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 ومخص البحث

 إعداد

 د/ ونى عبد الظاهر حمىد سًد الظاوٌ

بحةة  نغريةةا سيدةةمن  لةةؽ سيشغريةةنة سيعديمةةا لائةةعد  سياؾساةةع  ةة  ل ةةعسن سي إن   
, ولةةؽ رزةةرز اجالء سيسئةةنن  لةةؽ سيشرةةؾصود سةةمسن ؼمسةةن قائلةة   نسةة سيلغةةؾ  

كاةة  سةةن رن بهةة ا سياؾساةةع نئ ةة ؽ سيسحاسةةع لةةؽ سيسئةةنن   ةة  سيسؾ ةة  سيؾس ةةع, و 
سياادةةة ر نئةةةع لةةةؽ رفرةةة  سيسهياةةةنة سياةةة  عتةةةرة   تةةةن ك ةةةر  سيسحةةةاسالة  ةةة  

ه غسةةؾض  ئةةض سيةةعددة   ئيةةعة لئشةةا سة ةةا سيير نمةةا سيؾس ةةع ,   ارنةة   لمةة
   نئ  ؽ سيسئشةا, وززسيةا سيغسةؾض  شةه,   لا إزرسز دور نغريا سيدمن  سيئزم
يةؾسرد   ة  لئةنن   لةا سيسحةاسالة س فالل نظب ة  رسةس سياحل ةع سيدةمن  لؽ 

  ئض   نة سؾر  سيار نن    ناد ر سإللنم سياخر سيرسز .  
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Summary 
The Qur'anic context and its effect on defining 

meaning when al-Razi's pride Sura al-Furqan model 

Set up 
Dr. Mona Abdul Zahir Mohammed Sayed al-Shami 

    The theory of the context of the semantic theories of 
multiple benefits in the field of linguistic research, 
especially with regard to the clarification of meanings of 
the texts, the most prominent of these benefits of the 
possible identification of the meanings in one place, and 
since the books of interpretation is one of the most fertile 
works in which there appeared many potential in the 
meaning of the verse He determined to highlight the role 
of context theory in defining meaning and demystifying it 
by applying the fundamentals of contextual analysis to 
the potentials contained in the meanings of some of the 
verses of Surat al-Furqan in the interpretation of Imam 
al-Fakhr al-Razi. 
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 املقدوة

وسيرال  وسيدالم  لا ,  دم زش  يشؾر سإل سنن ي تع   لشزل سيار ننسيحسع  
 .سيؿمنم, و لا  يه وصحنزاه وسيان ئ ؽ سشاه ي ؾم ننمدئع سأليم  ئ   نيح  لؽ    

 وبعد,

تن سيئلسنء  ةع سان  شغريا سيدمن  لؽ سيشغرينة سييع سا سيحعق ا سيا  نشنوي      
سيشغؼ ولةؽ رهةتر هةهدء  بةع سييةنهر سيجر ةنن , وزن كةنن  سؽ سيحعق   ؽ 

ةن  ةنء ؽ  ةعق تؼ  شتةن  ع سبيه غ ةرا لةؽ سيئلسةنء ي ة  ة  نشن ةن لهياةننتؼ,  ر ا
و ةةنء سيسحةةعنؾن  ب شؾهةةن ور ةةردوس يتةةن لهياةةنة يلحةةعق   ةةؽ رنؾس تةةن ونيدةةمسننتن 

ؾصةةةلؾس يحةةةع سيسغةةةند    زمةةةنن رنةةةؾسا سيدةةةمن  ووعمااةةةه   اةةةا  ةةةنيم  ئزةةةتؼ  ةةة
 ةةة   تةةةؼ  ي ةةةؽ ذيةةةػ د قبخدةةةتن ؾمساتةةةن سيئغسةةةاوسد ةةةظرسن  شةةةع سيةةةبئض, و 

ونئ ةةةةة ؽ سيسحاسةةةةةع, نب ةةةةة ؽ سيسجسةةةةةع,  : ةةةةةؽ طريةةةةة  سيشرةةةةةؾص, ور ةةةةة  سيلةةةةةبس
سياة  ذكرهةن يشةن يسظل  وغ ر ذيةػ لةؽ  ؾساةع سيدةمن  ونخرمص سيئنم, وني  ع س

 نب ة ؽ إيةا قرهةع سيدةمن »ؼميةؾل ؼمةه:  سزؽ سيؿمؼ     عق ه  ةؽ  ناةع  سيدةمن ,
 سيئةةنم ونخرةةمص سيسةةرسد غ ةةر س اسةةنل  ئةةعم وسييظةة  سيسحاسةةع ونئ ةة ؽ سيسجسةةع
  (ٔ).«سيعديا ونشؾا سيسظل  وني  ع

إلزسيةةةةةا غسةةةةةؾض سيشرةةةةةؾص   لةةةةةا سيدةةةةةمن  وسيذةةةةةرسح سيسادةةةةةرون   ن اسةةةةع     
سرن ةةزوس   ليةةع ييةةر ن سي ةةريؼ لادةةرو س دسةةمسنةةةةة  سوهةةئرا  نو ةةعق ا  نسيسخالاةةا ةةةةة  ر ناةة
, يسن يلدمن  لؽ ليةعر   لةا نحعقةع سيشغريا  لا ه ا ناد را     ذكع وس ح

                                                           

 ,دمحم زؽ رز   كر زؽ رقؾن زؽ سئع هسس سيعقؽ سزؽ ؾمؼ سيجؾزيا ,بدائع الفوائد (1)
 دسر سي انن سيئرب , ز روة, يبشنن. (4/9)
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ةةةةن,اينربةةةةا لئشةةةةا رو سيساحةةةةع  سيسئشةةةةا سيسةةةةرسد فنصةةةةا سألياةةةةن  سيس ود سةةةةمسن  ياغا
ياتةةؼ سيسةةرسد لشتةةن ناظلةة  وسياةة  , نتةة, وسييرةةص سيسا ةةرر    اسة ةةنة سيساذةةنزت

 دةب    س ة   ر نمةا يتةن,   ةؼ لةؽ دددة سإليسنم  نيدمن  سيعسفل  وسيخنر  
لؽ نلةػ سيةعددة سياة  نةهد  يلاخةبف  ة   تةؼ سييةر ن و سياتؼ سيخنطئ يلدمن , 

  تةةةة  ةةةة  سيسؾ ةةةة  سيؾس ةةةةع ة سيير نمةةةةا لةةةةؽ سيةةةةعدد ك ةةةةر  سيسحةةةةاسالة سي ةةةةريؼ,
, لةن سييزن ن سيا  سكاغ  زتن كا  سيسادريؽ    رنشنء ناد ر سة ةنة وسألياةن 

سياادة رسة سيير نمةا نئ ة ؽ سيسحاسةع  ة   إلكننمةا ؾل لةع   فل  زعسفل  سهسدا 
 يةعة سيئةزم  لةا سيشغةر  ة  كاة  , ويإل ن ا  ؽ ه س سيدةهسل  سئؾنا سيدمن 

يلبحةة   ةةؽ رك رهةةن  شن ةا زةة كر لحةةاسالة سيسئشةةا   ا  ةةنـ ةةةسياادة ر ةةةة لدةةائ ش
     نيعددة سيسحاسلايرسز , لسالئ إللنم سلاننمح سيغ   يؾ عة رن ناد ر  

   ليع  نء    رنشنء ناد رهن  نيئعقةع لةؽ نود سمسن سؾر  سيار ن ,سة نةناد ر 
سرد   ةةةة  سيسةةةةؾسطؽ سياةةةة  ذكةةةةر سيسادةةةةرون   تةةةةن نةةةة ويالة لحاسلةةةةا يلسئةةةةنن  سيةةةةؾ 

 سيدةةةةمن )و ةةة  هةةةة س سيدةةةةمن  نةةة ن  هةةةة ا سيعرسسةةةا, و شؾسنتةةةةن:  ,سة ةةةنة سي ريسةةةةا
ةنسةؾر  سيار ةنن   شع سياخر سيةرسز   نئ  ؽ سيسئشارنرا    و  سيير ن   وييةع (رنسؾذ ا

سيعرسسا,     ه ا إ رسءسة سياحل عسساشعة إيا سيسشتج سيؾصا  سيسئاسع  لا 
 سئؾنةا وسيبحة   يااد ريا سيسحاسلا سيسئنن  سوذيػ ز كر سة نة سيا  نازسؽ 
سيسئشةةةةةا سيةةةةة   قشنسةةةة  سيدةةةةةمن , زةةةةة كر ,  ةةةةؽ سيدةةةةمن نة سيعسفلمةةةةةا وسيخنر مةةةةةا

 . لينيما رم لينلمالرهحنة يه سؾسء ركنن  لرهحنة 
 منيا:و  ,وتطمح ىذه الدراسة لتحقيق بعض األىداف    

  نادةةة ر سيةةةشص  نةةةر مح لةةةن سفالةةة  ؼمةةةه  ةةة  زمةةةنن ؾمسةةةا سياحل ةةةع سيدةةةمن    ةةة
 ير ن . سي
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  سيةةرسز  زةة ؽ سياانسةة ر سياةة   ش ةةة  سإللةةنم إزةةرسز سيؿمسةةا سياةة  نساةة  زتةةن نادةةة ر
 سيسخالاا, ونؾ مح رر ه   تن. سيااد ريا  جس  سةرسء

   ,فرس تةةن  ةة  إلؾما, سيدةةمن سيشغريةةا ئةة ؽإ ةةند  سييةةرسء  سياادةة ريا يدةةؾر  سيار ةةنن
ني  ةةة  ز و ع ميبع  لا سيخي  ح ور در يلينرئ, ؼمئسع  يله و  راؾر  رو ص

 ةةة  كع طؾسعما ولحبا.

 المدـــتؽل النعـــر   :هسةةةن مدـــتؽ يؼ متـــرابطيؼونيةةةؾم هةةة ا سيعرسسةةةا  لةةةا     
سيسيعلةةةةا  لظنيةةةة ,  دةةةبيتن  اؾة زةةة يػ  لةةةةا سةةةاا,  ةةةةنوالمدـــتؽل التطبيقــــ 

 سيخننسا.  وسياست ع ونالؾهن
نشنويةةةة    تةةةةةن لنـمةةةةةا سيسؾ ةةةةؾا, ورسةةةةةبنن سفامةةةةةنرا, وفظاةةةةةه,  فالمقدمـــــة    
 , ولرندرا.   سيعرسساتج سي   س اسعة  لمه وسيسش
( وهةؾ نست ةع نادة ريا رسء  نغريا  ار ننوسيما : و شؾسنه )سيدمنؾوأما التمييد   

 :نغر  س اؾ   لا

سرظلح سيدمن  ةةةة وهؾ سيسحؾر سيرامس هشن ةةةة   كرة نئرياه حرير ين :أوًل     
 . رؾر  لؾ ز     سيلغا وسدصظالح ورنؾس ه

ةة :نشنويةة  ؼمةةهدةةؾر  سيار ةةنن, نادةة ر لبدةةف ي: اثانًيــ    يلدةةؾر  لةةؽ  سلةةؾ زا  ننئرياا
 سيسئشا سإل سني  يتن.ورف راس      زمنن  عد   ننتن وسب  نزويتن

 ةةنءة نظبمؿمةةا لحزةةا لع سةةا  لبن ةة  وهةة  سةةااسياظبمؿمةةا سيعرسسةةا  نةةؼ    
 ةةةة  سألسةةةةنس  ساةةةةنـمؼ نغريةةةةا سيدةةةةمن  ونظب ةةةة  نلةةةةػ سألسةةةةس  لةةةةا سة ةةةةنة 

, سيةرسز  سياخةر سإللةنم  شع     سيدؾر  سي ريسا يالفاال نة سيااد رياا سيسازسش
 و نءة كسن قل :

 . سدهاين سألصع رنرا    نئ  ؽ و  سيير ن  سيدمن  :ولالمبحث األ 
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 سيزلنن. من  سيير ن  ورنرا    نئ  ؽسيد المبحث الثان :

 سيدمن  سيير ن  ورنرا    نئ  ؽ دديا سيرمغا. المبحث الثالث:

 سيدمن  سيير ن  ورنرا    نئ  ؽ سيسا لؼ. مبحث الرابع:ال

 .سيزس ر   ؾدرنرا    نئ  ؽ و  سيير ن  سيدمن  :المبحث الخامس

 سيدمن  سيير ن  ورنرا    نئ  ؽ دديا سيسذارك سيلاغ . المبحث الدادس:

 نّؾ   لؽ فاليتن رهؼ لن رسارة  شه لؽ ناناج.  بخاتمةوسنات  سيعرسسا     

 .رس المصادر والمراجعفيثػ     

وييةةع س اسةةعة  لةةا لرةةندر ولرس ةة  لاشؾ ةةا إلنةةرسء سيعرسسةةا ورهستةةن كاةة     
 سيااد ر وسيسئن ؼ  نإل ن ا يئلؾم رفر , كسن سم ن     سياترس.

لكتابو العز ز, وأن ا وهللا اسأل التؽفيق والدداد وأن يجعل ىذا العمل نافعً 
 .ؽ الؽىاب المنانت  الثؽاب عميو فيوأساتذ ووالد   يرزقن  
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 التىوًد

 تفشريية قراءة نظرية الشًاقًة والفرقان

 نظرية الشًاق.أوًلا : 

 ةةة  هةةة س سياست ةةةع سيسةةةؾ ز سةةة نشنول سيسيرةةةؾد زلاةةة  سيدةةةمن  وكمةةة  رصةةةبح    
 .نغريا ورنؾس ه

 َرْصةع   ويتن َوسْيَينف   َوسْيَؾسو   سيدِّّ ؽ  ( س و  )كلسا سيدمن  ل فؾذ  لؽ لند      
, ةةع  ةةْ ءِّ  َ ةةْعو   َوه ةةؾَ  َوس ِّ ةةؾ  ه   َسةةنَ ه     َيةةنل  . سيذَّ ةةمَِّيا  . َسةةْؾ ان َ د  ةةؽَ  سْسةةاِّ  َ  َلةةن: َوسيدَّ  لِّ
َوسنِّّ  ةةْي    َوي َيةةنل  . سيةةعَّ   لةةا  ةةالن    ةةنم: وييةةنل (ٔ).َوَرَسةةْيا ه   َصةةَعسَ َتن, سْلَرَرنِّةة  إَِّيةةا س 
 سية   ورسلؾبه نان ئه سي الم: , ولشه سمن (ٕ).يه ونحزَّم  نأللر   شِّ َ  إذس: سن   
 تة  نةعور  ةؾل سيااةن  , ولةؽ نلةػ سيعديةا  ةنء لاتةؾم نغريةا  (ٖ) لمه.  جر  

 سيدمن  و نل   ل تن رسدتن: 

 لاغا سيدمن  نئش     سألصع سيشدمج, نؼ سسائسل     لئشةا سي لسةنة      
سيسرن با يلسيظؾ نة سيسؾسةمؿما نةؼ صةنرة ندةائسع  ة  لئشةا سيةشص, ر : 

                                                           

 بةع نح/ )س و ق( , سيرسز  ر سع زؽ  نرس زؽ زكرينء سييزويش  , معجم مقاييس اللغة  (1)
 م.ٜٜٚٔ -هة ٜٜٖٔ, ط دسر سيا ر, سيدالم دمحم هنرون 

, دمحم  ةؾض لر ة نةح/   )س و ق( ,دمحم زةؽ ر سةع زةؽ سألزهةر  سيتةرو  تهذيب اللغةة  (2)
 .مٕٔٓٓ, ٔ, طز روة –دسر إ منء سيارسث سيئرب  

مؼ لرظاا ة ر سع سيزينة ة  نلع  بع سييند ,المعجم الوسيط  (3) )س , ر ة دمحم سيشجنرإزرـس

 .دسر سيع ؾ ,  نيينهر , نح/ لجس  سيلغا سيئربماو ق( 
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, نةةؼ رصةةبح (ٔ)سةةع سيسارسصةةا لكاؾبةةا كننةة  رو ليةةروء نلةةػ سيسجسؾ ةةا لةةؽ سيج
 يلسرظلح  ئع سيارك   سيسئنن  سةنما:

 *لن  حمف  نيؾ ع  سيلغؾيا سيسدائسلا    سيشص.     

 *  ؾد سياؾسرد سيسئجس  سيا  نرس ا  شع سسائسنل رك ر لؽ و ع  يغؾيا.     

ركةةنن ذيةةػ *نةةص يغةةؾ  قادةةؼ  دةةئا ندةةبما ويةةهد  لئشةةا لا ةةنلالا سةةؾسء      
 سيشص لكاؾبان رم لا لسان  ه.

ويسكةؽ سييةؾل  ة ن  (ٕ)*سأل ؾسل وسيسؾس   سيخنر ما ذسة سيئال ةا  ةني الم.     
 ه ا سيسئنن  ه  رسس سيشغريا سيدمنؾما  ت  نئاسع  لا: 

 * لرس ن  سيدمن  سيلغؾ .    

 * لرس ن  سيسؾ   رو سيدمن  سيخنر  .    

 * لرس ن    ؾد سياؾسرد.    

  (ٖ)* لرس ن   سم  سيؾعنا  سيا  نشتض زتن سيؾ عسة سيلغؾيا.    

                                                           

قشغةةةر: دديةةةةا سيدةةةمن   زةةةة ؽ سياةةةرسث و لةةةةؼ سيلغةةةا سيحةةةةعق  ) درسسةةةا نحل لمةةةةا يلؾعةةةةنا  ( ٔ)
 ,سيرؾنما وسيبش ؾيا وسيارك با     ؾء نغريا سيدمن  ( د /  بع سياانح  بع سيئلمؼ سيبركنو  

 .ٜٖٛع ص, نيال  ؽ لئجؼ سيخ ٘ٗص
 ٘ٗقشغر: دديا سيدمن , د/ سيبركنو  ص( ٕ)
, ٗ, ط٘ٚٔقشغةةةةر: لةةةةعفع إيةةةةا  لةةةةؼ سيلغةةةةا سيحةةةةعق , د/ بةةةةع سيااةةةةنح سيبركةةةةنو , ص ( ٖ)

, ٖٙٔم, و نرن زة: سيلغا سيئربمةا لئشنهةن ولبشنهةن , د/ نسةنم  دةنن, صٕٗٓٓه ةةة ٕٗٗٔ
 م.ٜٜٗٔدسر سي ين ا, سيسغرن, 
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 ربمةةةا وهةةةع سزاةةةع تن سيغةةةرن رم  هةةةكنيما كةةةؾن نغريةةةا سيدةةةمن  غربمةةةا رموز    
, وييةةع (ٔ)سةةبيتؼ يتةةن سيئةةرن,  تةة ا سييزةةما نشنويتةةن سي   ةةرون  نيعرسسةةا وسيبحةة 

 سةةةةاخعلؾس سيدةةةةمن   ةةةة  نحل ةةةةعن   كؾنتةةةةن  ر ةةةة   شةةةةع سيئةةةةرن  ةةةةع سان   دةةةةس
ولهياةةننتؼ  ن لةةا  سةةن ق بةة  ذيةةػ,  جةةنء  ,لاؾصةةع يلسئةةنن  سيسةةرسد سيشرةةؾص ي

رن ر رةةةا لةةةن  سكةةةؽ رن نئاةةةرف  ةةةه لةةةؽ  زةةةع يلشغريةةةنة سيحعق ةةةا ونغريةةةا »
)  ةةرث( سيدةةمنؾما هةةؾ و ةة  سإلطةةنر سيشغةةر  يلا ةةر   ةة  إطةةنر نغريةةا لا نللةةا 

   (ٕ)«سيجؾسن , وندس اتن زشغريا سيدمن .

  ذكةةر رنةةؾسا سيدةمن   سةةشتؼ لةةؽ  رةرا  لةةا سةةمن  وييةع  رةةع سيئلسةةنء  ة      
ةةة , وييةةةع نئةةةعدة  ةةةع  نفةةةنر   ودسفلةةة  وهشةةةنك لةةةؽ  رةةةع و دةةةؼ وذكةةةر رنؾس ا

ونئةةعد سيسدةةسمنة يسئشةةا  ,سيسدةةسمنة وزن كةةنن لشتةةن لةةن  ئةةع لةةؽ  ةةنن سياةةرسدف
ولشتةةن: ياغةة , ويغةةؾ , وليةةني , وليةةنل , و ةةني , ولؾ ةة , و ةةنطا ,  ,وس ةةع

 دةةةةةةةمن  سيةةةةةةةعسفل يلنئةةةةةةةؾد  و سمئتةةةةةةةن وغ رهةةةةةةةن.ونيةةةةةةةن  , وس اسةةةةةةةن  , ودقشةةةةةةة  
 ئةض هة ا سألنةؾسا  نحعقةع يساتةؾموؼمسةن قلة   ,وسيخنر  , رو سيلاغ  وسيسيةنل 

 وبمنن سيسرسد لشتن:

                                                           

ةة( ٔ) ما ي ؾنتةةن اةةنة  عقةةع  يةةؼ ر رةةع سيحةةعق   ةة  هةة ا سييزةةن يا ةةرسر لةةن ذكةةر  ةة  لهيولشئا
, ودرسسةةةنة  ةةة  دديةةةا ٙٗ: دديةةةا سيدةةةمن  د/ سيبركةةةنو  صنلان ةةةا  ةةة  غ ةةةر لؾ ةةة  لشتةةة

 م.ٕ٘ٓٓه ةةةة ٕٙٗٔ, ٕط, ٖ٘سأليان  وسيسئن ؼ سيلغؾيا, د/ سيبركنو  ص

  لشذؾر رصؾل سيشغريا سيدمنؾما سيحعق ا  شع  لسنء سيئربما , د/ دمحم سنيؼ صنيح  ح( ٕ)
-http://www.hamassa.com/wp لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرس ف سياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني : 

content/uploads/2016/05 
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 ,سيدةةةةمن  سيلاغةةةة : وييرةةةةع  ةةةةه سيةةةةشغؼ سيلاغةةةة  يل لسةةةةا, ولؾ ئتةةةةن لشةةةةه ةةةةةةٔ   
 سيدةةن يا وسيال يةةا يل لسةةا, وسيةةشص سيةة   نؾ ةةع ؼمةةه وسيجسةةع ,سي لسةةنة :ويذةةسع

ةةن دديماةةن, و ةةع نةة ن   ةة  سةةمن   سيلاغةةا  ةة  سيجسلةةا,  ا ادةة  لةةؽ سيدةةمن  نؾ  تا
 .هؾ سيدمن  سيلغؾ   سئشنا سيؾسس  وه س (ٔ) فر  ا اد  دديا رفر .

هؾ سيسؾ   سيخنر   و سيدمن  سيخنر   رو سمن  سيسؾ   رو سيسينل :  - ٕ  
 يةةف يلاغةة  ولةةؽ قةةر  رن سيدةةمن  قشيدةةؼ  (ٕ)سيةة    سكةةؽ رن نيةة  ؼمةةه سي لسةةا.

ولينل  قر  رنه  ذسع كع لن  حةمف  نيلاغةا لةؽ  شنصةر غ ةر يغؾيةا نارةع 
 نيئرةةر, رو نةةؾا سييةةؾل, رو  شدةةه, رو سيسةةا لؼ, رو سيسخنطةة , رو سإل سةةنءسة 

 (ٖ)سيا  نئظ  يلاغا ددياتن.

 حةةعد در ةةا سييةةؾ  وسيزةةئ   ةة  سدنائةةنل, لسةةن وهةةؾ سيدةةمن  سيئةةنطا :  -ٖ  
س رو لبنيغ . ياز  ن ك عا  (ٗ)ا رو س اعسدا

ييازة  نحعقةع سيسحةمف سي يةن   رو سد اسةن   سية   و سيدمن  سي يةن  :  -ٗ   
 (٘) سكؽ رن نداخعم ؼمه سي لسا.

إذن  نيدةمن  كسةن  ةنل د/ سيبركةةنو : هةؾ لةن  ذةةاسع  لةا  شنصةر دديمةةا      
ن. ندااند لؽ سيسينم ولؽ سيسينل  سمئا
(ٔ) 

                                                           

ر دنم سيدمن     سيعديا, د/ سنلح  بع سيدالم دمحم,  ح  لشذةؾر  لةا لؾ ة  سأليؾكةا ( ٔ)
 /http://www.alukah.net/literature_language/0/69299 لا سيرس ف سةن : 

 ,  نيؼ سي ا , سيينهر .ٔٚر  سر ص لؼ سيعديا, د/ ر سع لخان( ٕ)

 ر دنم سيدمن     سيعديا, د/ سنلح  بع سيدالم دمحم(ٖ)
 ٓٚ لؼ سيعديا, د/ ر سع لخانر  سر ص(ٗ)
 ٔٚسيدنز  ص( ٘)
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اؾيننه سيسائةةةةعد  سيشحؾيةةةةا وسيرةةةةرؼما  ةةةةنيسشتج سيدةةةةمن   سيسا نلةةةةع  ةةةة  لدةةةة    
وسيسئجسما وسيبالغما قرهع إيا  تؼ لرسد سيسا لؼ ولينصعا سيئلمةن  يةرساؽ نرةما 

سيةةعسفل  سةةمن   فةةر هةةؾ سةةمن   ياغمةةا ولئشؾيةةا, ويزةةنف إيةةا سيدةةمن  سيلغةةؾ  
سيحنل رو سيسينم رو لن قارع  ه لؽ  شنصر سيحةنل وسيزلةنن وسيسكةنن وسيسةا لؼ 

 (ٕ)وسيسخنط .

 ىًة الشًاق:أه 

 (ٖ)ؼمه. سيئال ا زشؾا ويذئر سيلا , لؽ سيغرض  ئ ؽ سي   هؾ سيدمن      

  ة  نؾ ةع سي لسا رن سيحندة... إذ كع    سي لسا ؾمسا نئ ؽ»: اه بؾسسظ    
س لئشنهةن  حةعد  ةؾ  ة    تةن ندةائسع لةر  كع  سية   هةؾ وسيدةمن . له ااةن نحعقةعا

  ة  سياة  سيساشؾ ةا سيسئةنن  لةؽ رغؼ ةني سي لسةا  لةا  ئ شتةن وس ع  ؾمسا  ارض
ةةن وسيدةةمن   ل تةةن, نةةعل رن وسةةئتن  سيةةعددة لةةؽ سي لسةةا  خلةةص سيةة   هةةؾ ر زا

 ؾمسةةةةةا يتةةةةن  خلةةةةة  سيةةةة   وهةةةةؾ  ل تةةةةةن, ناةةةةرسكؼ سيةةةة سكر  نةةةةةع تن سياةةةة  سيسن ةةةةما
  (ٗ).« زؾريا

                                                                                                                         
== 

 ٖٓدديا سيدمن  ص( ٔ)
, لينيةةا  ةة  لجلةةا ٕٚرنةةر سيدةةمن   ةة   تةةؼ سيةةشص سيير نةة , د/ بةةع سيةةر سؽ زةةؾدرا ص( ٕ)

 .ٕ٘سإل منء, سيسغرن, سيئعد 
مؼ سيرنيح, ص (ٖ) , دسر سيئلؼ يلسالق ؽ, ٕٖٔدرسسنة     يه سيلغا, د. صبح  إزرـس
 م,ٜٓٙٔه ةة ٜٖٚٔ, ٔط

, نئري /  بع سيحس ع سيعوسفل , دمحم سييرنص, ٖٕٔسيلغا,  ؾزي   شعريس, ص (ٗ)
 م.ٜٓ٘ٔلكابا سألنجلؾ سيسرريا, ط
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 نب ةةة ؽ»  ةةا سؽ رهسمةةةا سيدةةةمن  كسةةةن ذكرهةةةن يشةةن سزةةةؽ سيؿةةةمؼ لجسلةةةا  ةةة  :       
 سيئةةنم ونخرةةمص سيسةةرسد غ ةةر س اسةةنل  ئةةعم وسييظةة  سيسحاسةةع ونئ ةة ؽ سيسجسةةع
 (ٔ).«سيعديا ونشؾا سيسظل  وني  ع

ولجةةنل درسسةةاشن هشةةن هةةؾ رهسمةةا سيدةةمن   ةة  نئ ةة ؽ سيسحاسةةع لةةؽ سيسئةةنن ,    
وذيةةةػ لةةةن  سلشةةة   لةةةا نةةة ف ر كةةةالم سزةةةؽ سيؿةةةمؼ  ةةة  رنشةةةنء  ةةةعق    ةةةؽ رهسمةةةا 

بةا لشة   ة  ربةف نلةػ سيسيؾيةا سيدمن  وزن كةنن سةن يان  لةا لةن  ةعسا, وي ةؽ رغ
 ؽ  ناع  سيدمن   رةل  سيعرسسةا, و ئلتةن نؾطلةا يتةن  اة  نةعفع لبنهةر   ة  
 سيعرسسا سياظبمؿما  ئع لن سم ن  لؽ  رسء  ناد ريا لؾ ؾعما يدؾر  سيار نن:   

 سؾر  سيار نن  رسء  ناد ريا.نننمان: 

 ن, ر اة ونالنةؾن  نةاونال وسةبئسناا  دف نالنةا وه  لكّما, سيار نن سؾر  سؾر  
 سة نة إد و  ع لكما (ٕ).  ا وسبئؾن  وسب  ,كلساا  وندئؾن  وسنشانن ونسننسناا

 (ٖ). س  ئع نزي ,  سعنما (ٛٙ,ٜٙ,ٓٚ)

  

                                                           

 (ٜ/ٗزعسا  سياؾساع )( ٔ)

مؼ سي ئلبة , ن , سي ذ  وسيبمنن  ؽ نادة ر سييةر ( ٕ) نةح/  (ٕٕٔ/ٚ) ر سةع زةؽ دمحم زةؽ إزةرـس
سإللةةنم رزةة  دمحم زةةؽ  نهةةؾر, لرس ئةةا ونةةع   : سألسةةانذ نغ ةةر سيدةةن ع , دسر إ مةةنء سياةةرسث 

 م.ٕٕٓٓ -هة  ٕٕٗٔ, ٔيبشنن, ط –سيئرب , ز روة 
رزةةةةؾ سيينسةةةةؼ لحسةةةةؾد زةةةةؽ  سةةةةرو زةةةةؽ ر سةةةةع, سي ذةةةةنف  ةةةةؽ  يةةةةنا  غةةةةؾسلض سياشزيةةةةع ( ٖ)

 هة. ٚٓٗٔ,  ٕز روة, ط –دسر سي انن سيئرب   (ٕٕٙ/ٖ), سيزلخذر   نر هللا
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 :وقصدها

 وسيةرد سيشبةؾ   ة  سي انر لظن ؽ وذكر سيير ن,  غؼ ذكر سيدؾر  ه ا ليرؾد  
 ر ةعم ألنةه سياؾ  ةع  ة  رودا  سيدةؾر  هة ا  ة  سبحننه     ن لؼ (ٔ)ليندنتؼ  لا
 سيعبةند  رةانة سيدةؾر  فةاؼو  سيسئةند  ة  نةؼ سيؾسسةظا, ألنتةن سيشبؾ     نؼ ورهؼ,

 (ٕ).سيارن   ه س ر دؽ ولن سيسظني  ه ا رهرف  سن سيسؾ ش ؽ سيسخلر ؽ

 :الكرمية جى الشىرة

 -وسةةّلؼ  لمةةه هللا صةةّلا -هللا يرسةةؾل إقشةةنس وك نتةةن كلتةةن نبةةعو سيدةةؾر  هةة ا   
 و ةةةه  ةةة  وو ةةةؾ تؼ , ةةةريش لذةةةرك  قؾس ةةةه وهةةةؾ ونيؾيةةةا يةةةه وطس نةةةا وندةةةريا,
 .  شه وصعهؼ سيتع 

  بةةةعا هللا  ةةةه  حةةةمف سيةةة   سيلظمةةة  سإلقشةةةنس نرةةةؾر لشتةةةن يسحةةةا  ةةة   تةةة    
 ويؽةمض  لبةه, ويتعهةع نرؼمياة لدةحن ولانعبه  دله  لا  سدح وك نسن ورسؾيه
  .وسيسؾد  وسيلظ  سير ن ا ندناؼ لؽ  لمه ويشدؼ وسيظس ن شا, سي يا لؽ  لمه

 سيزةةةنيا سيبذةةةريا لةةة  سيئشماةةةا سيسئركةةةا نرةةةؾر سألفةةةر   سيلسحةةةا  ةةة  وهةةة     
 نيةؾل سياة  سيبذةريا إنتةن : شة   ة  نجةندل وهة  ورسؾيه,  سيسذن ا سيجن ع 

إ : »سيئغةةمؼ سييةر ن هةة س  ةؽ  ٓ ذذآ إ إِ َٰٓٛ  ٕۡ ٕٓ  إِ ٝ ّٱ َۖٓ ٓ ذذىأ ۡٞ ِٚ َٓذذ ٤ِۡٓذذ َٓ َُٓٗٓذذٚأي  آ ٓٝ ذذٚأ  إِۡفذذ ٱ ۡۡفرٓٓىهَٰ

                                                           

سيجنل  أل كنم سيير ن ) نادة ر سييرطبة (, رزةؾ  بةع هللا دمحم زةؽ ر سةع زةؽ رزة   كةر زةؽ ( ٔ)
مؼ   (ٔ/ٖٔ)  ةةرح سألنرةةنر  سيخزر ةة  هةةسس سيةةعقؽ سييرطبةة , نةةح/ ر سةةع سيبردونةة , وززةةرـس

 م ٜٗٙٔ -هة ٖٗٛٔ, ٕسيينهر , ط –رطؽمش, دسر سي ا  سيسرريا 
نغةةةةةنم سيةةةةةعقؽ سيحدةةةةةؽ زةةةةةؽ دمحم زةةةةةؽ  دةةةةة ؽ سييسةةةةة  , غرساةةةةة  سييةةةةةر ن ورغناةةةةة  سيار ةةةةةنن (ٕ)

, ز ةروة – ادسر سي اة  سيئلسمة /سيشنهةر, سيذةم  زكريةن  س ةرسة نح/ (ٕٕٓ/٘), سيشمدنزؾر  
 هة. ٙٔٗٔ - ٔط
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 إيةا نةؾح  تةع لةؽ سيدةؾر  سةمن  قرسةستن كسةن  ةع ؼ لةؽ هة  وهة  ,(ٗ)سيار ةنن«
  ذةةةةريا  لةةةةا سييةةةؾم س اةةةةرض ليةةةع  .سألف ةةةةر رسةةةؾيتن لةةةة  سألف ةةةر هةةةة س لؾ اتةةةن
ّٓ ﴿ : يةةنيؾس -وسةةّلؼ  لمةةه هللا صةةّلا -سيرسةةؾل َأ ُۡ   ٓذذُ ذذ ِأذذِٞ  ٣ٓۡ لأ ذذآ  ُۡى 

َٰٓٛ ذذُِ   ٓٓ

ذذذِ ٓ  إِ  ٗأ إ ا ٓٓ ۡٞ ِٓ ُٓذذذ  ٓٞ ذذذ ِۡ ٓ َۡ ِشذذذ٢ فِذذذ٢ ۡ ۡٔ ٓ٣ ِٓذذذ   ٝٓ ٓٓ  ِٚ ٓٓ ٓذذذٚأي ٗٓذذذِا٣ى   ٤ُۡٓذذذ  ٕٓ  (ٚ)سيار ةةةنن﴾ف٤ٓٓكأذذذٞ
ٕأ ُٓذٚأي ٓ ٘ ذ   ﴿:  يةنيؾس سيسةنل, لؽ  غه  لا وس ار ؾس ٝۡ ُٓكأذٞ ِٚ ٓل٘ذ ٱ آ إ إ٤ُِۡٓذ قٓذ٠َٰ

ِۡ ٝۡ ٣أ  آ

  ُ ٜٓ ۡ٘ ِٓ َأ  ٓ  ﴿:  يةنيؾس سييةر ن نشزيةع طرييا  لا وس ار ؾس .(ٛ)سيار نن﴾٣ٓۡ لأ ٓٓ ٗأذ لِ ۡٞ ُٓذ

ٕأ  أ  قأذذذۡىَۖٓ  ُۡ ۡ ِٚ ٤ِۡٓذذذ ِٓذذذ   َٓ ِحذذذ ٓ     ٔۡ  وسدسةةةاتزسء سيا ةةة ق   ةةةؾ   وذيةةةػ,  (ٚ)سيار ةةةنن﴾ َٰٝٓ
 .سألنمؼ وسد ارسء

 لجةرد و  ةع وهةؾ كلةه, هة س قؾس ه -وسّلؼ  لمه هللا صّلا -سيرسؾل وو      
 رن  لةةا قزيةةع ود هةة لن,  لمةةه  ياةةرح د ربةةه لةة   ةةعا للاةةزم وسيسةةنل, سيجةةنا لةةؽ

 ولانعبةه,  دلةه  لةا ويسدةح كشاه, إيا ربه  هويه , ر نا نلباػما  إيمه قاؾ ه
  ة نتؼ  لمه, ونظنويتؼ ردزتؼ وسؾء سييؾم  ش  لؽ قليا لن لذيا  لمه ويتؾن 

  ةةال .ولةةعزرا وليةةعرا كلةةه سي ةةؾن  هةة س وفةةني  ورسز تةةؼ, فةةنييتؼ  لةةا قاظةةنويؾن 
ِٕ ۡ﴿! ذسك لةةةؽ  ذةةة ء قشةةةنيؾا رن  لمةةةه ذذذٖ ٱٝأ ِٓ  ٕٓ ٣ۡٓ بأذذذ ٝأ ٓٝ ٓٓ ٓٝ  ْۡ ٜأ ٓٓ ٣ٓذذذ٘مٓ أ ذذذُ  ٓٓ  ِ َّلل 

