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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16نوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )الع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موض

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 
ً

و الرفض، فضال
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجل
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  
َ
أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ليهن  التمايز في البحث.يغلب ع (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فق
َ
رة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقه
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ا، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنه
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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َ
ث
َ
ِة Swomأ

َ
غ

ُ
َواِعِد الل

َ
ِمِي ِفي َماَدِة ق

ْ
ِف الَراِبِع الِعل َبِة الص 

َ
ل
َ
ْحِصْيِل ط

َ
( ِفي ت
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 القيم اخللقية يف شعر النمر بن تولب

   أ.د. ابراهيم حممد حممود احلمداني و  م.م. طارق حممد امني عبداهلل االمام

16/12/2018 تأريخ القبول:       14/11/2018 تأريخ التقديم:     
 خلص:المست

فجلوة  ال مفهوم القيم الخلقية  يةش رةال ال مةل وةن فولةن يةش م لولمةه الاةهم مةش ن  إ           
مةةش ماقةةص البةةل  وةةين مجمو ةة  الةةلالف والبةةول وا ي ةةهل  هةةهأل    الرةةالي  الرةةهمل  للرةةه ل 

وا  فاةةه م مةةن جهةة   ووةةين  مةةع الفاويةةل   هةةه مةةن جهةة  اخةةلف  وفةة فش القةةيم يةةش مقصمةة  
وسةةه ا الفاويةةل  ةةن الفجلوةة   وفةةلفوع الفوهعةةها  فسةةيها  ويةةها  يهلقةةصله  لةة  الفبةةويل مةةش امةةم 

ل هةةه الرةةه ل يةةهعا اسفالئةة ه عه فةة  مةةن ا ةةواا ال قةةهص يةةش ويةةهن امميةة  القةةيم يةةش موموةة  يمف
ومةش الو ية  المل ةية    وةهلقيم    إ   مم يقولةون  ان الرةال  ي ةون رةالااالاما الف ش  يإ  ه  جص

للرال ووسةيلف  الف ية  المطيعة  وة   ومةن القةيم الفةش لهةلم يةش رةال ال مةل وةن فولةن مةش 
 خا والخيه  .الويهء وال لم والو

 ( .فبويل  إيمهن  ط م ) الكلمات المفتاحيَّة:   
 المقدمة:
الطمص هلل العي  ةول  لةون المفقةين و امة  ا يمةهن  وا عةة السة   البةهص ين وهلط مة         

والويهن والبةةه والسةةم  لة   وية  المبةعف  و لة  ا عهةهل وبةطو  ا خيةهل  ومةن فوة  
ل  يوم الصين. وواص  ان ال قل  الفش اطصثهه ا سةم يةش الطيةهه س فهم وا فف  اثلمم وإطسهن ا

الالوي  و ا جوا وهةه  ةهن لهةه وةهلث ا ثةل يةش الرةال الالوةش ال ةعاب  و  ذلاوة  يةش علةب ألن 
الرال مو الفاويةل  ةن مرةه ل ال ةهت  وفجسةيص اي ةهلمم  و ةص لهةل فة ثيل ا سةةم يةش  ةا 

بةصل ا سةةم  ويةش خبةه ش الرةال الف يةة    الف ةون الرةالي  الفةش  ه ةم فسةوص     بةل
مةةن طيةةل ا لفةةهل والماةةه ش والبةةول وا ي ةةهل وا خيلةة . يلقةةص امفلةةب ال مةةل وةةن فولةةن   يةةل  
مةةةةةن الرةةةةةالاء الفطةةةةةوا  القةةةةةصله الجمهليةةةةة  الفةةةةةش فوجهةةةةة  يةةةةةش اسةةةةةفامها ا لفةةةةةهل  واسةةةةةفثمهل 

                                                 

  جامعة الموصل .للعلوم اإِلنسانيَّةقسم اللغة العربية/ كلية التربية / 
  صل ./ جامعة المو للعلوم اإلنسانيَّةقسم اللغة العربية/ كلية التربية 



  راهيم حممد حممود احلمداني د. ابأ.و   م.م. طارق حممد امني عبداهلل االمام             القيم اخللقية يف شعر النمر بن تولب       

 52 

ا ا لفةةةهل المفةةةلصه الماجميةةة  الةةة  الفةةةهل عام عةةةهو  رةةةالي   جالهةةةه  خبه بةةةهه  الةةةعي طةةةو 
ففسةةم وخبوبةةيهم رةةالي    طفةة  ابةةوطم إ موعجةةها اسةةفعه م ان ففةةل  وجوصمةةه وففةةلب 

 وبم  وائط  يش خهلع  الرال الالوش.
 :توطئة

ال مةةةةل وةةةةن فولةةةةن وةةةةن ةميةةةةل الا لةةةةش رةةةةه ل مخئةةةةلم اصلب الجهمليةةةة  واسةةةةلم              
طةة . امفةةهة مةةعا ( مسةةلمه  ومصاإلسةةةم يطسةةن إسةةةم  ومةةو بةةطهوش ويةةص  لةة  اللسةةوا)

وسةاي  إلة  م ةهلم الخلةة و لة  لاسةهه ال ةلم والويةهء ويقةوا اوةن سةةم   الره ل وطسن خلقة
الجمطةةش اوال مةةل وةةن فولةةن جةةواص   يليةةة رةةي ها ورةةو   مةةلو وةةن الاةةةء رةةال  ورةةال طةةهفم 

 - مةه   ةت علةب رةال  -العه ش  ولةم ي ةن ال ةلم والفلوسةي  يقةع لةوامل جلية  يةش طيهفة  
ف  لةة  م لومةة  مةةن القةةيم والخبةةها الطميةةصه الفةةش فةة م  ةةن لو  عةةهمله و لةةن وا  مةةه اطفةةو 

العهةهله  يئةة  ةن و يقةص بةول. رةال  الافة   فطبةيلهه سليم يسا  إل  الم هلم جهمصا يةش
ومةعا مةه رةهص لة  وة   مةل    وسي  طفة  بةهل  ةا علةب مهجسة ل الويهء والملوءه وال لم والف

مة  طي مةه  ةها  اخيةل مةه لهةخ وة  اخةو   ةا ال مةل ون الخعهن )لئش اهلل    ( ا فلايةه وقي
قةوا وا اللا ةن ا ووخةل  وامفةل  ابةوط ون فولن يش خلي   و هن مجيل ال مل واص ان ا ول
لهةعا يةش طمهلفة   ةعا و ةعا لاهصفة  وةعلب ا اللا ن ا ةلوا ا طةلوا للئةي  ا عةوا السةه ا فطملةو 

وان الرةه ل يجةص   وةهله  ةن يلم يةا يهعي وهعا وروه  مةصه خلية  طفة  مةهما ومةن يقةلا صية
م لوم  خلقي  مف همل   ليمه مهي ه لمهل  وهع  ل  للقلين والوايص ومةو يةلف اعيةن المةها مةه 
ن  ةه وا ا ةلن ال ةهت  ي فة وا ة  مةه سةصم وة  طهجة  ا خةلين  عامةه الوخةا مالئةه و ملة  وا 

  الطقةةوة ومةةع  إليةة   و ةةعلب فةة فش بةةف  الويةةهء وهلاهةةص الفةةش مةةن رةة  هه اصاء األمه ةة  ول هيةة
البةةف   ةةعلب  ه ةةم مهجسةة  يهلرةةه ل  مةةه  ةةهن مةةهخوعا وةةهل لم  ةةعلب  ةةهن مةة خوعا وهلويةةهء 
وهلاهص  يخر  الاهل   يش طيهف  يطسن وا طف  يش ممهفة  لةعلب  ةهن يطسةن ص ةهم  لوة  
مفمسةة ه وقةةيم اللجولةة  طهسةةوه طسةةهن مةةه واةةص المةةوم ليخلةةص ع ةةل  ومةةن ا فهسةة  ويطبةةش م ةةه 

ن  ةهن ا ةلن ال ةهت إلية    هن يصين الخيه    ويال  و ملهه مطفقلا من يفبة  وهةه طفة  وا 
م ةعا  ه ةم بةةففه ال ةلم والويةهء خةةع الرةلوق   ةص  ومقيةةهت  ة فة  مة  المجفمةة  ومةن م ةةه 

مةن  ةيم  هولين مةه يةصول ةمف الويهء والخيه ة  وال ةلم والوخةا علة لصلاس   ه م يلئي  وطث ه ف
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م الويةهء والخيه ة  وال ةلم والوخةا يةش رةال ال مةل و الموسة لطةوال  ثيله ف صلج فطفهمه يش معا
 ون فولن . 

  والخيانة الوفاء
 رب ان طيةهه الجةهملش طيةهه طةلن  فسةوصمه الابةوي  الاميةهء  وفافمةص القةوه والففةب  ذيةل 
ان الالوةةش  فةةل مةةن بةةف  الخيه ةة  وال ةةعن   وال ةةصل وةةهوخلين  والفةةةم الويةةهء والبةةصة يةةش 

لةة   و ه ةةم ال لمةة  ي عقهةةه الالوةةش  هةةصا يجةةن  ليةة  ان يفةةش وهةةه  لةةعلب عواةة   وجالةة  صي ةةه 
 لث  الرالاء  فةمم وموفهمم وع ل ويه هم  بف   ليم   ه وا يفطلون وهه.

همهه فلالويةةهء وهلاهةةص واصاء األمه ةة  وعم الخيه ةة  واملهةةه  ةةيم  ليةةه يم ةةن ان  سةة ان          
ن مةةةه يم ةةةن ان  مةةةن رةةةال رةةةه ل ه وعليقةةة  موهرةةةله اطيه ةةةه و ذيةةةل موهرةةةله اطيه ةةةه اخةةةلف  وا 

 افمةةص  يةةش رةةال ال مةةل وةةن فولةةن مةةو ا  فمةةهص  لةة    هبةةل  ةةصه م هةةه  ةوجفةةه الرةةه ل 
خوفة   ومجفماةة   وصي ة  الجصيةةص  وايلة  يمةةن خةةا مةةع  الا هبةل يم ةةن ل ةةه  جمةله وص ةةص   وا 

هةةه  يئةةة  ةةن ان  لطةةل مةةصف ص ةةوه رةةه ل ه وهلويةةهء وهلاهةةص وا مه ةة   و عمةة  للخيه ةة  و امل
  يش سلو   واياهل . -الويهء اي –مصف فلسيخ مع  القيم  الخلقي  اللييا  

 وهمةةه ذةلةة  خةةةا مةةن  سةةفوطي  ان يم ةةن  - وص ةةص جمةةله - ةوجفيةة  فجةةه  يويةةهال          
 ةوجفةةة  جمةةةله يهةةةع  إلطةةصاممه  يلا ةةة    ةةةص ف سةةةي  و طة ةة  إلهةةةهل  ةةةن يئةةةة ذيلممةةه صون

 المةوصه  ةن فة م طقيقي   هعف  م    سفر  بهص ه ذة  لهه ذةل  جهء وهه ف ةا لمه األول 
     (1)يقوا إع  بيصه  ذيل وهسمهه  يقص ايففح ولع لامه  لهه والويهء واللطم 

 هَبةةةةةةةَلَمْفَب َجْمةةةةةةةلهد واْسةةةةةةةفدوص  و ةةةةةةةصالم  
 

 مةةةةةهةال  ون مَ ن صد لْ ي الَطةةةةة ةةةةةواص   صمْ َ ةةةةةوَ  
 

 طموَ  ْبةةةةةةيَ  صو  الَاةةةةةة ل ةةةةةةهند ب اَ ْفةةةةةة َ وَ ةَ 
 

ةةةةةةةةةةة  د و ةةةةةةةةةةةوجد  جةةةةةةةةةةةها اَ    همةةةةةةةةةةةصيهل   لال  َ ةةةةةةةةةةة نْ م 
 

                                                 

 6٠- ٥9  م1969ب ا  ص.  ولي طموصي القيسش  معوا  الماهل   و صاص    رال ال مل ون فولن (1)
ا     الفش فلق  ي م  يالو ويسص  الئها  السصل فب  صيافب  اجه وجو   موئاهن    البلم  القع   ةو 

ل  ابوهلمه  ا هليهه الولي  والوطهل  جم  وطله و مش األل  المسفوي    ةوم  واصم  السمش  األمعه
 ولاسهه  ا مهع  مفلصمه  مع ومو ئلن من الوسع  الط وه   وهم سهلش عين الليح  الجلجهل   رو  لهه

يش الابل الجهملش صلاس  ي ي    مبعف   وص الرهيش  الرل   ةمله بفلاء طس هء  وي لل رال اللثهء 
 .191  م  199٥   1المبلي  الاهلمي  لل رل  مبل  ع
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ةةةةةةةةةةةخَ ف فَ لَ ْ ةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةه صَ و       هةةةةةةةةةةةهفَ وْ  َ  اد ي 
 

ةةةةةةةة م   دةةةةةةةةيَ   ةةةةةةةة   اد    مةةةةةةةةهوطهل   مد ْوةةةةةةةةها  َ الئ 
 

ةةةةةةةووه لَ  مْ َوةةةةةةةةَ  َ   يمةةةةةةة   ص  و   مش  مةةةةةةةه الس 
 

 مهوهل  لالمةةةةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةةةة  اْبةةةةةةةةةةةةمْ يَ  فةةةةةةةةةةةةهءَ عْ وَ  
 

 ههعَ ْسةةةةةةةةصاين وَ الَمةةةةةةة مةةةةةةةهعَ ا ْ  و ةةةةةةة ن  
 

ةةةةةةة  ةةةةةةةوف   ْ طَ  ل  وْ َ ةةةةةةة نْ م   مةةةةةةةهجهل  لْ جَ  نْ هةةةةةةةه وم 
 

ن لةوجفة   ويه ة  إلة  موهرةله ذيةل ووبةوله ا ويةهم  مةع  خةةا من يريل يهلره ل       وا 
 رةواذا لذةم المخيلة  فسةفوعن وا هةه الةع ل  يش طي  يهش ال فت يش مهثل  الجميل  بولفهه
 . ةيهلفهه  ن ر لف  الفش الطلن
 مخيلفةة  يةةش فمةةا األوا  الويةةم يةةش وهسةةمهه بةةل  الفةةش طيهفةة  وجةةومله ةوجفةة  يجمةةله      
 مةةع  ي ةةصم وةلة  و  ييةة   ل ةص   سةةه ن ذةيةل ومةةهء السةمهء  ليهةةه جةهصم - ص ةةلف لوئة 
اللا طة    العيوة  ال وهفةهم  ةن يئةة وبةفل  وةي  ةمةول وف عيهةه ف ملمه ممل   اللوئ 

 .  الم ها  بي   ةيةه يهش ووهه هه  طس هه لذم اطص يل هه لم - ةوم- اللوئ  يهع 
 جمةةله لةوجفة  موئةو يه ماةهص  اللوئة  مةةع  مةن يجاةا ان ل هرةه  اسةفعهق ووهةعا       

 وهةه افسةمم الفةش الم اة   ةن يئة والطيهه  والوههء والطسن وال مهء الخبن يش  سيمه و
 يةش وةصويه جهمليةه اسةلووه فا ةت البةوله ومع  واةفهه  وامف ام وصالمه  اسفوصم  و هه جمله

 .  ذيل  صون وطص  ل  بهطوف  ف ون ان  ل  طليش الوصوي يهلجهملش الطيهه 
 ذيةةةل  لقةةة  وطرةةةي  وواةةةله جمةةةله ةوجفةةة  ييرةةو  األويةةةهم  مةةةع  واةةةص رةةةه ل ه يةةة فش ثةةم        

 بة مهه  طةوا البة يله الففةهه فةصول  مةه طولة  فةصول يفلا  لي  فخه  لولصمه ويي  مسفاله
  (2)ييقوا

 اليةةةةةةةةةةةةةةةعل  جد  ام    ةةةةةةةةةةةةةةةهءد يْ هةةةةةةةةةةةةةةةه  َ و     
 

ةةةة لةةةة َ خَ  مةةةةا  وهلل    د َلةةةة علمْ َخةةةة   المهو ب 
 

  د لةةةةةوْ طَ  مْ هَيةةةةةعَ  ه  ةةةةةهمَ إعا َمةةةةة ة  ل  َخةةةةة
 

 والمةةهصد   لةة  ج ةةون   ال اةةهن   عةةو َ  
 

  د لَ ْيةةةةةةذَ  بةةةةةةهطند   فد  فةةةةةةا  ع   ذن   َ و ةةةةةة
 

 لالمةةةةةةةةةةةةةهمةةةةةةةةةةةةةه وذ  ل  صَ  فهيةةةةةةةةةةةةة د  د   د َلةةةةةةةةةةةةةيَ  
 

                                                 

  الجالعل  ولص الوقل  البوال  القعي  من ال  م والوقل  خلة   بة 61ال مل ون فولن   رال(2) 
وهألل   الصوال  ب م  ه وا يصولون طول  يش الجهملي   األذن  العي يش بوف  ذ    الافهي   مه يوق  

 من لون يش الئلق واص الطلن  ال لال  م  فلي  ال ه   من لو هه.
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 وففبةةيا  فسةةهه اللوئةة  مةةع  بةةوله ي ةةلل القبةةيصه مةةع  ذيةةل يةةش فولةةن وةةن يةةهل مل       
   ةةة   جمةةةله واةةةص رةةةه ل ه ييهةةةه يةةةع ل اويةةةهم اةةة الو اللوئةةة  بةةةوله فسةةةو  ان واةةةص ا ثةةةل 

  لةة  وفطسةةل  طة ةة   ةةن األويةةهم مةةع  خةةةا مةةن ومبةةلطه فيمةةهء  يةةش  ومهةةه مةة  وطلولهةةه
 ية ةش  ةهن الفةش األمةه ن مةن  ةصص إلة   علب ييهه يريل و وي همه  جم  جميا مه  ةمن
يةا لة  يةش  فةت لهو وهةه  وان مةعا اللقةهء المقةلون وةةمن المهئةش الجمي وجمله  ةوجف  ييهه

جمةةية و  ميقةةه    يم ةةن ان يمطةة    اا رةةه ل ه مطوةة  وو ةة  خةةهش  إع فةةلب يةةش  فسةة  اثةةل 
    (3)ييقوا

 م  إلمةةةةةةةةةه صَ ْاةةةةةةةةةوَ  صال   لهَ ْمةةةةةةةةةجَ و   مْ ع  َرةةةةةةةةة
 

 وام  اْ ةةةةةةة نَ يْ َوةةةةةةة ص  اةةةةةةةهو   واد وعدةةةةةةة  ي  َ ةةةةةةة 
 

 واادةةةمَ فَ إعا اجْ  م  وْ يةةةش َ ةةة يمةةةهءَ فَ و   مْ ل ةةةطَ 
 

ةة    م   ْرةةةهم و  ي   ةةهص  ف مد هصَ َ ةةة ح  وْ يةةش الب 
 

 اةةةةةة   جهم   الد هةةةةةةه والةةةةةةص  و   ومد َهةةةةةةلَ  صْ وَ ةةةةةة
 

 ام  يهلةةةةةص   ولاء  يةةةةةهلاَ  هش  يةةةةةهل    هلخلج  و ةةةةة 
 

 وه فةةةةة د هةةةةةه لد  ْ   م  فَ   وَرةةةةةفَ فَ   اْرةةةةةف ةةةةةطَ 
 

 قهم  إْسةةةةةةة لَ ْيةةةةةةةذَ  رةةةةةةةفهءا  ومةةةةةةةه يةيةةةةةةةصد  
 

ن مةةه يم ةةن ان  سةةفوطي  و سفرةةف  مةةن خةةةا مةةعا الفةةع ل الطةةش الةةعي   يم ةةن ان يةةةوا  ا
المةةوصه والمطوةة  الفةةش  ه ةةم وي ةة  و وةةين ةوجفةة  جمةةله  يهةةش طهئةةله  مةو ويةةهء رةةه ل ه لاهةةص

