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 اهلل بن عبد العزيز الطريقيد.عبد 

 أستاذ مشاعد بقشم اللغة العربية ــ جامعة طيبة

 باملدينة املنورة                                
 

 

ًاملصدددوّرًاملصدددو ر  دددٓررر،اؿمددد ربرالرامليددد   ر

ر،ًأظدرفومرملصد ط ّررر،أفصحراملند طرطقاد ّررر،املنيبراملكرٍم

ر.ًمنرتبيومربإحص نرإىلرٌٍ رامل ٍنر،  ٓرآملىرًصحبىرأمجي ًر،ًأقٌاهمربَ طّ 

ر:أم ربي 

ْررر حيسدد إرإىلرإطيدد  رطعددرررر،فددإنرهددلاراملبحددقرٍسي ددعريصدددملْر مَاددْر قَادد

ًقددد ر فيدددترإىلر س بسدددىرمددد ر ندددنرأ ددد ير رط صدددُرمدددنررر،ًإميددد نرفكدددر

فكنددنرأ دد رررر،تصدد ت ورًإظددك  ور ندد م ر نددنرأ اطربدد لرا ٌصددٌ ررررر

ً ندد م رٍدددتٌنر  ددٓرررر،"ر ر"املادد ٖم"راشددمرمٌصددٌ ررإنر"أ ر:املنحددٌٍ رٍاٌملددٌنر

ر.ًٍغ  ٌنرم ر  طٌارقراًيرًقٓيد ًيرر،فيلرًف  لر:"  ٕراملا ٖم"رٍاٌملٌنر:إ رال

فيا ورامليس رمنلرزمنرطٌٍلر  ٓر ااشْرهلاراإلظدك  راملٌاقدبربد راملسدنع ررررر

أ دٌنرقد رأبدرزوررررأنرًملكدنرأا دٌرررر،ً رأز مرأطُرشدتتُرظ ٍد ررر،ًاملسقبَع

ر. ربَ نرح ِّىرب مل ملَلرًاملسي َلرُنِافًًَُِّر،مٌطنراإلظك  

ًق ر  نر م ُر رهلاراملبحقرمبنَّ ر  ٓرما مْرًمتوَ رًأابيْرفصٌ ر

ِر،ربددلملنرفَددىررًخ متددْ ر ودد  ًإنرر،فددإنرأصددبنرفبسٌفَددعرابرًتصدد ٍ يررر،غ ٍدْد

ًأشدسغ رررر،ً دلاِرأطدترا سود ورررر،ًحصديبرأطدترح ًملدنرررر،أخقدورفمنرط صُ

ر.ابرًأتٌلرإملَىرمنرم رقصرو
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ر.حر رًامسُر:أنرا ٌصٌ رقصم نر(1)ذ رراملنحٌٌٍن التمهيد

ِّ رمددبرصدد سىريصدد ارً ر:رهددٌر ددلرحددر رُأ(2)فدد ؿر 

ر.حيسجرإىلر  ٖ 

گ    گک  ک  ک   گژ ر::ر"رَأِنر"را ص اٍْرر اٌملىرتيد ىلر(3)ًهٌرشسْ

ر.صٌمكمر:أِر(4) ژگ            ڳ  

ر.إطساملن رأِ:ر.(5)رژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژر:ًر"أنَٓر"را ع  ّر اٌملىر

ْر .رأِ:ر(6)ژمث  ىث  يث  حجژ ر: اٌملدددددددىرتيددددددد ىلرر،ًر"مددددددد ر"را صددددددد اٍ

ّْرظرفَْر اٌملكر،بنصَ طوم ر:أِر رأصحبكرم ر مدنرمنق اد ّررر:ًتدتُرمص اٍ

ر.م ّر ًامكرمنق اّ 

ْرر ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ر: اٌملددددددىرتيدددددد ىلررر،ً"ر ددددددُر"را صدددددد اٍ

رر.(7) ژک

ر.ملي  ر ٌنرحرإر  ٓرا ؤمن ر:ِأ

ر:.رأِ(8)ژڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  ژ ر:ملىرتي ىل اٌر،ً"رملٌر"را ص اٍْ

ر.ٌٍ راملسيم 

                                              
ًظدرحرابدنررررر(137/ر1ًأًضدحرا صد ملكر)ررر،(1/186ًظدرحراملسصدوَلر)ررر،(3/183ظرحرا  صلر بنرٍيَغر)ر:ٍنعر(ر1)

 (.ر182ًر1/155(،رًاألمشٌطُر)ر1/264(،رًاهلمبر)1/130ًاملسصرٍحر)ر،(1/132 اَلر)

 .(1/130)رًاملسصرٍحر،33ٍنعرراملسصوَلرص(ر2)

(،رر132/رر1(،رًابددنر اَددلر رظددرحراألمل َددْر)1/223 دد بنرم ملددكر رظددرحراملسصددوَلر)ر، دد ِّه ربيُطددومر صددْ(ر3)

 .(،رًذملكربإشا طر"رامللِر"رمنرا ٌصٌ وراؿرفَْر م رشَدت1/264ُاهلمبر)ًاملصٌَطُر ر

 .184املبارّرمنراآلٍْرشٌاّر(ر4)

 .51املينكبٌورمنراآلٍْررشٌاّر(5)

 .26صرمنراآلٍْررشٌاّر(6)

 .37األحسالرمنراآلٍْررشٌاّر(7)

 .96املبارّرمنراآلٍْررشٌاّر(8)
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ر:.رأِ(1)ژ ٿ   ٹ  ٹژ ر:ًر"راملددددددددددلِر"ر اٌملددددددددددىرتيدددددددددد ىل

ً  ددٓرهددلارٍكددٌنر"راملددلِر"رمعددو ّ ربدد را ٌصددٌ را مسددُرررررر، دٌضددوم

رر.(2)ًاؿر ر

"  مللٍنر"ررفحلفنراملنٌنر  ٓرر:إنراألصلر:،رًق ملٌا(3)ًمنبرذملكربيطوم

ْر فحددل را ٌصددٌ ررر،ـٌضررراملددلِرخ ضددٌير"رنراألصددلر"ر دد رإأًر،  ددٓرملغدد

ب  سبد اررر،"راملدلِ"رر:فاد  رر،"ر  ؾمبرامللِرخ ضدٌار"رر:نراألصلإأًرر،ًاملي ٖ 

ر.ر(4)ًق  :"رخ ضٌار"رب  سب ارمين ير،مل غراؾمب

ًمعددو رر،:رطددُُّٓر رميندد ير رٍس دد ًزرغدد ي(5)ًا ٌصددٌ را مسددُرقصددم ن

ر.ب رمي نركس  ْرب  غرًاح 

"رًاملدد"ر"ررمل م ددر ّرا ؤط ددْرررر،ملددلِر"ررمل م ددر را ددل رر"رار(6)فدد ملنُّرن طَددْ

ر،ً"رامل سدد نررًامل ددس ر"ررمل م نددٓرا ؤطددقرررر،"ًامل ددلانرًامل ددلٍنر"رمل م نددٓرا ددل رررر

ًقدد رػددُٕرؾمددبرا ؤطددقرررر،األىلر"رًٍك ددررفَٗودد رمل ياددوٕرا ددل رٍنر ً"

ر.ًم ر رٍيال

ؾمددبررًر"راملددوور"رًر"راملددوٕر"رر،ً"راملددلٍنر"ررًهددٌرخدد صرظمَددبراملياددوٕررر

ر.ا ؤطق

                                              
 .69املسٌبْرمنراآلٍْررشٌاّر(1)

ًهٌرملهبرامل درإررر،(169ا ص ٖلرامليط ٍ ورصر)ر:ٍنعر،ر(،رًهٌرملهبرٌٍطض1/137ا ص ملكر)أًضحرر:ٍنعر(ر2)

 (.ر1/365ٍنعررمي طُراملارآنر)ر،امل رإرأٍطّ 

ألطو رظمَبرأقصد مو رمدنرخدٌاصررررر; اخ ْر  َىر ٌنر"رأ ر"رًٍعكلر  ٓر ٌنر"رامللِر"رحرفّ ر:ق  راملعَذرٍضر(3)

 .(1/130ٍنعررح ظَسىر  ٓراملسصرٍحر)ر،خٌاصرا شم

 (.ر1/269ًاهلمبر)ر،(996/ر1ًا اتع  ر)ر،(1/188ظرحراملسصوَلر)ر:ٍنعرر(4)

 .(1/131)راملسصرٍحر:ٍنعر(ر5)

 .(1/266(،رًاهلمبر)1/131ًاملسصرٍحر)ر،(137/ر1ًأًضحرا ص ملكر)ر،(1/188ٍنعرراملسصوَلر)(ر6)
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ر:ر(1)ًا عو رشسْ

ر.(2) ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ر:"رَمِنر"ر اٌملىرتي ىل

رر.(3)ر ژ ڃ  ڃ  ڃژر:ً"رم ر"ر اٌملىرتي ىل

چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ژ ً"رأِر"ر اٌملددددددددىرتيدددددددد ىل:رر

ر.ر(4) ژ  ڌ

ر:(6) اٌ راملع  ر(5)ً"رذًر"راملق َْٖ

رً  ِ رأبُ رم ٕ را  ٕ رفإن

ر

رحر*** رذً رطٌٍنًبٗرِ رًذً ر(7) رو

ر ًأنرر،ًأ رتكٌنرم غ ّر راملكو ر،أ رتكٌنرملإلظ اّر(8)ًر"رذار"بعرط

رًأنرٍسا مو راشس و  رربد"رم ر"ررأًربدر"رَمنرر"،رًمنىرقٌ راملع  ر:

رأ رتصد نرا درٕرم ذارحيدد ً 

ر

ر(10()9)أَطِحبرفَُاطٓرأ رضو رًب طلر***

ر.(11) ژی  ی  ی  ژ ر:ً"رأ ر"ر اٌملىرتي ىل

 ژھ  ے        *  ھ  ھ ژ ر:ملددىرتيدد ىلًقٌ
،رً"رأ ر"رهددليرهددُرر(12)

                                              
(،ر1/133)رًاملسصدرٍحرر،(201/ر2ًتي َعرامل راٖ ر)رر،(1/242ًتٌضَحرا ا ص ر)ر،(1/239)رظ  ٕراملي َلر:ٍنعر(ر1)

 (.1/272(،رًاهلمبر)1/133)

 .43املر  رمنراآلٍْررشٌاّر(2)

 .69مرٍمرمنراآلٍْررشٌاّر(3)

 .96(رشٌاّراملنحلرمنراآلٍْ:ر4)

 .(1/137)راملسصرٍحر:ٍنعرر،احوزّارمنر"رذًر"رامل"ريينٓرص حب(ر5)

 (.2/600اه )(رًظيررطَ٘رًأخب 3/55)رراألم ملُراملع رٍْر:ٍنعرر،ملصن نربنرفحلراملق ُٖراملبَنر(6)

ًظدرحررر،(3/55ًاملبَنرمنرظدٌاه راألمد ملُراملعد رٍْر)رررر،يينٓرامللِرمٌصٌّ ر"رذًر"رامسّ راملع ه رفَىراشسيم  ر(7)

 .(1/166ًاألمشٌطُر)ر،(1/272(،رًاهلمب)ر1/436ًامليَت)ر،(3/147امل صل)

 .(1/138ًاملسصرٍحر)ر،(2/198ًتي َعرامل راٖ ر)ر،(1/196ظرحراملسصوَلر)ر:ٍنعر(ر8)

 .ر(254 ر ٌٍاطىرص)ر،ملبَنرمل بَ ا(ر9)

فا ر  ٕور"رذار"رمٌصٌملْرً"رم ر"راشدس و مَْرًاملي ٖد رقدلً ،رًاملساد ٍر:رمد راملدلِرررررررر((م ذارحي ً ))(راملع ه رفَىرقٌملى:ر10)

 (.1/168(رًاألمشٌطُر)1/139(،رًاملسصرٍحر)3/149(.رًابنرٍيَغ)ر2/417حي ًملىرًٍق بى،رًٍنعر:راملكس لر)

 .(18)ر:ٍْاؿ ٍ رمنراآلرشٌاّر(11)

 .(ر6-5)ر:املقٌاراآلٍس نرشٌاّر(12)
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 الفصــــــــ  ا    

ــا   " أ  "  أنواعهـــ

 

 

ًهدُرمٌضدٌهرهدلاراملبحدقرررررر،امل"ر  َّه ر   رمدنراملنحدٌٍ رمدنرا ٌصدٌ ورررر

ر. م رشَدتُرر را ب حقراملس ملَْ

ر:(1)تدتُر"رأ ر"ر  ٓرثوثْرأقص  

ًهدُررر،أنرتكٌنرحدر رتيرٍد ررر:القسم ااول 

ر. و ٍْرً نصَْر:طٌ  ن

رأط ر رثوثْ رذ رِ(2)ٌاهف مليو ٍْ ر و  ًهُرر،:

﮴    ژ ر: اٌملىرتي ىلر،امل"رٍسا  ر صحٌبو رذ ر ۓ   ۓ  ﮲    ﮳ 

.رً و ر(3)ژٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ      *﮵  ﮶         ﮷   ﮸      ﮹  ﮺  

ۓ  ژ ر: اٌملىرتي ىلر،ًهُرامل"رٍسا  ر صحٌبو ر  مر،ً و رذهترأًر  مُ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ژر:ًقٌملىرتي ىل (4)ژۓ  ﮲  ﮳

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  گ  

ر: اٌملىرتي ىلر،ًهُرامل"رٍكٌنرمصحٌبو رح ضرّار،،رً و رحطٌاِ(5)ژ

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ر:تي ىل

ر.(6) ژ

                                              
ر،(21(رًاملومد ورمل س د  ُ)صرر192ًاؾدتراملد اطُر)ررر،(158ًاصد را بد طُ)ررر،(65ٍنعر:رميد طُراؿدرً ر)صرر(ر1)

 .(71ًا غتر)ر،(1/178ًاملبصَطر)

 .(1/150ًاملسصرٍحر)ر،(1/168ًابنر اَل)ر،(72ٍنعر:را غتر)(ر2)

 .(16ر،15ا سملرمنراآلٍس ر)ر(رشٌا3ّ)

 .40املسٌبْرمنراآلٍْررشٌاّر(4)

 .18امل سحرمنراآلٍْررشٌاّر(5)

 .3را  ٖ ّرمنراآلٍْرشٌاّر(6)
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ر:ر(1)ًاؾنصَْرثوثْرأطٌاه

ًهددُراملدد"رؽ  ودد ر"ر ددلر"ررحاَاددْر اٌملددىررر،:ر شددسغرااراألفددرا األً 

ر.ر(2) ژٹ  ٹ   ٿ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ تي ىل:ر

ر،ف زّارًهُرامل"رؽ  و ر"ر لر"ر،:ر شسغراارخص ُّٖراألفرا ًامل  طُ

ًمندىرقٌملدىرتيد ىل:ررررر،أِراملك ملر رهدليراملصد ْررر،زٍ راملر لر  مّ ر: اٌملك

 ر.(3) ژڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ 

ْرر:امل  ملددق ًهددُراملدد"ر رؽ  ودد ر"ر ددلر"ر رحاَاددْرً ررررر،ملسيرٍدد را  هَدد

ر.ر(4) ژ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻژ تي ىل:ر اٌملىرر،ف زّا

