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    ﷽   
حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ، ٝحُظ٬س ٝح٬ُّٔ ػ٠ِ ٤ٓيٗخ دمحم، ٝػ٠ِ آُٚ ٝطلزٚ 

 أؿٔؼ٤ٖ، ٖٝٓ ٓخٍ ػ٠ِ ٜٗـٚ ٝحهظل٠ أػَٙ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ.
 أما بعد

كبٗٚ ٫ طوطت حُؼ٤ٖ ٓخ طظؼَع ُٚ ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٤ُّٞ رلٌَٛخ ٝطَحػٜخ، ٖٓ 
اً حٓظـَ أػيحإٛخ ًزٞطٜخ كخٜٗخُٞح ؿِٝ ك١ٌَ ٫ ٣ـخىٍ ًز٤َس ٫ٝ ٣ٔظ٤ٜٖ رظـ٤َس، 

ػ٤ِٜخ رلي٣يْٛ ٝكٌَْٛ، آه٣ٌٖ ر٘زش حُٔخػ٢ ٤ُلَهٞح حُٔٔظوزَ، ٛخىك٤ٖ ا٠ُ 
طش٣ٞٚ كٌَٗخ، ٝطـ٤٤َ ؽ٣َو٘خ، كَؿؼٞح ا٠ُ ٓخ ً٘خ َٗٔىٙ َٓىح، ٤ُؼؼٞٙ طلض 
حُٔـَٜ، رخكؼ٤ٖ ػٖ ػـَس ٣ظٞرٕٞ ٜٓ٘خ ٜٓخْٜٓ حُٔٔٔٞٓش، ٤ُٝوظ٘ظٞح ٛلٞس 

 ، ٣و٤ٔٞح ػ٤ِٜخ طَٛخطْٜ، ٣ٝٔ٘يٝح رٜخ شزٜخطْٜ.ُؼخُْ، أٝ ُُش ُوِْ
ٝهي ػظْ حُوطذ رؼي إٔ حكظَف ػيٝٗخ ك٢ ىٍحٓش ى٣٘٘خ ٝطَحػ٘خ، ٤ُلٔيٙ ػ٤ِ٘خ، 
٤ُٝؼٌَ ػ٤ِ٘خ كٞػ٘خ ح١ٌُ َٜٗ٘ ٓ٘ٚ، ٤ُٝو٘ؼ٘خ رؤٕ كٞػٚ أطل٠ ٗزؼخً ٝأٌُ ؽؼٔخً. 

 ٤ٜٛٝخص ٤ٜٛخص..
ً رٚ شظخص ح٧ٓش، كظؼظظْ ُٝٔخ ًخٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٛٞ كزَ هللا حُٔظ٤ٖ ح١ٌُ ٣ِٞ

رٚ ٖٓ شَهٜخ ا٠ُ ؿَرٜخ، ٖٝٓ شٔخُٜخ ا٠ُ ؿ٘ٞرٜخ، ٝرٌخكش أُٞحٜٗخ ٝأُٔ٘ظٜخ، ٛزض 
َٓحًِ حٓظشَحهْٜ، ٝططخ٣َ حُشٍَ ٖٓ أ٤ٗخرٜخ كويح ػ٠ِ ًظخد هللا، ٌُٖٝ هللا كخكع 
ى٣٘ٚ ًٝظخرٚ، ٝهي ٣َٔ ُٚ هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ أكٌحً حُؼِٔخء ٣ٌٝىٕٝ ػ٘ٚ رخُٜٔؾ ٝح٧ٍٝحف، 

ٔظِٕٞ أه٬ْٜٓ ٤ُوخٍػٞح حُشزٜش رخُلـش، ٝح٣ُِق رخُزَٛخٕ، كٞؿٜٞح ٜٓخّ ٣ٝ
كــْٜ ا٠ُ أًزخى حُشزٜخص كؤكخُٞٛخ ؿؼؼخً، ٝأػخءٝح ٤َُ حُشي رٍ٘ٞ ح٤ُو٤ٖ، كؤػزظٞح 
ُِو٣َذ ٝحُزؼ٤ي، رؤٕ هللا هي كلع ٌٛح حُي٣ٖ، ٤ٓٝللظٚ ا٠ُ إٔ ٣ط١ٞ ٌٛح حًٌُٞذ 

 آهَ طللخطٚ ٝٓـ٬طٚ.
ٓ٘خ ٗـزَٙ رظًِٞ٘خ ػ٠ِ ٍر٘خ ٝطٞك٤وٚ، إٔ ٗوظلْ ٌٛح  ٝهي ػِٓ٘خ ػ٠ِ ػؼق

ح٤ُٔيحٕ ؽِزخً ُشَف حٌُد ػٖ ًظخد هللا طؼخ٠ُ ٓخ ٌٓ٘٘خ هللا ٖٓ ًرٚ، ٓخث٤ِٖ ح٠ُُٞٔ 
 إٔ ٣ـؼِ٘خ ك٢ ػيحى كَحّ ى٣٘ٚ ًٝظخرٚ.

 كٌخٕ ٓٞػٞع ٌٛح حُزلغ حُٔظٞحػغ اكيٟ حُشزٚ حُٔؼخٍس ػ٠ِ ًظخد هللا طؼخ٠ُ،
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ٕ ح٣ٌَُْ ٍٝٓٞٙ، اً ٣يّػٕٞ إٔ حُظلخرش ـ ٍػٞحٕ هللا ٢ٛٝ طَط٤ذ آ٣خص حُوَآ 
ػ٤ِْٜ أؿٔؼ٤ٖ ـ هي طظَكٞح رٌظخد هللا طؼخ٠ُ رزش٣َظْٜ، ٝٝظلٞح ُشزٜظْٜ ٌٛٙ ٍٝح٣خص 

 .ْٜٜٔٓ ّٞ  َٓىٝىس ٖٓ طخ٣ٍن حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، طيٍ ػ٠ِ ٓٞء رؼخػظْٜ، ٝٗز
ظؼق حُـغ كؤٍحى حُزخكؼخٕ إٔ ٣ؼ٤يح حُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ٍٝح٣ش ٝىٍح٣ش، ٤ُ

ٖٓ ح٤ُٖٔٔ، ٝحُشي ٖٓ ح٤ُو٤ٖ، ٤َُٝىٝح ْٜٓ حُزخؽَ ا٠ُ ٗلَٙ، ٝهي ػزض إٔ ًظخد 
 هللا ٓٔظؼض ػ٠ِ أَٛ حُزخؽَ، طظٌَٔ ػ٠ِ ط٬رظٚ ٗظخٍ ٜٓخْٜٓ.
، ػِّٞ حُلي٣غٝهي ط٠ُٞ ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ػَٔ حُلَٓخ١ٝ ًَ ٓخ ٣وض حُزلغ ٖٓ 

 خ ٣وظٚ ٖٓ حُوَإٓ ٝػِٞٓٚ.ٝط٠ُٞ ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ دمحم أرٞ ٣ُي أرٞ ٣ُي ًَ ٓ
 ٝهي ط٘خٍٝ حُزلغ حُلي٣غ ػٖ طَط٤ذ ح٣٥خص ٝحٍُٔٞ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ:

 :ػ٬ػش ٓزخكغطْ طو٤ْٔ حُزلغ ا٠ُ 
ٙب ٓ ْأ األِخ لذ أعّؼذ ػٍٝ رشر١ج غٛس: فزج١ ٟ ٌا ّجؾش األٚي: رشر١ت ا٠٢بد ف  ٌا

 ْ ف١ٗ خالف ظب٘شٞاٌّجؾش اٌضبٟٔ: رشر١ت اٌغٛس وّب ٟ٘ ػ١ٍٗ ا٢ْ فٟ اٌّظؾف اٌشش٠ف: ٚوب

 اٌّطٍت األٚي: رشر١ت عٛس اٌمشآْ وبْ ثبعزٙبد ِٓ اٌظؾبثخ

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: اعزٙبد اٌظؾبثخ وبْ فٟ رشر١ت ثؼض عٛس اٌمشآْ 

 اٌّطٍت اٌضبٌش: رشر١ت اٌغٛس فٟ اٌمشآْ رٛل١فٟ.

 اٌّجؾش اٌضبٌش: اٌزشع١ؼ.

 ىش.اٌّطٍت األٚي: رشر١ت اٌغٛس فٟ عّغ ػضّبْ ِغزّذ ِٓ عّغ أثٟ ث

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: رشر١ت اٌغٛس ِٓ عٛأت اإلػغبص اإلٌٟٙ.

 اٌّطٍت اٌضبٌش: اٌزشر١ت اٌزٛل١فٟ ٌٍغٛس ِزٕبعت ِغ ظب٘ش اٌمشآْ.

 .اٌّطٍت اٌشاثغ: ٔادٌخ ػم١ٍخ رٛعت رشع١ؼ اٌزشر١ت اٌزٛل١فٟ ٌٍغٛس

خ، ًَٝ ٖٓ ُٚ كن ػ٤ِ٘خ ريػٞس َٝٗؿٞ ٖٓٔ ٣ٔظل٤ي ٖٓ ٌٛح حُزلغ إٔ ٣شِٔ٘خ، ٝٝحُي٣٘خ، ٝأ٤ِٛ٘خ، ٝأ٫ٝىٗخ، ٝٓشخ٣و٘

 طخُلش، ػِٜخ طٌٕٞ ٓززخً ُِ٘ـخس ٖٓ حُ٘خٍ.

 ٚاٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ
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 الكريه القرآن وسور آيات ترتيب

 السور يف اآليات ترتيب األول: املبحث

ُْ ٣وظِق حُِٕٔٔٔٞ ػزَ طخ٣ٍوْٜ ٌٓ٘ ريح٣ش ٍِٗٝ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ك٢ 
. ٝهي أؿٔؼض ^٢ طؼ٤ِْ ٖٓ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٍَُِٓٞ دمحم إٔ طَط٤ذ ح٣٥خص طٞه٤ل
خء حُوَإٓ ،ح٧ٓش ػ٠ِ ًُي ٝحُلي٣غ ٝحُلوٚ ٝؿ٤َْٛ،  ٝٗوَ ح٧ؿٔخع ؿٔغ ؿل٤َ ٖٓ ػِٔ

  ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ حُلظَ:

هخٍ ح٤ُٔٞؽ٢: ح٩ؿٔخع ٝحُ٘ظٞص حُٔظَحىكش ػ٠ِ إٔ طَط٤ذ ح٣٥خص طٞه٤ل٢ ٫ 
ٝأرٞ  ،ِٚ ؿ٤َ ٝحكي ْٜٓ٘ حًٍُِش٢ ك٢ حُزَٛخٕٝأٓخ ح٩ؿٔخع ك٘و ،شزٜش ك٢ ًُي

. ^ؿؼلَ رٖ حُِر٤َ ك٢ ٓ٘خٓزخطٚ ٝػزخٍطٚ: طَط٤ذ ح٣٥خص ك٢ ٍٓٞٛخ ٝحهغ رظٞه٤لٚ 
 (ٔ).٤ٖٝأَٓٙ ٖٓ ؿ٤َ ه٬ف ك٢ ٌٛح ر٤ٖ حُِٔٔٔ

طَط٤ذ ح٣٥خص ٝحؿذ؛ ٧ٕ طَط٤زٜخ : ٛـ( ٕٓٙ)ص  هخٍ حرٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ
 (ٕ)رخُ٘ض اؿٔخػخً.

إٔ طَط٤ذ ح٣٥خص ك٢ ٍٓٞٛخ  : حػِْ أ٫ًٝ ٛـ( ٨ٓ٧ُـَٗخؽ٢)ص ح ٝهخٍ أرٞ ؿؼلَ
 . (ٖ)ٖٓ ؿ٤َ ه٬ف ك٢ ٌٛح ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ،ٝهغ رظٞه٤لٚ ٝأَٓٙ

 (ٗ)طَط٤ذ ح٣٥خص طٞه٤ل٢، ٝػ٤ِٚ ح٩ؿٔخع.: ٛـ(٬ُٔٔٓٔٗ ػ٠ِ حُوخ١ٍ )ص هخٍ حٝ

لَح١ٝ  (٘)طَط٤ذ ح٣٥خص طٞه٤ل٢ حطلخهخً. :ٛـ(٨ٕٔٔ)ص  ٝهخٍ شٜخد حُي٣ٖ حُ٘

                                                           

(. ٝأَٓحٍ طَط٤ذ ٓٙ(. ٝحٗظَ: اػـخُ حُوَإٓ ُِزخه٢ٗ٬ )طـ ٕٔٔ/ ٔح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ) (ٔ)
طل٤َٔ  ٠(. ٝكخش٤ٚ حُشٜخد ػ٨ِٖٗ/ ٔ(. ٝٓ٘خَٛ حُؼَكخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )ٔٗحُوَإٓ: )طـ 

(. ٝكظق حُز٤خٕ ك٢ ٓوخطي حُوَإٓ ـ أرٞ حُط٤ذ دمحم ٕ٘/ ٤ٔؼخ١ٝ ػ٘خ٣ٚ حُوخػ٢ ًٝلخ٣ش حَُحػ٢: )حُز
 (.٨ٖٓ/ ٘ٔطي٣ن هخٕ رٖ كٖٔ رٖ ػ٢ِ حرٖ ُطق هللا حُل٢٘٤ٔ حُزوخ١ٍ حُِوَّ٘ٞؿ٢ )

(. ٝح٩ه٘خع ٖٖٗ/ ٔ(. ٝحٗظَ: حُٔزيع ك٢ شَف حُٔو٘غ )ٖٗٗ/ ٔ( ًشخف حُو٘خع ػٖ ٓظٖ ح٩ه٘خع: )ٕ)
 (.3ٔٔ/ ٔٚ ح٩ٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ: )ك٢ كو

 (.٧ٕٔط٘خٓذ ٍٓٞ حُوَإٓ ـ كٔي رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُِر٤َ حُـَٗخؽ٢، أرٞ ؿؼلَ: )طـ  ٢حُزَٛخٕ ك (ٖ)

 (.ٕٓ٘ٔ/ ٗحُوخ١ٍ: ) ػ٢ِ رٖ ِٓطخٕ دمحمح٬ُٔ ( َٓهخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق ـ ٗ)

ـ أكٔي رٖ ؿخْٗ )أٝ ؿ٤ْ٘( رٖ ٓخُْ حرٖ ٜٓ٘خ،  ( حُلٞحًٚ حُيٝح٢ٗ ػ٠ِ ٍٓخُش حرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ٘)
 .ٙٙ، ٙ٘/ٔشٜخد حُي٣ٖ حُ٘لَح١ٝ ح١َُٛ٧: 
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ػيّ ح٫هظ٬ف ٝؿٔخع ػ٠ِ طٞه٤ق طَط٤ذ ح٣٥خص ك٢ حٍُٔٞس حُوَآ٤ٗش ٔزذ ك٢ ح٩ٝحُ
 :أىُش ًؼ٤َس، أٜٛٔخ ٣َؿغ ا٠ُ

﴾ ح٣٥خص ٢ٛ ٬ًّ هللا ح١ٌُ ر٤٘ٚ ُؼزخىس ًٔخ ك٢ هُٞٚ: -ٔ ِّ ِٚ َُِِّ٘خ ُ آ٣َخطِ ُٖ حَّللَّ َُِي ٣ُز٤َِّ ًٌََ ﴿،(ٔ) 
َٙ ٓزلخٗٚ ٫كظَٔ حُوطؤ، ٌٝٛٙ ٫ٝ ٣ٌٕٞ حُز٤خٕ ٓلٜٞٓخ ُٞ ًخٕ رـ٤َ ط٣َذ. ُٝٞ ٍطزٚ ؿ٤

 ؽز٤ؼش أػٔخٍ حُزشَ.   

ح٣٥خص ٝإ ُِٗض ٓ٘ـٔش ا٫ أٜٗخ ٍطزض ػ٠ِ ٓخ ُٗٔوض ٓ٘ٚ، ٝٛٞ حُِٞف  -ٕ
٤يٌ حُٔللٞظ، هخٍ طؼخ٠ُ:  ـِ َٓ  ٌٕ آ َْ َٞ هُ ُٛ  َْ ْللٍُٞظ﴾ *﴿رَ َٓ فٍ  ْٞ ٣ٌْ  ﴿ٝهخٍ:   (ٕ)،ك٢ِ َُ َِ ًَ  ٌٕ آ َْ ُ َُوُ اَِّٗٚ

*  ٍٕ ٌُْٞ٘ َٓ ظَخدٍ  ًِ  (ٖ).﴾ ك٢ِ 

٤ٓٝظؼق ٌٛح حُٔؼ٠٘ رـ٬ء ك٢ آهَ حُزلغ، ػ٘ي اػزخص إٔ ح٧طَ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 
 أٗٚ ُؿٔغ ٍٝطذ ًٔخ ًخٕ ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ.

رٖ ػيّ حُظَط٤ذ حُظخ٣ٍو٢ ر٤ٖ ح٣٥خص حُٔ٘ٔٞهش ٝحُ٘خٓوش أك٤خٗخ: كؼٖ ػزي هللا  -ٖ
َٕ هخٍ: هِض ُؼؼٔخٕ: ٌٛٙ ح٣٥ش حُظ٢ ك٢ حُ -ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ  -حُِر٤َ  ْٞ كَّ َٞ َ َٖ ٣ُظ ٣ ٌِ حَُّ َٝ زوَس: ﴿

حؽٍ﴾ ََ ََ اِْه ٍِ ؿ٤َْ ْٞ ظَخػًخ ا٠َُِ حَُْل َٓ  ْْ ِٜ حِؿ َٝ ُْ َ ِط٤َّشً ٧ِ َٝ حًؿخ  َٝ ُْ َٕ أَ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ هي ٗٔوظْٜخ  (ٗ)،ِٓ
 ِٚ َُ ش٤جخً ٖٓ ٌٓخٗ ٌْظُزُٜخ؟ هخٍ: ٣خ حرٖ أه٢، ٫ أُؿ٤َِّ َْ ط ِِ   (٘).ح٣٥شُ ح٧ُهَٟ، ك

َٝ ٣ٝوظي رخ٣٥ش ح٧هَٟ:  ﴿ ِ َٖ رَّْظ ََ َ حًؿخ ٣َظ َٝ ُْ َٕ أَ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ْٞ كَّ َٞ َٖ ٣ُظَ ٣ ٌِ َّ َّٖ رُح ِٜ ِٔ ْٗلُ َ  ؤ

ح﴾ ًَ ػَْش َٝ  ٍَ ُٜ رَؼَشَ أَْش ٍْ ك٢ٜ ٗخٓوش ٝٓظويٓش ػٖ ح٠ُٝ٧ ك٢ حُظَط٤ذ، ٝٓظؤهَس ػٜ٘خ ك٢  (ٙ).أَ
خٓوش ٓظؤهَس رخًٌَُ!  ك٢ حٍُِ٘ٝ. ُٝٞ ًخٕ حُظَط٤ذ رخ٫ؿظٜخى ُ٘خٓذ إٔ طٌٕٞ ح٣٥ش حُ٘

ٍؿ٬ً ٣وَأ ك٢ حُٔٔـي، كوخٍ:  ^ػٖ ػخثشش ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ، هخُض: ٓٔغ حُ٘ز٢  -ٗ
ِٗ ٍكٔٚ هللا، ُوي » ََ ًَ ًْ َّٖ ٢ ًٌح ًٌٝح آ٣ش، أَ ُٜ ُ ْٓوَْطظ  .(ٔ)«ٖٓ ٍٓٞس ًٌح، ًٌٝح أَ

                                                           

 ٨٧ٔ( ٍٓٞس حُزوَس ٖٓ ح٣٥ش ٍهْ  ٔ)

   ٕٕ، ٕٔ( ٍٓٞس حُزَٝؽ ح٣٥ظخٕ: ٕ)

  ٨٧، ٨٨( ٍٓٞس حُٞحهؼش ح٣٥ظخٕ ٖ)
 .ٕٖٓٗٓ ح٣٥ش:  ( ٍٓٞس حُزوَسٗ)
٣ٖ ٣ظٞكٕٞ ٌْٓ٘ ٣ٌٍٕٝٝ أُٝحؿخ ٣ظَرظٖ رؤٗلٜٖٔ رخد }ٝحًٌُظخد حُظل٤َٔ  (  أهَؿٚ حُزوخ١ٍ٘)

أٍرؼش أشَٜ ٝػشَح كبًح رِـٖ أؿِٜٖ ك٬ ؿ٘خف ػ٤ٌِْ ك٤ٔخ كؼِٖ ك٢ أٗلٜٖٔ رخُٔؼَٝف ٝهللا رٔخ طؼِٕٔٞ 
  ٖٓ٘ٗف ٍهْ  3ٕ/  ٙ هز٤َ{
 .ٖٕٗ( ٍٓٞس حُزوَس ٖٓ ح٣٥ش ٍهْ ٙ)
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ٝٗض ٌٛح حُلي٣غ ٣ل٤ي رؤٕ طَط٤ذ ح٣٥خص ك٢ حٍُٔٞس ًخٕ طٞه٤ل٤خً، كوي كلظٚ 
ح٣٥خص  ^، ٝٓخ ٌٛح ا٫ ُظؼ٤ِْ حٍَُٓٞ ^ٍٞ حُظلخر٢ ٝط٬ٙ، ًٔخ ًخٕ ٣للظٚ حَُٓ

 َٓطزش ُظلخرظٚ.

ٓخ ٣٥خص ك٢ أٓخًٜ٘خ: كؼٖ ػَٔ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ:  ^ػزٞص طؼ٤٤ٖ حٍَُٓٞ  -٘
، خك٢ٜ٤ ٓخ ٍحَؿؼظُٚ ك٢ ح٬ٌَُُِش، ٝٓخ أؿِع ٢ُ ك٢ ش٢ٍء ٓخ أؿِع ُ ^هللا  ٍٍحَؿْؼُض ٍٓٞ
، أ٫ طٌل٤يَ  ؼٖكظ٠ ؽ َُ آ٣شُ حُظ٤َِّق، حُظ٢ ك٢ آِهَ  رِبِطزؼٚ ك٢ طي١ٍ، ٝهخٍ: ٣خ ػٔ

 .(ٕ)ٍٓٞس حُ٘ٔخء؟

ٔخء،  ^٣ظؼق ٖٓ ٌٛح حُلي٣غ طلي٣ي حٍَُٓٞ  ٌُٔخٕ آ٣ش ح٬ٌُُش ك٢ آهَ ٍٓٞس حُ٘
 ^٣ٝظؼق ٖٓ حُلي٣غ إٔ ػَٔ ُْ ٣ٌٖ ٣ـَٜ ًُي حٌُٔخٕ! ٌٝٛح ٖٓ طؼ٤ِْ حٍَُٓٞ 

 طَط٤ذ ح٣٥خص ك٢ حٍُٔٞ ُظلخرظٚ.

ٞػَٝ ٓؼَ ٍٓٞس حُظٞرش،كيس: رؼغ حٍُٔٞ ًخٗض طٍِ٘ ًخِٓش ىكؼش ٝح -ٙ  ،حٌُ
 (ٖ)، ٝح٬َُٓٔص، ٝحُٔيػَ، ٝؿ٤َٛخ.ٔؼًٞحص، ٝحُحُلخطلشٝ

 (ٗ)كؼٖ حُزَحء ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ: آهَ ٍٓٞس ُِٗض ًخِٓش، رَحءس. -

ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا رٖ ػظزش، هخٍ: هخٍ ٢ُ حرٖ ػزخّ: طؼِْ آهَ ٍٓٞس ٝ -
، هخٍ: «اًح ؿخء ٗظَ هللا ٝحُلظق ٗؼْ،»ُِٗض ٖٓ حُوَإٓ، ُِٗض ؿ٤ٔؼخ؟ هِض: 

 (٘).طيهض

أُْ طَ آ٣خص أُِٗض ح٤ُِِش ُْ ٣َ : »^ػٖ ػوزش رٖ ػخَٓ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا  -
﴾ ِّ ّدِ حَُّ٘خ ََ َْ أَُػًُٞ رِ ُْلََِِن﴾ ٝ ﴿هُ ّدِ ح ََ َْ أَُػًُٞ رِ   (ٔ) .ٓؼِٜٖ هؾ، ﴿هُ

                                                                                                                                                                 

وٍٞ: ٍٓٞس حُزوَس، ٍٝٓٞس ًٌح (  أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد ٖٓ ُْ ٣َ رؤٓخ إٔ ٣ٔ)
رخد ح٧َٓ رظؼٜي حُوَإٓ،  -ًٖٖظخد ط٬س حُٔٔخك٣َٖ  ِْٖٖٝٓٔ  ٕٗٓ٘ف ٍهْ  3ٗٔ/  ًٌٙٝح 

 .٨٧٧ف ٍهْ  ٖٗ٘/  ًَٔٝحٛش هٍٞ ٤ٔٗض آ٣ش ًٌح، ٝؿٞحُ هٍٞ أ٤ٔٗظٜخ 
أٝ رخد ٢ٜٗ ٖٓ أًَ ػٞٓخ أٝ رظ٬ أٝ ًَحػخ  - ٨ٔ(  أهَؿٚ ِْٓٔ ًظخد حُٔٔخؿي ٝٓٞحػغ حُظ٬س ٕ)

 .٨ٙ٘ف ٍهْ  3ٖٙ/  ٔٗلٞٛخ 
(. ٙٓ٘/ 3) :ٓلخٖٓ حُظؤ٣َٝ = (. ٝطل٤َٔ حُوخ3ٖ٢ٔٓ/ٔ( ٍحؿغ: ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )ٖ)

 (.3ٕ/ ٔٝحُظل٣ََ ٝحُظ٣َٞ٘ )

 ٖٗٙٗف ٍهْ  ٨ٙٔ/  ٘(  طل٤ق حُزوخ١ٍ ًظخد حُٔـخ١ُ رخد كؾ أر٢ رٌَ رخُ٘خّ ك٢ ٓ٘ش طٔغ ٗ)

 ٕٖٗٓف ٍهْ  ٧ٖٕٔ/ ٗ(  طل٤ق ِْٓٔ ك٢ طيٍ ًظخد حُظل٤َٔ ٘)
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اؿلخءس ػْ ًحص ٣ّٞ ر٤ٖ أظَٜٗخ اً أؿل٠  ^ػٖ أْٗ، هخٍ: ر٤٘خ ٍٍٓٞ هللا  -
« آٗلخ ٍٓٞس ٢أُِٗض ػِ»ٍكغ ٍأٓٚ ٓظزٔٔخ، كوِ٘خ: ٓخ أػلٌي ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ: 

َّٕ َشخِٗجََي كوَأ: ﴿ . ِا َْ َْٗل ح َٝ رَِّي  ََ ُِ  َِّ . كََظ ََ ػَ ْٞ ٌَ ُْ ِْ اَِّٗخ أَْػَط٤َْ٘خَى ح ِك٤ ََّ ِٖ حُ َٔ ْك ََّ ِ حُ ِْ حَّللَّ ْٔ رِ
 َُ َٞ ح٧َْْرظَ ُٛ﴾.(ٕ) 

٣ٌَْ ك٢ حُظ٬س ٝؿ٤َٛخ َٓطزش، ٝط٘خهِٜخ ُِوَإٓ حُ ^ط٬ٝس حٍَُٓٞ  -٨
ؾ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ هي رِّ  ^حُظلخرش ٓٔخػخ ر٤ْٜ٘ ُٖٝٔ رؼيْٛ، ٫ٝ شي إٔ حٍَُٓٞ 

 .٤ِٚ ح٬ُّٔػ٠ِ حُظَط٤ذ ح١ٌُ ٓٔؼٚ ٖٓ ؿز٣ََ ػ

ًحص ٤ُِش، كخكظظق حُزوَس، كوِض: ٣ًَغ  ^ػٖ ك٣ٌلش، هخٍ: ط٤ِض ٓغ حُ٘ز٢  -
ٜخ ك٢ ًٍؼش، كٔؼ٠، كوِض: ٣ًَغ رٜخ، ػْ ػ٘ي حُٔخثش، ػْ ٓؼ٠، كوِض: ٣ظ٢ِ ر

حكظظق حُ٘ٔخء، كوَأٛخ، ػْ حكظظق آٍ ػَٔحٕ، كوَأٛخ، ٣وَأ ٓظ٬َٓ، اًح َٓ رآ٣ش ك٤ٜخ 
طٔز٤ق ٓزق، ٝاًح َٓ رٔئحٍ ٓؤٍ، ٝاًح َٓ رظؼًٞ طؼًٞ، ػْ ًٍغ، كـؼَ ٣وٍٞ: 

ٓٔغ هللا ُٖٔ »، كٌخٕ ًٍٞػٚ ٗلٞح ٖٓ ه٤خٓٚ، ػْ هخٍ: «ٓزلخٕ ٍر٢ حُؼظ٤ْ»
، كٌخٕ «ٓزلخٕ ٍر٢ ح٧ػ٠ِ»، ػْ هخّ ؽ٬٣ٞ ه٣َزخ ٓٔخ ًٍغ، ػْ ٓـي، كوخٍ: «ٙكٔي

ٓٔغ هللا ُٖٔ »ٓـٞىٙ ه٣َزخ ٖٓ ه٤خٓٚ. هخٍ: ٝك٢ كي٣غ ؿ٣ََ ٖٓ ح٣ُِخىس، كوخٍ: 
 (ٖ).«كٔيٙ ٍر٘خ ُي حُلٔي

َّٔلََ : »-ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ  -ٝػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ  - ًخٕ ٣وَأُ ك٢ حُظُّزق ك٢ حُ
َِ حُ ِّّ حُوَإٓ ٍٝٓٞسرخُؼَْش ُ ٍِ ٖٓ حُٔلظََّ: ك٢ ًَ ًٍؼش رؤ ٍِ ح٧ُٝ . ٝؿ٤َ ٌٛح (ٗ)«ُّٔٞ
 .(٘)ًؼ٤َ ؿيحً 

ٝهي كظَ ٌٛح ُِوَإٓ ٖٓ طلخرظٚ َٓطزخ ٝاهَحٍٙ ُْٜ،  ^ٓٔخع حٍَُٓٞ -٧
 ٜٝٓ٘خ:  َٓحٍح،

                                                                                                                                                                 

ٛخ -ٙ(  أهَؿٚ ِْٓٔ ٔ) ٔٔخك٣َٖ ٝهظَ ؼًٞط٤ٖ  - ًٙٗظخد ُح َحءس حُٔ   ٧ٔٗف ٍهْ  ٧٘٘/  ٔرخد كؼَ ه
رخد كـش ٖٓ هخٍ: حُزِٔٔش آ٣ش ٖٓ أٍٝ ًَ ٍٓٞس ٟٓٞ  - ًٗٔظخد حُظ٬س  -ٗ( أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٕ)

 ٓٓٗف ٍهْ  ٖٓٓ/  ٔرَحءس 

 ٔرخد حٓظلزخد طط٣َٞ حُوَحءس ك٢ ط٬س ح٤َُِ   - ٨ًٕظخد ط٬س حُٔٔخك٣َٖ  - ٙ (  أهَؿٚ ِْٖٓٔ)
  ٨٨ٕف ٍهْ  ٖٙ٘/ 
 ٝآ٘خىٙ طل٤ق ٖٙف ٍهْ  ٧ٕ/  ٔ رخد حُوَحءس ك٢ حُظزقأهَؿٚ ٓخُي ك٢ حُٔٞؽؤ ًظخد حُظ٬س ( ٗ)

ك٢ ًظخرٚ: ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ  ^(  حٓظطَى ح٤ُٔٞؽ٢ ك٢ ًًَ حٍُٔٞ حُظ٢ ًخٕ ٣وَإٛخ حٍَُٓٞ ٘)
 (.ٖٕٔ، 3ٖ/ٔحُوَإٓ )
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 ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ:  ٖٓ حرٖ ٓٔؼٞىُِوَإٓ  ^ ٓٔخػٚ -أ

، هِض: ٣خ ٍٍٓٞ «حهَأ ػ٢ِ»: ^ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى، هخٍ: هخٍ ٢ُ حُ٘ز٢ -
كوَأص ٍٓٞس حُ٘ٔخء كظ٠ أط٤ض ا٠ُ ٌٛٙ « ٗؼْ»هخٍ:  ؟هَأ ػ٤ِي، ٝػ٤ِي أٍِٗأهللا، 

٤ٍي ِٝؿج٘خ رَي ػ٠ِ ٛئ٫ِء ش٤ٜيحً﴾ ِٜ ٍش رِش َّٓ ُ َِّ أ ًُ  ْٖ ِٓ هخٍ:   (ٔ)ح٣٥ش: ﴿ك٤ٌََق اًح ِؿجْ٘خ 
 .(ٕ)كخُظلض ا٤ُٚ، كبًح ػ٤٘خٙ طٌٍكخٕ« كٔزي ح٥ٕ»

 :أطلخرٚ ك٢ ح٤َُِ وَحءسُ ^ٓٔخػٚ -د

ا٢ٗ ٧ػَف أطٞحص ٍكوش ح٧شؼ٤٣َٖ : »^ػٖ أر٢ ٠ٓٞٓ، هخٍ حُ٘ز٢  -
 رخُوَإٓ ك٤ٖ ٣يهِٕٞ رخ٤َُِ، ٝأػَف ٓ٘خُُْٜ ٖٓ أطٞحطْٜ رخُوَإٓ رخ٤َُِ، ٝإ 

 .(ٖ)«ً٘ض ُْ أٍ ٓ٘خُُْٜ ك٤ٖ ُِٗٞح رخُٜ٘خٍ

 ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ: رٖ ك٤ٌْ ٛشخُّؼَٔ رٖ حُوطخد ٝ ^ ٓٔخػٚ -ؿـ

ٓٔؼض ٛشخّ رٖ ك٤ٌْ رٖ كِحّ، ٣وَأ ٍٓٞس هخٍ:  َٔ رٖ حُوطخدػ كؼٖ -
، كخٓظٔؼض ُوَحءطٚ، كبًح ٛٞ ٣وَأ ػ٠ِ كَٝف ^حُلَهخٕ ك٢ ك٤خس ٍٍٓٞ هللا 
ك٢ حُظ٬س، كظظزَص كظ٠  (ٗ)، كٌيص أٓخٍٝٙ^ًؼ٤َس، ُْ ٣وَث٤ٜ٘خ ٍٍٓٞ هللا 

؟ هخٍ: رَىحثٚ، كوِض: ٖٓ أهَأى ٌٛٙ حٍُٔٞس حُظ٢ ٓٔؼظي طوَأ (٘)ِْٓ، كِززظٚ
هي أهَأ٤ٜٗخ ػ٠ِ ؿ٤َ ٓخ  ^، كوِض: ًٌرض، كبٕ ٍٍٓٞ هللا ^أهَأ٤ٜٗخ ٍٍٓٞ هللا 

، كوِض: ا٢ٗ ٓٔؼض ٌٛح ٣وَأ رٍٔٞس ^هَأص، كخٗطِوض رٚ أهٞىٙ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا 
كوَأ « أٍِٓٚ، حهَأ ٣خ ٛشخّ: »^حُلَهخٕ ػ٠ِ كَٝف ُْ طوَث٤ٜ٘خ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا 

حهَأ »، ػْ هخٍ: «ًٌُي أُِٗض: »^وخٍ ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ حُوَحءس حُظ٢ ٓٔؼظٚ ٣وَأ، ك

                                                           

  ٔٗ( ٍٓٞس حُ٘ٔخء ح٣٥ش ٍهْ ٔ)
 ٓ٘ٓ٘ف ٍهْ  3ٙٔ/  ٙ(  أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد هٍٞ حُٔوَة ُِوخٍة كٔزي   ٕ)

رخد كؼَ حٓظٔخع حُوَإٓ، ٝؽِذ حُوَحءس ٖٓ كخكظٚ ٬ُٓظٔخع  - ًٓٗظخد حُٔٔخك٣َٖ -ِْٙٝٓٔ 
 ١ٝحُِلع ُِزوخٍ ٧ٓٓف ٍهْ  ٔ٘٘/  ٔٝحُزٌخء ػ٘ي حُوَحءس ٝحُظيرَ 

ًظخد  -ٗٗ، ِْٝٓٔ ٕٖٕٗف ٍهْ  ٧ٖٔ/  ٘(  أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ًظخد حُٔـخ١ُ رخد ؿِٝس ه٤زَ ٖ)
  33ٕٗف ٍهْ  3ٗٗٔ/  ٗرخد ٖٓ كؼخثَ ح٧شؼ٤٣َٖ ٍػ٢ هللا ػْٜ٘  - 3ٖكؼخثَ حُظلخرش 

حٍ. ٗ) َّٞ َٓ ُٙ: أ١: أُٝحِػزُُٚ ٝأؿخُزٚ، ٣ٝوخٍ ُِٔؼَري:  ٍُ َٓخٝ ُ  ( أ

ٙ.( كََِزَّْزظُٚ: ٣وخٍ: أهٌص رظ٘) َُّ  ِز٤زٚ: اًح ؿٔؼض ػ٤ِٚ ػٞرٚ ح١ٌُ ٛٞ ٫رٔٚ، ٝهزؼض ػ٤ِٚ طَـ
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ًٌُي أُِٗض إ ٌٛح : »^كوَأص حُوَحءس حُظ٢ أهَأ٢ٗ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا « ٣خ ػَٔ
 (ٔ).«حُوَإٓ أٍِٗ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف، كخهَءٝح ٓخ ط٤َٔ ٓ٘ٚ

ُضْ »: ^ٝهٍٞ حٍَُٓٞ ِِ ْٗ ُ ٌٌَح أ : ُي٤َُ ٝحػق ػ٠ِ إٔ طَط٤ذ ح٣٥خص رظؼ٤ِْ «َٛ
 ٬ُّٔ.ٖٓ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح

 ٤ٓ٧ي رٖ كؼ٤َ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ: ^ٓٔخع حٍَُٓٞ  -ى

هخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ر٤٘خ أٗخ أهَأ ح٤ُِِش ٍٓٞس حُزوَس اً  ٚؼٖ أ٤ٓي رٖ كؼ٤َ أٗك
: "حهَأ أرخ ^ٍٍٓٞ هللا  كوخٍ ،ٓٔؼض ٝؿزش ٖٓ هِل٢ كظ٘٘ض إٔ ك٢َٓ حٗطِن

 ^ ػظ٤ي" كخُظلض كبًح ٓؼَ حُٔظزخف ٓي٠ُ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍع، ٍٍٝٓٞ هللا
٣وٍٞ: "حهَأ أرخ ػظ٤ي". كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا كٔخ حٓظطؼض إٔ أٓؼ٢، كوخٍ ٍٍٓٞ 

"طِي ح٬ُٔثٌش طُِ٘ض ُوَحءس ٍٓٞس حُزوَس. أٓخ اٗي ُٞ ٓؼ٤ض َُأ٣ض ^هللا 
 .(ٕ)«حُؼـخثذ

َٕ ٝؿ٤َْٛ أهٌ ًظزش حُٞك٢  -3 ً  ٖٓ حُظلخرش حُوَآ ً  َٓطزخ ٖٓ كْ حٍَُٓٞ  ٓٔخػخ
^. 

