
َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ ِه ُسْلطَاًًن َفََل وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق } 
 االسراء { 33-ُيْسِرف ّفِ  اْلَقْتِل ۖ ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا

 
 تفسري الطربي : 
 

قنلالل نني علزهرةننك، ل]عننالزهرينن عن لعننالعونن ه،لقهل:ننيل ليبننكر:ليبتننللمنليرنن :لق   ننلل ننال نن  ل
يبنكر:لهنننل ين نننالممننتقكلانكلقيبنن هزليننىله عنننرلسلمننقالسلعقتنىلهعننقبله ننك ق  بل  تننللمنليرنن ل:ل
لقويبك قننَللزهينُننكَ لَإننهل َن ونهونننز:لالل قهَننىل قالل لقنل َو نن ل قهننتقليبننكرل عنننرلسلمننقالسلعقتننىلهعننقب:لنلقو ق

ل ق نكُيوبللهق ُبنكمووبللَعقنالسلنل  نكرلقيننليرن :لس ل إَذزليبكهونيكلَعَصمونزل قنين َ نق نك لهإق ُوبل قاللحق ننز  ل
ينن زل ننالإ  ننك لإنن بيل نعنناليننالعنن ل ليبننكر:لبينننكلعمنن هلينناليكممننب ليبننكر:لبينننكلعننقتمكنليننال

:ليبكرل عننرلسلمنقالسلعقتنىلهعنقب:لنلل ليبكرلإتكن لعالمحت لزهطن ل لعالقنقليال كهك
لقويبَك قَللزهينُنكَ لَإنهل  لقنل َو ُوبلل قاللقو ق ل ننز ل ق نكُيوبللهق ل  ونهوننزلالل قهَنىل قاللس ل نإَذزليبكهونينكلَعَصنمونزل قنمنق

ليَن لنن ل  َننكنع لهيبَن لننلول نن و صنكنع لهلةوال ليَن لنن ل إل ُبننكموبللَعقننالس:ليبتننل:له نكلإ  ننكاليبننكر:لإقْص َ نق نكلهإق حق
ليبو قَللَ ظلقون صكل(ل  نر: كلن لهيبنهىل)لَهَ ال َ لولمق ل َنتنو ل لقننىل ذزللنَنالقع ه اليب نلليرينيلزا نكالزهنرلذةنْ 

ل(ل  ننننر:ل  ننن لِّ قيننننكلهنننن نلزا  ننننرل قمنننكل ْص لََِّ قلينَنننكلهقَنهقتنقنننىقلعونننقلطَك )ل َنَ ننن ل َن يب نننللمنننكلةنننكنليبننن دلحننن
عقطكْلعقاليبك للههتنى ل نإنلممنكُلزعن  ك ل يننىل   قنىلينهتنى له نلممنكُلعانكلعيننى له نلممنكُلق ن ل

  ملزهُبنقطكنلزهن علِّو نللهنن نلزا  ننر ل  نكرلي  ن بليفلزه  ة لهيب لز  قفلقيللزه أه لليفل
ذهك لحننلزه عليبوقينك ل*لذة ل اليبكرلذهك:لإ بيلحمم لينالعن   ليبنكر:لبنيلقن ليبنكر:لبنيل
ل َنق َن ْلل لَإُ َملزَّلُلول قاللِبق َقلزُهرق عمي ليبكرلبيلقن لعالقيتى لعالزيالعبك  ليبنهىل)لَهالل َن ل نوقونزلزهينُنال

ليبو قنن كل طقب ننكله نلَهَ ننال لهِّننلنلقننننُر ل(ليبننكر:ليتنقينننةل ننالسلعننرن ْص لََِّ قلينَننكلهقَنهقتنقننىقلعوننقلطَك َللَ ظلقون صننكل َنَ نن ل
ننل لقهلزهَ ننَن  لهذهننكلزهُبننقطكن لإنن بينكلحممنن لينناليدننك  ليبننكر:لبينننكلعبنن لزهنن محا ل زا  نننر لزهَ  ل

لَِّل ل(ليبكر:لبينكلعاتكن لعنالِّونن   لعنالزه نبك لينال نرزإب ليفليبنهنىل)ل َنَ ن ل ْص َ قلينَنكلهقَنهقتنقنىقلعونقلطَك
يبكر:ل نلممكُلعاك له نلممكُلق  لزه  ة لهيبكرلآ  هن:ليللذهكلزهُبقطكن:لينلزه  نل ل*لذةن ل
ليبو قنننَلل  نناليبننكرلذهننك:لإنن بينكليدنن  ليبننكر:لبينننكل ر نن  ليبننكر:لبينننكلعنن ت  لعنناليب ننك ، ليبنهننىل)لَهَ ننال

ل(لهينلز ْص لََِّ قليَنكلهقَنهقتنقىقلعوقلطَك هَ َن لزه علِّ قنىلسل  نك  لهقه لزه نأه قللِبهصننز لَ ظلقون صكل َنَ  ل



يفلذهكلأته لل نالأتهرلذهنك:لقنلزهُبنقطكنلزهن علذةن لسل  نك ليفلين زلزانانهل نكليبكهنىلزينال
عبك  ل القنلهن نلزه  تنللزه  نلل نلممنكُله نلممنكُلق ن لزه  نة له نلممنكُلزه انن لهصنبةلز ن ل

َنيلقلعال عنرلسلمقالسلعقتنىلهعنقبلقننىليبن ليبو قنللهَنىوليبَ قتنلول َن وننل ق كرل ننمل ن مل رنة:لنلقاللهَ نال
لال ونن لزه ن َننةلن ليبنن ليُتيننن لزْلرننبليفلذهننكليفلة كيينننك:لة ننك لز قنن ز  ل ل َن ل وننللقهل زهيُنظَنن  لاقليننللقنل

ل(لز  قانن لزه نن نزُليفليبنن زُ،لذهننك ل   ق ننىلعكُ ننةليبنن نزُلزهرن ننةل) لزهلَ  لننلق ليفق نن قال  َنندلهيبنهننىل)ل َنندل وُبل
(ل  نننملز طنننك له عننننرلسلمنننقالسلعقتنننىلهعنننقب لهزاننن ز لينننىليننننلهزم منننةل نننالي ننن ل ل ننن قال  وُبل
  نر:ل دل   للِبا  نرل وقلمكل:نيليبك قنى لهذهنكلقنلقينللز كيقتنةلةنكننزل ا قنننلذهنكل ذزليب نلل

 ين نالسلل ِّلل ِّدلعم له نلزه  تلل  لزهد  فل اليببتقةلزه ك ل ل   قنىلينهتنى له ن  لزه ك نل 
لهِّنننلنلعنننالذهنننكلعبنننك ل لهيبنننكرله عننننهىلعقتنننىلزهصننند،لهزهُبننندم:ليب نننلل:نننيلزه ك نننللِبا  ننننرل عنننرن
  صننتةلهعنن ا ل نندل   ننلليننىل:ننيليبك قننى له نليب قنن لزه ك ننللِبا  نننرل نندل  نقننلليننى لهيبنن قلذهننكل

(لِبهتنكُ ل  نمل ندل ُبن اله نلزا  ننر ن ال  ل ت  نلل:نيلعك ةليب نزُلقيللزا  يننةلهزهبصن ،ل) َندل وُبل
ليبك للههتى لهيب ليبتل:لعمليى:ل دل ُب الزه ك للزمهرلالله لزا  نر ل[ل

هي زل اُبيل:يل يبتنَلهي نةلقهل يننكهرلهِّنىل نالهنِّننلل هنل ن يبتَليفلة نك لسلعنال ن  للعنرل
لهِّلل الزآل ةلةمكلعينبلل 

ل
لهيفل  يبلقيللزهبت ل

ل اُبيلزه يكنل:
لل ليال ي زيتب ليفليبنهنى:ل لَهالَل] لَهَ ناليبو قنَللَ ظلقون نكصل َنَ ن ل َنق لَإنُ َمللَّلُلول قالُليقنَِّْل َقللهُنرق  َن ل نوقوننزلللهنينُنال

ل قنُننىولَةننكَنلَ ينلصوننن زصللل للهلَ  لننلق نن قاليفنق ْصلللقعلعننقطكْلعقننالزه ك ننل ل ل َنندَل وُبل ََِّ قلينَننكلهقَنهقتنقننىقلعوننقلطَك
ل.قعل ينص لهه لزا  نرلعقالزه ك ل

من لينال   نن :لعنالعقنيلينال ين زيتب لعنالقيتنى لعنالزينالقنلعمني لعنالحم[2] /6349- 
زه كعننننبليننننالعنننن ه، لعنننننالقنلزه بننننك لهل:ننننيل لعننننالقنلعبننننن لسل)عقتننننىلزهُبنننندم(ليبنننننكر:لنل ذزل
زِّ م  لزه  ،لعقاليب لل ِّللهزإ  لإربلزهنز لقنل   للق  بلممنكُهز لهلهنتقلُنبلقنل   قننزل

ْصل َنندَلقة ن ل ننالهزإنن  ل نلسلعننرلهلِّننلل  نننر لََِّ قلينَننكلهقَنهقتنقننىقلعوننقلطَك :ل لَهَ نناليبو قننَللَ ظلقون ننكصل َنَ نن ل
للهلَ  لنننننننننننننننننننننلقل ننننننننننننننننننننن قاليفنق     ."} وُبل



 
هلعيننى:لعنالعقنيلينالحممن  لعنالي نهلقمنبكيى لعنالحممن لينالعنقتمكن لل[3] /6350- 

عنالعنتفلينالعمني، لعنال عنبكملينالعمنك ليبنكر:ليبقن لمنلزْلُبنال)عقتنىلزهُبنندم(:ل نلسل
لعرلهلِّ للهلَ  لنلق ن قاليفنق ْصل َندَل وُبل لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقنىقلعونقلطَك لل  نرليفلة كيى:ل لَهَ اليبو قَللَ ظلقون كصل َنَ ن ل

 قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصللل مكلي زلزإلع زالزه علهنالسلعرلهلِّللعينىاليبكر:لنلهنالقنل   لل:نيل
  ."يبك قى لقهل  للِبه ك ل

 
نُنىولَةنكَنلَ ينلصونن زصللاليبنكر:لنلهلقعلنصن ،لقعظنبل نالقنل ن  هلزه ك نلليبق :ل مكل  مليبنهنى:ل ل قل

هلل-[4/ل]1536  لقههتننكُلزا  نننرل ت  قننى لهلالل ب ننةل قر ننىل نناليب قننىليفل  ننالهلالل نتننكالن ل
عينننى:لعنننالعقننيلينننالحممنن  لعنننالمننكع لعنننالزْلعننكر لعنننالي ننهلقمنننبكيى لعننالقنلعبننن لسل

لََِّ قلينَننكلهقَنهقتنقننىقل)عقتننىلزهُبنندم(ليبننكر:لعننأه ىلعنناليبنننرلس لعننرلهلِّننل:ل لَهَ نناليبو قننَللَ ظلقون ننكصل َنَ نن ل
للاليبكر:لنلنره ليفلزْلُبال)عقتىلزهُبدم( لهنليب للقينللزم  ل للهلَ  للق ْصلَ َدل وُبل قاليفنق عوقلطَك

  ."يىل كلةكنلع  ك
 
ي ل:لإبعينك ل لعالزْلُبلليالع ت  لعالزينالقنلعمنلزهدتخليفل)زه    ب([5] /6352- 

عننالزه كعننبلينننالعنن ه، لعننالقنلزه بنننك لهل:ننيل لعننالقنلعبننن لسل)عقتننىلزهُبنندم(ليبنننكر:لنل ذزل
زِّ منهلزه نن ،لعقناليب ننلل ِّنللهزإنن  لإرننبلزهننز لقنل   ننللق  نبلممننكُهز لهلهنتقلُننبلقنل   قنننزل

لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقنلقة  ل الهزإن  ل نلسلعنرلهلِّنلل  ننر ْصل َندَل:ل لَهَ ناليبو قنَللَ ظلقون نكصل َنَ ن ل ىقلعونقلطَك
لللهل ذزليب ننللزه دبنةلهزإن ز ل ننيلزهننز لقعلزه دبنةلممننكُلقنل   نل لهل  ننمال للهلَ  لنلق ن قاليفنق  وُبل

  ."زآل ننننننننننننننننننننننننننننن زنلبق نننننننننننننننننننننننننننننيلزه  نننننننننننننننننننننننننننننةلهن بنننننننننننننننننننننننننننننةلزا  ننننننننننننننننننننننننننننننر
 
:لإن بيلحممن لينالزْلُبنالينالل ليبنكرلقينلزه كعنبلِّ ان لينالحممن ليناليبنهن نى[6] /6353- 

عالزه بك ليال   ها لعالحمم ليالعينكن لعنال ِّنل لقمح  لعالحمم ليالزْلُبالزهصاك  ل
لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقنىقل يبكر:لعأه لقِبلعب لسل)عقتىلزهُبدم(لعاليبنهىل  ك :ل لَهَ ناليبو قنَللَ ظلقون نكصل َنَ ن ل

ل قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصل للهلَ  للق ْصلَ دَل وُبل قاليفنق ل.لل عوقلطَك



 بلزهُبدم( لخي جل ت  للي ملزْلُبلل)عقتىلزهُبندم( ليبكر:لنلذهكليبك بلآرلحمم ل)عقتىلهلعقت
لللقعلمل رننالهتصننينهل للهلَ  لننلق نن قاليفنق  قنننليب ننللقيننللزم  لمل رننال ُبنن  ك لهليبنهننى:ل ل َنندَل وُبل

ذ ز عليب قنةلزْلُبنللل-هلسلل-ممتقكل رننلع  كلنلمثليبكرلقينلعب لسل)عقتىلزهُبدم(:لنل   لل
  .")عقتننننننننننننننننننننننننننننننننننىلزهُبننننننننننننننننننننننننننننننننننندم(ليا نننننننننننننننننننننننننننننننننننكرلآِب  نننننننننننننننننننننننننننننننننننك

 
زينالِبين نى ليبنكر:لإن بينكلقمحن لينالإج لينالِّ ان لزُمن زال) انيلسلعيننى( ل[7] /6354- 

يبنكر:لإنن بينكلعقننيلينال ينن زيتب لعننالقيتننى لعنالعبنن لزهُبنندمليننالمنكعلزُنن هع ليبننكر:ليبقنن لمنل
زْلُبالعقيليال نعالزه اكل)عقتىلزهُبدم(:لجلينال عننرلس ل نكل  ننرليفلإن   ل هعلعنال

دم(لقننننىليبنننكر:لنل ذزليبنننكملزه نننك بل)عقتنننىلزهُبننندم(ليب نننللذ ز عليب قنننةلزْلُبنننللزهصنننك مل)عقتنننىلزهُبننن
  .")عقتننننننننىلزهُبننننننننندم(ليا ننننننننكرلآِب  نننننننننبالنل  ننننننننكرل)عقتنننننننننىلزهُبنننننننندم(:لنليننننننننننلةنننننننن هك

 
 ل61 ل ننك: :ل63زإلعنن زُ:ل { ]َوالَ تَ  ِرُر َواِررَ و ِوْرَر ُخْر  َر    {: يبقنن :لهليبنننرلسلعننرلهلِّننل

ليفل عتنننهلقيبنزهنننى لهرنننالذ ز عليب قنننةلزْلُبنننلل)عقتنننىل[ل نننكل  يننننكلال  نننكر:لنلمننن ملس7زهر ننن :ل
زهُبنندم(ل  اننننلل  ننكرلآِب  ننبلهل ا  نن هنلمننك لهل ننال اننيلممننتقك لةننكنلةمننالق ل لهلهنننلقنل
 ِّندليب نلليفلزادنن مل  انيلي  قنىل ِّننلليفلزارين   لهرننكنلزه زانيلعينن لسلعننرلهلِّنللممنن  كل

  ." له اننننننكيبليا ننننننللآِب  ننننننبزه ك ننننننل له لننننننكل  نننننن ق بلزه ننننننك بل)عقتننننننىلزهُبنننننندم(ل ذزل نننننن ج
 

:لنل بن قليبنيلممنتبةلليبكر:ل  ق لهى:للعلمميُل بن قلزه نك بل)عقتنىلزهُبندم(ل نينربل ذزليبنكماليبنكر
  ."هل  طنننننننننننننننننهلق ننننننننننننننننن   ب لمهننننننننننننننننننبلعننننننننننننننننن زمليتننننننننننننننننن لسلعنننننننننننننننننرلهلِّنننننننننننننننننل

 
عقنيلينال ين زيتب:لعنالقيتنى لعنالع منكنلينالعن ت  لعنالزاا نللينالمنكع ل[8] /6355- 

للعننالِّننكي  لعننالقنلِّ انن ل)عقتننى زهُبنندم(ليفليبنننرلسلعننرلهلِّننل:ل لَهَ نناليبو قننَللَ ظلقون ننكصل َنَ نن ل
ل قنُنىولَةنكَنلَ ينلصونن زصللل ليبنكر:لنلنرهن ليفليب نللزْلُبننلل للهلَ  لنلق ن قاليفنق ْصل َندَل وُبل ََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقنىقلعونقلطَك

  ."()عقتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىلزهُبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندم
 



تىلزهُبدم(ليبنكر:لع  نىلزه تكممي:لعالزا قاليال ينتق لعالقنلعب لسل)عق[9] /6356- 
  ننننر:لنل ننناليب نننللزهنننيناقلزهنننرلإننن ملسل  ننن ليب نننللزْلُبنننلليفلقينننلليت نننىل)عقنننت بلزهُبننندم(لن ل

عنننالِّنننكي  لعنننالقنلِّ اننن ل)عقتنننىلزهُبننندم(ليبنننكر:لنلنرهننن ليننن للزآل نننةليفلل-[61/ل]1537
لََِّ قليَنكلهقَنهقتنقنىقلعونقلطَل لللزْلُبلل)عقتىلزهُبدم(:ل لَهَ اليبو قَللَ ظلقون كصل َنَ  ل للهلَ  لنلق ن قاليفنق ْصل َندَل وُبل ك

ل .":لزْلُبلل)عقتىلزهُبدم(-يبكرلل-يبك للزْلُبلل قنُىولةكَنلَ ينلصون زصل
عالقنلزه بنك  لعنالقنلعبن لسل)عقتنىلزهُبندم(ليبنكر:لنل ذزلزِّ منهلزه ن ،ل[11] /6358- 

