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 صخلم

 نـم ديدع روـطـلا ةروــس لالخ نـم ترهظ
 ليلحتـلاب ثـحـبـلا اهلوانتف ،تالؤاستـلا

 مـيلـعتـلاو ربدتـلا بيـلاسأ جارخإب ةـساردـلاو
 ةباثمب ربتعي اـم وهو تايآلا صوصن مهف اهنع أشني يتـلا
 نـم ايلج كلذ حضتاو ةروسلل ةيعوضوم ةـسارد
 ةصخلم تءاج يتـلا ثـحـبـلا تاـمسقت

 ةثالث يف ثـحـبـلا ءاج :يتآلاك هتاعوضوم
 فيرعتـلا :يديهمتـلا لصفـلا لوانت:لوصف
 لمتشا :ثحابم عبرأ هيفو ،ثـحـبـلا تاحلطصمب
 ةغل تالؤاستـلا موهفم ىلع لوألا ثحـبـمـلا

 موهفم ىلع يناثـلا ثحـبـمـلا و .احالطصاو
 ثـلاثـلا ثحـبـمـلا و .احالطصاو ةغل ربدتـلا
 اج امنيب .احالطصاو ةغل مـيلـعتـلا موهفم ىلع
 ةروــسب فيرعتـلا ىلع عبارـلا ثحـبـمـلا

 بيـلاسأ نـع لوألا لصفـلا ءاجو .روـطـلا
 لمتشا دـقو ،روـطـلا ةروــس يـف تالؤاستـلا
 بولسأ نـع لوألا ثحـبـمـلا ءاج ،نيثحبم ىلع

 لوألا بلطمـلا ناكف نيبلطم ىلع لمتشيو ،لؤاستـلا

 .هضارغأو نآرقـلا يـف لؤاستـلا بولسأ لوانتي
 يـف هرثأو لؤاستـلا بولسأ لوانتي يناثـلاو

 يناثـلا ثحـبـمـلا ءاجو .ملعتـلاو مـيلـعتـلا
 روـطـلا ةروــس يـف تالؤاستـلا ءاصحإ لوانتي
 تالؤاست نـع يناثـلا لصفـلا ءاجو .اهتبسانمو

 ءاجو :ثحابم ةثالث ىلع لمتشيو ،روـطـلا ةروــس
 تالؤاست يـف ربدتـلا يـف لوألا ثحـبـمـلا
 يـف ربدتـلا يـف يناثـلاو .ةرخألا يـف نونمؤمـلا
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنـلا ىلع نيلواطتملل زجعـلا تالؤاست

 نيرفاكـلا تالؤاست يـف ربدتـلا يـف ثـلاثـلاو.
 .ةيبوبرـلا نـع

 ،ربدت ،رود ،روطلا ،ةروس ،تالؤاست :ةيحاتفملا تاملكلا

 ميلعت
Abstract 

A number of questions emerged from 
Surat At-Tur. The research dealt with 
them through analysis and study by 
finding the methods of contemplation 
and teaching that lead to 
understanding the texts of the verses, 
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which is considered an objective 
study of the Surat. This was clearly 
demonstrated by the sections of the 
research, which summarized its 
topics as follows: The research 
consisted of an introductory chapter 
and two chapters; the introductory 
chapter dealt with the definition of 
the research' terminology. The 
introductory chapter included four 
topics. The first topic included the 
concept of questions in lexical and 
contextual meaning. The second 
topic included the concept of 
contemplation in lexical and 
contextual meaning. The third topic 
included the concept of education in 
lexical and contextual meaning. The 
fourth topic included the definition of 
Surat At-Tur. The first chapter dealt 
with the methods of questions in 
Surat At-Tur, and it included two 
topics. The first topic dealt with the 
method of questions, and it includes 
two quests. The first quest dealt with 
the method of question in the Qur'an 
and its objectives. The second quest 
dealt with the method of question and 
its effect on teaching and learning. 
The second topic dealt with counting 
questions in Surat At-Tur and their 
relevance. The second chapter dealt 
with the questions of Surat At-Tur. It 

 
 .)43( :ةـیآلا ،لحنـلا ةروــس )1(
 حورجمـلا يـف باب ،ةراھطـلا باتك ،»ھننس« يـف دواد وبأ ھجرخأ )2(

 ،»ھننس« يـف ھجاـم نباو .)336( :مقر ثیدح ،)93 /1( ممیتی
 ،ةبانجـلا ھبیصت حورجمـلا يـف باب ،اھننسو ةراھطـلا باتك

included three topics; the first topic 
dealt with the contemplation on the 
questions of the believers in the 
hereafter, the second topic dealt with 
the contemplation on the questions of 
powerlessness for the transgressors of 
the Prophet (Peace Be upon Him), 
and the third topic dealt with the 
contemplation on the unbelievers' 
questions about deism. 
Keywords: Questions, Surah, At-
Tur, role, contemplation, education 

 ةمدـقم *

 مسقب ةردصتم يتأت روـطـلا ةروــس نإف
 –نأشـلا ميظعـلا لبجـلا اذـ� هناحبس مسقأ دـق
 ةاروتـلا هيلع لزنأو ،ىسوم هقوف ملك يذـلا -روطـلا

 قر يـف ،فورحـلا بترُم ،عيدب ماظنب تبتك يتـلا
 نـم اهيف اـم ىلع علطي نأ دحأ لك ىلع لهسي ،روشنم
 تالؤاست ىلع توتحاو .قالخأو بادآو ،ماكحأو مكح
 يئاشنإلا بولسألا نـع اهـلالخ نـم ثحبن ةديدع

 اهيناعـم نونكمل نيلصوتم ،هلجأ نـم تعقو يذـلا
 ،تايآلا كلت ربدت يـف اهيلع دمتعن يتـلا اهدصاقم مارمو
 يصاقـلا هرقي اـممو ،ةيوبرتـلا اهرارسأ ةـفرعـمو

 ،مْلعـلا ةرانإ يـف ٌةناكم هل لؤاستـلا نأ ينادـلاو

 #  " ! ٱيت :ىلاعت لاق .ِلْهجـلا تاهبش ِفْشَكو

 اوـلاَس الا«: ملسو هيلع هللا ىلص هـللا لوسر لاقو .)1( ىتين ىن من $

 ملُعف .)2(»لاَؤسـلا ِّيعـلا ُءاَفِش اـمَّنِإَف اوُمَلْعَي ْمَل ْذِإ

  نويوبرتـلا هذختي اـم وهو لهجلل ءافش لاؤسـلا نأ

 .)572( :مقر ثیدح ،)189 /1( لستغا نإ ھسفن ىلع فاخیف
 /2( ھتدایزو ریغصـلا عـماجـلا حیحص يـف ينابـلالا ھححصو

 .)4363( :مقر ثیدح ،)805
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 يتـلا تالؤاستلا ثحبلا اذه سرديسف ،ملعتـلا يـف

 يناعـم حيضوتو نيبتل روـطـلا ةروــس يـف تءاج
 .صوصنـلا ربدتو ،تايآلا ريسفتو

 ةـقباسـلا تاساردـلا *

 صصختـلا لهأ لاؤسو ثـحـبـلا دعب
 ثـحـبـلا تاكرحم ةعـلاطمو ،مهنم يتذتاسأ ةصاخبو

 عوضوم تلوانت تاسارد ىلع فقأ مل ،ةينورتكـلالا
 نكلو ،ميلعتـلاو ربدتـلا يـف تالؤاستـلا رابتعا
 تلوانت يتـلا ثاحبألاو تاساردـلا ضعب ىلع تفقو
 يتـلا ،ةيبولسألا بناوجـلا نـم روـطـلا ةروــس

 ددصب نحن يذـلا ثـحـبـلا تاريغتم دحأ يه
 مدـقألا نـم ةبترم تاساردـلا تءاجو ،هتسارد
 -:يتآلاك ثدحألل

 بيكرتـلا« :ناونعب )1998( يبلش ةـسارد -١

 »ةيبولسأ ةءارق روـطـلا ةروــس يـف ريوصتـلاو

 دعس قراط :ثحابـلا نـم مدـقُم ثحب
 :رـشاـنـلا ،يمالسإلا يعوـلا :ةـلجمب رشُن ،يبلش

 ،392 ع ،35 جم ،ةيمالسإلا نوؤشـلاو فاقوألا ةرازو
 سطسغأ - ــه 1419 رخآلا عيبر :خيراتب ،تيوكـلا

 .م1998

 نـع ثيدحـلا ىـلا ثـحـبـلا فده

 ثحابـلا متها دـقو ،روـطـلا ةروــس ةيبولسأ
 بيكرتـلا رهاوظ ضعبل يـلالدـلا رودـلا زاربإب

 فصوـلا نأ اًزراب ،ةميركـلا ةروسـلا يـف ريوصتـلاو
 يك ئراقلل ةدئاف مدـقت ال دـق بولسألا رصانعل يوغللا
 زجعـمـلا صنـلا نـم ةروسـلا يـف اـم يل فقي

 كـلذ بـحاـصي نأ نـم دبالف ،ةـلالد نـم
 نـع مزالُمو حِلُم لؤاسـت يوغـللا فـصوـلا

 رـيثأتـلاو ،ةيـحاـن نـم يـلالدـلا رودـلا

 ةيحاـن نـم يـقلتـمـلا ىـلع يـلاـمـجـلا
 .ىرـخأ

 قافتالا هجوأ زاربإب ثـحـبـلا ىلع بيقعتـلا *

 يثحب نيبو هنيب فالتخالاو

 يـف يثحب عـم ثـحـبـلا هذـه قفتا
 ىلع زكترا هنكل روـطـلا ةروــس ةـسارد لوانت
 كلت يـف بيـلاسألل ةيـلالدـلا ةـساردـلا

 زكتراو ،عـماسـلا ىلع بولسألا ريثأت نايبو ةروسـلا
 سفن لالخ نـم تالؤاستـلا ةـسارد ىلع يثحب
 نـم ةدافتسالا ةيفيكو اهليلحتب كلذ ةنمضتم ةروسـلا
 .تايآلا كلت نـم ملعتـلاو ربدتـلا يـف تالؤاستـلا

 ةيبرتـلا« :ناونعب )2014( فرشمـلا ةـسارد -٢

 يـف ا}اقيبطتو روـطـلا ةروــس يـف ةيدـقعـلا

 »ةرسألا

 :ثحابـلا نـم ةمدـقُم ريتسيجاـم ةـلاسر
 نب ىلع :فارشإ تحت ،فرشمـلا هـللا دبع نب فرشم

 ةنيدمـلاب ةيمالسإلا ةعـماجـلا ،ينارهزـلا ميهاربإ
 ،نيدـلا لوصأو ةوعدـلا ةيلك ،ةرونمـلا
 ةــيدوــعسـلا ةيبرــعـلا ةــكلممـلا
 - ــه 1435 :خيراتب ،ةرونـمـلا ةنيدــمـلا

 .م 2014
 ،ةحفص 134 ددع يـف ةـساردـلا تءاج

 -:يتآلاك اهليصفتو ،لوصف ةعبرأ يـف ةـلثمتم

 .روـطـلا ةروــسب فيرعتـلا :لوألا لصفـلا

 يـف ةيدـقعـلا ةيبرتـلا موهفم :يناثـلا لصفـلا

 .روـطـلا ةروــس

 ةيدـقعـلا ةيبرتـلا بيـلاسأ :ثـلاثـلا لصفـلا
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 .روـطـلا ةروــس يـف

 يـف ةيدـقعـلا ةيبرتـلا تاقيبطت :عبارـلا لصفـلا

 .ةرسألا
 ىلع فرعتـلا ىـلا ةـساردـلا تفدهو

 روـطـلا ةروــس يـف ةيدـقعـلا ةيبرتـلا موهفم
 ،اهقيقحت بيـلاسأ ىلع فرعتـلاو اهقئاقح نايب عـم

 ةرسألل ةيوبرتـلا تاقيبطتـلا نـم ةعومجم ميدـقتو
 هذـه يـف ةيدـقعـلا ةيبرتـلا نـم طبنتست يتـلاو
 .ةروسـلا

 جهنمـلا ثحابـلا مدختسا :ثـحـبـلا جهنم

  .يفصوـلا

 قافتالا هجوأ زاربإب ةـساردـلا ىلع بيقعتـلا *

 يثحب نيبو هنيب فالتخالاو

 يـف يثحب عـم ةـساردـلا هذـه تقفتا
 ةـساردـلاب تنتعا اµأ ريغ روـطـلا ةروــس لوانت

 اهرثأو اهقيقحتو ،ةروسـلا لالخ نـم ةيدـقعـلا
 ةـساردب يثحب ىنتعاو ،ةرسألا ىلع ةيوبرتـلا
 ةروسـلا هذـه يـف تءاج يتـلا تالؤاستـلا
 .ملعتـلاو ربدتلل بولسأك اهمادختساو

 ةـلالد« :ناونعب )2015( ناـمكد ةـسارد -٣

 ةروــس يـف يربخـلاو يئاشنإلا باطخـلا

 »روـطـلا
 دبع :ثحابـلا نـم مدـقُم مكحُم ثحب

 ةيلكـلا :ةـلجمب رشُن ،ناـمكد لوشنش فيطللا
 ،ةيمالسإلا ةعـماجـلا :رـشاـنـلا ،ةيمالسإلا

 - ــه 1437 :خيراتب ،قارعـلا ،35ع ،10جم

 .م2015

 وهو ،ةحفص 23 ددع يـف ثـحـبـلا ءاج

 يـف هسفن ثحابـلا ةـلاسر نـم لتسم ثحب

 ثـحـبـلا فدهو ،674 – 649 :تاحفصـلا

 يبيكرتـلا يهـلالا باطخـلا ةـلالد روحمت ىـلا
 يـف نيبذكملل هجومـلا )يئاشنإلاو يربخـلا(
 طاـمنأ نـم نيعون بسح ىلع ،روـطـلا ةروــس

 ،يمسقـلا يربخـلا باطخـلا :لوألا باطخـلا
 مسقـلاو ،يماهفتسالا يئاشنإلا باطخـلا :يناثـلاو
 ةجمدم ،مالكـلا ةيوينب سرديف يرابخإلا رخآلا
 .هلك كلذ نايبو ،يطرشـلاو يبلطـلا باطخـلاب

