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ً:تعريفًبرواةًاألحاديثًمنًالصحابة:ًأولًا
جنوووبنربوووةرجنووأخا ر وووأ ر وووأيف ر:رأبووذر ارغفاروووأاح رأ وولريفوووأر  ووو ر رغ وو  -1

 وذ رغفنو ر:رمخسو رألوواذغ ر وأ راألوأار رغفواوبرعغفوذاق ريفنأ ةو رنوا ا ريفناوأ
ةجوو ريفووأرأتوووضرغء وو غقرع رأ وووضرغفاوو غقرأ ووب ره:ر" وووهللارعريو وو رعلووو 

ر.حبيثأار(ر381)او راعىرف رغجلاأي  رعاعىر23يفأترلن ر".يفةرأيبر ا

بعوو  ررووأانرغفنوو ر وووهللارعريو وو رغحلووأابربووةرا ر:رأبووذر دووأخارغري،ووأاح رغ وو  -3
اوو راعىرفوو ر45علوو  رنوابرأحووبغارعيفوأربعوباأ رع ريرووابربوباغا رعيفوأترلوون ر

 .حبيثأار(ر171)غجلاأي  رعاعىر

 رعأ ثوو ا رحووبيثأاريووةرغفنوو ر ووووهللارعرعلوو  رحووأرصرغف،ووو أبأبووذرا يوو ارغفب ر -2
يةوووبرغفووو  ةربوووةر:روووو ر رغ ووو ر ثووو غارعأنوووا ريفوووأر  ووو رر ووو يو ووو رعلوووو  رغ د ر

اووو اعىرفوو رغجلاأيوو  اعىر47 وو،   أ ر ووأحار  ووأمرع وو أم ريفووأترلوون ر
 .حبيثأار(ر4275)

أيّبربووةر عوواربووةر وو  رغري،ووأاحرغءواجوو  رأبووذرغانووشا رلوو برغف وو غق رنووابر -5
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غف و ن ر رح وأارغفنو ر ووهللارعريو و رعلوو  رع وأ راألوأاررغفع ة رعبباغا رعمجع
إّ رعرأيفو  رأ رأ و أر:ر" رغفعو رعغفعا  ر أ رف رغفنو ر ووهللارعريو و رعلوو 

 .حبيثأار(ر165)او راعىرف رغجلاأي  رعاعىر11 ريفأترلن ر"يو كرغف  ن ر

ر -4 ووا  ألووأيف ربووةربيووبربووةرحأااوو ربووةرنوو غح  رغفأووو  رأبووذر اووبرعأبووذربيووب رح 
الووذ رعر وووهللارعريو وو رعلووو رعغبووةرحةوو  رأيفوو رأمرأصووةرحأ وون رغفنوو ر وووهللار
عريو ووو رعلوووو  رعفوووبر رغرلووونم رأيف ووو يرغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو ريووووهللار

(ر138)اووو راعىرفوو رغجلاأيوو  رعاعىر45جوو عريموو   ريفووأتربأابينوو رلوون ر
 .حبيثأار

أوو  رعاووأج ترأمر وثووذمربنووضري ةوو ربووةرأيبريفعوو أرغريفذيوو  رألووواضر ووبصأارم -6
لن رلةع رعا رأع ريفةراأج ريفوةرغفنسوأقربعوبرغفنو ر ووهللارعريو و رعلوو  ر
يفأتوووضر ر نرووو ريوووو را ووو رعرينووو  راعىرهوووأرغجلاأيووو رلوووذىرغبوووةريفأجووو  ر

 .أحأخيث(ر11)عاعتر

أيوو ربووةريفأفووكربووةرغفن وو رغري،ووأاحرغءواجوو  ر ووأخمرغفنوو ر وووهللارعريو وو ر -7
 رغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو رب ووذ رعلووو رغريفووب رأبووذر وووارغاووب  رخيووأرفوو

اوو راعىرفو رغجلاأيو  رعاعىر12غفعا  ررعأشرأ ث ريفةريفأئ رلن  ريفأترلون ر
 .حبيثأار(ر3386)

غفووو غقربوووةريوووأبنربوووةرغحلوووأابربوووةريوووبحرغري،وووأاحرغرعلووو  رأبوووذرياوووأاا ر -8
رغفن ر وهللارعريو  رعلو رعغبةر أحة  ريفوةرر اوأقرغف،و أب  راعىر  أحا 
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 .حبيثأار(ر214)او رعاعىر73غا ريفأترلن رف رغجلاأي  رنابرأحب

ب يووباربووةرغحل،وو اربووةريةووبرعربووةرغحلووأابرغرلوووا  رأبووذريةووبرع رألووو ر -1
 ة رببارع ريراباأ رنابر   رعرودلريفأو رعغلودعاو رغفنو ر ووهللارعريو و ر

اوووووراعىرفوووو رغجلاأيوووو  رعاعىر62علووووو ريوووووهللار ووووب أتر ذيفوووو  ريفووووأترلوووون ر
 .حبيثأار(ر167)

 نوو رغهووأأ  رأبووذريةووبرع ريفووذ رغفنوو ر وووهللارعريو وو راذبووأ ربووةراووبخرغف  -11
علووو  رغنوواغيرغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو ررليد وو  رع ريووو ريفعوو ر رغحل وو ر
عغفسووور رحوووارتوووذ رغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو  رر،ووو  رإ رغفروووأمرعيفوووأتر

 .حبيثأار(ر138)او راعىرف رغجلاأي رإ رغفة،أاح رعاعىر45حباصرلن ر

ربوووةرياووو عربوووةرحووو غمرغري،وووأاحرغفسووووا  رأبوووذريةوووبرع رجوووأب ربوووةريةوووبرع -11
 وووووووأحارغفنووووووو ر ووووووووهللارعريو ووووووو رعلوووووووو رعغبوووووووةر وووووووأحة  يفةرأاووووووو رب عووووووو ر
غف  ذغ  عن  ريفةريفوأترنوةرنوابرف وو رغفع ةو رغفثأي و  ر وأ ريفرو رغابينو ر ر

 .حبيثأار(ر1451)او راعىرف رغجلاأي  رعاعىر78بيفأي  ريفأترلن ر

روو ربووةريةووبريفنووأ رغف  نوو رغفنووذرو  رأبووذرجةوو ربووةريف عوو ربووةريووبّحربووةريذر -13
 اووب ر ووأ رأجووأارغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو رحووبراجووعريفووةرغف ووأئ  رع ووأ ر

(ر61)اووو راعىرفوو رغجلاأيوو  رعاعىر41حو اووأاريأاووأاربأريسووأن ريفووأترلوون ر
 .حبيثأار

ج ي ربةريةوبرعربوةرجوأب رغفةةجو  أبوذرياو عرغف اوأ  ربسوأرفو رغفنو ر ووهللار -12
قيرعأ  يفووو  رع وووأ رلووو بغاريف أيوووأا رألوووو ر رايف وووأ رلووون رعريو ووو رعلوووو راخغ

 .حبيث(ر111)اوراعىرف رغجلاأي  رعاعىر41او ريفأترلن رر11
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حشير ربةرأل ب رأبوذرلو   رغفاروأاح ريفوةرأ و أنرغفروةج ا ر وأ ريفوةرأاو ر -15
اووورع ووهللاريو وو ربيووبربوةرأا وو  راعىرفوو ر53غف،ر  نوابرغحلبية وو  ريفوأترلوون ر

 .حبيثأار(ر12)غجلاأي رإ رغفة،أاح عاعىر

حأ  ربةرحوغمربةر ذيوبرغرلبح رأبذر أفبرغاأ  رغبوةرأ و ر ب و ربع ر -14
غفن ر وهللارعريو  رعلو  ريفةرغاؤفر رغرنو غ رغفوشيةرحسوةرإلونيفا ريوذمر

اووو ريووأشريفأئوو رعيروو يةرلوون  ر45غفروودل ر ووأ ريأاووأاربأريسووأن ريفووأترلوون ر
 .حبيثأار(ر51)اعىرف رغجلاأي  رعاعىر

 ذيوووبربووةرألووبرغف  نوو رغرلووبح رأبووذريةووبرعرغاووب  رغفووب ربووةرغفعووذغمربووةر -16
 وووأحارغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو رعحذغايووو رعغبوووةريادووو ر ووور  را ووو رعر
يناأ رعأحبرغفعر ارغاراذخره ربأجلن  رنابربوباغارعغاروأابر واوأريفوعرغفنو ر
وو يأة رعاووذرأع ريفووةرلوو رلوو رأار رلووة  ر  وووهللارعريو وو رعلووو  عاأج رغاانةجن

 .حبيثأار(ر28)او رعاعىرف رغجلاأي  رعاعىر26ترلن رع ريفأ

بيووبربووةراأبووضربووةرغف وو أنربووةربيووبربووةرفووذ غ رغفنةجووأاح رأبووذرلووع ب رغاووب  رر -17
 ووأ ريأدووارغفووذح رفونوو ر وووهللارعريو وو رعلووو  ر ووأ رينوو ر وووهللارعريو وو ر

اوووو راعىرفووو ر58أعرر54 ريفوووأترلووون ر"بيوووبربوووةراأبوووض:رأرووو مرأيفووو "علوووو ر
 .حبيثأار(ر13)غجلاأي  عاعىر

لعبربةرأيبرع أصربةرعا اربةريةبريفنأ رغفوا ح رأحوبرغفعرو ارغاةرو يةر -18
بأجلنوو رعأع ريفووةرايفووهللاربسووا ر رلووة  رعرتعووأ  ري أوونرأبووأرإلوو أ  ريفنأ ةوو رر

 ر"غامررووبغنرأيبرعأيفوو :" ثوو ا ر ووأ رفوو رغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو ريووذمرأحووب
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عىرفووووو راوووووورعاوووووذرن ووووو رغفعرووووو ارغاةرووووو يةربأجلنووووو ريفذتوووووأا رارر44يفوووووأترلووووون ر
 .حبيثأار(ر371)غجلاأي  عاعىر

لع بربةربيبربةريا عربةرير  رغف  ن رغفعبعح رأبذرغريذا رغبوةريو رياو ر -11
بوووةرغء وووأنرا ووو رعرينووو رعأحوووبرغفعرووو ارغاةرووو يةربأجلنووو  ريفوووةرغااوووأج يةر

اووو راعىرفوو رر41غرعفووب رنووابرأحووبغارعغءنووب رعغارووأابر واووأ ريفووأترلوون ر
 .حبيثأار(ر58)غجلاأي  رعاعىر

واأ رغفرأالوو  رأبووذريةووبرعريفووذ رغرلوونم رأ ووو ريفووةررووأان ر ووأ رينوو رلوو -31
لوووواأ ر:رعي وووأ رفووو "رلوووواأ ريفنوووأرن رغفة وووض:ر"غفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو 

غءووو  رنوووابرغءنوووب رعيفوووأربعوووباأريفوووعرغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو  رلوووأةر
 .حبيثأار(ر61)اعىرف رغجلاأي  رعاعىر,راو26غفأذر  رعيفأتربأابغئةرلن ر

اربةرجنبنربوةراون ربوةرحوبيفرغفرووغاح رأبوذرلوع ب رحو و رغري،وأا رر  ر -31
 ووأ ريفووةرغحلرووأررغاأثوو يةريووةرالووذ رعر وووهللارعريو وو رعلووو  يفأترلوون ر

 .حبيثأار(ر132)بأفأذر  راعىرف رغجلاأي  رعاعىرر48

لا ربةرحن  ربةرعغاا رأبذراأبضرغري،وأاحرغرعلو رغفعوذ  رنوابربوباغار -33
ر وووهللارعريو وو رعلووو  رعاةووضريفووعرالووذ رعرعغارووأابر واووأريفووعرالووذ رع

اووو رع وووهللاريو وو ريووو را وو ر28 وووهللارعريو وو رعلووو ريووذمرأحووب ريفووأترلوون ر
 .حبيثأار(ر51)عرين  راعىرف رغجلاأي  عاعىر

لوووا ربوووةرلوووعبربوووةريفأفوووكربوووةر أفوووبرغءواجووو رغري،وووأاحرغفسوووأيبح رأبوووذر -32
فوووو راعىررلوووون  ر16اووووو رعفوووو ر88غفعةووووأن رفوووو رعرب وووو ر وووو ة  ريفووووأترلوووون ر
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 .حبيثأار(ر188)غجلاأي  رعاعىر

نوووبغخربوووةرأعنربوووةراأبوووضرغري،وووأاحرغفنةجوووأاح رأبوووذريعووووهللا رعاوووذرغبوووةرأ ووو ر -35
حسووأ ربووةراأبووضرنووأي رغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو رفوو رعرب وو ر وو ة  رع ّير
:رياو ربوةرغء وأنريوووهللار وص ر وأ رينو ريةووأخاربوةرغف،وأيفضرا و رعرينوو 

فروأمر ةو رغفسودبرأعربعوباأ راعىرإي ريفةرغفشيةرأعتوذغرغفعوو رعغحلوو  ريفوأتربأ
 .حبيثأار(ر41)ف رغجلاأي  رعاعىر

  ووبحربووةريةجوون ربووةرعاوواربووةرياوو ع ر وو ار:رأبووذرأيفأيفوو رغفةووأاو  رغ وو  -34
غفن ر وهللارعريو  رعلو  رمثرحتذ رإ رغفروأمررسوأناأ  أ رياو ير رحةجو ر

اووووو راعىرفوووو رغجلاأيوووو  رعاعىر81غفووووذخغقراناووووبرلوووون  ريفووووأتربأفرووووأمرلوووون ر
 .ثأارحبي(ر341)

يأئرووو ربنوووضرأيبربأووو  رغف،وووبي  ربنوووضرغف،وووبي  رأمرغاوووؤيفنب رأر ووو رأبعغ ر -36
غفن ر وهللارعريو  رعلوو ربعوبر ب و  رحرموضرفعيفو ريواوأار ثو غاريوةرغفنو ر

اووووراعىرهوووأر47 ووووهللارعريو ووو رعلوووو  رع أيوووضرر  اووو ريأبوووبا ريفأتوووضرلووون ر
 .حبيثأار(3311)غجلاأي  رعاعتر

غءواج رأبذرغفذف وبرغاوب  رنوابرب عو رريةأخاربةرغف،أيفضربةر   ربةرأ  م -37
غفع ةووو رغرع رعغفثأي ووو  رعاوووذرأحوووبرغفن ةوووأقرغ اووو ريرووو رف وووو رغفع ةووو  رنوووابر
غارووووأابر واووووأريفووووعرالووووذ رعر وووووهللارعريو وووو رعلووووو رع ووووأ ريفووووةرلووووأخغتر

اوو راعىرفوو رغجلاأيوو  رعاعىرر25لووأةرب ووضرغا وبن ريفووأترلوون ر,رغف،و أب 
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 .حبيثأار(ر181)

ةرأيبربس رغاأب رأبذربس  رف رعربذي ر  ة  ربغاا رغفنو ريةبرعربةربس رب -38
 وووهللارعريو وو رعلووو رعأ وو رينووبا رعخيووأرهوو  ريووو رغفرووأمرعيفووأتر ووأرلوون ر

اووو رعاووذرن وو ريفووةريفووأتريفووةرغف،وو أب ربأفرووأم راعىرفوو رغجلاأيوو  رعاعىر88
 .حبيثأار(ر41)

 رغبوةريةبرعربةريةأنربةريةبرغا وارغف  نو رغهوأأ  رأبوذرغفعةوأنرغاوب  -31
يووو رغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو  ر وووأ ريسووواهللارغحلووو رعغفة ووو رفأثووو اريواووو ر

غفواوو ر:ر" ،ذ ووأاربووأف  ن  رب  وو رخيووذارغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو راووأر ووأ 
يعو رت مجوأ رغف و ن ريةوبر:ر رع أ رغبةريفسوعذخ"ر ا ر رغفبيةرعيوا رغفدلعي 
عاعىرراوووووووربأف ووووووأئ  راعىرفوووووو رغجلاأيوووووو  68عربووووووةريةووووووأن ريفووووووأترلوووووون ر

 .حبيثأار(ر1661)

يةبرعربةريا ربوةرغء وأنرغف  نو رغفعوبعحرأبوذريةوبرغفو  ةرغاوب را و ر -21
ريووذمر ووا  ن د ،أ عرينااووأ رألووو رعاووذر ووا ر ريةوووجرغحلووو رعاووأج ريفووعرأب وو  رعغلأ
أحووب رعنووابرغءنووب رعغارووأابر واووأريفووعرالووذ رعر وووهللارعريو وو رعلووو  ر

و ووو رعلوووو  ر وووأ ريفوووةرأنوووبرغفنوووأنرعاوووذرأ وووذرحر،ووو ربع رغفنووو ر ووووهللارعري
 .حبيثأار(ر3621)او راعىرف رغجلاأي  رعاعىر72غتةأيأارفوسن  ريفأترلن ر

يةووبرعربووةرياوو عربووةرغفعووأصربووةرعغئوو رغفسوواا رغف  نوو را وو رعرينااووأ ر -21
يع رأاو ر:ر"أبذر اب رألو ر ة رأب   رع أ رر ا رغفن ر وهللارعريو  رعلو 

 ر ووأ ريفووةرغيداووبيةر رغفعةووأخا ر"أمريةووبرعغفة ووضريةووبرعرعأبووذريةووبرعرعر
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م،و رلون ر:رع أ رأحبرغفعةأخف رغفر اأقريفةرغف،و أب  ريفوأتربأف وأئ  رع  و 
 .حبيثأار(ر711)او راعىرف رغجلاأي  رعاعىر64

يةبرعربةريفسعذخربةرغأر ربوةرحة وارغهوشب أبذريةوبرغفو  ة رألوو رمأو ر -23
ابر واووأريفووعرالووذ رعر وووهللارعر ووبصأارعاووأج رغهةجوو تبرعنووابربووباغارعغارووأ

يو  رعلو  رع أ ريفةرأي أ رأ  أنرغفن ر وهللارعريو  رعلو  رأنيف و يرياو ر
(ر858)اووو راعىرفوو رغجلاأيوو  رعاعىر23يوووهللارغفأذروو  ريفووأتربأابينوو رلوون ر

 .حبيثأار

يثاووأ ربووةريرووأ ربووةرأيبرغفعووأصربووةرأيف وو رغريفووذح رأبووذرياوو ع رأيفوو رغاووؤيفنبر -22
ية رعأحوبرغفسوأب برغرعفوب رف  ّ واربوشحرغفنوذاية رر رعاأفثرغءوروأقرغف غنوب

غفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو ربنع جووو رغبند ووو  رعأحوووبرغفعرووو ارغاةرووو يةربأجلنووو  ر
 .حبيثأار(ر156) راعىرف رغجلاأي  عاعىررا24غلدرابر ر حرغحلةج رلن ر

أبووذرلووعأخ ر:ي ةوو ربووةريووأيف ربووةريووة ربووةرياوو عرغجلاوو  رأبووذر ووأخ رعي ووأ  -25
أيف رن ي رر، لريف  ئرر   رنوأي  رعبرغووعرغفة و  ريفوأترر  أيبر ة 

 .حبيثأار(ر44)اوراعىرف رغجلاأي  رعاعىر48لن ر

يو ربةرأيبرطأفاربوةريةوبرغا وواربوةراأنو رغهوأأ  رغبوةريو رغفنو ر ووهللار -24
عريو وووو رعلووووو رعبع رغبندوووو ررأطاوووو  رعأع ريفووووةرألووووو ريفووووةرغف،ووووة أ  ريفووووةر

بية ر وووأ رفووو رغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رغفسوووأب برغرعفوووب رعاغبوووعرغءوروووأقرغف غنووو
 راعىرفوو ررا51 رغلدرووابرلوون ر"نأوفوو راووأاع ريفووةريفذلووهللامأيووضريفوو ر:ر"علووو 

 .حبيثأار(ر427)غجلاأي  رعاعىر
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ياوو ربووةرغء ووأنربووةرير وو رغف  نوو رغفعووبعح رأيفوو رغاووؤيفنب ريفووةرغفسووأب بر -26
غرعفووب رعاووأ رغءورووأقرغف غنووبيةرعأحووبرغفعروو ارغاةروو يةربأجلنوو  ر ووأ رينوو ر

 غلدروابر"فذر أ ررو أ ريو ربعوبحرفأوأ رياو :ر"غفن ر وهللارعريو  رعلو 
 .حبيثأار(ر437)او رعاعىرف رغجلاأي  رعاعىر32لن ر

يوووذص ربوووةربيوووبربوووةر ووو  رغري،وووأاحرغءواجووو  رغريفوووأمر:رأبوووذرغفوووباخغق رغ ووو  -27
غف بووأ  رحأوو  راووشيرغريفوو  رأع ريفرووأابيرأحووب رع ووأ ريفووةرّيةووأخرغف،وو أب  ر

أم عيف  ئرأا رخيفرو رع أ و ا  اعىرفو رغجلاأيو  رعاعىرع أ ريأ رأا رغفر
 .حبيثأار(ر171)

ر وووأف ربوووةرية وووبربوووةريأروووشربوووةر ووو  رغري،وووأاحرغرعلووو  رأبوووذر اوووب رأع ر -28
يفرووأابيريفووعرغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو رأحووب رعبووأيعرحتووضرغفرووةج ارعنووابر
    رع ّيريفعأعي ر  أقرخيفرو  ريفوأترغفنو ر ووهللارعريو و رعلوو رعفر وأف ر

اووووراعىرفووو رغفة،وووأاحر رغرخنرعغفةوووأ ذ  رعاعىر42 ريفوووأترلووون رلووون ر17
 .حبيثأار(ر41)

يفعأ ربةرأي رغجلا رغري،وأاح ريوبغخير رأاو ريف،و  رب و رإ ر نرو ريةوبر -21
غاوووك راعىرفوو رغفة،ووأاحر رغرخنرعأبووذرخغعخرعغفايفووشحرعغبووةريفأجوو  رعاعىر

 .حبيثأار(ر21)

بذريةبرغفو  ةرغاوب  ريفعأ ربةرجة ربةريا عربةرأعنرغري،أاحرغءواج رأ -51
ر18أحووووبرغفسووووةعبرغفووووشيةرنووووابعغرغفع ةوووو ريفووووةرغري،ووووأا رألووووو رعاووووذرغبووووةر

لن  عنووابربووباغارعغارووأابر واووأريفووعرالووذ رعر وووهللارعريو وو رعلووو  ر ووأ ر
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يفعوووأ ربوووةر:رأيوووو رأيفووو ربوووأحلن رعغحلووو غم:"رينووو رغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو 
ىرفو رغجلاأيو  رعاعىراووراعر18 ريفأتربأفروأمر رطوأيذ رياوذغنرلون ر"جة 
 .حبيثأار(ر144)

 و، ربوةرحو نربوةرأيف و رغريفوذح ر:ريفعأعي ربةرأيبرلور أ  رعغلو رأيبرلور أ  -51
أبووذريةووبرغفوو  ة ريفووةر ورووأقرغاسووواب ر دووارغفووذح رفونوو ر وووهللارعريو وو ر
علو  راذرعأبذيريفةريفسوا رغفردل رع ّيريا ربةرغء أنرغفرأم  أ رأيفو غار

اووووراعىرفووو رر61 ريفوووأتر راجوووارلووون ريرووو يةرلووون رع و رووو ريرووو يةرلووون 
 .حبيثأار(ر162)غجلاأي  رعاعىر

غااوو اربووةرنووعة ربووةرأيبريووأيف ربووةريفسووعذخربووةريفعدووارغفث روو  رأبووذري سووهللا ر -53
يفاو ارغفو أح رع وأ ر:غحلبية   ر أ ري أ رف :رألو ريأمرغءنب رعأع ريفرأابي

ريفةرخاأارغفع ن رعنوابرغاروأابريفوعرالوذ رعر ووهللارعريو و رعلوو رعيو عنوب ر
(ر123)اوووووراعىرفوووو رغجلاأيوووو  رعاعىر41يفووووةر ةووووأارغف،وووو أب  ريفووووأترلوووون ر

 .حبيثأار

أبوذر و  ريوو ر:رغا بغمربةريفعبحر  نربةريا عربوةريويوب رأبوذر  صو  رع  و  -52
اوورعفو رإحوبىرعتسوعذ رلون  راعىر87غفرأمرعلأةر وص رعيفوأتر وأرلون ر

 .حبيثأار(ر57)اعىررف رغجلاأي رلذىريفسو 

ألووو ر ةوو ر,ريفروواذاربأن دوو ,ر وو أيب,ررلوووا أبووذربوو بارغ,ري ووو ربووةرية ووب -55
أتر ووأربعووبرعيفوو,رعغوووغر  غلووأ ,رمثريووو رغفة،وو ا,رعغوووغرلووةعرغوووعغت,رغفروودل

 .حبيثأار(ر31)مخ رعلدبريوهللارغف،  ل راعىر
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غفنعاأ ربةربر ربةرلعبربةراعوة رغءواج رغري،أاح رأبوذريةوبرعرغاوب  ر -54
اربعبر وبعمرغفنو ر ووهللار  أيبرغبةر  أيب رعاذرأع ريفذفذخرعفبر رغري،أ

عريو وو رعلووو رغابينوو  رع ووأ رأيفوو غارفوأذروو ر رياووبريفعأعيوو را وو رعرينوو  ر
 .حبيثأار(ر115)او راعىرف رغجلاأي  رعاعىرر64 د رحباصرلن ر

غ ووووو ر:رير وووووعربوووووةرغحلوووووأابربوووووةر ووووووباربوووووةرياووووو عرأبوووووذربأووووو ارغفث رووووو  ر  ووووو  -56
ةأووو اريفوووةرح،وووةريفسووو عن  ن أيرغفنووو ر ووووهللارعريو ووو رعلوووو ربوووشفكرفدبف ووو رب

بأف ووأئ  ر ووأ ريفووةر  ووأارأ وو أنرغفنوو ر وووهللارعريو وو رعلووو ريفووأترلووون ر
 .حبيثأار(ر123)او راعىرف رغجلاأي  عاعىر41

إ رأبأير عأ رف رعروأخار:رغري،أاح ري أ :رغفنذغنربةر عأ رغفأنيب رعي أ  -57
يوهللارغفن ر ووهللارعريو و رعلوو  رلوأةرغفروأم راعىرفو رغفة،وأاحر رغرخنر

 .حبيثأار(ر17)  أنرغفسنة رعاعىرعيفسو رعأ

انوبربنوضرأيبرأيف و ربوةرغااوو ارغا،وعيف و  رعاو رأمرلووا ربع رغفنو ر وووهللارعر -58
يو و رعلوو  رتوعجاوأر رنوذغ رلون رغاندووبريفوةرغهةجو اربعوبرع عو ربووبا ع أيضر

(ر278)اووو راعىرهووأرغجلاأيوو  رعاعتر63 ةووو رينووبرأيبرلوووا  ريفأتووضرلوون ر
 .حبيثأار

عاربةريأيف رأبذرغرل ع رألو رعغفن ر ووهللارعريو و رعغاو ربةرغرل عربةر  -51
علو ريدةجاورإ رتةوذن رعنواباأريفعو ر ووهللارعريو و رعلوو  رع وأ ريفوةرأاو ر
غف،وور  رعاوووأريفووأترالوووذ رعر وووهللارعريو ووو رعلووو ر ووو  رإ رغفرووأمرعيوووو ر
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(ر46) راعىرفوووو رغجلاأيوووو  عاعىررا84غفة،وووو ا ريفووووأتربة ووووضرغا ووووبنرلوووون ر
 .حبيثأار

غحلةرو رغحلا،و  ريفوذ رجةو ربوةريف عو  رأبوذرخ و  ر أتو رعحر ربةرحو نر -41
 وووارا وو رعرينوو  رألووو رعحسووةرإلوونيف رعنووابرغف اأيفوو رعغف يفووذن رلووأةر

(ر5) ووووصرعيفووووأتر ووووأ راعىرفوووو رغفة،ووووأاحرعأبووووذرخغعخرعغبووووةريفأجوووو  رعاعىر
 .يثأحأخ

ر
ر
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ُ  ريننأوو  ر]رك رأف وويفنرربووة رر  رينووأنررةأرينوو -1 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن  نووو هللارع رينون أوو  رانل ووذ  
 .ر(1)((غفن أا رب أفر انذنغت ررعنح ر ض رر غجلأنن   رب أفأانأنأا ي ررح ر ض ر)):رعنلنو  نر

رأنررةأرينرر -3 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع ر ر[ان   ن رانل وذ   ُ  رينوةأ :ر نوأ نررينون أو  رعنلنوو  نر نوو هللارغ
وويفنوو)) ر نووبن ن  ريف  ووذ رإ ري ووو غيفنووعنرر ةريفنووأ  رأريون ن،نووضأ غرب عنرأ أرتونذنغ نووعنريفنووعنرر أربنغخنرعرينةأووبا

 .ر(3)((أنحنب رُ   رإ رانرونعن  رع

وورةأرينوو -2 ُ  ريننأوو  ر]ر  راأرلن رغ وو ن ّ ر ر[ان   رغفن وو   ووو  نررينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن إ   ر ر)):رأ نر نوو نووو هللارغ
رفو  نأو ررينوبأ    رر غف  ي وأ  رر:غجلأنن   ربنأباوأريو  نوأ   نأو رررينوبأ    ر ر غف، وأئ ا ذ نريوذمرغفأ   نأيفنو  ريف  يف 

وو  ا  أر ووب رغن وأ نأوو ررينووبأ    ر نرررون ون  ذيف ووذ نرر؟أنيأووةنرغف، ووأئ ا ذ نرر:يو  نووأ  رر أنحن وو  ا  أريف  ووب رغن وأ ر أنحن
ر.ر(2)((أنحنب ريف نأ رر   أررإ غرخن نو ذغرأ غأو  نررو رينبأر

وو نانرر -5 ربنأأ رأنيب  ُ  ريننأوو  ر]رينووةأ رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن ر نووو هللارغ أني وو  ر    وو ن
ُ  رر:انج وو  رررون نووأ نرري نأوبني رانج وو  ر رغ ُ  ريفنووأرريووأرانل ووذ ن ربونعأووبنرالووذ رغ ُ  ريفووةرانج وو    نووو هللارغ
وووو  نر نأووو ررأنرأ نووو  ررينون أووو  رعنلن غيف  وووشن غرعن ن وووشن وووو  نررغفن ووو   رررون نوووأ نرر. ر ن :ر نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن

ة كنر)) ري ن وو نر نوأح  ر ن نعأوضن وو نغااغر((عن أنوكن ررمث  رر  فوكريون  وذ  رريف  رع ر نووأ ن  نووو هللارانل وذ  
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر رر نر:رونوأ ون   أرأفن نر ننر نررأحب  ريفنأخ حاأرأن نأي ر نأ نرررإ ))ر:غ ا  ياوأرأنحأس 

غ نأ نرررإ  ُ  رأنحنبا رع رأب هللاريوهللارغ ف كن  .(5)((يو  نىرأني   ر نشن

                                           
ر(.3833)رراعغيريفسو ر(1)
ر(.3488)اعغيريفسو رر(3)
ر(.1143)عيفسو رر-عاشغرفرم -(ر1816)غفة،أاحراعغيرر(2)
ر.عاشغرفرم (ر2111)عيفسو ر(ر6161)غفة،أاحراعغيرر(5)
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رأنررةأرينوو -4 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رع رر [ان   ووو  نرأن  رانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
رأنن ووووو  رينرفنوووووذأ )) رأنرونووووورأن أ ريفنووووورنيفنووووو أتو ررأن رهللارغفن وووووونوووووينررعأرهللارأ يف ووووو   وووووذنغن  ر ّرعر  وووووا  أرب أفسّ 

ر.ر(1)(( ننا ر

ا حرر -6 ووووع  ب رغء ووووبأ رلن رأنيب  ُ  ريننأوووو  ر]ينووووةأ رغ وووو ن رع رر [ان   ُ  رينون أوووو  رأن  رانل ووووذ ن  نووووو هللارغ
ُ  رانب أر نر  رانررةأريفنرر.أرأنبنأرلنع  ب رينر)):ر نأ نرعنلنو  نر ونعنب أر رر ب أ رخ يناوألأ ر ب رينة   وأعنم   نا ور م 
رهننوور((غجلأنن وو  رفنوو  ررعنجنةنووضأر ووان ووع  ب رب ووأرأنررونعنةج  ُ  رر:رون نووأ نرر ذرلن رغ ريووأرانل ووذ ن انأرينونوو   ر أني ووبأ
وو  ر رغجلأنن وو  ر))ر: نووأ نررمث  رر رونرنعنوو نر أئنوو نرخنانجن وو نىريو  أرنووع ر ووأرغفأعنةأووب ريف  بووبر وو ريفنووأرر عنأ  أ

وووبأ ر اوووأربوووبرغفس وووانأق رعنغرنر دون ُ  ريفنوووعنرر: نوووأ نرر ((اأم رخنانجن رغ ريوووأرانل وووذ ن ووو ن ر: نوووأ نرر؟أرا 
ُ  ر)) رغ ُ  رر غجلأ انأخ ر رلنة     رغ ر.(3)((غجلأ انأخ ر رلنة    

