
 

 

    

   جايعت ديانى 

 كهيت انعهٕو االسالييت       

 قسى انششيعت

   

 آياث االحــــــــــــــــــكاو يف ضـــــــــــــــىرة انتحـــــــــــريى 

 

 حبث يقدو ين قبم انطانب

 ياضر عسيس هالل عبد انغفار 

اىل جمهص كهيت انعهىو االضالييت  جايعت دياىل  كجسء ين يتطهباث اندراضت ننيم شهادة انبكانىريىش 

 بإشراف اندكتىر 

 د  يظر  حمًىد حييى   
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 ))بــطى اهلل انرمحن انرحيــــــــى((

يَا أَيُّهَا اننَّبِيُّ نِىَ تُحَرِّوُ يَا أَحَمَّ انهَّهُ نَكَ تَبْتَغِي يَرْضَاثَ أَزْوَاجِكَ وَانهَّهُ   }

( قَدْ فَرَضَ انهَّهُ نَكُىْ تَحِهَّتَ أَيًَْانِكُىْ وَانهَّهُ يَىْنَاكُىْ وَهُى 1غَفُىرٌ رَحِيىٌ )

 {(2انْعَهِيىُ انْحَكِيىُ )

 ))صدق اهلل انعظيى ((

 ( 2-1)سٕسة انتحشيى ايت 

 

 

 



 ب
 

 إهذاء

 

 يٍ فهى احلٍاج؛ يف األػهى ويثهً قذوذً،.... انؼطىف أتً إىل

ين  .ومشىخ تكشايح أػٍش كٍف ػهًَّ

 فهً حقها، متنحها أٌ ميكٍ كهًاخ أجذ ال...... احلنىَح أيً إىل

 .وانؼطاء انرفاًَ ويثال انؼًش، وفشحح احلة يهحًح

 أفشاحً ويشاطشي وػضذي سنذي.... واخىاذً إخىذً إىل

 .وأحضاًَ

 انذسب وسفٍقح وانىفاء اإلخالص سيىص أمسى.... صوجيت إىل

 األخالء؛ مجٍغ إىل

  انؼهًً حبثً إنٍكى أهذي 

 

 



 ج
 

 

 انشكش وانؼشفاٌ

 

 انزي و ، انؼهًً انثحث هزا إمتاو يف وفقنا انزي جم و ػض اهلل حنًذ

  كثريا محذا هلل فاحلًذ انؼضميح و انؼافٍح و انصحح ناًأهل

يظش "  املششف انذكرىس األسرار إىل انرقذٌش و انشكش جبضٌم َرقذو

 قًٍح يؼهىياخ و ذىجٍهاخ يٍ ننا قذيه يا كم ػهى" حمًىد حيٍى 

 َرقذو كًا ، املخرهفح جىاَثها يف دساسرنا يىضىع إثشاء يف سامهد

  املىقشج املناقشح جلنح أػضاء إىل انشكش جبضٌم

 قسى انششٌؼح  ألساذزج اجلضٌم تانشكش َرقذو كًا

 

 

 انثاحث 




 د
 


لائمةالمحتىيات



 المىضىع



المحتىيات

 

 الصفحة

 أ يةآلا 

 ب االهداء 

 ج الشكرىالعرفان 

1الممدمة 

 3 ِفَٙٛ اٌغٛسح ٚفؼٍٙب ٚاعّبئٙب ٚعذد ا٠برٙب اٌّجؾــش االٚي

 4-3 ِفَٙٛ عٛسح اٌزؾش٠ُ ٌغٗ ٚاططالؽب اٌّطٍـــت االٚي

 3 ِعٕٝ اٌغٛسح ٌغخ ٚاططالؽب أٚال

 4 اٌزؾش٠ُ ٌغخ ٚاططالؽب صب١ٔـــب

 6-4 اعّبء عٛسح اٌزؾش٠ُ ٚعذد آ٠برٙب اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 8-6 فؼً عٛسح اٌزؾش٠ُ اٌّطٍت اٌضبٌش

 11-7 أغشاع ِٚمبطذ ٘زٖ اٌغٛسح اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 11 رفغ١ش االؽىبَ فٟ عٛسح اٌزؾش٠ُ اٌّجؾش اٌضبٌش

17-11 (  ٕ-ٔ)االٌٚٝ  اال٠ٗ اٚال

 02-17 (  ٘ - ٖاال٠خ ) صب١ٔب

 03-02 ( 9-ٙا٠٢خ ) صبٌضب

 05-03 ٕٔاٌٝ  ٓٔا٠٢بد  ساثعب

 07-05 اٌخبرّخ ٚإٌزبئظ 

 31-08 اٌّظبدس ٚاٌّشاعع 
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 لمقدمةا

ىدسدددتعيدنىدسدددتنفر ىدتدددىبإليدددنىدعدددى  دددا مدددنشدددرىرإنالحمدددد حدحمدددد 

أدفسددداىسدديئاتأنمالددداحمددنيوددد هفدد مضددفلددنىمددنيضدد ففدد هدداد لددن

ىأشدددددودأنالإلدددددنإالهىحدددددد الشدددددرينلدددددنىأشدددددودأن ان دددددد ىرسدددددىلن

ملسو هيلع هللا ىلصحى عد:

كيددددتىمتع مددددنكدددد رربأنالع ددددريشددددرت شددددرتمتع مددددنحفيددددنالشددددنممددددا

حى يددددانمددددااشددددتمفن يددددنمددددناألسددددرارىالع ددددرحاألر ددددابىمسدددد باألسدددد اب

كن يددداأندعتددد  كتدداب ى دددياالدددارىالتددرا آ ددينهيددنىسددىر جلدد اكددانىات ددا

وددددتر ددددنحىدحدددداىفإسددددتهراجشددددسمددددننتائ ددددنىدىر ىأسددددرار ىحكمددددندىه

 حددددلددددحاىلدددتالمسددداهمة توددددالممدددفحالتددد التدتوددد حلددد افدددادد فددد هددد اال

دراسدددةسدددىرومدددنسدددىرالمدددرهنالكدددريراالىهددد يسدددىروالتحدددرير فاهميتدددة

المىضددىعتكمددنفدد  يدداناالحكددارالتدد تدداءت ودداهدد  السددىروىتفسدديرهامددن

لتعريدددتل دصدددىآلاآليددداتالمرهديدددةمدددنهددد فامننن ال اليلي يننن  هددد فات ددداع

ىمماصدها.ىأس ابدزىلوا كفسىروحى يانهصائصواح

تىضددديإلاانتدددازفددد   قدددةدادددرالمدددرهنحىتمدددافتمث دددتفددد واهننندال ال لننن 

اسدددددتد اآالع دددددرىالعاددددداتىالفىائددددددمدددددناآليددددداتىحىرىندددددةتداسدددددمن.نسددددد ك

محاىلددددةر ددددآالحيدددداوى.فدددد سددددىروالتحددددريرىالمىاضددددياالمرهديددددةالمتداسددددمة

 كدددرمددداىردفددد فضدددفكدددفىحرواالحكدددارالتددد تددداءت وددداالسدددى المعاصدددرو

.سىروأى عضهياتواحىألىافالع ماءف  لن

التددد ىاتوتدددد هددد ل دددةالدراسددداتالتددد تداىلدددتالسدددىرووان ا نننال البننن و   

.الم اركة

 وا ال المب دا الي  اعيمد  عي ا  :

 ا٦رمدددبْ فدددٟ عٍدددَٛاٌدددذس إٌّضدددٛس فدددٟ اٌزفغددد١ش اٌّدددؤصٛس ي عدددالي اٌدددذ٠ٓ اٌغددد١ٛؽٟ 

اٌزؾش٠ددددش حالتددددىيتز المىسددددىنةالمرهديددددةحي  اٌمددددشآْ ي عددددالي اٌددددذ٠ٓ اٌغدددد١ٛؽٟ
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رفغددد١ش اٌمشؽجدددٟ ي اٌزفغددد١ش اٌؾدددذ٠ش ٚاِدددب  وزدددت اٌزفبعددد١ش  ٚاٌزٕددد٠ٛش ثدددٓ عب دددٛسٖ 

ي ٚرفغ١ش اثٓ وض١ش  فغ١ش ا٠بد االؽىبَ  اٌغب٠ظ ى دسٚصح دمحم عضد



ال حدتكىنمنممدمة كرتادفاىث دم احدتآرلتفين

ىفيددددددنمآ  ددددددينالمآ ددددددباالىفمفوددددددىرالسددددددىرولنددددددة   الم لنننننن  ا و فنننننن

ىاصآ حا

اسماءالسىروىندداياتواوالمطيب الث   

فضفسىروالتحريرىماتاءفيوامنالىافوالمطيب الث ل 

تآرلتفينالىاقراضىمماصدالسىروالم اركةام  الم ل  الث   

تداىلتفينتفسيراالحكارالت تاءت واالسىروالم اركةوالم ل  الث ل 

.ا رزالدتائجىمنثرالمصادرىالمراتاثرتتىجال حد أ
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  االٔل انًبحــث

 اياتٓا عذداسًائٓا ٔٔ ٔفضهٓا انسٕسة يفٕٓو

 

   ٔاصطالحا نغّ انتحشيى سٕسة يفٕٓو  / االٔل انًطهـــب

 ِددددٓ الثددددذ وٍّزدددد١ٓ ِددددٓ رزىددددْٛ اٌزددددٟ اٌزؾددددش٠ُ عددددٛسح ِفٙددددَٛ عٍددددٝ اٌزعددددش  لجددددً

 (   اٌزؾش٠ُ)ٚ( عٛسح) ِٓ اٌّزىْٛ ِمطعٙب رعش٠ف

 

  ٔاصطالحا نغت انسٕسة يعُى:  أٔال

 غ١دددددش أٚ ِّٙدددددٛصح رىدددددْٛ أْ اِدددددب:  ٚ٘دددددٟ : انقوووووش ٌ سوووووٕس ٔاحوووووذة انسوووووٕسة -1

 ثمدددٟ ِدددب ٚ٘دددٛ اٌغددٛس ِدددٓ أفؼدددٍذ أٞ أعدددبسد ِددٓ ععٍٙدددب ّ٘ض٘دددب فّدددٓ ي ِّٙددٛصح

 اٌمشآْ ِٓ لطعخ ٤ٔٙب ؛ عٛسح ع١ّذ ٚرىْٛ ي ا٦ٔبء فٟ اٌششاة ِٓ

 غ١ش٘ددب اٌددٝ دسعددخ ٤ٔٙددب عددٛسح اٌمددشآْ ِددٓ اٌغددٛسح عدد١ّذ ) : انعووش  نسوواٌ ففوو 

 ردددشن عٍدددٝ اٌمدددشاء ٚأوضدددش ي ٚلطعدددخ اٌمدددشآْ ِدددٓ ثم١دددخ ِعٕدددٝ ععٍٙدددب ّ٘ض٘دددب ِٚدددٓ ي

 رددشن اٌّددبي عددٛسح ِددٓ رىددْٛ أْ ٠غددٛص اٌمددشآْ ِددٓ حاٌغددٛس:  ٚل١ددً ي ف١ٙددب اٌّٙددضح

)(  اٌىالَ فٟ وضش ٌّب ّ٘ضٖ
ٔ
). 

 ِٕضٌدددخ ٤ٔٙدددب ؛ اٌمدددشآْ عدددٛسح ِٕٚدددٗ ي اٌجٕدددبء ِدددٓ ِٕضٌدددخ ودددً ٘دددٟ) : انصوووحا  ففووو 

 )( ا٤خشٜ عٓ ِمطٛعخ ِٕضٌخ ثعذ
ٕ
)  . 

 ي عٍٛٔدددددٗ ارا ي اٌؾدددددبئؾ رغدددددٛسد:  ٠مدددددبي ي اٌزظدددددبعذ:  ثّعٕدددددٝ ي اٌزغدددددٛس ِدددددٓ أٚ

) (( اٌّؾدددددشاة رغدددددٛسٚا ار)) :  رعدددددبٌٝ لٌٛدددددٗ ِٕٚدددددٗ
ٖ
 عدددددٛسح عددددد١ّذ فزىدددددْٛ ي( 

( ثعغ عٍٝ ثعؼٙب ٌزشو١ت
ٗ
 

 

                                                           
1
ي  ٌٔجٕددددبْ ي ؽ  -ا٦ِددددبَ اٌعالِددددخ عّددددبي اٌددددذ٠ٓ أثددددٛ اٌفؼددددً دمحم ثددددٓ ِىددددشَ اثددددٓ ِٕ ددددـٛس داس اٌىزددددت اٌع١ٍّددددخ  -ٌغددددبْ اٌعددددشة  

 (   ٖ/٢َٕٗٔ )  99ٕٔ -٘ـ  ٖٕٓٓ
0
اٌغٛ٘شٞ ي اعّبع١ً ثٓ ؽّبد ي رؾم١ك : أؽّذ عجذ اٌغفٛس عطبس ي اٌطجعخ اٌشاثعخ ي ث١شٚد : اٌظؾبػ ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌعشث١خ ي 

( ٕ/۰9َٓ ي )  ٢ٓٗٔ٘/  9۱٢ٔداس اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ ي 
3
ٕٔص : عٛسح    
 ( ٖ/٢ٕٗٔ)  ياثٓ ِٕ ٛس  ي ٌغبْ اٌعشة  4
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 :   اصطالحا انسٕسة يعُى  -2

 ي ٚخبرّدددخ فبرؾدددخ رٚ ي ي أٞ عٍدددٝ ٠شدددزًّ لدددشآْ ثعدددغ اٌغدددٛسح ):   اٌغعجدددشٞ لدددبي

 ( آ٠بد صالس ٚألٍٙب
ٔ
 

 آ٠دددبد ِدددٓ ِغدددزمٍخ ؽبئفدددخ:  ثؤٔٙدددب اطدددطالؽب رعش٠فٙدددب ٠ّٚىدددٓ ):  اٌضسلدددبٟٔ ٚلدددبي 

 ( ِٚمطع ِطٍع راد اٌمشآْ
ٕ
 

 

 :   ٔاصطالحا نغت انتحشيى:  اـــثاَي

 ٚ٘دددٛ ٚاؽدددـذح أطدددـً ٚاٌّـ١دددـُ ٚاٌدددـشاء اٌؾدددـبء(  ؽدددشَ)  ِدددٓ ٘دددٛ اٌزؾدددش٠ُ: ٌغدددخ -ٔ

 ) اٌؾـالي ػـذ:  فبٌؾشاَ ي ٚاٌزشذ٠ذ إٌّـع
ٖ
) 

 

 

 انثاَ  انًطهب

 ٔعذد  ياتٓا انتحشيى سٕسة اسًاء

 أغٍدددت فدددٟ عددد١ّذ ٚثدددزٌه ؛(  اٌزؾدددش٠ُ)  ثغدددٛسح اٌىش٠ّدددخ اٌغدددٛسح ٘دددزٖ ا دددزٙشد

 سعدددٛي عدددٓ ِدددؤصٛس خجدددش عٍدددٝ ألدددف ٌٚدددُ ي ٚاٌغدددٕخ اٌزفغددد١ش ٚوزدددت ي اٌّظدددبؽف

 ودددالَ فدددٟ رغددد١ّزٙب ٚلعدددذ ٚأّدددب ي االعدددُ ثٙدددزا رغددد١ّزٙب ف١دددٗ طدددشػ - (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا

 )((ثبٌّذ٠ٕخ اٌزؾش٠ُ عٛسح ٔضٌذ )):  ع١ٍُٙ هللا سػٛاْ - اٌظؾبثخ ثعغ
ٗ
) 

 

 

 

 

                                                           
1
٘دددـ ( ي رؾم١دددك : عجدددذ اٌع ددد١ُ ِؾّدددٛد اٌدددذ٠ٓ ي ؽجدددع داس اٌٛفدددبء ي ؽ  ٢۱ٗ) د  اٌجش٘دددبْ فدددٟ أطدددٛي اٌفمدددٗ ٤ثدددٟ اٌّعدددبٌٟ اٌؾددد٠ٕٟٛ

: اٌّزددددٛفٝ) اٌغدددد١ٛؽٟ اٌددددذ٠ٓ عددددالي ثىددددشي أثددددٟ ثددددٓ اٌددددشؽّٓ ي عجددددذ اٌمددددشآْ عٍددددَٛ فددددٟ ٠ٕ ددددش : ا٦رمددددبْ( ؛  ٔ/ٕٗٙ) ي اٌشاثعددددخ 

 ( ٔ/ٓ٘ٔ)  عذد َ 9٢ٗٔ/ ٘ـ9ٖٗٔ: اٌطجعخ ٌٍىزبة اٌعبِخ اٌّظش٠خ ي ا١ٌٙئخ اثشا١ُ٘ اٌفؼً أثٛ دمحم: اٌّؾمك( ٘ـ9ٔٔ
0
ْسلددددبٟٔ اٌع دددد١ُ عجددددذ دمحم اٌمددددشآْ عٍددددَٛ فددددٟ اٌعشفددددبْ ِٕب٘ددددً   اٌؾٍجددددٟ اٌجددددبثٟ ع١غددددٝ ِطجعددددخ: إٌب ددددش( ٘ددددـ٢ٖٙٔ: اٌّزددددٛفٝ) اٌضُّ

 ( ٔ/۱ٕ٘) ي  اٌضبٌضخ اٌطجعخ: اٌطجعخ ٚ شوبٖ
3
 ٌغبْ اٌعشة الثٓ ِٕ ٛس ي ِبدح ) ؽشَ (٠ٕ ش : 
4
 ٗٔٗٔعجذ اٌشؽّٓ اٌىّبي عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ ي داس اٌفىش ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ع ي  -اٌذس إٌّضٛس فٟ اٌزفغ١ش اٌّؤصٛس  ٠ٕ ش : 

ٚعضاٖ ٌٍٕؾبط ٚاثٓ اٌؼش٠ظ . ( ۱/ٖٕٔ) ي َ  99ٖٔ -٘ـ 
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 ٌدددُ  ددد١ئب ٔفغدددٗ عٍدددٝ -(  ملسو هيلع هللا ىلص) إٌجدددٟ رؾدددش٠ُ أْ : االسوووى بٓوووزا انتسوووًيت ٔٔجوووّ

 ثغدددئاي اٌىش٠ّدددخ اٌغدددٛسح فبفززؾدددذ ي اٌزغدددبإي اٌدددٝ ٠دددذعٛ  دددٟء ع١ٍدددٗ هللا ٠ؾشِدددٗ

:  رعددددبٌٝ لددددبي ي رٌدددده  عٍددددٝ ٚعزبثددددٗ اٌزؾددددش٠ُ رٌدددده عددددجت عددددٓ( )ملسو هيلع هللا ىلص - إٌجددددٟ

)( رؾشَ ٌُ إٌجٟ ٠ٚؤ٠ٙب)
ٔ
).   