ن ذهوم     وجسصمه  يهو يفع لمه من و م  صون فو    يط ي ة   وخلولوطهه وليطه هه وا 
ورو   البهصة لهه والعي  لا  مطسوسه يةش  ولة   )مةه يةيةص رةفهء ذيةل إسةقهم( ي لمةه ارةف  

 طن الطقيقش والويهء المط  لهه. م هه لوه ف  ةاص فالقه وهه   ص  ول  ن ال
وواةةص مةةع  األويةةهم ا لواةة  يةة فش رةةه ل ه ولوئةةف  ال ةليةة   والفةةش  وامهةةه سةةف  اويةةهم        
   (4)ييقوا 

 وهها هةةةةةةه َرةةةةةةلَ  مْ او  ةةةةةةة   لهَ ْمةةةةةةجَ   ن  َ ةةةةةة
 

 مةةةةةةةهم  لْ  َ  ةةةةةةةه و  يْ ة َ فَ  مَ وْ َيةةةةةةة ن  يْ يةةةةةةةش الَاةةةةةةة 
 

عةةةةةا  مَ  ا  و  ْسةةةةةهةةةةةه مد يْ لَ  َ  جةةةةةهصَ  ثةةةةةهءد يْ مَ   
 

 وام  ْ ةةةةةةةةا عَ يةةةةةةةةلْ  يةةةةةةةةها  ف   طْ  مْ لَ ةةةةةةةة مْ يَ  
 

                                                 

 هلخلج ي ل هش يهلاولاء يهلعام  مع  موئ .  و11٠المبصل  فس  (3) 
   ةفهه  ذلوفهه  والمهم  جوا او واص  الف و   عا  من األل  112-11٠رال ال مل ون فولن  (4) 

 فعي  وهه الجوها  الجلام  العين يبلمون الفمل  الط وه   وهم سهلش عين الليح  ا مئهم  الوخول.
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ةةةةةةةةةةةةةإعا يَ   م  َيةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةه ص  لامةةةةةةةةةةةةةه ول  ثَ     ج 
 

ةةةةةة   هم  ج  َسةةةةةة هلمةةةةةةهء  و   ا  ة  َ ةةةةةة ن  َ ةةةةةةوْ  َ  نْ م 
 

  ةةةةةةةةةها مَ ه ةَ وف ةةةةةةةةةوالْ  ص  هةةةةةةةةةه اَطةةةةةةةةة َ لْ يَ  مْ َلةةةةةةةةة
 

ةةةة  و  َيةةةة   ةم   ْ  و ةةةة و   فدةةةةخْ مَ  األل    نَ م 
 

ةةةةةهةةةةةه ةَ هف  هيَ يةةةةةش طَ  ل  ْيةةةةةع  لْ ل    د مَ ْسةةةةةفَ   ةا ج 
 

ةةةةةةةةة وامد هه اْبةةةةةةةةةوافَ اْبةةةةةةةةة  ن  َ ةةةةةةةةة   ام  ل  جد
 

 هةةةةةةةةةةهوف   ْ امهمةةةةةةةةةةه وطَ ةَ خد  يةةةةةةةةةةحَ ل    ةةةةةةةةةة ن  
 

 ئهم  ةواْمةةةةةةةة  جةةةةةةةةوج   ْ لَ يَ  يةةةةةةةةحد ل   ا  ْيةةةةةةةةهلل  و   
 

إن رةه ل ه يرةةو  جمةةله الفةةش فمثةةا يةة  مخيلفة  وبةةوله يليةةصه يرةةة ان فمهثلهةةه بةةوله        
 -يش طس هه وجمهلهه  ويوم عاب اللقهء  العي مهةاا مةهثة يةش الةعمن والة فت ولوئة  ميثةهء

 ليهه معل ذةيل وييل لين يصوم اليوم واليومين  يلوئ  الره ل   فجة  اوةصا  خبو   ةا
إع فو ةةا وهةةه  ةةون ي ةةةا  ليهةةه وواولةة  وي سةةا ثلامةةه وصيمةة   ي ةةصم ممل ةة  ي ملمةةه الةةلواء 

 وال صف.
ويلهل ره ل ه م هن مع  اللوئ  يش وعةن األل   وفطةيع وهةه الجوةها مةن  ةا          

طفولةةة  مةةةن الليةةةه  الرةةةصيصه الاهفيةةة  ومةةةن ا ةةةين ال ةةةهت   مةةةه جوا وهةةةه  يهةةةش وةةةعلب ف ةةةون م
يلهةةل رةةه ل ه م اةة  مةةع  اللوئةة   و هةةه يةةش م ةةهف  ةةن  ةةا مةةن سةةهل  لةة   ةةصمين  إع   
يبةةلهه ذيةةل مةةن  ةةهن لةة  ج هطةةهن يعيةةل وهمةةه  يةةهلعيل وطةةص  مةةن يعةةلن وي  ةةش يةةش مةةع  

لا  يعيةن جومةه  اللوئ . وطف  يسف ما ره ل ه مةمح مةع  اللوئة  الفليةصه مةن  و هةه 
 .(٥)وهللوا ح الم ار  الة ي  من الخةام  و الط وه واألمئهم 

وهعا ي ما رةه ل ه مةع  اللوئة  الجميلة  الفةش يم ةن ل ةه ان  سفرة  و لطةل مةن و          
خةةةةا فبةةةويل   ان اللوئةةة  ماةةةهصا موئةةةو ش لةوجفةةة  جمةةةله جةةةومله طيهفةةة   وعلةةةب يةةةش 

قهوةةةةا علةةةب يةةةإن العيةةةةل مةةةو ماةةةهصا موئةةةةو ش الخبةةةن وال مةةةهء والطيةةةةهه والم اةةة   ويةةةش م
 للره ل.

يفبويل ره ل ه لففةلص مةعا العيةل وهللوئة  و فالقة  وهةه  يا ةت ل ةه مةصف طةلش 
الرةةه ل  لةة  ان ف ةةون جمةةله لةة  صون ذيةةل   ولاةةا مةةعا الفبةةويل لرةةه ل مةةصيوق مةةن  لةةة 

خيةعه وةإةاء ان ةواجة  مةن جمةله مةو ةواج مةه يسةم  وةةواج األ وخةل فسش ي فهوة  مةن و ةم 

                                                 

والوطول  ص ال ليم ياقون  مجل  جهما  فرلين للصلاسهماللوئ  ال ةلي  يش  به ص  صيم    و(٥) 
 .2٥-24-23  2٠٠٥  1  ق27الالمي   م
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يهلرةةه ل  لةةةة مةةةن القةةةيم ا جفمه يةة  الفةةةش عهلمةةةه فةةةص و األخيةةعه وفةةةلب ةوجهةةةه السةةةهوش   (6)
والاوصه إل  لطهن ةوجهه ا وا  ومعا مةه طةصل ياةة مة  رةه ل ه وةوجفة  جمةله  مةه فةع ل 

 .  (7)األخوهل
 مةةه ان الرةةه ل ياةةل  ل ةةه رةةهمصا الخةةل يةةش الويةةهء لةوجفةة  جمةةله واةةص ان يقةة   لةة        
  (8)هه يش ثةث  اويهم  ييقوا اعةل

 اد  َسةةةةةةةةمَ  لهَ جْمةةةةةةةة عةةةةةةةةةاَ ص مةةةةةةةةن اَ  و ةةةةةةةةفَ 
 

 اد ييةةةةةعود  لاء  ه َرةةةةةَهةةةةة ْ م   مْ لَ َفةةةةةا ْ  و ةةةةةصْ  
 

    هل  فَةةةةةةةةةةةةةةوةةةةةةةةةةةةةةه مد  ْ جَ يَ  مةةةةةةةةةةةةةةهم  لْ اَ   د لَ ةةةةةةةةةةةةةةود يَ 
 

 اد َجةةةةةةة  ْ يَ  صي  يهلَ ةةةةةةة واصي سةةةةةةةليا  َيةةةةةةة 
 

ةةةةةةالمَ  لا     ْ ه و ةةةةةة َهةةةةةةوم       ْ ةةةةةةمْ ص   ل  طهئ 
 

 اد ة  ْ ةةةةةمَ     هم  لَ ْسةةةةةي المد واص   هةةةةةه و ةةةةةوم   
 

يهلرةةه ل يبةة  مةةن خةةةا مةةع  األويةةهم األمةةه ن والموائةة  الفةةش  ةةص يهل فهةةه جمةةله        
 و هةةه ابةةوطم وطرةة  خلوةة    طيةةهه ييهةةه جةةلاء يةةلاة جمةةله الطويوةة   ثةةم يةة فش رةةه ل ه واةةص 

  (9)علب و ةا  في  لهه  ييقوا

 ص  َجةةةةةةةةةةةةةةةةلْ وَ وةَ  ال  اللدةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةةةةه لد يْ لَ  َ  هه  اَ ةةةةةةةةةةةةةةةة
 

ةةةةةةفَ مد  لاص  الَجةةةةةة واة   ةةةةةة جْ  م  ْلةةةةةةو َ    اد ب 
 

  ا لَفةةةةةةةةخ   والمطةةةةةةةة د  ل يةةةةةةةةند هةةةةةةةةه الف  فد لو  يد 
 

ةةةةةةةوَ ةةةةةةةولد  ول  و ةةةةةةةهيد  ب  ْسةةةةةةةوم     اد   ف   
 

  د     ةةةةةةةةةةةةة لاند َفةةةةةةةةةةةةة ْ هةةةةةةةةةةةةةه الة  يْ لَ  َ  ن  َرةةةةةةةةةةةةةيد 
 

 اد َسةةةةةة ْ فد  م  ثدةةةةةة      و ةةةةةةَلةةةةةةاْ فد  م  هل  َ ةةةةةة م  صَ  
 

ةةيْ لَ  َ  واء  َسةة ةة ل  صْ لةةم فَةة يخد هةةه الر   وهمةةه الب 
 

 اد ف ةةةةةةةقَ المد  لةةةةةةةو د واألد  افةةةةةةة د ه لَ إعا َمةةةةةةة 
 

ةةةةو َ صد  مْ وَ ةةةة     همةةةةومَ  وص  َعةةةة ن  ْ ةةةةلد  نْ هةةةةه م 
 

ةةاْ يَ  ند  ْ الةةع       لةة  اعلاي ةة ومةةهء     اد س 
 

ةةةةةةةةةوَ   لةةةةةوامو  مةةةةةه فَ  مد واسةةةةة لهد  همْ ي  وةةةةة ن َطةةةةة  يةةةةةةةةةة   آو مةةةةةةةةةن وايةةةةةةةةةص   لسةةةةةةةةةو ا  مْ صس 
                                                 

)األخيعه( الملاه فسو  يش الطلن ومه اذفبن من رشء ي خع. الماجم الوسيع  إولاميم مبعف    (6)
1/8. 

  .2وم  عه(  فطقية  سميل جهول  صال الف ل  ويل  3٥6اوو الفلج األبوهه ش)  ي لل  األذه ش (7)
22 /277. 
 جوا ن الميه . ف وص  فوطش  رلاء  جوا رهمخ  ا لا  المطهئل  82 -81رال ال مل ون فولن   (8)

    ه  وعي   القيهم  يلوفهه  ي عيهه  الفل ين  الس هم المقع   ولو    رجل 83-82المبصل  فس   (9) 
م  األلو  العي و ل  ال سهء وي لف    لهه لون  هلاسا  يرن  يبن  صم  هلم   ص يوت وين الجلص واللط

 المقفا  ال ةا.
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ص وبةةة  رةةةه ل ه مرةةةي  طويوفةةة  جمةةةله وهلهةةةصوء والةةةوعء  ومةةةعا يةةةش طةةةص عافةةة  لةةة  ص لفةةةة  قةةةي
ومفليةةة   ومةةةعا الوبةةة  يا ةةةت ل ةةةه مةةةصف ويةةةهء الرةةةه ل  ا جفمه يةةة    و هةةةه ةوجةةة  م امةةة 

لجمةةةله  يهةةةش   فاةةةه ش مةةةن   ةةةص الاةةةيش ومفه ةةةن الطيةةةهه الوصويةةة   ومةي ةةة  وةةة  واق الطلةةةش 
 وال هيول  يئة  ن إفلايهه يش ذعا هه وعاهمهه. وماعله وهلمسب

يةةش   و مةةه الهةةل الرةةه ل ويةةهء  لطةةة ةوجفةة  يةةش إ عه هةةه مةةع  الوسةةه ا  يقةةص الهةةل ايئةةه
علةةب ويةةهء ةوجفةة  لةة    و هةةه ففبةة  وهلافةةه  والطلةةم واللةا ةة   يهةةش   فلقةةش وةةه    لمقهوةةاا

 هةه فلسةا لة  ال  ال سةهء وي لف ة  لل ة  ف ةلة  وجمهلة    مةه ية  ألي لجا  طف  لو  ةهن ممةن
ن طهلةم وية هم المسةهيهم الوايةصه  وألو صمه م ة  الفطية  وفسةها  مةه يفمولو ة  ومةه ي  لو ة   وا 

ووهةعا ال ةةا الافية  لجمةله  يلهةل ل ةه رةه ل ه  . - عةوص –والجوةها  - مهمة  - من الولية 
مصف ويه   لهه ولع لامه   مه فلهل  فن ا خوهل طها ره ل ه   ةصمه يهل فة  جمةله و ةهصم 
للطهن ةوجهه األوا  ملهلا جة    ليهه جة ه رصيصا  طف  خي   ل   قلة  وم ةل ايهمةه 

 ويهء ره ل ه لةوجف  ا ول  جمله.   يعام و   ي هم  و وهعا يفوين 

امه ةوج  الره ل الثه ي  ص ص يقص  ها ييهه رالا مف ة   بول يية  رةصه ارةفيه   وولاة  وهةه 
 لةة  الةةلذم مةةن  وةةل سةة   ورةةيخوخف  الفةة   ه ةةم سةةووه إل  هلمةةه لمةةه اوةةصا  مةةن جهةةا المةةلص  

    (1٠)يهو مه مو  لي  من و هل الريخوخ  يقوا ييهه

ةةةةةة تد وال  صَ  ا  ةاْعةةةةةة بَ فْ ه َ اَرةةةةةة  ص  ْ ةةةةةةصَ  نْ م 
 

ةةةةةةهةةةةةةه  َ يْ  ه   مَ  ءْ ةَ َخةةةةةة   ص  لْ الودةةةةةة ي   طهر 
 

ةةةةةةة  مْ هَلةةةةةةةهةةةةةةةه  َ    لةةةةةةة  اَ  َ   هةةةةةةةهفد لْ ةد   َ ي  ر 
 

ةةلْ ط   اعَ ل ةة مْ ودةة ْ يَ  لةةمْ اَ  مَ ْلةةو  مد    يص  ْاةةوَ   د مد
 

    َيةةةةةةولطْ  مةةةةةةمَ ع  خد  صْ َ ةةةةةة خ  يْ وَرةةةةةة مَ سدةةةةةةالَ 
 

ةةيد يَ   ةة    َقةة   ال لا ا  ْهةةجَ  نْ َ ةة لد قب   ص  لْ المد
 

ةةةةةةةةةلَ اْ فَ  صْ َ ةةةةةةةةةمةةةةةةةةةه  َ  ش  ةةةةةةةةةوا     شق ةةةةةةةةةف  ألَ  نَ يْ م 
 

ةة ْ اد و  قةةهيَ فد   ةةع   ص  ْمةةطَ لْ ل   يَ ةص  ف ةة نْ ش م 
 

 

                                                 

  اره فب  ميجفب  الم ه    الم هةا الفش  ه وا ي  ون وهه  مولم   ٥2- ٥1رال ال مل ون فولن   (1٠)
 ث لم  ال لا ق   الففيهن.
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    (11)ويقوا ايئه
ةةةةةا ةةةةةاَ  نْ يةةةةةإ   يةةةةةمد ي  مةةةةةه طَ  ص  ْ ةةةةةصَ و   مد يْ م   مْ مد
 

 ياةةص  وهةةه وَ  يةةوا طة ةةش مةةن عا يهةةيمد  
 

وهمةه   وعلةب مةن خةةا ذةلة -ووهعا يلهةل ويةهء ال مةل وةن فولةن  اةاء ةوجفية  جمةله وص ةص
اخةةل  ألسةةمهءش ولوص ارةةهلام يةةش رةةال رةةه ل ه فةةومةة  مةةعا يةةة وةةص ان    خصون ذيلممةةه  

  (12)ذيل جمله و ص ص   م طبن  ييقوا 

ةةةةةةةةةةةةةةةو   م  َلةةةةةةةةةةةةةةةاَ  ةةةةةةةةةةةةةةةمَ  مد مدةةةةةةةةةةةةةةةش وَ ف  وَ طْ بد  وص  جد
 

ةةةةةةة ة  عةةةةةةةهل   يةةةةةةةها  خَ    ن  ْبةةةةةةةط   م  اد  نْ م 
 

    (13)و علب ولوص اسم سليم  ييقوا

ةةةةةةةةةةف   بةةةةةةةةةةهصَ   َ ْيةةةةةةةةةةو َ  لةةةةةةةةةةمد قد يَ    مَ يْ لَ ش سد
 

ةةةةةةةةةةةولَ    ش  ةةةةةةةةةةةفْ مَ   لَ ف ةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةه طَ م  لْ ه اَ م 
 

مةةةةةن خةلهةةةةةه رةةةةةه ل ه  ةَ َمةةةةة ن مع  اإلرهلام   يم ن ان  فسلمه إ   ل  ا هه لموة لَ ا
الرةالاء   من ةوجفي  جمله وص ص   ومثا معا الب ي   ص  ش  لية  ال ثيةل مةن     ل  ةوج

  يهةةةه و  يةةة  مسةةةفاهله  او يوبةةةفهه وي ةةةهن الرةةةه ل يسةةةمش بةةةهطوف  وهسةةةم ذيةةةل اسةةةمهه  او 
ففبةةح  ةةن طقيقفهةةه  ومةةعا لةةيت و ليةةةن  لةة  ال مةةل وةةن فولةةن الةةعي يةةص و يةةةش وبةةف    

  (14)موئ  اخل  ل  الف فم يش ع ل اسم بهطوف   ييقوا 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهفَ  ْ فد     ل     عَ فَةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نْ ة َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
   

 مةةةةةةةةةةةةها لَ  ْ هةةةةةةةةةةةةه مد و    ةةةةةةةةةةةةها يْ م  لَ  هنَ وَ ةةةةةةةةةةةة 
 

ب  ةةعل -جمةةله وص ةةص  -  ن مةةه يم ةةن ان  لطلةة  و سةةفوطي  مةةن ويةةهء الرةةه ل فجةةه  ةوجفْيةةا
والم    ص يقص  لواطةصه م همةه  وسةون مةوم او جه طة  مةن الجةوا ح   الرصيص من خةا طة  