ٓكُفِىأ  ُۡ ۡ ٕٓ ٓلُ ٓٝ  ۡۗ ْۡ ٛأ ىُّ ٤ى  ٣ٓضأ ِٜ ذ   ﴿. (٘٘)سيار ةنن﴾ ٠ََِٰٓٓ ٓربلِِٚۦ ٓظ ٜٓ ُِ ۦإ َۖٓ  ِٚ ِٗذ ٖ ٱٝأ ِٓ ُۡ ٓخاٝأ ْ  ٓٝ 

ٕٓ ٓش٤ۡ  ٕٓ     ٓ  ٣ۡٓخِأقٞأ ْۡ ٣أۡخِٓقأذٞ ٛأ ٓٝ  ُ ْۡ ِٜ ذ ِِ ٓٗمأ َِ  ٕٓ ِِكأذٞ ۡٔ ٓ٣ ٓٓ ذ  ٓضذىل   ٝٓ ٓٓ ٗٓۡم   ٓٝ ٕٓ ِِكأذٞ ۡٔ ٓ٣ ٓٓ ٓٝ  ُ

  ُ ۡٞ ٓٓ ُ   َٰٞ ٓٓ ٓح٤ٓ ٓٓ ٗأشأ  ٝٓ جأ ٝأ ْ  ﴿ (ٖ)سيار نن﴾ ٞر  ٝٓ ِۡ ْأ ۡ ٜأ ُٓ َٓ إِذٓ  ٤َِ ٓٝ  ُ ٓٓ ٓٝ ِٖ َُُٓٞأ ْ  َٰٓٔ ۡح ُِِى 

ٖأ  َٰٓٔ ۡح  سيتةةن ف سيسدةةاؾ   زارةةؾير  ةةه سسةةاتزساتؼ  ةةؽ ويئزيةةه ..(ٓٙ)سيار ةةنن﴾ُۡذذى 
ِل٤ًل   آٓر٣َۡٓۖتٓ ﴿: ؼمه قاسرغؾن  سي   ٓٝ  ِٚ ٤ِۡٓ َٓ ٕأ  ٚأ آفٓ ٓٗٓت ُٓكأٞ هَٰ ٓٞ ٓٛ ٚأي  ٜٓ

ِٖ ُۡ ٓخآ إَُِٰٓ ّۡ آ  *ٓٓ

 َُّ ْۡ آٓضذذذ ذذذ ٛأ  َۡ ِْ بٓذذذ َٰٓ ۡٗ ٓ َۡ ٓ  ٓلذذذُ ْۡ إِ ذذذ ٛأ  ٕۡ ٕٓ  إِ ٝۡ ٣ۡٓ ِقِأذذذٞ ٕٓ آ ٔٓ ٞأ ذذذ ِۡ ٓ٣ ْۡ ٛأ ٕ  اۡٓلَٓذذذٓى ذذذأأ آ ِٓ ُۡٓح

ذذذذذب٤ًِل    سيجةةةةةعل لئركةةةةةا  ةةةةة  وسيسدةةةةةن ع  يئؾن  ةةةةةن ويئةةةةةعا . (ٗٗ, ٖٗ)سيار ةةةةةنن﴾ِٓ
ٓ  ﴿:وسيسحن ا ٍَ إِ َٓ ٓٔ ٗٓٓ  بِ ٓٓ ٣ٓۡ ُٞأ ٓٝ ٖٓ ِٓ اۡٓح ٓٝ  ِ ٓحقل

ُۡ ٓ  بُِ ٤ى  ُٓمۡ  ِ ۡئَٰ٘ٓ  .(ٖٖ)سيار نن﴾ِِ
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  ةةؾم:  بةةع لةةؽ سيسكةة ز ؽ لرةةنرا  لمةةه  ئةةرض كلتةةن سيسئركةةا نتن ةةا و ةة      
 ويئةةرض,  ةرون  لةؽ ذيةػ زة ؽ ولةن سيةةرس ورصةحنن ونسةؾد و ةند ونةؾح لؾسةا
ٖٓ ﴿:سيؿمنلةا لذةنهع لةةؽ سلدةلا  ة  سياعمدةةا نتةنقاتؼ  لمةه ِٓذذ٠َٰ  ُۡ ذذِا٣ َٓ  ٕٓ ٝ ٣أۡحٓشذذىأ

 ْۡ ِٜ ِٛ ٞ   ٝأ أ
إ َُٰٓ ْٝ أ ْٓ ا  ٘ ٜٓ ذ ئِٓ  ٓشىل  إ٠َُِٰٓ ٓ   ٗ ٓكُ ذب٤ًِل  ٓ  ِٓ  َُّ آٓضذ ٓٝ َۡ  ﴿ (ٖٗ)سيار ةنن ﴾ ُ  ٓلذا بٞأ ْ  بٓذ

ِِٓ ٤ى      َِٓ ُ ِ ٖ ٓلا ٓب بُُِ ٓٔ ُِ رۡٓ ُٗٓ  َۡ آ ٓٝ  
  ِ َٓ ُ ِ ِٕ  بِٓ ٤ذ    *بُُِ ٓكذُ  ٓ  ٖ ٓلِ  ْ ٜأ ُۡ ِٔ ٞأ ْ  إِذٓ  ٓرآ ذ ِٓ
ُ ُٓغ٤ُّٓظ   ٜٓ ٓزف٤ِى  ُٓ ٓٝ  ُ  *   ٗ ٓكُ ٓٓ  ُ ٜٓ ۡ٘ ِٓ قٞأ ْ 

ُۡ أ إِذٓ إ ا ذٓ  ُأبأذٞر  ٓضذ٤لِق  ُ ٝٓ ُِ ٛأُ٘ٓ  ْ ۡٞ ذ َٓ ٖٓ ٱٓ ٤ِٗ قٓذى  ُّٓ  ُ  * 

ّٓ ُأبأذذٞر   ۡٞ ٤ٓذذ
ُۡ َأٞ ْ ۡ ِحذذ   ٓ  ُٓذذۡ  َٰٓٝ َأذذٞ ْ ُأبأذذٞر       ۡۡٱ ّٓ  » (ٗٔ: ٔٔ)سيار ةةنن«    ٓل٤َِذذى  ٝٓ ۡٞ ٣ٓذذ ٓٝ

ِٚ ٣ٓقٞأ ٠ََِٰٓٓ ٣ٓ ٣ٓۡ ْأ  ُِ ِٓب٤ًِل   أ ٣ٓ ٓضُّ ُۡظ ُ ِأِٞ   ٓع ُۡى  ٓٓ ٤ِۡٓر٢ِ٘ٓ ُۡ ٓخۡاتأ  َٰٓ٣ِۡٓ  * ٣ ٓٞ ذ ر٠َٰٓ ٤ُۡٓرِٓ٘ذ٢ ٣َٰٓ

 ْۡ ذذذ٤ًل  ُٓذذذ ِِ  كلتةةةؼ سيرسةةةع ل ةةع ل لةةةه  ةة ن ويدةةةلمه (ٕٛ, ٕٚ)سيار ةةنن﴾ آُ ِخذذذۡا فأًٓلٗ ذذذُ ٓ 
ٕٓ فِذذ٢ ﴿: بلةه شأذٞ ۡٔ ٓ٣ ٓٝ  ّٓ ٕٓ ُۡ   ٓذذُ ْۡ ٤ُٓٓذۡ لأِٞأ ذذ ٜأ إ إِٗ   ٓ ٖٓ إِ ٤ ِِ ذ ِٓ ۡى ٔأ

ُۡ ۡ ٖٓ ذذ ِٓ ُ٘ٓ َٓۡبِٓذٓ   ِۡ ذذ ِٓ ذُإ اۡٓر ٓٓ ٓٝ

 ِۡۗٓ  ٓٞ ِۡ ٓ َۡ ُِٓ  ﴿ (ٚ)سيار ةنن﴾ۡ ٓلآَٰ ٓٝٓ٘ ِۡ ٝل  ٓ  ٓ َٓ أ  ٍ َلِ ٗٓب٢ِل ُِكأ  ُ ٖٓ ٓلِ ٓلم٠َٰٓ بِٓىبلِٓ     ٓٝ  ٖۡۗٓ ٤ ِٓ ۡجِى ٔأ
ُۡ ۡ

ذُٛٓٱِ  ِٗٓصذذ٤ى  ُ ٣   سي ةةن ريؽ ويجنهةع ويرةةنزر,  رةبر رن ويكلاةةه . (ٖٔ)سيار ةنن ﴾  ٝٓ
: سيؾ ةةةعسن  ةة  سألنةةر  س ةة  سيبرهةةنن  ةةؾ   سيحجةةةا وس ةةح  ةةر ن, لةةؽ لئةةه  سةةن
ٛأْ فًٓٓل ُأ ِ ﴿  ۡ ِٜ َٰ ٓ ٓٝ  ٖٓ ِمِى٣

ٓكَٰ ُۡ ٜٓ  بِِٚۦعِ ۡ  لذةن   لةا ويغريةه .(ٕ٘)سيار ةنن«    ٓلب٤ِى  ُٱ  ِ 
َۡ ﴿: لةؾدا  لا  نياؾكع سيجتند ل  ٓٞ ُٓ ٓٝ ٓٓ ِ ُۡ ذِا١  ٓح٢ل

ُۡ ِٙۦ   ٠َِٓٓ ۡ ذِ  ۡٔ ذبلِۡ  بِٓح ِٓ ٓٝ ذٞتأ  ٔأ ٓ٣

بُٓٱِِٙۦ ٓ ب٤ِى   َِ ِب  ٞأ ٓلم٠َٰٓ بِِٚۦ بِاٗأ  .(ٛ٘)سيار نن﴾ ٝٓ

 هللا لؽ زقؾسءو  و ظ  وندريا إقشنس تن   يسحا   : سيدؾر  نسز  وهك س    
 هللا صةةّلا -هللا يرسةةؾل سيسذةةرك ؽ لةةؽ و شةة  لذةةن ا تةةن   يسحةةا و ةة . يرسةةؾيه
 نتنقاتةةن, لةةؽ نيةةرن  اةةا. سيسائةةنل سي ب ةةر هللا لةةؽ ون ةةنل وناب ةةر -وسةةّلؼ  لمةةه
بٓذذذذذذُٱأ ﴿ صةةةةةةؾر  وزذس .وسةةةةةةالم وطس ن شةةةةةةا وريحةةةةةةنن, وروح رفةةةةةةنء ريةةةةةةح  ةةةةةة ذس َِ

 ِٖ َٰٓٔ ۡح ٕٓ ﴾.﴿ُۡذذى  شأذذٞ ۡٔ ٓ٣ ٖٓ ٓ ُۡ ذذِا٣ َۡ ِٓذذ٠ ۡ ذذَٓ  ٗ ۡٞ ٓٛ ٕٓ َٓذذُُٞأ ْ ۡرِ   ِأذذٞ ِٜ ٓجَٰ ُۡ ْأ ۡ ٜأ إِذٓ  ٓ ذذُٓببٓ ٓٝ  ُ

  ٔ
ذَِٰٓ  سيبذةةريا لة  سيذةن ا سيجتةند لئركةا  ةةشتؼ نةاسخض وك نسةن (ٖٙ)سيار ةنن .﴾ُِٓ

 سيسس لةةةا سيجشمةةةا سيحلةةةؾ  سي سةةةر  هةةةؼ وك نسةةةن سيسذةةةن ا سيسئننةةةع  سيزةةةنيا سيجن ةةةع 
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 هةؾسن زارةؾير سيدةؾر  ونخةاؼ .سألهةؾسك ذسة سيبذةريا هةجر   ة  سي ةنلؽ يلخ ر
ذُ ﴿:ونةع ؾا إيمةه نلاجةئ سياة  سيسهلشةا سييلةؾن نلةػ يةؾد هللا,  لةا سيبذريا ٓٓ  َۡ َأذ

٣ُۡٓ بٓ   ٓٓ   ُِٓ ٕأ  ٓف ٣ٓكأٞ ۡٞ ِٓ ْۡ فٓ ْۡ  فٓقۡٓ  ٓلا ۡبرأ لأ ُإؤأ َٓ ٓٓ ٱأ ۡٞ ْۡ ٓربل٢ِ ُٓ  (ٔ) (ٚٚ)سيار نن﴾ؤأ ْ بِكأ

ؾف  لةةا ؾ ةةسةةريئا يدةةؾر  سيار ةةنن, يللؾ ةةؾعما نلةةػ كننةة   ةةرسء  نادةة ريا    
 رهؼ لاللحتن ولؾ ؾ ننتن.

سؾس ة  سياةة   ئةةض سي و شةع سيشغةر ياادةة رهن  شةع سإللةنم سياخةةر سيةرسز  نجةع   
 سإللةنم سياخةر روردهةن يشةن ن ويلتن وبمنن سيسرسد لشتن, سيا  سفال  سيسادرون   

ع نلةػ سد اسةندة سيؾس ئةا  ة  ر ةيائ ة ؽ , و (لاةننمح سيغ ة ) ز     نادة راسسير 
ا يالةةةةػ ميلعرسسةةةةا سيدةةةةمنؾ سةةةةشلج ؾيةةةةا وسياادةةةة ريا يلدةةةةؾر  سيئغمسةةةةا سيسئةةةةنن  سيلغ

ياحل ةع  سيخنر مةا وسيعسفلمةا وسياة  سشدةائ ؽ   تةن  نيدةمن نة ,سيير نما سيسؾس  
    سيسبن   سةنما:  وذيػ  ,نلػ سيسؾس   وسيؾ ؾف  لا سيسرسد لشتن

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, ٕٖدسر سيذرو , ط, ( ولن  ئعهن)زاررف(ٕٗٗ٘/٘ ظ , )س ع ,    عالل سيير ن (ٔ)
 م.ٖٕٓٓةةة  هٖٕٗٔ
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 املبحث األوه

 ٌاقاالطتقالقرآنٌ وأثره يف تعًني األصن  الشًاق

سألصع  , ونحعقع سيسرسد لشتنيلؾ ؾف  ل تنلؽ سييزن ن سيا  نحانج يلدمن     
يألياةةةن , ودسةةةمسن سيةةةؾسرد   ةةة   ,  ةةةندفاالف  ةةة  سألصةةةع سدهةةةاين   سدهةةةاين 

, و ةةة  هةةة س سيسبحةةة  سةةة  ؾم ؼمةةةه يلدةةةمن  كةةةؾن دزةةةع لةةةؽ سير  سيشرةةةؾص سيير نمةةةا
   تةةن يلاغةةا سيؾس ةةع   ةة زرسز دور سيدةةمن   ةة  سياةةر مح زةة ؽ سيسذةةاينة سيسخالةة 

 سيلغةؾي ؽنابة   رسء وسيؾسرد     نادة ر سةؾر  سيار ةنن يإللةنم سياخةر سيةرسز , لة  
 : سئؾنا سيدمن  سيير ن    تن ونر مح سهاين   ئ شه وسيسادريؽ

  تبارك:ـــ  1

ِٓ ﴿ ةةةنل نئةةةنيا:      َٰٓ ِۡ ُِ  ٕٓ ٤ٓكأذذذٞ ُِ ۡبذذذ ِِٙۦ  َٓ ِٓذذذ٠َٰ  َٓ  ٕٓ مأۡىَٓذذذُ
ُۡ ۡ  ٓ ٖٓ ُٓبٓذذذُٓرٓٱ ُۡ ذذذِا١ ٗٓذذذ   ذذذ٤ ِٔ

 (ٔ)سيار نن﴾ِٗٓا٣ى  
لةةةةؽ سيسؾس ةةةة  سياةةةة  سفالةةةة    تةةةةن سيسادةةةةرون سألصةةةةع سدهةةةةاين   يلاغةةةةا      

سيةةرسز  هةة س سإللةةنم سياخةةر وييةةع ذكةةر يشةةن سيةةؾسرد   ةة  سيدةةؾر  سي ريسةةا, )نبةةنرك( 
ر ةةةةع سيسئش ةةةة ؽ  ةةةة   وزن كةةةةنن سسةةةةاخعمَ  ئ شةةةةه,  نسدفةةةةاالف دون رن قةةةةر ح رر اةةةة

سم ن  زمننتن كدةمن  يغةؾ  قرهةح لةن نة ه   لؾس   رفر     سيدؾر  سي ريسا
, وؼمسةةةن قلةةة  زمةةةنن يةةةرر  سيلغةةةؾي ؽ وسيسادةةةريؽ  ةةة  رصةةةلتن إيمةةةه لةةةؽ سيسذةةةاينة

 سدهاين   :

إلةةةةن  (نبةةةةنرك) ياغةةةةا رن  ةةةة  )لاةةةةننمح سيغ ةةةة ( سيةةةةرسز  سإللةةةةنم سياخةةةةر ذكةةةةر     
سيبيةنء, رو لةؽ سيبةروك  سئشةا لؽ سيبركةا  سئشةا ك ةر  سيخ ةر وزيندنةه,  ل فؾذ 
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 (ٔ)وزيندنةه سيخ ةر ك ةر  وسيبركةا سيبركا, لؽ نان ع: نبنرك سيز نج  نل» ل:ؼميؾ 
 هةةة ء كةةةع  ةةؽ نزسقةةةع :وسي ةةةنن  ...ون ةةننرَ  اف ةةةر   نزسقةةةعَ : ر ةةعهسن :لئشمةةةنن وؼمةةه

  لا نعل سي لسا رصع:  فرون  و نل ...ور ئنيه وصاننه ذسنه     شه ونئنيا
 وسةس   سيسةنء,  لةا سيظ ةر زةروك ولةؽ سيبئ ر, زروك لؽ ل فؾذ وهؾ سيبينء,

 رزدا  ذسنةه  ة   ةن  ونئةنيا سةبحننه رنةه وسيسئشةا   تن, سيسنء ي بؾة كارْ زِّ  كارْ سيبِّ 
 ونئةنيا سةبحننه كةنن ويسةن سيابةعل, لساشة  صةاننه    وبن  سياغ ر لساش  سورزعا 
   نةةه سةةبحننه وصةةاه و ةة  يتةةن وسيسبيةة  وسيسرةةنيح سيسشةةن   يؾ ةةؾا سيخةةني  هةةؾ

 (ٕ)«.ونئنيا نبنرك
 ل الدياق :التحمي

  سيشص سيدنز  رن سإللنم سيةرسز  رورد يشةن  ةؾي ؽ  ة  رصةع سهةاين نر        
, وسةةةةشيؾم ؼمسةةةةن قلةةةة   نيبحةةةة   ةةةة  ر ةةةةؾسل ياغةةةةا )نبةةةةنرك( دون نةةةةر مح ز شتسةةةةن

سيلغةةةؾي ؽ وسيسادةةةريؽ وغ رهسةةةن وبسئؾنةةةا سيدةةةمن نة سيخنر مةةةا )سةةةمن  سيسؾ ةةة ( 
ؾي ؽ سأل ةةرن يسيرةةع سيدةةؾر  وسيدةةمن نة سيعسفلمةةا )سيدةةمن  سيلغةةؾ ( يشةةر  ر  سييةة

 :تنسي ريسا, وي ؽ  بع ذيػ  لشبعر زبمنن رصع سيلاغا ولن  نيه رهع سيلغا   

 نيبحةة   ةةؽ سيسئشةةا سيسحةةؾر  يسةةند  )ن ر ك( نجةةعهن نةةعل  لةةا سي بةةؾة     
 :سدساسرسرسدسايرسر و و 

                                                           

مؼ زةةةةؽ سيدةةةةر  زةةةةؽ سةةةةتع, رزةةةةؾ إسةةةةحن  سيز ةةةةنج, , قشغةةةةر: لئةةةةنن  سييةةةةر ن وز رس ةةةةه (ٔ) إزةةةةرـس
 ٜٛٛٔ -هة  ٛٓٗٔ  ,ٔز روة, ط –نح/  بع سيجل ع  بعا هلب ,  نيؼ سي ا  , (ٚ٘/ٗ)
 .م

 
رزؾ  بع هللا دمحم زؽ  سر زؽ سيحدؽ زؽ سيحدة ؽ سيامسة  سيةرسز  سيسلية  , لاننمح سيغ  ( ٕ)

 .هة ٕٓٗٔ, ٖ, طز روة –دسر إ منء سيارسث سيئرب   (ٕٛٗ/ٕٗ), قؽ سيرسز   اخر سيع
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 سسةةائسع وزن سيبئ ةةر صةةعر سيَبةةْرك رصةةع» سيرسغةة   يةةؾل   تةةن:ذس  تةةن هةةؾ      
 لئشةةةا لشةةةه وس ابةةةر زركةةةه, رييةةةا: سيبئ ةةةر وَبةةةَركَ  زركةةةا,: يةةةه وييةةةنل را,غ ةةة  ةةة 

 وَبَرسَكةةنء سيحةةرن, لؾ ةة  ودزلةةؾس نباةةؾس: ر  سيحةةرن,  ةة  سْزَاَرك ةةؾس:  ي ةةع سيلةةزوم,
وَكنؤ هةن سيحةرن  و ؾ ةةن و اة : سيعس ةةا وسْزَاَرَكة ِّ  سأل ظةنل, قلزلةةه سية   يلسكةةنن وَبر 

  ةةةة  سإليتةةةة  سيخ ةةةةر نبةةةةؾة: يَبَرَكةةةةا  وس زِّْرَكةةةةا, سيسةةةةنء لحةةةةبس وسةةةةّس  كةةةةنيبروك,
 زةرك لةؽ لة فؾذ وهةؾ ور نم نب : زروكن وبرك », وييؾل سيزب ع : (ٔ)«.سيذ ء
 تةةة  نةةةعور  ةةةؾل سي بةةةؾة  (ٕ).« صةةةعرا ر   ةةةنألرض, زركةةةه رييةةةا إذس سيبئ ةةةر,

 وسدسايرسر  شعهسن.

ونجةةةع د/ بةةةع  رةةةرح زةةةعدياتن  لةةةا سي بةةةؾة وسدسةةةايرسر ويزةةةم  ددياتةةةن     
هةةة  نبةةةنة وسسةةةةاسرسر لةةة  يظةةةة ,  »  تةةةةن:  ؼميةةةؾل, سيلظمةةةة  اسرسر لةةةا سدسةةة

كنيسنء سي   ر وهةؾ يظمة   خةرج ويبيةا رو  دةاسر  ة  سيبِّْركةا, وصةعر سيبئ ةر 
 ئاسع  لمه سيبئ ةر  ة  زروكةه وؾمنلةه   تةؾ لةؽ سي بةنة... ولةؽ ذيةػ سيَبَركةا ةةةة 

اةه رطةةؾل لحركةا ةةةة سيشسةنء وسيزيةند   ة  سيذةة ء وسيحةنل  ح ة  قبيةا ونةعوم لشائ
ن  ت  لؽ سي بنة.  (ٖ)«لع   ال قشا  سريئا

                                                           

رزةةةةةةؾ سيينسةةةةةةؼ سيحدةةةةةة ؽ زةةةةةةؽ دمحم سيسئةةةةةةروف  نيرسغةةةةةة  , سيساةةةةةردسة  ةةةةةة  غريةةةةةة  سييةةةةةةر ن  (ٔ)
 ه.ٕٔٗٔ, ٔنح/ صاؾسن  عننن سيعوسد , دسر سييلؼ, دلذ , ط, ٜٔٔصسألصاتنن , 

زةةةؽ  بةةةع سيةةةرّزس  سيحدةةة ش ,رزؾ لحّسةةةع زةةةؽ لحّسةةةع  ,نةةةنج سيئةةةروس لةةةؽ  ةةةؾسهر سييةةةنلؾس (ٕ)
ب ةةع  سيؽةةمض, سيسلّيةة   سرنزةةا دسر  /سيشنهةةر, لجسؾ ةةا لةةؽ سيسحييةة ؽ /نةةح, )ن ر ك( سيزَّ

 .سيتعس ا
 ٜٓٔسيسئجةةؼ سدهةةاين   سيسهصةةع ألياةةن  سييةةر ن سي ةةريؼ, د/ دمحم  دةةؽ  دةةؽ  بةةع, ص (ٖ)

 م.ٕٓٔٓ, ٔلكابا سةدسن, سيينهر , ط
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قعدن  لا نبةؾة  تسن سيبركا وسيبروك ه س هؾ رر  رهع سيلغا    رصع دديا 
  .وسساسرسر وسسايرسر

سيلغةةا يشيةة   لةةا  نيبحةة   ةةؽ ياغةةا نبةةنرك  شةةع  لسةةنءوؼمسةةن قلةة  سةةشيؾم      
سز  ك صةةةع رصةةع سهةةةاين تن  اةةةا قادةةةشا يلبحةةة  نئ ةةة ؽ ر ةةةع  ةةةؾي  سإللةةةنم سيةةةر 

 :دهاين تن 

 نَبةنرك: َ ةْؾيتؼ  ِّة   ةؾم ن لةؼ َو ةع»:    ناد ر ياغا نبنرك سزؽ دريع يؾل      
ل ؾّ   ادروا هللا َن سْيئ  ْ ء  ِّ  سْيبرَكا ألِّ ا سيشُّْيَرنن  ئع سيشََّسنء سيذَّ  لشؽمةا صاا َوَه ِّ
ونَ  َوَ ةنلَ  ةةةة َو ةع  ةزةةةة  هللا َ ؽ  َوَيةْمَس  سْيبرَكةا لةؽ َان ةعن َكَ نَّةه   هللا نَبةنرك:  َفةر 
 هللا إِّدَّ   ِّةهِّ  ق ؾصة  َد  ونبةنرك. َوسْيَئَغَسا سْيجاَلل إَِّيا َرس   ه ؾَ  َوزِّنََّسن سيشََّسنء لؽ

ا َو غؼ  عّ  لئشا  ِّ   اَلن نَبنرك:   َينل َوَد  َوَنَئنَيا نَبنرك  نشبغة  َد  صةاا َهة ِّ
سيبركةةا سياةة  نئشةة  سيشسةةنء,   تةةؾ قةةر  رنتةةن د نذةةا  لةةؽ (ٔ)«.َو ةةع  ةةز  إِّدَّ 

وزنسن ه   نءة  رمغا نان ع يلعديا  لا سكادنن سيبركا لؽ سيخني  ةة  ةع 
 نبنرك لئشا»و ال ةةة ي ع لؽ  يارن زتن  ت  صاا نئغمؼ فنصا  نيخني ,  ة 

  (ٕ)«سسسػ. ز كر ون شنل ن  د  سيبركا ر  سيبركا لؽ نان ع سسسػ

 لةةا سيشسةةنء وسيئلةةؾ  (نبةةنرك)سشةة  دديةةا د   وي ةةؽ هشةةنك لةةؽ سيلغةةؾي ؽ لةةؽ    
 زةؾر  ةنل ونئني ة  نبنركة  و ؾيةه »ي ؾنتن لذايا لؽ سيبركا,  نألزهر   يةؾل: 

 زةةؽ  كةةر زةةؾر و ةةنل ,وسيئلةةؾ سيشسةةنء وسيبركةةا ,هللا نئةةنيا :ر  ,هللا نبةةنرك سيعبةةنس

                                                           

نةةح/ رلةةز  لش ةةر  )ن ر ك( سيحدةةؽ زةةؽ دريةةع سألزد ,رزةةؾ  كةةر دمحم زةةؽ ,  ستةةر  سيلغةةا (ٔ)
 .مٜٚٛٔ, ٔز روة,ط - ئلبك , دسر سيئلؼ يلسالق ؽ 

 /د /نةح ,(ٔ٘/ٔ) ,رزةؾ  كةر دمحم زةؽ سيينسةؼ سألنبةنر  , سيزسهر  ة  لئةنن  كلسةنة سيشةنس (ٕ)
 .ٕٜٜٔ-هة  ٕٔٗٔ, ٔز روة,ط - ننؼ صنيح سيزنلؽ لهسدا سيرسنيا 
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وهشةةةنك لةةةؽ  (ٔ)«سسةةةسه. وذكةةةر زاؾ  ةةةعا سيعبةةةند قابةةةرك ر  هللا نبةةةنرك :نبةةةنر  سأل
 ذس سيشسةةةنء ي ؾنتةةةن لةةةؽ سيبركةةةا وسيابةةةرك وسيئغسةةةا   تةةةن هةةةؾ ؽ ددياةةة  جسةةة  زةةة 

 فنصةةا صةةاا ونئةةنعؼ ونئةةنيا ونشةةزا نيةةعس: ر  ونبةةنرك هللا,»سيزب ةةع   يةةؾل: 
:   يةةنل هللا نبةةنرك نادةة ر  ةةؽ سيعبةةنس رزةةؾ وسةةلع , يغ ةةرا ن ةةؾن  د نئةةنيا  ةةنـ

.  سيلغةةا رهةةع  يةةؾل كةة يػ سيبركةةا, لةةؽ نان ةةع:  نبةةنرك: سيز ةةنج و ةةنل , سرناةة 
: سيل ة  و ةنل رلةر, كةع  ة   نسةسه قابةرك: ر  هللا, نبنرك:  سألنبنر   سزؽ و نل
 ناةةةةنءل:  ر  ,  نيذةةةة ء ونبةةةةنرك. .. ونئغةةةةمؼ نسج ةةةةع:  هللا نبةةةةنرك نادةةةة ر  ةةة 
ؼبنيرغؼ لؽ كؾنةه لئشةا  فةر ةةةةة سيئغسةا ةةةةة إد إنةه نرنة   لةا سيسئشةا  (ٕ)« ه.

 ةر  سيخ ةر ونسةنؤا وزيندنةه  تةؾ لرنة  سألول,  نيجالل وسيئغسا نرن   ل تسةن ك
(ٗ)وك س سيد ؾط . (ٖ). لا سيسئشا سألول. وذكر سألزهر  سدهاين  ذسنه

و نء  
 ابةةةنرك  «.ونئةةةنيا ونشةةةزا نيةةةعس وهللا سرناةةة (  نبةةةنرك) » ةةة  سيسئجةةةؼ سيؾسةةةمف: 

 سئشا سرنا  ول  سيخني  ةة  ز و ع ةةةة  نخاص  نيايع س وسياشزيه.  ب يػ كنن 
ةن قةعفع سهاين  نبن رك لؽ سيبركا  سئشا سيشسنء وسيئلؾ ود  سشة  سيئغسةا, ور زا

  تةةةةن سي بةةةةؾة وسدسةةةةايرسر, د لةةةةؽ سيبةةةةروك وهةةةة س سدهةةةةاين  نرهةةةةحه سيدةةةةمن نة 
 سألنما: 

                                                           

دمحم زةةةؽ ر سةةةع زةةةؽ سألزهةةةر سألزهةةةر  سيتةةةرو  رزةةةؾ , ذةةةن ئ سيزسهةةةر  ةةة  غريةةة  رياةةةن  سي (ٔ)
سي ؾيةة ,  –دمحم  بةةر سألياةة , وزسر  سألو ةةنف وسيذةةلؾن سإلسةةاللما / د/نةةح ,ٜٓلشرةةؾر, ص

 ه.ٜٜٖٔ, ٔط
دمحم زةؽ لكةرم زةؽ , يدنن سيئةرن ننج سيئروس لؽ  ؾسهر سيينلؾس )ن ر ك(, ويشغر: (ٕ)

 .ٔ, طز روة –دسر صندر , )ن ر ك(, لشغؾر سأل ريي  سيسرر  
 نت ق  سيلغا )ن ر ك(( قشغر: ٖ)
 بةع سيةر سؽ زةؽ رزة   كةر,  ةالل سيةعقؽ , قشغر: هس  سيتؾسل   ة  هةرح  سة  سيجؾسلة ( ٗ)

 لرر. –نح/  بع سيحس ع هشعسو , سيسكابا سياؾؼمؿما  (ٜٔ/ٖ)سيد ؾط , 



 

 

2440 

   :  إقشةةنس وك نتةةنسيدةةؾر  سي ريسةةا نزيةة   : سيخةةنر  غ ةةر سيلغةةؾ  سيدةةمن   رودا
 قؾس ةةه وهةةؾ اةةهونيؾي يةةه وطس نةةا وندةةريا, -وسةةّلؼ  لمةةه هللا صةةّلا -هللا يرسةةؾل
 كر سيح    تن رنؾس ان لؽ سيخ ر سيا  لؽَّ زتن   (ٔ).يه و شندهؼ  ريش, لذرك 

يةه ةةة صةلا  ,    لئرض سيادريا وسيظس ناو لا عبندا سيسهلش ؽ , لا رسؾيه
كان ةةه سيئزيةةز سيتةةند  يظريةة   لةةؽ نشزيةةع زركةةاا  ود ف ةةر رك ةةر هللا  لمةةه وسةةلؼ ةةةةة

 سيدةةؾر  هةة ا رول لشنسةةبا»قهكةةع ذيةةػ  ن وسةةئند  سألفةةر .سيحةة ,  ؽمةةه نعةةمؼ سيةةعنم
 كةةننؾس إذس ورنتةةؼ يلرسةةؾل سيسةةهلش ؽ لبن ئةةا و ةةؾن ذكةةر يسةةن رنةةه  بلتةةن لةةن ةفةةر
 رلةرا  خةني  لؽ و  ر إذنه  لا لشتؼ وس ع سنارنل نؾ   لتؼ رلر    لئه

 ولجةنزيتؼ  لمةه هةؼ  سةن  ةنيؼ نئةنيا ورنةه وسألرض سيدةسؾسة للػ يه رن وذكر
 سيدةؾر  هة ا  ااةاح رن ننسة  وسإلنة سر سياحة قر  ة  غن ةا ذيػ   نن يػ,ذ  لا
 نةةزل رنةةه ف ةةرا ولةةؽ سيخ ةةر, ك  ةةر سيشيةةناص  ةةؽ صةةاننه  ةة  لشةةزا نئةةنيا   نةةه

 لةةؽ ونحةة قر ف ةةرا  ةة  إطسةةنا ذيةةػ  ةة    ةةنن يتةةؼ سلشةة را  رسةةؾيه  لةةا سيار ةةنن
 (ٕ)«. ين ه

 : المغؽ ةثانًيا: الدياقات 

ن ؼمسكؽ نيدةمؼ سة ةنة سياة  نةعل   سن رن سة نة سيير نما     ادر  ئزتن  ئزا
نرهةةح سهةةاين  ياغةةا زشةةنء  لةةا سيدةةمن  سيير نةة , وسياةة    لةةا سيخ ةةر وسيبركةةا,
  إيا:)نبنرك( لؽ )سيبركا( 

                                                           

 (ٕٗٗ٘/٘قشغر:    عالل سيير ن )( ٔ)
 زةةؽ قؾسةة  زةةؽ  لةة  زةةؽ قؾسةة  زةةؽ  مةةنن رزةةؾ  مةةنن دمحم, سيبحةةر سيسحةةمف  ةة  سياادةة ر( ٕ)

 ٕٓٗٔز ةروة, ط  –نةح/ صةع   دمحم  س ةع, دسر سيا ةر  ,(ٜٚ/ٛ) رن ةر سيةعقؽ سألنعيدة ,
 .هة
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 الكم  آليات القرآن الكر ػ:المغؽ  دياق أـــ ال

 ةةنيشغر  ةة    ةةنة سييةةر ن سي ةةريؼ نجةةع كا ةةر لشتةةن نةةعل  لةةا سيخ ةةر سيةةؾ  ر     
نسأل  وسيبركا سيؾ  ر نيخ ر    ةةة  ز و ع ةةة,  قشئؼ  ه سيبذر لؽ  بع سيخنيسي 

نجةعهن ك  ةر   نصةع  ة  هة س سيدةمن  سيسي سيير نما سيا  ناحةعث , وسة نةسي ؾن 
أ ﴿:  ةةة  سةةةؾر  سأل ةةةرسف  ؾيةةةه نئةةةنيا لشتةةةن: ْأ َّۡلل  ذذذ ٕ  ٓرب كأ ِت  ُۡ ذذذِا١ ٓ ِٓذذذقٓ  إِ َٰٓٞ َٰٓٔ ذذذ  ِ ُۡ

ر ِ  آ  ِِ ۡٓرٓ  ف٢ِ  َۡ ۡ ٓٝ  ّ ُۡ ۡٓىِش   ٣ُ  ۡ ٠َِٓٓ  َٰٟ ٓٞ رٓ ِۡ ۡ  ْ ذُٓر  ُأ ٜٓ  ُ٘ۡ َٓ ذ٣أۡغِشذ٢ ُۡ ٤ۡذ  َ ُ ٣ۡٓ ِأبأذٚأي ٓح٤َِ

 ٓٔ قٓ ُۡ ۡ ٓٝ ٓس  ۡٔ ُۡش  ِت  ٝٓ ٓىَٰ ِٓخ  ٓأ  ّٓ ٞ ُُّۡ٘جأ ٓٝ ۦإۗۡ ٓى  ِٙ ِى ۡٓ ٓ أ ٓربُّ  بِ  ذىأۗۡ ُٓبٓذُٓرٓٱ َّۡلل  ۡٓ ٓ َۡ ۡ ٓٝ ذقأ 
ِۡ ٓخ ُۡ ٓٓ ُٓٚأ ۡ آ

 ٖٓ ذذذ٤ ِٔ ِٓ َٰٓ ُۡ تةةةن هللا  ةةة  سيخلةةة  وسيا ةةةؾيؽ, وبتةةةن  نيبركةةةا وسيخ ةةةر سي   ةةةر  ئل ﴾٤٥ۡ
ن     ؾيه نئنيا    سؾر   رل : دنائع ُ ﴿لشن   سيسخلؾ نة, ور زا ٜٓ َٓ ف٤ِ ٓ  ٓ ٓٝ

 ٖٓ ٤ ِِ ِ ذُإ ِ ِ ٞٓ إَۖ  ُلِ ذ ِٓ   ّ ذُ فِذ٢إ اۡٓربٓ ٓذِ  ا٣ٓ ذُ ٜٓ ُٓ َٰٓٞ
َۡ ٓ ذُإ ا ٜٓ َٓ  ٓر ف٤ِ ٓٝ  ُ ٜٓ ٓىٓٱ ف٤ِ بَٰٓ ٓٝ  ُ ٜٓ َِ ۡٞ ٖ فٓ ِٓ  ٢ٓ ِِ َٰٓٝ ٓر

رك ةةر سيخ ةةر  ةة  سألرض و ئلةةه لدةةاسراس لدةةايراس,  نيخةةني  ةةةة  ةةز و ةةال ةةةةة  ﴾٠١
 تةةؾ د  زةة      ةةع لةةؽ فليةةه زةةع  دةةاؾ    سمةة  سأللةةؼ  لةةا لةةر سألزلةةنن. 
 ويسةةن كةةنن سيسةةنء هةةؾ سةةب  سيحمةةن   ةةنء سيةةشص  لةةا زركةةا سيسظةةر و غةةمؼ نائةةه

٘ٓذُ ﴿     نة سي كر سيحكةمؼ ولشتةن لةن  ةنء  ة   ؾيةه نئةنيا  ة  سةؾر   :  ُۡ   ٓٗ ٓٝ

ُإ  ٓٔ ذ  ِ ُۡ ٖٓ ٓحِصذ٤ِ  ِٓ ُۡ ٓحذأ  ۡ ٓٝ ذت  
بٓۡر٘ٓذُ بِذِٚۦ ٓ ٘ َٰ  ٗ ٓ ذُ فٓ  ٓىل  بَٰٓ ُّٓ ذُإَۖ   ٓٓ ذُ  ٩َِۖ  ٜٓ ت  ُ 

ذقَٰٓ ِِ َٓ بُٓ ُۡ٘ ۡخذ ٓٝ

ع  ٗ ِضذ٤    ِۡ ٝ أ  ٠١ٓب ذىأ خأ ُۡ ۡ  ُِٓ ُ  ٓلذآَٰ ذ ٤ۡر   ٓ ذ ٓ    ِۡ اۡٓح٤ۡٓ٤٘ٓذُ بِذِٚۦ بٓ ٓٝ ِ بٓذُِٱ  
ِۡ ذُ ُلِ  َ ۡز وغ ةر  ﴾٠٠رلِ

كةا وسيخ ةر سيةؾ  ر هةؾ لةؽ نئةؼ ذيػ لؽ سة نة سيير نما سيا  نةعل  لةا رن سيبر 
  (ٔ)سيخني  ةةة  ز و ع ةةة.