 نلسلعقنناليب ننلل ِّننل لإرننبلزهنننز لي  ننللق  ننبلممننكُ لهلهننتقلهننىلقنل   ننللقة نن ل ننالهزإنن  ل
ل قنُنىولَةنكَنلَ ينلصونن زصل للهلَ  لنلق ن قاليفنق ْصل َندَل وُبل لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقنىقلعونقلطَك للل  نر:ل لَهَ اليبو قَللَ ظلقون كصل َنَ ن ل

هل ذزليب ننللهزإنن زلبدبننة ل ننيلزهنننز لقعلزه دبننةلممننكُلقنل   ننل لهل  ننمالزآل نن زنلبق ننيلزه  ننةل
  ."هن بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةلزا  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

 
مليالزاُب يني لعالقنلِّ ا ل)عقتىلزهُبدم(ليفليبنهى:ل لَهَ اليبو قنَللعالعد[12] /6359- 

ل قنُننننننىولَةنننننننكَنلَ ينلصونننننننن زصل للهلَ  لنننننننلق ننننننن قاليفنق ْصل َنننننندَل وُبل نننننننقلطَك لََِّ قلينَننننننكلهقَنهقتنقنننننننىقلعو   .{َ ظلقون ننننننكصل َنَ ننننننن ل
 

كمليبنكر:لنليننلزْلُبنلليننالعقنيل)عقتنىلزهُبنندم(ليب نلل ظقن نكلهلحننالقههتننكنل لهلزه نك بل يننكل ذزليبنن
زا  نر:لزْلُبلل)عقتنىلل-هليبكرلل-:قبلي ك لزْلُبل ل ت  للإهل  كر:ليب لقع اليفلزه  لل

زهُبدم(لهلههتى:لزه نك ب لهلزإلعن زاليفلزه  نل:لقنل   نلل:نيليبك قنىل ل قنُنىولَةنكَنلَ ينلصونن زصللل إننىل
ُبنطكلالل  يبل نالزهن نتكلإنهل ين صن لي ِّنلل نالآرلزه عننرل)منقالسلعقنت ب(ل ن لزم  ليب

  ."هلع اللةمكل قق ل قمكلهلِّنز 
 
عنالقنلزه بنك  ليبنكر:لعنأه لقِبلعبن لسل)عقتنىلزهُبندم(لعنال ِّقنلليبن دل[13] /6360- 

قعننننيل  ننننةلل- ِّننند ل  ننننكر:لنلخينننيلههتننننىلقنل   نننللق  مننننكلممنننكُ لهل رينننن ملزهبنننكيبيلنصننننفلزه  نننةل
زانن ق،ل نن ز  لهل نلق ل نن  لعقنناله ب ننىل لهلةنن هكل نليب ننلل ِّننللز نن ق، ل نليببقنننزل  ننةلل-زا  نننر

لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقننىقل قههتكنينكل الليب نلليبك ق نكل:  ننزلنصنفل  نةلزه ِّنللهليب قننل لهليننليبننرلس:ل ل َنَ ن ل
للهلَ  للقل ْصلَ دَل وُبل قاليفنق   ."لل عوقلطَك



 
عالمح زن لعالقنلِّ ا ل)عقتىلزهُبدم(ليبكر:ليبق لهنى:لجلينال عننرلس ل[14] /6361- 

ُبنننال)عقتننىلزهُبننندم(لقنلزه نننك بل ننين ب لهلقهننننبلقمنننبك لزم نن  لهل نننرعبلههننن لزينننالإعننبلههننن لزْل
زْليناتننةل  ننللذهننك ل  ننكر:لنل إننبلسلعمننيلزْلُبننال)عقتننىلزهُبنندم( له نن لق:منن لق ي ننللقهننفل
عنننتفلإنننللقمنننتبلق نننيلزاننني ينلل)عقتنننىلزهُبننندم(لهلقعنننقم كل  ل  كه نننة لهلحممننن لينننالعقنننيل

بل طنن ل ننكل  ِّنننزل ين ننكلإننهل ن نننزل عت ننك لهل نن جلعننب للقهننفلعننتفليبك قننى لهنننل طنن لعقننت 
هلل-زْلُبلل)عقتىلزهُبندم(ل  ن  لناُبنىلعقنالسليفلعنب لل ِّند ل نالقإنَلي  نىل يننكالحننا

قمننبك لزم نن  لهل تينننكلزه ننك ب لهل ننالزهُبنناك لهلزاينصننن  لهليبنن ليبننكرلس:ل لَهَ نناليبو قننَللل-س
لََِّ قلينَننكلهقَنهقتنقننىقلعوننقلطَل ْصلللحنننالقههتننكُلزْلُبننلليننالعقننيل)عقت مننكلزهُبنندم( لهلعقننالَ ظلقون ننكصل َنَ نن ل ك

  ."  يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى
 
ممنن الزهنن  الزهينعانني ليبننكر:ل ه لي ننهلزه  ننكَ لإبعننينك للعننالي ننهل[15] /6362- 

قمنبكيينك لعننالقنلعبنن لسل)عقتنىلزهُبنندم(ليبننكر:لعنأه ىلعنناليبنننرلسلعنرلهلِّننل:ل لَهَ نناليبو قننَلل
لََِّ قليَنكلهقَنهقتنقىقل ل قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصلَ ظلقون كصل َنَ  ل للهلَ  للق ْصلَ دَل وُبل قاليفنق ل.ل عوقلطَك

 
يبكر:لنلنره ليفلزْلُبلل)عقتىلزهُبدم( لهنليب للههتىلقيللزم  ل]يى[ل كلةكنل ُب  ك لهلههتىل

ل[ل ل." )زه ك بل)عقتىلزهُبدم
  

نلةمنكلعننينبللهييننكل اكعنيلقينللزهبتن لعقنت بلزهُبندملقيبن  لهقصننز له  نكصلهبتنكنلزه ن آنلِبه ن آ
لإبذنلسل:

ل

  تفسري البينة  

 ) وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ( 

 )النفس  وال تقتلوا(



يتينكلعكهاصكلقنلينيل عن ز تللينبلذ  نةلزه ك نللزمهرلعقنيلزم  لهزهن علعنالقهرلعنينةلعنتقةليفل 
للزه صنةله  زيط ننكلزه نكمل نناليب نللق تننىلهيننلقهرليب تننللعقنيلزم  لةمننكليفليبنهنىل  ننك لعنالينن 

 لللي بنن   ليننيل عنن ز تلل ننالقيلزم  لق  ننكصلعننترننننل  ن :ننننل ت ننكلق  ننكصليينننكليبننكرل  ننك 
نن َكلَهمَلل نو َنَ بُننللل ق

لَقَإنن قَّق ننال ْصل َن نو وبنقننَلل ق ل قذلليبَنننُ َِبليبنونن لَِب َنق َنن ْلل َ نن قليبَننكرَلَهز لننلولَعقَننتل قبللنَنبَننأَلزيلننَيللآَ َملِبق  َالزآلل
لَيَُبنطلَ ل قَ ُل َنَ  َل كَ ََلَقْ تُ َلنَّ  نَالزهلموُ  قنَللهَنققال ل َن قَعل لِتَ ْقتُ لَ ِ   يبَنكَرل قُلَنكل َن َنَ بُنلولزَّلُلول ق ن ع ليقَبكعق َْ َ نكلَق
نننالل َِلَقْ تُ لَ   كَ   قهَتلنننكَل ل َنبوننننَُلإبقكلقنننيلَه قكلقنننَكل َنَ روننننَنل ق لقو ق ننن ولَقنل لزَّلُلَلَ ُ لزهلَ نننكَهمقَلل قانق لَقَ نننكاو ل قانق

لَهىولنَنالُبوىول ُولزهظُكهقمقَللَ َطُنَع ل لزهيُنك قلَهَذهقَكلَِّرَز ن ق َال قَ ْتلَ  َقملَبك ق َكعق نَالز ل نَبَمل ق َق تىقل َنَ  َنَقىول ََأمل
ل َو تننىقليبَننكَرلَجلَه نلقَننَهلَقَعَعننرل ََُ،لَق ق لهقيوق َننىولَةتلننَفل نوننَنز قعلَعنننل َ ل ق لزمل ليفق ل َنبَنَ ننَ لزَّلُلول:ونن َزِبصل َنبلَبنن و َقنل
ينَنكلَعقَناليَن لَذهقنَكلَة َنبنل نلق لَقِّل َبَمل قَالزهيُنك ق قَلل قال يل ََأمل ََُ،لَق ق ل َأوَهز قَعلَعنل لَقةونَنل ق لَللَيَ زلزهلريو َز ق يق

ن ز تَللقَنُنىولَ نالل لَ َرَأُلَنك نَ ْف س   يقريَنيلقل قَ تَ َل نَ ْفس اً   قعل َ ل ق لزمل لَ َُبنك عليفق ت نكصلهَل قَ تَ لَ  قَهل لزهينُنكَ ل عَق َ نال
نيننل وبلل ُل قُنلَة قنيزصل ق لمثو َق هلبَنتنقينَنك َُرلوبلل وعونقويَنكلِبق لَِّنك ت نكصلَهَهَ ن ل تَنكلزهينُنكَ ل عَق َتكَيكلَ َرَأُلَنكلَقإل لَقإل ليَن لنَ لَذهقنَكليفق

لَهموُبل ق وننَل َ ل ق  . ل 57-77زاك  ،-زمل

لهآ ننن لِّ  نننةلعننن  هلينننللقهرليبك نننللم تنننةلعقنننالزم  ل لقهرلزهر نننكنللل يننن لهمنلسل  نننك 
 للل  ننك ةمنكليفليبنهنىليب نللزهيننك ل عت نكللللننىةأهن هكليبنكرل  نك للنلزه ك نللزااُبن ليفلزم  لل
ن ز تَللقَنُنىولَ نالل ل قعل ينَنكلَعقَناليَنيق لَذهقنَكلَة َنبنل نلق لَقِّل ل نَ ْف س   يقريَنيلقل قَ تَ َل نَ ْفس اً   قنال َ ل ق لزمل لَ َُبنك عليفق قَهل

ت كصلزهيُنكَ ل عَقل قَ َتلَ  َ َرَأُلَك َتكلزهيُنكَ ل عَق َتكَيكلَ َرَأُلَكلَقإل لَقإل قعلقنلذ  نةليبكيتنللللزاك ن ،للل–ت كصلَهَ ال
 ُبيهةلعالةللِّ ز بلزه  للزهرلعين كلقيت بليبكيتلله ينىلسلقهرليبك للعقالزم  لهآ ن يبلينيل

لزهنزيبنهل عن ز للزآلنله نين بلآ ن ليبك نللعقنالهِّنىلزم  له ع نبلييننكلينيل عن ز تللفنكإزصلهينبليف
هتُبنننزلقيينك ننىلةمننكليتينننكليفلقهرلزهُبننن ،لزهر  ننةليننلليننيالُليننبلزهنن  اليب قنننزلقيينننكُلننن لسل عنن ز تلل
عقتننىلزهُبنندمل  نندصل ننالزهينبتننللهزهنن  الا نن هنلِبه ُبنن ل ننالزهينننك ليفلةننللإ ننكنليبننكرل  ننك ل ل

لزَّلُلقل َق اونن وهَنل َج هَُنونننبللَةنننكنونزلَ رل َنننكلَعَصننننلزلهََةنننكنونزلزهينُل َويَ ْقتُ لُ  ونَ  َذهقننَكللق لَذهقننَكل ق َنق َننن بقتنقننَلليقريَنننيلقلزْلل
ةنللإ نكنليبنكرل  ننك للللللهعناليبن ق بلآلرليتن لنبنت بلهيننبلقنبتنكُلإ نكهنبلهيف16زهب ن ،- َن ل َن وهنَل

ُلقَننلن وبللَينيوالُقل ل قَج قيقنبللَ ظَنكَي وهنَل تَ ْقتُ لُ وَن َخنْ ُفَس ُم ْ   لمثو نينلروبلل قنال للَهُتول قِّوننَنلَ  ق  نكصل ق ملقمثلق َعقَنتل قبللِبق
لزهلل نن َزِّو وبللقَ َن نويل قينونننَنليقننبَن لهق َننُ مولَعقَننتلروبلل ق ل لَال ونننةوبللقوَعننكَ  ل نوَاننك وهيوبللَهيوننَنلحمو لَه قنل َهزنق لَهزهل ونن ل رق َننك ق



ََتك،قلز لزْلل رلعوليفق َ لولَذهقَكل قينلروبلل قاُلل ق ل َنال ُولَ ال لَ َمكلَِّرَز او وهَنليقبَن لهع ننلَتكلَه َننلَملزهل قَتكَ نةقل نونَ  ُّهَنلَهَ رل ه ُّ
لَعُمكل َن لَمقوننَل لَهَ كلزَّلُلوليقرَيك قلع  . ل 13زهب  ،- قَ لَقمَم نقلزهلَ َ ز ق

اوننن وهَنل هعننناليبننن ق بلهقينبتنننللهزهننن  الا ننن هنلِبه ُبننن ل نننالزهيننننك ل  ننننرل  نننك ل:ل ل قُنلزهُننن ق َالَ رل
لزَّللنقل َق َج َنعللزهيُنبقتنقنلَل َويَ ْقتُ لُ ون  ق ن ليوبل َويَ ْقتُ لُ ونَ  يقريَنيلقلَإن ل َنَبدنق نَالزهينُنك ق ل ق ن ق هل قُبل زهنقن ق َالَال ون وهَنلِبق

لقَهقتبعل لللل.  76آرلعم زنلل-يقَ َ ز ع

ه ين  ننيلمننبلزاننارل  لزه ننا  لعقننيليب ننلل عنننرلسلمننقيلسلعقتننىلهآهننىلعنن ،ل نن زَل نن ،لإبه ننكُل
رتنن لهزارنن لي عنننرلسلمننقالسلعقتننىلمثلقيننللزْلعنن لعقتننىلهق نن  لِبهُبننبليفل تنن لهزه ننا  لِبه

 ر ننيل ننالزمعننكُلزهننرل ظننالقهنننبلعنن  ل ننكليننبل الللليت ننىل ننالي نن للعقننت بلزهُبنندملةمننكلعننينبل
  ننن لقهل د تنن لهقت ننن لهذهننكلهرننللِبإنن ل نن يبَل ركننن ليبنن  لل ُبننقللزهت ننن ل ت نهننننلُننبل

 . يبنهنزلهىل كذزلعالزه ه ل كذزلعالة ز     قخل

 ننبل ُبننيهننل ُبننيهتةل  ننةلعنناليب ننللآرليتنن لزهيننن لعقننت بلزهُبنندملهزاي ينننننله   ننبلهِبه ننك ل 
 .  د ةنزلزه   ل الز نز جلهزهيننزمب

 . ه بلل  ك لقنليب للزهيناقلعك ةلإ زمل اللِبْلَ

ننكل  نننمليننىل هزْلننَلينننلزهننيناقلِبهننيناقلهز نن ه ليبصننكنلهليب ننللزانني ينصللعمنن زصليفلةننللإ ننكنل ز مص
يبكرل  ك ل له ع نلقمم لزهينك لعن زه،لهقن  اللل د ةيلزه  ز لهز نز جزهت ن له ال ب  بل ال

لللل.  زاك  ،ل-آ يننزلزهت ن لهزه  القمم ةنز

  

 يَ ْقتُ لْ  ه اليب لل ي ينكصل   م زصل قىلع ك لمل ن  ليفلقعلِّ  نةلير نك لسليبنكرل  نك ل:ل لَهَ نالل
يننكصل و َنَ منقن زصل نَبلزَّلُلولَعَقتلنىقل َ نكَ كهقن زصل قت َ َعنرَزنولولََِّ نيُنبول  ويل ق ل-لَهَقَعنُ لهَنىولَعنَ زِبصلَعظقتمنكصل َهَهَ ينَنىول َهَ: ق

ل لهينن للق يننهلع نننِبَلمل نن  لإننهليفلِّ  ننةلزهرانن لِبلل  ننك لةنن هتللعقننالعظننبل35زهينُبننكُ
لزَّلُلقل َق اون وهَنل َج  ْقتُ لُ ونَ َوي َ  ز   ةلهيبكرل  ك ل بد زصل جيبلي  ز لقهتبلق  كصل:ل ل قُنلزهُن ق َالَ رل



َنعل لقوههَققنَكلزهُن ق َال َويَ ْقتُ ُلونَ  زهيُنبقتنقَلليقرَييلقلَإ لقَهقنتبع ل َنَبدنق ليوبلليقَ َ ز ع ل قَالزهيُنك ق هل قُبل ق زُه ق َالَال و وهَنلِبق
مق ق اَل َْ ل َُوبلل قال ننلَتكلَهزآلل ق َ،قلَهَ كل لزه ُّ ُووبلليفق لَقعلَمك  . ل77-76آرلعم زنل-َإبقَط ل

ننبل عنننرلسلمننقالزهننىلعقتننىلهآهننىلمثلق ننيلزانني ينللهقيننللزهبتنن لمثلهزهنن   الا نن هنلِبه ُبنن لقُه
زهُبننكي ننلزهُبننكي ننله ننالعننك لعقننالينن   بلههنع مننإ ل نننملزهنن  اليبننك ق بل: ننبلسل  ننك ل

 عقتىلهه ينىلههىلع ز لقهتبلةمكليتينك

(لل7تن ل]لهيبنكرلزهينن ل)لهزآل ةلنره ليفلزْلُبللعقتىلزهُبدملاكل هعلعينىل نال صنك  لقينللزهب
يفلزه  ننللزنل   ننلل:ننيليبك قننىلزنننىلللل:لزا  نننرل لزْلُبننللعقتننىلزهُبنندملهههتننىلزه ننك بل لهزالعنن زا
 ننالآرل عنننرلسلمننقالسلعقتننىلللةننكنل ينصننن زل كنننىلالل نن يبل ننالزهنن نتكلإننهل ين صنن لي ِّننل

 [هزهىل دُلزال  ليبُبطكلهع اللةمكل قق لِّن زله قمك

ممنالِّنكي لعنالق لِّ ان لعقتنىلزهُبندمليبنكرل:لنرهن لين للزآل نةليفلزْلُبنللهليفل اُبنيلزه تك ]
عقتنننىلزهُبننندمل:لنله ننناليب نننلل ظقن نننكل  ننن لِّ قيننننكلهنهتنننىلعنننقطكْل ننندل ُبننن اليفلزه  نننللنليبك نننلل

 اُبننيلننن لزه  قننلللل-زْلُبنللعقتنىلزهُبنندملنلزننىلةننكنل ينصنن زلنليبننكرل:لزْلُبنللعقتننىلزهُبندمل
 [هقبن رع