يةةص    ه ةوجفة  جمةله  ووبةوا خوةل  ايهةةه إلية  مةن  وةا لجةا مةن  ومة هيسةم  ووية يا ةصمه

                                                 

 .133المبصل  فس   (11) 
 . ٥2- ٥1رال ال مل ون فولن  (12) 
 . ٥2- ٥1رال ال مل ون فولن   (13)

 . ٥2- ٥1رال ال مل ون فولن  (14) 
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   مطةةهو  ان يبةةول  فسةة  ويخفةة  لو هةةه مةةنوف سةةي طةةةام   الهةةل الرةةه ل   ةةصمه طة ةة  
   (1٥)   ا إ سهن  ييقوا خةا فبليط  و ن الموم طة  ل

 هةةةةةةةةةةةه ْ م   جةةةةةةةةةةةهءَ  هَ لَ ْمةةةةةةةةةةةجَ  ان   لَ فَةةةةةةةةةةة مْ َلةةةةةةةةةةةاَ 
 

 ةمد الَ ةةةةةة ةَ صَ َبةةةةةة إنْ  ة  الَطةةةةةة يةةةةةةهند وَ  
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلَ  اهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةه وهلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةصي    َ   ةام   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ط 
 

ةةةةةةةةةةلَ  واد قدةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةه يَ  ة  اَطةةةةةةةةة   ةامد  ةةةةةةةةةةه ط 
 

 فصَ ْجةةةةةةةةةةاَ و  مْ صَ ادةةةةةةةةةةوَ  صْ وَ ةةةةةةةةةة صْ ادةةةةةةةةةةوْ ة فَ َيةةةةةةةةةة
 

 مةةةةةةةةةهمد هه ال َ  َ م  َئةةةةةةةةةفَ  ل  ْوةةةةةةةةة لةةةةةةةةة   َ  
 

سة   لة    ل ه لةوجفة  جمةله  إع يطفةلم ع لامةه  ويهمصف ويهء رةومن م ه  لطل و سفر  
 مجفم   مهص  لهم  سوا ص الع ول. يشيلا هه 

 امةةةه ويةةةهء الرةةةه ل ألخوفةةة   يقةةةص جةةةهء لةةةهملا بةةةليطه يةةةش رةةةال   يرةةةه ل ه يةةةص و ةوجفةةة 
ويوبةةيهه صا مةةه  و  ةة  إع مةةه جةةهء إخوفةة  إليةة  يومةةه   ليهةةه ان فطسةةن إلةةيهم وف ةةلمهم  ووةة ن 

يفاللوا ويلهوا ماة   وعلةب ألن المةوم طةة و  وةص يومةه ان يفةلة وي ة  ووية هم  ييقةوا  ففل هم
(16)   

عا   مد ه  يْ    صَ ش َيةةةةةةةةةةةةةةةةةف  وَ ْخةةةةةةةةةةةةةةةةةش إ  ه   فَةةةةةةةةةةةةةةةةةاَ وا 
 

ةةةةوا مَ هدةةةةلْ يَ  اوْ  ش  يْ وا يةةةةش الَاةةةةلدةةةةل  فاَ يَ    شا 
 

ةةةةةةةةةةةي   نْ َ ةةةةةةةةةةة مْ يه  ص  لد ْعةةةةةةةةةةة  فَ    د ش إ  ةةةةةةةةةةةلار 
 

 شا  جَ ْئةةةةةو مَ لد خْ يَ َسةةةةة انْ  مةةةةةها وْ يَ  ص    ودةةةةة 
 

  يا ةصمه مةهم مة همالره ل   يفو     ص إخوف  يش طيهفهم  وا طف    ص ويهه اطةص  وويهء
يه  سةةه لا يةةش قاخةةو  الطةةهلل وةةن فولةةن  الهةةل الرةةه ل طة ةة  الرةةصيص لفلا ةة   صا يةةه لةة  وهلسةة

  (17)ييقوا علب  ل  س   القصمهء وسهل ه مسهل هم يش اسفسقهء المعل 

ةةةةةةةة ن  وْ َبةةةةةةةة   ةااَ      ي  وَبةةةةةةةة ويةةةةةةةة   لَ  نْ م 
 

ةةيَ   ةةال َ  ش  ْسةة لةة  ط   وصد جد  ن  لَ يْفةةيَ  م  يْ م 
 

 هةةةةةةةةةهو  لطد  ةصَ ش الةةةةةةةةةو  ق  ْسةةةةةةةةةمةةةةةةةةةه اَ  اهلل   وَيةةةةةةةةة
 

 ن  َلةةةةوْ فَ  وةةةةنَ  طةةةةهل   بَ يْ ق  ْسةةةةمةةةةه اَ       ولَ  
 

                                                 

 . ٥2- ٥1رال ال مل ون فولن   (1٥)
 . ٥2- ٥1رال ال مل ون فولن  (16) 
  يفلن  ال  و ش ساص  الفلخ  ال هل من وعن صجل   اي من سا  43 - 42ال مل ون فولن  (17) 
 صجل .



 
 هـ1442م( /11/3/2021آذار)                                  (84/1ملحق العدد ) –                          

 

 
61 

ةةةةةةةةةةةةةةةالاَ  واءَ اصْ  مَ  ْ م  َئةةةةةةةةةةةةةةةفَ   هةةةةةةةةةةةةةةةه َ يْ وَ  ه  يلَ ر 
 

 ن  ل ةةةةقَ مد  ش  ْاةةةة َ  واص   لةةةة  اْ ةةةة مَ واْ ةةةة 
 

ةةةاد  اوةةةنَ  مَ ْ ةةة د  هت  يةةةش ال  ةةة امةةةلءاا   ةةة ن     م 
 

ة خ  لَ  ل  يَ    ن    ةعْ مد   َ َلةجْ ص   ن  ْعةوَ  نْ م 
 

يهلرةةةةه ل مةةةةن خةةةةةا مةةةةع  األويةةةةهم وواةةةةص ان اسفسةةةةق  ألخيةةةة  المعةةةةل  الهةةةةل  يمةةةة  اخيةةةة  
ا جفمه ي  والقولي  طيه وميفه يهو ئهمن ألصواء الارةله طفة  ومةو  لة  ا ةواص  ارة   يهةو 

 ام (. اثل اجفمه ش  ويل وواس   ل هيف  رهمل  ل ا ال هت  مه لو ا هم )اون عو

 مه ان ره ل ه لث  إخوه ل  الخلين يش اويهم اخلف  موي ه من خةلهه األمةه ن الفةش طةوم 
إخوفةة  الرةةجاهن ال لمةةهء   مةة  وةةين  ةةعلب طة ةة  و ص ةةوا   والةةعي يةةلا  وةةة جةةصوف  مطةةهو  

   (18)وعلب الف فيت واجةء ال لن والطةن  ن  فس   ييقوا 

 ب  ط  هَئةةةةةةةة  َ َ ةةةةةةةةلْ ود  نَ يْ وَوةةةةةةةة ي  ص  الَوةةةةةةةة نَ يْ َوةةةةةةةة
 

 صامد ْقةةةةةةةم   ت  ويةةةةةةهل    د ْيةةةةةةه  الل   ولد َذةةةةةة 
 

 ا  و ه  ةةةةةةةةةةةة ت  يْ َسةةةةةةةةةةةةالل   نَ يْ َوةةةةةةةةةةةة ل  قةةةةةةةةةةةةهو  ومَ 
 

ةةةةةةةة ونَ ودةةةةةةةج   ْ هةةةةةةةه مد يْ وي   مْ َسةةةةةةةلَ صَ    لامد   
 

 همْ فد وْ  َ صَ َيةةةةةةةةةة همد يْ َلةةةةةةةةةة َ  مد ةْ ةةةةةةةةةةجَ   ةةةةةةةةةةها ةَ جَ 
 

   الهةةهمد  َ صْ فدةة  َ ْيةةو َ  ونَ اد مَ ْسةةيَ  وْ َلةة 
 

ةةةةةةةةةةة صاا وا وَذةةةةةةةةةةةصد َاةةةةةةةةةةةوْ   فَ   مد  د يْ َلةةةةةةةةةةة َ  ةمد الس 
 

 وامد األْ ةةةةةةةةةة ةد ل  َفةةةةةةةةةةفَ يَ  صْ َقةةةةةةةةةةيَ ف لَ وَسةةةةةةةةةة 
 

 فن الَ َمةةةةةةةةةة    الَيةةةةةةةةةةلد و   ولاا لد ْسةةةةةةةةةةمَ  مد ْيةةةةةةةةةةو  َي َ 
 

ةةةةةة مد ْهةةةةةةوَ فَ يةةةةةةإعا ا ْ    ةمد األْطةةةةةة شَ إعا م 
 

ن طئول األخوه بهل مهجسه   يفهلة الره ل طف  اخةفلع لصية  الوا ة  وةهلطلم  ا 
مةن من ذيو  الموم من اخوف  طهئل يش لوط   يهم ال ه وون الطهئلون  يهلره ل  ي ا

رةةصه رةةو   وطوةة  وويه ةة  لهةةم  يسفطئةةلمم يةةش مخيلفةة  يةةيطلم وهةةم  ييه ةةه وبةةطويهم ويسةةل 
ولاليفهم  ول ن ميههم إ   الطلم العي سل هن مه ي  فئ وياوص إل  الوا  . ومةعا  لة  إن صا 

خةب  وويه   لهم.    ل  رشء يهو يصا  ل  رصه فالة الره ل وإخوف  وا 

خوفةةة    يهةةةو ويةةةش أل هلوةةة  وطفةةة  لجةةةهل  الةةةعي وويةةةهء الرةةةه ل لةةةم يقفبةةةل  لةةة  ةوجفيةةة   وا 
    (19)ائطم صال  وايصه  ن م ةل   ييقوا

                                                 

للسيت  م ء   الوصي  واص لو ش   مل  ذول اللهي   العي ي يل المئعل  ا98المبصل  فس  (18) 
 و يا واص وقلن  ه ا.
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ةةة طةةةهمد الةم   اةةةهمد الةم   مد اَلةةة  يَ   ط ئد
 

 يلال  اْسةة نَ ْمةةلَ اْ ش و يَ ط  ْرةة َ  مَ ْطةةمهفَ  
 

ةةةةةةة َ  اوةةةةةةةنَ  و  اخةةةةةةةوند      ف ةةةةةةةلَ يْ ل  ش يةةةةةةةش طَ م 
 

 يش و  جةةةةةهل    ةةةةةف  َ وَ َ ةةةةة يةةةةصَ ا  و  الوَ  
 

 شث  صَ ش َجةةةةةةةيةةةةةةة يةةةةةةةمد ل  عا ود إ قةةةةةةةهاَ   يد ف ةةةةةةةطَ 
 

ةةة   َ َئةةةمَ  صْ َقةةةلَ   ةةة  ةةةهل   ل  م   الاةةةهل   نَ م 
 

خوع وهلويةهء يهةو يخرة  الاةهل  ولةعلب يطسةن ا فهسة  وياةص ص ةهم  لوة  مفمسة ه  يهلره ل مة
وقةةيم اللجولةة  الفةةش يطسةةن طسةةهن مةةه واةةص المةةوم وعلةةب ليخلةةص ع ةةل   يهأل ةةه م ةةه ا ةةه مفةةصول  

ن طيهفهةةه وممهفهةةه  لةةعلب  جةةص بةةوله )األ ةةه(   ةةص  وا يةة  ةمةةهم الاصفهةةه يجاةةا السةةمو   ةةوا
بةةوله رخبةةي  وييةة  مفمثلةة  واةةصم الخيه ةة   وةةن الاةةم يةةش ةوجفةة   يئةةة  ةةن  ةةصم خيه ةة  

جةةةهل  الةةةعي صال  وايةةةص   ةةة   ومةةةعا يةةةش طةةةص عافةةة  يلهةةةل مةةةصف ويةةةهء رةةةه ل ه  ومةةةلاوصه ةوجةةة 
خةبةة  ال يةة   لةة  يةةش المسةةفقوا   والجةةهل  ليطقةةة مةةه يليةةص مةةن ان يقةةها لأل ةةهلنواطفلمةة  وا 

 و سيمه واص موف  ا    ص مئ  ومهم ومو  هل اي خها من ال صل والخيه  . 

م ةةةةعا بةةةةهل الويةةةةهء خةةةةع الرةةةةلوق لصيةةةة  يةةةةش  ة هفةةةة   هيةةةة   يمةةةةن بةةةةول ويه ةةةة  لمجفماةةةة  
خةبةةة  للقةةةيم األبةةةيل  الفةةةش فمثلةةة   مةةةن  ةةةلم و يلوسةةةي  ومةةةلاله  والةةةعي جةةةهء يةةةش رةةةال   وا 

هء مةن خةةا مو فة   طي مةه ص ةه  او ة  لوياة  وة ن يهةهجل ماة  لهملا جليه  ويفئح معا الوي
  وان يفةةلب الوهصيةة   ي ةةهن مو فةة   يفةةه لل لةةل   و ةة   ةةص الةة   ةةيش -ال ويةة  –إلةة  المصي ةة  

الوهصي  الفه يجالة  ي فةل مةن علةن او ة  لوياة   يةهلايش يةش المصي ة  يية  م ةهيله  ويةله لمالةم 
  (2٠)لن او   من خةا ص وف  للو  الالش  ييقوامه فاوص  يش الوهصي   يياول  ن طقيق  ع

ةةةةةةةاَ  ةةةةةةة ن   ش لَ عْ     و ةةةةةةةش   ل  َبةةةةةةةن طَ م 
 

ةةةةةةة   ةجةةةةةةةههةةةةةةةه    جد ل  ه اد  ت  ْفةةةةةةة َ  نْ وم 
 

ةةةة ةةةةفْ  َ  طهجةةةةهم   نْ وم  ةةةة ْ  يَ  شْ س   ش   مَ ب 
 

 طهجةةةةةةه ت  فْ الةةةةةة    لام  مَ ْئةةةةةةمد ل   يةةةةةةإن   
 

 هةةةةةةةةةةةةه ْ م   مد ْ ةةةةةةةةةةةةل  هةةةةةةةةةةةةه ووَ ي  ل  وَ  مَ واْ ةةةةةةةةةةةة
 

 ةجةةةةهة خ  َيةةةة مَ يْ َئةةةةومةةةةه  َ  بَ ْيةةةةإلَ  
 

إن مةةه يم ةةن ان  لطلةة  مةةن ص ةةهء واسةةفاهعه رةةه ل ه  مةةو إلهةةهل  علةةن او ةة  وه ةة          
وسوسم ال فت األمهله وهلسوء  يهةو يةص و لوة  واةص ان يسةلم لسةه   مةن الاةش والطبةل  ان 

                                                                                                                         

   ال رح  مه وين الخهبله إل  الئل   طليل  اللجا  املاف   الجصل  القول.66ال مل ون فولن   (19)
 . 66ال مل ون فولن  (2٠) 



 
 هـ1442م( /11/3/2021آذار)                                  (84/1ملحق العدد ) –                          

 

 
63 

ال فت األمهله وهلسوء  ومه فوسوت لبهطوهه من طهجةهم خفية  ولةهمله  يةيالن من يطفل  
ت األمةةهله وهلسةةوء ومةةه يلطقهةةه مةةن وسةةوات  ويطيةةا املمةةه إلةة  الرةةه ل ولاءفةة  مةةن مةةع  الةة ف

و  رب ان اثل اإلسةم  يش مع  األويةهم وائةح جلةش  يهةش فاوةل  ةن   (21)ليهههخهلقهه وو
 مصف إيمهن الره ل وففقه  يش الصين ومو ي ها من ماين البول القلال ي  وماه ي  وص لف . 

   لةب مةن خةةا ليئة  لةص وه او ة  فبةليطهثم ي فش الرةه ل لياوةل  ةن ويه ة  لمجفماة  وع
وةةةين فلميطةةةه  ييةةة فش وهألصلةةة  والوةةةلامين الاقليةةة  وعلةةةب مةةةن خةةةةا إجةةةلاء المقهل ةةة  والمقهولةةة  
    (22)مجفماش الوهصي  والعي لمة لهه وه ون والفلت  والمصي   الفش لمة لهه وهلصجهج  ييقوا

ةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةها وْ هةةةةةةةةةةةه  د فَ وْ مَ وَ  مَ واْ ةةةةةةةةةةة  ةصاا ج 
 

ةةةةةةة   فهجةةةةةةةةهم هةةةةةةةه وال    اَ ْسةةةةةةةةش ال   الج 
 

 هةةةةةةةه ْ م   يه   األْئةةةةةةة م  طةةةةةةةهل  و   مد ْسةةةةةةةلَ يَ 
 

ةةةةةةةة   فهجةةةةةةةةهش ل  وةةةةةةةةهو   مْ و هدةةةةةةةةصد  ا  وجه  
 

 م  وْ َيةةةةةةةةةةةة ا   دةةةةةةةةةةةة  د َاةةةةةةةةةةةةيْ و  ش لَ    لد مد  ْ وفَةةةةةةةةةةةة
 

 جهجهالةةةةةةةةةةةةةص   شَ   ةةةةةةةةةةةةةفَ هه وا ْ يَ ل  ألْرةةةةةةةةةةةةة 
 

ةةة هجد جَ ش الةةةص    ةةة ْ ومةةةه فد   ش  ةةة َ  ي َ الئ 
 

 هجهَئةةةةةةةةةةة    ش إ   ا   ةةةةةةةةةةةهي  و   َت يْ وَلةةةةةةةةةةة 
 

 ههةةةةةةةةةةةيْ ي   مد ْيةةةةةةةةةةة   َ  صْ هةةةةةةةةةةةه وَ ةةةةةةةةةةة د ل  مْ اد اَ 
 

 جهجهالر   نَ لْ والئ   ن  اْ الع   الَ لَ م   
ةةةةة وامد صَ َذةةةةة ةا هع  َوةةةةة ند مَ عْ وفَةةةةة   وَ هْ بد

 

 ةجةةةةةهف  اخْ  خد ل  فَ ْخةةةةفَ  صاء  ْ ةةةةة لةةةة  ا  
 

ةةةةةةةةةةجَ     هوَ الةةةةةةةةةةع    د لَ رةةةةةةةةةةه    ص  الَرةةةةةةةةةة ومد مد
 

ةةةةةةةف  ل  ذد  يةةةةةةةهَ  وَ  خةةةةةةةهاد فَ    لاجههةةةةةةةه س 
 

 م  وْ َيةةةةةةة ا   دةةةةةةة    َهةةةةةةةيْ ل  ي يةةةةةةةش ال َ ورةةةةةةةص  
 

 جهجةةةةهالاَ  م  َعةةةةخهلَ  وامد إعا األْبةةةة 
 

إن الره ل ي فش وهلمسوذهم الفش فلي  ي ةله او ة  الفةش يطوامةه ان يوية  مةه وموة   
اهلل إيه  من إوا ليرفلي الصجهج  ويا ش مةعا   ةص الرةه ل إوةصاا الوهصية  ومةه فطملة  مةن  ةيم 

 الئةي  وهلمصي    ومعا يا ش يش طص عاف  طلمهن الئي  من ال لم   ون الةصجهج   ف  ةش
 وهلفهلش فخلي   ن  يم  ابيل  من  يم الوهصي  ا  ومش  يم  ال لم.    ص الره ل  و

                                                 