ا حرر -7 رلنع  ب رغء بأ رأنيب  ُ  ريننأ  ر]ينةأ رغ ويونر:ر نوأ نرر نري ر رأنر[ان   ن  نوو هللارع ررع ررذ  رل وهللارانران
ووووو   د ررةأرينوووورينون أوووو  رعنلن وووو   ن  رغ أ رغرنلأ ووووأر:ننووووأب  ريفووووةرأنروأذنغا ان وووو ننن ري رأ :رع راعغيوووو .رأن أ
د ننأاو انأ ريفن ر:عنغ أ رانأأل انأرمث  ري رأ ننن ريو  أونان أن أ

ر.(2)

ا حرر -8 وووع  ب رغء وووبأ رلن رأنيب  ُ  ريننأوو  ر]ينووةأ رغ ووو ن وووأ نررر: نوووأ نرر [ان   ُ  ررع ررذ  رل وووانر ن  نوووو هللارغ
أأنننوب رحن نوأينون أ  رعنلنوو  نر ا ان وبأ انغق ر ر   و  ينرر قاريفوةرغفأعنوشأ و ًاأررع وأ رإ غر ن ين نروأننوأي ر رنن

ا   ر  .ر(5)عنجأ

                                           
ر(.343)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(887)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.1885)اعغيريفسو رر(3)
ر.عاشغرفرم (ر3132)رعيفسو (ر4634)راعغيرغفة،أاحر(2)
ر.عاشغرفرم (ر3231)عيفسو ر(ر6113)غفة،أاحراعغيرر(5)
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رأنررةأرينوو -1 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نرا رريب  رغ وو ن رع رر [ان   ووو  نرأن  رانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
وووووغرأنعنىرأنرإ نر)) ونووووو نر نرإ رر أر  رب رحن رخنغ   ووووو  ررونوأ نلأ  وووووشأ ووووو  رررر  نغن  ر وووووأرر  نغنن ووووونوأر  أ ر إ بنغا ي ررونوأ ون

ُ نر رغ و  ريفنوأرريونعأونو  ر نرر  ري وإ ررنرر عنفأ  سن ّ  عنرر  نونرنو  ربونعأوبني ريووهللارر  نغن  رين أو نةج  روإ غرأنانغخنرأن أ
عأريوهللارن  ّ   رغرنصأنة ر رر:عنفأ ون   أرر رونوأ ن أ نةج  رجننأو   رعن نوعأض  رب وكن رغفواو رانيبّ  ل وةأ نأينكن

رأنر ووأرم نووأرحتنأرنووص رر اأرونع وو  رعنب ووكن رنمأان وووأدونانأررنأحأ رأناألن رهووأرعنإ  أ وو ررنووأغأر  أ ريونرأس  إ رأنيفأسنووأأضن
رغف، أحل  بنر  .ر(1)((ب   ري ةنأخننن

ووأب   -11 رجن ا ر]بوووة رينةأووب رع ررينووةأ ُ  ريننوأ رغ ووو ن ووأان   رع رر [ان ُ  رينون أووو  رأن  رانل وووذ ن  نووو هللارغ
ريوذمرغفأ   نأيفنو  رر ذغرغفم وأ نرغتو   ر)):ر نأ نرعنلنو  نر ر عنغتو   وذغرغفر ول رر روإ رغفم وأو نرت و انوأت 

ريفووووة ونووووكن ووووأ نررررووووإ رغفر وووول رأناأ ونأ  أر ن وووورنأ ذغرخ يفنووووأقنا  أرر  ونووووةوأ رلن  ننونا وووو أريوووووهللارأن أ
دن نو ذغر ننأا يفنا  أر  .ر(3)((عنغلأ

رأنررةأرينوو -11 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رغفنوو رأن  رغرنرر [ان   رأنبأ،نوو ن ووأب    وو نقنربووةرحن  نووو هللار وأ
وووو  نر ُ  رينون أووو  رعنلن وووةنرغ ررإ   ر:ررون نوووأ نرر يو  نةّ ووو  رغحلأنسن ووو ناارب  فنوووب ررينرأ ريفنوووأرريفوووةرغفأذن  ونةو وأوووض 

غريفنا  با رع رررون نوأ نرر عنغح   نرريونو أحن أر نررإيو ريفوة:ر)) نوو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل وذ  
 .ر(2)((يو  أحن أر

رغبووة ريوو -13 ُ  ر]رينة ووأن ررة  رغ وو ن ووأران   ا ان رر: نووأ نرر [يننوأ رع ر نووأ ن ُ  رينون أوو  رانل ووذ    نووو هللارغ
                                           

ر.أحرط  راذب :رعيفعنرخغ و رإبغاي,ر-عاشغرفرم –(ر3715)عيفسو ر(ر6231)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.3478)اعغيريفسو رر(3)
ر.عاشغرفرم (ر3218)عيفسو ر(ر4117)اعغيرغفة،أاحرر(2)
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ووو  نر وور فّ رفعننووعنلن ر:ر))  ر أرغف نوورةووب رينررفّ رأنن وووندونبأ رإ   رر  ووكن ووأرعر ن،أ وأوو  رغحلأ رر:   ةو ا ان
 .ر(1)((عنغرنينأا ر

رأنرربة ررة ر أنرغف  ررب رةأرينررةأرينر -12 وأ  ربوة رر نر نرخنرر: نأ نررانر نراأررينريب  ُ  ريننأو  ر]ينر وأ نرري ثأان رغ و ن ر[ان  
ربونعأووبنر نوون بن ووةج  ي رر ا رغفأاناأوو  ن رغفأانسأ ووبن بووةرغيووأر:ررون نووأ نرر إف وو ررون نعنووبأت رر رون نعنووبنرعنحأ

ُ  ر رغ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن   ر عضرانل ذ ن هللارغفأع رنوأقنر رو ر نورةأريفنو:ر))يون  وذ  ر نو هللارغ
لنَ نووأر نوومجننأ رغفو  أوو  رينوو  ررنأن ر نوور أمري ،أوو ن لنَ نووأر نووو رعنيفنووةأ هللارو رهللارغف، ووةألنر رمجننأينوو  ررنأن

 .ر(3)((غفو  أ نر  و   ر

ووغا ررةأرينوو -15 ُ  ريننأوو  ر]رغم ربنر أ رغ وو ن رع ر ر[ان   رانل ووذ   ووو  نرينووةأ ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
ووب رطنعنأيفاووأر نوو)) وو نرأنحن رينلأ  وو نريفووةريفووأرأن ن وو اغريفووةرأن أ وو  رأ ر ن وأ ُ  رعنإ   رينوو   رر ينووب ي ررينان رغ

رينب ي ر نأ نرررمخنغع خنريو  رغفس ن ر.ر(2)((ينلأ    ريفةرينان  

رأنررةأرينووو -14 وووريف ريب  ُ  ريننأووو  ر]هللارذلن رغ ووو ن وووو  نرأن  رغفن ووو   رر [ان   ُ  رينون أووو  رعنلن بونعنثنووو  ر نوووو هللارغ
و نغر ينسّ  نغرع رتو عنسّ  نغ))ر:رون نأ نرر  نانة ررغفأر نرعنيف عنأ اغرإ ر عنتن نأعنينوأرع رر غع رتو نونرّ و نررعنبنرّ 
أدنو رنأ  .(5)((َتن

وووغرنررا رعأووو نررربوووة رر عووو نرب رانررةأرينووو -16 ُ  ريننأووو  ر] را رونرلأ رغ ووو ن ريفنووورض رنأووو  ر:ر نوووأ نرر [ان   رعنرأنب  وووض 

                                           
ر(.17)اعغيريفسو رر(1)
ر(.646)اعغيريفسو رر(3)
ر(.3173)اعغيرغفة،أاحرر(2)
ر.عاشغرفرم (ر1722)و رعيفس(ر2128)غفة،أاحراعغيرر(5)
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ُ  ررذ  رل وووووانر وووووو  نرغ د ووووو  رب ذن  وووووذئ   رررنلنتون أد ووووو  رر  نوووووو هللارع رينون أووووو  رعنلن ر:بررون نوووووأ نرر عنحنأجن
ر رغجلأنن و  رر:ض روأر  ررونرر((لن أر)) ريف  نغرون ندنكن لنف كن وغنررعنرأنر:ر)) نوأ نرر.أنلأ ر: و وأوض رر((كنرف و نرر نر وأ

ري رلنررنر:ر)) نأ نرر.اذر نغننر ثوأ نا رغفس ةج ذخ رونرينرر ّ  رب أن كن ر.ر(1)((هللاريونرأس 

رأنررةأرينر -17 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ و ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رغفن و   رر [ان   إ غر)):ر نوأ نر نوو هللارغ
أأرب وأفأ  اأننرر أر  رب رحنرغيوأدونعن نرأنر أأرعإ غر نونوعنرر رونوأ نةأبن وانأ  رررونوأ نةأوبن وأرمجنرر ب أفرّ  أر عاوعنفأ و نأع وأا ان

ونعأا انأرمجنر ر.(3)((أ عارأعرف  ن،أ

رأنررةأرينوو -18 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رع رر [ان   ووو  نرأن  رانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
ووووونرن،  نوووووأا ا  أر رغجلأنأا و   ووووو  ر   نوووووأا ا  أر رغر رر يفنعنوووووأخ  نررأننرَتن ووووب ع نرغفن ووووو)) رإ غرلأ م 

و نا ا  أررأن رعنَتن ب ع نريفةر ن أ رغفن ور رن  ا ذغ ريون نوعنرر و ر نرةأو ونرفنو  رر راوشغرغرنيفأو  رأن أ ر أن أ
ووو نغا رعنَتن وووب ع نريفوووةر انبأ ررأن رغفن ووورن  وووؤ  ش رغف ووور  نغرغفأوووذنجأ ران ووو  رحرينووولأه  وووؤ  ر ق رب ذنجأ ق رعنان

 .(2)((ب ذنجأ  ر

و نر]ر نرانوي رربوة ررع ررةوب رينررةأرينو -11 ُ  ران   وأرغ ا ان ر ر[يننوأ  ّ رغفن و   ووو  نرينوة  ُ  رينون أو  رعنلن  نوو هللارغ
رر ينثن  ي أرغفأع رأ  ر نأ نرررفأع   ذ  رأعغفس انأق رعنغرر  انأرلن نض ر)):ر نأ نر رب أفن  أول  عيفأرل    ن

رغفأع رأ  ر  .ر(5)((ي ،أ  

                                           
ر(.581)اعغيريفسو رر(1)
ر.عاشغرفرم (ر3117)عيفسو ر(ر4846)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر.عاشغرفرم (ر3436)عيفسو ر(ر2515ع2512)غفة،أاحراعغيرر(2)
ر.اذرغفشحرير نربع ع  ريفةرغ رل  :رعغفعث ح(ر1582)اعغيرغفة،أاحرر(5)
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رأنررةأرينووور -31 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر نو  و ووو ر:ر نوووأ نرر [ان   ُ  رينون أووو  رأنعأ نوووأ    نوووو هللارغ
ووو  نر راننر:ب ووثننب رعنلن وو نأم  وواأ  ر   ريفووةر وو رنن عنوور انوو  رأني ووأم  رر غف  وو نهللار ن رعنان أ رأ عت وو ن عنأن أ

رأنينأمنرر نرةأر ونر رر.(1)أن أ

رأنررةأرينر -31 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأر نرا رريب  رغ و ن رع رر [ان   ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر نوو هللارغ
وو)) ررةنريف  رأ يف وو   ووبّ  ررأننن رينأ ذي ووذ نربونعأووب حب  ووب ا  أرفنوور ح ة ووأرينووأن  ررذأريونووذنخ رأنحن و وو  رانن   ب لناأ

ر.(3)((عنيفنأف   ر

رأنررةأرينر -33 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأر نرا رريب  رغ و ن رع رر [ان   ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر نوو هللارغ
وأ نرفنو  رررخنينأرإ را وباىرةأريفنر)) و  ريف ثأو  رأ ج وذا ريفوةرتنة عنو  ر ن ر فوكر نرريفوةرغرنجأ يونونوأ  ص 

رخنرر يفووةرأ ج ووذا ا  أرنوو ًأار ووأ نرررفن  رينووأرإ ر نوونعنيفنووةأ ريفووةر ن ثأوو  رنانووأم  ريف  يو وو ريفووةرغر مثأ 
ر نر نررتنة عن  ر ر.(2)((أةرنانأيف ا  أرن ًاريف رركنرف ريوننوأ  ص 

رأنررةأرينر -32 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأر نرا رريب  رغ و ن رع رر [ان   ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر نوو هللارغ
رعنتونر)) رانبو ننوووأرتونةنوووأاننن يوأ نأيوننأوووو    ونووو  رإ رغفس وووانأق رغفوووب  ر  ووو  رفن وأ رر عنوووأ ن حوووبريونةوأ نوووهللاراو و وووث 

رغآل    ر دنةج  انررةأريفنرر:ذ   ر ونررونرر غفو  أ   ررنلنلأ ي ذ   ررنل يأ   نو  رر فن  ررينبأ لنف    رينسأ رر عنيفنةأ عنيفنوةأ
ررنلنغأر  نر دوناأر       .(5)((فن  ررينسأ

                                           
ر(.731)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر1181)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.3823)اعغيريفسو رر(3)
ر(.3675)اعغيريفسو رر(2)
ر.عاشغرفرم (ر748)عيفسو ر(ر7515)راعغيرغفة،أاحر(5)
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رأنررةأرينووووو -35 ُ  ريننأووووو  ر]رانر نريوأووووو نررا ريب  رغ ووووو ن وووووهللاررفن ووووو  رأتوووووهللارغ:ر نوووووأ نرر [ران   ر انج ووووو  رأنيأان
ُ  ر:ررون نووووأ نر رغ ررإيوووو رفوووو  ر يووووأرانل ووووذ ن ب رب  ووووةج  رإ رغفأانسأ رر  نأئ ووووب ريون  ووووذخ    وووولن ن رنسن

ُ  ر رغ وووووووو  نرانل وووووووذ ن ُ  رينون أووووووو  رعنلن صنر نوووووووو هللارغ ريو ووووووو ن ّ  ر رون  ،نووووووووّ  نر ربون أد ووووووو  رفنووووووو  ررأن أ
رخنينووووور فنووووو  رررونووووو ن  صنر ووووو)):ررون نوووووأ نررأي ررواوووووأرعن   غقنرب أف، ووووونر أران وووووانع رغفنّ وووووبن ر((؟ا رتنسأ
اأر))ر: نأ نرر.يع :ررون نأ نر  ر.(1)((رنلنج 

ر وندنووأخنانر -34 رأنيب  ُ  ريننأوو  ر]ينووةأ رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   ووو  نررغفن وو   ر نووأ ن :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ُ  ر)) ينوووأرغف، وووأحل ن  ريفوووةرغ رانأنىر  أ نأ  رغفر وووعنغحلأ وأووو  ريفوووةرر غف  ؤأ وووةأ ووو ًاأرررنان رينأأ نا ووو  رنن

نأف وووو  رانن ريووووةرأ  ووووأر عنفأ ندونعنووووذ  أريفووووةرغفر وووو أ نأ  رر ااووووأرونوأ وننأر ووووثأ عنإ   رر تن  وووو  ي ر نرررنإ يو ان
ر نررغفر  أ نأ نر  .ر(3)((يوندون نغقنىريب 

رأنررةأرينووور -36 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  ررانل وووذ  
ُ نريوّر:ر))عنلنو  نر وأرب أآلبنوأق ر نورعجو ّررإ   رغ رينونأأ  أري ةّ   و نرغجلأنأا و   و  رعنرن،أ نان ر برأن أانوان

ووو   ار يف ة رتن  ووو ارعنرنوووأج   رنن نخنم ريفوووةرتو ووو نغن رر يف وووؤأ رر أنيوأووود  أربونن وووذرنخنمنرعن وووأ   فن نوووبنينة را جن
رإَأ رجنانن  نرررن،أ نا  أرب لن وأذنغم  ُ  ريفوةرأعرفن نأ وذي ة رأنرر ا  أررن أ  ريفةررن أ   وذن نريووهللارغ اأ

نرغجلأ عأن أرغفن ِ  رنع رب لنيأر ان رغف رتنبأ رر.(2)((  

رأنررةأرينو -37 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن وور  ري ووأنر ر[ان   ووو  نررع ررذ نرل وانررعنر ن  ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ

                                           
ر(.642)اعغيريفسو رر(1)
ر(.3361)عيفسو رر-عاشغرفرم -(ر6114)راعغيرغفة،أاحر(3)
:رعغفع ةّ    .رحبيثرحسةرغ يااشغر:رع أ (ر2144)عغفايفشحرر-عاشغرفرم -(ر4116)راعغيرأبذرخغعخر(2)

رعغفن،ذارعغفر،  رعغجل عأن غ ر.غحلر غت:رفأ  أ
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ووووورإ   ر:ر))يون  وووووذ  ر ووووورنأقاريف  خنغق رن  عنغفس وووووأم ر رغفس وووووأمنررخنغق رإ  رر ّ رةر  ووووو رغحلأنة ووووو  رغفس وووووذأ
 .(1)((غفأانذأت ر

رأنررةأرينووور -38 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
أنرغر ر:ر))عنلنو  نر أنرلأنبنبن رف وأا  نبنأق رر غن  يةاأم رغن  يةاأرعنلن ونع ذخ ر اأربنبن ر.(3)((رن  ذَبن

رأنررةأرينوو -31 ُ  ريننأوو  ر]راّ رر نريب  رغ وو ن نرر نووأ نرر: نووأ نرر [ان   ووو  نرر   رغفن وورب  :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
رب ذنجأ  رطنوأ  رر نن ًاأرحتنأ   ن  ريفةرغفأانعأ  ع  رر نر)) رتونوأ نهللارأن نأنن رأن أ  .ر(2)((عنفنذأ

رأنررةأرينوووو -21 ووووريف ريب  ُ  ريننأوووو  ر]هللارذلن رغ وووو ن رر: نووووأ نرر [ان   رع ر نووووأ ن  نووووو هللارع رينون أوووو  رانل ووووذ  
ووووو  نر و وووو رف وم ووووأ   ر:ر))عنلن ُ نرفن  اأ ررإ   رغ ووووا  و دأوووو  رحن ي ر ريو رأ ووووشن :رمث  ر ونوووو نأنرر: نووووأ نرر((إ غرأن ن

وووووشنر﴿)) ووووو  رإ   رأن أ ووووو نرتنأف ان رغفأ  ووووو نىرعنا  وووووشن رإ غرأن ن وووووش رانبّ وووووكن رأن أ ف كن وووووشن ي رأنف ووووو   رعن ن
ر.ر(5)((﴾ننب يب ر

رأنررةأرينرر -21 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع ر ر[ان   ن رانل وذ   :ر نوأ نرر نوو هللارع رينون أو  رعنلنوو  ينةأ
ُ  رونرغفس أي  رينر)) رغ أفأا ةجنأا ب ر رلنة     وة   رر((هللارغرناأيفنون  رعنغفأا سأأ ب ر ن س  ر: نوأ نررعنأنحأ
أفأ نأئ   ر)) دو   ر نررعن ن ر.(4)((يو رأ    ر نررعن نأف، أئ   رر يونرأ

                                           
ر.عاشغرفرم (ر3314)عيفسو ر(ر4688)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر(.154)اعغيريفسو رر(3)
ر(.3636)اعغيريفسو رر(2)
ر(.3482)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر5686)راعغيرغفة،أاحر(5)
ر.عاشغرفرم (ر3183)عيفسو ر(ر4242)راعغيرغفة،أاحر(4)
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ا حررينوووةأر -23 وووع  ب رغء وووبأ رلن ُ  ريننأووو  ر]أنيب  رغ ووو ن رانل وووذ  رر: نوووأ نرر [ان    نوووو هللارع رع رر نوووأ ن
رر نر:ر))ينون أ  رعنلنوو  نر رأنيوأرنو نريف ثأو نرأ ح وب ر نانةاوأرذأرونورونرر تنس وة ذغرأن أو نأيب  يفنوأررأن  رأنحنوبن   أ

ر.(1)((أنحنب ا  أرع رين،  رن  رربونونجنريف ب ر

رأنررةأرينوو -22 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن وو:ر نووأ نرر [ان   ُ  ررع ررذ  رل وورانر نرإ رر  رج ووانررأقنرجن  نووو هللارغ
ررأن رأنحن  رغفن ررةأريفنرر:رون نأ نرينون أ  رعنلنو  نر مث  رر: نوأ نرر((أ يف وكنر)):ر نوأ نرر؟حب  سأة ر ن نأبن  

ر: نوأ نرر؟ةأرمث  ريفنور: نوأ نرر((مث  رأ يف وكنر))ر: نوأ نرر؟ةأرمث  ريفنور: نوأ نرر((أ يف وكنررمث  ر))ر: نوأ نرر؟ةيفنر
 .(3)((مث  رأنب ذننر))

رأنررةأرينر -25 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
ر)) رر:عريووورعجوو  نووأ ن رغفووب اأ نرينرر بووةرنخنمنرغيو ووؤأ  ي   ب  نووب حرر عأيووأرغفووب اأ  رر س ووا 

رغفو  أ نرعنغفنو انأانرر غرنيفأ  ر  .ر(2)((أ  ونوّ ا 

رأنررةأرينووو -24 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن وووأ نررر: نوووأ نرر [ان   وووو  نرغفن ووو   ر ن ُ  رينون أووو  رعنلن  نوووو هللارغ
و انأت ر:ر))يون  ذ  ر ةنرننأا رر جل نأانِت نأرحتنأ   ن  رجنأانا ر نرر يأري سنأقنرغفأا سأ رر  أل   .ر(5)((عنفنذأ

رأنررةأرينوو -26 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رع رر [ان   ووو  نرأن  رانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
ر)) ريأرر:عج ّرريوّررع ر نأ ن رينون أكنررةنربأرغأنيأر  أ ر.ر(4)((نخنمنرأ يأر  أ

                                           
ر(.3451)عيفسو رر-عاشغرفرم -ر(2672)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر(.3458)عيفسو ر(ر4171)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر(.3356)عيفسو رر-عاشغرفرم -(ر5836)راعغيرغفة،أاحر(2)
ة ر(ر1121)عيفسو رر-غرفرم عاش–(ر6117)راعغيرغفة،أاحر(5) ر.غحلأر :رعغفر  أل 
ر(.112)رعيفسو ر-عاشغرفرم -ر(4243)راعغيرغفة،أاحر(4)
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رأنررةأرينر -27 ر]رانر نريوأر نررا ريب  ُ  ريننأ  ران   ن رر: نأ نرر [غ رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
ُ نر نون نرغءأنوأ نر)) رر إ   رغ و نرإ رحنوا  َنريف  ور:غفو  ح   رر أفوضر ر نأيفنوض را رنوأرغررونو ن غريفن نوأم رشنران

رأن   نريفنرر يع ر: نأ نرر.غفأعنأئ ش ريفةرغفأ ن   عن  ر نرأن أ عنأن أ نوعنريفوةرر ك رةرعن نوونرأنيفنأرتون أ نبأ
رفنوك رر: نوأ نرر.بونونوهللار:ضأرأفنو نرر؟ ن نعنك ر غن  ررمث  رر.((رنوشن رع ر نوأ ن  نوو هللارع رينون أو  رانل وذ  
ًأد  أر))ر:عنلنو  نر وب عغر رغرنر﴿ر:غ  ؤعغرإ رن  رتو رأس  رم راأررونانو أرينسنو أد  أرإ رتونوذنف  أد  أرأن أ

رغف وش ر وأيفنأ  أرأ عفنً وكن رعنأنيأانوهللارأنبأ،نوأانا  أرأنرنونريةنرفنعنونونا  أرعررنلن نوا ا  أرعنتو  ن ّ ع وذغرأناأحن
رأن وأرنأه نأ ن نرأنمأريوهللار و و ذن  بو   ع نرغفأ   أ  .(1)((﴾يوندنبن

ر]رينأئ رن نررينةأر -28 ُ  ران   ن أرغ ان ّ رغفن ور  رعأربنر ر[يننوأ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرر   ربأر نوفنرر: نأفنوضأر نوو هللارغ
ُ  رينون أ  رعنلنو  نررع ررذ  رل رانررأتنريفنر وب ريفنرعنر نو هللارغ رعنغح  م  ر ريونوذأ أرننة عنريفةر  ةأو رعنبنيأض 

ر.ر(3)يفن  تونبأ ر

رأنررةأرينر -21 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
ُ نر)) رأنرر:غفأ   نأيفنو  ررمنرذأريونوريون  ذ  ررإ   رغ وأب ذ نريأوةن نونرغفأا دن ن را  منرأ ت و ا و أر رت وّ و ر؟ب  ر غفأ ونوذأ
 .(2)((ت   رإ رت وّ   نررمنرذأريونر

ا حر -51 رلنع  ب رغء بأ رأنيب  ُ  ريننأ  ر]ينةأ رغ رع رر [ان   ن ُ  رينون أ  رعنلنوو  نرأن  رانل ذ ن  نو هللارغ
رر نر أرفنوو)):ر نووأ نر وو  رأنعأل وو   ووأرخ ع نرمخنأسن وو  ريفووةرر  ان ووأرخ ع نرر  نووبن ن  ررغفد اأ رر  ان عنفنوو أ ن

                                           
ر(.35إ ر33يفةر)ريأتريفةرلذاار ابرعغآل,رعاشغرفرم (ر3445)عيفسو ر(ر4187)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر(.3175)اعغيريفسو رر(3)
ر(.3466)اعغيريفسو رر(2)



 18 

ر نووووبن ن  ر ريفووووةرغفأووووذنا    رأنعنغ   وووو مخنأوووو   ر نعأخ ريف  ووووأرخ ع نرمخنأوووو   رر  ان ررةنرعنفنوووو أ ن ب وووو   غر 
رر.(1)(( نبن ن  ر

رأنررةأرينر -51 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
يف ة ر)) رإ رغفأا ؤأ رعنأنحنوا  و   ُ  ريفوةررغفأ نوذ ح ر ن وأ يف ة رغ و  رر غف  وع    ررغفأا وؤأ ر ن وأ ر ع ر  و ّ 

ريوووهللا وو  صأ رنع ووكنريفنووأررغحأ وووأرر يوننوأ ُ  رع رتونعأةجن رب ووأ وودنع ةأ ق رروونرر عنغلأ رننوو أ رأن نووأبنكن عنإ  أ
ررونعنوأض ررذأرفنرر:تون   أر غ نأ نررررأنّ   غرعن نشن ر   أرر  نشن ُ  رعنرر:عنفنأ ةأ ر  رإ ررنور أرننوأقنررونعنو نريفنو نبنا رغ
 .(3)((تونرأدنل رينان نرغفر  أ نأ  رر"ذفنر"

وو نر]عاوو  رينرربووة ررع ررب رةأووينررةأرينوو -53 ُ  ران   ووأرغ ا ان ووو  نرأن  رغفن وو   رر [يننوأ ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
وأ نررر و  رةر  وة رر رأناأبنوع ريفنو)):ر نأ نر ا ة ررعنيفنور  نأف ،اوأيف ننأر  اوأر ن ونوأ وون  ريف  ر أيوضرر و ر ن،أ ةأ

وووون  ريفوووةرغفنّ رنوووأ  ر رر أيوووضرر ووو ر ن،أ وووا  وووأ نرر:ينوووبنينانأحن ررر إ غرأؤمتوووةر ن وووب بن عإ غرحن
ر.ر(2)((عإ غر نأ ن نررنةجن نرر عإ غرينأانبنرغنبنانرر  نشنننر

رأنررةأرينر -52 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :رون أو  رعنلنوو  نر نو هللارع رينرانل ذ  
ووضار)) رل  وووو    ريوووهللارغفأا سأ وووو    وو  رغفأا سأ ُ  ريفنووأرر:   ووو نرر((.حن رغ ر: نوووأ نرر؟ا وووة ريووأرانل وووذ ن
وووّ  أريو وو )) ةأوو  رر إ غرفن   دنوو  ررنسن ررنلنج  ررنأيأ،نوولأر نرإ رعنرر عإ غرخنينووأنن دوننأ،نوو نكن ر فنوو  ررغرغلأ

                                           
ببريفنأرر: بايرلدذ ر أيأا رعغفشعخيفنأرر:عغفذل (ر171)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر1541)راعغيرغفة،أاحر(1)

ر.غفثنا رإ رغفعر اريفةرغرب 
ر(.3665)اعغيريفسو رر(3)
ر(.48)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر25)غفة،أاحرعغيرارر(2)



 19 

دأ  ر نرإ رعنر ُ نررنسناّ  رغ ررن نا بن ي رعإ غريفن  رر غرين ن ن ررونع بأ ررنأت ة عأ  ر نرإ رعنرر من ر.(1)((غريفنأتن

رأنررةأرينر -55 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
ُ  ررةأريفنرر:    نرر ((انغ  نرأنيوأر   رمث  رانغ  نرأنيوأر   رمث  رانغ  نرأنيوأر   ر)) رغ ةريفنو))ر: نوأ نرر؟يأرانل وذ ن

رغفأأ  ن رأنحنبنُه نأر يأ  ري نأبن رعنغف بن ر.(3)((غجلأنن  نررأعر  ون أا انأرمث  ر رينبأ    رأنخأاننن

رأنررةأرينر -54 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
رغفن وأا ر رأنانُه نو)) و   ريفوةرأناأ رنأ   ونوأ وو  ب ذ نرر:أ   رغفأةون نو  رين أ َ ر نلن أينوأن  و نأ م ريفنعنا و أرل   ونووذأ
وووو نأر أنأرغفن وووو  نووو ووووأق ر نأل  رن  وووو نعني سن رينأا ينوووأت  ريفنووووأئ ننرت  راؤعلوووواةر نرت  وووولنرت  ر  ران رلأ

أئ ونووو  ر رغفأان وووض  وووأ نرر غفأة ،أ ووور ينوووبأ  وأةنرغجلأنن ووو نرع ر ن وووبأ نرا  نان وووب ريف  وووأرفن  ذجن ةرعنإ   را  نان
غيفنس ر غرعن نشن ر.(2)(( نا ر نشن

رأنررةأرينر -56 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
غبون  عغر ع رتونةنأغن  وووذغر ع رتونننأجنر وووذغر حتننألنووب عغر نر)) ربونعأ  وووأ  أرر ع رتنوووبن ع رينة وووعأ

ربونعأو  ر ذنغياوأعن  ذي وذغري رر يوهللاربون أع  ُ  رإ  أ وو   رر ةنوأخنرغ وو   رأن  وذرغفأا سأ ينمأو ا و  ر نرر غفأا سأ
ف ووو  ر وووذنىراوووأر ع ر نأ  ووو  ي رر ع رَينأش  ا ي رانووونر((انوووأرغفدو  أ ووو  رإ ر نوووبأ رعني ر  ريفنووو  غت  بن

و  نر)) رأن نأي رغفأا سأ ر نأ   ن ريفةرغفر  ّ رأن أ رغيفأ  ئ  ريووهللارغفأا ررر حب نسأا  وو    ر  و  رغفأا سأ وو    سأ
 .(5)((خنيف   رعنيفنأف   رعني  أ    رر حن نغم ر

                                           
ر.ي  كرع:ر ع د رأحرأد رب ذف,ر(3163)اعغيريفسو رر(1)
ر(.3441)اعغيريفسو رر(3)
رطذيو رغرينأ :رمجعرلنأم رعغفة ،ض:رعغرلنا (ر3138)اعغيريفسو رر(2) أ   ر.مج 
ر.غاعأخغارعغا أطع :رفدبغب غفويأخار رمثةرغفسوع رءبغقرغفا  رعغ:رعغفنةجع(ر3465)اعغيريفسو رر(5)
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ووأب   -57 رجن ُ  ريننأوو  ر]رينووةأ رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ذن نر)) رينريفنأررإ   رأن أ رينان  رونرأن نأ   م رهللارأ يف    َ رر ونذأ  .ر(1)((ف ذ

رأنررةأرينوو -58 ُ  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن ووو  نرأن  رغفن وو   رر [يننأوو  ران   ُ  رينون أوو  رعنلن ر نر)):ر نووأ نر نووو هللارغ
ووو رح  رغفوووو غ   نريونووووأ   رعنرربأ يف ة ررذنرا ووويونووووأ   ووو نن رع رر يف وووؤأ ووورينرأ رح  ووو ن نرغءأناأ ووو نبو انأرعاوووذرربأ ينرأ

يف ة ر رغفس أا   رح رر نرعنرر يف ؤأ يف ة رربنرينسأ      .ر(3)((ينسأ    رعاذريف ؤأ

رأنررةأرينووو -51 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   وووو  نرغفن ووو   ر نوووأ ن :ر نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن
ريفنرنوووأت  لنرغفأأنو ووو  ر)) رب أف  يأوووا رر أ يأ   وووض  ووو أت  وووأر عني ،  ننان ووو نرإ  أررعنبون وأ أيوووأرينوووأئ   رغفأةنأا حن

ووووونغئ ة رغرام ر ن رم نرنووووأت  ل  ررأ ت  ووووض  ووووا  ر رينووووب ححن ووووعنضأ ر نووووأر((ع    ر:ذرا  نيوأوووو نانرب ووووأنر ن
ُ  ر رالذ رغ ُ  رينون أ  رعنلنو  نررنشنانان  .(2)عنأنيوأد  أرتوننأدن  و ذيونانأ نو هللارغ

رأنررةأرينوو -41 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن :رأني وو  ر نووأ نر نووو هللارغ
ر)) رغفأع  نوأنن ُ نر   وا  وو ني رغفد ثنوأؤ ننرإ   رغ ُ نررن نو اريوووهللاررر عنينأأ رغ ررن نا وبن روإ غرين نوو ن

