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 اإلهداء

انعايهٍٍ تّ ٔكتاب اهلل انعصٌص  حإنى حًه

ْدي ْرا انثحثأ  

  



 ج
 

 انشكس ٔانتقدٌس

انحًد اهلل زب انعايهٍٍ، ٔانصالج ٔانعالو عهى ظٍد انًسظهٍٍ، ٔعهى آنح 

 ٔأصحاتّ اجًعٍٍ .

،،، ٔتعد  

اتقدو تجصٌم انشكس ٔانتقدٌس إنى األظتاذ اندكتٕز : إدزٌط انحسٌس عهى جٕٓدِ 

عداد ْرا ٔتٕجٍٓاتّ خالل انعُح انتًٍٓدٌح، ٔكرنك خالل فتسج اشسافّ عهى ا

 انثحث حٍث كاٌ نًالحظاتّ االثس انطٍة فً اَجاش فصٕل ْرِ انسظانح .

                     كًاااا اتقااادو تانشاااكس إناااى جًٍااات اعساااام ٍْتاااح انتااادزٌط تقعاااى انتاااازٌ  

 جايعح تُغاشي .

ٔانشكس يٕصٕل إنى جًٍت انًإفيٍٍ تانًكتثااخ ٔانًساكاص انفقافٍاح ٔانةديٍاح      

 هى زاظٓى يسكص انشسق نهطثاعح ٔانتصٌٕس .عهى جٕٓدْى ٔخدياتٓى ٔع

كًا ال ٌيٕتًُ اٌ اتقدو إنى جًٍت االصدقام انارٌٍ كااٌ نٓاى دٔز يشاكٕز فاً      

تاارنٍم كفٍااس يااٍ انصااعٕتاخ َٔةااذ ياآُى تانااركس األظااتاذ   صااان  ظااسٌس ،   

ً انٔانًصاح  انهغإي االظاتاذ       انٕزٌاادي أظاتاذ انهغاح انعستٍاح تقطااا      عُٕظا

 غ آٌاخ انشكس ٔانتقدٌس ٔانعسفاٌ .نً كم ْؤالم اتهانتعهٍى اجداتٍا ، فا

 ٔيٍ ال ٌشكس انُاض ال ٌشكس اهلل.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

اٌؾّذ هلل اٌزٞ أٔضي عٍٝ عجذٖ اٌمشآْ، ٘ذٜ ٌٍٕبط ٚث١ٕبد ِٓ اٌٙذٜ ٚاٌفشلبْ ١ٌخشط 

٠ٚٙذ٠ُٙ إٌٝ صشاغ ِغزم١ُ، ٚرىفً عجؾبٔٗ ، رْ سثُٙ ئإٌبط ِٓ اٌظٍّبد إٌٝ إٌٛس ث

(1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ   : ثؾفظٗ فمبي رعبٌٝ 
 

عٍٝ ِش األصِبْ ِٓ ٠زٚد عٕٗ و١ذ اٌىبئذ٠ٓ ٚغعٓ اٌطبع١ٕٓ، ٚاٌصالح  ؽ١ش ل١ط ٌٗ

ٚاٌغالَ عٍٝ اٌّشعً سؽّخ ٌٍعب١ٌّٓ ثش١شاً ٚٔز٠شاً ١ٌٕزس ِٓ وبْ ؽ١ب ٠ٚؾك اٌمٛي 

 . ٚأصؾبثٗ ٚاٌزبثع١ٓ آٌخش٠ٓ، ٚعٍٝ عٍٝ اٌىبف

 ٚثعذ

ٔبٌٙب  اٌزٟإٌٝ اٌم١ّخ اٌعظ١ّخ، ٚاأل١ّ٘خ اٌجبٌغخ  رعٛد أ١ّ٘خ دساعخ ربس٠خ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

٠ٚعٍٛ ع١ّع اٌىزت ، اٌزٜ ٠ؾٜٛ اٌجبلٟ٘زا اٌىزبة اٌىش٠ُ فٙٛ اٌىزبة اٌٛؽ١ذ اٌّعصَٛ 

 اٌز٠ٟٕعت، ٚاٌضشٚح اإلعال١ِخ  ف١ٗ اٌعٍّبء اٌّع١ٓ اٌزٜ ال ٚلذ ٚعذ اٌغّب٠ٚخ اٌغبثمخ،

ِٓ  ، ٚأٔٗ ِصٍؾخ اٌذ١ٔب ٚاألخشح، ِبف١ٗ ؽك ، ٚأْ وً ِبوٍٙب األِٛسال رٕفز، ف١ٗ ؽىُ 

فّب رشن هللا اإلٔغبْ  ،ٚٔص ٠ّىٓ اٌؾًّ ع١ٍٗ أصً ِعزّذ، خجش إال ٌٗ فٟ اٌمشآْ

(2)چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ   لبي رعبٌٝٚلذ عذَّٜ 
 

ف١ٗ ِعبٔٝ وً اٌىزت  ٚف١ٗ عجش اٌّبظ١١ٓ، ٚأخجبس إٌج١١ٓ، فٙٛ وزبة هللا اٌىبًِ،

ُِٙ، ٚف١ٗ اٌّضالد اٌّششذح، ألٛا أخجبس أٌٚئه اٌشعً ِععً، ٚف١ٗ إٌّضٌخ عٍٝ اٌش

، ٚف١ٗ اٌذعٛح إٌٝ اٌعٍُ ثىً ظشٚثٗ، اإلٔغب١ٔخظبد اٌّٛعٙخ، ٚف١ٗ أعٍٝ ا٢داة ٌعٚا

عٍُ اإلٔغبْ، ٚعٍُ إٌفظ، ٚعٍُ اٌىْٛ، ٚاٌعٍُ ثبٌٕغَٛ فٟ ِغبٌىٙب، ٚاٌغّبٚاد 

شفٖٛ، ٚأصؾبة اٌعمٛي هللا ثٗ أ١ٌٚبءٖ فع ٚأفالوٙب، ٚاألسض فٟ غجمبرٙب، خبغت

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  چ  اٌّغزم١ّخ فأدسوٖٛ، ٚوبْ ؽمبً وّب لبي رعبٌٝ:

 (3)چڎ  ڈ  ڈ     ژ   ڎڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌ

                                                           
 . 9 ، ا٠٢خ اٌؾغش( عٛسح 1)

 . 83، ا٠٢خ  االٔعبَ( عٛسح 2)

 . 83، ا٠٢خ  اٌشعذ( عٛسح 3)



 ه
 

رٌه ٘ٛ وزبة هللا رعبٌٝ ثّب ؽًّ ِٓ ِعبْ ٚرى١ٍف، ِٚبوغابٖ هللا رعابٌٝ ثاٗ ِآ سٚعاخ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ : ٚرشاااش٠ف، ٚ٘اااٛ وّاااب ٚصااافٗ هللا ثمٌٛاااٗ 

(4)چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 
 

ثعاذوُ، ٚؽىاُ  هللا ف١ٗ ٔجأ ِب لاجٍىُ، ٚخجاش ِاب ٚلبي : فٟ ٚصفٗ سعٌٛٗ األ١ِٓ )) وزبة

ث١ٕىُ، ٚ٘ٛ اٌفصً ١ٌظ ثبٌٙضي، ِٓ رشوٗ ِٓ عجابس لصاّٗ هللا، ِٚآ اثزغاٝ اٌٙاذٜ  ِب

اٌؾىا١ُ، ٚ٘اٛ اٌصاشاغ اٌّغازم١ُ،  اٌزوش هللا اٌّز١ٓ، ٚ٘ٛفٟ غ١شٖ أظٍٗ هللا، ٚ٘ٛ ؽجً 

جع ِٕاٗ اٌعٍّابء، ٚال ٠خٍاك ، ٚال ٠شارٍزجظ ثٗ االٌغإخثٗ اال٘ٛاء ٚال  ال رض٠غٚ٘ٛ اٌزٜ 

 :اٌغآ ارا عاّعزٗ ؽزاٝ لابٌٛا  ٌُ رٕزٗٚ٘ٛ اٌزٜ    عغبئجٗ، رٕمعٟوضشح اٌشد، ٚال  ٝعٍ

(5)چٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ٿڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿچ 
 

ِٓ لبي ثٗ صذق، ِٚٓ عًّ ثٗ أعش، ِٚٓ ؽىُ ثٗ عذي، ِٚآ دعاب إ١ٌاٗ ٘اذٜ  

إٌٝ صشاغ اٌّغزم١ُ ((.
(6)

وزبة ٘زا شأٔٗ عذ٠ش ثبال٘زّبَ ثٗ، ٚصشف ٔفبئظ االٚلبد  

فٟ دساعزٗ، ٌُٚ ٔعٍُ وزبثبً ِٓ اٌىزت اٌغّب٠ٚخ أٚ غ١ش٘ب ٔابي ِآ اٌعٕب٠اخ ٚاال٘زّابَ ثاٗ 

٠زعٍاك  ٛأجاٗ عاٛاء ِابٔبٌٗ ٘زا اٌىزبة اٌعض٠ض، فٍُ ٠زشن عٍّبء اٌّغ١ٍّٓ عبٔجبً ِٓ عِب 

إال أٌٖٚٛ ِٓ اٌذساعاخ ٚاٌزّؾا١ص رعٍك ثّعّٛٔٗ ِٚؾٛاٖ  أعٍٛثٗ، أٚ ِب ِٕٙب ثٕظّٗ ٚ

 .٠عغض اٌمٍُ عٓ ٚصفٗ ِب

 اٌزاابس٠خٟاٌغبٔاات  إلثااشاصٌٙاازا اٌّٛظااٛل ٚاٌجؾااش ف١ااٗ ِؾبٌٚااخ  اخز١اابسٞلااذ واابْ ٚ 

رىاابد رىااْٛ عاللااخ رااالصَ فااٟ وض١ااش ِاآ  اٌزااٟٚعاللزااٗ ثاابٌمشآْ اٌىااش٠ُ، رٍااه اٌعاللااخ 

ؽصاٍذ لجاً  اٌزاٟاالؽ١بْ، فبٌمشآْ اٌىش٠ُ ٠ؾزاٛٞ عٍاٝ وض١اش ِآ اٌمصاص اٌزبس٠خ١اخ 

                ٔااضٚي اٌمااشآْ، ٚرؾااذس عٕٙااب اٌمااشآْ ِضااً لصااخ لااَٛ ٔااٛػ ٚعاابد ٚصّااٛد ٚغ١ش٘ااب،

اٌٛؽٟ  ف١ٙب ٔضي اٌزٟعبِبً  صالصخ ٚعشش٠ٍٓذ خالي ذاس ؽصوّب رطشق اٌمشآْ إٌٝ أؽ

ك عٍااٝ اٌّعاابسن ٚاٌغااضٚاد ، ٚاالعبثااخ عاآ وض١ااش ِاآ االعاائٍخ ، ٚوااً ٘اازٖ ١اازعٍاٌِضااً 

االؽذاس اٌزٟ عبصشد ٔضٚي اٌمشاْ ٚرىٍُ عٕٙب ٟ٘ ا١ٌَٛ عاضء ال ٠زغاضأ ِآ اٌزابس٠خ 

اٌزبس٠خ١خ دٚس ِجبشش  ٌألؽذاسلذ وبْ   ٚ ثً ٟ٘ اٚصك ِصبدس اٌزبس٠خ عٍٝ االغالق ،

صشد اْ ٠ىْٛ آفٟ اٌّشاؽً اٌزٟ ِشد ثٙب ع١ٍّخ عّع ٚرذ٠ٚٓ اٌّصؾف اٌشش٠ف ٚلذ 

 عّع ٚرذ٠ٚٓ اٌّصؾف اٌشش٠ف االعجبة ٚإٌزبئظ ( . عٕٛاْ ٘زٖ اٌشعبٌخ )

                                                           
 . 38، ا٠٢خ  اٌضِش( عٛسح 4)

.2-1،اآلياتالجنسورة(5)
.2092،رقمالحديث172،ص5،جـسننالترمذيالترمذي،(6)



 و
 

اِب ا٘ذاف ٘زٖ اٌذساعخ رزّؾٛس ؽٛي اِاش٠ٓ االٚي ٘اٟ ِؾبٌٚاخ ٌزعش٠اف االع١ابي ثابْ 

عاجبة ٚاؽاذاس ربس٠خ١اخ وبٔاذ أٌاٗ أ  رعابٌٝ ، ٚثبٌزابٌٟ ١٘ا٘زا اٌىزبة ِؾفٛظ ثؾفاع هللا

عٍاٝ ا٘اً اٌزابس٠خ عاشد ٚدساعاخ ٚرؾ١ٍاً  اٌغجت اٌّجبشش فٟ ؽفظٗ ، ٚع١ٍٗ وبْ ٌضاِابً 

وً ٘زٖ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ ٌٙب عاللخ ِجبششح ثٙازا اٌىزابة اٌعض٠اض ِآ اٌغّاع اٌاٝ 

اٌزذ٠ٚٓ اٌٝ إٌغاخ ِٚاب ٔازظ عآ رٌاه ِآ اِاٛس عاٛف ٔزطاشق ٌٙاب ِآ خاالي عاشض 

 ْ شبء هللا رعبٌٝ .إفصٛي ٘زا اٌجؾش 

ٚاٌزضاُِٙ اٌزؾشٞ ٚاٌذلخ فاٟ واً ِاب  -  - ثشاص دٚس اٌصؾبثخإ٘ٛ : اِب االِش اٌضبٟٔ 

 ثااأعٍٝاٌااذ٠ٓ ٚعٍااٝ ساعااٙب اٌمااشاْ اٌىااش٠ُ فمااذ عّعااٖٛ ٚدٚٔااٖٛ ٚٔغااخٖٛ  ثااأِٛس٠زعٍااك 

االِبٔاخ ٚاٌذسا٠اخ رمبْ ٚوبٔٛا عٍاٝ دسعاخ عب١ٌاخ عاذا فاٟ اٌصاذق ٚدسعبد اٌعجػ ٚاإل

خ عشثاب خٍصاب ِزّزعا١ٓ ثغ١ّاع خصابئص اٌعشٚثا اعب١ٔاٗ ؽ١اش وابِٔٛٚ ثأٌفبظاٗاٌىبٍِخ 

ِٚضا٠ب٘ااب اٌىبٍِااخ ِاآ لااٛح فااٟ اٌؾبفظااخ ٚرواابء  فااٟ اٌمش٠ؾااخ ٚراازٚق ٌٍج١اابْ ٚرمااذ٠ش 

ِٚاآ  ،اٌّعااب١٠ش ؽزااٝ ادسوااٛا ِاآ عٍااَٛ اٌمااشاْ ثااأدق٠غااّعْٛ ٚٚصْ ٌّااب  ٌألعااب١ٌت

           ؽّااخ اٌعٍااَٛ ُ ِااب ال ٔغاازط١ع ٔؾاآ اْ ٔذسوااٗ ِااع ساعغاابصٖ ثغاا١ٍمزُٙ ٚصاافبء فطااشرٙ

 .ٚوضشح اٌفْٕٛ 

ٚعٛف ٔعزّذ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ عٍٝ اٌّإٙظ اٌغاشدٞ اٌزؾ١ٍٍاٟ، ٚرٌاه ٌّاب ٌٙازا اٌّإٙظ  

 ِٓ اِىب١ٔخ رٕبٚي االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبسٔخ .

رعم١اذا ٘اٟ رٍاه عذاد ٘زا اٌجؾش عذح صعٛثبد ِٓ اّ٘ٙاب ٚاوضش٘اب إٚلذ ٚاعٙزٕٟ اصٕبء 

رٛلاف اٌذساعاخ ثبٌغبِعاخ ٚلفاً  ّذ٠ٕخ ثٕغبصٞ ، ِٚب ٔازظ عٕٙاب ِآاالؽذاس اٌعغىش٠خ ث

اٌع١ٍّخ ثبٌغبِعخ ٚعٍٝ ساعُٙ  ثبألٚعبغ رصبيزجبد ، ٚصعٛثخ اٌغفش ٚاٌزٕمً ٚاالاٌّى

ِٓ دٚس ال  اٌّششف اٌّجبشش عٍٝ اٌجؾش ٚاععبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌىً ٠عٍُ ِب ٌٙؤالء

صاشاء اٌجؾاش ثبٌّعٍِٛاخ ٚاٌزٛع١اٗ ، إٚ اٌخطاأفاٟ اٌّزبثعاخ ٚرصا٠ٛت  ٌٍجبؽش عٕاٗ غٕٝ

ٚعاذَ فٙاُ وض١اش ِآ اٌّصاطٍؾبد  ،بدحوزٌه ِٓ اٌصعٛثبد اٌزاٟ ٚاعٙزٕاٟ رشاعت اٌّا

 38مذ روش اٌغ١ٛغٟ اوضش ِٓ دعّخ عذا ٚرؾزٛٞ عٍٝ عٍَٛ وض١شح فّبدح عٍَٛ اٌمشاْ ف

              زصااش عٍااٝ اٌغبٔاات اٌزاابس٠خٟمْ وٕااب ٕ٘ااب ٔإعٍّااب رؾزااٛٞ ع١ٍٙااب ِاابدح عٍااَٛ اٌمااشاْ ٚ

اثاٛاة ثعاط ٘ازٖ اٌعٍاَٛ ٚ٘ازا ٠ؾزابط اٌاٝ عٙاذ ٚٚلاذ  ، ِٚع ٘زا الثذ ِٓ غاشق فمػ

ٚفُٙ ؽزٝ ٠زّىٓ اٌجبؽش ِٓ اٌشثػ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبسٔخ ٚاٌزاشع١ؼ ٚلاذ راُ اٌزغٍات عٍاٝ 

                   ٘ااازٖ اٌصاااعٛثبد ثبالعزّااابد عٍاااٝ اٌّىبرااات االٌىزش١ٔٚاااخ ٚخبصاااخ اٌّىزجاااخ اٌشااابٍِخ

لاذ وبٔاذ خ١اش ِعا١ٓ ثعاذ هللا رعابٌٝ  بً ِٛصم بً اٌزٟ رؾزٛٞ عٍٝ اوضش ِٓ خّغخ االف وزبث
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ٌعذد ِٓ االصاذلبء دٚس ِشاىٛس فاٟ راز١ًٌ وض١اش ِآ اٌصاعٛثبد ، ٚاٌزغٍات وزٌه وبْ 

 ع١ٍٙب .

اِاب اٌذساعابد اٌغاابثمخ ؽاٛي ِٛظاٛل راابس٠خ عّاع ٚراذ٠ٚٓ اٌّصااؾف اٌشاش٠ف رعزجااش 

ً٘ اٌعٍُ ثبٌؾذ٠ش عٕٙب ثشاىً وج١اش أعٙت أخشٜ اٌزٟ ١ٍٍخ ثبٌٕغجخ اٌٝ عٍَٛ اٌمشاْ األل

ِآ وزات عآ ، ٌُٚ ٠زعشظٛا اٌٝ إٌبؽ١خ اٌزبس٠خ١خ اال فٟ فمشاد ل١ٍٍخ ، ٠ٚجماٝ اشاٙش 

صابؽت وزابة ) عّااع اٌماشاْ فااٟ عٙاذ اٌخٍفاابء ٘ازا اٌّٛظاٛل ) اثااٛ غاب٘ش اٌغاإذٞ ( 

بٚي ثشاىً ِجبشاش االؽاذاس اٌزبس٠خ١اخ اٌزاٟ ٌٙاب عاللااخ زٕااٌشاشاذ٠ٓ ( ٚ٘اٛ وزابة ع١اذ ٠

غّع ٚرذ٠ٚٓ اٌّصؾف اٌشش٠ف ، وازٌه ٕ٘ابن وزابة ثعٕاٛاْ ) رابس٠خ عٍاَٛ اٌماشاْ ( ث

ٌٍّؤٌااف ) ِؾّااذ عاابٌُ ِؾ١غاآ ( ٚ٘ااٛ وزاابة شاابًِ ٠زٕاابٚي راابس٠خ عٍااَٛ اٌمااشاْ ، ٚلااذ 

ِٓ خالٌٗ اٌٝ فزشاد ٔضٚي اٌٛؽٟ ، ٚاٌّشاؽً اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ ِشد ثٙاب  برترطشق اٌى

 .صؾف اٌشش٠ف ّوزبثخ اٌ

وشٜ اٌّعب٠طخ ( سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ اٌٍّّىخ االسد١ٔخ ثعٕاٛاْ ) اٌفٕاْٛ د ) روزٌه اعذَّ 

ٚاٌعّبسح فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ( ٚ٘اٟ رٙازُ ثبٌغبٔات اٌفٕاٟ ٚاٌّعّابسٞ ٚعاللازُٙ ثابٌمشاْ 

                داٌىااش٠ُ ، ِٚااب ٔاازظ عاآ رٌااه ِاآ رمااذَ فااٟ اٌؾعاابسح اٌعشث١ااخ االعااال١ِخ ا٠عااب اعااذَّ 

 رأعا١ظْ فاٟ آصاش اٌماشأغز١ش ثغبِعخ لبس٠ٛٔظ ثعٕاٛاْ ) ) عض٠ضح عجش٠ً ( سعبٌخ ِبع

ْ آاٌؾعاابسح اٌعشث١ااخ االعااال١ِخ ( ٚلااذ رطشلااذ ِاآ خااالي ٘اازٖ اٌشعاابٌخ اٌااٝ اصااش اٌمااش

ٚرٌاااه ثىٛٔاااٗ االعااابط االٚي ٌم١ااابَ ٘ااازٖ  ،اٌىاااش٠ُ عٍاااٝ اٌؾعااابسح اٌعشث١اااخ االعاااال١ِخ

 اٌؾعبسح ٚرمذِٙب عجش ِشاؽٍٙب اٌزبس٠خ١خ ٚفٟ ِٕبغك ِخزٍفخ ِٓ لبساد اٌعبٌُ .

ثعٕاٛاْ ) خصابئص اٌزعج١اش  دوزاٛساٖوزٌه لبَ ) عجذ اٌعظ١ُ اٌّطعٕاٟ ( ثزماذ٠ُ سعابٌخ 

ٚعااّبرٗ اٌجالغ١ااخ ( ٚ٘ااٟ سعاابٌخ ل١ّااخ رزٕاابٚي اٌغبٔاات اٌجالغااٟ فااٟ خصاابئص  اٌمشآٔااٟ

، ٚلذ ٠غزفبد ِٕٙب فٟ اٌفصً اٌشاثع عٕذ اٌؾذ٠ش عٓ اٌغبٔت اٌؾعبسٞ  اٌمشآٟٔاٌزعج١ش 

 . ٚعاللزٗ ثبٌمشاْ اٌىش٠ُ

عذاد ٘زٖ اٌشعبٌخ رٕمغُ اٌاٝ ِصابدس ، إاِب اٌّصبدس اٌزٟ عٛف ٠زُ االعزّبد ع١ٍٙب فٟ 

ظبفخ اٌٝ ثعاط االعّابي اٌزاٟ ٚسدد فاٟ اٌّغاالد إِٚشاعع ؽذ٠ضخ ، ٚسعبئً ع١ٍّخ 

                                ٠ٚجماااااااٝ ِااااااآ ا٘اااااااُ اٌّصااااااابدس اٌمذ٠ّاااااااخ ٌٕاااااااذٚاد ٚاٌّاااااااؤرّشاد اٌع١ٍّاااااااخ ،ٚا

 ) ِؾّذ ثٓ اعّبع١ً اٌجخبسٞ ( ٌألِبَاٌؾذ٠ش ِٚٓ اّ٘ٙب: ) صؾ١ؼ اٌجخبسٞ (   وزت 

                        ) ِغااٍُ اثاآ اٌؾغاابط ( ّٚ٘ااب اصااؼ اٌىزاات ثعااذ وزاابة هللا ٌألِاابَٚ ) صااؾ١ؼ ِغااٍُ ( 

                      ٌجذا٠ااااخ ٔااااضٚي اٌااااٛؽٟ ، ِٚشاؽٍااااٗ ، ٚالغاااابِٗ ، خصاااا١ً دل١ماااابرعاااابٌٝ ، ٚف١ّٙااااب رف
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خاش ِآ وزات اٌؾاذ٠ش اٌزاٟ ظابفخ اٌاٝ عاذد ا  إٚاٌذ١ًٌ عٍٝ عٛاص وزبثخ اٌمشاْ ٚرذ٠ٕٚٗ 

ثعاط  وزٌه عٛف ٠زُ رٛظ١افعذاد فصٛي ٘زٖ اٌشعبٌخ إعٛف ٠زُ االعزّبد ع١ٍٙب فٟ 

) اثٟ اٌفذاء اعّبع١ً اثٓ  ٌألِبَوزت اٌزفبع١ش ِٚٓ اّ٘ٙب ) ِخزصش رفغ١ش اثٓ وض١ش ( 

 -اٌاذ٠ٓ اٌخابصْ (  ) عاالء ٌألِابَفاٟ ِعابٟٔ اٌزٕض٠اً (  اٌزأ٠ٚاً) ٌجابة  وزبة –وض١ش ( 

 ٌألِبَوزبة ) رفغ١ش اٌطجشٞ (  -) اثٛ ِؾّذ اٌجغٛٞ (   ٌألِبَ وزبة ) ِعبٌُ اٌزٕض٠ً ( 

) اثاٟ عجاذ هللا  ٌألِبَاٌمشاْ (   ال ؽىبَوزبة ) اٌغبِع   - ش٠ش اٌطجشٞ () ِؾّذ اثٓ ع

                          ٌألِاااابَوزاااابة ) اٌىشاااابف عاااآ ؽماااابئك غااااٛاِط اٌزٕض٠ااااً (  -ِؾّااااذ اٌمشغجااااٟ ( 

 ) اٌضِخششٞ ( .

رماابْ فاٟ عٍاَٛ اٌماشاْ ( ٌٍؾابفع ) عاالي اٌااذ٠ٓ ٌه ِآ اٌّصابدس اٌمذ٠ّاخ وزابة ) اإلواز

ثشاىً ِٛعاع عآ عٍاَٛ اٌماشاْ  ٠ُازىٍ ٓعاضئ١اٌغ١ٛغٟ ( ٚ٘ٛ وزبة ِّزبص ٠زىْٛ ِٓ 

٠ٚزٕاابٚي ثشااىً ِجبشااش فااٟ اٌغااضء االٚي اٌّشاؽااً اٌزااٟ ِااشد ثٙااب وزبثااخ اٌّصااؾف 

 اٌشش٠ف .

ة ع١ااذ ٠ااشد ) ِؾّااذ اٌط١اات اٌجاابلالٟٔ ( ٚ٘ااٛ وزااب ٌألِاابَوزاابة ) االٔزصاابس ٌٍمااشاْ (  -

ضبس ؽٛي اٌمشاْ اٌىش٠ُ ، ٚاٌغ١ذ ف١اٗ ثشىً عٍّٟ ٚؽغخ داِغخ عٍٝ وً اٌشجٙبد اٌزٟ ر  

  ِ  ٘اابدا ثأعااٍٛةفصااً ٚوبِااً صااُ ٠مااَٛ ثاابٌشد ع١ٍٙااب أااٗ ٠مااَٛ ثعااشض اٌشااجٙخ ثشااىً 

ٚسٚعخ االعزذالي ، اٌج١بْ  ، ٠ٚززٚق ِٓ خالٌٙب لٛح اٌمبساأزجبٖ ٚغش٠مخ ع١ٍّخ رغزة 

) اٌّششااذ اٌااٛع١ض اٌااٝ عٍااَٛ رزعٍااك   وزاابة -االدٌااخ ثطش٠مااخ ف١ٕااخ سال١ااخ ،  ٚرٛظ١ااف، 

) اثٛاٌمبعُ شٙبة اٌذ٠ٓ اثٟ شبِخ ( ٚ٘اٛ وزابة ِّزابص ٠زٕابٚي  ٌألِبَثبٌىزبة اٌعض٠ض ( 

٠زىٍُ فاٟ اثٛاة  خ، ٠ٚزىْٛ ِٓ عزثشىً ٚاعع ِعظُ اٌعٍَٛ اٌزٟ رزعٍك ثبٌمشاْ اٌىش٠ُ 

شاْ ٚرالٚرٗ ٠ٚؾذد ثذلخ ربس٠خ ٔضٌٚٗ ، اِب اٌجبة اٌضبٟٔ عٓ و١ف١خ ٔضٚي اٌم اٌجبة االًٚي

فٟ ع١ٍّخ عّع اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚا٠عابػ ِاب فعٍاٗ اثاٛثىش  -  - ٠مخ اٌصؾبثخ٠زٕبٚي غش

، اِب ثم١اٗ اثاٛاة ٘ازا اٌىزابة فٟ ع١ٍّخ اٌغّع ٚاٌزذ٠ٚٓ ٚإٌغخ  -  - ٚعّش ٚعضّبْ

عاذد اٌماشاءاد ٚأٛاعٙاب ، ٚاٌصاؾ١ؼ ِٕٙاب عٓ االؽشف اٌغجعخ ٚاٌّشاد ِٕٙب ٚرزؾذس 

 .عذاد اٌفصً االٚي ٚاٌضبٌش ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ إٚاٌعع١ف ٚاٌشبر ، ٠ٚغزفبد ِٕٗ فٟ 

اِب اٌّصبدس اٌزٟ عٛف رٛظف عٕذ اٌؾذ٠ش عٓ عٍُ اٌماشاءاد فٙاٟ وض١اشح ِآ اّ٘ٙاب 

ّزبص ٚ٘ٛ وزبة ِ، اٌذ٠ٓ اٌغضسٞ (  ) شّظ ٌألِبَفٟ اٌمشاءاد اٌعشش ( ٕششاٌ)  وزبة

اٌّماشئ١ٓ ،  ثأِاب٠َزىٍُ ثشىً ٚاعع عٓ عٍاُ اٌماشاءاد ؽزاٝ ٌمات صابؽت ٘ازا اٌىزابة 

ؽشف اٌغاجع ٠ٚغزفبد ِٕٗ فٟ اٌفصً اٌضبٌش عٕذ اٌؾذ٠ش عٓ عٍُ اٌمشاءاد ، ٚلع١خ اال
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) عضّابْ اثآ  ٌألِبَ) االؽشف اٌغجعخ ٌٍمشاْ (  وزبة - ،اٌزٟ رضي ع١ٍٙب اٌمشاْ اٌىش٠ُ

 -ِؾّااذ ِىااٟ (  ) اثااٛ ٌألِاابَاٌمااشاءاد (  ) االثبٔااخ عاآ ِعاابٟٔوزاابة  -عااع١ذ اٌااذأٟ ( 

ٚوً ٘ازٖ ، ) اؽّذ اٌؾّٛٞ (  ٌألِبَوزبة ) اٌمٛاعذ ٚاالشبساد فٟ اصٛي اٌمشاءاد ( 

اٌّصبدس رزؾذس عٓ عٍَٛ اٌمشاْ ثشاىً عابَ ٚعٍاُ اٌماشاءاد ثشاىً خابي ِآ ؽ١اش 

اٌزعش٠ف ، ٚإٌشأح ، ٚإٌٛل ، ٚلع١خ االؽشف اٌغجع اٌزٟ ٔضي ع١ٍٙاب اٌماشاْ اٌىاش٠ُ ، 

ٚعٛف رٛظف ٘زٖ اٌّصبدس فٟ اٌفصً اٌضبٌش عٕذ اٌؾذ٠ش عٓ عّاع اٌماشاْ فاٟ عٙاذ 

زا اٌغّااع عٍااٝ ؽااشف ٚاؽااذ اَ عٍااٝ االؽااشف ٚ٘ااً واابْ ٘اا،  -  -عضّاابْ ثاآ عفاابْ 

 رأ٠ٚاً ) وزابة -  -إٌجاٟ  ؽاذ٠ش اٌغجع اٌزٟ ٔضي ع١ٍٙب اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚاٌّزوٛسح فاٟ

) اثِٛؾّذ عجذ هللا اثآ لز١جاخ ( ٚ٘اٛ وزابة ِّزابص ٠زٕابٚي ثشاىً  ٌألِبَِشىً اٌمشاْ ( 

ال ص١ش ؽٛي اٌمشاْ ِٓ شجٙبد ٠ٚمَٛ ثبٌشد ع١ٍٙب ثشىً عٍّٟ ، ٚغش٠مخ أفصً وً ِب ِ  

رٛعذ عٕذ غ١شٖ ٠ٚغزفبد ِٓ ٘زا اٌىزبة فٟ اٌفصً اٌضبٌش عٕذ اٌؾذ٠ش عٓ ِٛلاف  رىبد

وازٌه فاٟ اٌفصاً اٌشاثاع عٕاذ اٌؾاذ٠ش عآ اٌظاٛا٘ش  -  -اٌصؾبثخ ِٓ عّع عضّابْ 

    ٌألِابَّفبر١ؼ شاشػ ِشاىبح اٌّصابث١ؼ ( وزبة ) ِشلبح اٌ -اٌىزبث١خ فٟ اٌشعُ اٌعضّبٟٔ ، 

٠زىٍُ : عضاء أ٠ٕٚمغُ اٌٝ اسثع  عٍَٛ) عٍٝ اٌٙشٚٞ ( ٚ٘ٛ وزبة شبًِ ٠زىٍُ عٍٝ عذح 

فٟ اٌغضء اٌشاثع عٓ فعبئً اٌماشاْ ، ٠ٚغازفبد ِآ ٘ازا اٌىزابة فاٟ اٌفصاً االٚي عٕاذ 

           -  -اٌؾذ٠ش عٓ اٌشٟء اٌزٞ وزت ف١ٗ اٌّصؾف اٌشش٠ف فٟ صِٓ اثٛ ثىش اٌصذ٠ك 

 ا٠عب ٕ٘بن ثعط لٛا١ِظ اٌٍغخ اٌزٟ عٛف ٠زُ االعزعبٔخ ثٙب فٟ رٛظ١ؼ ِعبٟٔ ثعاط

عااٛا٘ش اٌماابِٛط ( ٌاام ) ِؾّااذ اثاآ ِؾّااذ وزاابة ) راابط اٌعااشٚط ِاآ  - اٌىٍّاابد ِضااً

             وزاابة –ؽّااذ اثاآ فاابسط اٌااشاصٞ ( بة ) ِعغااُ ِمااب١٠ظ اٌٍغااخ ( ٌاام ) أوزاا - اٌضث١ااذٞ (

وزبة ) اٌّصجبػ ا١ٌّٕش فٟ غش٠ت اٌشاشػ  - ) ٌغبْ اٌعشة ( ٌم ) ِؾّذ ثٓ ِٕعٛس ( 

 اٌىج١ش ( ٌم ) اؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌؾّٛٞ ( .

عاذاد فصاٛي ٘ازٖ اٌشعابٌخ إاِب اُ٘ اٌّشاعع اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ عٛف ٠زُ االعزّبد ع١ٍٙاب فاٟ 

ٓ خ١ًٍ اٌمطبْ ( فٟٙ عٍٝ إٌؾٛ االرٟ : وزبة ) ِجبؽش فٟ عٍَٛ اٌمشاْ ( ٌم ) ِٕبل اث

٠ٚزٕبٚي ف١ٗ عٍَٛ اٌمشاْ ثشىً ٚاعع ٠ٚغزفبد ِٕٗ فٟ اٌفصً االٚي عٕذ اٌؾذ٠ش عآ ، 

 رعش٠ف اٌمشاْ فٟ اٌٍغخ ٚاالصطالػ .

ىااش اعااّبع١ً ( ٚ٘ااٛ وزاابة ِّزاابص وزاابة ) دساعاابد فااٟ عٍااَٛ اٌمااشاْ ( ٌاام ) ِؾّااذ ث -

ٌؾاذ٠ش عآ اٌفاشق ثا١ٓ ، ٠ٚغزفبد ِٕاٗ فاٟ اٌفصاً االٚي عٕاذ ا ْ ِٓ صالص١ٓ ِجؾضبً ٠زىٛ

ٌام ) ِؾّاذ ثآ  وزابة ) إٌجاأ اٌعظا١ُ ( -اٌمشاْ ، ٚاٌؾذ٠ش اٌمذعٟ ، ٚاٌؾذ٠ش إٌجٛٞ ، 



 ي
 

ظاا١ُ وزاابة ) ِٕب٘ااً  اٌعشفاابْ فااٟ عٍااَٛ اٌمااشاْ ( ٌاام ) ِؾّااذ عجااذ اٌع -(  عجااذ هللا دساص

ٚي ٠زىْٛ ِٓ ذ األل١ّخ وج١شح ٠زىْٛ ِٓ ِغٍذ٠ٓ اٌّغٍ اٌضسلبٟٔ ( ٚ٘ٛ وزبة ِّزبص رٚ

ِجبؽش ٠زٕبٚي فٟ ٘زٖ اٌّجبؽش عٍاَٛ  خاٌّغٍذ اٌضبٟٔ ٠زىْٛ ِٓ عزؽذ عشش ِجؾضب أِب أ

ٚي عٕاذ اٌؾاذ٠ش عآ ِشاؽاً ٟ اٌفصاً األاٌمشاْ ثشاىً وج١اش ٚدل١اك ، ٠ٚغازفبد ِٕاٗ فا

اٌفصً اٌضبٟٔ عٕذ رٕبٚي ِٛظٛل رشر١ت اٌصٛس فٟ ٔضٚي اٌمشاْ اٌىش٠ُ وزٌه ٠ٛظف 

اٌمااشاْ اٌىااش٠ُ ؽفظااب ٚوزبثااخ ( ٌاام ) عٍااٟ اثاآ  وزاابة ) عّااع -ثاا١ٓ اٌزٛل١ااف ٚاالعزٙاابد 

ِجبؽش ، ٠غزفبد ِٕٗ فٟ اٌفصاً اٌضابٟٔ  خع١ٍّبْ اٌعج١ذ ( ٚاشزًّ ٘زا اٌىزبة عٍٝ خّغ

 -  -عٕذ اٌؾذ٠ش عٓ عٕب٠خ اٌصاؾبثخ ثابٌمشاْ اٌىاش٠ُ ِٚاٛلفُٙ ِآ صا١ٕع اثاٟ ثىاش 

عااذاد إظاابفخ اٌااٝ عااذد اخااش ِاآ اٌّشاعااع ٚاٌشعاابئً اٌع١ٍّااخ اٌزااٟ عااٛف رٛظااف فااٟ إ

 ْ شبء هللا رعبٌٝ .إفصٛي ٚفمشاد ٘زٖ اٌشعبٌخ 

ظابفخ اٌاٝ إخطخ اٌجؾش عٛف ٠ازُ رمغا١ُ اٌّٛظاٛل اٌاٝ اسثاع فصاٛي اِب ف١ّب ٠خص 

 ٚلبئّخ ٌٍّصبدس ٚاٌّشاعع .ِمذِخ ٚخبرّخ ، 

رؾذ٠اذ ( ٚعاٛف ٔزٕابٚي ف١اٗ -  -اٌفصً االٚي ٚاٌّعْٕٛ ثم ) اٌزذ٠ٚٓ فاٟ عٙاذ إٌجاٟ 

 - إٌجاٟ اٌزٟ ٔضي ف١ٙب اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚالغبَ اٌٛؽٟ ٚوُ عذد٘ب ، ٚاِش اٌفزشح اٌزبس٠خ١خ

 -   ٟثبٌزااذ٠ٚٓ ، ِٚشاؽااً ٔااضٚي اٌمااشاْ ٚاٌظااشٚف اٌزااٟ ادد اٌااٝ وزبثااخ اٌمااشاْ فاا

اٌجذا٠خ عٍٝ ٚعبئً وزبثخ ِخزٍفخ صُ ٔزطشق فٟ ٘زا اٌفصً اٌٝ اٌؾىّخ ِٓ ٔضٚي اٌمشاْ 

 .  -  -اْ عٓ ظٙش لٍت عٍٝ عٙذ إٌجٟ ، ٚاشٙش اٌصؾبثخ اٌز٠ٓ ؽفظٛا اٌمشِٕغّب 

ثم ) عّع اٌمشاْ فاٟ عٙاذ اثاٟ ثىاش  َٛعاٌفصً اٌضبٟٔ : عٕزطشق فٟ ٘زا اٌفصً ٚاٌّٛ

٠مَٛ اٌصذ٠ك ثىش  ٚاالؽذاس اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ ععٍخ أثٛ( اٌٝ اُ٘ االعجبة -  -اٌصذ٠ك

٘اُ اٌّصابدس أٚ ،ِٚب ٟ٘ اٌطشلاخ اٌّزجعاخ، ثغّع اٌمشاْ اٌىش٠ُ ، ِٚٓ لبَ ثٙزٖ اٌّّٙخ 

اَ اْ ٌٗ اعبط ِٓ عٙذ إٌجٟ  اٌزٟ اعزّذٚا ع١ٍٙب ، ًٚ٘ وبْ ٘زا اٌغّع اِشا ِغزؾذصب 

-  -   ِٓٚب ِٛلف اٌصؾبثخ ِٓ ٘زا اٌص١ٕع ، ِٚب ٘اٟ ا٘اُ ١ِّاضاد ٘ازا اٌغّاع ٚا٠ا

 ٚظعذ اٌصؾف اٌزٟ رُ عّعٙب ؟ .

( ) ٔغخ اٌّصؾف فٟ عٙذ عضّبْ ثٓ عفابْ ٘ٛ اٌفصً اٌضبٌش : ٚعٕٛاْ ٘زا اٌفصً

فاٟ ل١ابَ عضّابْ ثآ  اً ِجبشاش بً ٚعٛف ٔزٕبٚي ف١ٗ اُ٘ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ وبٔذ عاجج

عفبْ ثٕغخ اٌّصؾف ٚعّع اٌّغ١ٍّٓ عٍٝ ٚعٗ ٚاؽذ صؾ١ؼ ، ٍٚٔمٟ ٔظاشح ربس٠خ١اخ 

غ١اخ ٌىزبثخ اٌّصؾف ، ِٚب ٘اٟ إٌّٙ -  -عٓ اشٙش اٌصؾبثخ اٌز٠ٓ اخزبسُ٘ عضّبْ 

،  -  -اٌّعزّذح فٟ ٘زٖ اٌىزبثخ ؟ ، ِٚب ِٛلف اٌصؾبثخ ِآ صا١ٕع عضّابْ ثآ عفابْ 
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          ٚ٘ااً اشاازٍّذ اٌّصاابؽف اٌعضّب١ٔااخ عٍااٝ االؽااشف اٌغااجعخ اٌزااٟ ٔااضي ع١ٍٙااب اٌمااشاْ 

 ؟  ب، اَ رُ االخزصبس عٍٝ ؽشف ٚاؽذ ِٕٙ اٌىش٠ُ 

اٌمااشاْ اٌىااش٠ُ ، ٚوااُ عااذد ِٚااب ٘ااٛ اٌفااشق ثاا١ٓ االؽااٛاي اٌضالصااخ اٌزااٟ ِااشد ثٙااب وزبثااخ 

 ِصبس اٌزٟ اسعٍذ ا١ٌٙب ؟.ٔغخٙب عضّبْ ثٓ عفبْ ؟ ِٚب ٟ٘ األاٌّصبؽف اٌزٟ 

رطٛس فٓ وزبثاخ اٌّصاؾف عجاش ٌم) اٌفصً اٌشاثع : ع١ىْٛ ٘زا اٌفصً دساعخ ربس٠خ١خ 

اٌزبس٠خ ( ٚعٛف ٔزٕابٚي فاٟ ٘ازا اٌفصاً اشاٙش اساء اٌّاؤسخ١ٓ ؽاٛي اٌجذا٠اخ اٌؾم١م١اخ 

،  بغّٟٚاٌفااٌعصش االِاٛٞ ، ٚاٌعجبعاٟ ، فٟ ، ِٚشاؽً رطٛسٖ  ٝاٌعشثػ اٌخٌظٙٛس 

فآ اٌىزبثاخ فاٟ ٚاٌعضّبٟٔ ، ٚٔززجع ِٓ خالي ٘زٖ اٌّشاؽاً أاٛال اٌخطاٛغ اٌّغازخذِخ 

اٌخػ اٌىاٛفٟ ٚ٘اٛ الاذَ اٌخطاٛغ اٌّغازخذِخ ٌىزبثاخ اٌّصاؾف اٌشاش٠ف صاُ ثعاذ : ِضً 

ٛس خااػ إٌغااخ فااٟ اٌعصااش فااٟ اٌعصااش االِااٛٞ ، صااُ ٔززجااع ظٙاارٌااه ظٙااش خااػ اٌضٍااش 

صُ رٛعع ٘زا اٌفٓ ٚظٙش اٌخػ اٌفبسعاٟ ٚاٌخاػ اٌّغشثاٟ ، ِٚآ خاالي ٘ازا  اٌعجبعٟ ،

اٌفصً عٕشوض عٍٝ فٓ اٌىزبثخ ، ِٚب غٍع ثٗ اٌخطبغْٛ ِٓ اثشاص ِٙبساد ف١ٕخ سائعاخ 

اٌزٟ لبدد اٌعابٌُ فزاشح غ٠ٍٛاخ ِآ اٌعشث١خ االعال١ِخ  اٌؾعبسحِٓ  ٠زغضأال  ءً وبٔذ عض

خ فاٟ اٌشعاُ اٌعضّابٟٔ ، ١اوزٌه عٛف ٔزطشق فٟ ٘زا اٌفصً اٌٝ اٌظاٛا٘ش اٌىزبثاٌضِٓ 

اٌمعا١خ ، صاُ لٛاي اً٘ اٌعٍُ ؽاٛي ٘ازٖ أسعؼ أِٚب ٟ٘ اعجبة ٚأٛال ٘زٖ اٌظٛا٘ش ؟ ٚ

اٌعشث١اخ االعاال١ِخ ،  اٌؾعابسح ءٌٍمشاْ اٌىش٠ُ فٟ ثٕاب اٌؾعبس٠خعٙبِبد ٔعشط إٌٝ اإل

عجااش ربس٠خٙااب ؽ١ااش دعااب  اٌؾعاابسحِٚااب ٌااٗ ِاآ دٚس اعبعااٟ فااٟ ثٕاابء ٚرطاا٠ٛش ٘اازٖ 

ٚاٌزفىااش ، ٚاٌجؾااش ، ٚفاازؼ اِاابَ االٔغااب١ٔخ صااش٠ؾخ اٌااٝ اٌعٍااُ ٚاٌزعٍاا١ُ ، ثٕصٛصااٗ اٌ

ٚ٘اازا عٍااٝ عىااظ اٌّغاا١ؾ١خ اٌزااٟ  ، فااٟ اٌعٍااُ ٚاٌذساعااخ ٚاالعاازٕجبغ خاٌؾش٠ااخ اٌىبٍِاا

، ٚؽشِذ وً اعزٕجبغ عٍّٟ ، ٚفصٍذ اٌذ٠ٓ خ ٚسعبي اٌذ٠ٓ ؽصشد اٌذ٠ٓ فٟ اٌى١ٕغ

اٌعصاٛس اٌٛعاطٝ فزاشح غ٠ٍٛاخ ِآ اٌاضِٓ ؽزاٝ عابء  ظاالَعٓ اٌؾ١بح فعبشذ اٚسٚثاب 

فغعاً ِآ اٌاذ٠ٓ ؽ١ابح ِٚآ اٌظالَ ٚفزؼ ثبة اٌعٍُ عٍاٝ ِصاشاع١ٗ ٘زا  فأصاػاالعالَ 

، فبٌؾعبسح اٌؾم١م١خ اعاالَ ٚاالعاالَ ؽعابسح  ال ٠ٕفصً اؽذُ٘ عٓ االخش  اٌؾ١بح د٠ٓ

ٚٔغا١بْ فبٌعصاّخ  خطاأواً عآ  رمجً وً ٔمذ ٚرٛع١ٗ ٚٔعززسا، ٚفٟ خزبَ ٘زٖ اٌّمذِخ 

 -  - ىزبة هللا ٚسعٌٌٛٗ

 

   الباحث
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  الفصل األولالفصل األول

  ((  ي ي ــببــننــد الد الــههــــي عي عــدوين فدوين فــتتــــالال  ) )   

  

 ٞؽ٢ .ـــاُٝوإٓ ــو٣ق اُوـرؼ -أ

 ج١ٞ .ـــل٢ٍ ٝاُ٘ـــــوإٓ ٝاُؾل٣ش اُوـوم ث٤ٖ اُوـاُل -ة

 وإٓ .ــيٍٝ اُوــــــــٓواؽَ ٗ -ط

 . - -بؽت اُوٍبُخ ـو٣ق ثٖـاُزؼ -ك

 بٓٚ .ـيٍٝ اُٞؽ٢ ٝأهَــــــلا٣خ ٗـث -ٛـ

 ثبُزل٣ٖٝ . - -ج٢ أٓو اُ٘ -ٝ

 ؟ - -ُٔبما ُْ ٣ٌزت اُووإٓ ك٢ ٖٓؾق ٝاؽل ك٢ ػٜل اُ٘ج٢ -ى

 ٔبً .ـٖ ٗيٍٝ اُووإٓ ٓ٘غـاُؾٌٔخ ٓ -ػ

 ٖ ؽلظٞا اُووإٓ .ـخ اُن٣ـأّٜو اُٖؾبث -ٛ

 ْ .ــوإٓ اٌُو٣ـب ٗيٍ ٖٓ اُوــو ٓـآف -١

 ٔبء ٝاألهٗ .ـبٍ ث٤ٖ اَُـبع االرٖـاٗوط -ى
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 -ذعسٌف انقسآٌ وانىحً: -أ

 -أوالً: ذعسٌف انقسآٌ فً انهغح :

) هوأ ( رأر٢ ثٔؼ٠٘ اُغٔعغ ٝاُٚعْو ٝاُوعواءح: ٙعْ ٛٞ ٖٓله ٓواكف ُِوواءح 

اُؾععوٝف ٝأٌُِععبد ثؼٚععٜب ضُعع٠ ثؼعع٘ كعع٢ اُزور٤ععَأل ٝاُوععوإٓ كعع٢ األٕععَ ًععبُوواءح: 

( 1) چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     چ  هبٍ رؼب٠ُ ٖٓله هوأ هواءح ٝهوآٗبً 
 

ٖٓله ػ٠ِ ٝىٕ ) كؼالٕ ( ثبُْٚ ًبُـلوإ ٝاٌُْوإأل روعٍٞ: هوأرعٚ  هواءرٚأل كٜٞأ١ 

هععوءاً ٝهععواءحأل ثٔؼ٘عع٠ ٝاؽععلأل ٣َعع٠ٔ ثععٚ أُوععوٝء رَعع٤ٔخ ُِٔلؼععٍٞ ثبُٖٔععله ٝهععل فععٔ 

٣ٝطِعععن  أل كٖعععبه ُعععٚ ًعععبُؼِْ اُْقٖععع٢  - -اُوعععوإٓ ثبٌُزعععبة أُ٘عععيٍ ػِععع٠ ٓؾٔعععل 

كعذما ٍعٔؼذ ٓعٖ ٣زِعٞا ثبالّزواى اُِلظ٢ ػ٠ِ ٓغٔٞع اُووإٓأل ٝػ٠ِ ًَ آ٣خ ٖٓ آ٣برعٚأل 

ۆ  ۆ  ۈ   چ آ٣ععخ ٓععٖ اُوععوإٓ ٕععؼ إٔ روععٍٞ: ضٗععٚ ٣وععوأ اُوععوإٓو ٣وععٍٞ رؼععب٠ُ: 

(2) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ٝمًععو أٛععَ اُؼِععْأل إٔ رَعع٤ٔخ ٛععنا اٌُزععبة  

هوآٗبً ٖٓ ًزت هللا ٌُٞٗٚ عبٓؼبً ُضٔوح ًزجٚأل ثَ ُغٔؼخ صٔوح ع٤ٔعغ اُؼِعّٞ
(3)

أل ًٔعب أّعبه 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   چهللا رؼب٠ُ ضُع٠ مُعي ثوُٞعٚ: 

(4) چڃ  ڃ  
(5) چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ٝهُٞٚ:  

. 

                                   
 . 18-17أل ا٣٥خ اُو٤بٓخٍٞهح  ( 1)

 . 204أل ا٣٥خ األػوافٍٞهح   2))

 . 17ّ( 2000ٓ) اُو٣بٗ: ٌٓزجخ أُؼبهفأل  3أل 1ٛأل طٓجبؽش ك٢ ػِّٞ اُووإٓٓ٘بع ثٖ ف٤َِ اُوطبٕأل ( 3)

 . 89أل ا٣٥خ اُ٘ؾٍَٞهح   4))

 . 38أل ا٣٥خ األٗؼبٍّٞهح (  5)
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 -ثاٍَاً: ذعسٌف انقسآٌ فً االصطالح:

أُزؼجععل ثزالٝرععٚأل كععبٌُالّ عععٌ٘ كعع٢   - -ٛععٞ ًععالّ هللاأل أُ٘ععيٍ ػِعع٠ ٓؾٔععل 

اُزؼععوفأل ٣ْععَٔ ًععَ ًععالّأل ٝضٙععبكزٚ ضُعع٠ هللا ٣ُقععوط ًععالّ ؿ٤ععوٙ ٓععٖ األٗععٌ ٝاُغععٖ 

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  چ  ( ٣ُقوط ًالّ هللا اُن١ اٍزأصو ثعٚ ٍعجؾبٗٚ وانًُصلئٌخأل ) ٝأُال

(6) چېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ  
               ٣ٝوععععععععععععٍٞ رؼعععععععععععععب٠ُ:  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       چ 

(7) چحب  خب   مب  ىب    جب  يئىئ
. 

                ٣قوط ٓب أٗيٍ ػ٠ِ األٗج٤بء  - - ػ٠ِ ٓؾٔل ٝرو٤٤ل أُ٘يٍ ثٌٞٗٚ

) ٝأُزؼجل ثزالٝرٚ ( ٣ُقوط هواءاد ا٥ؽبكأل  ِٚأل ًبُزٞهاحأل ٝاإلٗغ٤َأل ٝؿ٤وٛٔبهج

ؼ٘بٙ ألٕ اُزؼجل ثزالٝرٚ ٓ –ضٕ هِ٘ب ضٜٗب ٓ٘يُخ ٖٓ ػ٘ل هللا ثأُلبظٜب  –ٝاألؽبك٣ش اُول٤ٍخ 

األٓو ثوواءرٚ ك٢ اُٖالح ٝؿ٤وٛب ػ٠ِ ٝعٚ اُؼجبكحأل ٤َُٝذ هواءح ا٥ؽبك ٝاألؽبك٣ش 

اُول٤ٍخ ًنُي
(8)

. 

 -ذعسٌف انـــــــىحً:

: ٣طِععن ػِعع٠: اإلّععبهحأل ٝاٌُزبثععخأل ٝاُوٍععبُخأل ٝاإلُٜععبّأل ٝاٌُععالّ اُقلعع٢أل انووىحً نغووح

الّ اُقلعع٢ ٝاَُععوػخأل ًٝععَ ٓععب أُو٤زععُٚ ضُعع٠ ؿ٤ععوى. ٝٓععٖ ٛععنا ٣وععبٍ ُِععٞؽ٢: ٛععٞ اإلػعع

اَُو٣غ
(9)

. 

كٜعٞ اإلػعالّ ثبُْعوع: ٝمُعي ثعإٔ ٣ُؼِعْ هللا رؼعب٠ُ ٓعٖ  ً فوً انروس :وأيا ذعسٌف انىح

إطلبٙ ٖٓ ػجبكٙ ًَ ٓب أهاك ضٛالػٚ ػ٤ِٚأل ٖٓ ؽٌْ ّوػ٢ ٝؿ٤وٙ ٣ٌٕٝٞ ك٢ فلعبءأل 

 ؿ٤ععو ٓؼزععبك ُِجْععوأل ٝٛععنا ثبػزجععبه ٖٓععلهٙأل ٝهععل ٣طِععن ٣ٝععواك ثععٚ اٍععْ أُلؼععٍٞ ٓ٘ععٚأل 

 أل ٝٛععععٞ ًععععالّ هللا ػععععي ٝعععععَ أُ٘ععععيٍ ػِعععع٠ ٗج٤ععععٚ اٌُععععو٣ْ ٍعععع٤لٗب ٝٛععععٞ أُععععٞؽ٠ ثععععٚ

- (10) -ٓؾٔل 
. 

                                   
 .٣109خ أل ا٥اٌُٜقٍٞهح ( 6)

 . 27أل ا٣٥خ ُؤبٍٕٞهح  (7)

 . 17أل ٓٓجبؽش ك٢ ػِّٞ اُووإٓاُوطبٕأل  (8)

 .651ّ( 1980ٓأل ) ٤ُج٤ب: اُلاه اُؼوث٤خ ٌُِزبةأل ٓقزبه اُوبًٓٞاُطبٛو أؽٔل اُيا١ٝأل  (9)

 .10، ) السعودية: مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف د.ت( صالسنة النبوية وحيخميل إبراىيم خاطر،  10))
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 -انفسق تٍٍ انقسآٌ وانحدٌث انقدسً وانُثىي: -ب

اُؾو٤وععخ إٔ ٛ٘ععبى كععوٝم ٝاٙععؾخ ٝع٤ِععخ ٝال ُععجٌ ك٤ٜععب ثعع٤ٖ اُوععوإٓ اٌُععو٣ْأل 

ٝاُؾل٣ش اُول٢ٍأل ٝاُؾل٣ش اُ٘ج١ٞأل ٝٓغ ٛنا الثل ٖٓ ثَٜ اُؾعل٣ش ك٤ٜعبأل ٝرٞٙع٤ؾٜبأل 

ًو آهاء أَٛ اُؼِْ اُن٣ٖ ًبٕ ُْٜ ثبع ٝاٍغ كع٢ ٓغعبٍ ػِعّٞ اُوعوإٓأل ٝٓعب ٣زؼِعن ثٜعب ٝم

ٖٓ ضػغبى ٝرل٤َو ٝث٤عبٕ ُٝـعخ ٝؿ٤وٛعبأل ٣ٌٝٔعٖ رٞٙع٤ؼ اُلعوٝم ٓعٖ فعالٍ اُؼعوٗ 

 -ا٥ر٢ :

 -أوالً: انحدٌث انُثىي :

 ٓعععععٖ ؽعععععل٣ش. ٣ٌٝعععععٕٞ أُؼ٘ععععع٠ ٓعععععٖ هللا  - -ٝٛعععععٞ ًعععععَ ٓعععععب ٝهك ػعععععٖ اُ٘جععععع٢ 

ععععع٘خ ٛععععع٢: هعععععٍٞأل  - - ػعععععي ٝععععععَ ٝاُِلعععععع ُوٍعععععُٞٚ َُ  أل ٝٓعععععٖ أُؼعععععوٝف إٔ اُ

 ٝكؼَأل ٝروو٣و.

 -ثاٍَاً: انقسآٌ انكسٌى وانحدٌث انقدسً:

أل ثبُٔؼ٠٘ ٝاُِلع أُزؼجل ثزالٝرٚأل أُؼغعي - -اُووإٓ ٛٞ ًالّ هللا أُ٘يٍ ػ٠ِ ٓؾٔل 

              : ٛعععٞ ٓ٘عععيٍ ثعععبُٔؼ٠٘ اُوعععٍٞ األٍٝكععع٢ أُلبظعععٚأل أٓعععب اُؾعععل٣ش اُولٍععع٢ كل٤عععٚ هعععٞالٕو 

             اُوعععٍٞ األٍٝ: ٓ٘عععيٍ ثعععبُٔؼ٠٘ كوعععٜ كٕٝ اُِلععععأل ٝضما اػزٔعععلٗب ٝاُوعععٍٞ اُضعععب٢ٗٝاُِلععععأل 

١ ٛعٞ أ٣ٚعبً ٓ٘عيٍ ثأٗٚ ٓ٘يٍ ثبُٔؼ٠٘ ٝاُِلع ضماً ٓعب ٛعٞ اُلعوم ث٤٘عٚ ٝثع٤ٖ اُوعوإٓ ؟ اُعن

خ كعوٝم ثع٤ٖ اُوعوإٓ ػٖ ٛعنا اَُعلاٍ: مًعو ٓؾٔعل ثٌعو ٍعجؼ ُٝإلعبثخأل ثبُٔؼ٠٘ ٝاُِلع 

 -ل٢ٍأل ٗنًوٛب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:ٝاُؾل٣ش اُو

 إٔ اُووإٓ ٓؼغيح رؾلٟ هللا ثٚ اإلٌٗ ٝاُغٖأل ٝاُؾل٣ش اُول٢ٍ ٤ٌُ ًنُي. -1

 إٔ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٓزؼجل ثزالٝرٚأل ٝاُؾل٣ش اُول٢ٍ ٤ٌُ ًنُي. -2

اُووإٓ ٓزٞاروأل ٗوِٚ اُغٔغ اُـل٤و ٓٔعٖ ثِعؾ اُـب٣عخ كع٢ اُؼلاُعخ ٝاُٚعجٜ ػعٖ ٓعضِْٜأل  -3

 ُؾل٣ش اُول٢ٍ ٓ٘ٚ اُٖؾ٤ؼأل ٝٓ٘ٚ اُؾَٖأل ٝٓ٘ٚ اُٚؼ٤ق.ٝا - -ض٠ُ اُ٘ج٢ 

ال رغععٞى هٝا٣ععخ اُوععوإٓ ثععبُٔؼ٠٘أل ثقععالف اُؾععل٣ش اُولٍعع٢أل كذٗععٚ ٣غععٞى إٔ ٣ععوٟٝ  -4

ثٔؼ٘بٙأل ثْوٛ إٔ ٣ٌٕٞ اُوا١ٝ ٓؾ٤طبً ثبُٔؼب٢ٗأل كو٤ٜبً ثٔجب٢ٗ األُلبظ ٝاّزوبهٜب.
 (11)

 

                                   
 . 21ّ( 1999ٓأل ) ثلٕٝ ٌٓبٕ: كاه أُ٘بهأل 2أل 1ٛأل طكهاٍبد ك٢ ػِّٞ اُووإٓٓؾٔل ثٌو أٍبػ٤َأل ( 11)
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ٚ هواءح اُؾعل٣ش اُولٍع٢ ال ٣غٞى ُِغ٘ت هواءح اُووإٓ ٝال ٌٓ أُٖؾقأل ٣ٝغٞى ُ -5

 ٌٝٓ اٌُزبة اُن١ ٣ؾز٣ٞٚ.

 (12) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ ضٕ هللا رٌلَ ثؾلع اُووإٓأل كوبٍ:  -6
    

كال ٤ٚ٣غ ؽوف ٖٓ ؽوٝكٚ ؽز٠ ٣أر٢ أٓو هللاأل ثقالف اُؾل٣ش اُولٍع٢أل كذٗعٚ هعل ٣جعلٍ 

 ُلع ٖٓ أُلبظٚأل أٝ ٠َ٘٣ ثؼٚٚ ثٔوٝه اُيٖٓأل ٝمٛبة اُؾبكظ٤ٖ .

أٗٚ ٖٓ أٌٗو ُلظبً ٖٓ أُلبظ اُوعوإٓ اٌُعو٣ْ ًلعوأل ألٗعٚ ٓزعٞارو ًِعٚأل ثقعالف اُؾعل٣ش  -7

اُول٢ٍأل كذٗٚ ٖٓ أٌٗو ٤ّئبً ٓ٘ٚ ُْ ٣ؼِْ ٓعٖ اُعل٣ٖ ثبُٚعوٝهح ال ٣ٌلعوأل ٝٛعنا ٝاٙعؼ ال 

٣ؾزبط ض٠ُ ث٤بٕ
(13)

. 

أٓب ضما اػزٔلٗب اُوعٍٞ اُضعب٢ٗأل ثعإٔ اُؾعل٣ش اُولٍع٢ ٓ٘عيٍ ثعبُٔؼ٠٘ كٕٝ اُِلععأل 

٣عيٍٝ اإلّعٌبٍ رٔبٓعبً ٝٛعنا ٛعٞ األهعوة ضُع٠ اُٖعٞاةأل ٝهعل هععؼ ٛعنا اُوعٍٞ  ػ٘ل مُي

ٓؾٔل كهاى ك٢ ًزبثٚ اُ٘جعأ اُؼظع٤ْأل ؽ٤عش ٣وعٍٞ: )) اُؾعل٣ش اُولٍع٢ ضٕ هِ٘عب: ضٗعٚ ٓ٘عيٍ 

ثٔؼ٘بٙ كوٜأل ٝٛنا ٛٞ أظٜو اُو٤ُٖٞ ك٤عٚ ػ٘علٗبأل ألٗعٚ ُعٞ ًعبٕ ٓ٘عيٍ ثِلظعٚ ٌُعبٕ ُعٚ ٓعٖ 

٘ظْ اُووآٗعع٢أل ضم ال ٝعععٚ ُِزلوهععخ ثعع٤ٖ ُلظعع٤ٖ اُؾوٓععخ ٝاُولٍعع٤خ كعع٢ ٗظععو اُْععوع ٓععب ُِعع

ٓ٘ي٤ُٖ ٖٓ ػ٘ل هللاأل كٌبٕ ٖٓ ُٞاىّ مُي ٝعٞة أُؾبكظخ ػ٠ِ ٖٕٗٞٚأل ٝػلّ عٞاى 

 هٝا٣زٚ ثبُٔؼ٠٘ ضعٔبػبأًل ٝؽوٓخ ٌٓ أُؾلس ُٖؾ٤لزٚأل ٝال هبئَ ثنُي ًِٚ .

ٝأ٣ٚععبً كععذٕ اُوععوإٓ ُٔععب ًععبٕ ٓوٖععٞكاً ٓ٘ععٚ اُؼٔععَ ثٔٚععٔٞٗٚ ّعع٢ء آفععو ٝٛععٞ اُزؾععل١ 

ٍِٞثٚأل ٝاُزؼجل ثزالٝرٚأل اؽز٤ظ إلٗعياٍ ُلظعٚأل ٝاُؾعل٣ش اُولٍع٢ ُعْ ٣٘عيٍ ُِزؾعل١ ٝال ثأ

ُِزؼجل ثَ ُٔغوك اُؼَٔ ثٔب ك٤ٚأل ٝٛنٙ اُلبئلح رؾَٖ ثذٗياٍ ٓؼ٘بٙأل كعبُوٍٞ ثعذٗياٍ ُلظعٚ 

هٍٞ ث٢ْء ال كاػ٢ ك٢ اُ٘ظو ض٤ُٚأل ٝال ك٤َُ ك٢ اُْوع ػ٤ِٚأل اُِْٜ ضالّ ٓب هعل ٣ِعٞػ ٓعٖ 

ل٢ٍ ض٠ُ هللا ث٤ٖـخ ) ٣وٍٞ هللا رجبهى ٝرؼب٠ُ ًنا ( ٌُعٖ اُوعوائٖ اُزع٢ ضٍ٘بك اُؾل٣ش اُو

مًوٗبٛععب آٗلععبأًل ًبك٤ععخ كعع٢ ضكَععبػ أُغععبٍ ُزأ٣ِٝععٚ ثععإٔ أُوٖععٞك َٗععجخ ٓٚععٔٞٗخ ال َٗععجخ 

) ٣وعٍٞ  أُلبظٚأل ٝٛنا رأ٣َٝ ّبئغ ك٢ اُؼوث٤عخأل كذٗعي روعٍٞ ؽ٤٘ٔعب ر٘ضعو ث٤زعبً ٓعٖ اُْعؼو:

ؽٌعع٠ هللا رؼععب٠ُ ػععٖ ٍٓٞعع٠ ٝكوػععٕٞ ٝؿ٤وٛٔععب ٝػِعع٠ ٛععنٙ اُوبػععلح  ألاُْععبػو ًععنا ( 

ٕٓٚٔٞ ًالْٜٓ ثأُلبظ ٝأٍِٞة ؿ٤و أٍِٞثْٜأل َٝٗت مُي ض٤ُْٜ ((
(14)

. 

                                   
 . 9أل ا٣٥خ اُؾغوٍٞهح ( 12)

 . 22-21أل ٓأل كهاٍبد ك٢ ػِّٞ اُووإٓضٍٔبػ٤َ( 13)

 .45ّٓ( 2005أل د. أؽٔل ٖٓطل٠ ) ثلٕٝ ٌٓبٕ: كاه اُوِْأل 1أل طاُ٘ــجأ اُؼظ٤ْٓؾٔل ثٖ ػجلهللا كهاىأل ( 14)
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ٝأهععٍٞ: ضما ٍععِٔ٘ب ٓععٖ فععالٍ ٓععب ٍععجن إٔ اُؾععل٣ش اُولٍعع٢ ٣قزِععق رٔبٓععبً ػععٖ 

اُووإٓ ٝأٗٚ ٓ٘يٍ ثبُٔؼ٠٘ كٕٝ اُِلععأل كبَُعلاٍ اُعن١ ٣طعوػ ٗلَعٚأل ٓعب ٛعٞ اُلعوم ثع٤ٖ 

 اُؾل٣ش اُ٘ج١ٞ؟اُؾل٣ش اُول٢ٍ ٝ

ٕعبؽت ًزعبة ) اُ٘جعأ اُؼظع٤ْ ( )) ضٗ٘عب ُٔعب هطؼ٘عب كع٢ ُٝإلعبثخ ػعٖ ٛعنا اَُعلاٍ ٣وعٍٞ 

               اُؾععل٣ش اُولٍععع٢ ث٘ععيٍٝ ٓؼ٘عععبٙ ُعععٞهٝك اُعع٘ٔ اُْعععوػ٢ ػِععع٠ َٗععجزٚ ضُععع٠ هللاأل ثوُٞعععٚ 

- - :  ) ٍع٤ٔ٘بٙ هلٍع٤بً ُعنُيأل ثقعالف األؽبك٣عش اُ٘ج٣ٞعخ كذٜٗعب ُع) هبٍ هللا رؼعب٠ُ ًعنا ْ

إٔ ٣ٌٕٞ ٓٚٔٞٗٚ ٓؼِٔبً ثبُٞؽ٢أل ٝإٔ ٣وك ك٤ٜب ٓضَ ٛنا اُ٘ٔأل عبى ك٢ ًَ ٝاؽل ٜٓ٘ب 

٣ٌٕٞ َٓز٘جطبً ثبالعزٜبك ٝاُوأ١أل ك٢َٔ اٌَُ ٗج٣ٞبً ٝهٞكبً ثبُزَع٤ٔخ ػ٘عل اُؾعل أُوطعٞع 

ػِعع٠ إٔ ٛععنا  هَععْ اُععٞؽ٢ َُعع٤ٔ٘بٙ هلٍعع٤بً ًععنُي ثععٚأل ُٝععٞ ًبٗععذ ُععل٣٘ب ػالٓععخأل ر٤ٔععي ُ٘ععب

٠ ٗز٤غخ ػ٤ِٔخأل كَٞاء ػ٤ِ٘ب ػ٘ل اُؼَٔ ثبُؾعل٣ش إٔ ٣ٌعٕٞ ٓعٖ ٛعنا االٓز٤بى ال ٣لك١ ضُ

أل ٕعبكم ٓعإٔٓٞأل ٝكع٢ اعزٜعبكٙ كطعٖ ٓٞكعنك٢ رج٤ِـٚ  - -اُوَْ أٝ ٖٓ ماىأل ضم اُ٘ج٢

ٝهٝػ اُولً ٣ل٣لٙ كال ٣ووٙ ػ٠ِ فطأ ضٕ أفطأ ك٢ أٓو ٖٓ أٓٞه اُْعو٣ؼخ. كٌعبٕ ٓعوك 

ب ثعبُزؼ٤ِْ اثزعلاًءأل ٝضٓعب ثعبإلهواه أٝ األٓو ك٢ اُؾو٤وعخ ضُع٠ اُعٞؽ٢ كع٢ ًِزعب اُؾعبُز٤ٖأل أٓع

اَُ٘ـ اٗزٜبءً 
(15)

 أل ٝثنُي ٝعت إٔ ٗزِو٠ ًَ ٍ٘زٚ ثبُوجٍٞأل ٣وٍٞ هللا رؼب٠ُ: 

(16) چھ     ھ  ے  ے    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ 
. 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ ٣ٝوعععٍٞ: 

(17)  چٹ     ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ    ٺٺ
. 

                                   
 . 46أُٖله اَُبثنأل ٓ (15)

 .7أل ا٣٥خ اُؾْوٍٞهح  (16)

 .36أل ا٣٥خ األؽياةٍٞهح  (17)
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 -يساحم َصول انقسآٌ : -ج 

مًو أَٛ اُؼِْ صالس ٓواؽَ ُ٘يٍٝ اُووإٓ اٌُو٣ْأل ٝضٕ ًبٕ ٛ٘بى فالف ؽٍٞ 

أُوؽِز٤ٖ األ٠ُٝ ٝاُضب٤ٗخ ضالّ إٔ أُوؽِخ اُضبُضخ صبثزخأل ٝٛع٢ ععيء ال ٣زغعيأ ٓعٖ ػو٤علح 

               هِععت ٍعع٤ل أُوٍعع٤ِٖأَُععِْ كععبُووإٓ اٌُععو٣ْ ٛععٞ ًععالّ هللا ٗععيٍ ثععٚ اُععوٝػ األٓعع٤ٖ ػِعع٠ 

- -  ٍٛنا اُؼوٗ ٍٞف ٗزطوم ض٠ُ أُواؽَ اُعضالس اُزع٢ ٓعو ثٜعب ٗعيٍٝ ٖٝٓ فال

اُوععوإٓ اٌُععو٣ْأل ٓععغ اُزو٤ًععي ػِعع٠ أُوؽِععخ األُٝعع٠ ٝاُضب٤ٗععخأل ٝٓ٘بهْععخ ا٥هاء اُععٞاهكح 

 ٠ُ: ٝرؾ٤ِِٜب ٝروع٤ؼ األهوة ٜٓ٘ب ض٠ُ اُٖٞاة ٓغ مًو األكُخ ٝاُجوا٤ٖٛأل ٣وٍٞ هللا رؼب

(18) چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  چ 
. 

 -:انرُصل إنى انهىح انًحفىظ :انًسحهح األونى

(19) چوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ :  ٝك٤َُ مُي هٍٞ هللا رؼب٠ُ
. 

) أ١ ٛٞ ك٢ ػالء األػِع٠أل ٓؾلعٞظ ٓعٖ )٣وٍٞ اثٖ ًض٤و ػ٘ل رل٤َو ٛنٙ ا٣٥خ: 

((اُي٣بكح ٝاُ٘ؤأل ٝاُزؾو٣ق ٝاُزجل٣َ 
(20)

. 

ُٔؼب٢ٗ ػظ٤ٜٔب ٣ٝوٍٞ ػجلاُوؽٖٔ اَُؼل١: ) ثَ ٛٞ هوإٓ ٓغ٤ل ( أ١: ٤ٍٝغ ا

ٓععٖ اُزـ٤ععو ٝاُي٣ععبكح ٝاُعع٘ؤأل ٝٓؾلععٞظ ٓععٖ ) كعع٢ ُععٞػ ٓؾلععٞظ (  ًض٤ععو اُق٤ععو ٝاُؼِععْ

ا٤ُْب٤ٖٛأل ٝٛٞ: اُِٞػ أُؾلٞظ اُن١ هل أصجذ هللا ك٤ٚ ًعَ ّع٢ء ٝٛعنا ٣علٍ ػِع٠ عالُعخ 

٠ ((اُووإٓ ٝعياُزٚ ٝهكؼخ هلهٙ ػ٘ل هللا رؼبُ
(21)

. 

ٝأٙبف اُيههب٢ٗ إٔ ؽٌٔخ ٛنا اُ٘عيٍٝ روععغ ضُع٠ اُؾٌٔعخ اُؼبٓعخ ٓعٖ ٝععٞك 

اُِٞػ ٗلَعٚأل ٝضهبٓزعٚ ٍعغالً عبٓؼعبً ٌُعَ ٓعب هٚع٠ هللا ٝهعلهأل ًٝعَ ٓعب ًعبٕ ٣ٌٝعٕٞ ٓعٖ 

ػععٞاُْ اإلعععبك ٝاُز٤٘٣ٌٞععخ كٜععٞ ّععبٛل ٗععبٛنأل ٝٓظٜععو ٓععٖ أهٝع أُظععبٛو اُلاُععخ ػِعع٠ 

اٍغ ٍِطبٗٚ ٝهلهرٚػظٔخ هللا ٝػِٔٚ ٝضهاكرٚأل ٝؽٌٔزٚأل ٝٝ
(22)

. 

 

 

                                   
 .111أل عيء ٖٓ ا٣٥خ اُجووح( ٍٞهح 18)

 .22-21أل ا٣٥خ اُجوٝطٍٞهح ( 19)

أل د. ٓؾٔل اُٖبث٢ٗٞأل ) ث٤وٝد: أٌُزجخ اُؼٖو٣خأل ٓقزٖو رل٤َو اثٖ ًض٤و أث٢ اُللاء أٍبػ٤َ ثٖ ًض٤وأل ( 20)

 .506ٓ أل 2012ّ

ّ( 2002أل ) اُوبٛوح: كاه اُؾل٣شأل ر٤َ٤و اٌُو٣ْ اُوؽٖٔ ك٢ رل٤َو ًالّ أُ٘بٕػجلاُوؽٖٔ ثٖ ٗبٕو اَُؼل١أل  (21)

ٓ1017. 

 .36ص م(1980دار إحياء الكتب العربية، ) بيروت: ،مناىل العرفان في عموم القرآن( محمد عبدالعظيم الزرقاني، 22)
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 -انرُصل إنى تٍد انعصج فً سًاء اندٍَا: :انًسحهح انثاٍَح

اُ٘يٍٝ ٛٞ األٕعؼ ٝاألّعٜوأل ٝأٗعٚ ٗعيٍ ضُع٠ ٣وٍٞ عالٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ: ٛنا 

ٍٔبء اُل٤ٗب ٤ُِخ اُوله عِٔخ ٝاؽلحأل صْ ٗيٍ ثؼل مُي ٓ٘غٔبً ك٢ صالس ٝػْو٣ٖ ٍ٘خ
(23)

. 

  ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ: - - ػجلهللا ثٖ ػجبً  ٝهل أفوط اُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ػٖ

(24) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 
هبٍ أٗيٍ اُووإٓ ٤ُِخ اُوله عِٔخ ٝاؽعلح ضُع٠ اَُعٔبء  

ثؼٚٚ ك٢ ضصو ثؼ٘  - -اُل٤ٗب ًبٕ ثٔٞهغ اُ٘غّٞأل كٌبٕ هللا ٣٘يُُٚ ػ٠ِ هٍُٞٚ 
(25)

. 

ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئچ  :هععبٍ هللا ػععي ٝعععَ

(26) چی  ی  جئ     یی ىئ  ىئ 
. 

ٝمًو اَُ٘بئ٢ ػٖ ػجلهللا ثٖ ػجبً هبٍ: أٗيٍ اُوعوإٓ عِٔعخ ضُع٠ اَُعٔبء اُعل٤ٗب 

ك٢ ٤ُِخ اُولهأل صْ أٗيٍ ثؼل مُي ك٢ ػْو٣ٖ ٍ٘خ
(27)

 أل هبٍ هللا رؼب٠ُ:

(28) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  
ڀ  چ  هععععبٍ هللا رؼععععب٠ُ: 

(29)  چڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
. 

ٝأهٍٞ: ضٕ ٝعٞك اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ اُِٞػ أُؾلٞظ ٝاُز٘يٍ ض٠ُ ث٤ذ اُؼعيح كع٢ 

ث٤ٖ أٛعَ اُؼِعْ هعل٣ٔبً ٝؽعل٣ضبأًل ٌُٝعٖ ال ٣ٌعبك ٣ٞععل أٓعو ٍٔبء اُل٤ٗب ٛٞ أٓو ٓغٔغ ػ٤ِٚ 

ٓغٔععغ ػ٤ِععٚ ضالّ ُٝععٚ ٓقععبُقأل ٝٛ٘ععب ٣غععت إٔ ٣ظٜععو كٝه اُجبؽععش ُِ٘ظععو ٝاُجؾععش كعع٢ 

ُجوٛعبٕ ب ٝرعوع٤ؼ أهوثٜعب ضُع٠ اُٖعٞاة ثبُعل٤َُ ٝااُٖ٘ٞٓ ٝكهاٍعزٜب ٝأُوبهٗعخ ث٤ٜ٘ع

ٝهل اػزوٗ ػ٠ِ ؽل٣ش اثٖ ػجبً ك٢ هٖخ ٗيٍٝ اُووإٓ ض٠ُ ث٤عذ اُؼعيحأل  أل ٝاُؾغخ 

ٓؾوععن ًزععبة اإلروععبٕ كعع٢ ػِععّٞ اُوععوإٓأل ؽبٓععل أؽٔععل اُجَعع٢ٗٞ٤ ؽ٤ععش ٣وععٍٞ: )) ٝٛععنٙ 

ٓعٖ ػعبُْ اُوٝا٣خ ػ٠ِ ّٜورٜب ضالّ إٔ ُ٘ب ػ٤ِٜب ٓالؽظبد ٢ٛٝ: أٜٗب رؾز١ٞ ػ٠ِ فجعو 

اُـ٤ت ٝٛٞ إٔ اُووإٓ ًبٕ ثـ) ٓٞاهغ اُ٘غّٞ (أل صْ أٗيٍ ض٠ُ ٍٔبء اُل٤ٗب عِٔخ ٝاؽلح ك٢ 

                                   
 .120ّ( 2006ٓأل د. ؽبٓل اُج٢ٗٞ٤َأل ) اُوبٛوح: كاه اُلغوأل ّ اُووإٓاالروبٕ ك٢ ػِٞعالٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُأل  (23)

 .1أل ا٣٥خ اُولهٍٞهح  (24)

أل د. ٖٓطل٠ ػجلاُوبكهأل ) ث٤وٝد: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخأل 2أل طأَُزلهى ػ٠ِ اُٖؾ٤ؾ٤ٖ ٓؾٔل ثٖ ػجلهللا اُؾبًْأل  (25)

 .3958ههْ اُؾل٣ش  578ّ( 1990ٓ

 . 32أل ا٣٥خ اُلوهبٍٕٞهح ( 26)

 ألّ( 2001أل د. ؽَعٖ ػجعلأُ٘ؼْأل ) ث٤عوٝد: ٓلٍَعخ اُوٍعبُخأل 10أل طاَُٖ٘ اٌُجوٟٞػجلاُوؽٖٔ أؽٔل اَُ٘بئ٢أل أث (27)

 .11308ههْ اُؾل٣ش  205ٓ

 .33أل ا٣٥خ اُلوهبٍٕٞهح  (28)

 .106أل ا٣٥خ اإلٍواءٍٞهح  (29)
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٤ُِععخ اُوععلهأل ٝٛععنا ٛععٞ ػععبُْ اُـ٤ععت اُععن١ ٣غععت إٔ أال ٣قجععو ػ٘ععٚ ضالّ ثععبُٞؽ٢أل ٝؽَععجٔب 

أل ٝٓعب ٣زعوعؼ ٛ٘عب إٔ  - -روز٢ٚ اُؼو٤لح اُٖؾ٤ؾخ كعذٕ اُعٞؽ٢ اهزٖعو ػِع٠ اُ٘جع٢ 

أل ٍٝجت اُزوع٤ؼ إٔ أؽلاً ٖٓ اُٖعؾبثخ ُعْ ٣عوٝ ٛعنا  - -اُؼجبً اعزٜبك ٖٓ اثٖ ٛنا 

األصو ك٤ٔب ٗؼِْ أل ٝال ٗؼِْ ؽل٣ضبً ٓوكٞػبً هٝاٙ اثٖ اُؼجبً كع٢ ٛعنا اُْعإٔأل ٝٓعب ٗعواٙ إٔ 

) اثزععلإ ضٗياُععٚ أ١ اُوععوإٓ ٤ُِععخ )ٛععـ( ٛععٞ أُورٚعع٠ ضما هععبٍ: 104رلَعع٤و اُْععؼج٢ )دأل 

 ٔبً ك٢ أٝهبد ٓقزِلخأل ٝٛٞ رل٤َو ٣َعزو٤ّْٜو هٓٚبٕ صْ ٗيٍ ثؼل مُي ٓ٘غ   اُوله ٖٓ

             ٝال ٣ؾزععبط ضُعع٠ رٌِععق ضفجععبه ػععٖ ػععبُْ اُـ٤ععت ٝأُؼ٘عع٠ اُِـعع١ٞأل ٝاُٞاهععغ اُزععبه٣ق٢ 

ٝهللا أػِْ ((
(30)

. 

ٝأهٍٞ: ضٕ ٛنا اُوعٍٞ اُعن١ ٣وعٍٞ ثعٚ ٓؾوعن ًزعبة اإلروعبٕ كع٢ ػِعّٞ اُوعوإٓ ال 

 ٣َزو٤ْأل ٝٛٞ ٓوكٝك ٖٓ ػلح ٝعٞٙ: 

ا٢ٛٞ٤َُ ُْ ٣زوى ٓغبالً ُِزوع٤ؼ ثَ عيّ إٔ ٗيٍٝ اُووإٓ ض٠ُ ث٤ذ اُؼيح  اإلٓبّ -أوالً:

ك٢ ٍٔبء اُل٤ٗب عِٔخ ٝاؽعلح ٛعٞ األٕعؼ ٝاألّعٜو
(31)

أل ٝرؼ٤ِعن أُؾوعن كع٢ اُٜعبِٓ ال 

 ٣ٚؼق ٛنا األصو .

اٍزلالٍ أُؾون ثؾل٣ش اإلٓبّ اُْؼج٢ ك٢ ؿ٤و ٓؾِٚأل ألٕ اإلٓبّ اُْؼج٢ ٣وٖعل  -ثاٍَاً:

  - -ٖ ٗععيٍٝ اُوععوإٓ ٝٛعع٢ اثزععلاء ٗععيٍٝ اُععٞؽ٢ ػِعع٠ هِععت اُ٘جعع٢ أُوؽِععخ اُضبُضععخ ٓعع

          ٝاُععل٤َُ إٔ ٛ٘ععبى ؽععل٣ش آفععو ُِْععؼج٢ مًععوٙ اثععٖ عو٣ععو اُطجععو١ كعع٢ رلَعع٤وٙ ٣وععٍٞ: 

)) ثِـ٘ب إٔ اُووإٓ ٗيٍ عِٔخ ٝاؽلح ض٠ُ أَُبء اُل٤ٗب ((
(32)

. 

اُعن١ ٓٞععٞك ػ٘عل اُطجعو١ ثٚ أُؾون ٛٞ أ٣ٚعبً ٝضٕ ًبٕ اُؾل٣ش اُن١ اٍزلٍ 

٣وٍٞ ك٤ٚ: )) ٗيٍ أٍٝ اُووإٓ ٤ُِخ اُوله ((
(33)

. 

ٓؼعبً ػ٘عل  ٝاُٞاٙؼ أٗٚ ال ٣ٞعل رؼبهٗ ثع٤ٖ اُؾعل٣ض٤ٖأل ٝهعل مًوٛٔعب اُطجعو١

رل٤َوٙ َُٞهح اُولهأل كبُؾل٣ش اُن١ ٣نًو ك٤ٚ ٗيٍٝ اُووإٓ عِٔخ ٝاؽلح كٜٞ اُز٘يٍ ض٠ُ 

وإٓ كٜٞ اُ٘يٍٝ ػ٠ِ هِت ث٤ذ اُؼيح ك٢ أَُبء اُل٤ٗبأل ٝاُؾل٣ش اُن١ مًو ك٤ٚ ر٘غ٤ْ اُو

                                   
 .120، ىامش، صاإلتقان في عموم القرآن( السيوطي، 30)
 .120المصدر السابق، ص (31)
م( 2001، ت. عبداهلل عبدالمحسن، )بدون مكان، دار ىجر، 24، جتفسير الطبريد بن جرير الطبري، محم (32)

 .543ص
 .543المصدر السابق، ص( 33)
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أل ٝاُن١ هبّ ثٚ أُؾونأل أٗٚ ؽَٔ ؽل٣ش اُز٘غ٤ْ اُن١ ٛٞ أُوؽِخ األف٤عوح  - -اُ٘ج٢ 

 ٖٓ ٗيٍٝ اُووإٓ ػ٠ِ أُوؽِخ اُضب٤ٗخ ٢ٛٝ ٗيٍٝ اُووإٓ عِٔخ ٝاؽلح ض٠ُ ٍٔبء اُل٤ٗب .

ؼعوف ٛ٘بى ضعٔبع ث٤ٖ أَٛ اُؼِْأل إٔ هٍٞ اُٖؾبث٢ ال ٓغعبٍ ُِعوأ١ ك٤عٚأل ُٝعْ ٣ -ثانثاً:

ثبألفععن ػععٖ اإلٍععوائ٤ِ٤بد ؽٌٔععخ ؽٌععْ أُوكععٞعأل ٝاثععٖ ػجععبً ُععْ ٣ؼععوف ثبألفععن ػععٖ 

اإلٍوائ٤ِ٤بد ٝؽل٣ضٚ ٣ضجذ االؽزغبط ثٚ
(34)

. 

أعٔغ أُلَوٕٝ اُن٣ٖ ٣ز٘بُٕٝٞ رل٤َو ٍٞهح اُوعله ػِع٠ إٔ اُوعوإٓ ٗعيٍ عِٔعخ  -زاتعاً:

اُجـعع١ٞ كعع٢  ٝاؽععلح ٓععٖ اُِععٞػ أُؾلععٞظ ضُعع٠ ث٤ععذ اُؼععيح كعع٢ ٍععٔبء اُععل٤ٗبأل ٣وععّٞ اإلٓععبّ

(35) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  رل٤َوٙ ُوُٞٚ رؼب٠ُ
 . 

           ٣ؼ٘ععع٢ اُوعععوإٓأل أٗيُعععٚ عِٔعععخ ٝاؽعععلح كععع٢ ٤ُِعععخ اُوعععله ٓعععٖ اُِعععٞػ أُؾلعععٞظ )) 

ٗغٞٓعبً كع٢  - -ٍٔبء اُل٤ٗبأل كٞٙؼٚ ك٢ ث٤ذ اُؼعيحأل صعْ ًعبٕ ٣٘عيٍ ثعٚ عجو٣عَ   ض٠ُ

ػْو٣ٖ ٍ٘خ ((
 (36)

. 

