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  داللة املعجنية والداللة السياقيةالرمحة بني ال
 يف االستعنال القرآىي

 أ.ن.د خهيس عةداهلل الحهيهي                                                     
 جاهعث ةغداد ـ كميث اآلداب                                                     

٫ًٕج ٦ـثٕؾًث ٥ًٟٟج ٜٞ ١٫ىح ، أ٣١ّ ٛزاجح ث  ثٜاؿ٩   ٫ُٗؾ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ١ٟخًُج هج
ْـثتخ٣ ، ٠ٟ ثـز٧٦ ٣١ٟ ٕٙؾ ثـز٧٦ ٠ٟ ث٠٫ُٟٜ ثٜهجٕ٪  ٪٦ال ز١ٙىالز١ز٥٪ َطجتخ٣ 

ل ث  ثٜٟز٠٫ ، ٠ٟ ٘اجل  ، ٦٥ٕ غخ ٦٨ال ٫مٙ، ٠ٟ٦ ثـز٧٦ ٠ٟ ؿٜٚ ث٠٫ُٟٜ ٕال ٫ىل 
 هـثي ٟكز٫ٙٞ . ئ٠ٟ٦٨ٜ َٟل خ٣ ـمؾ ، ٠ٟ٦ ثَزهٞ خ٣ ٤ؾ٩ خ٣ هؾٗ ،

ئ٠ ثالمزٓجل خجٜٙـآ٠ ث٫ًُٜٞ ٠ٟ أًَٞ ٦أ١ٍٖ ٟج ٫مزٓل خ٣ يجٜح ثُٜٝٞ ، ٫ٕز٥ٖٞ ٦
ثٜٟزؤٟل ٕ٪ ثٜزُخ٫ـ ثٜٙـآ١٪ ٦ٕ٪ يـ٫ٙاذ  ُٟج٣٫١ ، ٫٦زؾخـ آ٫جز٣ ، ٫٦ُٟل خؤغٛج٣ٟ ، ٦

،  ٦ثإل٫غاج  ثكزُٟج٣ٜ ٜألٜٖجً ، ٫طؾ أ٠ أخـف كٟجر ثألٜٖجً ٕ٪ ٜٓز٣ ززطكؾ ٕ٪ ثٜؾ٘ذ 
،  ثإلىاج٫ٕذ خجٜؾالالر ثُٜٟط٫ٟذ ثٜغ٫ٙ٫ٙذ ، ٦ثٜك٫ج٫٘ذ  ٦٥ٕ ٕ٪ ًج٤ـ٢ ٦خجي٣١ ٟمغ٠٦

أ٩ ئ٠ ٜألٜٖجً ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ٨ّ١ُٟ ُٟط٫ًٟج غ٫ٙ٫ًٙج ، ٦آؽـ ك٫ج٘٪ شج٩٦١ ٫ٛمأ  
٣ٜ أ٫ٟ٤ذ ٛخ٫ـد ٕ٪ زٖك٫ـ  ا  أ٩ ثٜك٫ج٘٪ا ٕٛـ ، ٤٦ؿث   ٦ئمٓجل٣١َ خُؾ ي٦ل زؤٟل 

ٟٙه٦ؾ ٠ٟ خ٠٫ ُٟج٠ َٓؾد ٘ؾ ث١ٜن ثٜٙـآ١٪ ٣ٟ٥ٕ٦ ٥ًٕٟج هغ٫غًج ؾ٫ً٘ٙج ، خُؾ زغؾ٫ؾ ثٜ
خا٠٫  ٫ث٨١ُٟٜ ثٜٟٙها٦ؾ ٦  ئ٫ىجظ٫غز٥ٟٝج ثًٜٖٝ ٦ٟٟج ٫ف٫ؾ ٠ٟ أ٫ٟ٤ز٣ أ٣١ّ ٫ُٟل ٨َٝ 

 ٟٖج٫٤ٞ ث١ٜن .ٟـث٣٫ٟ ٟٛج ٫ُٟل ٨َٝ ثزكجٌ 
٦ثٜـغٟذ ٠ٟ ثألٜٖجً ثٜز٪ زٛــ ؿٛـ٤ج ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، ٦ز٦١َر ؾالالز٥اج  

ئاّل ٟغج٦ٜذ ٜٝٛمٔ ٠َ ؾالٜذ ٤ؿ٢  خز٦١ٌ ثٜك٫ج٘جر ثٜز٪ ٦ـؾر ٥٫ٕج ، ٦ٟج ٤ؿث ثٜخغس
ثًٜٖٝذ ، ٜؿث طج  ٦ٟك٦ًٟج خا)ثٜـغٟذ خ٠٫ ثٜؾالٜذ ثُٜٟط٫ٟذ ٦ثٜؾالٜاذ ثٜكا٫ج٫٘ذ ٕا٪    

 ثالكزُٟجل ثٜٙـآ١٪( .
خًج ٕ٪ ثؽز٫اجـ٩  خ٦أ٦فث٠ ٦ه٫ّ ٟؽزٖٝذ ٛج٠ ك ٦٦ـ٦ؾ ٤ؿ٢ ثًٜٖٝذ خه٦ـ َٓؾد

كاجق ز١ا٦ٌ   ٜؾـثكز٥ج ؛ أل٠ ثؽزالٔ ثأل٦فث٠ ٦ثٜه٫ّ ٦زُؾؾ ثٜه٦ـ ٦ٙ٫ٞ َٝا٨ أ 
٦ثٜزاؤش٫ـ ؛   ثإلخالِثٜؾالٜذ ثٜز٪ زإؾ٩ ثٜٓـو ثٜغ٫ٙٙ٪ ٕ٪ ثٜزُخ٫ـ ثٜٙـآ١٪ ٠ٟ غ٫س 

 ئ٫ىجظؿٜٚ ثٜزُخ٫ـ ثٜؿ٩ ٠٦ٛ٫ ٦٤ ثأل٨َٝ ٦ثألك٨ٟ ٜٟج ثٟزجفر خ٣ ثٜٝٓذ ثُٜـخ٫ذ ٠ٟ 
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ٕ٪ ثٜخ٫ج٠ ، ٦ؾ٘ذ ٕ٪ ثٜزُخ٫ـ ، ٦خ٦ِٝ ٕ٪ ثٜٖهجغذ ٦ثٜخالْذ ، ٦كُذ ٕا٪ ثألٜٖاجً   
 ٦ثٜٟٖـؾثر .

١ّٟج ٕ٪ ؾـثكذ ٤ؿ٢ ثًٜٖٝذ ٦ثإلغجيذ خٛل ٟاج ٫زُٝاٗ خ٥اج ث٘زىار     ٦غـهًج 
ـٌٓ ٠ٟ ٤ؿث ثٜطؿـ ٟا٠ ثمازٙج٘جر   ، ؾـثكز٥ج  ٞٓ خ٫ج٠ ؾالٜز٥ج ثُٜٟط٫ٟذ ، ٦ٟج زٖ ٠ٟ٦ ش

أؾر ئ٨ٜ زُؾؾ ه٦ـ٤ج ٦ثؽزالٔ أ٦فث٥١ج ، ٜٝزُخ٫ـ ٠َ ثٜؾالالر ثٜز٪ ٠٦ٛ٫ ٥ٜج أشاـ  
الالر ثٜكا٫ج٫٘ذ ٜٝـغٟاذ ثٜزا٪    ٛخ٫ـ ٕ٪ ثإل٫غج  ٦ثإلخالِ ، ٠ٟ٦ شٞ ثٜغؾ٫س ٠َ ثٜؾ

، ج ٫ْـ ٦ثغؾ ٠ٟ ثٜٙؾٟج  ٦ثٜٟغاؾش٠٫ ٦ـؾر ٕ٪ ثالكزُٟجل ثٜٙـآ١٪ ، ٦ثٜز٪ أمجـ ئ٥٫ٜ
٦ٛمٔ ٥١َج ثٜخغس ٕ٪ أش١ج  ثٜغؾ٫س ٠َ ثٜؾالالر ثٜك٫ج٫٘ذ ، ٤٦٪ ثٜاؾالالر ثٜزا٪   
أؽؿر غ٫فًث ٦ثكًُج ٠ٟ خغش١ج ٤ؿث ٜٛشـز٥ج ٦كُذ ثٜٟكجغذ ثٜز٪ مٓٝز٥ج ٕا٪ ثٜزُخ٫اـ   

   ٦٘ؾ ـزخر خغكح ثٜغـ٦ٔ ث٥ٜطجت٫ذ ٕ٪ زكٝكل ؾـثكز٥ج .١٪ ،ثٜٙـآ
 الداللة املعجنية:

٤٦٪ ثٜؾالٜذ ثأله٫ٝذ ثٜز٪ ١كز٥٫ٙج ٠ٟ ثُٜٟطٟجر ثٜٟؽزٖٝذ أ٦ ٤ا٪ ))ث١ُٟٜا٨   
، ٦زك٨ٟ ١َؾ ثأله٠٫٫ٜ٦ خجٜؾالٜذ  (ٔ)ثٜؿ٩ زؾل ٣٫َٝ ثٜٟٛٝذ ثٜٟٖـؾد ٟٛج ٕ٪ ثُٜٟجطٞ((

خ١ٖك٣ ، ٘جل ثٜز٥ج٩٦١: ))٤٦٪ ١َاؾ أ٤ال    ث٦ٜى٫ُذ، ٦ز١ُ٪ ؾالٜذ ثًٜٖٝ ٨َٝ ٨١ُٟ
، (ٕ)ثُٜـخ٫ذ ٦ثأله٦ل ٠٦ٛ ثًٜٖٝ خغ٫س ئؿث أيٝٗ ٥ٕٞ ث٨١ُٟٜ ٣١ٟ ُٜٝٝاٞ خج٦ٜىاٍ((  

، أ٩ ٤٪ ؾالٜذ ثٜٟٛٝذ ثٜزا٪  (ٗ)، أ٦ ثٜؾالٜذ ثألكجك٫ذ(ٖ)٦زك٨ٟ أ٫ىًج خجٜؾالٜذ ثٜٟـٛف٫ذ
ٕا٪ أهال    ثكزُٟٝر ٕ٪ ثٜٟطزٍٟ ٟٖـؾد أ٦ ٕ٪ ثٜزـ٫ٛح ك٦ث  أٛج٠ ث٨١ُٟٜ غ٫ٙ٫ٙاجً 

 .(٘)ث٦ٜىٍ ، أ٦ ٟطجف٫ًج ٦ٙ١ٟاًل ٠ٟ ٨١ُٟ غ٫ٙٙ٪
٦ز٦ٙٞ ثٜؾالٜذ ثُٜٟط٫ٟذ ٨َٝ ثٜزُؾؾ ، ئؿ الز٠٫ُ ٨َٝ زغؾ٫ؾ ثٜخُؾ ثٜؾالٜ٪ ٜٟٝٛٝذ 
٥٫ٕج؛ أل٥١ج زغزٟل أٛشـ ٠ٟ ٨١ُٟ ٦٤٦ ٕ٪ ثٜٓجٜح ٨١ُٟ ١ٟٖـؾ ٦ٙ٫ٞ َٝا٨ ثٜزطـ٫اؾ   

ذ ٟٛٝذ ٟٖـؾد ٕٙي خل ٫اؾؽل  ، ٤٦ؿث ال١ُ٫٪ أ٠ ثٜؾالٜذ ثُٜٟط٫ٟذ ٤٪ ))ؾالٜ(ٙ)ث١ٟٜيٙ٪
٥٫ٕج ٛل ثٜزـث٫ٛح ثٜز٪ زمٛل ٦غؾد ؾال٫ٜذ ٟزٟجكٛذ الززطفأ ، ٕجُٜٟطٞ ٫خغس ١ُٟا٨  
ثٜٟٛٝذ ثٜٟٖـؾد ، ٦ثٜزـ٫ٛح ثالهيالغ٪ ، ٦ثٜٟشل ، ٦ث٦ٜٙثٜح ث٫ًٖٜٝذ ثٜزا٪ زماٛل   

، ٦شخا٦ر  ٜذ ثُٜٟط٫ٟذ زٟشل ٦غؾث٫١اذ ث١ُٟٜا٨  ، ٨َٝ٦ ٤ؿث ))ٕجٜؾال(ٚ)٦غؾد ٫٦١ُٟذ((
خ٠٫ ثٜٟٛٝذ )ثٜؾثل( ٦ثٜٟك٨ٟ خ٥ج )ثٜٟؾ٦ٜل( ٕٛل ًٜٖ ٫ٙجخ٣ٝ ٨١ُٟ ٟـٛف٩ ، أ٦ ثُٜال٘ذ 
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ٟك٨ٟ شجخر ٕ٪ ثٜٟغ٫ي ثٜؽجـط٪ ، ٕٝٛل ٟٛٝذ ٟؾ٦ٜل ٦ٟط٦ؾ ٕ٪ غ٫جز١ج زم٫ـ ئ٫ٜا٣  
٤ؿ٢ ثٜٟٛٝذ ٦ز٣١٫ُٓ، ٦خ٥ج ززٞ ٫َٟٝذ ثٜز٦ثهل ث٩٦ٜٓٝ خ٠٫ ث١ٜجق ٕ٪ غؾ٦ؾ٤ج ٦ئٟٛج١جز٥ج 

ثٜؾالٜذ َٟٝجإ١ج ثٜٙؾث٨ٟ ١ٟؿ خؾث٫ذ ثٜخغاس ثٜٝٓا٩٦    ، ٦أْـثى٥ج ثٜؾ٫١ج، ٦٘ؾ ٘جل خ٥ؿ٢
أْٝح ُٟطٟجز٥ٞ ٕ٪ ى٦ت٥ج شٞ هجـر ٤ؿ٢ ثٜؾالٜذ ١ًـ٫ذ ؽجهذ ٠ٟ  ث١َ١َ٦ؾ٤ٞ ، ٦َخ

   (ٛ)١ًـ٫جر ث٨١ُٟٜ ١َؾ ثٜٟغؾش٠٫ أي٦ٙٝث ٥٫َٝج ١ًـ٫ذ )ٟكج٦ثد ٨١ُٟ ثٜٟٛٝذ خٟؾ٥ٜ٦ٜج(
ثأل٨ٜ٦ ٥ٜؿ٢ ثٜٝٓذ  ٕجٜه٦ـد ثُٜٟط٫ٟذ أل٩ ًٜٖ ٕ٪ ثٜٝٓذ ثُٜـخ٫ذ زٟشل ثٜٟـط٫ُذ

ٕ٪ ثٜٙج٦ٟق ثٜؽيجخ٪ ، خجَزخجـ ؾالٜز٣ ثأل٨ٜ٦ ثٜزا٪ )) زٟشال ثٜها٦ـد ثألكجكا٫ذ     
، ٦ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ٫ٟشل ؿـ٦د ٟج ٦هل ئ٣٫ٜ ثٜؽياجح ثٜٝٓا٩٦   (ٜ)ٜٟغ٫ي٥ج ثٜؾالٜ٪((

 ثٜٙؾ٫ٞ ٠ٟ ٕهجغذ ثٜٝٓذ ٦ط٦ؾد ثٜزُخ٫ـ ٦ثٜؾالٜذ .
َٞ( ٦خ١٫ر ُٟج٫١ا٣  ٦٘ؾ أ٦ىغر ثُٜٟطٟجر ثُٜـخ٫ذ ثٜؾالٜذ ثُٜٟط٫ٟذ ٜ ـَٔغ ٝطؿـ )

٨َٝ ثٜـْٞ ٠ٟ ثؽزالٔ ه٣ٓ٫ ، ٦أهغجح ثُٜٟطٟجر ـك٦ٟث ثإليجـ ثُٜٟطٟ٪ ٜا٣  
٦غؾؾ٦ث ث٨١ُٟٜ ثٜغ٫ٙٙ٪ ثٜؿ٩ ١٫غهـ ٕ٪ ؾالٜذ أغؾ ثمزٙج٘جز٣ ٦٤٦ ٜٖاً )ثٜـغٟاذ(   
٨َٝ ثٜـ٘ذ ٦ثُٜئ ٦ثٜـإٔذ ، ٤٦ؿث ثٜزه٦ـ ال٫ؽزٝٔ ٠َ زه٦ـ ثٜٟغؾش٠٫ ١٦ًـز٥ٞ 

ٟج ١ُ٫٪ أ٠ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٫كز٦غ٪ ١ُٟج٢ ٠ٟ زٝٚ ثٜه٦ـد ثُٜٟط٫ٟاذ  ئ٨ٜ ٤ؿ٢ ثٜؾالٜذ ٟ
ثٜز٪ ١طؾ٤ج ٕ٪ أكج٫ٜح ثٜؽيجح ث٩٦ٜٓٝ ثٜٙؾ٫ٞ، ٨َٝ أ٠ أهغجح ثُٜٟطٟجر ٜٞ ٦ٖٝٓ٫ث 

 ٛش٫ـًث ٠ٟ ثٜؾالالر ٦ثُٜٟج١٪ ثإلىج٫ٕذ ٥ٜؿث ثًٜٖٝ ، ٕٙؾ أمجـ٦ث ئ٥٫ٜج ٦ٟش٦ٝث ٥ٜج .
ثُٜٟط٫ٟذ ٜٝـغٟذ ئؿ ؿٛـ ثخ٠  ٦٘ؾ أطٍٟ أهغجح ثُٜٟطٟجر ثُٜـخ٫ذ ٨َٝ ثٜؾالٜذ

، (ٓٔ)ٕجـق أ٠ ))ثٜـث  ٦ثٜغج  ٦ث٫ٟٜٞ أهل ٦ثغؾ ٫ؾلُّ ٨َٝ ثٜـ٘ذ ٦ثُٜئ ٦ثٜـإٔاذ(( 
َٔ ٫َٝا٣ ،   َّ ٣ٜ ، ٦زُّي ـُِغًٟج ٦َـغٟج١ًج : ـ ًَٟذ ٦ٟـغٟذً  ٦ ـَغ  ٣َُٟ ـَِغ ٣َُٟ ٫َ ـَٔغ ٫٦ٙجل: 

ٜـ٘ذ ثٜٟطاـؾد ،  . ٦٘ؾ زكزُٟل زجـًد ٕ٪ ث(ٔٔ)٤٦٪ ـّ٘ذ زٙزى٪ ثإلغكج٠ ئ٨ٜ ثٜٟـغ٦ٞ
٦زجـد ٕ٪ ثإلغكج٠ ثٜٟطـؾ ٠َ ثٜـ٘ذ ، ١غ٦ : ـغٞ ث  ٕال١ًج ، ٦ئؿث ٦هٔ خ٣ ثٜخجـب 
زُج٨ٜ ٫ٕٝق ٫ـثؾ خ٣ ئال ثإلغكج٠ ثٜٟطـؾ ٠ٟ ؾ٠٦ ثٜـ٘اذ ، ٦َٝا٨ ٤اؿث ـ٩٦ أ٠    

 . (ٕٔ)ثٜـغٟذ ٠ٟ ث  ئ١ُجٞ ، ٠ٟ٦ ث٬ؾ٠٫٫ٟ ـ٘ذ ٦ٜئ
ثٜـْٞ ٠ٟ ثٜزٙجـح ثٜاؾالٜ٪   ٦ٕـٗ أخ٦ ٤الل ثُٜكٛـ٩ خ٠٫ ثٜـ٘ذ ٦ثٜـغٟذ ٨َٝ

ٟٓج ثٜـغٟذ ٕز٠٦ٛ ٟا٠   خ٠٫ ث٠٫ًٖٜٝ ٦٤٦ ))أ٠ ثٜـ٘ذ ز٠٦ٛ ٕ٪ ثٜٙٝح ٫ْ٦ـ٢ ؽٝٙذ ، ٦أ
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َّ ٫َٝا٣  ذ ؛ ٦ٜؿٜٚ ٦ٙ٫ل ث١ٜجقُٕل ثٜـثغٞ ، ٤٦ؿث ثُٜٖل ٦٤ ١ز٫طذ ٠ٟ ١زجتض ثٜـ٘ : ـ
، ٦ٕ٪ ٤ؿث ٦ٙ٫ل )ه٨ٝ ث  ٫َٝا٣ ٦آٜا٣    (ٖٔ)ٕـغ٣ٟ ٫ٕط٠٦ُٝ ثٜـ٘ذ كخح ثٜـغٟذ((

ـٖغٞ ٘جل زُج٨ٜ : أ١اج ثٜاـغ٠ٟ ٦أ١ار    ٦كّٝ ٟٓج ؽٝٗ ثٜ ٞ( ٟؽخـًث ٠َ ـخ٣ كخغج٣١: ))ٜ
ـٖٔغٞ مٙٙر ثكٟٚ ٠ٟ ثكٟ٪ ، ٠ٟٕ ٦هٝٚ ٦هٝز٣ ، ٠ٟ٦ ٘يُاٚ ٘يُزا٣((   ؛ (ٗٔ)ثٜ

َّح زُاج٨ٜ  ٦ؿٜٚ ئمجـد ئ٨ٜ أ٠ ثٜـغٟذ ١ٟى٫٦ذ ٨َٝ ٠٫٫١ُٟ : ثٜـ٘ذ ٦ثإلغكج٠،  ٕـ
ـٚ ـٖؾ خجإلغكج٠ٕ٪ يخجٌ ث١ٜجق ثٜ  .(٘ٔ)٘ذ ، ٦زٖ

ٕجٜـغٟذ ٦ٟمزٙجز٥ج ٥ٝٛج زؾ٦ـ غ٦ل ثٜز٦ثهل خ٠٫ ث١ٜجق ٦٦هأ ثٜٟاإ٠٫١ٟ   
خجٜزـثغٞ ٦ثٜزُجئ ٫ٕٟج خ٥١٫ٞ ٦٤ ٟج أٛؾ ٣٫َٝ ـك٦ل ثٜـغٟذ ٟغٟؾ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ 

٠َ٫١ٟٔٔ ٨ٕٔ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ ( ٕ٪ ٣ٜ٦٘ : ))   ُْٟإ ََِٟٞشُل ثْٜ ٥ِٟٔ ـَثُغ ِٞ ٦ََز ََٟشُل ثَْٜطَك َز٦َثٚؾ٤ٔ  ِٞ َُجُي٥ِٖٔ ٔؾ ٦ََز
ٟٖا٨    ـِ ٦َثُْٜغ ـُ ثَْٜطَكأؾ ِخجٜٖكا٥َ ٨ََ ٣َُٜ َكجِت َُِى٦ْ َزَؾث  ٣ُ١ْٟٔ  ٨َٛ ، ٦٘٦ٜا٣ :   (ٙٔ)(( ِئَؿث ثْمَز

(( ُ اِحُموَن َيْرَحُمُهُم ّللاَّ  . (ٚٔ)((الرَّ
ـٖٔغٞ ، ٤٦٪ ثٜخي٠ ال١ُيج٥ٕج ٨َٝ ثٜط٠٫١ ٨ُٕٝ ٤ؿث ٠ٟ٦٦ٛ٫ ثٜـغٟذ ث ٠ مزٗ ثٜ

َٟٝٔٚ ئؿث َئ ٨َٝ ـ٫َزا٣  ١ُج٦ٟه٣ٖ زُج٨ٜ خجٜـغٟذ ٟطجفًث ٠َ ث ٣ ٨َٝ َخجؾ٢ ٛجٜ
 . (ٛٔ)أهجخ٥ٞ ؽ٫ـ٢

ـَٔغٞ ثأل١ش٨ ٦٤٦ خ٫ر ١ٟخر ث٦ٜٜؾ ٦٦َجإ٢ ٕ٪ ثٜخي٠  : ُٞ ـٖٔغ ،٣١ٟ٦ ٦ٜ٘ا٣  (ٜٔ)٦ثٜ
آل ] چک     ک    گ        گ   گ        گ     کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کچ  زُااااج٨ٜ:

ُٞ خجٜٛكـ ٟش٣ٝ ، ٘جل ث [٦عمران:  ـٚغ  :(ٕٓ)ألَم٦٨ثٜ
ـَغٞ ٘ؾ َخـَؾر خال٥ٜج َِٟز٥ج        ٦٦هجل  ٖٟ ٟٓج ثٜيجُٜح ١ُٟذ ٫َ  أ

ـٖٔغٞ ٤ٞ ثأل٘جـح ٫٦ٍٙ ٨َٝ ٛلِّ  ُٞ: ثٜٙـثخذ ٦ثٜطٍٟ أـغجٞ ٦ؿ٦٦ ثٜ ـٚغ ُٞ ٦ثٜ ـٖٔغ ٦ثٜ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  ، ٣١ٟ٦ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:(ٕٔ)٠ٟ ٫طٍٟ خ١٫ٚ ٦خ٣١٫ ١كح

زٙي٫ٍ ثألـغجٞ ١ٛج٫ذ ٠َ زـٚ ثٜٟا٦ؾد   [ ؛ أل٢٢٠محمد:: ] چڌ  ڎ  ڎ    
ـٖغٞ ثكاز٫ُـ ٜٝٙـثخاذ ))ٜٛا٥١٦ٞ     ٦ثٜز٦ثهل ٦ٕكجؾ ثُٜال٘جر ، ٦ؿٛـ ثٜـثْح أ٠ ثٜ

ُٗ، ٦ؿٜٚ ))أل٠ (ٕٕ)ؽجـط٠٫ ٠ٟ ـغٞ ٦ثغؾد(( ـَ ٫ُ٦ ُٞ ـَِغ ٣ٜ ٦ٜإؾ ،   ٥١ٟج ٟج ٠٦ٛ٫ ٟج ٫ُ
ـََغج  َٟاْر  ـَُغ ٥ٟٔج خُؾ ث١ّٜزجص ، ٦٘ؾ  ٟٔار   ٫٦ٙجل مجٌد ـغ٦ٞ ، ئؿث ثمزٛر ـغ ـَُغ َٟاًذ ٦
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ًَٟج(( ُٞ ٟإ١س، ٫٘٦ل ٟؿٛـ ٦٤٦ ثألٛشـ ٕ٪ ثٜٙـثخأذ ٟيٝٙاًج ، ٦طُٟا٣    (ٖٕ)ـَِغ ـٖٔغ ، ٦ثٜ
 . (ٕٗ)أـغجٞ

َِٟر ٫َٝا٣ أ٩   ـَِغًٟذ ٦َزـٖغ َٟ ًَٟذ ٦ ـَِغ  ٣ُُٟ ـَِغ َِٟز٣ُ أ ـَٔغ َُٟذ ز٦ٙل:  ـٖغ َٟـَغُٟذ : ثٜ ٦ثٜ
َٟ ـٖغ َٞ ٣٫َٝ ؾَج ٣ٜ خجٜ ـٖغ َُٟذ ثِ  ٫َٝٚ ،٦َز ـَِغ ـٖغٟاَذ ،    ٘ٝر:  ٣َُٟ َكاؤ٣ُٜ ثٜ ٔذ ٦ثكازـَغ

ـٖغٞ مٓؾَؾ ٜٟٝخجٜٓٔذ ُٟ ٦ ْٞ  . (ٕ٘)٦ـطٌل ٟـغ٦
؛ ٦ٍال ٫طٟا  ٦٨ثٜـغ٠ٟ : ثكٞ ٟؽزن خج  ٦٤٦ ٫كزُٟل ْجٜخًج هٖذ ٣ٜ ٦ال ٫ش١

٨َٝ ٫ْـ٢ زُج٨ٜ ؛ أل١ّا٣ ٟؽازُن   ئيال٣٘  فأل٣١ّ ال٠٦ٛ٫ ئاّل   طّل ٦َال ، ٦ال ٫ط٦
ج  ٨َٝ أ٠ ثٜـغ٠ٟ ٟؽزن خج  َآف ٦طال ، ال   ، ٘جل ثٜٙـيخ٪ : ))٦أٛشـ ثُٜٟٝخ٣

اإلسدرا:: ] چ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ ٫ط٦ف أ٠ ٫ك٨ٟ خ٣ ٫ْـ٢ ، أال زـث٢ ٘اجل :  

ې  ې  ې  ى  ى  چ ، ُٕجؾل ثالكاٞ ثٜاؿ٩ ال٫ماـ٣ٛ ٫ٕا٣ ٫ْاـ٢       [ ١١

، ٤٦ا٦  (ٕٙ)[ ٕؤؽخـ ثٜـغ٠ٟ ٦٤ ثٜٟكزغٗ ُٜٝخجؾد طلَّ ٦َٓف((٘ٗ]ثٜفؽـٔ:چائ
ََُٝ ـٍ ٟطـ٧ ثٜ ، ثٜٛـ٫اٞ ٟطـؾًث ٠ٟ )أل ثٜزُـ٫ٔ( ٞ ثٜٟٖـؾ ، ٦ٜٞ ٫ـؾ ٕا٪ ثٜٙـآ٠طج

 . (ٕٚ)٦أؾْٟر ثٜالٞ ٕا٪ ثٜـث  ٜٙـخ٥ج ٥١ٟج
٦ثٜـغ٫ٞ : ثكٞ ٦ه٣ٖ   زُج٨ٜ ٟمزٗ ٠ٟ ثٜـغٟذ ١ُٟاج٢ ؿ٦ ثٜـغٟاذ خُخاجؾ٢    

، ٫٘٦ل : هٖذ زاؾل َٝا٨ ٦ها٦ل ثٜـغٟاذ     (ٕٛ)ث٫ٖٟٜىذ ٥٫َٝٞ ٕ٪ ثٜؾ٫١ج ٦ث٬ؽـد
 . (ٜٕ)ئ٨ٜ ث١ُٟٜٞ ٥٫َٟٝج٦ثإلغكج٠ ٦زُؾ٥٫ٟج 

كٟجت٣ ثٜغك٨١ ، ٟمازٙج٠  : هٖزج٠   زُج٨ٜ ، ٦ثكٟج٠ ٠ٟ أ ٕجٜـغ٠ٟ ٦ثٜـغ٫ٞ
٠ٟ ثٜـغٟذ ٨َٝ ٦ط٣ ثٜٟخجٜٓذ ، ))٦ثٜـغ٠ٟ أخّٝ ٠ٟ ثٜـغ٫ٞ ؛ أل٠ ف٫جؾد ثٜٟخ٨١ زؾل 
ٍَ ؛ ٦ؿٜٚ ئ١ّٟج ٫إؽؿ زجـد خجَزخجـ ث٫ٟٜٛذ ، ٦أؽاـ٧   ٨َٝ ف٫جؾد ث٨١ُٟٜ ، ٛٙيٍ ٦ّ٘ي

ُٞ ثٜٟاإ٠ٟ ٦ثٜٛاجٕـ ،    خجَزخجـ ث ُُا ٫ٖ٫ٜٛذ ، ٨ُٕٝ ثأل٦ل ، ٫٘ل: ٫جـغ٠ٟ ثٜؾ٫١ج ؛ أل٣١ ٫َ
٦ـغ٫ٞ ث٬ؽـد ؛ أل٣١ ٫ؽزن خجٜٟإ٠ٟ ، ٨َٝ٦ ثٜشج١٪ ٫٘ل: ٫جـغ٠ٟ ثٜاؾ٫١ج ٦ث٬ؽاـد   
ٟٓاج ثٜا١ُٞ ثٜؾ٫٦٫١اذ ٕط٫ٝٝاذ       ٦ـغ٫ٞ ثٜؾ٫١ج ؛ أل٠ ث١ُٜٞ ث٬ؽـ٫٦ذ ٥ٝٛج طكاجٞ ، ٦أ

 . (ٖٓ)غ٫ٙـد((
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ٕ٪ أ٠ ث٦ٟٜى٠٫ُ ؾثال٠ ٨َٝ ثٜٟخجٜٓذ ٕ٪ ثٜـغٟاذ أ٩  ٦الؽالٔ خ٠٫ أ٤ل ثٜٝٓذ 
ز٥١ٟٛج ٦ز٥ُٙٝج خٛش٫ـ ٠ٟ ثٜٟـغ٠٫ٟ٦ ، ٦ئ١ّٟج ثٜؽالٔ ٕ٪ يـ٫ٙذ ثكازٖجؾد ثٜٟخجٜٓاذ   

 ؟ (ٖٔ)٪ ث٦ٜهٔ خه٫ٓذ ثٜـغٟذ أ٦ خ٥١٫ٟج ٕجـٗا، ٤٦ل ٤ٟج ٟزـثؾٕج٠ ٕ ٥١ٟٟج
٧ ٨َٝ ثٜٟخجٜٓذ غجهٝذ ٠ٟ ززخٍ ثالكزُٟجل ٦أ٠ ثالكزُٟجل طـ ٕجؾد٦ثٜغٗ أ٠ ئ

٦ٙ٫٦ٜا٠٦  ١ٛزذ ٕ٪ ٟـثَجد ٦ثىُ٪ ثٜٝٓذ ف٫جؾد ثٜٟخ٨١ ٜٙهؾ ف٫جؾد ٕ٪ ٨١ُٟ ثٜٟجؾد ))
 ْىاخج  ثٜٟٟزٝاة ٦٘جل ثٜفطجص ٕ٪ ثٜٓىخج٠ ٦٤  ئ٠ ثٜف٫جؾد ٕ٪ ثٜخ١ج  ٜف٫جؾد ث٨١ُٟٜ