 «فدددٟ رعدددبٌٝ ٌمٌٛدددٗ االعدددُي ثٙدددزا اٌغدددٛسح ٘دددزٖ ١ذعدددّ ؛ «انًتحوووّشو سوووٕسة 

ب ٠ب: أٌٚٙب َٙ ُّٟ  أ٠َُّ َُ  إٌَّجِ ٌِ  َُ ًَّ  ِب رَُؾّشِ ُ  أََؽ  .ٌَه ّللاَّ

 «١ذ  «انُبوو  سووٕسة ّّ : أٌٚٙددب فددٟ رعددبٌٝ ٌمٌٛددٗ االعددُي ثٙددزا اٌغددٛسح ٘ددزٖ عدد

ب ٠ب َٙ ُّٟ  أ٠َُّ َُ  إٌَّجِ ٌِ  َُ ًَّ  ِب رَُؾّشِ ُ  أََؽ  ( ٌَه ّللاَّ

 «ووا يووا سووٕسة َٓ ١ذ  «انَُّبِوو ُّ  أَيُّ ّّ  فددٟ رعددبٌٝ ٌمٌٛددٗ االعددُي ثٙددزا اٌغددٛسح ٘ددزٖ عدد

ب ٠ب: أٌٚٙب َٙ ُّٟ  أ٠َُّ َُ  إٌَّجِ ٌِ  َُ ًَّ  ِب رَُؾّشِ ُ  أََؽ  .ٌَه ّللاَّ

 «و ِنوووىَ  سوووٕسة ١ذ  «تَُحوووّشِ ّّ  فدددٟ رعدددبٌٝ ٌمٌٛدددٗ االعدددُي ثٙدددزا اٌغدددٛسح ٘دددزٖ عددد

ب ٠ب: أٌٚٙب َٙ ُّٟ  أ٠َُّ َُ  إٌَّجِ ٌِ  َُ ًَّ  ِب رَُؾّشِ ُ  أََؽ ) ٌَه ّللاَّ
ٕ
). 

 ّٝوووى»  سوووٕسة ٚرغددد  ِدددٓ ا٤خ١شردددبْ ٚاٌزغددد١ّزبْي اٌدددالَ ثزشدددذ٠ذ « تحوووشو انهِّ

 أٚ ٔدددض ٚسٚد رٌددده فدددٟ ٠شدددزشؽ ٚال ف١ٙدددبي وٍّدددخ ثدددؤٚي اٌغدددٛسح رغددد١ّخ لج١دددً

 .ٚاٌزبثع١ٓ اٌظؾبثخ عٓ أصش

 « ١ذ  « انُسووواء سوووٕسة ّّ  ِدددب عٍددد  ال دددزّبٌٙب االعدددُي ثٙدددزا اٌغدددٛسح ٘دددزٖ عددد

)ٚعٍُ ( ٚغ١ش٘ٓ  آٌٗ ٚ ع١ٍٗ هللا طٍ ) إٌج  ٔغبء ثجعغ ٠زعٍك
ٖ
)  . 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ينالتمريبدار:الداشرالتىيتز نثمان نالعزيزن د:المحمكالدينشرتتعفرالسىرهصائآلالمرهديةحالمىسىنةيدار:

ٔ٘ي ص ٓٔط حهـ1402-األىلى:الآ عة يرىت-ااس ميةالم اهب
0
المىسىنةالمرهديةالمصدرالسا كدفسنيدار:
3
المىسىنةالمرهديةالمصدرالسا كدفسنيدار:
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 اياتٓا عذداِب 

 عدددٛسح ٞٚآي  ِذ١ٔدددخ ٚ٘دددٟي  عشدددشح اصٕزدددب آ٠ٙدددب عدددذح أْ عٍدددٝ اٌعدددذد أ٘دددً ٚارفدددك

 أثدددٛ ا٦ِدددبَ لدددبي ي رٌددده فدددٟ اٌعٍّدددبء ثددد١ٓ خدددال  ثدددال آ٠دددخ عشدددشح اصٕزدددب ٘دددٟ اٌزؾددش٠ُ

ي «  اخدددزال  ف١ٙددب ٌدد١ظ اٌعددذد ع١ّددع فددٟ آ٠ددخ عشددشح اصٕزددب ٚ٘ددٟ: »  اٌددذأٟ عّددشٚ

 )اٌغدددٛس فدددٟ ا٦رمدددبْ فدددٟ اٌغددد١ٛؽٟ ٚروش٘دددب
ٔ
 ي آ٠برٙدددب عدددذ فدددٟ خدددال  ال اٌزدددٟ (

 فدددٟ آ٠دددخ عشددشح اصٕزدددٟ أٔٙدددب فددزوش رٌددده فددٟ خالفدددب  اٌؾغدددبْ اٌفشائددذ طدددبؽت ٚروددش

) اٌؾّظٟ فٟ آ٠خ عششح ٚصالس اٌؾّظٟ غ١ش
ٕ
). 

 

 اٌّئدددخ ثعدددذ اٌخبِغدددخ اٌغدددٛسح فٙدددٟ ي ِزدددؤخشح ِشؽٍدددخ اٌغدددٛس ِدددٓ اٌزؾدددش٠ُ عدددٛسح

 عدددٛسح ٔدددضٚي ٚودددبْ ي اٌؾغدددشاد عدددٛسح ثعدددذ ٔضٌدددذ ي اٌغدددٛس ٔدددضٚي رشر١دددت فدددٟ

ي  ِّٚدددب ٠دددذي عٍدددٝ ردددؤخش ٔدددضٚي عدددٛسح  اٌٙغدددشح ِدددٓ اٌزبعدددعخ اٌغدددٕخ فدددٟ اٌؾغدددشاد

 )اٌزؾش٠ُ 
ٖ
) 

اٌّفظدددالد  ِدددٓ اٌغدددٛسح ٘دددزٖٚ
ٗ
دددب ٚ) : لز١جدددخ اثدددٓ لدددبي  ِّ  ٠ٍدددٟ ِدددب فٙدددٛ اٌّفّظدددً أ

١ذ أّددددب ٚ اٌّغددددٛسي لظددددبس ِددددٓ اٌّضددددبٟٔ ّّ  اٌفظددددٛي وضددددشح ٚ ٌمظددددش٘ب ِفّظددددال عدددد

 عدددٍُّ ٚ ع١ٍدددٗ ّللاّ  طدددٍٝ ّللاّ  سعدددٛي لدددبيي  اٌدددّشؽ١ُ اٌدددّشؽّٓ هللا ثغدددُ: ثغدددطش ف١ٙدددب

 أعط١دددذ ٚ اٌضثدددٛس ِىدددبْ اٌّضدددبٟٔ أعط١دددذ ٚ اٌزدددٛساح ِىدددبْ اٌطدددٛي اٌغدددجع أعط١دددذ

دددددددً فؼدددددددٍذ ٚ ا٦ٔغ١ددددددددً ِىدددددددبْ اٌّئددددددد١ٓ )( ثبٌّفظَّ
٘
 ِددددددددٓ أ٠ؼدددددددب   ي ٚ٘ددددددددٟ( 

)اٌّّزؾٕبد
ٙ
). 

 

 

                                                           
1
 033حآل1يدار:االتمانف ن ىرالمرهنل سيىآ حج
0
اٌذأٟ ي أثٛ عّش ي اٌج١بْ فٟ عذ آٞ اٌمشآْ ي رؾم١ك : د.عبٌُ لذٚسٞ اٌؾّذ ي اٌطجعخ ا٤ٌٚٝ ي اٌى٠ٛذ : ِشوض اٌّخطٛؽبد ٠ٕ ش : 

( َٕٓ٘ : )  ۱ٓٗٔ٘/  9۱۱ٔٚاٌزشاس ي 
3
رددددٛٔظ ي ) ثددددذْٚ سلددددُ  -عددددّبؽخ اٌشدددد١ه دمحم اٌطددددب٘ش ثددددٓ عب ددددٛسٖ داس عددددؾْٕٛ ٌٍٕشددددش ٚاٌزٛص٠ددددع  -ٕ ددددش : اٌزؾش٠ددددش ٚاٌزٕدددد٠ٛش ٠

 ( ٕٙ/ٖٕٔي ) (  ۱ٕ/ٖٖٗجعخ (  ) ؽ
4
ٖٖٔي ص ٔط َ ٕٔٔٓاٌش١ه دمحم ٘بدٞ ِعش  ي داس اٌزعبس  ٌٍّطجٛعبد ي ث١شٚد ٌجٕبْ ي فٟ عٍَٛ اٌمشآْي   اٌز١ّٙذيدار:
5
 ٌٔجٕدددبْ ي ؽ  –أثدددٛ ععفدددش دمحم ثدددٓ عش٠دددش اٌطجدددشٞ ي داس اٌفىدددـش ٌٍطجبعدددخ ٚإٌشدددش  -عدددبِع اٌج١دددبْ عدددٓ رؤ٠ٚدددً أٞ اٌمدددشآْ ٠ٕ دددش : 

 ٖٗي ص َٔ .ط  ٕٔٓٓ -٘ـ  ٕٔٗٔي 
6
ٖٖٔي ص ٔط دمحم  ِعش   فٟ عٍَٛ اٌمشآْي   اٌز١ّٙذ٠ٕ ش :  
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 انًطهب انثانث

 انتحشيى سٕسة فضم

 ِددددٓ إٌددددبط ثددددٗ هللا أخددددشط وزددددبة فٙددددٛ ي ٚع دددد١ُ وج١ددددش اٌىددددش٠ُ اٌمددددشآْ فؼددددً أْ

 ٚ٘دددٛ ي إٌدددٛس اٌدددٝ اٌ ٍّدددبد ِدددٓ ثدددٗ ٚ٘دددذاُ٘ ي ع١ّدددبء ٚػدددالٌخ ي عٙدددالء عب١ٍ٘دددخ

 ٚثدددذ٠ٓ ي ا٤ٔج١دددبء ثدددٗ خدددزُ ٔجدددٟ عٍدددٝ ٚأٔضٌدددٗ ي اٌىزدددت ثدددٗ هللا ا خدددزُ اٌدددزٞ اٌىزدددبة

 ي اٌمددد٠ُٛ ٚٔ بِدددٗ ي اٌّغدددزم١ُ ٚطدددشاؽٗ ي اٌع ددد١ُ هللا ودددالَ ٚ٘دددٛ ي ا٤د٠دددبْ ثدددٗ خدددزُ

 ٚسؽّزددددٗ ي اٌذائّددددخ ِٚعغضرددددٗ ي اٌخبٌددددذح هللا سعددددبٌخ ٘ددددٛ عددددعبدح وددددً ثددددٗ ِٕددددبؽ

 ِدددٓ ٚ دددشة ي اٌعٍّدددبء ِٕدددٗ ٔٙدددً ي اٌغدددبثغخ ٚٔعّزدددٗ ي اٌجبٌغدددخ ٚؽىّزدددٗ ي اٌٛاعدددعخ

 ثزالٚردددٗ ٚلدددبَ ي اٌمٍدددٛة ٌدددٗ ٚرٌدددذ ي ا٤ثظدددبس ١ٌّٕٙزدددٗ ٚخشدددعذ ي ا٤دثدددبء ِشدددشثٗ

) ٚاٌغددددبؽذْٚ ٚاٌشاوعددددْٛ اٌعبثددددذْٚ
ٔ
 ي اٌشددددش٠عخ و١ٍددددخ ) ٚ٘ددددٛلددددبي اٌشددددبؽجٟ  ي (

 ي ٚاٌجظددددبئش ا٤ثظددددبس ٚٔددددٛس ي اٌشعددددبٌخ ٚآ٠ددددخ ي اٌؾىّددددخ ٠ٕٚجددددٛ  ي اٌٍّددددخ ٚعّددددذح

 )( ٠خبٌفٗ ثشٟء رّغه ٚال ي ثغ١شٖ ٔغبح ٚال ي عٛاٖ هللا اٌٝ ؽش٠ك فال
ٕ
).   

دددخ أؽبد٠دددشُ   فؼدددٍٙب فدددٟ ردددِشدْ  ٌدددُ  اٌزدددٟ اٌغُّدددٛسِ  ِدددٓ ودددبٌىض١شِ  اٌزؾدددش٠ُ عدددٛسح  خبطَّ

ِ  عدددٓ ٚؽدددِذ٘ب ثبٌغدددٛسحِ  ّٟ َّْ  ثدددً -ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍَّٝ- إٌجددد ًَّ  ا  عجدددبسح سٚدَ  ِدددب وددد

ًَ  ال ِٛػدددٛعخ   أٚ ػدددع١فخ أؽبد٠دددش عدددٓ  اٌفؼدددً ِدددٓ لدددذسا ٔبٌدددذ أٔٙدددب اال. ٌٙدددب أطددد

 ثددٓ ٚاصٍددخ فعددٓي  اٌّفظددً ِددٓ أٔٙددب اٌددٝ ثب٦ػددبفخ اٌمددشآْ عددٛس ٌعّددَٛ أعددٕذ اٌددزٞ

 ٚأعط١دددذ ي اٌغدددجع اٌزدددٛساح ِىدددبْ أعط١دددذ ):  لدددبي (ملسو هيلع هللا ىلص )إٌجدددٟ عدددٓ -- ا٤عدددمع

 ( ثبٌّفظدددً ٚفؼدددٍذ ي اٌّضدددبٟٔ ا٦ٔغ١دددً ِىدددبْ ٚأعط١دددذ ي اٌّئددد١ٓ اٌضثدددٛس ِىدددبْ

(
ٖ
).   

                                                           
1
ل مؤلتمحفىاةالآ احمىق:الداشرالرىم س يمان نالرحمنن د نفود.د.أ:المؤلتالكريرالمرهنن ىرف دراساتيدار:

 47حآلر0223-هـ1404نشروالثادية:الآ عة
0
٘ـ /  ٢ٔٗٔاٌّٛافمبد ي ٌٍشبؽجٟ ي رؾم١ك : أثٛ عج١ذح ِشٙٛس ثٓ ؽغٓ آي عٍّبْ ي اٌطجعخ ا٤ٌٚٝ ي اٌغعٛد٠خ : داس اثٓ عفبْ ي 

ٔ99٢  ( : َٖٗٙ/ٖ )
3
ي لبي ا١ٌٙضّٟ : ف١ٗ عّشاْ اٌمطبْ ي ٚصمٗ اثٓ ؽ١بْ ٚغ١شٖ ٚػعفٗ (  9۱ٕٙٔي ثشلُ : ) (  ۱ٕ/۱۱ٔسٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ فٟ ِغٕذٖ : ) 

 ا١ٌٙضّٟ ع١ٍّبْ ثٓ ثىش أثٟ ثٓ عٍٟ اٌذ٠ٓ ٔٛس اٌؾغٓ أثٛي  اٌفٛائذ ِٕٚجع اٌضٚائذ ِغّعأ ش : -إٌغبئٟ ٚغ١شٖ ي ٚثم١خ سعبٌٗ صمبد 

ثشلُ : ) (  ٕٖٔ/  ٢)  99ٗٔ ٘ـي ٗٔٗٔ: إٌشش عبَ اٌمب٘شح اٌمذعٟي ِىزجخ: إٌب ش اٌمذعٟ اٌذ٠ٓ ؽغبَ: اٌّؾمك( ٘ـ۱ٓ٢: اٌّزٛفٝ)

ٕٔٔٙ٘ )
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ًِ  اٌزؾدددش٠ُ عدددٛسح ففؼدددً  فدددٟ وّدددب لشاءرِٙدددب ففدددٟ اٌىدددش٠ُي اٌمدددشآْ عدددٛسِ  ثم١َّدددخ وفؼددد

دددٗ اٌىدددش٠ُ اٌمدددشآْ لدددشاءحِ  ُِ  وٍِّ  ٠عٍّدددٗ ال ع ددد١ُ ٚفؼدددً وج١دددش أعدددش   لشاءرِدددٗ فدددٟ ٌٍّغدددٍ

) رعبٌٝ هللا اال
ٔ
.)    

َّْ  ِغدددعٛد ثدددٓ هللا عجدددذ سٚاُٖ  اٌدددزٞ اٌشدددش٠فِ  اٌؾدددذ٠ش فدددٟ ٚسد وّدددب - هللا سعدددٛيَ  أ

 ؽَغددددٕخ ي ثددددٗ فٍَددددٗ هللاِ  ِوزددددبةِ  ِددددٓ َؽشف ددددب لددددَشأ ِددددٓ): لددددبيَ  -ٚعددددٍَُّ ع١ٍددددٗ هللا طددددٍَّٝ

ٌِٙدددبي ثعْشدددشِ  ٚاٌَؾغدددٕخُ  ي{ أٌدددُ} ألدددٛيُ  ال أِضب ي أٌدددف   ٌٚىدددٓ ؽدددش   َ   ؽدددش   ي ٚال  ؽدددش  

  ُ  )( ؽش    ١ِٚ
ٕ
). 