دن  ر ري رناّ  عن  رأن أ ر ن  و    َ نأرا رر   ريف سأ ررنإ  ورذنرعنأنيف أرغفد ثنأؤ ن  يفنوأرررونوأ ونو  خ ي رر غفر و أ نأ  ررةنريف 
دن نأقنر كنرر: نأ نررغ نرإ ررنرر غلأ  .ر(5)((غفر  أ نأ  ريف نأ ررانأر ن  

وورينووةأر -41 ر]ر نرينأئ رن وو ن ُ  ران   ووأرغ ان ووو  نرأن  رغفن وو   رر [يننوأ ُ  رينون أوو  رعنلن ر نر)):ر نووأ نر نووو هللارغ
                                           

ع وو   ر.راووشغرحووبيثرحسووةرغ يووا:رع ووأ رغفايفووشح(ر3462)يفأجوو رعغبووةر(ر1547)راعغيرغفايفووشحر(1)
ر.غحلأ  

ر(.47)عيفسو رر-عاشغرفرم -(ر4478)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر(.432)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر6118)غفة،أاحراعغيرر(2)
ر(.6332)اعغيرغفة،أاحرر(5)
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ري نأبنا   ر  .ر(1)((غفد اأ  رر ن ذق رأناأ  ربون أض 

ُ  ريننأو  ر]رب رعأرلنوربوة رر  راأرلنررةأرينر -43 رغ و ن و:ر نوأ نرر [ان   و  ررةأرغط ونوعنرانج و  ريف  و  ر رح ةجن ج  أ
ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرعنيفنعنرغفن رر ون أ  رعنلنو  نر نو هللارع رينرغفن ر رب و  ررىانربأريف و نو هللارغ  ن وك 
وووو  ر رب وووو  ر رين أن ووووكنررذأرفنوووو)):ررون نووووأ نرر انأألن رتندموووو رفن نعننأووووض  إَووووأرج ع وووو نرر أنيأونوووو  رأني ووووكن

رغفأةن،ن  ر غ  ريفةرأنجأ   د ًأشن  .ر(3)((غ لأ

ُ  ريننأو  ر]حرأا ر،نويأرغرنررعوأ نر نأرربة ررغن رذنرغفنو ررةأرينر -42 رغ و ن ُ  ر:ر نوأ نرر [ان   رغ رانل وذ ن لنولنفأض 
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ّ رعنغر ر نو هللارغ وة رغءأ و و  ر)):ررون نوأ نرر مثأ ريةرغفأو   يفنوأررعنغر مثأ رر غفأو   رح سأ

ا ننر ر ر نبأ رين  و عنريو  رغفنأنر حنأنن رأن أ ر.ر(2)((عن ن  اأضن

رأنررةأرينوو -45 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نررأيوو  نووو هللارغ
رف وأعنةأووب ر)) ودنةجنأن  ري سأ رأعريفنوأرر ريونوونغ   وو  رر ن   عنو  ر رينووبأق رب وإ مثأ  وودونعأةج  أريفنوأرر انح  ر(( رينسأ
ُ  رر:    نر رغ ود عأةجنأ  ريفنوأرريوأرانل وذ ن رعنرربأر نور:يون  وذ  ر))ر: نوأ نرر؟غ لأ رربأر نوخنينوذأت  خنينوذأت 
أرر أرونررونر رب  دنةج  ا  ري نأبنر نرر أنانرينسأ دن أس     .(5)((عنينبنق رغفب ينأقنرركنرف ررون نسأ

ووو نر -44 رينأئ رن ر]رينوووةأ ووو ن ُ  ران   وووأرغ ان ّ رغفن ووور  رعأربنرر [يننوأ وووو  نرر   ُ  رينون أووو  رعنلن ر: نأفنوووضأر نوووو هللارغ
ُ  ررةأراناأأ ريف رر نر نرخنر ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررغفأ ونا ذخ ريوهللارالوذ رغ غفس وأم رر:رون نوأف ذغ نوو هللارغ

                                           
ر(.3156)اعغيريفسو رر(1)
اى(ر3146)عيفسووووو رر-عاووووشغرفرموووو -(ر6351)راعغيرغفة،ووووأاحر(3)  رووووة ريوووووهللارنووووأ رألوووونأ ر:ر رعغا ووووبأ

ر.غارأ
ر(.3442)اعغيريفسو رر(2)
ر(.3724)اعغيريفسو رر(5)
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دو انأر ينون أكنر رر.غفس أم رعنغفو عأنن  ررينون أأ   ررنر:ض روأر  ررونرر رونرنا اأ رانل وذ    نوو هللارع رع ررون نوأ ن
رغف ّ رأ نر رغرنيفأ  رررنرر يأرينأئ رن  رريفناأنار:ر))عنلنو  نررينون أ  ر ُ نر   ا  ر:ض روأو  ررونرر ((  وّ و  رإ   رغ
ووانعأرر نأررعنرأنررع رأرانل ووذ نرينوو رر؟ذغأف ر نوويفنووأررتنسأ رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
رر.(1)((عنينون أأ  أرر: و وأض رربأر نر))

رأنررةأرينووو -46 ووو))رهللاونوووعأرريونريب  ُ  ريننأووو  ر]ر((ن رعأرأنرربوووة ررغخ رب رنن رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   ُ  رينوووة  ر نوووو هللارغ
رغفأانوذأت ر)):ر نأ نرينون أ  رعنلنو  نر أربونعأوبن ريفةرخنغ نريونرأسن  رعنينا  نرف ان رر غفأأن ّ    و  عنغفأعنوأج 

ُ  ر ريوهللارغ  .ر(3)((يفةرأنتوأةنعنريونرأسن  رانذنغانأرعنمتننن 

رأنررةأرينو -47 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رع رر [ان   ُ  رينون أوو  رأن  رانل وذ ن ووو  نر نووو هللارغ خ وو رعنلن
بنر ووةج  ووو  نريوووهللارغفنوو رر رنووبن ن نرانج وو  ررن،نووو هللار غفأانسأ ووو  نررنسن ر  نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ر رت ،ن ّ ر:ر))أ نر نررون نخ رعنر ررنإ ي كن عأررن،ن ّ  ور هللاو رأر نرانررون نجنعنري ،نوّ  ر نرر ((غاأج  رأقنرمث  رجن

وووو  نريووووهللارغفن ووو ّ ررنسن وووو  نررينون أووو  ر نوووو هللارع رر   وووعأررنر)):ررون نوووأ نرر عنلن ر رغاأج  ررنإ ي وووكن ،نووو ّ 
رب وأحلأن ّ ر:ررون نوأ نرر.ااوأاننر((ت ،ن ّ ر ريفنوأررعنغف وش حربونعنثنوكن و   و ني ررونعنوّ اأ وة رغن وأ س  :ررون نوأ نرر.أ حأ
رإ رغف، وون)) وضن أرإ غر  اأ وو نأأرر ا ررنأنو ّ  ن  ريفنوأررمث  رغ وأ ريفووةرغفأ  و أ ريفنعنوكن ووعأرر تون نس وو ن رمث  رغاأ ن

ر وووا  وووً ة رانغ  عاوووأحن ررمث  رغاأرنوووعأرر تن أان وووا  وووأحن وووةج بأرر تعدوووب ر نأئ اا ررمث  رغلأ وووا  وووً ة رحن تن أان
غ با ررمث  رغاأرنعأرر لنأج  ً ة رجنأف ساأحنا  ر  وّ انأعنغروأعن أر فكر ر نننرر تن أان  .ر(2)((ت كن

                                           
ر.غاذت:ر رعغفسأم(3164)عيفسو رر-عاشغرفرم -(ر6346)راعغيرغفة،أاحر(1)
ووو ّ  .رحوووبيثرحسوووةاوووشغر:رع وووأ (ر3541)راعغيرغفايفوووشحر(3) غفعأ ووو رغادة،ووو ر رغريفوووذارغفنوووأت ر ر:رعغفأن

ر.ألاريذمرغف  أيف حألاريرس ر رغفبي أر ة رأ ر  ر:رغفعذغ ا رعخغ ريرس 
ر(.217)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر747)راعغيرغفة،أاحر(2)
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رأنررةأرينوو -48 ُ  ريننأوو  ر]ر ب رع ررلنوويب  رغ وو ن ووو  نرر   رهللارغفن ووتنووأنررأن  رانج وونار ر[ان   ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
وودنأ  ربن أننوو  ر:ررون نووأ نر وو رينرأ ووغ ر)):ررون نووأ نرر.أن   :ررون نووأ نررمثرأتووأيرغفثأي وو ر((يسوونارر  ر  رلأ
و    رينسنونار)) و  ر)):ررون نوأ نررمث  رأنتنوأي رغفث أف ثنو نر((رغلأ ربأر نو)):ررون نوأ نررمث  رأنتنوأي رر((  رينسنونارغلأ

ربن أوووة رأن   وووكنر)):رأ نررون نووور.رونعنوأوووض ر وووشننن رعرعن ن ووونارر  نوووبن ن ووو    رينسن ووو نأي ر((رغلأ رنسن
رونةون نأنر
 .ر(1)

رأنررةأرينو -41 ُ  ريننأو  ر]غفعوبعحرريل ر نررن وويب  رغ وو ن رر: نوأ نررأني وو  ر ر[ان   رأ   ينوأحنرعنأنبأ،نوو نتأ عنووضأ  ن 
ننأحنرحبرتنأنو  نرانر ُ  ررذ  رل رين وأ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرغ وأ نررريفوة))ر:رون نوأ نرر نوو هللارغ يف ة ر ن يو وؤأ

أئ ونتنو  ر رن  رجن رغآل    ررونوأ  أأ  مأر ن وأ م  ُ  رعنغفأ ونذأ ُ  رر: وأفذغر((ب أ رغ أئ ونت و  ريوأرانل وذ ن ر؟عيفوأرجن
يف و  ر))ر: نوأ نر وند و  ريونذأ و نأرن  راننر عنفن وأ وأ نرررراوأر انو  رأني وأم رعنغف ّ  ر نوبن ن  ر ن عنانغقنر فوكررونا وذن
وووووأ نررريفوووووة))ر:ع وووووأ ر((يو ووووو  رغآليو ووووو ن م  وووووذأ ُ  رعنغفأ ون يف ة رب وووووأ ووووو اغرأعرؤأ ووووو  ررونوأ ون  ووووو أر ن وأ   

 ر.(3)((ف  ن،أا ضأر

رأنررةأرينرر -61 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررع ررذ  رل رانر نأ نررر: نأ نرر [ان   ن  نو هللارغ
ننووأبنا رونووهللارينرو رغر نوو نرإ ر رحل نر:ر))يون  ووذ  ررهللارج  ووأا ب ينأرعنغنأئ ة ننووأر  ّ ننووأرعنيفن ّ د ننووأغفواوو رغغأر وو أ ر عننن

ونغفوا ريفةرأنحأ ون أدنو  ريف ن وأررنلنحأ  و  ريووهللارغر رر عن ن ن  ينأرعنأ يوأثنأينأر عن نا   ينأرعن نة   ينأ ر م رلأ
صنووووأ  ر ن ووووأرروندونذنر وووو  ريوووووهللارغر  رتونذنرو  أدنوووو  ريف  ووووو ر نررغفواوووو ر عنيفنووووةأ وووو ني رع رت    ننأرحتنأ  يفأننووووأرأنجأ

ي ر  ر.(2)((بونعأبن

                                           
ر(.3317)رعيفسو ر-فرم رعاشغ-ر(4685)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر.عاشغرفرم ر(58)عيفسو ر(ر6576)راعغيرغفة،أاحر(3)
عغبووووةريفأجوووو ر.ر-حسووووةر وووو  لراووووشغرحووووبيثر:ع ووووأ -(ر1135)رعغفايفووووشح(ر2311)ربووووذرخغعخاعغيرأر(2)



 11 

رأنررةأرينوو -61 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن وو ّ ب رعنفنووب رنخنمنر:ر))انل ووذ   أيووأرلن
ريفةريوننأرن  رين رغفأ نةوأ  رر يذمرغفأ   نأيفن  ر رر عنأنع    ريف رنر ع رر ننأر ع رعنأنع     .ر(1)((عنأنع   

ُ  ريننأو  ر]ر و  ررنريو ررعربة ر  راأرينرربة ررب ريأربنرربة رر ب رع رلنررةأرينر -63 رغ و ن رع رر [ان    نوو هللارأن  رانل وذ ن
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ةوأ اغريفةررةأريفنر)):ر نأ نرغ وأرطنذ  نو  رعرإ ي وأي ريوذمررغرامغ وأدن نعنرن  ت وأاا

رأنان  بنر ر.ر(3)((غفأ   نأيفن  ريفةرلنةأع 

ربأووة ريفنأف ووك ر -62 رأنينوو   ُ  ر]رينووةأ رغ وو ن عأد وو  ريفووةرر نرأنر:ر نووأ نرر [يننأوو  ران   ووب يثاأر ن  ا أ  أرحن ووبّ  أ حن
ُ  ر ُ  رينون أ  رعنلنو  نرالذ رغ ا أ  أر نر نو هللارغ عنو  ريفنو ر  نبّ  إ   ريفوةر:ر))أنحنوب ربونعأوب حر ن 

ريو  أرنووووعنرغفأع وأووو  ر رغفس وووأين  رأن أ  َ ووو نغ وووو  رر أننأ رغجلأناأ ووو ن رغفوّ ينوووأر عنينمأان رعني رر عنيونرأر وووذن وووو ننن رأ
ووو  ر وووأ  رر غءأناأ رغف ّ جن انان وووأق رر عنينوووشأ ررعنتونةوأ نوووهللارغفنّ سن وووا  ووو نأناار ونووو ّ   رحن وووبنرغيفأ س  ينأ وووذ نرء ناأ
ب ر ر.(2)((عنغح 

ريفنأف ك ر -65 ربأة  رأنين   ُ  ريننأو  ر]رينةأ رغ ور: نوأ نرر [ان   ن ُ  ررذ  رل ورانر نرانج و  رإ ررأقنرجن ُ  ررغ  نوو هللارغ
ووووو  نر ُ  رر:رون نووووأ نرينون أوووو  رعنلن رغ رغفس ووووأين  رر يووووأرانل ووووذ ن ر))ر: نووووأ نرر؟يفنووووان عيفووووأرأنيأووووبنخأتن

ُ  رعنانل ووذف   رر: نووأ نرر((؟ف وس ووأين  ر رغ ريفنوو))ر: نووأ نرر.ح ووا  ةنةأووضنررةأرعريفنوورنإ ي ووكن رر((أنحأ  نووأ ن
وورنرر:أنينوو  ر ننووأربونعأووبنرغر ران وونأررن  حأ وولأ ووأرأنننووب ريف  ررون نحا رغفن وورةأرم  ّ ر ونووذأ    أوو  ر نووو هللارع رينونرر  
ووو  نر ريفنوو:ر))عنلن ةنةأووضنرعريفنوورنإ ي ووكن رر.((ةرأنحأ ُ نرعنانل ووذفن  رعنأنبنووأرر:أنينوو  ر نووأ ن رغ ووا  رنلنينووأرأ ح 

                                                                                                   
ر.عاشغرفرم (ر1518)

ر(.3378)راعغيريفسو ر(1)
ر.ج ع رطذ أار رين  :رعيفعنرطنذ   .رعاشغرفرم (ر1611)عيفسو ر(ر3543)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر.يوهللارايأي رنؤع رغ يرغف أئ :رعغف ن ّ  .رعاشغرفرم (ر3671)عيفسو ر(ر6818)راعغيرغفة،أاحر(2)
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ر رأنيأان أرب لنيأانأه   أرر بنأأ  رعني ان نر رأن  ذ نريفنعنا  أرعنإ  أ رنلناأج ذرأن أ
ر.ر(1)

ريفنأف ك ر -64 ربأة  رأنين   ُ  ريننأ  ر]رينةأ رغ ُ  رينون أو  ررع ررذ نرل رانررض رعأر ن ر:ر نأ نرر [ان   ن  نوو هللارغ
ووو  نر ريو ةأسنووأنريو وو ررةأريفنوو:ر))ذ  ر  وويونرعنلن وو  ي رأن أ وولنر رأنانوو  ي رر ا بأ  وو  رلن وو أرر أعريو نأسن رونوأ ن، 
ن  ر ر.(3)((ان  

ربأووة ريفنأف وك ر -66 رأنينو   ُ  ريننأو  ر]رينوةأ رغ وو ن وأ نررر: نووأ نرر [ان   ُ  رينونررع ررذ  رل ووانر ن  أوو  ر نوو هللارغ
رغفو وذأ  رعنلنو  نر وأ نررر أنبأان ن ف وؤ ر ن و ارر تنأنر ولنرغريفنرنوهللار نرإ رر ين ن نو  رغفو ؤأ رخ يةنأجن وض  سأ ع ريفنس 

ُ  ر رالذ رغ وأن ارر  نو هللارع رينون أ  رعنلنوو  نرع رحن  ي ناارأنفأبننريفةر ن ّ  ريف سأ وض  ع رأن اأ
ريف ر ُ  رع ريننأةون ناارأنطأ نان  نو هللارع رينون أ  رعنلنو  نررةرانغئ  ن  رالذ رغ

(2). 

ربأووة ريفنأف ووك ر -67 رأنينوو   ُ  ريننأوو  ر]رينووةأ رغ وو ن رع رر [ان   ووو  أن  رانل ووذ ن ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ر نأَتننرر     ر رصن  ن   ر ةنر  ارر   رر رر فنة  ن رحن  نأعن  ررن،   رن  أرينو  ر نر   ر نأ نررر رنصا

ر.(5)

ُ  ريننأوو  ر]ر  رينوووأنررةأرينوو -68 رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن وووو  انل ووذ   :ر نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن
ررةأريفنر)) رإ غر نو ن نريفوةربون أد و  ر- نأ ن ُ  رر:-يونعأو   رغ و   ُ  ررتونذن  وأوض رب سأ ر نرريووهللارغ حنوذأ ن

                                           
ر.عاشغرفرم (ر3621)عيفسو ر(ر6171)راعغيرغفة،أاحر(1)
رريموو ر  وو يربووبرغفنووأن:رعيفعوونري نسوول.رعاووشغرفرموو (ر3447)عيفسووو ر(ر3167)راعغيرغفة،ووأاحر(3) ووا  بعووبرحن

ر.عرأت 
 ،وووبر ريفرووو د  ر:رأبووو  ريفسووودن  رعتأرووول:ر رعيفعووونرأباووو (3221)عيفسوووو ر(ر2461)راعغيرغفة،وووأاحر(2)

ر.يذقرير  ريفةرغحل ي :ريةأ عغفب
ر(.3115)اعغيريفسو رر(5)
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ُ  ر رعنع    ضنرر:فن  رريو  نأ  رر ع ر و ذ انرإ رب أ ر.(1)((هللارين رغفر  أ نأ  رعنتوننن  رر   ر  ضن

ُ  ريننأوو  ر]ر  رينووأنررةأرينو -61 رغ و ن ووخنر:ر نوأ نرر [ان   ووو  ر   رأرغفن ووننو وأرونرينرر نر ن ر  نوو هللارع رينون أوو  رعنلن
ينأررون نووأ نر ووور رونعنووو   نرر ي نأوووبن رأ يفّ  وووأقنتأ وووو رعنجن رتنسأ رر ر رب  نووأا عانا ررنةجنعنونوووضأ رغفأعنووو ن ن وووض  ر أ ان

رغفن وو وودون وأ نصن ّررنألأ ووو  نرر نووو هللار   ُ  رينون أوو  رعنلن وويفنووأرر يووأرأ م رل ووون أ  ر)):ررون نووأ نرغ حرش رغرغف ووشنران
ننع بنر رر:ضأرأفنر نرر((؟تن،أ رَننأعنو   ر   رغف ّ  ا رذريف را رعنرر رط  ة ننأاشغرين ن  كن  .ر(3)ةرأنطأ نا 

رغبووة ر -71 وو نر]رينة ووأن رريووة  ُ  ران   ووأرغ ا ان ُ  رينرر   رغفن وور ّريفنوو:ر نووأ نرر [يننوأ ووو  نر نووو هللارغ ون أوو  رعنلن
بنأ  ر)):ررون نأ نررب  نةوأ نيأة ر أرفن و عنوش  ر ر نة و  ر رإ يو ا ان بنأ   وأ نرر عيفوأريو عنوش   نررأنيف وأرأنحنوب ُه نأررنأن

دنا  ريفةرغفأةونذأ  ر و  رعنأنيف أرغآلر ينسأ و رب أفن ا  ان وأ نرصنأر  ررنأن و   مث  رأن نوشنرجن  يوبناارانطأةنو ارر (( ن
وورنبأ ر وو  انأري ،أ اارر رنرن ووبن ُ  رر: ووأفذغر.رونانوو نبنر ر وو ر ونوو أ رعنغح  رغ رر يووأرانل ووذ ن   نررونعنوأووضن

رينااأ))ر: نأ نرر؟غشنرانر ر.ر(2)(( ريون أةنسنأيفنأررفنعنو   رَي نرّ   

ُ  ريننأووو  ر]ر  رينوووأنررةأرينووو -71 رغ ووو ن رغفن ووو ر[ان   ووو نأن  ّ رأن  ريونرنووو اغريفوووةرأن أ ُ  رينون أووو  رر    نوووو هللارغ
ووو  نر وولنرعنلن ووو  نرف ذغرأنبأعنغ نرغفنوو رلن ُ  رينون أوو  رعنلن وو ّ ر نووو هللارغ :ررون نووأ نرر يووةرينانو وو  ر رغفسّ 
و نررن  و ر:ع وأ ربونعأ  وا  أرر  رأنتونونع   رغفنّ سنوأقنرر:بونعأ  ا  أر ر:ع وأ ربونعأ  وا  أرر   رغفو  أ

ريو و ر هللارر  نغش رونررأنينأم رينر  ُ نرعنأناوأنن رغ ر نويفنوأر)):ررون نوأ نرررن نا بن رأن وأوذنغم  غرأف ربنوأ   ذغر نوشن
غ ووشن رأ  نوووّ  رعنأنينووأم رر عن ن ووأقنرر عنأن  ووذم رعنأ رأ  وو  رر فنأ وو ّ  ريووةرر عنأنتونووونع   رغفنّ سن رانغ ووان ووةأ رنان

                                           
ر.حبيثرحسةر   لرغ يااشغر:رع أ .رعاشغرفرم (ر2536)رعغفايفشح(ر4114)راعغيرأبذرخغعخر(1)
وذفوو رعاوو رغفنووذمرعلووأريفووةرغف  ر:رون نووأ نرر:عيفعوون.رعاووشغرفرموو (ر3221)عيفسووو ر(ر6381)اعغيرغفة،ووأاحرر(3)

ر.َتاع:رضغفناأا رعتسو ر
ر(.313)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر318)احرغفة،أاعغيرر(2)
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ر ريف  ّ  ررونون أ ن  .(1)((ل ن   

رغبة ر -73 و نر]رينة أن ررية  ُ  ران   وأرغ ا ان رر: نوأ نرر [يننوأ :رعنلنوو  نر نوو هللارع رينون أو  ررغفن و   ر نوأ ن
رينونوو  رغر يفنوو  ر)) ريفعوو رغر يف وو  رر   ررلجووبرغفن وور ي    نووضأ ريفعوو رغفنو رنوو  رر صن وو   ر عنغفن وو   رصن وو  

ريفعو رغفأعنرنو نا ر سنو  رر عنغفن    رصن و   ريفعو رغءأناأ ي رر عنغفن و   رصن و   وبن رعنحأ رر عنغفن و   رصن و   رونننمنو أت 
ث وو  ر ووذنغخ ر ن ووؤ  ر:وأووض و رر رووإ غرلن ريووأرج  أ يوو  ران رإ ررعنفنأ ووة رر  نرر: نووأ نرر؟ق رأ يف وو   غيأم وو أ

ووذنغخ ر نث وو  رر غر ر وو  ر ررووإ غرلن ووؤ  ر: نووأ نرر رونننمنوو أت  ووؤ  ر ق رأ يف د ووكنران ع ذ نرأنفأراووأرعنان ووةوأ ق رلن
رينر نرر  ب غيفنا  أر سنأنن وأي ذغر: نوأ نرر؟عن  نرر: و وأوض رر.ينوشنغننرر نر رعنرا ر أرونرح  دونوذ ع نرينر نرر ن ر أأ

دون أ  ذ نر ريوندونذن  و وذ نرر ع ريوندن ن و و  ع نرر ع رينسأ رون نوأمنرإف و ري أ أننو  ربوةرر ((عنينونوهللاران ّ  و أ
و:ررون نوأ نرر  أ،نة ر ريف  ر نأعنونو   ُ نرأن أ و))ر: نوأ نرر نا رغخأق رغ عنوأو  ريف  مث  ر وأمرر(( ا رنوأرغفواو رغجأ

ووووو  ر ُ نرأنرر: نوووووأ نررإف ووووو رانج ووووو  رن ن وووووغخأق رغ ريف  ر نأعنونووووو   ر وووووأر))ر: نوووووأ نرر. نا ر أ وووووةون نكن لن
ر.ر(3)((ي أ أنن  ر

رغبووة ر -72 وو نر]رينة ووأن رريووة  ُ  ران   ووأرغ ا ان ر ر[يننوأ  ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
ووو ار)) وووأ نرررعنفنوووذأرر غفأعنوووبأ رحن وووةون ندأ  رغفأعنوووبأ ر ن وووأبن نرغفأ نوووبنانرلن ق رلن ووو أ دو اأرر نن ووووأد  أرعإ غرغلأ س 

و ذغ  .(2)((رنأغأس 

ُ  ريننأ  ر]ر نررنريوأرشنرح ررةأرينر -75 رغ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررع ررذ نرل وانررض رعأو ن ر:ر نوأ نرر [ان   ن  نوو هللارغ
                                           

ر.عاشغرفرم (ر1511)عيفسو ر(ر4162)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر.يفةرغف  ارعا رغفدرأؤم:ر رعيد  ع (331)عيفسو رر-عاشغرفرم -ر(6451)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.3188)اعغيريفسو رر(2)
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 ر.(1)((ينبأ    رغجلأنن  نرَن أم رر نر:ر))يون  ذ  ر

رغبووة ر -74 وو نر]رينة ووأن رريووة  ُ  ران   ووأرغ ا ان ووأ نررر: نووأ نرر [يننوأ رعر ن ُ  رينون أوو  ر نووالووذ   و هللارغ
ذنخنرغفن رعنلنو  نر ذنخنررأ نر نرعنرر ب أءأن أ ررأن رأنجأ إ   رج  أ يو نرر ينأ ذ  ر رنناأ  رانيفن نوأ نريفنأررأنجأ

رريونوأ نوأي ر ر و رلنونن  ر رانيفن نوأ نر نأ نرررميو  رغفس ن ريو و رر يوننأسنوو  نرحنوا  رون ونعأو  م 
ُ  ر ُ  رينون أوو  رالووذ رغ ووو  نرر نووو هللارغ ن نرعنلن ووأ نررررووإ غرفن   نوو  رج  أ يوو  رر غفأ  وو أ ُ  ررذ  رل ووانر ن غ

ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ذنخنرب أءأن أ ريف ر نو هللارغ رغفأا  ألنون  ررةنرأنجأ  .ر(3)غف ّ يل 

رأنررةأرينر -76 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ ر ر[ان   ن  ّ رغفن و   ُ  رينون أو  رعلنوو  ينة  رغ فوذر)):ر نر نوأر نوو هللاأ
ررنجنةأض ر رأعر   نغق  رإ ر  انغق  ب حنرإبر  انغق رأعر   نغق رفن نة وأض رر خ ي  ض  رأ اأ  .ر(2)((عنفنذأ

ربأووة ريفنأف ووك ر -77 رأنينوو   ُ  ريننأوو  ر]رينووةأ رغ وو ن رأينوو نرر أرإ ر:ر نووأ نرر [ان   وو   ضرغرنيفنوو  ريفووةرإ يفنووأق رأناأ
ُ  ررذ  رل وووغفأانب يننووو  رفندنلأ  وووش رب  نوووب رانر وووو  نر نوووو رغ رر هللارع رينون أووو  رعنلن روندوننأ نو ووو  رب ووو  رحن أوووث 

ننأقنتأر
ر.ر(5)

رغبة ر -78 ر]رينة أن ررية  ُ  ران   ن أرغ ا ان ّ رغفن ور نروأو نررض رنأر  ر:ر نأ نرر [يننوأ ُ  رينون أو  رر    نوو هللارغ
وووو  نر رإ رر م ريوووأرغ ووون))ر:رون نوووأ نررذيفوووأارينرعنلن وووأت رّ   ر نو ان رنوووص رغر رأ ينوّ ا وووكن ُ نر نأررحأ ر رنمأوووكنرغ
رنووووص ر ووووكنررغحأ ي رَت نأان ُ نرَتن ووووبأ وووولن  رر غ ررنألأ وووولنفأضن ُ نررإ غرلن رر غ وووودنع ةأ ررنألأ وووودونعننأضن عإ غرغلأ

                                           
فأونمربوبرغفنوأنريووهللاراوذرغفوشحرين و رغ:رعغفناوأم.رعاشغرفرمو (ر114)عيفسو ر(ر6146)اعغيرغفة،أاحرر(1)

ر.لة  رغررسأخ
ر.عاشغرفرم (ر3218)عيفسو ر(ر1113)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر.خع رغف  ة ريفةرغفسأ يفنأرر: رعغفأ  غق(3468)اعغيرغفة،أاحرر(2)
ر(.6173)اعغيرغفة،أاحرر(5)
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ُ  ر رإ ررعنغيأونوو أرأن  رغر يف وو نرفووذ رر ب ووأ رنع ووذنن ق ر ريوننوأ رب رنوو أ رنع ووذنن ريوننوأ ريوووهللارأن أ دنانعنووضأ غجأ
ق ر بر ندنةن  رع ر دنانع ررعنفنذ رر كنرفنررب رن أ رإ  رونوذغرينرغجأ ق ر رين  و  عنن رب رنو أ رين  و  عنن رهللارأن أ

ق ر بر ندنةن  رعرينون أكنر  .(1)((غف،     ررم رعنجنر ض ر أنغرنررا ر عنض رر ب رن أ

رأنررةأرينوو -71 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن ووذنخنررأن  رانج وونار ر[ان   خنغقنررعأرأنر-أنلأ ووذأ ووأ نررر-غيفأوو نأناارلن  ن
وووةج ر رغفن ووور بنريون  ووو  رغفأانسأ ووولن ن ررنسن وووأتن وووو  رر   ررنان ُ  رينون أووو  رعلن رغ ر:رون نوووأف ذغر   رنأوووينر نوووو هللاأ

رب و  رأنرنون))ر: نأ نرر.يفنأتنر رينرر ر  نأود  أرن نيوأد ا وذ   وأر: نوأ نررأع-هللار ونو أ ي رونوخ ف وذ   ر(( ون أ ان
رنلنتنهللار ونةوأ نانأررن،نو هللاريو اأ
 .ر(3)

وورة رينوو -81 ُ  رينر]رغق ر نرغفةون رغ وو ن ووو  ررع ررذ نرل ووانررض ريأووأنرانر:ر نووأ نرر [نأوو  ران   ُ  رينون أوو  رعلن رغ  نووو هللاأ
ريوننوأ    رغفدو  نغننررذمنرينر ونغن  ربن أن   رر غرنحأ ربون نأمن ر:يون  ذ  ررعاذر ع برعنغانىرغفدو  نغن 
يوأننأيفنووووووووووأررفنووووووووووذأ رأيووووووووووضنر)) دنووووووووووبن رغاأ
ر

ننأر رع رتن،نوووووووووووووووووووب  وأننأرع ر نوووووووووووووووووووو  وأ
ر ووووووووووووووووأ  نن ارينونر رلن ننووووووووووووووووأرنوووووووووووووووولنيأو فنةأ ر وأ

ر
ننووووووووووأرعناونةّ ووووووووووض رر غمنرإ ر  ون وأ رغرن أووووووووووبن

ر ننووووووووووووأ غرينون وأ ر ووووووووووووبربونانووووووووووووذأ رإ   رغر  ن
ر

ننووووووووووووووأر ننوووووووووووووو ارأنبون وأ ر(2)((إ غرأنانغخ عغرر دوأ
ر رغبة ر -81 ررية  ا ر]ي ان ن ُ  ريننوأ رغ رع رر [انأان   ن :ر نوأ نرر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  أن  رانل ذ ن

وووو نرأحووووب  ررونوأ نلأ  وووو أر)) رب  نا  ن وووو  ر نرإ رعنرر ب  نا  ن وووو  رإ غرأن ن وووو ننأ ررونوأ نرأ وووو  نن رووووإ رر غرنن
أف   ر ان رب ر  أف   رعنينرأ نن  ان  .(5)((غفر  أ نأ نرينلأ    رب ر 

                                           
ر.حبيثرحسةر   لاشغر:رع أ (ر3416)راعغيرغفايفشحر(1)
ر(.146)عيفسو رر-عاشغرفرم -(548)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر.غفشية:رغ هللا رعغر  :ر رععغاى(1812)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر3827)راعغيرغفة،أاحر(2)
ر(.3131)اعغيريفسو رر(5)
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رغبة ر -83 ررية  ا ر]ي ان ن ُ  ريننوأ رغ ر ر[انأان   ن  ّ رغفن    ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرينة  :ر نوأ نرر  ري وأنر نو هللارغ
رعن  ر)) رر و أ وو أريفسووؤع ريووةراني   د وو  رأ ر  و أ وو أرانغق  رنووأرنيف   رغفووشحريوووهللارغفنووأنرانغق 
ربون أد وو  رعنرر اني   د وو  ررةأرينوورسووؤع  ريفنررذنرا ووعنر وو   ريوووهللارأناأ ا  أررسووؤع  ريفنررذنرا ووعنغف  ج وو  رانغق  ر ينوونوأ

ربونعأر وعنغفأان أأنا رانغي  ن  ريوهللاربون أض  ريفنسأ ا  أرؤ عرو انأرعنعنفنب ي رعنا و ن ريووهللارعنغفأعنةأوب رر فن  رينونوأ انغق 
ووووو ّ ب ي رعاوووووذريفسوووووؤع  ر رلن رعن  و أ ووووو أريفنرر  نأوووووينرريفنوووووأ   رةأرينووووورسوووووؤع  رأ ررنأ و أ ووووو أرانغق 

ر.(1)((اني   د   ر

رغبة ر -82 ررية  ا ر]ي ان ن ُ  ريننوأ رغ ر ر[انأان   ن  ّ رغفن    ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرينة  :ر نوأ نرر  ري وأنر نو هللارغ
ع رهللارونووووينر)) رغفس وووواأ ووووو    وووو أق رغفأا سأ ررغفأان يفن ن ريو ووووؤأ وووو  ينرإ رأن أ رعن ن ووووا  ووووأرأنحن عنغف  أينوووو  رر  ان

رم نعأ،  ن  ررنر نأعنرع رطنأين نرر م نعأ،  ن  ر رأ يف  ن ر.(3)((رنإ  أ

رأنررةأرينووو -85 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
وووووووّ   رغف، ووووووا   رينر)) ة وووووو  رونووووووي سن ووووووأا رينرر هللارغفأأن هللارونووووووعنغفأ نو  وووووو  رينرر هللارغفأ نأي ووووووب رونووووووعنغفأان

ر.ر(2)((  روغفأأنث ر

رغبة رر -84 ررية  ا ر]ي ان ن ُ  ريننوأ رغ رع رر [انأان   ن ويونرر نو هللارع رينون أ  رعنلنوو  أن  رانل ذ ن هللاران
ر  أونوور: نووأ نرر؟أرغفأ نووونق ريفنووعنرر:ف ننووأر ع رر و وأووض رر: نووأ نرر.غفأ نووونق ررةأرينوو  ّ رغف، وو   رانأأن    ربونعأوو  

ربونعأ  ر عنيو دوأ نن 
(5). 