  لش  مها الصين الفههصي  -لرال اإلسةمش يش  بل بصل اإلسةم صلاس  ي لي  ي ي  ا (21)
 .199٠ 73صان  جهما  الموبا اعلوط  ص فولا    لي  ا       
ال ه   الاهلي  الس هم  الجةص          ال وم  جم   ومهء ومش48 - 46رال ال مل ون فولن  (22) 

 البةن ال وهل  ألرليهه  ألوياهه  ره ل  الع هو   يا ش ا هه فلي  ع وهه   ص الاصو.
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 وسةةهول   ي ةن لةةم اإلوةا مةةع   لة  طبةةول  ألن وعلةب اإلوةةصاا  مةعا يةةلي  الرةه ل ان  مةه
 ل ةةش و فسةة  يخةةهعل لةةم يهةةو  ليهةةه  والطبةةوا  سةةوهه اجةةا مةةن للمةةوم طيهفةة   ةةل  وةةا

 مةةةعا طبةةةوا يةةةلف يهلرةةةه ل اوخةةةلين  اجةةةا مةةةن وهةةةه صليجةةةو  إ مةةةه الةةةصجهج  يوياهةةةه ويرةةةفلي
 مةن اخلف  يم   ن فخلي  يا ش ومعا وهعة  األ صاء  ل  يلس  ذصوام عمهن مو اإلوصاا

 .  الفلوسي  ا  ومش الوصاوه  يم
 مةةصف خةلةة  مةةن ييلهةةل لوياةة   او ةة  علةةن فجةةه  مو فةة  فولةةن وةةن ال مةةل يلسةةم ووهةةعا      
 .  األبيل  ووقيم  ويالوص ومجفما  والفبه   ويه  

   سةلوب يهةو رةشء  ل ةا واإلخةةش وهلويةهء فمسة   ورةصه اللجةا فسةهمش  ل  يصلا وممه
 رةه   لطلة  واةص ا ف قة  الةعي الجصيةص  لصي ة  فولي ة  يةش طفة  ويةهال  مةو م    الفخلش يم ن

    (23)ييقوا  () مطمص ال وش  هبصا  هم وهه

ةةةةةةةةةةةةةةةةَفْل  عةةةةةةةةةةةةةةةةهاَ  وَ ةةةةةةةةةةةةةةةةصْ  افَْي ةةةةةةةةةةةةةةةةهبَ  هإ  ةةةةةةةةةةةةةةةة  الس 
 

ةةةةةةةةةةةةةةم لاا  َخةةةةةةةةةةةةةةْيةا  قدةةةةةةةةةةةةةةوصد  َ   َئةةةةةةةةةةةةةةَلْل  ي ْيهةةةةةةةةةةةةةةه ئد
 

مدهةةةةةةةةةةةةةةةةه ةةةةةةةةةةةةةةةةَجْل  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةة   إعا الل ْطةةةةةةةةةةةةةةةةمَ   دْعا   الر 
 

هةةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةةش والَخْيةةةةةةةةةةةاد   َ َسةةةةةةةةةةةْل  الل ْطةةةةةةةةةةةمَ  إْعاهم 
 

ةةةةةةةةةةةةا   إ  ةةةةةةةةةةةةش يةةةةةةةةةةةةه َ ةةةةةةةةةةةةْومد  ي َلجد ْ ةةةةةةةةةةةةص   َخَوةةةةةةةةةةةةْل    
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اهللد   الَقَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْل  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا اليهف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةْمتد  ةةةةةةةةةةةةةةةةْاَلف والر   ادَخةةةةةةةةةةةةةةةةْل  واليةةةةةةةةةةةةةةةةهم   والر 
 

 وةهلو و   هفقة    لة  ا يعةم  ةص يلامةه الفةش األمه ة  لهةع  فولي   يش صا فم  ص م ه يهلره ل
 وعلةب وهةه  يبل  لم اخل وماهلم و جوم  مل و رمت من السمهء  يش العويا  ماهلم  ل 
اوةةو  وةة  ففةةلص الةةعي الرةةعل اخةةع ه ولةةو. خهلقهةةه و لمةة  فاةةهل  اهلل وجةةوص خةلهةةه مةةن ليوةةين
  (24)  ول  ومو ل   لوايف  يش ذيل  صون األذه ش  فهو  يش األبوهه ش الفلج

                                                 

 .69رال ال مل ون فولن  (23) 
 .279/ 22األذه ش   (24)
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  وهلسمو  وم  يص و الره ل ان

 

 لةةة  وي قةةةهصوا وةةة  يالم ةةةوا لةةةم إن ويطةةةعلمم الجصيةةةص  الةةةصين وهةةةعا وا مفةةةصاء وا يفخةةةهل          
  الجصيةةةص الةةصين وهةةعا لأليمةةهن  ومةةة  الرةةه ل ص ةةوه خةةةا يمةةةن  (2٥)لهمةةه ورةةل خوةةل يةةعلب

 .  وهه  ل   ص ا   يلف الفش الاليم  األمه   مع  لف صي  السلي  ويهء   سفر 

 خةا من لهه ويهال  ي فش  علب وهلصجهج  يوصلهه    و   إلول  وييه الره ل وجص ه ي مه
  ويةة   سةةمي   اإلوةةا مةةع  فوةةصوا طفةة  الخبةن المل ةة  اإلوةةا لهةةع  يففوةة  ومةةو لطهلةة  فبةويل 
    (26)ييقوا

 ُهيييي اُش ُْبييييْ    ُ  راِعيهيييي  ِجْسيييي ِ  فِفيييي 
  

 

ييير    شُ  اللَّْ ييي ِ  ِقلَّييي ِ  ِمييي ْ  ْمييي  ْض   ُيْهييي  
 

 ا ةة   لةة  لةة   موئةةو ش ماةةهصا مةةو الةةعي اإلوةةا مةةع  بةةهطن جسةةم رةةه ل ه الهةةل لقةةص
 لةيت الرةه ل وي ة   مةه الئةا  مةعا ول ةن  لي   لطم   اللون رهطن مةيا الو ي  ئاي 
 وسون الويش  اللا ش معا يقصمه الفش اللاط   ل  الا ل ن و وييل  يهأل ا األ ا   ل  سوو 
 إيلة  وا ةت لللا ةش الئةا  معا ولاء   هه  ال فل  و صم الخبو   األل  اإلوا لهع  ففو 
 رةةطمهه  فلةةهمل طفةة  وفسةةمن ف  ةةا و  هةةه وعلةةب الويةةم  مةةعا  وةةا وبةةفهه جةةهء  ةةص الفةةش

  (27)ييقوا وهلرطم   ص عويم الس هم  هلي  وابوطم

ْمةةةةةةةةةةةةةةةل   ةةةةةةهه َ ةةةةةةصْ   دثدةةةةةةن   عدَلا        هةةةةةةةةةةةةةةةه و هلَف ةةةةةةةةةةةةةةةهء   امةةةةةةةةةةةةةةةهَفل  وطد    فهعةةةةةةاد  الع ةةةةةةا   َمس 
ةةةةةةةةنْ  َ َلْيهةةةةةةةةه  وَمةةةةةةةةوَله   َ ف يةةةةةةةةة   الةةةةةةةةص ْم ه م 

 

ةةةةةةةنَ    َي  دةةةةةةةاد  و ةةةةةةةهلَملاف    َ ةةةةةةةة   الَطةةةةةةةةن   م 
 

 َ ي هةةةةةةةةةه َفَلةةةةةةةةةهملَ  َطف ةةةةةةةةة  َسةةةةةةةةةم َ مْ  َيَقةةةةةةةةةصْ 
 

واص    َ َلْيهةةةةةةةةةةه َيَلةةةةةةةةةْيَت   ْطَمةةةةةةةةةةاد  للةةةةةةةةةل   م 
  

                                                 

 .2٠4الرال اإلسةمش يش  بل بصل اإلسةم صلاس  ي لي  ي ي   اعلوط  ص فولا    ي لل   (2٥)
 .92رال ال مل ون فولن  (26) 
  الافية  الرطم  المولص  م   سا من  قيق  الجطش وبو  الرهه  91رال ال مل ون فولن   (27)

 ال ش  الرطم.

 َرةةةةةةةةةةةةةةةةةةْل  يهلخوةةةةةةةةةةةةةةةةةةلد  و هلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةَصف يفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةهمَ  َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
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 وةةا رخبةةيف   وسةةمهم اياهلةة  يةةش ي طبةةل   رةةه ل ه رةةال يةةش يه ةة الخ وعم الويةةهء إن 
 الففةة  يوبةةش يهلرةةه ل ال وةةلف  القئةةي  مةةع  يةةش األخةةل فوبةةي  يةةش و سةةيمه علةةب يفاةةصف
 - سة   مة فش فقةصيل ا ةلن  لة   ةهش  و   - وهلطيهه فجلو  ل  العي الط يم وبي  الالوش

   (28)ييقوا يهثم  و  يخون   وان وييه ي ون و ن

ةةةةةةةةةةةة يَ   الادلةةةةةةةةةةةة  و هْوف  ةةةةةةةةةةةةهء   الَففَةةةةةةةةةةةة   دوب 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةونَ    وانْ    َيْ ثَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه و  َيخد
 

  مها إثل  ل  رصيصا جة ه اوصم  ص لامه ان واص وطق   وهلويهء ةوجف  يوبش ا    مه
 فجةةق   وة ن علةب و الطقيقةش  وهلويةهء م هةه يعلةن يهةو  لية   ئةيويه طلةوا  فةل  لة  ا فقة 
 المةةها  مةةعا يجلةةن الةةعي لةوجهةةه يقةةصمه   ةةص لفجةةةقو  ويةة فش  يةةعمن الةةعي المةةها يقةةص  لةة 
  (29)ييقوا

ةةةةةة      َاْمَلْ فدةةةةةة د  مدْ فسةةةةةةها  إ نْ  َفْجَة  
 

ْ ةةةةةةةةصَ  َمَلْ ةةةةةةةةمد  وا  عا  ش َعل ةةةةةةةةبَ  َيا   يةةةةةةةةهْجَة  
 

 مةن فاةل  لةم جصيةصه اخة ةه اسةفطصثوا  ةص ا هةم ييةلف الجصيةص  مجفماة  إلة  الرةه ل وي لةل
  (3٠)ييقوا السهوة  يش  لي   ه م  مه لمف ي  ص األريهء إل   للفهم يلف إ    وا 

ةةةةةةةةةةةةةْيَم ا  َاْطةةةةةةةةةةةةَصثوا َ ةةةةةةةةةةةةةصْ  ال  ةةةةةةةةةةةةهَت  َاَلف  ر 
 

ثَةةةةةةةةةةةةةةةة     دةةةةةةةةةةةةةةةةا   َوي ةةةةةةةةةةةةةةةةش   يدةةةةةةةةةةةةةةةةاْلَفَمْل  َطهص 
 

وا َمةةةةةةةةةةةةةةةةنْ  يده ْي دةةةةةةةةةةةةةةةةونَ   َسةةةةةةةةةةةةةةةةوي د  َطَقةةةةةةةةةةةةةةةةلد
 

نْ    َيَوةةةةةةةةةةةةْل  او يف ةةةةةةةةةةةةش ي ةةةةةةةةةةةةْيه مْ   ةةةةةةةةةةةةهنَ  وا 
 

ن سةوي    ةا مةن يهي ةونا  مةو الرةه ل يةلف  مةه المجفمة  معا اطصث  مه ئمن يمن   ةهن وا 
ن وسةوص  ا ةلم وييةه اللجةا  ةهن إعا مئة  ا ة  ييمةه  ةهن و ةص وييةه  ولا    (31)ماةصمه  ةهن وا 

 .ل  مها

                                                 

 .1٠٠المبصل  فس  (28) 
 .72المبصل  فس  (29) 
   ريم   الخلة  يالفمل  يطصل الفرهول والفصاوا ا لاء والجصا.٥6المبصل  فس   (3٠) 
 .٥8المبصل  فس    (31)
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 يةةش لةةةة   هلةةما المبةةهصل فةةع ل  مةةه - فولةةن وةةن ال مةةل -الثةةه ش ةوجهةةه جمةةله خةةص م ولمةةه
 املةب إلة  بةلم ان اخةه  ا ةش لهةه يقةها إلةيهم ارةفقم  ةص يةإ ش املةش اةل ش ايهمهه وا 

 وةةص ا ةصمهه طفة  الطةلام الرةهل يةش وهةه يخةلج إلية  لفةلجان يوافقفة   فسةب  ل  ف لوي ش ان
 عةوية يم ثةم األوا والهه م ةا إل  وا بليم ا فه و فل ف  الطش  ل  اعا يلمه اسص و ش
  (32) ها و يه بل  اخفص ف  وا هه ب ام مه يال  إلي  فلج  يلم

 َ ْوَيةةةةةةةةا   اْو ةةةةةةةة َ  َجْمةةةةةةةةَلهَ  َ   ةةةةةةةةه اهللد  َجةةةةةةةةَةف
 

ةةةةةةةةةةةةا   ةاءَ َجةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةهع ن   و هألمهَ ةةةةةةةةةةةة    مد  
 

ةةةةةةةن   َمْو  ةةةةةةة د  َاْمةةةةةةةت   َ َلْيهةةةةةةةه َلهةةةةةةةهنَ   لا  
 

ةةةْلطهم   جه  ةةةن   إلةةة    خه  ةةةن   َاْخَيةةةن   الس 
 

رةةةةةةةةههَ  َ   ةةةةةةةش َسةةةةةةةة َلمْ  وَ ةةةةةةةصْ  ودوا الود  ل َيْ ةةةةةةةةع 
 

 ال  وا  ةةةةةةةةن   يةةةةةةةةش اْوَلْيفدهةةةةةةةةه وَ ةةةةةةةةصْ  َ َلةةةةةةةةش   
 

ةةةةْمَت   ةةةة ن   وَبةةةةص مْ  هةةةةه َفْطةةةةمَ  الر      ه  
 

ةةةة َوةةةةصا  ْ هةةةةه ن  طهج  ةةةةن   وَئةةةة  مْ  م   و طهج 
 

 (33) ايئه   هم  وال سهء لخيه فهه عامه و ها

 الل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةه َ َلْيةةةةةةةةةةةةةةةةةة    َخل ْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   و دةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةودةمد  لد    َمل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةعدون   والطد
 

 َيَ ْطَلْففدهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش   وَ هَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمْ 
 

 َفْخفَ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ  َ ة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصد د  و َهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْصي   
 

وَ ةةةةةةةةةةةةةةبَ    و ةةةةةةةةةةةةةَ نْ   َ ل ْمةةةةةةةةةةةةةةمَ  ي ْيمةةةةةةةةةةةةةه اخد
 

ي َيةةةةةةةةةةةةةةةإن    لدةةةةةةةةةةةةةةةةْ  َرةةةةةةةةةةةةةةةل   هَ ةةةةةةةةةةةةةةة َ الخ   الخد
 

 خةصاق ط هية   ةن األخوةهل فةع ل  مةه مقهوا يش المقعو فين  لههفين مف  ي   لله إن       
 الةةةعي الاهةةةص وةةةعلب خهل ةةة  األوا  ةوجهةةةه   ةةة  للطةةةهن و وصفهةةةه لةةة   جمةةةله الرةةةه ل ةوجةةة 
 ان  ةةهل لفوةةين المقهولةة  مةةع  اجلي ةةه يلةةو م ةة   او صمةةه ففةةلب   و فخو ةة    وةةهن ماةة    عافةة 
 بةةهلمه مو فةةه يقةة    ي  ةة  لةة   ةوجفةة   وةةا مةةن الخةةصاق مةةعا مةةن الةةلذم و لةة  الرةةه ل
 ثهلةةل   امةةلين علةب يةةش السةون لاةةا ؟ علةب يةةش السةون مةةه الخةةصاق  فةلف مةعا مةةن ووائةطه

  هرةم وا هةه م ة   ألو ص ام  و هةه لطقهةه  ويةهال  علةب  ةن يئةة لهةه طوة  مةو األوا لهمةه 

                                                 

 .38. ورال ال مل ون فولن  278/22األذه ش  (32) 
 . 79رال ال مل ون فولن   (33)
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 يةش اسةمهه ولوص علةب  لة  ويةصلا وهه  وفالة  ثيلا اطوهه خةلهه وهلقبيله ليسم طيهه ما 
  .(34) ومقعو هف   به ص 
 جمله يهن جمله  لةوجف  الره ل من الويهء معا مقهوا يش ان ومو الثه ش ا مل امه        

  ةةص  و هةةه علةةب   ليهةةه فطةةفم اجفمه يةة  لقةةيم وويةةهء امفثةةه  فل فةة  وةةا لةة    هلمةة  ففل ةة  لةةم
 لة  يقةها اخ فولةن وةن لل مةل  ةهن إع وهألخيةعه يسةم  مةه ةواج فولةن وةن ل مةلا مةن فةوجةم
 يقةها مة هم امةلاه يسةو  اسةص و ةش  لة  الطةهلل ي ذةهل مالمةه سةيصا و هن ون فولن الطهلل

 لة  وولةصم اسةفقلم طفة  يطوسةهه يفل فة  فولةن وةن ال مل ألخي  يوموهه  ويا و م جمله لهه
 ورةةةصه لهةةةه وطسةةةن مارةةةهلف  ال مةةةل    ةةة  يةةةش قلالمهاسةةةف مةةةن الةةةلذم ول ةةةن  لةةة  (3٥)ا او صا
 ا جفمه ية  للقةيم م هةه ويهء األوا  لةوجهه لللجوق الم هسو  الفلب  ففل ن يإ هه وهه  فالق 
 مةه ومةعا فولةن  وةن لل مةل  لمه   األوا  لةوجهه واللجوق فل   فجه  يش فصياهه عهلمه الفش

 ةوجفة  طيةله الرةه ل يي  يوين والعي ل  األو  المقعو   من الويم ا خيل خةا من يفئح
  (36)اع يقوا فل ف     صمه جمله

ةةةةْمَت   ةةةة ن   وَبةةةةص مْ  هةةةةه َفْطةةةةمَ  الر      ه  
 

ةةةةن   َوةةةةصا  ْ هةةةةه طهج  ةةةةن   وَئةةةة  مْ  م   و طهج 
 

  مةه  هلرةمت  يهةش لهةه وويه ة  وهةه فالقة  مةصف يخفةش   ةوجفة  خةصاق من ره ل ه يمو  
 يهةش للره ل  ويهءمه و وميلهه طوهه ف فش   ل    ههخصا من اللذم و ل  المقهوا يش مش
  .يلا    ل  ا صمم أل هه األخل الوا      وفخفش فطو  أل هه جمهلهه وا  فلي 

 اةواجة   لة   فهوة  والرةين  الرةوهن  ةن  ةمة  مال  يش الره ل ل ه ويلهل
 وهلجهةةةةا  ييةةةفهمهن الرةةةين   ةةةةة   ةةةص  و ةةة  فقةةةةصيل   و اطفلامةةة  يةةةش يسةةةةوين وةةةصان اللةةةوافش
خة     (37)ييقوا وي هم   ه م الفش والوبها الموصه  هوص وا 

 وسال  ش َ   ش َاْ َلْئنَ  َ صْ  وَاْبَوْطمد 
 

ةةةةةةةا   الَخل يةةةةةةةا   َ ْهةةةةةةةصد  وَاْخَلَف   ةةةةةةةش   المدمهع 
 

                                                 

 ي لل  وصاي  معا الموطل.(34) 
 .278/ 22األذه ش   (3٥)