 قافتالا هجوأ زاربإب ثـحـبـلا ىلع بيقعتـلا *

 يثحب نيبو هنيب فالتخالاو

 ةـسارد ىلع ثـحـبـلا ذه زكترا

 ةروــس يـف ةيربخـلاو ةيئاشنإلا بيـلاسألا
 انثحب يـف اهنلوانت يتـلا ةروسـلا سفن يهو روـطـلا
 يـف تركُذ يتـلا تالؤاستـلا لالخ نـم نكلو
 يـف تالؤاستـلا ةيمهأ ةـسارد ةيفيكو ،ةروسـلا

 يـف لوانتـلا فلتخاف ،ملعتـلاو ربدتـلا ةيلمع
 .نيثـحـبـلا

 هرايتخا بابسأو عوضومـلا ةيمهأ *

 -:ةيتآلا طاقنـلا يـف عوضومـلا ةيمهأ رهظت
 نـم ديدع ىلع روـطـلا ةروــس ءاوتحا -١
 .ربدتـلا نسح اهيلع موقي يتـلا تالؤاستـلا
 كلت يناعـم راهظإل ةـساـمـلا ةجاحـلا -٢
 .روـطـلا ةروــس يـف تالؤاستـلا
 يوبرتـلا جذومنـلا يـف روطـلا ةروش ةيمهأ -٣

 .ا�ولسأو اهتغيص نيبو تايآلا ربدت نيب لماكتـلاو
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 هتارربمو ثـحـبـلا فادهأ *

 طاقنـلا يـف ثـحـبـلا فادهأ نمكت

 -:ةيتآلا
 هتيمهأو لؤاستـلا بولسأ ىنعـم ىلع فوقوـلا -١
 .مهفـلاو ربدتـلاو ملعتـلا يـف
 ةروــس نـم اهليلحتو تالؤاستـلا زاربإ -٢

  .ملعتـلاو ربدتلل جذومنأك اهمدختساو اهليلحتو روـطـلا
 صنـلا يـف تالؤاستـلا مادختسا ةـفرعـم -٣
 .اهتيمهأو ينآرقـلا
 ةـساردـلا ةـلكشم *

 ةـقيرط نـع ملعتـلاب ةيبرتـلا ءاـملع متها
 ةدمتعـمـلا قرطـلا نـم تحبصأو تالؤاستـلا

 بيجيل دعـم ثحبـلا اذهو ملعتـلاو ميلعتـلا يـف
 رود اـم ؛وه يذـلا سيئرـلا لؤاستـلا ىلع
 نـع قثبنيو ؟ميلعتـلاو ربدتـلا ةيلمع يـف لؤاستـلا
 -:يتآلاك ةـلئسأ ةدع لاؤسـلا اذه

 ةروس يـف نمكت يتـلا تالؤاستـلا يه اـم -١
 ؟روطـلا
 ربدتـلاب ينتعتل اÁاذل ةدوصقم تالؤاستـلا له -٢

 ؟ميلعتـلاو مهفتـلاو
 اـمو ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا ةيمهأ اـم -٣
 .اÁاـمادختسا يه

 ةـساردـلا تايضرف *

 ةـفرعـملل ةدوصقم تالؤاستـلا تناك اذإ -١
 ةروس تالؤاست يـف كلذ رفوت لهف ملعتلل ةـقيرطو

 فصوو ضرعل ةيريرقت تالؤاست اµا اـمأ روطـلا
 .تاـمولعـمـلا
 ينآرقـلا صنـلا يـف تالؤاستـلا ةيمك دادزت -٢

 دمتعاف روطـلا ةروس يـف درطم وهو ،اÁاـمادختساو

 .لؤاستـلا نومضم ىلع تايآلا نـم ريثكل ربدتـلا
 صنـلا يـف تالؤاستـلا نيب ةـقالع دجاوت -٣
 .مهفـلاو ربدتـلاو ملعتـلا نيبو ينآرقـلا

 ةـساردـلا ةـلئسأ ىلع ةباجإلاو تايضرفـلا قيقحت *

 نآرقـلا يـف لؤاستـلا بولسأ ىلع فوقوـلا نيبت -١

 رثكأ يـف دجو يذـلاو لاؤسـلا نيبت دـقف ،هضارغأو
-لجو زع- هـللا باتك يـف ترركت يتـلا بيـلاسألا
 .لاؤس فـلاو نيتئاـم نـع ديزي اـم دجوي ذإ ،
 صقن نـع نوكي ال هللا قح يـف لؤاستـلا نأ -٢

 -ىـلاعـتو هـناـحبـس- هـللا قح يـف ليحتسي
 بولسأ يـف ذإ -هناحبس– ميلعـلا وهف ،صقن لك نـع
 كش الو ،لئاسـلا هلهجي رمأ نـع لمعتسي نأ ماهفتسالا
 ينآرقـلا صنـلا يـف دوصقم ريغ ىنعـمـلا اذـ� هنأ

 اـمك ربدتـلاو ملعتـلا وهو رخآ دوصقم هل نأ ملُعف
 .روطـلا ةروس تالؤاست نـم كلذ حضو
 يـف تالؤاستـلا عبتتب ضارغألا نـم ريثك ققحت -٣
 لاؤسـلا :يـلاتـلا وحنـلا ىلع كلذو روطـلا ةروس

 رمألاو ،يفنـلاو ،باتعـلاو موللاو ،بجعتـلا ضرغب
 هنم ققحت اـم وهو ،رابخإلاو بيغرتـلاو ،بلطـلاو
 .ربدتـلاو ملعتـلا ةيلمع

 ثـحـبـلا جهنم *
 يفصوـلا جهنمـلا اذـه يثحب يـف تعبتا

 متي ثيح ،ليلحتـلا وهو ؛هتاودأ دحأ اـمدختسم
 يـف تدرز يتـلا تالؤاستـلا نـع ريبعتـلا
 ربدتـلا ىـلا لوصولل اهليلحتو روـطـلا ةروــس
 .تايآلا صوصن نـم مـيلـعتـلاو
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 ثحبـلا لئاسوو قرط *

 اـمدختسم روطـلا ةروس يـف تالؤاستـلا عـمج -١

 بيرغ نايبو نيرسفمـلا نـم اهريسفتو اهليلحت
 .اههيجوتو تاـملكـلا
 تالؤاستـلا ضارغأ نـم ضرغ لك ىلع فوقوـلا -٢
 ىـلا اهميسقت مت ثيح ثحبـلا بـلاطم تحت اهعضوو

 تاـميسقت نـم حضتا اـمكو تالؤاستـلا ضارغأ
 .ضارغا ةعبس يهف ةـساردـلا
 روـطـلا ةروــس يـف تالؤاستـلا ءاصحإ -٣
 انفقوو ملعتـلاو ربدتـلا يـف لؤاست لك رثأو اهتبسانمو

 13 ىلع روطـلا ةروس يـف ةـساردـلا لالخ نـم

 .لؤاست
 ةـلاسمب رشع ةثالثـلا تالؤاستـلا كلت طبر -٤

 تءاج تالؤاستـلا كلت نأ مغر اهعاونأ فلتخمب ربدتـلا
 يـف ربدتـلاف ةديقعـلاب تصتخا اهنككل ةيبلس
 زجعـلا تالؤاستو ،ةرخألا يـف نيكرشمـلا تالؤاست
 نيرفاكـلا تالؤاستو ،ملسو هيلع هللا ىلصدمحم يبنـلا ىلع نيلواطتملل

 .ةيبوبرـلا نـع

 اًحالطصاو ةغل تالؤاستـلا موهفم *

 وهف ،الؤاـست ،لءاسـتي ،)لآ س( رذج نم :ةغل

 لاس :لجرـلا لءاست ،هب لَءاستم لوعفمـلاو ،لِئاستم
 هيـلا هجو ،ررقيس اـمع لءاست ،ةريحو كشب هسفن

 
 .27 :ةـیآلا ،تافاصـلا ةروــس )1(
 .1 :ةـیآلا ،ءاسنـلا ةروــس )2(
 .19 :ةـیآلا ،فھكـلا ةروــس )3(
 ةیبرعـلا ةغلـلا مجعـم" ،دیمحـلا دبع راتخم دمحأ ،رمع )4(

 - ـــھ 1429 ،1ط( ،بتكـلا مـلاع :رـشاـنـلا ."ةرصاعـمـلا
 .1019 :2 , )م 2008

 فیرشـلا نیزـلا يلع نب دمحم نب يلع ،يناجرجـلا :رظنی )5(
 ءاـملعـلا نـم ةعاـمج ھححصو ھطبض :ققحمـلا "تافیرعتـلا"
 ،نانبل– توریب ةیملعـلا بتكـلا راد :رـشاـنـلا ،رشانـلا فارشإب

 ةيوغل ةروص :يلؤاستـلا ريبعتـلاو ،ةيلؤاست تارظن

 هسفن لاسي ددرتم ثدحتمـلا نأ نـع ريبعتلل لمعتست
   ٱيت اومصاخت :موقـلا لءاست ،ذختي نأ نسحي رارق يأ

 بلطو هب فلح :هللااب لءاست ،)1( ىت ىن من $ # "

 نـع اولءاست ،)2( ىت مي ( ) ' & % ٱيت هقح
 نـم اددع ريثي ،اضعب مهضعب لاس :ةثراكـلا ببس

 ،)3(ىت- ,  + * يت ةماهـلا ةيساسألا تالؤاستـلا
 .)4(هيف يأرـلا لاس :رمأ نـع لءاست

 دنع وهو ،ىلعألا نـم ىندألا بلط :لاؤسـلا :اًحالطصا
 ُضرتعـمـلا وه :لئاسـلاو ُضارتعالا :رظنـلا لهأ

 .)5(َّرم دـقو
 احالطصاو ةغل ربدتـلا موهفم *

 ةغلـلا يـف رُّبدـتـلا *

 رخآ ىلع لدت )رـبد( ةداـمو )ر .ب .د( :رذج نم
 رابدأك ،هرخآ يأ ،ءيشـلا ربد هنمو ،ءيشـلا

 لديـل ؛لَّعفـتـلا ةغيـص ىلع ءاـجو ،تاولصـلا
 :ربدتـلاو ،دهج دعب هلوصحو ،لعفـلا فلكت ىلع
 يهتنت اـم ىلع فوقوـلاو رومألا رابدأ يـف بقاثـلا
 رمألا يـف رظـنـلا لوصـح كلذـكو ،هيـلا

 عقي لمأت لك يـف لمعتسا دـقو ،ةرم دعب ةرم ربدتمـلا
 هقباوس وأ هئازجأ وأ ءيشـلا ةـقيقح يـف ناسنإلا نـم
 .)6( هباقعأ وأ هقحاول وأ

 دمحم ،يتكربـلا .123 :ص, ) م1983- ـــھ1403 ،1ط(
 راد :رـشاـنـلا "ةیھقفـلا تافیرعتـلا "يددجمـلا ناسحالا میمع
 ناتسكاب يـف ةمیدـقـلا ةعبطلل فص ةداعإ( ةیملعـلا بتكـلا

 :ص,) م2003 - ـــھ1424 ،1ط (.م1986 - ـــھ1407
117. 

 حور "ينیسحـلا ھلـلا دبع نب دومحم نیدـلا باھش ،يسوـلالا )6(
 :قیقحت "يناثمـلا عبسـلاو میظعـلا نآرقـلا ریسفت يـف يناعـمـلا

 ،1ط( ،توریب ،ةیملعـلا بتكـلا راد ،ةیطع يرابـلا دبع يلع
 .92 :5 )ـــھ 1415
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 يـف رـبدَّـتـلا ينعـم نإ ،ملعـلا لهأ لاقو

 رظنـلا قيقحت ىلع لمعـلا عـقي ميرـكـلا نآرـقـلا
 يـنآرـقـلا ىنعـمـلا هغلبي اـم يـف
 ىـلا ةيادهـلا تاجرد نيب نـم يـناـيـبـلا
 يهانتم ريغ رظـنـلا اذـهو ،ميقتسمـلا طارصـلا

 هل ينآرقـلا ىنعـمـلا نإف ،ينآرقـلا صنـلا تادرفمل
 نـم دحأ هغلبي داكي ال هاهتنم نكلو ،هنم أدبي لصأ
 نآرقـلا بحاصف نآرـقـلا ةغالـب يه اذهو ،دابعـلا

 ىنعـمـلا نـم ديزملل ابلط مئاد رفس يـف ميركـلا
 ينآرقـلا نايبلل مهفتو هقفتو ركفتو لقعت لكو ،ينآرقـلا
 ىـلا ةيادهـلا تاجرد نـم ةجردب ملعـلا ققحي ال
 نآرقـلا ربدت نـم نوكي ال ميقتسمـلا طارصـلا

 ماودل ةـليسو نآرقـلا ربدتو ،)1(ءيش يـف ميركـلا
 حضتت هـلالخ نمو ،انم بولطم وه اـمب ركذتـلا
 اناـميإ دادزيف بلقـلا ظعتي هبو ،ىدهـلا قيرطل ةيؤرـلا
 .)2(ىوقتو

 -ىـلاعـت- هـللا مالك ربدتب رمألا ءاج دـقو
 تفاللا نمو ،عضاوم ةعبرأ يـف ميركـلا ناءرقـلا يـف
 قاـيس يـف تلزن دـق ةعبرألا عضاومـلا هذـه نأ
 يـف نيتيآ تلزن ذإ ،رافـكـلاو نيـقـفاـنـمـلا

 
 مـلاعـم" ركذـلا راونأ ىلع ُفزعـلا ،دمحم قیفوت دومحم ،دعس )1(

 نود "ةروسـلا قایس يـف ّينآرقـلا ىنعـمـلا ھقف ىـلا قیرطـلا
 .11: ص ،رشن تانایب

 تانایب نود "فیكو اذاـمل نآرقـلا ىـلا ةدوعـلا "دمحم ،يـلالھـلا )2(
 .90: ص ،رشن

 .82 :ةـیآلا ،ءاسنـلا ةروــس )3(
 .24 :ةـیآلا ،دمحم ةروــس )4(
 .68 :ةـیآلا ،نونمؤمـلا ةروــس )5(
 .29 :ةـیآلا ،ص ةروــس )6(
 .29 :ةـیآلا ،ص ةروــس )7(
 ،مصاع ىـلا َْتبُِسن دـقو ،ةرشعـلا نـم يندمـلا رفعج يبأ ةءارق يھ )8(

