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 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 النتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العد

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )
( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين

ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لدولية للمعلومات )االنترنت(.من املنشور املشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 -جمع ودراسة  -

 رافع عبد الغني يحيى الطائي م.د.
7/8/2017 تأريخ القبول: 2/7/2017 تأريخ التقديم:  

 المــــقدمـــة:
تنددديهلل الحمد هلل هللالد أهللزلدالهللالندبأيهللر الدبهللالوأددو هللوزغاد،هللالعبددناهللوتحريد لدهللرتحبادب هللوا 

والادددواهللواللدددو هلل عدددحهلللرايدددوهللمحمددد هللالااأدددبهلل ددديهللهللقباءتدددواهللوأحدددلهلل لددد هللمددديهللز  ددد هللالنبرددددنا
هلل عحهللطعبهللالثواباهللو عحهللألوهللوزاحدروهللخابهللاآللهللواألاحدب,هللورح هلل. هللاأل لدبهللاهللالحدثِّ

با ارهللتتلدادددبهللال بالددددنهلللتللدددلهللمللدددد,هللو لدددامدهللالعبوادددنهلل غعددد هللتدددالهللالندددباءانهللالنبألادددنهللور
رحلدددهللالنددبأيهللالح ددا هللهلل وقدد هللردتأدهدتلدددهللالمختع ددنهللاللحواددنهللوالاددوتانهللوال  لاددن,هللو ادد هلل هللومل

لنهللالعبنهللالحبرانهللورد لنهللقدبا ،هللزغد ا هلل لش نهللروا ابهدهلللخ متوهلل هللهللغ ثبنهلله  هللالنباءانهللالتيهلل وِّ
الحعمدددءهللوهللزغلدددمل هلل  تلددد هللزلددبابهدهللورادللدددهللغ اددرحنهللخاددبهللشددده هلل عددحهللزادددلنهللهدد  هللالعبدددنهلل

هللوثبا لد.هلل
اهللزوهلل(1)غلدددهللرحدداوهللاللدقعددن والنددباءانهللالنبألاددنلهلل  عدد هللر ا اددنهللز اءهلل عمدددنهللالنددبأيهللواختو

هيهلل م هبهللاد هبهللللادوهلللمدد هللمديهللز مدنهللالندبياءهللمخدل ددرهللردوهللاادب هللغديهللاللطدلهللرددلنبأيهللال دبا هللمد هلل
ات دددلهللالبواادددنهللوالطددبلهلل لددواهلللددواءهللز دلددنهللهدد  هللالمخدل ددنهللغدديهلللطددلهللالحددبو هللزوهللغدديهلللطددلهلل

تلدغاددرهللهلل-لندباءانزأهللا–وه اهللا ختو هللالمشدبهللللاوهللرايهللالندبياءهلل هلل هللاحلديهللزيهللغالددهللهلل(2)ها دتلد 
هللهلل-رإطولهلل–زوهللتضد يارهللزوهللتلدقضدرهللهللوهلللليمدهللهوهلل لدنهلل دلي اختو هللتلوعهللوتبدابهللغحلبهللوقد هللوأِّ

اختو هللالنباءانهللغمدهلل لبهللزيهللقدباءاهللاتخد نهلللدراورهللالدت ربتوهللقدباءااهللزوهللزيهللقدباءاهللزمدبنهللرمددهلل

                                                 

هلللموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /اللغة العربيةقسم هلل
(هللملأ هللالمنب ايهللومبش هللالطدلراياهللزروهللالخابهللمحم هللريهللمحم هللريهللالأابأاهللتلنا،هللمحم هللحرادبهللالشدلناطيهلل1)

هلل.3 هلللهلل1980وزحم هللمحم هللشد باهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهلل
حمد هلل ردد هللالح دا هللالابقددلياهللا تلددحهللرتادحاحوهللزمددايهلللدعا هللال ددب أاهلل(هللملدهدلهللالحبغدديهللغدديهلل عدو هللالنددبأياهللم2)

هلل.1/288لهللهلل2 ابهلللحادءهللالتباثهللالحبرياهللرابوناهللط
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دهللمحأداااهللللنهلل لوهللقباءااهللثد هللليهللهد  هللالندباءانهللرملالدنهلللدواءهللغديهللاأللدعوبهللوالبدادنهللغلديهلل عيلد
وتعدد هللحنانددنهلل هللللددتببرلدهللمد امددنهلل ددلهللقددباءاهللزلالددنهللمدديهلل لدد هللا اهللزوهللز يهللرلدددهللا هللومدددهلل ا هلل

