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َ ددِِ ايهدد هذاددلبذب إلددجذع ددقذاءدد ذب رددةبعب ذب ءة  دد ذ دد ذ ادددل ذ،ذثدداذب ءرِة دد ذبدد  ذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ب رةبعب ذ قةبعب ذبألئء ذب اشدة ذ يةدِاذب اةقد ذب اهءدِذالد ذودةهذهذاةدلذادل ذب ردةبعب ،ذالد ذبةدِاذب ء دذبهةذ
الاهِ،ذ ب شِذ،ذكءِذ ضلتذب  ةبس ذأ لذيءك ذبالسد اِة ذالد ذب ردةبعب ذب شدِذ ذوداذاذب دسذب  الد ةذ ب   د ،ذ

ب ءإلددجذذهاددِ هوِهءدد ،ذذجاذاددِ  الر الدد ،ذذهلددإرهِأةبادد ذالإِ ددجذذع ددق  لددذذذ ددقدذ قدد ذهدداذهرلددةاذب إلددجذ
  اة ددبذلِ  ددِلااذب ج  دد ذبب ثددِ اذهاددِ هذبأل ه:ذب  اة ددبذلددِ رةبعب ذ أقلددِالهِذ أةكددِاذب رددةبع ذب  ددلةل ،ذ ذ

َ ددِِ اذاَأبد َ دِِ ا ردةبعب ذب ء دذبهة ذب ءة  دد ذ د ذ،ذأالدِذب ثِ دجذو اددِ هذببَ َاِِ َةدِ ذب ةِا و دد ذ،ذ ذَأِبداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذال ذ  ِئجدذب إلجب خِهء ذه خة ذأااذالِذهذص ذع ةلذهضءاتذشِذ ذب ءة   ذ الدذ ذ  رةبعب ذب ذب ةبل 

ذب ك ءِ ذب ءا ِ ة :ذب رةبعب ،ذب رةبعب ذب ءة   ،ذأباذب اِ ة ذب ة ِ اد
Abstract: 

This paper aimed at collecting the Qerat (readings) narrated to be read by Abi Al-

A'aleya Al-Reyahi and comparing those Qerat with those of the ten Imams to show the 

relationship between them by means of manifesting them and showing the mutawater 

(recurrent) and shath (irregular) ones.  This study showed that there was a possibility for 

utilizing from the shath in Tafsir, language, etc.  

This paper has been ranged into four sections proceeded with an introduction and 

concluded with a conclusion. That is, Section One was concerned with definitions of Qerat, 

types, bases of the correct Qerat; Section Two was concerned with introducing the 

Follower Abi Al-A'aleya Al-Reyahi; Section Three was concerned with the recurrent Qerat 

narrated to be read by Abi Al-A'aleya Al-Reyahi; and Section Four was concerned with the 

irregular Qerat narrated to be read by him. Finally, the conclusion of the paper 

summarized the most significant findings revealed. 

Keywords: Qerat (readings), collecting the Qerat (readings), Abi Al-A'aleya Al-Reyahi. 
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ددِ،ب لءدد ذ ذ   ددقذأو دد ذالدد ذذلددة ب  ددة ذ ذب  ذذب ددلأذأ ددلهذ  ددقذ يدد  ذب ك ددِ ذ  دداذيجادد ذ ددلذ ذا 
 طقذلِ ضِة،ذ أوض ذالد ذأ هداذب لكءد ذالد ذب ،إدِة،ذ   دقذح دلذ صدلإل،ذ ب لدِئة  ذ  دقذ هجدل،ذالدِذهدةذ

َاذ و  ذ ذ با :ذذ َأاَلِهدب رةحاذَهٍِه،ذ ةقَّقذ َوخَّ
ذالدد ذأةودد ذب ا ددذ ذقدد ة ذ ِ  ددَاذب رددةبعب ،ذ الاةودد ذذِ أ طاهددِذاذبل ددذِ أشددةوهِذب  لددِل ذذب أ ادد ذب ااددذاذِذَكددة ذذبعاَّ

ذوداذب ا ءدِعذهذاهدِ ذ هاد ة ذ، هةلد ةاِذقةبعبهدلذ ةضذواذب ا ءِعذأقة ذهاِولتب طةقذ ب ة بيِ ،ذ ق ذ
ذودداذك ددسذب  الدد ة،ذ ة دد ذب ءطِ ادد  الدد ذوددةهذدذ بفةدد ذكِال دد ذلغةدد ذو هددِذيجدد ذب ءددةعذأصددإ ،ذ ذه دداةاها

 لددد ا ذ   هدددِذكشدددذبا ذ دددإا ذ ذ اذبهدددِ،ذؤذ ة ةذكث دددةذالددد ذب ردددةبعب ذب  ددداذكدددِاذب  دددلِل ذ ب  دددِلاذاذيردددةذ
دِذ جءد ذادلعذالد ذ؛ذ ادلبذب ءلِئ ذ أ كِالهِ،ذ  ل  هذبهِذواذهةص  ذ إ كِ ذبأل كِ ذب   ذ د  الدِذكدِاذةبوا 

الد ذأ دة ذب  دِلا  ذذاٍذَ ده قذب رةبعب ذ ةةبس هِ،ذ ق ذكِاذبالو ةِةذواذادلبذب إلدجذاءد ذ ةةبسد ذقدةبعب ذ َذ
--،ددِِ اذذَأبدد اددذذذ َ ب اددِ اذباالددِ ذب ءرددة ،ذ قدد ذكددِاذبو ةددِة ذ  ادد ةذقةبعبهددلذذبَ َاِِ َةددِ ذَةَفَةدد ذبدد ذاِلَهددةباذب ةِا

هدداذ ذرددِ ذب إِ ثددِاذب  إاهددِذ اءاهددِذ هذا ههددِ،ذ يةددِاذب  ددلة ذالاهددِذ ب شددِذ،ذوب ءددلكذة ذودداذك ددسذب  الدد ة،ذ
 ددلي ذأاءادتذبألالدد ذ  دقذقيددذهذقددةبعههاذ ةةذالدِذة  هددِ،ذ كد ذذ ددقذة إدد ذالرِة  هدِذلرددةبعب ذبألئءد ذب اشددة ذب

ذ– د ذا يد ذادلبذب ءذضدذإ؛ذو  دلذ،ذ  وِعذ  خ  ذ  داذب ردةبعب ،ذوضدة ذ-هاِ قذ–واذو ال ذك ِ ذ ذ
َ ددِِ اذيدد اذب ذقددذهذ  ددقذالدد ذاءدد ذب رددةبعب ذب ءة  دد ذ دد ذذ دداذ-بالطددةإلللددسذ  أوةةاددِذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذب ةبس د

  

يذضد ذب د  ةذ؛ذبألالدةذب دلأذهكء ذأاءة ذب ءذضذإذواذأ لذي اِ هذقةبعب ذأ  ذكإِةذ  ءِعذب  دِلا  
،ذ  ذضد ذب اةقد ذبد  ذقدةبعب ذب  دِلا  ذ قدةبعب ذ--ذب إِةزذ   دِلا  ذوداذ رد ذب ردةبعب ذ د ذةسدذهذ 

ذبألئء ذب اشة د

ذ  ك ِل ذواذالبذب ءذضذإدذ(ذ اذةذالِة ذ  ءة ذكِفة ذ1
وددداذب ك ِلددد ذودداذ  ددداذب رددةبعب ،ذ بال  مدددِ ذودداذسددد قذب ءشددد     ذذ-  ددذذلجهددد ذللددة -ذباسدددهِ (ذاَلَلإَّددَ ذ2

ذلك ِ ذ ذ و ال لد

َ ددِِ اذذاَأِبدد(ذاءدد ذقددةبعب ذب  ددِلااذب ج  دد ذ1   إددِ ث  ذ ب  بةسدد  ذ ادد ذذودداذ ردد ذ ب دد ،ذهلدده ة ذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذةاذإذع ةلدب 

َ ددِِ ابدد  ذقددةبعب ذذب ءذبز دد الدد ذوددةهذ(ذبةددِاذب رددةبعب ذب ء ددذبهة ذالدد ذب رددةبعب ذب شددِذ ذ2 ،ذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذ قةبعب ذبألئء ذب اشة د
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 (ذهذاةلذال ذب رةبعب ،ذ هذاةلذالِذيرِب هِذال ذقةبعب ذبألئء ذب اشة د3

َ ددِِ اذ رةبئا،ذ ذ ددقذلجءدد ذقددةبعب ذسدد كاِذودداذاددلبذب إلددجذب ءدداهجذبالسدد الدد ذالمِ هددِ،ذَأِبدداذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
 بةِاذهذاةلذال ذب رةبعب دواذي إالذب ءاهجذب ذصااذ

 ودداذبالصددطةرذهاة ددبذباالددِ ذببدد ذذ(1)دِ  ددقددةبع ذ قةحذأَذةَذب رددةبعب ذاءدد ذقددةبع ،ذ ادداذال دد ةذالدد ذَقدد
ذ(2)ب جلةأ؛ذعذذقِه:ذ"اذذ  اذياةهذللذبو ةهذأ اِظذب رةحاذب كة ا،ذ كةفة ذأةبئهِ،ذالال  بذ اِق ل"د

ذ(3): ض ذأئء ذب رةبع ذضذبل ذ شة ط ِذ  رةبع ذب  لةل ،ذ اا
1

جَنَّاتٍ تَجْراي متنْا رت}ذير   اذللذأاذهكذاذب رةبع ذثِب  ذ  دذذوداذلاد ذب ء دِ ق،ذكردةبع ذببد ذكث دة

ودداذب ءذضدد ذبألو ددةذالدد ذسددذة ذب  ذبدد ،ذبل ددِة ذك ءدد ذ"الدد "ذودد اذذ ددقذثِبددتذودداذذ[100]ب  ذبدد :ذ{َجحرتْهَااتتْأَنجهَهاات ُ
(ذفةر ددد  اذلدددلذذ(4)ب ء دددلقذب ءكددداد أ دددلذيكاددداذوددداذب ردددةبع ذأاذهذبودددقذةسددداذأالدددِذقدددذ ها:ذ)  دددذذب  ءدددِال 

ةسداذذلَذ ِاد ِذوَذذ[4]ب اِهلد :ذ{نتأْكْتيَاْرِ تْأايني  }ذب ء لقذ  ذذهر ية ب،ذأأ:ذ  ذذالذبور ذغ ةذصة ل ،ذكرذ لذهاِ ق:
دِ،ذ قدةبع ذ«اَلِِ قِذ»واذاءة ذب ء ِ قذلللهذبأل قذال ذك ء ذ ،ذورةبع ذ دلهذبأل دقذالذبورد ذ  ةسداذهلاةر 

ذ(5) ية بدبأل قذالذبور ذ  ةساذهر
2

ِ،ذ ذ دِذالد ذ ادذ ذب الدذذ قذب د ذب   د ،ذسدذبعذكدِاذأو د ذأ ذو دةل   ر   اذللذأاذهذبوقذب رةبع ذ اه 
دددِذفةدددلذبو ةودددِذالذيضدددةذالث دددل،ذ اددد ذكدددذاذب ردددةبع ذالءدددِذشدددِإذ ذبإ،ذ ه رِادددِذبألئءددد ذ دددِذ  ةدددلذأ ذالخ  ا  الجءا 

 (6)ب ءلرر  ذواذةك ذالذبور ذب اةبة دلِاساِةذب  لة دذ البذاذذب ءخ ِةذ ا ذ

3

ذ--ير دد ذلددلذأاذيددة أذه ددقذب رددةبع ذب ادد هذب  ددِ ذب ضددإ ذ دد ذالث ددلذال  دد ذب لددا ذع ددقذةسددذهذ ذ
 ودِد قذذ(7)الدد ذغ ددةذشددل ذذ الذ  دد ذقِة دد دذ ب  ددذبهةذةأأذاءهددذةذب رددةبع،ذ اددذذقددذهذبألصددذ    ذ ب ارهددِعد

ال:ذعاذصدل ذباسداِةذذالكاذبد ذأبداذطِ دس،ذ ببد ذب جدلةأذودا ذوداذب ردةبع ذب  دلةل ،ذ قِد بشد ةب ذب  دذبهةذةكا ِد
و ذع دقذب دةكا  ذب،ودة  ،ذالذبورد ذسدا ذب اةبةد ،ذ الذبورد ذ ال ذبالش هِةذهكذاذكِفة ذاثإِ ذب ردةبع ذب رةح ةد ،ذعضِد

 الددإ ذدذ  دد ةذلاضددهاذأ اددلذب خددةهذبدد  ذب اددة ر  ذلرذ ددل:ذ"  اددلذب اددةقذبدد  ذب اددة ر  ذلِ(8)ب ةسدداذب اثءدِد ا
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ذب ددةكا  ذب،وددة  ذ ادد ذب رددِئ   ذلددِ  ذبهة،ذاءددِذةكاددِاذالزالددِاذ   ددذبهة،ذلءااددق:ذذاَّذأَذذ،  ددةكا  ذب،وددة   َأاَّ
ب  ذبهةذ دة ذذاَّذأَذب رةبع ذب ء ذبهة ذالذب ذو هِذال ذهلرقذب شةط  ذب،وة  ذلطة قذب  َّ إ دذلخةهذب رِئ   :ذلِذ

باذضددة ة   ذال  إددِةذصددل ذب رددةبع ،ذوكددذاذب ددةكا  ذب،وددة ذِوددِ اَّذشددةط ِذودداذصددل ذب رددةبع ،ذ ب رددةبع ذ ذيادد َّ
ةذصدددل ذب ردددةبع ذلددِد لةهذب ءدددة أدذ   ا دددلذيمهدددة:ذ ةذالذيكاددداذال  إددِد ذ ةة ذلطة دددقذب، ددِد ب خدددةهذبددد  ذَأاَّ

ذب اة ر  ذيش ةطِاذب  ذبهةذال  إِةذعثإِ ذب رةبع ذ بةِاذذ قذكءِذي ا:ذَأاَّذب اة ر  ذالؤةب ذ ب  ،ذذ قذ
ذ ِ  ذبهةذياددد   اذب شدددةط  ذبألو دددة  ذلءال ددد ذهل ددد  ذب لِصددد ذ هدددِل ذ  دددذبهةذب ة بيددد ،ذب ردددِئ   ذلدددِعاَّ

ذ كل قذب لِهذلِ الإ ذ  رِئ   ذل ل ذب لا ذال ذبالش هِة،ذ الذبور ذب ذض ذب اةبداذ ب ةسداذب اثءدِ ا،ذ ذِودِ اَّ
قدِهذذ(9)يخ  دق"دالي ذب شةط  ذياطةِاذب ة بي ذب  لةل ذب ءش هة ذقدذ ذب  دذبهةذو  دأ قذب كدة ذ  ا دلذ الذ

بب ذ ِب ي :ذ"ب رةحاذب لأذهجذزذللذب  دة ذلِالهادِقذادذذب ءضديذ ذوداذال دِ قذبألئءد ذب  داذلادجذبهدِذ
،ذوءدِذودذقذ  ثءِاذع قذبألال ِة،ذ اذذب لأذأاء ذ  ةلذبألئء ذب اشة ،ذ البذاذذب ء دذبهةذاء د ذ ها د ة 

ذ(10)ب  لة "دب لإا ذع قذب اشة ذغ ةذشِذ،ذ إ ءِذب شِذذالِذ ةبعذب اشة ،ذ اذذ

ذقلاذب ا ءِعذب رةبعب ذع قذس  ذأقلِ ،ذ اا:ذ
1

يء ادد ذ ددِة ذذ–الدد ذغ ددةذها دد  ذ دد ةذ  ددقذب  ددلة ذذ–ادداذب رددةبع ذب  دداذة باددِذاءدد ذ دد ذاءدد ذ ذ
ذاددلبذب رلددا:ذثَدِهَذَ الِذذ(11)هذبطدؤااذ  ددقذب كدل ،ذ دد ذالدث هاذع ددقذالا هدِ ،ذ اددلبذغِ دسذب رددةبعب ذب ءردة عذبهددِد

دددق»،ذ«َ َأَ َصدددق»ذ،«َيَخددددِِةَ ذاَذ»  ذ،«َيَخدددَ َ ذاَذ» ذ،«اَلِ دددقِذ»  َذذ،«اَلِِ دددقِذ» ،ذ«َهَطددددذَّإَذ»  ذ،«َيطَّدددذَّإَذ» ذ،«َ َ صَّ
ذذ(12)دب رةبعب ذال ذذ قذ  لذ

2

ِذال ذب اةب ذ ة ،ذ  بورتذب ةساذ  دذذااذب رةبع ذب  اذص ذسا اِذ  اذهي غذةةا ذب  ذبهة،ذ  بورتذ اه 
،ذ بش هة ذ ا ذب رةبعذلِ ريذه،ذو اذيا ا اِذالد ذب   د ذ الذالد ذب شدل ذ،ذ الثِ هدِذالدِذبو  ادتذب طدةقذ ب  ءِال 
ددإا ،ذوة باددِذلادد ذب ددة ب ذ دداهاذة اذلادد ،ذ أالث دد ذذ ددقذكث ددة ذودداذوددة ذب لددة هذالدد ذ ودداذ ر ددلذ دد ذب لا

ذذ(13)ب خفةبذب اذادذ[89يذ  :ذ]«َه َِّإَاِاِذ»ك سذب رةبعب ،ذ ال ذذ قذقةبع ذبب ذذكذبا:ذ
3

ااذب رةبع ذب  اذص ذسا اِذ وِ اتذةساذب ء لقذأ ذَسَاِ ذب    ذب اةبة ذأ ذ اذهشد هةذبالشد هِةذ
دداَّ ،ذالدد ذذ ددقذالددِذأوةاددلذب لددِكاذالدد ذطة ددقذ ِصدداذذ(14)ب ءددلكذةد  أالث دد ذاددل ذب رددةبع ذكث ددة ذودداذك ددسذب ل 

ذب ايابَ َجَلَ ةأ،ذ  ذأباذلكة ،ذأ ي تََعَ َاتنُتجَّكْئْنيَتعَلجىت َفج}قدةأذذ--ذاا ت  تي مّقْت َف تخُضاَ ،ذ أودة ذالد ذ(15){حْساَ

،ذ أودة ذ د ذببد ذ(16){فجلجاتتَجْرلجا ُتهجسَامَتنَاتتفِخرسْاهَتأجهُا رتنْا رتقِايٍَّْْتفجعرا ُ }قدةأ:ذذ--َأ ََّلذ،ذ--  يجذأباذاة ة ذ
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ذَأ ََّلذذ-- أوة ذ  ذ ِئش ذد(17)لا  ذب اِعذ{فجهَسجسْكِ لٌتنْ رتأجقجيرتجَتءَكِ رت َسُْ}،ذقةأذ--،ذأ لذ--عإِسذ
--ذذ(18)ياااذلضاذب ةبعدذ«َوَة ٌرذَ َةَ َلِا»،ذقةأذ
4

ذسدا اِذ وِ ادتذةسداذب ء دلقذأ ذالذ ادلذ هدِذوداذسدا ذب   د ذب اةبةد ،ذ ذ ااذب رةبع ذب  اذ اذي  ا
ي ِذ» ا ،ذال ذذ قذقةبع :ذ ال ذب رةبع ذالذَيرةأذبهِ،ذ و هِذك سذالؤذ ل دة  ذب ءِضدا،ذ   دسذذ«اَلَ َقذَيَذَ ذب د ِا

ذ(19)بياِئلذ  ءااذهدذ«عيِكذَياَي »"َيَذَ "،ذ 
ال دددط  ذب ردددةبعب ذ-ب ردددةبع ذب، دددِةذ ب ردددةبع ذب شدددِذ ذذ–  ط دددقذب ا ءدددِعذ  دددقذب رلددداذب ثِ دددجذ ب ةبلددد ذ

ذ(20)ب شِذ د
5  

هِذال ذغ ةذأص ذ الذسا ،ذأ ذااذب ءكل ب ذب ءخ  ر ذب ءالذب ذع دقذااذب رةبع ذب  اذ ليتذع قذقِئ 
الءدِذوداذك دسذذالءِذ ر لذغ ةذثر ذكث دةذل الثِ ،ذقِهذبب ذب جلةأ:ذ(21)قِئ هِذكرةبعب ذأباذب اض ذب خلب ااذ

دددَءَةَا ذب َةَءدددِِ اذكردددةبع ب شدددذبذذالءدددِذغِ دددسذعسددداِة ذضددد،ةبذ ةدددَقذ»ذوددداذ غ ةاءدددِذب لدددءِهذ أبددداذببددد ذب لَّ َ َاجِا
ذباالدِ ذع دقذب ءالدذب ذ كدِ رةبع ذب ة ،ذلا  «ذَاَقذحَي  ذِ َ َكذَاذِ َءَ ذَو َذ»ذب ءهء  ،ذلِ لِع«:ذةقَذلاِذاَذ َذ»ذ،«َ ِ قَذِبيَذ

ذب هددل اذب رِسدداذأبددذذ اددلذ  ر هددِذب خلب دداذاااددةذبدد ذاللءدد ذب اضدد ذأبددذذاءاهددِذب  دداذ--ذ اةادد ذأبددا
ذ لإلذب لة هذواذك ِل ِذ ض ذب خلب اذعا":ذبسطاب ذذذب اةعذأبذذقِهذ، الذسا ذ هِذأص ذالذَِوِ  ِاهَذذ غ ة ،

أأذببد ذذ–ذ)ق دت(ذ(22)د" دلذأصد ذالذالذضدذإذب ك دِ ذأاذ اءِ د ذب د بةقطااذود ذوأول ذ اةا ذأباذع ق
بةود ذب هددِعذ   ددسذذ(:ب ا ءددِعَذذع ءددِذيخشدقذ ذالدد ذعإدِة َذ)ذ::ذ قدد ذة  دتذب ك ددِ ذب ءدلكذةذ الاددل-ب جدلةأذ

ألددِذ اةادد ذذَ ِإاَّذأكثددةذب ءالددة  ذ  لدديهِذع ةددلذ هك ددقذهذا ههددِ،ذذذ ددقذ  ددقذ-أأذبشدد هة-ذب هءددل ،ذ قدد ذةب 
،ذ الثددِهذالددِذ ر ددلذثردد ذ الذ اددلذ ددلذودداذب اةبةدد ذ الذي دد ةذالثدد ذاددلبذعالذ  ددقذ اددلذب لددهذذ(23) يددةأعذالاهددِ

ب،ذب ذالذيكدِةذيذاد ،ذ قد ذ ب    ذ    ذب ضإ ذ  اةولذبألئء ذب ءلررذاذ ب لاِظذب ضِلطذاذ اذذق   ذا  ذ
لدِ هءل،ذ الدِذة ب ذببد ذلكدِةذ د ذأيدذ ذ د ذيل دقذ«ذَشذِئِذَادالَذ»لذة بيد ذوِةاد ذ د ذ دِو ذاا ذلاضدهاذالاد

الد ذعثإددِ ذب هءددل ،ذ ادداذة بيدد ذز دد ذ أبدداذ ددِهاذ دد ذ«ذ ددسٌذةِذقَذأذأَذةِذةَذأَذ» د ذببدد ذ ددِالةذب شددِالاذالدد ذودد  ذيددِعذ
 مِع،ذ ب امةذب ش ي ذب«ذبةَذِاَذمَّذهَذذباِذةَذِ ِذسَذ»يارذ ،ذ الِذة ب ذأبذذ  اذب اطِةذ  ذب ،إِسذ  ذأباذ ءة ذ

ذذد(24)ذق(واذذ قذالذيخا
6

ذقددةبع  ،ذذ(25) ادداذب ،إددِة ذب  دداذز دد  ذبدد  ذب ك ءددِ ذب رةح ةدد ذ  ددقذ اددلذب  الدد ةد  اددلبذب اددذإذالذَيَادد  
عَلج ركِ رتجُنَتحَتفج تَج رتجغِْْتتأج رمَت} قةبع ذبب ذعإِس:ذذ،(26)ذ{نْ رتفٍِِّتََأجهُتفجخٌتفجَرتفِخرتَ} الثِ لذقةبع ذسا ذب ذأباذ قِصذ

ذ غ ةاِدذ(27).{فْهتنََْْسْ  تْحلججنفجضَلًتتنَّْ ت ََّب َّكِ رت
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تتلل تب تْ َ نُْْتجسريَََأَتجكِ تنَّْنكِ رتفِنََّةٌتيَيرعُْ َتإ أجىتْأَخج ري تََيَنَنُيَُ َتب تأَمَْريَُفْتََيَنرهَْر َتعَ  تْأَمُنكجي تََ}ت: ي ذ ذب ذب لب ةذ قةبع 

تفجتتنَااتىلجااعَ ددذأ ذقةبعهددلذأكِ ددت:ذأةةأذذوءددِذ: ءددةذقددِهت،{ رهُتبَصااَ ذببدد ذقددِهذ(29)ذهالدد ةدَأ َّددَلذلِذذ اددل ،ذ(28)ذة؟ولَّ
ذه رذ ذ ءِذاللررذاذذأل هاذ؛ِ بةِ  ذذِعيضِ  ذذب رةبع ذواذب  ال ةذي و ذاذذكِ ذبذ ةبءِ":ذكةاللذحوةذواذب جلةأذ