 بـلاغ نب ریثك نب دیزی نب ریرج نب دمحم ،يربطـلا :رظنی
 ,"يربطـلا ریسفت( نآرقـلا يآ لیوأت نـع نایبـلا عـماج "يلمالا

 . ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـق اـمهو ،نيقفانمـلا قايس

 ،)3( ىت4 3 2  يت ىت نت 1 0 رت يب ىبنب /

 9 8  7 6 5 ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقو

 ،رافكـلا قايس يـف ناتيآ تءاجو ،)4( ىت ; :

 * ىي ني = > ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـق اـمهو

 :-ىـلاعـت- هـلوـقو ،)5( ىت ? <  - , +

 نأ لمتحتو ،)6( ىت رب  A B C D E @ ّٰ ِّ ٱيت
 ةيآلا يـف ربدتـلاب رمألا يـف نولخاد نونمؤمـلا نوكي

 )7( ىت B Cٱ يت :أرق نـم ةءارق هل دهشيو ،ةريخألا
 .)9(كعابتأو دمحم اي تنأ هربدتتل :ىنعـمب ،)8(ءاتـلاب

 اهنم ربدتـلاب ةرمآلا تايآلا نأ ركذـلاب ريدجو
 :ىـلاعـت- هـلوـقك ،صوصخم ءيش ىلع ءاج اـم

 ،)10( ىت4 3 2 يت ىت نت 1 0 رت يب ىبنب / . ٱيت
- هـلوـقك ،ماعـلا ربدتـلاب اقلطم ءاج اـم اهنمو

  .)11( ىت رب A B C D E @ ّٰ ِّٱيت :-ىـلاعـت
 دعب ربدـتـلا ةـلحرم يتأت اـم اـمئادو

 ربدت كـنم بلطي نأ لوقعـمـلا ريغ نـم ذإ ،مهفـلا
 نآرقـلا يـف دجوي ال هنأ ينعي اذـهو ،هلقعت ال مالك

 اـميف نوكي ربدتـلا نأو ،اقلطم هانعـم مهفي ال اـم
 ،مولعـمـلا ىنعـمـلاب قلعتي هنأ يأ ،ريسفتـلاب قلعتي

 1420 ،1ط( ،ةـلاسرـلا ةـسسؤم ،ركاش دمحم دمحأ :قیقحت
 قحـلا دبع دمحم وبأ ،ةیطع نبا ،190 :21 ،)م 2000 - ـــھ
 "يبراحمـلا يسلدنالا ماـمت نب نمحرـلا دبع نب بـلاغ نب
 دبع :قیقحت "زیزعـلا باتكـلا ریسفت يـف زیجوـلا ررحمـلا
 ،1ط ( ،توریب ،ةیملعـلا بتكـلا راد ،دمحم يفاشـلا دبع مالسـلا

 ریخـلا وبأ نیدـلا سمش ،يرزجـلا نبا .501 :4 ،)ـــھ 1422
 ،"رشعـلا تاءارقـلا يـف رشنـلا "فسوی نب دمحم نب دمحم
 راد ،ىربكـلا ةیراجتـلا ةعبطمـلا ،عابضـلا دمحم يلع :قیقحت
 .361 :2 ،توریب ،ةیملعـلا باتكـلا

 .315 :23"نآرقـلا يآ لیوأت نـع نایبـلا عـماج "يربطـلا )9(
 .82 :ةـیآلا ،ءاسنـلا ةروــس )10(
 .29 :ةـیآلا ،ص ةروــس )11(
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 رابتعالا ىلع مهثحو هدابع -ىـلاعـت- هـلا رمآ دـقو

 ةـلالد اذـه يفو ،هظعاومب ظاعتالاو ،نآرقـلا يآ لاثمأب
 هليوأت مهنع بجحي مل اـم ليوأت ةـفرعـم مهيلع نأ ىلع
 الو لاقي اـم مهفي ال نمل لاقي نأ لاحم هنأل ،ةيآ نـم
 نـم ةـفرعـم الو هب كل مهف ال اـمب ربتعا :هليوأت لقعي

 نأب رمألا ىنعـم ىلع الا مالكـلاو نايبـلاو ليقـلا
 ،كلذ لبق اـمأف ،هب ربتعيو هربدتي مث ،ههقفيو همهفي
 نأ لاحم اـمك ،لهاج هانعـمب وهو هربدتب هرمأ ليحتسمف

 برعـلا مالك نولقعي ال نيذـلا ممألا فانصأ ضعبل لاقي
 ضعب راعشأ نـم رعش ةديصق دشنأ ول ،هنومهفي الو
 نـم اهيف اـمب ربتعا :مكحو ظعاومو لاثمأ تاذ برعـلا
 رمألا ىنعـمب الا ظعاومـلا نـم اهيف اـمب ركذاو ،لاثمألا

 اههبن اـمب رابتعالا مث ،هتفرعـمو برعـلا مالك مهفب اهل
 ةـلهاج يهو اـمأف ،مكحـلا نـم اهيف اـم هيلع
 لاحمف ،قطنمـلاو مالكـلا نـم اهيف اـم يناعـمب
 لاثمألا نـم هتوح اـم يناعـم هيلع تلد اـمب اهرمأ

 الا ،هب مئاهبـلا ضعب رمأو كلذب اهرمأ ءاوس لب ،ربعـلاو
 .)1(اهيف يذـلا نايبـلاو قطنمـلا يناعـمب ملعـلا دعب

 باتك يآ ىلع ًاضيأ قبطني مالكـلا اذـهو
 ال ،ظعاومـلاو لاثمألاو مكحـلاو ربعـلا نـم هـللا

 هنايب يناعـمب ناك نمل الا ا� ربتعا :لاقي نأ زوجي
 نمل رمألا ىنعـمب الاو افراع برعـلا مالكبو ،اـمـلاع
 مث ،برعـلا مالك يناعـم ملعي نأ الهاج هنم كلذب ناك
 كلذ ناك اذإف ،هربع فونصو همكحب ظعتيو ،دعب هربدتي

 
 لیوأتـلاو ریسفتـلا موھفم" ،رصان نب ناـمیلس نب دعاسم ،راَّیطـلا )1(

 رشنلل يزوجـلا نبا راد ،"رسفمـلاو ربدتـلاو طابنتسالاو
 1427 ،2ط( ،ةــیدوــعسـلا ةیبرــعـلا ةــكلممـلا ،عیزوتـلاو
 .188 – 186 :ص ،ـ )ــھ

 ریسفت :نعً القن ،189 ،188 :ص ،قباسـلا عجرمـلا ،راَّیطـلا )2(
 .37 ،36 :1 , )يبلحـلا :ط( ،يربطـلا

 هربدتب هدابع رمأ دـق -ىـلاعـت- هـللا ناكو كلذك

 رمأي مل هنأ اـمولعـم ناك ،هـلاثمأب رابتعالا ىلع مهثحو
 زجي مل ذإو ،الهاج هيآ هيلع مهلدي اـمب ناك نـم كلذب
 حص ،نومـلاع هيلع مهلدي اـمب مهو الا كلذب مهرمأي نأ
 يذـلا هيآ نـم هملع مهنع بجحي مل اـم ليوأتب مµأ

 انمدـق دـق يذـلا ،هقلخ نود هنم هملعب هـللا رثأتسا
 ركنأ نـم لوق دسف ،كلذ حص ذإو ،"نوفراع" افنآ هتفص
 مل اـم هليرتتو هـللا باتك نـم نيرسفمـلا ريسفت

 .)2(هليوأت هقلخ نـع بجحي
 احالطصاو ةغل مـيلـعتـلا موهفم *

 سفنـلا هيبنت وهو :)درفم( مـيلـعتـلا

 ،كلذ روصتل سفنـلا هبنت ملعتـلاو ،يناعـمـلا روصتل
 صتخا مالعإلا نكل مالعإلا ىنعـم يـف لمعتسا اـمبرو
 نوكي اـمب صتخا مـيلـعتـلاو ،عيرس رابخإب ناك اـمب

 ،ملعتمـلا سفن يـف رثأ هنم لصحي ىتح ريثكتو ريركتب
 قطن ا� ةوق هل لعج نأ ءاـمسألا مدآل ىلاعت هـللا ميلعتو
 دحاو لك ناويحـلا هميلعتكو ،ءايشألا ءاـمسأ عضو ا�و
 ريغل( ميـلاعت عـمجـلاو ،)3(هارحتي اتوصو هاطاعتي العف

 ،)ردصمـلا ريغل( تاـميلعتو ،)ردصمـلا
 ةبجاو تاهيجوت ،تاداشرإ ،رماوأ يه تاـميلعتـلاو
 دهعي صخشل ىطعت ةيطخ مأ ةيهفش تناكأ ءاوس ذيفنتـلا

 ذفن ،اـم ةمهمب وأ صاخ لمعب مايقـلا هيـلا
 ردصمـلاو ،ةديدج تاـميلعت ىقلت يأ :تاـميلعتـلا
 قّلعتي ةيبرتـلا نـم عرف مـيلـعتـلاو ،ىلع َمَّلع /َمَّلع

 جات نب فوؤرـلا دبعب وعدمـلا دمحم نیدـلا نیز ،يوانمـلا )3(
 "،يرھاقـلا يدادحـلا نیدباعـلا نیز نب يلع نب نیفراعـلا
 ،ةرھاقـلا ،بتكـلا مـلاع ،"فیراعتـلا تاـمھم ىلع فیقوتـلا
 ،)م1990-ـــھ1410 ،1ط(

 .102: ص 
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 مولعـلاو فراعـمـلا عاونأ بالطـلا سيردت قرطب

 .)1(نونفـلاو

 داقتعالاو ،هتقيقحب ءيشـلا كاردإ :ملعـلاو

 بجوت ةـفص وه وأ ،عقاولل قباطمـلا تباثـلا مزاجـلا
 ءيشـلا ةروص لوصح وه وأ ،ضيقنـلا لمتحي ال ازييمت
 يرظن :نابرض ملعـلاو ،صخأ لوألاو ،لقعـلا يـف

 ملعـلا وحن لمك دـقف ملع اذإ اـم يرظنـلاف ،يلمعو
 ،ملعي نأب الا متي ال اـم يلمعـلاو ،مـلاعـلا تادوجومب
 يلقع :نابرض رخآ هجو نمو ،تادابعـلاب ملعـلاك
 ةنهم ذختي نـم وه :ملعـمـلاو ،)2(يعـمسو

 ىدحإ ةـسراـمم يـف قحـلا هل نمو مـيلـعتـلا
 تاجردـلا عفرأ بقللا اذـه ناكو ،الالقتسا نهمـلا
 ينعتو ،نيدادحـلاو نيراجنـلاك عانصـلا ماظن يـف
 .)3(ريخـلاو باوصـلا مهلمـلا ًاضيأ

 فيرعت نكمي ،ثيدحـلا ةيبرتـلا ملع يفو

 نـم متي ةيلمع :هنأ ىلع )Education( مـيلـعتـلا

 ئدابمـلاو تاراهمـلا نـم ةعومجم باستكا اهـلالخ

 دارفألا نكمت ةـليسو وهو ،ةريغتمـلا تادـقتعـمـلاو
 فرع دـقو ،ديدج وه اـم لك ىـلا لوصوـلا نـم
 ىلع ناسنإلا ةردـقم" :هنأب مـيلـعتـلا رثول نتراـم

 ريكفتـلا نـع اًلضف ةـقيمع ةروصب ريكفتـلاب مايقـلا
 ومنو يلقعـلا زيزعت ىلع لمعي ثيحب ،يدـقنـلا

 
 .1542 :2 ،"ةرصاعـمـلا ةیبرعـلا ةغلـلا مجعـم" ،دمحأ ،رمع)1(
 "،ضیفـلا وبأ ،ينیسحـلا قاّزرـلا دبع نب دّمحم نب دّمحم ،يدیبزـلا )2(

 نـم ةعومجم :قیقحت ،"سوماقـلا رھاوج نـم سورعـلا جات
 .33:127 ،ةیادھـلا راد ،نیققحمـلا

 ةیبرعـلا ةغلـلا عـمجم ،طیسوـلا مجعـمـلا" ،نورخآو دمحا ،تایزـلا )3(
 .624 :2 ،ةوعدـلا راد ،"ةرھاقـلاب

 .1542 :2 ،"ةرصاعـمـلا ةیبرعـلا ةغلـلا مجعـم" ،دمحأ ،رمع )4(
 ءارفـلا نب دمحم نب دوعسم نب نیسحـلا دمحم وبأ ،يوغبـلا )5(

 ریسفت( نآرقـلا ریسفت يـف لیزنتـلا مـلاعـم" ،يعفاشـلا

 ."ةملعتمـلا ةيصخشـلا يـف يباجيإ لكشب ريكفتـلا

 -:)4(اهنم ،ةريثك لحارمو بورض ميلعتللو
 ةـسردمـلا لوخد :يمازـلالا مـيلـعتـلا -١
 .ةيرابجإ ةروصب ةنيعـم ةرتفل اهيف ةـساردـلاو
 همظني يذـلا مـيلـعتـلا :صاخـلا مـيلـعتـلا -٢

 مÁاجايتحا قفاوتت ال نيذـلا تاكرشـلاو دارفألا
 .ةيـساـسألا ةـسردـمـلا جهانم عـم ةيميلعتـلا
 ةيئادتبالا نيب ةـلحرم :يليمكتـلا مـيلـعتـلا -٣

 .ةيوناثـلاو
 مـيلـعتـلا نيب ةـلحرم :يوناثـلا مـيلـعتـلا -٤
 ضعب يـف يـلاعـلا مـيلـعتـلاو طسوتمـلا
 .لودـلا
 وه :)يموكحـلا( ماعـلا مـيلـعتـلا -٥
 فالخب ،نينطاوملل ةـلودـلا هنمؤت يذـلا مـيلـعتـلا
 .صاخـلا مـيلـعتـلا
 تانبـلاو دالوألا ميلعت :طلتخمـلا مـيلـعتـلا -٦