 .38رال ال مل ون فولن  (36) 
 .96المبصل  فس    (37)
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 و آَيةةةةةةةةةةة    َلةةةةةةةةةةةْيَت  الةةةةةةةةةةةل ْات   َرةةةةةةةةةةةْينَ  إن   ا 
 

ةةةةةةْيلدب  ةةةةةةا   ال  سةةةةةةهء   يةةةةةةش إ    فدئ   الَجوام 
 

  لةة  لوياةة  مةن ومةةن اسةم  لةة  بةصية ووةةين وي ةة  جةلف ق ةةةا إلة  الرةةه ل ويرةيل
  (38)يي  يقها ل   ير ل يلم ومن سقه  ص الره ل و هن الصطوا  اسم  مهء و ل

َيةةةةةةةةةةةةةةةهَ ف ش يدليةةةةةةةةةةةةةةةصد  ةةةةةةةةةةةةةةةو َوْمةةةةةةةةةةةةةةةن   خ   َواألمهَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاَءهَ  اهلل   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنَ     وَاْلجد
 

 َوَوْموةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها  يْاَلمد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش اهللَ  َيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ ن  
 

   ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه َسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لَقه د  انْ  ويْاَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمد  
 

ن  وَ   َوْمةةةةةةةةةةةةةةةن   َوْاةةةةةةةةةةةةةةةصَ  َلو يَاةةةةةةةةةةةةةةة َ  و ةةةةةةةةةةةةةةةش ا 
 

ةةةةةةةةةةةش   يخهَ ةةةةةةةةةةةه َيْطَفلدةةةةةةةةةةة د  الويةةةةةةةةةةةم   َ َلا  
 

واَ  ول ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن    افَهَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إَعا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص طد
  

جةةةةةةةةةةةه د   ةةةةةةةةةةةَمهَ ه فْفلد دةةةةةةةةةةة د  الَمةةةةةةةةةةةها       س 
 

 يةةش والويةةهء األمه ةة   لةة  الرةةصيص طلبةة  ال ةةةاق  مةةعا خةةةا مةةن الرةةه ل ييلهةةل
 يةةوم بةةصيق  ووةةين وي ةة  الفبةةا يةةش  مةةهط اهلل وجةةه ة لةة   ومةةن خيه ةة  وةةعلب عامةةه ف صيفهةةه 
  . لهه لويا  خيه   فمثا ل  ومن خيه   ان ومال صا الطرل 

 والخيه ةة  وهل ةةصل مفسةةمين  ةةو هم سةةاص  و ةةش و خوالةة  ا فةةةاة  واةةصم رةةه ل ه ويبةةل 
  (39) ييقوا ا مهم   وسلوب سلو   م  فف ه  الفش

ةةةةةةةةةبَ  َسةةةةةةةةةْاص   يةةةةةةةةةش   ةةةةةةةةةمَ  إعا  مةةةةةةةةة همد  وام 
 

لْ  َيةةةةةة ذليوةةةةةها   ةةةةةنْ  َخهلدةةةةةبَ  بَ ي ةةةةةلد  َسةةةةةْاص   م 
 

 إ ةةةةةهال د  مدْبةةةةة  َ  القةةةةةوم اخةةةةةم اوةةةةةن َيةةةةةإ ن  
 

 َجْلةةةةةةةةةةص   وةةةةةةةةةةهن   خهَلةةةةةةةةةة د  يدةةةةةةةةةةةاطمْ  لةةةةةةةةةةم إعا 
 

  دهدةةةةةةولدهمْ   ه ةةةةةمْ  َ ْيَسةةةةةهنَ  َصَ ةةةةةْوا َمةةةةةه إعا
 

ةةةةْلص   َرةةةةَوهو ه مد  َمةةةةنْ  اْصَ ةةةة  الَ ةةةةْصل   إلةةةة    المد
 

 ولةةةةةةة ا   ةةةةةةن َفمةةةةةةةة  ن اثةةةةةةواوش فةةةةةةةبد  يةةةةةةإنْ 
 

ةةةي    بةةةا   يةةةإ ش   ال مةةةص   َخَلةةةة يةةةش الس 
 

 لرةةيوخهم ا ةةلن وا هةةه يةةيهم   صيمةة  ألخوالةة   ةمةة  والخيه ةة  ال ةةصل يجاةةا يهلرةةه ل
 الخةةهلجش  وملهةةل  ورةة ل    ماص ةة   وسةةمو وجةةومل  اإل سةةهن ان إلةة  ويرةةيل رةةوهوهم  مةةن
 وييةه الرةه ل يوقة  إع اخوالة     ةت  لة  و فس  ويفخل ابل  ليا  يوين ان يليص وهعا ومو

  مةه السةليم السةلوب  ةن يرةص مةن يطةهوش و  يخةون  مةن ياةعل   ه ة  ووي مفمسة ه ألخة ة 

                                                 

 .122المبصل  فس   (38)
   اب يم ا  هء  اي  قب    يسهن  اسم لل صل.126-12٥ال مل ون فولن   (39)
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ن طف  يلا    مال ةه اخوالة   م  مو ف   هن م ه ومن  لو   واخبهم إلي  ال هت ا لن  هن وا 
 وخيةه فهم لاهةوصمم ويه هم  صم وسون إ  علب ولاء ومه  لاوفهم  من جلص  ووقهء م هم ولاءف 
  .م هم والفولال همماهفوف  ن يلفصق   جالف  الفش

   : والبخل الكرم

 ثيةةلا  طفةة  وبةةا الةة  صلجةة   ان ال ةةلم بةةف  خلقيةة   ليهةةه الالوةةش وفمسةةب وهةةه
ا يفخةةهل وهةةه  وياةةل  ال ةةلم وه ةة  ا فبةةهل  لةة  رةةح الةة فت  ووةةعا للماةةلو  يةةش  ةةا وجةة  
و ةا و ةةم    يداجةةن ئةةاه  ال فةةوت  لخرةةيفهم الفقةةل  يهلئةةي  وعوياةة  الطةةها لةة  م ه ةة  

الوةش  لةعلب وجةةن اطفلامة  وفقةصيل  وا عه ةة  طقةوة الئةيهي   طفةة  او ةَن الرةالاء مةةن   ةص ال
 يجةلي بةلاق  ن طصيث  خةا مهم ومو يفمف  وهع  البف  ال ليم   أل   يخلدص ع ل . ومن

 العهلةةةن واو ةةة  الماهفةةةن واخيةةة  الاهعلةةة  وةوجفةة  الرةةةه ل وةةةين  لةةةل مخفلففةةةين  وجهفةةةش وةةين
 يئةة الواطةصه  الة فت صاخةا الخةل بةلاق خةا من الره ل يلهل و علب اللاط   و للص  
 ان رةهء الموطةل مةعا ث يةهم يةش اليهةه س فعلة  ليهه الره ل  الفش ا فمص فاخل  امول  ن
  .اهلل

 إ ة  ال ةلم  لقيمة  و لة  المخةهل  الفيةهل فمثةا ا هةه  لة  ةوجفة   يبةول يهلرةه ل
 فلةةوم امةةلاه إ هةةه اوخةةلين   لةة  إ فه ةة  و ةةصم مهلةة  إمسةةهب إلةة  الرةةه ل يةةص و الةةعي الطةةلش
 ةوجة  مةن صا مةه يف ةلل اللةوم ومةعا والمسةه ين  للفقةلاء مهلة  ووةعا إ فه    ل  ةوجهه وفاعا
 إلة  العليةة ومةه ولومهةه   ةعلهه مةن يطةص  ةش يفاةا ان  سةه  مهعا فلف واص  ييمه الره ل

  (4٠)ييقوا  لم ال فجه   للفهه ي يل ل ش اإل  هق اسهلين  ا ي هخ الره ل إن ا  ه هه ؟

اد   و َقْفةةةةةةةةةةله   َبةةةةةةةةةةصايَ  يدْبةةةةةةةةةةو حْ  إنْ  ا ةةةةةةةةةةهع 
 

ْيةةةةةةةةةةصاا   و ش  ةةةةةةةةةةآ  ش َوا   وَ ل ْيو ةةةةةةةةةةش بةةةةةةةةةةهط 
 

 َلو ةةةةةةةةةة د  ابد  َلةةةةةةةةةةمْ  اْوَقْيةةةةةةةةةةمد  مةةةةةةةةةةه ان   فَةةةةةةةةةةَليْ 
 

ةةةةةةْيو ش  ةةةةةةهنَ  اْمَئةةةةةةْيمد  الةةةةةةعي وان     َ ب 
 

                                                 

يش المفئليهم ا مهعهه وموئو هفهه .وي لل البوله الف ي  4٠-39رال ال مل ون فولن   (4٠)
 1ع ومبهصلمه وسمهفهه الف ي   ةيص ون مطمص ون ذه م الجه ش  الجهما  ا سةمي   المصي   الم وله 

  م1996وال قص الجصيص  ومن اطمص لومي    هلم المالي    ال ويم . وي لل رال ه القصيم 4٠4  م142٥
291. 
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  ةةعلهه  مةةن ويطةةص وصمةةه يسةةفميا ان اجةةا مةةن الويفةةين مةةعين يةةش  هعلفةة  الرةةه ل يخهعةةن
( بةةةصاي) ي لمةةة  المةةةوم  إ ةةة  المطفةةةوم المسةةةفقوا يةةةش لةوجفةةة  طهلةةة  يبةةةول هم ةةة يهلرةةةه ل

   طي هةه واأل ةهلن  ا بةطهن  ةن وايةصا   ةصمه الرةه ل سةيجاا والةعي     جهءم ماوله
 الخيةل مةن وعلة  مةه وة ن يةالمن يهلرةه ل اوخةلين   لة  ا فق  مه  بيو  إن وا مه   يلا  
  .ل  بهطنو يليت فوق  مه امه  بيو   ومن ل   يهو

 -   هةه اهلل لئةش -  ه رة   ةن لوي  مه() ال وش وطصيل مف ثله ال لله ومع          
   ةها.  ففهةه إ  م هةه وقةش مةه   هلةم«  ؟ م هةه وقةش مةه(  ») ال وش يقها رهه  عوطوا ا هم
 يهةةو وةة  فبةةصة الةةعي ول ةةن ئةةهق  الةةعي مةةو وقةةش يهلةةعي  (41)((« ففهةةه ذيةةل  لهةةه وقةةش»

  .اهلل   ص الوه ش

 ان يةةش  وةةله عام وقبةة  مةةثة يسةةوة وةةا يطسةةن اللا اةة  الط مةة  وهةةع  الرةةه ل ي فةة  ولةةم
 يهفية  سةو  اليةوم  هملا  هن ومه ذصا  يففقل  ص اليوم ي  ش فوصا  يش واألطواا ماهل المها
  (42)ييقوا يومه  فةوا ان  وص الفش الطيهه مع   ل  الطلش ياةم وي صلت  يهصم يوم

ي ةةةةةةةةةةةةودهه َا َيْسةةةةةةةةةةةة إو ةةةةةةةةةةةةا   وع   َلةةةةةةةةةةةة د  وَيْطس 
 

ةةةةةةةش   وَصالون   َسةةةةةةةْقيهه يةةةةةةةش َ َبةةةةةةةن   اخ 
 

ةةةةةةةةةةةةوا د  َلن   وذةةةةةةةةةةةةصا َذةةةةةةةةةةةَصمْ   َيسدةةةةةةةةةةةةو دهه س 
 

 َ ل ْيةةةةةةةةةةةةةن   وطةةةةةةةةةةةةةهاَ  اْطجةةةةةةةةةةةةةهلاا  وودةةةةةةةةةةةةةص اَ  
 

 لهةه ييوةين ا ة   وةهلو الرةويه  القبة  مةع  خةةا من الاهعل  ةوجف  يق   ان يليص الره ل ان
 وسةةقيهه إعاهمهةةةه يةةش رةةصيصا اجفهةةهصا ل هيفهةةه يةةش واجفهةةةص فاةةن  ةةص الفةةش اإلوةةا مةةع  ان

 لهةه  ل هيفة  مةن - الةصالون - والرةصه لل بةن اخةه بةهل طفة  وطلوهةه وطمهيفهةه وفمليئهه
 ياةا  لة  واللةوم الاةعا ياةةم الولثة   مةن ل يةل  واةص مةه يةش اإلوةا لف ةون المرةق  مةع  و ا
  .ال لم

                                                 

س ن الفلمعي  مطمص ون  يس  اوو  يس  الفلمعي السلمش  فطقية  اطمص مطمص الجهم  البطيح (41) 
 .644/4  ره ل  صال إطيهء الفلال الالوش  ويلوم

 .41 -4٠رال ال مل ون فولن  (42) 
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 - الموهل ةةة  بةةةي فههو - ومووةةةه جةةةواصا يلةةةا ان ال ةةةليم  لةةة  ان الرةةةه ل يةةةلف لةةةعلب       
ن طفةة  يةةصا   فسةةا  ومةةه وعلةةب ا خةةلين   لةة  ومهلةة   يهةةن يهةةو المبةةه ن  وةة  طلةةم وا 

   (43)ييقوا يهو   ان يسفعي  مه  ا وياعش

ةةةةةةةةةةةةنْ  َلاْي ةةةةةةةةةةةةه و ةةةةةةةةةةةةه  نْ  ةةةةةةةةةةةةَلة ا    َ ةةةةةةةةةةةةل يم   م   مد
 

ةةةةةةةش   َومدةةةةةةةةون   الَيةةةةةةةةَصْين   َعْلةةةةةةةة   ث َقةةةةةةةة    اخ 
  

 ال ةلم  ياةا فجةه   للفهةه ف يةل  ةصمو  واللةوم  الاةعا  لة  ةوجفة  إبةلال الرةه ل لاف ولمةه
  (44)ييقوا بواوه  ليت وا   وهلقوح ل  وخعهوهه  علهه وابفه ولفالهه  لهه فقليا  ي فش

ْلةةةةةةةةبَ  يهْسةةةةةةةةَم ْ  ا  و هَلةةةةةةةةمْ  ْعَوةةةةةةةة    َ ا   و خد
 

ْا ه َيقدْلةةةةةةةةمد   ق ش َسةةةةةةةةم  ةةةةةةةةْيو ش يةةةةةةةة ْ ع   وَاب 
 

ق ةةةةةةةةةش َيَلةةةةةةةةةنْ   و ْمل ةةةةةةةةة    وَلْسةةةةةةةةةم   َطق ةةةةةةةةةها  فَْ ع 
 

ةةةةةةةةةةةة َيقدو ْطةةةةةةةةةةةةم    م  ْيةةةةةةةةةةةةن    ه  ةةةةةةةةةةةةا   هم   وَخع 
 

 لهةم ياقةل الجهملية   ية   ومةه إئةهيف  إثةل  لة  ةوجفة  للةوم فاةل  الرةه ل ان  مه     
  ل  خري  الفاا معا من رصيصا جة ه ةوجف  ي وصم خمل  ةة لهم وارفلف  ة ش  الو 
 مةن وخويهةه جة هةه يخفة  يةه ولف ةوجهةه   لةل لففةم ووهةعا والاةوة  الفقةل و يهلهةه  فسهه

  (4٥)ييقوا فقل ال

َل  ش َ هَلةةةةةةةةةمْ  ةةةةةةةةةنَ  ل فدْاةةةةةةةةةع   اْسةةةةةةةةةَم    الل يةةةةةةةةةا   م 
 

ش الَمةَمةةةةةةةةة َ  فََوي فدةةةةةةةةةب   َسةةةةةةةةةَفهها    يةةةةةةةةةهْمَجا 
 

 َلةةةةةةةةةةة د  َذةةةةةةةةةةةص   وَاْمةةةةةةةةةةةلد  ل َ ةةةةةةةةةةةص   َفْاَجل ةةةةةةةةةةةش  
 

ل ةةةةةةةةْينَ   ةةةةةةةةل   َاَفَاج  ةةةةةةةةش َلةةةةةةةةمْ  مةةةةةةةةه الر   فدْمَ ا 
 

ةةةةةةةةةةةةةش َ هَمةةةةةةةةةةةةةمْ   ل ف ْفَيةةةةةةةةةةةةة    َسةةةةةةةةةةةةةَوْ مد  َانْ  فدَو  
 

 مدقدَعةةةةةةةةةةةةةةة    ص  و َاةةةةةةةةةةةةةةةوْ  وَخهو َيةةةةةةةةةةةةةةة َ  ة   ةةةةةةةةةةةةةةةها  
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةش    َاْمَلْ فدةةةةةةةةةةةةةةةةة د  مدْ فسةةةةةةةةةةةةةةةةةها  إنْ  َفْجَة  
 

عا  ْ ةةةةةةةةصَ  َمَلْ ةةةةةةةةمد  وا   يةةةةةةةةهْجَة    َعل ةةةةةةةةب   َيا 
 

 اْلَواةةةةةةةةها  َ ة  ةةةةةةةَش  َمْقةةةةةةةلف يةةةةةةةش وَ َلْيةةةةةةةمد 
 

 َاْلَوةةةةةةة    َ ة  ةةةةةةةَش    ةةةةةةةلف َوْاةةةةةةةصَ  وَ َلْيةةةةةةةمد  
 

ةةةةةةةةةةةةنْ  َافََو يةةةةةةةةةةةةه  َمةةةةةةةةةةةةي ن   َرةةةةةةةةةةةةْشء    دةةةةةةةةةةةةا   م 
 

 فَةةةةةةةْصم    َلةةةةةةةمْ  مةةةةةةةه الَاةةةةةةةْين   ود ةةةةةةةهءد  َسةةةةةةةَف    
 

                                                 

 .41المبصل  فس   (43) 
 .43المبصل  فس   (44) 
  السف   خف  الاقا  الخهوي   الجله الاليم   الاوص  المسن من 73- 71المبصل  فس   (4٥)

اإلوا المقع   الوايل العي  ع   ن الئلن  الم فت  المها ال فيت   ليم الئي   ائفف   القة ش  
 جم   لوش ومش ال ه   الرهو .
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 وطهجة  الةةوج يية  ي ةون الةعي الليا و م ومو ل   ةوجف   فهن و م إل  يريل الره ل ان
 مةن خويهةه  ةن لفاوةل الو ةم مةعا الةوجة  يفسةف ا ال هةهل  فاةن مةن اللاط  لصوا ش للةوج 
  يهلهةةةه  مسةةةفقوا ئةةةمهن  لةةة  الرةةةصيص طلبةةةهه ملهةةةله ةوجهةةةه  ياةةةا وسةةةون والاةةةوة الفقةةةل
 ال ه وة   الاةوالم عي المجهةوا المسةفقوا من وخويهه لو هه هه   ليخف  الره ل لهه يي ولي

 فمثةا  ةص الةعي ال ةلم ياةا ئةص يةصياهه الةعي المق ة  الموةلل الاهعلة  لةوجف  يجص   يهلره ل
 رةوح إياةهص يةش ولايهلهةه لهةه ا يص ئمهن يهو الطيهه  يص  ل  وجوص  م   سيمه سلو    يش

 يجلةن رةجهق يةهلت  ةن ووايةص لةيت ومةعا  ةعلب  صهالسةاي الطيهه وفوييل   هم والفقل الاوة
  .وخل من و م ال  ه م

 والسةةخهء  ال ةةلم فجةةه   للفهةةه وف يةةل لفالةة   ةوجفةة  ا ف ةةهق  ةةصم الرةةه ل لاف ولمةةه
 ويطةص يق اهةه ان خةلة  مةن يم ةن وة  يهفةصي مثةها  ةن عا لفة  يش يوطل ان الره ل طهوا
 ئةةهلف   واملهةه -   ةة - اليمهمة  ل ةهءة  وية  وويفة   هصيةهء يةش يوجةص ولومهةه   ةعلهه مةن