  

                                                           

قشغر: سيبركا    سيير ن سي ريؼ درسسا لؾ ؾعما, د. و نء زش   بع هللا سيز ن  ,  (ٔ)
سيرينض  (,ٕ, سيئلؾم سياربؾيا وسيعرسسنة سإلساللما )ٕٗم لجلا  نلئا سيسلػ سئؾد,

  .هٖٖٗٔم ةةة ٕٕٔٓ
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 :  آليات الدؽرة الكر مة الجزئ المغؽ  ب ــــ الدياق 

وذيةةةػ  كةةةؾن  ةةة  سة ةةةنة سألفةةةر  يلدةةةؾر  ذسنتةةةن, سياةةة   ةةةنءة   تةةةن ياغةةةا    
صةرح سإللةنم سيةرسز   وهؾ ك ر  سيخ ر يلعبند سةؾسء )نبنرك( لذايا لؽ )سيبركا(

رم لةن  ةنء  ة  دددة   ةنة رفةر   ة   ادة را يلدةؾر  سي ريسةاز يػ    رنشةنء ن
 سيجزاما: سيلغؾيا ولؽ ه ا سيدمن نة سيدؾر 

سيرسز     ناد ر سيدؾر  سي ريسا    لؾ ئ ؽ  فةريؽ سإللنم ذكرا لن ةةةة  ٔ    
 سةبحننه رنةه وس لةؼ»:  ةنل  ة   (,سيبركةا)وب ؽ   تسن رن سهاين  )نبةنرك( لةؽ 

 رن ييناع» يؾل: نؼ  (ٔ)«.وسيبركا سيخ ر ك ر  ولئشنا نبنرك رودا   نل يسن ونئنيا
  كةةةةؾن  ورن زةةةةع د وسيبركةةةةا سيخ ةةةةر ك ةةةةر   لةةةةا دل كسةةةةن نبةةةةنرك  ؾيةةةةه إن  يةةةةؾل

 (ٕ)«وسيسشن  . سيخ ر ي  ر  نسببا   كؾن  لن  ي به سيس كؾر

 سياةة  نبةة ؽ  ئةةض صةةؾر سيخ ةةر سيدةةؾر  سي ريسةةا   ةةنةض لجةة ء  ئةةةةةةةةة  ٕ   
تةةن سيخةةني  ةةةةةة  ةةز و ةةع ةةةةة  لةةةا عبةةندا, لشتةةن  ؾيةةه نئةةةنيا: سيساازةةع ز سي   ةةر

﴿ ٓٞ ذذ ٛأ ٓ  بأۡشذذٝٓ َٰٓ٣ َٓ ُۡذذىلِ ذذ ِٓ ٖٓ ُۡ ذذِا١إ اۡٓر ِٚۦ   ٣ٓذذ ١ٓۡ ٓى   بٓذذ٤ۡ رِذذ ٓٔ ٖٓ  ٓرۡح ذذ ِٓ ٘ٓذذُ  ُۡ آٗٓ  ذذُإَۖ   ٝٓ ٓٓ ُإَِۖ  ٓٔ ذذ  ِ ُۡ 

ٜأٞر   ٢ِٓ ُلِ٘أحۡ  ٥٤  ٓب ذ ٓ    ـ  ِۡ ذ بِذِٚۦ بٓ ٤ۡر  ذِق٤ٓٚأي ٓ  ِۡ ٗأ ٓٝ ذُ   ٔ َٰٓ ۡٗ ذُ ٓ ِٓۡق٘ٓذُإ آ  ٔ ِٓ ٓٝ ذ٢  ٓل٤َِذى  ُ  ِِ  ﴾٥٩  آُٗٓ
ذآ ﴿و ؾيةه نئةنيا:  َٰٓٛ  ِٖ بۡٓحذذٓى٣ۡ

ُۡ ذذٓىٓ  ۡ ٓٓ ٞٓ ُۡ ذِا١  ذذ ٛأ ذذۡاب   ٝٓ ذذ ٱ اأٓ ذذُ    َٓ ِۡ ِٓ ذآ   َٰٓٛ ٓٝ فأذذٓى ت  

َٓ ب٤ۡٓ٘ٓ ٓ  ٓ ذٝٓ ذُ بۡٓىٓز   ٓٔ ِحۡجذى  ُ ٜأ ذٞر  ٝٓ ۡحجأ  ٓ ذ ٤٥     ٓٔ ُۡ ۡ ٖٓ ذ ِٓ ٞٓ ُۡ ذِا١ ٓ ِٓذٓق  ذ ٛأ   ُإَِۖ بٓٓشذى  ٝٓ

ب  فٓٓج ِٓٓٚأي  ِٓ ى  ٗٓ ٜۡ ِص ٓٝ لٓ ُ  ٓٝ ٕٓ ٓربُّٓ  َِٓ ٣ى   ۗۡ   وغ رهن. ﴾٤٥  ُ
  

                                                           

 (ٜٕٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 سيدنز  ذسة سيراحا وسيجزء.( ٕ)
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 ثػ ننتقل بعض ذلغ إلى الدياقات المغؽ ة األخرل:   

 ةةنغلبتؼ رهةنروس إيةةا  وغ رهسةن سيسادةريؽو  رهةع سيلغةةا  ةة  كاة  لشتةن لةن ورد*  
 :سهاين تن لؽ سيبركا

 لةةؽ نان ةةع: نبةةنرك:  ئاةةر رزةةؾ  ةةنل» سيظبةةر    ةة   ةةنل:سةؽ سيسادةةريؽ       
  ذةر نشن ةع:  ةنل سةئ ع, زةؽ   سةنن  عنشن:  نل كري , زؾر  عنشن كسن سيبركا,

 عبةةنس, زةةؽ هللا  بةةع  ةةؽ سيزةةحنك,  ةةؽ رو , رزةةؾ  ةةعنشن:  ةةنل  سةةنر , زةةؽ
وذكةر رزةؾ  (ٔ)«.ربشةن نيةّعس: سييناةع كيةؾل وهةؾ. سيبركا لؽ نان ع: نبنرك:  نل

 سيبركةا لةؽ  ع  نيؾس هؾ: وسيشخئ  ؼمه,  ينل وسيحدؽ عبنس سزؽ  منن يشن  ؾل
صةن   و  (ٕ)وك ةر. و ظةنؤا ف را زسد  نيسئشا  بله, لؽ سيخ ر    سيازسقع وه 

 (ٖ)«.سي نزةة  سي   ةةر سيخ ةةر وهةة  سيبركةةا, لةةند  لةةؽ نبةةنرك» : ةةنل ؽ ةة  سيسشةةنر
  (ٗ).غ رهؼو 

                                                           

 نل  سيبمنن    ن ويع سيير ن, دمحم زؽ  ريةر زةؽ قزيةع زةؽ ك  ةر زةؽ غنية  سةللة , رزةؾ ( ٔ)
 -هةةةة  ٕٓٗٔ ٔنةةةح/ ر سةةةع دمحم هةةةنكر, لهسدةةةا سيرسةةةنيا, ط (ٖٖٕ/ٜٔ)  ئاةةةر سيظبةةةر ,

 .م ٕٓٓٓ
 (ٜٚ/ٛيبحر سيسحمف    سيااد ر )قشغر: س( ٕ)
)نادةة ر سييةر ن سيحكةةمؼ (, دمحم رهةة ع زةؽ  لةة  ر ةةن زةؽ دمحم هةةسس سيةةعقؽ  نادة ر سيسشةةنر( ٖ)

سيت لةةةةا سيسرةةةةريا سيئنلةةةةا ,(٘ٓٗ/ٛ)زةةةةؽ دمحم زتةةةةنء سيةةةةعقؽ  لةةةة  فلماةةةةا سييلسةةةةؾن  سيحدةةةة ش ,
  م. ٜٜٓٔيل انن, ط 

) ةة  لجةةنيس سياةة ك ر لةةؽ  ند س ةة(, ونادةة ر سزةةؽ ٚ٘/ٗقشغةةر: لئةةنن  سييةةر ن وز رس ةةه )( ٗ)
 لة   لمةه وفةرج , ٖ٘ٔصكالم سيحكمؼ سيخب ر(, بةع سيحس ةع دمحم زةؽ  ةند س سيرةشتن  , 

 -هةةة ٙٔٗٔ, ٔيبشةنن, ط -ر سةع هةسس سيةعقؽ, دسر سي اة  سيئلسمةا ز ةروة /  ننةه ور ندق ةه
 م.ٜٜ٘ٔ



 

 

2444 

 سي  ةةةةر  وهةةةة  سيبركةةةةا, لةةةةؽ نبةةةةنرك: نان ةةةةع»  :و ةةةةنء  ةةةة  هةةةةروح سيحةةةةعق     
  ةه إذ وسألرض, دةسؾسةسي  ة  زركاه وك رة ونئغؼ, نئنيا: ولئشنا وسدندنا,

  (ٕ).غ را  شع وسيعديا ذسنتن ذكرة (ٔ)«سيخ رسة. نداشزل وبه نيؾم,

رن هةةة س هةةةؾ  ر ؼمسةةةن  نيةةةه سزةةةؽ دريةةةع وسيئ شةةة  نةةةر  سيبن  ةةةاوب لئةةةنن سيشغةةة    
  .وسألسنس  سألصل  سيسئشا

ةةن  ةةنء سو      هةةم  سإلسةةالم  سةةشتؼ  ,يةةع  سيايتةةنء نبةةنرك لةةؽ سيبركةةا هةةاين ر زا
 (ٖ)نر .زكرين سألنر

د لسن سب  قاب ؽ رن سيدةمن  قةر ح سهةاين  ياغةا )نبةنرك( لةؽ )سيبركةا(      
ن ياغا سيبركا  , ن ابنرهن رك ر لشنسبا يغرض سيدؾر لؽ )سيبروك(  نزةؼ ور زا

 ورلةةن» ةة ؽ  ةةنل:  سيةةرسز  سإللةةنم  ةة   ةةؾل   ةةنءكسةةن  زةة ؽ طمننتةةن دديةةا سيبةةروك
 و ةؾدا زؾ ةؾن  ةع سيسئشةا  كةؾن  رن ؼمحاسةع ذسنةه,    ه ء كع  ؽ نئنيمه

                                                           

ر سيةعقؽ سيغ اةنزا سيحشاةا زةع هرح سشؽ رز  دسود, رزةؾ دمحم لحسةؾد زةؽ ر سةع زةؽ  دة ؽ (ٔ)
مؼ سيسرةةر , لكابةةا سيرهةةع  (ٖٛٛ/ٖ) سيئ شةةا,  سيريةةنض, -نةةح/ رزةةؾ سيسشةة ر فنيةةع زةةؽ إزةةرـس

 .م ٜٜٜٔ-هة  ٕٓٗٔ, ٔط
هةةرح سيجةةنل  سيرةةغ ر, زيةةؽ سيةةعقؽ دمحم سيسةةع ؾ  ئبةةع سيةةرؤوف زةةؽ  قشغةةر: ؼةةمض سييةةعقر( ٕ)

سياجنريةا سيسكابةا  (ٜٜٔ/ٕ)زؽ زيةؽ سيئنزةعقؽ سيحةعسد  نةؼ سيسشةنو , س ننج سيئنر  ؽ زؽ  ل 
, نادةة ر غريةة  لةةن  ةة  سيرةةحمح ؽ سيبخةةنر  ولدةةلؼ و, هٖٙ٘ٔ, ٔلرةةر, ط  –سي بةةر  

سيَحسِّ ع  رزؾ  بةع هللا زةؽ رزة   دمحم زؽ  اؾح زؽ  بع هللا زؽ  اؾح زؽ  س ع سألزد  سيس ؾر  
 لرةةر, –سييةةنهر   -لكابةةا سيدةةشا , زب ةةع  دمحم سةةئ ع  بةةع سيئزيةةز, نةةح/د/ ٖٛٗص, نرةةر

 .مٜٜ٘ٔ – ه٘ٔٗٔ ,ٔط
يذةةم  سإلسةةالم زكريةةن سألنرةةنر , سيذةةم  سةةلمسنن , قشغةةر:  نهةةما سيجسةةع  لةةا سيسةةشتج ( ٖ)

 ز روة. –دسر سيا ر , (ٕٖٔ/ٕ)سيجسع, 
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 ا ةةةع  يلخةةةني   ئةةةعم  ةةةؾسز سياشةةةنء (ٔ)«. لمةةةه وسياغ ةةةر سياشةةةنء  ةةةؾسز  ةةةؽ و علةةةه
ةن لةن  نيةه د/  بةع  ة  دديةا سيبركةا, يه سي بؾة وسيبينء : سيبركةا » يةنل:  ,ور زا

سيشسةنء وسيزيةند ,  ةة  سيذة ء وسيحةةنل  ح ة  قبيةا ونةةعوم لشائاةه رطةةؾل لةع   ةةال 
ن  ت  لؽ سي ب  ونلػ دديا سيبروك كسن سب . (ٕ)«نة.قشا  سريئا

هشةن,   نهةاين  نبةنرك لةؽ سيبركةا  سئشةا ك ةر  سيخ ةر وزيندنةه ر ةرن يلسئشةا    
 . ويرهح ذيػ  ع  سمن نة دسفلما وفنر ما

 :االستنتاج

 :ياغا )نبنرك( نهف  لؽ سهاين   ؽ هسنلسن سب  نر  رن    

 :وزيندنه وك رنه, وسةفر اسيخ ر ونسنؤ لؽ سيبركا, وياارا يسئش  ؽ هسن سألول: 
 وسيجالل وسيئغسا. سيائني هؾ 

 الثان : مؼ البروك.

 )سيبركةةةةةا( ولةةةةةؽ فةةةةةالل سيدةةةةةمن   سكششةةةةةن نةةةةةر مح سألصةةةةةع سدهةةةةةاين   سألول   
 لمةةةه,    ةةةةر   نلارنباةةة لةةةا رن  كةةةؾن سيسئشةةةا سألول  وبخنصةةةا سيسئشةةةا سي ةةةنن 

يخةةني  ةةةةة  ةةز سيخ ةةر وزيةةند  د ناةة نا إد لةةؽ صةةن   سيئغسةةا وسيجةةالل وهةةؾ س
   ؾر  سمن نة يغؾيا ك  ر  نهيع ه س لشتن:و ع ةةة , و   سيد

ْلةػ   َيةه   سيَّة ِّ ﴿ سة ا سي ننما    سيدةؾر   ؾيةه نئةنيا:*     ةَسنَوسةِّ  ل   َوسألْرضِّ  سيدَّ
ةة ْ  َوَيةةؼْ  س َقاَّخِّ ْلةةػِّ   ِّةة  َهةةرِّيػ   َيةةه   َ   ةةؽْ  َوَيةةؼْ  َوَيةةعا َرا   َهةةْ ء   ك ةةعَّ  َوَفَلةة َ  سْيس  قراس َ َيةةعَّ  ﴾َنْيةةعِّ

 (ٕ)سيار نن

                                                           

 (ٕٛٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )(ٔ)
 ( زاررفٜٓٔ/ٔسيسئجؼ سدهاين   سيسهصع أليان  سيير ن سي ريؼ )( ٕ)
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ذذى   ﴿*و ؾيةه نئةةنيا:      ِلِ ْأ ُۡ َۡ آٗٓ ُٓذذٚأ ُۡ ذذِا١ ٣ۡٓ ِٓذذ ۡٓرِ   إِٗ ذذٚأي َأذذ َۡ ۡ ٓٝ ِت  َٰٓٞ َٰٓٔ ذذ  ِ فِذذ٢ ُۡ

ر   ٕٓ ٓغمٞأ ٔ  ٓلُ ِح٤  (ٙ)سيار نن﴾ُ  ر 

ذ﴿*و ؾيه نئةنيا:      ِٓ ٞۡ ٓشُإَۖٓ ُٓٓج ِٓٓذٚأي  ُٓ ٓٝ   َ ٓٓ   ُۡظلِ ْۡ ُٓٓى إ٠َُِٰٓ ٓربلِٓ  ٓل٤ۡٓف  ٘  آُٓ ْ  ُِل ُ ُأذ

٤ًُِل   ِٚ ٱٓ ٤ِۡٓ َٓ ٓس  ۡٔ ُ٘ٓ ُۡش  ِۡ ٚأ إ٤ُُِۡٓ٘ٓ َٓۡبض   (٥٤) ٓ  ٓ ْ  َٓبٓۡضَٰ٘ٓ ذ٤ى  ُأ ِِ ٓ٣ ُ  (٥4)  َٓ ٞٓ ُۡ ذِا١ ٓ  ٓذ ذ ٛأ ٓٝ
ْأ  ِ  ُٓكأ بُٓ ُِ  َٓ ٤ۡ ُۡ  ُ ِأبُٓ  ّٓ ۡٞ  ُ٘ۡ ٓٝ ذُٓر ٗأشأذٞر  ُ  ٜٓ  ُ٘ۡ َٓ ٓ  ٓذ ٓٝ  ُ  (٥4)  ٓٞ ذ ٛأ ٓٝ  ٓ َٰٓ٣ َٓ ُۡذىلِ ذ ِٓ ُۡ ذِا١إ اۡٓر

ٖٓ بأۡشٓى   ب٤ٓۡ  ِٓ  ُٓ٘ ُۡ آٗٓ  ٓٝ ِٚۦ   رِ ٓٔ ُإَۖ   ٖٓ ٣ٓ ١ٓۡ ٓرۡح ٓٓ ُإَِۖ  ٓٔ  ِ ٜأٞر   ُۡ   )سيار نن(﴾(ٛٗ)  ٓب

آ  ﴿*و ؾيه نئةنيا:    َٰٓٛ  ِٖ بۡٓحٓى٣ۡ
ُۡ ٓىٓ  ۡ ٓٓ ٞٓ ُۡ ِا١  ٛأ ذ ٱ اأٓ ذُ    َٓۡاب  ٝٓ ِۡ ِٓ آ   َٰٓٛ ٓٝ فأٓى ت  

َٓ ب٤ۡٓ٘ٓ ٓ  ٓذ ذذٝٓ ذذُ بۡٓىٓز   ٓٔ ِحۡجذى  ُ ٜأ ذذٞر  ٝٓ ۡحجأ  ٓ ٞٓ ُۡ ذذاِ  (٤٥)     ذذ ٛأ ذذٝٓ ٓٔ ُۡ ۡ ٖٓ ذذ ِٓ   ُإَِۖ بٓٓشذذى  ١ ٓ ِٓذٓق 

ب  فٓٓج ِٓٓٚأي  ِٓ ى  ٗٓ ٜۡ ِص ٓٝ ٕٓ ٓربُّٓ  َِٓ ٣ى  ُ  ٓلُ ٓٝ    )سيار نن(﴾(ٗ٘)  ۗۡ 

وغ ر ذيػ لؽ سة نة سي ريسا سيا  نهكع سهاين  )نبنرك( لةؽ سيبركةا د لةؽ   
يئةةةة  دوراس لتسةةةن  ةةة  نئ ةةة ؽ سيسحاسةةةع لةةةةؽ  ةةةع  كةةةؾن سيدةةةمن   سيبةةةروك وبةةة يػ

  .ةسيا  ذكر  سدهاين نة

 ــــ كفؽرا: 2

ْۡ  ﴿ ةةةةنل نئةةةةنيا:      ٜأ ٚأ ب٤ۡٓذذذذ٘ٓ ۡفَٰ٘ٓ ُٓقٓذذذذۡ  ٓصذذذذى  ٓٝ  ٓ إ اۡٓلَٓذذذذىأ ُۡ٘ ذذذذُِ  إِ ٝ ْ فٓذذذذ ٓب٠َٰٓ ٤ٓذذذذا ل ىأ ُِ

ر    (ٓ٘)سيار نن﴾ لأمٞأ

لتن سدهاين      سيدؾر  سي ريسا, سيا  سفال     رصلؽ سيسؾس   سيا       
, (سي اةر)رم لةؽ  (سي اةرسن)س( هةع هة  لةؽ ياغةا )كاةؾر سيةرسز  سإللةنم ذكرهن يشن 

 سيدمن :نئ  ؽ أل عهسن لؽ فالل قل  وؼمسن 

ْۡ ﴿سيرسز     ناد ر  ؾيةه نئةنيا سإللنم  يؾل       ٜأ ٚأ ب٤ۡٓذ٘ٓ ۡفَٰ٘ٓ ُٓقٓذۡ  ٓصذى  ٓٝ ْ ٝ ٤ٓذا ل ىأ ُِ

ٓ  لأمأذٞر   إ اۡٓلَٓىأ ُۡ٘ ذُِ  إِ  كاةؾرس إد سيشةنس رك ةر  ة زا:  ؾيةه» :(ٓ٘)سيار ةنن ﴾ فٓ ٓب٠َٰٓ
 زتةةةن  دةةةاعيؾن  ود قاا ةةةرون   تةةةن د   ةةة  لةةةؽ و حؾدهةةةن سيشئسةةةا كاةةةرسن سيسةةةرسد
 وذيةػ سي اةر هةؾ سي اةؾر لةؽ سيسةرسد و  ةع وز دننه, و عرنه سيرنن  و ؾد  لا
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 سيةةشئؼ كةةؾن   حةةع لةةؽ ألن كةة س زشةةؾء لظرنةةن  يؾيةةؾن  ألنتةةؼ   رةةع إنسةةن سي اةةر
  يةع وسي ؾسكة  سأل ةالك إيةا سيشئسةا هة ا لةؽ هة لن ور ةنف سيسةشئؼ, لةؽ صندر 
 هة ا  ن ازةنء لدةايلا وسي ؾسكة  سأل ةالك  ئةع لؽ رن سياحي   رن وس لؼ كار,

 فةةؾسص  لةةا  بلتةةن نئةةنيا سيرةةنن   ةةنل لةةؽ ورلةةن كاةةرا,  ةة  هةةػ  ةةال سألهةةمنء
 (ٔ)«.سي ار  ع إيا فظها قبلم د  لئله سيحؾسدث, ه ا نياز  وصانة

 التحميل الدياق :

 يةةؾل سزةةؽ  ةةنرس:  ,غظمةةا لةةا سيا ةة  رصةةع سيؾ ةة  لةةند  )ك ف ر( نةةعل    
 سيدةار وهةؾ وس ةع, لئشةا  لةا قةعل صحمح رصع وسيرسء وسيانء سي نف( كار)»

 سيسئشةا سيسحةؾر  وفرتن د/  بع  نياغظما سي  ماا, ؼميةؾل  ة   (ٕ)«.وسياغظما
هةةةةةةةؾ نغظمةةةةةةةا ننلةةةةةةةا ك ماةةةةةةةا د  غتةةةةةةةر لئتةةةةةةةن هةةةةةةة ء لةةةةةةةؽ »:  يةةةةةةةة )ك ف ر(

 (ٖ)«سيسغظَّا.

ن تةشناف ر( سيرةرؼما ولةن هةؾ رصةع زو شع سيبح   ؽ لذاينة لند  )ك     
يرةةةر   نجةةةع رن  لسةةةنء سيلغةةةا قابةةةنقشؾن  ةةة  ر ةةةؾسيتؼ وؼمسةةةن قلةةة  زمةةةنن يةةةبئض س

 لشتن: 

                                                           

 (ٖٚٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 لينقمس سيلغا )ك ف ر( (ٕ)
 .ٜٛٓٔسيسئجؼ سدهاين   سيسهصع أليان  سيير ن سي ريؼ ص (ٖ)
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 و ةع سيذةكر  ع وهؾ سيشئسا  حؾد ر زن سي  ْار  » يؾل سيرسز     لخانرا:     
لةه َ َئَلةه»وسزةؽ سة عا  يةؾل:  (ٔ)«. نيزةؼ ر زن ك ْاَرسننا  و دفع  نن لؽ َكَارا    َ ْائ 

ةةةرا َكَاةةةَرا   ْئالنةةةنا  را وَهةةةَكَرا ك ْارسنةةةنا  َ ْ ا  ةةةْكرسننا  َ ْذةةةك  لةةةه َ َئَلةةةه ه  ةةةرا َكَاةةةَرا   ئةةةؾدا  َ ْائ   َ ْ ا 
ن و  (ٕ)«ك اؾرسا. ِّ  نْئَساَ  وَكَارَ » يؾل سيا روز   ند : ر زا ْارسنةنا  ك ا ؾرسا  زتن و ّللاَّ :  وك 
 وسي اةؾر اةر وسي اةرسنزة ؽ صةمغا  سي     تةؼ هشةن د  ار ةؾن  (ٖ)«وَسةَاَرهن. َ َحةَعهن

وي ؽ نجع سيرسغ  سألصاتنن    تسن سؾسء    سيعديا     سيعديا  لا سيجحؾد
 , اةةةر  لةةةؽ نن مةةةا سدسةةةائسنل سيلغةةةؾ  زةةة ؽ سيرةةةمم سيسذةةةايا لةةةؽ هةةة ا سيسةةةند 

 رك ةةر, سيةةّعقؽ  ةة  وسي  ْاةةر   سسةةائسند, رك ةةر سيّشئسةةا  حةةؾد  ةة  سي  ْاةةَرسن  »ؼميةةؾل: 
 شةر  هشةن رن لئغةؼ رهةع سيلغةا د  ار ةؾن زة ؽ نلةػ  (ٗ)«. سمئةن   تسةن وسي  ا ؾر  

ر مح سيرمم, وربسن ه س لن  سع سإللةنم سيةرسز   لةا ذكةر سد اسةني ؽ دون سياة
و ةةع  كةةؾن سيدةةر  ةة  ذيةةػ هةةؾ سياةةرس ف سييةةؾ  زةة ؽ سيسئش ةة ؽ, وسألصةةع  ز شتسةةن 

وي ةؽ سيبحة  هشةن سةمئسع  سئؾنةا سيؾس ع سي   روردا سزؽ  نرس  ةع قهكةع ذيةػ, 
 نئ  ؽ ر ع سد اسني ؽ:  يا سيدمن   لانغر 

                                                           

زيةةةؽ سيةةةعقؽ رزةةؾ  بةةةع هللا دمحم زةةةؽ رزةةة   كةةر زةةةؽ  بةةةع سييةةةندر سيحشاةةة  , لخاةةنر سيرةةةحنح (ٔ)
 –سيعسر سيشسؾذ ما, ز روة  -سيسكابا سيئرريا , قؾس  سيذم  دمحمنح/  )ك ف ر(, سيرسز  
 .مٜٜٜٔهة / ٕٓٗٔ, ٘, طص عس

فل ةع  نةح/  (ٜٕٚ/ٗ) ,دؽ  لة  زةؽ إسةسن  ع زةؽ سة عا سيسرسة رزؾ سيح ,سيسخرص (ٕ)
 .مٜٜٙٔهة ٚٔٗٔ, ٔ, طز روة –دسر إ منء سيارسث سيئرب   ,إزرسهؼ  انل

نةح/  )ك ف ر(, لجع سيعقؽ رزؾ طةنهر دمحم زةؽ  ئيةؾن سيا روز  ةند , سيينلؾس سيسحمف (ٖ)
لهسدةا سيرسةنيا , ؾسة   هرسف: دمحم نعمؼ سيئر د  , لكا  نحي   سيارسث    لهسدا سيرسنيا

 .م ٕ٘ٓٓ -هة  ٕٙٗٔ, ٛ, طيبشنن –يلظبن ا وسيشذر وسياؾزي , ز روة 
 .ٗٔٚسيساردسة    غري  سيير ن ص  (ٗ)
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 ة  نجةعا قةؾرد يشةن  سيرسز     ناد ر سة ا سي ريسةاسإللنم بنيشغر    كالم ؼ   
 ,دون رن قةةةر ح ز شتسةةةن رصةةةل ؽ هسةةةن )سي اةةةرسن وسي اةةةر( )كاةةةؾرس(سهةةةاين  ياغةةةا 

وبنيبح     سمن  سيدؾر  سي ريسا وسة نة سيدن يا وسيال يا نجةعن  رل ةع إيةا 
 نيدةةؾر    سةةمن  سيسيةةنم سدهةةاين ويرهةةح ذيةةػ  (سي اةةرسن)هشةةن  كاةةؾرس(رصةةع )رن 

ولةةؽ  سلةةا سإلقشةةنس ةةةة صةةلا هللا  لمةةه وسةةلؼ ةةةةة  سيرسةةؾل إلقشةةنسسي ريسةةا نزيةة  
لؽ   نة, و حؾد نئسا هللا نئةنيا,  زمنن  نل سييؾم وهؾ  عم سياعزر ؼمسن نزل

اتؼ لؽ سيةع ؾ  لؾ  ت س هؾ ه نتؼ ل  فنييتؼ وسيساازع  ل تؼ,  ال غرو    
 ةة   عق ةةه  ةةؽ  سييةةر ن عةةاللؾل صةةن   و ةة  ذيةةػ  يةةسيسحسع ةةا وصةةن بتن, 

 هةةة س  ةةة »سي ريسةةا سياةةة  زةةة ؽ رقةةةعقشن:  يظةة  سيير نةةة  سيةةة    ةةةنءة ؼمةةةه سة ةةةاسيس
 -وسةةّلؼ  لمةةه هللا صةّلا -سيرسةةؾل لة  و ةةعسيتؼ سيسذةةرك ؽ ليةؾدة قةةعا سيذةؾط
 زتةةن ويرةةع سيرسةةؾل لةة   إي تةةن قؾ ةةه ولجنيمةةه, سي ةةؾن  لذةةنهع  ةة   ؾيةةا ي بةةعر

 سيسذةةرك ؽ لزةةن ينة  ةةؽ فةةنطرا ي ةةع   و ةةعا كةةنف سدنرةةنل وهةة س. لذةةن را
 ك ةةةةع لئتةةةةن قازةةةةنءل سياةةةة  سيؾسةةةةمئا سة ةةةةن  نلةةةةػ  لةةةةا  لبةةةةه وياةةةةاح سيرةةةةغ ر 
 لذةةنهع إيةةا دساسةةن وسيئيةةؾل سييلةةؾن قؾ ةةه وسييةةر ن ..سيسجةةرل ؽ و ةةعسو  سي ناةةعقؽ

 دسةةةاؿبنيتن سيسذةةةن ر ويةةةؾ  . وسييلةةةؾن سيئيةةةؾل وبةةة ؽ ز شتةةةن ويةةةربف سي ةةةؾن  هةةة س
 ويدة ر. ويدةاج   زتةن ويشائةع وسأل ؾسء, سألصعسء قاليا لاااح,  عقع  حس
 رر ناةةةه,  ةةة  سيسش ةةؾر  نزةةةنعماه,  ةةة  سيسب ؾنةةا سة ةةةنة ي لةةةايف سي ةةؾن  هةةة س  ةة 

 هة ا  نةنر ويداذةئر سيسةعزر, سيرةنن  قةع   تةن ويةر   صةاحننه,  ة  سيسئرو ا
 سةسئه قلايظةه لةن وكةع  دةه, قلسدةه لةن كةعو    شةه,  لمه ني  لن كع    سي ع

 سدنرةنل طرية   ةؽ  ةنـ, وسدنرنل وسياا ر, يلاعزر لند  كله ه س لؽ وياخ 
ولةةؽ كةةنن هةة س    جحةةؾد سيةةشئؼ قةةؾ    زةةئ   يةةؾيتؼ (ٔ)«.قةةعسا  صةةشئ   سةةن

                                                           

 (ٕٛٙ٘/٘   عالل سيير ن )( ٔ)
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رةظاا ن  ة  إ ةزسن  لة  سيسرهؾن لؽ رن  كؾنؾس سةببا   الزع رن  ربحؾس ؼ نيت
ةةة و   ذيػ س اينر يتؼ وندةريا ييلبةه ةةةة صةل  هللا  لمةه  ةةة صلا هللا  لمه وسلؼ

 وسلؼ ةةة .

لةةةةؽ )كاةةةةؾرس(  سهةةةةاين هكةةةةع من نة لينيمةةةةه وردة  شةةةةع سيسادةةةةريؽ نوهشةةةةنك سةةةة   
 َرْك َةر   َ ةَ َزا: }و ؾيةه» ؾل سيذشؿمظ :  :سيجحؾد وسيش رسن لشتن )سي ارسن(  سئشا

ةةةؾرسا  إِّدَّ  سيشَّةةةنسِّ  :  يةةةؾيتؼ وذيةةةػ سيسظةةةر,  لةةة تؼ زلرنةةة لةةةؽ يشئسةةةا كاةةةراس: ر  ,{ك ا 
 يةةه رهةةنر سي ريسةةا, سة ةةا هةة ا  لمةةه دّيةة  سيةة   سيسئشةةا وهةة س .كةة س زشةةؾء لظرنةةن
ْزَ   ةةةةؼْ  َوَنْجَئل ةةةةؾنَ : }نئةةةةنيا  ؾيةةةةه  ةةةة  ," سيؾس ئةةةةا" سةةةةؾر   ةةةة  و ةةةةال  ةةةةعّ   َرنَّ  ةةةةؼْ  رِّ

ز ؾنَ  ْزَ   ةةةؼْ : } يؾيةةةه ,{ن َ ةةة ِّّ ةةةؽَ    ةةةؼْ يَ  َوي َشةةةزِّل  : }نئةةةنيا  ةةةنل كسةةةن سيسظةةةر : ر  ,{رِّ  لِّ
َسنءِّ  ْز نا  سيدَّ ز ؾنَ  َرنَّ  ؼْ : }و ؾيه ,{رِّ  ه س ويزيع ك س, زشؾء لظرنن:  يؾي ؼ: ر  ,{ن َ  ِّّ
ن  لدةاؾ ا, ولاشةه  دةشعا  ةّعلشنا و ةع لدلؼ, صحمح    سي نز  سيحعق  إ زن ا

ةةن ألصةةحن ه  ةةنل وسةةلؼ  لمةةه هللا صةةلا رنةةه وهةةؾ  رصةةنزاتؼ سةةسنء رنةةر  لةةا قؾلا
 رصبح:  نل: " نل ر لؼ, ورسؾيه ّللاَّ :  نيؾس ؟"ربكؼ  نل ذسلن رنعرون : "سيل ع لؽ

  ةةة سك ور ساةةةه, ّللاَّ   ازةةةع لظرنةةةن:  ةةةنل لةةةؽ   ّلةةةن وكةةةن ر, زةةة  لةةةهلؽ عبةةةند 
 ز  كن ر   سك وك س, ك س زشؾء لظرنن:  نل لؽ ورّلن.  ني ؾك  كن ر ز  لهلؽ
 اهةة  كةةع ولةة » :سيذةةم  سيذةةئرسو   ؾيةةه , ولةةن  ةةنء  شةةع(ٔ)«". ني ؾكةة  لةةهلؽ
ةةةؾرسا  إِّدَّ  سيشةةةنس َرْك َةةةر    ةةة زا} وسة ةةةنة سيئبةةةر  هللا  آ ةةةنة  ني ةةةن رون  [ٓ٘: سيار ةةةنن]{ ك ا 
 -و ؾيه»طشظنو : سيذم  دمحم س ع وييؾل   (ٕ)«هللا.   نة إيا قلاااؾن  د ك  ر

                                                           

, دمحم سأللة ؽ زةةؽ دمحم سيسخاةةنر زةؽ  بةةع سييةةندر ر ةؾسء سيبمةةنن  ةة  إ زةنح سييةةر ن  ةةنيير ن( ٔ)
 لة. ٜٜ٘ٔ -هة  ٘ٔٗٔيبشنن, ط  –سيا ر, ز روة  دسر ,(ٖٙ/ٙ) سيجكش  سيذشؿمظ ,

سيشنهةةر: لظةةن   رفبةةنر سي ةةؾم, , (ٙٙٗٓٔ/ٚٔ)دمحم لاةةؾي  سيذةةئرسو ,  فةةؾسطر إ سننمةةا,( ٕ)
 م.ٜٜٚٔط
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ةةؾرسا  إِّدَّ  سيشَّةةنسِّ  َرْك َةةر   َ ةةَ زا: -نئةةنيا  -هللا نئةةؼ لةةؽ سيشةةنس رك ةةر يسؾ ةة  زمةةنن ك ا 
  ةةة زا ويائغةةةؾس, يمئابةةةروس سيشةةةنس زةةة ؽ وصةةةر شنا سيسظةةةر, رنزيشةةةن: ر . -نئةةةنيا
 د لسةةةؽ غ رنةةن إيةةا وزسةةشندهن  ةةةني ارسن, ولينزلاتةةن يشئسشةةن, سيجحةةؾد إد رك ةةرهؼ
 (ٔ).«وفليشن يشن, عبند هؼ وزنسن ه لن  خليؾن 

 ر ةةؾ  سد اسةةني ؽسن( هةةؾ رن سهةةاين  )كاةةؾرس( لةةؽ )سي اةةر لسةةن سةةب  قازةةح    
 .هشن

 اخلالصة:

لةةةةع  رهسمةةةةا سيدةةةةمن   ةةةة  نئ ةةةة ؽ سألصةةةةع  لةةةةؽ سيسبحةةةة  سيدةةةةنز  قا كةةةةع يشةةةةن   
رن سيلغةا سيئربمةا نريةا  نيسذةاينة وسياة   ةع  زةظرن  ؼبسةن, سدهاين   يأليان 

سيةةبئض  ةة  نئ  شتةةن,  لةةزم رن نلجةة  يؾسةة لا نحس شةةن لةةؽ ذيةةػ سد ةةظرسن   ةةنن 
لاةةا, كسةةن ينة سيسةةرسد   ةة  سيسةةؾسطؽ سيسخاسيدةةمن  هةةؾ سأل ةةعر  لةةا نئ ةة ؽ سيسذةةا

  عث    ياغا  )نبنرك وكاؾرس(.