                                           
ر.عاشغرفرم (ر1831)عيفسو ر(ر812)اعغيرغفة،أاحرر(1)
ر.عاشغرفرم (ر1821)عيفسو ر(ر3144)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر(.3161)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر6321)اعغيرغفة،أاحرر(2)
ر.عاشغرفرم (ر3131)عيفسو ر(ر4131)راعغيرغفة،أاحر(5)
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رأنررةأرينر -86 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع ر ر[ان   ن رانل ذ   ُ  رينون أ  رعنلنو  نرينةأ ر  ري رأنر نو هللارغ
ت   ر)):ر نأ نر ذن رطنعنأيف   رعن  سأ و ذن  ريف رر نرعنرر ف وأاناأ رإ  ررةنري أنو    ر.ر(1)((ي      ريفنأررغفأعنان  

ُ  ريننأووو  ر]ر نرةنرن وووعأرربوووة ررانر نرا وووا رغفأررة رينووور -87 رغ ووو ن رع ر ر[ان   رانل وووذ   ُ  رينون أووو  رينوووةأ  نوووو هللارغ
رغر يف انوأت ر)):ر نأ نرعنلنو  نر ُ نريورعج رحن  منرينونو أأ  أري   وذ ن ر عنعنأأخنرغفأةونننوأت رر إ   رغ
ووووأت رعنيفننوأر وووو  ينرفنأ وووو أراننر عاووووأرعنان وووو نانرغفس ووووؤنغ  رر أ نر نووووعنرر   وووو نرر ااووووأعن ن ثوأ عنإ  نووووأين نرر عن ن

 .(3)((غفأانأ  ر

ووو نر -88 رينأئ رن ووو]رينوووةأ ان ُ  ريننوأ رغ ووو ن وووو  ر نوووأن  رغفن ووو   رر [أان   ُ  رينون أووو  رعلن رغ ر نوووو هللاأ رو هللار  
رإ رأنيأنر م رمخن  ،نوو  رهووأرأنيأوون ووأرينمأوو نااررونننمنوو ن ووونررونرر يف ان ة وو))ر: نووأ نررأرغيأ،نوو ن نرا  ذغرغ أان

وو  ر راووشيرإ رأيبرجناأ نا  ،نوو   وو  ررعغئوأد ووذ ر ِب  أي   وو  رأيبرجناأ رني راووأررنإ يو رر ب لنيأة ةجن ووأرأنهأندأوو   ان
ريةر نن  .ر(2)((ه 

ريفنأف ك ر -81 ربأة  رأنين   ُ  ريننأ  ر]رينةأ رغ رر: نأ نرر [ان   ن :ر نو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نررغفن    ر نأ ن
ريونريفنو)) ووذنغم  رأن وأ رر((ِت   أر نون أرونع وذ نرأنبأ،نووأانا  أرإ رغفس ووانأق ر رأربنووأ   ف وو  ر   وودنب ر ونذأ ررنأنأ
رركنرف ر نر  ر.(5)((فند ،أ نرنة رأنبأ،نأا ا  أررعأرأنرركنرف رةر نرفن وننأدونا ة رينر))ر: نأ نرحنا 

ربأة ريفنأف ك ر -11 رأنين   ُ  ريننأ  ر]رينةأ رغ ويفأرأنررض رنأر  ر:ر نأ نرر,[ان   ن ّررعنريفنور أرر  ُ  رغفن و   رغ  نوو هللاأ
                                           

ر(.1663)راعغيريفسو ر(1)
ر.خرناةرحتضرغفاغنرعاةرأح أق:رععأخرغفةنأت.رعاشغرفرم (ر412)عيفسو ر(ر4174)راعغيرغفة،أاحر(3)
 سووأقرغووو صر رب ووأا رر وو رع ر:ر رعغريةةجأي وو (446)عيفسووو رر-عاووشغرفرموو –(ر272)راعغيرغفة،ووأاحر(2)

ر.ت  يو
ر(.741)ريرغفة،أاحاعغر(5)
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ووو  ر وو ن  رينون أوو  رعلن ارغنو وو ص رغحلأنأن  وور عنينون أوو  ربو وو أخ رَننأوو نغ   بنوو  رجشبوورنلنخأان ن اررنةجنشن ر ار  رأنيأوو نغيب 
اار رر ننب يبن رغفن رحنا  رإ ر نرأ ن  رينأت    ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرينمن أت  ر نوو هللارغ  وبرأناو و نتأ

بند   رب   رحنأن  ن  رغف ّ خنغق ر ب ا رجنشأ رريف  أرر: نأ نررمث  رر يفةرن  ُ  رغفوشحري نأوبنننرب  رغ ر يفوةريفنوأ  
كنر رإف  ررن ن   ر.ر(1)ب عن نأق رفن  ررمث  رأنيفن نرر رنأفأدونرنضن

ُ  ريننأوو  ر]رأ نربنووذأراونررةأرينوو -11 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
رطنأئ رنر )) رتنوأا   يةنريووهللارغحلأنو ّ ررتونونغ   رر ين  و  ا  أريفوةر نوشنهن  أر نرر   ريفوةرأ يف و   حنوا 

ف كنر ُ  رعنا  أر نشن رغ نرأنيفأ    .(3)((ينلأه 

وو نر -13 رينأئ رن ر]رينووةأ وو ن ُ  ران   ووأرغ ان ّ رغفن وور  رعأربنر ر[يننوأ ووو  نرر   ُ  رينون أوو  رعنلن يفنووأرر: نأفنووضأر نووو هللارغ
ُ  ررض ريأووأنرانر رغ ووو  نرانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن أاأ نووو هللارغ رر نووأح  ووا  نأوو ررأنانىحن ررأَ نووإ رر هننذنغت وو  ريف 

و  رر:ضأرأفنر نرر.يوندنةنس   ر نأ نر ا  ر رعنجأ وأرأعرا  اوأري و   ن أرينور:ضأفنو نرر.ع وأ رإ غرانأنىرغن أاا
ُ  ر رغ رينأ ذ نرر انل ذ ن غرغفأان أ نررن  ح ذغرانجنأقنرأن أ رر ر  رغفأان ن  ررإ   رغفنأنرإ غرانأنعأ عنأنانغنن

رغفأأن نغا  نوو  ر ا وكن ر رعنجأ وو  ر)):ررون نووأ نررإ غرانأنيوأدنو  ري وو   ن رؤيف ري وويفنوأرريوأرينأئ رن رينأ ووذ نر ّ  رأن أ
م رب وووأف ّ يل رر؟ر ووو رينوووشنغن ر ر ونوووذأ ررون نوووأف رربأر نوووعنرر ي وووشّ نن م رغفأعنوووشنغنن ووو﴿:رذغانأنىر ونوووذأ غرشنران
رن أ    ينأ  .ر(2)((﴾ينأا م 

ا رر: نوووأ نررعا  رعأوووا رغفأررة رينووو -12 رأنبنوووأر ناّ رب أف  بنوووشن ووو  رح و ووو  رعنينون أووو  رح و ووو  رعنينونوووهللارغ نرفن   وووض  ر يف 
                                           

ر(.1147)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر2151)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.1131)اعغيريفسو رر(3)
مجعرهننأا رعاو رغفو او رغاعو و ر ر:ر رعغفو انذنغت(811)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر5831)راعغيرغفة،أاحر(2)

ر.أيوهللارغحلنك
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ووولنفأد   رينووو رإ ر:ررون نوووأ نرر كنرف وووةر نررنسن رانج ووونارّ   وووأبونةأض  ووو  رررلن رررون نوووأ نرر رونعن و  أت ووو  رب ل يفّ  غفنووو رب 
ووو  نر وو  ررأنين و  أتنوو  رر يووأرأنبنووأر ناّ ر))ر: نووو هللارع رينون أوو  رعنلن رجنأا و   وو  رر؟ب ل يفّ  رر  ووكن رغيفأوو  ؤ  ر إ ي ووكن
وووذنف أ  أر وووذنغي أ  أر ن رأنيأوووب يأ  أررجنعنونا ووو  رر إ  أ وووةأرر عرحتنأوووضن وووأ نررررنان رينوووب ي ر ن أن  وووذي رحتنأوووضن
ووو  رن  وووأرينلأ  ووو  ر ووو  رن  وووأريونوأوووةن  رر رونوأ   أع اأ ررر يوناأو وووةو ا  أريفنوووأررع رت أنوّ ر وووذا  أرر عنفأ و وأة سأ رنوووإ  أ

ر.ر(1)((و رأد ا ذا  أررنلني  ن ذا  أر نر

رجنأب   -15 رينةأب رع ررينةأ ا ر]بة  ُ  ريننوأ رغ ينوأريفنو:ر نوأ نرر [انأان   ن ُ  ررذ  رل وعرانرغنونعأ  نوو هللارغ
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ُ  رر غنوأعناار  ةنو نرَننأوب رغ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررنلنخأان نننوأرالوذ رغ  ر نوو هللارغ

ُ  رر خ ر نث   رغفأع  نأي رعنغ رالذ رغ ُ  رينون أ  رعنلنو  نرروننونون ن رننةجن نا ر نو هللارغ رونعنو و نرر حتنأضن
ووووة ريفووووةرأنغأ،نووووأ  نأ رن  رب ا ،أ وووو وأ وووودنم و ذ نرر: نووووأ نرر لن رغفنووووأنر رغفأووووذنغخ حرينسأ عنتونرنوووو   ن

رر: نأ نرر ب أفر ةجن  ر رانل ذ   رعنررإ   رانج ونار))ر:عنلنوو  نرر نو هللارع رينون أ  رع ررون نأ ن أرينوأنرأنتنوأ  
وووشنرغفس ووو أ نرر ينوووأئ   ر رعنرر رنلن ن ووودون وأ نمأض  ووو ونووو نوووأئ   رينررذنرا ووورنألأ رإ  رر أرونووورونرر هللارانأأل  وووع  أ رأننأ

ر نوأداأر رينب ي ر رررون نأ نرر عنغفس  أ   رر:ب  ريف و ّ  ررمث  رر.عر: و وأوض رر: نوأ نرر؟يفوةرصنأنونع وكن  نوأ ن
ريفنرر: رغفث أي  ن  ر ريف و ّ  وأرا ور رنرنوأمنرغفس و أ نرر: نوأ نرر.عر: و وأوض رر: نوأ نرر؟ةرصنأنونع وكن رذنررونان
ُ  ررذ  رل رانرفن  ررمث  ر ريونعأ  مأرر (( نغرجنأف   ر  نو هللارع رينون أ  رعنلنو  نررغ

(3). 

ا ر]رأص رغفعنرر عربة راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -14 ُ  ريننوأ رغ رينو نرغف ويرغآلش رأن  رانر ر[انأان   ن ر   رر  
ن  ر ووو اغرعنينوووش ي اغ﴿:رغفأ  ووو أ غرعنيف ةنرّ  وووأا با رنن ووووأننأنن وووأرغفنووو رإ ي وووأرأناألن  رر: نوووأ نرر﴾يوووأرأنيو ان
ووو اغر:غفدو وووذأانغا ر غرعنيف ةنرّ  وووأا با رنن ووووأننأنن وووأرغفنووو رإ ي وووأرأناألن ووو أباغرف رر يوووأرأنيو ان أيوووضرر ع يفّ  ّ وووبنرعنح 

                                           
ر(.1661)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر21)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر.أخ و ر رغابي:رعيفعنرررأمرغفس  .رعاشغرفرم (ر852)عيفسو ر(ر3111)رفة،أاحاعغيرغر(3)
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ر رغفأا رر ينةأوووووب حرعنانل وووووذب  رر نر أرفنووووور دونذن ّ ووووو نر ن  أد وووووكن ووووو، أن  رع رلن رع رغنو ووووو ص  ب رنوووووصّ 
ذنغ  ر رنع رغفس  ّ ًن نرب أفس و ّ ًن  رر نرعنرر ب أرنلأ ريونعأر وذرعنين،أورنل رر ينبأ ريون أة  نو  رعر عنفنأ وةأ رعنفنوةأ

ر ووا  ووأقنرحن ريون  ذف ووذغر ي   وو  نرب وو  رغفأا و وو نرغفأعنذأجن وودنلنرر إ فنوو نرإ رع نرر:ب وولن أ  ووأرأنيأ و ناووأرررون ونرأ
ن نغياأر  ا أر ي اأ اأ  .ر(1)عن و و ذباأرغ وأراأر عن

رأنررةأرينر -16 ُ  ريننأ  ر]رذننري ررأنريب  رغ رر: نأ نرر [ان   ن رع ر نأ ن ر: نوو هللارع رينون أو  رعنلنوو  نرانل ذ  
رغفأا  ألنو بنرأناأبنع ريف ر)) ذنغن رر عنغفدو عن    رر غحلأن نأق رر:ةرل ننة   .(3)((نّ أنأن رعنغفر عنغفسّ 

رغبووة ر -17 رريووة  وو ن ا ر]ي ان ُ  ريننوأ رغ وو ن ووأان   ُ  رينون أوو  ررع ررذ نرل ووانررعووض ر ن ر:ر نووأ نرر [ان  نووو هللارغ
رغفأةون نو  رر إ غرتونةنوأيونعأد  أرب أفأع  ننو  ر:ر))يون  ذ  رعنلنو  نر َت أرأن أينوأنن رب وأفو اأق رر عنأن نوشأ و د  أ ر عنان  
د   ر رريوننأو ي   ر نررعرينون أأ  أر    ررلنو أنرر غجلأ انأخنررعنتون ن أ ع ذغرإ رخ ين أ  أرحنا  ر.ر(2)((تون أج 

ووأب   ر -18 رجن ُ  ريننأوو  ر]رينووةأ رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
رغن ألاوأرإ رةأرأريف ريفنر)) ريوناأو  ن  و    وأ نررريف سأ نأو ررأ   و نريفنوأرر ن نأو رريفوأرل و   نرعرر  نوبن ن ارفنو  ريف  يف 
وو نرغفس وة ع رر  نوبن ن  رفنو  ر نأو ررعيفوأرأن ن ررونا وذنررعيفوأرأن نونووض رر  نوبن ن  رفنو  رررونا ووذنريف  و   فنوو  ررغف   وأ

ر.(5)(( نبن ن  ر نأ نرفن  رررع ريون أبنؤ ي رأنحنب رإ ر  نبن ن  ر

وووأب   ر -11 رجن ُ  ريننأووو  ر]رينوووةأ رغ ووو ن رع ررعنوووةنرفنر:ر نوووأ نرر [ان   ُ  رانل وووذ   وووو  نرر نوووو هللارغ ينون أووو  رعنلن

                                           
ر.عا رغف ةج رعغ   غنرغرحبغبرفو،،أم:رعغفسّ،أنريفةرغفس ،ناأر(ر5828)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر.حبيثرحسةرغ يااشغر:رع أ (ر1181)راعغيرغفايفشحر(3)
ر(.2563)راعغيرأبذرخغعخر(2)
ريفأ رغفا رب واربع  أ:رعي بؤي(ر1443)اعغيريفسو رر(5) ر.حريو نأ  ص 
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أت ةن  رر   رونرذ  رعيف رر ن   نرغف ّ بنأ يأ  رر عن ن ر.(1)((ا  أرلنذنغق ر))ر:أ نر نرعنرر عنننأا بن

وأب   ر -111 رجن ُ  ريننأو  ر]رينةأ رغ و ن ويونر:ر نوأ نرر [ان   أينوأرعأرأنر-هللاران ُ  ررذ  رل وانرر-يونان ُ  رغ  نوو هللارغ
رغفث ان  رينون أ  رعنلنو  نر رريةربون أع  انرين   حنا 

 .ر(3)

وويفنرربووة ررع ررب رةأووينررةأرينوو -111 ُ  ريننأوو  ر]رخ رذأرع رسأ رغ وو ن رانأنيوأرربأر نووفنر:ر نووأ نرر [ان   دو ننووأرعيفووأريوندن،نو وو  
وأ نررر أرإ رر يف ننوأر   ر وبري و و نري رنأ  و  رأعريفنو  ي  ررا رإ  ريوةرغف، ون و ر ن ر  رفن ناأ غفأانو  ي  
رربووبرانج ونووبأ ر ووا  نرغف، وونحن رع رر  رإ رر:أ نر نووعنرر.انرينوولأه  ووو  نرانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ

رغهأ بنىر ينو انننأرل ننةنرغهأ بنى ب رغف وغف، نر:عنإ   ريفةرل ننة  حريو وؤن    رشنرانر رغفأانسأةج 
ر.ر(2)((ر  

ُ  ريننأو  ر]ر ع  ريف رربة رر  رةنرج ررةأرينر -113 رغ و ن رع رر [ان   ُ  رينون أو  رعنلنوأن  رانل وذ ن و  نر نوو هللارغ
ررإ   ر)):ر نأ نر نرينوأنرعنرر عأيوأرأن أنوب رر أيأر  نا ب رر أن أنأقارب  أرغفأانوأح  رغفوشحرصنأ  وذرعريب 

وو نر رغفنووأنريوووهللار نووبنيفن  رر غفأأ رأ وو   رغفووشحر  أرن وو   رغفووشحرينووأنرعنرر عأيووأرغحلأنأن  أرغفأعنأ  ووا 
ي رأنحنب ر رر.(5)انح  ااأررأارقعر ن أي رعرارربأر نرعنرر((ف  ربونعأبن

ُ  ريننأوو  ر]رع ررةووب رينرربووة رر يوو  رجنررةأرينوو -112 رغ وو ن ُ  ررع ررذ نرل ووانررض ريأووأنرانر:ر نووأ نرر [ان    نووو هللارغ
وووو  نر وووةنع   رينون أووو  رعنلن رب إ  أ ووو ن نررونووو نن  غءأن أووو  ريفنعأ  وووذخ ر:ر))يون  وووذ  ررذنرا وووعنرر يونوأوووذ حرينأ  

                                           
ر(.1418)اعغيريفسو رر(1)
ر.عاشغرفرم (ر1426)عيفسو ر(ر3181)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر(.645)راعغيريفسو ر(2)
ر.عاشغرفرم (ر3245)عيفسو ر(ر2423)راعغيرغفة،أاحر(5)
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رغفأ   نأيفن  ر م  رإ ريونذأ رعنرر ب نونذنغ   انأرغءأن وأ    .(1)((غفأانن  ان  رغرنجأ  

رأنررةأرينر -115 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأو نررا ريب  رغ و ن وي وأنر ر[ان   ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررع ررذ نرل وانررعنر ر ن   نوو هللارغ
ووأ:ر))يون  ووذ  ر رمخنأسا م  وو  رر وو ر  وو  ريونووذأ ووب    أريوناأدنس  رأنحن وو اغرب ةنووأن  يفنووأرر أنانأنيوأوود  أرفووذرأن  ريونان

ر فووووكريو ةأ  وووو ريفووووةرخنانر وووو ًاأريو ةأ  وووو ريفووووةرخناني وووو  ر نرر:ذغأف ر نوووور((؟ي وووو  رتون  ووووذ   ر: نووووأ نرر.نن
رغءأناأ  ر)) ريف ثأ  رغف، ونذنغت  ف كن  .ر(3)((صنأ  ذرعر أرغءأن نأينأر رنشن

ووربووة رر   رأ ووحنررةأرينوو -114 ُ  ريننأوو  ر]روغم رح  رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
ر)):ر نووووأ نر ووووأر رر  ريوندونرن   نووووأيفنووووأررب أءأ  نووووأا رغفأةون ّ عنووووأ   رهن ان ر نووووبن نأرعنبون و ننووووأرب ووووذا نن رنووووإ  أ

أ بنأرعن ندنانأر  رر بون أع ا ان ر نشن ر.(2)(( ضربون ن ن  ربون أع ا انأعنإ  أ

ربةريفنأف ك ر:ر نأ نرر ب ر  ررةأرينر -116 ُ  ريننأ  ر]رل ً  نرأنين   رغ رغحلأنةج وأم رررةأر رينو[ان   ن وا  ر  نسأ
ُ  رغحأر:ررون نأ نر فنو  رررنولنيفن نرر أبوذرطن أةنو نرر حةجار  نو هللارع رينون أ  رعنلنو  نردنةجن نرالذ رغ

ووو  رر ب ،نوووأينبأ ريفوووةرطنعنوووأم ر ونووو  ررونذن نوووع ذغرينووو ريفوووةر ن نغج  إ   ر))ر:أ نر نوووعنرر.عن نو ووو نرأناأ
غعنيوأد  أرب   ريفنأررأنرأ ن نر رخنعنغئ أ  أررذنرا ر))عرأنرر((غحلأ ةجنأيفن  رر:تنبن  .(5)((يفةرأنيفأثن  

رحأوو   رر نرفنووذأر نررةأرينوو -117 ووأ]رغفس ووونا   رربنووض  ان وو نرع ريننوأ روذ نرل ووانررعووض ر ن ر:ر نأفنووضأر ر[ان  
ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررع ر ريفننأوو  ار:ر))يون  وذ  ر نوو هللارغ رر: نوأ نررمث  رريفوةريونوون ن ووأت  أني وذ  رب أنو ان

                                           
ر(.1873)اعغيريفسو رر(1)
ر(.667)عيفسو رر-عاشغرفرم -ر(438)راعغيرغفة،أاحر(3)
ر.عاشغرفرم (ر1423)عيفسو ر(ر3171)رحاعغيرغفة،أارر(2)
وووو  رغااووووذنريفنوووأررأح:ر رعيفعووونريفوووةر  غجووو (1477) ر(3113)رعغفوروووصرفووو راعغيرغفة،وووأاحرعيفسوووو ر(5)  ّ، 

ر.فس بي
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وووو ّ ر ريفووووةرنن ُ  رغفد أيف ووووأت  وووو أرر  نونوووو نريفنووووأررغ ررق ر رين  وووو  ي رنن ووووا  يون أحتن وووو نريفووووةريفننأو ف وووو  رحن
ر.(1)(( فك

ُ  ريننأو  ر]غجل او ررب رأف و نرربة ررب ريأربنررةأرينر -118 رغ و ن رع ر ر[ان   رانل وذ   ُ  رينون أو  رينوةأ  نوو هللارغ
ووو  نر رغنووونغرةأريفنوو)):ر نووأ نررو  ري ووأنرعنلن ُ  ررون نووبأ رغ ووة     رغنأب ياووأر رلن ر نونرنوو  ر رر جنا ووون عنيفنووةأ
و   ر رغنونغرأناأ ن أ ررون نبأ ر.(3)((ِب 

رأنرربة ررب رعأرلنررةأرينر -111 ُ  ريننأ  ر]رأص ر  ررعنريب  رغ رانر:ر نأ نرر [ان   ن ُ  ررع ررذ  رل ر نّو ن  نوو هللارغ
ر رغنوأعنا رتونة ذننرينون أ  رعنلنو  نر ر:ررون نوأ نرر ينو   ربةرأيبرطنأف ا  ُ  رَت نوّ ر و   رغ يوأرانل وذ ن

ةوأ نر وأا ع نريفوةرأأنيفنوأرتون أ نوهللار)):ررون نوأ نرر؟أ  ر رغفنّ سنأق رعنغف،ّ  رم ننأو فنو  ران  رتنأ وذ نريف و ّ 
 .ر(2)((ين   ربونعأب ح نررأني  غ رر يف ذلنهللا

ُ  ريننأ  ر]رض رأب رانرربة رريب ربنررةأرينر -111 رغ ُ  رينون أو  رتنسن   أينأريفعرغفن ر:ر نأ نرر [ان   ن  نوو هللارغ
ووو  نر وو أرر: و وأووض رر.ا رمث  ر ووأمرإ رغف، وونعنلن ووأ نررر ن نربونوو ن رعنغفس وو  ذا رربأ ر: نووأ نرر؟غرن نغ  

بنرنين ار ا رمخنأس  ر.ر(5) نبأ

ووورةأرينووو -111 ُ  ريننأووو  ر]رأ نرانروأرلن رغ ووو ن ُ  رينون أووو  ررع ررذ نرل وووانررض رعأووو ن ر:ر نوووأ نرر [ان    نوووو هللارغ
ووو  نر وواأ  رعن   نر:ر))يون  ووذ  رعنلن رنن وو نأم  ريفووةر   وو   ونوو  ر ن وأ رعنفن وأ م  ريونووذأ  َ وو  را بنووأ رر أيف  ريفنووأتن عنإ  أ

                                           
ر(.3718)اعغيريفسو رر(1)
ر.عاشغرفرم (ر1814)عيفسو ر(ر3852)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر.عاشغرفرم (ر3515)عيفسو ر(ر5516)غفة،أاحراعغيرر(2)
ر(.1117)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر1131)غفة،أاحراعغيرر(5)
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 .(1)((عنأنيف ةنرغفأرند أ نرر يو  را بأ    ررح  رجأرعأ رر يونعأانو   ر نأ نرررجن نىريو  رينانو   رغفشح

ووورةأرينووو -113 ُ  ريننأووو  ر]رح نن ووو  رربوووة ررا  رلن رغ ووو ن وووو  نرأن  رغفن ووو   رر [ان   ُ  رينون أووو  رعنلن  نوووو هللارغ
ُ نرغفر انأخنانررةأريفنر)):ر نأ نر رغ غق رلنلن ن رغفر وانبن ربونو انو  رعريفنننوأب  ن بأ   رر ب ،  ريفنوأتن عنإ  أ
ر.(3)((هللارر  نغن   رونرينر

وووو نر -112 رينأئ رن ووووأ]رينووووةأ ان وووو نرع ريننوأ ّ رغفن وووور  رعأر ربنر[ان   ووووو  نرر   ُ  رينون أوووو  رعنلن وووويو رأنر نووووو هللارغ وأران
نرانريفنأرر: نأفنضأر ُ  ررذ  رل ر   ّ  ُ  رينون أ  رعنلنو  نرغ رأنيأسنو نُه نأب نو هللارغ ربرأنيفأ نيأة رإ رأن نشن
رإ مثأاوأيفنأر وأ نررررنوإ  أرر  رينأ وةأ وأ نررر إ مثأاوأ ن رغفنوأن ن نأو رأنبوأعنوبن ُ  ررذ  رل وأرغيوأودون ن نرانريفنوعنرر يف  غ

ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ُ  ريوّرر  رإ رر ف نونرأس   ر نو هللارغ رح  أيفن  رغ رتو نأدونانكن ر.ر(2)عج ّررأن أ

ووو -115 رينأئ رن وووأ]ر نرينوووةأ ان ووو نرع ريننوأ وووخنرر: نأفنوووضأر ر[ان   ُ  ررذ  رل وووينونووو  رانرر نر ن  نوووو هللارع رغ
اارر ينون أ  رعنلنو  نر ذن رلناأ ررع برلندون أت  رر  رمتننأا    رب  و  رعنتونونوذ  نرا وونررونرر ب    نغم  أرانني راندنأن

ا وو  ر وو  ر))ر:أ نر نووعنرر عنجأ ُ  رر يووأرينأئ رن رغ غباأري نأووبن ريووذمرغفأ   نأيفنوو  رغف ووش يةنرأنننووب رغفنووأنرينووشن
ُ  ر رغ نوأوووو   وووو  ررض رأفنوووو نرر((.ي  نووووأا ذ نرِب  نأوووو رررون ن نعأننووووأي ررنةجنعنوأننووووأر:ينأئ رن ووووأخناارأعريف  ع لن

 .ر(5)ع لنأخنتونبأ ر

                                           
ر.أحرأيفةرردن رغاذترأعرغف  :ر رعيفعنرأيف ةنرغفردأ (1112)اعغيريفسو رر(1)
ر(.1111)اعغيريفسو رر(3)
ر.عغفورصرف ر(3237)عيفسو ر(ر2461)غفة،أاحراعغيرر(2)
ذنارلارا   رر  رأفذغ :ر رعغف  غمعاشغرفرم ر(3117)عيفسو ر(ر4145)غفة،أاحراعغيرر(5) :رعي ذش رعغفس اأ

ر.غف    رأعرغفساارتأذ ر رلأح رغفة ض



 19 

رأنررةأرينوو -114 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن غي ةو ننأر:ذغأف ر نوو:ر نووأ نرر [ان   رت ووبن ُ  رإ ي ووكن رغ ر.يووأرانل ووذ ن
رإ ر))ر: نأ نر رإ  ر نررّ    .(1)((حن  أرأن  ذ  

ربأوووة ريفنأف وووك ر -116 رأنينووو   ُ  ريننأووو  ر]رينوووةأ رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان    نوووو هللارع رينون أووو  ررغفن ووو   ر نوووأ ن
رر  رإ رتنسن    عغررنر:ر))عنلنو  نر  .ر(3)((رغفس   ذا ربون ن ن ار  

ا انأ]عر  راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -117 ُ  رينون أو  ررغفنو  ررووجنربنرر: نوأ نر ر[ان   نرع ريننوأ  نوو هللارغ
منرعنلنو  نر و  خ رغف، وذأ رأنلأ إ يف وأرفن   د و  رر عنأ  نووّ  رغفو  أو نرر أنّ   :ررون نوأ نرر رنإ يف وأرأناألنو نرإبرعن

رتن، ووذم رع رتو رأ  ووو  ر)) رأني وووكن وو أ ةون عن  ووو أرر رن، وو أرعنأنرأ  ووو أرر؟أمننوووتونرر نرعنت ،نوووّ  رعنرر أن نأرأ  أ
رحنم ووأر ننأرعنر رينون أووكن رحنم ووأر رووإ رف عن أن ووكن رينون أووكن و ووكن رعنأناأ ووكن ر: نووأ نرر ((عنإ   رف نونرأس 

ف كنر ر؟عن ن أو نرر: نوأ نرر ((م أر   نأمنرخنغع خنريو  رغفس ننررن، ر))ر: نأ نرر.إ ررن وأذنىرف شن
ووأ نر))ر: نووأ نر يفاووأ ن ريونذأ يفاووأرعنيو رأ  وو   رإ غر  نووهللار ين، ووذم ريونذأ رريفووةر: نووأ نرر((ع رينر وو   ب 

ُ  ر  .ر(2)؟  نش ي ريأرين   رغ

ربأة ريفنأف ك ر -118 رأنين   ُ  ريننأ  ر]رينةأ رغ رغفن و:ر نأ نرر [ان   ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرر   ريفنو    نوو هللارغ
ر ونوو أ ر وو   ح)):ررون نووأ نرر ب ووأيفأ نأنا رتونةأأ وو ري نأووبن ُ نرعنغ أ رر:ضأرأفنوو نرر((غت   وو رغ رينوو ّ  رإ فن أووكن

ر ووو ةن   رم  ،  ر رت ،نووواأ ّرإيووو رغفن ووور:رن   ووو نرهوووأر ع رتونعأ  رأووو  رر رنإ ي وووكن ينون أووو  ر نوووو هللارع رر  
رغفن رر عنلنو  نر ربنأنن وو  نررنلنتنضأ ي ربونوذ غب بنرر  نو هللارع رينون أ  رعنلن ري نأوبن ر:ضأرأفنو نررونرر روو رَتن وبأ