ٝاَُعؼل١أل  ٢ ؽعبرْأل ٝاُطجعو١أل ٝاُووٛجع٢ألٝهل ارلعن ٓعغ ٛعنا اُزلَع٤وأل اثعٖ أثع

أععل ٓقعبُق ُٜعنا اُزلَع٤و كع٢  ك٢ أٙٞاء اُج٤بٕأل ٝؿ٤وْٛ ُٝعْ أل ٝاُْ٘و٤ط٢ ٝاثٖ ًض٤و

ٓب ٗؼِْأل ؽز٠ ٣وٍٞ اإلٓبّ اُووٛج٢: )) ٝال فالف إٔ اُووإٓ أٗيٍ ٓعٖ اُِعٞػ أُؾلعٞظ 

٣عَ ٣٘عيٍ ثعٚ ٤ُِخ اُوله عِٔخ ٝاؽلح كٞٙغ ك٢ ث٤ذ اُؼيح ك٢ ٍعٔبء اُعل٤ٗبأل صعْ ًعبٕ عجو

ٗغٔبً ٗغٔب ك٢ األٝآو ٝاُ٘ٞا٢ٛ ٝاألٍجبة ٝمُي ك٢ ػْو٣ٖ ٍ٘خ ((
(37)

. 

ٝثبُزععب٢ُ ٣ٌععٕٞ ٓععب ٣وععٍٞ ثععٚ ٓؾوععن ًزععبة اإلروععبٕ ؽبٓععل اُجَعع٢ٗٞ٤: ال ٣َععزو٤ْ أٓععبّ ٛععنا 

 اإلعٔبع ٖٓ عٜٔٞه أُلَو٣ٖ ٝأَٛ اُؼِْ ثزأ٣َٝ .

ٝضٗٔعب هعبٍ ٓعب هعبٍ ثعٚ  ُْ ٣لع ػِْ اُـ٤تأل ٝؽبّبٙ مُعي  - -ضٕ اثٖ اُؼجبً  -خايساً:

األٓععخأل ٝروعٔعبٕ اُوعوإٓأل ٣ِٝٔعي كػععٟٞ  ٝععَأل كٜعٞ ؽجعو اٍعز٘جبٛبً ٓعٖ ًزعبة هللا ػععي

ثبُزأ٣َٝأل كول صجذ ك٢ َٓ٘ل اإلٓبّ أؽٔل ثبُزلوٚ ك٢ اُل٣ٖ ٝاُؼِْ   - -فبٕخ ٖٓ اُ٘ج٢ 

)) اُِٜععْ كوععٚ كعع٢ اُععل٣ٖأل ٝػِٔععٚ  - -أٗععٚ هععبٍ: كعع٢ اثععٖ ػجععبً - -ػععٖ هٍععٍٞ هللا 

                                   
 .38، ص مناىل العرفان في عموم القرآن( الزرقاني، 34)

 .1، اآلية القدرسورة  (35
م( 1997مر، ) السعودية: دار طيبة، ، ت. محمد عبداهلل الن8، جمعالم التنزيلأبومحمد الحصين البغوي، ( 36

 .482ص
، ت. أحمد البردوني، ) القاىرة: دار الكتب المصرية، 2ط ،2ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، محمد عبداهلل أبي ( 37)

 .297م( ص1964
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((اُزأ٣َٝ 
(38)

كٌبٕ ثجوًخ ٛنٙ اُلػٞح أٗٚ أػِْ اُٖؾبثخ ثزل٤َو ٝرأ٣َٝ ًزبة هللاأل ؽز٠  

٣ولٓٚ ك٢ ٕله أُغِعٌ ٣ٝأفعن  - -ػوف ك٢ اُزبه٣ـ ثزوعٔبٕ اُووإٓأل ًٝبٕ ػٔو 

 ؟ - -ثزل٤َوٙ ك٢ ًزبة هللاأل أكال ٣َؼ٘ب ٓب ٍٝغ ػٔو 
 

 -انًسحهح انثانثح:

٠ اُؼبُْأل ِٕٝٝذ ٛلا٣خ هللا ضُع٠ ٢ٛٝ أُوؽِخ األف٤وح اُز٢ ٜٓ٘ب ّغ اُ٘ٞه ػِ

 أل هبٍ هللا رؼب٠ُ: - -اُٞؽ٢ عجو٣َ اُقِنأل ًٝبٕ ٛنا اُ٘يٍٝ ثٞاٍطخ أ٤ٖٓ 

(39) چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  چ  
. 

" ٗعيٍ ثعٚ اُعوٝػ األٓع٤ٖ "  :٣وٍٞ ػجلاُوؽٖٔ اَُؼل١ كع٢ رلَع٤و ٛعنٙ ا٣٥عبد

اُعن١ هعل أٓعٖ إٔ  " األٓع٤ٖ "أكٚعَ أُالئٌعخ ٝأهعٞاْٛأل اُن١ ٛٞ   - -ٝٛٞ عجو٣َ 

رٜل١ ثٚ ض٠ُ ٛو٣عن  " ُزٌٕٞ ٖٓ أُ٘نه٣ٖ "٣ب ٓؾٔل  " ػ٠ِ هِجي "٣ي٣ل ك٤ٚ أٝ ٣٘ؤ 

ٝٛٞ أكَٚ األَُع٘خ ثِـعخ ٓعٖ ثؼعش  " ثَِبٕ ػوث٢ "اُوّبك ٝر٘نه ثٚ ػٖ ٛو٣ن اُـ٢ 

عزٔؼعذ ٛعنٙ اُلٚعبئَ ض٤ُْٜ ٝثبّو كػٞرْٜ إٔالً اَُِبٕ اُج٤ٖ اُٞاٙعؼأل ٝرأٓعَ ٤ًعق ا

أكٚعَ اٌُزعت ٗعيٍ ثعٚ أكٚعَ أُالئٌعخ ػِع٠ أكٚعَ  اُلبفوح ك٢ ٛنا اٌُزبة اٌُو٣ْ كذٗٚ

اُقِن ػ٠ِ أكَٚ أٓخ أفوعذ ُِ٘بً ثأكَٚ األَُ٘خ ٝأكٖعؾٜب ٝأٍٝعؼٜب ٝٛعٞ اَُِعبٕ 

اُؼوث٢
(40)

. 

                                   
م( 2001، ت. شعيب األرنؤوط، ) بيروت: مؤسسة الرسالة، 5، جمسند اإلمام أحمد( أبو عبداهلل أحمد بن حنبل، 38)

 .160ص 
 . 195-193، اآلية الشعراء( سورة 39)
 .651ص ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان( السعدي، 40)
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 -: - -انرعسٌف تصاحة انسسانح  -د

 -َسثه وَرأذه :

 -أل ؽزع٠ آكّ - -اثزعلاًء ٓعٖ ٓؾٔعل  - -مًو اثٖ ْٛبّ رَََِ َٗعت اُ٘جع٢ 

- ض٠ُ صالس أعياء: ععيء ٓغٔعغ أل ٝٗظواً ُطٍٞ ٛنا اَُ٘ت كول هَٔٚ أَٛ األَٗبة

ػ٠ِ ٕؾزٚ ٝٛٞ ض٠ُ ػلٗبٕ ثٖ أكأل ٝعيء ٓقزِق ك٤ٚ ٓب ث٤ٖ هبئَ ثٚ ٝٓزٞهق ك٤ٚ ٝٛٞ 

٣ٖعَ  - -أل ٌُٖٝ ؽز٠ أُزٞهل٤ٖ ال ٣ٌْٕٞ ك٢ إٔ َٗعت ٓؾٔعل - -ض٠ُ ضثوا٤ْٛ 

ضثوا٤ْٛأل ٌُٖٝ االػزواٗ ػ٠ِ رََِعَ األٍعٔبء ٓعب ثع٤ٖ ٓؾٔعل ٝضثعوا٤ْٛ ) ػ٤ِٜٔعب ض٠ُ 

ٛعٞ اُغعل األٍٝ  - -ٝاألؽبك٣ش اُٖؾ٤ؾخ رلٍ ػِع٠ إٔ ضثعوا٤ْٛ اُٖالح ٝاَُالّ ( 

أل ال ٣ْعي أٛعَ اَُع٤و - -أٓب اُغيء اُضبُعش ٓعب كعٞم ضثعوا٤ْٛ ضُع٠ آكّ  - -ُٔؾٔل 

ٚععبً ٛعع٢ كعع٢ رََِععَ األٍععٔبء ال كعع٢ إٔععَ ٝاألَٗعبة إٔ ك٤ععٚ أفطععبءأل ٝاألفطععبء ٛ٘ععب أ٣

ٍٝٞف ٗؼعوٗ ٛعنٙ األععياء اُضالصعخ  - -اَُ٘تأل ٝضال ًَ اُجْو ٣وعؼٕٞ ض٠ُ آكّ 

 -ٝمُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:

ٓؾٔعل ثعٖ ػجعلهللا اثعٖ ػجعلأُطِتأل ٝاٍعْ ػجعلأُطِت ّع٤جخ ثعٖ ٛبّعْأل  -انجصء األول:

ى٣عل ثعٖ ًعالة ثعٖ ٝاٍْ ٛبّْأل ػٔوٝ ثٖ ػجل ٓ٘بف: أُـ٤عوح ثعٖ هٖع٢أل ٝاٍعْ هٖع٢ 

ثٖ ٓبُعي ثعٖ اُ٘ٚعو اثعٖ ً٘بٗعٚ ثعٖ في٣ٔعخ ثعٖ  ٓوح ثٖ ًؼت ثٖ ُل١ ثٖ ؿبُت ثٖ كٜو

ٓلهًخأل ٝاٍْ ٓلهًخ: ػبٓو ثٖ ض٤ُبً ثٖ ٓٚو ثٖ ٗياه ثٖ ٓؼل ثٖ ػلٗبٕ
(41)

. 

ػلٗبٕ ثعٖ أك ثعٖ ٓوعّٞ ثعٖ ٗعبؽٞه ثعٖ ر٤عوػ ثعٖ ٣ؼعوة ثعٖ ٣ْعُغت ثعٖ  -انجصء انثاًَ:

 .- -ثٖ ضثوا٤ْٛ  َصبثذ ثٖ أٍبػ٤

ضثوا٤ْٛ ثٖ ربهػ ٝٛٞ آىه ثٖ ٗبؽٞه ثٖ ٍبهٝؽ ثٖ هاػٞ ثٖ كبُـ ثعٖ  -انجصء انثانث:

ػ٤جو ثٖ ّعبُـ ثعٖ أهكقْعل ثعٖ ٍعبّ ثعٖ ٗعٞػ ثعٖ أُِعي ثعٖ ٓزّٞعِـ اثعٖ أف٘عٞؿ ٝٛعٞ 

ضكه٣ٌ اُ٘ج٢ ك٤ٔب ٣يػٕٔٞ
(42)

 .ٝهللا أػِْ 

                                   
، ت. مصطفى الصقا، ) مصر: مكتبة مصطفى البابي 2، ط2، جالسيرة النبوية إلبن ىشام( عبدالممك بن ىشام، 41)

 . 1م( ص1995وأوالده، 
( ليس نبي فيذا أمر ثابت في القرآن الكريم ولكن يقصد أن إدريس ن إدريس )أقول إن إبن ىشام ال يقصد أ (42)

 المذكور في النسب قد يكون إدريس آخر غير إدريس النبي الثابتة نبوتو .
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ٖ ًٝبٕ أٍٝ ث٢٘ آكّ أػطع٢ اُ٘جعٞحأل ٝفعٜ ثعبُوِْأل ٝضكه٣عٌ ٛعنا ٛعٞ اثعٖ ٣عوك ثع  

- (43) -٤َِٜٓ ثٖ ه٤ٖ٘ ثٖ ٣بِٗ ثٖ ٤ّش ثٖ آكّ 
. 

كعع٢ إٔععؼ ٓععب أعٔععغ ػ٤ِععٚ أٛععَ اَُعع٤و ٝاألَٗععبةأل  - -ٛععنا ٛععٞ َٗععت اُ٘جعع٢ 

ٝأٍورٚ ٢ٛ األٍوح اُٜب٤ّٔخ ٢ٛٝ اُز٢ ًبٗذ رز٠ُٞ اَُعوب٣خ
(44)

ٝاُوكعبكح 
(45)

كع٢ ٌٓعخأل  

 : - -أُطِعععععتأل ٝهعععععل صجعععععذ كععععع٢ اُؾعععععل٣ش أٗعععععٚ هعععععبٍ  ٝععععععلٙ أُجبّعععععو ٛعععععٞ ػجعععععل

(( ػجل أُطِتُ٘ج٢ ال ًنة أٗب اثٖ )) أٗب ا
(46)

. 

ٝٛٞ  - -أُطِت ػ٘لٙ ػْوح ٖٓ األث٘بءأل أؽلْٛ ٛٞ ػجلهللا ٝاُل اُ٘ج٢  ٝػجل

أٗٚ هبٍ: )) أٗب اثٖ اُنث٤ؾ٤ٖ (( - -اُنث٤ؼأل كول صجذ ػٖ اُ٘ج٢ 
(47)

٣ؼ٢٘: ٝاُلٙ ػجلهللا  

٠ ثئعو أل ٝإَٔ اُوٖخ ٢ٛ: ػ٘لٓب افزِق ػجلأُطِت ٓعغ هعو٣ِ ػِع- -ٝضٍٔبػ٤َ 

ىٓيّ ٝاّزل اُقالف فوععٞا ثعٚ ضُع٠ أُؾبًٔعخ ػ٘عل ًبٛ٘عخ ث٘ع٢ ٍعؼلأل ٝأف٤عواً أمػ٘عذ 

ٙ هللا ػْعوح أث٘عبء ه ػجعلأُطِت ُعئٖ أرعباػزوكذ ثؾن ػجلأُطِتأل ػ٘ل مُي ٗعنهو٣ِ ٝ

ٞٙ ٤ُ٘ؾعوٕ أؽعلْٛ ػ٘عل اٌُؼجعخأل ٝهعل ٓع٘ؼ هللا ػجعلأُطِت ػْعوح أث٘عبءأل ٝثِـٞا إٔ ٣ٔ٘ؼع

ػجععلأُطِت ر٘ل٤ععن ٗععنهٙأل كٌزععت أٍععٔبءْٛ كعع٢ اُوععلاػأل  ُٝٔععب ثِـععٞا ٍععٖ اُْععجبةأل هععوه

ٝأػطبْٛ ه٤ْ ٛجَأل كٚوة اُولاػ كقوط اُولػ ػ٠ِ ػجلهللاأل كأفعنٙ ػجعلأُطِتأل ٝأفعن 

اُْلوح صْ أهجَ ثعٚ ضُع٠ اٌُؼجعخ ٤ُنثؾعٚأل كٔ٘ؼزعٚ هعو٣ِأل كوعبٍ ػجعلأُطِت: ك٤ٌعق إٔع٘غ 

إٔ ٣ٚوة اُولاػ ػ٠ِ ث٘نه١ كأّبهٝا ػ٤ِٚ إٔ ٣أر٢ ػواكخ ك٤َزأٓوٛبأل كأربٛبأل كأٓود 

ػجلهللا ٝػْو ٖٓ اإلثَأل كذٕ فوعذ ػ٠ِ ػجلهللا ٣ي٣عل ػْعواً ٓعٖ اإلثعَ ؽزع٠ ٣وٙع٠ 

هثٚأل كذٕ فوعذ ػ٠ِ اإلثَ ٗؾوٛعبأل كوععغ ٝأهعوع ثع٤ٖ ػجعلهللا ٝثع٤ٖ ػْعو ٓعٖ اإلثعَ 

اإلثَ ػْواً ػْواً ٝال روغ اُووػخ ضال ػ٤ِٚ ك ٖٓ ٣يكٞهؼذ اُووػخ ػ٠ِ ػجلهللا كِْ ٣يٍ 

        ػ٘ععٚأل صععْ روًٜععب ػجععلأُطِت  ذ اإلثععَ ٓبئععخ كٞهؼععذ اُووػععخ ػ٤ِٜععبأل ك٘ؾععودضُعع٠ إٔ ثِـعع

                                   
 . 3ص ،السيرة النبوية إلبن ىشام، ابن ىشام( 43)
مونيا بشيء من التمر والزبيب، السقاية: سقاية الحاج، وىي أنيم كانوا يمألون لمحجاج حياضًا من الماء، يح( 44)

 فيشرب الناس منيا إذا وردوا مكة .

 الرفادة: وىي طعام كان يصنع لمحجاج عمى طريقة الضيافة يأكل منو من لم يكن لو سعة وال زاد . (45)

عة، ت.عبدالممك بن عبداهلل، ) بيروت: دار خضر لمطبا ،1ج ،والسنن المسانيد جامع كثير، بن إسماعيل أبوالفداء (46)
 .410م( ص1998

م( 1993، ت. عصام الدين الصبابطي، ) مصر: دار الحديثة، 8، جنيل األوطارمحمد بن عمي الشوكاني،  (47)
 .301، 300ص
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ػٜ٘ب ضَٗعبٗبً ٝال ٍعجؼبأًل ًٝبٗعذ اُل٣عخ كع٢ هعو٣ِ ٝكع٢ اُؼعوة ػْعواً ٓعٖ اإلثعَأل  ال ٣وك

كغود ثؼل ٛنٙ اُٞاهؼخ ٓبئخ ٖٓ اإلثَ ٝأهوٛب اإلٍالّ
(48)

. 

ذ ٝٛت ثعٖ ػجعلٓ٘بف ٝثؼل ٛنٙ اُٞاهؼخ افزبه ػجلأُطِت الث٘ٚ ػجلهللا آٓ٘خ ث٘

ث٘ع٢  ثٖ ىٛوحأل ٢ٛٝ ٣ٞٓئن رؼل أكٚعَ آعوأح كع٢ هعو٣ِ َٗعجبً ٝٓٞٙعؼبأًل ٝأثٞٛعب ٍع٤ل 

ىٛوح كج٠٘ ثٜب ػجلهللا ك٢ ٌٓخأل ٝثؼل ٛنا اُيٝاط ثو٤ِعَ أهٍعِٚ ػجعلأُطِت ضُع٠ أُل٣٘عخ 

ٌو ٝػْعوٕٝ ٍع٘خأل ًٝبٗعذ ٝكبرعٚ ٣ٜٔزبه ُْٜ رٔواأًل كٔبد ثبُٔل٣٘خ ٝككٖ ث ب ٝػٔعوٙ فٔع

- (49) -هٍٍٞ هللا  هجَ إٔ ٣ُٞل
. 

 -انًىنــــــد:

ثٌٔخ ػبّ اُل٤َ ٣ّٞ اإلص٤ٖ٘ الص٘ز٢ ػْوح ٤ُِخ ٓٚعذ ٓعٖ  - -ُٝل هٍٍٞ هللا 

571ّّٜو هث٤غ األٍٝأل ٣ٝٞاكن مُي اُؼْو٣ٖ ٖٓ ّٜو أثو٣َ ٍ٘خ 
(50)

. 

أل ٝٛع٢ رؾزعبط - -ٝهل مًو ٕبؽت اُوؽ٤ن ضهٛبٕبد ؽِٖذ ػ٘ل ٓع٤الكٙ 

خ أهٍععِذ ضُعع٠ عععلٙ ػجععلأُطِت رجْععوٙ ثؾل٤ععلٙأل كغععبء رؾو٤ععنأل ُٝٔععب ُٝلرععٚ أٓععخ آٓ٘عع ضُعع٠

َٓزجْواً ٝكفَ ثٚ اٌُؼجخأل ٝكػب هللا ٌّٝو ُٚأل ٝافزبه ُٚ اٍعْ ٓؾٔعلأل ًٝعبٕ فز٘عٚ ٣عّٞ 

ص٣ٞجعخ  أٓعٚ آٓ٘عخ صعْ أهٙعؼزٚ - -ٍبثؼخ ًٔعب ًعبٕ اُؼعوة ٣لؼِعٕٞ ٝأٍٝ ٓعٖ أهٙعؼٚ 

غ ألٝالكٛعْ ٓٞالح أث٢ ُٜتأل ًٝبٗذ ػبكح أَٛ اُؾٚو ٓعٖ اُؼعوة إٔ ٣ِزَٔعٞا أُواٙع

ك٢ ٓ٘بٛن األه٣بفأل ٝمُي ُزوٟٞ أعَبْٜٓأل ٝرْعزل أػٖعبثْٜأل ٣ٝزو٘عٞا اَُِعبٕ اُؼوثع٢ 

ث٘عذ مي٣عت اَُعبػل٣خأل ٝهعل  ٝثٜنا َٕٝ هٍٍٞ هللا ض٠ُ ث٢٘ ٍؼل ػ٘عل ٓوٙعؼزٚ ؽ٤ِٔعخ

ػٖ اُجوًخ ٝاُق٤و اُز٢ ػٔذ ث٤ذ ؽ٤ِٔخ اَُبػل٣خ ثؼعل ٕٝعٍٞ ًزت ا٤َُو  اٍزطوكد

اَُبػل٣خ ٓزٌَٔخ ثٚأل ٌُٝعٖ ثؼعل فٔعٌ ٍع٘ٞاد ؽٖعِذ ٛنا اُو٤ٙغأل ٓٔب عؼَ ؽ٤ِٔخ 

ٝٛعنٙ اُؾبكصعخ ٛع٢ ّعن ٕعله أل خ روعوه ضهععبع ٛعنا اُطلعَ ضُع٠ أٓعٚ ؽبكصخ عؼِذ ؽ٤ِٔ

 -إٔ هٍعٍٞ هللا   - -أل كول صجذ ك٢ ٕؾ٤ؼ َِْٓ )) ػٖ أٗعٌ ثعٖ ٓبُعي - -ٓؾٔل 

- َأل أرععبٙ عجو٣عع- -  ٚٝٛععٞ ٣ِؼععت ٓععغ اُـِٔععبٕ كأفععنٙ كٖععوػُٚ كْععن ػععٖ هجِعع

وط اُوِت كبٍزقوط ٓ٘ٚ ػِوٚ كوبٍ: ) ٛنا ؽع ا٤ُْطبٕ ٓ٘ي( صْ ؿَُِٚ ك٢ َٛذ كبٍزق

                                   
 .43م( ص1976، ) القاىرة: المكتبة القيمة، الرحيق المختومار كفوري، بصفي الرحمن الم (48)
 . 42م( ص1978ل زكار، ) بيروت: دار الفكر، ، ت. سييسيرة ابن اسحاقمحمد بن يسار ابن اسحاق، 49) )

ىـ( 1417، ت. السيد عزيز، ) بيروت: الكتب الثقافية، 3، ط1، جالسيرة النبوية وأخبار الخمفاء محمد بن حبان، (50) 
 .34-33ص
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عٖٓ مٛت ثٔبء ىٓيّأل صعْ أَلَ   –ُٚ صعْ أػعبكٙ كع٢ ٌٓبٗعٚأل ٝععبء اُـِٔعبٕ ٣َعؼٕٞ ضُع٠ أٓعٚ َٓ

٣ؼ٢٘ ظئوُٙ كوبُٞا: ضٕ ٓؾٔلاً هل هزَ كبٍزوجُِٞٙ ٝٛعٞ ٓ٘زوعغ اُِعٕٞأل هعبٍ أٗعٌ: ً٘عُذ أهٟ 

أصو مُي أُق٤ٜ ك٢ ٕلهٙ ((
(51)

. 

ٝثؼل ٛنٙ اُؾبكصخ ف٤ْذ ػ٤ِٚ ؽ٤ِٔخ اَُبػل٣خ كوكرٚ ض٠ُ أٓٚأل ٝٓب ٛعٞ ضال ػعبّ 

ٝاؽععل ثؼععل ػٞكرععٚ ضُعع٠ ٌٓععخ ؽزعع٠ ٓبرععذ أٓععٚ آٓ٘ععخ ث٘ععذ ٝٛععت ٤ُٖععجؼ كعع٢ ًلبُععخ عععلٙ 

ػجلأُطِت ٝٛٞ اثٖ ٍذ ٍع٘ٞادأل ُٝٔعب ثِعؾ ػٔعوٙ صٔعبٕ ٍع٘ٞاد ّٝعٜو٣ٖ رعٞك٢ ععلٙ 

 - -ٌٝٛعنا هٚع٠ ٔعٚ أثع٢ ٛبُعتأل ػجلأُطِت ٝهجعَ ٝكبرعٚ ػٜعل ثٌلبُعخ ؽل٤علٙ ضُع٠ ػ

ف٤عو ه٤عبّأل ُٝٔعب ثِعؾ ٍعٖ اُْعجبة ُعْ ٣ٌعٖ ُعٚ ٛلُٞزٚ ٣ز٤ٔبأًل ٝهل هبّ ػٔٚ أثٞٛبُت ثؾوٚ 

هػبٛععب كعع٢ ث٘عع٢ ٍععؼل ه اُزبه٣ق٤ععخ أٗععٚ ًععبٕ ٣وػعع٠ ؿ٘ٔععبأًل ػٔععَ ٓؼعع٤ٖأل ٝرععنًو أُٖععبك

ًٝنُي هػبٛب ك٢ ٌٓخ ُٝٔب ثِؾ ٍٖ اُقبَٓخ ٝاُؼْو٣ٖ فوط ربعواً ض٠ُ اُْبّ كع٢ ٓعبٍ 

٣غخ ث٘ذ ف٣ِٞل ٓغ ؿالّ ُٜب ٣وبٍ ُٚ ٤َٓوحأل ُٝٔب هععغ ضُع٠ ٌٓعخ ٝهأد فل٣غعخ كع٢ فل

ٖٓ فالٍ ػنثخ ّٝٔبئَ  - -ٓبُٜب ٖٓ األٓبٗخ ٝاُجوًخأل ٝأفجوٛب ٤َٓوح ثٔب هأٟ ك٤ٚ 

ػعوٗ اُعيٝاط ثٞاٍعطخ ًو٣ٔخ ٝكٌو هاعؼ ٝٓ٘طن ٕبكمأل ػ٘عل مُعي هعوهد فل٣غعخ 

ح ٝاَُععالّ ٛععنا اُععيٝاطأل ًٝععبٕ ػٔععو ث٘ععذ ٓ٘جععخأل ٝهععل هجععَ ػ٤ِععٚ اُٖععال ٕععل٣وزٜب ٗل٤َععٚ

أل ُْٝ ٣زيٝط ػ٤ِٜب ؿ٤وٛب ؽز٠ - -فل٣غخ أهثؼ٤ٖ ػبٓبً ٢ٛٝ أٍٝ ىٝعخ ُوٍٍٞ هللا 

ٖٓ فل٣غعخأل ٓعب ػعلا ضثعوا٤ْٛ كٌعبٕ ٓعٖ ٓبه٣عب اُوجط٤عخأل  - -ٓبرذ ًٝبٕ ع٤ٔغ أٝالكٙ 

بٕ ٝأُْٜٝ ًبٕ اُوبٍْأل ًٝبٕ ٠ٌ٘٣ ثٚ صْ ى٣٘عت ٝهه٤عخأل ٝآّ ًِضعّٞ ٝكبٛٔعخ ٝػجعلهللا ًٝع

ػجلهللا ٣ِوت ثبُط٤ت ٝاُطبٛوأل ٝٓبد ث٘ٞٙ ًِْٜ ك٢ ٕـوْٛأل أٓب اُج٘بد كٌِٜعٖ أكهًعٖ 

ٍععٟٞ كبٛٔععخ   - -اإلٍععالّ كأٍععِٖٔ ٝٛععبعوٕأل ضال أٜٗععٖ أكهًععزٜٖ اُٞكععبح كعع٢ ؽ٤برععٚ 

كول رأفود ثؼلح ٍزخ أّٜو صْ ُؾوذ ثٚ (ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب)
(52)

. 

                                   
أل د. ٓؾٔل كلاكأل ) ث٤وٝد: ضؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢أل ك.د( 1أل طٕؾ٤ؼ ََِِْْٓٓ ثٖ اُؾغبط ثٖ ا٤َُ٘بثٞه١أل  (51)

 .261ههْ اُؾل٣ش  147ٓ

ث٤عوٝد: كاه اٌُزعت اُؼ٤ِٔعخأل  أؽٔعلأل) د.ػعبكٍ أل1ط ألاُؼجبك ف٤و ٤ٍوح ك٢ ٝاُوّبك اُٜلٟ ٍجَ اُْب٢ٓأل ٣ٍٞق ثٖ ٓؾٔل( 52)

1993ٓ )ّ9. 
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ٓعب كع٢ ٛجوعبد اُ٘عبً ْٗعأرٚ ف٤عو أل هل عٔغ كع٢  - -ٝضعٔبالً َٗزط٤غ اُوٍٞ إٔ اُ٘ج٢ 

ٖٓ ٤ٓيادأل ًٝبٕ ٛواىاً هك٤ؼبً ٖٓ اُلٌو اُٖعبئتأل ٝاُ٘ظعو اَُعل٣لأل ٝٗعبٍ ؽظعبً ٝاكعواً 

ٓععٖ ؽَععٖ اُلط٘ععخ ٝإٔععبُخ اُلٌععوأل ًٝععبٕ ٣َععزؼ٤ٖ ثٖععٔزٚ اُط٣ٞععَ ػِعع٠ ٛععٍٞ اُزأٓععَ 

اُقٖت ٝكطورٚ اُٖعبك٤خ ٕعؾبئق اُؾ٤عبح ّٝعلٕٝ اُ٘عبً ٝضكٓبٕ اُلٌوأل ٝٛبُغ ثؼوِٚ 

ٔبػبدأل كٔب ٝعلٙ ؽَ٘بً ّعبهى ك٤عٚأل ٝضال ػعبك ضُع٠ ػيُزعٚأل كٌعبٕ ال ٣ْعوة ٝأؽٞاٍ اُغ

اُقٔوأل ٝال ٣أًعَ ٓٔعب مثعؼ ػِع٠ اُٖ٘عتأل ٝال ٣ؾٚعو ُعٝصعبٕ ػ٤علاأًل ٝال اؽزلعبالأًل ٝال 

اّعزٜو ثبُٖعلم ٝاألٓبٗعخ ٝؽَعٖ   - -ّي إٔ اُوله ؽبٛٚ ثبُؾلع كول ًبٕ ٓؼٖٞٓبً 

ٝٛعنٙ األٍعطو ال رٌلع٢ َُعوك ّعٔبئِٚ اُُقِن ؽزع٠ ُػعوف ثع٤ٖ هٞٓعٚ ثبُٖعبكم األٓع٤ٖأل 

اٌُو٣ٔعخأل ٍٝعع٤ورٚ اُؼطععوحأل اُزعع٢ رؼعظ ثٜععب ًزععت اَُعع٤و ٝاُزعبه٣ـأل ٝٓععب ٛعع٢ ضال رؼو٣ععق 

ٓٞعي كوٜ ُ٘لفَ ك٢ ٓٞٙٞػ٘ب ٗيٍٝ اُووإٓ ٝارٖبٍ أَُبء ثبألهٗ 
(53)

. 

                                   
 .44، صالرحيق المختومالمبار كفوري،  (53)
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 تداٌح َصول انىحً وأقسايه -هـ 

ٌععبٕ ٣أفععن كاألهثؼعع٤ٖ ؽجععت ض٤ُععٚ اُقععالء ٝاُؼيُععخأل   - -ُٔععب روبهثععذ ٍعع٘ٚ 

واء كع٢ عجعَ اُ٘عٞهأل ٣ٝوٚع٢ ك٤عٚ ٝهعذ ٓعٖ اُؼجعبكح ؿعبه ِؽع ا٣َُٞن ٝأُبء ٣ٝنٛت ض٠ُ

ُٜنٙ اُؼيُخ ٛوكبً ٖٓ رلث٤و   - -ٝاُزلٌو ك٤ٔب ؽُٞٚ ٖٓ ْٓبٛل إٌُٞأل ًٝبٕ افز٤بهٙ 

 بُْهللا ُٚأل ٤ُؼلٙ ُٔب ٣٘زظوٙ ٖٓ األٓو اُؼظ٤ْ اُن١ ٍٞف ٣ـ٤و ٝعٚ اُزعبه٣ـ َٝٓعبه اُؼع

ػبٓبً ثلأد آصبه اُ٘جٞح رِٞػ ٖٓ ٝهاء ا٥كعبمأل ٝأٛعْ ٛعنٙ ا٥صعبه األهثؼ٤ٖ  ٝثؼل إٔ أًَٔ

٢ٛ اُوي٣بأل كٌبٕ ال ٣وٟ هي٣ب ضال عبءد ٓضَ كِن اُٖجؼأل ؽز٠ ٓٚع٠ ػِع٠ مُعي ٍعزخ 

ثـععبه ِؽعواء ّععبء هللا إٔ  - -أّعٜوأل كِٔععب ًعبٕ هٓٚععبٕ ٓعٖ اَُعع٘خ اُضبُضعخ ٓععٖ ػيُزعٚ 

٘جٞحأل ٝأٗعيٍ ض٤ُعٚ عجو٣عَ ثت٣عبد ٓعٖ ٣ل٤٘ ٓعٖ هؽٔزعٚ ػِع٠ أٛعَ األهٗأل كأًوٓعٚ ثعبُ

ٗنٛت ك٢  ٘باُووإٓأل ٝهؿْ افزالف أُلهف٤ٖ ك٢ رؼ٤٤ٖ ٣ّٞ ّٜٝو ٗيٍٝ اُٞؽ٢أل ضال أٗ

مُععي ضُعع٠ ٓععب هعؾععٚ أُجععبهًلٞه١ ؽ٤ععش ٣وععٍٞ: )) ٝثؼععل اُ٘ظععو ٝاُزأٓععَ كعع٢ اُوععوائٖ 

إلؽلٟ ٝػْو٣ٖ ٓٚعذ ٓعٖ  االص٤ٖ٘ٝاُلالئَ ٣ٌٖٔ ُ٘ب إٔ ٗؾلك مُي ا٤ُّٞ ثأٗٚ ًبٕ ٣ّٞ 

ضم ماى   - -ّأل ًٝععبٕ ػٔععوٙ 610أؿَععطٌ ٍعع٘خ  10ّععٜو هٓٚععبٕ ُعع٤الأًل ٣ٝٞاكععن 

( ٍع٘خ َّٔع٤خأل ٣39ٞٓعبأًل ٝمُعي ٗؾعٞ ) 12ثبُٚجٜ أهثؼ٤ٖ ٍع٘خ هٔو٣عخأل ٍٝعزخ أّعٜو ٝ

٣ٞٓبً (( 12ٝصالصخ أّٜو ٝ
(54)

. 

)ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب( هبُذ: )) أٍٝ ٓب ثلإ ثٚ ٝهل صجذ ك٢ اُٖؾ٤ؾ٤ٖ ػٖ ػبئْخ 

ؽ٢ اُوي٣ب اُٖبُؾخ ك٢ اُّ٘ٞأل كٌعبٕ ال ٣عوٟ هي٣عب ضال ععبءد ٖٓ اُٞ  - -هٍٍٞ هللا 

 -ٝٛٞاُزؼجل -ٓضَ كِن اُٖجؼأل صْ ؽجت ض٤ُٚ اُقالءأل ًٝبٕ ٣قِٞ ثـبه ؽواء ك٤زؾ٘ش ك٤ٚ 

ا٤ُِب٢ُ مٝاد اُؼلك هجَ إٔ ٣٘يع ض٠ُ أِٛٚأل ٣ٝزيٝك ُنُيأل صْ ٣وعغ ضُع٠ فل٣غعخأل ك٤زعيٝك 

) ٓعب أٗعب  ُٙ أُِعي كوعبٍ: ) اهعوأ ( هعبٍ:ُٔضِٜب ؽز٠ عبءُٙ اُؾن ٝٛٞ ك٢ ؿبه ؽواءأل كغعبء

          ثوبهإ ( هبٍ: ) كأفن٢ٗ كـط٢٘ ؽز٠ ثِؾ ٓ٘ع٢ اُغٜعلأل صعْ أهٍع٢ِ٘ كوعبٍ: ) اهعوأ ( هِعذ: 

  ) ٓب أٗب ثوبهإ ( كأفن٢ٗ كـط٢٘ اُضب٤ٗخ ؽز٠ ثِؾ ٢٘ٓ اُغٜلأل صْ أه٢ٍِ٘أل كوبٍ:

چ  چ  چ  چ  :أهٍع٢ِ٘أل كوعبٍ) اهوأ ( كوِذ: ) ٓب أٗب ثوبهإ ( كأفن٢ٗ كـط٢٘ اُضبُضخ صْ 

(55) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
. 

                                   
 . 56 ٓ ألُٔوعغ اَُبثنا 54))

 . 3-1أل ا٣٥خ اُؼِنٍٞهح ( 55)
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٣وعععق كععلاكٙ كععلفَ ػِعع٠ فل٣غععخ ث٘ععذ ف٣ِٞععل  - -كوعععغ ثٜععب هٍععٍٞ هللا 

كوععبٍ: ) ىِٓعع٢ٗٞ ىِٓعع٢ٗٞ ( كيِٓععٞٙ ؽزعع٠ مٛععت ػ٘ععٚ اُععوٝعأل كوععبٍ )هٙعع٢ هللا ػٜ٘ععب( 

: ًال ٝهللا ٓعب ٣قي٣عي ُقل٣غخ ٝأفجوٛب اُقجو: ) ُول ف٤ْذ ػ٠ِ ٗل٢َ (أل كوبُذ فل٣غخ

هللا أثلاأًل ضٗي ُزٖعَ اُعوؽْأل ٝرؾٔعَ اٌُعَأل ٝرٌَعت أُؼعلّٝأل ٝروعو١ اُٚع٤قأل ٝرؼع٤ٖ 

ػ٠ِ ٗٞائت اُؾنأل كبٗطِوذ ثٚ فل٣غخ ؽز٠ أرذ ٝههخ ثٖ ٗٞكَ ثٖ أٍؼل ثٖ ػجعلاُؼي١ 

ًٝبٕ آوأ رٖ٘و ك٢ اُغب٤ِٛخأل ًٝبٕ ٣ٌزعت اٌُزعبة اُؼجواٗع٢ ك٤ٌزعت أل اثٖ ػْ فل٣غخ  

ثبُؼجوا٤ٗععخ ٓععب ّععبء هللا إٔ ٣ٌزععتأل ًٝععبٕ ّعع٤قبً ًج٤ععواً هععل ػٔعع٠أل كوبُععذ ُععٚ ٓععٖ اإلٗغ٤ععَ 

اثٖ أف٢أل ٓبما روٟ؟ كعأفجوٙ  ٔغ ٖٓ اثٖ أف٤يأل كوبٍ ُٚ ٝههخ: ٣بفل٣غخ: ٣ب اثٖ ػْأل اٍ

ٍ هللا ػ٠ِ ٍٓٞع٠أل  - -هٍٍٞ هللا  فجو ٓب هأٟأل كوبٍ ُٚ ٝههخ: ٛنا اُ٘بًٓٞ اُن١ ٗيَّ

 ) أٝ - -ؽ٤ععبً ضم ٣قوعععي هٞٓععيأل كوععبٍ هٍععٍٞ هللا ٣ععب٤ُز٢٘ ك٤ٜععب عععنػبأًل ٤ُز٘عع٢ أًععٕٞ 

ٓقوع٢ ْٛ؟ ( هبٍ: ٗؼْأل ُعْ ٣عأد هععَ هعٜ ثٔضعَ ٓعب عئعذ ثعٚ ضال ػعٞك١ ٝضٕ ٣عله٢ً٘ 

٣ٞٓي أٖٗوى ٖٗواً ٓلىهاأًل صْ ُْ ٣ْ٘ت ٝههخ إٔ رٞك٢أل ٝكزو اُٞؽ٢ ((
(56)

. 

خأل ِعُْٝ ٣ؾلك أَٛ اُزبه٣ـ كزوح ى٤٘ٓخ ُٔلح كزٞه اُٞؽ٢ ٌُٖٝ ٣جلٝ أٜٗب كزعوح ه٤ِ

كول مًو اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ػٖ عبثو ثٖ ػجلهللاأل ٝٛٞ ٣ؾلس ػٖ كزوح اُٞؽ٢أل هعبٍ: 

كوكؼععذ  ث٤٘ععب أٗععب أْٓعع٢ أل ضم ٍععٔؼُذ ٕععٞربً ٓععٖ اَُععٔبء أل : ) - -)) هععبٍ هٍععٍٞ هللا 

 ثٖو١ كذما أُِي اُن١ عبء٢ٗ ثؾواء عبٌُ ػ٠ِ ًو٢ٍ ث٤ٖ أَُبء ٝاألهٗ كوػت 

 چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ  يٍ هللا رؼعب٠ُ: ٓ٘ٚ كوعؼذ كوِذ: ى٢ِٗٞٓ ى٢ِٗٞٓ كعأٗ

ؽ٢ُ ٝرزبثغ ((  چۆ     ۆ   ۈ  چ ض٠ُ هُٞٚ:  َٞ كؾ٠ٔ اُ
(57)

. 

 -أقساو انىحً :

هبٍ: عالٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ ًالّ هللا أُ٘يٍ هَٔبٕ هَْ هبٍ ُغجو٣َ: هَ ُِ٘ج٢ 

ٚ هثٚأل صْ ٗيٍ اُن١ أٗذ ٓوٍَ ض٤ُٚ: ضٕ هللا ٣وٍٞ: أكؼَ ًنا ًٝناأل كلْٜ عجو٣َ ٓب هبُ

ػ٠ِ مُي اُ٘ج٢ ٝهبٍ ُٚ ٓب هبُٚ هثٚأل ُْٝ رٌٖ اُؼجبهح رِي اُؼجبهح ًٔب ٣وٍٞ أُِي ُٖٔ 

٣ضن ثٚ: هَ ُلالٕ: ٣وٍٞ ُي أُِي: اعزٜل ك٢ اُقلٓخأل ٝأعٔغ ع٘لى ُِوزبٍأل كذٕ هبٍ 

ٝال رزوى اُغ٘ل رزلومأل ٝؽضْٜ ػ٠ِ اُوٍٍٞ: ٣وٍٞ أُِي: ال رزٜبٕٝ ك٢ فلٓز٢ 

                                   
 .3أل ههْ اُؾل٣ش4-3ّ( 2011ٓاُغٞى١أل  اثٖ أل )اُوبٛوح: كاه1ألطٕؾ٤ؼ اُجقبه١أل ٓؾٔل ثٖ ضٍٔبػ٤َ اُجقبه١( 56)

 . 4ههْ اُؾل٣ش أل  7ٓأل أُٖله اَُبثن (57)
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٣َ٘ت ض٠ُ اٌُنة ٝال رو٤ٖو ك٢ أكاء اُوٍبُخو ٝهَْ آفو هبٍ هللا ُغجو٣َ:  أُوبرِخأل ال

اهوأ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ٛنا اٌُزبةأل ك٘يٍ عجو٣َ ثٌِٔخ ٖٓ هللا ٖٓ ؿ٤و رـ٤٤وأل ًٔب ٣ٌزت أُِي 

 . كٜٞ ال ٣ـ٤و ٓ٘ٚ ًِٔخ ٝال ؽوكبً  ًزبثبً ٣َِٝٔٚ ض٠ُ أ٤ٖٓأل ٣ٝوٍٞ: اهوأٙ ػ٠ِ كالٕأل

 ًٔب ٝهك إٔ عجو٣َ ًبٕ ٣٘يٍ ثبَُ٘خ اُوَْ األٍٝ ٛٞ اَُ٘خ اُضب٢ٗأل ٝ كبُووإٓ ٛٞ اُوَْ

 چ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ ًٔب ٣٘يٍ ثبُووإٓأل ٖٓلاهبً ُوُٞٚ رؼب٠ُ
(58)

  

عبى هٝا٣خ اَُ٘خ ثبُٔؼ٠٘أل ألٕ عجو٣َ أكاٙ ثبُٔؼ٠٘أل ُْٝ رغي اُوواءح ٖٝٓ ٛ٘ب 

 ثبُٔؼ٠٘أل ٝاَُو ك٢ مُي إٔ أُوٖٞك  ثبُٔؼ٠٘أل ألٕ عجو٣َ أكاٙ ثبُِلعأل ُْٝ ٣زؼ ُٚ أكايٙ

 ٓ٘ٚ اُزؼجل ثِلظٚ ٝاإلػغبى ثٚأل كال ٣وله أؽل إٔ ٣أر٢ ثِلع ٣وّٞ ٓوبٓٚأل ٣وٍٞ هللا رؼب٠ُ:

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ 

(59) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
  

ثلُعٚ ٓعب ٝرؾذ ًَ ؽوف ٓ٘ٚ ٓؼب٢ٗ ال ٣ُؾبٛ ثٜب ًضوحأل كال ٣وله أؽعل إٔ ٣عأر٢ 

٣ْزَٔ ػ٤ِٚأل ٝاُزقل٤ق ػ٠ِ األٓخ ؽ٤ش عؼَ أُ٘يٍ ض٤ُْٜ ػِع٠ هَع٤ٖٔ: هَعْ ٣وٝٝٗعٚ 

ثِلظٚ أُٞؽ٠ ثٚأل ٝهَعْ ٣وٝٝٗعٚ ثعبُٔؼ٠٘أل ُٝعٞ عؼعَ ًِعٚ ٓٔعب ٣عوٟٝ ثعبُِلع ُْعنأل أٝ 

ثبُٔؼ٠٘ ُْ ٣لٖٓ اُزجل٣َ ٝاُزؾو٣ق
(60)

. 

 -كٍفٍاخ َصول انىحً:

ًٔععب صجععذ كعع٢ ًزععت اُؾععل٣ش مًععو أٛععَ اُؼِععْ فٔععٌ ٤ًل٤ععبد ُ٘ععيٍٝ اُععٞؽ٢أل ٝمُععي 

 -اُٖؾ٤ؾخأل ٝٛنٙ ا٤ٌُل٤بد ٢ٛ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:

ِٕٖعِخ اُغعوًأل كوعل مًعو َٓعِْ كع٢ ٕعؾ٤ؾخ ػعٖ ػبئْعخ  إٔ ٣أر٤ٚ أُِي ك٢ ٓضعَ -1

: ٤ًق ٣أر٤عي اُعٞؽ٢؟ كوعبٍ:  - -أل إٔ اُؾبهس ثٖ ْٛبّ ٍأٍ اُ٘ج٢ )ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب(

أل صعْ ٣لٖعْ ػ٘ع٢ ٝهعل ٝػ٤زعٚأُل  )) أؽ٤بٗبً ٣أر٢٘٤ ك٢ ٓضَ ِِٕٖخ اُغوً ٝٛٞ أّلُٙ  ػ٢َِّ

ٝأؽ٤بٗبً ِٓي ك٢ ٓضَ ٕٞهح اُوعَ كأػ٢ ٓب ٣وٍٞ((
(61)

. 

: )) ضٕ هٝػ اُولً ٗلعش كع٢ هٝػع٢  - -إٔ ٣٘لش ك٢ هٝػٚ اٌُالّ ٗلضبأًل ًٔب هبٍ -2

إٔ ٗلَبً ُٖ رٔٞد ؽز٠ رَزٌَٔ أعِٜب ٝرَزٞػت هىهٜب كعبروٞا هللا ٝأعِٔعٞا كع٢ اُطِعت 

                                   
 .4-3أل ا٣٥خ اُ٘غٍْٞهح  (58)

 .88أل ا٣٥خ اإلٍواءٍٞهح  (59)

 .331أل ٓاإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓا٢ٛٞ٤َُأل  (60)

 . 2333أل ههْ اُؾل٣ش 1816أل 4ٓأل طٕؾ٤ـــؼ ََِِْْٓٓأل  (61)
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ء اُوىم إٔ ٣طِجٚ ثٔؼ٤ٖخ هللا كذٕ هللا رؼب٠ُ ال ٣٘عبٍ ٓعب ػ٘علٙ ٝال ٣ؾِٖٔ أؽلًْ اٍزجطب

ضال ثطبػزٚ ((
(62)

. 

 إٔ ٣أر٤ععععٚ كعععع٢ ٕععععٞهح هعععععَ ك٤ٌِٔععععٚأل ٝمُععععي ًٔععععب كعععع٢ ٕععععؾ٤ؼ اُجقععععبه١ ػععععٖ  -3

                  ػبئْععععخ )هٙعععع٢ هللا ػٜ٘ععععب( هععععبٍ: )) ٝأؽ٤بٗععععبً ٣زٔضععععَ ُعععع٢ أُِععععي هعععععالً ك٤ٌِٔ٘عععع٢ 

كأػ٢ ٓعب ٣وعٍٞ ((
(63)

َٞ رجعخ ًعبٕ ٣عواٙ اُٖعؾبثخ ٝمًعو اثعٖ ؽغعو )ٝكع٢ ٛعنٙ أُو  ُٛع َٝ  (

 ُُٚٗ َٞ ْٛ َػ٢ََِّ (( أَ
(64)

. 

إٔ ٣أر٤ٚ أُِي ك٢ اُّ٘ٞأل َٝػلَّ ٖٓ ٛنا هّٞ ٍٞهح اٌُٞصو -4
(65)

. 

إٔ ٣ٌِٔٚ هللا ضٓب ك٢ ا٤ُوظخ ًٔب ك٢ ٤ُِخ اإلٍواءأل أٝ ك٢ اُ٘عّٞ ٝمُعي ًٔعب كع٢ ؽعل٣ش  -5

ثعٚ كع٢ اُ٘عّٞ كوعبٍ: ٣عب ٓؾٔعل هأٟ ه  - -اُزوٓعن١ ػعٖ ٓؼعبم ثعٖ عجعَ إٔ اُ٘جع٢ 

أل هبٍ: ) ك٤ْ ٣قزْٖ أُع  ألػ٠ِ (اهِذ: ُّج٤ي َهةَّ
(66)

. 

ٝٛنا ؽل٣ش ٣َٞٛ ُٖٔ أهاك اُؼٞكح ض٤ُٚ ٓٞصن كع٢ اُٜعبِٓ ٝهعل أٙعبف اثعٖ اُوع٤ْ اص٘عبٕ 

 -ٖٓ ٤ًل٤بد ٗيٍٝ اُٞؽ٢ ٝٛٔب:

٣ٞؽ٤ٚأل  أٗٚ ٣وٟ أُِي ك٢ ٕٞهرٚ اُز٢ فِن ػ٤ِٜبأل ك٤ٞؽ٢ ض٤ُٚ ٓب ّبء هللا إٔ األونى:

  ك٢ ٍٞهح اُ٘غْ ػ٘ل هُٞٚ رؼب٠ُ: مُي ٝٛنا ٝهغ ُٚ ٓور٤ٖ ًٔب مًو هللا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  چ 

(67) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
. 

ٝٛعع٢ َٓععأُخ فععالف ثعع٤ٖ اَُععِق ٛعع٢ رٌِعع٤ْ هللا ُععٚ ًلبؽععبً ٓععٖ ؿ٤ععو ؽغععبةأل  انثاٍَووح:

ٝاُقِق
(68)

. 

  - -ٌُٖٝ اُقالف ك٢ ٛعَ هأٟ اُ٘جع٢   - -ٝأهٍٞ اُقالف ٤ٌُ ك٢ ر٤ٌِْ هللا ُِ٘ج٢ 

هثٚ ٤ُِخ اإلٍواء؟ ٝٛع٢ هٚع٤خ فالك٤عخ ثع٤ٖ أٛعَ اُؼِعْ هعل٣ٔبً ٝؽعل٣ضبً ُع٤ٌ ٛ٘عب ٓٞٙعغ 

 ثؾضٜب .

                                   
أل ههْ اُؾل٣ش 419أل ) ثلٕٝ ٌٓبٕ: أٌُزت اإلٍال٢ٓأل ك.د( 1ٓأل طٕؾ٤ؼ اُغبٓغٓؾٔل ٗبٕواُل٣ٖ األُجب٢ٗأل  (62)

2085 . 

 . 2أل ههْ اُؾل٣ش 3أل 1ٓأل طٕؾ٤ؼ اُجقبه١اُجقبه١أل  (63)

 خألأُؼوك كاه ث٤وٝد: اُقط٤تأل) اُل٣ٖ د.ٓؾت أل1ط ألاُجقبه١ ٕؾ٤ؼ ْوػث اُجبه١ كزؼ ؽغوأل ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل( 64)

 .21ٓ أل ٛـ(1379

 .132أل ٓاإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓا٢ٛٞ٤َُأل  (65)

ّ( 1975أل د.ضثوا٤ْٛ ػطٞحأل ) ٖٓو: ٓطجؼخ ٖٓطل٠ اُجبث٢أل 2أل 5ٛأل طٍٖ٘ اُزوٓن١ٓؾٔل ثٖ ػ٠َ٤ اُزوٓن١أل  (66)

 . 3235أل ههْ اُؾل٣ش 368ٓ

 . 14-8ا٣٥خ  أل اُ٘غٍْٞهح  (67)

             ّ( 1994أل ) ث٤وٝد: ٓلٍَخ اُوٍبُخأل 27أل 1ٛأل طٛلٟ ف٤و اُؼجبكىاك أُؼبك ك٢ ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ اُو٤ْأل  (68)

 .79ٓأل 
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 تانردوٌٍ .  - -أيـــس انُثً –و 

اُعٞؽ٢أل ٝرؼوك٘عب ػِع٠ أهَعبٓٚ ٤ًٝل٤برعٚأل ٗعلفَ  ثؼل إٔ ػوك٘بأل أ٣ٖ ٝٓز٠ ٗعيٍ

٣زِوع٠ ًعالّ    - -ثزل٣ٝ٘عٚ ٝؽلظعٚأل كوعل أفعن    - -ك٢ اُؾل٣ش ػٖ ػ٘ب٣خ اُوٍعٍٞ 

  رؼب٠ُ:هللا ػي ٝعَ ك٢ ٌَّ آ٣خ أٝ آ٣بدأل ك٤وويٛب ػ٠ِ إٔؾبثٚ ر٘ل٤ناً ألٓو هللا 

ژ  ژ    ڑ    ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

(69) چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کڑ
. 

ٓواؽععَ اُزععبه٣ـأل ٛعع٢ ٓوؽِععخ اُزج٤ِععؾأل ٝاٌُلععبػأل  أهٝع رجععلأ ٓوؽِععخ ٓععٖٝثععنُي 

ٝٛلا٣ععخ اُجْععو٣خ ضُعع٠ ٗععٞه هللا رؼععب٠ُأل ُٝٔععب ًععبٕ اُوععوإٓ اٌُععو٣ْ ٛععٞ اُلٍععزٞه ٝأُععٜ٘ظ 

أل ؽزع٠ أٗعٚ ٜٗع٠  - -ٝاَُج٤َأل ٗبٍ ػ٘ب٣خ كبئوخ ٝاٛزٔبٓعبً ًج٤عواً ٓعٖ ٕعبؽت اُوٍعبُخ 

بثخ ؿ٤و اُووإٓ ٝمُي فٞكبً ٖٓ اُزجبً اُووإٓ ثـ٤وٙأل كول صجذ كع٢ ٕعؾ٤ؼ َٓعِْأل ػٖ ًز

             هععبٍ:   - -َٝٓعع٘ل أؽٔععلأل ٍٝععٖ٘ اُععلاه٢ٓأل ٕٝععؾ٤ؼ اثععٖ ؽجععبٕأل ٝؿ٤ععوْٛ إٔ اُ٘جعع٢ 

)) ال رٌزجٞا ػ٢٘ ٤ّئبً ضالّ اُووإٓأل كٖٔ ًزت ػ٢٘ ٤ّئبً ؿ٤و اُووإٓأل ك٤ََُِٔؾُٚ ((
(70)

. 

 ثٔغوك ٍٔبػْٜ ُِووإٓ رجلأ ػ٤ِٔخ اُزٞص٤نأل ٝمُي ك٢ ٕٞهر٤ٖ:  - -ًٝبٕ اُٖؾبثخ 

اُؾلع ػٖ ظٜو هِتأل ٝٛٞ أٓو ٤ٖٛ ٤َ٣ٝو ععلاً ُعنُي اُغ٤عَأل ٝمُعي  -انصىزج األونى:

 -ُعٍجبة ا٥ر٤خ:

 إٔ ٓب ٣٘يٍ ًبٕ ه٤ِالأًل كٜٞ آ٣خ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٣٥بد . -1

 يٍ ُٜلا٣خ اُ٘بً.٣زِوٞٗٚ ثبػزجبهٙ ٤ّئبً ٓولٍبً أٗ  - - إٔ اُٖؾبثخ -2

أْٜٗ ًعبٗٞا ٣ؼزٔعلٕٝ ػِع٠ ٛعنٙ اٍُٞع٤ِخ كع٢ أُؾبكظعخ ػِع٠ اُع٘ٔ ًٔعب ٍعٔؼٞٙ ٓعٖ  -3

 اُوٍٍٞ ٖٓ ؽ٤ش اُ٘طن ٝٛو٣وخ األكاء .

كة أل ألاًبٗٞا ػ٠ِ كهعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُٖلبء اُن٢٘ٛ أل كول اػزبكٝا ؽلعع االَٗعبة أل ٝ -4

 .ٝاُْؼو أل ٝاًزَجٞا ٓٞاٛت ٕوِٜب اُووإٓ ٝاُزٌواه

 

 

                                   
 . 67أل ا٣٥خ أُبئلحٍٞهح  (69)

ّ( 2000أل د.ؽ٤َٖ ٤ٍِْأل ) اَُؼٞك٣خأل كاه أُـ٢٘أل 1أل طٍٖ٘ اُلاه٢ٓأثٞٓؾٔل ػجلهللا ثٖ ػجلاُوؽٖٔ اُلاه٢ٓأل ( 70)

ٓ412. 
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ًبٗذ ثبٌُزبثخأل ٢ٛٝ ٖٓ أعَ اُ٘ؼْ اُز٢ ٣غت ػ٠ِ اإلَٗعبٕ إٔ ٣ؾٔعل  -زج انثاٍَح:انصى

هللا ػ٤ِٜبأل ؽ٤ش ػِْ هللا اإلَٗبٕ اُقٜ ثبُوِْأل كٌبٕ ثٞاٍطخ مُي ٣وله ػِع٠ إٔ ٣ؼِعْ ًعَ 

ٌٓزٞة
(71)

. 

أٗعٚ ارقعن ًزجعٚ ُِعٞؽ٢ ٣َعزلػ٤ْٜ ًِٔعب ٗعيٍ ػ٤ِعٚ   - -جعذ ػعٖ اُ٘جع٢ ٝهعل ص

زععبة ٓععٖ اٌُزععبة ك٤ِٔعع٢ ػِعع٤ّٜعع٢ء  ًُ ْأل ٍٝعع٘نًو أٍععٔبءْٛ ٝػععلكْٛ ػ٘ععل اُؾععل٣ش ػععٖ 

 ٛٞ    - -اُٞؽ٢أل ٖٝٓ أُؼوٝف إٔ أؽل ٓٞٙٞػبد ا٣٥بد اُز٢ ٗيُذ ػ٠ِ ٓؾٔل 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ٠:ٓلػ اُوِْ ثبػزجبهٙ ٤ٍِٝخ ضَٗب٤ٗخ ُِٔؼوكخأل هعبٍ هللا رؼعبُ

(72) چڑ      ڑ  
(73)چژ  ڑ  ڑ     ژڈچ : ٝهبٍ رؼب٠ُ 

. 

ثؾلع اُووإٓ اٌُو٣ْ ٌٓزٞثبأًل ُْٝ رٌٖ ٓغعوك   - -ْٜ اٛزٔبّ اُ٘ج٢ لٖٝٓ ٛ٘ب ٣ُ 

٣وععٍٞ: )) ً٘ععذ أًزععت اُععٞؽ٢ ػ٘ععل  - -اٌُزبثععخ ٝاإلٓععالء ًبك٤ععخأل كٜععنا ى٣ععل ثععٖ صبثععذ 

  ٝٛعٞ ٣ِٔع٢ ػِع٢َّ كعذما كوؿعذ هعبٍ: اهعوأ كعأهويٙ كعذٕ ًعبٕ ك٤عٚ ٍعوٜ  - -هٍعٍٞ هللا 

أهبٓٚ ((
(74)

. 

ًععبٗٞا ٣ؼوكععٕٞ اٌُزبثععخ ٣جععبكهٕٝ ضُعع٠  ثبإلٙععبكخ ضُعع٠ إٔ ثؼعع٘ اُٖععؾبثخ ٓٔععٖ

 - -رَعغ٤َ ٓعب ٍعٔؼٞٙ ٝؽلظعٞٙ ٤ٌُعٕٞ ٓوعؼععبً فبٕعبً ثٜعْأل ٝهعل ه١ٝ ػعٖ ػضٔععبٕ 

ضما ٗيُذ ػ٤ِٚ اَُٞهح أٝ ا٣٥خ هبٍ ٙؼٞٛب ك٢ أُٞٙعغ   - -هبٍ: )) ًبٕ هٍٍٞ هللا

اُن١ ٣نًو ك٤ٚ ًنا ًٝنا ((
(75)

. 

ٗلُعق اُوعوإٓ    - - هعبٍ: )) ً٘عب ػ٘عل هٍعٍٞ هللا  - -ٝػٖ ى٣ل ثٖ صبثذ 

ٖٓ اُوهبع ((
(76)

. 

أل ًٝعبٕ - -ًٝبٕ ٛنا اُزأ٤ُق ػجبهح ػٖ رور٤ت ا٣٥عبد ؽَعت ضهّعبك اُ٘جع٢ 

             ًععبٕ ٣وععٍٞ:  - -أل كوععل ٝهكٙ إٔ عجو٣ععَ - -ٛععنا اُزور٤ععت ثزٞه٤ععق ٓععٖ عجو٣ععَ 

                                   
أل رٖله ٓغِخ اُٜلٟ اإلٍال٢ٓ) اُؾٔل هلل ( ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝٓوبٕلٙأل ػجلهللا ٓؾٔل اُ٘وواٛأل ر٘ٞع هُٞٚ رؼب٠ُ  (71)

 .26ّ( 2012ٓأل 2ػٖ ضكاهح اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ثٞىاهح األٝهبف ٝاُْئٕٞ اإلٍال٤ٓخ ) ٤ُج٤ب:  ع

 .4-3أل ا٣٥خ اُؼِنٍٞهح ( 72)

 .1أل ا٣٥خ اُوٍِْٞهح ( 73)

 . 72ّ( 2003ٓ: عٔؼ٤خ اُلػٟٞ اإلٍال٤ٓخأل أل ) ٛواثٌِٓلفَ اُلهاٍبد اُووآ٤ٗخاَُبئؼ ػ٢ِ ؽ٤َٖأل ( 74)

أل د.٣ٍٞق ػ٢ِأل) ث٤وٝد: كاه اٌُِْ اُط٤تأل 1أل طٓلاهى اُز٘ي٣َ ٝؽوبئن اُزأ٣َٝأثٞاُجوًبد ػجلهللا اَُ٘ل٢أل ( 75)

1998ٓ )ّ661. 

 .86ّ( 1984ٓأل) رٌٞٗ: اُلاه اُز٤َٗٞخ ُِْ٘وأل 1أل طاُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘وٓؾٔل اُطبٛو ثٖ ػبّٞهأل ( 76)
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 ه ك٢ مُي ضال ػٖ أٓو)) ٙؼٞا ًنا ك٢ ٓٞٙغ ًنا (( ٝال ه٣ت إٔ عجو٣َ ًبٕ ال ٣ٖل

ٝإٔؾبثٚ - -٤ت ٖٓ ػ٘ب٣خ اُ٘ج٢ ٖهللا ػي ٝعَأل ٝهل ؽظ٢ اُووإٓ ثأٝك٠ ٗ
(77)

. 

ػععٖ ػ٘ععب٣زْٜ ثٌزبثزععٚ ٝٗوْععٚأل ٌُٝععٖ  ٙكِععْ رٖععوكْٜ ػ٘ععب٣زْٜ ثؾلظععٚ ٝاٍععزظٜبه

- -ثٔولاه ٓب ٍٔؾذ ثٚ ٍٝبئَ اٌُزبثخ ٝأكٝارٜب ك٢ ػٖعوْٛأل ٝهعل ارقعن هٍعٍٞ هللا 

زبثبً ُِٞؽ٢أل ًِٔب ٗيٍ ٢ّء ٖٓ اُووإٓ أٓوْٛ  ثٌزبثزٚأل ٝمُي ٓجبُـخ ك٢ رَغ٤ِٚ ٝرو٤علٙ ًُ

اُؾلعع اٌُزبثعخ و ظعبٛرُ ٝى٣بكح ك٢ اُزٞص٤ن ٝاُٚجٜ ٝاالؽز٤بٛ ك٢ ًزبة هللا رؼب٠ُأل ؽز٠ 

٣ُٝؼبٙل اُ٘وِ اُِلع
(78)

زبة اُعٞؽ٢ ٝاٍُٞعبئَ أَُعزؼِٔخ   ًُ ٍٝٞف ٗزؼوف ػ٠ِ أّٜو 

 -:ر٢أل ٝمُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ األ - -ك٢ اٌُزبثخ ػ٠ِ ػٜل اُ٘ج٢ 

 -: - -رثح انىحً عهى عهد انُثً أشهس ك -1

 ٓؼغياد اُووإٓ ؽلع اُووإٓ ٖٓ اُزِق ٝا٤ُٚبع ٝاُي٣بكح  ٖٓ إٔك٢ اُؾو٤وخ 

(79)  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ :  ٝاُ٘وٖبٕأل ٣وٍٞ هللا رؼب٠ُ
. 

ُٚ أكٞاٛبً ٤ٛجخ رزِولٚأل ٝأَُع٘خ مُوعخ  هللا ثلأ اُووإٓ ٣٘يٍ ؽز٠ ٤ٛأإٔ ٝثبُزب٢ُ ٓب 

أل ٕٝععلٝهاً ٝاٍععؼخ رَععُؼُٚ ٝرؾععبكع ػ٤ِععٚأل ٝهِٞثععبً ٝاػ٤ععخ رؼ٤ععٚ ٝرطٔععئٖ ض٤ُععٚأل رِٜععظ ثععٚ

ٝماًواد ؽبكح رؾلظٚ ٝرْؾن ثٚأل ٝأكٌبهاً َٓز٤٘وح رَز٤٘و ثٚ ٝرٜزل١ ثٜل٣عٚأل ٝأهٝاؽعبً 

ب ًبٗعذ اٌُزبثعخ أثوع٠ ػِع٠ ٛبٛوح ؿنايٛب ك٢ آ٣برٚ ّٝعلبيٛب كع٢ أٍعواه ٓؼغيارعٚأل ُٝٔع

زبة  - -كول اٗزو٠ هٍٍٞ هللا  ٝإٕٔٞ ُٚ ٖٓ ؽلظٚ ك٢ اُٖلٝه أٌُزٞة ٌُ ٗلواً ٖٓ اُ

ٝافزْٖٜ ثٌزبثخ اُووإٓأل ًٝبٕ ٣وٍٞ ُْٜ )) ال رٌزجٞا ػ٢٘أل ٖٝٓ ًزت ػ٢٘ ؿ٤و اُووإٓ 

ك٤ُِٔؾٚأُل ٝؽلصٞا ػ٢٘ ٝال ؽوط ٖٝٓ ًنة ػ٢َِّ ٓزؼٔلاً ك٤ِزجٞأ ٓوؼلُٙ ٖٓ اَُّ٘بِه ((
(80)

. 

 - -٣خ اُوٍعٍٞ ٣ٝؼزجو أٍٝ ٓظٜو الٛزٔبّ اُؼوة ثزٞص٤ن اُٖ٘ٞٓ ٛٞ ػ٘ب

ثٌزبثخ اُووإٓ اٌُو٣ْأل ٝؽوٕٚ ػ٠ِ ٙجٜ ٓب ٣ٌزجٚ ًزجخ اُٞؽ٢
(81)

. 

 

 

                                   
 .247أل ٓٓ٘بَٛ اُؼوكبٕ اُيههب٢ٗأل( 77)

 .473ّ( 2005ٓأل ) ثلٕٝ ٌٓبٕ: كاه اُؾل٣شأل ر٘ج٤ٚ اُقالٕ ثز٤ٌَٔ ٓٞهك اُٚٔتٕػجلاُٞاؽل أؽٔل ثٖ ػبّوأل  (78)

 .9أل ا٣٥خ اُؾغوٍٞهح  (79)

 .3004، رقم الحديث 2298، ص4، جصحيح مسمممسمم،  (80)

أل)ٖٓععو: أُغِععٌ األػِعع٠ ُِْععلٕٝ اإلٍععال٤ٓخأل ٓخٍٓٞععٞػخ أُلععب٤ْٛ اإلٍععال٤ٓخ اُؼبػجلاَُععزبه ػجععلاُؾن اُؾِععٞع٢أل ( 81)

2001ٓ)ّ166. 
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زبة ك٢ ػٜل اُوٍٍٞ  ٌُ  ٣٘ؤَٕٞ ض٠ُ ٗٞػ٤ٖ:   - -ًٝبٕ اُ

ٝثع٤ٖ ؿ٤عوٙ ٓعٖ  - -ٌِٓلٕٞ ثٌزبثخ اُوٍبئَ ٝأُؼبٛلاد ثع٤ٖ اُوٍعٍٞ  :انُى  األول

 اُوجبئَ ٝاُيػٔبءأل ٝاُوٞاكأل ٝاُويٍبءأل ٝاُٞالحأل ٝأُِٞى .

- (82) -ٜٓٔزْٜ ًزبثخ اُٞؽ٢أل ًٔب ٤ِٔ٣ٚ ػ٤ِْٜ هٍٍٞ هللا  :أيا انُى  انثاًَ
. 

ػعٖ ًزبثععخ ؿ٤عو اُوععوإٓأل ٛعٞ فععبٓ  - -ٝهعل مًععو اثعٖ ؽغععو إٔ ٜٗع٢ اُ٘جعع٢ 

اُوعوإٓ ٓعغ اُوعوإٓ كع٢ ّع٢ء ثٞهعذ ٗعيٍٝ اُوعوإٓ فْع٤خ اُزجبٍعٚ ثـ٤عوٙأل أٝ ًزبثعخ ؿ٤عو 

ٝاؽععل ًععنُيأل هععبٍ: ضٕ اُٜ٘عع٢ فععبٓ ثٔععٖ فْعع٢ ٓ٘ععٚ االرٌععبٍ ػِعع٠ اٌُزبثععخ كٕٝ اُؾلععع 

َٖ ٓ٘ٚ مُيأل ٝمًو ك٢ مُي ًالّ ٣َٞٛأل ٣لْٜ ٓ٘ٚ إٔ ٢ٜٗ اُ٘ج٢ ػٖ ًزبثعخ  ٝاإلمٕ ُٖٔ أُٓ

ؿ٤و اُووإٓ ُْ ٣ٌٖ ٓطِنأل ٝضٗٔب ًبٕ ٓؾلٝك ثٞهعذ ٓؼع٤ٖأل ُٖٝٔعِؾخ ٓؼ٤٘عخأل ٝثبُزعب٢ُ 

اٗز٠ٜ ٛنا اُٞهذو ٝٛعٞ ٝهعذ ٗعيٍٝ اُوعوإٓ ٝرؾووعذ أُٖعِؾخ كع٢ ػعلّ اُزجعبً ػ٘لٓب 

اُووإٓ ثـ٤عوٙأل ًبٗعذ اٌُزبثعخ ُـ٤عو اُوعوإٓ ععبئيحأل ٝهعل أًعل اثعٖ ؽغعو إٔ أٍٝ ٓعٖ كٕٝ 

اُؾل٣ش اثٖ ّٜبة اُيٛو١ ػ٠ِ هأً أُبئخ ٛغو١ ثأٓو اُق٤ِلخ ػٔو ثٖ ػجلاُؼي٣يأل 

ًض٤وأل كِِٚ اُؾٔل صْ ًضو اُزل٣ٖٝأل صْ اُز٤ٖ٘ق ٝؽَٖ ثنُي ف٤و
(83)

. 

زعبة اُعٞؽ٢أل ؽ٤عش مًعوٝا أٜٗعْ ٍعزخ  ًُ ٝهل افزِق أَٛ اُزبه٣ـ ك٢ رؾل٣عل ػعلك 

أًضععو ٓععٖ مُععي ٝٛععنٙ أٍععٔبء ثؼٚععْٜ ٓورجععٚ ؽَععت ٝػْععوٕٝ ًبرجععبأًل ٝك٤ععٚ ٓععٖ هععبٍ ٛععْ 

 -:ر٢ٛٝ٢ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ األاُؾوٝف اُٜغبئ٤خ 

اُقيهع٢أل أث٢ ثٖ أثٞثٌو اُٖل٣نأل أثٞهاكغ اُوجط٢أل أثٍٞؼ٤ل ضثبٕ األ١ٞٓأل أثٍِٞٔخ 

صبثذ ثٖ ه٤ٌ ًؼت األٖٗبه١أل األههْ ثٖ أث٢ األههْأل ثو٣لح ثٖ اُؾ٤ٖت األ٢ٍِٔأل  

اُقيهع٢أل ع٤ْٜ ثٖ اُِٖذ أُطِج٢أل ؽبٛت ثٖ ػٔوٝ اُؼبٓو١أل ؽ٘ظِخ ثٖ اُوث٤غأل 

ؽ٤ٛٞت ثٖ ػجلاُؼي١ اُوو٢ّأل اُؾ٤ٖٖ ثٖ ٤ٔٗو األٖٗبه١أل فبُل ثٖ ى٣ل 

بثذ األٖٗبه١أل أل فبُل ثٖ ا٤ُُٞلأل ى٣ل ثٖ صاألٖٗبه١أل فبُل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ اُؼب٢ٕ

ٍؼ٤ل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ اُؼبٓأل ّوؽج٤َ ثٖ ؽَ٘خ اٌُ٘ل١أل ػبٓو ثٖ  اُيث٤و ثٖ اُؼٞاّأل

كٜو١ اُز٢ٔ٤ٔأل ػجلهللا ثٖ األههْأل ػجلهللا ثٖ هٝاؽخ اُقيهع٢أل ػجلهللا ثٖ ى٣ل 

ثٖ ػجلهللا اُلٜو١أل ػجلهللا ثٖ ٍؼل اُؼبٓو١أل ػجلهللا ثٖ ػجلاألٍل أُقي٢ٓٝأل ػجلهللا 

ثٖ أث٢ ٍٍِٞ اُقيهع٢أل ػجلهللا ثٖ َٓؼٞك أل ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕأل ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُتأل 

                                   
 أل ) ٛواثٌِ: عٔؼ٤خ اُلػٟٞ اإلٍال٤ٓخ اُؼب٤ُٔعخأل ٓولٓخ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ ٝػِّٞ اُزل٤َوٓؾٔل ػجلاٌُو٣ْ اُغيائو١أل  (82)

 .74ٛـ( 1370ٓ

 .262ّ( 2003ٓأل ) اُوبٛوح: 1أل طكزؼ اُجبه١اثٖ ؽغوأل  (83)
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اُؼالء ثٖ اُؾٚو٢ٓأل اُؼالء ثٖ ػوجخأل ػٔو ثٖ اُقطبةأل ٓؾٔل ثٖ َِٓٔخأل ٓؼ٤و٤ت 

 ثٖ أث٢ كبٛٔخ اُل٢ٍٝأل أُـ٤وح ثٖ ّؼجخأل ٓؼب٣ٝخ ثٖ 

أث٢ ٍل٤بٕأل اُ٘يٍ ثٖ ٍجوح
(84)

. 

 -انِكراتح: انىسائم انًسرعًهح فً -2

ٖٓ أُؼوٝف إٔ ظوٝف اٌُزبثخ ًبٗذ ؿ٤و ٓزبؽخ ثٌَْ ٝاٍغ ك٢ رِي اُلزوحأل 

ؽ٤ععش ُععْ ٣ٌععٖ ٓٞعععٞك اُععٞهم أُؼععوٝف ا٤ُععّٞأل ٝثبُزععب٢ُ ًبٗععذ اٌُزبثععخ ػِعع٠ ٕععلبئؼ 

اُؾغبهح اُوه٤وخأل ٝاُؼَت ٝٛٞ عو٣ل اُ٘قعَأل ٝاألًزعبف ٝٛع٢ ػظعبّ اإلثعَ أُٖعلؾخأل 

ٞكأل ٝؿ٤و مُي ٖٓ اٍُٞعبئَ أُٞععٞكح كع٢ رِعي ٝاألهزبة ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ األفْبةأل ٝاُغِ

اُلزوحأل ًٝبٕ اُووإٓ ٓلوهبً ًَ آ٣خ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٣٥بد ػ٠ِ هطؼخ ٖٓ ٛنٙ اٍُٞعبئَأل 

ؿ٤و ٓغٔٞع ك٢ ٓٞٙغ ٝاؽل ٝال ٓورعت اَُعٞهأل ًٝبٗعذ رِعي اُوطعغ رٞٙعغ كع٢ ث٤عذ 

ٜعْ أل ًٝعبٕ اُٖعؾبثخ ٣ٌزجعٕٞ اُوعوإٓ ألٗلَعْٜأل ٝمُعي ٓعٖ أععَ كهاٍعزٚ ٝك - -اُ٘ج٢ 

أؽٌبٓٚ ٝاُوعٞع ض٤ُعٚأل ٝٓعٖ ٛعلالء اُٖعؾبثخأل ػِع٢ ثعٖ أثع٢ ٛبُعتأل ٝٓؼعبم ثعٖ عجعَأل 

ٝاُوعوإٓ  - -ٝػجلهللا ثٖ َٓؼٞكأل ٝأث٢ ثٖ ًؼتأل ٝى٣ل ثٖ صبثذأل ٝهعج٘ هٍعٍٞ هللا 

ٓؾلٞظ ك٢ اُٖلٝهأل ٌٝٓزٞة ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُنًٞهأل ثبُوواءاد اُٞاهكحأل ُٝعْ ٣غٔعغ كع٢ 

ٖٓؾق ٝاؽل
(85)

. 

                                   
 أل 74ٓأل اُووإٓ ٝػِّٞ اُزل٤َوٓولٓخ ك٢ ػِّٞ أل اُغيائو١ (84)

ٛعـ( 1426أل ) ٛعواثٌِ: عٔؼ٤عخ اُعلػٞح اإلٍعال٤ٓخ اُؼب٤ُٔعخأل هٍعْ أُٖعؾق ضؽٖعبء ٝكهاٍعخٓؾٔل ٕعبُؼ ػط٤عخأل  (85)

ٓ26. 
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 ؟ - -نقسآٌ فً يصحف واحد فً عهد انُثً نًاذا نى ٌكرة ا –ش 

ك٢ ٖٓؾق ٝاؽلأل ٝمُي الػزجبهاد ػل٣علح ٗعنًو  - -غٔغ اُووإٓ ك٢ ػٜل اُ٘ج٢ ُْ ٣ُ 

 -ٜٓ٘ب ٓب ٣أر٢ :

٢ ًزبثزٚ ك٢ ٕعؾق أٝ ٖٓعبؽق ٓضعَ ٓعب ٝععل كع٢ ػٜعل أثع٢ ُْ ٣ٞعل ٖٓ كٝاػأٗٚ  -1

كع٢ ٖٓعبؽقأل ثٌو ؽز٠ ًزجٚ ك٢ ٕؾقأل ٝال ٓضَ ٓب ٝعل ك٢ ػٜل ػضٔبٕ ؽز٠ َٗقٚ 

ٝهزئن ثق٤عوأل ٝاُوعواء ًض٤عوٕٝأل ٝاإلٍعالّ ُعْ ٣٘زْعو ٝال٣عياٍ ٓؾٖعٞهاً كع٢ كبَُِٕٔٔٞ 

عي٣وح اُؼوةأل ٝاُلز٘خ ٓأٓٞٗخأل ٝاُزؼ٣َٞ ال٣ياٍ ػ٠ِ اُؾلع أًضو ٖٓ اٌُزبثعخأل ٝأكٝاد 

 اٌُزبثخ ؿ٤و ٤َٓٞهحأل ٝػ٘ب٣خ اُوٍٍٞ ثبٍزظٜبه اُووإٓ رلٞم ًَ ٕٝق .

 ٕ ٣٘ععععيٍ ػ٤ِععععٚ اُععععٞؽ٢ ثَ٘ععععـ ٓععععب ّععععبء هللا ٓععععٖ ًععععبٕ ثٖععععلك أ  - -إٔ اُ٘جعععع٢  -2

 .آ٣خ أٝ آ٣بد 

 إٔ اُوعععععوإٓ ُعععععْ ٣٘عععععيٍ ٓعععععوح ٝاؽعععععلحأل ثعععععَ ٗعععععيٍ ٓ٘غٔعععععبً كععععع٢ ٓعععععلٟ ػْعععععو٣ٖ  -3

 ٍ٘خ أٝ أًضو .

إٔ رور٤ت آ٣برٚ ٍٝٞهٙ ٤ٌُ ػ٠ِ رور٤ت ٗيُٝٚأل ك٘يُٝٚ ًبٕ ػ٠ِ ؽَعت األٍعجبةأل  -4

ق أٝ ٖٓبؽق ٝاُؾبُخ أٓب رور٤جٚ كِـ٤و مُي ٖٓ االػزجبهادأل ُٝٞ عٔغ اُووإٓ ك٢ ٕؾ

ػ٠ِ ٓب ّوؽ٘بأل ٌُبٕ ػوٙخ ُزـ٤٤و اُٖؾق أٝ أُٖبؽق ًِٔعب ٝهعغ َٗعـأل ثعَ ٤ًعق 

ٍٟٞ رَغ ٤ُبٍ  - -٣غٔغ ُْٝ ٣ٌٖ ث٤ٖ ٗيٍٝ آفو آ٣خ ٖٓ اُووإٓ ٝٝكبح اُوٍٍٞ 
(86)

. 

                                   
 .32-31م( ص1973، ) بيروت: دار الشرق، التعبير الفني في القرآنبكري شيخ أمين،  (86)
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  .انحكًح يٍ َصول انقسآٌ يُجًاً  –ح 

ؼٚعٜب ٗعيٍ ال فالف ث٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ ك٢ إٔ ثؼ٘ اَُٞه ٗيُذ عِٔخ ٝاؽلحأل ٝث

ٛٞ اُن١ ًبٕ ٣غٔغ ًعَ ٍعٞهح   - -ٓزلوهبً ػ٠ِ ؽَت اُٞهبئغ ٝاألؽٞاٍأل ٝإٔ اُ٘ج٢ 

ػ٘ل اًزٔبُٜبأل ٤ِٔ٣ٜٝب ػ٠ِ ًزجخ اُٞؽ٢
(87)

. 

ًٝعبٕ ٗععيٍٝ اُوععوإٓ ٓ٘غٔععبً ثؾَععت اُٞهعبئغ ٝاألؽععٞاٍ ؿبُجععبً ٝمُععي كعع٢ ؽععٞا٢ُ 

 -٤ٖ ٛٔب:صالصخ ٝػْو٣ٖ ػبٓبأًل ٝهل ث٤ٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٍو ٛنا اُز٘غ٤ْ ك٢ ٓٞٙؼ

ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئچ :  هعععٍٞ هللا رؼعععب٠ُ -1

(88) چی  ی  جئ     یىئ  ی
. 

ُعٞال ٗعيٍ ػِع٠ ٝهعبٍ اُعن٣ٖ ًلعوٝا "   " ٣وعٍٞ اُضؼِجع٢ ػ٘عل رلَع٤و ٛعنٙ ا٣٥عخ:

عِٔععخ ٝاؽععلح ًٔععب أٗيُععذ اُزععٞهاح ػِعع٠ ٍٓٞعع٠أل ٝاُيثععٞه ػِعع٠ كاٝكأل ٓؾٔععل اُوععوإٓ 

ِٔخ ٝاؽلحأل هبٍ رؼب٠ُ: ًنُي كؼِ٘ب ُ٘ضجذ ثٚ كلاكى ُٝ٘وع١ٞ ثعٚ ٝاإلٗغ٤َ ػ٠ِ ػ٠َ٤أل ع

هِجي كزؼ٤ٚ ٝرؾلظٚأل كذٕ اٌُزت ٗيُذ ػ٠ِ أٗج٤بء ٣ٌزجٕٞ ٣ٝووءٕٝأل ٝاُووإٓ أُٗيٍ ػ٠ِ 

٢ّٓأل ٝألٗٚ ٖٓ اُووإٓ اُ٘بٍـ ٝأَُ٘ٞؿأل ٝٓ٘ٚ ٓب ٛٞ عٞاة ُٖٔ ٍأٍ ػعٖ أٓعٞهأل  ٗج٢ٌّ أُ

 " ٝهرِ٘ععبُٙ رععور٤الً "         َععو ػِعع٠ اُؼِععْ ثععٚ ٝأ٣   - -كلوه٘ععبٙ ٤ٌُععٕٞ أكػعع٠ ُوٍععٍٞ هللا 

 آ٣ععخ ثؼععل آ٣ععخ ّٝعع٤ئبً ثؼععل ّعع٢ء ًٝععبٕ ثعع٤ٖ أُٝععٚ ٝآفععوٙ ٗؾععٞ صععالس أ١ كوه٘ععبٙ رلو٣وععبً 

ٝػْو٣ٖ ٍ٘خ
(89)

. 

(90) چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  هٍٞ هللا رؼب٠ُ: -2
. 

بٙ آ٣عخ ٍٝعٞهح كع٢ هطؼ٘ " ٝهوآٗبً كوه٘بٙ " ٛنٙ ا٣٥خ:٣وٍٞ اُٞاؽل١ ػ٘ل رل٤َو 

" ٝٗيُ٘عبٙ ر٘عي٣الً " رلكح ٝروٍَ ٤ُلٜٔعٞٙ  ""ُزووأٙ ػ٠ِ اُ٘بً ػ٠ِ ٌٓش ػْو٣ٖ ٍ٘خ 

ٗغٞٓبً ثؼل ٗغّٞ ٤ّٝئبً ثؼل ٢ّء
(91)

. 

٣ٌٕٝٞ مُي أ٣َو ُؾلع اُ٘بً ض٣بٙأل ٝأػٕٞ ػ٠ِ كْٜٜٔ ُٚ ٝػِْٜٔ ثٔب ك٤ٚأل كوعل 

ؽبٍ ال ر٤ٜئْٜ ًض٤واً ُزِو٢ ًبٗذ اُؼوة هجَ اإلٍالّ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼو٤ِخ ٝاالعزٔبػ٤خ ك٢ 

                                   
 .289ّ( 1905ٓأل ) اُوبٛوح: ٓغِخ أُ٘بهأل 8ٝعٔغ اُووإٓأل طٓؾٔل ه٤ّل ثٖ ػ٢ِأل االرٖبٍ ث٤ٖ ا٣٥بد ٝاَُٞه  (87)

 . 32أل ا٣٥خ اُلوهبٍٕٞهح  (88)

 أل د. أثععع٢ ٓؾٔعععل ػبّعععٞهأل ) ث٤عععوٝد: كاه ضؽ٤عععبء 7أل طاٌُْعععق ٝاُج٤عععبٕ ػعععٖ رلَعع٤و اُوعععوإٓأؽٔععل ٓؾٔعععل اُضؼِجععع٢أل  ((89

 .132ّ( 2002ٓاُزواسأل 

 . 106أل ا٣٥خ اإلٍواءٍٞهح  (90)

أل د. ٕلٞإ ػلٗبٕأل ) ث٤وٝد: كاه اُوِْأل 1أل طاُٞع٤ي ك٢ رل٤َو اٌُزبة اُؼي٣ياُٞاؽل١أل أثٞاُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ( 91)

 .650ٛـ( 1415ٓ
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ًزععبة ًبٓععَ ٕٝععؾق ربٓععخأل كٌبٗععذ اُؾٌٔععخ كعع٢ إٔ ٣٘ععيٍ ضُعع٤ْٜ اُوععوإٓ ٓ٘غٔععبً ٓلوهععبأًل 

٣زِٞٗٚ ٤ّئبً ك٤ْئبأًل ٝهل اؽزلذ ثٚ ٓ٘بٍجبد اُ٘يٍٝأل ٝرٞعٜذ اُ٘لًٞ ض٠ُ رِو٤عٚأل كٌبٗعذ 

ٕ ػِع٠ أًضو ر٤ٜلاً ُوجُٞٚأل ًنُي ًبٕ ٗيٍٝ اُووإٓ ٓلوهبً فالٍ رِي ا٤َُٖ٘ اُط٣ِٞخ أػعٞ

ؽلظٚأل ٝأصجذ ك٢ ٝػ٤ٚأل ٝأثو٠ ُٚ ػ٠ِ اُلٛوأل ٝأثؼل ُٚ ٖٓ ّعو اُزؾو٣عق أٝ اُزْع٣ٞٚأل 

ًٔب ًبٕ ٛنا اُز٘غ٤ْ أػٕٞ ػ٠ِ اُؼَٔ ثأؽٌبٓعٚأل ٝاألفعن ثزؼب٤ُٔعٚأل ؽ٤عش ًبٗعذ اُؼعوة 

ك٢ ثؼ٘ ٓب أُلذ ٖٓ اُؼبكاد اُوج٤ؾخ ٝاُؼوبئل اُلبٍلح ٣ٖؼت روًٜعب ُٔعب كهععذ ػ٤ِعٚ 

ط ك٢ اُزْو٣غ ٍٔخ ثبهىح ك٢ ٓعٜ٘ظ روو٣عو األؽٌعبّ كع٢ اُوعوإٓ ككؼخ ٝاؽلحأل كٌبٕ اُزله

اٌُو٣ْأل ٣ٝقزِق اٌُزبة اُؼي٣ي ك٢ ٛنا ػٖ ٍبئو اٌُزت أَُب٣ٝخ اُزع٢ فِعذ ٓعٖ هجِعٚأل 

كول ٗيُذ ككؼخ ٝاؽلحأل ُْٝ ر٘يٍ ٓلوهخ ًبُووإٓ أُغ٤ل
(92)

. 