ك٢ ًَ ػخّ ك٢  ^ُِوَإٓ ٓغ حٍَُٓٞ  ح٬ُّٔ ـ ٣َ ـ ػ٤ِٚ ٓؼخٍػش ؿزَ -ٓٔ
٫ٝ شي إٔ  .(ٖ)ٍػٚ َٓط٤ٖخشَٜ ٍٓؼخٕ َٓس ٝحكيس، ٝك٢ حُؼخّ ح١ٌُ طٞك٢ ك٤ٚ ػ

حُٔؼخٍػش ًخٗض ػ٠ِ آهَ طَط٤ذ ٣٦ُخص. ٝحُٔؼخٍػش ٢ٛ حُٔيحٍٓش، ٝحُؼَع 
 .(ٗ)ٖٓ حُطَك٤ٖ، ًَ ػ٠ِ ح٥هَ

٣ظِ٘خ أ١ ه٬ف  ُْ ،ًخٗض ٓظخكق حُظلخرش ٌٓظٞرش ػ٠ِ ٌٛح حُٔٔخع -ٔٔ
 ػْٜ٘ ك٢ طَط٤ذ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش.

                                                           

ف ٍهْ  ٧ٗٔ/  ٙ( أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد أٍِٗ حُوَإٓ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف ٔ)
 ٔ :رخد ر٤خٕ إٔ حُوَإٓ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف ٝر٤خٕ ٓؼ٘خٙ - ٧ًٗظخد ط٬س حُٔٔخك٣َٖ -ِْٙٝٓٔ  33ٕٗ
 . ٧ٔ٧ف ٍهْ  ٔٙ٘/ 
حرٖ كزخٕ ًٔخ ك٢ ح٩كٔخٕ ًظخد حَُهخم رخد هَحءس حُوَإٓ ًًَ ٍِٗٝ ح٬ُٔثٌش ػ٘ي هَحءس (  أهَؿٚ ٕ)

 ٨٨3ف ٍهْ  ٧٘/  ٍٖٓٞس حُزوَس 

 (  ٓظظؼق ٌٛٙ حُ٘وطش رخُظلظ٤َ ك٢ ٓ٘خهشش طَط٤ذ حٍُٔٞ.ٖ)

 .ٗٗ،ٖٗ/3ٍحؿغ: كظق حُزخ١ٍ ـ حرٖ كـَ: (  ٗ)
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َٟٓ٘ ػ٘ي ىٍحٓش طَط٤ذ حٍُٔٞ إٔ ح٧طَ ك٢ حُوَإٓ أٗٚ َٓطذ ًٔخ ٛٞ   -ٕٔ
 ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ، ٝرخُظخ٢ُ ٫ ري إٔ ٣ٌٕٞ حُظَط٤ذ طٞه٤ل٤خً.

**** 

 املبحث الثاىي: ترتيب السور كنا هي عليى اآلن يف املصحف
ٔخء حهظِلٞح ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٣ظَٜ ٖٓ ه٬ٍ حُزلغ إٔ حُؼِ
 حُٔظلق حُش٣َق ػ٠ِ ػ٬ػش ٌٓحٛذ: 

  .حٌُٔٛذ ح٧ٍٝ: ٣َٟ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًخٕ رخؿظٜخى ٖٓ حُظلخرش

 ١حٌُٔٛذ حُؼخ٢ٗ: ٣َٟ إٔ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًخٕ رؼؼٚ حؿظٜخى
 .ٝرؼؼٚ طٞه٤ل٢

ً  حٌُٔٛذ حُؼخُغ: ٣َٟ إٔ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ  .ًخ٬ًٓ  ح٣ٌَُْ ًخٕ طٞه٤ل٤خ

 ٝرخُظخ٢ُ ٫ ري ٖٓ ىٍحٓش ٌٛٙ حٌُٔحٛذ ُٔؼَكش ٓخ ُٜخ ٝٓخ ػ٤ِٜخ.

 اٌمشآْ وبْ ثبعزٙبد ِٓ اٌظؾبثخٛس األٚي: رشر١ت ع اٌّطٍت

 اٌّمظذ األٚي: اٌمبئٍْٛ ثؤْ رشر١ت اٌغٛس وبْ ثبعزٙبد ِٓ اٌظؾبثخ

ُوَإٓ ًخٕ رخؿظٜخى طز٤ٖ ٖٓ ه٬ٍ حُزلغ إٔ رؼغ حُؼِٔخء ٣وٍٞ رؤٕ طَط٤ذ ح
ؽ٬م رـ٤َ طو٤٤ي ٝحُظخَٛ ك٢ ٬ًْٜٓ ح٩ -ٍػ٢ هللا ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ -ٖٓ حُظلخرش 

 رٍٔٞس ٓؼ٤٘ش! ٖٝٓ ٛئ٫ء:

ٍُ حُؼِٔخِء ٛـ( 3٨٘)ص  هخٍ حرٖ ٍؿذ : -ْٜٓ٘ حُٔخ٤ٌَُّش ٝحُشخكؼ٤َّش  -: ٝهخٍ ؿٜٔٞ
ُي ٌٛح حُوٍٞ . ٝك٢ شَف ؽ٤زش حُ٘شَ ٗٔذ ًٌ(1)طَط٤ُذ حٍُٔٞ رخ٫ؿظٜخى ٖٓ حُظلخرشِ 

 .(2)ُ٪ٓخّ ٓخُي ٝحُـٍٜٔٞ

 ٓخ ػ٠ِ ٍٓٞٙ ٍطذ هي ملسو هيلع هللا ىلص حٍَُٓٞ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ :ٛـ(ٕٓٗ )ص حُزخه٢ٗ٬ ٝهخٍ
ََ  هي ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٝٔ ٍٓٞٙ، آ٣خصِ  ٍطذ ًٔخ ػؼٔخٕ، ٓظلقُ  ػ٤ِٚ حٗطٟٞ ًَ  ًُي ٝ
ٍّ  ُْٝ رؼيٙ، ح٧ٓش ا٠ُ  ٣ٌٕٞ إٔ ٝأشزٚ أهَدُ  حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ ٌٛح ٝإٔ ،ملسو هيلع هللا ىلص ر٘لٔٚ ًُي ٣ظٞ

                                                           

 (.ٕٕطل٤َٔ ٍٓٞس حُلخطلش ٫رٖ ٍؿذ )ص:  (ٔ)

(. ٝكظق حُز٤خٕ ٧ٗ/ ٔ(. ٝحٗظَ: طل٤َٔ حرٖ ًؼ٤َ ص ٬ٓٓش )ٔٔٔ/ ٤ٔزش حُ٘شَ ١َ٣ُِٞ٘ )شَف ؽ( ٕ)
 (.٨ٖٓ/ ٘ٔك٢ ٓوخطي حُوَإٓ )
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 ً  ػؼٔخٕ ؿٔغ  ك٢ ػزخّ حرٖ ػٖ (2)حُلخ٢ٍٓ ٣ِ٣ي رؤػَ حُزخه٢ٗ٬ ٝحٓظيٍ .(1) كوخ
 ػ٘ٚ. هللا ٍػ٢

 طَط٤ذ حٍُٔٞ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ح٥ٕ ٖٓ كؼَ ػؼٔخٕ  ٛـ(:٧ٖٖ)ص  ٝهخٍ حرٖ حُـ١ِ

، ملسو هيلع هللا ىلص٣ُٝي رٖ ػخرض ٝح٣ٌُٖ ًظزٞح ٓؼٚ حُٔظلق، ٝهي ه٤َ اٗٚ ٖٓ كؼَ ٍٍٓٞ هللا 
 (3).ك٢ ًُيًُٝي ػؼ٤ق طَىّٙ ح٥ػخٍ حُٞحٍىس 

َغ حُوَإٓ ػ٠ِ ػَر٤ٖ: أكيٛٔخ طؤ٤ُق  ِٔ ٝٗوَ ح٤ُٔٞؽ٢ ػٖ حرٖ كخٍّ هُٞٚ: ُؿ
حٍُٔٞ ًظوي٣ْ حُٔزغ حُطٞحٍ ٝطؼو٤زٜخ رخُٔج٤ٖ كٌٜح ٛٞ ح١ٌُ طُٞظٚ حُظلخرش ٝأٓخ 

ًٔخ أهزَ رٚ  ملسو هيلع هللا ىلصحُـٔغ ح٥هَ ٝٛٞ ؿٔغ ح٣٥خص ك٢ حٍُٔٞ كٜٞ طٞه٤ل٢ ط٫ٞٙ حُ٘ز٢ 
 ؿز٣ََ ػٖ أَٓ ٍرٚ. 
ٍ رٚ ٌُُي حهظ٬ف ٓظخكق حُِٔق ك٢ طَط٤ذ حٍُٔٞ كْٜٔ٘ ٖٓ ٍطزٜخ ٝٓٔخ حٓظي

ػ٠ِ حٍُِ٘ٝ ٝٛٞ ٓظلق ػ٢ِ ًخٕ أُٝٚ حهَأ ػْ حُٔيػَ ػْ ٕ ػْ حَُِٔٓ ػْ طزض ػْ 
حُظ٣ٌَٞ ٌٌٝٛح ا٠ُ آهَ ح٢ٌُٔ ٝحُٔي٢ٗ ًٝخٕ أٍٝ ٓظلق حرٖ ٓٔؼٞى حُزوَس ػْ 

 (ٗ).حُ٘ٔخء ػْ آٍ ػَٔحٕ ػ٠ِ حهظ٬ف شي٣ي ًٌٝح ٓظلق أر٢ ٝؿ٤َٙ
: طَط٤ذ ح٣٥خص ٝحؿذ ٧ٕ طَط٤زٜخ رخُ٘ض اؿٔخػخ ـ ٝهخٍ حرٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ

ٝطَط٤ذ حٍُٔٞ رخ٫ؿظٜخى ٫ رخُ٘ض ك٢ هٍٞ ؿٍٜٔٞ حُؼِٔخء ْٜٓ٘ حُٔخ٤ٌُش 
ٌُٜٝح ط٘ٞػض ٓظخكق  ،ًٌٝح ك٢ حٌُظخرش ،ٝحُشخكؼ٤ش كظـُٞ هَحءس ٌٛٙ هزَ ٌٛٙ

خ حطلوٞح ػ٠ِ حُٔظل ،حُظلخرش ك٢ ًظخرظٜخ ّٔ  شق ُٖٓ ػؼٔخٕ طخٍ ٌٛح ٖٓ ٌُٖٓ٘ ُ
 .(5)حُوِلخء حَُحشيٕٝ

ٝهي ؿؼَ حُش٤ن طو٢ حُي٣ٖ ؿٔغ ٓظلق ػؼٔخٕ رخطلخم حُظلخرش ٖٓ حُٖٔ٘ 
    :^حُٔظزؼش، ٝٛٞ ٣ش٤َ رٌُي ا٠ُ كي٣غ حٍَُٓٞ 

                                                           

 (.٧ٕٔـ ٓٙ/ ٔح٫ٗظظخٍ ُِوَإٓ ُِزخه٢ٗ٬ ) (ٔ)

 .ىٍُّ ٌٛح ح٧ػَ ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ رخُظلظ٤َ ٍٝح٣ش ٝىٍح٣ش (ٕ)
 (.ٖٔ/ ٔطل٤َٔ حرٖ ؿ١ِ = حُظ٤َٜٔ ُؼِّٞ حُظ٣َِ٘ ) (ٖ)

 -(. ٝشَف حُطلخ٣ٝش ٕٗ/ 3(. ٝحٗظَ: كظق حُزخ١ٍ ٫رٖ كـَ )ٕٙٔ/ ٔح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ) (ٗ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(. َٝٓهخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق: ٖٗٔؽ ىحٍ ح٬ُّٔ )ص: 

(. ٖٖٗ/ ُٔٔزيع ك٢ شَف حُٔو٘غ )(. ٝحٗظَ: ح3ٔٔ/ ٔح٩ه٘خع ك٢ كوٚ ح٩ٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ) (٘)
 (.٧٧/ ٔحُظل٣ََ ٝحُظ٣َٞ٘ )(. ٖٝٗٗ/ ٔ٘خع ػٖ ٓظٖ ح٩ه٘خع )وًشخف حُٝ
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ًحص ٣ّٞ، ػْ أهزَ ػ٤ِ٘خ رٞؿٜٚ، كٞػظ٘خ  ^حُؼَرخع: ط٠ِ ر٘خ ٍٍٓٞ هللا ػٖ 
ٝٝؿِض ٜٓ٘خ حُوِٞد، كوخٍ ٍؿَ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ًؤٕ ٓٞػظش ر٤ِـش، ًٍكض ٜٓ٘خ حُؼ٤ٕٞ، 

أٝط٤ٌْ رظوٟٞ هللا، ٝحُٔٔغ ٝحُطخػش، ٝإ »ٌٛٙ ٓٞػظش ٓٞىع، كٔخًح طؼٜي ا٤ُ٘خ؟ هخٍ: 
ػزيح كزش٤خ، كبٗٚ ٖٓ ٣ؼش ٌْٓ٘ رؼي١ ك٤َٟٔ حهظ٬كخ ًؼ٤َح، كؼ٤ٌِْ رٔ٘ظ٢ ٝٓ٘ش حُوِلخء 

ؿٌ، ٝا٣خًْ ٝٓليػخص ح٧ٍٓٞ، كبٕ حَُحشي٣ٖ حُٜٔي٤٣ٖ، طٌٔٔٞح رٜخ، ٝػؼٞح ػ٤ِٜخ رخُ٘ٞح
 (1).ًَ ٓليػش ريػش، ًَٝ ريػش ػ٬ُش

 اٌّمظذ اٌضبٟٔ: أدٌخ اٌمبئ١ٍٓ ثؤْ رشر١ت اٌغٛس وبْ ثبعزٙبد ِٓ اٌظؾبثخ
 لٌٛٗ فٟ اػزّذ اٌفش٠ك ٘زا أْ ٠زج١ٓ اٌغبثمخ األلٛاي فٟ اٌزؤًِ خالي ِٓ

 أّ٘ٙب: أدٌخ ػٍٝ ٘زا
 خظ١خ.اٌش اٌظؾبثخ ِظبؽف رشر١ت فٟ االخزالف -ٔ

 .أؽ١بٔب اٌّظؾف رشر١ت ثغ١ش عٛسا ملسو هيلع هللا ىلص اٌشعٛي لشاءح -ٕ

 ١ٌٍخ، راد ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ ِغ ط١ٍذ» لبي: :- ػٕٗ هللا سضٟ - ا١ٌّبْ ثٓ ؽز٠فخ فؼٓ
 فّضٝ اٌشوؼخ، فٟ ثٙب ٠ظٍٟ فمٍذ: ِضٝ، صُ اٌّبئخ، ػٕذ ٠شوغ فمٍذ: اٌجمشح، فبفززؼ
 إرا ِزشعال، ٠مشأ فمشأ٘ب، ْ،ػّشا آي افززؼ صُ فمشأ٘ب، إٌغبء، افززؼ صُ ثٙب، ٠شوغ فمٍذ:

 فغؼً سوغ، صُ رؼٛر، ثزؼٛر ِش ٚإرا عؤي، ثغؤاي ِش ٚإرا عجؼ، رغج١ؼ ف١ٙب ثآ٠خ ِش
 - ؽّذٖ ٌّٓ هللا عّغ لبي: صُ ل١بِٗ، ِٓ ٔؾٛا سوٛػٗ فىبْ اٌؼظ١ُ، سثٟ عجؾبْ ٠مٛي:

 عجؾبْ مبي:ف عغذ، صُ سوغ، ِّب لش٠جب ط٠ٛال ل١بِب لبَ صُ :- اٌؾّذ ٌه سثٕب سٚا٠خ: فٟ صاد
 .(2)«ل١بِٗ ِٓ لش٠جب عغٛدٖ فىبْ األػٍٝ، سثٟ

 اٌىش٠ُ. ٌٍمشآْ ػٕٗ هللا سضٟ ػضّبْ عّغ -ٖ

 ٘ش١ُ، أخجشٔب ػْٛ، ثٓ ػّشٚ أخجشٔب رؼبٌٝ: هللا سؽّٗ داٚد أثٛ اإلِبَ لبي
 ثٓ ٌؼضّبْ لٍذ لبي: ػجبط، اثٓ عّؼذ لبي: اٌفبسعٟ، ٠ض٠ذ ػٓ ػٛف، ػٓ

 اٌّضبٟٔ ِٓ ٟٚ٘ األٔفبي ٚإٌٝ اٌّئ١ٓ، ِٓ ٟٚ٘ اءحثش إٌٝ ػّذرُ أْ ؽٍّىُ ِب ػفبْ:
 اٌشؽ١ُ؟ اٌشؽّٓ هللا ثغُ عطش ث١ّٕٙب رىزجٛا ٌُٚ اٌطٛاي اٌغجغ فٟ فغؼٍزّّٛ٘ب

 ٠ىزت وبْ ِٓ ثؼض ف١ذػٛ ا٠٢بد ػ١ٍٗ رٕضي ِّب ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ وبْ ػضّبْ: لبي
                                                           

ًظخد حُٔ٘ش (  ٔ) ّٝ حُٔ٘شأهَؿٚ أرٞ ىحٝى  ًظخد حُؼِْ رخد ٨ٓٙٗف ٍهْ  ٕٓٓ/  ٗ رخد ك٢ ُِ ٓخ  ٝحُظ١ٌَٓ 
 ٝهخٍ: ٌٛح كي٣غ كٖٔ طل٤ق ٨ٕٙٙف ٍهْ  ٗٗ/  ٘ ؿخء ك٢ ح٧هٌ رخُٔ٘ش ٝحؿظ٘خد حُزيع

 .(  ٓزن طو٣َـٚ هزَ ه٤َِٕ)
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 يٚرٕض ،«ٚوزا وزا ف١ٙب، ٠زوش اٌزٟ اٌغٛسح فٟ ا٠٢خ ٘زٖ ضغ» ٌٗ: ٠ٚمٛي ٌٗ، 
 رٌه. ِضً ف١مٛي: ٚا٠٢زبْ، ا٠٢خ ػ١ٍٗ

 ِٓ ٔضي ِب آخش ِٓ ثشاءح ٚوبٔذ ثبٌّذ٠ٕخ، ػ١ٍٗ أٔضي ِب أٚي ِٓ األٔفبي ٚوبٔذ
 فٟ ٚضؼزٙب ٕ٘بن فّٓ ِٕٙب، أٔٙب فظٕٕذ ثمظزٙب، شج١ٙخ لظزٙب ٚوبٔذ اٌمشآْ،
 .(1)(اٌشؽ١ُ اٌشؽّٓ هللا ثغُ) :عطش ث١ّٕٙب أوزت ٌُٚ اٌطٛاي، اٌغجغ

 بٌش: ِٕبلشخ أدٌخ اٌمبئ١ٍٓ ثؤْ رشر١ت اٌغٛس وبْ ثبعزٙبد ِٓ اٌظؾبثخاٌّمظذ اٌض
 ِٕبلشخ اٌذ١ًٌ األٚي: االخزالف فٟ رشر١ت ِظبؽف اٌظؾبثخ اٌشخظ١خ

 ٤ُؼِْ ،ٓ٘ـٔخ ٓ٘ش ٝػش٣َٖ ػ٬ع ػزَ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٍِٗٝ ك٢ حُٔظؤَٓ إ *
 رَ ُِٗٚ، خٍحًظٔ هزَ ٤ٌُظَٔ ُٚ ًخٕ ٓخ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٍٓٞ طَط٤ذ إٔ رخ٫ػطَحٍ
 كٔخ ح٣ٌَُْ، حُوَإٓ ٍِٗٝ ٣ٌظَٔ ُْ ٓخ رخًظٔخُٜخ ُ٘ـِّ ً٘خ ٓخ ،حُٞحكيس حٍُٔٞس كظ٠
 ٍٓٞ ر٤ٖ ًُي ك٢ كَم ىٕٝ أٓخًٜ٘خ ٣ٝليى رخ٣٥خص ٣ٍِ٘ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ؿز٣ََ ُحٍ
 .ٓي٤ٗش أٝ ٤ٌٓش

 ك٢ ح٤ٌُٔش ٝح٣٥خص ح٤ٌُٔش، حٍُٔٞ ك٢ حُٔي٤ٗش رخ٣٥خص ٣ؼَف ٓخ ٗشؤ ٛ٘خ ٖٝٓ
 ٍُِٔٞ، ٓؼ٤ٖ رظَط٤ذ ُظلخرظٚ ملسو هيلع هللا ىلص حٍَُٓٞ أَٓ ُؼيّ ػِش ٌٛح ًٝخٕ ُٔي٤ٗش.ح حٍُٔٞ
 ٝرخُظخ٢ُ ،٣ؼَف هخٕٗٞ ُٚ ٤ُْ شوظ٢، رخؿظٜخى ٣ظِْٜ ٓخ رٌظخرش ٣ـظٜيٕٝ كٌخٗٞح
ِّ  رٜخ ٣َٔ كخٍ ػٖ طؼزَ حُظلخرش ٓظخكق كبٕ  ٖٝٓ ؿ٤َ، ٫ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٍط٘

 طَط٤زٚ إٔ طز٤ٖ إٔ رؼي ،حُوَإٓ ذطَط٤ ػيّ ٓشَٝػ٤ش ػ٠ِ ى٬٤ًُ  ٌٛح يّ ٗؼَ  إٔ حُظؼٔق
  ٌٓٔ٘خ! ٣ٌٖ ُْ

ِّ طَ  ػ٠ِ ِغٓطّ  ٌَُ ٝٓؼِّٞ  ٣ٍِ٘ ػخّ ًَ ك٢ ًخٕ ؿز٣ََ رؤٕ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٍ٘
 حُؼخّ ك٢ ٍِٝٗ ح٣ٌَُْ، حُوَإٓ ٤ُؼخٍػٚ ؛ٍٓؼخٕ شَٜ ك٢ َٓس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍٍٓٞ ػ٠ِ
 - ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ - ٣ََٛس أر٢ كؼٖ ٍٓؼخٕ: ك٢ َٓط٤ٖ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍٍٓٞ ك٤ٚ طٞك٢ ح١ٌُ
 ك٢ َٓط٤ٖ ػ٤ِٚ َعكؼَ  َٓس، ػخّ ًَ حُوَإٓ ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘ز٢ ػ٠ِ ؿز٣ََ ؼَع٣َ  ًخٕ هخٍ:
 .(2)ك٤ٚ هزغ ح١ٌُ حُؼخّ 

                                                           

 .حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ حُوخى٤ّٓؤط٢ طو٣َـٚ رخُظلظ٤َ ك٢   (ٔ)
 ف ٧ٙٔ / ٙ ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘ز٢ ػ٠ِ حُوَإٓ ٣ؼَع ؿز٣ََ ًخٕ رخد حُوَإٓ كؼخثَ ًظخد( أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ٕ)
 33٧ٗ ٍهْ
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 ،ٝٓؼخٍػش ،ٍِٗٝ ًَ اػَ حُٞك٢ ًظزش ٣يػٞ ًؼخىطٚ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍٍٓٞ ًٝخٕ
 ُ٤ُ ّٝ  ُٖٓ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ حُٞك٢ ًظزشُ  َؿٔغ ػ٘يٓخ ٌُُٝي ح٣ٌَُْ، ُِوَإٓ كخٍ آهَ ٗٞحي
 ُؼِْٜٔ رٔظخكلْٜ؛ ػ٤ِٜٔخ حُظلخرش ٣ؼظَع ُْ ،ػٜ٘ٔخ هللا ٍػ٢ خٕٝػؼٔ رٌَ أر٢
 هللا ٍٍٓٞ طٞك٢ إٔ ا٠ُ ٌٌٛح حُلخٍ ٝرو٢ ػ٤ِٜخ، كـش ٤ُٝٔض ُِؼَػش، طخرؼش رؤٜٗخ
ً  كٔخُٞح ،حٓظوَ هي حُوَإٓ ٝػغ إٔ حُـ٤ٔغ كؼِْ ،ملسو هيلع هللا ىلص  حُؼَػش ا٠ُ حٓظؼ٘خء ىٕٝ ؿ٤ٔؼخ

 أكيحً  إٔ ػَأُ  ٝٓخ ػٜ٘ٔخ، هللا ٍػ٢ ٝػؼٔخٕ رٌَ أرٞ أَٓٛخ ط٠ُٞ حُظ٢ ،ح٧ه٤َس
 ػ٤ِٜخ. حػظَع
 حُوَإٓ طَط٤ذ ػيّ ٩هَحٍ كـش طٌٕٞ إٔ حُظلخرش ُٔظخكق ٣ٌٖٔ ٫ ٝرخُظخ٢ُ
ً  حُظَط٤ذ ًخٕ كِٞ ،هزَ ٖٓ طَط٤زٚ ٝطؼَٔ طُِ٘ٚ كخٍ ػَك٘خ إٔ رؼي ،ح٣ٌَُْ  ُْٝ ،ٌٓٔ٘خ
 أٗٚ ا٫ ،حُل٣َن ٌٛح حىػخٙ ٓخ ػ٠ِ كـش ح٬ٌُّ ٌٛح ك٢ ٌُخٕ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍٍٓٞ رٚ ٣ؤَٓ
ً  طًَٚ ٣ٌٖ كِْ ،حً ٓظؼَٔ ًخٕ حُظَط٤ذ إٔ طز٤ٖ  حُظَط٤ذ. ُؼيّ طش٣َؼخ
ً  حُظَط٤ذ إٔ ٣ؼِٕٔٞ حُظلخرش ٣ٌٖ ُْ *  ،ح٧ه٤َس حُؼَػش رؼي ٓظؤهَحً  ا٫ طٞه٤ل٤خ
 حُٜ٘خث٢. رشٌِٚ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ طَط٤ذ كيىص حُظ٢

 ٝؽخُٔخ شوظ٢، حؿظٜخى ػٖ ٝطَط٤زٜخ ،شوظ٤ش ٓظخكق حُظلخرش ٓظخكق *
 ك٤ٜخ ًخٕ أٗٚ ٤ٓٔخ ٫ٝ رٜخ، ٗلظؾ إٔ ٗٔظط٤غ ك٬ ملسو هيلع هللا ىلص حٍَُٓٞ ا٬ٓء ٖٓ ٤ُٔض أٜٗخ
  حُظل٤َٔ. ٓؼَ ،ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ؿ٤َ أش٤خء
 حُ٘ٔخء ٍٓٞس ك٤ٚ يٓضهُ  ٓٔؼٞى رٖ هللا ػزي ٓظلق ًخٕ ٝإ حًٍُِش٢: ٣وٍٞ
 ٍحؿغ أَٓ رَ ،هللا أٝؿزٚ أَٓحً  ٛٞ ٤ُْ رؼغ رؼي رؼؼٜخ ٝطَط٤ذ ،ػَٔحٕ آٍ ػ٠ِ
 (1).طَط٤ذ ٓظلق ٌَُ ًخٕ ٌُٜٝح ؛ٝحهظ٤خٍْٛ حؿظٜخىْٛ ا٠ُ

ً  طٞه٤ل٢ حٍُٔٞ طَط٤ذ إٔ ح٧طق إٔ ٓغ حُوخ١ٍ: ػ٠ِ هخٍٝ  ًخٗض ٝإ ،أ٣ؼخ
 كْٜٔ٘ ػؼٔخٕ، ؿٔغ ٓيحٍ ػ٤ِٜخ حُظ٢ ح٧ه٤َس حُؼَػش هزَ ًُي ك٢ ٓوظِلش ٓظخكلْٜ
 َِٓ،كخُٔ ٕٞ،ُ٘ كَ  كخُٔيػَ، حهَأ، أُٝٚ ػ٢ِ ٓظلق ٝٛٞ ،حٍُِ٘ٝ ػ٠ِ ٍطزٜخ ٖٓ
 ًٕٞ طٞه٤ل٢ أٗٚ ػ٠ِ ٣يٍ ٝٓٔخ ٝحُٔي٢ٗ، ح٢ٌُٔ آهَ ا٠ُ ٌٌٝٛح كخُظ٣ٌَٞ، ض،كظزّ 

                                                           

 (.ٕٕٙ/ ٔ(  حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ـ حًٍُِش٢: )ٔ)



 

- ٔ3ٗ٨ - 
 

. ترتيب آيات وسور القرآن الكريه دراسة يف  علوو القرآن  وعلوو احلديث  
د
.
 
إ
ٌ
٘
ا
َ
 
ِ
ؽ
ِ
د
 
ر
٘
ٔ

ٞ 

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بذبذمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

 ر٤ٖ كظَ رَ ،٫ٝء حُٔٔزلخص ٣َطذ ُْٝ حُطٞح٤ٖٓ، ًٌُٝي ٫ٝء، ٍطزض حُلٞح٤ْٓ
 (1).أػِْ ٝهللا ،رخُٔي٤ٗخص ح٤ٌُٔخص حهظ٬ؽ ًٌٝح ٍٓٞٛخ،

 أحيانا المصحف ترتيب خالف ىعل سورا صالته في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قراءة الثاني: الدليل مناقشة

 ك٬ حُٔظلق، ك٢ حٍُٔٞ طَط٤ذ ٝر٤ٖ ،حُظ٬س ك٢ حُوَحءس ر٤ٖ حُظل٣َن ٖٓ ري ٫
 طَط٤ذ ح٧ًؼَ ك٢ ٣ِظِّ ًخٕ ^حٍَُٓٞ إٔ ُػٜي ٝإ ٝطِي، ٌٛٙ ر٤ٖ ػ٬هش

 .ه٤ِِش أك٤خٗخ ٣وخُلٚ ًخٕ أٗٚ ػزض أٗٚ ا٫ حُٔظلق،
 إٔ حُ٘خّ طؼ٤ِْ رخد ٖٓ كؼِٚ ^ هللا حٍَُٓٞ إٔ حكظٔخٍ ح٫ٓظي٫ٍ ٌٛح زط٣َُ  ًٔخ 
 ٣َى ك٬ كوخٍ: ح٤ُٔٞؽ٢ رٚ طَف ٓخ ٌٝٛح رٞحؿذ. ٤ُْ حُظ٬س ك٢ حٍُٔٞ طَط٤ذ
 رٞحؿذ، ٤ُْ حُوَحءس ك٢ حٍُٔٞ طَط٤ذ ٧ٗٚ ػَٔحٕ؛ آٍ هزَ حُ٘ٔخء هَحءطٚ كي٣غُ 
 (2)حُـٞحُ. ُز٤خٕ ًُي؛ كؼَ كِؼِٚ
َْ  كِْ حُلخثيس، ٌٛٙ كخىٝحأ هي كٞؿيْٛ ح٧ٍرؼش حٌُٔحٛذ ًظذ حُزخكغ طظزغ ٝهي  أكي ٣و
 رخُٞؿٞد: ْٜٓ٘
 ٖٓ ٫ حُوَإٓ، ٗظْ ٝحؿزخص ٖٓ حٍُٔٞ طَط٤ذ َٓحػخس :ٛـ(3٨ٓ )ص ٗـ٤ْ حرٖ هخٍ
 (3)حُٜٔٞ. ٓـٞى ٣ٞؿذ ٫ كظًَٜخ حُظ٬س، ٝحؿزخص
 ٝك٢ رٍٔٞس، ح٠ُٝ٧ حًَُؼش ك٢ ٣وَأ إٔ ٣ـُٞ :ٛـ(ٖٙ٘ )ص حُٔخ١ٍُ ٝهخٍ
  حًَُؼش
 (4).حُٔظخكق طَط٤ذ ٢ك هزِٜخ رٍٔٞس حُؼخ٤ٗش

ـٔٞع ٝك٢ ٌٜد: شَف حُٔ ٔ٘ش حُٔ َأ ٕأ ُٝح ظخكق طَط٤ذ ػ٠ِ ٣و ٤ُخً.... حُٔ ٞح  هَأ ُٝٞ ٓظ
َأ ْػ ٍٓٞس، ٤ٗش ك٢ ه ُؼخ ُظ٢ ح خ، ح ٠ُٝ، هخُق كوي هزِٜ ، ش٢ء ٫ٝ ح٧ ٤ِٚ ْ. ٝهللا ػ  (1)أػِ

                                                           

ُلٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ ح٬ُٔ ح١َُٜٝ (  َٓهخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق ـ ػ٢ِ رٖ ِٓطخٕ دمحم، أرٞ حٔ)
 (.ٕٕ٘ٔ/ ٗحُوخ١ٍ: )

. ٨ٕ٘/ٔٝحٗظَ: حُزَٛخٕ ك٢ ػِٞ حُوَإٓ ـ حًٍُِش٢:  .(ٕٕٓ/ ٔ(  ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )ٕ)
 .٨ٖٙ/ًٕٔٝه٤َس حُؼوز٠ ك٢ شَف حُٔـظز٠ : 

ك٘خف ُلع ٖٝٓ أؽِن ٖٓ ح٧، (ٕٓٔ/ ٕ(  حُزلَ حَُحثن شَف ًِ٘ حُيهخثن ٝٓ٘لش حُوخُن ٝطٌِٔش حُط١ٍٞ )ٖ)
حُٞؿٞد ػ٠ِ هَحءس حٍُٔٞ رخُظَط٤ذ ك٢ حُظ٬س ك٬ ٣وظيٕٝ حُٞحؿذ ح١ٌُ ٛٞ ٖٓ أطٍٞ حُظ٬س، ٌُُي ٫ 

 (٧ٓ/ ٣ٕلظخؽ ُٔـٞى حُٜٔٞ. حُيٍ حُٔوظخٍ ٝكخش٤ش حرٖ ػخري٣ٖ )ٍى حُٔلظخٍ( )
٢ٔ٤ حُٔخ١ٍُ حُٔخ٢ٌُ: )ٗ) ِٔ (. ٝحٗظَ: ٓٗ٘/ ٔ(  شَف حُظِو٤ٖ ـ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ػَٔ حُظَّ

 (.ٓٗحُوٞح٤ٖٗ حُلو٤ٜش )ص: 
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 ٌٛٙ هَحءس ك٤ـُٞ .... رخ٫ؿظٜخىحص حٍُٔٞ ٝطَط٤ذ حُٔوي٢ٓ: ٓلِق رٖ دمحم ٝهخٍ 
 (2) ٌٛٙ. َهز

  أٓخ٤ٓظ٤ٖ: ٗظ٤ـظ٤ٖ ا٠ُ ٌٛح ٖٓ ٝٗوِض

بخالف حشحيب انمصحف غيش كافيت في االسخذالل عهً ثبىث  ملسو هيلع هللا ىلصقشاءة انشسىل 
 االجخهاد في حشحيب كامم سىس انقشآن انكشيم.

