ع  عي لدظ م وردرس  د  اليفدة   رما اوا إل  لارا  وا   إ ظ  هوا دإل  ولردا نجدل « ن  »ث  عي 

رال مددا  هوا ددإل ن  ددب  الم وددلي المو دد  بوددظ  سمددا الم وددي األنل   مددس اددللح  ن ددقظ  لددقظ ام وددي  لددب   
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   نالم وددي  مددا  اددب م اليرددي ن  بجددظ ممددا   همددت  رددظ مددس [07]ام وددي نمددا لددب م َناليَّْرددِي َنَمددا َنَ دد َ  قللددظ 
. ن دل موا دإل لمدا او د  بودظ اللدمات ناه يدي [01]نال بنص اله  اقت  رظ م ول ااظ رالو لا نالدناق نالحلاا

 موظ األص .
نسما الم وي التا     ل   ام وي  جمت ن د   سي   نمدا جمدت ن د ... سي مدا جم دظ ن دهبم ن نة 

  ن دددنا الم وددي موا ددإل لمدددا   م ددظ رهددداق رددي ع لدداي  دددلات   اددام ارمرودددظ سن [02]علرددظ مددس الددددناق نارب ددا 
ا لَي مس العلواد ناللرئاد  ن ل موا دإل س مدا لمدا  د  اآل دة ا ددم  ا مالظ  َناليَّدظ  * اَدِي الَّدِن َس َرَ دب نْا   َ دن 

 نبددددام   رددددظ  د  ددددظ نجم ددددظ     مددددس اددددللح   نبددددي   دددد مددددس ال  ددددي «  لبددددلي»   قللددددظ َسْبيَدددد   ِاَمددددا   لب ددددليَ 
 يمدداد موا ددإل لمددا   م ددظ ال  دداص  دد   مددا   م ددظ اليرددي مددس الدددناق نالحددلاا نال ددبنص نال  [03]رانبددام 

 دنص    ح     م لي     ددنص   ن مدمبني مدس ال  دب نالعلدد نال فد  نال فمدات  سن امدا   م دلي  د  
   حددنم المددلص  الهدد  ص ددمحا اليرددي [04] ددع ح  مددس سبمددال اللددلت ن ددد بني أل  لددح  مددس س ددلاع ال ددناق 

 ددلات بيددي ملدهلة المددلد سن بيددي ملددهلة   دمس علدداص الددوب جدات بيددي سدلددس الموا دد ة نسجمدي الهوا دد 
 الدولة. 

  سمدددا  دددلص  ال دددمد..   ل دددا    دددب بدددس جدددل الدددو د اا لدددا رة ن محدددد لل ددد حا امقاصاهحدددا مدددس
الم ا د ال ل رة التااهة  لر بف الواس دقرقهحا  نا ه دا ااحا ال اب دة ن نص اا لداي  د  اداي   لدظ  ن دنم 

     دل الم دحد ال دل    ودا   مدت ادرس دقرقدة [05]نم دا دم التااهدةالعقرقة  بااحدا اللدراخ اعقدائ  ال دلي 
 َ َمَعْل َدددددا   َدددددَة اليَّْردددددِي َنَجَ ْيوَدددددا   َدددددَة الودََّحددددداِص م ْ ِمدددددَب ى الودددددلص نالمدددددرات  نا  لددددداف  لدددددم الودددددلص نالمدددددرات 

الودددلص  ال دددمد  ددد  ممددددص  َنال َّدددْمِد َن  دددَعاَ ا      دددب بدددس الودددلص نالمدددرات ا مدددي رتردددب  12 اا ددبات 
َ ددانالقمدب  لددهمد  دلصم موحددا   َناْلَقَمدِب ِعَ ا َااَلَ ددانالمدعي مددس  ثداص  ددلئحا     سي سظحددب َنالودََّحداِص ِعَ ا َجالَّ

ال مد نجال  لص دا   حدا  د  ممدا ص الودلص  د  ال دلي رتردب   سمدا ال دالا  حدل لداصئ بيرحدا ب دب بودظ ا ميدة 
   دال الا ع ي لدرد  ااردا ادي  دل  ف دي ال دمد ن  لدا ا  َدْفَ داَ اَناليَّْردِي ِع َ نادد  ا ه مي  رحدا اليردي 

