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 إطالق املفرد وإرادة اجلمع يف القرآن الكريم

د. رياض يونس خلفم.                     
 

3/1/2018 تأريخ القبول: 6/12/2017 تأريخ التقديم:  

 المقدمة

و اددددمب لدددد بب،بوالصددددالبوالعدددداوب اددددمبلعددددو با بمحمددددربا مدددد  ،بالحمددددرب بلعباليدددد لم  ب
ب:ب،بوبيربوصحب بأجمي  

باالعدغنا  ب بويدعالبفدلبرداوباليدلعبوفدلبأ دي ل وب،ببفإ َّ بالجمدع   ِ ب د بلفد بالمفدلر   ِ بافد
بأ ُ بالاُّنةب امبويو  بفلبالقل  باليِ وب،بماهوب:بأبوبُ ب درلبت   دد بوابدُ بُيغ بدةب209واصَّ

بت 276ت بت 543 د بوالب يوللُّ بت794 د بوالزلر لُّ  دد بوي دل وبقبيد  ب911 دد بوالعد وُّلُّ
مد  بلد بالدي بالواحدربلفدِبلفِد بجد  بمد بمجد زبأبوب ب درلب:بوومد  ب ديابميادمبوويدعبماد ب،بج 

بأُّفد ال.قققق:بموضدعببفدلب،ب67:ببيد فل ژڀ   ڀ  ٺ  ژ:بالجم دعب،بيد  بب امبالواحر
 قوالمائرةب:بموضعببفلب،ب17:ببالح ية   ژڎ  ڎ  ڈژ:بوي  ب

ڻ   ۀ  ۀ  ژ :بيدد  ببالواحددرب،بلفدِب اددمبالجم ددعبخبدلبلفددِبمدد بجد  بمدد بمجدد زبومد 

ببقب 1تِهلا بو:بموضعببفلب،ب4:ببالغحل و ژہ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژب:،برقول ب جم عبب ب لاربواحربوما  وغبي بالُقغالبلببقول ب:بوب

ۓ   ژب:ويولدد بب،ب16:ببال دديلا  ژۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ ب:ويولدد بب،ب6٨ب:بالحجددل ژ

بالبوالغفل د ،ب 2٨5:ببالبقدلل ژ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ :بويولد ب،ب 5:ببالحد  ژۓ
،ب الواحددربصددفةالببالجم ددعالببغصدد الببأ بثددوبيدد  ب:بوبومادد بقب 2تفصدد  را.بقققوباثادد  ببدد  بالإب رددو 

                                                 

  لموصل ./ جامعة التربية اإلنسانيةاكلية  /اللغة العربيةقسم 
 دد بغحق د ب:بمحمدربفدساربعدزر  ب،بمرغبدةب209 بمج زبالقل  ب:بأبوب ب درلبميمدلببد بالمثادمبالغ مدلبت ب1ت

بقب9/ص1هب:بج13٨1الخ اجل،بالق  للب،ب
 ددد ب اَّدد ب ا دد بووضددعبحوا دد  ب276  ب:بأبددوبمحمددرب بددربا ببدد بمعدداوببدد بيغ بددةبت  بغأو دد بم ددر بالقددلب2ت

بقب173وب:بص2007- د142٨،بب2وفه لع ب:بإبلا  وب مسبالر  ب،برالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،بُّ
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ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ژ :بويولد بب،ب6:ببلم ئدرلا  ژ ٿ  ٿ     ٿ  ٹژ:بيولد بباحو

ب،بيوو بب:وغقو ب4:ببالغحل و ژ ب:ز  لبتالُّو   ببي  ب ْر  
م   َيشىىىىىىَتجر   َمتىىىىىى   سىىىىىىَرواُتُ م    تُقىىىىىىل   قىىىىىىو 

  
ُل   َوُهىىمُ  ِرضىىا   مفُ ىى َبي َننىىا ُهىىمُ    قب 1تعىىد 

بق أ ب: . بُ ُرو بملض  و ال
ب،بوالضدد  ب،بوالُّالددْل ب،بوالُجُاددعب،بواليددر بوي ل دد ببب بالعددمع   ِ ُّددا بألفدد  وا 

مفلرل.ب،بإاَّم ب لارببد باش د للبإلدمبأاهد بفدلبا صد بمصد رلب،بوأمد بي ل د برألفد ِباشاعد  ب،ب
 بالجداسب،بوردابالادو   بأ ادلبالمصد رلبوأعدم  بوالمالاالكب،بوالاَّجوبوالُّ يو ب،بإاَّم ب لارببه

ا جادد سبالبُ ثاَّدددمبوالبُ جمددعبفدددلبأصدددا ب،ب الاَّدد ب دددر ب اددمبالقا ددد بوالرث دددلبقبيدد  بابددد بجادددلب
ب،بلجدد  ب:بيددولهوببفددلبالنددل بردد  ب ددد ب:بوبفامدد 392ت  ب،بوامددلأل بب ددر   بإلارلب ددوبإاَّمدد ب ددر  

بقب 2تالميرلبوبصرللامبأم لل.ببوالغير لباشفلاربُجي  بوالجاسبالمصرل
ب:بفدددلبالبددد عبب بفدددلبجددد  بمددد ببددد عبوا لبيددد  ب:بو ددديابالثددد البويددد  بالبددد يوللُّ
بژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ :بغيدد لمببيولدد بيلددكبفمدد بالجمددعب،ببدد بو ددلاربالمفددلربمدد بالغاز دد 

برغدد عبا ول دد  بتا اب دد   بلجم ددعب رددو بأ ب جددوزبالب الاَّدد بالُرغُددعب،:ب ياددلبب،ب213:ببلبقددللا
 قب 3توقققواحر

                                                 

،بوفلبا ص بتم ب  دغجل بوالب د بفدلبر دوا بز  دلبابد بأبدلبعداممب،ب دل ب:بب174 بالمصرلبافع ب:ب1ت
،ب،بو وبرمد باثبغاد بب٨5صوب:ب19٨٨-ه140٨،بب1رالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،بُّلب،ب البحع بف  وب

ي ددلبأادد بفددلبالددر وا ببضددوبمدد وبتفهددو بوليادد بو ددوبمب  بالددوز بالب عددغق وبقبو صددا ببضددوبالمدد وبلددوبحدديف ب
بالف  تُ ُو بف واف بالضم لبأمث ل بفلبالب  بق

محمددرب اددلبالاجدد لب،ب دد لوبالرغددعب،بب ددلو ب:بأبددوبالفددغ ب ثمدد  ببدد بجاددلب،بغحق دد ب:بب:الخصدد ئصب ب2ت
بقب204/ص2ج
 دد بغحق د ب543 بإ لاعبالقل  بالماعوعبلازج جب،بأبوبالحع ب ادلببد بالحعد  ببد ب ادل،بالبد يوللبت 3ت

ب-ب4ورلاعددددة:بإبددددلا  وباشب دددد ل ب،برالبالرغدددد عبالمصددددل ب،بالقدددد  للب،بورالبالرغددددعبالابا ا ددددةب،بب ددددلو ب،بُّ
بقب766وبب763/بص2 دب:ببببببببج1420
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بفقد  ب:بوبإفدلاربب لرال دلُّ ڤ  ژ :بغيد لمببرقولد ب جمدعب،بأ بأصدا بمد بوأم بالزَّ

امدد ب،ب 1تا اهدد لبا صدد ب:ب: ددد ب207ت الفالددلَّا بب،بيدد  ب54:ببالقمددل ژڤ     ڤ  ڤ  ڦ بوا 
ددددربم ۉ  ې ې  ې  ژ لسوسباآل قققبويولدددد ب:ببب لغوح ددددربفق بدددد ب  ددددةب،بلأسب الاَّدددد بوحَّ

دد ر ببابدد :بيدد  ب،ب 51:ببالرهدد  ژې  اَّمدد بأ ضدد را.ب،بأ بالُمحرالددوب:بفددلب ددد 45٨ت ع  بوا 
بقب 2تالُمي   بوب،بواليالُضرب:بب شفلارباآل بلسوسبل ير الببأفلرالب

ببافددِبالجمددعبتخُّدد عبويرددل بفددلبموضددعب خددلبمدد برغ بدد بغحدد ب اددوا ب:بب
،بفدأفلربب2:بباليصدل  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ الواحر ب،بمعغ هرا.بب آل د  بوبقولد بغيد لمب:ب

م د لا.بإلدمبأاد ببژپ  پ  ڀ   ژ  ب،بوالملاربرد بإاعد  ببدرل  باالعدغثا  ببيدر بلفِباشاع 
:ببالحجدددل ژۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  رثدددلبفدددلباالعدددوبالوايدددعبخبدددلا.برقولددد بعدددبح ا ب:ب

بقب 3ت،بولوب ق ب:بض وفلبمب الاَّ بمصرلب6٨
باعددغنا  .ب،بفقدد  ب:بوباالعددغنا  بب ب-أ ببدد لمفلرب–بدد ببوردديابعددما  بالعدد وُّلُّ

:بيد  ببرم بأئمة.ب،:ب ق ببولو،ب 74:ببالفلي   ژھ   ے    ے  ژ:باحوببالجمعب  
،بب54:ببالقمدددددددل ژڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ژ ،بب73:ببا اب ددددددد   ژٱ  ٻ  ٻژ 

بقب 4تأاه لبوبأ ب:

                                                 

 دد بغحق د ب:ب207ميد البالقدل  ب:بأبدوبزرل د ب ح دمببد بز د ربالفدلا بت ب ا بااغهمبرداوبالفدلا ب،بااِدلبب 1ت
:بب1أحمدددددرب وعددددد باجددددد غلب،بومحمدددددرب ادددددلبالاجددددد ل،بو بدددددربالفغددددد  ب دددددابل،برالبالمصدددددل ةب،بالقددددد  للب،بُّ

بقب111/ص3ج
ب دددددددددد ب794زلر دددددددددلبت ب بالبل ددددددددد  بفدددددددددلب ادددددددددووبالقدددددددددل  ب:ببدددددددددرلبالدددددددددر  بمحمدددددددددرببددددددددد ب بدددددددددربا بال2ت

ب64-63/ص1وب:بج1972- دد1391،ب2غحق  ب:بمحمربأبوبالفضد بإبدلا  وب،برالبالميلفدةب،بب دلو ب،بُّ
ه بغحق دد ب:ب بددرب45٨المحرددوبوالمحدد ُّبا  ِددوب:بأبددوبالحعدد ب اددلببدد بإعددم    ببدد بعدد ر بت ،بوااِددلب

بقب390/ص1وب:بج2000-ه1421،بب1الحم رب اراو ب،برالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،بُّ
 قب234-2/233ااِلبالبل   بفلب اووبالقل  ب:بب 3ت
 د بغحق  ب:بمحمدربأبدوبالفضد ب911اشغق  بفلب اووبالقل  ب:بجا بالر  ب برباللحم بالع وُّلبت بب 4ت

 .ب342/ص3:بجوب1974إبلا  و،باله ئةبالمصل ةبالي مةبلارغ عب،بالق  للب،ب
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ومدددد بأرثلادددد بمدددد بأيددددوا بأ دددد بالياددددوبفددددلبولوربالمفددددلربموضددددعبالجمددددعبفددددلبالقددددل  بإالب  ب
برامد ب جياد بمقصدولا.ب دد ب1٨0ت ع بو   بفدلببمعدغارالل.بب:بوولد سب ادمبال ديلب،بو ديابادصُّ
بوضدددعبالمفدددلربموضدددعببقب 1تجم دددعبوبوالميادددمبواحدددرا.ببالافدددِب ردددو الببأ برامهدددو لراددد ب دددل بأال َّ

ب اقمدةبالراوبواعغ دهرب ادمبصدحغ بفدلبال بديلببقدو بفلبُغعغيم ُببالجمعبضلولل ب يل ةبال
ب: 2تالفح 

ىىىَر  ِجَيىىىى ُ  بىىىىى ا ىىىا الَحس    ىىىاِعظامُ  فأمَّ
  

 فَصىىِلىىيىىىىىىىىى ُ  ِجلىىىىىىىىىى ُدها وَأمىىىىىىىىىا َفبِيىىىىىىىىىى    
بقببب 3تواحربجاربلاجم  ةب رو بالبأا بُ اوبيرب الاَّ بفأفلربمبألارب:بجاور   

بوع  بأ ض .بيو بال   لب:
   ُسىىىىىىىىبينا وقىىىىىىىىد الَقت ىىىىىىىىلَ  تُنِكىىىىىىىىُروا ال
  

  4تَشىىىىىىِجينا وقىىىىىىد َعظ ىىىىىىم   َحلِقُكىىىىىىم   فىىىىىى  
  قألارب:بفلبحاويروب،بلرا بأفلرب 

 الجم عب:بب ب لاربالواحربلفِب امبال َّيل ببفلبج  بثوبي  ب:بوبومم 
ىىىىىى ِ  فىىىىىى  ُكلُىىىىىىوا  َتِعفُّىىىىىىوا َبطىىىىىىِنُكمُ  َبع 

  
 قب 5توَخِمىىىىىىىىىىيُ   َزَمىىىىىىىىىى    زمىىىىىىىىىىاَنُكم   فىىىىىىىىىىِ     

                                                  

 دد بغحق د ب:ب بدربالعداوبمحمدرب د لو ب1٨0  بت بالرغ عب:بأبوبب لب ملوبب ب ثم  بب بيابلبع بوب ب1ت
بقب209/ص1وب:بج19٨٨-ه140٨،بب3،بمرغبةبالخ اجلب،بالق  للب،بُّ

وب:ب1996،بب1ر ددوا ب اقمددةببدد ب البالددرلب:ب ددل بعددي رباعدد عبمردد لوب،برالبصدد رلب،بب ددلو ب،بُّ بااِددلب2ت
بق25ص
أبددوب بددربا بمحمددرببدد بأحمددرببالجدد معب حردد وبالقددل  بتغفعدد لبالقلُّبددل :،بوبب1/209 بااِددلبالرغدد عب:ب3ت

وب:ب2003-ه1423 ددددد بغحق دددد ب:ب  دددد وبعددددم لبالبخدددد ل ب،ب دددد لوبالرغددددعب،بالل دددد  ب،ب671القلُّبدددلبت 
خزااددةب،بوالحعددل ب:بجمددعبحعدد لب،بو ددلبالاا يددةبالغددلبأ  دد ب،بوالصددا عب:بال دد بسبقبااِددلبب190/ص1ج

بلب عبلع  باليلعب:ب بربالق رلبب ب مدلبالبندرار بت ب  دد بغحق د ب:ب بدربالعداوبمحمدرب1093ا رعبولعا
دددد بإفددددلاربب560/ص7وب:بج1997ب-ه1417،بب4 دددد لو ب،بمرغبددددةبالخدددد اجلب،بالقدددد  للب،بُّ قبوممدددد ب حعا

تجاددر   بأادد بيرددلبمدد بيبادد ببافددِبالجمددعبت ِ مهدد  ب،بواآل ددةبردديلكبإيبأفددلربتعددميهو ب ادد بيرددلبمدد بيبادد بومدد ب
 بير ببافِبالجمعبتياوبهوب،بأبص ل و بق

 ددد ب،ب711لعدد  باليددلعب:بجمدد  بالددر  بمحمددرببدد بمرددلوببدد بماِددولبت ب،بوبب1/209:بب بااِددلبالرغدد ع4ت
بقبب423/صب14غحق  ب:ب بربا ب البالرب لبو خل  ب،برالبالمي ل ب،بالق  للب:بج

لم بألارباالعغزارلبفا اِلب،بوالميامبراوابفلببي ببُّواروب،بوالب  بباباعبةب،بوبب1/210 بالرغ عب:ب5ت
بقب575،بال   رب:بب7/559فلبخزااةبا رعب:ب
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ب اددمبي دد وبالمفددلربمقدد وبب 1ت ددد 2٨5ت بوغبيدد بالمبددلُرب م ددغلُّ .بأ ب رددو بفددلبالردداوبمدد ب ددر ُّ
بالفاللَّاُ بي بفُ قد  بالواحدُرب،ببد بُ واجال بالراوبأرثلالبب  َّببالغوح ربلكببقول ب:بوبوج زالجمعبقبو ا َّ