  (46)ييقوا

يةةةةةةةةةةةةةةةةهءَ  َسةةةةةةةةةةةةةةةةَ ْلم   َمةةةةةةةةةةةةةةةةة    وَوْيف ةةةةةةةةةةةةةةةة    و اهص 
 

 (47) فدْمَ ةةةةة    لةةةةةم الفةةةةةش والَخْمةةةةةل   والَخةةةةةا   
 

 يوةةة لةةم  مةه مخلةصا مهلةة  و  مةو   يوةة لةةن ا ة  لةوجفة  يوةةين ان يليةص الرةه ل ان
  هصيةهء   ةن سة لم مةا  الهةه يقةوا ا   والجه   ال    من يي  ممه اللذم  ل  وويف   هصيهء
 لةم  ية  ا صا ة     ةص ورةل  اوص ا ة     ةص خيةل   ةن ايئةها  سة لم ومةة م ةلة   طبه   و ن

 مبةيل المةوم مةهصام ا  ةلم ياةا  لة  الاةعا و اللةوم ياةةم  (48)ا المةوم     ييلصا ي فاه  

                                                 

 .73ال مل ون فولن  رال (46) 
اوو الطسن  لش ون إسمه يا ال طوي  هصيهء ا مو اوو السمواا اليهوصي ال سه ش  المخبش   (47)

ه(  فطقية  خليا إيلامم جفها  صال إطيهء الفلال  4٥8الل وي األ صلسش المالو  وهون سيص  )م 
 .٥1/٥  م.1996 -مة1417  1الالوش  ويلوم  ع

مالسس  اللسهل   ب ل  فطقية يخل الصين  وهوه  ون سليمهن ا خفش األ شب ا   لاإلخفيهلين  (48) 
 .27٠  م1984  2ع
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 ه ةة ليةةص م ا   الرةةه ل يسةةفعلص ثةةم - وويفةة   هصيةةهء - السةةهوق  وةةهألمم طةةصل  مةةه طةةش  ةةا
  (49) اليمهم   ةل هء  ب  رال  وفئمين لةوجف 

ةةةةةةةةةةةةةةي  َ  َ ْ ةةةةةةةةةةةةةةة   َوَيفَةةةةةةةةةةةةةةهف ه مْ   الَ َسةةةةةةةةةةةةةةمْ  َ ر 
 

ةةةنْ    َوَمْسةةةةَم    الَفَئةةةهء   يةةةةش َمةةةْلاف َوْاةةةةص   م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةا  َاَلف َ هَلةةةةةةةةةةةةةةمْ   َ ْاَلةةةةةةةةةةةةةة د  يدَقل ةةةةةةةةةةةةةةند  َلجد
 

ةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةن   وَجةةةةةةةةةةةةو   ادبد    َيْفةةةةةةةةةةةةَةق   َلةةةةةةةةةةةةمْ  الم 
ةةةةةةةةةةةْصَوها  َجةةةةةةةةةةةو   اْمةةةةةةةةةةةا   بةةةةةةةةةةةهلحَ  َي ةةةةةةةةةةة ن    ذد

 

ةةةةةةةةةةو طد   ةةةةةةةةةةمهم   و ةةةةةةةةةةَعْيفهن   وابد ْ َقةةةةةةةةةة    الس   المد
 

وا َلاْيةةةةةةةةم   َمةةةةةةةةنْ  َ ةةةةةةةة  َام    ةةةةةةةةه دوا  َي ْبةةةةةةةةَوطد
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةن   ةاصَ  َيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةوونَ    المدَفَمف ةةةةةةةةةةةةةةةةةة    الل ا  
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةيت   مدَقص َمةةةةةةةةةةةةةةةةة َ  َوَلَامْ   وَ ْولةةةةةةةةةةةةةةةةة د  الَخم 
 

ةةةةةةوه    إلةةةةةة  الل  ةةةةةةهن   َلَ ةةةةةةشد    و فدو ةةةةةة    الب 
 

لدةةةةةةةةةةةةةةو  ش َيمهمةةةةةةةةةةةةةة د  َ هَلةةةةةةةةةةةةةةمْ    ه  مةةةةةةةةةةةةةةها  إْطم 
 

 ادْئةةةةةةةةةةةةةَلق   و ةةةةةةةةةةةةةشَ  َوهل  ةةةةةةةةةةةةةها   د فَْوَاثدةةةةةةةةةةةةةو  إنْ  
 

  (٥٠)مخفلفة  ووموا ة  الخةلون رةالاء إليهةه سةوق   ةص الفةش القبة  لهةع  الرةه ل فولية  إن
 ةل ةهء  ةوم  يةم مةن الةلذم يالة  الة ام  وعمةهن الطيةهه ي ةهء  لة  خةلهةه مةن ليةصلا وعلةب

 فوة  وةن طسةهن اوةو ذةةامم ان واةص لا وةه يةةوص ان  ليهم  سل ل ن خبن و و ام  اليمهم 
 فقلن مو القب  مع  يش الره ل ي له  ل  اسفطوع يهلعي  (٥1)علب  ل  يقصلون     هم
 و ةةعلب طسةهن  اسةفوهطهم ان واةص وا سةف ه   الفقةل إلة  والجةه  ال  ة  مةن اليمهمة   ةوم طةها
  .طهل  وفقلن اموال  لف هء مال  ا خل مو

                                                 

     ة  مش ةل هء اليمهم  ومش املاه من عسم سوهمه اوو7٥ 74رال ال مل ون فولن  (49) 
 طسهن ون فو  الل ذةو  لقومهه  و يا ا هه من جصيت  ه م فوبل من مسيله ثةل ايهم        
   يليص عسم وجصيت  و     ن اسمه هم  وفومم ا هم  ص  ليوا  طين ائه    ة ويفهفهم      
 إليهم  العييهن  السم القهفا  والسمهم. جم  سم  والم ق    ا مه ي ق  وهلمهء و طو   فو         
 اوو طسهن ون فو   العي ذةا جصيت يقفلهم واسفوه  اليمهم .      
  2القهمله  ع-فطقية  مطمص اوو الفئا إيلاميم  صال الماهل  ي لل  صيوان ال هو   العويه ش (٥٠)
رل  وفالية الص فول مطمص مطمص طسين   األ ر   ميمون ون  يتوي لل  صيوان  2٥ة 23   م198٥

 .1٠3  19٥٠المعوا  ال موعجي   مبل  
 صم ل   ه(  1٠93ولن لوهن لسهن الالن   وص القهصل ون  مل الو صاصي )م ي لل  خةا   األصن (٥1) 

  م 1998مة ة  1418  1ووئ  موامر  ويههلس  مطمص  ويا عليفش  صال ال فن الالمي   ويلوم  ع
1/312 . 
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 يةةش إليةة   فسةةف ص وةةللم لهةةه لةةيت ان الاهعلةة  لةوجفةة  يوةةين ان الرةةه ل يليةةص ووهةةعا
 ا قلوةةم  مةه الفقلةن  ومآلهةه الفوةصا مبةيلمه الطيةةهه صامةم مةه ال ةلم  ياةا مةن والاةةعا اللةوم
  اليمهم . وقوم

 – اليمهمةة  القبةة  مةةع  لوعلةة  موئةةو يه ماةةهص   فسةة  مةةن جاةةا وهةةعا الرةةه ل إن
 ه ليهلرةة وواع هةه   ةةن ال رة  ومطهولةة  األمةول فقةةصيل يةش والفوبةةل الص ة  يةةش وعلةب-  ةة
 يةةص و إ ةة  األمةةول  وةةواعن وا ف ةةه  المسةةفقوا  إلةة  اللةةهمل الوا ةة  واةةص مةةه صا مةةه إلةة  يةةص و
 خةةةا مةةن موفةة  وواةةص طيهفةة  يةةش ال ةةهت يةةلصص  طسةة ه ث ةةهء و عيوةةه وفةةلب ع ةةلا اسةةم  لخلةةوص
 لألرةيهء  للفهةه ففاةصف   الفةش ةوجفة  وا ةت و يه ة   سةلو   يش فمثا  ص العي ال لم ياا
   وة  هم وعلةب اليمهمة  لقةوم موئةو يه وةصية ف ةون ان  ليهةه يبةصة ووهةعا اللةهمل  الو ة 

 ةل ةةهء  ه ةةم يقةةصا  - الرةةه ل - اليمهمةة  فمل هةةه  مةةه والفميةةة الفوبةةل  لةة  القةةصله يمل ةةون
 وةةة  وففةةةصل ايةةةهم  ثةثةةة  مسةةةيله مةةةن ا ةةةصاصمه وفطةةةةل ولجلهةةةه  خيلهةةةه الجيةةةوش فةةةلف اليمهمةةة 
  ومهةه اليمهمة  اخوةلم يا ةصمه  (٥2)المثةا وهةه وئةلن وةعلب    هةه الخوةل فةوافل و ةص  ومهه 

 فوةة  -الخمةةيت جةةيش وان  - الةة  يقلةةن  الةة  يخبةة  ولجةةا يفطةةلب  رةةجل مةةن فةةلف ومةةه
 يقةفلهم( فوة ) طسةهن اوةو يبةوطهم وة  اخوةلم مةه  ل  األمل يو    ومهه   عوهه إليهم يفقصم

  ةةن ال رةة   لةة  لقةةصلها ملةةب ا ةة  المفلقةةش يخوةةل ان يليةةص الرةةه ل ي ةة ن اليمهمةة   واسةةفوه 
  .الاهعل  ةوجف  فمل     مه األمول وواعن

  يه ة  يةش ثهوفةه لسةوخه الالوةش ال ةلم  يمة  لسةوخ يلهةل ان الره ل اسفعهق ووهعا
 ال لةل خةا ومن الطيهه  واطواا األمول فقلوهم  ل  ف  يص  خةا من ابول   من وابة

 يةش مثةا  ةص الةعي ال ةلم يجاا ان عهقاسف الره ل ان  لل  وواص وبيله  ل  األريهء إل 
  .فمثل  الاهعل  ةوجف   ه م العي المصطو  الوخا مقهوا يش الم فبل  مو سلو  

                                                 

يش ب ه   الرال وال ثل والويهن يش ا جهة القلالن  اون اوش األبو  المبلي م فطليل الفطويل (٥2) 
 .62/ 1  م1963 -مة 1383ه( القهمله   6٥4)
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 لجاةم يلمةه إيلة  يطةا ي  عةه  سةه ا يسة ل  إيلة  يةش  وةل واصمه الره ل خلج ولمه
 شية ول  ة  يالة    لة  وفلومة  فاهفوة  ووابةلم ةوجف   و  يهففم ييهه ليت يطلهه إعا اإلوا

  (٥3)لهه  ه ة والافهن  اللوم وهعا ي فلل لم المقهوا

ْي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش  َسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ ف ْي      وَاْمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ي َص  
 

ْيةةةةةةةةةةةةصهَ  و دةةةةةةةةةةةةْو  ش  ةةةةةةةةةةةةوه ه َوْيةةةةةةةةةةةةم   َ ا   ئد
 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةها  َفْلردةةةةةةةةةةةةةةةةةةصي َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةنْ  َيإ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةب    ذهو 
 

 مدئةةةةةةةه ه َطل ةةةةةةةها  َلةةةةةةةب   فدةةةةةةةْصل   ش وَلةةةةةةةنْ  
 

 هلةاوة وافجهمةه ابةول   من ابة ابوح طف  وهل لم  فس  وب  الره ل ووابا
الفطةصي   رةوه   ةص  ةاصم و عه ة   وعلة   لة  و مفة   لمة    لة  ةوجفة   هفوفة  ي لمةه يةش
  (٥4)ييقوا بوان   ل  ا   يالم أل   وعلب يفاا ومه فقف  و وه والافهن  اللوم معا فجه 

 َفْلطه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهلل ْوم   َوَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلمْ 
 
 

ْيةةةةةةةةةةةةةةةل   ي ةةةةةةةةةةةةةةةش   َطهَ ةةةةةةةةةةةةةةةه اوْ  َئةةةةةةةةةةةةةةةا   َوا 
 

لدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اا  َ ل َقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمْ   فدَ ل 
 

 اْ َيهَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه عابَ  َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اا  إن   
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاْلَفم ل    دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   انْ  اْ َلم   مد
 

ةةةةةةةةةةةةةةئ     َاْطَيهَ ةةةةةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةةةةةل ْاي   ي ةةةةةةةةةةةةةةش مدْخع 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةنْ  َلةةةةةةةةةةةةةةةمْ  مةةةةةةةةةةةةةةةه َيةةةةةةةةةةةةةةةإعا  َلَرةةةةةةةةةةةةةةةصاا  يدب 
 

 ثدْ َيه ةةةةةةةةةةةةةةةةه الل ةةةةةةةةةةةةةةةةْوم   َوْاةةةةةةةةةةةةةةةة د  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةهنَ  
 

 والسةلوش الئةصي ومو فهةه الرةه ل ةوج  فمسب رصه األويهم مع  خةا من ي لطل
 ا ةلم  ةص وايةل يةش والافةهن وةهللوم ةوجهةه فلةح - و ةلم - بةوهطه وةهصلم يهةش فجهص ال ةلم 

  ةةهةم المقهوةةا يةةش الرةةه ل ان  مةةه لل ةةلم  المخةةهل  الفيةةهل ف ةةون ان  لةة  يهةةش مبةةله وةة  
 ال بةيط  فوجية  خةةا مةن وعلةب الليياة   ا جفمه ية  القيمة  مةع  فجةه   للفهه ف ييل  ل 

 ا خةةلين مرةوله صون ومةةوا  لاسة  يل ةن مةةن  ةا ان يطوامةه والفةةش المةله  مةةع  لهةه الةوجية 

                                                 

  ايصه ويم اللجا  املاه  وئوه ه  اسم املاه و ص طعيم الفهء  76رال ال مل ين فولن   (٥3)
 للفلخيم.      
  طهن الوايل  ملب  المالفمل  العي يل ن لاس   والث يهن  ال ةم الماهص 121-12٠المبصل  فس  (٥4) 

 ومو من ا ئصاص.
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 مةله  مةلفين ال ةهت يلمية  خع ة  و  ةص اطيه ةه  مخع ةه ي ةون وهلطيةهه خوله وفجلو  لهم العين
   (٥٥)اخعه أل   ثه ي  ومله و يل مروله  األمل لل وو 

و ةةةعا  لةةةوم إةاء الط مةةة  مةةةن  ويةةةل وقةةةصل وفطليةةة  الرةةةه ل  بةةةول مةةةصف مةةةعا مةةةن ي سةةةفوطش
 يةش  هوليفهةه وئةا  وجهلهةه إبةلالمه يسةفو ن ان خةلهةه مةن يطةهوا يوالةع لة   ةوجفة 
 ا فجهمةهم مةن ابةوح طفة  رةال  يةش فاةهل   ةص الةعي -ال ةلم الليية  الخلةة مةعا مواجهة 
  يي . المفميةه
ان  لة  يوةين وةا ال ةلم  لفاا الاهعا و الة م اوخل فجه  الره ل  به ح ففو   و         

 إعا ا ةة  لآلخةةل  ةةعلب وموي ةةه اوخةةل  مطهسةةو  صون وال ةةلم لوخةةاا يةةش الةة فت مطهسةةو  الطةةة
 اهلل  ليلة ةةةة  الةةةةةلة يعلةةةةن ان إ   ليةةةة  يمةةةةه والاةةةةوة الفقةةةةل جةةةةوا ح مةةةةن جه طةةةة  ابةةةةهوف 
  (٥6)ييقوا

 َمهل ةةةةةةة    يةةةةةةةش اْمةةةةةةةل      لةةةةةةة  َفْ َئةةةةةةةَون    
 

ةةةْلن   َ ةةةلا  م   و لةةة    يهْذَئةةةن   مهل ةةةب   بد
 

عا ةةةةةةةْوبَ  وا  َ ةةةةةةة يةةةةةةةهْلجد  َخبهَبةةةةةةة    فدب    ال  
 

لةةة   ةةةش الةةةعي وا   يهْلَذةةةن   الل ذه  ةةةنَ  يدْاع 
 

 والمطفةهجين  الفقةلاء ول هية  والاعة  ال ةلم فجةه   ويةله ولذو  مصيو ه الره ل ي ون و  صمه
 ال ةةلم  لقيمةة  المخةةهل  الفيةةهل ليرةة ا ةوجفةة   مةةن وةةص  المةةله مةةع  اخيةة  و فةةهن لةةوم يةة فش
 لةةة   ومةةةصلا للمةةةها فئةةةيي  مةةةو نوالمطفةةةهجي الفقةةةلاء  لةةة  مهلةةة  الرةةةه ل إ فةةةهة يةةةلف يةةة خو 

فسةمو  طميةصه  خلقية   يمة  ممهلسةف  يةش  ةصمه ويمئش واللوم الوب  وهعا ي و    يهلره ل
  (٥7)ييقوا  وم   ايلاص وين ا جفمه ي  م ه ف  وفص م وبهطوهه

ةةةةةةةةةةش َيلدةةةةةةةةةةومد   مةةةةةةةةةةهل ش إْمةةةةةةةةةةةب     ةةةةةةةةةة  اخ 
 

   وَوْع  ةةةةةةةةةةش َلْهةةةةةةةةةةل ي َذهَلةةةةةةةةةة د  إ نْ  ومةةةةةةةةةةه 
 ي ْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    َيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د مد  َئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي افد د  و 

 

 َماةةةةةةةةن   َذْيةةةةةةةةلد  َمهلةةةةةةةةبَ  َئةةةةةةةةيهقَ  يةةةةةةةةإن   
 

                                                 

ة  اطمص بقل  ه(  فطقي 276اوو مطمص  وص اهلل ون مسلم ون  فيو  الصي ولي )م ذلين القلالن  (٥٥) 
 .1/331  م1978 -مة  1398صال ال فن الالمي   

 اللذيو   الاعهء ال ثيل. 44رال ال مل ون فولن   (٥6)
  ذهل   عمن و  وامل    ذيل مان  ذيل يسيل و مين الئفن  العي  119ة 118المبصل  فس    (٥7)

 يجئ م  الئي .
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ةةةةةةةةةةةةةةةةةةنْ   َيق ْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   مدْخفَةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ع    دةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   وَل  
 

   َرةةةةةةةةةةْ   ش ادَ و ْ ةةةةةةةةةةبَ  اْسةةةةةةةةةةَفم  ْ  ا  َيقدةةةةةةةةةواد  
 َيْومةةةةةةةةةةةةةةةها  َ ةةةةةةةةةةةةةةهاَ  واْ َمةةةةةةةةةةةةةة  ومسةةةةةةةةةةةةةة  ين  

 

ْث  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش   فَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص   ش و  لآللةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    َاذ 
 

ْ عةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ش ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة د  األْلطةةةةةةةةةةةةةةةةةةهم   َعو ي وا   م 
 

ةةةةةةةةةْيا ش  ي وَفوس   وَئةةةةةةةةةْفن   َ جةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةع 
 