ت ننكلقنلزهننيناقلِبهننيناق(لقهلزه تننبلزهننرزالقهلزا  نن لةننك  زصلي نن ل  ننكنلهينن زلهيبنكرل)لهة بينننكلعقننت بل 
 .ينلزْلَ

 وخما: 

   )الن َّْفَس(ل
)ه ن لِّنك ربلللهلزهيناقليينكلأتيتلعقال عنرلسلزهالصلهن ه لين زلزهقانمبل دن  ك ىليفليبنهنىل  نك 

نكل عننرلسل  ن – خنفس م   عننرل نا ك له  قننملقنلزه نينة(لقعلقنلسلإن مليب نللزهنيناقلهقُه
 عنرلسلقة  لزمنبتكُل عت نكصل   انكصلهق  نلل رنكنلينللحمكههنةليب نللهق ن عليفلحمنكهالَلزهرانك ل

 ه نكُلليينكيب نىل نال ننملز بنللِبهن ِب ليفلع بنةلق تنَلهةنكنلللهلزاينك  للعد زَلزحملكهالَل ين ك



 اننيلسل  ننك للل  قننبليننيالُلز نن  للزاينننك للزهصننبكنلعمننك ليننالجعنن لهلإ  اننةليننالزهتمننكن
 . اللعين مكل ركنلز قتاةلعم ل  نرلمِبلإ  اةلُقْل ين بلجلقِبلإ  اة

زْلُبننينللللهزهننيناقلايتلعقننالآرليتنن لحممنن له نهننىل  ننك لل ننةلزابكيقننةلقنلق ننيلزانني ينللناُبننى
ليَن لنن قل ننال لَإكُِّننَكل قتننىقل ق َ ننكلهنُبننك ىل ك:مننةلةمننكلينننل  قنننمليفلقعننبك لنننرهرليبنهننىل  ننك ل لَ َمننال

َُةوبلل لَهنقَُبننك َْ َُ َُةوبللَهنقَُبننك لَهقَينلينَننك َْ َُ َولقَينلينَننك ل َن وننللل َنَ ننكَهنلزلنَنن ل ننَالزه ققلننبق ََُ ل ق ُل َوَخنْ ُفَس  ُم ْ  َوَخنُفَس  َنا َِّننك مثو
َ ننننللُه لينَننننَةلزَّلُلقلَعقَننننالزهَرننننكذقيقَلل ننننللل َنيَنعل َ  ق ه  قنننننملقنلزم ننننةلمل  زعننننيلسلللل16آرلعمنننن زنل–نَنبنل

يت لنبت بلهه هكلزم ةل  رقبلعالقهرل ظقن تةليفلزإلعدملقاللهيال قبلزم نةلله   تىليفلآر
م ننيلزانني ينللعقننالةنن ملسلهِّ ننىلهيبنن ق بلمرليتنن لزهيننن لي نن لذهننكل كمننةلزْلُبننال ُبننمن كصل
هزْلُبنننلل   ننننالصلممننن ت زَلهزهننن عليب نننللقيدنننهليب قنننةليفلزه نننك  خله زعننننللحننننز  لز تنننلله ننناليب نننلل

ْصلةمكليفلزآل ةليينكل ظقن كصل   لِّ للس  :   ك لهنهتىلعقطك
ْصل َنندل ال ن َّْفسَ  َهالل َن ل نوقونننز   لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقننىقلعونقلطَك ليبو قنَللَ ظلقون ننكصل َنَ ن ل لَهَ ننال َنق َن ْلل لَإنُ َملزَّلُلول قاُللِبق زهُننرق

ل قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصل لزهلَ  للق ليفق  . ل 55زإلع زُل- وُبل قال
ل

 وخما :
 

 ()اليت
 

للل656آرلعمن زنلل–قع َلهقرنك   اللاليتهيينكل   لي زلزهقامبليفليبنهىل  ك ل لهز  نزلزهينك ل
هذهننكل نلهيب نن بل تمنننكلإنن ملسل  نننك لههننال رينننيلعننين بلقيننننز  بلقهلآُنن  بلزهنننرلةننكننزل  بننن ههنكل

لَعن ينَنكيوبللَههَِرقنال ََقموننزلقَناوَُبن وبللَلَ َمنكلَق:لينَن ل َن نو وبوله نهىل  ك ل لَهَ نكل ََقمل عونَنل قناللالَّ يِت يننل وبللآُق  َن ل
َل َن لبقتبعل لَ ينقَكلَلَهَ كلإَز وهيوبللَ:يل َُلقَ ل و لُهُمكلَِّك ُع لزَّلُلقل قالمَميل لللل616ين لل–ل وهنق

 
 حرم هللا ( )
 



لعنال ]لهإ ملسلزهدتئلحي  ىلإ  كصلهإ  كْل:ل ين ىل جللهزعبلزاا نرل ينىلحم هملهزحمل هملزامينَن
للي د  هلقهليص العينىل[ليبنكرل  نك لز  يلهينلزهين قلزهد يلهزْل زملا لزْلدرلهينلزامينَن

نُلليقنىقلهقريَنيلقلَح رََّم  ل قُلَنكل لَهاَلللاَّللَِّ َۖعقَنتلروبولزهلَمتنل َنَةلَهزهنُ َملَهْلَلنَبلز لقينرق ن قلَهَ نكلقويق َع نطوُ لَ:ننيلَلَِب َ َمناقلزال
َلَعَقتلىقلۚ َ  قُنللَعك علَ َدل قمثل تبولاَّللَّ لُ إق لللل675زهب  ،لل–َ:اون و

ه ننالزِّ ينننبلزحمل  ننكَلةننكنل ننالقمننبك لز ينننةله ننالهيبننهل ت ننكل ُبت ننكعفلهننىلزه نن ز للليفل
صنننكلآَ نننَ لَهاَلل َن ل نوقوننننَنل َُِ عونَنلَ نننَهلزَّلُلقل ق ْ ِّ نننينبل كهننن زصل ت نننكل  نننكْلله نهنننىل  نننك ل لَهزهُننن ق َالاَلل َننن ل

ل َقلزُهرق ل َنننلَمللَم اَّللَُّ َحرَّ زهينُنال لهَنىولزهلَ نَ ز و لَقََث صكل وَ كَعفل ََ هقَكل َنقل َ لللذَِ لَهاَلل َنرلنونَنلۚلَهَ ال َنال َنق ْلَل  قاُللِبق
ل ْص ل قتىقل وَ ك للهذهكلمنىلهننالعنرلهِّنللعناليب نللزهنيناقل اللل13-11زها يبكنلل–زهل قَتكَ ةقلَهخَيلقو ل

 اللِبْلننَله نناليب ننلل ظقن ننكصل  نن لِّ قينننكللح  رم هللارله نهننىل  ننك ل لهالل   قنننزلزهننيناقلزهننلِبْلنَل
ْصل دل ُب الليفلزه  لل نىلةكنل ينصن زل لزإلع زُللل ل–هنهتىلعقطك

ل
لهق كل:

ل
 )إال( 

ل
هالل هىل:يلل  ك لةمكليفليبنهىل  ك لسلللإاليينكل بلل  ك لقنىلق  للنل  نرلزهينك ل لالل هىل

قنلللةمنننكلق ننن لسل  نننك لل615زهب ننن ،لل–محالزهننن إتبليننننلزهننن للإال له ُرنننبل هنننىلهزإننن لالل هنننىل
للِإالَّ   بن هلل  ننك لهالل  بنن هنل اللسلةمننكليفليبنهننىل  نك ل لَقاُلل َن لبونن وهزل ينلننىولنَنن ق  و لَهروننبل نق زَّلُلَلۚل قنُننيق

يول لللل7ين لل–َهَيدق
لَعناللهي للزه بك ،لهي زلزإلعدمل  نملعقالزْلينتاتةلهزاقةلزإلي زيتمتةله نهى   نك ل َهَ نال َن لَ:نبو

نَالزهُصننكْلققَلل قذلللِإالَّ   نققُنةقل قينلنن َزيقتبَل نن َ،قلَهمق لزآلل ق ننلَتكلَلَه قنُنىوليفق لزهنن ُّ يَنكلوليفق نَطَاتنل َُبنىولۚلَهَهَ نن قلزمل َ نالَعنناقَىلنَنال
َننكل قل لزهلَ ننكَهمقَللَهَهُمنِالمق لهقنَ  نق ننَقمل و ننققبللَليبَنكَرلَقعل ُل قُنلزَّلُلَليبَنكَرلهَننىولَ يُّنىولَقعل لَجليَننيق ينلن َزيقتبوليينقتننىقلَه َن ل ونن و

َطَاِالَهروبولزه نق َالَ َدلَ ون وُال ققمونَنللِإالَّ زمل للل657-651زهب  ،ل–َهقَن وبل ُُّبل
هعبك  ننىل رننننله ننَل ننكلقنرهننىلسل  ننك ل ننالقهز نن لهننننزييليفلة كيننىلزهرنن  لهاللخينن جلعقننالينن لل

َنننننكلزآلجَل اللزهاكعننننن ننله  لمق اوننننن و لَلَهَ نننننكلَ رل َع ليَنتنقينَنننننك َع لقَنَرهلينَنننننكل قهَتلنننننَكلآَج لِإالَّ نهنننننىل  نننننك ل لَهَهَ ننننن ل



هزن قبنزلعقالقع كمبلةمكليفليبنهنىل  نك ل لَهَ نكلحموَُمن ول إنلةا هزلمكلللل33زهب  ،لل-زهلَاكعق ونَنل
لقَلِإالَّ  ََ نناليبَنبلققننىقلزه ُّعوننلولۚلقَ َننإقنلُ ننك ل ق لَ قَنن ل ليبَنن ل لَ عونننرو نن وبللَعقَننِالَقعلَ ننكيقروبللۚلَهَ ننال ينَ ققننبل ليبو قننَللزنَ َقبنل هل

رقعلزَّلُلولزهُدننننكةق ق َال قصكلللَهَعننننَتعل للهةنننن هكلل644آرلعمنننن زنلل–َعقَننننِالَع قبَنتلننننىقل َنقَننننالَ  وننننُ لزَّلُلَلمَمننننتنل
لزهر نيل ننالقينللزهر ننك لاننالإ  ننزلة ننك ل منبلهيب قنننزلقنبتننكُلسل  نك لانناليبنكرل  ننك ل ننت بل 

ل نَمهع لَ:ننيلَل وُبل َنهل يَنكلَهزعل نن قىقلَه َن ونهوننَنلعَق لينَنكلَهَعَصننتنل نَالزهُن ق َالَيننك وهزلحيوَ نق وننَنلزهلَرققننَبلَعنالُ َنزاق َه َزعقينَننكل نق
لهَل َْ لَهزنظون ل َنهل لَقهُنونبلليبَنكهونزلعَق لينَنكلَهَقَ: لينَنكلَهزعل لزه نق اقلۚلَههَننل لَهَ: لينصكليفق يَن ق قبل َهلُبق ُُونبللَهقيبنلنَنَملهَتًّكللق صزل َرنكَنلَ نيل

ينونننننَل ننن قيقبلل َننَدل نويل ق للِإالَّ  َههَِرقننالُهَ نننينَن وبولزَّلُلوليقروال هييننننكل ذزلةاننن هزلِبلل  نننك لللل41زهينُبننكُلل–يبَققنننتدص
 آ ن لزهر نكنلييننرهرل د رنةلزه ن ز لةمنكليفليبنهنىل  نك ل لَينللل ينظون وهنَلعنرلهِّنلل   ل نعن يبل

لَقنلَال قتَن وللِإالَّ  و ونن و لۚلَه قَ لزَّلُلقل نو لَِّنهولزمل ن و َ ل نَيلزمل لَهزهلَمَد قَرةولَهيبو ق ل نقَالزهلرَيَمكمق ل وَقلع زهب ن ،لل–بولزَّلُلوليفق
للل761

  )  ابحلق (

َُةوبول لَِّنك ليبَن ل قعليرييلق  ل ُيلهنصليب آالهينلزْلنَلزهن عليبنكرل  نك ل تنىل ليبونلللَجلقَ نَُّ نكلزهينُنك و
ل َللاحْلَق   لل لهزهيناقله  لالل   لل الله َلق  ل ُيليبكرل  ك ل تىليينكل ل611 ننقل-ينقروب قال

لزإلع زُللل ل–لإال ابحلقهالل   قنزلزهيناقلزهرلإ ملسل
ل

 )ومن(
 

لعتبللزا صن لهن ننرلةنللإن الآ نىللللةمنكليفلسه ه لي للزآلجَل نزاهل  تينةليفلة ك ل
هيينكلين للزْلن هالزه دبنةليفلة نك لسللزهب  ،للل–بلليبنهىل  ك ل لزمل قكلآجَلزهر ك لزا

عنن  ل ننال دُننكلعظمننةلة ننك لسليفلةدننفلزمعنن ز له  بننهلزْل ننك َليفللةدننفلهيتننكنل ننال
ْصلهي يبةلةمكلع  ل: لزا صن لِبام  نهلل قمكصلهع هز

ل:ل   لي للزْل ها
ل
ق    ال   ل    ة احلنيفي    ة خوالً ّف بي    ان اي    ن اهس    َلم م    ا ه    و وم    ن ا وك    و   ن    ه ف     و اي    ن  

 :اهبراهيمية 



ل
 بنلل  ننك لقنلقهرليتنن لهاننهليفلزم  لهقينننك لينننليتنن لسلزْلنن زملةمننكليفليبنهننىل  ننك ل ل قُنل

لُ َ كمول قينلن َل َو ليَنتنقيَنك َو لهَُق قعليقَبُرَةل وَبك َةصكلَهيو ص لهنققلَ كَهمقَلل قتىقلآَج َهلهققيُنك ق لهواق لنَومَ زيقتَبلَلقَُهَرليَنتل ع
لۚلَهَ نالَةَانَ ل َنإقُنلزَّللَُل ََل قهَتلنىقلَعنبقتدص نَ طَك لَ ناقلزعل نلُّلزهلبَنتلن ق لإق قلَعقَنالزهينُنك ق لَ:نيق لَ َ َقىولَةكَنلآ قينصنكلللَهَّللُق

لللل37-31آرلعم زنلل–َعاقلزهلَ كَهمقَلل
ل

ةلزهطنكي ،ل نالعنكةيلين للزهب  نل عكلن لسل ي زيتبلعقتىلزهُبدملمينلليتن لسلزْلن زمهه هكل
للزه ننكمليفليبنهننىل  ننك  َق ننَالزهُ َمنن َز قَننىول ق لَقيل ينصننكلَهز لإومل زلآ ق ننَ زليَنقَنن ص َ ننللليَِ لزِّل :ل لَه قذلليبَننكَرل قينلنن َزيقتبولَ  نق

نن قلَليبَننكَرللَم  نْ  لزآلل ق َّلُلقلَهزهلتَننننلمق ننيننل وبلِبق لللَوَم  نآَ ننَال ق ننَط ُّلول قَ ِ ُلَقال لمثو لزهينُننك قلَلَةَاننَ ل َأوَ  نق وننىوليبَققننتدص َعننَ ز ق
يول للل ل671زهب  ،لل–َهيققلَقلزهلَمصق

مثل بننلل  ننك لقنننىلالل نِّنن ل  ينننكصليفلزه ننكمل يننن ل قننَلسلزهُبننمكهزَلهزم  لقإُبننالاننالقعننقبل
َ نىوللَوَمنْ هِّ ىللل  ك لهحتينفلِبْلينتاتةلزإلي زيتمتةليفليبنهىل  ك ل  نَقَبلَهِّل لَقعل ُنال َُبناول ق ينصنكلانق َقإل

قل للَّللُق اولَهز ُنَبَهل قُقَةل قينل َزيقتَبلَإينقتاصكلللَهزُُتََ لزَّلُلول قينل َزيقتَبلَ ققتدص لللل673زهينُبكُلل–َهيوَنلحمولُبق
لهزْلينتاتةلزإلي زيتمتةل  نملعقال:

ل قينلن َزيقتَبلَهزهُن ق َالَ َ نىول (6) نَن،ولَإَُبنيَنةوليفق لَهرونبللقوعل لَةكنَن ل لزه زُ،ل الزاد ةلله نهىل  ك ل ليَب ل
ينَنينَنكلهَل ليقرونبللَهيَنَ زليَنتنل َْ لزَّلُلقلَةَا ل ُكل َن لبو وهَنل قال وهنق ُول قينروبللَهاق لينوَ آ ُْ ل ق نيَنروبولزهلَ نَ زَه،ول قذلليبَكهونزلهقَ نل ق قبل يَنتنل

َيقتىقلَمَعل نَل َ لول قاُلليبَننلَرل قينل َزيقتَبلمق َّلُلقلَهإل ل نويل قينونزلِبق زلَإُهِ ُولقََي ص نَالَهزهلبَنريلَ ك لهَنَكل ق ققنكو ريلاقَ ُنلَهَكلَهَ نكلقَ ل
ننننيول ينَننننكلَه قهَتلننننَكلزهلَمصق ُعلَلُ يُنينَننننكلَعَقتلننننَكل َننَُةقلينَننننكلَه قهَتلننننَكلقَنَنبنل ننننالمَمننننيل للهزهنننن زُ،لل4زام بينننننةلل–زَّلُلقل ق

 ِب  صك ليالزْلبليفلسله عنهىلهقيلليت ىلهزاي ينللهزهبريهل ت بله تمالإك مبلهيبك ق بل 
ل
تةله    ىلِبهينبن،لمثلزإل ك ةل الي  ل عننرلسلمنقالسلعقتنىلهآهنىلمننىل نكيلزهينبتنلل(لزهنم7)

لَعننال نققُننةقل قينلن َزيقتَبل قاُلللَوَم  ن يبنكرل  ننك ل:ل  ننلَتكلَللَم  ن َن لَ:ننبو لزهنن ُّ يَنكلوليفق ننَطَاتنل َُبننىولۚلَهَهَ نن قلزمل َعنناقَىلنَنال
نَالزهُصنكْلققَللل قل ن َ،قلَهمق لزآلل ق َننكلَه قنُنىوليفق لزهلَ نكَهمقَلللَهَهُمنِالمق لهقنَ  نق نَقمل و نققبللَليبَنكَرلَقعل ذلليبَنكَرلهَنىولَ يُّنىولَقعل

نققل َطَاِالَهروبولزهن نق َال َنَدلَ ونن وُال قاُللَهقَنن وبل ُُّبل ُل قُنلزَّلُلَلزمل لَجلَييق زهب ن ،لل–مونَنل قينل َزيقتبوليينقتىقلَه َن ل ون و
لللل651-657