                                   
  ّ(1983اُزٞى٣غ ٝاإلػالٕأل ٝ )ٛواثٌِ: أُْ٘أح اُؼبٓخ ُِْ٘وألك٢ ربه٣ـ اُووإٓ ٝػِٞٓٚٓؾٔل اُلٍٞه٢أل  (92)

  ٓ31-32. 
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 أشهس انصحاتح انرٌٍ حفظىا انقسآٌ . –ط 

اُٖؾبثخ اُعن٣ٖ ؽلظعٞا اُوعوإٓ اٌُعو٣ْ ػِع٠ ٣ؼزجو ٖٓ أُزؼنه علاً ؽٖو ػلك 

أٝ ثؼل ٝكبرٚأل ٝمُي ٌُضوح ػلك اُٖؾبثخ ٝاٛزٔعبْٜٓ أُ٘وطعغ اُ٘ٚع٤و  - -ػٜل اُ٘ج٢ 

 - -ثبُووإٓ ؽلظبً ٝػِٔبً ٝػٔالأًل ؽ٤ش مًود إٔؼ اُوٝا٣بد اُزبه٣ق٤خ أٗٚ ؽظ ٓؼٚ 

كعع٢ ؽغععخ اُععٞكاعأل ٓبئععخ ٝأهثؼععخ ٝأهثؼععٕٞ أُلععبً 
(93)

٣ٌععٕٞ ػععلك  ٓععٖ اُٖععؾبثخأل ٝثبُزععب٢ُ 

اُؾلظععخ ٌُزععبة هللا أًضععو ثٌض٤ععو ٓععٖ ٓععب مًععود ثؼعع٘ أُٖععبكهأل ٝال ٣ُْععٌَ ػ٤ِ٘ععب ٛ٘ععب 

         )) ٓعبد اُ٘جع٢ أٗٚ هعبٍ:  - -اُؾل٣ش اُٖؾ٤ؼ اُن١ هٝاٙ اُجقبه١ ػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي 

- -  ُٝععْ ٣غٔععغ اُوععوإٓ ؿ٤ععو أهثؼععخو أثٞاُععلهكاءأل ٝٓؼععبم ثععٖ عجععَأل ٝى٣ععل ثععٖ صبثععذأل

ٝأثٞى٣ل ((
(94)

 ه٤ٌ ثٖ اٌَُٖ .ى٣ل أٍٚ ٝأثٞ 

أل كبُؾعل٣ش ٕعؾ٤ؼ أل ٌُٝعٖ  لوم ث٤ٖ ٕؾخ اُؾل٣ش ٝكْٜ اُؾعل٣ش٣غت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗٛ٘ب ٝ

ضالّ ٛلالء األهثؼخ كوٜ كبُؾٖو ٛ٘ب ؽٖو َٗج٢ ُٝع٤ٌ  ٣لْٜ ٓ٘ٚ أٗٚ ُْ ٣غٔغ اُووإٓ ال

أل ٝثبُزعب٢ُ - -ؽٖو ؽو٤و٢أل ٝاُؾل٣ش ٓٞهٞف ػِع٠ أٗعٌ ُٝع٤ٌ ٓوكعٞع ضُع٠ اُ٘جع٢ 

هثؼخ ؽَت ػِعْ أٗعٌ كوعٜأل ٝٛعنا ال ٣ٔ٘عغ ٝععٞك ؿ٤عوْٛ ًض٤عو٣ٖ ٓٔعٖ ٣ٌٕٞ ؽٖو األ

 ؽلظعععٞا اُوعععوإٓأل ٝهعععل أعبثعععٚ اُجعععبهال٢ٗ ػعععٖ ؽعععل٣ش أٗعععٌ ثعععٖ ٓبُعععي ثٌعععالّ ٣ٞٛعععَ

 -ٗنًو ٓ٘ٚ ٓب ٣أر٢: 

ضال أهثؼععخ ٗلععو أٝ  - -إٔ ٣ٌععٕٞ ٓؼ٘عع٠ هععُْٜٞ: ٓععب عٔععغ اُوععوإٓ ػِعع٠ ػٜععل اُ٘جعع٢  -1

و ٝاُوعواءاد اُزع٢ ٗعيٍ ثٜعبأل ٝفجّع فَٔخ أٗعٚ ُعْ ٣غٔؼعٚ ػِع٠ ع٤ٔعغ اُٞععٞٙ ٝاألؽعوف

 ًبٍف ضالّ أُٝئي اُ٘لو كوٜ.أٜٗب ًِٜب ّبٍف  - -اُوٍٍٞ 

إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ مُي أٗٚ ُْ ٣غٔغ ٓب َٗـ ٓ٘ٚ ٝأى٣عَ هٍعٔٚ ثؼعل رالٝرعٚ ٓعغ ٓعب صجعذ  -2

 هٍٔٚ ٝثو٢ كوٗ ؽلظٚ ٝرالٝرٚ ضال رِي اُغٔبػخ ٝؽلٛب.

أل ٣ٝأفنٙ ٖٓ ك٤ٚ - -هٍٍٞ هللا  إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ مُي أٗٚ ُْ ٣غٔغ ع٤ٔغ اُووإٓ ػٖ -3

 رِوبئ٤بً ؿ٤و رِي اُغٔبػخ كذٕ أًضوْٛ أفن ثؼٚٚ ػ٘ٚ ٝثؼٚٚ ػٖ ؿ٤وٙ.

                                   
 .421، صالرحيق المختومالمباركفوري،  (93)
ىــــ( 1422، ت. محمــد زىيــر، ) بـــدون مكــان: دار طــوق النجــاة، 6، جصـــحيح البخــاريل البخــاري، محمــد إســماعي( 94)
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ٖٓٔ ظٜو  - -إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ ٛنا اُوٍٞ أٗٚ ُْ ٣غٔغ اُووإٓ ػ٠ِ ػٜل هٍٍٞ هللا  -4

ثٚ ٝأثلٟ مُي ٖٓ أٓوٙ ٝاٗزٖت ُزِو٤٘ٚ ػٖ رِي اُطجوخ أُنًٞهحأل ٓعغ ععٞاى إٔ ٣ٌعٕٞ 

 ال ٣ؼوكْٜ اُوا١ٝ ضما ُْ ٣ظٜو مُي ْٜٓ٘ . ك٤ْٜ ؽلبظ

فِععن ًض٤ععو هععل ؽلظععٞا اُوععوإٓ ًٝزٔععٞا مُععي ػِعع٠  - -إٔ ٣ٌععٕٞ ػِعع٠ ػٜععل اُ٘جعع٢  -5

أٗلَْٜ ُْٝ ٣ن٣ؼٞٙ ٝال كػبْٛ كاع ض٠ُ ضظٜبهٙ ٝاُزؾلس ثٚ ((
(95)

. 

ٌُزبة هللا ػيٍ ٝعَ ْٛ ًض٤عو ععلاً ٍعٞاء هجعَ ٝكبرعٚ أٝ  خٝأهٍٞ ضٕ ػلك اُؾلظ

٣علهى ٛععنٙ  - -ٍٝعع٤وح إٔعؾبثٚ األثعواه  - -أل ٝأُززجعغ َُع٤ورٚ - -ثؼعل ٝكبرعٚ 

اُؾو٤وععخ ع٤ععلاأًل كلعع٢ ٍععو٣خ ثئععو ٓؼٞٗععخ كعع٢ اَُعع٘خ اُضبُضععخ ٓععٖ اُٜغععوح هزععَ ٍععجؼٕٞ ٓععٖ 

ؽيٗعبً ّعل٣لاً   - -ؽيٕ ػ٤ِْٜ اُوٍعٍٞ ًبٗٞا ًِْٜ ٖٓ اُوواء ُٜٝنا   - -اُٖؾبثخ 

ًعبٓالأًل ًعنُي كع٢ ؽعوٝة اُعوكح  ؽز٠ كػب ػ٠ِ رِي اُوجبئَ اُز٢ ؿلهد ثإٔؾبثٚ ّٜواً 

ٍوٜ ٓضَ ٛنا اُؼعلك ٓعٖ اُوعواء اُؾعب٤ِٖٓ ٌُزعبة هللاأل ٝػِع٠   - -ك٢ فالكخ أث٢ ثٌو 

أث٢ ثٌو اُٖل٣ن ضٓبٓعبً   - -أل أ٣ٚبً رول٣ْ اُ٘ج٢  - -هأٍْٜ ٍبُْ ٠ُٞٓ أث٢ ؽن٣لخ 

  - -ك٢ ٓعوٗ ٝكبرعٚأل ك٤ُعَ ػِع٠ إٔ أثعب ثٌعو ٣ؾلعع اُوعوإٓ ًعبٓالأًل أُع٤ٌ ٛعٞ اُوبئعَ 

ٍُئَ ٖٓ ٣لٓ٘ب هبٍ: )) أًضوًْ عٔؼبً ُِووإٓ أٝ أفناً ُِووإٓ (( ػ٘لٓب 
(96)

هٝاٙ ٝاُؾعل٣ش  

 أث٢ كاٝكأل ٝأؽٔلأل ٝاُج٤ٜو٢أل ٝاُطؾب١ٝأل ٝأثٖ أث٢ ٤ّجخأل ٝؿ٤وْٛ.

ٍٝع٘زطوم ٛ٘عب ضُع٠ أّعٜو اُٖعؾبثخ   - -٣ٝ٘طجن ٛنا ػِع٠ ثعبه٢ اُقِلعبء اُواّعل٣ٖ 

ٓغٔٞػعبد ُؾٖوأل ٝٛعْ ٣٘وَعٕٔٞ ضُع٠ صالصعخ اُن٣ٖ عٔؼٞا اُووإٓ ػ٠ِ ٍج٤َ اُنًو ال ا

 -ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:

  ٓعٖ ؿ٤عوْٛ كؾلظعٞٙ ع٤ٔؼعبً   - -أًضعو ٓالىٓعخ ُِوٍعٍٞ ًٝبٗعذ  انًجًىعح األونى:

 ك٢ ؽ٤برٚ.

ًبٕ ٣ْـِْٜ ٍلو أٝ ٍو٣خ أٝ ػنه ٛبهإأل ك٤وعؼعٕٞ ٝاُوعوإٓ هعل  وانًجًىعح انثاٍَح:

 ٓب ٣ٌٖٔ رلاهًٚ.ٗيٍ ثؼلْٛ ك٤زلاهًٞا 

 . - -ؽلظٞا اُووإٓ ًِٚ ثؼل ٝكبح اُوٍٍٞ ْٛ اُن٣ٖ  ىعح انثانثح:أيا انًجً

                                   
 .182–181م( ص2001، ) بيروت: دار الفتح، 1، جاالنتصار لمقرآنمحمد الطيب الباقالني،  (95)
ين ) بيـروت: المكتبـة المصـرية، د.ت( ، ت. محمد محيي الـد1، جسنن أبي داودسميمان بن األشعث بن أبي داود،  (96)
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بثعذأل هعل ٔؼذ ٓؼظْ اُوٝا٣بد ػ٠ِ إٔ أث٢ ثٖ ًؼتأل ٝٓؼبم ثٖ عجعَ ٝى٣عل ثعٖ صٝهل اع

- (97) -خ األف٤وح هجَ ٝكبرٚ ٍٔؼٞٙ ٖٓ اُوٍٍٞ ك٢ اُؼوٙ
. 

أل ٝهل مًو أثّٞبٓخ ك٢ ًزبثخ أُوّل اُٞع٤ي اُعن٣ٖ ؽلظعٞا ًزعبة هللا ػعي ٝععَ

و ٓعٖ أُٜعبعو٣ٖأل أثع٢ ثٌعو اُٖعل٣نأل ٝػٔعو ثعٖ ٜٓبعو٣ٖ ٝأٖٗبهأل كعنًٝهَْٜٔ ض٠ُ 

اُقطبةأل ٝػضٔبٕ ثٖ ػلبٕأل ٝػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُتأل ِٝٛؾخ ثعٖ ػج٤علهللاأل ٍٝعؼل ثعٖ أثع٢ 

ٝهبٓأل ٝػجلهللا ثٖ َٓؼٞكأل ٍٝبُْ ٠ُٞٓ أث٢ ؽن٣لعخأل ٝؽن٣لعخ ثعٖ ا٤ُٔعبٕ
(98)

أل ٝػجعلهللا 

ثٖ ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓأل ٝػٔوٝ ثعٖ اُؼعبٓأل ٝأثعب  ثٖ ػجبًأل ٝػجلهللا ثٖ ػٔوأل ٝػجلهللا

ٝٓععٖ أل   ثععٖ اُيث٤ععوأل ٝػجععلهللا ثععٖ اَُععبئتٛو٣ععوحأل ٝٓؼب٣ٝععخ ثععٖ أثعع٢ ٍععل٤بٕأل ٝػجععلهللا

األٖٗبه: أثع٢ ثعٖ ًؼعتأل ٝٓؼعبم ثعٖ عجعَأل ٝأثعب اُعلهكاءأل ٝى٣عل ثعٖ صبثعذأل ٝٓغٔعغ ثعٖ 

ػبئْخأل ٝؽلٖخأل ٝأّ ٍِٔخ - -عبه٣خأل ٝأٌٗ ثٖ ٓبُيأل ٝمًو ٖٓ أىٝاط اُ٘ج٢ 
(99)

. 

                                   
 . 65ص ،مدخل الدراسات القرآنيةالسائح، ( 97)
 حذيفة بن اليمان، ىو من األنصار، وذكره من المياجرين ىو سيو من المؤلف. (98)

         . طيــار آلــي قــوالج، ، ت1، جالمرشــد الــوجيز إلــى عمــوم تتعمــق بالكتــاب العزيــزأبوالقاســم شــياب الــدين أبــي شــامة،  (99)
 .42-40م( ص1975) بيروت: دار صادر، 
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 آخس يا َصل يٍ انقسآٌ انكسٌى . –ي

ك٢ رؾل٣ل آ٣خ ٓؼ٤٘خ ك٢ آفو ٓب ٗيٍ ٖٓ اُووإٓأل ٝمُعي ألٗعٚ ُعْ  - -ُْ ٣زلن اُٖؾبثخ 

  - -٣ؾلك ك٤ٚ آفو أ٣خ ٗيُذ ٝٓب ٣وعٍٞ ثعٚ اُٖعؾبثخ  - -٣ٌٖ ٛ٘بى ٗٔ ٖٓ اُ٘ج٢ 

ٓعٖ ٣َعٔغ ًبٕ ًَ   - -ٛٞ اعزٜبك ْٜٓ٘ ؽَت ػِْٜٔأل كل٢ األ٣بّ األف٤وح ٖٓ ؽ٤برٚ 

ب ٛع٢ آفعو ٓعب ٗعيٍأل ُٜٝعنا ٝهك اُقعالف كع٢ َٔغ ثؼلٛب ؿ٤وٛعب اػزوعل ضٜٗعٓ٘ٚ آ٣خ ُْٝ ٣

رؾل٣ل آ٣خ ٓؼ٤٘خأل ٝضٕ ًبٕ ٛنا اُقالف ٛٞ ٓؾٖٞه كع٢ ػعلك ٓؼع٤ٖ ٓعٖ ا٣٥عبدأل ٝثؼعل 

  اُ٘ظععو ٝاُزععله٤ن كعع٢ ٓ٘بٍععجبد اُ٘ععيٍٝ َٗععزط٤غ روو٣ععت األهععوة ٜٓ٘ععب ضُعع٠ اُٖععٞاة 

 -ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٢ٛ: ٝا٣٥بد اُٞاهكح ك٢ آفو ٓب ٗيٍ

- (100) -ً ػٖ اثٖ ػجبأفوط اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ  -1
إٔ آفو ٓب ٗيٍ ٖٓ اُووإٓ  

 هٍٞ هللا رؼب٠ُ:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  چ  

﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁               ﮻﮷  ﮸  ﮹  ﮺

ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ                                       

(101) چۋ  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب     ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ
. 

- (102) - مًو اُجقبه١ ػٖ اُجعواء ثعٖ ػعبىة -2
أل هعبٍ: آفعو آ٣عخ ٗيُعذ ٓعٖ اُوعوإٓ 

(103) چ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ هٍٞ هللا رؼب٠ُ: 
. 

- (104) -ث٢ ثٖ ًؼعت ٝك٢ َٓ٘ل اإلٓبّ أؽٔل ػٖ أ -3
هعبٍ: آفعو آ٣عخ ٗيُعذ هعٍٞ هللا  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ  :رؼععععععععععععععععععب٠ُ

(105) چ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  
. 

                                   
 .2085، رقم الحديث 59، ص3، جصحيح البخاريالبخاري،  (100)
 . 281-278، اآلية البقرةسورة  (101)
 .4654، رقم الحديث 64، ص6ج ،صحيح البخاريالبخاري،  (102)
 .176، جزء من اآلية النساءسورة  (103)

 .21111، رقم الحديث 42،  ص35، جمام أحمدمسند اإل ابن حنبل، (104)
 . 128 ، اآلية  التوبةسورة  ((105
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مًو اُطجوا٢ٗ ك٢ أُؼغْ اٌُج٤و -4
(106)

هعبٍ: آفعو  - -ػٖ ٓؼب٣ٝعخ ثعٖ أثع٢ ٍعل٤بٕ  

يت  جث            مث      ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متچ  :آ٣ععخ ٗيُععذ هععٍٞ هللا رؼععب٠ُ

(107)  چىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   
. 

٣وٍٞ ٓ٘بع اُوطبٕ ك٢ ًزبثخ ٓجبؽش ك٢ ػِّٞ اُووإٓ -5
(108)

ٗوالً ػٖ ٓوك٣ٝخ: ضٕ آفعو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  آ٣ععخ ٗيُععذ ٓععٖ اُوععوإٓ اٌُععو٣ْ هععٍٞ هللا رؼععب٠ُ:

(109) چپ  پ     
. 

اٍبد ك٢ ػِّٞ اُووإٓمٛت ٓؾٔل ثٌو ك٢ ًزبثٚ كه -6
(110)

ض٠ُ إٔ آفو آ٣خ ٗيُذ هٍٞ  

(111) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :هللا رؼب٠ُ
 

  - -َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾخ ػٖ اثعٖ ػجعبً أفوط  -7
(112)

هعبٍ: آفعو ٍعٞهح ٗيُعذ ٓعٖ  

 : اُووإٓ هٍٞ هللا رؼب٠ُ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  

(113) چڎ  ڎ     ڌ      ڌ  ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ
. 

ٝثؼل اُ٘ظو ك٢ ربه٣ـ اُ٘يٍٝأل ٝٓب مٛت ض٤ُٚ ثؼ٘ أَٛ اُؼِْ ك٢ رل٤َو افزالف         

أل ك٢ آفو ٓب ٗيٍ ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْأل َٗزط٤غ ثؼٕٞ هللا رؼب٠ُ اُزٞك٤ن   - -اُٖؾبثخ 

ث٤ٖ ثؼ٘ األهٞاٍأل ٝاٍزجؼبك ثؼٜٚبأل ٝروو٣ت أهوثٜب ض٠ُ اُٖعٞاةأل ٝمُعي ػِع٠ اُ٘ؾعٞ 

 -ا٥ر٢:

                                   
ـــــــــــــــي،  (106) ـــــــــــــــن عبدالمجيـــــــــــــــد 2، ط19، جالمعجـــــــــــــــم الكبيـــــــــــــــرســـــــــــــــميمان بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد الطبران  ، ت. حمـــــــــــــــدي ب
 . 921، رقم الحديث 392م( ص1994) القاىرة: مكتبة ابن تيمية،    

 .110، اآلية الكيفسورة  (107)
 .70، ص1، جوم القرآنمباحث في عمالقطان،  (108)
 .195، جزء من اآلية آل عمرانسورة  (109)
 .39م( ص1999، ) بدون مكان: دار المنار، 2، ط1، جدراسات في عموم القرآنمحمد بكر إسماعيل،  (110)
 . 3، جزء من اآلية المائدةسورة  (111)
 . 3024، رقم الحديث 2318، ص4ج ،صحيح مسمممسمم،  (112)
 . 3-1 ، اآلية النصرسورة  (113)
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(114) چ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :هٍٞ هللا رؼب٠ُ -1
أل ٣وعٍٞ أٛعَ اُؼِعْ: 

 ٛنٙ ا٣٥خ ٢ٛ آفو آ٣خ ٗيُذ ك٢ أُٞاه٣ش ٤ٌُٝ آفو ٓب ٗيٍ ػ٠ِ اإلٛالم .

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  چ : رؼععععععععب٠ُهععععععععٍٞ هللا  -2

(115) چ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  
 

٤ٌُٝ آفو ٓب ٗيٍ ٓطِوبً  مًوٝا إٔ ٛنٙ ا٣٥خ ٢ٛ آفو ٓب ٗيٍ ٖٓ ٍٞهح ثواءح 
 (116)

. 

يت  جث            مث    ىث   يث    ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متچ  :هعٍٞ هللا رؼعب٠ُ -3

(117) چحج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   
. 

هبٍ اثٖ ًض٤و: ٛنا أصو ٌَْٓأل كذٕ ٛنٙ ا٣٥خ آفو ٍٞهح اٌُٜعق ٝاٌُٜعق ًِٜعب  

ضجزعخ ٤ٌٓخأل ُٝؼَ ٓؼب٣ٝخ أه ُٓ اك أٗٚ ُْ ٣٘يٍ ثؼلٛب آ٣خ رَ٘قٜب ٝال رـ٤و ؽٌٜٔبأل ثعَ ٛع٢ 

ٓؾٌٔخأل كبّزجٚ ػ٠ِ ثؼ٘ اُوٝاح كو١ٝ ثبُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ٓب كٜٔٚ
(118)

. 

 أل هٍٞ هللا  بدـب ٗيٍ ٖٓ ا٣٥و ٓـ٢ آفـبه٣ق٤خ اٍزجؼبك كـٚبً ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزـ٣ٌٖٔ أ٣ -4

(119) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  :٠رؼبُ
. 

ثؼعل    - -ي ٍٞهح اُٖ٘عوأل ألٜٗٔعب ٗيُزعب كع٢ ؽغعخ اُعٞكاعأل ٝهعل ػعبُ ًٝنُ

ؽغخ اُعٞكاع ؽعٞا٢ُ صالصعخ ّعٜٞهأل ٝضما اػزٔعلٗب اُؾعل٣ش اُعن١ هٝاٙ اَُ٘عبئ٢ كع٢ اَُعٖ 

 ٖ ٍؼ٤ل ثٖ ـبرْ ك٢ رل٤َوٙ ػـٝهٝاٙ أ٣ٚبً اثٖ أث٢ ؽ   - -ٖ ػجبً ـٖ اثـاٌُجوٟ ػ

ۋ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈچ  : ٠ُعج٤و هبٍ: آفو ٓب ٗيٍ ٖٓ اُووإٓ ًِٚ هُٞٚ رؼب

(120) چجئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   
  

 

 

                                   
 .176، اآلية النساءسورة  (114)
 .128، اآلية التوبةسورة  (115)
 . 99، صمناىل العرفانالزرقاني،  (116)
 .110، اآلية الكيفسورة ( 117)
 حســـــــــــــــين، ت.محمـــــــــــــــد ،1ط ،5ج ،العظـــــــــــــــيم القـــــــــــــــرآن تفســـــــــــــــير عمـــــــــــــــر، بـــــــــــــــن إســـــــــــــــماعيل كثيـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن( 118)

 .186ص ىـ(1419 العممية، الكتب دار )بيروت: 
 .3ء من اآلية ، جز المائدةسورة  (119)
 . 281، اآلية البقرةسورة  (120)
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رَغ ٤ُبٍ صْ ٓبد ٤ُِز٤ٖ فِزب ٖٓ اُوث٤غ األٍٝ  - -ٝػبُ ثؼلٛب اُ٘ج٢ 
(121)

. 

مُي َٗزط٤غ اُوٍٞ: إٔ األهعؼ ك٢ آفو ٓب ٗيٍ ٖٓ اُووإٓ اٌُعو٣ْ ػِع٠ اإلٛعالم ؼ٠ِ ك

ٍعٞهح آ٣عخ اُعل٣ٖأل ٝمُعي ُزََِعَ رور٤عت ٛعنٙ ا٣٥عبد كع٢ آ٣خ اُوثعبأل ٝأ٣عخ ٝاروعٞا ٣ٞٓعبً ٝ

 ب ـ(أل ٣ٝجو٠ أهعؼ ٛنٙ ا٣٥بد اُضالس ك٢ آفو 282ٓ( ض٠ُ ا٣٥خ )278اُجووح ٖٓ ا٣٥خ )

ۋ  جئ  حئ           مئ  ىئ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈچ :ٗيٍ ػ٠ِ اإلٛالم هعٍٞ هللا رؼعب٠ُ

(122)چيئ  جب  حب   خب  مب   
. 

ٔلَو٣ٖ ػ٘ل رل٤َوْٛ ُٜنٙ ا٣٥خأل صْ ُْ رٚلو آ٣عخ ٝمُي ُٔب أعٔغ ػ٤ِٚ ٓؼظْ اُ

ٖٓ ا٣٥بد اَُبثوخ ثٔب ٙلود ثٚ ٛنٙ ا٣٥خ ٖٓ رؾل٣ل ٓلح ؽ٤برٚ ثؼل ٗيُٜٝبأل كوعل ػعبُ 

- -   رَغ ٤ُب٢ُ كوٜ ثؼل ٗيٍٝ ٛنٙ ا٣٥خأل أ٣ٚبً ٓب ٣لٍ ػ٤ِعٚ ٍع٤بم ٛعنٙ ا٣٥عخأل ؽ٤عش

ّبهح ض٠ُ فزبّ اُٞؽ٢ ٝاُعل٣ٖأل ٣وٍٞ اُيههب٢ٗ: )) ٓب رؾِٔٚ ٛنٙ ا٣٥خ ك٢ ٤ٛبرٜب ٖٓ اإل

ثَجت ٓب رؾش ػ٤ِٚ ٖٓ االٍزؼلاك ٤ُّٞ أُؼبكأل ٝٓب ر٘ٞٙ ثٚ ٖٓ اُوعٞع ض٠ُ هللا ٝاٍزلبء 

اُغععياء اُؼععبكٍ ٓععٖ ؿ٤ععو ؿععجٖ ٝال ظِععْأل ٝمُععي ًِععٚ أَٗععت ثبُقزععبّ ٓععٖ آ٣ععبد األؽٌععبّ 

أُنًٞهح ك٢ ٤ٍبهٜب ((
(123)

 ٝهللا رؼب٠ُ أػِْ . 

                                   
          ، ت. أســعد محمــد الطيــب، 3، ط2، جتفســير القــرآن العظــيم البــن ابــي حــاتمعبــدالرحمن بــن محمــد بــن أبــي حــاتم، ( 121)

 .554ىـ( ص1419) السعودية: مكتبة نزار مصطفى، 
 .281اآلية  البقرةسورة  (122)
 .98، صمناىل العرفانالزرقاني، ( 123)
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 واألزض .اَقطا  االذصال تٍٍ انسًاء  –ك

ثؼل إٔ اًزِٔذ اُلػٞحأل ٝاٗزْو اإلٍالّأل ٝكفعَ اُ٘عبً كع٢ ك٣عٖ هللا أكٞاععبأًل إٓ 

   - -األٝإ الٗوطبع االرٖبٍ ث٤ٖ اَُعٔبء ٝاألهٗأل ٝؽعبٕ اُٞهعذ ُٞكعبح هٍعٍٞ هللا  

أل كجؼل إٔ ثِعؾ اُوٍعبُخ ٝأكٟ األٓبٗعخ   - -ٝأفند ٛالئغ اُزٞك٣غ رل٤٘ ٖٓ ْٓبػوٙ 

ؽعنه ٓ٘عٚأل  واً ضالّ كٍ ػ٤ِعٚ ٝال ّعواً ضالثٚ اُظِٔخأل كٔب روى ف٤ٖٝٗؼ األٓخ ًْٝق هللا 

ٝعٜعبك ػ٘ل مُي كهعذ ٍعبػخ اُوؽ٤عَأل ٝاالٍعزؼلاك ُِوعبء هللا ػعي ٝععَ ثؼعل هؽِعخ ًلعبػ 

    - -( ػبٓعععبأًل كوعععل صجعععذ كععع٢ ٕعععؾ٤ؼ َٓعععِْ ػعععٖ اُ٘جععع٢ 23اٍعععزٔود أًضعععو ٓعععٖ )

 ضوُد ٖٓ هٍٞ: ٍجؾبٕ أل كذما هأ٣زٜب أ٢ًو٢ٗ هث٢ أ٢ٗ ٍأهٟ ػالٓخ ك٢ أٓزافجهبٍ: )) 

(( هللا ٝثؾٔلٙأل اٍزـلو هللا ٝأرٞة ض٤ُٚأل كول هأ٣زٜب
(124)

             ٝاُؼالٓخ ٢ٛ هٍٞ هللا رؼب٠ُ: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ 

(125) چڌ      ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ
. 

هللا ضما عععبء ٖٗععو  ": هععبٍ - -ٝهععل مًععو اُجقععبه١ ػععٖ ػجععلهللا ثععٖ ػجععبً 

أػُِٔٚ ُُٚ     - -ٛٞ أعَ هٍٍٞ هللا   "ٝاُلزؼ 
(126)

. 

" ضما ععبء هبٍ: ُٔب ٗيُذ    - -ٝمًو اإلٓبّ أؽٔل ك٢ أَُ٘ل ػٖ اثٖ ػجبً 

)) ٗؼ٤عذ ضُعع٢ّ ٗلَع٢ ثعأ٢ٗ ٓوجععٞٗ كع٢ رِععي   - -هععبٍ هٍعٍٞ هللا ٖٗعو هللا ٝاُلعزؼ " 

اَُ٘خ ((
(127)

. 

٣عب ٓؼعبم ضٗعي ػَع٠ إٔ ال  ُٔعب ثؼعش ٓؼعبم ثعٖ عجعَ ضُع٠ اُع٤ٖٔ: ))  - -ٝهبٍ 

رِوب٢ٗ ثؼل ػب٢ٓ ٛنا كزٔو ثوجو١ َٝٓغل١ ((
(128)

. 

                                   
 .220، رقم الحديث 351ص 1، جصحيح مسمممسمم،  (124)

 . 3-1 ، اآلية النصرسورة  (125)
 . 4970، رقم الحديث 179، ص6، جصحيح البخاريالبخاري،  (126)

 . 1873 ، رقم الحديث 366، ص3، جمسند اإلمام أحمدابن حنبل،  (127)
وظ الــرحمن زيــن اهلل، ) المدينــة المنــورة: ، ت. محفــ1، ط7، جمســند البــزارب البحــر الزخــارأبــوبكر أحمــد البــزار،  (128)

 .  2647 ، رقم الحديث 91م( ص2009مكتبة العموم والحكمة، 
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ًبٕ ٣ُلهى ع٤لاً إٔ األعَ هل ؽعبٕأل ٝإٔ أُعٞد اُعن١   - -ٝاُؾو٤وخ إٔ اُ٘ج٢

أل ٝمُعي ٖٓعلاهبً ُوُٞعٚ  - -ٝػلُٙ هللا ض٣بٙ ٛٞ هبكّ ٓعغ األ٣عبّ اُو٤ِِعخ اُجبه٤عخ ٓعٖ ؽ٤برعٚ 

(129) چحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چ  : رؼب٠ُ
. 

ٝثبُزب٢ُ أفن ك٢ االٍزؼلاكأل كول اػزٌق ك٢ هٓٚبٕ ٖٓ اَُ٘خ اُؼبّوح ُِٜغعوح 

           ػْععو٣ٖ ٣ٞٓععبأًل ث٤٘ٔععب ًععبٕ ال ٣ؼزٌععق ضال ػْععوح أ٣ععبّ كوععٜأل ٝرلاهٍععٚ عجو٣ععَ اُوععوإٓ 

)) فنٝا ػ٘ع٢ ٓ٘بٍعٌٌْ كعذ٢ٗ ال أكه١ ُؼِع٢ ال أؽعظ ثؼعل ٓور٤ٖأل ٝهبٍ ك٢ ؽغخ اُٞكاع 

ؽغز٢ ٛنٙ ((
(130)

. 

) ُؼ٢ِ ال أهاًْ ثؼل ػب٢ٓ ٛنا (()ٝك٢ هٝا٣خ 
(131)

ٝك٢ أٝائَ ّٜو ٕلو ٍ٘خ  

ضُععع٠ أُُؽعععلأل كٖععع٠ِ ػِععع٠ اُْعععٜلاءأل ًعععبُٔٞكع ُعؽ٤عععبء   - -ٛعععـ( فعععوط اُ٘جععع٢ 11)

ٝاألٓٞادأل صْ اٖٗوف ض٠ُ أُ٘جو
(132)

. 

أل ٝض٢ٗ ٝهللا ألٗظو ضُع٠ ؽٞٙع٢ ا٥ٕ كوبٍ: )) ض٢ٗ كوٛ ٌُْأل ٝأٗب ٤ّٜل ػ٤ٌِْأل

ٝض٢ٗ ٝهللا ٓب أفبف ػ٤ٌِْ  –أٝ ٓلبر٤ؼ األهٗ  –هٗ ٝض٢ٗ أػط٤ذ ٓلبر٤ؼ فيائٖ األ

ٞا ك٤ٜب ((َإٔ رْوًٞا ثؼل١أل ٌُٖٝ أفبف ػ٤ٌِْ إٔ ر٘بك
(133)

. 

              صععْ إٔٝعع٠ ثبألٖٗععبه هععبئالً: )) إٔٝعع٤ٌْ ثبألٖٗععبهأل كععذْٜٗ ًوّعع٢ ٝػ٤جزعع٢أل 

               ٝهعععل هٚعععٞا اُعععن١ ػِععع٤ْٜأل ٝثوععع٢ اُعععن١ ُٜعععْأل كعععأهجِٞا ٓعععٖ ٓؾَعععْٜ٘أل ٝرغعععبٝىٝا ػعععٖ

٤َٓئْٜ ((
(134)

. 

ٝكعع٢ هٝا٣ععخ )) كععذٕ اُ٘ععبً ٣ٌضععوٕٝ ٝروععَ األٖٗععبه ؽزعع٠ ٣ٌٞٗععٞا ًععبُِٔؼ كعع٢ 

اُطؼبّأل كٖٔ ٢ُٝ ٌْٓ٘ أٓواً ٣ٚعو ك٤عٚ أؽعلاأًل أٝ ٣٘لؼعٚأُل ك٤ِوجعَ ٓعٖ ٓؾَعْٜ٘أل ٣ٝزغعبٝى 

ػٖ ٤َٓئْٜ ((
(135)

. 

                                   
 . 30 ، اآلية الزمرسورة  (129)
، ت. أبوصــــــييب الكرمــــــي، ) الريــــــاض: بيــــــت 1، ط1، جحجــــــة الــــــوداعأبومحمــــــد عمــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن حــــــزم، ( 130)

 .270م( ص1998اإلفكار،
، ت. محمـد عبــدالقادر عطـا، ) بيــروت: دار الكتـب العمميــة، 3، ط5، جلسـنن الكبــر اأحمـد بــن الحسـين البييقــي،  (131)

 .9524، رقم الحديث 204م( ص2003
 .426، صالرحيق المختومالمباركفوري،  (132)
 .1344، رقم الحديث 91، ص2، جصحيح البخاريالبخاري،  (133)
 .3799، رقم الحديث 34، ص5، جصحيح البخاريالبخاري، ( 134)
 .3800، رقم الحديث 34ر السابق، صالمصد (135)
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  - -ّٜو ٕلو ك٢ اَُ٘خ اُؾبك٣خ ػْوح ُِٜغوح ثلأ ٓؼٚ أُعوٗ ٝٓغ ٜٗب٣خ 

ع٘بىح ك٢ اُجو٤غأل كِٔب هعغ ٝٛٞ ك٢ اُطو٣نأل أفنٙ ٕعلاع كع٢ هأٍعٚ ٝاّعزلد كول ّٜل 

 ثععععععٚ اُؾععععععواهح ؽزعععععع٠ أٜٗععععععْ ٤ُغععععععلٕٝ أصععععععو اُؾععععععواهح كععععععٞم اُؼٖععععععبثخ ًٝععععععبٕ

٣وععٍٞ: )) ٣ععب ػبئْععخ ٓععب أىاٍ أعععل أُععْ اُطؼععبّ اُععن١ أًِععذ ثق٤جععوأل كٜععنا أٝ إٔ ٝعععلد  

اٗوطعبع أثٜعو١ ٓععٖ مُعي اَُععْ ((
(136)

ٝٛعٞ ٓععو٣٘  ثبُ٘ععبً   - -أل ٝهعل ٕعع٠ِ اُ٘جع٢ 

( ٣ٞٓبأًل ًٝبٗعذ آفعو ٕعالح ٕعالٛب 14أٝ  13( ٣ٞٓبأًل ٝع٤ٔغ أ٣بّ أُوٗ ًبٗذ )11)

ثبَُٔعع٤ِٖٔ ٕععالح أُـععوة ٓععٖ ٣ععّٞ اُقٔعع٤ٌأل كوععل مًععو اُجقععبه١ ػععٖ أّ اُلٚععَ ث٘ععذ 

٣ووأ ك٢ أُـوة ثبُٔوٍالد ػوكبأًل صْ ٓب ٕع٠ِ ))   - -اُؾبهس هبُذ: ٍٔؼذ اُ٘ج٢ 

ُ٘ب ثؼلٛب ؽز٠ هجٚٚ هللا ((
(137)

. 

ٝك٢ ٕالح اُؼْبء ُْ ٣َزطغ اُقوٝط كأهٍَ ض٠ُ أثع٢ ثٌعو إٔ ٣ٖع٢ِ ثبُ٘عبًأل 

أل ٝمُي ٖٓ ػْبء ٣عّٞ اُقٔع٤ٌ   - -( ٕالح ك٢ ؽ٤برٚ 17ك٠ِٖ أثٞثٌو رِي األ٣بّ )

   - -ض٠ُ كغو ٣ّٞ االص٤ٖ٘أل ٝك٢ ٕالح اُلغعو ٣عّٞ االص٘ع٤ٖأل ُعْ ٣لعبعئْٜ ضال هٍعٍٞ هللا 

 ُعع٤ْٜ ٝٛععْ كعع٢ ٕععلٞف اُٖععالحأل صععْ رجَععْ ٝهععل )) ًْععق ٍععزو ؽغععوح ػبئْععخأل ك٘ظععو ض

٣و٣عل    - -٣ٚؾي (( كٌ٘ٔ أثٞثٌو ػ٠ِ ػوج٤ٚ ٤َُٖ اُٖقأل ٝظٖ إٔ هٍعٍٞ هللا 

            اُقعععوٝط ضُععع٠ اُٖعععالحأل كوعععبٍ أٗعععٌ ٝٛعععْ أَُعععِٕٔٞ إٔ ٣لزز٘عععٞا كععع٢ ٕعععالرْٜأل كوؽعععبً 

اُؾغعوح  أل كأّبه ض٤ُْٜ ث٤لٙ هٍٍٞ هللا )) إٔ أرٔٞا ٕعالرٌْ صعْ كفعَ  - -ثوٍٍٞ هللا 

ٝأهف٠ اَُزو ((
(138)

. 

   - -ػِعع٠ هٍععٍٞ هللا  ٣ععأدأل كِععْ   - -ًٝععبٕ ٛععنا آفععو ػٜععل اُٖععؾبثخ ثععٚ 

ٝهععذ ٕععالح أفععوٟأل ُٝٔععب اهرلععغ اُٚععؾ٠ ثععلأ كعع٢ االؽزٚععبهأل كأٍعع٘لرٚ ػبئْععخ ض٤ُٜععبأل 

رععٞك٢ كعع٢ ث٤زعع٢ ٝكعع٢ ٣عع٢ٓٞ    - -ًٝبٗعذ روععٍٞ: ضٕ ٓععٖ ٗؼععْ هللا ػِعع٢ّ إٔ هٍععٍٞ هللا 

هللا عٔغ ث٤ٖ ه٣و٢ ٝه٣وعٚ ػ٘عل ٓٞرعٚو كفعَ ػجعلاُوؽٖٔ ثعٖ ٝث٤ٖ ٍؾو١ ٝٗؾو١ ٝإٔ 

كوأ٣زعٚ ٣٘ظعو ض٤ُعٚأل ٝػوكعذ أٗعٚ    - -أث٢ ثٌو ٝث٤لٙ اَُٞاىأل ٝأٗب َٓ٘لح هٍعٍٞ هللا 

٣ؾت اَُٞاىأل كوِذ: أفنٙ ُي؟ كأّبه ثوأٍٚ إٔ ٗؼْ كز٘بُٝزٚأل كبّزل ػ٤ِعٚأل ٝهِعذ: أ٤ُ٘عٚ 

                                   
 .4428، رقم الحديث 9، ص6المصدر السابق، ج (136)
 .4429، رقم الحديث 9، ص6المصدر السابق، ج( 137)
 .4448، رقم الحديث 12، ص6المصدر السابق، ج( 138)
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ب ًبٕ َٓعز٘بً ٝثع٤ٖ ٣ل٣عٚ هًعٞح ك٤ٜعب ُي؟ كأّبه ثوأٍٚ إٔ ٗؼْأل ك٤ِ٘زٚ كبٍزٖ ثٚ ًأؽَٖ ٓ

ٓععبءأل كغؼععَ ٣ععلفَ ٣ل٣ععٚ كعع٢ أُععبء ك٤َٔععؼ ثٜععب ٝعٜععٚأل ٣وععٍٞ: ال ضُععٚ ضال هللاأل ضٕ ُِٔععٞد 

ٌٍوادأل ٝٓب ػلا ضٕ كوؽ ٖٓ اَُٞاى ؽز٠ هكغ ٣علٙ أٝ ضٕعجؼٚأل ّٝعقٔ ثٖعوٙ ٗؾعٞ 

اَُوقأل ٝرؾوًذ ّلزبٙأل كإٔـذ ض٤ُٚ ػبئْخ ٣وٍٞ: ٓغ اُن٣ٖ أٗؼٔذ ػ٤ِْٜ ٓعٖ اُ٘ج٤ع٤ٖ 

ُٖل٣و٤ٖ ٝاُْٜلاء ٝاُٖبُؾ٤ٖأل اُِْٜ اؿلو ٢ُ ٝاهؽ٢٘ٔأل ٝأُؾو٢٘ ثبُوك٤ن األػِع٠أل ٝا

 اُِٜععْ اُوك٤ععن األػِعع٠أل ًععوه أٌُِععخ األف٤ععوح صالصععبأًل ٝٓبُععذ ٣ععلٙ ُٝؾععن ثععبُوك٤ن األػِعع٠ 

)) ضٗب هلل ٝضٗب ض٤ُٚ هاعؼٕٞ ((
(139)

. 

هث٤عغ األٍٝ ٍع٘خ  12ٝهغ ٛعنا اُؾعبكس ؽع٤ٖ اّعزلد اُٚعؾ٠ ٓعٖ ٣عّٞ االص٘ع٤ٖ 

صععالس ٍٝععزٕٞ ٍعع٘خ ٝىاكد أهثؼععخ أ٣ععبّأل ٝاٗزْععو اُقجععو كعع٢    - -ـأل ٝهععل رععْ ُععٚ ٛعع11

أُل٣٘ععخأل ٝاؽزْععل آالف اُٖععؾبثخ كعع٢ أَُععغل اُ٘جعع١ٞ ثعع٤ٖ ٖٓععلم ٌٝٓععنةأل كبُلبعؼععخ 

ُٖٔبة عَِأل ٝفوط اٌُض٤و ْٜٓ٘ ػٖ ٝػ٤ٚأل كٜنا ػٔو  ّبٛواً ٤ٍلٚ    - -ػظ٤ٔخ ٝاُ

ٓعب هأ٣عذ ٣ٞٓعبً هعٜ  ٌ ثٖ ٓبُي ٣وٍٞ: )٣زٞػل ًَ ٖٓ ٣وٍٞ هٍٍٞ هللا هل ٓبدأل ٝٛنا أٗ

أل ٝٓب هأ٣ذ ٣ٞٓبً ًعبٕ أهعجؼ   - -ٖٓ ٣ّٞ كفَ ػ٤ِ٘ب هٍٍٞ هللا  أٙٞأًبٕ أؽَٖ ٝال 

  - -ٝأظِْ ٖٓ ٣ّٞ ٓبد ك٤ٚ هٍٍٞ هللا 
(140)

. 

ًٝععبٕ هععل فععوط ثؼععل    - -ٍٝٝععٜ ٛععنا اُععنٍٛٞأل ٝاُلْٛععخأل ٕٝععَ اُٖععل٣ن 

   - -ٕ ًععبٕ اٛٔععإٔ ػِعع٠ هٍععٍٞ هللا اُلغععو ضُعع٠ َٓععٌ٘ٚ ثبَُعع٘ؼ فععبهط أُل٣٘ععخأل ثؼععل أ

ػ٘لٓب َٛ ػ٤ِْٜ ك٢ ٕالح اُلغو ٝظ٘ٞا أٗٚ هل رؼبك٠أل ٝػ٘لٓب َٕٝ ُْ ٣ٌِْ أؽل ؽزع٠ 

أل ٝٛععٞ ٓـْعع٢ ثضععٞة ؽجععوحأل كٌْععق ػععٖ   - -كفععَ ػِعع٠ ػبئْععخ كزعع٤ْٔ هٍععٍٞ هللا 

ٝعٜٚأل صْ أًت ػ٤ِٚأل كوجِٚ ٝث٠ٌأل صْ هبٍ: ثأث٢ أٗذ ٝأ٢ٓأل ال ٣غٔغ هللا ػ٤ِعي ٓعٞرز٤ٖأل 

ٓب أُٞرخ اُز٢ ًزجذ ػ٤ِي كول ٓزٜبأل صْ فوط أثٞثٌو ٝػٔو ٣ٌِْ اُ٘بًأل كوبٍ: اعٌِ ٣ب أ

كأث٠ ػٔو إٔ ٣غٌِ كأهجَ اُ٘بً ض٤ُٚأل ٝروًٞا ػٔوأل كوعبٍ أثعٞثٌو ٝٛعٞ ٣ِوع٢ 11ػٔوأل 

أفطو ث٤بٕ ػوكزٚ اُجْو٣خ ثوِت ٣زوطغ ٝػ٤ٖ رعلٓغ ٕٝعجو ُعْ رؼعوف ُعٚ اُعل٤ٗب ٗظ٤عو: 

كذٕ ٓؾٔلاً هل ٓبدأل ٝٓعٖ ًعبٕ ٓعٌْ٘ ٣ؼجعل    - -ل ٓؾٔلاً اُ٘بًأل ٖٓ ًبٕ ٌْٓ٘ ٣ؼجأ٣ٜب 

                                   
 .431، صالرحيق المختومالمباركفوري،  ((139

 اإلســالمي، المكتـب األلبـاني،)بيروت: ناصـرالدين ت.محمـد ،3ط ،3ج ،المصــابيح مشـكاة الخطيـب، عبـداهلل بـن محمـد ( 140)

 .1681ص م(1985
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ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  صْ رعال هعٍٞ هللا رؼعب٠ُ:أل  ال ٣ٔٞدهللاأل كذٕ هللا ؽ٢ 

  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڌڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ      چ  ڇ  چچ

(141) چک  ک  ک  ک  
. 

ح ٝارلوٞا ػِع٠ فالكعخ اُٖعل٣ن ك٢ ٍو٤لخ ث٢٘ ٍبػل  - -اُٖؾبثخ ٝهل اعزٔغ 

- -  أل ٝثععلءٝا كعع٢ رغ٤ٜععي عضٔبٗععٚ اُْععو٣قأل كجؼععل إٔ ؿَععِٞٙأل ًٝل٘ععٞٙأل ٕععِٞا ػ٤ِععٚأل

 - -اُؾل٣ش اُعن١ هٝاٙ أثع٢ ثٌعو اُن١ هج٘ ك٤ٚأل ٝمُي اٍز٘بكاً ا٠ُ ٝكك٘ٞٙ ك٢ أٌُبٕ

              ٣وععٍٞ: )) ٓععب هععج٘ هللا ػيٝعععَ ٗج٤ععبً ضال ككععٖ ؽ٤عععش   - -هععبٍ: ٍععٔؼذ هٍععٍٞ هللا 

هج٘ ((
(142)

. 

ًٝععبٕ كك٘ععٚ ٤ُِععخ األهثؼععبءأل روععٍٞ ػبئْععخ )هٙعع٢ هللا ػٜ٘ععب(: )) ٝهللا ٓععب ػِٔ٘ععب 

ؽز٠ ٍٔؼ٘ب ٕٞد أَُبؽ٢ ك٢ عٞف ٤ُِخ األهثؼبء ((  - -ثلكٖ هٍٍٞ هللا 
(143)

. 

ٝاٗوطغ االرٖعبٍ ثع٤ٖ اَُعٔبء ٝاألهٗأل ُٝعْ ٣جعن   - -ٌٛنا ٓبد هٍٍٞ هللا 

 أل ٣وععععععٍٞ ػ٤ِععععععٚ اُٖععععععالح ٝاَُععععععالّ:   - -ٍ ضالّ اُوععععععوإٓ اٌُععععععو٣ْأل ٍٝعععععع٘خ اُوٍععععععٞ

)) روًذ ك٤ٌْ أٓو٣ٖ ُٖ رِٚٞا ٓب رٌَٔزْ ثٜٔبو ًزبة هللا ٍٝ٘خ ٗج٤ٚ ((
(144)

 - -   

أٓب اُووإٓو ٝٛٞ ٓٞٙٞع ثؾض٘ب كٌبٕ ٓؾلٞظ ك٢ ٕلٝه اُوعبٍ ثٌَْ ًبٓعَأل ٝٓعلٕٝ 

ٌعبٕ ػ٠ِ اُٖٞهح اُز٢ ٓود ٓؼ٘ب ػ٠ِ ٍٝبئَ اٌُزبثخ أُقزِلخأل ُْٝ ٣ٌٖ ٓغٔٞع كع٢ ٓ

ثأؽععلاس   - -ٝاؽععلأل ٝال ٓورععت اَُععٞهأل ٝهععل ٓععود األٓععخ اإلٍععال٤ٓخ ثؼععل ٝكععبح اُ٘جعع٢

٤ٍب٤ٍخ ٝػٌَو٣خ ع٤َٔخأل ًبٗذ ٍججبً ٓجبّواً ٖٓ أٍجبة عٔغ اُووإٓ اٌُعو٣ْأل ٝٛعنا ٓعب 

أل ًٔب ٍٞف ٣ٔو ٓؼ٘ب ٖٓ فعالٍ ػعوٗ   - -هبّ ثٚ اُق٤ِلخ اُواّل أث٢ ثٌو اُٖل٣ن 

 جؾش ضٕ ّبء هللا رؼب٠ُ .أؽلاس اُلَٖ اُضب٢ٗ ٖٓ ٛنا اُ

                                   
 .144، اآلية آل عمرانسورة  (141)

م( 1999، ت. عبـداهلل بــن عمـر بـن سـميمان، ) الريـاض: دار الــوطن، 2، ط5، جالشـريعةأبـوبكر محمـد اآلجـري،  (142)
 .2385ص

 .6727، رقم الحديث 574، ص3، جالسنن الكبر البييقي،  (143)
يـد بـن سـمطان، ا، ت. محمـد مصـطفى األعظمـي، )أبـوظبي: مؤسسـة ز 1، ط5، جالموطـأمالك بن أنس بن مالك،  (144)

 .3338، رقم الحديث 1323م( ص2004
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اني
َّ
انيالفصل الث
َّ
  الفصل الث

  ((    مجع القرآن يف عهد أبي بكر الصديقمجع القرآن يف عهد أبي بكر الصديق) ) 

 األٍجبةاىزٜععيذأثبثنوٝؤٍوثغَعاىقوآُ -أ

هللاعَْٖب–افزٞبهأثٜثنوعيٚىٝلثِصبثذىَبماٗقع -ة َٜ  .؟هٙ

 ٗاىَٖبكهاىزٜاعزَلعيٖٞب.ٛوٝقخىٝلفٜعَعاىقوآُ -ط

 ؟اىقوآُأٍواًٍَزؾلصبًٕوُٝعزجوعَع -ك

 .فٜأّٜٛءُمزتاىَٖؾففٜىٍِأثٜثنواىٖلٝق -ٓ

 .؟أًاعزٖبكٕٛورورٞتاىَ٘هٗاٟٝبدر٘قٞفٜ -ٗ

 عْبٝخاىٖؾبثخثبىقوآُ،ٍٗ٘قفٌٍِْٖٕٞعأثٜثنو. -ى

 إٌٍَٔٞيادٕنااىغَعّٗزبئغٔ. -ػ









 



 
 

42 

 

األسجبةالزًجعلذأثبثكسٌأهسثجوعالقسآى -أ

قلقابًثاؤٍواالٍابًثعالٗفابحاىْجاٜ--ٍَبٍٕ٘عيً٘أُأثبثنواىٖلٝق

--را٘فٜهٙاٜهللاعْٖاب–ٗقلٗاعأأؽالاسعَاَٞخٗعةَٞاخ،رقا٘هعبئْاخ"

غجااابهىٖبٙاااٖب،أّاااوأةاىْفاااب فْااايهثاااؤثٜثناااوٍااابىاااّ٘ااايهثبى--هٍااا٘ههللا

،ٗأهرلاىعوة،ف٘هللاٍبافزيف٘افّٜقطاخا ٛابهأثاٜثناوثؾةٖابٗفْبئٖابثبىَلْٝخ

فٜاالٍبً"
(1)



اهرااااااااااالاكأعةااااااااااإٌااااااااااانٓاألٍااااااااااا٘هٗأمضوٕااااااااااابفطاااااااااااواًٗماااااااااابُ

ٍَاٞيَخاىعوثٞخعاِاالٍابً،فَاٌٍْٖاٍِْاعاىيمابح،ٍٗاٌٍْٖاِارجاعاىقجبئوثع٘

اىنناة
(2)

.

ىٌ اى٘اقع ٕنا ا ٗأٍبً اىٖلٝق ثنو أثٜ أٍبً عيٚٝنِ اىؾوة اعبُ

اىقوآُ ىغَع ٍجتٍجبّو فٖٞب اىقواء ٗثبىزبىٜرنُ٘اىؾوٗةٗاٍزْٖبك اىَورلِٝ،

ٍِ مجٞو علك فَٖٞب مٕت ؽبكصزِٞ ّعوٗ ٍٗ٘ف ، ٗاؽل ٍٖؾف فٜ اىنوٌٝ

األٗىٚ فبىؾبكصخ ، قيت ظٖو عِ ٗعو عي هللا مزبة ٝؾفةُ٘ مبّ٘ا اىنِٝ اىقواء

،ٗمىلعيٚ--ٗاىضبّٞخفٜعٖلأثٜثنواىٖلٝق--ؽٖيذفٜعٖلاىْجٜ

-اىْؾ٘اىزبىٜ:

 فبجعخثئسهعىًخ: -1

ٗصبصِٞ مبّذفّٜٖوٕفوعيٚهأًٍزخ ثئوٍعّ٘خ أُؽبكصخ : ممواثٍِعل

،أث٘--،ٗإٔواىقٖخأّٔقلًعيٚهٍ٘ههللا--ّٖوإًٍِغوحاىوٍ٘ه

اىجواءعبٍوثٍِبىلٍٞلثْٜعبٍواىَيقتثَبعتاألٍْخ،فعوٗعيٞٔهٍ٘ههللا

--ٍِإٔؾبثلاىٚ،االٍبًفيٌٝقجوٗىٌُٝجعل ،ٗقبه:"ى٘ثعضذٍعّٜفواً

أفبفعيٌٖٞإٔوّغل. قٍٜ٘ىوع٘دأُٝغٞج٘اكع٘رل،ٗٝزجع٘اأٍوك،فقبه:اِّّٜ

ىٌٖعب ٍعٍٔجعِٞهعبًٍِ--هاُٝعوٗىٌٖأؽل،فجعشاىوٍ٘هفقبه:اِّّٜ

ثئو ّيى٘ا فيَب اىَبعلٛ، ثِعَوٗ اىَْنه عيٌٖٞ ٍَّو ٗأ ، اىقواء ََُ٘ٝ األّٖبه

أهٗثْٜعبٍوٗثٍْٜيٌٞ،قلٍ٘اؽواًثِّخ،ٍٕٗ٘بءٍٍِٞبٓثٍْٜيٌٞثٍِٞع٘

هعبٍوثِاىطفٞوثؾواً،فغلاىٚعبٍوثِاىطفٞو--ٍيؾبُثنزبةهٍ٘ههللا

                                                      
(1) ، عـاىنزبةاىَْٖففٜاألؽبكٝشٗاٟصبهأث٘ثنوثِأثّٜٞجخ مَبهٍٝ٘فاىؾ٘د)اىوٝبٗ:7ٛ،1، ،د.

.434ٕٓ(1409ٍنزجخاىوّٞل،

)هٍبىخٍبعَزٞوغٞواىجٞعخٗرؤصٞوٕبعيٚاىؾٞبحاىَٞبٍٞخفٜٕلهاالٍبًٗاىلٗىخاألٍ٘ٝخعيٜثبىقبٌٍهاّل،2))

.130ً(2008ٍْْٓ٘هح:قبهٌّٝ٘،
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،ثٍِيؾبُ أثٜاىجواء  ٝقفوع٘اه : ٗقبى٘ا فؤث٘ا ثْٜعبٍو ٗاٍزٖوؿعيٌٖٞ ،

ٗ ٍعٔ فْفوٗا ، ٗمم٘اُ ٗهعب عٖٞخ ، ٍيٌٞ ٍِ قجبئو عيٌٖٞ ؽبٛ٘اأفبٍزٖوؿ

"--زقبري٘افقزوعَٞعاىقواءف--ثؤٕؾبةهٍ٘ههللا
(3)

.

 هللا هٍ٘ه رؤىٌ عيٞٔ--ٗقل ٗرغيت ّلٝلاً، رؤىَبً اىَؤٍبح ٕنٓ ألعو

فٜ ٗاىفزل ثبىغله قبٍذ اىزٜ ٗاىقجبئو اىقً٘ ٕئ ء عيٚ كعب ؽزَّٚ ٗاىقيق اىؾيُ

عيٚ--"كعبهٍ٘ههللاإٔؾبثٔ،ففٜاىٖؾٞؾِٞ،عِأٌّثٍِبىل،قبه:

ٗمم٘اُ،ُٗعٖٞخعٖذهللاقزي٘اإٔؾبثٔثجئوٍعّ٘خصبصِٞغلاح،عيٚهعواىنِٝ

ٗهٍ٘ىٔ"
(4)

.

اىََيَِٞ أفبٙو ٍِ ٍجعِٞ ٙؾٞزٔ مٕت اىنٛ َُٖبة اى ٕنا ّجؤ ٗمبُ

"ٍبهأٝذهٍ٘ههللا--ٗقوائٌٖ،ٍٖبثبًعيوٗعةٌٞ،ٝق٘هأٌّثٍِبىل

--"ٗعلعيٚأؽلمَبٗعلعيٚإٔؾبةثئوٍعّ٘خ
(5)

.

 حسوةالسدَّح -2

ٗعوَّر٘فٞقهللاٍِ ٗؽفةٔٗهعبٝزٔىٖنٓاألٍخ،اعزَعذميَخاىٖؾبثخعيَّ

--ٍِ أفٚو ٍِٗ ، أفٚيٌٖ هللاعيٚ عَعٌٖ ٗثنىل ، اىٖلِّٝق فبفخ عيٚ

ْفقٍبىٔمئٌٗهفٞقاىٖغوح،ٗصبّٜاصِْٞامثنو؟أٗهٍِأٍيٚأث ٍُ َٕبفٜاىغبه،ٗ

فٍٜجٞوهللا اىعْوح ٗأؽل اىواّلِٝ، ٗأٗهاىقيفبء ، ، يفٔقٗاٍزاىَجْوِٝثبىغَّْخ

عيٚاىٖبحفٍٜوٗٗفبرٔ--هٍ٘ههللا
(6)

ٝق٘هعيٜثِأثٜٛبىت ؛ؽزَّٚ

--هْٙٞبىلّٞبّبٍبهٜٙهٍ٘ههللا"--"ىلْْٝب
(7)

.

أعَبىٔ اّفبمثعضخأٍبٍخ،ٗاعبُاىؾوةعيٚاىَورلِٝ،--ٍِٗأعوِّ

،ىَلحٍْزِٞٗثٚعخأّٖو،13ٕ-11ٗعَعاىقوآُ،َٗٝزلعٖلفبفزٍِٔعبً

ثبىَلْٝخفّٜٖو--،ٗر٘فٜ--ؽٞشثُ٘ٝعثبىقبفخقجوكفِعضَبُاىوٍ٘ه

ََّبُثِصبثذ:13ٕعَبكٛاٟفوحٍْخ ،ٗفٞٔقبهؽ

                                                      
،د:ٍؾَلعجلاىقبكهعطب)ثٞوٗد،كاهاىنزتاىعيَٞخ،2ٛ،1،عـاىنجوٙاىطجقبدأث٘عجلهللاٍؾَلثٍِعل،(3)

1990ٓ،)ً40.

 .2814،هقٌاىؾلٝش4ٓ،21،عـٕؾٞؼاىجقبهٛاىجقبهٛ،(4)

غٞوٍْْ٘هحهٍبىخكمز٘هاح--كٗهاألّٖبهفٜثْبءاىلٗىخاالٍبٍٞخفٜعٖواىوٍ٘هٍْٖ٘هأؽَلاىؾواثٜ،)5(

 .132ً،2007ٓ،قبهٌّٝ٘

(6) ٍغوثٜ، االٍبٍٞخعيٝيٍؾَل اىغبٍعخ عٍغيخ ،23 عيٚا ّزوّذ، اىغبٍعخ ٍ٘قع ، اىَْ٘هح اىَلْٝخ (2002)ً

ٓ155. 

 .273ً(1989ٓ،د:عطٞخاىيٕواّٜ)اىوٝبٗ،كاهاىواٝخ،1ٛ،1،عـاىََّْخأث٘ثنوأؽَلثٍِؾَلاىقبه،(7)
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امارنمودّغ٘اًٍِأفٜصقخفبمموأفبَكأثبثنوثَــــبفعـو

فُٞواىجوٝخأرقــــــبٕبٗأعلىٖبا اىْجٜٗأٗفـــبٕبثَــــبؽَـو

لحٗأٗهاىْبًٌٍْٖٕلَّ اىوٍبـٗاىضبّٜاىزبىٜاىَـؾَ٘كٍْ
(8)



ٗاىََيَِٞفٞواىغياء،فوٜٙهللاعِأثٜثنوٗعيآهللاعِاالٍبً

ٗقبهٗا قلاً،اىْغبعخفٜغبٝخٚاىَورلِٝفٜقواهٕ٘فجعلأُأعيِاىؾوةعي

،ىٍْ٘عّٜ٘"ٗهللا،ألقبريٍِِفو ثِٞاىٖبحٗاىيمبح،ٗٗهللاق٘ىزٔاىَْٖ٘هح

ٝئكّٗٔىوٍ٘ههللا فبعلىقبريزٌٖعيٞٔ"--عقبهثعٞو،مبّ٘ا ىلؽوٕنٓاىعلح

ٗارقندٕ٘هاًاى٘ىٞلح،ا ٍبٍٞخعيٚمٞبُاىلٗىخؽقٞقٞبًاىوكحاىزّٚنيذفطواً

ثِٞمضٞوٍِاىقجبئواىعوثٞخ،ٗعبءرنبرفاىجلٍٗعإٔواىؾٚوفٜؽومخ علٝلح

اىوكَّحفطواًعََٞبًععواىَلْٝخاىَْ٘هحأّجٔثغيٝوحٍْعيىخعِثبكاىعوة
(9)

،

ٗىٌٝضجذعيٚاالٍبًٍٍ٘ٙنخٗاىَلْٝخٗاىطبئف
(10)

.

اىغُٞ٘،ٗأٗفلٕبىَؾبهثخٕئ ء--ٗأٍبًٕنااى٘اقععٖيأث٘ثنو

ٝع٘كٗااىٚؽةٞوحاالٍبً،ٗمبّذغيٗحإٔواىَٞبٍخٍْخاصْزٜعْو اىَورلِٝؽزَّٚ

مجٞواًٍُِؽفبظاىقوآُاىنوٌٝ،ٗقل علكاً ٌُّ ٍقٌٍْٜٖأمضوٍٍِجعِٞىيٖغوح،رٚ

مىل--ثِاىقطبةفيٌثيغعَوٍ٘ىٚأثٜؽنٝفخ؛ّٖٞلاً،مبُأّٖوٌٕ:ٍبىٌ

ا ٍو اىقجو،ٗفيعاىقجوٕبىٔ ٗافجوٓ فلفوعيٚأثٜثنو، ، ّلٝلاً ىنىلفيعبً

ىٍٔبٝقْبٍِٓٙٞبعاىقوآُامامضواىقزوفٜقواءاىقوآُ،ٗاقزوػعيٚأثٜ ٗثَِّٞ

ثنوأُٝعَوعيٚعَعاىقوآُ
(11)

.

ٝق ّاأفْااٜأُ؛ٗمىاالأل--ٗفااٜثلاٝااخاألٍااورااوككأثاا٘ثنااواىٖاالِّ

مىلاىْٖٞعأٍواًٍَزؾلصبً،ٗثعالّقابُٛ٘ٝاوثَْٖٞاب،اقزْاعأثا٘ثناوث٘عٖاخٝنُ٘

عَااو،ٕٗاا٘اةهأٝاأ،ٗرغيااٚىاأٗعٖااخاىَٖاايؾخاىعبٍااخفااٜمىاال،فؤهٍااوّةااو

أث٘ثنواىٚىٝلثِصبثذٝلع٘ٓاىٚعَعاىقوآُفٍٜنبُٗاؽل
(12)

.

                                                      
)اىَلْٝخاىَْ٘هح،ٍغَعاىَيلفٖلىطجبعخ1،عـعَعاىقوآُفٜعٖلاىقيفبءاىواّلِٝأث٘ٛبٕوعجلاىقًٞ٘اىَْلٛ،(8)

16اىقوآُاىنوٌٝ،ك.د(،ٓ

ً(2005)هٍبىخٍبعَزٞوغٞوٍْْ٘هح،قبهٌّٝ٘،اىعوثٞخاالٍبٍٞخ،ّةٌاىغِٞفٜاىؾٚبهحعطٞخأٍواععٍؾَل(9)

ٓ35. 

)هٍبىخٍبعَزٞوغٞوٍْْ٘هح،قبهٌّٝ٘،اىْةٌاىعَنوٝخعْلاىََيَِٞفٜٕلهاالٍبًعبئْخعضَبُاىوٛت،(10)

2008ٓ،)ً137.

 .28ً(1912ٓعاىَغيخعيٚاالّزوّذ،)كٍْق:ٍ٘ق22،عٍغيخاىؾقبئقعجلاىقبكهٍؾَلثٍِيٌٞ،(11)
.134ً(،1401ٓ)االٍنْلهٝخ:ٍئٍَخّجبةاىغبٍعخ،،ربهٝـعيً٘اىقوآٍُؾَلٍبىٌٍؾَِٞ(12)
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،مبٍَُِ--،أُىٝلثِصبثذاألّٖبهٛممواىجقبهٛفٜٕؾٞؾخ

ٝق أث٘ثنواىٖلِّ َّٜ ٍقزوإٔواىَٞبٍخ،ٗعْلٓ--ٝنزتاى٘ؽٜ،قبه:أهٍواى

أفْٚأُ ثبىْبًٗاِّّٜ اٍزؾو قل اىقزو أُ عَوأربّٜفقبه: َُّ أ أث٘ثنو فقبه عَو

 ٗاِّّٜ ، اىقوآُا أُرغَع٘ٓ فٞنٕتمضٞوٍِ فٜاىَ٘اِٛ، ثبىقواء اىقزو َٝزؾوَّ

ههللاألهٙأُرغَعاىقوآُ،قبهأث٘ثنو،قيذىعَو:مٞفأفعوّٞئبًىٌٝفعئهٍ٘

--؟فقبهعَو--ّوػ :ٕ٘ٗهللافٞو،فيٌٝيهعَوٝواععْٜفٞٔؽزَّٚ

هللاىنىلٕلهٛ،ٗهأٝذاىنٛهأٙعَو،قبهىٝلثِصبثذ:ٗعَوعبىٌعْلٓ 

ٝزنيٌ،فقبهأث٘ثنو:اَّلهعٌوّبةعبقو،ٗ ّزََٖل،مْذرنزتاى٘ؽٜىوٍ٘ه

ى٘ميفّْٜقوعجوٍِاىغجبهٍبمبُأصقوف٘اهللاآُفبعَعٔ،فززجعاىقو--هللا

ٝفعئهٍ٘ههللا ىٌ مٞفرفعبُّٞئبً قيذ: اىقوآُ، ٍِعَع أٍوّٜثٔ ٍَب َّٜ عي

--ّٛوػهللإلهٛىين ؟،فقبهأث٘ثنو:ٕ٘ٗهللافٞو،فيٌأىهأهععٔؽزَّٚ

ّوػىٕٔلهأثٜثنوٗعَو"
(13)

،

ٝق٘هىٝلفززجعذاىقوآُ،أعَعٍِٔاىُعَفٗاىيقبف،ٕٗلٗهاىوعبه،

األّٖبهٛآفوٍ٘هحؽزٚٗعلد أثُٜفيَٝخ ٍع اىز٘ثخ
(14)

، غٞوٓ ٍع أعلٕب ىٌ

ٕٜٗق٘ىٔرعبىٚ:

﮶   چ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

      ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﯁               

(15) چ               
.

ٍعأؽل--ٗقلعيقاالٍبًاىغيهٛعيٚق٘هىٝلثِصبثذ ىٌأعلٕب

غٞوٓ،أّٔىٌٝغلٕبٍنز٘ثخعْلأؽلا عْلفيَٝخفبىنٛاّفوكثٔفيَٝخٕ٘مزبثزٖب

 ؽفةٖب،ٗىَٞذاىنزبثخّوٛبًفٜاىَز٘ارو،ثواىَْوٗٛفٞٔأُٝوٗٝٔعَعٝئٍِ

ر٘اٛئٌٕعيٚاىننةٗى٘ىٌٝنزجٔٗاؽلٌٍْٖ
(16)

.


                                                      

.4679،هقٌاىؾلٝش6ٓ،71،عـٕؾٞؼاىجقبهٛاىجقبهٛ،(13)

(14) اىََيَِٞ، اىفنوٛفٜؽٞبح اىغيٗ ، عَوٍٝ٘فؽَيح اىفقٔ عاالٍبٍٍٜغيخ اىَئرَو7، ٍْةَخ : علح (

.2220ً(1992ٓاالٍبٍٜ،

.129-128،اٟٝخاىز٘ثخٍ٘هح(15)

،د:عجلاىقبكهاألهّئ2ٛ،1ٛٗ،عـعبٍعاألٕ٘هفٜأؽبكٝشاىوٍ٘هٍغلاىلِٝأث٘اىَعبكاداىغيهٛ،(16)

 .501ً(،1969ٓ)كٍْق،ٍنزجخكاهاىجٞبُ/
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زضًهللا–اخزٍبزأثًثكسعلىشٌدثيثبثذلوبذاوقع-ة

؟عٌهوب

ٝقعيٚىٝلثِصبثذ --قجوأُّعوفىَبماٗقعافزٞبهأثٜثنواىٖلِّ

 ثلأُّعوفٍِٕ٘ىٝلثِصبثذ؟ٗاىٚأٛاىعوةْٝزَٜ؟ٍٗبٕٜاىَئٕبداىزٜ

ٝزٌرنيٞفٔثؤعةٌٍَٖخعوفٖباىزؤهٝـاالٍبٍٜ،ٍٗ٘فٝةواٌٍىٝل ٝؾَيٖبؽزَّٚ

ٝق٘هاثِعجلاىجوُاىنوٌٍٝبكاٍذاىََ٘ادٗاألهٍٗورجٜثبىقوآ--ثِصبثذ

عَزٔىيٝلثِصبثذ:ٕ٘ىٝلثِصبثذثِاىٚؾبكثِفٜمزبثٔ)ا ٍزٞعبة(عْلرو

ىٝلثِى٘ىاُثِعَوثِع٘فثِغٌْثٍِبىلثِاىْغبه،ٗثْٜاىْغبهٌٕأف٘اه

ٍِعٖخأثٞٔ،ٌٕٗفوعٍِقجٞيخاىقيهط،ٗأٍٔاىْ٘اهثْذٍبىل،--اىْجٜ

اىَلْٝخٍٖبعواً،مبُعَو--ٕٜٗأٝٚبًٍِثْٜاىْغبه،ٗعْلٍبقلًهٍ٘ههللا

ىٝلثِصبثذاؽلٙعْوحٍْخ،ٗقلقزوأثٞٔفٜاىغبٕيٞخًٝ٘ثُعبس،ٍٕٜٗعومخ

-ثقٌٍَْ٘اد،ٗقلهكٓهٍ٘ههللا--ثِٞاألًٗٗاىقيهط،قجوٕغوحاىْجٜ

-. ًٝ٘أؽلىٖغؤٍْ،ٗمبُأٗهٍْبٕلٓاىقْل
(17)



--اىََااايَِٞ،فقااابههٍااا٘ههللاٗمااابُْٝقاااواىزاااواةٝاااً٘اىقْااال ٍاااع

"أٍبأّّعٌاىغبً"
(18)

.

 ىٝل هللا--ٗمبُ عيٚهٍ٘ه ٗمبّذروك ، ُمزّبةاى٘ؽٜ أّٖو ٍِ

--ًمزتثبىَوٝبّٞخ،فؤٍوىٝلأُٝزعيَٖب،فزعيَٖبفٜثٚعخعْوٍٝ٘ب
(19)

،.

هعيٚأّٔٝزَزعثَٕ٘جٍخعبىٞخ،ٗقلهحفبئقخ،ٗقلؽفعاىقوآُاىنوٌٍَٝبٝل

عيٚآفوعوٙٔعيٚاىوٍ٘ه ٗمبُأعيٌاىٖؾبثخثبىفوائ٘،ٝق٘ه--مبٍبً

"أفوٗأٍزٜىٝلثِصبثذ"--اىوٍ٘ه
(20)



ٍٗبدهٍ٘ههللا--ٗمبُ رج٘ك، ثْٜاىْغبهفٜغيٗح ٝؾَوهاٝخ

-- ٔرنيٞف ٌَّ ر صٌ ، أثٜثنو اىقوآُفٜعٖل ثغَع رنيٞفٔ ٌَّ ٗر ، ٍٗ ها ٕٗ٘عْٔ

اىفٖوعِ --ثَْقٔفٜعٖلعضَبُ ٍْٗزعوفٍِفبهعوٗفقوادٕنا

                                                      
،د:عيٍٜؾَلاىجغبٗٛ)ثٞوٗد:2ٛ،1،عـا ٍزٞعبةفٍٜعوفخاألٕؾبةأث٘عَوٍٝ٘فثِعجلاىجو،(17)

.537ً(1992ٓكاهاىغٞو،

 .5778،هقٌاىؾلٝش3ٓ،476،عـاىََزلهكعيٚاىٖؾٞؾِٞاىؾبمٌ،(18)

(19) )اىَلْٝخاىَْ٘هح:4ٛ،9،ععلاكاىلعبحاىَئرَواىعبىَٜىز٘عٞٔاىلع٘حاالٍبٍٞخٗاأؽَلأؽَلعيُ٘،

 .98ً(1997ٓاىغبٍعخاالٍبٍٞخ،

 .7962،هقٌاىؾلٝش4ٓ،372،عـاىََزلهكعيٚاىٖؾٞؾِٞاىؾبمٌ،(20) 
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اىلٗهاىجبهىاىنٛقبًثٕٔنااىٖؾبثٜاىغيٞوفٍٜواؽورلِٗٝاىَٖؾفاىْوٝف،

ىََٖخعَعاىقوآُ–ٗمبُافزٞبهأث٘ثنواىٖلِّٝقىيٝلثِصبثذ هٜٙهللاعَْٖب

-:رٜأٍجبة،ّنموٕبعيٚاىْؾ٘ا اىنوٌٝرزَؾ٘هؽ٘هعلح

صوفٜعَعاىقوآُ،ٍبماداألاعزَعفٜىٝلٍِاىَ٘إتٝق٘هعجلاىقًٞ٘اىَْلٛ:

ىٌٝغزَعفٜغٞوٍِٓاىوعبه،اممبٍُُِؽفبظاىقوآُاىنوٌٝ،ٍُِٗمزَّبةاى٘ؽٜ

ىيقوآُفٜفزبًؽٞبرٔ--ىوٍ٘ههللا  اىعوٙخاألفٞوح ،ٗمبُ--،ّٖٗل

ف٘ مىلٍعوٗفبًثقٖ٘ثخعقئ،ّٗلحٗهعٔ،ٗعةٌأٍبّزٔ،ٗمَبهُفيقٔٗاٍزقبٍخ

"ى٘ميفّّٜ٘قوعجوٍِاىغجبه،ٍبمبُكْٝٔ،ٗٝئٝلٗهعٔٗكْٝٔٗأٍبّزٔق٘ىٔ:

أٍوّٜثٍِٔعَعاىقوآُ" ٍَب َّٜ أٗهأصقوعي ٗر٘قفٔ روككٓ : عقئ ث٘فوح ْٖٗٝل

هاععٔأث٘ثنو،ٗاقْعٔث٘عٔاىٖ٘اة،ْٗٝطق األٍو،ٍْٗبقْزٔألثٜثنوؽزَّٚ

"فززجعذاىقوآُأعَعٍِٔاىُعَتٗاىيقبفٕٗلٗهاىوعبه"ثلقخرؾوٝٔ،ق٘ىٔ:
(21)



افزٞبهىٝلثِ َُّ أ اىنجوٙ( اىَعغيح فٜمزبثٔ) أث٘ىٕوح ُٗٝٚٞفٍؾَل

خأٗىٖب،صبثذىغَ ََّ ىٝلثِٞاىٖؾبثخٍِاىعيٌثٔاّزٖوٍبعاىقوآُمبُألٍجبةع

أٍِّٔمزجخاى٘ؽٜاىَبىٍِٞىوٍ٘ههللا أٍَِّٔ--ٗاىفقٔ،ٗصبّٖٞب ،ٗصبىضٖب

عَعٔ ثعل ٍَط٘هاً ٝغَعٔ أُ ؽقٞقبً فنبُ ٕلٗهٌٕ فٜ ٗعَع٘ٓ اىقوآُ ؽفة٘ا

فٜاىَْخاىزٜاّزقوفٖٞباىْجٜ--ٍؾف٘ظبً،ٗهاثعٖبأّٔعوٗاىقوآُعيٚاىْجٜ

--إزَبًاىقيٞفخ اىٚاىوفٞقاألعيٚ،فٖنٓاىَئٕبدععيذىٝلثِصبثذٍؾَّٜ

ٝقٗعَوثِاىقطبةأثٜ هٜٙهللاعَْٖب؛ىزنيٞفٔثََٖخٕٜأّلؽَبً–ثنواىٖلِّ

،ٗمٞف ٗاىقوآُاىنوٌٝٗكٝعخهللااىٚبهمَبٕٗفمىلىٝلثِصبثذّفٍَِٔاىغج

اى٘ع٘كاالَّبّٜاىٚأُريٗهاىََ٘ادٗاألهٗ.
(22)



 عبء ٍب صبثذ، ثِ ىٝل افزٞبه األٍجبةاىزٜمبّذٗهاء فٜهٗاٝخٍِٗ

ىيٝل"اَّلهعوّبة،عبقو ّزََٖل،--اىجقبهٛاىَبثقخٍِق٘هأثٜثنو

 هللا ىوٍ٘ه اى٘ؽٜ رنزت مْذ مزبثٔ --ٗقل فٜ ٍؾَل ّعجبُ عيّق ٗقل "

"فٖنٓاىَئٕبدٍِمّّ٘ٔبثبً،فٞنُ٘أقلهعيٚاىعَو،فقبه:(هٌٍاىَٖؾف)

ٕٗ٘عَوّب ،ٗمّ٘ٔعبقبًفٞنُ٘أٗعٚ،ٗمّ٘ٔغٞوٍزٌٖ،فزومِاىْفٌاىٞٔ،

                                                      
 .19،ٓعَعاىقوآُفٜعٖلاىقيفبءاىواّلِٝ(اىَْلٛ،(21

.24ً(1970ٓ)ثٞوٗد،كاهاىفنواىعوثٜ،اىَعغيحاىنجوٙاىقوآُ(ٍؾَلأث٘ىٕوح،22)
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فٞنُ٘أمضوٍَبهٍخ،ٕٗنٓاىٖفبداىزٜ--ٗمّ٘ٔمبُٝنزتاى٘ؽٜىوٍ٘ههللا

فٜ اىعَو ثٖنا هأًاىقبئَِٞ عيٚ ٝنُ٘ عضَبُععيزٔ فبفخ اىَٖبؽففٜ َّـ

-(23)-ثِعفبُ


ٝزٚؼٍِفبهٍبٍجقاىَٕ٘جخٗاىقلهحاىزٜمبُٝزَزعثٖبىٝلثِصبثذٗ

--ُٝقٗعضَبُثِعفب –ٍَبععئٍؾوإزَبًاىقيفبءاىواّلِٝأثٜثنواىٖلِّ

هٜٙهللاعَْٖب،ٗاىؾقٞقخأُاألٍواىَيفذىيْةوٗاىنٛٝغتأُّز٘قفعْلٓقيٞبً

ثنو أثٜ عْل اىَزْبٕٞخ ٗاىلقخ ، اىنجٞوح ٗاىقلهح ، اىضبقجخ ٗاىوإٝخ ، اىْةو ثُعل ٕ٘

ٝق عبكُاىوعبهٗر٘ظٞفاىقلهادفٌٖٞ،فقلافزبهىٝلثِفٍٜعوفخٍ--اىٖلِّ

--صبثذ ثِ ٗفبىل ، اىقوآُ اىقطبةاىىغَع ثِ ٗعَو ، اىوكَّح ىؾوٗة ٘ىٞل

ٝلهعيٍٚب ٍغبهىيْلفٞٔاىٚر٘فٞقأثٜثنوٗؽنَزٔٗعئَ، ىيقبفخ،ٕٗنا

ٝقاألٍخ،ٗأفٚيٖبعيٚاالٛب ثعلّجٖٞب ٗؽَِرقلٝوٓىألٍ٘ه،ٗمٞف ٕٕٗ٘لِّ

--ٕٗناثبعَبعإٔواىَْخ،ٝق٘هاىوٍ٘ه،–--أث٘ثنوٗعَوٍٞلامٖ٘ه"

"إٔواىغَّْخٍِاألٗىِٞٗاٟفوِٝ،ا اىْجِٞٞٗاىَوٍيِٞ
(24)



ٗىّ٘ززجعاٟٝبدٗاألؽبكٝشٗاٟصبهاىزٜرزنيٌعِأثٜثنوٗفٚئىطبهاىؾلٝش،

فوٜٙهللاعِأثٜثنوٗأهٙبٓ.



















                                                      
((23 , اٍَبعٞو ٍؾَل اىؾلٝضخّعجبُ اىز٘قٞفٗا ٕطبؽبد ثِٞ اىَٖؾفٗٙجطٔ هٌٍ عـ ,1: )اىَع٘كٝخ  ,

8ً(1997ٓكاهاىَبً,

،د.ٍؾَلفئاكعجلاىجبقٜ،)ثٞوٗد:كاهاؽٞبءاىنزت1،عـٍِْاثٍِبعخأث٘عجلهللاٍؾَلاثٍِبعخ،24))

.35،ك.د(ٓاىعوثٞخ
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لقسآىوالوصبدزالزًاعزودعلٍهب:طسٌقخشٌدفًجوعا-ج

صبثذ ثِ ىٝل ارجعٖب اىزٜ مبّذاىطوٝقخ ٍنزَيخ--ىقل ، اىلقخ ثبىغخ

ٍجْٞخعيٚأٌٍٍزْٞخ؛ٗمىلالؽَبٍٔاىعَٞقثعةٌاىََئ٘ىٞخٕٗع٘ثخاىغ٘اّت،

اىزٜٗقعذ اىََئ٘ىٞخ ٍِعتء إُٔ٘عيٞٔ ىْقوعجوٍٍِنبّٔ قبه: ؽزَّٚ اىََٖخ

ثزنيٞفٔثغَعاىقوآُ،ٗثبىزبىٜٗٙعىْفَٔفطخَٝٞوعيٖٞبفٜعَٞيخعَعاىقوآُ

-أٍبٍَِٕٞٞب:اىنوٌٝ،ٗمبّذرورنيٕنٓاىقطخعيٍٖٚلهِٝ

مبٍُؾف٘ظبًفٜٕلٗهاىوعبه،ع -1 ثؤُىٝلثِصبثذٍَِٝؾفعٍب ىقوآُيَبً

 . --مبٍبًعيٚعٖلاىْجٜ

ٗمبَُٝز٘صقٍِمىلاىَنز٘ةغبٝخاىز٘صٞق--ٍبمبٍُنز٘ثبًفٜعٖلاىْجٜ -2

هللا ٝلٛهٍ٘ه ُمزتثِٞ ٍَب أّٔ ٝزٞقِ ؽزَّٚ ،--اىعوٙخ صجذفٜ ٍَب ٗأّٔ

ٍِّمزبةاى٘ؽٜ،--األفٞوح،ٗأّٔىٌرَُْـربٗرٔ،ٍعاىعيٌأُىٝلثِصبثذ

ٍَِّٖٗلاىعوٙخاألفٞوح،ٗمبُعيٚعيٌربًثبىْبٍـٗاىََْ٘ؿ،ٍَٗبٝلهعيٚ

 اىلقخفٜرطجٞقٕنٓاىقبعلحفٜعَعاىقوآُاىنوٌٝ،ٍبهٗآاثِأثٜكاٗك:

هٜٙهللاعَْٖب،اقعلٗاعيٚ–"أُأثبثنوقبهىعَوثِاىقطبةٗىٝلثِصبثذ

ثبةاىََغلفَِعبءمٌثْبٕلِٝعيّٜٚءٍِمزبةهللافبمزجبٓ"
(25)

. 

فٜمىلاىٚصبصخ ٗمٕج٘ا اىْبٕلِٝ، ٕ٘ٝخ فٜرؾلٝل افزيفإٔواىعيٌ ٗقل

-:ا رٜأق٘اه،ّنموٕبعيٚاىْؾ٘

مموعبهاىلِٝاىَٜٞ٘ٛفٜمزبثٔا رقبُعِاثِؽغو"أُاىَواكثبىْبٕلِٝ -1

:اىؾفعٗاىنزبثخ"
(26)

.

ٍٗعْٚمىلٍبمبٍُؾف٘ظبًفٜٕلٗهاىوعبه،ٍٗ٘صقعيٍٚٗبئواىنزبثخاىَقزيفخ.

"ٍِعبءمٌثْبٕلِٝعيّٜٚءٍِمزبةهللا،اىنُٛمزتٝق٘هعيٜاىَقبٗٛ -2

ٗٝغ٘ىأُٝنٍُ٘عْبٓ:ٍِعبءمٌثْبٕلِٝعيّٜٚءٍِ--٘ههللاثِٞٝلٛهٍ

مزبةهللا،أٍِٛاى٘ع٘ٓاىَجعخاىزّٜيهثٖباىقوآُاىنوٌٝ"
(27)

. 



                                                      
 .1ٓ،51،عـمزبةاىَٖبؽف(اثِأثٜكاٗٗك،25)

.1ٓ،170،ؽـاالرقبُفٜعيً٘اىقوآُ(اىَٜٞ٘ٛ،26)

،د:ٍوٗاُاىعطٞخ)ثٞوٗد:كاهاىَؤٍُ٘ىيزواس1،ٛـ1عـعَبهاىقواءٗمَبهاالقواء،(عيٍٜؾَلاىَقبٗٛ،27)

،1997ٓ)ً161.
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أُْٝقي٘اَّب"ٗٝق٘هاثِأثّٜبٍخ -3 ٍِعِٞاىَنز٘ةثِٞٝلٛامبُقٖلٌٕ

ٍِىَبأثٞؼىٌٖخقزيفٍٍِؽفةٌٖألُقواءارٌٖمبّذ،ٗىٌٝنزج٘ا--هٍ٘ههللا

قواءحاىقوآُعيٍٚجعخأؽوف"
(28)

.

قٚٞخ فٜ ٗاىَواعع اىَٖبكه أغيت عيٖٞب ارفقذ اىزٜ األق٘اه ٜٕ ٕنٓ

اىْبٕلِٝعيٚر٘صٞقاىقوآُاىنوٌٝ،ٗثعلٍواععزٖبٗاىْةوفٖٞبٝزٚؼأّٔ ٝ٘عل

،ٗاثِأثّٜبٍخمجٞوفو ،ٗأُاىعيَبءاألّعبءٍِأٍضبهاثِؽغوٗاىَقبٗٛ

ٍزفقِٞفٜأغيتٍبمموٗا،ٗٝزٚؼمىلٍِفبهاٟرٜ:

ٗثعل ، مبٍو اىْٔغٞو مبُ ، ؽغو اثِ مبً اىَٜٞ٘ٛ اىلِٝ عبه ممو عْلٍب

"اىَواكثبىْبٕلِٝ:ٍواععخمزبةفزؼاىجبهٛ ثِؽغوّغلأُاثِؽغوٝق٘ه:

مىلاىؾفعٗاىنزبة،أٗاىَواكأَّٖبْٖٝلاُعيٚ َُّ ُمزتثِٞٝلٛهٍ٘هاىَنز٘ةأ

أَّٖبْٖٝلاُعيٚأُمىلٍِاى٘ع٘ٓاىزّٜيهثٖباىقوآُ،،أٗاىَواك--هللا

 ٍٍِغوك--ٗمبُغوٌٖٙأُ ٝنزتا ٍِعٍِٞبمزتثِٞٝلٛاىْجٜ

اىؾفع."
(29)



، ثبىْبٕلِٝ فٍٜعْٚاىَواك ق٘ه ٍِ أمضو ىٔ اثِؽغو أُ ٝزٚؼ ْٕٗب

ٗاالٍبًاىَٜٞ٘ٛممواىق٘هاألٗهفقٜ،ٗاَّب فيفاىَٜٞ٘ٛعلكٍِاىَواعع،

ٗثبىزبىٜفيق٘افبفبًٕ٘فٜاى٘اقعغٞوٍ٘ع٘ك،ٗموٍبمموٓاىَقبٗٛٗاثِؽغو

فٜقْبحٗاؽلح،ٕٗ٘ا ىطوٝقاى٘اٙؼاىجِّٞاىنٍٛبهعيٞٔٗاثِأثّٜبٍخ،ٖٝتُّ

فٜعَعاىقوآُاىنوٌٝ،فنبُ ٝقجوآٝخًا أُرنٍُ٘ؾف٘ظخً--ىٝلثِصبثذ

فٍٜٗبئواىنزبثخاىَقزيفخ،ْٖٗٝلّبٕلاُعيٚأّٖب فٜٕلٗهاىوعبه،ٍٗنز٘ثخً

صجذفٜاىعوٙخاألفٞوح،ٗأّٖبغٞوٗأّٖبٍٍِب--ُمزجذثِٞٝلٛهٍ٘ههللا

ٍَْ٘فخاىزبٗح،ٗأّٖبر٘افقأؽلاألؽوفاىَجعخاىزّٜيهعيٖٞباىقوآُاىنوٌٝ.