ًهدُررر،"راملدلِر"رًفرً دىرررٓأنرتكٌنرامسّ رمٌصدٌّ رييندررر:القس االثاني

ًفَود رخدو رررر،  شدمرامل   دلرًاشدمرا  يدٌ ررررر(5)امل اخ ْر  دٓرًصد رصدرٍحررر

ر.(6)شَدتُرذ ري

ْرر-أنرتكٌنرزاٖ ّررر:القس االثالث ًهدُررر–(7)غ رميرفْررًغ رمٌصدٌمل

ر. ر زمْ زمْرًغر:طٌ  ن

ف ملساٖ ّراملوزمدْر د مل"ر راألمسد ٕرا ٌصدٌملْر  دٓراملادٌ ربددنرتيرٍ ود ررررررررر

بعدددرطرما اطسوددد رملنا دددو رإنر  طدددنرررر(9)،رً  ملٌاقيدددْر راأل دددو ر(8)ب ملصددد ْ

                                              
 .(1/149ًاملسصرٍحر)،ر(273ًا غتر)ر،(1/258ظرحراملسصوَلر)ر:ٍنعر(ر1)

 .28املنص ٕرمنراآلٍْررشٌاّر(2)

 .2املبارّرمنراآلٍْررشٌاّر(3)

 .30األطبَ ٕرمنراآلٍْررشٌاّر(4)

 .(1/142رٍحر)املسص:ٍنعرر(5)

 .234ٍنعررص(ر6)

 رر.(1/150املسصرٍحر)ر:ٍنعرر(7)

 .(1/190ًاهلمبر)ر،(2/135ظرحراؾملر)ر:ٍنعرر(8)

 .(1/150ًاملسصرٍحر)ر،(1/189ًاألمشٌطُر)ر،(74ٍنعررا غتر)ر(9)



 233 الموصولة "ال"

ً"رامليددسٔر"،ررأًر اػ هلدد ررإنررر،ً"املددوو"ر،ً"املنطددر"ر،مناٌملددْر ددد"املنيم ن"

  مَسود رب ملغ بدْر ددرررررأًرملغ بسود رإنر  طدنررر،"   طنرمرػ ْر درر"راملصدمٌٕر

ر.ً"ا  ٍنْ"رملقَبْر،"املبَن"رمل كيبْ

ر.ًخ صْرب ملطرًاّر،قيْر رامل صَح:ر   ّرًا(1)ًغ راملوزمْرطٌ  ن

م مدٌحررر،  ٓرَ َ مرمناٌ رمنرفر رمنو رصد  رهلد رررْهُرامل اخ ر:ف ألًىل

ًٍسٌقد ررر،اؿد اثرًامليبد طررر:فسادٌ رفَود ررر.أص ىررر دررر"ح اثر"رًر"ر ب طر"

ر.(2)ًص  ر،ًأمح ر،هر  ٓراملصم هرفورٍا  رم لرذملكر رقم هلاراملنٌ

ر.ًًاقيْر رظلًذراملن رر،:رًاقيْر راملعير(3)ًامل  طَْرطٌ  ن

ر:ر(4):ر  مل اخ ْر  ٓر"رٍسٍ ر"رر رقٌ راملع  رف ألً 

راأٍنراملٌملَد ربنراملَسٍد رمب ا ّ 

ر

راـدوفْر *** ربد ب ٕ ٍد ّا ظ 

(5)  ه دى  

 

ر:(6)"ر رقٌ راملع  رً  مل اخ ْر  ٓر"املن ض

راأٍسدكر َّ رأِنر رفَنرً دٌهدن 

ر

ٍ رقَُضر نر مرًر*** طبَنراملن ضر ر(7)ص  َوًر

ر(7) مرً

ر

" دد ًٕارر:ًقددٌهلمر،"أ خ ددٌاراألً رفدد ألً "رر:  ملٌاقيددْر رقددٌهلمررًامل  طَددْ

ر.(1)ألنراؿ  رًا براملسنك ر;(8)اؾم ٕررراملغ  "

                                              
 .(ر1/173ًظرحرابنر اَلر)ر،(74ا غتر)ر:ٍنعرر(1)

 .(1/152ٍنعر:املسصرٍحر)(ر2)

 .(1/151ًاملسصرٍحر)ر،(1/190ٍنعر:راألمشٌطُر)(ر3)

 .192ٍنعرر ٌٍاطىرصر،املبَنر بنرمَ  ّ(ر4)

ر،(75ًا غدتر)رر،(1/317اإلطصد  ر)رر:ًاملبَدنرمدنرظدٌاه رررر.املع ه رفَىرإ خ  ر"رأ ر"ر  ٓر"رٍسٍ "رًذملكرضدرًاّر(ر5)

 .(1/192ًاألمشٌطُر)

 .(310 م ر را  ط َ ورص)ر،املبَنرملراظ ربنرظو لراملَعكرِ(ر6)

ًاملبَنرمنرظٌاه رظرحراألمل َْر بنرر.بدر"رأ ر"راملسيرٍ رًهٌرضرًاّر)راملن ض(رماوطّ رُٕراملسمََساملع ه رفَىرف(ر7)

 .(1/262ًاهلمبر)ر،(1/151ًاملسصرٍحر)ر،(1/268ًظ  ٕراملي َلر)ر،(102 بنراملن ظمرص)

 مجم.رٍنعررامل ص نر،اؾم ٕرمدخٌذرمنراؾمريينٓراملك رّر(8)
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ــاني  " أ  "   ــ  ال:ــ الفصــ

 املوصولة عند التنظري

إذاراشسيرضن ر و راملنحٌٍ رًآاإهدمرر

ا ٌصددٌملْرً دد ط رخوفددّ رطددٌٍّور ررر ر"رأ ر"ر

ْر ًقدد ر بَّددرر ددنرذملددكرأبددٌرحَدد نرر،هدليرا صدددمل

:ر)رًمددنرا دس دد رفَددىرر"رأ ر" رمددٌرر"ررراملطدد الر"رًر"را طددرًلر"ر(ررر(2)فادد  

ر:(3)ًإذارطعرط رإىلرملاهبومرفَو رل ه ر  ملس ملُ

:رأنر"رأ "رامل اخ دددددددْر  دددددددٓراملٌصددددددد ر مددددددد ر رر"املطددددددد ال"رًرررراألً 

،رًمددنرأبددرزرأ ملددسومر  ددٓرر(4)مٌصددٌ رًهددٌراأِراؾموددٌارا طددرًلر"راشددم "

ر:(5)ذملكر خٌهل ر  ٓرامل يلر م ر رقٌ راملع  ر

رم رأطنرب ؿكمراملُسرضٓرحكٌمسى

 

ًاؾ   *** ِرر ِراملرأ ر(6)ً راألصَلرً رذ

ًملَصددنرر،فادد ر خ ددنر"رأ ر"رهندد ر  ددٓرامل يددلرا طدد اهرًهددٌر"رترضددٓر"ررررررر

ف ددمرٍبددعرإ رأنرتكددٌنررر(7)صددْرب  شددمفددْركسألنرا يرِّر;هندد رميرِّفددْررأ ر" "

ر.هلارمرا همر،مٌصٌملْ

=
                                               

ْررررر،(373ً)ر،(1/372املكس لر)ر:ٍنعرر،ًهٌرملهبراؾموٌا(رر1) ًأ د زراملكٌفَدٌنرررر،ًأ د زرٍدٌطضرأنرٍددتُرميرفد

ر:ا يرفدْرإذار د نرفَود رميندٓراملعدرطرمدٌر"ر بد رابرالصدنرأفطدلرمندىرا صدُٕر"رٍنعدررررررررررررررأنرٍدتُر  ٓرصٌاّ

 .(1/374ًاملسصرٍحر)ر،(4/18ًاهلمبر)ر،(2/128تٌضَحرا ا ص ر)

 .(2/1013ا اتع  ر)(ر2)

ًظدرحراؾمددلر بدنر صدد ٌارررر،(3/144ًرظددرحرا  صدلر بدنرٍيددَغر)ررر،(40 د  ُرص)راملومدد ورمل سر:ٍنعدررفَود رر(ر3)

ًاألمشدددددٌطُرر،(2/213ًتي َدددددعرامل راٖددددد ر)ر،(2/1013ًا اتعددددد  )ر،(1/200ًظدددددرحراملسصدددددوَلر)ر،(1/178)

 .(ر1/275ًاهلمبر)ر،(1/137ًاملسصرٍحر)ر،(1/164)

ًاهلمددبرر،(1/137ًاملسصددرٍحر)ر،(1/164ًاألمشددٌطُر)ر،(2/332ًاألصددٌ ر)ر،(19(رًر)1/13ٍنعددر:را اسطددبر)ر(ر4)

(1/275). 

 .املبَنرمنصٌلرإىلرامل رز ارًملَضر ر ٌٍاطى(ر5)

ًتي َدددعرر،(1/150(رًا صددد   ر)1/60ًا ادددرل)ر،(1/60ًا يدددرلر)،ر(2/521اإلطصددد  ر)ر:املبَدددنرمدددنرظدددٌاه ر(ر6)

 (.1/173ًاألمشٌطُر)ر،(142ً)ر،(1/38ًاملسصرٍحر)ر،(2/217امل راٖ ر)

 .(1/165)راألمشٌطُر:ٍنعر(ر7)
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ًذ ددررابددنرم ملددكرأنراشددس   راملنحددٌٍ ر  ددٓرمٌصددٌملَْراألملدد رًاملددو رررررر

:ر)رًاشددس  رابددنربرهدد نر  ددٓرر(1)بدد خٌهل ر  ددٓرامل يددلراشددس   رقددٌِرإذرٍاددٌ رر

ِرر،مٌصددٌملَْراألملدد رًاملددو ربدد خٌهل ر  ددٓرامل يددلررر ألنرحددر رر;ًاشددس  ملىرقددٌ

ر،صددىرب  شدمرر حددر رراملسن دَضر راخسص صددىرب مل يددلرراملسيرٍد ر راخسص ر

 رٍدد خلرحددر راملسيرٍدد ر  ددٓررر،فكمدد ر رٍدد خلرحددر راملسن ددَضر  ددٓراشددمر

فٌ ددبرا سادد  راألملدد رًاملددو ر ر"املوضددٓ"رًر"راملَ دد هر"رًر"راملدد ٔر"رررررررر،فيددل

ر.(ً"امل ًحر"رأمس ٕريينٓرامللِر رحر رتيرٍ 

امسَْرأًرفي َْرفي و ررر رأًرظم ْ:ر)ًاي رًص نربع(2)ًٍاٌ رابنرهع  

 .ًذملكر ملَلر  ٓرأطو رملَصنرحر رتيرٍ (ر،مط اه

:رر)رًملددٌر  طددنرحددر رتيرٍدد ر مسنددبر خٌهلدد ر  ددٓرررر(3)ًٍاددٌ راملدد م مَت

ر.امل يلر(

ْر)رأ (رهددٌر خٌهلدد رًٍَ حددغرمددنر وموددمرأنرأقددٌٔرأ ملددسومر  ددٓرمٌصددٌمل

ر.  ٓرامل يلر م رمر

ر،و ر سٕرمنر"راملدلِر"رأنر"رأ ر"راشمرمٌصٌ رملكنر  ٓرتا ٍرررأطر:امل  طُ

ر.(5)ًاإلش رابَتر(4)مناٌصْرمنر"رامللِر"ررًهٌرملهبراملسكعرِر:أِ

ًأظددد ارابدددنراألطبددد اِرإىلرأنرذملددددكرمدددلهبراملكدددٌفَ رفنصدددبرإملددددَومررررررر

:ر)رًق رتا  راألملد رًاملدو رماد  راملدلِرملك درّرا شدسيم  ررررررر(6)ا حس  إرباٌهلم

                                              
 .(1/201ظرحراملسصوَلر)(ر1)

 .(71ا غتر)(ر2)

 .(2/214تي َعرامل راٖ ر)(ر3)

 .(143ٍنعر:را  صلر)(ر4)

 (.175ٍنعر:رملب لراإل رالر)(ر5)

 (.2/521اإلطص  ر)(ر6)
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ر:ق  رامل رز ار،مل سد َ رط بّ 

رحكٌمسدىررم رأطنرب ؿكمراملُسرضٓ

 

ًاؾ   ***  ً راألصَلرً رذِراملرأِرر

 .امللِرترضٓر(ر:أاا 

ْررر :ر)ًذهددددبر(1)ًقدددد  راملرضددددُر رميددددرضر ومددددىر ددددن"رأ ر"را ٌصددددٌمل

ًذملدكرألنرا ٌصدٌ رمدبررررر;املسكعرِرإىلرأطود رمناٌصدْرمدنر"راملدلِر"رًأخٌاتدىررررر

بسا ٍرراشمررم ر رفس  قدلرمد رهدٌر  ملك مدْراملٌاحد ّررررررر:ص سىرامل"رهُرمج ْ

قد ملٌاررر، ر سأٍو رمج ْرفد  را ٌصٌ رت اّرعل ربيضرحرًفدىربكٌنرأح

بصدكٌنراملد ا رثدمراقسصدرًاررمندىر  دٓراألملد ررررررررر ر"رامللِ"ر"رامل دٔلر"ررًر"رامل دِلر"رر

ر.ًاملو ر(

 أر:ر)رًأمدد رًصدد ومرهلدد ررر"رٍيددتر"رأ ر"ر رب ؾم ددْرمددنرا بسددر(2)ًقدد  را دد ملاُ

ررر.خربيً

رر:(3) رقٌ راملع  ر

راب راملرشدٌ  راملادٌ  ررمنودممن

ر

 

ر(4).................................ر***

ر:ًب مل يلرًم رٍسصلربىر رقٌ راملع  ر 

رحكٌمسدىرر رم رأطنرب ؿكمراملُسرضٓد

 

ًاؾ   ***  ً راألصَلرً رذِراملرأِرر

ًإمن رذملكرمنرب لرحل ربيضرأ دسإررر،...رف َضرمنرب لرًص و رب  عسع

ر.(5)ر"امللِر"رملك رّرا شسيم  ر(

                                              
 .(3/11  ٓراملك فَْر)رُظرحراملرض(ر1)

 .(162اص را ب طُرص)(ر2)

 .بترمي هلمر اطنراق لرر:ًمت مىر، رأق ر  ٓرق ٖ ى(ر3)

ْرررر(ر4) ر(1/202ظدرحراملسصدوَلر)رررًاملبَدنرمدنرظدٌاه رررر،ًهدٌرظد ذررر،املع ه رفَىرًصدلر"رأ ر"را ٌصدٌملْرب ؾم دْرا مسَد

 (.1/278ًاهلمبر)ر،(1/173ًاألمشٌطُر)ر،(1/477ًامليَتر)ر،(1/150ًا ص   ر)ر،(223ًاؾترامل اطُ)

 .(301ٍنعر:راألزهرٍْرص)(ر5)



 232 الموصولة "ال"

حَ نر راملعٌاه رامل"رًا رفَود رًصدلر"رأ ر"رب مل يدلرأًراملعدر رررررًق  رأبٌ

م رًا رمنرذملكرأص ىرامللِرفحدل رإحد ٔرررر::ر)رًقَل(1)أًراـربرق  رأأًرا بس 

ر:(2)املوم رً"ذِ"ررضرًاّررًباُرمنىر"رأ ر"رًظلرًص و رب ملعر ر رقٌملى

ر(3)منر رٍسا رظ  درّارر  ٓرا يدى

فحددل رإحدد ٔراملومدد رً"ذِ"رًباددُرررًجيددٌزرأنرٍكددٌنرأصدد ىر"راملددلِر"ررر

ر:ًا بس أرًاـربر رقٌملىر،ص ْر"امللِ"ر"ررر"ًميىر" أ  "