ةةةةةةةةةش وَياةةةةةةةةةة   وةةةةةةةةة    َطَسةةةةةةةةةوش ا  ةةةةةةةةةش ْلئ     
 

 اْصَلَ ْف  ةةةةةةةةةةةةةةةش الَطف يَلةةةةةةةةةةةةةةة د  إعا َ َلةةةةةةةةةةةةةةةش   
 

 مةن و  -لهةلي والجمةهق اللوةهت اجا من مهل  يهلب لم ا   ألخي  يوين يهلره ل
 ييةة   فةةصويل لسةةوء او الطيةةهه ملةةعام يةةش مهلةة  يئةةي  لةةم وا  ةة   -وع ةةش والرةةلن األ ةةا اجةةا
  ةةن يئةةة   ا لطةةهم عوي - ماليةة  و  لاوةة  وهةةم  فلوعةة الةةعين للفقةةلاء ياعيةة  ا ةة  ذيةةل

  لةة  مهلة  ي فة إ     يقيل مخفوع - ومالي   لاو  البله و  فلوع    العي للسه ا إ عه  
 والمسة ين الفقيةل المخفةوع)  لةيهم ي فةة و يل ةهمم ان  لية  الواجةن مةن الةعين الطقةوة عي

 و  مئةيا  ليسةم ال مةهعج مةع   لة  إ فه ة  ان يةالمن يهلرةه ل( والئفن والاهجة واأل م 
 ووة  موفة   واةص ال ةهت يةلصص  طسةن وث ةهء عيةن وع ةل ويخةل  سةن  مةو ا مةه لمهل   مهل  
 .العم من  لئ  يبون

 من طها يش يلص    وا   الموم  يصل   طين ي فا  لن المها ان  علب يالمن 
 فبلي   وه لمهل  ي ون   وان ومهل   يوخا   ان يلص  ا  ل  ي و ش م ه يمن األطواا 

 مو البهلح و مل  وجوص   لم  ألن وعلب ويهف   واص الطميص والع ل األخةة م هلم  ن
  (٥8)ييقوا مهل   و  طسو    العي يخلص 

 الَمَ هيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه َسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفدْصل  د  ش انْ  واْ َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمد 
 

 فَف وْا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش َاف و ْاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه   َيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإنْ  
 

ين َلاْيةةةةةةةةةةةةةةةمد   َيْومةةةةةةةةةةةةةةةها  الَمةةةةةةةةةةةةةةةهاَ  المةةةةةةةةةةةةةةةه ا 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْيلدمدمد    َيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصْين   إلْلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهء   َمب 
 

 الطميةةةصه الخلقيةةة  والمئةةهمين األي ةةةهل يوسةةةع ان ا فةةصال وو ةةةا اسةةةفعهق الرةةه ل إن        
 وجة  الةعي والافةهن وةهللوم فمثةا الةعي الوخةا مقهوةا يةش ال ليمة  رخبةيف  وهةه افسمم الفش
  اخي . او ةوجف  من سواء الره ل إل 

                                                 

 .119رال ال مل ون فولن  (٥8) 
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 او ة  ص ةوه مةن مو فة  خةةا مةن وعلب اوالوخ ال لم وين اخل وبلاق الره ل وي فش      
  (٥9)ييقوا المله  مع  المصي   إل  ما  والعمهن الوهصي  فلب يش لويا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةصاا   دْومةةةةةةةةةةةةةةةةها  َوَمْوَفهةةةةةةةةةةةةةةةةه واْ ةةةةةةةةةةةةةةةةمَ   ج 
 

ةةةةةةةةةةةةش     وال  فهجةةةةةةةةةةةةه م هةةةةةةةةةةةةه ال  ْسةةةةةةةةةةةةاَ  الج 
ْ هةةةةةةةةةةةةه األْئةةةةةةةةةةةةيه    و طةةةةةةةةةةةةهل م   َيَلْسةةةةةةةةةةةةمد   م 

 

ةةةةةةةةةةةةا     ل فهجةةةةةةةةةةةةه وةةةةةةةةةةةةهو ش صدو هدةةةةةةةةةةةةمْ  وجه  
 

 َيةةةةةةةةةةةةةةةةةةْوم    دةةةةةةةةةةةةةةةةةا   و ْيَاةةةةةةةةةةةةةةةةة د لَ  وفَةةةةةةةةةةةةةةةةةْ مدلد  ش
 

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص جهجه واْ فَ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشَ  ألْرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل َيهه 
 

ةةةةةةةي َ  الةةةةةةةص َجهجد  فدْ   ةةةةةةةش ومةةةةةةةه  َ   ةةةةةةةش الئ 
 

ش وَلةةةةةةةةةةةةةةةةةْيَت      َئةةةةةةةةةةةةةةةةةهجه إ    و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةهي ا 
 

 ي ْيهةةةةةةةةةةةةةةةةه َ ْيةةةةةةةةةةةةةةةةمد    وَ ةةةةةةةةةةةةةةةةصْ  َاادْمل  دهةةةةةةةةةةةةةةةةه
 

ةةةةةةَلالَ   ةةةةةةْلنَ  الع ْاةةةةةةن   م  ةةةةةةةجهجه والئ   الر 
 

ةا  وفَةةةةةةةةةةْعَمند  ةةةةةةةةةةْهَو  َذةةةةةةةةةةَصوامد  َوةةةةةةةةةةهع   بد
 

 اْخف ةجةةةةةةةةةه َفْخةةةةةةةةةَفل خد  ْ ةةةةةةةةةصاء  ا   لةةةةةةةةة  
 

ةةةةةةةةةةةةةةةومد   الةةةةةةةةةةةةةةةع  هَو  رةةةةةةةةةةةةةةةه  َل د  الَرةةةةةةةةةةةةةةةص   َجمد
 

ف هةةةةةةةةةةةةه َويةةةةةةةةةةةةهَ   َفخةةةةةةةةةةةهاد   ةةةةةةةةةةةةلاجه ذدل   س 
 

ْيَهةةةةةةةةةةة    يةةةةةةةةةةةش ورةةةةةةةةةةةص ي  َيةةةةةةةةةةةْوم    دةةةةةةةةةةةا   الَ ل 
 

 الَاجهجةةةةةةةةةه خهَلَعةةةةةةةةةم   األْبةةةةةةةةةوامد  إعا 
 

 والفةةش او ةة  لةةص وه ليئةة  إمةةه لهمةةه  ثهلةةل   خيةةهلين امةةهم  فسةة  يجاةةا الرةةه ل إن        
مه يلامه   مه الوخا ثافم  ؟ يخفةهل ايهمةه فةلف وال ةلم  الجةوص  ةيم وفثويةم   هةه اإل ةلا  وا 

 ؟ الةصجهج ليرةفلي إوةا مةن إيةه  اهلل وموة  مةه ايوية  ؟ وهلمصي ة  ييهةه  ةهش الفةش الوهصية  ايوصا
  لةة  يلسةة  ذةةصوام ايةةعمن ؟ الرةةجهق والئةةلن العاةةن مةةلال ييهةةه   ةة  الفةةش إولةة  ايهلةةب

  اإلسففههمهم؟. مع   ا ولاء السل مه فلف ؟ وهعة األ صاء
 وعلةب إمة هةه    ةص  يا ش اإلوا يوي  او    لص وه الره ل لي   ل  الفصليا إ ة          

  ةن ي  ةش   الةعي وهلصجهج للئي  إ لاء  يسفوصا صم ومن م هه  ئيف  سيطلم ووياهه    
 يةهلت مةو و يلسة    ةن فخلية   ةشيا مةعا ألن وهلمصي ة   الوهصية  يوةصا   يهةو القلف  واجن

 ويفمسةةةب او ةةة  ص ةةةوه الرةةةه ل يةةةلي  ووهةةةعا. يلسةةة   ةةةن يسةةةف  ش ان يم ةةةن   والفةةةهلت
  .ال لم لاسهه  ل  الفش ا بيل  ووقيم  ومجفما 

 

                                                 

  ال وم  جم   ومهء ومش ال ه   الاهلي  الس هم  الجةص  البةن ال وهل  48 - 46المبصل  فس   (٥9) 
 ألرليهه  ألوياهه  ره ل  الع هو   يا ش ا هه فلي  ع وهه   ص الاصو.
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 لوعة  مةو ال ةةم  مةن فقةصم ييمةه وطفة  رةه ل ه رال يش  لطل  ان يم ن مه إن          
 يطسةن المةها وجمة  لل  ة  وسةه ا   ةص  ليسةم وال ةهله ويةهل ة  والفلوسةي   ال ةلم وةين الةصا م
 ال ةةلم يةةش األذ يةهء وهلسةةهصه والفرةةو  المطهمةص وا فسةةهن والاعةهء للوةةعا وسةةه ا ايئةه ول  هةه
 .(6٠)الجوص

 ييمةةه وةة  يجةةوص الةةعي المةةها فطبةةيا يةةش الوسةةه ا امةةم الرةةه ل   ةةص فمثةةا يهلفلوسةةي        
 الفةش ال  ةه م فجلةن يوهلفلوسةي  مفوهصلة    فه خ ه لالر   ص فمثةن والفلوسي  ال لم ان واص 
 و سةيمه  ومة   ايلاص وين ووجوص  عاف  ل  يطقة العي ال لم من إلي  يسا  مه للره ل فطقة
 إلةةة  الرةةةه ل فةةةصي  المقهوةةةا يةةةش ال ةةةلم  يمةةة  ممهلسةةة  إن  مةةةه مةةة هم  والمطفةةةهجين الفقةةةلاء

  ثيةله مهمةهم يةش القويل  ف فهو  مقصامه ويهلسه ر ن عا سيصا ي ون ان فالمل  والفش الفلوسي  
  قة  ان  لي ةه لةامةه بةهل م ةه ومةن صا مةه  رةه ل ه   ةص يلفقيهن والفلوسي  يهل لم و ليم  

 يةش وةهل فت للمخةهعله ص وفة  خةةا مةن ل ةه يبةولمه والعي ال ليم الره ل معا يلوسي    ص
 ال ةةو يةش  ومة  سةهنيل  مة  مرةهل ف  و وسةيف   لفلس  ووبف  المها   ل  الطبوا سويا
  .ورجه ف  للجموق ل هسف  يش   هم وامفيهة  والقفها

 يهلرةةه ل الماةةهلش  وا فسةةهن الةة فت لفلويةة  ص ةةوه الفلوسةةي  وقةةيم الرةةه ل فمسةةب ان        
 والقاةوص  الجةون مقهوةا يةش األمةواا فطبةيا يةش والسةاش الرةجه   يخفةهل ان اإل سهن يص و
 مةن ي ةون وا  واإلوةا  األمةواا وهذف ةهم الفلسةهن مةن ل ذية مرةهل ه و فس  مخهعلا ي ون وان
    و ةة  ومةةعموم  وةةيح ياةةا الايةةها مةة  القاةةوص ألن وعلةةب الايةةها مةة  والجلةةوت القاةةوص امةا

    (61)ييقوا الوخا  عا     ويعمن ي لم ان يسفعي    ثم ومن ال  ه م  يجلن

ْل  ةةةةةةبَ  خةةةةةةهع  ةةةةةةينَ  َ ةةةةةةشْ  و َ ْفس   َذ  يَمةةةةةة ا  فدب 
 

لدةةةةةةةةةةوت إن    يةةةةةةةةةةها   َمةةةةةةةةةة َ  الجد  َ و ةةةةةةةةةةْيحد  الا 
 

ل ةةةةةةةةةةةةةةةةة    ي ْيةةةةةةةةةةةةةةةةة    يهلمةةةةةةةةةةةةةةةةهاد   وَمههَوةةةةةةةةةةةةةةةةة    َفج 
 

 و دودةةةةةةةةةةةةةةةةو د  َمَعل ةةةةةةةةةةةةةةةة    ي ْيةةةةةةةةةةةةةةةة    والَفْقةةةةةةةةةةةةةةةةلد  
 

                                                 

 .39  يش الابل الجهملش  ص.يوس  خلي   صال الماهل   مبلالرالاء الباهليب (6٠) 
 .49رال ال مل ون فولن   (61)
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 يفئةمن الةعي الفقةل وةعا المقةلون القاةوص إمةه خيةهلين  امةهم الفةلص يئة  الره ل إن        
  لة  الطبةوا سةويا يةش وةهل فت المخةهعله إمةه اوخةلين  و  لة  ووخلة  بةهطو   لة  رةهن

  .ال لم يش األذ يهء وهلسهصه والفرو  المها مههو  وفجلي 
 أل ةةة  والمههوةةة  الفجليةةة  ولفلفةةةش المةةةها يقةةةلن ان ا فةةةصال وو ةةةا اسةةةفعهق الرةةةه ل ان        
 ومةه اللفلة  مةع  واسةفطوهن فقوةا إلة  المفلقةش اثةهل وهةعا و والسةيهصه  ال ةلم إلة  وةصول  يةالصي
 إلة  وةصول  يةالصي أل ة  والقوح وهلعا الفقل الره ل  لن المقهوا ويش ماهن  من فطفهه ي عوي
  ةن والفلية  ال فةول  إلة  المفلقةش يةص و جصيصا ما   الفقل إل  ائه  ووهعا والجون  الوخا
  اللفل . مع 

 للوخةا  المةالصي الفقةل امةهم الاجةة  ةصم إل  الويفين معين خةا من يص و إ    مه         
  .ومجفما   وم  ايلاص وين وجة  مههو  للمطفهجين و عه   ووعل  الفلص ياعش ال    ألن
 مةش وهةه وي ةلم يجةوص الفةش األمةواا وفطبةيا القفةها يةش الرةه ل   ةص الوسةه ا امةم مةن إن

 وا هةه والقةوه  وهلسةل   ففبة  رةال  يةش جةهءم الرةه ل يفلت وبهو   فص   الفش يلس 
ن عليصفهه ف لن    (62)ييقو  هه اجواي لفولص الليح فليص العليصه مع   ه م وا 

ةةةةةةْهَو  َذةةةةةةَصْومْ  َلَقةةةةةةصْ   مدْله َوةةةةةة ا  َوْمةةةةةةشَ  و بد
 

ةةةةةةةلام   إْلههودهةةةةةةةه  ةةةةةةةْيح   يةةةةةةةش ال  ةةةةةةةهل   َ ئ   الر 
 

 لهةةةةةةه َيقدْلةةةةةةمد  َيْسةةةةةةلاا  ل َفْسةةةةةةَ َط  ش جةةةةةةهَءمْ 
 

ي ةةةةةةةةةب    لةةةةةةةةة    َمْسةةةةةةةةة دو    َذْيةةةةةةةةةلد  إ  ةةةةةةةةةش َيم 
 

يحد  فدل يةةةةةةةصد  اْسةةةةةةةَفَمل مْ  ثدةةةةةةةم   صها  الةةةةةةةل   مدْبةةةةةةةا 
 

فْ  الج ةةةةةةةون   َ طةةةةةةو   الةةةةةةةل يح  لةةةةةةة  هةةةةةةةهَيَاة 
 

ةةةةةةْهَو  يهَوْيةةةةةةاَ  ْيح    دَويةةةةةةاَ  بد َوةةةةةة ا  الةةةةةةل   مدْهص 
 

ي الَجةةةةْةق   وَوةةةةْينَ  ال  جةةةةهص   َوةةةةينَ   ةةةةْو    ع   الب 
 

لههوهةه ملهوة  ال ةهل بةف  إ ةلان يةش األويةهم مةع  يةش الرةه ل ويةة يقةص  -بةهوش وفلسة  -وا 
 - لوصيةةهنا وجوا ةةن -ال جةةهص الةةفةا يةةوة العليةةصه ولاء فجةةلي ومةةش فرةةوههه  ةةن يئةةة
 ووهةةعا الرةةيح  يسةةم  ا رةةفاها سةةلي   وةةهم يةةش ال ةةهل وهرةةفاها ال وةةهل  إثهلفهةةه مةة  -الجةةةق
 يلسةة  وسةةل   يةةوه مةةصف يلهةةل ان خةمةةه مةةن فم ةةن طل يةة   ةةوه اللوطةة  مةةع  الرةةه ل مةة ح

                                                 

  األلههن  ارص الاصو  لفس ط ش  اي لفمئش  ل  يسهلي  فليصالليح  ٥٠لن  رال ال مل ون فو  (62)
فسفقوا الليح  و ةفهه  ذلوفهه  األمعان  ارص الاصو  وال جهص  مه الفف  من األل  يش ذلع  والبو   

 بفح الجوها وجوا و .
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 فمثةا  و هةه وهلعليةصه  اللطةهة السةليا  الفةلت مةع  مثةا وهمفة   يففخل يهلره ل   بهو 
  .والاعهء لل لم المفئم   والرجه   للقوه لمةا ل 

 وهلبةةة  ييبةةفهه يلسةة    ةةص  بةةيله و فةة  الخةةل موئةة  يةةش الرةةه ل يقةة   ةةعلب        
  (63)ييقوا  ريع   سليا  يهش وايئلهه  الخيا خيله من وا هه

ةةةةةنْ  َيةةةةةَلت   َل ةةةةةه ةةةةةش َبةةةةةهلح   م   الَخْيةةةةةا  َ وَف  
 

 َيْ َطةةةةةةةةةةةةةةةةاد  واهللد  اهلل   َ عةةةةةةةةةةةةةةةةهءَ  َ َلْيَهةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

ةةةةةةةةنْ  الَاْيةةةةةةةةلَ  َلْي ةةةةةةةةه َ  َيةةةةةةةةلدص    إ ْلف ةةةةةةةة    َوْاةةةةةةةةص   م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد    وال  ْقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د  و َقلَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةله     َيَفَةي 
 

 يةش الوطرةش الطمةل مةن الةع ل فبةلق يهةش وهلبةيص  اللطةهة سةليا  الره ل يفلت       
 البةلاق  ال  يةش يثةهل الةعي ال وهل ي ةا ان  وا ارجهل ييهه ليت الفش المسفوي  األل 

 لاسةخه إيمه ةه يةالمن يهةو لفلسة  مةعا وبةف  مة  الرةه ل ان  (64)الجةلف رةصه يةش ذهية  ومعا
 ووايةص لةيت ومةعا يلسة  جةلي وسةل     اهلل   عةهء مةن يهةو وبةيص ذةةو من ي  م  مه و ن
  .    اهلل لئش إسةم  طسن مسلم  ن
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ل.  ي طا  ياعش  القل له  القهق المسفوف  وال ق   ال وه9٠ - 91المبصل  فس    (63)
ه(  فطقية   وص الاةية  1٠93 وص القهصل ون  مل الو صاصي )م ي لل  يش رل  اويهم الم  ش  (64) 

 . ٥/1٠  1964-مة1393  1لوه     واطمص يوس  ص هة  صال الم مون للفلال  ع



 
 هـ1442م( /11/3/2021آذار)                                  (84/1ملحق العدد ) –                          

 

 
83 

 القفها اصوام امم من ياصان أل همه وسيف  بهو  وفلس  يافة  ليم يهلت يره ل ه        
 واةةة   ليةةة   ةةةهن طفةةة  مفلعةةةه وبةةةفه سةةةيف  ئةةةلو  ييبةةة    ةةةص   والبةةةيص وال ةةةة  يةةةش

 .(66)ل لو  ييقوا (6٥)ال قهص

ةةةةةةةةنْ  واألي ةةةةةةةةهمد  الَطةةةةةةةةواص لد  اْوَقةةةةةةةة  ةةةةةةةةل   م   َ م 
 