ذعا:ذيرددذهذالدد ذ أالددِذ،الاددلذيك إددلذلاضددهاذكددِاذ ةبءددِذ،بال  إددِسذالدد ذحالاددذاذذوهدداذ؛قةح ددِذ--ذب ايدداذ دد 
ذد(30)"كل ذور ذلِ ءااقذب رةبع ذيج لذكِاذب  لِل ذلا 

(31)

ة ِرذب ذيةبذإذبد ذ ام د ذ:ذ لإ ذع قذِ ااذ َذب ةاِذ ذذد(32)ب إ ةأذذ،ِ ااذ َذ ذب ةاِذةَذِ ِذأبذذب اَذذ،باةَذهَذ ذب ذالِذةَذفَذةَذ
ذلِ ذالع؛ذ  جذ(33)ب ذالِ قذب ذالضة،ذلط ذال ذهءةاذالشهذة ذالالةأ ذال ذباداذ،ذ  لي لذ  ةِا ِ اِا كِاذالذ ق 

ذد(34)ثاذأ  ر لذة ِرذب ذيةبذإ،

 ادددذذشدددِ ،ذ أسددد اذوددداذوةوددد ذأبددداذلكدددةذب  ددد يقذ ةوددد ذذ--قدددِهذب دددلايا:ذ"أةةكذزالدددِاذب ايدددا
 ذ ددقذذ؛دذ  ل ءد ذأاذيكدذاذأصد لذوِةسدة ِ(36)لأةباد ذأ دذب ذ-- د :ذ  د ذقيد ذ ودِ ذب ةسدذهذ،ذ ق(35)  ةدل"

َأ َّدَلذبساذأبةلذاِلهةبا،ذ اذذبساذبشد هةذلدلذأاد ذودِةس،ذكدل قذأويدةذ د ذ الدلذذَأاَّذهك اذب اِةسة ،ذكءِذذ َّلَذألَذ
ِذَأَودَ  ذقِه:ذ"ذ  جذ؛ب اةبة ذها ا  قد ذهدل  ذدذ(37)حاذظدِاة بذ ب ك ِلد ذب اةبةد "ب ردةذَوَ َا ََّءدَتذأا داذَكَاَتذاَلَءَ ذك 

ذد(39)كِاذ   ذالالذ بسءلذ"َ َةَ ذب ذأباذب َاِِ َة "ذ: ق  ذ،(38)لجِة  ذ لذلا ذأاذأ  رهِ

ذ(40)دللا   ،ذ اذذال ذكإِةذب  ِلا  ذ--لا ذ وِ ذب اياذذِ ااذ َذ ذب ةاِذةَذِ ِذأبذذب اَذأس اذ

ِ،ذق  :ذكِاذاء  ذب كِاذعذبذةو ذ  ةدلذأصدلِللذذِع َّلَذ خ ر ،ذ ل ذب ه   ،ذ كِاذة سذب اا ،ذاللب  
ٌَِتعَلجا ركِ ر}َيَة ِاسذبهاذ  ردةأ:ذ َكاَّدِذدذ الءدِذَأِثدَةذ ادلذقذ دل:ذ"(41) [54]بأل ادِ :ذت{ََإ ذْتجتءَكجتْأَّذْي َتيُؤرنْنُْ َتب آيتَْنتتفجقِاَْتساَ

بذ ذ   ادِذ  دقذَ َخِ َاذأا ل،ذوكاَِّذذَيَخَ  ب ضةبئس،ذ الاِذال ذ،ذالاَِّذال ذيؤةأذاَلَءَ ذِك   ي    َشدَكِذكد ذ   د ذَوَشدقَّ
ذَ ِ َءَادددِذكددد ذاءاددد ،ذَ َخدددِ َاذَوَا َّءذ دددِذأاذذ--أصدددلِ ذةسدددذهذ ذَوَ ِرَ َادددِذلاضددداِذع دددقذلاددد ،ذ   ددداذَيَشدددقَّ

ب،ذ كِاذالءِذقِ ل:ذ"(42)   اِ" ب،ذ ِب   يه قذ ي ذبد  ذ اء د  :ذذأالَّذذذةاع اذألدذ كِاذأبذذب اِ ة ذ ة  ِ،ذزبا  
ذ(43)"د ذ سذيل  اةذ ذالالذ   هِ، اء ذيلء ذ ذ
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َيَكِةالذ دلذذ--ال ذوضِئ ذأباذب اِ ةد ذأ َّدلذأ هذالد ذَأذََّاذلءدِذ ةبعذب اهدة،ذ كدِاذب  دلِل ذةضدذباذ
اذببد ذعإدِسذ ادذذأال دةذكادتذحهديأودلذب د  ذ َ َجِ لدلذلرةبدل،ذقدِه:ذ"ذ-- جة  ذق ة ،ذ كِاذبب ذعإَّدِسذ

ذس   ذِ جَّ ذ(44)د"ب إ ة ذفةج لااذ  قذب لة ةذ قة شذأسا  ذد(45) الءِذَيَلَكَةذ الذأ َّلذ جَّ

بذوداذهلءد ذب ءشددِقذ أودلذب ا داذ د ذال ددِةة ،ذقدِهذ د ذ الدل:ذ" َكَاددَتذكدِاذأبدذذب اِ ةد ذالذيددأ ذذاهد  
َكاَِّذَ َلَءَ ذب ة بيد ذلِ إ دة ذ د ذأصدلِ ذةسدذهذ ذ قِه:ذ"ذ(46) ،يِ ذألسء ذالال"أة  ذع قذب ةََّاِ ذالل ة ذأ

--كِاذيلاقذس،ة ِذ ث ث ِذ  ا اذب رةحاذذد(47)"و اذَ َةَضذ  قذَةِكَيَاِذع قذب ء يا ذَوَلِءَاَاَِاِذال ذأوذباهاذ 
ِذَأَوَ  ذب كة اذ ب    ذب اةبة ،ذقِه:ذ" ذ(48)دب رةحاذظِاة بذ ب ك ِل ذب اةبة "َتذَوَ َا َّءَذأا اذَكَاَتذاَلَءَ ذك 

دِذ  دقذكإدِةذب ردةبعذالد ذب  دلِل ذةضدذباذذِ ااذَ د ذب ةاِذَةدِ ِذأبذذب اَذ ق ذأولذ ذ--ب ردةبع ذ ةض  ،ذكدَأَباا
ذد(49)ب ذكاسذ ز  ذب ذثِبتذ بب ذعإِس،ذ قةأذب رةحاذ  قذ ءةذب ذب خطِ ذثةثذالةب 

الِذَ ِرَ ذال ذأقذب لذ  صدِيِ ذب  داذهد هذ-ل ذ لذعضِو ذااةهذب  لِ-الكِ  لذب ا ءة ذذق الِذي هذ  
ها ءدذبذ،ذ قذ دل:ذ"(50)"ب ردةحاذلاد ذ يدةكاذلاشدةذسدا  ذقدةأ َذ"  قذهإلدة ذوداذب ا داذ ةقد ذوهءدل،ذوءد ذأقذب دل:ذ

 ة أذ ادلذ( 51)أ اد ذ  دةكا،ذ اية د ذكدِاذيادلهذلدلذوءد ذحيدِ "دذلَذ َّذ ِذب رةحاذوء ذحيِ ،ذوء ذحيِ ،ذوَذ
قددِه:ذ"الذهأوددلذ  ددقذالددِذَ  ََّءددَتذأاددةب،ذو  ءددِذأاددةذذ[41]ب إرددة :ذ{تجيَُْتب آيااتَْهتمجمَن ااتتقجلْ لًااتََالتَجشاارت}ودداذقذ ددلذهاددِ ق:ذ

ذد(52)ب ا ءِعذ ب لكءِعذ ب ل ءِعذ  قذ ذ لذ ا "
دِذقذ دل:ذ" الذذ،َكاَّدِذ دةمذالد ذأ مداذب دل سذأاذيد ا اذب ةََّاد ذب ردةحاذثداذيادِ ذ  دقذَيَاَلدِ ذ َأِثَةذ ادلذأيض 

ذد(53)"َِيَرَةأذالالذش   ذ
 

ذبدددد ذكاددددسذااذ،ذ اددددا:ذَأَبدددد--سددددءِ  ِذ قددددةبع ذ  ددددقذكإددددِةذب  ددددلِل ذذِ ااذَ دددد ذب ةاِذَةددددِ ِذه  ءددددلذأبددددذذب اَذ
 يد ذ ذ،ذ ذأبدذذذةذب  ادِةأذ،ذ ذأ ذب ءدؤالا  ذ ِئشد ،ذ ذ  اذب ذأباذطِ س،ذ ذ ءةذب ذب خطِ بأل  ِةأ،ذ ذ
 يددد ذ ذبددد ذبأل  دددِةأ،ذ ذذز ددد ذبددد ذثِبدددت،ذ ذأذأبدددذذأيدددذ ذبأل  دددِةذ،ذ ذأبدددذذالذسدددقذبألشددداةأذ،ذ ذبددد ذاللددداذة

ذد(54)،ذةضاذ ذ اهاذأاءا  عإِس
بألزةأ،ذ أبدذذسدا  ذذشدا سذبد ذب لإلدِ أبدذذصدِ  ذذه  ءلذ  قذي يلذاءِ  ذال ذب  ِلا  ،ذالداها: ذ
زبدِاذبد ذب ادةعذأبدذذ ءدة ذبد ذأبداذب للد ذب إ دةأ،ذ أبدذذاللءد ذسد ةءِاذبد ذالهدةباذبأل ءدش،ذ ذب لل ذ

بكددةذبدد ذ،ذ ذب ةبةدد ذبدد ذأ دد ،ذ ذاللءدد ذ  ا دد ذبباددِذسدد ة  ،ذوأبدداذاادد ذ،ذ ةب ةذبدد لددلبعوِ دد ذب ب إ ددةأ،ذ ذ
ذد(55)الا ذةذب ذزبذبا ذة ِال ذب ل  سا،ذ ذق ِة ذب،ذ ذثِبتذب ياِ ا،ذ ذ ي ذ ذب ءل ا
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ةذ باد  ذ ة ذأ  ذلا ذب  لِل ذأ  اذلدِ رةحاذالادلذ باد  ذسدا  ذبد ذاي د"ذ:قِهذأبذذلكةذب ذأباذةب ة
ِذلد بةبيةاذب اخاداذأبدذذكِاذأشإلذأا ذب إ ة ذ  ء ذ" ة مذاة ةذ  ذال  ة ذقِه:ذذ(،56)"ب ل أذ با  ذب ثذةأذ

ألددِذب اِ ةدد ذب لِومددِاذأبددذذذقَذثَّدد قدد ذ َذ"ب إ ددةأذب ااةددلذب ءرددة "،ذ قددِه:ذ"ذ قددِهذباالددِ ذب ددلايا:ذ(57)د"ب اِ ةدد 
ذ(58)"دزة  ذ أبذذ ِها

دد ،ذ(59)وداذشددذبهذسددا ذهلدا  هددذواذذِع َّددلَذق د ذ  قددِهذب إخددِةأ:ذذ،(60)ببد ذ جددةذودداذباصدِل ذذ ددقذ ةاَّ
ذ(61)ذواذسا ذثةثذ هلا  ده

 

 [170]بأل ةبه:ذ ژىئ ىئ ی ی ی ژ واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ادداذقددةبع ذأبدداذَلَكددِةذبدد ذَعةَّددِ ذ دد ذَ ِِصدداذب َكددذِواذقددةأذأ وفةادد ذ«ذَيَءِلددَكذاَذ»بددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
َكذاَذ»ذب إِقذاذال ذبألئءَّ ذب اشة : قةأذذ(62)،ب ل   ذدذ(63)ب ش ي ذب ل  ذ«َيَءلِا

أ:ذيأوددل اذلءددِذفةددلذالدد ذ ة ددلذأذ،وفةادد ذب لدد  ،ذوءدد ذَأاَلَلددَقذَيَءِلددقَذ«ذَيَءِلددَكذاَذ»أالددِذ  ددقذقددةبع ذ
،ذ[37]بأل دلب :ذ ژڄ ڄ ڄ ژ ،ذ قذ دل:ذ[4]ب ءِئد  :ذ ژہ ہ ھ ھ ژ  ةبالدل،ذ رذ دلذهادِ ق:ذ

ددقَذ»  دداذيردد :ذ ددَكذبذ«اَللِا ددَكذَاذلِ ك ددِ ذ الذياء ددذاذلءددِذذَأاَّذب ءااددق:ذ»،ذ اَللَّ طِئادد ذالدد ذأادد ذب ك ددِ ذالذَيَ َءلَّ
َكذَاذلِ ك ِ ،ذأأ:ذب  ذةب ذ  اء ذاذلءِذفةل،ذ َ َةِاَاذَاذع ةلذفةلذال ذَكَذِ ِهاذق ذَةَةَسذ ذَ َ َةَوذ ،ذ طِ ئا ذَيَ َءلَّ

 فةدددلذاَلدددَ َرذب دددلي ذذ،وددداذَأاَلدددِةذةيددداها،ذوهددداذب َءَلِلدددَاذاذب دددلي ذالذَيِضدددةَ ذأادددةااذ اددد ذ ذ ب ءذصدددذهذالي ددد أ
َكذَاذلِ ك ِ ذلءااقذَيَلَ َءِلَكذَاذللذ  ا  ءذاذلل ذد(64)َيَءلِا

َق،ذأأذبَسَ َءَلَقذلِ ك ِ ذ ادذ:ذب  دذةب ،ذ ذذ«َكذاَذَيَءلاِذ»   قذقةبع ذ َقذ َهَءلَّ ذَأ َّدلَذب ش ي ذب ل  ،ذاِلَ ذاَللَّ
َكَتذلِ شاع،ذو ذبذواادذبذ داذيد و ذبذلِ إدِع،ذ َأاَلَلدَكَتذب شداع،ذالذيردِه:ذَأاَلَلدَكَتذ  قدةبع ذذلِ شداع،يرِه:ذاَللَّ

ددددذأَلاَّذب  شدددد ي ذأب ددددغ؛ذ ذيءدددد  ذا،ويددددل قذذ ب ياددددل،ذهاددددِ قِقذلك ددددِ ذ ذو هددددِذالااددددقذب  كة ددددةذ ب  كث ددددةذ   ََّءل 
ي ذيل ِ ذع قذب ءةزال ذ ب  كة ةذ اا ذذ ق ذ:(66)،ذ الالذقذهذب شِ ة(65)وِ  ءلقذلك ِ ذ ذ ب  ا

كككك ا  ككككَز َْكككك   َ َ ما  وال تََمسَّككككال َهْدَ ا
 

َسككككككال َْمككككككهَ  َْ َ َََككككككك ل    إالَّ َكمككككككه كلما
 

 

 [46]عبةبيةا:ذ ژگ ڑ ک ک ک ک ژ في قوْه تدهْى: 
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ذالددد ذب اشدددة :ذ َ دددِِ ا،ذ اددداذقدددةبع ذب ِكَلدددِِئاا لاددد  ذب دددة ذبأل  دددقذ ةوددد ذ«ذَ  َدددل هَذ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا
ذذ(68)دلكلةذب ة ذبأل  قذ و  ذب ثِ ة «ذِ َ َل هَذ» قةأذب إِقذاذال ذبألئءَّ ذب اشة :ذذ(67)دب ثِ ة 

لكلددةذب ددة ذ   ددسذب اادد ،ذوا هددِذثةثدد ذأ اددل،ذأ دد اِ:ذأ هددِذ ِفةدد ذ ب ددة ذال ذ«ذَل هَذِ  َدد»أالددِذقددةبع ذ
  ا دلذقدذالا،ذأ د اءِ:ذأ هدِذهِالد ،ذ ب ءاادق:ذهلر دةذالكدةاا،ذ«ذَكدِاَذ»ب جلذة؛ذأل هِذلا ذكذاذالااا،ذ واذ

 الدِذ»ع ذ يد ذ :ذالِذكِاذ  ل هذالالذب شةبئ ذب  اذكِ جإِهذوداذثيذههدِذ قذههدِدذ  ؤ د ذكذ هدِذ ِفةد ذقدةبذَأ َّلَذ
ب ردذهذب ثدِ ا:ذأ هدِذ ِق د ،ذ وداذويةادِذب ردذالاذب ءشدهذةباذبد  ذب َإَ دِة ا  ذ ب كدذو   :ذاد ذ«دذكِاذالكةاا

ذاذذاللل هذ ب ة ذال ا ر ذلل،ذ إ ةلذذاسذب َإَ ِة اذا،ذأ ذال ذب ة ذ الِذاةهل،ذ إ ةلذذاسذب كذو ذاد
الااددقذب رددةبع :ذ إاذ مدداذالكددةااذ هإددِ غذودداذذب ذاددلذب ثددِ ا:ذأاذهكددذاذب ءخاادد ذالدد ذب ثر  دد دذ  كددذاذ

ذب ش  ،ذوضة ذز بهذب جإِهذالالذالثةذ ش هل،ذأأ:ذ إاذكِاذالكةااذالا بذ ل قدذ
شددةطة ،ذ اذببهددِذاللدددل ه،ذأأ:ذ إاذكددِاذالكددةااذالادد بذازب دد ذأشددإِ ذب جإدددِهذذَأ ََّهددِ ب ذاددلذب ثِ ددج:ذ

لاد  ذب دة ذ«ذَ  َدَل هَذ» أالِذقةبع ذذ(69)الالدذاذذأ ماذب ة بسا،ذ ااذب ءاجلب ذ ب،يِ ،ذوِهللذالجِز هاذلءكةٍذ
ذ ِفةدد ذ«ذعاَذ» ةود ذب اادد :ذواداذ ذب ءخاادد ذ ب دة ذوِةقدد ،ذ الددلاسذب كدذو   :ذأ هدِد ا:ذالددلاسذب َإَ دِة ا  ،ذأ هدِد  اهدِد

ذذ(70)،ذ هلر قذب ءلاي  ذكءِذواذب رةبع ذبأل  قد«ِعالَّذ» ب ة ذلءااقذ
 

ذ[16:ذباسةبع] ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئژ في قوْه: 

َ ِِ اذ ااذقدةبع ذَيَاَردذ ذب َلَضدَةاِلا،ذ ب إدِقذاذالد ذبألئءَّد ذذ قدةأذ(71)لِ ءد د«ذحاَلَة دِ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذذ(72)وفةا ذب ءةا،ذق  ة ذبأل قد«ذَأاَلَةَ ِ»ب اشة :ذ

ذة ،ذ ادداذالدد ذلددِ ذ"وَِ دد "،ذ أصدد هِ:ذَأَأاَلَة ددِ،ذلِ ءدد ،ذوهدداذب   دد ذب اِ ةدد ذب ءشددهذ«حاَلَة ددِ»أالددِذقددةبع ذ
قِهذأبذذ ةِا:ذ" الااِ ذَكثََّةَ ِ،ذيرِهذَأاَلَةذ ذب رذ ذ حاَلَةَاَاذذ(73)وَخاِاَات،ذ ب ءااق:ذَأَكَثَةَ ِذَاَإِِبَةَهَهِذ َأاَلَةبَعَاِد

 ب َكَثَة ذاهاِذي   ذأاذيكذاذش    :ذو أ   لذَأَكَثَةَ ِ،ذذ«حاَلَة ِ» قِهذب لََّاِ :ذ" ال ذقةأذذ(74)َوَ ا امذلِ هءل "د
ههاذ َ َلدِةاا"،ذ قدِهذأبدذذَ َيَ دَ  ذاَلَاَءدةذبد ذب َءَثاَّدق:ذ أ  اءِ:ذأاذيكثةذ  ةذب ء ةو  ،ذ ب،ودةذأاذهكثدةذِاد ا

َةَهَل،ذ   ِاذلءااقذَكثاَةَهَل"د"حاَلَةَهَلذلِ ء ذ َذ ذذ(75)بال 
،ذ و هددِذثةثدد ذأقددذبه:ذأ دد اِ:ذَأ َّددَلذاِلددَ ذبأَلاَلددِة،ذ«َوَاَ َاددِ»الخاادد ذب ءددةا،ذ  ددقذ زاذذ«َأاَلَةَ ددِ» أالددِذقددةبع ذ

،ذهردد ية :ذَأاَلَةَ ددِذاَلَ َةِو هددِذلِ طِ دد ذَوَاَلددَرذبدذ اددلبذالددلاسذسددا  ذبدد ذَاَي ددة،ذ الث ددلذودداذ ودداذب كددة ذِعَضددَءِةٌذ
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َأاَلدددَةَ ذب شددداعذ ب ثدددِ ا:ذَكثََّةَ دددِ،ذيردددِه:ذذدب كدددة :ذَأاَلَةهَدددَقذَوَاَ دددَ َ ِاا،ذورددد ذَ ِ دددَاذأاذب ءا دددة ذالخِ اددد ذبألالدددة
ة ب:ذِعذبذ حاَلَةَهَل،ذأأ:ذَكثََّةَهَل،ذ الالذقذ ها:ذاَلَهَةٌ ذاَلَأاَلذَةٌ ،ذأأ:ذكث دة ذب اِا َدِ ،ذيردِه:ذَأاِلدَةذَبَادذذَودَةاذَيدَأاَلَة َاذَأاَلد

َ ذب ةََّاددَ ،ذأالََّة ددِ،ذيرددِه:ذَأاَلددةَذ«:ذَأاَلَةَ ددِ» ب ثِ ددج:ذأاذالااددقذذدَكثَددَة ب،ذ اددلبذب رددذهذألبدداذَ َيَ ددَ  ،ذ ببدد ذَقَ َ َإدد 
د ذ(76)لءااق:ذَأالََّةَهَل،ذ ب ءااق:ذس َّطاِذاَلَ َةِو هِذلِِاالِة ،ذ البذذكة ذبب ذبأَلََ َإِِةأا

ذ[12]ب اجا:ذ ژڈ ڈ ژ ژ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ذ ادداذقددةبع ذَيَاَرددذ ذب َلَضددَةاِلا،ذ َوَ ددقذب كددذوا،ذ  قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا ءددل ذب ل ددِ ،ذ ب ِكَلددِِئاا
دد ذب اشددة ذ(77)لضدداذب  ددِعذ سددكذاذب ءددةا«ذَأَوَ َءَة َ ددلَذ» لددِأل قذ ضدداذ«ذَأَوَ َءَِة َ ددلَذ»:ذ قددةأذب إددِقذاذالدد ذبألئءَّ

ذد(78)ب  ِع

ذَاذِفةدِل،ذ   دقذقدةبع ذ«ذَأَوَ َءَة َ دلَذ»أالِذ  دقذقدةبع ذ أأ:ذ«ذَوَ َءَة َ دلَذأَذ»الد ذَأاَلَةَ دت،ذأأ:ذَأَهِةَ َيذَ دَلذ َهَشدك 
ذ(79):هرذهذب اة :ذاَلَةَ َتذب ةََّاَ ذَ رََّلذِعَذبذَاَلَ َهَل،ذ قِهذب شِ ةذَأَوَ َجَلَ  َ َل،

َ ئئئ ةج جَ َ َ    َة َُ ئئئ جَصْدئئئوجم  ًَ ََ ئئئ َْ ََ جَلئئئْ َهج
 

َْ ئئئو  ئئئَاجصْدئئئوجَ ئئئوجَيئئئوَ جَ َ    جَ َ ََ جَلَقئئئَُ
 

كدد ذ ب دد ذذاَّذأَذَءددَِةبَ ،ذ ادداذب َءَجَِةَ ددَ ذ ب َءَةَ دد ،ذَكددالدد ذب ءَذ«ذَأَوَ َءَِة َ ددلَذ»دذ   ددقذقددةبع ذ(80)أأ:ذَاَلَ هَددلَذ
الدد ذب َءَ َجددِِة   ذَيَءددِةأذالددِذ ادد ذَصددِِ ِإِل،ذ  ددقذالااددقذَأَوَ َجِِةَ ذَ ددَلذ  ددقذالددِذَيددَةم،ذ ذ ددقذأ هدداذَاددَِةَ ذَ ذ دد  ذ

اددِة ذ ذلددل،ذذَأَسددِةَأذِلددِل،ذورددِ ذب:ذَصددَقذ اددِذب ددتذب ءردد س،ذ أوية ددِذ دد ذِ َ ِةَ ددِذودداذب طة ددق،ذ غ ددةذذ ددقذالءددِ
ذَهَة اَلذَاذِلِلذَةَوَاَلذَ ءَِّذَةحَ ذَ َ ِ َءدَل،ذ ب لجد ذقذ دلذهادِ ق:ذ فجالتإ  َّتْأَّاذْي َتيُمات َُ َتفْاهت} ب ءااق:ذَأَوَ َجِِةَ ذَ َلذِاَ بال 

ذذد(81)[18]ب شذةم:ذذ{ْأسَّتعَةْ

 [6]ب ي  : ژڑ ک ک ک ژ قه  تدهْى: 