اىقبعلحاىزَٜٝٞو--ٗىنِاىَئاهاىنٛٝطوػّفَٕٔ٘:ٕوفو ىٝلثِصبثذ

اصجبدعيٖٞبفٜا عزَبكعيّٚبٕلِٝعْلٍبامزفٚثْبٕلٗاؽلٕٗ٘أث٘فيَٝخفٜ

آفوآٝزٍٍِِٞ٘هحاىز٘ثخ؟،صٌٍبٕؾخٍبّقئاثِعجلاىجوفٜمزبثٔا ٍزٞعبة

                                                      
1ٓ،57،طاىَوّلاى٘عٞي(اثِاثّٚبٍخ،28)

 .15–9ٓ،14،عـفزؼاىجبهٛ(اثِؽغو،29)
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ألٍبٕب--"قبى٘ا:في٘مبُىٝلقلعَعاىقوآُعيٚعٖلهٍ٘ههللاعْلٍبقبه:

ٍِٕلهٓ،ٍٗباؽزبطاىٍٚبمموٓ."
(30)



اىْابٕلاى٘ؽٞال؛ٗمىال--إلعبثخعيٚمىلأق٘ه:ىٌٝنِأث٘فيَٝاخىٗ

اٍااازْبكاًاىاااٚاىؾااالٝشاىااانٛهٗآاثاااِؽغاااوفاااٜمزبثااأفااازؼاىجااابهٛ،ؽٞاااشقااابه:

"أرااااٚاىؾاااابهسثااااِفيَٝااااخثٖاااابرِٞاٟٝزااااٍِٞااااِآفااااوٍاااا٘هحثااااواءح،فقاااابه:

،فقاابهعَااو:ٗأّاابأّااٖل،ىقاالٗٗعٞزَٖااب--أّااٍٜااَعزَٖبٍااِهٍاا٘ههللااّااٖل

ٍَعزَٖب."
(31)



ىٌ ، اىزٜفٍٜ٘هحٝنِٗعيٕٚنا اٟٝخ ب ٍَّ أ ، اى٘ؽٞل اىْبٕل أث٘فيَٝخ

ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :األؽياة،ٕٜٗق٘ىٔرعبىٚ

(32) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
.

ٗعلىٝلثِصبثذٕنٓاٟٝخعْلفيَٝخثِصبثذ،ٕٕٗ٘ؾبثٜآفوغٞو

، ثواءح ٍعٔعَوثِاىقطبةفٜاٟٝزٍٍِِٞ٘هح اىنّٖٛل اىؾبهسثِفيَٝخ

ٗاىَئاه:مٞفاعزَلىٝلعيّٚبٕلٗاؽلفٜاصجبداٟٝخاىزٜفٍٜ٘هحاألؽياة؟

ثِ فيَٝخ ّٖبكح َُّ أ : عيٚمىلأق٘ه ٗىإلعبثخ رَبٗٛ--صبثذاألّٖبهٛ،

اىجقبهٛعِىٝلثِ اىٚاىؾلٝشاىٖؾٞؼاىنٛهٗآ ّٖبكحهعيِٞ؛ٗمىلاٍزْبكاً

"َّقُذاىٖؾففٜاىَٖبؽف،ففقلدآٝخٍٍِ٘هحاألؽياةقبه:--صبثذ

فيَٝخثِصبثذاألّٖبهٛٝقوأثٖب،فيٌأعلٕبا ٍع--مْذأٍَعهٍ٘ههللا

ّٖبكرّٖٔبكحهعيِٞ."--اىنٛععوهٍ٘ههللا
(33)



ْٝطجقعيٕٚنٓاٟٝخٍبْٝطجقعيٚاٟٝزٍٍِِٞ٘هحثواءح،ٕٜٗأُٗ

ىٝلثِصبثذمبُٝجؾشعِاىنزبثخ عِاىؾفعٗاىؾلٝشٗاٙؼأُىٝلٍَعٖبٍِ

ٗع٘كاىؾفعٗمبُٝؾفةٖب،ٗا مٞففقلٕب،ٗىنِاىَْٖغٞخرُؾزٌ --هٍ٘ههللا

ىٌٝغلٕبٍنز٘ثخا عْلفيَٝخثِصبثذاألّٖبهٛ،ٗثبىزبىٜ ٍعاىنزبثخ،ٕٗ٘

ٍغبهىيق٘ه:ثؤُىٝلفو اىقبعلحاىزٜاعزَلٕبفٜعَعاىَٖؾفاىْوٝف،ثو

ث ٝق٘ه ٍب ب ٍَّ أ ، ٗاىز٘صٞق اىغَع فٜعَيٞخ علاً كقٞقبً مزبثٔمبُ فٜ اىجو عجل اثِ ٔ

                                                      
 .2ٓ،538،عـا ٍزٞعبةفٍٜعوفخاألٕؾبة(اثِعجلاىجو،30)

 .9ٓ،15،عـبهٛ،فزؼاىج(اثِؽغو31)

.23،اٟٝخاألؽياة(ٍ٘هح32)

 .2807،هقٌاىؾلٝش4ٓ،19،عـٕؾٞؼاىجقبهٛ(اىجقبهٛ،33)



 
 

52 

 

 اىْجٜا ٍزٞعبة: فٜعٖل  مبٍبً اىقوآُ ٝغَع ىٌ مبُمنىل--ثؤُىٝل ٗى٘

ٍِ ٗىنبُأٍبٕب اىز٘ثخ، اؽزبطاىٚأث٘فيَٝخفٜاصجبدآفوآٝزٍٍِِٞ٘هح ىَب

اىز ثبىْ٘إل اىنبً َٝزقٌٍٕٞٗ٘وكٗك أق٘هإُٔنا ، بهٝقٞخاىزّٜنموٕبٕلهٓ

-:رٜعيٚاىْؾ٘ا 

ىٌٝغلآفوٍ٘هحثواءحا ٍعأثٝق٘هعجل -1 ٜفيَٝخ،أٛاىقًٞ٘اىَْلٛ:"أَّّ

ٍعأثٜفيَٝخاألّٖبهٛ،ٍعأُىٝلاًمبُٝؾفةٖب،ٗمبُمضٞوىٌٝغلٕبٍنز٘ثخا 

فٜ منىل،ٗىنْٔأهاكأُٝغَعثِٞاىؾفعٗاىنزبثخ؛ىٝبكح ٍِاىٖؾبثخٝؾفةّٖ٘ب

اىز٘صٞق،ٍٗجبىغخفٜا ؽزٞبٛ".
(34)



ٗىٌ -2 ، ٍبثق ٍٖله أٛ عيٚ اىَعيٍ٘خ ٕنٓ ممو فٜ اىجو عجل اثِ َٝزْل ىٌ

ٗفبىف٘ا ؟ قبى٘ا اىنِٝ ٌٕ ٍِ : ٗاىَئاه ، قبى٘ا : قبه ٗاَّب ، ّفَٔ اىٚ َْٝجٖب

األٍٜٗ،ٗاىجقبهٛفٜٕؾٞؾٔعِعيٌ،فقلممواىطجواّٜفٜاىَعغٌاعَبعإٔواى

ٗىٌٝغَعاىقوآُغٞوأهثعخ:أث٘--"ٍبدهٍ٘ههللاقبه:--بىلأٌّثٍِ

اىلهكاء،ٍٗعبمثِعجو،ٗىٝلثِصبثذ،ٗأث٘ىٝل."
(35)



عٖل عيٚ مبٍبً اىقوآُ ٝؾفع مبُ صبثذ ثِ ىٝل أُ ْٖٝل  ٕؾٞؼ ؽلٝش ٕٗنا

 .--اىْجٜ

"فززجعذاىقوآُ،اىجقبهٛٗغٞوٓمَبفٜٕؾٞؼ--ٝق٘هىٝلثِصبثذ -3

أعَعٍِٔاىُعَتٗاىيقبف،ٕٗلٗهاىوعبه؛ؽزٚٗعلدآفوٍ٘هحاىز٘ثخٍع

فيَٝخاألّٖبهٛ،ىٌأعلٕبٍعأؽلغٞوٓ"
(36)

. 

ٗأق٘ه:مٞففقلىٝلاٟٝزِٞاألفٞورٍٍِِٞ٘هحاىز٘ثخؽزٚرزجعَٖبٗثؾش

ؾشْٕبمبُعِاىنزبثخ عِاىؾفع،ٗا عَْٖب،ى٘ىٌٝنِٝؾفةَٖب،ٗىنِاىج

اٟٝبدٍز٘اروحٗٝؾفةٖبمضٞوٍِاىٖؾبثخثَبفٌٖٞىٝل،ٗىنِاىقبعلحاىزٜٗٙعٖب

ىٝلىغَعاىقوآُرُييًٗع٘كاىؾفعٍعاىنزبثخ،ٗثبىزبىٜىٌٝغلٕبٍنز٘ثخًا عْلاثٜ

اىزٍٜبهعيٖٞبىٝلثِصبثذفيَٝخ،ٍعاىعيٌأُاىؾفعٗاىنزبثخ رنفٜفٜاىقبعلح

فٜعَعاىقوآُ،فبثلىيَنز٘ةأُْٖٝلعيّٞٔبٕلاُ،ٗقلّٖلٍعأثٜفيَٝخعَو

ٍِىٝلثِصبثذ--ثِاىقطبة ٌٓ ثْب،ٗموٕناؽو فٜاىز٘صٞق --مَبٍوَّ

                                                      
 .1ٓ،22،عـعَعاىقوآُاىنوٌٝفٜعٖلاىقيفبءاىواّلِٝاىَْلٛ،(34) 

 .6ٓ،187،عـٕؾٞؼاىجقبهٛاىجقبهٛ،(35)

.183،ٓ 6،عـاىجقبهٕٛؾٞؼاىجقبهٛ،(36) 
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مزبةهللا فٜ –ٗا ؽزٞبٛ ٗعوَّ ثبىغ–عيَّ ٗٝؾزبٛ اىزؾوٛ أّل ٝزؾوٙ مبُ فقل

ا ؽزٞبٛ،ٗمٞف ٗاىقوإُٓ٘ٗكٝعخهللارعبىٜاىٚاى٘ع٘كاالَّبّٜاىٚأُريٗه

ثٖنٓاىََٖخفٞوقٞبً،ٗأّغيٕنا --اىََ٘ادٗاألهٗ،ٗقلقبًىٝلثِصبثذ

ثلأدعَيٞخعَعاىقوآُثعلٍ٘قعخاىَٞبٍخٍْخاصْزبعْواىعَوفٜفزوحٗعٞيح،فقل

13ٍِٕٗاىَعوٗفأُأثٜثنور٘فٍْٜخ --ٕغوٛ،ٗرَذقجوٗفبحأثٜثنو

ٗثبىزبىٜرنُ٘عَيٞخعَعاىقوآُىٌرزغبٗىاىقََخعْوّٖواً،ٗىٌرنمواىَٖبكه

ىق ٗمىل ؛ اىغَع ٕنا عْل فّٜٜء افزيف٘ا أٌّٖ ثبىْجٜاىزبهٝقٞخ  --وةاىعٖل

اىوٍ٘ه اىغَع،ىٌٝنِقلٍٚٚعيٚٗفبح ٕنا ثلأ فقٜ،--فعْلٍب ا ّٖ٘هاً

 ٍلح اىقوآُثٌْٖٞ ٍٗ٘صقثبىؾفع23ٗمبُٝزي٘ ، صبثذٗٗاٙؼعْلٌٕ فٖ٘ ، عبٍبً

رعبىٚٗاىنزبثخ،ٗثبىزبىٜ ٍغبهىيقبففٞٔفٍٖ٘ؾف٘ظٌثؾفعهللا ٗعوَّ ،ٝق٘هعيَّ

(37) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 
. 

ٗ هللاعيَّ ؽقق ٗقل ٕنٓ ٗأّغي اى٘عل ٕنا إٔؾبةعوَّ ٝل عيٚ اىَعغيح

ٕنٓاألٍخقي٘ثبً،ٗأعَقٖب--هٍ٘ههللا اىنٌِٕٝأّوفاىقيقثعلاألّجٞبء،أثوُّ

عيَبً،ٗأقٍٖ٘بعَبً،ٗأقيٖبرنيفبً،عبٕلٗافٜهللاؽقعٖبكٓ،فٜؽٞبحّجٌٖٞٗثعل

ٗفبرٔ،فْٖوهللاثٌٖاىلِّٖٝٗوٌٕثٔ
(38)

.



















                                                      
.9،اٟٝخاىؾغوٍ٘هح(37)

)اىَع٘كٝخ،اىوئبٍخاىعبٍخالكاهاد1،ٛـ9،عـاىٚٞبءاىبٍعٍِاىُقطتاىغ٘اٍعٍؾَلثِٕبىؼاىعضَِٞٞ،(38)

 .694ً(1998ٓاىجؾ٘ساىعيَٞخ،
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هلٌعزجسجوعالقسآىأهساًهسزحدثبً؟-د

ٜف اىؾقٞقخ،اُٛوػٍضوٕنااىَئاهٕ٘ىيز٘ٙٞؼفقٜ،َّٗزغفوهللاعيَّ

ٍٍِئاىقٖلفؾْبأثٜثنواىٖلٝق أُٝغَع٘ا--ٗإٔؾبةٍؾَل--ٗعوَّ

رلِٗٝعيٚأٍٍوٍَزؾلسىٌٞىٌٖفٍِٞٔهللاٗهٍ٘ىٔثوٕبُٗكىٞو،ٗاىَززجعىزبهٝـ

--ٕنااىزلٍَِٗٝزَلٍِاىق٘اعلاىزٜٗٙعٖبهٍ٘ههللااىَٖؾفٝعيٌعٞلاًأُ

ه؛ٗىٖناأعَعذ ْيَّ َُ ثزْوٝعمزبثخاىقوآُاىنوٌٝ،ٗارقبمُمزبةٝنزجُ٘ىٔاى٘ؽٜاى

أُمزبثخاىقوآُاىنوٌٝفٜعٖلأثٜثنوىَٞذثَؾلصخعَٞعاىَٖبكهاىَعزجوحعيٚ

--ثخاىقوآُىَٞذثَؾلصخ؛فبّٔ،ٝق٘هعبهاىَٜٞ٘ٛفٜمزبثٔاالرقبُ"مزب

ٝق فوقبًفٜاىُوقبعٗاألمزبفٗاىُعَف،فبَّبأٍواىٖلِّ ٍُ مبُٝؤٍوثنزبثزٔ،ٗىنْٔمبُ

علدفٜثٞذهٍ٘ه ُٗ اىٍٚنبٍُغزَعبً،ٗمبُمىلثَضبثخأٗها  ٍُ ثَْقٖبٍٍِنب

 ٝٚٞعٍْٖب،فٖٞباىقوآٍُْزْواًفغَعٖبعبٍع،ٗهثطٖبثقٜٞ؛ؽ--هللا زَّٚ

قٞو: فبُقٞو:مٞفٗقعذاىضقخفٜإٔؾبةاىوقبعٕٗلٗهاىوعبه؟، ّٜء،

ٍُعغيّٗةٌٍعوٗفقلّبٕلٗاربٗرٍِٔاىْجٜ --ألٌّٖمبّ٘اٝجلُٗعِرؤىٞف

عْوٍِْٝخ،فنبُريٗٝوٍبىٌٍٍْٞٔؤٍّ٘بً،ٗاَّبمبُاىق٘فٍِمٕبةّٜءٍِ

ُؾفٔ" ُٕ
(39)

. 

أُ ْٝنوعيْٞباىؾلٝشاىنٛهٗآاىجقبهٛفٜٕؾٞؾٔ،أُٝغتْٕبٗ

ٝق قلروككفٜثبكةاألٍوفٜقج٘هعوٗعَوثِاىقطبة --أثٜثنواىٖلِّ

--ٕؾٞؼ )ّوػ مزبثٔ فٜ مىل ثطَّبه اثِ و ّٖ ف فقل ، اىنوٌٝ اىقوآُ ثغَع

هأثٜثنوٗىٝلثِصبثذٍع"فبُقبهقبئو:ٍبٗعّٔف٘اىجقبهٛ(،ؽٞشٝق٘ه:

هٍ٘ههللا ٝغلا ىٌ أَّٖب فبىغ٘اة: ، اىقوآُ؟ فٜعَع ثيغفٜ--فٚيَٖب قل

أُٝغَعبٓعيعبًٍِأُ ا ؽزٞبٍِٛرغيٞلٓٗعَعٔثِٞى٘ؽِٞ،فنوٕب عَعٕٔنا

ىيلِٝاؽزٞبٛهٍ٘ههللا ٍؾوٍِٝغبٗىاؽزٞبٛٔ أّجَٖٖب--ٝؾبأّفََٖب فيَب

ر ٍِ ٗف٘فَٖب ، ٗهللافٞو ٕ٘ : ٗقبه ، ىقيخعَو ؛ فٜاىََزقجو اىقوآُ ؽبه غٞو

اةؽفةزٔ،ٍٖٗٞوٓاىٚؽبىخاىقفبءٗاىغَ٘ٗثعلا ٍزقبٍخٗاىةٖ٘ه،عيَبٕ٘

ىٌٞعيٚاى٘ع٘ة،ٗ رومٔىَب--هٍ٘ههللاٍباّبهثٔٗأّٔفٞو،ٗأُفعو

                                                      
 .1ٓ،207،عـاالرقبُفٜعيً٘اىقوآُ(اىَٜٞ٘ٛ،39)
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 أُٝنُ٘قلثِٞفّٜوٝعزٔأٍُضوفعئىَبفعئ،أٗرومٔرومٔعيٚاى٘ع٘ة،ا

ىَضوٍبرومٔ ىًىْبٗٗاعتعيْٞب،فيَبعيَبأّٔىٌٝؾةوعَعاىقوآُ،ٗ ٍْع

قزٜٚفَبكّٜءٍِأٍوٍَٕ٘بٝفَلٓأٗٝؾٞئ،ٗ ٍْٝٔثٍَْخأٗثْٔآٝخ،ٗ 

َوٗأٍوعباىٞٔمَبفعوعَوٍٗبئواىلِٝٗ ٍقبىفزٔ،هإٔٛ٘اةٍبأّبهثٔع

ٕ٘اثبًىٌاىٖؾبثخفٜهع٘عٌٖاىٚهأٛأثٜثنوفٜقزبىٔإٔواىوكح،ٗهأٗامىل

اىَجبػاىَطيقَٗٝجقاىٚقيجٔأّْٔٝن٘افٞٔ،ٗهثَبَْٝئياالَّبُأؽٞبّبًٍِفعو

ىٔفعئ."ىٌٍَٞبىٔفعئ؛ىفوٛاؽزٞبٛٔٗرؾوٝٔ،صٌٝزجِٞىٔثعلمىلأٍَّٔب
(40)



ىيْلفٜأُعَعبٍغب ًَ ٝنُ٘ثعلٕٞبُهئٍَٖٞلهاُٗأق٘ه:ْٕبك

ٍُؾلس،ٕٗ -عيٚاىْؾ٘اٟرٜ:َباىقوآُاىنوٌٝىٌٞثؤٍو

 القسآىالكسٌن: -1

ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ ٝق٘ههللارعبىٚ:

ڤ  ڤ    ڤ    ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ

(41) چ      ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 

:  ٹٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿٝق٘هاىْبفعٜعْلرفَٞوٕنٓاٟٝخ:

"اٟٝخك ىخعيٚأُعيٞٔفَٞبعئَهللاٍِاىنزبةؽقبًفٍْٜفعخاىََيَِٞ،ٗٝؾزَو

أُٝنُ٘مىلاىؾقميَبكعٜىؾقمزجٔ ثل،ٗٝؾزَوأُٝنُ٘عيٞٔٗعيٍِٕٚ٘

فٍٜضوؽبىٔ،أُٝقًٌٍٍِْٖ٘ٝنفٜؽزٚ رنُ٘اىؾق٘ ٍعطيخ، ٝ٘علىٖبفٜ

ب،ٗاىْٖبكحعيٖٞب،فٞنُ٘فوٙبً ىٍبًعيٚاىنفبٝخ"ا ثزلاءٍِٝقً٘ثنفبٝزٖ
(42)

.

ٗأق٘ه:َٝزقئٍِاٟٝخاىنوَٝخ،ٗق٘هاالٍبًاىْبفعٜأٍ٘هٍْٖبع٘اىاىنزبثخ

ٕٗنا فبففٞٔ،صٌرنُٕ٘نٓاىنزبثخٍِأعوٍٖيؾخاىََيَِّٞٗفعٌٖ،ٗاىَئاه

اىنٛٝطوػّفَٕٔ٘:ٕوٙٞبعؽقثِٞاصٍِِْٞاىََيَِٞقلٝنُ٘كهإٌٍعلٗكح

اىنوٌٝاىنٍْٕٛ٘فعخٍٖٗيؾخىغَٞعاىََيَِٞ؟أعةٌأًٙٞبعّٜءٍِاىقوآُ

ٍٗبٝزَزعثٍِٔعيٌغيٝو،فقلاٍزْجٜاىَٖيؾخ--ٍِْٕٗبرزٚؼعجقوٝخعَو

                                                      
،د:أث٘رٌَٞٝبٍوث10ٛ،2ِ،عـ،ّوػٕؾٞؼاىجقبهٛ ثِثطبهاثِثطَّبهأث٘اىؾَِعيٜثِفيف(40)

 .222ً(2003ٓاثوإٌٞ)اىوٝبٗ،ٍنزجخاىوّل،

 .282،عيءٍِاٟٝخاىجقوحٍ٘هح(41)

(42) اكهٌٝ ثِ هللاٍؾَل عجل أث٘ ، اىْبفعٜ اىْبفعٜ، االٍبً عـرفَٞو ،1 ٛـ ٍٖطف1ٚ، ثِ أؽَل د: ،

 .443ً(2006ٓ)اىَع٘كٝخ:كاهاىزلٍٞوٝخ،
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صبثذ ثِ ٗىٝل ثنو أثٜ روكك مبُ ٍٗب ، اىنوٌٝ اىقوآُ عَع ٙوٗهح ٍِ اىعبٍخ

ٍخّوػهللإلٗهٌٕا ٗهعبً،ٗعْلٍبرغيذىٌٖاىَٖيؾخاىعب-هٜٙهللاعَْٖب-

ىنىل،فقبٍ٘اثبألٍوفٞوقٞبً.

 السٌخالٌجىٌخ: -2

ممااوٍَاايٌفااٜٕااؾٞؾٔ،ٗأؽَاالفااٍَٜااْلٓ،ٗاىاالاهٍٜفااٍٜاأْْ،عااِ

ّٞئبًا اىقوآُ،فَِمزتعْاّٜاٞئبًغٞاواىقاوآُٜ" رنزج٘اعْقبه:--اىْجٜ

فيَٞؾٔ"
(43)

--ثنزبثخاىقوآُ،ٗقلفعومىلفٜؽٞبرأ--ٕٗناأٍوٍِاىْجٜ

ٗفعوعلكٍِاىٖؾبثخمىل،فنبّذىٌٍٖٖبؽففبٕخثٌٍٖضو:أُثاٜثاِمعات،

ٗثبىزابىٜ--ٗعجلهللاثاٍَِاع٘ك،ٗعياٜثاِأثاٜٛبىات،ٗىاٌُْٝناوعياٌٖٞاىْجاٜ

زقوٝوٝااخ،رنااُ٘مزبثااخاىقااوآُقاالاعزَعااذفٖٞاابأهماابُاىَااْخاىااضبس،اىق٘ىٞااخ،ٗاى

ٗفاٜٕانااىَاٞب ،بًٍؾالصاًٗاىفعيٞخ،ٗعيٞٔ َٝنِأُرنُ٘مزبثخاىقوآُٗعَعٔأٍو

 ثلأُّْٞواىٚاىؾلٝشاىٖؾٞؼاىنٛهٗآاالٍبًٍَيٌ،ٗأؽَل،ٗاثِأثاّٜاٞجخ،

--اىْجٜٗاىلاهٍٜ،ٗاثٍِبعخ،ٗاثِفيَٝخ،ٕٗؾؾٔاألىجبّٜعِ

ٍٍٍَِِّْخًؽَْخ،فبُىٔأعوٕبٗأعوٍِعَوثٖبٍِغٞوأُْٝقٍِٔ"قبه:

ٍَّْخًٍٞئخمبُعيٞٔٗىهٕب،ٍٗضوٗىهٍِعَوثٖبٍِ َِّ أع٘هٌّٕٜء،ٍٍِٗ

غٞوأُْٝقٍِٔأٗىاهٌّٕٜء"
(44)

.

ىَلأُرزٖ٘هاىًٍٞ٘بِٝٞاىَٖبؽفاىزٜرُطجعٗاىزٍٜ٘فرةورُطجعٗ

ٝق ٗقلٕل عيٜثِأثٜ--اىٚقٞبًاىَبعخميٖبرؤرٜفٍٜٞياُأثٜثنواىٖلِّ

ٝق،عْلٍبقبه:--ٛبىت -"اُأعةٌاىْبًأعواًفٜاىَٖبؽفأث٘ثنواىٖلِّ

-ِٞمبُأٗهٍِعَعاىقوآُثِٞاىي٘ؽ،"
(45)

.









                                                      
 .1ٓ،412،عـٍِْاىلاهٍٜاىلاهٍٜ،(43)

(44)  فيَٝخ ثِ ٍؾَل ثنو فيَٝخأث٘ ثِ ٕؾٞؼ ، عـ اىَنزت4، ثٞوٗد، ( األعةَٜ ٍٖطفٚ ٍؾَل د: ،

 .112االٍبٍٜ،ثلُٗربهٝـ(ٓ

،د:ؽٍَِؾَلاىجي٘ٛ)اىوٝبٗ:أٙ٘اء1،ٛـ1،عـؽلٝشاىيٕوٛعجٞلهللاثِعجلاىوؽَِاىيٕوٛ،(45)

 .164ً(1998ٓاىَيف،
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ٌق-هـ ؟فًأيشًءُكزـتالوصحففًشهيأثًثكسالصدِّ

ٍِاىَعوٗفأُاىقوآُاىنوٌٝقجوأُُٝغَعفٍٜنبُٗاؽل،مبٍُؾف٘ظبً

فٜٕلٗهاىوعبهثْنومبٍو،ٍٗنز٘ةاؽزٞبٛبًفٍٜ٘اكأٗىٞخغٞوقبثيخىيزَْٞق

ٍْةٌَٝنِاىوع٘عاىٞٔعْلٗاىزورٞت،ٗمبُاىٖلفٍِٕنااىغَعٕ٘اٝغبكٍٖله

اىؾبعخ،فبىنزبثخؽبٕيخٍِقجو،ٗاىْٜءاىغلٝلٕ٘اىزْةٌٞ،ٗقلافزيفذاىوٗاٝبد

فٜاىْٜءاىنُٛمزجذفٕٞٔنٓاىٖؾف،فقلممواىٖوٗٛفٜمزبثخ)ٍوقبحاىَفبرٞؼ(

أُأث٘ثنوعَعاىقوآُفٜقواٌٛٞ.
(46)



فواىلهاٍبداىقوآّٞخ(أمضوٍِهٗاٝخٗقلّقواىَبئؼعيٜفٜمزبثٔ)ٍل

"ْٕبكهٗاٝبداىٖؾف،فقبه:--ؽ٘هاىْٜءاىنٛعَعفٞٔأث٘ثنواىٖلٝق

أفوٙرق٘ه:فٜاى٘ه ،ٗصبىضخرق٘هٗرق٘ه:أّٖبُمزجذفٜاىقواٌٛٞ)اىجوكٛ(,

ُألفٜقطعاألكٌٝ)اىغيل(،ٕٗفبئؼاىغوٝلاىَنْ٘ٛ،ٗاىوٗاٝخاألفٞوحهكد

 رُْبٍتغوٙٔ،ُٗٝوعؼمىلمبُقجوٕنااىغَع،أٍبٕنافبألُٕفبئؼاىغوٝل

 ( األكٌٝ عيٚ اىنزبثخ رنُ٘ اىيفيافأُ ّٔ    اىجوكٛ؛ عيٚ   ) ٖٝعتاىغيل

اىؾٖ٘هعيٞٔفٍٍِٖٖ٘وٕٜٗقوٝجخ،ٗىنْٔ ُٝقبًٗمضٞواً،ٌٕٗٝؾوُٕ٘عيٚ

ٕناأُأقلًَّقخُعضوعيٖٞبثَٖو ٝجعلربهٝقٖبَّقخٍَّٚ٘خ،ٗاىلىٞوعيٚ

عِعٖلعضَبُ،مزجذعيٚاىغيل،ٕٗناٍبمٕتاىٞٔاىيّغبّٜاٍزْبكاًاىٍٚبهٗآ

اثِؽغوأُىٝلاًقبه:فؤٍوّٜأث٘ثنوفنزجزٔفٜقطعاألكٌٝ،أٍباى٘ه فغٞوٍَنِ

ا فٜاىقوُاىزبىٜىٖنا؛ألُّْٖٔٝعثبىِٖٞ،ٗىٌٝزٌا رٖبهثِٞاىعو ةٗثْٖٞب

اىعٖل"
(47)

.

ْٕاابكثعاا٘اىَبؽةاابدؽاا٘هٍاابٝقاا٘هثاأاىَاابئؼعيااٜ،ّاانموٕبعيااٚٗ

:رٜاىْؾ٘ا 

اىزغبهحٍعاىْو األقٖٚقلَٝخعلاًٗٝعوفٖباىعوةٗغٞوٌٍٕاِاألٍاٌاىزاٜ-أٗ ً:

ٍبٝعوفاىًٞ٘ثبىْو األٍٜٗٗاىالىٞوعياٚمىالٛوٝاقاىؾوٝاواىانٙؽنَذٍْطقخ

ٝوثٜثِٞاىْو األقٖٚٗاىَْطقخاىعوثٞخٍْٖٗباىٍٚ٘اؽوأٗهثب.

                                                      
ً(2002)ثٞوٗد:كاهاىفنو،1،ٛـ4،عـاىَٖبثٞؼٍوقبحاىَفبرٞؼّوػٍْنبحعيٜثٍِيطبُاىٖوٗٛ،(46)

ٓ1517. 

 .84،ٍٓلفواىلهاٍبداىقوآّٞخاىَبئؼعيٜ،(47)
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صبّٞبً ف-: ُْٖٝع  ألّٔ اىعوةعيٚاى٘ه ؛ ؽٖ٘ه ٗ ٝ٘أٍزجعل علٜاىِٖٞ،

اىق٘ه َّزطعاىزَيٌٞثٔرَ ٕٗنا ٝ٘علارٖبهثِٞاىعوةٗاىِٖٞ، ىٌ ّعٌ ، بٍبً

 مبُ ٗىنِ ، ٍجبّو أُٝ٘ارٖبه اىَعوٗف فَِ ، ٍجبّو غٞو ارٖبه عل

خاىوٍٗبّٞخمبّذرَزلفٍٜٖوٗاىْبًّٗو آٍٞب،ٕٜٗعيٚعبقخٝاالٍجواٛ٘ه

رغبهٝخٍعاىِٖٞ،ٗاىعوةمبّ٘اعيٚارٖبهرغبهٍٛجبّوٍعٕنٓاالٍجواٛ٘هٝخ

مموهللا ٗقل ، االٍبً اىٚؽزٚقجو رغبهٝزِٞ قوِٝهؽيزِٞ فٍٜ٘هح ٗعّو عيَّ

اىَِٞٗاىْبً،ٍَبٝلهعيٚرجبكهرغبهٛقلٌٝ،امٍبٕ٘اىَبّعأُٖٝواى٘ه فٜ

فزوحٍجنوحاىٚثبكاىؾغبى.

أٍزلهثغَعاىٖؾفعيٚقطعاألكٌٝ)اىغيل(ثؾلٝشاثِؽغو،ٗاىؾقٞقخ-بً:ىضصب

َّبعيًثؤُاىقوآُُعَعفٜعٖلأثٜثنوعيٚاى٘ه ،أُاثِؽغوىٌٝقوثٖنا،ٗا

"ىَبإٔٞتاىََيَُ٘فٜاىَٞبٍخ،ٍٗ٘فّْقومبًاثِؽغوّٖبً،ؽٞشٝق٘ه:

ٗعْلٌٕٛبئفخ،ٗأقجواىْبًثَبمبٍُعٌٖفيعأث٘ثنو،ٗفبفأُٖٝيلٍِاىقُواء

فٜ اىقوآُ عَع ٍِ أٗه أث٘ثنو فنبُ ، اى٘ه  فٜ ثنو أثٜ عيٚعٖل ُعَع ؽزٚ

ثِصبثذقبه: أُىٝل ، اثِغيٝخ فٜهٗاٝخ ٗقع إٔؼٍَب مئ ٕٗنا اىٖؾف،

فؤٍوّٜأث٘ثنوفنزجذفٜقطعاألكٌٝٗاىُعَت،فيَبر٘فٜأث٘ثنوٗمبُعَو،مزجذ

ٗاَّبمبُفٜاألكٌٝٗاىُعَتأٗ ً،قجوأُُٝغَعمىلفٜٕؾٞفخٗاؽلحفنبّذعْلٓ،

األفجبه كىذعيٞٔ مَب أثٜثنو فٜاىٖؾففٜعٖل ُعَع صٌ ، أثٜثنو فٜعٖل

اىٖؾٞؾخاىَزواكفخ"
(48)

.

 ٝزٚؼ ٕٗننا ٗٙعفٍِ ، اى٘ه  عيٚ مبُ اىغَع أُ ؽغو اثِ ق٘ه

ٍِاىوٗاٝخاىزٜرق٘هأُاىغَعمبُعيٚقطعاألكٌٝ)اىغي ل(،ٗاىؾقٞقخأُمبً

اى٘ه ٗاىغيلٝئكٛاىغوٗاىنٛمبٍُِأعئاىغَع،ٕٗ٘أُٝنُ٘فٍٜنبُٗاؽل

،ٗاىَبكحاىَغَ٘ععيٖٞبغٞوقبثيخىبٍزٖبكٗاىزيفىفزوحٛ٘ٝيخٍِاىيٍِ،منىل

 ٝز٘فوفٜثبقٜاىَ٘ا ٌٛٞكاألٗىٞخٍضواىقوارنُ٘قبثيخىيزَْٞقٗاىزْةٌٞ،ٕٗنا

اىقوآُفٜعٖل)اىجوكٛ (،ٗاىغوٝلٗغٞوٕب،ٗثبىزبىٜرنُ٘اىَبكحاىزُٜعَعفٖٞب

ٍؾٖ٘هحثِٞاى٘ه ٗاىغيل،ٗاُُمْبْٕبُّوعؼأُاىغَع--أثٜثنواىٖلٝق

اىزٜرق٘هثنىلعيٚ مجٞوٍِاىَٖبكهٗاىَواعع ٌٍ اىٚم مبُعيٚاى٘ه اٍزْبكاً

ثْبٍبثقبًفٜمزبثٔ)فزؼاىجبهٛ(،أٝٚبًهأٍٖبق٘ه اثِؽغوفٜاىؾلٝشاىنٍٛوَّ

االرقبُ مزبثٔ فٜ اىَٜٞ٘ٛ اىلِٝ عبه اىؾبفع االٍبً ؽغو اثِ ق٘ه عيٚ أمل

                                                      
 .9ٓ،16/عـ،فزؼاىجبهّٛوػٕؾٞؼاىجقبهٛاثِؽغو(48)
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: ٝنٕتؽٞشٝق٘ه ٗفبفأُ ، ثنو أث٘ فيع اىَٞبٍخ فٜ إٔٞتاىََيَُ٘ ىَب "

قجواىْبًثَبمبٍُعٌٖٗعْلٌٕ،ؽزُٚعَعفٜعٖلأثٜثنوٍِاىقواءٛبئفخ،فؤ

عيٚاى٘ه "
(49)

.

ٝغعواىغَععيٚاى٘ه أمضوروعٞؾبًاٙبفخاىٍٚبٍجق ٗاىؾقٞقخأٍُب

صبثذفٜ ثِ ََّبُ ؽ ق٘ه ، اىعيٌ إٔو ٍِ ٗاىَٜٞ٘ٛٗغٞوٌٕ ، اثِؽغو ق٘ه ٍِ

-قٖٞلرٔاىزٜٝق٘هفٖٞب:

ََْْٝتثِبىَنضِتُِذِكَٝبَهفَْعوَ َى
(50)

ِٞتــَمقَ ِْ َهِ اْىقَ َ٘ فِٜاْى َٜ ِّٜاْىْ٘ؽ
(51)



-ؽزٚٝق٘ه:

َفجَ َْٞتفِٞـَٗ ْٞـــثِِٖٔــــٌوثِبىّـــَِنٛ ََع ُنِٗةـــِوأَْفجَـــبِهاْىنَـــــْلٍ َغ

يُِٞلَغـ ََ ََْعاْى َٕ ب ََ ِٖـــــْلٍهىْــــــَلاحَثَــثِ َّ ِْ ٍِ  َِ ِوِمٞ ْْ َُ ٞتِـــَبفِٜاْى

ِؽَواءً ٌْ َعُٖ َْ َع َِّ َغَلاحََمؤـــــَ
(52)

ُوٗةِــــَلْدأَْهَمــــــــبُُُّٔعََْؼاْىغُــثَ

َْْٞـــــــــــبُٕـفَ َّْبثِغَــبَقَ ٍِ  ٍعــٌْ ٞتَِْ ِّ َٗ  ٍُ ْوَكا ٍُ ِلاْىَغـــــــــبِة ٍَ َمؤَ
(53)




أُربؽعأُرٖوٝؼؽَبُٗاٙؼ ىَل ٗ ، فوٜٙهللاعِمىلاىغَعٗأهٙبٌٕ

فٜعٖلاىوٍ٘ه اى٘ؽٜفٜاى٘ه ،ٕٗنافٞٔكىٞوعيٚأّٔ،ؽزَّٚ ِٜ --علاً،مق

َٝزعَواى٘ه ؛ٗمىلىعلً مبّذثع٘اٟٝبدرُنزتعيٚاى٘ه ،ٗىنِىٌٝنِاىنوُّ

--ٗفورٍِّٔبؽٞخ،ٗهثَب هرفبعصٍَِّْٔبؽٞخأفوٙ،فبٍزعَواىٖؾبثخ

اىغَع،فبثلأُٝنُ٘ ر٘ىذاىلٗىخهٍَٞبًٕنا ٍٗبئوأفوٙىينزبثخ،ٗىنِعْلٍب

.،ٗهللارعبىٚأعيٌٕ٘اى٘ه عيٚأفٚواىٍ٘بئواىََزعَيخٗ











                                                      
 .1ٓ،171،عـاالرقبُفٜعيً٘اىقوآُاىَٜٞ٘ٛ،(49)

(50) اىوٍ ٍِ أعزَع ٍب اىنضٞت: مضت= : ٗعَعٔ ، ٗاهرفع األىكٛ و فٜاىٖؾٞؾٍِٞؾَل رفَٞوغوٝتٍب ،

.194ً(1995ٓ،د.ىثٞلحٍؾَل)اىقبٕوح:ٍنزجخاىَْخ،1،عـاىجقبهٍَٛٗيٌ

(51 األثٞ٘=هٜٙاىلِٝاىقوّٜ، اىقْٞت:  عـاىْ٘اهك( اىعبٍخ1، اىٖٞئخ : اىقبٕوح ٍٖطفٚؽغبىٛ) ،د.

 .176(1993ٓىْئُ٘اىَطبثعاألٍٞوٝخ،

بٌة=اثٍِْة٘ه(52) َٚ .172ٕـ(1414ٓ،)ثٞوٗد:كاهٕبكه،3،ٛـ14،عـ،ىَبُاىعوةؽواء:أٛغ

(53) ثِعجلهللاثِاىعوثٜ، اىقوآٍُؾَل عـأؽنبً ٍؾ3َ،ٛـ2، كاهاىنزت،د: ثٞوٗد: ( اىقبكهعطب لعجل

.385ً(2003ٓاىعيَٞخ،
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ًأماجزهبدي؟هلرسرٍتالسىزواٌَبدرىقٍف-و

أُاىق٘هفٜرورٞتاٟٝبدر٘اىؾق ثِٞعَٞعفٜقٞٞقخ ٍُغَععيٞٔ ٕ٘أٍو

ٍُقبىف  ىنىل ّغل ٗىٌ ، اىعيٌ ثز٘قٞفإٔو ٕ٘ ٕو : رورٞتاىَ٘ه ب ٍَّ أ اىْجٜ، ٍِ

--أٗثبعزٖبكٍِاىٖؾبثخ،--فٖنٍَٓؤىخفبفٞخقلَٝخثِٞإٔواىعيٌ،ٗقل

مٕج٘افٜمىلاىٚصبصخأق٘اه،ٍٗ٘فّعوٗاألق٘اهاىضبس،ٍٗباٍزلهثٔمو

:رٜفوٝق،ٍِٗفبهمىلّؾبٗهرقوٝتأقوثٖباىٚاىٖ٘اة،ٗمىلعيٚاىْؾ٘ا 

رسرٍتاٌَبدأوالً:

ٗ ٝ٘عل--ٍِاىْجٜيٚأُرورٞتاٟٝبدٕ٘أٍور٘قٞفٜأعَعإٔواىعيٌع

ٍُقبىففَٞبّعيٌ،ٗكىٞيٌٖعيٚمىلاىؾلٝشاىنٛهٗآاىجٖٞقٜعِىٝلثِصبثذ ىنىل

--:ُمَّْبعْلهٍ٘ههللاقبه"--"ّئىفاىقوآٍُِاىوقبع
(54)



أهاك فٖٞبٗهللاأعيٌٗاَّب ٗعَعٖب ٍ٘هرٖب فٜ اىَزفوقخ اٟٝبد ٍِ ّيه رؤىٞفٍب

ٗأق٘ه:أُاىزؤىٞفْٕب،ُٝقٖلثٔاىزورٞت.--ثبّبهحٍِاىْجٜ

ثبًٍبً:رسرٍتالسىز

رقلً،أُقٚٞخرورٞتاىَ٘هٍَٕٜؤىخفبفٞخقلَٝخ،قلمموفٖٞبإٔواىعيٌ مَب

-:رٜا صبسأق٘اه،ٍٗ٘فّعوٖٙبعيٚاىْؾ٘

: األٗه عاىق٘ه رورٞتاىَ٘ه ثز٘قٞفٕٗ٘ ٝنِ ىٌ اُٟ عيٞٔ ٕ٘ ٍب اىْجٜيٚ ٍِ

--ٗاَّبمبُثبعزٖبكٍِاىٖؾبثخ--ٚاىق٘ه،مَبٕناٗكىٞوٍِمٕتاى

اىؾبفععب ممو : ؽٞشٝق٘ه اىَٜٞ٘ٛ، اىلِٝ ٕ٘ه فٖو ، رورٞتاىَ٘ه ب ٍَّ ٗأ "

ٜأٝٚبً،أٗثبعزٖبكٍِاىٖؾبثخ؟فبف،فغَٖ٘هاىعيَبءعيٚاىضبٌٍّْٜٖ:ر٘قٞف

رورٞت فٜ اىَيف افزبفٍٖبؽف ىنىل ثٔ اٍزله ٍٗب ، أث٘ثنو ٗاىقبٜٙ ٍبىل

ٗآفوٓ اقوأ مبُأٗىٔ عيٚاىْيٗه،ٍٕٖٗ٘ؾفعيٜ، فٌٍَِْٖهرجٖب اىَ٘ه،

ن٘ٝو،ٕٗننااىٚآفواىَنٜٗاىَلّٜ،اىَلصو،صٌُ،صٌاىَيٍو،صٌرجذ،صٌاىز

ٗمبُأٗهٍٖؾفاثٍَِع٘ك:اىجقوح،صٌاىَْبء،صٌآهعَواُعيٚافزبفّلٝل

،ٕٗنناٍٖؾفأثٜٗغٞوٓ"
(55)

.

                                                      
 .342ً(2003ٓ)اىوٝبٗ،1،عـّعتاالَٝبُ،اىجٖٞقٜ(54)

 .1ٓ،217،عـاالرقبُفٜعيً٘اىقوآُاىَٜٞ٘ٛ،(55)
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 عضَِٞٞ اثِ اىْٞـ اىق٘ه ٕنا هعؼ –ٗقل هللا هؽَخ مزبثٔ–عيٞٔ فٜ

 : ٝق٘ه ؽٞش ) اىزفَٞو فٜ إٔ٘ه فٜ) ٍ٘هح مو رنُ٘ ثؾٞش اىَ٘ه رورٞت "

ٍ٘ٙعٖبٍِاىَٖؾف،ٕٗناصبثذثب عزٖبك"
(56)

.

ا ثِ ؽنٝفخ عِ ٍَيٌ هٗآ اىنٛ ثبىؾلٝش اٍزله ٗقل - -ىَٞبُ

مادىٞيخ،فبفززؼثبىجقوح،فقيُذ:ٝومععْلاىَبئخ،--"ٕيُٞذٍعاىْجٜقبه:

ٌٍَّٚٚ،فقيذ: افززؼاىَْبء،ص ٌَّ ٖٝيٜثٖبفٜهمعخ،فَٚٚ،فقيذ:ٝومعثٖب،ص

افززؼآهعَواُ،فقوإٔب" ٌَّ فقوإٔب،ص
(57)

.

اىجقوحٜ،ىنبّذثعلٞـٝق٘ه:ى٘مبُرورٞتاىَ٘هر٘قٞفاىْْٕٔٗب،مؤّ

اىَْبء ٌَّ "رورٞتاىَ٘هثب عزٖبك ثبىْٔفٜٗٝق٘هاثِرَٞٞخ:،آهعَواُ،ص

ق٘هعَٖ٘هاىعيَبء،ٌٍْٖ:اىَبىنٞخٗاىْبفعٞخ،فٞغ٘ىقواءحٕنٓقجوٕنٓ،ٗمنا

رْ٘عذٍٖبؽفاىٖؾبثخ --فٜاىنزبثخ،ٗىٖنا  ارفق٘ا ،ىنِىَب فٜمزبثزٖب

ٗقلكّهٕبهٕناٍَبٍْٔاىقيفبءاىواّلُٗ،--عيٚاىَٖؾففٜىٍِعضَبُ

اىؾلٝشعيٚأُىٌٍَّْٖخٝغتارجبعٖب"
(58)

.

ٗأق٘ه:أُاثِرَٞٞخٝقٖلاىؾلٝشاىنٛهٗآأثٜكاٗٗك،ٗاىزوٍنٛٗاثِ

ٍبعخ،ٗهٗآأٝٚبًأؽَلفٜاىََْل،ٗاىلاهٍٜفٜاىَِْ،ٗاىطجواّٜفٜاىَعغٌ

األٍٜٗٗاىنجٞو،ٗاىؾبمٌفٜاىََزلهك،ٗأثّ٘عٌٞفٜاىؾيٞخ،عِاىعوثبٗثِ

"إٔٗٞنٌثزق٘ٙهللا،ٗاىََعٗاىطبعخ:--،قبه:قبههٍ٘ههللا--ٍبهٝخ

فعيٞنٌ ، مضٞواً فَٞوٙافزبفبً ٍِٝعٍِْنٌ فبّٔ ، ؽجْٞبً ٗاُمبُعجلاً ، ىإلٍبً

ٗاٝبمٌ ، ثبىْ٘اعن عيٖٞب ٘ا ُّٚ ع اىواّلِٝاىَٖزلٍِِٝثعلٛـ اىقيفبء ثَْزٍْٜٗخ

ٍٗؾلصبداألٍ٘ه،فبُموثلعخٙبىخ"
(59)

.









                                                      
 .18ً(2001ٓ)اىَع٘كٝخ:اىَنزجخاالٍبٍٞخ،1عـإٔ٘هفٜاىزفَٞو،ٍؾَلثِٕبىؼثٍِؾَلاىعضَِٞٞ،(56)

 .772،هقٌاىؾلٝش1ٓ،536،عـٕؾٞؼٍَيٌٍَيٌ،(57)

،د.ٍؾَلثِعجل3،عـاىََزلهكعيٍٚغَ٘عفزبّٗٛٞـاالٍبًرقٜاىلِٝأث٘اىعجبًأؽَلثِرَٞٞخ،(58)

.82ٕـ(1418ٓاىوؽَِ,)ثلٍُٗنبُ،

 .220ً(،1974ٓ)ٍٖو:كاهاىَعبكح،5،عـؽيٞخاألٗىٞبءٗٛجقبداألٕفٞبءأثّ٘عٌٞأؽَلثِعجلهللا،(59)
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إٔؾبةٕنااىق٘هوٗكىٞ--ٍِاىْجٜٕٗ٘رورٞتاىَ٘هثز٘قٞف:اىضبّٜاىق٘ه

- ٍْبٕواىعوفبُ( مموٕبؽتمزبة) ر٘قٞفٜ–مَب ثزعيٌٞأُرورٞتاىَ٘هميٖب

--اىوٍ٘ه ا ٍْٔ فٍٜنبّٖب ٍ٘هح ر٘ٙع ىٌ ٗأّٔ --مزورٞتاٟٝبد،

اعَع٘اعيٚاىَٖؾفاىنُٛمزتفٜعٖلٗاٍزلهإٔؾبةٕنااىوأٛ:ثؤُاىٖؾبثخ

مبُا ،ٗاعَبعٌٖ ٝزٌا اما ىزورٞتاىنٛأعَع٘اعضَبُ،ٗىٌُٝقبىفٌٍْٖأؽل

ر٘قٞف عِ قبىفخعيٞٔ َُ اى اىَٖبؽف إٔؾبة ىزََل اعزٖبك عِ مبُ ى٘ ألّٔ ،

عِ ٗعلى٘ا ، رورٞجٌٖ ٗعِ عْٖب على٘ا ثو ، ثٖب ٝزََن٘ا ىٌ ىنٌْٖ ، ثَقبىفزٌٖ

ٍب ٍ ٌَّ ص ، عَٞعبً ٗرورٞجٔ عضَبُ ٍٖؾف اىٚ ٗهعع٘ا ، ٗاؽوقٕ٘ب ٖبؽفٌٖ

اى إٔؾبةاىق٘ه اىٖٞب اىوٗاٝبداىزَٜٝزْل ٕ٘اىيهقبّٜ رورٞتاىَ٘ه أُ ضبّٜفٜ

ٗىٛ،ٗاىَوٗاىجٖٞقٍْٜٖٗباىؾلٝشاىنٛهٗآاالٍبًأؽَل،--ٍِاىْجٜثز٘قٞف

"مُْذفٜاى٘فلاىنِٝأٍيَ٘اٍِصقٞف..."اىٚأُعبء:عِعجلهللاثِأًٗ،قبه

اىَبعخ؟مْذرؤرْٞبقجوٕنٓ--أٛهٍ٘ههللا-فٜٕنٓاىوٗاٝخٍبّٖٔ"..فقيْب:

يٜؽيةٍِاىقوآُ،فؤؽججذأُ أفوطؽزٚأقٚٞٔ،فيَبأّٛوأع؛عٌّقبه:

؟قبى٘ا:ّؾيةاىقوآُصبصبً،:ٍباىؾية--إٔجؾذ،ٍؤىذإٔؾبةهٍ٘ههللا

صبصخعْو،ٗاىَفٖوؽية.قبه:فبّقيجْبٗفََبًٍٗجعبًٗرَعبً،ٗاؽلٙعْو،ٗ

عيٕٚنا"
(60)

.

ٕ٘فٜاىَٖؾفاُٟمبُقبى٘ا:ٕٗناٝلهعيٚأُرورٞتاىَ٘هعيٍٚب

ٗاؽزغ٘اأٝٚبًىَنٕجٌٖثؤُاىَ٘هاىَزغبَّخفٜاىقوآُ--عيٚعٖلهٍ٘ههللا

ىٌٝيزيًفٖٞبثبىزورٞت،ٗى٘مبُاألٍوثب عزٖبكىي٘ؽعٍنبُٕنااىزغبٌّٗاىزَبصو

كائَبً،ىنِمىلىٌٝنِعيٚاىلًٗ؛ثلىٞوأٍُ٘هاىََجؾبدىٌرورتعيٚاىز٘اىٜ،

،ثوفٖوثٍِٞ٘هٕبثَ٘هحقلٍَعثَْٞبٍٕٜزَبصيخفٜافززبػموٍْٖبثزَجٞؼهللا

ٍع ٝزعبقجب اىقٖٔىٌ ٌَٛٗ اىْعواء ٗثلىٞوأٌَُٛ ٗاىَْبفقِٞ، ، ٗاىََزؾْخ ،

رَبصيَٖب،ثوفٖوثَْٖٞبثَ٘هحأقٖوٍْٖبٍٕٜٗ٘هحٌٛ
(61)

.

اىَااااانٕتأثااااا٘ععفاااااواىْؾااااابً،ٗمىااااالمَااااابّقاااااوعْااااأٗقااااالأٝااااالٕااااانا

ٜٞ٘ٛ،ؽٞشقبه:"اىَقزابهأُراؤىٞفاىَا٘هعيإٚانااىزورٞاتٍاِاىيهمْٜٗاىَ

                                                      
(60)  ثِّٖواىَوٗىٛ، اىيٞوأث٘عجلهللاٍؾَل د.1،عـٍقزٖوقٞبً اىجنَزبُ:, ( ثِعيٜاىَقوٝيٛ, أؽَل

 .156ً(1988َٜٓ،فٖٞوآثبك،ٝؽلٝشأمبك

 .1ٓ،355،عـٍْبٕواىعوفبُفٜعيً٘اىقوآُاىيهقبّٜ،(61)
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-(62)-هٍ٘ههللا
ٍٗب اىؾلٝشاىنٛهٗآاىطجواّٜٗأثا٘كاٗٗك،ٗاالٍابًأؽَال

"أعطٞاااااذٍنااااابُاىزااااا٘هاحقااااابه:--،عاااااِٗاصياااااخثاااااِاألٍاااااقعأُاىْجاااااٜ

يذأعطٞااذٍناابُاالّغٞااواىَضاابّٜ،ٗفٚاااىَااجع،ٗأعطٞااذٍناابُاىيثاا٘هاىَئااِٞ،ٗ

ثبىَفٖو"
(63)

.

"أّيههللاّجبهٛاّزٖوىٖنااىَنٕتفقبه:ٗقلممواألىٍٜ٘أُأث٘ثنواأل

فوقٔفٜثٍٚعٗعْوِٝ،فنبّذاىَ٘هحرْيه ٌَّ رعبىٚاىقوآُمئاىٍَٚبءاىلّٞب،ص

عيٍٚ٘ٙعاٟٝخ--ألٍوٝؾلس،ٗاٟٝخع٘اثبًىََزقجو،فٞ٘قفعجوٝواىْجٜ

قلًَّأٗأّفوفقلأفَلّةٌاىقوآُ"ِٗاىَ٘هح،فَ
(64)

.

مضٞوٍِاىَ٘همبُرورٞجٖبثز٘قٞفٗٝزغٔإٔؾبةٕنااىق٘هاىٚأُاىق٘هاىضبىش:

"ٍبهاىٚىألٍخٍِثعلٓ،ٝق٘هاىيهمْٜ:ٗفٍٞٔ٘هروكرورٞجٖب--ٍِاىْجٜ

ٕنااىق٘هاىقبٜٙأثٍ٘ؾَلعطٞخ،ؽٞشٝق٘ه:"اُمضٞواًٍِاىَ٘همبُقلُعيٌ

ٗاىؾ٘اٌٍٞ،ٗاىَفٖو،ٗأّبهٗااىٚأٍُبمبىَجعاىط٘اه،--رورٞجٖبفٜؽٞبرٔ

ٍ٘ٙمىلَٝنِأُٝنُ٘ف٘ٗألٍوفٞٔاىٚاألٍخثعلٓ"
(65)



اىزٜرلهعيٚأُ--ٗقلٍب اىيهمْٜعلكٍِاألؽبكٝشعِاىْجٜ

ٜ،ٍْٖبٍباٍزلهثٔإٔؾبةاىق٘هاىضبّٜ،ٍضواىؾلٝشاىنٛرورٞتاىَ٘هٕ٘ر٘قٞف

 فٞٔ أٝٚبً--ٝق٘ه ٗاٍزله ، رقوٝغٔ ٍجق ٗقل ، ".. اىز٘هاح أعطٞذٍنبُ "

ٝق٘هفٜثْٜاٍوائٞو،--ثبىؾلٝشاىنٛهٗآاىجقبهٛ،عِعجلهللاثٍَِع٘ك

ٗاىنٖفٍٗوٌٝ،ٗٛٔ،ٗاألّجٞبء:"اٍِِّٖاىعزب األٗه،ٍِِٕٗربكٛ"
(66)

.

فنموٕبَّقبًمَباٍزقورورٞجٖب،ٗٝق٘هإٔؾبةٕناا رغبٓ:ٍٗعٕناٝجقٚثع٘

،ٗقلمٕتاىٕٚنااىق٘هاثِمضٞو--اىَ٘همبُرورٞجٖبثبعزٖبكٍِاىٖؾبثخ

"ٗاىةبٕوأُرورٞتاىَ٘هفٍٍْٞٔٔبٕ٘ثٔ)فٚبئواىقوآُ(،ؽٞشٝق٘ه:فٜمزب

                                                      
 .1ٓ،258،عـاىجوٕبُفٜعيً٘اىقوآُاىيهمْٜ،(62)

 .16982،هقٌاىؾلٝش28ٓ،188،عـٍَْلاالٍبًأؽَلثِؽْجواثِؽْجو،(63)

ىجبهٛاعيٜعجل,د.1،عـَجعاىَضبّٜهٗػاىَعبّٜفٜرفَٞواىقوآُاىعةٌٞٗاىّٖبةاىلٍِٝؾَ٘كاألىٍٜ٘،(64) 

.27ٕـ(1415ٓعطٞخ,)ثٞوٗد:كاهاىنزتاىعيَٞخ،

.1ٓ،257ط ،اىجوٕبُفٜعيً٘اىقوآُاىيهمْٜ،(65)

 .4994،هقٌاىؾلٝش6ٓ،185،عـٕؾٞؼاىجقبهٛاىجقبهٛ،(66)



 
 

64 

 

ظبٕوٍئاهاثِعجبًىٔعِروكاىجََيخفٜٗمىل--هاععاىٚهأٛعضَبُ

أٗهثواءح،ٗممواألّفبهٍِاىط٘اه"
(67.)



عجبً اثِ عِ اىزوٍنٛ هٗآ اىنٛ اىؾلٝش اىٚ مضٞو اثِ ْٝٞو ْٕٗب

"قيذىعضَبُثِعفبُ:ٍبؽَينٌأُعَلرٌاىٚاألّفبهقبه:-هٜٙهللاعَْٖب–

حٍِٕٜٗاىَئِٞفقوّزٌثَْٖٞب،ٗىٌرنزج٘اثَْٖٞبٍطوٍِٕٜٗاىَضبّٜ،ٗاىٚثواء

ؽَينٌعيٚمىل؟ فٜاىَجعاىط٘اه،ٍب )ثٌَهللااىوؽَِاىوؽٌٞ(ٗٗٙعزَٕ٘ب

مبُهٍ٘ههللا اىَ٘ه--فقبهعضَبُ: ْٝيهعيٞٔ اىيٍبُٕٗ٘ ٝؤرٜعيٞٔ ٍَب

ّيهعيٞٔاىْٜءكعبثعٍِ٘مبُٝنزتفٞق٘ه:"ٙع٘ا مٗاداىعلك،فنبُاما

ٕئ ءاٟٝبدفٜاىَ٘هحاىزٜٝنموفٖٞبمناٗمنا"،ٗاماّيىذعيٞٔاٟٝخفٞق٘ه:

ٗمبّذاألّفبهٍِأ ، ٗمنا منا اىزٜٝنموفٖٞب فٜاىَ٘هح ٕنٓ ّيهٙع٘ا ٗائوٍب

ثبىَلْٝخ،ٗمبّذثواءحٍِآفواىقوآُ،ٗمبّذقٖزٖبّجٞٔثقٖزٖب،فةْذأّٖب

ٗىٌٝجِٞىْبأّٖبٍْٖب،فَِأعومىلقوّذثَْٖٞب،--ٍْٖب،فقج٘هٍ٘ههللا

،ف٘ٙعزٖبفٜاىَجعاىط٘اه"ٍطو)ثٌَهللااىوؽَِاىوؽٌٞ(ٗىٌأمزتثَْٖٞب
(68.)



قلاعزٖلفٜرورٞتٍ٘هح--ٗثقلهٍبٝ٘ٙؼٕنااىؾلٝشأُعضَبُ

ٜ،ٕٗناٍبمٕتاىٞٔأٝٚبًأُرورٞتثبقٜاىَ٘هٕ٘ر٘قٞفثواءحٗاألّفبه،ٝ٘ٙؼ

"ٗاىنْْٛٝوػىٔاىٖلهٍبمٕتاىٞٔٗافقٔاىَٜٞ٘ٛ،ؽٞشٝق٘ه:،ٜٗاىجٖٞق

ا ثواءحٗاألّفبه"ٜ،ٕٗ٘أُعَٞعاىَ٘هرورٞجٖبر٘قٞفاىجٖٞقٜ
(69)



-:رٜبهحاىٖٞب،ٕٜٗعيٚاىْؾ٘األٗثعلاىْةوفٜموٍبٍجقرزٚؼأٍ٘هّ٘كاالّ

قٞلثبرجبعاىْجٜ -1 ٍُ --أُا عزٖبكفٜرورٞتاىَ٘هاُصجذفٖ٘غٞوٍطيقثو

 -ٕٗناٍبمٕتاىٞٔاىيهمّْٜقبًعِاالٍبًٍبىلؽٞشٝق٘ه:

ٍعق٘ىٔثؤُرورٞتاىَ٘ه--"اَّبأىف٘ااىقوآُعيٍٚبمبّ٘اََٝعٍِّ٘ٔاىْجٜ

ق٘ىٜأًثَغوكاٍزْبكفعيٜ.فآهاىقبفاىٚأّٔ:ٕومىلثز٘قٞفاعزٖبكٌٍْٖ،
(70)

 

أٗثبعزٖبك،ففٜاىؾبىزِٞثز٘قٞفأُرورٞتاىَ٘هفٜاىَٖؾف،ٍ٘اءمبُ -2

 .ٍِٕ٘اىَْخاىزٜٝغتاى٘ق٘فعْلٕب

                                                      
 .143ٕـ(1416ٓ)اىَع٘كٝخ،1،عـفٚبئواىقوآُاثِمضٞو،(67)

3086هقٌاىؾلٝش272ً(1975ٓ)ٍٖو،5،عـٍِْاىزوٍنٛ،اىزوٍنٛ(68)

 .1ٓ،219،عـاالرقبُفٜعيً٘اىقوآُاىَٜٞ٘ٛ،(69)

 .1ٓ،257،عـاىجوٕبُفٜعيً٘اىقوآُاىيهمْٜ،(70)
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ُٝجعش -3 أُ قجو اىَؾف٘ظ اىي٘ػ فٜ ٍ٘ع٘ك ٕ٘ اىنوٌٝ اىقوآُ أُ ّعيٌ أُ ٝغت

--ٍؾَل ٍجعضٔ -ٗثعل ٗاىَبً اىٖبح ْٝيهؽَتاى٘قبئع–عيٞٔ اىقوآُ أفن

ٗىنِىؾن ٝنِاىزورٞتؽَتاىْيٗه، ىٌ ٗىٖنا ٕٜٗأُٗاألؽلاس؛ أفوٙ، َخ

اىَ٘ه ثِٞ ٗرْبٍق رواثٜ ّغل ٗىٖنا ، اىَؾف٘ظ اىي٘ػ اىزورٞتفٜ عيٞٔ ٍب ٝ٘افق

ٗاٟٝبدعغٞتعلاً، َٝنِأُٖٝلهٕنااىْةٌا عِر٘عٞٔهثبّٜ،ٗمٞف 

 ٗثٞبّٔ.قلرنفوثؾفةٔٗعَعٍٔجؾبّٔٗرعبىٚ–ٗهللا

(71)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ ٝق٘هرعبىٚ:
ی  جئ  چ ،ٗقبهرعبىٚ:

(72) چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت   
. 

فبُقبهقبئو:مٞفمبُٗع٘كاىقوآُاىنوٌٝفٜاىي٘ػاىَؾف٘ظقجوٗع٘ك

فبُ؟،فبالعبثخىَٞذعَٞوح،األؽلاسٗاىَْبٍجبداىزّٜيهثعلمىلٝزؾلسعْٖب

قجو:هللارعبىٚ ٝنُ٘قجوأُٝنُ٘،ٗٝعيٌاىَوَّ ،ٝق٘هٝعيٌموٍب أُٝنٍُّ٘واً

ثعيٌاىَؾبٍجٜ: رفوك ، ٗرؾٞوداىعق٘هعِاكهامٔ ، ربٕذاألىجبةعِرنٞٞفٔ "

ٗٝنُ٘،ٍٗب ٝنُ٘ى٘مبُمٞفمبُٝنُ٘"،اىغٞ٘ةفعيٌٍبمبُ
(73)

.

ٍْةٌ ٕ٘ ثِٞكفزٜاىَٖؾفاىًٞ٘ ثؤُموٍب ا اىزَيٌٞ  َٝعْب ٗثٖنا

ٍٗورت،مَبأهاكهللا،ٗمَبٍٕ٘٘ع٘كفٜاىي٘ػاىَؾف٘ظ،ىٌْٝقٍْٔٔؽوف،

: هللارعبىٚ ٝق٘ه ؽوف، فٞٔ ٝياك                                         ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ     گگچ ٗىٌ

74)) چڱ   ں  ں   
.

 

                                                      
 .9،اٟٝخاىؾغوٍ٘هح(71)

 19-17،اٟٝخاىقٞبٍخٍ٘هح(72)

 (73) فٌٖاىقوآٍُٗعبّٞٔاىؾبهسثِأٍلاىَؾبٍجٜ، )ثٞوٗد:كاهاىفنو،3،ٛـ1،عـ ،د.ؽَِٞاىق٘ىزٚ, ,

. 263 . ٕـ(1398

 .1،اٟٝخٕ٘كٍ٘هح(74)
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عٌبٌخالصحبثخثبلقسآىوهىقفهنهيصٌٍعأثًثكس-ش

ٍَُزَلحٍِعْبٝخاىْجٜ--اىؾقٞقخأُعْبٝخاىٖؾبثخ  --ثبىقوإُٜٓ

--أمضااوٍااِعْااوِٝعبٍاابً،ٗماابُاىْجااٜ--ٗقاالعاابُاىٖااؾبثخٍااعاىْجااٜ

فٜاىيؾال، ُٝقلًؽَيخاىقوآُعيٚغٞوٌٕفٜموّٜء،فٜاالٍبٍخٗاالٍبهح،ٗؽزَّٚ

--"مابُاىْجاٜقابه:--فقلصجذفٜٕؾٞؼاىجقبهٛ،عِعبثوثِعجلهللا

ٝقا٘ه"أٖٝاٌأمضاوأفاناًىيقاوآُ؟ٝغَعثِٞاىاوعيٍِٞاِقزياٚأؽالفاٜصا٘ة ٌَّ ٗاؽالصُا

"فبماأّٞوىٔعيٚأؽلَٕبقّلٍٔفٜاىيؾل،ٗقبه:"أّبّٖٞلعيٕٚئ ءًٝ٘اىقٞبٍخ"

عيٌٖٞ"ٚىٌُٝغَي٘ا،ٗىٌٖٝيِّٗٗأٍوثلفٌْٖثلٍبئٌٖ
(75)

.

ٗقلصجذفٜاىؾلٝشاىنٛهٗآاالٍبًأؽَلعِعَوٗثٍِيَخ،عِأثٞٔ:

ْٖٝوف٘اقبى٘ا:ٝبهٍ٘ههللا،ٍِٝئٍْب؟فيَبأهاكٗاأُ--"أٌّٖٗفلٗااىٚاىْجٜ

أمضومٌعَعبًىيقوآُ،أٗأفناًىيقوآُ."-هللاعيٍٞٔٗيٌٕٚيَّ–قبه
(76)



األٍبً،ّبهاىقوآُاىنوٌٝعْبٝخفبئقخٍِإٔؾبةاىوٍ٘ه ٗعيٕٚنا

--ُٝق٘هعضَبُثِعفب ،ؽزَّٚ ،ٗعَبً ،ٗعيَبً "ىٖ٘ٛود--ؽفةبً

ٗعو" قي٘ثْب؛ىَبّجعذٍِمبًهللاعيَّ
(77)



عْلٍبقُزومبُاىَٖؾف--ٗمبُ  ٝفبهقٔاىَٖؾفىؾةخ،ؽزَّٚ

ثِٞٝلٝٔ،ٗىّ٘ززجعؽبهاىٖؾبثخٍعاىقوآُاىنوٌٝ،ّغلاىعغت،ٗمٞف ٌٕٗ

ؽوٗفٔ،ّٗوث٘اٗفَٖ٘اٍعبّٞٔ،ٗؽفة٘ااىنِٝريق٘ٓغٚبًٛوٝبً،فعيَ٘اأٍواهٓ

ٍٍِعْٞٔاىٖبفٜ،فنبّ٘اثؾقعٞوقوآّٜفوٝل.
(78)



ٍَٗبٝلهعيٚعْبٝزٌٖثبىقوآٍُبّقيزٔاىَٖبكهاىزبهٝقٞخ،أُاىٖؾبثخ

--ُ٘ٝزْبكُٗثٔ،ْٗٝغع مبُّعبهًٌٕٝ٘اىَٞبٍخاىقوآُاىنوٌٝ،ؽٞشمبّ٘ا

ثعٌٖٚ،أٍبًق٘حعلٌٕٗ،ثعجبهادرلهعيٚؽفةٌٖىيقوآُاىنوٌٝ،ٍِٗاىعجبهاد

اىزٜٗهكدعيٚأىَْزٌٖعْلٍبؽَٜاىٌ٘ٛٞ،ق٘ىٌٖ"ٝبإٔؾبةٍ٘هحاىجقوح"،

                                                      
 .1343،هقٌاىؾلٝش2ٓ،91،عـٕؾٞؼاىجقبهٛاىجقبهٛ،(75)

 .20332،هقٌاىؾلٝش32ٓ،442،عـاالٍبًأؽَلثِؽْجوٍَْلاثِؽْجو،(76)

ً(1988،)ثٞوٗد،كاهاؽٞبءاىزواساىعوثٜ،ّٞوٛعيٚ،د.7ٛ،1،طاىجلاٝخٗاىْٖبٝخأث٘اىفلاءاٍَبعٞو،(77)

ٓ240. 

ّبٕواىلِٝاألىجبّٜ،د:ٍؾَل2،ٛـ1،عـٍقزٖواىعي٘ىيعيٜاىعةٌٌَّٞاىلِٝأث٘عجلهللاٍؾَلاىنٕجٜ،(78)

 .59ً(1991ٓ)ثٞوٗد:اىَنزتاالٍبٍٜ،
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ْلٍبفْ٘اأُٝئر٘اٍِقجئ"ثئٌؽبٍوٗق٘هٍبىٌٍ٘ىٚأثٜؽنٝفخىيَٖبعوِٝع

اىقوآُأّبامُ"،ٗق٘هأثٜؽنٝفخ:"ٝبإٔواىقوآُ،ىْٝ٘ااىقوآُثبىفعبه"
(79)

.

مجٞو ٍٗقٜعلك ، اىَٞبٍخ ً٘ٝ اىقوآُاىنوٌٝ األٍبًصجذؽَيخ ٗعيٕٚنا

اىقطبة ثِ عَو اىنٛأفيع األٍو ، ّٖلاء ٌٍْٖ--ٍِ ٗفْٜٙٞبعّٜء

اىقوآُ،فبقزوػعيٚأثٜثنوعَعاىقوآُاىنوٌٝ،فنبُاٍزْٖبكاىقواءٕ٘اىَجت

اىَجبّوفٜعَعاىقوآُاىنوٌٝ،فقلؽفة٘ٓٗعَع٘ٓأؽٞبء،ٗمبّ٘ااىَجتفٜؽفةٔ

ٗقلّقيذٍغيخاىجؾ٘ساالٍبٍٞخ،،ٍ٘رٌٖ،فوٜٙهللاعٌْٖٗأهٙبٌٕٗعَعٔثعل

"ٗىقلمبُٕئ ءتاألىَبّٜ"مٞزبّٜ"فٜمزبثٔ)ٍِْاالٍبً(ق٘ىٔ:عِاىنبر

اىٖؾبثخاىنواً،ٍَضيِٕٞبكقِٞىزواسٍؾَلهٍ٘ههللااىقيقٜ،ٗكعبحاالٍبًفٜ

اىزٜثيغٖباىٚإٔواىزق٘ٙٗاى٘هع،ىقلهفعثٌٖ--اىََزقجو،ٗؽَيخرعبىٌٍٞؾَل

،ٗؽجٌٖاىقبىٔىٔاىٚعبىٌٍِاىفنوٗاىع٘اٛف،ىٌارٖبىٌٖاىََزَوثوٍ٘ههللا

ْٖٝلٍؾٜٞأٍٍَْٖٚبٗأهقٍٚلّٞخٗاعزَبعبً،ٗاى٘اقعإُٔئ ءاىٖؾبثخقلؽلصذ

فٌٖٞرؾ٘ دمجٞوحٍِموىاٗٝخ،ٗأصجز٘ا،فَٞبثعل،فٜإٔعتٍْبٍجبداىؾوٗة

ّجبربًؽَْبً،ٗمىلاَّبىهعذفٜأفٖتأهٗ،فؤّجزذ--،أٍُجبكةٍؾَل

عِٛوٝقهعبهمٗٛمفبءادعبىٞخعلاً،مبّ٘اؽفةخاىٖؾٞفخاىَقلٍخٗأٍْبئٖب،

ٗمبّ٘اٍؾبفةِٞعيٚموٍبريقٍِ٘ٓهٍ٘ههللاٍِمبًٗأٗاٍو،ىقلمبُٕئ ءقبكح

ٍٗؾلصٞٔ ٗعيَبإٓ فقٖبءاىَغزَعاالٍبٍٜ، اىنِٝأّغج٘ا اىَبثقِٞاىنواً ، االٍبً

األٗىِٞ"
(80)



ْٖفبًٕنااىنبرتاألىَبّٜ،ّٗقوعِٞاىؾقٞقخ،ٗىٌٝنِ ٍُ ٗأق٘ه:مٌمبُ

ٕنااىنبً،فقلممواىْٞـٍؾَلاىقَؾبٗٛفٍٜضوٕ٘اىََزْو اى٘ؽٞلاىنّٛقو

-مزبثٔ)ّجٖبدٍيعٍ٘خ(ّقبًعِاىََزْو اىفوَّٜ)ٍ٘هٌٝث٘مبٛ(،ق٘ىٔ:

ىيغاِ٘ٝٞ،ٍٗعياٌّؾا٘ىَاِأهاكآُ،ّلٗحعيَٞخىيعيَبء،ٍٗعغٌىغخ"أّ،أٛاىقو

رقااٌ٘ٝىَاابّٔ،ٗكائااوحٍعاابهفىيْااوائعٗاىقاا٘اِّٞ،ٗمااومزاابةٍااَبٗٛعاابءقجياأ 

َٝبٗٛأكٍّٚ٘هحٍٍِ٘هٓفٜؽَِاىَعابّٜٗاَّاغبًاألىفابظ؛ىانىلّاوٙهعابه

ٝبرٔٝيَُْٟٝ٘نبًثٖنااىنزبة،ٝقزجَُ٘اىطجقخاىواقٞخفٜاألٍخاالٍبٍٞخٝيكاكُٗرَ

                                                      
(79)  ، ٗمزبثخعيٜثٍِيَٞبُاىعجٞل ىطجبعخ1،عـعَعاىقوآُاىنوٌٝؽفةبً اىَيلفٖل ،ٍغَع اىَْ٘هح اىَلْٝخ (

 .32اىَٖؾفاىْوٝف،ثلُٗربهٝـ(ٓ

(80)  اىْ٘ٝعو، اىجؾ٘ساالٍبٍٞخٍؾَلٍعل اىعبٍخالكاهاداىجؾ٘ساىعيَٞخ68،عٍغيخ اىوئبٍخ : اىَع٘كٝخ (

 .154ٗاالفزبءٗاىلع٘حٗاالهّبك،ك.د(ٓ
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ثٖاااابمبٍٖااااٌ،ٗٝجْااااُ٘عيٖٞاااابآهائٖااااٌ،ميَااااباىكاكٗاهفعااااخفااااٜاىقاااالهّٗجبٕااااخ

فٜاىفنو"
(81)

.

منىلمبُعلكمجٞوٍِاىََزْوقِٞ،قبكٌٕاّٖبفٌٖٗعَقٌٖفٜكهاٍخ

ا ٗاىَٞوح ، عبً ثْنو االٍبٍٜ ثبالٍبًاىلِٝ االقواه اىٚ فبٓ ثْنو ىْج٘ٝخ

اىنٛ ٗاالَٝبُثٔ،ٍِٗأّٖوٌٕاىََزْو اىََ٘ٝوٛ)عُ٘ىٌ٘ٝث٘مبٕبهد(

ً،ٗغّٞوأٍَاىٚ)اثوإٌٞعجلهللا(،أٝٚب1809ً/ٕـ1224اعزْقاالٍبًٍْخ

ٗاىََزْو اىٖٞ٘كٛاىََْبٗٛاألٕو ، فوٝلهُموّن٘ف( اىََزْو األىَبّٜ)

ٍِ اىعلٝل ٗىٔ ٗاٌٝ( أٍل ٍؾَل ( ٗرََٚ اٍبٍٔ أّٖو اىنٛ ٗىٞ٘ث٘ىلٗاٌٝ( (

-.(82)-اىَئىفبدكافعفٖٞبعِاالٍبً،ّٗجٞٔ


ٗأق٘ه:ٍِٝعوفربهٝـاىٖؾبثخ،ٗؽبىٌٍٖعاىقوآُ،ٝلهكعٞلاًأٍُ٘افقزٌٖألثٜ

يٌٗفٌٖٗٝقِٞ،فيٌرنموثنوفٜعَعاىقوآُ،ىٌرنٍِ٘افقخعْ٘ائٞخ،ٗىنِعِع

اىَٖبكهاىزبهٝقٞخأٌّٖافزيف٘اٍعأثٜثنوعْلٍبقوهعَعاىقوآُاىنوٌٝ،ثوؽةٜ

اىنٝ ، ثبعَبعاىٖؾبثخ اىعَو فٜاىلقخٕنا اىغبٝخ ّٗبٕلٗا فِٜؽٚوٗا ٗاىْٖبٝخ ،

حاىزؾوٛ،ٗثبىزبىٜٝنٍُ٘٘قفٌٍِْٖٕٞعأثٜثنوٕ٘اىَ٘افقخٗاىَْبهمخٗاىَئاىه

اىنزبثخ فٜ اىزط٘ه ٍِ ٍواؽو مىل ثعل ىْٖٞل ؛ اىقوآُ عيٌ عوفٔ عَو أٍَٚ فٜ

مبّذٕٜاىَٖلهفٜ  ٗعيً٘ ق٘اعل ٗرزفوعٍْٔ ٗاىقٜٗاىْقٜٗاىْنو، ٗاىوٌٍ

اىيٍِ.ٍِٛ٘ٝيخاهٍبءق٘اعلاىؾٚبهحاىعوثٞخاالٍبٍٞخاىزٍٜبكداىعبىٌىفزوح











 

                                                      
 .6ٕـ(1426ٓ)ٍٖو،كاهاىعقٞلح،1،ٛـّجٖبدٍيعٍ٘خؽ٘هاىقوآُاىنوٌٍٝؾَلاىٖبك قَؾبٗٛ،(81)

  (82) ، اىنهعبّٜ ٌّ٘ٝ اىغبىٞخ مزبثبد فٜ اىْج٘ٝخ االّغيٞياىَٞوح ،ََزْوقِٞ ٍْْ٘هح غٞو ٍبعَزٞو هٍبىخ (

 .63ً(2010ٓقبهٌّٝ٘،
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وًزبئجهأهنهوٍصادهراالجوع-ح

قاالأٍزاابى--ماابُعَااعاىقااوآُاىنااوٌٝفااٜعٖاالأثااٜثنااواىٖاالٝق

ثََٞاايادمضٞااوحماابُىٖاابثاابىغاألصااوفااٜٗعاا٘كّزاابئظٍاا٘فرجقااٚعجااواىزاابهٝـفٞااو

ٗاىْزاابئظ،ٗمىاالعيااّٚاابٕلعيااٚقَٞااخٕاانااالّغاابى،ٍٗااْعوٗإٔاإٌاانٓاىََٞااياد

-:رٜاىْؾ٘األ

ٜعيً٘اىقوآُ(فٜمزبثٔ)كهاٍبدففٖلاىوٍٜٗ:ٝق٘ه

-:ا رٞخرزَؾ٘هؽ٘هاىْقبٛ--مبّذإٌٍَٔٞيادعَعاىقوآُفٜعٖلأثٜثنو

عيٕٚاؾزٔٗكقزأ،ٗأعَعا٘اعياٍٚابٍزٔ--ظفوٕنااىغَعثبرفب اىٖؾبثخ -1

 ٍِاىيٝبكحٗاىْقٖبُ،ٗريق٘ٓثبىقج٘هٗاىعْبٝخاىزَٜٝزؾقٖب.

ٗع٘ٓاىجؾشٗاىزؾوٛٗاالرقبُ،مَبٍّوفٜ -2 ُعَعاىقوآُفٜٕنااىعٖلعيٚأك ِّ

 .--ٍْٖغٞخاىغَعاىزٍٜبهعيٖٞبىٝلثِصبثذ

 ّبهٕنااىغَعاعَبعاألٍخعيٞٔ،ٗر٘اروٍبفٞٔ. -3

مبُفٜ -4 اىقوآُاىنوٌٝ،مَب اىغَعمبُثبألؽوفاىَجعخاىزّٜيهعيٖٞب إُنا

 .--ُمزجذفٜعٖلاىوٍ٘هاىوقبعاىزٜ

مبّذٍورجخفاىعيَبءفٜاىَ٘هٕوب ٗافزيإُٔنااىغَعمبٍُورتاٟٝبدثبرف -5

 .--فٜٕنااىغَع،أًأُرورٞجٖبمبُفٜعٖلعضَبُ

 إَٔوفٜٕنااىغَعٍبَّقذربٗرٍِٔاٟٝبد. -6

؛اىغَع،ؽفةٖبأث٘ثنووآُفٜٕناارفقاىعيَبءعيٚأُّٔمزتَّقخٗاؽلحٍِاىق -7

ألّٔاٍبًاىََيَِٞ.
(83)

 
 

 

                                                      
ٕـ(1424)اىوٝبٗ:كُٗكاهّْو،12،ٛـ1،عـكهاٍبدفٜعيً٘اىقوآُفٖلثِعجلاىوؽَِاىوٍٜٗ،(83)

ٓ82.
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بأهنالٌزبئجالزًرسرتعلٍهب :رًهراالجوعكبًذعلىالٌحىاألأهَّ

أٍجبة -1 ٍِإٌٔ األٍوٕ٘ ٕٗنا ، ٗقوائٔ ؽَيزٔ ث٘فبح ىاهاىق٘فٍِٙٞبعٔ

 عَعاىقوآُاىنوٌٝ.

 ٍُغومبٍواىقوآُ،ٗقُٞلثبىنزبثخ. -2

 ٗاؽل،ثعلٍبمبٍُفوقبًفٜأٍبمٍِزفوقخ.ُؽفعمئفٍٜ٘ٙع -3

ٍُغوفٞٔ. -4  أعَعاىٖؾبثخميٌٖعيٍٚب

إٔجؼثَضبثخٗصٞقخٍٗغو،ُٝوععاىٞٔٗقذاىٚوٗهح،ٗثبىفعوعْلٍباؽزبعٔ -5

مبّذٕنٓاىَْقخفٞوٍعِٞ، --ىَْـاىَٖبؽفىٍِعضَبُ--اىٖؾبثخ

 ٕٜٗاألٍبًاىنٛقبًعيٞٔمىلاىَْـ.

- .(84)-ىذّجٖخثلعخاىغَعٍِأمٕبُمضٞوٍِاىٖؾبثخىا -6
 

ٍْةٌٍٗورتٗىنِغٞوٍْق٘ٛٗ  ، فٍٜٖؾفٗاؽل إٔجؼاىقوآُاىنوٌٝ ٕننا

فيق األٍو ٕٗنا ، اىنوٌٝ اىقوآُ عيٖٞب ّيه اىزٜ ىألؽوفاىَجعخ ٗعبٍع ، ٍُْنو

اىفز٘ؽبداالٍبٍٞخ رٍ٘عذ عْلٍب اىقبفعيٞبً ٕنا ٗظٖو اىقواءاد، فبففٜ

ىَٖبؽف،ٗر٘ؽٞلاىقواءاد؛ٗمىلٍَبكفعٔاىَّٚـا--ىٍِعضَبُثِعفبُ

ٍْ٘ٙؾٔ ٍب اىََيَِٞ،ٗقفوث٘اكها فزبفٗا ّْقب ،ٕٗنا ؽفبظبًعيٚٗؽلح

.هللارعبىٚءّباُفٜاىفٖواىضبىشٍِٕنااىجؾش

                                                      
.30،ٓعَعاىقوآُفٜعٖلاىقيفبءاىواّلِٝاىَْلٛ،(84)
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

 (  وسخ املصحف يف عهد عثمان به عفانوسخ املصحف يف عهد عثمان به عفان) 

حألٓزخدحٌظٟؿؼٍضػؼّخ٠ْؤَِرىظخرشحٌّٜلف.-أ

حٌٜلخرشح٠ٌٌٓحهظخٍُ٘ػؼّخٌْىظخرشحٌّٜلف.-د

فٌٟ٘ححٌـّغ.حٌط٠َمشحٌظٟأػظّي٘خػؼّخْٚحٌٜلخرش-ؿـ

.ِٛلفحٌٜلخرش١ِٕٛٓغػؼّخْ-ى

؟حٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔشػٍٝحألكَفحٌٔزؼشً٘حٗظٍّض-٘ـ

َِصرٙخوظخرشحٌّٜلفح٠ٌَ٘ف.حٌظٟحٌفَقر١َِٓحصحٌـّغحٌؼالع-ٚ

ػيىحٌّٜخكفحٌظٟٔٔوٙخػؼّخْٚحألِٜخٍحٌظٟأٍٍٓضاٌٙخ.-ُ

ػيىٍٓٛٚآ٠خصٚكَٚفحٌمَآْحٌى٠َُ.-ف

أ١ُِِّ٘حصٌ٘ححٌـّغٚٔظخثـٗ.-١
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عثمانيأمزتكراتحانمصحفاألسثابانريجعهد -أ

اٌٝٔٔن--لزًأْٔظطَقاٌٝحألٓزخدحٌظٟكٍّضػؼّخْرٓػفخْ

٠مٛي:-  - حٌّٜلفح٠ٌَ٘فالريأْٔؼطٟطؼ٠َفخًِئؿِحًػـٓػؼّخْرٓػفخْ

،٘ٛػؼّخْرٓػفخْرٓأرٟحٌؼخٙرٓأ١ِش،أ١َِحٌّئ١ًِٕٓٚٚح٠ٌٍٕٛٓ،ح١ٛ١ٌٟٔ

ػٍٝحرٕظٗ،ٚػخٌغحٌوٍفـخءحٌَحٗي٠ٓ،ٚأكيحٌؼَ٘سحٌّز٠َ٘ٓ--هظٍٓٓــٛيهللا

لزًحٌٙـَس،ٚأٍُٓرؼـيحٌزؼؼشرم١ًٍ،وخِْٓأغ١ٕخءل47ٖ٠َرخٌـٕش،ٌٚيرّىشٕٓش

،ِٚ٘ٛٓحٌٔخرم١ٓحأل١ٌٍٚٓٚحرغأٍرؼش--ٚأَٗحفُُِٙٚٓوظخدحٌٛكٌَٟٓٛيهللا

أٍ٘ٗحٌٙـَط١ٓاٌٝحٌلز٘شػُاٌٝحٌّي٠ٕش،ِّٓىهًفٟحإلٓالَٚأٚيحٌّٙخؿ٠َِٓغ

ٚكفظٖٛ--ٚأكيح٠ٌٌٓؿّؼٛححٌمَآْفٟك١خسحٌَٓٛي
(1)

.

أالأٓظلٍِٟٓؿً"- -ٚوخ٠َِْدحٌّؼًفٟحٌل١خء٠مٛي:حٌَٓٛي

طٔظلِٟٕٗحٌّالثىش"
(2)

 - -٘ـرؼيٚفخسػَّرٓحٌوطخد23طٌٛٝحٌوالفشٕٓش

،ٚلظًػ٠ٍٝيحٌوٛحٍؽٕٓش ًٌٚهأْحٌوٛحٍؽال٠ٔظل35ِّْٓٛرؼالع١ٌخٍي ٘ـ

٠ٔظلٍِٟٕٗٓـٛيهللاٚحٌّالثىش،فيهٍٛحػ١ٍٗفٟىحٍٖ،رؼيأْطـخُٚحٌؼّخ١ٔٓػخِخً

ٚحٌّٜلفر٠ٓ١ي١ٌٗ٠َطىزٛحأر٘غؿ٠َّشػَفٙخطخ٠ٍنحإلٓالَ،١ٓٚؼٍـُح٠ٌٌٓظٍّٛح

ٚأوؼَ٘خٔفؼخًٌألِشحإلٓال١ِشػٍٝ- -زَِٓأُ٘أػّخٌٗإِٔٞمٍذ٠ٕمٍزْٛ،٠ٚؼظ

ػ١ٍّشٔٔنحٌّٜلفح٠ٌَ٘فِٟ٘ـيحٍحٌظخ٠ٍن،ٚكظ٠َٝعهللاحألٍِٝٚٓػ١ٍٙخ

حألٓزخدٚحٌيٚحفغٟ٘ٚحٌ٘مخق،فّخحالهظالفٚطٛك١يح١ٌٍّّٔٓرؼيأْظَٙصرٛحىٍ

اٌٌٝ٘ححألَِ؟--حٌظٟىػضػؼّخْرٓػفخْ

:ِٓحٌّؼَٚفأْحٌمَآْحٌى٠َُليؿّغوٍٗفِٟىخْرَُٛ٘سأ٠مٛيِلّي

ٚرم١ضٌٖ٘حٌٕٔوشرؼيٚفخسأرٟرىَػٕيػَّ--ٚحكيفٟػٙيأرٟرىَحٌٜي٠ك

حٌّئ١ِٕٓ،ٚٓظَّرٓحٌوطـخدٚليأٚىػٙخػَّػٕيكفٜـ وخٔضصٗأَ وّخ حٌظالٚس

.يٍٚحٌّئ١ِٕٓرٕٜٗٚطالٚط١ٌٗزمٝحٌمَآِْلفٛظخًفٟٛ--فٟػَٜحٌٕزٟ

                                                           
 120(1999ٙ،)حٌمخَ٘س:ىحٍحٌفـٌٍَظَحع،1،ص.ؿّخيِلّٛى،١طخ٠ٍنحٌوٍفخءؿاليحٌي٠ٓح١ٛ١ٌٟٔ،1))

،ص.ك١ٍٓٓ١ُٔأٓي،)ىِ٘ك:ىحٍحٌّؤٌٍِْٛظَحع8١،1،ؿـِٕٔيأر٠ٟؼٍٟ(أر٠ٛؼٍٟأكّيرٓػٍٟحٌظ١ّّٟ،2)

،1984ٙ)َ120 
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ٚأْحٌٕٚحٌّىظٛدٚحكيالطغ١َف١ٗ،٠ٛ٘ٚلظًّػيسلَحءحص،ٚليًوَٚحأْ

وخٔضِٛحفمشٌٍٕٚحٌّىظٛدغ١َُحثيسٚال حٌّظٛحطَسالطىِْٛمزٌٛشاالاًح حٌمَحءس

ٗخٍِشٌٍمَحءحصوٍٙخفٟٙٔخلٜش
(3)

.