دربإياب،بفرأاَّد برديلكبوالُمغرابوبواحر ببالُمراَّوب م ل كب،ب  َّببو  ب  ب م ا كبُخيْب:ب بإلدمبي دعبوحا
ب:ب 3ت د 672ت بي  باب بم لكببقبوليابُالُغزوبإفلاربالمصرلبوغير ل ب،ب 2تالقووبوبم بواحر
ىىىىىىىىىىَدر   َنَعتُىىىىىىىىىىواوَ   َكِثيىىىىىىىىىىرَا ِبَمص 
  

ِكيرَا اإِلف ىىىىىىىىىىرَادَ  فىىىىىىىىىىال َتَزُموا   َوالتَّىىىىىىىىىى  
فلاربالافِبمدعبإلارلبالجمدع  ببالقدل  بفدلبرث دل ببوا  ُرببأاَّد بخد ص  ،بولد سبرمد ب دل بعد بو   بوالُمبدلب

ِد  ُل ُب زاادةب:بوبوال لدمب ديابي دعبالزَّجد جُبب 4تضدلوللبوبي دلبأالاَّد بب ل بيلبقبي  بصد حُعبالخ  بقبوا 
بت 311ت  باب بأبدلبُّ لدع) ب437 د بومالرلا  دد بوي ل مد ب،بوبيد بالمي صدل  بر ل َّداق ُّلب
 د بوي ل ب،بوعأيرلببيد بأيدوالهوبفدلبجدواز باثدلا.بفدلبموضدي ببدإي با بعدبح ا ب1393ت 
بق

بأ  بالاندةبارغفدواببديرلبال دوا رب ادمبصدحةبويدو بالمفدلرب وبيرب ياباليل بالموجزباجربأ َّ
هوبلدددوب ددديرلوابالميادددمبالدددي بايغضدددمبيردددلبلفدددِباشفدددلارببدددرال.ب ددد بالافدددِبمويدددعبالجمدددعب،بلردددا

ب د بالمفدلرببمثاد ب،بو د بالجمدعببمثاد ب،ب با ص ب قغضلببأ بُ خبلال المجمو بي لب .ب،بمعبأال َّ
بماهم ببم ب ا عب ب،بويدربرفيادلبيلدكبإلدمبالبحدءبولا بالياد بالمقصدورلبمد ب وأ بُ وص بر ٌّ

بار  ببم ب افيالبوالمعام  ب،ب م  بق يابا عاوعب،بوليابلبأيُ ب 
ويدددرباعدددغبيرُ بفدددلبيابالبحدددءبمددد ب دددر ب ادددمبالجمدددعببصددد نغ بمددد بألفددد ِببب

تفالي ددد  ببالم ددد لرةبالغدددلب عدددغو بف هددد بالمفدددلربوالمثادددمبوالجمدددعب،بوالمددديرلبوالمسادددءب،باحدددو
بوجدل  )بب،ببميادمبمفيدو )ب ب4:ببالغحدل و ژڻ   ۀ  ۀ  ہ  ژ يد  بعدبح ا ب:بب،برقغ د )

ببقلا بِه:بأ بب،

                                                 

 د بغحق  ب:بمحمرب بربالخد ل ب ضد مةب2٨5المقغضعب:بأبوباليب سبمحمربب ب ز ربالمبلربت ب بااِلب1ت
بقب171/ص2وب:بج1963 د=13٨2،ب  لوبالرغعب،بب لو ،ب

 قب7/561،بوااِلبخزااةبا رعب:بب2/102 بمي البالقل  ب:ب2ت
ه ب672 بدربا بمحمدرببد ب بدربا ببد بم لدكبا ارلعدلبت بألف ةباب بم لكبفلبالاحوبوالصل ب،بأبوب ب3ت

 قبب45ص:بوب:ب2005-ه1426،بب1الق  للب،بُّب–ضبُّباصوص ب:بأ ل بب ب وع ب،برالباليق رلب
 قبب7/559 بخزااةبا رعب:ب4ت
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بويالفولبورالفدولب،بتفاليو ) ببميامبف   ب امبوز بف  م بر  بم بالصببورياب بو ُرول) بول) برصال
،بو اَّدددةباعدددغبي ر بأاَّددد بي ددد سب،بإيابب16:ببال ددديلا  ژۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ ،بيددد  بغيددد لمب:ب

ُ اوبالموصو بوغب ا بجاع ب،بوم بأا ببصرر ب رو بفلبا عم  ب،بوا و بفلبالصدف  ب دوب
ب خفمبقبمم بالب

رادة الجمع ف  القرآ  الكريم إطالق بالمفرد وا 
إُّا بالمفلربمعبإلارلبالجمعبِ  للبأعاوب ةبولر بفلبالقدل  بفضدا.ب د برداوباليدلعبولدوب
غرددد ب دددي بالِددد  للبمجدددلربغلر دددعبلندددو ب،بأوبغاو يددد .بليلفددد ِب،بأوب دددروال.بلل   دددةبالفواصددد ب

بب لصايةب،بفر بلفدِبولربمفدلرا.ب،بب بر ا بصايب 1تالقل ا ةبفحععبرم ب ل ببيضهو ةالب  لو)
فلبموضعبجمعب،بر ا بولا  بي  ةبومقصدرب،بوعد غب  بيلدكبفدلبمواضدي ببدإي با بغيد لمب

بق
والمقصدددوربمددد بلفدددِبتالمفدددلر بفدددلباليادددوا ب:بالمصددد رلبوأعدددم  با جاددد سبوي ل مددد ب،بوالغدددلب

بُوضي بموضعبالجمعب،بوأ البب لجمعبجمو بالغرع لبوجميلبالعامةبق
بويددد ربلغبددد با لفددد ِبالمفدددلربالدددوالرلبموضدددعبالجمدددعببحعدددعبغلغ بهددد بفدددلبالقدددل  بالردددل وبمب  َّ

بغلغ عبعول بو   غ بوي بم باليز زبالحر وب،بو لب امبالاحوباآلغلب:ب
 وضع )السمع( موضع )األسماع(

 وضع )أول كافر( موضع )أول كافري (
 وضع )السحا  المسخر ، موضع المسخرات(

 موضع مركومات( وضع )سحا  مركوم ،
 وضع )الُجُن ( موضع )أجنا  أو ُجُنو  أو ُجُنُبو (

 وضع )اليمي ( موضع )اأَليما (
 وضع )الضي ( موضع )األضيا  أو الضيو  أو الضيفا (

 وضع )طفال ( موضع )أطفاال (

 وضع )سامرا ( موضع )ُسم ارا  أو ُسم را  أو سامري (

                                                 

اب بع ر بإلمبأ باشفلارباعغنا  ب  بالجمعبج  بلل   ةبالف صاةب،بااِلبالمحروبوالمح ُّب بي عب1ت
بقبب63 /1البل   بفلب اووبالقل  ب:بااِلبقبوغبي بفلب يابالزلر لب،بب1/390با  ِوب:
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 وضع )إمام( موضع )أئمة(
 موضع )اأَلدبار(وضع )الدُُّبر( 

 وضع )ن ر( موضع )أن ار(
 وضع )القصر( موضع )القصور(

 وضع )السمع( موضع )األسماع(
فدلبالقدل  بمجمو د .ببالسَّىمعبد  بص لبوالقاوعبوا فئرلبوالجاورب،بولوب دلْربلفدِببالسَّمعُ ايغل ب

 ژ ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ژ قولددددددددد بغيددددددددد لمب:بفددددددددلبحددددددددد  ب،بوعددددددددوا بأرددددددددد  بارددددددددللبر

ٿ  ٿ   ٿٺ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ژ قولدددد بغيدددد لمب:بميلفددددةبب شضدددد فةبر،بأوبب26ا حقدددد  :

 ژۉ  ۉۅ  ۅ  ژ ،بأوبميلفةببدتأ  برم بفدلبيولد ب:بب7البقللبب:ب ژٹ  ٿ

بقبب31ب واسب: 
وعوا بايغل بلفِبالعَّمعبب  بص لبوالقاوعبأوبا فئرلبأوبالجاورب،بأوبلدوب قغدل ببواحدربماهد ،ب

  حئىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  ژيولدد بغيدد لمب:ببفمدد بمدد بولربمقلوادد .ببهدد بفضددا.ب مدد بُيرددل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ ويولدددد بعددددبح ا ب:ب،ببب20فصددددا ب:ب ژيئ  جب          حب    ىئ  مئ

ويول ب دزبوجد ببب،ب46ا اي وب:ب ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ٿٿ  ٿ    ٿ  ٺٺ  
بقب7٨المسماو ب:ب ژژ  ژ  ڇ  چچ     ڃ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ:ب

ٺ  ٺ  ٺ   ژي دلبمقدلو بب دل بممد بيردلبيولد ب دزبوجد ب:ببمفدلرا.ببالسَّىمعُ وممَّ بولربف  ب

 ژ  ڄ  ڄڦ   ڦ  ژ  ،بويولدد بغيدد لمب ددأا ب:ب 1٨الحجددلب:ب ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

والعَّددمعب ادد بفْيدد بب،ب   223ال دديلا ب:ب ژ ڭ  ڭڭ    ڭ   ژ  ،بب212بال دديلا :
بئم .بق،بولياب رو بمفلرا.بميلفةببدتأ  براب 1تبميامبمفيو بأ ب:بعمع ببميامبمعمو 

                                                 

 بااِددلبالر دد  ب دد بحقدد ئ بالغاز دد بو  ددو با ي و دد بفددلبوجددو بالغأو دد ب:بأبددوبالق عددوبمحمددورببدد ب مددلب1ت
ب347/ص3 د بغحق  ب:ب برباللزا بالمهر ب،برالبإح   بالغلاءباليلبلب،بب دلو ب:بج53٨الزمخ ل بت ب

 ددد بغحق دد ب:بمدلوا بمحمددربال ددي لب،ب710 لبالاعددفلب:بأبدوبالبلردد  ب بددربا ببد بأحمددربالاعدفلبت ب،بوغفعد
بقب225/ص2وب:بج2005رالبالاف ئسب،بب لو ب،ب
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ب ،بوا  بباألبصىىار الب فد ل بيرددل -إيابايغدل ببن ددل بمدد با  ضدد  ب-السَّىىمعومد بالماحددِبأال َّ
چ  چ  ژ    ڃڃ  ڃ ژ بُ ف لْ ب قغدلْ ببللدةباشبصد لب،بأالبو دلباليد  ب،برقولد بغيد لمب:

ٿ  ٿ      ژ ب،بأوببفيدددددددد باشبصدددددددد لبرقولدددددددد ب:ب101الرهدددددددد ب:ب ژڇژ  ڇ  ڇ    ڇ   

بقب20 ورب:ب ژ  ڤ ٹ  ٹ   ٹٹ     
،بومجمو د .ب  17:ببالداجو ژڻ ڻ ڻ    ڻ   ۀ ژ وأمَّ بالبالصلبفج  بمفلرا.بفدلبيولد بغيد لمب:ب
ومقلواد .ب،   10:ببا حدزاع ژڑ ڑ ک    ژ ي دلبمقغدل بب لعدمعبفدلبيولد بعدبح ا ب:ب

بب برم بفلباآل   بالع بق  بقب
ڀ  ژيولد بغيدد لمب:بوجمدعبا بصدد لبوالقادوعبفدلببالسَّىمعواخغاد باليامد  بفدلبعدبعبإفددلارب

اددددا.بلفِ ددددةب،بب7البقددددللبب:ب ژٹ  ٿٿ  ٿ   ٿٺ    ٺٺ  ٺ   ،بفدددديرلببيضددددهوب  
ئبب ليا بالافِ ةبالغلبماه ب:ب بويرلب خلو ب اةبمياو ةب،بوأا بأبغر 

بالقل  بإاَّم بأفلرب رمد بب– اَّ بفلبا صد بمصدرلب:بعالدم عب عدمالعبعالدْمي .ب،بوالمصدرلبالسَّمعأال َّ
 در ببمب اَّد بوالبُ جمدعب،بإ بلدوب الغيدرْربمبفُامد بف د بيلدكبا صد ب،بفدُأفلربالبُ ثادمب- دوبميادوو

لب ادددمبالقا ددد بوالرث دددلب، بفمددد بجددداسب،باعدددوب دددوبمفدددلربُرددد بأال َّبباليلب دددةب ادددووبفدددلبويدددربغقدددلَّ
بخدا بالبصدلبأوبالقادعبأوبالجادربفهدلبب 1تالجمدعببد بمدلار.ابمفدلر بُ ُّاد بأ باليلب ةبأع ل ع

بأفلر بلوبغر ب امبالجمي ةبقبأعم  ب جوزبجميه ب،بفاو

                                                 

 دد ب310ااِلبج معبالب   بفلبغأو  بالقل  بتغفع لبالُّبل  ب:بأبوبجيفلبمحمربب بجل دلبالُّبدل بت ب 1ت
،بب3٨2/ص1وب:بج2000–ه1420،بب1،بب ددددلو ب،بُّغحق دددد :بأحمددددربمحمددددرب دددد رلب،بمسععددددةباللعدددد لةب

 دد ب606ومف غ  بالن عبأوبالغفع لبالرب لبتغفع لباللاز  ب:بفخلبالر  بمحمربب ب ملبالغم ملباللاز بت ب
،بب1/190،بوالجد معب حرد وبالقدل  ب:بب49/ص2 ددب:بج1420،بب3رالبإح   بالغلاءباليلبلب،بب دلو ب،بُّ

ِد وبوالعدبعبالمثد الب:بأبدوبالفضد ب ده عبالدر  بالعد ربمحمدورباآللوعدلبولو بالمي البفلبغفعد لبالقدل  بالي
هب:ب1415،بب1 دددد ب،بغحق ددد ب:ب ادددلب بدددربالبددد ل ب ُّ دددةب،برالبالرغدددعباليام دددةب،بب دددلو ب،ب1270ُّت ب
،بوغحل لبالميامبالعر ربوغاو لباليق بالجر ربم بغفع لبالرغ عبالمج ربتالغحل دلبوالغادو ل بب202/ص14ج

بقب255/ص1وب:بج19٨4- د1404 ب   ولب،بالرالبالغواع ةبلاا لب،ب:بمحمربالُّ  لباب
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بالقل  بلدوبأفدلربتبيادوبهوب،بوأبصد ل و بفقد  ب:بتيادبهو،ب و ي بالياَّةبي لبماُّق ةبرم بغل ب  َّ
بمد بالميادووبأاَّهدوبالب ردو بلهدوب ب امبالجمدعبمد بإضد فغ بإلدمبالضدم لب،ب  َّ وبصل و بلر َّ

بواحربقبو ر ب امب روبصحغ بأ ض .بأا بيلب بواحربوالببصل  بقب 1تئب:بتو امبأعم  هو ياع 
بأ ضد .ب بالبصدلال ب اَّدةبإفدلاربالعَّدمعببرواد بمصددرلا.بصدح حة.بمب  َّ بوأُصددلببالببمصدرلوالبأل بأال َّ

ددلب، بب 2تولربفددلبالقدد موسبالمحدد ُّرمدد بببالص  وي ددل بأ بُ فددلرب ددد ب310ت قبولدديابأجدد زبالُّبددل ُّ
بأوبب لعَّددمعب،بُفيدد بي الددباِ ددلبب لبصددلبُفيدد بالبصددلبر لعَّددمعبمددعبإلارلبالجمددعبيدد  ب:بوبولددو

بلمد بصدح ح .ببفصد ح .ببرد  ب-والغاوح دربالجمدعبمد ب–ب  بصد لببُفيد بالي باِ لبب لعَّمعبُفي 
بق 3تالياَّةوبم بيرلا 

بب 4تويرددلبالزلر ددلُّب ددْمع بلددوب جمددعب اددمبتأعددم   بمب  َّ بتعال اَّددةبلفِ ددةبأخددل ب،بو ددلب:بأال َّ   
ببعدد .بفددلبالن لددعب،بموافقددة.بلعدد بو  تفالْيدد  بصددح  باليدد  بالبُ جمددُعب اددمبتأفيدد   بي   فددلبأ َّ