 أ٠ٙددب ٠ددب عددٛسح لددشأ ِددٓ ٚ  : (لددبي آٌددٗ ٚ ع١ٍددٗ هللا طددٍ  إٌجددٟ عددٓ وعددت ثددٓ أثددٟ

 ).(ٔظٛؽب رٛثخ هللا أعطبٖ ٌه هللا أؽً ِب رؾشَ ٌُ إٌجٟ
ٖ
) 

ددب ٚفؼددٍُٙب ًِ  فددٟ أ٠ؼ   عٍددٝ رعددبٌٝ هللا وزجٙددب ٚأٚاِددش أؽىددبَ ِددٓ ثددٗ عددبءد ثّددب اٌعّدد

َِ  اٌدددٕفظ رضو١َدددخِ  عٍدددٝ وبٌؾدددشِّ  اٌىدددش٠ُي وزبثِدددٗ فدددٟ اٌّغددد١ٍّٓ عجدددبدٖ  طدددفبد ٚاٌزدددضا

 )اٌَىش٠ّخ آ٠برِٙب ِٓ ٚاٌع خِ  اٌعجشحِ  ٚأخز اٌّئ١ِٕٓ
ٗ
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
   https://sotor.comمىلاسآىر
0
 أثٛ هللاي عجذ ثٓ اٌمٛٞ عجذ ثٓ اٌع ١ُ عجذي  اٌشش٠ف اٌؾذ٠ش ِٓ ٚاٌزش١٘ت اٌزشغ١تاٌشاٚٞ: عجذهللا ثٓ ِغعٛدي اٌّؾذس: إٌّزسٞ

ي ٢ٔٗٔ ا٤ٌٚٝي: اٌطجعخ ث١شٚد - اٌع١ٍّخ اٌىزت داس: إٌب ش اٌذ٠ٓ  ّظ اثشا١ُ٘: اٌّؾمك( ٘ـٙ٘ٙ: اٌّزٛفٝ) إٌّزسٞ اٌذ٠ٓ صوٟ دمحمي

ي خالطخ ؽىُ اٌّؾذس: اعٕبدٖ طؾ١ؼ أٚ ؽغٓ أٚ ِب لبسثّٙب9ٕٙ/ٕاٌظفؾخ أٚ اٌشلُ: 
3
۱ٙٗي ص ٓٔط َ ي  ٕٙٓٓاثٛ عٍٟ اٌفؼً ثٓ اٌؾغٓ اٌطجشعٟ ي دا س اٌّشرؼٝ ث١شٚد ي ِغّع اٌج١بْ فٟ رفغ١ش اٌمشآْي يدار:
4
 لمصدرالسا كدفسن دار:ا

https://sotor.com/
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 انًبحث انثاَ 

 انسٕسة ْزِ ٔيقاصذ أغشاض

 اخزظددددش ٚلددددذ ي«  اٌضٚع١ددددخ اٌزشث١ددددخ»  ٘ددددٛ اٌغددددٛسح ٘ددددزٖ فددددٟ اٌىٍددددٟ اٌّمظددددذ أْ

 فشع١دددخ ٚأ٘دددذا  ِمبطدددذ ِدددٓ اٌغدددٛسح ٘دددزٖ فدددٟ ٚسد ِدددب ع١ّدددع ؽدددٜٛ عدددع١ذ اٌشددد١ه

) اٌزب١ٌدددددخ ا٤عدددددطش ٘دددددزٖ فدددددٟ
ٔ
 ٥ٌعدددددشح دسٚط اٌغدددددٛسح ٚفدددددٟ) :  لدددددبي ؽ١دددددش (ي

 عددددش اٌّددددشأح رفشددددٟ ٚأال  ددددشع١خ ثّخبٌفددددخ صٚعزددددٗ اٌددددضٚط ٠شػددددٝ أال اٌّغددددٍّخ

 لبٔزددددخ ِئِٕددددخ ِغدددٍّخ اٌضٚعددددخ رىدددْٛ ٚأْ ي ع١ٍددددٗ ٚر دددب٘ش رعبد٠ددددٗ ٚأال ي صٚعٙدددب

 ٚأْ ي إٌددددبس ٚأٍ٘دددد١ُٙ أٔفغددددُٙ ٠مددددٛا أْ اٌشعددددبي عٍددددٝ ٚأْ ي طددددبئّخ ربئجددددخ عبثددددذح

 ي ثٕفغددددٙب ا٠ّبٔٙددددب رؾمددددك أْ اٌّددددشأح عٍددددٝ ٚأْ ي هللا اٌددددٝ ٠زٛثددددٛا أْ اٌغ١ّددددع عٍددددٝ

 عٛأدددت ٔدددذسن اٌّعدددبٟٔ ٘دددزٖ رالؽدددُ ِٚدددٓ ي طدددبٌؼ سعدددً صٚعدددخ ثؤٔٙدددب رغزدددش ٚال

)(  ٌٍغٛسح اٌخبص اٌغ١بق ِٓ
ٕ
) . 

 ٦سػدددبء ٌدددٗ هللا أؽدددً ِدددب ٔفغدددٗ عٍدددٝ ٠ؾدددشَ ال أؽدددذا أْ ٔضٌٚٙدددب عدددجت رؼدددّٕٗ ِٚدددب

 وبٌٕدددزس ٠غعدددً أْ ٠ٕجغدددٟ فدددال ٠غزشػددد١ٗ ٌٍدددزٞ ٚال ٌدددٗ ثّظدددٍؾخ رٌددده ٌددد١ظ ار أؽدددذ

 فبّٔدددب ي ثضٚعدددخ ١ٌغدددذ عبس٠دددخ ؽشِٙدددب اٌزدددٟ ٤ْ ثطدددالق ٘دددٛ ِٚدددب ف١دددٗ لشثدددخ ال ار

 عٕددذ ِشػدد١ب ٔفعددب غ١ددشٖ ثددٗ ٠ٕفددع أٚ ٔفغددٗ عٍددٝ ثٕفددع ٠عددٛد ف١ّددب عبٔددت وددً طددالػ

 أع دددُ ٔج١دددٗ عٍدددٝ هللا غ١دددشح أْ اٌدددٝ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ إٌجدددٟ ٔغدددبء ٚرٕج١دددٗ هللا

 )ِمظذا ٚأعّٝ ع١ٍٗ غ١شرٙٓ ِٓ
ٖ
)  . 

 عٍددددٝ  دددد١ئب - ملسو هيلع هللا ىلص- إٌجددددٟ رؾددددش٠ُ اٌددددٝ اٌىش٠ّددددخ اٌغددددٛسح ثذا٠ددددخ أ ددددبسد : أٔال

 أصٚاعدددٗ ِشػدددبح اثزغدددبء اٌشدددٟء رٌددده عدددٓ ٚودددف ي أصٚاعدددٗ ِشػدددبح اثزغدددبء ٔفغدددٗ

 هللا ) ثدددؤْ:  ا١ٌّددد١ٓ ٔمدددغ  دددجٙخ ٚعٍدددٝ ي ا٠٤ّدددبْ رؾٍدددخ هللا ففدددشع ي اٌّطٙدددشاد

                                                           
1
عّش ثٓ ِع١ٛع ثٓ عب٠غ اٌؾغ١ٕٟ اٌغٍّٟ ي ا شا  فؼ١ٍخ اٌش١ه يدار:التداسكالمىضىن ف سىرت التحريرىالمعارجح

عّبي ثٓ ِظطفٝ إٌغبس ي سعبٌٗ ِٕشٛسح ي عبِعٗ اَ اٌمشٜ و١ٍخ اٌذعٛح ٚاطٛي اٌذ٠ٓ ي لغُ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ي اٌٍّّىخ اٌعشث١خ 

57آل٘ـ ي  ٖ٘ٗٔ- ٖٗٗٔاٌغعٛد٠خ ي 
0
) حهـ1404السادسةح:الآ عةالماهرو-الس ردار:الداشر هـ1429المتىفىيحّىىسعيدحالتفسيرف األساسيدار:

ٖٕٖٔ/ٔٓ )
3
 يدار:المصدرالسا ك.
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 ٠دددؤِشوُ ال ٚأٔدددٗ ي ثبٌزؾٍدددخ ٠دددؤِشوُ ٚ٘دددٛ ي ِٕدددٗ اال رِدددخ عٍددد١ىُ فٍددد١ظ ي ( ِدددٛالوُ

 )اٌؾى١ُ اٌع١ٍُ فٙٛ ي ٚاٌؼشس ثبٌغٛء
ٔ
)   .. 

 

 اٌمددددذٚح ٘ددددٛ ٌىٛٔددددٗ اٌخبطددددخ - (ملسو هيلع هللا ىلص) إٌجددددٟ ؽ١ددددبح ِددددٓ عددددضء عددددشع : ثاَيووووا

 ٔغدددددبء ٌغ١ّدددددع اٌمدددددذٚح ٘دددددٓ صٚؽبردددددٗ ٚأْ ي اٌّدددددئ١ِٕٓ ٌغ١ّدددددع اٌؾغدددددٕخ ٚا٤عدددددٛح

 اٌدددٝ ٠غدددش ٌدددُ ِدددب اٌّؾّدددٛدح اٌغددد١ش ِدددٓ ا٤صٚاط ِشػدددبح اثزغدددبء ٚأْ ي اٌّدددئ١ِٕٓ

 اٌدددٝ ثب٦ؽغدددبْ ٚطدددٟ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا أْ ٌمّدددبْ عدددٛسح فدددٟ ردددشٜ وّدددب ي د٠ٕدددٟ ػدددشس

 عّدددب اال ٠ٕٕٙدددب ٌدددُ ٕ٘ٙدددب فٙىدددزا ي اٌّعظددد١خ فدددٟ اٌطبعدددخ ِٕدددع رٌددده ِٚدددع ي ا٤ثددد٠ٛٓ

 )ػشس اٌٝ عش
ٕ
)  . 

 

 اال ٠ىدددْٛ ال اٌعٙدددذ ٤ْ ؛ هللا د٠دددٓ خدددال  وبٔدددذ اْ ٚاعجدددخ ا١ٌّددد١ٓ رؾٍدددخ أْ : ثانثوووا

 ( اٌّعظددددد١خ فدددددٟ ٔدددددزس ال ) فدددددـ ي اٌطدددددشف١ٓ ثزشاػدددددٟ
ٖ
 إٌجدددددٟ ثدددددٗ طدددددشػ وّدددددب 

)()ملسو هيلع هللا ىلص
ٗ
) 

 اٌزؾ١ٍدددً ٚأْ ي ٚاٌؾىّدددخ اٌعٍدددُ عٍدددٝ ِج١ٕدددخ ا٦عدددال١ِخ اٌشدددش٠عخ أؽىدددبَ أْ : سابعوووا

 )رعبٌٝ هللا ِٓ اال ٠ىْٛ ال ٚاٌزؾش٠ُ
٘
)  . 

 ٌزمؼددٟ رىددٓ ٌددُ إٌجددٛح عددٛ فددٟ (ملسو هيلع هللا ىلص) إٌجددٟ صٚعددبد ؽ١ددبح وبٔددذ ٌّددب : خايسووا

 أٚ ٠جدددذس ودددبْ فمدددذ ٔفٛعدددٙٓ فدددٟ اٌجشدددش٠خ ٚاٌٙٛاردددف ي اٌجشدددش٠خ ِشدددبعش٘ٓ عٍدددٝ

 ٚ٘ددزا ي اٌؾددبي ٘ددزٖ ِضددً فددٟ إٌغددبء لٍددٛة فددٟ ٠ؾددذس أْ ثددذ ال ِددب ي ث١ددٕٙٓ ٠ؾددذس

 اٌزدددٟ ا٤ِضٍدددخ رٍددده ِدددٓ ٚاؽدددذ ٘دددٛ اٌغدددٛسح ٘دددزٖ طدددذس ثشدددؤٔٗ ٔدددضي اٌدددزٞ اٌؾدددبدس

 )أصٚاعٗ ؽ١بح ٚفٟ (ملسو هيلع هللا ىلص )إٌجٟ ؽ١بح فٟ رمع وبٔذ
ٙ
)  . 

                                                           
1
 .٢ٟ٘ فٟ عٛسرٟ اٌزؾش٠ُ ٚاٌّعبسط ي صعٌزٕبعك اٌّٛػ٠ٕٛ ش : ا
0
 يدار:المصدرالسا كدفسن.
3
( ي ٚطؾؾٗ ا٤ٌجبٟٔ ۱ٗ۱ٖأخشعٗ إٌغبئٟ ٘زا اٌٍفع ي فٟ وزبة ا٤ِبْ ٚإٌزٚس ي ثبة وفبسح إٌزس ي ثشلُ : ) 
4
58التداسكالمىضىن ف سىرت التحريرىالمعارجآليدار:
5
المصدرالسا كدفسن.التداسكالمىضىن يدار:
6
المصدرالسا كدفسن.التداسكالمىضىن يدار:
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 ثى١ف١دددددخ اٌعجدددددشح ٚأْ ي ٚاسد أِدددددش ا٤صٚاط ثددددد١ٓ ٚاٌّشدددددبوً اٌخدددددال  أْ : سادسوووووا

 اٌعالعددددبد ٘ددددزٖ أؽددددذ اٌطددددالق ٚأْ ي ٚاٌّشددددبوً اٌخالفددددبد رٍدددده ٚؽددددً ِعبٌغددددخ

 .   ػشسا ِٕٗ أخف ؽً ٠ٛعذ ٌُ اْ ي ٚاٌؾٍٛي

 أْ صٚاعدددٗ عٕدددذ اٌشعدددً عٍدددٝ ٠ٕجغدددٟ ٚأٔدددٗ ي اٌضٚعدددخ اخز١دددبس أ١ّ٘دددخ ث١دددبْ : سوووابعا

:  ٚ٘ددددٟ ي اٌغددددٛسح ٘ددددزٖ فددددٟ ٌٍٕغددددبء اٌددددٛاسدح ثبٌظددددفبد رزظددددف عّددددٓ ٠جؾددددش

) اٌغبئؾخ اٌعبثذح اٌزبئجخ اٌمبٔزخ اٌّئِٕخ اٌّغٍّخ
ٔ
)   

 أدد سثّددددب فبٔٙددددب أصٚاعٙددددٓ ِؼددددب٠مخ ِددددٓ ٠ىضددددشْ ال أْ ا٤صٚاط ٚرعٍدددد١ُ : ثايُووووا

 ثعؼدددب ا٤٘دددً ثعدددغ ثزشث١دددخ إٌدددبط ِٚٛع دددخي  فدددبٌفشاق فبٌىشا١٘دددخ اٌّدددالي اٌدددٝ

 ٠فؼدددٟ ِٚدددب ٚٔع١ّٙدددب ا٢خدددشح عدددزاة ثٛطدددف رٌددده ٚأرجدددع ثعؼدددب ثعؼدددُٙ ٚٚعدددع

 ِضٍددد١ٓ ثؼدددشة رٌددده ٚر٠دددًي  ٚعددد١ئبرٙب طدددبٌؾبرٙب إٌدددبط أعّدددبي ِدددٓ و١ٍّٙدددب اٌدددٝ

 اٌّددددئ١ِٕٓ ٌٕغددددبء اٌع ّددددخ ِددددٓ رٌدددده فددددٟ ٌّددددب ٚػددددذ٘ٓ إٌغددددبء طددددبٌؾبد ِددددٓ

)٤ِٚٙبرُٙ 
ٕ
.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 يدار:المصدرالسا كدفسن
0
 ٓٙ٘رفغ١ش عٛسح اٌزؾش٠ُ صي اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش الثٓ عب ٛس يدار:
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 انثانث انًبحث

 انتحشيى سٕسة ف  االحكاو تفسيش

 (  2-1) االٔنى االيّأال : 

دددب ٠َددب : } رعدددبٌٝ لددبي َٙ ُّٟ  أ٠َُّ َُ  إٌَّجِددد دد ٌِ  َُ ددب رَُؾدددّشِ َِ  ًَّ ُ  أََؽددد ْشَػدددبدَ  رَْجزَِغددٟ ٌَدددهَ  ّللاَّ اِعدددهَ  َِ َٚ  أَْص

 ُ ّللاَّ ُ   َغفُدددٛس   َٚ ُ  فَدددَشعَ  لَدددذْ ( ٔ) َسِؽددد١ ُْ  ّللاَّ ُْ  رَِؾٍَّدددخَ  ٌَُىددد دددبُِٔى َّ ُ  أ٠َْ ّللاَّ َٚ  ُْ اَلُو ْٛ ددد ُ٘دددٛ َِ َٚ  ُُ ددد١ ٍِ ٌْعَ  ا

 ُُ ٌَْؾِى١  (ٕ){  ا

ُِ  عددٛسحُ  )خددال   ثددال ِذ١ََّٔددخ   عددٛسح   اٌزؾددش٠
ٔ
 طددٍٝ ٌٍٕجددٟ عددئاي ا٤ٌٚددٝ  ا٠٢ددخ فددٟ (

 ِشػدددبح ٌدددٗ هللا أؽٍدددٗ ِدددب ٔفغدددٗ عٍدددٝ ٌزؾش٠ّدددٗ اٌعزدددبة ِعٕدددٝ ف١دددٗ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا

)اٌشؽ١ُ اٌغفٛس فٙٛ ٚسؽّزٗ هللا ثغفشاْ رط١ّٕٗ ِع ٌضٚعبرٗ
ٕ
) 

دددٓ ٚلددع ِٚدددب اٌدددَّْٕفظ  عٍدددٝاٌؾددالي  ؽىدددُ رؾدددش٠ُ ف١ٙدددب هللاُ  رَوددشَ  ِِ  ِ ّٟ  فدددٟ (ملسو هيلع هللا ىلص) إٌجددد

َُ  رٌدددهي َْ  ٚوفّبسرَددددٗي رٌددده ُٚؽْىدددد ِ  ؽددددبيِ  ثعدددِغ  ٚث١ددددب ّٟ  هللاُ  ٚرَوددددشَ  أصٚاِعددددٗي ِدددع إٌجدددد

 َٓ ٕددددبفِِم١ ُّ َٓ  اٌ ددددشَ  ٚاٌىددددبفِِش٠ َِ ددددذَّحِ  ثغٙددددبِدُ٘ ٚأ َ لددددذي  عٍدددد١ُٙ ٚاٌّشِ ُّٟ  ؽددددشَّ  (ملسو هيلع هللا ىلص) إٌجدددد

ِدددٗ ِدددب َعددد١ْٓ فدددٟ اخزٍدددف ٚلدددذ ي  ددد١ئ ب  عدددٛسحِ  ٔدددضٚيِ  فدددٟ َٚسدَ  ٚلدددذ ٔفِغدددٗي عٍدددٝ ؽشَّ

 ُِ دح ي أعدددددجبة   اٌزؾدددددش٠ َّٓ  ِزعدددددذِّ ٌِٙدددددب فدددددٟ عدددددبء ِدددددب أَطدددددؼَّ  ٌٚىددددد  فدددددٟ صجَدددددذَ  ِدددددب ٔضٚ

« ِٓ    :أقٕال ثالثت عهى فيٓا انًفسشٌٔ اختهف,  ٔضٌٚٙب عجت فٟ ي«اٌظؾ١َؾ١ْ

 - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ - إٌجدددٟ عدددبءد اٌزدددٟ اٌّٛ٘ٛثدددخ ٔضٌٚٙدددب عدددجت أْ :األٔل

)٠مجٍٙب فٍُ ئفغٟ ٌه ٚ٘جذ أٟ: فمبٌذ
ٖ
)  . 

 هللا طدددٍٝ - هللا سعدددٛي ثٙدددب خدددال اثدددشا١ُ٘ي أَ ِبس٠دددخ  دددؤْ فدددٟ ٔضٌدددذ أٔٙدددب :انثووواَ 

 ٚعٍّدددذ عدددبدد فٍّدددب أث١ٙدددبي ٌض٠دددبسح خشعدددذ ٚلدددذ ؽفظدددخي ث١دددذ فدددٟ - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ

 ع١ٍدددددٗ عزجدددددذ
ٗ
 ٔفغدددددٗ عٍدددددٝ - ٚعدددددٍُ ع١ٍدددددٗ هللا طدددددٍٝ - هللا سعدددددٛي فؾشِٙدددددب  ي

 عبئشددددخ ثددددزٌه فددددؤخجشد ٔغددددبئٗي ِددددٓ أؽددددذا رخجددددش أال ٚأِش٘ددددب ٌؾفظددددخي اسػددددبء

 ٚاعزدددضي ؽفظدددخي - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ - إٌجدددٟ فطٍدددك ث١ّٕٙدددب؛ وبٔدددذ ٌّظدددبفبح

                                                           
1
أثددددٛ عجددددذ هللا دمحم ثددددٓ أؽّددددذ ا٤ٔظددددبسٞ اٌمشؽجددددٟ ي داس اٌفىددددش ٌٍطجبعددددخ ٚإٌشددددش  –اٌغددددبِع ٤ؽىددددبَ اٌمددددشآْ ي  رفغدددد١ش اٌمشؽجددددٟ

 (.(٢ٙ/ ٕٔ)ي َ  ٖٕٓٓ -٘ـ  ٕٗٗٔي  ٔٚاٌزٛص٠ع ي ؽ 
0
اٌمب٘شح اٌطجعخ:  -اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش ]ِشرت ؽغت رشر١ت إٌضٚي[ اٌّئٌف: دسٚصح دمحم عضد إٌب ش: داس اؽ١بء اٌىزت اٌعشث١خ ٠ٕ ش : 

 . ٖٓ٘ي ص۱يط ۱ٖٖٔ
3
سٚاٖ عىشِخ عٓ اثٓ عجبط 
4
 562يدار:تفسيرا نكثيرحآل
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 ا٠٢دددخي ٘دددزٖ هللا فدددؤٔضي  دددٙشا؛ ٠ؾدددشِٙٓ أْ ٔفغدددٗ عٍدددٝ ععدددً ٚودددبْ  دددٙشاي ٔغدددبءٖ

 ٚلزددددبدحي اٌؾغددددٓي لبٌددددٗ ٔغددددبئٗ؛ اٌددددٝ ٚعددددبد ِبس٠ددددخي ٚاعددددزؾً ؽفظددددخي ٚساعددددع

) ٚعّبعخ ٚاٌشعجٟي
ٔ
)  . 