 لص ددا ن فارددظ نل ددس و  ن  ددظ نو  ل يددظ   مددا  الددر ال ددمد ممددرئة  دد   ااحددا  نمددا  ال  ددل  ا  وه ددب  دد  
سصجدددات ال دددلي عمدددا  دددرات  ددد  المدددعي  نعمدددا  دددلصا  ددد  اليردددي  ن دددنم العقرقدددة ال ل ردددة اع ددد  دقرقدددة الدددو د 

  رحددا او دده دا    َاَْلَحَمَحددا     لَصَ ددا َناَدْقَلاَ دا*  َن َدْ دد  َنَمددا َ دلَّاَ الحمحدا اهلل  لص ددا نظيمهحددا اا لدا رة  قددد س
لي رب نالهقلة اولص اا ماي ن رات الع  الني جات ا موظ ا الي رملت ال دمد ن دعا ا  ن رحدا او ده دا  

لدن لق نالم ا د   رمدا  ف دي اليردي ال دمد. لي ب ع ا ما بمدد اا لداي علدي سي  ف درحا ا يمدة ال  دب سن ا
َناَددْد َ دداَق َمددس َ  َّدداَ ا*  اَددْد َس ْديَددَف َمددس  َرَّاَ ددا ل   ددد   الهلررددة سي  عددب   نمددا اد ددرهحا عو مددس م وددي 

ي   ددددداا لددددداي بيدددددي املدددددظ سي و ا لدددددا نامدددددبم سي و   لدددددا  ن حددددداصم سي و  ه ددددددص  نلريدددددظ سي و  ا
 .[06]ا امبم  ن ه دص  حاصم ن دنا لريظ لهي ا لا املظ  ن  نالهد د  سايظ ع مال األمب د

نما ايم الم ا د اله  نص د     نم الللص  عو  وئدي  مد حا اهلل ا دالي لحدا دة  يقدظ لهودلص   لدظ 
ناآل ددداخ مدددس دللدددظ لهو  دددا بدددس ملدرددداد اا مددداي نا يدددل بودددظ الااددد  الحدددلة  ر مدددب العددد   ددد   دددلصاظ 

 دا راا ا و ا ل  رظ نو ا حة.المعرعة ن همف لظ الاب   ن ل 
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 اليري ع   له دا بيي  نا الل ا  وا ع ما لرقااي ما  ف ي الو د اا لا رة نال اب  الوا د ة مدس 
 ظيمة ال  ب نال حي نالن لق نالم ا  . 

    نسما  لص  المعي...   ل ا جل العواي نالياا االو  ح   لملة مس دواي  ن لدمة مدس 
ددرس  هددب بودظ الدلد    ناادده ي  يد   قدد     ن دنا ال ددل موا دإل لعدال الو دد  [00]صدمدة  نلدائا مددس ن  

*   َنالْمدددَعيلريدددة سن لريهدددرس   اادددر امدددبس   قالدددر   دددا معمدددد  مدددا سصة ادددراا م عو ادددد ابردددم   دددا لل اهلل 
 . ...[04]َما َن ََّبَم صَْاَم َنَما اَدَيي*  َناليَّْرِي ِعَ ا َ َ ي

اداللد    ظ سي   درس لدظ دقرقدة الدلد  ادرس الودلنل نال هدلص  نسي  دباط دالدظ  يما سصا  العد   د عا 
ا هدداص لددظ مددس م ددا د ال ددلي مددا  ددلد  االعودداي نالياددا نالددبناخ  ع   لمددا سصا  علدداصا لحددنا العودداي اليارددا 
نلحددنم البدمددة الل   ددة نلحددنا الياددا ال دد را  ... ج ددي االدداص مددس المددعي البائدد  نمددس اليرددي اللدداج   

 .[04]ي   رس مس  ن ة اليري نالوحاص  ... الني  بخ ن ل س ن م ل س  
 دلا رداي  دفربا  حدنا  نرما سي  دنم العدال مبا ادة احدنا ال دل  د  الدوب   م دس سي  دباط اعالدظ 