مي  وأجدرارببردأفلا ب،بف  بألفد ِبمبولر بوا  باليلعب،براوبفلبب لب عبل سب امبتأفي   بجال
و ددوببهددياب ل ددربأاَّدد بلمدد بلددوب ردد بلدد بجمددعبغرعدد لبارغفددمببراللددةبالجدداسب اددمببقب 5توأفددلارب،

بالجمعبقب
بو ادد بأيددو ب:بولربفددلبردداوباليددلعبمدد ب خدد ل ب دديابا لبمجمددعبالانددةبالقدد  ل ا لُحرددوب،بلدديابيددلَّ

بقب 6توأبح ءببحء:بب امبتأفي   بمُّاق .بمث بالي  بصح  باعم .ببتفالْي  بجوازبجمع
ب ددروبالمُّ بقددةببدد  بالمفددلربوالجمددعبفددلب ددي باآل دد  ببيدد بأ دد بالياددوبإلددمبغقددر لب واضددُّلا

وبو اددمبمضدد  بمحدديو بو ددي ب اددةبلفِ ددةبأخددل ب،بوغقددر لبالردداوب:بخددغوبا ب اددمبياددوبه

                                                 

 قب1/39،بوغفع لبالاعفلب:بب2/49،بومف غ  بالن عب:بب1/190 بااِلبالج معب حر وبالقل  ب:ب1ت
ب٨ د بمسععدةباللعد لةب،بب دلو ب،ب٨17ُّالق موسبالمح ُّب:بمحمربب ب يقوعبالف لوز ب ر بت بااِلبب 2ت
 قب351وب:بص2005-ه1426،ب
بقب1/3٨2ج معبالب   ب:بب 3ت
 قب3/357البل   بفلب اووبالقل  ب:ب بااِلب4ت
بقب3/56٨الرغ عب:ب بااِلب5ت
-27/ص2وب:بج1975-ه1395،بب1 بااِلبرغ عبفلبأصو بالانةب:بأخلجه بمحمرب دو بأمد  ب،ب6ُّت

 قب2٨
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بعميهوب،بثو بالخدغوب قدعببحي بمواضعبعميهوب،بأوبحواسا المض  بقبوحجغهوبفدلبيلدكبأال َّ
بق 1ت امبمح بالعمعبالب امبالعمع

بالافِ ددةبيددوُ بأ دد بالغَّفعدد لب:بإاَّدد  ادد   بالي  دد بومدد بأحعدد   بر بالجم  ددةبإلددمبالسَّىىمعبُأضدد  بلمَّ
ْادُر  بيل بوأالمد رم بج  بفلبالب  بال بدبجم  ةب،بأعم  بب بُ لاربأا ب ام دا  ُعبقبقبقبج  ب 2تفصال
بلردد بواحددرببق دد بُأمدد بالاددبسبجددل ببدد لافِبمفددلرا.بمب اادد بيددربُ اددوبأال َّ وردديابفددلباآل ددةب،بفإاادد بلمَّ

ب امب يابيو بال َّ  لبعمي .بقب ب:ب 3تو ر ُّ
ىىىىىىىىىى ِ  فىىىىىىىىىى  ُكلُىىىىىىىىىىوا   َتِعفُّىىىىىىىىىىوابَبطىىىىىىىىىىِنُكمُ  َبع 
  

 َخِمىىىىىىىيُ   َزَمىىىىىىى    زمىىىىىىىاَنُكم   فىىىىىىىِ     
ب:بوبفأفلربالبُّ بوب  بلر بواحدرببُّاد .بقبيد  بالُّبدل ُّ ألاربالبُّو بلما بأم بالابسب،بإيبيربُ اوبأ ا

ام  براللغد بفدلبفرد  بالجمدعب،ببد بُمدلاربأاَّد ب ادمب ر اببم بالراوبفلب  َّبب ار بمبيلكبج زبوا 
مال  دد بب دد بُمنا دد .ببجم  ددةب،بمياددمب دد بالعَّددمعبمدد بالواحددربمياددمبوأرا بمادد ب،بالمددلارب اددم ج 

ببق 4تو
بالم ئدرل   ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ  بالفاللَّا بفلبغفع لبيو با بعدبح ا ب:بوي 
ددددد ل :ببالرددددداوبفدددددلبغقدددددو بأ ب جدددددوزبويدددددر:بوبب3٨ب: ددددد ليةبالعَّ ب الم اهمددددد بمب  َّببفددددد يُّيوابوالعَّ

 د غ  بببدلأسبائغادل:ببغقدو الببأ بالرداوبف دلبماهم بقبقبقبو جوزبواحربر بم بال م  :بالميام
بيادد ب:بوا  يابالجدداسب،ب دديابلأعالددلبألر بفإامدد ب دد لب،ببلأعددلْبب:بيادد بفددإياقبب دد لب 5تولْأعالددلْبب،

بقببب 6ت  ل)بوبر  ببم باللَّأسبب بغل ربفإاَّكب  غ  ،ببلأس
بجدد زبلامددغراوبأ بُ فددلرالبأحددرال م بوُ ثااددلب والمقصددورببهدديابوا بأ اددوبأاَّدد بإياباجغمددعباعددم بجدداس)

بالمددلارالببدد آلخلبالغثا ددةبأ ضدد .ب،باآلخددلب،بارغفدد  .بب لياَّددةباليقا ددةب،بفددُ ياوبمدد بغثا ددةب أحددر م بأ َّ
بق بأوبلالأعاللبرالْبش) برب ال    ب:با غْلبللبلأسال بف جوزب امب يابأ بغقو ال

                                                 

بقب1/1٨9الج معب حر وبالقل  ب:ب،بوبب2/49مف غ  بالن عب:ب بااِلب1ت
 قبب1/190عب حر وبالقل  ب:ب بااِلبالج م2ت
 بااِلب:ب575فلبخزااةبا رعبغح بال   ربتب،بوالب  بباباعبةب،بو وب1/210الرغ عب:ب بااِلب3ت
بق7/559
بقب1/361 بج معبالب   ب:ب4ت
بقب بفلبا ص بتبلأسب  ل بو وبو و5ت
بقب1/30٨ بمي البالقل  ب:ب6ت
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ب إاَّمددد بُأفدددلرالب اَّددد بويدددعببددد  بجميددد  بتيادددوبهو،بالسَّىىىمع ومددد بغادددكبالياددد بالافِ دددةبيدددولهوب:بإ ا
ٱ  ژ رقددو با بغيدد لمب:بب،بو ددوب 1تأ ضدد .ببالجمددعبماد بالمددلاربأ َّبب اددمب ددر ُّببوأبصد ل و بويلددك

ڱ  ڱ  ژ،بويولدددددددددددددددد ب:بب257البقدددددددددددددددللب:بژ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

بالمدددلاربمددد بالادددولبوال مددد  ب:بب4٨الاحددد :ب ژں ،بفدددرل بالِامددد  بوال دددم ئ ب ادددمبأ َّ
بجمدددعبصددد نغلبيردددل بإياباليدددلعب:بوإ ب د دددد1270ت با ادددوالبوا  مددد  بقبيددد  باآللوعدددلب

ب 2تالمفلروببافِبإحرا م ب  ب بل 
ببوأم بالياَّةبالمياو ةبفهل فلب دي باآل دةبوأمث لهد ب،بإاَّمد بأفدلربفدلبموضدعبالجمدعبالسَّمع :بأ َّ

لنل ببايدلب،بو مدلبميادو ب،بو دوبا غبد لبوحدرلبالمعدمو بو دوبالصدو ب،بوُجمدعبالقادعب
ببيضدهوب ادمبفضد بالعَّدمعب ادمبالبصدلمب والبصلبلغاو بالمرلر  بوالملئ   ب،بوبياباعدغر َّ

رلكبمدد بالجهددد  بالعبدد ب،بوفدددلبالاُّدددولبوالِامددةب،بوالبُ دددرلكبب لبصددلبإالبمددد بالجهدددةب اَّدد بُ ددد
بقببب 3تالمق باةب،بوبواعُّةبض    

ددددمعب،بوالب غعدددد وو بفددددلب ددددمعبوجمددددعبا بصدددد لبمب اَّهددددوب غعدددد وو بفددددلبالعَّ وي دددد ب:بأفددددلربالعَّ
بقب 4تاشبص ل

بإفدلاربفدلبغردو ب:بوبويدر د بلُّ فةبأحبب بأ بأولر  بإيبي  ب1393ولاُّ  لباب ب   ولبت 
بوا ددغن له بمغف وغددةبالقاددوعبر ادد بأ َّبب ددلبالقُددل  ب،ببايددةبجماددةبمدد بُلو  دد بلُّ فددةبالعَّددمع
بوغغاقدمبوالقاَّدةب،بوبد لرثللبا رلدةب،بوضدو ببد خغا بمخغاد بوالدرب  باش مد  بأمدلبفلبب لغَّفرل
بمغف وغددةبأ ضدد .ببصدد لا ببور ادد باشرلاكبقبمدد بحِدد ب قدد بفاردد باآل دد  ب،بمدد برث ددللبأاوا دد .ب
بفارد براللدةب،بف هد بالغدلبا افسبوفلباآلف  بفلبالوحراا ةبرالئ بف ه بالغلبب لملئ   بالغيا 
بالددلبالميجدزا باآل دد  بإلددمبااللغفد  بمدد بحِدد ببصدل بمدد بأاددوا باخغافدد بفامد بوالمددوا ِب،بوالي 

بالقدددل  بمدد ب إل هددبُ اقدددمبمدد ببعددم  بغغيادد بر اددد بفإاَّمدد با عددم  بوأمددد قببُجميدد ببدد بغغياقدد  

                                                 

بقب2/49مف غ  بالن عب:ب بااِلب1ت
 قب7/394بلو بالمي الب:ب 2ت
 قب12/1٨٨،بومف غ  بالن عب:بب1/1٨9ااِلبالج معب حر وبالقل  ب:بب 3ت
 دددد ب،بغحق ددد ب:بجدددا ب٨03ااِددلبغفعددد لبابددد ب لفددةب:بأبدددوب بدددربا بمحمدددرببدد بمحمدددربابددد ب لفددةبت بب 4ت

 قب265/ص4وب:بج200٨،بب1ا ع وُّل،برالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،بُّ
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اَّمد بمغعد و  .ببعم   .ببعميو بالقل  بعميوابإيابف لجم     بمد بوالغَّدربلبغدربل بفدلب غفد وغو ب،بوا 
بق 1تواحرا.بوبعمي .ببجيا بب لمعمو   بغياقه باغَّحربفامَّ باليقو ب،ب م 

با بوم بالَّاُّ  بأ بأيرلبيدوال.ب خدلبفدلبعدبعبإُّدا بالمفدلربفدلبموضدعبالجمدعب،بو دوبأ َّب
بغيد لمبا بيد  بالمفدلرب،بفضد اةب ادمبيلدكبر بجميد .ب،باشفدلاربمق ب بوجي بأفلربا بإياعبح 
 1ا اي وب:بژ  پ  پ   پژ :ببغي لمب،بوي   4٨الاح ب:ب ژڱ  ڱ  ںژ:ب

،ببب50ا حدددزاعب:ب ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ژ ،ببويددد  بغيددد لم:ب
بوجمددعباليددوَّبوالخدد  بوأفددلر ،ال ددم ئ ببوجمددعبال مدد  بوأفددلربالِامدد  ب،بوجمددعبالاددولبفددأفلر

ددد  بوالخددد ال ب، وال دددم ئ ببالِامددد  بواليدددوببوالخددد  بمق بددد بوال مددد  بالادددولبفضددد بل بددد  باليمَّ
بقببب 2تواليمَّ  بوالخ ال ب،بف  فض بُ فلربوالمفضو بُ جمع

ب ،ببوفدلباآل د  بب26با حقد  ب: ژ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ژفدلبيولد بغيد لمب:بالسَّمع ولي َّ
بلفِدد بغقددروب اددمبالبصددلب،بفردد  با فضدد بفددأفلربالغددلبولربف هدد ب ددوب مدد ب دديابالقب دد ب،ب  َّ

بلب   ب يابالفض ب،بفص لبف  بفضا ب:بفض بالغقر وب،بوفض باشفلارب،بوا با اوبقب
بت  دد بمدد ببهدد باعددغر َّب ژٿٺ  ژ:ببغيدد لمب ددد ب:بوبيولدد 671يدد  بالُقلُّبددلُّ بالعَّددمعبفضَّ

بقب 3ت ا  بوبلغقرم بالبصلب ام
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

                                                 

بقب1/256الغحل لبوالغاو لب:بب 1ت
بhttp ://www .islamweb .netعاعاةبمح ع بالغأو  ب:بص ل بب ب وااربالمن معلب،ببااِلب ب2ت
بقب1/1٨9الج معب حر وبالقل  ب:ب ب3ت
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 ع )أول كافر( موضع )أول كافري (وض
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ژ يدددد  با بغيدددد لمب:ب

بقبببكافري وألارب:ببكافر،بفأفلربلفِبب41البقللب:ب ژڑ  ک  ک  ک  
هد بغُّد ب بمد بيباهد ،برللبالمض  بإل ه باعوبالغفضد  بإ بر اد بي دلبم دغقةبمد بفيد بفإاَّبالاَّبوب

يابر اددد قبففدددلبالمُّ بقدددةبيولددد بب 1تا فدددلاروب بصدددفةبم دددغقةبرمددد بفدددلباآل دددةبجددد ز بالمُّ بقدددةبوا 
بقب5الغ  ب:ب ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژبغي لمب:

بكىىافرو ددوب:بلفددِبفضدد ب ا دد ب ادد بمدد بغأو دد بالمُببفدداببددرابو ددوبمددعبجددواز بيدد ئوب اددمبالغقددر لب،ب
ددددوالبغرواددددوابأوببا ب:بولَّبمياددددمبالفيدددد ب،بيدددد  بالفالددددب:ببحمادددد ب اددددمبالمياددددمب،بأ   ب رفددددلب،ب بمال

دت د بمثد بمد بأر بب  بو قووبالفي بمق مه ب،بف سر بالفي ُبحي بتمالبفغُب  اد بمد بالغأا دءبب  مال
ب:ال َّ  لبي  بقققبويرب 2توالجمعبو وبفلبلفِبالغوح ر

 وا  ا ُهىىىىىىىىىىىُم َطعُمىىىىىىىىىىىوا َفىىىىىىىىىىىَأأَلُم َطىىىىىىىىىىىاعم
  

 وا  ا ُهىىىىىُم َجىىىىىاعوا فشىىىىىُر جيىىىىىاع 
ب .ب،بوجمعبج     .ب،بورا م بج ئزبققبأ ب:بأفلربُّ  مب 3توحع ببج ئزبوغوح ر بفجمي  

بلفِ ددة)بفمدد بالاحدد لبوب دد بُ يادد بيلددكببيادد ) صددفةبلموصددو ب ددسر بمياددمببكىىافربلفددِب جيدد مال
أوبفددوجبردد فلبب،بالصددفةبمق مدد ب،برأادد بيدد  ب:بأوا بفل دد بغقددووحددي بالموصددو بوب ُبالجمددعب،بف

بببقب 4تب 
                                                 

 دد بغحق د ب745 بااِلبإلغ   بالضلعبم بلع  باليدلعب:بأبدوبح د  بمحمدرببد ب وعد با ارلعدلبت ب1ت
ببقب221/ص3وب:بج19٨4- د1404،ب1وغيا  :بمصُّفمبأحمربالام سب،بُّ

 ب ل ددرب:بأ بلفددِبردد فلبموضددو بموضددعبتمدد  بولدديابفهددوب ددر ب اددمبالجمددعبمددعبأادد بمفددلربرمدد ب ددلبراللددةب2ت
بلفِتم  قب

قبب562ب–ب1/561،بويددددربوافقددد بابدددد بجل دددلبالُّبددددل ب،بااِدددلبغفعدددد ل ب:بب33-1/32 بميددد البالقدددل  ب:ب3ت
الغيا د ب:بأبدوب بدربا بمحمدرب ف  باليا  بفلبمعد ئ بالقضد  بوالقدرلبوالحرمدةبوبوالب  بلوبايل بي ئا ب،بااِلب