                                           
ر.اشغرحبيثرحسةر   ل:رع أ ر(1111)ايفشحراعغيرغفر(1)
ر(.1114)رعيفسو ر(1132)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.1141)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(1177)غفة،أاحراعغيرر(2)
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رَ نرإ ر)):ررون نأ نرر. رأنيأ  رأكنر يفن  رغر ع نرأرغف، ةوأ    ر.(1)((ي نأبنرغف، بأ

ُ  ريننأوو  ر]رغم رغفعووذ رربووة رر  ربنرغفووو ررةأرينوو -111 رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
رأنر)):ر نأ نر رينلأ  شن ونو  رر أر  رب رحنررن أ ةوأ وأر حن و  ي ررون نة  عنان ريووهللارتناأ نرحب  وأيفنو  رغحلأن نوا  ر رون نولأه 

رع ر ان  ر ن وأ  ر  نرررون نأ    رغفنأنفن  ررأرعنجأ لن ن رينسأ ي رأعريفننونع ذي رر يفةرأن أ ر.ر(3)((أنيأ نذأ

وو نرر -131 رينأئ رن ووأ]رينووةأ ان وو نرع ريننوأ ووأ نررر: نأفنووضأر ر[ان   ووو  نررغفن وو   ر ن ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
منرغرانب ر  .ر(2)عنغءأنا    رريوندن ن  ىر نذأ

رلنع  ب رغء بأر -131 رأنيب  ُ  ريننأو  ر]ا حرينةأ رغ ررض رنأو  ر:ر نوأ نرر [ان   ن ريف و   َنأو و   ررةأرر َننوأف   
ي ذا رغرنر لني ووو  ريفنوووشأ وووهللار ن ر:ررون نوووأ نرر يأ،نوووأا رإ  أرجوووأقرأبوووذريف ذلن ووو ن ريووووهللاري ان ووودنلأ نيأض  غلأ

رراننااووأررووو ريو ووؤأ ن أر راننر: و وأووض رر؟يفننونعنووكنريفنووأرر:رون نووأ نرر رون نجنعأووض رر ب  وودنلأ نيأض  ااووأرغلأ
رر ن أرروووو ريو وووؤأر رع رعرر رون نجنعأوووض رر ب  رانل وووذ   وووو  نر نوووأ ن غر نرإ ر))ر: نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن
وودنلأ ن نرأنر ووغلأ ووعأرفنوو  رر ريو ووؤأ ن أرونووااووأررونراننر أر  رب رحن ععرفند   وو انة ريو وو ر:ررون نووأ نرر((رونوأ ون أج 

عنووو  ريفوووةرغفنووو رر.نووو  ّ ربونر وووب ر ن  ووونأأ  أرأنحن وووو رأنيف  أ يبن ربوووةررررون نوووأ نرر؟ نر نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن
م ر نررععر: نعأووا ر رغفأ نووذأ ووان   رإ رأن أ م رر.يون  ووذم ريفنعنووكن رغفأ نووذأ ووان ن رأن أ رر رنأ نأووض  ووض  رون  اأ
ري ان نرر يفع  ةون أت  ُ  رينون أ  رعنلنو  نرأن  رغفن    رررنلن أ ر نو هللارغ  .ر(5)كنرف ر نر نأ ن

                                           
ر(.136)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(1382)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.1571)رة،أاحاعغيرغفر(3)
حبيثرحسةراشغر:رع أ .رعاشغرفرم ر(754)ايفشحرعغفر(1721)رعغبةريفأج ر(3261)راعغيرغفنسأئ ر(2)

ر.غ يا
ر(.3142)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر6354)غفة،أاحراعغيرر(5)
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رأنررةأرينووو -133 ووويب  ُ  ريننأووو  ر]ر ب رع ررلن رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
غق ر)) ي  بنرعنغفر انبن بّ  رغرنيف ب ريفعرغفن ة  ّ بنرعنغف،ّ  رغف، ب ع   رر.(1)((غفد أج   

ووي رربووة ررع ررةووب رينررةأرينوو -132 ووأ]ر نران ا ان وو نرع ريننوأ رع رر [ان   ُ  رينون أوو  رأن  رانل ووذ ن  نووو هللارغ
ووو  نر بنض ر)):ر نووأ نررعنلن انأري ووشّ  وو  ا رلنووةجننندوأ ررغيفأوو نأنا ر را  ووا  رر اووأرر يفنأتنووضأرحن رنووبن نونضأ
انأ نرر غفن ووأانر وودوأ انأرإ  أرحنةنسن وو ندوأ ووأرع رلن ان دوأ رأنطأعنان وو ن وور ا  ووأرتنلأ  وو  ريف  ان دوأ رتون ن ن وو ن ةرع را 

رغرنر ر.(3)((م راأر نرنأش 

ووي رربووة ررع ررةووب رينررةأرينوو -135 وو]ر نران ا ان وو نرع ريننوأ رع رر [أان   ُ  رينون أوو  رأن  رانل ووذ ن  نووو هللارغ
را أب ريف ررإ   ر)):ر نأ نرعنلنو  نر ر((غفأ   نأيفنو  ررذمنر  رينرفنرإ رريوننأم   رع ر نررق رغءأ  ننرةنرغفشحر ن   

(2). 

ُ  ريننأووو  ر]ريووو نرأع رعنريف ررةأرينووو -134 رغ ووو ن ووورض رعأووو ن ر:ر نوووأ نرر [ان   ُ  رينون أووو  رعلن رغ ّر نوووو هللاأ رو  غفن ووو  
ية رريفةري   خ ر)):ريون  ذ  ر ُ  ريو عأ  و ر عرب   ر ن وأ اغريو رن ّ اأ  ر رغفوبّ  و  رعنغ إ َ نوأرأيوأر نأل  ر عن

رانر رتونونغ ن و ارينريرغر رش رعنفنةأ ُ  رونويف   ر نأئ ان وأفنرنا  أررةأرين  و  ا  أريفنو نررهللارأنيفأو  رغ رر ن نرحنوا  ينولأه 
ُ  ر رغ  .ر(5)((أنيفأ  

وووي ررةأرينووو -136 ُ  ريننأووو  ر]رأن ر  وووغءأنرربوووة رر نران رغ ووو ن رينر:ر نوووأ نرر [ان   ُ  ررذ  رل وووهللارانرونوووخن نوأوووض  غ

                                           
ر.اشغرحبيثرحسة:رع أ ر(1311)ايفشحراعغيرغفر(1)
ر(.3353)عيفسو رر-عاشغرفرم -(ر2583)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر.عاشغرفرم (ر3184)عيفسو ر(ر4171)غيرغفة،أاحراعرر(2)
ر(.1127)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(71)غفة،أاحراعغيرر(5)
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ووو  نر ُ  رينون أوو  رعنلن وو  رونووينررذنرا ووعنر نووو هللارغ ووض رر: نووأ نرر هللارحن،  إ بنغا رر وو  رونرغرينر نرإ ررنوور رنةجنونسأ
ريو  رغن وأ  ي ر رربأرغرغحلأن،   ر نر نرإ رعنرر عنفن أ ن ر   نأةو  رأناو  ن وأينو غرنرإ رعنرر رجن ةرننوع   رأرب  نةأ نو  ريف 

ر رينأح  ن  ر رغفأا  أرن  ر رعن ون نر  ريف عنو   ر نرإ رعنرر َننأذ رغف، أق  ننوأحنرر غرإ انأن  رين وأ ر رنأبوأدنبنانتأ
ريوأريفنوأر))ر:رون نأ نر رر:ض روأو  ررونرر((؟بوةرغءأن  وأن رغيو ةأأ  وكن ُ  رعنيفنوأب  أنبأأ و ر نرريوأرينو   رغ

و  ر نوو غرغحلأن،  رأنرربأرعنانوشن ر   ونغيوند ووكنرر رجننأة ووكنراو و ن ر أنانىيفنووأرر اوأرإ  رأنانىرر ر نررعنانوش ي ر  
ر سوو ر ووأا ررىعن نف وكن ووأا رعنغرنيوأان ُ  رعن نوورأذنت   رر عن ون أ،نوو  ر رغفثّ ان رينوو   رغ ووش ي رر عنأنيأووضن عنان
ونغيوند ووكنر وو نرر نرأنرر بووةرغءأن  ووأن رغيووأر))ر: نووأ نرر.   رتنأ ووذ نرفنووأرغآل   ا رعنهن وو أرتون أ نووهللارأن أ
يوأ نأ  .ر(1)بونونهللار: و وأض رر((؟غفب 

وأ]ر نرانوي رربة ررع ررةب رينررةأرينر -137 ا ان و نرع ريننوأ وأنرر: نوأ نرر [ان   ُ  ررع ررذ  رل وانررشنر ن  نوو هللارغ
ووو  نر رينون أو  رعنلن ووة    ر)):ررون نووأ نررم ننأأ وو   رأعرينووأب   رلن رغن  يووا  لني ووكن يوأ نأر ن ر رغفوب  ر((  ووةأ

ررنور:يون  وذ  رران نربةري رغرأ نر نرعنر ررونرر غف، وةنأننررتوننأدنم و  ررننرإ غرأنيفأسنو أضن وةن أضن عإ غرأن أ
ت كنرر غفأانسنأقنررتوننأدنم   ر رف انذأ رحن نأت كن رعنيف ةأ رف ان ن  كن ريفةر    د كن عن  شأ

 .ر(3)

رأنررةأرينر -138 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع رر [ان   ن ُ  رينون أو  رأن  رانل وذ ن :ر نوأ نرعنلنوو  نرر نوو هللارغ
منرغءأنا    ر)) رغجلأنن   ريذمرغرانبرعنيونذأ رينةأوب رر تو رأدنل رأنبوأذنغن  رف أ و ّ  ر نرررون و اأرن   و  ن  ي رأ
ُ  ر ننأق ررضأرأينو نرررانج ونارر  رإ رر نن ًاأرب أ نرأن   و  رننو أ ننو  رعنبونوبأ يأة ر  رم ويأرأر:رون و  نوأ  رر بون وأ رعغرانوشن

ر وووووا  ووووو نو  نأحن يأة ر  ريم وووووأر ين،أ وووووشن ررعغران وووووا  ووووو نو  نأحن يأة رعغر  ريم وووووأر ين،أ وووووشن رران وووووا  حن

                                           
عا رنووةج ر:رعغف وو ر,ريف ووذ ار(ر1571)يفسووو رعر(ر5112)غفة،ووأاحر رعاووذر ر(5142)راعغيرغبووةريفأجوو ر(1)

ر.غجلوبر ة رغفببج:ريببجرب  رعغراأن
ر(.6516)راعغيرغفة،أاحر(3)
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أ ر.ر(1)((ين،أ نو  ن

ويفنرربوة ررع ررب رةأوينررةأرينر -131 ُ  ريننأو  ر]رخ رذأرع رسأ رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نوو هللارع رانل وذ  
وانب رأن أرر نر:ر))ينون أ  رعنلنو  نر رينرأ وو    ريف سأ رإ فنو نرإ نرر ن   رخنم رغيفأو  ئ  الوذ رر رعرعنأنّ  

وووبنىرانووون ُ  رإ رب إ حأ رر:ب رغ رغفوووو غ   رب وووأفنو رأ  رر:غفثو  ّ وووا  رف ب ين ووو  رر:عنغفووونو رأ   عنغفد وووأا ن 
رف وأةجنانأين  ر  .(3)ر((غفأا رنأا   

رأنررةأرينر -121 رع رر-  ة فن  ررع أيض-حر  راأرغف ّ ررعب ررغجلأنريب  ُ  رينون أو  رأن  رانل وذ ن  نوو هللارغ
رانن)):ر نأ نر نرعنلنو ر رتونانأع ياأر  نريفةرتون ننن رمج نع  ر.(2)((هللار ونوأة   رونرينررأرطنةنعنرع ربن

ا انأ]ر نرانري رربة ررع ررةب رينررةأرينر -121 غف  ج   ر رحن نوأا رالوذ ر نأ نررر: نأ نرر [ان   نرع ريننوأ
ُ  ر وووو  نرغ ُ  رينون أوو  رعنلن ينووأر ن، ووانأرينر نووو هللارغ ُ  ررذ  رل ووهللارانرونوووإ غرانأنىرا ؤأ  نوووو هللارع رغ

ووووو  نر رر ينون أوووو  رعنلن نو  أووووض  ينووووأرأن  ، ووووانأريوووووهللارغفنوووو رأنرروندنان  نووووو هللارع رينون أوووو  ر رأنانىرا ؤأ
رغ نر: نووأ نرر.عنلنوو  نر ووأب أرينونباوأعن  نأوض  ووب رر يفاووأرنن ب ريوووهللاريناأ وةج  رأنينووأم ر رغفأانسأ عن  نأووض 

ُ  ر م رر و  نر نوووو هللارع رينون أووو  رعنلنووالووذ رغ ر رغفنو وووذأ وورررون نأنيأوووض  رر  رل ن وووشنغ   وووبأ رأن ن ر يفنونأن
رإ ر رغفأة ًأ  رر رغفن أا ر نررنشنانةنأريب  ريفن أذ ي   ر ن ن ّ  ر ن ن أ ن رر رإ غرا  ن ر غفأة ًأ  ررعإ غرهأر ون أينأ  

ر ووبرينوو نروأدو ا  أر رأن  ووذ  رر عإ غرر اووأرينووأن  ُ  ريفووةرغفن ووأا رر:رنةجنعنوأووض  أني ووذ  رر أني ووذ  رب ووأ
ُ  ريفوووةرغفن ووأا ر ُ  ريفوووةرغفن ووأا رر ب ووأ ووأريفنونوووك رر: نوووأ نرر أني وووذ  رب ووأ رررون نوووأ نرر رونون   ونا ان ر  نرر:ب 

                                           
ر(.3464)راعغيريفسو ر(1)
ر.عاشغرفرم (ر1676)عيفسو ر(ر6878)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.1261)عغفنسأئ ر(ر1143)خغعخراعغيرأبذرر(2)
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ُ  رر هللارحنرأ،نو نرونررون ن،ن،أدو انأرينرر.تو  نقأر انأرحنرأ،نو  ريووهللارالوذ رغ ُ  ررون ن، ودوأ  نوو هللارغ
ووو  نر ووو  نر نووو هللارع رينررغفن وو   رررون نووأ نرينون أوو  رعنلن ُ  رفووذ))ر:ون أوو  رعنلن رري عأوو نرغف  ج وو  ريةووبرغ

ووأ نر رر((ي ،نوووّ  ريفووةرغفو  أوو  ر ن ووأ   ر نووأ ن ُ  ربونعأووبنر فووكر:لن ووأ نريةووبرغ يونننووأم ريفووةر نرررنأن
ر ر.(1) نو  نارر  رإغفو  أ  

ُ  ريننأ  ر]ر نري رأع رعنريف ررةأرينر -123 رغ ُ  ررع ررذ نرل رانررض رعأر ن ر:ر نأ نرر [ان   ن رينون أو  رعنلنوو  نر نوو هللارغ
رغفنأن ر:ر))يون  ذ  ر ي ذ نرأنطأذن    .ر(3)((أنيأننأ اأريذمرغفأ   نأيفن  ررغفأا ؤن ّ 

ووي رربوة ررع ررةوب رينررةأرينو -122 وأ]ر نران ا ان و نرع ريننوأ رر: نووأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نووو هللارع رانل وذ  
رين ن    رر نرةأرأنيأ  ذغرغرنج  نرأنجأ ني ر ونر:ر))ينون أ  رعنلنو  نر ر ن    ر.ر(2)((أن أ

ووي ررةأرينوو -125 ُ  ريننأوو  ر]رأن ر  ووغءأنرربووة رر نران رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن  نووو هللارع رانل ووذ  
وووو  نر رب أفنّ   ووو  رَ نوووإ ر:ر))ينون أووو  رعنلن وووأ   ووو  ئ رر أرغرنيأان إ َ نوووأر يفأ ر أيوووضرر يونوووذنىيفنوووأررعن وووةأ رنان

ُ  رعنانل وووذف   ر ُ  رعنانل وووذف   ررا ةجأ نت ووو  رإ رغ ر أيوووضرا ةجأ نت ووو  رإ رر رنا ةجأ نت ووو  رإ رغ عنيفنوووةأ
رإف  يفنأررخ يوأ نأري ،  ةو انأرأعرغيفأ نأنا ريوندونونع ج انأررنا ةجأ نت   رإ   .(5)((انأجن ن

وويفنرربووة ررع ررب رةأووينررةأرينوو -124 ُ  ريننأوو  ر]رخ رذأرع رسأ رغ وو ن ووأ:ر نووأ نرر [ان   ووأ نرررفنا  ر ن م رح نونووبأ رناونوو ن يونووذأ
ُ  رل وووانر وووو  نرذ رغ ُ  رينون أووو  رعنلن وووان  ر نوووو هللارغ وووأر رغفأ  سأ ووو نقنربوووةرر ينألا رنووولنيأ نهللارغرن وأ

                                           
ر.عاشغرفرم (ر3571)عيفسو ر(ر7121)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.287)اعغيريفسو رر(3)
ر(.3552)راعغيرغبةريفأج ر(2)
ر(.1117)عيفسو ر(ر1)غفة،أاحراعغيرر(5)
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ب   ر أئن اريفةرغر  ريف  نن نريف ثأ نر نرر حنأب    رر كنرف رعنأنيأ نهللاري  ون وأ و نغ   عنأنيأ نهللارأ ينألاأريفوةرأننأ
وان  رر غفأعن نن ر يفنً ش ر رغفأ  سأ ريونذأ ناون نا  أ وان  رر:انج و  ر:ررون نوأ نرر عن يفنوأررععرإ   راوشيرفن  سأ
رر ر رر ريفنرعنرر أ انري ب  ن وأرأ ا يبن ُ  ر ان و  رغ ُ  رعنرر:ض روأو  ررونرر: نوأ نرر.أرعنجأ رغ ن  رانل وذ ن و   عرر  أ

ووو  نر ةون أت وو  رم نووأر: نووأ نرر. نووو هللارع رينون أوو  رعنلن ا وو  رر:أ نر نوور. نووأ نرررنلنتون أد وو  ررنلن أ رعنجأ رروندونان و وو ن
رر وووا  وووحن رمث  رأ نرر ن ووو أ   رإ ر ريونعأوووب   ر))ر: نوووأ نرر نأف،ّ  ريونعأوووب    وووةأ ر((.؟عنانل وووذف   ررع رررنان
ريفةراشغربأر نرر يون أحن  رعريف ذلنهللا))ر: نأ نررمث  رر: نأ نر ثون ن  .ر(1)((رن،نةون نررأ ع  حنرب لن أ

ا انأ]عر  راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -126 ّ رغفن ور نرانج   رإ ررأقنرجنر:ر نأ نرر [ان   نرع ريننوأ  نوو هللارر  
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر وأخ رغ ودنلأ نين  ر رغجلأ ان ر.يعو ر: نوأ نرر((؟أنحنو ارعنغف وبنغننر)):ررون نوأ نرر.رنألأ

 .ر(3)((رنر  ا انأررنةجنأا بأر))ر: نأ نر

رأنررةأرينرر -127 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأو نررا ريب  رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   ررأع-رغفن و   ر نوأ ن ر-ألو ذرغف نرب وأنر نوأ ن
ووو  نر نوو ة وو  ريونرأس وو  ر:ر))و هللارع رينون أوو  رعنلن وو ر رح و وو  رتو عأةج  ووأرانج وو  رصنأر  ننان وو  رر بون وأ يف  نجّ 
رعرب   رر مج  دن  ر رغفأ   نأيفن  رر إ  أر نسن ن م  ريوندنةجنوأةجن  رإ ريونذأ ر.ر(2)((رونا ذن

ووا ررةأرينوو -128 ريفنوو:ر نووأ نرريووب ربنرربووة ررأم ررن ُ  ريننأوو]رعرأنينوو  رخن نوأووض  رغ وو ن رر [  ران   وو   يوووهللارغحلأنأن
ووأر بووةرأني ووذننرغ وو اريون أيف ذيونان أياووأرأعرر دوأ نأياووأرين،نووة ذغرخنجنأجن رر رونوو نأنىرغ وأان ر:أنينوو  ررون نووأ ن

                                           
ر. ةجرأ  ري،ةجرب رغجلوذخ:رعغف،  .رعاشغرفرم (ر1163)عيفسو ر(ر5226)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.3451)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر2115)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.3188)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر4781)غفة،أاحراعغيرر(2)
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ُ  رينون أ  رعنلنو  نرر   رهللارغفن رانريونر أئ   ر نو هللارغ رغفأةونان رت ،أةون ن أن أ
ر.ر(1)

وربة رر ّ رر رحأرعنررةأرينر -121 ُ  ريننأو  ر]رن ر أرحن رغ و ن وأنرر  ر رأنر[ان   ُ  ررع ررذ  رل وانررأننر نر أ  نوو هللارغ
وووو  نر وووةنع رينووو:رذغأف ر نوووينون أووو  رعنلن ُ  رإ ي وووأرينلأ  ووو  رع رينرأ رغ رونونعنو أ ووو أر))ر: نوووأ نرر أرانل وووذ ن

دنا ع ذغرينر)ر: نووأ نرر.يعوو ر:ذغأف ر نوور((تونرأان   ووذ نر ُ  رر هللارطنعنووأيف أ  أرونوورنووأجأ وو نرغ عنغ أ  وو  عغرغلأ
رفنأ  أر  .(3)((ر  ريو  ريو ةنأاننأ

ا انأ]عر  راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -151 ر ر[ان   نرع ريننوأ  ّ رغفن    ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرينة   نو هللارغ
ووأر   رر نر أرفنوو)):ر نووأ نر وو  رب أفأا أن ران   وو  ررعنفنأ ووة رر غفأذنغ   وو  رغفووشحرإ غر    عنووضأ غفأذنغ  

أ  .ر(2)((عن نونان

رأنررةأرينووو -151 ُ  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ريننأووو  ران    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
ن  ريووذمرغفأ   نأيفنوو  ررونر)) وّ وو  رينوور:ذ   وو ونر وو رغفأ  وو أ رحن رتنووأ نرغفأأن نغيفنوو  رر أراننّ  رمث  رر رون و وأووةن  

رب خأي رر:يون  وووذ  ر رح و ووو نرغفأأن نغيفنووو  رر يوووأراننّ  رر:يون  وووذ  ررمث  رر رون و وأوووةن   ر   رنأوووينررامأرغيوووأراننّ 
رنين  رحنسننن ارر:فن  رررون و  نأ  رر   رنأررون ون أ نهللارينر رعنتو ونغخ رب أ  ّ  ر.(5)((غ وأ نأأرعنغاأ ن

رأنررةأرينوو -153 ُ  ريننأوو  ر]ر ّ رو رأا رغفةنوور نرأيفنوورأ يفنريب  رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن  نووو هللارع رانل ووذ  

                                           
رغفةاوأئ (ر1146)عيفسوو رر-عاوشغرفرمو –(ر4412)غفة،أاحراعغيرر(1) أحرحتوة رعاو رح و رفد دو ر:رعت ،أو ن

ر.بأف يف رعغ ي
ر(.2765)يرأبذرخغعخراعغر(3)
ر(.4111)راعغيرغفة،أاحر(2)
ر.اشغرحبيثرحسةر   ل:رع أ ر(3114)ايفشحراعغيرغفر(5)
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ووو  نر رغينووأنر:ر))ينون أوو  رعنلن ر رانبنوو   وو نغقنرعنإ  أرأربني وو   رب ةون أووض  رغفأا  رتونوو ننن ووةأ ووأ نرررجلأنن وو  رف ان  ن
رعنإ  أرر      أ رغفأأنوش نن رتونو ننن رغجلأنن   رف انوةأ ر رعنلنأ  وأ نرررعنب ةون أض  وأ ن ر رر يفنأب حا عنب ةون أوض 

رحنس ةنر  و  ن  ر  .(1)((أنيأونهللارغجلأنن   رف انةأ

رأنررةأرينوو -152 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن ُ  رينون أوو  ررع ررذ نرل ووانررض رعأوو ن ر:ر نووأ نرر [ان    نووو هللارغ
ريفنر:ر))يون  ذ  رعنلنو  نر ُ  رخ ي و ن رغ و نأق ر رلنوة     ق ريفوةرغرننأ ةرأنيوأرنو نربنعأجنوبأ ريفوةرننو أ

رغجلأنن و نر ريونعأو   و  رر:يفوةرأنبوأوذنغن  ُ  راوشغر ن وأ رغ ووةأرر يووأرينةأوبن وأ نررررنان رغف، وو ن و   نا ريفوةرأناأ
رغف، و ريفةربنوأن  وأ نرررعنيفنوةأرر ا رنخ ي  ن وأخ ر ن رغجلأ ان ريفوةربنوأن  وأخ رخ ي و ن رغجلأ ان و   ر يفوةرأناأ

ووأ نرررعنيفنووةأر رغف، ووبن ن  ر ن ريفووةربنووأن  رغف، ووبن ن  رخ ي وو ن وو   ووأ نرررعنيفنووةأرر يفووةرأناأ ر ن وو   يفووةرأناأ
رغف  ي أ  ر رعنبنأن  رغف،ّ  نأم  ريفةربنأن  رخ ي  ن و  رب وأنرررون نأ نرر((غف،ّ  نأم  يووهللاراوشغريفنوأرر:ذربنأأ

ريفووةر نوو  عانا رغفووشحر رغرنبوأووذنغن  ينهللاريفووةرت وأووكن وور:أ نر نووعنرر.ي ووبأ ينهللاريف رر أران وونوأري ووبأ ووأران أر  وّ ان
ُ  ر رغ رتنأ ذ نريف رر يع ))ر: نأ نرر؟أنحنب ريأرانل ذ ن ر.ر(3)((أرأنبنأربنأأ  ر رينرا رنوأرعنأناأج ذرأن أ

رأنررةأرينووو -155 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   ُ  رينوووة  وووو  نرر نوووو هللارغ :ر نوووأ نرينون أووو  رعنلن
رغفنأنري   يب رأنخنغقنانأرأنخ ىرعرينررةأريفنر)) رأنيفأذنغ ن ري   يوب رإ تأننرر   رنأوأن نشن رأن نوشن وأرعنيفنوةأ رونان

 .ر(2)((أنتوأونرن  رع ر

رأنررةأرينوو -154 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو رانل ووذ   ر: نر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ر ربون أد و  رعاوذرننوأا ب رإ  رر غفأان أأنا رعنبونعأو انأرننأا ب رإ رب إ  أي   ررتن،   رر نر)) رع رتنولأ ن أ

                                           
ر.حذ رغجلن رع رأط غراأيفنأرر:عاب رغجلن .ربإلنأخر   ل(ر5811)خغعخراعغيرأبذرر(1)
ر(.1137)رعيفسو ر-عاشغرفرم -ر(2666)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.3287)راعغيرغفة،أاحر(2)
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ة   ريفةرغن أ رأنيفأ  ي ررإ  رر ب إ  أي   ر ريفةر نسأ رأنجأ  ي ررعيفأرأنيوأرن نضأ  .(1)((فن  رري ،أ ن

رأنررةأرينر -156 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رغفن وأريفنرر: نأ نرر [ان   ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرر   رينوأنن  نوو هللارغ
إ رر رإ أرطنعنأيفاأر نأ ر دونانأي رأن نون  رعن تون ن ن  رر  رغنأ

ر.ر(3)

رأنررةأرينوو -157 ُ  ريننأوو  ر]رغق رخنراأررغفووب ريب  رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
رأن     رانرانخ رينررةأريفنر)) ا   رغفن أانرينرةري  أم  ر.(2)((غفأ   نأيفن  ررذمنرخ رعريةرعنجأ

رأنررةأرينو -158 ُ  ريننأو  ر]رغق رخنراأررغفوب ريب  رغ و ن ُ  رينون أو  ررع رروذ نرل وانررض رعأو ن ر:ر نوأ نرر [ان    نوو هللارغ
ع راننرةأرأريف ريفنر:ر))يون  ذ  رعنلنو  نر رب ر نور  را رإ رغف، ون ررتو  نوأم رر و ا   ر نرران  ر ر ون أينو  رع ربنوبأ

ذن نرينر وووووودن أ رر ب أجلأنانأينوووووو  رر أرونوووووو أأ ررونعنرر  رغفر وووووو أ نأ  را ر أرونووووووغلأ ئأا  َ نووووووأرينلأ  وووووو  رغفووووووشّ  رنإ 
 .(5)((غفأ نأ   ن نر

رأنررةأرينر -151 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ ر ر[ان   ن  ّ رغفن    ُ  رينون أ  رعنلنو  نرينة  أريفنو)):ر نوأ نر نو هللارغ
نربونر رعنيف نأ ن رربأ رغجلأنن   ربون أ   ر.ر(4)((هللارحنذأ   ونرعنيف نأ ن حرينرر حرانعأ ن  ريفةرا ينأم 

رأنررةأرينوو -141 ووينر))ررربونوو أبنانريب  ووغرنرر ووب رةنري رربووة رر نرونر أ ُ  ريننأوو  ر]ر(( ا رونرلأ رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان    نووأ ن
رع ر ووو  نرانل ووذ   ر نووبنيفنأرينةأووب ريووذمرغفأ   نأيفنوو  رر نر:ر)) نووو هللارع رينون أوو  رعنلن ررتونووو ع   ووا  حن

                                           
ر.عاشغرفرم (ر1136)عيفسو ر(ر4113)ة،أاحراعغيرغفر(1)
ر(.3165)رعيفسو ر-عاشغرفرم –(ر2462)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر.حبيثرحسةاشغر:رع أ (ر1121)ايفشحراعغيرغفر(2)
ر.غفان رغادر   :رعغف أ   ريع .رعاشغرفرم ر(857)عغفنسأئ ر(ر457)خغعخراعغيرأبذرر(5)
ر(.1211)عيفسو ر(ر1116)غفة،أاحراعغيرر(4)
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ووأرأنروأننووأي ر ريووةري ا وو  ي رر  ان وولن ن وو  رر وو  نررونعنوو نرر ي سأ ري وأا  وور عنينووةأ ريفنأف وو  ريف  أنيأووةنررةأرعنينووةأ
دنسنةن  رعنر   نرأنيوأرن ن  ر ا   رر   نرأنبأننرر غ أ سأ رج  ر.(1)((؟ي رعنينةأ

رأنررةأرينر -141 ُ  ريننأ  ر]رانربنر أرربونريب  رغ وأ نررر: نوأ نرر [ان   ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نر نوو هللارغرع ررذ  رل وانر ن
و وو  رريون  ووذ  ر ريون  ووذمنريفووةرغفأانةجأ ر:ر))ب وولن ن نا رإ غرأنانغخنرأن أ ووب نن ناأ رغفواوو رعنحب  ل ووةأ نأينكن

انب رأن أر رإ فن أوكنرريضنرأنررإ فن نرإ  ر نررأننأ رعنأنت وذن  ودوناأر   نن ر:ررون نوأ نرر((.أنلأ انج و  ريوأرانل وذ ن
ُ  ر ر ونذأ ارر غ رفندون  ذ   رتون  ذف   رر  انأريفن نهللاأرريفنررإ ي كن وأرينأ وذ  ر))ر: نأ نرر.  نأضن  نر وأانا رف ان

و   ر  .(3)(( رغفأانةجأ

رأنررةأرينوو -143 ووريف ريب  ُ  ريننأوو  ر]هللارذلن رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن :ر نووأ نر نووو هللارغ
رعنينوو)) وووك  رغفأا سأ ووو   أيف  ق ر ن ن رعنغفس ووذأ رغف، وووأف ل  رغفأأ ووو  ريفنثنوو  رغجلأنو ووو    ووو  رر أر    أيف  رن ن

ر  أووش ينكنر رإ يف ووأرأن أ ووك  رتونةأدنووأقنرر غفأا سأ إ يف ووأرأن أ نأوو رعن رَتن ووبنرر يف  إ يف ووأرأن أ نأوو ررعن ر.ا  اووأرطن ّ ةنوو اريف 
را  نأبنكنر ر  أ   ن رَتن بنرا  اأر نة  ثن ارر عنينأر   رغفأأ   رإ يف أرأن أ إ يف أرأن أ  .(2)((عن

ووع  ب رغء ووبأر -142 رلن رأنيب  ُ  ريننأوو  ر]ا حرينووةأ رغ وو ن ر ر[ان    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
ر)):ر نأ نر ر   ُ  رر:ذغأف ر نرر ((رغف     نأت رإ ي أ   أرعنغجلأ و ذنن رغ فنوأرب وباريفوةريفنوأرر يوأرانل وذ ن

رر اأ ننأريوندن نب ب  رر.َننأف س  رع ر نأ ن غرأنبون أود  أر نرإ ررنو))ر: نر نوو هللارع رينون أو  رعنلنوو رانل وذ  
ررنلنيأ  ذغرغف    ي نرحن    رر  رإ ر و  ن رغفأةن،نو  ر))ر: نأ نرر؟أرحن    ريفنرعنرر:ذغأف ر نرر((غفأانةجأ ر غن  

                                           
ر.حبيثرحسةر   لاشغر:رع أ (ر3517)ايفشحرغيرغفاعرر(1)
ر(.5841)اعغيرأبذرخغعخرر(3)
ر.يع  ك:ر رعيفعنر شيك(3638)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر4425)غفة،أاحراعغيرر(2)
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رغرن نى رب أفأانعأ  ع  رر م رعنانخ رغفس نر عن ن   ر.ر(1)((عنغفنو اأ  ريةرغفأا نأأن  رر عنغرنيفأ  