 .ةدحاو ةعـماج وأ ةـسردم يـف
 اولخدي مل نيذـلا نيغلابـلا ميلعت :رابكـلا ميلعت -٧
 .مهتلوفط يـف ةـسردمـلا
 روـطـلا ةروــسب فيرعتـلا *

 عاـمجإب ةَّيِّكَم اهلك روـطـلا ةروــس
 ،حون ةروس دعب تلزن ،)5( ةاورـلاو نيرسفمـلا نـم

 ثارتـلا ءایحإ راد ،يدھمـلا قازرـلا دبع :قیقحت ،")يوغبـلا
 ،)ـــھ 1420 ،1ط( ،توریب ،يبرعـلا

 ،"زیزعـلا باتكـلا ریسفت يـف زیجوـلا ررحمـلا" ،ةیطع نبا ،289: 4
 وبأ ،دومحم نب دمحم نب دمحم ،يدیرتاـمـلا ،185 :5
 :قیقحت ،")ةنسـلا لھأ تالیوأت( يدیرتاـمـلا ریسفت" ،روصنم
 ـــھ 1426 ،1ط( ،توریب ،ةیملعـلا بتكـلا راد ،مولساب يدجم
 .399 :9 ،)م 2005 -
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 دعب تلزن :يرشخمزـلا لاقو ،نينمؤمـلا ةروس لبقو

 يهو ،ةيآ نوعبرأو عست اÁايآ ددعو ،)1( ةدجسـلا ةروس

 عقتو ،فيرشـلا فحصمـلا يـف 52 مقر ةروسـلا

 ةروــسو ،نيرشعـلاو عباسـلا ءزجـلا يـف

 :مسق بولسأب تأدب دـقو ،لصفمـلا نـم روـطـلا
 برعـلا مالك يـف لبجـلا وه روطـلاو ،)2( ىت ىن ٱيت

 روطـلا لبج :ةروسـلا هذـه يـف هب دصقُيو ،)3(

 :ليقو ،)4( اـميلكت ىسوم هيلع هـللا ملك يذـلا
 .)5( ةينايرسـلاب لبجـلا

 عاـمتـجا نأ اهلوزن ببس يـف ءاج دـقو
 ةهجاوم يـف اورّكفيل ةودـنـلا راد يـف ناك شيرق

 ىلع ًاريبك ًارطخ لكشت تناك يتـلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنـلا ةوـعد
 دبع ةـليبق نـم لجر حرتقاف ،ةيداصتقالا مهحـلاصم
 رعاش هّنأل ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم تومي ىّتح شيرق رظتنت نأ رادـلا
 ريهز تاـم اـمك اّنع يضميسو ،لاح ّلك ىلع

 طاسب ىوطيسو مهطاسب يوطو ،)*( ىشعألاو ةغبانـلاو
 تلزن اوقّرفتو كلذ اوـلاق نأ دعبو ،هتومب ًاضيأ دّمحم
 .مهيلع تّدرو تايآلا

 ديدعـلا لوح ةروسـلا هذـه عوضوم روديو
 موي راكنإ ةيضق :اهنم ،ةيدـقعـلا اياضقـلا نـم

 نيبذكمـلاو ،هب نيدحاجـلا ىلع درـلاو ،نيدـلا

 
 فاشكـلا" ،دمحأ نب ورمع نب دومحم مساقـلا وبأ ،يرشخمزـلا )1(

 ،توریب ،يبرعـلا باتكـلا راد ،"لیزنتـلا ضماوغ قئاقح نـع
 .408 :4 ،ــ )ـھ 1407 ،3ط(

 .1 :ةـیآلا ،روطـلا ةروــس )2(
 ،"نآرقـلا زاجم "،يرصبـلا ىمیتـلا ىنثمـلا نب رمعـم ،ةدیبع وبأ )3(

 .ط( ،ةرھاقـلا ،ىجناخـلا ةبتكم ،نیگزس داوف دمحم :قیقحت
 .230 :2 ،)ـــھ 1381

 ،يملیدـلا روظنم نب ھلـلا دبع نب دایز نب ىیحی ایركز وبأ ،ءارفـلا )4(
 راد ،نورخآو يتاجنـلا فسوی دمحأ :قیقحت ،"نآرقـلا يناعـم"
 .91 :3 )،1ط( ،ةرھاقـلا ،ةمجرتـلاو فیـلاتلل ةیرصمـلا

 مالك نـع نيضرعـمـلاو, ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنـلا ةـلاسرب

 َّلج( هتيبوبر يدحاج ىلع درت اـمك ،نيمـلاعـلا بر
 نـم صلختلل ديكـلا ريبدت يديرم حضفتو ،)العو
 دـقو ،نينمؤمـلا نـم هعابتا نمو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنـلا
 ،كالهإلاو راذنإلاب نيكرشمـلا ةروسـلا هذـه تدعوت

 نـم ديدعـلا اهتلمج يـف تنمضت ةروسـلاف
 ةروسـلا لوأ يـف هناحبس مسقأ دـقو ،دصاقمـلا
 موي باذعـلا عوقو ىلع ميظع نأش اهل ،ءايشأ ةـسمخب

 ركذ عـم ،هبورضو هناوـلا نايبو ،نيبذكمـلاب ةمايقـلا
 عقت يتـلا ةيهـلالا تايآلاو ةينوكـلا تارييغتـلا ضعب
 .مويـلا كلذ يـف

 -ىـلاعـتو هـناـحبـس- هـللا دعوت

 مهتقيرط ىلع ناك نمو شيرق رافك ،ةروسـلا ةيادب يـف
 مهبيصيس هنأ, ملسو هيلع هللا ىلص هـللا لوسر بذك نـم رئاس نـم
 -ىـلاعـتو هـناـحبـس- مسقأ دـقو ،باذعـلا
 نـم هناحبس هـللاب ذايعـلاو هعوقوو كلذ ةحص ىلع

 ىـلا ،)6( ىت ىن ٱيت :ىلاعت لاقف هباذع ميـلاو هطخس
- اـموأ مث ،)7( ىت خت حت جت  هب  ٱيت :هـلوـق
 هبجوتسمو هيقحتسم ىـلا -ىـلاعـتو هـناـحبـس

 نوفنعي اـم ركذ مث ،)8(ىت F G H ٱيت :لاقف
 هيلع هتبسن نـم مهنم فلس اـم ىلع نوخبويو هب

 ،يموزخمـلا يشرقـلا يكمـلا يعباتـلا ربج نب جاجحـلا وبأ ،دھاجم )5(
 راد ،لینـلا وبأ مالسـلا دبع دمحم :قیقحت ،"دھاجم ریسفت"
 1989 / ـــھ 1410 ،1ط( ،رصم ،ةثیدحـلا يمالسالا ركفـلا
 نب دمحم نب يلع نسحـلا وبأ ،يدرواـمـلا ،622 :ص ،)م
 ریسفت( نویعـلاو تكنـلا "،يدادغبـلا يرصبـلا بیبح نب دمحم
 دبع نب دوصقمـلا دبع نبا دیسـلا :قیقحت ،" )يدرواـمـلا
 .367 :5 ،توریب ،ةیملعـلا بتكـلا راد ،میحرـلا

 .نویلھاج ءارعش ةثالث *
 .1 :ةـیآلا ،روطـلا ةروــس )6(
 .7 :ةـیآلا ،روطـلا ةروــس )7(
 .11 :ةـیآلا ،روطـلا ةروــس )8(
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 I J K ٱيت :لاقف هبيذكتو رحسـلا ىـلا مالسـلا

L M يل ىل مل خل   حل جل N Oبقعأ مث ،)1( ىت 
 همالعإ رثإ ركذ مث ،نيبيجتسمـلا نينمؤمـلا لاح هركذب
 هتياقوو هتمصعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع هتمعن نيقيرفـلا لاحب

 P Q I ٱيت :ىلاعت لاقف نورتفمـلا هـلوـقت اـمم

J  K L M مهخيبوت ىلع يآلا ترج مث ،)2( ىت جل 
 ةراتو ،نهاك نولوقي ةراتف ،مÁالاقتنا نهوو مÁالاقم يـف

 مهخبوف ،هتوم بقرتن رعاش نولوقي ةراتو ،نونجم نولوقي
 مهيديأب اـم طقسأو مهماعزأو م�ذك نيبو هلك كلذ ىلع

 اذـهو ،)3( ىتمي ( ) ' & % ٱيت :هـلوـقب
 اودجي يذـلا وهو ،رخآو الوأ هولوقت اـمل طقسمـلا وه
 مــلو ءالجـلاو فيسـلاب اوضرو ،اـًباوـج هنع
 .)4(هتـضراـعـمـل مـه اوضرعـتي

  لؤاستـلا بولسأ *

 ميركـلا نآرقـلا يـف لؤاستـلا بولسأ -ًالوأ

 هضارغأو

 يتـلا بيـلاسألا رثكأ نـم لاؤسـلا دعُي
 ديزي اـم دجوي ذإ ،)لجو زع( هـللا باتك يـف ترركت

 بلغأ نأ تفاللاو ،)*(لاؤس فـلاو نيتئاـم نـع
 هـناـحبـس- هـللا اهـلاسي ةـلئسألا هذـه
 ماهفتسالا بولسأ يـف لصألاو ،!هقلخل -ىـلاعـتو
 رمأ نـع ماهفتسالل لمعتسي هنأ برعـلا مالك يـف
 بلط- ىنعـمـلا اذـ� هنأ كش الو ،لئاسـلا هلهجي

 
 .15 ،14 :نیتیآلا ،روطـلا ةروــس )1(
 .29 :ةـیآلا ،روطـلا ةروــس )2(
 .34 :ةـیآلا ،روطـلا ةروــس )3(
 "،يطانرغـلا يفقثـلا ریبزـلا نب میھاربإ نب دمحأ ،رفعج وبأ )4(

 ،ينابعش دمحم :قیقحت ،"نآرقـلا روس بسانت يـف ناھربـلا
 ـــھ 1410ط( ،برغمـلا ،ةیمالسالا نوؤشـلاو فاقوالا ةرازو
 .318 ،317: ص ،)م 1990 /

- هـللا قح يـف ليحتسي -مهفـلا وأ ملعـلا

 دـق نكل ،صقن لك نـع -ىـلاعـتو هـناـحبـس
 ىلع ال زاجمـلا ليبس ىلع لؤاستـلا بولسأ لمعتسي
 هيبنتـلا قباسل رظنـلا تفل هنم داريو ،ةـقيقحـلا ليبس
 ،رركتمـلا ريذحتـلا كلذ مغر هيف عوقوـلا ىلع موللاو

 ىلجتي ،ىلعألا لثمـلا هللاو ،ينآرقـلا قايسـلا يفو
 بولسأو حضاو لكشب ةـلئسألا نـم عونـلا اذـه
 لكشب هدصاقم مهفو هل هابتنالا يغبنيو ،نآرقـلا هب زيمتي

 اذـ� ةدارمـلا ةينآرقـلا ةـلاسرـلا كاردإل يليصفت
 .ةـلئسألا نـم لئاهـلا مكـلا

 بجعتـلا ضرغب لاؤسـلا :ًالوأ

 بجعتـلا هب دصقيو ًانايحأ لؤاستـلا يتأي

 مخ R يت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،نيعـم لعف نـم

S T U لاؤس "َفْيَك"" :يبطرقـلا لاق ،)5( ىت 
 بصن عضوم يـف مسا يهو ،لاحـلا نـع

 نأ اهليبس ناكو حتفـلا ىلع ةينبم يهو ،"نورفكت"ـب
 هانعـم يذـلا ماهفتسالا ىنعـم اهيف نأل ،ةنكاس نوكت
 ،هتفخل حتفـلا اهل ريتخاو ،فورحـلا تهبشأف بجعتـلا
 دـقو اورفك نيح مهنم بجعتي نأ بجي نمم ءالؤه يأ

 نبا لوقي ددصـلا اذـه يفو ،)6("ةجحـلا مهيلع تتبث
 هـنأو ،هتردـقو هدوجو ىلع اجتحم ىلاعت لوقي" :ريثك
 يت :هدابع يـف فرـصـتـي يذـلا قـلاـخـلا

R مخ S اودحـجـت  نأ مكل فـيك :يأ ،ىت 

 .طبضـلاب لاؤس )1260( *
 .28 :ةـیآلا ،ةرقبـلا ةروــس )5(
 حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم ھلـلا دبع وبأ ،يبطرقـلا )6(

 نآرقـلا ماكحأل عـماجـلا" ،نیدـلا سمش يجرزخـلا يراصنالا
 ،شیفطأ میھاربإ ،ينودربـلا دمحأ :قیقحت ،")يبطرقـلا ریسفت(
 1964 / ـــھ1384 ،2ط( ،ةرھاقـلا ،ةیرصمـلا بتكـلا راد
 .248 :1 ،)م
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 ،ىت مس T U ٱيت ،!؟هريغ هعـم نودبعت وأ هدوـجو
 مدـع نـم نيقولخم متنـك دـق :يأ
 .)1("دوـجوـلا ىـلا مـكـجرـخأـف

 باـتعـلاو موـللا ضرغب لاؤسـلا :ًايناث
 ،موللاو باتعـلا هب داريو انايحأ لؤاستـلا يتأي

 مج V مث هت مت خت حت جت ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك

W  مح R مخ S دبع نبا زعـلا لاق ،)2( ىت 
 مج ٱيت جرخي وأ ،لذي وأ ،نيلي عشخي نحي :نأي" :مالسـلا

W مح ٱيت نآرقـلا ىت R مخ S وأ ،نآرقـلا ىت 
 هـللا لوقي" :ريثك نبا لاقو ،)3("مارحـلاو لالحـلا
 :يأ ،هللا ركذل م�ولق عشخت نأ نينمؤملل نآ اـمأ :ىلاعت
 همهفتف ،نآرقـلا عاـمسو ةظعومـلاو ركذـلا دنع نيلت

 ةباحصـلا مهف دـقو ،"هعيطتو هل عـمستو هل داقنتو
 هـللا يـضر- دوعسم نبا لاقف ،ىنعـمـلا اذـه
 هـللا انبتاع نأ نيبو انمالسإ نيب ناك اـم" :-هـنع
 .)4("!نينس عبرأ الا ةيآلا هذـ�

 :يفنـلا ضرغب لاؤسـلا :ًاثـلاث
 ًانايحأ ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي

 @ ّٰ ِّ ُّ ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،يفنـلا هب داريو

A B لوخدـلا ىلع ادحأ هركت ال كنأ :يأ ،)5( ىت 
 هـللا لوقي" :ريثك نبا لوقي ،نينمؤمـلا ةرمز يـف

 ىت A B @ ٱيت مهئجلتو مهمزلت :يأ ،ىت ّٰ ِّ ُّ ٱيت :ىلاعت

 
 مث يرصبـلا يشرقـلا رمع نب لیعاـمسإ ءادفـلا وبأ ،ریثك نبا )1(

 :قیقحت ،")ریثك نبا ریسفت( میظعـلا نآرقـلا ریسفت" ،يقشمدـلا
 ،ةیدوعسـلا ،عیزوتـلاو رشنلل ةبیط راد ،ةمالس دمحم نب يماس
 .212 :1 ،)م 1999 / ـــھ1420 ،2ط(

 .16 :ةـیآلا ،دیدحـلا ةروــس )2(
 نسحـلا نب مساقـلا يبأ نب نیدـلا زع دمحم وبأ ،مالسـلا دبع نبا )3(

 نب ھلـلا دبع :قیقحت ،"نآرقـلا ریسفت" ،يقشمدـلا يملسـلا
 /ـــھ1416 ،1ط( ،توریب ،مزح نبا راد ،يبھوـلا میھاربإ

 .287 :3 ،)م1996

 .)6("هللا ىـلا لب ،كيـلا الو كيلع كلذ سيل :يأ

 ريثكتـلاو دادعتـلا ضرغب لاؤسـلا :ًاعبار

 ًانايحأ ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي
 حم جم هل ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،ريثكتـلا هب داريو
 شيرق رافك ارذنم ىلاعت لوقي" :ريثك نبا لاق ،)7( ىت خم
 اـممأ كلهأ دـق هنأب ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هلوسر مهبيذكت يـف

 ىلع اذـه لدو ،حون دعب نـم لسرلل نيبذكمـلا نـم
 ،مالسإلا ىلع حونو مدآ نيب تناك يتـلا نورقـلا نأ
 نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك :سابع نبا هـلاق اـمك
 نوبذكمـلا اهيأ مكنأ :هانعـمو ،مالسإلا ىلع مهلك

 فرشأ متبذك دـقو ،مهنم هـللا ىلع مركأ متسل
 .)8("ىرحأو ىلوأ مكتبوقعف ،قئالخـلا مركأو لسرـلا

 بلطـلاو رمألا ضرغب لاؤسـلا :ًاسماخ

 ًانايحأ ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي
 يت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،بلطـلاو رمألا هب داريو

 ،رمخـلا برش نـع اوهتنا :يأ ،)9( ىت ' & %
 الوق لاؤسـلا اذـه عـم ةباحصـلا بواجت دـقو
 ،هللا لوسر اي انيهتنا :مهتباجإف لوقـلا اـمأ ،العفو

 عراوش ةـقرغم يرجتل رمخلل مهتقارإف :لعفـلا اـمأو
 يف" :ريثك نبا لاقو ،ةـفيرشـلا ةيوبنـلا ةنيدمـلا
 .)10("بيهرتو ديدÁ ةيآلا هذـه

 

 .19 :8 ،ریثك نبا ریسفت )4(
 .99 :ةـیآلا ،سنوی ةروــس )5(
 .298 :4 ،ریثك نبا ریسفت )6(
 .17 :ةـیآلا ،ءارسالا ةروــس )7(
 .62 :5 ،ریثك نبا ریسفت )8(
 .91 :ةـیآلا ،ةدئاـمـلا ةروــس )9(
 .179 :3 ،ریثك نبا ریسفت )10(
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 بيغرتـلا ضرغب لاؤسـلا :ًاسداس

 ًانايحأ ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي

 ،نيعـم لعف ىلع ضحـلاو بيغرتـلا هب داريو

 X F G H ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك

Y Z [ عـم ةباحصـلا لعافت دـقو ،)1( ىت 
 ىلاعت هـللا رمأ اـمل" :يبطرقـلا لوقي ،لاؤسـلا اذـه
 ،كلذ يـف قافنإلا ىلع ضرح ،لاتقـلاو داهجـلاب

 يـف لـتاقـي يذـلا ثـيدحـلا اذـه يـف لخدف
 اـمك باوثـلا ءاجر هب ضرقي هنإف ،هـللا لـيبـس
 يمس ٍشيـج يـف -هـنع هـللا يـضر– ناـمثع لعف
 وبأ رداب ةيآلا هذـه تلزن اـملو ،ةرسعـلا شـيجب

 باوث ءاغتبا هـلاـمب قدصتـلا ىـلا حادحدـلا
 .)2("...هبر

 رابخإلا ضرغب لاؤسـلا :ًاعباس

 ًانايحأ ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي
 مت خت حت ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،رابخإلا هب داريو

 ربخت ةيآلاف ،)3( ىت S مخ R مح W  مج V مث هت
 نوكي نأ نـع جرخي ال مهرمأ نأو ،نيقفانمـلا نـع
 يـف كش اهل ضرع دـق وأ ،اهل مزال ضرم م�ولق يـف

 يـف مهيلع هلوسرو هـللا روجي نأ نوفاخي وأ ،نيدـلا
 ال " :ريثك نبا لوقي ىنعـمـلا اذـه يفو ،مكحـلا
 مزال ضرم بولقـلا يـف نوكي نأ نـع مهرمأ جرخي
 نأ نوفاخي وأ ،نيدـلا يـف كش اهل ضرع دـق وأ ،اهل

 نوكي اذلو ،مكحـلا يـف مهيلع هلوسرو هـللا روجي

 
 .245 :ةـیآلا ،ةرقبـلا ةروــس )1(
 .237 :3 ،يبطرقـلا ریسفت )2(
 .50 :ةـیآلا ،رونـلا ةروــس )3(
 .74 :6 ،ریثك نبا ریسفت )4(
 .172 :ةـیآلا ،فارعالا ةروــس )5(
 .314 :7 ،يبطرقـلا ریسفت )6(

 اـمو ،مهنم لكب ميـلـع هـللاو ،ضـحـم رفـك

 .)4("تافصـلا هذـه هيـلع اًوطـنم نوكي

 رارقإلا ىلع بطاخمـلا لمح ضرغب لاؤسـلا :ًانماث

 اـم رمأب فارتعالاو

 ًانايحأ ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي
 رمأب فارتعالاو رارقإلا ىلع بطاخمـلا لمح هب داريو
 انأ :يأ ،)5( ىت ّٰ ِّ ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،اـم
 ،مهيلع داهشإلا ماقم كلذ ماقف" :يبطرقـلا لوقي ،مكبر

 2 يت ىت نت ٱيت :هناحبس هـلوـق هنمو ،)6("مهنم رارقإلاو
 ينعي" :ريثك نبا لاق ،هدابع عيمج فاك هـللا :يأ ،)7( ىت

 دارمـلا سيلف ،)8("هيلع لكوتو هدبع نـم يفكي ىلاعت هنأ
 ىلع دابعـلا لمح اـمنإو ،لاؤسـلا ةـقيقح نيتيآلا يـف
 .هقلخل هتيافكو ،قـلاخـلا ةيبوبرب رارقإلا

 ضارغألل ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا يتأي دـقو

 :ةيـلاتـلا

 V مث هت مت ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،فيوختـلا
 .)9( ىت

 ? < - , ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،ميخفتـلا
 .)10( ىت
 :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،ركفتلل ةوعدـلاو هيبنتـلا

  .)11( ىت مب خب حب جب ? < ٱيت

 مج V مث ٱيت :-ىـلاعـت- هـلوـقك ،زيفحتـلا

W مح R ةيبـلاغ نأ تفاللا نمو .)12( ىت مخ 

 .36 :ةـیآلا ،رمزـلا ةروــس )7(
 .100 :7 ,ریثك نبا ریسفت )8(
 .3 – 1 :ةـیآلا ،ةـقاحـلا ةروــس )9(
 .19 :ةـیآلا ،نیففطمـلا ةروــس )10(
 .185 :ةـیآلا ،فارعالا ةروــس )11(
 .21 :ةـیآلا ،ءایبنالا ةروــس )12(
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 هـللا باتك يـف اÁاباجإ درت مل ةينآرقـلا تالؤاستـلا

 سيل اهنم فدهـلا نأل كلذو ،)ىلاعتو هناحبس(
 لب ،هللا ذاعـم ،لئاسـلا هلهجي رمأ نـع ماهفتسالل
 ،ةـقيقحـلا ليبس ىلع ال زاجمـلا ليبس ىلع تءاج
 نأ هدابعل ديري -ىـلاعـتو هـناـحبـس- ىلومـلاف

 .اهعـم اولعافتيو اهوبيجي

 مـيلـعتـلا يـف هرثأو لؤاستـلا بولسأ -ًايناث

 ملعتـلاو

 ،ةيميلعتـلا ةيلمعـلا ناكرأ مهأ لاؤسـلا ربتعي
 اذـه ىلع ةثيدحـلا ةيوبرتـلا تاساردـلا تزكر اذلو
 ،ملعتـلاو مـيلـعتـلا ةيلمع يـف لاعفـلا بولسألا
 ،بسحو ملعـمـلا ىلع رصتقت ال ةيميلعتـلا ةيلمعـلاف

 حرطيو ركفي وهف ،ًاضيأ يسيئر رود هل ملعتمـلا نأ لب
 وه ملعـمـلاو ،هسفنب ةـفرعـملل لصيل ةـلئسألا
 ىـلا لوصولل عجشمـلاو مظنمـلاو رسيمـلا
 ةيرثـلا ملعتـلا ةئيب ريفوت لالخ نـم ةـفرعـمـلا

 ةـلئسألا حرطب ملعـمـلا موقي دـقو ،ةنمآلاو
 ،بـلاطـلا تاربخ قاـمعأ فشكل ةـقمعتمـلا
 مايقـلا ىلع ملعـمـلا دعاسي اـمم ،هريكفتو همهفو

 ىوتسم يـف تاوجـفـلا كلـت لكشب
 قوف تاربخب نيملعتمـلا دـيوزت فد� ،مـهريكـفـت
 ومنـلا مهل ىتأتي ثيحب ،ةـقباسـلا مÁاربخب ددحتي  اـم
 .روطتـلاو

 ةيلمع يـف ىربك ةيمهأ لؤاستـلا بولسألو
 طاقنـلا يـف اهـلاـمجإ نكمي ،ملعتـلاو مـيلـعتـلا
 -:ةيـلاتـلا
 .ددحم عوضوم وحن لوضفـلاو ماـمتهالا ةراثإ -١

 .ددحم عوضوم ىلع هابتنالا زيكرت -٢

 ةيلمعـلا يـف طشنـلا لخدمـلا ريوطتو ةيمنت -٣

 .ةيميلعتـلا
 مهسفنأ اوـلاسي نأ ىـلا مهعفدو نيملعتمـلا ةراثإ -٤
 .مهريغ وأ
 ملعتـلاب لصت ةـقيرطب ىوتحم ءانب ىلع ةدعاسمـلا -٥

 .ىوتسم ىلعأ ىـلا
 تابوعصـلاو تابقعـلا صيخشت يـف ةمهاسمـلا -٦
 .نيملعتمـلا صاخشألا هجاوت يتـلا
 عيمج نيب لاصتالا ةيلمع لالخ ةدعاسمـلا ميدـقت -٧
 يـف ةكرتشمـلا عـمتجمـلاو دارفألا نـم فارطألا
 .ةيميلعتـلا ةيلمعـلا
 لجأ نـم ةصرفـلاب نيملعتمـلا صاخشألا ديوزت -٨

 .تاـمولعـمـلاو فراعـمـلا باعيتساو مهف
 تايلمعـلا لاـمعتسال نيملعتمـلا صاخشألا عفد -٩
 تاراهم ريوطتو ومن ىلع دعاست يتـلا ةيـلالدتسالا
 .ريكفتـلا

 ىلع تاقيلعتـلاو لعفـلا در ةيلمع ريوطت -١٠
 .عـمتجمـلا صاخشأ يقاب نـم ردصت يتـلا تاباجإلا

 لجأ نـم نيملعتمـلا صاخشألا ةصرفـلا ةحاتإ -١١
 روعشـلابو راكفألاب صاخـلا ماـمتهالا نـع ريبعتـلا

 .مهيدل صاخـلا
 روـطـلا ةروــس يـف تالؤاستـلا ءاصحإ *
 اهتبسانمو

 ديدعـلا ىلع روـطـلا ةروــس تلمتشا

 -:يهو ،)لؤاست 13( تالؤاستـلا نـم
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1 

 مل خل ٱيت

 ! يل ىل

" # 
 ىت

 ،نيدـلا مويب نيبذكمـلا ىلع درـلا يـف تءاج
 ءالؤهل لوقي اـمع اربخم هركذ ىلاعت لوقي

 منهج اودرو اذإ مهتفص فصو نيذـلا نيبذكمـلا
 يذـلا اذـه موقـلا اهيأ رحسفأ :ةمايقـلا موي
 ليقو ؟هنورصبت الو هنونياعت ال متنأ مأ نآلا هومتدرو

 ."اـماهفتسا ال اخيبوت مهل اذـه

2 
 هل مل خل ٱيت
 مم خم حم جم

 ىتجن

 دمحم ةـلاسرب نيبذكمـلا ىلع درـلا يـف تءاج
 هـلوـقي اـمع ًاربخم هؤانث ّلج لوقي, ملسو هيلع هللا ىلص

 ثداوح هب صبرتن رعاش وه ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل نوكرشمـلا
 .ةـفلتم ةثداح وأ تومب هانيفكي ،رهدـلا

3 

 مل خل ٱيت

 !يل ىل

" # 
$ % 
 ىت&

 لج( هتيبوبرل نيضفارـلا ىلع درـلا يـف تءاج
 ةيلهاجـلا يـف نوّعي نوكرشمـلا ناك ،)هؤانث
 اذـ� مهمالحأ مهرمأت مأ :هللا لاقف ،مالحألا لهأ
 ةدابع اوكرتيو ،اـمص اـمكُب اـمانصأ اودبعي نأ
 ملو ،مهايندل تناك نيح مهمالحأ مهعفنت ملف ،هللا
 ،مهمالحأ مهعفنت مل ،مهنيد يـف مهـلوـقع نكت