 ٌزىددددْٛ ٌٍّغدددد١ٍّٓ ا١ٌّدددد١ٓ وفددددبسح  ددددش  لددددذ هللا ثددددؤْ رددددزو١ش :انثاَيووووت اآليووووت ٔفوووو 

 ٚ٘ددٛ. عٕٙددب اٌشعددٛ  ٠ؾغددٓ أِددٛس ِددٓ ع١ٍددٗ ا٠٤ّددبْ ألغددّٛا عّددب ٌٍشعددٛ  ٚعدد١ٍخ

 رٕج١دددٗ اٌزدددزو١ش فدددٟ ٠ٕٚطدددٛٞ. ٠ٚشعدددّٗ ثدددٗ ٠دددؤِش ف١ّدددب اٌؾىددد١ُ إٌدددبط ثؤعّدددبي اٌعٍددد١ُ

)اٌٛع١ٍخ ٘زٖ اٌٝ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ
ٕ
.)   

: لددد١ٌٛٓ عٍدددٝ ث١ّددد١ٓ ِبس٠دددخ - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ - إٌجدددٟ ؽدددشَ ٘دددً ٚاخزٍفدددٛا

 ثغ١دددش ؽشِٙدددب أدددٗ: غ١دددشُ٘ ٚلدددبيي  ث١ّددد١ٓ ؽشِٙدددب: ٚاٌشدددعجٟ ٚاٌؾغدددٓي لزدددبدح فمدددبي

 )عجبط اثٓ عٓ ٠ٚشٜٚ ١ّ٠ٓي
ٖ
)  . 

  عبئشدددخ عدددٓ ع١ّدددشي ثدددٓ عج١دددذ عدددٓ ٌٍغعفدددٟ ٚاٌٍفدددع اٌظدددؾ١ؼ فدددٟ صجدددذ :انثانوووث

 ثٕدددذ ص٠ٕدددت عٕدددذ عغددال ٠شدددشة - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طددٍٝ - هللا سعدددٛي ودددبْ: »لبٌددذ

 فٍزمدددً ع١ٍٙدددب دخدددً أ٠زٕدددب عٍدددٝ ٚؽفظدددخ أٔدددب فزٛاطددد١ذي  عٕدددذ٘ب ٠ّٚىدددش عؾددد ي

 عغدددال  دددشثذ ٌٚىٕدددٟ. ال: لدددبي ي ِغدددبف١ش س٠دددؼ ِٕددده أعدددذ أدددٟ ِغدددبف١شي أوٍدددذ: ٌدددٗ

 ٠جزغددددٟ أؽدددذا رخجددددشٞ ال ؽٍفدددذ ٚلددددذي  ٌدددٗ أعدددٛد ٌٚددددٓ عؾددد ي ثٕددددذ ص٠ٕدددت عٕدددذ

)«أصٚاعٗ ِشػبح
ٗ
 )  . 

 ٚودددزٌه اٌمظدددخي ِدددٓ ٔؾدددٛا ٚرودددش ؽفظدددخي عٕدددذ  دددشثٗ أٔدددٗ ِغدددٍُ طدددؾ١ؼ ٚفدددٟ

 اٌٍزدددد١ٓ ٚأْ ص٠ٕددددتي عٕددددذ أٔددددٗ اٌظددددؾ١ؼ فددددٟ ٚا٤وضددددش. ِبٌدددده عددددٓ أ ددددٙت سٜٚ

) ٚؽفظخ عبئشخ ع١ٍٗ ر ب٘شرب
٘
)   

 عددٓ أعددجبؽ ٚسٜٚ يعددٛدح عٕددذ  ددشثٗ أٔددٗ عجددبط اثددٓ عددٓ ١ٍِىددخ أثددٟ اثددٓ ٚسٜٚ

 اٌضب١ٔدددخ اٌّغدددؤٌخ. عٍدددُ ثغ١دددش ٚرغدددٛس عٙدددً ٚوٍدددٗ عدددٍّخي أَ عٕدددذ  دددشثٗ أٔدددٗ اٌغدددذٞ

 ٚػدددع١ف اٌغدددٕذي فدددٟ ػدددع١ف فٙدددٛ اٌّٛ٘ٛثدددخ فدددٟ ٔضٌدددذ ا٠٢دددخ أْ سٜٚ ِدددٓ أِدددب
                                                           

1
٘ـ( ساعع أطٌٛٗ ٚخشط ٖٗ٘اٌمبػٟ دمحم ثٓ عجذ هللا أثٛ ثىش ثٓ اٌعشثٟ اٌّعبفشٞ اال ج١ٍٟ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ:   أؽىبَ اٌمشآ٠ْٕ ش : 

ي ص  َٗ ي ط ٖٕٓٓ -٘ـ  ٌٕٗٗٔجٕبْ اٌطجعخ: اٌضبٌضخي  -أؽبد٠ضٗ ٚعٍَّك ع١ٍٗ: دمحم عجذ اٌمبدس عطب إٌب ش: داس اٌىزت اٌع١ٍّخي ث١شٚد 

ٕ9ٕ
0
  ٖٓ٘ص  ۱ٔطي دسٚصح دمحم عضد ي  اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش ٠ٕ ش : 
3
يدار:المصدرالسا كدفسن.
4
المصدرالسا كدفسن.
55
 093يدار:احكارالمرانا نالعر  حآل
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 ِعٕدددبٖ فدددٟ ػدددعفٗ ٚأِدددب سٚاردددٗي عذاٌدددخ فٍعدددذَ اٌغدددٕذ فدددٟ ػدددعفٗ أِدددب اٌّعٕدددٝ؛ فدددٟ

 ِدددٓ ٤ْ ٌٙدددب؛ رؾش٠ّدددب ٌددد١ظ ٌٍّٛ٘ٛثدددخ - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ - إٌجدددٟ سد فددد٥ْ

) اٌزؾ١ًٍ ثعذ اٌزؾش٠ُ ؽم١مزٗ ٚأّب ع١ٍٗي ٠ؾشَ ٌُ ٌٗ ٚ٘ت ِب سد
ٔ
)   

 ٌىٕددٗ اٌّعٕددٝ؛ اٌددٝ ٚألددشة اٌغددٕذي فددٟ أِضددً فٙددٛ ِبس٠ددخ ؽددشَ أٔددٗ سٜٚ ِددٓ ٚأِددب

) ِشعال سٚٞ أٔٗ وّب ٔبلٍٗي عذي ٚال طؾ١ؼي فٟ ٠ذْٚ ٌُ
ٕ
)   

 - هللا سعدددٛي ؽدددشَ :لدددبي أعدددٍُ؛ ثدددٓ ص٠دددذ عدددٓ ِبٌددده عدددٓ ٚ٘دددتي اثدددٓ سٜٚ ٚلدددذ

. أر١زددده ال ٚهللا ؽدددشاَ؛ عٍدددٟ أٔدددذ: فمدددبي اثدددشا١ُ٘ي ٌٚدددذٖ أَ - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ

 ِشػدددبد رجزغدددٟ ٌددده هللا أؽدددً ِدددب رؾدددشَ ٌدددُ إٌجدددٟ أ٠ٙدددب ٠دددب: }رٌددده فدددٟ هللا فدددؤٔضي

 ){أصٚاعه
ٖ
) 

 ِبس٠ددخ رؾددش٠ُ ِددٓ وبٔددب لددذ ع١ّعددب ا٤ِددشاْ ٠ىددْٛ أْ ٚعددبئض).....  :ثىددش أثددٛ لددبي

 ٤ٔددددٗ؛ ٔضٌددددذ ف١ٙددددب ا٠٢ددددخ ٚأْ ِبس٠ددددخ ؽددددشَ أٔددددٗ ا٤ظٙددددش أْ اال اٌعغددددًي ٚرؾددددش٠ُ

ْشَػددددبدَ  رَْجزَِغددددٟ: }لددددبي اِعددددهَ  َِ َٚ  سػددددب اٌعغددددً  ددددشة رددددشن فددددٟ ٌٚدددد١ظ ي{ أَْص

 ٚسٚٞ ؽشِدددٗي أٔدددٗ اٌعغدددً فدددٟ فدددشٚٞ سػدددب٘ٓ ِبس٠دددخ لدددشة ردددشن ٚفدددٟ أصٚاعدددٗي

 اٌشدددعجٟ ٚسٜٚ؛ ؽشِٙدددب: ٠مدددٛي اٌؾغدددٓ فىدددبْ ِبس٠دددخ ٚأِدددب ٠شدددشثٗ ال أْ ؽٍدددف أٔدددٗ

 اٌؾدددشاَ: ٌدددٗ فم١دددً ٚؽدددشَي آٌدددٝ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ هللا سعدددٛي أْ ِغدددشٚق عدددٓ

: ٚعطددددبء ِغب٘ددددذ ٚلددددبي أ٠ّددددبٔىُي رؾٍددددخ ٌىددددُ هللا فددددشع فمددددذ ا١ٌّدددد١ٓ ٚأِددددب ؽددددالي

) "عبس٠زٗ ؽشَ"
ٗ
) 

 ؽددشَ أددٗ: لددبي ِددٓ لددٛي ٚأِددب اٌظددؾبثخ ِددٓ ٚغ١ددشٖ عجددبط اثددٓ عددٓ سٚٞ ٚوددزٌه

 فغ١دددش فمدددؾي اٌزؾدددش٠ُ ف١ٙدددب ٚأّدددب ع١ٍدددٗ ٠دددذي ال ا٠٢دددخ ظدددب٘ش فدددبْ أ٠ؼدددبي ٚؽٍدددف

 هللا ٠٦غدددبة ١ّ٠ٕدددب اٌزؾدددش٠ُ ٠ىدددْٛ أْ فٛعدددت ف١ٙدددبي ٌددد١ظ ِدددب ثب٠٢دددخ ٠ٍؾدددك أْ عدددبئض

)اٌزؾش٠ُ ٌفع ثبؽالق ١ّ٠ٓ وفبسح ف١ٙب رعبٌٝ
٘
)   

                                                           
أثدددٛ ثىدددش دمحم ثدددٓ عجدددذ هللا اٌّعدددشٚ  ثدددبثٓ اٌعشثدددٟ ي رؾم١دددك عٍدددـٝ ِؾّدددـذ اٌجغدددبٚٞ ي داس اٌفىدددش ٌٍطجبعدددخ  -أؽىدددبَ اٌمدددشآْ ٠ٕ دددش : 1

 9ٖٕي صَٗ ي ط 9٢ٗٔ -٘ـ  9ٖٗٔي  ٔٚاٌزٛص٠ع ي ؽ  ٚإٌشش
0
 يدار:المصدرالسا كدفسن
3
ٔاٌزؾش٠ُ: عٛسح 
4
 561يدار:تفسيرا نكثيرحآل
5
لتدةنضى-الممحاى صادق :المحمك هـ372:المتىفىيالحدف التصاآلالراز  كرأ ىن   نأحمدحالمرهنأحكار

ٕٔٙ/ٖ 1425:الآ اتاريخ يرىت-العر  الترادإحياءدارحالشريت األزهرالمصاحتمراتعة
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) اٌضِخشدددشٞ أساد ٚلدددذ
ٔ
 أْ ٘دددٛ ٕ٘دددب ٚلدددع اٌدددزٞ اْ: لدددبي لدددذ ٘دددٛ ثدددً: ٠مدددٛي أْ(

 غ١دددش لدددذ ف١ىدددْٛ هللاي أؽدددً ِدددب ٔفغدددٗ عٕدددذ ِدددٓ ؽدددشَ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ إٌجدددٟ

 ٚلدددع ِدددب ٌدددٗ ٚغفدددش ع١ٍدددٗي ٚأٔىدددشٖ ثدددٗي هللا فآخدددزٖ ا٤صٚاط ِشػدددبح اثزغدددبء اٌؾىدددُ

)٘زا لٌٛٗ فٟ اٌضِخششٞ عٍٝ اٌعٍّبء  ٕع ٚلذ اٌضٌخي ِٓ ِٕٗ
ٕ

  .) 

 :  يعُييٍ يُتظى انحالل تحشيى أٌ ٔرنك

 هللاي ٌؾىدددُ رغ١١دددش ٚرٌددده ؽدددالالي هللا ععٍدددٗ ف١ّدددب اٌزؾدددش٠ُ ؽىدددُ اعزمدددبد ِٕدددٗ ٠دددشاد فمددذ

 ٚاٌغدددٛائت اٌجؾدددبئش رؾدددش٠ُّٙ ِدددٓ اٌىفدددبس ِدددٓ ودددبْ اٌدددزٞ ٔؾدددٛ عٍدددٝ ٌدددٗ ٚرجدددذ٠ً

 ٔشدددبء ِدددٓ اال ٠طعّٙدددب ال ؽغدددش ٚؽدددشس أٔعدددبَ ٘دددزٖ: ٚومدددٌُٛٙ ٚغ١ش٘دددبي ٚاٌٛطدددبئً

 ع١ٍدددٗ افزدددشاء ع١ٍٙدددب هللا اعدددُ ٠دددزوشْٚ ال ٚأٔعدددبَ ظٙٛس٘دددب ؽشِدددذ ٚأٔعدددبَ ثدددضعُّٙ

 ٠فزدددشْٚ ودددبٔٛا ثّدددب عددد١غض٠ُٙ
ٖ

 ٚلدددبي: لٌٛدددٗ فدددٟ عدددُٕٙ هللا ؽىدددٝ ِدددب ٔؾدددٛ ٚعٍدددٝ

 ٚال آثبإٔدددب ٚال ٔؾدددٓ  دددٟء ِدددٓ دٚٔدددٗ ِدددٓ عجدددذٔب ِدددب هللا  دددبء ٌدددٛ أ دددشوٛا اٌدددز٠ٓ

 لدددجٍُٙ ِدددٓ اٌدددز٠ٓ فعدددً ودددزٌه  دددٟء ِدددٓ دٚٔدددٗ ِدددٓ ؽشِٕدددب
ٗ
 ثٙدددزا اٌؾدددالي ٚرؾدددش٠ُ 

 .  اٌىبفش٠ٓ ِٓ اال ٠ىْٛ ال وفش اٌّعٕٝ

 ِددددع ثددددب١ّ١ٌٓ ِئوددددذا أٚ ِطٍمددددبي اِزٕبعددددب اٌؾددددالي ِددددٓ االِزٕددددب  :انثوووواَ  ٔانًعُووووى

 ٚلدددذ  دددٟءي ٚال ف١دددٗي خطدددش ال  دددٟء ٚ٘دددزا ِٕدددٗي اِزٕدددع اٌدددزٞ اٌفعدددً ؽدددً اعزمدددبد

 )اٌؼت أوً ِٓ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ اِزٕع
٘
)  . 

 رؾدددددش٠ُ ا١ٌّددددد١ٓ ٤ْ؛ ٚا١ٌّددددد١ٓ اٌزؾدددددش٠ُ ثدددد١ٓ فدددددشق ال: ٠مدددددٛي ِدددددٓ إٌدددددبط ِٚددددٓ

   ٌٍّؾٍٛ 

 أٔددذ:  ٌضٚعزددٗ ٠مددٛي وددؤْ ي  دد١ئب ٠ؾددّشَ اٌشعددً فددٟ رٌدده ثعددذ اٌعٍّددبء اخزٍددف ٚلددذ

 ّٟ ّٟ  اٌؾالي أٚ ي ؽشاَ عٍ )  ١ئب ٠غزضٓ ٌُٚ ي ؽشاَ عٍ
ٙ
)  . 