َ ددِِ اذ ادداذقددةبع ذأبدداذاااددةذب ءدد  اذقددةأذأبددذذب  ذ(82)،لضدداذب ددة ذ شدد ذب إددِعذالا ذ دد «ذَ يَّدد ب»َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذدذ(83)لضاذب ة ذ و  ذب إِع«ذَ َيَ ب»:ذ قةأذب إِقذاذال ذبألئءَّ ذب اشة 

ٍ ،ذ َشدِِاٍ ذاِلَثدَ ذَةبِكدٍ ذَ َةكَّد ٍذ«ذالِب »لضاذب ة ذ ش ذب إِعذالا ذ  ؛ذاءَ ذ«ذَ يََّ ب»قةبع ذ ،ذَ َسدِِاٍ ذَ َسدجَّ
ب،ذور ذَ يََّ َهلد ٍ ،ذ  لذ ،ذ ك ذشاعذَأ  ر لذلشاعذِع  ِق ِذش ي   ذ(84)َ َشهَّ
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ب» قةبع ذ لضاذب ة ذ و  ذب إِع،ذاءَ ذَ َيَ  ذلضاِاذب ةِ ،ذ لذ:ذَغَةود ذ َغدَةه،ذ ادذذواد ذ  كثدة ،ذ«ذَ َي  
اٌ ذَ َطا:ذعذبذكِاذكث ةذب َلَطدِا،ذ ق د :ذب   َيدَ ذب شداعذ ق  :ذب ذاذذبسٌاذالاةٌةذصاٌ ذال ذب  اِِ ،ذ لذ:ذةذ

بِئَا،ذ ق  :ذب   َي  :ذب شاَعذب ء  يِاَ ذأأ:ذب ء ةبكَسذلاَضلذ  قذلاٍ ،ذ ب ءااق:ذالٌِهذكث ٌةذةبئاذاَلذَيخِهذ ب  َّ
ذ(85)َوَاِؤ ذكَأ لذب َ َيَ ذلاَضلذَ َ قذلا د

ذكث ةبذواذ د ب  ذاللءاد ذأذَأ َّلَذ واذب ءااقذ  رةبعه  ذقذالا:ذأ  اءِ:ذ قِ دلذببد ذذ--ةبة:ذأا كتذالِال 
ذكث ددة ب،ذقِ ددلذالرِهدد ،ذذدبسدد طِهذلءددِذأ اددقذلَذب لددِئس،ذوكأ َّدد  ب ثددِ ا:ذأ ارددتذودداذسددي  ذ ذ ودداذب كاددِةب ذالددِال 

ذ(86)   ذ  قذالِذأ اقدذلَذ َّذأَذكَذوَذ

 [94ذ:ب الِع] ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ  واذقذ ل:

َ ددِِ اذ دد ذب اشددة  قددةأذ،ذ(87)لددِ هءل،ذ ودد  ذب ءددةاذب ثِ ةدد «ذاَلَؤاَلا ددِ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا «ذاَلَؤاِلا ددِ»ذ:بألئءَّ
ذ(88)لِ هءلذ كلةذب ءةاذب ثِ ة د

َادددَقذاذب ثِ ةددد ،ذبسددداذالاادددذه،ذأأ:ذالذلدددِ هءل،ذ وددد  ذب ءدددة«ذاَلَؤاَلا دددِ»قدددةبع ذ وددداذ الدددق،ذوهدددذذالددد ذَ َؤالِا
ذ(90)لِ هءلذ كلةذب ءةاذب ثِ ة ،ذبساذوِ  ،ذال ذبايءِاد«ذاَلَؤاِلا ِ»،ذ قةبع ذ(89)بألالِا

 [117ذ:ب الِع] ژں        ں  ڱ ڱڱ  ڱ  ژفي قوْه: 

َ دددِِ اذ دددِذذقيددد ذ،ذبادددذاذ«َأَ ث دددِ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا َ دددِِ اذأيض  بةوددد ذ«ذَأَ ِث دددِ»ب ثدددِع،ذ قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا
 َقِةَئدددَتذلضددداذب ددذب ذ ب ثددِعذالددد ذغ ددةذاءددل،ذ«ذَ َثا ددِ» َقِةَئددَتذب ادددذا،ذذقيدد ذبثددِع«ذَأَثا دددِ» َقِةَئددَتذ،ذ(91)ب هءددل 

ذد(93)«ِعَ ِث ِ»ذبألئءَّ ذب اشة  قةأذذ(92)«دأ ثِ  ِ»

:ذَسدَةٌبذَأِ  دَجذكردذ هاذ،بألصداِ ذلدل ب ءدةبةذذ،َأِ  دجذاءد :ذب ثدِعذ  دقذب اذاذذب ر يا،ذ«َأَ ث ِ»ذأالِذقةبع :
ذبسداذ ادذذ،ٌ ذِلِذَيدذةٌذَجد َذ َذذ ٌذَلدِلِذيَذذ ٌذإَذَشدوَذ،ذَة رذفةدلذ دة ذشداعذك ذِثَذ َذباِذ ذذ،بَ َلِ يِ :ذِعَذبذَكَِ َتذَ ِ يَ َهَلذَأَ َثق

ذد(94)وةاذبااذقثَذَأ َذذِهَذذ َذء ذلَذ  َذذياي   هِذذبكِ ذ، ِذةَذب اَذذال ذااٍذلَذ ِذذاٍذاَذَصذ
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ذضدءاِذب دذب ذب ضدءتذو ءدِذَ ثَد ،ذ أصد لذَ ثَد ،ذوجءد ذ"َأثَد ب ادذا:ذوءد ذ"ذقي ذبثِع«ذَأَثا ِ» أالِذقةبع :ذ
ددِ َسدد َذذَ ِإَذب»:ذهاددِ قذ ذكرددذهذاءددل ،ذق يددتذالزال  ذ ودداذذ ،َاددأَذ:ذَ اددذ ذودداذ كرددذ هاذ،[11]ب ءةسددة :ذ«ذَأقِا َددتذب ة 
ذد(95) َأَس ذَأَس ذ؛ َأَث ذَ َث ذ  م ةذأَِ  ،:ذَ ِ  

بةودد ذ«:ذَأَ ِثددِ»لضدداذب ددذب ذ ب ثددِعذالدد ذغ ددةذاءددل،ذ  ددقذ زاذَوَادد ذَكَشددَرٍق،ذ قددةبع :ذ«ذَ َثا ددِ» قددةبع :ذ
ذد(96)اء ذَأَ َثق«ذِعَ ِث ِ»اء ذَ َث ،ذ اذذب  اا،ذ قةبع ذ«:ذأ ثِ  ِ»ب هءل ،ذ  قذ زاذَوَاِه،ذ قةبع :ذ

 [189بأل ةبه:ذ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڇ ڇژفي قوْه: 

َ دِِ اذ  قدةأذذلدأ قذ هخفةدبذب دةبع،«ذَوَءدَِةَ ذِلدلِذ» َقِةَئدَتذوفةاد ذب دةبع،ذ«ذَوَءدَةَ ذِلدلِذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذ(97)الش ة ذب ةبعد«ذَوَءةََّ ذِللِذ»ذ:بألئءَّ ذب اشة 

 : 

ذِبَهددِ،ذ قددِهذ«ذلِذَوَءددةََّ ذِلدد»قددةبع ذ ذِبَهددِ،ذَأِأذبَسددَ َءةَّ أأذبَسددَ َءةََّ ذِلددِل،ذ ق دد :ذاددلبذ  ددقذب َرَ ددِسذأأذَوَءددةَّ
دِ»ب لالخشةأ:ذَوَءَضَتذللذع قذ قدتذالد ةة ذالد ذغ دةذِعَودَةب ذَ اَلذِعَزاَلق،ذ ق د :ذ ذوفةا  يااداذ«ذَ َءَ دَتذَ َءدة 

وفةا ذب ةبع:ذالد ذبَ ِءَةَ دِ ذأأذ«ذَوَءَةَ ذِللِذ» أالِذقةبع ذ،ذَءةَّ ذللَوَرِاَلَتذللذ قا  ذَوَِس َذ«ذَوَءةََّ ذِللِذ»ب ا َطَا ،ذ
َتذفةءِذأصِبهِذأاذذَ َءٌ ذأ ذالةض،ذ ق   الااِ ذبَسَ َءةََّ ذِلِل،ذ كاهاذكةاذبذب  ض،ةبذوخاادذ ،ذ لدذذذ:َوَشكَّ

ةبذب دةبع،ذأأذادِع ذ ذايدتذلأ قذ هخف«ذَوَءَِةَ ذِللِذ»بة،ذ َقِةَئَتذةَذفةء ذو  ذال ذب رَذذ[33بأل لب :ذ]ذ«َ َقَةاَذ»
 ه دددةوتذلدددل،ذكءدددِذهردددذهذاَلدددَِةِ ذب دددةِا َ ذاَلدددَذة بذَ َ َزَ دددلذَوَادددَ دذ قدددِهذب لالخشدددةأ:ذالددد ذبَ ِءَةَ دددِ ذكرذ دددلذهادددِ قذ

ذبَ َلَءدددِ ذَ بَةَهَِبدددَتذلدددل،ذَ َ َزَ دددلذذ قددد «ذِلدددلِذَوَءدددَةَ ذ»،ذ الاادددِ ذ الاادددقذب ءخااددد ذ«َأَوَ ءَِة َ دددلَذ» وددداذ الدددهِذَظددد  
ذد(98)َوَِ  َذ

 [25]بأل اِه:ذ ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددددِِ اذ دددد ذب اشددددة  قددددةأذدذ(99)لادددد  ذب ددددة ذالدددد ذغ ددددةذأ ددددق«ذَ َ  دددد َي َّذ»قددددةأذأبددددذذب َاِِ َةددددِ ذب ةِا اَلذ»ذ:بألئءَّ
ذد(100)«َه  َي َّذ

ذذ  دقذأاذب دة ذادذب ذ رلدا«ذَ َ  د َي َّذ»أالِذ  قذقةبع ذ اللدل ه،ذ ب  رد ية:ذبهردذبذو اد ذو ذَ َ  د َي َّ
ذولدلوتذبأل دقذذَأاَّذب لي ذظ ءذبذالاكاذوِص ،ذها  ذ ب ا ا ذه  سذب مِ اذوِصد ،ذ ب ءدةبةذالاهدِ:ذاَلذَه د َي َّ
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ِ ذا ذَهد َذذِع َّدلَذ ق د :ذذ، ِفةد ذَأ ََّهِد  قذاا ذ"ال"ذ ِفة ،ذ ذاسذلاضدهاذع دقذ«ذاَلذَه  َي َّذ»،ذ   قذقةبع ذ(101)هخفةا 
ذب م َ ا ذد(102)لا ذأالة،ذ هاذواذالذض ذ صقذو ا ذ ب اهاذ  مِ ء  ،ذأأ:ذالذَيَرَةَب َّ

 [128ذ:]ب  ذب  ژ ے  ے  ۓ  ھ ھژفي قوْه تدهْى: 

َ ددددِِ اذ دددد ذب اشددددة لادددد  ذب اددددِع،ذ قددددةأذ«ذاِلددددَ ذَأَ َاِلددددَكاَذ»قددددةأذأبددددذذب َاِِ َةددددِ ذب ةِا لضدددداذ«ذِلددددَكاَذاِلددددَ ذَأَ اَذ»ذبألئءَّ
ذد(103)ب اِع

ذةباد ذ ادذذ، ِذَِسداَذب اَّذذالد ذ ذ دقذ،اَذكَذلاِذَ د أَذذاَذكَذوِذةَذَشدأَذذالد :ذِ ءااقلاد  ذب ادِع،ذود«ذالد ذَأَ َاِلدَكاَذ»أالِذقةبع ذ
ذالددد :ذلضددداذب ادددِع،ذاءددد ذَ َادددٍ ،ذ ب ءاادددق«ذاِلددَ ذَأَ َاِلدددَكاَذ»،ذ أالدددِذقدددةبع ذبألشدددةِعذَوِ  ِاَهدددِذأََ دددل ذذ، ِذاَذب ددداَّذذ ءااددق

ذد(104)اَذكَذ َذثَذالِذذا ذشِذةَذقَذذق ذبِذةَذ َذذاَذكَذإِذلَذ َذذ ال ذاَذكَذلِذاَذاِذ

 [24يذ  :ذ] ژې  ې  ې  ې            ى  ىژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ دددِِ اذ دددقدددةأذبهءدددل ذقطددد ذالا ذ ددد ذ زبأذسدددِكا ذ  دددِعذالا ذ ددد ،ذ ذذ«َ َأَزَ َادددَتذ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا  ذبألئءَّ
ذد(105)بهءل ذ ص ذ زبأذ  ِعذالش ةه  ذالا ذ    ذ«َ بزَّ ََّاَتذ»ذب اشة 

  -ب

َ َهَل ََّادَت،ذأةغءدتذب  دِعذوداذب دلبأذَوَِاَ ِ َيدَتذاءدل ذب ذصد ذ ضدة ة ذَهَلدِك  ذذوِ ءااقذ«َ بزَّ ََّاَتذ»ذقةبع 
َةَإذأأذَ َضدددَةَ ذِز َاَ َهدددِذَ َ َِ دددَتدذ  دددقذ زاذَأَوَاَ دددَت،ذَكأَذذ«َ َأَزَ َادددَتذ»،ذ قدددةبع ذب دددلبأذ اددد ذباةغدددِ  َ َ دددَ ذب دددلَّ

ذد(106) َصلَّتذب ةِعذفةلذ  قذاه ذب ا َ  ِة،ذَكَأَ َيَ ِتذبَ َءَةأَ دذ ب اةِس:ذَ َأَزبَ َت،ذكرذ قذَ َأَلَِ َتذ
ع دقذ،ذ الث دلذالد ذَأوَاد ذأأ:ذصدِةذتِذَيدلِ اَّذذ ِذ َادصدِة ذع دقذب لاِذذ:وءاادِ ذ«َأَزَ َادَتذَ»أالدِذ"ا:ذاادقِهذبب ذاِذ

ذب اخد :ذأأذصدِةذع دقذب َلَ دِِةذ ب ِجدلبَز،ذعالذ كلب،ذ َأَاَلَإذب َءَهَةذصِةذع قذبِاَاَلبإ،ذ َأَ َ َ ذب دلةإذَ َأَادلَّ
أودددة ذب اددد  ذ  دددقذب  دددل ،ذ كدددِاذ،ةِسدددلذَأَزبَ دددَت،ذالثددد ذَأَشدددَِإذب لددد يج،ذ َأَلدددَِإذب ثدددذ :ذأأذَ َةَضدددَلذذَأ َّدددلَذ

ذد(107)"  ية 

 [46]عبةبيةا:ذ ژڑ ک ک ک ک گ ژ  لذهاِ ق:واذقذ 
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َ ددِِ اذ  قددةأذذ(108)«دَكددِاَذ»الكددِاذ«ذَكددِةَذ»بذضدد ذت{ََإ  رتكجاات َتنَكَاايُ ُ رتأْتجاامَُلجتنْنرااهُتْأَْ  ااتلِ}قدةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذذذ(109)«دكِا»بدذ«ذَ ِإَاذكَِاذاَلَكَةَاَاذِ َ َل َهذاِلَاَلذبَ ِجإِهَذ»بألئءَّ ذب اشة :ذ

ذقدةبع ذ ةَذ»أالِد اَذ» قدةبع ذذ(110)ب ددل بهذفةدلذغ دةذ بقدد دذَأاَّذوااد ذالرِةبدد ،ذ  كدذاذوداذالااددقذب،يد ذ«ذَكدِد «:ذَكدِد
الِذكِاذ  ل هذالالذب شةبئ ذب  اذكِ جإِهذوداذذَأ َّلَذهِال ،ذ ب ءااق:ذهلر ةذالكةاا،ذذَأ ََّهِأ  اءِ:ذو هِذقذالا:ذ

ب رددذهذب ثددِ ا:ذأ هددِذ ِق دد ،ذ ودداذ«دذَ اَلددِذَكددَِاذاَلَكددَةَااَذ» يدد ذ :ذذثيذههددِذ قذههددِدذ  ؤ دد ذكذ هددِذ ِفةدد ذقددةبع 
ويةادددِذب ردددذالاذب ءشدددهذةباذبددد  ذب َإَ دددِة ا  ذ ب كدددذو   :ذاددد ذادددذذاللدددل هذ ب دددة ذال ا رددد ذلدددل،ذ إ ةدددلذذادددسذ

ذ(111)دب َإَ ِة اذا،ذأ ذال ذب ة ذ الِذاةهل،ذ إ ةلذذاسذب كذو   

 [16ذ:باسةبع] ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ ۇئ ژ  واذقذ ل:

َ ِِ اذ لِ ءد ،ذذ«حاَلَةَ دِ»َيَاَردذ ذب َلَضدَةاِلاذذقةأ ذذ(112)ب ش ي ذب ءةاذالا ذ  دذ«َأالََّةَ ِ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذذ(113)وفةا ذب ءةا،ذق  ة ذبأل قدذ«َأاَلَةَ ِ»ذ:بألئءَّ ذب اشة  قةأذب إِقذاذال ذ

ب شدد ي ذب ءددةاذالا ذ دد ،ذوددِ ءااق:ذَسدد اَطَاِذِشددَةبَةَاِ،ذَوَاَ ددذبذو هددِ،ذودد ذبذوا ددذبذذ ددقذذ«َأالََّةَ ددِ»ذبع قددةذأالددِذ
ذب   دد ذب اِ ةدد ذب ءشددهذة ،لِ ءدد ،ذوهدداذذ«حاَلَةَ ددِ»بع ذقددةذ أالددِذذ(114)أا كاددِاا،ذ ق دد :ذاا اددِااذَأاَلددَةبَعذاَلَلدد َّط  د

قدِهذأبدذذ ةدِا:ذذ(115)ءااق:ذَأَكَثَةَ ِذَاَإِِبَةَهَهِذ َأاَلَةبَعَاِد ااذال ذلِ ذ"وَِ  "،ذ أص هِ:ذَأَأاَلَة ِ،ذوَخاِاَات،ذ ب 
و أ   دلذذ«حاَلَة دِ» قدِهذب لََّادِ :ذ" الد ذقدةأذذ(116)" الااِ ذَكثََّةَ ِ،ذيرِهذَأاَلَةذ ذب رذ ذ حاَلدَةَاَاذَوَ اد امذلدِ هءل "د

ههاذَأَكَثَةَ ِ،ذ ب َكَثدَة ذاهادِذي د  ذأاذيكدذاذشد    :ذأ د اءِ:ذأاذيكثدةذ د ةذب ء  دةو  ،ذ ب،ودةذأاذهكثدةذِاد ا
ذذ(117)َةَهَل،ذ   ِاذلءااقذَكثاَةَهَل"دبالَّذ َ َلِةاا"،ذ قِهذأبذذَ َيَ َ  ذاَلَاَءةذب ذب َءَثاَّق:ذ"حاَلَةَهَلذلِ ء ذ َذ

،ذةِذاَلددبألَذذ َذاِلددذلَذ َّددأ دد اِ:ذأَذذ،ذ و هددِذثةثدد ذأقددذبه:«َِوَاَ َادد»  ددقذ زاذالخاادد ذب ءددةا،ذذ«َأاَلَةَ ددِ»بع ذقددةذ أالددِذ
 الث ددلذودداذذ،اددلبذالددلاسذسددا  ذبدد ذَاَي ددة ذدذَوَاَلددَرذبذلِ طِ دد ذاَلَ َةِو هددِذَأاَلَةَ ددِِة،ذهردد ية :ذءَذَضددكددة ذعِذ ودداذب 

ب شددداعذذ َذةَذاَلدددِ،ذيردددِه:ذأَذَ دددثَّةَذ ب ثدددِ ا:ذكَذذدأاذب ءا دددة ذالخِ اددد ذبألالدددةذاَذِ دددا،ذورددد ذ َذاِذ َذ َذَ ددداَذوَذذقَذهَدددةَذالَذب كدددة :ذأَذ
ِ ،ذيردِه:ذَأاِلدَةذَبَادذذَودَةاذَيدَأاَلَة َاذَأاَلدة ب:ذِعذبذٌ ،ذأأ:ذكث دة ذب اِا َدذةَذالَذأَذَةٌ ذالَذ،ذ الالذقذ ها:ذاَلهَذلَذهَذثَّةَذ،ذأأ:ذكَذلَذهَذةَذ حالَذ

،ذ َذَاددب ةَّذذ َذةَذأالََّة ددِ،ذيرددِه:ذَأاَلدد«:ذَأاَلَةَ ددِ» ب ثِ ددج:ذأاذالااددقذدذبدداذَ َيَ ددَ  ،ذ ببدد ذَقَ َ َإدد ألرددذهذب اددلبذ ذَكثَددَة ب،ذ
د البذلِِاالِة ،ذذهِاَلَ َةِو  ب ءااق:ذس َّطاِذذلَذهَذالَّةَذلءااق:ذأَذ ذ(118)ذكة ذبب ذبأَلََ َإِِةأا
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 [٧٧ب كهق:ذ] ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ دد ذب اشددة قددةأذ،ذ ذ(119)لِ رددِهذ أ ددقذثدداذصددِةذغ ددةذالاجءدد «ذَيَاَرددَِصذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا ذ:بألئءَّ
ذد(120) لِ ضِةذب ءاجء ذب ءش ةذ«ڃ چ چ»

ذ»:ذأالددِذقددةبع  ذب َذ" ذ،الااددذَهذبِاةبة ذلِ ضددِةذب ءاجءدد ذب ءشدد ة :ذ«َيددَاَر َّ َيل ءدد ذأاذيكددذَاذ زَ ددلذذ"َردد َّ
 ب ءااق:ذية َ ذَبَاذي ا َّدَتذكِ ل دق،ذذ،بَ َاَاَ ،ذال ذب ِرضِِضذب طِئِةذأ ذاِلَ ذب ِرضَّ ذ ااذب َلَ قذب  ِا ِة

ذاِلد ذب داََّرِ ذيردِه:ذَ َردَ ذ الالذطاٌِ ذَقَضٌ ذعذبذكدِاذف ذكدَِ َءةَّ ةدلذَ َ دقذِصد ٌِةدذ أاذيكدذَاذ زَ دلذبَوَاد َّ
هددذذاِلددَ ذقَِصددلذَيِاَةَ ددل،ذأأ:ذكلددة ذ هرددذهذوذ:لِ  ددِةذالهء دد  ذ«ذَيَاَرددَِصذ»،ذ قددةبع :ذب ياددَِعذَيَاَرَضددلذعذبذَاَ الددل

دذ:ب اة  :ذعذبذب شرََّتذطذال  ذ(121)ب رَِصِتذب لِا  

 [98ذ]بأل يةِع: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ژ واذقذ لذهاِ ق:

َ ِِ اذ «ذَضسَذ َذ»ذ،ذ َقِةَئَتذل سكِاذب  ِة«ذَ َ سَذ» َقِةَئَتذذد(122)لِ طِع«ذَ َطسَذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
دددد ذب اشددددة ذقددددةأ ذذد(123)لِ ضددددِةذب ءاجءدددد ذب لددددِكا «ذَ َضددددسَذ»،ذ َقِةَئددددَتذلِ ضددددِةذب ءاجءدددد ذب ءا ذ دددد  ذ:بألئءَّ

ذدذ(124)لِ لِعذ ب  ِةذب ءهء    «ذَ َ سَذ»

 قيد ذذ،لدلذوداذ دِةذاهدااذَيَةاَلدقلدلذأأذذَيَلَ دسَذلِ لِعذ ب  ِةذب ءهء    ،ذ اذذالِذ«ذَ َ سَذ»ذبع قةذ
لددلذذَيددَةبةَذ اددذذال دد ةذل سددكِاذب  ددِة،ذ«ذَ َ ددسَذ»بع ذ قددةذ،ذبعالذالجددِز ذذَ َ ددسٌذ  ةددلذذَيَطَ ددقَذالذذلِذِلددذاَذاِلددةَذيَذذاَذأَذ

الددِذذوهددذب لددِكا ،ذب ءا ذ د ذأ ذلِ ضددِةذب ءاجءدد ذ«ذَ َضددسَذ»ذ،«َضدسَذ َذ»ذبع  قددةذ،ذبَ َءَلَ ددذ َذاادذهذأأذب ء
ذذ(125)للذب اِةدذَهَلةَّكَذذاِلءَِّذ،أ ذغ ةاءِذ،بَ َلِ يَ  َذذأ ذ،بَ َاذةَذذ:َ بَ ِءَلَضسِذللذواذب اِة،ذذَيَةاَلق

دددأَذ":ذببددد ذِااِاددداقدددِهذ،ذلِ طدددِع«ذَ َطدددسَذ»ذبع  قدددةذ ضدددِةذالا ذ ددد ،ذ كدددل قذلِ  دددِةذغ دددةذلِ ذسَذَضدددِذب لَذالَّ
واذذاَذرِذ َذعذبذأَذذسٌذَ ذ إ ءِذيرِه:ذ َذذ َ َ ٌس،،ذسٌذَضذ،ذ  َذسٌذطَذ،ذوفةلذثةثذ  ِ :ذ َذسَذطَذالاجء ذوكةاءِذب لَذ