 برعـلا مالكب ةـفرعـمـلا لهأ ضعب ناكو
 ْمُهُرُمْأَت ْمَأ( هـلوـق لَّوأتي ،ةرصبـلا لهأ نـم
 يـف انلق يذـلا وحنبو ،مهرمأت لب :)ْمُهُمالْحَأ
 موق مه لب :)َنوُغاَط ٌمْوَق ْمُه ْمَأ( هـلوـق ليوأت

 .نوغاط

4 

 ' ٱيت

 من( )
 ين ىن

* 
 ىت +

 نآرقلل نيبذكمـلا ىلع درـلا يـف تءاج
 ءالؤه لوقي مأ :هركذ ىلاعت لوقي ،ميركـلا
 ،هقَّلختو نآرقـلا اذـه دمحم لّوقت :نوكرشمـلا
 اوبذك :هؤانث ّلج لوقي )َنوُنِمْؤُي ال ْلَب( هـلوـقو
 اوقّدصيف نونمؤي ال لب ،كلذ نـم اوـلاق اـميف

 .م�ر دنع نـم مهءاج يذـلا ّقحـلاب

5 

 - , ٱيت

. / ٌّ ٍّ َّ 
 ىت ِّ ُّ

 لج( هتيبوبرل نيضفارـلا ىلع درـلا يـف تءاج
 نـم نوكرشمـلا ءالؤه قلخأ :ىلاعت لوقي ،)هؤانث

 مهف ،تاهَّمأ الو ءابآ ريغ نـم يأ ،ءيش ريغ
 الو ،ةجح هللا نومهفي الو نولقعي ال ،داـمجـلاك
 :ليق دـقو .ةظعومب نوظعتي الو ،ةربعب هل نوربتعي

 لوقك ،ءيش ريغل اوقلخ مأ :كلذ ىنعـم نإ
 :ىنعـمب ،ءيش ريغ نـم اذكو اذك تلعف :لئاقـلا

 .ءيش ريغل

 
 عجرمـلا ىلع روطـلا ةروــس تالؤاست ةبسانم ركذ يـف داـمتعالا مت *

 بـلاغ نب ریثك نب دیزی نب ریرج نب دمحم ،يربطـلا :يتالا
 ."نآرقـلا لیوأت يـف نایبـلا عـماج" ،يلمالا

 *ةبسانمـلا لؤاستـلا 

 مه مأ :لوقي )َنوقـلاخـلا ُمُه ْمَأ( :هـلوـقو
 نورمتأي ال كلذل مهف ،قلخـلا اذـه نوقـلاخـلا

 نأل ،هنع مهاµ اـمع نوهتني الو ،هللا رمأل
 .يهنـلاو رمألا قـلاخلل

6 

 0 ّٰ ٱيت

1 23 
4 5 
 ىت 6 رب

 مه اونوكيف ضرألاو تاواـمسـلا اوقلخأ
 اوقلخي مل :كلذ ىنعـم اـمنإو ،نيقـلاخـلا
 نأ اوكرتي مل :)َنوُنِقوُي ال لَب( ،ضرألاو تاومسـلا
 رمأ اـميف هتعاط ىـلا اوهتنيو ،م�ر رمأل اورمتأي
 اوناكف ،ضرألاو تاومسـلا اوقلخ مµأل ،ىµو
 ديعوب نونقوي ال مµأل ،اولعف مهنكلو ،ابابرأ كلذب
 باذعـلا نـم هب رفكـلا لهأل ّدعأ اـمو هـللا

 .ةرخآلا يـف

7 

 نب 7 ٱيت
 رت يب ىب

 نت 9 8
 ىت

 اي كبر نئازخ هـللا تايآب نيبّذكمـلا ءالؤه دنعأ
 م�ر تايآ نـع كلذب مهئانغتسال مهف ،دمحم

 .نورطيسمـلا مه مأ ،نوضرعـم

8 

 يت ىت ٱيت

: ; 
<= 
> ? 
@ A 
B ىت 

 ءاـمسـلا ىـلا هيف نوقتري ملس مهل مأ
 اوعـمس مµأ نوعديف ،يحوـلا هيلع نوعـمتسي
 مهف ،ّقح هيلع مه يذـلا نأ هـللا نـم كـلانه

 .هيلع مه اـمب نوكسمتم كلذب

9 

 C ٱيت

D E 
F G 
H ىت 

 اوبسن نيذـلا نيكرشمـلا ىلع درـلا يـف تءاج
 نـم هب نيكرشملل هركذ ىلاعت لوقي ،تانبـلا هللا
 مكلو تانبـلا موقـلا اهيأ مكبرـلا :شيرق

 .ىزيض ةمسق نذإ كلذ ؟نونبـلا

10 

 I ٱيت

J K 
L M 
N O P 

 ىت

 ءالؤه لاستأ ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنل هركذ ىلاعت لوقي
 ىلع دمحم اي مهيـلا كانلسرأ نيذـلا نيكرشمـلا
 اباوث هتعاطو هـللا ديحوت نـم هيـلا مهوعدت اـم

 اـم لقث نـم مهف ،مهـلاومأ نـم اضوعو
 ىـلا كتباجإ ىلع نوردـقي ال مرغلا نـم مهتلمح

 .هيـلا مهوعدت اـم

11 

 ىن Q ٱيت

 ري R ين

S ىت 

 نوبتكي مهف بيغلا ملع مهدنع مأ :هركذ ىلاعت لوقي
 اـمب مµوربخيو ،اوءاش اـمب مµوئبنيف ،سانلل كلذ

 .اودارأ
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12 

 ني T ٱيت

 U Vىي

W X 
Y Z ىت 

 اي نوكرشمـلا ءالؤه ديري لب :هركذ ىلاعت لوق
 ُمُه اوُرَفَك َنيذـلاَف( اديك هـللا نيدبو ،كب دمحم
 م� ُروكممـلا نوديكمـلا مهف :)َنوُديِكمـلا

 .هب كرمأ اـمل ضماو ،هللااب قثف ،كنود

13 

 حب جب ٱيت
 جتهب مب خب
 هت مت خت حت

 ىت مث

 مهيلع قحتسي دوبعـم مهل مأ :هؤانث ّلج لوقي
 هـلا مهل سيل ،هتدابع مهل زوجيف ،هللا ريغ ةدابعـلا

 هقلخ عيمج نـم ةدابعـلا هل يذـلا هـللا ريغ
 نـع هللا اهيرتت :)َنوُكِرْشُي اـمَع هـللا َناَحْبُس(

 .هريغ هعـم مÁدابعو مهكرش

 روـطـلا ةروــس تالؤاست *

 يـف نيكرشمـلا تالؤاست يـف ربدتـلا -ًالوأ

 ةرخألا

 نـم ديدعـلا روـطـلا ةروــس حرطت
 ةـقيمع ةـلمح ةباثمب اهرابتعا نكمي يتـلا تالؤاستـلا

 هذـه دراطت ذإ ،يرشبـلا بلقـلا يـف ريثأتـلا
 ليزتو كوكشـلاو تاهبشـلا ةـفاك تالؤاستـلا
 ناهذأو لوقع يـف ةخسرتمـلا تالالضلاو ليطابألا
 ءالؤه هذختي دـق رذعو ةجح لك ضحدو ،نيكرشمـلا

 ،ناـميإلاو قحـلا نـع غيزلل نوكرشمـلا
 نأ بلقل نكمي ال ةروسـلا هذـه يـف تالؤاستـلاف
 ميلستـلا ىوس ةـقيرط نـم اـمو ،اهماـمأ دمصي

 ةـلدأ نـم هلمحت اـمل مالستسالاو ،اهيـلا ناعذإلاو
 اـمك اÁايآ ىلاوتت اهماتخ ىـلا ةروسـلا ءدب نمو ،ةغماد
 ةظحل اهلهمت الو نيكرشمـلا ةدئفأ قرحت قعاوص تناك ول
 .ماتخـلا ىـلا ءدبـلا نـم ةدحاو

 ةدراوـلا تالؤاستـلا يـف ربدتـلا دنعو
 نيكرشمـلا تالؤاست ًاديدحتو ،ةروسـلا هذـه يـف
-ىـلاعـت- هـلوـق يـف ةـلثمتمـلاو ،ةرخآلا يـف

 اذـه نأ دجن ،ىت \ N O يل ىل مل خل ٱيت :

 موي لاوهأ نيكرشمـلا ةيؤر دعب ءاج لؤاستـلا

 نيبذكمـلا ىلع درل لؤاستـلا اذـه ءاج ذإ ،ةمايقـلا
 ءالؤهل لوقي اـمع اربخم هركذ ىلاعت لوقي ،نيدـلا مويب
 موي منهج اودرو اذإ مهتفص فصو نيذـلا نيبذكمـلا
 نآلا هومتدرو يذـلا اذـه موقـلا اهيأ رحسفأ :ةمايقـلا

 ال اخيبوت مهل اذـه ليقو ؟هنورصبت الو هنونياعت ال متنأ مأ
 ."اـماهفتسا

 ىلع نيلواطتملل زجعـلا تالؤاست يـف ربدتـلا -ًايناث

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنـلا

 يـف نيكرشمـلا تالؤاست ضارعتسا دعب
 دراطيل تالؤاستـلا نـم رخآ عون ءاج ،ةرخآلا
 تاهبشـلا قحاليو سواسوـلاو سجاوهـلا

 اذـهو ،ريذاعـمـلاو ججحـلا ضحديو ليـلاضألاو
 نولواطتمـلا كئلوأل هجوم تالؤاستـلا نـم عونـلا
 ، ىت جن مم  خم حم جم هل مل خل ٱيت :ىلاعت لاق, ملسو هيلع هللا ىلص يبنـلا ىلع

 ناتاه ، ىت ̂ [ ين ىن  من$ # " ٱيت :ىلاعت لاق
 بيذاكألاو تاءارتفالا نـم ةـلمج نالمحت ناتيآلا
 نوكرشمـلا هبذك ذإ, ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنـلا دض ليـلاضألاو

 ناءرقـلا نأ اوعدأو ،رعاش :اوـلاقو ،هتوعدل اودصتو
 ،دمحم تالالضو بيذاكأ نـم وه لب ،هللا دنع نـم سيل
 اذلو ،اهدينفت نـم دبال تاءاعدالاو بيذاكألا هذـهو
 هذـه دحضل نيتيآلا نيتاه يـف تالؤاستـلا تءاج

 هـلوـقي اـمع ًاربخم هؤانث ّلج لوقي ،تاهبشـلا
 ثداوح هب صبرتن رعاش وه :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلل نوكرشمـلا
 :ًاضيأ اوـلاقو ،ةـفلتم ةثداح وأ تومب هانيفكي ،رهدـلا
 اـميف اوبذك دـقو ،هقَّلختو نآرقـلا اذـه لّوقت دمحم نأ

 ّقحـلاب اوقّدصيف نونمؤي ال لب ،كلذ نـم اوـلاق
 .م�ر دنع نـم مهءاج يذـلا
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 : ٱيت :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ًابطاخم )هؤانث لج( لوقيو

; _ ` a b c d ءالؤه لاستأ ،ىت 
 اـم ىلع دمحم اي مهيـلا كانلسرأ نيذـلا نيكرشمـلا
 اضوعو اباوث هتعاطو هـللا ديحوت نـم هيـلا مهوعدت
 مرغلا نـم مهتلمح اـم لقث نـم مهف ،مهـلاومأ نـم
 مث ،هيـلا مهوعدت اـم ىـلا كتباجإ ىلع نوردـقي ال

 ٱيت :لوقيف ،نيكرشمـلا ءالؤه اياون ىلاعت هـللا حضفي

 ءالؤه ديري لب ،ىت ? < - , + *ىي ني =

 , + ٱيت اديك هـللا نيدبو ،كب دمحم اي نوكرشمـلا

 قثف ،كنود م� ُروكممـلا نوديكمـلا مهف :ىت < -
  .هب كرمأ اـمل ضماو ،هللااب

 نـع نيرفاكـلا تالؤاست يـف ربدتـلا -ًاثلاث

 ةيبوبرـلا

 نـم ديدعـلا روـطـلا ةروــس تلوانت
 هناحبس( ىلومـلا ةيبوبرب قلعتت يتـلا تالؤاستـلا
 ةـقحالتمـلا تالؤاستـلا هذـه تءاجو ،)ىلاعتو

 ،افسن لطابـلا فسنت يتـلا ةـقراحـلا قعاوصـلاك
 غيزي ناسل لك سرختو ،دناعـمـلاو رباكمـلا جرحتو
 نيكرشمـلا دانع نأ نيبتو ،هيف لداجي وأ قحـلا نـع
 دصر نكميو ،سوسحمـلا يـف رباكي يذـلاك مهتنعتو

- هـلوـق يـف نيكرشمـلا نـم تنعتـلا اذـه
  :-ىـلاعـت

 ! N O \ e fيل ىل مل خل ٱيت
 لهأ ةيلهاجـلا يـف نوّعي نوكرشمـلا ناك ،ىت
 اودبعي نأ اذـ� مهمالحأ مهرمأت مأ :هللا لاقف ،مالحألا
 مهعفنت ملف ،هللا ةدابع اوكرتيو ،اـمص اـمكُب اـمانصأ

 يـف مهـلوـقع نكت ملو ،مهايندل تناك نيح مهمالحأ
 لهأ ضعب ناكو ،مهمالحأ مهعفنت مل ،مهنيد

 لَّوأتي ،ةرصبـلا لهأ نـم برعـلا مالكب ةـفرعـمـلا

 انلق يذـلا وحنبو ،مهرمأت لب :ىت ىل مل خل ٱيت هـلوـق

 مه لب :ىت O \ e f ٱيت هـلوـق ليوأت يـف
 .نوغاط موق

 هتيبوبر دكؤت يتـلا تالؤاستـلا ىلاوتتو

 ٌّ g h i j ٱيت :)هؤانث لج( لوقيف ،)ىلاعتو هناحبس(
 يأ ،ءيش ريغ نـم نوكرشمـلا ءالؤه قلخأ ، ىتُّ َّ ٍّ
 نولقعي ال ،داـمجـلاك مهف ،تاهَّمأ الو ءابآ ريغ نـم
 نوظعتي الو ،ةربعب هل نوربتعي الو ،ةجح هللا نومهفي الو