  

                                                           

دسر نتزةةا لرةةر ,  ,(ٕٛٓ/ٓٔ) يليةةر ن سي ةةريؼ, دمحم سةة ع طشظةةنو , سياادةة ر سيؾسةةمف( ٔ)
 سيينهر . –سياجنيا 
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 املبحث الثانٌ

 الشًاق القرآنٌ وأثره يف تعًني الزوان

لةةةؽ سيسؾس ةةة  سياةةة  نئةةةعدة   تةةةن ر ةةةؾسل سيسادةةةريؽ رنشةةةنء نادةةة ر سيدةةةؾر       
سي ريسا دديا سيزلةنن, وييةع  سة  يشةن سأللةنم سيةرسز   ئةض هة ا سأل ةؾسل, وي ة  

ر ةةةةع هةةةة ا سد اسةةةةندة دزةةةةع لةةةةؽ سد اسةةةةند  لةةةةا سيعرسسةةةةا نةةةةاسكؽ لةةةةؽ نئ ةةةة ؽ 
 سيلاغما سييرساؽ لؽ  حسع سيدمن » ما, ولشتن نر ح سيعديا سأل رن  ألنسيدمنؾ

 سيسجنل لجرد لؽ روس  لجنل    سيزلؽ  تؼ  لا  ئ ؽ لن وسيحنيما وسيسئشؾيا
س سيةةزلؽ نغةةنم  كةةؾن  وهكةة س. سيسحةةعود سيرةةر    ورلةةن سيرةةر  , سيشغةةنم لةةؽ  ةةزءا
 سيائةةةع دديةةةا ألن سيدةةةمنؾما  سيسؾ عمةةةا سيغةةةؾسهر لةةةؽ  ةةةزء   نةةةه سيدةةةمن   سيةةةزلؽ
  (ٔ)«سيدمن .     ريشاه و لا لؾ ئه  لا ناؾ   لن زلؽ    لا

ولؽ سةرسء سيا  سفال    تن سيئلسنء وروردهن يشةن سيةرسز   ة  نادة را لدة يا     
رم   تسةن لئةن؟  فل  سيشنر, و  سن سي ن ريؽ هع هؾ    سيعنمن؟ رم  ة  سةفةر ؟

وي   ني   لا نلػ سيسد يا ونؾ ح  سأل رن يلرؾسن   تن دزع لؽ سياحل ع 
 سيدمن    اا قؾ اشن  لا سألر ح لؽ نلػ سةرسء, كنةن :

 ــــ )أعتدنا( 1

َِٓ  ﴿ يؾل سإللنم سيرسز     ناد ر  ؾيه نئةنيا        ِ ذُ ذٖ ٓلذا ٓب بُُِ ٓٔ ُِ رۡٓ ُٗٓ  َۡ آ ٓٝ

  ةعي  سيسن ة ,  ة  و ة   ئةع  ةؽ إفبةنر ر اعنن :و ؾيه»(: ٔٔ)سيار نن﴾ِِٓ ٤ى  
 سيةعنمن    سيشنر ور اعنن  حاسع سيجبنا   نل لخلؾ ا سيئينن دسر رن  لا سة ا
 لئشةةا ويكةةؾن  سةفةةر , نةةنر ويحاسةةع  بةةؾرهؼ,  ةة  وسيادةةن  سي اةةنر نئةة ن وبتةةن

                                                           

 . )بتصرف يسير(105ها, صاللغة العربية معناها ومبنا (1)
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ٓج٘ ذِ  اۡٓصذ: ﴿كيؾيه يتؼ سشئعهن ر  ور اعنن ُۡ أأ ۡ إ اۡٓصٓحَٰ َٰٟ ُٗٓٱٓ ٓأ ُۡ٘ ذُرِ ٝٓ : سأل ةرسف] ﴾ٓحَٰ

 نةةنر إلةةن سيدةةئ ر, لةةؽ سيسةةرسد ألن سيدةيؾط  نتن ةةا  ةة  سيدةةهسل هةة س رن وس لةؼ [ٗٗ
  ئة زتؼ نئةنيا رنةه سيسةرسد  كةؾن  رن   لن سألول كنن   ن سةفر , ننر وزلن سيعنمن
 ألنةةه  نطةةع وسألول سيةةعنمن, زشةةنر سةفةةر   ةة   ئةة زتؼ رو سيةةعنمن, زشةةنر سيةةعنمن  ةة 

 لةةؽ ر ةةع  يةةع يةةؼ ألنةةه  نطةةع ر زةةن وسياةةني  سيةةعنمن,  ةة   نيشةةنر  زتؼ ةة لةةن نئةةنيا
 نةةنر سيسةةرسد رن   بةة  سيةةعنمن, زش ةةرسن سةفةةر   ةة  سي اةةر   ئةة ن نئةةنيا إنةةه سأللةةا
 يلغةنهر نةرك لئةع  سمجئلتن هللا رن  لا سة ا و سع لئع , رنتن ونب  سةفر 

 (ٔ)«دي ع. غ ر لؽ
 التحميل الدياق :

 فؾذ لةؽ ) اةع( وهة  نةعل  لةا سيات لةا وسيحزةؾر  يةؾل سيائع )ر اعنن( ل    
 قةةعل وس ةةع رصةةع وسيةةعسل وسياةةنء سيئةة ؽ(  اةةع»)سزةةؽ  ةةنرس  ةة  رصةةع ددياتةةن: 

س سيذة ء(   اةع) , ؼميةنل: (ٕ).«و ةرن  زؾر  لا  و زةر نتمة  و اةند   اةندا
, ولشه سيئاند:  ينل يلذ ء سيستمَّ  (ٖ)ور عا. ـم ا سيذ ء(  ر اع) و دؼ, ولشه 

ّعا سي   سيذ ء:  سيَئَاند»لن,  جنء    نت ق  سيلغا:  أللر  ونت ل ةه لن أللر   ن ئِّ
, وفره سزؽ س عا  كؾنه سيذ ء سيحن ر سي   د قبر ػ,      نل: (ٗ)«يه.
ةةػ د سيةة   سيحن ةةر: سيَئا ةةع وسيذةة ء » , و ةةنل سيرسغةة  سيئاةةند: هةةؾ (٘).«َقْبَر  

  بةةع سيذة ء سّدفةنر: سيَئاَةةند  »سيس ئةع  بةع سيحن ةةا إيمةه,   ة   ةةنء  ة  لاردسنةه: 
                                                           

 (ٖٚٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 لينقمس سيلغا )ا ة د( (ٕ)
 سيئجؼ سيؾسمف )ا ة د(قشغر:  (ٖ)
 نت ق  سيلغا )ا ة د( (ٗ)
  ستر  سيلغا  )ة د ا( (٘)
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نلةةةػ  رسء رهةةةع سيلغةةةا  ةةة  رصةةةع سيسةةةند  ولئشنهةةةن  (ٔ)«كنإل ةةةعسد. إيمةةةه سيحن ةةةا
سيسحؾر , وه ا سيعددة نب ؽ يشةن سيسةرسد لشتةن وهةؾ سيذة ء سيسئةع لدةبيان ونلةػ 

 سيعديا سيزلننما  رعهن سإللنم سيرسز     نره سيدنز :

ا رورد يشةن ررقة ؽ  ة  لدة يا فلة  دسر ؼبةنيشغر  ة  كةالم سياخةر سيةرسز  نجةع    
سيئيةةةةنن, وسيئةةةة سن يل ةةةةن ريؽ, ور ةةةةح ر ةةةةعهسن وهةةةةؾ رن سيسةةةةرسد لةةةةؽ سة ةةةةا نةةةةنر 
سةفةةر , ورنتةةن لئةةع , ويرهةةح ذيةةػ  نإل ةةن ا يلعديةةا سيلغؾيةةا سياةة  ذكرهةةن رهةةع 
سيلغا  ؽ لئشنهن سيسحؾر  سيدنز  سإلهنر  إيمه  ع  سمن نة يغؾيةا وردة  ةؽ 

يئ سن سمكؾن    سةفر   نيرغؼ لةؽ كةؾن سيشةنر لئةع  لةؽ سيسادريؽ نهكع رن س
رٓذذذۡ ُٗٓ﴿» بةةةع, لةةةشتؼ سزةةةؽ ك  ةةةر   ةةة   ةةةنل:  َۡ آ ذذذٖ ٓلذذذا ٓب ﴿ وررصةةةعنن: ر ﴾ ٝٓ ٓٔ ُِ

ذذِ ٤ى   ِٓ   ِ َٓ ذذُ  ِ  رةةرح  (ٕ).« تةةشؼ نةةنر  ةة   ظةةن  د  ةةنراس ريمسةةن  ةة س ن: ر ﴾بُُِ
نمةةةةا  كةةةةؾن سيئةةةة سن  كةةةةؾن  ةةةة   تةةةةشؼ, ونلةةةةػ  ةةةة  سةفةةةةر , ونلةةةةػ سيعديةةةةا سيزلن

ِ   ﴿»سيساةة فر  ذكرهةةن سيينسةةس   ةة ؽ  ةةنل:  َٓ ذذُ  ِ َۡ ٓلذذا بٞأ ْ بُُِ  سنايةةني ّ  إ ةةرسن﴾بٓذذ
  حكن ةةةةا نةةةؾبمختؼ إيةةةةا لشةةةه وسنايةةةنل سيدةةةةن يا,  شةةةنقاتؼ  حكن ةةةةا نةةةؾبمختؼ  ةةةؽ

  شةةةؾن  لةةؽ  دةةةببتن,  ةةة  سةفةةر  يتةةؼ لةةن زمةةةنن إيةةا يلةةةاخلص سألفةةر ,  شةةنقاتؼ
ٖ ٓلا بٓ   يؾيه سيئ سن, ٓٔ ُِ رۡٓ ُٗٓ  َۡ آ ِِٓ ٤ى   ٝٓ   َِٓ ُ ِ  ر  سدسةائنر, هعقع  ننرس ر  بُُِ
ونلةةػ سيعديةةا  ةةنءة  شةةع لئغةةؼ  لسةةنء سياادةة ر  يةةةنل  (ٖ).«وسدياتةةنن سياؾ ةةع

ذذِ ٤ى   »سيذةةؾكنن :  ِٓ   ِ َٓ ذذُ  ِ ذذٖ ٓلذذا ٓب بُُِ ٓٔ ُِ رٓذذۡ ُٗٓ  َۡ آ  لادةةئر , لذةةائلا نةةنرس: ر  ٝٓ

                                                           

 .٘ٗ٘سيساردسة    غري  سيير ن ص (ٔ)
نح/سةنل  زةؽ  ,(ٜٙ/ٙ) , رزؾ سياعسء إسسن  ع زؽ  سر زؽ ك  ةر,ناد ر سيير ن سيئغمؼ( ٕ)

 م. ٜٜٜٔ -هة ٕٓٗٔدمحم ساللا, دسر ط با, ط
 ,(ٕٓٗ/ٚ) دمحم  سنل سيعقؽ زؽ دمحم سئ ع زؽ  نسؼ سيحال  سيينسس ,, لحنسؽ سيا ويع( ٖ)

 .هة ٛٔٗٔ, ٔز روة ط –نح/ دمحم  نسع   ؾن سيدؾد, دسر سي ا  سيئلسما 
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 رنةةةن وسيحةةةنل  نيدةةةن ا, كةةة زؾس زةةةع: ر  سيحةةةنل,  لةةةا نرةةة  لحةةةع  ةةة  وسيجسلةةةا
س  ئلشةةةنا: ر  ر اةةعنن,: لدةةةلؼ رزةةؾ  ةةةنل. ر اةةعنن س  ا ةةعا  لةةةؽ ررنتةةةؼ إذس يتةةؼ ولئةةةعا
ةةن يتةةن سةةسئؾس  ئ ةةع لكةةنن  ر ةةعدنن إنةةن ر : »وييةةؾل سيسرسغةة :  (ٔ)«وز  ةةراس. نػمغا
 ونايةةةةع ندةةةةئر نةةةةنرس وسيجةةةةزسء وسيحدةةةةنن وسيشذةةةةر وسيحذةةةةر,  نيبئةةةة  كةةةة ن يسةةةةؽ

رٓذذ ۡ  »وييةةؾل سيدةةسر شع :  (ٕ)« لةة تؼ. َۡ آ ذذِ ٤ى  ٝٓ ِٓ   ِ َٓ ذذُ  ِ ذذٖ ٓلذذا ٓب بُُِ ٓٔ ُِ :  ئشةة  ُٗٓ 
س,  نيؿمنلةةا كةة ن يسةةؽ ـم نةةن  تةة ا سيشرةةؾص نهكةةع  (ٖ)« تةةشؼ. نةةنر وه ةةؾَ  و ةةؾدا

 لةةا رن سيشةةنر لئةةع   نيائةةع وي ةةؽ سيئةة سن زتةةن  ةة  سةفةةر  ةةةة ر نذنةةن هللا لشتةةن ةةةةةة 
سيشةنر وبنيشغر يحنل سي ن ريؽ نر  رن نة ف ر سيئة سن  ةشتؼ ةةةة  ةنيرغؼ لةؽ فلة  

 هةةة س وسةةةب »ةةةةةةةة رصةةةنزتؼ  ةةةنيغرور وسياجةةةرؤ  لةةةا سيخةةةني  وسي اةةةر  ةةةه,  ي ةةةع: 
 إيةا لةر  قشغةرون  سنتةؼ وذيةػ.. نئةنيا هللا يئشه إزلمس رؾمدا لؽ ؾمنس سيغرور

 قشغةةرون  ولةةر  سةفةةر , نئةةؼ  ل تةةن ؼمؿمدةةؾن .. سيةةعنمن  ةة   لةة تؼ نئةةنيا هللا نئةةؼ
 (ٗ)«سيعنمن.     شتؼ هللا   سن ن ف ر إيا

وب يػ قازح يشن  ؾ  سيرر  سييناع زا ف ر سيئ سن يل اةنر يخفةر ,  ةنيرغؼ       
لةةؽ فلةة  سيشةةنر لشةة  سييةةعم ةةةةة نجننةةن هللا لشتةةن ةةةةة ورن ر اةةعنن هشةةن قةةرسد زتةةن سيذةة ء 
سيسئع  بع لج ء و   سساخعسله  نيشةنر لئةع  يئة سن سي اةنر, وي ةؽ يةؼ  ئة زؾس 

 نن هللا لشتنةةةة .زتن    سيعنمن وزنسن    سةفر  ةةة ر نر 

 ةةة ) نل(:  ٕ
                                                           

 (ٗٚ/ٗ اح سييعقر )( ٔ)
 (ٚ٘ٔ/ٛٔناد ر سيسرسغ  )( ٕ)
 (ٖٔ٘/ٕئلؾم ) حر سي( ٖ)
, نةةةةح/  بةةةةع ٕٚص, , رزةةةةؾ  نلةةةةع دمحم زةةةةؽ دمحم سيغزسيةةةة  سيظؾسةةةة رصةةةةشنف سيسغةةةةروريؽ( ٗ)

 لرر. –سيلظم   نهؾر, لكابا سيير ن, سيينهر  
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لةةؽ سيسؾس ةة  سياةة  رورد يشةةن سإللةةنم سيةةرسز  سفةةاالف سيسادةةريؽ  ةة  ددياتةةن     
ِ ﴿سيزلننمةةا  ؾيةةه نئةةنيا:  ذذٓىبل ِأذذٞ أ ٣َٰٓ َٓذذُٓ  ُۡى  ٓٝ ٕٓ قأذذۡىَۖٓ  ُۡ ذذآ  ۡ َٰٓٛ ٢ ُۡ ٓخذذاٝأ ْ  ِٓ ۡٞ ٕ  َٓذذ إِ

ذذذٞر   جأ ٜۡ  رك ةةةر»سي ريسةةةا :   يةةةؾل سإللةةةنم سيةةةرسز   ةةة  نادةةة ر سة ةةةا (ٖٓ)سيار ةةةنن ﴾ ٓٓ
 لدةلؼ رزةؾ و ةنل وسةلؼ ةةةة  لمةه هللا ةةةة صةلا سيرسةؾل لةؽ وس    ؾل رنه سيسادريؽ

فٓٓك٤ۡذذٓف إِذٓ  :﴿كيؾيةةه وهةةؾ سةفةةر   ةة   يؾيةةه سيدةةالم  لمةةه سيرسةةؾل رن سيسةةرسد زةةع

   ٤ ِٜ ذِ   بِٓشذ  ٓ أ َلِ ا ٖ لأ ِٓ ٤    ِ ۡئُ٘ٓ  ِٜ إَِۖ ٓشذ ٓٓ ذؤأ
إ َٰٓٛ َِٓٓذ٠َٰ  ِ ۡئ٘ٓذُ بِذٓ    رويةا وسألول [ٔٗ:سيشدةنء]﴾  ٝٓ

ُِٓ  :﴿ ؾيةه لةؽ نئةنيا هللا ذكةرا لةن وألن يلاة   لؾس ة  ألنه ٓلذآَٰ ٓٝ ٍ َلِ ٗٓبِذ٢ل ذ ُِكأ ٘ٓذُ 
ِۡ ٓ  ٓ

ٝل   ٖٓۗۡ َٓ أ ٤ ِٓ ۡجِى ٔأ ُۡ ۡ ٖٓ ٓلِ  قل   ود وسلؼ ةةة  لمه هللا ةةة صلا يلرسؾل ندلما [ٖٔ: سيار نن]﴾  
 (ٔ).«لشه سييؾل ذيػ و   كنن إذس إد

 التحميل الدياق :

ع ) ةةةنل( لةةة فؾذ لةةةؽ )  و ل( وهةةة  نةةةعور  ةةةؾل سيشظةةة ,  يةةةؾل سزةةةؽ سيائةةة    
 وهةةؾ كلسةةه,  يةةع صةةحمح وس ةةع رصةةع وسيةةالم وسيةةؾسو سييةةنف(  ةةؾل») ةةنرس   تةةن:

وسييةةؾل  دةةاخعم  لةةا رو ةةه  ةةنء ذكرهةةن  شةةع سيرسغةة ,  (ٕ).«سيشظةة  لةةؽ سييةةؾل
 :رو ه  لا  دائسع  ينل: وسيَيْؾل  

  سلا. رو كنن لاردس  نيّشظ , سيسبرز سيحروف لؽ يلسرّك   كؾن  رن رعترهن

,:  ةنيلا  سإلزةرسز  بةع سيّشاس    يلسارّؾر  ينل: سي نن   نادة   ة : ؼميةنل َ ةْؾل 
 . رعترا يؼ  ؾل

 . شماا رز   يؾل  يؾل  الن نحؾ يال ايند: سي ني 

                                                           

 .(٘٘ٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 لينقمس سيلغا )  و ل( (ٕ)
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 . سيذ ء  لا يلّعديا  ينل: سيرس  

 . ك س َ ي ؾل    الن: كيؾيػ  نيذ ء, سيرند ا يلئشن ا  ينل: سيخنلس

 َ ةةةْؾل  : ؼميؾيةةةؾن  سيحةةةّع, لئشةةةا  ةةة  غ ةةةرهؼ دون  سيسشظيّ ةةةؾن   دةةةائسله: سيدةةةندس
 . ّعهسن: ر  ك س, سيئرض وَ ْؾل   ك س, سيجؾهر

 (ٔ)سإليتنم.   : سيدن  

ولن  ئش شن هشن هؾ زلةنن سييةؾل سيةؾسرد  ة  سة ةا سي ريسةا, د لنه اةه ود ؼمسةن   
  داخعم:

ر سة ةةا سي ريسةةا قةة كر يشةةن سد اسةةندة  اةة  نةةص سإللةةنم سيةةرسز   ةة  نادةة     
سيةةؾسرد   ةة  زلةةنن  ةةؾل سيشبةة  ةةةةة صةةلا هللا  لمةةه وسةةلؼ ةةةةةة يسزةةسؾن هةة ا سة ةةا 
سي ريسا, هع ه     سيعنمن رو  ة  سةفةر , وييةع  ة ؽ يشةن سإللةنم سيةرسز  ور ةح 
ن لشه ةةةة صلا هللا  لمه وسلؼ ةةة    سيعنمن, ونر  سيبن  ا سدنان  لئ ه كؾنه وس ئا

ن لؽ سيشب  ةةة صل  هللا  لمه وسلؼ ةةة    سيعنمن.     كؾنه  ؾدا وس ئا

ويرهح ذيػ سيدمن  سيلغؾ  سيعسل  لا رن ه س سييؾل و ة  لشةه ةةة صةلا هللا     
 لمه وسلؼ ةةة    سيعنمن وهؾ لج ء ياغا ) ةؾل (  ة  سة ةا وز سةنا سيسادةريؽ 

,  تشةةةن (ٕ)ؽ وسي اةةةنر لةةةا رن سيسيرةةةؾد زتةةةن هشةةةن هةةةؼ رهةةةع  ةةةريش لةةةؽ سيسذةةةرك 
ةةةن  ئ ةةةشتؼ  تةةةؾ  يرةةةعهؼ  ةةة  سيخظةةةنن وكننةةة  رسةةةنياه   يرةةةع  لةةةا  ئ شتةةةن و ؾلا
نخص  ؾم  ريش    زعس ا سيع ؾ  إيا رن سناذرة وذس    ة  سأل ةن  ورفة ة 

                                                           

 .ٛٛٙقشغر: سيساردسة    غري  سيير ن ص (ٔ)
رنةةةةؾسر سياشزيةةةةع ورسةةةةةرسر و (, ٕٗٗ/ٖزيةةةةةع )قشغةةةةر: سي ذةةةةنف  ةةةةةؽ  يةةةةنا  غةةةةؾسلض سياش( ٕ)

 ,(ٖٕٔ/ٗ), ننصر سيعقؽ رزؾ سئ ع  بع هللا زؽ  سةر زةؽ دمحم سيذة رسز  سيبمزةنو  , سيا ويع
 .هة ٛٔٗٔ ,ٔ, طز روة –دسر إ منء سيارسث سيئرب  , دمحم  بع سير سؽ سيسر ذل نح/
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   سيذ ؾا إيا رن رصبح  رسنيا يلخلة  كن ةا إيةا رن قةرث هللا سألرض ولةؽ 
إلسةةالم(  لةةؾ كننةة  ليؾيةةا  ةة   ل تةةن كسةةن  ةةنل  ةةز و ةةع ) إن سيةةعقؽ  شةةع هللا س

ن  يف زع سيخل   سمئةن,   ةنن دديةا ياغةا ) ةؾل (  سألفر   لؽ  يرع زتن  ريذا
ن رن سيسيؾيا كنن     سيعنمن.   لا  ريش  يف لرهحا

وهشنك سمن  يغؾ  ننن  وهةؾ  ؾيةه نئةنيا  ة  سة ةا سياة   ةنءة  ئةع هة ا      
ُِٓ  ﴿سة ا وه   ؾيه نئنيا:  ٓلذآَٰ ٘ٓذُ ٝٓ ِۡ ٝل  ٓ  ٓ ذ أ َٓ  ٍ َلِ ٗٓبِذ٢ل ذ ٓلمٓذ٠َٰ ُِكأ ٓٝ  ٖۡۗٓ ٤ ِٓ ۡجذِى ٔأ

ُۡ ۡ ٖٓ ذ ٓلِ   

ُٛٓٱِ  ذذبِٓىبلِذذٓ   ِٗٓصذذ٤ى  ُ ٣   تةة  كسةةن  ةةنل سيسادةةرون  ةةنءة ندةةلما يلشبةة  ةةةةة  ﴾(ٖٔ)  ٝٓ
صةةل  هللا  لمةةه وسةةلؼ ةةةةة وو ةةعس  نيشرةةر يةةه  لةة تؼ ؼميةةؾل رزةةؾ سيعبةةنس سيستةةع  

ُِٓ  :﴿ ينل , ل تؼ يشررا ووس عسا  لدلمنا,  لمه ر بع نؼ»   ناد رهن:  ٓلآَٰ ٓٝ ُٓ٘ ِۡ ٓ  ٓ

ٝل   َٓ أ  ٍ َلِ ٗٓب٢ِل ٖٓۗۡ ُِكأ ٤ ِٓ ۡجِى ٔأ ُۡ ۡ ٖٓ ٓلِ ةؽْ  سألنبمةنء, لةؽ  بلةػ  سةؽ وسْ اَةعِّ  زتةؼ,  ادعّ ﴾     َ سِّ
  يؾيةةةؾن, لةةةن سيسذةةةرك ؽ  يؾيةةةؾن  لةةةؽ ر ةةةعسء يةةةػ  ئلشةةةن كسةةةن: ر . َسةةةنروس هشةةةن

 هةةؼ سيةة قؽ سألنبمةةنء, لةةؽ نبةة  ي ةةع  ئلشةةن سأل نط ةةع, لةةؽ  ائلةةؾن  لةةن ويائلةةؾن 
 صةبروس كسةن  نصةبر  ؾلِّتؼ, لجرل  لؽ  عوسا  إي تن, وسيع ؾ  سيذرسا  رصحنن

   (ٔ)«نررهؼ. كسن ننصرك هللا   ن

ن قرهح ذيػ سيدمن  سيسينل : وهؾ هايا سيرسؾل سي ريؼ  لةا رلاةه,       ور زا
 ال قارؾر و ؾا ه س سييؾل لشه    سألفر  وهؾ هؽم  أللاه و ع سدفر د ؾنه 

  يلذةان ا يتةؼ,   مةة   ؿةمؼ  لة تؼ  جةةا نؾ ة   ة سزتؼ  اةةا أللاةه  ة  سألفةةر 
وزن كنن سيخني   نيسان  كةع هة ء  س ةع هة س سييةؾل  ية  لشةه ةةة صةلا هللا  لمةه 

                                                           

زةةةؽ سيستةةةع  زةةةؽ , رزةةةؾ سيعبةةةنس ر سةةةع زةةةؽ دمحم سيبحةةةر سيسعقةةةع  ةةة  نادةةة ر سييةةةر ن سيسج ةةةع( ٔ)
نةح/ ر سةع  بةع هللا سييرهة  رسةالن, , (ٜٙ/ٗ) ج با سيحدةش  سألنجةر  سيانسة  سيرةؾ  , 

 هة. ٜٔٗٔسيينهر , ط –سيشنهر: سيعكاؾر  دؽ عبنس زك  
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وسةةلؼ ةةةةة  ةة  سيةةعنمن لةةؽ  ةةنن سدياجةةنء يلخةةني  وطلةة  سيئةةؾن لشةةه  ةة  رن  ذةةرح 
صةةعور رلاةةه يليةةر ن وسيةةعفؾل  ةة  سإلسةةالم  ا ةةؾن نلةةػ سيذةةكن ا هةةع تن إصةةالح 

نل رلاه, وهعسقاتؼ يلخ ر وذيػ لحله    سيعنمن د سألفر ,  رح رن ني  لشه  
    سيعنمن, ر سا زشن وهايا  ل شن.  

لسن سب  قازح يشن رن ه س سييؾل وس   لؽ سيشب  ةةة صلا هللا  لمه وسةلؼ ةةةةة    
 ةة  سيةةعنمن, زشةةنءا  لةةا لةةن  علاةةه يشةةن نغريةةا سيدةةمن  لةةؽ رديةةا نهكةةع ذيةةػ ونئ شةةه 

  را. دون غ

 االستنتاج: 

لةةؽ هةة س سيسبحةة  قبةةرز يشةةن دور سيدةةمن  سيبةةنيم سألهسمةةا  ةة  نئ ةة ؽ سيسةةرسد     
 نيعديا سيزلننما    سيشص سيير ن ,  ئشعلن  حاسع و ؾا سيشص     ةع  رزلشةه 
ن ؾن نغريا سيدمن  هة  سيسئة ؽ  لةا سياحعقةع سيةع    يلزلةنن دون غ رهةن لةؽ 

عث  ةةة  لةةةعيؾل زلةةةنن  سيئةةة سن وسييةةةةؾل سيشغريةةةنة سيخنصةةةا  نيعديةةةا, كسةةةن  ةةة
 سيدنز  سيحعق   شتسن.
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 املبحث الثالث

 الشًاق القرآنٌ وأثره يف تعًني داللة الصًغة

لؽ سدفاال نة سيا  و ئ  زة ؽ سيسادةريؽ وروردهةن يشةن سإللةنم سيةرسز   ة       
 دةةةسمه  نادةةة را يلدةةةؾر  سي ريسةةةا سفةةةاال تؼ  ةةة  سيسةةةرسد زعديةةةا سيرةةةمغا, رو كسةةةن

 سيت لةا هة » سدصظالح سيبئض ؾمنم صمغا لينم رفر , وسيسرسد  نيرمغا   
ور رةع زعديةا  (ٔ)«وسيدةكشنة. سيحةروف وسيحركةنة نرن ة  لؽ يل لسا سيحنصلا

 سيرمغا هشن سيسئشا سيلغؾ  يتن سي   قاشنس  ل  سمن  سة نة سي ريسا.

  ريسا :وذيػ  نء    دديا صمغا )عت رس( سيؾسرد     سيدؾر  سي
 ـــــ )ظييرا( : 1

سفالةة  سيسادةةرون  ةة  سيسةةرسد  رةةمغا ) ئ ةةع( سياةة   ةةنءة  ل تةةن ياغةةةا      
)عت رس( هع ه   سئشا )لان ع( رو  سئشا سسؼ سيجس   ا ؾن  سئشا ) ئ ةع( 
د نخةرج  شتةةن رو  سئشةا )لائةةؾل( , وذيةػ سدفةةاالف روردا يشةن سإللةةنم سيةةرسز  

ر  سيةةةعددة ناشنسةةة  وسيدةةةؾر  سي ريسةةةا   ةةة  نادةةة را, وسةةةشر   سئؾنةةةا سيدةةةمن 
 وناا  ل  لجرينة سأل عسث زتن:                                     

ِٓذذذ٠َٰ ٓربلِذذذِٚۦ ﴿ يةةةؾل سإللةةةنم سيةةةرسز   ةةة  نادةةة ر  ؾيةةةه نئةةةنيا       َٓ ٓكذذذُفِىأ 
ُۡ ۡ ٕٓ ٓلذذذُ ٓٝ

٤ذذى   ِٜ  سيسغةةنهر,  سئشةةا سيغت ةةر رن: ر ةةعهن: و ؾهةةن سيغت ةةر  ةة  ذكةةروس»: ﴾ ٓظ
 رن غريةةة , وسيسئشةةةا غ ةةةر لان ةةةع  سئشةةةا و ئ ةةةع سيسئةةةنون,  سئشةةةا كةةةنيسئ ؽ

                                                           

سيين ة   بةع رن سيشبة  زةؽ , دساؾر سيئلسنء رو  نل  سيئلؾم  ة  سصةظال نة سياشةؾن  (ٔ)
عبنرسنةه سيانرسةما:  دةؽ هةنن   ةرن و   نحي , (٘ٛٔ/ٕ),  بع رن سيرسؾل سأل سع ن ر  

 .م ٕٓٓٓ -هة  ٕٔٗٔ,  ٔط يبشنن / ز روة, -دسر سي ا  سيئلسما ,  حص
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 رن سي ن ر     رح كم    ع   ن.  نيئعسو  ربه  لا سيذمظنن  غنهر سي ن ر
 وررسد نادةةةه ذكةةةر نئةةةنيا إنةةةه  لشةةةن  نيئةةةعسو ؟ ربةةةه  لةةةا يلذةةةمظنن لئنوناةةةن  كةةةؾن 
  ةةنيغت ر قريةةع رن  جةةؾز: وننن تةةن[ ٚ٘: سأل ةةزسن] هللا قةةهذون  سيةة قؽ إن: كيؾيةةه رسةؾيه

 سيرةةعق   ةةنء كسةةن[ ٗ: سياحةةريؼ] عت ةةر ذيةةػ  ئةةع وسيسالا ةةا: كيؾيةةه سيجسن ةةا,
 لغنهر  ئزتؼ ورن سيجشس,  ني ن ر سيسرسد  كؾن  سيااد ر ه س و لا وسيخلمف,
  ةة   سةةعونتؼ وزفةةؾسنتؼ: نئةةنيا  ةةنل نئةةنيا, هللا دقةةؽ نةةؾر إطاةةنء  لةةا يةةبئض
:  ةةةؾيتؼ لةةةؽ سيغت ةةةر: سألصةةةاتنن  لؼلدةةة رزةةةؾ  ةةةنل: ونني تةةةن ,[ ٕٕٓ: سأل ةةةرسف] سيغةةة 
 وسنخةة نسؾا: نئةةنيا  ؾيةةه لةةؽ وهةةؾ عتةةرا, ورسء نبةة هن إذس  حةةن ا   ةةالن عتةةر
 سيئربمةا وؾمةنس ورسء نبة ا:  نيذة ء  دةات ؽ ؼةمسؽ وييةنل [ٕٜ: هةؾد] عترين ورسءكؼ

  ةة  عت ةةر ؼمةةه  ي ةةع سيغتةةر, ورسء لاةةروك  ةةه لدةةاخ  ر  لغتةةؾر,  يةةنل رن
 لدةةةات ؽ نئةةةنيا وهةةةؾ سي ةةةن ر  كاةةةر رن هللا لةةةا  هةةة ؽ ولئشةةةنا لغتةةةؾر, لئشةةةا
 (ٔ).« كارا

 التحميل الدياق : 

وهةةة  نةةةعل  ةةة  رصةةةع و ةةةئتن  لةةةا  (عتةةةر) ياغةةةا )عت ةةةرس( لةةة فؾذ  لةةةؽ    
 وسيةةرسء وسيتةةنء سيغةةنء»سيبةةروز وسييةةؾ ,  يةةؾل سزةةؽ  ةةنرس  ةة  رصةةلتن سدهةةاين  : 

 سعتةؾرا   غتةر سيذة ء عتر ذيػ لؽ. وبروز  ؾ   لا قعل وس ع صحمح رصع
 رعتر وهؾ وسيغت ر , سيغتر و   سس  وي يػ. وبرز سن ذ  إذس عنهر,  تؾ

  ظشةه, فةالف وهةؾ سإلندةنن, عتةر كلةه ؼمةه وسألصع. ور ؾؤهن سيشتنر رو نة
  (ٕ).«وسييؾ  سيبروز  جس  وهؾ

                                                           

 (ٙٚٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 لينقمس سيلغا )  هة ر( (ٕ)
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و نل سيرسغ  سألصاتنن  سألصع    عتر سيذة ء رن  حرةع  لةا عتةر     
 وَعَتةةرَ »ؾ لبرةةر وعةةنهر, ؼميةةؾل: سألرض د  نطشتةةن نةةؼ  سةةؼ  ةة  كةةع لةةن هةة

 إذس وَبَظةةةؽَ   خاةةةا,  ةةةال سألرضِّ  َعْتةةةرِّ   لةةةا هةةة ء  حرةةةع رن :رصةةةله سيّذةةة ء  
 لبرةةر  ةةنرز كةةعّ   ةة  لدةةائسال صةةنر نةةؼّ  ؼمخاةةا, سألرض  ظشةةنن  ةة   رةةع
 (ٔ).«وسيبر ر   نيبرر

وييؾل د/  بع    لئشا )عتر( سيسحؾر   ئةعلن ذكةر رنتةن نةعل  ة  رصةع    
ولةةؽ سيايؾيةةا سيسند ةةا سياةة  نهفةة  لةةؽ سألصةةع: »وسيبةةروز: و ةةئتن  لةةا سييةةؾ  

عنهر ز ؽ نؾب ؽ: طنز  ز شتسةن, ك نةه  ةؾ  ر ةعهسن  ةنةفر. ولةؽ لئشؾيننتةن: 
 تؾ هشن قؾ ةح  (ٕ)«عنهرا  لمه: ر ننه, وعنهرا:  نونه, ونغنهروس: نئنونؾس.