٫ك٠٦ٟ ٟـٛخج ٠ٟ ٟـثٛخ٥ٞ خجٜمٙؾٔ ٤٦ا٦   أ٦ٞ٥١ّٟٟج ي٠ ٨َٝ أؿ١٪ ٠ٟ ٟٝع ثُٜـح 
ُـثٗ ٕٙٝر ٕ٪ يـ٫ٗ ثٜيجتٔ ٜـطل ٟا٥١ٞ ٟاج   ٟـٛح ؽ٫ٖٔ ٫ٜق ٕ٪ شٙل ُٟجٟل ثٜ

٘ٝار خٝا٨   ؟ ثكٞ ٤ؿث ثٜٟغٟل أـؾر ثٜٟغٟل ثُٜـث٘٪ ٕٙجل أ٫ٜق ؿثٚ ثك٣ٟ ثٜمٙؾٔ 
ٕفثؾ ٕ٪ خ١ج  ثالكٞ ٜف٫جؾد ثٜٟك٨ٟ ٦٤٦ ٠ٟ ثٜهٖجر ثٜٓجٜخذ  ثٜم١ٙؾثٕٔٙجل ٤ؿث ثك٣ٟ 

( )ث  أ٠ٜٞ ٫كزُٟل ٕ٪ ٫ْـ ث  َف ٦طل ٟٛج  (ٖٗ)٦ثٜهُٗ (ٖٖ)٦ث٦٫ُٜٗ (ٕٖ)ٛجٜؾخـث٠
٦أٟج ٦٘ل خ١٪ غ٫١ٖذ ٕ٪ ٟك٫ٟٝذ ـغٟج٠ ث٫ٜٟجٟذ ٦٘٦ل ماجَـ٤ٞ   ٠ٟ ثألكٟج  ثٜٓجٜخذ

، ٫٦اـ٧  (ٖ٘)((ٕخجح ٠ٟ ز١ُز٥ٞ ٕ٪ ٖٛـ٤ٞ ) ٦أ١ر ٫ْس ث٦ٜـ٧ ال فٜر ـغٟج١ج ( ٣٫ٕ
خُى٥ٞ أ٠ ف٫جؾد ثٜٟخ٨١ ٜٙهؾ ف٫جؾد ٕ٪ ٨١ُٟ ثٜٟجؾد ئ١ّٟاج ))٤ا٪ ٘جَاؾد أْٝخ٫اذ     

ٕذ ٦ٟى٦َذ ٜف٫جؾد ٨١ُٟ طؾ٫ؾ ؾ٠٦ ف٫جؾد ٕ٪ أهال  الززؽٝٔ ئاّل ٕ٪ ف٫جؾثر ُٟـ٦
٨١ُٟ ثٜٟجؾد ٟشل ف٫جؾد ثٜزه٫ٓـ ٕٙؾ إٔجؾر ٨ّ١ُٟ فثتؾًث ٨َٝ أهل ثٜٟجؾد ٫ٜ٦ق ٕا٪  

 . (ٖٙ)ف٫جؾد ٕ٪ ٨١ُٟ ثٜٟجؾد((
ٟٓج ثٜـغٟذ ثهيالغًج : ٥ٕ٪ ئـثؾد ث  ثٜؽ٫ـ خؤ٣ٝ٤ ٤٦٪ ٨َٝ ٤ؿث ث٦ٜٙل هاٖذ   أ

٦ُٜٙخذ ٦ُٕل ثٜؽ٫ـ ئ٨ٜ ٠ٟ ٜاٞ ٫كازغٗ   ؿثر، ٫٘٦ل : ٤٪ زـٚ ٦َٙخذ ٠ٟ ٫كزغٗ ث
 ، (ٖٚ)٨َٝ٦ ٤ؿث ث٦ٜٙل هٖذ ُٕل ٫طٍٟ خ٥١٫ج ثالزكجٌ

 الداللة السياقية
٤٪ ثٜؾالٜذ ثٜز٪ ١كز٥٫ٙج ٠ٟ ))ث١ًٜٞ ثًٜٖٝا٪ ٜٟٝٛٝاذ ٥ُ٘٦ٟ٦اج ٟا٠ ؿٜاٚ      

، أ٦ ٠ٟ ثٜك٫جٗ ثُٜجٞ ٜٝٛالٞ ))ئؿ زؽىاٍ ثٜٟٛٝاذ ُٜٝال٘اجر ث٫٦١ُٟٜاذ     (ٖٛ)ث١ًٜٞ((
زُخ٫ـ٫ذ ثٜٟغ٫يذ خ٥ج ، ثٜز٪ ٫ؤزٝٔ خُى٥ج ٟاٍ خُاو ٜزخا٠٫    ٦ثًٜـ٦ٔ ثٜغج٫ٜذ ٦ثٜ



 هـ                              1435م  2013                         106العدد    /داب اآلجملة 

 

 7 

٨ٟٓ خجٜؾالٜذ ثإلىج٫ٕذ(ٜٖ)ث٨١ُٟٜ ثٜؽجن ٜزٝٚ ثٜٟٛٝذ(( ، أ٦ (ٔٗ)، أ٦ ث٥ٜجٟم٫ذ(ٓٗ)، ٦زك
 .(ٕٗ)ًالل ث٨١ُٟٜ

٦ٜٝؾالٜذ ثٜك٫ج٫٘ذ أ٫ٟ٤ذ ٛخ٫ـد ٕ٪ زغؾ٫ؾ ث٨١ُٟٜ ٦ز٦ط٥٫ا٣ ؛ أل٠ ثٜؾالٜاذ ٫ٕا٣    
ٔ ١ٜٙل )ٟ زـزخي خخُؾ٠٫ أكجك٠٫٫ : ))ؾثؽٝ٪ أ٦ ، ٙجٜ٪( ، ٦٤٦ خُؾ ك٫ج٘٪ ٩٦ٜٓ ٔهاـ

٫زؤكق ٨َٝ ٦ٕٗ يخ٫ُذ ثٜزـث٫ٛح أ٦ ثٜزم٫ٛل ، أ٦ ث٠٦ٟٜٛ ث١ٜغ٩٦ ثٜؿ٩ زاـؾ ٫ٕا٣   
ثٜٟٖـؾثر غ٫س ٫ُٝٗ خُى٥ج خخُو ٨َٝ ٦ٕٗ ثأل١ًٟذ ٦ث٦ٜٙثَؾ ٦ثٜى٦ثخي ثُٜٟزٟؾد 

ٜٛل ٟٛٝذ ٕ٪ ٜٓذ ٟج ٤٦ؿ٢ ث٦ٜٙثَؾ ٦ثأل١ًٟذ ٤٪ ثٜز٪ زُٟل ٨َٝ زغؾ٫ؾ ث٫ٜٟٙذ ثٜؾال٫ٜذ 
ؾثؽل ثٜزـ٫ٛح ث٩٦ٜٓٝ... ٦ُخُؾ ؽجـط٪ أ٦ ك٫جٗ ٫ْـ ٩٦ٜٓ أ٦ ك٫جٗ ٦ٟ٘ٔ أ٦ ٟٙجٞ 

 .(ٖٗ)٫غؾؾ ثٜؽ٫ٖٝذ ٫ْـ ث٫٦ٜٓٝذ ثٜٟغ٫يذ خج٫ُٟٜٝذ ث٫٦ٜٓٝذ((
٥ٟ٦ٟذ ثٜك٫جٗ زغؾ٫ؾ ؾالٜذ ثٜٟٛٝذ ٕ٪ ١ٍن ٟج خُؾ أ٠ ٛج١ر ٟزُؾؾد ثٜؾالالر ٕ٪ 

ثغاؾ ال٫غزٟال ٫ْاـ ١ُٟا٨     ثُٜٟطٟجر ؛ ٜؿٜٚ ٦٫هٔ ث٨١ُٟٜ ثٜك٫ج٘٪ ))خؤ١ا٣ ٦ 
، ٨َٝ٦ ٤ؿث ٦٥ٕ ٫ؽٝن ثٜٟٛٝذ ٠ٟ ـٛج٥ٟج ثٜؾالٜ٪ َخـ ثٜزاجـ٫ؼ ٫ٙا٦ل   (ٗٗ)٦ثغؾ((

١ٕؾـ٫ق: ))٫٦ؽٝن ثٜٟٛٝذ ٠ٟ ثٜؾالالر ثٜٟجى٫ذ ثٜز٪ زؾ٥َج ثٜؿثٛـد ززـثٛٞ ٥٫َٝاج،  
، ٨١ُٟ ٤ؿث أ٠ ث٨١ُٟٜ ثٜك٫ج٘٪ ٟغؾؾ زغ٣ٟٛ (٘ٗ)٦٤٦ ثٜؿ٩ ٫ؽٝٗ ٥ٜج ٫ٟ٘ذ غى٦ـ٫ذ((

خٛل ٟج ٫غ٫ي خ٥ج ٠ٟ ١َجهـ ٫٦ٜٓذ ٫ْ٦اـ ٫٦ٜٓاذ ؽجهاذ خاجٜٟزٛٝٞ      َال٘ذ ثٜٟٛٝذ
٦ثٜٟؽجيح ،شٙج٫ٕذ ٦ثطزٟج٫َذ ، ٦٤٦ ال ٫ٙخل ثٜزُؾؾ ، ٕٖ٪ ٛل ك٫جٗ زٛزكح ثٜٟٛٝاذ  
٨١ُٟ ٟغؾؾًث ٟإ٘زًج زٟشل ثٜٟٛٝذ ثٜغى٦ـ٫ذ ٥ٜج ثٜز٪ زؽزٝٔ ٠ٟ ك٫جٗ ئ٨ٜ آؽـ ، ٦ال 

 زـؾ ٣٫ٕ . ززُؾؾ ُٟج١٪ ثٜٟٛٝذ ٣٫ٕ ئاّل خزُؾؾ ثٜك٫ج٘جر ثٜز٪
ـْ ٕ٪ خ٫ج٠ ؾالٜذ )ثٜـغٟذ( ٦ز٦ى٫غ٥ج ؛ ٦ؿٜٚ ٠ٟ ؽاالل   ـْ ٛخ٫ ٦ٛج٠ ٜٝك٫جٗ أش

ـ ٕـى٣ ٫ٟ٘ذ ٫٦١ُٟذ ٦ثغؾد ٨َٝ ًٜٖ ثٜـغٟذ ث٦ٜثـؾد ٕ٪ ك٫جٗ ٠٫ُٟ  ، ٠ٟ ؾ٠٦ آؽا
٦ئٛكجخ٥ج ٨١ُٟ طؾ٫ؾًث ٫ْـ ثٜؿ٩ ٦ىُر ٣ٜ ٕ٪ ؾالٜز٥ج ثُٜٟط٫ٟذ ثٜز٪ أماـ١ج ئ٥٫ٜاج   

ؾد ال٠٫ُ٫ ٨َٝ ٥ٕٞ ث١ٜه٦ن ٥ًٕٟج هاغ٫غًج ، َٝا٨   آ١ًٖج؛ أل٠ ًج٤ـ ثألٜٖجً ثٜٟٖـ
أكجق أ٠ ثٜٟٛٝذ ال ٫ٟ٘ذ ٥ٜج ٕ٪ غجٜذ ئٕـثؾ٤ج ، ٦ئ١ٟج ٠٦ٛ٫ غك٥١ج ٦ـؾث ز٥اج ٕا٪   
٥ًٟ١ج ؛ أل٠ ثألٜٖجً زؽزٝٔ خجؽزالٔ ٦ى٥ُج ٕ٪ ك٫ج٘جر ثٜٛالٞ ، ٥ٕا٪ ٟا٠ ؾ٠٦   
ٟٓا     ج ثٜك٫جٗ ؿثر ؾالالر شجخزذ ، ٨َٝ غ٠٫ ٫ٛكخ٥ج ثٜك٫جٗ ؾالٜاذ طؾ٫اؾد زؽزٝأ َ
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٦ىُر ٣ٜ أ٦اًل، ٦ٙ٫ل َخؾ ثٜٙج٤ـ ثٜطـطج١٪ ٕ٪ ٤ؿث ث٨١ُٟٜ: ))ئ٠ ثألٜٖجً ال ززٖجىل 
٠ٟ غ٫س ٤٪ أٜٖجً ٟطـؾد ٦ال ٠ٟ غ٫س ٤٪ ٛٝٞ ٟٖـؾد ، ٦ئ٠ ثٜٖى٫ٝذ ٦ؽال٥ٕج ٕا٪  
ٟال ٟذ ٨١ُٟ ثًٜٖٝذ ٨١ُٟٜ ثٜز٪ ز٥٫ٝج أ٦ ٟج أمخ٣ ؿٜٚ ٟٟج الزُٝٗ ٣ٜ خهـ٫ع ثًٜٖٝ ، 

ٟٛٝذ زـ٦٘ٚ ٕ٪ ٦ٟىٍ ، شٞ زـث٤ج خ٥١٫ُج زشٙال ٫َٝاٚ   ٦ٟٟج ٫م٥ؾ ٜؿٜٚ أ١ٚ زـ٧ ثٜ
٤٦ؿث ٟج ك٫ٛمٔ ٣١َ ٕ٪ أش١اج  ثٜغاؾ٫س َا٠     (ٙٗ)٦ز٦غمٚ ٕ٪ ٦ٟىٍ آؽـ...((

 ثٜؾالالر ثٜك٫ج٫٘ذ ًٜٖٝ ثٜـغٟذ ٕ٪ ثالكزُٟجل ثٜٙـآ١٪ ٫ٕٟج ٦٤ ٘جؾٞ ٠ٟ ثٜخغس .
 الدالالت السياقية للرمحة يف القرآٌ الكريه:

 اٌ :ـ داللة الرمحة على اإلحس 1
٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثإلغكج٠ ٕ٪ ك٫جٗ ثٜؽيجح ث٦ٟٜط٣ ٠ٟ ثٜخجـ٩ َاف  

پ  چ ( ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ:  ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦ك٦ّٞٝطل ١ٜخ٣٫ ثٜٛـ٫ٞ ٟغٟؾ )

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

[، ٨١ُٟٕ ٜ٘ٔآل َٟـث٠:] چڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦ  ڦڦ
ـغٟذ ٫ًَٟذ ٫ٕجىاذ  ٦ٕخ١ُٟذ ٠ٟ ث  ٦ئغكج٠  أ٩:( پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ٣ٜ٦٘ )

ؾ٠٦ ئٕـثي ٠ٟ ٛل أغ٦ثٜٚ ، ٠ٜٛ٦  ٕ٪١ٟغٚ ث  ئ٫ج٤ج ٫ج ٟغٟؾ ١ٛر ١٫ٜج ٍٟ أزخجَٚ 
ْف٦د أغاؾ ٦ٟ٘أ ثٜٙجتاؾ     ٕ٪٦ُ٘٦ث ٥٫ٕج  ثٜز٪أ٦ زٖـ٫ي ، ٕٙؾ ٦ٖ٘ر ٠ٟ أؽيجت٥ٞ 

ثٜغف٠ ٦ث٥ٜٞ . .  كزٓـ٥٘ٞثج ٦ٍ٘ ٥١ٟٞ ٦أ١ر زـث٤ٞ ٘ؾ ثٜغ٫ٛٞ ث٥ٟٜٝٞ ٕٝٞ ز٥ٖ١ُٞ ٨َٝ ٟ
 .(ٚٗ)خل ١ٛر ١٫ٜج ـ٫ٕٙج ٥ُٟٞ

٦ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜزٖجر ٕ٪ ؽيجخ٥ٞ ئ٨ٜ ؽيجح ـك٦ل ث  )ها٨ٝ ث  ٫َٝا٣ ٦ثٜا٣    
٦كٝٞ( ، ٦أهل ث٨١ُٟٜ ، ٕٙؾ ٠٬ ٜٛٞ ـك١ٜ٦ج خـغٟذ ١ّٟج ؛ ٦ٜؿٜٚ أٟـ١اج٢ أ٠ ٫ُٖا٦   

٦ث٠ ٫ز٦ٛل ١٫َٝج ئؿث َفٞ ، ١٦ٛزذ ثالٜزٖجر ١َٛٞ ٫٦كزٖٓـ ٜٛٞ ٫٦مج٦ـٛٞ ٕ٪ ثألٟـ ، 
ٟجزٙؾٞ ٕ٪ أ٦ل آ٫جر ثٜٓف٦د أ٠ ثٜٛالٞ ٣٫ٕ م٦ح َزجح ٦ز٦خ٫ؼ ، ٦ٜؿٜٚ ثمزٟل َٝا٨  
خُو ثإلَـثو ٕ٪ ٟج ١٫جكخ٣ ٠ٟ ث٦ٟٜثـؾ ٥١ٟ٦ج ٤ؿث ث٦ٟٜـؾ ثٜؿ٩ ٫زُـو ٣٫ٕ ٜخ٫ج٠ 

ٞ( ٕا٠ٓ غجل ٠ٟ أغ٦ث٥ٜٞ ٥ٜج ٟكجق خجالَزـثو ٨َٝ ث١ٜخ٪ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦ث٣ٜ ٦كّٝ
زغٓف٥١ٞ ٜٙزل ٠ٟ ٘زل ٥١ٟٞ ـٓخٟج ؾ٥ّٜٞ ٨َٝ ث١ٟٜج٘مذ ٕ٪ ُٕل ث١ٜخ٪ )ها٨ٝ ث  ٫َٝا٣   
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٦ث٣ٜ ٦كّٝٞ( ٦ـ٣٫ٟ خؤ٣١ أ٦ـؾ٤ٞ ٦ٟـؾ ثٜٙزل ٦ثالكزتهجل ، ٕؤَـو ث  زُج٨ٜ َا٠  
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٟؽجيخز٥ٞ ٦ثٜزٖر ئ٨ٜ ١خ٣٫)ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦ث٣ٜ ٦كّٝٞ( ٟؽجيخ٣ خ٣ٜ٦ٙ )

ٟزٖـٌ ٨َٝ ٛالٞ آؽـ ٫ؾل ٣٫َٝ ثٜك٫جٗ ، ٦ثٜزٙؾ٫ـ: ٦ئؿث ٛج١ار  ( ، ٦ثٜٛالٞ ڀ  ٺٺ
غج٥ٜٞ ٟجزـث٢ ٠ٟ ثٜزمخ٣٫ خجٜؿ٠٫ ٖٛـ٦ث ٦ثٜزغكـ ٨َٝ ٘زال٤ٞ ٕخـغٟذ ١ّٟج ١ٜر ٥ٜٞ ٦ئال 

)ها٨ٝ ث   ثٜـك٦ل ثٜٛـ٫ٞ  ئ٨ٜثزط٣ ٕ٪ ثٜؽيجح ١٤ج  ؛ ٦ٜؿٜٚ(ٛٗ)ال١ٖى٦ث ٠ٟ غ٦ٜٚ
٫ّٝيأ   أ٦٤٠ ٫ـ٫اؾ  ٦٦ثٜٟؾظ ث٫ًُٜٞ . خ٥ؿث ثٜزُخ٫ـ ثٜؾ٫٘ٗ ثٜٝخٗ، ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ( 

٦١ث كخخًج ٕ٪ جثٜؿ٠٫ ٛث٦ٜٙٞ ثٜط٦ خُؾ ُٟـٛذ أغؾ ، ٫٦ؽٖٔ ٟٟج ٕ٪ ١ٖق ثٜـك٦ل ٨َٝ 
 زٝٚ ث١ٜٛخذ .

٦زٟشل ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ثٜه٦ـد ثٜٟمـٕذ ثٜٟزٟشٝذ ٕ٪ ـك٦ل ث  ٦ٕا٪ ٘ٝخا٣ ثٜٛخ٫اـ    
غجكا٫ق  ثٜـغ٫ٞ ثٜـ٫ٕٗ ثٜؿ٩ ٫زكٍ ٜٛل ثٜٟك٠٫ٟٝ، ٦ٕ٪ أك٦ٝخ٣ ثٜاؿ٩ ٫زٖاج٫و خجأل  

ـ   ٚثٜي٫خذ ٦ثٜٟمجَـ ثٜيج٤ـد ، ٦ث١ٜخىجر ثٜـغ٫ٟذ ، ٦ثٜزُجٟل خجإلغكج٠ ، ٕال ززغا
ٟٛٝجز٣ ٠ٟ ٦ٍٟ٘ ٘ك٦د ٜزإؿ٩ ثٜٟمجَـ ٦ال ز١يٝٗ ٠ٟ غجٜذ ٕىجىذ ٜزؾٟ٪ ثإلغكجق 
، خل ٦٤ ث٠٫ٜٝ ٦ثٜـغٟذ ٦ثٜٝئ ٦ثإلغكج٠ ٦ثُٜجيٖذ ثٜغ٫ٟٟذ ثٜز٪ زؾؽل ئ٨ٜ ث٦ٜٝٙح 

٦زٝٚ ٤٪ مؽه٫ذ ثألك٦ٝح ثٜـكاجٜ٪ ٫ٕٟاج ٫ـ٫اؾ٢     خٛل ٫٦َٖذ ، ٦خكجيذ ٦ٟغخذ ،
 .  (ٜٗ)ثإلكالٞ ٜٝـكجٜذ ٠ٟ مؽه٫ذ ثألك٦ٝح ٕ٪ غـٛذ ثٜـك٦ل ٦ثٜؾث٫َذ

 ـ داللة الرمحة على ديً اإلسالو :2
، ٪ أٛشـ ٠ٟ ٦ٟىٍ ٠ٟ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٦ٞ٫ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ؾ٠٫ ثإلكالٞ ٕ

ش٫ـ ٟا٠ ث٦ٟٜثىاٍ ، ئال أ٠   ٨َٝ٦ ثٜـْٞ ٠ٟ زُؾؾ ؾالٜذ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٦زٙجـخ٥ج ٕ٪ ٛ
ثٜك٫جٗ ٛج٠ ٣ٜ أشـ ٦ثىع ٕ٪ ٛمٔ ثٜؾالالر ثٜغ٫ٙ٫ٙذ ٥ٜج ، ٤٦ؿث ثألٟـ ٛج٠ كخخًج ٕ٪ 
َؾٞ ئطٟجٌ ثٜٟٖكـ٠٫ ٨َٝ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ؾالٜذ ٦ثغؾد ٕ٪ ٦ٟثىٍ ٛش٫اـد ٕا٪   
ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، خكخح ثٜزؾثؽل ثٜغجهل ٕ٪ ؾالالز٥ج ٦ثٜزٙجـح ث٦ٟٜط٦ؾ ٕ٪ ثٜك٫ج٘جر 

ؾر ٥٫ٕج، ٤٦ؿث ٦ثىع ٕ٪ ث٫٬جر ثٜز٪ طج ر ٥٫ٕج ثٜـغٟذ ؾثٜذ َٝا٨ ؾ٫ا٠   ثٜز٪ ٦ـ
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  چ  ثإلكالٞ ٟٛج ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ: 

ېئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
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، (ٓ٘)( ١ُ٫٪ ٫ؽزن خؾ٠٫ ثإلكاالٞ ۈئ   ۆئ) ٣ٜ٦ٕٙ [٘ٓٔثٜخٙـد: ] چىئ
خجؾ٢ ثٜٟإ٠٫١ٟ خؤ٠ ثٜٛجٕـ٠٫ ٠ٟ أ٤ال ثٜٛزاجح ٦ٟا٠    أؽخـ زُج٨ٜ ٤َؿ٢ ث٫٬ذ ))٦ٕ٪ 

٫ْـ٤ٞ ٠ٟ ثٜٟمـ٠٫ٛ ث٦ٜش٠٫٫١ ال ٫غخ٠٦ أ٠ ١٫ُفل ٫َٝٛٞ ٠ٟ ؽ٫ـ ٠ٟ ـخٛٞ ٦كا٦ث   
ٛج٠ ٘ـآ١ًج ٫غٟل أك٨ٟ ث٬ؾثح ٦أًَٞ ثٜمـثتٍ ٦أ٤ؾ٧ كخل ثٜكُجؾد ٦ثٜٟٛجل، أ٦ ٛج٠ 

ـ٤ٞ أ٣١ زُج٨ٜ ٫ْـ ؿٜٚ ٠ٟ كجتـ أ٦١ثٌ ثٜؽ٫ـثر، ٦ؿٜٚ غكؾًث ٥١ٟٞ ٜٟٝإ٠٫١ٟ ٟٛج أؽخ
٠ٟ ٫مج  ٠ٟ َخجؾ٢ ٕغكؾ ثٜٛجٕـ٠٫ ٜٛٞ ال ١ٟ٫اٍ ٕىال ث  َٝا٫ٛٞ     ٫ؽزن خـغٟز٣

 .(ٔ٘)((٦ـغٟز٣ خٛٞ ٟز٨ أـثؾٛٞ خؿٜٚ
٠ ث  زُج٨ٜ خُاس  أ٦ ٦ث٥ٜؾث٫ذثإلكالٞ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ ٫٘٦ل: ثٜٟـثؾ خجٜـغٟذ 

٦ٜؾ ئكٟج٫َل ٜٞ ٦كٝٞ ٠ٟ ٦آ٣ٜ ثأل١خ٫ج  ٠ٟ ٦ٜؾ ئكغجٗ ٕٟٝج خُس ث١ٜخ٪ ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ 
أل١ا٣ طاج    ؛ ٤ٞ ٦أٟج ثٜٟمـ٠٦ٛ ٕا١ٟج ٜٞ زٙاٍ خا٦ؾٚ  ،  ث٦٥٫ٜؾ ٦ٟغخز٥ٞ ٫ٍٙ ؿٜٚ خ٦ٚؾ

 .(ٕ٘)خزى٥ٝ٫ٝٞ ٫َ٦ح آ٥ٜز٥ٞ
١ُ٫٪ أ١ا٣ زُاج٨ٜ ٫ؽازن خ١خ٦زا٣     ٫٘٦ل أ٠ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ١٤ج زؽزن خج١ٜخ٦د 

٦ـكجٜز٣ ٠ٟ ٫مج  ٠ٟ َخجؾ٢ ، ٫٦زٖىل خجإل٫ٟج٠ ٦ث٥ٜؾث٫ذ ٨َٝ ٠ٟ أغح ٟا٠ ؽٝٙا٣   
٦ث  ٫ؽزن خـغٟز٣ ٠ٟ ٫ماج (:  طل ش١جإ٢:) ٠٦ٛ٫ٕ ٨١ُٟ ٣ٜ٦٘ )) (ٖ٘)ٟذ ٣١ٟ ٥ٜٞـغ

 ٦ث  ٫ؽزن ٠ٟ ٫مج  خ١خ٦ز٣ ٦ـكجٜز٣، ٫ٕـك٣ٝ ئ٨ٜ ٠ٟ ٫مج  ٟا٠ ؽٝٙا٣، ٫ٕزٖىال   
خجإل٫ٟج٠ ٨َٝ ٠ٟ أغح ٥٫ٕؾ٣٫ ٣ٜ. ٦"ثؽزهجه٣" ئ٫ج٤ٞ خ٥ج، ئٕـثؾ٤ٞ خ٥ج ؾ٠٦ ٫ْاـ٤ٞ  

ـكل ئ٣٫ٜ ٠ٟ ؽ٣ٙٝ، ٤٦ؾث٫ز٣ ٠ٟ ٤ؾ٧ ٠ٟ ٠ٟ ؽ٣ٙٝ. ٦ئ١ٟج طُل ث  ـكجٜز٣ ئ٨ٜ ٠ٟ أ
َخجؾ٢، ـغٟذ ٣١ٟ ٣ٜ ٫ٜه٫ـ٢ خ٥ج ئ٨ٜ ـىج٢ ٦ٟغخز٣ ٦ٕ٦ف٢ خ٥ج خجٜط١ذ، ٦ثكزغٙج٣٘ خ٥ج 

 .(ٗ٘)((ش١ج ٢. ٦ٛل ؿٜٚ ـغٟذ ٠ٟ ث  ٣ٜ
٦٦ثىع أ٠ زُؾؾ زؤ٫٦الر ثٜٟٖكـ٠٫ خمؤ٠ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٕا٪ ث٫٬اذ ثٜٛـ٫ٟاذ    

٦ئ٠ ٛج٠ ثٜـثطع ٥١ٟج خغكح ثٜكاا٫جٗ   ال١٫ٖ٪ هغذ زٝٚ ثٜزؤ٫٦االر ٥ٕٝٛج ٟٙخ٦ٜذ
ؾالٜز٥ج ٨َٝ ؾ٠٫ ثإلكاالٞ ؛ أل٠ ثٜـغٟذ ززى٠ٟ زٝٚ ثٜؾالالر ط٫ًُٟج ٟا٠ ؾ٠٦ أ٠  

 ٫ٛا٠٦ ز١جٔ خ٥١٫ج .
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ژ  ڑ    ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ ٫ً١٦ـ ٤ؿ٢ ثٜؾالٜذ ٟج٦ـؾ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ: 

ہ  چ ج٨ٜ:، ٦ٛؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُا (٘٘)[أ٩ ٕ٪ ؾ٠٫ ثإلكالٖٞٔثإل١كج٠: ] چڑ  ک  ک   

 چ﮴  ﮵ ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮳ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲ 

[، ٦٘ؾ ثؽزٝٔ ثٜٟٖكـ٠٦ ٕ٪ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٕ٪ ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ثٜٟخجـٛذ ٫ٕٙال:  ٛثٜم٦ـ٧:]
٦٤٦ ٦٘ل أْٝح ثٜٟٖكـ٠٫ ، ٫٘٦ل : أ٥١ج زاؾل َٝا٨    (ٙ٘)أ٥١ج زؾل ٨َٝ ؾ٠٫ ثإلكالٞ

ؾ٠٫ ثإلكالٞ ٦٤٦ ٟج ٫إٛؾ٢ ك٫جٗ ث٫٬اذ  ، ٫ْـ أ٠ ثٜـثطع ؾالٜز٥ج ٨َٝ (ٚ٘)ثٜط١ذ أ٫ىج
ٕىال ٠َ ثٜٙـثت٠ ثٜؾال٫ٜذ ثٜٟهجغخذ ١ٜٝن ٦الك٫ٟج ثٜٙـثت٠ ثٜغج٫ٜذ ثٜٟزى١ٟذ كاخح  

 ث١ٜف٦ل .
 ـ داللة الرمحة على اإلمياٌ : 3

٘هذ ٦١ظ ٟاٍ ٦ٟ٘ا٣   زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثإل٫ٟج٠ ٕ٪ ك٫جٗ ثٜغؾ٫س ٠َ 
٫زٞ ئ٠ ١ٛر ٨َٝ خ١٫ٖذ ٠ٟ ـخ٪ أ٩ ٨َٝ َٝٞ أؽخـ زُج٨ٜ أ٠ ٦١غًج ٘جل ٣ٟ٦ٜٙ أـأغ١٫ٟج 
؛ ٦ؿٜاٚ ٕا٪ ٦ٜ٘ا٣    زُج٨ٜ ٦خهٖجز٣ ٦خٟج أٟـ١٪ خ٣ ٠ٟ َخجؾز٣ ٦ز٦غ٫ؾ٢ خج  ١٫ٙ٫٪ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  چ   زُااااج٨ٜ:

٦ٜ٘ا٣  ٘ؾ ثؽزٖٝر زؤ٫٦الر ثٜٟٖكـ٠٫ ٕ٪ ٦[ ،  ٦٤ٕٛؾ: ] چمئ  ىئ  يئ  جب
أ٩ ١خ٦د ٦ـكجٜذ، ٠َ ثخ٠ َخجق، ٤٦٪ ـغٟذ َٝا٨  ٫٘ل:  (٠ ١َؾ٦٢آزج١٪ ـغٟذ ٟ)

٦٘اجل  .(ٓٙ)٫٘٦ل: ثإل٫ٟج٠ ٦ثإلكاالٞ  .(ٜ٘)ئ٨ٜ ث  خجٜخـث٠٫٤ ث٥ٜؾث٫ذ٫٘٦ل:  .(ٛ٘)ثٜؽٝٗ
ثإلكالٞ ٦ث٥ٜؾ٧ ٦ثإل٫ٟج٠ ٦ثٜغٛاٞ  ثٜٙـيخ٪ ٕ٪ ٦ٟىٍ آؽـ أ٠ ثٜـغٟذ زؾل ٨َٝ ))

 . (ٔٙ)((٦ث١ٜخ٦ٓد
غذ ٠ٟ ٫ْـ ز١جٔ خ٥١٫ج ؛ أل٠ ّٛل ٦ثغؾد ٥١ٟج ٦٦ثىع أ٠ ٤ؿ٢ ثٜزؤ٫٦الر ٥ّٝٛج ـثط

زىٖ٪ ئ٨ٜ ثألؽـ٧ ، ٥ّٝٛ٦ج ز١ى٩٦ زغر ثٜـغٟذ ثٜز٪ ززـماع ٥١ٟاج ٛال زٝاٚ     
ثٜؾالالر ٤٦ؿث ٟج أٛؾ٢ ثٜٙـيخ٪ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ آ١ٔ ثٜؿٛـ ٫ْـ أ٠ ك٫جٗ ث٫٬اذ ٫إٛاؾ أ٠   