 نوقـلاخـلا مه مأ ،)َنوقـلاخـلا ُمُه ْمَأ( ،ةظعومب

 A BC  @ ّٰ ٱيت ،نورمتأي ال كلذل مهف ،قلخـلا اذـه

D E ضرألاو تاواـمسـلا اوقلخأ ، ىت . رب 
 نأ اوكرتي مل ،)َنوُنِقوُي ال لَب( ،نيقـلاخـلا مه اونوكيف
 ،ىµو رمأ اـميف هتعاط ىـلا اوهتنيو ،م�ر رمأل اورمتأي

 ،ابابرأ كلذب اوناكف ،ضرألاو تاومسـلا اوقلخ مµأل
 ّدعأ اـمو هـللا ديعوب نونقوي ال مµأل ،اولعف مهنكلو

 / ٱيت ،ةرخآلا يـف باذعـلا نـم هب رفكـلا لهأل

 تايآب نيبّذكمـلا ءالؤه دنعأ ، ىت نت 1 0 رت يب  ىب نب
 نـع كلذب مهئانغتسال مهف ،دمحم اي كبر نئازخ هـللا

 يت ىت ٱيت ،نورطيسمـلا مه مأ ،نوضرعـم م�ر تايآ

2 3 4k l  m n o pملس مهل مأ ، ىت 
 ،يحوـلا هيلع نوعـمتسي ءاـمسـلا ىـلا هيف نوقتري

 مه يذـلا نأ هـللا نـم كـلانه اوعـمس مµأ نوعديف

 q ٱيت ،هيلع مه اـمب نوكسمتم كلذب مهف ،ّقح هيلع

 موقـلا اهيأ مكبرـلا ، ىت  9 8 7 6 5
 .ىزيض ةمسق نذإ كلذ ؟نونبـلا مكلو تانبـلا

 لؤاستـلا يتأي ،ةروسـلا نـم )41( ةيآلا يفو



 

 )اًجذومن روـطـلا ةروــس( ميلعتـلاو ربدتـلا يـف اهرودو تالؤاستـلا 
30 

 دكؤيل -ىـلاعـتو هـناـحبـس- ىلومـلا نـم

 ىن r ٱيت :ىلاعت لوقيف ،بيغلا ةـفرعـمب هدرفتو هتيبوبر

 كلذ نوبتكي مهف بيغلا ملع مهدنع مأ ، ىت > ري  s ين
 دـقو ،اودارأ اـمب مµوربخيو ،اوءاش اـمب مµوئبنيف ،سانلل
 هذـه يـف تالؤاستـلا )هؤانث لج( ىلومـلا متخ
 ، ىت مث هت مت خت حت جتهب مب خب حب جب ٱيت :هـلوـقب ةروسـلا

 مهل زوجيف ،هللا ريغ ةدابعـلا مهيلع قحتسي دوبعـم مهل مأ
 نـم ةدابعـلا هل يذـلا هـللا ريغ هـلا مهل سيل ،هتدابع
 هللا اهيرتت :)َنوُكِرْشُي اـمَع هـللا َناَحْبُس( هقلخ عيمج

 .هريغ هعـم مÁدابعو مهكرش نـع
 ةمتاخـلا *

 يـف اهرودو تالؤاستـلا ضارعتسا دعبو
 ةروــس ىلع ًايلمع كلذ قيبطتو ،ميلعتـلاو ربدتـلا

 تايصوتـلاو جئاتنـلا ىـلا انلصوت ،روـطـلا
 -:ةيـلاتـلا

 :اهتشقانمو اهيـلا لصوتـلا مت يتـلا جئاتنـلا :اًلوأ

 ةيلمعـلا ناكرأ مهأ دعُي لاؤسـلا نأ
 اذلو ،ميلعتـلاو ربدتلل ىلثمـلا ةـليسوـلاو ،ةيميلعتـلا
 اذـه ىلع ةثيدحـلا ةيوبرتـلا تاساردـلا تزكر

 .ملعتـلاو مـيلـعتـلا ةيلمع يـف لاعفـلا بولسألا
 صوصنـلا وه ذإ ينآرقـلا صنـلا همدعي ال اـمم اذهو
 هلثمت اـم اذهو ،ةيمالسإلا ةعيرشـلا ىدل ىلوألا ةيوبرتـلا

 هيلع جردنا اـمو ينآرقـلا صنـلا يـف لؤاستـلا
 ىلع ةـلاد الغ روطـلا ةروس تالؤاست اـمو درطاو
 نـم رهظ اـمك ةيوبرتـلا تالؤاستلل لاثمـلا ليبس
 .اهرثأ

 يتـلا بيـلاسألا رثكأ نـم تالؤاستـلا نأ
 نـم ريثكـلاو ،-لجو زع- هـللا باتك يـف ترركت

 ىلع ال زاجمـلا ليبس ىلع لمعتسي تالؤاستـلا هذـه

 هيبنتـلا قباسل رظنـلا تفل هنم داريو ،ةـقيقحـلا ليبس
 .رركتمـلا ريذحتـلا كلذ مغر هيف عوقوـلا ىلع موللاو
 لؤاستـلا نأ ثحبـلا تايط يـف انهبن اننأل كلذو
 هدعب اـم لكشتمـلا صقنو لهج نـع هنومضم يربني

 تالؤاستـلا ىلع قبطني ال اـم وهو ملعـلا لوصح
 هيرتعي ال العو لج هللا ذإ ينآرقـلا صنـلا يـف ةيهـلالا
 هنأ ملًعف ،لاوحألا نـم لاح يأب صقنـلاو لهجـلا

 .ءيش لكب ريبخـلا ميلعـلا وهو ملعتـلاو ربدتلل بولسأ
 يـف هضارغأ ددعتتو لؤاستـلا فادهأ عونتت

 ،باتعـلاو موللا ،بجعتـلا :نيب اـم ميركـلا نآرقـلا
 رمألا ،ريثكتـلاو دادعتـلا ،بيغرتـلا ،يفنـلا

 رارقإلا ىلع بطاخمـلا لمح ،رابخإلا ،بلطـلاو
 لد نإ عونتـلا اذهو .خـلا .... ،اـم رمأب فارتعالاو
 ربدتـلا طيشنتو ةيميلعتـلا ةيلمعـلا عونت ىلع لدي
 جاتحي ضايترالاو لقعـلا لمع ربدتـلا ذإ ضارغألا عونتب

 .عونتلل
 ديدعـلا ىلع روـطـلا ةروــس تلمتشا

 تالؤاستـلا هذـه بلغأو ،تالؤاستـلا نـم
 مت ،!هقلخل -ىـلاعـتو هـناـحبـس- هـللا اهـلاسي

 هيف نيبت يئاصحإ لودج لمعو ،تالؤاستـلا كلت رصح
 كلتل رثألا نايبو لؤاستـلا اذه ضرغل ةبسانم لك
 .ةبسانمـلا

 تناك اهيلع لوصحـلا مت يتـلا جئاتنـلا

 دحأ ريغتي ملو ثحبـلا تايضرفب ةـقثومو ةعقوتم
 جئاتنـلا كلت تفوتسا لب ،ةـساردـلا فادهأ تاريغتم
 اهيلع تماق يتـلا تالكشمـلا لحو تايضرفـلا لك

 .ةـسيئرـلا ثحبـلا طاقن
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 دعب ثحابـلا ا¢ يصوي يتـلا تايصوتـلا :اًيناث

 ةـساردـلا هذـه جئاتن ىـلا لوصوـلا

 نايبو اهفادهأو ةينآرقـلا تالؤاستـلاب ماـمتهالا -١
 ثاحبألاو تاساردـلا لالخ نـم كلذو اهضارغأ عونت

 .ةيميداكألا
 ديحوتو هتديقع ىلع بلقـلا دـقع وهو ناـميإلا -٢
 ةدايزو ةديقعـلا كلت ريرقت يـف تالؤاستـلا رودو ،هللا
 .ناـميإلا
 ملعتـلا ةيمهأو ةـقيقحل ينآرقـلا صنـلا لصوت -٣
 نـم ريثك نـع قبسـلا هل كلذو لاؤسـلاب ربدتـلاو
 يـف كلذ نايبو ةيقيبطتـلا ةيميلعتـلا تايرظنـلا
 .ثاحبألاو تاساردـلا
 صوصنـلا قبس نيبتل تارمتؤمـلاو تاودنـلا مايق -٤
 ملعتـلا يـف لؤاستـلا مادختسا يـف ةينآرقـلا
 .قيبطتـلاو

 عجارمـلا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 نب حوـن جاحـلا نب ،نيدـلا رصان دمحم ،ينابـلالا
 يردوـقـشألا ،مدآ نب يتاجـن

 حيحـص« ،)ــه1420 :ىـفوتـمـلا(

 ،»هتداـيزو ريغصـلا عـماجـلا
  .يمالـسإلا بتكمـلا :رـشاـنـلا

 هـللا دـبع نب دومحـم نيدـلا باهـش ،يسوـلالا
 ريسفت يـف يناعـمـلا حور« ،ينيسحـلا
 عبسـلاو ميظعـلا          نآرقـلا

 يرابـلا دبع يلع :قيقحـت ،»يناثمـلا
 ،توريب ،ةيملعـلا بتكـلا راد ،ةيطع

 .ــه 1،1415ــط

 ،يددجمـلا ناسحإلا ميمع دمحـم ،يتكربـلا 

 راد :رـشاـنـلا ،»ةيهقفـلا تافيرعتـلا«
 ةعبطلل فص ةداـعإ( ةيملعـلا بتكـلا

 - ــه1407 ناتسكاب يـف ةميدـقـلا

   - ــه1424 ،1ــط ،)م1986

 .م2003

 نب دمحم نب دوعسم نب نيسحـلا دمحـم وبأ ،يوغبـلا
 ليرتتـلا مـلاعـم« ،يعفاشـلا ءارفـلا
 ريسـفت( »نآرقـلا ريسفت يـف

 قازرـلا دبع :قيقحت ،)يوغـبـلا
 ،يبرعـلا ثارتـلا ءايحإ راد ،يدهمـلا

 .ــه 1420 ،1ــط ،توريب

 ،فيرشـلا نيزـلا يلع نب دـمحم نب يلع ،يناجرجـلا
 هححصو هطبض :ققحمـلا ،»تافيرعتـلا«
 ،رشانـلا فارشإب ءاـملعـلا نـم ةعاـمج
 توريب ةيملعـلا بتكـلا راد :رـشاـنـلا

- ــه1403 .1 ــط ،نانبل–

 .م1983

 دمحم نب دمحم ريخـلا وبأ نيدـلا سمش ،يرزجـلا نبا
 تاءارقـلا يـف رشنـلا ،فسوي نب
 ةعبطمـلا ،عابضلا دمحم يلع :قيقحت ،رشعـلا
 باتكـلا راد ،ىربكـلا ةيراجتـلا

 .توريب ،ةيملعـلا
 ،يطانرغلا يفقثـلا ريبزـلا نب ميهاربإ نب دمحأ ،رفعج وبأ

 :قيقحت ،نآرقـلا روس بسانت يـف ناهربـلا

 نوؤشـلاو فاـقوألا ةرازو ،ينابعش دمحم

 1410 ،برغمـلا ،ةيمالسإلا



 

 )اًجذومن روـطـلا ةروــس( ميلعتـلاو ربدتـلا يـف اهرودو تالؤاستـلا 
32 

 .م1990/ــه

 ،ينيسحـلا قاّزرـلا دبع نب دّمحم نب دّمحم ،يديبزـلا
 رهاوج نـم سورعـلا جات ،ضيفـلا وبأ
 نـم ةعومجم :قيقحت ،سوماقـلا

 .ةيادهـلا راد ،نيققحـمـلا
 ،دمحأ نب ورمع نب دومحم مساقـلا وبأ ،يرشخمزـلا

 ،ليرتتـلا ضماوغ قئاقح نـع فاشكـلا

 ،3ــط ،توريب ،يبرعـلا باتكـلا راد

 .ــه 1407

 ،طيسوـلا مجعـمـلا ،نورخآو دمحأ ،تايزـلا
 راد ،ةرهاقـلاب ةيبرعـلا ةغـللا عـمجم
 .ةوعدـلا

 ركذـلا راونأ ىلع ُفزعـلا ،دمحم قيفوت دومحـم ،دعس

 ىنعـمـلا هقف ىـلا قيرطـلا مـلاعـم(
 :ىـفوتـمـلا( يناتْسِجسـلا

   يـف ّينآرقـلا بأ ننس ،)ــه275

 .رشن تانايب نود ،)ةروسـلا قايـس
 نب ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناـميلس ،دواد وبأ

 :ققحمـلا ،دواد ييدزألا ورمع نب دادش
 ،ديمحـلا دبع نيدـلا ييحم دمحم

 – اديص ،ةيرصعـلا ةبتكمـلا :رـشاـنـلا
 .توريب

 بـلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم ،يربطـلا

 نآرقـلا ليوأت يـف نايبـلا عـماج ،يلمآلا
 ،ركاش دمحم دمحأ :قيقحت ،)يربطـلا ريسفت(
 ةعبطـلا ،ةـلاسرـلا ةـسسؤم

 .م 2000 -ــه1420،ىلوألا

 موهفم ،رصاـن نب ناـميلس نب دعاسـم ،راَّيطـلا

 طابنتـسالاو ليوأتـلاو ريسفـتـلا
 يزوجـلا نبا راد ،رسفمـلاو ربدتـلاو
 ةــكلممـلا ،عيزوتـلاو رشنلل
 ،ةــيدوـــعسـلا ةيبرــعـلا

 .ــه 1427 ،2ـط

 مساقـلا يبأ نب نيدـلا زع دمحم وبأ ،مالسـلا دبع نبا

 ريسفت ،يقشمدـلا يملسـلا نسحـلا نب
 ميهاربإ نب هـللا دبع :قيقحت ،نآرقـلا
 ةعبطـلا ،توريب ،مزح نبا راد ،يبهوـلا