ننَالزهن نق اقلَ ننكلهين للزهنمنتةل ننال ََلَهرونبل نق لسلممنن ع كلةنللزمنبتننكُلةمنكليفليبنهننىل  نك ل لمَمننَ  ممنَ 
لقيبقتمونزلزه يَنكليقىقل قينل َزيقتَبلَه ونَعِالَهعقتَُبِالَلَقنل يَنكل قهَتلَكلَهَ كلَهُمتنل  نق َالَهاَللَهُمِاليقىقلنونإصكلَهزُه قعلقَهلَإتنل

ل قهَتلننىقل َن َنَاُ يبونننزل قتننىقلۚلَةنن وَلَعقَننالزهلمول عونيوبلل قهَتلننىقلۚلزَّلُلولَإل َنن ق نن قةقَللَ ننكل َنن ل نن قعل قهَتلننىقللَم  ندل ُولَه َن ل لَم  نَ َدننك
ل لللل65زهدن  لل– وينقتبو

ننَدمولللَهَ ننكلز ل َنقَننَفل عل هينن زلينننل  نناللزإلعنندملزهنن عليبننكرل  ننك ل تننىل:ل ل قُنلزهنن نق َالعقينننَ لزَّلُلقلزإللق
نينَن وبللللزهُن ق َالقوه وننزلزهلرق َننكَ ل َُيوبولزهل ققلننبوليَنريلتصنكليَنتنل لزَّلُلقل َننإقُنلزَّلُلَلَوَم  ن  قاُلل قناليَن لن قلَ ننكلَِّنك َق َج ل ق اون ل َ رل

ل هيننننلل  ننننك لقنلعننننت ْل ينننن زيتبلعقتننننىلزهُبنننندمل كةننننكنللللل63آرلعمنننن زنلل–َعنننن ق هولزْللقَُبننننك ق
ننَبكَملَه َن ل ونننَ ل لقَملل َن ونهونننَنل قُنل قل  ننن جصلهاللنصنن زنتكصليننينصليبنهننىل  ننك ل:ل َكعقتننَللَه قعل ينلنن َزيقتَبلَه قعل

لزَّلُلوللل لَنَصنكَ ِ للليبونلللقَقَنن وبللَقعلقَنبولقَمق َبكَطلَةكنونزليون صزلقَهل َعل نَاللَوَم نْ َهزمل ُنالَةنَ َبلمَمنَ كَ ،صلعقيننَ لول ق َق لقَنبولاق
لَعُمكل َن لَمقونَنل هيينكل بلل  ك لقننىلهنال  بنلليفلزآل ن ،ل اللللل641زهب  ،لل–زَّلُلقلللَهَ كلزَّلُلوليقرَيك قلع

 ب ن ل:نيلإلعندمل  يننكل قنال  بنلل يننىلهيننللومن  القعقبلهِّ ىللل  ك لةمكليفليبنهىل  ك ل 
للل13آرلعم زنلل–يفلآل  ،ل الز كع  ال

ل
هق مننةلقينللزهبتنن ل ننالذ   ننىلعقننت بلزهُبنندمللإُبنن زصللنبتننكُلإُبنن لزهينننك لذ   ننىلهيب قنننزلزمههن هكل
يَنكلآَرل قينلن َزيقتَبللةمكليف لآ َنتنل ققىقلَل َنَ  ل يبنهىل  ك ل:ل لقَمللحَيلُبو وهَنلزهيُنكَ لَعَقِالَ كلآَ يوبولزَّلُلول قالَ  ل

يننل وبل يَنكيوبل ُّقلرصكلَعظقتمصكللَ مق َمَةلَهآ َنتنل يننل وبللمَّنْ زهلرقَ كَ لَهزْللقرل ََ نيُنَبللمَّنآَ َاليقىقلَه ق َمُ لَعينلىولۚلهََةَاِالِبق
للل33-34زهينُبكُلل– قيصزلعَل
ل

لمثلايتلإ ننالحت ننَل عننن،لعننت ْل ينن زيتبلإتنن ليبننكرليفل عك ننةل ل قننت قبللَ عونننالص  لَ يُنينَننكلَهزينلَ نن ل
لزْللَل َمنَةلَه نونرَةنقت قبللۚل قنُنَكلقَننَ لزهلَ رق نرو قونلَعَقتل قبللآَج قَكلَه نوَ قنقمو وبولزهلرق َنكَ لَهزْللقرل ل َن نل يننل وبل ل–رقنتبول نق

لللل673لزهب  ،
كلةمنكليفليبنهنىل  نك لل ل هيينكل بلل  ك لقنىلقهإالهينبتىل كيلزمنبتكُلهتين  لقملزه   له الإُن

لَعَ يقتًّننكلهنق ويننن قَ لقوُملزهل وننَ ِ ل ْص ينَننكل قهَتلننَكليبنونن لآ هقَكلقَهلَإتنل لاَللَ  لننَبل قتننىقلۚلَوَم  ْن هََةنن َِ ننهق َمل َننكلَه ويننن قَ ل َننننلَملز ل َُ َإنل
لز لَل ليفق َو لزهُُبن قيقلَ  ق  َوليفق للهين لزهر نك ل صن ملانكلينلل   نىل نالة نبلل7زهدنن  لل–يُنةقلَهَ  ق 

لَ َ  لنىقلَههق وينن قَ لقومُل َ لزهُن قعليَنلل ل َُّصن نقمو لقَنَرهلينَنكلول وبَنكَ  و نَ زلةق َنك و لسل  ك لةمكليفليبنههىل  نك لل لَهيَِ



َكۚللَهزُه ق َال نويل قلَوَمْن زهل وَ ِ ل َُ َنك قظونَنلَإنل ن َ،قل نويل قينوننَنليقنىقلَلَهيونبللَعقَنِالَمنَدرققبللحيو آلل ق زمن نكملل–ينونَنلِبق
للل37
ل

َل ل َُّ َدنننكمقصكلُ  َنننكاق لةق َنننكِبص َننن ق  ق َُبنننَالزْلل هيننننلقإُبنننالزْلننن   لةمنننكليفليبنهنننىل  نننك لل لزَّلُلولنَننننُرَرلَقإل
ينلننىولِّوقوننن ولزهُنن ق َالخَيلَدننلَنلَ ُموننبلل ل ق َدن ق ُّ هقننَكليوننَ  لزَّلُلقلل َن ل نن قلزَّلُلقلۚلذَِ لذقةل ُل َققننلولِّوقوننن ويوبللَهيبنوقوننمووبلل قَ ِ مثو

ُولۚلَمن  َن ل قعليقىقل لَيك عللَوَمنَ َدك لزَّلُلولَ َمكلَهىول قال ققلق لللل75زهر  لل– و ل
لَِّن َُةوبلهي زلزهر ك ل تىليصك  لُبل بصن هنلينىل نيلزهن نتكلهزآل ن ،لةمنكليفليبنهنىل  نك ل ليبَن ل ك

ل قالُ ينقرونبللَلاَل نىقلََم ْن َيَصك ق و للَوَم نْ  قَيلَصنَ ل َققينَنالُبق َاقنتمبع لَعقَنتلروبلحق َْ َ نكلۚلَهَ نكلَق نَيل َنَ َقتنل زمن نكملل–َعمق
للل614

ه ننال ُبننقبللل  ننك لهِّ ننىلعننك دصلمنن زلزهر ننك ل  نن لزع مُبننكلِبه نن ه،لزهنننب الةمننكليفليبنهننىل
َ نىول قللَوَم ن   نك ل  نققبللَهِّل هل ون لَه،قلزهلننوبنلَ ِالللَه قَ لزَّلُلقلَعكيبقبَنةول وُبل َُبنَكلِبق َ مل ناول َنَ ن قلزعل َ لزَّلُلقلَهيونَنلحمولُبق
و ون قل لللل77ه مكنلل–زمل

لقَنننَرَرلزَّلُلول قهَننتلروبلل لزهُنن ق َالآَ ينونننزلۚليبَنن ل َهلبَننك ق لزمل مثل  نننرل  ننك له نن  للهزه نن  لل ل َننك ُن ونزلزَّلُلَلَجلقوه ق
ل قَالزهظُّقولذقةل صل َق َك لهنقتو ل قَجلزُه ق َالآَ ينونزلَهَعمققونزلزهُصكْلق َع لزَّلُلقل وبَنتنقيَنك َق قونلَعَقتلروبللآَج ل َن نل لزلُ عونالص َق َمنك

لَ كهقن قللَوَم ن قَ لزهينُّن قۚلل َنك و َهنل لَيلن قعل قنالحَتل قَ نكلزمل َع قلنىولَِّينُنك َّلُلقلَه َن لَمنلللَمنكْلقصكل و ل ق  َال قتَ نكل نونيل قالِبق
َُبَالزَّلُلولَهىول قإليبصكل لَقإل زلَليَب ل لللل66-61زهطدملل–قََي ص

ه الآ الِبللعقبلقننىلالل تنك لهنىل نهلإرنبلسل  نك لقعلالين لهقنل ُب ُبنقبلْلرنبلسل  نك ل
ينَنةعل قَذزليَبَ نالزَّلُلول ن صزل  عينكصلهنىلعنرلهِّنللةمنكليفليبنهنىل  نك ل َهَ نكلَةنكَنلهقمونيل قاعلَهاَلل ويل ق َهَ عوننهوىولقَ ل

ن قيقبللل لقَ ل َُونبولز لقنَيَ،ول قنال ل ُّبقتينصنكللَوَم ن َقنلَ رونَنل لَانُللَانَدالص لزَّلُلَلَهَ عوننَهىول َنَ ن ل زمإعنرز لل– َن لنصق
لللل51
ل

هي زلينلعبتللسل  ك لزه علةكنلعقتىل عنرلسلمقالللعقتىلهآهىله ال ب نىللعقناليصني،لل
َْللةمننكليفليبنهننىل  ننك ل ننيَ،علَق نن قلقلَعننبقتققيلقَ لعونننل قَ لزَّلُلقلۚلَعقَننِالَيصق لَلَهعوننبلَبكَنلَوَم  ِن   ليبوننللليَِ ز ُنبَنَ ننيق

ن قةقَلل ل قَالزهلمودل َْ ه بنلل  نك لقننىل نكلقإُبناليبننالصلانال عنكلهنال نةلللل611 نعنفلل–زَّلُلقلَهَ كلَق
للسل  ك له عنهىلهقيلليت ىلعقت بلزهُبدمل



  لي   السَلم : يتهوهنا خهل ب
هن ه لي للزْل هاليفل نزاهل ية لنلزا صن ل ين كلي ن ل عننرلسلمنقالسلعتنىلهال نةلقينللل

ليت ىلهزإل كملعقيلعقتىلزهُبدملهن  يكليفليبنهىل  ك ل
رلَ لزَّلُلقليوبولزهلرَيكهقبونَنللَوَمن  ل لللل31زاك  ،لل– َن َنَنُرلزَّلُلَلَهَ عونَهىولَهزُه ق َالآَ ينونزل َإقُنلإق

هيينكلآجَلزه ص مل ك ىلعقتىلزهُبدملهينل زةهلمثلآ نةلإنر لسلنرهن ليفلزإل نكملعقنيلعقتنىل
لزهُبدملهة هكليبنهىل  ك ل

ينلننىولللَم  ن لَقاَل قونننلولمَمننكيق ول نق ننالُ ينقنننىقلَه َن نل َنننةصلۚلَوِم   ن َةننكَنلَعقَنننِاليَنتنقينَننةعل نق ل ونَعننِال قَ ك صننكلَهَ محل يبَنبلققننىقلةق َنننك و
للَوَمنهَِققَكل نويل قينونَنليقىقلۚلقوهل َُّ َن ل ق ل َنةعل نقينلنىولۚل قنُنىولزْلل ليفق لَ نلعقن ولولۚل َنَدل َنكو ل َكهينُنك و نرَز ق َإل نَالزمل ليقنىقل ق اون ل َ رل

لاَلل نويل قينونَنل للل67ين لل– قالُ ينقَكلَههَِرقُالَقةل َنَ لزهيُنك ق
لةمكليفليبنهىل  ك لللهزه علعين للعقبلزهر ك لينلزإل كملعقيلعقتىلزهُبدم

نننيَنروبلل لَهيَنتنل زليَنتلنننيق َّلُلقلمَمننن قت ص لۚليبونننلللَةَانننِالِبق نننَ ل و لَعننندص لزهُننن ق َالَةَاننن وهزلَهُبل عقيننننَ لولعققلنننبوللَوَم   نْ  َه َن وننننرو
ل للل45زه ع لل–زهلرقَ ك ق

ل
لهزآل ةلزه ط تةليفلهمتةل عنرلسلمقالسلعقتىلهآهىليفلقيلليت ىلعقت بلزهُبدمله ن ربلةمك

ليفليبنهىل  ك ل:
ل

نن ننأَهوروبللَعَقتلننىقلَقِّل للليبونللاُللَقعل َق َك لزَّلُلولعقبَننكَ لولزهُن ق َالآَ ينونننزلَهَعمققونننزلزهُصننكْلق نن و هقنَكلزهُنن قعل نوَبدنق  صزل قاُلل لذَِ
للل لزهل و لَ ِ ينصكلۚل قُنلزَّلُلَللَوَمنزهلَمَنُ َ،ليفق لَإَُبيَنةصلنُرق للَهىول قتَ كلإوُبل َ قال ل َن ل لمَمنرون و ل75زهدنن  لل–َ:اون و

للل
هه ننن لِب نننهلزاُبنننقمننل عننننرلسلمنننقالسلعقتنننىلهآهنننىلهق  نننكرل  نننىلعقنننال قنننكلزهنال نننةلللزْلنننَل

لْل هاليفليبنهىل  ك لهه عنهىلههقنمتةليفلقيلليت ىل الي  للهن ه لي للز
ل

لَعقَننِاللَم  نل َننننلَملقَ لنن ق  قبللۚلاَل ل قُنلزهُنن ق َال نوَبك ق وننَننَكل قُلَننكل نوبَننك ق ونَنلزَّلُلَل َنن ولزَّلُلقل ُنَرننَ ل َإقُلَننكل ينرونن و
نننىقلَ نننكللَوَم   نْ  نَنالُبق ننن صزلَعظقتمص َنننكلَعكَينننَ لَعَقتلنننىولزَّلُلَلَ َُبنننتنويل قتىقلَقِّل ل ق للهه ننن ليبنننك قنزل نننهل61زهاننن ملل–قَهل َِ

ل عنرلسلمقالسلعقتىلهآهىلةمكليفليبنهىل  ك ل:



ُّل ننبوَكلزَّلُلول لَجلقَ نَُّ ننكلزهينُنن ق لزهلموننيل قينقَللَعقَنناللَوَم  نِ َإُبل ُّلَإنن نق ق ننَالزهلموننيل قينقَلللَجلقَ نَُّ ننكلزهينُنن ق ز ُنبَنَ ننَكل ق
ننينروبل نقك َننةول َنريلققبونننزلقَهلاصننك لۚلَه قنلَ روننال نق ق ننك َنَ لل نن وهَنلَمننكيق وهَنل َنريلققبونننزل ق ننينروبللعقدل لۚل قنلَ روننال نق ننَاللزهل ق َننكرق  نق

َ  ونننَنلزهُنن ق َالَةَانن ول هَُنوننبلليبَننننلمولاُلل َنال للهيبننكرل  ننك ليينننكلق  ننكصلل ل قُنلزَّلُلَلل13-14زالناننكرلل–هزللق
لزَّلُلقل َنتَن ل نول لَعنبقتلق ينُنَةلۚل نوَ نك ققونَنليفق َُونبولز ل َُنل َُوبللق نَنز نَالزهلمونيل قينقَللقَناوَُبن وبللَهقَ ل نَ َِ ل ق قوننَنلَه نو ل َنقونننَنلَلزممل

زلَعقَل ننن ص لَۚهعل لَهزهل وننن لآنق تنننلق لق لزه ُنننننل َز،قلَهزإللق ننن وهزليقبَننننتل قروبوللَوَم   نْ  تلنننىقلَإ ًّنننكليفق نننَالزَّلُلقلۚل َكعل َنبلدق ننن قلقل ق ليقَ  ل قَهل َِ
لزهلَ ظقتبول هقَكليوَنلزهلَانلإو لللل666زه نيةلل–زُه قعلَِب َن ل وبليقىقلۚلَهذَِ

لىل  ك للهه  ليبك للقيللزا  ينةل  ىلمقالسلعقتىلهآهىله نه
لزهلَم ق ينَنننةقل نننلق َيل لزَّلُلقلَهاَلل َن لَ:بوننننزللَوَم   نْ  لَ نننكلَةنننكَنلمق لَقنل َنَ َ ُقاوننننزلَعنننالُ عوننننرق ننن َز ق َعل نننَالزمل َُوبل نق َإننننل

لزَّلُلقل لَعنننبقتلق لَهاَللَ لَمَصنننةوليفق نننتبنو وبللَ َمنننأولَهاَللَنَصنننبو هَُنونننبللاَلل وصق هقنننَكللق نننىقلۚلذَِ ننن قبللَعنننالنُنالُبق َناوُبق لَهاَلللق
َُونبليقنىقلَعَمنلولَمنكهقمولۚل قنُل ل قاُللةو قنَبل لَعن وهنعلنُننتلدص لزَّلُلَلاَللَ طَقونَنلَ نل:ققصكل ريقنتمبولزهلروُانكَ لَهاَلل َنينَنكهونَنل قنال

ينقَلل ُبق َ لزهلموبل تهولَقِّل لللل671زه نيةلل– و ق
ل

يبنهنىلللعقت بلزهُبندملةمنكليفللهالل نِّ لقإُباليبنالصلاال ن لسل  ك له هكله عنهىلهقيلليت ى
نققمقَلللَوَمنْ  ل  ك ل نَالزهلموُبل ل ق نَللَمنكْلقصكلَهيبَنكَرل قنُنيق لانقُالَ َعنكل قَ لزَّلُلقلَهَعمق َُباوليبَننلالص  صنق لل–َقإل
قلللل55 لَهِّل قنَيلَّللُق نَقمل و لَإنكُِّّنَ ل َن ونلللَقعل لز ُننبَنَ اقللَوَم نِ  قمكلِّك هنزلِبهبك:لليبنكرل  نك ل لل َنإقنل
لللل71آرلعم زنلل–

لزه  الز ب نلليفلعنكعةلزه ُبن ،لهه  لنره لزاد رةلهينص  ىلمقالسلعقتىلهآهىلهمبكي ىلزهر زم
اكلعقبلسل كيفليبقنمبل الم ملزإل كنله هكل  نرل  ك لعال:ره،لي  لهيال نمل  يبكنليبنكرل