حٌَٓٛي : ٠مٛي أكَف، ػٍٝٓزؼش ِٔي حٌى٠َُ حٌمَآْ ػزضأْ --ٚلي

))اْحٌمَآْأِٔيػٍٝٓزؼشأكَف،فخلَُءٚحُِِٕٗخط١َٔ((
(4).

،ٚطفَق--ٚفٟػٙيػؼّخْرٓػفخْ حطٔؼضحٌفظٛكخصحإلٓال١ِشوؼ١َحً

ِٓ ا١ٌُٙ ػّٓٚفي وًأًَِٜ٘حٌمَحءس فؤً٘حٌمَحءفٟحألِٜخٍٚآهٌ حٌٜلخرش

حٌ٘خ٠َمَإْرمَحءسأرٟرٓوؼذٚأً٘حٌىٛفش٠مَءْٚرمَحءسػزيهللارِٓٔؼٛىٚأً٘

حألٗحٌ ِٝٓٛ أرٟ رمَحءس ٠مَإْ ٚؿٛىؼزَٜس ِؼَٚفأْ ٛ٘ ِّٚخ ، ٚ٘ىٌح َٞ

حٌمَحءسحٌظٟوخٔٛح٠مَءْٚرٙخوخٔضِوظٍفشٚفمخًٌألكَفحٌظٌِٟٔضػٍٍٝٓٛيهللا

--فىخٔٛحاًحُِّٟٙـّغأ١ِِِٛٚٓٓٛح١ٓحٌفظقػـذحٌزؼِٞٓٚؿٛىٌ٘ح

ٌٚىٓوخٌْ٘حال٠لٛي--.ٚلي٠مٕغرؤٔٙخؿ١ّؼخًِٕٔيساٌٍٝٓٛيهللاحالهظالف

 حٌٕزٟ ِٓ ٠ّٔؼٛح ٌُ ح٠ٌٌٓ ر١ٓ ٚروخٛش ح١ٌٍّّٔٓ، ر١ٓ حٌظٔخإي طَٔد --ىْٚ

يف١ٜقٌٖ٘حٌمَحءحصٚأفٜلٙخوّخوخْف١يٍٚحٌىالَكِٛزخَٗسحٌمَحءحصحٌمَآ١ٔش

رؼٞحٌمَحء٠فوَػٍٝحٌزؼٞح٢ه٠َٚمٛيلَحءطٟأفٜقِٓلَحءطه،٠َٚىػ١ٍٗ

رخٌّؼًٚ٘ىٌحوخ٠ْئىًٌٞهاٌٝحالهظالف،ٚأىخٍرؼ٠ُٙػٍٝرؼٞحٌف٠َكح٢هَ

ؼـًرلُٔحٌّٟٛٛعٌٚ٘حِخؿؼًًحح٠ٓ٠ٌٍُٕٛ
(5)

.

٘ـ30ًوَحرٓحألػ١َفٟكٛحىعٕٓش
(6)

طلضػٕٛحْغِٚك٠ٌفشحٌزخدٚأَِ

ك٠ٌفشرٓح١ٌّخْ حٌّٜخكف٠مٛي:فٌٟٖ٘حٌٕٔشغِح
(7)

- - ٍّػخىخأًٍر١ـخْ،ف

ك٠ٌفشلخئٌؼ١يرٓحٌؼخٙ:ٌميٍأ٠ضفٟٓفَطٌٟٖ٘أَِحًٌجٓطَنحٌٕخ١ٌّوظٍفٓفٟ

:ِٚخًحنلخي:ٍأ٠ضأٔخٓخًِٓأً٘ك٠ِّٚػّْٛحٌمَآْػُال٠مِْٛٛػ١ٍٗأريحًلخي

أْلَحءطُٙه١َِٓلَحءسغ١َُ٘ٚأُٔٙأهٌٚححٌمَآْػٓحٌّميحى،ٍٚأ٠ضأً٘ىِ٘ك

                                                           
 1ٙ،27،ؽحٌّؼـِسحٌىزَٜحٌمَآْأرَُٛ٘س،3) )

 .2419،ٍلُحٌلي٠غ3ٙ،122،ؽٛل١قحٌزوخٍٞ(حٌزوخٍٞ،4)

  143-142،طخ٠ٍنػٍَٛحٌمَآْ(ِل١ٔٓ،5)
٘ـٚ٘ٝحٌٕٔشحٌظ25ٟٕ٘خنهالففٟطلي٠يحٌٕٔشحٌظٟغِحف١ٙخك٠ٌفشأًٍر١ـخْٚؿٍّٙٛحٌّئٍه١ٓػٍٝأٔٙخٕٓش6))

 ٔٔنف١ٙخػؼّخٍْٟٝهللاػٕٗحٌّٜخكف

ِٚٓٝٓرٕٟػزيحألًٗٙ،ٛخكذٍَٓٓٛيهللاٍٛٝهللاػ١ٍٗ(٘ٛك٠ٌفشرٓح١ٌّخْك١ًٔرٓؿخرَرٓػَّٚحأل7)

٠ظٗالٍُٚٓفٙٛحٌٛك١يح٠ٌٌٞؼَفأّٓخءحٌّٕخفم١ٓٚ٘ٛحٌٌٞأٍٍٓٗحٌَٓٛيٍٛٝهللاػ١ٍٗٚٓال١ٌٍَشحألكِحد

ػ١ٍٗروزَحٌىفخٍٚ٘ٛلخثيِؼَوشٔٙخٚٔيٚفخطقٌّ٘حْٚحٌَٞٚحٌي٠ٍِٕٛٚ٘ٛٓأكذحٌٕخّاٌٝحٌَٓٛيٍٛٝهللا

ِؼًأرٟػز١يِٖٚؼخ٠ًٓؿزًٚك٠ٌفشرٓح١ٌّخْ ٍُٚٓ=ٚحٌوٍفخءحٌَحٗي٠ٓ٠مٛيػٍَّٟٝهللاػٕٗأطٍّٕٝؿخالً

 ٕٓش ف١ٟخػشهللاػِٚؿًطٛفٍٟٝٝهللاػٕٗ 36أٓظؼٍُّٙ =ّْٗحٌي٠ٓحٌٌ٘زٟ، ٘ـ حٌٕزالء ؽأػالَ ،23،

 62َ(1991ٙ)ؿيس:ىحٍحألٔيٌْ،
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٠مٌْٛٛ:اْلَحءطُٙه١َِٓلَحءسغ١َُ٘،ٍٚأ٠ضأً٘حٌىٛفش٠مٌِْٛٛؼًًٌهٚأُٔٙ

أٚحػٍٝأرِٟٛٓٝهٚأُٔٙلَلَأٚحػٍٝحرِٓٔؼٛى،ٚأً٘حٌزَٜس٠مٌِْٛٛؼًًٌ

اؼحألٗ ك٠ٌفش ًٛٚ فٍّخ )) حٌمٍٛد ٌزخد (( ِٜلفٗ أهز٠ََّْٚٞٔٛ حٌىٛفش ٌٝ

أٛلخدٍٓٛيهللاحٌٕخّرٌٌهٚكٌٍ٘ ٠وخففٛحفمٗ ِخ ُ--ٌٝا ٚحٔطٍكك٠ٌفش

رخٌٌٍٞأٜٚلخي: فؤهزَٖ حٌّي٠ٕشكظًٝٚٛاٌٝػؼّخْرٓػفخٍْٟٝهللاػّٕٙخ

))أٔخح٠ٌٌَٕحٌؼ٠َخْ((فؤىٍوٛححألِشفـّغػؼّخْحٌٜلخرشٚأهزَُ٘حٌوزَفؤػظّٖٛ

رخٌٜلفأٍٚٚ ا١ٌٕخ أٍٍٟٓ أْ كفٜش اٌٝ ػؼّخْ فؤًٍٓ ك٠ٌفش ٍأٜ ِخ ؿ١ّؼخً ح

حٌظٟوظزضفٟأ٠خَأرٟرىَٚأَِػؼّخْرٓػفخْٟٕ٘ٔٔوٙخ،ٚوخٔضٌٖ٘حٌٜلف

- -ّخْاٌٝكفٜشأَحٌّئ١ِٕٓ،ٚأًٍٓاٌٝوًرٕٔنٌٖ٘حٌٜلفػٍُى٘خػؼ

أفكرّٜلفٚأكَقِخًٌٜٓٛه
(8)

.

٠ًٍؼش ػؼّخْ ػٍٝ حٌوخٍؿ١ٓ ِٕٙخ أطوٌ حٌّٜخكف كَق لٜش أْ ٚألٛي

ِ ِٓ ٚػيٚ٘خ ػ١ٍٗ ٌوَٚؿُٙ ح١ٌ٘ؼشٗخثزؼٚٓززخً ِٓ ًٌهوؼ١َ رؼي كٌُٚ٘ ٚكٌح ،

ِغ ِٕخلزش ِٓأػظُ أْحٌظخ٠ٍنٓٛف٠ؼزضأٔٙخ ػٍّٛح ِٚخ ٚحٌّٔظَ٘ل١ٓٚغ١َُ٘،

أػٍُ ُ٘ٚ ِٚؼخٚٔظُٙ رًوخْربؿّخعحٌٜلخرش حٌمَحٍ رٌٙح ٠ٕفَى أْػؼّخٌُْ حٌؼٍُ

أٚٔٗ،ْٛحٌمَإِْٓٗ،٠ٚمَم٠ظٍفٟػَٜحٌَٓٛي- -حٌٕخّرىظخدهللافميوخٔٛح

ػٕـٗٚح١ّؤٔٛحاٌٝطف١َٖٔ،ٚحثظَّٚح--٠ٚظفمٙٛٔٗ،ِٚخأٗىًػ١ٍُٙٓؤٌٛححٌَٓٛي

٠ظـخُٚٚح ٌُٚ كَحِٗ، ٚكَِٛح كالٌٗ، فؤكٍٛح ، ربٍٗخىحطٗ ٚآظَٗيٚح ، رؤٚحِـَٖ

فىخْك٠َخًرُٙأ٠ْطٍؼٛحرٌٙححٌؼًّحٌٌٞٓٛفطزمٝآػخٍٖحٌط١زشػٍِٝيحٍكيٚىٖ

حٌظخ٠ٍن.
(9)



فٟػٙي حٌمَآْحٌى٠َُ حٌزخػغحألٓخٟٓفٟؿّغ حٌٕٔيٞػٍٝأْ ًوَ ٚلي

حٌمَآْحٌى٠َُ٘ٛ --ػؼّخْرٓػفخْ لَحءس حٓظيٍحنحهظالفحٌمَحءفٟٚؿٖٛ :

فؤٍحى حٌزؼٞ، رؼ٠ُٙ طىف١َ اٌٝ أك١خٔخً حألَِ ًٛٚ رً حٌزؼٞ، رؼ٠ُٙ ٚطوطجش

--،ٍٗأ٠ رؼخلذ ػؼّخْ ٍأٜ فمي ػ١ٍٗ، ِـّغ ِٛكي ِٜلف ػٍٝ حألِش ؿّغ

ٚٛخىقٔظَٖ،أ٠ْظيحٍنحألَِ،فـّغأػالَحٌٜلخرشٚأؿخيحٌَأٞر١ٕٗٚر١ُٕٙفٟ

                                                           
((8 حألػ١َ حٌلٔٓػٍٟأرٓ فٟحٌظخ٠ٍنأرٛ حٌىخًِ ؽ، حٌىظذ3، ىحٍ ر١َٚص: ( ػزيهللاحٌمخٟٟ، أرٟحٌفيحء ص. ،

 9-8َ(1987ٙحٌؼ١ٍّش،

حٌّٕٙـ١شٚحألرلخعٌٍيٍحٓخص،)حألٍىْ:َِوِحإلِخَحألٌزخ51ٟٔ،عِـٍشحألٛخٌشأكّيرٓكـَآير١ٛخِٟ،9))

 39٘ـ(1426ٙحٌؼ١ٍّش،
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ِٜخكفإلٍٓخٌٙخاٌٝحألِٜـخٍ،ٔخمُػٍٝحٓظٕحٌفظٕش،فؤؿّؼٛحأَِ٘ــػالؽٌٖ٘

خ٠ٛحفمٙخ،ٚربكَحقوًِخػيح٘خ،ٚطؼظزَف١ئَِحٌٕخّرخػظّـخى٘خ،ٚحٌظِحَحٌمَحءسرّـ

ٚلطغ حٌوالف ٌلُٔ حٌّؼظّي ٚحٌَّؿغ حألٓخّ ح١ٌَّٓش حٌؼؼّخ١ٔش حٌّٜخكف طٍه

حٌِٕحعٚحٌَّحء
(10)

.

لَحءسهظـــالففٟاٌٝٓــيرخدحٌفظٕشٚحال-  -ٓخٍعػؼّخْرٓػفخْٚلي

هاظالفٚأهزَٖرّاخٍأِٜآحالرٓح١ٌّخْ،حٌمَآْحٌى٠َُ،ًٌٚهػٕيِخليَػ١ٍٗك٠ٌفش

غاٌاٝواًلطاَؼارىظخرشِٜلفٚحكايِآػايسٔٔانٚرفٟلَحءسحٌمَآْ،ك١غأَِ

ٕاخّٚٔخك١شٔٔوش،ٚأَِربكَحقرم١شحٌٕٔنٚحٌٜلفحٌّٛؿٛىسػٕيحٌٕخّ،فـّغحٌ

ٍّشٌ٘حىحرَحٌفظٕشٚكمكهللاػ٠ٍٝي٠ٗٛا١خٔشوظخراٗؼػٍِٜٝلفٚحكي،ٚلطغهللار

ِٓح٠ٌِخىسٚحٌٕمٜخْٚكفظٗ
(11)

.

ٚٔٔظط١غحٌمٛيِٓهاليِخٓزكأْٓزذؿّغحٌمَآْفٟػٙيػؼّخْرٓػفخٍْحؿغ

اٌٝأ٠َِٓ:

رخػظّخى -1 ًٌٚه ف١ٗ حٌَّحء ٚلطغ حٌى٠َُ، حٌمَآْ فٟ ٚحٌظٕخُع حالهظالف ٍفغ

 ٠مَأرٙخحٌمَآْحٌى٠َُ.أْحٌمَحءحصحٌّظٛحطَسحٌظ٠ّٟىٓ

حٌمَآٟٔ -2 حٌٕٚ ػيىكّخ٠ش ٚؿٛى ٔظ١ـش اٟخفش أٞ رؤ٠يِٞٓ حٌّٜخكف ِٓ

ك١غ ٠ىظذف١ٙخظٍّضحٗحٌٜلخرش ٌُ أٚ ، ٚحٌظفخ١َٓ وخٌَ٘ٚف ١ٌْرمَآْ ِخ ػٍٝ

 رؼٞحٌٌٍٔٛؼيَكخؿظٌُٙىظخرظٙخِغػٍُّٙرؤٔٙخِٓحٌمَآْ.



 

                                                           
 34-1ٙ،32،ؽؿّغحٌمَآْحٌى٠َُفٟػٙيحٌوٍفخءحٌَحٗي٠ٓحٌٕٔيٞ،(10)

 76َ(1988ٙ،)حٌٔؼٛى٠ش:حٌّٕظيٜحإلٓالِٟ،15،عِـٍشحٌز١خْ(ِلّيرٓٛخًِحٌٍّٟٔ،11)
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انصحاتحانذيهاخرارهمعثماننكراتحانمصحف-ب

--ِٓك٠ٌفشٚأهزَٖرّخٍآٖ،ؿّغػؼّخْ-- ٌّخّٓغػؼّخْرٓػفخْ

أَُِ٘ فؤؿّؼٛح ًٌٚهحالهظالف، حٌفظٕش ٌٖ٘ فٟػالؽ ٚحٓظ٘خٍُ٘ حٌٜلخرش أػالَ

ػٍٝػالػشأٍِٛ:

أْطٕٔنحٌٜلفحألٌٚٝحٌظٟؿّؼٙخ٠ُي٠ٓػخرضفٟػٙيأرٟرىَحٌٜي٠كفٟ -1

 ِٜخكفِظؼيىس.

2- َِ فظىْٛ حألِٜخٍ ِٓ َِٜ وً اٌٝ ٔٔوش طًَٓ ٠مَإْٚأْ ٌٍٕخِّٕٗ ؿؼخً

 ٠ُٚمَثْٛ،ٚا٠ٗ١ٌلظىّْٛػٕيحالهظالف.

 أ٠ْلَقِخػيحٌٖ٘حٌٕٔن. -3

١ٍشحٌٕٔنٚوخًٌْهفٟأٚحهَٕٓشّفٟطٕف١ٌػ --ػَُٗعػؼّخْرٓػفخْ

24 ٚأٚحثًٕٓش حٌلفخظٚحٌىظخد25٘ـ اٌٌٝـٕشِٓحٌٜلخرشِٓه١َس ك١غػٙي ٘ـ

ِئٌفِٗٓأٍرؼشأٗوخُٙٚ٘:

،ٚليَِصطَؿّظٗفٟحٌفًٜحٌؼخٌِٟٔٓ٘ححٌوٍِؿ٠ُٟيرٓػخرضحألٜٔخٍٞ -1

 حٌزلغ.

ػزيهللارٓحٌِر١َرٓحٌؼٛحَحٌمَٟٗ،أكيحٌؼزخىٌش -2
12
ح٠ٌٌٓحٗظَٙٚحرخٌؼٍُ،ٚػٕٛح

 ٘ـ.73رلفعحٌمَآْحٌى٠َُطٛفٕٝٓش

حٌؼخٙ -3 رٓ ٓؼ١ي اْحألِٛٞحٌمَٟٗ : ف١ٗ ل١ً ِّٚخ ل٠َٖ، فٜلخء ِٓ وخْ ،

ػَر١شحٌمَآْأل١ّضػٌٍٝٔخْٓؼ١يرٓحٌؼخٙألٔٗوخْأٗزٗحٌٜلخرشرٍٙـشٍٓٛي

 ٘ـ.53طٛفٕٝٓش--هللا

حٌ -4 َٟٗحٌّوِِٟٚ،وخِْٓأَٗحفل٠َٖ،مػزيحٌَكّٓرٓحٌلخٍعرٓ٘٘خَ

٘ـ43شطٛفٕٝٓ--ٔ٘ؤفٟكـَػَّ،ٚطِٚؽرٕضػؼّخْرٓػفخْ
(13)

. 

                                                           
ػَّٚحٌؼزخىٌش:ػيىِٓحٌٜلخرشوخٔضأّٓخإُ٘طزيأرؼزيهللاُٚ٘:ػزيهللارٓحٌِر١َ،ٚػزيهللارٓػَّ،ٚػزيهللا12))

٘ـرـ١ٖحٌؼزخىٌشألٔٗوخ٠٠ُْػيىح27ًرٓحٌؼخٙ،ٚػزيهللارٓػزخّ،ٚليػَفحٌـ١ٖحٌٌٞغِحأف٠َم١خٓظش

 ، طغَٞ ٠ٛٓفرٓ = ٚحٌمخَ٘سُِٕٙ َِٜ ٍِٛن فٟ حٌِحَ٘س ؽحٌٕـَٛ ،1 حٌىظذ، ىحٍ :َِٜ (،1963، ) َ

ٙ192 

 .17َ(1995ٙ:ٌـٕشوظخرشطخ٠ٍنحٌؼَد،،)ىِ٘ك51،عِـٍشىٍحٓخصطخ٠ٍو١شِٔؼٛىرٛرٛ،13))
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فٟٔٔنحٌّٜخكفأػٕ ػَ٘خٚط١َ٘رؼٞحٌَٚح٠خصاٌٝأْح٠ٌٌٓٓخّ٘ٛح

ك١غًوَحرٓأرٟىحٚ ػؼّخٍْؿالً، أٍحى ٌّخ (( ػٓوؼ١َرٓأفٍقلخي: أْ--ى

٠ىظذحٌّٜخكف،ؿّغٌـٗحػٕٝػٍَ٘ؿالًِٓل٠َٖٚحألٜٔخٍ،ف١ُٙأرٝرٓوؼذ

٠ُٚيرٓػخرض
(14)

.

٠ُي--ًٚوَحٌزوخٍٞفٟٛل١لٗػٓأْٔرِٓخٌهلخي:))فؤَِػؼّخْ

رٓػخرض،ٚٓؼ١يرٓحٌؼخٙ،ٚػزيهللارٓحٌِر١َ،ٚػزيحٌَكّٓرٓحٌلخٍعرٓ٘٘خَ،

فٟ حهظٍفظُأٔظ٠ُُٚيرٓػخرضفٟأ٠ْٕٔوٛ٘خ ػَر١شِٓحٌّٜخكف،ٚلخيٌُٙاًح

ٌمَآْأِٔيرٍٔخُٔٙففؼٍٛح((حل٠َٖ،فبْػَر١شحٌمَآْفخوظزٛ٘خرٍٔخْ
(15)

.

رٓحٌزوخٍٞحًٌٌٞوَأٍرؼشفم٢ٚر١ٓكي٠غح٠غال٠ٛؿيطؼخٍٝر١ٓكيٚ

حًٌٌٞوَحػٕٝػَ٘ف َٚح٠شحٌزوخٍٞكيىصحٌٍـٕشحألٓخ١ٓش،ٍٚٚح٠شحرٓأرٟىحٚى

 ٚحٌىظخرش رخإلِالء ٓخػيُ٘ ِٓ ا١ٌُٙ أٟخفش ىحٚى ػٍّٙخأرٟ حٌٍـٕش أٔـِصٌٖ٘ ٚلي

ػؼّخْفميكُٔر١ٕٜؼٌٗ٘حفؼ٠ًمٛيِلّيحٌغِحٌٟ:))ٚكٕٔخًر٘ىًىل١ك٠َٓٚغ

ِخلي٠ٕـُػٓحهظالفحٌلَٚفِِٕٓخُػخص،ٚؿّغحٌٕخّػٍٝٚؿٗٚحكيٛل١ق

أف٠ًِٓطَوُِٙوظٍف١ٓر١ٓػيسٚؿٌٖٛٚٛٛلضوٍٙخٚأٓظَِّلّيحٌغِحٌٟفٟ

ٌٚؼً--ظ٘ؼخٍك٠ٌفشكي٠ؼٗػٓحٓ ٌٍوطَػٓحهظالفحٌمَحءحصك١غ٠مٛي:

طط١َك٠ٌفش،ٚطـّٔٗحٌوطَحًٌٌََّٛ٘ٛٓهحٌظَٜف،ٚاْوٕخالٔٛحفكك٠ٌفش

ػًٍٝ٘خدفىَٖاٌِٝخكيعر١ٓأً٘حٌىظخدحأل١ٌٚٓ((
(16)

.











                                                           
 .1ٙ،104،ؽوظخدحٌّٜخكفأرٓأرٟىحٚى،14))

 .4984،ٍلُحٌلي٠غ6ٙ،182،ؽٛل١قحٌزوخٍٞحٌزوخٍٞ،15))

 .43(1963ٙ،)حٌمخَ٘س:ىحٍوظذحٌلي٠غ،ٔظَحصفٟػٍَٛحٌمَآِْلّيحٌغِحٌٟ،16))
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ر ٠مٛي ِخ كٛي رؼٞحٌّالكظخص ٕ٘خن ٠ىٓٚألٛي ٌُ فخٌوطَ حٌغِحٌٟ ٗ

هطَحًكم١م١خًحٔظزٗا١ٌٗك٠ٌفش،ٚٚحفمٗؿ١ّغحٌٜلخرشِّخىفغرؼؼّخِِْٛ٘ٛخًرًوخْ

--ٍٝأ٠٠خًلخرشِٜلفٚحكيفًٙوخْػؼّخْٚحٌٜاٌٝحٌم١خَرـّغح١ٌٍّّٔٓػ

ػ٠ُمٛيالٔٛحفكك٠ٌفش،ِٚٓحٌّؼَٚفأِْخأؿّغػ١ٍٗأٛلخدِلّي؟ػٍُٝٚ٘

--اٌِٝٛحفمشأكيِٚخإٔٓشحٌوٍفخءحٌَحٗيِْٚ٘ٛٓحٌظ٠َ٘غ،ٚرخٌظخٌٟال٠لظخؽ

الِـخيٌٜلشفؼٍُٙأ٠ْٛحفكِٓؿخءرؼيُ٘،ٌٚ٘حر١ّٓٚٚحٟقِٚؼَٚفػٕيأً٘

ڀ  ٺ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ :حٌؼ٠ٍُمٛيهللاطؼخٌٝ

  ڦڦ   ڦ ڤ  ڦ   ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

(17) چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڍڇ   ڇ
.

 

                                                           
.29،ح٠٢شحٌفظقٍٓٛس17))
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فيهذاانجمعانطزيمحانرياعرمذهاعثمانوانصحاتح-جـ

َ٘عحٌٍـٕشحٌّوظخٍسفٟوظخرشحٌّٜلفح٠ٌَ٘فرخٌؼًّحٌّىٍفشرٗطأْلزً

٠ىْٛحألٓخّٚحٌَّؿغح١ٔ٠ٌٌَْٞٚػ١ٍٗفٟػ١ٍّشٔٔنحٌّٜخكفٔظخِخًؼٛحٟٚ

ٚليأطفمٛحػٍٝٔمخ١أٓخ١ٓش٠ىْٛػٍٝأٓخٓٙخٌ٘ححٌـّغ،ٚأٌُٖ٘٘حٌٕمخ١٘ٝػٍٝ

-حٌٕلٛح٢طٟ:

--حػظزااخٍحٌٜاالفحٌظااٟؿّؼٙااخ٠ُاايراآػخرااضفااٟػٙاايأرااٟرىااَحٌٜااي٠ك

فاٟٛال١لٗػآأٔاْرآِخٌاهحٌّٜيٍحألٓخٟٓفٟ٘اٌٖحٌّّٙاشفمايًواَحٌزواخٍٞ

لخي:))أْك٠ٌفشرٓح١ٌّخْليَػٍٝػؼّخْٚوخ٠ْغخُٞأ٘اًحٌ٘اخَفاٟفاظقأ١ٕ١ٍِاش

شحهاظالفُٙفاٟحٌماَحءس،فماخيك٠ٌفاشٌؼؼّاخْ:فاِغأً٘حٌؼَحق،فؤفِعك٠ٌٚأًٍر١ـخْ

حهااظالفح١ٌٙااٛى٠ااخأ١ِااَحٌّاائ١ِٕٓ،أىٍن٘ااٌٖحألِااش،لزااًأ٠ْوظٍفااٛحفااٟحٌىظااخد

ٟا١ٌٕاااخرخٌٜااالفٕٔٔاااوٙخفاااٟٚحٌٕٜاااخٍٜ،فؤٍٓاااًػؼّاااخْاٌاااٝكفٜاااشأْأٍٓاااٍ

راآػخرااض،ػاأَُى٘ااخا١ٌااهفؤٍٓااٍضرٙااخكفٜااشاٌااٝػؼّااخْ،فااؤ٠َُِاايفحٌّٜااخك

ٓؼ١يرٓحٌؼاخٙ،ٚػزايحٌَكّٓرآحٌلاخٍعرآ٘٘اخَفٕٔاوٛ٘خٚٚػزيهللارٓحٌِر١َ،

١ٓحٌؼالػشاًححهظٍفظُأٔظ٠ُُٚيرٓػخرضفٟفٟحٌّٜخكف،ٚلخيػؼّخ٢ٌٍَْ٘حٌم١َٗ

ِٓحٌمَآْفخوظزٖٛرٍٔخْل٠َٖفبّٔخِٔيرٍٔخُٔٙ((ٟٗء
(18)

.

 فٟوٍّش"حٌظخرٛص"االٟٗءفٟحهظٍفٛحٌُٚطٌوَحٌّٜخىٍحٌظخ٠ٍو١شأُٔٙ

(19)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   چِٓلٌٛٗطؼخٌٝ:
.

))حٌظخرٖٛ ((ٚلخيحٌم١٘٠َْٛحٌؼالػش:طىظذرظخءفمخي٠ُيطىظذرخٌٙخء٘ىٌح

٘ىٌح))حٌظخرٛص((فَفؼٛححألَِاٌٝػؼّخْفؤَُِ٘أ٠ْىظزٛ٘خرخٌظخءحٌّفظٛكش،ٚفمخً

ٌٍغشل٠َٖ
(20)

.

ِٓحٌٕمخ١حٌظٟ ٚليًوَِلّيرىَفٟوظخرٗىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْػيىحً

ٌٔوَ٘خػٍٝ-- خْوخْػٍٝأٓخٓٙخػ١ٍّشٔٔنحٌّٜخكففٟػٙيػؼّخْرٓػف

-حٌٕلٛح٢طٟ:

                                                           
 .4987ٍلُحٌلي٠غ6ٙ،183،ؿـٛل١قحٌزوخٍٞحٌزوخٍٞ،18))

 .248،ح٠٢شحٌزمَسٍٓٛس19))

 .146،ٙطخ٠ٍنػٍَٛحٌمَآِْل١ٔٓ،20))
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 االرؼيحٌظلم١كِٓأٔٗلَآْ.ٟٗءال٠ىظذ -1

 االرؼيحٌؼٍُرؤٔٗأٓظمَفٟحٌؼَٟشحأله١َس.ٟٗءال٠ىظذ -2

 االرؼيحٌظؤويِٓأ٠ٌُٕٗٔٔن.ٟٗءال٠ىظذ -3

 االرؼيػَٟٗػٍٝؿّغِٓحٌٜلخرش.ٟٗءال٠ىظذ -4

 ِٓحٌمَآْوظزٖٛرٍغشل٠َٖ.ٟٗءاًححهظٍفٛحفٟ -5

 ٠لخفعػٍٝحٌمَحءحصحٌّظٛحطَس،ٚالطىظذلَحءسغ١َِظٛحطَس. -6

 حٌٍفعحٌٌٞالطوظٍفف١ٗٚؿٖٛحٌمَحءحص٠َُٓرٍٜٛسٚحكيس. -7

 حٌٍفعحٌٌٞطوظٍفف١ٗٚؿٖٛحٌمَحءحص،٠ّٚىٍّٓٓٗفٟحٌو٢ِلظّالًٌٙخوٍٙخ -8

(21) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ ٠ىظذرَُٓٚحكي،ِؼًلٌٛٗطؼخٌٝ:


ألٔاٗحٌىظخراشوخٔاضهخ١ٌاشِآحٌإم٢"فظؼزظاٛحطٍٜقأْطماَأراخٌمَحءسحألهاَٜ"ٙخفؤٔ

فبٔٙخطٍٜقأْطماَأ(22) چۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ         ۇئ چٚحٌ٘ىً،ِٚؼٍٙخ:

ِ٘  .َ٘خ"َُرخٌمَحءسحألهَٜ"ُٕٔ

9-  حٌمَحءحصٚال ٚؿٖٛ حٌٌٞطوظٍفف١ٗ ٌٙخ،حٌٍفع حٌو٢ِلظّالً فٟ ٍّٗٓ ٠ّىٓ

ٛحفكحٌٛؿٗح٢ه٠َرؼٞحٌٛؿٖٛٚفٟٔٔوشأهَٜر٠َُٓىظذفٟٔٔوشر٠َُٓٛحفك

خطىظذفٟٔٔوشأهَٜٙفبٔ(23) چہ  ہ    ہ   ہ   ھ  چ ومٌٛٗطؼخٌٝ:

 ِؼًلٌٛٗطؼخٌٝفٍٟٓٛسحٌظٛرش:"ٚأٚٛٝ"رخٌِّٙألّٔٙخلَحءطخْ،ٚ

(24) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         چ
طـَِٞٓ"خطىظذفٟٔٔوشأهَٜٙفبٔ

 ِٓطلظٙخ " ر٠ِخىس حألٔٙخٍ" لَحءطخْ ألّٔٙخ " ، أْ ف٠ٟىٚطلخٗٛح ح١ٌَّٓٓ ظزٛح

.ِٜلفٚحكي،أكيّ٘خفٟحألًٛ،ٚح٢هَفٟحٌلخ١ٗش





                                                           
 .6،ح٠٢شحٌلـَحصٍٓٛس21))

 .259،ح٠٢شحٌزمَس(ٍٓٛس22)

.132،ح٠٢شحٌزمَسٍٓٛس23))

 .100،ح٠٢شحٌظٛرش(ٍٓٛس24)
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ِلظًّ، فَع ٚحٌؼخٟٔ أًٛ، حألٚي أْ ،أٚ ٌألٚي طٜل١ق حٌؼخٟٔ أْ ٠ظُٛ٘ ٌجال

ػٓح٢هَريَِْٚؿغ١ٓفظ٠ؼفلَحءسأكيحٌٍفظ
(25)

حألْٓحٌم١ّشٔٔنٖٚػٌٍٝ٘

ٍٟٝهللاػٕٙخٔٔوخًىل١مخً،ش٠ُيِِٚٓؼٗحٌمَآِْٓحٌّٜلفحٌٌٞوخْػٕيكفٜ

 ٍٚػخ٠ش ٚح٠ٌز٢، حٌظلَٞ فٟ حٌغخ٠ش ػٓرٍغ ٕٓي٘خ ٛق حٌظٟ حٌٜل١لش حٌٛؿٖٛ

حٌٕٔنِٟٛغحٌَٟخِٓأٛلخدحٌٕزٟ--ٍٓــٛيهللا ،لَصرٗ--ٚوخٌْ٘ح

؟أػ١ُٕٙ،١ٚخرضرٗٔفُٛٓٙ،اًإِٓٛحرٌٌهػٍٝوظخدٍرُٙٚٚكيسأِظُٙٚو١فال

هللا طىفً لي حٌم٠ُٛ، ِٕٚٙـٗ حٌّٔظم١ُ َٚٛح١ٗ حإلٓالَ ىٓظٍٛ ٛ٘ حٌى٠َُ ٚحٌمَآْ

ا١ٌٕخ،،رلفظٗ فلٍّٖٛ ، فؤٚىػٗٛيٍُٚ٘ ِٓه١خٍحٌوٍك، وز١َحً ف٠َمخً فم١ٌٞٗ

 أِٔي وّخ ُِٕٙ رىًرخٌظٍمٟفؤهٌٔخ طل٠َف، ٌزْأٚ أىٔٝ ِٓغ١َ ٚوظخرش، ِ٘خفٙش

.--حٌٛؿٖٛحٌظٟطٍمٛ٘خِٓفُحٌٕزٟ

 

                                                           
 .113-1ٙ،112،ؽىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْرىَآّخػ١ً،25))



82 
 

 --ععثمانتهعفانيمىلفانصحاتحمهصى -د

 حٌٜلخرش -- طٍمٝ ػؼّخْ ٚحٌّٛحفمشؿّغ ٚحٌَٟخ رخٌمزٛي حٌى٠َُ ٌٍمَآْ

حٌَّ٘ٚعحٌؼظ١ُِٕمزشِِٕٓخلز ٌ٘ح ٠-- ٗٚحٌّظخرؼشٚػيَّٚح طلٔذٌٗٚلّيػ١ٍٙخ

رّ٘ٙيف١ٍٟٛيِآػَِٖٚٛحلفٗحٌٍّ٘ٙٛسفٟهيِشحإلٓالَٚح١ٌٍّّٔٓٚليفؼًًٌه

حٌٜلخرشػُِٕٓٙٚرؼيِ٘خٍٚطُِٙٚٛحفمظُٙ،ٚٓٛفٔؼَٝأَٗٙح٢ػخٍحٌٛحٍىس

-ٚحٌظخرؼ١ٓحٌظٟطئويِٛحفمظُٙٚطؤ١٠يٌٌُ٘ٙححٌؼًّحٌـ١ًًٌٍٚهػٍٝحٌٕلٛح٢طٟ:

أ٠ٙخ -1 ٠خ (( حٌّٜخكفػٓػٍٟرٓأر١ٟخٌذ٠مٛي: فٟوظخرٗ ًوَحرٓأرٟىحٚى

ه اال ٌٗ طمٌٛٛح ٚال ػؼّخْ فٟ طغٍٛح حٌّٜخكف١حٌٕخّال فٟ ه١َحً ٌٗ لٌٛٛح أٚ َحً

فؼًحٌٌٞفؼًفٟحٌّٜخكفاالػِٓألِٕخؿ١ّؼخً،فٛهللاٚاكَحقحٌّٜخكف، ِخ

حٌمَحءس طمٌْٛٛفٌٟٖ٘ ؟فميرٍغٕٟأْرؼ٠ُٙ٠مٛي:اْلَحءطٟه١َِٓفمخي:ِخ

لَحءطه،ٌٚ٘ح٠ىخُىأ٠ْىْٛوفَحً،لٍٕخ:فّخطَٜ؟لخي:َٜٔأْٔـّغحٌٕخّػٍٝ

فٕؼُِخٍأ٠ضلخي:فم١ً:أِٜٞلفٚحكي،فالطىْٛفَلش،ٚال٠ىْٛحهظالف،لٍٕخ:

؟لخٌٛح:أفٜقحٌٕخّٓؼ١يرٓحٌؼخٙ،ٚألَإ٠ُُ٘يحٌٕخّأفٜق،ٚأٞحٌٕخّألَأ

فمخي:١ٌىظذأكي٠ًُّٚ٘ح٢هَففؼالٚؿّغحٌٕخّػٍِٜٝلفلخي:لخيرٓػخرض،

فؼً((ٞػٍٟٚهللا١ٌٌٚٛضٌفؼٍضِؼًحٌٌ
(26)

. 

غػؼّخْفٟوًؼحٌٜلففٟحٌّٜخكفرظٝاًحٔٔوٛح٠مٛي:ح١ٌٕٔخرٍٛٞ))ك -2

أفكرّٜلفِٓطٍهحٌّٜخكف،ٚأَِرّخًٌٜٓٛهِٓحٌمَآْأ٠ْلَقأ٠ٚوَق.

أكٔٓٚهللا أكٔٓٚهللاػؼّخْ، ٠مٌْٛٛ: فَأ٠ضأٛلخدِلّي ػخرض: رٓ ٠ُي لخي

ػؼّخْ.ٚلخيػٍٟ:١ٌٌٚٛضٌفؼٍضفٟحٌّٜخكفحٌٌٞفؼًػؼّخْ((
(27)

. 

ػٓأرٟأٓلخقلخي:ّٓؼضِٜؼذرٓٓؼي٠مٛي:))أىٍوُضًوَحرٓأرٟٗزش -3

فٟ--ِظٛحف٠َٓفّخٍأ٠ضأكيحًُِٕٙػخدِخٕٛغػؼّخْ--أٛلخدٍٓٛيهللا

حٌّٜخكف((ٚفٍٟٚح٠شفؤػـزًٌُٙه.أٚلخي:٠ٌُٕىًٌَهُِٕٙأكي
(28)

. 

ألٌف١ضحٌٕخًّوَحرٓأرٟىحٚىػٓأرِٟـٍِلخي:))ٌٛالأْػؼّخْوظذحٌمَآْ -4

٠مَإْحٌ٘ؼَ((
(29)

. 

                                                           
 .1ٙ،96،ؽوظخدحٌّٜخكف(حرٓأرٟىحٚى،26)

(27 ، ح١ٌٕٔخرٍٛٞ ِلّي رٓ حٌلٔٓ حٌيرٓ ٔظخَ حٌفَلخْ( ٍٚغخثذ حٌمَآْ ؽغَحثذ ػ١َّحص، ُو٠َخ ص. ،1١ ،1،

 .27٘ـ(1416ٙ)ر١َٚص:ىحٍحٌىظذحٌؼ١ٍّش،

 .1004٘ـ(1399ٙ،)ؿيس:ريْٚىحٍَٔ٘،3ف١ُِٙلّيٍٗظٛص،ؽ،ص.طخ٠ٍنحٌّي٠ٕشالرٓٗزش(ػَّرٓٗزش،28)
 .1ٙ،69،ؽوظخدحٌّٜخكف(أرٓىحٚى،29)
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هٜااٍظخٌْؼؼّااخْراآػفااخْ ((ٚفااٍٟٚح٠ااشػاآػزاايحٌَكّٓراآِٙااي٠ٞمااٛي

ُٖٔفٔاااُٗكظاااٝلظااًِ َُ ٍِٛاااخً،ٚؿّؼااُٗحٌٕاااخّػٍاااٝظ١ٌٔااظخألراااٟرىااَٚالٌؼّاااَ،ٛااز

حٌّٜلف((
(30)

.

ًٚوَأرٓأرٟٗخِشفٟوظخدحٌَّٗــيػٓكّخىرٍّٓٓشلخي:وخْػؼّخْفٟ

حٌّٜلفوؤرٟرىَفٟحٌَىس
(31)

.

٘ااٌٖأٗااَٙح٢ػااخٍحٌااٛحٍىسفااِٟٛحفمااشحٌٜاالخرشٌؼؼّااخْراآػفااخْػٍااٝٓااز١ً

ظاٛحطَسفاٟوظاذػٍاَٛحٌماَآْحٌٌوَالحٌلَٜفبؿّخعحٌٜلخرشػٍِٝٛحفمشػؼّاخِْ

٘ىًػ١ٍٕاخِاخطئايْراٗرؼاٞحٌظخ٠ٍنٚحٌظف١َٔ،ٕٚ٘خ٠ـذأْال٠ُغٚح٠َٚ١ٌٔٚحٌلي

ِٜخىٍح١ٌ٘ؼشٚحٌّٔظَ٘ل١ٓ،ِٚٓكٌحكٌُٚ٘كٛيحػظَحٝػزيهللارِٓٔؼٛى
(32)



ػٍٝٔٔنحٌّٜخكففٟػٙيػؼّاخْرآػفاخْٚطٛك١ايحٌماَحءحصٚكاَقواًِاخػايح

ًٌااه.ٚحٌٔاائحي:٘ااًفؼاااالًأػظااَٝػزاايهللاراآِٔاااؼٛىػٍااٝٔٔاانحٌّٜااخكففاااٟ

؟ِٚاخ٘اٝػٙيػؼّاخْرآػفاخْ؟ٚأْواخْلايكٜاً٘اٌحفّاخ٘اٛٚؿاٗحالػظاَحٝ

؟أَأٔااٗػااخىاٌااٝاؿّااخعّٛلااف؟ٚ٘ااًحٓااظَّػزاايهللاراآِٔااؼٛىػٍااٝ٘ااٌححٌأٓاازخرٗ

.؟--حٌٜلخرش

ػالعحػظَحٟخصٌؼزيهللارٓلٚأ حٌظخ٠ٍو١ش حٌّٟٛٛعًوَصحٌّٜخىٍ ٛيكٛيٌ٘ح

-:حالطِٟٔؼٛىٚ٘ٝػٍٝحٌٕلٛ

--ٌٍم١خَرّّٙشؿّغحٌمَآْٚطمي٠ّٗػ١ٍٗ،فخرِٓٔؼٛى --٠ُيرٓػخرضحهظ١خٍ -1

 ٚلَحءطٗأٛقحٌمَحءحص.٠َٜأٔٗأٌٚٝرخٌظمي٠ُفَِٟ٘ٚعحٌـّغ،

حٌؼخٟٔػٍٝأكَحقػؼّخٌٍّْٜخكفرؼيطٛك١يحٌّٜلفٚأَِٖالرٓحالػظَحٝ -2

 ِٔؼٛىرظ١ٍُِٜٔلفٗإلُحٌظٗرلَلٗ

حالػظَحٝحٌؼخٌغفٟاػزخصحٌفخطلشٚحٌّؼًٛط١ٓفٟحٌّٜلف.-3

                                                           
 250(1998ٙ،)ر١َٚص:ىحٍحٌفىَ،39،ص.ػَّٚرٓغَحِش،ؽطخ٠ٍنىِ٘ك(أرٛحٌمخُٓػٍٟحرٓػٔخوَ،30)

 .1ٙ،71،ؿـحٌَّٗيحٌٛؿ١ِ(أرٓأرٟٗخِش،31)

(٘ٛػزيهللارِٓٔؼٛىرٓغخفًرٓكز١ذحٌٌٌٟٙٚأِٗأّٓٙخأَػزيرٕضػزيٚىٚ٘ٝأ٠٠خ٠ًًٌِ٘ٓ،أٍُٓلي٠ّخ32ً)

ٚوخْٓخىّٓظشىهٍٛحفٟحإلٓالَٚ٘ٛأٚيِٓؿَٙرخٌمَآْرّىشٚ٘خؿَحٌٙـَط١ٓ،ٍٚٛٝحٌمزٍظ١ٓ،ٚٗٙيريٍ

ٍٓٛيهللاٍٛٝهللاػ١ٍٍُٗٚٓ،ٚٗٙيح١ٌَِٛنرؼيحٌٕزٟ،ٚأكي،ٚحٌوٕيق،ٚر١ؼشحٌَٟٛحْ،ٚٓخثَحٌّ٘خ٘يِغ

حرٓأَ رؼٙي طّٔىٛح (( ٠مٛيحٌٕزٍٟٛٝهللاػ١ٍٍُٗٚٓ ٚوخْػخٌُِٓػٍّخءحٌٜلخرش ، ٍٛٝهللاػ١ٍٍُٗٚٓ

ػزي((٠ٚمٛيػَّرٓحٌوطخد))و١ٕفٍِتػٍّخً((ٚليرؼغرٗػَّاٌٝحٌىٛفشٚوظذٌُٙأٝليرؼؼضػّخٍ

َٓأ١َِحً،ٚػزيهللارِٓٔؼٛىِؼٍّخ٠ًَُٚٚحً،ّٚ٘خِٓحٌٕـزخءِٓأٛلخدٍٓٛيهللاٍٛٝهللاػ١ٍٍُٗٚٓرٓرخ

٘ـٚىف32ِٓٓأً٘ريٍفخلظيٚحرّٙخٚأ١١ؼٛحٚأّٓؼٛحلٌُٛٙ،ٚليآػَطىُرؼزيهللاػٍٝٔفٟٔ،طٛفٝرخٌّي٠ٕشٕٓش

،)ر١َٚص:ىح3ٍ،ؿـأٓيحٌغخرشفِٟؼَفشحٌٜلخرشألػ١َ،رخٌزم١غٍٚٛٝػ١ٍٗحٌِر١َرٓحٌؼٛحَ=ػِحٌي٠ٓرٓح

 .285-280َ(1989ٙحٌفىَ،
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حٌٕمخ١حٌؼالعأٔمٔــُأً٘حٌؼٍُاٌٝف٠َم١ٓحٌف٠َكحألٚيأوي ػٌٍٖٝ٘ٚكـــٛيٌٖ٘

 رً حإل١الق ١ٌْػٍٝ ٌٚىٓ حٌظفٜرٟ٘ءحٌٕمخ١ أ١ِٓ ٔفًٝ، فمي حٌؼخٟٔ حٌف٠َك ِخ

:حالطٟحرِٓٔؼٛىؿٍّشًٚطف١ٜالً،ٚٓـٛفٔؼَٝألٛحٌُٙػٍٝحٌٕلٛخصحػظَحٟ

انمىلاألول:

1-ّٟ ًوااَحألِااخَأكّاايفااٟحٌّٔاإيػاآػزاايهللاراآِٔااؼٛىلااخي:))ٌماايأهااٌصِاآفاا

ر٠ااؼخًٚٓاازؼ١ٓٓااٍٛس٠ُٚاايراآػخرااضغااالٌَااًٗٚحرظااخْ--ٍٓااٛيهللا
(33)

٠ٍؼااذ

((ِْغحٌغٍّخ
(34)

. 

ٚفٍٟٚح٠شحٌ٘خٟٗػٓػزيهللارِٓٔؼٛىلخي:))ػٍٝلَحءسِٓطخَِٟٚٔأْ

ٍٓٛيهللا؟ػٍٝلَحءس٠ُيرٓػخرضألَأ َّٟ ؟فٛهللاحٌٌٞالاٌٗغ١ٌَٖميأهٌصِٓف

- -ًظخ٠ٍْؼذِغحٌغٍّخْ،ٚحٌٌٞالاٌٗرٚٓزؼ١ٍٓٓٛس٠ُٚيرٓػخرضًٌٗإحر٠ؼخ

غ١ٌَٖٛأػٍُأكيحًأػٍُرىظخدهللإِٟطزٍغٗحإلرًٌَكٍضا١ٌٗ((
(35)

.

حرِٓٔؼٛى-2 ًوَحرٓأرٟىحٚىفٟوظخرشحٌّٜخكفػٓأرٟٚحثًلخي:))هطزٕخ

(36)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ    ػٍٝحٌّٕزَفمخي:
.

ٚلي ػخرض، رٓ ٠ُي لَحءس ػٍٝ ألَأ أْ ٚو١فطؤَِٟٚٔ ، ِٜخكفىُ فغٍٛح

ٍٓٛيهللا َّٟ ف ػخرض١ٌؤطِٟغ-  -لَأصِٓ رٓ ٠ُي ٚأْ ٍٓٛس، ٚٓزؼ١ٓ ر٠ؼخً

ِٔي،ِٚخأكيٟٗءفٟأٞأِٔيِٓحٌمَحّْاالٚأٔخأػًٍُإحرظخْ،ٚهللاِخحٌغٍّخٌْٗ

َوُ،ٌٚٛأػٍُِىخٔخًطزٍغٗحألرًأػٍُرىظخدهللا١ِٟٕروأػٍُرىظخدهللإِٟ،ِٚخأٔخ

ألط١ظُٗ((
(37)

. 

حٌّؼًٛط١ِٓٓ-3 ٠له ِٔؼٛى ػزيهللارٓ وخْ (( حإلطمخْ وظخرٗ ح١ٛ١ٌٟٔفٟ ٠مٛي

))ٚآمخ١ُٗحٌفخطلشِِٜٓخكف٠ٚٗمٛي:أّٙخ١ٌٔظخِٓوظخدهللا،ػ٠ُمٛيح١ٛ١ٌٟٔ

رٕٔيٛل١ق((ِٜلفٗأهَؿٗأرٛػز١ي
(38)

. 

٠ٚماااٛيحألٌٛٓاااٟفاااٟوظخراااٍٗٚفحٌّؼاااخٟٔ))أهاااَؽحألِاااخَأكّااايٚحٌزاااِحٍ

أٔااٗوااخ٠ْلااهحٌّؼااًٛط١ِٓااآٗٚحٌطزَحٔااٟٚحراآَِى٠ٚااِٗاا١ٓااَقٛااال١لٗػٕاا

                                                           
حٌلّٛٞ،33) ) ِلّي رٓ أكّي = ػم١ٜش فٙٝ ٠ٍِٛش وخٔض فبْ ٍَِٓش وخٔض اًح حٌ٘ؼَ ِٓ ح٠ٌف١َس : حٌٌإحرش

 .211(ٙ،)ر١َٚص:حٌّىظزشحٌؼ١ٍّش،ى.ص1،ؽحٌّٜزخفح١ٌَّٕفٟغ٠َذحٌَ٘فحٌىز١َ

 .7ٙ،23،ؿـِٕٔيحإلِخَأكّي(حرٓكٕزً،34)

((35 رٓو١ٍذحٌ٘خٟٗ، ح١ٌٙؼُ ٌٍ٘خٟٗأرٛٓؼ١ي ؽحٌّٕٔي ِلفٛظحٌَك٠ُّٓٓهللا، ص. حٌٍّٕٛس:1،2١، حٌّي٠ٕش ( ،

 .75٘ـ(1410ِٙىظزشحٌؼٍَٛٚحٌلىُ،

 .161،ح٠٢شآيػَّحْ(ٍٓٛس36)

 .1ٙ،77،ؿـوظخدحٌّٜخكف(حرٓأرٟىحٚى،37)

 .273-1ٙ،271،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْح١ٛ١ٌٟٔ،38))
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حٌّٜلف٠ٚمٛي:الطوٍطاٛححٌماَآْرّاخٌا١ِْٕاٗأّٙاخ١ٌٔاظخِآوظاخدهللاأّاخأِاَ

ظؼااًٛرّٙااخ.ٚوااخْحراآِٔااؼٛىال٠مااَأرّٙااخ،لااخيحٌزااِحٌٍاا٠ُظااخرغحراا٠ٓأْ--حٌٕزااٟ

أٔٗلَأرّٙخفٟحٌٜالسٚأػزظظاخفاٟ--ِٔؼٛىأكيِٓحٌٜلخرش،ٚليٛقػٓحٌٕزٟ

حٌّٜلف
(39)

.

-انمىلانثاوي:

وًِخًوَػٓػزيهللارِٓٔؼٛىِ٘ٛىٌٚدأًْ٘ذأٛلخدٌ٘ححٌمٛياٌٝ

ً٘ذ ِٓ ٚأَٗٙ ٛل١ق ٚحٌَحُٞٚغ١َ كَِ ٚحرٓ حٌٕٛٚٞ حألِخَ حٌمٛي ٌ٘ح اٌٝ

-ٚحٌمخٟٟأرٛرىَحٌزخلالٟٔٚٓٛفٔؼَٝألٛحي٘ئالءحألثّشػٍٝحٌٕلٛح٢طٟ:

٠مٛيحألِخَحٌٕٛٚٞ:))أؿّغحٌٍّّْٔٛػٍٝأْحٌّؼًٛط١ٓٚحٌفخطلشٚٓخثَحٌٍٔٛ -1

ِٔؼٛىفٟٚأِْٓؿلي١ٗجخًِٕٗوفَِٚخٔمًػٓحرٓحٌّىظٛرشفٟحٌّٜلفلَآْ،

حٌفخطلشٚحٌّؼًٛط١ٓرخ١ًٌ١ْرٜل١ق((
(40)

. 

٠م -2 حالٔظٜخٍ حٌزخلالٟٔفٟوظخرٗ حألهزخٍرٛي ٌٖ٘ (( حٌم١٠ش َٗف٠ٛ١ًٌٌٖٙ ؼي

،ٚأٔٗالهالفر١ٍٓٓفحألِشفٟوِْٛظىٌرشػٍٝػزيهللارِٓٔؼٛىالأًٌٛٙخ

ٚ ٚوالِخًهللطؼخٌٝ،ٚأْحٌٕمًٌّٙخ ِِٕالً حٌّؼًٛط١ٓلَآٔخ ؿخٍِـَٜٔمًحٌؼٍُرّٙخ

ٚحٍطفخعح٠ٌَذفًٌٟهٚحٌِٕحع((ؿ١ّغحٌمَحّْفٟحٌظٍٙٛٚحالٔظ٘خٍ
(41)

. 

مًػٓحرٓٔمًحرٓكـَفٟوظخرشفظقحٌزخٍٞػٓحرٓكَِحٌظخَ٘ٞلٌٛٗ))ِخُٔ -3

ِٔؼٛىِٓأٔىخٍلَآ١ٔشحٌّؼًٛط١ٓفٙٛوٌدرخ١ً((
(42)

. 

ٔمٍضِـٍشح٠ٌَ٘ؼشػٓحإلِخَحٌَحُٞلٌٛٗ))ُٔمًفٟحٌىظذحٌمي٠ّشأْحرِٓٔؼٛى -4

وااخ٠ْٕىااَوااْٛٓااٍٛسحٌفخطلااشِاآحٌمااَآْ،ٚوااخ٠ْٕىااَوااْٛحٌّؼااًٛط١ِٓاآحٌمااَآْ،

ٚحػٍااُأْ٘ااٌحفااٟغخ٠ااشحٌٜااؼٛرش،ألٕٔااخاْلٍٕااخ:اْحٌٕمااًحٌّظااٛحطَوااخْكخٛااالًفااٟ

طلشِٓحٌمَآْ،فل١ٕجاٌواخْحرآِٔاؼٛىػخٌّاخًراٌٌه،ػَٜحٌٜلخرشرىٍْٛٓٛسحٌفخ

فبٔىااخ٠ٍٖٛؿااذحٌىفااَأٚٔمٜااخْحٌؼمااً،ٚاْلٍٕااخ:اْحٌٕمااًحٌّظااٛحطَفااٟ٘ااٌححٌّؼٕااٝ

وخْكخٛالًفًٌٟهحٌِِخْ،فٌٙح٠مظ٠ٟأ٠ْمخي:أْمـًحٌمَآ١ٌْْرّظاٛحطَفاِٟخ

                                                           
 15ٙ،517،ؿـٍٚفحٌّؼخٟٔ(حألٌٟٛٓ،39)

(40 َٗفحٌٕٛٚٞ، رٓ ٠ل١ٝ حٌي٠ٓ ِل١ٟ ُو٠َخ أرٛ حٌٌّٙد( َٗف ؿـحٌّـّٛع ى.ص(3، حٌفىَ، ىحٍ ر١َٚص، (،

ٙ396. 

 .1ٙ،330،ؿـٌٍمَآْحالٔظٜخٍ(حٌزخلالٟٔ،41)

 .8ٙ،743،ؿـحٌزخٍةفظق(حرٓكـَ،42)
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،ٚحألغٍذػٍٝحٌظٓأْٔماً٘اٌححألٛــً،ًٌٚه٠وَؽحٌمَآْػٓوٛٔٗكـش٠م١ٕ١ش

حٌٌّ٘ذػٓحرِٓٔؼٛىٔمًوخًدرخ١ً،ٚر٠ٗلًٜحٌوالٌِٖٙٓ٘حٌؼميس((
(43)

. 

فٌٟ٘ححٌ٘ؤْٚ٘ٝطلظخؽإٌِٝخل٘شٚر١خْك١غالحٌٛحٍىسحأللٛحيٌٟٖ٘٘

حٌم١ٌٛٓر٘ىًوخًِألٔٗحٌلم١مشحٌظٟٔؼظمي٘خ ُِٛػشٟ٘ٔٔظط١غأٌْٔ٘ذِغأكي

ر١ِٓخ٠مٛيرٗوًف٠َك،فبًححػظّئخحٌمٛيحٌؼخٟٔحًٌٌٞ٘ذا١ٌٗحرٓكَِٚحٌٕٛٚٞ

وَػٓحرِٓٔؼٛىِ٘ٛىٌٚدٚرؼ١يػٓحٌٜلشف١ىْٛرٌٌهًُٚغ١َُ٘فٟأْوًِخ

٠الِْػ١ٓ حأللٛحي رؼٌٖٞ٘ أْ ٚهخٛشً طّخِخً حإلٗىخي ُحي اًحلي أِخ حٌلم١مش

-ٚطف٠ًٚ١ٜىًٌْٛهػٍٝحٌٕلٛح٢طٟ:ِٕخل٘ش٠َِلظخؽاٌٝحٌمٛيحألٚيفخألحػظّئخ

وخْػٍٝطمي٠ُُ٠يرٓػخرضفٟػ١ٍّش--حألٚيٌؼزيهللارِٓٔؼٛىحالػظَحٝ -1

ُِ٘ىً، ٌٝرٌٌه،ٌٚ٘حأ١ٌَِْف١ٗ ْٚ ؿّغحٌمَآْحٌى٠َُ،٠ٛ٘ٚؼظميأٔٗحألف٠ًٚحأل

ِٚطٍٛد٠مٛيهللا حٌظٕخفِْلّٛى ِٓ حٌٕٛع طٕخفْفٟوظخدهللاطؼخٌٌٝٚ٘ح ٛ٘ٚ

(44) چۉ  ۉ  ې  ې        چ طؼخٌٝ:
. 

خِؼٕااااٝحٌو١ااااَ،اًأٔٙااااخطف١اااايِؼٕااااٝٙااااٚأْحٌّٕخفٔااااشِاااآ٘ااااٌححٌٕااااٛعف١

حٌّٔخرمشٚحٌّٔخٍػشاٌٝطلم١كحٌو١َلزًفٛحصحألٚحْ
(45)



   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڦڦ  ڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ٠مٛيهللاطؼخٌٝ:

(46) چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ    
.

ػٍٝػٙيحٌٜلخرشٍٟٝهللاػُٕٙخًٚألٛيٌ٘ححٌٕٛعِٓحٌظٕخفْوخِْؼَٚف

أْٔظٜيقٚٚحفكًٌه--أَِٔخٍٓٛيهللا٠مٛي:)) -  -فٌٙحػَّرٓحٌوطخد

--ػٕيِٞخالًفمٍضح١ٌَٛأٓزكأرٟرىَلخي:فـجضرٕٜفِخٌٟفمخيٍٓٛيهللا

ألٍ٘هػٕيٖفمخي:٠خأرخرىَِخأرم١ضٍه؟لٍض:ِؼٍٗٚأطٝأرٛرىَرىًِخ٘م١ضألِخأر

فمخي:أرم١ضٌُٙهللاٌٍٚٓٛٗ،لٍضالأٓزمٗاٌٝٗتأريحً((
(47)

.

اًحوخْحألَِػٌٍٝ٘ححٌٕلٛٚحٌظٕخفْفٟأػّخيحٌو١َِطٍٛدَِٚغٛدفؤٞػًّٚ

حٌمَآْٚكفظٗٚحال١العريٍٚطخ٠ٍوٟفٟطي٠ٕٚٗٚٔٔوٗٚرخٌظخٌٟ أف٠ًِٓهيِش

أ٠ْٕخفْفٌٟ٘ححألَِ.غ٠خٟٗػٍٝػزيهللارِٓٔؼٛىال
                                                           

،)حٌى٠ٛض:ِـٍْحٌَٕ٘حٌؼٍّٟ،87،عِـٍشح٠ٌَ٘ؼشٚحٌيٍحٓخصحإلٓال١ِشٞ،ِٕ(ػ٠ًٍٍٟخْحٌـؼفَٞحٌؼ43)

2011ٙ)َ58. 

 .26،ح٠٢شحٌّطفف١ٓ(ٍٓٛس44)

،)ٍٓخٌشِخؿٔظ١َغ١ٍَِٕ٘ٛس:ؿخِؼشحٌٕـخفح١ٕ١ٌٛشحٌلٔيىٍحٓشلَآ١ٔش١خَ٘ػزيحٌَك١ُِلّيػِحَ،45))

 .29َ(2009ٙٔخرٍْ،

 .148،ح٠٢شحٌزمَس(ٍٓٛس46)

 .296٘ـ(1426ٙ،)ىِ٘ك:ىحٍحٌفىَ،1،ؿـفمٗح١ٌَٔسحٌٕز٠ٛشِلّيٓؼ١يحٌز١ٟٛ،47))



87 
 

رغًحالػظَحٝ -2 أٛلخرٗ ٚأَِ ِٜلفٗ كَق ِٔؼٛى رٓ ٍفٞػزيهللا حٌؼخٟٔ

ظٝالطلَق،ٕٚ٘خ٠ـذأْٔؼٍُأْػؼّخْٚحٌٜلخرشٍٟٝهللاػٌُُٕٙكُِٜخكفٙــ

٠مٌٛٛحأ٠ٚؼظميٚحأْرخلٟحٌٜلفحٌّوخٌفشٌٍّٜلفحٌؼؼّخٟٔغ١َٛل١لٗأ١ٌٚٔض

رمَآْٚرخٌظخ٠ٌٟـذكَلٙخٌٚىٓحٌيحفغاٌٝحٌلَقِ٘ٛٓأؿًطٛك١يحٌمَحءحصحٌظٟ

حٌـّغ١ٌمفًرٌٌهرخدحٌوالفٟٚ٘ حٌ٘مخق،ٚحرِٓٔؼٛىرخىٞحألٌَُِٓزذٌ٘ح

طظـٌٍٝٗحٌٍّٜلشحٌؼخِشٌِٓ٘ححٌؼًّ،ٚػٕيِخحط٠لضحٌٍّٜلشًٌِٓهػخىاٌٝ

ٌٚ٘ح ٌٍّٜلفحٌؼؼّخٟٔ، ػٍٝكَقحٌّٜخكفحٌّوخٌفش ٚٚحفمُٙ اؿّخعحٌٜلخرش

 ػالْحٌلَدػٍٝحٌَّطي٠ٓ.حأ١َِز١ؼ٠ٟٚلًٜفٌٙحػ٠ٌَُّٛحفكأرٟرىَفٟ

رىَو١فطمخطًحٌٕخّٚليٚلخي: أرخ أَِصأْألخطًحٌٕخّ--خيٍٓٛيهللال٠خ

ٛحالاٌٗاالهللافّٓلخي:الاٌٗاالهللافميػُِِٜٕٟخٌُٗٚٔفُٔٗاالرلمٌٗكظ٠ٝمٛ

ٚهللا : أرٛرىَ فمخي ػٍٝهللا؟ لخطٍٓٚكٔخرٗ فبْال ، ٚحٌِوخس حٌٜالس فَقر١ٓ ِٓ

اٌٍٝٓٛيهللا ٠ئىٚٔٙخ وخٔٛح ٌمخطٍظُٙ--حٌِوخسككحٌّخي،ٚهللإٌِٛؼٟٛٔػمخالً

فٛهللا لخيػَّ: االأِْخػٍِٕٝؼٙخ، ظخيمٍأ٠ضهللاليَٗفٛيٍأرٟرىٌٍَ٘ٛ

ػَفضأٗحٌلك
(48)

.

غحٌمَآْٚلخي:و١فٔفؼًأٌَِٚ٘حأرٛرى٠ٌَُٛحفكػَّفٟحٌزيح٠شػٍٝؿّ

،ًٌهػخىأرٛرىَاٌِٝٛحفمشػَّٚػٕيِخطـٍضحٌٍّٜلشِٓ--٠ٌُفؼٍٍٗٓٛيهللا

ر ٠ُي ِغ كًٜ فٚوٌٌه ٚػَّ رىَ أرٟ ٠ٛحفك فٍُ ػخرض أ٠مٓٓ ٚػٕيِخ حٌزيح٠ش ٟ

رٜٛحدٍحٞأرٟرىَٚػَّٚحفك
(49)

،ٚ٘ٛحٌٌٞؿّغحٌمَآْ،ٌٚ٘حطّخِخً٘ٛحٌٌٞ

حٌمَحءحصٚكَقِٜلفٗ طٛك١ي حٌزيح٠ش ٍفٞفٟ فمي ِغػزيهللارِٓٔؼٛى كًٜ

ًٌٓهػخىاٌٝاؿّخعحٌٜلخرشِٚٛحفمظُٙ،ِٕيِخحط٠لضػٕيٖحٌٍّٜلشحٌؼخِشٚػ

فٟ ِٕٗ ١ٌلَقوخْطٛلفخً ِٜلفٗ حرِٓٔؼٛى ىفغ اْػيَ (( أٚي٠مٛيحٌٍِلخٟٔ:

حطليصحٌٜفٛفٚحطفمضحٌىٍّشٚطٌٍُّٜخكف حألَِػُػخىرؼيًٌهٚكَلٗ،ٚرٌٙح

حٌؼؼّخ١ٔشحٌظفَِٓوًٚؿٗربؿّخعحألِشكظٝحرِٓٔؼٛى((
(50)

.



                                                           
(48 رِٕٓيٖ، أرٛػزيهللاِلّي حٌفم١حإل٠ّخْالرِٕٓيٖ( ػٍٟرِٓلّي ص. 1١ٟٙ،ؿـ، حٌَٓخٌش3، )ر١َٚص:ِئٓٔش ،

 .382٘ـ(1406ٙ،
،)ح٠ٌَخٝ:ِىظزش1١،1،ؿـِٜخػيحٌٕظٌَإلَٗحفػٍِٝمخٛيحٌٍٔٛارَح١ُ٘رٓػَّرٓكٔٓحٌزمخػٟ،49))

 .414ٙ،1987َحٌّؼخٍف،

 .1ٙ،477،ؿـِٕخً٘حٌؼَفخْ(حٌٍِلخٟٔ،50)
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ؤْحٌمٛيرّؼًٌ٘ححٌىالَفآمخ١ػزيهللارِٓٔؼٛىحٌفخطلشٚحٌّؼًٛط١ِِٜٓٓلفٗأِخ

ىؼ١َِٓأً٘حٌؼٍُرخٌـَِرؼيَٛلشوًِخ٘ٛرؼ١يؿيحًػٓحٌٜلش،ٌٚ٘حِخىفغر

آمخ١ػزيهللارٓ ٛلش ػيَ طئوي حٌظخ٠ٍو١ش ٚحٌ٘ٛح٘ي ِٔؼٛى ٔٔذاٌٝػزيهللارٓ

لٌٛٗشمئمًػالءحٌي٠ٓحٌّظمٟػٓحرٓلظ١زفِٔؼٛىحٌفخطلشٚحٌّؼًٛط١ِِٜٓٓلفٗ

))ٚأِخٔمٜخِْٜلفػزيهللارلٌفٗأَحٌىظخدٚحٌّؼًٛط١ٓفبٕٔخالٔمٛي:اْػزيهللا

َٜأً٘حٌٕظَاٌٝأ٠ْأٛخدٚأهطؤحٌّٙخؿَْٚٚحألٜٔخٌٍٚىٓػزيهللاً٘ذف١ّخ

رّٙخحٌل٠ٓٔؼًٛ--حٌّؼًٛط١ٓوخٔظخوخٌؼًٛسٚحٌَل١شٚغ١َ٘خٚوخ٠ٍَْٜٓٛيهللا

وخْ وّخ ،ٚغ١ًٌَهفظٓأّٔٙخرىٍّخصهللاحٌظخِشرؤػًٛؼ٠ًٛٚحٌل١ٔٓٚغ١َّ٘خ

١ٌٔظخِٓحٌمَآْ،ٚأِخفخطلشحٌىظخدفبٟٔأٗهف١ّخٍٚٞػٓػزيهللآِطَوٗاػزخطٙخ

وخْ فبْ ِٓفِٟٜلفٗ، رؤٔٙخ حٌـًٙ رٗ ٠ظٓ أْ ٌٍُّٔ ف٠ْ١ٍـُٛ ِلفٛظخ ٌ٘ح

مَآْ،ٚأكيحٌٔظشح٠ًٌٌٌٓهِٚ٘ٛٓأٗيحٌٜلخرشػٕخ٠شرخٌحٌمَآْ،ٚو١ف٠ظٓرٗ

٠مٛي:ِٓأكذأ٠ْمَأحٌمَآْغ٠خًوّخأِٔيف١ٍمَأٖ- -حٔظٙٝا١ٌُٙحٌؼٍُ،ٚحٌٕزٟ

لَحءسحرٓأَػزي((
(51)

.

ٚػ٠َّمٛيف١ٗ:))و١ٕفٍِاتػٍّاخً((
(52)

ِٚاغ٘اٌحِظمايَحإلٓاالَرايٌٍٞاُ

٠اائَرٙااخٚلااخي:))الٛااالسٌّاآال٠مااَأرٙااخ((--٠ااِي٠ٔااّغٍٓااٛيهللا
(53)

ٚ٘ااٝ

ِٔيٌِٕٗٚىًٕٗ٘ذ،ف١ّخ٠ظٓأً٘،أٞأػظّٗ،ٚأليَِخحٌٔزغحٌّؼخٟٔ،ٚأَحٌىظخد

وظااذٚؿّااغراا١ٓحٌٍااٛك١ِٓوخفااشحٌ٘ااهٚحٌٕٔاا١خْٚح٠ٌِااخىسّااخأحٌٕظااَ،اٌااٝحٌمااَآْ

ٔٙاخطؼٕاٝفاٟواًٛاالسٚحٌٕمٜخْ،ٍٚأًٌٜهال٠ـُٛػٍٍٝٓٛسحٌلّيٌمَٜ٘خٚأل

ٚوًٍوؼش،ٚألٔٗال٠ـُٛألكيح١ٌٍّّٔٓطَنطؼ١ٍّٙخٚكفظٙخوّخ٠ـُٛطاَنطؼٍاُ

غ١َ٘خٚكفظاٗ،اًحوخٔاضالٛاالساالرٙاخفٍّاخأِآػ١ٍٙاخحٌؼٍاشحٌظاِٟآأؿٍٙاخوظاذ

ِٓحٌمَآْ((ٙخٌّٜلف،طَنوظخرظٙخ٠ٛ٘ٚؼٍُأٔح
(54)

.

فمايًواَحٌؼٕاِٞفاٌٟ٘حف١ّخ٠واٚٓاٍٛسحٌفخطلاشأِاخِاخ٠واٚحٌّؼاًٛط١ٓ

ٚحٌيٍحٓــخصحإلٓال١ِش))ٍٚؿٛعحرِٓٔؼٛىاٌِٝٛحفماشحٌـّخػاشفاِٟـٍشح٠ٌَ٘ؼش

،فماايٍؿااغاٌااٝحٌمااٛيأِااَحٌّٜاالفٗااخًِأ٠٠ااخًٌَؿٛػااٗػاآأىااخٍحٌّؼااًٛط١ٓ

                                                           
،)ر١َٚص:ِئٓٔش2١،5،ص.رىَٞك١خٟٔ،ؿـٕٓٓحأللٛحيٚحألفؼخيوِٕحٌؼّخيفٟ(ػالءحٌي٠ٓػٍٟحٌّظمٟ،51)

 .51َ(1981ٙحٌَٓخٌش،
.5391ٍلُحٌلي٠غ3ٙ،360،ؿـحٌّٔظيٍنػٍٝحٌٜل١ل١ٓ(حٌلخوُ،52)

((53 حٌّميٟٓ، ػزيهللا أرٛ حٌي٠ٓ ٛل١ل١ّٙخ١ٟخء فٟ ٍُِٔٚ حٌزوخٍٞ ٠وَؿٗ ٌُ ِّخ حٌّوظخٍس ،حألكخى٠غ

 2249،ٍلُحٌلي٠غ232َ(2000ٙ)ر١َٚص:ىحٍه٠ٌٍَطزخػش،6١،3ص.ػزيحٌّخٌهرٓػزيهللا،ؿـ

،ص.ارَح١ُّْ٘ٗحٌي٠ٓ،)ر١َٚص:ىحٍحٌىظذحٌؼ١ٍّش،1،ؿـطؤ٠ًِٚ٘ىًحٌمَآْ(أرِٛلّيػزيهللارٓلظ١زش،54)

 .35٘ـ(532ٙ
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،ٚأّٔٙااخِاآوظااخدهللاطؼااخٌٝ،ٚالأىيػٍااًٌٝااهِاآػزااٛصحٌمااَحءسرّٙااخظّٙااخح١ّٔرمااَ

رخألٓخ١ٔيحٌّظٛحطَسػٓحٌمَحءاٌٝػخُٛػٍُٓرٓكز١ٖػٓحرآِٔاؼٛى،فاخٌمَحءس

حٌّظااٛحطَسػخرظااشػاآحراآِٔااؼٛىرمَحءطااٌّٗٙااخ،ٚ٘ااٛأِااَِ٘اا٠ٍٛٙؼَفااٗحٌمااَحءىْٚ

أىٔٝٗه((
(55)

.

أ٠ْىْٛوًِخهالٛشحٌمٛيفٟٚ حٌّٟٛٛعالطوَؽػٓأ٠َِٓاِخ ٌ٘ح

ٕ٘خنأٍِٛٛل١لشفًٟوَػٓحرِٓٔؼٛىغ١َٛل١قِٚىٌٚدػ١ٍٗٚاِخأْطىْٛ

ػٍٝطمي٠ُُ٠يرٓػخرض٠َٜٛ٘ٚفٟٔفٔٗأككرٌٌهٚوٌٌهفٟػيَِٗؼًحػظَحٟ

ٌٜلخرشحٌّٛحفمشػٍٝكَقِٜلفٗ،ٌٚىٓكظٝفٌٟ٘حػخىحرِٓٔؼٛىاٌٝاؿّخعح

ٚحهظٍمٛح ػًٌٍٝهأٍِٛحً حإلٓالَ رٕٝهَٜٛ ٚلي حٌمخثًأْحٌوالفَٗ، أ١ٌْ٘ٛ

لٜٜخًكظًٝٚٛرُٙحألَِأْلخٌٛحوخ٠ْٕىَحٌفخطلشٌٚ٘حأَِال٠ٜيلٗػخلًفؤرٓ

٠مَأرٙخفٟوًٛالسرً--أوؼَِٓػ٠َ٘ٓػخِخًٚحٌٕزٟ--ِٔؼٛىالَُحٌٕزٟ

ٍوؼش حٌؼخرظش،وً حٌّظٛحطَس حألٍِٛ ِٓ ٝ٘ٚ ٚػَّ رىَ أرٟ هالفش فٟ ٚوٌٌه

حٌٍّ٘ٙٛسف٠ًٙؼمًأ٠ْؤطٟحرِٓٔؼٛىفٟهالفشػؼّـــخ٠ْٚمـٛي:١ٌٔضِٓحٌمَآْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فٌٙحال٠ّىٓ،ٌٚىٓأػيحءحإلٓالَوّخلخيهللاطؼخٌٝػُٕٙ

.(56) چٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ    

 

                                                           
 .87ٙ،75،عح٠ٌَ٘ؼشِـٍشحٌؼِٕٞ،55))
.32،ح٠٢شحٌظٛرشٍٓٛس56))
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؟انمصاحفانعثماويحعهىاألحزفانسثعحاشرمهدهم-هـ

ِٔااؤٌش٘ااٟأِْااؤٌشحٗااظّخيحٌّٜااخكفحٌؼؼّخ١ٔااشػٍااٝحألكااَفحٌٔاازؼشِاآػيِااٗ

هالف١شلي٠ّشر١ٓأً٘حٌؼٍُٚلزًحٌوٛٝف١ٙخالريِآحإلؿخراشػآرؼاٞحٌظٔاخإالص

ٚؿاٗطٛحفاكرا١ٓحألكاَف؟ٚ٘إً٘اخن٘ٛحٌّمٜٛىراخألكَفحٌٔازؼشِٚٓأّ٘ٙخِخ

ػٍاُحٌماَحءحص؟ٌٚ٘ح٠مٛىٔخاٌاٝحٌايهٛيفاٟحٌٔزؼشٚحٌمَحءحصحٌٔزؼشٚحٌمَحءحٌٔزؼش

ِٓك١غحٌظؼ٠َفٚحٌٕ٘ؤسٚحٌٕٛع،ِٚٓهاليٌ٘ححٌطَفٓٛفٔلاخٚيحٌٛٛاٛياٌاٝ

؟أَحٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔشػ١ٍٙاخؿ١ّؼاخًٍّضظحٗحٌظؼ٠َفحٌَّحىرخألكَفحٌٔزؼش،ًٚ٘

-؟٠ٚىًٌْٛهػٍٝحٌٕلٛح٢طٟ:حهظَٜصِٕٙخػٍٝكَفٚحكيفم٢أٔٙخ

؟أوالً:ماهىانممصىدتاألحزفانسثعح

طو٠َؾ ٓزك ٚلي كَٚف ٓزؼش ػٍٝ ِٔي حٌى٠َُ حٌمَآْ أْ حٌّؼَٚف ِٓ

حٌلي٠غحٌٌٍٞٚحٖحٌزوخٍٞفٟٛل١لٗ،ح٠ٌٌٞئوئِٚيحٌمَآْػٍٝٓزؼشكَٚف،

أًُوَهللإٍٟٝهللاػ٠ِٕٗٛخًٚ٘ٛػٍٝحٌّٚليًوَٚحػٓػؼّخْرٓػفخْ زَلخي:

خلخَّٗخفوخفٌلخي:اْحٌمَآْأِٔيػٍٝٓزؼشأكَفوٍٙخ--ٍؿالًّٓغحٌٕزٟ

لخي:أِٔيحٌمَآْػٍٝٓزؼشأكَف--لٜٛحف٘ٙيٚحأٍْٓٛيهللا٠فمخِٛحكظٌُٝ

ٚأٔخأٗٙيِؼُٙ--وٍٙخٗخفوخففمخي:ػؼّخْ
(57)

.

حٌلَٚف ٘ٛحٌظؼ٠َفحٌّمٜٛىأٚحٌَّحىرٌٖٙ ؟ٚفٌٟ٘ح٠ٚزمٝحٌٔئحيِخ

ؿ٠ََ حرٓ : ٠مٛي ح٢طٟ حٌٕلٛ ػٍٝ ٌٔوَ٘خ ٌِح٘ذ ػيس اٌٝ حٌؼٍّخء ً٘ذ حٌ٘ؤْ

حٌطزَٞ))حألكَفحٌٔزؼشحٌظٟأِٔيهللارٙخحٌمَآٌْ٘ٓغخصٓزغفٟكَفٚحكـي

،،ٚألزً،ٚطؼخيٟومٛيحٌمخثً:ٍُ٘ٚوٍّشٚحكيس،رخهظالفحألٌفخظٚحطفـخقحٌّؼخٔ

،ٚلٜيٞ،ٚٔلٜٛ،ٚلَرٟ،ٚٔلًٌٛهِّخطوظٍفف١ٗحألٌفخظ،ر٠َٚدِٓ َّٝ ٚاٌ

هظٍفضرخٌز١خْرٗحألٌٔٓ((ححٌّٕطك،ٚطظفكف١ٗحٌّؼخٟٔٚاْ
(58)

.

)ٚلي(غ٠مٛي١ٟحٌمَْحٌوخِْ٘ـَٞكٚرؼيحرٓؿ٠َ٠َؤطٟحرٓلظ١زشف

ٌ٘ح طؤ٠ًٚ فٟ ،غ٢ٍ ٚكالي ، ٚٚػ١ي ٚػي، حألكَف: حٌٔزؼش فمخٌٛح: لَٛ حٌلي٠غ

.خيآهَْٚ:ٟ٘ٓزغٌغخصفٟحٌىٍّشٚكَحَ،ِٚٛحػع،ٚأِؼخي،ٚحكظـخؽ،ٚل

                                                           
 .5-3(1928ٙ،)حٌمخَ٘س:ِطزؼشِٜطفٝحٌزخرٟ،حٌىٛحوذحٌي٠ٍشِلّيرٓهٍفحٌل١ٕٟٔ،57))

،ص.ػزيهللارٓػزيحٌّلٔٓ)حٌٔؼٛى٠ش:1١،1،ؿـؿخِغحٌز١خْػٓطؤ٠ًٚآٜحٌمَآْ(ِلّيرٓؿ٠ََحٌطزَٞ،58)

 .49َ(2001ٙىحٍ٘ـَ،
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ٚلخيلَٛ:كالي،ٚكَحَ،ٚأَِ،ٟٚٔٙ،ٚهزَِخوخْلزً،ٚهزَِخ٘ٛوخثٓرؼي،

ِؼخيٚأ حٌلي٠غرظؤ٠ًٌِٖٟٚٓ٘ٗء١ٌْٚ، --طؤ٠ًٚلٌٛٗخّٔٚاحٌٌّح٘ذٌٌٙح

ِٔيحٌمَآْػٍٝٓزؼشأكَف((ػٍٝٓزؼشأٚؿِٗٓحٌٍغخصِظفَلشفٟحٌمَآْ، ((

))فخلَإٚحو١فٗجظُ((--٠يٌهػًٌٍٝهلٛيٍٓـٛيهللا
(59)

.

ٚرؼيحرآلظ١زاشرؤّاشلاَْٚطم٠َزاخ٠ًاؤطٟحرآحٌـاٍِٞ،ٚرؼايأْحٓاظؼَٝ

)ٚالٌُضأٓظ٘ىً٘اٌححٌلاي٠غٚأفىاَف١اٗ(مٛي٠حٍحءحرٓؿ٠ََٚحرٓلظ١زشٚغ١َّ٘خ

خ٠ّىآأ٠ْىاْٛٛاٛحرخًاّْاٚػالػا١ٓٓإشكظاٝفاظقهللاػٍاٟرٚأِؼٓحٌٕظ١َِٔٓف

ٕىَ٘اخ،فابًح٘اٛٗخءهللا،ًٌٚاهأٔاٟطظزؼاضحٌماَحءحصٛال١لٙ ُِ خٚٗاخً٘خٟٚاؼ١فٙخٚ

٠َؿغحهظالفٙخاٌٝٓزؼشأٚؿِٗٓحالهظالفال٠واَؽػٕٙاخ،ًٌٚاهاِاخفاٟحٌلَواخص

اُذ(راٛؿ١ٙٓ،أٚرظغ١اَفاٟحٌّؼٕاٝفما٢ َٔ ٠َْل َٚ رالطغ١١َفٟحٌّؼٕٝٚحٌٍٜٛس:ٔلاٛ)

اخٍص َّ َِٗوٍِ رَاا ٍَ  ْٓ ِا َُ اشٍ،ٔلاٛفَظًٍَمَّاٝآَى َِّ رَْؼااَيأُ ََ َوا ىَّ ٍٗ(،ٚاِااخفاٟحٌلاَٚفرظغ١ااََٚ ا َِ )أَ َٚ

١اَهالحٌّؼٕٝ َـّ َُٕٔ َٚ ٍْفَاَه( َه ْٓ ا َّ ٌِ َْ ١اَهرِزَاَئَِهٌِظَُىاٛ َـّ َُٕٔ( َٚ طَْظٍُاٛح( َٚ حٌٍٜٛسٔلاٛ)طَْزٍُاٛح

ح١َ(،أٚرظغ١َّ٘اخ ََ ا َّٔ حٌ َٚ ح١َ ََ ا َّٜ )حٌ َٚ رَٔاطَشً( َٚ رِزََئَِه،أٚػىًٌْاهٔلاٛ)رَٜاطَشً

 يَّ َٗ ٠َظَؤَئَّلٛ)أَ َٚ  ًِ )٠ؤْطَ َٚ ) ُْ ُْٕٙ ِ َٚ ، ُْ ُْٕى )فِِ َٚ وْ( ًِ ٠ُٛحاٌَٝ ِْ هللاِ(،ٚاِخفاٟحٌظماي٠َُِخ

َْٚحٌظااؤه١َ َٛ ٠ُْمظٍَُاا َٚ  َْ ٔلااٛ)ف١َْمظٍُُااٛ ٌَْلااكَّ ُصح ََ ااْى َٓ َؿااخَءْص َٚ ِص(،أٚفااٟح٠ٌِااخىس() ْٛ َّ ٌْ رِااخ

ٚ ََ َو ٌَّ )حٌا َٚ اٝ( َّٛ َٚ َٚ ٝ َٛ ْٚ أَ َٚ ْٔؼَاٝ(فٙآٌٖازؼشأٚؿاٗالٚحٌٕمٜـخْٔلــٛ) ٠واَؽحألُ

((هظالفػٕٙخحال
(60)

.

ٚرؼيحرٓحٌـٍِٞرلٛحٌٟلاَِْآحٌِِاخْطم٠َزاخ٠ًاؤطٟحإلِاخَحٌلاخفعؿاالي

حٌااي٠ٓحٌٔاا١ٌٟ١ٛ١اايٌٛحراايٌٖٛكااٛي٘ااٌححٌّٟٛااٛع٠ُٜٚااَفرااؤٍرؼ١ٓلااٛالًفااٟحٌّااَحى

كايٚهّٔا١ٓلاٛالًلايًواَٚحرخألكَفحٌٔزؼش٠ٌُٚظٛلفػٕيحألٍرؼ١ٓرًطؼايٜاٌاٝ

خِؼظُألٛيحٌّظمي١ِٓٙؿّغف١
(61)

.

٠ٚؼظزَأَِٗٙٓطىٍُفٌٟ٘ححٌّٟٛٛعِٓحٌّؼخ٠َٛٓحٌيوظٍٛػزيحٌٜزٍٛ

حٌَّحى فٟ رظَؿ١ق هَؽ ِٛٓغ ر٘ىً حٌؼٍُ أً٘ أٓظؼَٝألٛحي أْ فزؼي ٗخ١٘ٓ،

 فخٌٌَٞٔؿلٗفِٟؼٕٝحألكَفحٌٔزؼشِخ (( ٠ًّ٘رخألكَفحٌٔزؼشك١غ٠مٛي:

                                                           
 .1ٙ،29،ؿـطؤ٠ًِٚ٘ىًحٌمَآْ(حرٓلظ١زش،59)

،ص.ػٍِٟلّيح٠ٌزخع،)حٌمخَ٘س:1،ؿـحٌَٕ٘فٟحٌمَحءحصحٌؼَ٘(ّْٗحٌي٠ٓأرٛحٌو١َحرٓحٌـٍِٞ،60)

 .26٘ـ(799ٙحٌّطزؼشحٌظـخ٠ٍشحٌىزَٜ،

.145-135ٙ،1،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْأٔظ61َ))
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حهظالفحٌٍٙـخص،ٚطزخ٠ِٓٔظ٠ٛخصحألىحءحٌٕخٗجشػٓحهظالفحٌٔٓ،ٚطفخٚصحٌظؼ١ٍُ،

٠ظغ١َرٗحٌّؼٕٝحٌَّحى.ٚوٌٌهِخ٠ًّ٘حهظالفرؼٞحألٌفخظٚطَط١ذحٌـًّرّخال

ٚاًحوخٔضحألكخى٠غحٌٛحٍىسفٟحٌزخدٌُطلايىطلي٠ايحلخ١ؼاخحٌّاَحىرٙاخ،ٚرظوٜا١ٚ

خأْٔليّرٌٙححٌَّحى،ٚه١َرَ٘خْػٍٝأْىالٌشحٌؼيىٕ٘خغ١اَحٌؼيىٓزؼش،ف١ٌٍْٕ

َِحىسٌٌحطٙخأْحٌٜلخرش،ُٚ٘أوؼَحٌٕخِّؼخٔخسٌٍّ٘ىٍشوخٔٛح٠ظمزٍْٛحألَِػٍٝأٔاٗ

ِٓرخدحٌظٛٓؼشٚحٌظ١ٔ١َ،وّخكيػُٙىحثّخًٍٓٛيهللا،ٚوخٔضىالٌظٗطظٔغ٠ِٛخرؼــي

يِآحألٛامخعحٌزؼ١ايس٠لّاًِؼاٗ،أٚٚفايٚحفاػٛس٠َٛ،وٍّخؿيؿي٠ايفاِٟلا٢١حٌاي

غ٠َزااش٠مااَأرٙااخحٌمااَآْ،٠ٚظٔااغٌٙااخىحثّااخَِاايٌٛيحألكااَفحٌٔاازؼشفّاآٌٙـ١ااٗخ١ٌاايمط

ِـخ١ٔشحٌظٛف١كفٍٟأ٠ٕخأْٔلخٚيكَٜحألكَفحٌٔزؼشحٌَّحىسفًٌٟهحٌؼٙايرٔازغ

ٌغخصِـظّؼاشأِٚظفَلاش،ِؼ١ٕاشأٚٗاخثؼش،ٕٚ٘اخٍٔظماِٟاغحٌطزاَٞ،فاٟلٌٛاٗرفىاَس

ٌماَآْ،ٚوظاذحٌّٜاخكففـّاغحٌٕاخّاٌغخءٌٖ٘حٌَهٜشرف٠ًػؼّخْ،ك١ٓؿّغح

((ػيحِٖٓحألكَفحٌٔظشحٌزخل١شىِْٚخٚحكيػٍٝكَف
(62)

.