 ؾالٜذ ثإل٫ٟج٠ ٤٪ ثأل٨ٜ٦ خجٜزـط٫ع ٠ٟ ٫ْـ٤ج ٦ث  أَٝٞ .
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 اجلية: ـ داللة الرمحة على 4
٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜط١ذ ٕ٪ ك٫جٗ ث٫٬ذ ثٜز٪ ١فٜر ٕ٪ ٘هذ َخؾث  خ٠ 
طغل ٦أهغجخ٣ ، ٜٟج ٘جز٦ٝث ٕ٪ م٥ـ ـطح ، ٦٘ز٦ٝث ٦ث٘ؾ خ٠ ثٜغىـٟ٪ ٠ًٕ ٘ا٦ٞ  

ے  ۓ  ۓ ﮲    چ أ٥١ٞ ئ٠ ك٦ٟٝث ٠ٟ ثإلشٞ ٫ٕٝق ٥ٜٞ أطـ ١ٕفل ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ:  

﮼ ﮽  ﮾  ﮿    [، ٕٛٔثٜخٙـد: ] چ﮳ ﮴   ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻ 
، ٦ث٫٬ذ زم٫ـ  (ٕٙ)((أ٩: ٫ي٠٦ُٟ أ٠ ٫ـغ٥ٟٞ ث  ٫ٕؾؽ٥ٝٞ ط١ز٣ خٖىل ـغٟز٣ ئ٫ج٤ٞ))

ئ٨ٜ أ٠ ثٜٟإ٠٫١ٟ ٘ؾ ٫ـزٛخ٠٦ ؽيؤ ٨َٝ ئشـ ط٥ٝ٥ٞ أ٦ َؾٞ ثيال٥َٞ ثٜزجٞ ٨َٝ ٟكؤٜذ 
٠ٟ ثٜٟكجتل ، ٟٛج هؾـ ٠َ َخؾث  خ٠ طغل ، ٠ٜٛ ث  ٫ٖٓـ ٥ٜٞ فٜز٥ٞ ٜٟج خاؿ٢٦ٜ  

 د ٦ط٦٥ؾ هجؾ٘ذ ٠ٟ أطل ٦َٝ ثإلكالٞ ٦ـُٕز٣ ،٠ٟ ؽؾٟجر ٛخ٫ـ
٦ثٜزُخ٫ـ خجٜـطج  ٕ٪ ٣ٜ٦٘ )٫ـط٠٦( ٜٝز١خ٣٫ ٨َٝ أ٠ ثُٜخؾ الخؾ ٦أ٠ ٫ٛا٠٦ ٕا٪   
ط٫ٍٟ أغ٦ث٣ٜ ٦أَٟج٣ٜ خ٠٫ ثٜؽ٦ٔ ٦ثٜـطج  ال ٫ٓزـ خؤَٟج٣ٜ ثُٜخجؾ٫ذ ٦ال ٫٫اؤق ٟا٠   

كاخغج٣١   ـغٟذ ث  ٦ئال هؾـر ٣١ٟ ٛخ٫ـد ٜٓٝخذ ١ٖك٣ ثألٟجـد خجٜك٦  ٣٫َٝ ، ٣ُٜٝ٦
أـثؾ ئ٫طجح ثٜـطج  ٦ثٜيٍٟ ٨َٝ ثٜٟإ٠٫١ٟ ؛ أل٠ ـطج  ـغٟذ ث  ٠ٟ أـٛج٠ ثٜاؾ٠٫  
ٟٛج أ٠ ث٫ٜؤق ٠ٟ ـغٟز٣ ٖٛـ ، ٠ٟٕ ث٦ٜثطح ٨َٝ ثٜٟإ٠ٟ أ٠ ٫ـط٦ ـغٟذ ـخ٣ ٦أ٠ 
ال ٫٫ؤق ٠ٟ ٦َٙخز٣ ، ٦أ٠ ٫ؾ٦َ ـخ٣ ٦ًٕج ٦يًُٟج ، ٕج٫ٜؤق ٠ٟ أٛخـ ثٜٛخاجتـ ؛ أل١ا٣   

 . (ٖٙ)١٫زض ٠َ ك٦  ٠ً خ٣ طلَّ ٦َال
٦٦ثىع أ٠ ثٜـغٟذ ٕ٪ ٤ؿ٢ طج ر ؾثٜذ ٨َٝ ثٜط١ذ ثٜز٪ ال٫ٟٛا٠ أ٠ ز١اجل ئال   
خجُٜٟل ثٜهجٜع ٦ثٜٟطج٤ؾد ٕ٪ ٟـىجز٣ ٣ٜ٦٘٦ )٦ث  ٦ْٖـ ـغ٫ٞ( زشخ٫ار ٜـطاجت٥ٞ   

 .  (ٗٙ)٦٦َؾ٢ ٣١ٟ َٖف ٦طل خزغ٫ٙٗ ـطجت٥ٞ ، أ٩ ٦ث  ٫ٖٓـ ٥ٜٞ ك٫تجز٥ٞ ثٜكجخٙذ
ائ  ائ  چ  ٨ٝ ثٜط١ذ ث٫٬زج٠ ٦ٜ٘ا٣ زُاج٨ٜ:  ٫ً١٦ـ ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ٕ٪ ؾالٜذ ثٜـغٟذ َ

ەئ  چ [، ٣ٜ٦٘٦ زُج٨ٜ:ٚٓٔآل َٟـث٠:  ]چەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

[، ٕٙؾ أطٍٟ ثٜٟٖكـ٠٦ ٨َٝ أ٠ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ز٠٫ ٛج٠ ٘ٚٔث١ٜكج : ] چىئ     
 .  (٘ٙ)ؾثال ٨َٝ ثٜط١ذ
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 لى الرزق:ـ داللة الرمحة ع5
٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜـفٗ ٕ٪ ٦ٟثىٍ َؾد ٠ٟ ثٜٙـآ٠ ثٜٛاـ٫ٞ ، ٥١ٟاج   
ٟج٦ـؾ ٕ٪ ك٫جٗ ؽيجح ثٜخجـ٩ َٖف ٦طل ١ٜخ٣٫ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كاّٝٞ( غ١٫ٟاج   
أٟـ٢ خؤ٠ ٫طجخ٣ ثًٜج٠٫ٟٜ ٦خٟج طخ٦ٝث ٣٫َٝ ٠ٟ خؽل ٦ماع ، خُاؾ أ٠ يٝخا٦ث ٟا٠     

  ۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻڳ  ڱ   ڱ  چ  ٟٙزـغجر ٟز١ُزذ ٕٙجل زُجل:

ؽفثت٠ ـف٣٘ ٦كجتـ ٣ُٟ١ ثٜزا٪ إٔجىا٥ج   أي  [ ،ٓٓٔثإلكـث : ] چۀ  ہ  ہ  
ـَٚخ٪): ٣ٜ٦٘٦ ٨َٝ ٛجٕذ ث٦ٟٜط٦ؾثر َٟٔذ  ـَِغ أغاؾ٤ٟج ؽافثت٠   ٣٫ٕ ٦ط٥ج٠: )) (َؽَفآِت٠َ 

أغؾ٤ٟج ثٜاـفٗ ٦ثٜشاج١٪    :٦ثٜشج١٪ ؽفثت٠ ث١ُٜٞ ٫ٕؽـص ٕ٪ ثٜـغٟذ ٦٘ال٠، ثألـفثٗ 
غـ٫ـ ثٜٛالٞ ٦ٜ ٟٝٛزٞ ٟج ٣ٟٛٝ٫ ث  َف ٦ طل ألٟكٛزٞ ٠َ ثإل١ٖجٗ ؽم٫ذ ٦ز، ث١ُٜٟذ 

ئؿث ٘هـ ٕ٪ ثإل١ٖجٗ ٦٘جل  ...ثٜٖج٘ذ ٦ٛج٠ ثإل١كج٠ ١ُ٫٪ ثٜٛجٕـ ٘ز٦ـث أ٩ خؽ٫ال ٟٟكٛج
 .(ٙٙ)((ثٜٟج٦ـؾ٩ ٦ٜ ٟٝٚ أغؾ ٠ٟ ثٜٟؽ٠٫٘٦ٝ ٠ٟ ؽفثت٠ ث  زُج٨ٜ ٜٟج طجؾ

ک  ک  ک  ک  چ  ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ:  ٫ً١٦ـ ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ٕ٪ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜـفٗ

[، أ٩ ـفً٘ج ١١ ث٥ٜٛٔ:] چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    
 :٠ِٟٔ )٨١ُٟ٦ ٣ٜ٦٘ ًَٟذآٔز١َج  ـَِغ  َٚ أ٩ ـغٟذ ٠ٟ ؽفثت٠ ـغٟزٚ ٦طالتال ٕىاٝٚ   ( َُٜؾ١ْ

٦ئغكج١ٚ ٤٦٪ ث٥ٜؾث٫ذ خجُٜٟـٕذ ٦ثٜهخـ ٦ثٜـفٗ ٦ثأل٠ٟ ٠ٟ ثألَؾث  ٣ٜ٦٘٦ ٠ٟ ٜؾ١ٚ 
 (ٚٙ)ًٟذ زٝٚ ثٜـغٟذ ٤٦٪ ثٜز٪ ز٠٦ٛ التٙذ خٖىل ث  زُج٨ٜ ٦٦ثكٍ ط٦ؾ٫٢ؾل ٨َٝ َ

٫ؽخـ زُج٨ٜ ٠َ أ٦ٜتٚ ثٜٖز٫ذ ثٜؿ٠٫ ٕـ٦ث خؾ٥١٫ٞ ٦ثٜغؾ٫س ٠َ أهغجح ث٥ٜٛٔ ئؿ )) ،
٠ٟ ٥ٟ٦٘ٞ ٜتال ٫ٖز٤٦١ٞ ٣١َ ٥ٕـخ٦ث ٥١ٟٞ ٕٝطؤ٦ث ئ٨ٜ ْجـ ٕا٪ طخال ٫ٜؽزٖا٦ث َا٠     

َٚ ـَٓخ١َآ آٔز١َج )ـغٟز٣ ٦ٜي٣ٖ خ٥ٞ  ٥ٟ٦٘ٞ، ٕٙج٦ٜث غ٠٫ ؾؽ٦ٝث كجت٠٫ٝ ٠ٟ ث  زُج٨ٜ ٠ٟٔ ُّٜؾ١
ًَٟذ ٟٔا٠ِ  )أ٩ ٤ح ١ٜج ٠ٟ ١َؾٚ ـغٟذ زـغ١ٟج خ٥ج ٦زكزـ١ج ٠َ ١ٟ٦٘ج  (ـَِغ ٨٫ٓ٤َ٦َِ  ١ََٜج 

ـََمؾًث ـ١َِج  ِٟ أ٩ ٦٘ؾـ ١ٜج ٠ٟ أٟـ١ج ٤ؿث ـمؾًث أ٩ ثطُل َج٘خز١ج ـمؾًث، ٟٛج طج  ٕا٪   (َأ
٦ٕ٪ ثٜٟك١ؾ ٠ٟ غؾ٫س  (ٛٙ)((مؾًث٦ٟج ٘ى٫ر ١ٜج ٠ٟ ٘ىج  ٕجطُل َج٘خز٣ ـ))ثٜغؾ٫س 

ث٥ٜٝاٞ أغكا٠   ))خكـ خ٠ أـيجد ٠َ ـك٦ل ث  ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ أ٣١ ٛج٠ ٫ؾ٦َ 
 .(ٜٙ)((َج٘خز١ج ٕ٪ ثأل٦ٟـ ٥ٝٛج، ٦أطـ١ج ٠ٟ ؽف٩ ثٜؾ٫١ج ٦َؿثح ث٬ؽـد



 هـ                              1435م  2013                         106العدد    /داب اآلجملة 

 

 14 

٦ٜ٘ا٣  ٦زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜـفٗ ٕ٪ ٦ٟىٍ آؽـ ٠ٟ ك٦ـد ث٥ٜٛٔ ٕ٪ 
پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :٨زُجٜا

أ٩ ٫طُل ٜٛاٞ   (ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  [، ٣ٜ٦ٕٙ )ٙٔث٥ٜٛٔ: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 .(ٓٚ)٠ٟ أٟـٛٞ ثٜؿ٩ ٦ُ٘زٞ ٣٫ٕ ٟج ٫ـٕٗ خٛٞ ٫٦هٝغٛٞ ٫٦ٙجل ٟؽـطج ١٦طجد ٦ـف٘ج

٦ٕ٪ ى٦  ٟج زٙؾٞ زخ٠٫ أ٠ ؾالٜذ ثٜـغٟذ خؾر ٦ثىغذ ٕ٪ ث٫٬جر ثٜٛـ٫ٟاجر  
٦٤٦ ٟج أطٍٟ ٣٫َٝ أْٝح ثٜٟٖكـ٠٫ ٦أٛؾ٢ ك٫جٗ ث٫٬جر ٟغل ثالكزم٥جؾ ٨َٝ ثٜـفٗ 

 ٕىال ٠َ ثٜٙـثت٠ ثٜؾال٫ٜذ ثٜٟهجغخذ ًٜٖٝ ثٜـغٟذ .  
 

 ـ داللة الرمحة على الرقة واأللفة واملودة:6
٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜـ٘ذ ٦ثألٜٖذ ٦ث٦ٟٜؾد ٕ٪ ك٫جٗ ثٜغؾ٫س َا٠ ٘هاذ   

ج ث١غـٔ ث٦٥٫ٜؾ ٟا٠ ٘اخ٥ٝٞ   ثٜـ٤خ١ذ ثٜز٪ فثْر خج١ٜهجـ٧ ٠َ ثٜيـ٫ٗ ث٫٦ٜٙٞ ، ٟٛ
غ٠٫ ثخز٦ٝث خج١ًٜـد ث١ُٜهـ٫ذ ، ٦ئؿ َجٜطر ث٫٬ذ ثٜكجخٙذ ٦خامجـد ؽجيٖذ ١َهاـ٫ذ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ ث٦٥٫ٜؾ ٫ْ٦ـ٤ٞ ، ٕا٠ ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ:  

ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  

[، خ٠٫ خ٦ى٦ظ  ٫ٕٚؾ: ثٜغؾ] چڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  
ؽيؤ ثٜـ٤خج٫١ذ ٦ث٠ ثٜيـ٫ٗ ث٫٦ٜٙٞ ٫زٟشل ٕ٪ ك١ذ ثأل١خ٫ج  ثٜؿ٠٫ ز٦ث٦ٜث ٨َٝ ثٜخماـ٫ذ  
خـكجٜذ ٦ثغؾد زغؾؾر ُٟج٥ٟٜج ٍٟ ثٜف٠ٟ ، ٦ث٠ ثٜؽي ث٦ٜثغؾ ٦ثٜٟمزـٚ ثٜؿ٩ ز٥اؾ٩  

٨١ُٟ٦ ،  (ٔٚ)ئ٥٫ٜٞ ك٫ـز٥ٞ ط٫ًُٟج ٦٤ ث٫ٟٜفث٠ ٕ٪ ٫ٟٙجق ثٜغٗ ثٜؿ٩ ٫زٟشل ٕ٪ ثٜٙـآ٠
( ٤٪ ثٜـ٘ذ ٦ثألٜٖذ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ذ ٦ثٜـغٟذ( ٕ٪ ٣ٜ٦٘))ثٜـإٔ

٫زـثغ٠٦ٟ خ٥ج خؽالٔ ث٥٫ٜا٦ؾ ٕاا٥١ٞ    ثٜغ٦ثـ٠٫٫ ٕ٪ ٦ٝ٘ح ٦ث٦ٟٜؾد ثٜز٪ ط٥ُٝج ث  
، (ٕٚ)ثٜـغٟاذ ٟا٠  ٫ٜك٦ث ٛؿٜٚ ٦أهل ثٜـإٔذ ث٠٫ٜٝ ٦ثٜـغٟذ ثٜمٖٙذ ٫٘٦ل ثٜـإٔذ أمؾ 

٤٪ ث٥ًٟٜـ ثٜؽجـط٪ ٥ٜج ٟشل  ٫٘٦ل: ئ٠ ثٜـإٔذ ٤٪ ثُٜئ ثٜٙٝخ٪ ، ٕ٪ غ٠٫ ثٜـغٟذ
 -٣٫َٝ ثٜكالٞ  -ثٜشٟـد ثٜيخ٫ُ٫ذ ٜؾ٦َد ثٜٟك٫ع ،أ٦ ٤٪)) (ٖٚ)ثُٜيج  ٦ؽٖو ثٜط١جظ

٦ـ٦غ٥ج ثٜكٟغذ ٦زي٥ـ٤ج ثٜـ٦غ٪ ، ٦مٖج٫ٕز٥ج ث٦ٜى٫تذ ٦ثٜـإٔذ ٦ثٜـغٟذ ًاج٤ـد  
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. ٦٘اؾ   ئزخج٦٣َثىغذ ٕ٪ ثٜٟإ٠٫١ٟ غ٫ٙٙذ خـكجٜذ ٫َك٨ ٣٫َٝ ثٜكالٞ، ٠ٟٟ أغك٦١ث 
آ٫جر أؽـ٧ ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، ٟٛج غًٖ ٥١ٟج ثٜزجـ٫ؼ ه٦ـًث ٫ـ٥٫٦اج   ٥جئ٫ٜأمجـر 

ثٜـ٦ثد ٠َ ث١ٜطجم٪ ٠َ٦ ٦ٕؾ ١طـث٠ ٠َ٦ إٔـثؾ ٠ٟٟ ٦ٕؾ٦ث ٨َٝ ؾثـ ثإلكالٞ خُاؾ  
٦٥ًـ٢ ـثْخ٠٫ ٕ٪ ثإلكالٞ ، خغٛٞ ٟج ثكزٙـ ٕ٪ ٦ٝ٘خ٥ٞ ٠ٟ ثٜغٗ ، ٟؿ ٛج٦١ث أزخاجٌ  

 . (ٗٚ)((٫َك٨ خ٠ ٟـ٫ٞ خغٗ
٠ أ٥ًـ ٦أًَٞ هٖجر ث  ٕ٪ زُج٣ٟٝ ٍٟ ؽ٣ٙٝ ٘جل زُج٨ٜ: ٕجٜـإٔذ ٦ثٜـغٟذ ٟ 

[، ٤٦ٛؿث زكز٥ؾٔ ثٜـكجالر ثإل٫٥ٜاذ  ٖٗٔثٜخٙـد: ] چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ
 ئ١ٙجؿ ث١ٜجق ٠ٟ ثٜهٖجر ثٜخمـ٫ذ ٜزـٛف ٥٫ٕٞ أؽالٗ ث  ٦١٦ٛ٫ٜث ٠ٟ ثٜٟإ٠٫١ٟ.

 ٦زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜـ٘ذ ٦ثألٜٖذ ٦ث٦ٟٜؾد ٕ٪ ٦ٟىٍ آؽـ ٟا٠ ثٜٙاـآ٠  
الفدح:: ] چڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  ثٜٛـ٫ٞ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:

، (٘ٚ)[، ٘جل ثٜخ٩٦ٓ ))ٟزُجي٠٦ٖ ٟزـثغ٠٦ٟ خُى٥ٞ ٜخُو ٛج٦ٜٜؾ ٟاٍ ث٦ٜثٜاؾ((   ٢٧
٦ٕ٪ ث٫٬ذ ئؽخجـ ٠ٟ ث  زُج٨ٜ ئ٨ٜ ٟغٟؾ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ( ٦ئٜا٨ ؽٝٙا٣   

ث١ٜجهـ٠٫ ٣ٜ ٦غؾث٫١ذ ث  ثُٜٟزـ٠٫ٕ خ١خ٦ز٣ ٦ثٜؿ٠٫ ٣ُٟ ٠ٟ ثٜٟإ٠٫١ٟ ١ُ٫٪ ثٜٟهؾ٠٫٘ خ
٨َٝ ثٜٖٛجـ : ٤٪ ثٜمؾد ٕ٪ ٘زج٥ٜٞ ٦ئ٥ًجـ ثُٜؾث٦د ٥ٜٞ ،  أمؾث  ٨َٝ ثٜٖٛجـ، ٦ثٜمؾد 

ٛاج٦١ث   (٦ك٦ٞٝآ٣ٜ ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ )أل٠ ثٜٟإ٠٫١ٟ ثٜؿ٠٫ ٍٟ ث١ٜخ٪ ؛ ٤٦ؿث ٦هٔ ٟؾظ 
ٜغاح ٕا٪ ث    ٤ٞ ٕتذ ثٜغٗ ١٦مـ ثإلكالٞ ٕال ٫ٝ٫ٗ خ٥ٞ ئال ئ٥ًاجـ ثٜٓىاح   ٦ث  

٦ثٜخٓو ٕ٪ ث  ٠ٟ ثإل٫ٟج٠ ، ٦أهغجح ث١ٜخ٪ ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ أ٧٦٘ ثٜٟاإ٠٫١ٟ  
ئ٫ٟج١ًج ٠ٟ أِطل ئمـثٗ أ٦١ثـ ث١ٜخ٦ د ٨َٝ ٦ٝ٘خ٥ٞ ٕال طـٞ أ٠ ٦١٦ٛ٫ث أمؾ ٨َٝ ثٜٖٛجـ 
ٕا٠ خ٠٫ ٦ٖ١ق ثٜٖـ٠٫ٙ٫ زٟجٞ ثٜٟىجؾد ٦ٟج ٛج١ر ٛـث٫٤ز٥ٞ ٜٝهٝع ٍٟ ثٜٖٛاجـ ٫ا٦ٞ   

ه٨ٝ )ٕ٪ ٘زل أكـث٤ٞ ثٜؿ٠٫ ش٤٦ٖٙٞ ٦٫ٞ ثٜغؾ٫خ٫ذ ٦َٖج ٥١َٞ ث١ٜخ٪ ثٜغؾ٫خ٫ذ ٦ـْخز٥ٞ 
٦أٟج ٥١٦ٛٞ ـغٟج  خ٥١٫ٞ ٕاؿٜٚ   ، (ٙٚ)ئال ٠ٟ آشجـ مؾز٥ٞ ٨َٝ ثٜٖٛجـ (ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ

٠ٟ ـك٦ػ أؽ٦د ثإل٫ٟج٠ خ٥١٫ٞ ٕ٪ ٦ٖ١ك٥ٞ . ٦٘ؾ ٦ـؾر أؽخجـ أؽ٦ز٥ٞ ٦زـثغ٥ٟٞ ٕ٪ 
( ٟٛج ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣:  ٦ك٦ٞٝآ٣ٜ  ٣٫َٝ ه٨ٝ ث )٦ٟثىٍ ٛش٫ـد ٠ٟ ثٜٙـآ٠ ٦ٛالٞ ثٜـك٦ل 
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زطؾ ثٜٟك٠٫ٟٝ ٕ٪ ز٦ثؾ٤ٞ ٦زـثغ٥ٟٞ ٛجٜطكؾ ث٦ٜثغؾ ئؿث ثمز٨ٛ ٣١ٟ َى٦ ثمز٨ٛ ٣ٜ ))
 .(ٚٚ)((ط٫ٍٟ ثٜطكؾ خجٜك٥ـ ٦ثٜغ٨ٟ

٦ٕ٪ ى٦  ٟج زٙؾٞ ز٠٦ٛ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ ؾثٜذ َٝا٨ ثٜـ٘اذ ٦ثألٜٖاذ    
 ٝؾالٜذ ث٫٦ٜٓٝذ .٦ث٦ٟٜؾد ٦٤٦ ٟج أطٍٟ ٣٫َٝ ثٜٟٖكـ٠٦ ، ٦طج  ٦ٟثًٕٙج ٜ

 
 ـ داللة الرمحة على السعة 7

زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜكُذ ٕ٪ ثٜؽيجح ث٦ٟٜط٣ ئ٨ٜ ثٜٟإ٠٫١ٟ ؽجهذ ٠٦ٛ 
ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  چ  ثٜغٛٞ ؽجهًج خجٜٟك٠٫ٟٝ ؛ ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک

ــ ت: ] چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہۀ  ہ  ہ  ہ    ۀڻ الةقــ
178.] 

٤ؿ٢ ث٫٬ذ ئؿ ))مجٌ خا٠٫  ٘خل ثٜمـ٦ٌ ٕ٪ ثٜزٖك٫ـ ال خؾ ٠ٟ ؿٛـ كخح ١ف٦ل ٦
ثٜٙخجتل ثُٜـخ٫ذ ث١زٙجٞ ٘خ٫ٝذ ٠ٟ ٘خ٫ٝذ أؽـ٧ ، ٦ٜٞ ٠ٛ٫ ٥ٜؿث ثال١زٙجٞ غاؾ٦ؾ ، ١ٕفٜار   

ـ٠٫ٕ ث٫٬ذ ٦مـَر غٛٞ ثٜٙهجن ، ٤٦ؿث ثٜغٛٞ ثإلكالٟ٪ طج  ٫ٜٙــ ث٦ٟٜ٘ٔ ٠ٟ َ
٘جت٠٫ٟ ١َؾ ثُٜـح، َـٔ ٫ـ٧ غز٫ٟذ ثٜٙهجن ، ٦َـٔ ٫اـ٧ غز٫ٟاذ ثٜؾ٫اذ ،    

، ٦ئ٠ ٙذ أ٫ٜ٦ج  ثٜٟٙز٦ل ٨َٝ أؽؿ ثٜؾ٫اذ ٕطج ر ث٫٬ذ ٜزٙــ ثٜٙهجن ١َؾ َؾٞ ٦ٟثٕ
  . (ٛٚ)٦ث٦ٕٙث ٕجٜؾ٫ذ...((

 (  ھۀ ہ  ہ  ہ  ہ٦٘ؾ أطٍٟ أْٝح ثٜٟٖكـ٠٫ أ٠ ثٜـغٟذ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣ ) 
ٙه٦ؾ خ٥ج ز٦كٍ ٨١ُٟ ثًٜٖٝ ٦٥ٖٟ٦ٟا٣ ١٦ٙٝا٣ ٟا٠    ، ثٜٟ(ٜٚ)طج ر ؾثٜذ ٨َٝ ثٜكُذ

٦ث١ٍٜٖ ٦ثٜكُذ ٜٟج ٣٫ٕ ٠ٟ ثٜزك٫٥ل  ث٨١ُٟٜ ثٜؽجن ثٜؾثل ٣٫َٝ ئ٨ٜ ٨١ُٟ أَٞ ٦أمٟل.
ـٓٞ خج٦ُٖٜ ٦أؽاؿ ثٜؾ٫اذ خال     ئمجـد ئ٨ٜ ثٜغٛٞ ثٜٟؿ٦ٛـ ٠ٟ ث٦ُٖٜ ٦ثٜؾ٫ذ غ٫س ٜٞ ٫ط

  َ ٫ٝا٣  ؽ٫ـ٤ٞ خ٠٫ ثٜٙهجن ٦ثٜؾ٫ذ ٦ث٦ُٖٜ ٟيًٝٙج ؛ ٦ؿٜٚ أل٠ ٕ٪ ماـٌ ٦ٟكا٨ )
ثٜكالٞ( ثٜٙهجن ٕٙي ٦٤٦ ثُٜؾل ثٜٟغو ، ٦ٕ٪ ؾ٠٫ ٫َك٨)٣٫َٝ ثٜكاالٞ( ثُٜٖا٦   
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٦٤٦ ثٜٖهل خغكح ، ٦ٕ٪ مـ١َج ثٜٙهجن ٜٝزمٖ٪ ، ٦ثٜؾ٫ذ ٜٝزـ٣ٕ ، ٦ث٦ُٖٜ ٜٝزٛـٞ 
(ٛٓ)  . 

٫٘٦ل : ٜٞ ٠ٛ٫ ث٦ُٖٜ ٕ٪ أٟذ ٘خل ٤ؿ٢ ثألٟذ ، ٤٦ؿ٢ ثألٟذ ؽ٫ـر خ٠٫ ثٜٙهجن 
ٜؾ٫ذ زؽ٫ًٖٖج ٠ٟ ث  ئؿ ٣٫ٕ ث١زٖجٌ ثٜا٦ٜ٪ خجٜٓؾ٫اذ ،   ٦خ٠٫ ث٦ُٖٜ ٦ثٜؾ٫ذ ، ٦ٛج٠ ث٦ُٖٜ ٦ث

٦غه٦ل ثألطـ خج٦ُٖٜ ثكزخٙج  ٥ٟطذ ثٜٙجزل ، ٦خؿل ٟج ك٧٦ ث١ٜٖق ٠٫٤ ٕ٪ ثكزخٙجت٥ج 
أل٣١ ثٜٟهٝع ألغ٦ثل َخ٫ؾ٢ ، ث١ٜجًـ ٥ٜاٞ ٕا٪   ؛ ، ٦أىجٔ ٤ؿث ثٜزؽ٫ٖٔ ئ٨ٜ ثٜـح 

ٌَٟذ)زغه٫ل ٟج ٣٫ٕ كُجؾز٥ٞ ثٜؾ٫١٫ذ ٦ثٜؾ٫٦٫١ذ ، ٦َئ  ـَِغ ٌٔ )َٝا٨   (٦َ أل٠ ؛ (َزْؽ٫ٖٔا
٠ٟ ثكزخ٨ٙ ٥ٟطزٚ خُؾ ثكزغٙجٗ ئزال٥ٕج ٕٙؾ ـغٟٚ. ٦أ٩ ـغٟذ أًَٞ ٟا٠ ؿٜاٚ ؟   
٦ُٜل ثٜٙجزل ث٦ُٖٟٜ ٣١َ ٫كزٙل ٠ٟ ثألَٟجل ثٜهجٜغذ ٕ٪ ثٜٟؾد ثٜزا٪ َجما٥ج خُاؾ    

 . (ٔٛ)ثكزغٙجٗ ٘ز٣ٝ
 ـ داللة الرمحة على الشنس: 8

٠ آ٫جر ٦َالتٞ ثٜز٦غ٫اؾ  زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜمٟق ٕ٪ ك٫جٗ ثٜغؾ٫س َ
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ،٦ٕ٪ زخ٠٫٫ ١ُٞ ٦أٜيجٔ ثٜؽجٜٗ ؛ ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:

ثٜـغٟذ ٤ج١٤ج ٘ا٦ال٠  ))ٖ٪ ٕ [ٕٛثٜم٦ـ٧: ] چې   ى  ى      ېۉ  ۉ   ې  ې
، (ٕٛ)((أغؾ٤ٟج ثٜٟيـ ٘ج٣ٜ ٟٙجزل ٦ثٜشج١٪ ثٜمٟق خُؾ ثٜٟيـ غٛج٢ أخ٦ ك٫ٟٝج٠ ثٜؾٟمٙ٪

ثأل٨ٜ٦؛ ثٜمٟق ٦ؿٜٚ زُؾ٫ؾ ١ُٟذ ٫ْـ  ٤٪كـ٠٫ أ٠ ثٜـغٟذ ٕ٪ غ٠٫ ٫ـ٧ خُو ثٜٟٖ
ثٜمٟق خُؾ٢ ٫ًَٟذ  ٦زط٪ ؾثٞ كتٞ  ٕاؿثطج  خُؾ ث٦١ٜٙي غك٠ ٣ُ٘٦ٟ  ئؿث٠ ثٜٟيـ أل

خزُؾثؾ ث١ُٜٟاذ   ١ٖك٣ ٟيـٟج ٘ج٣ٜ ثٜكؾ٩ ٠ٟ أ٠ ثٜـغٟذ ١٤ج ثٜ ثٜخ٫ُؾ طؾث ٠ٟ٦،  ث٦ٍٜ٘
ـ٫ٗ ث١ُٜٟذ خا٠٫ ث١ٜاجق   خل ٕ٪ زٖ خ٠٫ًٖٝ ؛ أل٠ ١مـ ثٜـغٟذ ال ١٫غهـ ٕ٪ ثٜٟيـ

م٪  ٠ٟ ثٜك٥ل  ٦آشجـ٢ ٕ٪ ٛلخا١خجر ث١ٜخجر ٦ئؽـثص ثٜشٟجـ ثٜز٪ ٠٦ٛ٫ كخخ٥ج ثٜٟيـ 
 . (ٖٛ)٦ثٜغ٦٫ث٠ أ٦ ـغٟز٣ ث٦ٜثكُذ ث١ٟٜزًٟذ ٦ث١ٜخجر ٦ثٜطخل

٦زُٗؾ ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ٠ٟ آ٫جر ث١ٟ٫٥ٜذ ٦ثٜغٟٛذ أل٥١ج زٟشل ٥ًٟـث آؽـ ٜغٟٛذ ث  ٕ٪ 
٣ُ١ٟ٫ ث  ٠َ ثُٜخجؾ أ٦ ٫ـك٣ٝ ئٜا٥٫ٞ غكاح غاجطز٥ٞ    زؾخ٫ـ ثٜغ٫جد ، ٕج٫ٜٓس ثٜؿ٩ 