رمنودم راب راملرشدٌ  راملادٌ  رمن

ر

 

ر.................................ر***

هددُرزاٖدد ّر ررر:ًقَددلر،ًاملددلٍنراشددٌ رابرمددنومررر،  ددٓراملددلِرميددىررر:أِ 

رر."املرشٌ "(

املاٌ ربدنر"رأ ر"رماسقيْرمنرر"امللِ"رفوليراآلاإرًاملنصٌصرت  ر  ٓرأنر

ر.ملىرطصَبرًافررمنراملصحْ

،رًُا ر(4)ًهدٌرمدلهبرا د زطُر رأحد رقٌملَدىرررررر،أطو رمٌصٌ رحر ر:امل  ملق

ٌررررر،بدطود ر رتدؤً رمدبرمد ربيد ه ريصد اررررررر(5)  َى رر:ًبيدٌ راملطدم ر  َود ر رمد

ادد ارربدنراملطدم راا دبرإىلرمٌصدٌ رمرررر(6)ق رأف حرا ساُرابى.ررًأ  لرا  زطُ

 رر(7)ًُا ربددنرؿدل را ٌصددٌ رمٌاضدبررررر.ق رأف حراملر ددلرا سادُرابدىرررر:تا ٍري

                                              
 .(2/1014ا اتع  ر)(ر1)

 .فوٌرحرربيَعْرذاورشيْر:ًبي ير،  ٓرق ٖ ىر رأق (ر2)

(رًا غدترر1/203ًاملبَدنرمدنرظدٌاه رظدرحراملسصدوَلر)رررررر،املعر رًهٌرظ ذراملع ه رفَىر خٌ ر"رأ "را ٌصٌملْر  ٓ(ر3)

 .(1/278ًاهلمبر)ر،(2/221ًتي َعرامل راٖ ر)ر،(1/230ًظ  ٕراملي َل)ر،72ص

ر،(2/1013ًا اتعددددد  ر)ر،(2/213اٖددددد ر)ًتي َدددددعرامل رر،(1/178ظدددددرحراؾمدددددلر بدددددنر صددددد ٌار)رررر:ٍنعدددددر(ر4)

 .ر(1/275ًاهلمبر)ر،(1/137(رًاملسصرٍحر)1/164ًاألمشٌطُ)

 .(1/164ًاألمشٌطُر)ر،(1/137ًراملسصرٍحر)ر،(2/214تي َعرامل راٖ ر)ر:ٍنعر(ر5)

 .(1/137ًاملسصرٍحر)ر،(3/12ظرحراملرضُر  ٓراملك فَْر)ر:ٍنعر(ر6)

ًا ٌاضدبراملد"رحيدل ررررر.(1/164ًاألمشدٌطُر)رر،(1/137)رسصرٍحًاملر،(1/179ٍنعررظرحراؾملر بنر ص ٌار)(ر7)

ً دٌنرا نيدٌوربيدضراشدمرشد بعرك دٌضربددر"ررررررررر، ب ظدرّراملي مدلرررفَو را ٌصٌ رهُ:رأنرٍكٌنراملنينرص ؿّ 

ٌر ِرر،"رأنرا مددلرشد بغ ور"رأِر اً دد ّرر:مدنر"رأًر"ر "رمدد ًر"رفَندد رشدد مرًفَندد رر،فرٍدعرر:ًر"رمندد رظيدنرًمندد رأقدد  ر"رأ

 .(1/165ح ظَْراملصب نر  ٓرظرحراألمشٌطُر)ر:ه ك"رٍنعر
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ر.(1)حيل ر رغ ه رإ ر رضدرًاّرًملَضرهلارمنو 

ٍاددٌ راملس دد  ُر راملكددو ر  ددٓراألملدد رررررر،أطودد رحددر رتيرٍدد ررر:املرابددب

:ر)ًاملٌ ىرامل  طُرأنرت خلرملسيرٍ رهليراألمسد ٕرا عدساْرمدنراألفيد  ررررر(2)ًاملو 

ًملكدددنر مددد رتيدددرَّ رأمسددد ٕراأل نددد طرمدددٌ:ر"املر دددل"رررر،ًٍدددلر"املدددلِ" ربسد

ٓرررر،"امل رط"رفساٌ :ر"املط ال"رًر"املا ٖم" ً املدلِ"رر:ترٍ ربدىراملسيرٍد ر رميند

:ر)ًامل ملَلر  ٓرصحْرهلاراملسدًٍدلرأطدكررر(3)ًاشس  را  زطُرهللاراملرأِرفا  ر،(

ر;ِر ند  "رًغ ر  ٖسرأنرتاٌ :ر"طيمرامللر،تاٌ :ر"طيمراملط ال"رًر"طيمراملا ٖم"

،رً خٌهل ر  ٓر"املاد ٖم"رًرر(4)ألنر"طيم"رًر"بٗض"ر رٍ خونر  ٓرامللِرًأخٌاتو 

ًهدلاراملدرأِرررر،ًر"املط ال"رٍ  ر  ٓرأنراألمل رًاملو رفَو رملَصنريينٓرامللِ

ًبىرر(6).رًهٌراملاٌ رامل  طُرمل م زطُ(5)هٌرملهبراألخ غر_أطو رحر رتيرٍ ر–

املي مدددلرٍسدق هددد رمدددٌر"ررًح دددسومرأنرر(8)ًاملعددد ٌب ر(7)ًبدددىرقددد  رابدددنرٍيدددَغر

                                              
ألنراملنيددنرر;هددٌرمددنراألً ر:(ر)رقدد رٍادد  1/165قدد  راملصددب نر رح ظددَسىر)رر.6اؿ ظددَْراقددمرر:ٍنعددرر را ٌاضددب(ر1)

 .ص  ر ب ظرّراملي ملر(

 .(40املوم ورمل س   ُرص)(ر2)

 .(رحَقرطصبىرمل م زط40ُاملوم ورمل س   ُرص)(ر3)

ٌررر(ر4) (ر3/22ًقدد  راملصدب نر رح ظددَسىر)رر،(3/24ٍنعددرراهلمدبر)رر.فَ رً دد  رمدنراملبصدرٍ ررهدلارا ندبرمددلهبراملكد

ً  نرفَىر"أ "ر د نرم صدرّارمل طدم را صدسورفَومد رإذاررررررر)ًهٌراملاَ طرألنر لرم ر  نرف  ّورملد"طيم"رً"بٗض"

ر(رفادد  :ر)ًماسطددٓراملنعددر3/11لرابددنرم ملددكر رظددرحراملسصددوَلر)ًفٓصددر،ً"املددلِ"رملددَضر ددلملكر(ر،طس ددنرمنددى

َّزرمق اّ رً رميندبرمق اد ّرر ًهدلاررر،ًإذارقصد ربدىرامليود رمندبررررر،بدلرإذارقصد ربدىراؾدنضر د زرررررر،املصحَحرأنر رجي

 .ملهبرا رب رًامل  اشُرًهٌراملصحَحر(

ًاملسصدرٍحررر،(1/164ًاألمشدٌطُر)رر،(2/212ًتي َدعرامل راٖد ر)ررر،(2/1013ًا اتع  ر)ر،(2/36ا  صلر)ر:ٍنعر(ر5)

 .(2/275ًاهلمبر)ر،(1/137)

 .(1/137ًاملسصرٍحر)ر،(3/11)ررًظرحراملرضُر،57ًاملوم ورمل س   ُر رر،(1/52ٍنعرراملك ملر)(ر6)

 .(3/144ظرحرا  صلر)ر:ٍنعر(ر7)

 .(169املسٌطْٗر)(ر8)
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ًهدٌرمدبراؾ مد ررررر،"ر  ٕراملر دلر"رر:املط الر"ر م رٍسدق ه رمبراؾ م رمٌ

ر.(1)ميرفْرات  قّ رفسكٌنرمبرا عسعر لملك

أطو رحدر ررر-)رًاملصٌالراألً رر:(2)ٍاٌ رابنرٍيَغرمٌضحّ رهليراؿ ْ

ً رخدو رأطدىرررر،امسّ رملك نرهل رمٌضبرمدنراإل درالرررإذرملٌر  طنر-حر ر

أ رتددرٔرأطودد رملددٌر دد نرهلدد رمٌضددبرمددنراإل ددرالرررر;مددنراإل ددرالر رمٌضددبرهلدد 

"ر  ٕطُراملط الر"رٍكٌنرمٌضيو رافيّ ربدطو رف  لرفك نرر:ملكننرإذارق ن

ٍددؤ ِرإىلرأنرٍكددٌنرمل  يددلراملٌاحدد رفدد  ونرمددنرغدد رت نَددْرأًر قدد راألملدد رررر

ًإذارق دنرر"ضدربنراملك تدبر"رٍكدٌنرمل  يدلرم يدٌ نرررررررر،ًاملو رًاشدمرامل   دلرر

ًإذارر،ألنرهددلارامل يددلر رٍكددٌنرملددىرأ  ددررمددنرم يددٌ رًاحدد ر;زًذملددكر رجيددٌ

ر"رمراورب ملط الر"رٍكٌنرؿر راؾررفرًاانررًذملكرق  ر(.ر:ق ن

 دد ٕراملادد ٖمررف ددٌررر::ر)راملدد ملَلر  ددٓرأطودد رحددر رقٌملددكرر(3)ًٍاددٌ راملعدد ٌب ر

ٕرررررر  طنرامسد ّر ألطدىر  دٓرهدلاراملسارٍدررررررر;ملك طدنرفد  ّورًاشدسحعر"قد ٖم"راملبند 

ر.ًاملص ْر رٍسص طر  َو ر  ملرا ٌصٌ ر(ر،ألطىرص ْر;مومل

:ر)رًاشس  ر  ٓرأطو رحدر ربدطود ر رمٌضدبرهلد رمدنرررررر(4)ًٍاٌ رابنر ص ٌا

مراورب ملا ٖمررف إل رالرإمند رهدٌر را شدمررررر:أ رترٔرأطكرإذارق نر،اإل رال

رامللِربي ه ر(.

:ر)رًاشددس  را دد زطُرًمددنرًافاددىر  ددٓرحرفَسودد ربدددنرررررر(5)املدد م مَترًقدد  

رد"رمراورب ملطد الر"رفد ورًار"رضد الر"رً رمٌضدبرملدرررررر:ٍسدق ه رمٌاملي ملر

                                              
 .(2/275ًاهلمبر)ر،(1/137ًاملسصرٍحر)ر،(1/165ٍنعرراألمشٌطُر)(ر1)

 ر(.3/144ظرحرا  صلر)(ر2)

 .(169املسٌطْٗر)(ر3)

 .(1/179ظرحراؾملر)(ر4)

 .(2/214تي َعرامل راٖ ر)(ر5)
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ر(.رلأ ر"رًملٌر  طنرامسّ رملك نرهل رمٌضبرمنراإل را "

ْرررر بدددنراألملددد رًاملددو ر دد ر  طددنرمددبرصددد سو ررررررر(1)ًأ َددبر ددنرهددليراؿ دد

ر،  ملعُٕراملٌاح رُ يلراإل رالر راشدمرامل   دلراملدلِرٍكمدلربدىرا ٌصدٌ رررررر

ملكددٌنراملصدد ْرفَودد رامسددّ رر;ًأخٌاتددىر،املددلِر"رًشدد ذرذملددكرفَودد رً رٍصدد ر ر"

ر.(2)م ر ّارًاألمس ٕرا  ر ّرٍ خ و راإل رال

 دد ٕور  ددٓرصددٌاّراؿددر رفادد رطاددلراإل ددرالرإىلرمدد ررررر-أ رر-ًألطودد ر

ُرر،(3)بيدد ه  )ً دد نرحددعراإل ددرالرأنرٍكددٌنر  ددٓرا ٌصددٌ ررررر:(4)ٍاددٌ راملرضدد

ْرطادلرإ رابود ررر م رطل ريرف م ر  طنراملو را مسَْر رصٌاّراملو راؿرفَ

إىلرصدد سو ر  اٍددْر مدد ر ر"إ "راملك ٖنددْريينددٓر"غدد "ر  ددٓرمدد رمددرر ربدد لرررررررر

ر،ا شددس ن ٕرفا ددن:ر" دد ٕطُراملطدد ال"رًر"اأٍددنراملطدد ال"رًر"مددراورب ملطدد ال"(ر

:ر)رماسطدٓراملد ملَلرأنرٍعودرر مدلر  مدلرررررر(5)املعد ٌب رفاد  ررًا رابنرم ملدكر  دٓررر

ملكدنررر،أ دسإرا ر دبرمندىرررًألنرطصدبسو رمندىرطصدبْررررر،ا ٌصٌ ر رآخرراملصد ْر

ف م ر  طنرصد ْررر،ًاؾم ْر رتسدثررب مليٌاملر،منبرمنرذملكر ٌنراملص ْرمج ْ

ر، ُٕربو ر  ٓرماسطٓرامل ملَلرملي  را  طبر(ر،األمل رًاملو ر رامل  غرغ رمج ْ

ألنرحدعررر;:ر)ر دلارقد  رًفَدىرطعدررررر(6)ًتيابرامل م مَتر و رابدنرم ملدكرفاد  ررر

ًإمند ر دُٕرب ملصد ْرملسٌضدحىرررررر،ألطدىرا اصدٌ ررر;ا ٌصدٌ راإل رالرأنرٍ ًار  دٓرر

ًامل ملَلر  َىرظوٌار لراإل رالر رأِرا ٌصٌملْرمٌر"ر د ٕطُرأٍودمرضدربسىر"رررر

رر.ًامل لًنر"  ٓرملغْر( ً لار ر"رامل لانر"رًر"رامل س نر"رفَمنرق  ربإ رابو ررًر"

                                              
 .(1/137ًاملسصرٍحر)ر،(2/214ًتي َعرامل راٖ ر)ر،(1/179ٍنعررظرحراؾملر بنر ص ٌار)(ر1)

 ر.(1/179ظرحراؾملر بنر ص ٌار)ر:ٍنعر(ر2)

 .(1/137ٍنعرراملسصرٍحر)(ر3)

 .(3/14ٍنعر:رظرحراملرضُر)ر(4)

 .(1/203ظرحراملسصوَلر)(ر5)

 (.2/215تي َعرامل راٖ ر)(ر6)
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  " أ  "  لــــ الفصــــ  ال:ا

 طبيقاملوصولة عند الت

ًأ َبر نرقٌهلمرإطو رحر رتيرٍ رب خٌهل ر  ٓرم  رت خلر  َدىر"رأ ر"رر

راملوضدددددٓر: ددددد خٌهل ر  دددددٓرامل يدددددلر مددددد ر رقدددددٌ راملعددددد  ررر(1)ا يرفدددددْ

ر:أِر(3)"ر  دٓرا يدىر"ررر:،رً  خٌهل ر  ٓراملعدر ر رقدٌ راملعد  رررر(2)حكٌمسى

مددنراملاددٌ رر:ً دد خٌهل ر  ددٓراؾم ددْرا مسَددْرر رقددٌ راملعدد  رررر،املددلِرميددى

ر.أِرامللٍنراشٌ رابرمنومر،(4)املرشٌ رابرمنوم

رر:(5)قٌ راملع  رً  خٌهل ر  ٓراؾم ْرامل ي َْرر رر

ـََن رًأبغدُضراملُيِ ددمرط طادد ّرر رٍادٌ را

 

ََُ د ُه ***  (6)إىلرابن رصدٌوراؿم ارامل

ََُ د ُه ر.اؿم ارامللِرجي هر:ًاملسا ٍر (6)امل

)قدد رقدد  راملدد ملَلر  ددٓرأطودد رغدد را يرِّفددْربدد خٌهل ر  ددٓررر:(7)قدد  رابددنرم ملددك

ف مرٍبعرإ ر ٌطو رامسدّ ررر،ذِرا طُر،ًتصحَحو ر ملراشمرامل   لر،امل يل

رمٌصٌّ رإذر رث ملق(.