ذد(126)"سٌذَ ذ َذذ:لَذ َذذِهَذرَذ ذوةذيَذءَذاَذ َذلَذيَذذاَذِذ َذِذالَذوأالَّذذب َءذَقِ ،ذذةِذا ذب  َّذ

 [22ذ] رءِا: ژژ ڑ ڑ ک ک ڈ ڈ ژ  ژ واذقذ لذهاِ ق:
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َ دِِ ا ذ:بألئءَّد ذب اشدة ذقدةأدذ ذ(127)ب ءضداَّقذ«َسدَ ا»ب شد ي ذب دة ذالضدِةإذ«ذَيَلد ِااَذ»ذقةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذد(128)«َأَسَ اَذ»الضِةإذ«ذَيَلِ اَذ»

ِذلأاذوذضذ«ذَيَلِ اَذ»قةبع ذ ع ةلذهاِ قذاءة ذأالذة ذ أقي ذ  ةلذسإلِ لذلر إلذَ اَلَ ذَيَلِ َاذَ َاَهَلذِعَ قذَّللاَّ
ذع ةددلذهادِد قذةهلدد  دد ذ،ذ ب ذاددلذب ددلب ،ذ ب كددة ذكاِيدد ذةاذب  ََّاددِذ َ ذ ِذَلددِ  َّذك قِ إددل،ذوِاسددة ذ اذبألالددذةذاءةاهدِد

دَلذ  َذذلا  ذب لد  ذ شد «ذَيَل ِااَذ»،ذ قةبع ذ با،إِهذب  ِ ذ  ةلذ لذ ا  ،ذالد ذلِذَاذِلد ِذَلد َذلَذب دة ذ الااِد ذَيَخِ دَ ذ َ َذاِا
ذد(129)ةاذ اذذأشهةذواذالااقذب  ََّاِذ َ ذال ذباسة  ِذلَذب  َّذ

 [5]ص:ذ ژڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ددِ »قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا دد ذب اشددة ذقددةأدذ ذ(130)لشدد ذب جددةا«ذَ جَّ لددِ  خفةبذودداذ«ذَ َجددِ ٌذ»ذ:بألئءَّ
ذد(131)ب جةا

دددِ »أأ:ذب ةدددغذوددداذب َاَجدددِس،ذ قددةبع ذذب جددةا،لدددِ  خفةبذوددداذ«ذَ َجدددِ ٌذ»قددةبع ذ لشددد ذب جدددةاذالددد ذ«ذَ جَّ
ذد(132)ق ذهجِ زذب ل ذواذب َاَجسِذذَأ َّلَذب َاَجِسذكل ق،ذعالذأ َّلذأب غذال ذب ءخاق،ذ   هذ  قذ

 [32]غِوة:ذ ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددددِِ اذ دددد ذب اشددددة :ذدذ(133)ب شدددد ي ذب دددد به«ذب  ََّاددددِةاِذ»قددددةأذأبددددذذب َاِِ َةددددِ ذب ةِا ب خفةددددبذ«ذب  ََّاددددِةِذ» قددددةأذبألئءَّ
ذد(134)ب  به

،ذعذبذالدةذ  دقذ اهدلذاِةب دِ،ذ«ذب  ََّاِةاِذ»أالِذ  قذقةبع ذ ذَيِاد   ذب إا دةذعذبذادة ،ذ َ د َّ ب ش ي ذب  بهذال ذ د َّ
اذعذبذسدءاذبذبلو دةذاهدااذ د  ب،ذ اةبدذب،ذودةذيدأهذاذقطدة بذالد ذأقطدِةذبألةضذعالذ اد  بذصداذو ِذَأ َّهَذذ الااِ :

«ذب  ََّاددِةِذ»دذ   ددقذقددةبع ذ(135)«َيددذَ ذب  ََّاددِةَّذ»الدد ذب ءةئكدد ذو ةااددذاذع ددقذب ءكددِاذب ددلأذكددِ ذبذفةددلذوددل قذقذ ددلذ
دددِ،ذ بألصددد :ذب  ََّادددِِةأ،ذ ادددذذ اددد ذ اخددد ذب ادددلإذيادددِةأذب ادددِسذلاذَأ َّدددلَذب خفةدددبذب ددد به:ذب ءاادددق:ذ ضدددهاذلاض 

ذد(136)ب  ََّاَِ  ذال ذب ا بع
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 [36:ذق] ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ  واذقذ ل:

َ ددِِ اذ دد ذب اشددة :ذذ(137)لادد  ذب اددذاذ هخفةددبذب رددِهذ و لهددِد«ذَوَاَرَيددذب»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا  قددةأذبألئءَّ
ذ(138)دلا  ذب رِهذالش ة «ذَوَارََّيذب»

،ذ  قذعساِةذب اا ذع دقذب ردة اذب ءِضدة ،ذ ب ءاادق:ذَ َ َجدذبذب ديةةذلا  ذب رِهذالش ة «ذَوَارََّيذب»قةبع ذ
،ذقدِهذأبدذذ ةدِا:ذ"ب ضدء ةذوداذ(139)ال ذأ رِبهِ،ذ ق د :ذسدِة بذو هدِذط إ دِذ  َءهدَة ،ذ ق د :ذَأثَّدَة بذوداذب ديةة

َيدددذبذ ِئددد ذ  دددقذَكدددَا،ذأأذةو دددذبذ دددَة بذ بلثدددذب،ذَ رَّ ب ددديةةذالددد ذَأَ َرِِبَهدددِ،ذ ب ءاادددق:ذَطدددَِوذبذوددداذب ددديةة،ذ ق ددد :ذَ رَّ
ذذ(140)َ ب  ََّاِر َس:ذب  ََّاِر َةذ ب إلج"د

ددِذقدد ذهرددِهذ«ذَوَاَرَيددذب»ذ قدةبع  لادد  ذب اددذاذ هخفةددبذب رددِهذ و لهددِ:ذادداذلءااددقذب  شدد ي ،ذ ب  امدد ذأيض 
أأذبَس َرَ قذ ال،ذ الالذَ ِر َسذب َرَذِ ؛ذأل دلذب دلأذيإلدجذ د ذذلءااقذب َإَلِجذ ب َطَ ِس،ذهرذه:ذَ رََّسذ  ذكلب

ذ(141)أالذةااذ  إِ جذ اهِ،ذ البذهشيةلذلِ  وذهذال ذبأَلَ َرِِ د

 [40ذ:ب لبة ِ ] ژٱ ٻ ٻ ژ  واذقذ ل:

َ ددِِ اذ لكلددةذب لددِعذ«ذب ِلِإددقِذ»َ َقِةَئددَتذذ(142)دلكلددةذب لددِعذ إسددكِاذب إددِع«ذب ِلَإددقِذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
ِد ذ(144)ب لِعذ ب إِعدذضال«ذقِذب َلإَذ»:ذ قةأذبألئءَّ ذب اشة ذ(143) ب إِعذاءةا 

 : 

،ذ قدةبع ذ ب  اِذَ ِيةَكٌ ،ذكطة ر ذ َطَةق،ذأ ذِ َإِك،ذكءثِهذ اَلَث :ذلضاذب لِعذ ب إِع«ذب َلَإقِذ»ذقةبع 
لكلددةذب لددِعذ إسددكِاذ«ذب ِلَإددقِذ»ذ قددةبع ذ(145)  دد ذكِ ِبدد ذ ِإِطدد دذَأ ََّهددِ:ذ  ددقذلكلددةذب لددِعذ ب إددِع«ذب ِلِإددقِذ»

ددِذكذ  ددقذاهدد ذب  خفةددب::ذب إددِع أةبادد ذ«ذقِذَإددب لَذ»ذ ودداذالااددقذ(146)للددكذاذب إددِعذ ب طددِعدذ َطدد ذ إِذَبدد ِذأيض 
 ب ثدِ ا:ذذ،َة أقذبه:ذأ  اِ:ذذب ذب َخَ قذب َلَل ،ذة ب ذبب ذأباذط ل ذ  ذ ي ذ ذب ذَعإَِّس،ذ بلذقدِهذَق َدِ

:ذَ َإكهدِ:ذب َإَ دِةأاذذ قدِهذب للد ذ، ب ثِ دج:ذذب ذب لِا اد ،ذقِ دلذسدا  ذبد ذَاَي دةذ،ب َياةِاذب َءَ َر ،ذقِ لذالجِا 
ِكذ ب   ذ دددلَّ ذشددداعذذب َلَإددق:"بع:ذةَّذدذ قددِهذب َاددد(147)ذاَذ  ددذِذ َذَ جذالهددِذ ب ةبلدد :ذذب ذب طةبئدددق،ذقِ ددلذب ضَّ دددةذكدد ِا َهَكل 

َةاِذَ َإدق،ذ  ب د ذذكِ ةَّاَل ذعذبذاَلةَّ ذلل اةَ ذب َجَاَ  ذهكل  ِكا ،ذ ب ءِعذب رِئاذعذبذاَلةا ذللذب ةِا  ،ذ ب شَّ ب ةِا  ذب لا
أاد ذب   د ذيرذ دذا:ذب َلَإدق:ذب طةَّبئدقذب َلَلدا ،ذ ب َءَلَيدذكذوداذ" قدِهذب لََّادِ :ذذ(148)د" ٌذ َ ِيةكَذذِكٌذب َلَإق:ذِ إَذ



 2021 

 

30 

 باشا د. محمأد/ جمال ياسين،                                            القراءات المروية عن أبي العالية الرياحي جمًعا وتوجيًها 

اَلد ذعذبذأصدِب لذب دةِا  ذوهدذذَ َإدقدب    :ذالِذَأا  ذ ءَ ل،ذ كد ذالدِذهدةب ذالد ذب طَّةب ذ(149)ئدقذوداذب ءدِعذ وداذب ةَّ
ذ(150)د"ال ذااذب لءِعذب لِلا "قِه:ذذَأ َّلَذ ة أذ  ذ ي ذ ذب ذَ َءة ذ

 [76]ب ة ء :ذ ذذژچ چ چ چ ڇ ڇ ژ  واذقذ لذهاِ ق:

َ ددِِ اذ ددَةِهد«ذَعَإددِِقِةأ ذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا «ذَعَإددِِقِةأَّذ» َقِةَئددَتذذ(151)لكلددةذب رددِهذ ب  اددذ  ذ  ددقذب  َّ
دد ذذ(153)لادد  ذب رددِه،ذ ب ةددِعذالشدد ة د«ذَعَإددَِقِةأَّذ»ذ َقِةَئددَتذذ(152)لكلددةذب رددِهذ ودد  ذب ةددِعذالشدد ة د  قددةأذبألئءَّ

ذ(154)«دَعَإَرِةأاٍذ»:ذب اشة 

وأالدِذقذب ءاد ذالد ذب  دةه،ذقدِهذأبدذذ ةدِا:ذ"لكلدةذب ردِهذ ود  ذب ةدِعذالشد ة دذ  د«ذَعَإِِقِةأَّذ»قةبع ذ
ة،ذ اذذالذض ذهج سذالالذب ثةِ ذ  قذق ياذرَذإَذ،ذ ااذب ثةِ ذب ءالذب ذع قذعَذ«َعَإِِقِةأَّذ»الا ذب  ةهذال ذ

بألزالددِا،ذودد اذ دداذيكدد ذلءجِ ةههددِ،ذ إالذوددةذيكددذاذيءادد ذب   ددةهذالدد ذيددِعأذب الددسذ اددلذعالذودداذضددة ة ذ
ذذ(155)د"ب شاة

ةذلاددد  ذب ردددِه،ذِقَذَإدددلاددد  ذب ردددِهذ ب ةدددِع،ذ  دددقذأاذبسددداذب ءذضددد ذعَذذ«أَّذةِذِقَذَإدددعَذ"»قدددِهذببددد ذ طةددد :ذ
لاد  ذب ردِهذ الاد ذب  دةه،ذ ادلبذذ«أَّذةِذِقَذإَذعَذ"»ذ: قِهذب لالخشةأذذ،(156)"ةرَذإَذ ب  لة ذواذبساذب ءذض ذعَذ

ا:ذ"،ذ(157)"الذ الذ  ل ل هذأبدذذ ةِد دقِد ه:ذ ءَّ ك لذوداذذ«هَذِةِذَودةَذ»ب  دةهذذ َذِادِذالَذ قد ذيرِد ذ ذ،ذ«أَّذةِذِقِذَإدعَذ»شِد كءِد
ذد(158)"ق ذياذاذالِذالذيا ةهذ  ءشِك  ،ذيءا ذال ذب  ةهذ  ءشِك  

 [22]ب ذبقا :ذذذژڤ  ڤ  ژفي قوْه تدهْى: 

َ ِِ اذ لجةاءدِدذ«ذَ َ دذٍةذِ د  ٍذ»،ذ قدةأذ ءدل ذ ب كلدِئاذ(159)لِ ا دس«ذَ َ ذة بذِ  ا ِ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
ذد(160)بةواهءِ«ذ  ذٌةذ   ٌذ»بألئءَّ ذب اشة ذ قةأذلاة ذ

ذ َ اَطددذاذذبألشددةِعذاددل ذَياَطددذاذ:ذب ءااددقذأَلاَّذذ؛ب ءااددقذ  ددقذ ءددة ذلِ ا ددس:ذ«ذَ َ ددذة بذِ  ا ددِ»قددةبع :ذ
بةواهءددِ:ذ  دقذهردد ية:ذ  هداذ ددذٌةذ د ٌ ،ذأ ذ  ددقذالي د أذاللددل هذاددذذ«ذَ َ ددذٌةذ د  ٌذ»،ذ قدةبع :ذِ  ا ددِذَ دذة ب

الااددقذب كددة :ذو هددِذذأَلاَّذهردد ية :ذ هدداذاددلبذك ددلذ  ددذٌةذ دد ٌ ،ذ ق دد :ذالدد ذةواددلذ ء ددلذ  ددقذب ءااددق؛ذ ويددة ،ذ
«ذَ َ ددذٍةذِ دد  ٍذ»  ددقذب ءااددق،ذ  دداذياطاددلذ  ددقذب  ادد ،ذ قددةبع :ذ«ذَ َ ددذٌةذ دد  ٌذ»أكددذب ذ َأَلددِِةَ ق،ذواطددقذ
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 د :ذادذذ  دقذالاادق:ذلجةاءِ:ذ طا ِذ  قذالدِذقي دل،ذأأ:ذيطدذهذ  د هاذ  د باذلكدلبذ كدلبذ  دذٍةذ د ٍ ،ذ ق
ذد(161)يااءذاذبهلبذك لذ بلذٍةذ   ٍذ

ذ ب َلدذة:ذقدِ ذبذَ َ دَ ِهَا،ذَيَطدذهَذ:ذقذ دلذ  قذالاطذهذ؛ذأَل َّلَذب خا ذكةاذبذةواذبذ ب لي ":ذب لاِ ذقِه
ذ  د باٌذذ  د هاذيطدذه:ذب ءاادقذأَلاَّذذ؛ادؤالعذع ةدلذذادسذالدِذغ دةذ  دقذالخاذضذ  كالذلل،ذيطِهذالءاِذ ة 

ذأ لدد ،ذ ب ةودد ذ دد  ،ذللددذةذياااءددذاذذ كددل قذط ددة،ذب لدداذياااءددذاذذوكددل قذبهددِ،ذااءددذاذياذلددأكذب ذالخ َّدد  اذ
ذ(162)د"ِ   ٌذذَ ذةٌذذو هاذ ب ءااق

 [9]ب جءا :ذ ژ.ڀ ڀ ڀ ڀ.ژ في قوْه تدهْى: 

َ ِِ اذ ذذ(163)«دڀ» قةأذبألئءَّ ذب اشة :ذ،ذ«َوِاَلَضذب»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا

دد:ذ«ڀ»أالددِذقددةبع ذ  َسددَاقذعذبذذ،َسددَاقذعذبذَ ددَ بذودداذب   دد ذيددأهاذ  ددقذ دد  ذالاددِ ا،ذيرددِه:َاَاذوِ لَّ
دةذقذ دلذهاِد ق:ذ(164) َسدَاقذعذبذَقَ د ذ، َسدَاقذعذبذَ ِءد َذذ،اَلَشق ،ذژڀ ڀ ڀ ڀژ ،ذ بِد ءااقذبألو دةذَولِا

ةذكل قذلِ َاَءِ د ذقدةأذ ي ذ ذبد ذاَلَلداَذذِعاَّذ ق  :ذذ(165) َولِا ه:ذ دذذكِ دتذالد ذ«ذَوِاَلَضدذبذِعَ دقذِذَكدِةذَّللاَِّذ»ذةذ ءِد قِد
َاِا؛ذ ذذ(166)دَ َلَاَ َتذ  قذَيَلَرَ ذِةَةبِئاب لَّ

دداَعذعَذبذَوددَةذَ َذَاددَس،ذ باَلَضددذبذأأذبَذَاَيددذبد«:ذَوِاَلَضددذب» أالددِذقددةبع ذ ذ(167)فةرددِهذودداذب   دد :ذاَلَضددقذب شَّ
،ذغ ددةذأ ددلذالذذِعاَّذذبدذ ق دد :ذأأذوددِذاي«:ذَوِاَلَضددذب»   ةددلذيددأهاذالااددقذب،يدد :ذ ددَاَاذيددأهاذلءااددقذب َءِضدداِا ب لَّ

ذ ذ بالَ ِكَءدِِ ،ذ الادلذقدذ ها:ذادذذَيَلدَاقذوداذب دِيةةذَيَطَ دَسذَوَضدَ ذِ ،ذالاادِ ذادذذَيَءِضداذِلِجد ٍا يخ ذذال ذب ِج ِا
ذذ(168) بَاِ َهٍِةد

 ا

 [43اِة :ذ]ب ء ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ژ في قوْه تدهْى:

َ ِِ ا لضاذب اذاذ سكذاذ«ذَ َ سٍذ»لضاذب اذاذ سكذاذب  ِة،ذَ َقِةَئَتذ«ذَ َ سٍذ»ذقةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا
«ذَ َ دسٍذ»ذ  اد ذ د ذَ ِِصداذب َكدذِواذ،دذ قدةأذببد ذ دِالةذب شدِالا(169)لا ل د  «ذَ َ سٍذ»ب  ِة،ذَ َقِةَئَتذ

ذد(170)لا  ذب اذاذ سكذاذب  ِة«ذَ َ سٍذ»ذ: ذب اشة بألئءَّذ قةأذب إِقذاذال ذلضاذب اذاذ ب  ِة،ذ
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،ذيلددَ ِإرذاذ هدداذَ َ ددٍاذلادد  ذب اددذا،ذوِ اََّ ددٍسذكدد ذشدداعذَ ِ ددَس،ذ ب ءااددقذكددأ هاذع ددقذ«ذَ َ ددسٍذ»قددةبع ذ
دَاِقذلضاذب اذاذ سكذاذب  ِةذفةلذ اهِا:ذأ  اءِ:ذب اََّ َسذ ب ا َ َسذ   دِاذالثد ذ«ذَ َ سٍذ» قةبع ذ ب ضَّ

دددَاقِذ َذ ،ذ ب ردددةبع ذب ء دددذبهة ذلضددداذب ادددذاذ ضددداذَاَءدددَ ذَ َ دددٍسذَكَشدددَرٍقذَاَءدددَ ذَشدددَرقٍذ،ذ ثِ  هءدددِ:ذأاذيكدددذاذب ض 
ذدذ(171)ب  ِة

ب ا َ دددَسذَاَءدددَ ذ،ذ ذة اذ  الددد  الدددِذَ ِ دددسذَوَاِيددد ،ذ«َ َ دددسٍذ»ذ،«َ َ دددسٍذ»   دددقذقدددةبع ذب ضددداذ ب اددد  ذ
،ذ الالذقذ لذهاِ ق:ذَ َجٌةذأ ذَصَاٌاذَيَلَلَ ذ  ةل،ذ اذذِ َ ِ ٍذب ا َ َسذاء ذ،ذ ق  :ذب اََّ ِسذاِلَثَ ذَةَاٍ ذَ َةَا ٍذ

،ذع قذغِيد ،ذ اداذب  داذ«ِع قذَ َ سٍذ»،ذوهءِذلءااقذ ب  ،ذ ق  :ذالااقذ[3]ب ءِئ  :ذ ژٹ  ٹ  ٹ ٹژ 
ذالذب  اذكدِ ذبذيايد   هِذالد ذة اذ َ َ ِيِهَاذعذبذط اتذب شء ذع قذَيَيَ ِ َة َاذ،ذ كِ ذبذَلَ َةكَذع  هِذَهَاِ َسذ

ذد(172)أ  هاذ  قذحوةااَيَ ِذأذ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ قه  تدهْى: 

 [20-17:ذ]ب  ِشة  ژۈ ۈ ٴۇ 

َ دددِِ اذ ،ذلاددد  ذب لدددةهذبأل هذ«تَذلَذطَذَسددد»،ذ «تَذيَذَ ددد َذ» ذ،«تَذَادددوَذةَذ»،ذ «تَذَرددد َذوَذ»قدددةأذأبدددذذب َاِِ َةدددِ ذب ةِا
دد ذب اشددة دذ قددةأذ(173)كذاذب ثِ ددج،ذ ضدداذبألو ددة ب ثددِ ا،ذ سدد ،ذ«َتذيَذِ دد َذ» ذ،«َتذَاددوِذةَذ»،ذ «َتذَردد ِذوَذ»ذ:بألئءَّ

ذد(174)،ذلضاذب لةهذبأل ه،ذ كلةذب ثِ ا،ذ و  ذب ثِ ج،ذ سكذاذبألو ة«َتذلَذطِذسَذ» 

 ا،ذ سدددكذاذ،ذلاددد  ذب لدددةهذبأل هذ ب ثدددِ«تَذلَذطَذَسددد»،ذ «تَذيَذَ ددد َذ» ذ،«تَذَادددوَذةَذ»،ذ «تَذَرددد َذوَذ»قدددةبع ذ
أأ:ذذاللدل ه،ذأسدءِؤ ،ذ ب ءاادذهذ هر سدت ذ،ذ ادذذالياة دِذ  اِ د ذ، ءد ك ا ِعذوِ  دذب ثِ ج،ذ ضاذبألو ة:

ب ءااددذهذااددِذاللددل هذ  ال دد ذب ءااددقذ  ةددل،ذأأ:ذ":ذببدد ذِااِادداقددِهذ،ذَةَوَاَ َهددِ،ذَ َ ددَيَ َهِ،ذَسددَطَلَ َهِ،ذَِهدد َذرَذ َذوَذ
أقدددذمذة  ددد ذ  دددقذقدددذ ذ ةبةددد ذب ادددِطقذذ؟ذ  دددلهذب ءاادددذهذلدددلِ،ذَسدددَطَلَ َهِ،ذَةَوَاَ َهدددِ،ذَ َ دددَيَ هَذَِهددد َذرَذ َذوَذكةدددبذ

،ذلضدداذب لدةهذبأل ه،ذ كلددةذب ثددِ ا،ذ«َتذلَذطِذَسد»،ذ «َتذيَذِ دد َذ» ذ،«َتذَاددوِذةَذ»،ذ «َتذَرد ِذوَذ»ذقددةبع  ذذد(175)"لدل
ذد(176)الياة ِذ  ءااذهذ،  أ  ج  ِعذ:ذوِ  و  ذب ثِ ج،ذ سكذاذبألو ة

 [3]ب ضلق:ذ ژڃ ڃ چ چ چژ اِ ق:واذقذ لذه

َ ِِ اذ َ قَذ» قةأذبألئءَّ ذب اشة :ذذ(177)ب خفةبذب  بهدذ«اَلِذَ َةَ قَذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا ذ(178)لش ذب  بهد«ذاَلِذَ ةَّ
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َ قَذ»أالِذقةبع :ذ َ دَقذالاِةق دِذذ؛َةإِذالد ذب  ََّذِةيدِ ،ذالإِ  د ذوداذب دذَذذَوِ  ِادلَذب ش ي ذب  به،ذ«ذاَلِذَ ةَّ ذالد ذ ةَّ ألاا
ذ:ذ(181)قِهذب شِ ةذ(180)لءااق:ذالِذهةكقدذ«الِذَ َةَ ق» أالِذقةبع ذذ(179)دور ذلِ غذواذَهَةِكق

نَكككه َوثَككك َّ  و آ َ  َوَز ا ككك    َوَ كككهَم    َ ما
 

َ َفَ  فََ َئَسَ   ثَقَّفَك َ  أَطا ْامل  َْسُّكما َ  َ
 

قددِهذسدد يذ ل:ذبسدد  اذبذ دد ذَ َذَة،ذ َ َةَإذ ذذ–ياادداذب  خفةددب–قددِهذببدد ذِااِاددا:ذ)اددل ذق   دد ذبالسدد اءِهذ
ذ:(182)ق ذاِع ذواذشاةذأباذبألسذة،ذقِه:ذ أ ش  ِ ذأبذذ  اذَأ ََّهِلرذ ها:ذ"َهَةَكذ"،ذ   قذ