ا حر -145 ووع  ب رغء ووبأ رلن رأنيب  ُ  ريننأوو  رانر]ينووةأ رغ وو ن ر ر[    ّ رغفن وو   ووو  نرينووة  ُ  رينون أوو  رعنلن  نووو هللارغ
رإ رتن   ارر نر)):ر نأ نر يف ناأرع رينلأ   أرطنعنأيفنكن رإ ريف ؤأ اأ ر.(3)((ت ،نأح 

ا انأ]رغفعأص ررعربة ر  راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -144 رر نوأ نرر: نوأ نرر [ان   نرع ريننوأ رب  انل وذ  
ووو  نر نووو هللارع رع ر ُ  ر)):ررينون أوو  رعنلن رغ ثأوو نرر وون نرر يووأرينةأووبن ريف  ووأ نررر   رتنأ ووةأ يون  ووذم ر ن

ر   نأمنرغفو  أ  ر  .ر(2)((غفو  أ نرروندون ننن

رينأئ رن نر -146 انأ]رينةأ رلنو ن نضأر ر[ان   نرع ريننوأ رَمنأو عم  يفوةرر:رون نوأف ذغر أن  رغيفأ نأنااريفةربن  
رأرغفن ر انري أنوّ   رر ر و  رر؟و هللارع رينون أ  رعنلنو  نر نرر   ري أنوّ ان رأنحنوب رأن أ و  رر رو ر نأوان ئأ رنأنو ان

وووأيفن  ربوووةربنيأوووب ر ووو نغئ   نر)):ررون نوووأ نرر أ لن رإ لأ وووأ نرررإ   ربنووو   رر ووو ا   ر ن ووو ن ن ررإ غرلن غفر ووو  ي  
رر وووو ا   رر تون ن  ووووذي ر وووو ن ن ر ن نع ووووذي ررعإ غرلن وووو  رفن ن نعأووووض رر غف  ووووع     رفووووذر أيووووضررنأط ان
أ  .ر(5)((ينبنان

ُ  ريننأو  ر]ر  رع و أريف رربوة رر  رةنرج ررةأرينرر -147 رغ و ن ُ  رر  ري وأنر ر[ان   و  راوذريفوعرالوذ رغ وأرينس  ننان بون وأ
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ولنف ذين  رر يفن أرنون  ريفةرح نونوبأ ررعنيفنعن  رغفنأن ر نو هللارغ  ررونعنو  نو  رغفنوأنرينسأ

ر را خنغقني رغ أ ن  عي رإ ر ن  نا ررن،نرحنا  رغفن رر   رنضأ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررونذن ن ن  نو هللارغ
                                           

ر.عاشغرفرم (ر3131)عيفسو ر(ر3564)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر.اشغرحبيثرحسة:رع أ (ر3214)ايفشحر رعغف(5823)خغعخراعغيرأبذرر(3)
ر(.1141)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر1143)غفة،أاحريراعغر(2)
ر.(1688)عيفسو رررعاشغرفرم ر(2722)رغفة،أاحاعغيرر(5)



 60 

را خنغئ ووو )):ررون نوووأ نر وووأ نرررفوووذر أنيأ  وووذ   رر ن د   رب  ووواأ وووأرفن نسن ينوووبنخ راوووشيرغفأع  نوووأي ريونعناا
ننأ  أر رِبن  نار نررمث  رر بون وأ رر.(1)(( نش عباأرع رجنةنأياأرر نرعنررَتن ب ع  

ُ  ريننأوو  ر]رأ نرر ووينرربووة رر نراووأنرثأري ررةأرينوو -148 رغ وو ن ووأ نررر: نووأ نرر [ان   ُ  رينون أوو  رغفن وو   ر ن  نووو هللارغ
ووو  نر ووعنلن َنريف  ريو وو  ررةأرإ غررونوو ن رعن نوو ن رغفأان ّ ووض  وو أ  أر)):ررون نووأ نررخنرأووة  وودوناأر   عغررن   غلأ
لن  رر  ري رإ ررنرر  ض رة رثأرأفدنربفن  ررعنلنو ذغ ر.(3)((غآل نري سأ

رأنررةأرينو -141 ووغا ر))رصوو نر  رر نريب  وربووة ررغم ربنر أ ُ  ريننأوو  ر]ر((ننر  ريفعووبحر ن رغ وو ن رعووض ر ن ر:ر نووأ نرر [ان  
وووو  نرعررذ نرل وووانر ُ  رينون أووو  رعنلن ووو  غريفوووةر:ر))يون  وووذ  ر نوووو هللارغ ووو ارع ينوووأقارنن يفوووأريفنوووعنرنخنيف 

رر بن أوووة ر وووا  نسأ وووةنر  ووووأةن  ربوووةرنخنمنرأ   ووونغحب  ري   اأ وووأ نررررنوووإ  أرر ت  رر  ننأفنووو نر نر ن رونثو و وووث 
رف رن نغب   رر أيف   رف  نعنر رف نونرنس   رر عناو و ث  ر.(2)((عناو و ث 

ُ  ريننأو  ر]حرأا ر،نريأرغرنرر ب رةنري رربة رر نرأفنر نررنررةأرينر -161 رغ ور  ري و رأنر[ان   ن  نوو هللاررع ررذ نرل وانررعنر ن 
ُ  رينون أو  رعنلنوو  نر را وب حنرإ رطو:ر))يون  وذ  رغ رف انوةأ ونغر رذَبن ع وأ رين أر و  ر نرنأراووأرر م رلأ

ر.(5)(( ونننعنرعنر

رأنررةأرينووو -161 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن وووو  نرأن  رغفن ووو   رر [ان   ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
رإ ررنرر إ ي أ   أرعنغحلأنسنبنر)) ر اأرتنلأ    رغفن وأا رغحلأن نوان رينلأ    رغحلأنسنننأت  رعأرأنر- رغحلأنسنبن

                                           
ر.يذقريفةرنةج رغف ول:رعغفس ا  نا(ر3831)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر(.2331)اعغيرأبذرخغعخرر(3)
ر.حبيثرحسةر   لاشغر:رع أ (ر3281)ايفشحراعغيرغفر(2)
ر.بيثرحسةر   لحاشغر:رع أ (ر3251)ايفشحراعغيرغفر(5)
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ر.(1)((-غفأع رأانرر: نأ نر

رأنررةأرينووو -163 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
ونو ا  أر  و  اوأ:ر))عنلنو  نر سن يف ن بنرإ صنأياأرأنحأ ان  رغفأا ؤأ عن   نوأا    أر   نوأا    أرف ن سنوأئ ا  أرر أن أ
ر.(3)((  و  اأ

رأنررةأرينووو -162 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ُ  ررذ  رل ووول وووً  نرانرر:أ نر نووور [ان   ُ  رينون أووو  رغ  نوووو هللارغ
ثن  رعنلنو  نر ُ  رعنح سأة ر)):ررون نأ نرر غجلأنن  نرري بأ    رغفنأننريفنأرريةرأن أ ر((غءأ و و  رتون أذنىرغ

ثن  ر ً  نريةرأن أ  .(2)((غفأرن  رعنغفأرن أ  ر)):ررون نأ نرر غفن أانررأننري بأ    رغفن ريفنأررعنل 

رجنأب   -165 رينةأب رع ررينةأ رأنرعنربة  وانر]أاحر،نويأرغرنرر  راأرلنوربة رر نر نروأررطنريب   ر[أاوا رنوأرينررع رر نر  
رر: أ ووو رع ر نوووأ ن وووو  نرانل وووذ   ووو نأارأريفنووويفنووو)):ر نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن رغيفأ أوووش    رَين ووو  ئ  ةرغيفأ

و  رإ  رر و ريفوةري  أ   رر  رح  أيفند   رعنيو نأودون نص  رتو نأدونانك  ع  و ااأر ريفنذأ   فنو  رعرريف سأ  نشن
رر  ري ،أ نتن  ر ط ة ر   ا  رر  ريفنذأ ريو نأودون نص  وع  وو ااأر ريفنذأ   ريف سأ ريوننأ، و   عيفأريفوةرغيفأو  ئ 

ر ط ة ر   ووووووا  ريفووووووةرح  أيفند وووووو  رإ رين،نوووووو ني رعر ريفنووووووذأ ووووووك  وووووو  رعنيو نأدونان ر وووووو ريفووووووةري  أ  
ر.ر(5)((ي ،أ نتن  ر

رأنررةأرينووو -164 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر:أ نر نووور [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  

                                           
ر(.5112)اعغيرأبذرخغعخرر(1)
ر.حبيثرحسةر   لاشغر:رع أ (ر1163)ايفشحراعغيرغفر(3)
ر.اشغرحبيثر   لرغ يا:رع أ (ر3115)ايفشحراعغيرغفر(2)
ر(.5885)اعغيرأبذرخغعخرر(5)
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رغفو ش غت ر:ر))عنلنو  نر رانأ  م  ث   عغر   أ ن رر((أن أ ر.ر(1)غفأانذأتنريونعأ  

رأنررةأرينووور -166 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
ودنرانننر:ر))عنلنو  نر ريف سأ رخنينوذنغت  رر و ا ة ر نررةجنأبنأت رب  ا رغفأذنغف وب رر:ننوك  ا رر خنيأوذن عنخنيأوذن

ا رغفأانمأو ذم رر غفأا سنأر   ر ر.(3)((عنخنيأذن

رأنررةأرينووو -167 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
ووو  نر ووأرن  ووأري ر:ر))عنلن ُ  ريوووو رب وو  رعنررهللاةداووويفووةرتونعنو ووو نري وأاا وو  رغ ريوندونعنو ا ووو  رإ  ر نررعجوو  ررجأ

رغجلأنن وووو  ريووووذمرغفأ   نأيفنوووو  ر رينوووو أ ن يوأ نأر ر ن ووووبأ رب وووو  رين ن اووووأريفووووةرغفووووب  وووو ان رر((ف   ،  يونعأوووو  
أ رر.(2)ا  نان

ُ  ريننأوو  ر]رأ نربنووذأراونررةأرينوو -168 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
وعند انأ)) غينهللارغرن نون  رإ ر ن،أ غينهللارينون أأ  أر اأرتنبن رتنبن رغر يفن  رأن أ ك  :ررون نوأ نرر((ي ذن 

يفنً ووش رر: نأئ وو  ر ر  و وو  رَننأووة ريونذأ ووةأ يفنً ووش ر نث وو  ر))ر: نووأ نرر؟عنيف  عنفنأ وون أ  أرغ ثنووأق ررر بنوو أرأنيوأوود  أريونذأ
ووونينة رر  نا ثنووأق رغفس وو أ  ر وونأأ  أريفووةر  ووب عا ررع ررعنفن وننوأ أبنوو نريف  ووش رنة رعنفنرر ينووب عّ    أرغفأانان  ون أ
ةنررعر ر و و وووذب أ   ر ة رر: نأئ ووو  رررون نوووأ نرر ((غفأوووذناأ ُ  رعيفوووأرغفأوووذناأ رغ ر: نوووأ نرر؟يوووأرانل وووذ ن

يوأ نأرعن ن نغا  ن  رغفأانذأت ر)) رغفب  ر.ر(5)((ح ا 

                                           
ر.حبيثرحسةر   لرغ يااشغر:رع أ (ر3217)ايفشحراعغيرغفر(1)
ر.حبيثرحسةاشغر:رع أ (ر2558)ايفشحرعغفر -عاشغرفرم -ر(1426)اعغيرأبذرخغعخرر(3)
ر(.2665)اعغيرأبذرخغعخرر(2)
ر.(5317)راعغيرأبذرخغعخر(5)
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رأنررةأرينووو -161 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع رانل ووو نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رذ  
ريفنأرريفةرين أانةأر:ر))عنلنو  نر ون أ  رأن أانةأرب   .(1)((غجلأنن  نرفن  ررببرحلنأ ون أ  رعيفأرببرا جأ

رغبة ر -171 ررية  ا انأ]ي ان ن رب أجلأنأب  ن  ر:ر نأ نرر [ان   نرع ريننوأ وأر:ررون نأ نرر ن نةونننأري ان   يأرأنيو ان
رر  ر أن رغفن ر ُ  رإ ر  اأض  رالذ رغ ُ  رينون أ  رعنلنو  نرأ  أر نان نأم  :ررون نوأ نررر  ننوأ نو هللارغ
ر)) وووو نأيب  وووو أ  أرب لن أ مث  ريونرأر ووووذرر مث  رغف ووووش يةنريونو ووووذيونا  أرر مث  رغف ووووش يةنريونو ووووذيونا  أرر أ ع  

رر غفأأنش ن ر ون  رحنا  دن أ رغف  ج   رع ري سأ رغفر وأا ب رع ر  نأو  ن انبن وانب رعنينرأ دنرأ ر ري سأ
أو ووووذن  رانج وووو  رب ووووأيفأ نأنا رإ  نرر أنر ووووأ نرررَين ووووأرغفر وووو أ نأ  ر ن ينونوووو أأ  أرب أجلأنانأينوووو  رر انأف ثونا ان

إ ي أ   أرعنغفأر  أ ن نر ب رر عن يفوةرأنانغخنرر عاذريفةرغرانوبرأنبوأعنوب رر رإ رغفر  أ نأ نريفعرغفأذنغح 
وووو نرغجلأنن وووو  رر وووووومرغجلأنانأينوووو نر وووو ّ ًند   ررووووشفكرر حب أة ذحن ووووأقنتأ  رلن وووونند   رعنلن وووو  تأ  رحنسن يفووووةرلن

يف ة ر  .ر(3)((غفأا ؤأ

ووأب   -171 رجن ووأ]بووة رينةأووب رع ررينووةأ ا ان وو نرع ريننوأ رع رر [ان   ُ  رينون أوو  رأن  رانل ووذ ن  نووو هللارغ
أرإ غربنأقنرعإ غررانح  نرعرانج نار)):ر نأ نرعنلنو  نر دون نى نأ ا ر.ر(2)((هللاعإ غرغ وأدن نررغنأ

رأنررةأرينر -173 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ ر ر[ان   ن  ّ رغفن    ُ  رينون أ  رعنلنو  نرينة  أريفنو)):ر نوأ نر نو هللارغ
ُ نرر وو رع ر ووأر رينووشأ    عغرغ َنأو سا م ر ر ونووذأ ووأ نررريوووهللارينة وو ّ ا  أرإ ري ،نووو ذغجنونوو ن يووو ا ر ن

                                           
ر(.6575)اعغيرغفة،أاحرر(1)
ر.  ي ربأفرأم:رعغجلأب  .راشغرحبيثرحسةر   لرغ يا:رع أ ,ر(3164)ايفشحراعغيرغفر(3)
ر(.3176)راعغيرغفة،أاحر(2)
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رننرر ت  ناار بونا  أرعنإ  أ رننأقنرينش  ره رنإ  أ ر.(1)((أقنرغنرن ن

رأنررةأرينوو -172 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نرا رريب  رغ وو ن ُ  رينون أوو  ررع ررذ نرل ووانررض رعأوو ن ر:ر نووأ نرر [ان    نووو هللارغ
وووو  نر يوأ نأريفنوأع ذينووو  رر نرأنر:ر))يون  وووذ  رعنلن ُ  رعيفوووأرر  رإ رر  اوووأر ريفنوووأرريفنوأع وووذ  رر إ   رغفوووب  رغ ووو      أ
ر.ر(3)((  ري رعنينأ   رأعريف دونعنوّ رعنغ نر

رأنررةأرينووو -175 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نرا رريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
وووو  نر ُ  ررهللاينو وووف رغفن وووأانرانج ووو  ربأووور نر:ر))عنلن ووو ن  رغ رر يفوووةر نرأ وووا  يونع وووذخنرغفو ووو ن ر رحن
ُ  رعنرر غف   أق ر رغ ر.(2)((خ  نأ  رجنانن  نرع ر نأدنا ع رغ ةنأا ر رلنة    

رأنررةأرينوو -174 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نرا رريب  رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   ر: نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ريفةرينأا رل ً  نرينررةأريفنر)) رمث  ر ندنان  رأ جلأ  نريذمرغفأ   نأيفن  رب و ةجنأم  ر.(5)((ةري وأ  

وو نرر -176 رينأئ رن وو نرع ريننوأر]رينووةأ ووأان   رر: نأفنووضأر ر[ان رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   ر: نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ة أ  أريفنأررإ   رأنطأ نانر)) ة أ  أررخن   أرأنعأ عنإ   رر أن نوأد  أريفةر نسأ ر.ر(4)((يفةر نسأ

رأنررةأرينوووو -177 ُ  ريننأوووو  ر]رانر نريوأوووو نرا رريب  رغ وووو ن ر ر[ان    ّ رغفن وووو   ووووو  نرينووووة  ُ  رينون أوووو  رعنلن ر  نووووو هللارغ

                                           
ر.حس ارعيبغيف :رعيفعنرت  ا ر.رحسةر   لحبيثراشغر:رع أ (ر2281)ايفشحراعغيرغفر(1)
ر(.5113)عغبةريفأج ر.رحبيثرحسةرغ يااشغر:رع أ ر-عاشغرفرم -(ر3233)ايفشحراعغيرغفر(3)
ر.حبيثرحسةر   لاشغر:رع أ ر-عاشغرفرم -(ر1622)ايفشحرعغف(ر2118)راعغيرغفنسأئ ر(2)
ر.بيثرحسةحاشغر:رع أ ر-عاشغرفرم -(ر3651)ايفشحرعغف(ر2648)خغعخراعغيرأبذرر(5)
اووشغر:رع ووأ ر(1248)ايفووشحرعغفر(3127)رعغبووةريفأجوو ر(5551)رعغفنسووأئ ر(2438)خغعخراعغيرأبووذرر(4)

ر.عاشغرفرصرغفايفشحرعغبةريفأج .رحبيثرحسةر   ل
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ووأر  را ووغفو ر)):ر نووأ نرر  ري ووأنرغف،ووناريوووهللارغجلنووأبار ووأر أيووضرانبو ان دونان ر نون أ رر عنأنيأووضن عنأنيأووضن
وو وونان يوأدونانأرف إل لأ ووأر م ربن را عحنان ر ونةن أووضن وو ّ انأرعنيننعنأنرر عنأنيأووضن رأنيأونوو  رب س  ووأيأووضن ر ي  ند ان

رن رنعنأقنر ننأنن ًوأ رف ر ج   .ر(1)((رنأغأر  أ

ووو]رة ةووو نرحنررمّ رأ ررةأرينووو -178 وووأان   ان رر: نأفنوووضأر ر[ نرع ريننوأ رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
رينررةأريفنو:ر))عنلنو  نر وأرنصن ربونعأوبنانأرونوحن و  رعنأناأبنوع  ر ةو رغفم اأ ران نعنوأت  رحن  يفنو  رع رهللارأناأبنوع 

ر.(3)((هللارغفن أا رونرينر

ُ  ريننأو  ر]ر  رينوأنررةأرينو -171 رغ و ن ووو  نررع ررذ نرل وانررض رعأو ن ر:ر نوأ نرر [ان   ُ  رينون أو  رعنلن  نوو هللارغ
ر:ر))يون  ذ  ر رفوكريووهللايفنوأررإ ي وكنرر بوةرنخنمنرغأرينرر:ع ر نأ ن رغنرنو أت  تن   وذأ رعنانجن تن   رخنينوذأ
وووأ نريفنوووأرر ر ن رع رأ بنوووأب  رينننوووأ نرغفس وووانأق رمث  رغيوووأرر ر  وووكن ر  ي ذب وووكن بوووةرنخنمنرفوووذربونونانوووضأ

رفكرع رأ ر رغنرن أت  دوناأرن أتن   رغلأ رغرامرغيأرر بنأب  رب   و نغن  رفوذرأنتون أدنو   بوةرنخنمنرإ ي وكن
ر ر نرر ن نأينأرمث  رفن   دن   ريب  رب    نغ  نأريفناأر  ناارنن ًاأررت رأ  ن  ر.(2)((رنتون أد كن

ُ  ريننأوو  ر]ر  رينووأنررةأرينوو -181 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ق رإ رننأين  ر نأ نررأيفنر)) ر رنن أ ق رإ ربنغين  ر نأ نرررعيفأر غفأر  أع  ر.(5)((غحلأن نأق ر رنن أ

ووورةأرينووو -181 ُ  ريننأووو  ر]رن رعأرأنرربوووة ررغخ رب رنن رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن  نوووو هللارغ
                                           

ر(.2311)اعغيرأبذرخغعخرر(1)
ر-حووبيثرحسووةر وو  لرغ يووااووشغر:رع ووأ رعاووشغرفرموو  ر(538)ايفووشحرعغفر(1361)خغعخراعغيرأبووذرر(3)

ر(.1161)رعغبةريفأج 
ر.اأرع بااأي أانريفعيفنأرر:ع   غنرغرام.رحبيثرحسةرغ يااشغر:رع أ ر (2451)ايفشحراعغيرغفر(2)
ر(.5184)عغبةريفأج ر.رحبيثرحسةرغ يااشغر:رع أ ر-عاشغرفرم -(ر1175)ايفشحراعغيرغفر(5)



 67 

رتون  ذ نر)):ر نأ نر د اأرنأا رأن أ ررضنريأوأنرر  را وغفو رر:لن ّ ب رغ لأ رر ضنريأوأنرر  رإ فنو نرإ ر نررانيبّ  دنو    نون أ
رعنعنيأوب ننرونوأرينرينوأنرعنرر أرينةأب ننرينرأنرعنر وب نن ودن نعأض ريفنوأررهللاريناأ ريفوةرننو ّ رر غلأ يفنوأررأني وذ  رب وكن

رينون  رر  ننونعأض ر رر أنب ذق رفكرب ن عأاند كن يأ   رررنوأغأر  أرر عنأنب ذق رفوكرب وشن يوناأر و  ر نرر ي وإ ررنرب 
رإ ر ر نأهننأريف ر))ر: نأ نرر((يضنرأنرر  رغفش ي ذنن و  ررةنرعنيفنةأ يف  ريفوةريونذأ وأا ريف ذ  ناوأر وأررنانوأتن غفنو ان

وو ريف  ررونا ووذن وو ن رص أس  رغجلأنن وو  ر ةوو رأن أ وو   وور ةرأناأ ر نأهننووأريف  رعنرعنيفنووةأ أريف ووذ  ة ر  نوورذنرا ووةرغفو  أوو  
رغجلأنن   ر ريفةرأناأ   ري ،أة لنررونا ذن ر ة رأن أ ر.(1)((رنانأتن

ُ  ريننأو  رانر]ر  رينرأنررةأرينر -183 رغ و ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رغفن و   رر [   رب رعووأررلنر نرإ ررأقنرجوونر نوو هللارغ
ُ  ريننأ  ر] رانري ةوأخنرربوة ر رغ ررمث  رر رنلن ن نرر رنةجنأقنرِب  ةأو رعنبنيأض ر ر[ان   ن  نوو هللاررغفن و   ر نأ ن

ووووو  نر ري نأووووبن    ر))ر:ع رينون أوووو  رعنلن وووو نرطنعنووووأيفنأ   رر أئ ا ذ نرغف، وووورأنرأ نوووو ن ر غرنبوأوووو نغا ررعنأن ن
رينون أأ   ر ر.(3)((ئ أن  رغفأانننررعن نو ضأ

ُ  ريننأ  ر]ر  رينرأنررةأرينر -182 رغ ُ  رينون أ  رعنلنو  نرأن  رغفن    رر [ان   ن جنأا وب عغر)):ر نأ نر نو هللارغ
نند أ  أر أ  أرعنأنفأس  ر.(2)((غفأا رأ    بنرب لنيفأذنغف أ  أرعنأنيوأر س 

ُ  ريننأو  ر]رن رعأرأنررنربوة رعأرأنررةأرينو -185 رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نوو هللارع رينون أوو  رانل وذ  
رأني أيف أ  أريذمنررةأرإ   ريف ر:ر))عنلنو  نر ث   عغرينون  ريفةرغف، وننرر غجلأ ا عن  ررأنرأ ن   ر ا رر و رنلن أ

رر: نووأف ذغرونرر: نوأ نرر((.تنأ  أريفنعأ  ع نو  رينونوو  ر نوونر  رإ ررنو رتو عأوو نم  ُ  رعن ن أو ن رغ يوأرانل ووذ ن
رعنر ر))ر: نووأ نرر.بنو  ووضنرر:يون  ذف ووذ نرر: نووأ نرر؟برأنانيفأووضنر نوو نوونتو ننأرينون أووكن ُ نرتونةنووأاننن إ   رغ

                                           
ر(.6216)اعغيرغفة،أاحرر(1)
ر(.2845)اعغيرأبذرخغعخرر(3)
ر(.3415)اعغيرأبذرخغعخرر(2)
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رحن  منرينر  .(1)((يو ا رهللارع رو رأنجأسنأخنرغرنيأة  نأق ر نررم راأرهللارغرنرونرعنتونعنأ ن

ُ  رينر]ر ّ رو رينررةأرينر -184 رغ ودنأنضأر اأرغفس ونونرأن  ررنأط ان نرينر ر[نأ  ران   ن تونوأ نوهللاريفوةريفنوأررمرغنأ
ووة ر ووهللارن  ووأرتن أ ن ووأر غف  حن رع رررونةونونانان ووو  نرأن  رانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن نرأ ر نووو هللارغ ر ب سنوو أ رره 
وولنف   ر نأخ يفاووأ وو  رر رنلنتوندأوو  رتنسأ وو نرر رووو رتو ذنغر  أ رف عنأئ رن ووأقنرر رنووشن ن نتأ ُ  رغفنوو ررنةجن  نووو هللارغ

ر فوكرينأئ رنو  رينون أ  رعنلنو  نر عنننأر فنو  رررنشن ن نتأ ننأرر رنلنتنأينوأرع وبرخن نوأننوأريفن نوأج  ةوأ رنوشنان
ووأ)):ررون نووأ نررف نون  ووذمنر رر((يوووهللاريفنأنأي أ ان ووا  ا ححن ربونوو أخنر نبنيفن أوو  ريوووهللار نووبأ ووبأت  ر.عنجن
وأريووهللار نو أ رن  وأرلنو)):ررون نأ نر نرر.لنفأد انأي رأ رأنخ ف أ ان عنأ انأررنأنو ّ  مت نأريفن نوأج  غرإ غرأن نوشأ

ُ نرأناأبونعاوأرعناننا ووبنر غراننااووأرعناننر غ ركنرف وو نرر  رإ ررنوور ا وبنرأرعناننااوواننعنلنوةّ  نأرر ا ووبنرعنغ أنوبن
رفنأ انأرن  أرلنلنفأد انأي ر  .ر(3)(( ن وأ  

ُ  ريننأو  ر]أيفضرغف، رربة ررةأخانري ررةأرينر -186 رغ و ن ر ر[ان    ّ رغفن و   ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرينوة   نوو هللارغ
وورةأريفنوو)):ر نووأ نر ووبني ر نر:ررون نووأ نررغفو  أوو  ررةنرتونعنووأا ريف  فووو رفنوو  ررننوو  يكنر نررإ فنوو نرإ رعرعنحأ

ووب رعنر رعنفنوو  رغحلأناأ ق ر نووب ي  رر ّ رهللار  ووونووينررذنرا ووغفأا وأووك  ُ  رع رر ننوو أ ووب رُ   رعنل ووةأ نأ نرغ غحلأناأ
ُ  رإ ر رع ر و وذ انرإ رب وأ ةونو  رع رحنوذأ ن ُ  رأن أ ررغغأر و أرر  را وغفو رر: نوأ نررمث  رر فن نرإ رعرعنغ ر ب 

د ةج  انر رر فن  ررأعرخنينأرغلأ ر ننرنإ  أ رر.(2)((ت   رتونذن  لنرعن نو هللار  ة ونضأ

رغبة ر -187 وأ]رينة أن ررية  ا ان و نرع ريننوأ ر ر[ان    ّ رغفن و   ُ  رينوة  :ر نوأ نررينون أو  رعنلنوو  نر نوو هللارغ
ووووووأنرغف  عنووووووأم ر)) رعنلن وووووو  رتوننأووووووو    أروندون أوووووو  رعنرر غفأةون ن ن وووووور نررنأ و ووووووذغريفووووووةرحن رةأرتنوووووولأ  و ذغريف 

                                           
ر(.1626)رعغبةريفأج (ر1275)رعغفنسأئ ر-عاشغرفرم –(ر1421)خغعخريرأبذراعغر(1)
رر(.3737)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر2112)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.1145)اعغيرغفة،أاحرر(2)
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 .(1)((عنلن    ر

ُ  ريننأ  ر]رخ ر نر  رربة ررأ نرانر أرونرل ررةأرينر -188 رغ ّ رعرغفن ويفنررأفسأارجنررض رنأر  ر:ر نأ نرر [ان   ن  نوو هللارر  
وووووو  نر ُ  رينون أووووو  رعنلن ووووودنة أ  رعنانج ووووونرغ رينسأ ا ووووو  رر    رعنجأ وووووب ُه نأرغ أنووووو   رر رنلنحن وووووضأ عنغيوأدونرن،ن

وووو  نررغفن ووو   رررون نوووأ نرر أنعأخنغج ووو  ر ووو ارفوووذر نأهننوووأر))ر: نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن إ ررنيأونووو  ر نو ان
رين  رينو ر: نوأ نررذفنور  ن وب ريفنوأرر نانان ر نانوان ُ  ريفوةرغفر و أ نأ   ر(( ن وب رأريفنورأني وذ  رب وأ
ووو  نرغفن وو   ررإ  رر:فنوو  رررون نووأف ذغ ُ  رينون أوو  رعنلن ُ  ريفووةرغفر وو أ نأ  رر: نووأ نر نووو هللارغ رتونعنووذ  أرب ووأ
رج ن ذ  ر:ررون نأ نر  .(3)!؟عنان أريب 

وورمّ رأ ررةأرينوو -181 ووأ]را نرونرلن ان وو نرع ريننوأ ّ رغفن وور  رعأربنر ر[ان   ووو  نرر   ُ  رينون أوو  رعنلن ر: نأفنووضأر نووو هللارغ
ُ  رينون أ  رعنلنوو  نررع ررذ  رول رانررصنروغلد   ونو اررنو ياوأ نو هللارغ ُ  ر:ر))يون  وذ  ررفن وأ ر ل وةأ نأ نرغ

رعريفوووةرغءأنوووونغئ ة ر ِن رر يفنوووأ نغرأنيوأوووون ن ريفوووةرغفأر ووو رر عنيفنوووأ نغرأ يأوووو  ن ان يفوووةري وووذ  ص ر نوووذنغح 
ر ووو  ر-غحلأ ةج ووو نغت  ري ،نووووّ بنرر-ي   يوووب رأنبأعنغجن ووو أ يوأ نأرينأا ينووو  ر رررا ن رر ف أن ووو ن  ر رغفوووب   نأل 

 .(2)((غآل   نا ر

ريفنأف ك ر -111 ربأة  رأنين   ُ  ريننأو  ر]رينةأ رغ و ن وأ نررر: نوأ نرر [ان   رغرنيأ،نوأا رب وأنر ن ثونو ن و نرأن أ ذرطنوأ ن
أوو  ررب أفأانب يننوو  ريفنووأ ار ْن ووأقنرر يفووةر رأنيفأذنغف وو  رإف وو ربون وأ  حن ووا  ة ون نرر ع ووأ رأنحن وودون أ ريف سأ أينووضأ عن ن

ب رغ ُ  رر فأانسأةج  ُ  رينون أ  رعنلنوو  نرع أ رالذ رغ ريفوةريفنوأق ر نو هللارغ و نن  ينوبأ  و انأرعنينرأ
                                           

يفأجووو رعغبوووةر,ر-حوووبيثرحسوووةر ووو  لاوووشغر:رع وووأ -(ر1814)ايفوووشحرعغف,ر(2773)خغعخربوووذرأاعغيرر(1)
ر(.2377)

ر(.3611)عيفسو رر-فرم رعاشغ–(ر2383)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.7161)اعغيرغفة،أاحرر(2)
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رر ر اوووأرطن ّ وووا ر وووونررونرر:أنينووو  ر نوووأ ن راوووشيرغآلا  رتونننوووأف ذغرغفأووو   ر﴿ر:ينووو  رأرأ يأو فنوووضأ ررفنوووةأ وووا  حن
ووو نرإ رب وووأنررأمنر نووور﴾تو نأر   وووذغرن  وووأرحت  ة وووذ نر ُ  ررذ  رل ووورانر نرذرطنوأ ن وووو  نررغ ُ  رينون أووو  رعنلن  نوووو هللارغ

ُ  رينوو:ررون نووأ نر رغ رعنتونعنووأ نرر أرانل ووذ ن ُ نرتونةنووأاننن رتونننووأف ذغرغفأوو   ر﴿ر:يون  ووذ  ررإ   رغ ررفنووةأ ووا  حن
ووأقنرر﴾تو نأر   ووذغرن  ووأرحت  ة ووذ نر رإبربون وأ  حن رأنيفأووذنغب  ووا  ووأر نووبن ن  رُ   رأناأج ووذرر عنإ   رأنحن إ يو ان عن