ال ل مس العواي نالياا  ر ل الره  نال رية الني  و  ا مت المعي البائ  الما   لهيهئ  سللاي المدلص  
ا ددد س دداا الردده  نال قددب ناللدد لي  دد َّإَل لددظ دبرددة  .  وددلنل الددلد  نااددهفال الو دد  [47]مددت سلددلاي االدداص 

ن  الا ا رحا اعبرة الواس نال الئ     نار المعي  ن هلصم بوظ لرد او قااع بوظ  سن اله يد  بودظ  ادي 
 لدده رد  ددل سادد ظ الدد لي اليرددي اللدداج  ن دنئددظ لرا ددن اا لدداي  لددعة مددس الددلمس  لددهب ف  رحددا ن هامددي ن 

 لدد ي  ام وددي    دد س نصرددد ظالمددظ  نارددي  لريددة  َناليَّْرددِي ِعَ ا َ ددَ ي  ددالظ  ن ددنا مددا  ددلد  اددظ اللددظ  
    دي [41] اجرة   داروة الدب ف  ناردي م ودام   د لي الوداس ناأل دلاد  ردظ  ن د ا ال عدب   د ور ملجدظ 

  ه   يقرحا الوب بيدي   دد الو د  م ا رظ ادنص دلل الل لي نالحدنت نالاما روة لروا إل جل الاما روة ال
نلروا إل جل الل لي نالحدنت جل الرده  نال ريدة  نمدا  هفردب ادظ مدس ددال علدي ددال  ا دد  دلص الو دل   نجمدال 
الددلد    ددنا ال ددل مددس العودداي نالبدمددة نالب ددي ال ددامي ع مددا جددات نا لددبق ريددظ مددس  ددالل الددو   اليارددا 

 .[42]ال  اص  البار  الي ظ
   ال يدددددد ... ردددددداي جل ددددددا ميرئددددددا ا ددددددالا الملدددددده ا  موددددددظ اددددددبق ال يدددددد   نال ددددددبخ نس رددددددبا  ددددددلص 

. ن لددم ال ددالا  د مددس اددبنص ال يدد  [43]ن ددل  المدد ف  ألي اليرددي   يدد  بوددظ ن  ددبخ    ددي ام وددي م  ددلل 
. [44]الدن س  ه دنني اليرددي ظب دا ل ددبنص    نادبنص اللددلادب اليدلاا   و دتس  دد  بقدد س لددرال ن دبارس ن  قدددي

الن س او    ل ح  بس ال يمة نالللا     ل الوب ميد ت ادال الا ن دل س لدإل مدا   دلي ظب دا ناب العلا  
ل ي اب   يما راي ال دالا  يدا الم دا   الملده ا  موحدا  د  الدوب و جدبا سي جدات ن دا اليردي امدا  دهالتا 

الفا د   ن دل  اليردي ع ا     ل ِ َا  حوا ال د رس  األنل َنِمس َاب  َااِ    ِعَ ا َنَاإلَ ن نم ال يمة الداملة 
   حدنا م وددام [45]ابه دب ظالمدظ... نمودظ الددقر ال درس  ع ا امدهمد  م ددا  نالدقر ال باددة  امددهمد  مدا 

 دد  اليفددة  نمددا ساددد اباددظ ممددا  دد  الددوب  دداله  رب بوددظ اددد ابه ب ظالمددظ    ددلد  ااجهمدداع ال يمددة ندي هحددا  
ت ما امهيت اظ الو لس ال  رتة مدس ال دب  دعبا سن دلددا ناليري مي ت ااألددا  الم ر ة نال بنص  رهالتا م

  سي  دددراب  ظالمدددظ [46]ن نالادددظ    دددلل ظالمدددظ  ددد  ردددي اددد ت  ِعَ ا َناَدددإلَ سن ادددبا. نالل دددا التدددا    
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ناده امددظ بيددي رددي ادد ت  عددي  رددظ  نم وددام  دد  اليفددة  دددنص دددلل ايددم الم ددا   الهدد  نص د  دد  الددوب  مددس 
ناددب العلددد  اددال  ددادإل القدداملس المعددرط   ناددإل ال ددالا    ددي  ا ددهع اا اددب الودداس ناددب اللددلادب 