النبياءهللغيهللاختوغل هللمأب هلللدقعاي 
,هللوغيهلللادقدنهللالندباءانهللالنبألادنهللرحد ايلهلل الديهلل بتردطلددهلل(1)

عددنهللر تدددبهللا هللالحاادداهللوهددوهللخاددبهللمدددهللتألاددب هللغاددوهللاأل مدددبهللواللمدد اهللوتدددباخيهلل وللدددهللوثانددنهلللن
للالدددهللالعبددنهلللنددورهللقددد هلل عددحهللزلددد هللمدديهللالبوااددنهللالموثوقددنهلل هللااددلهللللددحهللوثدقتددوهلل عدد هللأخددب,هللومدديهلل

هللزألهللغل هللالواق هللالعبوأهللال أهللتمثعوهلله  هللالنباءانهللا بهلله اهللالرحث.
ألللدددهللهلل;ولددا هللمدديهللباددبهللغدديهللزيهللالنددباءانهللالنبألاددنهللمادد بهللزاددالهللمدديهللماددد بهلل بالددنهللالحبراددن

ومديهللهلددهللتردباهللزهمادنهلل بالدتلد,هللوقد هلللدرلهلل عمد لددهللهللتباثهللزمنهلل دشنهللال ادحنهللرايهلل لبالالد
,هللوحتددحهللالنددباءانهللالشددد ياهللغندد هللاحددتأهللغباددلهللمدديهللزهددلهللهلل(2)األولددويهللللددحهلل بالددتلدهللوا لتشددلد هللرلددد
هددد(هللالد أهللرداييهللزيهللضدبرايهللمديهللالندباءانهللموأدو هلللهلل392اللحوهللوالعبنهللرلدهللقدلهللاريهللألييهلل)هللنهلل

زو  ددوهللزرددوهللر ددبهللزحمدد هللردديهللمولددحهللردديهلل هللضددبردرهللاأتمدد هلل عاددوهللز ثددبهللقددبياءهللاألمادددب,هللوهددوهللمدددهلل
مأده ...,هللوضبردرهللتحد ي هلل لد هللغلدميد هللزهدلهللامدللددهللشدد ا,هللزأهللخدبأددرهلل ديهللقدباءاهللالندبياءهللاللدرحنهلل
المن  هلل  بهد,هللل يهللزلوهللم هللخبوأوهلل للدهلللداعهللردلثندنهللللدحهللقبيا دو,هللمح دو هللردلبوااددنهللمديهللزمدمدوهلل

,هللواتردايهللزلددوهللقد هللوضدد هللهلل(3)هللو ووبا دوهلل,هللولحعدوهللزوهلل ثاددباهللملدوهللملدددوهللغديهللال ادددحنهلللعمأتمد هلل عادد
النباءاهللالشد ياهللميهللحادثهللالبواادنهللللدحهللاد هللالندباءانهللاللدر هلل,هللوادبياهللرنوتلددهللغنددللهلل هللل يهللزللددهلل
هللأددد اهلل هللمدديهللاتردد هللغدديهللالنددباءاهلل ددلي يهلللدد هلللنددبزهللغدديهللالددتوواهللرددوهللمخدغددنهللا لتشدددبهللغاددو,هللولتدددر هلل ددلي وا 

ماحددددهللمبوادددديهللملدددل ايهللللدددحهللبواادددنهللو باادددن,هللغإلددددهلللحتنددد هللقدددواهللهددد اهللالملدددمحهللشدددد يا...,هللل هللهمددددهللأ
هلل(4)اللع هلل)هللبضيهللا هلل لل (هلل هلل

                                                 

اهلل2(هللالأمدددد هللالادددددوتيهللاألولهلللعندددددبأياهللزوهللالمادددددح هللالمبتددددلاهلللراددددد هللاللدددددحا اهلل ابهللالمحددددددب اهللمادددددباهللط1)
هلل.130 لهلل1978

لددارواو(اهللتدد،لهلل ردد هللاللددو هللمحمدد هللهللال تدددباهللزرددوهللرشددبهلل مددبوهللردديهلل ثمددديهللردديهللقلرددبهللالمشددلوبهللرددد)ال ددبلهللهلل(2)
هلل.هلل4/81,هلل143/هلل3,هللهلل2/83 هلللهلل1982اهلل2هدبوياهلل ابهللالأالهلللعطرد ناهللماباهللط

(هللالمحتلبهللغيهللتراايهللوأو هللشوا يهللالنباءانهللواإلاضداهلل للداهللزردوهللال دت،هلل ثمدديهللرديهللألدياهللتد،لهللمحمد هلل رد هلل3)
هلل.1/102 هلللهلل1998اهلل1الند بهلل طداهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهللط

هلل.هلل1/103,هللهلل(هللالمحتلب4)
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دددددهللمدددددهلل  دددددليهللللددددحهللاختادددددبهللالاددددحدريهللزردددديهللالدددد ب اء غدددد مبايلهللاألوللهللزلددددوهللمدددديهللهلل زمي
ولد هللزلدوهللقددللهلل هللمددنهللاللرديهللهللغحيهللزل هللريهللمدلد هللالاحدرنهللال ايهللأمحواهللالنبأيهللغيهللحاداهللاللري

ريهللثدرناهللوزردوهللااد اهللقددللهللولحديهللهللاهللومحد هللريهللأرلاهللواا هللءاأم هللالنبأيهللاابهللزبرحنهللزروهللال ب ا
اهللوالثدليلهللزلوهللمديهللقدبياءهللالادحدرنهللالمشدتلبايهللردإقباءهللاللدد هللالندبأي.هلل هللقددلهلللدوا هللرديهلل(1)وبثلد  

 ر هللالحااالهلل ديهللزروهللال ب اءهللل اهللاعيحهللالب ااهللغيهللأددم هلل مشدلهللاأتمد هللاللدد هلللعندباءاهلل عادواهلل
هلل شدباهلل با ددراهللواند هللهدوهللغديهللا لمحدبابهللادبمنل هللررادب اهللغ ديهللاأحعل هلل شباهلل شباهللو عدحهلل دلي

غدددإ اهللاعدددطهللزحددد ه هللبأددد هللللدددحهلل با دددوهللغدددإ اهللاعدددطهلل دددبا ل هللبأددد هللللدددحهللزرددديهللالددد ب اءهللالددد لوهلل ددديهلل
هلل.(2) ل  

هللغادددوهللأوالدددبهللمددديهللحادددداهللزرددديهلل توا دددنهللال بالدددنهللغددديهللثوثدددنهللمردحدددثهللوتملاددد هلل بضدددنأل
,هللوضدد يهللالمرحددثهللالثدددليهللقباءتددوهللأمحدددرهللوتوثاندددرهللالدد ب اءهللولددابتوهللال اتاددناهللوتلدددولهللالمرحددثهللاألولهلل

 واهبهللالاوتانهللوالابغانهللوأمحتدهللمحدرهلللنعينهللالثدلانهللغيهللقباءتدو,هللوخاادنهللالمرحدثهللالثدلدثهللال
لع ددواهبهللاللحواددن,هللوقدد هللأثددبنهللتددب هللتحبادد هللال ددواهبهللخشددانهللاإلطدلددنهللغضددورهلل دديهللزللدددهللمدد  وباهلل
هللمرحددثهللحلددبهللوبو هدددهللغدديهلل غدديهلل تددبهللالعبددنهللردد وغحهلل  ددب,هللواددايبنهللاآلادددنهللمللددوقنهللغدديهلل ددلي

هلل ل هلل هللرنباءتوهللالتيهللخدل نهللبل هللالماح .الماح هللالشبا اهللث هلل ايعنأل
هللالتملا 

هللحاداهللزريهللال ب اءهلل
زألختع هللغيهللالدموهلل هللغنادللهلل دوامباهللو مادبااهللو مدبواهللو ددمباهللوقادللهلل دوامبهلل:  اسمه ونسبه

,هللو  ددبنهللالماددد بهللالتدباخاددنهللالتدديهللتبأمددنهلللددوهلل(3)لنددبهللوهددوهللتاددبابهلل دددمبهلللنددبهللرددوهللل لددو 
ا هللردديهلل د شددنهللردديهللزماددنهللردديهللمدلدد هللردديهللزقدوا هلل دد ياهللغدديهللللددروهللغناددلهللهددوهلل  ددوامبهللردديهللاادد هللردديهللقدد

                                                 

احا،هللالرخدبأاهللزروهلل ر هللا هللمحم هللريهللللمد الهللالرخدبأاهللا تلحهللردوهللمحمدو هللرديهللالأمادلاهللمطددر هلل ابهلل(هلل1)
هلل.2/544 هلللهلل2003اهلل1الراديهللالح اثناهللماباهللط

(هللمحبغنهللالنبأءهللال ردبهلل عحهللالطرندنهللوهللاأل ادباهللزروهلل ر هللا هللشم هللال ايهللال هرياهللت،لهللمحم هلللا هللأد هلل2)
هلل.1/38 هلللهلل1967اهلل1ت لا اهللماباهللطالحلاهللمطرحنهلل ابهللال