ُ  ر رغ ووأري نأووبن ووأرعن   أ نان رعر ب   ان رأنانغنن ُ  رحن أووث  رغ أريووأرانل ووذ ن رر: نووأ نرر رن نووعأان رون نووأ ن
ر رانغب ول رر بن  ر))ر: نو هللارع رينون أ  رعنلنو  نرع رانل ذ   رانغب ول رركنرف و نرر  فكريفنوأ   ر يفنوأ  

وأر  و وأوضيفنأررض رعأر ن رربأر نرعنر رَتنأعنونان رأنانىرأن أ إ ّ   و نرررون نوأ نرر(( رغرن وأو نب بنررعن ر:أبوذرطنوأ ن
ُ  ر رغ ريناّ   رر أنروأعن  ريأرانل ذ ن رون نسنانانأرأبذرطنوأ ن نر رأن نأا ب   رعنبن  

 .ر(1)

رأنررةأرينووو -111 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
دنن ة ذغرغفس ةأر)) ُ  رعيفوأرا وة رر:ذغأف ر نرر((عنرغفأا ذب  نأت رغجأ رغ ر))ر: نوأ نرر؟يأرانل ذ ن و أن  غفرّ 

ُ  ر و أ  رر ب وأ رغفو رحنو  منرعرإ رب ووأحلأن ّ رر عنغفسّ  و  رغف ّ بنوأر عن وندأو  رغفوونو رأ   وو  رر عنأن أ عنأن أ
رغفأ ند وووووو   ر وووووو  رر يفنووووووأ   ريووووووذمرغفو حأ رغفأا  أ،نوووووور عنغفدو ووووووذنبّ  رغفأرعن نووووووشأ   رننأت  ننووووووأت  يف  ا ؤأ

ر.ر(3)((ت رغفأانأر ننر

رغبوة ر -113 ووأ]رينة ووأن رريوة  ا ان و نرع ريننوأ ر ر[ان    ّ رغفن وو   ُ  رينون أوو  رعنلنوو  نرينوة  ر اووأر نوو هللارغ
رمث  ربونووب نر)):ر نووأ نررعجوو ريوو عحريووةرابوو ريووو رعنغفس وو ّ ًنأت  ووننأت  رغحلأنسن ُ نر ندنووان إ   رغ

وونن  رروور  فوك نسن وو  رحب  ران ووةأ ووأرعرنان ووأر ندنةونان وونن ار نأيف ونوو ارفنوو  رر ريونعأانوأان رر ي نأوبني رحنسن رنووإ  أ

                                           
ر(.118)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(3761)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر(.81)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر3767)غفة،أاحراعغيرر(3)
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رفن  رر ندنةونانأرعرر اذران  ر أرعياواأ وعأ   رإ رلوةعاأئ ر   رحنسنوننأت  و ن ي نأوبني رينرأ
ر نث  نا ر وأر إ رأن أعنأ   و ّ ًن  رروو ريونعأانوأان رانو  رب سن وفنو  رر ندنةونانوأرعرر عنيفنةأ نن ارري نأوبني رحنسن

راذران  ر أررونعنا ونانأر ندنةونانأرعر  نأيف ون ار اارفن  رررنإ  أ بن  .ر(1)((لن ّ ًن ارعنغح 

ووو نر -112 رينأئ رن وووأ]رينوووةأ ان ووو نرع ريننوأ رر: نأفنوووضأر ر[ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أوووو  رانل وووذ  
وووو  نر ريفوووةرغفأر  أووو نا ر)):رعنلن ووو   رغفر وووأا ن رر:ينرأ إ يأرنوووأق رغفوّ رر  نوووص  وووذنغن رر  أ نووو  رعن ر عنغفسّ 

ووأق ر رغفأان د نأرنووأ   رغرنتأرنووأا رر عنغلأ وو نغج   رر عن نووص  وو  رغفأةون ب ووأ رر عنغنسأ رغر  عنحنوأوو  رر عنيوندأوو  
ووأق رر غفأعنأينوو  ر رغفأان رر ((عنغيأد  نووأص  رر:ب  يووأ نووأ ن ووعنا ر نووأ ن وو نانرإ رر:يف ،أ رغفأعنأن  وو ض  عنينس 

رتنأ ذ نرغفأان أان ن نر ر.ر(3)أن أ

رغبووة ر -115 ووريووة  ري ان ووأ] ن ا ان وو نرع ريننوأ رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن  نووو هللارع رينون أوو  رانل ووذ  
ث   عغرغفأأنونر نر:ر))عنلنو  نر ُ  رت أأ و  رغ ثوأو نانرغفأأنونررروإ  رر منرب انو أ ر   أ ُ  ر ن و  رغ رب انو أ ر   أ م 

ا رف وأ نوأا ر ذن ُ  رغفأ نوأريف ررأن رفن رعنإ   رأنبوأعنبنرغر  نسأ رغف ألةرغ ر.(2)(( ا 

رغبوة رر -114 ررية  وأ]ي انو ن ا ان و نرع ريننوأ ر ر[ان    ّ رغفن و   ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرينوة  :ر نوأ نر نوو هللارغ
رعنغفأع انأيفن  ر)) بنغا رعنغفأ نا  ص  ر رغر  ةنأ   ريفناأر غر لأ يوننأم و  ر نررقنر   نننرنن ًاأرريفةرجن  

 .(5)((غفأ   نأيفن  ررمنرذأرعرإف  ريونر

                                           
ر(.121)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(6511)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر. أبعرعيفرأ واأر واأي  برغر:رغ لدنةجأق رعغف غج :ر رعغيد أصرغاأق(361)راعغيريفسو ر(3)
ر.حبيثرحسةرغ يااشغر:ر رع أ (3511)ايفشحراعغيرغفر(2)
ر(.2476)عغبةريفأج رر-عاشغرفرم –(ر4225)نسأئ ر رعغف(5115)خغعخراعغيرأبذرر(5)
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رأنررةأرينووو -116 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
ووووو  نر رطن ّ ووووا ررةأريفنوووو:ر))عنلن ووووا  رمتنأوووو نا ريفووووةر نسأ رب عنووووبأ   ةنوووو  رع رر نرعنرر تن،نووووب  ن رإ  رريون أ
وووأرب  نا  ن ووو  رر غف   ّ وووانر ُ نريوندون نةو و ان ووور عنإ   رغ ووواأر نرة رأح ر،نوووأرف رمث  ريو  نبّ  ان رأنران وووأريو ووو نيبّ   ر  رب رحن
رر رونو ذ ي ر ر.ر(1)((تنأ ذ نريف ثأ نرغجلأنةن  رحنا 

ويفنرربوة ررع ررب رةأوينررةأرينر -117 ُ  ريننأو  ر]رذخ رع رسأ رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نوو هللارع رانل وذ  
رب   ررنأ ن  ررنلنيوأونهننأرب أفن ورةأريفنر:ر))ينون أ  رعنلنو  نر ر نأريونونفنضأ رر ت سنوب ررنأ وند و  ررأن  ريونونفنوضأ عنيفنوةأ

رع ر ك  ُ  ررون  ذن  رأعرنج   رفن  ررب   ررنأ ن  ررنلنيوأونهننأرب أ رينأج     .(3)((ب   بأ  

رأنررةأرينر -118 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع رر [ان   ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر نوو هللارغ
غا ي رررصنأننعأر )) بن ريوناأ  بنر نرنةن  ر رج  برريفوأر:أبوذرا  نيوأو نانرريون  وذ  ررمث  رر((جنأا رجنأاني رأن أ

نرأربونرععررناأيف بن ر  نرر؟أنانغ   أريناأريف عأ    بنر دنأر أ  أرربأ  .ر(2)أن أ

رأنررةأرينر -111 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نرا رريب  رغ رع رر [ان   ن ُ  رينون أوأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر  رعنلنوو  نر نوو هللارغ
رأنحنوب    أرإ رونريونعأ  ب رغفر  أ نأ  رينر)) ري  نوب رانونرينوأمنررذنرغرا و نرهللار نأر  نو  رانأأن  ررر بن ين أو  ن 

ا ر رفن أ  رطنذ ي  ررنأاأ  بأرر:    ري  أبن وبنا رررنإ   رر ينون أكن ري  أ ُ نرغَنأنو وضأ دون وأ نصنررش  رغ ر غلأ
ووبنر ري  أ رتونذن  وولنرغَنأنو ووضأ ووبنا رر ا ررنووإ  أ ري  أ ر وووهللارغَنأنو ووضأ رر رنووإ  أ وو  اأرطن ّ ووان ووةنلنرينر  رنلن أ

ر نسأننرأنررعنإ   رر غفنو رأ  ر رغفنو رأ    ر.(5)(( نر أةنلنر نة  ثن

                                           
ر(.1115)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر1511)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر.حبيثرحسةر   لرغ ياراشغ:رع أ ر-عاشغرفرم -(ر3236) رعغفايفشحر(1654)اعغيرأبذرخغعخرر(3)
ر(.1611)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(3562)غفة،أاحراعغيرر(2)
ر(.776)رعيفسو ر-عاشغرفرم –ر(1153)غفة،أاحراعغيرر(5)
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رغبووة ر -311 ووأ]رينة ووأن رريووة  ا ان وو نرع ريننوأ ووأ نر:ر نووأ نرر [ان   ُ  رينون أوو  ررذ رع رل ووانر ن  نووو هللارغ
ووو  نر رغفأرعنلن رغفو  نووأب  و وو  رينة  ووض  ووأقار نررا دندنأب عنوو نرطنأع ياووأرعنأناأ ووعنرر  ن ووب ع نرينرن ررأ نر ن ثونوو   أن أ

رغفر ع   ر ون ر.ر(1)  ةأو ا  أر  ةوأ

وأ]عر  راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -311 ا ان رر: نوأ نرر [ان   نرع ريننوأ رع ر نوأ ن  نوو هللارع رانل وذ  
ووو  نر رغاأ ن ووذغريفنوور  أنة رغفوو  ررغف  غ   ووذ نريونوو أ ن ا   ر)):رينون أوو  رعنلن يونوو أ نأأ  أررم راأررغرنرةر  

ررةأريفنوو وور رغفس ووانأق ر   نن  ريف  رعن نووونانأرعن نووون  رعر ة أنرغفوو  ررةنرغفوو  ح   رن ووةجأ ووةأ رر رنان عنيفنووةأ
ر.ر(3)(( ن نعنانأر ن نعن  رع

ُ  ريننأوو  ر]رانربنريأوو نربو ررةأرينوو -313 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرر نووو هللارع رانل ووذ   :رينون أوو  رعنلن
رإ ر:ررون نأ نررحنون نررةأريفنر)) وننرةرغر رربن  حق ريف رّ   وأ نرررررنوإ  أرر م رلأ ر نر ن ر  نوأ نررأانو نأ  باوأررونا وذن
عنرإ رغر ر نأ نرررعنإ  أر ريون أج  رلنأف ااألأننر نأخ  اأررونونةأ ر.(2)((م 

وووأ]رعووو أ ريبريف رأنرربوووة رري ةووو نرربنوووض ررذم رث ووووأر  رررمّ رأ ررةأرينووو -312 ان ووو نرع ريننوأ ووويو رأنر ر[ان   رضأرعنوووأر ن ران
ُ  رينون أ  رعنلنو  نررع ررذ نرل رانر رغفوشحري ،أوو ل ر)):ريون  ذ  ررذنرا رعنر نو هللارغ ف  رغفأأنش غن 

ر ن وأ اغرعنرر أن رببرغفن ر ر.ر(5)(( ن وأ اغر ناي رعنيون  ذ  

ُ  ريننأو  ر]ا رغجل ررأفب ر نرربة ررب ريأربنررةأرينر -315 رغ رر: نوأ نرر [ان   ن رع ر نوأ ن و هللارع ر نوانل وذ  
                                           

ر.(2257)يفأج رعغبةر.راشغرحبيثرحسةر   ل:رع أ ر-عاشغرفرم -(ر3261)ايفشحراعغيرغفر(1)
 راشغرحبيثرحسةر   ل:رع أ ,رشح رعاشغرفرصرغفايف(1135) رعغفايفشحر(5151)اعغيرأبذرخغعخرر(3)

نن  ر.ي ع رغفرةج رغاردةأ :رعغفر ةجأ
ر(.3111)عغبةريفأج ر(ر2773)نسأئ رعغفر-عاشغرفرم -(ر2348)خغعخراعغيرأبذرر(2)
ر.عاشغرفرم (ر3614)رعيفسو ر(3613)غفة،أاحراعغيرر(5)
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ووو  نر ر نووأئ ااأرةأريفنوو:ر))ينون أوو  رعنلن ووأ نرفنوو  ررررن  وو ن وو  ي رغوو رأني وو  ر ن ثأوو  رأنجأ وو نرريف  ريف  رةأريونوونوأ  ص 
رن ًأار ر.(1)((أنجأ  رغف، أئ   

ووربووة ررع ررةووب رينررةأرينوو -314 ووأ]ر نري ان ا ان وو نرع ريننوأ ووأ نررر  ري ووأنر ر[ان   رإ غرأنانغخنرريون  ووذ  ر ن ف و  ج وو  
ر اأرخأ  رغ رر:لنرن اغ رأ عنخّ يأكن ُ  ر نأ نررريف  ّ  ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرالذ رغ ر يو ذنخّ ي ننوأ نو هللارغ
رعن نذنغت   نرينانو كنر))ر:ذ   ر ونررونر رعنأنيفنأيوندنكن ُ نرخ يننكن خ ق رغ دونذأ  .(3)((أنلأ

ُ  ريننأ  ر]رأفب ر نرربةنرريبنربنرر  رأنررع ب رلنرربة ررب س  ررةأرينر -316 رغ رأنرر نرإ ررو  رلنواأر رأنر[ان   ن ريب  و أ   رج ان
وو وولنف   ريفنووأ نغر ن  وورعنرينسأ ُ  ررذ  رل ووةرانريف  ووو  نرغ ُ  رينون أوو  رعنلن ووأاّ ربووبرينووبنح ر نووو هللارغ ر رغفأان

وو أ  رررون نووأ نرر.غفأا ،نوووّ   رر:أبووذرج ان رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   رذأرفنوو:ر)) نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
نريونعأون  رغفأانأا ربونر رأناأبنع بنر ن وأ اغر   رونر،نوّ  ريفنأ نغرينرغفأا ررينبنح رربأ رين   ن وفنو  ررفنأنأ نرأن أ ةريف 

ربونوو رصن و   نرأن أ يأوو  رربأ رر ((ينبن وواأ اغرر:أنخأا حرأن نووأ نر نرر:أبووذرغفن  أو  ر نووأ ن يفاووأرأعرنن أناأبنع ووبنريونذأ
 .ر(2)أعرلننن ار

رأنررةأرينووو -317 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نر نوووينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نرو هللارغ
وووهللارأنر)) وووأنيفنوووأرَينأرن وووهللارأنرأنر-ر أر  رب رحن وووعرأ رَينأرن رر-   رب رحن رأن أ يفنوووأم  ووو  ر ةووو رغر  إ غرانرنوووعنرانأألن

نأا رأعر نأعن نرر نأعن نرع ر ر   نأا ررانأألن  رانأأنن ر.ر(5)((؟عر  ذانتن  ر  ذانانر  

                                           
ر.حبيثرحسةر   ل:رع أ ر-عاشغرفرم –(ر817)ايفشحرعغف(ر1756)يفأج راعغيرغبةرر(1)
ر.حبيثرحسةر   لرغ يااشغر:ر أ  رعر(2552)راعغيرغفايفشحر(3)
ر(.417)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر411)غفة،أاحراعغيرر(2)
ر(.537)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر611)غفة،أاحراعغيرر(5)
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ُ  ر]رجنبن رربة رر انر ن ررةأرينر -318 رغ رر: نأ نرر [ريننأ  ران   ن رع ر نأ ن  نوو هللارع رينون أو  رانل ذ  
ُ  ر:ر))عنلنو  نر  .(1)((ب أفن أا رر نرعنرر ب ان نة   رر نرعنرر  رتننينن ذغرب ونعأنن  رغ

ووأ ررةأرينوو -311 ووأ]ريووب ربنرربووة رر نرأيفنرلن ا ان وو نرع ريننوأ ُ  ررع ررذ  رل ووانررض رعأوو ن ر:ر نووأ نرر [ان    نووو هللارغ
ووو  نررينون أوو  ر ريووذمرغفأ   نأيفنووو  ررون و وأ نووهللار رغفن ووأا ر)):ريون  ووذ  رعنلن ف   رر   نوووأق رب أف  ج وو   روندوننأوووبن

ووأي رر أن وأدنأب وو  ر رغفن ووأا ر ووأا رب  نحن وو  رغفن ووأا رينرر رون نووب عا ر اووأرينووب عا رغحلأ ان ووع رأناأ دنا  ر وو  رونررون نةجأ
رر نر:رون ون  ذف ذ نر ر  نأوضنرر؟ننولأي كنريفنأرر   رأنحأ أينوأريوةررأنفنو أ ن ان رعنتوننوأ تنلأيف   ينوأرب وأفأانعأ  ع  
ووو  ر رعنررنوووض ر  رر: نوووأ نرر؟غفأا نأأن وووأ   أرينووور نرنيف ووو     أرب وووأفأانعأ  ع   ووو  رنت  ووو  رعنأنيوأان ةرغفأا نأأن
نت    ر  .ر(3)((عن

وورةأرينوو -311 رأنرربووة ررعب رلن ُ  ريننأوو  ر]ر ووأص ررعنريب  رغ وو ن  نووو هللاررع ررذ نرل ووانررض رعأوو ن ر:ر نووأ نرر [ان  
ُ  رينونر رغفأان   رغءأنر   ر:ر))يون  ذ  ر أ  رعنلنو  نرغ رغفد      رغفأعنةأبن ُ نر   ا  ر.ر(2)((إ   رغ

ُ  ريننأو  ر]رب رعأرلنوربة رر  راأرلنررةأرينر -311 رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نوو هللارع رينون أو  رانل وذ  
ووو  نر ر نررغاندووأ ))ر:عنلن ووأرتو وو نخ غ  رأنر-تو وو نخ غ   غق رري نأووبنرغفووب ينأق رر-عر ونو ان عني نأووبنرر غفنّ ووبن
ر.(5)((يو وأ    ربونعأ  ا  أربونعأ اأربنرح رر غفأةنلأن ر

ُ  ريننأوو  ر]غفاأيفووبحرغف،وو أيبررخغيوو نرعنرربووة رر  ر،أر نوورةأرينوو -313 رغ وو ن رع رر [ان   أن  رانل ووذ ن

                                           
ر.حبيثرحسةر   ل:رع أ ر-عاشغرفرم –(ر1176)ايفشحرعغف(ر5116)خغعخراعغيرأبذرر(1)
ر.تس أرأيفعأؤي:رعيفعنرتنبف رأ دأب (ر3181)رعيفسو ر-م عاشغرفر–ر(2367)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر(.3164)اعغيريفسو رر(2)
ر(.3451)اعغيرأبذرخغعخرر(5)
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وووو  نر ُ  رينون أووو  رعنلن ر رب أ ذرر  را وووفو رغ)):ر نوووأ نر نوووو هللارغ رر يف ووو   وووأبنوووأا نأ ع وووأ رإ غرر((ا ان
وووأا ر رغفنو ان وووأربونعنوووثونا  أر رأنع    ووو  ي  ارأعرجن أرا رلن ر تنوووأج  اغرع وووأ ر نووو،أ  رانج ووونارر بونعنوووثن

ريفنأف   ررأ نر نرعنر ثو  ن رغفنو انأا ررنلناوأ نىرعن ن نأانتن  ريفةرأنع    رَت  عنث   .(1)يونةوأ

ُ  ريننأوو  ر]رجةو  رربووة ررعووأ  ريف ررةأرينو -312 رغ وو ن رغفنوو رأرانرينووب نووأرأنر:ر نوأ نرر [ان   ُ  رخ يو    نووو هللارغ
ووو  نر ننوو  رإ  رينون أوو  رعنلن رعنبون وأ وو  رر وو ا رنرفوو  ربون أوو   ر: و وأووضر((يووأريف عنووأ  ر)):ررون نووأ نررغف  حأ

يأكنر ُ  رعنلنوعأبن رغ ريأرانل وذ ن ر: و وأوض رر((يوأريف عنوأ  ر))ر: نوأ نررمث  رر مث  رلنوأانرلنوأين ارر فنةو  أكن
ووعأبنر ُ  رعنلن رغ رانل ووذ ن ووأين ارر.يأكنرفنةو  أوكن ووأانرلن ةنوو  ر))ر: نوأ نررمث  رر مث  رلن ر((يووأريف عنووأ  ربووةرجن

يأكنرر: و وأووض ر ووعأبن ُ  رعنلن رغ رانل ووذ ن ا ح))ر: نووأ نرر فنةو  أووكن ُ  رينريفنووأرراوو رتنووبأ وو  رغ هللارونووحن
ُ  رينر)ر: نوأ نرر.أنيأونو  ررعنانل وذف   رعرر: و وأض رر((؟ي ةنأخ ي ر ريونعأة وب رونوحنو  رغ عي رهللاري ةنوأخ ي رأن أ

ر: و وأوض رر((يأريف عنأ  ربوةرجنةنو  ر))ر: نأ نررمث  رر مث  رلنأانرلنأين ارر ((نن ًاأرع ري رأ    ذغرب   ر
يأكنر ُ  رعنلنعأبن رغ رانل ذ ن ا ح))ر: نوأ نرر.فنةو  أكن ُ  رإ غريفنوأرراو رتنوبأ حنو  رغفأع ةنوأخ ريووهللارغ

ووو  رغفأع ةنوووأخ رينر))ر: نوووأ نرر.عرعنانل وووذف   رأنيأونووو  رر: و وأوووض رر((؟رونعنو وووذي ر ُ  رأن أرونوووحن  نررهللارغ
بونا  أر  .ر(3)((يو عنشّ 

رأنررةأرينوو -315 ُ  ريننأوو  ر]رانر نريوأوو نررا ريب  رغ وو ن رع رر [ان   ووو  نرأن  رانل ووذ ن ُ  رينون أوو  رعنلن هللارتنووأنر نووو هللارغ
ةو وو نانر يف ن بنرغفس ووننر)):ررون نووأ نررغفأان أ ريف ووؤأ م  إ ي ووأر م رينونوو أأ  أرخنغانر ونووذأ ووأرعن قنرعرب أ وو أرإ رنن
ذنغيونننووأر  ح   ووذ نر رأني ووأر ووبرانأنيوأننووأرإ  أ ووفنرعنرأنرر:ذغأف ر نوور((عنخ خأت  رننرسأ ريووأرانل ووذ ن ذنغينووكن أرإ  أ

                                           
حوووبيثر:رع وووأ (ر1313)ايفوووشحرعغف(ر3326)رعغبوووةريفأجووو ر-عاوووشغرفرمووو –(ر3616)خغعخراعغيرأبوووذرر(1)

ر.حسة
ر(.21)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر4167)غفة،أاحراعغيرر(3)
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ُ  ر ر))ر: نووأ نرر؟غ وو نأيب  ذنغيو ننووأرغف ووش يةنر رينوولأت ذغربونعأووب رر أنيوأوود  أرأن أ ررر:رون نووأف ذغر((عنإ  أ  ن أوو ن
ربونعأووب ريفووةرأ يف د وو ريفووةر رينوولأت  ُ  رتونعأوو     رغ ريووأرانل ووذ ن رفووذرأن  ر)):ررون نووأ نرر؟كن أنانأنيأووضن

و  رفنو  ررانج ونار ربو اأ و   رخ اأ ر ن أو   و نحأ ونوو  رر نرأنرر  ن أو  رغ و ار  نةج ونو  ربوبرتناأ ر ن وأ ر((؟يونعأو    
ُ  رر:ذغأف ر نوو رغ ر رنووإ يو ا  أرينوولأت ذ نرغ وو  غر  نةج و ووبنريفووةرغفأذ   ووذق ر))ر: نووأ نرر.بونونووهللاريووأرانل ووذ ن
م رونوأررون نط ا  أرينرينرأنرعنر غخ رغفأةنع و  رر نرأنرر هللارغحلأنوذأ و ر اوأري وشن ريوةرحنذأ   غخن  را جنوأ   فن  وشن

ل و أ اأرر:رنولن  ذ  رر.إ يو ا و أر وبربنوب ف ذغربونعأوبنننرر:رون و  نوأ  رر انو و  رر نرأنرر:أ ينأخ يا  أرر غف  أ  ر
ر.ر(1)((ل  أ اأ

ر -314 ر]رينأئ رن نرينةأ ُ  ران   ن أرغ ان ُ  ررذ  رل وم رانر نن نأ نرررر:أفنضأر نر ر[يننوأ ُ  رينون أو  رغ  نوو هللارغ
عن  رر ننيفاأررن،أنارعنلنو  نرر  .(3)يونرأانا   ر    ريفةر ن 

ووو نر -316 رينأئ رن ر]رينوووةأ ووو ن ُ  ران   وووأرغ ان رر: نأفنوووضأر ر[يننوأ رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
ُ  رتونعنأ نرر    ر ررونوأ نشأر  رب رحنرغرأن ن نرأنر نرإ ر:ر))عنلنو  نر رغلأ نرررنإ  أرر غلأ نرغ رينشأ   ن رأن أ ينس  ن

ر رأنع ف   ررونوأ ون   أر ُ  رتونعنأ ن ن   ني رر:غ ُ  رأنع فن  رعن رغ ر.(2)((ب سأ  

ُ  ريننأوو  ر]رغف،ووأيفض رربووة ررةووأخانري ررةأرينوو -317 رغ وو ن وو- ر[ان   ااغريفووعررةأريف  ووا ب عغربنووبأ غف ووش يةنرنن
ُ  ر ووو  نرر نووو هللارع رالووذ رغ ونوو نرر ينون أوو  رعنلن أب   رفن وأ وو ن رأن أ ووةأ رر -غفأعن نةنوو  رعنيف  أن  رانل ووذ ن

ووو  نرع ر ُ  رينون أوو  رعنلن ر نووو هللارغ وو- نووأ ن فنوو  ري ،نووأبن  ريف  أب   رعنحنذأ وو ن غر:ر))-ةرأن أ تونعنووأفنذأ
                                           

ر.غفسأب رعغاد بم:رعغفرَ (ر351)عغفورصرف ررعيفسو ر(3267)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر(.5821)اعغيرأبذرخغعخرر(3)
حبيثراشغر:ر رع أ (1848)ايفشحرعغف(ر2365)يفأج رعغبةرر-عاشغرفرم –(ر2767)خغعخراعغيرأبذرر(2)

ر.حسةر   ل
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ريوووهللارأن أر ُ  ر نرربنووأي ع ذ   وو    ذغرب ووأ وو ًاأرت رأ وو    ذغر نن دو و ووذغرر ذغع رتونوأي وور ع رتنسأ ع رتون أ
دون  عينو  ربوبرأنيأوب يأ  أرعنأناأج و أ و أرر أنعأ خن  و أر رتونرأ دنوأ   ر رر ع رتنولأت ذغرب ةو اأ ع رتونعأ، وذ  
رعنرر يفنعأووو  ع  ر وووةأ ووونأأ  أررنووولنجأ  ي رينررىفرنان ُ  رونووويف  ريفوووةر فوووكر هللارغ رأن نوووأنن ووو ًاأررعنيفنوووةأ نن

يوأ نأررونا ذنر رب   ر رغفب  ريفوةر فوكر أانا ر نر رفن  ررررونع ذ  ان رأن نأنن و ًاأررعنيفنةأ ودون ني رعرنن رنسن
ُ  ر وووأقنرينرنوووأرينووو ر رنووولنيفأ  ي رإ رغ رنن وووأقنرينأ ونةنووو  رعنإ  أ رونةنأيونعأد ووو  ريووووهللارر: نوووأ نرر((.إ رنن

ر.(1) فك

ُ  ريننأوو  ر]ب سوو  رربووة ررع ررةووب رينررةأرينوو -318 رغ وو ن ُ  ر:ر نووأ نرراجوونارر  ر رأنر[ان   رغ إ   رر يووأرانل ووذ ن
وو نغ وونئ عنرغر رنن رينونوو  رلأ ثو وو نتأ ر ووبر ن ق رر م  رب رنوو أ أ   ووة ث ررنوولن أ    نر))ر: نووأ نرر.ب وو  ررأنتنرن

ُ  ر رانطأةاأريفةر   أ  رغ رف سنأي كن  .(3)((يونونغ  

ووي رربوة ررع ررةوب رينررةأرينو -311 وأ]ر نران ا ان و نرع ريننوأ رر: نووأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نووو هللارع رانل وذ  
ووو  نر ُ  ر):ر)ينون أوو  رعنلن رغ ري نأووبن وو نأن  رغرن أ وو   وو  ا  أر ن وأ ة   رر ن وأ رر ف ،نووأح  رغجلأ وو نغ   وو   عن ن وأ

ُ  ر ن وأ  ا  أرجل نأا ي ر رغ رر.(2)((ي نأبن

وأ]رغفعأص ررعربة ر  راأرينرربة ررع ررةب رينررةأرينر -331 ا ان و نرع ريننوأ ر ر[ان    ّ رغفن و   ُ  رينوة   نوو هللارغ
ووو  نر ر)):ر نووأ نرينون أوو  رعنلن ن  ريو  نووأ   رغفأ  وو أ ا  رر:ف ،نووأح  رعنانتّ وو أر اووأر  نأووضن وو نأأرعنغاأتنوو   غ وأ

                                           
ر(.1711)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر2813)غفة،أاحراعغيرر(1)
عيفعونر(ر2712)يفأجو رعغبوةر.رحبيثرحسوة رغ يوااشغر:ر أ عرر-عاشغرفرم –(ر2274)ايفشحراعغيرغفر(3)

ر.أمتس ك:رأترةث
ر.حبيثرحسةرغ يااشغر:ر رع أ (1155)ايفشحراعغيرغفر(2)
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يوأ نأ ري نأبنرن    رنين  رتون أ نؤ انأر  رإ ررنرر تو  نتّ   ر رغفب   .(1)((يفننأو فنكن

رأنررةأرينر -331 ُ  ريننأو  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ و ن ّ ررغفن و نرجوأقرانج و  رإ ر:ر نوأ نرر [ان   ُ  رينون أو  رر    نوو هللارغ
ووو  نر ُ  رأنح رغف، ووبن ن  رأنيأمنوو  ر:ررون نووأ نررعنلن رغ وو اغيووأرانل ووذ ن ر))ر: نووأ نرر أنجأ رتن،نووب  ن أن أ

ر ن   ل رنن   ل ر رعنتنلأيف   رغفأا ننرر عنأنيأضن ررع رمت أا   رر َتنأرنهللارغفأرن أ ن رإ غربونونانوض رحنوا 
غرعنف ر نر: و وأضنررغحلأ وأ  ذمنر ر نشن غف ر ن   ر نشن  .ر(3)((  رننرف ر ر نأ نرررع بر   

رأنررةأرينووو -333 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
غرخنينأرج  أ ي نر:ر))عنلنو  نر رينةأبا ُ نرإ غرأنحنا  رر نرإ :ررون نأ نررإ   رغ ا  ة و  رأ ح  ر.ياوأررنلنح 
ة وووو  رج  أ يوووو  رر: نووووأ نر رر نر:حر رغفس ووووانأق رر  ووووذ مث  ريو ننووووأخ رر رون     ُ نر   ووووا  ياووووأرإ   رغ

ة ذي ر وو  رغفس ووانأق رر رنوولنح  ة وو  رأناأ ر رغرامفنوو  ررمث  ري ذ نووع رر: نووأ نرر.رون     غر نرإ رعنرر غفأ نة ووذ  
غرخنينووأرج  أ يوو نررونر رينةأووبا رإ رر:ذ   وو ونرأنبوأانو ن رر ننرّ   وو  ررأ بأا و   رون  ةأا   وو  رر: نووأ نرر.ياووأررنلنبأا  أ

رغفس ووانأق رر ج  أ يوو  ر وو   رر ننرر:مث  ريو ننووأخ حر رأناأ ُ نريو ووةأا    ر: نووأ نرر ياووأررنلنبأا   ووذي رإ   رغ
رفن  ررمث  رت ذ نع رر.رون  ةأا   ذين  ر ر.ر(2)((م راأررغرنرغفأةوناأ نأق ر  

ُ  ريننأوو  ر]ر ّ رو ووينررةأرينوو -332 رغ وو ن ووأقني ر ر[ان   أتونةاووأرجن وووأر:ررون نووأ نررأن  ريف أن ريووةررإ ر ووبرينةجن ت 
ر ررنووولني  ّ  ن ووو ا ة رانرر نرأنرر: نوووأ نرر.  دنوووأبن   رينو ان وووأت  ر نو ان ُ  رل وووأ ينوّ ا وووكن ُ  رذ رغ  نوووو هللارغ
وأ نرررذأرفنرينون أ  رعنلنو  نر ر ن ريف ثأو  رجنةنو   وينون أوكن ر:  و أرر: نوأ نرر.خنيوأناوأرأنخ غي رعريننأوكنرر أ ر  

                                           
ر.حسةر   لاشغرحبيثر:رع أ (ر3115)ايفشحرعغفر-عاشغرفرم –(ر1565)خغعخراعغيرأبذرر(1)
ر(.1123)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر1511)غفة،أاحراعغيرر(3)
ر.عاشغرفرم (ر3627)عيفسو ر(ر2311)احرغفة،أاعغيرر(2)
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رحب نننر)) ر    رينرغفوا رغ أ ذنغننررحن نغيف كنررةأرف كن رل  رينا ةأ رب رن أو كن ر.(1)((عنأنغأن   