اد رنةلعقنت بلييننكلهينصن ربليبكرل  ك ليفلنرهرلزل  ك ل تىل ل نملزها يبكنل نملزه  الز م كنلل
يلَ يُّننَكل قَ لزهلل لزهُنن ق َالَةَانن وهزل ل قذلل ونننإق ليبنوقوننن ق لَ َ روننبلل َن َنبنق ونننزلزهُنن ق َالآَ ينونننزلۚلَعننأوهل قيليفق َمَد قَرننةقلَقانق

هَُنوننبللمَمننكيبُّنزلزَّلُلَلَهَ عونننَهىول هقننَكللق للذَِ ننيننل وبللةوننُلليَنينَننكنع نن قيونزل ق لَهزال َعلينَننكمق نن قيونزل َننننلَملزمل لَوَم  نلۚلزه ُّعلننَبل َكال
لزَّلُلَلهَل َق ل وَدكيبق لزهل قَ ك ق لللل65-67زالناكرلل–َ عونَهىول َإقُنلزَّلُلَلمَم ق  و

ل
كلق  ل ر  لِبه أ ل الزهين لحمم لمقالسلعقتىلهآهىل نالزْلُبنللهقندن ليفلذهنكلممن  لههه ل

يبننكرلزهطنن عليفل  خيننىل]ل:قننبلي ننأ زَلزادنن ةلله:نننز ق بلعيننن لزاُبننقملل ننأهيبهلزيننالزهننرع عل



مل رنناليفلزإلعنندملقممننينهل ين ننكلهاللق بننللاننكلز  رننبل ننالزهصننكْلللليننللزْلنن ،لزهنيبت ننةلزهننرل
 ت كلهمماالين هكلعبن لناُبنىله:قتقنىله نالقنليبن لزنن  بل نالقههتنكُلسلهيقن لزهيننن لمعن زُلسل
لز ننر جل ننالهيبننهل   ننكرلفننكي زليرانن لله ظ نن زلهدنن ةىل   لهتنن لقممننتك يليبنن  لممنن  هزل   لِّننَر

ربل   لهعنن هينكل تننللينن  ل كع نن رل   ل ننأيقنزلهزعننن  قنزلزمعننلل   ليبنن ليب قينننكلزه نننمل ننالعنننك ز 
  إكل   لمثليبكهنزلجل ر  لالل ُبلل   لهُب ل ال ين ال نلملقن  بل   ل الينيلقمحن ل نكلةنكنل

ل   خلزهط عل[ل ل–  لل   لهه  ليكممبلِباقكل دل   ل  لِّكُلهاللهإيلنررل   ل
ل

رنننننلقهرل ظقن نننكصل ننناليننن للزم نننةلز   نننةلهِّننكُل نعننن له نننك،ل عننننرلسلمنننقالسلعقتنننىلهآهنننىلهت
ل ليبَننن ل ههننن هكلزآل نننةلالل  طنننهل ن نننىل نننن َل:بت تنننكصلزهليبننن دليفليبنهنننىل  نننك ل لَهَ نننكلحموَُمننن ول قاُللَ عوننننرو

ليبو قَللزنَ َقبنل وبللَعَقِالَقعلَ كيقروبللۚ لقَهل ََ ل قاليبَنبلققىقلزه ُّعولولۚلقَ َإقنلُ ك لَعقَنِالعَللَوَمن َ َق ل  قبَنتلنىقل َنقَنال ينَ ققنبل
لزَّلُلقلةق َننكِبصل ل قاُللإبققذلنق ََ لَقنلَ وننن رقعلزَّلُلولزهُدننكةق ق َالَهَ ننكلَةننكَنلهقننينَنالقع قصكلللَهَعننَتعل للللَ  وننُ لزَّلُلَلمَمننتنل  ُّننَيُِّدص

َ نكلۚللَوَمن يننل ن َ،قلننويل قنىقل ق َ كلَهَ ال ون ق للبَننَنزَ لزآلل ق يننل ننلَتكلننويل قىقل ق رقعلزهُدنكةق ق َال و ق للبَنَنزَ لزه ُّ آرلل–َهَعنيَنعل
للل643ل-ل644عم زنل

لل
 اثنياً :

ل:للحرب خهل المتاب وا شركني وا نافقني بعد بدر يوم الفرقان 
ل

زآلجَلزهُبنكي ةللنلسل  نك ليبن لإن  ل نالزإلن ند لعقنال نين للهنمنتةلزإلي زيتمتنةل نهلل بل
لزهننننز  لذةننن لليفليبنهنننىل  نننك ل لهصنننتكملهزهاننن ه لهيننن زليننننلي نننهل نننكلقننننررلسزهصننند،لهلزيببننننرل

ل رَز ق َإل َكلقونرقَرل قهَتلَكلَلَه قَالزمل َ إونَنل ق يَنكيوبولزهلرقَ كَ ل َنال للَمنَهزُه ق َالآ َنتنل َو ن ل ليَن لَ ىولۚليبوللل قُلَنكلقو ق  وينرق و
ل لَقعلبوَ لزَّلُلَلَهاَللقوممل قَ ليقىقلۚل قهَتلىقلقَ لعونلَه قهَتلىقلَ ا ق للل51زه ع لل-َقنل

لزُننن لهلهينن زلزهننب هلإنن  لسل  ننك لهقننن  ل ننا يفليبنهننىللإرننبلسل  ننك ل تننىلةمننكل نن  لز بننَك
لَ ننكلل  ننك ل  ننَ  ليوبللَقنل َنال قينونننَ لَعنناليَن لننهق َُيوبللَهزإل ننَنز لَقيل َننكلقَنننَرَرلزَّلُلولَهاَلل َنُ بقننهل ننينَن وبل ق روننبليَنتنل لزإل َهَقنق

لقَننَرَرلزَّلُلول قهَتلنَكلَل َنإقنل َنَنهُن نَالزهينُنك ق لذونوننمققبللللَه قُنلَة قنيصزل نق نتبَن وبليقنبَن لهق نلزل َنكعلَقبللقَُلَنكل و ق ن ولزَّلُلولَقنل وصق



ريونننَنلۚل َكيقققتُننةقل َنبنل ننَبلز ل نن ونَنلقََ بورل ل ونيبقينونننَنللَوَم  نْ َهَاكعق ننكلهنقَ نننلمع مص ننَالزَّلُلقلإورل َُبنناول ق -43زاك نن ،لل–َقإل
لللل31
ل
يينننكلِبعننبلزهنن  اليفلزهننب هلزهنن علعننت ةننىل ننالة ننك لسل  ننك ليفلهال ننةلهإرننبلز كيقتننةللل

هال نةلزإل نكملعقنيلزهنرل   ننيكله نال ن  لسل  ين نىل قنال    نىلقيلليت لزهين لعقنت بلزهُبندملهل
 ن  لسل  ين نىل قنال قنكلهنىل نالسلممنتقكصلقهال نكلزهن  المللوم نقإ زصل الي  لسليبنكرل  نك ل ل

بليفلزآل  ،لع ز لعظتبل   لسلقنل للل46زاك  ،ل– ط  ليبقنمبلُبليفله نتكل رعلُه
ل

هيبنن لةننكننزل نناليببننلل   نننزلة ننك لسل  ننك لههنن هكل ننأهزل  لزهرنن  لعقننالسل  ننك له عنننهىل
َ لَهيونَنلَق لَقبولاقُاقلز لَ َِ لَعَقالزَّلُلقلزهلَر قللَوَمنْ  :لإ ِبصلعقالسل  ك له عنهىلةمكليفليبنهىل  ك ل

لۚلَهزَّلُلولاَلل َن ل قعلزهلَ نلَملزهظُكهقمقَلل َدمق َعِال قَ لزإللقعل للللل7زهصفلل– و ل
هيننيالُل ننأهزله دبننةل:نن ملزعنن    نيكليفلزهرنن  لعقننالسل  ننك له عنننهىلمننقالزهق  قتننىلهآهننىلل

ننَيل قَ ُلَهمَلل ونننَ ل قهَتلننىقلز لننَ َِ لَعقَننالزَّلُلقلَةنن قِبصللمَّ  نِ َق لقَننبولمقللَوَم  نْ   :ةمننكليفليبنهننىل  ننك ل ليبَننكَرلقوهإق لقَهل
ُول لَهزهلَمَد قَرنةوللَوَمنمَميل َق لزهلَمننل َق لَ:َمن َز ل َننَ ِ ل قذقلزهظُنكهقمونَنليفق ل ق لنَللَ نكلقَننَرَرلزَّلُلولللَههَننل يبَكَرلَعنأونرقرو

َنلَعَ ز َل لَق ل قِّونزلقَناوَُبروبوَللزهلتَننلَمليولَرهل طونلقَ ل ق  قبل للَِبعق َنق َن َكلةوين وبلل َن ونهوننَنلَعقَنالزَّلُلقلَ:نيلَلزْلل ل ق ُلوننق ز
وهَنل َ رل ق لآَج قىقلَ ُبل للللل35زمن كملل–هَةوين وبللَعال

ل
له ال  للذهكل   لاللعنزُلزهُببتللةمكليفليبنهىل  ك ل

مثل بنننلل  نننك ليفلللل611زهب ننن ،لل–  بننن رلزهراننن لِبإل نننكنل  ننن لانننللعننننزُلزهُبنننبتللوم   ن  ل
 كملزعنن ينرك علةتننفل رانن هنله ننت بل عنننرلسلمننقالسلعقتننىلهآهننىليبننكرل  ننك ل لهََةتلننَفلزعنن ا

لزَّلُلقلَه قننتروبللَ عوننهوىوللل َو قَننِالَعقَنتلروبللآَج اون وهَنلَهقَنن وبلل نو نل لَوَم  ن َ رل نن َزطع ليون قَعل قَ ِلمق َّلُلقل َنَ نن ل نبلِبق  َن لَ صق
ل َ  قتبع لللل61آرلعم زنلل– ُُّبل

ل
ي مةلسلةا زلهقإقنزليبن  بل ز لزهبنز لهسل  ك ليد يبلي ن ز لقهنتبليفليبنهنىل  نك لهيينكلي هنزل

للل766زهب  ،لل– ب رلن مةلسل الي  ل كلِّك  ىل إنلللمم   لزه  ك للومن ل



مثل بننلل  ننك لُننبلقنل ننالق:كعننىل  ننك ل ُبننت  للز ينننةله ننالعصننكلل ننإنلهننىلْ لِّ ننينبل كهنن زصلل
نننالحَتل قَ نننكللَوَم   نَكلإوننن وه ولزَّلُلقلۚل ت نننكليبنننكرل  نننك ل ل ققلننن لَيلننن قعل ق َع قلنننىولَِّينُنننك لزَّلُلَلَهَ عوننننَهىول و ل ق  وطقنننهق

لزَّلُلَلَهَ عونننَهىولَه َن َنَ ننُ لإونن وهَ لول و ل قل لزهلَ ظقننتبولَهَ ننال َن لننصق هقننَكلزهلَانننلإو لَ كهقنن ق َال قتَ ننكلۚلَهذَِ َننك و َهنل َْ صزلزمل قلننىول
زل قتَ ننكلَههَننىول ننلوللَ كهقنن ص ل ُّ ق إرننبلللله نناليينننكلحينن  يبلسل  ننك ل ننال64-65زاُبننكُلل–َعننَ ز و

ِبعنننبلزإلعننندملةننن ِبصلعقنننالسل  نننك له عننننهىلزهننن  نرليفلهال نننةلآِب  نننبلهقِّننن ز يبللز كيقتنننةله
ةمننكليفليبنهننىل  ننك ل لَجلقَ نَُّ ننكلزهُنن ق َالآَ ينونننزلاَلل ت  ِّننننلزهينننك ل رنن هِبَلعننالهال ننةلسلزْلننَلل

نن لۚل َنُ  ق ننَ لَعقَننالزإللق َننكنق ننَ َببُّنزلزهلروال لزعل َُل قنق هقتَننك ننَنزَنروبللقَهل َُةوننبللَه ق ل ننينروبلل َأوههَِققننَكللَوَم  ن وهزلآَِب  َن َنننَنُُوبل نق
لزيبلل نَنزرو نيَ وروبللَهقَ ل نَنزنوروبللَهقَإلَهزِّورونبللَهَعدق َ َ نل ومونَيننكليونبولزهظُنكهقمونَنليبونللل قنلَةنكَنلآَِبنوةونبللَهقَينلينَنكنوةوبللَه ق ل

لَعننننبقتققل َ ننننك عليفق ننننَالزَّلُلقلَهَ عونننننهقىقلَهِّق َننننك َ،ولَُتلَدنننننلَنلَةَُبننننكَ َيكلَهَ َُبننننكةقاول َن لَانننننلهَنَكلَقَإننننُبل قهَننننتلروبل نق ىقلَهيق
َملزهلَاكعق قَلل َ ل قلقلللَهزَّلُلولاَلل َن ل قعلزهلَ نل َلزَّلُلوللق لَاليتق هييننكل رننننزلللل74-75زه نيةلل–َ َ َُيصونزلَإُهِ

يب لقمم ةنزلزُن لي  لقنلنب هزلة ك لسل  ك له زُل  نن يبلانكل ن إنزلآِب  نبله ِّنكُبلهق اننزل
نننَ َ ليقنننىقل لَقنل ودل  ينكيبنننبلزإل نننكملعقنننيلهقينننللزهبتننن لعقنننت بلزهُبننندمليبنننكرل  نننك ل ل قُنلزَّلُلَلاَلل َنريلاقننن و

ُولۚل هقننَكلهقَمننالَ َدنننك لَ ننكل وهَنلذَِ ننلَوَم  نَه َنريلاقنن و ننكللقَمَلل َنننَ ل قَ لزهُننن ق َال ودل َّلُلقل َنَ نن قلز لنننَ َِ ل قكلصننكلَعظقتمص لِبق  ق ل
لزَّلُلول نورَةنقننننيل نننننَنلقَناوَُبنننن وبلۚليَننننلق للَم    ن نورَةُّ ُولَهاَلل وظلَقمونننننَنل َ قننننتدص ننننَ وهَنلَعقَننننالزَّلُلقلَ َدننننك لَةتلننننَفل َنال زنظونننن ل

للل31-41ُلزهينُبكل–زهلَر قَ لَلهََةَاِاليقىقل قكلصكل ُّبقتينصكلل
ل

  للهلِّ  ننةللة مننكهنبلممنن ك ،لسليفلنبننن،لزهيننن لمننقالسلعقتننىلهآهننىلمثلليبننهعننالقيننللزهر ننك لهل
ة مكنلزاينك  للقإك   لهال ةلزإل كملعقيلهقيللزهبت لعقت بلزهُبدمله نهىل  ك ل ين  زصل كعنلل

منننكلقهننننبلةلل715زهب ننن ،لل– ر م نننكل إننننىلآمثليبقبنننىللوم   ن قنننكلز   نننةل لهالل ر مننننزلزهدننن  ،ل
َُيوبللۚل َنز تبونزلَهَكل َكعلَقبللقَُلَكل َنُ بق ونَنلَقيل َ عق ُناقللَوَم نْ ز ب نزلقينز  بله نهىل  ك لل ل َإقنلمُللَ ُبل َقَانلُّلاق

ل للل31زه صصلل–ز ُنَبَهلَيَنزلوليقرَييلقليو ص ل نقَالزَّلُلقلۚل قُنلزَّلُلَلاَلل َن ل قعلزهلَ نلَملزهظُكهقمقَلل
إنهلينيالُلزهظنكالله عننرلسلهقينلليت نىلعقنت بلزهُبندملهلزاُبنقملللإتين نكلزعن م ليب نكرله ا

 ن ينننكلينن زله  لقنل ب نن ل  ننكملآ نن لزهر ننكنلهننن لسلعتُبننالعقت مننكلزهُبنندمليبننكرل  ننك ل لَهاَلل
ننَ طَكعونزلۚل لزعل ل َننن و ُّهةوبللَعننال ق ننينقروبلل قنق للَوَم  ن َنرَزهونننَنل نوَ ننك ققونَنروبللَإننُهِ ننينروبللَعننال ق ينقننىقل َنَتمونن ل  َن ل َنن ق لل ق



لزهينُننننك قلَليونننبلل قتَ نننن نننَبك و ننن َ،قلَلَهقوههَِققننننَكلَقمل ننلَتكلَهزآلل ق لزهنننن ُّ ُووبلليفق لَقعلَمنننك ل َأوههَِققنننَكلَإبقطَنننن ل كلَهيونننَنلَةننننك ق و
للل767زهب  ،لل–َ كهق وهَنل

ل
هت ننن لزهينننك ل ِّننكُبل ننالهإتن لقهنننبل ننأهزل  لزهرنن  لعقننالسل  ننك له عننهىلِبعننبلزإلعنندمل

 هنلقيلليت لزهين لمقالسلعقتىلآهىلزحملُبن  ال   ل  ينزل ُبكِّ لةلل ال ن جلعقنالهال نةل
َهزهُنن ق َالزُُتَنن وهزل ل ِّننكُبل  لهال ننةلزإل ننكملعقننيلهقيننللزهبتنن لعقننت بلزهُبنندمليبننكرل  ننك لهنن هكلل

لزهلموننننيل قل َ ننننكليَننننلل نننن صزلَه َنال ق  ص نننن َز صزلهَةوال زلاق ننننعق ص نننناليبَنبلننننلولۚللَم    نْ ينقَللَه ق لَمننننك صزلرنقلَ ُبل َإننننكَ َ لزَّلُلَلَهَ عونننننَهىول ق
ننَ  ول قهُنوننبللَهَرننكذقيوننَل لَلَهزَّلُلولَ دل ننَمِ ل قاُللزْللوُبل َْ لقََ  ل ققاوُال قنل ل-ل617زه نيننةلل–لالل  ننبل تننىلقينن زَللَههَننَتبل

هىلهقنبتك ننىلهقيننلليت ننىلللهالل نِّنن لق قننبلاننال ينننهل ُبننكِّ لسلقنل نن ة ل ت ننكلزعننىله عنننلل611
للمَّ  نَق لقَننبولمقللَوَم  نْ لعقنت بلزهُبنندمليبننكرل  نك ل ل َ لزَّلُلقلَقنل ونن لَةَ ل قتَ نكلزعلوننىولَهَعننَ ِاليفق ُ ينَنَهلَ َُبننكِّق

ل رلعولَهَُوبلليفق ننلَتكل ق لزه ُّ َُوبلليفق َُوبللَقنلَ  ل وقونَيكل قاُللَ ك قاقَللۚل َكۚللقوههَِققَكلَ كلَةكَنل لَ  َزمق ن َ،قلَعنَ ز و لزآلل ق
ل للل664زهب  ،لل–َعظقتبول