 

                                                           
أثدددٛ اٌمبعدددُ عدددـبس هللا ِؾّدددٛد ثدددٓ عّدددش اٌضِخشدددشٞ  –اٌىشدددب  عدددٓ ؽمدددبئك اٌزٕض٠دددً ٚع١دددْٛ ا٤لب٠ٚدددً فدددٟ ٚعدددٖٛ اٌزؤ٠ٚدددً  : دددش 1ٕ٠

 (ٗٙ٘/ ٗ)ي ش ( اٌخٛاسصِٟ ي داس اٌفىش ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ع ي ) ثذْٚ سلُ ؽجعخ أٚ عٕخ ٔش
0
رفغ١ش آ٠بد ا٤ؽىبَ اٌّئٌف: دمحم عٍٟ اٌغب٠ظ ا٤عزبر ثب٤ص٘ش اٌشش٠ف اٌّؾمك: ٔبعٟ ع٠ٛذاْ إٌب ش: اٌّىزجخ اٌعظش٠خ ٠ٕ ش : 

۱ٓٔي ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٌٍٔٓطجبعخ ٚإٌشش ربس٠ه إٌشش: 
3
۱ٖٔا٤ٔعبَ: عٛسح 
4
ٖ٘إٌؾً: عٛسح 
5
 821حآلتفسيرهياتاالحكارحالسايس
6
 المصدرالسا كدفسن
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ّْ ٌٍعٍّددبء فددٟ رؾددش٠ُ اٌشعددً ٌضٚعزددٗ خّغددخ عشددش لددٛال   اٌعشثددٟ اثددٓ ٠ٚمددٛي : ثددؤ

) ي ٠غّعٙب صالصخ ِمبِبد 
ٔ
 )  : 

اٌّمددبَ ا٤ٚي : فدددٟ عّددع ا٤لدددٛاي ي اٌضدددبٟٔ : فددٟ اٌزٛع١دددٗ ي اٌّمدددبَ اٌضبٌددش : فدددٟ عدددذ 

)اٌظٛس فٟ رٌه 
ٕ
) 

 اٌفمدددٗ اٌدددٝ ا٢خدددش٠ٓ اٌّمدددب١ِٓ ٚٔزدددشن ي ا٤لدددٛاي عّدددع عٍدددٝ ٕ٘دددبٚأدددب الزظدددشد 

ّْ  ي اٌخال  ٚعٍُ ًّ  رؾزًّ ال ا٠٢خ فب  . اٌفمٙبء لبي ِب و

ّْ  ٚا٤ٚصاعدددددٟ ٚعبئشدددددخ ثىدددددش أثدددددٟ عدددددٓ سٚٞ : األٔل انقوووووٕل  اٌضٚعدددددخ رؾدددددش٠ُ أ

 . اٌىفبسح ف١ٙب رٍضَ ١ّ٠ٓ

 ف١ددددٗ ٚرٍددددضَ ي ث١ّدددد١ٓ اٌضٚعددددخ رؾددددش٠ُ ٌدددد١ظ:  ِغددددعٛد اثددددٓ لددددبي : انثوووواَ  انقووووٕل

 . اٌىفبسح

ّْ :  اٌخطدددبة ثدددٓ عّدددش لدددبي : انثانوووث انقووٕل  ٚ٘دددٛ ي سعع١دددخ ؽٍمدددخ اٌضٚعدددخ رؾدددش٠ُ ا

 .  اٌض٘شٞ سأٞ

 ثدددٓ ٚأؽّدددذ اٌجزدددٟ عضّدددبْ سأٞ ٚ٘دددٛ ي ظٙدددبس اٌضٚعدددخ رؾدددش٠ُ أْ : انشابووو  انقوووٕل

 .  ؽٕجً

 .  ثبئٕخ ؽٍمخ أٔٗ:  ِبٌه عٓ سٚا٠خ ٚ٘ٛ ي عٍّخ ثٓ ؽّبد لبي : انخايس انقٕل

 ؽبٌدددت أثدددٟ ثدددٓ عٍدددٟ عدددٓ ِدددشٚٞ ٚ٘دددٛ ي رط١ٍمدددبد صدددالس أّٔدددٗ : انسووواد  انقوووٕل

 .  ِٚبٌه ي ٘ش٠شح ٚأثٟ صبثذ ثٓ ٚص٠ذ

 ي ٔدددٜٛ ِدددب ودددبْ اٌ ٙدددبس أٚ اٌطدددالق ٔدددٜٛ اْ:  ؽ١ٕفدددخ أثدددٛ لدددبي : انسووواب  انقوووٕل

 .  اِشأرٗ ِٓ ١ٌِٛب اٌشعً ٚوبْ ي ١ّ٠ٕب وبٔذ ٚااّل 

ّْ :  اٌمبعدددُ اثدددٓ لدددبي : انثوووايٍ انقوووٕل  ي اٌ ٙدددبس ١ٔدددخ رٕفعدددٗ ال صٚعزدددٗ ؽدددّشَ ِدددٓ ا

 .  ؽاللب ٠ىْٛ ٚأّب

 ٌدددٗ ٠غدددض ٌدددُ اسرغعٙدددب فدددبْ ي ؽاللدددب ٠ىدددْٛ:  عّدددش ثدددٓ ٠ؾ١دددٝ لدددبي : انتاسووو  انقوووٕل

 . اٌ ٙبس وفبسح ٠ىفّش ؽزٝ ٚؽئ٘ب

                                                           
1
 (.(۱ٖ٘ٔ/  ٗ)ي  أؽىبَ اٌمشآْ الثٓ اٌعشثٟ يدار:
0
المصدرالسا كدفسن.:  ش٠ٕ
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 ٠دددذخً ٌدددُ اٌزدددٟ فدددٟ ٠ٕدددٛٞ ٌىٕدددٗ ي ٚثعدددذٖ اٌدددذخٛي لجدددً صدددالس ٘دددٛ : انعاشوووش انقوووٕل

 . اٌمبعُ ٚاثٓ ِبٌه عٓ ٚ٘ٛ ي اٌٛاؽذح ٠ٛٔذ:  لبي ارا ثٙب

 اثدددٓ لدددبي ي ِؾدددً فدددٟ ٚال ي ثؾدددبي ٠ٕدددٛٞ ٚال ي صدددالس ٘دددٛ : عشوووش انحووواد  انقوووٕل

. ) اٌّجغٛؽ فٟ اٌٍّه عجذ لٛي ٘ٛ اٌعشثٟ
ٔ
) 

 ٌٚدددُ. ؽشاِدددب ثزؾش٠ّدددٗ ٠ظددد١ش أْ ٚال ٠ؾشِدددٗي أْ ٤ؽدددذ فٍددد١ظ هللا ٠ؾشِدددٗ ٌدددُ ِٚدددب

. ؽددشاَ عٍددٟ ٘ددٛ هللا أؽٍددٗ ٌّددب لددبي أٔددٗ ٚعددٍُ ع١ٍددٗ هللا طددٍٝ هللا سعددٛي عددٓ ٠ضجددذ

( ا١ٌددَٛ ثعددذ ألشثٙددب ال ٚهللا: )لٌٛددٗ ٚ٘ددٛ ِٕددٗ رمددذِذ ١ٌّدد١ٓ ِبس٠ددخ ِددٓ اِزٕددع ٚأّددب

 ألدددذَ ٠عٕدددٟ. ا١ٌّددد١ٓ ثغدددجت ِٕدددٗ رّزٕدددع ٌدددُ أٞ ٌدددهي هللا أؽدددً ِدددب رؾدددشَ ٌدددُ: ٌدددٗ فم١دددً

.)ٚوفش ع١ٍٗ
ٕ
) 

 

 (  5 - 3ثاَيا : االيت )

اِرْ  }  رعدددبٌٝ ٗلٌٛددد ُّٟ  أََعدددشَّ  َٚ ِٗ  ثَْعدددِغ  اٌَِدددٝ إٌَّجِددد اِعددد َٚ دددب َؽدددِذ٠ض ب أَْص َّّ ِٗ  َٔجَّدددؤَدْ  فٍََ دددَشُٖ  ثِددد َٙ أَْظ َٚ 

 ُ ِٗ  ّللاَّ أَْعدددَشعَ  ثَْعَؼدددُٗ  َعدددشَّ َ  َع١ٍَْددد َٚ  ْٓ دددب ثَْعدددغ   َعددد َّّ دددب فٍََ َ٘ َ ِٗ  َٔجَّؤ ْٓ  لَبٌَدددذْ  ثِددد ددد ْٔجَدددؤَنَ  َِ دددزَا أَ َ٘ 

َٟ  لَدددبيَ  ُُ  َٔجَّدددؤَِٔ ددد١ ٍِ ٌْعَ ٌَْخج١ِدددشُ  ا ْْ ( ٖ) ا ِ  اٌَِدددٝ رَزُٛثَدددب اِ دددب َطدددغَذْ  فَمَدددذْ  ّللاَّ َّ ْْ  لٍُُٛثُُى اِ ََ٘شا َٚ  رََ دددب

 ِٗ َّْ  َع١ٍَْددد َ  فَدددبِ اَلُٖ  ُ٘دددٛ ّللاَّ ْٛ ددد َِ  ًُ ِعْجِش٠ددد ٌِؼُ  َٚ َطدددب َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ دددْئ ُّ ٌْ اَلئَِىدددخُ  ا َّ ٌْ ا دددهَ  ثَْعدددذَ  َٚ ٌِ ١دددش   رَ ِٙ  َظ

ْْ  َسثُّددددُٗ  َعَغددددٝ( ٗ) َّٓ  اِ ْْ  َؽٍَّمَُىدددد ددددب ٠ُْجِذٌَددددُٗ  أَ اع  َٚ ا أَْص َّٓ  َخ١ْددددش  ُْٕى دددد بد   ِِ َّ ٍِ ْغدددد َٕددددبد   ُِ ِِ ْئ ُِ 

ا ص١َِّجَبد   َعبئَِؾبد   َعبثِذَاد   رَبئِجَبد   لَبِٔزَبد   أَْثَىبس  َٚ}(
ٖ
)   

 ؽددذس ؽ١ددش أصٚاعددٗ ٚثعددغ إٌجددٟ ثدد١ٓ ٚلددع ؽددبدس اٌددٝ ا ددبسح: اٌضبٌضددخ ا٠٢ددخ ٚفددٟ

 .  غ١ش٘ب ثٗ ٚأخجشد رىزّٗ فٍُ وزّبٔٗ ِٕٙب ٚؽٍت ثؾذ٠ش ِٕٙٓ ٚاؽذح

  دددٟء عدددٓ ٚعدددىذ ِٕدددٗ ثشدددٟء فدددبعزش  عدددشٜ ِدددب عٍدددٝ هللا ٚأظٙدددشٖ عٕدددٗ ٚعدددئً

 أخجدددشٖ اٌدددزٞ عدددٓ ِغدددزغشثخ فغدددؤٌزٗ اٌغدددش افشدددبئٙب عٍدددٝ صٚعزدددٗ عبردددت صدددُ آخدددش

)اٌخج١ش اٌع١ٍُ هللا أٗ فؤعبثٙب ثب٤ِش
ٗ

  .) 

                                                           
ىزجدددخ اٌعظدددش٠خ ي طددد١ذا ٌّ٘جُ عددد٠ٛذاْ ي  اارفغددد١ش ا٠دددبد االؽىدددبَ  ي فؼددد١ٍخ اٌشددد١ه دمحم عٍدددٟ اٌغدددب٠ظ يرؾم١دددك ٔدددبعٟ اثدددش٠ٕ دددش :  1

 ۱ٖٓي ص ٔ ث١شٚد ي ِظ
0
۱ٓٔي  ۱ٔيطِظذس عبثك روشٖ  رفغ١ش اٌمشؽجٟ يدار:
3
٘ - ٔاٌزؾش٠ُ:
4
ٖٓ٘ص ۱طي ِظذس عبثك روشٖ ي اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش ٠ٕ ش :  
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 ٔفغدددٗ عٍدددٝ ِبس٠دددخ رؾدددش٠ُ ٠عٕدددٟ ) ؽدددذ٠ضب ؽفظدددخ اٌدددٝ إٌجدددٟ أعدددش ار ٚارودددش أٞ

 ٠ىٛٔددددبْ عبئشددددخ ٚأثددددب أثددددبن أْ ا١ٌٙددددب أعددددش: اٌىٍجددددٟ ٚلددددبي. رٌدددده ا٠ب٘ددددب ٚاعدددزىزبِٗ

 ثعدددذٖ اٌخالفدددخ أِدددش أعدددش: لدددبي. عجدددبط اثدددٓ ٚلبٌدددٗ ثعدددذٞي ِدددٓ أِزدددٟ عٍدددٝ خ١ٍفزدددٟ

 أثدددٟ عدددٓ اٌىٍجدددٟ عدددٓ عدددٕٕٗ فددٟ لطٕدددٟ اٌدددذاس سٜٚ. ( ؽفظدددخ فزوشردددٗ ؽفظدددخ اٌددٝ

 أصٚاعددددٗ ثعدددغ اٌدددٝ إٌجدددٟ أعدددش ٚار: رعدددبٌٝ لٌٛددددٗ فدددٟ عجدددبط اثدددٓ عدددٓ طدددبٌؼ

)ؽذ٠ضب
ٔ
  ) 

 ال: )فمدددبي اثدددشا١ُ٘ أَ ِدددع ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ إٌجدددٟ عٍدددٝ ؽفظدددخ اؽٍعدددذ: لدددبي

 فددددال ثعددددذٞ عدددد١ٍ١بْ أٚ عدددد١ٍّىبْ ٚأثب٘ددددب أثددددبن اْ) ٌٙددددب ٚلددددبي( عبئشددددخ رخجددددشٞ

 ع١ٍددددٗي هللا فددددؤظٙشٖ عبئشددددخ فددددؤخجشد ؽفظددددخ فبٔطٍمددددذ: لددددبي( عبئشددددخ رخجددددشٞ

 ٚأثب٘دددب أثدددبن اْ: )لٌٛدددٗ عدددٓ أعدددشع لدددبي. ثعدددغ عدددٓ ٚأعدددشع ثعؼدددٗ فعدددش 

. إٌدددبط فدددٟ رٌددده ٠ٕشدددش أْ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ هللا سعدددٛي ودددشٖ ي(ثعدددذٞ ٠ىٛٔدددبْ

 ٚوبٔزدددددب ث١ّٕٙدددددبي وبٔدددددذ ٌّظدددددبفبح عبئشدددددخ ثدددددٗ أخجدددددشد أٞ( ثدددددٗ ٔجدددددؤد فٍّدددددب)

 أٞ( ع١ٍددددٗ هللا ٚأظٙددددشٖ. )ٚعددددٍُ ع١ٍددددٗ هللا طددددٍٝ إٌجددددٟ ٔغددددبء عٍددددٝ ِز ددددب٘شر١ٓ

 ٔغدددبءٖ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ إٌجدددٟ ٚاعزدددضي ثدددٗ ٔجدددؤد لدددذ أٔٙدددب عٍدددٝ هللا أؽٍعدددٗ

 .  اٌزؾش٠ُ آ٠خ ٔضٌذ ؽزٝ اثشا١ُ٘ أَ ِبس٠خ ِششثخ فٟ ٚلعذ  ٙشاي

ٚلددٟ
ٕ
 ٚأٙددب لٛاِددخ طددٛاِخ فبٔٙددب رطٍمٙددب ال: )عجش٠ددً ٌددٗ لددبي ؽزددٝ ثطاللٙددب ٘ددُ: ي

 أظٙدددشٖ ثّددب ؽفظدددخ أخجددش أٞ( ثددٗ ٔجؤ٘دددب فٍّددب. )٠طٍمٙدددب فٍددُ( اٌغٕددخ فدددٟ ٔغددبئه ِددٓ

 أخجشردددٗي عبئشدددخ أْ ف ٕدددذ. عٕدددٟ هللا سعدددٛي ٠دددب( ٘دددزا أٔجدددؤن ِدددٓ لبٌدددذ. )ع١ٍدددٗ هللا

.) ٟ ع١ٍٗ ٠خفٝ ال اٌزٞ أٞ( اٌخج١ش اٌع١ٍُ ٔجؤٟٔ: )اٌغالَ ع١ٍٗ فمبي
ٖ
) 

 عٍدددٝ اٌزٛثدددخ عٍدددٝ ؽضّٙدددب ٚعبئشدددخي ؽفظدددخ ٠عٕدددٟ( هللا اٌدددٝ رزٛثدددب اْ: )رعدددبٌٝ لٌٛدددٗ

. ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ هللا سعدددٛي ِؾجدددخ خدددال  اٌدددٝ ا١ٌّدددً ِدددٓ ِّٕٙدددب ودددبْ ِدددب

 ودددشٖ ِدددب أؽجزدددب أّٔٙدددب ٚ٘دددٛ. اٌؾدددك عدددٓ ِٚبٌدددذ صاغدددذ أٞ( لٍٛثىّدددب طدددغذ فمدددذ)

                                                           
1
۱ٙٔي ص  ۱ٔط ي  رفغ١ش اٌمشؽج٠ٟٕ ش : 
0
يدار:المصدرالسا كدفسن.
3
۱٢ٔي ص اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ يدار:
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 ع١ٍدددٗ ٚودددبْ اٌعغدددًي ٚاعزٕدددبة عبس٠زدددٗ اعزٕدددبة ِدددٓ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ إٌجدددٟ

.)ٚإٌغبء اٌعغً ٠ؾت اٌغالَ
ٔ
  ) 

 أ٠ؼدددب اٌزٕذ٠دددذ ِعٕدددٝ ٠زؼدددّٓ أدددزاسا اؽزٛردددب فمدددذ: ٚاٌخبِغدددخ اٌشاثعدددخ ا٠٢زدددبْ أِدددب

 ٚرؤ١٠دددذا رط١ّٕدددب اؽزٛردددب وّدددب خبطدددخ ِدددٕٙٓ ٚالصٕزددد١ٓ عبِدددخ إٌجدددٟ ٌضٚعدددبد ِٛعٙدددب

 :  ٠ٍٟ وّب ٌٍٕجٟ

) ٚاٌى١ددددذ اٌض٠دددد  ِددددٓ ِّٕٙددددب وددددبْ فمددددذ. هللا اٌددددٝ رزٛثددددب أْ اٌددددضٚعز١ٓ فعٍددددٝ  -ٔ
ٕ
) 

 .     رٌه ع١ٍّٙب ٠ٛعت

 ٔظدددد١شٖ هللا أْ فٍزعٍّددددب ٌٍٕجددددٟ اٌى١ددددذ عٍددددٝ ٚرعبٚٔزددددب ر ب٘شرددددب لددددذ وبٔزددددب ٚارا -ٕ

 أ٠ؼددددب اٌّددددئ١ِٕٓ ِددددٓ اٌّخٍظدددد١ٓ ٚاٌظددددبٌؾ١ٓ ٚاٌّالئىددددخ عجش٠ددددً ٚأْ. ٚظ١ٙددددشٖ

) ٚظٙشاإٖ ٔظشاإٖ
ٖ
)  . 