ب دد139٨ب بأبلببرلباب بالق وبالجوز ةب،بغحق  ب:بمحمرببرلبالر  بالايع البالحابدلب،برالبالفردلب،بب دلو ب،ب
بقب3/223،بوالغ   بالضلعب:بب616/ص2:بج
ب بااِددددددلبح  دددددد ةبالخضددددددل ب اددددددمب ددددددل بابدددددد ب ق دددددد ب اددددددمبألف ددددددةبابدددددد بم لددددددكب:بمحمددددددربالخضددددددل ب4ت

ل بابدد ب ق دد ب اددمبألف ددةبابدد بم لددكب،بلاجيغدد بوصددححغ بلجاددةب ام ددةببمُّبيددةب ددد بوبه م دد ب دد12٨٨ت ب
بقببب51/ص2وب:بج1953- د1372االعغق مةب،بالق  للب،ب
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واحددربمدداروببردد ُّببالب ردد ْبضدد ب،بأ ب:بفالب حمدد باآل ددةب اددمبغأو دد بالمُب ددد ب53٨ت بمخ ددل ُّبوالزَّب
أوا بر فلبب 
بقب 1ت

ب بمدد بولربفددلباآل ددةب وافدد بمدد بحردد  بعدد بو  ب دد باليددلعب،بو ددوبب 2توي ددعبالُقلُّبددلُّ إلددمبأ َّ
ف ردددو بيدددربوضدددعبتالفغ ددد   ببقب 3توأاباُددد بوببا ددد بوأردددلوبوأجماُددد بالفغ ددد  بأحعددد ُببيدددولهوب:بوب دددو

بالضددم لبالمفددلربفددلبتأجمادد  بموضددعبتفغددم ب،بوالغقددر لب:ب ددوبأحعدد بفغ.ددمبوأجمادد ب،بأوبأ َّ 
با خفدددشبت   دددد ب215يددد ئوبمقددد وبالجمدددعبو دددوبتالفغ ددد   بقبومددد ب اِدددلبفدددلبالرغددد عب يادددوبأ َّ

بقب 4توع بو  ب ل   بأاَّ بالب ق سب ا  
بمددد بي دددعبإل ددد بالفالددد باعدددوببا ب دددوبا رثدددلبموافقدددةب عددداوعبالقدددل  بالردددل ولَّبو بدددروبأ َّ مبيلدددكبأ َّ

ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ژ حمدد ب اددمبميادد  ب،برقولدد بغيدد لمب:بو ُبب دد  اآلالفيدد بفددلببي يددعُبالف  دد ب ُب

 ب بأعاو بفلبيول بغي لمب:حم ب امبميامبتمالب ب ُباابإفب، 163ا اي وب:ب ژۉ  ۉ  ې  ې     
بالب  بالي بع ي بقو  هربل بب،ب14ا اي وب:ب ژ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭژ 
 

 وضع )السحا  المسخر ، موضع المسخرات(
 مركوم ، موضع مركومات(وضع )سحا  

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژي  با بغي لمب:ب

الُّدولب ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ،بويد  ب دزبوجد ب:بب164:ببالبقللب
بالموصو بو وبالمسخر ومركوم ؛ ،بفأفلربالصفغ  ب،بو م ب:ب 44:ب ُ يغبدلببالسحا  ،  َّ

غبددلبميادد  بمددللبفغددأغلبالصددفةبمجمو ددةبرمدد بفددلبيولدد بلفِدد بمددللبفُ فددلربالوصدد بو دديرالب،بوُ ي
إيبب12الل دددر:ب ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئژغيددد لمب:ب

                                                 

،بوغفعد لبالبحدلبالمحد ُّب:بمحمدرببد ب وعد بال ده لببدأبلبح د  با ارلعدلبب160/ب1 بااِلبالر   ب:ب1ت
،بو خدل  ب،برالبالرغدعباليام دةب،بب د ببغحق  ب:ب د ر بأحمدرب بدربالموجدورب،بو ادلبمحمدربميدو 745ت 

بقب332/ص1وب:بج2001-ه1422،بب1ب لو ب،بُّ
بقبب1/333 بااِلبالج معب حر وبالقل  ب:ب2ت
بقبب1/٨0 بالرغ عب:ب3ت
ب بااِلبالمصرلبافع بقب4ت
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و ددوبجمددعبغرعدد لب اددمبوز بف يدد  بجمددعبلثق اددةب،ب اَّدد بألاربمياددمبببالثِّقىىالُوصدد بالعَّددح عب
بق 1تالعَّح عبو وبعح ب  

ددح ب بالعَّددح عبعالددح ب .ببوُعددمل ب،بوغعددخ ُل ب:بفددلبالاع  بالل دد   بببواعددُّةبالجددوبببفددلبغقا ُبدد بالجددوب
رالدوالببيضد بفدو بب 2تغي لمبا بم  ئةُببغقغض  بحعبم  بوصدف ببد لملرووبمياد  ب:بيدربلال قبرمد بأ َّ

بقب 3تبي بأ ب:بغجمعببيض بفو ببي 
باعدوبالجداسب دياب فدل بب اد بوبد  بمفدلر ب ب،بواحدر بعدح بةبمب  َّ والعَّح عباعوبجاسبجميدل 

ب:بوبالعَّددح عومب 4تب لغدد  بأوبب ل دد   بوصددوف بُ فددلربوُ جمددعب،بوُ دديرلبوُ ساددءبقبيدد  بالزمخ ددل ُّ
بوعدح عبثق ادةب،بعدح بةبغقدو ب:ب اَّدكبثق ادةبمبجمدعبوالثاقالد  بعح بةب،بوالواحرلبالجاسب،باعو

بببقب 5تب لم  بوبالث ق  بو لبر لاوب،بواع  برل مةباملأل:ببغقو برم بث ق  ب،
ب،بي  بالُّببالثِّقالولوبأفلرب ب:بوبوالعَّح علص َّ بواحدربلفدِبفدلبرد  بوا  بالموضعب يابفلبل ُّ

:ببجد  برد  بولدوبالجمعب،بباي بفايغه بالثبق  ب،ب:بي  بوليلكبعح بةب،بواحرغه بجمعب،بفإاَّه 
بقبب 6تالعَّح عبوبلافِبغوح را.ببور  بج ئزا.ب،بر  بالثق  بالعَّح ع

ۇ                 ۆ  ۆ     ۈ   ژ  ب:بفدلبيولدبمنقعىروريابوصد بالاَّخد بمدللببمفدلربمديرلبو دوبلفدِب

ژ  فدلبيولد بغيد لمب:بخاويىةقبووصف بمللببمفلرلبمساثةبو دوبلفدِبب20القملب:ب ژۈ  ٴۇ  

بيلدددكبلقولددد بب7الح يدددةب:ب ژېئ       ېئ  ېئ  ىئ   قبولدددوبجمدددعبالصدددفةب ادددمبالميادددمبلصددد َّ
ب،بوا بأ اوبق 10 ب:ب ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژعبح ا ب:ب

لبوماللرووبوجمعبالثبق  ب؟بقوالعسا ب ا بلم يابأفلب بربالُمعخَّ

                                                 

 دد بغحق د ب:ب215 بااِلبمي البالقل  ب:بأبوبالحع بعي ربب بمعديرلبالميدلو ببد  خفشبا وعدُّبت ب1ت
بقبب112/ص1وب:بج1990- د1411،بب1ا ةب،بمرغبةبالخ اجلب،بالق  للب،بُّ ر بمحموربيلب

إل دد رباليقدد بالعددا وبإلددمبمزا دد بالرغدد عبالرددل وبتغفعدد لبأبددلبالعدديور ب:بأبددوبالعدديوربمحمددرببدد ب بااِددلب2ت
بقب1٨4/ص1 د برالبإح   بالغلاءباليلبلب،بب لو ب:بج9٨2محمرباليم ر بت ب

بقبب12/251 بااِلبلع  باليلعب:ب3ت
ب بأ الببغ  بالغأا ءب،بو   بالاععبر جلبو جللبو لعبو لبلبق4ت
بقب2/4٨٨ بالر   ب:ب5ت
بقببب13/475 بج معبالب   ب:ب6ت
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والجواعب ا بأ ب ق  ب:بإ بالعَّح عبلما بر  باعوبجاسبفإاَّ بُ يرالبوُ سادءبوُ وصد بوُ خبدلب
دد بردد  بفددلبا مددلبعدديةب،بفقددربلا ددمبالقددل  بالرددل وبالف صدداةبفددلبعددولغلب  ادد ببدد لجمعب،بولما

با حدد ل بال َّددفو ةب ددلبالن لبددةبفددلبفواصدد بالُُّّددولبواللَّ ددرب،بفددأفلربتملرددوو بفددلبالُُّّددولب  َّ
بالعُّوللبوماه بالم وب،بوجمعبالثبق  بفلباللَّ ربأ ض .بموافقة.بل لسوسباآل   بيبا بوبير بقب

 وضع )الُجُن ( موضع )أجنا  أو ُجُنو  أو ُجُنُبو (
مفلرا.ببج  بلفِبالُجُاعقبإيبب6الم ئرلب:ببژ ٹ  ٿٿ  ٿ     ژ ي  با بغي لمب أا ب:ب

ِ ب عغو  امب بلف بالواحدربف د بالليوبم بويو  بخبلا.ب  بجم  ةب اَّ ب امبغخل  بالزمخ ل ب
اشجاد عب،بب دوبالدي بالمصدرلبمجدل بجدل باعدوب اَّ بوالمساءب،بوالميرلبوالمثامبوالجمعب،

بق 1تُجُادعبواعد  بُجُاعبلج  بو م بُجُاعب،بواملألبُجُاعب،بلج :ببُ جمعب،بف ق  بوالبُ ثامبفا
بت بيددد  بابددد  :ب دددد ب395فددد لسبت بابددد بقبويددد  ب 2تالاانددد  بوبأال ادددمب دددد ب:بوب ددديا321ُرل دددر)
بالم ددهولب ددد ب:بوب ددو745ويدد  بأبددوبح دد  بت قبب 3تالواحددربوببصددفةبالجم ددعبغصدد بواليددلع

بقب 4توالفص  بوبالانةبفل
بالصدددالب جغادددعب اَّددد بُجُادددعبمبالُنعددد ب:ب ا ددد ب جدددعبلادددي بوي ددد بالُبيدددرب،بوأصددد بالجا بدددةب:

بلارامددةبويددلا لبروالمعددج بالا ح ددةب،:ببأحددر م بمغقدد لب  بأصددا  بالقددل  بقبو ددل بابدد بفدد لسبأ َّ
بببقب 5تالبيربواآلخل

ب

                                                 

بقبب1/546 بااِلبالر   ب:ب1ت
 دد بغحق د ب:بلمدز بما دلببيابردلب،برالب321 بجمهللبالانةب:بأبوببرلبمحمربب بالحع ب،باب برل ربت ب2ت

بقبب271/ص1وب:بج19٨7،بب1الياوبلاما   ب،بب لو ب،بُّ
 بالصدد حبلبفددلبفقدد بالانددةباليلب ددةبومعدد ئاه بوعددا باليددلعبفددلبرامهدد ب:بأبددوبالحعدد  بأحمددرببدد بفدد لسب3ت

بقب162وب:بص1997- د141٨،بب1 د برالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،ب395ُّت 
بقببب3/267 بالبحلبالمح ُّب:ب4ت
 دد بوضدعبحوا د  ب:بإبدلا  وب دمسب395 بااِلبميجوبمق   سبالانةب:بأبوبالحع  باحمربب بفد لسبت ب5ت

بقبب247/ص1وب:بج200٨- د1429،بب2الر  ،برالبالرغعباليام ةب،بب لو ،بُّ
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غرعد لببوجمدعبُجُابدو ب،بوالاو ب،بف قدو ب:بب لواوبعامةبو الجمي بجمعبُ ثاا  بم باليلعبوم 
ب:بوبولد سبقب 1توُجُاوعبف قو ب:بأجا عب، ب،بيد  بالُّبدل ُّ بجمي بيا د   بب لُمعدغف  بيلدكبولر َّ

ببقب 2تالقل  بوبب بج  بم برامهوبم بالفص  بب باليلعب،براوبفلبالف  ل
ب36الاعدد  ب:ب ژھ   ہ  ہ  ہژ فأمدد بلفددِبالُجُاددعبفددلبيولدد بعددبح ا ب:ب

دد باحدد ببصددرر بُحرمدد .بمب الاَّدد بصددفةبلامفددلربواحدد بال ددربالجمددعب،بوالب ددوبمادد ب فادد سب ددوبممَّ
بب بالُبيرب،ب بالميالَّ و  بالملاربُبيدربالرب  ادةبأوبُبيدربالمعد فةبأوبُبيدربالاَّعدعب ادمبميامبمب  َّ

بقببب 3تأيوا 
ب11القصدددصب:ب ژھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ژورددديابيولددد ب:ب
بق 4تُبيربوميا  ب  

بالمدلارب در  بمدعبأ ا د  بوالصَّ بإفدلارب ديابالافدِبوأمث لد بر لضَّ والي ب ِهلبوا بغيد لمبا ادوبأ َّ
بردد بواحددربمدد ب ددوبمياددمبا ددفةب،بوأ َّ لجمددعب،بإاَّمدد ب ددوبلقصددربالغاب دد ب اددمباال ددغلاكبفددلبالصب

الجم  ددةبم ددغلكبفددلبالوصدد بالبفددل ببدد  بأحددربمدداهوب،بفامدد بردد  بالمقصددوربمادد بيلددكبلددوب
بُ جمعبالافِب،بفإيابُجمعبلوبُ لربما بالغاب  ب امب ياباال غلاكب،بوا بأ اوبق

 
 وضع )اليمي ( موضع )اأَليما (

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ا بعبح ا ب:بي  ب

بجعدوبمد با بخاد بمد بإلمبالع ئ  بمرلوابالي  ب اللالببأولو يالب:ب،ببب 4٨:ببالاح  ژڻ  
بمدد ب لجددع:بأ ببوال ددم ئ ب،بال مدد  ب دد بِالدد ب غف ددأبيلددكب،بي ددلبأوبجبدد )ببأوب ددجل)ببيدد ئوب،
بحدد  بإلددمب يددوربثددوب ددغقاَّصب،بثددوبحدد  ب،ب اددمبالاهدد لبأوا بفددلبفهددوبموضددعب،بإلددمبموضددع

                                                 

بقب5/39،ببولو بالمي الب:بب3/267 بااِلبالبحلبالمح ُّب:ب1ت
بقببب٨/213 بج معبالب   ب:ب2ت
الحد ببد ب ُّ دةب بااِلبالمحللبالوج زبفلبغفع لبالرغ عباليز زبتغفع لباب ب ُّ دة ب:بأبدوبمحمدرب بدرب3ت

،بب1 ددد بغحق دد ب:ب بددربالعدداوب بددربال دد فلبمحمددرب،برالبالرغددعباليام ددةب،بب ددلو ب،ب541ُّا ارلعددلبت ب
بقب61/ص2وب:بج1993 د=ب1413

بقبب٨/175 بااِلبج معبالب   ب:ب4ت
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ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ژ و وبرقول بعدبح ا ب:ببقب 1تالاه لب خلبفلبأخل 

بق 15:ببالل ر ژڃ ڃ  ڃ
والعُّسا ب ا بلم يابأفلربال م  بوجمعبال م ئ ب،بفلبح  بج  بلفدِبال مد  بمجمو د .بفدلبيولد ب

   بمفددلر  ب،بوولرابتأ اددلبال مدد  بوال ددمب17:ببا  ددلا  ژڑ ڑ ک ک ژ غيدد لمب:ب
ب:ب بوج َّ ببقب37:ببالمي لج ژىئ يئ    جب حب  خب ژ فلبيول ب زَّ