يم   َسةةةةةةةةةةْي    َاْسةةةةةةةةةةَوهصَ    وةةةةةةةةةةةهص   إثْةةةةةةةةةةلد د  َ ةةةةةةةةةةص 
 

 و ةةةةةةةة    َئةةةةةةةةَلْومَ  إنْ  َ ْ ةةةةةةةة د  َفْطف ةةةةةةةةلد  َفَلةةةةةةةةا  
 

ةةةةةةةهَ ْين   الةةةةةةةع لاَ ْين   َوْاةةةةةةةصَ   ي والس   والهةةةةةةةهص 
 

 يةش ي ةوش وةا اثةلا المئةلون يةش يفةلب وة  ئةلوم إن و  هةه سيف  ئلو  يب  يهلره ل
المثةا ا  م ة  المةلاص يإ مةه الوبة  وهةعا جةشء يةإعا والهةهصي  والسةه ين العلا ين واص ا ل 
  و ة  الئةهلن ورةجه    ةوه موهرله ذيل ووعليق   لطل ووهعا (67)ال ام يش ال ههي  وولوغ
 مقصامه. يهلسه
 الخبةةوم  الثةةهل ويقففةةش واألطةةصال  واأليةةهم الماةةهلب  ومةة  مةة  يرةةهص الفةةهلت مةةعا إن      
  (68)الجةص يوم ويثوم

 ال  هةةةةةةةةةةةةةةةهن   َيةةةةةةةةةةةةةةةْومَ  لَيْرةةةةةةةةةةةةةةة دلَ  َسةةةةةةةةةةةةةةةَمْو ه
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةوا َ  َسةةةةةةةةةةةةةةةْمَهلي ها  َ  ةةةةةةةةةةةةةةةةها  َ هدةةةةةةةةةةةةةةةة     ع 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةصد  و ةةةةةةةةةةةةةةةةهنَ  اْلفََقْي ةةةةةةةةةةةةةةةةه َيَلم   اْلج 
 

ةةةةةةةةةةةةةةة  َيَول ةةةةةةةةةةةةةةْوا الَطيةةةةةةةةةةةةةةههَ  اَطو ةةةةةةةةةةةةةةوا   ر 
 

 ففسةةةم  ومةةة  يلسةةةهن لمةةةه  ان األويةةةهم  مةةةع  خةةةةا مةةةن لخبةةةم  يثوةةةم لالرةةةه  إن       
 وةهلعوا الةلمح يوبة  واأل ةصام  الرةجه   مةن ئةلن إ  لةيت ومعا عوا  وهلعوا سمهليه

                                                 

طمص مطمص ره ل  صال الماهل   اَ  ه(  فطقية ورل  276  اون  فيو  )م   ي لل  الرال والرالاء (6٥)
 ههي  األلن يش ي ون األصن  رههن الصين اطمص ون  وص الومهن   و ههي  األلن 311 لقهملها -مبل

  واولش 12٥/ 7  م2٠٠4 -مة 1424  1ه(  صال ال فن الالمي   ويلوم / لو هن  ع  733ال ويلي )م
 ه(  فطقية  وص الاةية 487يش رل  امهلش القهلش   وص اهلل ون  وص الاةية ون مطمص الو لي )م 

 .2/89٥  م1997 -مة  1417  1الميم ش  صال ال فن الالمي   ويلوم / لو هن  ع 
   ا سوهص  الوقهيه  الههصي  الا ة.٥3رال ال مل ون فولن   (66)

ه(   فطقية  ص. مطمص  وصالم ام خفهجش  صال ال فن  337 صام  ون جافل )م    قص الرال(67) 
 .94  لو هن  -الالمي   ويلوم

  ير ل   ويل  يش لويا   السمهلي   اسم لجا  هن يقوم اللمه        9٥ل ون فولن رال ال م(68) 
 الرةا  المففل ين.
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   ةص ويبة  خبةمهم  ومة   وفلسةهن يففخةل يهلرةه ل طهملة   ورةصه  ةوه سةوف وة  يةلاص  
  و ة   ومة  يلسةهن  ةن يمفةهة لرةه ليه  للطيةهه وطوةه المةوم من خويه يفلون ا هم مة هفهم

  (69)ييقوا  وم   ايلاص وين ففئح م ه ف  وهعا و الجموق  يقوص

ةةةةةةةةةةةةةةوقَ  َلاْسةةةةةةةةةةةةةة ه ال دةةةةةةةةةةةةةةةن   وَيةةةةةةةةةةةةةةْومَ  مد  الجد
 

ةةةةةةةةةةةةةةلالاا   ْ َقةةةةةةةةةةةةةةةل   َو  ةةةةةةةةةةةةةةش وَجْمةةةةةةةةةةةةةةة َ  ئ   م 
 

 ال ةةةهت يفقيهةةةه امةةةه ن يةةةش وطلاسةةةف  وإ همفةةة  وعلةةةب  ومةةة   يلسةةةهن  ةةةن يمفةةةهة ا ةةة   مةةةه
  (7٠)ييقوا والووم  السوهق ابوام من ييهه لمه ييهه ال وم ويسفوطرون

 طئةةةةةةةةةةةةلَف د  الَقةةةةةةةةةةةةْومد  ي ةةةةةةةةةةةةهمد    وَمْ َهةةةةةةةةةةةةا  
 

ةةةةةةةنَ    لةةةةةةةهم ش مةةةةةةةهالد د  ادْجةةةةةةةن   الَمخهيةةةةةةة    م 
 

ي اْطلدسدةةةةةةةة د  و ةةةةةةةةم   َ ةةةةةةةةص  وَيْمَ اد  ةةةةةةةةش َوْطةةةةةةةةص 
 

ةةةةوهق   َبةةةةْومد   لهةةةةهم   َيْئةةةةَوْطنَ  و ةةةة    الس   وا 
 

 طسةةن اولةة  خةةةا مةةن والوخةةا ال ةةلم وةةين الخةةل بةةلا ه يبةةول الرةةه ل يةةإن وةةصء إلةة  و ةةوصا
  ةهن ي طةل وه ة  وعلةب وملال  مليط  وموئاش  لم  و يهم ةوجف  يع ل يهلره ل المله  مع 

 طسة هه يم اة  يةة  ويةله  او  ه ةم بة يله السة هم  ليمة  اللطةم  ثيةله واجوصمه إيل  اطسن
  (71)ييقوا لآلخلين  وهه ي لم و ن وسم هه

ةيةةةةةةم   فَةةةةةةْع دل ينَ  َمةةةةةةاْ   بةةةةةةهل ح   اْطسةةةةةةنَ  جد
 

 َيهدَلالمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه و مدلْيَطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    اي هَم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

ةةةةةةةةةةعْ  َلةةةةةةةةةةمْ  اْةمةةةةةةةةةةهنَ  ةةةةةةةةةةةَطهه إلةةةةةةةةةةش   فَ خد  س 
 

 اْو هل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه و  وجل فهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إول ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش 
 

وَمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه اْلَوهَ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه اوَفة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ولدطد
 

 ول جهل مةةةةةةةةةةةةةه ل َئةةةةةةةةةةةةةيف هه عابَ  َيةةةةةةةةةةةةة دمينَ  
 

 ياقلمةةه ان مةةن بةةهطوهه وهةةه فقةةهوم وسةةمن طسةةن مةةن إيلةة  فوصيةة  ومةةه ي وةة    يهلرةةه ل    
 وةهلصه ليلة  يةش لليه   إيل  ي طل ان  علب يفخل يهلره ل لجهل   و ألئيهي  عاهمه مههويقص

                                                 

   م قل  وعن من فميم.67ون فولن   رال ال مل(69) 
 ٠113 ٠ 112المبصل  فس    (7٠)

ةمه    الهلال  موئ  مفبا ومليط   وجلفهه   وهل األوا  او هلمه  ب هلمه  اوف62المبصل  فس   (71) 
 اجلصمه.
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  لمةةة   ةةةن يفخلةةة  ان يم ةةةن   وال ةةةليم  ةةةليم يهةةةو والمةةةها القةةةوم ييهةةةه ياةةةة - مرةةةمول  -
  (72)ييقوا الطها  و بو  األيهم ارفصم إعا ي ي 

 َمرةةةةةةةةةةةةةةةةةمدول    َلْيَلةةةةةةةةةةةةةةةةة    يةةةةةةةةةةةةةةةةةش ولل يقةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

 آل مهاسةةةةةةة  لةةةةةةة  يَ ةةةةةةةصمْ  و هةةةةةةةه  ةلةةةةةةةمْ  
 

ةةةةةةةةةيمون  ةةةةةةةةةه دوا  امهَمهةةةةةةةةةةه الَمخةةةةةةةةةهَ   يدس 
 

ةون   اْذوهلمةةةةةةةةةةةه  لةةةةةةةةةةة  و هةةةةةةةةةةةه ويد ةةةةةةةةةةةل 
 

 فدوطةةةةةةةةةةصمْ  القةةةةةةةةةةصا د  إعا َرةةةةةةةةةةهْصمد  وَلَقةةةةةةةةةةص
 

  هل مةةةةةةه َمْو ةةةةةةصَ  الل يةةةةةةا     ةةةةةةصَ  وَرةةةةةةهصمد  
 

 َلي هةةةةةةةةةةةةةةه اسةةةةةةةةةةةةةةهوصد  اْول يةةةةةةةةةةةةةة    عام   َ ةةةةةةةةةةةةةةن
 

ْلةةةةةةةح   َلةةةةةةةونَ  و ةةةةةةة ن    ةةةةةةةفهل مه َيةةةةةةةوةَ  الم   ر 
 

 جه طةةةةةةةةةةةةةةها  َل يوةةةةةةةةةةةةةةها  وةةةةةةةةةةةةةةصافهه يَم طةةةةةةةةةةةةةةمد 
 

   و والمةةةةةةةةةةةةةه وجهةةةةةةةةةةةةة  فلفةةةةةةةةةةةةةح وال ةةةةةةةةةةةةةهل 
 َي عل ةةةةةةةةةةةةةةةةة د  َمهل ةةةةةةةةةةةةةةةةة    َ ق يَلةةةةةةةةةةةةةةةةة د  َ هَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةمْ 

 

 و هل مةةةةةةه َلجةةةةةةهء   ْيَمف هةةةةةةه َواةةةةةة    َ ةةةةةةنْ  
 

ةةةةةةةةيند   دسةةةةةةةةمَ  إعا َطف ةةةةةةةة   وابةةةةةةةةَفَقمْ  ال  ب 
 

هه و جلةةةةةةةةةةةصه   َيةةةةةةةةةةةص د   وال مةةةةةةةةةةةه َئةةةةةةةةةةةل      وطد
 و سةةةةةةةةةةةةخع    ومةةةةةةةةةةةةهنَ   صامفدةةةةةةةةةةةة د  لهةةةةةةةةةةةلمْ 

 

هةةةةةةةةةةةه  لةةةةةةةةةةة  ث يةةةةةةةةةةةها    و ةةةةةةةةةةةعال مه ملودو  
 

 ييبةول الره ل ي فش إ مه يطسن وال    السا  و م يش ا خل ي لم   الره ل ان      
 ليلةة  - وةةهلصه ليهليهةةه ايةةهم ومةةش والمةةها القةةوم ييهةةه ياةةة ويه ةة   ةةوة ايةةهم و  هةةه األيةةهم فلةةب

 لجةصن - اذوهلمةه  لة  وهه وي لةون ايهم ثةل لمصه فطلن   ييهه اإلوا وففلب - مرمول 
  ةص  إ  للرةخش ي ةون   الةعي الةمةهن علةب طةها ليبةو  يهلرةه ل المل ة   و لة  األل 
  لةة  ووع فةة  وجصوةة  الةمةةهن لرةةصه  لةة  علةةب و مرةةفال   القةةوم طةةوا وال ةةهل وةة  يلمةةش واطةةص

 لليه ة  ويقسةمهه يي طلمةه و ويةله سةمي   جةةول ومةش وةهلجةول الرةه ل   ةصمه ييفةوة ال ةهت 
 ييبة  ية فش رةال  يةش ص ةهفاو  و مةه الرةه ل إنرةي ه   م هةه لة  يوةة لةم ا ة  طفة  وألئيهي 

  (73)ييقوا اللون  وييله الس هم  ليم  سمي    و هه ف ون مه و طسن  ه ف 

ْمةةةةةةةةةةةةةةةل        هةةةةةةةةةةةةةةةه و هلَف ةةةةةةةةةةةةةةةهء   َفلامةةةةةةةةةةةةةةةه وطد
 

ةةةةةةهه َ ةةةةةةصْ   دثدةةةةةةن   عدَلا   فهعةةةةةةاد  الع ةةةةةةا   َمس 
 

                                                 

  ليل  مرمول   وهلصه  اوسهل  الطوا  ا ذوهل  وقي  اللون  المخه   64-62المبصل  فس   (72)
الطواما من ال وة   قيل  مهل   ا لم   ابفقم يصا   اي بهصيف  ووايقف   ملوو هه و عالمه  الئلق 

 والج ين.
من  قيق  الجطش وبو  الرهه     الافية  الرطم  المولص  مه  سا91رال ال مل ون فولن   (73)

 ال ش  الرطم.
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ةةةةةةةةةنْ  َ َلْيهةةةةةةةةةه  وَمةةةةةةةةةوَله   َ ف يةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةص ْم ه م 
 

ةةةةةةةنَ    َي  دةةةةةةةاد  و ةةةةةةةهلَملاف    َ ةةةةةةةة   الَطةةةةةةةةن   م 
 

 َ ي هةةةةةةةةةه َفَلةةةةةةةةةهملَ  َطف ةةةةةةةةة  َسةةةةةةةةةم َ مْ  َقةةةةةةةةةصْ يَ 
 

واص    َ َلْيهةةةةةةةةةه َيَلةةةةةةةةةْيَت   ْطَمةةةةةةةةةاد  للةةةةةةةةةل   م 
 

   ةت  لة  الجسةم رةهطن وئةاي  مةيةا و  ة  اإلوةا مةع  للا ةش ووبةف  الره ل ي فش ثم
امفة ةة   والةةصليا والفقةةل العاةةهم  لةة  مةةن لةةيت الئةةا  مةةعا ان الرةةه ل ويوةةين إولةة   وبةة 

  (74)ييقوا الوصوي   الطيهه قومهمم امم من فاص الفش اإلوا مع 

ْسةةةةةةةةم   يف ةةةةةةةةش يهةةةةةةةةه ج   وردةةةةةةةةْطَو    مدةةةةةةةةةاا   لا  
 

ةةةةةنْ  ومةةةةةه وَئةةةةةل     يدْهةةةةةَةاد  الل ْطةةةةةم     ل ةةةةة    م 
 

 إ  سةةون لةة  لةةيت للرةةه ل موئةةو ش وةةصيا مةةو والةةعي اللا ةةش جسةةم يةةش الئةةا  مةةعا ان
  (7٥)ييقوا إلول   الخبو  األل  ففو   ن يئة اوخلين   ل  ال لم

 فلطي  هةةةةةةةةةةه لهةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةص يه لهالجةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةة
 

 مطةةةةةةوا ا ةةةةةةهخ ان ييهةةةةةةه الئةةةةةةي  و  
 

 واْملةةةةةةةةةةةة د  َويةةةةةةةةةةةةم   اعَ ةةةةةةةةةةةةهنَ  َمف  ةةةةةةةةةةةةمْ  إعا
 

 َ ي لدةةةةةةةوا الَمةةةةةةةهء يدةةةةةةةولصدوا َلةةةةةةةمْ  و َماع   َهةةةةةةةه 
 

ْلص   َيةةةةةةةةةةْومَ  َ َلةةةةةةةةةةْيه ن   ةةةةةةةةةةة    َطةةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةةو  م   وع 
 

ةةةةةةةةن   َذةةةةةةةةصاهَ  ومدةةةةةةةن    ْ ةةةةةةةةصب ال   ف ةةةةةةةةاد      طد
 

عةةةةةةةةةةةةهنَ  ي ْيهةةةةةةةةةةةةه واَ ْماد ةةةةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةةةةهوَطْولَ  الو 
  

 مدْقو ةةةةةةةةةاد  يدةةةةةةةةةو د   دل هةةةةةةةةةه َ َلْيهةةةةةةةةةه وديدةةةةةةةةةوم   
 

ويوةةةين  لهةةةم  إيةةةا   الةةةعين الجةةةش ويةةةوم  لةةة   يه ةةة  و لوةةةهن يوخةةةا   -الرةةةه ل -يةةةهللا ش
 ويوةين ولصمةه  طئةل مةن لو هةه مةن يسةة ان مةو و طةة ولصمةه يةوم اإلوةا  لة  ان الره ل
  ةهأليوا   وة  فطةيع جيلا ة  وموية  ون لي لق  اللون يي  يجاا العي السقهء يمة لم ا    علب
  اوصا. م   يم اون   لهم مففو  يهو

 ان يال ةصون الةعين والفةسةف  المف ةلين رة ن والوخةا ال ةلم ففسةيل  ية  ره ل ه ور ن        
 جةهء الففسةيل مةعا او (76)وهلوخةا فهمل  و فت وهل لم  ف مل   فت  فسهن  يي  ففمثا اإل سهن

 اطفملهةةه صية   ةةن سة ل  ان سةوة  ةةص لة  بةةصية ووةين ي ة و جةةلف لطةصيل  فيجةة  الرةه ل   ةص

                                                 

 .92المبصل  فس   (74) 
 .93 – 92رال ال مل ون فولن   (7٥)

 .16رال ال مل ون فولن  (76) 
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 ي جهوة  يفاةا    ان ف مل  و فت وهلاعهء ف مل   فسه ل  ان البصية ي جهو   وم   من ا هت
  (77) ه ة الره ل

ةةةةةةةةةه َلةةةةةةةةة د  َلْسةةةةةةةةةمد  َيةةةةةةةةةإ  ش َخل ْيل ةةةةةةةةةش ام   مدْاج 
 

 َةَ مةةةةةةةةه َ مةةةةةةةةه َ ْفَسةةةةةةةةْي    يدةةةةةةةةالام لَ  َطف ةةةةةةةة  
 

ةةةةةنْ  َلةةةةة د  َ ْفةةةةةت    بةةةةةهل َط    الَقةةةةةْوم    دفدةةةةةوت   م 
 

ةةةش   الَ َ مةةةه َفْلَئةةة د  وَ ْفةةةت   الَجةيةةةاَ  فدْاع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .1٠8المبصل  فس   (77) 
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"The Virtuous Manners in the Poetry of Al- Namir bin 

Tulib" 

Asst.Lect.Taariq Muhammad Ameen 

Prof .Dr.Ibraahim Muhammed Mahmood AL-Hamdany 

Abstract 

         The notion of virtuous manners in the poetry of Al-

Namir bin Tulib , in its general view, is the total poetic 

experience of the poet because the latter is the Link 

between group of visions, pictures, ideas and emotions in 

one hand and the pattern of manifestation on the other 

hand. The values come in the foreword of manifestation 

about the experience and they are linked together in a 

strong psychological connection . The ability of portraying 

is the most important talent that the poet possess. If we 

represent number of critic’s sayings about the importance 

of the values in the artistic work, we are going to find them 

saying that the poetry won’t be poetry unless it has got 

values which are the central structure of poetry and its 

artistic instrument around it. The values that appeared in 

Al-Namir’s poetry are loyalty, generosity, miserliness and 

betrayal. 

Key words: (depiction, faith, wisdom(. 

 