ل
مثل بننلل  ننك لإرننبليب ننللزانني القنننىلالليب ننلل ي ينننكصل ي ينننكصل الل طقننكلهق يننهلع نننِبَل ين ظنن ليبك ننلل
زاي العم زصلمل ن  ليفلقعلإرنبل الليفليب نللزاني الةمنكليفليبنهنىل  نك لل لَهَ نكلَةنكَنلهقمونيل قاعلَقنل

ققنىقل قاُللَقنللَوَم نَ طَنأصلۚل َن ل ونَلل ويل قينصنكل قاُلل لَقيل ينَنةعلَه ق َنةول َُُّبنُقَمةول قَ ِ لَ يبَنبَنةعل ُّيل ق يبَن َنَلل ويل قينصنكلَ طَنأصل َنَ بل ق ن و
ينَنةعلَلَه قنلَةنكَنل قناليبَنننلل لَ يبَنَبةعل ُّيل ق لَع وهنعلُهروبللَهيوَنل ويل قاول َنَ بل ق  و نيَنرولَ ُصُ يبونزۚلل َإقنلَةكَنل قاليبَننلمع ليَنتنل بللمع

ينَنةعلَلاَل لَ يبَنَبةعل ُّيل ق ققىقلَهحَتل ق  و لَقيل لَ  ق َةول َُُّبُقَمةول قَ ِ ينَن وبل نقت َكمو قللَم نَهيَنتنل َ  لاقل و َن َنكيقَ لل نَتكمولمَمن ل لَ صق ن ل مُللإَق
نننكل نننكلَإرقتمص نننَالزَّلُلقلللهََةنننكَنلزَّلُلولَعققتمص يَنننةصل نق زلَ َعنننَوَم   ن  َننل ننن ص ينصنننكل ُّ َنَ منق زل قتَ نننكل َن ل ونننللل ويل ق رَزنولولََِّ نننيُنبولَ كهقننن ص

ننكل لَعظقتمص ننَبلزَّلُلولَعَقتلننىقلَهَهَ ينَننىولَهَقَعننُ لهَننىولَعننَ زِبص ه نناليب ننللناُبننكصلةألننكلللل35-37زهينُبننكُلل–َهَ: ق
يب للزهينك ل عت كصل مكلِبهينكل اليب قنزلنبتكصلقهلمم عنزلقة  ل الزبينهلعد ،ل  ،ليفليب للنبنت بلهيب قننزل

 بلهممننت   بلهحمبننت بلي نن لقنل:ننك  هيبلي  مننةلزهرانن ليبننكرل  ننك ليفليننيلهقِب هزلقيننلليتنن لنبننت
ن َز قتَلل ل قعل ينَنكلَعقَنِاليَنيق هقنَكلَة َنبنل لذَِ نلق لَقِّل  ع ز تللهإربليب لل ي العك علههتقلنبتكصلزهلهمتكصل  قال

لَ َرَأُلَكليبَن َنلَللَمنقَنُىول َ ل ق لزمل لَ َُبك عليفق لقَهل ت صنكلليبَنَ َللنَنالُبصكليقرَييلقلنَنالقع َتكَينكلَ َرَأُلَنكلَوَم ْن زهينُنكَ ل عَق َقإل



لز هقننننَكليفق ننننَ لذَِ ننننيننل وبليَن ل ُل قُنلَة قننننيصزل نق لمثو َق هلبَنتنقينَننننك َُرلوبلل وعوننننقويَنكلِبق لَِّننننك ت صننننكلۚلَهَهَ نننن ل تَننننكلزهينُننننكَ ل عَق لَقإل َ ل ق مل
لللل57زاك  ،لل–َهموُبل ق ونَنل

نتكل ُبننتي تىل ين ننكله ننالق ز لزآل نن ،لعننتي تىلسلهه نن ليننلل  ننك لهرننلليننيلآ ملقنننىل ننالق ز لزهنن 
َةننكَنل و ق نن ولللَم  ن  نك لقِّ يننكلهبنننز لعمق ننكلهت مننللةنندلزهان   للعقننالممننكةق ىليفليبنهننىل  ننك ل ل

لَإ لبقننىقلَل نن َ،قلنَننرق للهَننىوليفق نن َلللَوَم  نَإنن لَ لزآلل ق لزآلل ق َ ننكلَهَ ننكلهَننىوليفق يننل ننلَتكلننويل قننىقل ق ننالَةننكَنل و ق نن ولَإنن لَ لزهنن ُّ ،قل ق
ل تبع لللل71زهدن  لل–ُنصق

ل
ل–هق ةُبننن بل])يبنننكرلقيننننلِّ اننن ل:لقعلق ِّ  نننبل  لزهدننن  له بنننلل  نننك لقنلزايننننك  لليبننن لانننقنزل

لَهزَّلُلولهعننت كيبب بلسل  ننك لةمننكل اُبننيلزهطنن ع(ل ق لزهلموينَننك ق قَلل ققَن َننلل يفليبنهننىل  ننك ل لَ َمننكلَهروننبلليفق
َننكلَةَُبننبونزلۚلقَ و قل للَوَم  نَقَاننُللزَّلُلولَلَم  ْن  نن وهَنلَقنلَرلنن وهزلقَ لَةَُبنن وبل ق لزَّلُلول َنقَنناليَقننَ لهَننىولَعننبقتدص ننققلق ل– و ل

للهييالُلةكننزلامالزحملك يللهقين لهقيلليت ىلعقت بلزهُبدملي  لقنل ههزلة ِبصليفلل11زهينُبكُل
اننني ينلل ينكيبنننبلةنننلل ِّنننكرليببك نننللحمك ينننةلهقينننن لمنننقالسلعقتنننىلهآهنننىلهعنننقبلةنننلل ينكيبنننبلق نننيلز

ه نإ   كلعقت بلةمكليبكرلزإل كملقمح لميينىلعب لسل تمكله  ل تا ملزهبنك علِب ل ينكيبنبل  كه نةل
ينالإينبنللعنأه لقنل نكل عبن لسلينالقمحن  ز  جلزيالز نإعلق  كل ال:  َ]:لل16نل7جل

ل  نننرليفلعقننيله  كه ننةل ننأ: ملمثليبننكرلزعقننبلقنلعقتننكلةننكنلة ننيلزمعنن زُل انن للقعنن زنللهننىلعتبننك
للل قبلإ هزل  م هزل  ل ِّلليب لإك يىل أ: هللةتك زل ين بله قيل[

ىقلۚلهََةكَنلزَّلُلولَعققتمصكلَإرقتمصكلَهَ ناللَوَمنهه هكل  نرل  ك ل ل بوىولَعَقِالنَنالُبق ُبق ل قكلصكل َإقُلَكلَ رل بل َ رلُبق
َ مَل ليقىقليَ ق قصكل َنَ  قلزإل ُل َن لمق ل قكلصكلمثو لَ طقتَقةصلقَهل بل لَه قكلصكل ُّبقتينصكلَ رلُبق ْص لل667-666زهينُبكُلل–َللمولَ ك

لزهُ عوننَرل قناليَن لن قلَ نكللَوَم ن هينيالُلي مق نبلين زلممنكيبنزلسله عننهىلةمنكليفليبنهنىل  نك ل  َق  وَدنكيبق
نننققىقلََِّ ننن لَهنوصل لزهلمونننيل قينقَللننوَنهنقنننىقلَ نننكل َننننَنُ ِ َلَعنننبقتلق لَ:نننيل ُلونننَ ِ لَه َنُ بقنننهل لهَنننىولز نننيصزل َنبَنننُلَ لَ صق َل َُ ل–يُنَبلَلَهَعنننك

للهي زلزهد كملةكنلينال   بل ِّكُبل ال هنلسل  ك له عنهىلهقيلليت ىلهيالل663زهينُبكُل
للَوَم نهال نةلهقدننتطكنليبنكرل  ننك ل ت ننكل ل ْص نن َز ننَ ل وُبل لَ ُبق لزَّلُلقل َنَ ن ل ننال وهنق نن قلزهُدنتلطَكَنلَههقتًّننكل نق  َنُ  ق

ن ل:ننييبل ننالقيننللزهر ننك ل  نننل ننين بلةمننكليفليبنهننىل  ننك ل للله ننال نن663زهينُبننكُلل– ُّبقتينصننكل
بل ينربل إنىل ين بل نلسلالل   علزه نملزهظقملللومن للل36زاك  ،لل–  ُن
ل



ل
للَوَم   ن ليبنهنننىل  نننك للقهليننن للزمإننن الزه دبنننةلييننننكل)ه نننا(ليفههنننن ه ليننن للزآلجَل ليفق  نوَ نننكِّق ل

ل و َز:َل َ ل ق لزمل ليفق نن ل لزَّلُلقلإَق ننكلَة قننيصزلَهَعننَ ةصلۚلَعننبقتلق ُللَوَم  نمص نناليَنتل قننىقل وَ ننكِّق صزل قَ لزَّلُلقلَهَ عونننهقىقلمثو ل ق خَيلنن وجل
تمصكل لَهيَبَهلَقِّل ولولَعَقالزَّلُلقلللهََةكَنلزَّلُلولَ:اون صزلُ إق ل َنَ  ل َو ىولزهلَمنل للل611زهينُبكُلل– و ل قةل

َ َِّنىولآجَلزُع ،لِّكَُلعقال عنرلسلقهالصليفليبنهىل  ك ل لَنَص َلولزَّلُلول قذللَق ل  ل قاُلل ينصو وهلول َنَ  ل
ل قُنلزَّلُلَلَ َ ينَننننكلَل َنننن بقىقلاَللحَتلننننَرنل لهقَصننننكإق لزهلريَننننك قل قذلل َن ونننننرو َننننكليفق قل قذللَّو َلزبنلينَننننلل أَنَرَرلزَّلُلولزهُنننن ق َالَةَانننن وهزلََثاق

وينوننن علمُلل َنَ هلل ننَيلزهل وقلتَننكلللَعننرقتينَنَ ىولَعَقتلننىقلَهقَ ُننَ لولِبق َقِالللهََةققَمننةولزَّلُلقليق ننال َيننكلَهََِّ ننَللَةققَمننَةلزهُنن ق َالَةَانن وهزلزهُبُّ
لَإرقتبول للل41زه نيةلل–َهزَّلُلولَعرق رو

يبلقيلليرييلإَل اللقنل  نهنزل يينكلسل ال ج يبلله   زِّ بهيب كُبلهَثالزه  اليلرعييبلل
ن قيقبلليبنلل  نك ل ليتن لزهينن لعقنت بلزهُبندمل هَُنونبلل وققموننزلۚلَه قُنلزَّلُلَلَعقَنِالَنصل قوذقَنلهققُن ق َال نوَ نك َنقونَنللق

ل قاُللَقنل َن ونهونزلَ ينُّيَنكلزَّلُلولللَههَننلاَللَ  لنهولزَّلُلقل َنع لزُه ق َالقو ل قِّونزل قال قَج قيقبليقرَييلقلَإ زهينُنكَ ليَن لَ ن وبللَهَ  ق  و
لَمنن ُُونن نقَ  ل ل ننبولزَّلُلقلَة قننيصزلللَههََتينصوننَ ُنلزَّلُلوليقننبَن لهع ل قتَ ننكلزعل لَهَ َُبننكِّق ول ونن لَة و َو لَم  نَنز قهولَهيقتَننهولَهَمننَقَنز

ل للل41-53زْلللل– ينصو ولوللل قُنلزَّلُلَلَهَ نقع لَعرق رو
نبلعنت ْل عننرلسلمنقال لهِبه ك لزه  اليبن قنزلهيب قنزل قمكصلهق  ِّننزل نال ج ينبليرينيلإنَلقُه

لسلعتىلمثلزإل كملعقيلهقيللزهبت لعقت بلزهُبدمللةمكليفلزآل ةليينكل
لل َنق َنن ْلل لَإننُ َملزَّلُلول قاُللِبق َقلزهُننرق ل َننَدل َوَم  نل لَهاَلل َن ل نوقوننزلزهننينُنال ْص لََِّ قلينَننكلهقَنهقتنقننىقلعوننقلطَك يبو قننَللَ ظلقون صننكل َنَ نن ل

لَل قنُىولَةكَنلَ ينصون صل لزهلَ  للق للل55زإلع زُلل–زل وُبل قاليفنق
ل

هينيالُلهعنن يبلسل  ننك لِبإلعن  دالهزهينصنن لهزه مرننللآ نن لزهر نكنليب زصلْل نن ،لزهيننن لمننقال
ننننينروبللَهَعمققونننننزللسلعقتننننىلهآهننننىلعقننننت بلزهُبنننندملةمننننكليفليبنهننننىل  ننننك ل  لَهَعننننَ لزَّلُلولزهُنننن ق َالآَ ينونننننزل ق

لةَل َ ل ق لزمل ققَاينُن وبلليفق َ  ل لهََتُبل َق َك َُونبلل ق نينَن وبولزهُن قعلزهُصكْلق َقَفلزُه ق َال قناليبَننبلقق قبللَههَتوَمرنقنيَنُال َ  ل َمكلزعل
قصكلۚل لمَمننتنل نن قةونَنلنق لاَلل ودل ينصننكلۚل َن لبونن وهَنيق نناليَن لنن قلَ نننل ق قبللقَ ل َُوننبللَههَتنوبَنن نقهينُن وبل نق ننَ لللَوَم  نز لَ َ ننِال َةَاننَ ليَن ل

هقَكل َأوههَِققَكليوبولزهلَاكعق وننَل لللل33زهينن لل–لذَِ
لل
ل



 وخما :
 
 ( مظلوماً  يب له ال)
ل
  كليين صكنلقهلإج ،له  نكلي ن هرل ك جصلينلهاهلزهدتئليفل:يل نا ىلزا  صليىل:لزهظقبل]ل

عنالهيب ننىلقهل ركننىل ترننننلهِّننكهإ،لزْلنَله ُبنن  ملليفلزهنن نبلزهربنيلهيفلزهصننرييل)ل نلزهدنن  ل
يقننن ل قننننمله ننندمله  ننن لزه ننن آنلعنننالز  نننللهظقنننبلعظنننتبل(لهز نننكهإ،ل تمنننكلينننللزهيننننك ل قنننبلهزم

  عنننبلل–سله لزهننن  الآ ينننننزلخيننن ِّ بل نننالزهظقمنننكَل  لزهيننننن (لهزهدننن  لهزهاُبنننَلِبهظننندمل)ل
] لقهاكظلزه  آنلِب لزهظكُل صللزهدملهزاتبلع

لل

 مظلوًما(  ه اليب ل)

عقنننالزاظقننننمليننننلزا  ننننرليرينننيلإنننَلهليرينننيلننننصليبننن آاليفلة نننك لسلقهليب نننللينننينصل رننن ه ل
 عننننرلسلمنننقالسلعقتنننىلهآهنننىلهله قبنننتقلزهننن  العقنننيلزهيننننك لهعننناكل  نننكُلزاُبنننقمللي أه نننلل

ل كع ل:يل  ز لسل  ك لةمكليبكرل لحي  ننلزهرقبل الي  ل نزا ىللل 

لهزه تنك ل  تنَّننلزه ك ةلقهننبلعقنالإنَل تُبنارننلزهن ملزْلن زملهحيققنننلهحي  نننلين قعلهزإل عنَك
ه  آاله اليب للي قكلزهط   ةل  نليب تللعقال  لز نز جلزه  ال  ِّننزلهزُن ليفلهِّن لزهينصلز

عقالزهر ك لسلهعينةل عنهىله  ك ةقيلليت ىلعقت بلزهُبدملهي هنزل  نالسلهممن ع ىلي نأه دَل
َُوبلللظََلُموا كع ،لليبكرل  ك لل:ل ل َنَبُ َرلزُه ق َال ليبَننلالصلَ:يلَلزُه قعليبقتَلل يننل وبل للل 617مع زا- ق

هينننيالُلينننبلزايننننك  ننلزمهز نننللزهننن  الةننن ينزلعقنننالسل  نننك له عننننهىلعنننيزصلعقنننالهننننللزهت نننن ليفل
َُبننبونلول لهقَ بل هلرق َنك ق نينَن َن وبلِبق نيننل وبللَهَا ق  ننكصل َنقلننوهَنلقَهلُبق حت  نفل جنن  بلةمنكليبننكرل  نك ل نت بل:ل َه قُنل ق

لَه َن ونهول لَهَ كليوَنل قَالزهلرقَ ك ق لعقينن قلزَّللنقلَه َن ونهوننَنلَعقَنال قَالزهلرقَ ك ق لعقين قلزَّللنقلَهَ نكليونَنل قنال نَنليوَنل قال
للل71آرلعم زنل-زَّللنقلزهلَر قَ لَهيوبلل َن لَقموننَل

مثل   لز تللزه كال كل هزللآِبنيبلزاينك  ننلزمههننلعقيلقننىل نالعينن لسلةمنكليفليبنهنىل  نك لل
لَه قل ليَن لنن قيقبللَ قلننفو ننال لهينَننكل لَ َ قَننَفل ق َ لَيلَه َن ونهونننَنلَعننتنوريلَا و بونننزلزهلرق َننكَ لَال ونن وهَنلَعننَ َ لَيننَ زلزمل



لالل َن ونهوننزلَعقَنالزَّلُلقل لَقنل لزهلرق َنك ق لَعقَنتل قبلل قت َنكمو ل ق نلقونىولَال ون وهلولقَمَلل نويلَ ن ل لَعنَ  و لَالرققبل لَه قنل َُ َن  قاُللزْلل
ل عننرلسللل613زمع زا-َهَ َ عونزلَ كل قتىقل هييالُلةكننزلِّتدصلةك دصلي  لبدبللعةل ال نَن

منقالسلعقتننىلهآهننىله  عننتخلنظننكملإرننبلزهدنن علزا ننكهفلهر ننبلسلزهُبننمكه ةل عت ننكصلهزهنن عل
  ننملعقنالزهنمنتةليفلزهنن  الزمنطاكيبلسل  نك لهيبننكرل نت ب ل نلسلزمنطاالآ ملهننإننكصلهآرل

ل ةلي   كل الي هلل  ي زيتبلهآرلعم زنلعقالزه كاللذ ل

ل يبننكرل  ننك ليفل قننبليبنن  لله رنن  ب كل عنننرلسلمننقالسلعقتننىلهآهننىل:ل َهيبَننكَرلزهُنن ق َالَةَانن وهزل قنل
لَِّكنوهزل لز لَ َزلولَهَقَعكنَىولَعَقتلىقليبَننلمولآَ  وهَنل َنَ  ل للل ل4زها يبكنل-َهإوه زصللظُْلماً َيَ زل قاُلل ق لكو