اَّةبإفلاربلفِبال م  بوجمعبال م ئ ب: بولامفعل  بأيوا بفلب  
باليمدووبفقد وبلاجداسب،بف د بوالداوبا لد بفدإ َّببأ ضد .ب،بالجمدعببد بمقصدوربال م  بأ َّب:بأحر  ب
ب:بوبالجمعبمق و ب،بوال دم ئ بوال مد  ب،بوال دم ئ با ْ مد  ب  :ببي  بولوب،بوليابي  بالقلُّبلُّ
بقببب 2تلارثللبوبالميامب  َّببمبلج زالببوال َّم  با  م  بأوب،بوال َّم  بال م  بأو

:بغيد لمبرقولد بالواحدرببافِبإحرا م ب  ب بَّل بجمعبص نغلبيرل بإياباليلعبوث ا ه ب:بأ َّب
ب7:بالبقدللژ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ :بويولد بب، 1ا اي وب:بژ  پ پ         پژ 
لدددمبتأعدددم  هو ب ادددمبيددد  بولدددو بت بق 3تلجددد زبتا ادددوال بوا   دددد با جددد زا.ب46٨وعدددمَّ  بالواحدددر ُّ

بببق 4تواخغص لا.ب
رَّبب ردددو بوث لثهددد ب:بأ  دددم  وبمددد وبلفدددِب ادددمبال مددد  بلال ب:بقبميا  ددد بب ادددمب،بوال َّ يددد  بالقلُّبدددلُّ

بقب 5ترث لوبالراوبفلب يابوومث 

                                                 

بقب17/216 بااِلبالمصرلبافع ب:ب1ت
بقب20/215،بوااِلبمف غ  بالن عب:بب10/112 بالج معب حر وبالقل  ب:ب2ت
بقب10/112،بوالج معب حر وبالقل  ب:بب20/215 بااِلبمف غ  بالن عب:ب3ت
 بااِددلبالوعدد ُّبفددلبغفعدد لبالقددل  بالمج ددرب:بأبددوبالحعدد ب اددلببدد بأحمددرببدد بمحمددرببدد ب اددلبالواحددر ب4ت

 ددد بغحق دد بوغيا دد ب:ب دد ر بأحمددرب بددربالموجددورب،بو اددلبمحمددربميددو ب،بو خددل  ب،برالبالرغددعب46٨ت 
بقب65/ص3،بجب٨5/ص1وب،بج1994- د1415،ب1اليام ةب،بب لو ب،بُّ

،بوزاربالمع لبفلب اوبالغفعد لب:بأبدوبالفدلجبجمد  بالدر  ب بدربب10/112 بااِلبالج معب حر وبالقل  ب:ب5ت
 د ب،بغحق  ب:ب برباللزا بالمهر ب،برالبالرغ عباليلبلب،بب لو ب،ب597اللحم بب ب الباب بالجوز بت ب

بقب563/ص2 دب،بج1422،بب1ُّ
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بوال َّددم  بي لبدد .ب،بالق اَّددةبجمددعبأبا ددةبمدد بفهددوبوأال مدد  بأاْ مدد ب اددمبُ جمددعبال مدد  بأ َّب:بو خل دد ب
بال مد  بجمدعب د بفير بومب لنة)ببغرث ل)ببمالوُّ ب،بوالمالوُّ برثللبجمعبو وب م ئ ب امبُ جمع
بببقب 1تالغرث لبيصرب امبالرالةبوالاوبا ل بإلم

وُّ بغرث دلب،بيلدكبو يابا خ لبي لبري  بفأبا ةبالق اَّةبيربولر بفلب  د  برث دللبوالمدوُّ بمد
بالجزوببراللةب ي باالبا دةب ادمبالقاَّدةبرائمد بي دلبوايدعب،بف جدوزبا قد  بالق اَّدةبموضدعبالرثدللب أ َّ

 ژۅ ۉ ۉ ې ې ې  ژواليرددددسببدددد ليرسب،بومدددد بيلددددكبيولدددد بغيدددد لمب:ب

بقفج  ببأافسبوأ   ب،بولوب ق ب:بافوع .بأوب  وا .ب 71الزخل :
ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ژ ب:بفددإ بي دد ب:بأالب غيدد ل ب دديابويولدد بغيدد لمب

،بفجمدعبال مد  ب ادمبأ مد  بوأفيد  بمد بأبا دةبب17ا  لا ب:ب ژکک ک گ گ  گ 
بالق اَّةب؟ق

بإض فةبأ م  بإلمبضم لبالجم  دةبت دو برلَّد ب ادمبالرثدللبو دوبرقدو ب يا بالب غي ل ب  َّ
ببب:ب 2تحعَّ  بلضلبا ب ا 

حىىىى  يلمعىىى َ  الُغىىىرُّ  الَجَفنىىىاتُ  َلنىىىا  بالض 
  

 َدَمىىىا نجىىىدة   مىىى  يقطىىىر َ  أسىىىياُفناو  
بعددبعباشفدلارب:بوب  ب دد بُخدديْب:بف قدد  ببالواحددرب،ببد بُ واجدد بالردداوبأرثددلبأ َّبوي دعبالفالددلَّا بإلددمبأ َّ

دربإيابفرأاَّد برديلكب،بوالُمدغرابوبواحدربالمرَّاوب  َّبب م لكب،بو  ب م اك بمد بواحدربإلدمبي دعبوحَّ
يابالقووب، ب:ببب 4تقبواعغ هرب امبيلكببقو بالفلزر ب 3تف  بوبمعألةبالبالي بفهوبجمعبوا 

ىىىىخرُ  الشَّىىىاِمِتي َ  ِبِفىىى   هىىىىدن  كىىىا  إ  الصَّ
  

ىِدر   ِشىب ل    َرِزيَّىةُ   م فى  ُمخ  ِِ ىرا  الضَّ
بببقال َّ م غ  بببأفوا :ب ق ببولو 

ب
                                                 

بقب4/13البل   بفلب اووبالقل  ب:بب بااِل1ت
ب2 ب دل ب:ب بدربمهااد ب،برالبالرغدعباليام دةب،بب دلو ب،بُّ بااِلبر وا بحع  بب بث ب بتلضلبا ب اد 2ت
بقب219وب:بص1994-ه1414،ب
بقب17/219،بوااِلبج معبالب   ب:بب2/102 بمي البالقل  ب:ب3ت
ب1ف  ولب،برالبالرغعباليام ةب،بب دلو ب،بُّ بااِلبر وا بالفلزر بت م وبب بي لع ب،ب ل ب البحع ب4ت
ب،بوالمخرلب:با عرب،بوفلبالر وا ب:بمعَّالبمر  ب رالبقب534وب:بص19٨7-ه1407،ب
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بببب:ب 1تجل لبوبقو 
 َ را َسىىىىىىىىىىىىَبأ   فىىىىىىىىىىىى  وتَىىىىىىىىىىىىي م   الىىىىىىىىىىىىواِرُدو َ 

  
 ِجلىىىىىىىىدُ  أعنىىىىىىىىاَقُ م َعىىىىىىىى َّ  قىىىىىىىىد 

 الَجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواِمي ِ 
 

بولوب ق ب:بجاوربقب
بال َّد  ربفدلبالب غد  بمد ببب باالعغ ده رببد بمب  َّ وم بلوا بالفالَّا ب ا بالب ص ُّ

يب  بالمضد  بوالمضد  بإل د ب،بوف د بأوجد ب ديابأحدر  ب،بو دوبأ بُ فدلربالمضد  ب،بو جدوزب
بأ ب جمعب،بول سبال م  بفلباآل ةبم ب يابالقب  ب الاَّ بمفلربي لبمض  بأصا.بق

بيلدكبوي عب خلب بإفلاربالافِبوجمي برائلبب  بال َّل بوالاَّقصبفإيابافلربالافدِبر َّ و بإلمبأ َّ
ب ادددمبالددداَّقصبرمددد بفدددلباآل دددةب،بوفدددلبيولددد بغيددد لمب:ب يابُجمدددعبر َّ ژ  ادددمبأاَّددد با  دددل ب،بوا 

ب دأا بب1:با اي و ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ         پ ،بومثا بيول ب زَّ
،بفدددأفلربالددديالراللبب 50:ببا حدددزاع ژہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ژ :ب

ڇ ڇ ڍ  ڍ ژوما بيول ب زبوج ب:ببق 2توجمعبا اثمبراللةب امب لف بواقصه 

ب:بوبب153ا اي و:ب ژڌ ڌ ڎ  لر لُّ بعدب  بوُأفدلربالب ُّ بعب  بُجمعبوليلك،بي  بالزَّ
دددددربالحددددد بقققبولهددددديا للَّببوحَّ  ژٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پژبفقددددد  ب:بالدددددوال

بتالِامدد   بوجمددعبلغيددرر وب،بالُرفَّدد لبأول دد  بوجمددعبحددرب،ا بالواحددرب الاَّدد ،بب 257:ببالبقددلل
ربواخغافه بلرثلغه بوالناللبببالضا بُُُّل بو ل ببقببب 3تالح بوبر   بو وبتالاُّول ب،بووحَّ

                                                 

 بااِدلبر ددوا بجل ددلبب ددل بمحمددرببدد بحب ددعب،بغحق دد ب:بايمدد  بمحمددربأمدد  ب،برالبالميدد ل ب،بالقدد  للب،ب1ت
ببأبقغر وكبغ وبوغ وبفلبيل بعب،بو وبفلبالر وا ب:بب130،بصب3ُّ
 بااِدددلبغفعددد لبالقدددل  باليِددد وبتغفعددد لبابددد بأبدددلبحددد غو ب:ب بدددربالدددلحم ببددد بمحمدددرببددد بإرل دددسبالدددلاز ب2ت

وب:ب199٨-ه1419،بب3 د بغحق  ب:بأعيربمحمربالُّ عب،بمرغبةبازالبمصُّفمب،بالعديور ةب،ب327ُّت 
 ددد ب774،بوغفعدد لبالقددل  باليِدد وب،بأبددوبالفددرا بإعددم    ببدد ب مددلببدد برث ددلبالرم ددقلبت ب365/ص12ج

بقب442/ص6 دب:بج1420،بب2غحق  ب:بع ملبب بمحمربعامةب،برالبُّ بةب،بُّ
بقب4/12 بالبل   بفلب اووبالقل  ب:ب3ت
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بأ ض .ب لر لُّ اَّدةبإفدلاربال مد  وي عبالزَّ د بإلدمبالقدو ب:بوبإاَّد بفلبيرلب   بجهدةبال مد  بر اد بلما
ددا بالخ ددل دد بُأفددلر بلاَّدد جو اب ددوبوأ اهدد بوالصَّ بو ددوبالب ُّدد بأ دد بجهددةبال َّددم  بر ادد ب،بولمَّ

بقبب 1تُجمي بوبال َّم  بأصح ع
دددم ئ بإاَّمدد بُجميددد ب بال َّ وفددلبإفددلاربال مددد  بأيددوا بأخدددل بالبغقددووب ادددربالاَِّددلبف هددد ب،بماهدد بأ َّ

را. بفج ولبالجمعبالجمعب،بف لياَّةب امب يابغلر ب ةبق بمج ولل.بلقول ب:بتُعجَّ
ب دد بوماهدد بمدد لر ددلُّ بب لمب لندددةبمخصددوصبو ددوبتفي دد  بال مدد  بأ َّب:ببب ْب دد يبابددد  باقادد بالزَّ
بال م  ب ا بل ع بلامب لنةبقب 2تجمي بمب لنغ بفالعَّر  ببب،ب اَّا باياوبأ َّ

بال مدددد  بوال ددددم ئ بمغيادددد ببقولدددد ب:ب فامدددد بب،ب15:ببالل ددددر ژەئ  ەئ ڃ ژ  وأل بأ َّ
دد بجمددعبا بأفددلربال مدد  ب،بولمَّ بأفددلربالنددروَّ آلصدد  بجمددعبال ددم ئ بقبفددر بلفددِبال مدد  ب اددمبِدد ب

ددر ب بواحددر بمغصدد بولدديابوحَّ النددرالب،بو ددوبمدد ب رددو ببيددربالفجددلبإلددمبُّاددو بال َّددمسب،بفهددوبِدد ٌّ
ِبدا بالغدلبغردو بب آلصد  بولديابجميهد برمد بجمدعباآلصد  ب،ب القل  ب،بوأم بال دم ئ بفهدلبال

بوا بأ امبوأ اوبق
ب:بوبو ددوو يجباددلبيل بدد .بمدد ب دديابيددو باآلل دد بأاَّدد بوعددلا بالاددولبمالُّاددعبا ولددمبالجهددةبر ادد بلمَّ

بالاُّددولبأفدلرب،برمدد با ولدمبالجهددةب ادمب در ُّببمدد بأفدلربالِامددةب،بومِهدلبمنلبدد بالث ا دةبوالجهدة
بق 3تالِامةبوبجمعبرم بالث ا ةبالجهةب امب ر ُّببم بوجمعبالقل  ب،بر بفل

 وضع )الضي ( موضع )األضيا  أو الضيو  أو الضيفا (
دددْف ُببمصددرلبالضدد  ُب ددد ُف باللُجدد الببض  ددْ ف .ببأض  ولددياب جدددل بمفددلرا.بمددديرلا.ب،بوا  بُوصدد ببددد ببقضال

ب،بو دددسال ب ب،بو  غددد  بضددد    ب،بو ددديا بضددد    ب،بو دددي بضددد    الجمدددعب،ب قددد  ب:ب ددديابضددد   
ب ادمبصدا بواحدرب،بفدإياب ام بُأفلربالمصدرلبمب اَّد ب در ُّ ام بُأفلرب الاَّ بمصرلب،بوا  ب،بوا  ض   

د  ب:بم د بال َّدل ب 4تُجمعب،بفق لواب:بأض   بوض ف  بغاو  با جا س قبوأصد بميادمبالضَّ

                                                 

بقب4/12 بالمصرلبافع ب:ب1ت
بقب4/12 بالمصرلبافع ب:ب2ت
بقب7/394 بلو بالمي الب:ب3ت
لوبالرغدعب،بب دلو ب،ب دد ب د 311 بااِلبمي البالقل  بوا  لاب ب:بأبوبإعح  بإبلا  وبالعدل بالزجد جبت ب4ت
بقب1٨2/ص3وب:بج19٨٨-ه140٨،بب1ُّ
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دد فال ب:بأماغدد ب،بال َّددل بإلددمبال َّددل بإلددمبال َّددل ب،بيدد  بابدد بفدد لسب:بوبأضددف  بال ددمُسببوضال
دد ُ ب، دد  بلانددلوعبقققبإلددمبم لدد بإيابغضدد اف ْببوردديلكبغالض  ددف :بب قدد  ب ددياب،بمدد بوالضَّ بض 
ب، بوبأازلغ بوأضفغ ب:ب،ل الض  فالببل بغيلَّض ُبباللج ال بقب 1ت الَّ
ددد  بورامدددة الردددل وب،بففدددلباشخبددد لب ددد بضددد  ببالقدددل  بمددد بمواضدددعبخمعدددةبفدددلبولر بالضَّ

،بثدوبأ د رب     51الحجدلب:ب ژحئ  مئ  ىئ  يئ  ژ إبلا  وب ا  بالعاوبج  بيول بغي لمب:ب
قببب52الحجددددلب:ب ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ژ الضددددم لبمجمو دددد .بفقدددد  ب:ب

ب:ببومثاهدد ب بوجدد َّ قبفجدد  ب    24الدديال   ب:ب ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ژ يولدد ب ددزَّ
بب لصفةبمجمو ةبقب

دفةب،بالُمردلم   برفدعب د   بوالجمدعبتالصب ويربرفعب يابالغَّند  لببد  بالمفدلربتالموصدو ب،بالضَّ
بابدد بأبددلبُّ لددعبإلددمبغقددر لبمضدد  بمحدديو بفقدد  ب:بوب دد  بإبددلا  وب،بضدد  بتيو  بمرددلا

بقببب 2تالمض  بوبحي بثوبإبلا  وب،بض  بتأصح ع بو  
بماِولبت  د  بفدلب دي باآل د  ب711رم بألجأبم بِ  ل بالغا فلباب ال  د بإلمبالقو ببدأ بالضَّ