 َْكاَ  َشكداَ   َ ك ا َلَيكَيكي َمكه ََّْكَ  
 

ككككَدَ َتتَّككككى َوَزَ ككككهل   ْاتل  َغهَْككككهل فَككككي َ
 

ذ:(184)دذ  ة مذب تذب اةزةق(183)اذق ذبس اء ذبذالضِة ل،ذورِ ذب:ذَيَ إَذَأ َّهَذعالذ

ئَُ َج جَ وجاَبئَهجَ ئَ  اَ جَلئَيجََ جز و ة ج َعضُّ
 

َْ تئئئئ  ج  َّْوجص ج   ََ َتج  َأئئئئ جح  ُ ئئئئَهجال ئئئئو ج  
 

ذ  اذي إ،ذلضاذب ةِعدذ-لكلةذب  به،ذ و  ذب ةِع-  قذثةثذأضة :ذ اذي إ،ذ  اذي إذ
ب  به،ذ و  ذب ةِع،ذَ َ َاذَيَ َإ،ذلضداذ  قذثةثذأضة :ذَ َاذَيَ َإ،ذلا  ذب ةِعذ ب  به،ذ َ َاذَيِ َإ،ذلكلةذ

 ءِذقِه:ذَ دَاذَيدَ َإذالدَ ذب ءدِِهذعالَّذاَلَلدَل  ِذةهذذَأ َّلَذب ةِعدذوأالِذَيَ َإ،ذلا  ذب ةِعذ ب  به،ذوهذذب ءشهذة،ذ إ ةبللذ
ب ةددِعذ كلددةذذاَلَج َّدَقدذ أالددِذَيددِ َإ،ذلاد  ذ برددا:ذَوَكَأ َّدَلذقددِه،ذوَأَضددِءَةذالددِذيد هذ  ةددلذب رددذه،ذلرداقدد ذذَأ َّددلَذ  دقذ

ذ-  دقذادل ذب ة بيد -ب  به،ذوهذذال ذبالِهَ بِإ،ذكرذ دق:ذقد ذبسد ةبرذَ ِ َةَإ،ذ ادذذ بِةٌإذالد ذَهَ،ِإدلدذَوِ َءَلدَلتذ
الةوددذإذلاا ددل،ذ الج ددقذالاطددذهذ  ةددل،ذ اددلبذالددِذالذ مددةذفةددلذ ذضددذ لدذ أالددِذَيددَ َإ،ذلضدداذب ةددِع،ذواةِسددلذ

 الث لذيذض ،ذ ب ل ي ذيذقد ،ذأأ:ذيطدةق،ذالد ذذ،[3]باوةص: ژپ ڀ ڀ ڀژ :ذَيذَةَإ،ذكرذهذ ذهاِ ق
دذقدِد ذب:ذعالذ ذب،ذولددلوتذ ب  ذذ-كثددة ذبسدد اءِ ل-ذَكَأ َّددلَذذاددلبذب لددةهذَأاَّذقددذ ها:ذ قاددتذب ل يدد  ،ذأأ:ذطةق هدِد عذشدِد ادِد

،ذور د :ذ داذَيدَ َإ،ذأأ:ذ دداذي دةك،ذ ذيجدس(دذَءَج َّدقَذ ب ذب َءَلدَلتَذ ذهخفةاِد ،ذكءِد ِد اذأيض  ذالةوذ دِد ذذ(185)اءةاِد  غ دةذالدِد
ذة مذ يدد ذ ذبدد ذذ--ذ ددقذقدد ذ ةةذ دد ذةسددذهذذِوددِ اَّذببدد ذِااِادداذالدد ذشددذبا ذب اددة ذودداذأشدداِةاِذذذكددة  كءدِد

سذ ه:ذذ--ذَأ َّددلَذَعإَّدِد ذاِلددَ ذذ»قدِد ذَ ذَ َ ددقذَقَ ددذِبِهَا،ذثَدداَّذَ َةَكددذَ  َّ ِ ،ذَأَ ذَ َةَخددِ َء َّ ذَأَقددَذبٌ ذَ ددَ ذَ َةِ ِهددَاذبَ َجَءَادِد َ َ َاَ ِهددَ  َّ
ذذ:ذوِ ل يج،ذ ب شذبا ذب شاة  ذة   ذ  قذبس اءِهذب اة ذ  ء  ةذال ذ"َ َةَإ"ذ كل قذب ءِضاذ ب ءضِةإداعذ،ذ(186)«بَ َ ِِوِ   َذ

 [2]ب    :ذ ژٻ ٻ ژ  :واذقذ لذهاِ ق

َ ِِ اذ د«ذِسَ َاِعَذ» َقِةَئَتذذ(187)لا  ذب ل  ذ ب ء د«ذَسَ َاِعَذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا ذذ(188)لكلةذب ل  ذ ب ء ا
ذ(189)،ذلكلةذب ل  د«ٻ » قةأذبألئءَّ ذب اشة :ذ
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 ةلددتذك ءدد ذ ةبةدد ،ذ اداذطددذةذسدد اِعذودداذال دة،ذ ةة ذودداذب رددةحاذب كددة اذلِسددء  ذ«ذٻ »ك ءد ذ
كءِذوداذ ژٻ ٻ ژ،ذ  ةة ذ[20]ب ءؤالاذا: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژكءِذواذقذ لذهاِ ق:ذ«ذَسَ َاِعَذ»

َةَ ِِ ةَّ ،ذ ق  :ذلءااقذ«ذ ِا  َذسِذ»سذة ذب    دذ  صا ذ  جي ذ ا ذلا ذب ءالة  ،ذ ااذلءااق:ذالإِةكذلِ ل 
ذ(190)ب لل دذوِ كة ذال ذقي  ذعضِو ذب  ا ذ  ءذصذهد

َ َ دددٌاذ  دددقذكددد ذَاَيددد ذفةدددلذَشدددَجةذاَلَثِءدددة،ذ كددد ذَاَيددد ذبهدددل ذب  دددا ذوهدددذذ«ذِسددد ِا  َذ»ذ ق ددد :ذعاذك ءددد 
ِذ  ِ«ِس َا  ،ذ ِسَ َاِع» ذ  قذ ِة ذب اة ذواذه ةوهِذواذ،ذ ااذاءةا  َةَ ِِ اا  ذبو  اتذواذالبذبالساذب ل 

ق دد :ذذَوَكَأ َّددلَذ،ذ(192)"ةَّ اءددٌ ذلءاادقذَشددَجةذ ب  هددلذِسدَ اِذ«ذِسدد ِا  َذ"»ذ قددِهذبألوادش:ذ(191)بألسدءِعذبأل جءةدد د
الذيخ دذذذ،«َ َطدذِةذِسد ِا  َذ»"لكلةذب ل  ذ با لهِ،ذورِهذب لالخشدةأ:ذ«ذِعَذاَذ َذسِذ»قةبع ذذ أالَِطذَةذبأَلَشَجِِةدذ

ِذ  جيدددِ ذالةكإ دددِذالددد ذ دددِذَأَاذيكدددذَاذبسدددء  دددِذأاذَيضدددَِهذفةدددلذب طدددذَةذع دددقذلرادددٍ ذبسدددَءهِذِسددد َاِع،ذ ِسدددَ َاذا،ذ إالَّ عالَّ
ذالاددد ورددد ذ«ذِعَذ اَذِسددد»الضددِهذ الضدددِهذع ةدددل،ذكدددِالة ذب ادددة ،ذ َكَإَاَ َإدددق،ذفدددةء ذأضدددِهدذوءددد ذكلدددةذسددد  ذ

لراد ،ذ ِوَادَةَعذالذيكدذاذأ ادلذ   أ  دجذَكَاَ َإدَِع،ذ ِ َةَبدَِع،ذ الد ذذ ََّهدِألَذذ؛ب  ةهذ   اة بذ ب اجء ذأ ذب  أ  دج
ذذ؛و  ذو اذي ةه ذد(193)"بأل قذ   أ  جذَكَ َلَةبعأَلاَّ

 

 [4]ب ر ة: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ  قِهذهاِ ق:

َ ِِ اذ ذباَلِة ٍذ»قةأذأبذذب َاِِ َةِ ذب ةِا ذَأاَلةٍذ»ذ:بألئءَّ ذب اشة ،ذ قةأذ«اِلَ ذَك ِا ذد(194)«اِلَ ذَك ِا

ذباَلِة ٍذ»قةبع ذ ذاَلَ دقٍذذَكد اِذذاِلد َذب ءةئكد ،ذأأذذباَلدِة ٍذلك ذذَيَةبةَذ ق  :ذذع لِا،ذ اِذكَذذ ِذاَذأأذال ذأَذذ:«اِلَ ذَك ِا
ذَأاَلةٍذ»ذبع قةذدذ ذ(195)  قذب ءؤالا  ذب اِال   ذلِ ،إِة ذهلة  ذ َا ِذ ذ   قذذَقَضِ َذذَأاَلةٍذذَك اِذذَأَا ِذال ذذهَذَهَ َالَّذأأذ«:ذاِلَ ذَك ِا ذب لَّ
ذد(196)ع قذأ هذيذالهِذَسَة ٌذذِااَذ،ذأأذِااَذويةذ  ءي  أذب لأذاذذذاَلَلَ َأَ قٌذ:ذ" ٌذَةذسَذ" ذ،َقِِب ٍذع قذ

 [1]ب  كِثة: ژژ ڑژ  قِهذهاِ ق:

َ ددِِ اذ  قددةأذَيَاَرددذ ذب َلَضددَةاِلا،ذ ادداذالة  دد ذ دد ذببدد ذ،ذ(197)بهءددله  «ذاَذَأَأَ َهددِكَذ»قددةأذأبددذذب َاِِ َةددِ ذب ةِا
بهءدلذ ب د  ،ذ قدةأذلِاالِ د ذ«ذَأَ َهدَِكاَذ» قةأذب إِقذاذال ذبألئءَّد ذب اشدة :ذذ(198)لِ ء «ذحَ َهَِكاَذ» ِالةذب شِالاذ

،ذ َوَ قذب كذوا،ذ بِ ا  ذ ب  ر    ذدذ(200)ذاذلِ ا  بألزةق،ذ  ة ،ذ ب إِق أبذذَيَاَرذ ذ(199) ءل ،ذ ب ِكَلِِئاا
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لِ ءددد :ذوا دددقذبالسددد اهِ ،ذ الاادددقذبالسددد اهِ :ذب  دددذبة ذ«ذحَ َهدددَِكاَذ»بهءدددله  ،ذ «ذَأَأَ َهدددَِكاَذ»أالدددِذقدددةبع ذ
بهءددلذ ب دد  :ذوا ددقذب خيددة،ذلءااددقذأ هددِكا:ذشدد  كاذ دد ذ«ذَأَ َهددَِكاَذ» ب  رة دةذ  ددقذ،ددإ ذوا هددا،ذ أالددِذقددةبع :ذ

ذذ(201)طِ  ذ ذ عإِةهلد
هدداذأكثددةذب اددةبعذسدديسذ ددل هذاددل ذب لددذة ،ذورددِه:ذ ل ددتذودداذَ  َّددَ ِ ذالدد ذقددة شذهاددِوة ب:ذأي ذذ قدد ذذكددة

ب؟ذ اءدِذباددذذ يد ذالاددِه،ذ بادذذسددها،ذوكثدة ذباددذذ يد ذالاددِهذباداذسددها،ذورِ دتذباددذذسدها:ذعاذب إ دداذ  د ة 
«ذب  َّكدَِثةَذذهدَِكاَذَأ َذ»ذ:--أا كاِذواذب جِا ة ،ذواِةا  ِذلِأل ةدِع،ذ بألالدذب ،ذوكثدةههاذبادذذسدها،ذودأ لهذ 

،ذ قِهذبب ذب جذزأ،ذ الااق:ذ(202)  قذذكةهكاذبألالذب ،ذثاذقِهذ ها:ذكة،ذ ة ذبألالةذ  قذالِذأ  اذ  ةل
ذب ءااددق:ذ(203)َأَ َهددَِكَا:ذشدد  كاذ دد ذطِ دد ذ ،ذ عإِةهددل ،ذ قددِهذب الددِس:ذأصددذ ذالددِذق دد ذودداذالااددِ :ذأاا

رددِبةذَوددَ ِوا ا،ذ ة ددتذاددل ذب،يدد ذ  ددقذ ددلب ذ،ذع ددقذأاذصددةهاذع ددقذب ء--أ هددَِكاذب  كددِثةذ دد ذطِ دد ذ 
ذبدد ذ«ذَهَاَ َءدذاَذذَسددَذهَذذَكدةَّذ»ب ريدةذلادد  ذ أأ:ذعاذصددةهاذع ددقذب ءردِبة،ذ ة أذ دد ذِزةذبد ذَ َيددَةش،ذ د ذَ ِ دداا
ذذ(204)«دَهَاَ َءذاَذذَسَذهَذذَكةَّذ»،ذ قةأذع قذقذ ل:ذ«ب  َّكَِثةَذذَأَ هَِكاَذ»،ذ لهذواذ لب ذب رية:ذ--أباذَطِِ س

ذ ذالبذب إلجذع قذب ا ِئجذب،هة : خ  ذال

َ ددِِ اذاَأبددب ددغذ دد ةذقددةبعب ذ -1 ودداذاددل ذب  ةبسدد ذثةثددذاذقددةبع ،ذالاهددِذوءدد ذقددةبعب ذال دددذبهة ،ذذبَ َاِِ َةددِ ذب ةِا
ذاءة ذب رةبعب ذاللل و ذباساِةدذَأاَّذ وء ذ  شة اذقةبع ذشِذ ،ذكءِذ

ذِعذ بألصذ    دبش ةب ذب  ذبهةذواذب رةبع ذب  لةل ذقذهذأكثةذب ارهذِعاَّذ -2
ب ردددةبعب ذب رةح ةددد ذ  ددداذالادددلهذالددد ذ ذع دددقذةسدددذ ل،ذ  ددداذهكددد ذالددد ذبا هدددِةذب  دددلِل ذأ ذب  دددِلا  ،ذذِعاَّذ -3

ذ بو ةهذب رةبعب ذبو ةهذهاذإذالذبو ةهذهاِةضذ هاِق د
دددِعاذب ردددةبعب ذب شدددِذ ذ ةلدددتذقةح  ددد -4 ،ذ  ءكددد ذبالسددد اِة ذالاهدددِذوددداذبسددد اإِ ذِ،ذ الذيجدددذزذب ردددةبع ذبهدددِذالط ر 

ذكِ ذب شةعة ،ذ واذاذب سذب  ال ةذ ب    ذ  لذذذ قدبأل 
ذال د ة ذذ؛الذيل هِاذللذوداذال دااِ ذب ءالدة  ذبعاذب رةبعب ذش  تذ  ل ذ -5 دذب  دل قذَهَاد   الد ذال دِةةذذِالهء 

ذب رةبعب ؛ذ وِص ذب شِذ ذالاهِد
 ودداذ هِيدد ذب  ةبسدد ذ ذصدداذب ةبسدد ذاءةدد ذقددةبعب ذب  ددِلا  ذ الدد ذلادد ااذب ءاشددذة ذودداذك ددسذب  الدد ة،ذ -6

 دب ا اذ  اه ذبذالاهِذط إ ةبس ذ  ءة ذة،ةر ،ذ  ثةاِذواذأي أذة

 ةاددذذ ذادد ذودداذ  ةِئددلذأاذ كددذاذقدد ذ وِاراددِذودداذ ضدد ذالاددِ اذاددلبذب إلددج،ذ حوددةذة ذب ددِذأِاذذب أو ددة ذ
ذب لء ذهللذة ذب اِ ء  د
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 د7/51)قةأ(ذذيامة:ذ لِاذب اة ذالب ذالامذة:ذالِة :ذ(1)
 د1/172،ذ طِئقذباشِةب ذ  رلطة ا:ذ49يامة:ذالاج ذب ءرةئ  ذالب ذب جلةأ:ذصذ(2)
ذدذ7،ذب رةبعب ذب شِذ ذ هذا ههِذال ذ   ذب اة ذ  رِضا:ذص14يامة:ذغ جذب اا ذ   اِقلا:ذصذ(3)
 ذد232ذ–ذ1/231،ذباهرِاذ  ل ذطا:ذ1/11،ذب اشةذالب ذب جلةأذ51يامة:ذبالِ  ذ ءكا:ذصذ(4)
 دذ232ذ–ذ1/231،ذ1/11،ذ51يامة:ذب ء ِةةذب لِلر :ذذ(5)
 دذ1/10،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ5،ذعبةبزذب ءاِ اذألباذشِال :ذص51يامة:ذبالِ  ذ ءكا:ذصذ(6)
،ذالا هدقذب ذصدذهذالبد ذب لِادس:ذ1/160،ذبا كِ ذواذأصذهذبأل كِ ذ آلالد أ:ذ1/101يامة:ذب ءل  اقذ   لب ا:ذذ(7)

 دذ7،ذب رةبعب ذب شِذ ذ هذا ههِذ  رِضا:ذ30،ذعةشِةذب الذهذ  شذكِ ا:ذص14ِقلا:ذصغ جذب اا ذ   ا،ذ46ص
 د1/14،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ57يامة:ذبالِ  ذ ءكا:ذصذ(8)
 دذ70ذ–ذ69الر الِ ذواذ  اذب رةبعب ذ ءلء ذب رضِ ،ذ إوذب ل:ذصذ(9)
ذدذ1/486ةةذب ءل ِةذالب ذ ِب ي :ذذ(10)
ذد1/264يامة:ذباهرِاذ  ل ذطا:ذذ(11)
ذد18يامة:ذب  ةل ةذ   ب ا:ذصذ(12)
ذدذ1/264،ذباهرِاذ  ل ذطاذ123يامة:ذب  ةل ةذ   ب ا:ذصذ(13)
ذد1/264يامة:ذباهرِاذ  ل ذطا:ذذ(14)
دذ قددِهذب لددِكا:ذ2/273(:ذ2986(:ذبددةقا:ذ)ب ءلد  ةكذ  ددقذب  ددلةل  :ذك دِ :ذ)ب  الدد ة(:ذلددِ :ذ)قددةبعب ذب ايداذذ(15)

خةاِ (،ذ واذب   خة ذ  لاياذقِه:ذ)الارطد ذ  ِصداذ داذيد ةكذألدِذلكدة (دذها  دقذ)البذ  يجذصلة ذباساِة،ذ  اذي
ذال ة ذواذب ء  ةذ اللد

دذ قددِهذب لددِكا:ذ2/271(ذ2975(:ذبددةقا:ذ)ب ءلدد  ةكذ  ددقذب  ددلةل  :ذك ددِ :ذ)ب  الدد ة(:ذلددِ :ذ)قددةبعب ذب ايدداذذ(16)
ذصلة (دذها  قذال ة ذواذب ء  ةذ اللدذج)  ي)البذ  يجذصلة ذباساِة،ذ  اذيخةاِ (،ذ واذب   خة ذ  لاياذقِه:ذ

دذ سدددكتذ ادددلذ2/262(ذ2945(:ذبدددةقا:ذ)ب ءلدد  ةكذ  دددقذب  دددلةل  :ذك دددِ :ذ)ب  الددد ة(:ذلددِ :ذ)قدددةبعب ذب ايددداذذ(17)
ذب لاياذواذب   خة دذها  قذال ة ذواذب ء  ةذ اللد

دذ قددِهذب لددِكا:ذ2/257(ذ2924(:ذبددةقا:ذ)ب ءلدد  ةكذ  ددقذب  ددلةل  :ذك ددِ :ذ)ب  الدد ة(:ذلددِ :ذ)قددةبعب ذب ايدداذذ(18)
)البذ  يجذصلة ذباساِة،ذ  اذيخةاِ (،ذ واذب   خة ذ  لاياذقِه:ذ)  دقذشدة ذب إخدِةأذ اللد ا(دذها  دقذالد ة ذ

ذواذب ء  ةذ اللد
ذدذ1/265يامة:ذباهرِاذ  ل ذطا:ذذ(19)
َتذذعذب- ال ذب رةبعب ذب شِذ ذيؤولذبهِذذ(20) ذ الذَيرةأذبهِدذكءِذسةأهاذبةِاذذ قدب  ال ة،ذ بأل كِ ،ذ ب    ،ذ غ ةاِ،ذذوا-َصلَّ
ذد332باسةبئ  ةِ ذ ب ءذضذ ِ ذواذك سذب  ال ةذألباذَشهإ :ذصذ،1/265يامة:ذباهرِاذ  ل ذطا:ذذ(21)
ذدذ1/16يامة:ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذذ(22)
ضد ذك ِلدِذوداذ(ذأثاِعذهةاء لذ  خلب ا:ذ" كدقذأبدذذب ادةعذب ذبسدطاذأ دلذ ذ2/110قِهذبب ذب جلةأذواذغِي ذب اهِي ذ)ذ(23)

وكيدةذذ دقذ  ةدلذذ دل،وأول ذو ذب  بةذقطااذ اءِ د ذأاذب ك دِ ذالذضدذإذالذأصد ذذ اةا ،ب لة هذ لإلذع قذأباذ
 إالذودِ خلب اذعالدِ ذذهرد  ،  لرذ  ذل  بةذق ت:ذ اذهك ذ هد  ذب ك دِ ذ  دقذب خلب داذبد ذ  دقذب للد ذبد ذز دِةذكءدِذ

ذا   ذال ذأئء ذب رةبعذب ءذثذقذبهاذو ذأ  ا"د
ذدذ1/16يامة:ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذذ(24)
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ذيامة:ذب ء  ةذب لِبقذ اللدذ(25)
دذ   ل:ذ)  ثاِذسا  ،ذ  ذاشةا،ذ  ذيا قذب ذ2/1187(ذ592يامة:ذب  ال ةذال ذسا ذسا  ذب ذالا ذة:ذةقا:ذ)ذ(26)

 طِع،ذ  ذب رِساذبد ذةبةاد ذببد ذقدِ ق،ذ د ذسدا ذبد ذأبداذ قدِص،ذأ دلذكدِاذيردةأ:ذ) إاذكدِاذةاد ذيدذةثذكة د ذأ ذ
بالةأ ذ  لذأخذأ ذأوتذال ذأ (،ذقِهذاللررلذسا ذحهذ ء  :ذ)سا  ذض،ةبذ جهِ  ذ ِهذب رِساذ هادةة ذلِ لد يج،ذ أالدِذ
اشددةاذو  ددلذ إاذ ددداذي ددةرذلِ لدددءِإذااددِ،ذورددد ذصددةرذلدددلذودداذة بيدد ذأبددداذ ي دد ذ غ دددة (دذ ب لدد يجذوددداذب دد ةذب ءاثدددذةذ

،ذسدددا ذ8/62(ذ8775اذ  طيددةأ:ذبددةقا:ذ)،ذاددِال ذب يةدد247ِ(:ذ589،ذوضددِئ ذب رددةحاذألبدداذ ي دد :ذبدددةقا:ذ)2/448
،ذب ء ددداقذالبددد ذأبددداذشددد إ :ذبدددةقا:ذ6/231ب ي هردددا:ذك دددِ :ذ)ب ادددةبئ (،ذلدددِ :ذ)ودددةضذباودددذ ذ بألودددذب ذ ددد  (ذ

دذقدددِهذب رةطيدددا:ذ)وأالدددِذادددل ذب،يددد ذودددأاء ذ2/264(ذ2979،ذسدددا ذب ددد بةالا:ذبدددةقا:ذ)417ذ–ذ11/416(ذ11650)
ذدذ5/78 ذ   (دذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطياذب ا ءِعذ  قذأاذباوذ ذو هِذ اقذبهِذباوذذ

أوةاهدددِذب إخدددِةأذوددداذصدددلةلل:ذك دددِ :ذ)ب لدددج(:ذلدددِ :ذ)ب  جدددِة ذأيدددِ ذب ءذسدددا،ذ ب يةددد ذوددداذأسدددذبقذب جِا ةددد (:ذبدددةقا:ذذ(27)
ذال ذةبكا(:ذبةقا:ذ)،ذ2/18(ذ1770) ذد6/27(ذ4519ك ِ :ذ)هال ةذب رةحا(:ذلِ :ذ) ة ذ  ةكاذااِرذأاذهي  ذبذوضة 

دذ   ل:ذ)  ثاِذسا  ،ذ  ذسفةِا،ذ  ذ ءدة ،ذ2/1084(ذ520ة:ذب  ال ةذال ذسا ذسا  ذب ذالا ذة:ذةقا:ذ)يامذ(28)
سدددء ذ يددد ذ ذبددد ذب لب دددةذيردددذه:ذ)  ددد ك ذالددداكاذأالددد ذيددد  ذاذع دددقذب خ دددةذ  دددأالة اذلدددِ ءاة هذ  اهدددذاذ ددد ذب ءاكدددةذ