 ٘دددددزٖ أِضدددددبي ثغدددددجت ٔغدددددبءٖ ٠طٍدددددك أْ ٌدددددٗ ردددددشاءٜ ارا ١ٌغدددددزط١ع سثدددددٗ ٚأْ -ٖ

 ثؤؽغدددٓ ِزظدددفبد ٚأثىدددبسا ص١جدددبد ِدددٕٙٓ خ١دددشا أصٚاعدددب ثٙدددٓ ٠جذٌدددٗ أْ اٌّىب٠دددذاد

 أٚ ٚطددددَٛ ٚعجددددبدح ٚخؼددددٛ  ٚخشددددٛ  ٚا٠ّددددبْ اعددددالَ ِددددٓ ٚأؽٙش٘ددددب اٌظددددفبد

) ٘غشح
ٗ
)   

 ِشػددددبد رجزغددددٟ ٌدددده هللا أؽددددً ِددددب رؾددددشَ ٌددددُ إٌجددددٟ أ٠ٙددددب ٠ددددب ا٠٢ددددخ عٍددددٝ رع١ٍددددك

 طددددٛس ِدددٓ ف١ٙدددب ِٚدددب ثعدددذ٘ب اٌزددددٟ ا٤سثدددع ٚا٠٢دددبد سؽددد١ُ غفدددٛس ٚهللا أصٚاعددده

 )ٚرٍم١ٓ
٘
)   

 ؽدددذ٠ش ِٕٙدددب. عذ٠دددذح سٚا٠دددبد ٚطدددٛس٘ب ا٠٢دددبد ٘دددزٖ ٔدددضٚي طدددذد فدددٟ سٚٞ ٌٚمدددذ

 هللا طدددٍٝ هللا سعدددٛي ودددبْ) : لبٌدددذ عبئشدددخ عدددٓ ٚاٌزشِدددزٞ ِٚغدددٍُ اٌجخدددبسٞ سٚاٖ

 أٔدددب فٛاؽ١دددذ عٕدددذ٘ب ٠ّٚىدددش عؾددد  ثٕدددذ ص٠ٕدددت عٕدددذ عغدددال ٠شدددشة ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ

 س٠دددؼ ِٕددده أعدددذ أدددٟ ِغدددبف١شي أوٍدددذ ٌدددٗ فٍزمدددً ع١ٍٙدددب دخدددً أ٠زٕدددب عٍدددٝ ٚؽفظدددخ

 ٌددٗ أعددٛد فٍددٓ عؾدد  ثٕددذ ص٠ٕددت عٕددذ عغددال أ ددشة وٕددذ ٌٚىٕددٟ ال: لددبي. ِغددبف١ش

                                                           
1
۱۱ٔص  ۱ٔطي  ِظذس عبثك روشٖي  رفغ١ش اٌمشؽجٟ يدار:
0
 ٖٓ٘ص ۱اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش ط٠ٕ ش : 
3
 يدار:المصدرالسا كدفسن.
4
 يدار:المصدرالسا كدفسن.
5
 يدار:المصدرالسا كدفسن.
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) (أؽدددذا ثدددزٌه رخجدددشٞ ال ؽٍفدددذ ٚلدددذ
ٔ
 فدددٟ اٌزدددبط وزدددبة فدددٟ ٚسد اٌؾدددذ٠ش ٚ٘دددزا(

  اٌزفغ١ش فظً فٟ اٌغٛسح رفغ١ش ع١بق

 ٔضٌدددذ ا٠٢دددخ ٘دددزٖ أْ اٌظدددؾ١ؼ فدددٟ رمدددذَ لدددذ( ؽٍمىدددٓ اْ سثدددٗ عغدددٝ: )رعدددبٌٝ لٌٛدددٗ

 . ٘زا اال ٚاعت اٌمشآْ فٟ عغٝ وً: ل١ً صُ  عٕٗ هللا سػٟ عّش ٌغبْ عٍٝ

(
ٕ

 ٌٚددددُ اٌزط١ٍددددك ٚ٘ددددٛ ثشددددشؽ عٍمددددٗ ٚعددددً عددددض هللا ٌٚىددددٓ ٚاعددددت ٘ددددٛ: ل١ددددً( ٚ

 ؽٍمىدددٓ ِدددب ِدددٕٙٓ خ١دددشا وٕدددزٓ ٌدددٛ ٤ٔىدددٓ( ِدددٕىٓ خ١دددشا أصٚاعدددب ٠جذٌدددٗ أْ. )٠طٍمٙدددٓ

 هللا ِددددٓ ٚعددددذ ٘ددددزا: ٚل١ددددً. اٌغددددذٞ ِعٕددددبٖ لددددبي ٚعددددٍُ ع١ٍددددٗ هللا طددددٍٝ هللا سعددددٛي

 اٌدددذ١ٔب فدددٟ ٠ضٚعدددٗ أْ اٌدددذ١ٔب فدددٟ ؽٍمٙدددٓ ٌدددٛ ٚعدددٍُي ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ ٌشعدددٌٛٗ رعدددبٌٝ

 ٘ددٛ ِددٓ اٌٛعددٛد فددٟ أْ ال ٌٙددُي ٚرخ٠ٛددف اٌمددذسح عددٓ اخجددبس ِٕٕٙٛ٘ددٛ خ١ددشا ٔغددبء

( ِغددددٍّبد: )رعددددبٌٝ لٌٛددددٗ. ٚعددددٍُ ع١ٍددددٗ هللا طددددٍٝ هللا سعددددٛي أطددددؾبة ِددددٓ خ١ددددش

( لبٔزددددبد. )عٕددددٗ ٚٔٙدددد١ٓ ثددددٗ أِددددشْ ثّددددب ِظددددذلبد( ِئِٕددددبد) ِخٍظددددبدي ٠عٕددددٟ

 أِددددش اٌددددٝ ساععددددبد: ٚل١ددددً. اٌغددددذٞ لبٌددددٗ رٔددددٛثٙٓي ِددددٓ أٞ( ربئجددددبدي  ِط١عددددبد

 أٞ( عبثدددددذاد. )أٔفغدددددٙٓ ٌّؾدددددبة ربسودددددبد ٚعدددددٍُ ع١ٍدددددٗ هللا طدددددٍٝ هللا سعدددددٛي

)طبئجبد( عبئؾبد
ٖ
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ط فٟ عٙذ اٌشعٛي )ص(ي دمحم عٍٟ دمحم اِبَ ي ِٛعٛعخ فمٗ اٌذعٛح اٌٝ هللا ي ثال ؽجعٗ ٚالعٕٗ ٔشش ي   اٌغبِع ٣ٌطٛي اٌزبط ٠ٕ ش : 

9ٖٕص  ٗ
0
 560يدار:تفسيرا نكثيرحآل
3
9ٗٔي ص  ۱ٔطي رفغ١ش اٌمشؽجٟ 
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 ( 9-6ثانثا: اآليت )

ددب ٠َددب: } رعددبٌٝ لددبي اال٠ددخ َٙ َٓ  أ٠َُّ ُٕددٛا اٌَّددِز٠ َِ ُْ  لُددٛا آ ْٔفَُغددُى ُْ  أَ دد١ُى ٍِ ْ٘ أَ ا َٚ ددب َٔددبس  َ٘ لُٛدُ  إٌَّددبطُ  َٚ

ٌِْؾَغددددبَسحُ  ا ددددب َٚ َٙ اَلئَِىددددخ   َع١ٍَْ َْ  اَل  ِ ددددذَاد   ِغدددداَلظ   َِ َ  ٠َْعُظددددٛ ددددب ّللاَّ َِ  ُْ ُ٘ ددددَش َِ َْ  أَ ٠َْفعٍَُددددٛ ددددب َٚ َِ 

 َْ ُشٚ َِ ددددب ٠َددددب( ٙ) ٠ُددددْئ َٙ َٓ  أ٠َُّ ََ  رَْعزَددددِزُسٚا اَل  َوفَددددُشٚا اٌَّددددِز٠ ْٛ ١ٌَْدددد ددددب ا َّ َْ  أَِّ ْٚ ددددب رُْغددددَض َِ  ُْ ددددزُ ْٕ  ُو

 َْ ٍُدددٛ َّ دددب ٠َدددب( ٢) رَْع َٙ َٓ  أ٠َُّ ُٕدددٛا اٌَّدددِز٠ َِ ِ  اٌَِدددٝ رُٛثُدددٛا آ ثَدددخ   ّللاَّ ْٛ ب رَ ُْ  َعَغدددٝ َُٔظدددٛؽ  ْْ  َسثُُّىددد  أَ

دددشَ  ُْ  ٠َُىفِّ ُْٕى ُْ  َعددد ُْ  َعددد١ِّئَبرُِى ٠ُدددْذِخٍَُى ْٓ  رَْغدددِشٞ َعَّٕدددبد   َٚ ددد دددب ِِ َٙ دددبسُ  رَْؾزِ َٙ ْٔ َ ََ  ا٤ْ ْٛ ُ  ٠ُْخدددِضٞ اَل  ٠َددد  ّللاَّ

 َّٟ َٓ  إٌَّجِددد اٌَّدددِز٠ ُٕدددٛا َٚ َِ عَدددُٗ  آ َِ  ُْ ُ٘ َٓ  ٠َْغدددعَٝ ُٔدددُٛس ُْ  ثَددد١ْ ِٙ ُْ  أ٠َْدددِذ٠ ِٙ دددبِٔ َّ ثِؤ٠َْ َٚ  َْ َدددب ٠َمٌُُٛدددٛ ُْ  َسثَّٕ ددد ِّ  أَرْ

اْغِفدددشْ  َُٔٛسَٔدددب ٌََٕدددب ًِّ  َعٍَدددٝ أَِّدددهَ  ٌََٕدددب َٚ ء   ُوددد ْٟ دددب ٠َدددب( ۱) لَدددِذ٠ش   َ ددد َٙ ُّٟ  أ٠َُّ دددذِ  إٌَّجِددد ِ٘ ٌُْىفَّدددبسَ  َعب  ا

 َٓ َٕبفِِم١ ُّ ٌْ ا اْغٍُعْ  َٚ َٚ  ُْ ِٙ ُْ  َع١ٍَْ ُ٘ ا َٚ
ؤْ َِ َٚ  ُُ َّٕ َٙ ثِ  َع ِظ١شُ  ئْظَ َٚ َّ ٌْ ){ ا

ٔ
) 

 اٌزددب١ٌز١ٓ ٚا٠٢زدد١ٓ(  ٔددبسا ٚأٍ٘دد١ىُ أٔفغددىُ لددٛا إِٓددٛا اٌددز٠ٓ أ٠ٙددب ٠ددب) ا٠٢ددخ  فددٟ لٌٛددٗ

 ٔفغددٗ ٠ظددٍؼ أْ اٌشعددً فعٍددٝي إٌددبس ٚأٍ٘ددٗ ٔفغددٗ ا٦ٔغددبْ ثٛلب٠ددخ ا٤ِددش ٚ٘ددٟ ٌٙددب

. )ٌٍشع١خ اٌشاعٟ اطالػ أٍ٘ٗ ٠ٚظٍؼ ثبٌطبعخي
ٕ
) 

 اؽزددٛد اٌزددٟ ا٠٢ددبد ٌٕددضٚي خبطددخ ِٕبعددجخ ع١ٍددٗ اؽٍعٕددب ف١ّددب اٌّفغددشْٚ ٠ددشٚ ٌددُ

 ا٠٢ددددبد عٍددددٝ ِعمجددددخ عددددبءد أٔٙددددب ٌٕددددب ٠زجددددبدس ٚاٌددددزٞي  ٚرجشدددد١شا ٚأددددزاسا ع ددددخ

 طددٍٝ إٌجددٟ ٔغددبء ثعددغ ف١ددٗ وددبد اٌددزٞ اٌؾددبدس ِددٓ ؽىزددٗ ِددب ؽىددذ فمددذ. اٌغددبثمخ

 فغددبءد اٌزٛثددخ ِددٕٙٓ ٚؽٍجددذ ثٙددٓ ٚٔددذدد ٚأٔددزسرٙٓ آٌّددٗي ثّددب ٌددٗ ٚعددٍُ ع١ٍددٗ هللا

 -ؽجعدددب اٌخطدددبة فدددٟ داخدددالد إٌجدددٟ ٚٔغدددبء -عبِدددخ ثبٌّغددد١ٍّٓ رٙزدددف ا٠٢دددبد ٘دددزٖ

 ثددٗ ٠ٍّٚددْٛ أٌّددٛا ِّددب رعددبٌٝ هللا اٌددٝ اٌزٛثددخ ثٛعددٛة: ٚاٌزٛو١ددذ اٌع ددخ عددج١ً عٍددٝ

 أ٘ددٛاي ِددٓ ثددزٌه ٚأٍ٘دد١ُٙ أٔفغددُٙ ١ٌمددٛا ِخٍظددخ طددبدلخ رٛثددخ ٚأخطددبء رٔددٛة ِددٓ

 )ٚعٕبرٗ ٚسػٛأٗ ٚسؽّزٗ رعبٌٝ هللا ِغفشح ف١ٗ ٠ٚغزؾمٛا اٌم١بِخ ٠َٛ
ٖ
)  . 

 

 

 

                                                           
1
.9ي ٙاٌزؾش٠ُ: عٛسح 
0
9ٗٔي   ۱ٔطي رفغ١ش اٌمشؽجٟ ٠ٕ ش : 
3
 يدار:المصرالسا كدفسن.
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 ٚاٌزشددددذ٠ذ االعددددزطشاد لج١ددددً ِددددٓ ٚطددددفذ ثّددددب ا١ٌددددَٛ رٌدددده ا٠٢ددددبد ٚطددددفذ ٚلددددذ

 ٘بئٍددخ  ددذ٠ذح فبٌٕددبس: ٚا٤٘ددً اٌددٕفظ ٚٚلب٠ددخ اٌزٛثددخ ِددٓ ثددٗ ٘زفددذ ِددب اٌددٝ ثبٌددذعٛح

 ٚال هللا أٚاِددددش رٕف١ددددز اٌددددٝ ٠غددددبسعْٛ اٌّالئىددددخ ِددددٓ أل٠ٛددددبء أ ددددذاء ٚؽشاعددددٙبي 

 ٠ف١ددذوُ فٍددٓ رعزددزسٚا ال: ٌٍىفددبس ا١ٌددَٛ رٌدده فددٟ ٠مددبي ٌٚغددٛ  ي  ددٟء فددٟ ٠عظددٛٔٗ

 ع١ددْٛ ف١ددٗ هللا ٠مددش ٌٚغددٛ ي  ٚعددذال ؽمددب رعٍّددْٛ وٕددزُ ثّددب رغددضْٚ ٚأّددب اعزددزاس

 ٚعٍددددٝ أِددددبُِٙ ٔددددٛسُ٘ ٠شددددع. ٠خددددض٠ُٙ ٚال ِعددددٗ اٌّخٍظدددد١ٓ ٚاٌّددددئ١ِٕٓ إٌجددددٟ

 ِمدددشس٠ٓ رٔدددٛثُٙ ٌٙدددُ ٠ٚغفدددش عٍددد١ُٙ ٚٔعّزدددٗ ٔدددٛسٖ ٠دددزُّ ثدددؤْ هللا ٠ٚدددذعْٛ عدددٛأجُٙ

)لذ٠ش  ٟء وً عٍٝ أٔٗ
ٔ
)   

 ِّدددب ٚ٘دددٛ اٌغدددبِع١ٓ فدددٟ ٚاٌشغجدددخ اٌش٘جدددخ ثعدددش  دددؤٔٙب ِدددٓ ٔبفدددزح ل٠ٛدددخ ٚا٠٢دددبد

 ودددً فدددٟ اٌّغددد١ٍّٓ ٌىدددً  دددبِال عبِدددب ٠غعٍدددٗ اٌٙزدددب  ٚاؽدددالق. ا٠٢دددبد اعدددزٙذفزٗ

 اٌددددزٞ ثبٌٕظددددٛػ اٌّغددددٍّْٛ ا١ٌٙددددب دعددددٟ اٌزددددٟ اٌزٛثددددخ ٚٚطددددفي  ِٚىددددبْ ظددددش 

 ٚ٘ددٛ. آد ٘ددٛ ف١ّددب رٔددت الزددشا  عددذَ عٍددٝ ٚاالعزددضاَ فددبد ِددب عٍددٝ إٌددذَ ٠عٕددٟ

 سٚاٖ ِددددب عٍددددٝ ٚرددددبثع١ُٙ هللا سعددددٛي أطددددؾبة ِددددٓ اٌزؤ٠ٚددددً أ٘ددددً ثددددٗ أٌٚددددٗ ِددددب

 ٔجٕٙدددب ِدددب عٍدددٝ اٌمشآٔدددٟ اٌزٛثدددخ ِجدددذأ فدددٟ اٌؾىددد١ُ ا٤طدددً ٘دددٛ ٚ٘دددزا ي اٌّفغدددشْٚ

 أٔفغددىُ لددٛا عٍّددخ عٍددٝ  اٌّفغددشْٚ عٍددك ٌٚمددذي  عددبثمخ عذ٠ددذح ِٕبعددجبد فددٟ ع١ٍددٗ

 ٚأٚالدٖ أٍ٘دددٗ ٠عٍدددُ أْ اٌّغدددٍُ اٌج١دددذ سة عٍدددٝ رٛعدددت أٙدددب: فمدددبٌٛا ٔدددبسا ٚأٍ٘ددد١ىُ

 ٚاٌظدددَٛ اٌظدددالح ا٤ؽفدددبي رعٍددد١ُ رٌددده ِٚدددٓ عٕدددٗ ٚٔٙدددٝ هللا فدددشع ِدددب ِّٚب١ٌىدددٗ

 أردددددٛا ِدددددب ارا ٠ٚمدددددزعُٙ ٠ضعدددددشُ٘ ٚأْ رٌددددده فدددددٟ ٠دددددشالجُٙ ٚأْ ا٤خدددددالق ٚؽغدددددٓ

ظب٘شح ٚعب٘خ ٘زا ٚفٟ. عجبط اثٓ اٌٝ رٌه عضا ِٓ ُِٕٚٙ. ِعظ١خ
ٕ
. 

 عٍدددٝ ٌٍٕدددبط ا٤خدددشٚٞ ثدددبٌغضاء أدددزاس ِدددٓ ٕ٘دددب ا٠٢دددبد رؼدددّٕزٗ ِدددب ٠ىدددْٛ ٚلدددذ

 اٌعجدددبسح ثدددٗ ٚسدد اٌدددزٞ ا٤عدددٍٛة ؽىّدددخ ِدددٓ إٌدددبس عدددزاة ِدددٓ ٚاٌزؾدددز٠ش أعّدددبٌُٙ

 )أعٍُ رعبٌٝ ٚهللا ل٠ٛبي رش١٘جب ف١ٗ ٤ْ اٌمشآ١ٔخ
ٖ
 ) . 

                                                           
1
 ٢ٖ٘ص  ۱طي اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش دار:ي
0
195حآل18يدار:تفسيرالمرآ  حج
3
 ۱ٖ٘ص  ۱طي اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش  يدار:
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 ٚثددددئظ عٙددددُٕ ِٚددددؤٚاُ٘ عٍدددد١ُٙ ٚاغٍددددع ٚإٌّددددبفم١ٓ اٌىفددددبس عب٘ددددذ إٌجددددٟ أ٠ٙددددب ٠ددددب)

   ((9)( اٌّظ١ش

 أٔٙدددب ِٚدددع يع١ٍدددٗ اؽٍعٕدددب ف١ّدددب ِٕبعدددجخ ٌٙدددب اٌّفغدددشْٚ ٠دددشٚٞ ال أ٠ؼدددب ا٠٢دددخ ٚ٘دددزٖ

 ٠غعٍٙددب أْ ٘ددزا  ددؤْ ِددٓ فٍدد١ظ ِٚٛػددٛعب عدد١بلب ٚثعددذ٘ب لجٍٙددب عّددب ِغددزمٍخ رجددذٚ

 اٌددددٝ دعدددذ اٌزدددٟ اٌغدددبثمخ ا٠٢دددبد ثعدددذ اعدددزطشاد٠خ رىدددْٛ فمدددذي  فدددزح ِىبٔٙدددب فدددٟ

 عدددذٜٚ ٚعدددذَ ا٤خدددشٚٞ اٌىفدددبس ِظددد١ش اٌدددٝ ٚأ دددبسة هللا عدددزاة ٚاعزٕدددبة اٌزٛثدددخ

 اٌددز٠ٓ ِددٓ -ثددبٌٛلٛ  ٚعددٍُ ع١ٍددٗ هللا طددٍٝ إٌجددٟ ٌزددؤِش اٌم١بِددخ ٠ددَٛ فددٟ اعزددزاسُ٘

 اٌشددددذح ِٛلددددف -إٌّددددبفمْٛ ٚ٘ددددُ ٚعددددشا اٌىددددبفشْٚ ٚ٘ددددُ عال١ٔددددخ ثشعددددبٌزٗ وفددددشٚا

 ٘دددددزٖ ِٚضدددددً. عٙدددددُٕ ٚ٘دددددٛ اٌّؾدددددزُ ا٤خدددددشٚٞ ثّظددددد١شُ٘ ٌٚزٕدددددزسي ٚاٌّغب٘دددددذح

 عذ٠دددذح ِٕبعدددجبد فدددٟ ع١ٍددٗ ٔجٕٙدددب وّدددب اٌمشآٔدددٟ اٌددٕ ُ فدددٟ ٔدددبدس غ١دددش االعددزطشاداد

 )عبثمخ
ٔ
). 