بخالف حشحيب انمصحف كاوج نخبييه  ملسو هيلع هللا ىلص يخشجح نذي انباحث أن قشاءة انشسىل
 خالل مشاجعت كخب انمزاهب األسبعت. أن رنك جائز. وهزا ما حمج مالحظخه مه

 .ػٕٗ هللا سضٟ ػضّبْ عّغ فٟ اٌفبسعٟ ٠ض٠ذ أصش اٌضبٌش: اٌذ١ًٌ ِٕبلشخ

غزذي اٌؾذ٠ش ُّ  ػٍٝ ؽغخ اٌىش٠ُ ٌٍمشآْ ػٕٗ هللا سضٟ ػضّبْ عّغ فٟ ثٗ اٌ
 ثؼض فٟ ِخظٛص عضئٟ اعزٙبد ػٓ ٠زؾذس ألٔٗ ٌُٙ؛ ال اٌّز٘ت ٘زا أطؾبة
 فٟ اٌشئ١غخ اٌؾغخ ٔفغٗ ٚ٘ٛ اٌىش٠ُ، شآْاٌم عٛس وً فٟ ١ٌٚظ ،اٌغٛس

 ،اٌغٛس ثؼض فٟ ثبعزٙبد وبْ اٌىش٠ُ اٌمشآْ رشر١ت ثؤْ اٌمبئً اٌضبٟٔ اٌّز٘ت
 األٔفبي رٟعٛس رشر١ت فٟ ـ ػٕٗ هللا سضٟ ـ ػضّبْ اعزٙبد ػ١ٍٗ ِضبالا  ٚضشثٛا
 ِجبششح. اٌمبدَ اٌضبٟٔ اٌّطٍت إٌٝ ثبٌزفظ١ً ٔمبشٗ عٕذع ٌزا ؛ٚاٌزٛثخ

 شاثغ: ِظذال١خ ٚعٛد ٘زا اٌشأٞ فٟ اٌٛالغاٌّمظذ اٌ
 ا٫ ح٣ٌَُْ، حُوَإٓ ٍٓٞ طَط٤ذ ك٢ ح٫ؿظٜخى أؽِوٞح ح٣ٌُٖ حُؼِٔخء أهٞحٍ ًًَ ٓزن
 أٗٚ ٜٝٓ٘خ ٬ٓكظخص، ػيس رٔزذ ٣ِْٔ ٫ ح٩ؽ٬م ٌٛح إٔ حُزلغ ه٬ٍ ٖٓ ٣ظَٜ أٗٚ
 ُٔظْٞٛ،ح رخُِهْ ٤ُْ كٜٞ ٝرخُظخ٢ُ ػ٤ِٚ! ُٗٔذ أٝ أؽِوٚ ٖٓ ُزؼغ ٓوظٞىح ٣ٌٖ ُْ
 ح٬ُٔكظخص: ٌٝٛٙ
 ِذٜ طؾخ األلٛاي ٌّٓ ٔغجذ إ١ٌُٙ  -1

ٓٔؼض  :هخٍ ،ٍٟٝ ٣ْٞٗ ػٖ حرٖ ٝٛذ: ؿخء ك٢ كظق حُز٤خٕ ك٢ ٓوخطي حُوَإٓ
 (3).^اٗٔخ أُق حُوَإٓ ػ٠ِ ٓخ ًخٗٞح ٣ٔٔؼٞٗٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا  :ٓخٌُخً ٣وٍٞ

                                                                                                                                                                 

 (.ٖ٘ٗ/ ٕ(. ٝحٗظَ: حُلخ١ٝ حٌُز٤َ )٧ٖ٘/ ٖحُٔـٔٞع شَف حٌُٜٔد )( ٔ)

حُلَٝع ٝطظل٤ق حُلَٝع ـ دمحم رٖ ٓلِق رٖ دمحم ، شْٔ حُي٣ٖ حُٔوي٢ٓ حَُح٠٘٤ٓ ػْ حُظخُل٢:  (ٕ)
 (.ٖٖٗ/ ٔ(. ٝحٗظَ: حُٔزيع ك٢ شَف حُٔو٘غ )٧ٕٔ/ ٕ)

 .(٨ٖٓ/ ٢ٔ٘ ٓوخطي حُوَإٓ )كظق حُز٤خٕ ك( ٖ)
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ْ كٌٜح حُ٘ض ػٖ ح٩ٓخّ ٓخُي ك٤ٚ اػزخص ا٠ُ طٞه٤ق طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ٤ُٝ
ح٫ؿظٜخى ك٢ طَط٤زٚ! ٝهي ُٔق حًٍُِش٢ ٓخ ٣ظَٜ ٖٓ ط٘خهغ ك٤ٔخ ٣َٟٝ ػٖ ح٩ٓخّ 

 ٓخُي كوخٍ:
ٌُِي: اٗٔخ أُلٞح حُوَإٓ ػ٠ِ ٓخ ًخٗٞح ٣ٔٔؼٞٗٚ ٖٓ حُ٘ز٢  خ َٓ  ُّ خ َٓ ٍَ ح٩ِْ ٓغ ! ^هَخ

كآٍ حُو٬ف ا٠ُ أٗٚ َٛ ًُي رظٞه٤ق ه٢ُٞ أّ  ،هُٞٚ رؤٕ طَط٤ذ حٍُٔٞ حؿظٜخى ْٜٓ٘
 (1).ٝرل٤غ رو٢ ُْٜ ك٤ٚ ٓـخٍ ُِ٘ظَ ،٢ِرٔـَى حٓظ٘خى كؼ

٢ ٔخٌُ ١ ح١َُٛ٧ ُح َٝح ٘ل ي٣ٖ ُح ٜخد ُح ٌح ش ٖ  ٛـ(ٕٙٔٔ)ص  ٝٛ  ٍٓٞ َط٤ذ حُٔ ٍ: ط ٣ٞو
٘ز٢  ٖ ُح َط٤ذ ح٣٥خصٓ  ٝط ٍى،  ٔخٝ   ً ٣ََ ٞ ، ^ؿز ١ ؿٔؼٚٛ  ٝحٌُ ه٤ل٢،  ٝآ٣خٚط ٞط  ٍٙٞ َط٤ذٓ  كظ

ٕٓخ  ٍُ ؿخ ٍ حَُ َهخ ك٢ طيٝ ل  ٕٓ ًخ  ٚ ًُي؛ ٧ٗ ٖ ػخرضٝ  ٘ز٢  ٣ُي ر  (2)̂.ُح

ٝرخُ٘ٔزش ُِ٘وَ ػٖ حٌُٔٛذ حُشخكؼ٢ هُٞٚ رخ٫ؿظٜخى ك٢ طَط٤ذ حٍُٔٞ، ك٤زيٝ أٗٚ 
ُزؼؼْٜ، كٜخ ٛٞ حرٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ ٖٓ ػِٔخء حٌُٔٛذ ٫ ٣ٔخٗغ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ 

 ً  ٝإ ًخٕ رؼؼٚ ـ ٤ُْٝ ًِٚ ـ ر٘ظَٙ حؿظٜخى٣خ:  طَط٤ذ حٍُٔٞ طٞه٤ل٤خ

 ٣ٔظ٘غ إٔ ٣ٌٕٞ هخٍ حرٖ كـَ: طَط٤ذ رؼغ حٍُٔٞ ػ٠ِ رؼغ أٝ ٓؼظٜٔخ ٫
 (3).ٝإ ًخٕ رؼؼٚ ٖٓ حؿظٜخى رؼغ حُظلخرش ،طٞه٤لخ

ك٤ؼزض  ،ًٌُٝي َٟٗ إٔ ح٤ُٔٞؽ٢ ٝٛٞ ٖٓ ػِٔخء حُشخكؼ٤ش ٣٘لٞ ٗلٞ حرٖ كـَ
 إٔ حُظَط٤ذ طٞه٤ل٢ ا٫ ك٢ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ك٤وٍٞ: 

َطذ ٝٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ طٞه٤ل٢ ًٕٞ حُلٞح٤ْٓ ٍطزض ٫ٝء ًٌٝح حُطٞح٤ٖٓ ُْٝ طُ 
 (ؽْٔ)ٝ ،حُشؼَحء (ؽْٔ)ٝكظَ ر٤ٖ  ،رَ كظَ ر٤ٖ ٍٓٞٛخ ،خص ٫ٝءحُٔٔزل
ُٝٞ ًخٕ حُظَط٤ذ حؿظٜخى٣خ ًٌَُص  ،ٓغ أٜٗخ أهظَ ٜٓ٘ٔخ (ؽْـ )حُوظض ر

ػٖ حُوظض. ٝح١ٌُ ٣٘شَف ُٚ حُظيٍ ٓخ ًٛذ  (ؽْ)ٝأهَص  ،حُٔٔزلخص ٫ٝء
  .(4)ٝٛٞ إٔ ؿ٤ٔغ حٍُٔٞ طَط٤زٜخ طٞه٤ل٢ ا٫ رَحءس ٝح٧ٗلخٍ ،ا٤ُٚ حُز٤ٜو٢

                                                           

 .٨ٖٓ/٨(. ٝحٗظَ: َٓػخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق: ٨ٕ٘/ ٔحُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ) (ٔ)
حُلٞحًٚ حُيٝح٢ٗ ػ٠ِ ٍٓخُش حرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ ـ أكٔي رٖ ؿخْٗ )أٝ ؿ٤ْ٘( رٖ ٓخُْ حرٖ ٜٓ٘خ، ( ٕ)

 (.ٙ٘/ٔشٜخد حُي٣ٖ حُ٘لَح١ٝ ح١َُٛ٧ حُٔخ٢ٌُ: )

 (.ٕٗ/ 3كظق حُزخ١ٍ ٫رٖ كـَ ) ( ٖ)

 .(3ٕٔ/ ٔ(  ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )ٗ)
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ٝحُزوخػ٢ حُشخكؼ٢ رؼي إٔ ًًَ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ رخؿظٜخى ٖٓ حُظلخرش، ػخى 
٤ُٞػق هظيٙ، رؤٗٚ ٣وظي رؤٗٚ ٫ ٣ٞؿي ٗض ه٢ُٞ، ٝأٓخ حُٔ٘ش حُلؼ٤ِش ك٢ٜ ٓخ ُؿٔغ 

، كوخٍ ك٢ حَُى ػ٠ِ ٖٓ حػظَع ػ٤ِٚ ك٢ ^ػ٤ِٜخ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػٖ حٍَُٓٞ 
 ٓ٘خٓزش ٍٓٞس حهَأ: 

 ،ع ٛ٘خ رؤٕ ٌٛٙ حٍُٔٞس ٖٓ أٍٝ ٓخ أ٣ٍِٗؼظَ ،ُٝؼَ رؼغ ٖٓ ُْ ٣ظلطٖ
ك٤ٌق ٣ٔظو٤ْ َٓحىى ٖٓ حىػخء طَط٤زٜخ ػ٠ِ ٓخ طؤهَ ػٜ٘خ ٫ًِٝٗ، ك٘وٍٞ ُٚ: ٝأ٣ٖ 
ؿخد حػظَحػي ك٢ ػيس ٍٓٞ ٓٔخ طويّ رَ ك٢ ٓؼظْ ًُي، ٝا٫ ك٤ِٔض ٍٓٞس حُزوَس 
٢ ٖٓ حُٔي٢ٗ، ٝٓوظؼ٠ طؤ٤ُل٘خ ٌٛح ر٘خء ٓخ رؼيٛخ ٖٓ حٍُٔٞ ػ٠ِ حُظَط٤ذ حُلخطَ ك
ٓظلق حُـٔخػش اٗٔخ ٛٞ ػ٤ِٜخ ٝك٤ٜخ رؼي ٖٓ ح٢ٌُٔ ٓخ ٫ ٣لظ٠، كبٗٔخ ؿخد 

ٍحؿغ ا٠ُ ٓخ ٢ٛ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ػ٘ي ٤ٔٗخٕ ٓخ هيٓ٘خٙ ك٢ حُوطزش ٖٓ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ 
أًخٕ ًُي رظٞه٤ق ٓ٘ٚ أٝ رخؿظٜخى حُظلخرش ٍػ٢ هللا ػْٜ٘ ػ٠ِ ٓخ  ^كؼِٚ 

٣ٞكو٘خ ا٠ُ حػظزخٍ ر٤٘خطٚ هيٓ٘خٙ، كخٍؿغ رظَى، ٝأػي ك٢ حُوطزش ٗظَى، ٝهللا 
 (ٔ).ٝطيرَ آ٣خطٚ

طَط٤ذ ح٧ٗلخٍ  ػ٠ِٝأٓخ حُزخه٢ٗ٬ كوي شيى ح٤ٌَُ٘ ػ٠ِ ٖٓ هظَ ح٫ؿظٜخى 
 ٝحُظٞرش كوخٍ: 
ٍُ  طَى اٗٔخ ٣وٍٞ: إٔ ٧كي ٣ـِ ُْ كٌُِي  ك٢ ٝحُظَط٤ذ حُظؤ٤ُق ^ هللا ٍٓٞ
 ٣ؤط٢ إٔ ٣ٔظطغ ُْ أٗٚ ا٫ أ.ٛـ..(2)ؿ٤َٛخ ك٢ ػ٤ِٚ ٝٗضّ  ٝأٝؿزٚ كوؾ، ٝرَحءس ح٧ٗلخٍ
 ًٝخٕ ٝػؼٔخٕ، رٌَ أر٢ ؿٔغ ك٢ ًُي ٖٓ أًؼَ ػ٠ِ حهظِلٞح حُظلخرش إٔ ػ٠ِ ري٤َُ
 ؿٔغ ك٢ حُؼؼ٤ق حُلخ٢ٍٓ ٣ِ٣ي أػَ ػ٠ِ ٓز٢٘ حٍُٔٞ طَط٤ذ ك٢ ه٬ف ٖٓ أػزظٚ ٓخ

 .حُؼخ٢ٗ حُٔطِذ ك٢ رخُظلظ٤َ ٓ٘يٍٓٚ ٓخ ٌٝٛح كوؾ. ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ ػؼٔخٕ
 ك٢ حُظلخرش ر٤ٖ ه٬كخ ٣ًٌَ ح١ٌُ حُٞك٤ي حُي٤َُ ٛٞ ػؼٔخٕ، ؿٔغ ك٢ ُؼؼ٤قح حُلخ٢ٍٓ ٣ِ٣ي رؤػَ حكظـخؿْٜ -ٕ

 حٌُٔٛذ. ٌُٜح حُٞحهؼ٢ حُـخٗذ ٣ؼؼق ٌٝٛح كوؾ، ٝحُظٞرش ح٧ٗلخٍ طَط٤ذ ك٢ حُو٬ف ٣ًٌَ ٝٛٞ حُوَإٓ، ٍٓٞ طَط٤ذ

 ح٣ٌَُْ. حُوَإٓ ٍٓٞ طَط٤ذ ك٢ ح٫ؿظٜخى أرخف ^ حٍَُٓٞ إٔ ك٢ ط٣َق ى٤َُ ُي٣ْٜ ٤ُْ -ٖ

 حُظَط٤ذ ٌٛح ػ٠ِ ٝرو٤ض ،^ حٍَُٓٞ ُٖٓ ك٢ َٓطزش ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٍٓٞ طَط٤ذ صًًَ حُظ٢ حٌُؼ٤َس حَُٝح٣خص -ٗ

 ٌٛٙ ٖٝٓ ٓظَحػ٤ٚ. ػ٠ِ ٓلظٞكخ ٣ٌٖ ُْ ح٫ؿظٜخى إٔ ػ٠ِ ٝحػلش ى٫ُش طيٍ ػ٘ٚ، هللا ٍػ٢ ػؼٔخٕ ٓظلق ك٢

 ح٧كخى٣غ:

                                                           

 .(٧٘ٔ/ ٕٕ(، ٝ)٨ٕٗ/ ٨(  ٗظْ حُيٍٍ ك٢ ط٘خٓذ ح٣٥خص ٝحٍُٔٞ )ٔ)
 .(٧ٕٕ/ ٔ(  ح٫ٗظظخٍ ُِوَإٓ ُِزخه٢ٗ٬ )ٕ)
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اٜٖٗ »ر٢٘ آَحث٤َ، ٝحٌُٜق، ٣َْٓٝ، ٝؽٚ، ٝح٧ٗز٤خء:  :ك٢ ٓٔؼٞى هخٍ حرٖ -
كًٌَٛخ ٗٔوخً، ًٔخ حٓظوَ طَط٤زٜخ، ٝحُظَط٤ذ  ،(1)«٬ى١ٍ، ٖٝٛ ٖٓ طِ َٝ ٖٓ حُؼظخم ح٧ُ 

 ك٢ هٍٞ حرٖ ٓٔؼٞى ٛٞ ٗلْ طَط٤ذ ٓظلق ػؼٔخٕ.
ًخٕ اًح أٟٝ ا٠ُ كَحشٚ ًَ ٤ُِش ؿٔغ ًل٤ٚ، ػْ  ^ػٖ ػخثشش: "إٔ حُ٘ز٢  -

أػًٞ رَد  ٝهَ ،ٝهَ أػًٞ رَد حُلِن ،ٗلغ ك٤ٜٔخ كوَأ ك٤ٜٔخ: هَ ٛٞ هللا أكي
 ٗلْ طَط٤ذ ٓظلق ػؼٔخٕ. ػ٠ِ ٛٞ ^ٝٓخ هَأٙ حٍَُٓٞ ، (2)" ...حُ٘خّ

ِٖ  ٝحػِش ٖٝػ - َّز٢ِ إٔ ،ح٧ٓوغ ر ٔزغ، ٝأػط٤ض أػط٤ض ٌٓخٕ حُظٍٞحس" :خٍه ̂ حُ٘  ُح

 ٖ()ٌٓخٕ حُِرٍٞ حُٔج٤ٖ، ٝأػط٤ض ٌٓخٕ ح٩ٗـ٤َ حُٔؼخ٢ٗ، ٝكؼِض رخُٔلظَ. 

 إٔ ػ٠ِ ٣يٍ حُلي٣غ ٌٝٛح ؿؼلَ أرٞ هخٍ ٌُُٝي ح٤ُّٞ. حُوَإٓ طَط٤ذ ٗلْ ًٌُي ٌٝٛح
ز٢ ػٖ ٓؤهًٞ حُوَإٓ طؤ٤ُق ٚ، ̂ حُ٘ هض ًُي ٖٓ ٓئُق ٝٗأ ٔخ ،حُٞ ظلق ك٢ ٔغؿُ  ٝٗا  حُٔ
 أ٣ؼخ ٝك٤ٚ ،حُوَإٓ طؤ٤ُق ػ٠ِ ̂ هللا ٍٍٓٞ رِلع حُلي٣غ ٌٛح ؿخء هي ٧ٗٚ ؛ٝحكي ش٢ء ػ٠ِ
 (4).رَحءس ٖٓ ٤ُٝٔض ،كيس ػ٠ِ ٍٓٞس ح٧ٗلخٍ ٍٓٞس إٔ ػ٠ِ ى٤َُ

 حُوٍٞ ٌٛح ػِٔخء كخص ش٢ء ػ٠ِ ٬ُٓظي٫ٍ ٤ُْ ٛ٘خ ٍٝح٣خص ٖٓ ٓوظٚ ٝٓخ
 حُـَع ٝاٗٔخ ٓؼِٞٓش، ٓشٍٜٞس ٍٝح٣خص كٌٜٙ ٣ٍذ، ر٬ ًُي ٖٓ أؿَ كْٜ رخُطزغ،
 رٚ ٣وظيٝح ُْ ح٣ٌَُْ، حُوَإٓ ٍٓٞ طَط٤ذ ك٢ رخ٫ؿظٜخى هخُٞح ػ٘يٓخ أْٜٗ اػزخص ٜٓ٘خ
 حُوَإٓ. ٍٓٞ ًَ ك٢ ح٫ؿظٜخى

 حُلؼ٤ِش حُٔ٘ش ٝأٓخ ًُي، ك٢ حُو٤ُٞش حُٔ٘ش ٗل٢ ًخٕ هظيْٛ إٔ حًٍُِش٢ ٍؿق رَ
  كوخٍ: حُلو٤و٢ ٍأ٣ْٜ ٝٛٞ ح٣ٌَُْ، حُوَإٓ ؿٔغ ػ٤ِٜخ ًٝخٕ رٜخ، حُظِٓٞح كوي

، ^ حُ٘ز٢ ٖٓ طٞه٤ق ٛٞ َٛ كخهظِق ح٥ٕ ػ٤ِٚ ٛٞ ٓخ ػ٠ِ حٍُٔٞ طَط٤ذ ٝأٓخ
 أهٞحٍ: ػ٬ػش ،ًُي ك٢ َلظّ ٣ُ  أٝ ،حُظلخرش كؼَ ٖٓ أٝ

 حػظٔيٙ ك٤ٔخ حُط٤ذ رٖ رٌَ أرٞ ٝحُوخػ٢ ٓخُي ْٜٓ٘ ،حُؼِٔخء ؿٍٜٔٞ ٌٓٛذ
 .رؼيٙ أٓظٚ ا٠ُ ًُي كٞع ^ ٝأٗٚ ،حُؼخ٢ٗ ا٠ُ ه٤ُٞٚ أكي ٖٓ ٍأ٣ٚ ػ٤ِٚ ٝحٓظوَ

                                                           

 33ٗٗف ٍهْ  ٧٘ٔ/  ٙ(  أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد طؤ٤ُق حُوَإٓ ٔ)

 ٨ٔٓ٘ف ٍهْ  3ٓٔ/  ٙوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد كؼَ حُٔؼًٞحص (  أهَؿٚ حُزٕ)

ٍٝحٙ أكٔي، ٝك٤ٚ ػَٔحٕ : ٙٗ/  ٨ٝهخٍ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ حُٔـٔغ ٧٧ٔ/ ٧ٕ( أهَؿٚ أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي ٖ)
 .حُوطخٕ، ٝػوٚ حرٖ كزخٕ ٝؿ٤َٙ، ٝػؼلٚ حُ٘ٔخث٢ ٝؿ٤َٙ، ٝرو٤ش ٍؿخُٚ ػوخص

 (.٧ٕ٘/ ٔحُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )( ٗ)
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 اٗٚ ٣وٍٞ: رخُؼخ٢ٗ حُوخثَ ٧ٕ ؛حُِلع ا٠ُ ٣َؿغ ٝحُو٬ف ،ح٧ٍٝ ا٠ُ ؽخثلش ًٝٛزض
 اٗٔخ :ٓخُي ح٩ٓخّ هخٍ ٌُٜٝح ،ًِٔخطٚ ٝٓٞحهغ ُِٗٝٚ رؤٓزخد ُؼِْٜٔ ؛رٌُي ا٤ُْٜ ٍِٓ
 حؿظٜخى حٍُٔٞ طَط٤ذ رؤٕ هُٞٚ ٓغ، ^ حُ٘ز٢ ٖٓ ٣ٔٔؼٞٗٚ ًخٗٞح ٓخ ػ٠ِ حُوَإٓ أُلٞح
 ٝرل٤غ ؟كؼ٢ِ حٓظ٘خى رٔـَى أّ ؟ه٢ُٞ رظٞه٤ق ًُي َٛ :أٗٚ ا٠ُ حُو٬ف كآٍ .ْٜٓ٘
(1)َ.ُِ٘ظ ٓـخٍ ك٤ٚ ُْٜ رو٢

                                                           

 .(٨ٕ٘/ َٔٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )حُز( ٔ)
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املطلب الثاني: اجتهاد الصحابة كان يف 

  ر القرآنترتيب بعض سى
املقصد األول: القائلىن باجتهاد الصحابة يف 

 ترتيب بعض السىر
ظَٜ ك٢ حٌُٔٛذ ح٧ٍٝ إٔ ح٣ٌُٖ هخُٞح رخ٫ؿظٜخى حُٔطِن ُِظلخرش ك٢ طَط٤ذ 
حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، إٔ هظيْٛ حُظَط٤ذ ك٢ رؼغ ٍٓٞٙ ٤ُْٝ ًِٚ، ٝهي ٓزن ًًَ 

 ٝٓ٘خهشظْٜ ٛ٘خى. ،حُؼِٔخء
ىهش ك٢ طؼز٤َٙ، ٝحطؼق ٖٓ ٬ًٓٚ أٗٚ أهٌ ٌٓخٗخ ا٫ إٔ رؼغ حُؼِٔخء ًخٕ أًؼَ 

ر٤ٖ حُوخث٤ِٖ رخ٫ؿظٜخى حُؼخّ ُِظلخرش ك٢ طَط٤ذ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝر٤ٖ ٖٓ  :ٝٓطخ
ٝحُٞحػق ٖٓ أهٞحٍ ٛئ٫ء حُؼِٔخء أْٜٗ . ^ هخٍ رخُظٞه٤ق حُظخّ ػ٠ِ ٛي١ حٍَُٓٞ

ػْ ٖٓ ه٬ف ر ُُ ٤ٖ ٣ظليػٕٞ ػٖ ؿٔغ ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ طلي٣يح، ٝٓخ 
حُظلخرش ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞط٢ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش، ٝحُط٣َوش حُظ٢ ُػٔٞح إٔ حُظلخر٢ 

 حُـ٤َِ ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ ػخُؾ ك٤ٜخ ٌٛح حُو٬ف.
 ٖٝٓ أهٞحٍ حُوخث٤ِٖ رخؿظٜخى حُظلخرش ك٢ طَط٤ذ رؼغ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ:

٤ٔغ ٝٛٞ إٔ ؿ ،هخٍ ح٤ُٔٞؽ٢: ٝح١ٌُ ٣٘شَف ُٚ حُظيٍ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُز٤ٜو٢
 .(ٔ)ا٫ رَحءس ٝح٧ٗلخٍ ،حٍُٔٞ طَط٤زٜخ طٞه٤ل٢

ٝهخٍ حرٖ كـَ: رَ ح١ٌُ ٣ظَٜ أٗٚ ًخٕ ٣ؼخٍػٚ رٚ ػ٠ِ طَط٤ذ حٍُِ٘ٝ ٗؼْ 
طَط٤ذ رؼغ حٍُٔٞ ػ٠ِ رؼغ أٝ ٓؼظٜٔخ ٫ ٣ٔظ٘غ إٔ ٣ٌٕٞ طٞه٤لخ ٝإ ًخٕ 

رؤَٓ رَحءس أػخكٜخ  ^ُٝٔخ ُْ ٣لظق حُ٘ز٢ ... رؼؼٚ ٖٓ حؿظٜخى رؼغ حُظلخرش
 .(ٕ)ا٠ُ ح٧ٗلخٍ حؿظٜخىح ٓ٘ٚ ٍػ٢ هللا طؼخ٠ُ ػ٘ٚػؼٔخٕ 

حُظَّخَٛ  َٝ طَط٤ذ حٍُٔٞ ك٤ٚ ٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٍؿغ ا٠َُِ  إٔٝهخٍ حرٖ ًؼ٤َ ٝحرٖ ؿ١ِ: 
 .(ٖ)ػؼٔخٕ ٍأ١

                                                           

 (..ٖٖٗ/ ٨(. ٝحٗظَ: َٓػخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق )3ٕٔ/ ٔح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ) (ٔ)

 (.٨ٕ٘/ ٔ(. ٝحٗظَ: حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ًٍُِِش٢: )ٕٗ/ 3كظق حُزخ١ٍ ٫رٖ كـَ ) (ٕ)

ٝكظق  (ٖٔ/ ٤َٜٔٔ ُؼِّٞ حُظ٣َِ٘ )(. ٝحٗظَ: طل٤َٔ حرٖ ؿ١ِ = حُظ٧ٗ/ ٔطل٤َٔ حرٖ ًؼ٤َ: ) (ٖ)
 (. ٨3ٖ/ ٕحُوي٣َ ُِشًٞخ٢ٗ )
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املقصد الثاني: أدلة القائلني باجتهاد 
 الصحابة يف ترتيب بعض السىر 

ـ ك٢ طَط٤ذ  حٓظيٍ حُوخثِٕٞ رخؿظٜخى حُظلخرش ـ ٍػٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ أؿٔؼ٤ٖ
 رؼغ حٍُٔٞ رؤىُش أٜٛٔخ:

 حهظ٬ف طَط٤ذ ٓظخكق حُظلخرش ٍػٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ. .ٔ
 ػ٠ِ ؿ٤َ طَط٤ذ حُٔظلق. رؼغ حٍُٔٞك٢ حُظ٬س ـ أك٤خٗخ ـ  ^هَحءس حٍَُٓٞ .ٕ
 رظَط٤ذ ٍٓٞ حُٔظلق. ^ػيّ ػزٞص أَٓ حٍَُٓٞ  .ٖ
 أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ك٢ ؿٔغ ػؼٔخٕ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ. .ٗ

ً ٝهي طٔض ٓ٘خهشش ح٧ىُش حُ ك٢ حٌُٔٛذ حُوخثَ رخ٫ؿظٜخى حُٔطِن  ،ؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ ٓخروخ
ُِظلخرش ك٢ طَط٤ذ ًَ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ. ٝرو٢ إٔ ٗيٍّ ح٥ٕ أهٟٞ ى٤َُ ٌَُ ٖٓ 

ً  ًخٕ حؿظٜخىحً أٓٞحء  ،هخٍ رخؿظٜخى حُظلخرش ك٢ طَط٤ذ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ أٝ هخطخ  ،ػخٓخ
 :ٞهللا ػ٘ٚ، ٝٛ رزؼغ حٍُٔٞ، ٝٛٞ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ك٢ ؿٔغ ػؼٔخٕ ٍػ٢

هخٍ ح٩ٓخّ أرٞ ىحٝى ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ: أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ ػٕٞ، أهزَٗخ ٛش٤ْ، ػٖ 
 ػٞف، ػٖ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ، هخٍ: ٓٔؼض حرٖ ػزخّ، هخٍ: هِض ُؼؼٔخٕ رٖ ػلخٕ: 

ٓخ كٌِْٔ إٔ ػٔيطْ ا٠ُ رَحءس ٢ٛٝ ٖٓ حُٔج٤ٖ، ٝا٠ُ ح٧ٗلخٍ ٢ٛٝ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ 
 ُْ طٌظزٞح ر٤ٜ٘ٔخ ٓطَ ﷽    ؟كـؼِظٔٞٛٔخ ك٢ حُٔزغ حُطٞحٍ ٝ

ٓٔخ طٍِ٘ ػ٤ِٚ ح٣٥خص ك٤يػٞ رؼغ ٖٓ ًخٕ ٣ٌظذ  ملسو هيلع هللا ىلصهخٍ ػؼٔخٕ: ًخٕ حُ٘ز٢ 
ٝطٍِ٘ ػ٤ِٚ ، «ػغ ٌٛٙ ح٣٥ش ك٢ حٍُٔٞس حُظ٢ ٣ًٌَ ك٤ٜخ، ًٌح ًٌٝح»ُٚ، ٣ٝوٍٞ ُٚ: 
 .ك٤وٍٞ: ٓؼَ ًُي ،ح٣٥ش ٝح٣٥ظخٕ

ًٝخٗض رَحءس ٖٓ آهَ ٓخ ٍِٗ  ،ٔي٣٘شًٝخٗض ح٧ٗلخٍ ٖٓ أٍٝ ٓخ أٍِٗ ػ٤ِٚ رخُ
كٖٔ ٛ٘خى ٝػؼظٜخ  ،كظ٘٘ض أٜٗخ ٜٓ٘خ ،ًٝخٗض هظظٜخ شز٤ٜش روظظٜخ ،ٖٓ حُوَإٓ

 ُْٝ أًظذ ر٤ٜ٘ٔخ ٓطَ ﷽    . ،ك٢ حُٔزغ حُطٞحٍ

 ُٝ٘لْٜ حَُٝح٣ش أًؼَ ٗوظزْ:

ؼش حُٔزغ هخٍ حُؼ٢٘٤: ٝه٤َ: " ُٔخ حهظِلض حُظلخرش ك٢ أٜٗٔخ ٍٓٞس ٝحكيس ٢ٛ ٓخر
، أٝ ٍٓٞطخٕ طًَض ر٤ٜ٘ٔخ كَؿش، ُْٝ ٣ٌظذ )﷽    ( ٍِ َٞ  .حُُط
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ٝهخٍ حُشًٞخ٢ٗ: ٖٝٓ ؿِٔش ح٧هٞحٍ ك٢ كٌف حُزِٔٔش أٜٗخ ًخٗض طؼيٍ ٍٓٞس 
حُزوَس، أٝ ه٣َزخ ٜٓ٘خ، ٝأٗٚ ُٔخ ٓوؾ أُٜٝخ ٓوطض حُزِٔٔش، ١ٍٝ ٌٛح ػٖ ٓخُي رٖ 

ك٢ ٓوٞؽ حُزِٔٔش أْٜٗ ُٔخ ًظزٞح حُٔظلق  أْٗ ٝحرٖ ػـ٬ٕ. ٖٝٓ ؿِٔش ح٧هٞحٍ
ك٢ ه٬كش ػؼٔخٕ حهظِق حُظلخرش، كوخٍ رؼؼْٜ: رَحءس ٝح٧ٗلخٍ: ٍٓٞس ٝحكيس، 
ٝهخٍ رؼؼْٜ: ٛٔخ ٍٓٞطخٕ، كظًَض ر٤ٜ٘ٔخ كَؿش ُوٍٞ ٖٓ هخٍ: ٛٔخ ٍٓٞطخٕ، 
ٝطًَض ﷽     ُوٍٞ ٖٓ هخٍ: ٛٔخ ٍٓٞس ٝحكيس، كَػ٢ حُل٣َوخٕ. 

ٍؿش ٝأرٞ ػظٔش ٝؿ٤َٛٔخ. ٝهٍٞ ٖٓ ؿؼِٜٔخ ٍٓٞس ٝحكيس أظَٜ، ٧ٜٗٔخ هخُٚ هخ
 .(ٔ)ؿ٤ٔؼخ ك٢ حُوظخٍ، ٝطؼيحٕ ؿ٤ٔؼخ ٓخرؼش حُٔزغ حُطٞحٍ

ُٝٔخ ٧ػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ٖٓ أ٤ٔٛش، ٝطٌخى إٔ طٌٕٞ حًَُٖ ح١ٌُ ٣ؤ١ٝ ا٤ُٚ 
حُوخثِٕٞ رخؿظٜخى حُظلخرش ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ، ٤ٓظ٘خُٜٝخ حُزلغ ريٍحٓش 

 ٤ِش ٍٝح٣ش ٝىٍح٣ش:طلظ٤

 أٚال: اٌزخش٠ظ
 ٘زا اٌؾذ٠ش ِذاسٖ ػٍٝ ػٛف ثٓ أثٟ ع١ٍّخ، ٚلذ سٚاٖ ػٕٗ:

ٛش٤ْ رٖ رش٤َ، ٝدمحم رٖ ؿؼلَ، ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ٝحرٖ أر٢ ػي١، َٜٝٓ رٖ 
ًٝٛٞس رٖ ه٤ِلش،  ،ٍٝف رٖ ػزخىس٣ٝٞٓق، ٝآٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ، ٝػؼٔخٕ رٖ ح٤ُٜؼْ، 

، َٝٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش، ٝحُ٘ؼَ رٖ ش٤َٔآلخم ح٧ٍُم، َٜٝٓ رٖ ٣ٞٓق، ٝ
 .ٝح٧شؼغ رٖ ٓٞحٍ، ٝػزي هللا رٖ كَٔحٕ

 أِب ؽذ٠ش ٘ش١ُ فمذ أخشعٗ: -
 ٖٓ ؽ٣َن: ػَٔٝ رٖ ػٕٞ، ػ٘ٚ، رٚ. (ٕ)أرٞ ىحٝى ك٢ حُٖٔ٘، -
 ٚأِب ؽذ٠ش دمحم ثٓ عؼفش فمذ أخشعٗ: -
ٍٞ ٖٓ ؽ٣َوٚ، ر٘لٞ كي٣غ حُزخد ، ا٫ إٔ ك٤ٚ: كوزغ ٍٓ(ٖ)أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي، -
ُْٝ ٣ز٤ٖ ُ٘خ أٜٗخ ٜٓ٘خ، ٝظ٘٘ض أٜٗخ ٜٓ٘خ، كٖٔ ػْ هَٗض ر٤ٜ٘ٔخ، ُْٝ أًظذ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ر٤ٜ٘ٔخ ٓطَح: ﷽    . ٝٝػؼظٜخ ك٢ حُٔزغ حُطٍٞ.

                                                           

 (.٨3ٖ/ ٕ( كظق حُوي٣َ ُِشًٞخ٢ٗ )ٔ)

 ٨٧ٙف ٍهْ  ٧ٕٓ/  ٔ( أرٞ ىحٝى ًظخد حُظ٬س رخد ٖٓ ؿَٜ رٜخ ٕ)

 33ٖف ٍهْ  ٓٙٗ، 3٘ٗ/  ٔ( أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي ٖ)
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ٖٓ ؽ٣َوٚ رٔؼَ حُِلع حُٔخرن ٝهخٍ: هخٍ  (ٔ)ٝحرٖ شزٚ ك٢ طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش، -
 ػٞف: ٝٛٔخ ٣يػ٤خٕ حُو٤٘٣َٖ.

٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ، رِلع ه٣َذ ٖٓ ُلع أكٔي، ٝهخٍ: ٖٓ ؽ (ٕ)ٝحُظ١ٌَٓ، -
٫ ٗؼَكٚ ا٫ ٖٓ كي٣غ ػٞف، ػٖ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ، ػٖ حرٖ  ،ٌٛح كي٣غ كٖٔ

 ػزخّ.
 ٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ، ر٘لٞ ُلع أكٔي. (ٖ)ٝحرٖ أر٢ ىحٝى ك٢ حُٔظخكق، -
خٍ ػ٘ٚ رٚ. ر٘لٞ ٖٓ ؽ٣َن دمحم رٖ رش (ٗ)ٝحُؼ٤خء حُٔوي٢ٓ ك٢ ح٧كخى٣غ حُٔوظخٍس، -

 ُلع أكٔي.
 ٚأِب ؽذ٠ش ٠ؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ، فمذ أخشعٗ: -
 ٖٓ ؽ٣َوٚ، رٔؼَ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ، حُٔخرن.(٘)أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي، -
 ٖٓ ؽ٣َوٚ رٔؼَ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ، حُٔخرن. (ٙ)ٝحرٖ شزٚ ك٢ طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش، -
 ؼلَٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ، رٔؼَ ُلع دمحم رٖ ؿ (٨)ٝحُظ١ٌَٓ، -

حُٔخرن. ٝهخٍ: ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٫ ٗؼَكٚ ا٫ ٖٓ كي٣غ ػٞف، ػٖ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ، 
 ػٖ حرٖ ػزخّ.

- ،ٟ ٌَز ُ٘ٔخث٢ ك٢ ُح ٞ ُلع دمحم ٖر ؿؼلَ. (٧)ٝح ٔؼ٠٘ ػ٘ٚ، ر٘ل ٖ ُح ٣َن دمحم ر ٖ ؽ ٓ 

ٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ حُٔؼ٠٘، ٝػَٔٝ رٖ ػ٢ِ،  (3)ٝحُزِحٍ ك٢ حُزلَ حُِهخٍ، -
ا٫  ملسو هيلع هللا ىلصهخٍ: ٌٛح حُلي٣غ ٫ ٗؼِٔٚ ٣َٟٝ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ، ٝ

                                                           

 ٘ٔٓٔ/  ٖ( طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش ٫رٖ شزٚ ٔ)

 ٧ٖٙٓف ٍهْ  ٨ٖٕ/  ٘إٓ رخد ٖٝٓ ٍٓٞس حُظٞرش ( حُظ١ٌَٓ ًظخد طل٤َٔ حُوَٕ)

 ٗٔٔ( حُٔظخكق ٫رٖ أر٢ ىحٝى طـ ٖ)

 ٖ٘ٙف ٍهْ  3ٗٗ/  ٔ( ح٧كخى٣غ حُٔوظخٍس ٗ)

 33ٖف ٍهْ  ٓٙٗ، 3٘ٗ/  ٔ(أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي ٘)

 ٘ٔٓٔ/  ٖ( طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش ٫رٖ شزٚ ٙ)

 ٧ٖٙٓف ٍهْ  ٨ٖٕ/  ٘( حُظ١ٌَٓ ًظخد طل٤َٔ حُوَإٓ رخد ٖٝٓ ٍٓٞس حُظٞرش ٨)

 ٨3ٖ٘ف ٍهْ  ٖٕ٘/  ٨( حُ٘ٔخث٢ ك٢ حٌُزَٟ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد حٍُٔٞس حُظ٢ ٣ًٌَ ك٤ٜخ ًٌح ٧)

٨3ٖ٘ 

  ٖٗٗف ٍهْ  ٧/  ٕ( حُزِحٍ ك٢ حُزلَ حُِهخٍ 3)
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ا٫ ػؼٔخٕ، ٫ٝ ٍٟٝ حرٖ ػزخّ  ملسو هيلع هللا ىلصٖٓ ٌٛح حُٞؿٚ، ٫ٝ ٗؼِْ ٍٝحٙ ػٖ ٍٍٓٞ هللا 
 ػٖ ػؼٔخٕ ا٫ ٌٛح حُلي٣غ.

ٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ، ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ  (ٔ)ٝحرٖ أر٢ ىحٝى ك٢ حُٔظخكق، -
 ؿؼلَ.

 ثٓ ٠ٛعف، فمذ أخشعّٙب: ٚأِب ؽذ٠ش اثٓ أثٟ ػذٞ، ٚعًٙ  -
ٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ، رٔؼَ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ حُٔخرن،  (ٕ)ٝحُظ١ٌَٓ، -

ٝهخٍ: ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٫ ٗؼَكٚ ا٫ ٖٓ كي٣غ ػٞف، ػٖ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ، ػٖ حرٖ 
 ػزخّ.

ٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ، ر٘لٞ ُلع دمحم  (ٖ)ٝحرٖ أر٢ ىحٝى ك٢ حُٔظخكق، -
  ن.دمحم رٖ ؿؼلَ  حُٔخر

وظخٍس، - وي٢ٓ ك٢ ح٧كخى٣غ حُٔ ٖٓ ؽ٣َن دمحم رٖ رشخٍ ػ٘ٚ رٚ. ر٘لٞ  ٗ()ٝحُؼ٤خء حُٔ
 ُلع أكٔي.

 ٚأِب ؽذ٠ش إعّبػ١ً ثٓ إثشا١ُ٘، فمذ أخشعٗ: -
 ٖٓ ؽ٣َوٚ ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ حُٔخرن.(٘)أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي، -
 ٚأِب ؽذ٠ش ػضّبْ ثٓ ا١ٌٙضُ، فمذ أخشعٗ:  -
ٖٓ ؽ٣َن: أر٢ ه٤ِلش ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ  (ٙ)ٔخٕ،حرٖ كزخٕ ًٔخ ك٢ ح٩ك -
 حُٔخرن.

 ٚأِب ؽذ٠ش سٚػ ثٓ ػجبدح، فمذ أخشعٗ: -

                                                           

 ٗٔٔ( حُٔظخكق ٫رٖ أر٢ ىحٝى طـ ٔ)

 ٧ٖٙٓف ٍهْ  ٨ٖٕ/  ٘( حُظ١ٌَٓ ًظخد طل٤َٔ حُوَإٓ رخد ٖٝٓ ٍٓٞس حُظٞرش ٕ)

 ٗٔٔأر٢ ىحٝى طـ  ( حُٔظخكق ٫رٖٖ)

 ٖ٘ٙف ٍهْ  3ٗٗ/  ٔ( ح٧كخى٣غ حُٔوظخٍس ٗ)

 33ٗف ٍهْ  3ٕ٘/  ٔ( أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي ٘)

٣ٌظزٚ حُوَإٓ  ملسو هيلع هللا ىلص( ح٩كٔخٕ ك٢ طو٣َذ طل٤ق حرٖ كزخٕ ًظخد حُٞك٢ رخد ًًَ ٓخ ًخٕ ٣ؤَٓ حُ٘ز٢ ٙ)
 ٖٗف ٍهْ  ٖٕٔ/ ٔػ٘ي ٍِٗٝ ح٣٥ش رؼي ح٣٥ش 



 

- ٔ3٘٧ - 
 

. ترتيب آيات وسور القرآن الكريه دراسة يف  علوو القرآن  وعلوو احلديث  
د
.
 
إ
ٌ
٘
ا
َ
 
ِ
ؽ
ِ
د
 
ر
٘
ٔ

ٞ 

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بذبذمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ٖٓ ؽ٣َن أر٢ رٌَ رٖ ًخَٓ، ػٖ دمحم رٖ ٓؼي  (ٔ)حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى، -
حُؼٞك٢، ػ٘ٚ، رٔؼَ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ، ٝهخٍ: ٌٛح كي٣غ طل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ 

 ٣وَؿخٙ، ٝأهَٙ حٌُٛز٢.
 أِب ؽذ٠ش ٘ٛرح ثٓ خ١ٍفخ، فمذ أخشعٗ: ٚ -
ٖٓ ؽ٣َن أر٢ ؿؼلَ دمحم رٖ طخُق رٖ ٛخٗت، ػ٘خ حُلٖٔ  (ٕ)حُلخًْ ك٢ حُٔٔظيٍى، -

رٖ حُلؼَ، ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ حُٔخرن، ٌٛح كي٣غ طل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ 
 ٣وَؿخٙ، ٝأهَٙ حٌُٛز٢.

كيػ٘خ حُلخٍع  ٖٓ ؽ٣َن أر٢ ري رٖ ه٬ى، (ٖ)ٝأرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ ٓؼَكش حُظلخرش،
 رٖ أر٢ أٓخٓش، ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع ؿ٘يٍ. 

ٖٓ ؽ٣َن أر٢ ػزي هللا حُلخكع، هخٍ كيػ٘خ أرٞ ؿؼلَ  (ٗ)ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حُٔؼَكش،
دمحم رٖ طخُق رٖ ٛخٗت، هخٍ: كيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ حُلؼَ، ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع ؿ٘يٍ 
: أٗٚ حُٔخرن، ٝهخٍ: هخٍ حُش٤ن أكٔي: هي ػِٔ٘خ رخَُٝح٣ش حُظل٤لش، ػٖ حرٖ ػزخّ

ًخٕ ٣ؼي ﷽      آ٣ش ٖٓ حُلخطلش، رؼي ٓٔخع ٌٛح حُلي٣غ ٖٓ ػؼٔخٕ 
 رٖ ػلخٕ.

ٝحُوط٤ذ حُزـيحى١ ك٢ ٓٞػق أٝٛخّ حُـٔغ ٝحُظل٣َن، ٖٓ ؽ٣َن: أر٢ ػَٔ  -
ؿؼلَ حُٜخش٢ٔ ػٖ ػ٢ِ رٖ آلخم حُٔخىٍحث٢ ػٖ ػزي هللا رٖ َٜٓحٕ،  حُوخْٓ رٖ

 ػ٘ٚ، ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ.

 ٚأِب ؽذ٠ش إعؾبق ثٓ األصسق، فمذ أخشعٗ: -

                                                           

 ٖٖٓ/  ٍٕٓٞس حُظٞرش ( حُلخًْ ًظخد حُظل٤َٔ رخد طل٤َٔ ٔ)

 ٕٕٕ/  ٕ( حُلخًْ ًظخد حُظل٤َٔ رخد ٝؿٚ حهظَحٕ ٍٓٞس ح٧ٗلخٍ رخُزَحءس ٕ)

 ٧ٕٕف ٍهْ  ٨ٕ/  ٔ( ٓؼَكش حُظلخرش ٧ر٢ ٗؼ٤ْ ٖ)

ظ٬س رخد 4) ًظخد ُح  ٍ ٝح٥ػخ  ٖ ٘ٔ َكش ُح ؼ ُلخطلش(ٓ  ٖ ح ْ  ٖٗٙ/  ٕ ﷽    ، آ٣شٓ  ه  3ٖ٘ٓفٍ 
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ٖٓ ؽ٣َن: أر٢ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق (ٔ)حُز٤ٜو٢ ك٢ حُٖٔ٘ حٌُزَٟ، -
ح٧طزٜخ٢ٗ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي رٖ ح٧ػَحر٢، ػٖ ٓؼيحٕ رٖ ٗظَ، ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع دمحم 

 رٖ ؿؼلَ حُٔخرن.

 ٚأِب ؽذ٠ش عًٙ ثٓ ٠ٛعف، ِٚشٚاْ ثٓ ِؼب٠ٚخ، فمذ أخشعٗ: -
ظخكق،حرٖ أر٢  - ى ك٢ حُٔ ٖٓ ؽ٣َن: دمحم رٖ رشخٍ ػٜ٘ٔخ، ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ  ٕ()ىٝح

 ؿؼلَ حُٔخرن.

ٖٓ ؽ٣َن دمحم رٖ رشخٍ ػٜ٘ٔخ  (ٖ)ٝحُؼ٤خء حُٔوي٢ٓ ك٢ ح٧كخى٣غ حُٔوظخٍس، -
حُط٣َن ح٧ٍٝ ر٘لٞ ُلع أكٔي،  (ٗ)رٚ. ٖٝٓ ؽ٣َن ٣ُخى رٖ أ٣ٞد، ػٖ َٓٝحٕ كوؾ،

 ٝحُؼخ٢ٗ اكخُش. 

 ؽ٣َن دمحم رٖ رشخٍ، ػٖ َٓٝحٕ كوؾ، رٔؼ٘خٙ، ٝك٤ٚ:ٖٓ  (٘)ٝأرٞ ىحٝى، -

 ، ُْٝ ٣ز٤ٖ ُ٘خ أٜٗخ ٜٓ٘خ.ملسو هيلع هللا ىلصكوزغ ٍٍٓٞ هللا 

 ٚأِب ؽذ٠ش إٌضش ثٓ ش١ًّ، فمذ أخشعٗ: -
ٖٓ ؽ٣َن: آلخم رٖ ٓ٘ظٍٞ حٌُٞٓؾ   (ٙ)حرٖ أر٢ ىحٝى ك٢ حُٔظخكق، -

 ػ٘ٚ، ر٘لٞ ُلع دمحم رٖ ؿؼلَ حُٔخرن.

 ؽ٣َن ك٤ٔي، ػ٘ٚ، رٚ ٓوظظَحً. ٖٓ (٨)ٝحرٖ ُٗـ٣ٞٚ ك٢ ح٧ٓٞحٍ،  -

 ٚأِب ؽذ٠ش األشؼش ثٓ عٛاس، فمذ أخشعٗ: -

                                                           

خع أرٞحد طلش حُظ٬س رخد حُي٤َُ ػ٠ِ إٔ ٓخ ؿٔؼظٚ ٓظخكق حُظلخرش ( حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزَٟ ؿٔٔ)
/  ٍٕػ٢ هللا ػْٜ٘ ًِٚ هَإٓ، ٝ﷽     ك٢ كٞحطق حٍُٔٞ ٟٓٞ ٍٓٞس رَحءس ٖٓ ؿِٔظٚ 

  ٨ٖٕٙف ٍهْ  ٖٙ
 ٗٔٔ( حُٔظخكق ٫رٖ أر٢ ىحٝى طـ ٕ)

 ٖ٘ٙف ٍهْ  3ٗٗ/  ٔ( ح٧كخى٣غ حُٔوظخٍس ٖ)

 ٖٙٙف ٍهْ  3ٗٗ/  ٔوظخٍس ( ح٧كخى٣غ حُٔٗ)

 ٨٧٨ف ٍهْ  ٧ٕٓ/  ٔ( أرٞ ىحٝى ًظخد حُظ٬س رخد ٖٓ ؿَٜ رٜخ ٘)

 ٨ٖٙ٧ف ٍهْ  ٧ٕٖ/  ٨( حُٔؼـْ ح٧ٝٓؾ ٙ)

 3ٗف ٍهْ  ٖٔٔ( ح٧ٓٞحٍ ٫رٖ ُٗـ٣ٞٚ طـ ٨)
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ٖٓ ؽ٣َن ٣ُي رٖ أهِّ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ  (ٔ)حُطزَح٢ٗ ك٢ ح٧ٝٓؾ، -
ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع أكٔي، ٝهخٍ: ُْ ٣َٝ ٌٛح حُلي٣غ ػٖ ح٧شؼغ ػٖ ػٞف ا٫ 

 ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ، طلَى رٚ ٣ُي رٖ أهِّ.

 فمذ أخشعٗ: ٚأِب ؽذ٠ش ػجذ هللا ثٓ ؽّشاْ
 ٖٓ ؽ٣َن ٣ِ٣ي رٖ ٓ٘خٕ ػ٘ٚ ر٘لٞ ُلع ؿ٘يٍ ٕ()حُطلخ١ٝ ك٢ شَف ٓشٌَ ح٥ػخٍ، -

 صب١ٔب: رشعّخ سعبي ِٓ ٠ؾزبط إٌٝ اٌزشعّخ ِٓ األعب١ٔذ اٌغبثمخ.
ػٖ  ،يحٍٙ ػ٠ِ ػٞف رٖ أر٢ ؿ٤ِٔشرؼي حُ٘ظَ ك٢ ٓظخرؼخص حُلي٣غ، ظَٜ إٔ ٓ

 .ػٖ حرٖ ػزخّ ،٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ

َُٝحس ػٖ ػٞف ك٬ ٣ؼؼق حُط٣َن ا٠ُ ػٞف رٔززْٜ؛ أٓخ ٓخ طلظٜٔخ ٖٓ ح
 ًٌٝح حُٔظٖ. ،٤ُظَ حُٔلي ك٢ هزٍٞ حُلي٣غ ٍٝىٙ ٓظٞهق ػ٠ِ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٓ٘ي

 أٓخ رو٤ش حُٔ٘ي ك٤ظٞهق هزُٞٚ ػ٠ِ ٍؿ٤ِٖ، ٛٔخ: ػٞف رٖ أر٢ ؿ٤ِٔش، ٣ِ٣ٝي حُلخ٢ٍٓ.

 ثٟثبألػشا اٌّؼشٚف اٌجظشٞ عًٙ أثٛ اٌٙغشٞ اٌؼجذٞخ ع١ٍّ أثٟ ثٓ ػٛف: -1
 ٌُٚ 

ا.   ٠ىٓ أػشاث١ب
، ٣ِ٣ٝي حُلخ٢ٍٓ، حُٜ٘ي١ ػؼٔخٕ ٝأر٢ ،حُؼطخٍى١ ٍؿخء أر٢ :ػٖ ٍٟٝ
  (ٖ)، ٝؿٔخػش.ٝٛش٤ْ ،ٝحُوطخٕ ،حُٔزخٍى ٝحرٖ : ٝحرٖ ػ٤ِش،ٝػ٘ٚٝؿ٤َْٛ 

 ػٖ ٓ٘ظٍٞ رٖ آلخم ٝهخٍ ،حُلي٣غ طخُق ػوش :أر٤ٚ ػٖ رٖ أكٔي هللا ػزي هخٍ
 حُؼزخّ ٝهخٍ (ٗ)حُلي٣غ. طخُق ٝمطي :كخطْ أرٞ ٝهخٍ ،ػوش :ٓؼ٤ٖ ر٣ٖل٠٤ 
 ؟٣ظش٤غ ًخٕ ح٧ػَحر٢ ػٞف ،دمحم أرخ ٣خ :كوخٍ ،ػزخىس رٖ ٍٝف ٓؤٍ ٍؿ٬ً  ٝٓٔؼض

                                                           

 ٗٔٔ( حُٔظخكق ٫رٖ أر٢ ىحٝى طـ ٔ)

 ٨ٖٗٔ، ٖٔٔف ٍهْ  ٕٓٔ/  ٔ( شَف ٓشٌَ ح٥ػخٍ ٕ)

 ٘ٗ٘ٗص ٍهْ  ٓٗٗ/  ٕٕ( ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ٖ)

 ٨ٔص ٍهْ  ٘ٔ/  ٨( حُـَف ٝحُظؼي٣َ ٗ)
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 هخٍٝ (ٔ).ًؼ٤َحً  ػؼٔخٕ كؼخثَ ٣ًٌَ ًخٕ ُوي ٝهللا :هخٍ ػْ ،٤ٜ٘ٛش ٍٝف كٌٔض
  (ٕ).ػزض ػوش :حُ٘ٔخث٢

 ٣وٍٞ زخٍىحُٔ رٖ هللا ػزي ٍأ٣ض: ٣وٍٞ ،ػ٢ِ رٖ ػَٔٝ ٝهي أهَؽ حُؼو٢ِ٤ ػٖ
 ٝؿخُٔض طـخُْٜٔ ُْ ك٤ٌق ،٣ْٝٞٗ ػٕٞ ٝحرٖ أ٣ٞد ٍأ٣ض: ٤ِٓٔخٕ رٖ ُـؼلَ
 ً ً  ًخٕ: ريػظخٕ ك٤ٚ ًخٗض كظ٠ ،ٝحكيس رزيػش ػٞف ٍػ٢ ٓخ ٝهللا !؟ػٞكخ  ،هي٣ٍخ
ً  ًٝخٕ  .ش٤ؼ٤خ

ً ػٖ   ٛ٘ي أر٢ رٖ ىحٝى ٍأ٣ض: هخٍ ح٧ٗظخ١ٍ هللا ػزي رٖ دمحم ٝأهَؽ أ٣ؼخ
ً  ٣ؼَد  رٖ دمحم، ٝأهَؽ ػٖ هي١ٍ ٣خ ٣ِٝي هي١ٍ، ٣خ ِي٣ٝ: ٣وٍٞ ح٧ػَحر٢ ػٞكخ
 ٝهللا !ػٞف: ٣وُٕٞٞ: كوخٍ ،ػٞف كي٣غ ػ٤ِ٘خ ٣وَأ ٝٛٞ ،ر٘يحٍحً  ٓٔؼض: هخٍ أكٔي
ً  ػٞف ًخٕ ُوي ً  هي٣ٍخ ً  ٍحكؼ٤خ   (ٖ).ش٤طخٗخ

ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ ٍٝح٣ش ػزخّ حُي١ٍٝ ٍٝٝح٣خص حُؼو٢ِ٤ ك٢ طش٤غ حَُؿَ، كَٝح٣خص 
ٝهخٍ  (ٗ): ه٤َ ًخٕ ٣ظش٤غ، ٝهي ٝػوٚ ؿٔخػش.حٌُٛز٢هخٍ حُؼو٢ِ٤، أطق ٝأًؼَ، 

حُلخكع: رلظق حُـ٤ْ ح٧ػَحر٢ حُؼزي١ حُزظ١َ ػوش، ٢ٍٓ رخُويٍ، ٝرخُظش٤غ، ٖٓ 
  (٘)ُٝٚ ٓض ٝػٔخٕٗٞ. -أ١ ٝٓخثش-حُٔخىٓش، ٓخص ٓ٘ش ٓض أٝ ٓزغ ٝأٍرؼ٤ٖ 

اًح كخَُؿَ ػوش، ٫ شي ك٢ ًُي، ٌُ٘ٚ ًخٗض ك٤ٚ ريػظخ حُويٍ ٝحُظش٤غ، ٌُح كبٕ 
خى ٖٓ ػِٔخء حُـَف ٝحُظؼي٣َ ٣ظِٜٕٔٞ ًؼ٤َحً ػ٘ي ٝؿٞى ٍٝح٣ش ُٖٔ حطٜٔٞح حُ٘و

 رخُظش٤غ، ٝهظٞطخً اًح ًخٗض ٍٝح٣ظْٜ ٓٔخ طو١ٞ ريػظْٜ.

 حُلن ػٖ ُحثؾ ْٜٝٓ٘هخٍ أرٞ آلخم حُـُٞؿخ٢ٗ أػ٘خء كي٣ؼٚ ػٖ حُٔزظيػش: 
 ك٢ ٓؤٓٞٗخ ،ريػظٚ ك٢ ٓو٫ًٌٝ  ًخٕ اً كي٣ؼٚ حُ٘خّ ك٢ ؿَٟ هي ،حُِٜـش طيٝم
 ٣وٞ ُْ اًح ،٣ؼَف ٓخ كي٣ؼْٜ ٖٓ ٣ئهٌ إٔ ا٫ ك٤ِش ك٤ْٜ ٤ُْ ػ٘ي١ كٜئ٫ء ،ٍٝح٣ظٚ
  (ٙ).ًُي ػ٘ي ك٤ظْٜ ريػظٚ رٚ

                                                           

 ٧ٖٗ٘ص ٍهْ  ٓٗٔ/  ٗ( طخ٣ٍن رٖ ٓؼ٤ٖ ٍٝح٣ش ػزخّ حُي١ٍٝ ٔ)

 ٕٖٓص ٍهْ  ٙٙٔ/  ٧( حُظ٣ٌٜذ ٕ)

 ٨ٔٗٔص ٍهْ  3ٕٗ/  ٖ( حُؼؼلخء حٌُز٤َ ٖ)

 ٖٓ٘ٙص ٍهْ  ٖ٘ٓ/  ٖ( ٤ِٓحٕ ح٫ػظيحٍ ٗ)

 ٕ٘ٔ٘ص ٍهْ  ٖٖٗ( حُظو٣َذ طـ ٘)

 ٔٔؿخٍ طـ ( أكٞحٍ حَُٙ)
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 ٣ٞحكوٚ ُْ ٝإ، ٓلخٓ٘ٚ طًٌَ أ٫ حُٔزظيع حُلخٓن ػوٞرش ٖٓٝك٢ كظق حُٔـ٤غ: 
 ػٖ ٝطلَُٙ طيهٚ، ٖٓ ٝطل٘خ ٓخ ٓغ ػ٘يٙ، ا٫ حُلي٣غ ًُي ٣ٞؿي ُْٝ أكي،
 ٓظِلش طويّ إٔ ك٤٘زـ٢ رزيػظٚ، حُلي٣غ ًُي طؼِن ٝػيّ رخُظي٣ٖ، ٙٝحشظٜخٍ حٌٌُد،
هِض:  .ريػظٚ ٝاؽلخء ،اٛخٗظٚ ٓظِلش ػ٠ِ حُٔ٘ش طِي ٝٗشَ ،حُلي٣غ ًُي طلظ٤َ

  (ٔ)ٝكي٣غ حُزخد ك٤ٚ ش٢ء ٖٓ ًُي.

ػْ ًًَ  ريػظٚ، ٣و١ٞ ٓخ ٣َٝ ُْ اًح رٔخ حُيحػ٤ش هزٍٞ ؿٔخػش ه٤ي ٝهخٍ ح٤ُٔٞؽ٢:
 ك٢ ٝهخٍ .(حُ٘وزش) ك٢ ح٬ٓ٩ّ ش٤ن ؿِّ ٝرٚرن، ػْ هخٍ: ٬ًّ حُـُٞؿخ٢ٗ حُٔخ

 ك٤ٔخ ٝحٍىس حُيحػ٤ش كي٣غ ٍى رٜخ حُظ٢ حُؼِش ٧ٕ ؛ٓظـٚ حُـُٞؿخ٢ٗ هخُٚ ٓخ: شَكٜخ
ٝحَُٝح٣ش حُظ٢  (ٕ).ىحػ٤ش ٣ٌٖ ُْ ُٝٞ حُٔزظيع ٌٓٛذ ٣ٞحكن ح١َُٝٔ ظخَٛ ًخٕ اًح

 ٓؼ٘خ ك٤ٜخ ىهٖ ٖٓ ًُي!

 .٘شِض ثٓ ٠ض٠ذ غ١ش أٔٗ ١ؼٚاٌظؾ اٌجظشٞ، اٌفبسعٟ ٠ض٠ذ: -2

 ٍر٤ؼش رٖ ػٕٞٝ ،ح٧ػَحر٢ ػٞف :ػ٘ٚ ٍٟٝ، ػزخّ رٖ هللا ػزي: ػٖ ٍٟٝ
 أَٓ ك٢ ٣ُخى رٖ هللا ٝػز٤ي ٣ٞٓق، رٖ حُلـخؽ ػٖ ٝك٠ٌ ى٣٘خٍ، رٖ ٝٓخُي حُؼول٢،

 رٖ ٣ِ٣ي ٛٞ أٗٚ رؼؼْٜ هخٍ .٣ُخى رٖ هللا ػز٤ي ٓظلق ًظذ ًٝخٕ حُٔظخكق،
  (ٖ).ؿ٤َٙ أٗٚ ٝحُظل٤ق َِٛٓ

أ١ حرٖ - حَُكٖٔ ػزي هخٍ :-أ١ حرٖ حُٔي٢٘٣-٢ ػِ ٢ُ هخٍ هخٍ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ:
 ًٝخٕ :هخٍ ٣ؼَكٚ، كِْ ،٤ُل٠٤ كًٌَطٚ :هخٍ َِٛٓ حرٖ ٛٞ حُلخ٢ٍٓ ٣ِ٣ي -ٜٓي١
  (ٗ).ح٧َٓحء ٓغ ٣ٌٕٞ

 رٖ ٣ِ٣ي ٓخؤك ٓٞحٙ، ٛٞ ،٢حُلخٍٓ ر٣ِ٤ي ٤ُْ ٌٛح َِٛٓ رٖ ٣ِ٣ي هخٍ أرٞ كخطْ:
 ح٣ٌُٖ حُلَّ حر٘خء ٖٓ َِٛٓ حرٖ ًٝخٕ َِٛٓ، رٖ ٣ِ٣ي رٖ هللا ػزي ٝحُي كٜٞ َِٛٓ
 ٝٗظَحثٚ، َُٛس رٖ ٛشخّ ٠ُٞٓ حُٔخثذ أر٢ ٓؼَ ٣ََٛس حرخ ٝؿخُٔٞح رخُٔي٣٘ش ًخٗٞح
 ػٞف ػ٘ٚ ٍٟٝ ،ػزخّ حرٖ ػٖ ٣َٟٝ ح١ٌُ حُزظ١َ ٢حُلخٍٓ ر٣ِ٤ي ٛٞ ٤ُْٝ
 رلي٣ؼٚ ٤ُْٝ ًرخد، حر٠ رٖ حُلخٍع َِٛٓ رٖ ٣ِ٣ي ػٖ ٣َٟٝ ٗٔخاٝ ،ح٫ػَحر٢

                                                           

 ٗٙ/  ٕ( كظق حُٔـ٤غ ُِٔوخ١ٝ ٔ)

 ِٗٓٔٗٛش حُ٘ظَ شَف ٗوزش حُلٌَ طـ  ٧ٖ٘/  ٔ( طي٣ٍذ حَُح١ٝ ٕ)

 ٨ٕٔص ٍهْ  ٨ٖٗ/  ٔٔ، ط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ ٨ٓٙ٨ص ٍهْ  ٧٨ٕ/  ٕٖ( ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ٖ)

 ٕ٘٘ٔص ٍهْ  3ٖٕ/  3، ٝحُـَف ٝحُظؼي٣َ ٖٖٖ٘ص ٍهْ  ٨ٖٙ/  ٧( حُظخ٣ٍن حٌُز٤َ ٗ)
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 حُلخ٢ٍٓ ٣ِ٣ي ٝهخٍ حُلخكع: (ٔ).رٚ رؤّ ٫ ػزخّ حرٖ طخكذ ًٌُٝي رؤّ،
  (ٕ).حَُحرؼش ٖٓ ٓوزٍٞ حُزظ١َ

 صبٌضب: إٌظش فٟ اٌخالف:

رؼي حُ٘ظَ ك٢ حُظو٣َؾ ٝطَحؿْ ٖٓ طْ حهظ٤خٍٙ ٖٓ حَُٝحس ظَٜ ٢ُ إٔ ٣ِ٣ي 
ٌ ٖٓ ط٬ٌٓس حُلخ٢ٍٓ هي حٗلَى رَٝح٣ش ٌٛح حُلي٣غ رٔلَىٙ ُْٝ ٣شخًٍٚ ك٤ٚ أ١ ط٤ِٔ

 حرٖ ػزخّ حُٔش٣ٍٜٖٞ ْٜٓ٘ ػ٠ِ ًؼَطْٜ، أٝ حُٔـ٣ٍٖٞٔ.

 * ٝػ٤ِٚ: كبٕ حُظلَى ٣ُؼي ٓشٌِش ٌٛح حُلي٣غ، ك٤غ ٝهغ ك٢ ٌٓخ٤ٖٗ ك٢

حُٔ٘ي، كِْ ٣َٝٙ ؿ٤َ ػٞف ػٖ ٣ِ٣ي، ُْٝ ٣َٝٙ ؿ٤َ ٣ِ٣ي ػٖ حرٖ ػزخّ، ٝؿ٤َ 
 حرٖ ػزخّ ػٖ ػؼٔخٕ.

ٖٓ كي٣غ ػٞف، ػٖ ٣ِ٣ي  ٫ ٗؼَكٚ ا٫ٝهي ٗض ػ٠ِ ًُي حُظ١ٌَٓ، كوخٍ: 
  (ٖ)،حُلخ٢ٍٓ، ػٖ حرٖ ػزخّ

كوخٍ: ٌٛح حُلي٣غ ٫ ٗؼِٔٚ ٣َٟٝ ػٖ ٍٍٓٞ هللا  ًٌٝح حُزِحٍ ك٢ حُزلَ حُِهخٍ،
ا٫ ػؼٔخٕ، ٫ٝ ٍٟٝ حرٖ  ملسو هيلع هللا ىلصا٫ ٖٓ ٌٛح حُٞؿٚ، ٫ٝ ٗؼِْ ٍٝحٙ ػٖ ٍٍٓٞ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

 (ٗ)ػزخّ ػٖ ػؼٔخٕ ا٫ ٌٛح حُلي٣غ.

 َىٙ، كٜٞ ٤ُْ رخُؼوش حُؼظ٤ي ح١ٌُ ٣وزَ ٓ٘ٚ ًُي.ٝٓؼَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ٫ ٣لظَٔ طل 
* إ طلَى حُؼوش ٫ ٣وزَ ػ٠ِ ح٩ؽ٬م، ك٤غ إ حُوزٍٞ ٝحَُى ٓٞهٞف ػ٠ِ 
حُوَحثٖ ٝحَُٔؿلخص، هخٍ أرٞ ىحٝى: ٝح٧كخى٣غ حُظ٢ِ ٝػؼظٜخ ك٢ ًظخد حُٖٔ٘ 
ً ٖٓ حُلي٣غ، ا٫ إٔ ط٤٤ِٔٛخ ٫ ٣ويٍ  أًؼَٛخ ٓشخ٤َٛ، ٝٛٞ ػ٘ي ًَ ٖٓ ًظذ ش٤جخ

فئٔٗ ال ٠ؾزظ ثؾذ٠ش غش٠ت، ٌٚٛ وبْ ػ٤ِٚ ًَ حُ٘خّ، ٝحُلوَ رٜخ رؤٜٗخ ٓشخ٤َٛ؛ 
  (٘).ِٓ سٚا٠خ ِبٌه، ٠ٚؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ، ٚاٌضمبد ِٓ أئّخ اٌؼٍُ

                                                           

 ٕ٘٘ٔص ٍهْ  3ٖٕ/  3ظؼي٣َ ( حُـَف ٝحُٔ)

 ٨٨3ٙص ٍهْ  ٙٓٙ( طو٣َذ حُظ٣ٌٜذ طـ ٕ)

 ٧ٖٙٓف ٍهْ  ٨ٖٕ/  ٘( حُظ١ٌَٓ ًظخد طل٤َٔ حُوَإٓ رخد ٖٝٓ ٍٓٞس حُظٞرش ٖ)

  ٖٗٗف ٍهْ  ٧/  ٕ( حُزِحٍ ك٢ حُزلَ حُِهخٍ ٗ)
  92( رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه صـ 5)
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ٌُٜح كبٕ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ُٔخ حٗلَى رٌٜٙ حَُٝح٣ش ػٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ ٝٛٞ ٖٓ 
ًٙ، ػ٠ِ طؼ٣َق ٛٞ، ُْٝ ٣شخًٍٚ ك٤ٜخ أكي ٖٓ أطلخرٚ، كٜٞ ك١َ رخُوٍٞ رشٌٝ

ٛٞ ٓخ حٗلَى رٚ ػوش، ٤ُْٝ ُٚ أطَ رٔظخرغ ٌُُي حُؼوش،  حُلخًْ، ك٤غ هخٍ: حُشخً:
   (ٔ)٣ٝ٘ويف ك٢ ٗلْ حُ٘خهي أٗٚ ؿِؾ، ٫ٝ ٣ويٍ ػ٠ِ اهخٓش حُي٤َُ ػ٠ِ ًُي.

ٌٝٛح ك٤ٖٔ ٝطَ ُيٍؿش حُؼوش، ًؼٞف رٖ أر٢ ؿ٤ِٔش، ػ٠ِ ىهٖ ك٢ كخُٚ، ا٫ 
 رَ هي حهظِق ك٤ٚ، ك٤ٌق ٣وزَ ٓ٘ٚ ٌٛح حُظلَى.إٔ ٣ِ٣يحً ُْ ٣ظَ ُظِي حُيٍؿش، 

 إ ٌٛح حُظلَى رخَُٝح٣ش ٖٓ هزَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ، رخَُؿْ ٖٓ هٍٞ أر٢ كخطْ ك٤ٚ* 
ٖٝٓ ؿ٤َ إٔ ٣شخًٍٚ ك٤ٜخ ٝحكي ٖٓ  (ٕ)ُْٝ ٣ؼَكٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ، اٗٚ ٫ رؤّ رٚ،

 أطلخد حرٖ ػزخّ ح٣ٌُٖ حشظَٜٝح رخ٧هٌ ػ٘ٚ، رٔزذ ٬ُٓٓظْٜ ُٚ ٬ُٓٓش ؽ٣ِٞش،
٫ ٣ٔظٜخٕ رٜخ،  ٣ـؼَ حَُٔء ٣ظَىى ك٢ هزٍٞ ٌٛٙ حَُح٣ٝش، ٤ٔ٣َٝ ا٠ُ حُوٍٞ رؼيّ 
هزُٜٞخ؛ ك٤غ إ حَُح١ٝ اًح ٍٟٝ ػٖ حُٔش٣ٍٜٖٞ ٓخ ٫ ٣ؼَكٚ حُٔؼَٝكٕٞ ك٤٘زـ٢ 

 .ؽَف ٍٝح٣خطٚ، ٝػيّ هزُٜٞخ
اً  ٝحَُٝح٣ش حُظ٢ ٓؼ٘خ ك٤ٜخ ٓخ ٣ل٤ي حُظيهَ حُزش١َ ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ،

 .ظَى هللا طؼخ٠ُ ًظخرٚ ح٣ٌَُْ رـ٤َ طَط٤ذ ٤ُي حُ٘خ٤ًّق ٣
هخٍ: ٓٔؼض ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ٣وٍٞ: ه٤َ  أهَؽ حُلخًْ ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ كٔخى

ُشؼزش: ٖٓ ح١ٌُ ٣ظَى كي٣ؼٚ؟ هخٍ: اًح ١ٍٝ ػٖ حُٔؼَٝك٤ٖ ٓخ ٫ ٣ؼَكٚ حُٔؼَٝكٕٞ 
طَى كي٣ؼٚ، ٝاًح كؤًؼَ طَى كي٣ؼٚ، كبًح حطْٜ رخُلي٣غ: طَى كي٣ؼٚ، كبًح أًؼَ حُـِؾ: 

  (ٖ)أٗٚ ؿِؾ طَى كي٣ؼٚ، ٝٓخ ًخٕ ؿ٤َ ٌٛح كخٍٝ ػ٘ٚ. ٍٟٝ كي٣ؼخً حؿظٔغ ػ٤ِٚ
ٜٓ٘ٔخ ٌٛح حُلي٣غ،  ،ٖ كوؾ٤ا٫ كي٣ؼ رِٔلوخطٜخ ك٢ حٌُظذ حُٔظش٤ْ ُٚ ٝحَُؿَ ُ
: إ حُش٤طخٕ ٫ ملسو هيلع هللا ىلصػ٘ي حُظ١ٌَٓ ك٢ حُشٔخثَ، ػٖ حرٖ ػزخّ، ػٖ حُ٘ز٢  ٝآهَ

 ٬ ٣لظَٔ ٓ٘ٚ ٌٛح حُظلَى.ٌُح ك (ٗ)٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظشزٚ ر٢.

                                                           

ـ ( انظر معرفة علوم احلدي1)           9٦٢/  1تدريب الراوي     733/  1وتوضيح األفكار 112ث ص

 ٕ٘٘ٔص ٍهْ  3ٖٕ/  3حُـَف ٝحُظؼي٣َ  (9)

  ٦9( معرفة علوم احلديث صـ 7)
، ٝحُلي٣غ ػ٘ي حُظ١ٌَٓ ك٢ حُشٔخثَ رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٨ٓٙ٨ص ٍهْ  ٧٨ٕ/  ٕٖ( ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ٗ)

 ًُي ك٢ ٓٞػؼٚ ٖٓ طللش ح٧شَحف. ، ٝهي حٓظوَأصٕٔٗف ٍهْ  ٖٔ٘طـ  ملسو هيلع هللا ىلصٍإ٣ش حُ٘ز٢ 
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ًٔخ إٔ طلَى ػٞف رٌٜٙ حَُٝح٣ش ػٖ ٣ِ٣ي ٣ؼط٢ ىه٘خً كٍٞ هزُٜٞخ، ك٤غ حٗلَى 
 رٔخ ُْ ٣وِٚ حُؼوخص، ٤ُْٝ ُٚ ٓظخرغ أ٣ؼخً ٌُٜٙ حَُٝح٣ش، ٓٔخ ٣َؿق حُوٍٞ رشًٌٝٛخ.

 ساثؼب: اٌؾىُ ػٍٝ اٌؾذ٠ش.
 ٌٛح حُلي٣غ ػؼ٤ق، ٝٓزذ حُؼؼق حُشًٌٝ.

 خبِغب: اٌزؼ١ٍك.

 ػ٠ِ طو٣َـٚ ٌُٜح حُلي٣غ ش٤ن أكٔي شخًَ ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ هي هخٍ ك٢ طؼ٤ِوًٚخٕ حُ

ٖٓ حُٔٔ٘ي: كٌٜح ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ح١ٌُ حٗلَى رَٝح٣ش ٌٛح حُلي٣غ ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ٓـ٫ًٜٞ 
كظ٠ شزٚ ػ٠ِ ٓؼَ حرٖ ٜٓي١ ٝأكٔي ٝحُزوخ١ٍ إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ حرٖ َِٛٓ أٝ ؿ٤َٙ، 

َ ٌٛح حُلي٣غ ٣٘لَى رٚ، ٝك٤ٚ طش٤ٌي ٣ًٌَٝٙ حُزوخ١ٍ ك٢ حُؼؼلخء ك٬ ٣وزَ ٓ٘ٚ ٓؼ
ك٢ ٓؼَكش ٍٓٞ حُوَإٓ حُؼخرظش رخُظٞحطَ حُوطؼ٢ هَحءس ٝٓٔخػخ ًٝظخرش ك٢ 
حُٔظخكق، ٝك٤ٚ طش٤ٌي ك٢ اػزخص حُزِٔٔش ك٢ أٝحثَ حٍُٔٞ، ًؤٕ ػؼٔخٕ ًخٕ ٣ؼزظٜخ 
رَأ٣ٚ ٣ٝ٘ل٤ٜخ رَأ٣ٚ، ٝكخشخٙ ٖٓ ًُي، ك٬ ػ٤ِ٘خ اًح هِ٘خ: اٗٚ كي٣غ ٫ أطَ ُٚ، 

 خً ُِوٞحػي حُظل٤لش حُظ٢ ٫ ه٬ف ك٤ٜخ ر٤ٖ أثٔش حُلي٣غ.ططز٤و

خٍحص حُلي٣غ حُٔٞػٞع:  هخٍ حُلخكع حرٖ كـَ ك٢ شَف حُ٘وزش ػ٘ي ٬ًٓٚ ػ٠ِ ٓأ
١َٝ، ًؤٕ ٣ٌٕٞ ٓ٘خهؼخً ُ٘ض حُوَإٓ، أٝ حُٔ٘ش حُٔظٞحطَس، أٝ  ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ئهٌ ٖٓ كخٍ حُٔ

 (ٔ)ح٩ؿٔخع حُوطؼ٢.