دة؟(دذقدِهذ اللرردلذسدا ذحهذ ء د :ذ)سدا  ذصدلة ذ  ل ا اذاذلِهللذ  قذالِذأصدِبها(،ذودةذأةةأذأكِ دتذقةبعهدل،ذأ ذولَّ
،ذب ء ددِ قذ7/91(ذ7596،ذهالدد ةذب طيددةأ:ذبددةقا:ذ)2/288  ددقذشددة ذب شددةخ  (دذ ب لدد يجذودداذب دد ةذب ءاثددذةذ

ة؟(دذ2/122ب كشقذ ب يةِاذ  ثا يا:ذ،ذ93الب ذأباذةب ة:ذ ذ،ذعالذأ هاذ اذيلكة بذقذ ل:ذ)وةذأةةأذأكِ تذقةبعهل،ذَأَ ذولَّ
ذدذ1/265طا:ذيامة:ذباهرِاذ  ل ذذذ(29)
ذدذ1/32يامة:ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذذ(30)
سددد ةذأ دددة ذب اددديةعذ  دددلايا:ذ،ذ454،ذب ءادددِةهذالبددد ذق  إددد :ذ3/326يامدددةذهةاء دددلذودددا:ذب  دددِة  ذب كي دددةذ  إخدددِةأ:ذذ(31)

ذد2/514باصِل ذواذهء  لذب  لِل ذالب ذ جة:ذ،ذ1/259ب جلةأ:ذذب اهِي ذالب ،ذغِي ذ4/207-213
 د4/207،ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ454الب ذق  إ :ذذ،ذب ءاِةه3/326كي ةذ  إخِةأ:ذيامة:ذب  أة  ذب ذ(32)
 د6/207يامة:ذبأل لِ ذ  لءاِ ا:ذذ(33)
أ دددة ذب اددديةعذ  دددلايا:ذذ،ذسددد ة3/326،ذب  دددأة  ذب كي دددةذ  إخدددِةأ:ذ80-7/79يامدددة:ذب طإردددِ ذب كيدددةمذالبددد ذسدددا :ذذ(34)

 ،1/102،ذشلةب ذب لاسذ ةب ذب اءِة:ذ4/207
 د4/207يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(35)
 د1/314يامة:ذأوإِةذأصهإِاذألباذ ،ةا:ذذ(36)
 د7/80يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(37)
 د7/83يامة:ذب ء  ةذب لِبق:ذذ(38)
 د454يامة:ذب ءاِةهذالب ذق  إ :ذذ(39)
 دذ2/514،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ1/259ذ:الب ذب جلةأذ،ذغِي ذب اهِي ذ3/326يامة:ذب  أة  ذب كي ةذ  إخِةأ:ذذ(40)
 د5/328،ذههليسذهِة  ذةالشقذالب ذب ةبا:7/80يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(41)
 د209ذ/4يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(42)
 د4/210يامة:ذب ء  ةذب لِبق:ذذ(43)
 د4/209يامة:ذب ء  ةذب لِبق:ذذ(44)
 دذ454يامة:ذب ءاِةهذالب ذق  إ :ذذ(45)
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 د209ذ/4يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(46)
 د7/80يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(47)
 د7/80يامة:ذب ء  ةذب لِبق:ذذ(48)
 د2/514،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ208ذ/4يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(49)
 د2/514يامة:ذباصِل ذالب ذ جة:ذذ(50)
ذد4/211يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(51)
 د2/222يامة:ذ  ة ذبأل  ةِعذألباذ ،ةا:ذذ(52)
 د7/80يامة:ذب طإرِ ذب كيةمذالب ذسا :ذذ(53)
 د1/259:ذالب ذب جلةأذذ،ذغِي ذب اهِي 4/207يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(54)
 د2/514،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ1/259:ذالب ذب جلةأذيامة:ذغِي ذب اهِي ذذ(55)
ذد1/259:ذالب ذب جلةأذذب اهِي ذ،ذغِي 4/208ةعذ  لايا:ذيامة:ذس ةذأ ة ذب ايذ(56)
 د4/209يامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذذ(57)
 د4/208،ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ1/61يامة:ذهلكة ذب لاِظذ  لايا:ذذ(58)
 د2/514،ذباصِل ذالب ذ جة:ذ4/214،ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ454يامة:ذب ءاِةهذالب ذق  إ :ذذ(59)
 د2/514يامة:ذباصِل ذالب ذ جة:ذذ(60)
دذ قدِهذ2/514،ذباصِل ذالبد ذ جدة:ذ4/214،ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ3/356يامة:ذب  أة  ذب كي ةذ  إخِةأ:ذذ(61)

 د4/214باالِ ذب لايا:"ذ شلذب ء بئااذوذِااذ قِه:ذالِ ذسا ذستذ الِئ دذيامة:ذس ةذأ ة ذب ايةعذ  لايا:ذ
،ذب اشددةذ7/313،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ87ب  ةلدد ةذ  دد ب ا:ذصذ،297البدد ذالجِادد :ذصيامددة:ذب لددإا ذذ(62)

ذد3/213ب رةبعب ذ  خط س:ذذ،ذالاجا2/430و  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذذ2/273الب ذب جلةأ:ذ

 د2/273،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ87يامة:ذب  ةل ةذ   ب ا:ذصذ(63)

 د2/430،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ7/313يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(64)

 ذد7/313يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(65)

 دذ9ب ي تذ كاسذب ذزا ة،ذيامةذةيذب ل:ذذ(66)

،ذهالدد ةذب رددةحاذب امددةاذالبدد ذكث ددة:ذ7/127،ذب دد ةذب ء ددذاذ  لددء  ذب ل يددا:ذ17/40يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذذ(67)
ذدذ4/515،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ5/53،ذب  ةذب ءاثذةذ  ل ذطا:ذ4/443

 دذ2/300،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ257،ذب ءإلذ ذالب ذالهةبا:ذص363يامة:ذب لإا ذالب ذالجِا :ذصذ(68)
 دذ127ذ–ذ7/126،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ204ذ–ذ203ب لج ذالب ذوِ ذ ل:ذصذ(69)
ذد127-ذ7/126ب ل يا:ذ،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذ1/337ع ةب ذب رةبعب ذالب ذوِ ذ ل:ذذ(70)
ذ–ذ2/15،ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذ3/231،ذالاددِ اذب رددةحاذ إ ةبلددلذ  لاددِ :ذ17/403يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذذ(71)

،ذب اشددددةذالبدددد ذب جددددلةأ:ذ7/24،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةددددِا:ذ10/233،ذب جددددِال ذأل كددددِ ذب رددددةحاذ  رةطيددددا:ذ16
ذد32-ذ5/31،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ2/306

،ذب جدددِال ذ379،ذب لدددإا ذالبددد ذالجِاددد :ذص17/403،ذادددِال ذب يةدددِاذ  طيدددةأ:ذ2/119يامدددة:ذالادددِ اذب ردددةحاذ  ادددةبع:ذذ(72)
،ذالاجددداذ2/306،ذب اشدددةذالبددد ذب جدددلةأ:ذ7/24،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ10/233أل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ

 د5/30ب رةبعب ذ  خط س:ذ
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،ذ3/231،ذالادددِ اذب ردددةحاذ إ ةبلدددلذ  لادددِ :ذ17/403ِاذ  طيدددةأ:ذ،ذادددِال ذب يةدد2/119يامددة:ذالادددِ اذب ردددةحاذ  ادددةبع:ذذ(73)

ب إلددةذذ،10/233،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ16ذ–ذ2/15ب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذذ5/91ب لجدد ذ  اِةسددا:ذ
 د7/24ب ءلة ذألباذ ةِا:ذ

 د7/24ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(74)
 د3/231الاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذذ(75)
،ذ3/231،ذالادددِ اذب ردددةحاذ إ ةبلدددلذ  لادددِ :ذ17/403،ذادددِال ذب يةددِاذ  طيدددةأ:ذ2/119ة:ذالادددِ اذب ردددةحاذ  ادددةبع:ذيامددذ(76)

،ذب جدددددِال ذأل كدددددِ ذب ردددددةحاذ  رةطيدددددا:ذ3/16،ذزبةذب ءلددددد ةذالبددددد ذب جدددددذزأ:ذ16ذ–ذ2/15ب ءل لدددددسذالبددددد ذِااِادددددا:ذ
 د7/24،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ10/233

هذ  لالخشددةأ:يامددة:ذذ(77) ا:ذ،5/199ب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذذ،4/420ب كشدِد ب اشددةذذ،10/12ب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةدِد
 د9/181الاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذذ،5/177و  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذذ،2/379الب ذب جلةأ:

الاجداذب ردةبعب ذذ،5/177ب رد يةذ  شدذكِ ا:ذذ،ذود  2/379ب اشةذالبد ذب جدلةأ:ذ،4/420يامة:ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذ(78)
 د9/181  خط س:ذ

،ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذ4/420 اذأققذ  قذقِئ لذفةءِذب  ذي أذال ذب ء ِةة،ذ اذذب  اذ لإ ذوا:ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذ(79)
 د5/177و  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذذ،5/199

هذ  لالخشدةأ:360يامة:ذ ج ذب رةبعب ذالب ذز ج د :ذصذ(80) ب إلدةذذ،5/199ب ءلدةةذب دذا لذالبد ذ طةد :ذذ،4/420،ذب كشِد
 دذ5/177و  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذذ،10/12ءلة ذألباذ ةِا:ب 

ود  ذذ،10/12ب إلةذب ءلة ذألباذ ةدِا:ذ،4/420،ذب كشِهذ  لالخشةأ:360يامة:ذ ج ذب رةبعب ذالب ذز ج  :ذصذ(81)
 د5/177ب ر يةذ  شذكِ ا:ذ

ة ذألبدددددداذ،ذب إلددددددةذب ءلدددددد4/447زبةذب ءلدددددد ةذالبدددددد ذب جددددددذزأ:ذذ،5/483يامددددددة:ذب ءلددددددةةذب ددددددذا لذالبدددددد ذ طةدددددد :ذذ(82)
ذد10/439،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ2/401ب اشةذالب ذب جلةأ:ذذ،10/482 ةِا:

ذد2/401يامة:ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذذ(83)
-ذ3/372،ذ لِاذب اة ذالب ذالامذة:ذالِة :ذ) ي (:ذ20/64،ذ24-ذ19/23يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(84)

ذد499-ذ10/498،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ373
ذد499-ذ10/498،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ20/64،ذ24-ذ19/23يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(85)
ذد4/447يامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذذ(86)
،ذ2/96،ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد ذ طةددد :ذ1/453،ذزبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذ1/552يامدددة:ذب كشدددِهذ  لالخشدددةأ:ذذ(87)

،ذالاجاذ2/251،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ4/32،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ3/428حاذ  رةطيا:ذب جِال ذأل كِ ذب رةذ
ذد1/432ب رةبعب ذ  خط س:ذ

،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ1/453،ذزبةذب ءلدد ةذالبدد ذب جددذزأ:ذ2/96يامددة:ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذذ(88)
ذد1/432ط س:ذب رةبعب ذ  خذ،ذالاجا2/251،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ3/428

،ذ1/453،ذزبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذ2/96،ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد ذ طةددد :ذ1/552يامدددة:ذب كشدددِهذ  لالخشدددةأ:ذذ(89)
ذد1/432،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ4/32ب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ،ذب إلة3/428ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ

،ذ1/453،ذزبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذ2/96 طةددد :ذذ،ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد 1/552يامدددة:ذب كشدددِهذ  لالخشدددةأ:ذذ(90)
ذد4/32،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ3/428ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
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،ذب جددِال ذ2/113،ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذ1/198،ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذ29يامددة:ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذذ(91)

ذ،ذالاجددا4/69،ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذ1/472ب جدذزأ:ذ،ذزبةذب ءلدد ةذالبدد ذ5/387أل كدِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ
 دذ159-ذ2/157ب رةبعب ذ  خط س:ذ

،ذب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذ1/198البدد ذِااِاددا:ذذ،ذب ءل لددس29،ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذ3/571يامددة:ذك ددِ ذسدد يذ ل:ذذ(92)
 د159-ذ2/157،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ5/387،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ1/566

،ذالاجداذب ردةبعب ذ  خط دس:ذ5/387،ذب جدِال ذأل كدِ ذب ردةحاذ  رةطيدا:ذ2/108يامة:ذالاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذذ(93)
 د159-ذ2/157

زبةذذ،2/113،ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذ1/566،ذب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذ1/198يامددة:ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذذ(94)
 دذ4/69،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ5/387 رةحاذ  رةطيا:ذ،ذب جِال ذأل كِ ذب1/472ب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذ

 يامة:ذب ء ِةةذب لِلر دذ(95)
،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ1/472،ذزبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذ2/113يامدددة:ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد ذ طةددد :ذذ(96)

 دذ4/69
ذد1/269ب ءل لسذالب ذااا:ذذ(97)
،ذب جِال ذ2/486،ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذ1/269ب ذااا:ذالذ،ذب ءل لس47يامة:ذالخ  ةذبب ذوِ ذ ل:ذصذ(98)

ذد3/234ب رةبعب ذ  خط س:ذذ،ذالاجا5/246،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ7/338أل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ
 د3/282،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ2/516ب ذا لذالب ذ طة :ذذ،ذب ءلةة1/277يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(99)

،ذ5/304،ذب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةدِا:ذ2/516،ذب ءلةةذب ذا لذالبد ذ طةد :ذ2/211شِهذ  لالخشةأ:ذيامة:ذب كذ(100)
 د305

،ذ5/304،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةدِا:ذ2/516ب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذذ،1/277يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(101)
 د305

 د2/496،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ2/516ب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذذ،2/211يامة:ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذذ(102)

،ذ100ذ/3،ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد ذ طةددد :ذ2/325،ذب كشدددِهذ  لالخشدددةأ:ذ1/306يامدددة:ذب ءل لدددسذالبددد ذاادددا:ذذ(103)
ذد5/533:ذألباذ ةِاذب إلةذب ءلة 

:ذ  لددددء  ذب ل يدددداذ،ذب دددد ةذب ء ددددذاذ5/533:ذألبدددداذ ةددددِاذ،ذب إلددددةذب ءلددددة 2/325يامددددة:ذب كشددددِهذ  لالخشددددةأ:ذذ(104)
ذد6/141

ب إلددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ،ذ2/325زبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذذ،312-ذ1/311ب ءل لدددسذالبددد ذااددا:ذيامددة:ذذ(105)
 ذد527-ذ3/526الاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذذ،6/178ب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذذب  ةذ،6/38

خط دددس:ذالاجددداذب ردددةبعب ذ  ،ذ2/325زبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذذ،312-ذ1/311ب ءل لدددسذالبددد ذاادددا:ذيامدددة:ذذ(106)
 ذد527-ذ3/526

ب ء دددذاذ  لدددء  ذب ل يدددا:ذذب ددد ةذ،6/38ب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ،ذ2/325زبةذب ءلددد ةذالبددد ذب جدددذزأ:ذيامدددة:ذذ(107)
 ذد6/178

،ذب دددد ةذب ء ددددذاذ  لددددء  ذب ل يددددا:ذ1/183،ذع ددددةب ذب رددددةحاذ  صدددديهِ ا:ذ17/40يامددددة:ذاددددِال ذب يةددددِاذ  طيددددةأ:ذذ(108)
 د4/515،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ4/443ة:ذهال ةذب رةحاذب امةاذالب ذكث ذ،ذ7/127

 د4/515،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ17/40يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذذ(109)
ذدذ7/127ب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذذ(110)
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ذد5/53،ذب  ةذب ءاثذةذ  ل ذطا:ذ7/127،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ17/40يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذذ(111)
،ذ3/231،ذالاددِ اذب رددةحاذ إ ةبلددلذ  لاددِ :ذ17/403،ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذ2/119 اذب رددةحاذ  اددةبع:ذيامددة:ذالاددِذ(112)

،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ10/233،ذب جدددِال ذأل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ16ذ–ذ2/15ب ءل لدددسذالبددد ذِااِادددا:ذ
 دذ33ذ–ذ5/32،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ7/24

،ذ379،ذب لددإا ذالبدد ذالجِادد :ذص3/231،ذالاددِ اذب رددةحاذ إ ةبلددلذ  لاددِ :ذ17/403يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذذ(113)
،ذ2/306،ذب اشددةذالبدد ذب جددلةأ:ذ7/24ب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذذ،ذب إلددة10/233ب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ

 د5/30ب رةبعب ذ  خط س:ذذالاجا
،ذ5/91،ذب لجدددد ذ  اِةسددددا:ذ231ذ/3،ذالاددددِ اذب رددددةحاذ إ ةبلددددلذ  لاددددِ :ذ403ذ/17يامددددة:ذاددددِال ذب يةددددِاذ  طيددددةأ:ذذ(114)

 دذذ24ذ/7،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ233ذ/10ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ15ذ/2ب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ
،ذ3/231،ذالاددِ اذب رددةحاذ إ ةبلددلذ  لاددِ :ذ17/403،ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذ2/119يامددة:ذالاددِ اذب رددةحاذ  اددةبع:ذذ(115)

 د7/24،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ16ذ–ذ2/15سذالب ذِااِاا:ذب ءل لذ5/91ب لج ذ  اِةسا:ذ
 د7/24ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(116)
 د3/231الاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذذ(117)
،ذ16ذ–ذ2/15،ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ3/231،ذالاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذ2/119يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(118)

 د7/24،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ10/233ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ،3/16زأ:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذذ
،ذ7/210،ذب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةدِا:ذ3/534،ذب ءلدةةذب دذا لذالبد ذ طةد :ذ2/32الب ذِااِاا:ذذيامة:ذب ءل لسذ(119)

ب ردددددةبعب ذالاجددددداذ،ذ330ذ–ذ8/329:ذ   ذسددددداب ءادددددِ اذذ،ذة ر534-ذ7/533ب ددددد ةذب ء دددددذاذ  لدددددء  ذب ل يدددددا:ذ
 د277-5/275  خط س:ذ

الاجدداذب رددةبعب ذ  خط ددس:ذذ،7/533،ذب دد ةذب ء ددذاذ  لددء  ذب ل يددا:ذ7/210يامددة:ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذذ(120)
 د5/275

 د534-ذ7/533،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ7/210يامة:ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(121)

،ذب إلددةذب ءلددة ذ344-11/343جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ،ذب 4/101يامددة:ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذذ(122)
 د60ذ–ذ6/61،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ8/206ب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذذ،ذب  ة7/469ألباذ ةِا:ذ

 يامة:ذب ء ِةةذب لِلر دذ(123)

ء ددذاذ،ذب دد ةذب 344-11/343،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ4/101يامددة:ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذذ(124)
 د60ذ–ذ6/61،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ9/91،ذة رذب ءاِ اذ آل ذسا:ذ8/206  لء  ذب ل يا:ذ

ال ذأل كدِد ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذذ(125) ا:ذ344-11/343يامددة:ذب جدِد ،ذب دد ةذب ء ددذاذ  لددء  ذ7/469،ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةدِد
 د8/206ب ل يا:ذ

 د2/66ب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(126)

ة رذب ءادددِ اذ آل ذسدددا:ذ،ذ8/418،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ14/75ِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذيامدددة:ذب جدددِال ذأل كدددذ(127)
 د7/201،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ11/94

ال ذأل كدددِد ذب رددددةحاذ  رةطيددددا:ذذ(128) ا:ذ14/75يامددددة:ذب جدددِد ،ذالاجدددداذب رددددةبعب ذ  خط ددددس:ذ8/418،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةدددِد
 د7/201

 د11/94ة رذب ءاِ اذ آل ذسا:ذذ،4/353يامة:ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذذ(129)
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،ذ15/149ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيدا:ذذ،2/230،ذب ءل لسذالب ذااا:ذ4/321يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  لاِ :ذذ(130)

 د8/80الاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذذ،4/646و  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ

 د8/80اجاذب رةبعب ذ  خط س:ذالذ،4/646،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ2/99يامة:ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذذ(131)

 ،4/646،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ15/149يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(132)

الاجددداذذ،4/752ودد  ذب ردد يةذ  شددذكِ ا:ذذ،4/36زبةذب ءلدد ةذالبدد ذب جددذزأ:ذذ،4/165يامددة:ذب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذذ(133)
 د8/221ب رةبعب ذ  خط س:ذ

 د8/221الاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذذ،4/752و  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذذ،4/36:ذيامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأذذ(134)

و  ذذ،4/36زبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذذ،4/558،ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذ4/165يامة:ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذذ(135)
 د4/752ب ر يةذ  شذكِ ا:ذ

 د4/752،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ4/36يامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذذ(136)

،ذب لجد ذ607،ذب لدإا ذالبد ذالجِاد :ذص5/48،ذالادِ اذب ردةحاذ إ ةبلدلذ  لادِ :ذ3/79يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(137)
ب ءلدة ذألبداذذ،ذب إلدة4/164،ذزبةذب ءلد ةذالبد ذب جدذزأ:ذ2/285،ذب ءل لدسذالبد ذِااِادا:ذ332الب ذوِ ذ ل:ذص

ذد9/115،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ9/540 ةِا:ذ

،ذب لإا ذ5/48،ذالاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذ22/371،ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذ3/79اذب رةحاذ  اةبع:ذيامة:ذالاِ ذ(138)
،ذب كشدددِهذ  لالخشدددةأ:ذ2/285،ذب ءل لدددسذالبددد ذِااِادددا:ذ332،ذب لجددد ذالبددد ذوِ ذ دددل:ذص607البددد ذالجِاددد :ذص

ب ءلة ذألباذ ةِا:ذذب إلة،ذ17/22،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ4/164،ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذ4/390
ذد9/115،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ9/540

،ذب ءلدةةذب دذا لذ4/390،ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذ2/285،ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ3/79يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(139)
ذ،ذب إلددددة17/22،ذب جددددِال ذأل كددددِ ذب رددددةحاذ  رةطيددددا:ذ4/164،ذزبةذب ءلدددد ةذالبدددد ذب جددددذزأ:ذ5/167البدددد ذ طةدددد :ذ

ذدذ9/540 ءلة ذألباذ ةِا:ذب

ذذد9/540يامة:ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(140)

ذ،ذزبة5/167،ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذ4/390،ذب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذ2/285يامددة:ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذذ(141)
ذد9/540،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ4/164ب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذ

،ذ4/167ب ءلد ةذالبد ذب جدذزأ:ذذ،ذزبة5/172،ذب ءلةةذب دذا لذالبد ذ طةد :ذ2/286يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(142)
 د9/123،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ9/546،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ17/32ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ

،ذ4/167أ:ذ،ذزبةذب ءلد ةذالبد ذب جدذزذ5/172،ذب ءلةةذب دذا لذالبد ذ طةد :ذ2/286يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(143)
ذذد9/123ب رةبعب ذ  خط س:ذذ،ذالاجا9/546،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ17/32ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ

،ذب جدِال ذأل كدِ ذب ردةحاذ  رةطيدا:ذ4/167،ذزبةذب ءلد ةذالبد ذب جدذزأ:ذ5/172يامة:ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذذ(144)
ذدذ9/123رةبعب ذ  خط س:ذب ذ،ذالاجا9/546،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ17/32

ذد9/546ب ءلة ذألباذ ةِا:ذذب إلة،ذ17/32ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ،ذ5/172ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :يامة:ذذ(145)

،ذب إلدددةذب ءلدددة ذألبددداذ ةدددِا:ذ17/32،ذب جدددِال ذأل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ2/286يامدددة:ذب ءل لدددسذالبددد ذِااِادددا:ذذ(146)
ذ،ذ9/546

،ذ4/167،ذزبةذب ءلد ةذالبد ذب جدذزأ:ذ5/172،ذب ءلةةذب دذا لذالبد ذ طةد :ذ2/286سذالب ذِااِاا:ذيامة:ذب ءل لذ(147)
 د9/546،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ17/32ب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ

 دذ3/82الاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(148)
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ذذد5/52الاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذذ(149)
ذد4/167أ:ذيامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزذذ(150)

 د14/325،ذة رذب ءاِ اذ آل ذسا:ذ71ذ/10،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ193ذ/17يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(151)

،ذب جددِال ذ29/381،ذب  الدد ةذب كي ددةذ  ددةبزأ:ذ4/454،ذب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذ27/95يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذذ(152)
 د9/284،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ10/71ب ءلة ذألباذ ةِا:ذ،ذب إلةذ17/193أل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ

،ذة رذب ءاددددِ اذ آل ذسددددا:ذ10/71،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةددددِا:ذ5/236يامددددة:ذب ءلددددةةذب ددددذا لذالبدددد ذ طةدددد :ذذ(153)
 د14/325

 د9/284،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ29/381،ذب  ال ةذب كي ةذ  ةبزأ:ذ27/95يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذذ(154)

 د10/71ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(155)

ذد5/236ب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذذ(156)

 د4/454ب كشِهذ  لالخشةأ:ذذ(157)

ذد10/71ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(158)
،ذزبةذ2/309:ذالبد ذِااِاداذ،ذب ءل لدس151،ذالخ  ةذببد ذوِ ذ دل:ذ216-3/124،ذ1/406يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(159)

ذد9/297،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ205-17/204:ذ  رةطياذ،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحا4/221ب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذ
،ذزبةذب ءلد ةذالبد ذب جددذزأ:ذ207،ذب  ةلدد ةذ  د ب ا:ذ5/111،ذالادِد اذب ردةحاذ إ ةبلدلذ  لاِد :ذ1/87يامدة:ذك ِد ذسد يذ ل:ذذ(160)