)رًملٌر  طنرحر رتيرٍ ر مسنبر خٌهل ر  دٓرامل يدلرررر:(8)امل م مَتًق  ر

ررر.امل يلرًق ر خ ن(

اشسيرضددنرظددٌاه راملنحددٌٍ راملارآطَددْرررر

ْررررم  دٌاررامل" ًمجيسود ررر،بود رملددر"رأ ر"را ٌصدٌمل

ًهدُررر،فٌ  ورأطو راثن ر عررظ ه ّارتارٍبّ 

                                              
 .(2/275ًاهلمبر)ر،(2/214تي َعرامل راٖ ر)ر:ٍنعر(ر1)

 .234شبعرذ ريرًؽرجيىرص(ر2)

 ر.237شبعرذ ريرًؽرجيىرص(ر3)

 .236شبعرذ ريرًؽرجيىرص(ر4)

ـَٔراراملقَُّوٌِرًامسىر ٍن اربن(ر5)  .67طٌا ارأبُرزٍ رصر:ٍنعرر،ظ  رر  ه ُر،هو رهٌرذًرا

ًاإلطصد  ررر،(3/144م ْرامل ي َدْر"رجيد هر"رًهدٌرمدنرظدٌاه رظدرحرا  صدلر)رررررررًاملع ه رفَىر خٌ ر"رأ ر"ر  ٓراؾر(6)

 .(5/482ًاـساطْر)ر،(2/217ًتي َعرامل راٖ ر)ر،37ًتل رّراملنح ّرصر،(1/201ًظرحراملسصوَلر)ر،(2/522)

 (.1/203ظرحراملسصوَلر)(ر7)

 .(2/214تي َعرامل راٖ ر)(ر8)
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ر:  ملس ملُ

ڦ  ڦ   ڄ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ   :(1)قٌملددىرتيدد ىلر -1

 .ژڄ

 .ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ     ژ:(2)قٌملىرتي ىل -2

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ :(3)قٌملدددىرتيددد ىلر -3

 .ژھ  ے  ے  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ :(4)قٌملددىرتيدد ىلر -4

 .ژۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ۓھ  ے   ے

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ژ :(5)قٌملىرتي ىل -5

 .ژک  ک  ک    گ  گ ژ :(6)قٌملىرتي ىل -6

 .ژىئ  يئ  جب  حب  مئژ :(7)قٌملىرتي ىل -7

ھ   *ھ  ھ    *ہ   ہ   ژ :(8)قٌملدددددددددىرتيددددددددد ىل -8

ر.ژے

ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ژ :(9)قٌملددددددددىرتيدددددددد ىلر -9

 .ژىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

                                              
 .6امل  ؼْرمنراآلٍْررشٌاّر(1)

 .233اآلٍْراملبارّرمنررشٌاّر(2)

 .20ٌٍش رمنراآلٍْررشٌاّر(3)

 .53اؿجرمنراآلٍْررشٌاّر(4)

 .1ا ؤمنٌنرمنراآلٍْررشٌاّر(5)

 .168املعيرإرمنراآلٍْررشٌاّر(6)

 .20املاصُّرمنراآلٍْررشٌاّر(7)

 .6،5،4املقٌاراآلٍ وررشٌاّر(8)

 .18اؿ ٍ راآلٍْررشٌاّر(9)



 243 الموصولة "ال"

ر. ژں  ں   ڻ    *ڱ  ڱژ ر:(1)قٌملىرتي ىلر-10

ًقدد رتسبيددُنرأقددٌا را يددرب رًا  صددرٍنرملكددُرأقدد ر  ددٓرإ ددرابومرهلددليررررر

ًقد را يدنر رهدليراملعدٌاه رررررر، رًصد َّ رطعرٍد ّررر،املعٌاه رإ رابدّ رتقبَاَد ّرر

إىلرمرا ددبر دد  ّررملي ددُرأ دد رمدد رٍعدد ُراملددن ضر رإ ددرالر"رأ ر"را ٌصددٌملْررر

ًً د ورأنراملي مد ٕراطاصدمٌاررررر،ًملكتر رأق ر  دٓرظدُٕرذِربد  رررر،ًص سو 

ر: ن را رًاربس كراملعٌاه رإىلرقصم 

قصمرمضَّربيَطو رمصِّ رخ َ ّ رفدظد ارإىلرأطود رمٌصدٌملْرفادطرًملكدنر رررررر

ًقصدمرأهمدلرذ رهد رب ملك َدْرًاطعدغلررررررر،و رهُرًص سو رإ رابّ رم صدوّرٍيرب

ر:بغ ر"رأ ر"ر راآلٍْ.رً لرم رً  تىر ن رمنرتيرضرملدر"رأ ر"رهٌرم رٍ ُ

ر:(3)قدد  رأبددٌرحَدد نر ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ژ :(2) ندد رقٌملددىرتيدد ىلر

ألنرص ْر"رامللٍنرر;ً يلراإلطي  ر رص ْر"رامللٍنر"رًاملغطبر رص ْر"رأ ر" )

رًص ْر"رأ ر"رتكٌنرامسّ رفَنبومرزم طىر(.ر،كٌنرفيّورفَسي رزم طى"رت

غدد راملددلٍنرُغطددبرررر::ر)رًر"رأ ر"رفَددىرمٌصددٌملْرًاملسادد ٍرر(4)ًقدد  راملصددم ر

رًاملصحَحر ر"رأ ر"را ٌصٌملْرأطو رراشمر رحر رر(.ر،  َوم

ا س ددددٓر ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ :(5)ً ندددد رقٌملددددىرتيدددد ىلرر

رٓرا ٌملٌ ر"راألمل رًاملو ريينٓر"رامللِر"ر(.)"رً  ر:باٌملىر(6)امليكربِ

                                              
 .3ً4املي  ٍ وراآلٍس نررشٌاّر(1)

 .6منراآلٍْررامل  ؼْرشٌاّر(2)

 (.1/151الَطر)راملبحرر(3)

 (.1/71امل ارا صٌنر)ر(4)

 .233املبارّرمنراآلٍْررشٌاّر(5)

 .78املسبَ نر(ر6)
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ر::)ر"رً  ددٓرا ٌملددٌ ر"(1)ًأظدد اراملسكعددرِرإىلرأطودد ريينددٓر"راملددلِر"رفادد  

ً  ٓرامللِرٌٍمل رملىرًهٌراملٌامل ر(رًطُّرأبٌرحَ نر  ٓرأطو رمٌصٌملْرم ل:ر"رَمِنر

ررًر"رأ ر":ر)را ٌملدٌ ر دنضرًاملدو رفَدىرمٌصدٌملْرًصد نرب شدمرا  يدٌ ررررررررر(2)"رفا  

ر.:ر)ً"رأ ر"ر ر"ا ٌملٌ "رمٌصٌملْر((3)ًتبيىرت مَليراملصم رفا  ر،َمِنر"ر(ر د"

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ ر:(4)ً ند رقٌملددىرتيدد ىلر

:ر(5)،رقددددددددددد  رامليكدددددددددددربِژۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ۓے   ے

:ر)"رًاملا شَْر(6)ًق  راملصم ر،امللٍنر"ر(ر:ًاملا شَْر"راألمل رًاملو ريينٓ )"

املا شَْر"رمٌصٌملْرًاملصد ْرصد سو رًر"رق دٌبومر"رف  دلررررر"رأ ر"ر ر"رر:ًاملا شَْر"

ر.بو ر(

 رأ  رشٌٔرإظ اّرر،ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ ر:(7)ً ن رقٌملىرتي ىل

رإىلرأنر"راملن صح ر"رص ْر"رأ ر".ر(8)إظ اّرأبُرحَ ن

ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  ژ ر:(9)ً ندددد رقٌملددددىرتيدددد ىلرر

اطصددددبَّر دددددو را يددددرب رًا  صدددددرٍنر  دددددٓررررژيئ  جب  حب  خب  مب

ْررر:ٌ رًهددٌرقٌملددىا يقدد ،رً دد ٕر(10)"رًأقرضددٌار"رًبَدد نرا يقددٌ ر  َددىر راآلٍدد

                                              
 (.1/275املكع  ر)ر(1)

 (.2/223املبحررالَطر)ر(2)

 .(2/464امل ارا صٌنر)ر(3)

 .53اؿجرمنراآلٍْررشٌاّر(4)

 (.272املسبَ نر)ر(5)

 (.8/294)رامل ارا صٌنر(6)

 .20املاصُّرمنراآلٍْررٌاّشر(7)

 (.7/107املبحررالَطر)(ر8)

 .(18اؿ ٍ راآلٍْر)رشٌاّر(9)

ًاًحرر،(5/278ًت ص رأبُراملصديٌ ر)رر،(18/483ًامل ب لر ر  ٌ راملكس لر)ر،(29/231ٍنعر:رت ص املرازِر)(ر10)

 .(4/291ًامل سٌح وراإلهلَْر)ر،(27/181ا ي طُر)
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ر. ومومر  ٓر"رأ ر"رتبيّ ر رقص ّا

:ر)رًإنرظدٗنر د نر"رًأقرضدٌار"ر ق دّ ر  دٓرمد ر رصد ْرررررررر(1)ق  راملب قٌملُ

ِرر،إنَّراملدددلٍنرتصددد قٌارًأقرضدددٌار(ررر:املدددو ر  دددٓرتاددد ٍررر :ر(2)ًقددد  رامليكدددرب

هدٌرميدوضربد راشدمرإنَّرًخربهد ررررررر:أحد هم رر،"ًأقرضٌاراب"رفَىرً و ن )

ر.ًإمن رقَلرذملدكرملدٗورٍيقد را  ضدُر  دٓراشدمرامل   دلرررررررر;ًهٌر"رٍط   رهلمر"

ِررر;أطددددىرميقددددٌ رر:ًامل دددد طُ أِ:رإنراملددددلٍنرر.ألنراألملدددد رًاملددددو ريينددددٓراملددددل

ر. راملٌ ىرامل  طُر(4)ًأبٌرحَ ن(3)ًتبيىراملسكعرِر.( تص قٌا

)رًقٌملددى:رر:ّ رمصدددملْرامليقدد قددراّارهددليرا صدددملْرًمطدديِّ رر(5)قدد  راملصددم 

أطدىرميقدٌ ر  دٓراشدمرامل   دلر ررررررر:أحد ه رر،ًأقرضٌار"رفَىرثوثدْرأً دىرر "

إنرر:ألطىر  رًقبرصد ْرملددر"رأ ر"رحدلرقدلرامل يدلرفكدطدىرقَدلرررررررر;ا ص ق ر" "

ُرررر(6)ً  َدىرمجودٌارا يدرب رررر،امللٍنرتصد قٌارًأقرضدٌارر ر(7)ًإملَدىرذهدبرامل  اشد

ألطىرٍ س رامل صلرب رأبي ضراملصد ْررر;ف ش ًهٌررر(9)ًأبٌراملبا ٕر(8)ًاملسكعرِ

املص ْربد نيبرأ رتدرٔرأنر"را صد ق ور"ر قد ر  دٓر"را صد ق ر"رقبدلرمتد  رررررررر

املص ْرً رجيٌزرأنرٍكٌنر ق ّ ر  ٓر"را ص ق ور"رملسغ ٍرراملطم ٖررتل  ّار

رر.أطىرميوضرب راشمر"رإنر"رًخربه رًهٌر"رٍط   ر"ر:امل  طُر.ًتدطَ ّ 

                                              
 (.2/1324 ع را عكوور)ر(1)

 (.365نر)املسبَ ر(2)

 (.3/460املكع  ر)ر(3)

 (.8/222املبحررالَطر)ر(4)

 (.10/248امل ارا صٌنر)ر(5)

 .(18/483ٍنعر:رامل ب لر ر  ٌ راملكس لر)ر(6)

 (.6/275 راؿ ْرمل ارإراملصبيْر)ر(7)

 (.4/460 راملكع  ر)ر(8)

 (.365املسبَ نر)ر(9)
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ر: دطددىرقَددلرر،قددلً رمل  ملددْراألً ر  َددىرررأطددىرصدد ْر ٌصددٌ ررر:امل  ملددق

:رر(1)ًاملدددلٍنرأقرضدددٌار(.رًاملعددد ه ر رهدددليراآلٍدددْر  ملعددد ه ر رقٌملدددىرتيددد ىلرر

ْررر ژڱ  ڱ   ژ  ند رهدليرررر(2)فا رتكرار ومومراملصد بعر رهدليرا صددمل

ر.اآلٍْ

  دٓرامل يدلرررر: دو ر قد ر"رفددثرنر"رق دنررررر::ر)فإنرق دنر(3)ق  راملسكعرِ

ًقدد  رأبددٌرررألنرا ينددٓرًاملوتددُر دد ًنر(.ررر;املددلِررًضددبراشددمرامل   ددلرمٌضدديىررر

ألطدىر ررر;:ر)"رفدثرنر"رميقٌ ر  ٓراشمرامل   دلراملدلِرهدٌرصد ْر"رأ ر"رررر(4)حَ ن

ًمنرهليراملنادٌ وررر.ف ملوتُر  ًنرفدغرنرفدثرنربىر(ر:مينٓرامل يلرإذرتا ٍري

ر:  ِّو رتب رملُرم رٍ ُ

أنراملٌصد را اددونربدددر"رأ ر"راملدد"رٍدرًنرأطودد رمٌصددٌملْر دد  ررر -1

ْرر ددد ّا ًمدددبرذملدددكرف دددمرر، راملادددرآنراملكدددرٍمرًملي دددو رؼصدددٓريٗددد وراألم  ددد

 .أ ر"راشمرمٌصٌ رإ ر راملندساراملَص رمنو  ٍصرحٌاربدنر"

 دددد نرر-سودددد ر  ددددٓرقّ ر–أنراآلٍدددد وراملدددد"رتك مددددٌارفَودددد ر -2

 ومومرفَو رفر رإظد اّرإىلرأنَّر"رأ ر"رمٌصدٌملْرمدنرغد رتقبَدعرملإل درالررررررر

إضد فْررر،(5)املنحٌٍدٌنر رامل صدلراملصد بعرررذملكراملسقبَعرا دبتر  دٓرمد رًصد ىررررر

ألطودمرذ درًارإ درالر"ررررر;إىلرأنرم رذ ريراملنحٌٌٍنر رإ رابود رق صدْررأٍطد ّررر

 .أ ر"ر ًنرص سو 

ر:ً لرم رذ ريرا يربٌنرًا  صرًنر رهليرا صدملْرر رٍي ًرأنرٍكدٌنر

                                              
 .3،4املي  ٍ وراآلٍْررشٌاّر(1)

 .245تي ىلر"رإنرا ص ق رًا ص ق ور"راملص بعرصاا برأقٌاهلمر ن رقٌملىر(ر2)

 (.4/780املكع  ر)ر(3)

 (.8/501املبحررالَطر)ر(4)