 للزهطق كُلزه  الة ينزلعقالسل  نك له عننهىله ههزلزاينكيبنبليفلهه  لي زلزاين كجل ينك  يليب لل
قِّ ز يبلزهراك لهةا هزلآِبُل عنرلسلمقالسلعقتىلهآهىلهعتيننزليفل ينكمبلزه ههةلي  ل ن ىل
 ِّكُبلهزع ب  هزلآرليت لزه عنرلهييليكممبلهعبن لزاطقنبل نالممنن  لزهُبن تاةلينلله نالةنلل

لزاينكيبنبلزار هينةلهانكله  لزهيننك لين للل ينكمبلزه ههةليفلعص لز قاكُ زه دبةلزمهز للهة نَ 
زه عكنةلزُك قةل الزاينكيببلزهرييل   نهةلل الزهينك لقهنكل   عةل نالعينن لسله ققننزلمنكلزآل نكمل
هقإك  نن ل  بتنن ل قننكلةنننلل كعننَله رانن لز نننك جلعقننت بلله ننالزهينننك لقننننىلعقننبل ننالعينننن لسل

ُةبل نالهحتنرلزه  الا ز ملزه ِّنكرل نال  ننملزايننكي له نكلين زلل نالعينن لسل ن ههزل ن دصلن ذزلِّنك
ل دَلعصكلز د ةل كيب قنللةك ينصكل الةكنلمثل ر  لزاينك  ننل)ههنلةكنل يالحمم ( ل

ه  ههنليبنرل عنرلسلمقيلسلعقتىلهآهىلهسلهنلع يب ل ك:مةليين لحمم له طهلحمم ل ن يكل
ينرهننةلزه ك ننةل  ننلل ُبنن مل ك:مننةلعنندملسلعقت ننكلإلعنن كطلآرلزهبتنن ل ننال رننكن  بلهيبننن: بلا

هعقنننالقيت نننكالهزم  قننننةلة ننني، لهزه مُبننننزلزمعنننن ز لهرنننللإنننكةبل ننننبطلل رليتننن لزه عننننرليننننلل
ه  نعنن ننليفل نن  ليبننك قيلآرليتنن لزه عنننرليفلةننللإ ننكنلهينن للق  ننكرلةمننكليتينننكل  ق  كق ننةليننيل

 ننبليبننيل عنن ز تللنل[لهيبننكرلق  ننكصل عنن ز تلل نناليببننللليبننكرلمننقالسلعقتننىلهآهننىل]لقننن بلزممننبىلزم
منقالسلعقتننىلآهننىل:ل]لنله ةنالعننينالزهنن  ال نناليبنبقربلإنن هلزه نن ،لِبه ن ،لههنننل  قنننزلِّبنن ل
ابل  ق بله ز  بلنل[لهيفل هز ةلق   لههنةكنل ت بل ال ينرملق ىلعدنتةلهركنليفلق نرل نال

ل ا للذهكلنل[ل ل



 ق بله نبتنكُلعقنت بلزهُبندملهيب نللق  يننكلإب  نكإلهةكنلهِّىلزإلمم ز ليللق  ينكلهق ةلييل ع ز تلليب
 الزهت ن لميلليت لزهينن لعقنت بلزهُبندملهاللحي نكجلزم ن ل  لق هنةلمنلزهُبنيلهزه ننز  خل يةن ل
يب للي للزم ةلهققُبت ،ل ك:مةلزهري زُلهق يلزاي ينللعقيلهزإل كملزْلُبالهزْلُبنللهزم منةل نال

ل لي  يبلعقت بلزهُبدملهذ    بل  لزآلن

ل

هِبه ننك لزاظقنننملهزاظقننن للق ننةل   ق ننكلق ننةل كاننةل يننن  للهنعننكصل كهاننكصل  ننأهالصلأته نندصلِب:نندصليبننك بل
عقالزُن له  بل كهفلا ز لسل  ك ليبكرل  نك ليفلينيالُلزاظقن نننل:ل قوذقَنلهققُن ق َال نوَ نك َنقونَنل

هَُنوبلل ل قاُللَقنل َن ونهوننزلَ ينُّينَنكللَه قُنلزَّلُلَلَعَقِالَنصل قيقبللظُِلُموا لق َنع لزُه ق َالقو ل قِّونزل قال قَج قيقبليقرَييلقلَإ َهَ  ق  و
لَهَ َُبننكِّق ول ونن لَة ول َو لَمننَنز قهولَهيقتَننهولَهَمننَقَنز ُُونن نقَ  ل ل  قتَ ننكللزَّلُلولَههَنننلاَللَ  لننهولزَّلُلقلزهينُننكَ ليَن لَ نن وبليقننبَن لهع

بولزَّلُلقلَة قيصزلَههََتينصول للل 41-53زْلللل-َ ُنلزَّلُلولَ ال ينصو ولول قُنلزَّلُلَلَهَ نقع لَعرق رولزعل

ه ذزلِّكُلقِّق بليفلزه نتكلهيبهلعقت بلزه  ز ليظقم بل  نهلعقنت بلزه ننرلِبه ن ز لعينن  كلحينلل
َنكل لَعقَنتل قبلل ق  ونبللالل نَللظََلُم واقِّق بلهإ كنلعن زمبلآ ن لزهر نكنلةمنكليفليبنهنىل  نك ل لَهَهيبَنَهلزهلَ ننلرو

لله رننلزالن  كمل ناليب قنةلآرلزهبتن لهزاني ينلل ن هجليبنك بلآرلحممن ل زينةلل13زهينمل- َنينلطق وننَل
ل وَرقنقمو وننبللَقُنل َ ل ق نَالزمل َُونبللَ زيُنةصل ق ينَنكل َ ِّل لَعقَنتل قبللَق ل زم  لةمنكليفليبنهنىل  نك ل لَه قَذزلَهيبَنَهلزهلَ ننلرو

ج قينَنننكلالل ونيبقل للل نننت قم بلزم نننكملزهت نننلله بتيننننىلُنننبلي ننن  كلقانننلل17زهينمنننلل-ينونننننَلزهينُنننكَ لَةنننكنونزل ق
زاينك  ننلهزهت ن لِّنبدصلة نيزصلهلقِّتنكرل نالزاُبنقملله رنننليننله لق ن لزاُبنقمللزآل ن لي نأ ل
إة جلهحيالهزمنبتكُلهقيللزهبت لهزم مةلعقت بلزهُبدملزه  اليب ق بلزهت ن له ُبيل ت بليد   ةل

 نز لهزه  ك لهالل يناصدنلين زنلزابن قنل نالعنقنةىليبنكرل  نك ل ليبَنكَرلقَُ نكلذهلزه  نللهينلزه
لآَ َالَهَعمقَللَمكْلقصكل َنَقىوللظََل َ َ ال لنُّرل صزلَهقَُ كلَ ال لَ ينقىقل َنتنوَ  نقيوىولَعَ زِبص ُل نوَ  ُّل قَ ِ ُصلَ َُبنلَالننوَ  نقيوىولمثو لَِّنرَز

لقَ لل لَهىول قال لَهَعينَن ونرو َمِ ل وُبل صزلزْللوُبل للهي زلينلزهُبقطكنلزه علعتُبيليىل11-17زهر فلل– قَْ
ليبو قنننلَل :ل    نننكملآ ننن لزهر نننكنلزاطكهنننبلي نننأ لزْلُبنننللعقتنننىلزهُبننندملهيبنننكرل  نننك ل تنننىلللييننننك  َهَ نننال

ل قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصل َمْظُلوماً  لزهلَ  للق ليفق ْصلَ دل وُبل قال لََِّ قليَنكلهقَنهقتنقىقلعوقلطَك للل55زُزإلع لل- َنَ  ل

للظََلُم  واهزهن نللُننبليفلزآل نن ،له نهننىل  نك ليفليننيالُلزهظننكالل:ل ل َنَن لننلولهققُن ق َال ل َننننلمع لَعننَ ز ق ننال  ق
للل 13زهر  ال-قَهقتبعل



هينننننيالُلعنننننت قمننلقعل ين قنننننبل ين قبنننننننلةمنننننكليفليبنهنننننىل  نننننك ل:ل ل قاُللزهُننننن ق َالآَ ينوننننننزلَهَعمققوننننننزل
لَهذََةننن وهزلزَّلُلَلةَل َق َك ننن قلَ نننكل وققموننننزلَهَعنننتَن لَقبولزهُننن ق َالزهُصننكْلق ننناليَن ل للظََلُم   وا قنننيصزلَهزنَ َصننن وهزل ق َقُعل وينَ قَنننبع

للل 771-777-زهد  زُلل- ينَ ققبونَنل

 وخما:

 جعلنا(لفقد)ل

هِّ قينكلهامبلايتلعقالزإل ك ةلزهرلِّ ق نكلسل  نك لِّ قتنةلليفلزهن  الزمنطاكيبلسل  نك ل نال
مثلعننننن ،لعنننننت ْلحممننننن لمنننننقالسلعقتنننننىلهآهنننننىلةمنننننكليفليبنهنننننىل  نننننك ل لللذ  نننننةللنننننن لزهق نننننإي زيتب

للوجعلناه  لزمنبتكُللل ل–ق مةل   هنلل ْ 

 قتاننةللجعلن  ا هأتيتلعقننال د ننةللسل  ننك ليفلزم  لةمننكليفليبنهننىل  ننك ل:ل للج زه ل ْلل
عنرلهِّنللل:لل لنلللهيبكرل  ك ليفلع  لز د ةلهُبت ْلآ ملعقتىلزهُبندللسلل–يفلزم  ل

زهب  ،لللهي للزإل ك نةلهز د نةلِّ ق نكلسل  نك ليفلزهصنكْلللل–يفلزم  ل قتاىللجا ل ال
 ننالذ  ننةلننن لسل ينن زيتبلاننالزمننطاكيبلسلعننرلهِّننلليفليبنهننىل  ننك ل لَه قذقلزينل َنقَننِال قينلنن َزيقتَبلَ يُّننىول

لَِّكعققونَكلهققينُن ل ََأَ ُ وُاليبَنكَرل قانق َع ن قعلزهظُنكهقمقَلليقَرققَمك لَع ل ليبَنكَرلاَلل َنينَنكرو ل قَ ك صنكليبَنكَرلَه قنالذو نق ُنرق ك ق
للل674زهب  ،لل–

قعلقنلسلعتع للآ  لزهر كنل قتاةلقهل  كمل رنننل  نىلعنقطكنل نالسل  نك لال ريقبنىلقإن لل
هينبتننللههننل ِّ منهلعقتننىل نالليبطك يننكل طقنبليب لزْلُبننللزينال عنننرلسلمنقالسلعقتننىلهآهنىلهز

ليبو قلَل  اليببقىليُبقطكنليبكرل  ك ل تىليينكل  للفَ َق ْد َجَعْلنَ ا َ ظلقون كصل َهَ ال ن قال ْصل َندل وُبل هقَنهقتنقنىقلعونقلطَك
ل قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصل لزهلَ  للق للل 55زإلع زُل-يفق

هيفل اُبكعنننيلقينننللزهُبنننينةلزآل نننةلعقنننالعمن نننكلهاللُتنننصلزإل نننكملزْلُبنننلل  ننن لةمنننكليفل اُبنننيل
لعلعقالعبتللزا كرلزهط ل

لقويبَك قننَللزهينُننكَ ل لقنل َو نن ل ]لعننالقنننقليننال كهننك ليبننكر:ليبننكرل عنننرلسلمننقالسلعقتننىلهعننقب:لنلقو ق
ُبننكموبللَعقننال َ نق ننكلهإق ُوبلل قاللحق نننز ل ق ننكُيوبللهق ل َإنهل  ونهونننزلالل قهَننىل قاللس ل ننإَذزليبكهونيننكلَعَصننمونزل قنمنق

نننكلس:ليبتنننل:له نننكلإ  نننكاليبنننكر:لإقْصل ل َنتنو ل َنننلولمق نننقع ننن ل  َنننكنع لهيبَن لنننلولنَنال ليَن ل ننن و صنننكنع لهلةوال ننن ل إل ليَن ل



لقننىل ذزليب نللمنكلةنكنليبن دل ليبو قَللَ ظلقون صكل(ل  نر:له اليب لليرييلزا كالزهرلذةنْ  ن هيبنهىل)لَهَ ال
ل(ل ْص لََِّ قليَنكلهقَنهقتنقىقلعوقلطَك )ل َنَ  ل َن لح

عقطكْلعقاليبك للههتى ل إنلممكُلزع  ك ل ينىل   قنىلينهتنى لل  نر:ل   لِّ قينكلهن نلزا  نرل قمك
له نلممكُلعاكلعينى له نلممكُلق  لزه  ة 

هيب لز  قفلقيللزه أه لليفل  ملزهُبقطكنلزهن علِّو نللهنن نلزا  ننر ل  نكرلي  ن بليفلذهنك ل
لحننلزه عليبوقينك     

لَإُ َمل َقلزُهرق لََِّ قلينَنكلهعالزيالعبك  ليبنهىل)لَهالل َن ل نوقونزلزهينُنال ليبو قَللَ ظلقون صكل َنَ ن ل لَهَ ال َنق ْلَل زَّلُلول قاللِبق
نل لقهلزهَ نَن  لهذهنكل كل طقب نكله نلزا  ننر لزهَ  ل لهِّنلنلقنننُر ل(ليبكر:ليتنقينةل السلعرن ْص هقَنهقتنقىقلعوقلطَك
زهُبننقطكن إ بينكلحممنن لينناليدننك  ليبننكر:لبينننكلعبنن لزهنن محا ليبننكر:لبينننكلعنناتكن لعننالِّوننن   لعننال

ل(ليبنكر:ل نلممنكُلعانك له نلممنكُلق ن لزه ْص لََِّ قلينَنكلهقَنهقتنقنىقلعونقلطَك  بك ليال رزإب ليفليبنهىل)ل َنَ ن ل
ل اُبيلزهط عل[ل ل-زه  ة 

 وخما: 

ل)لوليه(

نناليَن لنن ول هيينننكلهنهتننىلعقننالعمنننملزهنال ننةليننبلقههنننزلزم إننكملزميبنن  ليبننكرل  ننك ل لَهزهُنن ق َالآَ ينونننزل ق
ليَن ل ونن وبللَهَيننكَِّ وهزلَهَِّكَينن وهزل َل َ لَإننكمق ننينروبللَهقوههونننلزمل لزَّلُلقل قُنللَخْوَل َ روننبلل َأوههَِققننَكل ق لةق َننك ق ليفق يقننبَن لهع
ُعلَعققنتبول لمَمنيل للقعلقنلزمه ليفلزاطكهبننةلِبه نأ لقههتنكُلزا  ننرل قمننكصل للل73زمنانكرلل–زَّلُلَليقرونلنق

ُلهينَن وننَهُالةمكليفليبنهىل  ك لق  كصل:ل يبَكهونزل َنَ كَعونزلِبقل َقىولمثو ققنَكللِلَولِي ِ هِ َّلُلقلهيننوبَنتنق َنيُنىولَهَقيل لَ  ل َْ َ نكلمَمن ق ل
لَهَصك قيبونَنل ُْ ققىقلَه ق للل 43زهينملل-َقيل

هههتننىليينننكليننننله لق نن لزا  ننننرلزاطقننبلي نننأ لله رينننأنل ين  ننلليننن للزهنال ننةلهنننن لق نن لزاُبنننقملل
عنزُلةكنليبن دصلعمن زَلقهل طنأصللإرنكملزه  نللزهننز  ،للإربلزه ط لزه علحيربل كقنررلسل ت ب

ليفلة ك لسل  ك لهعينةلنبتىلمقالسلعقتىلهآهىل 

سللول يم هزهن لق  كصله لق  لزاُبقمللعقيلزيالقنل:كهبلزهن علننررل تنىليبنهنىل  نك ل ل لنكل
لزاك  ،للل ل–ه عنهىلهزه  الآ يننزلزه  ال  تمننلزهصد،له ي ننلزهرةك،لهيبل زة ننل



هي للزآل ةلنره ليفلق يلزاي ينللعقالهينعكِّ لإت ل ص مل ك ىلهذةن لذهنكل]لزينالة نيل
هزهُبنننتن:يلهزهننن زإعليفل اُبنننيَّكله  نننةله:نننييبلة نننيلهُبنننينكل537نل7يفلزهب ز نننةلهزهين ك نننةلج/

ليصنن  لحت ت ننىلزآلنلهق كقيينك ننىل ننالي نن لل  ننبلق  ننكصلزم مننةلقيينننكُلل ننالي نن لل ننالآرليتنن لحممنن 
َ ل قل قينلروبلللَوُخوِل هيبلزه  اليبكرل  ك ل ت بل)َق:قت ونزلزَّلُلَلَهَق:قت ونزلزهُ عونَرل ل(ل[ل 33زهينُبكُل-زمل

هذ   ىل الي  ،لزم مةل القيلليت لزهين ليبلقههتنكُلزاُبنقمللانكلننررل نت بل نالليبنهنىل  نك ل:ل
-َ ينونننزلزهُنن ق َال و قتمونننَنلزهُصنندَ،لَه نويل ونننَنلزهرَُةننكَ،لَهيوننبلل َزةق وننننَلزَّلُلولَهَ عونننهوىولَهزهُنن ق َالآلَولِ  ي ُم ُ  ل قُلَننكل
للل 33زاك  ،

لهزآل ةلق  كصليينكلنره ليفلقيلليت لزهين لةمكله  ليفل اُبيلزه يكنل:

]زيالِبين ى    لعالِّكي ليال ر  لز  ايل ليبنكر:لع ن لِّنكي لينالعبن لسلزمنصنك عل  ننر:ل
رلهِّننللعقننالنبتننىلحممنن ل)مننقالسلعقتننىلهآهننى(:ل)جلقَ نَُّ ننكلزهُنن ق َالآَ ينونننزلَق:قت ونننزلزَّلُلَلاننكلقنننررلسلعنن

َ ل قل قينلروبلل(ليبق :لجل عننرلسل لع  يننكلسله عننهىل ل منالقههننلزم ن ل لزمل َهَق:قت ونزلزهُ عونَرلَهقوه ق
هق منةلل-جلِّنكي ل-ينبل قانك ي»زه  اليب نلسل:كع  بليطكع كا  كرل)مقالسلعقتىلهآهى(:ل