ذد297-ذ9/296،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ2/383،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ4/221
،ذزبةذب ءلددد ةذ2/304،ذب كشددقذ ءكدددا:ذ2/309:ذالبددد ذِااِاددداذ،ذب ءل لددس5/111يامددة:ذالاددِد اذب رددةحاذ إ ةبلدددلذ  لاددِد :ذذ(161)

ا:ذ205-17/204:ذ  رةطيداذأل كِد ذب ردةحاذ،ذب جِال 4/221الب ذب جذزأ:ذ ،ذالاجداذ10/80،ذب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةِد
ذد9/297ب رةبعب ذ  خط س:ذ

ذدذ5/111ذالاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذ(162)
أل كددِ ذب رددةحاذذ،ذب جددِال 322ذ–ذ2/321،ذب ءل لددسذالبدد ذِااِاددا:ذ381-ذ23/380يامددة:ذاددِال ذب يةددِاذ  طيددةأ:ذذ(163)

ذد9/461،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ412،ذهخة جذقةبعب ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ18/102  رةطيا:ذ
ذدذ14/385امذة:ذالِة :ذ)ساق(:ذ،ذ لِاذب اة ذالب ذال6/2377يامة:ذب  لِرذ  جذاةأ:ذالِة :ذ)ساق(:ذذ(164)
ذدذ23/380يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذذ(165)
ذدذ5/309،ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذ5/171،ذالاِ اذب رةحاذ إ ةبللذ  لاِ :ذ23/380يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذذ(166)
ذدذ15/284ذ،ذ لِاذب اة ذالب ذالامذة:ذالِة :ذ)الضق(:6/2494يامة:ذب  لِرذ  جذاةأ:ذالِة :ذ)الضق(:ذذ(167)
ذدذ103ذ–ذ18/102،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ3/156يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(168)
،ذوددد  ذب رددد يةذ464ذ–ذ10/463،ذب ددد ةذب ء دددذاذ  لدددء  ذب ل يدددا:ذ5/371يامدددة:ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد ذ طةددد :ذ(169)

 د10/91،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ5/497  شذكِ ا:ذ
ذ/10ب دد ةذب ء ددذاذ  لددء  ذب ل يددا:ذذ،10/4650ب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:ذذ،167:ذصيامددة:ذب  ةلدد ةذ  دد ب اذ(170)

 د10/91ب رةبعب ذ  خط س:ذذ،ذالاجا2/391،ذب اشةذالب ذب جلةأ:ذ464
ب د ةذذ،10/4650ب إلدةذب ءلدة ذألبداذ ةدِا:ذ،ذ3/1299ب ءذض ذواذ اذ ذب ردةبعب ذالبد ذأبداذالدة ا:ذيامة:ذذ(171)

 د783ب  ةةذب إِاة ذ  لا ةأ:ذص،ذ464ذ/10ب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ
 ،5/479،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ4650،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ16/105يامة:ذاِال ذب يةِاذ  طيةأ:ذ(172)
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،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ5/475،ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذ172يامددة:ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذصذ(173)

،ذالاجدددددددددداذب رددددددددددةبعب ذ5/431،ذودددددددددد  ذب ردددددددددد يةذ  شددددددددددذكِ ا:ذ10/465،ذب إلددددددددددةذب ءلددددددددددة ذألبدددددددددداذ ةددددددددددِا:20/36
ذدذ10/404  خط س:

،ذالاجددددداذب ردددددةبعب ذ20/36،ذب جدددددِال ذأل كدددددِ ذب ردددددةحاذ  رةطيدددددا:ذ5/475يامدددددة:ذب ءلدددددةةذب دددددذا لذالبددددد ذ طةددددد :ذذ(174)
ذد10/404  خط س:

ذد2/356ب ءل لسذالب ذااا:ذذ(175)
،ذالاجدددددداذب رددددددةبعب ذ10/465 ذألبدددددداذ ةددددددِا:،ذب إلددددددةذب ءلددددددة20/36يامددددددة:ذب جددددددِال ذأل كددددددِ ذب رددددددةحاذ  رةطيددددددا:ذ(176)

ذد10/404  خط س:
،ذ3/136،ذههدليسذب   د ذ  زادةأ:ذ2/364،ذب ءل لسذالبد ذِااِادا:ذ175يامة:ذالخ  ةذشذبذذب رةحاذالب ذوِ ذ ل:ذذ(177)

،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ5/493،ذب ءلددةةذب ددذا لذالبدد ذ طةدد :ذ766ذ–ذ4/765ب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذ
ذد480-10/479 رةبعب ذ  خط س:ذ،ذالاجاذب20/94

،ذب جدددِال ذأل كدددِ ذب ردددةحاذ  رةطيدددا:ذ5/493،ذب ءلدددةةذب دددذا لذالبددد ذ طةددد :ذ4/765يامدددة:ذب كشدددِهذ  لالخشدددةأ:ذذ(178)
ذدذ10/479،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ20/94

ذدذ5/493،ذب ءلةةذب ذا لذالب ذ طة :ذ766ذ–ذ4/765يامة:ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذذ(179)
ذدذ3/156،ذة رذب ءاِ اذ آل ذسا:ذ6/537،ذب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذ4/754خشةأ:ذيامة:ذب كشِهذ  لالذ(180)
،ذب دد ةذب ء ددذاذ4/754،ذب كشددِهذ  لالخشددةأ:ذ2/721 داذأقددقذ  ةددل،ذ اددذذوددا:ذع ددةب ذب رددةبعب ذب شددذبذذ  اكيددةأ:ذذ(181)

ذد6/537  لء  ذب ل يا:ذ
ألسذةذب  ؤ ا،ذثداذقدِهذ" ادلبذب ي دتذة مذبألزادةأذ،ذع قذأباذب8/342 لسذبب ذالامذةذالبذب ي تذواذ لِاذب اة :ذذ(182)

ذ  ذبب ذأواذبألصءااذأاذ ءلذأ ش  ذأل  ذب ذز ةا،ذقِهذبب ذبةأ:ذ ق ذة أذب ي  ِاذ  ءلكذة  "دذ
،ذ لدِاذب ادة ذ31/192،ذب  الد ةذب كي دةذ  دةبزأ:ذ3/136،ذههليسذب    ذ  زادةأ:ذ2/432يامة:ذب ءل لسذالب ذِااِاا:ذ

ذدذ375-ذ15/374،ذة رذب ءاِ اذ آل ذسا:ذ10/496ب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ،ذ8/384الب ذالامذة:ذ
ذ15/374،ذة رذب ءادِ اذ آل ذسدا:ذ10/496،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذ31/192يامة:ذب  ال ةذب كي ةذ  ةبزأ:ذذ(183)

ذدذ375-
ذدذ2/26ةيذباذب اةزةق:ذذ(184)
ذدذ365ذ–ذ2/364ب ءل لسذالب ذِااِاا:ذذ(185)
 إوذب ددددل:ذك ددددِ :ذ)ب ءلددددِا ذ ب جءِ ددددِ (:ذلددددِ :ذ)ب    ددددة ذودددداذب  خ ددددقذ دددد ذذ بألة ددددِؤ ذب لر ددددقذذسددددا ذببدددد ذالِاددددلذ(186)

ذ،ذقِهذب ءلررذا:ذ  يجذصلة دذ1/507(:ذ794ب جءِ  (:ذبةقا:ذ)
،ذب جددِال ذأل كددِ ذب رددةحاذ  رةطيددا:ذ176،ذالخ  ددةذببدد ذوِ ذ ددل:ذص5/343يامددة:ذالاددِ اذب رددةحاذ إ ةبلددلذ  لاددِ :ذذ(187)

 د10/497،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ10/49 ذألباذ ةِا:،ذب إلةذب ءلة20/112
ذذد10/497،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ5/465،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ10/496يامة:ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:ذذ(188)
هذ  لالخشدةأ:ذ2/581يامة:ذالاِ اذب رةحاذ  وادش:ذذ(189) ال ذأل كِد ذب ردةحاذ  رةطيدا:ذ3/180،ذب كشِد ،ذة رذ20/112،ذب جِد

 د394ذ–ذ15/393ءاِ اذ آل ذسا:ذب 
 ذد393ذ/15،ذة رذب ءاِ اذ آل ذسا:ذ465ذ/5،ذو  ذب ر يةذ  شذكِ ا:ذ112ذ/20يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذذ(190)
 دذ20/112،ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ3/180يامة:ذب كشِهذ  لالخشةأ:ذذ(191)
 دذ2/581الاِ اذب رةحاذ  واش:ذذ(192)
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 دذ3/180 لالخشةأ:ذب كشِهذ ذ(193)
،ذالخ  ددةذودداذشددذبذذب رددةبع ذالبدد ذوِ ذ ددل:ذ5/347،ذالاددِ اذب رددةحاذ  لاددِ :ذ3/280يامددة:ذالاددِ اذب رددةحاذ  اددةبع:ذذ(194)

ب دد ةذب ء ددذاذ  لددء  ذب ل يددا:ذذ،10/483،ذب إلددةذب ءلددة ذألبدداذ ةددِا:2/368البدد ذااددا:ذذ،ذب ءل لددس176ص
ذد10/518،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ11/464

،ذب إلددةذب ءلدددة ذ133-20/134ب جددِال ذأل كدددِ ذب رددةحاذ  رةطيدددا:ذ،5/504 ءلددةةذب دددذا لذالبدد ذ طةددد :ذيامددة:ذبذ(195)
ذد11/464ب  ةذب ء ذاذ  لء  ذب ل يا:ذذ،10/515ألباذ ةِا:

ذدذ10/515،ذب إلةذب ءلة ذألباذ ةِا:133-20/134يامة:ذب جِال ذأل كِ ذب رةحاذ  رةطيا:ذ(196)
،ذالاجدددداذب رددددةبعب ذ  خط ددددس:ذ10/536،ذب إلددددةذب ءلددددة ذألبدددداذ ةددددِا:4/485يامددددة:ذزبةذب ءلدددد ةذالبدددد ذب جددددذزأ:ذذ(197)

 د10/561-562
ذد562-10/561،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ4/485يامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذذ(198)
ب  ر  دد :ذادددذذعإددِة ذ ددد ذب اطدددقذلددِأل قذللِ ددد ذبددد  ذب ادد  ذب ء ذسددد ذ باالِ ددد ذب ءلضدد ،ذ  ردددِهذ دددل:ذَبددَ َ ذَبدددَ َ ،ذ بددد  ذذ(199)

ددِذب   طةددبدذيامددة:ذب اشددةذالبدد ذب جددلةأ:ذب ،ذباضددِع ذودداذ2/30  امدد  ذأأذ ادد ذب ادد  ذ  ادد ذباالِ دد ،ذ  لددءقذأيض 
ذدذ30بةِاذأصذهذب رةبع ذ  ضإِإ:ذص

 د562-10/561،ذالاجاذب رةبعب ذ  خط س:ذ4/485يامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذذ(200)
،ذالاجدددداذب رددددةبعب ذ  خط ددددس:ذ10/536 ذألبدددداذ ةددددِا:،ذب إلددددةذب ءلددددة4/485يامددددة:ذزبةذب ءلدددد ةذالبدددد ذب جددددذزأ:ذذ(201)

ذد10/561-562
ذدذ3/287الاِ اذب رةحاذ  اةبع:ذذ(202)
ذدذ9/219يامة:ذزبةذب ءل ةذالب ذب جذزأ:ذذ(203)
ذد5/283يامة:ذع ةب ذب رةحاذ  الِس:ذذ(204)
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بألالددِ اذ ب ءلددةب ذودداذ  ددذ ذب رددةبعب :ذأ ءدد ذبدد ذذعهلددِهذوضددةعذب إشددةذلددِ رةبعب ذبألةبادد ذ شددة،ذب ءلددءق:ذالا هددق د1
ذ دذ1987-ادذ1407- ِ اذب ك سذذ1 ذ–اد،ذه دذةدذش،إِاذاللء ذعسءِ   ذ1117اللء ذب ياِذب  الةِطاذ ذ

ذ دذ2004-ادذ1425-ب ذ  ا،ذ ذةبةذب ل يجذب رِاة ذذ ه دذأ ءاد،ذذ911باهرِاذواذ  ذ ذب رةحا:ذاةهذب  ي ذب ل ذطاذ  د2
ادد،ذهد دذأ ءد ذشدِكةذ ذةبةذب،ودِقذب ج يد  ذ456بأل كِ :ذ  اذب ذأ ء ذب ذسا  ذبد ذ دل ذ ذبا كِ ذواذأصذهذ د3

ذب ة  دذ)ةد (دذ–
ذد ياِا-اد،ذ ذةبةذب ءاةو ،ذب ة  ذ1250عةشِةذب الذهذع قذهلر قذب لقذال ذ  اذبألصذه،ذاللء ذ  اذب شذكِ اذ ذ د4
اد،ذه :ذ  اذالاذض،ذ463ب يةذب رةظاذ ذبالس ةاِ ذواذالاةو ذبألصلِ :ذأبذذ ءةذيذسقذب ذ ي ذ ذب ذ ي ذ د5

ذادد1995-ادذ1415-ةبةذب ك سذب ا ءة ذب ة  ذ1 أوذ ذ 
اددذهد دذو  د ذ630أس ذب  ِل ذواذالاةو ذب  لِل :ذألباذب لل ذ  داذبد ذاللءد ذب جدلةأذب ءادة هذلدِب ذبألث دةذ ذ د6

ذ دذ1997-ادذ1418-ذب ة  -ةبةذب ءاةو ذذ1 ذ–الأالذاذشةلِذ
ةدذطدلذذادد،ذهد د852:ذأبذذب اضد ذأ ءد ذبد ذ  داذب الدرة اذب ءادة هذلدِب ذ جدةذ ذباصِل ذواذهء  لذب  لِل  د7

ذ دذ1976-ادذ1396-ال ةذذ–الك إ ذب ك ةِ ذبألزاة  ذذ1أ ء ،ذ 
ع ةب ذب رةبعب ذب لإ ذ    هِ،ذب لل  ذب ذأ ءد ذبد ذوِ ذ دل،ذهد :ذ يد ذب دة ء ذب اثةءد  ،ذالك إد ذب خدِ جا،ذب ردِاة ،ذ د8

ذادد1413،ذ1 
 يادددِا،ذذ– دددِ اذب ك ددس،ذب دددة  ذذ1ادددد،ذهددد :ذاللءدد ذ دددل ز،ذ 616ب شددذبذ:ذأبدددذذب إردددِعذب اكيددةأذ ذع ددةب ذب ردددةبعب ذ د9

ذ دذ1996ذ–ادذ1417
ذ د1982ذ–ذ1406ةبةذب اكةذب اةبا،ذب رِاة ذذ1اد،ذه :ذاللء ذأبذذب اض ذ 646ع إِ ذب ة ب :ذاءِهذب  ي ذب راطاذ ذ د10
ذادد1408،ذ1،ذ  ياِا-ةبةذب ك سذب ا ءة ،ذب ة  ذذأ ذبةذب  ال  ذ أسةبةذب  أ   ،ذ ي ذ ذب ذ ءةذب يةضِ أ، د11
   داذادد،ذهد دذ دِةهذأ ءد ذ يد ذب ءذادذةذ745ب إلةذب ءلة :ذ ءلء ذب ذيذسقذب شه ةذلدأباذ ةدِاذبأل   لداذ ذ د12

ذ دذ1993-ادذ1413-ذب ة  -ةبةذب ك سذب ا ءة ذذ1الاذض،ذ ذاللء 
اد،ذهد دذ  داذاللءد ذالادذض،ذ دِةهذأ ءد ذ يد ذ774ب ي بي ذ ب اهِي :ذألباذب ا بعذعسءِ   ذبب ذكث ةذب  الشراذ ذ د13

ذ دذ1997-ادذ1417-ذب ة  -ب ا ءة ةبةذب ك سذذ2 ب ءذاذة،ذ
ذادد1417،ذ1،ذ  ياِا-ب بئ ذب  اِئ ذواذهةه سذب شةبئ ،ذأبذذلكةذاللاذةذب كِسِ ا،ذةبةذب اكة،ذب ة  ذ د14
ادد،ذهد دذاللءد ذأبدذذب اضدد ذ911لغةد ذب ذ دِ ذوداذطإردِ ذب   دذ   ذ ب الدِ :ذادةهذب د ي ذ يد ذب دة ء ذب لد ذطاذ  د15

ذ دذ1979-ادذ1399-ةبةذب اكةذذ2عبةبيةا،ذ 
ذاد،ذب ءك إ ذب ا ءة ،ذ)ةد (د276هأ   ذالشك ذب رةحا،ذ ي ذ ذب ذالل اذب ذق  إ ذ ذ د16
ادد،ذهد :ذاللءدد ذ774هالد ةذببد ذكث دة:ذب ءلدءقذ"هالد ةذب ردةحاذب امدةا":ذأبددذذب اد بعذبسدءِ   ذبد ذكث دةذب رةشداذ ذ د17

ذادد1419ةبةذب ك سذب ا ءة ،ذب ة  ذذ1 ل  ذشء ذب  ي ،ذ 
هال ةذأباذب لاذة:ذب ءلءقذعةشِةذب ار ذب لد ةاذع دقذاللبيدِذب ك دِ ذب كدة ا:ذأبدذذب لداذةذبد ذاللءد ذب اءدِةأذب لااداذ د18

ذ د1982-ادذ1402-ب ة ِضذ–الك إ ذب ة ِضذب ل يث ذذ2  طِ،ذب رِةةذأ ء ذذ ه دذ ياد،ذ982 
أسدةبةذب  أ  د ":ذ ِصدةذب د ي ذأبدذذسدا  ذ يد ذ ذبد ذ ءدةذب يةضدِ أذ ذهال ةذب يةضِ أذب ءلدءقذ"أ دذبةذب  ال د ذ ذ د19

ذادد1418ةبةذع ةِعذب  ةبثذب اةبا،ذب ة  ،ذذ1اد،ذه :ذاللء ذ ي ذب ة ء ذب ءة ش ا،ذ 685
ذ–ةبةذب ك ددداذب ط دددس،ذةالشدددقذذ–ةبةذببددد ذكث دددةذذ1ادددد،ذ 1250هالددد ةذب شدددذكِ ا:ذاللءددد ذبددد ذ  ددداذب شدددذكِ اذ ذ د20

ذادد1414ب ة  ،ذ
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 ياددِا،ذذ–الؤسلدد ذب ةسددِ  ،ذب ددة  ذذ1اددد،ذهدد :ذأ ءدد ذشددِكة،ذ 310يددةأ:ذاللءدد ذبدد ذاة ددةذب طيددةأذ ذهالدد ةذب ط د21
ذ د2000-ادذ1420

ذادد1418،ذ1هال ةذب رةحاذب امةا،ذعسءِ   ذب ذ ءةذب ذكث ة،ذه :ذسِالاذب لةال ،ذةبةذط إ ذ  اشةذ ب  ذز  ،ذب ة ِض،ذ  د22
ذادد1401،ذ1قذالل ا،ذالك إ ذب ةش ،ذب ة ِض،ذ هال ةذب رةحا،ذ ي ذب ةزبقذب ذاءِ ذب  ااِ ا،ذه :ذال طا د23
ةبةذب ك دسذب ء دة  ،ذذ2ادد،ذهد :ذأ ءد ذب يةة  داذ أودذ ،ذ ذ671هال ةذب رةطيا:ذأبدذذ يد ذ ذاللءد ذب رةطيداذ ذ د24

ذادد1384ب رِاة ،ذ
ب ددةابزأذب شددِوااذ ذب  الدد ةذب كي ددةذأ ذالاددِهة ذب   ددس:ذ اخددةذب دد ي ذاللءدد ذبدد ذ ءددةذبدد ذب للدد  ذبدد ذب للدد ذب  ءةءدداذ د25

ذب رِاة دذذ–ذال ة-ب ءك إ ذب  ذ،ةفة ذذ -اد،ذه دذ ءِةذزكاذب إِةزةأذ604
ادد،ذهد :ذسدا ذ227ب  ال ةذال ذسدا ذسدا  ذبد ذالا دذة،ذأبدذذ ثءدِاذسدا  ذبد ذالا دذةذب خةبسدِ اذب جذزادِ اذ ذ د26

ذ دذ1997-ادذ1417ةبةذب  ءةاا،ذذ1ب ذ ي ذ ذحهذ ء  ،ذ 
إ :ذأبددذذ  دداذب للدد ذبدد ذو ددقذبدد ذ يدد ذ ذبدد ذب ةءدد ذ ذه خددة ذب ،إددِةب ذب طةددبذباشددِةب ذودداذب رددةبعب ذب لدد د27

ذب رِاة دذ-ةبةذب  لِل ذ   ةبثذلطاطِذذ -ادذ514
ةبةذب ك ددِ ذب اةبدداذب ددة  ،ذذ2اددد،ذهدد :ذأ هددذذهة ددلهذ ذ444ب  ةلدد ةذودداذب رددةبعب ذب لددإ :ذأبددذذ ءددة ذب دد ب اذ ذ د28

ذ د1984-ادذ1404
اِالاد ذب شدِةق ،ذباالدِةب ،ذذ1اددذ 444 ذب د ب اذ ذاِال ذب يةدِاذوداذب ردةبعب ذب لدإ :ذ ثءدِاذبد ذسدا  ذأبدذذ ءدةذ د29

ذ د2007-ادذ1428
ذاددذ1420،ذ1،ذاللء ذب ذعةلقذب  ةاللأ،ذةبةذب لة ذ  اشةذ ب  ذز  ،ذب ة ِض،ذ ب  لة ب جِال ذ د30
ذ–الك إدد ذب ةشدد ذذ1اددد،ذهدد دذةدذ يدد ذب ا دداذ ِالدد ،ذ 458ب جددِال ذ شدداسذبايءددِا:ذأ ءدد ذبدد ذب للدد  ذب ي هردداذ ذ د31

ذ دذ2003ب ة ِض،ذ
الددة باذ طةد ذ أوةددل،ذاددذهد :ذ643ِهذب ردةبعذ كءددِهذباقدةبع:ذأبددذذب للد ذ  داذب دد ي ذ  داذبدد ذاللءد ذب لددخِ أذ ذاءد د32

ذ دذ1997-ادذ1418ب ة  ذذ–ةالشق،ذ ياِاذذ–ةبةذب ءأالذاذ   ةبثذسذة ِذذ1 
ذدذب ة  -  ذةبةذب ا اذ  ءةيذ1اد:ذه دذةدذةاللأذالا ةذلا إكا،ذ 321اءهة ذب    :ذأبذذلكةذاللء ذب ذب لل ذب ذةة  ذ  د33
ب دة  ،ذذ– ج ذب رةبعب ،ذ ي ذب ة ء ذب ذاللء ذبد ذز ج د ذأبدذذزة د ،ذهلر دق:ذسدا  ذبألو دِ ا،ذالؤسلد ذب ةسدِ  ذ د34

ذ د1982ادد1402،ذ2 
ب لج ذواذب رةبعب ذب لإ ،ذب لل  ذب ذأ ء ذب ذوِ ذ ل،ذه :ذةدذ ي ذب اِهذسِ اذالكة ،ذالؤسل ذب ةسِ  ،ذب ة  ،ذ د35

ذادد1417،ذ6 
ادددد،ذهددد دذبددد ةذب ددد ي ذقهدددذاا،ذ ذةبةذ377إا :ذأبدددذذ  ددداذب للددد ذبددد ذ يددد ذب  ادددِةذب اِةسددداذ ذب لجددد ذ  ردددةبعذب لددد د36

ذدذةالشق-ب ءأالذاذ   ةبثذ
اددد،ذهدد دذال ددطاقذ430  ةدد ذبأل  ةددِعذ طإرددِ ذبألصددفةِع:ذألبدداذ ،ددةاذأ ءدد ذبدد ذ يدد ذ ذبألصدداهِ اذب شددِوااذ ذ د37

ذ دذ1997-ادذ1418-ذب ة  -ةبةذب ك سذب ا ءة ذ1 ي ذب رِةةذ طِ،ذ 
اددد،ذهدد دذةدذأ ءدد ذاللءدد ذ756 دد ةذب ء ددذاذودداذ  ددذ ذب ك ددِ ذب ءكاددذا:ذأل ءدد ذبدد ذيذسددقذب لددء  ذب ل يدداذ ذب د38

ذدذةالشق-ب خةاب ،ذ ذةبةذب ر اذ
ذ دذ1993- ياِاذذ–ذب ة  -ب اكةاد،ذ ذةبةذ911ب  ةذب ءاثذةذواذب  ال ةذلِ ءأثذة:ذ ي ذب ة ء ذاةهذب  ي ذب ل ذطاذ  د39
ذ د2006-ادذ1427بةيسذ ي ذب ذب  ،ذ ذالجء ذب    ذب اةبة ،ذةالشق،ذذ ةدذاللءه :ذذاد:130ةيذباذأباذب اجاذب اج اذ ذ د40
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 ياددددِا،ذذ–ةبةذب ك ددددسذب ا ءةدددد ،ذب ددددة  ذذ3قذاددددد،ذ ذذ18ةيددددذباذب اِل دددد ذب ددددلبةِ ا:ذز ددددِةذبدددد ذالاِ  دددد ذب دددد بةِ اذ ذ د41
ذ د1996-ادذ1416