 .234ٍنعررصر(5)
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 ر"رتقبَاَد رملددر"أرررأم رأنرجيدرًارإ  اّبد ررر،إظ اّرأًرطصِّ ر  ٓرأنَّر"رأ ر"رمٌصٌملْ

إطود رمٌصدٌملْرف دَضررررر:أمد رقدٌهلمررر.ثمرملص سو رف مرحيصدلرذملدكرمدنرأحد رمدنومررررر

ثدمرمد رررر،ألنرا ٌصٌ رقد رٍكدٌنرفد  ّورأًرم يدٌّ رأًرصد ْرأًرغ هد ررررررر;إ رابّ 

ر،ثمرم رإ رالراملٌص رامللِربي ه ر، ومْراملرفبررأًراملنصبرأًراؾررحَنٗل

نرمد ّرملَصدنرررفولاراإل رالرا  صلرهٌرم ر ننرأطمدحرإملَدىرًأعدقر ندىرمدررررر

ر.ب ملَص ّ
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   الفصـــــــ  الرابـــــــ 

شكا  بني التـنظري  اإل

ــ الت  ه.طبيــــقل   ل ــ

 

المبحمممممثااول :اا بمممممتا ابممممم  اال ن  ممممم ا
ا.لال طب ق

 ر ر"رأ ر"راملدد"ررر(1)تادد  ر ددو راملنحددٌٍ رر

ًتادددد  رأنَّرر،مددددٌر"راملطدددد الر"رًر"را طددددرًلر"رر

مدددددلهبراؾمودددددٌارهدددددٌرأنَّر"رأ ر"رفَوددددد راشدددددمررررر

  ددٓرمددلهبررر-،رًٍسطددحرمددٌطنراإلظددك  ررر(2)ًاملٌصدد رصدد سىرر،مٌصددٌ 

"ر د ٕراملاد ٖمر"ر  دٓر يدلر"رأ ر"رررررر:ًذملدكرأنرقٌملدكررر;ال ن راإل دررر-اؾموٌا

"رأ ر"رر:ًهمد رر،امسّ رٍكٌنرق را سمبرامسد نر دلرمنومد رحيسد إرإىلرإ درالررررر

ًاملٌص ر"رق ٖمر"رًملدٌر ي دنراإل درالرملدد"رأ ر"رأل ٔرإىلرباد ٕراملٌصد ربيد ه رررررررر

ألنرصدد سو راشددمرم ددر رًاألمسدد ٕرا  ددر ّرٍ خ ددو ررررر;بددورإ ددرالرًذملددكرقدد  رر

ر.(3)اإل رال

ًاملرفدبراملعد هررررر،ًملٌر ي نراإل رالرملد"رقد ٖمر"رملباَدنر"رأ ر"ربدورإ درالرررر

"راملادد ٖمر"رٍدد  ر  ددٓرأنراإل ددرالر يددلرملددد"رقدد ٖمر"رحَددقرأ ربددنررررررررر: رقٌملددك

ر.ًملكنر َ رتيرلر"رأ ر"رحَنٗلر،ف  ّو

)رملٌر  طدنرامسدّ ر"رٍيدترأ ر رملك طدنرررررر:(4)ًهللاراإلظك  رق  راملع ٌب 

ْرر;ألطددىر  ددٓرهددلاراملسادد ٍررمومددلرررر; ًٕاشددسحعرقدد ٖمراملبنددررر،فدد  ّو ر،ألطددىرصدد 

رًاملص ْر رٍسص طر  َو ر  ملرا ٌصٌ ر(.

:ر)رًاشدس  ر  دٓرأطود رحدر ربدطود ر رمٌضدبرهلد رمدنررررررررر(5)ًق  رابنر ص ٌا

                                              
 .234ٍنعررصر(1)

 .234ٍنعررصر(2)

 (.1/179ٍنعررظرحراؾملر بنر ص ٌار)ر(3)

 .(169املسٌطْٗر)ر(4)

 .(1/179ظرإراؾملر)ر(5)



 242 الموصولة "ال"

"رمراورب ملا ٖمر"رف إل رالرإمن رهٌر را شدمررر:اإل رالرأ رترٔرأطكرإذارق ن

ر.امللِربي ه ر(

رر.مسّ رملك نرهل رمٌضبرمنراإل رالر(:رًملٌر  طنرا(1)ًق  رامل م مَت

ًهلدددلاراإلظدددك  ررفدددإنرا يدددرب رًا  صدددرٍنر رٍسيرضدددٌارمل س صدددَلر ررر

مددبرأنراملاددرآنراملكددرٍمرم ددُٕرب ملعددٌاه راملدد"رًصدد نرفَودد ر"رأ ر"رر(2)اإل ددرال

ً رر(3)ب ملٌصدد رًمددبرذملددكرا س ددٌاربددل ررظددٌاه رق َ ددْر دد ّار مدد رمدددرٓررررررررر

أًراملسصددرٍحربددددنر"رأ ر"راشدددمرررٍ صدد ٌارفَمددد رذ ددرًيربدددلرا س ددٌارب إلظددد اّررر

ر.مٌصٌ رفاط

مم رٍ  رر،أم رامل خٌ ر رت  صَلرهلاراإل رالرف مرأ  ير نرأح رمنوم

ر.  ٓرؼاعرهلاراإلظك  ر ن راملسقبَع

ا.ح اا بتا اا ع ابيا:المبحثاالثاني
أنراإلظك  ر ر يلر"رأ ر"رمٌصٌملْرإمن رهدٌررر(4)تا  ر را بحقراملص بع

"ر دد ٕراملادد ٖمر"رحيسدد إرفَددىرامل يددلر"ر دد ٕر"رإىلررر:قٌملددكًذملددكرأنرر، راإل ددرال

ًق را سمبربي رامل يلرامس نر لرمنومد رصد  رأنرٍكدٌنرهدٌرررررر،ف  لرًاح 

فدإنر ي دنر"رأ ر"رفد  ّوررررر،ً لرمنوم راشمرم ر رحيس إرإىلرإ رالر،امل   ل

باَنر"رق ٖمر"ربورإ رالرً لملكرإنر ي نر"ق ٖم"رهٌرامل   لرباَدنر"أ "ربدوررر

ر.ارهٌرمٌطنراإلظك  هلر،إ رال

ملكدلررر،ًق رتنبىراملنحٌٌٍنرهللاراإلظك  رًاطاصمٌار رح ِّىرإىلرفرٍا 

امللٍنرأ  بٌار نرهلاراإلظك  ربدنرر(5)همراؾموٌار:امل رٍعراألً ر:فرٍعرحل

                                              
 .(2/214تي َعرامل راٖ ر)ر(1)

 .246ًر242ٍنعررصر(2)

 .246ٍنعررصر(3)

 .ر247ٍنعررصر(4)

 .234ٍنعررملهبومرصر(5)
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بدددنر"رأ ر"ر دد ر  طددنر  ددٓرصددٌاّراؿددر رطاددلراإل ددرالرإىلراملٌصدد راملددلِرررر

ٗو ر  ٓرصٌاّراؿر رألنرفَر;ملكنَّرهلارحلرمعكلرًتي َلر  َلر،بي ه 

ف سيدرلرإذّاررر،ٍي َو رمنراإل رالرمل عّ رأِ:رٍي َو رمنرظوٌار ومدْراإل درالرر

ًبودلارٍسدب رأنرفدُٕر"رأ ر"ر  دٓرصدٌاّراؿدر ر رررررررر.ًملَكنرإ رابود رق َد ّرر

ِّذرإهمدد  رإ رابود رب ملك َددْر مدد رفي دٌاررر رأ رتددرٔرأنر دلراشددمراشددسحعرر،ٍصد

مد طبرفإطدىرٍيددرلرإ رابدّ رتادد ٍرٍّ رأًررررراإل درالرًَمَندَبرمددنرظودٌار ومدْرإ رابددىرررر

ً ومدْررر(1)ف رارب راإل رالرامللِرهٌراملرفبرًاملنصبرًاؾررًاؾس ر،ق َّ 

ر،ًامل سحددددْرمل نصددددبر،  ملطددددمْرمل رفبر(2)اإل ددددرالرشددددٌإر  طددددنرأصدددد َْررر

أًر  طنرامليومْرفر َْررط ٖبدْررر،ًاملكصرّرمل د ضرًحل راؿر ْرمل  س 

ر.(3) نراألص َْ

أِ:راملدد"ررأظددبونراؿددر رظددبوّ رقٌٍددّ ررررر، ٕرا بنَددًْهلددلارلدد رأنَّراألمسددر

ًاألم  ْر  ٓرذملكرر(4)قرَّبو رمنراؿرً رق رُأ قَنرحكمراؿر رًهٌراملبن ٕ

ر:فدإذارق دنررر،ًأظورراألم  دْر  دٓرذملدكرأخدٌاور"رأ ر"رًمنود ر"راملدلِر"ررررررر،   ّ

  ٕرامللِرهٌرفسو رفإنر"رامللِر"رمٌصٌ رمبتر  ٓراملصكٌنر رقلرافبر

تر  دٓراملصدكٌنرررباأٍنرمنرق  ر"رفإنر"رمدنر"رم يدٌ ربدىرمدررررر:لملكً ر،ف  ل

رً رٍاددلرأحدد رإنَّر"رَمددِنر"را ٌصددٌملْر دد رأظددبونررررر، رقددلرطصددبرم يددٌ ربددىررر

 ر  طنر  ٓرصٌاّراؿر ر"رٔمدِنر"رُتدر  رإ راُبود ررررأًرّ ر،(5)اؿر ر را فسا ا

                                              
امل محدددْراملب اٍدددْررًظدددرحر،(1/33ًظدددرحراملسصدددوَلر)ر،(104(رًر)1/102ٍنعدددر:رظدددرحراؾمدددلرا بدددنر صددد ٌار)رر(1)

 .(1/173ًاألظب يرًاملنع ٖرر)ر،(75ًر1/53ًاألمشٌطُر)ر،(1/236)

 (ر1/61ًاملسصرٍحر)ر،(1/39ًأًضحرا ص ملكر)ر،(1/40ٍنعر:رظرحراملسصوَلر)ر(2)

 .(1/76ًاألمشٌطُر)ر،(1/61ًاملسصرٍحر)ر،(1/41ٍنعر:رظرحراملسصوَلر)ر(3)

ُررررررر،ألنرا شمرق رٍعبىراؿر رفَبنٓر(4) ر،ًأطٌاهراملعبىرأابيْ:راملعدبىراملٌضديُرًاملعدبىرا يندٌِرًراملعدبىرا شدسيم مل

ًأًضدحرا صد ملكرررر،(1/37لر)ًظدرحراملسصدوَررر،(1/105ٍنعدر:رظدرحراؾمدلر بدنر صد ٌار)رررررر0ًاملعبىرا فسا اِر

 .(1/56ًاألمشٌطُر)ر،(1/47ًاملسصرٍحر)ر،(1/32)

 .4ٍنعرراؿ ظَْراقمر(5)
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ًتبادٓررتبندٓر  دٓراملصدكٌنررررر:بدلرقد ملٌاررر،أًرطالرإ رابو رإىلرغ ه ر،ب ملك َْ

فٔ َمرمَلِمرٍاٌملٌار ر"ر  ٕراملاد ٖمر"رإنَّر"أ "رمبنَدْر  دٓررررر،مصسحاْراإل رالرقّو

ر. م رفي ٌار ر"َمِن"را ٌصٌملْر؟املصكٌنر رقلرافبرف  ل

املصدببر رذملدكرهدٌراملٌقدٌهر راإلظدك  راملدلِررررررررمليدلٓرر؟م را د طبرمدنرذملدكررر

"رقدّورملٌقيدٌارررًهٌرأطومرملٌرق ملٌارذملكرف ي ٌاراإل درالرملددر"رأ رررر،منربص  ي

ر: رإظددك  رأ ددربرًهددٌراإلظددك  ر رإ ددرالراملٌصدد ر"رقدد ٖمر"رف ددلارقدد ملٌار

ر.ُطالراإل رالرإىلرم ربي ه ر"رؽ صّ رمنرهلاراإلظك  راملع هر "

اأٔرأنَّرحلراإلظك  رهدٌرأنرتكدٌنر"رأ ر"رامل اخ دْر  دٓرررررر:امل رٍعرامل  طُ

رًإمند رهدُررراملٌص ر م ر ر"راملط الر"رًر"را طرًلر"رملَصنرامسدّ رمٌصدٌ ّرر

ًإىلرر(1)ميرِّفْرًهٌرملهبراألخ غرًا  زطُرًإملَىرذهبرابدنرٍيدَغرًاملعد ٌب ررر

رهلاراملرأِرأمَلرًبىرأقٌ رملألشب لراملس ملَْ:ر

بددلرر،:رأنراملاددٌ ربدددنر"رأ ر"راشددمرمٌصددٌ رملددَضرقددٌّ رفميددّ ر  َددىررراألً 

رفولاراملرأِرملَضرماقٌ ّ ربىرًب ملسد ملُرفإطدىرملدَضرررر(2)ا صدملْرفَو رخو رطٌٍل

رم سمّ .

:رأنراملنحددٌٍ رقصَّددمٌار"رأ ر"را ٌصددٌملْربساصددَم ور"رأ ر"را يرفددْرررررامل دد طُ

ر،)رًٍسصٌار رهدلاراملاصدمرأنرتكٌطد رمل حطدٌارفَدىرررررر:(3)ٍاٌ را  ملاُر،ط صو 

"رهددلاراملطدد الر"رًر"رٍدد رأٍودد راملطدد الر"رًر"رأطددنراملطدد الر"رًر"رأطدد ررر: اٌملددك

املددلِراأٍددنررًا كددر رراملطدد الر"رًأنرتكٌطدد رمل يودد رمددٌ:ر"راأٍددنراملطدد الررر

"رُضدددرَّرامل  شدددعر"رًر"رط دددبرر:املدددلِرأ رمدددنر"رًأنرتكٌطددد رمل  دددنضر اٌملدددكر

"رًر"رأ  براؿصنر"رًهلاراملسٌافدعر راملساصدَمرٍادرلراملادٌ ربدطود رررررر املي  

                                              
 .238ٍنعررملهبومرصرر(1)

 .234شبعراملس صَلرفَىرصرر(2)

 .163اص را ب طُرصرر(3)
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ر.هُرا يرِّفْ

:رطَُّّراملنحٌٌٍنر  ٓرأنرقلراـو ر ر"رأ ر"رإمن رهٌر رم رإذارامل  ملق

فوددُرميرِّفددْرات  قددّ رمددٌ:ر"ر دد ٕطُرقصددنرررْرٍدد  طددنرغدد ر و ٍددْرأمدد رامليو ر

:ر)ًهلاراـو رإذار رتكدنراملدو ررر(1)ٍاٌ رامل م مَتر،فد رمنرالصنر"

"  ٕراملطد الرفد رمدنراملطد ال"رررر:أم رإذار  طنرملىر م ر رقٌملكر،مل يو 

)قلراـو رحَدقر ر ود رررر:(2)ًٍاٌ رراـطرِر،فور و ر رحرفَسو ر(

"ر د ٕطُرقصدنرفد رمدنرالصدنر"(رفدإذارات ادٌارررررررًإ رفميرِّفْرات  قدّ رر ددررر

ٍَُيددمَّرباَددْراألطددٌاهررررر ً رظددكرأنرهددلاررر،  ددٓرهددلارا شددس ن ٕرفمدد را دد طبرمددنرأنر