٦ثكزغٙج٥٘ٞ خُؾ أ٠ ٫طزجغ٥ٞ ث٦١ٜٙي ، ٦زٛخع ٥٫ٕٞ هٖذ ثٜٛخـ ، ٦ز١ٍٟ َا٥١ٞ هاٖذ   
ثٜي٫ٓج٠ ؛ أل٥١ٞ ٜٞ ٫ٙؾـ٦ث ٨َٝ زغه٫ل ثٜٟج  خيـ٫ٙذ أؽـ٧ خُؾتؿ ٫ـكال ث٫ٜٓاس   
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غ٫جد ثُٜخاجؾ   ١٫٦مـ ٥٫َٝٞ ـغٟز٣ خ١ف٣ٜ٦ إلغ٫ج  ثألـثى٪ ث٫ٟٜزذ ٦ٟ١٦ ث١ٜخجر ٦زؤ٠٫ٟ
خؤك٦ٝح ززط٨ٝ ٣٫ٕ خالْذ ثٜٙـآ٠ ، غ٫س زز٦ثف٧ ٣٫ٕ ٟٛٝذ ث٫ٜٓس ثٜز٪ ز١ُ٪ ٟاجز١ُ٪  

 .   (ٗٛ)ثإلْجشذ ٍٟ ٟٛٝذ ث٦١ٜٙي ثٜؿ٩ ز١ُ٪ مؾد ثٜغجطذ
 ـ داللة الرمحة على العافية 9

٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثُٜج٫ٕذ ٕ٪ ٦ٟى٠٫ُ ٠ٟ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، أ٥ٜ٦ج: ٕا٪  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ    چڃ   ڃ  چ  چ  چ ڃ چ ٣ٜ٦٘ زُجٜااا٨:

[، ٦٘ؾ ؿٛـ أْٝح ثٜٟٖكـ٠٫ أ٠ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛاـ٫ٞ  ٖٙثٜـ٦ٞ: ] چڎ
٠ٟٔ هغذ ٦َج٫ٕذ ٦ـؽج ، ٕـغ٦ث خؿٜٚ ، أ٩ ))(٘ٛ)٤٪ ثُٜج٫ٕذ ئؿث أؿ١٘ج ث١ٜجق ١ٟج ١ُٟذ 

ـٍ، ال ٕـظ مٛـ، ٦ئ٠ ٫هخ٥ٞ ٟـو ٦ٕٙـ ٦ؽا٦ٔ ٦ىا٫ٗ خكاخ    ـٍ ٦َأَم ح ٕـظ خي
ؿ٦١خ٥ٞ ٦ُٟجه٥٫ٞ، ئؿث ٤ٞ ٫ِ٫ََتك٠٦ ٠ٟ ف٦ثل ؿٜٚ، ٤٦ؿث يخ٫ُذ أٛشاـ ث١ٜاجق ٕا٪    

ـ ٠َ يخ٫ُذ أٛشـ ث١ٜجق ٕا٪ غاجٜ٪   ؽٓخأل٠ ث  زخجـٚ ٦زُج٨ٜ  ؛(ٙٛ)((ثٜـؽج  ٦ثٜمؾد
١٦غا٦  ٦َج٫ٕذ ثٜـؽج  ٦ثٜمؾد أ٥١ٞ ئؿث أؿث٥٘ٞ ث٣ّٜٝ ٣١ٟ ـغٟذ ٠ٟ هغذ ٨١ْ٦ ١٦هـ 

َٟج  )خ١ُٟذ ث٣ّٜٝ. ٦ثٛـ ٦زخطغؿٜٚ ٕـغ٦ث خؿٜٚ ٕـظ خيـ، ال ٕـظ م ِٞ َك٫َٚتٌذ ِخ ٦َِئ٠ِ ُزٔهِخ٥ُ
 ِٞ َْٟر َأ٫ِٔؾ٥ِ٫ ٠ٟ ثُٜٟجه٪. ٫٫ؤك٠٦ ٠ٟ ف٦ثل ؿٜٚ ثٜٖٙـ ٦ثٜٟـو ١٦غ٢٦. ٤٦اؿث   (َٖ٘ؾ

 ط٥ل ٥١ٟٞ ٦َؾٞ ُٟـٕذ.
٦غ٠٫ ١١ًـ ئ٨ٜ أك٦ٝح ث٫٬ذ ١طؾ ٣٫ٕ ٟٖجـ٘جر َؾ٫ؾد، ٕٖ٪ ثٜٛالٞ ٠َ ثٜـغٟذ 

١َْ٘ج ث١َّٜ)٘جل  ـُِغ٦ْث ِخ٥َج... ٦َِئَؿآ َأَؿ ًَٟذ َٕ ـَِغ أٟاج ٕا٪    . ٕجكزؽؾٞ أؾثد ثٜمـي )ئؿث( (جَق 
١َُْٙيا٠َ٦  )ثٜٟه٫خذ ٕٙجل  ٫َ ِٞ ِٞ ِئَؿث ٤ُ َْٟر َأ٫ِٔؾ٥ِ٫ َٖ٘ؾ َٟج  ِٞ َك٫َٚتٌذ ِخ ٕجكازؽؾٞ أؾثد   (٦َِئ٠ ُزٔهِخ٥ُ

 ؟ ثٜمـي )ئ٠ِ(، ٕٟٝجؿث َؾَل ٠َ ـزجخذ ثألك٦ٝح ٠ٟ ئؿث ئ٨ٜ ئ٠
َُٞ ٦خ٠٫ ثٜٟهجتح ثٜز٪ ز١فل خجإل١كج٠ ٕ٪ ؾ٫١ج٢ زطاؾ  ٘ج٦ٜث: غ٠٫ زٙجـ٠ خ٠٫  ث١ٜ

أ٠ ث١ُٜٞ ٛش٫ـد ٦ثٜٟهجتح ٫ٝ٘ٝذ، ١ُٕٞ ث  ٟز٦ث٫ٜذ ٫َٝٚ ٕ٪ ٛال ٦٘ار ال ُزُاٗؾ ٦ال    
َُٗؾ ٨َٝ ثألهجخٍ ٟٓج ثٜٟهجتح ٕـخٟج ُز َٞ )ئؿث( ثٜؾثٜاذ   ؛زغه٨، أ ٜؿٜٚ ثكزؽؾٞ ٍٟ ث١ُٜ

٨َٝ ثٜمٚ، ٠ٟ٦ ؿٜٚ ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ:  ٨َٝ ثٜزغ٫ٙٗ، ٦ٍٟ ثٜٟه٫خذ ثكزؽؾٞ )ئ٠ِ( ثٜؾثٜذ 
أل٥١ج زؾلُّ ٨َٝ ثٜزغ٫ٙٗ ٦ُزاـٚطع  ؛ (ئؿث)[ ٕجكزُٟل ٔ]ث١ٜهـ:  چإِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ چ
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 چُوَإِنْ أَحَدٌ  ِّند َ الْشُرْدرَِِاَ اَْدتََََ َََ جَدؤَجِرْ       چغؾ٦س ث١ٜهـ، ٦٘اجل كاخغج٣١:   
َُاٞ  ٨ ثٜمٚ ؛ ٕجكزُٟل )ئ٠ِ(؛أل٥١ج زؾل َٝ[.ٙ]ثٜز٦خذ:  َُٚؾ ١ٔ ٜؿٜٚ ٜٟج زُـىْر ث٫٬جر ِٜ

َُٚؾ، ٠ٜٛ َٝا٨   ٚٚ؛ أل٥١ج ال زٍٙ زغر ثٜغهـ ٦ال ثٜ ث  ثكزؽؾْٟر )ئ٠ِ( ثٜؾثٜذ ٨َٝ ثٜم
ٕـو ئ٠ِ غج٦ٜر َٖؾ٤ج ٠ٕٝ ُزغه٥٫ج، ٦ث٠٬ ٦ٍٟ زٙٗؾٞ ثُٜٝا٦ٞ ٦زؽٗهان ٫ٝٛاجر    

  ٪ ١ُٟذ ث ، ٜٟجؿث؟، ٠ٜٛ ٜٞ ٫زُـو أغؾ أل٠ِ ٫ُغه خٛج٥ٟٝج ٜؾـثكذ َٝٞ ثإلغهج 
أل٠ ثإل٘خجل ٨َٝ ثإلغهج  ال ٠٦ٛ٫ ئال ٍٟ ١ًَّٟذ أ٠ِ ُزُٖؾ ٦زكز٦َح ٟج زغه٣٫، 
َُاٚؾ   ـِٖو أغؾ ٟشاًل ِٜ ٕا٠ِ ٛج٠ ؽجـص ١يجٗ ثكز٫ُجخٚ ٠ٕٝ ززُـو إلغهجت٣ ٟٛج ٜٞ ٫زُ

اْ وَإِن تَعُدٌوو چ٣ُٟ١ ٘جل زُاج٨ٜ:  ث  ٕ٪ أ٠ِ زُٗؾ ثٜـٟجل ٕ٪ ثٜهغـث ؛ ٜؿٜٚ ٫ُمٛٛٛٞ

ُٟكزخُؾ، ٠ٜ٦ ٠٦ٛ٫ٖٗ]ئخـث٫٤ٞ: چنِعْشَتَ اللَّهِ الَ تُحْصُوهََ  .(ٚٛ)[ ٦٥ٕ أٟـ 

ٟٓج ث٦ٟٜىٍ ثٜشج١٪ ٕٖ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ: ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   چ أ

[، 38الزهــ : ]چ﮷     ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   
 . (ٛٛ) أ٩ خ١ُٟذ ٦َج٫ٕذ ٦ؽ٫ـ (﮽ ﮾      فقوله )

٫ذ أٟـ ٠ٟ ث  ئ٨ٜ ١خ٣٫ ثٜٟهي٨ٖ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ(أ٠ ٫ٙا٦ل  ٦ٕ٪ ث٬
ئؿث ٛج٠ ثألٟـ ٟٛج ؿٛـزٞ ٠ٟ أ٠ ثٜؽجٜٗ ٥ٜؿث ثٜٛا٠٦  )) ٥ٜإال  ثٜطج٠٫ٝ٤ ٟخٛزًج ٦ٟ٦خؽًج

: أزكازي٫ٍ   -كخغج٣١  -٦٤ ث  ، ٕؤؽخـ٨١٦ ٠َ ٤ؿ٢ ث٥ٜ٬ذ ثٜز٨ زُخؾ٥١٦ج ٠ٟ ؾ٣١٦ 
خ٨؟ أٞ زكزي٫ٍ أ٠ ز١ٍٟ ـغٟذ أ٦ ؽ٫ـث أَياج٢   -زُج٨ٜ  -أ٠ زؾٍٕ ىـث أـثؾ٢ ث  

ث  ٨ٜ؟ ٛال ئ٥١ج ال زكزي٫ٍ م٫تج ٠ٟ ؿٜٚ ، ٦َخجؾزٛٞ ٥ٜج ئ١ٟج ٨٤ ٦١ٌ ٟا٠ ثٜكا٣ٖ   
 . (ٜٛ)((٦ثٜغٟج٘ذ

ٕا٠ ٘ٝر : ٜٞ ٕـو ثٜٟكؤٜذ ٨ٕ ١ٖك٣ ؾ٥١٦ٞ؟ ٘ٝار :  ))٘جل هجغح ثٜٛمجٔ : 
خؤ٠ ؽجٜٗ ثُٜاجٜٞ   -ال أ٦ -أل٥١ٞ ؽ٢٦ٕ٦ ٟىـد ثأل٦شج٠ ٦زؽخ٥ٝ٫ج ، ٕؤٟـ خؤ٠ ٫ٙــ٤ٞ 

أ٘ــزٞ خا٣   ثٜؿ٩ؽجٜٗ ثُٜجٜٞ  أـثؾ١٪٦٤ ث  ٦غؾ٢ ، شٞ ٦ٙ٫ل ٥ٜٞ خُؾ ثٜزٙـ٫ـ : ٕاؿث 
خىـ ٠ٟ ٟـو أ٦ ٕٙـ أ٦ ٫ْـ ؿٜٚ ٠ٟ ث٦١ٜثفل ، أ٦ خـغٟذ ٠ٟ هغذ أ٦ ٨١ْ أ٦ 

ؽ٦ٕز٨١٦ٟ ئ٫ج٠٤ ٛجمٖجر ٨١َ ىاـ٢ ، أ٦ ٟٟكاٛجر    ثٜالت٪١غ٤٦ٟج . ٤ل ٤إال  
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َغِكاِخَ٪  )٥ٞ ثٜغطـ ٦٘ي٥ُٞ ، غز٨ ال ٫غ٫ـ٦ث خخ١ر مٖذ ٘جل : ـغٟز٣ ، غز٨ ئؿث أٜٟٙ
َُّٛل ثٜٟز٠٦ٝٛ٦ { ٣٫ٕ٦ ز٥ٛٞ (ث   ٣ٔ٫َََِٝ ٫ََز٦َ  . (ٜٔ)((ٛج٫ًٕج ٜٟىـد أ٦شج١ٛٞ } 

 

 ـ داللة الرمحة على العصنة: 11
٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثُٜهٟذ ٕ٪ أٛشـ ٠ٟ ٦ٟىٍ ٕا٪ ثٜٙاـآ٠ ثٜٛاـ٫ٞ    

غٛج٫ذ ١خ٪ ث  ٦١ظ )٣٫َٝ ثٜكالٞ( ٍٟ ثخ٣١ غ٠٫ أٟـ٢ أ٠ ؛٦ؿٜٚ ٕ٪ ك٫جٗ ثٜغؾ٫س ٠َ 
١٫ىٞ ئ٨ٜ ثٜك١٫ٖذ ؽ٦ٕج ٠ٟ ثٜٓـٗ ئال أ٣١ أخ٨ ٦ثٟز١ٍ ـثؾًث ؾ٦َد أخ٣٫ خؤ٣١ ك١٫ىٞ ئ٨ٜ 

ے  ۓ  ۓ    ﮲   چ طخل ٫ُه٣ٟ ٠ٟ ثٜٟج  ٣٫ٙ٫٦ ٠ٟ ثٜٓـٗ؛ ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ :

              ﯁﮷  ﮸ ﮹   ﮺   ﮻ ﮼   ﮽ ﮾   ﮿ ﯀   ﮶﮳ ﮴  ﮵ 

﮸ ﮹   ﮺   [، ٦زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثُٜهٟذ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ )٤٣هدو:: ] چ 

ال ٟج١ٍ ، ٨١ُٟ٦ ؿٜٚ أ٣١ ))(ٜٔ)ئال ٠ٟ آ٠ٟ ُٕه٣ٟ زُج٨ٜ (، أ٩  ﯁﮻ ﮼   ﮽ ﮾   ﮿ ﯀ 
ث٦٫ٜٞ ٠ٟ أٟـ ث  ثٜؿ٩ ٘ؾ ١فل خجٜؽٝٗ ٠ٟ ثٜٓـٗ ٦ث٥ٜالٚ ، ئال ٠ٟ ـغ١ٟاج ٕؤ١ٙاؿ١ج   

 .(ٕٜ)((٠ ؽ٣ٙٝ ٫٦ُه٣١ٟٞ، ٕا٣١ ثٜؿ٩ ١ٟ٫ٍ ٠ٟ مج  ٟ
پ    ٻٻ  ٻ  ٻچ ٫ً١٦ـ ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ٕ٪ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثُٜهٟذ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:

أ٩ ئال ٟاا٠  ،))[٦٫ٖ٘كاأ: ] چٺ     ٺ  ٺ  ٿ     ٺپ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ
 . (ٖٜ)((ـغ٣ٟ ث  خجُٜهٟذ

٘جٜر ثٟـأد ثُٜف٫اف: ٦ٟاج   ٦ٕ٪ ث٫٬ذ ئمجـد ئ٨ٜ ثُٜهٟذ غ٠٫ ـإ٫ذ ثٜخـ٤ج٠ ))
ٛ٪ ١ٖك٪ ٦ال أخـت٥ج، ئ٠ ث١ٜٖق ٜٛش٫ـد ثألٟـ ٜهجغخ٥ج خُٟال ثُٜٟجها٪ يٝخاج    أف

ٟٔا٠ َخاجؾ٢، ـغا٫ٞ       َٟا٠ زاجح  ٠َٟ َه٣ٟ ث . ئ٠ ث  ٦ْٖـ ٜؿ٦١ح  ٜٟٝؿثز٥ج، ئال 
 .(ٜٗ)((خ٥ٞ

َٞ  )٫٦ط٦ف أ٠ ٠٦ٛ٫  ـَٔغ ٕ٪ ٨١ُٟ ثٜف٠ٟ ، أ٩ : ئال ٦٘ر ـغٟذ ـخا٪ ،   (َٟج 
ٟٓجـد خجٜك٦  ٕ٪ ٛل ٦٘ر ٦أ ٦ث٠ ، ئال ٦٘ر ثُٜهٟذ . ٫٦ط٦ف أ٠ ٫ٛا٠٦  ١ُ٫٪ أ٥١ج أ

ٺ  چثكزش١ج  ١ٟٙيًُج ، أ٩ : ٠ٜٛ٦ ـغٟذ ـخ٪ ٤٪ ثٜز٪ زهـٔ ثإلكج د ، ٣ٜ٦ٙٛ : 

٫٘٦ل  [ٗٗا ٫ٖٗق: ] چڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ         ڦ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  
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ثٟاـأد  ١ُٟج٢ : ؿٜٚ ٫ُٜٝٞ أ١٪ ٜٞ أؽ٣١ أل٠ٓ ثُٜٟه٫ذ ؽ٫ج١ذ . ٫٘٦ل : ٦٤ ٟا٠ ٛاالٞ   
ثُٜف٫ف ، أ٩ ؿٜٚ ثٜؿ٩ ٘ٝر ٫ُٜٝٞ ٦٫كٔ أ١٪ ٜٞ أؽ٣١ ٦ٜٞ أٛؿح ٣٫َٝ ٕ٪ غجل ث٫ٜٓخذ 

١ٖك٪ ٍٟ ؿٜٚ ٟا٠ ثٜؽ٫ج١اذ ،    بع ٦ثٜهؾٗ ٫ٕٟج كتٝر ٣١َ ٦ٟج أخـ٦طتر خجٜهغ٫
ٕز٣ ٦٘ٝر ٟج طفث  ٠ٟ أـثؾ خؤ٤ٝٚ ك٦ ًث ئال أ٠ ٫كط٠ ٦أ٦ؾَز٣ ؿٕا١٪ ٘ؾ ؽ١ز٣ غ٠٫ ٘

ٟٓجـد خجٜك٦  ئال ٟج ـغٞ ـخ٪ : ئال ثٜكط٠ زـ٫ؾ ثالَزؿثـ ٟٟج ٛج٠ ١ٟ ٥ج ئ٠ٓ ٛل ١ٖق أل
 . (ٜ٘)١ٖكًج ـغ٥ٟج ث  خجُٜهٟذ ١ٖٛق ٦٫كٔ 

٦ٕ٪ ى٦  ٟج زٙؾٞ زخ٠٫ أ٠ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ز٠٫ ؾّل ٨َٝ ثُٜهٟذ ث١ٜجزطاذ  
٠َ ـغٟذ ث  كخغج٣١ خُخجؾ٢ ٕىاًل ٠َ ثٜٙـثت٠ ثٜز٪ هجغخر ٤ؿ٢ ثًٜٖٝذ ٕ٪ ث٫٬ز٠٫ 

 ر ١َجهـ ؾال٫ٜذ ٟىجٕذ ٕ٪ خ٫ج٠ ٦ئ٫ىجظ ٤ؿ٢ ثٜؾالٜذ .ثٜٛـ٫ٟز٠٫ ثٜز٪ ٟشٝ
 ـ داللة الرمحة على العفو :11

٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث٦ُٖٜ ٕ٪ ث١ٜؾث  ثٜؿ٩ ٦٫ط٣٥ ثٜخجـ٩ َف ٦طل ئٜا٨  
َخجؾ٢ ثٜؽجيت٠٫ ثٜؿ٠٫ ز٦ْٝ٦ث ٕ٪ ثٜؽي٫تذ ، أ٠ ال٫كزك٦ٟٝث ٫ٜٝاؤق ، ٦أ٠ ال٫خزُاؾ٦ث   

ٞ ٨َٝ أكجق زهغ٫ع ثال١غـثٔ خجٜيـ٫ٙذ ثٜزا٪  ٛش٫ـًث ٣١َ ، ٦أ٠ ٫ٖٛـ٦ث ٕ٪ ٦ٟث٥ٖ٘
٫ـط٠٦ُ خ٥ج ئ٨ٜ ث  ٕ٪ ؽي َٟٝ٪ ٫ٝز٠٦ٙ ٣٫ٕ خؽي ثالكزٙجٟذ ٕ٪ ـغٟذ ث  ٦ٟٖٓـز٣ 

ۓ  ۓ    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چ ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُاج٨ٜ: 

 . [ٖ٘ثٜفٟـ: ] چ﮶    ﮷   ﮸          ﮹            ﮵﮲    ﮳       ﮴ 
ث  ٦٤ ))ؾ٦َد هـ٫غذ ٠ٟ ث  ٜٝؿ٠٫ طجـ٦ث ٨َٝ أ١ٖكا٥ٞ خجـزٛاجح   ٤٦ؿث ث١ٜؾ

ثٜؿ٦١ح ٦ثُٜٟجه٪، ؾ٦َد ٣١ٟ زُج٨ٜ ث٨ٜ ثٜز٦خذ ، ٦٦َؾ خج٦ُٖٜ ٦ثٜهٖع ٠َ ٛل ؿ١ح 
٥ٟٟج ٛخـ ٦ًَٞ ، ٦خ٥ؿث زـٚ كخغج٣١ ثٜخجح ٟٖز٦غًج أٟجٞ ٠ٟ ٫ـ٫اؾ أ٠ ٫ّٖٛاـ َا٠    

 (ٜٙ)(المََّه اَل َيَهلُّ َححَّى َحَهمُّـوا  َفِإوَّ)ك٫تجز٣ ، ٫٦هٝع ٟجٕكؾ ٠ٟ ١ٖك٣ ، ٦ٕ٪ ثٜغؾ٫س : 
 . (ٜٚ)، ٕاؿث زـٛزٞ زـٚ ، أ٩ ئؿث زـٛزٞ ثٜز٦خذ أزـٚ ثٜٟٖٓـد((

ٕج٫٬ذ ٕزغر ثألخ٦ثح أٟجٞ ثٜٟؿ١خ٠٫ ٦أَيز٥ٞ ثألٟل ؛ أل٠ ث٥ٜؾٔ ثٜـت٫ق ٟا٠  
ّٛل ٤ؿ٢ ثأل٦ٟـ ٦٤ ثٜزـخ٫ذ ٦ث٥ٜؾث٫ذ ٫ٜ٦ق ثال١زٙجٞ ٦ث١ُٜٔ ٕخ٥ٝطذ ٟٟٝا٦ د خاجٜٝئ   
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ۀ     ذ ٫ٖزع ثٜخجـ٩ أخ٦ثح ـغٟز٣ ٫٦هؾـ أ٦ثٟـ ث٦ُٖٜ ٥١َٞ غ١٫ٟاج ٫ٙا٦ل : )  ٦ثٜٟغخ

 . (ٜٛ)(  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے
٥ٜ٦ؿث ثٜكخح ٕا٠ ث٫٬ذ ثٜٟؿ٦ٛـد زُٓؾ ٠ٟ أ٦كٍ آ٫جر ثٜٙـآ٠ ثٜٟط٫ؾ ٦أما٥ٟٝج ،  

ٟا٠   أخّٝ آ٫ذ ٕ٪ ثإلمٖجٗ)) ئؿ زُي٪ ثألٟل خٖٓـث٠ ٛل ثٜؿ٦١ح ٦ث٦ُٖٜ ٥١َج  ، ٦ئ٥١ج
ث  زُج٨ٜ ئ٨ٜ َخجؾ٢، ٣ُٟٜٝ خؤ٣١ ٟج غـ٥ٟٞ ٟج زٖىل خ٣ ٨َٝ ٫ْـ٤ٞ ، ٕـغ٥ٟٞ غز٨ 
أؾؽ٥ٝٞ ٕ٪ ٠٫َ ثٜٛـٞ خجٜؿٛـ ثٜٙؾ٫ٞ ٥ٜٞ . ٦٘ؾ غٛ٪ ٠َ طخـ٫ل ٣٫َٝ ثٜهالد ٦ثٜكالٞ 
أ٣١ كٍٟ ئخـث٫٤ٞ ٣٫َٝ ثٜهالد ٦ثٜكالٞ ٦ٙ٫ل : ٫ج ٛـ٫ٞ ث٦ُٖٜ . ٕٙجل ٣ٜ طخـ٫ل ٫َٝا٣  

أزؾـ٩ ٟج ٛـٞ ٢٦َٖ؟ ٘جل : ال ٫ج طخـ٫ل . ٘جل : ئؿث َٖج َا٠   ثٜكالٞ : ٫ج ئخـث٫٤ٞ ،
ك٫تذ ط٥ُٝج غك١ذ . شٞ ٘جل ك٥ل : ثم٥ؾ٦ث َٝ٪ أ١٪ ٠ٟ ؾ١٫٪ أ٠ ال أزخـأ ٠ٟ ٕكاجٗ  

، ٕا٠ ث  زُج٨ٜ ال ٦ٕطجـ٤ٞ ٦٘جز٥ٝٞ ٦فث٥٫١ٞ ٦كجـ٥٘ٞأٟذ ٟغٟؾ ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ 
ـَٚ ْج٫ذ ٛـ٣ٟ ٦ٕى٣ٝ ٦ئغكج٣١ خؤٟذ ٟغٟؾ ه٨ٝ   . (ٜٜ)((ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ ؽجهذ٫ُِؾ

 ـ داللة الرمحة على عيسى )ع( : 12
زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ١خ٪ ث  ٫َك٨ )٣٫َٝ ثٜكالٞ( ٕ٪ ك٫جٗ ثٜغؾ٫س َا٠  

؛ خـ ئَطجفث ٕ٪ َجٜٞ ثٜؽٝٗ ٦ثٜٙؾـد٘هذ ٫َك٨ ٦ٟـ٫ٞ )٥٫َٟٝج ثٜكالٞ(، ثٜز٪ زُٗؾ أٛ
ۓ ﮲  ﮳  ﮴       ۓھ    ے  ے ہ  ھ                ھ  ھ چ ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:  

٤ؿث ثٜٓالٞ ـغٟذ ٠ٟ ث  ١٦خ٫ًج ٠ٟ ))١طُل ٜأ٩  [ٕٟٔـ٫ٞ: ] چ﮷ ﮸  ﮹    ﮶﮵
إِذْ )ثأل١خ٫ج ، ٫ؾ٦َ ئ٨ٜ َخجؾد ث  زُج٨ٜ ٦ز٦غ٫ؾ٢، ٟٛج ٘جل زُج٨ٜ ٕ٪ ث٫٬ذ ثألؽاـ٧:  

َ  ِجد          قََلَتِ الْشَالئِكَتُ يََ َِّرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرنرَُِ بِكَلِشَتٍ ِِّنْدهُ  َِدب اْبدُ  َِّدْرَيَم َوِجُِد ِِدُُح ِيُ َْدُشُه اْلَش ا

أ٩ ٫ؾ٦َ  (الٌونََُْ وَالْآخِرَةِ وَِِّ َ الْشُقَرَّبِاَ وَيُكَلِّمُ النََّسَ جِ  الْشٌَِِْ وَََِْالً وَِِّ َ الصََّلِحِاَ
 . (ٓٓٔ)((ئ٨ٜ َخجؾد ـخ٣ ٕ٪ ٥ٟؾ٢ ٦٥ٛ٦ٜز٣

زُج٨ٜ ٜٟج ؿٛـ ٘هذ فٛـ٫اج ٦يٝخا٣    ٣١؛ ألٜٟج ٘خ٥ٝج  ١ٟجكخذ٦طج ر ٤ؿ٢ ث٫٬ذ 
٦ٛج٠ ؿٜٚ ٟٟج ٫زُطح ، ٦َط٦ف ٣ٜ َج٘ـ  ث٦ٜٜؾ ٦ئطجخذ ث  ئ٫ج٢ ٦ٕٜؾ ٣ٜ ٠ٟ م٫ؼ ٕج٠ٍ
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 ٣١ٟ ، أـؾ٣ٕ خٟج ٦٤ أًَٞ ٕ٪ ثٜٓـثخذ ٦ثُٜطح ٦٤٦ ٦ط٦ؾ ٦ٜؾ ٠ٟ ٫ْـ ؿٛـ ، ٕاؾلّ 
 . (ٔٓٔ)ؿٜٚ ٨َٝ ًَٞ ٘ؾـد ث 

 ٫َك٨ )٣٫َٝ ثٜكاالٞ( ٦ئ٠  ٕجٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ طج ر ؾثٜذ ٨َٝ ١خ٪ ث 
ثٜؾالٜذ ٣٫َٝ ٕىاًل ٠َ ٣١٦ٛ ط٣ُٝ  ٕ٪ ٜٞ ٫ٙل خ٣ هـثغذ ٫ْـ أ٠ ك٫جٗ ث٫٬ذ ٦ثىع 

، ٟٛج ٘جل زُج٨ٜ ٕا٪ ١خ١٫اج   ٠ٟٜ٣ آ٠ٟ خ٣. ٠ٟ٦ ٖٛـ خ٣ ٕٝٞ ٫خزّ ثٜـغٟذ ٜ ـغٟذ ٣١ٟ
٠َ٫ٟٔ)كٝٞ: آ٣ٜ ٦ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦ َُجَٜ ْٝ ًَٟذ ِٜ ـَِغ َٚ ِئَّٜج  ـَِك١َْٝج َٟج َأ  .[ٚٓٔأل١خ٫ج :ث] (٦َ

 ـ داللة الرمحة على الييب حمند )ص( : 13
زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث١ٜخ٪ ٟغٟؾ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كٝٞ( ٕا٪ كا٫جٗ   

ک  ک  گ         گ  چ  ثٜؽيجح ث٦ٟٜط٣ ئ٣٫ٜ ٠ٟ ث  َٓف ٦طل ٕا٪ ٦ٜ٘ا٣ زُاج٨ٜ:   

٦كاٝٞ  ٫ؽخـ زُج٨ٜ أ٠ ث  طُل ٟغٟؾًث ه٨ٝ ث  ٫َٝا٣   [،ٚٓٔثأل١خ٫ج : ] چگ
ٕؤٟج ٟاإ٥١ٟٞ ٕاا٠ ث     ٟإ٥١ٟٞ ٦ٛجٕـ٤ٞ))أ٩ أـك٣ٝ ـغٟذ ٥ٜٞ ٥ٝٛٞ  ـغٟذ ُٜٝج٠٫ٟٜ

٤ؾث٢ خ٣ ، ٦أؾؽ٣ٝ خجإل٫ٟج٠ خ٣ ، ٦خجُٜٟل خٟج طج  ٠ٟ ١َؾ ث  ثٜط١ذ. ٦أٟج ٛجٕـ٤ٞ ٕا٣١ 
(ٕٓٔ)((ؾٍٕ خ٣ ٣١َ َجطل ثٜخال  ثٜؿ٩ ٛج٠ ١٫فل خجألٟٞ ثّٜٟٛؿخذ ـك٥ٝج ٠ٟ ٘خ٣ٝ

ٕٟا٠   ،
٦مٛـ ٤ؿ٢ ث١ُٜٟذ كُؾ ٕ٪ ثٜؾ٫١ج ٦ث٬ؽـد ٠ٟ٦ ـؾ٤ج ٦طغؾ٤ج ؽكـ  ٘خل ٤ؿ٢ ثٜـغٟذ

 .ٕ٪ ثٜؾ٫١ج ٦ث٬ؽـد
٢ ث٫٬ذ خؤخّٝ ١ًٞ ئؿ ثمزٟٝر خ٦طجفد أٜٖج٥ًج ٨َٝ ٟؾظ ثٜـكا٦ل  ؿه٫ٓر ٤٘ؾ ٦

٣٫َٝ ثٜهالد ٦ثٜكالٞ ٦ٟؾظ ٟـك٣ٝ زُج٨ٜ ، ٦ٟؾظ ـكجٜز٣ خؤ٠ ٛج١ر ٥ًٟـ ـغٟذ ث  
 زُج٨ٜ خؽ٣ٙٝ .زُج٨ٜ ١ٜٝجق ٛجٕذ ٦خؤ٥١ج ـغٟذ ث  

، ًٕج خؾ٠٦ غـٔ ثُٜئ ثٜؿ٩ َيٖر خا٣ ٥ٕ٪ زمزٟل ٨َٝ أـخُذ ٦َمـ٠٫ غـ
ؿٛـ ٣٫ٕ ثٜـك٦ل ، ٦ٟـك٣ٝ ، ٦ثٜٟـَكل ئ٥٫ٜٞ ، ٦ثٜـكجٜذ ، ٦أ٦هجٔ ٤إال  ثألـخُذ 
، ٍٟ ئٕجؾد ٦َٟٞ ثألغ٦ثل ، ٦ثكزٓـثٗ ثٜٟـكل ئ٥٫ٜٞ ، ٦ؽه٦ه٫ذ ثٜغهـ ، ٦ز٫ٛ١ـ 

شجـ ثٜز٫ٛ١ـ ٕ٪ ٤ؿث ثٜٟٙجٞ ٫ْـ ئـثؾد ثٜز٫ًُٞ ٦ئال ٜٝز٫ًُٞ ، ئؿ ال ٟٙزى٨ إل٫ (ـغٟذ)
٫ٜٙل : ئال ١ٜـغٞ ثُٜج٠٫ٟٜ ، أ٦ ئال أ١ٚ ثٜـغٟذ ُٜٝج٠٫ٟٜ . ٫ٜ٦ق ثٜز٫ٛ١ـ ٜإلٕـثؾ ٘يًُج 
٦٥ًٜـ أ٠ٓ ثٜٟـثؾ ط١ق ثٜـغٟذ ٦ز٫ٛ١ـ ثٜط١ق ٦٤ ثٜؿ٩ ٫ُاـو ٜا٣ ٘هاؾ ئـثؾد    