ننننبلعقننننيليننننالقنل:كهننننبل لمثلزْلُبننننال لمثلزْلُبننننلل لمثلعقننننيليننننال زاُبننننقملل ننننالي نننن عل لقُه
 نإذزله ت نىل نكيب قللل-جلِّنكي ل-زْلُبلل لمثلحممن لينالعقنيلزا ن هاليفلزه نن ز،لِبهبنكيب ل لعن   ةى

 نعننال لمثل ننيلزهُبنندمل لمثلزهصننك ملِّ انن ليننالحممنن ل لمثل نعنناليننالِّ انن ل لمثلعقننيليننال
حمم ليالعقيل لمثلعقيليالحمم ل لمثلزْلُباليالعقيل لمثلعتيلهةينتنيلإعنةلسليفلق انىل ل
هي ت ننىليفلعبننك للزيننالزْلُبنناليننالعقننيل لذز لزهنن عل انن ملسل  ننك لذةنن للعقننال   ننىل دنننك مل
لزم  له ريك مكل لذز لزه عل ريتبلعالممت  ىلهقههتك ىل:تبةلالل  بن ل ت نكلعقنالزه ننرلإب ك  نى

يبنننكرلِّنننكي :ل  قننن لهنننى:لجل عننننرلسل ل  نننلل  نننهلهدنننت  ىل«  الل نننالز ننن بالسليبقبنننىله  نننكن
ليننىليفل:تب ننىا  كرل)عقتنىلزهُبنندم(:ل  علهزهنن علي  ننيلِبهينبنن،ل ل هنننبل ُب  ننتقننليينننن لل»زالن انَك

لزهينننك لِبهدننمقل له نليديننكلعننبك  لجلِّننكي ل لينن زل ل ه ين ا ننننلينال  ننىليفل:تب ننىلةكن اننَك
 اُبنيلزه ينكنلهقُبنت ليكممنبلل–« ينننلع لسل له رهنلعقبلسل ل كة مىل اللعالقيقى ال ر

لزهبب زال[ل 



هيفل ر ننبلقيننللزهُبننينةل  قننىل:ل]لعننالقنليصننيلعننالقنلِّ انن لقنننىلعننأهىلعنناليبنننرلسل  ننك ل)لل
هق:ت ننننزلسلهق:ت ننننزلزه عننننرلهقه لزم ننن ل نننينربل(ليبنننكرلنرهننن ليفلعقنننيلييننننأنل:كهنننبليبقننن ل نل

بلُنبل نلسلز هينك ل  نهننل مكل ين ىل نل ُبميلعقتكصلهقيلليت ىليفلة كيىلال  كرلقينلعان ل:ليبنُن
قنررلعقال عنهىلزهصد،لهمل ُببلبدَثلهاللق ي كصلإهلةكنل عنرلسلينزه عل ُب لذهنكلهقننررل

زه عننرللزْللل قبل ينررل:نز كصلعنب كصلإنهل ُبن لذهنكلُنبل عننرلسلهقننررل)لهق:ت ننزلسلهق:ت ننز
هقه لزم نن ل ننينربل(ل ينرهنن ليفلعقننيلهزْلُبننالهزْلُبننللهيبننكرل عنننرلسلمننقالسلعقتننىلهآهننىل:ل
,زمنننتربلير نننك لسلهقينننلليتنننرلعنننأه لسلقنلالل اننن مليتين منننكلإنننهل ن  َّنننكلعقنننيلزْلنننن ل

ل[ل ل636نلل6ممنزي لزه ينر للهقبكةبلزْلُبركالجل– أعطكالذهكل

ننكليننبلل ذ  ننةلقيننلليتنن لزهيننن لعقننت بلزهُبنندملهآ نن يبلزاينصننننلعقتننىللقعلقنله لزا  نننهلل قمص
زآل  لي أ لزإل كملزْلُبلل الزهصن ك ينةله نال نناليبل ناليبن  للزآل ن ،لزهنرل عنكلعقت نكل عننرل
ل–سلمننقالسلعقتننىلهآهنننىليبننك دل]لنلزهق نننبلةمننكلزذيبنن لقهرليبننن  للنرننكالصل نننأذملآ  يننكلنننننزالصل

لق ك لزهدع علنل[ل 

ليبو قننلَل يبننكرل  ننك ليينننكلل لََِّ قلينَننكل َ ظلقون ننكصل  َهَ ننال ل قنُننىولَةننكَنللِلَولِي ِ  هِ  َنَ نن ل لزهلَ  لننلق ليفق نن قال ْصل َنندل وُبل عوننقلطَك
للل لهي للآ  لزهر كنلزهنال ةلزهر  لإل ك أيللزهبت لعقت بلزهُبدمل 55زإلع زُل-َ ينلصون زصل

 وخما: 

ل  )سلطاًًن(

قنالزهيننك لهزهننز  ليفلة كينىلزه ر نرلله نهنىلعنرلهزهُبقطكنلزه ينكنلهيننلآجَلسل  نك لهإرمنىلع
ل ونَعننال قذللقَ لَعننقليَنكلول قَ ل ق لَعنننلَنل هزهُبننقطكنلنننصل لل51زهنن  جَ- وبقننلعللِبُس  ْلطَان  هِّننلل لَهيفق

َنننةصلهَنننلاللَال ونننَنلَعقَنننتل قبلل ل وهنقننىقلآُق ننال يبنن آال ننالسل  ننك له نهنننىلعننرلهِّننلل لَيننيوالُقليبَننل وينَنننكلزُُتَنن وهزل ق
عللِبُسْلطَان   ل63زهر نف-يَنلنق لعقينلن َةوبلل قنال َنَ زلقَ َن ونهوننَنلَعقَنالزَّلُلقللُس ْلطَان  للله  ننرل  نك ل ل قنل مق

للل11 ننقل-َ كلالل َن لَقموننَل



ل -س    لطانيةهزهُبننننقطكنلزه  نننن لهزهريقبننننةلهزْلرننننبلهزه  نننن لهزهريقبننننةل  نننننرل  ننننك ل:ل لَيقَننننَكلَعننننينق
سل  ك ل  نمليىلقههتكُلزهن ملقهلعنقطكنلزاُبنقملللللقعلقنلي زلزهُبقطكنلإربل ا73زْلكيبة

لزْلكةبل 

هيينكلنرننليب ليتينكلقنلزهُبقطكنلإربل  نكملهننصليبن آنل  ننملينىليب زصل نالزهرنك   الهزايننك  للمثل
ليبو قنلَل  ين  لسل  ك لزاينك  للهزهرك   العقيلزهُبننزُلينلله  نعن زصل:ل  لََِّ قلينَنكل َ ظلقون نكصل َهَ نال  َنَ ن ل

ل قنُىولَةكَنلَ ينلصون زصللُسْلطَاًنً تنقىقلهقَنهقل لزهلَ  للق ليفق للل ل55زإلع زُل-َ دل وُبل قال

 وخما:

 )فَل يسرف( 

]لزإلع زالفكهإ،لزه صن لهزالع ن زرلهزاُبن  ننلينبلزااُبن هنلليفلزم  [له نهنىل  نك ل لَهالل
َ ل َ ل قللاْلُمْسرِِفنيَ  وطقت ونزلقَ ل لزمل ققبوننَللزُه ق َال نوالُبق وهَنليفق  .لل637-636زهد  زُ-َهالل وصل

ن َز قتَللقَنُنىولَ نالل  ل قعل يَنكلَعَقاليَنيق لَذهقَكلَة َنبنل لق لَقِّل هزهاُبك لاَلعقالزه  للةمكليفليبنهىل  ك ل  قال
َتكَينن لَقإل ت ننكصلَهَ ننال لَ َرَأُلَننكليبَن َننَللزهينُننكَ ل عَق لزَم ل ق لَ َُبننك عليفق لقَهل ننقع تَننكليبَن َننَللنَنالُبننكصليقريَننيلقلنَنال كلَ َرَأُلَننكلَقإل
ل لزَم ل ق نيننل وبليَن لنَ لَذهقنَكليفق ُل قُنلَة قنيزصل نق لمثو َق هبَنتنقينَنك لَِّنكُرلوبلل وعونقويَنكلِبق ت كصلَهَهَ  ل ل-َلُمْس رُِفونَ زهيُنكَ ل عَق

ل لل57زاك  ،

قعل ُبننن  ننليفلزهُبنننتقكَلهزه  نننللعقنننالز ننن دال  ِّك نننىل  ننن ل ُبنننكيبل ِّننندصليفليب نننلل ُبنننقمكلل
ةمننكليفلزْلنن   ل نالعننكيبليفليب ننلل نني اليدننط لةقمنةلِّننكُلعيننن للل ر نننِبصليننلللليدنط لةقمننة

 لَه قُنل ق لَعنننلَنللعتينتننىلآ ننقل ننال محننةلس     زْلنن   لهاننكليب ننلل  عننننلهعصنناليبننكرل  ننك ل تننى
ننَال لَه قنُننىولَهمق َ ل ق لزمل ليفق ليننبلقمننبك لزهينننك لةمننكليفليبنهننىلللهيننيالُلل15 ننننقل-اْلُمْس  رِِفنيَ َهَ ننكرع

لزهينُننك قللاْلُمْس  رِِفنيَ  لَهَقُنلل  ننك  ننَبك و لللهاللحيُبننبلزهينننك لقهنننبلعننتا :ننلهل45:ننك  -يوننبللَقمل
نن وبلليبَننل ننكصل لةويننل َ لَمننالبكصلَقنل لَعننينلروبولزهنن نقةل نن ق و  ُبنن  ننلهقنلسلعننت انلعننين بليفليبنهننىل  ننك ل لقَ َنيَن ل

يفلزه  ننللللهِّننكُلليس  رفلهزإلعنن زاليينننكلِّننكُلعقننيلزه  ننلل ل نند للل3زهر نن ال-ُمْس  رِِفنيَ 
ل:قننلعل ننال َعننك َ،صل ق ننَللَعقَننتل قبللإق لفولنن ق قَللهقيننو لعق ننقليَنكل قَ ليبَننننلمع لقو لعق ُْ عقننيلزهقنننزطليفليبنهننىل  ننك ل ليبَننكهونزل ق

لله نالييننكل  بنللهيننكلقنلقممن لزهرنك   العقنال54-57زه  جَل-لِْلُمْسرِِفنيَ  وَُبُنَ ةصلعقينلَ لَ ينقَكل



هننطل نإذزل ق نن لِّبنك زصلعقنت بل ننكعقبلقننىلإ منكصل نناليبننملهننطلهلايتلزإلعنن زاللزاني ينللينبليبنننمل
نننَ ل نننيننل وبلليَن ل ُل قُنلَة قنننيزصل ق ةمنننكليتيننننكلعقنننيلزهاُبنننك ليفلزم  لِبا كمنننيلهزهربنننك  ليبنننكرل  نننك ل:ل لمثو

ل َ ل ق لزمل للل57زاك  ،-َلُمْسرُِفونَ َذهقَكليفق

} يفلزه  نللِبه ب  ن لةمنكليفليبنهنىل  ننك للهذهنكلعقنيلعك نةلزا كمنيل عن زاله ينننىلزإلعن زالل
ليبو قنننننلَل ْصل َ ظلقون نننننكصل َهَ نننننال نننننقلطَك لََِّ قلينَنننننكلهقَنهقتنقنننننىقلعو ل قنُنننننىولَةنننننكَنلَ ينلصونننننن زصللفَ     َل ُيْس     ِرفْ  َنَ ننننن ل لزهلَ  لنننننلق ل-يفق

(لقعلالل  عنكهإلزه صن ل تُبن م ل ت  نللآ ن  الهن نلع زينىلعنترننل هتمنكصلِّن زصلهالل55زإلع زُ
لنظيلهىل 

لهق ك:

 )إنه كان(

لِإنَّ ُه َك انَ قعلي زلزإل كملةكنلعب زصلممرن زصلةاِب ىلزمنبتكُله ين بلننن لزهن عليبنكرل  نك ل تنىل:ل ل
ل5َعبل زصلمَمرون زصلزإلع زُ ل ق لز:لاقن ل لل قمكل عكلهنىلعنت ْلننإنكصلعقتنىلزهُبندملعليبنهنىل  نك ل لُ  نق

َل ويل قينصنكلَههققلل َمالَ َ َلليَنتلنرق
لَهاَلل َنرق قلزهظُنكهقمقَلل قاُلل َنبَنك صزلَههقَنزهقَ ُعلَههق َق ينَنك ل71ننن لل–مونيل قينقَللَهزهلمويل ق

للل 

ه كل زملننإكصل عكلهقين لحمم لمقالسلعقتىلهآهنىلآ ن لزهر نكنل رنللزمنبتنكُل عننزلُنبلههن هكلل
له نهننى   ك ننىلقيننلليتنن لزهيننن لعقننت بلزهُبنندملآ نن لزهر ننكنل ينصننن زصله نهننىل  ننك لليينننكل:لل ينصننن 

للل ل55زإلع زُل-َ ينلصون زصللِإنَُّه َكانَ   ك ليينكل ل

لهق ك:

لل)منصورا(

زهينصنن ل:ننيلزهريقبننةل كهينصنن لينننلزه بننكَلعقننيلزه  تنن ،لةمننكليفليبنهننىل  ننك لعننالببننكَل عنننرلسل
لَنَصنن َلوللتَ ْنُص ُرو ُ منقيلسلعقتنىلهآهنىله  هِّننىلي  يننىل نهلهمنن للعقنيلنصن لسل  ننك ل ل قالنل  َنَ ن ل

قلزَّلُلول قل َلزبنليَنلل َ َِّىولزُه ق َالَةَا وهزلََثاق لللهي زلزهينص لينلزه بنكَلعقنالق ن لسل  نك ل41زه نية-ذللَق ل
ننننننننبولزهلريَننننننننكهقبقَلللَوَنَص        ْرًَنُه ْ هزهنننننننن عل نننننننني عل  لزهريقبننننننننةلةمننننننننكليفليبنهننننننننىل  ننننننننك ل ل -َ َرننننننننكنونزليو

زْلننَلهيريننيلينن للهزهينصنن لينننلزه بننكَليفلزْلنن  لعقننيلزإل ننكنلِبللههال  ننىل لل661زهصننك كَ



ل هتنهنننللَنَص ُروُه ْ زهنال ةلال  ب لزاينك َلةمكليفليبنهىل  ك لعين بليبلهقههتك  بلزهرك   ال لَههَققال
ُلالل َ لَِبَ لمثو ُ َم  ْن يَ ْنُص  ُر ُ لَولَيَ ْنُص  َرنَّ  لللللهزهينصنن ل  نننرل  ننك ل تننى67زْلدنن -يُ ْنَص  ُرونَ زمل  قُنللاَّللَّ

لللقعلقنىل  ك لعت ب ل البب لعقال:كع ىله النص لة كيىلزه ر رل41لزْل-زَّلُلَلَهَ نقع لَعرق رول
يا بلع ،ل عنرلسلمنقالسلعقتنىلهآهنىله نهنىلمنقالسلعقتنىلهآهنىليفلزْلن   ل]لنلة نك لسل

لهع يتلقيلليترلالل ا يبكنلإهل   زلعقيلزْلن لن   لزْل   ل[ل 

لآَ ينونننننزللههننن هكل  نننننرل  ننننك ل لَجلقَ نَُّ ننننكلزهُنننن ق اَللل لقيبلننننَ زَ روبللليَ ْنُص    رُْك ْ زَّلُلَللتَ ْنُص    ُروا قنل ل-َه نو َنبنقنننن ل
ل للل7حممنن  زَّلُلول َنندلليَ ْنُص  رُْك ُ ه ننالنصنن للسل  ننك ل نندل:كهننبلهننىلةمننكليفليبنهننىل  ننك ل ل قنل

لَذزلزُه قعل لخَيل وهلروبللَ َمال ليَن ل قلقلليَ ْنُصرُُك ْ َ:كهقَبلَهروبللَه قنل للل 611آرلعم زنل- قال

ه اليينكل  بللهينكلقنلزهينص ل:  نَلزهريقبنةلهيننلزه نرملهزه بنكَلعقنيلنصن ،ل  نالسلهير نك لسلل
هيا ننبلزه نن آنلِبه نن آنلالليدنن طلإ نن لقهلعمنن ل ننالزهينننك لههنن هكل  نننرل  ننك لعننالزا ننك قلل ننهل

ليبَكَ َللَ َ ىول قينقتُّنَنلَة قيول نع لَن ق ل قال لزَّلُلقلَهَ نكللزا عقللهزهينبتلل لهََةأَ نقال لَعنبقتلق َ َمكلَهَيينونزلهقَمكلَقَمكَموبلليفق
َ َركنونزل لللهين زليننلزهينصن لهزه بنكَلعقنال:كعنةلسل  نك لةمنكل641آرلعم زن-َا واونزلَهَ كلزعل

يبننكرلمننقالسلعقتننىلهآهننىل  ينننكل  ينننكلْلمننكل  ننكله نليب قنن له نلإ يبنن ل       لز نن   ل
  لزهريقبنةلةمننكليفليبنهنىل  نك لعننالِّيننن للزهنن  الينبلإريننىلهين زلزه بنكَلنصنن لل ني علاللحمكهننةلل

للل 661زهصك كَ-َ َركنونزليوبولزهلرَيكهقبقَلللَوَنَصْرًَنُه ْ زهريكهبننل ل

َُوننبول َُوننبولزهلريَننكهقبوننَل اْلَمْنُص  ورُونَ  هيبننكرل  ننك لق  ننكصل ننت بل ل قهُنوننبلل ل َْ -677زهصننك كَ-َه قُنلِّوينلننَ 
للل 675

سل  ك لهل  كملآ ن لزهر نكنلقهلإنكةبلزاُبنقملل نالقينللزهبتن لعقنت بلهِبه ك ل رننلإر لل
زهُبدمليبلزه ك مللم زلزه أ له ينص يبلسل  ك لينال ةلسل  ك له عنهىلمقالسلعقتىلهقينلل
ليت ننىلعقننت بلزهُبنندملهزاي ينننننله ريقبننننلعنن هيبلمنن للزهنال ننةلةمننكليبننكرل  ننك ل:ل  قُلَننكلَههقننتُّروبولزَّللنول
هىلَهَ عونهوىولَهزُه ق َالآَ ينوننزللزهُن ق َال و قتموننَنلزهُصندََ،لَه نويل وننَنلزهرَُةنكَ،لَهيونبلل َزةق وننَنله نال  نن لسله عننل

لللل 33-34زاك  ،لل-هزه  الآ يننزل إنلإر لسليبلزهريكهبنن
قننالزا عننقللهزْلمنن لين زلهِبللزه ن تننَله ننكل ننن ت يل اللِبللعقتنىل نةقنن له هتننىلقنتننبلهعندملع

للل  لزه كال
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