ر.ا شس ن ٕرٍاٌِرملهبرمنر ي و رميرِّفْ

طصُّددٌار  ددٓر ددٌازر ددٌنر"رأ ر"رامل اخ ددْرر(3):رأنر دد  ّارمددنراملي مدد ٕاملرابددب

.رف َضرٔبِ  ّ رمدنرر(4)ًم مل  رملى  ٓراملٌص رحر رتيرٍ رمي   رهلارا لهبر

ر.ف ألمررًاشبرً رٍنبغُرأنرٍغ َّطرمنرأخلربىر،املاٌ رأنرٍا  ربى

:رذ رراملنحٌٌٍنرأنر"أ "را ٌصٌملْرمٌافاْرملددر"رأ "را يرفدْرمل عدّ رررراـ مض

ّٓ :ر)إمن راملسس ر رص ْراألمل رًاملو رأنرتكدٌنراشدمررر(5)ٍاٌ رامل م مَتر،ًمين

طومر  راأًه رمٌافادْرملألملد رًاملدو راؿرفَدْر رررررألر;ف  لرأًراشمرم يٌ رفاط

ّٓ ّٓرفألطو رمل سيرٍ رم لرر،أم رمل عّ رفٌاضحر:مٌر"املر ل"رمل عّ رًمين ًأم رمين

ر.املو راؿرفَْر(

:رأنرأقدددٌٔرأ ملدددسومراملددد"راشدددس ملٌاربوددد ر  دددٓر يدددلر"رأ ر"رامسدددّ راملصددد  ط

                                              
 .(رًطصبىرمل رضُرً رأ  ير رظرحراملك فَْر راملكو ر  ٓر"أ "را ٌصٌمل2/213ْتي َعرامل راٖ ر)ر(1)

 .ًطصبىرمل رضُر،(1/74ح ظَْراـطرِر  ٓرابنر اَلر)ر(2)

 .238نعرراأٍومرص حْرصٍر(3)

 .238ً239ٍنعرراملس صَلر رذملكرصر(4)

 (.3/13(رًطصبىرإىلرابنراؿ  برًهٌر رظرحراملك فَْرمل رضُر)2/215تي َعرامل راٖ ر)ر(5)
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 رشداطربدىرررًامل ملَلرإذارتقرارإملَىرا حسم ر،مٌصٌّ رق رتقرارإملَىرا حسم  

ًبَ نرذملكرأنراملا ٖ  ربدطو راشمرمٌصٌ رمتصكٌارب خٌهل ر  ٓرر;ا شس   

:)ًاشدس  رابدنربرهد نر  دٓررررر(1)قد  رابدنرم ملدكرررر،امل يلرً ي ٌيرمنرأقٌٔرأ ملدسومر

ًقدد  رابددنررر،مٌصددٌملَْراألملدد رًاملددو ربدد خٌهل ر  ددٓرامل يددلرًاشددس  ملىرقددٌِ(ررررر

ر،ْرفي ددو رمطدد اهر)ًايدد رًصدد نربعددر رأًرظم ددْرامسَددْرأًرفي َددرررر:(2)هعدد  

 ملَددلر  دٓرأطودد رملَصدنرحددر رتيرٍد ر(رًمددرا همرأنر خدٌ ر"رأ ر"ر  ددٓررررررًذملدكر

ف دمرٍبدعرإ رأنرررر(3)ألنرا يرفْركسصْرب  شمر;امل يلرٍاقبربدطو رملَصنرميرفْ

ر.تكٌنرمٌصٌملْ

ٓررًمدد رقدد ملٌيرفَددىرطعددررفددإنر خددٌ رررر ر"رأ ر"ر  ددٓرامل يددلر مدد ر ر"راملوضدد

ً خٌهلد ر  دٓرررر(5)"ر"ر"ر  دٓرا يدىررر:قٌملدىرً خٌهل ر  ٓراملعر ر رر(4)حكٌمسىر"

ًمٌه رملدَضر د خٌهل ر  دٓررررر(6)اؾم ْرا مسَْر ر"رمنراملاٌ راملرشٌ رابر"

ًذملددكرر،"راملطدد الر"رًر"را طددرًلر"رًامل ددراربَنومدد رظدد هرررر:املٌصدد ر رمددٌ

ْررر،ًاملعر ر،ألطن رملٌر ي ن ر"رأ ر"ر رامل اخ ْر  ٓرامل يل ملدٌررر،ًاؾم دْرا مسَد

ألنرمد ربيد رررر;إظدك  ررً  رترتبر  َدىرر، رهلارًمٌيرملصحر ي ن ه رمٌصٌملْ

نرٍكددٌنرصدد ْرمل مٌصددٌملْر رقددلرهلدد رمددنررألأ ر"ر رهددليراألم  ددْرصدد  ر "

"رأِ:رامللِررٓألنرتا ٍرر"راملوضر;اإل رالرفَنس ُراإلظك  راإل رابُرحَنٗل

ًمج دْر"رترضدٓرحكٌمسدىر"ررصد ْرررررر،ترضٓرحكٌمسىرفدر"رأ ر"راشمرمٌصدٌ ر

"رف ملسادد ٍر:ر  ددٓررً ددلملكر"ر  ددٓرا يددىر،لرهلدد رمددنراإل ددرالا ٌصددٌ ر رقدد

                                              
 .(1/201ظرحراملسصوَلر)ر(1)

 .(71ا غترصر)ر(2)

 .(1/165ٍنعر:راألمشٌطُر)ر(3)

 .234رشبعرصر(4)

 .237شبعرصرر(5)

 .236رشبعرصر(6)
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أ ر"ر رقدلرهلد رررر:فإنر"رميىر"رظر رمسي عريحدلً رٍادبرصد ْرملددررررر،امللِرميى

أِ:رمدنراملادٌ راملدلٍنررررر"ً دلملكر"رمدنراملادٌ راملرشدٌ رابرمدنومرررررر.منراإل درالر

اشدددٌ رابرمدددنومر"رفدددد"راشدددٌ رابرمدددنومر"رصددد ْرا ٌصدددٌ ر رقدددلرهلددد رمدددنرر

فدددٍنرهددلارمددنر"ر دد ٕراملادد ٖمر"رأًر"ر دد ٕرا طددرًلر"ررفددإنر"رقدد ٖمر"رررر،لاإل ددرا

مطرًلر"ررًإنر  نرص ْرملدر"رأ ر"رفإطوم رحيس  د نرإىلرإ درالرفدورررر " ً

ر;ٍصحرأنرطاٌ :ر"رق ٖمر"رًر"رمطرًلر"رص ْرا ٌصٌ ر رقلرهل رمنراإل درالر

أًرر، عَد ّر رامس نرم ر انرًا شمرا  ر رحيس إرإىلرإ رالرشٌإر  نرملمألطو

أًرر،هددلارهددٌرامل ددراربدد رمدد خٌ ر"رأ ر"رامل يددلرًمددٌيرررررر،أًرتادد ٍرٍّ ر،ق َددّ 

رراملٌص .

ألطند ر رطيدوضر  دٓر يدلرررررر;ً  ٓرذملكرفإنرم راشس ملٌاربىر رٍص حر ملَّو

أ ر"رامل اخ ْر  ٓرامل يلرمٌصٌملْرإمن رطيوضر  ٓرأنرٍصدس  ربدىر  دٓرأنرررر "

ظددك  راإل رابدُرإمندد رهددٌر ررألنراإلر،امل اخ دْر  ددٓراملٌصد رمٌصددٌملْرأٍطد ّررر

  سمدد هرامسدد ر ددلرمنومدد رحيسدد إرإىلرررررر– خٌهلدد ر  ددٓراملٌصدد رررر–امل دد طُر

غو ر خٌهلد ر  دٓرامل يدلرًمدٌيرفدإنراؾم دْربيد ه ر رؼسد إرإىلرررررررررر،إ رال

ألطودد رصدد ْرا ٌصددٌ ر رقددلرهلدد رمددنراإل ددرالر مدد رهددٌرظدددنرصدد ْررر;إ ددرال

رار  ٓرذا ؟!راألمس ٕرا ٌصٌملْرغ ر"رأ ر"رفكَ رٍصس  ربول

:رأطددىرٍ ددس ر  ددٓر يددلر"رأ ر"رامل اخ ددْر  ددٓراملٌصدد رمٌصددٌملْرأنرررررراملصدد بب

ر،ًاملادٌ ربدلملكر رمٌ دبرملدىرً ر دلار رااتك بدىررررررر(1)ٍسدقٓراإل درالر"رأ ر"ر

ًبَدد نرذملددكرأنر  ددْراملسدقددُرررر،ًمدد رهددٌرإ ركددرإرمددنراإلظددك  را ددل ٌارررر

َٗود ر  دٓرررألنرفر;ملَضربيدلارررًهدلار(2) ن همرأطو ر  ٕور  ٓرصٌاّراؿر 

صٌاّراؿر رًإنرأ   ه رمنراإل رالرامل  عُرإ رأطىرميكنرفَود رأنرُتيدرلررر

                                              
 .240ٍنعررصر(1)

 .240ٍنعرراأٍومرصر(2)
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مدبرأنر ررر.إ رأطومرق ملٌارب ملسدقُرمل دسد ُّرر،إ رابّ رق َّ رفَ سمومراألخلربى

ّْررر،ًكر دّ رشد َم ّررر،ًحّور،اأِراملي م ٕرامللٍنرق ملٌاربدطو رميرِّفْرُغِنَْ صدن  

ر.ًمينٓ

،رًإِنرُبنَدنرر(2)ا ٌصٌملْرق رأ ربنر(1)أطن رً  ط رأخسو رًهُ:ر"أِ"ر:امل  من

فادد رأ قَددنرإ رابددّ رمل محددلرً رٍاٌملددٌاربناددلراإل ددرالرإىلرمدد ربيدد ه رمددبرأنرر

 ددّورمنومدد ر  ددٓرصددٌاّراؿددر !ر مدد رأنرحددعراإل ددرالرأنرٍكددٌنر  ددٓررررررر

)ا  دددمرأنرحدددعراإل دددرالرأنرٍددد ًار  دددٓررر:(3)ٍادددٌ راملرضدددُر،ا ٌصدددٌ رط صدددى

ًاملدد ملَلرر،ًإمندد ر ددُٕرب ملصدد ْرملسٌضددَحىر،ألطددىرا اصددٌ ربدد ملكو ر;ا ٌصددٌ 

ً"اأٍددنرأَّوددمررر،ظوددٌاراإل ددرالر ر"أِ"را ٌصددٌملْرمددٌر" دد ٕطُرأُّوددمرضددربسىررر

ر.ًر"مراوربدِّومرضربسى"ر(،ضربسى"

:رذ ددرراملنحٌٍددٌنرأنرصدد ْر"أ "رهلدد رقددلرمددنراإل ددرالرحسددٓرملددٌررررراملس شددب

قدد رظوددررملددُرهندد رظددُٕرآخددررًهددٌر)ًر:(4)ٍاددٌ راملدد م مَتر، خ دنر  ددٓرامل يددلر

اشس اا ر  ٓراملنح ّرًذملكرأطومرأمجيٌار  ٓرأنرمج ْراملص ْر رقلرهلد رمدنررر

بدلرٍنبغدُراملس صدَلربد رصد ْر"أ "ررررررر،اإل رالرًهلار  ٓرإطوقىرغد رصحَددحرر

..رًأمدد رصدد ْر"أ "رحَددقرر.ف ملصدد ْر رامل دد طُر رقددلرهلدد رققيدد ّررر:ًصدد ْرغ هدد 

ْر ًٍكددٌنرق ددو رر،هلدد رقدلرمددنراإل ددرالرر..فَنبغددُرأنرٍكددٌن.تٌصدلرب مل ي َدد

                                              
 (.1/61ًاألمشٌطُر)ر،(1/53ٍنعر:راملسصرٍحر)(ر1)

أنر رتطد  ررر-2أنرتط  رًٍل ررصد ارصد سو رمدٌر"رٍي دبترأٍُّودمرهدٌرقد ٖمر".ررررررررر-1ر:"أِ"رهل رأابيْرأحٌا (ر2)

ِْرقد ٖمر"رً رٍل ررص ارص سو رمٌر"رٍي  ِْررسأنر رتطد  رًٍدل ررصد ارصد ررررر-3ر،بترأ رو رمدٌر"رٍي دبترأ

ْررر أنرتطد  رًحيدل رصد ارصد سو رمدٌر"رٍي دبترأٍُّودمررررررررر-4ر.هٌرق ٖمر"رً رهليراألحٌا رامل وثدْرتكدٌنرميربد

ر،(1/153ًظددرحربددنر اَددلر)ررر،(197/198ٍنعددر:رطسدد ٖجرامل كددرر)ررر.قدد ٖمر"رً رهددليراؿ ملددْرتبنددٓر  ددٓراملطددمرررر

 .(1/61ًاألمشٌطُر)ر،(1/53ًاملسصرٍحر)

 (.3/16ظرحراملك فَْر)ر(3)

 (.2/219تي َعرامل راٖ ر)ر(4)
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ق و رمنرافدبرًطصدبررررىعصبرم رٍاسطَىراملي ملر را  ر رامللِرٍصحرح ٌمل

فإنرصد ْر"أ "رإذاررر،ص ْر"أ "رًهُرفيلرمط اهرهل رقلرً س ر(.رفإذار  طن

ر.  نرًص ّ رفإ رابو رمنرب لرأًىل

سيرٍد رر:رذ درراملنحٌٍدٌنرأنراألملد رًاملدو رر ر"املدلِ"رًر"املد""رمل رررررراملي ظدرر

:ر)ًأم راألمل ر(1)ٍاٌ رابنرٍيَغر،امل"ر ر"املر ل"رًر"املغو "رم لراألمل رًاملو 

ًاملددو ر ر"املددلِ"رًر"املدد""رًت نَسومدد رًمجيومدد رفددلهبرقددٌ رإىلرأطودد رزاٖدد ّررررررر

ألطومدد رميدد ا رًاألملدد رًاملددو ررر;مل سيرٍدد ر  ددٓرحدد ِّه ر ر"املر ددل"رًر"املغددو "رر

رفك نرإف  ّراملسيرٍ ربو ر(.ر،ميرِّف ن

 قدد رامل يددلررر،:رأنرمددنرأ ملددسومراملدد"را سدد ًاربودد رأٍطدد ّرررر  ِر عددراؿدد

ی  ی  ژ ر: اٌملددىرتيدد ىلر(2)املصددرٍحر  ددٓراشددمرامل   ددلرا سصددلربددد"رأ "رر

 ژی  جئ    حئ  مئ  ىئ
ں  ں      *ڱ  ڱژ ر:ًقٌملىرتي ىلر(3)

ألنراملددلِرشددٌذرهددلاررامليقدد رهددٌرمدد ر رر;اشددس ملٌاربددى رً ر ملَددلرفَمددر(4)ژڻ

ٹ   ژر:لر ر"رأ ر"رب ملَددلرامليقدد ر رقٌملددىرتيدد ىلرررراشمرامل   لرمنرمينٓرامل يدر

ف مليقددد رإمندد رهددٌرررر،فددورً ددٌ رملدددر"رأ ر"رهندد رررر(5)رژٹ      ٹ  ڤ  ڤ  

إضد فْرإىلرأنررر،(7)ميندٓرامل يدلرررًذملكر  رفَو رمنر;(6)محّور  ٓرمينٓر"رف ملعر"

                                              
 (.3/140ا  صلر)رظرحر(1)

 .245ً246ٍنعررصر(2)

 (.18اؿ ٍ ر)رشٌاّر(3)

 .3ً4املطحٓررشٌاّر(4)

 (.96األطي  )رشٌاّر(5)

 .(7/233ي طُر)ًاًحرا ر،(13/99ًت ص راملرازِر)ر،(363ًرر3/362ٍنعر:راؿ ْرمل ارإراملصبيْر)ر(6)

)رأً رٍدرًرإىلراملقد رفدٌقومرررر:)رًا قد ر  دٓراشدمرظدبىرفيدلرفيدور(رًمندىرقٌملدىرتيد ىلرررررررررر:ق  رابنرم ملكر رأمل َسىر(7)

ر:ٍنعدررر.ألطود ر رميندٓ:رٍصد  نرررر;فيق ر"ٍابطدن"رًهدٌرمطد اهر  دٓر"صد ف و"رررررر،(19ص ف ورًٍابطن(را  كر)

 .(3/191)ًاهلمبرر،(2/152ًاملسصرٍحر)ر،(3/91/92ظرحراألمشٌطُر)
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 اخلامتة 

 

أنراملصم راؿ يبرق رضي رمصدملْرامليق ر  ٓراشمرامل   لرا اونربدر"رأ ر"ر

ثددمرر،ألطددىرٍ ددس رامل صددلربدد رأبيدد ضراملصدد ْربددد نيب(ررر;:ر)رًهددٌرف شدد (1)فادد  

ألنراملدد ملَلرإذارتقدرارإملَددىررر;فَمد رقد ملٌيرررفدور ملَددلرإذاّرر(2)ذ دررً ود رآخددرٍنرر

را حسم  رشاطربىرا شس   .