٫ط٣ُٝ ٦هاًٖج   ٨َٝ أ٣١ غجل ٠ٟ ى٫ٟـ ثٜٟؽجيح (ـغٟذ )ثٜز٫ًُٞ . ٦أ٠ ث١زهجح 
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٠ٟ أ٦هج٣ٕ ٕاؿث ث١ىٞ ئ٨ٜ ؿٜٚ ث١غهجـ ث٦ٟٜه٦ٔ ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜهٖذ هجـ ٠ٟ ٘هـ 
ث٦ٟٜه٦ٔ ٨َٝ ثٜهٖذ . ٣٫ٖٕ ئ٫ٟج  ٜي٫ٔ ئ٨ٜ أ٠ ثٜـك٦ل ثزغؾ خجٜـغٟذ ٦ث١غهاـ  
٥٫ٕج ، ٠ٟ٦ ث٦ُٟٜٝٞ أ٠ ٦١َث٠ ثٜـُك٫ٜ٦ذ ٟالفٞ ٣ٜ ٕ٪ كجتـ أغ٦ث٣ٜ ، ٕهجـ ٦طا٦ؾ٢  

ث٦ٜهٔ ٟهؾـًث ٫ٖ٫ؾ ثٜٟخجٜٓذ ٕ٪ ٤ؿث ثالزغاجؾ   ـغًٟذ ٦كجتـ أ٦ٛث٣١ ـغٟذ . ٦٘٦٦ٌ
 . (ٖٓٔ)خغ٫س ز٠٦ٛ ثٜـغٟذ هٖذ ٟز١ٟٛذ ٠ٟ ئـكج٣ٜ

٦َٝل خُو ثٜٟٖكـ٠٫ كخح زك٫ٟذ ثٜـك٦ل ثألًَٞ خجٜـغٟاذ ؛ أل١ا٣ طاج     
))خجٜـكجٜذ ثٜز٪ زٖزع ٥٫َٝٞ ّٛل أ٦ٟـ٤ٞ ٜز٦ٙؾ٤ٞ ئ٨ٜ ثٜهـثي ثٜٟكز٫ٙٞ ٕا٪ ثٜاؾ٫١ج ،   

، ٦زش٫ـ ٥٫ٕٞ ّٛل ٦١ثفٌ ثٜؽ٫ـ ، ٦زخزُؾ ٥١َٞ ١ا٦ثفٌ  ٦ث٨ٜ ث٫ُ١ٜٞ ثٜؽجٜؾ ٕ٪ ث٬ؽـد 
ثٜمـ ، ٦زـٛف ثُٜال٘جر ٫ٕٟج خ٥١٫ٞ ٨َٝ أكق شجخزذ ٠ٟ ث٫ٜٙٞ ٦ثٜٟخجؾب ٕال ز٥زاف ٦ال  
ز١غـٔ ، ٦ال زكٙي خُٖل ثٜٟيجٍٟ ٦ثأل٦٤ث  ٦ثٜم٦٥ثر ، ٦زا٦غ٪ ئٜا٥٫ٞ خجٜكاالٞ    

٫ٟج٠ ٦ث٥ٜاؾ٦   ثٜـ٦غ٪ ثٜؿ٩ ٫ي٦ٔ خ٥ٞ ٕ٪ ٛل إٓجٗ ثٜهٖج  ٦ث١ٜٙج  ٦ثإلمُجٌ ٦ثإل
ث١ٜٖك٪ ثٜٙجتٞ ٨َٝ ثٜؽ٫ـ ٦ثُٜؾل ٦ثٜغ٫جد ، أٟج ـغٟز٣ ٕ٪ مؽه٣ ٕٙاؾ ٛاج٠ ٫ٟشال    
ثٜؽٝٗ ث٫ًُٜٞ ثٜؿ٩ ١٫كجح ٕ٪ ٦ٝ٘ح ٛل ٠ٟ غ٣ٜ٦ غخًج ٦َجيٖاذ ٦ـ٦غاًج ٦ؽ٫اـًث    
٦كالًٟج ، ٤٦ٛؿث ثطزُٟر ٣٫ٕ ـغٟذ ثٜـك٦ل ٦ـغٟذ ثٜـكجٜذ ٕ٪ ثٜٖٛاـ ٦ثٜغـٛاذ   

ثٜـغٟذ ٕ٪ ٦ٟث٥ٖ٘ٞ ٦ٟٛٝجز٥ٞ ٦َال٘جز٥ٞ ٦ـ٦غ٫ز٥ٞ ٦ثإل١كج٠ ٦ثٜغ٫جد...٦ؿٜٚ خزطك٫ؾ 
ٕ٪ ٛل ثٜٟطجالر ال أ٠ ز٠٦ٛ ثٜـغٟذ غـٛذ ث١ُٖجل ، خل أ٠ ز٠٦ٛ ٦ٟ٘ٔ غٗ ٦ؽ٫ـ 
٦ثكزٙجٟذ ٦ئ٫ٟج٠ ؛أل٠ ثٜـغٟذ زٟشل ثُٜٟٗ ٕ٪ مؽه٫ذ ثإل١كج٠ ثٜٖٛـ٫اذ ٦ث٫ُٟٜٝاذ   

ٙاؾ٦د ٕا٪   ٕززٖجَل ٕ٪ ٛل ؾ٦ثتـ٢ ثٜه٫ٓـد أ٦ ثٜٛخ٫ـد ثٜز٪ ٫زغـٚ ؾثؽ٥ٝج ٠٦ٛ٫ٜ ثٜ
 . (ٗٓٔ)ثٜـغٟذ ، ٦ثٜغـٟذ ٕ٪ ثٜٙؾ٦د((

٤٦ٛؿث ٠٦ٛ٫ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٟؿ٦ٛـد آ١ًٖج ؾثاًل ٨َٝ ث١ٜخ٪)ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ 
 ٠ ٘ؾث٨ٟ ٦ٟغؾش٠٫ .هـثغذ ٤٦ؿث ٟج أطٍٟ ٣٫َٝ ثٜٟٖكـ٦ ٦آ٣ٜ ٦كٝٞ(

 ـ داللة الرمحة على املطر :14
ثٜٙـث٠ ثٜٛـ٫ٞ ٥١ٟ٦اج   زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜٟيـ ٕ٪ أٛشـ ٠ٟ ٦ٟىٍ ٕ٪

[، ٥٥األعدرا:: ]  چ  ەئې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ: 
أـثؾ خجٜـغٟذ ١٤ج : ثٜٟيـ أ٩ ٘ٓؾثٞ ـغٟز٣ ٦ث٨١ُٟٜ : أ٣١ّ كاخغج٣١ ٫ـكال ثٜـ٫اجظ    
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( ٟا٠ ثٜٟطاجف     ەئى  ائ  ائ، ٣ٜ٦٘٦ )(٘ٓٔ)١جمـثر أ٦ ٟخمـثر خ٠٫ ٫ؾ٩ ثٜٟيـ
َٟٔذ ٨َٝ كخ٫ل ثٜغك٠ ، ٦غك٠ ٤ؿث ثٜٟطجف أ٠ ث٫ٜؾ٠٫  زكز٥ُٟٟٝج ثُٜـح ٕ٪ ٨١ُٟ ثٜزُٙؾ

ثٜٟطجف ، ٫ٙجل ٕ٪ ثٜٖز٠ زغؾُس خ٠٫ ٫ؾ٩ ثٜكجَذ ٫ـ٫ؾ٠٦ ٘خ٥ٝج ؛ أل٠ ٫اؾ٩ ثإل١كاج٠   
ُٞ م٫تًج ٫يٝٗ ٣٫َٝ ًٜٖ ث٫ٜؾ٠٫ ٟطجفًث ٥ٜؿ٢ ثٜٟمجخ٥ذ ٟٛاج زٙا٦ل    ُٟزٙٚؾٟجز٣ ، ٕٛل ٟج٫زٙٓؾ

١ر ثٜـ٫جظ ززٙٓؾٞ ثٜٟيـ َٓخاـ  ٠ٟٜ أغك٠ ئ٫ٜٚ ٦زّٙٞ ئغكج٣١ ، ٣ٜ ١َؾ٩ أ٫جٕؾ ، ٦ٜٟج ٛج
 . (ٙٓٔ)٣١َ خ٥ؿث ثًٜٖٝ

، : ثٜٟيـ(ٚٓٔ)ٕجٜٟـثؾ خجٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ ٟٛج ؿ٤ح ئ٣٫ٜ أْٝح ثٜٟٖكـ٠٫
))٦كٟٖ٪ ـغٟذ ٜٟج ٫زـزح ٣٫َٝ خغكح طـ٩ ثُٜجؾد ٟا٠ ث١ٟٜاجٍٕ ، ٦ال ٫ؽٖا٨ أ٠    

طاجف  ثٜـغٟذ ٕ٪ ثٜٟم٦٥ـ َجٟذ ، ٕايال٥٘ج ٨َٝ ؿٜٚ ئ٠ ٛج٠ ٠ٟ غ٫س ؽه٦ه٣ ٟ
٣١٦ٜٛ ثكزُٟجل ثًٜٖٝ ٕ٪ ٫ْـ ٟج ٦ىٍ ٣ٜ ئؿ ثًٜٖٝ ٜٞ ٦٫ىٍ ٜؿٜٚ ثٜؽجن خؽه٦ه٣ 
٦ئ٠ ٛج٠ ئيال٥٘ج ٣٫َٝ الخؽه٦ه٣ خل خجَزخجـ ٣ٟ٦َٟ ٣١٦ٛ٦ ٕـؾًث ٠ٟ إٔـثؾ ثُٜاجٞ  

 . (ٛٓٔ)٦٥ٕ غ٫ٙٙذ ؛ أل٣١ّ ثكزُٟجل ٦ىٍ ٣ٜ((
ٙذ ز٠٦ٛ ٦٘ؾ ؿٛـ أغؾ ثٜخجغش٠٫ َؾٞ ُٟـٕذ ث١ٜجق ٘خل ١ف٦ل ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ خغ٫ٙ

ثٜٟيـ ٦أ٠ ث٦٥ٜث  ٫غٟل ٟٙجؾ٫ـ ٠ٟ ثٜٟج  ٨َٝ ٫٤تذ خؽجـ ، ٦أ٠ ٤ؿث ثٜخؽجـ ٦٤ ثٜؿ٩ 
٠٦ٓٛ٫ ثٜكغح ٫٦ُي٪ ثٜٟيـ غ١٫ٟج ز١ؾٍٕ ز٫جـثر ث٦٥ٜث  ئ٨ٜ أ٨َٝ ٦زخـؾ زغر زؤش٫ـ 
ثال١زمجـ ٦ز٫ٝٙل ثٜىٓي ث٦ٜثٍ٘ ٥٫َٝج خجالـزٖجٌ ، ٕجٜٟج  أهل ز٠٦ٓٛ ثٜكغجح خزا٦ثٕـ  

 .(ٜٓٔ)ًُٟج ٕز٠٦ٓٛ ثٜكغجح ٦َثٟل زطزٍٟ ززٖجَل
٦ثزىغر ٤ؿد ثٜؾالٜذ أ٫ىًج ٕ٪ ك٫جٗ ثٜؽيجح ث٦ٟٜط٣ ث٨ٜ ث١ٜخ٪)ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ 

ىئ  ی  ی   ی  ی  چ  ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ(٦ث٨ٜ ط٫ٍٟ ث٠٫ٖٟٜٝٛ ، ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣ زُاج٨ٜ:  

،  [٥١الددروم: ] چجت  حت  خت         مت  ىت    يبحب  خب  مب  ىب  جبجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ
. ٦ث٬شجـ طٍٟ (ٓٔٔ)ٜٟيـ ث١ٜجفل ٠ٟ ثٜكغجح ثٜؿ٩ خكيز٣ ثٜـ٫جظٕجٜٟـثؾ خـغٟذ ث  ث

ثألشـ: ٦٤٦ ٟج٫خ٨ٙ خُؾ ثٜم٪  ٫ٕؾل ٣٫َٝ ٛؤشـ ثٜٙؾٞ ٦أشـ ثٜخ١ج  ، ٦ثكز٫ُـ ٜٛال ٟاج   
ٌُ ئ٨ٜ م٪  ، ٦ثٜٟٙه٦ؾ خج٬شجـ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ ئغ٫ج  ثألـو خُؾ ٦ٟز٥ج ، (ٔٔٔ)٫زٖـ

ٟغك٦ق ٨َٝ أ٠ ٕٛـد ثٜخُس ٦ثإلغ٫اج   ٤٦ؿث ثإلغ٫ج  شجخر خج٫ُٜج٠ ، ٦٤٦ ؾ٫ٜل ٘يٍ 
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خُؾ ث٦ٟٜر ٠ٟ غ٫س ٤٪ هغ٫غذ الزٙخل ثٜمٚ ؛ أل٠ ثُٜج٘ل ئؿث ز١خ٣ ٦زاؾخـ ئغ٫اج    
ثألـو خُؾ ٦ٟز٥ج الخٓؾ ٠ٟ أ٠ ٫كّٝٞ ٫٦إ٠ٟ خٖٛـد ثٜخُس ٦ئاّل ٛج٠ ٠ٟ ثٜؿ٠٫ ٫ط٠٦ُٟ 

١اٍ  خ٠٫ ثإل٫ٟج٠ خ٦ط٦ؾ ثٜم٪  ٦ثإل٫ٟج٠ خُؾ٣ٟ ٕ٪ آ٠ٍ ٦ثغؾ ، ٦خؾث٤ذ ٤ؿث ثٜطٍٟ ٟٟز
خؿثز٣ ٦يخ٣ُ، ١٤٦ج ز٠ٟٛ ثٜكـ ٕ٪ زٛـثـ ث٫٬جر ثٜز٪ ز١ٓخ٣ ث٦ُٜٙل ئ٨ٜ ئغ٫ج  ثألـو 

ھ  چ خُؾ ٦ٟز٥ج خ٦ه٥ٖج ؾ٫ٜل ٨َٝ ئٟٛج٠ ثٜخُس ٠ٟ ٤ؿ٢ ث٫٬جر ٥١ٟ٦ج ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:

﮷   ﮸  ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   فاط : ] چ﮺      ﮻      ﮹ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ    ٱ  ٻچ  [ ، وقوله حعالى:      9

 . (ٕٔٔ)[39فصمج: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  
٦ثؽز٦ٖٝث أ٫ىًج ٕ٪ ٘ـث ز٥ج ٕٙؾ ٘ـأ ثٜط٦٥ٟـ خجٜز٦غ٫ؾ )ئ٨ٜ أشاـ(، ٦٘اـأ ثخا٠    
َجٟـ ٦غٟفد ٦ثٜٛكجت٪ ٦غٖن ٠َ َجهٞ خجٜطٍٟ )ئ٨ٜ آشاجـ(، ))ٕاجإلٕـثؾ ٫ٕا٣    

ـ ٟشل : ـكجٜز٣ ٦ـكجالز٣ ، ٦ٟٛٝذ ٦ٟٛٝجز٣ ، ٦ؿـ٫ذ ٦ؿـ٫جزا٣  ٦ثٜطٍٟ كخٗ ٥ٜٟج ١ًجت
، ٦ثإلٕـثؾ ٫ـثؾ خ٣ ثٜط١ق ، ٦٦ط٣ ثٜطٍٟ ًج٤ـ ٨١ُٟ٦ ٛٞ مـًٕج َالٛٞ َال مـًٕج ، 

 .(ٖٔٔ)٦ث٫ٟٟٜف ٟغؿ٦ٔ أ٩ ٛٞ ٟـٕد ٦ٍ٘ ؿٜٚ ٦ث  أَٝٞ ((
 ٠ٟ٦ آ٫جر ث  ثٜؾثٜذ ٨َٝ أ٣١ ثإل٣ٜ ثٜغٗ ٦غؾ٢ ال مـ٫ٚ ٣ٜ ٨َٝ٦ ٫ًَٞ ٘ؾـز٣

٦ٜ٘ا٣  ئـكجل ثٜـ٫جظ أٟجٞ ثٜٟيـ ٟخمـثر خاشجـز٥ج ٜٝكغجح، ٕزكزخمـ خؿٜٚ ث٦ٖ١ٜق؛ 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ زُااج٨ٜ:

خا١فث٣ٜ ثٜٟياـ  ( أ٩ ک   گ  گ ، ٣ٜ٦ٕٙ ) [46ال ون: ] چ ڳ  ڱ   ڱ
ٕا٪   ٦ٜزطـ٩ ثٜكا٠ٖ  ثٜٟزـزح ٣٫َٝ ثٜؽهح ٦ثٜـؽج  ،ثٜؿ٩ زغ٫ج خ٣ ثٜخالؾ ٦ثُٜخجؾ،

ثٜخغـ خؤٟـ ث  ٦ٟم٫تز٣، ٦ٜزخز٦ٓث ٠ٟ ٕى٣ٝ خجٜزطجـد ٫ْ٦ـ٤ج؛ ُٕل ث  ؿٜٚ ٠ٟ أطل 
 .(ٗٔٔ)أ٠ زمٛـ٦ث ٣ٜ ٣ُٟ١ ٦زُخؾ٢٦ ٦غؾ٢

 ـ داللة الرمحة على املغفرة15
ـِ ثٜزٓي٫اذ     زُٓؾ ثٜٟٖٓـد أغؾ ثٜؾالالر ث٫٦ٜٓٝذ ًٜٖٝ ثٜـغٟذ ؛ أل٠ ْٖا َٓ َأهال ثٜ

َٖـ ؿ٦١خ٣ َأ٩ كزـ ، ٫ٙجل:٦ثٜكزـ ٤٪ أ٠ ٫كازـ ثٜٙاجؾـ ثٜٙخا٫ع     ، ٦ثٜٟٖٓـد (٘ٔٔ)٤جَْ
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ه٫ج١ذ ثُٜخؾ َٟج ثكزغ٣ٙ ٠ٟ ثُٜٙاجح خجٜزطاج٦ف    ، أ٦ (ٙٔٔ)ثٜهجؾـ ٠ٟٟ زغر ٘ؾـز٣
(ٚٔٔ)٣خ٠َ ؿ٦١

 . 
ٿ   چ  ٦٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ثٜٟٖٓـد ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣ زُاج٨ٜ:  

ثأل١ُجٞ: ] چ  ڦڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
ئؿ ٫ؤٟـ ث  زُج٨ٜ ١خ٣٫ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ( خؤ٠ ٫ٛـٞ ، (ٛٔٔ)[، أ٩ ثٜٟٖٓـدٗ٘

، ٥٫َٝٞ ، ٫٦خمـ٤ٞ خـغٟز٣ ث٦ٜثكُذ ثٜؿ٠٫ ٫ؤز٠٦ ئ٣٫ٜ ٠ٟ ثٜٟإ٠٫١ٟ ، ٦خؤ٠ ٫ـؾ ثٜكالٞ
٦ثٜمجٟٝذ ٥ٜٞ ، ثٜز٪ أ٦طخ٥ج ث  ٨َٝ ١ٖك٣ ثٜٛـ٫ٟذ زٖىاًل ٦ئغكج١ًج ٦ثٟز١ج١ًج ٦أ٣١ ٟا٠  

٥١ٟٞ ك٦ ًث ٦٤٦ طج٤ل ، شٞ زجح ٦ـطٍ َٟج ٛج٠ ٣٫َٝ ، ٦أٍ٘ٝ ٠َ ثُٜٟجه٪ ،  َٟل
٦َفٞ ٨َٝ أ٠ ال٦ُ٫ؾ ئ٥٫ٜج ، ٦أهاٝع ثُٜٟال ٕا٪ ثٜٟكازٙخل ، ٕاا٠ ث  ٫ُاؾ٢       

 .  (ٜٔٔ)خجٜٟٖٓـد
طٟٝذ ٟكزٙٝذ ؾثؽٝذ زغر ثألٟـ هجؾغذ )) (،  ڦڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ٣ٜ٦٘٦ )

ٝٗ ثشـ خ٫ج٠ م٦ٟل ٣ٟٛٝ ٦٘ؾـز٣ كخغج٣١ ٦زُج٨ٜ خم٦ٟل ـغٟز٣ َف ٦ طل ٜط٫ٍٟ ثٜؽ
ٜٝٛل ثٜٟهغع ال١فثل ث٦ُٜٙخذ خجٜٟٛؿخ٠٫ ٟك٦٘ذ ٜخ٫ج٠ أ٣١ زُاج٨ٜ ـ ٦ٔ خجُٜخاجؾ ال   
٫ُطل ٥٫َٝٞ خج٦ُٜٙخذ ٫٦ٙخل ٥١ٟٞ ثٜز٦خذ ٦ٟج كخٗ ٦ٟج ٜغٗ ٠ٟ أغٛجٞ ثٜٓىح ٜا٫ق  

طل ٦َاال   ٠ٟ ك٦  ثؽز٫جـ ثُٜخجؾ ٜك٦  ثكزُؾثؾ٤ٞ ثألفٜ٪ ال ٠ٟ ٟٙزى٫جر ؿثز٣ ئال
مؤ٣١  ٦ٟج ٥ًٟٝٞ ث  ٠ٜٛ٦ ٛج٦١ث أ١ٖك٥ٞ ٠٦ًٟٝ٫ ٨١ُٟ٦ ٛزح ثٜـغٟذ ٨َٝ ١ٖك٣ طّل

٨َٝ ؿثز٣ ثٜٟٙؾكذ خجٜؿثر ال خز٦كي م٪  ٫٘٦ال :   ٦ثإلغكج٠خيـ٫ٗ ثٜزٖىل  ئ٫طجخ٥ج
٦٤ ٟج أؽـط٣ ثٜم٫ؽج٠ ٫ْ٦ـ٤ٟج ٠َ أخ٪ ٤ـ٫ـد ـى٪ ث  زُج٨ٜ ٣١َ ٘اجل : ٘اجل   

٣ ٦كٝٞ ٜٟج ٘ى٨ ث  زُج٨ٜ ثٜؽٝٗ ٛزح ٛزجخج ٦ٕىا٣ُ  ـك٦ل ث  ه٨ٝ ث  زُج٨ٜ ٫َٝ
ث  زُاج٨ٜ   ئ٠ثخ٠ ٟـؾ٫٦ا٣   ٦ث٫ذ١َؾ٢ ٦ٕٗ ثُٜـل أ٠ ـغٟز٪ كخٙر ْىخ٪ ٦ٕ٪ ـ

٦ٕى٣ُ زغار َـما٣ ٫ٕا٣     ٦ثألـوٛزح ٛزجخج خ٫ؾ٢ ١ٜٖك٣ ٘خل أ٠ ٫ؽٝٗ ثٜك٦ٟثر 
٨١ُٟ٦ كخٗ ثٜـغٟذ ٦ْٝخز٥ج ٥٫ٕاج   ثألؽخجـ٫ْـ ؿٜٚ ٠ٟ  ئ٨ٜـغٟز٪ كخٙر ْىخ٪ 

ج أ٘ؾٞ زُٝٙج خجٜؽٝٗ ٦أٛشـ ٦ه٦ال ئ٥٫ٜٞ ٍٟ أ٥١ج ٠ٟ ٟٙزى٫جر ثٜاؿثر ث٫ٖٟٜىاذ   أ٥١
 . (ٕٓٔ)((ٜٝؽ٫ـ
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 ـ داللة الرمحة على اليبوة :16
٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث١ٜخ٦د ٕ٪ أٛشـ ٠ٟ ٦ٟىٍ ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ٥١ٟج ٕ٪ ٣ٜ٦٘ 

ې  ې  ى    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈچ زُج٨ٜ: 

[، ٣٢الزخددددر:: ] چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  وئەئ  وئ   ى  ائ  ائ  ەئ
، ٤٦ؿث ٟج ثزٖٗ ٣٫َٝ ط٦٥ٟـ ثٜٟٖكـ٠٫ ٘ؾ٫ٟج  (ٕٔٔ)ٕجٜٟـثؾ خجٜـغٟذ : ث١ٜخ٦د ٦ثٜـكجٜذ

 ، ٫ؾل ٨َٝ ؿٜٚ :(ٕٕٔ)٦غؾ٫شًج
ا ؾالٜذ ثٜك٫جٗ ٨َٝ ٤ؿث ث٨١ُٟٜ ، ٕج٠ ٟج ٘خ٥ٝج ٠ٟ ث٫٬جر ٛج٠ غؾ٫ش٥ج ٠َ ئـكجل ٔ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ـ ٣ٜ ٟٛج ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ : ثٜـك٦ل خجٜؾ٠٫ ثٜغٗ ٦زٛؿ٫ح ثٜٖٛج

شٞ ث٘زـثغ٥ٞ خؤ٠ ١٫فل ثٜٙـآ٠ ٨َٝ أغؾ فَٟجت٥ٞ [  ٣١]الزخدر::چ    ہ  ہ  ھ   ھ
ھ   ے  ے  ۓ  چ  ثُٜٟـ٠٫ٕ٦ آ١ؿثٚ ، ئؿ غٛ٪ ثٜٙـآ٠ ٥١َٞ ؿٜٚ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣ زُاج٨ٜ:  

، ٕطج  ثٜـؾ ٍٟ ثإل١ٛجـ أ٠ ٠٦ٛ٫ ٥ٜٞ [٣١الزخر:: ] چ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶ 
(،    ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈٛٞ ٦ـأ٩ ٕ٪ ئ١فثل ث٦ٜغ٪ ٤٦ؿث ٟج َخـ ٣١َ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣ ) زغ

 .(ٖٕٔ)ٜٟج ٫ٕزـطع أ٠ ٫ـثؾ خجٜـغٟذ: ث١ٜخ٦د ٦ثٜـكجٜذ؛ أل٣١ ث١ٟٜجكح ٜٟج ٘خ٣ٝ
ا ٫إٛؾ ٤ؿث ثٜزـط٫ع أ٫ىًج ٟجؾٜر ٣٫َٝ آ٫جر أؽـ٧ ٠ٟ ٛزجح ث  َٓف ٦طل َٓخاـ    ٕ

ک  ک  گ         گ  چا٨: ٥٫ٕج ٠َ ث١ٜخ٦د ٦ثٜـكاجٜذ خجٜـغٟاذ ٦ٜٙٛا٣ زُجٜاا    

ٹ  ٹ                ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ٍ[، ٣ٜ٦٘٦ زُاج٨ٜ: ١١٥:  األنبيا:]         چگ

 ٨:ااا، ٣ٜ٦٘٦ زُجٜ [ ٦٦القصد:: ] چڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ     ڦ  ڦ  ڦ

 چڇچ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ڄ    ڄ   ڄ   ڄ     ڦڦ  ڦ  ڦچ 

٪ ك٦ـد ثٜفؽـٔ ٨َٝ ٟج غٟٝر ٣٫َٝ ٕ٪ زٝاٚ  زغٟل ثٜـغٟذ ١٤ج ٕ . [٥ـ٦ال:خان: ]
 ث٫٬جر .

( ٜإل١ٛجـ ثٜٟكزٙل خجٜزط٫٥ال ٦ثٜزُط٫اح ٟا٠    ۆ   ۆ  ٦ث٥ٜٟفد ٕ٪ ٣ٜ٦٘ )
ثَزـثى٥ٞ ٦زغ٥ٟٛٞ أ٠ ٦١٦ٛ٫ث ٤ٞ ثٜٟؾخـ٠٫ ألٟـ ث١ٜخ٦د ٦ثٜزؽ٫ـ ٜٞ ٫هٝع ٥ٜج ٦ٙ٫٦ٞ 

، (ٕٗٔ)ٟزا٣ خ٥ج ، ٦ثٜٟز٠٫ٜ٦ ٜٙكٟذ ث  ثٜز٪ ال٫ز٦ال٤ج ئال ٦٤ خخج٤ـ ٘ؾـزا٣ ٦خاجّٜ غٛ  
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ٕىال ٠َ أ٥١ٞ ٫ـ٠٦ أ١ٖك٥ٞ أغٗ خؤ٠ ٦٫غ٨ ئ٥٫ٜٞ ٫ْـ أ٠ ٤ؿ٢ ثٜمخ٥جر ثٜز٪ ٛاج٦١ث  
 : (ٕ٘ٔ)٫ُزٙؾ٥١٦ج ٟـؾ٦ؾد ٦خجيٝذ ٠ٟ ٦ط٢٦ َؾد

ا ئ١ّج ئؿث أ١ُ٘٦ج ثٜزٖج٦ر ٕ٪ ١ٟجهح ثٜؾ٫١ج ، ٦ٜٞ ٫ٙؾـ أغؾ ٠ٟ ثٜؽٝٗ ٨َٝ ثٜزٖك٫ـ   ٔ
 ٠ ال٫ٙؾـ٦ث ٨َٝ ثٜزهـٔ أ٨ٜ٦  ، ٕجٜزٖج٦ر ثٜؿ٩ أ١ُ٘٦ج٢ ٕ٪ ١ٟجهح ثٜؾ٠٫ ٦ث١ٜخ٦د خؤ

ا ئ٠ ثؽزهجن ؿٜٚ ث٨١ُٟٜ ٕ٪ ؿٜٚ ثٜـطل ئ١ّٟج ٛج٠ ألطال غ١ٟٛاج ٦ٕىا١ٝج      ٕ
٦ئغكج١١ج ٫ٕٛٔ ٫ٝ٫ٗ خجُٜٙل أ٠ ٫طُل ئغكج١ًج ئ٣٫ٜ خٛشـد ثٜٟجل غطاذ ١٫َٝاج ٕا٪ أ٠    

 ٫غك٠ ث١ٜخ٦د ؟
ال ٫طا٦ف   ا ئ١ّج ئ١ٟج أ١ُ٘٦ج ثٜزٖج٦ر ٕ٪ ثإلغكج٠ خ١ٟجٍٕ ثٜؾ٫١ج الخكخح كجخٗ َٕٝٔاَٞ   ٖ

 أ٫ىًج أ٠ ٦٫ٍ٘ ثٜزٖج٦ر ٕ٪ ثإلغكج٠ خ١ٟجهح ثٜؾ٠٫ ٦ث١ٜخ٦د ال ٜكخح كجخٗ ؟
٫ً١٦ـ ٤ؿ٢ ث٫٬ذ ٕ٪ ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث١ٜخ٦د ٟج ٦ـؾ ٕ٪ كا٫جٗ ثٜاـؾ َٝا٨    
ثٜٟمـ٠٫ٛ ٫ٕٟج أ١ٛـ٦ث ٠ٟ ثؽزهجن )ٟغٟؾ( )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كاّٝٞ( خاج١ٜخ٦د   

[، ٕاجٜٟـثؾ  ٧::  ]چے  ے    ۓ ھ  ھ       ھ  ھ چ  ٦ؿٜٚ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣ زُاج٨ٜ:  
، أ٩ أ٥١ّٞ ٫ٜق ١َؾ٤ٞ ؽفثت٠ ـغٟذ ث  زُج٨ٜ غزا٨   (ٕٙٔ)خؽفثت٠ ثٜـغٟذ ١٤ج ث١ٜخ٦د

٫ُي٦ث ث١ٜخ٦د ٠ٟ مج ٦ث ٫٦زهـ٠٦ٕ ٥٫ٕج غكخٟج ٫مج ٠٦ ٫٦هـ٤٦ٕج َٟا٠ ماج ٦ث   
٫٦زغ٦ٟٛث ٥٫ٕج خٟٙزى٨ آـثت٥ٞ ٫ٕزؽ٫ـ٦ث ١ٜٝخ٦د خُو ه١جؾ٫ؾ٤ٞ، ٕج١ٜخ٦د َي٫ذ ٟا٠  

ٞ٘ ٦هٔ ١ٖك٣ خاجُٜف٫ف ث٤٦ٜاجح ؛ أل٠   ث  ٫زٖى ل خ٥ج ٨َٝ ٠ٟ ٫مج  ٠ٟ َخجؾ٢ ، ش
ثُٜف٫ف ٫ُٖل ٟج ٫مج  أ٩ ثٜٓجٜح ثٜؿ٩ ال ٫ٓٝح ، ٦ث٤٦ٜجح ثٜؿ٩ ٣ٜ أ٠ ٥٫ح ٛل ٟاج  

 . (ٕٚٔ)٫مج  ١٫٦ُٞ ٨َٝ ٠ٟ ٫مج  ٕال غجطذ ٥ٜٞ ٫ٕٟج أ١ٛـ٦ث
ثٜكا٫جٗ   ٦ٕ٪ ى٦  ٟج زٙؾٞ ١طؾ أ٠ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٦ـؾ ؾثاًل ٨َٝ ث١ٜخ٦د ٫إٛؾ ؿٜٚ

 ثٜؿ٩ ٦ـؾ ٣٫ٕ ، ٕىال ٠َ ثٜٙـثت٠ ثٜؾال٫ٜذ ثٜٟهجغخذ ًٜٖٝ ٕ٪ ث١ٜه٦ن ث٦ٜثـؾ ٥٫ٕج 
 ـ داللة الرمحة على اليصر17