ذادد1378،ذ4ةيذباذبالة ذب اة ،ذب ءك إ ذب  جِة  ذب كيةم،ذال ة،ذ  د42
ذب ءخ ددِةذ ِشددة ذببدد ذ ِبدد ي :ذاللءدد ذأالدد  ذبدد ذ ءددةذ ِبدد ي ذ ذةةذب ءل ددِةذ د43 هدد دذ ددِةهذ يدد ذاددد،ذ1252  ددقذب دد ةا

ذ دذ2003-ادذ1423-ذب ة ِض-ب ءذاذة،ذ  اذالاذض،ذ ذةبةذ ِ اذب ك سذ
ب إ د بةأذذبأل ذسداة رذب ءاِ اذواذهال ةذب رةحاذب امةاذ ب لدإ ذب ءثدِ ا:ذأبدذذب اضد ذشدهِ ذب د ي ذب لد  ذاللءدذةذ د44

ذب ة  دذذ–ةبةذع ةِعذب  ةبثذب اةباذذاد،ذ 1270 ذ
زبةذب ءل ةذواذ  اذب  ال ة،ذأبذذب اة ذ ي ذب ة ء ذب ذب جذزأ،ذه :ذاللءد ذ يد ذب دة ء ذ يد ذ ،ذودة ذأ ِةيثدل:ذ د45

ذادد1407،ذ1،ذ  ياِا-ب لا  ذلل ذ اذزغ ذهذةبةذب اكة،ذب ة  ذ
ذذادد1400ةبةذب ءاِةه،ذب رِاة ذذ2 ذاد،ذه دذةدذشذقاذضةب،324ب لإا ذواذب رةبعب :ذأبذذلكةذب ذالجِا ذ ذ د46
ةبةذب ك سذب ا ءة ذذ1اد،ذه دذاللء ذ ل ذعسءِ   ،ذ ذ392سةذصاِ  ذبا ةب :ذأبذذب ا  ذ ثءِاذب ذاااذ ذ د47

ذ دذ2000-ذب ة  -
-الك إدد ذب ءاددِةهذذ2س لدد  ذبأل ِةيددجذب  ددلةل ذ شدداعذالدد ذورههددِذ وذبئدد اِ:ذ ءلءدد ذ ِصددةذب دد ي ذبأل إددِ ا،ذ  د48

ذ دذ1995-ذب ة ِض
الك إدددد ذذ1 ذبأل ِةيدددجذب ضددد،ةا ذ ب ءذضدددذ  ذ أثةاددددِذب لددداعذوددداذبألالددد :ذ ءلءدددد ذ ِصدددةذب ددد ي ذبأل إدددِ ا،ذ س لددد  د49

ذ دذ2002-ادذ1422-ب ءاِةهذ
ةبةذب ةسدددِ  ذذ1ادددد،ذهددد :ذشدددا سذبألة دددؤ  ،ذ إوذب دددل،ذ 273سدددا ذببددد ذالِاددد :ذأبدددذذ يددد ذ ذاللءددد ذب رل  اددداذ ذ د50

ذ د2009ب اِ ءة ،ذ
ادد،ذ كداذ  دقذبأل ِةيدج:ذاللءد ذ ِصدةذب د ي ذ275بألشداجذب لجلد ِ اذ ذسا ذأباذةب ة:ذأبدذذةب ةذسد ةءِاذبد ذ د51

ذد)ةد (ب لاذةي ،ذذ–اد،ذ ذالك إ ذب ءاِةهذب ة ِضذ1420بأل إِ اذ
اد،ذ كاذ  دقذبأل ِةيدج:ذاللءد ذ ِصدةذب د ي ذبأل إدِ اذ279سا ذب  ةاللأ:ذاللء ذب ذعةلقذب ذسذة ذب  ةاللأذ ذ د52

ذ(د)ةد ي ،ذب لاذةذ–الك إ ذب ءاِةه،ذب ة ِضذذ1اد،ذ 1420 ذ
ذادد1403،ذ2،ذ  ياِا-سا ذب  بةقطاا،ذ  اذب ذ ءةذب  بةقطاا،ذ ِ اذب ك س،ذب ة  ذ د53
ذادد1417،ذ2سا ذب  بةالا،ذ ي ذ ذب ذ ي ذب ة ء ذب  بةالا،ذه :ذةدذال طاقذةيسذب إ ِ،ذةبةذب ر ا،ذةالشق،ذ  د54
الؤسلدد ذب ةسددِ  ،ذذ1 ذاددد،ذهدد :ذشددا سذبألة ددؤ  ،ذ303ب لددا ذب كيددةم:ذأبددذذ يدد ذب ددة ء ذبدد ذشددا سذب الددِئاذ  د55

ذ د2001 ياِا،ذذ–ب ة  ذ
-ب دة  ذذ–الؤسلد ذب ةسدِ  ذذ8ادد،ذهد دذشدا سذبألة دؤ  ،ذ 748س ةذأ ة ذب ايةع:ذاللء ذب ذأ ءد ذب دلاياذ ذ د56

ذ دذ1992-ادذ1412
اددذهد دذ1089ب  الشدراذ ذشلةب ذب لاسذواذأوإِةذال ذذاس:ذألباذب اةرذ ي ذب لاذبد ذأ ءد ذبد ذب اءدِةذب لاي داذ د57

ذ دذ1988-ادذ1408-،ذب ة  ذةالشق-ةبةذبب ذكث ةذذ1ة ِؤ  ذ اللءذةذبأل
شدةرذب اِسداذ  دقذب شددِطية ذب ءلدءقذب آل ددذب اة دد  ذوداذشدةرذب ر د   :ذأبددذذ يد ذ ذاللءد ذبدد ذب للد ذبد ذاللءدد ذ د58

ذ دذ2005-ادذ1426ذ–ب ة ِضذذ–الك إ ذب ةش ذذ1اد،ذه دذ ي ذب ةزبقذب ذ  اذب ذعبةبيةاذالذسق،ذ 656ب اِساذ ذ
أذ  دقذصدلة ذاللد اذب ءلدءق:ذ"ب ءاهدِ ذشدةرذصددلة ذاللد اذبد ذب لجدِ ":ذأبدذذزكة دِذيل دقذبد ذشددةهذشدةرذب ادذ ذ د59

ذادد1392ةبةذع ةِعذب  ةبثذب اةباذب ة  ،ذذ3اد،ذ 676ب اذ أذ ذ
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الك إد ذب ةشد ،ذب ة ددِض،ذذ1ب ا داذ ِالد ،ذ ذ ةدذ يداددد،ذهد :ذ458شداسذبايءدِا:ذأبدذذلكدةذبد ذب للد  ذب ي هرداذ ذ د60
ذ د2003-ادذ1423

ذ د1987-ادذ1407ةبةذب ا ا،ذب ة  ،ذذ4اد،ذه :ذأ ء ذ طِة،ذ 393هِ ذب    ذ صلِرذب اةبة :ذعسءِ   ذب جذاةأذ ذب  لِرذ د61
ذادد1422ةبةذطذقذب اجِ ،ذذ1:ذاللء ذزا ةذب اِصة،ذ  اد،ذه256صلة ذب إخِةأ:ذاللء ذب ذعسءِ   ذب إخِةأذ ذ د62
ذاد،ذ ذب ءك سذباسةالا،ذ)ةد (د1420صلة ذب جِال ذب    ةذ ز ِةبهل:ذاللء ذ ِصةذب  ي ذبأل إِ اذ ذ د63
ادددد،ذهددد :ذاللءدد ذودددؤبةذ يددد ذب إددِقا،ذ ذةبةذع ةدددِعذب  دددةبثذب اةبدددا،ذ261صددلة ذاللددد اذبددد ذب لجددِ ذب اةلدددِبذةأذ ذ د64

ذد (ذ)ةد ياِا،ذذ–ب ة  ذ
ادد،ذهد دذاللءدذةذ771 طإرِ ذب شِو،ة ذب كيةمذطإرِ ذب شِو،ة ذب كيةم:ذهِ ذب  ي ذأباذ  ةذ يد ذب ذادِ ذب لدإكاذ د65

ذادد1413اجةذ  طإِ  ،ذذ2 ا،ذ ي ذب ا ِرذاللء ذب ل ذ،ذ ذاللء ذب طاِ
اد،ذه :ذةدذع لِاذعإِس،ذ ذةبةذب ةبئد ذب اةبدا،ذب دة  ذ476طإرِ ذب ارهِع:ذألباذعسلِقذب ش ةبزأذب شِوااذ ذ د66

ذد)ةد ( ياِا،ذذ–
-ذب رددِاة -الك إدد ذب خددِ جاذذ1اددد،ذهدد دذةدذ  دداذاللءدد ذ ءددة،ذ 230ب طإرددِ ذب كي ددة:ذاللءدد ذبدد ذسددا ذب لاددةأذ  د67

ذ دذ2001-ادذ1421
ذد ياِا-طإرِ ذب ءالة  ،ذاللء ذب ذ  اذب  ب ةأ،ذةبةذب ك سذب ا ءة ،ذب ة  ذ د68
ذ2ه،ذهد :ذاللءدد ذأبدذذب اضد ذعبددةبيةا،ذ 379لكدةذاللءد ذبدد ذب للد ذب لب د أذ ذذأبددذطإردِ ذب الدذ   ذ ب   دذ   :ذ د69

ذد)ةد (ةبةذب ءاِةه،ذ
ذ2اددد،ذصددلللذاللءدد ذهءددةاذ 833ب جددلةأذ ط إدد ذب اشددةذودداذب رددةبعب ذب اشددة:ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذ د70

ذ دذ1994-ادذ1414-ب ء يا ذب ءاذة ذذ–الك إ ذةبةذب ه مذ
ادددد:ذهةه دددسذ هلر دددق:ذةدذ يددد ذ170ب اددد  ذالةهإ دددِذ  دددقذ دددة هذب ءاجدددا:ذه ددداةب:ذب خ  ددد ذبددد ذأ ءددد ذب اةبا ددد أذ ذ د71

ذاددذ1424ذ– ذ2003-ذب ة  -ةبةذب ك سذب ا ءة ذذ1ب لء  ذاا ب أ،ذ 
ب ددة  ،ذذهةءةدد ،الك إدد ذببدد ذذ1 ذبةال ةبسددة،هدد :ذذاددد،833ِ ذب رددةبع:ذاللءدد ذبدد ذب جددلةأذ غِيدد ذب اهِيدد ذودداذطإردد د72

ذ د2006-اد1427
ذ دذ2004-ادذ1425-اد،ذ ذةبةذب  لِل ذ   ةبثذلطاطِذ1117غ جذب اا ذواذب رةبعب ذب لإ :ذ  اذب اذةأذب  اِقلاذ ذ د73
-اددد،ذ ذةبةذب ءاةودد ،ذب ددة  ذ852ودد  ذب إددِةأذشددةرذصددلة ذب إخددِةأ:ذأ ءدد ذبدد ذ  دداذبدد ذ جددةذب الددرة اذ ذ د74

ذادد1379،ذ ياِا
-ب دددة  ذذ–ةبةذع ةدددِعذب  دددةبثذب اةبددداذذ2ادددد،ذ 817ب ردددِالذسذب ءلدددة :ذالجددد ذب ددد ي ذاللءددد ذب ا دددة زذألدددِةأذ ذ د75

ذ دذ2003-ادذ1424
ذةبةذب هجة ،ذ)ةد (دذ1ب رةبعب ذ أثةاِذواذب  ال ةذ بأل كِ :ذاللء ذب ذ ءةذلِزالذه،ذ  د76
ذدذب ة  -ةبةذب ج  ذذ1اد،ذه دذ ي ذب لة ذاللء ذاِة ا،ذ 180ثءِاذب ذقايةذ ك ِ ذس يذ ل:ذأبذذلشةذ ءة ذب ذ  د77
ذ دذ1983-ادذ1403كشِهذب راِإذ  ذال  ذباقاِإ:ذالا ذةذب ذيذ  ذب ذعةة  ذب يهذها،ذ ذ ِ اذب ك س،ذ د78
ةبةذب ك ِ ذب اةبدا،ذذ7اد،ذ ذ538ب كشِهذ  ذ رِئقذغذبال ذب  ال  ،ذاِةذ ذاللءذةذب ذ ءةذب لالخشةأذ ذ د79

ذاددذذ1407ة  ،ذب 
ادد،ذ ذةبةذ1067كشقذب ماذاذ  ذأسِالاذب ك سذ ب اادذا:ذال دطاقذب رلدطاط اا:ذب ءادة هذللدِااذو ةاد ذ ذ د80

ذ دذ1990-ب ة  ذذ–ب اكةذ
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اددذهد دذةدذالل داذ437 ب كشقذ  ذ اذ ذب رةبعب ذب لإ ذ    هِذ  ججهِ:ذأبذذاللءد ذالكداذبد ذأبداذطِ دسذب اةلداذ د81
ذ دذ1987-ادذ1407-ة  ذب ذ–الؤسل ذب ةسِ  ذذ4ب  ي ذةالضِا،ذ 

اددد،ذهدد :ذاللءدد ذبدد ذ427ب كشددقذ ب يةددِاذ دد ذهالدد ةذب رددةحا،ذأ ءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذعبددةبيةاذب ثا يددا،ذأبددذذعسددلِقذ ذ د82
ذادد1422 ياِا،ذذ–ةبةذع ةِعذب  ةبثذب اةبا،ذب ة  ذذ1 ِشذة،ذ 

 ك دسذب ا ءةد ،ذب دة  ،ذ إِ ذب  أ   ذواذالاِ اذب  ال  ،ذ ةعذب  ي ذ  اذاللء ذب إ  بةأ،ذب شه ةذلِ خِزا،ذةبةذب د83
ذادد1415،ذ1 

-ةبةذصددِةةذذ3اددد،ذ ذ711 لددِاذب اددة :ذألبدداذب اضدد ذاءددِهذب دد ي ذاللءدد ذبدد ذالكددة ذببدد ذالامددذةذبألوة ردداذ ذ د84
ذ دذ2004-ذب ة  

 طِئقذباشِةب ذ ااذاذب رةبعب :ذشهِ ذب  ي ذب رلطة ا:ذه :ذ ِالةذب ل  ذ ثءِاذ أوذ ،ذ ذ جا ذع ةدِعذب  دةبثذ د85
ذ د1972-ادذ1392،ذِاة ب ر-باسةالا،ذال ةذ

ال  ذب شِطية ،ذب ءلءقذ ةزذبألالِ اذ  الذب  هِ اذواذب ردةبعب ذب لدإ :ذأبدذذب رِسداذب رِسداذبد ذو دة ذبد ذو دقذبد ذ د86
ةبةذب  ذثددِ اذ   ةبسددِ ذذ4هءددةا،ذ ذ  ه ددلة :ذاللءدداددد،ذضددإ ذ590أ ءدد ذب شددِطياذب ة  ادداذبأل   لدداذ ذ

ذ دذ2005-ادذ1426-ذةالشق-ب رةح ة ذ
ذ د1994-ادذ1414ةبةذب ه م،ذا  ،ذذ1اد،ذه :ذاللء ذهءةا،ذ ذ833واذب رةبعب ذب اشة:ذبب ذب جلةأذ ذال  ذط إ ذب اشةذ د87
ذ د1995-ادذ1416اد،ذه :ذ ي ذب ة ء ذقِساذ ذالجء ذب ء قذوه ،ذب ء يا ذب ءاذة ،ذ728الجءذإذب ا ِ م:ذبب ذهةءة ذ  د88
ادددد،ذ ذ زبة ذذ392ب ءذصددد اذ ذب ءل لدددسذوددداذهي ددد  ذ ادددذ ذشدددذبذذب ردددةبعب ذ بايضدددِرذ اهدددِ:ذ ثءدددِاذبددد ذااددداذ د89

ذ د1999-ادذ1420بأل قِهذب ءج  ذبأل  قذ  ش ذاذباسةالة ذ
اددذهد دذ يد ذ546ب ءلةةذب ذا لذواذهال ةذب ك ِ ذب ال ل:ذأبذذاللء ذ ي ذب لقذب ذغِ دسذبد ذ طةد ذبأل   لداذ ذ د90

ذ دذ2001-ادذ1422-ذب ة  -ةبةذب ك سذب ا ءة ذذ1ب لة ذ ي ذب شِواذاللء ،ذ 
ذاد،ذالك إ ذب ء ايا،ذب رِاة د370شذبذذب رةحا،ذب لل  ذب ذأ ء ذب ذوِ ذ لذ ذالخ  ٌةذواذ د91
ذادد1416،ذ ياِا-ةبةذب ااِئ ،ذب ة  ذذ1ال بةكذب  ال  ذ  رِئقذب  أ   ،ذ ي ذ ذب ذأ ء ذب الاا،ذه :ذالة باذب شاَِّة،ذ  د92
ذادد1438ب لاذةي ،ذذ– شِطيا،ذا  ذال و ذ طةبذ ذهذهذاةلذب رةبعب ،ذب ءخ ِةذ   ذأال  ،ذالرةةذ ط إ ذالاه ذباالِ ذب د93
ةبةذب ك دددس،ذب دددة  ،ذذ1ادددد،ذهددد :ذال دددطاقذ طدددِ،ذ 405ب ءلددد  ةكذ  دددقذب  دددلةل  :ذأبدددذذ يددد ذ ذب لدددِكاذ ذ د94

ذ د1990-ادذ1411
اددذهد دذ411ب ءل ا ةذواذب رةبعب ذب اشة:ذأبذذطِاةذأ ء ذب ذ  اذب ذ ي  ذ ذب ذ ءةذب ذسدذبةذب إ د بةأذ ذ د95

ذ دذ2005-ادذ1426-بةذب إلذثذ   ةبسِ ذباسةالة ذ إ ةِعذب  ةبثذةذ1ب  ة ذ ةدذ ءِةذأال  ذ
ذ دذ1995-ادذ1416-ب ة  ذذ–الؤسل ذب ةسِ  ذذ1اد،ذه دذشا سذبألة ؤ  ،ذ ِةهذالةش ،ذ 241اللا ذأ ء ذب ذ اي ذ  د96
ةبةذذ1اددد،ذهدد دذ لدد  ذب دد بةب ا،ذ 255اللددا ذب دد بةالاذب ءاددة هذللددا ذب دد بةالا:ذأبددذذاللءدد ذ يدد ذ ذب دد بةالاذ ذ د97

ذ ذ2000-ادذ1421-ء اا،ذب ة ِضذب 
-ادد،ذهد :ذةدذ دِهاذصدِ  ذب ضدِال ،ذالؤسلد ذب ةسدِ  ،ذب دة  ذ437الشك ذع ةب ذب رةحا،ذالكاذب ذأباذطِ سذ ذ د98

ذاددذ1405،ذ2،ذ  ياِا
الك إدد ذب ةشدد ،ذذ1اددد،ذهدد دذ ءدد ذب جءادد ،ذ أوددذ ،ذ 235ب ء دداق:ذأبددذذلكددةذ يدد ذ ذبدد ذاللءدد ذبدد ذأبدداذشدد إ ذ ذ د99

ذ د2004-ب ة ِضذ
،ذ يادِا-ق،ذ ي ذب ةزبقذب ذاءِ ذب  دااِ ا،ذهد :ذ ي دسذب دة ء ذبأل مءدا،ذب ءك دسذباسدةالا،ذب دة  ذب ء اَّذ د100

ذادد1392،ذ1 
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ذادد1407،ذ ياِا-ةبةذب ءاةو ،ذب ة  ذ2الاِ اذب  ال  ،ذب لل  ذب ذاللاذةذب إ ذأ،ذه :ذوِ  ذب اق،ذالة باذسذبة،ذ  د101
ذادد1401،ذ ياِا-ب ة  ذب ءك إ ذب ا ءة ،ذ2الاِ اذب لا ،ذ ء ذب ذاللء ذب خطِبا،ذ  د102
الاهد ذب إلدذثذ1،ذاِالاد ذأ ذب ردةم،ذ ب  دِبذ ااد،ذه :ذاللء ذ328الاِ اذب رةحاذب كة ا،ذأبذذاااةذب الِسذ ذ د103

ذادد1408ب ا ءة ،ذالك ذب ءكةال ذ
اددد،ذهد دذةدذ يدد ذب ج  دد ذ يدد  ذ311الادِ اذب رددةحاذ إ ةبلددل:ذأبدذذعسددلِقذعبددةبيةاذبدد ذب لدةأذب ءاددة هذلِ لَّاددِ ذ ذ د104

ذ دذ1988-ادذ1408-ب ة  ذ– اذب ك سذ ِذ1ش يا،ذ 
-ب رددِاة ذذ–الك إدد ذب خددِ جاذذ1اددد،ذهدد دذةدذادد مذقةب دد ،ذ 215الاددِ اذب رددةحا:ذسددا  ذبدد ذاللددا  ذبألواددشذ ذ د105

ذ دذ1990-ادذ1411
ذ دذ1983-ادذ1403-ذب ة  - ِ اذب ك سذذ3اد،ذ 207الاِ اذب رةحا:ذأبذذزكة ِذيل قذب ذز ِةذب اةابعذ ذ د106
،ذةبةذع ةدددِعذب  دددةبثذب ة دددِض-ادددد،ذ ذةبةذب اادددِئ ذ626أذب ة الددداذب إ ددد بةأذ ذالاجددداذبألةلدددِع:ذيدددِقذ ذب لءدددذذ د107

ذدذب ة  -ب اةباذ
ذ د1995 ياِا،ذذ–ةبةذصِةة،ذب ة  ذذ2اد،ذ 626الاجاذب ي  با:ذيِقذ ذب لءذأذ  د108
اددد،ذضددإطلذأبددذذ يدد ذب ددة ء ذب ء ددةبها،ذ ذالك إدد ذ351الاجدداذب  ددلِل :ذأبددذذب للدد  ذ يدد ذب إددِقاذبدد ذقددِ  ذ  د109

ذد)ةد (  ذب  ةبِعذبألثةذ
الك إ ذبب ذهةءةد ،ذذ2اد،ذه :ذ ء أذ ي ذب ءج  ،ذ 360ب ءاجاذب كي ةذ  طيةب ا:ذس ةءِاذأبذذب رِساذب طيةب اذ  د110

ذال ة،ذ)ةدذ (دذ–ب رِاة ذ
ذ)ةد (دذ ياِا،ذ–ةبةذع ةِعذب  ةبثذب اةباذب ة  ذذاد،1408الاجاذب ءؤ ا  ذهةبااذال اااذب ك سذب اةبة :ذ ءة ذةضِذكلِ  ذ ذ د111
ذد ياِا-أ اِظذب رةحا،ذب ةبغسذبألصاهِ ا،ذه :ذ  ياذالة ش ا،ذ ذةبةذب اكة،ذب ة  ذذالاجاذالاةةب  د112
ادد،ذهد دذ يد ذب لدة ذاللءد ذادِة ا،ذ ذةبةذ395الاجاذالرِية ذب    :ذأبذذب لل  ذأ ء ذب ذوِةسذبد ذزكة دِذ ذ د113

ذدذب ة  -ب اكةذ
-ذب ة دددِض-ط ذ  اشدددةذةبةذب دددذذذ1ادددد،ذهددد دذ دددِةهذب ادددلبزأ،ذ 430الاةوددد ذب  دددلِل :ذأبدددذذ ،دددةاذبألصددديهِ اذ  د114

ذ دذ1998-ادذ1419
ذ د1997-اد1417ةبةذب ك سذب ا ءة ،ذذ1اد،ذ ذ748الاةو ذب رةبعذب كإِةذ  قذب طإرِ ذبأل  ِة:ذب لاياذ ذ د115
اد،ذ565ب ءذض ذواذ اذ ذب رةبعب ذ    هِ:ذ  ةذب ذ  اذب ذاللء ذب ش ةبزأذب ءاة هذلِب ذأباذالة اذ ذلا ذ د116

ذ د1993-ادذ1414ِ  ذب خ ة  ذ  لفة ذب رةحاذب كة ا،ذا  ،ذب جءذ1ه :ذةدذ ءةذ ء باذب كيةلا،ذ 
ذادد1413،ذ1ب اجذ ذب لباة ذواذال ذكذال ةذ ب رِاة ،ذاءِهذب  ي ذيذسقذب ذه ةأذبةةأ،ذةبةذب ك سذب ا ءة ،ذب ة  ،ذ  د117
ب ضددإِإذ ذةبةذذ  ددقاددد،ذصددلللذ833ب اشددةذودداذب رددةبعب ذب اشددة:ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذاللءدد ذبدد ذب جددلةأذ ذ د118

ذب ة  دذذ–ءة ذب ك سذب ا 
ذ (دذ)ةد،ذ (ذ)ةدب اكتذ ب ا ذا،ذهال ةذب ءِ ةةأ،ذ  اذب ذ ي سذب ءِ ةةأ،ذالؤسل ذب ك سذب ثرِفة ،ذب ة  ،ذ ياِ دذ د119