هزَ حُٞحكي ك٢ ٓ٘خكخس كٌْ حُؼوَ، ٝكٌْ  ٝهخٍ حُوط٤ذ ك٢ حٌُلخ٣ش: ٫ٝ ٣وزَ
حُوَإٓ حُؼخرض حُٔلٌْ، ٝحُٔ٘ش حُٔؼِٞٓش، ٝحُلؼَ حُـخ١ٍ ٓـَٟ حُٔ٘ش، ًَٝ ى٤َُ 

 (ٕ)ٓوطٞع رٚ.

ً ٫ٗلَحىٙ رَٝح٣ش كي٣غ ٌَٓ٘ ٣وخُق  ًٝؼ٤َحً ٓخ ٣ؼؼق أثٔش حُلي٣غ ٍح٣ٝخ
ٕ ٗؼؼق حُٔؼِّٞ ٖٓ حُي٣ٖ رخُؼٍَٝس، أٝ ٣وخُق حُٔشٍٜٞ ٖٓ حَُٝح٣خص، كؤ٠ُٝ أ

٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ٌٛح رَٝح٣ظٚ ٌٛح حُلي٣غ ٓ٘لَىح رٚ، ا٠ُ إٔ حُزوخ١ٍ ًًَٙ ك٢ 
 )حُؼؼلخء( ٣ٝ٘وَ ػٖ ٣ل٠٤ حُوطخٕ أٗٚ ًخٕ ٣ٌٕٞ ٓغ ح٧َٓحء.

                                                           

  3ٓ( ِٗٛش حُ٘ظَ شَف ٗوزش حُلٌَ طـ ٔ)
 ٕٖٗ( حٌُلخ٣ش طـ ٕ)
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هخٍ: ػْ رؼي ًظخرش ٓخ طويّ، ٝؿيُص حُلخكع حرٖ ًؼ٤َ ٗوَ ٌٛح حُلي٣غ ك٢ 
 (ٕ).ٝك٢ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ حُٔطزٞع ك٢ آهَ حُظل٤َٔ (ٔ)حُظل٤َٔ،

هخٍ: ٝٝؿيص أٓظخًٗخ حُؼ٬ٓش ح٤ُٔي دمحم ٍش٤ي ٍػخ ٍكٔٚ هللا ػِن ػ٤ِٚ ك٢ 
كوخٍ ك٢ حُٔٞػغ ح٧ٍٝ رؼي ح٬ٌُّ ػ٠ِ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ: ك٬ ٣ظق إٔ  (ٖ)حُٔٞػؼ٤ٖ،

٣ٌٕٞ ٓخ حٗلَى رٚ ٓؼظزَحً ك٢ طَط٤ذ حُوَإٓ ح١ٌُ ٣طِذ ك٤ٚ حُظٞحطَ. ٝهخٍ ك٢ 
إٔ طٌٕٞ ٍٝح٣ظٚ حُظ٢ حٗلَى رٜخ ٓٔخ ٣ئهٌ  حُٔٞػغ حُؼخ٢ٗ: كٔؼَ ٌٛح حَُؿَ ٫ ٣ظق

 (ٗ)رٚ ك٢ طَط٤ذ حُوَإٓ حُٔظٞحطَ. ٝحُلٔي هلل ػ٠ِ حُظٞك٤ن.

 ِٓ ؽ١ش اٌذسا٠خ. ِٕبلشخ أصش ٠ض٠ذ اٌفبسعٟ فٟ عّغ ػضّبْ سضٟ هللا ػٕٗ

ُٞ طؤِٓ٘خ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ حُٔخرن ٓغ ح٫هظزخٓخص حُٔظؼِوش رٚ ٫ٓظوِظ٘خ 
 ح٬ُٔكظخص ح٥ط٤ش:

َكش ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ رٌٕٞ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٍٓٞط٤ٖ أّ ٍٓٞس ػيّ ٓؼ -ٔ
 ٝحكيس، كخؿظٜي رخُيٓؾ ٝحُظَط٤ذ.

 طظَف ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ رخُزِٔٔش ًظخرش ٝكٌكخ. -ٕ

 ٝآٌخٕ كيٝػٜخ: ،٫ٝ ري ٖٓ ٓ٘خهشش ٌٛٙ ح٬ُٔكظخص ُٔؼَكش ٓظيحه٤ظٜخ

فبي ٚاٌزٛثخ عٛسر١ٓ أَ أٚال: ػذَ ِؼشفخ ػضّبْ ـ سضٟ هللا ػٕٗ ـ ثىْٛ األٔ
 عٛسح ٚاؽذح، فبعزٙذ ثبٌذِظ ٚاٌزشر١ت.

ٓخ ٓزن ٖٓ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ رؤٕ ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ إٔ 
 َٔ  ْ رٚ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:ِّ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٍٓٞطخٕ أّ ٍٓٞس ٝحكيس ًخٕ أَٓح ؿ٤َ ٓ

٣ٌَْ ٝؿٔؼٚ، اً ُْ ٣ٌٖ ٌٓخٗش ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ حُؼخ٤ُش ك٢ ػِْ حُوَإٓ حُ -ٔ
ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ ٖٓ حُٔـ٣ٍٖٞٔ ٖٓ طلخرش ٍٍٓٞ هللا ـ ٍػٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ 
أؿٔؼ٤ٖ ـ ٝاٗٔخ ًخٕ ٖٓ ػِٔخثْٜ، رَ ًخٕ ٖٓ ًزخٍ حُؼِٔخء ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ح٣ٌُٖ 

                                                           

 ٧3/  ٗ( طل٤َٔ حُوَإٓ حُؼظ٤ْ ٔ)

 ٨ٖ، ٨ٕ( كؼخثَ حُوَإٓ طـ ٕ)

  ٧٨ٗ/  3( طل٤َٔ حُٔ٘خٍ ٖ)
هْ ػ٘ي طو٣َـٚ ُِلي٣غ ٍ ٖٖٗ، ٖٖٖ/  ٔ( ٓٔ٘ي ح٩ٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ طلو٤ن ح٧ٓظخً أكٔي شخًَ ٗ)
ٖ33 
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حُوَحء  أٍٝ، ٖٝٓ ًظزش حُٞك٢، كوي ًًَٙ حٌُٛز٢ ك٢ ^ؿٔؼٞٙ ك٢ ك٤خس حٍَُٓٞ
حُٔ٘ي كوخٍ: كٌٜح ًظخد ك٤ٚ ٓؼَكش حُٔش٣ٍٜٖٞ ٖٓ حُوَحء ح٧ػ٤خٕ، أ٢ُٝ  حُٔش٣ٍٜٖٞ أ٢ُٝ
 ح٩ٓ٘خى ٝح٩طوخٕ...

 ٍػ٢ هللا ػْٜ٘. ^رخد حُطزوش ح٠ُٝ٧: ح٣ٌُٖ ػَػٞح ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا

 ،ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ... ًٝ ح٣ٍُٖٞ٘ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ. أكي حُٔخرو٤ٖ ح٤ُٝ٧ٖ -ٔ    
  .(ٔ)^ٝأكي ٖٓ ؿٔغ حُوَإٓ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا

ٓٔؤُش ًخٕ ٣٘زـ٢ ؽَكٜخ ك٢  ،ًٕٞ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٍٓٞس ٝحكيس أّ ٍٓٞط٤ٖ -ٕ
٤ُْٝ ك٢ ؿٔغ ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ ـ كٜٞ حُـٔغ ح٧ٍٝ، ًٝخٕ  ،ؿٔغ أر٢ رٌَ

ػ٠ِ َٓأٟ ٝٓٔٔغ ٖٓ ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ ًٝخٕ ح٧ؿيٍ رٚ إٔ ٣طَف ٌٛٙ 
ٍّ ػ٠ِ إٔ حُٔٔؤُش ٫ ٝؿٞى ُٜخ ٣لؼَ، ُْٝ ٣لؼِٜخ ُْ حُٔٔؤُش ٛ٘خى، كِٔخ  آهَٕٝ!! ى

 ٖٓ أٓخٜٓخ، ٫ٝ طظق ٗٔزش ٌٛٙ حَُٝح٣ش ُؼؼٔخٕ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ.

ٖٓ حُلي٣غ ٣ظؼق إٔ ػؼٔخٕ ٣ؼِْ إٔ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٍٓٞطخٕ، كٜٞ ٣ظليع  -ٖ
ػٜ٘ٔخ رخ٫ْٓ، كٔخ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ؼِٔٚ ػؼٔخٕ أًؼَ ٖٓ ٌٛح؟ ُٝٔخًح ط٘شؤ حُشٌٞى 

ح٫ُظِحّ رٔخ ٖٓ ػؼٔخٕ ٓظوَحٍ ػ٠ِ أٜٗٔخ ٍٓٞطخٕ؟ ًخٕ حُٔظٞهغ ح٫ٛـ رؼي ٕ٘ٓ٘ش 
 ػِْ، ٫ٝ ٓزٍَ ُِشي رؼي ح٤ُو٤ٖ.

لظَٔ ػو٬ إٔ طٌٕٞ حُظٞرش أ٫ٝ ري٫ ٖٓ ح٧ٗلخٍ، حُشزَٚ حُٔؼخٍ ر٤ٖ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٣َ  -ٗ
َٜش  ح٧ٗلخٍ( أ١َِ ًٝخٗض هظظٜخٛـ(: )ٖٖ٘ٔهخٍ حُٔزخٍى ك١ٍٞ)ص أ١ ( روظظِٜخ)شَز٤ِ

. ٝك٢ ٌٛٙ حُلخٍ ٤ٓؼطَ ػؼٔخٕ كٔذ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ا٠ُ (ٕ)ءس، ٣ٝـُٞ حُؼٌْرَح
 َ رٚ أكي.ٝػغ حُزِٔٔش ك٢ ريح٣ش حُظٞرش! ٝكٌكٜخ ٖٓ ح٧ٗلخٍ! ٌٝٛح ُْ ٣وُ 

اؽ٬م ٣ي حُزشَ ك٢ طَط٤ذ أٝ ىٓؾ حٍُٔٞ حُوَآ٤ٗش، ُٖ ٣وق ػ٘ي كيٝى  -٘
طوظ٤ظٚ رٍٔٞس أٝ ٍٓٞط٤ٖ،  ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش، اً ُٞ أؿِٗخ ٌٛح ُِزشَ ُٔخ حٓظطؼ٘خ

 ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣طخٍ حُٔظلق كخ٬ٓ.
كٔذ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ أػخٍ ػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ حُو٬ف ك٢ ٓٔؤُش  -ٙ

أػ٘خء ؿٔؼٚ ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ، ًٝخٕ ًُي ك٢ أٝحهَ ٓ٘ش  ،ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ك٢ ه٬كظٚ
                                                           

 (.3( ٓؼَكش حُوَحء حٌُزخٍ ػ٠ِ حُطزوخص ٝح٧ػظخٍ ـ حٌُٛز٢: )ص: ٔ)

(. ٝحٗظَ: ٧ٖٓ/ ٧( طللش ح٧ك١ًٞ ـ أرٞ حُؼ٬ دمحم ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حَُك٤ْ حُٔزخًٍلٍٟٞ: )ٕ)
 (.ٖٔ٘/ ٕػٕٞ حُٔؼزٞى ٝكخش٤ش حرٖ حُو٤ْ )
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ٓ٘ش، ُْٝ ٖٔ ٣ؼ٢٘ رؼي ؿٔغ أر٢ رٌَ ر٘لٞ (،ٔ)ٛـٕ٘ٛـ، ٝحٓظَٔ ك٢ ريح٣ش ٓ٘ش ٕٗ
، ٫ٝ ك٢ ُٖٓ أر٢ رٌَ، ٫ٝ ُٖٓ ^٣ٌٖ أكي أػخٍ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ك٢ ُٖٓ حٍَُٓٞ 

ػؼٔخٕ ا٠ُ ٓخػش ؿٔغ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ! ٫ٝ ٣ؼوَ إٔ ح٧ٓش ُْ طظ٘زٚ ٌُٜح ًَ ٌٛٙ 
 حُلظَس، ك٢ ٓٔؤُش طظؼِن رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ!

ا٠ُ ُٖٓ أر٢ رٌَ ٝػَٔ ٝػؼٔخٕ  ^ح٧ٓش ٓـظٔؼش ٖٓ ُٖٓ حٍَُٓٞ  -٨
٢ٛٝ ٍٓٞس ٓ٘لظِش، ٫ٝ  ،ػ٠ِ إٔ ح٧ٗلخٍ ؿ٤َ حُظٞرش ،ٝا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ،٢ِٝػ
 ؼٌَ ػ٠ِ ًَ ٌٛح ح٬ٌُّ ا٫ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ! كَٜ ٣ؼوَ ٌٛح!٣ُ 

ّٔ طٞك٢ ُْٝ ٣ُ  ^٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حٍَُٓٞ  -٧ ٍٞط٤ٖ! ٓغ إٔ حٍَُٓٞ ز٤ٖ كخٍ حُ
ٍِٗٝ ح٧ٗلخٍ رؼي  ،ػخٍع حُوَإٓ ٓغ ؿز٣ََ ـ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ـ َٓط٤ٖ ك٢ ٍٓؼخٕ

. ٝك٢ ًَ َٓس ٣يػٞ ًظزش حُٞك٢ ٌُظخرش حُشٌَ ح٧ه٤َ ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ. ٫ٝ شي (ٕ)ٝحُظٞرش
ُْ طٌٖ ٧ؿَ حٍَُٓٞ هخطش، ٝاٗٔخ ُظز٤ِؾ ح٧ٓش حُظ٢  ^إٔ ٓؼخٍػش ؿز٣ََ ٍَُِٓٞ 

ٝٛٞ كـش ػ٤ِٜخ ٝػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ ا٠ُ ه٤خّ حُٔخػش. ٫ٝ شي ك٢ حىػخء  ،ٓظوَأ ٌٛح حُوَإٓ
ٝطظَف حُزشَ رٌظخد هللا ٓزلخٗٚ ٓيػخس ٩ػخٍس  ،إٔ ٣زِؾ كخٍ حٍُٔٞط٤ٖ ٝكخطٚ ىٕٝ
 !، هي ٫ طوق ػ٘ي كيّ ٛخط٤ٖ ح٣ٍُٞٔظ٤ٖشٌٞى ٓظ٘ٞػش

ًخٕ ٣ُي رٖ ػخرض ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ ٍث٤ْ ُـ٘ش حُـٔغ ُٖٓ ػؼٔخٕ، ٝٛٞ  -3 
ٗلٔٚ ٍث٤ْ ُـ٘ش ؿٔغ أر٢ رٌَ، ٫ٝ ري إٔ ؿٔغ أر٢ رٌَ ًخٕ ًخ٬ٓ ٝٓليى حٍُٔٞ، 

ُؿٔؼض ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٓغ رخه٢ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝاػخٍس ٌٛح ح٬ٌُّ  ٖٓ حُٔئًيٝ
ك٢ ؿٔغ ػؼٔخٕ ٣ؼ٤َ حُشي كٍٞ اطوخٕ ؿٔغ أر٢ رٌَ! أٝ كٍٞ ٣ُي! اً ٤ًق ٣ٌٔض 

كظ٠ أػخٍ ػؼٔخٕ ٌٛح ح٧َٓ  ،ؽٞحٍ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ ُْٝ ٣ز٤ٖ ٫ ٧ر٢ رٌَ، ٫ٝ ُؼؼٔخٕ
 ٛـ؟ٕ٘ٓ٘ش 

٫ٝ ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش، ٫ٝ ك٢ طخ٣ٍن حُوِلخء، أٝ  ،٣شُْ ٗـي ك٢ حُٔ٘ش حُ٘زٞ-ٓٔ
حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ حٓٔخ ٣ـٔغ حٍُٔٞط٤ٖ ٓؼخ! ًٔخ ُْ ٗـي ك٢ ًَ ٓخ ٓزن ش٤جخ ٣ؼزض 

 ط٤ٜٔيح ُـٔؼٜٔخ! ،كٌف حْٓ اكيٟ حٍُٔٞط٤ٖ

                                                           

(. ٣ٗٓن حُوَإٓ ح٣ٌَُْ )ص: ٝطخٍ(. ٨ٔ/ 3( ٍحؿغ ٌٛح حُظخ٣ٍن ك٢: كظق حُزخ١ٍ ٫رٖ كـَ )ٔ)
 (ٖٓاػـخُ حُوَإٓ ٝحُز٬ؿش حُ٘ز٣ٞش َُِحكؼ٢ )ص: ٝ
 ( ٓزن ًًَ حُلي٣غ ٝطو٣َـٚ.ٕ)
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ٓغ حُؼِْ رؤٕ أٓٔخء حٍُٔٞ ٝإ ًخٕ ك٤ٜخ حؿظٜخى١ ا٫ إٔ ح٧ٓٔخء حُٔؼظٔيس ك٢ 
٤ش، هخٍ ح٤ُٔٞؽ٢: ػزض ؿ٤ٔغ أٓٔخء حٍُٔٞ رخُظٞه٤ق ٖٓ ح٧كخى٣غ حُٔظلق ًِٜخ طٞه٤ل

 .(ٔ)٫ُٞٝ هش٤ش ح٩ؽخُش ُز٤٘ض ًُي ،ٝح٥ػخٍ

كظ٠ ٣ؼزض ىٓؾ حٍُٔٞط٤ٖ ٫ ري إٔ ٣ظِٞ ٓـٔٞع حٍُٔٞط٤ٖ ًٍٔٞس ٝحكيس  -ٔٔ
، ا٫ إٔ أكيح ُْ ٣٘وَ ُ٘خ ٌٛٙ حُظ٬ٝس، رَ ُْ ٣ُ٘وَ ُ٘خ ػزَ حُظخ٣ٍن ^حٍَُٓٞ

 إٔ أكيح كؼَ ًُي! ٓٞحء أًخٕ ٖٓ حُظلخرش أٝ ٖٓ ؿ٤َْٛ. ح٢ٓ٬ٓ٩ ًخ٬ٓ

حُـٔغ ًخٕ ػ٤ِ٘خ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـٍٜٔٞ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ اػخٍس ٓٔؤُش طوض  -ٕٔ
حُوَإٓ ٝٓؾ ٌٛح حُـٍٜٔٞ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ُ٘وَ ُ٘خ ش٢ء طل٤ق ؿ٤َ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ 

حُظلخرش ًٝؼ٤َٕٝ ك٢ كَهظٚ ٣ئٕٓ٘ٞ رؤٕ ٣ي  ٓخ ه٤َ ٓٔخ ٓزن!حُش٤ؼ٢ ح١ٌُ ه٤َ ك٤ٚ 
 هي ػزؼض رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝؿ٤َص ك٤ٚ، ٝريُض ٝكَكض.

٣ُشٜي ُِظلخرش ًؼَس هظْٜٔ ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ أ٣خّ، ٝرؼؼْٜ ك٢ أٓخر٤غ،  -ٖٔ
٤لِٜخ ُٖٝٓ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ أْٜٗ ُْ ٣ظطيٓٞح رخُٔٔؤُش حُٔؼخٍس كٍٞ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش 

 ، أٝ أرٞ رٌَ ٝػَٔ ٖٓ رؼيٙ.^ُْٜ ٍٍٓٞ هللا 

ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ ٫ ٣ول٠ ػ٤ِٚ ًٕٞ رَحءس ٍٓٞس ٓ٘لظِش أرٞ رٌَ  -ٗٔ
ر٘لٜٔخ، كٌِٜٙ حٍُٔٞس ٝػغ هخص رخُ٘ٔزش ُٚ، كٜٞ ٓغ ػ٢ِ ٝأر٢ ٣ََٛس ٖٓ رِـٞح 
، ٓطِغ ٌٛٙ حٍُٔٞس ُِٔش٤ًَٖ ك٢ ٌٓش، ٝهي رِـٞٛخ ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ أٜٗخ ٍٓٞس )رَحءس(

أَٓٙ ٍٍٓٞ إٔ أرخ رٌَ رؼؼٚ ك٢ حُلـش حُظ٢ ؼٖ أر٢ ٣ََٛس ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ: ك
، هزَ كـش حُٞىحع، ك٢ ٍٛؾ ٣ئًٕٗٞ ك٢ حُ٘خّ ٣ّٞ حُ٘لَ: إٔ ٫ ٣لؾ رؼي ^هللا
 حُؼخّ

 ٓشَى، ٫ٝ ٣طٞف رخُز٤ض ػ٣َخٕ.

ٕ رـ  رؼ٢ِ ^حُ٘ز٢ُّ  أٍىفٝك٢ ٍٝح٣ش: ػْ  رٖ أر٢ ؽخُذ، كؤَُٓٙ إٔ ٣ُئًِّ
٠٘ رـ )رَحءس( ِٓ ؼي حُؼخّ ر ٣لؾإٔ ٫  )رَحءس(:، كوخٍ أرٞ ٣ََٛس: كؤًَّٕ ٓؼ٘خ ك٢ أَٛ 
 .(ٔ) ، ٫ٝ ٣طٞف رخُز٤ض ػ٣َخٕٓشَى

                                                           

(. ٝحٗظَ: طل٤َٔ كيحثن حَُٝف ٝح٣َُلخٕ ك٢ ٍٝحر٢ ػِّٞ ٧ٙٔ/ ٔ( ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )ٔ)
خٍ حُٜيٟ ك٢ ر٤خٕ ٝٓ٘ .ٖٔ/ٔكظق حُز٤خٕ ك٢ ٓوخطي حُوَإٓ ـ دمحم طي٣ن هخٕ: ٝ (.3٧/ ٔحُوَإٓ )

ٓؼظَى ح٧هَحٕ . ٝ(ٙٙ/ ٔحُلٞحًٚ حُيٝح٢ٗ ػ٠ِ ٍٓخُش حرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ ). ٨ٝ٘حُٞهق ٝح٫رظيح: 
 .(٨ٕٙ/ ٕك٢ اػـخُ حُوَإٓ )
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ٛ٘خى آػخٍ ًؼ٤َس ٣ظؼق ٖٓ ه٬ُٜخ إٔ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش ٍٓٞطخٕ ٓ٘لظِظخٕ  -٘ٔ
 ٜٝٓ٘خ:

: كل٢ ٌٛح حُلي٣غ ظٖ ػؼٔخٕ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ أٜٗٔخ ٍٓٞس ٝحكيس هخٍ أرٞ ؿؼلَ
ٔخ ك٤ٜٔخ ٝطزخ٣ٜ٘ٔخ ك٢ حُٞهظ٤ٖ ح٣ٌُِٖ ًخٕ ُِٜٗٝ... ٝطلو٤ن حرٖ ػزخّ أٜٗٔخ ٍٓٞطخٕ

٣يٍ أٜٗٔخ ٍٓٞطخٕ ٫ ٍٓٞس ٝحكيس، ًُٝي إٔ ح٧ٗلخٍ ُِٗض ك٢ ريٍ... كل٢ ًُي 
طلو٤ن حُزَحء إٔ رَحءس ٍٓٞس ًخِٓش رخث٘ش ٖٓ ح٧ٗلخٍ، ٌٝٛح ٓٔخ ٣ؼِْ أٗٚ ٍػ٢ هللا 
ػ٘ٚ ُْ ٣وَ ًُي ٍأ٣خ اً ًخٕ ٓؼِٚ ٫ ٣وخٍ رخَُأ١، ٝاٗٚ اٗٔخ هخُٚ طٞه٤لخ ؛ ٧ٕ ٓؼِٚ ٫ 

   .(ٕ)ه٤ق ٣ئهٌ ا٫ رخُظٞ

ػٖ ٣ُي رٖ ػخرض ٝٛٞ ٣ظليع ػٖ ؿٔغ أر٢ رٌَ: هخٍ: كظظزؼض حُوَإٓ أؿٔؼٚ ٖٓ 
ٓغ أر٢ ه٣ِٔش  آهَ ٍٓٞس حُظٞرشحُؼٔذ ٝحُِوخف، ٝطيٍٝ حَُؿخٍ، كظ٠ ٝؿيص 

. كل٢ (ٖ)هخطٔش رَحءس ﴾ُوي ؿخءًْ ٍٍٓٞ ٖٓ أٗلٌْٔ﴿ح٧ٗظخ١ٍ ُْ أؿيٛخ ٓغ أكي ؿ٤َٙ 
حءس رشٌَ ٓ٘لظَ، ُْٝ ٣شَ ١٧ ش٢ء ٣ظؼِن ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٣ُي ٣ظليع ػٖ ٍٓٞس رَ

 رخ٧ٗلخٍ! ٝأٗٚ ًظزٜخ ٓٔظوِش.

٣ًٌَٝ ُ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ح٢ُِٔٔ إٔ ٣ُيح شٜي حُؼَػش ح٧ه٤َس، ًٝخٕ ٣وَة 
هَأ ٣ُي رٖ ػخرض ػ٠ِ ٍٍٓٞ حُ٘خّ ػ٤ِٜخ كظ٠ ٓخص، ٝػ٤ِٜخ ؿٔغ حُوَإٓ، كوخٍ: 

٤ٔٓض ٌٛٙ حُوَحءس هَحءس ٣ُي رٖ  ك٢ حُؼخّ ح١ٌُ طٞكخٙ هللا ك٤ٚ َٓط٤ٖ، ٝاٗٔخ ^ هللا
، ٝهَأٛخ ػ٤ِٚ، ٝشٜي حُؼَػش ح٧ه٤َس، ًٝخٕ ^ػخرض، ٧ٗٚ ًظزٜخ ٍَُٓٞ هللا 

٣وَة حُ٘خّ رٜخ كظ٠ ٓخص، ٌُُٝي حػظٔيٙ أرٞ رٌَ ٝػَٔ ك٢ ؿٔؼٚ، ٫ٝٝٙ ػؼٔخٕ 
 .(ٗ)ًظزش حُٔظخكق ٍػ٢ هللا ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ

 ٚؽزفب جبربإصصب١ٔب: رظشف ػضّبْ ـ سضٟ هللا ػٕٗ ـ ثبٌجغٍّخ 

                                                                                                                                                                 

 ( )م ّ ى ّ(.ٕ٘ٔ/ ٕ( ؿخٓغ ح٧طٍٞ )ٔ)

 (.ٖٓٗ/ ٖ( شَف ٓشٌَ ح٥ػخٍ )ٕ)

 3٧ٍٙٗهْ  ف ٧ٖٔ/  ٙ( حُزوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد ؿٔغ حُوَإٓ ٖ)

 (.ٕ٘٘/ ٗ( شَف حُٔ٘ش ُِزـ١ٞ )ٗ)
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٫ ٣ظٞهغ ُؼؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ إٔ ٣ظظَف رخُزِٔٔش ًظخرش ٝكٌكخ ٖٓ ٍأ٣ٚ؛ ٧ٜٗخ 
 ٫ٝ ٓـخٍ ك٤ٜخ ٬ُؿظٜخى. ،ٝرخُظخ٢ُ ٢ٛ طٞه٤ل٤ش (ٔ)،ـ ػ٠ِ حَُحؿق ـ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ

٣ًٌَ حُؼِٔخء أٓزخرخ ٓظؼيىس ُؼيّ ًًَ حُزِٔٔش ك٢ أٍٝ ٍٓٞس رَحءس، ؿ٤َ حُٔزذ 
 َ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ ، هخٍ حُطلخ١ٝ:حًٌٍُٔٞ ك٢ أػ

ٍٝٓٞس رَحءس ، ٍكٔش( ﷽    ) ٧ُْٕ طٌظذ ر٤ٖ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش:  -ٔ
 . ػْ ٍى حُطلخ١ٝ ٌٛح حُٔزذ هخث٬:ٖٓ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٤ُْ

كل٢ ًظخد هللا ٍٓٞطخٕ  ،ٌٝٛح ٌٓٛذ ٖٓ ٣ظٌِْ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ػ٠ِ ؿ٢ ؿٜش ح٥ػخٍ
ُٜ  ٝحكيس ٖٓ ٍٓٞ حُؼٌحد هي ًظذ ك٢ ًَ ٍذ.َٔ رِٔٔش: ٍٓٞس حُ َٜ طَزَّْض ٣َيَح أَر٢ِ َُ َٝ  ِس، 

 .هطخد ُِٔش٤ًَٖحُزِٔٔش ك٢ )حُظٞرش( ٧ٜٗخ  اٗٔخ طَى حًظظخد -ٕ
ك٢ ًظخد هللا ػِ ٝؿَ ًظخد ٤ِٓٔخٕ ا٠ُ طخكزش ٓزؤ ك٤ٚ: ٝأٗٚ ٌُ٘ٚ ٍى ٌٛح هخث٬: 

 )﷽    (، ٢ٛٝ ْٝٛ ٓشًَٕٞ.
 .(ٕ)ٜخ ُْ ٣ٍِ٘ رٜخ ؿز٣ََٕ حُزِٔٔش ُْ طٌظذ؛ ٧ٗا -ٖ

َ ٜٓ٘خ ؿٔغ أر٢ رٌَ ٫ٝ ؿٔغ ٝحَُأ١ حُؼخُغ ٛٞ حَُحؿق ر٬ شي، ٌُُٝي ُْ ٣وْ 
ٛٞ إٔ حُظلخرش  ،ػؼٔخٕ، هخٍ ٤ِْٓ حَُح١ُ: حُي٤َُ ػ٠ِ إٔ حُزِٔٔش ٖٓ حُوَإٓ

( ك٢ حُٔظلق روؾ ٓخثَ حُوَإٓ،  ِْ ِك٤ ََّ ِٖ حُ َٔ ْك ََّ ِ حُ ِْ حَّللَّ ْٔ ٍػ٢ هللا ػْٜ٘ أػزظٞح )ِر
٤ْٜ إٔ ٣ؼزظٞح ك٢ حُٔظلق ٓخ غ هظيْٛ ط٤خٗش حُوَإٓ ػٖ ح٫هظ٬ؽ رـ٤َٙ، ٝطٞهّ ٓ

 .(ٖ)٤ُْ ٓ٘ٚ، ك٫ِٞ أٗٚ هَإٓ ٍِٓ٘ ٓخ كؼِٞح ًُي

ٝأٜٗخ ٖٓ  ،ٝهخٍ حُز٤ٜو٢: أكٖٔ ٓخ حكظؾ رٚ أطلخر٘خ ك٢ إٔ حُزِٔٔش ٖٓ حُوَإٓ
ؿَ ك٢ ٓخ ٣ٍٝ٘خ ك٢ ؿٔغ حُظلخرش ًظخد هللا ػِ ٝ ،كٞحطق حٍُٔٞ ٟٓٞ ٍٓٞس رَحءس

 .(ٗ)حُٔظخكق، ٝأْٜٗ ًظزٞح ك٤ٜخ حُزِٔٔش ػ٠ِ ٍأّ ًَ ٍٓٞس ٟٓٞ ٍٓٞس رَحءس

 ٍَ إ حُظل٤ق إٔ حُظ٤ٔٔش ُْ طٌٖ ك٤ٜخ؛ ٧ٕ ؿز٣ََ ـ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ـ : حُوش١َ٤ٝهَخ
 .(٘) ُْ ٣ٍِ٘ رٜخ ك٤ٜخ

                                                           

 (.٧ٖ/ ٧(. ٝحٗظَ: حُٔٞٓٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش )٨ٖ3( ارَحُ حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ كَُ ح٧ٓخ٢ٗ )ص: ٔ)

 (.٨3ٖ/ ٕكظق حُوي٣َ ُِشًٞخ٢ٗ: ) (. ٝحٗظَ:3ٓٗ/ ٖف ٓشٌَ ح٥ػخٍ )شَحٗظَ: ( ٕ)

 (.٨ٔ/ ٤َٔ حُز٤ؼخ١ٝ )( ٗٞحٛي ح٧رٌخٍ ٝشٞحٍى ح٧كٌخٍ = كخش٤ش ح٤ُٔٞؽ٢ ػ٠ِ طلٖٔ)

 (.٧ٖ/ ٔ( كظق حُز٤خٕ ك٢ ٓوخطي حُوَإٓ )ٗ)

 (.ٕٔ٘ٔ/ ٗ( َٓهخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق )٘)
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 ،ا٫ أٍٝ ٍٓٞس رَحءسٝهخٍ ح١َ٣ُٞ٘: ٝأٍٝ ًَ ٍٓٞس حُزِٔٔش روِْ حُٞك٠، 
. ًْٜٝٞٗ ؿؼِٞح ٌٓخٜٗخ ر٤خػخ ٌُٜٞٗخ ُْ طٍِ٘، ُْٝ طُللع؛ (ٔ)خػخكـؼِٞح ٌٓخٜٗخ ر٤

 ٧ٝٗٚ ٫ حؿظٜخى ك٢ ًُي.

ٌٔ٘ٚ حُظظَف رؤ١ آ٣ش ك٢ ًظخد هللا، كؼٖ حرٖ ٝٛخ ٛٞ ػؼٔخٕ ٣وٍٞ رؤٗٚ ٫ ٣ُ 
َٖ ﴿هخٍ: هِض ُؼؼٔخٕ: ٌٛٙ ح٣٥ش حُظ٢ ك٢ حُزوَس:  -ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ  -حُِر٤َ  ٣ ٌِ ٝحَُّ

 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ْٞ َٕ أَُٝحؿخً  ٣ُظَٞكَّ ٝ ٍُ هي ٗٔوظْٜخ ح٣٥شُ ح٧هَٟ،  ﴾ؿ٤َ اهَحؽٍ  -ا٠ُ هُٞٚ  -٣ٌَٝ
ظُزُٜخ؟ هخٍ: ٣خ حرٖ أه٢، ٫  ٌْ َْ ط ِِ ِٚ  أؿ٤َك ً ٓ٘ٚ ٖٓ ٌٓخٗ . ٌٝٛٙ حَُٝح٣ش ك٢ (ٕ)ش٤جخ

حُزوخ١ٍ ٢ٛٝ ٓويٓش ػ٠ِ أػَ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ، ٝك٤ٜخ إٔ ػؼٔخٕ ٫ ٣ـظٜي أريح ك٢ 
 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

ترتيب السىر يف القرآن املطلب الثالث: 
 تىقيفي

 ٣َٟ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء رؤٕ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًخٕ ًظَط٤ذ ح٣٥خص
 ً  ٌٝٛٙ أرَُ أهٞحُْٜ: ،، ٝهي حٓظيُٞح َُأ٣ْٜ ٌٛح رٌؼ٤َ ٖٓ ح٧ىُشطٞه٤ل٤خ

رؼغ ٓشخ٣و٘خ حُٔلوو٤ٖ: هي ْٝٛ ٖٓ هخٍ: ٫ ٣طِذ ١٦ُ  حًٍُِش٢: هخٍ هخٍ
كٔذ حُٞهخثغ حُٔظلَهش ٝكظَ حُوطخد أٜٗخ ػ٠ِ كٔذ ح٣ٌَُٔش ٓ٘خٓزش ٧ٜٗخ ػ٠ِ 

كخُٔظلق ًخُظلق ح٣ٌَُٔش ػ٠ِ  ،حُٞهخثغ ط٬٣ِ٘ ٝػ٠ِ كٔذ حُلٌٔش طَط٤زخ
ٝٛٞ ٓز٢٘  :هِض ...ٝكن ٓخ ك٢ حٌُظخد حٌُٕٔ٘ٞ َٓطزش ٍٓٞٙ ًِٜخ ٝآ٣خطٚ رخُظٞه٤ق 

 . (ٖ)ػ٠ِ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ طٞه٤ل٢ ٌٝٛح حَُحؿق

ٌخٗظٚ ٖٓ ٌٛح حُؼِْ، ًًَٝٙ ُظلخط٤َ ٌٛٙ ح٥ٍحء، ٝطَؿ٤ق حًٍُِش٢ ُٚ ه٤ٔظٚ ُٔ
 ٝىٍحٓظٚ ٧ىُظٜخ هزَ طَؿ٤لٚ.

٣وٍٞ ح١َ٣ُٞ٘: ٝاٗٔخ أَْٓٛ رخُ٘ٔن ٖٓ حُظلق؛ ٤ُٔظ٘ي ٓظللٚ ا٠ُ أطَ أر٠ ٝ
٫ػظٔخى أر٠ رٌَ ٝػَٔ ػ٤ِٚ، ٝػْ ا٤ُٚ  ٖ ٣ُيحً ، ٝػ٤ّ ^رٌَ حُٔٔظ٘ي ا٠ُ أطَ حُ٘ز٢ 

ؼيحُش، ًٝخٗٞح ٛئ٫ء؛ ٫شظٜخٍ ػزطْٜ ؿٔخػش ٓٔخػيس ُٚ، ٤ُٝ٘ؼْ حُؼيى ا٠ُ حُ
                                                           

 (.3ٓٔ/ ٔ( شَف ؽ٤زش حُ٘شَ ١َ٣ُِٞ٘ )ٔ)

 .ر٤خٕ ٌٓخٗٚ ك٢ حُظل٤ق( أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ٝٓزن ٕ)
ٓخُش حرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ: . ٝحٗظَ: حُلٞحًٚ حُيٝح٢ٗ ػ٠ِ ٍ(٨ٖ/ ٔحُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )( ٖ)
 .٨ٙ/ٓٔٝحًٌُٞذ حُٞٛخؽ شَف طل٤ق ِْٓٔ:  .ٙ٘/ٔ
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ػ٠ِ « حُ٘خّ»ٝآهَٛخ « حُلٔي»ٝٓؼَكظْٜ. ًٝظزٞٙ ٓخثش ٝأٍرؼش ػشَ ٍٓٞس، أُٜٝخ 
  .(1)ٌٛح حُظَط٤ذ

َٓطذ ح٣٥خص  ٣ظؼق ٖٓ ٬ًّ ح١َ٣ُٞ٘ أٗٚ ٣َٟ رؤٕ ٗٔن أر٢ رٌَ ًخٕ ًخ٬ًٓ 
 ً ، ٫ كَم ^ ، ٝأٗٚ حٓظ٘ي ا٠ُ حٌُٔظٞد، ٝحُٔللٞظ ػٖ ٍٍٓٞ هللاٝحٍُٔٞ أ٣ؼخ

 ر٤ٖ ح٣٥خص ٝحٍُٔٞ ك٢ حُظٞه٤ق.