٦ـؾر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث١ٜهـ ٕ٪ ٦ٟىٍ ٦ثغؾ ٠ٟ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣  
ڄ  ڄ  ڦ  ڄ    ڄ    ڦٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦچ  زُج٨ٜ:

 . (ٕٛٔ)أ٩ ؽ٫ـث ١٦هـث ٦َج٫ٕذ، [ٚٔثألغفثح: ] چڃ   ڃ  ڃ   ڃ  
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١٦ٝغً ٨َٝ ك٫جٗ ث٫٬ذ أ٥١ج طج ر خؤك٦ٝح ثالكز٥ٖجٞ، ٦ٜٞ زْؤٔر ٨َٝ ها٦ـد  
ُْٙل ثٜٙـآ٠ ٜٟغٟؾ  ٘ل ٫ج ٟغٟاؾ، ال ٫َُُهاٞ    (،٦ك٦ٞٝآ٣ٜ ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ )ثٜؽخـ، ٕٝٞ ٫َ
خـ٫ذ ٟغزٟٝذ ٜٝهؾٗ ٦ٜٝٛؿح، ئ١ٟج مج  أل٠ ثٜطٟٝذ ثٜؽ ؛أغؾ ٠ٟ ث  ئ٠ِ أـثؾٛٞ خك٦ 

ث  أ٠ ٫ط٥ُٝج طٟٝذ ئ١مجت٫ذ ثكز٥ٖج٫ٟذ؛ ٫ٜٙــ٦ث ٤ٞ خؤ١ٖك٥ٞ ٤ؿ٢ ثٜغ٫ٙٙذ، ٛؤ٣١ زُاج٨ٜ  
٠ُِٛ ثٜغٗ كخغج٣١ ٦ثشًٙج ٠ٟ أ٠ ثٜطا٦ثح   ٦ٙ٫ل ٥ٜٞ: ٜٙؾ ثـزى٫ُر غٟٛٛٞ أ١زٞ، ٦ٜ٦ ٜٞ ٫

َٟج طج  خجألك٦ٝح ٕ٪ ه٦ـد ثكز٥ٖجٞ، ئؿ٠ : ٕجالكز٥ٖجٞ ١٤ج آٛاؾ  ٠ٜ ٫ؤز٪ ئال: ال أغَؾ َٜ
   .(ٜٕٔ)ٕ٪ زٙـ٫ـ ٔهِؾٗ ٤ؿ٢ ثٜطٟٝذ

ز١خ٣٫ ٨َٝ أ٠ ثٜمـ ٦ثٜؽ٫ـ زجخُج٠ إلـثؾد ث  ٟؽٝهًج ال١ٟ٫اٍ َا٠   ٦ٕ٪ ث٫٬ذ 
ثإل١كج٠ ٥١ٟج أغؾ ، ٕجٜغفٞ ئ٫ٛاجل ثألٟاـ ئٜا٨     ٦ٖ١ٞؿ٤ٟج كخح ٠ٟ ثألكخجح ٦ال ٫ُٝ

٦خ٥ٞ ٟـىا٨ أ٦  ئـثؾز٣ زُج٨ٜ ٦ثٜٙـثـ ٨َٝ أٟـ٢ خجٜز٦ٛل ٣٫َٝ ، ٦ٜٟاج ٛج١ار ٘ٝا   
ٟم٦ٜٓذ خٖٛـ ٟكزخي٠ َؾل ٠َ أٟـ ث١ٜخ٪ )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ( خز٥ٟ٫ٝٛٞ ئ٨ٜ 

 . (ٖٓٔ)(ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ز٫ٝٛٞ ١ٖك٣ ٕٙجل:)
، ( ٟغؿ٦ٔ زٙؾ٫ـ٢: أ٦ ٫طـٟٛٞ ئ٠ أـثؾ خٛٞ ـغٟاذ( أـثؾ خٛٞ ـغٟذ٦ٕ٪ ٣ٜ٦٘ )
ٟؾ٦ٜل ٣٫ٕ ٟىٟـًث أ٩ ٟغاؿ٦ًٕج ٟا٠   ٤٦٪: ٟجٛج٠ ثٜ ثال٘زىج  ؾالٜذ٤٦ؿث ٟج ٫ُـٔ خ

ثٜٛالٞ، ٠٦ٛ٫٦ زٙؾ٫ـ٢ ىـ٦ـ٫ًج ٫ز٦٘ٔ ٣٫َٝ هؾٗ ثٜٟزٛٝٞ ، أ٦ ٫كزغ٫ل ٥ٕٞ ثٜٛاالٞ  
 : (ٕٖٔ)، ٦ٙٛل ثٜـثَ٪ (ٖٔٔ)َٙاًل ئاّل خ٣ ، أ٦ ٫ٟز١ٍ ٦ط٦ؾ ث٦ًٖٟٜٝ مـًَج ئاّل خ٣

 ٦فٖطِط٠ ثٜغ٦ثطح ٦ث١٦٫ُٜج ...ئؿث ٟج ثٜٓج٫١جر خـف٠َ ٦٫ًٟج 
٠ ث٠٦٫ُٜ ، أل٠ ث٠٦٫ُٜ ال زفطض ٥١ٜٛ٦ج زٛغل غ٠٫ زفطض ثٜغ٦ثطاُح  زٙؾ٫ـ٢ : ٦ٛٓغٝ

 .٦ؿٜٚ ٠ٟ ثٜزٓف٠٫
٦خ٥ؿث ٫زخ٠٫ أ٠ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ طج ر ؾثٜذ ٨َٝ ث١ٜهـ ٕىااًل َا٠   
ثٜكالٟذ ٦ثُٜج٫ٕذ ثٜٝزج٠ أمجـ ئ٥٫ٜٟج ٫ْـ ٦ثغؾ ٠ٟ ثٜٟٖكـ٠٫ ٤٦ؿث ٟج٫إٛؾ٢ ك٫جٗ ث٫٬ذ 

 هجغخذ ًٜٖٝذ ٕ٪ ث١ٜن .٦ثٜٙـثت٠ ثٜك٫ج٫٘ذ ثٜؾال٫ٜذ ثٜٟ
 ـ داللة الرمحة على اليعنة :18

٦ؿٜٚ ٕ٪ ٦ٜ٘ا٣  ٜٟٝإ٠٫١ٟ ث٦ٟٜط٣ ؽيجح ثٜ زطٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث١ُٜٟذ ٕ٪
    [ٖٛالنسدا:: ] چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  چ :زُجٜااا٨
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٘اجل : ثخا٠ َي٫اذ :    ٦٘ؾ ثؽزٝٔ ثٜٟٖكـ٠٦ ٕ٪ زؤ٫٦ل ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ ئؿ 
 ثٜم٫يج٠. ٫٘٦ال:  ئزخج٨١ٌُ ٦ٜال ٤ؾث٫ذ ث  ٜٛٞ ٦ئـمجؾ٢ ٜخ٫ٙزٞ ٨َٝ ٖٛـٛٞ ٦٤٦ ٦ثٜٟ

٫٘٦ل  ،. ٫٘٦ل : ثإلكالٞ. ٫٘٦ل : ثٜٙـآ٠ٕىل ث  ٜٝـك٦ل ٦٤٦ زؤ٫٫ؾ٢ خؤٜيج٣ٕ ثٜك٫١ذ 
 .(ٖٖٔ): ٕ٪ ثٜـغٟذ أ٥١ج ث٦ٜغ٪. ٫٘٦ل : ثٜٝئ. ٫٘٦ل : ث١ُٜٟذ. ٫٘٦ل : ثٜز٫ٕ٦ٗ

١٪ ثالخ٫ـٗ( ٤٦ؿ٢ زإٛؾ أ٠ ث  هج٠ ث١ٜخ٪ )ه٨ٝ ٦ٕ٪ ث٫٬ذ ئمجـد ئ٨ٜ غجؾشذ )خ
٘جل أخ٦ طُٖـ: ١ُ٫ا٪ خاؿٜٚ   ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ( خٖى٣ٝ ١٦ُٟز٣ ٠ٟ ٫ٛؾ ث١ٟٜج٠٫ٕٙ ))

طل ش١جإ٢: ٦ٜ٦ال ئ١ُجٞ ث  ٫َٝٛٞ، أ٥٫ج ثٜٟإ٠٦١ٟ، خٖى٣ٝ ٦ز٣ٙ٫ٕ٦ ٦ـغٟز٣، ٕؤ١ٙاؿٛٞ  
٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ ئؿث أٟـ٤ٞ ٟٟج ثخز٨ٝ خ٣ ٤إال  ث١ٟٜج٠٫ٕٙ ثٜؿ٠٫ ٠٦ٜ٦ٙ٫ ٜـك٦ل ث  ه

خؤٟـ:"يجَذ"، ٕاؿث خـف٦ث ٠ٟ ١َؾ٢ خ٫ر يجتٖذ ٥١ٟٞ ٫ْـ ثٜؿ٩ ٦ٙ٫ل ١ٜٛازٞ ٟاش٥ٝٞ،   
   .(ٖٗٔ)((ٕجزخُزٞ ثٜم٫يج٠ ئال ٫ٝ٘ال ٟٛج ثزخ٣ُ ٤إال  ثٜؿ٠٫ ٦هٔ هٖز٥ٞ

٦٦ثىع ٠ٟ ٛالٞ ثٜٟٖكـ٠٫ أ٠ ثٜـغٟذ ٕ٪ ث٫٬ذ ثٜٛـ٫ٟذ ٦ث٠ ثؽزٖٝر زؤ٫٦الر 
٥ج ئال أ٥١ج زٝزٙ٪ ُٟج ٕ٪ ؾالٜز٥ج ٨َٝ ثأل١ُجٞ ثٜز٪ ٠ٟٓ ث  زُاج٨ٜ  ثٜٟٖكـ٠٫ ٕ٪ ؾالالز

 خ٥ج ٨َٝ ثٜٟإ٠٫١ٟ ٤٦ؿث ٦٘ل ثٜيخـ٩ ٕ٪ زٖك٫ـ٢ .
٫ً١٦ـ ٤ؿ٢ ثٜؾالٜذ ٦ثىع ٕ٪ ٦ٟىٍ آؽـ ٠ٟ ك٦ـد ث١ٜكج  ؛٦ؿٜٚ ٕ٪ كا٫جٗ  
ثٜؽيجح ث٦ٟٜط٣ ٜٝـك٦ل )ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦آ٣ٜ ٦كّٝٞ( غ٫س أٛؾ أ٠ ثٜٖىل ٦ثٜـغٟاذ  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  چ زُجٜااا٨: ٕ٪  ٣ٜ٦٘ 

أ٣١ ١خ٣ ٨َٝ ثٜغٗ ٕ٪ ٘هذ ٦ٜـك٦ل ث  ، [113الىشاء:] چ   ەئى  ائ  ائ    ەئ
ثٜٟـثؾ خجٜٖىل ٦ثٜـغٟذ ١٤ج ١ُٟذ ئ١فثل ثٜٛزجح زٖها٫ال ٦ٜطا٢٦   ٕا)) . خ١٪ أخ٫ـٗ

ٟا٠  ثٜغٗ ٕ٪ ثٜغٛٞ ٦َهٟز٣ ٠ٟ ث٦٘٦ٌٜ ٕ٪ ثٜؽيؤ ٣٫ٕ. ٦ًج٤ـ ث٫٬ذ أ٠ ٤ٞ يجتٖذ 
ثٜؿ٠٫ ٫ؽزج٠٦١ أ١ٖك٥ٞ خؤ٠ ٫ى٦ٝث ثٜـك٦ل ٫ْـ ٦ثٍ٘ ٠ٟ أه٣ٝ ٕىال ٠َ أ٠ ٫ى٢٦ٝ 

٥ٞ ٠َ ٟغج٦ٜذ زـ٫٦ض ثٜخجيل ٣٫َٝ ئؿ ٘ؾ طخجُٜٖل. ٨١ُٟ٦ ؿٜٚ أ٠ ٥َٟٝٞ خؤٟج١ز٣ ٫فَ
ثمز٥ـ خ٠٫ ث١ٜجق، ٟإ٥١ٟٞ ٦ٛجٕـ٤ٞ، أ٠ ٟغٟؾث ه٨ٝ ث  ٣٫َٝ ٦كٝٞ أ٠٫ٟ ٕال ٫ك٥ُٞ 

ًٖـ ٜٟج ثمز٦ٛث ئ٣٫ٜ ٠ٟ ه٫١ٍ ٘زجؾد خا٠ ث١ُٜٟاج٠    ئال غٛج٫ذ ثٜهؾٗ ١َؾ٢، ٦أ٠ خ١٪
٣َٟ٦ ٛج٦١ث ٠٦١ً٫ أ٠ أهغجخ٥ٞ خ١٪ أخ٫ـٗ ٨َٝ ثٜغٗ، أ٦ أ٠ خ١٪ أخ٫ـٗ ٜٟج ما٦ٛث  
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ئ٨ٜ ـك٦ل ث  خٟج ه٣ُ١ ٘زجؾد ٛج٦١ث ٦ٟطك٠٫ ؽ٫ٖذ أ٠ ٫يٍٝ ث  ٦ـك٣ٜ٦ ٨َٝ ط٫ٝذ 
٦ ثُٜفٞ َٝا٨  ثألٟـ، ٕٛج٠ ٟج غج٢٦ٜ٦ ٠ٟ زى٫ٝل ثٜـك٦ل يُٟج ال ٤ٟج، أل٠ ث٥ٜٞ ٤

ثُٜٖل ٦ثٜشٙذ خ٣، ٦ئ١ٟج ٛج٠ ث١زٖج  ٥ٟ٤ٞ زى٣ٝ٫ٝ ٕىال ٦ـغٟذ، ٜؾالٜز٣ ٨َٝ ٦٘جـ٢ ٕ٪ 
 .(ٖ٘ٔ)((٦ٖ١ق ث١ٜجق، ٦ؿٜٚ ٕىل ٫ًَٞ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  ٦زطّٝر ؾالٜذ ثٜـغٟذ ٨َٝ ث١ُٜٟذ أ٫ىًج ٕ٪ ٣ٜ٦٘ زُج٨ٜ:

أ٧ ٤٦خ١ج٢ ١ُٟذ ٫ًَٟاذ،  [،65الكهف: ] چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ثٜؽىـ ٣٫َٝ ثٜكالٞ  ا أ٩  ال ٛخ٫ـث ٤٦٪ ثٜٛـثٟجر ثٜز٪ أ٥ًـ٤ج ث  ٨َٝ ٫ؾ٦٣٫ٕى

أغؾ٤ج : ث١ٜخ٦د ،  أـخُذ زؤ٫٦الر : ٣٫ٕ (٠ٟ ١َؾ١ج آز١٫ج٢ ـغٟذ٫٘٦ل أ٠ ٣ٜ٦٘) .(ٖٙٔ)ا
 . (ٖٚٔ)ثٜـثخٍ : ي٦ل ثٜغ٫جد ثٜشجٜس : ثٜيجَذ . ٘ج٣ٜ ٟٙجزل :ثٜشج١٪ : ث١ُٜٟذ .

١جق ئؿ ٫ُٖل ٟج ٠٦ٛ٫ ٣٫ٕ هجٜغ٥ٞ ٘جخال ، ٦ئ٠ ث١ُٜٟذ ، ٦ثٜـغٟذ خجٜ: جٜـغٟذ ٕ
ٜٞ ٢٦ُٟٝ٫ َجطال ، ٦ثُٜٝٞ ثٜؿ٧ ٠ٟ ٜؾ٠ ث  زُج٨ٜ ثُٜٝٞ خ٦ُث٘ح ثأل٦ٟـ ، خاجإلؾـثٚ  
ثٜخجي٨١، ٦٘ؾ ٦ثف٠ خُو ثٜٟٖكـ٠٫ خ٠٫ َٝٞ ٦ٟك٨ ، ٦َٝٞ ثُٜخؾ ثٜهجٜع ثٜؽىـ ، 

ألغٛجٞ إُٔج٣ٜ ٕٙجل : َٝٞ ثٜؽىـ َٝٞ ُٟـٕذ خ٦ثي٠ ٘ؾ أ٦غ٫ر ئ٣٫ٜ ال زُي٨ ٦ًث٤ـ ث
 .(ٖٛٔ)خغكخ٥ج ، ٦ٛج٠ َٝٞ ٦ٟك٨ َٝٞ ثألغٛجٞ ٦ثٜٖز٫ج خًج٤ـ أ٦٘ثل ث١ٜجق ٦إُٔج٥ٜٞ

 
 
 
 

 



 هـ                              1435م  2013                         106العدد    /داب اآلجملة 

 

 33 

 اخلــامتـة
 ئ٨ٜخُؾ ٤ؿ٢ ثٜـغٝذ ثٜٟٟزُذ ٍٟ ًٜٖ )ثٜـغٟذ( ٕ٪ ٛزجح ث  ثُٜف٫ف ٠ٟٛ٫ أ٠ ١ؽٝن 

٠ ثُٜٟٝج  ثٜٙؾٟج  ٟا  ئ٣٫ٜخُو ث١ٜزجتض ، ٤٦٪ ١زجتض ٥٫ٕج زؤ٫ٛؾ ٨َٝ خُو ٟج ز٦هل 
٘خل ٕىال ٠َ ث١ٜزجتض ثٜز٪ أىج٥ٕج ثٜخغس ١َؾ ؾـثكز١ج ٥ٜؿث ثًٜٖٝ ٤٦٪ ٨َٝ ث١ٜغا٦  

   ث٬ز٪:
َٞ(، ٦٘ؾ مٓٝر غ٫ٓفًث ٛخ٫ـًث ٠ٟ ٛزجح ث  َ٘ف  ـَٔغ ا ثٜـغٟذ ٤٪ أغؾ ثمزٙج٘جر ثٜطؿـ )

ـٓد ، ٦٘اؾ ٛماٖر    ٦ٖٖٜطل ، ئؿ خّٝ َؾؾ ث٦ٟٜثىٍ ثٜز٪ ٦ـؾ ٥٫ٕج ٤ؿث ثًٜٖٝ ) ( ٟا
ؿـ ٫ز٠٦ٛ ٠ٟ ه٦ز٠٫ ٟط٦٥ـ٠٫ ٤ٟج ثٜـث  ٦ثٜٟا٫ٞ ٫ز٦كاي٥ٟج   ثٜؾـثكذ أ٠ ٤ؿث ثٜط

ه٦ر ٦ٟ٥ٟق ٦٤ ثٜغج  ، ٟٟج أٛكخ٣ هٖذ ث٦ٜى٦ظ ثٜكُٟ٪ ١ٟ٦غ٣ هؾ٧ ٫ز١جكح 
 ٍٟ ك٫ج٘جز٣ ثٜٟؽزٖٝذ .

ا ثٜؾالٜذ ثُٜٟط٫ٟذ ٤٪ ثٜؾالٜذ ثأله٫ٝذ أل٩ ًٜٖ ك٦ث  أٛج٠ غ٫ٙ٫ًٙج ٕ٪ أهل ث٦ٜىٍ 
أ٦ ٟـٛخًج ، ٫٦كا٥٫ٟج ثٜٟغاؾش٠٦ خجٜؾالٜاذ     أٞ ٟطجف٫ًج ٦ٙ١ٟاًل ٠ٟ ٨١ُٟ غ٫ٙٙ٪ ٟٖـؾًث

ثٜٟـٛف٫ذ أ٦ ثألكجك٫ذ ثٜز٪ ز٦ٙٞ ٨َٝ ثٜزُؾؾ ٥١٦ٜٛج زغٟل أٛشـ ٠ٟ ٨١ُٟ ٜؿٜٚ الز٠٫ُ 
 ٨َٝ زغؾ٫ؾ ثٜخُؾ ثٜؾالٜ٪ ٜٟٝٛٝذ .

، ٦خ٦١ث أْٝح  ٫ٟذ ١ٟؿ خؾث٫ذ ثٜخغس ث٩٦ٜٓٝا َٟٝجإ١ج ثٜٙؾٟج  ٦ٖ٘٦ث ١َؾ ثٜؾالٜذ ثُٜٟط
ٓٞ هجـر ٤ؿ٢ ثٜؾالٜذ ١ًـ٫ذ ؽجهذ ٠ٟ ١ًـ٫جر ث٨١ُٟٜ  ُٟطٟجز٥ٞ ٕ٪ ى٦  ؿٜٚ ، ش

 ٜؾ٧ ثٜٟغؾش٠٫ أي٦ٙٝث ٥٫َٝج ١ًـ٫ذ )ٟكج٦ثد ٨١ُٟ ثٜٟٛٝذ خٟؾ٥ٜ٦ٜج( .
ا أطٍٟ أهغجح ثُٜٟطٟجر ثٜٙؾٟج  ٨َٝ أ٠ ثٜـغٟذ زؾل َٝا٨ ثٜـ٘اذ ٦ثُٜيأ    

٤ؿ٢ ثٜؾالٜاذ ،   ئ٦٨ٜثٜـإٔذ ، ٤٦ؿث ثٜزه٦ـ ال٫ؽزٝٔ ٠َ زه٦ـ ثٜٟغؾش٠٫ ١٦ًـز٥ٞ 
٫كز٦غ٪ ١ُٟج٢ ٠ٟ زٝٚ ثٜه٦ـد ثُٜٟط٫ٟاذ  ٪ أ٠ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٜؾ٧ ثٜٟغؾش٠٫ ٟٟج ١ُ٫

 ثٜز٪ ١طؾ٤ج ٕ٪ أكج٫ٜح ثٜؽيجح ث٩٦ٜٓٝ ثٜٙؾ٫ٞ .
ا زخ٠٫ٓ أ٠ ثٜـغٟذ ٦ٟمزٙجز٥ج زؾ٦ـ غ٦ل ثٜز٦ثهل خ٠٫ ث١ٜجق ، َٝا٨ ثٜاـْٞ ٟا٠    
ـٚغٞ ٦ثٜٟـغٟاذ      ـٖغٞ ٦ثٜا ثؽزالٔ ثٜه٫ّ ٦زُؾؾ ثٜه٦ـ ثٜز٪ ٦ـؾر ٥٫َٝاج ، ٕاجٜ

٦ثٜـغ٫ٞ ، زٝزٙ٪ ١َؾ ثٜؾالٜذ ثأله٫ٝذ ٜٝـغٟذ ٤٦٪ ثٜـ٘ذ ٦ثُٜئ ٦ثٜـإٔذ  ٦ثٜـغ٠ٟ
... 
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ا ١ًـًث ٜزُؾؾ ثٜؾالالر ٕ٪ ثُٜٟطٟجر ًٜٖٝ ث٦ٜثغؾ ، ٕؤ٠ ٥ٟٟذ ثٜك٫جٗ ٤ا٦ زغؾ٫اؾ   
ؾالٜذ ثًٜٖٝ ٨َٝ ٦ٕٗ ثٜك٫جٗ ٦ثإلٕجؾد ٠ٟ ثٜٙـثت٠ ثٜك٫ج٫٘ذ خؤ٦١ث٥َج ثٜٟؽزٖٝذ ثٜكاجخٙذ  

الغ١ًج٢ ٕ٪ ًٜٖ ثٜـغٟذ ٛا٠٦  جًٖ ١ٖك٣ ، ٤٦ؿث ٟٜٕٝ٪ ث ٦ثٜغج٫ٜذ ٦ثٜٟٛز١ٖذ ٦ثٜالغٙذ
 ئ٨ٜثٜـغٟذ ٠ٟ ثألٜٖجً ثُٜجٟذ ٦ثٜمجٟٝذ ثٜز٪ زؾل ٕ٪ ١ُٟج٤ج ٨َٝ ٛلِّ ؽ٫ـ ١٦ٍٖ ٦ُ٫ؾ 

ٕ٪ ؾ٫١ج٢ ٦آؽـز٣ ؛ ٜؿٜٚ زُؾؾر ؾالالر ٤ؿث ثًٜٖٝ ٦ثؽزٖٝر ُٟج٣٫١ ٠ٟ ك٫جٗ  ثإل١كج٠
زُاؾؾ   ئ٤٦٨ٜؿث أؾ٧ ، ؽـ ٬ؽـ ، ٦ثؽزٖٝر آـث  ثٜٟٖكـ٠٫ ٦زؤ٫٦الز٥ٞ ٠ٟ ٦ٟىٍ ٬

أل٠ ٟا٠  ؛ ثُٜٟج١٪ ثٜك٫ج٫٘ذ ٥ٜؿث ثًٜٖٝ ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، ٦ال ْـثخاذ ٕا٪ ؿٜاٚ    
٠ٟ ٦ٟىٍ ٫ؽزٝٔ ٠َ ١ُٟج٢ ٕ٪ ٦ٟىٍ آؽـ ، ٫٦غٛٞ ثًٜٖٝ  ئ٨ٜثٜٟٖكـ٠٫ ٠ٟ ١ًـ 

    ؿٜٚ ٣ٝٛ ٕ٪ ث٥١ٜج٫ذ ك٫جٗ ثٜٛالٞ ٦َٝٞ ثٜٟٖكـ .



 هـ                              1435م  2013                         106العدد    /داب اآلجملة 

 

 35 

 ٍوامش البحث
                                                 

، ١٫٦ًـ : َٝٞ ثٜؾالٜذ / ؾـثكذ  ًٚٚج٤ـد ثإلَـثح ٕ٪ ث١ٜغ٦ ثُٜـخ٪: أغٟؾ ك٫ٟٝج٠ ٫ج٦٘ر  (ٔ)
 . ٖٛ: ٦١ـ ث٥ٜؾ٧ ٦ٜم٠  ٦زيخ٫ًٙج

 .ٕٙ : ثٜزُـ٫ٖجر: ثٜمـ٫ٔ ثٜطـطج١٪، ١٫٦ًـٕٛٛ/ٕ ٛمجٔ ثهيالغجر ث٠٦١ٖٜ: ثٜز٥ج٩٦١ (ٕ)

 . ٖٕٔؾالٜذ ثألٜٖجً: ئخـث٫٤ٞ أ٫١ق  (ٖ)

 ، ٖ٘، ٦ثٜٝٓذ ٦ث٨١ُٟٜ ٦ثٜك٫جٗ: ط٠٦ ال١٫ف  ٖٙ، ٦َٝٞ ثٜؾالٜذ   ٙٓٔؾالٜذ ثألٜٖجً  (ٗ)

 . ٚ٘ٔثٜزغ٫ٝل ث٩٦ٜٓٝ ٕ٪ ى٦  َٝٞ ثٜؾالٜذ: ٟغٟؾ َٛجمذ  (٘)

 . ٘ٛٔٝٞ ثٜٝٓذ : َٝ٪ ف٠٫٦ ٥١ٟض ثٜخغس ث٩٦ٜٓٝ خ٠٫ ثٜزـثس ٦َ (ٙ)

 . ٚ٘ٔثٜزغ٫ٝل ث٩٦ٜٓٝ ٕ٪ ى٦  َٝٞ ثٜؾالٜذ: ٟغ٦ٟؾ َٛجمذ  (ٚ)

 . َٚٚٔٝٞ ثٜؾالٜذ ثٜزيخ٫ٙ٪ ٕ٪ ثٜزـثس : ٤جؾ٩ ٥١ـ  (ٛ)

 . َٗٝٞ ثٜؾالٜذ ثُٜـخ٪ : ٕج٫ف ثٜؾث٫ذ  (ٜ)

 ، ٦ُٟطٞ ٟٖـؾثر أٜٖاجً ثٜٙـآ٠:ثألها٥ٖج١٪  ٜٛٗ/ُٕٟطٞ ٟٙج٫٫ق ثٜٝٓذ:ثخ٠ ٕجـق )ـغٞ(  (ٓٔ)
 .ٖٚٔ/٘، ٦ٜكج٠ ثُٜـح: ثخ٠ ٦ً١ٟـ )ـغٞ( ٜٙٔ)ـغٞ( 

 . ٕٚٓ/ٙ، ٦ثٜهغجظ: ثٜط٤٦ـ٩ )ـغٞ(  ٜٛٗ/١٫ًٕـ : ُٟطٞ ٟٙج٫٫ق ثٜٝٓذ )ـغٞ(  (ٔٔ)

، ٦خهاجتـ ؿ٩٦   ٘ٔ/١٫ًٔـ :  ثٜؾـ ثٜٟه٠٦ ٕ٪ َٝٞ ثٜٛزجح ث٠٦١ٟٜٛ: ثٜك٠٫ٟ ثٜغٝخا٪   (ٕٔ)
 .  ٙٓٛ/ٔثٜز٫٫ٟف ٕ٪ ٜيجتٔ ثٜٛزجح ثُٜف٫ف: ث٫ٖٜـ٦ف آخجؾ٩ 

 . ٔٙٔثٜٖـ٦ٗ ث٫٦ٜٓٝذ : أخ٦ ٤الل ثُٜكٛـ٩  (ٖٔ)

 ٜٖٔ/ ُٟٔطٞ ٟٖـؾثر أٜٖجً ثٜٙـآ٠ )ـغٞ(  (ٗٔ)

 . ٙٓٛ/١٫ًٔـ : خهجتـ ؿ٩٦ ثٜز٫٫ٟف  (٘ٔ)

 . ٕٓ/ٛ. ٦هغ٫ع ٟكٝٞ: ٟكٝٞ خ٠ ثٜغطجص  ٔٛٗ/ٙمُح ثإل٫ٟج٠: ثٜخ٥٫ٙ٪  (ٙٔ)

 . ٛ/ ٫ٕٖو ثٜٙؾ٫ـ : َخؾ ثٜـإ٦ٔ ث١ٟٜج٩٦  (ٚٔ)

 . ٚٗٔ/  ٔجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠ :َٟـ خ٠ َٝ٪ خ٠ َجؾل ثٜؾٟمٙ٪ ١٫ًـ : ثٜٝخ (ٛٔ)

 )ـغٞ( . ٖٕٓ/١٫ًٕٔـ : ٜكج٠ ثُٜـح  (ٜٔ)

 )ـغٞ( . ٖٕٓ/ٕٔ، ٦ثٜخ٫ر ٕ٪ ٜكج٠ ثُٜـح  ٜٗؾ٦٫ث٣١  (ٕٓ)

 )ـغٞ( . ٖٕٓ/ٕٔ)ـغٞ( ، ٦ٜكج٠ ثُٜـح  ٜٛٗ/ ١٫ًٕـ : ٟٙج٫٫ق ثٜٝٓذ  (ٕٔ)

 . ُٜٟٙٔطٞ ٟٖـؾثر أٜٖجً ثٜٙـآ٠  (ٕٕ)

 )ـغٞ( . ٜٛٗ/ ٕٙج٫٫ق ثٜٝٓذ ٟ (ٖٕ)
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)ـغٞ( ، ٦ثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث :  ٖٕٓ/١٫ًٕٔـ : ٜكج٠ ثُٜـح  (ٕٗ)

 . ٗٗ/ ٖثٜٛـخجك٪ 

 )ـغٞ( . ٖٕٓ/ ٕٔ)ـغٞ( ، ٦ٜكج٠ ثُٜـح  ٕٕٗ/١٫ًٖـ : ث٠٫ُٜ  (ٕ٘)

 . ٙٓٔ/ٔثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠ : ثٜٙـيخ٪  (ٕٙ)

 . ٕٙ/٦ٔأكٟج  ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ،ٗٗ/ٖثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث   ٕ٪ ٟٛٝجر: ثأل١خج  خٟج ١٫ًـ (ٕٚ)

 . ٗٗ/ٖ، ٦ثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث   ٔٔ/ٔأ٫كـ ثٜزٖجك٫ـ: ثٜطفثتـ٩  (ٕٛ)

 . ٔ/ ٔثٜزٖك٫ـ ث٦ٜك٫ي : ك٫ؾ ي١يج٩٦  (ٜٕ)

 )ـغٞ( .ٕٚٓ/ٙ، ١٫٦ًـ : ثٜهغجظ  ٕٙ/ٔثٜخغـ ثٜٟؾ٫ؾ: ثإلؾـ٫ك٪  (ٖٓ)

 . ٘ٓٔ/٦ٔثٜز٫٦١ـ: ثخ٠ َجم٦ـ  ١٫ًـ : ثٜزغـ٫ـ (ٖٔ)

ثٜؾٓخـث٠ : ١طٞ خ٠٫ ثٜشـ٫ج ٦ثٜط٦فث  ٫٦ٙجل ٣ٜ ثٜزجخٍ ٦ثٜز٫٦خٍ ، ٦٤٦ ٠ٟ ١ٟجفل ثٜٟٙـ كاٟٖ٪   (ٕٖ)
ؾخـث١ًج ؛ أل٣١ ٫ؾخـ ثٜشـ٫ج أ٩ ٫زخ٥ُج ... ٫٘٦ل : ثٜٓؾخـث٠ ١طٞ ٫ؾخـ ثٜشـ٫ج ٜفٟز٣ ثألٜأ ٦ثٜاالٞ ؛   