 ا٠٢ددخ ٌٙددزٖ اٌزب١ٌددخ ا٠٢ددبد ثدد١ٓ ٚص١مددخ طددٍخ ِددٓ ٠جددذٚ ِددب ٘ددزا ٠غددٛ  أْ ٠ّىددٓ ِّٚددب 

 ِىبٔٙدددب فدددٟ لٍٕدددب وّدددب فدددزح ا٠٢دددخ ٘دددزٖ رىدددْٛ أْ ٠غدددزجعذ ثؾ١دددش ٌٙدددب اٌغدددبثمخ ٚا٠٢دددبد

).أعٍُ ٚهللا ِجب ش غ١ش أٚ ِجب شا ارظبال ٌؾمٙب ِٚب عجمٙب ثّب رزظً ال
ٕ
) 

 12 انى 11 اآلياثسابعا : 

ُ  َػدددَشةَ : } رعدددبٌٝ لدددبي دددضاَل   ّللاَّ َِ  َٓ ٍَّدددِز٠ دددَشأَدَ  َوفَدددُشٚا ٌِ ِْ دددَشأَدَ  ُٔدددٛػ   ا ِْ ا  َوبَٔزَدددب ٌُدددٛؽ   َٚ

ِٓ  رَْؾدددذَ  ْٓ  َعْجدددذ٠َْ ددد ِٓ  ِعجَبِدَٔدددب ِِ ٌَِؾ١ْ دددب َطدددب َّ ُ٘ ُْ  فََخبَٔزَب دددب ٠ُْغ١َِٕدددب فٍََددد َّ ُٙ ْٕ َٓ  َع ددد ِِ  ِ ًَ  َ ددد١ْئ ب ّللاَّ ل١ِددد َٚ 

دددعَ  إٌَّدددبسَ  اْدُخددداَل  َِ  َٓ ١ٍِ َػدددَشةَ ( ٓٔ) اٌدددذَّاِخ َٚ  ُ دددضاَل   ّللاَّ َِ  َٓ ٍَّدددِز٠ ُٕدددٛا ٌِ َِ دددَشأَدَ  آ ِْ َْ  ا ْٛ  فِْشَعددد

ِٓ  َسةِّ  لَبٌَدددذْ  اِرْ  دددٟ اْثددد دددذَنَ  ٌِ ْٕ ٌَْغَّٕدددخِ  فِدددٟ ث١َْز دددب ِع ِٕدددٟ ا َّٔغِ َٚ  ْٓ ددد ِِ  َْ ْٛ ِٗ  فِْشَعددد ددد ٍِ َّ َع ِٕدددٟ َٚ َّٔغِ َٚ 

 َٓ دد ِِ  َِ ْٛ ٌْمَدد َٓ  ا ١ ِّ ٌِ َُ ( ٔٔ) اٌ َّددب ددْش٠َ َِ َْ  اْثَٕددذَ  َٚ ددَشا ّْ ددب أَْؽَظددَٕذْ  اٌَّزِددٟ ِع َٙ ِٗ  فََٕفَْخَٕددب فَْشَع  ف١ِدد

 ْٓ َطذَّلَذْ  ُسِٚؽَٕب ِِ بدِ  َٚ َّ ٍِ ب ثَِى َٙ ِٗ  َسثِّ ُوزُجِ َوبَٔذْ  َٚ َٚ  َٓ ِِ  َٓ ٌْمَبِٔز١ِ ){ ا
ٖ
) 

 ا٤ٌٚدددٝ وبٔدددذ فمدددذ ي ٌدددٛؽ ٚاِدددشأح ٔدددٛػ ثدددبِشأح ٌدددزٌه ِدددضال عدددجؾبٔٗ ػدددشة ٚلدددذ

 ٚوبٔدددذ ي اٌّشدددشو١ٓ ثددد١ٓ أعدددشاسٖ ٚرفشدددٟ ي ِغٕدددْٛ أدددٗ:  ٚرمدددٛي صٚعٙدددب ردددئرٞ

                                                           
1
 ۱ٖ٘ص ۱طياٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش  يدار:
0
يدار:المصدرالسا كدفسن.
3
ٕٔ - ٓٔاٌزؾش٠ُ: سىرو
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 ٘ددددزا أعددددً ِٚددددٓ. .  أػدددد١بفٗ عٍددددٝ ٚرددددذٌُٙ صٚعٙددددب عٍددددٝ اٌطغددددبح رعدددد١ٓ اٌضب١ٔددددخ

 اٌّغدد١ٍّٓ فددبْ ي اٌضٔددب ثّعٕددٝ ال ا٤ِبٔددخ ػددذ ٘ددٟ اٌزددٟ ثبٌخ١بٔددخ عددجؾبٔٗ ٚطددفّٙب

)لؾ ٔجٟ اِشأح صٔذ ِب أٗ ٠عزمذْٚ
ٔ
 ). 

 ٌدددٛؽ اِددشأح ٚوبٔدددذ. ِغٕددْٛ أدددٗ ٌٍٕددبط رمدددٛي ٔددٛػ اِدددشأح وبٔددذ: عجدددبط اثددٓ عددٓ

 )اٌّفغش٠ٓ ِٓ اعّب  ٚ٘زا. لؾ ٔجٟ اِشأح ثغذ ِب: ٚعٕٗ. ثؤػ١بفٗ رخجش
ٕ
)   

 ٌىفشّ٘دددددب ٌدددددٛؽ ٚاِدددددشأح ٔدددددٛػ اِدددددشأح إٌدددددبس أدخدددددً عدددددجؾبٔٗ ّللاَّ  اْ ٚاٌخالطدددددخ

 إٌدددبس ٠دددذخً عدددجؾبٔٗ فىدددزٌه ي ع ١ّددد١ٓ ٔج١ددد١ٓ صٚعزدددٟ وبٔزدددب أّٙدددب ِدددع ٚٔفبلّٙدددب

 اْ ع١ٍدددٗ ر دددب٘شْ اٌالئدددٟ( ٚعدددٍُ ٚاٌدددٗ ع١ٍدددٗ هللا طدددٍٝ) ا٤ع دددُ اٌشعدددٛي أصٚاط

)ٚا١ٌٗ ّللاَّ  اٌٝ ٠زٛثب ٌُ
ٖ
). 

 ثٕدددذ آعددد١خ ٚاعدددّٙب( فشعدددْٛ اِدددشأد إِٓدددٛا ٌٍدددز٠ٓ ِدددضال هللا ٚػدددشة: )رعدددبٌٝ لٌٛدددٗ

 هللا ػددشثٗ ِضددً وفددشٚا ٌٍددز٠ٓ ِددضال هللا ػددشة لٌٛددٗ: عددالَ ثددٓ ٠ؾ١ددٝ لددبي. ِددضاؽُ

 هللا طدددٍٝ هللا سعدددٛي عٍدددٝ ر ب٘شردددب ؽددد١ٓ اٌّخبٌفدددخ فدددٟ ٚؽفظدددخ عبئشدددخ ثدددٗ ٠ؾدددزس

 رشغ١جدددب عّدددشاْيثٕدددذ  ِٚدددش٠ُ فشعدددْٛ ثدددبِشأح ِدددضال ٌّٙدددب ػدددشة صدددُ ٚعدددٍُي ع١ٍدددٗ

).اٌذ٠ٓ عٍٝ ٚاٌضجبد ثبٌطبعخ اٌزّغه فٟ
ٗ
) 

 عّددددشاْ ثٕددددخ ٌّددددش٠ُ ِددددضال هللا ٚػددددشة(  عّددددشاْ اثٕددددذ ِٚددددش٠ُ) رعددددبٌٝ  لٌٛددددٗ

 ٚلدددبي ي.اٌفدددٛاؽ  عدددٓ أٞ( فشعٙدددب أؽظدددٕذ اٌزدددٟ. )ا١ٌٙدددٛد أرٜ عٍدددٝ ٚطدددجش٘ب

 سٚؽٕددددب ِددددٓ ف١ددددٗ فٕفخٕددددب: لددددبي ٤ٔددددٗ اٌغ١ددددت ٕ٘ددددب ثددددبٌفشط أساد أددددٗ: اٌّفغددددشْٚ

فشعٙدددب فدددٟ ٠دددٕفه ٌٚدددُ ع١جٙدددب فدددٟ ٔفددده أّدددب اٌغدددالَ ع١ٍدددٗ ٚعجش٠دددً
٘
 ا٠٢دددبدفٙدددزٖ  

) ِٚظبئش٘ٓ إٌغبء ِٓ فئبد صالس ثؾبٌخ رزو١شا رؾزٛٞ
ٙ
)  : 

 اِشأردددب ع١ٍٙدددب ٚاٌّضدددبي. طدددبٌؾ١ٓ ِدددئ١ِٕٓ عظدددّخ فدددٟ ودددبفشاد ا٤ٌٚدددٝ فبٌفئدددخ -ٔ

 ٠غدددٓ ٌٚدددُ ثٕجدددٟ صٚع١زّٙدددب رٕفعّٙدددب فٍدددُ ٚوفشردددب صٚع١ّٙدددب خبٔزدددب فمدددذ. ٌٚدددٛؽ ٔدددٛػ

                                                           
1
  9ٖٙ-٢ٖٙي ص ٢اٌىب ف ي دمحم عٛاد ِغ١ٕخ ي ط٠ٕ ش : 
0

  ٖٕٓي ص ۱ٔرفغ١ش اٌمشؽجٟ طيدار:
3
 9ٖٙ-٢ٖٙي ص ٢اٌىب ف ي دمحم عٛاد ِغ١ٕخ ي طيدار:
4
ٕٕٓي  ۱ٔطي تفسيرالمرآ  يدار:
5
 ٖٕٓص ٠ٕ ش :  اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ي 
6
 يدار:المصدرالسا كدفسن.
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 ع١ٍدددٗ ؽمدددذ ِدددٓ عٍّدددخ فدددٟ إٌدددبس ع١ٍّٙدددب ٚؽمدددذ.  ددد١ئب هللا ِدددٓ عّٕٙدددب صٚعبّ٘دددب

(
ٔ
)  . 

 رٌدددده عٍددددٝ ٚاٌّضددددبي. هللا عٍددددٝ ِزّددددشد٠ٓ وفددددبس عظددددّخ فددددٟ ِئِٕددددخ ٚاٌضب١ٔددددخ -ٕ

 ٚوفددددشٖ فشعددددْٛ ظٍددددُ ٚاعددددزٕىشد هللا اٌددددٝ ٚأٔبثددددذ إِٓددددذ فمددددذ. فشعددددْٛ اِددددشأح

. اٌغٕددخ فددٟ عٕددذٖ ث١ددذ ٌٙددب ٠ىددْٛ ٚثددؤْ عٍّددٗ رجعددخ ِددٓ ِٕددٗ ٠ٕغ١ٙددب ثددؤْ هللا ٚدعددذ

 ِدددٓ ٔبٌدددذ ٚوٛٔٙدددب رؼدددش٘ب ٌدددُ ٌفشعدددْٛ صٚع١زٙدددب ودددْٛ رمش٠دددش ٘دددزا فدددٟ ٠ٕٚطدددٛٞ

) اٌغضاء ٚؽغٓ اٌشػبء هللا
ٕ
)  . 

 اثٕددددخ ِددددش٠ُ ع١ٍٙددددب ٚاٌّضددددبي. اٌشعددددبي ثعظددددّخ رددددشرجؾ ٌددددُ ِئِٕددددخ ٚاٌضبٌضددددخ  -ٖ

 فشعٙدددب ٚأؽظدددٕذ. ثدددٗ ٚاعزظدددّذ ٌدددٗ ٚخؼدددعذ ٚوزجدددٗ ثدددبه إِٓدددذ فمدددذ. عّدددشاْ

 ٔبٌددذ وٛٔٙددب رمش٠ددش أ٠ؼددب رٌدده فددٟ ٠ٕٚطددٛٞ. سٚؽددٗ ِددٓ ف١ددٗ ٔفدده ثددؤْ هللا فىشِٙددب

 عٕٙب هللا سػبء
ٖ
  . 

 ِزظددٍخ أٔٙددب ٚاٌّزجددبدسي  أ٠ؼددب ا٠٢ددبد ٘ددزٖ ثٕددضٚي خبطددخ سٚا٠ددخ عٍددٝ ٔطٍددع ٌٚددُ

 ٌٕغددددبء ٚرددددزو١ش رّض١ددددً طددددٍخ ا٤ٚي ثفظددددٍٙب ٚخبطددددخ اٌغددددٛسح آ٠ددددبد ثّٛػددددٛ 

 ثٙددب أس٠ددذ ٚأٔددٗ طددذسي ِددب ثعؼددٙٓ ِددٓ طددذس اٌالئددٟ ٚعددٍُ ع١ٍددٗ هللا طددٍٝ إٌجددٟ

 ِددٓ ٌدد١ظ ٚعددٍُ ع١ٍددٗ هللا طددٍٝ ثددبٌٕجٟ اٌضٚع١ددخ ساثطددزٙٓ وددْٛ رمش٠ددش رٍّٙددٗ وّددب

 ٚران ٘دددزا ٚأْ سػدددبءٖ ٌٙدددٓ رؼدددّٓ أٚ هللا عدددزاة ِدددٓ رٕغددد١ٙٓ أْ ٚؽدددذ٘ب  دددؤٔٙب

 )ٚعٍٛوٙٓ عٍّٙٓ عٍٝ ِزٛلف
ٗ
)  . 

 ػددددشثزٙب اٌزددددٟ ٚا٤ِضددددبي اعددددزٙذفزٙب اٌزددددٟ اٌع ددددخ ٠غعددددً ا٠٢ددددبد فددددٟ ٚا٦ؽددددالق

. اٌزٍمددددد١ٓ ِٚغدددددزّش اٌّغددددد١ٍّٓ عّدددددَٛ اٌدددددٝ ِٛعٙدددددب ثدددددٗ رودددددشد اٌدددددزٞ ٚاٌزدددددزو١ش

 رشثطددٗ ساثطددخ أ٠ددخ عددٓ ِغددزمال عٍّددٗ اال ٠ٕغ١ددٗ ال اٌّددشء وددْٛ طددذد فددٟ ٚخبطددخ

).ثغ١شٖ
٘
) 

 

                                                           
1
 ٓٗ٘ي ص ۱طي اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش يدار:
0
  ٓٗ٘ي ص ۱طي اٌزفغ١ش اٌؾذ٠ش  ٚي  9ٖٙ-٢ٖٙي ص ٢ِغ١ٕخ ي طاٌىب ف ي دمحم عٛاد  يدار:
3
 يدار:المصدرالسا كدفسن.
4
   9ٖٙ-٢ٖٙي ص ٢اٌىب ف ي دمحم عٛاد ِغ١ٕخ ي طيدار:
5
المصدرالسا كدفسن.٠ٕ ش : 
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   انخاتًت ٔانُتائج

٠دددبد االؽىدددبَ فدددٟ عدددٛسح اٌزؾدددش٠ُ آعدددخ فدددٟ رفغددد١ش ارٛطدددً اٌجبؽدددش فدددٟ ٔٙب٠دددخ اٌذس

 اٌٝ ثعغ إٌزبئظ ٟٚ٘ : 

عدد١ّذ اٌغددٛسح ِددٓ اٌمددشآْ عددٛسح ٤ٔٙددب دسعددخ اٌددٝ غ١ش٘ددب ي ِٚددٓ ّ٘ض٘ددب   1

ععٍٙدددب ِعٕدددٝ ثم١دددخ ِدددٓ اٌمدددشآْ ٚلطعدددخ ي ٚأوضدددش اٌمدددشاء عٍدددٝ ردددشن اٌّٙدددضح 

ف١ٙددب ي ٚل١ددً : اٌغدددٛسح ِددٓ اٌمددشآْ ٠غدددٛص أْ رىددْٛ ِددٓ عدددٛسح اٌّددبي ردددشن 

٘دددٟ ودددً ِٕضٌدددخ ِدددٓ اٌجٕدددبء ي ِٕٚدددٗ عدددٛسح تَّ٘دددضٖ ٌّدددب وضدددش فدددٟ اٌىدددال

اٌغدددٛسح ثعدددغ حاٌمدددشآْ ؛ ٤ٔٙدددب ِٕضٌدددخ ثعدددذ ِٕضٌدددخ ِمطٛعدددخ عدددٓ ا٤خدددشٜ

ي رٚ فبرؾخ ٚخبرّخ ي ٚألٍٙب صالس آ٠بد لشآْ ٠شزًّ عٍٝ أٞ 

ثغدددددٛسح ) حعددددد١ّذ فدددددٟ أغٍدددددت اٌّظدددددبؽف ي ٚوزدددددت اٌزفغددددد١ش ٚاٌغدددددٕخ  0

جدددٟي ٚعدددٛسح ٠دددب اٌزؾدددش٠ُ( ٌٚٙدددب اعدددّبء اخدددشٜ عدددٛسح اٌّزؾدددّشَ ي ٚعدددٛسح إٌ

َي ٚاٌٍُِّ رؾشَي ٚعٛسح إٌغبء.  َُ رَُؾّشِ ٌِ ُّٟ يٚ عٛسح  ب إٌَّجِ َٙ أ٠َُّ

ٚارفددددك أ٘ددددً اٌعددددذد عٍددددٝ أْ عددددذح آ٠ٙددددب اصٕزددددب عشددددشح ي ٚ٘ددددٟ ِذ١ٔددددخ ي ٚآٞ  (ٖ

عددٛسح اٌزؾددش٠ُ ٘ددٟ اصٕزددب عشددشح آ٠ددخ ثددال خددال  ثدد١ٓ اٌعٍّددبء فددٟ رٌدده ٚ٘ددٟ 

اٌّئددخ فددٟ رشر١ددت ِددٓ اٌغددٛس ِشؽٍددخ ِزددؤخشح ي فٙددٟ اٌغددٛسح اٌخبِغددخ ثعددذ 

ٔدددددضٚي اٌغدددددٛس ي ٔضٌدددددذ ثعدددددذ عدددددٛسح اٌؾغدددددشاد ي ٚودددددبْ ٔدددددضٚي عدددددٛسح 

اٌؾغدددشاد فدددٟ اٌغدددٕخ اٌزبعدددعخ ِدددٓ اٌٙغدددشح ي  ِّٚدددب ٠دددذي عٍدددٝ ردددؤخش ٔدددضٚي 