ب ددوبالددي بضدد ئ بجمددعب   ادد ب رددو بأال ب جددوزبيددربضدد ف .ببجمددعبولدد سببمفددلرب،بفقدد  ب:بوبإ اب
ْول)ببب عبم بف رو بالا ز ب، ب،بزال ْوو) بقببب 3تف فهوبوبوصال

بالموصو بإ بر  بمصرلا.بُ يغبلبمياد  برمد بُ يغبدلبلفِد ب،بفغجمدعبوالبح جةبلقوب  بيلكب  َّ
بالصفةببا  .ب امبالميامبق

 وضع )طفال ( موضع )أطفاال (
ب: بوج ا ببب 5الحد ب:ب ژہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ژ بي  با ب زَّ

ولد ب،بفأفلربُّفا.بولوب ق ب:بأُّفد ال.برمد بولربفدلبيب 67ي فل:ب ژڀ  ڀ ٺ ژ وي  ب:ب

                                                 

بقب1/57 بميجوبمق   سبالانةب:ب1ت
 ددد بغحق دد ب:بالددررغولبحدد غوب437 بم ددر بإ ددلاعبالقددل  ب:بأبددوبمحمددربمرددلببدد بأبددلبُّ لددعبالق عددلبت ب2ت

بقب416/ص1 دب:بج1405،بب2ص ل بالض م ب،بمسععةباللع لةب،بب لو ب،بُّ
بقب4/2626 بلع  باليلعب:ب3ت
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:ب بوجدددددد َّ الاددددددولب:بژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀ ڀژ  ددددددزَّ
بقب59

باآل غ  ب؟ق ب:بم بوج باشفلاربفلبغال    بوالعُّسا ب ا بأ ب ق  ال
ب اددمبالقا دد بوالرث ددلب،ببطفىىال  والجددواعب ددوب:بإاَّمدد بأفددلرب باعددوب اَّدد باعددوبجدداسب ددر ُّ ومياددووبأ ا

ددد جببيددد  بقوالمغيدددررببالجددداسببميادددمبالجمدددعب،بفهدددوب ددد م بلاواحدددر بميادددمبفدددلبطفىىىال   و:بالزَّجا
بألاربتاخلجرو بقبي  بابد بمالاِدولب:بوبفإاَّد بفلب ل ربقب 1تالجم  ةبوبيرلب ا  بور بأُّف ال.ب،
بقب 2تا ُّف  بوبجم عبغحغ ب رخ بالي بالجاسبب لُّبف 
بغار دل بمدعبالجمدعببد بمدلارا.ببأ بُ ُّاد بجداسباعدوبرد  بإيابالمفدلربأ َّببأعد ل عباليدلعبم فإ ب
ى    ائ  ائ ەئ ژ والددداوبرمددد بفدددلبيولددد بغيددد لمب:بببددد  ل بوغيل فددد ب-بطفىىىال  بفدددلبرمددد ب-

فدلببالطفىل (،ببطفىال  والي بحعَّ بإُّا بالمفلربتب،بب 31الاول:بژ  ەئ وئ وئ ۇئ
،بب 3ت خدلجرو ب–اآل غ  بالع بقغ  مبيرلبمد ب در ب ادمبإلارلبالجمدعب،بو دوبيولد ب:بتاخدلجروب

ببب،بف عغنالببه ب  بيول ب:بتأُّف ال. بقفبقول بتالي   ببوأم بيول ب:بتأوبالُّف  
عَّد  اَّةبمياو ةبفقد  ب:بوبوحال بأاَّد بويلدكبأ ضد .ب،ب خدلب دل  بب اد بالواحدربلفدِبويرلباب بجالب  

يدددا )ببلايبددد ر ببإ ضدددي  )ببموضدددعُب بلفدددِبمددد بب لموضدددعبأ دددب الببلقاَّغددد بالواحدددربلفدددِبفرددد  بلهدددوب،بوا 
بقب 4تالواحربوبم بأيو بح  )ببر ب امبالجم  ةبالجم  ةمب  َّب

اَّدددةبإفدددلار ب اددد بمدددعبردددو بالميادددمب دددغوببددديرلبجمدددعبالغرعددد لبتأُّفددد ال. ب،باش ددد للبإلدددمبأالاَّددد ب و  
دد ب بمدد بواحددر)ببردد اببشلارل ببأوبالجدداسبشلارلعددبح ا ب خددلجبردد بواحددربمدداروبُّفددا.بقبفدد لميامبإمَّ

بقببب 5تأفلار 

                                                 

بقب3/412مي البالقل  بوا  لاب بلازج جب:ب ب1ت
بقب1/306 بلع  باليلعب:ب2ت
بقب3/224زاربالمع لب:ب بااِلب3ت
 د بوزاللب392 بالمحغععبفلبغب   بوجو ب وايبالقلا ا بواش ض  ب اه ب:بأبوبالفغ ب ثم  بب بجالبت 4ت

بقب202/ص1وب:بج1999- د1420ا وي  ب،بالمجاسبا  امبلا سو باشعام ةب،ب
بقب7/2٨3إل  رباليق بالعا وب:ب بااِلب5ت
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:ب دد باعددوببو ددي بيضدد ةب ددنا بأ دد بالانددةبيددر م .بوحددر ث .ب،بو ددلبغقددووب اددمبالعددسا بالغدد لل
ببب؟بقب 1تالجاسبالمحامببأ بالجاع ةبأ وُّبم بجمعبالغرع لبالمحامببه 

اَّدةبإفدلاربالافدِب اَّةبالافِ ةبالغلب اجأبإل هد بأ د بالاندةب ادربيردلب   بالي  ويرلباب بجل لبالُّبل ا
ب 2تمصرلا.ب عدغو بف د بالواحدربوالمثادمبوالجمدعبطفال (فلبموضعبالجمعب،بو لبرو بالرامةبت

بقبب
ب امبيلدكبأاَّد بوالب  بالُّبف باعوبجاسبول سببمصرلب،ب ر ُّ خفمب روباغج  ب يابالقو ب،ب  َّ

ب فل بب ا بوب  بالواحرببغ  بالغأا ءبتُّفاة ب،بوأاَّ بالبفي بل بأصا.بق
وا غل بالُمبلبرب امبحم بالمفلرب امبميامبالجمدعبفدلبالرداوبإيابلدوب رد بمصدرلا.بإالبفدلب

فدلباآل دةببأاَّهد ببطفىال  رل  ب صل بالمفلربإلدمبالجمدعب،بوفعَّدلبضلوللبال يلبوا غلُّبوجورب
بقببب 3تُأخلج بمخلجبالغَّم  زب،بوالغَّم  زب أغلبمفلرا.بارللبرم باقو ب:بز ربأحعُ بالا سبثوب .ب

و دديابغراُّدد ببادد  ب اددمبمددي عبعدد بو  بفددلب ددي بالمعددألةب،بوالصددواعبجددواز بفددلبالردداوبرمدد ب
 ب خ لفدد بفددلبردداوباليددلعبفضددا.ب دد بالقددل  بالمج ددرب،بويددربأ ددل بإل دد بأو بالبحددءبلرثددللبمدد

بيردلباليدلعبُعدا ب:بوومد بفد لسبابد بويد  بقب 4تجيا باب بجالبم بب عباالغعد  بفدلبالاندة
ۆئ ۆئ ژ :بثاد س ببجد با ب،بيد  بو دروٌّببضد  بلاجم  دةبرقدولهوبالجم عب،بوالملاربالواحر

 بقب 5توب 67ي فل:ب ژڀ  ڀ ٺ ژ :بوي  ب،ب 6٨الحجل:ب ژ
با يددلعبفددلب أ ب رددو بحدد ال.بمدد بالضددم لبفددلبتاخددلجرو بالبغم  ددزا.بلدد ب،بأ ب:ببطفىىال  رمدد بأ َّ

بقب 6ت خلجروبا بغي لمبح  برواروبأُّف ال.ب
                                                 

بقب٨/31٨،بوالبحلبالمح ُّب:بب1/35٨ااِلبفلبالخا بالق ئوبفلب ي بالمعألةبغفع لبالر   ب:ب ب1ت
بقب1٨/569ااِلبج معبالب   ب:ب ب2ت
بقب174-ب2/171ااِلبالمقغضعب:ب ب3ت
بقب2/267ااِلبالمحغععب:ب ب4ت
بقب161الص حبلب:ب ب5ت
 ددد ب616لبإ ددلاعبالقددل  ب:بأبددوبالبقدد  ب بددربا ببدد بالحعدد  ببدد ب بددربا باليربددل بت  بااِددلبالغب دد  بفدد6ت

،بوالاب عبفلب اووبالرغد عب:بب933/ص2غحق  ب:ب البمحمربالبج و ب،ب  عمبالب بلبالحابلبو لر  ب:بج
 دد بغحق د ب:ب د ر بأحمدرب بدرب775أبوبحفصبعلاجبالر  ب ملبب ب ادلببد ب د ر بالحابادلبالرم دقلبت ب

ببب21/ص14وب:بج199٨- دبب1419،بب1جوربو البمحمربميو ب،برالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،بُّالموب
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 وضع )سامرا ( موضع )ُسم ارا  أو ُسم را  أو سامري (
،باخغادد بفددلبملجددعب  67المسماددو ب:ب ژں  ں  ڻ ڻ ژ يدد  با ب ددزبوجدد ب:ب

ببالضددم لبفددلبتبدد  بأ ددو بال ددغه ل  وبب العددغرب لببدد  ب،بأوبلاقددل  بالرددل وب،بأوبلاعددغم    و  ددلال لاحال
ب جغميدو بورد اواب،بف د بوبد لُّي بالقدل  ببديرلبغالعملو :ببأ ب،ببع ملا.ببالب  بغغيا بأوإل  ب،ب
بلعدو بوعدعاببو ديلا.ببعدحلا.ببعالدمالل  وبغعدم ةبالقدل  ب  مةبور ا قبب عملو بب لا  بالب  بحو 
بقببب 1ت وعاوب ا  با بصامتبا 

بقببب 2توالعَّ م لب:باعوبلجم  ةبالمغحرث  بفلبالا  بخ صة
بقببببببببببب 3تو وبأ ض .ب:بمجاسبالعاما لبب
بوالدلا بوالمد وبوالعَّملبأ ض .بالا د بالمِادوبوماد بالعُّدْمللب،بيد  بابد بفد لسب:بوبالعد  ب

بوأصددا با لددوا ب،ب مددبالعُّددمللبيلددكبمدد بالاددو ب،بفددلبالب دد  بخددا ب اددمب ددر ُّببواحددربأصدد 
بعدم  بيلدكبومد بالا د ب،بعوار:بوالعَّملببالقملب،:بف لقملببوالقالماللب،بالعَّماللب غ كبال:بيولهوب

بقب 4تالعُّمللبو
وعدد ملا.ببمياددمبُعددما لا.بأوبُعددمالا.بوضددعبالمفددلربموضددعبالجمددعب،ب الاَّدد باعددوبجمددعبرمدد بب

بت  دد بِلفددب اددمبحددلو بجدد   ب ددد ب:بوبويددر370غددل ب،بيدد  با ز ددل ُّ ب دد بجمددع ببو ددلبف   
ُلب،بف لج م ببوالب ي لبوالعَّ م لبالج م  ُببفماه باليلعب، بواشاد ءب،بالديرولبف ه باشب :بوالح ض 
ددلببلدد اب،ب عدملو بالحددلبجم  ددة:بوالعَّد م لب :بوالبدد ي لببالمدد  ب،ب اددمبالادزو بالحددلاب:بوالح ض 

بقببب 5تواشا ءوبالفحو بف ه بالبقل

                                                 

ببقب3/196 بااِلبالر   ب:ب1ت
بقب٨/491 بااِلبالمحروبوالمح ُّبا  ِوب:ب2ت
 د بغحق  ب:بمحمرب و بمل دعب370 بااِلبغهي عبالانةب:بأبوبماصولبمحمربب بأحمربا ز ل بت ب3ت

بقب291/ص12وب:بج2001- د1421،بب1لبلب،بب لو ب،بُّ،برالبإح   بالغلاءبالي
بقب1/570 بميجوبمق   سبالانةب:ب4ت
بقب12/291 بغهي عبالانةب:ب5ت
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ا.بوميادد  بفددلباآل ددةب،بفقدد لواب:بأفددلربعدد ملا.بوألاربُعددما لا.بواخغادد بفددلبعددبعبإفددلاربعدد ملبب
ف ردو بالميادمبوغهجدلو ببالا د ب،بموضعبالعَّ ملب الاَّ بُوضعبموضعبِل بالزم  ب،بفوضع

بقبب 1تليلكب،بو يابم بي عبإل  باب بجل لبالُّبل اببل ا.ب،بفأفلر
بالعَّدملبو اد بأعدأ بلدوبألاربا بغيد لمبالا د بلقد  ب:بمعدغربل  ببد بلد ا.ب غهجدلو ب،بوميادووبأ َّ

ددد مُلب بب غحدددراثو بالجم  دددةُب:بالب ردددو بإالبلددد ا.ب،بيددد  با ز دددل ب:بوبالعَّ دددمالُلبقبلددد ا. بِددد اب:بوالعَّ
بقبفابف ئرلبم بيرلبالا  ب،ب الاَّ بع  ب بيولا ب:ب ار بصرا بفلبلأعلبقب 2تالقملو

أصدا ب،بيد  بب  غبد لببوالرث دلبالقا د ب  دم بفهدوبحد ال.ببويدعبمصرلبتع ملا. :بوي  بب
:بوبوال والي يبددةبب:بالي ف ددةبومادد بادد رلب،بف  دد بوز ب اددمبالمصددرلبمجددل بأال َّبب خفددمباآللوعددلُّ

بببقب 3تو
بع ملا.بماصوعببددت هجلو  بو ادمبادز بالخد ف ب،بوالغقدر لبب وي عب خلو بإلمبأال َّ

بملا.بعدد ب رددو بأ ب جددوزبأادد ب:بوغهجددلو بفددلبالعَّددملبقبيدد  بالُّدد  لبابدد ب   ددولب:بوبو اددر 
بالخدد ف ب،باددز ب اددمباصددب بو رددو بلدد ا.ببلاحددر ءب جغميددو بح ددءبالعَّددملبمجاددسبمادد بمدلارا.ب
بب 29الياربدو ب:بژ  ٴۇ  ۋ ۋ ۅژ غيد لمب:ببيد  برمد بعد ملروب،بفدلبأ 
بقببب 4تو

اادلب م د بإلددمبأ ب ردو بتعد ملا. بلفِدد .بمفدلرأ.بوضدعبموضددعبالجمدعبو در ب ا دد بيدلا لب بُأبددلابوا 
بابد بويدلا لبعد ملب،بجمدعبتُعدمَّلا. :بمح صد ب،بوابد ب بد سببواب بالي ل ةب،بوأبوبريعب،بب 

بقب 5تتُعمَّ لا. :بو  صوببلج  ب،بوأبوبمعيور،
ب
ب
ب

                                                 

بقب19/53 بااِلبج معبالب   ب:ب1ت
بقب12/291 بغهي عبالانةب:ب2ت
بقب9/250 بلو بالمي الب:ب3ت
بقب1٨/٨6 بالغحل لبوالغاو لب:ب4ت
ببقب3/196،بوالر   ب:بب2/96 بااِلبالمحغععب:ب5ت
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 وضع )إمام( موضع )أئمة(
ب:بب 1تولربلفِباشم وبفلبالقل  باليِ وب امبخمعةبوجو ب ل

ب،بأ ب:بي رلبقبب74الفلي  ب:بب ژھ  ے   ے ژالق ئربويلكبفلبيول بغي لمب:بب-1
ژ  ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀژ رغدددد عبأ مدددد  بباددددلب روب،بويلددددكبفددددلبيولدددد بغيدددد لمب:بب-2

 71اشعلا ب:
ب،بويلدددكبفدددلبيولددد بغيددد لمب:بب-3  ددددسب:ب ژې ى ى ائ ائ     ەئ ژ الادددو بالمحفدددِو