ؿي٠يٚوًِخ٠مٛيرٌِٗ٘ٛوٍٛرٟ٘ءٚألٛيأْحٌيوظٍٛػزيحٌٜز٠ٌٍُٛؤِص

ٍظمٟف١ّخ٠ٛئٍظمِٟغحٌطزَٞٚحٌلم١مش٠ٛ٘ٛ٘مّٟٓألٛحيأً٘حٌؼٍُحٌٔخرمشٚ٘خ

لظ١ حرٓ ِغ ا١ٌٗ حهظالفحألٌفخظً٘ذ ًّ٘٠ ِخ فمٌٛٗ: ٚح١ٛ١ٌٟٔ حٌـٍِٞ ٚحرٓ زش

ٌإلِخَ حألٚي حٌمٛي ٛ٘ حٌمٛي ٌ٘ح حٌَّحى، حٌّؼٕٝ رٗ ٠ظغ١َ ال رّخ حٌـًّ ٚطَط١ذ

حٌـٍِٞ،ٚأِخلٌٛٗأْحٌؼيىٓزؼشغ١ََِحىٌٌحطٗ،فٌٙححٌمٛي٘ٛحٌمٛيحٌؼخٌٟٔإلِخَ

طمي ٚرؼيػَٝوًِخ ٕٚ٘خ فٟطف١َٔؿاليحٌي٠ٓح١ٛ١ٌٟٔ، أً٘حٌؼٍُ ِٓأٍحء َ

حٌَّحىرخألكَفحٌٔزؼشٔـيأْرؼٌٖٞ٘حٌظفخ٠َ١ٓظفكرؼ٠ٙخِغحٌزؼٞٚرؼ٠ٙخ

٠وظٍففٌٙحػزيحٌٜزٍٛٗخ٠ٓ١٘مٛئٍظمِٟغحٌطزَٞ،وٌٌهٕ٘خنٚؿٗأطفخقر١ِٓخ

٠مٛيرٗحرٓلظ١زشٚحرٓحٌـٍِٞ،ٚحٌلم١مشأِْٓحٌٜؼذؿيحًحٌمطغرمٛيِؼ١ٓفٌٙح

حإلِخَحٌلخفعؿاليحٌي٠ٓح١ٛ١ٌٟٔ،٠ٌٛ٘ٚوَأوؼَِٓأٍرؼ١ٓلٛالًفٟطف١َٔحٌَّحى

اٌٝ ٠مٛىٔخ ػٍٝلٛيٌٚ٘ح ػٍّٗٚفّٙٗال٠َؿقلٛالً رخألكَفحٌٔزؼشِٚغغِحٍس

.كم١مشػ١ٍّشِّٙشالريِٓحٌٛلٛفػٕي٘خٚ٘ٝكم١مشحإلػـخُحٌؼٌٍٍّٟمَآْ

فظقهللاَآْٚطف١َٔوًِؼخ١ٔٗ،ٚو٠ًفُٙرلٔذِخفال٠ّىٓحإلكخ١شرىًأَٓحٍحٌم

َزفخ١َٓ،ٚكمخثكػ١ٍّشًٌٚهوّخأهػ٠ٚٗ١ٍزمٝحٌىؼ١ٌٌٍَِِٓ١ى٘فػِٓؼخٟٔ،ٚط

هللا لخي--ٍٓٛي ١خٌذلخي: أرٟ رٓ ػٍٟ حٌظٌَِٞػٓ حٌلي٠غحٌٌٍٞٚحٖ فٟ

                                                           
 .43َ،(1966ٙ،)حٌمخَ٘س:ىحٍحٌمٍُ،طخ٠ٍنحٌمَآْ(ػزيحٌٜزٍٛٗخ١٘ٓ،62)
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،ٚ٘ٛر١ٕىُٚكىُِخرؼيوُ،لزٍىُٚهزَِخ))وظخدهللاف١ٗٔزؤِخ--ٍٓٛيهللا

هللا ِٓؿزخٍلّٜٗ ِٓطَوٗ ِٚٓحرظغٝحٌٙيٜفٟغ١َٖحٌف١ًٌْٜرخٌِٙي، ،

،ٚ٘ٛكزًهللاحٌّظ١ٓٚ٘ٛحٌٌوَحٌلى١ُ،ٚ٘ٛحٌَٜح١حٌّٔظم١ُ،٘ٛحٌٌٞأٍُٟٗهللا

س،ٚال٠وٍُكػٍٝوؼَالط٠ِغرٗحأل٘ٛحءٚالطٍظزْرٗحألٌٕٔشُ،ٚال٠٘زُغِٕٗحٌؼٍّخءُ

آٔخً َْ ْؼَٕخلُ ِّ َٓ حٌَى،ٚالطٕم٠ٟػـخثزُٗ،٘ٛحٌٌٌُٞطٕظٗحٌـٓآًّؼظٗكظٝلخٌٛح:)أَِّخ

( زخً ـَ ر1َٗػ (ِٓلخيرٗٛـــيق،ِٚٓػًّرٗأؿَ،ِٚٓكىُ ِي ْٗ َُّ حٌ ِْٙيٞاٌَِٝ َ٠ )

ػيي،ِٚٓىػخا١ٌٗ٘يٜاٌَٝٛح١ِٔظم١ُ((
(63)

.

 ا١ٌٙخ حٌٛٛٛي حٌظٟٔلخٚي ٟ٘ٚحٌلم١مش حٌلَٚفحٌٔزؼش ِٟٓ٘أْل١٠ش

هللا ٍٓٛي رٌٌه أهزَ وّخ طٕم٠ٟ ال حٌظٟ حٌمَآْ ٓخٌف--ػـخثذ حٌلي٠غ فٟ

حٌٌوَ،ٚاٌٌٖٝ٘حٌلم١مشأٗخٍحإلِخَح١ٛ١ٌٟٔفٟأٚيلٛيفٟحٌَّحىرّؼٕٝحألكَف

أِٔٗٓحٌّ٘ىًحٌٌٞال٠ُ (( ك١غ٠مٛي: ألْحٌلَف٠ُٜيقٌغشحٌٔزؼش يٍِٜؼٕخٖ

ػٍٝكَفحٌٙـخء،ٚػٍٝحٌىٍّش،ٚػٍٝحٌّؼٕٝ،ٚػٍٝحٌـٙش((
(64)

.

ٚفٌٟ٘حح١ٌٔخقٕٔمًوالَحٌيوظٍٛأكّايِلّاٛىك١اغ٠ماٛي:))ٌاٛأْػزايحً

ٓازلخٔٗالأػطٌٝىًكَفِٓحٌمَآْأٌففٙاٌُّاخرٍاغٔٙخ٠اشػٍاُهللإِاٗألْػٍّاٗ

٠فاظقهللاػٍاٝلٍاٛدأ١ٌٚخثاِٗآفٙاُِؼاخٟٔخ٠فُٙػٍٝليٍِخّحٌمَآْا٠ٔظٕخ٘ٝ،ٚأْ

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        چ ٚهللا٠ماااٛي:،والِاااٗ

٠ٕاااخِٟ٘ااآوٍّاااخصهللاحٌيحٌاااشػٍاااٝطاااييح٠٢اااشػٍاااِٝاااخالٚال(65) چجئ  حئ مئ 

ػٍّٗفلٔذ،ٚأّخػٍِٝخال٠ظٕخِ٘ٝآحٌّؼاخٟٔحٌّظـايىسٌىٍّخطاٗ،ًٌٚاهٓاَهٍاٛى

حٌمَآْ((
(66)

.

ٚفًٌٟه٠مٛيِـخ٘يِلّٛى))ٚحٌمَآْحٌؼظ١ُوّخِ٘ٛؼٍَٛوظخدهخٌيال

طظم٠ٝػـخثزٗ،ٚالطفٕٝغَحثزٗ،ِؼـِسف١ٟخٌغوًٛزخفطظـيى،فال٠ٔغرَ٘حً

خأٚطٟكظخًِٓحٌؼٍُٚحٌّؼَفشأ٠ْل٢١رىًِخف١ٗ((ِّٙ
(67)

.

                                                           
.2906،ٍلُحٌلي٠غ5ٙ،172،ؿـٕٓٓحٌظٌَِٞحٌظٌَِٞ،63) )

 .1ٙ،135،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْح١ٛ١ٌٟٔ:64) )

 .109،ح٠٢شحٌىٙفٍٓٛس65) )

 .71َ(1973ٙ،)رٕغخُٞ:ؿخِؼشرٕغخُٞ،5،عِـٍشو١ٍشح٢ىحد(أكّيِلّٛىٛزلٝ،66)
)ٍٓخٌشِخؿٔظ١َغ١ٍَِٕ٘ٛس:ؿخِؼشحٌٕـخفِٕٙؾحٌمَآْحٌى٠َُفٟالخِشحٌي١ًٌٚحٌلـش(ِـخ٘يِلّٛىأكّي،67)

 .121َ(2007ٙح١ٕ١ٌٛشٔخرٍْ،
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وانمزاء وانمزاءاخانسثعح األحزفانسثعح ذىافكتيه هىان هم : ثاوياً

؟انسثعح

ا١ٌااٗأوؼااَِاآِٜاايٍٚأٓااخّحٌٍاازْحْٕ٘ااخنٌاازْلاايحٗااخٍفااٟحٌلم١مااش

ٚٔمطاشحٌـّاغر١ٕٙاخٚحٌّ٘ىٍشأُٔٙؿؼٍٛحطٛحفمخًر١ٓػايىحألكاَفٚحٌماَحءحصٚحٌماَحء

٘ااٛحٌااَلُٓاازؼشفااخألكَفحٌظاأٟااِيػ١ٍٙااخحٌمااَآْٓاازؼش،ٚحٌمااَحءحصٓاازؼش،ٚحٌمااَحء

َ،ٓزؼش،ٌٚ٘حغ١َٛل١ق،ٔؼُحٌمَآِْٔيػٍٝٓزؼشكَٚفوّخفٟحٌلي٠غحٌّظمي

ّخًححٌلٜاَفاٍٟلاُِؼا١ٓ؟ٌٚؼٍاٗأٌٍْْ٘ححٌؼيى،فٌٚٚىٓحٌمَحءحصٚحٌمَحء٠ظـخُٚ

٠ؼٛىاٌِٝخلاخَراٗحألِاخَحٌىز١اَأراٟرىاَأكّايرآِٛٓاٝحٌّؼاَٚفحٌٔزذفًٌٟه

رؤرِٓـخ٘يػٍٍٝأّحٌاؼالعِخثاشٌٍٙـاَسك١اغؿّاغٓازغلاَحءحصٌٔازؼشِآأثّاش

حٌل١َِٓٚحٌؼَحل١١ٓٚحٌ٘خَحٗظَٙٚحرخٌؼمشٚحألِخٔشٚح٠ٌز٢ِٚالُِشحٌمَحءس
(68)

.

ٚحإلٚ حٌٍزْ كًٜ حٌَلُ فٟ حٌظلي٠ي ٌ٘ح حٌي٠ٓرٔزذ ؿالي ٠مٛي: ٗىخي

حٌظٟٟ٘ح١ٛ١ٌٟٔٔمالًػٓأرٟٗخِش))ظٓلَٛأْحٌمَحءحصحٌٔزغحٌّٛؿٛىسح٢ْ

٠ظًٌٓهرؼٞأً٘ ٚأّخ لخ١زش، أ٠ٍيصفٟحٌلي٠غٚ٘ٛهالفاؿّخعأً٘حٌؼٍُ

مٛي:ٌمئمًِٔزغ٠غ١ٟٔمالًػٓأرٟحٌؼزخّرٓػّخٍكحٌـًٙ،ػ٠ُٔظطَىح١ٛ١ٌٔ

شِخال٠ٕزغٌٟٗ،ٚأٗىًحألَِػٍٝحٌؼخِشرب٠ٙخَوًِٓلًٔظَٖ،أٌْٖ٘ؼٌٖ٘حٌٔز

٠ِ١ًٌٟ٘حٌمَحءحص أُٚحى حلظَٜٔمٚػٓحٌٔزؼش اًح ١ٌٚظٗ فٟحٌوزَ، حٌٌّوٍٛس

حٌ٘زٙش،ٚٚلغٌٗأ٠٠خًفٟحلظٜخٍٖػٓوًاِخَػٍٍٝح١٠ٚٓأٔٗٛخٍِّٓٓغلَحءس

طىْٛ ٚلي أرطٍٙخ، رخٌغِٓالٍٟ٘حٚٞػخٌغغ١َّ٘خ ٍٚرّخ أَٗٙٚأٛقٚأظَٙ،

((٠فُٙفوطؤأٚوفَ
(69)

.

ٚحٌمَحءحص:ٚألٛي حألكَف ر١ٓ طٛحفمخً ٕ٘خن رؤْ ٠مٛي ال ِـخ٘ي حرٓ أْ

ٚحٌمَحء،ٚحٌٌٞكًٜأٔٗأهظخٍٓزؼشِٓحٌمَحءحٌّ٘خ١َ٘،٠ٛ٘ٚؼٍُوّخ٠ؼٍُغ١َٖ

ٚأْطلي٠ي--ي٠غحٌٕزٟفًٌٟهحٌٛلضأْحٌمَحءحٌٔزؼش١ٌُْ٘ح٠ٓ٠ٌٌمٜيُ٘ك

َِٓٓزؼشٚحٌٍزْكًٜػٕيحٌؼخِشؼخءرّـَىٛيفش،ٚأْحٌمَحءُ٘أوحٌَلُٓزؼشؿ

رؼيفظَسِظؤهَس،ٚرخٌظخٌٟحٌى٠ًؼٍُِٓحٌّظمي١ِٓٚحٌّظؤه٠َٓ،ٌُِٚٓٙأىٔٝػٍُ

ٍحر٢ر١ٓكي٠غحٌٕزٟ حألَِأٔٗال٠ٛؿي ف١ِٗٔٚيحٌمَآْػٍٝ--رٌٙح حٌٌٞأوي

                                                           
 .247َ(1979ٙ،)ر١َٚص:ىحٍحٌؼٌٍٍُّال١٠ٓ،ِزخكغفٟػٍَٛحٌمَآْٛزلٟحٌٜخٌق،68) )

 .1ٙ،226،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْ(ح١ٛ١ٌٟٔ،69)
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ٓزؼشأكَف،ٚر١ٓحٌمَحءحٌٔزؼش،ٕٚ٘خحٌٍَٛٚؿٗاٌٝحألِخَِـخ٘يػٍٝحهظ١خٍٓزؼش

لَحءفم٢،ٌّخًح٠ِ٠ٌُيأ٠ٕٚمٚكظٝال٠مغِٓؿخءرؼيٖفٟحٌٍزْٚحٌُٛ٘فٟأْ

:))ٚليظٓؿّخػشٗخِشػيىحألكَف٠ٛحفكػيىحٌمَحءٚحٌمَحءحص،٠مٛيحرٓأرٟ

حٌظٟػزَػٕٙخٟ٘حٌؼٍُأْلَحءس٘ئالءحألثّشحٌٔزؼشهزَسٌٗرؤٛٛيٌ٘حِّٓال

٘ئالءرمٌٛٗ--حٌٕزٟ ِٓ ٚحكي وً فمَحءس أكَف(( ٓزؼش ػٍٝ حٌمَآْ ))أِٔي :

((كَفِٓطٍهحألكَف،ٌٚميأهطؤِٓٔٔذاٌٝحرِٓـخ٘يأٔٗلخيًٌه
(70)

.

ثانثاً:عهمانمزاءاخ

 ذعزيفانمزاءاخ: -أ

حٌمااَحءحصِفَى٘ااخلااَحءسٚ٘ااٝفااٟحٌٍغااشِٜاايٍٓااّخػٌٟفؼااً))لااَأ((٠مااَأ

لَآٔخ:حٌٟ٘ءلَحءسٚلَآٔخً،رّؼٕٝطالفٙٛلخٍة،ِٚؼٕٝحٌمَآِْؼٕٝحٌـّغ،ٚلَأص

لَآٔخرخ٠ٌُ:ؿّؼّٟٗٚٗ،ِّٕٟٚٗٓحٌٟ٘ءؿّؼظّّٟٗٚضرؼ٠ٗاٌٝرؼٞ،لَأ

حٌمَآْأل٠ٗٔـّغحٌٔا٠٠ٍٚٛاّٙخ
(71)

فاٟحٛاطالفحٌماَحءػٍاـ٠ُُؼاَفِٕاٗ،ٚأِـاـخ

،،ٚحهااظالفُٙفااٟحٌٍغااش،ٚحإلػااَحد،ٚحٌلااٌفٚحإلػزااخصحطفـااـخقحٌٕااخل١ٌٍٓىظااخدهللا

ٚحإلٓاىخْ،ٚحٌٛٛاًٚحٌفٜاً،ٚغ١اًٌَاهِا١٘ٓجاشحٌٕطاكٚحإلرايحيِآ،ٚحٌظل٠َه

١ٍاٗفا١ٌٍٟٓىظاخدهللاأْحٌّؼظّايٚحٌّؼاٛيػلّٔخع،فٕفُِٙٓهاليحطفخقحٌٕاخك١غحٌ

حٌَٚح٠شحٌّظٛحطَسرخألهٌٚحٌظٍمٟػمش،ػٓػمش،ٚاِخَػٓاِخَٟ٘حٌمَحءحصحٌٜل١لش

حٌؼّايسفاٟ٘اٟاٌٝٛخكذحٌٛكٟػ١ٍٗحٌٜالسٚحٌٔالَ،ٚأْحٌّٜخكفٌاُطىآأرايحً

ٛلشحٌمَحءحصرًٌُطىَِٜٓٓٛؿغػخرض١ٌٍٍّّٔٓ
(72)

.

 وشأجعهمانمزاءاخ: -ب

فمي--حٌلم١مشأْػٍُحٌمَحءحص٘ٛػٍُلي٠ُ٠ؼٛىفٟؿٌٍٖٚاٌٝػٙيحٌٕزٟ

ػزيحٌمخٔمً رٓ ػزيحٌَكّٓ ػٓ ٠مٛي:ىحٌيحٟٔ حٌوطخد رٓ ّٓؼضػَّ (( لخي: ٞ

ألَإ٘خػ١ٍٗٚوخٍْٓٛيهللآّؼض٘٘خَرٓكى٠ُ١مَأٍٓٛسحٌفَلخْػٍٝغ١َِخ

--ًظٗرَىحثٗفـجضرٗزػ١ٍٗػُأٍِٙظٗكظٝحَٜٔفػٌُزألَأ١ٔٙخفىيصأْأػـ

حٌفَلخْػٍٝغ١َِخ--ٍٓٛيهللا ٍٓٛس ٠مَأ ٍٓٛيهللاأّٟٓؼضٌ٘ح فمٍض٠خ

                                                           
 .1ٙ،146،ؿـحٌَّٗيحٌٛؿ١ِاٌٝػٍَٛطظؼٍكرخٌىظخدحٌؼ٠ِِ(حرٓأرٟٗخِش،70)

)ٍٓخٌشِخؿٔظ١َغ١ٍَِٕ٘ٛس:حٌـخِؼشحإلٓال١ِشطف١َٔحٌمَآْرخٌمَحءحصحٌمَآ١ٔشحٌؼَ٘(٘ي١ٍٜٗيؿخىهللا،71)

 .3َ(2006ٙغِس

،ص.حٌّوظخٍأكّي)١َحرٍْ:ؿّؼ١شحٌزيٍح١ٌَّٕفٟلَحءسٔخفغٚأرٟػَّرٓوؼ١َػَّرٓلخُٓحٌٕ٘خٍ،72) )

 .24َ(2003ٙحٌيػٛسحإلٓال١ِش،
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ٍٓٛيهللا فمخيٌُٗ فمخيٍٓٛيهللا--ألَحٔظ١ٙخ ٠مَأ حٌظّٟٓؼظٗ حٌمَحءس فمَأ حلَأ

--أٌِٔضػُلخيٌٟحلَأفمَأصفمخ حٌمَآْأِٔيػٍٝ٘ىٌح أٌِٔضاٌْ٘ح ي٘ىٌح

ٓزؼشأكَففخلَإحِخط١َِٕٔٗ
(73)

.

٠مٛيػزيحٌؼظ١ُحٌٍِلخٟٔ))أْحٌّؼٛيػ١ٍٗفٟحٌمَآْحٌى٠َُأّاخ٘اٛحٌظٍماٟ

ٚاْحٌّٜخكفٌُطىآ،ٌٚآطىاْٛ--ٚحالهٌػمشػٓػمشٚاِخِخػٓاِخَاٌٝحٌٕزٟ

َِؿـغ١ٌٍٍّّٔٓػٍٝوظخدٍرٌُٙٚىٓفٟكايٚىِاخٟ٘أّخحٌؼّيسفٌٟ٘ححٌزخدٟ٘

ِٚٓحٌّؼَٚفأْحٌّٜخكفٌُطىٓ،ٗٚالطؼ١ٕٗطييػ١ٍٗٚطؼ١ٕٗىِْٚخالطييػ١ٍــ

ِااخ٠ّىاآِاآٚؿااٌٖٛىااًِلظٍّااششٚأْٛااٍٛسحٌىٍّااشف١ٙااخوخٔااضِٕم١ٛااشٚالِ٘ااىٌٛ

ِٟٜالف،ػاُوظزاضٙخوظزضحٌىٍّشرؤكايحٌٛؿاٖٛفاٌٍمَحءحصحٌّوظٍفش،ٚاًحٌُطلظّح

فِٟٜلفآهَرٛؿٗآهٍَُٚ٘ؿَحفالغَٚحْوخْحٌظؼ٠ٛاًػٍاٝحٌَٚح٠اشٚحٌظٍماٟ

ك١ٓرؼغحٌّٜخكفاٌٝح٢فخق--ٚحٌمَآْ،ٚاْػؼّخْ٘ٛحٌؼّيسفٟرخدحٌمَحءس

أًٍِٓغوًِٜلف٠ِٓٛحفكلَحءطٗفاٟحألوؼاَحألغٍاذ،ٚ٘اٌٖحٌماَحءسلايطواخٌف

مطااَح٢هااَػاا٠َ١ٓاكحٌّزؼااٛع٢هااَرخٌّٜاالفح٢هااَ،ػااُاْحٌاٌحثغحٌ٘ااخثغفااٟحٌ

فُِّٕٙٓأهٌحٌماَآْ--حٌٜلخرشٍٟٛحْهللاػ١ٍُٙليأهظٍفأهٌُ٘ػٍٓٓٛيهللا

ػٕٗرلَفٚحكــي،ُِِٕٚٙٓأهٌػٕٗرلَف١ٓ،ُُِِٕٚٙٓحى،ػُطفَلٛحفٟحٌازالى

ُٚأهاٌطاخرغحٌظاخرؼ١ٓ،ٍٚ٘اُُٚ٘ػٌٍٝ٘ححٌلخيفخهظٍفرٔزذًٌاهأهاٌحٌظاخرؼ١ٓػإٙ

ؿَحكظًٝٚٛحألَِػٌٍٝ٘ححٌٕلٛاٌٝحألثّشحٌمَحءح٠ٌٍّٛٙ٘ٓح٠ٌٌٓطوٜٜاٛح،

ٚحٔمطؼٛحٌٍماَحءحص٠٠ازطٛٔٙخ٠ٚؼٕاْٛرٙاخ٠ٕٚ٘اَٚٔٙخفٙاٌح٘إِٛ٘اؤػٍاُحٌماَحءحص

ٚحهظالفٙخ،ٚاْوخْحالهظالف٠َؿغفٟحٌٛحلغاٌٝأِا٠ٍٛٔا١َٖرخٌٕٔازشاٌاِٝٛحٟاغ

هااظالف٘ااٛفااٟكاايٚىحٌٔاازؼشّااخ٘ااِٛؼٍااَٛ،ِااغحٌؼٍااُأْ٘ااٌححالفااخقحٌىؼ١ااَسوحالط

حألكَفحٌظِٟٔيػ١ٍٙخحٌمَآْ،ٚ٘ٝوٍٙخِآػٕايهللاالِآػٕايحٌَٓاٛي،ٚالأكاي

((ِٓحٌمَحءأٚغ١َُ٘
(74)

.









                                                           
حٌّٕخٍس١لخْ،)ِىشحٌّىَِش:ِىظزشػزيح١ٌّّٙٓ،1١،1،ؿـحألكَفحٌٔزؼشٌٍمَآْػؼّخْرٓٓؼ١يحٌيحٟٔ،73))

 11٘ـ(1408ٙ،

 413-1ٙ،412،ؿـِٕخً٘حٌؼَفخْفٟػٍَٛحٌمَآْ(حٌٍِلخٟٔ،74)
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أوىاعانمزاءاخ:-جـ

حٌمَحءحص٠ٍِٓٞٚمٛيأرِٛلّيِىٟٛخكذوظخدحإلرخٔش))أْؿ١ّغِخ

:ػٍٝػالػشألٔخَ

ل٠ُٔمَأرٗح١ٌَٛ،ًٌٚهِخحؿظّغف١ٗػالعهالي،ٚ٘ٝ:٠ُٕمًػٓحٌؼمخصاٌٝحٌٕزٟ

--ًحٌمَآْٗخثؼخ رٙخ حٌظِٟٔي ، فٟحٌؼَر١ش ٌو٠ٚ،٢ىْٛٚؿٙٗ ٠ٚىِْٛٛحفمخً

ػٍٝٛلظٗٚٛيلٗ،حٌّٜلف،فبًححؿظّؼضف١ٌٖٗ٘حٌواليحٌؼالعلَةرٗ،ٚلطغ

:ّخعِٓؿٙشِٛحفمشٌو٢حٌّٜلف،ٚوفَِٓؿليٖ.ٚحٌمُٔحٌؼخٟٔألٔٗأهٌػٓاؿ

ِخٛقٔمٍٗفٟح٢كخى،ٚٛقٚؿٙٗفٟحٌؼَر١ش،ٚهخٌفٌفظٗهــ٢حٌّٜلففٌٙح

٠مزً،ٚال٠مَأرٌٗؼٍظ١ٓ:

ٚال٠ؼزضلَآ٠ْماألونى رؤهزخٍح٢كخى، أهٌ أّخ ربؿّخع، ٠ئهٌ ٌُ أٔٗ روزَ: رٗ َأ

ٚحكي.

خليأؿّغػ١ٍٗ،فال٠مطغػٍٝٛلظٗ،ِٚخ٠ٌُمطغػٍّٝهٍفٌ:أِٔٗخوانعهحانثاويح

ٔمٍٗغ١َػمٗ،أٚٔمٍٗػمشٚالٚؿٌِٗٗ٘ٛخٚحٌمُٔحٌؼخٌغ:ٛلظٗالطـُٛحٌمَحءسرٗ،

((٠مزًٚاْٚحفكه٢حٌّٜلففٟحٌؼَر١ش،فٌٙحال
(75)

.

ٚ٘ااٝ:ِاآوااالَحراآحٌـااٍِٞٓااظشأٔااٛحعٌٍمااَحءحصحٌٔاا١ٛ١ٟٚلاايحٓااظوٍٚ

كخى،ٚحٌ٘خً،ٚحٌّٟٛٛع،ٚحٌّيٍؽحٌّظٛحطَ،ٚحٌٍّ٘ٙٛ،ٚح٢
(76)

.

يٌ٘ححٌطَفٔؼٛىاٌٝحٌٔئحيحألٚيٚ٘ٛ:ً٘حٗظٍّضحٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔشػٍٝؼٚر

حهظَٜصِٕٙخػٍٝكَفٚحكيفم٢ ٚفًٌٟهً٘ذأً٘؟حألكَفحٌٔزؼشأَأٔٙخ

-حٌؼٍُاٌٝل١ٌٌٛٓٔوَّ٘خػٍٝحٌٕلٛح٢طٟ:

انمىلاألول:

ؿ١ّغ ػٍٝ حٍّٗض حٌؼؼّخ١ٔش حٌّٜخكف أْ اٌٝ حٌمٛي ٌ٘ح أٛلخد ً٘ذ

٠مٛيأكّيحٌلّٛٞ:))ً٘ذلَِٛٓحٌفمٙخء،ٟٗءحألكَفحٌٔزؼش،٠ًٌُِّٕٚٙٙخ

لٛي ٛ٘ٚ حألكَفحٌٔزؼش حٌّٜلفحٌؼؼّخٟٔػٍٝ حٗظّخي اٌٝ ٚحٌمَحء ٚحٌّظى١ٍّٓ

ِٓحألكَفػٍٝحألِش،ٚليحطفمضػٍٟٝٗءحٌمخٟٟأرٛرىَ،رٕخءػٍٝحِظٕخعاّ٘خي

                                                           
،ص.ػزيحٌفظخفآّخػ١ًٍٗزٝ)َِٜ:ىح٠ٍٙٔشحإلرخٔشػِٓؼخٟٔحٌمَحءحص(أرِٛلّيِىٟرٓأر١ٟخٌذ،75)

،َِٜ1960ٙ)َ51-52 

 218-1ٙ،217،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْ(أٔظَ.76)
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رؼٞ ػٓ ٕٝٙ٠ أْ ٠ـُٛ ٚال ٘ئالء: لخي غ١َٖ ٚطَن حٌؼؼّخٟٔ حٌّٜلف ٔمً

((--ألكــَفحٌٔزؼشحٌظٟأًْف١ٙخحٌ٘خٍعح
(77)

.

وٌٌهً٘ذاٌٌٝ٘ححٌمٛيأرٛػَّٚحٌيحٟٔفٟوظخرٗحألكَفحٌٔزؼشٌٍمَآْ

ً٘ذاًٌٌٝهحٌمخٟٟأرٛرىَحٌزخلالٔ مٛي:٠ٟفٟوظخرٗحالٔظٜخٌٍٍمَآْك١غوّخ

 حٌَٓٛي ػٓ ٚحٓظفخٟض ظَٙص وخٔض لي حٌٔزؼش حألكَف ٌٖ٘ ؿ١ّغ أْ ((--

ِ٘ىٛوخًف١ٗ،ٚالَِطخرخًرٗ،ٚأْػؼّخْٚحٌـّخػشٟٗءٟٚزطظٙخحألِشػٕٗ،٠ٌُٚىٓ

((ليأػزظضؿ١ّغطٍهحألكَففٟحٌّٜخكفٚأهزَصرٜلظٙخ
(78)

.

ظزَٖحٌمٛيحٌٌٞاللخٟٔكظٝحػٍِ٘يساٌٌٝ٘ححٌمٛيػزيحٌؼظ١ُحٌٚليحٔلخُر

حٌّٜخكف اٌٝ حٌٔزؼش حألٚؿٗ رٌٖٙ ٍؿؼٕخ اًح ٚٔلٓ (( ٠مٛي: حٌٕمٞك١غ ٠مزً

ِ٘ٛوط١ٛرٙخفٟحٌٛحلغٚٔفْحألَِ،ٔوَؽرٌٖٙحٌلم١مشحٌظٟالطمزًحٌؼؼّخ١ٔش،ِٚخ

حٌزخد ًٜٚٔاٌٝفًٜحٌوطخدفٌٟ٘ح ليحٌٕمٞ، ٚ٘ٛأْحٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔش ،

،ٌٚىٓػٍِٝؼٕٝأْوًٚحكيٌِٖٓ٘حٌّٜخكفحألكَفحٌٔزؼشوٍٙخحٗظٍّضػٍٝ

حٌّٜخكف ًُ أٚرؼ٠خًرل١غٌُطو حٗظًّػٍِٝخ٠ٛحفكٌٍِّٖٓٗٓ٘حألكَفوالً

فِٟـّٛػٙخػٓكَفِٕٙخٍأٓخً((
(79)

.

انثاوي:انمىل

ٚ٘ٛلٛيؿٍّٙٛحٌؼٍّخءِٓحٌٍٔفٚحٌوٍفٚػٍٍٝأُٓٙحرٓل١ُحٌـ٠ُٛش

َٚحرٓؿ٠ََحٌطزَٞ،ٚغ١َُ٘ك١غً٘زٛحاٌٝأْحٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔشٌُٚحرٓكـ

 كَف ػٍٝ اال ط٘ظًّ حٌٔزؼش حألكَف ِٓ وظخرش٠ٚحكي فٟ حٌـ٠ُٛش ل١ُ حرٓ مٛي

حٌٕخّػٍٝكَفٚحكيِٓحألكَفحٌٔزؼشحٌظٟ--حٌطَقحٌلى١ّش))ؿّغػؼّخْ

حٌمَحءسرٙخ،ٌّخوخًٌْهِٓحٌٍّٜلش.فٍّخهخفحٌٜلخرش--أ١ٍكٌٍُٙٓٛيهللا

--ْٚأرؼيٍٚأٚحأْؿّؼُٙػٍٝكَفٚحكيأٍُٓفٟحٌمَآْ،٠وظٍفٛحػٍٝحألِشأ

وخْلِٓٚ ٌٛ وّخ ،ٌٚ٘ح رغ١َٖ حٌمَحءس حٌٕخِّٓ ِٕٚؼٛح ًٌه، ٛعحالهظالففؼٍٛح

حٌظفَقٚحٌظ٘ظض،٠ٛلؼُٙفٌٍٟٕخّػيس١َقاٌٝحٌز١ضٚوخٍْٓٛوُٙفٟطٍهحٌطَق

فَأٜحإلِخَؿّؼُٙػ٠َ١ٍٝكٚحكي،ٚطَنرم١شحٌطَقؿخًٌُه،٠ٚٚطّغف١ُٙحٌؼي

                                                           
،ص.ػزيحٌى٠َُرِٓلّي،)ىِ٘ك:ىح1١،1ٍ،ؿـحٌمٛحػيٚحإلٗخٍحصفٟأٛٛيحٌمَحءحص(أكّيرٓػَّحٌلّٛٞ،77)

 .34-33َ(1986ٙحٌمٍُ،

 .1ٙ،60،ؿـٌٍمَآْحالٔظٜخٍحٌزخلالٟٔ،78) )

 .141،ِٕٙخً٘حٌؼَفخْفٟػٍَٛحٌمَآْ(حٌٍِلخٟٔ،79)
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ٚاْوخْف١ٗٔٙٝػٓ،٠ٌُٚىٓف١ٗارطخيٌىْٛطٍهحٌطَقٍِٛٛشاٌٝحٌّمٜٛى

ٍٓٛوٙخٌٍّٜلشحألِش((
(80)

.

ٚرؼيحٌٕظَفٟألٛحيأً٘حٌؼٍُٚى١ًٌوًُِٕٙف١ّخً٘ذا١ٌٗفٟحٗظّخيحٌّٜخكف

حٌؼؼّخ١ٔشػٍٝحألكَفحٌٔزؼشِٓػيِٗطظ٠قرؼٞحٌّالكظخصحٌظٟالريًِٓوَ٘خ

-ِٚٓأّ٘ٙخ:ِٓأؿًطم٠َذألَدحٌم١ٌٛٓاٌٝحٌٜٛحد

،ٚأْفحٌٔزؼشػٕيِخؿَِحٌٍِلخٟٔرؤْحٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔشِ٘ظٍّشػٍٝحألكَ -1

طمزًحٌٕمٞٚلغفٟػالػشأٍِٛ:حألٚي٠ٌُٔظٕيف١ّخً٘ذا١ٌٗحٌلم١مشحٌظٟالٌٟٖ٘٘

،ٚحٌؼخ٠ٌُٟٔؤصري١ًٌألِٜٛٓأىٌشحٌّوخٌف١ِّٓخ٠ـؼًكـظٗاٌٝأِٜٞيٍٓخرك

رؤِْخ٠مٛيرٗحٌٍِلخٟٔ٘ٛ أٟؼففِٟخً٘ذا١ٌٗ،ٚحألَِحٌؼخٌغاًحٍّٕٓخؿيالً

؟ِٚخ٘ٛحٌيحػٟاٌٝ--١قفّخ٘ٛحٌـي٠يحٌٌٞؿخءرٗػؼّخْرٓػؼّخْحٌٜل

 .كَقحٌّٜخكفحٌّوخٌفشٌٍَُٓحٌؼؼّخ١ٔش؟

أْ أ٠ٚؼظميٚح ٠مٌٛٛح ٌُ ٚٗخ٘يٚح ح٠ٌٌٓك٠َٚح أْػؼّخْٚرخلٟحٌٜلخرش ِغحٌؼٍُ

ٚحكيسظُؿّغحألِشػٍٝلَحءسللَٚلشغ١َٛل١لش،ٌٚىٓحٌٍّٜلشطحٌّٜخكفحٌّ

ٚاْٛلضؿ١ّؼخً.،ٛل١لشه١َٚأف٠ًِٓطَوُِٙظفَل١ٓػٍٝػيسلَحءحص

اًحً٘زٕخِغأٛلخدحٌمٛيحٌؼخٟٔفٟأْحٌمَآْحٌى٠َُُؿّغفٟػٙيػؼّخْػٍٝ -2

كَفٚحكي،ٚطَوضحألكَفحٌٔظشحٌزخل١شفٍّخًحطؼيىصحٌمَحءحصِٓٓزغاٌٝػَ٘

 ؟.رغػَ٘سرًاٌٝأوؼَكظًٌِٝٓهاٌٝأٍ

ف١ٗر٘ىً ٠ٚلظخؽاٌٝىٍحٓشٚحٓؼشٚال٠ّىٓحٌـَِ أْحألَِىل١كؿيحً، ٚحٌلم١مش

ِغِالكظشأ٠ٗٔٛؿيطٛحفكر١ٓحٌطَف٠ٓ١ّىِٓٓهالٌٗحٌٛٛٛياٌٝكم١مشٔٙخثٟ،

-حألَِٚٚؿٌٗ٘ححٌظٛحفك٘ٛػٍٝحٌٕلٛح٢طٟ:

 حٌي٠ٓ ؿالي ٚح٠ٟ١ٛ١ٌٔمٛي حٌٍٔف ِٓ حٌؼٍّخء ؿّخ١َ٘ ً٘ذ ٚأثّش)) حٌوٍف

ؿخِؼش فم٢، ِٓحألكَفحٌٔزؼش ٠لظًٍّّٓٙخ ػٍِٝخ ِ٘ظٍّش ح١ٌٍّّٔٓ،اٌٝأٔٙخ

حٌٕزٟ حٌظٟػَٟٙخ حأله١َس طظَنكَفخً--ٌٍؼَٟش ٌُ ٌٙخ ِظ٠ّٕٗ ػٍٝؿز٠ًَ

ِٕٙخ((
(81)

.

ٌٚ٘حِ٘ٛخً٘ذا١ٌٗحٌٍِلخٟٔطم٠َزخًك١غ٠مٛي:))أْحٌّٜخكفحٌؼؼّخ١ٔش

ٌٖ٘ ِٓ ٚحكي وً أْ ِؼٕٝ ػٍٝ ٌٚىٓ وٍٙخ، حٌٔزؼش حألكَف ػٍٝ حٗظٍّض لي

                                                           
 .19،)ىِ٘ك:ِىظزشىحٍحٌز١خْ،ى.ص(1ٙ،ؿـحٌطَقحٌلى١ّشرٓل١ُحٌـ٠ُٛش،(ِلّيرٓأرٟرى80َ)

.1ٙ،145،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْ،ح81ٟ١ٛ١ٌٔ) )
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ؼ٠خً،رل١غٌُطُوًحٌّٜخكفحٗظًّػٍِٝخ٠ٛحفكٌٍِّٖٓٗٓ٘حألكَفوالأٚر

ّٛػٙخػٓكَفِٕٙخٍأٓخً((ـحٌّٜخكففِٟ
(82)

.

ٗكٚ أْ حٌم١ٌٛٓ ٓ٠ٌ٘ ف٠ٟٔظوٍِٚٓ ِلٍٜٛحً ٚأٛزق ؿيحً ٟخق حٌوالفلي

ػ١ٍٙخ حٗظٍّض حٌظٟ حٌلَٚف ػٍٝ ٠ئويْٚ حٌؼٍّخء فـٍّٙٛ فم٢ حأله١َس حٌؼَٟش

ءحص،ٚحٌّوخٌف٠ٓ١ئويْٚػٍٝٚؿٛىؿ١ّغححٌؼَٟشحأله١َسٌٚ٘ح٘ٛٓزذطؼيىحٌمَ

حٌّٜخ أْ ٚحٌٜل١ق حأله١َس، حٌؼَٟش لزً فٟحألكَفكظٝ ٍوِٚح كفحٌؼؼّخ١ٔش

حهظ١خٍػيح٘خٌٚ٘ح٘ٛحٌٔزذفٟؿّؼٙخػٍِٝخػزضفٟحٌؼَٟشحأله١َسٚاّ٘خيِخ

.--٠ُيرٓػخرضَِط١ٌٍٓـّغٚحٌٕٔنألٔٗٗٙيحٌؼَٟشحأله١َسػٍٝحٌٕزٟ

 

                                                           
 .141،ِٕٙخً٘حٌؼَفخْ(حٌٍِلخٟٔ،82)
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انفزقتيهمزاخانجمعانثالزانريمزختهاكراتحانمصحف-و

.انشزيف

وظخرشحٌّٜلفح٠ٌَ٘فلزًأْٔظطَقاٌٝ حٌفَقر١َِٓحصحٌـّغحٌظَِٟصرٙخ

حٌٛحكيػالعحٌٟ٘ءـّغ٠ُ؟ٚو١فالريأْٔؼَفِخ٘ٛحٌّؼٕٝحٌَّحىرـّغحٌمَآْ

.؟؟ػُِخ٘ٛحٌفَقر١ٓػيىَِحصحٌـّغَِحص

ال٠وَؽحٌّؼٕٝحٌَّحىرـّغحٌمَآْحٌى٠َُػٓػالػشأٔاٛحع،ٚ٘اٝػٍإٝٚ٘خ

-حٌٕلٛح٢طٟ:

 ؿّؼٗرّؼٕٝكفظٗفٟحٌٜيٍٚٚحٓظظٙخٍٖ. -1

 ؿّؼٗرّؼٕٝوظخرظٗٚطي٠ٕٚٗوٍٗكَٚفخًٚوٍّخصٚآ٠خصٍٚٓٛ. -2

الًٛٛط١خ.١ؿّؼٗرّؼٕٝطٔـ١ٍٗطٔـ -3
(83)

. 

: طؼخٌٝ:أوالً هللا لٛي ٚحٓظظٙخٍٖ حٌٜيٍٚ فٟ كفظٗ رّؼٕٝ ؿّؼٗ ػٍٝ حٌي١ًٌ

جت  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    چ 

(84) چحت


فخٌَّحىرخٌـّغٕ٘خحٌلفعفٟحٌٜي٠ٍُٚٚفًٌَٔهحٌلي٠غحٌٌٍٞٚحٖحٌزوخٍٞ

))وخْحٌٕزٟ ِٓحٌظ٠ًِٕٗيس،ؾ٠ؼخٌ--ػٓٓؼ١يرٓؿز١َػٓحرٓػزخّلخي:

٠لَوّٙخ--ٚوخ٠ْلَنٗفظ١ٗفمخيحرٓػزخّ:فؤٔخأكَوّٙخوّخوخٍْٓٛيهللا

حرٓػ وخْ وّخ أكَوّٙخ أٔخ فخِٔيهللاػ٠ِزخّفمخيٓؼ١ي: ،فلَنٗفظ١ٗ لَوّٙخ

طلَنرٌٗٔخٔهٌظؼـًرٗاْػ١ٍٕخؿّؼٗٚلَآٔٗ"لخي:ؿّؼٗفٟٛيٍنػُٚؿً"ال

فخًح " طمَأُٖطمَُإُٖ أْ ػ١ٍٕخ اْ ػُ ٚأٜٔض، ٌٗ فخٓظّغ لخي: لَآٔٗ" فخطزغ ،لَأٔخٖ

اًحأطخُٖؿز٠ًَػ١ٍٗحٌٔالَحٓظّغ،فبًححٔطٍكؿز٠ًَلَأٖ--لخي:فىخٍْٓٛيهللا

وّخألَأٖ((--حٌٕزٟ
(85)

.

ؿّؼٗرّؼٕٝوظخرظٗٚطي٠ٕٚٗ:ثاوياً:

-حٌى٠َُؿّغرٌٙححٌّؼٕٝػالعَِحص:ِٓحٌّؼَٚفأْحٌمَآْ

 حٌـّغحألٚي:فٟػٙيحٌَٓٛي--.

 ٟػٙيأرٟرىَحٌٜي٠كحٌـّغحٌؼخٟٔ:ف--.

 ْحٌـّغحٌؼخٌغ:فٟػٙيػؼّخْرٓػفخ--. 

                                                           
 .1ٙ،66،ؿـىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْحٌَِٟٚ،83) )

 .19-16،ح٠٢شحٌم١خِش(ٍٓٛس84)

 .7524،ٍلُحٌلي٠غ9ٙ،153،ؿـحٌزوخٍٞٛل١ق(حٌزوخٍٞ،85)
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حٌٛحكيػالعَِحص،ٌٚإلؿخرشحٌٟ٘ءٚحٌٔئحيح٠ٌٌٞطَفٔفٔٗو١ف٠ـّغ

حٌلم١مٟفٟؿ١ّغ ِؼٕخٖ رخٌـّغ ٠َحى ال ))أٔٗ : حٌَِٟٚ فٙي ٠مٛي حٌٔئحي ٌ٘ح ػٓ

ٚحٌَّحىرـّغ،وظخرظٗٚطي٠ٕٚٗ--حٌَّحكً.فخٌَّحىرـّغحٌمَآْفٟػٙيحٌَٓٛي

ؿّؼٗفِٟٜلفٚحكي،ٚحٌَّحىرـّغحٌمَآْ--حٌمَآْفٟػٙيأرٟرىَحٌٜي٠ك

ٔٔوٗفِٟٜخكفِظؼيىس٠ٚظَٙرٌٙحأْحٌـّغرّؼٕخٖحٌلم١مٟ--ػٙيػؼّخْفٟ

((--وخْفٟػٙيأرٟرىَحٌٜي٠ك
(86)

.

:))اْأػظُحٌٕخّأؿَحًفٟحٌّٜخكف--ٌٌٚٙح٠مٛيػٍٟرٓأر١ٟخٌذ

،وخْأٚيِٓؿّغحٌمَآْر١ٓحٌٍٛك١ٓ((--أرٛرىَحٌٜي٠ك
(87)

.

ِخ حٌٔئحي وظخرش٠ٚزمٝ رٙخ َِص حٌظٟ حٌؼالع حٌـّغ َِحص ر١ٓ حٌفَق ٛ٘

فٟ حٌٍِلخٟٔ))فخٌـّغ ػزيحٌؼظ١ُ حٌّٟٛٛع٠مٛي: ٌ٘ح ٚكٛي حٌّٜلفح٠ٌَ٘ف؟

وخْػزخٍسػٓوظخرشح٠٢خصٚطَط١زٙخٟٚٚؼٙخفِٟىخٔٙخحٌوخِٙٓ--ػٙيحٌٕزٟ

ٍٚلخعٚٔلًٌٛهٍٓٛ٘خ،ٌٚىِٓغرؼؼَسحٌىظخرشٚطفَلٙخر١ٓػٔذٚػظخَٚكـخٍس

ٚاْكٔزّخطظ١َٔأىٚحصحٌىظخرش،ٚوخْحٌغٌَِٝٓ٘ححٌـّغ٠ُخىسحٌظٛػكٌٍمَآْ،

-أِخحٌـّغفٟػٙيأرٟرىَحٌٜي٠كأ٠خِجٌوخْػٍٝحٌلفعٚحالٓظظٙخٍوخْحٌظؼ٠ًٛ

--ًفميوخْػزخٍسػٓٔمًحٌمَآْٚوظخرظٗفٟٛلفَِطزشح٠٢خصأ٠٠خًِمظَٜح

١ًُطٕٔنطالٚطِٗٔظٛػمخًٌٗرخٌظٛحطَٚحإلؿّخع،ٚوخْحٌغَِٕٝٗطٔـف١ٗػٍِٝخٌ

ِٕٗرّٛصكٍّظٗٚكفخظٟٗٗء،ٚطم١١يٖرخٌىظخرشِـّٛػخَِطزخه١٘شً٘خدحٌمَآْ

 ػؼّخْ فٟػٙي حٌـّغ حٌٜلففٟ--ٚأِخ طٍه فٟ ِخ ٔمً ػٓ ػزخٍس وخْ فمي

ِٜلفٚحكياِخَ
(88)

حألفخقحإلٓال١ِشِالكظخٚحٓظٕٔخمِٜخكفِٕٗطًَٓاٌٝ

ف١ٙخطٍهحٌِّح٠خحٌٔخٌفًوَ٘خِغطَط١ذٍٖٓٛٚآ٠خطٗؿ١ّؼخًٚوخْحٌغَِٕٝٗا١فخء

حٌفظٕشحٌظٟحٗظؼٍضر١ٓح١ٌٍّّٔٓك١ٓحهظٍفٛحفٟلَحءسحٌمَآْ،ٚؿّغٍُّٗٙ،ٚطٛك١ي

((ٚحٌظزي٠ًغ١١ٌَّلخفظشػٍٝوظخدهللآِحٌظوٍّظُٙٚح
(89)

.

 ٕ٘خن ػٙيمطٔٚألٛي فٟ حٌمَآْ ؿّغ فٟ حٌٍِلخٟٔ ا١ٌٙخ ٠ظطَق ٌُ ش

حٌـّغػٍٝكَفٚحكيِٓحألكَفحٌٔزؼش--ػؼّخْ ٚ٘ٝحالهظٜخٍفٌٟ٘ح

                                                           
 .1ٙ،74،ؿـىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْ(فٙيحٌَِٟٚ،86)

354َ(1983ٟٙٚٛهللاِلّيػزخّ،)ر١َٚص:ِئٓٔشحٌَٓخٌش،،ص.1١،1،ؿـف٠خثًحٌٜلخرش(حرٓكٕزً،87)

 .513ٍلُحٌلي٠غ

حٌّٜ(88) رٓػفخْل٘ٛ ػؼّخْ حٓظٕٔخمِٜخكفٚحٍٓخٌٙخفحٌَث١ٟٔحٌٌٞؿّؼُٗ حٌّٜلفطُ ٌِٚٓ٘ح

حٌوٛحٍؽوخٌْ٘ح لظًػ٠ٍٝي ػؼّخْرٓػفخْٚػٕيِخ ٚرمٝػٕي حٌّٜلفرخالِخَ اٌٝحالِٜخٍُٚػَفٌ٘ح

حٌّٜلفر٠ٓ١ي٠ٗ.

 .263-1ٙ،262،ؿـِٕخً٘حٌؼَفخْفٟػٍَٛحٌمَآْ(حٌٍِلخٟٔ،89)
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،ًٌٚهأْحٌٍِلخ٠ٟٔؼظمي٠ٌٚ٘ذاٌٝأْحٌمَآْليؿّغحٌظِٟٔيػ١ٍٙخحٌمَآْحٌى٠َُ

ٌـٍّٙٛأً٘حٌؼٍُ،ػٍٝحألكَفحٌٔزؼشؿ١ّؼخً،ٌٚ٘حِوخٌف--فٟػٙيػؼّخْ

٠مٛي ػُ حٌفًٜ ٌ٘ح ِٓ حٌٔخرمش حٌفمَس فٟ حٌّٟٛٛع ٌٌٙح حٌظطَق طُ ٚوخْٚلي :

،ٚحٌلم١مشأْحٌفظٕشٌُط٘ظؼًر١ٓحٌغَِٕٝٗا١فخءحٌفظٕشحٌظٟحٗظؼٍضر١ٓح١ٌٍّّٔٓ

حألَِٚؿّؼٛح-- ح١ٌٍّّٔٓٚأّخظَٙصرٛحىٌٍٍوالففظيحٍنػؼّخْٚحٌٜلخرش

ِٜلفٚحكياِخَٚحٓظٕٔخمِٜخكفِٕٗطًَٓاٌٝحألِٜخٍحإلٓال١ِشحألِشػٍٝ

ح٠٢ش(90) چ  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ ٠مٛي:هللاطؼخٌٝ: ٠مٛيحألُىٞػٕيطف١ٌَٖٔ٘

ًٌمٛيهللا((٠يطز))٠ؼٕٟ:ال
(91)

هللاػِٚؿًرلفعٌ٘ححٌىظخدك١غ٠مٛيٚليطؼٙي

.(92)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ طؼخٌٝ:

ؿّؼٗرّؼٕٝطٔـ١ٍٗطٔـ١الًٛٛط١خ.:ثانثاً

،شٍٟحٌمَآْحٌى٠َُوخٌمٍمٌِٓحٌّؼٍَٛأٌٍْظالٚسأكىخِخ٠ًٕزغٟأ٠ْؤهٌرٙخطخ

،١ٌْٚٚٔلًٌٛه،ٚحإللالد،ٚحإلظٙخٍ،،ٚحإلىغخَ،ٚحإلهفخءٚحإلّٗخَ،ٚحٌََٚ

أٔٗال٠ٜقحٌظؼ٠ًٛػٌٌٍٝٚٙحلٍَحٌؼٍّخء،ِٓحًٌٔٙرًليطظؼٌٍوظخرشِؼًٌ٘ح

ٚوخٔٛح٠مٌِْٛٛٓأػظُحٌز١ٍشرًالريِٓحٌظٍمٟػٓكخفعِظمٓ،،حٌّٜخكفٚكي٘خ

ط١١٘نحٌٜل١فش
(93)

.

٠ماااٛي:ِااآطفماااِٗااآرطاااْٛحٌىظاااذٟااا١غْٚلااايًواااَٚحػااآحٌ٘اااخفؼٟواااخ

)حألكىخَ
94
).

ٚحٌلم١مشأْكفعحٌمَآْحٌى٠َُرخٌظٍمٟٚحٌّ٘خفٙش٘ٛحألٓخّحٌّؼٛيػ١ٍٗ،

ر٠ؼخً--))ٚهللاٌميأهٌصِٓفٍٟٓٛيهللا--ٌٌٚٙح٠مٛي:ػزيهللارِٓٔؼٛى

أٔخ--ٚٓزؼ١ٍٓٓٛس،ٚهللاٌميػٍُأٛلخدحٌٕزٟ أِٟٔٓأػٍُّٙرىظخدهللاِٚخ

                                                           
 .34،ح٠٢شحألٔؼخَ(ٍٓٛس90)

،ص.ػزيهللاِلّٛىٗلخطٗ،)ر١َٚص:1١،1،ؿـطف١َِٔمخطًر١ٍّٓٓخْ(أرٛحٌلِٔٓمخطًر١ٍّٓٓخْحألُىٞ،91)

 .559٘ـ(1423ٙىحٍأك١خءحٌظَحع،

 .9،ح٠٢شحٌلـَ(ٍٓٛس92)

 .97،ٙىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْفٙيحٌَِٟٚ،93))
،ص.َِٚحْحٌؼط١ش،1١،1،ؿـحٌيٍح١٠ٌٕيحهظٜخٌٍؼميحٌظ١ٍيفٟح(ػزيحٌزخ٢ٓرِٓٛٓٝرِٓلّيحٌؼٍّٛٞ،94)

 .141َ(2004ٙ)أرٛظزٟ:ِىظزشحٌؼمخفشحٌي١ٕ٠ش،
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 رو١َُ٘
(95)

 فٍٟٚح٠ش حٌمَآْف١مٛي: رم١ش ٠ز١ٓػّٓحهٌ ٚأهٌصرم١شٜهَأػُ ((

((أٛلخرٗحٌمَآْػٓ
(96)

.

 إلىٍحنػزيهللارِٓٔؼٛى --ٚٔظَحً ٓجًحٌظٍمِٟىخٔش رخٌّ٘خفٙشوخْاًح

َٛفٌُٙرٌٌه،ٚىٌُٙػٍِٝٓطٍمخ٘خ--ػٍٓٓٛس٠ٌُىٓطٍمخ٘خػٍٓٓــٛيهللا

)١ُٔ(رخٌّ٘خفٙشػٍٓٓٛيهللا أ٠ْمَأ ػزيهللافٔؤٌٕخٖ أط١ٕخ ٠ىَدلخي: فؼِٓؼـي

هزخدرٓحألٍص،لخي:--ِؼٟ،ٌٚىٓػ١ٍىُِٓأهٌ٘خٍِٓٓٛيهللاٟ٘:ِخفمخي

أػالَحٌلفخظحرِٓٔؼٛىٚغ١َِٖٓرٗلخيرٓحألٍص،فمَأ٘خػ١ٍٕخ،ِٚخفؤط١ٕخهزخد

ٕٓش ِٓ أهٌٖٚ ٚأّخ أٔفُٔٙ، ِٓػٕي ٠زظيػٖٛ ٌُ ِ٘خفٙش ٌٍمَآْ فٟٚؿٛدحٌظٍمٟ

ٔف٠ٗٔظؼٍُحٌمَآِْٓؿز٠ًَػ١ٍٗحٌٔال٠َٚ٘خفٙٗ--فميوخْحٌٕزٟ--ٍٓٛيهللا

حٌمَآ ٠ٚؼخٍٟٗ ، ِ٘خفٙش ٚػرٗ ف٠ٍَِٟٙٗخْ، ٚفخطٗخٍْٟٗفٟوًػخَ ػخَ

ٚحٌٍٜٛ ، َِط١ٓ حٌـّؼش،رخٌمَآْ فٟٛالس ٚوٌح ػالعِٕٙخ فٟ حٌو٠ّْـَٙ حص

،ٚحٌؼ١ي٠ٓ،ٚفٌٟ٘حاٗخٍساٌٝطؼ١ٍُٚحٌىٔٛف،ٚحٌظَح٠ٚق،ٚحالٓظٔمخء،ٚحٌؤٛف

ح٠ٌَٔش فٟحٌٜالس ططز١مٙخ ػُ حٌـ٠َٙش فٟحٌٜالس حٌٜل١لش ٚوخْحٌٕخٌٍّظالٚس ،

ٚوخْربِىخٔٗ،حٌظالٚس٠زؼغحٌمَحءا٠ٌِٓٝيهًفٟحإلٓالٌَظؼ١ٍُّٙ--حٌَٓٛي

-- ٠ٌُٙأْ أً٘ىظذ اٌٝ فؤٍٍٓٛح حٌَحٗيْٚ حٌوٍفخء رؼيٖ ِٓ رٕٔظٗ ٚحلظيٜ ،

ِغ أًٍٓ حٌّٜخكف ػؼّخْ ٔٔن ٌّٚخ حٌمَآْ، ٠ؼٍُّٛٔٙ لَحًء حٌّفظٛكش حٌزٍيحْ

حٌٕخّػ١ٍٗ ٠ؼٍُ ى١ًٌلخ١غػٍٝأِْٓأكىخوًِٜلفلخٍثخً ٚالٗهأٌْ٘ح ،َ

٠ّىٓاطمخٔٗاالرخٌظٍمٟحٌ٘فٟٙ،٠ٌُٚى١ٍِٓٚٓٓشٌظلم١كًٌهاالػٓالحٌمَحءسِخ

ػُطؼ١يٖ،،٠َ١كحٌمَحءٚليؿيصفٟحٌؼَٜحٌلي٠غٚٓخثًٚآالصطٔـ١ًحٌٜٛص

ؼخٌُحإلٓالِٟٚالٗهأٌْٖ٘ح٢الصٚحالٓظفخىسِٕٙخفَٟٔ٘حٌمَآْحٌى٠َُٚرؼٗفٟحٌ

أىٍنحٌٛٓخثًٌلفظٗٚطؼ١ٍّٗٚليهخٛشفٟحٌزٍيحْحٌظٟطفظميحٌّؼٍُح٠ٌخر٢ِٓه١َ

ػٛحٌـّغحٌمَآْحٌ٘ححألَِرؼٞحٌغ٠ٍٛ١ٓػٍٝحإلٓالَٚحٌل١ٜ٠َٓػٍَٖٝٔ٘فظي

،ٚطزٕضحٌـّغحٌـّؼ١شحٌؼخِشفٟأ١َٗشٛٛط١شوّخؿّغػٍٝحٌٍٛقفٟحٌٜلف

ػٍٝحٌمَآ ٌٍّلخفظش رَّٜٚوخًٌْهٕٓش ٘ـ1379ْحٌى٠َُ حطفمٛحَ،1960/ ٚلي

))حٌـّغحٌٜٛطٟ((أٚػٍٝط١ّٔشحٌَّ٘ٚعرـ))حٌّٜلفحٌَّطً((
(97)

.

 

                                                           
 .5000،ٍلُحٌلي٠غ6ٙ،186ؿـ،ٛل١قحٌزوخٍٞحٌزوخٍٞ،95))

 .48ٙ،9،ؿـفظقحٌزخٍٞ،كـَحر96ٓ))
.99-98ٙ،ىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْ(فٙيحٌَِٟٚ،97)
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ػؼّخْ ٕ٘خنهالفر١ٓحٌّٜخىٍحٌظخ٠ٍو١شفٟػيىحٌّٜخكفحٌظٟٔٔوٙخ

ٚ٘ٝفِٟـّٛػٙخالطمًػٓأٍرؼشٚالط٠ِيػٓػّخ١ٔشًٌٚهكٔذ--رٓػفخْ

حٌَٚح٠خصحٌٛحٍىسٚحهظالفٙخفٟطلي٠يػيىحٌّٜخكفحٌظٟطُٔٔوٙخٚط٠ُٛؼٙخػٍٝ

ظٝحٌّٜخكفحٌحهظٍفٛحفٟػيىحالِٜخ٠ٍمٛي:حٌّميٟٓفٟوظخرٗلالثيحٌَّؿخْ))

ًٍِٕٓٙخاٌٝوًال١ٍُٔٔوش((ػؼّخْفم١ًأٍرؼشٚل١ًٓظشٚل١ًٓزؼشٚأحوظظزٙخ
(98)

.

١ٓئخ ِٕٙخ أًٍٓ أٍرؼش ٔٔوٙخ طُ حٌظٟ حٌّٜخكف أْ حٌّخٍغٕٟ ًوَ ٚلي

حٌ٘خَ، اٌٝ ِٜلفخ ٚأرمٝػؼّخْ ، حٌزَٜس اٌٝ ِٜٚلفٕخ ، حٌىٛفش اٌٝ ِٜٚلفٕخ

،ِٜلفخرخٌّي٠ٕشٚل١ًهّٔشحألٍرؼشحٌٌّوٍٛس،ٚحٌوخِْأٍٍٓٗاٌِٝىش،ٚل١ًٓظش

ٚحٌؼخِٓ،،ٚحٌٔخىّأٍٍٓٗاٌٝح١ٌّٓ،ٚل١ًػّخ١ٔشحٌٔزؼشحٌّظميِشٌّظميِشحٌؤّشح

أٚالً، حٌمَآْ ػؼّخْ ١ٓئخ ف١ٗ حٌٌٞؿّغ حٌّّٔٝ٘ٛ حٌّٜخكفٚ٘ٛ ِٕٗ ٔٔن ػُ

ٚوخْفٟكـَٖك١ٓلظً،ٚوخ٠ْمَأف١ٗ،رخإلِخَ
(99)

.

ِٜخكفٚٚحفمٗ هّٔش ح١ٛ١ٌٟٔأٔٙخ حإلِخَ ٍؿق فًٌٟهحرٓكـَ،ٚلي

ٓظشِٜخكف،ًٚ٘ذح :ٌٛٗلٛيحرٓكـَٚح١ٛ١ٌٟٔرمٍٚرٌٍَِلخٟٔػٍٝأٔٙخ

حٌّٜلفحإلِخَف١ىْٛحٌوالفٌفظ١خً((ِخػيح))ٌٚؼٍّٙخأٍحىحرخٌؤّش
(100)

.

:أْحٌٍِلخٟٔلئخلٌٞ٘ححٌمٛيػٕيِخلخي:))حهظخٍػؼّخْكفخظخًٚألٛي

 حأللطخٍ اٌٝ ٚأٔفٌُ٘ حٌّٜخكفحإلٓال١ِش٠ؼكرُٙ ٌٖ٘ ٚحػظزَ فٟػٛحٟٔ، ِزخٌغش

ٌٍمَآْ ،ٌٚـّغوٍّشح١ٌٍّّٔٓ،فىخ٠ًَْٓاٌٝوًال١ٍُِٜلفِٗغحألَِٚطٛػ١مخ

٠ِٓٛحفكلَحءطٗفٟحألوؼَحألغٍذٍٚٞأْػؼّخٍْٟٝهللاػٕٗأ٠َُِيرٓػخرض

ٓٗٙخدِغحٌ٘خِٟأ٠ْمَةرخٌّئٟٚرؼغػزيهللارٓحٌٔخثذِغحٌّىٟٚحٌّغ١َسر

ٚأرخػزيحٌَكّٓحٌٍِّٟٔغحٌىٛفٟٚػخَِرٓػزيحٌم١ِْغحٌزَٜٞ((
(101)

.

٠ٚظ٠اااقِااآلاااٛيحٌٍِلاااخٟٔأْػااايىحٌّٜاااخكفهّٔاااشفمااا٢ِٚاااغواااً

ٛحفكلَحءطٗفٟحألوؼَ،ٌٚٛوخْٕ٘اخنِٜالفٓاخى٠ِّٜلفأُٓحٌٜلخرٟحٌٌٞ

ح٠ٌٌٞٛحفكلَحطٗ،ٌٚؼٌٍٗ٘ح٘اٛحٌٔازذفاٟطاَؿ١قًوَحُٓحٌٜلخرٟطُأٚٓخرغال

                                                           
،ص.ٓخِٟػطخكٔٓ،1،ؿـلالثيحٌَّؿخْفٟر١خْحٌٕخٓنٚحٌّٕٔٛمفٟحٌمَآَِْػٟر٠ٓٛٓفحٌّميٟٓ،98) )

 .237)حٌى٠ٛض:ىحٍحٌمَآْحٌى٠َُ،ى.ص(ٙ

٘ـ(1325،)حٌمخَ٘س:ىحٍحٌلي٠غ،1،ؿـى١ًٌحٌل١َحْػٍٍِٝٛىح٠ٌّآْأرٛآلخقارَح١ُ٘رٓأكّيحٌّخٍغٕٟ،99) )

ٙ43. 

 .174ٙ،1ؿـ،فٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْح١ٛ١ٌٟٔ،(100)

 .1ٙ،404،ؿـِٕخً٘حٌؼَفخْفٟػٍَٛحٌمَآْحٌٍِلخٟٔ،101))
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حرٓكـَٚح١ٛ١ٌٌٟٔؤّشِٜخكفألْحٌٜالخرشحٌا٠ًٌٓواَٚحواخٔٛحهّٔاشفما٢،

ٌٙخخٚػٍٝوًكخيال٠ٛؿيوز١َفخثيسفٟطلي٠يػيىحٌّٜخكفحٌظاٟطأُٔاوٙخٚأٍٓا

ٚطٍمااااضحألِااااش،اٌااااٝحأللااااخ١ٌُحإلٓااااال١ِشفماااايكٜااااٍضحٌفخثاااايسحٌَّؿااااٛسِاااآًٌااااه

ٌٖ٘حٌّٜخكفرخٌَٟٝٚحٌمزٛي،ٚٔٔوضِٕٙخػَ٘حصحٌُٕٔنفٟحٌزيح٠شػُططاٍٛص

نحإلٓاااالِٟٚٓاااٛفػ١ٍّاااشحٌٕٔااانٌظٜاااًاٌاااِٝال٠ااا١ٓحٌُٕٔااانػٍاااِٝااايحٍحٌظاااخ٠ٍ

ٔااانٔااانِاااخىحَػٍاااٝحألٍٝٚؿاااٛىٚحٌٍّفاااضٌٍٕظاااَأْػ١ٍّاااشحٌٕطٔاااظَّػ١ٍّاااشحٌٕ

رٌٙححٌ٘ىًحٌٙخثًح١ٌٌَٛاُطائػَفاٟػ١ٍّاشكفاعوظاخدهللاطؼاخٌٝفاٟحٌٜايٍٚف١ٛؿاي

ِال٠اا١ٓحٌلفااخظحٌّظمٕاا١ٌٓىظااخدهللاطؼااخٌٝفخٌلّاايهللحٌااٌٞٛاايقٚػاايٖٚأٔـااِػٙاايٖ

(102) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ فمخيطؼخٌٝ:
.

 

                                                           
 .9،ح٠٢شحٌلـَ(ٍٓٛس(102
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ٚوٍّخصٚكَٚفحٌمَآْحٌى٠َُطظ٠قٚآ٠خصػٕيِخكيىأً٘حٌؼٍُػيىٍٓٛ

ٚ٘ٝحٌيلشٚحٌظلَٞ ل١ٍالً ،ٚٛيقحٌّ٘خػَ،ٚحال٘ظّخَكم١مش٠ـذحٌٛلٛفػٕي٘خ

،ٚحٌّظظزغٌظخ٠ٍنحٌمَآ٠ْـيرىًِــخ٠ظؼٍكرخٌمَآْحٌى٠َُٚحإلكخ١شٙخفٟحٌفُٙمٚػّ

ؿٙٛى١ٕ٠ِشٚٛخىلشِٓػٍّخءأفٕٛحأٚلخطُٙفٟهيِشحٌّٜلفح٠ٌَ٘ففّخطَوٛح

،حٌىؼ١َحٌٟ٘ءٚحال٘ظّخَ،ٚأٌِٖٚٛٓحٌيٍحٓشاالأٗخٍٚحا١ٌِٗٓل٠َذأٚرؼ١ي١ٗجخً

ٌِّٖ٘خ٠ييػٍٝف٠ًٚه٠َ١شٚحالِظٕخْ،ٚطٍمضػُٕٙحألِشًٌهرخٌمزٛيٚحٌَٟخء

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  چ ٌمٌٛٗطؼخٌٝيحلخحألِشِٜ

ڄ  ڄ      ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

(103) چڄ  ڃ  ڃ  
ِٓهاليٌ٘ححٌطَفٓٛفٔٔظؼَٝأَٗٙألٛحيٚ

أً٘حٌؼٍُفٟكَٜػيىٍٓٛٚآ٠خصٚوٍّخصٚكَٚفحٌمَآْحٌى٠ًٌَُٚهػٍٝحٌٕلٛ

-ح٢طٟ:

 -انسىر:عذد -1

وظخرٗ فٟ رىَ ِلّي ٠ؼظي٠مٛي ِٓ أؿّغ )) حٌمَآْ ػٍَٛ فٟ ىٍحٓخص ((

ٚف١ٗ ٍٓٛس، ػَ٘س ٚأٍرغ ِخثش حٌمَآْ: ٍٛٓ ػيى أْ ػٍٝ حٌؼٍُ أً٘ ِٓ ربؿّخػٗ

ًِٓوَأْػيىحٌٍِٔٛخثشٚػالعػَ٘سٍٓٛسًٌٚهألْف٠ِٓٗ١ؼظزٍَٓٛسحألٔفخي

ٚحكيس ٍٓٛس ٚرَحءس ٌؼيَ رخٌزٍّٔش، ر١ّٕٙخ حٌفًٜ ألْ، َِىٚى حٌمٛي ٌ٘ح ٌٚىٓ

ِّٕٙخ--حٌٕزٟ ٚحكيس وً ٍٓٛسّٓٝ فألْ رخٌزٍّٔش ر١ّٕٙخ حٌفًٜ ػيَ ٚأِخ ،

رَحءس رخ١ٌٔف" ٌِٔض حٌىظخد،" ٚأً٘ ٚحٌّٕخفم١ٓ حٌَّ٘و١ٓ ٌظف٠ق ٌِٔض أٞ

ؼخَػّخحٔطٛصػ١ٍٗٔفُِٛٓٙٓ،ٚطى٘فحٌٍٚطظٛػيُ٘رؼٌحدحٌي١ٔخٚػٌحدحألهَس

،ٌ٘حِخً٘ذا١ٌٗأوؼَأً٘حٌؼٍُ،٠ُٚغٟٚاليهزغِٚىَ
(104)

.

))ٓؤٌضػٍٝرٓخوُٚفِٟٔظيٍنحٌل ػٓحرٓػزخٍّٟٝهللاػٕٗلخي:

فٟرَحءسرُٔهللاحٌَكّٓحٌَك١ُ--أر١ٟخٌذ طُْىظَْذ ُْ ٌَ َُ ٌِ :ألْرُٔهللا؟لخي:

خأِخْ((ٙٚرَحءسٌِٔضرخ١ٌٔف١ٌْف١،أِخْحٌَكّٓحٌَك١ُ
(105)

.


                                                           

 .110،ح٠٢شآيػَّحْ(ٍٓٛس103)

 .65،ٙىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْ(ِلّيرىَ،104)
.2ٙ،360ؿـ،حٌّٔظيٍنػٍٝحٌٜل١ل١ٓ(حٌلخوُ،105)
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 -عذداآلياخ: -2

٠٘مٛيػز حٌؼيى حٌمخٟٟأْػٍّخء ػٍٝحٌّ٘ٙــٍُٛيحٌفظخف حٌّئٟٓزؼش :

،ًٚوَػيى،حٌىٛفٟ،حٌيِ٘مٟ،حٌلّٜٟ،حٌّئٟحأله١َ،حٌّىٟ،حٌزَٜٞحألٚي

آ٠شٚفٍٟٚح٠شأً٘حٌزَٜس"6217أٞحٌمَآْفٍٟٚح٠شحٌىٛف١١ٓػٓأً٘حٌّي٠ٕش"

" ٍٕٚ ؿؼف6214َػٓ رٓ آّخػ١ً ػٓ حٌَّٚٞ حأله١َ حٌّئٟ ػيى أِخ آ٠ش "

حرٓػزخّ"آ٠ش"6214" حٌّىٟحٌَّٚٞػٓ ٚحٌؼيى ٚحٌزَٜٞفٟ"6210، آ٠ش

"آ٠ش،ٚحٌؼيىحٌيِ٘مِٟٚ٘ٛخ٠َٚ٠ٗػزيهللارٓػخ6204ٍَِٚح٠شػطخءر٠ٓٔخٍ"

أرٟحٌيٍىحء ٚل١ً"6227٘ٛ"ح١ٌلٜزٟػٓ ِخ6226" حٌلّٜٟ٘ٛ ٚحٌؼيى آ٠ش "

:ِ٘ٛخحٌىٛفٟخ،أِ"آ٠ش6232أ١ٟفا٠ٌَٗٝقر٠ِ٠ٓيحٌلّٜٟٚػيىحألٞف١ٗ"

"6236"ح٠٢خصكِّس١ٓٚفخْػٓػٍٟرٓأر١ٟخٌذٍٟٝهللاػٕٗٚف١ٗػيى٠َٚ٠ٗ

آ٠ش
(106)

.

فيعذدآياخانمزآن؟االخرالفهىسثةوجىدوانسؤال:ما

ػٕ وؼ١َ اٌٝ ٠لظخؽ ال ٚحٌـٛحد ػيىخء فٟ حٌّٛؿٛى ٔفْحٌوالف ٛ٘ٚ ،

،ٚأْحٌؼيى٘ٛآهَٟٗء،ٚحٌؼيىٟٗء،ٚحٌٔزذ٘ٛأْحٌّؼيٚىحٌىٍّخصٚحٌلَٚف

ػ١ٍِٗٓاكيٜؿٛحٔزٗاًْفخألًٛ،١ٍٓٚٚشٌٍظؼَفػزخٍسػٓأ١ٌشٌلَٜحٌّؼيٚى

أِخحٌؼيفمي٠ظغ١َرظغ١َحٌلٛحّأ٠َ١ٚمشحٌؼيأِٚيحٍنٚ٘ٛحٌـَٛ٘،٘ٛحٌّؼيٚى

،ِٚؼخيػًٌٍٝهٌٛوخْف٠ٟينػَ٘كزخصِٓحٌٍئٌئٚٓؤٌهٗوٚػٓحألفٙخَ

فمٍضأٙخهّٔشأُٚحؽ، فمخيأٙخػَ٘كزخصفًٙػيى٘خ فؤٓىزٙخ٠ِٓينٚػي٘خ

،ألْحٌّؼيٚىرخٌمطغال؟ٌ٘ح٠ؼٕٟأْأكيوّخكَفحٌلم١مشأٚإْٔ٘خنهالفخًر١ٕىّخ

٘ٛٚحٌٌٞحهظٍف٠َ١مشحٌؼيىأٚحٌظؼز١َػٕٙخ رؼ١ِٕٗخ،وّخ أٌٞٚ٘ح ٚلغفٟػّي

ٍٖٛٓٚ حٌى٠َُ حٌّٜخكفحٌمَآْ رخٌظطخركحٌّطٍكر١ٓؿ١ّغ حٌظخَ حالكظفخظ ِغ ،،

إْٔ٘خنِٓػيّ ِؼالً ًٌهٔـي الٌٚز١خْ ألٔٗ ٚحكيس ٍٓٛس ٍٓٛطٟحألٔفخيٚحٌظٛرش

فبٔٙخٌُطٟٛغر١ٕٙخؿير١ّٕٙخ"رُٔحٌَكّٓحٌَك١ُ"ٚوٌٌهرخٌٕٔزشٌؼيىح٠٢خص،٠ٛ

ٚحٌفٛحًٛفٛحًِٛٓك١غحألًٛ ٌظؼ١ٟٓ٘، حٌؼٍّخء حألىٚحصحٌظٟٟٚؼٙخ ِٓ

،٠ٚؼَفأِخوٓحٌٛلٛفػٍٝحهظالفأٔٛحػٙخٚىٍؿشٚؿٛرٙخ،ػٍٝحٌمَحءسحٌمخٍة

 وً ٔظَ طوظٍفٚؿٙش أْ ٠ّىٓ ػُ ِٓٚ ،ٌٍٕٚ فّٙٗ ك١غ ِٓ ح٢هَ ػٓ ػخٌُ

                                                           
،)حٌّي٠ٕشحٌٍّٕٛس:ِىظزشحٌيحٍ،1١،1،ؿـحٌفَحثيحٌلٔخْفٟػيىأٞحٌمَآْػزيحٌفظخفرٓػزيحٌغٕٝحٌمخٟٟ،106))

 .26٘ـ(1404ٙ
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اال ٠ظُ ال حٌّؼٕٝ أْ َٜ٠ ٚآهَ فّٙٗ، ِؼٕٝ ٌظّخَ ؿٍّش ٔٙخ٠ش ف١مفػٍٝ حٌمَآٟٔ

،ِٚٓػُّ٘خفٟطمي٠َحأله١َآ٠شٚحكيس،ر١ّٕخفٟاًحٔطمضِؼٙخحٌـٍّشحٌظٟط١ٍٙخ

ِـَىهالففٟحٌؼيىٗ؟أ،فًٙاْوخْحألَِوٌٌه٠مغحهظالفطمي٠َحألٚيآ٠ظخْ

، ح٠َ١ٚمظٗ أِخ ؿٌَّٛ٘ؼيٚى فخٌّؼيٚى , ٔمٜخْ ٚال ٠ُخىس ال ٠ظغ١َ ٌُ ٛ٘ فىّخ

ِظغ١َ،ػخرض ١خٍة ػخٍٝ حهظٍفضٚحٌؼّي ٌٛٚ حٌٕٚ ٚكيس ٠ئوي ِّخ ٌٚ٘ح ،

٠َ١مشحٌؼيى
(107)

.

 عذدانكهماخ: -3

فٟوظخرش))حألٛالْفٟػٍَٛحٌمَآْ((أْػيىوٍّخصٟؼًوَػزيحٌّٕؼُحٌم١

حٌمَآْحٌى٠َُ"ٓزؼشٚٓزؼ١ٓأٌفٚطٔؼّخثشٚأٍرؼخًٚػالػ١ٓوٍّش"
(108)

.

ٚٔمًَِػٟحٌّميٟٓفٟوظخرش))لالثيحٌَّؿخْ((ػٓحرِٓٔؼٛىٍٟٝهللا

ػٕٗأْػيىوٍّخصحٌمَآْ"ٓزغٚٓزؼْٛأٌفخٚطٔؼّخثشٚأٍرغٚػالػْٛ"،ٚل١ً"

ٓزؼْٛأٌفخٚأٍرؼّخثشٚٓضٚػالػْٛ"وٍّشٚل١ًغ١ًٌَه
(109)

.

 حٌوالف أْ ػٍٝ حٌظ١١ِّ(( ًٞٚ رٜخثَ (( وظخد ٛخكذ ػٍك فٟٚلي

ػيّ رؼٞحٌمَحء فبْ حٌؼّي ا٠َ١ٌٝك ٠ؼـٛى حٌىٍّخصحٌٔزذف١ٗ حٌّٔخء(ػيى فٟ (

،،ٚ)حٌّٔخء(وٍّشفٟحألٍٝ(ٚ)فٟهٍك(ٚأِؼخٌٙــخوٍّظ١ٓ،ػٍٝأْ)فٟ(وٍّشٚ)

 فًٌّٓهكًٜ ٚحكيس وٍّش ػيّ٘خ )فٟحٌّٔخء(حالهظالفٚرؼ٠ُٙ ألِْٓػّي ،

ؼخٌٗوٍّظ١ٓوخٔضوٍّخصحٌمَآْػٕيٖأوؼَٚأِ
(110)

.

 عذداألحزف: -4

ػيى أْ حٌظ١١ِّ(( ًٞٚ ))رٜخثَ وظخرش فٟ ١خَ٘ أرٛ حٌي٠ٓ :ِـي ٠مٛي

ًٚوَ،حٌلَٚفؿٍّظٙخػالػّخثشٚػالعٚػَْ٘ٚأٌفخًٚٓظّخثشٚاكيٜٚٓزؼْٛكَفخً

كَٚفحٌمَآْحٌى٠َُػيسٍٚح٠خصِٕٙخأْحٌلـخؽر٠ٓٛٓفأَِفٟػٙيٖأ٠ْؼيٚح

ػالػّخثش ر٠ٓٔخٍ ػطخء ٚػالػشٚػَْ٘ٚأٌفكَفٚفٍٟٚح٠ش ػالػّخثش فٛؿيٚ٘خ

ٚٓظْٛأٌفخًٚػالػشٚػَْ٘ٚكَفخً
(111)

.

                                                           
 .23َ(2010ٙ،)١ٌز١خ:ىحٍحٌٕوٍش،3،عِـٍشحٌّىظزخصٚحٌّؼٍِٛخص(ِلّيأكّيٗلخطٗ،طٛػ١كحٌمَآْحٌؼظ١ُ،107)

 .106َ(1996ٙ،)حٌمخَ٘س:ؿخِؼشحألَُ٘،1١،4،ؿـحألٛالْفٟػٍَٛحٌمَآْٝ،(ِلّيػزيحٌّٕؼُحٌم١ؼ108)

 .1ٙ،239ؿـلالثيحٌَّؿخْفٟر١خْحٌٕخٓنٚحٌّٕٔٛمفٟحٌمَآْ(حٌّميٟٓ،109)

،ص.ِلّيػٍٟحٌٕـخٍ،رٜخثًَٚٞحٌظ١١ِّفٌٟطخثفحٌىظخدحٌؼ٠ِِ(ِـيحٌي٠ٓأر١ٛخَ٘حٌف١َُٚآرخىٞ،110)

 .559َ(1996ٙ،)حٌمخَ٘س:حٌّـٍْحألػٌٍٍٝ٘ئْٚحإلٓال١ِش،1ؿـ
 .562-1ٙ،561،ؿـرٜخثًَٚٞحٌظ١١ِّحٌف١َُٚآرخىٞ،111))
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٠ٚمٛيٛخكذوظخد))لالثيحٌَّؿخْ((ٚؿٍّشػيىكَٚفحٌمَآْػٍِٝخ

ٍٜٚػٓحرِٓٔؼٛىػالػّخثشٚأٍرؼشأالفٚٓزؼّخثشٚأٍرؼْٛكَفخً
(112)

.

ٚحٌلم١مشِٓهاليطظزغػيىِٓحٌّٜخىٍٚحٌَّحؿغٔـيحهظالفٚحٟقفٟ

:أْرؼٞحٌمَحءػّيػٍٝػيىِؼ١ٌٓٚ٘ح٠ؼٛىاٌٝػيسأٓزخدِٕٙخحالٓظمَحٍػيَ

،ف١ىـــْٛػٌٍٝ٘حكَٚفحٌمَآْػٕيٖأوؼَحٌلَفحٌّ٘يىكَف١ٓ
(113)

.

حٌلَٚفأْرؼٞحٌؼٍّخء٠ؼيأِخفٙيح٠ٌَِٟٚمٛي:ٓزذحالهظالففٟػيى

٠ ال ٚرؼ٠ُٙ فٟأٚيوًٍٓٛس آ٠ش ِٓؼي٘خحٌزٍّٔش ُِٕٙ ٚٔلٛ٘خ ٚأكَفحٌّي ،

٠ؼي٘خُِِٕٚٙٓال٠ؼي٘خ
(114)

.

فٟحالهظالف٠ٚظ٠قِٓهاليًٌهأْأٓخّ ٓٛحء حٌؼي ا٠َ١ٌٝمش ٠ؼٛى

 أْ ح١ٛ١ٌٟٔ ًوَ ٚلي حٌٍٔٛ، كظٝ أٚ حٌلَٚف أٚ حٌىٍّخص أٚ ح٠٢خص ٓزذػيى

حٌىٍّخصأْحٌىٍّشٌٙخكم١مشِٚـخٌُٚفعٍُٚٓ،ٚحػظزخٍوًِٕٙخحالهظالف فٟػّي

أكيحٌـٛحثِ ََ ؿخثِ،ٚوًحٌؼٍّخءحػظز
(115)

.

ٚحٌيلشفٟطظزغحال٘ظّخَٚليًوَأً٘حٌؼٍُػيىِٓحٌّؼٍِٛخصحٌظٟطييػٍٝ

فٟحٌمَآْحٌى٠َُ أْأ١ٛيٍٓٛس ًوَٚح فّؼالً ٠ظؼٍكرخٌمَآْحٌى٠َُ ٚكَٜوًِخ

:ح٠ّشحٌي٠ٓ،ٚأ١ٛيآ٠شحٌىٛػَ،ٚ٘ٝػالعآ٠خصٟ٘،ٚألٍَٜٓٛسٍٓٛسحٌزمَس

ٚأ١ٛيوٍّشح٠ٌلٝ""ٚحٌفـَ"،ٚ"ٍِٓٓٛسحٌزمَس،ٚألَٜح٠ّش282ح٠٢شٟٚ٘

(116)  چک  چ :ف١ٌٗفظخًٚوظخرش
.

وأماأوصافانمزآنفثماويح:

"فآٟاٍٛسحٌىٙافٚحٌىاخفِآُْٔىَحفٕٜفٗرخٌلَٚف))حٌْٕٛ((ِٓلٌٛٗ"

،ٜٚٔفٗرخٌىٍّخصحٌيحيِٓلٌٛٗ"ٚحٌـٍٛى"فٍٟٓٛسحٌلؾٚلٌٛٗطؼاخٌٜٝٔفٗحٌؼخٟٔ

َكِي٠يٍ" ْٓ ِِ ُغ ِِ مَخ َِ  ُْ ٌَُٙ "ٍِٓٓٛسحٌ٘ؼَحء٠ؤفىْٛ"،ٜٚٔفٗرخ٠٢خص"ِٜٓٔفٗحٌؼخَٟٔٚ

سُٚلٌٛٗطؼخٌٝ" ََ َل َّٔ حٌ َٟ ٌْمِ
ُ ،فاخألٚي"،ٜٚٔفٗػٍاٝػايىحٌٔاٍٛ"ِٜٓٔفٗحٌؼخٟٔفَؤ

"ٚحٌؼخِٟٔٓحٌّـخىٌش"حٌلي٠ي
(117)

.

 
                                                           

.239،ٙلالثيحٌَّؿخْ(حٌّميٟٓ،112)

 1ٙ،559،ؿـرٜخثًَٚٞحٌظ١١ِّحٌف١َُٚآرخىٞ،113) )

 121،ٙىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآِْٟ،ٚ(فٙيح114ٌَ)

 .1ٙ،242،ؿـفٟػٍَٛحٌمَآْحإلطمخْ(ح١ٛ١ٌٟٔ،115)
 .22،ح٠٢شحٌلـَ(ٍٓٛس116)

 .121،ٙىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْ(فٙيحٌَِٟٚ،117)
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أهممميشاخهذاانجمعوورائجه.-ط

ليحِظخُص--حٌلم١مشأْػ١ٍّشٔٔنحٌّٜخكففٟػٙيػؼّخْرٓػفخْ

رِّح٠خوخٌْٙخرخٌغحألػَفٟظٍٙٛٔظخثؾاؿخر١ٗليحطّٔضرٙخٌٖ٘حٌَّكٍشِٓطخ٠ٍن

ػؼّخْ ػزم٠َش ػٍٝ ٚى١ًٌ حٌؼٍٜٛ ػزَ فخٍلش ػالِش طزمٝ ٚٓٛف حٌى٠َُ حٌمَآْ

-:حالطٟٚػٍّٗٚطٛف١مٗٚٓٛفٌٔوَأٌُٖ٘٘ح١ٌِّّحصٚحٌٕظخثؾًٌٚهػٍٝحٌٕلٛ

::أهمانمميشاخأوالً

:رِّح٠خػي٠يسِٕٙخ--٠مٛي:فٙيحٌَِٟٚط١ِّؿّغػؼّخْرٓػفخْ

حٌمَآْحٌى٠َُ -1 حٌظِٟٔيػ١ٍٙخ ِٓحألكَفحٌٔزؼش حاللظٜخٍػٍٝكَفٚحكي

حٌؼٍُ ف١ٗهالفر١ٓأً٘ حألَِِٓهاليٚألٛيٌ٘ح اٌٌٝ٘ح ٓزمضحإلٗخٍس ٚلي ،

فمَحصٌ٘ححٌفًٜ.