 . ٖٛٙ/  ٗـح )ؾخـ( أل٥١ٞ ط٢٦ُٝ ثٜم٪  خ٣١٫ُ . ١٫ًـ : ٜكج٠ ثُٜ

ث٦٫ُٜٗٗ : ٦ٛٛح أغٟـ ٟى٪  خغ٫جل ثٜشـ٫ج ٕ٪ ١جغ٫ذ ثٜمٟجل ٫٦يٍٝ ٘خل ثٜط٦فث  كٟ٘٪ خؿٜٚ  (ٖٖ)
؛ أل٣١ ٦ُ٫ٗ ثٜؾٓخـث٠ ٠َ ٜٙج  ثٜشـ٫ج ، ٜفٟز٣ ثألٜٔ ٦ثٜالٞ ؛ أل٣١ ١َؾ٤ٞ ثٜم٪  خ٣١٫ُ ٦ٛؤ٣١ّ طُل 

 . ٜٕٚ/  ٓٔ ٠ٟ أٟذ ، ٦ّٛل ٦ثغؾ ٥١ٟج ٦٫َٓٗ . ١٫ًـ : ٜكج٠ ثُٜـح )٦َٗ(

(ٖٗ)  ُٗ ُٔ ُٔٗ ٦ثٜٖه ٗٔ ٣١ٜٛ٦ ْٝح ٫َٝا٣ غزا٨ هاجـ    : ثٜٖه هٖذ زٍٙ ٨َٝ ٛل ٠ٟ َأهجخ٣ ثٜٖهُ
ٙٔٙ٪ ٨َٝ ٫ْـ ث٫ٜٙاجق  َُ ٙٔٓ٪ ٨َٝ ث٫ٜٙجق ٦ٔه َُ  ؛ خ١ٟفٜذ ف٫ؾ ٦َٟـ٦ ًَٟٝج ٛج١ٜطٞ ٦ث١ٜكح ِئ٣٫ٜ َه

ُٔٗ ٨َٝ ٟج ٫يَّـؾ ٕ٪ ٤ؿث ث١ٜغ٦ ٟٟج ش ج٣٫١ غـٔ ٠ٟ غاـ٦ٔ  أَل٥١ٞ ٠٦ٜ٦ٙ٫ ٣٫ٕ ٘خل ثإِلىجٕذ ٔه
ـَْر ٦ُه٦ثَٗ  ًَُٙج ث١ْٙجَىْر ٕج٥١ج َٙر ثٜـ٫ٛذ َه ُٔ ثٜغٝٗ ٕ٪ ثالكٞ ٦ثُٜٖل ٦ثٜهٖذ ٕ٪ ٜٓذ ٦٘ٞ ٦َه

ـََط٣  َِ ٠َُ ٫ف٫َؾ خ٠ ثٜهُٗ َٕؤ ـٓؾ ي َٟ َُ ـٓؾ ٦ٛج٠ ثٜ َٟ َُ ُٗ ثكٞ ـطل ٘جل ز٫ٟٞ خ٠ ثٜ ُٔ  :٦ٟىٍ ٦ثٜٖه
ْٗ ُٔ ْٗ ِئْؿ           َأخ٪ ثٜؿ٩ َأْؽ١ََح ـِطَل ثخ٠ِ ثٜٖه ١ُُُ ْٝخج  ثٜ ُٔ  ٛج١ر ثٜؽ٫ُل ٛ
 . ٜٛٔ/ ٓٔ. ١٫ًـ : ٜكج٠ ثُٜـح )هُٗ( ٫٦ـ٧٦ الخ٠ َأغٟـ ٨١ُٟ٦ َأؽ١ح ـط٣ٝ َأ٥١٤َ٦ج 

 
 . ٓ٘/ٔ: ثٜفٟؽمـ٩ ثٜٛمجٔ ٠َ غٙجتٗ ثٜز١ف٫ل ٠٦٫َ٦ ثأل٘ج٫٦ل ٕ٪ ٦ط٢٦ ثٜزؤ٫٦ل (ٖ٘)

 ٜٙٔ/ ٔثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ  (ٖٙ)

 . ٜٜ/٫١ٔكجخ٦ـ٩ ١٫ًـ : ثٜٛمٔ ٦ثٜخ٫ج٠:أخ٦ ئكغجٗ ثٜ (ٖٚ)

 . ٗ٘ؾ٦ـ ثٜٟٛٝذ ٕ٪ ثٜٝٓذ : ثكز٠ٖ٫ أ٦ٜٟج٠  (ٖٛ)

 ، أيـ٦غذ ؾٛز٦ـث٢ .  ٕٙٛثٜخغس ثٜؾالٜ٪ ٕ٪ ثٜزخ٫ج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : ثخز٥جل ثٜف٫ؾ٩  (ٜٖ)
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 . َٖٚٝٞ ثٜؾالٜذ )ٟؽزجـ(  (ٓٗ)

 . ٚٓٔؾالٜذ ثألٜٖجً  (ٔٗ)

 . ٜٓ، ٦ؾ٦ـ ثٜٟٛٝذ ٕ٪ ثٜٝٓذ  ٘ٛثٜٟهؾـ ١ٖك٣  (ٕٗ)

 . ٕٙٔا  َٕ٘ٔٝٞ ثٜؾالٜذ ثٜزيخ٫ٙ٪ ٕ٪ ثٜزـثس ثُٜـخ٪ :   (ٖٗ)

 . ٥١ٟٔٛ٘ض ثٜخغس ث٩٦ٜٓٝ خ٠٫ ثٜزـثس ٦َٝٞ ثٜٝٓذ ثٜغؾ٫س : َٝ٪ ف٠٫٦  (ٗٗ)

 . ٖٗثٜٝٓذ : ١ٕؾـ٫ق  (٘ٗ)

 . ٕٜؾالتل ثإلَطجف: َخؾ ثٜٙج٤ـ ثٜطـطج١٪  (ٙٗ)

ث٦ٜك٫ي: ٟغٟؾ ك٫ؾ  .٦ثٜزٖك٫ـ ٕٓٗ/١٫ًٔـ: ث٦ٜط٫ف ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٛزجح ثُٜف٫ف:ث٦ٜثغؾ٩  (ٚٗ)
 . ٕٕٙ/ ٙ، ٠ٟ٦ ٦غ٪ ثٜٙـآ٠ : ٟغٟؾ غك٠٫ ٕىل ث  ٕٛٚ/ٔي١يج٩٦ 

 . ٚ٘/ٗث٫ٟٜفث٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : ثٜيخجيخجت٪  (ٛٗ)

 . ٕٕٙ/٠ٟٙ ٦غ٪ ثٜٙـآ٠  (ٜٗ)

 ٙٗ/ ٖثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث   (ٓ٘)

 . ٜٗ/ ٔأ٫كـ ثٜزٖجك٫ـ : ثٜطفثتـ٩  (ٔ٘)

 ٖٖٔ/ٔثٜز١ف٫ل: ثٜخ١٫٩٦ًٓـ: ُٟجٜٞ  (ٕ٘)

،  ٜٖٛ/ٔ، ، ٦خهجتـ ؿ٩٦ ثٜز٫٫ٟف  ٖٜ/١٫ًٔـ: ٜخجح ثٜزؤ٫٦ل ٕ٪ ُٟج١٪ ثٜز١ف٫ل : ثٜؽجف٠  (ٖ٘)
 .ٓ٘/٦ٔه٦ٖد ثٜزٖجك٫ـ: ثٜهجخ١٦٪ 

 . ٔٚٗ/ٕطجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠: ثٜيخـ٩  (ٗ٘)

ٜزؤ٫٦ل ٕ٪ ُٟاج١٪  ، ١٫٦ًـ : ٜخجح ث ٓٚٔ/  ٚٔثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠: ثٜؾٟمٙ٪ ثٜغ١خٝ٪  (٘٘)
 . ٚٗ/ٖ، ٦ثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث  ٚٔٔ/ٙثٜز١ف٫ل: ثٜؽجف٠ 

، ٦ثأل١خج   ٜٚٔ/١٫ً٘ـ : ث١ٜٛر ٦ث٠٦٫ُٜ: أخ٦ ثٜغك٠ َٝ٪ خ٠ ٟغٟؾ ثُٜٟـ٦ٔ خجٜٟج٦ـؾ٩  (ٙ٘)
 . ٚٗ/ٖخٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث  

٦ثٜطؾ٫ؾ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙاـآ٠: ثٜما٫ؼ    ، ٘ٗٔ/١٫ًٜـ : ثٜزخ٫ج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : ثٜي٦ك٪  (ٚ٘)
 .ٖٓٓ/ٟٙغٟؾ ثٜم٫ـثف٩ ث١ٜطٖ٪ 

، ٦ثٜزٖكا٫ـ   ٜٚٗ/ٖ، ٦ثٜطؾ٫ؾ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  ٖٙٓ/١٫ً٘ـ : ٟٙز٫١جر ثٜؾــ: ثٜغجتـ٩  (ٛ٘)
 . ٜ/ٗث٫ٟٜكـ 

 . ٕ٘/ ٜثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠: ثٜٙـيخ٪  (ٜ٘)

 . ٙٙٗ/ٕ، ٦ث١ٜٛر ٦ث٠٦٫ُٜ  ٕ٘/١٫ًٜـ : ثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠  (ٓٙ)

 . ٕ٘/ٜثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠  (ٔٙ)
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 .ٜٙٔ/ًٔـ : خغـ ث٦ُٜٝٞ:ثٜكٟـ١٘ؾ٩ ، ١٫٦ ٜٖٔ/ٗطجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠: ثٜيخـ٩  (ٕٙ)

 . ٕ٘ٚ/ ١٫ًٔـ : ثٜطؾ٫ؾ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٖٙ)

 . ٕٖٔ/١٫ًٖـ : ٦ٟث٤ح ثٜـغ٠ٟ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : ثٜك٫ؾ َخؾ ثأل٨َٝ ثٜكخف٦ثـ٩  (ٗٙ)

، ٦زٖكا٫ـ   ٜٙٔ/ٗ، ٦ثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠  ٘ٛ/ٕٕ: طجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ ١٫ًـ (٘ٙ)
( ، ٦ئـمجؾ ثُٜٙل ثٜك٫ٝٞ ئ٨ٜ ٟفث٫ج ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ٘ٛٔ/ٗا    ٖٓٚ/ٔثٜٙـآ٠ ث٫ًُٜٞ : ثخ٠ ٛش٫ـ )

،  ٛ٘ٗ/٘، ٦ثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙاـآ٠  ٖٙ/ٗ، ٦ـ٦ظ ثُٜٟج١٪ : ث٦ٜ٬ك٪  ٘ٚ/ ٛ:ألخ٪ ثٜك٦ُؾ 
 . ٜٕٓ/٫ٔـ ٦ه٦ٖد ثٜزٖجك

، ١٫٦ًـ : ثٜزخ٫ج٠ ٕ٪ زٖكا٫ـ ثٜٙاـآ٠    ٜٔ/ ٘فثؾ ثٜٟك٫ـ: َخؾ ثٜـغ٠ٟ خ٠ َٝ٪ ثٜط٦ف٩  (ٙٙ)
 . ٖٙٚ/ٗ، ٦ث١ٜٛر ٦ث٠٦٫ُٜ  ٕ٘٘/ٙ

 ٕٚٓ/ٖ، ٦أى٦ث  ثٜخ٫ج٠: ثٜم٫ٙ١ي٪  ٓٚ/١٫ًٕٔـ : ثٜزٖك٫ـ ثٜٛخ٫ـ: ثٜٖؽـ ثٜـثف٩  (ٚٙ)

 . ٖٖ٘/ٗـ:َخؾ ثٜـإ٦ٔ ث١ٟٜج٩٦ ، ٫ٕ٦و ثٜٙؾ٫ ٖٖٙ/َٕٝ٪ خ٠ غجزٞ ث١٥ٜؾ٩ :١ٛف ثُٜٟجل (ٛٙ)

/ ٦ثٜٟكزؾـٚ ٔٚٔ/ٜٕ، ٦ثٜغؾ٫س ٕ٪ : ٟك١ؾ أغٟؾ: ثٜم٫خج١٪ ٜٔ/ٕزٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ ث٫ًُٜٞ  (ٜٙ)
 . ٖٛٙ/٨َٖٝ ثٜهغ٫غ٠٫: ث٫١ٜكجخ٦ـ٩ 

 . ٖٓٗ/ٕ، خغـ ث٦ُٜٝٞ  ٚٔٙ/١٫ًٔٚـ : طجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٓٚ)

، ٦ثٜخهجتـ ٕ٪ زٖك٫ـ ٛزجح ث : ـكزٛجـ  ٓٔٔ/ ١٫ًٔ٘ـ : ٠ٟ ٤ؾ٩ ثٜٙـآ٠ : ثٜٟؾـك٪  (ٔٚ)
 . ٙٓٔ/ٗٗط٫٦خجـ٩ 

 . ٕٖ٘/١٫ً٘ـ : ٕزع ثٜٙؾ٫ـ  (ٕٚ)

 . ٓٔٔ/١٫ًٔ٘ـ : ٠ٟ ٤ؾ٩ ثٜٙـآ٠   (ٖٚ)

 ٓٗٔ/ٕٚ٪ ًالل ثٜٙـآ٠ : ك٫ؾ ٘يح  (ٗٚ)

 . ٖٕٖ/ُٟٚجٜٞ ثٜز١ف٫ل  (٘ٚ)

 . ٓٚ/ٗٔـ ، ٦ثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ: ثخ٠ َجم٦ ٖٖٙ/١٫ًٜـ : ثٜزخ٫ج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٙٚ)

، ٦هغ٫ع ٟكٝٞ  ٖٕٖ/ٖٓ، ٦ثٜغؾ٫س ٕ٪ : ٟك١ؾ أغٟؾ   ٖٚٔ/١٫ًٕٙـ : ثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ  (ٚٚ)
ٛ/ٕٓ . 

 .ٖٛٗ/ٔثألٟشل ٕ٪ زٖك٫ـ ٛزجح ث  ث١ٟٜفل: ثٜم٫ـثف٩  (ٛٚ)

، ٘ٗ/ٔ ، أ٦١ثـ ثٜز١ف٫ل ٦أكـثـ ثٜزؤ٫٦ل:ثٜخ٫ىج١٪ ٕٗٙ/١٫ًٔـ : ٟطٍٟ ثٜخ٫ج٠ : ثٜيخـك٪  (ٜٚ)
 . ٕٕٕ/ٖ، ٦ثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠  ٙٗٗ/ٔخ٪ غ٫ج٠ ٦ثٜخغـ ثٜٟغ٫ي :أل

 . ٕٔ/ٕ، ٦ٟٙز٫١جر ثٜؾــ  ٘ٗ/ ١٫ًٔـ : أ٦١ثـ ثٜز١ف٫ل ٦أكـثـ ثٜزؤ٫٦ل  (ٓٛ)

 ٙٗٗ/١٫ًٔـ : ثٜخغـ ثٜٟغ٫ي  (ٔٛ)



 هـ                              1435م  2013                         106العدد    /داب اآلجملة 

 

 39 

                                                                                                                                               
 . ٓٔٔ/ٗ، ١٫٦ًـ :٦ط٦ث٤ـ ثٜغكج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ :ثٜشُجٜخ٪  ٕٛٛ/ٚفثؾ ثٜٟك٫ـ  (ٕٛ)

 . ٖٖ ٓٔٔ/ٗ، ٦ط٦ث٤ـ ثٜغكج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  ٜٖ/١٫ًٕ٘ـ : ـ٦ظ ثُٜٟج١٪  (ٖٛ)

 . ٙٛٗ/٘ٔ، ٦ثألٟشل ٕ٪ زٖك٫ـ ٛزجح ث  ث١ٟٜفل  ٖٚ٘/١٫ًٕٔـ : ٠ٟ ٤ؾ٧ ثٜٙـآ٠  (ٗٛ)

،٦ثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ٕٓٔ/ٕٓ، طجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  ٖ٘ٓ/١٫ًٗـ : ٟطٍٟ ثٜخ٫ج٠  (٘ٛ)
 . ٜ/ٕ ، ٦ه٦ٖد ثٜزٖجك٫ـ ٕٕٔ/ٛ، ٟٙز٫١جر ثٜؾــ ٖٗ/ٗٔثٜٙـآ٠ 

 . ٜٕٔ/ٚثٜزٖك٫ـ ث٫ٟٜكـ (ٙٛ)

 ١٫ًٖٖٚٓـ : زٖك٫ـ ثٜمُـث٩٦ (ٚٛ)

، ٦خهجتـ ؿ٩٦ ثٜز٫٫ٟف  ٖٔٙ/ٖ، ١٫٦ًـ: ثٜكـثص ث٫١ٟٜـ: ثٜمـخ١٫٪  ٜٚٔ/ٖخغـ ث٦ُٜٝٞ  (ٛٛ)
ٔ/ٛٓٚ .  

 . ٕ٘ٔ/ٜ، ١٫٦ًـ : ٟٙز٫١جر ثٜؾــ  ٖٓٙٙ/ ، ٔثٜزٖك٫ـ ث٦ٜك٫ي : ك٫ؾ ي١يج٩٦  (ٜٛ)

 ، ٕٖٔ/ٗثٜٛمجٔ  (ٜٓ)

 . ٖ٘ٔ/ٖ، ٦خغـ ث٦ُٜٝٞ  ٓ٘/١٫ًٖـ : ثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث   (ٜٔ)

 . ٕٖٖ/٘ٔطجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٕٜ)

 .  ٜ٘/ٕه٦ٖد ثٜزٖجك٫ـ  (ٖٜ)

 . ٖ٘ٔ/ ٗثٜزٖك٫ـ ث٫ٟٜكـ  (ٜٗ)

 . ٓ٘/ٚ، ٦ٕزع ثٜٙؾ٫ـ : ثٜم٦ٛج١٪  ٕٙٛ/ٗ،٦ئـمجؾ ثُٜٙل ثٜك٫ٝٞ   ٖ٘ٗ/ٕثٜٛمجٔ ١٫ًـ: (ٜ٘)

 . ٚ/ٖ، ثٜك٠١ ثٜٛخـ٧: ثٜخ٥٫ٙ٪  ٙٛ/٘هغ٫ع ثٜخؽجـ٩  (ٜٙ)

 . ٜٕ٘/ٜٔ، ١٫٦ًـ : ٠ٟ ٦غ٪ ثٜٙـآ٠  ٕٙٗ/ٙثٜٛجمٔ : ٟغٟؾ ط٦ثؾ ٫١ٟٓذ  (ٜٚ)

 . ٔٔٔ/  ١٫ًٔ٘ـ : ثألٟشل ٕ٪ زٖك٫ـ ٛزجح ث  ث١ٟٜفل  (ٜٛ)

 .ٛ٘ٗ/ٔزٖك٫ـ ثٜزكزـ٩: ثٜزكزـ٩   (ٜٜ)

 ( .ٙٗا  ٘ٗـد  )آل َٟـث٠ : ، ٦ث٫٬ذ ٕ٪ ك٦ٕٗٔ/ٖزٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ ث٫ًُٜٞ   (ٓٓٔ)

 . ٜٙٔ/  ١٫ًٙـ : ثٜخغـ ثٜٟغ٫ي  (ٔٓٔ)

 . ٖٖٙ/ٗٔث٫ٟٜفث٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ ، ١٫٦ًـ:ٔ٘٘/  ٛٔ طجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ (ٕٓٔ)

 . ٜٕ٘/ٜثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ  (ٖٓٔ)

 . ٖ٘ٓ/٠ٟٔ٘ ٦غ٪ ثٜٙـآ٠  (ٗٓٔ)

 . ٕٕٔ/١٫ًٕـ : ٕزع ثٜٙؾ٫ـ   (٘ٓٔ)

 . ٛٙٔ/ٜ، ٦ثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠  ٓٔ/ٕجٔ ١٫ًـ : ثٜٛم (ٙٓٔ)
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، ٦ٟؾثـٚ ثٜز١ف٫ال ٦غٙاجتٗ ثٜزؤ٫٦ال :     ٜ٘ٗ/١٫ًٕٔـ : طجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٚٓٔ)

 . ٕٛ/ٖ، ٦أ٦١ثـ ثٜز١ف٫ل ٦أكـثـ ثٜزؤ٫٦ل  ٕٕ٘/ٖٔ، ٦ثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠ ٔٚٔ/ٖث١ٜكٖ٪ 

 . ٘ٗٔ/ٛـ٦ظ ثُٜٟج١٪   (ٛٓٔ)

٫ٟذ ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ٦ثألؾ٫ج٠ ثٜكٟج٫٦ذ ثألؽـ٧ / ؾـثكذ ٟٙجـ١اذ : أـمأ   ث٠٦ٜٛ ٦ثٜـإ٫ذ ثُٜٝ (ٜٓٔ)
 . ، )ـكجٜذ ٟجطكز٫ـ( ٜٗ/ٔأغٟؾ ٟغٟؾ َٟجمذ 

 . ٖٓٔ/ٙ، ٦فثؾ ثٜٟك٫ـ  ٖٕٖ/ٙزٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ ث٫ًُٜٞ   (ٓٔٔ)

  )أشـ( . ٘ٔ/ ٓٔ)أشـ( ، ٦زجص ثُٜـ٦ق:   ٘/١٫ًٗـ : ٜكج٠ ثُٜـح  (ٔٔٔ)

 . ٔ٘ٔ/ ١٫ًٙـ : ثٜٛجمٔ  (ٕٔٔ)

 . ٖٖ٘/ٕمـظ ثٜمجيخ٫ذ : أخ٪ مجٟذ  (ٖٔٔ)

 . ٔٚ/ٕٔ، ثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ  ٜٕٕ/ٚثٜزٖك٫ـ ث٫ٟٜكـ  (ٗٔٔ)

 )ْٖـ( . ٕ٘/ٜ٘كج٠ ثُٜـح  (٘ٔٔ)

 . ٕٙٛ/ٔثٜزُـ٫ٖجر : ثٜطـطج١٪  (ٙٔٔ)

 .ٛ٘ٓٔ/ ٔث٫ٜٝٛجر : ث٩٦ٖٜٛ  (ٚٔٔ)

جر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ ،٦ثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝ ٜٗٔ/١٫ًٕـ : ثإلزٙج٠ ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠: ثٜك٦٫ي٪  (ٛٔٔ)
 . ٜٗ/ٖأى٦ث 

 . ٗٗٛ/ ٔأ٫كـ ثٜزٖجك٫ـ  (ٜٔٔ)

 . ٗٓٔ/ٚـ٦ظ ثُٜٟج١٪  (ٕٓٔ)

 ٚٗ/ٖ، ٦ثأل١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث   ٕٗ٘/١٫ًٙـ : ثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠  (ٕٔٔ)
. 

، ٦ٟاؾثـٚ   ٖٜٚ/ٕ، ٦ث٦ٜط٫ف ٦ٜٝثغاؾ٩   ٘ٗ/١٫ًٕ٘ـ : طجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٕٕٔ)
، ٦فثؾ ثٜٟك٫ـ ٜٝط٦ف٩ ، ٦ثٜزٖك٫ـ ثٜٛخ٫ـ  ٕٔٗ/ٗ، ٦ثٜٛمجٔ ٜٝفٟؽمـ٩  ٜٛ/١ٜٝٗكٖ٪ثٜزٖك٫ـ 
 ٓٚٔ/ٜ، ٦ثٜخغـ ثٜٟغ٫ي الخ٠ غ٫ج٠ ٖٛ/ٙٔ، ٦ثٜطجٍٟ الغٛجٞ ثٜٙـآ٠ ٜٝٙـيخ٪ ٖٓٙ/ٜٜٝـثف٩ 

 . ٕٔٓ/ ٕ٘، ٦ثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ الخ٠ َجم٦ـ  ٖٙٛٔ/٘، ٦ٕ٪ ًالل ثٜٙـآ٠ ٜك٫ؾ ٘يح 

ر ثٜم٫ؼ ثٜم٫ٙ١ي٪ ٕ٪ زٖك٫ـ٢ أى٦ث  ثٜخ٫ج٠: َخؾ ثٜٟجطؾ خ٠ ٟغٟؾ ١٫ًـ : ؾـثكذ زـط٫غج (ٖٕٔ)
 .  ٘ٚاٗٚ/ٔ

 . ٖٕ٘/١٫ًٗـ : ثٜٛمجٔ  (ٕٗٔ)

 . ٖٕ٘/١٫ًٙـ : ثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠  (ٕ٘ٔ)

 . ٖ٘ٙ/ٙثٜٛجمٔ  (ٕٙٔ)
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 ٖٓٚ/ٚ، ٦ثٜخغـ ثٜٟغ٫ي  ٙٚ/ٗ، ٦ثٜٛمجٔ  ٖٛ/١٫ً٘ـ : أ٦١ثـ ثٜز١ف٫ل ٦أكـثـ ثٜزؤ٫٦ل  (ٕٚٔ)
. 

، ٦ٕزع ثٜٙؾ٫ـ  ٜٗٔ/ٕ، ٦ثإلزٙج٠ ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠  ٔ٘ٔ/١ًٔٗـ : ثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠ ٫ (ٕٛٔ)
ٗ/ٕٛٓ . 

 . ٖ٘ٚٗزٖك٫ـ ثٜمُـث٩٦  (ٜٕٔ)

 . ٖٗٓ/ٙٔث٫ٟٜفث٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠  (ٖٓٔ)

 . ٕٔٚثٜٟكزه٨ٖ ٠ٟ َٝٞ ثأله٦ل : ثٜٓفثٜ٪  (ٖٔٔ)

 . ٜٛٔ/ٔؾ٦٫ث٣١  (ٕٖٔ)

، ،  ٔٔ٘/ٔ، ٦ث١ٜٛر ٦ث٠٦٫ُٜ  ٓٛٔ/ٖٟٙز٫١جر ثٜؾــ ، ٦ ٕٓ٘/١٫ًٖـ : ثٜخغـ ثٜٟغ٫ي  (ٖٖٔ)
 .ٕٕٖ/٦ٕثٜطؾ٫ؾ 

 . ٗٚ٘/ٛطجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٠ٟ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠   (ٖٗٔ)

 . ٕٔ٘/ٗثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ  (ٖ٘ٔ)

 . ٙ٘ٔ/ٕه٦ٖد ثٜزٖجك٫ـ  (ٖٙٔ)

 . ٖٚٙ/ٖٔ، ٦ث٫ٟٜفث٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠   ٕٖٗ/١٫ًٖـ : ث١ٜٛر ٦ث٠٦٫ُٜ  (ٖٚٔ)

 . ٕٚٗ/ ٕ،٦ٕزع ثٜٙؾ٫ـ  ٜ٘٘ٗ/ٔجك٫ـ: ٟغٟؾ أخ٦ ف٤ـد ١٫ًـ : ف٤ـد ثٜزٖ (ٖٛٔ)
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 املصادر واملراجع

ثإلزٙج٠ ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٙـآ٠: طالل ثٜؾ٠٫ َخؾ ثٜاـغ٠ٟ خا٠ أخا٪ خٛاـ ثٜكا٦٫ي٪      ا 
زغ٫ٙٗ: ٟغٟؾ أخ٦ ثٜٖىل ثخـث٫٤ٞ ، ث٫٥ٜؤد ثٜٟهـ٫ذ ثُٜجٟاذ ٜٝٛزاجح    ٤ا(، ٜٔٔ)ر

 ٞ .ٜ٘ٚٔثٜٙج٤ـد 
ٟغٟؾ  :ئ٨ٜ ٟفث٫ج ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، ثُٜٟـ٦ٔ خزٖك٫ـ أخ٪ ثٜك٦ُؾ ئـمجؾ ثُٜٙل ثٜك٫ٝٞـــ 
٤ا( ، ؾثـ ئغ٫ج  ثٜزـثس ثُٜـخ٪ ، خ٫ـ٦ر ، ؾ ٜٟٔ٘غٟؾ ثُٜٟجؾ٩ أخ٦ ثٜك٦ُؾ )ر خ٠

   .ر .
ٟغٟؾ ثأل٠٫ٟ خ٠ ٟغٟؾ ثٜٟؽزجـ خ٠ َخؾ  :أى٦ث  ثٜخ٫ج٠ ٕ٪ ئ٫ىجظ ثٜٙـآ٠ خجٜٙـآ٠ا 

ٜٖٛـ ٜٝيخجَذ ٦ ث١ٜمـ ٦ ثٜز٦ف٫اٍ  ؾثـ ث ، ٤ا(ٖٜٖٔ زاثٜٙجؾـ ثٜط١ٛ٪ ثٜم٫ٙ١ي٪ )
 ٞ ٜٜ٘ٔ -٤ا ٘ٔٗٔ  ٜخ١ج٠ –خ٫ـ٦ر 

١جهـ ٟٛجـٞ ثٜما٫ـثف٩ ، ٟإككاذ ثٜخُشاذ    : ثألٟشل ٕ٪ زٖك٫ـ ٛزجح ث  ث١ٟٜفلـــ 
 ٤ا .ٖٜٔٗٔٝيخجَذ ٦ث١ٜمـ ٦ثٜز٦ف٫ٍ ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ ، خ٫ـ٦ر 

خُذ ث٬ؾثح ٟغٟؾ طُٖـ ثٜٛـخجك٪ ، ٟي : ١خج  خٟج ٕ٪ ٟٛٝجر ثٜٙـآ٠ ٠ٟ أى٦ث ثألـــ 
 ٞ .ٜٚٛٔ، ث١ٜطٔ ثألمـٔ 

٤ا( زغ٫ٙٗ:َخؾ ثٜٙجؾـ َـٕجر ٜٔٚثٜخ٫ىج٩٦ )ر : أ٦١ثـ ثٜز١ف٫ل ٦أكـثـ ثٜزؤ٫٦لــ 
 ٞ .ٜٜٙٔثُٜمج غك١٦ذ ، ؾثـ ثٜٖٛـ خ٫ـ٦ر 

طجخـ خ٠ ٦ٟك٨ خ٠ َخؾ ثٜٙجؾـ خ٠ طاجخـ أخا٦    :أ٫كـ ثٜزٖجك٫ـ ٜٛالٞ ثُٜٝ٪ ثٜٛخ٫ـا 
 ثٜٟؾ١٫ذ ث٦١ٟٜـد، ثٜٟٟٝٛذ ثُٜـخ٫اذ ثٜكا٦ُؾ٫ذ   ٟٛزخذ ث٦ُٜٝٞ ٦ثٜغٛٞ، ، خٛـ ثٜطفثتـ٩

 ٖٕٞٓٓا ا٤إٗٗٔ ثٜؽجٟكذ ثٜيخُذ 
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ئخز٥جل ٛجهؾ ٫جكـ ثٜف٫اؾ٩، طجُٟاذ   : ثٜخغس ثٜؾالٜ٪ ٕ٪ ثٜزخ٫ج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ــ 
 ٞ.ٕٗٓٓخٓؾثؾ، ٫ٝٛذ ثٜزـخ٫ذ ٜٝخ١جر ، أيـ٦غذ ؾٛز٦ـث٢ 

 ١ؾ٩ ث٫ٖٜٙا٣ ثٜغ١ٖا٪  أخ٦ ث٫ٜٝس ١هـ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ ئخـث٫٤ٞ ثٜكٟـ٘ :خغـ ث٦ُٜٝٞ  ا 
 ٜخ١ج٠ )ؾ.ر(ا  خ٫ـ٦ر -ؾثـ ثٜٖٛـ  ، زغ٫ٙٗ: ؾ.ٟغ٦ٟؾ ٟيـط٪

ؾثـ  ،٤اا(  ٘ٗٚ)رثٜخغـ ثٜٟغ٫ي : ٟغٟؾ خ٠ ٦٫كٔ ثٜم٫٥ـ خؤخ٪ غ٫ج٠ ثأل١ؾٜك٪ ا
ثٜيخُذ ،ثٜم٫ؼ َٝ٪ ٟغٟؾ ٦ُٟو ٦ث١ٜمـ زغ٫ٙٗ : ثٜم٫ؼ َجؾل أغٟؾ َخؾ ث٦ٟٜط٦ؾ  

 ٞ ٕٔٓٓا ا ٤ ٕٕٗٔر  خ٫ـ٦ ا ٜخ١ج٠، ؾثـ ثٜٛزح ث٫ُٟٜٝذ  ، ثأل٨ٜ٦
أغٟؾ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ ث٥ٟٜؾ٩ خ٠ َط٫خذ ثٜغك١٪ ثإلؾـ٫ك٪ ثٜماجؿٜ٪   :ثٜخغـ ثٜٟؾ٫ؾ  ا

ٞ ا   ٕٕٓٓ  ؾثـ ثٜٛزح ث٫ُٟٜٝاذ ا خ٫اـ٦ر    ،ثٜيخُذ ثٜشج٫١ذ  ، ثٜٖجك٪ أخ٦ ثُٜخجق
 ٤ا ٖٕٗٔ

ٟطؾ ثٜؾ٠٫ ٟغٟاؾ خا٠ ٫ُٙا٦ح     : خهجتـ ؿ٩٦ ثٜز٫٫ٟف ٕ٪ ٜيجتٔ ثٜٛزجح ثُٜف٫فـــ 
 ٞ .٤ٜٜٔٙا( ، زغ٫ٙٗ : ٟغٟؾ َٝ٪ ث١ٜطجـ ، ثٜٙج٤ـد ٩ٛٔٚ )رث٫ٖٜـ٦ف آخجؾ