  يشةن رن يتةةن دديةةا لند ةةا ورفةةر  لئشؾيةةا, وكلانهسةةن ليرةةؾد   ةة  سة ةةا سيسظتةةر 
 سيا  ز ؽ رقعقشن هشن, وذيػ لن سشداؾ حه لؽ فالل سياحل ع سيدمن   سياني :

   نص سإللنم سيرسز  نةرسا رورد يشةن نالنةا ررسء  ة  سيسةرسد  رةمغا )عت ةر(     
سياةة   لةةا وزن  ئ ةةع:   لةةن  سئشةةا لغةةنهر  ا ةةؾن  ئ ةةع  سئشةةا لان ةةع, وزلةةن 

 ةةؽ لئشنهةةن يسئشةةا  سئشةةا سسةةؼ سيجسةة   اغةةع  لةةا دديةةا  ئ ةةع دون سيخةةروج 
 غ رهن لؽ سيرمم, وزلن  سئشا لغتؾر  ا ؾن  ئ ع  سئشا لائؾل. 

وبةةنيشغر  ةة  سةةمن  سة ةةا سي ريسةةا وسةةمن  سيدةةؾر  نةةر  رن سيسئش ةة ؽ سألول     
وسي ني  هسن سأل رن هشن  وذيػ يسن   تسن لؽ سنرنل ون ة   نأل ةعسث, ور زةن 

د وسيجسن ةةةا  ةةةنيسئشا وس ةةةع ي ةةةؾن سألول قاشةةةنول دديةةةا سي ةةةنن   ةةةنفاالف سيساةةةر 
  تسةةةن,  ني ةةةن ر هةةةؾ رزةةةؾ  تةةةع سيةةة   نزيةةة  ؼمةةةه سة ةةةا لئةةةنون يلذةةةمظنن  لةةةا 

                                                           

 .ٔٗ٘سيساردسة    غري  سيير ن ص (ٔ)
 .ٖٖٛٔسيسئجؼ سدهاين   سيسهصع أليان  سيير ن سي ريؼ ص  (ٕ)
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لئرما هللا وسيساس لا  ة  لحنربةا رسةؾيه سي ةريؼ, وهة س لةن  ائلةه سيجسن ةا  ية س 
س, ور زةةةن  لةةةا سيسئشةةةا  نةةةر  ك  ةةةراس لةةةؽ سيسادةةةريؽ  ئةةةع لئشنهسةةةن لئشةةةا وس ةةةعا

سيخةةني  ةةةةةة  ةةز و ةةع ةةةةةة,  نيخةةني  لدةةات ؽ  سي نيةة   كةةؾن كاةةر سيئبةةع ه شاةةن  لةةا
 ني ةةن ر وبكاةةرا, وي رهةةح هةة قؽ سيسئش ةة ؽ سةةمن نة لينيمةةه وردة  شةةع سيسادةةريؽ 

 لشتن:

 لةةةؽ لةةة فؾذ,  ؾنةةةنا : ر ةةةعهسن: و تةةةنن ؼمةةةه»لةةةن ذكةةةرا سيسةةةنورد , ؼميةةةؾل:      
 :سي ةنن . ربةه رويمةنء  لةا ر { َربِّهِّ  َ َلا}  ؾيه ولئشا, سيسئؾنا وه  سيسغنهر

  ةةةنل زتةةةن وسسةةةاتنن نركتةةةن إذس  حةةةن ا   ةةةالن عتةةةر  ةةةؾيتؼ لةةةؽ لةةة فؾذ,  ه شةةةنا 
ْترّيةةةةةنا  َوَرسَءك ةةةةةؼ َوسنََّخةةةةةْ ن س ؾا  : }نئةةةةةنيا  رزةةةةة   ةةةةة  نزيةةةةة  إنتةةةةةن ...  ةةةةةع [ٕٜ: هةةةةةؾد]{ عِّ
 (ٔ).« تع

 َربِّةةةهِّ  َ لةةةا سْي ةةةن ِّر   َوكةةةننَ  و ؾيةةةه»ولشتةةةن لةةةن  ةةةنء  شةةةع سزةةةؽ  ظمةةةا, ؼميةةةؾل:    
 نةؾبمختؼ  سئشا سة ا  ا ؾن  سيسئ ؽ )سيغت ر( رن هسنر ع: ن ويالن ؼمه َعتِّ رسا 
  ةة ن وسيذةةمظنن سي اةةر  لةةؽ غ ةةرهؼ ربتةؼ  لةةا  ئ شةةؾن  سي اةةنر رن لةةؽ ذيةةػ  لةا

 ذكةةرا وسي ةةنن  زيةةع, وسزةةؽ وسيحدةةؽ لجنهةةع ن ويةةع هةةؾ وهةة س ويغةةنهروا,  ظمئةةؾا
 طر اةةةه إذس سيذةةة ء عتةةةرة  ؾيةةةػ لةةةؽ  عةةةمال, )سيغت ةةةر(  كةةةؾن  رن (ٕ)سيظبةةةر  

 س ايةةةنر سيا ويةةةع هةةة س  لةةةا سة ةةةا لئشةةةا ؼمكةةةؾن  عتريةةةن, سنخ نةةةهو  عتةةةرك ورسء

                                                           

 (ٕٚٛ/ٖ(, ويشغر: سي ذنف  ؽ  ينا  غؾسلض سياشزيع )ٕ٘ٔ/ٗن )سيش   وسيئ ؾ ( ٔ)
دمحم زةؽ  ريةر زةؽ قزيةع زةؽ  ,قشغر:  نل  سيبمنن  ؽ ن ويع    سيير ن )ناد ر سيظبةر ( (ٕ)

نح/د/ بةع هللا زةؽ  بةع سيسحدةؽ  ,(ٛٚٗ/ٚٔ) سيظبةر ,ك  ر زؽ غني  سةللة , رزةؾ  ئاةر 
إلسةةاللما زةةعسر هجةةر سيةةعكاؾر  بةةع سيدةةشع سياركةة ,  نيائةةنون لةة  لركةةز سيبحةةؾث وسيعرسسةةنة س

 .مٕٔٓٓ -هة  ٕٕٗٔ, ٔهجر, طدسر  / دؽ  سنلا, سيشنهر
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 ررسد لئة ؽ هةؾ زةع عبةنس سزةؽ و ةنل سيجةشس سسؼ سة ا ه ا    وسْي ن ِّر   سي ار ,
 (ٔ).«هذنم زؽ  تع ر ن  ه

 شزول سة ا    رز   تع قرهح كؾنةه هةؾ سيسيرةؾد هشةن, ويةمس  سن ةا      
 .سي انر, وذيػ سمن  لينل  قرهح سيسئشا سألول

وسيسئشا سي ني : وهؾ س اينر سي ار, وكؾنه رلراس ه شان    للػ سيخني  ةةة  ز    
و ع ةةة د  دةنو   شةنح  ئؾ ةه, قرهةحه سةمن  ليةني   ةنء  ة  سيدةشا سيشبؾيةا 

َنَشن ِّ  َ ْبع   سيسظتر   حسع سيسئشا ذسنه ورد    سشؽ سزؽ لن ه,  جنء ؼمه: َ عَّ  ّللاَّ
َنشَ : َ نلَ  َسئِّ ع   ْزؽ   ةَلْمَسنَن, ْزةؽ   َ ْبةَع    نَ عَّ , سْيس َدة َّ ِّ  ْزةؽِّ  ل ؾَسةا َ ةؽْ  س   َ ةؽْ  سي ََّياِّة ِّّ

, ْزةؽِّ  َهْترِّ  , َرزِّة  َ ةؽْ  َغةْشؼ , ْزةؽِّ  سيةرَّْ َسؽِّ  َ ْبةعِّ  َ ةؽْ  َ ْؾَهة   ةؾل   َ ةنلَ : َ ةنلَ  َذرّ   َرس 
 ِّ ةةةؾل   َ  َوَنَئةةةنَيا, َنَبةةةنَركَ  ّللاََّ  إِّنَّ : " َوَسةةةلَّؼَ  َ َلْمةةةهِّ  هللا   َصةةةلَّا ّللاَّ َبةةةندِّ  َ ةةةن: ي   ك لُّ  ةةةؼْ  عِّ

, ةةْ نِّ   , َلةةؽْ  إِّدَّ  ل  ةةْش  ؼْ  َ لِّةةؼَ  َوَلةةؽْ  َي  ةةْؼ, َ ةةَ ْغاِّرَ  سْيَسْغاِّةةَر َ  َ َدةةل ؾنِّ  َ نَ ْ ةة    ذ و َرنِّّةة  لِّ
لُّ  ؼْ  َيه , َغَاْرة    ِّي ْعَرنِّ  َ نْسَاْغَاَرنِّ  سْيَسْغاَِّر ِّ, َ َلا   ْعَر    , َوك   ,َهَعْق    َلؽْ  إِّدَّ  َ نلٌّ

ةَع  َ َدةل ؾنِّ  ْؼ, سْيت  ك  لُّ  ةؼْ  رَْهةعِّ , َوك  , َلةؽْ  إِّدَّ  َ يِّ ةر  ْ   ةْؼ, َ َدةل ؾنِّ  رَْغَشْ ة    َرنَّ  َوَيةؾْ  َرْرز 
َي  ْؼ, َوَل َِّّا  ْؼ, َ مَّ  ْؼ, َرك ْؼ, َوَروَّ ؼ   َوَرْطَب  ْؼ, َو فِّ  َ ْلة ِّ  َ َلةا َ َ ةنن ؾس سْ َاَسئ ؾس, َوَين َِّدك 
ةةؽْ  َ ْبةةع   َرْنَيةةا ةةؾس َوَيةةؾِّ  َ ئ ؾَ ةةا , َ َشةةنح   ل ْل ِّةة   ِّةة  َقةةزِّدْ  َيةةؼْ  َبةةندِّ ,عِّ  لِّ  َ َ ةةنن ؾس سْ َاَسئ 
َبندِّ , لِّؽْ  َ ْبع   َرْهَيا َ ْل ِّ  َ َلا  َرنَّ  َوَيةؾْ  َ ئ ؾَ ا , َ َشنح   ل ْل ِّ  لِّؽْ  َقْشي ْص  َيؼْ  عِّ

َي  ْؼ, َوَل َِّّا  ْؼ, َ مَّ  ْؼ, َرك ْؼ, َوَروَّ ؼ  َوَين َوَرْطةَب  ْؼ, َو فِّ ةؾس,  َِّدةك   َسةناِّع   ك ةعُّ  َ َدةَ لَ  سْ َاَسئ 
ؼْ  ةةْشت  ةةؽْ  َنَيةةَص  َلةةن ر ْلشِّ َّا ةةه , َزَلَغةةْ   َلةةن لِّ   َِّذةةَااِّ  َلةةرَّ  َرَ ةةَعك ؼْ  َرنَّ  َيةةؾْ  َكَسةةن إِّدَّ  ل ْل ِّةة , لِّ

                                                           

 (ٕ٘ٔ/ٗسيسحرر سيؾ  ز    ناد ر سي انن سيئزيز )( ٔ)
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, , َ ةَؾسد    ِّةَ نِّّ  َذيِّةػَ  َنَزَ َتةن, ن ةؼَّ  إِّْزَر ا,  ِّ َتن َ َغَسَس  سْيَبْحرِّ ةع   إَِّذس م ,َكةاَل  َ َظةناِّ  َلن ِّ
 (ٔ)" َؼَم  ؾن   ك ؽْ : َيه   َر  ؾل   َ  ِّنََّسن َهْ لان, َرَرْدة  

ولسةةةن قرهةةةح هةةة قؽ سيسئش ةةة ؽ لةةةن  ةةةنء  ةةة  كاةةة  سيشحةةةن  لةةةؽ لجةةة ء  ئ ةةةع    
 سيعديةا  ة  لائةؾل  ةؽ  ئ ةع قشةؾن» سئشا لائؾل ولان ع  يؾل سزؽ  ي ع: 

 كح ةةع او اةة كح ةةع و اةةن   ةةريح وسلةةرر    ةةريح زر ةةع لةةررة نحةةؾ لئشةةنا  لةةا
 ولكحةةةؾل لجةةةروح  ةةةؽ و ا ةةةع وكح ةةةع  ةةةريح  شةةةنن  ا ةةةع ور ةةةع  ا ةةةع وسلةةةرر  

 وسياةاح  نيزةؼ(    َئالء») وييؾل سيد ؾط   ئ ع  سئشا لان ع:  (ٕ).«ولياؾل
(  لان ةةةع رو لائةةةع  ن ةةةع  سئشةةةا  ن ةةةع ذكةةةر وصةةة  يائ ةةةع)   سئةةةن ويظةةةرد
  سئشةةةا ونةةع ؼ وفلةةةمف و لةةمس وسةةسئنء لدةةةس   سئشةةا وسةةةسم  وكرلةةنء ككةةريؼ
 (ٖ)«ونعلنء. وفلظنء و لدنء لان ع

 االستنتاج:

لسن سةب  قابة ؽ رن سيسئش ة ؽ سألول وهةؾ: رن عت ةر  سئشةا لغةنهر ر :      
 سئشةةةا لغتةةةؾر, ر :  ئ ةةةع  س ئ ةةةع  سئشةةةا لان ةةةع, وسي نيةةة  وهةةةؾ: رن عت ةةةرا 

                                                           

رزةةؾ  بةع هللا دمحم زةةؽ قزيةةع سييزويشةة , دمحم  ةةهسد  بةةع سيبةةن  ,  هسزةةؽ لن ةةه, سةشؽ سزةةؽ لن ةة( ٔ)
, (ٕٚ٘ٗ ةةةةةةعق  ر ةةةةةةؼ ) .يبةةةةةةنز  سيحلبةةةةةة دسر إ مةةةةةةنء سي اةةةةةة  سيئربمةةةةةةا , ؼمرةةةةةةع عمدةةةةةةا س

(ٕ/ٕٕٔٗ). 
 لةةا ريؽمةةا سزةةؽ لنيةةػ, سزةةؽ  ي ةةع ,  بةةع هللا زةةؽ  بةةع سيةةر سؽ سيئي لةة  هةةرح سزةةؽ  ي ةةع ( ٕ)

, ٕٓسييةةنهر , ط -نةةح/ دمحم لح ةة  سيةةعقؽ  بةةع سيحس ةةع, دسر سياةةرسث , (ٖٛٔ/ٖ)سيتسةةعسن , 
  م. ٜٓٛٔ -هة  ٓٓٗٔ

(, و ةةةنرن زةةةة : لئجةةةؼ سيلغةةةا سيئربمةةةا ٖٓٙ/ٖهسةةة  سيتؾسلةةة   ةةة  هةةةرح  سةةة  سيجؾسلةةة  )( ٖ)
 ةةةنيؼ , ٜٔٙص  سدةةةن ع   ريةةة   سةةةع,  ,, د/ ر سةةةع لخاةةةنر  بةةةع سيحس ةةةع  سةةةرسيسئنصةةةر 
 م. ٕٛٓٓ -هة  ٜٕٗٔ, ٔسي ا , ط
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 سئشةةةةا لائةةةةؾل هسةةةةن سألندةةةة  يعديةةةةا سة ةةةةا سي ريسةةةةا هشةةةةن, وركةةةةع ذيةةةةػ سيدةةةةمن  
ؾمسةا سيدةمن  سيبنيغةا سألهسمةا  ة  نئ ة ؽ سيسحاسةع لةؽ وو حه, وبة يػ نغتةر 

 لئنن  سيرمم سيا  نحاسع سدفاالف    سيسرسد لشتن.
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 املبحث الرابع

 املتكميتعًني أثره يف و القرآنٌ الشًاق

نة سيير نمةةةا وسفالةةة  ؼمةةةه سيسادةةةرون,  ةةة  سة ةةة    ةةةررلةةةؽ سييناةةةع؟ سةةةهسل       
ةةةن دفةةةاالف سيسةةةا لؼ د زةةةع لةةةؽ سفةةةاالف سيسئشةةةا سيسةةةرسد, ود سةةةب ع يائ ةةة ؽ ونبئا

لةةةا لؼ  ئ شةةةه دون غ ةةةرا لسةةةؽ رفالةةة   ةةة تؼ إد  ةةةؽ طريةةة  سيدةةةمن ,  نيدةةةمن  
 س ن ةةةا سيسرةةةبنح سيةةة    زةةة ء يشةةةن سيةةةعرون سياةةة  نئةةةج  نيةةةعددة سيساعسفلةةةا, 
 بشةةةؾرا نتاةةةع  ألندةةة  سيةةةعددة سيساايةةةا لةةة  سيشرةةةؾص, ولةةةؽ هةةة ا سيةةةعرون 

سا لؼ دزع لؽ رن قارن   لمه سفاالف سيعديا سيسرسد  لؽ  نفاالف سي  سيسا لؼ
ةةةن نئ  شةةةه ونحعقةةةعا  اةةةا ندةةةايؼ سيةةةعددة سيلغؾيةةةا  ةةة   سيشرةةةؾص,   ةةةنن  اسا

 سيشرؾص.

سيةةرسز   ةةة  سإللةةنم  وهةة س سيدةةهسل  ةةنء ذكةةرا  ةة  سةةةؾر  سيار ةةنن ورهةةنر إيمةةه    
ذ٢ٓ  ﴿ ؾيةه نئةنيا:  سيسةا لؼ  ة  سفةاال تؼ  ة  تةنلش ة  لؾس ة   ةع , ناد را  ِٜ فٓ

ِٓذذ٠َٰ  ۡٔ أ ِٚ بأۡكذذٓى   ُ ٤ِۡٓذذ آِصذذ٤ًل   َٓ كةةالم سييةةؾم,  وهةةع هةةؾ كةةالم هللا ةةةةة  ةةز و ةةع ةةةةة ر ﴾ٝٓ
ولةةةؽ فةةةالل سياحل ةةةع سيدةةةمن   سةةةشر  رقتسةةةن ر ةةةرن يسئشةةةا سة ةةةا  ,وؼمسةةةن قلةةة 

 سي ريسا.

 ــــ )تممى( : 1

ٝ  ﴿   ناد ر  ؾيه نئنيا: سيرسز  سإللنم ذكر      ٓ َۡ ِ ٤ىأ ۡ َِٰٓ ٞإ ْ آ َُُٓأ ذُ ٝٓ ٜٓ ٖٓ ۡۡلرٓرٓبٓ ٤ ُِ

ِٓذذذ٠َٰ  ۡٔ أ ذذذ٢ٓ ُ ِٜ ِٚ بأۡكذذذٓى   فٓ ٤ِۡٓذذذ آِصذذذ٤ًل   َٓ ِٓذذذ٠َٰ ﴿ »: (٘)سيار ةةةنن ﴾ٝٓ ۡٔ أ ذذذ٢ٓ ُ ِٜ ِٚ بأۡكذذذٓى   فٓ ٤ِۡٓذذذ َٓ 

آِصذذ٤ًل    سة ةةنة هةة ا إن  ةةنل نئةةنيا ك نةةه  ةةؾيتؼ  ةةؽ ن ؾس اةة ذكةةرا هللا كةةالم ﴾ٝٓ
 سألويةة ؽ, رسةةنط ر رنةةه إيةةا قشدةة    مةة   ةةنل,  ئةةع  ةةندا   ةةنيؾ    لمةةه نسلةةا

 رن  ةه وررسدوس سييةؾم, كةالم لةؽ ذيةػ رن  لةا سنايةؾس  يةع  ستةؾر سيسادةريؽ لنور
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 سييةةؾل هةة س رن هةةػ ود سألهةةمنء هةة ا سألو ةةنة هةة ا  ةة   لمةةه رللةةؾس سي اةةنن رهةةع
 سكااةةة   ةةةنيؾس   ةةة نتؼ  بلةةةه,  سةةةن سي ةةةالم هةةة س نئلةةة  هةةةع : ر ةةةعهن: يؾ ةةةؾا ر ةةةرن

 ور ننةةه:  يةؾيتؼ يسةةرسدس هةؾ هة س رن: وننن تةةن , لمةه نسلةا  تةة  سألوية ؽ رسةنط ر
  ةةع:  يؾيةةه كاللتةةؼ  ةةؽ ذيةػ  ئةةع ر ةةنن نئةةنيا رنةه: ونني تةةن  فةةرون   ةةؾم  لمةه
 (ٔ)«.سيدر  ئلؼ سي   رنزيه

 التحميل الدياق :

د سفةةةاالف سيسادةةةريؽ  ةةة  سيةةةرسز  رور سإللةةةنم لةةةؽ سيةةةشص سيدةةةنز  نةةةر  رن     
 فةالل لةؽ ورورد لرهةحنة يرر ةه هة س ويؼ  كا  ز يػ زع ر ح ر عهسنسيسا لؼ 
وذيةةةةػ  شةةةةعلن نغةةةةر يلدةةةةمن  سيلغةةةةؾ  سيجزاةةةة  سيدةةةةنز  يخ ةةةةا , سيدةةةةمن  نغريةةةةا

 وسيال   يتن:

آ إ  ﴿ نيدمن  سيلغؾ  سيدنز  قاس ع     ؾيه نئنيا:     َٰٓٛ  ٕۡ ٝإ ْ إِ ٖٓ ٓلمٓىأ َُٓٓ  ُۡ ِا٣ ٓٝ

إ   ٓ ٝ ظأ إِ ٕٓ  فٓقۡٓ  ٓ ُإَۖأ ٝ ّٱ َۖٓ ٓ ىأ ۡٞ َٓ ِٚ ٤ِۡٓ َٓ َُٓٗٓٚأي  آ ٓٝ ٚأ  ٔ  إِۡف ٱ ۡۡفرٓٓىهَٰ ٝر  ُ ِۡ زأ ٓٝ  ٥﴾ 
ذى   ﴿وسيدمن  سيلغؾ  سيال   قاس ع     ؾيه نئةنيا:   ِلِ ْأ ُۡ َۡ آٗٓ ُٓذٚأ ُۡ ذِا١ ٣ۡٓ ِٓذ َأذ

ر   ٕٓ ٓغمٞأ أي ٓلُ ۡٓرِ   إِٗٚ  َۡ ۡ ٓٝ ِت  َٰٓٞ َٰٓٔ  ِ ٔ  ف٢ِ ُۡ ِح٤  ﴾4ُ   ر 

لةؽ وبنإل ةن ا يسةن ذكةرا  , ة  هة س سييةؾل سإللةنم سيةرسز   لة  وناا  سيعرسسا    
الل سيدةةةمن  سيلغةةةؾ  سيجزاةةة   ةةة  سيدةةةؾر  سي ريسةةةا سازةةةم  لرهةةةحنة لةةةؽ فةةة

سألفةةر   سيدةةمن نة سيلغؾيةةا سيسئاسةةع   لةةا سألفةةر   سرهةةحنةسي  ئةةضسيعرسسةةا 
 : ؼمسن   ن

                                                           

 ( ٖٖٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
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)م ل ل( ولشتةةن سهةةا  سإللةةالء  سئشةةا سي ان ةةا,  كلسةةا )نسلةةا( لةة فؾذ  لةةؽ   
   اةةة  يةةةه  ةةةنل:  رللةةةه »و (ٔ)« لمةةةه. وَرَللةةا  كابةةةه, هةةة لنا   لمةةةه رَلةةةعّ : »ؼميةةنل
ه س هؾ سألصع سيلغؾ  يتن, وبنيبح   ؽ دددنتن    سة ا سي ريسا  (ٕ)« شه.

 نر  نبنقؽ  رسء سيئلسنء   تن:

 تة   (ٖ)«.( لمةه نيةرر: ) يؾيةه(  لمةه نسلةا: )و دةر» نيئ ش   يؾل   تةن:      
  سئشا سييرسء  وه س قشنس  سيدمن  سيير ن .

لةؽ )م ل و( وسيسئشةا سيسحةؾر  يتةن ه س د/  بع قر  رن )نسلةا( لة فؾذ  و    
و ةةة  دديةةةا سيلاغةةةا  ةةة  سة ةةةا  (ٗ)«سندةةةنا لةةةن  حةةةؾز هةةة لان رو سلاةةةعسدا.»هةةةؾ: 

رلةةن رلل ةة  سي اةةنن  تةة  لحؾيةةا  ةةؽ سيسزةةئاا ... وياحيةة  »سي ريسةةا  يةةؾل: 
ذُ ﴿  تن سياؾص ع وه  سلاعسد ل  سيات لا يل ان ا  ٜٓ ٖٓ ۡۡلرٓرٓبٓ ذ٤ ُِ  ٝ ٓ َۡ ذِ ٤ىأ ۡ َِٰٓ ٞإ ْ آ َُُٓأ ٓٝ

ِٓذذ٠َٰ  ۡٔ أ ذ٢ٓ ُ ِٜ ِٚ بأۡكذذٓى   فٓ ٤ِۡٓذذ آِصذذ٤ًل   َٓ ر : ي احاغتةةن )د يمكابتةن( ألنتةةؼ  (٘)سيار ةنن ﴾ٝٓ
كةةننؾس  ئلسةةؾن رنةةه ةةةةة صةةلا هللا  لمةةه وسةةلؼ ةةةةة كةةنن رلماةةن د  كاةة  ود  يةةرر لةةؽ 

وغ ةر ذيةػ لةؽ  (٘)«كانن, وزنسن  نء سيائب ر ز يػ ألن صؾر  سأللريؽ وس ع .
لةةةةؽ سييناةةةةع يالةةةةػ يلاغةةةةا,  هن هشةةةةن  سةةةةن  ئش شةةةةن هةةةةؾسةرسء سياةةةة  د لجةةةةنل يةةةة كر 

 لشتن:سيسؾ حا يه  سيدمن نة سيلغؾيا سش كر  ئضيإل ن ا  لا ه س سيدهسل و 

 ,سيظبةر   ة  كان ةه  ة ن سييةؾل هشةن هةؾ  ةؾل سييةؾم سي اةنرسإللنم نرريح *    
ْإ ﴿:  ؾيه َ اند   ؽ» ينل:  ُإ  *  ِٚ ٓٓ ٓر٣ۡذٓأ ف٤ِذ ذِأ  ِكرَٰٓ ُۡ َأ ۡ  وزنسةن. ؼمةه هةػّ  د ﴾ُِٓ٘ ٣

                                                           

 نت ق  سيلغا )م ل ل( (ٔ)
 ننج سيئروس لؽ  ؾسهر سيينلؾس )م ل ل( (ٕ)
 (ٜٗ/ٜٔ نن سؾر  سيار نن, ) ,ٕ٘ ,  عق  ر ؼ  سع  سيينر  هرح صحمح سيبخنر  (ٖ)
 .ٕٛٓٔسيسئجؼ سدهاين   سيسهصع أليان  سيير ن سي ريؼ ص  (ٗ)
 سيدنز  سيراحا ذسنتن. (٘)
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 هللا,  شةع لؽ رنه ؼمه هػّ  د دمحم  لا ر نزل سي   سيير ن ه س رن: سي الم لئشا
 وسةلؼ  لمةه هللا صةلاةةة  دمحم نخّرصه لسن هؾ ود كنهؽ, سج  ود  ذئر ويمس

ذ٢ٓ ﴿: سية قؽ  ؾل ز يػ نشنؤا  عّ  كّ ن وزنسن ةةةة ِٜ ذُ فٓ ٜٓ ٖٓ ۡۡلرٓرٓبٓ ٤ ُِ  ٝ ٓ َۡ ِ ٤ىأ ۡ َِٰٓ ٞإ ْ آ َُُٓأ ٓٝ

 َٰ٠ِٓ ۡٔ ِٚ بأۡكٓى   ُأ ٤ِۡٓ آِص٤ًل   َٓ هشةن هةؼ سييةؾم سي اةنر, سيسةا لؼ   ة ن تشن صةرح  (ٔ)«.﴾ٝٓ
 .ةةة  عَّ     الا ةةةة ونشزا  ؽ ذيػ ونئنيا  لؾاس كب راس نئنياسيخني  يمس 

ن لن صرح  ه*      نءة  كن ةا رن سة ا سي ريسا  لؽ سيذؾكنن سإللنم  ور زا
 لةةةة سه  ونزيمةةةة  سياؾ  ةةةةع, زمةةةةنن لةةةةؽ  ةةةةر  نويسةةةة» يةةةةنل:  ييةةةةؾل لش ةةةةر  سيشبةةةةؾ 

  ةشتؼ  كةنا لةن: سألويةا  نيذةبتا. سيشبةؾ  لش ةر   هبه ذكر    هرا سيسذرك ؽ,
:  يةةةنل سي ننمةةةا سيذةةةبتا ذكةةةر .. نةةةؼ.إ ةةةػ إد هةةة س إن كاةةةروس سيةةة قؽ و ةةةنل:  يؾيةةةه

﴿ ٖٓ ٤ ُِ  ٝ ٓ َۡ ِ ٤ىأ ۡ َِٰٓ ٞإ ْ آ َُُٓأ   ن سيسا لس ؽ هشن هةؼ وغ رهسن لسؽ صر ؾس  (ٕ)«...﴾ٝٓ
 (ٖ)كانر سييؾم.

: وهشنك سمن  يغؾ  نني  قهكع ويرهح رن سيينال ؽ هشن هةؼ سية قؽ كاةروس *    
ن لؽ  ؾل  (ٗ)وهؾ رن سيؾسو    )و نيؾس(  نطاا  ب يػ ن ؾن ه ا سة ا ه  ر زا

                                                           

 (ٗٙٔ/ٕٓ نل  سيبمنن )( ٔ)
دسر سزةةؽ  ,(ٕٚ/ٗ) ,دمحم زةةؽ  لةة  زةةؽ دمحم زةةؽ  بةةع هللا سيذةةؾكنن  سيمسشةة ,  ةةاح سييةةعقر( ٕ)

 .هة ٗٔٗٔ ,ٔ, طذ , ز روةدل -ك  ر, دسر سي لؼ سيظ   
لظبئةةا لرةةظاا  ,(ٔ٘ٔ/ٛٔ) ر سةةع زةةؽ لرةةظاا سيسرسغةة ,قشغةةر: نادةة ر سيسرسغةة , ( ٖ)

و نمدةة ر سي ةةريؼ سيةةر سؽ  ةة  نادةة ر  م,ٜٙٗٔ -هةةة  ٖ٘ٙٔ, ٔسيبةةنزا سيحلبةة , لرةةر, ط
, ٛٚ٘ص , بةةع سيةةر سؽ زةةؽ ننصةةر زةةؽ  بةةع هللا سيدةةئع )نادةة ر سيدةةئع (,  كةةالم سيسشةةنن

 .م ٕٓٓٓ-هة ٕٓٗٔ ,ٔ, طلهسدا سيرسنيا, لئال سيلؾيح   بع سير سؽ زؽنح/ 
 ,(ٖٙٓ/ٛٔ) لحسؾد زؽ  بةع سيةر مؼ صةن  ,سي ريؼ,  قشغر: سيجعول    إ رسن سيير ن( ٗ)

 هة. ٛٔٗٔ, ٗلهسدا سإل سنن, ز روة, ط -دسر سيره ع, دلذ  
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وهةة س  ادةةر  ةةؾل سيةةرسز  رن سة ةةا هةةعقع  سيائلةة   نيدةةن يا  ,سي ةةن ريؽ كدةةن ياتن
 يتن.

نزةنل  ياهكةع يشةن رن سيسةا لؼ هشةن لسن سب  قازح رن سيدمن نة سيلغؾيةا      
  .هؾ سييؾم د سيخني  ةةةة  ز و ع ةةةة 

 ـــــ )حجًرا محجؽرا(  2

  ِحۡجذذذذذذذذذذذى  ﴿نادةةةةةةةةةةة ر  ؾيةةةةةةةةةةةه نئةةةةةةةةةةةنيا: سيةةةةةةةةةةةرسز   ةةةةةةةةةةة   سإللةةةةةةةةةةةنم  يةةةةةةةةةةةؾل     

ٞر   ۡحجأ ذٞر  ِحۡجذى  ﴿  يؾيةؾن  سي قؽ رن    سفالاؾس»: (ٕٕ)سيار نن﴾ ٓ  ۡحجأ  ٓ  لةؽ ﴾   
  ظلبؾن  كننؾس ألنتؼ وذيػ سي انر هؼ رنتؼ :سألول سييؾل: ر ؾسل نالنا  لا هؼ؟
 ييةنءهؼ كرهؾس سيؿمنلا ويؾم سيسؾة  شع رروهؼ إذس نؼ وييار ؾنه, سيسالا ا نزول

 كةةننؾس لةةن رؤيةةاتؼ  شةةع  يةةنيؾس  كرهةةؾن,  سةةن إد قليةةؾنتؼ د ألنتةةؼ لةةشتؼ و ز ةةؾس
 سيسالا ةا هةؼ سييةنال ؽ رن: سي ةنن  سييةؾل .ع سيذة ونةزول سيئةعو ييةنء  شع  يؾيؾنه
  رسلةن ذيةػ هللا  ئةع ر  وسيبذةر , وسيجشةا سيغاةرسن  لمكؼ لحرلن  رسلن ولئشنا
 لةةةؽ فر ةةةؾس إذس سي اةةةنر إن  ئزةةةتؼ  يةةةنل سييةةةؾل هةةة س  لةةةا سفالاةةةؾس نةةةؼ  لةةةمكؼ,
 رزةةؾسن  لةةا سيسالا ةةا سي لبةة  و ةةنل لحجةةؾرس,  جةةرس يتةةؼ سيحاغةةا  نيةة   بةةؾرهؼ,
  ظما و نل لحجؾرس,  جرس يلسذرك ؽ وييؾيؾن   نيجشا سيسهلش ؽ رون قبذ سيجشا

 ذيةةةػ سي اةةنر رر   ةة ذس  نيبذةةر   سيسةةهلش ؽ سيسالا ةةا قليةةا سيؿمنلةةا قةةؾم كةةنن إذس
 سيياةةةةنل  ةةةةؾل وهةةةةؾ: سي نيةةةة  سييةةةةؾل لحجةةةةؾرس  جةةةةرس ؼميؾيةةةةؾن   ذةةةةرونن يتةةةةؼ  ةةةةنيؾس

  خن ؾنةةةه لةةةن هةةةنهعوس إذس سيؿمنلةةةا قةةةؾم سي اةةةنر رن سيحدةةةؽ  ةةةؽ ورو   وسيؾس ةةةع 
 هةة س هةةر لةةؽ  ئةةنذ د سيسالا ةةا  ايةةؾل لحجةةؾرس,  جةةرس وييؾيةةؾن  لشةةه   ائةةؾذون 

 (ٔ)«.سي ؾم
                                                           

 (ٓ٘ٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
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 التحميل الدياق : 

 دللة الحجر عند أىل المغة:

 وسيةرسء وسيجةمؼ سيحةنء(  جةر») سيحجر  سئشا سيسش   يةؾل سزةؽ  ةنرس   تةن:    
 سإلندنن,  جر  نيحجر. سيذ ء  لا وسإل نطا سيسش  وهؾ لظرد, وس ع رصع
 لةؽ إ ةنا لشئةه وذيةػ  جةرس  سيدةؽمه  لا سيحنكؼ  جر ويينل.  نؤا ن در و ع

  (ٔ)«قشبغ . د لن إنمنن لؽ  سش  ألنه  جرس  دسا وسيئيع. لنيه    سياررف

ْجةر»و ع ن ن  ياخرةمص دديةا سيحةرسم كسةن  ةنل سزةؽ سة عا:       وسيَحْجةر وسيحِّ
ْجر و   سيجنهلمةا كةننؾس  دةاخعلؾن يالةػ  (ٕ)«.سيحرسم ذيػ كع:  وسيَسْحَجر وسيح 

ْجةر  »سيعبنر  يلعديا  لا  رلا سيعم      نء   تن:  ْجةر   وسيحِّ  وهةؾ يغاةنن وسيح 
 سيحةرسم سيذةتر  ة   خن  ةه سير ع قليا سيجنهلما    سير ع وكنن:   نل , سيَحرسم
ْجةةرسا :  ؼميةةؾل ةةؾرسا   ِّ  لشةةه ا  َقْشةةَعس   ةةال سيذةةتر هةة س  ةة   لمةةػ ل َحةةرَّم  ةةرسم   ر  َلْحج 
ْجةةةةرسا :   يةةةةنيؾس سيسالا ةةةةا سيسذةةةةركؾن  َرَر  سيؿمنلةةةا قةةةةؾم كةةةةنن  ةةةة ذس:   ةةةةنل هةةةر, ِّ  

ةةةؾرسا  نلةةةػ دديةةةا  (ٖ)«.سيةةةعنمن  ةةة  كائلتةةةؼ  شةةةعهؼ قةةةشائتؼ ذيةةةػ رن وعشةةةؾس , َلْحج 
 ) جراس لحجؾرس( سيلغؾيا .