ببب.12
ب.  17 ورب:بژ  ڻ ڻ ڻ           ۀ ۀ ہژ الغولالب،بويلكبفلبيول بغي لمب:بب-4
 . 79الحجلب:ب ژڍ ڌ ڌ ژ الُّل  بالواض ب،بويلكبفلبيول بغي لمب:بب-5

،بمد بب74الفليد  ب:بب ژھ  ے   ے ژإ باخغ  لبلفِةبتإمد و بفدلبيولد بغيد لمب:ب
جد  بلن  دةب ،ب  73ا اب   ب:ب ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ رو بلفِبتأئمة برم بي  ب:ب

بمقصورلب،بفم ب لب ي بالن  ةب؟بق
بلارب: ا باقو ب:بإ بلفِبإم وب رو بمقصورا.بلياغ ب الاَّ ب يُّلبميا   برا م بم

ا و ب:بأ ب رو بلفِبإم وبمفلرا.ب،بوضعبموضعبأئمةب،بوالميامب:بواجياا بأئمةبلمد ببيدرا ب
ب:بواشمدد و بفاادد .ببفددا بأواب:بالق ئدد ببيددو بمدد بمصددرلبمدد بالمغقدد  بقبيدد  بابدد بجل ددلبالُّبددل ا

بجيد بأئمدةب،باشمد وبجمدعبومد قبصد  م .ببردياب دووبوصد وبي  مد .ببفدا بيد و:ب قد  ببرم بإم م .،
بق 2تاعم .وبم واش

فإ بي  ب:بل والبلوب ق ب:بأئمةبإيا.ب؟قبياا بلل   ةبالف صاةب،بوالمح يالبالصوغ ةب،بفهمد بلدوب دزاالب
بالمقصددوربأ ب رددو بردد بواحددربمدداهوب مددل    بموافقددة.بلددلسوسباآل بقبأوبلقصددربالغوز ددعب  َّ

بإيبيددد  ب:بوب 3تإم مددد .برمددد ب قدددو بابددد ب   دددول بفددد رغفمب،بئمدددةأ:ببألاربقبومددد بيباددد بالزمخ دددل ا

                                                 

ه ب،بغحق دد ب:بحددد غوب150 بااِددلبالوجدددو بوالاِدد ئلبفدددلبالقددل  بالردددل وب:بمق غدد ببددد بعددا م  بالباخدددلبت 1ت
بقب47-46وب:بص2006-ه1427،بب1ص ل بالض م ب،بملرزبجميةبالم جرب،بربلب،بُّ

بقب19/320 بج معبالب   ب:ب2ت
بقب19/٨3 بااِلبالغحل لبوالغاو لب:ب3ت
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ب67يد فل:ب ژڀ  ڀ ٺ ژ  :بغيد لمبرقولد بالادبسب،بوليدروبالجاسب امبلراللغ بب لواحر
ب،بواغفددد  بالغح رادد بواحددرا.ببإم مدد .بباجياادد بأوبألارواقبققبإم مدد .ببمادد بواحددربردد باجيدد بألاروابأوب،

ددْقف . ب اددمبوجدد باشفددلاربفددلبيوبقبب 1تورامغادد  لدد بو  ددهربلهدديابيددلا لبابدد برث ددلبوأبددلب مددلوبتعال
ب:بلجيااد بأال ،  33الزخدل ب:ب ژی ی  ی   ی  جئ حئ مئ ىئ ژ بغيد لمب:
ربر بلب   ةبم بعقف .ببوالاح  بقب 2تفضَّ

واآلخدددلب:بأ ب ردددو بتإمددد و بجمدددعبغرعددد لبمفدددلر ب:ب واب،ببميادددمب:بُمغاب دددعب،بمثددد ب:بصددد حعب
ددح عب،بيدد  بابدد بم لددكب:بو دد بفددلبتف يدد   بو حفددِبوص  ْصددفال  -بوف  اددة بتف  دد بجمددعبأ ض. ب-وال

مددد وبوبو واببول ددد  ب،بولا )ببيددد ئوبوي ددد وب،ب:احددوب ف ردددو بالميادددمب:بواجيااددد بلامغقددد  بمددد ببقب 3توا 
الق صددر  بالمغب يدد  ب،بواجيدد بالمغقدد  بلادد بإم مدد .باددأغواببهددوب،بفهددوبمدد بالمقاددوعبرمدد بيدد  بأبددوب

بف رو بيربغواف بالمفلربوالجمعبفلباله ئةبوالبا ةبقب 4تإعح  بالثيابل
بد لمغق  ب الغددبيهوب،ب ردْ بلمدد ببيدر بإم مدد .ب،بوا بأ ادوبقبو ددر ب اددمبوالاغ جدةبواحددرلبفمد ب ددأغوب

بوبوال ْهغر  بالمغُقو ب،بب ب الهغالر  بمم بيلكبيو بالزَّجا جب:بوبواْجياا  بقبب 5تب  لمغالق   ال
و دديابالب غحقددد بلددوبجدددل ببرامددةبتأئمدددة بإيب صدد لبالميادددمب:بواجياادد بأئمدددةبلمدد ببيدددرا بمددد ب

ب ب،بو وباجياا بلامغق  بم بالق صر  بالمغبي  بقالمغق  قبو فو بالميامبا وب

                                                 

بقب3/302 بالر   ب:ب1ت
لبرغ عبالعبيةبفلبالقلا ا ب:بأبوببرلبأحمدرببد بموعدمببد باليبد سببد بمج  دربالبندرار بغحق د :ب باا2ِت

،بوالمحردوبوالمحد ُّبا  ِدوبب5٨5 ددب:بص1400،بب2الررغولب ويلبض  ب،برالبالمي ل ب،بالقد  للب،بُّ
بقب6/240:ب
 د بغحق  ب:ب ادلب672ت ب ب ل بالر ف ةبال  ف ةب:بأبوب بربا بمحمربب ب بربا بباب بم لكبا ارلعلب3ت

وب:ب2000- دددد1420،ب1محمدددربميدددو بو ددد ر بأحمدددرب بدددربالموجدددورب،برالبالرغدددعباليام دددةب،بب دددلو ب،بُّ
،بوااِلب ل بالغصل  ب امبالغوض  بأوبالغصل  ببمضمو بالغوض  بفلبالاحوب:بخ لرببد بب270/ص2ج

بب53٨/ص2وب:بج2000-ه1421،بب1 د ب،برالبالرغعباليام ةب،بب لو ب،ب905ُّ بربا با ز ل بت ب
 د ب،ب427 بااِلبالر  بوالب   ب  بغفع لبالقل  ب:بأبوبإعح  بأحمربب بمحمربب بإبلا  وبالثيابلبت 4ت

غحق دد ب:باشمدد وبأبددلبمحمددرببدد ب   ددولب،بملاجيددةبوغددري  ب:باِ ددلبالعدد  ر ب،برالبإح دد  بالغددلاءباليلبددلب،ب
بقب152/ص7وب:بج2002- د1422،بب1ب لو ب،بُّ

بقب4/7٨  بوا  لاب ب:ب بمي البالقلب5ت
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 وضع )الدُُّبر( موضع )اأَلدبار(
ُل ب الق ُب ب ل بر بوُرُبلُببالُقُب ب،باق  بوالرُّْبلُببلرُُّبلُبا يد  با بغيد لمببق 1تأالْرب ل ببوجميهم بوُمسخَّ
قبفدددأفلربالدددرُُّبلبولدددوب قددد با ربددد لب،بوالرددداوب ادددمبب45القمدددل:ب ژۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ژ :ب
،بب 111  ب مدلا ب:ب ژژ ڇ ڇ ڇ  ژ لجم  دةب،بولددوب جميد برمدد بفدلبيولدد ب:با

ب،بأ ب:بأواخلبالصاوا بقبب 40 ب:ب ژژ ژ ڑ  ڑ ک ژ وفلبيول ب:ب
ب اددمبالجمددعب،بيدد  بالفالددلَّا ب:بوبردد اب اَّددةبإفددلار بأاَّدد باعددوبجدداسبفهددوب ددر ُّ بأ بصددواعبجدد ئزب،بو  

بإادد :ببغالقُدو برمدد بو دوبوال درب،بالددلأسباهومدبوضددلبا بوا  د  ب،بالدلسوسبمدداهوبضدلْبا :ببغالقُدو 
بقببب 2توالرلا وبوبالرا ا لبغل ربوالرل وب،بالر ا لبلرث ل

باعدددوبالجددداسب جدددوزبأ ب ُّاددد بلفِددد بمفدددلرا.بومجمو ددد .ب،بلرددد بالب غصدددولبأ ب ردددو ب  ل دددربأال َّ
اشفددلاربوالجمددعببمياددمبواحددرب،بومدد بغيددرر بالصدد عبإالبلغاددو بالميدد البقبف لُمغالصددوالبفددلب ددياب

ب ادوعبالضدم لبلموضعبم بالقل  بأ ب جمعبلفِبالربلبمب  بالرداوب ادمبالجم  دةب،بو  ا
و دديابو ددياب،بومدد ب ددر بالقددل  ب ادد بإالبلن  ددةبب دديابغددولم:ببي دد بفرأادد باليدد ُّ بغالْرددلالبمادد ع

ب ل ر  بق
ب مد بالميد البالمغحققدةبفدلبإفدلارب دد ب606ت بوخ لبم بي د بفدلب ديابمد بعد ي بالفخدلبالدلاز ُّ

بالغَّول دةبفدلبأاَّهدوبإلدمبإ د للبإفدلار بژۆئ ۆئ  ژ :ببلرُّبلبوفلبجميه بفق  ب:بوبفقول رامةبا
بالغَّول دةبفدلبرد اوابفهدوبلازَّحد ب،بأحدرب ثبد ب،بوالبالجمدعب د بأحدرب غخا بفابواحرلب،برافس
ب،بردربل)ب بُ وجدربواحدربرد بأ ،بب 15ا افد  ب:ب ژۅ ۉ ۉ ژ :ببيولد بفدلبوأمد بواحدر)
بأ بالمالاهددلُّبببدد ببددأجميهوب،بغددول غهوب ادد كبالمالاهدلُّببفادد سبربددل ب،ب ددوللبوالب ثبدد بأ ب ابنددلببد 

بفدددلببلأعددد بواحدددربرددد بفجيددد بربدددل ب،بغول دددةب ددد بماهدددلٌّببأحدددربفرددد بربدددل ب،بمددداهوبواحدددرب دددولل
و اددد ببقب 3تتا ربددد ل و:بببقولددد بإالب دددغواببوالبغولدددو و بتفدددا:بببقولددد بالفيددد بجمدددعبثدددوبالخُّددد عب،

بو دياقبواحدرلببغدو بجهدةبالجد شبولديلكبواحدرلبااهزامدةبالجمعبااهزاوب قو باب ب   ولب:بوإ َّب

                                                 

بقب2/1317 بااِلبلع  باليلعب:ب1ت
بقب17/145،بوااِلبالج معب حر وبالقل  ب:بب3/110 بمي البالقل  ب:ب2ت
بقب29/322 بمف غ  بالن عب:ب3ت
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قبإيا.بلدوبُ وضددعبالمفددلربفدلب دديابالموضدعب جدد بالف صداةبفحعددعبرمدد ب 1تبددرلوب دووبويددعبالهالدْزو
بوأبدددددوبح ددددد  بوي دددددل وبإ بالدددددرُّبلبإاَّمددددد بأفدددددلرب اددددد بلموافقدددددةبلسوسببيدددد   دددددمليار ا بوالعَّ البالندددددو ا

بقبب 2تاآل   
بالرفد لبمهزومدو بالبمح لدةب،بو دوبفدلبوفلبإفلاربتالربل بز  رلب ب د للبلامدسما  ب،بمف ر د بأال َّ

ااهزامهوبع ولو بجم ي .بربل وب،بالب ثب بماهوبأحرب،بو يابالب غحقد بلدوبيد  بتا ربد ل ب  ب
بميا  بح ائيبأا بلبم بثب ببيضهوب،بوا بأ اوبق

 وضع )ن ر( موضع )أن ار(
،بفجمدعبتجاد   بوأفدلربتاهدل ب  54ل:بالقمد ژڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ژ يد  با ب دزبوجد ب:ب
بوفلبتاالهالل بيلا ا ب:

-بأوله ب:بو لبيلا لبحفصب  ب  صدوبتواالهالدل بو دلبا فصد ب،بيد  بابد برل درب:بوبوالاَّهالدل
بقببب 4تقبوالملارب:بفلبأاه لب 3تالي ل ةبوبالفص حةبالاانةب-اله  ببفغ 

مم ثاةبلم بولربفدلبالقدل  برث دلا.بور  بالق  سب قغضلبأ ب قو ب:بتأاه ل بلقول ب:بتجاَّ   ب،ب
 ب51،بإيبجد  بلفدِبا اهد لبفدلبت  25البقدللب:ب ژ  پ  پ ڀ ڀ ڀژمد بيولد ب:ب

 ب  ددةب،بفدلبحدد  بجدد  بلفددِب33موضدي .بمدد بالرغدد عبالردل وب،بايغددل بف هدد ببافددِبالجاد  بفددلبت
پ     پ پ   ژ تاهددل بمفددلرا.بفددلبموضددي  بي ددلب دديابالموضددعب مدد بيولدد بعددبح ا ب:ب

 . 33:ببالره  ژېئ ىئ ىئ ژ ويول ب:ب،  ب249ب:بالبقلل ژپ      
بالقددل  فمد بالياَّددةبالغدلبايغضدد بإفدلار بفددلب دديابالموضدعب؟بفددلبحد  ب بالجاادد  بجمددعبح ثمد بأال َّ

بقباآل ةب ي بفلبإالَّببا اه لبجمع

                                                 

بقب27/213 بالغحل لبوالغاو لب:ب1ت
البنددو بت بب بااِددلبميدد لوبالغاز دد بفددلبغفعدد لبالقددل  بتغفعدد لبالبنددو  ب:بأبددوبمحمددربالحعدد  ببدد بمعدديور2ت

هب:ب1420،بب1 ددددددد بغحق دددددد ب:ب بددددددربالددددددلزا بالمهددددددر ب،برالبإح دددددد  بالغددددددلاءباليلبددددددلب،بب ددددددلو ب،ب510ُّ
،بوبحددلباليادددووبتغفعددد لبالعددمليار  ب:بأبدددوبالا دددءباصددلببددد بمحمدددرببدد بأحمدددربالعدددمليار ب،بب327/ص4ج

بقب10/47،بوالبحلبالمح ُّب:بب376/ص3غحق  ب:بالررغولبمحموربمُّلجلب،برالبالفرلب،بب لو ب:بج
بقب2/٨07 بجمهللبالانةب:ب3ت
بقب4/330،بومي لوبالغاز  ب:بب3/111 بااِلبمي البالقل  بلافلا ب:ب4ت
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بلفِبتاالهالل بجمعبأمل  بالب غحقق  بلوبُجل ببافِبأاه لب،بو م ب: بف لجواعب ا  ب:بأال َّ
ب ادددمبالجمدددعبمب الاَّددد باعدددوبجددداسا و ب:بأالب بتاالهالدددل ب دددر ُّ َّ 

،بوالمدددلاربأاهددد لبالجاَّدددةبو دددلب:بب 1ت
   ژ  ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ  ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻژ

 15:ببمحمر
بالملاربم بلفِبتاهدل بالجمدعبيولد بعدبح ا ب:ب ب امبأال َّ  ژڭ  ڭ ۇ ۇ ۆژ و ر ُّ

،بفد يغل بلفدِبجاَّد  ب  41:ببالملعدا  ژۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ژ ،بويولد ب:ب 45الحجدل:ب
ا ببي و ب،بوالقل  ب فعبلببيض ببيض .بق بِو

بالقددل  ب رددسبمدد بولربفددلبعددوللبالقمددلببمدد بولربفددلبعددوللبالل ددرب،ب ب اددمبيلددكبأ ضدد .بأال َّ و ددر ُّ
ٻ ٻ ژ وال ددل بب ل َّددل بُ يددل ب،بفددأفلربالجاَّدد  بوجمددعبا اهدد لبفددلبيولدد ب ددزبوجدد ب:ب