نال مد َنْا اى ننالاا ااار  نالقمب   ي    ال للف  نسنادإل  جداع  نال د ت س  يدظ  د  الَلْا دة  قدب   د  
الفا د  ع ا ». نلرد س لإل مدس  دنا الل دا [40].. -اب  ة مس بمي الللادب-الم ب   نالمرقإل الل بة 

 لظ.« ال ي »نلرد س لإل مس مقااية    ل الم ه ا الن   متي   «ناإل
  لامل ال عل  

 .562 و ب  رهاق الابا   سال دمل  ال يلي    1 
 .00سثب اليلا راد    الوقد ال با  العد ل    2 
 .42   الوقد نالوقد األللو     3 
 .124  ن و ب  اليفة ناااداع  ا بي برا   43ا.ي    4 
 .230اله  رب القب       5 
 .224 ا     ص  الهول ي  اا   6 
 ا.ي.  0 
 .112ال ب اي    الجرظ مه ااظ القب ي  ال بما      4 
 .244مالك الهان ي  سال ج  ب ااس اللارب    4 

 ا.ي.  17 
 .114  111  40  46  43  63  34  32  24 و ب  اآل اد    11 
 .153ال بنخ اليفل ة  ال ل بي    12 
 .156-155 و ب  ا.ي    13 
 .216 اائ  ال بنخ اليفل ة    ال راي القب       14 
 .420  ن و ب  مالك الهان ي  112ل ب اي    الجرظ مه ااظ القب ي  ا  15 
 .574 4 و ب  ا لرب القا م     16 
 .264 و ب  اله لرب المرلب    10 
 .517 4ا لرب القا م     14 
 .202  ناله لرب المرلب 522 4 و ب  ا.ي    14 
 .2451-2457 4 و ب  ا لرب ااس رترب    27 
 .674 4    ا و ب   هف القد ب  ال لر  21 
 .224  الهول ي   و ب   ص   22 
 .2451 4ا لرب ااس رترب    23 
 .464  ناله لرب المرلب  112 4 و ب  ا لرب القا م     24 
 .112 4 و ب  ا لرب القا م     25 
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 .210 و ب   اائ  ال بنخ اليفل ة    26 
 .40 و ب  اله لرب المرلب    20 
 .106  ن و ب    ب ة ال وائرة    الوقد األ ا   34الوب ناأل يلارة    24 
 .164ة ناأل يلق  الملدي   و ب  األ يلار  24 
 .206للا راد الوب    37 
 .46   الوقد نالوقد األللو     31 
 .00سثب اليلا راد    الوقد ال با  العد ل    32 
 .124اليفة ناااداع    33 
 .34  ن و ب  للا راد الوب  44   الوقد نالوقد األللو     34 
 .204اله لرب المرلب    35 
 .534-533 4  نا لرب القا م   547 2 و ب  ال  اف    36 
  و ب  ا.ي.  30 
 .14الممايعاد األصا ة    القب ي  المل ن ي    34 
 .534 4ا لرب القا م     34 
 .543 2 و ب  ال  اف    47 
 .535 4ا لرب القا م     41 
  و ب  ا.ي.  42 
 .44  24  24  21  4  4 و ب  اآل اد   43 
 .404 3ال  اف     44 
 .610 5 و ب      الدصص  ال قاب     45 
 .470اله لرب المرلب    46 
 .610 5  ن    الدصص  441 3 و ب  ال  اف    40 
 .21-27األمتال    القب ي  ااس القر     44 
 .122 5    الدصص    44 
 .3643 1الهعب ب نالهول ب    57 
 .3733 5   ظالل القب ي    51 
  303  301  م  ددددد  مقدددددا رد اليفدددددة  «  دددددس» و دددددب  الم ودددددي اليفدددددلي  للددددداي ال دددددبق   52 

  ن و دددددددددب  الم وددددددددي او ددددددددداالد   ددددددددد  611  344 5  271-145 2الم مددددددددب  
 .127مايعاد األصا ة  الم