وبنيشغر    ناد ر سة ا سي ريسا سيؾسرد   تن نلػ سيعبنر , وفنصا ؼمسن  نء    
سياة  الةػ سيجسلةا ي دةؾ  يشةن ر ةؾسل سيسادةريؽ  ة  سييناةع نرسا  لنم سيرسز   شع سإل

ن نجةةع سغلةة  ر ةةؾسل سيسادةةريؽ وبئةةرض ذيةةػ  ,كننةة  لئتةةؾد   شةةع سيئةةرن  ةةع سا

                                                           

 لينقمس سيلغا )ح ج ر( (ٔ)
 (ٛٙ/ٗسيسخرص ) (ٕ)
  ق  سيلغا )ح ج ر(نت (ٖ)
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وهشةةنك سةةمن نة يغؾيةةا وردة  شةةع    سييناةةع  ةة ن نلةةػ ليؾيةةا سيسالا ةةانهيةةع سيةةرر
  سيسادريؽ قهكع ددياتن  لا كؾن سيسالا ا هؼ سيسا لسؾن هشن:

ٕٓ ﴿»: ؼميةةؾل سيظبةةر  سإللةةنم  سةةشتؼ       ُأذذٞ ٣ٓقٞأ ذذٞر  ِحۡجذذى  ٝٓ ۡحجأ  ٓ  رن  ئشةة  ﴾   
ة س,لحجةؾرا  س جةرا  يلسجةرل ؽ  يؾيةؾن  سيسالا ا ة ن رسلا  سيبذةر   سي ةؾم  لةمكؼ نلحّرلا

ةةةةةةن (ٔ)«.هللا لةةةةةةؽ ي ةةةةةةؼ ن ةةةةةةؾن  رن ( ٖ)وسيدةةةةةةسر شع (  ٕ)سيز ةةةةةةنج و ةةةةةةنل زةةةةةة يػ ر زا

 وغ رهؼ. (ٙ)وسييرطب ( ٘)وسزؽ  ظما(  ٗ)وسيؾس ع 

يلسةهلؽ  إنن ةاوسمن  سيحنل هشن قشنس  كؾنتن ليؾيا سيسالا ا  نيحنل  نل     
ولةةؽ  سلةةا سيئيةةنن نيةةريئتؼ لةةؽ  بةةع سيسالا ةةا  سشةة  سيبذةةر  و يةةنن يلئنصةة  

ةن شتؼ  زسءا  لا كاره نة ن  سيظبمئةا سيبذةريا  ؼ  حرل  سيبذر   ل تؼ, ور زا
لةةؽ سيخظةة    ابةةررؽ ذنةة  لةةؽ سد اةةرسف  نسةةاحين  سيئيةةنن  لةةا لةةن سرن بةة  لةة

كسن   نيحرلنن ؼ ال  ئيع رن  حكسؾس  لا رنادتسرن بؾا وزن سمسا سيبذر  اا 
  ناد رهن.سيسادرون      إيمهذه  

لسن سب  قاب ؽ يشن رن سيينال ؽ هشن هؼ سيسالا ا, وركع ذيػ سيدمن  سيير نة      
 يخ ا سي ريسا.

                                                           

 (ٕٗ٘/ٜٔ نل  سيبمنن )( ٔ)
 (ٗٙ/ٗقشغر: لئنن  سيير ن وز رس ه )( ٕ)
 (ٖٗ٘/ٕقشغر:  حر سيئلؾم )( ٖ)
 (ٖٖٛ/ٖقشغر: سيااد ر سيؾسمف )(ٗ)
رزؾ دمحم  بع سيح  زؽ غنية  زةؽ  بةع , قشغر: سيسحرر سيؾ  ز    ناد ر سي انن سيئزيز(٘)

, نةح/  بةع سيدةالم  بةع سيذةن   (ٕٙٓ/ٗ), سحةنرب سير سؽ زؽ نسنم زؽ  ظمةا سألنعيدة  سي
 .هة ٕٕٗٔ, ٔز روة, ط –دمحم, دسر سي ا  سيئلسما 

 (ٕٓ/ٖٔ) سيجنل  أل كنم سيير نقشغر:  (ٙ)
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 ــــ )كذلغ( 3

ٓ  ﴿د ر  ؾيه نئنيا سيرسز     نا سإللنم  يؾل      ٓٓ ٗأذ لِ ۡٞ ٝ ْ ُٓذ ٖٓ ٓلمٓذىأ َُٓٓ  ُۡ ذِا٣ ٓٝ

   ِٓ ۡٔ ٕأ  أ قأۡىَۖٓ  ُۡ ۡ ِٚ ٤ِۡٓ ِح ٓ     َٓ ٓبلِٓت بِذِٚۦ فأذ َٰٝٓ َ٘أ ُِ   ُِٓ
ذٚأ ُٓذۡى٤ًُِل  ٓلآَٰ َٰٓ٘ ِۡ ٓرُ  ٓٝ  :(ٕٖ)سيار ةنن ﴾ٓؤ ٱٓٓٱ  

  سلةا ر  سيسذةرك ؽ كةالم نسةنم لؽ رنه: سألول: و تنن  ؽمه ك يػ:  ؾيه رلن»
 سة ةا  ة  إ ةسنر إيةا  حانج د ه س و لا وسإلنج ع, كنياؾرس   ر  ك يػ وس ع 
 ذكةرا نئةنيا هللا كةالم رنةه: سي نن  . هسدك  ه يش ب  لار ن رنزيشنا:  يؾل رن وهؾ

  كةةؾن  رن  جةة  كةة يػ  ةة  ذيةةػ:   ةةع  ةة ن لار ةةن رنزيشةةنا كةة يػ ر  يتةةؼ  ؾس ةةن
  ةةه  دةةر   مةة   وس ةةع  سلةةا إنزسيةةه  تةةؾ نيةةعم وسيةة   نيعلةةه هةة ء إيةةا إهةةنر 
 يةؼ لئشةنا وس ةع   سلةا سيير ن  لمه نزل يؾد  ؾيتؼ ألن  لشن لار ن؟ رنزيشنا ك يػ
 (ٔ)«.إيمه إهنر    يػ نلار ا  نزل

 التحميل الدياق :

 نئع )ك يػ(  شع رهع سيشحؾ لؽ رسسنء سإلهنر  ورصع و ئتن )ذس( .   

 لئشؾيا. ورَ   دما إهنر  زؾسنطا لئّ ؽ  لا دل لن: سإلهنر  سسؼو     

هةةةةنر  َرسةةةةسنء  و      اْ : يلسهنةةةة . و ر ودء   وَذْقةةةةؽ, ذسن ذس,: يلسةةةة كر سإلِّ  وذ  ونِّةةةةهْ  ذِّ
 .َنسَّاَ  َنؼَّ, هشن,: يلسكنن. و ر ودءِّ  وَنْ ؽ, ننن ون ,

 .هشةةن هةةن هةةهدء, هةة س,:  شيةةؾل سياشبمةةه" هةةن" نسةةا  ةةعس سأَلسةةسنء هةة ا وندةةب    
 سإلِّ ةرسد    سيزس ر كنف نررف ناررف  رف وه  سيخظنن كنف ونلحيتن
 يشةن, سيرةحماا نةمكؼ هشنك, سيجبع ذسك: ل ع وسياْ ن   وسيا ك ر وسيجس  وسيا شما

                                                           

 (ٚ٘ٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
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 نبةةة ؽ فظةةةنن  ةةةرف ذيةةػ  ةةة  ني ةةةنف  (ٔ).طلبةةةاؼ لةةن وذسكةةةؼ طلبةةةا ؽّ  لةةةن ك ةةؽّ  ذس
 (ٕ).وذي ؽ وذي ؼ وذي سن وذيػِّ  ذيػَ :  ينل سيسخنط  ر ؾسل

يتةةةن ولةةةؽ  نالتةةةن  ةةة  سة ةةةا  يةةةة )كةةة يػ( لةةةؽ رؤيةةةا رهةةةع سياادةةة ربةةةنيشغر و      
دمن  قرهح كةؾن )كة يػ( هة  لةؽ نسةنم كةالم سيخةني  ةةة  ةز سيرن  سي ريسا نجع

لشتن:  هرح سيسادريؽ يخ ا سي ريسا سمن نة لينيمه ن ن     ويهكع ذيػو ع ةةة 
ٓبلِذذٓت بِذذِٚۦ فأذذ﴿: هللا  ةةنل»سيظبةةر :  سإللةةنم ه يؾيةة لةةن َ٘أ ُِ   ُِٓ

  لمةةػ نشزيلةةه ﴾ٓؤ ٱٓٓٱ  ٓلذذآَٰ
  ةةنل لةةؽ ذكةةر. نزيشةةنا  ةةهسدك  ةةه يش بةة  سيذةة ء,  ئةةع وسيذةة ء سة ةةا,  ئةةع  ةةاسة
 نش  ع:  نل  س , نش  ع:  نل رز , نش  ع:  نل سئع, زؽ دمحم  عنش  :ذيػ
ٕأ ﴿: عبةنس سزؽ  ؽ رزمه,  ؽ رز , قأذۡىَۖٓ  ُۡ ۡ ِٚ ٤ِۡٓذ َٓ   ٓ ٓٓ ٗأذ لِ ۡٞ ٝ ْ ُٓذ ٖٓ ٓلمٓىأ َُٓٓ  ُۡ ِا٣ ٓٝ

   ِٓ ۡٔ ِح ٓ      أ َٰٓٝ  ٓ ُِ ٓبلِذٓت بِذِٚۦ فأذ ٓلذآَٰ َ٘أ ذٚأ ُٓذۡى٤ًُِل  ُِ َٰٓ٘ ِۡ ٓرُ  ٓٝ   لمةه قشةزل هللا كةنن:  ةنل ﴾ٓؤ ٱٓٓٱ  
  لةة , عتةةر  ةةؽ سي اةةنن يمئلسةةه رفةةر     ةةا نزيةة  هللا نبةة ّ   لستةةن  ةة ذس سة ةةا,
 هكة س:  ئشة  كة يػ: نئةنيا هللا  يةؾل»وييؾل سيدسر شع :  (ٖ)«. هسدا  ه وي ب 

: نئةةةنيا هللا  ةةةنل»وييةةةؾل سيؾس ةةةع :  (ٗ)«. ةةةهسدك  ةةةه يش بةةة  لاار ةةةن رنزيشةةةنا ر 

                                                           

 ,ٗٔٔص سةةئ ع زةةؽ دمحم زةةؽ ر سةةع سأل غةةنن ,, قشغةةر: سيسةةؾ ز  ةة   ؾس ةةع سيلغةةا سيئربمةةا (ٔ)
 .مٖٕٓٓ -هة ٕٗٗٔن, ط : يبشن –ز روة  -دسر سيا ر 

رزؾ دمحم زعر سيةعقؽ  دةؽ زةؽ , قشغر: نؾ مح سيسينصع وسيسدنيػ  ذرح ريؽما سزؽ لنيػ (ٕ)
د/ بةةع /هةةرح ونحي ةة  , (ٔٔٗ/ٔ, ) نسةةؼ زةةؽ  بةةع هللا زةةؽ  لةةّ  سيسةةرسد  سيسرةةر  سيسةةني  

 .مٕٛٓٓ -هة ٕٛٗٔ ٔسيئرب , طسير سؽ  ل  سلمسنن ,دسر سيا ر 
 (ٕ٘ٙ/ٜٔ نل  سيبمنن )( ٖ)
 (ٖٚ٘/ٕ حر سيئلؾم )( ٗ)
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 الةةػ سأل ةةؾسل نذةة ر إيةةا  (ٕ)وغ ةةرهؼ (ٔ)«.نلاار اةة رنزيشةةنا: ر  [ٕٖ: سيار ةةنن]{ َكةةَ يِّػَ }
 رن )ك يػ(    سة ا سي ريسا لؽ نسنم كالم سيخني  ةةة سبحننه ونئنيا ةةةة .

 سي ةنف» ةة قازح لؽ إ رسن سي نف    )كة يػ( وهشنك سمن  ليني   فر     
وسياشزيةةةع د  (ٖ)«.سياشزيةةةع ذيةةةػ ل ةةةع نشةةةزيال نزيشةةةنا ر  لحةةة وف يسرةةةعر نئةةة 

ياغةا )كة يػ( لةؽ نسةنم  كؾن إد لؽ سيخةني  ةةة  ةز و ةع ةةة  ةعل ذيةػ  لةا رن 
 كالم هللا نئنيا.

 االستنتاج:

سيسةةةةا لؼ  ةةةة  قبةةةةرز يشةةةةن دور سيدةةةةمن  سيستةةةةؼ  ةةةة  نئ ةةةة ؽ   ةةةة  هةةةة س سيسبحةةةة    
نطي ؽ زتةةةن,  سةةةؽ فةةةالل سياحل ةةةع سيشرةةةؾص سيسحاسلةةةا ياةةة ويالة  ةةةع   ةةة  سيشةةة

لةةا لؼ  ئ شةةه دون غ ةةرا,  نيدةةمن  نسكةةؽ لةةؽ نحعقةةع سييناةةع سيدةةمن   قةةاؼ نحعقةةع 
ن يةةةع  سيسادةةةريؽ كسةةةن  ةةةعث  ةةة   ةةة  سيعبةةةنرسة وسألياةةةن  سيسخالةةة   ةةة   نال تةةة

 , و جراس لحجؾرس, وك يػ( سيؾسرد  هشن.)نسلا

  

                                                           

 (ٖٓٗ/ٖسيااد ر سيؾسمف )( ٔ)
, رزةةؾ  اةةص سةةرسج سيةةعقؽ  سةةر زةةؽ  لةة  زةةؽ  ةةندل قشغةةر: سيلبةةنن  ةة   لةةؾم سي اةةنن( ٕ)

نةح/ سيذةم /  ةندل ر سةع  بةع سيسؾ ةؾد, وسيذةم /  (ٖٖ٘/ٓٔ) سيحشبلة  سيعلذةي  سيشئسةنن ,
, و اح مٜٜٛٔ-هة  ٜٔٗٔ, ٔز روة / يبشنن, ط - ل  دمحم لئؾض, دسر سي ا  سيئلسما 

 (٘ٛ/ٗسييعقر يلذؾكنن  )
 (ٓٔ/ٚإ رسن سيير ن وبمننه )( ٖ)
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 اوصاملبحث اخل

 الضىري ةعىدوأثره يف تعًني  القرآنٌ الشًاق

 ة  سدفةاالف   شةع لؽ سأللؾر سيلغؾيا سيا   جة  رن نحةا ؼ   تةن يلدةمن     
 مةا وسيعسفلمةا دور  ةنيم  ة  لدة يا سيسرسد لشتن  ؾد سيزةس ر,  للدةمن نة سيخنر 

س سفالةةةةة  ؼمةةةةةه سإللةةةةةنم وييةةةةةع رورد يشةةةةةن   ةةةةةؾد سيزةةةةةس ر. ن وس ةةةةةعا سيةةةةةرسز  لؾ ةةةةةئا
 ةالم  ئةؾد  ةس ر سيتةنء سيسادرون     ؾد سيزس ر  ة  سةؾر  سيار ةنن, وهةؾ 

ٚأ  ﴿    ؾيه نئنيا  ۡفَٰ٘ٓ ؟ وييع ر ح ز ؽ نلػ سةرسء, وؼمسن قل  ذكر ي يػ ﴾ٓصى 
سدفاالف وبمنن دور سيدمن     نئ  ؽ رر   ئ شه وبمةنن لةع  لؾس يةا سيدةمن  

 يرر  سإللنم سيرسز  ؼمسن ذه  إيمه لؽ سةرسء .
 ـــــ )صرفناه(  1

ْۡ ﴿ناد ر  ؾيه نئةنيا: سيرسز     سإللنم  يؾل       ٜأ ٚأ ب٤ۡٓذ٘ٓ ۡفَٰ٘ٓ ُٓقۡٓ  ٓصى  ٓٝ ْ ٝ ٤ٓذا ل ىأ ُِ

ٓ  لأمأذٞر   إ اۡٓلَٓذىأ ُۡ٘ ذُِ  إِ   ة  سيتةنء رن  ة  سفالاةؾس رنتةؼ س لةؼ»: (ٓ٘)سيار ةنن ﴾ فٓ ٓب٠َٰٓ
 وهةؾ: ر ةعهن: رو ةه نالنةا ؼمةه وذكةروس قر   ه ء ر  إيا صر شنا وييع:  ؾيه
 لئشةةةا  ةةةنل لةةةؽ هةةةهدء لةةةؽ نةةةؼ سيسظةةةر, يةةةاإ قر ةةة  رنةةةه سيجستةةةؾر  لمةةةه سيةةة  

 ورنةةةؾسا وبنيزرس ةةةنة  نيذةةةرن سناائةةةؾس  اةةةا سألنتةةةنر  ةةة  ر ريشةةةنا رنةةةن( صةةةر شنا)
 و ة  لكةنن دون  لكةنن  ة  قشزيةه سةبحننه رنةه لئشةنا  فةرون  و نل  ه, سيسئنش

سألول...  سيئةةنم  ةة  و ةة  لةةن  خةةالف  يةة  سي ةةنن  سيئةةنم  ةة  نةةؼ  ةةنم, دون   ةةنم
 وسيريةةةنح سيسظةةةر إيةةةا رس ةةة  صةةةر شنا:  ؾيةةةه رن: لدةةةلؼ رزةةة   ةةةؾل وهةةةؾ: وننن تةةةن

 وييةةةةع: ونني تةةةةن سألديةةةةا. لةةةةؽ نئةةةةنيا هللا ذكةةةةر لةةةةن وسةةةةنار وسألعةةةةالل وسيدةةةةحنن
 سياةة  وسيرةةح  سي اةة  وسةةنار سييةةر ن  ةة  سيشةةنس زةة ؽ سييةةؾل هةة س ر  صةةر شنا
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  ةه ويدةاعيؾس ي اا ةروس سييظةر وزنةزسل سيدةحنن إنذنء ذكر وهؾ رسع  لا رنزي 
 (ٔ).«سيزس ر إيا سيس كؾرسة ر رن ألنه ر رن سألول وسيؾ ه سيرنن ,  لا

 التحميل الدياق :

 الدللة المغؽ ة لـ )صرف(:

ل سزؽ  نرس    ددياتن لند  )ص ر ف( نعل  لا سير ؾا وسياغ  ر,  يؾ      
. سيذةة ء ر ةة   لةةا قةةعل  ن ةةه لئغةةؼ وسياةةنء وسيةةرسء سيرةةند( صةةرف)»: سيلغؾيةةا

 (ٕ)«. ر ئؾس ر ئاتؼ إذس سنرر ؾس,و  نصر ا  سييؾم صر   ذيػ لؽ

ةةةن:      ةةةْرف  »وييةةةؾل سيرسغةةة   ةةة  ددياتةةةن ر زا  إيةةةا  نيةةةا لةةةؽ سيذةةة ء ردّ : سيرَّ
 َصةةةَرَ   ؼْ  ن ةةةؼَّ ﴿: نئةةةنيا  ةةةنل. َ نْنَرةةةَرفَ  َصةةةَرْ ا ه  :  يةةةنل  غ ةةةرا, إزعسيةةةه رو  نيةةةا,
ؼْ  ؼْ  َقةْؾمَ  َرد﴿: و ةنل , (ٕ٘ٔ  سةرسن  ل) ﴾َ ةْشت  و  َيةْمَس  َ ةْ نِّ تِّ ؼْ  نا َلْرةر   , (ٛهةةؾد) ﴾َ ةْشت 
ؼْ  ّللاَّ   َصةةَرفَ  سْنَرةةَر  ؾس ن ةةؼَّ ﴿: و ؾيةةه ل ةةؾَبت   د ةةنء  كةةؾن  رن ؼمجةةؾز , (ٕٚٔ سياؾبةةا)﴾  
مئ ؾنَ  َ سن﴿: نئنيا و ؾيه زتؼ,  ئله لن إيا إهنر  ذيػ  كؾن  ورن  ل تؼ,  َنْدةَاظِّ
 سيئة سن, دتؼرنا  ؽ َ ْررِّ  ؾس رن  يعرون  د: ر  , (ٜٔ سيار نن)﴾َنْررسا  َود َصْر نا 

  نيةا إيةا  نيا لؽ سأللر  رر ؾس رن: و  ع. سيّشنر  ؽ رنادتؼ  رر ؾس رن رو
  (ٖ)«سيّاغ  ر.   

وفرتن د/  بع  نياحؾل سيسرحؾن  نيحع , ؼميؾل  ة  لئشنهةن سيسحةؾر      
نحؾل ل   ع . كنيلبؽ سي   ق ْشَرَرف  ه: قاحؾل  ةه  ةؽ سيزةرا  ةنرَّس, »هؾ :

حةةةؾل  ةةةؽ سيخزةةةر  إيةةةا سيجاةةةنف, وكنيذةةةرسن سيةةة   وكنيَدةةةَئ  سيةةة   قةةةبس: ن
                                                           

 (ٖٚٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 لينقمس سيلغا )ص ر ف( (ٕ)
 .ٕٛٗسيساردسة    غري  سيير ن ص (ٖ)
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نلةػ دديةا  (ٔ)«َ ل ص: نحؾل إيا  نيةا سيرةانء وهةؾ   شلة   ة  ر ةؾ   ندنةه.
سيلاغةةا سيلغؾيةةا, ورلةةن  ةةؽ ددياتةةن  شةةع رهةةع سياادةة ر  ةة  سة ةةا سي ريسةةا نئشةة  
ر ةةؾا لةةنء سيسظةةر سيةة   هةةؾ رسةةنس ن ؾيشةةه لةةؽ سألرض  بةةع سرنان ةةه يلدةةسنء 

, ونلةةػ لةةؽ نئةةؼ سيخةةني  ةةةةة  ةةز و ةةع ةةةةةة   ليةةع  ةةنل سإللةةنم ونجسئةةه  ةة  سيدةةح 
 لةةةؽ رنزيشةةةنا سيةةة   سيسةةةنء هةةة س  دةةةسشن وييةةةع: ذكةةةرا نئةةةنيا  يةةةؾل»سيظبةةةر    تةةةن: 

 نئسةةة  ي اةةة كروس عبةةةند , زةةة ؽ سألرض لةةةؽ سيس ةةة   ةةةه يشح ةةة  طتةةةؾراس سيدةةةسنء
نلةةػ ددياتةةن سيئنلةةا  شةةع   (ٕ).«إيةة تؼ وز دةةنن   شةةعهؼ ر ةةند  ويذةةكروس  لة تؼ,

هةةع سياادةة ر وي ةةؽ سفالاةةؾس  ةة   ةةؾد سيزةةس ر  ةة  )صةةر شنا( لسةةن نرنةة   لمةةه ر 
سفاالف سيعددة سيااد ريا كسةن سةب  ذكةرا  شةع سإللةنم سيةرسز  ولةن  ئش شةن هشةن 

 هؾ زمنن دور سيدمن     نئ  ؽ نلػ سد اسندة: 

بنيبحةة   ةةؽ  ةةؾد سيزةةس ر  ةة  سة ةةا سي ريسةةا نجةةع رن رك ةةر رهةةع سياادةة ر و    
 ويرهح ذيػ سمن نة يغؾيا لشتن: (ٖ)س   إيا سيسظر لا رنه ر 

ٖٓ ﴿*ذكةةر سيسةةةنء صةةةرس ا  ةةة  سة ةةةا  بةةةع سيدةةةن يا  ةةةنل نئةةةنيا:      ذذذ ِٓ ٘ٓذذذُ  ُۡ آٗٓ  ٓٝ 

ُإَۖ   ٓٓ ُإَِۖ  ٓٔ  ِ ذٞر   ُۡ ٜأ سيانيمةا يتة ا سة ةا  ة يػ قةعل  لةا رن سيسةرسد لةؽ سة ةنة  ﴾ ٓب
 سيحعق   ؽ لرعر ه س سيسنء وهؾ سيسظر.  هؾ

وسيارةريح زعديةا سيلاغةا  لةا  يؽ  شع ناد ر سة ةا سي ريسةا*ر ؾسل سيسادر     
 لةؽ رنزيشةنا سية   سيسةنء هة س  دةسشن وييةع», ؼميةؾل سيظبةر   ة  نادة رهن: سيسظر

                                                           

 .ٕٛٔٔسيسئجؼ سدهاين   سيسهصع أليان  سيير ن سي ريؼ ص (ٔ)
 (ٜٕٚ/ٜٔ نل  سيبمنن ) (ٕ)
, لحسؾد زؽ  سز  زةؽ (, وغرسا  سيااد ر و جنا  سيا ويعٕ٘/ٗسيير ن ) قشغر: ناد ر( ٖ)

  ع . –دسر سييبلا يل ين ا سإلساللما , (ٜٔٛ/ٕ)نرر, رزؾ سيينسؼ زرهنن سيعقؽ سي رلنن , 
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 نئسةةة  ي اةةة كروس عبةةةند , زةةة ؽ سألرض لةةةؽ سيس ةةة   ةةةه يشح ةةة  طتةةةؾرس سيدةةةسنء
 صةر شن»وييةؾل سيؾس ةع :  (ٔ)«إية تؼ. وز دةنن   شةعهؼ ر ند  ويذكروس  ل تؼ,

وييةةؾل سيدةة ؾط :  (ٕ).«رفةةر   يبلةةع  ولةةر  يبلةةع  لةةر  سيدةةسنء لةةؽ سيسشةةزل سةةنءسي
ُٓقٓذذذۡ  ﴿لجنهةةع   ةةةؽ  ةةةريج سزةةؽ  ةةةؽ سيسشةة ر وسزةةةؽ  ريةةةر وسزةةؽ سةةةش ع ورفةةرج» ٓٝ

 ْۡ ٜأ ٚأ ب٤ۡٓ٘ٓ ۡفَٰ٘ٓ   (ٖ)«رفر .    قشزيه ود سألرض    سيسظر قشزيه:  نل ﴾ٓصى 

يةةةةػ قهكةةةةع  ةةةةؾد  ليةةةةع صةةةةرح سيسادةةةةرون زلاغةةةةا سيسظةةةةر  ةةةة  نادةةةة رسنتؼ, وذ   
 سيزس ر  لا سيسظر.

 االستنتاج:

سيسرسد لؽ سيزس ر و الم  ئؾد لسن سب  قازح يشن دور سيدمن     نئ  ؽ    
نا( سيشرةةةؾص, ود سةةةمسن سيير نمةةةا لشتةةةن,  نيزةةةس ر هشةةةن  ةةة  كلسةةةا )صةةةر ش  ةةة 

 ئةؾد  لةا سيسظةر وركةع ذيةػ سيدةمن نة سيلغؾيةا سياة   سيؾسرد     سة ا سي ريسةا 
   سي تن.سبي  سإلهنر 

 

 

 

                                                           

 (ٜٕٚ/ٜٔ نل  سيبمنن )( ٔ)
 (ٕٖٗ/ٖسيااد ر سيؾسمف )( ٕ)

كةةةر,  ةةةالل سيةةةعقؽ ,  بةةةع سيةةةر سؽ زةةةؽ رزةةة   سيةةةعر سيسش ةةةؾر  ةةة  سياادةةة ر  نيسةةة نؾر( ٖ)
 ز روة. –دسر سيا ر ,  (ٕٗٙ/ٙ)سيد ؾط , 
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 املبحث الشادض

 الشًاق القرآنٌ وأثره يف تعًني داللة املظرتك المفظٌ

لؽ رزرز سييزن ن سيلغؾيا سيا  نلج    تن يلدمن  ياحعقع سيسئشا سيسةرسد لةؽ     
سأليان  نلػ سأليان  سيسذاركا سيسئشا,  نيلاغا سيؾس ع   ع نحاسع  ع  لئةنن , 

 لةةا سيسئشةا سيسةرسد لشتةن, وييةع وردة نلةةػ  ود سةب ع يةعقشن إد سيدةمن  يلؾ ةؾف
ةةن  سيغةةنهر  يةةع  سإللةةنم سيةةرسز   ةة  نادةة را  ةة  لؾس ةة  لائةةعد , سةةشئرض  ئزا
لشتةةةةةةن إلزةةةةةةرسز دور سياحل ةةةةةةع سيدةةةةةةمن    ةةةةةة  نئ ةةةةةة ؽ سيسئشةةةةةةا سيسةةةةةةرسد لةةةةةةؽ نلةةةةةةػ 
سد اسةةندة لةةؽ سألياةةن  سياةة  سفالةة  سيسادةةرون  ةة  سيسةةرسد لشتةةن وروردهةةن يشةةن 

 ر سؾر  سيار نن:سإللنم سيرسز     ناد 
 ـــ  )يرجؽن(: 1

ٖٓ ﴿ نل نئنيا:       َُٓٓ  ُۡ ِا٣ قُٓإَُۖٓٗٓ ٝٓ ُِ  ٕٓ ٞ   [ٕٔ: سيار نن] ﴾ٓٓ ٣ۡٓى أ

ٖٓ ﴿ذكر سإللنم سيرسز     ناد ر  ؾيه نئنيا:      َُٓٓ  ُۡ ِا٣ قُٓإَُۖٓٗٓ ٝٓ ُِ  ٕٓ ٞ  ﴾ٓٓ ٣ۡٓى أ
سئشةا سيسةرسد لشتةن, ر ؾسل سيسادريؽ    ياغةا قر ةؾن وسفةاال تؼ  ة  سي [ٕٔ: سيار نن]

 وهؾ سيين    نيه سي   وهؾ: ر عهن: و ؾهن قر ؾن  ناد ر    وذكروس» ينل: 
 لان ةةةة  قاحسةةةةع د سإلندةةةةنن ألن سير ةةةةنء  ؿميةةةةا  لةةةةا لحسةةةةؾل رنةةةةه سأل ةةةةؾ  

 قةةةهلؽ يةةةؼ  ةةة ذس سةفةةةر  نةةةؾسن ير ةةةنء إد وسدسةةةاعدل سيشغةةةر ولذةةةن  سيا ةةةنيم 
 وسيسان  . سيسذن  نلػ قاحسع  ال نؾسزتن قرج يؼ  نةفر 
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 ألنه سياؾ   لؾ   سير نء  ؾ   و نؾبا, نذؾراس قاؾ ئؾن  د لئشنا: وننن تن   
 سياتنلمةا, سيلغةا  لةا  خةن ؾن  د لئشةنا: ونني تةن قةهلؽ, لةؽ سيئنؾبةا قاؾ ة  إنسن
 (ٔ).«سيح  هؾ وسألول  عم  وهؾ

 التحميل الدياق :

  رغلةة  ر ةةةؾسل  ةةنيشغر  ةة  سيةةشص سيدةةنز  نجةةةع رن سأللةةنم سيةةرسز   سةة        
ن  كةؼ  ل تةن لةؽ   ة  سير حةنن  سيسادريؽ    سيسرسد زلاغا سير نء هشن, ور زا
ةةن ؼمسةةن ذهةة  إيمةةه رم د لةةؽ  وسيزةةئ  كسةةن سةةب , وؼمسةةن قلةة  سةةشر  ركةةنن لحيا

 فالل سيدمن  سييناؼ    سيسينم سألول  لا ر ؾسل سيلغؾي ؽ وسيسادريؽ:  

 عند المغؽ يؼ:

و ة  رصةع  (ر ة )ؾن( نجةعهن لة فؾذ  لةؽ  نيبح   ؽ رصع دديا )قر     
ددياتةةن نةةعور  ةةؾل لئش ةة ؽ وهسةةن سأللةةع ونن مةةا سيذةة ء كسةةن  يةةؾل سزةةؽ  ةةنرس 

 ر ةعهسن قةعل لابنقشةنن, رصةالن سيسئاةع وسيحرف وسيجمؼ سيرسء»  تن      نل: 
  يةةنل. سأللةةع وهةةؾ سير ةةنء,  ةةنألول .سيذةة ء نن مةةا  لةةا وسةفةةر سأللةةع,  لةةا

 سيخةةةةؾف  ةةةةؽ  بةةةةر  ربسةةةةن ذيةةةةػ,  ةةةة  قادةةةة  نةةةةؼ. ر ةةةةنء رر ةةةةؾا سأللةةةةر ر ةةةةؾة
و ةةةنء  ةةة    (ٕ)«سيبلةةةر. لةةةؽ سيشن مةةةا: ليرةةةؾر  نير ةةةن, سةفةةةر ورلةةةن. نير ةةةنء..

  ةةؽ لحبةةؾن نؾّ ةة  وسيظسةة  سيّر ةةنء»سير ةةنء رنةةه نؾ ةة  لحبةةؾن  يةةؾل سيرسغةة : 
 تؾ هشن  دؾ  ز ؽ سير نء وسيظس     سيعديا,  (ٖ)«لئلؾلا. رو لغشؾنا, رلنر 

س  لةةا رنةةه عةةؽ زؾ ةةؾا لةةن ؼمةةه لدةةر , و ةة  لؾ ةة   فةةر   ئةةرف سير ةةنء لشاةةردا

                                                           

 (ٔٙٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 لينقمس سيلغا )ر ج  (( ٕ)

 .ٖٖٓسيساردسة    غري  سيير ن ص (ٖ)
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نلةػ ددياتةن  شةع رهةع  (ٔ)«لدّر . ؼمه لن  رؾل  ياز  عؽّ  سيرََّ نء  »ؼميؾل: 
سيلغا  ت   سئشا سأللع لؽ     ه  نؾ   سيشاس زاحي  لن  درهن, وسيشن مةا 

 لؽ سيبلر. 
 عند المفدر ؼ:

نجةةع رغلةةبتؼ قهيةةع دديةةا سير ةةنء  نياشي ةة   ةةؽ ددياتةةن  ةة  ر ةةؾسل سيسادةةريؽ     
 لةةا سيخةةؾف, و ةةعم سيخذةةما وزن كننةة  يتةةن دددة رفةةر  وي ةةؽ ددياتةةن هةة ا 

 ه  سيعديا سيغنيبا  شعهؼ ولؽ ههدء: 

 َ ْخَذةؾن  ود يينءنن,  خن ؾن  د سي قؽ سيسذركؾن  و نل»سيظبر       يؾل:    
 (ٖ)«يينءنةةةةةةن.  خذةةةةةةؾن  ود  خةةةةةةن ؾن  د: ر »وسيسننريةةةةةةع   يةةةةةةؾل:  (ٕ)« ينزشةةةةةةن.

  (٘)وغ رهؼ. (ٗ).«سيسؾة  ئع سيبئ   خن ؾن  د»وسيدسر شع  ؼميؾل: 

                                                           

 .ٖٙٗسيدنز  ص  (ٔ)
 (ٕٗ٘/ٜٔ نل  سيبمنن )( ٕ)
نةةح/  ,(ٚٔ/ٛ)دمحم زةةؽ دمحم زةةؽ لحسةةؾد, رزةةؾ لشرةةؾر سيسننريةةع , , نةة ويالة رهةةع سيدةةشا( ٖ)

 م. ٕ٘ٓٓ -هة  ٕٙٗٔ, ٔز روة, يبشنن, ط -د/ لجع   نسلؾم, دسر سي ا  سيئلسما 
مؼ سيدسر شع  سياؿمه سيحشا ,,  حر سيئلؾم( ٗ)  ,(ٖٖ٘/ٕ) رزؾ سيل   نرر زؽ دمحم زؽ إزرـس

 ز روة. –نح/ د/ لحسؾد لظر  , دسر سيا ر 
سةةةةنورد  سيبرةةةةر , رزةةةةؾ سيحدةةةةؽ  لةةةة  زةةةةؽ دمحم زةةةةؽ  ب ةةةة  سي, قشغةةةةر: سيش ةةةة  وسيئ ةةةةؾن ( ٘)
ز ةروة /  -نح/ سيد ع زؽ  بع سيسيرؾد زةؽ  بةع سيةر مؼ , دسر سي اة  سيئلسمةا , (ٜٖٔ/ٗ)

رزةةؾ سيسغاةةر, لشرةةؾر زةةؽ دمحم زةةؽ  بةةع سيجبةةنر سزةةؽ ر سةةع سيسةةروز  , , ونادةة ر سييةةر نيبشةةنن
مؼ, وغشةةةمؼ زةةةؽ عبةةةنس زةةةؽ غشةةةمؼ, دسر سيةةةؾطؽ,  ,(ٗٔ/ٗ) سيدةةةسئنن , نةةةح/  نسةةةر زةةةؽ إزةةةرـس
, وسي ذةةنف  ةةؽ  يةةنا  غةةؾسلض سياشزيةةع مٜٜٚٔ -هةةةٛٔٗٔ, ٔدةةئؾد ا, طسي –سيريةةنض 

 .(ٜٔ/ٖٔ) وسيجنل  أل كنم سيير ن(, ٕٕٚ/ٖ)
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وهشةةنك نةة ويالة زةةعددة رفةةر  وي ةةؽ كسةةن سةةب  سيغنيةة  ز ةةشتؼ إ سةةن تؼ      
 لةةا دديةةا سيخةةؾف ويةةؼ ر ةةع ةةةةة ؼمسةةن  ةةررة ةةةةة لةةؽ  يةةؾل  زةةئ  دديةةا سير ةةنء 

ؾ ةة  سيعرسسةةا وسياحل ةةع  لةةا سيخةةؾف كسةةن  ةةنل سإللةةنم سيةةرسز  ةةةةةةة  ةة  سيةةشص ل
سيدةنز  سإلهةةنر  إيمةه  ةة  سيرةاحا سيدةةن يا لةةؽ هة ا سيعرسسةةا ةةةةة  اةةا وزن كننةة  
زلتجةةةا نتنلةةةا,  ةةةال  سكةةةؽ سييةةةؾل  زةةةئاتن,   سةةةن نئلةةةؼ رن سييةةةر ن نةةةزل زلدةةةنن 
سيئةةرن ويتجةةننتؼ, وزن كننةة  سة ةةا نحاسةةع دديةةا سير ةةنء  لةةا  ؿمياةةه وي ةةؽ 

يةةةؼ قةةةهلؽ  ةةنـ  لةةةؽ  خذةةةنا نئةةةنيا ويةةةؽ سأل ةةرن هشةةةن هةةة  دديةةةا سيدةةمن ,  سةةةؽ 
  خنف لؽ يينء سيخني   ز و ع. 