ُ  ريننأوو  ر]ر ّ رو ووينررةأرينوو -335 رغ وو ن ر ن،نوونت أ   رغفأوو:ر نووأ نرر [ان   نوودأ   رفوو  رحب  د ذبنوو  ررذ توأ   ر غفأانأأ
وووة رانر رلن ُ  ررذ  رل وووعنفنأ وووةأ وووو  نرغ ُ  رينون أووو  رعنلن ر))ر:أ نر نوووعنر نوووو هللارغ ووو  ر   وووا  ُ نرع توأ إ   رغ

ن  رر غفأذ توأ نر ت   عغريأرأناأ نرغفأ   أ ر.(3)((رنلنعأ

ووي ررةأرينوو -334 ووأ]رب ر،نووغحل رربووة ررغ نر نراأ ا ان وو نرع ريننوأ وو)):ر نووأ نرر [ان   ّ ررغفن وو نرأقرانج وو  رإ رجن ر  
ُ  رينون أ  رعنلنو  نر ر مث  رجنونو نرر منررون نخ ريو  رغفس وننرر م رينون أأ  أرغفس ننر:ررون نأ نر نو هللارغ

م رغفس ون:ررون نوأ نررأقرن نو  رمث  رجنرر ((ينرأ  ر:ر)) نو هللارع رينون أ  رعنلنو  نررغفن    ر:ررون نأ نر
ُ  ر وو  ع نر)):ررون نووأ نرر رنةجنونوو نرر رونوو نخ ريو وو ر ينونوو أأ  أرعنان أنوو  رغ وو  رر((ي رأ رمث  رجووأقرن ن

أت ووو  رغفس ووووننر:ررون نوووأ نر ُ  رعنبون ن ن :ررون نووووأ نرررنةجنونوووو نرر  رونوووو نخ ريو ووور م رينونووو أأ  أرعنان أنوووو  رغ
 .(2)((اننا ذ نر))

رأنررةأرينووو -336 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
ريفننإ   رُ   ر)) رعنتونعنووأ ن وو  أاناارر   ووناررتونةنووأاننن وو ارلن رووإ غرر غفووشّ  أ  ررَننووأف  نريدةعووذ رر ئ أن

َنأر ووب عغر ر ونعنووب عغريفنعنا وو أرعنجن وو   ووأرر وو ر   أ ن  ند ا  أرر و سا ربونعأ  ووا  أربونعأ اووأرب وولنجأ وو   ر عنحن
ر يوأ نأيفنأررعغصنأونؤرحنا  نرغفس انأق رغفب  نونا  أرعنبونبأ روإ غرتونرن    وذغرين نج وذغرعن نوع ب عغرإ رر بون وأ

ووولنه    رر: نوووأ نرر غفس وووانأق ر ًأووود  أرريفوووةر:عريوووورعجووو رعاوووذرأنيأونووو  ر   ووو أرررون نسأ ر؟أنيأوووةنرج 
                                           

ر.جة ر ة :رع   ,رجة رف  ق:رعجة ر  .رحبيثرحسةرغ يااشغر:رع أ (ر2462)اعغيرغفايفشحرر(1)
حوووبيثراووشغر:رع وووأ ر-عاوووشغرفرموو -(ر542)ايفووشحرعغف(ر1674)رعغفنسوووأئ (ر1516)خغعخراعغيرأبووذرر(3)

ر(.1161)رعغبةريفأج .رحسة
ر.بيثرحسةر   لرغ يااشغرح:ر رع أ (3681)عغفايفشحرر-فرم عاشغر-(ر4114)اعغيرأبذرخغعخر(ر2)
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رر:رون ون  ذف ووووذ نر رعني أن ّ  عينووووكن ووووةّ   ذينكن ننووووأريفووووةري نأووووب ري ةنووووأخ رفووووكر رغرامري سن ًوأ ج 
وولنف ذينكنر رعنينسأ ووب عينكن رعن نأان رر: نووأ نرر عنيو انوّ و ذينووكن وولنف ذ   رر: ووأفذر؟عنيفنووأ نغرينسأ وولنف ذينكن ينسأ

رر: نوووأ نرر؟جنن دنوووكنر ن ووو   ووو أرانأنعأغرجن راننّ ر نرر: وووأفذغر؟عنان رفوووذرانأنعأغرر: نوووأ نرر.أنحأ رنأن أووو ن
ر وودنةج   عينكنرر: ووأفذغر؟جنن وو   رر: نووأ نرر.عنينسأ وودنةج   عين   وو  رينسأ ريووأرر: ووأفذغر؟عنيف  يفووةرينووأا نن
غرينووأا حر: نووأ نرر.اننّ ر وو أرانأنعأ غرينووأا حر: نووأ نرر. نرر: ووأفذغر؟عنان رفووذرانأنعأ ر: ووأفذغر.رنأن أوو ن

دوناأر   عينكنر ره ررنلنيأ ن أدو ا  أرر:ر  ذ ر: نأ نرر.عنينسأ و أتو ا  أرر لنولنف ذغيفنوأرر برغنرن أت  عنأنجن
دنةجنأا عغ رر:رون ون  ذف ذ نرر: نأ نرر.ن  أرغلأ رَ نوإ رر   رينةأب ر ن  وأق رر  ا  أرر ناننّ  ررنةجنونو ن أريفنو  

م رر عنفن  رغنرن أت رر:ر  ذ ر: نأ نرر.يفنعنا  أر  .ر(1)((ينرأ نهللار    أرجنو  س ا  أر نررا  أرغفأ نذأ

رأنررةأرينر -337 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رر [ان   ن رع ر نأ ن رانل ذ   :ر نو هللارع رينون أ  رعنلنوو  نر نأ ن
رغجلأنن وو  ررنووأاأتونع ذغ)) ُ  رعنرر: و وأووض رر((إ غريفنوو ناأَت أرب   ينووأم  رغ رغجلأنن وو  ريفنوويووأرانل ووذ ن ر؟أرا ينووأم 
ب ر))ر: نأ نر ُ  رأرغيفنرعنرر: و وأض رر((.غفأانسنأج  رغ ُ  ر))ر: نوأ نرر؟ف  تأوع ريوأرانل وذ ن ر ل وةأ نأ نرغ

ب رُ   ر ةون  رر ع رإ فن نرإ رعر عنغحلأناأ ُ  رأن أ  .ر(3)((عنغ

رغبة ر -338 وأ]رينة أن ررية  ا ان وأ نررر: نوأ نرر [ان   نرع ريننوأ ُ  رينون أو  رعنلنوو  نررغفن و   ر ن  نوو هللارغ
ر:ر))يون  ذ  رريبيذ رأني و ّ  رينونو  راننّ  رينونو  رر رع رت ع وةأ رع رتوننأ، و أ رعنغيفأأ و أرر عنغيأ، و أ  
ر رينون  رب  و  رر ع رمتنأأ  أ رعنينسّ  وب    ررغهأ وبنىرعنغاأ ريووهللاريفوةربونانوهللارينونو  رر ب  ر عنغيأ، و أ  
ر راننّ  عنوأوو   ووأااغر فووكرننووأ أااغرغجأ ر فووكرَم أة داووأر فووكريف  أذنغياووأر فووكرانا أباووأر فووكر ن  
رأنع غااأريف ن  ةاأإ فن أر رر كن بن   رتون نة  أرتونذأ رر اننّ  بن   رر عنغغأس  أرحنذأ رخنيأوذنه  واأ رر عنأنج  عناونةّ وضأ

                                           
ر.عاشغرفرم (ر3681)عيفسو ر(ر6518)غفة،أاحراعغيرر(1)
ر.اشغرحبيثرحسةرغ يا:رع أ (ر2411)ايفشحراعغيرغفر(3)
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ر رر ح ةج    رر عنلنبّ خأرف سنأ   ب ر ونوأ   ا حر عنغاأ و  أرلن،  ان نر نبأ ر.(1)((عنغلأ

ُ  ريننأو  ر]رعوأ  ريف ررةأرينو -331 رغ و ن ووو  نرر نوو هللارع ررذ نرل وانررض رعأو ن ر:ر نوأ نرر [ان   ُ  رينون أو  رعنلن غ
ر:ر))يون  وووذ  ر وووننر:رعجووو  رريوووو ررع ر نوووأ ن وووأب ذ نر رجن رغفأا دن ن ووور هن وووب  ريف  ر ةري وووذا ريفنننوووأب   
غق رريوناأة   ا   ر ر.(3)((غفن ة   ذ نرعنغفر انبن

ُ  ريننأ  ر]رأيف  رينرربة رر نرو ةي ررةأرينر -321 رغ ُ  ررأينر:ر و وأض رر: نأ نرر [ان   ن رغ وأا رغيفنوأررانل ذ ن ر؟فن ةجن
ووووووووأينكنر))ر: نووووووووأ نر رف سن رينون أووووووووكن ووووووووكأ ربون أد ووووووووكنرر أنيفأس  ووووووووعأكن هللارونووووووووينررعنغبأووووووووك رر عنفأ نسن

 .(2)(( ن   ًند كنر

ُ  ريننأوو  ر]رغرلوو ع رربووة ررغاووو نرعنررةأرينوو -321 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن  نووو هللارع رانل ووذ  
أتن نررن   كنررت مأا   رر نر:ر))ينون أ  رعنلنو  نر ر.(5)((عرعنيونةأدنو  كنرر أ نن  ررون ونرر غفر ان

ُ  ريننأو  ر]حرأا ررنوغفا رر نررنو،أرعو عربوةرطنرينررةأرينو -323 رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   وأرأيووأر:ريبأنر نوأ ن ننان بون وأ
و ووو  ر رب   جأ رإ غرانج ووو  ر  نووو ّ      ب ريفوووةرغفس ووو ن  ريووووهللاربن أووو   وووةج  ع ر رغفأانسأ ووو نةج  ر يف  أ

ووو)):ررون نوووأ نر عن  ريو ةأا   وووانأش رإ   ران وووةجأ ررنووور: نوووأ نرر((عرير   ُ  رل وووغرانر نرإ ررونننمنووو أت  ذ رغ
 نو هللارع رينون أ  رعنلنو  نر
ر.(4)

                                           
عغبوةر.راوشغرحوبيثرحسوةر و  ل:رع وأ ر-عاوشغرفرمو –(ر2441)ايفشحرعغف(ر1411)خغعخراعغيرأبذرر(1)

ر.غحل برعغفرس رعغفا :رغء  ً  رعغفس، ا :ر أ عأا رعغحلذب :رأارعيفعنرَمةد(.ر2821)ريفأج 
ر.حبيثرحسةر   لاشغر:ر رع أ (3211)ايفشحراعغيرغفر(3)
ر.حبيثرحسةاشغر:ر رع أ (3516)ايفشحراعغيرغفر(2)
ر.حبيثرحسةرغ ياراشغر: رع أ (3416)ايفشحراعغيرغفر(5)
ر. رعر  ر ، (4151)اعغيرأبذرخغعخرر(4)
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رأنررةأرينر -322 راوشيرغفوب غا ر:ر نأ نرر ع  راأررينريب  ا  رخنغا ريةوبر نريرإ رب ر نوعنأنعأيفنولنرب ر-أ  يوأر نوأح 
ُ  ر رغفن وور: نووأ نرر-غ وولنفأض  ّرلن ووو  نرر   ُ  رينون أوو  رعنلن ُ  رأنح رغفأعنرر: نووو هللارغ رإ رغ ووا  رأنحن وو   ر؟ان
يأة ر))ر: نأ نرر؟مث  رأنحارر: نأ نرر ((هللارعن أد انأونرا رينرغف، ن))ر: نأ نر رغفأذنغف وبن ر: نوأ نرر((مثرب   

ُ  ر))ر: نوووأ نرر؟مث  رأنحار رغ وووة     وووأخ ر رلن ووودونونخأت   رر: نوووأ نرر((.غجلأ ان رغلأ حوووبا ر   وووة رعنفنوووذأ
ر  .(1)فنونغخن  

ُ  ريننأ  ر]غجلعر رريويب رربة رر نرانرونرلنررةأرينر -325 رغ ُ  ررعنررذ نرل وانرر نرلنر رلنوي رأنر ر[ان   ن  نوو هللارغ
ُ  رينرر:رون نأ نرينون أ  رعنلنو  نر ولنف ذينأرحن  ا و أرر أرين   رغ ننوأرأ يفنو نغق رينسأ رينون وأ رإ ر نأيفنضأ أنانأنيأضن

رينو ر؟أرتنلأيف   ينوأانوعنصنأنونع ذينأرحن  ننأررنر رينو مث  رر رنولنيأ نمن مث  رلنولنفن  ر رر رلنولنفن  ررنولنيأ نمن
رعنرر-أعر رغفث أف ثنو  ر-غفث أي  نو  ر ربووةر ونو أ   وعنث  بنو  رغرننأ ر غ أنع وذغرعنأنط  ع ووذغر:أ نر نورنةجنشن
َ نأرينر وأد  أريفنأرر  ّ و ذغرعنينون أأ  أريفنأرر ا ونررنإ  ر.ر(3)  ّ 

ُ  ريننأو  ر]ر  ر أوب رأنررةأرينورانربنريأو نربو رربة ررع ررةب رينررةأرينر -324 رغ و ن ر غيفأو نأنااررأن  رغيفأو نأناار نوشنرنض ر ر[ان  
وو ن نض ر ش عرنوو  رررنلنلأ ووو  نررون  ر ووعنر فووكرإ رغفنوو رر غفأان،أ ُ  رينون أوو  رعنلن رنةجنعنوو نر نووو هللارغ

يفنً ش ريةرغءأنشأ  ررين أ نرعنفنب انأرمخساأئ  ر ر.(2)يفةرغفأا  ّ رعنيونانهللاريونذأ

وأا رربوة رر وأم ري ررةأرينو -326 ُ  ريننأو  ر]غا ةجأنووع رر   رغ و ن رع رر [ان   ُ  رأن  رانل وذ ن  نووو هللارغ
ووو  نر ر ر   أةند وو  رر نووأ نرينون أوو  رعنلن م  ريونووذأ رأ ينوّ انأ وو أرر نرأنر:ر)) نغتن رأن أ رأنيفنوو ن   يفنووأررإ   رانيبّ 

ريووذيف وو   ووهللارإب:ر)) وو  رر ر رعنر((اووشغر جنا وأوود  أرن  ووأرينو ان ُ نرأنعأحن رتونذنغ نووع ذغرعنإ   رغ رأن أ
                                           

ر(.84)رعيفسو ر-عاشغرفرم -ر(437)رحاعغيرغفة،أارر(1)
ر(.1856)اعغيريفسو رر(3)
ر.غف يف ربأحلةجأاارببرأ ةعب:رعغءش ر-عاشغرفرم –(ر5815)عغفنسأئ ر(ر5478)راعغيرأبذرخغعخر(2)
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ر رأنحنب ريوهللارأنحنب ر نرحنا  رر.(1)((أنحنب ريوهللارأنحنب رر ع ريونةأار يونرأ،ن ن

ُ  ريننأوو  ر]ر  رينووأنررةأرينوو -327 رغ وو ن رر: نووأ نرر [ان   رع ر نووأ ن ووو  نرانل ووذ   :ر نووو هللارع رينون أوو  رعنلن
ووأرأنر)) رتنأف اا ووأنن رأن ن ُ  رأنيأ، وو  ي رإ غأرانرينوور:انج وو  رررون نووأ نرر((يفنمأو ذيفاووأرعأرغيأ، وو أ رغ ررل ووذ ن

رإ رر يفنمأو ذيفاأ نأ نر رأنيأ،   ي ر نأ نرررغ نرأنرون نأنيأضن حتنأةج وو ي رأعرمتنأنونع و  ر))ر: نوأ نرر؟تنأف ااأر ن أ ن
ر.(3)((ين،أ  ي رركنرف ررإ ر نرر يفةرغفم وأ  ر

ربأوة ريفنأف وك رر -328 رأنينو   ُ  ريننأو  ر]رينوةأ رغ و ن ُ  رينون أو  ر نوو هللارغفنو رر رينأ وة ر:ر نوأ نرر [ان   غ
رغفأانعأد ةنو  رريون  ذ  ر نأ نررر لنة أباأرع ررن  أناأرع رفنع أياأعنلنو  نر فنو  ريفنوأر))ر:رنحنب ينأري نأوبن

رجنة  ن   ر ر.ر(2)((تن  نن

رأنررةأرينووو -321 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
ووو  نر ُ نر))ر:عنلن رريفووةرينووأخنىر: نووأ نررإ   رغ رن نيوأد وو  رب ووأحلأن أن رب  رر عنف   ووأررون نووبأ عيفووأرتون نوو  نن
رإبّررإبّر ووا  ق رأنحن ريو وو رينةأووب حرب رنوو أ رر ن  ووأرغروأدون ن أووض  رينةأووب حريوندون نوو  ن  عيفووأريونووونغ  
ررب أفنو ذنغر وو  ررإبّر ووا  ة وو  رحن ةنةأد وو  ر نووض رر أ ح  ووانع رب وو  ر نأعنوو  رغفووشحرررووإ غرأنحأ عنبن،نوو ني رر ينسأ

رب و  ر وو   ر ووأر غفوشحريو ةأ،  ي رغفو ريونووةأ  ع  و ر ووأر عنينووبن ونو  رغفوو رصنأر  رر عنا جأ وولنفن   رلن عنإ  أ
ي وووو  رر ر يأ   ونن وووو  ر رر ي  شن وووودونعنأ ن   رغلأ ق رأيووووأررنأي و وووو  رر عنفنووووً ةأ وووو أ ريووووةرنن عيفووووأرتونوووو نخ خأت 

يف ة ر رغفأا ؤأ رعأيأرأن أ ني ريفنسنأقنتن  ررينأأ ني رر تون نخ خ حريةريونرأ   رر.(5)((غفأانذأتن
                                           

ر.غحلبيثرب ذف (ر3864)اعغيريفسو رر(1)
ر(.6143)اعغيرغفة،أاحرر(3)
ر. نأي ريةرغفوذمرر ف، ربأفاغن:رجة ن ريفةرغفعدأن رعيفعنرت ن:رعغاعدة (ر6121)اعغيرغفة،أاحرر(2)
ر(.6413)اعغيرغفة،أاحرر(5)
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رأنررةأرينر -351 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع رر [ان   ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر نوو هللارغ
بناار نرو ر نررةأريفنر)) ر.(1)((ينرأ اغر  ر أرونرينررهللارع رو رهللارينون  رعنغح 

وووأ]ر ووو  رب رأنررةأرينووورا رعأووو نرررأ يبنّربوووة رربوووة رر ووو  ررنرغف  ررةأرينووو -351 ا ان ووو نرع ريننوأ وووأ نررر: نوووأ نرر [ان    ن
ُ  رينون أ  رعنلنو  نررع ررذ  رل رانر ر نو نو هللارغ راو و ثنوأرغفو  أو   وأر))ر:رون نوأ نررأمنرإ غر نانان يوأرأنيو ان

ُ نر ُ نرر غفنوووأنرغ أ  ووو  عغرغ وووأقنت رر غ أ  وووو  عغرغ رنووو  ررجن ووووأرغف  غخ رنووو  رر غف  غج  وووور توندأةونع ان رأقنرجن
رم نووأرر ر وور  وو  رغفأانوذأت  رم نووأرر وو رأقنرجن ووذأت  رر((غفأان ُ  رينوور:ض روأوو و رر:أ يبنار نووأ ن رغ إ رر أرانل ووذ ن
رغف، وون ث وو   عنوو  رفنوور انرينون أووكنرأ  أ وو أرأنجأ ووركنررنأن رةر نووننريف  ووًأضنريفنووأر))ر:رون نووأ نرر؟ه  ر((ن 

وًأضنريفنوأر))ر: نوأ نرر؟غف  ب وعنرر: و وأوضر: نأ نر رر ن  ررونا وذن رب خأتن رفنورنوإ  أ و   ر: و وأوض رر((كنر ن وأ
ووو نر وووًأضنريفنوووأر))ر: نوووأ نرر؟غفنّ ،أ رفنووور ن  ووو   ر ن وأ ررونا وووذن رب خأتن ر: و وأوووض رر: نوووأ نرر((كنررنوووإ  أ
ًأضنريفنأر))ر: نأ نرر؟رنأفثو و ثونبأ ر رفنور ن  و   ر ن وأ ررونا وذن رب خأتن عنو  رفنور: و وأوض رر((كنررنإ  أ ركنرأنجأ
ر  و انأ نننر رعنيو اأرنر))ر: نأ نرر؟ه  رنهللارُهن كن رفنرإ  اغرت أأ ر.(3)(( نيوأة كنرركنر  

رأنررةأرينوو -353 ُ  ريننأوو  ر]و رأا رةنووغفأرر نرأيفنوويفنررأ ريب  رغ وو ن وو:ر نووأ نرر [ان   ّ ررغفن وو نرإ رر  رج ووأقرانرجن  نووو هللارر  
ووو  نر ُ  رينون أوو  رعنلن رانج وونارر:رون نووأ نرغ رعنغفووشّ  أ نررأنانأنيأووضن وو ن رغرنجأ رر؟فنوو  ريفنووأررغنووونغريونوأوودنا    رون نووأ ن

ر قنر))ر:ع رينون أ  رعنلنو  نر نو هللارع رانل ذ   ريفنو  غت ررنلنينأخنانأرانونر((فن  رر نرنن أ ريون  وذ  رر بن
ُ  رفنووو  ر وووو  نرالوووذ رغ قنر نر))ر: نوووو هللارع رينون أووو  رعنلن ووو أ ُ نر:ر)) نوووأ نررمث  رر((فنووو  ررنن  نررإ   رغ

ةن  ريف ر رإ  ريون أ رب رر  نأف ،اأ نأ نرفن  ريفنأرررةرغفأعنان   ا   رر  رعنغبوأد ا  ن ر.ر(2)((عنجأ

                                           
ر(.518)اعغيريفسو رر(1)
ر.اشغرحبيثرحسةر   ل:ر رع أ (547)ايفشحراعغيرغفر(3)
رر(.2151)اعغيرغفنسأئ رر(2)
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رأنررةأرينووو -352 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
وووووو  نر وووووأرغفنوووووأن:ر))عنلن ُ نرطن ّ وووووا رر أنيو ان ةنووووو  رإ  ر نررإ   رغ رر طن ّ ةاوووووأريون أ ُ نرأنيفنووووو ن عنإ   رغ

رب و  رغفأا ر يف ن بنرم نوأرأنيفنو ن ر﴿ر:رون نوأ نرر  ألنوو بنرغفأا ؤأ وأرغف  ل و  ر  و وذغريفوةرغف   ّ ةنوأت  يوأرأنيو ان
وأرغف وش يةنرنيفنن وذغر  و وذغر﴿:رأ نر نوعنرر﴾ عنغيأانو ذغر نأحل اأرإ رم نأرتونعأانو ذ نرينو و   ر يوأرأنيو ان

رغف  ج  نري      رغفس ورن نرر((﴾انبن وأننأ   أريفنأرريفةرطن ّ ةنأت ر رأنغأرر مث  ر ن ن ن وعنثن صن وب رر ةونو نرأننأ
يأوو  رإ رغفس ووانأق ر ريووأراننّ رر ينبن وو نغم رر يووأراننّ  وو نغم رر عنيفن أعنا وو  رحن وو نب   رحن عنيفنوأةنس وو  رر عنيفنرأ

ف كنرر عنغ ش حنرب أحلأن نغم رر حن نغم ر رف شن دنةجنأن  ري سأ  .ر(1)رنلنَّن 

ُ  ريننأو  ر]رة  رجنرربة ررأ  رعنريف ررةأرينر -355 رغ و ن ّ رغفن ورعنريفنورض رنأو  ر:ر نوأ نرر [ان   ُ  رينون أو  رر    نوو هللارغ
يفاأر ن  يةاأر  رلنرن  رعنلنو  نر ريونذأ ُ  رر:ر وضر عنَننأة رينس   ريف نأ رررنلن أةن أض  رغ يأرانل وذ ن

ر رغجلأنن وو نرعنيو ةنأي ووب    و    ري ووبأ   وو   رب عنان أ   وو   ريووةر))ر:أ نر نوور.ةرغفن ووأا ريووأن أ وولنفأدن   ف ووبرلن
و  رر ينم    ر إ ي   رفن نس  رب و  رنو ًارر يووهللاريفوةرينس و ني رعريو و رعن و  نأ ُ نرع رت رأ ر أتونعأة وب رغ
ووأانرر انر  وو   رغف، وونعنت ر رغفو  ن ه  ر:أ نرمث  ر نوور((.عنحتن ووف رغفأةون أووضنرر عنتن، ووذم رانيفن نووأ نرر عنتو ووؤأ
رغءأنو أ ر)) ريووهللارأنبوأوذنغن  م رج ن و  رر:أ رأنخ ف كن ءأن   ًنو نر اوأرعنغف، وبن ن  رت  أر و  رغر غف، وذأ

ووووأق رغفن ووووأانر ريفووووةعن نوووونر ي  أر وووو  رغفأان رغفو  أوووو  ررا رغف  ج وووو   ووووذأ   :رمث  رتنوووونر:أ نر نوووور((جن
ع ر﴿ رج ن ووذبو ا  أريووةرغفأان نووأج  ووأىفن رر﴾توندنةجن ووا  ر نرأنر))ر:أ نرمث  ر نوور﴾يونعأانو ووذ نر﴿بونونووجنرحن

وو رغرنيفأوو  ر  وّ وو  رعنينا ووذخ ي رعن  اأعنا رلن رب وو نأأن  وو   نن رر:ض روأوو و رر((؟ننأيف   رأ  أ بونونووهللاريووأرانل ووذ ن
ُ  ر ووووو  ر))ر:أ نر نووووور.غ رغرنيفأ ووووونم رر:انأأن  لأ وووووننأيف   رر ا رغف، ووووونر:عنينا وووووذخ ي رر غر  ر:عن  اأعنا رلن

رم ننر نرأنر))ر:أ نرمث  ر نرر ((غجلأ انأخ ر ر نرأ  أ   نن ُ  ربونونوهللارر:ض روأو و رر((؟  وّ و  ررركنرف ون  ر.يوأرينو   رغ

                                           
ر(.1114)اعغيريفسو رر(1)
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وأي   ر رب و سن راوشغ))ر:أ نر نور.رنلن نشن رينون أوكن ُ  رر:ض روأو  ررونرر((  و   عنإ ي وأرفنا ؤنغ نوش ع نرر يوأرينو   رغ
ريوأريف عنوأ  ر))ر:رون نأ نرر؟م نأريوندنأنو   رب   ر رأ يف وكن رغفنوأننرر انأ وندأكن ررعنانو أرينأ وا  هللارونورغفن وأا رينر  
نند ا رر  رإ رر-أعريوهللاريفنننأ    ا  أر-ع ج ذا ا  أر  .ر(1)(( أرحن،نأئ ب رأنفأس 

رأنررةأرينووو -354 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن رر: نوووأ نرر [ان   رع ر نوووأ ن  نوووو هللارع رينون أووو  رانل وووذ  
رغفأ ن أ ريفةرغفأةونذأ  ر:ر))عنلنو  نر ثون  رينشنغن  رر.(3)((أن أ

ربة ررةأرينر -356 رعن  ن ّ ررانغر ع  ُ  ربةرلنواأ   رغ ربةرأيبرحنثأان نرأن  رينةأبن رعنلناأ   بوةرغ،نو نر نب يف 
ع ذخ رأنتون نأر ن أةونو نر ُ  ربوةرلنواأ  رر يفنسأ ررون  د و نريةوبرغ و   وأقنريةوبرر روندونرن   نوأر رغفن ،أ رنةجن

ووع ذخ رإ ر رعنح ذنيّ ،نوو  رعن  ن ّ ،نوو  رغبوأننووأريفنسأ ّ ررغفن وو نرغفوو  ةربووةرلنوواأ   ُ  رينون أوو  رر    نووو هللارغ
ة ا  أرعنلنو  نر أنريةوبرغفو  ةرر روندنأنو ا ذغر رأنيفأ  ر نأح  م ر-رونةنوبن رغفأ نوذأ وان ن ر-ع وأ رأن أ
ووو  نررغفن وو   رررون نووأ نر وو ّ  ر:ر)) نووو هللارع رينون أوو  رعنلن وو نرر ن رر((غفأأ ةوأ رف  نو وو نرر: نر نأوو نووأ ن ريونعأوو  
ةون  رغفأأنن منرغرن أ

(2). 

ةون  ررأف ةب)):رع راعغي ر ر.((غرن أ

ووعأرغفنو ررةأرينوو -357 ووبنرربووة ررأ  ران ُ  ر]ر  رر  رغ وو ن رر: نووأ نرر [ريننأوو  ران   رع ر نووأ ن  نووو هللارع رانل ووذ  
يف ن بنر رتونوذنغخّ ا  أرعنتونو نغ   ا  أرعنتونعنوأط ر ا  أريفنثنو  ر:ر))ينون أ  رعنلنو  نر وب ريفنثن  رغفأا وؤأ ر غجلأنسن
دنأنهللا نأ ررإ غرغنأ غينهللايف  رتنبن رغجلأنسنب رب أفس ان  رعنغحلأ ا هللافن  رري  أذ   .(5)((لنأئ   

                                           
ر(.2172)رعغبةريفأج .راشغرحبيثرحسةر   ل:رع أ ر-عاشغرفرم –(ر3616)راعغيرغفايفشحر(1)
ر.يفةريبمرغرحاغبريف نأ رعغفدل بريفةريبمرإ أب رغفثذنرأعرغجلسبرَنأل :رعغاعن(ر258)اعغيرغبةريفأج رر(3)
ر(.1661)عيفسو رر-عاشغرفرم –(ر7113)راعغيرغفة،أاحر(2)
ر.عاشغرفرم (ر3486)عيفسو ر(ر6111)راعغيرغفة،أاحر(5)
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ويفنرربوة ررع ررب رةأوينررةأرينر -358 ُ  ريننأو  ر]رخ رذأرع رسأ رغ و ن رر: نوأ نرر [ان   رع ر نوأ ن  نوو هللارع رانل وذ  
ووو  نر ووبأ  ر:ر))ينون أوو  رعنلن رياووبر ينونوو أأ  أرب أف،ّ  ووبأ ن ّ ررحرووإ رغف،ّ  عنإ   رغفأوو   رر إ رغفأوو  

وو  ىرغفر إ رغجلأنن وو  ررحياووب رعنيوندن ن ووب    رغف  ج وو  رين،أ ووبأ نرعيفووأريونووونغ   رر،ّ  ووا  رحن دنووان ي أأ
ي اأ ووبّ  ُ  ر   رغ ووش ننرر ي نأووبن إ ي ووأ   أرعنغفأأن رياووبر عن ووش نن عنإ   رر إ رغفأر ةج ووذا ررحرووإ رغفأأن
ووش ننرر إ رغفن ووأا ررحغفأر ةج ووذانرياووب وو  ىرغفأأن رعنيوندن ن ووش ن  رغف  ج وو  رينأأ ررعيفووأريونووونغ   ووا  حن

غباأ ُ  ر نش  رغ ري نأبن دنان ر.(1)((ي أأ

رأنررةأرينر -351 ُ  ريننأ  ر]رانر نريوأر نررا ريب  رغ رع رر [ان   ن ُ  رينون أو  رعنلنوو  نرأن  رانل وذ ن :ر نوأ نر نوو هللارغ
ا ع نر)) ُ  رر:ذغأف ر نوور((؟غفأا  ةنوو  ريفنووأررأنتنووبأ رم نووأر:ر))أ نر نوور.عنانل ووذف   رأنيأونوو  ررغ ووأنن رأن ن وو  نن    أ

وو ني ر رإ رر:   وو نرر ((ينأأ ووأ نررر أرأنرون نأنيأووضن ر ن وو   ووأ نررر أرإ ر:ر))أ نر نوور؟أن  ووذ  ريفنووأرر رأن   يفنووأرر  ر أوور ر ن
رغغأدنةأدن  ر ررون نبأ ربوناند   رر تون  ذ   رر  ررون نبأ ر رينأ ةأ ر.(3)((عنإ  أ

رأنررةأرينووو -341 ُ  ريننأووو  ر]رانر نريوأووو نررا ريب  رغ ووو ن ر ر[ان    ّ رغفن ووو   وووو  نرينوووة  ُ  رينون أووو  رعنلن :ر نوووأ نر نوووو هللارغ
رفن نودنأنو   رب ر)) وإ   رغفأعنةأبن و  ريف  ُ  ر نرأفأأنو ان رغ أر  نورع رر  رع ورونر أريونررأربنوأ اريو وأ  و رهننورةرا  أوذنغ  

رفن ندنأنو   رب أفأأنو ان  ريف رر خنانجنأت ر ُ  ر نرعنإ   رغفأعنةأبن رغ رحياوذررأربنوأ اريو وأ  و رهننورةرلنو،نأ 
ر  نر  .(2)((رجنانن  نرأر  

                                           
ر.عاشغرفرم (ر3617)عيفسو ر(ر6115)راعغيرغفة،أاحر(1)
ر.ف  رر  يفنأرريفةرغفةادأ  رعاذرأ ري أ ر رعج رغاسو :رعيفعنر د (ر3481)يفسو راعغيرر(3)
ر(.3188)يفسو رعرر-عاشغرفرم -(ر6578)اعغيرغفة،أاحرر(2)