 .253 0ا لرب سا  الل ل     53 
 .426 2  نا لرب ال الل  420 2 و ب  ا لرب ااس رترب    54 
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 .54  ن و ب  األمتال    القب ي  47األمتال مس ال هاق ناللوة  الهبمني    55 
 .431 6 و ب      الدصص    56 
 .54األمتال    القب ي ال ب      50 
 .443 6    الدصص    54 
 .3642 1الهعب ب نالهول ب    54 
 .3644 1ا.ي    67 
 .24 1   ظالل القب ي    61 
 .40لملاد ارا رة    62 
 .337  ن و ب  الابا   342اا ماح    بيلا ال الاة    63 
 .46-45لملاد ارا رة    64 
 نما ا د ا. 43ا.ي    65 
 .026 4ال  اف    66 
 ا.ي.  60 
 .302 4  ن و ب      الدصص  020 4ا.ي    64 
 ب  نجداظ موا  ا ل ل الللص .  ن نا نادد مس ا لرباد رتر3774 4ا لبي ااس رترب    64 
 .302 4القاملس المعرط  ما    ن     ن و ب      الدصص    07 
 .302 4 و ب      الدصص    01 
   القاملس المعرط  ما    ن   .024 4ال  اف    02 
 القاملس المعرط ما    نب  .  03 
 .024 4ال  اف    04 
 .3415 6   ظالل القب ي    05 
 .441 4    الدصص    06 
 .3425 6 و ب     ظالل القب ي    00 
  471    دعرف ملدي   1125  نالعد ل ابا   470 4 عرف ال  اصي ا بح ال هف    04 

  .4650نالعد ل ابا   
 .3426 6   ظالل القب ي    04 
 ا.ي.   47 
   القاملس المعرط ما      ل .007 4ال  اف    41 
 .3426 6 و ب     ظالل القب ي    42 
 .425 4ال  اف    43 
 .3120 4 و ب  ا لرب ااس رترب    44 
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 .425 4ال  اف    45 
 .426 4ا.ي    46 
 القاملس المعرط  ما    ناإل .  40 

 المما ص نالمباجت  
سثدددب اليلدددا راد  ددد  الوقدددد ال باددد  العدددد ل  ال رددد  اللارددددي  الدددداص ال باردددة لي هددداق  لدددباايد   .1

1444. 
 األ دددددددديلق ناأل دددددددديلارة   . ب ددددددددد اللددددددددالا الملدددددددددي  الددددددددداص ال بارددددددددة لي هدددددددداق  ارددددددددبند   .2

 .3ا
ادر  ال ل  دة  اعقرد  عادبا ر  ادس معمدد  م ه دة المدعااة  لوادا   األمتال    القدب ي ال دب    اادس .3

 ا.1446  1ممب  ا
 األمتدددددال مددددددس ال هدددددداق ناللدددددوة  ساددددددل ب ددددددد اهلل معمدددددد اددددددس بيدددددد  الع دددددر  الهبمددددددني  اعقردددددد   .4

 ا.1445  1 . اللرد ال مري    اص ااس   دني  اربند  ا
 .1444  4ا  اربند  ااا ماح    بيلا ال الاة  ال ارإل القلن و    اص عدرات ال يل  .5
ال ب اي    الجرظ مه ااظ القب ي  معمل  اس دمل  ال بما    اعقر  ب د القا ص باا   اص ال هإل  .6

 .1446  1ال يمرة  ل واي  ا
الهعب ب نالهول ب  معمد اس معمد اس الاا ب اس باالص الهل ل   اعقر   . ادا   اددنصي  م ه دة  .0

 ا.1444  1 اص األ  اص  ا
 ا.2770  5      .  ا ي اللامبائ    اص بماص  األص ي  االه  رب القب  .4
 ا لدددددرب اادددددس رتردددددب  اامددددداا ع دددددمابري ادددددس بمدددددب ادددددس رتردددددب الدم دددددق    اص اللدددددالا  الب دددددا    .4

 ا.2774  6ا
  معمد اس معمد ال ما ي سا  «عصاا  ال قي اللير  علي ملا ا القب ي ال ب  »ا لرب سا  الل ل   .17

 ا   اربند  ل واي.الل ل   اص عدرات الهبا  ال ب 
ا لرب القا م   معمدد جمدال الدد س القا دم   اعقرد  معمدد  د ا  ب دد ال داا   م  لدة الهداص    .11