ن  نءة دديا سير نء  ة  هة ا سة ةا سي ريسةا  لةا سيخةؾف  ة  كاة       ور زا
  (ٔ)سيؾ ؾا وسيشغنار.

وبةة يػ ن ةةةؾن دديةةةا سير ةةةنء  لةةةا سيخةةةؾف و ةةةعم سيخذةةةما رهةةةح   دةةةمن نة    
 يغؾيا لؽ ر ؾسل سيسادريؽ.

غةؾ  نةنن  قرهةح دديةا سير ةنء  لةا سيخةؾف وهةؾ لةن  ةنء وهشنك سةمن  ي      
   سأل ندق  سيشبؾيا سيذرياا,    زمنن رهسما سيخؾف لةؽ سيخةني  ةةةة  ةز و ةع 

ْلة   : َ ةنلَ  َ اَةنَد َ  َرزِّة  ةةة لشتةن لةن  ةنء َ ةؽْ  ةؾلَ  َ ةن:    ِّ  َرس  ِّ  َ ةْؾلَ  َرَرَرْقة َ  ّللاَّ  َر ُّ  ةةؼْ ﴿ ّللاَّ
ةؾل   َ نلَ  ن ؼَّ  «َ ْيالا  َرْ َدؽ   َر ُّ  ؼْ : »َ نلَ   ِّهِّ؟ َ َشا َلن [ٚ: هةؾد]﴾ َ َسالا  َرْ َدؽ   ِّ  َرس   ّللاَّ
ك ؼْ  َ ْيةةالا  َرَنسُّ  ةةؼْ : »َوَسةةلَّؼَ  َ َلْمةةهِّ  هللا   َصةةلَّا ِّ  َرَهةةعُّ   ِّةةهِّ  َرَلةةرَ  ؼِّمَسةةن َوَرْ َدةةش   ؼْ  َفْؾ اةةن ِـَّّ

                                                           

قشغر: نزها سأل  ؽ سيشؾسعر     لؼ سيؾ ؾا وسيشغنار,  سنل سيعقؽ رزؾ سيارج  بع  (ٔ)
(, نح/ دمحم  بع سي ريؼ كنعؼ سيرس  , لهسدا ٖٛٓسير سؽ زؽ  ل  زؽ دمحم سيجؾز , )ص

 م.ٜٗٛٔه ةةة ٗٓٗٔ, ٔرسنيا, ز روة, يبشنن, طسي
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ةةن. َرَ لَّ  ةةؼْ  َكةةننَ  َوزِّنْ ,  َنَغةةراس َ ْشةةه   َوَنَتةةا , ْزةةؽِّ  َوسنَِّلةةاَ  وَ ةةؽْ  (ٔ)«َنَظؾُّ ا : َ ةةنلَ  سأْلَْسةةَي ِّ
ؾل   َ نلَ  ِّ  َرس  فَ  ّللاََّ  َفنفَ  َلؽْ : »َوَسلَّؼَ  َ َلْمهِّ  هللا   َصلَّا ّللاَّ ْشه   ّللاَّ   َفؾَّ , ك عَّ  لِّ  َهْ ء 
َ ه   ّللاََّ  َ ْخ ِّ  َيؼْ  َوَلؽْ  . ك عِّّ  لِّؽْ  ّللاَّ   َفؾَّ  تةنذقؽ سيحةعق  ؽ قهكةعسن  لةا  (ٕ)«َهْ ء 
سرسد لؽ سير نء    سة ةا سي ريسةا هةؾ سيخةؾف وسيخذةما لةؽ هللا  ي ؾنتسةن رن سي

قاحعننن  ةؽ ييةنء سيخةني  ةةةة  ةز و ةع ةةةة  ةنيسهلؽ  ظسة   ة  ييةنء سيخةني , رلةن 
سي ن ر ؼمخةنف لةؽ هة س سيليةنء يسئرة اه يخنييةه ةةة  ةع و ةال ةةةة, وهة س هةؾ  ةنل 

 عقشن.سي انر سي قؽ ناحعث  شتؼ سة ا سي ريسا سيا  ز ؽ رق

وسةةمن  يغةةؾ  ننيةة   ةةنء  ةة  ر ةةؾسل سيرةةنيح ؽ, سياةة  نهكةةع يشةةن رن سير ةةنء     
سيةة   هةةؾ  سئشةةا سيخةةؾف لةةؽ سيخةةني  ةةةة  ةةز و ةةع ةةةةة ولةةؽ ييناةةه  اةةا  نيشدةةبا 
يلسةةةهلش ؽ د سي ةةةن ريؽ  يةةةف وذيةةةػ  دةةةب  فةةةؾف سيسةةةهلش ؽ لةةةؽ سيحرلةةةنن لةةةؽ 

ن ولةؽ هةة ا سي ةؾسن وفةؾف سي ةةن ريؽ لةؽ و ةؾا سيئيةةنن  لة تؼ هةؾ سيسيرةةؾد هشة
 هةةؾ: سير ةةنء: سي ةالم رهةةع و ةنل»سأل ةؾسل:: لةةن  ةنء  شةةع سيسننريةع   ةة ؽ  ةةنل: 

 ر ةنء  سيخؾف و   فؾف, سير نء     كؾن  رن  ناز ي ؽ سيخؾف, د سير نء
 إ ةةنس, ؼمةةه ر ةةنء د سيةة   وسيخةةؾف رلةةؽ, هةةؾ ؼمةةه فةةؾف د سيةة   سير ةةنء ألن

                                                           

رزةةةؾ دمحم سيحةةةنرث زةةةؽ دمحم زةةةؽ دسهةةةر سياسمسةةة   ػمةةا سيبن ةةة   ةةةؽ زوساةةةع لدةةةشع سيحةةةنرث, ( ٔ)
سيبغةةعسد  سيخرةة   سيسئةةروف  ةةنزؽ رزةة  رسةةنلا, سيسشايةة : رزةةؾ سيحدةةؽ نةةؾر سيةةعقؽ  لةة  زةةؽ 

يبةةنكر , لركةةز رزةة   كةةر زةةؽ سةةلمسنن زةةؽ رزةة   كةةر سيت  سةة , نةةح/د/  دةة ؽ ر سةةع صةةنيح س
 ةةةعق  ر ةةةؼ  م.ٕٜٜٔ –ه ٖٔٗٔ, ٔسيسعقشةةةا سيسشةةةؾر , ط -فعلةةةا سيدةةةشا وسيدةةة ر  سيشبؾيةةةا 

 .(ٗٓٛ/ٕ(  نن: لن  نء    سيئيع )ٕٓٛ)
رزؾ  بةع هللا دمحم زةؽ سةاللا زةؽ  ئاةر زةؽ  لة  زةؽ  كسةؾن سييزةن    لدشع سيذتنن,( ٕ)

ه  ٚٓٗٔ, ٕوة, طز ةر  –سيسرر  نح/  سع  زؽ  بع سيسج ع سيدةلا , لهسدةا سيرسةنيا 
 (. ٕ٘ٙ/ٔ(,  نن: لؽ فنف هللا فؾف هللا لشه كع ه ء, )ٜٕٗ عق  ر ؼ ) ,مٜٙٛٔةةة 
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ةةن وسأللةةؽ سإل ةةنس: لةة لؾلنن   الهسةةن  » شةةع سزةةؽ  بةةع ربةةه:  و ةةنء (ٔ).« سمئا
 هللا  خةةة  يةةةؼ ولةةةؽ هةةة ء, كةةةع لشةةةه هللا رفةةةنف هللا فةةةنف و ةةةنل سيحدةةةؽ: لةةةؽ

 هللا  ة نّ  سير ةنء  بةع سيسخن ةا إنّ »و نل لدرو :  (ٕ).«ه ء كع لؽ هللا رفن ه
و  ةةع:  (ٖ).« نيشةنر نسةّروس  اةا سيجّشةةا إيةا نخلرةؾس  لةؽ ونةةنراس  ّشةا فلة  نئةنيا

 هةة  سياةة  سألركةةنن ر ةةع وهةةؾ سيئةةنر  ؽ, لينلةةنة لةةؽ  ل ةةع ليةةنم سيخةةؾف رن»
 ركةةةرم إن: و ةةةنل  ل تةةةن, نئةةةنيا هللا  ةةة  سياةةة  سيايةةةؾ   وهةةةؾ سياةةةؽ, هةةة س رصةةةؾل
 سييةر ن نغةرة وزذس كان ةا, و ةعهن سة ةا هة ا و ا يه, فؾ ن رهعهؼ  شعا سيشنس
 شر  رن سأل ؾسل سيدةن يا  (ٗ)«سيخنااؾن. وهؼ سيساي ؽ, ذكر رك را و عة سيئزيز

طسلشةةنن سيةة   قشاةةنن سيسخلةةؾ   شةةع ييةةنء سيخةةني  ةةةة  ةةع هةة نه ةةةةة ركةةعة  ةةعم سد
 بةة يػ كةةنن سير ةةنء لذةةؾبان  ةةنيخؾف, ونلةةػ سيعديةةا رهةةنر إي تةةن د/  بةةع  شةةعلن 
ربةةف زةة ؽ ددياةة  لةةند  )ر ج و(  لةةا سيخةةؾف وسيشن مةةا لةةؽ سيبلةةر  ةة  لئجسةةه 

وزهرسف سيجةعسر ونحةؾا  لةا سيسةنء قهفة  لشةه سإلهةرسف  لةا ن ةع »     نل: 
ف ةةةر, كسةةةن  ذةةةئر زةةةشيص سدطسلشةةةنن إيةةةا  ي شمةةةا سيحرةةةؾل  لمةةةه, وهةةة س هةةةؾ 

                                                           

 (ٛٔ/ٛن ويالة رهع سيدشا )( ٔ)
رزؾ  سر, هتنن سيةعقؽ ر سةع زةؽ دمحم زةؽ  بةع ربةه سزةؽ  ب ة  سزةؽ  ةعقر , سيئيع سياريع( ٕ)

,  ٔز ةروة, ط –سيئلسمةا دسر سي اة   ,(ٜٓ/ٖ) زؽ سنيؼ سيسئروف  نزؽ  بع ربه سألنعيد ,
 هة. ٗٓٗٔ

 دمحم زةؽ  نسةؼ زةؽ  ئيةؾن سأللنسة  سيحشاة ,, روض سألفمنر سيسشاخ  لؽ ربم  سألزةرسر( ٖ)
 هة. ٖٕٗٔ, ٔدسر سييلؼ سيئرب ,  ل , ط ,ٖٖٚص
نةح/ دمحم  ,(ٙٗٔ/ٓٔ) بع سيحس ع زؽ ـبا هللا زةؽ دمحم زةؽ سيحدة ؽ,, هرح نتج سيبالغا( ٗ)

مؼ, دسر   ٚٔٗٔ, ٔإ منء سي ا  سيئربمةا عمدةا سيبةنز  سيحلبة  وهةركنا, طرزؾ سيازع إزرـس
 م.ٜٜٚٔ -هة 
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سير ةةنء  سئشةةا سأللةةع وسيظسةة   ألن سيرس ةة  يةةمس لظسلشاةةن لاميشاةةن  حرةةؾل لةةن 
وزن كةةةنن ذيةةةػ  ةةة   ةةة   (ٔ)«قر ةةةؾ, زةةةع نخنيظةةةه در ةةةا لةةةؽ نؾ ةةة  سيحرلةةةنن.

 سيسةةهلش ؽ,   مةة  هةةؾ سيحةةنل يتةةهدء سي اةةنر سيةة قؽ د قهلشةةؾن  ةةنـ نئةةنيا  ةةال
 فذما يعقتؼ ود فؾف لؽ سيحدنن.

لسةةن سةةب  قابةة ؽ يشةةن رن سيسةةرسد  نير ةةنء  ةة  سة ةةا سي ريسةةا هةةؾ  ةةعم سيخذةةما    
 وسيخؾف لؽ سيحدنن,  ت  سيا  نشنس  سيدمن  سيير ن  هشن.

 ـــ  )خمفًة(: 2

ذُٓر ِ ِۡ  ﴿ يؾل سيرسز     ناد ر  ؾيه نئنيا      ٜٓ  ُ٘ۡ ٓٝ  َٓ َٓ ُۡ ٤ۡذ ٞٓ ُۡ ذِا١ ٓ  ٓذ ٛأ  مٓذ   ٝٓ

ٖۡ آٓر ٱٓ  ذذذ ٓٔ ٝۡ آٓر ٱٓ شأذذذكأٞر  ُلِ :  ةةةؾدن  ا تةةةن سيخلاةةةا ورلةةةن»: ]سيار ةةةنن[ ﴾(ٕٙ)  إٓ ٣ٓذذذا ل ٓى آ
 ويةةة ن  سةفةةةر  خلةةة  ر ةةةعهسن  ح ةةة  سيذةةة ل ؽ كةةةؾن   ةةةؽ عبةةةنر  رنتةةةن :سألول

. هة س وذسك ذسك ه س  ئي   ؿبا ذو   ر  فلاا ذو    ئلتسن وسيسئشا فلاه...
 هسةن سفالاةن هة ل ؽ ي ةع  يةنل وسي دةنا  و اةند  هةعلجن  ةؾل وهةؾ: سي ةنن  سييؾل
 وهةةة س طؾيةةةع وهةةة س رزةةةمض وهةةة س رسةةةؾد وهةةة س لخالاةةة ؽ ر  فلاةةةا  يؾيةةةه فلاةةةنن
 (ٕ).«ر رن سألول وسييؾل  ر ر,

 التحميل الدياق :

لاةةا( لةة فؾذ  لةةؽ        سيخةةنء»  يةةؾل سزةةؽ  ةةنرس  ةة  رصةةلتن: (فلةة )ياغةةا )فِّ
هن: نالنةةا رصةةؾل   وسياةةنء وسيةةالم  لينَلةةه,  يةةؾم   هةة ء    ئةةعَ  هةة ء    جةة ءَ  رن ر ةةع 

ةةةالف وسي ةةةنن  سم, فِّ نلةةةػ هةةة  سيسئةةةنن  سيسحؾريةةةا سياةةة   (ٖ).«سياغ ُّةةةر وسي نيةةة    ةةةعَّ
                                                           

 .ٛ٘ٚسيسئجؼ سدهاين   سيسهصع أليان  سيير ن سي ريؼ ص  (ٔ)
 (ٜٚٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٕ)
 لينقمس سيلغا )خ ل ف(( ٖ)
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نعور  ؾيتن سيسند , ولةن  دةاؾ اشن هشةن هةؾ لةن  نيةه سيلغؾيةؾن  ةؽ دديةا سيلاغةا 
 هة ء لةؽ زعدا  كنن ه ء ي ع ويينل»   ه ا سة ا سي ريسا,  يؾل سزؽ دريع: 

ْلاا مٓذ   : "و ةزّ   عّ  هللا  نل. فِّ ِۡ ذُٓر ِ  ٜٓ  ُ٘ۡ ٓٝ  َٓ َٓ ُۡ ٤ۡذ ٞٓ ُۡ ِا١ ٓ  ٓذ ٛأ وذكةر سزةؽ  (ٔ)"«ٝٓ
 سيةةة   وهةةةؾ سيئزيةةةز سياشزيةةةع و ةةة  وسيشتةةةنر سيل ةةةع سفةةةاالف سيخلاةةةا»لشغةةةؾر رن: 

 (ٕ)«هة س. ويج ء ه س ق ه  ه س لؽ فل  ه س ر : فلاا, وسيشتنر سيل ع  ئع
ةة ن  ةةؽ سألول رو لكننةةه   الهسةةن   فةة   نيخلاةةا نئشةة  هشةةن لجةة ء سي ةةنن   ؾ ا

لكةةنن سةفةةر ونئةةع نلةةػ سةةمن نة يغؾيةةا نهكةةع دديةةا سيخلاةةا  لةةا سيائن ةة  زةة ؽ 
 سيل ع وسيشتنر د سفاال تسن.

 وهشنك سمن نة يغؾيا رفر  نهكع نلػ سيعديا  نءة  شع سيسادريؽ:    

 لةةةةؽ" سد ائةةةنل"سيسؾ ةةة   هةةةة س  ةةة " سدفةةةاالف"وزنسةةةةن » يةةةؾل سيظبةةةر :       
لؾف"  َ َئةعَ  سيَّة ِّ  َوه ةؾَ : )ذكةرا نئةنيا  ةنل كسةن( ٕ) سةفةر, لشتسن وس ع كع" ف 

ْلَااا  َوسيشََّتنرَ  سيلَّْ عَ  ؾراس َرَرسدَ  َروْ  َق َّكَّرَ  َرنْ  َرَرسدَ  يَِّسؽْ  فِّ ك  :  سئشا . (ٕٙ: سيار ةنن )سؾر ( ه 
 ا, ئةةع سيشتةةنر   َ ةةنء سيل ةةع ذهةة  إذس صةةن به, َل ةةنن  خلةة  لشتسةةن وس ةةع كةةع رن
 رهلةه  ة   الناةن  ةالن   فلة " :  ةع ذيةػ ولؽ. فلاه سيل ع  نء سيشتنر   ذه  وزذس

 (ٖ):زه ر  ؾل ولشه ," دؾء

                                                           

  ستر  سيلغا )خ ل ف(( ٔ)
 يدنن سيئرن )خ ل ف(( ٕ)
دقؾسن زه ر زؽ . قشغر: دقؾسنه   سؽ رزمنة لئلياه سيب   لؽ سيبحر سيظؾيع,  نء   ( ٖ)

, ٕس اشا  ه وهر ه/  سعو طسنس, دسر سيسئر ةا, ز ةروة, يبشةنن, ط. ٘ٙصرز  سلسا, 
 .مٕ٘ٓٓه ةةة ٕٗٗٔ
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ةةةة ؽ   زَِّتةةةةن ةةةة ؽَ  َوسةَرسم   سيئِّ ْلَاةةةةاا  َ ْسذِّ ةةةةؽْ  َقْشَتْزةةةةؽَ  َوَرْطالؤ َهةةةةن...  فِّ  (ٔ)« َلْجةةةةَ ؼ ك ةةةةعِّّ  لِّ
 ركبةةاكني فلةة , لةةؽ سيخلاةةا»وسيسئشةةا ذسنةةه  ةةنء  شةةع سيزلخذةةر    ةة   يةةؾل: 

 لشتسةةةن وس ةةةع كةةةعّ  وسيشتةةةنر سيل ةةةع  ل تةةةن  خلةةة  سياةةة  سيحنيةةةا وهةةة : ركةةة  لةةةؽ
 ذسك هةةة س  ئيةةة : ر   ؿبةةةا, ذو  : ر  فلاةةةا, ذو    ئلتسةةةن: وسيسئشةةةا. سةفةةةر
  ؾيةةةه ولشةةةه.  ئاؿبةةةنن:  يةةةنل كسةةةن  خالاةةةنن, وسيشتةةةنر سيل ةةةع: وييةةةنل .هةةة س وذسك

. سيلَّْ عِّ  َوسْفاِّالفِّ  س    لئشنهسن هشن.  نن  سيخلاا وس (ٕ)«َوسيشَّتنرِّ  يائن   وس عا

 سةةةبحننه  تةةةؾ سإلندةةةنن  ةةةؽ سيحةةة  قةةةا لؼ  ةةة ؽ»وييةةةؾل سيذةةةم  سيذةةةئرسو :     
 إيةا:  هة ل ؽ إيةا  حاةنج سي ؾن     سيسك ؽ وه س , سي ؾن     لك ؽ  ؽ قا لؼ
 وسيدةسنء  ل تةن  دة ر سياة  سألرض هةؾ يإلندنن وسيسكنن.  لكنن وزيا , زلنن
 قريةع وية يػ سيشتةنر, لةؽ قشذة  ولةن سيل ع لؽ قشذ  لن هؾ وسيزلنن , نغلله سيا 
 سفةاالف ولئشةا.  وسيشتةنر سيل ةع سفةاالف  ة  سيئبةر   ئظ شةن رن سةبحننه سيح 
 , سيل ةةع فلةة   ةة ن  وسيشتةةنر , سةفةةر فلةة   ةة ن  لشتسةةن كةةال رن وسيشتةةنر سيل ةةع
ْلَاةةاا  وسيشتةةنر سي ةةع َ َئةةعَ  سيةة   َوه ةةؾَ . } سيشتةةنر فلةة   ةة ن  وسيل ةةع  َرن َرَرسدَ  يَِّسةةؽْ  فِّ
ؾرسا  َرَرسدَ  َروْ  َق َّكَّرَ  ك           (ٖ)«[ ٕٙ:  سيار نن] { ه 

لسن سةب  نةر  رن نئن ة  سيل ةع وسيشتةنر  ةنءة  شةع سيسادةريؽ نةعل  لةا      
سيسئشةةا سيةة   ذهةة  إيمةةه سيلغؾيةةؾن  ةة  دديةةا سيخلاةةا, وهةةؾ لجةة  سيذةة ء  ئةةع 

نن سيدةمن  سيلغةؾ  يةع  سةفر   ني ةنن   حةع لكةنن سألول  ئةع لغندرنةه يةه,   ة
سيسادةةريؽ قرهةةح لةةؽ سيةةعديا ؽ سيسةة كؾرن ؽ يةةع  سإللةةنم سياخةةر سيةةرسز  : دديةةا 

 سيائن   د دديا سيزع. 
                                                           

 (ٗٚ/ٗ(, ويشغر: لئنن  سيير ن وز رس ه يلز نج )ٕٕٚ/ٖ نل  سيبمنن )( ٔ)
 (ٜٕٓ/ٖسي ذنف  ؽ  ينا  غؾسلض سياشزيع )( ٕ)
 (ٙٛٙ/ٕإ سننما )فؾسطر ( ٖ)
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وهشةةنك نةةؾا ننيةة  لةةؽ سيدةةمن نة سيلغؾيةةا سياةة  نهكةةع ددياتةةن  لةةا سيائن ةة      
 وهؾ سأل ندق  سيشبؾيا سيا   نءة    سيسئشا ذسنه ولشتن:

 َعبَّةةنس سْزةةؽ َ ةةؽ»سةةؾر  سيار ةةنن  ةة  نلةةػ سة ةةا سي ريسةةا لةةن  ةةنء  ةة  نادةة ر    
 َ ننَةةه   َ سةةؽ َصةةن به, َلَ ةةنن وس ةةعهسن  يةةؾم وفلاةةنا   ؾ ةةن َ ْئشِّةة  فلاةةا,: َوَ اَةةنَد 
 َر ةعهَسن َ ةنءَ  إِّذس َ ْئشِّة : زيةع سْزةؽ َوَ ةؽ ... سةفةر  ِّ  َ َزنا   َر عهَسن  ِّ   سله
  (ٔ).«َوسيشُّْيَرنن َوسيزَِّينَد  نءوسيزم سيغالم  ِّ  قائنؾبنن  تسن سةفر, ذه 

 الػ سيدمن نة سيلغؾيا نهكع  لا دديا ياغا )فلاةا(  لةا سيائن ة , وهة س     
هةةةؾ سألندةةة  يلدةةةمن    نيل ةةةع وسيشتةةةنر  كسةةةالن  ئزةةةتسن,  ةةةال  ئةةةعسن  ةةةعقؽ 

  نكاسنل سي ؾم زتسن.  تسن كنيذريك ؽ    ه ء وس ع.     
 ــــــ )يدرفؽا ــ يقتروا(:3

ٖٓ إِذٓ إ  ﴿ يؾل سإللنم سيرسز     ناد ر  ؾيه نئنيا:      ُۡ ِا٣ ذِىفٞأ ْ ٝٓ ِۡ ْۡ ٣أ آٗمٓقٞأ ْ ُٓذ

ذذ  ٓ  ٓٞ ذذٓ  َٓ ُِ
ٖٓ ذَٰٓ ٕٓ بٓذذ٤ۡ ٓلذذُ ٓٝ  ْ ٝ ْۡ ٣ٓۡقرأذذىأ ُٓذذ  سيازةة    وسيايا ةةر وسإل اةةنر وسيياةةر»: ﴾(ٚٙ) ُٝٓ

 وذكةةةةةر. سيشايةةةةةا  ةةةةة  سيحةةةةةع لجةةةةةنوز  وسإلسةةةةةرسف سإلسةةةةةرسف, نؿةةةةةمض هةةةةةؾ سيةةةةة  
 نئةةةةنيا رنةةةةه سأل ةةةةؾ   وهةةةةؾ: ر ةةةةعهن: و ؾهةةةةن وسيايا ةةةةر رسفسإلسةةةة  ةةةة  سيسادةةةةرون 

 هللا ةةةة صةلا رسةؾيه رلةر وبس لةه وسياير ر سيغلؾ ز ؽ هؾ سي    نييرع وصاتؼ
ُ ﴿ : يؾيةةه وسةةلؼ ةةةةة  لمةةه ٜٓ ِأذذۡ  ٓٓ ُۡٓب ٓٝ َأ٘أِقذذٓ   ُٓذذ   إُِٓذذ٠َٰ  ۡغِٞأ ٓٓ َۡ ٣ٓذذ ٓٓٱ  ٓٓ ُۡٓج ٓذذ ٓٝ  َ ذذ لأ

طِ  ِۡ بٓ ُۡ  وسيزةحنك و اةند  ولجنهةع عبةنس سزةؽ ؾل ة وهةؾ: ...وننن تةن [ٜٕ: سإلسرسء] ﴾ۡ
 نئةةنيا... هللا  ةة  لشةة  وسإل اةةنر نئةةنيا, هللا لئرةةما  ةة  سإلناةةن  سإلسةةرسف رن

                                                           

, رزؾ دمحم لحسؾد زؽ ر سةع زةؽ لؾسةا زةؽ ر سةع زةؽ  سع  سيينرئ هرح صحمح سيبخنر  ( ٔ)
 ةةعق   ,ز ةةروة – دةة ؽ سيغ اةةنزا سيحشاةةا زةةعر سيةةعقؽ سيئ شةةا , دسر إ مةةنء سياةةرسث سيئربةة  

 (.ٖٜ/ٜٔ), ( ,  نن : سؾر  سيار ننٕ٘ر ؼ )
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 كةةنن وزن سيةةعنمن,  ةة  وسياؾسةة  سياةةشئؼ  ةة  سيحةةع لجةةنوز   نيدةةرف سيسةةرسد: ونني تةةن
 سيازةة    هةةؾ وسإل اةةنر سيخةةمالء, إيةةا قةةهد  ألنةةه لكةةروا ذيةةػ  ةة ن  ةةالل, لةةؽ

 سيرةةاا وهةة ا ... سةةرف سيعبةةند   ةةؽ سيةةشاس  سشةة   ح ةة  ب سيذةة  ةةؾ    نألكةةع
ةةن  ةة كلؾن  د كةةننؾس وسةةلؼ ةةةةةة  لمةةه هللا ةةةةةة صةةلا دمحم رصةةحنن صةةاا  يلاةةشئؼ طئنلا
  ةةؾ تؼ  دةةع لةةن  ةة كلؾن  كةةننؾس وي ةةؽ وسيزيشةةا, يلجسةةنل نؾباةةن قلبدةةؾن  ود وسيلةة  ,

 حةةرسي لةةؽ ويرةةؾنتؼ  ةةؾرسنتؼ  دةةار لةةن ويلبدةةؾن  ربتةةؼ, عبةةند   لةةا ويئ ةةشتؼ
 (ٔ)«وسيبرد.

 التحميل الدياق :

 يةةؾل سزةةؽ  ةةنرس  ةة  رصةةع ددياتةةن: ( سةةرف)ياغةةا ) دةةر ؾس( لةة فؾذ  لةةؽ     
: نيةؾل يلذة ء وسإلغاةنل سيحةع نئع   لا قعل وس ع رصع  وسيانء وسيرسء سيد ؽ

 (ٕ)سييعر. لجنوز  ر  سرف, سأللر   

ددياتةةن: , يةةؾل سزةةؽ  ةةنرس  ةة  رصةةع (  اةةر)وياغةةا ) ياةةروس( لةة فؾذ  لةةؽ     
: سييار  ذيػ لؽ. ونز    نجسم   لا قعل صحمح رصع وسيرسء وسيانء سيينف»

: وسإل اةنر.  اةر وسيجسة  ؼمةه  سيرةناع ونجسة  يزةميه  ار  وسس  سيرناع  ز  
 (ٖ).«و ار ور ار  يار, رهله  لا سير ع  ار:  ينل. سياز   

 ةةا سي ريسةةا نجةةع نلةةػ رصةةع ددياتسةةن سيلغؾيةةا وبةةنيشغر يلسةةرسد لشتسةةن  ةة  سة    
   بةةرز سيدةةؾر   ةة  سألف ةةر سيذةةؾط»رن هةة ا سة ةةا سي ريسةةا  ةةنءة  ةةسؽ   ةةنة 

بند   ؼمه ( )عِّ  فالصةا هةؼ وك نسةن سيخنصا وليؾلننتؼ سيسس ز ,  راننتؼ سيرَّْ سؽِّ

                                                           

 (ٕٛٗ/ٕٗلاننمح سيغ   )( ٔ)
 ف( لينقمس سيلغا )س ر(ٕ)
 سيدنز  )  ة ر(( ٖ)
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 سيجن ع  سيبذريا ز ؽ. وسيزالل سيتع  ز ؽ سيظؾيلا سيسئركا نتن ا    سيبذريا
 سيجشمةا سي سةر  هةؼ وك نسةن. سيبذةريا يتة ا تةع سي  حسلةؾن  سية قؽ وسيرسةع سيسذن ا
 لةةةؽ د ةةةؾا ؼمسةةةن سيتةةةع  يحسلةةةا سيسةةةريح وسيئةةةزسء سيظؾيةةةع, سيذةةةن  سيجتةةةند يةةة يػ
 الػ سة نة ناحعث  ؽ صانة عبند سيةر سؽ  (ٔ)!.«وز رسض وصالد   حؾد

 ةةةة  سيحمةةةةن  سيةةةةعنمن ولةةةةؽ  سلةةةةا نلةةةةػ سيرةةةةانة لةةةةؾ اتؼ لةةةةؽ سإلناةةةةن  وسياةةةةزسلتؼ 
مه,   نن سيسئشا سألند  يلدةمن  هشةن هةؾ سيسئشةا سي نية   نياؾسف وسد اعسل ؼ

ن  دمن  سيسينم, وهؾ سيحعق   ؽ صانة عبند سير سؽ.   ي ؾنه لرهحا

وهشةنك سةةمن  ليةةني   فةةر قرهةةح نلةػ سيعديةةا ورد  ةة  ناسةةا سة ةةا سي ريسةةا      
ٓ  : ﴿    ؾيه نئنيا  ٓٞ َٓ  ُِٓ

ٖٓ ذَٰٓ ٕٓ ب٤ۡٓ ٓلُ , (ٕ).هلةهر   لا سير ع  نيسرسد  ه نايا ﴾ُٝٓ
وبنيشغر ي ؾنتن  نطاا,  ت  لرنبظا  سن  بلتن  (ٖ)وسيؾسو هشن  نطاا رو  نيما.

لسةةن قهكةةع دديةةا سة ةةا  لةةا رن لةةؽ صةةانة عبةةند سيةةر سؽ سياؾسةةف وسد اةةعسل 
 ز ؽ سإلسرسف وسيايا ر    سإلنان     سيعنمن وسياسا   نيشئؼ   تن. 

ن قرهح نلػ سيعديا هشن وه  سياؾسف وس     د اعسل وسيؿمنم  نأللؾر  لا ور زا
و تتةةن سيرةةحمح دديةةا سإلسةةرسف سياةة   ةةنء ذكرهةةن  ةة  كاةة  سيؾ ةةؾا وسيشغةةنار 

                                                           

 (ٕٚٚ٘/٘   عالل سيير ن )( ٔ)
نيةةع ؼ ونحي ةة : , (ٜٓٗ/ٔ) ح ةةا زةةؽ سةةالم زةةؽ رزةة  نئلبةةا, , نادةة ر  ح ةةا زةةؽ سةةالم( ٕ)

 م. ٕٗٓٓ -هة  ٕ٘ٗٔ, ٔيبشنن, ط –د/هشع هلب , دسر سي ا  سيئلسما, ز روة 
دسر , (ٗٗ/ٚ)لح ة  سيةعقؽ زةؽ ر سةع لرةظاا درويةش, , قشغر: إ رسن سييةر ن وبمننةه( ٖ)

 هة. ٘ٔٗٔ, ٗسؾرين, ط – سص  -سإلرهند يلذلؾن سيجنلعما 
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 جةةةنءة سة ةةةا  (ٔ)ألياةةةن  سييةةةر ن سي ةةةريؼ, وهةةة  ددياتةةةن  لةةةا فةةةالف لةةةن  جةةة 
 سي ريسا ياشا  ذيػ  ؽ عبند سير سؽ. 

سةةرسف و وبةة يػ  كةةؾن سةةمن  سيدةةؾر  سي ريسةةا قرهةةح سيعديةةا سي ني ةةا يةةة ) سإل    
سيايا ةةةر ( وهةةة  رن سإلسةةةرسف قةةةرسد  ةةةه هشةةةن لجةةةنوز  سيحةةةع  ةةة  سياةةةشئؼ  ةةة  سيةةةعنمن 

 وسإل انر قرسد  ه سياز   , ونلػ سيراا لشؽما  ؽ سيسهلش ؽ كسن سب . 

 االستنتاج: 

لسةةن سةةب  قابةة ؽ يشةةن سيةةعور سيبةةنيم سألهسمةةا سيةة   قلعبةةه سيدةةمن   ةة  نئ ةة ؽ     
  نعفع نح   نن ريان  سيسذارك سيلاغة , سيسئنن  سيسحاسلا لؽ سيعددة سيا

كسةةن  ةةعث  ةة  رياةةن  )قر ةةؾن و فلاةةا و  دةةر ؾس ويياةةروس( سيةةؾسرد   ةة  سيدةةؾر  
 سي ريسا.

  

                                                           

قشغر: سيؾ ؾا وسيشغنار أليان  كانن هللا سيئزيز ولئنن تن, رزؾ  بع هللا سيحد ؽ زؽ دمحم  (ٔ)
(, درسسا ونحي  /  نطسا قؾس  سيخمس , لكابا سيانرسز , دلذ , ٚ٘سيعسلغنن , )ص

 ه. ٜٔٗٔم ةة ٜٜٛٔ, ٔسؾرين, ط
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 اخلامتة

سيحسع  سي   زشئساه ناؼ سيرنيحنة, وسيرال  وسيدالم  لا رهرف 
ه ولؽ نب  سشايدؾسء سيررسط, و لا  يه وصحبه  سيسخلؾ نة, وهند  سيبذريا

 قؾم سياال .إيا 

 وبعد,

ريةةا سيدةةمن  لةةؽ سيشن مةةا سياظبمؿمةةا,  نويةة   الةةػ درسسةةا لةةؾ ز  نشنويةة  نغ   
  تةةن زمةةنن لةةن يلشغريةةا لةةؽ ؾمسةةا  غسةةا  ةة  سياةةر مح زةة ؽ سيةةعددة سيسخالةة  

 كسن سسنهن سزؽ سيؿمؼ وهؾ لن  دس  زائ  ؽ سيسحاسع  تن    سيسؾ   سيؾس ع, 
 ب .كسن س   ذكرا ياناع  سيدمن , 

 :و ع رسارة نلػ سيعرسسا  ؽ  ئض سيشاناج لشتن 

إزةةةرسز  ةةةعر  سيةةةرسز  سيئيلمةةةا  ةةة  نئ ةةة ؽ  ئةةةض سيسحةةةاسالة  ةةة  نادةةة را,  *     
 وسيا  رنبا   شنقاه  نيدمن  سيير ن    تن.

زةةةةةرزة  ةةةةةعر  سيدةةةةةمن   لةةةةةا نئ ةةةةة ؽ سيسحةةةةةاسالة, * لةةةةةؽ فةةةةةالل سيعرسسةةةةةا     
هةةةة ا سألل لةةةا سياةةةة  رزرزنتةةةةن ولةةةةؽ   ةةةة  سيةةةةشص سيير نةةة  ون ك ةةةعهن  رةةةةؾر   ؾيةةةا

   سيعرسسا:

ن رن ئ ة ؽ سألصةع سدهةاين   يألياةن , ؼبسةلع  رهسما سيدمن   ة  ن زمنن *   
سيلغا سيئربما نريا  نيسذاينة وسيا   ع  زظرن سيةبئض  ة  نئ  شتةن,  لةزم رن 
نلج  يؾس لا نحس شن لؽ ذيػ سد ظرسن   نن سيدةمن  هةؾ سأل ةعر  لةا نئ ة ؽ 

   ةة  سيسةةؾسطؽ سيسخالاةةا, وذيةةػ لةةن  ةةعث  ةة  نئ ةة ؽ سألصةةع ينة سيسةةرسدسيسذةةا
 سدهاين   يلاغا  )نبنرك , كاؾرس( سيؾسردن ؽ    سيدؾر  سي ريسا.
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سيعور سيبنيم سألهسما سي   قلعبه سيدمن   ة  نئ ة ؽ سيسئةنن   سيا ك ع  لا*    
سيسحاسلةةا لةةؽ سيةةعددة سياةة  نةةعفع نحةة   ةةنن رياةةن  سيسذةةارك سيلاغةة , كسةةن 

 ريان  )قر ؾن و فلاا و  در ؾس ويياروس( سيؾسرد     سيدؾر  سي ريسا.  عث   

مةةا  ةة  سيةةشص زلنن ةة  نئ ةة ؽ سيسةةرسد  نيعديةةا سي* سياشبمةةه  لةةا دور سيدةةمن      
ه ن ةؾن نغريةا سيدةمن  هة  زلننةسيير ن ,  ئشعلن  حاسع و ؾا سيةشص  ة   ةع  ر

نة سيخنصةةةةا دون غ رهةةةةن لةةةةؽ سيشغريةةةة زلةةةةننسيسئةةةة ؽ  لةةةةا سياحعقةةةةع سيةةةةع    يل
ئةة سن و ةةؾل سيشبةة  ةةةةة صةةلا هللا  لمةةه   سيزلةةنن نيعديةةا, كسةةن  ةةعث  ةة  لةةعيؾل 

 وسلؼ ةةةة سيدنز  سيحعق   شتسن    سيدؾر  سي ريسا.