ِخٔٔوضطالٚطٗا٘ -2 ّخي ػؼّخْ لٜي وخْ حٌٕخّػٍِٜٝلف--فمي ؿّغ

ٚالِٕٔٛمطالٚطٗوظذِغِؼزضً،٠الطمي٠ُف١ٗٚالطؤه١َٚالطؤ٠ًٚأػزضِغطِٕ

،ه١٘شىهٛيحٌفٔخىٚحٌ٘زٙشػ٠ٍِٓٝؤطٟرؼي.ٍِّٓٗٚفَٚٝلَحءحطٗٚكفظٗ

 ٠ؼزض.ٚاٌغخءِخٌُ--حاللظٜخٍػٍٝحٌمَحءحصحٌؼخرظشحٌّؼَٚفشػٓحٌَٓٛي -3

 وخَِْطذح٠٢خصٚحٌٍٔٛػٍٝحٌٛؿٗحٌّؼَٚفح٢ْ. -4

ِخػيحٖفٟحٌؼَٟشحأله١َسٚاّ٘خيزضػِخحاللظٜخٍػٍٝ -5
(118)

. 

ٚحٌي١ًٌػٍٝحاللظٜخٍػٍِٝخػزضفٟحٌؼَٟشحأله١َسحٌلي٠غحٌٌٍٞٚحٖ

لخيأرٟحرٓ أفٍق رٓ وؼ١َ ػٓ ٓ٠َ١ٓ رٓ ِلّي حٌّٜخكفػٓ وظخرش فٟ :ىحٚى

، حٌّٜخكف ٠ىظذ أْ ػؼّخْ أٍحى ٌّخ ل٠َٖ)) ِٓ ٍؿالً ػَ٘ حػٕٝ ٌٗ ؿّغ

أرٟرٓوؼذ ف١ُٙ حٌظٟفٟر١ضٚحألٜٔخٍ اٌٝحٌَحرؼش فزؼؼٛح رٓػخرضلخي ٠ُٚي ،

خيلأهَٖٟٚٗءفىخٔٛحاًحطيحٍءٚحفٟػَّ،فـٟءرٙخلخيٚوخْػؼّخ٠ْظؼخ٘يُ٘،

 ف١ّٓ ف١ُٙ ٚوخْ فمٍضٌىؼ١َ، ٠ئه٠َٗٔٚىظذِلّي وخٔٛح ٌُ طيٍْٚ ً٘ لخي: :؟

ِلّي لخي ظٕال فظٕٕض ٠ئهَٚٔٙخخً: وخٔٛح رخٌؼَٟشأّخ ػٙيحً أكيػُٙ ١ٌٕظَٚح

ف١ىظزٛٔٙخػٍٝلٌٛٗحأله١َس
(119)

.



                                                           
 .89،ٙىٍحٓخصفٟػٍَٛحٌمَآْ،حٌَِٟٚفٙي118) )

 .1ٙ،104،ؿـوظخدحٌّٜخكفحرٓأرٟىحٚى،119) )
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:أهمانىرائج:ثاوياً

((حٌَحٗي٠ٓ:ػزيحٌم١َٛحٌٕٔيٞفٟوظخرٗ))ؿّغحٌمَآْفٟػٙيحٌوٍفخء٠مٛي

-أوزَٔظخثؾحٌـّغحٌؼؼّخِٟٔخ٠ٍٟ:آِْ

 لَحءسحٌمَآْحٌى٠َُ.ٖحٌم٠خءػٍٝحٌفَلشٚحٌوالفر١ٓح١ٌٍّّٔٓفٟٚؿٛ -1

 ،٠ٚؼظّيػ١ٍٗ.حطلخىحألِشػٍِٜٝلفٚحكيرٍٜٛسٔٙخث١ش٠ٛػكف١ٗ -2

 طؼَفوؼ١َِٓحٌٜلخرشألٚيَِسػٍٝٚؿٖٛٚآ٠خصِظؼيىسِٕٔٛهشحٌظالٚس. -3

 ٖػخرظشِٓحألكَفحٌٔزؼشٌمَحءسحٌمَآْحٌى٠َُ.طؼَفوؼ١َُِٕٙػٍٝٚؿٛ -4

 ط٠ُٛغحٌّٜخكفحٌّـّغػ١ٍٙخ١ٍّٓخًِٓلزًأ١َِحٌّئ١ِٕٓٚه١ٍفشح١ٌٍّّٔٓ. -5

 فكٍّٓٙخٚوظخرظٙخ.حٌّٜخكفٚحٌظّٔهرخٌمَحءسرّخ٠ٛحػظّخىحألِشٌٖ٘ -6

حٌوالِٙٓحٌٜلفٚحٌّٜخكفحٌظٌُٟطىٌٓٙخٛفش١ٍّٓشٚؿّخػ١ش. -7
(120)

 

 ٔٔنٌٟٖ٘٘ ػ١ٍّش هالي ِٓ حٌؼٍُ أً٘ ًوَ٘خ حٌظٟ ٚحٌٕظخثؾ ح١ٌِّّحص أرَُ

،ٚطزمٕٝ٘خنٔظ١ـشأهَٜالطمًػٌٖٓ٘--حٌّٜخكففٟػٙيػؼّخْرٓػفخْ

حٌٕظخثؾأ١ّ٘شظَٙصػٍٝحٌّيٜحٌزؼ١يك١غفُظقحٌزخدٌؼ١ٍّشٔٔنٚوظخرشحٌّٜلف

ِٟٚغٍَِٚحٌِِٓأٛزقفِٓٓ،ٌٚ٘حطَطذػ١ٍٗططٍٛوظخرشحٌو٢حٌؼَرح٠ٌَ٘ف

،ٚ٘ٝ،ٚحٌلْٜٛ،ٚحٌمالع،ٚحٌمزذفْٕٛحٌؼّخٍسحٌظٟٔـي٘خح١ٌَٛػٍٝحٌّٔخؿي

حإلٓال١ِشحٌظٟ،ػٍٝػّكٚػَحلشحٌل٠خٍسٚٗخ٘ئخ١ك،ٚأػَهخٌي،ٍِِكٟ

ٚحأِْٓأػظُر،ِّخىفغٍٜٛحٌٛٓطٝؼاليحٌهٓخىصحٌؼخٌُ َّ ؼٍّخءح١ٌٍّّٔٓأ٠ْم

،ٚحٌو٢حٌؼَرٟحٌمَآْحٌى٠َُ،حألْٓحٌظٟلخِضػ١ٍٙخحٌل٠خٍسحٌؼَر١شحإلٓال١ِش

حٌزلغأْٗخءهللا ،ٚٓٛفٔظؼَفِٓهاليػَٝأكيحعحٌفًٜحٌَحرغٌِٓ٘ح

،حكًحٌظَِٟرٙخطؼخٌٝػٍٝططٍٛفٓوظخرشحٌّٜلفح٠ٌَ٘فػزَحٌظخ٠ٍنٚحٌَّ

حٌ ح١ٍغرٗ اٌٝطخ١ِْٛٓارَحُِٙخٍوِٚخ ِٛؿٛىس ٍحثؼشالُحٌضحػخٍ٘خ حصف١ٕش

.ٌ٘حح١ٌَٛ

 

                                                           
 .1ٙ،48،ؿـؿّغحٌمَآْفٟػٙيحٌوٍفخءحٌَحٗي٠ٓ(حٌٕٔيٞ،120)
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 الفصل الرابع

 ( تطور فن كتابة املصحف عرب التاريخ) 

 الثكأح الرانٔفٕح لظٍُن الفٛ العهتٓ . -أ

 ذطُن الفٛ العهتٓ . -ب

 ذطُن فه كراتح المٕؽف فٓ العٕه العصماوٓ . -ض

 .الظُاٌه الكراتٕح فٓ الهٌم العصماوٓ  -ق

 الؽٙانٔح للقهآن الكهٔم فٓ تىاء الؽٙانج العهتٕح اإلٌالمٕح . اإلٌٍاماخ - ٌـ
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 انخط انؼزبي .انبذايت انتاريخيت نظهىر  -أ

 أوالً : تؼزيف انخط .

ٌوُ ذٕؤُه الل وع تؽوهَا ٌعا،ٕوح ا َٔقوار ذٕؤُه أِوكار الؽوهَا  انخط :

الٍعا،ٕح الكالح علّ الل ع 
(76)

 

ٌُ الٍطه َالكراتوح َوؽٌُوا مموا ٔ فوٛ ا َكون مكوان ٔفطوً  وانخط في انهغت : 

اإلوٍان 
(77)

. 

َالفٛ الَكْرة  تالقلم ا ـٛ الّٓء ا ٔفطً ا ـطاً ا كرثً تالقلم  
(78 )

 

(79) چژ  ڑ  ڑ   ک    ژڈچ ٔقُر هللا ذعالّ 4 
 . 

ٌُ فه ذؽٍٕه الفطوُٚ َذعُٔوك الكراتوحا َأوك أٚلو   أيا انخط في االصطالح :

علّ مه ٔماني ٌما ال ه تالفطاٚ أما أكٔماً ٔطلقُن علًٕ أٌوماء مصون 4 كاذوةا كربًوابا 

َناقا مؽهن 
(80 )

 

 
أموا المٕوطلػ الفوواْ تفوٛ المٕووؽف الّوهٔف فقوك أٚلوو  علٕوً مٕووطلؽاخ  

كصٕووهج مىٍووا 4 المٕووطلػ الهٌوومٓ ٌعوواء المٕوواؼف الهٌووم الٍوول ٓ الهٌووم المٕووؽ ّ 

الهٌم العصماوٓ نٌم المٕؽف 
(81)

 

 ثاَياً: بذايت ظهىر انخط انؼزبي:

لقوووك ذثأىووود آناء الموووئنـٕه تّوووكن كثٕوووه ظوووكاً ؼوووُر الثكأوووح الؽقٕقٕوووح 

لظٍوووُن الفوووٛ العهتوووٓ َلٌثوووُا فوووٓ للوووف الوووّ اذعاٌووواخ مفرل وووحا َفروووهاخ ومىٕوووح 

مرثاعووكج ا ٌَووُا ورطووهق مووه ـووالر ٌووما العووهٖ الووّ أٌووم ٌوومي ا ذعاٌوواخ ا َمووا 

 لٌووووة الٕووووً أِووووٍه المووووئنـٕه ا ٔقووووُر اتووووه العهتوووو4ٓ  ان أَر مووووه كرووووة الكروووواب

مٕووووه ا كرثووووً  آق    –علٕووووً الٍووووال   –العهتووووٓ َالٍووووهٔاوٓ َالمٍووووىك ا ٌَووووُ كروووواب ؼ 

                                                           
 ( 1331ا ) القاٌهج 4 عالم الكرة ا  1ا ٚ 1ا ض الرُإٔف علّ مٍماخ الرعهٔف( ؤه الكٔه مؽمك الؽكاقْ ا 76)

ْ151. 

 .411ا )القاٌهج 4 قان الكعُج ا ق.خ ( ْ 1ا ض المععم الٌُٕٛ( اتهإٌم مٕط ّ ا 77)

ا ) تكَن مكان 4 قان الٍكأح ا ق.خ (  13ا ض ذاض العهَي مه ظُاٌه القامُيا  الىتٕكْ( مؽمك ته مؽمك 78)

ْ412. 

 .1( ٌُنج القلم ا أٖح 79)

ا ) نٌالح ماظٍرٕه غٕه مىُّنج ا األنقن 4  ال ىُن َالعمانج فٓ القهآن الكهٔم( لكهِ عثكالعىٔى المعأطح ا 80)

 .41   ( 4112ْظامعح مئذً ا 

 .415  ( 4111ْا ) األنقن 4 العامعح األنقوٕح ا  تٓفٓ الفٛ العه ال ىٓفقً المٕطلػ ( اقٌا  مؽمك ؼىُ ا 81)
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ََ٘وووعٍا فوووٓ الطوووٕه َٚثفٍوووا فلموووا أٔووواب األنٖ الهللاوووهق َاوعلوووّ ا َـلووو  هللا 

تعوووك للوووف موووه ـلووو  َظوووكخ كووون أموووح كراتٍوووا ا فؤٔووواب اٌوووماعٕن كرووواب العوووهب ا 

ٕوووً 4  ان َقعوووم اتوووه العهتوووٓ ٌوووما القوووُر تؽوووكٔس مُأوووُا علوووّ اتوووه عثووواي ٔقوووُر ف

أَر موووه َ٘وووا الكرووواب العهتوووٓ اٌوووماعٕن علوووّ ل ظوووً َمىطقوووً كراتووواً َاؼوووكاً مصووون 

ي  مه تعكي . األُٔر فرعهفً  َلك 
(1)

  

أمووووا اتووووه الىووووكٔم ٔقووووُر 4  اـرلووووف الىوووواي فووووٓ أَر مووووه َ٘ووووا الفووووٛ 

العهتوووٓ فقوووار ٌّوووا  الكلثوووٓ 4 أَر موووه َ٘وووا للوووف أوووُ  موووه العوووهب العانتوووح وىلوووُا 

فوووٓ عوووكوان توووه اق ا َأٌوووما،ٍم أتوووُ ظووواق ٌوووُاوؼطّ كلموووُن ٔوووع ٓ أهٍٔووواخا 

َاألعووهاب َ٘وووعُا الكروواب علوووّ أٌووما،ٍم شوووم َظووكَا الصووواء َالفوواء َالووومار َالظووواء 

ّٕه َالهللإه فٍمٌُا الهَاقا  َال
(2)

. 

َأووووك لكووووه القلقّووووىكْ وقووووال عووووه أتووووٓ عمووووهَ الووووكاوٓ  أن الؽووووهَا 

العهتٕووح أَر مووا وىلوود علووّ ٌووُق علٕووً الٍووال  شووم وقوون عووه اتووه ٌّووا  4 أن أَر مووه 

مٕه ته ٌثؤ   كرة تالفٛ العهتٓ ؼ 
(3)

 . 

ٔقووووُر فٕوووو4ً  أَر مووووه  َلكووووه الٍووووٍٕلٓ ؼووووكٔصاً مهفُعوووواً الووووّ الىثووووٓ 

العهتٕح اٌماعٕن علًٕ الٍال   كرة ت
(11)

 . 

أمووووا َٔلٕووووا  ظووووٕمً ٔقووووُر4  ان ال ٕىٕقٕووووٕه ٌووووم الوووومٔه علمووووُا األمووووم 

القكٔموووح الؽوووهَا الٍعا،ٕوووح ٌَوووم الووومٔه وقلوووُا ٌووومي الؽوووهَا الوووّ توووالق الُٕووووان عوووه 

ٚهٔوو  الرعووانجا َكووان ال ٕىٕقٕووُن أووك أـوومَا ٌوومي الؽووهَا مووه مٕووه ؼٕووس كاووود 

نأوووّ كصٕوووهاً موووه المقووواٚا الٍووومعح المٍووورفكمح فوووٓ الؽوووهَا الٍعا،ٕوووح المٕوووهٔح أ

غٕه مٕه .
(11)

 

َأووووك لٌووووة العثووووُنْ الووووّ أن أأووووك  الفطووووُٚ الفووووٛ اٖنمووووٓ َمىووووً 

ٔىؽكن الفٛ الٍهٔاوٓ َالىثطٓا َمه الىثطٓ ذؽكن الفٛ العهتٓ.
(14)

 

                                                           
ا خ. مؽمك عثك القاقن عطاا ) تٕهَخ 4  قان الكرة العلمٕحا 1ا 1ٚا ضأؼكا  القهآن( مؽمك ته عثك هللا ته العهتٓا 1)

4111ْ ) 144. 

  ا 1331ا خ. اتهإٌم نمٙانا )تٕهَخ4 قان المعهفحا 4ا 1ٚا ضال ٍهٌد( أتُ ال هض مؽمك اته الىكٔما 2)

     ْ11. 

 ا خ. مؽمك ؼٍٕه ِمً الكٔه ا 1ا ضٔثػ األعّّ فٓ ٔىاعح اإلوّاء( أؼمك ته علٓ القلقّىكْا 3)

 .11 ( 1321ْ)تٕهَخ4 قان الكرة العلمٕحا     

 ا )تٕهَخ4 1ا 1ٚا ضج الىثُٔحالهَٖ األوف فٓ ِهغ الٍٕه( أتُ القاٌم عثك الهؼمه الٍٍٕلٓا 11)

 .12ٌـ( 1114ْقان اؼٕاء الرهاز العهتٓا       

  (               1332ا خ. وكٓ وعٕة مؽمُقا )تٕهَخ4 قان العٕنا 4ا ضإٔح الؽٙانج( َٔلٕا  ظٕمً قُٔناودا 11)

      ْ112. 

 ا )تٕهَخ4 قان      1ا ٚالفٛ َالكراتح فٓ الؽٙانج العهتٕح( ٔؽّٕ ٌَٕة العثُنْا 14)

 .41 ( 1331ْالهللاهب اإلٌالمٓ ا      
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 ٚوووَٓكوووان للوووثاللنْ نأْ آـوووه ؼٕوووس ٔقوووُر4  اظرموووا شالشوووح و وووه موووه 

ه ٌووكنجا َعووامه تووه ظووكنجا فُ٘ووعُا الفووٛ تثقووحا ٌَووم مهامووه تووه مووهجا َأٌوولم توو

َأاٌوووُا ٌعووواء العهتٕوووح علوووّ ٌعووواء الٍوووهٔاوٕح فرعلموووً موووىٍم أوووُ  موووه أٌووون األوثوووانا 

شوووم ذعلموووً أٌووون الؽٕوووهج موووه أٌووون األوثوووانا َكوووان تّوووه توووه عثوووك الملوووف ذعلوووم الفوووٛ 

العهتووٓ مووه أٌوون الؽٕووهجا شووم أذووّ مكووح فووهآي ٌوو ٕان تووه أمٕووح تووه عثووك ِوومًا َأتووُ 

اا ٔكروووة فٍوووؤ ي أن ٔعلمٍموووا الفوووٛ فعلمٍموووا الٍعووواءا شوووم أناٌموووا أوووًٕ توووه عثوووك مىووو

الفوووٛا فكرثووواا شوووم أن تّوووهاً ٌَووو ٕان َأتوووا أوووًٕ أذوووُا الطوووا،ف فوووٓ ذعوووانج فٕوووؽثٍم 

غوووٕالن توووه ٌووولمح الصق ووووٓ فووورعلم الفوووٛ موووىٍما َفووووانأٍم تّوووه َمٙوووّ الوووّ قٔووووان 

مٙووها فوورعلم الفووٛ مىووً عمووهَ تووه ونانج فٍوومٓ عمووهَ الكاذووة ٌَكووما أـووم الفووٛ 

العهتووووٓ ٔىرّووووه فووووٓ ظىٔووووهج العووووهبا َقـوووون اإلٌووووال  َفووووٓ أووووهُٔ ٌووووثعح عّووووه 

نظال كلٍم ٔكرة.
(11)

 

موه أـثوان عوه تكأوح الفووٛ  ذىواألُي اَموَتعوك الىظوه فوٓ آناء أٌون الروانٔؿ 

العهتٓ وعك اـرالفاً كثٕهاً َذثأىاً َا٘ؽاً فٓ ذؽكٔك فرهج ومىٕح معٕىح َٔثقّ األنظػ فٓ 

فرهج مثكهج مه فعه الرانٔؿ فٓ مُاٚه الؽٙاناخ مصون  للف أن الفٛ العهتٓ ظٍه فٓ

تالق الّا  َمٕه َالعهاق َالٕمه ؼٕس لكه اته ـلكَن  أن الفوٛ العهتوٓ تالهللاواً مثلهللاوً 

مه اإلؼكا  َاإلذقان َالعوُقج فوٓ قَلوح الرثاتعوح لموا تلهللاود موه الؽٙوانج َالروها ٌَوُ 

المٍمّ تالفٛ الؽمٕهْ .
(11)

 

  َالفووٛ 111الرثاتعووح أووك ظٍووهخ ؼووُالٓ ٌووىح َمووه المعووهَا أن قَلووح 

العهتٓ عىوكٌم علوّ ٌومي الكنظوح موه العوُقج َاإلذقوان كموا لكوه اتوه ـلوكَن  الاً ذكوُن 

                    الثكأوح الؽقٕقٕووح للفوٛ العهتووٓ ذعووُق فوٓ ظوومَنٌا الووّ ذوانٔؿ مووا أثوون الموٕالق َلكووه ٌووما

            س َٔوون الفووٛ العهتووٓ الووّ   ٔىطثوو  علووّ تووالق الؽعوواو َـأووح ظىٔووهج العووهب ؼٕوو

              ٌووومي الوووثالق فوووٓ فروووهج مروووؤـهج ظوووكاً َللوووف أ ثٕووون ظٍوووُن اإلٌوووال  فقوووك لكوووه الوووثاللنْ 

               َغٕووهي مووه أٌوون الرووانٔؿ فووٓ أن لووم ُٔظووك فووٓ مكووح ممووه ٔعووها القووهاءج َالكراتووح عىووك

  ٌووُ ؼووار مكووحا ٌَووٓ المهكووى قـووُر اإلٌووال  ا  ٌووثعح عّووه و ووهاً فقووٛ  فووبلا كووان ٌووما 

الووكٔىٓ َالؽٙووانْ َا ظرموواعٓ ٌَووٓ أثلووح العووهب َتٍووا أكثووه ذعمووا شقووافٓ ٔلرقووٓ فٕووً 

                     الّوووعهاء َالفطثووواء َأٌووون ال ٕووواؼح َالثٕوووانا ٌَوووُ المعوووهَا تٍوووُق عكووواظ َموووا 

                 ٌوووُ ٌوووما   ُٔظوووك فٍٕوووا مموووه ٔ ؽٍوووه القوووهاءج َالكراتوووح ا  ٌوووما العوووكق الٍٕوووٕه الاً موووا

                                                           
 .151 ( 1322ْا )تٕهَخ4 قان مكرثح الٍالرا 1ا ضا فرُغ الثلكان( أؼمك ته ٔؽّٕ الثاللن11ْ)

قُٔان المثركأ َالفثه فٓ ذانٔؿ العهب َالثهتوه َموه عأوهٌم موه لَْ (عثك الهؼمه ته مؽمك ته مؽمك ته ـلكَنا 11)

 .545ْا   (1322ا خ. ـلٕن ِؽاقجا )تٕهَخ4 قان ال كها 4ا 1ٚا ضثهالّؤن األك



 

   111 
 

                  ؼوووار تووواأٓ الٕوووؽهاء العهتٕوووح الروووٓ ٔىرّوووه فٍٕوووا العوووهب  فٍوووٓ أأوووهب الوووّ أن ذكوووُن 

 ال4ّ ـار ذعـح العهب تاألمٕح فقـى َظن أمـف هللا عـما َٔـالكراتح فٍٕا مىعكمح ذماماًا َلٍ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 (15) چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڤ           

 

ٔقووُر عووالء الووكٔه الفوواون عىووك ذ ٍووٕه ٌوومي أٖووح  ٌووُ الوومْ تعووس فووٓ 

األمٕووٕه ٔعىووٓ العووهب َكاووود العووهب أمووح أمٕووح   ذكرووة َ  ذقووهأ ؼرووّ تعووس فووٍٕم 

وثٓ هللا .
(12)

 

                ٌَىووووا ٔعووووة أن وىرثووووً أن األمٕووووح ٔقٕووووك تٍووووا القووووهاءج َالكراتووووح فقووووٛ

  مثلهللاووا  أمووا فووٓ اللهللاووح َالّووعه َاألقب َالىصووه َالفطاتووح َالثٕووان فقووك تلوو  العووهب فٍٕووا

                           عظٕموووواًا َلٍووووما لمووووا وووووىر علووووٍٕم القووووهآن عهفووووُا تٍوووولٕقرٍم العهتٕووووح أن ٌووووما لووووًٕ

 كاً     ــٕقح ظٕـمي الؽقــان ٔعلم ٌــكأح كـٍم فٓ الثـه مىـرّ مه ك ـىُا َؼـه فآمــتّ ال ــتك

ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  ٔقُر هللا ذعال4ّ 

(11) چۋ  ۅ  ۅ  
 

أموووح علوووّ قنظوووح كثٕوووهج موووه الٕووو اء  لوووَّلٍوووما وٍووورطٕا القوووُر أن القوووهآن ووووىر ع

الووووومٌىٓ َال كوووووهْا َذمرلوووووف موووووه المُاٌوووووة الّوووووٓء الكصٕوووووه فىٍٙووووود توووووالقهآنا 

َوٍووٗ تٍووا لرثىووّ فووٓ فرووهج َظٕووىج أعظووم ؼٙووانج علووّ أٌووً ن،ٍٕووٕح مووه أٌمٍووا 

 القهآن الكهٔما َاللهللاح العهتٕحا َالفٛ العهتٓ.

  

                                                           
 .4ا أٖحالعمعح( ٌُنج 15)

ا خ. مؽموووك علوووٓ ِوووإٌها  1ا 1ٚا ضلثووواب الرؤَٔووون فوووٓ معووواوٓ الرىىٔووون(عوووالء الوووكٔه علوووٓ توووه مؽموووك الفووواونا 12)

 .423ٌـ( 1115ْ)تٕهَخ4 قان الكرة العلمٕحا 

 .11ا أٖحاألوعا ( ٌُنج 11)
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 تطىر انخط انؼزبي: -ب

 أوالً: أَىاع انخط انؼزبي:

موووه المعوووهَا أن أكصوووه الموووئنـٕه َالمٍرموووٕه تروووانٔؿ الفوووٛ العهتوووٓ 

ٔهظؽوووُن أن الفوووٛ العهتوووٓ ٔىؽوووكن فوووٓ أٌاٌوووً موووه الفوووٛ الىثطوووٓا َللوووف اعرمووواقاً 

علوووّ موووا عصوووه علٕوووً موووه وقوووَُ وثطٕوووح فوووٓ المىووواٚ  المعووواَنج للعوووهب الؽعووواؤٕه 

فووووٓ ذثووووُ  َمووووكا،ه ٔووووالػا َِوووومار الؽعوووواوا مصوووون وقووووُ أ  العمووووار األَر الوووومْ 

 ا َوقووووُ وتووووك ٌووووىح 142ٌووووىح   ا َوقووووُ الىمووووان451ُق ذانٔفووووً الووووّ ٌووووىح ٔعوووو

 ا فقوووك  ؼوووع تعوووٗ العلمووواء موووه ـوووالر ذرثوووا ٌووومي 542 ا َوقوووُ أٌوووًٕ ٌوووىح 541

الىقووَُ َمقانورٍووا تؤأووك  مووا َٔوون الٕىووا مووه ـطووُٚ عهتٕووح اٌووالمٕح ٌووُاء أكاووود 

ىثطٕوووح كراتووواخ أشهٔوووح أ  كراتووواخ علوووّ الوووهق أَ علوووّ الثهقٔووواخ ان ٌووومي الىقوووَُ ال

ٔمكوووه أن ذمصووون مهؼلوووح اورقوووار موووه الفوووٛ الىثطوووٓ الوووّ الفوووٛ العهتوووٓ فوووٓ ٔوووكن 

اإلٌوووال ا َذووومكه المٕووواقن الرانٔفٕوووح العهتٕوووح ٌوووما الفوووٛ الووومْ اورٍوووّ الوووّ العوووهب 

 عه ٚهٔ  األوثاٚ تعكج أٌماء مىٍا4

الفوووٛ األوثوووانْا َالفوووٛ الؽٕوووهْا َالفوووٛ الموووكوٓا َالفوووٛ المكوووٓا َكلٍوووا ـطوووُٚ 

وووها ٌوووما الفوووٛ  عهفٍوووا العوووهب أثووون اإلٌوووال  َاِووورقٌُا موووه ـوووٛ األوثووواٚا شوووم ع 

توووالفٛ الثٕوووهْا َالفوووٛ الكوووُفٓ
(12)

ا ٌَموووا الفطوووان اللووومان عهفٍموووا العوووهب تعوووك 

اإلٌال .
(13)

 

َفوووٓ أووووُا  الفوووٛ العهتوووٓ ٔقوووُر اتوووه الىوووكٔم4  أَر الفطوووُٚ العهتٕوووح 

ف وووٓ الفوووٛ المكوووٓا َتعوووكي الموووكوٓا شوووم الثٕوووهْا شوووم الكوووُفٓ فؤموووا المكوووٓ َالموووكوٓ 

أل اذً ذعُٔط الّ ٔمىح الٕك َأعلّ األٔاتا َفٓ ِكلً اوٙعا  ٍٕٔه 
(41)

. 

َالؽقٕقوووح   ٔمكوووه ؼٕوووه ظمٕوووا أووووُا  الفوووٛ العهتوووٓ الروووٓ أٌوووٍة المئنـوووُن فوووٓ 

لكهٌوووا تّوووكن كثٕوووها ٌَىوووا ٔمكوووه الرطوووهق الوووّ أِوووٍه ٌووومي الفطوووُٚ علوووّ ٌوووثٕن 

 علّ الىؽُ اٖذ4ٓ الؽٕها َللفالمكه   

 

                                                           
عوووٗ الموووئنـٕه ٔوووهظػ أن الفوووٛ الكوووُفٓ كوووان معهَفووواً أثووون اإلٌوووال ا َأثووون تىووواء مكٔىوووح الكُفوووح المىٍوووُب ( ت12)

 الٍٕا الفٛ الكُفٓ.

ا )القووووواٌهج4 الوووووكان المٕوووووهٔح 1ا 1ٚا ضالكرووووواب العهتوووووٓ المفطوووووُٚ َعلوووووم المفطُٚووووواخ( أٔموووووه فوووووئاق ٌوووووٕكا 13)

 .11 ( 1331ْاللثىاوٕحا 

 .12ا 1ْا ضال ٍهٌد( اته الىكٔما 41)
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 انخط انكىفي: -1

الفوووٛ الكوووُفٓ وٍوووثح الوووّ الكُفوووحا ألووووً اورّوووه مىٍوووا الوووّ أوؽووواء مفرل وووح موووه  عوووها

العوووالم اإلٌوووالمٓ موووا العىوووُق ال ووواذؽٕها َأوووك ذوووم للوووف فوووٓ عٕوووه اوقٌوووان الكُفوووحا 

َذمٕىٌوووا تعلوووُ  الىؽوووُ َاللهللاوووح َالّوووعه َاألقب َعلوووُ  الّوووهٔعح اإلٌوووالمٕحا َكوووان 

وعوواوا َوووُ  آـووه للكُفووح وُعووان أٌاٌووٕان مووه الفوو4ٛ وووُ  ٔوواتً شقٕوون ٔووعة اإل

لووٕه ذعووهْ تووً الٕووك فووٓ ٌووٍُلحا ٌَووُ الفووٛ الوومْ اورٍووّ الووّ الكُفووح مووه المكٔىووحا 

َأووووك ٌوووومٓ الىووووُ  األَر الٕوووواتً الفووووٛ الروووومكانْا َٔرمٕووووى ٌووووما الفووووٛ تالعمووووار 

َالىـهفووووحا َأؼٕاوووووا تفلووووُي مووووه الووووىقٛ َذووووهاتٛ الؽووووهَاا ٌَوووومٓ الىووووُ  الصوووواوٓ 

فطووووٕه ٔووووُنج شالصووووح ذرٕووووف اللووووٕه ـووووٛ الرؽهٔووووها َووووورط مووووه المووووىض تووووٕه ال

                     تالهٔوووووواوح َالعووووووالر ٌووووووٓ )ـووووووٛ المٕوووووواؼف( الوووووومْ ظمووووووا تووووووٕه الع وووووواا

               َاللُٕووووووحا َظووووون ٌوووووما الفوووووٛ ٌوووووُ الم ٙووووون ٕٚلوووووح القوووووهَن الصالشوووووح الٍعهٔوووووح 

األَلووّ ا َأووك وّووؤ مووه الفووٛ الكووُفٓ أوووُا  فىٕووح َوـهفٕووحا َذطووُن فاوثصقوود مىووً 

كجا َتوووملف أٍوووم مئنـوووُ ال ىوووُن اإلٌوووالمٕح الكراتووواخ الكُفٕوووح أِوووكار ٌىكٌوووٕح ظكٔووو

 الّ األوُا  اٖذٕح4

 الكُفٓ الثٍٕٛ. -أ 

 الكُفٓ المُنق. -ب 

 الكُفٓ لَ األنٕ٘ح الىثاذٕح )الكُفٓ المفمن(.  -ج 

 الكُفٓ المٙ ه )المعقك أَ المرهاتٛ(. -د 

 الكُفٓ الٍىكٌٓ األِكار. -ِ 

 خط انثهث: -2

رثوووه الفطووواٚ ـطاٚوووا ا  الا أذقىوووً ٌَوووُ ٔ عثوووه عوووه الصلوووس توووـ )أ  الفطوووُٚ(ا فوووال ٔع

أٔووووعة الفطووووُٚ ا َٔعرثووووه أَر مووووه َ٘ووووا أُاعووووك الصلووووس الووووُؤه اتووووه مقلووووح 

ٍَٔوووووورعمن ـووووووٛ الصلووووووس فووووووٓ كراتووووووح ٌووووووطُن المٍوووووواظك َالمؽانٔووووووة َالقثوووووواب 

َالُاظٍووووواخا َأَا،ووووون ٌوووووُن القوووووهآن الكوووووهٔما َفوووووٓ المرووووواؼفا َفوووووٓ عىوووووأَه 

الٕؽف َالكرة.
(41)

 

                                                           
 .111ا ْالفٛ َالكراتح فٓ الؽٙانج العهتٕح( العثُنْا 41)
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عهتووووٓ األٌاٌووووٕح ٌوووو4ٓ الصلووووس َالىٍووووؿ ٔقووووُر الكووووهقْ أوووووُا  الفووووٛ ال

َالهأعح َالكُٔاوٓ َالٍمأُوٓ َال انٌٓ َاإلظاوج َالرُإٔا.
(44()41)

 

 خط انُسخ: -3

ٌووُ مووه فووهَ  ـووٛ الصلووس َلكىووً أكصووه أاعكٔووح َأأوون ٔووعُتحا ٌَووُ لىٍووؿ القووهآن 

 الكهٔما َأٔثػ ـٛ أؼها الطثاعح.

 خط انزقؼت: -4

اعووكْ ٌووهٔا ٌَووٍن اتركووهي َلقووك عووها ٌووما الفووٛ فووٓ فرووهج مرووؤـهجا ٌَووُ ـووٛ أ

 األذها .

 انخط انذيىاَي: -5

عوووها ٌوووما الفوووٛ فوووٓ عٍوووك الٍووولطان مؽموووك ال ووواذػا ٌَوووُ الفوووٛ العهتوووٓ ال ىوووٓ 

الهِووووٕ  الٍووووٍنا ذكرووووة تووووً الكرووووة الٍوووولطاوٕحا َمووووه أوُاعوووو4ً العلووووٓ َالووووكُٔاوٓ 

 َالٍىثلٓ.

 انخط انفارسي: -6

الثٍلُٔوووح َالمعوووهَا تاٌوووم ـوووٛ الرعلٕووو ا ٌَوووُ ـوووٛ عهتوووٓ مٍووورُؼّ موووه الكراتوووح 

ؼٕووس كووان ال ووهي أووكٔماً ٔكرثووُن تفووٛ ال ٍووالا َعىووك ال وورػ اإلٌووالمٓ لووثالق فوواني 

اورقلوووود الكراتووووح َالؽووووهَا العهتٕووووح الووووٍٕما َأٔووووثؽد الكراتووووح العهتٕووووح كروووواترٍم 

 الهٌمٕح َالقُمٕحا َؼلد الؽهَا العهتٕح مؽن الؽهَا ال ٍلُٔح ال انٌٕح.

 خط اإلجاسة وانتىقيغ: -7

س َالىٍوووؿا َذكروووة توووً الّوووٍاقج الممىُؼوووح ٌوووُ ـوووٛ مّووور  موووه الصلووو

للمر ُإٔه فٓ الفٛ.
(41)

 

 انخط انًغزبي: -8

ٌَووُ مّوور  مووه الفووٛ الكووُفٓ القووكٔما َكووان ٍٔوومّ ـووٛ القٕووهَان شووم 

ٌووووومٓ الفوووووٛ األوكلٍوووووٓ أَ القهٚثوووووٓ َكوووووان مٍووووورعمال فوووووٓ موووووهاكُ َالعىا،وووووه 

َذُوً َٚهاتلً َتالق األوكلً.
(45)

 

                                                           
 .111 ( 1313ْا )مٕه4 مكرثح الٍالرا 1ا ٚذانٔؿ الفٛ العهتٓ َآقاتً( مؽمك ٚاٌه الكهقْا 44)

 ( َأك اٌركن  الكهقْ فٓ الٍامُ لعك  لكه الفٛ الكُفٓ َأار أن الفٛ الكُفٓ أٌمٍا ٌَُ أٔن الفطُٚ كلٍا.41)

 .55 ( 1333ْا )قمّ 4 قان ال كها 4ا ٚفه الفٛ العهتٍٓٓا ( ع ٕف الثٍى41)

ا )مٕووووه4 مطثعووووح ٌىٕووووحا اورّووووان الفووووٛ العهتووووٓ فووووٓ العووووالم الّووووهأٓ َالعووووالم الهللاهتووووٓ( عثووووك ال روووواغ عثوووواقجا 45)

1315ْ ) 41. 
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 انخط انزيحاَي: -9

ٌووُ اتووه الثووُاب الفطوواٚ الثهللاووكاقْا فقووك كرووة عووكج ان مثرووك  ٌووما الفووٛ 

َان الٍولطان ٌولٕم األَر العصمواوٓ  مٕاؼف كان أؼك ٌمي المٕاؼف تالفٛ الهٔؽواوٓا

ا ٌَووُ مؽ ووُظ فٕووًا َالفووٛ اٌووراوثُرأٌووكِ ٌووما المٕووؽف الووّ ظوواما )  لووً لووٓ( فووٓ 

وٓ و ٍوً الهٔؽاوٓ المْ كرة تً اته الثُاب ٌما المٕؽف ٌُ مثركعًا ٌَُ الفٛ الكُٔا

ا  أوً ٔفرلف عىً تروكاـن ؼهَفوً تعٙوٍما موه تعوٗ تؤَ٘وا  مرىاٌوثح مرىاٌوقحا َ  

ٌٕما أل اذً َ مً
(42)

 

َأأوووُر موووه الفوووٛ العهتوووٓ ـهظووود أِوووكار كصٕوووهج ظوووكاً موووه أِوووٍهٌا ألوووم الطُموووانا 

َالعلٕووووونا َالصلوووووسا َالموووووكَن الكثٕوووووها َالموووووكَن الٕوووووهللإها َغٕهٌوووووا كصٕوووووه مموووووا 

اٌرموووا  العوووهب ت وووه الفوووٛ َذؽٍوووٕىً َاإلتوووكا  فٕوووً ٕٔوووعة ؼٕوووهي مموووا ٔوووكر علوووّ 

ؼروووّ أٔوووثػ ظوووىءاً   ٔرعوووىأ موووه الؽٙوووانج العهتٕوووح اإلٌوووالمٕح الروووٓ ٌووواقخ العوووالم 

 ـالر العُٕن الٌُطّ َ  ذىار آشانٌا مُظُقج الّ ٌما الُٕ .

 ثاَياً: خطىط انًصاحف:

ٔقووووُر اتووووه الىووووكٔم فووووٓ كراتووووً  ال ٍهٌوووود  أن أوووووُا  الفطووووُٚ الرووووٓ 

وووكَن  كرثووود تٍوووا المٕووواؼف ٌووو4ٓ المكوووٓ َالموووكوٓا َٔىقٍوووم الفوووٛ الموووكوٓ الوووّ الم 

َالمصلووس َالروووصما َٔوو ح كووون مووه الموووكَن َالمصلووس َا٘وووؽح مووه اٌووومٍٕما أمووا الروووصم 

فٕثووووكَ أوووووً ظمووووا تووووٕه الىووووُعٕها شووووم الكووووُفٓا َالثٕووووهْا َالمّوووو ا َالرعأَووووكا 

َالٍووووووولُاٚٓا َالمٕوووووووىُ ا َالما،ووووووونا َالهأوووووووفا َاألٔووووووو ٍاوٓا َالعلوووووووٓا 

قٕهامُو ٌَُ ـٛ الععم ٌَُ وُعانا الىأهْ َالمكَن.َال
(41)

 

َٔ ووووهظػ أن ٔكووووُن أأووووك  الفطووووُٚ اٌوووورعما  فووووٓ ذووووكَٔه المٕووووؽف 

الفوووٛ المكوووٓ َالفوووٛ الموووكوٓ الووومْ ٔعوووك الفوووٛ الؽعووواوْ الما،ووون ذطوووُناً لٍمووواا شوووم 

ـووووٛ الثٕووووهجا َـووووٛ الكُفووووحا َذثووووا للووووف تقٕووووح األأووووال  الرووووٓ اـرهعوووود تقٕووووك 

ُر أٔمووه فووئاق ٔئٔووك للووف مووا لٌووة الٕووً  وُلككووح  فووٓ كراتووً الرؽٍووٕه َالرعُٔووكا ٔقوو

عوووه  ذوووانٔؿ القوووهآن  موووه أن مٕوووؽف عصموووان كوووان توووالفٛ المكوووٓ َأن مٕوووؽ ٓ 

اته مٍعُق َأتٓ مٌُّ كاوا تالفٛ الكُفٓ.
(42)

 

                                                           
 .124ا ْالفٛ َالكراتح فٓ الؽٙانج العهتٕح( العثُنْا 42)

 .11ا 1ْا ضال ٍهٌد( اته الىكٔما 41)

 .51ا 1ْا ضالكراب العهتٓ المفطُٚ َعلم المفطُٚاخفئاقا  ه( أٔم42)
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 ثانثا: ُكتاب انًصاحف:

ٔعرثووووه أَر مووووه كرووووة المٕووووؽف تّووووكن كاموووونا ما،ووووح َأنتووووا عّووووهج 

ا ٔقووُر  - -شاتوود ٌووُنجا أَلٍووا ال اذؽووح َآـهٌووا الىووايا ٌووُ الٕووؽاتٓ ؤووك تووه 

الىنكّوووٓ كاوووود أوووهاءج أتوووٓ تكوووه َعموووه َعصموووان َؤوووك توووه شاتووود َالمٍووواظهٔه 

َاألوٕووان َاؼووكج كوواوُا ٔقووهإَن القووهاءج العامووح ٌَووٓ القووهاءج الرووٓ أهأٌووا نٌووُر 

علوووّ ظثهٔووون موووهذٕه فوووٓ العوووا  الووومْ أوووثٗ فٕوووًا َكوووان ؤوووك أوووك ِوووٍك   - -هللا 

لف اعرموووكي الٕوووكٔ  العه٘وووح األـٕوووهجا َكوووان ٔقوووهة الىووواي تٍوووا ؼروووّ مووواخا َلوووم

عصمان كراتح المٕؽف. يََ فٓ ظمعً 
(43)

 

َتعووووك أن ذووووم ذُؤووووا المٕوووواؼف العصماوٕووووح علووووّ األمٕووووانا َؼووووهق 

             كووووون موووووا عوووووكاٌاا ذلقووووود األموووووح ٌووووومي المٕووووواؼف تاله٘ووووواء َالقثوووووُرا َذٍوووووات  

وواؾ َكوون مووه لووً قنأووح تالكراتووح َالفووٛ فووٓ اعوواقج وٍووؿ ٌوومي المٕوواؼف لّٕووٍك  الىٍُّ

رووووواب الوووومٔه أٙووووُا ؼٕووووواذٍم فووووٓ ـكموووووح العووووا               لم اإلٌووووالمٓ عوووووكقاً كثٕووووهاً مووووه الك 

القووووهآنا َوٍووووؿ المٕوووواؼف مٍوووورعٕىٕه تمووووا أذوووواٌم هللا مووووه مٌُثووووح فووووٓ فووووه الفووووٛ 

َذعُٔووكيا َاإلتووكا  فٕووًا ٌَووم كصٕووهَن ظووكاً ٌَىووا ورطووهق الووّ أِووٍهٌم علووّ ٌووثٕن 

           اٌووووؽاق أن أَر مووووه  الوووومكه   الؽٕووووها فقووووك وقوووون اتووووه الىووووكٔم عووووه مؽمووووك تووووه

            كروووووة المٕووووواؼف فوووووٓ الٕوووووكن األَر َُٔٔوووووف تؽٍوووووه الفوووووٛ ـالوووووك توووووه أتوووووٓ 

تالووومٌة موووه  -  -الىثوووٓ الٍٕووواضا ٌَوووُ الووومْ كروووة الكرووواب الووومْ فوووٓ أثلوووح مٍوووعك 

(11) چٱ  ٻ  ٻ  چ 
روووواب المٕوووواؼف ـّووووىا    الووووّ  آـووووه القووووهآنا َمووووه ك 

الثٕووهْا َمٍووكْ الكووُفٓا َكاوووا فووٓ أٔووا  الهِووٕكا َمووىٍم أتووُ ؼووكِ َكووان ٔكرووة 

المٕاؼف اللطاا فٓ أٔا  المعرٕم.
(11)

 

َأَر مووووه كرووووة المٕووووؽف فووووٓ أٔووووا  الكَلووووح األمُٔووووح ِووووفٓ ٔووووكعّ 

أطثوووح ٔعوووىِ الٕوووً اٌووورفهاض األأوووال  األنتعوووح العلٕووون َالطُموووان َالصلوووس َالصلصوووٕها 

الكاذووة فووٓ أَر ـالفووح تىووٓ العثوواي فووىاق علووّ شووم كووان تعووكي الٙووؽا  تووه ععووالن 

أطثووووح فكووووان تعووووكي أكرووووة الفلوووو ا شووووم كووووان تعووووكي اٌووووؽاق تووووه ؼموووواق فووووٓ ـالفووووح 

المىُٕن تاهلل َالمٍكْ تاهلل العثإٌٕه.
(14) 

 

                                                           
 .141ا 1ْا ضالثهٌان فٓ علُ  القهآن( الىنكّٓا 43)

 .1ا أٖحالّمً( ٌُنج  11)

 .11ا 1ْا ضال ٍهٌد( اته الىكٔما 11)

 .54ا 1ْا ضالكراب العهتٓ المفطُٚ َعلم المفطُٚاخ( أٔمه فئاقا 14)
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 رابؼاً: انشَّْكم واإلْػجاو:

لقوووك اذ قووود كووون المٕووواقن الرانٔفٕوووح ذقهٔثووواً علوووّ أن وٍوووؿ المٕووواؼف 

كووان ـالٕوواً مووه الّووكن َاإلععووا ا ٌَووما أمووهاً كووان  - -ع ووانفووٓ عٍووك عصمووان تووه 

َكووملف فووٓ عملٕووح  - -تٍووا أتووُ تكووه الٕووكٔ  معهَفوواً فووٓ عملٕووح العمووا الرووٓ أووا  

مووووا م ٍووووُ  الفووووٛ  َللووووف ذماِووووٕاً  ا-  -الرووووكَٔه الرووووٓ كاووووود علووووّ عٍووووك الىثووووٓ

العهتووٓ الوومْ كووان ٌووا،كاً فووٓ ذلووف ال رووهجا َالوومْ لووم ٔكووه أووك مووه تمهاؼوون الرطووُن 

علوووّ كراتوووح القوووهآن الكوووهٔما  ٓ ظٍوووهخ تعوووك للوووفا َالروووٓ كوووان لٍوووا أشوووهاً مثاِوووهاً الرووو

َللووووف تّووووكن َاععووووا  ؼووووهَا المٕووووؽف الّووووهٔفا َأووووك مووووهخ عملٕووووح ِووووكن 

 َاععا  القهآن الكهٔم تصالز مهاؼن ن،ٍٕٕح ومكهٌا علّ الىؽُ اٖذ4ٓ

 انًزحهت األونى: تشكيم انحزوف بانتُقيط:

ح العهتٕوووح تالّوووكن أَر ذطووؤُه كثٕوووه َؼاٌوووم ٔقوووُر مؽموووك ٌوووٕك4 ٔعوووك ٘وووثٛ الكراتووو

ٌووووـ عىووووكما اذٍووووعد الهأعووووح 21فووووٓ ذووووانٔؿ الفووووٛ العهتووووٓا َكووووان للووووف فووووٓ عووووا  

اإلٌوووالمٕحا َنكثووود اللهللاوووح َالكراتوووح العهتٕوووح مُظووواخ ال روووُغ اإلٌوووالمٕحا َمُظووواخ 

الٍعوووهج َا ٌووورقهان العهتوووٓ فوووٓ األأوووالٕم الم رُؼوووحا َأأثووون الوووكاـلُن العوووكق فوووٓ 

لووم العهتٕووح لهللاووح القووهآنا تٍووثة ٌووما الرٌُووا وّووؤ اللؽووه فووٓ العٕوون اإلٌووال  علووّ ذع

العكٔك مه أتىاء اللهللاح العهتٕح.
(11)

 

َورٕعوووح للوووف كلوووف ؤووواق اتوووه أتٕوووً
(11)

أمٕوووه العوووهاق آووووما  أتوووا األٌوووُق  

الووووكإلٓ
(15)

تٙووووثٛ الؽووووهَا ؼرووووّ   ٔقووووا الفلووووٛ تٕىٍوووواا َاٌوووورعان أتووووُ األٌووووُق  

الوووكإلٓ فوووٓ للوووف تعالمووواخ كاوووود فوووٓ اللهللاوووح الٍوووهٔاوٕح ذمٕوووى توووٕه الهفوووا َالىٕوووة 

َالعووها َذمٕووى تووٕه ا ٌووم َال عوون َالؽووهاا َكاووود الطهٔقووح الرووٓ اذثعٍووا الوووكإلٓ 

َأن  فوووٓ ِوووكن أَاـوووه الكلمووواخ أن اٌرؽٙوووه كاذثووواً َأموووهي أن ٔرىووواَر المٕوووؽفا

ٔؤـووم ٔووثهللاا ٔفووالف لووُن المووكاق فووبلا نأِ الكاذووة أتووا األٌووُق الووكإلٓ أووك فوورػ ِوو رًٕ 

                                                           
 .133 ( 1323ْا )القاٌهج4 قان المعاناا 1ا ٚالكراب َوّهئىاعح مؽمك ٌٕك مؽمكا  (33)

ووومٕح ظانٔوووح الؽوووانز توووه كلوووكجا َلوووك عوووا  الٍعوووهج  (33)  ٌ ٌوووُ ؤووواق توووه أتوووٓ ٌووو ٕان اٌووورلؽقً معأَوووح تؤتٕوووًا َأموووً 

َاٌوورعملً عمووه توووه الفطوواب علوووّ الثٕووهج َاٌووورعملً علووٓ علوووّ تووالق فوووانيا َلووم ٔوووىر معووً ؼروووّ أروونا ٌَووولم 

لوووً َاٌووورعملً علوووّ العوووهاق َتقوووٓ علٍٕوووا الوووّ أن مووواخ  اً تؤتٕوووًا َظعلوووً أـووو أَوووحا فاٌووورلؽقًالؽٍوووه األموووه الوووّ مع

ا 1ا ضالمصوووووون الٍووووووا،ه فووووووٓ أقب الكاذووووووة َالّوووووواعهٌووووووـ   ٘ووووووٕاء الووووووكٔه تووووووه األشٕووووووه وٕووووووه هللاا 51ٌووووووىح 

 .11خ.أؼمكالؽُفٓا )القاٌهج4 قان وٍٙح مٕها ق.خ( ْ

َٔقووار الووكإلٓ كووان مووه ٌوواقاخ الروواتعٕه َأعٕوواوٍما ٔووؽة ٌووُ أتووُ األٌووُق ظلووم تووه عمووهَ تووه ٌوو ٕان الووكٔلٓا  (33)

ا َكوووان موووه أكمووون الهظوووار نأٔووواً َأٌوووكٌم عقوووالًا ٌَوووُ أَر موووه َ٘وووا الىؽوووُا ذوووُفٓ علوووٓ توووه أتوووٓ ٚالوووة 

ا 4ا ضَفٕووواخ األعٕوووان َأوثووواء أتىووواء الىموووانٌوووـ   أتوووُ العثووواي ِووومً الوووكٔه أؼموووك توووه ـلكوووانا 23تالثٕوووهج ٌوووىح 

 .515 ( 1311ْاقنا اؼٍان عثاي )تٕهَخ4 قان ٔ خ.
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علوووّ آـوووه ؼوووهاا وقوووٛ وقطوووح تالٕوووث  المفرلوووف فوووُق الؽوووها فٕكوووُن ٌوووما ٌوووُ 

ال وورػا َالا نأِ أتووا األٌووُق أووك ـ ووٗ ِوو رًٕ عىووك آـووه ؼووهاا وقووٛ وقطووح َاؼووكج 

٘وووم ِووو رًٕ ظعووون  ذؽووود الؽوووها تالٕوووث  المفوووالف فٕكوووُن ٌوووما ٌوووُ الكٍوووها فوووبلا

الكاذووة الىقطووح تووٕه ٔووكْ الؽووها )أمامووً( فٕكووُن ٌووما ٌووُ الٙووما فووبلا ذثووا الؽووها 

األـٕووووه عىووووًا وقووووٛ الكاذووووة وقطرووووٕه أؼووووكٌما فووووُق األـووووهِ ٌَووووما ٌووووُ الرىوووؤُها 

ٌَكما عهفد الكراتح العهتٕح ذّكٕن الؽهَا تالرىقٕٛ.
(12)

 
 

 انًزحهت انثاَيت: وضغ انُقاط ػهى انحزوف:

ٔقووووهإَن فووووٓ مٕووووؽف عصمووووان أكصووووه مووووه أنتعووووٕه ظوووون المٍوووولمُن 

عاموواًا الووّ أن كصووه الرٕووؽٕف فووٓ العووهاق فطلووة الؽعوواض تووه ٌُٔووف الصق ووٓ َالووٓ 

رزاتوووً أن ٔٙوووعُا عالمووواخ لرمٕوووى  العوووهاق فوووٓ عٕوووه عثوووك الملوووف توووه موووهَان الوووّ ك 

الؽوووهَا المرّووواتٍحا َذوووُلّ عملٕوووح اإلٔوووالغ الصووواوٓ فوووٓ الكراتوووح العهتٕوووح وٕوووه 

توووه عأوووم
(11)

ٕوووّ توووه ٔعموووها َٔؽ
(12)

ذلمٕووومْ أتوووٓ األٌوووُق الوووكإلٓ فقوووهنا َ٘وووا  

ملووووود األَلوووووّا  وقوووووٛ لرمٕٕوووووى األؼوووووها المرّووووواتٍح فلرمٕٕوووووى الوووووكار موووووه الووووومار أٌ 

َأ ععمووود الصاوٕوووح تىقطوووح َاؼوووكج َكوووملف الوووهاء َالوووىاْا َالٕووواق َالٙووواقا َالطووواء 

 َظعووال ذمٕٕووى الٍووٕه مووه الّووٕه تبٌمووار األَلووّ َاععووا  َالظوواءا َالعووٕه َالهللاووٕها

الصاوٕوووح توووصالز وقووواٚ ألن لٍوووا شوووالز أٌوووىانا َأموووا الثووواء َالرووواء َالصووواء َالىوووُن فلوووم 

ذ ععوون َاؼووكج مووىٍه مٍملووح توون أععموود كلٍوواا أمووا العووٕم َالؽوواء َالفوواء فقووك ظعلوود 

الؽووواء مٍملوووح َأ ععوووم األـهٔوووان َاؼوووكج موووه ذؽووود َاألـوووهِ موووه فوووُقا أموووا ال ووواء 

ـهاٌموووا تىقطوووح كثووواأٓ األؼوووها َالقووواا فكوووان القٕووواي أن ذٍمووون أَ ٌموووا َذععوووم أ

الىَظٕووح مصوون الووكار َالوومار َالووهاء َالووىاْا َلكووه المّووانأح لٌثووُا الووّ وقووٛ ال وواء 

تىقطووح مووه أعلووّ َالقوواا توواشىٕه مووه أعلووّ أٔٙوواا َلٌووة المهللاانتووح الووّ وقووٛ ال وواء 

تُاؼوووكج موووه أٌووو ن َالقووواا تُاؼوووكج موووه أعلوووّا َلموووا كوووان ٌوووما اإلٔوووالغ ٍٔوووركعٓ 

                                                           
 .133ا ْٔىاعح الكراب َوّهي( مؽمك ٌٕكا 12)

ٌوووُ وٕوووه توووه عأوووم اللٕصوووٓ الثٕوووهْ الىؽوووُْا ذووواتعٓ عوووهٖ القوووهآن علوووّ أتوووٓ األٌوووُق الوووكإلٓا َٔقوووار أووووً  (33)

ٌوووـ   ِووومً الوووكٔه أتوووُ الفٕوووه العوووىنْا 31أَر موووه وقوووٛ المٕووواؼف َأَر موووه َ٘وووا العهتٕوووحا ذوووُفٓ ٌوووىح 

 .112ٌـ( 1124ْا )القاٌهج4 مكرثح اته ذٕمٕحا 4ا ضالقهاء غأح الىٍأح فٓ ٚثقاخ

ٌووُ ٔؽٕووّ توووه ٔعمووه موووه عووكَان توووه أووًٕ توووه عووٕالن الثٕووهْا ذووواتعٓ لقووٓ عثوووك هللا تووه عثووواي َعثووك هللا توووه  (33)

عمووووها نَِ عىووووً أروووواقج الٍكٌَووووٓ َاٌووووؽاق تووووه ٌوووؤُكا ََشقووووً الىٍووووا،ٓا َأتووووُ ؼوووواذما كووووان عالموووواً تووووالقهاءج 

هتٕوووح أـوووم عوووه أتوووُ األٌوووُق الوووكإلٓا َكوووان فٕوووٕؽاً تلٕهللاووواً ٍٔووورعمن الهللاهٔوووة فوووٓ كالموووًا َالؽوووكٔس َال قوووً َالع

اؼٍووووان  ا خ.1ا 2ٚا ضمععووووم األقتوووواءٌووووـ   ِووووٍاب الووووكٔه أتووووُ عثووووك هللا ٔوووواأُخ الؽمووووُْا 143ذووووُفٓ ٌووووىح 

 .4212 ( 1331ْعثاي )تٕهَخ4 قان الهللاهب اإلٌالمٓا 
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ٛ اإلععووا  أووهن وٕووه َٔؽٕووّ أن ذكووُن وقووٛ الّووكن تالمووكاق اِوورثاي وقووٛ الّووكن تووىق

األؼمه َوقٛ اإلععا  تى ً مكاق الؽهَا.
(13)

 

 انًزحهت انثانثت: استخذاو ػالياث جذيذة نهشكم: 

ووووهٚ نفٕعووووح ٌَووووُ الرعووووكٔن العوووومنْ َالؽاٌووووم   ِ َللووووف علووووّ ٔووووُنج 

توووه  الصالوووس فوووٓ ٘وووثٛ الكراتوووح العهتٕوووح فوووٓ العٕوووه العثاٌوووٓ األَر علوووّ ٔوووك الفلٕووون

أؼمووك
(11)

ا َللووف للمفال ووح تووٕه الّووكن الوومْ َ٘ووعً أتووُ األٌووُق الووكإلٓ وقوواٚ تمووكاق 

مفووووالف لمووووكاق الكراتووووح َتووووٕه الووووىقٛ الوووومْ َ٘ووووعً وٕووووه َٔؽٕووووّ علووووّ تعووووٗ 

الؽوووهَا أَ ذؽرٍوووا للر هأوووح توووٕه الؽوووهَا المرّووواتٍح فوووٓ الكراتوووحا َكاوووود ـطوووُج 

للك لووح علووّ  ٌوو لٕحَالفلٕوون ٌووٓ اتووكار الووىقٛ الوومْ َ٘ووعً الووكإلٓ تعووهاخ علُٔووح 

ال وورػ َالكٍووها َتووهأي َاَ للك لووح علووّ الٙووما فووبلا كووان الؽووها المؽووه  مىُوووا 

كووووهنخ العالمووووح فكرووووة مووووهذٕه فووووُق الؽووووها أَ ذؽرووووً أَ تووووٕه ٔكٔووووً )أمامووووً(ا 

َأوووطلػ علوووّ أن ٔكوووُن الٍوووكُن الف ٕوووف الووومْ   اقغوووا  فٕوووً نأي ـووواء توووال وقوووٛ 

الٍوووكُن الووومْ ٕٔووواؼثً اإلقغوووا  علوووّ أَ قا،وووهجا َأن ٔكوووُن الٍوووكُن الّوووكٔكا ٌَوووُ 

ٌٕصوووح نأي ِوووٕه تهللإوووه وقوووٛا َللٍموووىج نأي عوووٕها َاأللوووف الُٔووون ٔووواق )ْ(ا 

َللموووك الُاظوووة مٕمووواً ٔوووهللإهج موووا ظوووىء موووه الوووكارا ٌَكوووما َ٘وووا الفلٕووون عالمووواخ 

شمووووان ٌوووو4ٓ ال رؽووووحا َالكٍووووهجا َالٙوووومحا َالٍووووكُنا َالّووووكجا َالمووووكجا َعالمووووح 

الٕلحا َالٍمىج.
(11)

 

  

                                                           
 .51ا ْالمفطُٚاخالكراب العهتٓ المفطُٚ َعلم أٔمه فئاقا  (33)

ٌوووُ الفلٕووون توووه أؼموووك توووه ذموووٕم ال هإٌوووكْ األوقْا موووه أ،موووح اللهللاوووح َاألقبا ََا٘وووا علوووم العوووهَٖا ٌَوووُ  (11)

أٌووورال ٌوووٕثًُٔ الىؽوووُْا ٌَوووُ ٔووواؼة كرووواب العوووٕه فوووٓ اللهللاوووحا َكرووواب العوووهَٖ َالوووىقٛ َالّوووكن َغٕهٌووواا َلوووك 

ا 4ا ضاألعووووال مؽمووووُق الىنكلووووٓا  ٌووووـ   ـٕووووه الووووكٔه111ٌووووـ َذووووُفٓ تٍووووا ٌووووىح 111فووووٓ مكٔىووووح الثٕووووهج ٌووووىح 

 .111 ( 4114ْا )تٕهَخ4 قان العلم للمالٕٔها 15ٚ

 .411ا ْٔىاعح الكراب َوّهيمؽمك ٌٕك مؽمكا  (34)
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 فٍ كتابت انًصحف في انؼصز انؼثًاَي: تطىر - جـ

 أوال: ػُايت انؼثًاَييٍ بانخط انؼزبي:

أقِ اورّووووان اإلٌووووال  فووووٓ العووووالم الووووّ قـووووُر الصقافووووح العهتٕووووح تعامووووحا 

َالفوووٛ العهتوووٓ تفأوووحا قـوووُ  تىُٕٔووواً عمٕقووواً فوووٓ الثٕصووواخ ا ظرماعٕوووح َالٍٕاٌوووٕح 

لوووكٔه اإلٌوووالمٓا ؼروووّ َالصقافٕوووح ألغلوووة الّوووعُب غٕوووه العهتٕوووحا الروووٓ اعرىقووود ا

ٔوووان الكصٕوووه موووه ٌووومي الّوووعُب ٔكرثوووُن لهللاووواذٍم توووالفٛ العهتوووٓا َكوووان األذوووها  

العصمووووواوُٕن أكصووووووه ذلوووووف الّووووووعُب اإلٌوووووالمٕح ذووووووؤشهاً تالصقافوووووح العهتٕووووووح َذثىٕىوووووواً 

لمىظُمرٍوووا الكراتٕوووح العاموووحا َالفوووٛ العهتوووٓ مىٍوووا تفأوووحا فقوووك أٔوووثػ ٌوووما الفوووٛ 

هٌوووومٕحا َأقاذٍووووم الؽٙووووانٔح األَلووووّ ٌَوووؤُرٍم تالىٍووووثح لٍووووم كروووواترٍم القُمٕووووح َال

الصقافٕوووح الروووٓ ٔرمٕوووىَن تٍووواا ََنز العصمووواوُٕن العىأوووح توووالفٛ العهتوووٓ موووه أتىووواء 

ظلووووكذٍم الٍوووووالظقح اـوووووُج العصموووواوٕٕه فوووووٓ الىٍوووووة الهللاووووىِ الرهكوووووٓا َأوووووك ٚوووووُن 

العصموووواوُٕن الفووووٛ العهتووووٓ فىٕوووواً ََظٕ ٕوووواً ؼرووووّ ٔووووانَا فٕووووً أٔووووؽاب مكنٌووووح 

ك أغلووووة المووووئنـٕه أٌووووم مووووكاني ٌووووما ال ووووه اإلٌووووالمٓ ـأووووحا ذكوووواق ذعووووك عىوووو

األٔوووٕنا ال ذمٕوووىخ المكنٌوووح العصماوٕوووح ل وووه الفوووٛ العهتوووٓ تكصوووهج ـطإٍٚوووا الووومٔه 

ٕٔوووعة ؼٕوووهٌم عثوووه مهاؼووون ذوووانٔؿ الكَلوووح العصماوٕوووح الممروووكج علوووّ موووكِ شماوٕوووح 

أوووهَن ذقهٔثووواًا َفوووٓ أمووواكه امروووكاقٌا العهللاهافوووٓ الُاٌوووا فوووٓ القووواناخ الوووصالز آٌوووٕا 

َنَتا َافهٔقٕا.َأ
(14)

 

 ثاَياً: ػُايت انخطاطيٍ انؼثًاَييٍ بكتابت انًصحف انشزيف:

ٔمكوووه ذؽكٔوووك توووكأاخ عىأوووح الفطوووإٚه العصمووواوٕٕه تكراتوووح المٕوووؽف 

الّوووهٔف تّوووكن َا٘وووػ مىوووم عٍوووك الٍووولطان مؽموووك ال ووواذػ
(11)

الووومْ كوووان ٔهعوووّ  

  ؼملووووح َاٌووووعح لىٍووووؿ الكرووووة َكراترٍوووواا َمىٍووووا المٕوووواؼف الرووووٓ ٔووووانخ معووووا

للرىووافً ال ىووٓ تووٕه ـطوواٚٓ عٍووك ٌووما الٍوولطانا ٌَووُ الرىووافً الوومْ اوطلقوود مىووً 

                                                           
ا 1ا  معلوووح الثؽوووُز َالكناٌووواخ القهآوٕوووح( اقٌوووا  مؽموووك ؼوووىُا كراتوووح المٕوووؽف عىوووك الفطوووإٚه العصمووواوٕٕها 14)

 .12ٌـ( 1111ْ)الٍعُقٔح4 معما الملف فٍكا 

( ٌوووُ مؽموووك توووه موووهاق توووه تأىٔوووكا الٍووولطان العصمووواوٓ الووومْ فووورػ القٍوووطىطٕىٕح ذوووُلّ الٍووولطىح تعوووك أتٕوووً ٌوووىح 11)

ٌووووـ َكووووان ٔؽووووة العلووووم َالعلموووواء مقهتوووواً لٍووووما َلووووً مووووآشه كصٕووووهج مووووه مووووكاني َوَأووووا َظُاموووواا فوووورػ 255

وووها موووه للوووف الروووانٔؿ مؽموووك ال ووواذػ ذوووُفٓ ٌوووىح 251القٍوووطىطٕىٕح ٌوووىح  ك توووه ؼٍوووه توووه ٌوووـ   مؽمووو222ٌوووـ َع 

 .111 ( 4111ْا )الٍعُقٔح4 قان األوكلًا 1ا 1ٚا ضالركنٔة َأٌمٕرً فٓ العمن اإلٌالمٓعقٕنا 
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اإلتووووكا  َا تركووووان َالرعكٔووووكا َٔعرثووووه مووووه أِووووٍه الفطووووإٚه فووووٓ العٕووووه  نَغ

العصموووواوٓ الوووومٔه كووووان لٍووووم فٙوووون الرؤٌووووًٕ المعهفووووٓ لمكنٌووووح الفووووٛ العصماوٕووووحا 

هللا األماٌووووٓا تؤٌووووالٕثٍا المفرل ووووح فووووٓ كراتووووح المٕووووؽف الّووووهٔفا الّووووٕؿ ؼمووووك 

َأؼمووووك أووووهج ؼٕووووانْا َعثووووك هللا القهمووووٓا َغٕووووهٌم َالؽقٕقووووح أن الّووووٓء الوووومْ 

ٔرمٕوووى توووً العٕوووه العصمووواوٓ فوووٓ فوووه كراتوووح المٕووواؼف َاإلتوووكا  فٍٕوووا ٌوووُ عوووك  

ا ـرٕووووان علووووّ ٚثقووووح معٕىووووحا ؼٕووووس ذعووووكِ األمووووه الووووّ الٍووووالٕٚه َاألمووووهاء 

ان نظوووار الكَلوووح َالٕوووكَن العظوووا  َالوووُوناء َِوووُٕؾ اإلٌوووال  َغٕوووهٌم موووه كثووو

فووه الفووٛ َنعأووح الفطووإٚها ؼٕووس لووم ٔق ووُا عىووك ؼووكَق  اؼرهفووُاالعصماوٕووح الوومٔه 

ذعلمووً َكراترووً فووٓ لُؼوواخ فىٕووحا توون ـوواٖ العكٔووك مووىٍم المعرووه  الٕووعة لكراتووح 

مووووه الر ووووه  َالُأوووود َالعٍووووك َالٕووووثه  المٕووووؽف الّووووهٔفا تكوووون مووووا ٔرطلثووووً

َاألوووواجا َمموووا ٔوووكر علوووّ اٌرموووا  العصمووواوٕٕه تكراتوووح المٕوووؽف الّوووهٔف ٌوووٓ ذلوووف 

األعوووكاق الكصٕوووهج موووه المٕووواؼف الروووٓ ذوووم وٍوووفٍا تطهٔقوووح فىٕوووح اتكاعٕوووح نا،عوووحا 

ؼرووّ ٔووان مووا كرثووً ٌووئ ء الفطوواُٚن العصموواوُٕن مىٍووا ٔعوواقر أ٘ووعاا مووا كرووة 

عٍووك ؼرووّ  المٕووؽف اإلمووا لمٕه مووه المٕوواؼف مىووم غٕووهٌم مووه الفطووإٚه المٍوو

ا َأوووك لكوووه الىؽووواي عوووه َظوووُق مفطُٚوووح تمكرثوووح الٍووولطان العصمووواوٓ مؽموووك ال ووواذػ

ترهكٕووا ٌَووٓ ذثووكأ مووه أَر ٌووُنج الؽووط الووّ وٍأووح ٌووُنج األؼقووااا َأووك  كووُتهٔلٓ

كرثووود تفوووٛ و وووًٕ ممرووواو فوووٓ غأوووح الُ٘وووُغ َالعموووار  ذوووكر علوووّ عىأوووح فا،قوووح 

ىٔى فٓ عٍك الٍالٕٚه العصماوٕٕه.تكراب هللا الع
(11)

 

ثانثاااااً: االبتكاااااراث انفُياااات فااااي طزيقاااات كتاباااات انًصاااااحف فااااي انؼصااااز 

 انؼثًاَي:

اٌوووورقه العصموووواوُٕن علووووّ ـووووٛ الىٍووووؿ فووووٓ كراتووووح المٕوووواؼفا َاعرثووووهَي 

ؼٍوووة الووومَق ال ىوووٓ العصمووواوٓ ٌوووُ الفوووٛ األوٍوووة لىٍوووؿ القوووهآن َكراتروووًا َـوووالر 

لٕٕووثػ أٌووٍن أووهاءج َأَ٘ووػ مووه غٕووهي فووٓ  أنتعووح أووهَن ظوون ـووٛ الىٍووؿ ٔرطووُن

الوووورالَج مووووه المٕووووؽفا َللووووف لفٕا،ٕووووً العمالٕووووح الرووووٓ غالثوووواً مووووا ذرمصوووون فووووٓ 

اللُٕووووح َالؽهكوووح َالؽُٕٔوووح َالهِووواأح َاألواأوووحا َـٕا،ٕوووً الُظٕ ٕوووح الروووٓ ذرمصووون 
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فوووووٓ ٌوووووٍُلح األقاء ٌَوووووهعرًا َفوووووٓ ٌوووووٍُلح القوووووهاءج ََ٘وووووُؼٍاا َـٕا،ٕوووووً 

لطثاعوووح الؽكٔصوووح َلٍوووما كوووان ـوووٛ الىٍوووؿ ٌوووُ األٌووواي الرٕووومٕمٕح األكصوووه ُٚاعٕوووح ل

المعهفووٓ َال ىووٓ َالووُظٕ ٓ للطهٔقووح العصماوٕوووح فووٓ كراتووح المٕووؽف الّووهٔف َفوووٓ 

٘ووووُء الرطووووُن ال ىووووٓ لكراتووووح المٕووووؽف الّووووهٔف فووووٓ العٕووووه العصموووواوٓ لكووووهَا 

ذٍوووعح َعّوووهٔه أاعوووكج َالقاعوووكج ٌىوووا ٌوووٓ الٕوووٕهللاح الكراتٕوووح المروووُاذهج فوووٓ ٔوووُنج 

 أٌم ٌمي القُاعك ما ٔل4َٓمه ا  المٕؽف

كراتوووح ظمٕوووا أل ووواظ العاللوووح َأٌوووماء هللا الؽٍوووىّا ؼٕصموووا َنقخ فوووٓ وٕوووُْ  -1

 أٖاخ َالٍُن قاـن المٕؽف تاللُن األؼمه.

  ٔعوووُو أطوووا الكلموووح الُاؼوووكجا كوووؤن ٔكوووُن تعٙوووٍا فوووٓ آـوووه ٌوووطه َتعٙوووٍا  -2

اٖـه فٓ أَر الٍطه اٖـه.
(15)

 

 عىك وٍأح الٕ ؽح.أٖح ذثكأ فٓ تكأح كن ٔ ؽحا َذىرٍٓ  -3

 أَاـه الٍُن ذكُن فٓ أَاـه األٌطه. -4

أٖووواخ الروووٓ فوووٓ أَا،لٍوووا  الَؽموووك  هلل   ٌَوووٓ فوووٓ ٌووورح مُا٘وووا ذكوووُن كلٍوووا فوووٓ  -5

 أَا،ن األٌطه.

وووثَؽَه  ٌَوووٓ فوووٓ شالشوووح  -6  ٍ ل ظوووح  ٌوووثؽان  ٌَوووٓ فوووٓ ٌووورح مُا٘ووواا َل ظوووح  فَ

 مُا٘اا َظملرٍا ذكُن فٓ أَا،ن األٌطه.

ووواَن ا أٖووواخ الروووٓ فوووٓ أَا،لٍوووا  -7 َٙ وووٍه  َنَم َِ ٍ َك هللا     ووو َِ ؼوووها الّوووٕها مصووون4  

ووووَه الووووُكٔه   فووووٓ أنتعووووح مُا٘ووووا َكلٍووووا أَا،وووون  ووووم م  ووووَهَ  لَك  َِ ً  ا   وووو م   ِوووواكهاً أُلَوع 

 األٌطه.

ووم  هللا   الرووٓ فووٓ غٕووه تووكأاخ الٍووُنا ٌَووٓ فووٓ مُ٘ووعٕها ذكووُن فووٓ  -8 ٍْ ل ظووح  ت 

 أَا،ن األٌطه.

َٔه آَمى ووُا  -9 َووا الزووم  ا ٌَووٓ فووٓ اؼووكِ َذٍووعٕه مُ٘ووعاًا ذكووُن كلٍووا فووٓ ل ظووح  َٔاأٍَُّٔ

 أَا،ن األٌطه.

وووٕمي ا ٌَوووٓ فوووٓ شالشوووح َأنتعوووٕه مُ٘وووعاًا َظملرٍوووا ذقوووا فوووٓ  -11 ؼ  ل ظوووح  َغ  وووُني نز

أَاـه األٌطه.
(12 )

 

  
                                                           

 .111ا َْالكناٌاخ القهآوٕحمعلح الثؽُز اقٌا  مؽمك ؼىُا  (33)

 .115و ًٍ ا ْ  (12)
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 انظىاهز انكتابيت في انزسى انؼثًاَي: -د

 أوالً: تؼزيف انزسى انؼثًاَي:

موووا نٌوووُ ا َأوووك الهٌوووم ٌوووُ أشوووه الّوووٓءا َنٌوووم كووون ِوووٓء أشوووهيا َالع

-أٌوورعٕه للك لوووح علوووّ ـووٛ المٕوووؽف الاً الهٌوووم العصمووواوٓ ٌووُ موووا ـطوووً الٕوووؽاتح 

وٍفُا المٕاؼف. ؼٕه -نُ٘ان هللا علٍٕم
(11)

 

 ثاَياً: ظىاهز انزسى انؼثًاَي:

كوووان الهٌوووم العصمووواوٓ ٔمصووون ومُلظووواً ٔووواقأاً لموووا كاوووود علٕوووً الكراتوووح 

ا ال كوووووان الىووووواي    األَرالعهتٕوووووح فوووووٓ الىٕوووووف األَر موووووه القوووووهن اإلٌوووووالمٓ 

ا الووّ أن اٌوورؽكشُا  ا َتووٕه مووا ٔعووكَي فووٓ المٕووؽف ٔؽٍووُن تووال هق تووٕه كروواترٍم

أُاعووووك َ٘ووووُاتٛ للكراتووووحا َتىٌُووووا علووووّ أإٍٔوووورٍم الىؽُٔووووح َأٔووووُلٍم الٕووووهفٕحا 

لؽووواظرٍم فوووٓ اٌووورعمار الكراتوووح الوووّ وظوووا  مُؼوووك القُاعوووكا مٍٕوووُن الووورعلما األموووه 

َاٌوورعمالٍا فووٓ الكراتووحا َكووان أن ٌوومٕد  أُاعووك  الوومْ ٌووٍن اورّووان ذلووف القُاعووك

ا َذوووه   الٍعووواء  أَ  أُاعوووك اإلموووالء  أَ  علوووم الفوووٛ القٕاٌوووٓ  أَ ا ٔوووطالؼٓ

الىووواي اٌووورعمار الهٌوووم العصمووواوٓ فوووٓ كراتووواذٍم ا عرٕاقٔوووح فوووٓ غٕوووه القوووهآن ٌَوووما 

ووووورط عىووووً َظووووُق تعووووٗ الظووووُاٌه الكراتٕووووح فووووٓ الهٌووووم العصموووواوٓ ذفووووالف أُاعووووك 

   الؽكٔصوووحا َالٍوووئار4 موووا ٌوووٓ ٌووومي الظوووُاٌه  َموووا ٌوووٓ أٌوووثاب َظُقٌوووااإلموووالء 

  َمووه ـووالر ٌووما العووهٖ  ٌَوون ٔعووُو كراتووح المٕوواؼف تقُاعووك اإلمووالء الؽكٔصووح

ٌوووووُا وؽووووواَر اإلظاتوووووح عوووووه ٌووووومي األٌوووووصلح ؼٍوووووة موووووا أفووووواق توووووً أٌووووون العلوووووم 

 َا ـرٕاْ فٓ ٌما المعار َللف علّ الىؽُ اٖذ4ٓ

لكراتٕوووح فوووٓ الهٌوووم العصمووواوٓ الروووٓ ذفوووالف أُاعوووك أوووك ؼٕوووه أٌووون العلوووم الظوووُاٌه ا

الكراتوووح عىوووكوا الٕوووُ  فوووٓ ـموووً ظوووُاٌه ٌَوووٓ ظووواٌهج الؽوووماا َظووواٌهج الىٔووواقجا 

َظوووواٌهج اإلتوووووكارا َظوووواٌهج ال ٕووووون َالُٔوووون توووووٕه الكلموووواخا َظووووواٌهج كراتوووووح 

الٍمووىج فووٓ غٕووه مُ٘ووعٍاا ٌَووُا وٍوورعهٖ تعووٗ ا مصلووح عووه كوون ظوواٌهج مووه 

 ؽُ اٖذ4ٌٓمي الظُاٌه َللف علّ الى

 

 
                                                           

ا )تٕووووهَخ4 قان عثكالٍووووال  مؽمووووك ٌووووانَن  ا خ.1ا 2ٚا ضمععووووم مقووووإًٔ اللهللاووووحأؼمووووك تووووه فوووواني الووووهاوْا  (33)
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 ظاهزة انحذف: -1

ٌَوووٓ ذّووومن ـمٍوووح ؼوووهَا أوووك ؼووومفد موووه تعوووٗ الكلمووواخ ٌَوووٓ ؼوووها األلوووفا 

َالٕووواءا َالوووُاَا َالوووال ا َالىوووُنا ؼٕوووس ؼووومفد األلوووف موووه كلمووواخ كصٕوووهج مىٍوووا موووا 

َٕها  وووع   ّ َٔها الَف ٍ وووك  َع كوووان علوووّ َون فاعووونا ٌوووُاء أكوووان م وووهقاً أ  ظمعووواًا مصووون4 الم 

ووو ٍز ووول َمدا ال ٍْ رَمُاخا الَملَص َكوووحا األَ الَؽك موووَٕها م  َُ كموووا وعوووكٌا ؼووومفد موووه ا  لثَوووة ا األَْمووو

وووح ا شَلَص وووُن. َموووه ا ٌوووم العلوووما  ٍَ وووحا اْلَفم  الكلمووواخ الكالوووح علوووّ األعوووكاق مصووون4 شََمىٕ 

ْموووَهن. َموووه ٘ووومٕه ال ووواعلٕه الا َلٕوووً  َْٕمها ع  ووولَ  ٌ وووَؽ ا  ٌْ ٕنا ا  وووَمع  ٌْ مصووون4 ا ْتوووهٌٕما ا 

ْهوًَ ا َعلزْمىًَ  ٘مٕه مصن4 َؼَمْلىًَ ا  َٕ وَ
(12)

 

َأك ؼمفد الٕاء مه كلماخ كصٕهج مىٍا ما كاود فٍٕوا وا،وكجا أْ وا،وكج علوّ 

تىٕووح الكلمووح الرووٓ اذٕوولد ٌووٓ تٍوواا ٌَووٓ الٕوواء الرووٓ ذووكر علووّ ٘وومٕه المووركلم المرٕوون 

المىُٕب أَ المعهَنا أَ ذكُن ٌمي الٕاء أٔلٕح َاأعح مؽن الال  موه الكلموحا أْ أوٍوا 

ا شالصح أ ٔه  ٍْوك  ُٔر الكلمحا فمه الىُ  األَرا ٌَُ ما كاود فٕوً الٕواء وا،وكجا الكلمروان4 َٔ

ا َمه الىُ  الصاوٓا ٌَوُ موا كاوود فٕوً الٕواء أٔولٕحا  ا ٌَََكاوٓ  ٔىٓ  ا أٔلٍما4 ٍَٔك  ٌَََكان 

ا الورزالق ا َاألٔوون ٌوو4ُ ٔوئذٓا ٍٔووهْا ٔىووا اق  َُ ا اْلوو رََعووار  ا اْلم  ووه ا ٔ ىواق  ٍْ قْا مصون4 ٔ ووْئخ ا َٔ

المرعالٓا الُاقْا الرالأٓا َذؽما الٕاء أٔٙا مه الكلمح الا كاود فٍٕا ٔاءان مرُالٕرانا 

. ُٓ ل ََ انُٔها َالىزثٕبها أ  ٚهفاً مصنا ٔ ْؽٕٓا  َُ ٌُاء أكاود ٌَطاًا مصن4 اْلَؽ
(13)

 

َؼووومفد الوووُاَ موووه كلمووواخ كصٕوووهجا ٌَوووٓ اموووا أن ذكوووُن م وووهقج َاأعوووح 

م وووهقجا فموووه الكلمووواخ الروووٓ ؼووومفد مىٍوووا الوووُاَ  فوووٓ آـوووه ال عووون غالثووواًا أَ غٕوووه

وووُا َموووه الكلمووواخ  ُا َْٔمؽ  وووىَْكع  ٌَ ُا  ا َاألٔووون4 َٔوووْكع  وووىَْك  ا َْٔموووػ  ٌَ ا   الم وووهقج4 َٔوووْك  

ً ا َاألٔووون4 ٍٔووورئَنا  نا ذ ْئٔووو  ُ ووورَئنا َْٔلووو ٍْ الروووٓ ؼووومفد مىٍوووا الوووُاَ غٕوووه الم وووهقج4 َٔ

ما الووووُاَ ٔلووووَُنا ذئَٔووووً اَأووووك لكووووه عثووووك العظووووٕم المطعىووووٓ ذؽوووود عىووووُان ؼوووو

َلكهٌا
(51)

 عكق مه أٖاخ الرٓ فٍٕا ؼما الُاَ مصن أُر هللا ذعال4ّ         

(51)  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 
   

                                                           
 .215 ( 4111ْا )ٚهاتل4ً كلٕح الكعُج اإلٌالمٕحا 12ا  معلح كلٕح الكعُج اإلٌالمٕح( ٔالػ عطٕح الؽطماوٓا 12)

 .212ا ْو ًٍ  (13)

ا 1ا نٌوووالح قكروووُناي مىّوووُنجا ضـٕوووا،ٓ الرعثٕوووه القهآووووٓ ٌَوووماذً الثالغٕوووحعثوووك العظوووٕم اتوووهإٌم المطعىوووٓا (51)

 .11 ( 1334ْ)مكح4 مكرثح ٌَثحا 
 .11ا أٖح الىمهٌُنج  (51)
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َفووٓ ٌوومي أٖووح ؼووما ؼووها الووُاَ مووه كلمووح  فرؽوود  تٕىمووا أشثروود الووُاَ 

ڭ  ڭ  ڭ  چ فوووٓ و وووً الكلموووح فوووٓ ٌوووٕاق آٔوووح آـوووه ٌَوووٓ أوووُر هللا ذعوووال4ّ 

(54) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ
 

َأووك فٍووه المطعىووٓ ٌووثة ؼووما الووُاَ فووٓ المُ٘ووا األَر َاشثاذٍووا فووٓ 

                               المُ٘ووا الصوواوٓ مووه أٖوواخ الٍوواتقح تعووكج ذ ٍووٕهاخ مووه أٌمٍووا4 الؽووما فووٓ ا َلووّ

رقثن مه الىمانا  علّ أن أتُاب ظٍىم فرؽد ؼٕه ظاءٌَاا ألن  الا  ظها  قر   ٍٔ  

َ فرؽوود  ظُاتٍوواا َالوومكه فووٓ الصاوٕووح قر علووّ أن أتووُاب العىووح كاووود م رؽووح أثوون أن 

ٔؤذٌُا. َالٍئار لمالا كاود أتُاب ظٍىم مهللالقح شم فرؽود ؼوٕه ظاءٌَواا َأتوُاب العىوح 

هاي ِـ  َالعُاب4 ألن ظٍىم ٌع ثن أن ٔؤذٌُاـم رؽح أ  كاق ـــها َالٍعه للف ِؤو4ً ؼ 

(51) چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  َأتُاب مؽكمح اإلٕٔاق4 
َالعىح قان كهامح َذّهٔفا  

فللرهؼٕة تٍم اٌرعكخ لٍم أثن َُٔلٍم
(51)

(55).چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  چ  ا
 

وونا  َأووك ؼوومفد الووال  مووه كلموواخ كصٕووهج اؼرووُخ علووّ  مووٕها مىٍووا4 الٕز

وووٓ  َأوووك علووون  اتوووه أرٕثوووح ٌوووثة الروووانا الزووومانا كوووملف ؼوووما الىوووُن موووه كلموووح  و ع 

ؼووووما الىووووُن تووووؤن الىووووُن ذف ووووّ عىووووك العووووٕما أْ الا ظوووواء تعووووكٌا ؼووووها العووووٕم 

راب المٕؽف لف ا،ٍاا َوٕرً اشثاذٍا. فؤٌقطٍا ك 
(52)

 

 ظاهزة انشيادة: -2

ٌَوووٓ ذّووومن أنتعوووح ؼوووهَا4 األلوووفا َالٕووواءا َالوووُاَا َالٍووواءا فموووصال ذمووود ؤووواقج 

رثووود   ء   فك  ْٓ ووو َّ رثووود األلوووف فوووٓ كلمووواخ كصٕوووهجا مىٍوووا4  ل  ء  ا  ألَْلتََؽىزوووً   فك  ْْ وووا َّ ل 

رثووووود    ا لَوووووّ ا َغٕهٌوووووا ا َكوووووملف ؤوووووكخ الٕووووواء فوووووٓ  لَوووووّ  فك     أَْلتََؽىزوووووً    إل 

ْ ا  تووووؤٔكْم   رثوووود  أرَووووآء  رَوووواء   فك  ْ ا  أ  كلموووواخا مىٍووووا4  ذ ْلقوووواء   فكرثوووود  ذ ْلقَووووآء 

رثووووود  ت وووووؤٕٔك م  كوووووملف ؤوووووكخ الوووووُاَ فوووووٓ كلمووووواخا مىٍوووووا4  ٌوووووؤنٔكم  فك   رثووووود فك 

ووولثَىزكْم ا كوووملف ؤوووكخ ٌووواء الٍوووكد علوووّ  َٔ ْم  فكرثووود  ألَ ووولثَىزك  َٔ ْم ا  أل  نٔك  ووواَ  ٌَ  

ًْ ا  َ ووووْلطَىٕ   ٌ ًْ ا   َوووو ًْ ا  َمالٕ  َ وووواتٕ  ٍَ ًْ ا  ؼ  َوووو ي ا  ك رَثٕ  ًْ ا  اْأرَووووك  ووووىز ٍَ الكلموووواخ اٖذٕووووح4  َٔرَ

. ًْ َٕ ٌ  َما
(51)

 

 

                                                           
 .11ا أٖح الىمه( ٌُنج 54)

 .2ا أٖح الٍمىج( ٌُنج 51)

 .14ا ْـٕا،ٓ الرعثٕه القهآوٓ ٌَماذً الثالغٕح( عثك العظٕم المطعىٓا 51)

 .51ا أٖح ْ( ٌُنج 55)

 .11ا ْذؤَٔن مّكن القهآن( اته أرٕثحا 52)
 .211ا ْمعلح كلٕح الكعُج اإلٌالمٕح( الؽطماوٓا 51)
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ظاهزة اإلبذال بيٍ انحزوف: -3
 
 

وواا ٚهللََاوواا َنَءاا وَصوواا لَووَكاا ؼٕووس وعووك الٕوواء أتووكلد أل ًوو َٕ وواا أَْأ َٕ ا فووٓ كلموواخ مىٍووا4 األَْأ

كوووُجا اْلَؽٕوووُجا  ووولَُجا الىز ٕز َغٕهٌوووا. كوووملف أتوووكلد األلوووف َاَاً فوووٓ الكلمووواخ اٖذٕوووح4 ال

وووَكُجا اْل َوووَكَجا الىزْعوووُجا َمىَوووُج. ا كوووملف َأوووا اإلتوووكار توووٕه ووووُن الرُكٕوووك  ّْ الُهتَوووُا م 

. َكووووملف أتووووكلد الروووواء َالرىوووؤُه المىٕووووُب فووووٓ الكلمووووا ُْ وووو َعاًا لٕكُووووواًا َكووووؤَ ٍْ خ4 لَىَ

وووىَدا   ٌ المهتُٚوووح ذووواًء م رُؼوووح فوووٓ ـموووً عّوووهج كلموووحا ٌَووو4ٓ َنْؼَمووودا و ْعمووودا 

وووَٕدا َكل َمووودا   ٕ ا فطوووَهخا لَْعىَووودا َظىزووودا َمْع ووود  ا تَقٕز وووَعَهخا أ وووَهخ  َِ اْتىَوووَدا اْموووَهأََخا 

الَوووود ا ََأووووا اإلتووووكار كووووملف تووووٕه الٍوووو ٕه َالٕوووواق فووووٓ الكلموووواخ4 َمْه٘وووواخا ظمز

رثوووود الٕوووواق تووووك   َنا ؼٕووووس ك  ْٕطه  وووو َٕ ه ا الم  ْٕط  وووو َٕ ووووطَحًا م  ْٕ ووووٛ ا تَ  ٕ ووووهاٚا َْٔث ٕب ال

ٕه. ٍب  مه ال

 ظاهزة انىصم وانفصم بيٍ انكهًاث: -4

 ٌَٓ ذىقٍم الّ أٍمٕه4

تووووؤن ٔكووووُن  ٌَووووُ مووووا كووووان ا ذٕووووار فٕووووً تٍووووثة الرووووؤشه الٕووووُذٓا انقسااااى األول:

ّ وُووواً ٌوواكىح أَ مٕموواً ٌوواكىح ٔلٕووً مووٕم أَ وووُن أَ الؽووها األـٕووه مووه الكلمووح األَلوو

   فوووووٓ أَر الكلموووووح الصاوٕوووووحا مصووووون4  أن    فركروووووة  أ  ا َ موووووه موووووا  فركروووووة 

 ممووووا ا َ عووووه مووووا  فركرووووة  عمووووا ا َ عووووه مووووه  فركرووووة  عمووووه ا َ ان مووووا  

فركروووة  اموووا ا َ ان لوووم  فركروووة  الوووم ا ٌَكوووما فكوووان ا ذٕوووار توووٕه كووون كلمروووٕه 

 .اخ تٍثة الرؤشه الُٕذٓمه ٌمي الكلم

ٌَووووُ مووووا كووووان ا ذٕووووار تووووٕه الكلموووواخ فٕووووً لووووًٕ ٌووووثثً الرووووؤشه  انقسااااى انثاااااَي:

الُٕذٓا مصن4 فٕماا كلماا أٔىماا لكٕالا تصٍماا اوماا اتىؤ ا َٔكؤن.
(52)

 

 كتابت انهًشة في غيز يىضؼها: -5

ْاا  وووَع َئ  ُّٙ ْاا ال وووئ  َّ ْاا و  لََموووئ  ْاا َأوووك ٌَوووٓ ذّووومن الكلمووواخ الرالٕوووح4 ع  َْٔعثَوووئ 

لكووووه غوووواوم أووووكَنْ أن الُٔووووُر الووووّ فٍووووم ٔووووؽٕػ لظووووُاٌه الهٌووووم العصموووواوٓ 

ٔقرٙووٓ الىظووه الووّ الٍمووىج مووه ـووالر ٌوومي الؽقٕقووحا ٌَووٓ أن الٍمووىج لووم ذمصوون فووٓ 

الهٌوووم العصمووواوٓ ا  فوووٓ أَر الكلمووواخ أموووا موووا عوووكا للوووف فوووال ذُظوووك ٌموووىج   فوووٓ 

أُٔاخ لٕىح.الىط  َ  فٓ الهٌم اوما ٌٓ ؼهكاخ ُٚٔلح أَ 
(53)

 

                                                           
 .214ْ ا(اإلٌالمٕح الكعُج كلٕح معلح) الؽطماوٓا (52)

 .121 ( 1324ْا )تهللاكاق4 اللعىح الُٚىٕحا 1ا ٚذانٔفٕحنٌم المٕؽف قناٌح لهللأُح غاوم أكَنْ الؽمكا  (53)
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ٌووومي ٌوووٓ أتوووهو الظوووُاٌه الكراتٕوووح المُظوووُقج فوووٓ الهٌوووم العصمووواوٓ الروووٓ 

ذفووووالف أُاعووووك اإلمووووالء الؽكٔصووووح الٕووووُ  َالٍوووووئار4 مووووا ٌووووُ ٌووووثة َظووووُق ٌووووومي 

الظوووُاٌه  َلبظاتوووح علوووّ للوووف لٌوووة أٌووون العلوووم الوووّ عوووكج ذ ٍوووٕهاخ ؼوووُر ٌوووثة 

  الؽٕوووها  َظوووُق ٌووومي الظوووُاٌها ٌَىوووا ورطوووهق الوووّ تعٙوووٍا علوووّ ٌوووثٕن الووومكه

 َللف علّ الىؽُ اٖذ4ٓ

فمووووصالً فووووٓ ؤوووواقج األلووووف ٔووووهِ الىمفّووووهْ أن ٌووووثة للووووف ٌووووُ أن ال رؽووووح كاووووود 

ذكرووة أل وواً أثوون الفووٛ العهتووٓا َأووك اـرووه  الفووٛ العهتووٓ أهٔثوواً مووه وووىَر القووهآن 

فثقٓ مه ذلف األلف أشه فٓ الطثا  فكرثُا ُٔنج الٍمىج أل اً َفرؽرٍا أل اً.
(21)

 

فقووك وقووون عووه المهاكّوووٓ  أن الىٔوواقج كاوووود ذىثٍٕوواً علوووّ  أمووا الىنكّوووٓ

أن المرؤـه أِك َأشقن فٓ الُظُق مه المرقك  علًٕ ل ظاً 
(21)

 

َلكووووه ٌووووٕثًُٔ أن مووووه كووووال  العووووهب أن ٔؽوووومفُا فووووٓ الُأووووف مووووا   

ٔؽما فٓ الُٔنا َأن العهب أك ذؽما الٕاء َذكر ٓ تكٍه ما أثلٍا.
(24)

 

تقُلوووو4ً  اعلووووم أن المٕوووواؼف  الووووكاوٓ ؼووووما اؼووووكِ الالمووووٕه َٔ ٍووووه

اظرمعووووود علوووووّ ؼوووووما اؼوووووكِ الالموووووٕه لكصوووووهج ا ٌووووورعمار َلكهاٌوووووح اظرموووووا  

ُٔنذٕه مر قرٕه َللف فٓ مصن أُل4ً  الٕن  َ المْ  َ المٔه 
(21)

 

َأأوووُر مصووون ٌووومي الر ٍوووٕهاخ كصٕوووهج ظوووكاًا َلكوووه الىنأووواوٓ وقووون عوووه 

وٍا أٌووووهان   لىٔوووواقج األلووووف َوقٕووووا)) أتووووٓ تكووووه الثوووواأالوٓ أووووُر آـووووه ٌَووووُ أن 

ذٍروووكْ الٍٕوووا العقوووُرا ٌَوووُ ٌوووه موووه األٌوووهان ـوووٓ هللا توووً كراتوووً العىٔوووى قَن 

ٌووا،ه الكرووة الٍوومأَحا َكمووا أن وظووم القووهآن مععووى فهٌوومً أٔٙوواً مععووىا َكٕووف 

ذٍروووكْ العقوووُر الوووّ ٌوووه ؤووواقج األلوووف فوووٓ ما،وووح قَن فصوووح ا َالوووّ ٌوووه ؤووواقج الٕووواء 

ه ؤوواقج األلووف فووٓ  ٌووعُا  تووالؽط   أ  كٕووف ذرُٔوون الووّ ٌوو فووٓ  تؤٕٔووك َتووؤتٕكم 

 ا َالووووّ ٌووووه ؤاقذٍووووا فووووٓ  عرووووُا ؼٕووووس كووووان  َوقٕوووواوٍا مووووه  ٌووووعُ  تٍووووثؤ

 ا َالوووّ ٌوووه ؤاقذٍوووا فوووٓ  أمىوووُا  َاٌوووقاٍٚا  َوقٕووواوٍا موووه  عروووُ  فوووٓ ال هأوووان

  َالوووّ ٌوووه ؤاقذٍوووا فوووٓ  ٔع وووُا الووومْ   موووه  تووواإا ظووواإا ذثوووُإا فووواإ  توووالثقهج

                                                           
(21)

  
ا )تٕووووهَخ4 1ا 4ٚا ضالكّوووواا عووووه ؼقووووا،  غووووُامٗ الرىىٔوووونأتووووُ القاٌووووم مؽمووووُق تووووه عمووووهَ الىمفّووووهْا 

 .411ٌـ( 1111ْقان الكراب العهتٓا 

(21)
 
 .121ا 1ْا ضالثهٌان فٓ علُ  القهآنالىنكّٓا  

عثوووك الٍوووال  مؽموووك ٌوووانَنا )القووواٌهج4 مكرثوووح الفووواوعٓا  ا خ.4ا 1ٚضا الكرووواب( عموووهَ توووه عصموووان ٌوووٕثًُٔا 24)

1322ْ ) 131. 