ؿٔؼٞح ر٤ٖ حُيكظ٤ٖ حُوَإٓ ح١ٌُ  ،ٕ حُظلخرش ٍػ٢ هللا ػْٜ٘احُزـ١ٞ:  ٝهخٍ
ٖٓ ؿ٤َ إٔ ُحىٝح ك٤ٚ، أٝ ٗوظٞح ٓ٘ٚ  ،^ أُِٗٚ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ػ٠ِ ٍُٓٞٚ
ٖٓ ؿ٤َ إٔ هيٓٞح ش٤جخ أٝ أهَٝح... ، ^ش٤جخ... كٌظزٞٙ ًٔخ ٓٔؼٞح ٖٓ ٍٍٓٞ هللا 

كبٕ حُوَإٓ زض إٔ ٓؼ٢ حُظلخرش ًخٕ ك٢ ؿٔؼٚ ك٢ ٓٞػغ ٝحكي، ٫ ك٢ طَط٤زٚ، كؼ
ٌٓظٞد ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ح١ٌُ ٛٞ ك٢ ٓظخكل٘خ، أُِٗٚ هللا طؼخ٠ُ 

َُ ﴿: طؼخ٠ُهخٍ ، ًٔخ ٤ُِش حُويٍ ا٠ُ حُٔٔخء حُي٤ٗخ ،ؿِٔش ٝحكيس ك٢ شَٜ ٍٓؼخٕ ْٜ  َش

ِٚ حُْ  ٍَ ِك٤ ِِ ْٗ ُ ١ أ ٌِ َٕ حَُّ َؼخ َٓ ٍَ ُٕ َءح َْ ٍِ ﴿: ٝهخٍ طؼخ٠ُ، (2)﴾وُ ُْوَْي َُْ٘خُٙ ك٢ِ ٤ََُِِْش ح َِ ْٗ  .(3) ﴾اَِّٗخ أَ

٬ًّ حُزـ١ٞ ك٢ ؿخ٣ش حُيهش، كٜٞ ٣َٟ إٔ حُوَإٓ ح١ٌُ ك٢ أ٣ي٣٘خ ٓخ ُحٍ ًٔخ ًخٕ ك٢ 
ً  ،حُِٞف حُٔللٞظ، كٌخٕ َٓطزخ ا٠ُ حُٔٔخء حُي٤ٗخ رٌخَٓ آ٣خطٚ ٍٝٓٞٙ، ٝأٗٚ  ٍِٝٗ َٓطزخ
ٔغ رخُٞك٢ ًٔخ ًخٕ ك٢ حُِٞف كوي ؿُ  ،^ُي ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللاٝإ ٍِٗ ٓ٘ـٔخ رؼي ً

 .^حُٔللٞظ، ًٝظزٚ حُظلخرش ػ٠ِ ٌٛح حُـٔغ ح١ٌُ طؼِٔٞٙ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا 
ٝإ ًخٗض  ،حُوخ١ٍ: ٓغ إٔ ح٧طق إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ طٞه٤ل٢ أ٣ؼخ ٣ٝ٢وٍٞ ػِ

ٓظخكلْٜ ٓوظِلش ك٢ ًُي هزَ حُؼَػش ح٧ه٤َس... ٝٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ طٞه٤ل٢ ًٕٞ 
ر٤ٖ  رَ كظَ ،حُلٞح٤ْٓ ٍطزض ٫ٝء، ًٌُٝي حُطٞح٤ٖٓ، ُْٝ ٣َطذ حُٔٔزلخص ٫ٝء

 .(4) ٍٓٞٛخ، ًٌٝح حهظ٬ؽ ح٤ٌُٔخص رخُٔي٤ٗخص

                                                           

 (.3ٓٔ/ ٔ( شَف ؽ٤زش حُ٘شَ  )ٔ)

 .٧ٍ٘ٔٓٞس حُزوَس : ( ٕ)
 .ٕٙٓ/٘. ٝحٗظَ: حَُٜٔ٘ حُؼٌد حٍُٔٞٝى شَف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى: (ٕٔ٘/ ٗ) :( شَف حُٔ٘ش ُِزـ١ٖٞ)

  ٔٝح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ٖٓ ٍٓٞس حُويٍ ٍهْ
ٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق ـ ػ٢ِ رٖ )ِٓطخٕ( دمحم، أرٞ حُلٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ ح٬ُٔ ح١َُٜٝ ( َٓهخس حُٗ)

 (.ٕٕ٘ٔ/ ٗحُوخ١ٍ: )
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ٝك٢ هٍٞ ٝى٤َُ ػ٢ِ حُوخ١ٍ، ٣ظؼق إٔ حُظَط٤ذ ٝإ ُْ ٣َى ك٤ٚ ٗض ٗظ١َ 
ٌُ٘ٚ ًخٕ أًٝي ٖٓ ه٬ٍ حُظؤَٓ ك٢ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ، ح١ٌُ ٣ٞك٢ رٔخ ٫ ٣يع ٓـخ٫ 

 ي رؤٕ حُظَط٤ذ ًخٕ طٞه٤ل٤خ.ُِش

أكٔي ُٝٔخ ٓزن ُْ ٣ظَىى حُؼِٔخء ك٢ طَؿ٤ق ٌٛح حَُأ١ حُوخثَ رخُظٞه٤ق، كوي هخٍ 
: ٝحُظل٤ق إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ ٝح٣٥خص أَٓ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم حُز٘خ حُٔخػخط٢

 .(1)طٞه٤ل٢ ٫ ٓـخٍ َُِأ١ ك٤ٚ

 ٝهي ٍؿق حُٔؼخطَٕٝ ٌٛح حَُأ١، ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ: 
طَط٤ذ حٍُٔٞ ػ٠ِ ٓخ ؿخء ك٢ حُٔظلق حُش٣َق : حُظل٤َٔ ح٤ُٓٞؾك٢ ؿخء 

 .(2)رؤَٓ هللا ػِ ٝؿَ
ٝح١ٌُ ط٤َٔ ا٤ُٚ حُ٘لْ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ طٞه٤ل٢، ٝإٔ ًَ هخٍ ٤ٓي ؽ٘طخ١ٝ: 

 .(3)ٍٓٞس ُٜخ ٓٞػٞػخطٜخ حُظ٢ َٗحٛخ رخٍُس رظٍٞس ط٤ِٔٛخ ػٖ ؿ٤َٛخ
آ٣خص حٍُٔٞ طٞه٤ل٢ ٓ٘وٍٞ ٫ٝ ه٬ف ر٤ٖ حُؼِٔخء ك٢ إٔ طَط٤ذ هخٍ حُِك٢ِ٤: 
 .(4)، ًٔخ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ أ٣ؼخ طٞه٤ل٢ ػ٠ِ حَُحؿق^ػخرض ػٖ حُّ٘ز٢ 

ٝطَط٤ذ حٍُٔٞ طٞه٤ل٢، ٤ُْ ٖٓ ط٤٘غ ؿخٓؼ٢ حُٔظلق ٝهخٍ حرٖ رخى٣ْ: 
 .(5)ًٔخ ًًَٙ ح٤ُٔٞؽ٢ ك٢ ح٩طوخٕ ٝؿٔخػش

ٕ ٖٝٓ ه٬ٍ َٓى ٓخ ٓزن ٖٓ أهٞحٍ حُؼِٔخء حُوخث٤ِٖ رظٞه٤ق ط٣َذ ٍٓٞ حُوَآ
ح٣ٌَُْ، ٣َٟ حُزخكغ إٔ ٌٛح حَُأ١ ٛٞ ح٧هٟٞ ٝح٧ِْٓ، ٝرخُظخ٢ُ ٛٞ حَُحؿق ُٔخ 

 ٣ؤط٢: 
 

                                                           

. ٝحٗظَ: ٨ٗٔ/٧ٔ: أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم حُز٘خ حُٔخػخط٢حُلظق حَُرخ٢ٗ ُظَط٤ذ ٓٔ٘ي ح٩ٓخّ أكٔي: ( ٔ)
. ٝكخش٤ش حُشٜخد ػ٠ِ طل٤َٔ حُز٤ؼخ١ٝ: ٨ٖٓ، ٘ٔٝ ٖٔ/ٔكظق حُز٤خٕ ك٢ ٓوخطي حُوَإٓ ـ دمحم طي٣ن هخٕ: 

. ٝحُظل٤َٔ ٖٓ ٖٓ٘ ٓؼ٤ي رٖ 3ٙ. ٝطل٤َٔ كيحثن حَُٝف ٝح٣َُلخٕ ك٢ ٍٝحر٢ ػِّٞ حُوَإٓ: حُٔويٓش:ٕ٘/ٔ
 .ٖٖٗ/٨. َٝٓػخس حُٔظخر٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق: 3ٖٕ/ٔٓ٘ظٍٞ: 
 .(ٖٕٗٓ/ ٓٔٓـٔغ حُزلٞع ) (ٕ)
 .(3/ ٙحُظل٤َٔ ح٤ُٓٞؾ ُط٘طخ١ٝ ) (ٖ)
 .٧ٔٔ/ٗٔ. ٝحٗظَ: حُٔٞٓٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش: (ٖٕ/ ُٔظل٤َٔ ح٤َُ٘ٔ ُِِك٢ِ٤ )ح (ٗ)
 .(3ٖٙ)ص:  (:ك٢ ٓـخُْ حُظ٤ًٌَ ٖٓ ٬ًّ حُل٤ٌْ حُوز٤َ)طل٤َٔ حرٖ رخى٣ْ  (٘)
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 الرتجيح الثالث: املبحث
ظَٜ ٖٓ ه٬ٍ حُزلغ إٔ حٌُٔٛذ حُوخثَ رخُظٞه٤ق ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ 
 ،^ح٣ٌَُْ، ٝإٔ حُٔظلق ح٣ٌَُْ ػ٠ِ طَط٤زٚ ح٤ُّٞ ٣ُؼيّ طٞه٤ل٤خ ػ٢ِ ٍٍٓٞ هللا 

ٚ ٖٓ ؿ ّٔ  ٍؿق ٖٓ ه٬ٍ حُزلغٝٛٞ ح١ٌُ ز٣ََ ػٖ ٍد حُؼِس ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ، طؼِ
 ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش: 

* رخُ٘ٔزش ٌُِٔٛذ ح٧ٍٝ حُوخثَ رخؿظٜخى حُظلخرش حُٔطِن ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ 
 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، طز٤ٖ ػؼلٚ ٖٓ ػ٬ػش ؿٞحٗذ:

 ُْ ٣ٌٖ ح٩ؽ٬م ٓوظيح ُِوخث٤ِٖ رٚ، ٝاٗٔخ هظيٝح ح٫ؿظٜخى ك٢ رؼغ حٍُٔٞ. -ٔ

 ُْ ٣ٔظطغ أطلخد ٌٛح حٌُٔٛذ ػَد ٓؼخٍ ػ٠ِ حؿظٜخى حُظلخرش ك٤ٔخ -ٕ

 ٟٓٞ ٍٓٞط٢ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش، ًٝخٕ كـظْٜ كي٣غ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ حُش٤ؼ٢ حَُٔىٝى
 ٓ٘يح ٝٓظ٘خ.

 طز٤ٖ إٔ ٗٔزش ٌٛح حُوٍٞ ُِـٍٜٔٞ ُْ طٌٖ ىه٤وش. -ٖ

ٍٞ حؿظٜخى١ كٌخٕ  ُؼخ٢ٗ حُوخثَ إ طَط٤ذ رؼغ حُٔ ٌٛذ ح ٔزش ُِٔ ك٤ٚ ػؼق ًٌُي، * ٝرخُ٘
ْ ٝٛٞ كي٣غ ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ حُش٤ؼ٢ حُوخثَ رؤٕ ػؼٕٔخ ـ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ـ  كوي طز٤ٖ إٔ ى٤ُِٜ

 حؿظٜي ك٢ طَط٤ذ ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش، َٓىٝى ٝشخً، ٫ٝ ٣ظق ٓ٘يح ٫ٝ ٓظ٘خ!

 ٝأػ٤ق ٖٓ ح٧ىُش ػ٠ِ طَؿ٤ق حُظٞه٤ق ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٓخ ٣ؤط٢:

غزّذّ ِٓ عّغ أثٟ ثىشاٌّطٍت األٚي: رشر١ت اٌغ ُِ  ٛس فٟ عّغ ػضّبْ 

رخٓظوَحء حُ٘ظٞص حُٞحٍىس ك٢ ؿٔغ أر٢ رٌَ ٝػؼٔخٕ ـ ٍػ٢ هللا ػٜ٘ٔخ ـ 
ٝطل٤ِِٜخ طز٤ٖ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ ك٢ ؿٔغ ػؼٔخٕ ًخٕ ٓٔظٔيح ٖٓ ؿٔغ أر٢ رٌَ ىٕٝ 

 ٣ُخىس أٝ ٗوظخٕ، أٝ طزي٣َ أٝ طـ٤٤َ! ٌٝٛح ُٔزز٤ٖ ٍث٤ٔ٤ٖ: 

ًُظذ ًخ٬ٓ -ٔ ، ٫ٝ ري أٗٚ ًظذ ػٖ ػِْ رٌَ ٍٓٞس ػ٠ِ ^ُٖٓ حٍَُٓٞ  حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 
 كيس.

حُظلخرش ؿٔؼٞح حُوَإٓ كلظخ، ٝحٌُظخرش طخرؼش ُِللع؛ ٧ٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٍِٗ طِو٤٘خ  -ٕ
أ٫ٝ، ػْ ػٖ كلع  ^، ٤ُْٝ ٓيٝٗخ ك٢ طلق، ٝاٗٔخ طْ طي٣ٝ٘ٚ ػٖ كلع حٍَُٓٞ^ٍَُِٓٞ 

ًُظذ ر٤ٖ ٣ي١ حٍَُٓٞرؼي ًُي، ٓغ ٓوخٍٗظٚ ر ^حُظلخرش ٓشخكٜش ػٖ حٍَُٓٞ  . ^ٔخ 
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اًح  ...هخٍ: حهظِلٞح ك٢ حُوَإٓ ػ٠ِ ػٜي ػؼٔخٕ  (1)حٌُؼز٢،أْٗ رٖ ٓخُي كؼٖ 
ك٬ٗخ، ك٤ََٓ ا٤ُٚ ٝٛٞ ػ٠ِ ٍأّ  ^ٝح ك٢ آ٣ش هخُٞح: ٌٛٙ أهَأٛخ ٍٍٓٞ هللا إطيحٍ

  :ًٌح ًٌٝح؟، ك٤وٍٞ ^ػ٬ع ٖٓ حُٔي٣٘ش، ك٤وخٍ: ٤ًق أهَأى ٍٍٓٞ هللا 

 .(2)خ، ٝهي طًَٞح ُٜخ ٌٓخٗخًٌح ًٌٝح، ك٤ٌظزٜٞٗ

 ٝحػق ك٢ ٌٛح ح٧ػَ إٔ حُوَحءس ًخٗض ٢ٛ أٓخّ حٌُظخرش، ٝهخطش ك٢ هُٞٚ: 

)ٝهي طًَٞح ُٜخ ٌٓخٗخ(؛ ٧ٜٗخ ٓؼِٞٓش كلظخ، كظَى حٌُٔخٕ كخٍؿخ ر٘خء ػ٠ِ حُللع 
كظ٠ ٣ؤط٢ ٖٓ حٌُٔظٞد ٓخ ٣ٞحكن حُللع كظيٕٝ، ٌٝٛح حُٔؼ٠٘ ٓئًي رَٝح٣خص ًؼ٤َس، 

 ٔخٕ ػ٘ي ؿٔؼٚ:ٜٝٓ٘خ ٓئحٍ ػؼ

أ١ حُ٘خّ أكظق، ٝأ١ حُ٘خّ أهَأ؟ هخُٞح: أكظق حُ٘خّ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخص، 
حُ٘خّ ػ٠ِ  ٝؿٔغَ  ،كلؼ٬ .٣َٝٔ ح٥هَ ،ٝأهَأْٛ ٣ُي رٖ ػخرض، كوخٍ: ٤ٌُظذ أكيٛٔخ

 .(3)ٓظلق

ٝح١ٌُ ٝطَ ُٚ حُزلغ ٛٞ إٔ ؿٔغ حُٔظلق ٤ُْ ٩ٗشخء ٗٔوش ؿي٣يس أًَٔ 
! ٝاٗٔخ ٩ٗشخء ٗٔوش ٤ٍٔٓش ػٖ ^حٍَُٓٞ  ٓٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ُٖٓ

ؽ٣َن ػَٔ ُـ٘ش ٤ٍٔٓش ٖٓ أًخرَ حُظلخرش ك٢ ٌٛح حُلٖ، ك٤ٜخ حُؼيى ٓغ حُؼيحُش 
ُظٌٕٞ كـش ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ، ُٝلْٔ أ١ ه٬ف هي ٣لظَ كٍٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رٔخ 

 أؿٔؼٞح ػ٤ِٚ ػِ٘خ.

ا٠ُ  ٝاٗٔخ أَْٓٛ رخُ٘ٔن ٖٓ حُظلق ٤ُٔظ٘ي ٓظللٚ: شَف ؽ٤زش حُ٘شَكل٢ 
ٖ ٣ُيح ٫ػظٔخى أر٠ رٌَ ٝػَٔ ٝػ٤ّ ، ^ ٢حُٔٔظ٘ي ا٠ُ أطَ حُ٘ز أطَ أر٠ رٌَ

ػ٤ِٚ، ٝػْ ا٤ُٚ ؿٔخػش ٓٔخػيس ُٚ، ٤ُٝ٘ؼْ حُؼيى ا٠ُ حُؼيحُش، ًٝخٗٞح ٛئ٫ء؛ 

                                                           

 ٨٧ٕ/  ٔٛٞ ٖٓ ر٢٘ طؼظؼش ٠ٌ٘٣ أرٞ أ٤ٓش ٓؼيٝى ك٢ حُظلخرش ص حٗظَ طَؿٔظٚ ك٢ ح٩طخرش  (ٔ)
  3ٙ٘ص ٍهْ  ٨٧ّٖ  ٖحٌُٔخٍ ٝحٗظَ أ٣ؼخً ط٣ٌٜذ  ٨٧ٕص ٍهْ
ٖٓ هُٞٚ:  ^ ( أهَؿٚ حُطلخ١ٝ ك٢ شَف ٓشٌَ ح٥ػخٍ رخد ر٤خٕ ٓشٌَ ٓخ ١ٍٝ ػٖ ٍٍٓٞ هللإ)

ٝآ٘خىٙ طل٤ق كٌَ ٍٝحطٚ ػوخص، ٝهي أهَؿٚ حرٖ كِّ ك٢  ٕٖٔ/ ٧ٍِٗ حُوَإٓ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف 
 ٨ٔٔ/  ٗح٩كٌخّ ك٢ أطٍٞ ح٧كٌخّ ربٓ٘خىٙ ا٠ُ آ٘خى حُطلخ١ٝ حُٔخرن 

ٝحٗظَ: حَُٔشي حُٞؿ٤ِ ا٠ُ ػِّٞ طظؼِن رخٌُظخد حُؼ٣ِِ . (3٧حُٔظخكق ٫رٖ أر٢ ىحٝى )ص:  (ٖ)
 .(٧ٖٗ/ ٔٓظخػي حُ٘ظَ ُ٪شَحف ػ٠ِ ٓوخطي حٍُٔٞ ). ٝ(ٓٙ/ ٔ)
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« حُلٔي»أُٜٝخ  ٓخثش ٝأٍرؼش ػشَ ٍٓٞس ،٫شظٜخٍ ػزطْٜ ٝٓؼَكظْٜ. ًٝظزٞٙ
 .(1)ػ٠ِ ٌٛح حُظَط٤ذ« حُ٘خّ»ٝآهَٛخ 

ٖ حُٔلخٓز٢ إٔ حُـٔغ ًخٕ ٖٓ كؼَ أر٢ رٌَ، ٝإٔ ػؼٔخٕ حهظخٍ كَكخ ٌُُٝي ر٤
ٝحُٔشٍٜٞ ػ٘ي حُ٘خّ إٔ ؿخٓغ حُوَإٓ ػؼٔخٕ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ٤ُْٝ ٓ٘ٚ كوخٍ: 
اٗٔخ كَٔ ػؼٔخٕ حُ٘خّ ػ٠ِ حُوَحءس رٞؿٚ ٝحكي ػ٠ِ حهظ٤خٍ ٝهغ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  ؛ًٌُي

حُٔخرن ا٠ُ ؿٔغ حُـِٔش  كؤٓخ ...ُٔخ هش٢ حُلظ٘ش ،ٖٓ شٜيٙ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ٝح٧ٗظخٍ
 .(2)كٜٞ حُظي٣ن

كؼٖ أْٗ رٖ ٓخُي إٔ ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ ٣ٝظلن ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٓغ ٓخ ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ: 
أَٛ حُشخّ ك٢ كظق أ٤٘٤ٍٓش ٝأًٍر٤ـخٕ ٓغ أَٛ حُؼَحم،  ١هيّ ػ٠ِ ػؼٔخٕ، ًٝخٕ ٣ـخُ

ح حهظ٬ف كؤكِع ك٣ٌلش حهظ٬كْٜ ك٢ حُوَحءس، كوخٍ ُؼؼٔخٕ: أىٍى ح٧ٓش هزَ إٔ ٣وظِلٞ
ظخكقح٤ُٜٞى ٝحُ٘ظخٍٟ، كؤٍَٓ ا٠ُ كلظش  ػْ  ٕأ أ٢ٍِٓ ا٤ُ٘خ حُظلق ٗ٘ٔوٜخ ك٢ حُٔ

َٗىّٛخ ا٤ُي، كؤٍِٓض رٜخ كلظش ا٠ُ ػؼٔخٕ، كؤَٓ ٣ُي رٖ ػخرض، ٝػزي هللا رٖ حُِر٤َ، 
ٝٓؼ٤ي رٖ حُؼخص، ٝػزي حَُكٖٔ رٖ حُلخٍع رٖ ٛشخّ، ك٘ٔوٞٛخ ك٢ حُٔظخكق، ٝهخٍ 

ٛؾ حُوَش٤٤ٖ  َّ ، اًح حهظِلظْ أٗظْ ٣ُٝي رٖ ػخرض ك٢ ش٢ء ٖٓ حُوَإٓحُؼ٬ػش: ػؼٔخٕ ُِ
ك٢  كظ٠ اًح ٗٔوٞح حُظلق، كبّٗٚ اٗٔخ ٍِٗ رِٔخْٜٗ، كلؼِٞح كخًظزٞٙ رِٔخٕ ه٣َش

ظخكق، ٍىّ ػؼٔخٕ حُظلق ا٠ُ كلظش، ٝأٍَٓ ا٠ُ ًَ أكن رٔظلق ٓٔخ ٗٔوٞح  حُٔ
 .(3)ٝأَٓ رٔخ ٓٞحٙ ٖٓ حُوَإٓ ك٢ ًَ طل٤لش أٝ ٓظلق إٔ ٣لَم

ل٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش حُظل٤لش ٣ظؼق رـ٬ء إٔ ػَٔ ػؼٔخٕ ًخٕ ك٢ ٗٔن كَف ٝحكي ك
خ  ًَْ ك٤ٜ ًِ ٔن ٜٓ٘خ ُْ ٣ِى ػ٤ِٜخ أٝ ٣ـ٤َ ك٤ٜخ ش٤جخ، ٫ٝ  ٖٓ ٓظلق أر٢ رٌَ، ٝأٗٚ رؼي حُ٘

 ١٧ ه٬ف ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

 ؛ ٧ٜٗخ ط٤ِنأػَ ٣ِ٣ي حُلخ٠ُٝ٢ٍٓ رخ٫ػظٔخى ٖٓ أَ  حُظل٤لش كٌٜٙ حَُٝح٣ش
، ك٤غ طؼخ٠ُ رٌظخد هللا ٝأه٤َحً  رؼؼٔخٕ ٝػِٔٚ ٝكَطٚ ػ٠ِ ًظخد هللا، ٝط٤ِن أ٫ًٝ 

طؼٜي ٓزلخٗٚ رللظٚ، ٝٛٞ ًظخرٚ ٓزلخٗٚ ٫ ىهَ ُِزشَ ك٤ٚ، ًَٝ ٓخ كؼِٞٙ ٛٞ 
 . ^رظٞه٤ق ٖٓ ٍٍٓٞ هللا  ،ًٝظخرظٚ ،ؿٔؼٚ

                                                           

 .(3ٓٔ/ ٔشَف ؽ٤زش حُ٘شَ ١َ٣ُِٞ٘ ) (ٔ)
 .ٕٓٓٔ/ٖ. ٝحٗظَ: طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش ٫رٖ شزش: (3ٖٕ/ ٔحُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ) (ٕ)
 3٧٨ٗف ٍهْ  ٧ٖٔ/  ٙ( حُزوخ١ٍ ًظخد كؼخثَ حُوَإٓ رخد ؿٔغ حُوَإٓ   ٖ)
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 ٌٝٛح حُوٍٞ ك٢ حُلو٤وش هخٍ رٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِٔخء ٍٝؿلٚ حُٔلووٕٞ ؿ٤َ ٖٓ 

 .(1)٫ ٗط٤َ رًٌَ حُ٘وٍٞ ػًَْٜ٘ٝ، ًُ 

ٝك٢ شَف ٓشٌَ ح٥ػخٍ ٓخ ٣ٞػق ٌٛٙ حَُٝح٣ش أًؼَ: هخٍ ٣ُي: كؤ٢َٗٓ ػؼٔخٕ 
إٔ أًظذ ُٚ ٓظللخ... ٝأٍَٓ ػؼٔخٕ ا٠ُ كلظش إٔ طؼط٤ٚ حُظل٤لش، ٝكِق ُٜخ 

، كَىٛخ ػ٤ِٜخ كِْ ٣وظِلخ ك٢ ش٢ء٤َُىٜٗخ ا٤ُٜخ، كؤػطظٚ، كؼَػض حُٔظلق ػ٤ِٜخ 
 .(2)ٝأَٓ حُ٘خّ إٔ ٣ٌظزٞح حُٔظخكق ٝؽخرض ٗلٔٚ،

اًح ٗٔوش أر٢ رٌَ ًخٗض أٓخّ حُ٘ٔن، ٝٗٔوش ػؼٔخٕ ٓطخروش طٔخٓخ، كِْ ٣ظَٜ 
 أ١ ه٬ف ك٢ طَط٤ذ حٍُٔٞ ًٔخ ه٤َ!

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: رشر١ت اٌغٛس ِٓ عٛأت اإلػغبص اإلٌٟٙ
٫ ط٘وؼ٢ ػـخثذ حُوَإٓ، ٫ٝ ٣ِحٍ حُؼِٔخء ٣ؼؼٕٞ أ٣ي٣ْٜ ػ٠ِ ؿٞحٗذ ٖٓ 

ُٙ ُْ طٌٖ ٓؼِٞٓش ٖٓ هزَ، ٖٝٓ ٌٛٙ حُـٞحٗذ حُظ٢ ؿيّص رؼي حُِٔق حُظخُق اػـخ
حُٔ٘خٓزخص ر٤ٖ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، كظَٜ ٌُٜح حُظَط٤ذ ٖٓ حُز٬ؿش ٝحُز٤خٕ، ٝشيس 

حُوَإٓ ًؤٗٚ ًِٔش ٝحكيس، ٫ ٣ٌٖٔ طـ٤َ  ححُؼ٬هش، ٝطَحرطٜخ ٓٔخ ٣ٞك٢ رـ٬ء رؤٕ ٌٛ
 كَف ٌٓخٕ كَف. 

ك٢ ػيّ حُوٞع ك٢ ٌٛح حُلٖ، ٗظَح ُظؤهَ حًظٔخٍ  ِٝٗظْٔ ػٌٍح ُِظلخرش
ٍِٗٝ حُوَإٓ ٝطَط٤ذ ٍٓٞٙ، ك٤غ ٓخ ًخٕ ٧كي إٔ ٣ـِّ رخًظٔخٍ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 
ػ٠ِ شٌِٚ حُٜ٘خث٢ ا٫ رؼي حُؼَػش ح٧ه٤َس. كلخٍ ٌٛح ىٕٝ حُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ 

 حُظَط٤ذ ر٤ٖ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

                                                           

(. ٝحَُٜٔ٘ حُؼٌد ٨ٗٔ/ ٧ٔ( ٍحؿغ: حُلظق حَُرخ٢ٗ ُظَط٤ذ ٓٔ٘ي ح٩ٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ حُش٤زخ٢ٗ )ٔ)
(. ٝحُلٞحًٚ ٨ٙ/ ٓٔ(. ٝحًٌُٞذ حُٞٛخؽ شَف طل٤ق ِْٓٔ )ٕٙٓ/ ٘حٍُٔٞٝى شَف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى )

(. ٧ٔٗ/ ٗ(. ٝحُلظخٟٝ حٌُزَٟ ٫رٖ ط٤ٔ٤ش )ٙٙ/ ٔرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ )حُيٝح٢ٗ ػ٠ِ ٍٓخُش ح
(. ٨ٖ/ ٔ(. ٝحُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )ٙٓٔ/ ٨ٝطل٤َٔ حَُح١ُ = ٓلخط٤ق حُـ٤ذ أٝ حُظل٤َٔ حٌُز٤َ )
(. ٔ٘/ ٕ(. ٝك٤ِش ح٤ُٝ٧خء ٝؽزوخص ح٧طل٤خء )ٕٙٓ/ ٘ٝحَُٜٔ٘ حُؼٌد حٍُٔٞٝى شَف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى )

 (.٧ٕٔ/ ٧ح٥ػخٍ )ٝشَف ٓشٌَ 

 (.ٗٔٔ/ ٔ(. ٝحٗظَ: ح٤َُٔٔ ك٢ شَف ٓظخر٤ق حُٔ٘ش ُِظٍٞرشظ٢ )٧ٕٔ/ ٧شَف ٓشٌَ ح٥ػخٍ )( ٕ)
 .ٔ٘/ٕٝك٤ِش ح٤ُٝ٧خء ٝؽزوخص ح٧طل٤خء: 
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حُؼِْ، ٝاٗٔخ ريأ ٣ظَٜ ٓظَحه٤خ ٓغ ٝأٓخ ٖٓ رؼيْٛ كٌٌُي ُْ ٣زخىٍٝح ا٠ُ ٌٛح 
 حُظؤَٓ ٝحُظؼٔن ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

رزـيحى ػِْ حُٔ٘خٓزش، ُْٝ ٌٖٗ حُلٖٔ حُشَٜحرخ٢ٗ أٍٝ ٖٓ أظَٜ هخٍ حُش٤ن أرٞ 
، ًٝخٕ ؿ٣َِ حُؼِْ ك٢ (ٔ)ٓٔؼ٘خٙ ٖٓ ؿ٤َٙ ٛٞ حُش٤ن ح٩ٓخّ أرٞ رٌَ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ

ح هَة ػ٤ِٚ ح٣٥ش: ُْ ُؿؼِض ٌٛٙ ح٣٥ش حُش٣َؼش ٝح٧ىد، ًٝخٕ ٣وٍٞ ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ اً
ا٠ُ ؿ٘ذ ٌٛٙ؟ ٝٓخ حُلٌٔش ك٢ ؿؼَ ٌٛٙ حٍُٔٞس ا٠ُ ؿ٘ذ ٌٛٙ حٍُٔٞس؟ ًٝخٕ 

 .(ٕ)١ٍِ٣ ػ٠ِ ػِٔخء رـيحى ُؼيّ ػِْٜٔ رخُٔ٘خٓزش

ٛـ، ٛٞ أٍٝ ٖٓ طٌِْ ك٢ حُٔ٘خٓزخص، كٌٜح ٕٖٗٝاًح ًخٕ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ طٞك٢ ٓ٘ش 
َف حُزشَ ك٢ طَط٤ذ رؼغ ٍٓٞ حُوَإٓ ٣ُؼَِ طـَإ رؼغ حُؼِٔخء ػ٠ِ حُوٍٞ رظظ

ح٣ٌَُْ، ٗظَح ُؼيّ ٝػٞف ؿخٗذ ح٩ػـخُ ح٢ُٜ٩ ك٢ ًُي ػ٘ي حٌُؼ٤َ ٖٓٔ هخٍ رٌٜح 
 حُوٍٞ.

رَ إ حَُح١ُ رؼي إٔ طليع ػٖ اػـخُ حُظَط٤ذ ٣شٌٞ ٖٓ هِش حُٔظؤ٤ِٖٓ ك٢ 
ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ ح٩ػـخُ ك٤وٍٞ: إ حُوَإٓ ًٔخ أٗٚ ٓؼـِ رلٔذ كظخكش 

ٝشَف ٓؼخ٤ٗٚ، كٜٞ أ٣ؼخ ٓؼـِ رلٔذ طَط٤زٚ ٝٗظْ آ٣خطٚ، ُٝؼَ ح٣ٌُٖ  أُلخظٚ
هخُٞح: اٗٚ ٓؼـِ رلٔذ أِٓٞرٚ أٍحىٝح ًُي، ا٫ أ٢ٗ ٍأ٣ض ؿٍٜٔٞ حُٔل٣َٖٔ 

  (.ٖ)ٓؼَػ٤ٖ ػٖ ٌٛٙ حُِطخثق، ؿ٤َ ٓظ٘ز٤ٜٖ ٌُٜٙ ح٧ٍٓٞ

ٝرٔؼَ ٌٛح حُوٍٞ هخٍ حًٍُِش٢ ًٌُي. ُٝحى حًٍُِش٢ ك٢ أٗٚ حٓظيٍ رٔ٘خٓزخص 
ذ حٍُٔٞ، ٝٓخ ٣ظَٜ ك٤ٜخ ٖٓ اػـخُ ػ٠ِ إٔ ًُي ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ٖٓ اُٚ ك٤ٌْ، طَط٤

 .(ٗ)ٌٝٛح ٣ٌل٢ ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ إٔ حُظَط٤ذ طٞه٤ل٢

                                                           

ٛٞ ح٩ٓخّ، حُلخكع، حُؼ٬ٓش، ش٤ن ح٬ٓ٩ّ، أرٞ رٌَ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ٣ُخى رٖ ٝحطَ رٖ ٤ٕٓٔٞ  (ٔ)
حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ، ح١ٞٓ٧، حُلخكع، حُشخكؼ٢، طخكذ حُظظخ٤ٗق. ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ، ٠ُٞٓ أ٤َٓ 

آخّ حُشخكؼ٤٤ٖ ك٢ ػظَٙ رخُؼَحم، هخٍ حُزَهخ٢ٗ: ٓٔؼض حُيحٍهط٢٘ ٣وٍٞ: ٓخ ٍأ٣ض أكيح أكلع ٖٓ 
٤َٓ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء  أر٢ رٌَ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ. ٓخص: ك٢ شَٜ ٍر٤غ ح٥هَ ٓ٘ش أٍرغ ٝػش٣َٖ ٝػ٬ع ٓخثش.