،بوالجاَّةب ا باعوبجداسب،بأ ب:بالجاَّد  ب  35الل رب:بژ  ٻ ٻ پپ پ پ  ڀ ڀ
با اه لبمب الاَّ باعوبجاسبأ ض .بقببَنَ ر،بف لملاربايا.بم ب

بت  بلحمدة)ببفدلبفراد بفااد .ببوأغ اد :ب قولدو ب دد بأاَّد بعدمعباليدلعب1٨9واق بالفاللَّا ب  بالر ع ئلا
ربواب يل)ب، بببقب 2توالرث لبوميا  بفوحا

ب بإلمبأال َّ بالقدل  بجمدع فلب  دةبالقمدلَنَ ر وي عباللاز ُّ بإ د للبالجاَّد  بمفدلربلفِد .بوميادمبوأ َّ
يولد ببفدلبَنَ ىر،بوجمدعببَنَ ىرفدلبجاَّد  ب ادرببالميامب  َّببمبَنَ ربوأفلربوغاو ه ب،بعيغه بإلم
باهددلبإالاببالجاَّددةبفددلبلدد سبأاَّدد بُ غددو وبلددئا،   25البقددللب:بژ  پ  پ ڀ ڀ ڀژ:ب

بقب 3تولاغيِ بَنَ ربفلبوالغَّار لقبواحرب
بعددوللبب 4توا مددلباآلخددلبالددي ب جادد بجددل بباهددلب،بأادد ب وافدد بلسوسباآل  ،بفأادد بغددل بأال َّ

القمددلبيا بف صدداةبغاغهددلببددلا بيباهدد بمغحلردد  ب،بفدداب صددا ب ادد بيددو ب:بوأاهدد لب،بفددلبحدد  ب
بببالمُّابال  بفلبرامةبواحرلبو م بغواف بالفواص ب،بوالراللةب امبالجمعبقبَنَ ر حق ب

                                                 

بقب1٨/2٨6،بوالاب عبفلب اووبالرغ عب:بب29/331 بااِلبمف غ  بالن عب:ب1ت
بقب3/111 بمي البالقل  ب:ب2ت
بقب29/332 بااِلبمف غ  بالن عب:ب3ت
بقب4/330لوبالغاز  ب:ب،بومي ب3/376 بااِلببحلبالياووب:ب4ت
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ڤ ڤ    ڤ ڤ ژ ب،بي  بالفاللَّا ب:بوبو قد  ب:ب 1تالعبيةبوالضا   بم بالاَّه لبرَن َ وم بمي الب

ب:بالعَّديالةبالاَّهدلبقبو دوب وافد بالاندةب،بيد  بابد برل درب:بوبوأصد ب 2توعيةبوبض   بفلبژڦ 
بالجاَّ  بِل بمرد  ب،بوب 3توالُفعحةو بميادمبالاَّهد لبِدل ببَنَ ىربقبومم ب قو ب يابالقو بأال َّ
قبرمدد ب وافدد بالمياددمبالمُّاددوعب  بالمددلاربيرددلبب 4تادد بيرددلبمقدد وبالمغقدد  بوزمدد اهوزمدد  ،بفرأ

دد   ب،بيدد  بأبددوبح دد  با ارلعددلب:بوب ز بوالضب اددز بوالددلب مقدد وبالمغقدد  بوأاهددوبفددلبعدديةبفددلبالمال
والمالا ز وبا ْلزا بفلب:بوعيالةبَنَ رو

بالميد البقبوي  بالدررغولبف ضد بالعد ملائلب:بوبو دي ب 5ت
باليدد شبمدد بعدديةبوفددلبج ل ددةب،برث ددللبوأاهدد ل)ببجاَّدد  بفددلبالمغقدد  بفددإ َّببمُّاوبددة،بُمددلارل ببراهدد 

ز  بوالبل دد  بب اددر وبلدد سب ددغي ُببواددول)ببضدد   بوفددلبالعَّدديةب،ب قغضددلبمدد بو مددووبوالعَّددر بوالددلب
بقبو وبم بالغَّوععبفلبالميامب،ب الاَّ بالبيل اةبغصل بالافِبإلمبميامبرو ب خلب 6تِامة بو

اَّد  بقبلراد ببفدلبيباد بلاجمدعبما عدعب،بمث بُأْعربوأالعالربقبوالجمدعبَنَ رجمعبب 7تويلئبتُاْهل  جال
بتاالهالددل بلددوبغلرَّددعبفددلب ددي باآل ددةب جدد ب مخدد ل بلفواصدد بالعددوللبقبوُ فهالددوبمدد ب ددي بالقددلا لبأال َّ

بالف صاةبفحععبق
ب
ب
ب
ب

                                                 

بقب4/441 بااِلبالر   ب:ب1ت
بقب3/111 بمي البالقل  بلافلا ب:ب2ت
بقب2/٨07 بجمهللبالانةب:ب3ت
بقب29/332 بااِلبمف غ  بالن عب:ب4ت
بقب10/49 بالبحلبالمح ُّب:ب5ت
ددد  ب،ب6ُّت ،بب4 بلمعددد  بب  ا دددةبفدددلباصدددوصبمددد بالغاز ددد ب،بف ضددد بصددد ل بالعددد ملائلب،برالب مددد لب،ب مَّ

بقب171وب:بص2007-ه142٨
،بوفغ بالقدر لبالجد معببد  بفادلباللوا دةبوالرلا دةبب10/49،بوالبحلبالمح ُّب:بب4/441 بااِلبالر   ب:ب7ت

بقب156/ص5م ب اوبالغفع لب:بمحمربب ب البب بمحمربال ور الب،برالبالفرلب،بب لو ب:بج
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بالمفددلربب 1تويددلئبتُاهُددل  ب،بأوباالْهددلببُأُعددر:باحددوببَنَ ىىرو ددلبغحغمدد بوجو دد .ببادد  ب اددمبأال َّ ددر) وأالعال
،بُعددُق :باحددوب ولالْ دد ب،بأوباالهدد لبمثدد بعالددح عبوُعددُحعب،بوفددلب دديابالخ ددلبيدد  ببوُلُ دد بوعالددْق )

قبيدد  بأبددوبح دد  بب 2تالمياددمبوبفددلبيادد بالافددِبفددلبعدد ئعب:بوبو ددياب ددد 541ت بابدد ب ُّ ددةب
بق 3تا ارلعلب:بوو وببي ربو

 دةبراهد بمقصدورلبقبويدلا لبالبد ي  ب امبيدلا لبالجمهدولبلفدِبمفدلرب،ببميد  بمغاوببَنَ رفرامةب
ب لا غبد ل  بالدي  ب والقدلا لبا ولدمبأولدم،  االهاللبجمعببص عبمخغافةب،بآلح ربمغاو ة امبأال َّ

يرلا  مدد بفضددا.ب دد بالميدد البالمغاو ددةبف هدد بقبغا هدد بيددلا لبمدد بيددلأبتُاهُددل بجميدد بلموافقغهدد ب
عال ل ،بُادُيلبجمدعبادي لب،ببو دوبالمعدم لبالرام  بالغلبغم ثاه بفلبالعوللبو لب:بُرُعلبجمعبر 

بُعُيلبجمعبعي لب،بوا بأ اوبق
 وضع )القصر( موضع )القصور(

،بأ ب:بجهدداوبغلمددلبب ددللب  32:ببالملعددا  ژک گ گ    گژ يدد  با بغيدد لمب:ب
بالواحرلبر لقصلبقب

لب:بم بغُّ  لبم بالا لب،بو لب الاد لببلهدعب درفيه بالحُّدعبري  بم بالم غياةبالقُّيةوال اللال
لب 4تالهوا بفل لاللب،بيد  بالقلُّبدلب:بوبال َّدلال للببواحرغد :ببقبو لبأ ضد .بجمدع بمفلر د ب:ب الدلال  الدلال
بقب 5ت اللاللبوبواحرغ :ببوال َّلالقب

اعدوبب-و وبالم دب –،بف لموجبب42:بب ور ژں ڻ ژ و ي باآل ةب رسبيول بغي لمب:ب
اآل دةبالُم دبَّ بجمدعببجاسبمبمفلر بموجةب،بوالم ب بب بجمعبغرع لبو دوبالجبد  بقبوفدلب دي 

لب،بوالُم بَّ بب باعوبجاسبو وبالقصلبق بغرع لبو وب اللال
                                                 

غح  بفضا بالب لبفدلبالقدلا ا با لبيدةب ب2/300 بااِلبالمحغععب:ب1ت  دلب:ب ده عبالدر  بأحمدرب،بوا 
وب:ب2006ب- ددددب1427،بب3بددد بمحمدددربالدددرم  ُّلبغحق ددد ب:بأادددسبمهدددللب،برالبالرغدددعباليام دددةب،بلباددد  ب،بُّ

ب10/49،بوالبحدلبالمحد ُّب:بب17/150،بوالجد معب حرد وبالقدل  ب:بب9/174،بوالر  بوالب د  ب:بب525ص
بقببب5/156،بوفغ بالقر لب:ب

بقب5/203 بالمحللبالوج زب:ب2ت
بقب10/49المح ُّب:بب بالبحل3ت
بقب29/437 بااِلبالغحل لبوالغاو لب:ب4ت
بقب19/163 بالج معب حر وبالقل  ب:ب5ت
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ب:ب 1توالقالْصلبل بميا   
با و ب:بالقالْصلبواحربالقصولب،بوميا  بالبا  باليِ وب،بوالغ ب  بب بليِم بقب

بواآلخلب:بالقالْصلبجمعبالقْصللب،بمث بغالْملبوغالْمللب،بوالمقصوربب بالنا ِبم بال جلبق
بفددلبغ ددب  بالقصددلب اددمبا و بمفددلربُ ددب ببدد بجمددعب،بأ ب:بردد ب ددلللبرقصددلب،بو دديابفافددِ
بحجم بقبب ِو

و ادددمبالثددد الب دددوبجمدددع بُ دددبب ببددد بجمدددع ب،بف حصددد بالغوافددد ببددد  بتب دددلل بوتر لقصدددل ب  ب
تب ددلل بجمددعبلفِدد .بومياددمبقبوتبر لقصددل بجمددعبمدد بُّل دد باعددوبالجدداسبقبوالمياددمب:بإ ب

ب لللبرقصللبو لبال جلباليِ وب،بوا بأ اوبقبجهاوبغلملبب للبر لقصلبر ب
اَّددةبوضددعبالقالصددلبموضددعبالقصددولب؟بيدد  بأ دد بالياددوب:با و بأ ددوُّبوأرثددلبمب فددإ بي دد ب:بمدد ب  

باعدوبالجداسب درخ بف د برد بأفددلار ب،بوالجمدعبال ،بويدربردد  بب 2تالمفدلرا بإالبغحغد ب درخ ب  َّ
:ببالبقدددلل ژڻ ۀ  ۀ ڻ     ڻ ڻ ژ ابددد ب بددد سبلضدددلبا ب اهمددد ب قدددلأبيولددد ب:ب

قبو ا دد بف لقصددلبأرثددلبمدد بب 3ت،ب قددلأ ب:بورغ بدد ب،بو قددو ب:بالرغدد عبأرثددلبمدد بالُرغُددعب 2٨5
ب:بوب بيلددكبوفيدد القصددولب،بفضددا.ب دد بأاَّدد ب وافدد بفواصدد باآل دد  ب،بيدد  بابدد بجل ددلبالُّبددل ا

بز اددبوباعدد اه بردديلكب،بيلددكبغفيدد باليددلعب  َّببالردداوب،بومقدد ُّعباآل دد  بلسوسببدد  بغوف قدد .ب
بقب 4تالقل  بو

ددل  و ددلب:بأ ادد  باشبدد بأوبأ ادد  بالاخدد ب،بو ددوبمثدد ب:ب ددجلبو ددجلل،بب 5تويددربيددلئبتر لقالصال
بفهوباعوبجاسبأ ض .بقب  باعوبالجاسب فل بب ا بوب  بمفلر ببغ  بالغأا ءبقب

 
 

                                                 

،بومي البالقل  بوا  لاب ب:بب2/563،بومي البالقل  بليخفشب:بب24/137 بااِلبج معبالب   ب:ب1ت
بق5/26٨
بقب1/35٨ بااِلبالر   ب:ب2ت
بقب1/35٨،بوالر   ب:بب5/14٨ بااِلبج معبالب   ب:ب3ت
بقب24/139 بااِلبج معبالب   ب:ب4ت
 باقاه باب بجالبم بلوا ةباب بح غوبم بيلا لباب ب ب سبلضلبا ب اهم ب،بااِلبالمحغععب:ب5ت
بقب2/346
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 الخاتمة 
عبوالي ببيربمي  اةباآل   بالقل ا ةبالبا نةبالغلبضماه برغ عبا بغي لمبالمازا ببانةباليلب

 وبالم را بالغُّب قلبلغاكبالانةبلميلفةباليا بالغلبأر بإلمبوضعبالمفلربموضعبالجمعب
ب:بااغه  ببيو با بوغوف ق بإلمبجماةبم بالاغ ئ بر  بأ مه 

 غق  ربع بو  بوالمبلربم ببير بالمفلربالموضو بموضعبالجمعبب لضلوللبال يل ةب
 ف بو امبلأعه بالقل  بالرل وبقالبوج بل بلرثللبالاصوصبالاثل ةبالغلبغخ ل

 م ب بإم بصوغ ةبرموافقةبالف صاةب،بوا  بوضعبالمفلربموضعبالجمعب رو بلروا ) أال َّ
مياو ةبو لباش  للبإلمبالواحربرم بفلبيول ب زبوج ب:بثوب خلجروبُّفا.ب،بأ ب

  خلجبر بواحربماروبُّفابف غحق بميامبالجمعبق

 قصربالغاب  ب امباال غلاكبفلبالصفةب،بوأ بإفلاربالافِبمعبإلارلبالجمعبإاَّم ب وبل
ر بواحربم بالجم  ةبم غلكبفلبالوص بالبفل بب  بأحربماهوب،بفام بر  ب
ب ياب ب ام بالغاب   بما  بُ لر بلو بُجمع بفإيا ب، بالافِ ب جمع بلو بيلك بما  المقصور

 اال غلاكب،بوا بأ اوبق

 م بُّل  بلملاربامح فِةب امبالميامبالبالقل  ب عيمبأال َّبِهلبم بخا بالبحءب
ب  بفهو بالما ععب، بالافِ بالجاساخغ  ل باعو بالمص رلبضع للأسببةالما عببأو

ِ)ببوضع بب،بلاميامبالمُّاوعب،بف جمعبب  باثا  بةاآل ةب،بوالمسر   ا ععببمفلر)ببلف
 قببالفواص ب،بو سر بميامبالجمعبم بي لبإخا بب لميام

 بالمحغم ب رثلبم بميا بالمفلر ب ضع بالقل  باليِ و بغاو ي .بأال َّ بالجمع مبموضع
لامي الب،بو يابالب غحق بإ بجل بب لافِبمجمو  .ب،ب الاَّ بح ائيب ر ب امبميامب

 واحرب،بم بيلكبوضعبتإم و بموضعبتأئمة بوتع مل بموضعبتعما ل بق

 بالمفلرب بفض اة ب ام بيلك بر َّ بجمي . بمق با  بفل بوجي  بلفِ . بأفلر بإيا بالقل   أال َّ
ب بغي لمب: برقول  ب، ب چں  ڱچ و لف  بب4٨الاح : ب: پ چ  ويول 

ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے چ ويول بب1:ببا اي وچ  پ         پ

 ب 50:ببا حزاع چۓ 
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Singular Words Denoting Plural Meaning in the Glorious 

Qur’an 

Dr. Riyadh Younis Khalif 

ABSTRACT 

This paper aims at reviewing the ayat in which the singular 

replaces the plural explaining the reason of  the singular instead of 

the plural.  As I think, I was able to enumerate the singular 

utterances instead of the plural ones.  I explained their meaning, 

depending on sayings of linguists and interpreters, presenting my 

opinion about them.  The paper is starts with an introduction. I 

found it suitable to review the utterances according to their 

appearance in the Holy book.  It became clear to me that the 

analysis of the used texts led to a number of conclusions which are 

mentioned in the final section.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