ً خٌهل رر،أنر"طيم"رً"بٗض"ر رٍ خونر  ٓر"امللِ"رًأخٌاتو ر:امل  طُر عر

مراملا ٖم"رٍ  ر  ٓرأطود رملَصدنرمٌصدٌملْرررر  ٓر"أ "ر رمٌر"طيمراملط ال"رًر"طي

ر.(3)بلرهُرا يرِّفْ

ر:إض فْرإىلرم رشبعرمنرأ ملدْرفإطدكرملدٌرشددملنرأحد ّارفا دنررررررر:امل  ملقر عر

ر:ف دٌرق دنررر،ملاد  :رهمد رطكرتد نرررر؟ا لر"رًر"رق ٖمر"رميرفسد نرأ رطكرتد نرر "

إذّارر؟"راملر دلر"رًر"راملاد ٖمر"رفودلرٍكدٌنركقٗد ّرررررر:شدَاٌ رر،ا ي وم رميدرفس ر

ر.ًمٔلَمرطسك ُ رً وّ رٌٍقبر رإظك  ر رح  ْرإملَىر؟صنيِنر"رأ ر"م ذار

اؿم ربرامللِرًفاترإلمت  رهلاراملبحقرًأ  طتر  ٓر

املنسدد ٖجررهندد رأهددٓمرًملي ددُرأذ ددرر،إلدد زيرًأظوددررملددُرطس ٖ ددى

ر:ا صسا ّرمنرمي ٍعْرهلاراملبحقر راملنا طراملس ملَْ

ًلر  ملطدددد الرًا طددددرر،أنَّر"أ "رامل اخ ددددْرر  ددددٓراملٌصدددد  -1

 .ًإنر  نراؾموٌار  ٓرأطو راشمرمٌصٌ ر،كس  رفَو رب راملنحٌٍ 

أنراملاٌ ريلهبراؾموٌارٌٍقبر رإظدك  رإ رابدُرًمنعددرررر -2

هددلاراإلظددك  رإمندد رهددٌرمددنرا سمدد هرامسدد ر ددلرمنومدد رحيسدد إرإىلرإ ددرالرر

ًإنرر،فددإنرأ ربددنر"رأ "رباَددنراملصدد ْربددورإ ددرالرررررر،أ "رًصدد سو  "ر:ًهمدد 

                                              
 (.10/248ٍنعررامل ارا صٌنر)ر(1)

 (.10/248ً249)رٍنعررامل ارا صٌن(ر2)

 .238اا برصر(3)
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 باَنر"رأ "ربورإ رالر ي نراإل رالرمل ص ْر

بدنَّر"رأ ر"ر  ر  طنرددرأنَّر ٌالراؾموٌار نرهلاراإلظك  ر -3

ألنرر;غد رمابدٌ رردددرر  ٓرصٌاّراؿر رُطالراإل رالرإىلراملٌص رامللِربيد ه رر

أِ:رمدنرظودٌار ومدْررررر،فَٗو ر  ٓرصٌاّراؿر رٍي َو رمنراإل رالرمل عد ّر

أم رمنيود رمدنرررراإل رال.رٍي َو رمنرأنرٍكٌنرهل رقلرمن راإل رالرًملكنر

 0اإل رالرب ملك َْ:رمل عّ رًقّورف َىرطعر

أنَّرا دددرإراملصدد َمرمددنرهددلاراإلظددك  راإل رابددُرهددٌراألخددلررر -4

 0برأِرراملنحٌٍ رامللٍنر ي ٌار"رأ "رامل اخ ْر  ٓراملٌص رميرَِّفْر رمٌصٌملْر

أنَّراؾموددٌارحكمددٌار  ددٓر"رأ "رهددليربدطودد رمٌصددٌملْربصددببرر -5

ًٍعوررمدنررر،ملٌر  طنرميرِّفْر  ر خ نر  ٓرامل يلر:ق ملٌار، خٌهل ر  ٓرامل يل

ر،ذملكراـ طرً   راملس رٍعربد ر خٌهلد ر  دٓرصد ْر رقدلرهلد رمدنراإل درالرررررررر

ً خٌهلدد ر  ددٓرصدد ْرؼسدد إرإىلراإل ددرالرفَاددبرر،فددورإظددك  ر رمٌصددٌملَسو 

 اإلظك  ر راإل رال.

أنَّراملادرآنراملكددرٍمرم ددُٕرب ملعددٌاه راملدد"رًصدد نرفَودد ر"رأ "رر -6

رر0ملكنرا يرب رًا  صرٍنر رٍسيرضٌارإ رمل نساراملَص رمنو رر،ملٌص ب 

ر،أنرا يرب رًا  صدرٍنر رٍ صد ٌار رإ درالر"رأ "رًصد سو رررر -7

ً رٍاددلرأحدد رر،ًا س ددٌاربدد ملنَُِّّّر  ددٓرأطودد راشددمرمٌصددٌ ر ربيددضرا ٌاضددبر

 ب ملسدقُرامللِرذ ريراملنح ّ.ر–فَم رأ  مرر-منومر

ْررأن"رأ "را ٌصدددٌملْرتناصدددمرإىلر -8 ر،حطدددٌاٍْرً و ٍدددْرً نصدددَ

 .ًهليراألقص  رط ُصو رهُرأقص ُ ر"أ "را يرَِّفْ

هددلررر،أنراملنحددٌٍ راخس  ددٌار ر"رأ "رامل اخ ددْر  ددٓراملٌصدد رررر -9

أمد رامليو ٍدْرفد ت اٌار  دٓرررررر، و ٍْرتكٌنرمٌصٌملْرأًر ر رح  رًقٌ و رغ 

 أطو رمَيرِّفْ.
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أنرصدد ْر"رأ "راخسصددنرمددنربدد رشدد ٖررأخٌاتودد ربدطودد رًصدد رر -10

 ىرم خٌهل رم خٌ ر"رأ "را يرِّفْ.فدظبر،حرأِ:راشمرم ر صرٍ

ًاملد"رمدنرررر،هليرمج ْرمنراملنس ٖجرامل"رظورورملُرمنر ااشْرهليرا صدملْ

ٍَُّنرملهبراملا ٖ  ربدطو رميٓر رر.فْخوهل رَق

ًأنرجييلرم ر م سىرخ ملصّ رملٌ وىرًقربْرر،أشد رابرامليعَمرأنرٍن بربو 

ىرتدسمرراملصد ؿ ورًصد ٓرابرًشد مر  دٓرطبَند رررررررًاؿم ربرامللِربنيمسدرر،إملَى

ر.قم رً  ٓرآملىرًصحبىرأمجي 

ر

 



 262 )29(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 فهرس المصادر والمراجع

 املارآنراملكرٍم. 

 ُرر.رااتع  راملطرلرمنرملص نرامليرل ؼاَدعراملد  سٌارا دبررررر،ألبُرحَد نراألط ملصد

مرا يددْراملدد  سٌارامطدد نر بدد راملسددٌال،رمقبيددْرا دد طُ،راملقبيددْرررر،  مدد نرقمدد 

ر.هدر1418األًىلر

 ألبُراملصيٌ ِربنرقم رامليم  ِر.رإاظ  رامليالراملص َمرإىلرمساٍ راملكس لراملكرٍم

ْررر،ؼاَددعر بدد راملادد  ارأمحدد ر قدد ررررر،اؿن ددُ مقبيددْرر،مكسبددْراملرٍدد ضراؿ ٍ دد

ر.املصي  ّ

  ًر،ؼاَددعر بدد را يدد را  ددٌحُر،ملي ددُربددنرقمدد راهلددرًِ.راألزهَددْر ر  ددمراؿددر

ر.هدر1391ر،مقبٌ  ورفمبرامل غْرامليربَْرب معع

 ٌر ُرر.األظددب يرًاملنعدد ٖرر راملنحدد ؼاَددعر بدد رامليدد  رشدد  ررر،ؾددو راملدد ٍنراملصددٌَط

ر.1406املقبيْراألًىلرر،مؤشصْراملرش ملْرب ًور،مكر 

 ؼاَدددعرر،مس  َدددلراملنحددد طإألبدددُر ي دددررأمحددد ربدددنرقمددد ربدددنر.رإ ددرالراملادددرآنر

رهد.1409املقبيْرامل  مل ْرر،ب ًور،   راملكسبر،امل  سٌارزه رغ زِرزاه 

 ِرررر،ا نصٌلرإىلراملس  إ.رارآنإ رالرامل ا ؤشصدْرا صدرٍْرررر،ؼاَدعرإبدراهَمراألبَد ا

ر.املا هرّر،املي مْ

 ِرر هلبدْرابربدنر  دُربدنرقمد ربدنرمحدسّراملي دٌِرا يدرً ربد بنررررررررررر.رأم ملُرابدنراملعد ر

ر.هدر1349طببر اٖرّرا ي ا راملي م طَْرر،املع رِ

  ٌٍألبُراملرب  ورر.املبصرٍ رًاملكٌفَ ر:اإلطص  ر رمص ٖلراـو رب راملنح

ِر  اارر،ًميددىر سدد لرا طسصدد  رمددنراإلطصد  رلَددُراملدد ٍنر بدد راؿمَدد رر،األطبد ا

ر.مكْرا كرمْر،املب زرمل نعررًاملسٌزٍب

 ر،ملن صررامل ٍنرأبُراـ ر ب رابربنر مرراملبَط ًِ.رأطٌااراملسنسٍلرًأشرااراملسدًٍل

ْرر،منعددٌااورقمدد ر  ددُربَطددٌنرر قبيددْراملر–ملبندد نرر–بدد ًورر، ااراملكسددبراملي مَدد
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ر.هدر1424األًىلر

 ِرررررر.رأًضحرا صد ملكرإىلرأمل َدْرابدنرم ملدكرررر ر،ألبدُرقمد ر بد رابربدنرهعد  راألطصد ا

املقبيددْراـ مصددْرر،بدد ًور، ااراؾَددلر،ؼاَددعرقمدد رقَددُراملدد ٍنر بدد راؿمَدد 

ر.هدر1399

 ُرر.راملبحررالَط  ااشدْرًؼاَدعرًتي َدعراملعدَذر د   رأمحد رررررررر،ألبُرحَد نراألط ملصد

املقبيددْرر،بدد ًور، ااراملكسددبراملي مَددْر،  ددُرقمدد رميددٌض بدد را ٌ ددٌ رًاملعددَذر

ر.هدر1413األًىلر

 ّ ر،ؼاَددعراملدد  سٌار  َدد ر بدد راملددرمحنرر،ألبددُرحَدد نراألط ملصددُ.رتددل رّراملنحدد

ر.هدر1406املقبيْراألًىلرر،ب ًور،مؤشصْراملرش ملْ

  اارر،ؼاَعرقم ر  ملربر  ور، بنرم ملك.رتصوَلرامل ٌاٖ رًتكمَلرا ا ص 

ر.هدر1387املا هرّراملك تبرامليربُر

 ِر.راملسصدددرٍحريطدددمٌنراملسٌضدددَحر ًبو معدددىرح ظدددَْرٍدددضررر،مل عدددَذرخ ملددد راألزهدددر

رر.ب ًور،ارامل كرا ر،اؿمصُ

 لمدد ربدد اراملدد ٍنربددنرأبددُربكددرربددنر مددرررررر.رتي َددعرامل راٖدد ر  ددٓرتصددوَلرامل ٌاٖدد رر

ٔررررررررر،امل م مَت املقبيدْررر،ؼاَعراملد  سٌارقمد ربدنر بد راملدرمحنربدنرقمد را  د 

رر.هدر1409األًىلر

 اارشددحنٌنرمل نعددررر،مل عددَذرقمدد راملقدد هرربددنر  ظددٌار.رت صدد راملسحرٍددررًاملسنددٌٍر 

ر.تٌطضر،ًاملسٌزٍب

 ُررر.رت ص راملارآنرامليعَم مؤشصدْراملكسدبرررر،إلمس  َلربنر د  راملارظدُرامل معدا

ر.هدر1425املقبيْراألًىلرر،ب ًور،امل ا فَْ

  يْرامل  مل ْاملقبر،ب ًور، اارإحَ ٕراملواثرامليربُر،مل  درراملرازِ.راملس ص راملكب. 