 .3ٗٗ/ٔ(. ٝحٗظَ: ؽزوخص حُوَحء:٘ٙ/ ٘ٔؽ حَُٓخُش )
 .ٖٙ/ٔحُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ـ حًٍُِش٢:  (ٕ)
 .(ٙٓٔ/ ٨طل٤َٔ حَُح١ُ = ٓلخط٤ق حُـ٤ذ أٝ حُظل٤َٔ حٌُز٤َ ) (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ. ٖٝٙ/ٔ( حٗظَ: حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ: ٗ)
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ك١ٍٞ ا٠ُ أًؼَ ٖٓ ًُي كـؼَ حُظَط٤ذ ٓظٞحطَح كوخٍ  ك٢ ٍىٙ  ًٝٛذ حُٔزخٍى
حُلي٣غ ٤ُْ ٓٔخ ٣ظِق إٔ ٣ئهٌ رٚ ك٢ طَط٤ذ حُوَإٓ ٧ػَ  ٣ِ٣ي حُلخ٢ٍٓ حُشخً: 

. ٝرٔؼَ ٌٛح حَُى ٍىّ ٍش٤ي ٍػخ: كٔؼَ ٌٛح حَُؿَ ٫ (ٔ)١ٌ ٣ُطِذ ك٤ٚ حُظٞحطَحُ
 .(ٕ)٣ظق إٔ طٌٕٞ ٍٝح٣ظٚ حُظ٢ حٗلَى رٜخ ٓٔخ ٣ئهٌ رٚ ك٢ طَط٤ذ حُوَإٓ حُٔظٞحطَ

 اٌّطٍت اٌضبٌش: اٌزشر١ت اٌزٛل١فٟ ٌٍغٛس ِزٕبعت ِغ ظب٘ش اٌمشآْ
ٓخ ك٤ٚ، ٓظؼخ٤ُخ ػٖ ٗوض  ُٞ طؤِٓ٘خ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ َُأ٣٘خٙ كخٓٔخ ك٢ ا٤ُٜش ًَ

حُزشَ، ًٔخ ٣ظَٜ رؤٗٚ ٓزلخٗٚ هي هّض ًظخرٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٖٓ ر٤ٖ ًظزٚ حُُِٔ٘ش 
 ػ٠ِ ٍِٓٚ رؤٕ ط٠ُٞ أَٓٙ ر٘لٔٚ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ِٗلع ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ ح٣٥خص ح٥ط٤ش:

ٔ- ﴿﴾ َٖ ظَِّو٤ ُٔ ِْ ُِ ُٛيًٟ   ِٚ ٣َْذ ك٤ِ ٍَ ظَخُد ٫َ  ٌِ ُْ َُِي ح ًَ(ٖ). 
طق هَآٗٚ رؤٗٚ )ًظخد(، ٝر٬ شي إٔ طؼ٣َق )حٌُظخد( ؿ٤َ كَٟ٘ إٔ هللا ٓزلخٗٚ ٝ

غ ٖٓ ح٧ٍٝحم ٫ طَط٤ذ ُٜخ! كخٌُظخد ٖٓ ٓوظؼ٤خطٚ طَط٤ذ أرٞحرٚ ٝكظُٞٚ  ُّٔ طؼ٣َق طـ
ٝٓوخؽؼٚ، ٌٝٛح حُظَط٤ذ طلش ًٔخٍ ط٤ِن رٌظخد هللا ٓزلخٗٚ، ٝػيّ حُظَط٤ذ طلش ٗوض ِٗ٘ٙ 

 ػٜ٘خ ًظخد هللا. 
َإٓ ٌُخٕ ٝرخه٢ ح٣٥ش: )٫ ٣ٍذ ك٤ٚ( ٣ئ ًي ٌٛح ح٫ٓظي٫ٍ، اً ُٞ ًخٕ ُِزشَ أ١ طظَف رٌٜح حُو

 :٠ ٣َُِذ، ٝٗوظخٕ حُؼظٔش، ٝهي هخٍ طؼُخ َِ ﴿ٓيه٬، ٝٓيػخس  ْٖ ِػِْ٘ي ؿ٤َْ ِٓ  َٕ ْٞ ًَخ َُ َٝ  َٕ آ َْ َٕ حُْوُ ٝ َُ أَك٬ََ ٣َظَيَرَّ
ح﴾ ًَ ِٚ حْهظ٬َِكًخ ًَؼ٤ِ َؿيُٝح ك٤ِ َٞ َُ ِ ٌِْ ػٖ ًظخرٚ  كل٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ُْ ٣ليى ٓزلخٗٚ (.ٗ)حَّللَّ ٝاٗٔخ ط ٗٞع ح٫هظ٬ف، 

ٍٞ، كِٞ ًخٕ ك٤ٜخ ؿٜي رش١َ ُٞؿيٝح ك٢ ًظخد هللا ٖٓ ك٤غ  رظ٤ـش حُؼّٔٞ، ٌٝٛح ٣شظَٔ طَط٤ذ حُٔ
َإٓ ػ٘ٚ. و  حُظَط٤ذ حهظ٬كخ ِٗ٘ٙ ُح

ًؿخ﴾﴿ -ٕ َٞ َْ َُُٚ ِػ ؼَ ـْ َ٣ ْْ َُ َٝ ظَخَد  ٌِ ُْ ِٙ ح ٍَ َػ٠َِ َػْزِي َِ ْٗ َ ١ أ ٌِ ِ حَُّ يُ َّلِلَّ ْٔ َُْل  (.٘)ح

 ٌٙٛٝ َْ َؼ ـْ ٣َ ْْ َُ َٝ ًٔخروظٜخ، ٝطق حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رؤٗٚ ًظخد، ُٝحى ك٢ ٝطلٚ: )
ًؿخ(، ًِٝٔش: )ػٞؿخ( ٌَٗس ك٢ ٤ٓخم حُ٘ل٢، كظؼْ ًَ ػٞؽ طـَُ أّ ًزَ، ٫ٝ  َٞ َُُٚ ِػ

                                                           

ح٬ُّٔ رٖ هخٕ دمحم رٖ ( َٓػخس حُٔلخط٤ق شَف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق ـ أرٞ حُلٖٔ ػز٤ي هللا رٖ دمحم ػزي ٔ)
 (.ٖٖٙ/ ٨أٓخٕ هللا رٖ كٔخّ حُي٣ٖ حَُكٔخ٢ٗ حُٔزخًٍل١ٍٞ: )

 (.٧٨ٗ/ 3( طل٤َٔ حُٔ٘خٍ )ٕ)

 .ٕ( ٍٓٞس حُزوَس: ٖ)
 .٧ٕ( ٍٓٞس حُ٘ٔخء: ٗ)
 .ٔ( ٍٓٞس حٌُٜق: ٘)
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شي ك٢ إٔ ط٢ُٞ حُزشَ رؼؼلْٜ طَط٤ذ ًظخد هللا ٗٞع ٖٓ حُِؼٞؽ ح١ٌُ ِٗ٘ٙ حُوَإٓ 
 ػ٘ٚ.

َٛخ ﴿ ػٜ٘خ ك٢ ط٘ؼٚ ٝهِوٚ كوخٍ: حُيهش حُٔظ٘خ٤ٛش هي أهزَٗخ هللا -ٖ يَْىَٗخ َٓ َع  ٍْ َ ح٧ْ َٝ
َِّ َش٢ٍْء  ًُ  ْٖ ِٓ خ  َٜ ْٗزَظَْ٘خ ك٤ِ أَ َٝ  ٢َ ِٓ ح َٝ ٍَ خ  َٜ ُْو٤ََْ٘خ ك٤ِ أَ َٝ ٍٕ ٝ ُُ ْٞ َْ ﴿. ٝهخٍ: (ٔ)﴾َٓ َٗخ كَِْ٘ؼ ٍْ كَوَيَ

﴾ َٕ ٝ ٍُ ُْوَخِى ََّ َش٢ٍْء ﴾﴿ٝهخٍ:  .(ٕ)ح ًُ  َٖ ١ أَطْوَ ٌِ ِ حَُّ َْ٘غ حَّللَّ  .(ٖ)ُط
هي أطوٖ ٝأػ٘خ ػ٠ِ ٗلٔٚ ريهش طوي٣َٙ ك٢ هِوٚ، كَٜ ٣ُؼوَ إٔ ٣ُظوٖ هِوٚ،  كبًح ًخٕ هللا

٣ٝظَى ٬ًٓٚ ُِزشَ ٤ُظو٘ٞح ٣ٝويٍٝح رؼوُْٜٞ حُزش٣َش طَط٤زٚ؟ رَ ٗظلٚ ٓزلخٗٚ رٔخ ٤ِ٣ن 
 رٚ، كوي أطوٖ هِوٚ ٝأطوٖ ًظخرٚ رٌَ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ آ٣خص ٍٝٓٞ ٝطَط٤ذ.

للٞظ كوخٍ: أهزَٗخ ٓزلخٗٚ رؤٕ ًظخرٚ حُوَإٓ أٍِٗ ٖٓ حُِ -ٗ ٤يٌ ﴿ٞف حُٔ ـِ َٓ  ٌٕ آ َْ َٞ هُ ُٛ  َْ  *رَ
ْللٍُٞظ﴾ َٓ فٍ  ْٞ ك٢ِ َُ
()ٗ. ﴿ ٌْ ٣ َِ ًَ  ٌٕ آ َْ ُ َُوُ ٍٕ  *اَِّٗٚ ٌُْٞ٘ َٓ ظَخٍد  ًِ ﴾ *ك٢ِ  َٕ ٝ َُ َّٜ َط ُٔ ُْ ُ ا٫َِّ ح ُّٔٚ َٔ َ٫َ ٣()٘. 

ظخد ًخٕ ٓـٔٞػخ أٓخٓخ ك٢  ظخد حٌُٕٔ٘ٞ ٛٞ ًٌُي حُِٞف حُٔللٞظ، كز٤ٖ ٓزلخٗٚ إٔ حٌُ ٝحٌُ
ٔللٞظ، كٜٞ ٍِٗ ٓلَهخ رؼي إٔ ًخٕ ٓـٔٞػخ، ػْ ُؿٔغ ًٔخ ًخٕ ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ. ٝهللا حُِٞف حُ

٤َ ح٬ُٔثٌش، ٓغ إٔ ح٬ُٔثٌش  ّْ ًظخرٚ حٌُٕٔ٘ٞ ٓغ ػيّ حُظيهَ رٔخ ك٤ٚ ـُ ٓزلخٗٚ ُْ ٣ؤًٕ رٔـَى ٓ
٢ ٫ ٣ؼخٕٗٞ ٓٔخ ٣ؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ حُزشَ ٖٓ حُشٜٞح٤ٗش ٝحُشَ، ك٤ٌق ٣ؤًٕ ٓزلخٗٚ ُِزشَ ٣ٝطِن ٣يْٛ ك
طَط٤ذ ٍٓٞ ًظخرٚ، ٝحُظظَف ريٓؾ رؼؼٜخ رزؼغ ُٞ أٍحىٝح، ٝكٌف حُزِٔٔش ُٞ شخإٝح، 

ٖٓ طؼخ٠ُ ٝحُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ك٢ رٔخ طَحٙ ػوُْٜٞ؟ ٫ٝ شي إٔ ٌٛح أًؼَ طظَكخ ك٢ ًظخد هللا 
ٕ هللا رٚ ٬ُٔثٌظٚ. ١ ٛٞ ؿخ٣ش ٓخ ًأ ّْ حٌُ  ٓـَى حُٔ

ً ٝٓٔخ ٫ شي ك٤ٚ إٔ ًٕٞ حُوَإٓ ٓللٞظ حُٔللٞظ ٤ُْ رٌخف ك٢ اػـخُٙ  ك٢ حُِٞف خ
 ٝحُظلي١ رٚ، ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓللٞظخ رؼي ُِٗٝٚ ا٠ُ ح٧ٍع ٖٓ أ١ طيهَ رش١َ.

﴾ ﴿هخٍ طؼخ٠ُ:  -٘ َٕ اَِّٗخ َُُٚ ََُلخكُِظٞ َٝ  ََ ًْ َُْ٘خ حٌُِّ َِّ َٗ ُٖ . ٝحًٌَُ حْٓ ٖٓ أٓٔخء (ٙ)اَِّٗخ َْٗل
ٔٔخء حُي٤ٗخ ك٢ ٤ُِش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، أهزَٗخ ٓزلخٗٚ أٗٚ أُِٗٚ ٖٓ حُِٞف حُٔللٞظ ا٠ُ حُ

ُٚ ػ٠ِ ٍُٓٞٚ دمحم  ِّ حُظ٣َِ٘، ك٬  رؼي، ٝطؼٜي رللظٚ، ٝؽخُٔخ ًًَ حُللع ^حُويٍ، ػْ ٗ

                                                           

 .3ٔ( ٍٓٞس حُلـَ: ٔ)
 .ٖٕ( ٍٓٞس ح٬َُٓٔص: ٕ)
 .٧٧( ٍٓٞس حَُ٘ٔ: ٖ)
 .ٕٕ، ٕٔ( ٍٓٞس حُزَٝؽ: ٗ)
 .٨3 - ٨٨ٍٓٞس حُٞحهؼش:  (٘)
 .3( ٍٓٞس حُلـَ: ٙ)
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شي أٗٚ ٤ٓللظٚ رؼي حٍُِ٘ٝ، ٤ُزو٠ ًٔخ ًخٕ هزَ حٍُِ٘ٝ ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ، ٫ٝ ٣ُؼوَ 
 إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى أ١ كخٍم ر٤ٖ حُِٞف حُٔللٞظ ٝر٤ٖ حُ٘خٍُ ٓ٘ٚ.

( ٫ ري إٔ ٗؼط٤ٜخ ٓخ ٤ِ٣ن ٕٞ، ٝاٗخ، كخكظ٘خك٢: )اٗخ، ٗلٖ، ًُِٗٔخ إٔ أُلخظ حُؼظٔش 
رٜخ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظخٓش حٌُخِٓش، ك٬ طٔظو٤ْ ر٬ؿظٜخ ٓخ ُْ ٗؼطٜخ أهظ٠ ىٍؿخص حُللع 

، ٝٓؼَ ٌٛح ٫ ٣٘طزن ُٞ ًخٕ ُِزشَ ىٍٝ ك٢ ًظخرٚ طَط٤زخ ٝىٓـخ طؼخ٠ُ ٝحُظٕٞ ٌُظخد هللا
 ٝطوي٣ٔخ ٝطؤه٤َح، ٝكٌكخ ُِزِٔٔش.

 ِٓ ٤ِْس ط٢ُٞ هللا ٓزلخٗٚ ر٘لٔٚ ُللع ًظخرٚ حُوَإٓ، ُْ ٣ـؼِٜخ ٓزلخٗٚ ُـ٤َٙ ٓٔخ أٍِٗ ٝ
ٞح ﴿ٖٓ ًظذ، هخٍ طؼخ٠ُ:  ُٔ َِ ْٓ َٖ أَ ٣ ٌِ َٕ حَُّ خ حَُّ٘ز٤ُِّٞ َٜ ُْ رِ ٌُ ٌٍ ٣َْل ُٞٗ َٝ ُٛيًٟ  خ  َٜ حسَ ك٤ِ ٍَ ْٞ َ٘خ حُظَّ ُْ َِ ْٗ اَِّٗخ أَ

 ٍُ ح٧َْْكزَخ َٝ  َٕ رَّخ٤ُِّٗٞ ََّ حُ َٝ َٛخىُٝح   َٖ ٣ ٌِ َِّ خ ُِ َٔ ظُْلِلُظٞحرِ ْٓ يَحَء﴾ ح َٜ ِٚ ُش ًَخُٗٞح َػ٤َِْ َٝ  ِ ظَخِد حَّللَّ ًِ  ْٖ ِٓ(ٔ.) 
كز٤ٖ ٓزلخٗٚ أٗٚ ؽِذ ٖٓ ػِٔخء ح٤ُٜٞى كلع ًظخرٚ كؼ٤ؼٞٙ، ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح ٓوخُلخ ُلٌٔش 

؛ ٌُٕٞ حُشَحثغ حُٔخروش ٓئهظش، ُٝٔخ ًخٕ حُوَإٓ كـش هللا ا٠ُ ه٤خّ حُٔخػش، ٓزلخٗٚ هللا
هخثٔش ػ٠ِ هِوٚ ا٠ُ إٔ ٣َع هللا طؼخ٠ُ لٔٚ، ُظزو٠ كـش هللا ط٠ُٞ ٓزلخٗٚ كلظٚ ر٘
 ح٧ٍع ٖٝٓ ػ٤ِٜخ.

آَُٗٚ  ﴿هخٍ طؼخ٠ُ:  -ٙ َْ هُ َٝ ؼَُٚ  ْٔ َّٕ َػ٤ََِْ٘خ َؿ آَُٗٚ  *اِ َْ أَْٗخُٙ كَخطَّزِْغ هُ ََ َّٕ َػ٤ََِْ٘خ  *كَبًَِح هَ َّْ اِ ػُ
 .(ٕ)ر٤ََخَُٗٚ﴾

( إٔ ٣ـٔغ ًظخرٚ ٘خظ٤ْ )ػ٤ِطؼٜي ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش رِلع حُظؼ
، ا٫ إٔ حُٔؼ٠٘ ٣ظـخُٝ ًُي ^ حُوَإٓ، ٖٝٓ حُٔئًي إٔ ٣ـٔؼٚ أ٫ٝ ك٢ هِذ ٍُٓٞٚ

، ٣ُٝؼْ ا٠ُ ًُي ؿٔغ ^ كظٔخ، كظ٠ ٣شظَٔ ػ٠ِ ؿٔؼٚ ٌٓظٞرخ ٓوَٝءح ك٢ ػٜي حٍَُٓٞ
أر٢ رٌَ ٝػؼٔخٕ ح٣ٌُِٖ أؿٔؼض ح٧ٓش ػ٤ِٜٔخ. اً ٫ ٣ؼوَ إٔ ٣وظي رخُـٔغ ٓخ ٛٞ ىٕٝ 

 ^رلخٍ؛ ٧ٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ كـش ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ ا٠ُ ه٤خّ حُٔخػش، كبٕ ُكِلع ٍَُِٓٞ ًُي 
كوؾ ك٤ٌق طوّٞ حُلـش ػ٠ِ هِوٚ حُزخه٤ٖ؟ ٝؽخُٔخ إٔ حُلـش ح٥ٕ طوّٞ ػ٠ِ حُ٘خّ رـٔغ 
أر٢ رٌَ ٝػؼٔخٕ ك٬ شي إٔ ٌٛح ًخٕ ربُٜخّ هللا ٓزلخٗٚ، ٖٝٓ طَط٤زٚ ٓزلخٗٚ، ٤ُللع 

ٕ ح٧َٓ ًٌُي ك٬ ىهَ ُِزشَ رخؿظٜخى ك٢ ًظخد هللا، كخهلل ٛٞ ًظخرٚ ًٔخ ٝػي، ٝاًح ًخ
َُ حُظلخرش ا٫ ط٘ل٤ٌ ٧َٓ هللا ح١ٌُ ٫ ريّ إٔ حٍَُٓٞ  أؽِؼْٜ  ^حُـخٓغ ٌُظخرٚ، ٝٓخ ػٔ

ػ٤ِٚ ه٤ُٞخ أٝ كؼ٤ِخ، رل٤غ كٜٔٞح ىٕٝ أى٠ٗ شي إٔ ٌٛح حُظَط٤ذ َٓحى هلل ٓزلخٗٚ، ٫ 
ْٜ ك٢ حطزخػٚ ٝحُظو٤ي رٚ. ُٝٞ كَػ٘خ إٔ حٍَُٓٞ طـُٞ ٓوخُلظٚ رؤ١ شٌَ. ٝأٗٚ ٫ ه٤خٍ ُ

                                                           

 .ٗٗ( ٍٓٞس حُٔخثيس: ٔ)
 .3ٔ - ٨ٔ( ٍٓٞس حُو٤خٓش: ٕ)
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طؼِْ حُوَإٓ ًخ٬ٓ ٖٓ ؿز٣ََ، ك٤غ ػَػٚ ػ٤ِٚ َٓط٤ٖ هزَ ٝكخطٚ ك٢ ٍٓؼخٕ، ػْ أهل٠ 
ة ٓ٘ٚ حٍَُٓٞ  َّ . ٝاٗٔخ ٛٞ هَِ؛ ^ػٖ طلخرظٚ طَط٤زٚ، ٌُخٕ ٌٛح ه٬ِ ك٢ حُظز٤ِؾ ٗز
٧ٓش ٖٓ رؼيٙ ٤ُْٝ ٧ٕ حُٜيف ٖٓ ٓؼخٍػش ؿز٣ََ ٍَُٓٞ هللا ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٛٞ ح

 هخطخ ك٤ٚ.

﴾ ٝهُُٞٚ: ﴿هخٍ حُزخه٢ٗ٬ ك٢ ح٣٥ظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ:  َٕ اَِّٗخ َُُٚ ََُلخكِظُٞ َٝ  ََ ًْ َُْ٘خ حٌُِّ َِّ َٗ  ُٖ اَِّٗخ َْٗل
ْى رٜخط٤ٖ ﴿ َِ ش ٓ٘خ ْٜٝٓ٘ إٔ هللا طؼخ٠ُ ُْ ٣ُ ّٓ آَُٗٚ﴾ ، ٝهي ػزض ربؿٔخع ح٧ َْ هُ َٝ ؼَُٚ  ْٔ َّٕ َػ٤ََِْ٘خ َؿ ِا

ؼُٚ ُ٘لٔٚ ٝأَٛ ٓٔخٝحطٚ ىٕٝ ح٣٥ظ٤ٖ أٗٚ طؼخُ َٔ َٕ ػ٠ِ ٗلٔٚ ُٝ٘لٔٚ، ٝأّٗٚ ٣ـ ٠ ٣للعُ حُوَآ
َٖ ُِؼَٔ رٔٞؿزٚ، ٝحُٔظ٤َ ا٠ُ  أَٛ أٍػٚ، ٝأّٗٚ اّٗٔخ ػ٠٘ رٌُي أّٗٚ ٣للُظٚ ػ٠ِ حٌُِٔل٤
ً ُْٜ ىٝٗٚ،  ً ػ٘يْٛ، ٝٓـٔٞػخ ُٕ ٓللٞظخ ٘ٚ، ٝأّٗٚ ٣ـٔؼُُٚ ُْٜ ك٤ٌٞ ِّٔ ٓوظؼخٙ ٝٓظؼ

 .(ٔ)ـِؾ ٝحُظو٤ِؾ ٝح٩ُزخّٝٓلَٝٓخً ٖٓ ٝؿٞٙ حُوطؤ ٝحُ

 اٌّطٍت اٌشاثغ: أدٌخ ػم١ٍخ رٛعت رشع١ؼ اٌزشر١ت اٌزٛل١فٟ ٌٍغٛس
إ حُٔظؤَٓ رؼوِٚ ك٢ حُو٬ف ر٤ٖ حُؼِٔخء ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ُٖ 
٣وطت رًٌخثٚ ك٢ طَؿ٤ق حُوٍٞ رظٞه٤ق طَط٤ذ حٍُٔٞ ك٢ حُٔظلق ح٣ٌَُْ، ٖٝٓ 

 ٌٛٙ حُظؤ٬ٓص:
ريٍّ ططز٤و٢ ٤ًل٤ش  ^زلخٗٚ ٍُٓٞٚ ؿز٣ََ ٤ُُؼِّْ حٍَُٓٞ ُوي أٍَٓ هللا ٓ -ٔ

حُظ٬س، ٝحٍَُٓٞ ػِٔ٘خ ريٍٝٙ ريٍّ ططز٤و٢ ًٌُي. ٝٛخ ٗلٖ ٗؼِْ ح٧ؽلخٍ 
 حُظ٬س رٌَ ُٜٓٞش، ٌُٖٝ ك٢ حُٔوخرَ ٤ًق ٣ـُٞ إٔ ٫ ٣ؼِٔ٘خ هللا ٓزلخٗٚ طَط٤ذ

ش ٫٥ف ٍٓٞس طؼـِ ػٖ طَط٤زٜخ ػزو٣َخص حُزشَ، ُِٗض ٓظؼٔ٘ٓخثش ٝأٍرغ ػشَس 
ٓ٘ش؟ ٝهخطش رؼي إٔ ٝؿيٗخ ك٢ طَط٤زٜخ ٖٓ حُِلٌْ ٓخ ػ٬ع ٝػش٣َٖ  ح٣٥خص ك٢

 ٣ؼـِ ػ٘ٚ حُزشَ.

ىحٍ كٞحٍ ر٤ٖ ِٓٔخٕ حُلخ٢ٍٓ ٍػ٢ هللا ػ٘ٚ ٝحُٔش٤ًَٖ: كو٤َ ُٚ: هي  -ٕ
َحءس؟ هخٍ: أؿَ، ُوي ٜٗخٗخ إٔ ٗٔظوزَ حُوزِش ًَ ش٢ء كظ٠ حُوِ  ^ػٌِّْٔ ٗز٤ٌُْ 

ظ٘ـ٢ رخ٤ٔ٤ُٖ، أٝ إٔ ٗٔظ٘ـ٢ رؤهَ ٖٓ ػ٬ػش أكـخٍ، أٝ إٔ رـخثؾ أٝ رٍٞ، أٝ إٔ ٗٔ
. ٝحُِٔلض ُِ٘ظَ أٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ؼِٔ٘خ هللا (ٕ)ٗٔظ٘ـ٢ رَؿ٤غ أٝ رؼظْ

 َحءس(، ٫ٝ ٣ؼِٔ٘خ طَط٤ذ حٍُٔٞ ك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ أُِٗٚ كـش ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ.)حُوِ 

                                                           

 (.ٖٔٔ/ ٔ( ح٫ٗظظخٍ ُِوَإٓ ُِزخه٢ٗ٬ )ٔ)

 ٕٕٙف ٍهْ  ٖٕٕ/  ٔرخد ح٫ٓظطخرش -٨ًٔظخد حُطٜخٍس  -ٕأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢   (ٕ)
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أٗٚ ٝك٢، ٠ٜٗ طلخرظٚ ػٖ ًظخرش حُلي٣غ ٓغ  ^ٖٓ حُٔؼِّٞ إٔ حٍَُٓٞ  -ٖ
٣َْ ٝكلظٚ رٌَ ىهش، كوخٍ : ٫ ٖٓ كي٣غ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ٤ُظلَؿٞح ٌُظخرش حُوَإٓ حٌُ
 ٝٓؼَ ٌٛح ح٫ٛظٔخّ ٫ ٣ظ٘خٓذ (.ٔ)طٌظزٞح ػ٢٘، ٖٝٓ ًظذ ػ٢٘ ؿ٤َ حُوَإٓ ك٤ِٔلٚ

 طَى ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رـ٤َ طَط٤ذ.  ٓغ

رؤَٓ  ٍٓٞس ٓخثش ٝحػ٘ظ٢ ػشَس ^٤ُْ ٖٓ حُٔٔظٔخؽ إٔ ٣َطذ حٍَُٓٞ  -ٗ
 حُٞك٢، ػْ ٣ظَى ٍٓٞط٤ٖ )ح٧ٗلخٍ ٝحُظٞرش( ٫ؿظٜخى حُظلخرش ر٬ ٝك٢.

ٝرخه٢ ح٫٥ف ٖٓ حُظلخرش ٣ٌؼَٕٝ ٖٓ ط٬ٝس حُوَإٓ ك٢  ^ًخٕ حٍَُٓٞ -٘
حُظِٞحص ٝآٗخء ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ، ك٬ ٣ؼوَ إٔ حُظَط٤ذ ُْ ٣ُؼِْ، ٓغ إٔ ح٧ٗلخٍ ُِٗض 

 ٓؼش.ٓزٌَس ك٢ ريٍ، ٝحُظٞرش ٓظؤهَس ك٢ حُٔ٘ش حُظخ

إ أ١ طظَف رش١َ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٤ٌٕٓٞ ػ٠ِ كٔخد ىهش حُوَإٓ  -ٙ
 ح٣ٌَُْ ٝاػـخُٙ ٜٓٔخ ًخٕ.

طَى هللا ٓزلخٗٚ طَط٤ذ ٍٓٞ ًظخرٚ ُِزشَ؟ رٔخًح  ُٖٓٞ طٔخءُ٘خ: ٓخ حُلٌٔش  -٨
 ٗـ٤ذ؟

ِض ًظخد هللا، ٧ػزظ٘خ ر٬ٌٓ٘خ حُ٘وض ك٢ ًظخد هللا! ُٝٞ ّٔ ًَ  إ أؿز٘خ إٔ ك٢ طَط٤زْٜ كٌٔش 
 هِ٘خ ػِْٜٔ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ كٌٔش، اًح كٜٞ آخءس ٌُظخد هللا!

كِْ ٣زن ا٫ إٔ هللا ٓزلخٗٚ ٛٞ ٖٓ ٍطذ ًظخرٚ، اً ٫ ٣َػ٠ كَى ٖٓ حُزشَ إٔ ٣ظيهَ آهَ 
 رظَط٤ذ ًظخرٚ، ك٤ٌق ٣َػ٠ ٍد حُزشَ رظَط٤ذ حُزشَ ٌُظخرٚ؟ 

خ٣ٍن إ ًخٕ حُظَط٤ذ ُِزشَ كٌخٕ ح٠ُٝ٧ إٔ ٣َُطذ ًٔخ أُِٗٚ هللا كٔذ ط -٧
حٍُِ٘ٝ. ٝرخُظخ٢ُ ُٞ ٓؤُ٘خ ُٔخًح ُْ ٣َطذ كٔذ حٍُِ٘ٝ ٝطْ حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ؟ ٌُخٕ 

 حُـٞحد: ٌٌٛح أٝك٠ هللا، ٌٌٝٛح ػِٔ٘خ ٍُٓٞٚ، ٝطيم هللا ٍُٝٓٞٚ.

 ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ

 

                                                           

ح٧هيٝى ٝحُٔخكَ ٝحَُحٛذ ٝحُـ٬ّ  رخد هظش أطلخد-٨ًٔظخد حَُِٛ ٝحَُهخثن -ٖ٘أهَؿٚ ِْٓٔ ( ٔ)
   ٖٗٓٓف ٍهْ  3٧ٕٕ/  ٗ
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 ٔزبئظ اٌجؾش
  ِٙٝ٣ؼظٔي حُـِٝ حُل١ٌَ ػ٠ِ ٗظٞص ٖٓ طَحػ٘خ ٫ طظِق ٬ُػظزخٍ، ٤ُٞظلٜخ ك٢ ؿ

خ حػظيٗخٙ ٖٓ ح٩ ٬ّٓ، ٌٝٛح ٓخ ٣يػٞٗخ ربُلخف ا٠ُ اػخىس حُظؤط٤َ، ٝحُظل٤َِ، ٝحُظلي٣غ، ُٔ
 طَحػ٘خ.

 .ٕحُظٌخَٓ ر٤ٖ ػِْ حُلي٣غ ٝػِْ حُظل٤َٔ، ًخٕ ُٚ ح٧ػَ ح٧ًزَ ك٢ هٞس حُلـش ٝحُزَٛخ 
  ٌٙٛ َحُلظخّ حٌُ٘ي ح١ٌُ كظَ ر٤ٖ حُؼِّٞ حُشَػ٤ش طٔزذ رـٔٞع حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓٔخث

 حُؼِّٞ.
  ح٧ٓش ػ٠ِ طَط٤ذ ح٣٥خص ًٜٞٗخ ٓظِٞس ؽٞحٍ كظَس حُزؼؼش.أؿٔؼض 
  خء ك٢ ؼِٔ ًز٤َ ك٢ حهظ٬ف ُح ٕخ ُٚ أَػ   ً ٓ٘ش،  ٣َٖ ػش ٘ـٔخ ػ٠ِ ػ٬عٝ   ٓ َٕآ و ٍٝ ُح ِٗ

ط٤ذ ٍٓٞٙ.  َط
 .ْ٫ ٣ٞؿي كي٣غ ٣ُؼظي رٚ ٣ل٤ي حؿظٜخى حُزشَ ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُ 
 ُخٓؼ٤ٖ ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ ُٖٓ ح زؼؼش، أػَ ًز٤َ ك٢ طَط٤ذ ٍٓٞ حُوَإٓ ًخٕ ٌُظزش حُٞك٢، ُٝـِ

 .^ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ طؼِٔٞح ٖٓ حٍَُٓٞ 
  ظٞص ٖٓ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٓظؼخػيس ػ٠ِ ػظٔش ًظخد هللا ٖٓ أ١ طيهَ رش١َ ك٢ حُ٘

 ٗظٚ أٝ طَط٤زٚ.
  حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رؼي حُـٔغ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ، ٍؿغ ا٠ُ كخُٚ حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ ك٢ حُِٞف

 حُٔللٞظ، ٝك٢ حُٔٔخء حُي٤ٗخ.

 ٌخطلض ح٧ىُش ٖٓ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٝأهٞحٍ حُؼِٔخء ٝحُؼوَ ػ٠ِ طَؿ٤ق حُظَط٤ذ حُظٞه٤ل٢ ط
 ٍُٔٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

 رُ اٌجؾش

 ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك، ٚ٘ٛ ِٓ ٚساء اٌمظذ
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 فهرس املصادر واملراجع
ُػبط ٓ ٚا٠خ ؽفض ػ ُ ثش ىش٠ ْ ٌا مشآ  ٌا

 ٓذي ٙبة ٌا مبعُ ش ِبٔيـ  أٛث ٌا ي ِٓ ؽشص األ ؼٔب ّبػًي ٓث  إثشاص اٌّ شؽّٓ ٓث إع ػجذ ٌا
ّيخ  ؼٍ ىزت ٌا ؼشٚف ثأثي شبِخ ـ داس ٌا ذِشمي اٌّ مذعي ٌا ُ اٌّ ٘ي  إثشا

  :ؾمك ؼي ـ اٌّ غٛي ذيٓ ٌا شؽّٓ ٓث أثي ثىش، عالي ٌا مشآْ ـ ػجذ ٌا اإلرمبْ في ػٍَٛ ٌا
ؽجؼخ:  ىزبة ـ ٌا ؼبِخ ٌٍ صشيخ ٌا ُ ـ اٌّ ٘ي ً إثشا فع ٛ ٌا  4391َ٘ـ/ 4931ِؾّذ أث

 خزبسح أ ٌجخبسي األؽبديش اٌّ ُ يخشعٗ ا ّخزبسح ِّبٌ  ّغزخشط ِٓ األؽبديش ٌا ٚ ٌا
مذعي ـ رؾميك:  ٛاؽذ اٌّ ذيٓ أٛث ػجذ اهلل ِؾّذ ٓث ػجذ ٌا ّبـ  ظيبء ٌا ِٚغٍُ في صؾيؾٙي
صيغ،  ٌٛز ٚا ٌٕشش  ٚا ؽجبػخ  ٘يشـ  داس خعش ٌٍ ٍه ٓث ػجذ اهلل ٓث د س ػجذ اٌّ ذوٛز ي األعزبر ٌا ِؼٌب

ؽجؼخ:  –ثيشٚد  ـ  ٌا ْٕب  َ 4111 -٘ـ  4141، 9ٌج
  ي، أٛث إعؾبق ـ غٛصعٔب غؼذي ٌا ٘يُ ٓث يؼمٛة ٓث إعؾبق ٌا شعبيـ  إثشا ٛاي ٌا أؽ

ٌٕشش: ؽذيش أوبدِي  ي ـ داس ا ٌَجغٛز ُ ا ؼظي ُ ػجذ ٌا ٍي ؼ ؾمك: ػجذ ٌا . -اٌّ ً آثبد، ثبوغزْب  فيص
  فعيٍخ ؼيـ   داس ٌا غٛي ذٓي ٌا شؽّٓ ٓث أثي ثىش، عالي ٌا مشآْـ  ػجذ ٌا أعشاس رشريت ٌا

صي ٌٛز ٚا ٍٕشش   غٌ
  غيذ أؽّذ ّؾمك: ٌا ؽيت ـ ٌا ٌجبلالٔي ِؾّذ ٓث ٌا ٍجبلالٔي ـ أٛث ثىش ا مشآٌْ  إػغبص ٌا

ؼبسف  خبِغخ،  –صمش ـ داس اٌّ ؽجؼخ: ٌا  4339َِصش ـ ٌا
  شصاق ٓث عؼيذ ٓث أؽّذ ٓث ٛيخ ـ ِصؽفٝ صبدق ٓث ػجذ ٌا ٕج ٌجالغخ ٌا ٚا مشآْ  إػغبص ٌا

ؼشثي  ىزبة ٌا شافؼي ـ داس ٌا مبدس ٌا  َ 4111 -٘ـ  4141 - 8ثيشٚد ـ غ –ػجذ ٌا
  ٝـ   ِٛع ًٕج ِبَ أؽّذ ٓث ؽ ٕبع في فمٗ اإل ًٕج ـ اإلل ِبَ أؽّذ ٓث ؽ ٕبع في فمٗ اإل اإلل

ٌٕغب ـ ػجذ  ، أثٛ ا ذٓي ؾي، ششف ٌا صٌب مذعي، صُ ٌا ٓث أؽّذ ٓث ِٛعٝ ٓث عبٌُ ٓث ػيغٝ اٌّ
ؼشفخ ثيشٚد  غجىي ـ داس اٌّ ٝ ٌا ؽيف ِؾّذ ِٛع ْب  -اٌٍ  ٌٕج
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 ٛيٗ ـ أ ٛاي الٓث صٔغ خشعبٔي األِ ّيذ ٓث ِخٍذ ٓث لزيجخ ٓث ػجذ اهلل ٌا ٛث أؽّذ ؽ
ٍجؾٛس  ٍه فيصًٌ  س: شبوش ريت فيبضـ  ِشوض اٌّ ذوٛز ـ  رؾميك ٌا ٛٗي ؼشٚف ثبٓث صٔغ اٌّ

 ، ٌٝٚ ؽجؼخ: األ غؼٛديخـ  ٌا ِيخ، ٌا ذساعبد اإلعال  َ 4381 -٘ـ  4111ٌٚا
 مبظ مبعُ، ٌا ؽيت ٓث ِؾّذ ٓث عؼفش ٓث ٌا مشآْ ـ ِؾّذ ٓث ٌا ٔزصبس ٌٍ ي أٛث ثىش اال

فزؼ  معبح ـ داس ٌا ىي ـ رؾميك: د. ِؾّذ ػصبَ ٌا ٌب ٌجبلالٔي اٌّ ، داس آث ؽضَ  -ا ْب َّّ  –َػ
 ٝ ٌٚ ؽجؼخ: األ  َ 4114 -٘ـ  4144ثيشٚد ـ ٌا

  ُي ذٓي ٓث إثش٘ا ؽٛسيـ  صٓي ٌا ٚرىٍّخ ٌا ك  خٌب ِٕؾخ ٌا ذلبئكٚ  شائك ششػ وٕض ٌا ٌجؾش ٌا ا
في آخش  ٚ صشيـ  ؼشٚف ثبٓث ٔغُي اٌّ ؾّذ ٓث ؽغيٓ ٓث ِؾّذ، اٌّ شائك ٌّ ٌجؾش ٌا ٖ: رىٍّخ ا

ىزبة  خبٌك الٓث ػبثذيٓ ـ داس ٌا ِٕؾخ ٌا ٚثبٌؾبشيخ:  مبدسي ـ  ؾٕفي ٌا ؽٛسي ٌا ٓث ػٍي ٌا
ٔيخ ٌضب ؽجؼخ: ا  اإلعالِيـ  ٌا

 ْ٘ب ف ٌجش ٛ  يا ٔبؼي، أث غش ٌضمفي ٌا ضثيش ا ُ٘ي ٓث ٌا مشآْـ  أؽّذ ٓث إثشا ٕبعت عٛس ٌا ر
صاسح األ ي ـٚ  غشة ـ عؼفشـ  رؾميك: ِؾّذ شؼجٔب ِيخـ  اٌّ شؤْٚ اإلعال ٌٚا  -٘ـ  4141ٚلبف 

4331 َ 
  خؽبغ ـ شبفؼي ٌا ىي ٌا ىشدي اٌّ مبدس ٌا ش ٓث ػجذ ٌا ىشُي ـ ِؾّذ ؼ٘ب مشآْ ٌا ربسيخ ٌا

فزؼ ثغذح  4غ ٚ  4911 -ِؽجؼخ ٌا  َ 4311٘ـ 
  ٌجخبسي، أٛث ػجذ اهللـ  دائشح غيشح ا ُ٘ي ٓث اٌّ ّبػًي ٓث إثشا ىجيشـ  ِؾّذ ٓث إع ٌزبسيخ ٌا ا
ؼب ٔيخ، ؽيذس آثبد اٌّ ّب ؼض  سف ٌا

  ّيشي ٌٕ ٚاعّٗ صيذ( ٓث ػجيذح ٓث سيؽخ ا خ الٓث شجٗ ـ ػّش ٓث شجخ ) ذٕي ربسيخ اٌّ
د ـ عذح ـ  ٍٛز ُ ِؾّذ ش ٙي ٛ صيذ ـ ف ٌجصشي، أث  ٘ـ 4933ا