مؽموووووك الٕووووواقق أمؽووووواَْ.  ا خ.1ا ضالمقىوووووا فوووووٓ نٌوووووم مٕووووواؼف األمٕوووووانعصموووووان توووووه ٌوووووعٕك الوووووكاوٓا  (21)

 .14)القاٌهج4 مكرثح الكلٕاخ األوٌهٔحا ق.خ( ْ
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ء  أ  كٕوووف ذثلووو  العقوووُر الوووّ َظوووً ؼوووما َوقٕووواوٍا موووه  ٔع وووُ عوووىٍم  فوووٓ الىٍوووا

تعووووٗ أؼووووها مووووه كلموووواخ مرّوووواتٍح قَن تعووووٗ كؽووووما األلووووف مووووه  أهءوووووا  

تٌُٕوووووف َالىـوووووها َاشثاذٍوووووا فوووووٓ ٌوووووا،ه المُا٘وووووا  َاشثووووواخ األلوووووف تعوووووك َاَ 

 ٌووومُاخ  فوووٓ فٕووولد َؼووومفٍا موووه غٕهٌوووا. َاشثووواخ األلوووف فوووٓ  المٕعووواق  مطلقوووا 

األلووف فووٓ  ٌووهاظا  ؼٕصمووا َأووا  َؼوومفٍا مووه المُ٘ووا الوومْ فووٓ األو ووارا َاشثوواخ

َؼمفووً مووه مُ٘ووا ال هأووانا َكٕووف ذرُٔوون الووّ فوورػ تعووٗ الروواءاخ َنتطٍووا فووٓ 

تعووٗ  فكوون للووف ألٌووهان الٍٕووح َأغووهاٖ وثُٔووح. َاومووا ـ ٕوود علووّ الىوواي ألوٍووا 

أٌوووووهان تاٚىٕوووووح   ذوووووكن  ا  توووووال رػ الهتووووواوٓ فٍوووووٓ تمىىلوووووح األل ووووواظ َالؽوووووهَا 

بن لٍوووا أٌوووهان عظٕموووح َمعووواوٓ كصٕوووهجا َأكصوووه المرقطعوووح الروووٓ فوووٓ أَا،ووون الٍوووُن فووو

الىوووواي   ٍٔرووووكَن الووووّ أٌووووهانٌاا َ  ٔووووكنكُن ِووووٕصاً مووووه المعوووواوٓ اإللٍٕووووح الرووووٓ 

.(( إِٔه الٍٕا فكملف الهٌم المْ فٓ القهآن ؼهفاً تؽها
(21)

 

أموووا اتوووه ـلوووكَن فٕوووهظػ أن ٌوووثة َظوووُق ٌووومي الظوووُاٌه ٔهظوووا الوووّ 

كوووان الفوووٛ )) عهتوووٓ ؼٕوووس ٔقوووُر4 العامووون الروووانٔفٓ فوووٓ مهاؼووون ذطوووُن الفوووٛ ال

العهتوووٓ ألَر اإلٌوووال  غٕوووه توووال  الوووّ الهللاأوووح موووه اإلؼكوووا  َاإلذقوووان َاإلظووواقج َ  

الوووّ الرٌُوووٛ لمكوووان العوووهب موووه الثوووكاَج َالروووُؼُ َتعوووكٌم عوووه الٕوووىا،اا َاوظوووه 

موووا َأوووا ألظووون للوووف فوووٓ نٌووومٍم المٕوووؽف ؼٕوووس نٌووومً الٕوووؽاتح تفطوووٍُٚما 

الف الكصٕووه مووه نٌووُمٍم مووا اأرٙوورً أإٍٔووح َكاووود غٕووه مٍوورؽكمح فووٓ اإلظوواقج ففوو

نٌوووُ  ٔوووىاعح الفوووٛ عىوووك أٌلٍووواا شوووم اأر وووّ الرووواتعُن موووه الٍووولف نٌووومٍم فٍٕوووا 

َـٕووه الفلوو  مووه تعووكي المرلقووُن لُؼٕووً  -  -ذثهكوواً تمووا نٌوومً أٔووؽاب الهٌووُر 

موووه كرووواب هللا َكالموووً ا كموووا ٔقر وووٓ لٍوووما العٍوووك ـوووٛ َلوووٓ أَ عوووالم ذثهكووواًا َٔرثوووا 

ٔوووُاتاًا َأٔوووه وٍوووثح للوووف موووه الٕوووؽاتح فٕموووا كرثوووُي فووواذثا للوووفا نٌووومً ـطوووؤً أَ 

َأشثووود نٌوووماً َوثوووً العلمووواء تالهٌوووم علوووّ مُا٘وووعًا َ  ذلر وووره فوووٓ للوووف الوووّ موووا 

ٔىعموووً تعوووٗ المهللا لوووٕه موووه أوٍوووم كووواوُا مؽكموووٕه لٕوووىاعح الفوووٛ َأن موووا ٔرفٕووون 

موووه مفال وووح ـطوووٍُٚم ألٔوووُر الهٌوووم لوووًٕ كموووا ٔرفٕووون تووون لكلٍوووا َظوووً ا ٔقُلوووُن 

مصوون ؤوواقج األلووف فووٓ   ألتؽىوو4ً اوووً ذىثٕووً علووّ أن الوومتػ لووم ٔقووا َفووٓ ؤوواقج  فووٓ

الٕوواء فووٓ تؤٕٔووك اوووً ذىثٕووً علووّ كمووار القووكنج الهتاوٕووح َأمصووار للووف ممووا   أٔوون لووً 

ا  الوووورؽكم المؽووووٗا َمووووا ؼملٍووووم علووووّ للووووف ا  اعرقوووواقٌم أن فووووٓ للووووف ذىىٍٔوووواً 

                                                           
 .121ا ْمىاٌن العهفان فٓ علُ  القهآنالىنأاوٓا  (21)
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ٍووووثُا أن الفووووٛ كمووووار للٕووووؽاتح عووووه ذووووٌُم الووووىقٓ فووووٓ ألووووح اظوووواقج الفووووٛ. َؼ

فىىٌووووٌُم عووووه وقٕووووً َوٍووووثُا الووووٍٕم الكمووووار تبظاقذووووً َٚلثووووُا ذعلٕوووون مووووا ـووووالف 

اإلظووواقج موووه نٌووومً َللوووف لوووًٕ تٕوووؽٕػ ا َاعلوووم أن الفوووٛ لوووًٕ تكموووار فوووٓ ؼقٍوووم 

ال الفوووٛ موووه ظملوووح الٕوووىا،ا المكوٕوووح المعاِوووٕحا َالكموووار فوووٓ الٕوووىا،ا ا٘وووافٓا 

خ فوووٓ الوووكٔها َ  فوووٓ الفوووالرا َلوووًٕ تكموووار مطلووو  ال   ٔعوووُق وقٕوووً علوووّ الوووما

أمٕبووواً َكوووان  -  -َاوموووا ٔعوووُق علوووّ أٌوووثاب المعووواَ َتؽٍوووة العموووهانا َأوووك كوووان 

للووف كمووا ً فووٓ ؼقووًا َلٍٕوود األمٕووح كمووا ً فووٓ ؼقىووا وؽووه ال ٌووُ مىقطووا الووّ نتووً 

َوؽووه مرعوواَوُن علووّ الؽٕوواج الووكوٕا ِووؤن الٕووىا،ا كلٍووا ؼرووّ العلووُ  ا ٔووطالؼٕح 

.(( ٌُ ذىىًٌ عىٍا ظملح تفالفىافبن الكمار فٓ ؼقً 
(25)

 

َأوووك وقووون غووواوم أوووكَنْ كوووال  اتوووه ـلوووكَن ٌوووما ؼهفٕووواً شوووم علووو  علٕوووً 

 –نؼموووً هللا  –تقُلووو4ً  َ  ٔىثهللاوووٓ أن وىفوووك  تموووا فوووٓ كوووال  العالموووح اتوووه ـلوووكَن 

مووه العكٔووح َالٕووهاؼح َالرؽلٕوونا فمووا أوووً مٕووٕة فووٓ أُلووً ان أكصووه األَظووً الرووٓ 

الهٌوووم فوووٓ تعوووٗ الكلمووواخ المثىٕوووح علوووّ أٌووواي اـووورالا ٌوووٕقد فوووٓ ذعلٕووون مفال وووح 

المعووواوٓ ـأوووح   أٔووون لٍوووا ا  الووورؽكم المؽوووٗا َموووا ٔوووكق الُاأوووا فٕموووا كوووان 

موووه تعوووٗ العلمووواء موووه موووماٌةا ذىىٍٔووواً للٕوووؽاتح موووه أن ٔىٍوووة الوووٍٕم الفطوووؤ فوووٓ 

الهٌووووما فبوووووً غٕووووه مٕووووٕة اٚالأوووواً فووووٓ ذٕووووُني لؽالووووح الكراتووووح العهتٕووووح ألَر 

اإلٌال  .
(22)

 

َاألمووووه المل وووود للىظووووه وعووووك ذىاأٙوووواً غهٔثوووواً فٕمووووا لٌووووة الٕووووً غوووواوم 

أووكَنْ ؼٕووس نفووٗ مووا أووار تووً اتووه ـلووكَن َاعرثووهي غٕووه مٕووٕةا شووم ٔعووُق تعووك 

للووف َُٔافووو  اتوووه ـلوووكَن فٕموووا لٌوووة الٕووً َٔقوووُر4  أن األٔووون فوووٓ الكراتوووح مُافقوووح 

 ـهظوووووُا علوووووّ للوووووف -ن٘وووووُان هللا علوووووٍٕم  -الفوووووٛ لل وووووعا فقوووووالُا ان الٕوووووؽاتح 

األٔووووون ؼوووووٕه كرثوووووُا المٕوووووؽفا ٌَوووووم فوووووٓ الؽقٕقوووووح اوموووووا اٌووووورفكمُا الٍعووووواء 

المٍوووورعمن فووووٓ وموووواوٍما الوووومْ ٔعووووُق تقُاعووووكي َتمووووا ٔؽموووون مووووه ظووووُاٌه كراتٕووووح 

َنقخ فٓ نٌم المٕؽف الّ فرهاخ أأك  مه ذانٔؿ وٍؿ المٕاؼف .
(21)

 

                                                           
 .542ا 1ْا ضقُٔان المثركأ َالفثهاته ـلكَنا  (25)

 .411ا ْنٌم المٕؽف قناٌح لهللأُح ذانٔفٕحغاوم أكَنْا  (22)
 .411و ًٍا ْ (21)
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َالٍوووئار األـٕوووه ؼوووُر أٙوووٕح نٌوووم المٕووواؼف ٌوووُ ٌووون ذعوووُو كراتوووح 

اعوووووك اإلموووووالء الؽكٔصوووووح أ  أووووووً   ٔعوووووُو  َؼوووووُر ٌوووووما المٕوووووؽف الّوووووهٔف تقُ

المُ٘وووُ  ذىُعووود آناء أٌووون العلوووم ف وووٍٕم  موووه نتوووٛ العوووُاو موووه عكموووً تقٙوووٕح 

الهٌوووم العصمووواوٓ موووه ؼٕوووس ٌووون ٌوووُ ذوووُإٔ ٓ أ  اظرٍووواقْ  َلكوووه الووومْ ٔثوووكَ ٌوووُاء 

أن كووان الهٌووم العصموواوٓ ذُإٔ ٕوواً أ  اظرٍاقٔوواً فالىرٕعووح َاؼووكجا َتالرووالٓ لووه وفووُٖ 

آناء أٌوووون العلووووم فووووٓ أٙووووٕح الهٌووووم العصموووواوٓ ٌوووون ٌووووُ ذووووُإٔ ٓ أ  اظرٍوووواقْ  فووووٓ 

َوىرقوووون الووووّ الٍووووئار األٌووووم ٌَووووُ ٌوووون ذعووووُو كراتووووح المٕووووؽف تقُاعووووك اإلمووووالء 

الؽكٔصوووح الٕوووُ  أ    ذعوووُو  َفوووٓ للوووف لٌوووة أٌووون العلوووم الوووّ أوووُلٕه القوووُر األَر 

ال  ؼٕووس وقوون لٌووة الٕووً عووكق مووه العلموواء َالثوواؼصٕه علووّ نأٌووٍم العووى تووه عثووك الٍوو

عىووً الىنأوواوٓ مووا وٕووً  أن للعلموواء آناء فووٓ للووف تووالعُاو توون أووار تعٙووٍم ٌَووُ 

العووى تووه عثووك الٍووال  تُظووُب كراتووح المٕووؽف للعامووح تأووطالغ كروواترٍم الؽكٔصووح 

ـّوووٕح ا لرثوووايا كموووا ٔعوووة كراتروووً تالهٌوووم العصمووواوٓ مؽافظوووح علوووّ ٌوووما الروووهاز 

العىٔى .
(22)

 

لثووواؼصٕه المؽوووكشٕه الووومٔه ٌوووانَا علوووّ َأوووك لكوووه الؽطمووواوٓ عوووكق موووه ا

نأْ العووووى تووووه عثووووك الٍووووال  مووووىٍم أؼمووووك مٕووووط ّ  فووووٓ مقكمووووح ذ ٍووووٕهي للقووووهآن 

الٕووووالػ فووووٓ كراتووووح  مثاؼووووس فووووٓ علووووُ  القووووهآن  َمؽمووووك  َالٕووووثؽّالكووووهٔم  

الٕثا  فٓ كراتح  لمؽاخ فٓ علُ  القهآن 
(23)

 َغٕهٌم. 

العصموواوٓ فٍوم ظمٍووُن أموا موه أووار تعوك  العوُاوا َأَظووة ا لروىا  تالهٌوم 

العلماء مىٍم اإلما  مالفا َأؼمك ته ؼىثونا َالثٍٕقوٓا َأتوُ عموهَ الوكاوٓ َغٕوهٌم فقوك 

وقن الىنكّٓ عه اإلما  مالف أار4  ٌصن مالف نؼمً هللا ٌن ذكروة المٕوؽف علوّ موا 

أـمذً الىاي مه الٍعاء فقار   ا  علّ الكرثح األَلّ.
(11)

 

الف لموووا ؼكوووٓ عوووه مالوووف موووه ظوووُاب َأوووار أتوووُ عموووهَ الوووكاوٓ    مفووو

الكراتح علّ الكرثح األَلّ مه علماء األمح .
(11)

 

 

                                                           
 .131ا ْمىاٌن العهفان فٓ علُ  القهآنالىنأاوٓا  (22)

 .241ا ْمعلح كلٕح الكعُج اإلٌالمٕحالؽطماوٓا  (23)
 .113ْ ا1ا ضالثهٌان فٓ علُ  القهآنالىنكّٓا  (11)

 .13ا ْالمقىا فٓ نٌم مٕاؼف األمٕانأتُ عمهَ الكاوٓا  (11)
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 َلكوووه المهاغوووٓ عوووه اإلموووا  أؼموووك توووه ؼىثووون أُلووو4ً  ذؽوووه  مفال وووح 

ـٛ عصمان فٓ َاَ أَ ألف أَ ٔاء أَ غٕه للف .
(14)

 

تعوووك الىظوووه فوووٓ أقلوووح ال وووهٔقٕه َموووا لٌوووة الٕوووً كووون فهٔووو  ذرٙوووػ عوووكج أموووُن ووووُق َ

 ٍٕا علّ الىؽُ اٖذ4ٓاإلِانج ال

أن المعُر علًٕ فٓ أهاءج القهآن الكهٔم ٌُ الرلقٓا َاألـم شقح عه شقحا َاما  عه  أوالً:

ا َعلًٕ   ٔمكه أن ذئقْ الكراتح الهللاهٖ المطلُب فٓ ٔؽح القهاءجا اما  الّ الىثٓ 

القهآن َما ٌٓ ا  عامن مٍاعك للمؽافظح علّ كراب هللا ذعالّا فالرلقٓ ِهٚ معرثه فٓ 

الكهٔم َأهاءاذً.
(11)

 

أن الهٌووم العصموواوٓ   ٔفووهض عووه أؼووك أمووهٔه امووا أن ٔكووُن ذُإٔ ٕوواً ٔوواقناً  ثاَياااً:

كموووا لكوووه للوووف مىوووا  القطوووان فوووٓ كراتوووً  مثاؼوووس فوووٓ علوووُ   -  -توووؤمه الىثوووٓ 

القوووهآن 
(11)

كموووا لٌوووة  -  -أَ ٔكوووُن ٌوووما الهٌوووم اظرٍاقٔووواً أْ تاظرٍووواق الٕوووؽاتح 

لمٕوووواقن َالمهاظوووواا َفووووٓ كلرووووا الؽووووالرٕه   ذعووووُو مفال ووووح الوووّ للووووف عووووكق مووووه ا

الهٌوووم العصمووواوٓا َللوووف أن أٌووون ال قوووً معمعوووُن علوووّ أن األموووه الروووُإٔ ٓ   ذعوووُو 

 مفال رً َالا كان اظرٍاقٔاً علٕىا أن وىظه مه ٌم المعرٍكَن فبلا كاوُا ٌم 

فٍوووما اظموووا   -  -َتؽٙوووُن الفل روووٕه عصموووان َعلوووٓ  -  -أٔوووؽاب الهٌوووُر 

َالقاعكج ال قٍٕح ذقُر4  أن اإلظما  ؼعح .
(15) 

                                                           
 .11 ( 1312ْا )مٕه4 مطثعح مٕط ّ الثاتٓا 1ا 1ٚا ضذ ٍٕه المهاغٓأؼمك ته مٕط ّ المهاغٓا (14)

ا )الٍووووعُقٔح4 مُأووووا المعلووووح علووووّ اإلورهووووودا 41ا  معلووووح ظامعووووح أ  القووووهِاتووووهإٌم تووووه ٌووووعٕك الكٌَووووهْا  (11)

 .131ق.خ.( ْ

 .111ا 1ْا ضمثاؼس فٓ علُ  القهآنمىا  القطانا  (11)

ا )الٍوووعُقٔح4 مُأوووا الّوووثكح اإلٌوووالمٕحا 21ا ضِوووهغ العقٕوووكج الطؽأَوووحعثوووك هللا توووه عثوووك الوووهؼمه توووه ظثوووهٔها (15)

 .3ق.خ.( ْ
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اإلسااهاياث انحراااريت نهقاازرٌ انكاازيى فااي بُااا  انحرااارة  -ـ هاا 

 انؼزبيت اإلسالييت:

أظمعووود معظوووم المٕوووواقن َالمهاظوووا الرانٔفٕوووح الرووووٓ اٌرمووود ترؽلٕوووون 

َقناٌوووووح ذوووووانٔؿ الؽٙوووووانج العهتٕوووووح اإلٌوووووالمٕح علوووووّ أن أٌووووواي األٌوووووً لٍووووومي 

الؽٙوووانج ٌوووُ القووووهآن الكوووهٔما ؼٕووووس ٔعرثوووه األٔوووون اله،ٍٕوووٓ الوووومْ وثعووود مىووووً 

الؽٙوووووانج العهتٕوووووح اإلٌوووووالمٕح علوووووّ أٌووووواي أووووووً قٌووووورُن المٍووووولمٕه َالمٕوووووكن 

 الًٕ اإلٌال  َذعرمك علًٕ الّهٔعح اإلٌالمٕح. ٔىٍة األٌآٌ المْ
(76)

 

عًٕ فٓ الؽس علّ العلم َالرعلٕما فكان اَأك فرػ اإلٌال  الثاب علّ مٕه

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ أَر ما وىر مه القهآن الكهٔم أُر هللا ذعال4ّ 

(77)  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
 

شوووم ذُالووود أٖووواخ الروووٓ ذؽوووس علوووّ الثؽوووس العلموووٓ َالروووكته َالر كوووها 

ىت      يت  جث  مث    متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختچ ٔقووووووووووووُر هللا ذعووووووووووووال4ّ 

(78)  چىث  يث  حج   
 

                                                                                                                                                         ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ َٔقوووووووووووووووووووُر ذعوووووووووووووووووووال4ّ 

79) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    ڻڻ   ڻ  ڻ  ں
) 

ي ؤَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ ؤَنَّهُ الْحَكُّ ؤَوَلَمْ سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِ چ ال4ّـــُر ذعــَٔق

80) چ ( 51)     يَكْفِ بِرَبِّكَ ؤَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
) 

َموووه ـوووالر ٌووومي الىٕوووُْ ٔرٙوووػ األشوووه العظوووٕم للقوووهآن الكوووهٔم فوووٓ 

ؼٕوووواج المٍوووولمٕه ممووووا ظعلووووً ّٔووووكن ؼعووووه الىأَووووح فووووٓ تىوووواء ٔووووهغ الؽٙووووانج 

اإلٌوووالمٕح ؼٕوووس ؼوووُِ القوووهآن الكوووهٔم علوووّ كووون الرّوووهٔعاخ َالقوووُاوٕها َأَ٘وووػ 

تىُٕٔووً أوووً لووم ٔرووه  اٚالأوواً َأتووكاً عالأووح تووٕه اوٍووان َآـووه ا  ؼووكقٌاا َنٌووم 

ٌووا َتووٕه الؽوو  فٍٕووا َالُاظووة مىٍوواا َمووا لٍووا َعلٍٕوواا تكأووح تعالأووح اإلوٍووان اٚان

موووا نتوووًا َؼوووكق عالأوووح اإلوٍوووان موووا آتا،وووً َأَ قيا َموووا وَظروووً َظٕهاووووًا موووا 

                                                           
 .13 ( 4114ْا )تىهللااو4ْ ظامعح تىهللااوْا 4ا ٚذانٔؿ الؽٙانج اإلٌالمٕحعلٓ ؼٍٕه الّطّاٚا (  76)
 .5 – 1ا أٖح العل ٌُنج (  77)

 .11ا أٖح العاشٕحٌُنج  ( 78)
 .14ا أٖح الىؽنٌُنج    (79)
 .51ا أٖح فٕلدٌُنج  ( 80)
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أٌلوووً َوٍوووثً َنؼموووًا موووا الؽووواكم َالوووُالٓ َالهعٕوووحا َفوووٓ كووون األؼوووُار َمفرلوووف 

َالّوووهاء فووووٓ  الؽوووا خ فوووٓ الٍوووال  َالؽوووهبا فوووٓ المؽثووووح َالفٕوووا ا فوووٓ الثٕوووا

اإلأوووهاٖ ا أروووهاٖا فوووٓ اإلأاموووح َا نذؽوووارا فوووٓ كووون ِوووئَن الوووكوٕاا َفوووٓ كووون 

ؼوووارا َتوووملف أَق  هللا عوووى َظووون لبوٍوووان فوووٓ القوووهآن الكوووهٔم كووون معووواوٓ الهأوووٓ 

الهفإٌووحا ؼٕووس ظعووون مووه ـٕووا،ٓ ٌووما الوووكٔه مووا ٔعطووٓ الؽٙوووانج ََا وقٌووان 

انجا َقعامووووح مووووه َٔمووووكٌا َٔهذقووووٓ تٍوووواا َظعوووون كوووون مقووووُ  مووووه مقُموووواخ الؽٙوووو

قعامووووواخ الرقوووووك  َالرموووووكن   ذى ٕووووون عوووووه الوووووكٔه فالؽٙوووووانج الؽقٕقٕوووووح اٌوووووال  

َاإلٌال  ؼٙانج.
(81)

 

َٔعة أن وىرثً الّ أن ظمٕا الؽٙاناخ الرٓ ٌوثقد الؽٙوانج اإلٌوالمٕحا 

َكملف ؼٙانج الهللاهب فٓ الُأد الؽا٘ه فكن ٌمي الؽٙاناخ ٌٓ غأح فٓ ؼوك لاذٍواا 

ٌٓ ٌَٕلح للُُٔر الّ غأح أكثه ذرعكِ فوٓ معىاٌوا األٌومّ  حتٕىما الؽٙانج اإلٌالمٕ

ؼووكَق ٌوومي الووكوٕاا الن فووال ٕٔووػ أن ذقوواي ؼٙووانج اإلوٍووان المصلووّ علووّ َظووً العمووُ  

تمقكان موا ذُٔون الٕوً موه ذقوك  فوٓ اتركوان الٌُوا،ن الماقٔوحا الروٓ ذفوك  العٍوك ال واوٓا 

ا َذقهٔة المٍافاخا َاوما ٌٓ َذؽق  لمذًا َمرعرً َناؼرً َأُذًا َاـرٕان الىمه لً

لُن ؼٙانْ ٔرىاَر ظاوثاً مه ظُاوة الىّاٚ اإلوٍاوٓا ٌَُ العاوة الماقْ َ  ٔهذقٓ 

ٌما الىّاٚ الماقْ فٓ ٌلم الفٕه ما لم ٔهافقوً ذقوك  ؼٙوانْ اظرمواعٓ َو ٍوٓ َفكوهْ 

٘وومه األٌووً الكٔىٕووح الهتاوٕووحا َا  كووان ذووكٔىا فووٓ قن  الّووها ٌَووثثاً لبفووهاٚ فووٓ 

لٍمعٕووحا َالثعووك عووه كوون مهذقووّ ؼٙووانْ كووهٔم َٔرٙووػ تووملف أن ٔووما  األمووان لكوون ا

أوُا  الرقك  الماقْ   ٔكُن ا  تا لرىا  تما ظاءخ تً الّها،ا الٍومأَح الٕوؽٕؽح موه 

عقا،ك َأـالق َفٙا،ن َأوظمح اظرماعٕح َفهقٔح.
(82) 

                                                           
ا )نٌالح ماظٍرٕه غٕه مىُّنجا أشه القهآن فٓ ذؤًٌٕ الؽٙانج العهتٕح اإلٌالمٕحعىٔىج ظثهٔن عثك هللاا (  81)

 .125 ( 4114ْأانُٔوًا 
 ( 1332ا )قمّ 4 قان القلما 1ا 1ٚا ضالؽٙانج اإلٌالمٕح أٌٍٍا ٌََا،لٍاعثك الهؼمه ته ؼٍه المٕكاوٓا (  82)

ْ45 – 41. 
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 الخاتمة

لقد اتضح عند دراستنا لتارٌخ جمع وتدوٌن المصحف الشرٌف أن هناك سلسلة من 

نستطٌع من خالل جباره ال  ذلت من خاللها جهود  العمل المترابط والمتجانس ب  

محاطة برعاٌة  هًطالع علٌها إال أن نسلم أن مراحل الجمع والتدوٌن والنسخ اال

ال ٌقرأ وال  ًأم  ، وهو  النبًانٌة، وتوفٌق إلهى، فقد كان الوحى ٌنزل على رب  

ٌكتب فقٌض هللا له من أصحابه المؤمنٌن من ٌقرأ وٌكتب فبدأت عملٌة التدوٌن منذ 

 استمر هذا التدوٌن مدة ثالث، و  النبًاألٌام األولى لنزول الوحى وذلك بأمر من 

تاب  قضاها  التًسنة، وهى المدة  ةعشر فً مكة قبل الهجرة، وكان من أشهر ك 

الوحى فً هذه الفترة أبوبكر الصدٌق، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب، 

، وعبدهللا بن مسعود، وكانت الكتابة على وعمر بن الخطاب، واألرقم بن أبى األرقم

غٌر صفائح الحجارة الرقٌقة، والخشب، واألكتاف، واألقتاب، و: وسائل مختلفة مثل 

تلك الفترة، وبعد الهجرة إلى المدٌنة المنورة زاد عدد  فًذلك من الوسائل الموجودة 

ت   عملٌة التدوٌن بنفس  تواستمر اب الوحى، وكان من أشهرهم زٌد بن ثابت ك 

 ا  محفوظ هـ، فكان القرآن بعد وفاته 11سنة   النبًحتى وفاة  السابقة الطرٌقة

مرت معنا على  التًعلى الصورة  ا  ، ومدونصدور الصحابة  فًبشكل كامل 

فً مكان واحد، وال مرتب السور واآلٌات،  ا  وسائل الكتابة المختلفة، ولم ٌكن مجموع

حصلت ظروف سٌاسٌة ومواجهات عسكرٌة من أهمها  وفى خالفة الصدٌق 

خاضها المسلمون ضد المرتدٌن عن اإلسالم، ونتج عنها سقوط  التًحروب الردة 

اء الذٌن ٌحفظون كتاب هللا عز وجل  عن ظهر قلب عند ذلك ر  من الق   عدد كبٌر

وخشوا من ضٌاع شًء من القرآن، وعلى رأسهم عمر  ،الخطر استشعر الصحابة 

الذى أشار على أبى بكر بجمع القرآن الكرٌم، وفعال  بدأت عملٌة  بن الخطاب 

وقد اتبع طرٌقة دقٌقة جدا  فى بهذه المهمة،  الجمع الثانٌة، وتم تكلٌف زٌد بن ثابت 

فً صدور  ا  األول ما كان محفوظ: عملٌة الجمع حٌث اعتمد على مصدرٌن أساسٌن 

، وكان ٌستوثق من ذلك المكتوب   النبًما كان مكتوبا  فً عهد  والثانًالرجال، 

، وأنه مما ثبت فً  تب بٌن ٌدى رسول هللا غاٌة التوثٌق، حتى ٌتٌقن أنه مما ك  

األخٌرة، وأنه لم تنسخ تالوته، وكان اختٌار الصدٌق لزٌد بن ثابت رضى  ةضرعال

تاب الوحً، ومن  ا  هللا عنهما فً انجاز هذه المهمة موفق جدا  حٌث كان زٌد من ك 
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ة األخٌرة، وكان على علم تام د العرض  ه  ش   من القرآن عن ظهر قلب، ومن حفظة

ٌشهد ت فال ٌقبل المكتوب إال أن تثبثبت غاٌة التوخ، ومع هذا كان ٌبالناسخ والمنس

، وأنه ثبت فً العرضة األخٌرة، وغٌر أن كتب بٌن ٌدى رسول هللا  علٌه شاهدان

نزل علٌها القرآن الكرٌم،  التًمنسوخ التالوة، وٌكون ٌوافق أحد األحرف السبعة 

 ال وجٌزةفترة  فًوقد قام زٌد بن ثابت بهذه المهمة خٌر قٌام، وانجز هذا العمل 

على أول نسخة من كتاب هللا  حصل المسلمونتتجاوز الخمسة عشر شهرا ، وبذلك 

مكان واحد، وتم حفظ هذه النسخة عند الخلٌفة  فًتعالى مرتبه ومنظمه، ومجموعة 

 ، ولكن هذه النسخة غٌر منقوطة وال مشكلة، وجامعة لألحرف أبى بكر الصدٌق 

وجوه القراءات،  فً األمر خلق خالفا   رآن الكرٌم، وهذانزل علٌها الق التًالسبعة 

 وظهر هذا الخالف جلٌا  عندما توسعت الفتوحات اإلسالمٌة زمن عثمان بن عفان 

خذ أاإلسالم من غٌر العرب، وتفرق  القراء فً األمصار، و فً، وكثر عدد الداخلٌن 

كل أهل مصر القراءة عمن وفد إلٌهم من الصحابة فأهل الشام ٌقرؤون بقراءة أبى بن 

كعب، وأهل الكوفة ٌقرؤون بقراءة عبدهللا بن مسعود، وأهل البصرة ٌقرؤون بقراءة 

كانوا ٌقرؤون  التً، وهكذا، ومما هو معروف أن وجود القراءة األشعريأبى موسى 

، فكانوا إذا ضمهم  نزلت على رسول هللا  التًا كانت مختلفة وفقا  لألحرف هب

مجمع أو موطن من مواطن الفتح عجب البعض من وجود هذا الخالف، وقد ٌقنع 

، ولكن هذا ال ٌحول دون تسرب التساؤل بٌن  بأنها جمٌعا  مسند إلى رسول هللا 

ة، وفى مباشرة القراءات القرآنٌ  النبًالمسلمٌن، وبخاصة بٌن الذٌن لم ٌسمعوا من 

غزوة أذربٌجان حصل خالف بٌن المسلمٌن، وانتبه حذٌفة بن الٌمان إلى خطر هذه 

، وقال  صل إلى الخلٌفة عثمان بن عفان ونطلق إلى المدٌنة المنورة حتى االقضٌة ف

، وأخبرهم الخبر  ان فادركوا األمة فجمع عثمان الصحابة ٌ: أنا النذٌر العر

ذٌفة فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلً إلٌنا ح جمٌعا  ما رأى ورأوافأعظموه، 

، وأمر  كتب فً أٌام أبى بكر   التً هًبالصحف ننسخها، وكانت هذه الصحف 

عثمان بن عفان بنسخ هذه الصحف ثم ردها عثمان إلى حفصة أم المؤمنٌن، وأرسل 

 واجتمعتسوى ذلك، وبهذا العمل سد هللا باب الفتنة  إلى كل أفق بمصحف وأحرق ما

 (1) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ األمة، وصدق هللا وعدة فقال تعالى 

                                                           
 . 9، اآلية  الحجر( سورة 1)
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وبعد عصر الخلفاء الراشدٌن، وظهور الدولة األموٌة توسعت الفتوحات اإلسالمٌة 

فً خالفة الولٌد بن عبدالملك حٌث أصبحت رقعة العالم  ة  بشكل كبٌر وخاص

ن األندلس غربا  إلى الصٌن شرقا ، وأخذت الحضارة العربٌة اإلسالمً تمتد م

اإلسالمٌة تنمو وتتطور بشكل سرٌع، وكان القرآن الكرٌم هو األساس األول فى بناء 

مفهوم  فًصرح هذه الحضارة، وهو المعٌار الدقٌق الذى ٌفصل بٌن الغاٌة والوسٌلة 

ٌة فً حد ذاتها بٌنما غا هًهذه الحضارة، فجمٌع حضارات العالم عبر التارٌخ 

وسٌلة للوصول إلى غاٌة أكبر تتعدى فى معناها  هًالحضارة العربٌة اإلسالمٌة 

نسان على وجه العموم لدنٌا، فال ٌصح أن تقاس حضارة االاألسمى حدود هذه ا

 الفانًتخدم الجسد  التًبمقدار ما توصل إلٌه من تقدم فً ابتكار الوسائل المادٌة 

وراحته وقوته، واختصار الزمن له، وتقرٌب المسافات، فكل هذه  وتحقق لذته ومتعته

، وهو الجانب اإلنسانًٌتناول جانبا  من جوانب النشاط  حضاريلون  هًاألمور 

تقدم  ٌرافقهسلم الخٌر مالم  فًالمادي، وال ٌمكن أن ٌرتقى هذا النشاط المادي 

 فًا نٌوفكري ضمن األسس الدٌنٌة الربانٌة، وإال كان تد ونفسً، اجتماعًحضاري 

كرٌم، وبذلك  حضاريدرك الشر، وسببا  لإلفراط فً الهمجٌة، والبعد عن كل مرتقى 

ٌتضح أن صمام األمان لكل أنواع التقدم المادي ال ٌكون إال بااللتزام بما جاءت به 

ظمة اجتماعٌة وفردٌة، الشرائع السماوٌة الصحٌحة من عقائد وأخالق وفضائل وأن

وهذا هو ما تحقق من خالل االسهامات الحضارٌة للقرآن الكرٌم فى بناء صرح 

  .الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

 :خالل هذه الدراسة النتائج االتٌة وٌمكن أن نستخلص من 

لم ٌترك هللا عز وجل مهمة حفظ القرآن الكرٌم من التلف والضٌاع، والزٌادة  -1

بهذه المهمة بنفسه جل شأنه حٌث  فلمرسل، وال ملك مقرب، ولكن تك ًلنبوالنقصان 

 (2) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ : قال تعالى 

 فهو محفوظ بحفظ هللا تعالى إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها . 

ٌهٌئ له من األسباب واألحداث مما ٌجعل  ا  برام أمرهللا عز وجل عندما ٌرٌد إ أن   -2

مرت بها كتابة  التًعملٌات الجمع الثالثة  فًحصل تماما   هذا األمر ٌتحقق، وهذا ما

                                                           
 . 9، اآلية  الحجرسورة  (2)
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تلك الفترة مثل حروب  فًحصلت  التًفكان لألحداث التارٌخٌة المصحف الشرٌف 

عملٌة  فً كتاب هللا تعالى السبب المباشر ةاستشهد فٌها عدد كبٌر من حفظ التًالردة 

 فًالقراءات السبب  واختالفالجمع الثانٌة، كذلك كان لتوسع الفتوحات اإلسالمٌة، 

 ةشراف نخبإعملٌة الجمع الثالثة، وحصل هذا التدرج فً حفظ كتاب هللا تعالى تحت 

هم أفضل البشر بعد األنبٌاء فسبحانه الذى اختارهم فً أصعب الظروف وأكثرها 

 معجزة حفظ كتاب هللا تعالى.حساسٌة لٌحقق على اٌدٌهم 

قراءة القرآن الكرٌم،  هالقضاء على الفرقة والخالف بٌن المسلمٌن فً وجو -3

نزل علٌها القرآن الكرٌم، وهذا هو  التًحرف واحد من األحرف السبعة  واعتماد

قضٌة اشتمال المصاحف العثمانٌة على األحرف السبعة  فًرأي جمهور أهل العلم 

 .عدمهمن 

ٌوثق فٌه، وٌعتمد علٌه، وهذا ما لم  نهائٌةاتحاد األمة على مصحف واحد بصورة  -4

 ٌتحقق عند األمم األخرى أصحاب الرساالت السماوٌة السابقة.

خٌرٌة األمة اإلسالمٌة، ومقدار الفضل والصدق والتحري واألمانة حٌث قاموا  -5

ٌزٌدوا وال   ٌهملوا آٌة، والبعملٌة الجمع فً أرقى صورة وأكثرها دقة فلم ٌغفلوا وال

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : قا  لقوله تعالى ا، وهذا مصدا  ا حرفٌنقصو

 .(3) چ    ڤٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

كتابة ونسخ  فًحصلت على المدى البعٌد هو تسابق الن ساخ  التًمن النتائج  -6

بشكل كبٌر حتى أصبح فنا   العربًالمصحف الشرٌف، وهذا ترتب علٌه تطور الخط 

إثراء الحضارة العربٌة  فًبشكل كبٌر  تساهم التًمن فنون العمارة والزخرفة 

 اإلسالمٌة .

  

                                                           
 . 001، اآلية  آل عمران( سورة 3)
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 التوصيات 

قضٌة األحرف السبعة  هًأشكلت خالل فترة أعداد هذه الرسالة  التًمن المواضٌع 

ر حول المراد راء أهل العلم بشكل كبٌآنزل علٌها القرآن الكرٌم حٌث اختلفت  التً

ذلك إلى اتجاهات مختلفة وأقوال متباٌنة فقد  فًوالمقصود بهذه األحرف، وذهبوا 

أكثر من أربعٌن قوال  حول هذه القضٌة، وقد  السٌوطًذكر الحافظ جالل الدٌن 

تطرق إلى هذا الموضوع ابن جرٌر الطبري، وابن قتٌبة، واألمام الجزري وغٌرهم 

 من أهل العلم قدٌما  وحدٌثا .

األهمٌة، وٌحتاج إلى بحث خاص من أهل غاٌة فً والحقٌقة أن الموضوع هو 

ٌقة علمٌة، ودراسة تحلٌلٌة ٌتم ٌتم فٌه تناول جمٌع أقوال أهل العلم بطر االختصاص

ولعله ٌكون هناك  ،واالستنتاجمن خاللها الربط، والعرض، والمقارنة، والتحلٌل، 

 جدٌدا  ٌضاف إلى مادة علوم القرآن .

وختاما  أتقبل كل نقد وتوجٌه، ونعتذر عن كل خطأ ونسٌان، فالعصمة لكتاب هللا 

 . ورسوله 
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 عــراجـادر ومـمص

 ثـــــحـبـال 
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 أوالً : المصادر

 

 

 

 رواية حفص عن عاصم (                                                                ، القرآن الكريم ( 
 

 ،  ىـ( ،013: سنة أبوبكر محمد)م                                      اآلجري 
 الشريعة ، الطبعة الثانية ، -

 سميمانعبداهلل بن عمر بن : تحقيق 
 م(.5111) الرياض ، دار الوطن ، 

 
 ىـ (501) م : سنة  أبو بكر ، ، بن أبي شيبةا 

 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار  -
 كمال يوسف الحوت تحقيق :
 .ى ( 5431مكتبة الرشيد ،  ، ) الرياض

 
 ىـ(106)م : سنة ضياء الدين نصر اهلل، ، بن األثيرا 

 الكاتب والشاعر،المثل السائر في أدب  -
 أحمدالحوفي،تحقيق : 
 .دار نيضة مصر، د.ت(  ، )القاىرة

 
 أبن األثير ، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ىـ(103)م : سنة  أبو الحسن عمي ،
 ،الكامل في التاريخ  -5

 أبي الفداء عبداهلل القاضي، تحقيق :
 .م( 5196دار الكتب العممية،  ،  ) بيروت

 أسد الغابة في معرفة الصحابة ، -5
 م(.5191) بيروت ، دار الفكر ، 
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 ىـ (515محمد بن يسار ،  ) م: سنة  ، ابن اسحاق 
 سيرة ابن اسحاق، -

 ييل زكار،تحقيق : س  
 م( .5169دار الفكر،  ) بيروت ،

 
 ىـ (. 964)م : سنة  ، بردي يوسف ، بن تغريا 

 النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، -
 ( .م 5110دار الكتب،  ، ) مصر

 
 ىـ(659)م : سنة  تقي الدين أبو العباس أحمد ، ، بن تيميةا 

 المستدرك عمى مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ، -
 محمد بن عبد الرحمن, تحقيق:

 .ىـ (  5459،  السعودية ، مجمع الممك فيد) 
 

 ىـ ( 014أحمد ، ) م : سنة محمد بن  ، ابن حبان 
 السيرة النبوية وأخبار الخمفاء، -

 الطبعة الثالثة ، تحقيق . السيد عزيز،
 ىـ( .5456الكتب الثقافية،  ، ) بيروت

 
 ىـ (915) م : سنة أحمد بن عمي  ، بن حجرا 

 شرح صحيح البخاري،بفتح الباري  -
 محب الدين الخطيب،تحقيق : 
 .ىـ( 5061دار المعرفة،  ، ) بيروت

 
 ىـ (411محمد عمي بن أحمد ، ) م : سنة  أبو ، ابن حزم 

 حجة الوداع، -
 صييب الكرمي، تحقيق : أبو
 م( .5119بيت اإلفكار، ، ) الرياض
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 ابن حنبل ، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ ( 545أبو عبداهلل أحمد ، ) م : سنة 
 مسند اإلمام أحمد، -5

 ،طاألرناؤو تحقيق :  شعيب 
 فضائل الصحابة -5

 تحقيق : وضي اهلل محمد عباس ،
 م( .5335مؤسسة الرسالة،  ، ) بيروت

 
 ه (939) م: سنة ، عبد الرحمن بن محمد  ، بن خمدونا 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  -
 ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر،

 خميل شحادة، تحقيق : 
 . م(5199دار الفكر،  ، )بيروت

 
 ىـ( . 441)م: سنة  ابن بطَّال أبو الحسن عمي، ، بن خمفا 

 شرح صحيح البخاري البن بطال ، -
 الطبعة الثانية ،

 : أبو تميم ياسر بن إبراىيمحقيق ت
 .م( 5330) الرياض ، مكتبة الرشد ، 

 
 ىـ(195) م :سنة  ،أبو العباس شمس الدين  ، بن خمكانا 

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -
 ،إحسان عباس تحيق :  
 .101م( ص5133دار صادر،  ، )بيروت

 
 ىـ ( 503) م: سنة أبو عبد اهلل محمد ،  ،  بن سعدا 

 الطبقات الكبرى ، -
 : محمد عبد القادر عطاتحقيق 

 م (5113) بيروت ، دار الكتب العممية ، 
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 ىـ (، 515) م : سنة ، بن عبيدة عمر  ، بن شبةا 
 تاريخ المدينة البن شبة، -
 فييم محمد شمتوت،حقيق : ت

 .ىـ( 5011بدون دار نشر،  ، ) جدة
 

 ىـ ( 140) م : سنة محمد بن عبد اهلل ،  ، بن العربيا 
 الطبعة الثالثةأحكام القرآن ،  -

 محمد عبد القادر عطا تحقيق : 
 .م(  5330دار الكتب العممية ،  ،) بيروت 

 
 ىـ ( 165) م : سنة أبو القاسم عمي ،  ، ابن عساكر 

 عمرو بن غرامة حقيق :تاريخ دمشق ، ت -
 . (5119دار الفكر ، ، ) بيروت

 
 ىـ ( 561) م : سنة أبو محمد عبداهلل ،  ، بن قتيبةا 

 تأويل مشكل القرآن، -
 إبراىيم شمس الدين، تحقيق :
 ىـ ( . 105،  دار الكتب العممية ، ) بيروت

 
 بن القيما ، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ ( 615) م: سنة محمد بن أبي بكر ، 
 ، زاد المعاد في ىدى خير العبادكتاب  -5

 الطبعة السابعة والعشرين ،
 م(5114مؤسسة الرسالة،  ، ) بيروت

 ،كتاب الطرق الحكمية  -5
 ) دمشق ، مكتبة دار البيان ، د.ت (.
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 بن كثيرا ، 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ ( 664) م : سنة  أبي الفداء اسماعيل ،
 مختصر تفسير ابن كثير،  -5
 محمد الصابوني، حقيق :ت
 ( . م5355بيروت: المكتبة العصرية، ) 
 جامع المسانيد والسنن ، -5

 تحقيق : عبدالممك بن عبداهلل
 م (.5119) بيروت ، دار خضر لمطباعة ، 

 البداية والنياية، -0
 تحقيق : عمى شيرى،

 (. 5199) بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
 

 ، ىـ ( 560أبو عبداهلل محمد ، ) م : سنة  ابن ماجة 
 سنن ابن ماجة ، -

 تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ،
 دار إحياء الكتب العربية ، د.ت ( . ) بيروت ،

 
 ، ىـ ( 561مالك بن أنس ، ) م : سنة  ابن مالك 

 الموطأ، تحقيق :  محمد مصطفى األعظمي، -
 م( .5334مؤسسة زيدان بن سمطان،  )أبوظبي،

 
 ىـ ( 011) م : سنة  أبو عبداهلل محمد ، ، بن مندها 

 الطبعة الثالثة ، اإليمان البن منده،  -
 ،ىعمي بن محمد الفقيي تحقيق :
 .ىـ(5431مؤسسة الرسالة ، ، )بيروت

 
 ىـ ( 655محمد بن مكرم بن عمي ، ) م : سنة  ، بن منظورا 

 الطبعة الثالثة ،لسان العرب ،  -
 .ىـ ( 5454دار صادر ،  ،) بيروت 
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 ىـ ( 409) م : سنة  أبو الفرج محمد ، ، ابن النديم 
 الطبعة الثانية ،الفيرست، 
 إبراىيم رمضان، تحقيق :
 ( . م5116دار المعرفة،  ، )بيروت

 
 ىـ ( 550عبدالممك ، ) م : سنة  ، ابن ىشام 

 السيرة النبوية إلبن ىشام، الطبعة الثانية ، -
 مصطفى الصقا، تحقيق :
مكتبة مصطفى البابي وأوالده،  ،) مصر
 .م(5111

 
 ىـ ( 403) م : سنة  أحمد بن عبد اهلل ، ، أبو نعيم 

 حمية األولياء وطبقات األصفياء ، -
 .م( 5164دار السعادة ،  ،) مصر 

 
 ىـ ( 056عبدالرحمن بن محمد ، ) م : سنة  أبي حاتم 

 تفسير القرآن العظيم البن ابي حاتم، -
 محمد الطيب،تحقيق : أسعد 

 ىـ( .5451مكتبة نزار مصطفى،  دية ،) السعو 
 

 ، ىـ ( 561سميمان بن األشعث ،) م : سنة  أبي داود 
 ،5سنن أبي داود، ج -

 تحقيق : محمد محيي الدين
 المكتبة المصرية، د.ت( . ، ) بيروت

 
 
 
 



515 
 

 ، ىـ ( 111القاسم شياب الدين ، ) م : سنة  أبو أبي شامة 
المرشد الوجيز إلى عموم تتعمق بالكتاب   -

 العزيز،
 تحقيق : طيار آلي قوالج،

 م( .5161دار صادر،  ) بيروت ،
 

 ىـ ( 406) م : سنة  أبو محمد مكي بن ، ، أبي طالب 
 اإلبانة عن معاني القراءات، -

 عبدالفتاح إسماعيل شمبى تحقيق :
 .م( 5113دار نيضة مصر،  ،)مصر

 
 ىـ (513)م : سنة أبوالحسن مقاتل بن سميمان،  ، األزدي 

 تفسير مقاتل بن سميمان ، -
 ، عبداهلل محمود شحاتوتحقيق : 
 ىـ ( . 5450دار أحياء التراث ،  ، ) بيروت

 
 ىـ ( 101) م : سنة إسماعيل بن محمد ،  ، األصبياني 

 الترغيب والترىيب، -
 .أيمن بن صالح بن شعبان،تحقيق :
 م( .5110دار الحديث،  ، )القاىرة

 
 األلوسي ، 

 

 

 

 

 ىـ ( 5563)م : سنة شياب الدين محمود ، 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  -

 المثاني ،
 لباري عطية,اعمي عبد تحقيق :
 .ىـ (  5451دار الكتب العممية ، ، ) بيروت 
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 ، ىـ ( 430محمد الطيب ، ) م : سنة  الباقالني 
 االنتصار لمقرآن، -

 م( .5335دار الفتح،  ) بيروت ،
 

 ، ىـ ( 511محمد إسماعيل ، ) م : سنة  البخاري 

 صحيح البخاري، -
 م ( .5355) القاىرة ، دار ابن الجوزي ، 

 
 ، ىـ ( 515أبوبكر أحمد ، ) م : سنة  البزار 

 مسند البزار= البحر الزخار، -
 تحقيق : محفوظ الرحمن زين اهلل،

مكتبة العموم والحكمة،  ، المدينة المنورة) 
 م(.5331

 
 ، ىـ ( 153محمد الحصين ، ) م : سنة  أبو البغوي 

 معالم التنزيل، -
 تحقيق : محمد عبداهلل النمر،

 م(.5116دار طيبة،  ، ) السعودية
 

 ىـ ( 991) م : سنة  إبراىيم بن عمر بن حسن، ، البقاعي 
 مقاصد السور،مصاعد النظر لإلشراف عمى  -
 ( . م5196المعارف، مكتبة ، الرياض)
 

 ىـ ( 561) م : سنة  أحمد بن يحيى ،  ، البالذري 
 فتوح البمدان، -

 .م( 5199دار مكتبة اليالل،  ، )بيروت
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 ، ىـ ( 419أحمد بن الحسين ، ) م : سنة  البييقي 
 السنن الكبرى، الطبعة الثالثة ، -

 تحقيق : محمد عبدالقادر عطا،
 م(.5330دار الكتب العممية،  ، ) بيروت

 
 ىـ ( 561) م : سنة  محمد بن عيسى ، ، الترمذي 

 الطبعة الثانية ،سنن الترمذي،  -
 إبراىيم عطوة،تحقيق : 
 .( م5161مطبعة مصطفى البابي،  ،) مصر

 
 ىـ ( 036) م : سنة  أبو يعمي أحمد بن عمي ، ، التميمي 

 مسند أبي يعمي ، -
 حسين سميم أسد، تحقيق :

 .(  م5194دار المأمون لمتراث ، ، دمشق )
 

 ىـ ( 456) م : سنة أحمد محمد ،  ، الثعمبي 
 الكشف والبيان عن تفسير القرآن، -

 أبي محمد عاشور، تحقيق :
 م ( .5335التراث ،  دار إحياء ، ) بيروت

 
 الجزري ، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ ( 900) م : سنة  شمس الدين أبو الخير ،
 النشر في القراءات العشر ، -5

 عمي محمد الضباع، تحقيق :
 .ىـ ( 611)القاىرة: المطبعة التجارية الكبرى، 

 غاية النياية في طبقات القراء ، -5
 ىـ ( . 5595 ) القاىرة ، مكتبة ابن تيمية ،
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 ىـ ( 131) م : سنة  مجد الدين أبو السعادات ، ، الجزري 
 جامع األصول في أحاديث الرسول ، -

 ،   طاألرناؤو : عبد القادر تحقيق 
 ( .م5111 ،) دمشق ، مكتبة دار البيان 

 
 ىـ ( 431) م : سنة محمد بن عبداهلل ،  ، الحاكم 

 المستدرك عمى الصحيحين، -
 مصطفى عبدالقادر، تحقيق :
 .م( 5113دار الكتب العممية،  ، ) بيروت

 
 ىـ ( 5305) م : سنة  زين الدين محمد ، ، الحدادي 

 ، التوقيف عمى ميمات التعريف  -
 .م( 5113عالم الكتب ،  ،) القاىرة 

 
 ىـ ( 615) م : سنة  أحمد بن عمر ، ، الحموي 

 القواعد واإلشارات في أصول القراءات ، -
 عبدالكريم بن محمد،تحقيق : 
 . م(5191القمم،  دار ، )دمشق

 
 ىـ ( 663) م : سنة أحمد بن محمد ،  ، الحموي 

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، -
 .المكتبة العممية ،د.ت (  ، ) بيروت 

 
 ىـ ( 645) م :سنة  عالء الدين عمي بن محمد، ، الخازن 

 لباب التأويل في معاني التنزيل، -
 محمد عمي شاىين،تحقيق : 
 .ىـ( 5451دار الكتب العممية،  ، )بيروت
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 ىـ ( 645محمد بن عبداهلل ، ) م : سنة  ، الخطيب 
 مشكاة المصابيح، -

 تحقيق : محمد ناصرالدين األلباني،
 م( .5191المكتب اإلسالمي،  ، )بيروت

 
 ىـ ( 055) م : سنة أبوبكر أحمد بن محمد ،  ، الخالل 

 السنَّة ، -
 ،عطية الزىراني  تحقيق :

 .م( 5191) الرياض ، دار الراية ، 
 

 ىـ (511)م : سنة  محمد عبداهلل ، أبو ، الدارمي 
 سنن الدارمي، -

 حسين سميم،تحقيق : 
 .م( 5333، دار المغني،  ) السعودية

 
 الداني ، 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ ( 444) م : سنة عثمان بن سعيد ، 
 األحرف السبعة لمقرآن، -5

 عبدالمييمن طحان، تحقيق :
 .ىـ( 5439مكتبة المنار ،  ،)مكة المكرمة 

 المقنع في رسم مصاحف االمصار ، -5
 ، قمحاويتحقيق : محمد الصادق 

 مكتبة الكميات االزىرية ، د.ت ( .) القاىرة ، 
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 الذىبي  ، 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ (649) م : سنة  شمس الدين أبو عبد اهلل ،
 مختصر العمو لمعمي العظيم -5

 الطبعة الثانية
 ،: محمد ناصر الدين األلباني تحقيق 

 .م( 5115المكتب اإلسالمي ،  ،) بيروت 
 أعالم النبالء ، -5

 م ( .5115) جدة ، دار االندلس ، 
 

 ىـ ( 011) م : سنة أحمد بن فارس ،  ، الرازي 
 معجم مقاييس المغة، -

 عبدالسالم محمد ىارون ،تحقيق : 
 .م( 5161دار الفكر،  ، )بيروت

 
 ، ىـ ( 5531)م : سنة  ، محمد بن محمد الزبيدي 

 تاج العروس من جواىر القاموس ،  -
 .دار اليداية ، د.ت (  ،) بدون مكان 

 
 ىـ( 109م : سنة  )أبوالقاسم محمود بن عمرو،  ، الزمخشري 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، -
 الطبعة الثالثة ،

 ىـ(.5436دار الكتاب العربي،  ، )بيروت
 

 ىـ ( 095 ) م : سنةعبيد اهلل بن عبد الرحمن ،  ، الزىري 
 حديث الزىري ، -
 ، : حسن محمد البموطحقيق ت

 .م ( 5119أضواء السمف ،  ،) الرياض 
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 ىـ ( 140) م : سنة محمد ، بن عمي  ، السخاوي 
 جمال القراء وكمال اإلقراء، -
 : مروان العطيةحقيق ت

 .م ( 5116دار المأمون لمتراث ،  ،) بيروت 
 

 ىـ ( 195) م : سنة  الرحمن ،أبو القاسم عبد  ، السييمي 
 الروض األنف في شرح السيرة النبوية، -

 ىـ( . 5455دار إحياء التراث العربي،  ،)بيروت
 

 ىـ ( 593) م : سنة  عمرو بن عثمان ، ، سيبويو 
 الطبعة الثالثة ،الكتاب،   -

 عبد السالم محمد ىارون،تحقيق : 
 .م( 5191مكتبة الخانجي،  ، )القاىرة

 
 السيوطي ، 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ (  155) م : سنة  جالل الدين ،
 االتقان في عموم القرآن، -5
 حامد البسيوني،  حقيق :ت

 .م(5331) القاىرة: دار الفجر، 
 تاريخ الخمفاء ، -5

 تحقيق : جمال محمود ،
 م ( .5111دار الفجر لمتراث ،  ) القاىرة ،

 
 ىـ ( 001) م : سنة أبو سعيد الييثم بن كميب ، ، الشاشي 

 المسند لمشاشي، -
 محفوظ الرحمن زين اهلل، تحقيق :

مكتبة العموم والحكم،  ، ) المدينة المنورة
 .ىـ( 5453
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 ىـ ( 534)م : سنة  أبو عبد اهلل محمد ، ، الشافعي 
 تفسير اإلمام الشافعي ، -

 ، : أحمد بن مصطفىتحقيق 
 .م(5331دار التدميرية ،  ،) السعودية 

 
 ىـ ( 145) م : سنة  محمد بن يوسف ، ، الشامي 

 سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد، -
 عادل أحمد،تحقيق : 
 .م( 5110دار الكتب العممية،  ، ) بيروت

 
 ىـ ( 5513م : سنة محمد بن عمي ، )  ، الشوكاني 

 نيل األوطار، -
 تحقيق : عصام الدين الصبابطي،

 م( .5110دار الحديثة، ،  ) مصر
 

 ىـ ( 013سميمان بن أحمد ، ) م : سنة  ، الطبراني 
 المعجم الكبير، الطبعة الثانية . -

 مجيد ،تحقيق : حمدي بن عبدال
 م( .5114مكتبة ابن تيمية، ،  ) القاىرة

 
 الطبري ، 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىـ ( 053محمد بن جرير ، ) م : سنة 
 تفسير الطبري، -5

 تحقيق : عبداهلل عبدالمحسن،
 م(.5335)السعودية ، دار ىجر، 

 جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، -5
 تحقيق : عبداهلل بن عبدالمحسن ،

 (.م 5335) السعودية ، دار ىجر ، 
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 ىـ ( 410) م : سنة أبو عمر يوسف ،  ، عبد البر 
 االستيعاب في معرفة األصحاب ، -

 ،: عمي محمد البجاوي تحقيق 
 .م( 5115دار الجيل ،  ،) بيروت 

 
 ىـ ( 159) م : سنة عبدالباسط بن موسى ، ، العمموي 

 الدر النضيد، اختصارالعقد التميد في  -
 مروان العطية،حقيق : ت
 ( . م5334، مكتبة الثقافة الدينية ،  أبوظبي) 
 

 ىـ ( 956) م : سنة  مجد الدين أبو طاىر ، ، آبادي الفيروز 
 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، -

 محمد عمي النجار،تحقيق : 
المجمس االعمى لمشؤون اإلسالمية ،  ،) القاىرة 

 م(5111
 

  ، ىـ ( 113: سنة رضى الدين الحسن ، ) م  القرشي 
 الشوارد ، -

 تحقيق : مصطفى حجازى ،
)القاىرة : الييئة العامة لشؤون المطابع 

 م(.5190األميرية، 
 

 ىـ ( 165أبي عبداهلل محمد ، ) م : سنة  ، القرطبي 
 الجامع ألحكام القرآن، الطبعة الثانية ، -

 تحقيق : أحمد البردوني،
 م( .5114دار الكتب المصرية،  القاىرة ،) 
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 ىـ ( 955) م : سنة أحمد بن عمي ،  ، القمقشندي 
 صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، -

 محمد حسين شمس الدين ، تحقيق :
 .م( 5196دار الكتب العممية،  ، )بيروت

 
 ىـ ( 5041) م : سنة  أبو إسحاق إبراىيم ، ، المارغني 

 دليل الحيران عمى مورد الضمآن، -
 .( ىـ5051الحديث،دار ، القاىرة  )

 
 ىـ ( 161) م : سنة  عالء الدين عمي ، ، المتقي 

 كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، -
 ، الطبعة الخامسة

 ي،تبكري حياتحقيق : 
 ( . م5195الرسالة ، مؤسسة  ، بيروت )
 

 ىـ ( 540) م : سنة  الحارث بن أسد ، ، المحاسبي 
 الطبعة الثالثة ، فيم القرآن ومعانيو  ،  -

 حسين القولتى, تحقيق :
 . ىـ ( 5019دار الفكر ، ، ) بيروت 

 
 ىـ ( 5065) م : سنة  أحمد بن مصطفى ، ، المراغي 

 تفسير المراغي، -
 .(  م5141مطبعة مصطفى البابي،  ، مصر )
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 ىـ ( 514) م : سنة  أبو عبد اهلل محمد ، ،  المروزي 
 مختصر قيام الميل ، -

 أحمد بن عمي المقريزي,تحقيق : 
مي، فيصل آباد، يحديث أكاد ،) البكستان

 .( م5199
 

 ىـ ( 140) م : سنة  ضياء الدين أبو عبداهلل ، ، المقدسي 
األحاديث المختارة مما لم يخرجو البخاري  -

 الطبعة الثالثة ،  ومسمم في صحيحييما ،
 عبدالمالك بن عبداهلل ، تحقيق :
 .م(5333دار خضر لمطباعة ،  ،) بيروت 

 
 ىـ ( 5300) م : سنة  مرعي بن يوسف ، ، المقدسي 

           قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ -
 في القرآن،
 سامي عطا حسن،تحقيق : 
 ( .د.ت دار القرآن الكريم ، ، )الكويت

 
 ىـ ( 009) م : سنة  أبو جعفر أحمد بن محمد، ، النحاس 

 معاني القرآن لمنحاس، -
 محمد عمي الصابوني،تحقيق : 

 .ىـ( 5431جامعة أم القرى،  ، )مكة المكرمة
 

 ىـ ( 030) م : سنة عبدالرحمن أحمد ،  أبو ، النسائي 
 السنن الكبرى، -

 حسن عبدالمنعم، تحقيق :
 .م( 5335مؤسسة الرسالة،  ، ) بيروت

 



510 
 

 ىـ ( 653) م : سنة  البركات عبداهلل ، أبو ، النسفي 
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، -

 يوسف عمي،تحقيق : 
 .م( 5119دار الكمم الطيب،  ، ) بيروت

 
 ىـ( 161) م : سنة أبو زكريا محيي الدين ،  ، النووي 

 المجموع شرح الميذب ،
 . ، دار الفكر، د.ت( ) بيروت

 
 (ىـ  515) م : سنة مسمم بن الحجاج ،  ، النيسابوري 

 صحيح مسمم، -
 محمد فؤاد، تحقيق :
 .إحياء التراث العربي، د.ت( ، ) بيروت

 
 ىـ ( 913) م : سنة نظام الدبن الحسن ، ، النيسابوري 

 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان -
 زكريا عميرات، تحقيق :
 . ىـ(5451دار الكتب العممية،  ، )بيروت

 
 ىـ ( 5354) م : سنة  عمي بن سمطان ، ،  اليروي 

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، -
 .م ( 5335دار الفكر ،  ، ) بيروت 

 
 ىـ ( 419) م : سنة الحسن عمي بن أحمد،  أبو ،  الواحدي 

 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -
 صفوان عدنان،تحقيق : 

 .ىـ( 5451) بيروت: دار القمم، 
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 ىـ ( 151) م : سنة  الدين أبو عبد اهلل ،شياب  ،  ياقوت الحموي 
 معجم األدباء، -

 ،إحسان عباس  تحقيق : 
 م(.5110دار الغرب اإلسالمي،  ، )بيروت
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 ثانياً : المراجع 
 

 ىـ(   5403) م : سنة  عبد اهلل بن عبد الرحمن ، ، بن جبرينا 
 شرح العقيدة الطحاوية،  -

 موقع الشبكة اإلسالمية، د.ت.( ، )السعودية
 

 ىـ (  5313) م : سنة  عبدالواحد أحمد ، ،  بن عاشرا 
 تنبيو الخالن بتكميل مورد الضمآن،   -

 .م( 5331دار الحديث،  ، ) بدون مكان
 

 محمد بن حسن ، ، بن عقيلا 
 التدريب وأىميتو في العمل اإلسالمي، -

 .م( 5330دار األندلس،  ، )السعودية
 

 ىـ (  5014) م : سنة  ،بن أحمد محمد  ، أبو زىرة 
 ، المعجزة الكبرى القرآن -

 .م ( 5163) بيروت ، دار الفكر العربي ، 
 

 شعبان محمد, ، إسماعيل 
رســــــــم المصــــــــحف وضــــــــبطو بــــــــين التوقيــــــــف  -

 الطبعة الثانية ، واالصطالحات الحديثة,
 .م( 5116دار السالم , ،)السعودية 

 
 ىـ (  5451) م : سنة  بكر ،محمد  ، إسماعيل 

 الطبعة الثانية ، دراسات في عموم القرآن، -
 .م( 5111دار المنار،  ، ) بدون مكان
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 ىـ (  5453) م : سنة  محمد ناصرالدين ، ، األلباني 
 صحيح الجامع،  -

 .المكتب اإلسالمي، د.ت( ، ) بدون مكان
 

 عفيف ، ، البينسي 
 فن الخط العربي،  -

 .م( 5111دار الفكر،  ، )دمشق
 

 محمد سعيد ، ، البوطي 
 فقو السيرة النبوية ، 
 .ـ(  ه5451دار الفكر، ، دمشق  )
 

 يحيى وىيب ،  ، الجبوري 
 الخط والكتابة في الحضارة العربية، -

 م( .5114الغرب اإلسالمي ، دار  ، )بيروت
 

 محمد عبدالكريم ،  ، الجزائري 
 التفسير، مقدمة في عموم القرآن وعموم -

 جمعيـة الـدعوى اإلسـالمية العالميــة،  ، ) طـرابمس
 .ىـ( 5063

 
 محمد بن خمف ، ، الحسيني 

 الكواكب الدرية، 
 .( 5159مطبعة مصطفى البابي ، ، ) القاىرة
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 عبدالستار عبدالحق ، ، الحموجي 
 موسوعة المفاىيم اإلسالمية العامة، -

ـــى لمشـــؤون اإلســـالمية،  ، )مصـــر المجمـــس األعم
 .م(5335

 
 ادىام محمد ، ، حنش 

 في الخط العربي ، الفنيفقو المصطمح  -
 .م ( 5336الجامعة األردنية ،  ،) األردن 

 
 خميل إبراىيم ،  ، خاطر 

 السنة النبوية وحي، -
ـــــــــ ، الســـــــــعودية)  ك فيـــــــــد لطباعـــــــــة مجمـــــــــع المم

 المصحف الشريف د.ت(.
 

 ىـ (  5066) م : سنة  عبداهلل ، محمد بن ، دراز 
 النــبأ العظيم، -
 ، أحمد مصطفى تحقيق :  

 .م( 5331دار القمم،  ، ) بدون مكان
 

 محمد ،  ، الدسوقي 
 في تاريخ القرآن وعمومو، -

المنشـــــــأة العامـــــــة لمنشـــــــر والتوزيـــــــع  ، )طـــــــرابمس
 .م(5190واإلعالن، 

 
 م ( 5195) م : سنة  ويميام جيمس ، ، ديورانت 

 قصة الحضارة، -
 زكي نجيب محمود،  ترجمة :
 .م( 5119دار الجيل،  ،)بيروت
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 فيد بن عبد الرحمن ، ، الرومي 
 دراسات في عموم القرآن ، -
 الطبعة الثانية عشرة ، 
 .ىـ(  5454دون دار نشر ،  ،) الرياض  
 

 الطاىر أحمد ، ، الزاوي 
 مختار القاموس، -

 .م( 5193الدار العربية لمكتاب،  ، ) ليبيا
 

 ، ىـ (  5016) م : سنة  محمد عبدالعظيم ، الزرقاني 
 مناىل العرفان في عموم القرآن، -

 م(.5193دار إحياء الكتب العربية،  ، ) بيروت
 

 خير الدين محمود ، ، الزركمي 
 األعالم، -

 .م(5335دار العمم لمماليين،  ، )بيروت
 

 عمي حسين،  ، السائح 
 مدخل الدراسات القرآنية،  -

ـــــــــــدعوى اإلســـــــــــالمية،  ، ) طـــــــــــرابمس ـــــــــــة ال جمعي
 .م(5330

 
 ىـ(  5061) م : سنة عبدالرحمن بن ناصر ،  ، السعدي 

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، -
 .م( 5335، المكتبة العصرية ، بيروت)  
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 أبو طاىر عبد القيوم ،  ، السندي 
 القرآن في عيد الخمفاء الراشدين ،جمع   -

) المدينــــة المنــــورة ، مجمــــع الممــــك فيــــد لطباعــــة 
 .القرآن الكريم ، د.ت( 

 
 أيمن فؤاد ، ، سيد 

 الكتاب العربي المخطوط وعمم المخطوطات،  -
 .م( 5116الدار المصرية المبنانية،  ، )القاىرة

 
 عبدالصبور ،  ، شاىين 

 تاريخ القرآن،  -
 .م،( 5111دار القمم،  ، )القاىرة

 
 عمي حسين ، ، الشطشاط 

 تاريخ الحضارة اإلسالمية،  -
 .م(5355جامعة بنغازي،  ، )بنغازي

 
 بكري ،  شيخ أمين 

 التعبير الفني في القرآن، -
 .م( 5160دار الشرق،  ، ) بيروت 
 

 صبحي ، ، الصالح 
الطبعـــــــة الرابعــــــــة مباحـــــــث فـــــــي عمـــــــوم القـــــــرآن، 

 والعشرون ،
 م( 5161دار العمم لمماليين ، ،ت )بيرو 
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 ىـ (  5010) م : سنة محمد الطاىر ،  ، عاشور 
 التحرير والتنوير،  -

 .م( 5194الدار التونسية لمنشر، ،  ) تونس
 

 عبد الفتاح ، ، عبادة 
انتشـــــار الخـــــط العربـــــي فـــــي العـــــالم الشـــــرقي   -

 والعالم الغربي، 
 .م(5151مطبعة ىنية،  ،)مصر

 
 عمي بن سميمان ، ، العبيد 

 جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ، -
) المدينــــة المنــــورة ، مجمــــع الممــــك فيــــد لطباعــــة 

 ( . د.تالمصحف الشريف ، 
 

 العثيمين ، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 ىـ ( 5455) م : سنة محمد بن صالح ، 
 الجوامع ،الضياء الالمع من الخ طب  -5

) الســـــعودية ، الرئاســـــة العامـــــة إلدارات البحـــــوث 
 .م (5119العممية ، 

 أصول في التفسير ، -5
 تحقيق : قسم التحقيق بالمكتبة اإلسالمية ، 

 م (5335المكتبة اإلسالمية ،  ،) السعودية 

 محمد صالح ،  ، عطية 
 رسم المصحف إحصاء ودراسة،  -

جمعيــة الــدعوة اإلســالمية العالميــة،  ، ) طــرابمس
 .ىـ(5451
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 محمد ،  ، الغزالي 
 نظرات في عموم القرآن ،  -

 .( 5110دار كتب الحديث ،  ، ) القاىرة
 

 ىـ (  5430) م : سنة  ،ىعبد الغنعبدالفتاح بن  ، القاضي 
 الفرائد الحسان في عدد أي القرآن،  -
 ىـ (.5434مكتبة الدار،   ، المدينة المنورة )
 

 غانم الحمد، ، قدوري 
 رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، -

 .م( 5195المجنة الوطنية،  ، )بغداد
 

 ىـ (  5453) م: سنة مناع بن خميل ،  ، القطان 
 الطبعة الثالثة ، مباحث في عموم القرآن، -
 .م( 5333مكتبة المعارف،  ، ) الرياض 
 

 محمد الصادق ، ، قمحاوي 
 شبيات مزعومة حول القرآن الكريم ،  -

 .ىـ ( 5451) مصر ، دار العقيدة ، 
 

 محمد عبدالمنعم ،  ، القيعى 
 األصالن في عموم القرآن، -

 م(.5111جامعة األزىر، ، ) القاىرة
 محمد طاىر ، ، الكردي 

 تاريخ الخط العربي وآدابو، -
 .م( 5101مكتبة اليالل،  ، )مصر
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 الرحمن ، صفي ، المبار كفوري 
 الرحيق المختوم، -

 .م( 5161المكتبة القيمة،  ، ) القاىرة
 

 محمد سيد ،  ، محمد 
 صناعة الكتاب ونشره، -

 .م( 5191دار المعارف،  ، )القاىرة
 

 محمد سالم ، ، محيسن 
 ، تاريخ عموم القرآن  -

مؤسســـــــــة شـــــــــباب الجامعــــــــــة ،  ،) اإلســـــــــكندرية 
  .م( 5435

 
 إبراىيم ، ، مصطفى 

 المعجم الوسيط ، -
 .دار الدعوة ، د.ت (  ، )القاىرة 

 
 ىـ (  5451) م : سنة  عبد الرحمن بن حسن ، ، الميداني 

 الحضارة اإلسالمية أسسيا ووسائميا، -
 .م( 5119دار القمم،  ، دمشق )
 

 عمر بن قاسم ، ، النشار 
ـــــي عمـــــر  - ـــــراءة نـــــافع  وأب ـــــر فـــــي ق ـــــدر المني           الب

 بن كثير ،
 ، المختار أحمد تحقيق :
 م (.5330الدعوة اإلسالمية،جمعية  ،) طرابمس
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 ثالثاً : المجالت والدوريات والندوات

 عبد القادر محمد ، ، بن سميما 
 التاريخ

 مجمة الحقائق ، -
 العدد الثاني والعشرون 

  . م (5155 ،) دمشق 
 

 محمد رشيد ،  ، بن عمي 
 القرآن، االتصال بين اآليات والسور وجمع

 العدد الثامنمجمة المنار، 
 .م( 5131 ، ) القاىرة

 
 أحمد بن حجر ، ، طامي أبو 

 العدد الواحد والخمسون ، مجمة األصالة، 
 لمدراســــــــاتمركــــــــز اإلمــــــــام األلبــــــــاني  ،) األردن 

 .ىـ( 5451المنيجية واألبحاث العممية ، 
 

 بوبو ، 

  

 مسعود ، 
 العدد الواحد والخمسون ، مجمة دراسات تاريخية،

 .م( 5111لجنة كتابة تاريخ العرب،  ،) دمشق 
 

 صالح عطية ، ، الحطماني 
 الرسم اإلمالئي لمقرآن الكريم 
  مجمة كمية الدعوة اإلسالمية،

 العدد الثامن عشر ،
 . ( م5335كمية الدعوة اإلسالمية،  ، طرابمس )
 
 



564 
 

 عمر يوسف ، ، حمزة 
 الغزو الفكري في حياة المسممين ، 

 العدد السابع ،مجمة الفقو اإلسالمي ، 
 .م ( 5115منظمة المؤتمر اإلسالمي ، ،) جدة 

 
 إدىام محمد ،  ، حنش 

 كتابة المصحف عند الخطاطين العثمانيين، 
 العدد السابع ، مجمة البحوث والدراسات القرآنية،

 . ىـ(5403مجمع الممك فيد،  ، )السعودية

 
 إبراىيم بن سعيد ،  ، الدوسري 

 ، العشرونالعدد الرابع  مجمة جامعة أم القرى،
 (.موقع المجمة عمى اإلنترنت، د.ت ، )السعودية

 

 محمد بن صامل ، ، السممي 
 ، العدد الخامس عشر ،مجمة البيان 
 .( م5199المنتدى اإلسالمي ،  ، ) السعودية

 
 محمد أحمد ،  ، شحاتو 

 القرآن العظيم،توثيق 
 العدد الثالث ، مجمة المكتبات والمعمومات ، 
 .(  م5353دار النخمة،  ،ليبيا )
 

 محمد سعد ،  ، الشويعر 
 شبيات حول اإلسالم

  مجمة البحوث اإلسالمية ،
 ، والستونالعدد الثامن 
الرئاســـــة العامـــــة إلدارات البحـــــوث  ،) الســـــعودية 

 العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، د. ت (.
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 أحمد محمود ،  ، صبحى 
 العدد الخامس ،مجمة كمية اآلداب ، 

 .م(5160جامعة بنغازي،  ، )بنغازي
 

 أحمد أحمد ،  ، عموش 
ـــــــدعوة اإلســـــــالمية ـــــــو ال   المـــــــؤتمر العـــــــالمي لتوجي

عداد الدعاة ،  وا 
 العدد الرابع ،

 م(.5116الجامعة اإلسالمية،  ،)المدينة المنورة 
 

 عمي ذريان الجعفري ،  ، ينز الع 
 مجمة الشريعة والدراسات اإلسالمية،

 ، والثمانونالعدد السابع  
 م ( .5355،  مجمس النشر العممي،  )الكويت

 
 عزيز محمد ،  ، مغربي 

العـــــــــدد الثالـــــــــث  مجمـــــــــة الجامعـــــــــة اإلســـــــــالمية ،
 ، والعشرون

المدينة المنورة ، موقـع الجامعـة عمـى االنترنـت ) 
 م(.5335، 
 

 عبداهلل محمد ،  ، النقراط 
 تنوع قولو تعالى ) الحمد هلل ( في القران الكريم 

 العدد الثاني ، مجمة اليدى اإلسالمي،
تصـــدر عـــن إدارة الدراســـات والبحـــوث ليبيـــا ،  ) 

 . م(5355، بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
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 رابعاً : الرسائل العلمية 

 مجاىد محمود ، ، أحمد 
منيج القرآن الكريم في إقامة الدليل  -

 ،والحجة
 ،رسالة ماجستير 

 م(.5336الوطنية ، جامعة النجاح  )نابمس ، 
 

 ىدى رشيد ،  ، جاداهلل 
 ،تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر  -

 ، رسالة ماجستير
 م (.5331، الجامعة اإلسالمية  ) غزة ، 

 
 منصور أحمد ،  ، الحرابي 

دور األنصار في بناء الدولة اإلسالمية في  -
   - -عصر الرسول 

 غير منشورة ،  دكتوراهرسالة 
 ( .م 5336قار يونس  ، جامعة ) بنغازي

 
 غالية يونس ، ، الذرعاني 

ــــــي كتابــــــات المستشــــــرقين  - الســــــيرة النبويــــــة ف
 ،اإلنجميز

 غير منشورة ، رسالة ماجستير
 .م (5331قاريونس ،  ) بنغازي ، جامعة
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 عمي بالقاسم ،  ، راشد 
البيعــــة وتأثيرىــــا عمــــى الحيــــاة السياســــية فــــي  -

 ، صدر اإلسالم والدولة األموية   
 غير منشورة ، رسالة ماجستير

 .( م5339قاريونس ، ) بنغازي ، جامعة 
 

 عائشة عثمان ،  ، الرطب 
الـــنظم العســـكرية عنـــد المســـممين فـــي صـــدر  -

 ، اإلسالم
 غير منشورة ،رسالة ماجستير 

 .م (5339قاريونس ، ) بنغازي ، جامعة 
 

 عزيزة جبريل ، ، عبد اهلل 
ــــي تأســــيس الحضــــارة العربيــــة  - ــــر القــــرآن ف أث

 اإلسالمية،
 منشورة ،رسالة ماجستير 

 .م( 5335قاريونس،  ) بنغازي ، جامعة
 

 عبدالرحيم محمد ،طاىر  ، عزام 
 الحسد دراسة قرآنية، -

 ،رسالة ماجستير 
 م( .5331،  جامعة النجاح الوطنية)نابمس ، 

 
 عطية أمراجع ، ، محمد 

نظـــــــــــم الجـــــــــــيش فـــــــــــي الحضـــــــــــارة العربيـــــــــــة  -
 ،اإلسالمية

 غير منشورة ، رسالة ماجستير
 .م( 5331قاريونس ،  بنغازي ، جامعة)
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 عبد العظيم إبراىيم ، ،  المطعني 
 خصائص التعبير القرآني وسماتو البالغية، -

 منشورة ،رسالة دكتوراه 
 .م( 5115مكتبة وىبة،  المكرمة ،  )مكة

 
 

 ذكرى عبدالعزيز ،  ،  المعايطة 
 الفنون والعمارة في القرآن الكريم ،  -

 رسالة ماجستير 
 .م  ( 5331جامعة مؤتو ،  ،األردن  )

 

 

 

  

 

 

 

 