- ــه1403 /ــه1416 ،ىلوألا

 .م1983

 زاجم ،يرصبـلا ىميتـلا ىنثمـلا نب رمعـم ،ةديبع وبأ

 ةبتكم ،نيگزس داوف دمحم :قيقحت ،نآرقـلا

 1381 .1ـط ،ةرهاقـلا ،ىجـناخـلا

 .ــه
 دبع نب بـلاـغ نب قحـلا دبع دمحم وـبأ ،ةيطع نبا

 يسلدنألا ماـمـت نب نمـحرـلا
 ريسفت يـف زيجوـلا ررحمـلا ،يبراحمـلا
 مالـسـلا دبع :قيقحت ،زيزعـلا باتكـلا

   بتكـلا راد ،دمحم يفاشـلا دـبع

 .ــه 1422 ،1ــط ،توريب ،ةيملعـلا

 ةيبرعـلا ةغـللا مجعـم ،ديمحـلا دبع راتخم دمحأ ،رمع

 مـلاع :رـشاـنـلا ،ةرصاعـمـلا

 ــه 1429 ،ىلوألا :ةعبـطـلا ،بتكـلا

 .م 2008 -

 روظنـم نب هـللا دبع نب دايز نب ىيحي ايركز وبأ ،ءارفـلا
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 دمحأ :قيقحت ،نآرقـلا يناعـم ،يمليدـلا

 ةيرصمـلا راد ،نورخآو يتاجنـلا فسوي
 ةعبطـلا ،ةرهاقـلا ،ةمجرتـلاو فيـلاتلل
 .ىلوألا

 ركـب يبأ نب دمحأ نب دمـحم هـللا دبـع وبأ ،يبطرقـلا

 سمش يجرزخـلا يراـصنألا حرف نب
 نآرقـلا ماكحأل عـماجـلا ،نيدـلا
 دمـحأ :قيقحت ،)يبـطرقـلا ريـسفت(

    راد ،شيـفطأ ميهاربإ ،ينودربـلا
 ،ةرهاـقـلا ،ةيرصمـلا بتـكـلا

 .م 1964 / ــه1384 ،2ــط

 يشرقـلا رـمع نب ليعاـمسإ ءادفـلا وبأ ،ريثك نبا
 نآرقـلا ريسفت ،يقشمدـلا مث يرصبـلا
 يماـس :قيقحت ،)ريثك نبا ريسفت( ميظعـلا
 ،عيزوتـلاو رشنلل ةبيط راد ،ةمالس دمحم نب

 / ــه1420 ،2ــط ،ةيدوعسـلا

 .م 1999

 ،روصنم وبأ ،دومحم نب دمحم نب دمحم ،يديرتاـمـلا
 ،)ةنسـلا لهأ تاليوأت( يديرتاـمـلا ريسفت
 بتكـلا راد ،مولساـب يدجم :قيقحت

 ــه 1426 ،1ــط ،توريب ،ةيملعـلا

 .م 2005 -

 ،ينيوزقـلا ديزي نب دمحم هـللا دبع وبأ ،هجاـم نبا

 :ىـفوتـمـلا( ديزي هيبأ مسا ةجاـمو

 دمحم :قيقحت ،هجاـم نبا ننس ،)ــه273

 ءايحإ راد :رـشاـنـلا ،يقابـلا دبع داؤف
 يبابـلا ىسيع لصيف - ةيبرعـلا بتكـلا

 .يبلحـلا

 نب دمحم نب دمحم نب يلع نسحـلا وبأ ،يدرواـمـلا
 تكنـلا ،يدادغبـلا يرصبـلا بيبح
 :قيقحت ،)يدرواـمـلا ريسفت( نويعـلاو
 ،ميحرـلا دبع نب دوصقمـلا دبع نبا ديسـلا

 .توريب ،ةيملعـلا بتكـلا راد
 يكمـلا يعباتـلا ربج نب جاجحـلا وبأ ،دهاجـم

 قيقحت ،دهاجم ريسفت ،يموزخمـلا يشرقـلا

 ركفـلا راد ،لينـلا وبأ مالسـلا دبع دمـحم
 ةعبطـلا ،رصم ،ةثيدحـلا يمالـسإلا

 م1989/ــه1410 ،ىلوألا

 نب فوؤرـلا دبعب وعدمـلا دمحم نيدـلا نيز ،يوانملا
 نيدباعـلا نيز نب يلع نب نيفراعـلا جات
 ىلع فيقوتـلا ،يرهاقـلا يدادحـلا
 ،بتكـلا   مـلاع ،فيراعتـلا تاـمهم

-ــه1410 ،ىلوألا ةعبطـلا ،ةرهاقـلا

 .م1990

 اذاـمل نآرقـلا ىـلا ةدوعـلا ،دمحم ،يـلالهـلا
 .رشن تانايب نود ،فيكو

 ةيبنجألا عجارملا -ًايناث
Abu Dawood, Suleiman Ibin Al-

Ash’ath Ibin Isshaq Ibin 
Bashir Ibin Shaddad Ibin Amr 
Al-Azdi Al-Sijistani (died: 
275 AH), “Sunan  Abi   
Dawood”, Innotation: 
Muhammad Muhyi Ad-din 
Abd Al- Hamid, Nasher 
Maktabat Assariyya, Saida – 
Beirut. 
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Abu Jaafar, Ahmed Ibin Ibrahim Ibin 
Al-Zubair Al-Thaqafi Al-
Ghernati, “Alburhan Fi 
Tanasob Suwer AlQuraan 
Qur’an”,  Innotation:       
Muhammad Shabani, 
Ministry of Endowments and 
Islamic Affairs, Morocco, 
1410 AH / 1990 AD. 

Abu Ubaidah, Muammar bin Al-
Muthanna Al-Taymi Al-
Basri, “Majaz   Qur’an”, 
Innotation: Muhammad 
Fawad Sezgin,  Library Al- 
Khanji, Cairo, 1st Ed. 1381 
AH. 

Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-
din, Ibin Al-Hajj Noah Ibin 
Najati  

Ibin   Adam, Al-Ashqoudari (died: 
1420 AH), “Sahih As- saghir 
Al-Jami” Wa zyadateh’,” 
Publisher: Almaktab Al 
Islami. 

Al-Alusi, Shihab Addin Mahmoud 
Ibin Abdullah Al-Husseini, 
“Rouh  Alma”ani Fi Tafseer 
AlQuran Al” adheem Wa 
Assab” Al  Mathani”, 
Innotation: Ali Abdel Bari 
Attia, Dar Al-Kutub Al” 
elmiah, Beirut, 1st  Ed 1415 
AH. 

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-
Hussein Ibin Masoud bin 
Muhammad       Ibin Al-Fara’ 

Al-Shafi’i, “Ma” alim 
Attanzeel Fi tafseer Al-    
Qur’an” (Tafsir Al-
Baghawi), Innotation: Abdul 
Razzaq      Mahdi, Dar Ihyaa 
Atturath Al” arabi, Beirut, 1st 
Ed, 1420     Al- AH. 

Al-Barakti, Muhammad Ameem Al-
Ihsan Al-Mujadidi,  “Atta” 
reefaat    Alfiqheyyeh”,   
Publisher: Dar Al-Kutub    
Al“elmiyyah, (Re-  
classification of  the old 
edition in Pakistan 1407 A.H. 
– 1986    A.D.), 1st Ed, 1424 
AH/2003 AD. 

Al-Fara’, Abu Zakaria Yahya Ibin 
Ziyad Ibin Abdullah Ibin 
Manzur  Al- Dailami, 
“Ma”ani Al Qur’an”, 
Innotation: Ahmed  Youssef 
Al- Najati and others, Dar Al-
Masrya Leltaleef Wa 
Atterjameh, Cairo, 1st Ed. 

Al-Hilali, Muhammad, “Al” awdeh 
Ela Al- Qur’an, Lematha w 
Kayfa”,  without publication 
data. 

Al-Jarjani, Ali Ibin Muhammad bin 
Ali Al-Zain Al-Sharif, “Att” 
reefat”,      Innotation: seized 
and corrected by a group from 
the under the supervision of 
the publisher,  Scholars    
Annasher: Dar al-  Kutub      
Al”elmiyyah, Beirut–  
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Lebanon, 1st Ed, 1403 AH – 1   
983  AD. 

Al-Manawi, Zain Ad-din 
Muhammad, who is called 
Abd Al-Raouf Bin   Taj Al-
Arifeen Ibin Ali Ibin Zain Al-
Abidin Al-Hadadi Al-
Qaheri,” Attawqeef “la 
Mahamat Att”areef”, “alam 
Alkutub,  Cairo, 1st Ed, 1410 
AH/1990 AD. 

Al-Maturidi, Muhammad Ibin 
Muhammad Ibin Mahmoud, 
Abu Mansour, “Tafsir Al-
Maturidi “(Taweelat Ahlo 
Assonah), Innotation: Majdi 
Basloum, Dar Al-Kutub Al 
“elmiyya, Beirut, 1st Ed, 1426 
AH - 2005 AD. 

Al-Mawardi, Abu Al-Hassan Ali Ibin 
Muhammad Ibin Muhammad 
Ibin  Habib Al-Basri Al-
Baghdadi, “Annokat Wa Al” 
eyoon”, (Tafsir al-Mawardi), 
Innotation: Sayyid Ibin Abd 
Al-Maqsoud Ibin Abd Ar-
rahim, Dar al-Kutub Al-
“elmiyyah,    Beirut. 

Al-Qurtubi, Abu Abdullah 
Muhammad Ibin Ahmed Ibin 
Abi Bakr  Ibin Farah Al-
Ansari Al-Khazraji Shams 
Ad-din”, Jame”   Ahkam A l 
Qur’an”, (Tafsir Al-Qurtubi), 
Innotation: Ahmed Al-     
Bardouni, Ibrahim Atfayesh, 

Dar Alkutub Almesreyyah, 
Cairo, 2nd Ed, 1384 AH / 1964 
AD. 

Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim 
Mahmoud Ibin Amr Ibin 
Ahmed, Alkashaaf “an 
Haqyeq Ghawamidh 
Attanzeel”, Dar Al-Kitab Al-
Arabi, Beirut, 3rd ED, 1407 
AH. 

Al-Zayyat, Ahmed and others, 
“Almo” jam Alwaseet”, the 
Academy of   the Arabic 
language in Cairo, Dar Al-
Da`wah. 

Al-Zubaidi, Muhammad Ibin 
Muhammad Ibin Abdul 
Razzaq Al-Alqamoos”, 
Innotation: A group of 
innotators, Dar Al-Hedayah. 

Attabari, Muhammad Ibin Jarir Ibin 
Yazid Ibin Kathir Ibin Ghalib 

Al-    Amali, “Jami’ al-Bayan fi 
Ta’wil Al-Qur’an” (Tafseer 
Attabari), Innotation: Ahmed 
Muhammad Shaker, 
Moasaset Ar-resalah, 1st Ed, 
1420 AH - 2000 AD. 

At-tayyar, Musaed Ibin Suleiman 
Ibin Nasser,” Mafhoom 
Attafseer   Wattaweel 
Walistinbat Waattadbur 
WaAlmofeser”, Dar Ibin  Al-
Jawzi for Publishing and 
Distribution, Kingdom of 
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Saudi   Arabia, 2nd Ed, 1427 
AH. 

Ibin Abd As-salam, Abu Muhammad 
Izz Ed-din Ibin Abi Al-Qasim 
Ibin    Al-Hasan As-salmi 
Addimashqi, “Tafseer Al- 
Qur’an”, Innotation: 
Abdullah Ibin Ibrahim Al-
Wahbi, Dar Ibn Hazm, Beirut, 
1st Ed, 1416 AH   1403 AH - 
1983 AD. 

Ibin Katheer, Abul-Fida Ismail Ibin 
Omar Al-Qurashi Al-Basri 
Ad-dimashqi, “Tafseer Al- 
Qur’an Al” adheem” 
(Tafseer Ibn  Kathir), 
Innotation:    Sami bin 
Muhammad Salama, Dar 
Taiba for Publishing  and    
Distribution, Saudi Arabia, 
2nd Ed,1420 1999 AD. 

Ibin Majah, Abu Abdullah 
Muhammad Ibin Yazid al-
Qazwini, and Majah the name 
of his father Yazid (died: 273 
AH), “Sunan Ibi n Majah”, 
Innotation: Muhammad 
Fouad Abdel-Baqi, Publisher:   
House of Revival of Arabic 
Books– Faisal Issa    Al-Babi 
Al-Halabi. 

Ibn al-Jazari, Shams Ad-din Abu al-
Khair Muhammad Ibin 
Muhammad     Ibin Yusuf, 
“Annasher Fi Alqeraat Al” 
shr”, Innotation: Ali       

Muhammad Al-Dabaa, 
Almatba” a  Attejareyah 
Alkobra, Dar     Al-Kitab 
Al”elmiah, Beirut. 

Ibn Attia, Abu Muhammad Abd al-
Haq Ibin Ghalib Ibin Abd al-
Rahman Ibin Tammam Al-
Andalusi Al-Muharibi, 
“Almoharer Al   - Wajeez fi 
Tafsir Al-Kitab Al-Aziz”, 
Innotation: Abdu Salam 
Abdul Shafi Muhammad, Dar 
Al-Kutub   Scientific, Beirut, 
1st Ed, 1422 AH. 

Mujahid, Abu Al-Hajjaj Ibin Jabr al-
Tabi’i Al-Makki Al-Qurashi 
Al-Makhzumi,” Tafseer 
Mujahid”, Innotation: 
Muhammad Abd As-    salam 
Abu An-nil, The House of 
Modern Islamic  Thought, 
Egypt,1st Ed, 1410 AH / 1989 
AD.  

Omar, Ahmed Mukhtar Abdel 
Hamid, “Mo” jam Alloghah 
Al” erbeyyah     Almo” 
aserah”, Publisher: Alam Al-
Kutub,1st Ed, 1429 AH –2008   
AD. 

Sa”ad, Mahmoud Tawfiq 
Muhammad, “Al” azf “ala 
Anwwar  Adhdhekr” (Ma” 
alim Attareeq Ela Fiqh 
Alme”na Alquraani  fi Seyaq    
Assurah), without publication 
data 