  َذٚسي ـ أٛث صوشيب يؾيٝ ٓث ِؼٓي ٓث ػْٛ ٓث صيبد ٓث ثغؽب ٚايخ ٌا ربسيخ ٓث ِؼٓي س
ٌج ٛالء، ا شي ثٌب شؽّٓ اٌّ ٌجؾش ٓث ػجذ ٌا س عيف ـ ِشوض ا ؾمك: د. أؽّذ ِؾّذ ٛٔ غذادي ـ اٌّ
ٌزشاس اإلعالِي  ٚإؽيبء ا ؼٍّي  ،  -ٌا ٌٝٚ ؽجؼخ: األ ىشِخ ـ ٌا  4393 - 4933ِىخ اٌّ
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  ذاس ٛٔغيـ  ٌا ٌز ش ٓث ػبشٛس ا ؽ٘ب ش ٓث ِؾّذ ٓث ِؾّذ ٌا ؽ٘ب ٛيشـ  ِؾّذ ٌا ٌٕز ٚا ٌزؾشيش  ا
ٍٕشش  ٛٔغيخٌ  ٌز ٛٔظ ـ  –ا  ٘ـ 4381ر

 ّجبسوفٛسٜ ـ داس رؾفخ األؽٛري ـ أٛث ٌا شؽُي ٌا شؽّٓ ٓث ػجذ ٌا ؼال ِؾّذ ػجذ ٌا
ّيخ  ؼٍ ىزت ٌا  ثيشٚد  -ٌا

  ذٓي شؽّٓ ٓث أثي ثىش، عالي ٌا يـ  ػجذ ٌا ٛٚا ٌٕ ي في ششػ رمشيت ا شٚا رذسيت ٌا
فبسيبثي ـ داس ؼيجخ  ظش ِؾّذ ٌا ؼي ـ أٛث لزيجخٔ  غٛي  ٌا

  مبعُ، ِؾّذ ٓث أؽّذ ٓث ِؾّذ ٓث ضًي ـ أثٛ ٌا ٌٕز ؼٍَٛ ا  ٌ ًٙي ٌزغ ػجذ اهلل، آث عضي ا
ذي ـ ششوخ داس األسلُ ٓث أثي األسلُ  خٌب س ػجذ اهلل ٌا ذوٛز ّؾمك: ٌا ٔبؼي ـ ٌا غش ٍجي ٌا ى  –ٌا

 ٘ـ 4141 - 4ثيشٚد ـ غ
  مششي ّبػًي ٓث ػّش ٓث وضيش ٌا فذاء إع ؼظُي = رفغيش آث وضيشـ أٛث ٌا مشآْ ٌا رفغيش  ٌا

ٓ ِؾّذ عالِخ ـ داس ؼيجخ ٌٍ ذِشمي ـ عبِي ث ُ ٌا ٌجصشي ص صيغا ٌٛز ٚا  ٕشش 
  ؾىُي ـ  ِؾّذ سشيذ ٓث ػٍي سظب ٓث ِؾّذ شّظ مشآْ ٌا ٕبس = فغيش ٌا رفغيش اٌّ

ؼبِخ  صشيخ ٌا ٙيئخ اٌّ ي ـٌب ؾغٕي ٛٔي ٌا مٍّ ٍيفخ ٌا ِٕال ػٍي خ ذيٓ ٓث  بء ٌا ذٓي ٓث ِؾّذ ٙث ٌا
ىزبة ـ  ٌٍ4331  َ 

 ِؼالِخ ِؾّذ األ شيخ ٌا مشآْ ـ ٌا ٚاثي ػٍَٛ ٌا شيؾبْ في س ٌٚا شٚػ  ٓي رفغيش ؽذائك ٌا
ٌٕغبح، ثيشٚد  شبفؼي ـ داس ؼٛق ا شسي ٌا ؼٍٛي اٌٙ ؽجؼخ:  –ٓث ػجذ اهلل األسِي ٌا ٕبْ ـ ٌا ٌج

 ، ٌٝٚ  َ 4114 -٘ـ  4144األ
  ي ـ ٍٕج ؾ ذِشمي ٌا شؽّٓ ٓث أؽّذ ٓث سعت ٌا فشط ػجذ ٌا فبرؾخـ  أٛث ٌا رفغيش عٛسح ٌا

صيغ ـ غ ٌٛز ٚا ٍٕشش  ؾذسٌ  ٓ عبد اهلل ـ داس اٌّ ٓ ِؾّذ ث  ٘ـ4149، 4عبِي ث
 ؼغمالٔي ـ رمشي فعً أؽّذ ٓث ػٍي ٓث ِؾّذ ٓث أؽّذ ٓث ؽغش ٌا زيتـ  أٛث ٌا ٌٙز ت ا

ششيذ  خ ـ داس ٌا ِٛا ؾمك: ِؾّذ ػ ،  –اٌّ ٌٝٚ ؽجؼخ: األ  4381 - 4111عٛسيب ـ ٌا
  ؼغمالٔي ـ ٓ ؽغش ٌا ٓ أؽّذ ث ٓ ِؾّذ ث ٓ ػٍي ث ً أؽّذ ث فع ٛ ٌا زيت ـ أث ٌٙز زيت ا ٙر

ؽجؼخ ٕٙذـ  ٌا ِيخ، ٌا ٌٕظب ؼبسف ا ،  ِؽجؼخ دائشح اٌّ ٌٝٚ  ٘ـ4941األ
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  ،ؾغبط عف، أٛث ٌا شؽّٓ ٓث ٛي عف ٓث ػجذ ٌا شعبيـ  ٛي ّبء ٌا ّبي في أع ى زيت ٌا ٙر
ٛاد ِؼشٚف ـ  ؾمك: د. ثشبس ػ ّضيـ  اٌّ ٍجي ٌا ى معبػي ٌا ضوي أثي ِؾّذ ٌا ذٓي آث ٌا ّبي ٌا ع

خ  شعٌب ،  –ِؤعغخ ٌا ٌٝٚ ؽجؼخ: األ   4381 - 4111ثيشٚد ـ ٌا
 ي رٕميؼ األٔظبس ؼٔب ظيؼ األفىبس ٌّ ّبػًي ٓث صالػ ٓث ِؾّذ  ٛر ـ ِؾّذ ٓث إع

ؾمك:  ِيش ـ اٌّ ٗ ثبأل ؼشٚف وأعالف ، اٌّ ذٓي ، ػض ٌا ُ٘ي ٛ إثشا ي، أث صٕؼٔب ُ ٌا ىؾالٔي ص ؾغٕي، ٌا ٌا
ّيخ، ثيشٚد ؼٍ ىزت ٌا ٛيعخـ  داس ٌا شؽّٓ صالػ ٓث ِؾّذ ٓث ػ ؽجؼخ:  -أٛث ػجذ ٌا ْٕب ـ ٌا ٌج

 ٝ ٌٚ  4339َ٘ـ/4149األ
 شعٛيـ  ِغ ّجبسن ٓث ِؾّذ ٓث عبِغ األصٛي في أؽبديش ٌا غؼبداد ٌا ذٓي أٛث ٌا ذ ٌا

مبدس األسٔؤٚغ  ٓ األصيشـ  رؾميك : ػجذ ٌا غضسي اث ي ٌا شيجٔب ُ ٌا ىشي ٓ ػجذ ٌا ٓ ِؾّذ اث  -ِؾّذ ث
ي  ٛٔا ؾٍ ْ ـ ِىزجخ ٌا خ رؾميك ثشيش ػٛي ٌزّز ّالػ  -ا ٌٚٝ  -ِؽجؼخ ٌا ؽجؼخ : األ  ٌا

 عؾبن سح ٓث ِٛعٝ ٓث ٌا ْٛ ٌزشِزي ـ ِؾّذ ٓث ػيغٝ ٓث َع ٛ عبِغ ا ٌزشِزي، أث ، ا
ٌجبثي  ِؽجؼخ ِصؽفٝ ا آخشْٚ ـ ششوخ ِىزجخٚ  ٍيك: أؽّذ ِؾّذ شبوشٚ  ٚرؼ ػيغٝ ـ رؾميك 

ٍجي  ؾ ٔيخ،  –ٌا ٌضب ؽجؼخ: ا  َ  4391 -٘ـ  4931ِصش ـ ٌا
  ذٓي ٙبة ٌا شاظيـ  ش مبظي ٚوفبيخ ٌا ٕبٗي ٌا ي =ػ ٌجيعٚب ٙبة ػٍي رفغيش ا ش ؽبشٗي ٌا

ؾٕفي  صشي ٌا خفبعي اٌّ ٓ ػّش ٌا ٓ ِؾّذ ث  ثيشٚد –ـ داس صبدس أؽّذ ث
  ٓؾغ ضٔيـ  أٛث ٌا شبفؼي ٚ٘ٛ ششػ ِخزصش اٌّ ِبَ ٌا ىجيش في فمٗ ِز٘ت اإل ي ٌا ؾٚب ٌا

شيخ  ؾمك: ٌا سدي ـ اٌّ ّٚب ٙيش ثبٌ ش ٌجغذادي، ٌا ٌجصشي ا ػٍي ٓث ِؾّذ ٓث ِؾّذ ٓث ؽجيت ا
ّيخ، ثيشٚد  -ػٍي ِؾّذ ِؼٛض  ؼٍ ىزت ٌا ٛعٛدـ  داس ٌا شيخ ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّ ْٕب ـ  –ٌا ٌج

ؽج ، ٌا ٌٝٚ  َ  4333-٘ـ  4143ؼخ: األ
  ؼيُ أؽّذ ٓث ػجذ اهلل ٓث أؽّذ ٓث إعؾبق ٓث  ٔ ؼجمبد األصفيبء ـ أٛث ٌيبءٚ  ٍيخ األٚ ؽ

غؼبدح  ي ـ ٌا ٙٔب ْ األصج ٓ ِٙشا ٝ ث ٛاس ِؾبفظخ ِصش،  -ِٛع  4391َ -٘ـ 4931ثغ
  ؼضيض ِٓي ٓث ػّش ٓث ػجذ ٌا ، ِؾّذ أ ؽبشيخ آث ػبثذٓي ـ آث ػبثذٓي خزبسٚ  ذس اٌّ ٌا
فىشػبثذ ؾٕفي ـ داس ٌا ذِشمي ٌا ٓ ٌا ٔيخ، -ي ٌضب ؽجؼخ: ا  4334َ -٘ـ 4144ثيشٚد ـ ٌا
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  ٌٕغبئي ـ ِؾّذ ٓث ػٍي ٓث آدَ ٓث = ششػ عٕٓ ا ّغزٝج ؼمٝج في ششػ ٌا رخيشح ٌا
ٌيخ ـ  ذٚ ؼشاط ٌا ي ـ داس اٌّ ِٛ ٌَّ َٛ ٛثي ٌا ٝ اإلصي  4331ِٛع

 ّْب ٍي د ع ٕٕٗ ـ أٛث دٚا صف ع غيشُ٘ فيٚ  ً ِىخٚ  ٝ ٘أ د ٌإ خ أثي دٚا ٓث األشؼش  سعٌب
صجبؽـ  داس  ؾمك: ِؾّذ ٌا يـ  اٌّ ّغِغْغزٔب ٓث إعؾبق ٓث ثشيش ٓث شذاد ٓث ػّشٚ األصدي ٌا

ؼشثيخ   ثيشٚد  -ٌا
  ٌٕغبئي ـ ي، ا خشاعٔب شؽّٓ أؽّذ ٓث شؼيت ٓث ػٍي ٌا ـ  أٛث ػجذ ٌا ٌٕغبئي عٕٓ ا

ِيخ  ػبد اإلعال ؽٛج فزبػ أٛث غذح ـ ِىزت اٌّ ٔيخ، –رؾميك: ػجذ ٌا ٌضب ؽجؼخ: ا  - 4111 ؽٍتـ  ٌا
4381 
  ىي ـ ٌّب ّبصسي ٌا ي ٌا ّي ِّ ٌزَّ ميٓ ـ أٛث ػجذ اهلل ِؾّذ ٓث ػٍي ٓث ػّش ا ٌٍز ششػ ا

ؽجؼخ  ؽجؼخ: ٌا غشة اإِلعالِي ـ ٌا ّغالِي ـ داس ٌا خزبس ٌا ذ اٌّ َّّ شيخ ِؾ ّبؽخ ٌا ؾمك: ع اٌّ
 ، ٌٝٚ  َ 4118األ

 ٌج فشاء ا ؾغٓي ٓث ِغؼٛد ٓث ِؾّذ ٓث ٌا غٕخ، أٛث ِؾّذ ٌا غٕخ ـ ِؾيي ٌا غٛي ششػ ٌا
شبفؼي ـ رؾميك: شؼيت األسٔؤٚغ ىزت اإلعالِي -ٌا ٚيش ـ اٌّ شب ٘يش ٌا دِشك،  -ِؾّذ ص

ٔيخ،  ٌضب ؽجؼخ: ا  4389َ -٘ـ 4119ثيشٚد ـ ٌا
  ذٓي ػٍّي ٓث ِؾّذ آث أثي ذيٓ ِؾّذ ٓث ػالء ٌا ٚيخ ـ صذس ٌا ؽؾب ؼميذح ٌا ششػ ٌا

ّبء،  ؼٍ ّبػخ ِٓ ٌا ذِشمي ـ رؾميك: ع صبٌؾي ٌا ؾٕفي، األرسػي ٌا ؼض ٌا ذيٓ ٌا بصش ٌا رخشيظ:ٔ 
ىزت اإلعالِي( ـ  ػخ اٌّ ٌزشعّخ )ػٓ ِؽٛج ٚا صيغ  ٌٛز ٌٕشش ا ٚا ؽجبػخ  غالَ ٌٍ يـ   داس ٌا ٌجٔب األ

 ، ٌٝٚ صشيخ األ ؽجؼخ اٌّ  َ 4111 -٘ـ 4141ٌا
  ٓد ـ أٛث ِؾّذ ِؾّٛد ٓث أؽّذ ٓث ِٛعٝ ٓث أؽّذ ٓث ؽغي ششػ عٕٓ أثي دٚا

ؾمك: أٛث ا ؼيٕٝ ـ اٌّ ذٓي ٌا ؾٕفٝ ثذس ٌا غيزبٝث ٌا صشي ـ ِىزجخ ٌا ُ٘ي اٌّ ذ ٓث إثشا ّٕزس خٌب ٌ
ششذ  ،  –ٌا ٌٝٚ ؽجؼخ: األ شيبض ـ ٌا  َ 4333-٘ـ  4141ٌا
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  مبعُ، ِؾت ؼشش ـ ِؾّذ ٓث ِؾّذ ٓث ِؾّذ، أٛث ٌا مشاءاد ٌا ٌٕشش في ٌا ششػ ؼيجخ ا
ّيخ  ؼٍ ىزت ٌا ٕبشش: داس ٌا ْيشي ـ ٌا َٛ ٌُّٕ ذٓي ا س ِغذي ِؾّذ عشٚس  –ٌا ذوٛز ثيشٚد ـ رؾميك: ٌا

 َ ، عؼذ ثبعٍٛ ؽجؼخ: األٌٚٝ  َ  4119 -٘ـ  4141ـ ٌا
  ٍه ٓث عٍّخ ششػ ِشىً اآلصبسـ أٛث عؼفش أؽّذ ٓث ِؾّذ ٓث عالِخ ٓث ػجذ اٌّ

خ  شعٌب ي ـ رؾميك: شؼيت األسٔؤٚغـ  ِؤعغخ ٌا ؽؾٚب ؼشٚف ثٌب صشي، اٌّ ؾغشي اٌّ األصدي ٌا
 ٌٝٚ ؽجؼخ: األ  َ 4131٘ـ،  4141 -ـ ٌا

 ّبػًي أثٛ ػجذ ٌجخبسي ـ ِؾّذ ٓث إع ّؾمك: ِؾّذ صؾيؼ ا غؼفي ـ ٌا ٌجخبسي ٌا اهلل ا
 ،ٌٝٚ ؽجؼخ: األ ٌٕغبح ـ ٌا ٌٕبصش ـ داس ؼٛق ا ٔبصش ا  ٓ ٘يش ث  ٘ـ4144ص

  ّؾمك: ِؾّذ سي ـ ٌا ٕيغبٛث مشيشي ٌا ؾغٓ ٌا ؾغبط أٛث ٌا صؾيؼ ِغٍُ ـ ِغٍُ ٓث ٌا
ؼشثي  زشاس ٌا ٌجبلي ـ داس إؽيبء ٌا  ثيشٚد -فؤاد ػجذ ا

 ٚـ  أٛث عؼفش ِؾّذ ٓث ػّش ىجيش عؼفبء ٌا ىي ـ  ٌا ي اٌّ ؼمٍي ّبد ٌا ٓث ِٛعٝ ٓث ؽ
ّيخ  ؼٍ ىزجخ ٌا ِٓي لٍؼغي ـ داس اٌّ ؼؽي أ ؾمك: ػجذ اٌّ ،  –اٌّ ٌٝٚ ؽجؼخ: األ ٘ـ 4111ثيشٚد ـ ٌا

- 4381َ 
  ٔيخ ٌضب ؽجؼخ: ا  َ 4333 -٘ـ 4141ٌا
  شح م٘ب ِٓي ِؾّٛد ِؾّذ خؽبة ـ ِؽجؼخ االعزمبِخ، ٌا ٚرصؾيؾٗ: أ  –ػٕي ثزؾميمٗ 

 ، ٌٝٚ ؽجؼخ: األ  ٘ـ  4919 - 4914ِصش ـ ٌا
  د زيت عٕٓ أثي دٚا : ٙر مُي ِؼٗ ؽبشيخ آث ٌا د،ٚ  د ششػ عٕٓ أثي دٚا ؼٛج ػْٛ اٌّ

شؽّٓ، ششف  ِيش ٓث ػٍي ٓث ؽيذس، أٛث ػجذ ٌا ِشىالرٗ ـ ِؾّذ أششف ٓث أ ٚإيعبػ ػٍٍٗٚ 
ؼٍّيخ  ىزت ٌا ٕبشش: داس ٌا ُ آثبدي ـ ٌا ؼظي صذيمي، ٌا ؾك، ٌا ٔيخ،  –ٌا ٌضب ؽجؼخ: ا  ٘ـ 4141ثيشٚد ـ ٌا

 فزٚب ٍيُ ٓث ػجذ ٌا ؾ ؼجبط أؽّذ ٓث ػجذ ٌا ذيٓ أثٛ ٌا ّيخ ـ رمي ٌا ىجشٜ الٓث ري ٜ ٌا
ىزت  ذِشميـ  داس ٌا ي ٌا ٍٕج ؾ ي ٌا ؾشٔا ّيخ ٌا مبعُ ٓث ِؾّذ آث ري غالَ ٓث ػجذ اهلل ٓث أثي ٌا ٌا

 ، ٌٝٚ ؽجؼخ: األ ّيخ ـ ٌا ؼٍ  َ 4389 -٘ـ 4118ٌا
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 ًفع ٌجخبسيـ  أؽّذ ٓث ػٍي ٓث ؽغش أٛث ٌا ٌجبسي ششػ صؾيؼ ا ؼغمالٔي  فزؼ ا ٌا
ؼشفخ  شبفؼي ـ داس اٌّ جبلي.4993ثيشٚد،  -ٌا : ِؾّذ فؤاد ػجذ ٌا ٚأؽبديٗض ٛاٗث  ٚأث ُ وزٗج   ـ سل

  ؽيت ِؾّذ صذيك خبْ ٓث ؽغٓ ٓث ػٍي آث مشآْـ  أثٛ ٌا ٌجيْب في ِمبصذ ٌا فزؼ ا
ٌّْٕشش، َصيَذا  ٚا ؽَجبػخ  ؼصشيَّخ ٌٍ ىزجخ ٌا َّ عي ـ ٌا ِمَّٕٛ ٌجخبسي ٌا ي ا ؾغٕي شٚد ـ ثَي –ٌؽف اهلل ٌا

 َ 4334 -٘ـ  4144
  شؽّٓ ٓث يـ  أؽّذ ٓث ػجذ ٌا شيجٔب ًٕج ٌا ِبَ أؽّذ ٓث ؽ ٌزشريت ِغٕذ اإل ي  شثٔب فزؼ ٌا ٌا

ٔيخ  ٌضب ؽجؼخ: ا ؼشثي ـ ٌا ٌزشاس ٌا غبػبري ـ داس إؽيبء ا ٕب ٌا ٌج  ِؾّذ ا
  ّٕي ـ داس آث ٌي ي ا شٛؤب ي ـ ِؾّذ ٓث ػٍي ٓث ِؾّذ ٓث ػجذ اهلل ٌا شٛؤب مذيش ٌٍ فزؼ ٌا

ؽيت  وضيش، داس ُ ٌا ىٍ ٌٚٝ  -ٌا ؽجؼخ: األ  ٘ـ 4141 -دِشك، ثيشٚد ـ ٌا
  خيش ِؾّذ ٓث ػجذ ذٓي أٛث ٌا ؼشاليـ  شّظ ٌا ؾذيش ٌٍ فيخ ٌا غيش ثششػ ٌا فزؼ اٌّ

ؾمك: ػٍي ؽغٓي ػٍي ـ  يـ  اٌّ غخٚب ّبْ ٓث ِؾّذ ٌا شؽّٓ ٓث ِؾّذ ٓث أثي ثىش ٓث ػض ٌا
غٕخ  ،  –ِىزجخ ٌا ٌٝٚ ؽجؼخ: األ  َ 4119٘ـ / 4141ِصش ـ ٌا

 ـ  صجؾي ٓث  فزؼ ّٓي ؼضي ؼ ٌا شَا ـ ِؾّذ ٓث صٌب ٛؽ اٌّ ٚاإلوشَا ثششػ ٍث غالي  ري ٌا
 ، ٌٝٚ ؽجؼخ: األ صيغـ  ٌا ٌٛز ٚا ٍٕشش  ِيخٌ  ىزجخ اإلعال ِيـ  اٌّ ، َأ إعشاء ثٕذ ػشفخ ثٛي ِؾّذ سِعْب

 َ 4111 -٘ـ  4149
  ّمذعي ذيٓ ٌا فشٚع ـ ِؾّذ ٓث ِفٍؼ ٓث ِؾّذ ، شّظ ٌا ٚرصؾيؼ ٌا فشٚع  ٌا

ص ِيٕٝ ُص ٌا شا ؽجؼخ: ٌا خـ  ٌا شعٌب ٌزشويـ  ِؤعغخ ٌا ّؾغٓ ا ّؾمك: ػجذ اهلل ٓث ػجذ ٌا بٌؾيـ  ٌا
 ٝ ٌٚ  ِـ  4119 -٘ـ  4141األ
  ذِشمي ـ ٌجصشي صُ ٌا مششي ا ّبػًي ٓث ػّش ٓث وضيش ٌا فذاء إع مشآْـ  أٛث ٌا فعبًئ ٌا

ؽجؼخ األٌٚٝ  ّيخ ـ ٌا ٓ ري  ٘ـ 4141 -ِىزجخ اث
 م خ آث أثي صيذ ٌا ي ػٍٝ سعٌب ٚٔا ذ ٛاوٗ ٌا ف ُ ٌا ( ٓث عٌب ُٕي يـ  أؽّذ ٓث غبُٔ )ٚأ غ ٚٔا يش

فىش ـ  ىي ـ داس ٌا ٌّب ي األص٘شي ـ ٌا ٌٕفشٚا ٓ ا ذي ٙبة ٌا ٕب، ش ِٙ ٓ  4331َ -٘ـ 4141اث
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  ىٍجي مبعُ، ِؾّذ ٓث أؽّذ ٓث ِؾّذ ٓث ػجذ اهلل، آث عضي ٌا ٙيخ ـ أٛث ٌا فم ٔيٓ ٌا ٛا م ٌا
ٔبؼي  غش  ٌا

 ٛٔظ ٓث صال ِٕصٛس ٓث ي ٕبع ـ  ِزٓ اإلل مٕبع ػٓ  ذيٓ آث ؽغٓ ٓث وشبف ٌا ػ ٌا
ّيخ  ؼٍ ىزت ٌا ٝ ـ داس ٌا ٍٕج ؾ ٝ ٌا ٛر ٌٙج  إدسيظ ا

  ٍَٛي َؼ ٘بط ششػ صؾيؼ ِغٍُ ـ ِؾّذ األِيٓ ٓث ػجذ اهلل األَُسِي ٌا ىٛوت اٌٛ ٌا
بط  ّٕٙ شبفؼي ـ داس ٌا َشسي ٌا َٙ ،  -ٌا ٌٝٚ ؽجؼخ: األ ٌٕغبح ـ ٌا  َ  4113 -٘ـ  4191داس ؼٛق ا

 ُ٘ي ٓث ِؾّذ ّمٕغـ  إثشا ّجذع في ششػ ٌا ٛ  ٌا ٓث ػجذ اهلل ٓث ِؾّذ آث ِفٍؼ، أث
ّيخ، ثيشٚد  ؼٍ ىزت ٌا ذيٓ ـ داس ٌا ٘بْ ٌا ،  –إعؾبق، ثش ٌٝٚ ؽجؼخ: األ ْٕب ـ ٌا  -٘ـ  4148ٌج

4339 َ 
  فىش ٚي ـ داس ٌا ٌٕٛ ٓ ششف ا ٝ ث ٓ يؾي ذي ٛ صوشيب ِؾيي ٌا ٙزة ـ أث غّٛع ششػ اٌّ  اٌّ
 ؾال ذيٓ ٓث ِؾّذ عؼيذ ٓث لبعُ ٌا ّبي ٌا ـ  ِؾّذ ع ًٚي ٌزأ مبعّي ـ ِؾبعٓ ا ق ٌا

ّيٗ  ؼٍ ىزت ٌا غٛد ـ داس ٌا ْ ٌا ً ػٛي ؾمك: ِؾّذ ثبع  ٘ـ 4148 - 4ثيشٚد ـ غ –اٌّ
  ؾذيضخ فبسٚق ٌا ؾمك: ِؾّذ ٓث ػجذٖ ـ ٌا ،  -اٌّ ؽجؼخ: األٌٚٝ شح ـ ٌا م٘ب ِصش / ٌا

 4114َ -٘ـ 4149
  ٓذي س ٌا ؾغٓ ٛٔ صبثيؼ ـ ػٍي ٓث عٍؽبْ ِؾّذ، أٛث ٌا فبريؼ ششػ ِشىبح اٌّ ِشلبح اٌّ

ال اٌٙ فىش، ثيشٚد اٌّ مبسي ـ داس ٌا ْٕب ـ غ –شٚي ٌا  4114َ -٘ـ 4144  4ٌج
  ؾبوُ ِؾّذ ٓث ػجذ اهلل ٓث ِؾّذ ٓث صؾيؾيٓ ـ أٛث ػجذ اهلل ٌا غزذسن ػٍٝ ٌا اٌّ

مبدس ػؽب ـ   سيـ  رؾميك: ِصؽفٝ ػجذ ٌا ٕيغبٛث ي ٌا ّٔب ؽٙ عجي ٌا ؾىُ ٌا ُؼُي ٓث ٌا  ٔ ٚٗي ٓث ؽّذ
ّيخ  ؼٍ ىزت ٌا ٌٚ –داس ٌا ؽجؼخ: األ   4331 - 4144ٝ، ثيشٚد ـ ٌا

  الي ٓث أعذ  ٘ ًٕج ٓث ـ  أٛث ػجذ اهلل أؽّذ ٓث ِؾّذ ٓث ؽ ًٕج ِبَ أؽّذ ٓث ؽ ِغٕذ اإل
ؾذيش  ي ـ أؽّذ ِؾّذ شبوش ـ داس ٌا شيجٔب ،  –ٌا ٌٝٚ ؽجؼخ: األ شح ـ ٌا م٘ب  4331َ -٘ـ  4141ٌا
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  ٓك ث خٌب ضخبسـ  أٛث ثىش أؽّذ ٓث ػّشٚ ٓث ػجذ ٌا ٌجؾش ٌا ّٕشٛس ثبعُ ا ٌجضاس ٌا ِغٕذ ا
آخشْٚ ـ خال شؽّٓ صٓي اهلل،ٚ  ؾمك: ِؾفٛؾ ٌا ٌجضاسـ  اٌّ ؼشٚف ثب ؼزىي اٌّ د ٓث ػجيذ اهلل ٌا

ؾىُ  ٌٚا  َ ؼٍٛ ٝ  -ِىزجخ ٌا ٌٚ ؽجؼخ: األ سح ـ ٌا ّٕٛ خ ٌا ّذٕي  4113ٌَا
 ي ـ غغزٔب ٓ األشؼش األصدي ٌا ْ ث ّب ٍي ٓ ع د، ػجذ اهلل ث ٓ أثي دٚا ٛ ثىش ث صبؽف ـ أث  اٌّ
 ّبْ ٓث أؽّذ ٓث أٛي ٍي ؼغُ األٚعػ ـ ع مبعُ اٌّ شبِي، أٛث ٌا خّي ٌا ة ٓث ِؽيش اٌٍ

يـ  داس  ؾغٕي ُ٘ي ٌا ؾغٓ ٓث إثشا ّؾمك: ؼبسق ٓث ػٛض اهلل ٓث ِؾّذ ، ػجذ اٌّ ي ـ ٌا ؽجشٔا ٌا
ِٓي  ؾش شح -ٌا م٘ب  ٌا

  ِعشدي ْٚ ُخْغَش ؾغيٓ ٓث ػٍي ٓث ِٛعٝ ٌا ٚاآلصبس ـ ؽّذ ٓث ٌا غٕٓ  ِؼشفخ ٌا
ِٓي  ؼؽي أ ؾمك: ػجذ اٌّ ـ  اٌّ مي ٌجٙي ي، أٛث ثىش ا خشاعٔب ػي )ؽٍت ٌا  -لٍؼغي ـ داس اٌٛ

ّٕصٛسح  فبء )ٌا ٌٚٝ،  -دِشك(، داس اٌٛ ؽجؼخ: األ شح( ـ ٌا م٘ب  َ 4334 -٘ـ 4144ٌا
  ؼُي أؽّذ ٓث ػجذ اهلل ٓث أؽّذ ٓث إعؾبق ٓث ِٛعٝ ٓث ِٙشْا  ٔ صؾبثخ ـ ٛث ِؼشفخ ٌا

 ٌٝٚ ؽجؼخ: األ شيبضـ  ٌا ٍٕشش، ٌا ٛؼٌٓ  ؼضاصيـ  داس ٌا عف ٌا يـ  رؾميك: ػبدي ٓث ٛي ٙٔب األصج
 َ 4338 -٘ـ  4143
  ؽجمبد ىجبس ػٍٝ ٌا مشاء ٌا ـ  ِؼشفخ ٌا ٚاألػصبس ؽجمبد  ىجبس ػٍٝ ٌا مشاء ٌا ِؼشفخ ٌا

ىزت  ٘جيـ  داس ٌا ز ّبص ٌا ّْب ٓث لَبْي ذٓي أثٛ ػجذ اهلل ِؾّذ ٓث أؽّذ ٓث ػض ٚاألػصبس ـ شّظ ٌا
 ٝ ٌٚ ؽجؼخ: األ ّيخ ـ ٌا ؼٍ  4339َ -٘ـ 4149ٌا

  ىجيشـ  أٛث ٌزفغيش ٌا غيت ٚأ ا ؾغيٓ ِفبريؼ ٌا ؾغٓ ٓث ٌا ػجذ اهلل ِؾّذ ٓث ػّش ٓث ٌا
ؼشثي  ٌزشاس ٌا شيـ  داس إؽيبء ا شاصي خؽيت ٌا ذٓي ٌا ٍمت ثفخش ٌا شاصي اٌّ ي ٌا ٌزّي ثيشٚدـ   –ا

ٌضخ  ٌضب ؽجؼخ: ا  ٘ـ 4141 -ٌا
  ٌجبثي يـ  ِؽجؼخ ػيغٝ ا ْسلٔب ضُّ ؼظُي ٌا مشآْ ـ ِؾّذ ػجذ ٌا ؼشفبْ في ػٍَٛ ٌا ً ٌا ٕ٘ب ِ

ٌض ؽجؼخ ا ٖ ـ ٌا ششوب ٍجيٚ  ؾ ٌضخ ٌا  ب
 غجىي د ـ ِؾّٛد ِؾّذ خؽبة ٌا ٓ أثي دٚا ٛسٚد ششػ عٕ ؼزة اٌّ ً ٌا ّٕٙ  ٌا
  ِيخ ْ اإلعال شٛئ ٌٚا ٛيزيخـ  صاسح األٚلبف  ى ٙيخ ٌا فم ٛعٛػخ ٌا ٛيذ ـ  –اٌّ ى  ٘ـ4149ٌا
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  ْب ذٓي أٛث ػجذ اهلل ِؾّذ ٓث أؽّذ ٓث ػّض شعبيـ  شّظ ٌا ِيضْا االػزذاي في ٔمذ ٌا
٘جيـ  رؾميك: ػٍي ِؾ ز ّبص ٌا ٌٕشش، ثيشٚد ٓث لَبْي ٚا ؽجبػخ  ّؼشفخ ٌٍ يـ  داس ٌا ٌجغٚب ـ   –ّذ ا ْٕب ٌج

 ، ٌٝٚ ؽجؼخ: األ  َ  4319 -٘ـ  4984ٌا
  فعً أؽّذ ٓث ػٍي ً األصشـ  أٛث ٌا فىش في ِصؽٍؼ ٘أ خجخ ٌا ٌٕظش في رٛظيؼٔ  ٔض٘خ ا

صجبػ، دِشك ـ  ذيٓ ػزش ـ ِؽجؼخ ٌا س ٌا ؼغمالٔي ـ ؽممٗ: ٛٔ ٓث ِؾّذ ٓث أؽّذ ٓث ؽغش ٌا
ٌضٌب ؽجؼخ: ا  َ 4111 -٘ـ  4144ضخ، ٌا

  شثبغ ٓث ػٍي ٓث ُ٘ي ٓث ػّش ٓث ؽغٓ ٌا غٛسـ  إثشا ٌٚا ٕبعت اآليبد  ذسس في ر ٔظُ ٌا
شح م٘ب ىزبة اإلعالِي، ٌا ٌجمبػي ـ داس ٌا  أثي ثىش ا

  ي ـ ػجذ ٌجيعٚب ؼي ػٍٝ رفغيش ا غٛي ٛاسد األفىبس = ؽبشيخ ٌا ش  ٚ ذ األثىبس ٛ٘ا ٔ
ؼي ـ عبِؼ غٛي ذيٓ ٌا شؽّٓ ٓث أثي ثىش، عالي ٌا غؼٛديخ ـ ٌا ؼشثيخ ٌا ٍّىخ ٌا مشٜـ  اٌّ خ َأ ٌا

 َ 4111 -٘ـ  4141
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 .......ِٕبلشخ اٌذٌيً األٚي: االخزالف في رشريت ِصبؽف اٌصؾبثخ اٌشخصيخ 

 رشريت خالف ػٍٝ عٛسا صالرٗ في ملسو هيلع هللا ىلصِٕبلشخ اٌذٌيً اٌضبٔي: لشاءح اٌشعٛي 
 أؽيبٔب....... .......اٌّصؾف

 .......صش يضيذ اٌفبسعي في عّغ ػضّبْ سظي اهلل ػِٕٕٗبلشخ اٌذٌيً اٌضبٌش: أ
 .......اٌّمصذ اٌشاثغ: ِصذاليخ ٚعٛد ٘زا اٌشأي في اٌٛالغ

 .......اٌّؽٍت اٌضبٔي: اعزٙبد اٌصؾبثخ وبْ في رشريت ثؼط عٛس اٌمشآْ 
 .......اٌّمصذ األٚي: اٌمبئٍْٛ ثبعزٙبد اٌصؾبثخ في رشريت ثؼط اٌغٛس

 .......اٌصؾبثخ وبْ في رشريت ثؼط عٛس اٌمشآْ  اٌّؽٍت اٌضبٔي: اعزٙبد
 .......اٌّمصذ األٚي: اٌمبئٍْٛ ثبعزٙبد اٌصؾبثخ في رشريت ثؼط اٌغٛس

  .......اٌّمصذ اٌضبٔي: أدٌخ اٌمبئٍيٓ ثبعزٙبد اٌصؾبثخ في رشريت ثؼط اٌغٛس
 .......أٚال: اٌزخشيظ

 .......غبثمخصبٔيب: رشعّخ سعبي ِٓ يؾزبط إٌٝ اٌزشعّخ ِٓ األعبٔيذ اٌ
 .......صبٌضب: إٌظش في اٌخالف

  ................................................ساثؼب: اٌؾىُ ػٍٝ اٌؾذيش
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بذبذمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

 .......خبِغب: اٌزؼٍيك
 .......ِٕبلشخ أصش يضيذ اٌفبسعي في عّغ ػضّبْ سظي اهلل ػٕٗ

ٛسريٓ أَ عٛسح أٚال: ػذَ ِؼشفخ ػضّبْ ـ سظي اهلل ػٕٗ ـ ثىْٛ األٔفبي ٚاٌزٛثخ ع
 .......ٚاؽذح، فبعزٙذ ثبٌذِظ ٚاٌزشريت

 .......صبٔيب: رصشف ػضّبْ ـ سظي اهلل ػٕٗ ـ ثبٌجغٍّخ وزبثخ ٚؽزفب
 ....... اٌّؽٍت اٌضبٌش: رشريت اٌغٛس في اٌمشآْ رٛليفي ٚرشعيؼ ٘زا اٌشأي

   ................................................المبحث الثالث: الترجيح
غزّّذ ِٓ عّغ أثي ثىش  ُِ   ........اٌّؽٍت األٚي: رشريت اٌغٛس في عّغ ػضّبْ 

 .......اٌّؽٍت اٌضبٔي: رشريت اٌغٛس ِٓ عٛأت اإلػغبص اإلٌٙي
 .......اٌّؽٍت اٌضبٌش: اٌزشريت اٌزٛليفي ٌٍغٛس ِزٕبعت ِغ ظب٘ش اٌمشآْ
  ........اٌّؽٍت اٌشاثغ: أدٌخ ػمٍيخ رٛعت رشعيؼ اٌزشريت اٌزٛليفي ٌٍغٛس

 .......ٔزبئظ اٌجؾش
 .......فٙشط اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ

 اٌفٙشط اٌؼبَ....... 
 

 

  