 ر،مل مرا ِرا يرً رب بنرأ رق شم.رتٌضَحرا ا ص رًا ص ملكربعرحرأمل َْرابنرم ملك

ْرر،ؼاَدددعراملددد  سٌار بددد راملدددرمحنر  دددُرشددد َم نرر ر،مكسبدددْراملك َددد وراألزهرٍددد
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ر.املقبيْرامل  طَْر،املا هرّ

 ْٗمق ببرشد لررر،ؼاَعرامل  سٌارٌٍش رأمح را قٌهر،ألبُر  ُراملع ٌب .راملسٌط

ر.هدر1401املقبيْرامل  طَْرر،املا هرّر،امليرل

 ِر.ر  مبراملبَ نر رتدًٍلراملارآن ضدبطرًتٌثَدعرررر،ألبُر ي ررقم ربنر رٍرراملقدرب

ر.هدر1421املقبيْراألًىلرر،ب ًور، اارامل كرر،ًؽرٍجرص  رمجَلرامليق ا

 ر،ألبددُر بدد رابرقمدد ربددنرأمحدد راألطصدد اِراملاددرطيبرر.راؾدد مبرألحكدد  راملاددرآن

ر.هدر1427ر،ب ًور،ااراملكس لرامليربُ ر،ؼاَعر ب راملرزاارا و ِ

 ُؼاَعرامل  سٌارفددرررر،مل حصنربنرق شمرا را ِ.راؾترامل اطُر رحرً را ي ط

ْرر،ًاألشدس ذرقمدد رطد ٍمرف ضددلررر،املد ٍنرقبدد ًّر بد ًوراملقبيددْررر، ااراملكسدبراملي مَدد

رهد.1413األًىلر

 ُررر.رح ظَْراـطرِر  ٓرظرحرابنر اَلرألمل َدْرابدنرم ملدكررر رمل عدَذرقمد راملد مَ ط

ر.هدر1359املقبيْراألخ ّرر،مقبيْرمصق ٓراملب بُراؿ يبر،اـطرِ

 ِرر .رح ظَْراملعو لرا صم ّ:ر ن ٍْراملا ضُرً   ٍْراملراضُر  ٓرت صد راملبَطد ً

ر.ملبن نر–ب ًورر،مؤشصْراملس اٍذرامليربُ

 مقبدٌهربود مغرظدرحرررر.رظَْراملصب نر  ٓرظدرحراألمشدٌطُر  دٓرأمل َدْرابدنرم ملدكرررررر ح

ر.ًوب ر، اارامل كرر،األمشٌطُ

 ُرر.رح ظَْرٍضر  ٓراملسصرٍح ر،مقبدٌهر  دٓرهد مغراملسصدرٍحررررر،مل عَذرٍدضراؿمصد

ر.ب ًور،طب  ْر اارامل كر

 ألبددُر  ددُرامل  اشددُرؼاَددعربدد اراملدد ٍنرقوددٌ ُرًبعدد رررررررر.راؿ ددْرمل اددرإراملصددبيْرر

ر.هدر1413املقبيْراألًىلرر، مععر، اارا دمٌنر، ٌجي تُ

 ؼاَددعرر، مددرراملبغدد ا ِمليبدد راملادد هرربددنر.رخساطددْراأل لرًملددبرملبدد لرملصدد نرامليددرلر

املقبيددْرر،املن ظددررمكسبددْراـدد لُرب ملادد هرّرر،ًظددرحر بدد راملصددو رقمدد رهدد اًنر

ر.هدر1409امل  مل ْر
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 اارر،تدددملَ رقمدد ربددنر بدد راـدد ملعر طددَمْر.ر ااشدد ورألشدد ٌلراملاددرآنراملكددرٍمر 

ر.املا هرّر،اؿ ٍق

 تدملَ رأمح ربنرٌٍش را يرً رب ملصم ر.رامل ارا صٌنر ر  ٌ راملكس لرا كنٌن

املقبيددْرر، معددعر، ااراملا ددمر،ؼاَددعراملدد  سٌارأمحدد رقمدد راـددراطررررر،اؿ دديب

ر.هدر1406األًىلر

 ِررر ر–املكٌٍددنرر،ؼاَددعراملدد  سٌارإحصدد نر بدد طرر.ر ٍددٌانرملبَدد ربددنرابَيددْرامليدد مر

ر ر1962

 ّ  ر،مجددبرًؼاَددعراملدد  سٌارحندد رمجَددلرحدد ا .ر ٍددٌانرابددنرمَدد  ّرارظدديررابددنرمَدد

ر.هدر1402 مععر

 ُرر.را يدد طُاصدد را بدد طُر رظددرحرحددرً ررر ؼاَددعرر،ألمحدد ربددنر بدد راملنددٌارا دد ملا

ر.1405املقبيْرامل  طَْرر، مععر، ااراملا مر،امل  سٌارأمح رقم راـراط

 ُملعدددو لراملددد ٍنرقمدددٌ ر.راًحرا يددد طُر رت صددد راملادددرآنرامليعدددَمرًاملصدددببرا  ددد ط

ر.ملبن نر،ب ًور، اارإحَ ٕراملواثرامليربُر،اآلملٌشُ

 ر،ترتَددبرًضددبطرمصددق ٓرحصدد رأمحدد رر.ظددرحراألمشددٌطُر  ددٓرأمل َددْرابددنرم ملددكرر

 .ب ًور، اارامل كرر،ًبو معىرح ظَْراملصب ن

 ؼاَدعراملد  سٌار بد راؿمَد راملصدَ رقمد رررررررر، بدنراملند ظمرر.رظرحرأمل َْرابنرم ملك

رب ًو.رر، ااراؾَلر، ب راؿمَ 

 ُر.رظددرحراملسصددوَلر ر،ؼاَددعراملدد  سٌار بدد راملددرمحنراملصددَ ررر، بددنرم ملددكراألط ملصدد

املقبيددْراألًىلرر،املن ظددرره ددررمل قب  ددْرًاملنعددرر،دسددٌنًاملدد  سٌارقمدد ربدد ًِرا 

ر.هدر1410

 ُ   ر،ؼاَعرامل  سٌارص حبرأبٌر ن حر، بنر ص ٌاراإلظبَ ُ.رظرحرمجلراملس

ر.طبيْرا كسبْرامل َص َْ

 ْر ِررر.رظرحراملرضُر  ٓراملك فَد تصدحَحرًتي َدعرٌٍشد ررررر،ملرضدُراملد ٍنراإلشدواب ذ
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ر.منعٌااور  ميْرق ارٌٍطضر،حصنر مر

 ر،املد ٍنر بد راؿمَد ررررُؼاَدعرقمد رقَدررر.ر  ٓرأمل َدْرابدنرم ملدكررررظرحرابنر اَل

ر.هدر1415ر،ب ًور،ا كسبْرامليصرٍْ

 َْؼاَعرامل  سٌارر، بنرهع  راألطص اِ.رظرحرامل محْراملب اٍْر ر  مرامل غْرامليرب

ر.هدر1397بغ ا رر،مقبيْراؾ ميْرا صسنصرٍْر،ه  ِرطور

 ر.ب ًور،ب   راملكسر، ٌفعرامل ٍنربنرٍيَغ.رظرحرا  صل

 ُررر.ر٘رًأخب اهد رَدرظيررط املقبيدْررر،املرٍد ضرر، ااراملي دٌ رر،مل د  سٌاّرًفد ٕراملصدن ٌٍط

ر.هدر1403األًىلر

 ُررر.رظدد  ٕراملي َددلر رإٍطدد حراملسصددوَلرر ر،ألبددُر بدد رابرقمدد ربددنر َصددٓراملص صددَ 

ر،مكدددْرا كرمدددْر،ا كسبدددْرامل َصددد َْر،ؼاَدددعراملددد  سٌار بددد رابراملرب ددد تُ

ر.هدر1406املقبيْراألًىلر

 ْرررررامليددَت لمددٌ ربددنرأمحدد ررر.رارا ا صدد راملنحٌٍددْر رظددرحرظددٌاه رظددرًحراألمل َدد

ر.املقبيْراألًىلر،ا قبيْراألم ٍْرببٌ ار،بو مغرخساطْراأل لرمل بغ ا ِر،امليَت

 ْرر ملصدد َم نربددنر مددرر.رامل سٌحدد وراإلهلَددْربسٌضددَحرت صدد راؾوملدد رمل دد ق ٖعراـ َدد

ر.املا هرّر،مقبيْرا شسا مْر،املي  ُراملعو رب ؾمل

 ُررررر.رمل رٍ ر رإ رالراملارآنراوَ ا ؼاَدعررر،مل منس برحصد ربدنرأبدُرامليدسراهلمدلاط

رهدر1411،راملقبيْراألًىلرامل ًحْر، اارامل ا فْر،امل  سٌارقم رحصنراملنمررًزمَ ى

 ٌر،طددد اارلدددمر بددد رابر:ؼاَدددعراملددد  سٌار، بدددنراؿ  دددب.راملك فَدددْر راملنحددد

رهدر1407املقبيْراألًىلرر،مكسبْر ااراملٌف ٕ

 ُرررر،ألبددُرامليبدد طرا ددرب رر.ر رامل غددْرًاأل لراملك مددل ر،ؼاَددعرقمدد رأمحدد راملدد امل

 .1406املقبيْراألًىلرر،ب ًور،مؤشصْراملرش ملْ

 اارر،ؼاَددعرًظددرحر بدد راملصددو رقمدد ررهدد اًنر،مدد  راملنحدد ّرشددَبٌٍىإل.راملكسدد ل 

راملقبيْرامل  مل ْ.ر،ب ًور،املكسبراملي مَْ
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 ٌ ًألبُراملا شمر د ارر.ريراملسدًٍلاملكع  ر نرحا ٖعراملسندسٍلرً ٌَنراألق ًٍلر ر

املقبيددْرر،ملبندد نر–بدد ًورر، ااراملكسددبراملي مَددْر،ابرقمددٌ ربددنر مددرراملسكعددرِ

رهد.ر1424امل  مل ْر

 ٌؼاَدعراملد  سٌارررر،ملي ُربنرش َم نربنرحَد اّراملدَمترر.ر ع را عكلر راملنح

ر.هدر1423املقبيْراألًىلرر، م نر، اار م ار،ه  ِر قَْرمقر

 ر، اارصدد  ار،ؼاَددعراملدد  سٌارمدد زنرا بدد ا رر،ملس دد  ُألبددُراملا شددمرا.راملومدد و

ر.هدر1412ب ًوراملقبيْرامل  طَْر

 ؼاَدعربود ٕرررر،ملس إراملد ٍنرقمد ربدنرقمد ربدنرأمحد راإلشد راٍَتررررررر.رملب لراإل رال

رهدرر1405،راملقبيْراألًىلراملرٍ ضر، ااراملرف  ُر،امل ٍنر ب راملٌه لر ب راملرمحن

 ُرررألبدُرح دُّر مدرربدرررر.رامل ب لر ر  ٌ راملكسد لر ؼاَدعررر،نر  دُرامل معداُراؿنب د

منعدٌااوررر، لرمنراملعَذ:ر    رأمح ر ب را ٌ ٌ رًاملعَذ:ر  ُرقمد رميدٌضرر

ر.هدر1419ملبن نراملقبيْراألًىلرر، ااراملكسبراملي مَْرب ًور،قم ر  ُربَطٌن

 ر. اارا ي ا ر، بنرمنعٌا.رملص نرامليرل

 اارر،م رب شدلرضبقىرًصححىرقر،لم رمج  رامل ٍنراملا مسُ.رق شنراملسدًٍل 

ر.هدر1418املقبيْراألًىلرر،ب ًور،املكسبراملي مَْ

 مل ا ضُرأبُرقم ر ب راؿعربنرغ ملدبرر.رالراراملٌ َسر رت ص راملكس لرامليسٍس

 ااراملكسدددبرر،ؼاَدددعر بددد راملصدددو ر بددد راملعددد  رقمددد رر،بدددنر قَدددْراألط ملصدددُ

ر.هدر1413املقبيْراألًىلرر،ملبن نر–ب ًورر،املي مَْ

 املقبيدْررر، معدعرر،ؼاَدعرظدَذراملراظد رررر،ُألبدُر  دُرامل  اشدررر.را صد ٖلرامليطد ٍ ورر

ر.هدر1968األًىلر

 ِررررر.رمي  راملسنسٍل ْررر،ألبُرقم ربدنراؿصد ربدنرمصديٌ راملبغدٌ ر، ااراملكسدبراملي مَد

ر.هدر1424املقبيْراألًىلرر،ملبن نر،ب ًو

  ًاارطوطْرر،ؼاَعرامل  سٌار ب رامل س حرإمس  َلرظ يبر،مل رم طُ.رمي طُراؿر 
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ر.املا هرّر،مصررمل قب  ْ

  ؼاَدددعراملددد  سٌارقمددد ر  مدددلرر، بدددنر اَدددل.را صددد   ر  دددٓرتصدددوَلرامل ٌاٖددد

ر.هدر1400مكْرا كرمْرر،مر سراملبحقراملي مُرظ ميْرأ راملارٔر،بر  و

 ٕرررررر.رمي طُراملادرآنر ؼاَدعراألشدس ذرقمد ر  دُرررررر،ألبدُرز رٍد ٕرحيَدٓربدنرزٍد  رامل درا

ر.ملا هرّار،طبيْر ااراملكسبرا صرٍْر،ًأمح رٌٍش رل تُر،املن  ا

 ؼاَددعرإبددراهَمرمشددضرر،ألبددُراؿصددنراألخ ددغرشدديَ ربددنرمصددي ّ.رميدد طُراملاددرآن

ر.هدر1423ب ًورر، ااراملكسبراملي مَْر،امل ٍن

 ؼاَدعراملد  سٌار بد راؾ َدلر بد يررررررر،ألبُرإشح اراملس  إ.رمي طُراملارآنرًإ رابى

ر.هدر1408املقبيْراألًىلرر،ب ًور،   راملكسبر،ظ يب

 ٍااراملي ددٌ رمل قب  ددْرر،مل دد  سٌارحندد رمجَددلرحدد ا .رْمي ددمرظددٌاه راملنحددٌراملعددير 

ر.هدر1404املقبيْراألًىلرر،املرٍ ضر،ًاملنعر

 ُر.را ي ددمرا  وددرطرألمل دد ظراملاددرآنراملكددرٍمر  اارر،ًضدديىرقمدد رفددؤا ر بدد راملبدد ق

ر.هدر1407املقبيْراألًىلرر،ملبن نر،ب ًور،ا يرفْ

 ِر.رمغددترامل بَددبر ددنر سددبراأل  اٍددبر ؼاَددعرر،ؾمدد  راملدد ٍنربددنرهعدد  راألطصدد ا

ْرر،ر اارامل كدرر،املد  سٌارمد زنرا بد ا رًقمد ر  ددُرمحد رابررررر ر،املقبيدْراـ مصدد

ر. 1979ب ًور

 ْر ِررر.را  صددلر ر  ددمرامل غدد ر، ااراؾَددلر،ألبددُراملا شددمرقمددٌ ربددنر مددرراملسكعددر

ر.يْرامل  طَْاملقبر،ب ًو

 ؼاَددعرأمحدد رظدد  ررً بدد راملصددو رررررر،مل م طددلربددنرقمدد راملطدديبررر.را  طدد َ و

ر.ب ًور،ه اًن

  د  ررر،ؼاَعرامل  سٌارقم ر ب راـ ملعر طَمْر،ألبُرامليب طرا رب .راسطبا 

ر.ب ًور،املكسب

 ُررر.را ارل ِرررررر، بدنر صد ٌاراإلظدبَ  ً بد رابررر،ؼاَدعرأمحد ر بد راملصدس اراؾدٌاا
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ر.هدر1391املقبيْراألًىلرر،بغ ا ر،مقبيْراملي طُر،اؾبٌاِ

 ٌُررألبُراملا شمر ب راملدرمحنربدنر بد ررر.رطس ٖجرامل كرر راملنح ؼاَدعررر،ابراملصدوَ 

ر. ااراملرٍ ضرمل نعررًاملسٌزٍبر،امل  سٌارقم رإبراهَمراملبن ٕ

 ِرررررررر.راملنكنرًامليَدٌنر اا يدىرً  دعرررر،ألبدُراؿصدنر  دُربدنرقمد ربدنرحبَدبرا د ًا 

ْرر،  َددىراملصددَ ربددنر بدد را اصددٌ ربددنر بدد راملددرحَمرررر ر،بدد ًور، ااراملكسددبراملي مَدد

رهد.1412املقبيْراألًىلر

 ْاملقبيْرامل  طَدْررر،ب ًور، ااراملكس لرامليربُر،زٍ راألطص اِألبُر.راملنٌا ار رامل غ

ر.هد1387

 ُر.رهمددبراهلٌامددبر رظددرحرمجددبراؾٌامددبر ؼاَددعراألشددس ذرر،ؾددو راملدد ٍنراملصددٌَط

 .1418املقبيْراألًىلرر،ب ًور، ااراملكسبراملي مَْر،أمح رمشضرامل ٍن

رر
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