٫ُك٦ح ثٜؾ٠٫ ـكزٛجـ ط٫٦خجـ٩ ، ٘اٞ ، ثٜٟيخُاذ    : ثٜخهجتـ ٕ٪ زٖك٫ـ ٛزجح ث ــ 
 ٤ا .ٖٔٗٔثإلكال٫ٟذ 

٠ ٟـزىا٨  اٟغٓح ثٜؾ٠٫ أخ٪ ث٫ٖٜو ٟغٟؾ خا  :زجص ثُٜـ٦ق ٠ٟ ط٦ث٤ـ ثٜٙج٦ٟق ـ
٤اا .  ٖٙٓٔؽ٫ـ٫اذ خجٜٙاج٤ـد   ا ثٜٟيخُذ ثٜ  ٓٔثٜطف /٤ا( ، ٕ٘ٓٔثٜفخ٫ؾ٩ )ر

زغ٫ٙٗ: َخؾ ثٜكزجـ أغٟؾ ٕـثص ، ٦َٝ٪ ٤الل ، ٦َخؾ ثٜٛـ٫ٞ  ٕٙا   ٦ٔثألطفث  ٠ٟ 
ثٜٓـخج٩٦ ، ٦َخؾ ث٫ُٜٝٞ ثٜيغج٩٦ ، ٦ٟهي٨ٖ غطجف٩ ، ٦آؽـ٠٫ ، ٟيخُذ غ٦ٟٛاذ  

 ٞ .ٜٛٚٔا  ٜ٘ٙٔث٫٦ٜٛر ، 
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( ، ٤اا ٓٙٗأخ٦ طُٖـ ٟغٟؾ خ٠ ثٜغك٠ ثٜي٦كا٪ )ر  : ثٜزخ٫ج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ـــ 
زغ٫ٙٗ ٦زهغ٫ع : أغٟؾ م٦٘٪ أ٠٫ٟ ٦أغٟؾ غخ٫ح ٘ه٫ـ ، ثٜٟيخُذ ث٫ُٟٜٝذ ٦ٟيخُذ 

 ٞ .ٜ٘ٙٔٞ ا ٜٚ٘ٔث١ُٜٟج٠ ، ث١ٜطٔ ثألمـٔ 
ٟغٟؾ ثٜيج٤ـ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ ٟغٟؾ  :ثٜزغـ٫ـ ٦ثٜز٫٦١ـ ثُٜٟـ٦ٔ خزٖك٫ـ ثخ٠ َجم٦ـ ا

ٟإككذ ثٜزاجـ٫ؼ ثُٜـخا٪، ثٜيخُاذ      ، ٤ا(ٖٜٖٔزاثٜيج٤ـ خ٠ َجم٦ـ ثٜز١٦ك٪ )
 .ٞ ٕٓٓٓا ٤إٜٓٗٔخ١ج٠  –خ٫ـ٦ر  ،٨ٜ٦ ثأل

ا ثٜزغ٫ٝل ث٩٦ٜٓٝ ٕ٪ ى٦  َٝٞ ثٜؾالٜذ، ؾـثكذ ٕ٪ ثٜؾالٜاذ ثٜها٦ز٫ذ ٦ثٜهاـ٫ٕذ    
٦ث١ٜغ٫٦ذ ٦ثُٜٟط٫ٟذ : ٟغ٦ٟؾ َٛجمذ ، ؾثـ ث١ٜمـ ٜٝطجُٟاجر ، ثٜيخُاذ ثأل٦ٜا٨ ،    

 ٞ .  ٤ٕٓٓ٘ا ا ٕٟٙٗٔهـ 
ثُٜٟـ٦ٔ خجٜماـ٫ٔ  ألخ٪ ثٜغك٠ َٝ٪ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ َٝ٪ ثٜطـطج١٪  : ثٜزُـ٫ٖجرا  

 ٞ .٤ٜٔٛٙا( ، ؾثـ ثٜمإ٠٦ ثٜشٙج٫ٕذ ثُٜجٟذ ، خٓؾثؾ ٙٔٛثٜطـطج١٪ )ر
 ٦ٟ٘ااٍ ثٜزٖجكاا٫ـ ،ٟهااؾـ ثٜٛزااجح  ، ثٜزكاازـ٩ :زٖكاا٫ـ ثٜزكاازـ٩ااا 

http://www.altafsir.com 
ؾثـ  ،ؾثـ ث١ٜماـ   ثٜمـخ١٫٪، مٟق ثٜؾ٠٫ : ٟغٟؾ خ٠ أغٟؾ٫ـ زٖك٫ـ ثٜكـثص ث١ٟٜ ا

 ر(.)ؾ. خ٫ـ٦رثٜٛزح ث٫ُٟٜٝذ ا 
٤ا( ، ث١ٜجماـ : ٟياجخٍ   ٛٔٗٔا زٖك٫ـ ثٜمُـث٩٦ : ٟغٟؾ ٟز٦ٜ٪ ثٜمُـث٩٦ )ر

 ٞ .ٜٜٚٔأؽخجـ ث٦٫ٜٞ 
٤اا( ، ؾثـ  ٗٚٚخ٠ َٟـ خ٠ ٛش٫ـ ثٜؾٟماٙ٪ )ر  ئكٟج٫َل: زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ ث٫ًُٜٞـــ 

 ٤ا . ٔٓٗٔثٜٖٛـ خ٫ـ٦ر 
، ٤ا ( ، ؾثـ ئغ٫ج  ثٜزـثس ثُٜـخا٪  ٙٓٙثٜٖؽـ ثٜـثف٩ )ر ثإلٟجٞ: ثٜزٖك٫ـ ثٜٛخ٫ـــ 

 ٞ .ٕٔٓٓثٜيخُذ ثٜـثخُذ ، خ٫ـ٦ر ا ٜخ١ج٠ 
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َؾؾ ٠ٟ أكجزؿد ثٜزٖك٫ـ زغر ئمـثٔ ثٜؾٛز٦ـ َخؾ ث  خ٠  ٫ٜٔ: زؤ ثٜزٖك٫ـ ث٫ٟٜكـ ا
ٟهؾـ ثٜٛزجح : ٦ٍٟ٘ ٟطٍٟ ثٜٟٝٚ ٥ٕؾ ٜيخجَاذ ثٜٟهاغٔ    ثٜزـٛ٪ .َخؾ ثٜٟغك٠ 

      www.qurancomplex.com ثٜمـ٫ٔ

،مطبعة السعا:ة ، الطبعة الثانيدة سي: طنطاوي : محم:للقرآن الكريم  الحفسير الوسيطا 

    م .١٧٦٥هـ ـ ١٤١٥

، ٤اا( ٫ٖٔٓـ ثٜيخـ٩ )رأخ٦ طُٖـ ٟغٟؾ خ٠ طـ: ثٜٙـآ٠ ٠ٟ زٖك٫ـطجٍٟ ثٜخ٫ج٠ ـــ 
 ٞ .٤ٜٔٛ٘ا ا ٘ٓٗٔؾثـ ثٜٖٛـ ، خ٫ـ٦ر  

أخ٦ َخؾث  ٟغٟؾ خ٠ أغٟاؾ خا٠ أخا٪ خٛاـ ثٜٙـيخا٪       : ثٜطجٍٟ ألغٛجٞ ثٜٙـآ٠ـــ 
أغٟؾ َخؾ ث٫ُٜٝٞ ثٜخـؾ١٦٪ ، ؾثـ ثٜمُح ، ثٜٙج٤ـد ، ثٜيخُاذ   ٤ا(، زغ٫ٙٗ :ٔٚٙ)ر

 ٞ .ٕٖٚٔثٜشج٫١ذ 
٤اا( ، ؾثـ  ٓٔٗٔثٜم٫ؼ ٟغٟؾ ثٜم٫ـثف٩ ث١ٜطٖا٪ )ر  : ٜطؾ٫ؾ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ث ــ

 ٤ا .ٕٓٗٔثُٜٟجـٔ ٜٟٝيخ٦َجر ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ ، خ٫ـ٦ر 
َخاؾ ثٜاـغ٠ٟ خا٠ ٟغٟاؾ خا٠ ٟؽٝا٦ٔ       :ط٦ث٤ـ ثٜغكج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙاـآ٠ ـــ 
 .  ٤ا(، ٟإككذ ثألَٟٝ٪ ٜٟٝيخ٦َجر خ٫ـ٦ر ٜٕٜٗشُجٜخ٪)رث

ثٜكا٠٫ٟ ثٜغٝخا٪ ، أغٟاؾ خا٠      : ثٜؾـ ثٜٟه٠٦ ٕا٪ َٝاٞ ثٜٛزاجح ث١ٟٜٛا٠٦    ـــ 
ـٓثي ، ؾثـ ثٜٙٝٞ ، ثٜيخُاذ ثأل٦ٜا٨ ،   ٦٫ٚ٘ٙكٔ)ر ٤ا(، زغ٫ٙٗ : أغٟؾ ٟغٟؾ ثٜؽ

 ٞ .٤ٜٔٛٙا ا ٙٓٗٔؾٟمٗ 
٠ٟ أ٦ل  ٢ أى٦ث  ثٜخ٫ج٠ؾـثكذ زـط٫غجر ثٜم٫ؼ ٟغٟؾ ثأل٠٫ٟ ثٜم٫ٙ١ي٪ ٕ٪ زٖك٫ـ ا

ثٜٟجطؾ خ٠ ٟغٟؾ ٦ٜ٪ خا٠   َخؾ :طًُٟج ٦ؾـثكذ/ ك٦ـد ث٦١ٜـ ئ٨ٜ آؽـ ك٦ـد ثٜٟطجؾٜذ
 ٤اٖٕٗٔ ـكجٜذ ٟجطكز٫ـ ٕ٪ ثٜٙـآ٠ ٣ٟ٦َٝ٦،  ٟغٟؾ َٝ٪ ئخـث٫٤ٞ
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ثٜؾٛز٦ـ ثخـث٫٤ٞ أ٫١ق ، ٟٛزخذ ثال١ط٦ٝ ثٜٟهـ٫ذ ، ثٜيخُاذ ثٜشج٫١اذ   : ؾالٜذ ثألٜٖجًـــ 
ٜٖٔٙ. ٞ 

ثٜٝٓذ: كز٠ٖ٫ أ٦ٜٟج٠ ، زـطٟذ:ثٜؾٛز٦ـ ٟٛجل ٟغٟؾ خمـ ، ثٜيخُاذ   ؾ٦ـ ثٜٟٛٝذ ٕ٪ا 
 ٞ .ٜٙٛٔثُٜجمـد ، ٟٛزخذ ثٜمخجح ، ثٜٙج٤ـد 

٤ا(،مـظ ٦ز٫ُٝاٗ: ثٜاؾٛز٦ـ ٟغٟاؾ    ٚؾ٦٫ث٠ ثألَم٨ ثٜٛخ٫ـ:٠٦ٟ٫ٟ خ٠ ٫٘ق)را 
 ٞ .ٜٟٓ٘ٔغٟؾ غك٠٫ ٟٛزخذ ث٬ؾثح ثٜٟيخُذ ث٦ٟ١ٜؿط٫ذ ، ثٜٙج٤ـد 

م٥جح ثٜؾ٠٫ ثٜك٫ؾ ٟغ٦ٟؾ  : ث٫ًُٜٞ ٦ثٜكخٍ ثٜٟشج١٪ ـ٦ظ ثُٜٟج١٪ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ـــ 
 ٤ا( ، ؾثـ ثٜٖٛـ ٜٝيخجَذ ٦ث١ٜمـ ٦ثٜز٦ف٫ٍ .ٕٓٚٔث٦ٜ٬ك٪ ثٜخٓؾثؾ٩ )ر

٤ا( ٜٚ٘رثٜـغ٠ٟ خ٠ َٝ٪ خ٠ ٟغٟؾ ثٜط٦ف٩ ) َخؾ:فثؾ ثٜٟك٫ـ ٕ٪ َٝٞ ثٜزٖك٫ــــ 
 ٤ا .ٗٓٗٔثٜٟٛزح ثإلكالٟ٪ خ٫ـ٦ر ، ثٜيخُذ ثٜشجٜشذ  ،

 )ؾ . ر( ثُٜـخ٪ؾثـ ثٜٖٛـ  ، ٞ ثٜط٫ٝل ٟغٟؾ أخ٦ ف٤ـدثإلٟج :ف٤ـد ثٜزٖجك٫ـا 

٤اا(، زغ٫ٙاٗ :   ٛ٘ٗأغٟؾ خ٠ ثٜغك٠٫ خ٠ َٝ٪ ثٜخ٥٫ٙ٪ )ر: ك٠١ ثٜخ٥٫ٙ٪ ثٜٛخـ٧ــ 
 ٞ .٤ٜٜٔٗا ا ٟٗٔٗٔغٟؾ َخؾ ثٜٙجؾـ َيج ، ٟٛزخذ ؾثـ ثٜخجف ، ٟٛذ ثٜٟٛـٟذ 

ٍ ٕ٪ ثٜٙاـث ثر ثٜ  ئخـثف ثُٜٟج١٪ ٠ٟ غـف ثألٟج١٪ مـظ ثٜمجيخ٫ذ ثٜٟك٨ٟ: ا :  كاخ
 زؤ٫ٜٔ ثإلٟجٞ : َخؾ ثٜـغ٠ٟ خ٠ ئكٟج٫َل خ٠ ئخـث٫٤ٞ( ، ٤آٜ٘)زاٜإلٟجٞ ثٜمجيخ٪ 

 . ٤ا٘ٙٙثُٜٟـ٦ٔ خا : أخ٪ مجٟذ ثٜٟز٦ٕ٪ ك١ذ 
ا مُح ثإل٫ٟج٠ : أخ٦ خٛـ أغٟؾ خ٠ ثٜغك٠٫ ثٜخ٥٫ٙا٪ ، زغ٫ٙاٗ: ٟغٟاؾ ثٜكا٫ُؾ     

 . ٤آٔٗٔثٜخك١٦٫٪ ف٦ْٝل ، ؾثـ ثٜٛزح ث٫ُٟٜٝذ ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ ، خ٫ـ٦ر 
٤ا( ٖٜٖا ثٜهغجظ زجص ثٜٝٓذ ٦هغجظ ثُٜـخ٫ذ : ئكٟج٫َل خ٠ غٟجؾ ثٜط٤٦ـ٩ )زا

 ٞ .ٜٜٓٔ، ؾثـ ثُٜٝٞ ٜٟٝال٠٫٫ ، ثٜيخُذ ثٜـثخُذ ، خ٫ـ٦ر 
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، ٤اا( ٕٔٙك٠٫ ثٜٙم٫ـ٩ ث٫١ٜكجخ٦ـ٩ )رهغ٫ع ٟكٝٞ : ٟكٝٞ خ٠ ثٜغطجص أخ٦ ثٜغـــ 
 ٦ر .زغ٫ٙٗ : ٟغٟؾ ٕإثؾ َخؾ ثٜخج٘٪ ، ؾثـ ئغ٫ج  ثٜزـثس ثُٜـخ٪ ، خ٫ـ

ه٦ٖد ثٜزٖجك٫ـ : ٟغٟؾ َٝ٪ ثٜهجخ١٦٪ ، ؾثـ ثٜٙـآ٠ ثٜٛـ٫ٞ ، ثٜيخُاذ ثٜشج٫١اذ ،   ـــ  
 ٞ .٤ٜٔٛٔا ا ٔٓٗٔخ٫ـ٦ر 

َٝٞ ثٜؾالٜذ : أغٟؾ ٟؽزجـ َٟـ، ؾثـ ثُٜـ٦خذ ١ٜٝمـ ٦ثٜز٦ف٫ٍ ، ثٜيخُاذ ثأل٦ٜا٨   ا 
ٜٕٔٛ. ٞ 

جُٟذ ٘جـ َٝٞ ثٜؾالٜذ ؾـثكًذ ٦زيخ٫ًٙج : ثٜؾٛز٦ـد ٦١ـ ث٥ٜؾ٧ ٦ٜم٠ ، ١ٟم٦ـثر طاا 
 ٞ .١٦٫ٜٜٔ٘ق ، خ١ٓجف٩ ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ 

ا َٝٞ ثٜؾالٜذ ثٜزيخ٫ٙ٪ ٕ٪ ثٜزـثس ثُٜـخ٪: ٤جؾ٩ ٥١ـ، ١ٟما٦ـثر َاجٜٞ ثٜٛزاح    
 ٞ .ٕٛٓٓثٜغؾ٫س ثألـؾ٠ ا َٟج٠ 

 .ٜٜٟٞٔٛٔيخ٦َجر ثٜطج٫ُٟذ ثٜطفثتـ َٝٞ ثٜؾالٜذ ثُٜـخ٪: ٕج٫ف ثٜؾث٫ذ ، ؾ٦٫ث٠ ثا 
ٜؾٛز٦ـ ٟٛجل ٟغٟاؾ خماـ ، ؾثـ ثُٜٟاجـٔ ،    َٝٞ ثٜٝٓذ ثُٜجٞ ا ثأله٦ثر ا : ث  ــ 

 ٞ .ٜٜٚٔثٜيخُذ ثٜؽجٟكذ، ٟهـ 
ٕزع ثٜٙؾ٫ـ ثٜطجٍٟ خ٠٫ ١ٕ٪ ثٜـ٦ث٫ذ ٦ثٜؾـث٫ذ ٠ٟ َٝٞ ثٜزٖك٫ـ: ٟغٟؾ خ٠ َٝ٪ خا٠  ـــ 

 ٤ا ( ، ؾثـ ثٜٖٛـ ، خ٫ـ٦ر ؾ.ر.ٕٟٓ٘ٔغٟؾ ثٜم٦ٛج١٪ )ر
ثٜطؾ٫اؾد ،   ٤ا( ، ؾثـ ث٬ٕجٜٖٗ٘ثٜٖـ٦ٗ ٕ٪ ثٜٝٓذ : أخ٦ ٤الل ثُٜكٛـ٩ )ر خُؾ ـــ 

 ٞ .ٖٜٚٔخ٫ـ٦ر ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ 
ٕ٪ ًالل ثٜٙـآ٠ :ك٫ؾ ٘يح ، ؾثـ ئغ٫ج  ثٜزـثس ثُٜـخ٪ ، ثٜيخُذ ثٜكجخُذ ، ٜخ١ج٠ ـــ 

 ٞ .ٜٔٚٔا خ٫ـ٦ر 
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ا ٫ٕو ثٜٙؾ٫ـ مـظ ثٜطجٍٟ ثٜه٫ٓـ ٠ٟ أغجؾ٫س ثٜخم٫ـ : ُٜٝالٟاذ ٟغٟاؾ َخاؾ    
ٛزاح ث٫ُٟٜٝاذ ،   ثٜـإ٦ٔ ث١ٟٜج٩٦ ، ىخي٣ ٦هغغ٣ : أغٟؾ َخؾ ثٜكاالٞ ، ؾثـ ثٜ 

 ٞ .  ٤ٜٜٔٗا ا ٘ٔٗٔثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ ، خ٫ـ٦ر ا ٜخ١ج٠ 
، ثُٜٝٞ ٜٟٝال٠٫٫ ، ثٜيخُذ ثٜشجٜشاذ ٤ا( ، ؾثـ ٓٓٗٔثٜٛجمٔ : ٟغٟؾ ط٦ثؾ ٫١ٟٓذ)رـــ 

 ٞ .ٜٔٛٔخ٫ـ٦ر 
ٛمجٔ ثهيالغجر ث٠٦١ٖٜ : ٟغٟؾ َٝ٪ ثٜٖجـ٘٪ ثٜز٥ج٩٦١ )٠ٟ ـطجل ثٜٙـ٠ ثٜشج١٪ ـــ 

 ٞ . ٖٜٙٔؾ ثٜخؾ٫ٍ ، ثٜٟإككذ ثٜٟهـ٫ذ زغ٫ٙٗ : ثٜؾٛز٦ـ ٜيٖ٪ َخ َمـ( ،
ثٜٛمجٔ ٠َ غٙجتٗ ثٜز١ف٫ل ٠٦٫َ٦ ثأل٘ج٫٦ل ٕ٪ ٦ط٢٦ ثٜزؤ٫٦ل :أخ٦ ثٜٙجكٞ طجـ ث  ـــ 

ٟغ٦ٟؾ خ٠ َٟـ ثٜفٟؽمـ٩ ، ؾثـ ثُٜٟـٕذ ٜٝيخجَذ ٦ث١ٜمـ ، خ٫ـ٦ر ا ٜخ١ج٠ ؾ. ر  
. 
 ، ٦ـ٩ثٜٛمٔ ٦ثٜخ٫ج٠ : أخ٦ ئكغجٗ أغٟؾ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ ئخـث٫٤ٞ ثٜشُٝخا٪ ث٫١ٜكاجخ   ا

ثٜكاجَؾ٩ ؾثـ  ٟـثطُذ ٦زؾ٫٘ٗ ثألكزجؿ ٫ً١ـ ، ٦ زغ٫ٙٗ: ثإلٟجٞ أخ٪ ٟغٟؾ خ٠ َجم٦ـ
 ٕٕٞٓٓ -٤ا  ٕٕٜٗٔخ١ج٠   -خ٫ـ٦ر  ،ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦،ئغ٫ج  ثٜزـثس ثُٜـخ٪

ث٫ٜٝٛجر )ُٟطٞ ٕ٪ ثٜٟهيٝغجر ٦ثٜٖـ٦ٗ ث٫٦ٜٓٝذ( : أخ٦ ثٜخٙج  أ٦٫ح خا٠ ٦ٟكا٨   ـــ 
كؽذ ؽي٫ذ ٦أَاؾ٢ ٜٝيخاٍ ٦٦ىاٍ    ٤ا( ، ٘جخ٣ٝ ٨َٝ ١ٜٗٓٔثٜغك١٫٪ ث٩٦ٖٜٛ)ر

٥ٕجـك٣ ثٜؾٛز٦ـ َؾ١ج٠ ؾـ٫٦ل ٦ٟغٟؾ ثٜٟهـ٩ ، ٟإككذ ثٜـكجٜذ ، ثٜيخُذ ثٜـثخُذ 
ٜٜٔٛ. ٞ 

 ، َٝ٪ خ٠ غكجٞ ثٜؾ٠٫ ثٜٟزٙا٪ ث١٥ٜاؾ٩   : ١ٛف ثُٜٟجل ٕ٪ ك٠١ ثأل٦٘ثل ٦ثألُٕجلا 
 ٞ ٜٜٛٔخ٫ـ٦ر  -ٟإككذ ثٜـكجٜذ 
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،  ؾـثكذ ٟٙجـ١اذ  -ج٫٦ذ ثألؽـ٧ ث٠٦ٜٛ ٦ثٜـإ٫ذ ث٫ُٟٜٝذ ٨ٕ ثٜٙـآ٠ ٦ثألؾ٫ج٠ ثٜكٟ ا
، ٫ٝٛذ ثٜؾـثكجر ثإلكال٫ٟذ ٦ثُٜـخ٫اذ  ، ـكجٜذ ٟجطكز٫ـ: أمـٔ أغٟؾ ٟغٟؾ َٟجمذ

 . ٖٕٓٓ ثٜطؾ٫ؾد ؾ٫ٟجي
ٜخجح ثٜزؤ٫٦ل ٕ٪ ُٟج١٪ ثٜز١ف٫ل : َال  ثٜؾ٠٫ َٝ٪ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ ئخـث٫٤ٞ ثٜخٓؾثؾ٩  ا

 ٞ ٜٜٚٔا  ٤ا  ٜٜٖٜٔخ١ج٠  اخ٫ـ٦ر  ،ؾثـ ثٜٖٛـ  ،ثٜم٫٥ـ خجٜؽجف٠
٤ا(،ؾثـ ٜٔٔٚكج٠ ثُٜـح:طٟجل ثٜؾ٠٫ خ٠ ٟٛـٞ خ٠ ٦ً١ٟـ ثألٕـ٫ٙ٪ ثٜٟهـ٩ )رــ 

 هجؾـ، خ٫ـ٦ر ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ .
 ، ثٜٝخجح ٕ٪ ٦َٝٞ ثٜٛزجح: أخ٦ غٖن َٟـ خ٠ َٝ٪ ثخ٠ َجؾل ثٜؾٟمٙ٪ ثٜغ١خٝا٪  ا

ؾثـ ثٜٛزاح   زغ٫ٙٗ: ثٜم٫ؼ َجؾل أغٟؾ َخؾ ث٦ٟٜط٦ؾ ٦ثٜم٫ؼ َٝ٪ ٟغٟاؾ ُٟا٦و  
 .ٞ ٜٜٛٔ-٤ا  ٜٜٔٗٔخ١ج٠   اخ٫ـ٦ر ، ذ ثأل٨ٜ٦ ثٜيخُ ،ث٫ُٟٜٝذ 

ثٜٝٓذ : ط٦ف٫ٔ ١ٕؾـ٫ق ، زُـ٫ح َخؾ ثٜغ٫ٟؾ ثٜؾ٦ثؽٝ٪ ٦ٟطٟؾ ثٜٙهجن ، ٟٛزخذ ا 
 ٞ .ٜٓ٘ٔثٜٟهـ٫ذ ، ٟيخُذ ٜط١ذ ثٜخ٫ج٠ ثُٜـخ٪ ثأل١ط٦ٝ

ثٜٝٓذ ٦ث٨١ُٟٜ ٦ثٜك٫جٗ :ط٠٦ ال١٫ف ، زـطٟذ : ثٜؾٛز٦ـ َخجق هجؾٗ ث٤٦ٜاجح ،  ا 
 ٞ .ٜٚٛٔت٫ل َف٫ف ، ؾثـ ثٜمإ٠٦ ثٜشٙج٫ٕذ ثُٜجٟذ ، خٓؾثؾ ٟـثطُذ : ثٜؾٛز٦ـ ٦٫

٦ َٝ٪ ثٜٖىال خا٠ ثٜغكا٠    ا٠ أخا٠ ثٜؾ٫اٟطٍٟ ثٜخ٫ج٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : أ٫ٟــ 
 ٤ا .٤ٖٜٔٚا( ، خ٫ـ٦ر ، ؾثـ ثغ٫ج  ثٜزـثس ثُٜـخ٪ ٛٗ٘ثٜيخـك٪ )ر

خا٪ ،  ٟؾثـٚ ثٜز١فخل ٦غٙجتٗ ثٜزؤ٫٦ل ، ثٜٟم٦٥ـ خزٖك٫ـ ث١ٜكٖ٪، ؾثـ ثٜٛزجح ثُٜــــ 
 خ٫ـ٦ر ؾ.ر .

جٛٞ اؾ ث  ثٜغا ا٦ َخا ا٠ َخاؾث  أخا  اٟغٟؾ خا  : ثٜٟكزؾـٚ ٨َٝ ثٜهغ٫غ٠٫ــ 
٨ َخؾ ثٜٙجؾـ َياج ، ؾثـ ثٜٛزاح   ا٤ا(، زغ٫ٙٗ : ٟهي٦ٖٗٓ٘ـ٩ )راكجخاث٫١ٜ

 ٞ .٤ٜٜٔٓا ا ٨ٔٗٔٔ ، خ٫ـ٦ر اذ ، ثٜيخُذ ثأل٦ٜاث٫ُٟٜٝ
، ٤اا( ٘ٓ٘)ر  ٟغٟؾ خ٠ ٟغٟؾ ثٜٓفثٜ٪ ثٜٟكزه٨ٖ ٠ٟ َٝٞ ثأله٦ل : أخ٦ غجٟؾا 

 ٤ا .ٕٕٖٔثٜٟيخُاذ ثأل٫ٟـ٫ذ ، خ٦الٗ ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦ 
ٟهـ ،٤ا(،ٟإككذ ٘ـيخذٕٟٔٗك١ؾ أغٟؾ :أغٟؾ خ٠ غ١خل أخ٦ َخؾث  ثٜم٫خج١٪ )رـــ 

 ؾ.ر .
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غٙٙا٣   ( ، ٤اا   ٙٔ٘ )زاُٟجٜٞ ثٜز١ف٫ل: أخ٦ ٟغٟؾ ثٜغك٠٫ خ٠ ٟك٦ُؾ ثٜخ٩٦ٓ ـــ 
 ،ك٫ٟٝج٠ ٟكٝٞ ثٜغاـل ٦ذ ى٫ٟـ٫ذ َشٟج٠ ط٦٦ُٟؽـص أغجؾ٫ش٣ ٟغٟؾ َخؾ ث  ث١ٜٟـ 

 ٞ ٜٜٚٔ -٤ا  ٚٔٗٔثٜيخُذ ثٜـثخُذ ، ،  ؾثـ ي٫خذ ١ٜٝمـ ٦ثٜز٦ف٫ٍ
: أخ٦ ثٜٙجكٞ ثٜغك٠٫ خ٠ ٟغٟؾ خ٠ ثٜٖىال ثٜٟما٦٥ـ   ُٟطٞ ٟٖـؾثر أٜٖجً ثٜٙـآ٠ـــ 

 .٤ا(،زغ٫ٙٗ: ١ؾ٫ٞ ٟـَمٝ٪،ؾثـ ثٜٛزجح ثُٜـخ٪ ؾ.رٕٓ٘)ر خجٜـثْح ثأله٥ٖج١٪
كالٞ ثٜغك٠٫ أغٟؾ خ٠ ٕجـق خ٠ فٛـ٫ج ، زغ٫ٙٗ : َخؾ ثٜ ٟٙج٫٫ق ثٜٝٓذ : أخ٦ـــ عجمـ  

 .٤ا ٖٟٙٙٔغٟؾ ٤جـ٠٦، ثٜيخُذ ثٜشج٫١ذ،ؾثـ ئغ٫ج  ثٜٛزح ثُٜـخ٫ذ،ثٜٙج٤ـد 
٤ا(، ٖٓٗٔا ٟٙز٫١جر ثٜؾــ ٦ٟٝزٙيجر ثٜشٟـ: ٫ٟـ ك٫ؾ َٝ٪ ثٜغجتـ٩ ثٜي٥ـث١٪)زا

 ٤ا .ٖٖٚٔؾثـ ثٜٛزح ثإلكال٫ٟذ ، ي٥ـث٠ 
زٙا٪ ثٜٟؾـكا٪، ؾثـ ث٥ٜاؾ٧ ، ثٜيخُاذ ثأل٦ٜا٨       ٠ٟ ٤ؾ٧ ثٜٙـآ٠: ثٜك٫ؾ ٟغٟؾـــ 

 ٤ا .ٙٓٗٔ
٠ٟ ٦غ٪ ثٜٙـآ٠ : ٟغٟؾ غك٠٫ ٕىل ث  ، ؾثـ ثٜف٤ـث  ٜٝيخجَذ ٦ث١ٜمـ ٦ثٜز٦ف٫ٍ ــ 

 .، ثٜيخُذ ثٜشجٜشذ ؾ.ر 
ا ٥١ٟض ثٜخغس ث٩٦ٜٓٝ خ٠٫ ثٜزـثس ٦َٝٞ ثٜٝٓذ ثٜغؾ٫س : ثٜؾٛز٦ـ َٝ٪ ف٫٦ا٠ ، ؾثـ  

 ٞ .ٜٙٛٔ، خٓؾثؾ ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦  ثٜمإ٠٦ ثٜشٙج٫ٕذ ثُٜجٟذ ، إٓجٗ َـخ٫ذ
ا ٦ٟث٤ح ثٜـغ٠ٟ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : ثٜك٫ؾ َخؾ ثأل٨َٝ ثٜكخف٦ثـ٩، ٟيخُذ ث٬ؾثح 

 ٞ .ٜٗٛٔ، ث١ٜطٔ ثألمـٔ 
٤اا( ، ؾثـ  ٕٓٗٔث٫ٟٜفث٠ ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٙـآ٠ : ثٜك٫ؾ ٟغٟؾ غك٠٫ ثٜيخجيخجت٪ )رـــ 

 ٤ا .ٜٖٚٔثٜٛزح ثإلكال٫ٟذ ، ي٥ـث٠ ، ثٜيخُذ ثٜشجٜشذ 
) زٖك٫ـ ثٜٟج٦ـؾ٧ (: أخ٦ ثٜغك٠ َٝ٪ خا٠ ٟغٟاؾ خا٠ غخ٫اح      ١ٛر ٦ث٠٦٫ُٜثٜا 

ؾثـ ثٜٛزاح  ،  زغ٫ٙٗ : ثٜك٫ؾ خ٠ َخؾ ثٜٟٙه٦ؾ خ٠ َخؾ ثٜـغ٫ٞ، ثٜٟج٦ـؾ٩ ثٜخهـ٩ 
 .ٜخ١ج٠  اخ٫ـ٦ر  -ث٫ُٟٜٝذ 

٤ا( ، زغ٫ٙٗ: ٛٙٗث٦ٜط٫ف ٕ٪ زٖك٫ـ ثٜٛزجح ثُٜف٫ف: َٝ٪ خ٠ أغٟؾ ث٦ٜثغؾ٩ )را 
ثٜٙٝٞ ٦ثٜؾثـ ثٜمج٫ٟذ ، ؾٟمٗ ، خ٫ـ٦ر ، ثٜيخُذ ثأل٨ٜ٦  َؾ١ج٠ ؾث٦٦ؾ٩ ، ؾثـ ه٦ٖث٠
 ٤ا .٘ٔٗٔ

 
 