دور سيدةةمن   ةة  نئ ةة ؽ سيسةةرسد لةةؽ سيزةةس ر نسكشةة  سيعرسسةةا لةةؽ نؾ ةةمح *   
 ةةةة  كلسةةةةا  سةةةةمسن سيير نمةةةةا لشتةةةةن,  نيزةةةةس ر و ةةةةالم  ئةةةةؾد  ةةةة  سيشرةةةةؾص, ود

ر شنا( سيؾسرد     سة ا سي ريسا هشن  ئةؾد  لةا سيسظةر وركةع ذيةػ سيدةمن نة )ص
 سيلغؾيا سيا  سبي  سإلهنر  سي تن.

* عتةةر لةةؽ فةةالل سيعرسسةةا ؾمسةةا سيدةةمن   ةة  نئ ةة ؽ سيسحاسةةع لةةؽ لئةةنن     
ولةؽ ذيةػ لةن ورد  ة  صةمغا  سيرمم سياة  نحاسةع سدفةاالف  ة  سيسةرسد لشتةن.

 نا لئنن   نيدمن  رهح لئش  ؽ دون سي ني  وهسةن)عت رس( سيا  وردة   تن نال
وهةؾ: رن عت ةر  سي ةنن عت ر  سئشا لغةنهر ر :  ئ ةع  سئشةا لان ةع, و  :رن

سألندة  يعديةا سة ةا  ئشا لائؾل     كننن هسن سئشا لغتؾر, ر :  ئ ع  س
  وركع ذيػ سيدمن  وو حه. سي ريسا هشن,

وسيرةةةةال  وسيدةةةةةالم  لةةةةةا ؽ رن سيئةةةةةنيس و فةةةةر د ؾسنةةةةةن رن سيحسةةةةع           
 سألل ؽ شنرسؾي
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 املصادر واملراجعفورض 

 :المصادر

رزؾ  بع هللا دمحم زؽ  سر زؽ سيحدةؽ زةؽ سيحدة ؽ سيامسة  لاننمح سيغ  ,  .ٔ
, ٖ, طز ةروة –دسر إ منء سيارسث سيئرب  لي   اخر سيعقؽ سيرسز  , سيرسز  سيس
 .هة ٕٓٗٔ

  المراجع

ويةع, ننصةر سيةعقؽ رزةؾ سةئ ع  بةع هللا زةؽ  سةر رنؾسر سياشزيةع ورسةرسر سيا  .ٕ
زةةةؽ دمحم سيذةةةة رسز  سيبمزةةةنو , نةةةةح/ دمحم  بةةةع سيةةةةر سؽ سيسر ذةةةل , دسر إ مةةةةنء 

 هة. ٛٔٗٔ, ٔز روة, ط –سيارسث سيئرب  
رصةةشنف سيسغةةروريؽ, رزةةؾ  نلةةع دمحم زةةؽ دمحم سيغزسيةة  سيظؾسةة , نةةح/  بةةع  .ٖ

 لرر. –سيلظم   نهؾر, لكابا سيير ن , سيينهر  
سيبمنن    إ زنح سيير ن  نيير ن, دمحم سألل ؽ زؽ دمحم سيسخانر زؽ  ر ؾسء .ٗ

 -هةة  ٘ٔٗٔيبشةنن, ط  – بع سييندر سيجكشة  سيذةشؿمظ , دسر سيا ةر, ز ةروة 
 لة. ٜٜ٘ٔ

إ ةةةرسن سييةةةر ن وبمننةةةه, لح ةةة  سيةةةعقؽ زةةةؽ ر سةةةع لرةةةظاا درويةةةش, دسر  .٘
 هة. ٘ٔٗٔ, ٗسؾرين, ط – سص  -سإلرهند يلذلؾن سيجنلعما 

مؼ سيدةةةسر شع  سياؿمةةةةه  حةةةر سيئلةةة .ٙ ؾم, رزةةةؾ سيل ةةةة  نرةةةر زةةةؽ دمحم زةةةةؽ إزةةةرـس
 ز روة. –سيحشا , نح/ د/ لحسؾد لظر  , دسر سيا ر 

سيبحةةةر سيسحةةةمف  ةةة  سياادةةة ر, رزةةةؾ  مةةةنن دمحم زةةةؽ قؾسةةة  زةةةؽ  لةةة  زةةةؽ  .ٚ
 –قؾس  زؽ  مةنن رن ةر سيةعقؽ سألنعيدة , نةح/ صةع   دمحم  س ةع, دسر سيا ةر 

 .هة ٕٓٗٔز روة, ط 
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  نادةة ر سييةةر ن سيسج ةةع, رزةةؾ سيعبةةنس ر سةةع زةةؽ دمحم زةةؽ سيبحةةر سيسعقةةع  ةة .ٛ
سيستةةع  زةةؽ  ج بةةا سيحدةةش  سألنجةةر  سيانسةة  سيرةةؾ  , نةةح/ ر سةةع  بةةع هللا 

 هة. ٜٔٗٔسيينهر , ط –سييره  رسالن, سيشنهر: سيعكاؾر  دؽ عبنس زك  
زعسا  سياؾساع, دمحم زؽ رزة   كةر زةؽ رقةؾن زةؽ سةئع هةسس سيةعقؽ سزةؽ ؾةمؼ  .ٜ

 ي انن سيئرب , ز روة, يبشنن.سيجؾزيا, دسر س
 ػما سيبن    ؽ زوساع لدشع سيحنرث, رزؾ دمحم سيحنرث زؽ دمحم زؽ دسهر  .ٓٔ

سياسمس  سيبغعسد  سيخر   سيسئةروف  ةنزؽ رزة  رسةنلا, سيسشاية : رزةؾ سيحدةؽ 
نؾر سيعقؽ  ل  زؽ رز   كر زؽ سلمسنن زؽ رزة   كةر سيت  سة , نةح/د/  دة ؽ 

سيسعقشةةا سيسشةةؾر ,  -سيدةةشا وسيدةة ر  سيشبؾيةةا ر سةةع صةةنيح سيبةةنكر , لركةةز فعلةةا 
 م.ٕٜٜٔ –ه ٖٔٗٔ, ٔط

لحّسةةةع زةةةؽ لحّسةةةع زةةةؽ  بةةةع سيةةةرّزس   ,نةةةنج سيئةةةروس لةةةؽ  ةةةؾسهر سييةةةنلؾس .ٔٔ
سيحد ش ,رزؾ سيؽمض, سيسلّي   سرنزا سيزَّب ع , نح/ لجسؾ ا لؽ سيسحيية ؽ, 

 .سيشنهر/ دسر سيتعس ا
شرةةؾر سيسننريةةع , نةة ويالة رهةةع سيدةةشا, دمحم زةةؽ دمحم زةةؽ لحسةةؾد, رزةةؾ ل .ٕٔ

هةة  ٕٙٗٔ, ٔز ةروة, يبشةنن, ط -نح/ د/ لجع   نسلؾم, دسر سي ا  سيئلسما 
 م. ٕ٘ٓٓ -

نادةة ر سزةةؽ  ةةند س ) ةة  لجةةنيس سياةة ك ر لةةؽ كةةالم سيحكةةمؼ سيخب ر(, بةةع  .ٖٔ
سيحس ةةةع دمحم زةةةؽ  ةةةند س سيرةةةشتن  ,  لةةة   لمةةةه وفةةةرج   ننةةةه ور ندق ةةةه ر سةةةع 

 م.ٜٜ٘ٔ -هة ٙٔٗٔ, ٔشنن, طيب -هسس سيعقؽ, دسر سي ا  سيئلسما ز روة
ناد ر غري  لن    سيرحمح ؽ سيبخةنر  ولدةلؼ, دمحم زةؽ  اةؾح زةؽ  بةع  .ٗٔ

هللا زؽ  اؾح زؽ  س ع سألزد  سيس ةؾر   سيَحسِّ ةع  رزةؾ  بةع هللا زةؽ رزة  نرةر, 
, ٔلرةةر, ط –سييةةنهر   -نةةح/د/ زب ةةع  دمحم سةةئ ع  بةةع سيئزيةةز, لكابةةا سيدةةشا 

 م.ٜٜ٘ٔ –ه ٘ٔٗٔ
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غةةةةةمؼ, رزةةةةةؾ سياةةةةةعسء إسةةةةةسن  ع زةةةةةؽ  سةةةةةر زةةةةةؽ ك  ةةةةةر , نادةةةةة ر سييةةةةةر ن سيئ .٘ٔ
 م. ٜٜٜٔ -هة ٕٓٗٔنح/سنل  زؽ دمحم ساللا, دسر ط با , ط

نادةة ر سييةةر ن, رزةةؾ سيسغاةةر, لشرةةؾر زةةؽ دمحم زةةؽ  بةةع سيجبةةنر سزةةؽ ر سةةع  .ٙٔ
مؼ, وغشةةمؼ زةةؽ عبةةنس زةةؽ غشةةمؼ, دسر  سيسةةروز  سيدةةسئنن , نةةح/  نسةةر زةةؽ إزةةرـس

 م.ٜٜٚٔ -هةٛٔٗٔ, ٔسيدئؾد ا, ط –سيؾطؽ, سيرينض 
ناد ر سيسرسغة , ر سةع زةؽ لرةظاا سيسرسغة  , لظبئةا لرةظاا سيبةنزا  .ٚٔ

 م ٜٙٗٔ -هة  ٖ٘ٙٔ, ٔسيحلب , لرر, ط
ناد ر سيسشنر )ناد ر سيير ن سيحكةمؼ (, دمحم رهة ع زةؽ  لة  ر ةن زةؽ دمحم  .ٛٔ

هةةةسس سيةةةعقؽ زةةةؽ دمحم زتةةةنء سيةةةعقؽ زةةةؽ لةةةشال  لةةة  فلماةةةا سييلسةةةؾن  سيحدةةة ش , 
 م. ٜٜٓٔيل انن, ط سيت لا سيسرريا سيئنلا 

سياادةة ر سيؾسةةمف يليةةر ن سي ةةريؼ, دمحم سةة ع طشظةةنو , دسر نتزةةا لرةةر ,  .ٜٔ
 سيينهر . –سياجنيا 

نادةة ر غريةة  لةةن  ةةا سيرةةحمح ؽ سيبخةةنر  ولدةةلؼ, دمحم زةةؽ رزةة  نرةةر  .ٕٓ
 اةةؾح زةةؽ  بةةع هللا زةةؽ  اةةؾح زةةؽ  س ةةع زةةؽ زةةؽ  رةةع سألزد  سيحس ةةع , نةةح/د/ 

 ٘ٔٗٔ, ٔلرةةر, ط –سييةةنهر   -يدةةشا زب ةةع  دمحم سةةئ ع  بةةع سيئزيةةز, لكابةةا س
 م.ٜٜ٘ٔه ةةة  
ناد ر  ح ةا زةؽ سةالم,  ح ةا زةؽ سةالم زةؽ رزة  نئلبةا, نيةع ؼ ونحي ة :  .ٕٔ

 -هةةةةةة  ٕ٘ٗٔ, ٔيبشةةةةةنن, ط –روة د/هشةةةةةع هةةةةةلب , دسر سي اةةةةة  سيئلسمةةةةةا, ز ةةةةة
 .مٕٗٓٓ

نتةةةة ق  سيلغةةةةا, دمحم زةةةةؽ ر سةةةةع زةةةةؽ سألزهةةةةر  سيتةةةةرو , نةةةةح/ دمحم  ةةةةؾض  .ٕٕ
 .مٕٔٓٓ, ٔز روة, ط –يئرب  لر  , دسر إ منء سيارسث س
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رزةةؾ دمحم زةةعر سيةةعقؽ , نؾ ةةمح سيسينصةةع وسيسدةةنيػ  ذةةرح ريؽمةةا سزةةؽ لنيةةػ .ٖٕ
, هةرح ونحي ة   دؽ زؽ  نسؼ زؽ  بع هللا زؽ  لّ  سيسرسد  سيسرر  سيسةني  

 .مٕٛٓٓ -هة ٕٛٗٔ ٔ, طد/ بع سير سؽ  ل  سلمسنن ,دسر سيا ر سيئرب /
شةةنن )نادةة ر سيدةةئع (,  بةةع نمدةة ر سي ةةريؼ سيةةر سؽ  ةة  نادةة ر كةةالم سيس .ٕٗ

سير سؽ زؽ ننصر زؽ  بع هللا سيدئع , نح/  بةع سيةر سؽ زةؽ لئةال سيلؾيحة , 
 م. ٕٓٓٓ-هة ٕٓٗٔ, ٔلهسدا سيرسنيا, ط

دمحم زةةؽ  ريةةر زةةؽ  , ةةنل  سيبمةةنن  ةةؽ ن ويةةع    سييةةر ن )نادةة ر سيظبةةر ( .ٕ٘
سيظبةةر , نح/د/ بةةع هللا زةةؽ  بةةع قزيةةع زةةؽ ك  ةةر زةةؽ غنيةة  سةللةة , رزةةؾ  ئاةةر 

سيسحدؽ سيارك ,  نيائنون ل  لركز سيبحؾث وسيعرسسنة سإلساللما زةعسر هجةر 
 -هةةةةة  ٕٕٗٔ, ٔهجةةةةر, طسيةةةةعكاؾر  بةةةةع سيدةةةةشع  دةةةةؽ  سنلةةةةا, سيشنهةةةةر: دسر 

 .م ٕٔٓٓ
 نل  سيبمنن    ن ويع سيير ن, دمحم زؽ  رير زؽ قزيع زؽ ك  ر زؽ غني   .ٕٙ

 ٔسةةةنيا, طسةللةةة , رزةةةؾ  ئاةةةر سيظبةةةر , نةةةح/ ر سةةةع دمحم هةةةنكر, لهسدةةةا سير 
 .م ٕٓٓٓ -هة  ٕٓٗٔ

سيجنل  أل كنم سيير ن ) ناد ر سييرطب (, رزؾ  بةع هللا دمحم زةؽ ر سةع زةؽ  .ٕٚ
رزةةة   كةةةر زةةةؽ  ةةةرح سألنرةةةنر  سيخزر ةةة  هةةةسس سيةةةعقؽ سييرطبةةة , نةةةح/ ر سةةةع 

مؼ رطؽمش, دسر سي ا  سيسرريا   -هةة ٖٗٛٔ, ٕسيينهر , ط –سيبردون , وززرـس
 .م ٜٗٙٔ

 ةةريؼ, لحسةةؾد زةةؽ  بةةع سيةةر مؼ صةةن  , دسر سيجةةعول  ةة  إ ةةرسن سييةةر ن سي .ٕٛ
 هة. ٛٔٗٔ, ٗلهسدا سإل سنن, ز روة, ط -سيره ع, دلذ  

 ستر  سيلغا, رزؾ  كر دمحم زؽ سيحدؽ زؽ دريع سألزد , نح/ رلةز  لش ةر  .ٜٕ
 .مٜٚٛٔ, ٔز روة,ط - ئلبك , دسر سيئلؼ يلسالق ؽ 
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زةةةؽ سيجةةؾسهر سيحدةةنن  ةة  نادةةة ر سييةةر ن, رزةةؾ زيةةع  بةةةع سيةةر سؽ زةةؽ دمحم  .ٖٓ
لخلةةةؾف سي ئةةةنيب  , نح/سيذةةةم  دمحم  لةةة  لئةةةؾض, وسيذةةةم   ةةةندل ر سةةةع  بةةةع 

 هة. ٛٔٗٔ, ٔز روة, ط –سيسؾ ؾد, دسر إ منء سيارسث سيئرب  
 نهةةةما سيجسةةةع  لةةةةا سيسةةةشتج يذةةةم  سإلسةةةةالم زكريةةةن سألنرةةةنر , سيذةةةةم   .ٖٔ

 ز روة. –سلمسنن سيجسع, دسر سيا ر 
ظةةةن   رفبةةةنر سي ةةةؾم, فةةةؾسطر إ سننمةةةا, دمحم لاةةةؾي  سيذةةةئرسو , سيشنهةةةر: ل .ٕٖ
 م.ٜٜٚٔط

,  بةةع سيةةر سؽ زةةؽ رزةة   كةةر,  ةةالل  ةة  سياادةة ر  نيسةة نؾر سيةةعر سيسش ةةؾر .ٖٖ
 ز روة. –سيعقؽ سيد ؾط , دسر سيا ر 

درسسةةنة  ةة  دديةةا سألياةةن  وسيسئةةن ؼ سيلغؾيةةا. د/  بةةع سيااةةنح سيبركةةنو ,  .ٖٗ
 م.ٕ٘ٓٓه ةةةة ٕٙٗٔ, ٕط

مؼ سيرنيح, د .ٖ٘ سر سيئلؼ يلسالق ؽ, درسسنة     يه سيلغا, د. صبح  إزرـس
 .مٜٓٙٔه ةة ٜٖٚٔ, ٔط

سيين ةة   بةةع , دسةةاؾر سيئلسةةنء رو  ةةنل  سيئلةةؾم  ةة  سصةةظال نة سياشةةؾن  .ٖٙ
عبنرسنه سيانرسما:  رن نحي   و , رن سيشب  زؽ  بع رن سيرسؾل سأل سع ن ر  

 -هة  ٕٔٗٔ,  ٔيبشنن / ز روة,ط -دسر سي ا  سيئلسما ,  دؽ هنن   حص
 .م ٕٓٓٓ

ياةرسث و لةؼ سيلغةا سيحةعق  ) درسسةا نحل لمةا يلؾعةنا  دديا سيدمن  زة ؽ س .ٖٚ
سيرةةؾنما وسيبش ؾيةةا وسيارك بةةا  ةة   ةةؾء نغريةةا سيدةةمن  ( د /  بةةع سيااةةنح  بةةع 

 سيئلمؼ سيبركنو .
دقةةةؾسن زه ةةةر زةةةؽ رزةةة  سةةةلسا, س اشةةةا  ةةةه وهةةةر ه/  سةةةعو طسةةةنس, دسر  .ٖٛ

 م.ٕ٘ٓٓه ةةة ٕٗٗٔ, ٕسيسئر ا, ز روة, يبشنن, ط
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ربمةةة  سألزةةةرسر, دمحم زةةةؽ  نسةةةؼ زةةةؽ  ئيةةةؾن روض سألفمةةةنر سيسشاخةةة  لةةةؽ  .ٜٖ
 هة. ٖٕٗٔ, ٔسأللنس  سيحشا , دسر سييلؼ سيئرب ,  ل , ط

سيزسهةةةر  ةةة  غريةةة  رياةةةن  سيذةةةن ئ , دمحم زةةةؽ ر سةةةع زةةةؽ سألزهةةةر سألزهةةةر   .ٓٗ
سيتةةةةةرو  رزةةةةةؾ لشرةةةةةؾر, نةةةةةح/ د. دمحم  بةةةةةر سألياةةةةة , وزسر  سألو ةةةةةنف وسيذةةةةةلؾن 

 ه. ٜٜٖٔ, ٔسي ؾي , ط –سإلساللما 
 , نةح/رزةؾ  كةر دمحم زةؽ سيينسةؼ سألنبةنر  , ئننا كلسةنة سيشةنسل سيزسهر    .ٔٗ

 .ٕٜٜٔ-هة  ٕٔٗٔ, ٔز روة,ط -د.  ننؼ صنيح سيزنلؽ لهسدا سيرسنيا 
سشؽ سزؽ لن ه, سزؽ لن ا رزةؾ  بةع هللا دمحم زةؽ قزيةع سييزويشة , دمحم  ةهسد  .ٕٗ

 . بع سيبن  , دسر إ منء سي ا  سيئربما , ؼمرع عمدا سيبنز  سيحلب 
 ي ةةةع  لةةا ريؽمةةةا سزةةةؽ لنيةةػ, سزةةةؽ  ي ةةةع ,  بةةع هللا زةةةؽ  بةةةع هةةرح سزةةةؽ  .ٖٗ

 -سيةةر سؽ سيئي لةة  سيتسةةعسن , نةةح/ دمحم لح ةة  سيةةعقؽ  بةةع سيحس ةةع, دسر سياةةرسث 
 م. ٜٓٛٔ -هة  ٓٓٗٔ, ٕٓسيينهر , ط

هرح سشؽ رز  دسود, رزةؾ دمحم لحسةؾد زةؽ ر سةع زةؽ لؾسةا زةؽ ر سةع زةؽ  .ٗٗ
مؼ   دةة ؽ سيغ اةةنزا سيحشاةةا زةةعر سيةةعقؽ سيئ شةةا, نةةح/ رزةةؾ سيسشةة ر فنيةةع زةةؽ إزةةرـس

 .م ٜٜٜٔ-هة  ٕٓٗٔ, ٔسيرينض,ط -سيسرر , لكابا سيرهع 
هرح نتج سيبالغا,  بع سيحس ع زؽ ـبا هللا زةؽ دمحم زةؽ سيحدة ؽ زةؽ رزة   .٘ٗ

مؼ, دسر إ مةنء سي اة  سيئربمةا عمدةا سيبةنز   سيحعقع, نح/ دمحم رزةؾ سيازةع إزةرـس
 م. ٜٜٚٔ -هة  ٚٔٗٔ, ٔسيحلب  وهركنا, ط

ع سياريةةع, رزةةؾ  سةةر, هةةتنن سيةةعقؽ ر سةةع زةةؽ دمحم زةةؽ  بةةع ربةةه سزةةةؽ سيئيةة .ٙٗ
 ب ةةة  سزةةةؽ  ةةةعقر زةةةؽ سةةةنيؼ سيسئةةةروف  ةةةنزؽ  بةةةع ربةةةه سألنعيدةةة , دسر سي اةةة  

 هة. ٗٓٗٔ,  ٔز روة, ط –سيئلسما 
  لؼ سيعديا, د/ر سع لخانر  سر,  نيؼ سي ا , سيينهر . .ٚٗ
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زؽ لؾسا   سع  سيينر  هرح صحمح سيبخنر , رزؾ دمحم لحسؾد زؽ ر سع .ٛٗ
زةةؽ ر سةةع زةةؽ  دةة ؽ سيغ اةةنزا سيحشاةةا زةةعر سيةةعقؽ سيئ شةةا , دسر إ مةةنء سياةةرسث 

 .ز روة –سيئرب  
غرسا  سيااد ر و جنا  سيا ويع, لحسؾد زؽ  سز  زؽ نرر, رزؾ سيينسؼ  .ٜٗ

  ع . –زرهنن سيعقؽ سي رلنن , دسر سييبلا يل ين ا سإلساللما 
حدةةؽ زةةؽ دمحم زةةؽ  دةة ؽ غرساةة  سييةةر ن ورغناةة  سيار ةةنن, نغةةنم سيةةعقؽ سي .ٓ٘

 –سييس  سيشمدنزؾر , نح/ سيذم  زكرين   س ةرسة, سيشنهةر/ دسر سي اة  سيئلسمةا 
 هة. ٙٔٗٔ - ٔز روة, ط

 اح سييعقر, دمحم زؽ  ل  زؽ دمحم زؽ  بع هللا سيذؾكنن  سيمسش , دسر سزةؽ  .ٔ٘
 هة. ٗٔٗٔ, ٔدلذ , ز روة, ط -ك  ر, دسر سي لؼ سيظ   

ه ةةةةةةةةة ٖٕٗٔ, ٕٖدسر سيذةةةةةةرو , ط ةةةةةة  عةةةةةةالل سييةةةةةةر ن, سةةةةةة ع  ظةةةةةة ,  .ٕ٘
 م.ٖٕٓٓ

ؼمض سييعقر هرح سيجنل  سيرغ ر, زيؽ سيعقؽ دمحم سيسع ؾ  ئبع سيرؤوف  .ٖ٘
زةةةؽ نةةةنج سيئةةةنر  ؽ زةةةؽ  لةةة  زةةةؽ زيةةةؽ سيئنزةةةعقؽ سيحةةةعسد  نةةةؼ سيسشةةةنو , سيسكابةةةا 

 ه.ٖٙ٘ٔ, ٔلرر, ط  –سياجنريا سي بر  
  ةةند , سييةةنلؾس سيسحةةمف, لجةةع سيةةعقؽ رزةةؾ طةةنهر دمحم زةةؽ  ئيةةؾن سيا روز  .ٗ٘

نةةةةةةةح/ لكاةةةةةةة  نحي ةةةةةةة  سياةةةةةةةرسث  ةةةةةةة  لهسدةةةةةةةا سيرسةةةةةةةنيا,   هةةةةةةةرسف: دمحم نعةةةةةةةمؼ 
ؾس , لهسدا سيرسنيا يلظبن ا وسيشذر وسياؾزي , ز روة  , ٛيبشنن, ط –سيئر د 

 م. ٕ٘ٓٓ -هة  ٕٙٗٔ
سي ذنف  ؽ  ينا  غؾسلض سياشزيةع, رزةؾ سيينسةؼ لحسةؾد زةؽ  سةرو زةؽ  .٘٘

 هة. ٚٓٗٔ,  ٕز روة, ط –ر سع, سيزلخذر   نر هللا, دسر سي انن سيئرب  
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مؼ سي ئلب , نح/  .ٙ٘ سي ذ  وسيبمنن  ؽ ناد ر سيير ن, ر سع زؽ دمحم زؽ إزرـس
سإللةةنم رزةة  دمحم زةةؽ  نهةةؾر, لرس ئةةا ونةةع   : سألسةةانذ نغ ةةر سيدةةن ع , دسر 

 م. ٕٕٓٓ -هة  ٕٕٗٔ, ٔيبشنن, ط –إ منء سيارسث سيئرب , ز روة 
يةة  سيسرةةر , دسر صةةندر يدةةنن سيئةةرن, دمحم زةةؽ لكةةرم زةةؽ لشغةةؾر سأل ري .ٚ٘
 .ٔز روة, ط –

سيلبةةنن  ةةة   لةةؾم سي اةةةنن, رزةةؾ  اةةةص سةةرسج سيةةةعقؽ  سةةر زةةةؽ  لةة  زةةةؽ  .ٛ٘
 ةةندل سيحشبلةةة  سيعلذةةةي  سيشئسةةنن , نةةةح/ سيذةةةم /  ةةندل ر سةةةع  بةةةع سيسؾ ةةةؾد, 

, ٔز ةةةةةروة / يبشةةةةةنن, ط -وسيذةةةةةم /  لةةةةة  دمحم لئةةةةةؾض, دسر سي اةةةةة  سيئلسمةةةةةا 
 م.ٜٜٛٔ-هة  ٜٔٗٔ

يب/ عبد الحميد الدواخلي, دمحم القصاص, اللغة, جوزيف فندريس, تعر .ٜ٘
 م.1950مكتبة األنجلو المصرية, ط

سيلغةةةا سيئربمةةةا لئشنهةةةن ولبشنهةةةن, د/ نسةةةنم  دةةةنن, دسر سي ين ةةةا, سيسغةةةرن,  .ٓٙ
 م.ٜٜٗٔ

لحنسةةةةؽ سيا ويةةةةع, دمحم  سةةةةنل سيةةةةعقؽ زةةةةؽ دمحم سةةةةئ ع زةةةةؽ  نسةةةةؼ سيحةةةةال   .ٔٙ
, ٔز ةةروة ط –سيينسةةس  , نةةح/ دمحم  نسةةع   ةةؾن سيدةةؾد, دسر سي اةة  سيئلسمةةا 

 .هة ٛٔٗٔ
سيسحرر سيؾ  ز    ناد ر سي انن سيئزيز, رزؾ دمحم  بةع سيحة  زةؽ غنية   .ٕٙ

زةةؽ  بةةع سيةةر سؽ زةةؽ نسةةنم زةةؽ  ظمةةا سألنعيدةة  سيسحةةنرب  , نةةح/  بةةع سيدةةالم 
 .هة ٕٕٗٔ, ٔز روة, ط – بع سيذن   دمحم, دسر سي ا  سيئلسما 

ر زؽ  بع سييندر لخانر سيرحنح, زيؽ سيعقؽ رزؾ  بع هللا دمحم زؽ رز   ك .ٖٙ
سيةعسر سيشسؾذ مةا,  -سيحشا  سيرسز , نح/ قؾس  سيذم  دمحم, سيسكابةا سيئرةريا 

 م.ٜٜٜٔهة / ٕٓٗٔ, ٘ص عس, ط –ز روة 
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لةةةعسرك سياشزيةةةةع و يةةةةنا  سيا ويةةةةع, رزةةةةؾ سيبركةةةةنة  بةةةةع هللا زةةةةؽ ر سةةةةع زةةةةؽ  .ٗٙ
لحسةةةؾد  ةةةن   سيةةةعقؽ سيشدةةةا , نةةةح/ قؾسةةة   لةةة  زةةةعقؾ , لح ةةة  سيةةةعقؽ دقةةة  

 م. ٜٜٛٔ -هة  ٜٔٗٔ, ٔلؼ سيظ  , ز روة, طلداؾ, دسر سي 
ه ةةةة ٕٗٗٔ, ٗلعفع إيا  لؼ سيلغا سيحعق , د/ بع سياانح سيبركنو , ط .٘ٙ

 م.ٕٗٓٓ
سيسخرص, رزؾ سيحدؽ  ل  زؽ إسسن  ع زؽ س عا سيسرس , نح/ فل ع  .ٙٙ

 م.ٜٜٙٔهة ٚٔٗٔ, ٔز روة, ط –إزرسهؼ  انل, دسر إ منء سيارسث سيئرب  
 دمحم زةةةؽ سةةةاللا زةةةؽ  ئاةةةر زةةةؽ  لةةة  زةةةؽ لدةةةشع سيذةةةتنن, رزةةةؾ  بةةةع هللا .ٚٙ

 كسةةةؾن سييزةةةن   سيسرةةةر  نةةةح/  سةةةع  زةةةؽ  بةةةع سيسج ةةةع سيدةةةلا , لهسدةةةا 
 م.ٜٙٛٔه ةةة  ٚٓٗٔ, ٕز روة, ط –سيرسنيا 

لئةةةنن  سييةةةرسءسة يألزهةةةر , دمحم زةةةؽ ر سةةةع زةةةؽ سألزهةةةر  سيتةةةرو , لركةةةز  .ٛٙ
 ا,  نلئةةا سيسلةةػ سةةئؾد, سيسسل ةةا سيئربمةةا سيدةةئؾد -سيبحةةؾث  ةة  كلمةةا سةدسن 

 م ٜٜٔٔ -هة  ٕٔٗٔ, ٔط
مؼ زؽ سيدر  زؽ سةتع, رزةؾ إسةحن  سيز ةنج,  .ٜٙ لئنن  سيير ن وز رس ه, إزرـس

 -هةةةة  ٛٓٗٔ  ٔز ةةةروة, ط –نةةةح/  بةةةع سيجل ةةةع  بةةةعا هةةةلب ,  ةةةنيؼ سي اةةة  
 .م ٜٛٛٔ

سيسئجةةؼ سدهةةاين   سيسهصةةع ألياةةن  سييةةر ن سي ةةريؼ, د/ دمحم  دةةؽ  دةةؽ  .ٓٚ
 م.ٕٓٔٓ, ٔ بع, لكابا سةدسن, سيينهر , ط

  بةةةةع سيحس ةةةةع  سةةةةر,لئجةةةةؼ سيلغةةةةا سيئربمةةةةا سيسئنصةةةةر , د/ ر سةةةةع لخاةةةةنر  .ٔٚ
 م. ٕٛٓٓ -هة  ٜٕٗٔ, ٔ سدن ع   ري   سع,  نيؼ سي ا , ط

مؼ لرةظاا ة ر سةع سيزيةنة ة  نلةع  بةع  .ٕٚ سيسئجؼ سيؾسةمف, سيسهية  / إزةرـس
 سييندر ة دمحم سيشجنر, نح/ لجس  سيلغا سيئربما,  نيينهر , دسر سيع ؾ .
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سيلغةا, ر سةع زةؽ  ةنرس زةؽ زكريةنء سييزويشة  سيةرسز , نةح/  لئجؼ ليةنقمس .ٖٚ
 م.ٜٜٚٔ -هة ٜٜٖٔ بع سيدالم دمحم هنرون, دسر سيا ر, ط 

سيسغشةةةة   ةةةة  نؾ مةةةةه سييةةةةرسءسة سيئذةةةةر, دمحم دمحم سةةةةنيؼ لحمدةةةةؽ , لكابةةةةا  .ٗٚ
 ه.ٛٓٗٔ, ٕلرر, ط –سي لمنة سألزهريا سيينهر  

 سيسئةةةةروف سيساةةةةردسة  ةةةة  غريةةةة  سييةةةةر ن, رزةةةةؾ سيينسةةةةؼ سيحدةةةة ؽ زةةةةؽ دمحم .٘ٚ
, ٔ نيرسغةة  سألصةةاتنن , نةةح/ صةةاؾسن  ةةعننن سيةةعوسد , دسر سييلةةؼ, دلذةة , ط

 ه.ٕٔٗٔ
دسر  سةةئ ع زةؽ دمحم زةةؽ ر سةةع سأل غةةنن ,, سيسةؾ ز  ةة   ؾس ةةع سيلغةا سيئربمةةا .ٙٚ

 .مٖٕٓٓ -هة ٕٗٗٔ , ط :يبشنن –ز روة  -سيا ر 

 نزها سأل  ؽ سيشؾسعر     لؼ سيؾ ؾا وسيشغنار,  سنل سيعقؽ رزؾ سيارج .ٚٚ
 بع سير سؽ زؽ  ل  زؽ دمحم سيجؾز , نح/ دمحم  بع سي ريؼ كنعؼ سيرس  , 

 م.ٜٗٛٔه ةةة ٗٓٗٔ, ٔلهسدا سيرسنيا, ز روة, يبشنن, ط

سيش   وسيئ ؾن, رزؾ سيحدؽ  ل  زةؽ دمحم زةؽ  ب ة  سيسةنورد  سيبرةر ,  .ٛٚ
ز ةروة /  -نح/ سيد ع زؽ  بع سيسيرؾد زؽ  بع سير مؼ , دسر سي اة  سيئلسمةا 

  يبشنن. 
سيتةةند  هةةرح ط بةةا سيشذةةر  ةة  سييةةرسءسة سيئذةةر, دمحم دمحم سةةنيؼ لحمدةةؽ,  .ٜٚ

 ز روة. –دسر سيج ع 
هس  سيتؾسل     هرح  س  سيجؾسل ,  بةع سيةر سؽ زةؽ رزة   كةر,  ةالل  .ٓٛ

 لرر. –سيعقؽ سيد ؾط  , نح/  بع سيحس ع هشعسو , سيسكابا سياؾؼمؿما 

 تن, رزؾ  بع هللا سيحد ؽ سيؾ ؾا وسيشغنار أليان  كانن هللا سيئزيز ولئنن.ٛٚ
زؽ دمحم سيعسلغنن , درسسا ونحي  /  نطسا قؾس  سيخمس , لكابا سيانرسز , 

 ه. ٜٔٗٔم ةة ٜٜٛٔ, ٔدلذ , سؾرين, ط
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 الدور ات:

, ٕ٘سإل مةةةةنء, لجلةةةةا  رةةةةلما نرةةةةعرهن سيرس ظةةةةا سيسحسع ةةةةا يلئلسةةةةنء, سيئةةةةعد    
سيير نة , د/  بةع م لينيا  ئشؾسن رنر سيدمن      تؼ سيةشص ٕٚٓٓه ةةة ٕٛٗٔ

 سير سؽ زؾدرا.

, سيئلةةةؾم سياربؾيةةةا وسيعرسسةةةنة سإلسةةةاللما ٕٗم لجلةةةا  نلئةةةا سيسلةةةػ سةةةئؾد,   
سيبركةةا  ةة  سييةةر ن سي ةةريؼ  ,  حةة   ئشةةؾسن/هٖٖٗٔم ةةةةة ٕٕٔٓسيريةةنض  (,ٕ)

 و نء زش   بع هللا سيز ن  , /درسسا لؾ ؾعما, د
 اإللكترونيةالمؽاقع 

ق ةا  شةع  لسةنء سيئربمةا , د/ دمحم سةنيؼ صةنيح رصؾل سيشغريا سيدةمنؾما سيحع   
-http://www.hamassa.com/wp حةةة  لشذةةةؾر  لةةةا سيةةةرس ف سياةةةني : 

content/uploads/2016/05 

ر دةنم سيدةمن   ة  سيعديةا, د/ سةنلح  بةع سيدةالم دمحم,  حة  لشذةؾر  لةا     
لؾ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  سأليؾكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرس ف سةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 

http://www.alukah.net/literature_language/0/69299/ 
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