 عٛسح اٌزؾش٠ُ  ٚ٘زٖ اٌغٛسح ِٓ اٌّفظالد

ي ٚلددددذ « اٌزشث١ددددخ اٌضٚع١ددددخ » أْ اٌّمظددددذ اٌىٍددددٟ فددددٟ ٘ددددزٖ اٌغددددٛسح ٘ددددٛ  (ٗ

د فدددٟ ٘دددزٖ اٌغدددٛسح ِدددٓ ِمبطدددذ اخزظدددش اٌشددد١ه عدددع١ذ ؽدددٜٛ ع١ّدددع ِدددب ٚس

اٌغددددٛسح دسٚط ٥ٌعددددشح اٌّغددددٍّخ أال ٠شػددددٝ اٌددددضٚط حٚأ٘ددددذا  فشع١ددددخ

صٚعزددددٗ ثّخبٌفددددخ  ددددشع١خ ٚأال رفشددددٟ اٌّددددشأح عددددش صٚعٙددددب ي ٚأال رعبد٠ددددٗ 

ٚر ددددب٘ش ع١ٍددددٗ ي ٚأْ رىددددْٛ اٌضٚعددددخ ِغددددٍّخ ِئِٕددددخ لبٔزددددخ عبثددددذح ربئجددددخ 

طددددبئّخ ي ٚأْ عٍددددٝ اٌشعددددبي أْ ٠مددددٛا أٔفغددددُٙ ٚأٍ٘دددد١ُٙ إٌددددبس ي ٚأْ عٍددددٝ 

عٍددددٝ اٌّدددشأح أْ رؾمدددك ا٠ّبٔٙدددب ثٕفغددددٙب ي اٌغ١ّدددع أْ ٠زٛثدددٛا اٌدددٝ هللا ي ٚأْ 
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ٚال رغزدددش ثؤٔٙدددب صٚعدددخ سعدددً طدددبٌؼ ي ِٚدددٓ رالؽدددُ ٘دددزٖ اٌّعدددبٟٔ ٔدددذسن 

 عٛأت ِٓ اٌغ١بق اٌخبص ٌٍغٛسح

عددجت ٔضٌٚٙددب أْ أؽددذا ال ٠ؾددشَ عٍددٝ ٔفغددٗ ِددب أؽددً هللا ٌددٗ ٦سػددبء أؽددذ ار  (٘

ٌددد١ظ رٌددده ثّظدددٍؾخ ٌدددٗ ٚال ٌٍدددزٞ ٠غزشػددد١ٗ فدددال ٠ٕجغدددٟ أْ ٠غعدددً وبٌٕدددزس 

ثدددخ ف١دددٗ ِٚدددب ٘دددٛ ثطدددالق ٤ْ اٌزدددٟ ؽشِٙدددب عبس٠دددخ ١ٌغدددذ ثضٚعدددخ ي ار ال لش

فبّٔددب طددالػ وددً عبٔددت ف١ّددب ٠عددٛد ثٕفددع عٍددٝ ٔفغددٗ أٚ ٠ٕفددع ثددٗ غ١ددشٖ ٔفعددب 

ِشػددد١ب عٕدددذ هللا ٚرٕج١دددٗ ٔغدددبء إٌجدددٟ   اٌدددٝ أْ غ١دددشح هللا عٍدددٝ ٔج١دددٗ أع دددُ 

 ِٓ غ١شرٙٓ ع١ٍٗ ٚأعّٝ ِمظذا . 

ثؾبٌدددخ صدددالس فئدددبد ِدددٓ إٌغدددبء ِٚظدددبئش٘ٓ ي ا٠٢دددبد رؾزدددٛٞ ردددزو١شا فٙدددزٖ  (ٙ

فبٌفئددددخ ا٤ٌٚددددٝ وددددبفشاد فددددٟ عظددددّخ ِددددئ١ِٕٓ طددددبٌؾ١ٓ. ٚاٌّضددددبي ع١ٍٙددددب 

اِشأردددب ٔدددٛػ ٌٚدددٛؽ. فمدددذ خبٔزدددب صٚع١ّٙدددب ٚوفشردددب فٍدددُ رٕفعّٙدددب صٚع١زّٙدددب 

ثٕجدددٟ ٌٚدددُ ٠غدددٓ صٚعبّ٘دددب عّٕٙدددب ِدددٓ هللا  ددد١ئب. ٚؽمدددذ ع١ٍّٙدددب إٌدددبس فدددٟ 

عظدددّخ وفدددبس ِزّدددشد٠ٓ عٍدددٝ عٍّدددخ ِدددٓ ؽمدددذ ع١ٍدددٗ. ٚاٌضب١ٔدددخ ِئِٕدددخ فدددٟ 

هللا. ٚاٌّضدددددبي عٍدددددٝ رٌددددده اِدددددشأح فشعدددددْٛ. فمدددددذ إِٓدددددذ ٚأٔبثدددددذ اٌدددددٝ هللا 

ٚاعددددزٕىشد ظٍددددُ فشعددددْٛ ٚوفددددشٖ ٚدعددددذ هللا ثددددؤْ ٠ٕغ١ٙددددب ِٕددددٗ ِددددٓ رجعددددخ 

عٍّددٗ ٚثددؤْ ٠ىددْٛ ٌٙددب ث١ددذ عٕددذٖ فددٟ اٌغٕددخ. ٠ٕٚطددٛٞ فددٟ ٘ددزا رمش٠ددش وددْٛ 

ٓ صٚع١زٙددددب ٌفشعددددْٛ ٌددددُ رؼددددش٘ب ٚوٛٔٙددددب ٔبٌددددذ ِددددٓ هللا اٌشػددددبء ٚؽغدددد

اٌغدددضاء. ٚاٌضبٌضدددخ ِئِٕدددخ ٌدددُ ردددشرجؾ ثعظدددّخ اٌشعدددبي. ٚاٌّضدددبي ع١ٍٙدددب ِدددش٠ُ 

اثٕددددخ عّدددددشاْ. فمددددذ إِٓدددددذ ثددددبه ٚوزجدددددٗ ٚخؼددددعذ ٌدددددٗ ٚاعزظددددّذ ثدددددٗ. 

ٚأؽظددٕذ فشعٙددب فىشِٙددب هللا ثددؤْ ٔفدده ف١ددٗ ِددٓ سٚؽددٗ. ٠ٕٚطددٛٞ فددٟ رٌدده 

 أ٠ؼب رمش٠ش وٛٔٙب ٔبٌذ سػبء هللا عٕٙب. 
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 انًصادس

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ  

 

ا٦رمددددبْ فددددٟ عٍددددَٛ اٌمددددشآْ ي عجددددذ اٌددددشؽّٓ ثددددٓ أثددددٟ ثىددددشي عددددالي اٌددددذ٠ٓ  (ٔ

٘دددـ( اٌّؾمدددك: دمحم أثدددٛ اٌفؼدددً اثدددشا١ُ٘ ي ا١ٌٙئدددخ 9ٔٔاٌغددد١ٛؽٟ )اٌّزدددٛفٝ: 

 .َ  9٢ٗٔ٘ـ/ 9ٖٗٔاٌّظش٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة اٌطجعخ: 

أثددٛ ثىدددش دمحم ثددٓ عجددذ هللا اٌّعدددشٚ  ثددبثٓ اٌعشثددٟ ي رؾم١دددك  -أؽىددبَ اٌمددشآْ  (ٕ

ي  ٔٞ ي داس اٌفىددددش ٌٍطجبعددددخ ٚإٌشددددش ٚاٌزٛص٠ددددع ي ؽ عٍددددـٝ ِؾّددددـذ اٌجغددددبٚ

 َ . 9٢ٗٔ -٘ـ  9ٖٗٔ

اٌمبػدددٟ دمحم ثدددٓ عجدددذ هللا أثدددٛ ثىدددش ثدددٓ اٌعشثدددٟ اٌّعدددبفشٞ ي أؽىدددبَ اٌمدددشآْ  (ٖ

٘ددددـ( ساعددددع أطددددٌٛٗ ٚخددددشط أؽبد٠ضددددٗ ٖٗ٘اال ددددج١ٍٟ اٌّددددبٌىٟ )اٌّزددددٛفٝ: 

 ٌجٕدددبْ -داس اٌىزدددت اٌع١ٍّدددخي ث١دددشٚد ي ٚعٍَّدددك ع١ٍدددٗ: دمحم عجدددذ اٌمدددبدس عطدددب 

 .  .َ ٖٕٓٓ -٘ـ  ٕٗٗٔاٌطجعخ: اٌضبٌضخي 

أؽّددددذ ثددددٓ عٍددددٟ أثددددٛ ثىددددش اٌددددشاصٞ اٌغظددددبص اٌؾٕفددددٟ يأؽىددددبَ اٌمددددشآْ  (ٗ

عؼدددددٛ ٌغٕددددددخ  -٘دددددـ( اٌّؾمددددددك: دمحم طدددددبدق اٌمّؾددددددبٚٞ ٢ٖٓ)اٌّزدددددٛفٝ: 

ِشاععددددددخ اٌّظددددددبؽف ثددددددب٤ص٘ش اٌشددددددش٠ف إٌب ددددددش: داس اؽ١ددددددبء اٌزددددددشاس 

 .٘ٓٗٔث١شٚد ربس٠ه اٌطجع:  -اٌعشثٟ 

هدددددـ 1429لمؤلدددددت:سدددددعيدحدددددّىىيالمتدددددىفىاألسددددداسفددددد التفسددددديرا (5

 .هـ1404الماهروالآ عة:السادسةح-الداشر:دارالس ر

٘دددددـ ( ي  ٢۱ٗاٌجش٘دددددبْ فدددددٟ أطدددددٛي اٌفمدددددٗ ٤ثدددددٟ اٌّعدددددبٌٟ اٌؾددددد٠ٕٟٛ ) د  (ٙ

 .رؾم١ك : عجذ اٌع ١ُ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ي ؽجع داس اٌٛفبء ي ؽ اٌشاثعخ 

عٍددددٟ دمحم اِددددبَ ي اٌزددددبط  اٌغددددبِع ٣ٌطددددٛي فددددٟ عٙددددذ اٌشعددددٛي )ص(ي دمحم  (٢

 .ٝ هللا ي ثال ؽجعٗ ٚالعٕٗ ٔشش ِٛعٛعخ فمٗ اٌذعٛح اٌ

عدددّبؽخ اٌشددد١ه دمحم اٌطدددب٘ش ثدددٓ عب دددٛسٖ داس عدددؾْٕٛ  -زؾش٠دددش ٚاٌزٕددد٠ٛش اٌ (۱

    . رٛٔظ ي ) ثذْٚ سلُ ؽجعخ ( -ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع 
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اٌزشغ١دددت ٚاٌزش١٘دددت ِدددٓ اٌؾدددذ٠ش اٌشدددش٠ف اٌّئٌدددف: عجدددذ اٌع ددد١ُ ثدددٓ عجدددذ  (9

٘دددـ( ٙ٘ٙأثدددٛ دمحمي صودددٟ اٌدددذ٠ٓ إٌّدددزسٞ )اٌّزدددٛفٝ: اٌمدددٛٞ ثدددٓ عجدددذ هللاي 

ث١دددددشٚد  -اٌّؾمدددددك: اثدددددشا١ُ٘  دددددّظ اٌدددددذ٠ٓ إٌب دددددش: داس اٌىزدددددت اٌع١ٍّدددددخ 

 .٢ٔٗٔاٌطجعخ: ا٤ٌٚٝي 

اٌزفغددد١ش اٌؾدددذ٠ش ]ِشردددت ؽغدددت رشر١دددت إٌدددضٚي[ اٌّئٌدددف: دسٚصح  (ٓٔ

 . ۱ٖٖٔاٌمب٘شح اٌطجعخ:  -عشث١خ دمحم عضد إٌب ش: داس اؽ١بء اٌىزت اٌ

يرؾم١دددك االؽىدددبَ  ي فؼددد١ٍخ اٌشددد١ه دمحم عٍدددٟ اٌغدددب٠ظ  رفغددد١ش ا٠دددبد (ٔٔ

 ٔ ّىزجخ اٌعظش٠خ ي ط١ذا ث١شٚد ي ِظٌٔبعٟ اثشٌٙجُ ع٠ٛذاْ ي  ا

رفغددد١ش آ٠دددبد ا٤ؽىدددبَ اٌّئٌدددف: دمحم عٍدددٟ اٌغدددب٠ظ ا٤عدددزبر ثدددب٤ص٘ش  (ٕٔ

اٌشددددش٠ف اٌّؾمددددك: ٔددددبعٟ عدددد٠ٛذاْ إٌب ددددش: اٌّىزجددددخ اٌعظددددش٠خ ٌٍطجبعددددخ 

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔٓشش ربس٠ه إٌشش: ٚاٌ

اٌز١ّٙددددددذ فددددددٟ عٍددددددَٛ اٌمددددددشآْي اٌشدددددد١ه دمحم ٘ددددددبدٞ ِعددددددش  ي داس   13

 .َ ٕٔٔٓاٌزعبس  ٌٍّطجٛعبد ي ث١شٚد ٌجٕبْ ي 

اٌزٕبعدددك اٌّٛػدددٛعٟ فدددٟ عدددٛسرٟ اٌزؾدددش٠ُ ٚاٌّعدددبسط ي عّدددش ثدددٓ  (ٗٔ

ِع١ددٛع ثددٓ عددب٠غ اٌؾغدد١ٕٟ اٌغددٍّٟ ي ا ددشا  فؼدد١ٍخ اٌشدد١ه عّددبي ثددٓ 

ٛح ِظدددددطفٝ إٌغدددددبس ي سعدددددبٌٗ ِٕشدددددٛسح ي عبِعدددددٗ اَ اٌمدددددشٜ و١ٍدددددخ اٌدددددذع

ٚاطدددددٛي اٌدددددذ٠ٓ ي لغدددددُ اٌىزدددددبة ٚاٌغدددددٕخ ي اٌٍّّىدددددخ اٌعشث١دددددخ اٌغدددددعٛد٠خ ي 

 ٘ـ ٖ٘ٗٔ- ٖٗٗٔ

أثددددٛ ععفددددش دمحم ثددددٓ عش٠ددددش  -عددددبِع اٌج١ددددبْ عددددٓ رؤ٠ٚددددً أٞ اٌمددددشآْ   15

 -٘دددددـ  ٕٔٗٔي  ٌٔجٕدددددبْ ي ؽ  –اٌطجدددددشٞ ي داس اٌفىدددددـش ٌٍطجبعدددددخ ٚإٌشدددددش 

ٕٓٓٔ . َ

ظددددبسٞ أثددددٛ عجددددذ هللا دمحم ثددددٓ أؽّددددذ ا٤ٔ –اٌغددددبِع ٤ؽىددددبَ اٌمددددشآْ  (ٙٔ

 -٘ددددـ  ٕٗٗٔي  ٠ٔددددع ي ؽ اٌمشؽجددددٟ ي داس اٌفىددددش ٌٍطجبعددددخ ٚإٌشددددش ٚاٌزٛص

ٕٖٓٓ  . َ 
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اٌدددذأٟ ي أثدددٛ عّدددش ي اٌج١دددبْ فدددٟ عدددذ آٞ اٌمدددشآْ ي رؾم١دددك : د.عدددبٌُ  (٢ٔ

لددددددذٚسٞ اٌؾّددددددذ ي اٌطجعددددددخ ا٤ٌٚددددددٝ ي اٌى٠ٛددددددذ : ِشوددددددض اٌّخطٛؽددددددبد 

 .َ  ۱ٓٗٔ٘/  9۱۱ٔٚاٌزشاس ي 

ٌدددشؽّٓ اٌىّدددبي عدددالي عجدددذ ا -اٌدددذس إٌّضدددٛس فدددٟ اٌزفغددد١ش اٌّدددؤصٛس  (۱ٔ

 -٘ددددـ  ٗٔٗٔاٌددددذ٠ٓ اٌغدددد١ٛؽٟ ي داس اٌفىددددش ٌٍطجبعددددخ ٚإٌشددددش ٚاٌزٛص٠ددددع ي 

ٔ99ٖ َ. 

اٌىشدددب  عدددٓ ؽمدددبئك اٌزٕض٠دددً ٚع١دددْٛ ا٤لب٠ٚدددً فدددٟ ٚعدددٖٛ اٌزؤ٠ٚدددً  (9ٔ

أثدددٛ اٌمبعدددُ عدددـبس هللا ِؾّدددٛد ثدددٓ عّدددش اٌضِخشدددشٞ اٌخدددٛاسصِٟ ي داس  –

 ٕخ ٔشش ( . اٌفىش ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ع ي ) ثذْٚ سلُ ؽجعخ أٚ ع

ِغّددددع اٌج١ددددبْ فددددٟ رفغدددد١ش اٌمددددشآْي اثددددٛ عٍددددٟ اٌفؼددددً ثددددٓ اٌؾغددددٓ   02

.َ  ٕٟٙٓٓ ي دا اٌّشرؼٝ ث١شٚد ي اٌطجشع

متمدددداالزىائدددددىمد دددداالفىائدددددالمؤلددددت:أ ددددىالحسددددندددددىرالدددددين  01

هدددـ المحمددددك:827ن ددد  دددنأ دددد  كدددر ددددنسددد يمانالويثمددد يالمتددددىفى:

المددددداهروندددددارالدشدددددر:حسدددددارالددددددينالمدسددددد الداشدددددر:مكت دددددةالمدسددددد ح

.1994هـح1414

ِٕب٘دددددً اٌعشفدددددبْ فدددددٟ عٍدددددَٛ اٌمدددددشآْ اٌّئٌدددددف: دمحم عجدددددذ اٌع ددددد١ُ  (ٕٕ

ْسلددددبٟٔ )اٌّزددددٛفٝ:  ٘ددددـ( إٌب ددددش: ِطجعددددخ ع١غددددٝ اٌجددددبثٟ اٌؾٍجددددٟ ٢ٖٙٔاٌضُّ

 .ٚ شوبٖ اٌطجعخ: اٌطجعخ اٌضبٌضخ 

اٌّٛافمدددبد ي ٌٍشدددبؽجٟ ي رؾم١دددك : أثدددٛ عج١دددذح ِشدددٙٛس ثدددٓ ؽغدددٓ آي   03

٘دددددـ /  ٢ٔٗٔعدددددٍّبْ ي اٌطجعدددددخ ا٤ٌٚدددددٝ ي اٌغدددددعٛد٠خ : داس اثدددددٓ عفدددددبْ ي 

ٔ99٢  َ.  

المىسدددددىنةالمرهديدددددةحهصدددددائآلالسدددددىرتعفدددددرشدددددرتالددددددين  04

المحمدددك:ن ددددالعزيدددز دددننثمدددانالتدددىيتز الداشدددر:دارالتمريدددب دددين

.  هـح1402-ىتالآ عة:األىلى ير-الم اهبااس مية
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 انًٕاق  االنكتشَٔيت 
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