 ا.1444  1ال با   ل واي  ا
 اله لرب المرلب  عبدا     ة مس ال يمات  افدا   الربملك. .12
 هدإل ال يمردة   ص  الهول ي ناب  الهان ي  معمد اس ب دد اهلل الم دبنف اال اردإل اا د ا     اص ال .13

 .1445  1ل واي  ا
 ا.2776  1 اائ  ال بنخ اليفل ة   .معمد  اس  مب الدنصي   اص ال هإل ال يمرة  ل واي  ا .14
  1 ددعرف ال  دداصي ا دددبح  ددهف ال ددداصي  ااددس د دددب ال لددقال     اص ال هدددإل ال يمرددة  ل وددداي  ا .15

 ا.2774
 ا.2777  2ا   ا عرف ملي   ااماا ملي  اس الع اج الق ربي   اص اللالا  الب  .16
 هف القد ب  معمد اس بي  ال لرا    اعقر  ب دد الدبدمس بمردب    اص ال لائدد المومدلص   ممدب   .10

 .1440  2ا
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ال ددبنخ اليفل ددة  ساددل  ددالل ال لدد بي  اعقردد  معمددد اا ددي برددلي اللددل    اص ال هددإل ال يمرددة   .14
 ا.2775  3ل واي  ا

 .2774  24   ظالل القب ي   رد ااإل   اص ال بنخ  القا ب   ا .14
 ا.2772   الوقد نالوقد األللو    . عابا ر   يري   اص ال ودي  بماي األص ي   .27
 ا.2773  0القاملس المعرط  ال ربن   اا ي  م  لة الب الة  اربند  ا .21
رهدداق الاددبا  المهمددمس أل ددباص ال الاددة نبيددلا دقددائ  ااب ددا    عرددي اددس دمددل  ال يلي اعقردد   .22

 .1445  1ال هإل ال يمرة  ل واي  ا معمد ب د اللالا اا رس   اص
  2ال  ددداف بدددس دقدددائ  الهول دددي  سادددل القا ددد  اللم  دددبي   اص عدردددات الهدددبا  ال باددد   ل وددداي  ا .23

 ا.2771
 .1للاي ال بق  معمد اس م با اس مو لص الممبي   اص  ا ص  اربند  ا .24
  للدددددا راد الدددددوب مدددددد ي علدددددي ا لددددد اا ال اددددداق  معمدددددد  اددددداا   المبردددددل التقدددددا   ال باددددد   .25

 ا.1441  1ا
 ا.1444  1اليفة نااداع  م ا ئ بي  األ يلق ال با   ا بي معمد برا   ممب  ا .26
  2لملاد ارا رة     ملل مدس الهول دي   .  ا دي  دالف اللدامبائ   ادبرة ال اادم  القدا ب   ا .20

 ا.2776
  1الم مددب  ااددس  ددرد   اعقردد   . ب ددد العمرددد سدمددد  ل ددا  اص ال هددإل ال يمرددة  ل ودداي  ا .24

 ا.2775
الممددايعاد األصا ددة  دد  القددب ي  ساددل األبيددي المددل ن ي  ا ب ددإل معمددد ردداظ   دداا   الما  ددة  .24

 الحاامرة   لص ا   م  .
 م    مقا رد اليفة  سدمد اس  اصس  اعقر  احاق الد س سال بمب   اص ال  ب  اربند  ل واي. .37
فب دال    اص ال هدإل ال يمردة  مالك الهان ي القالت انني االعا  ناله اري  سال ج  دب ادس اللاردب ال .31

 .2776  1ل واي  ا
الوب ناأل يلارة ارس الو ب ة نالها ر   بد اي اس  ص ي  مو لصاد ااعا  ال هاق ال بق   م د    .32

 .2777م ه ة األ د  
   ب ددددددددة ال وائرددددددددة  دددددددد  الوقددددددددد األ ادددددددد    .  ددددددددالح  مددددددددي   اص ال دددددددد ني التقا رددددددددة  افدددددددددا    .33

 ا.1440
  

  3نالللص  عابا ر  اس بمب ال قاب    اص ال هإل ال يمردة  ل وداي  ا     الدصص    اوا إل اآل اد .34
2776. 

 