(هللتدباخهلل مشلهللال راباهللزروهللالندل هلل عيهللريهللالحلديهللالمحدبو هللرددريهلل لدد باهللتد،لهلل عديهلل دشدوبهللالألدورياهلل3)
؛هللوال بلهللاإلادرنهللغيهللتماااهللالادحدرناهللزردوهللال ضدلهللزحمد هللهلل2001اهلل1 ابهلللحادءهللالتباثهللالحبرياهللرابوناهللط

هلل.3/45هللريهلل عيهللريهللحأبهللالحلنولياهللم ترنهللالمثلحاهللرب ا ل
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اهللوقاددلهللهددوهلل  ددوامبهللردديهلل(1) دددمبهللردديهلل دد أهللردديهلل حددبهللردديهللالخدداب هللردديهللالحدددبثهللردديهللالخدداب  
 دددمبهللردديهللاادد هللردديهللقددا هللردديهلل د شددنهللردديهللزماددنهللردديهللمدلدد هللردديهلل دددمبهللردديهلل دد أهللردديهلل حددبهللردديهلل

هدد(هللغنددللهللهدوهلل  دوامبهللرديهللاااد هللهلل456اهللو  ب هللارديهللحدا هللاألل للديهلل)نهلل(2)الخاب هللريهللحدبثن 
 هللرددديهلل رلددنهللرددديهللزماددنهللرددديهللمدلدد هللرددديهلل دد أهللرددديهلل حددبهللرددديهللالخدداب هللرددديهللالحدددبثهللرددديهللردديهللقددا

,هلل(3)الخاب اهللوقاللهللرلهللهوهلل وامبهللريهلل ر هللا هللريهللاا هللريهللقا هللريهلل ددمبهللرديهلل د هللرديهلل حدب 
 .هلل(4)وقالهلل  وامبهللريهللثحعرنهللريهلل دمبهللريهللاا هللريهللقا  

اهللو)الددددد يب (هلل هللالحاددددددتهللاأللدددددلديهللحتدددددحهللترعدددددوهللللدددددحهللالبمدددددوباهللوبأدددددلهللز ب اهللوامدددددبزهللهلل
د بااهلل عادوهللقعللدواهللو مدمدنهللقد هلل(5) ب اء  ,وميهللا دتوهللالخعنانهللزلوهلل هللزقلحهللزشللاهللاخضبهللردلاُّ

هلل.(6)طبحلدهلل عحهلل ت او 

                                                 

؛هللهلل7/391 هلللهلل1958(هللالطرنددددنهللال ردددب اهللمحمدددد هللرددديهلللددددح هللرددديهللملاددد هللالراددددبأاهلل ابهللادددد باهللراددددبوناهلل1)
اهلل1وال ددبلهللالتدددباخهللال راددباهللزرددوهلل ردد ا هللمحمدد هللردديهللالددمد الهللالرخدددبأاهللمطرحددنهلل ا ددباهللالمحدددب هللالحثمدلاددناهللط

هلل.4/76هدلهلل1360
 ددباهللمطددر هللوااباهللالثندغدنهللواللدادحنهلل(هللطرندنهللخعا نهللريهللخادطاهللزروهلل مدبوهللخعا دنهللرديهللخاددطاهللتد،لهلللدلالهللاهلل2)

؛هللوال بلهللزل هللالبدرنهللغديهللمحبغدنهللالادحدرناهللزردوهللالحلديهلل عديهللهلل4/777 هلللهلل1966واإلبشد هللالنومياهلل مشلاهلل
رددديهللمحمددد هللرددديهللا ثادددباهللتددد،لهللمحمددد هللاردددباها هللالرلددددءاهللومحمددد هللزحمددد هلل دشدددوباهللومحمدددو هلل رددد الوهدبهللغداددد اهلل ابهلل

هلل.6/97الشحبلهلل
 عديهللرديهللزحمد هللرديهللحدا هللاألل للدياهللباأحدوهلللألدنهللمديهللالحعمددءهللرإشدبا هللهلل(هللأملباهللزللدبهللالحبباهللزروهللمحم 3)

؛هللوال بلهللت  باهللالح د اهللزردوهلل رد ا هللمحمد هللرديهللهلل362 هلللهلل1983اهلل1اللدشباهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهللط
هدددهلللهلل1374زحمدد هللالدد هرياهللاددححولهلل ردد البحميهللردديهللاحاددحهللالمحعمددياهلل ابهلللحادددءهللالتددباثهللالحبرددياهللراددبوناهلل

هلل.1/24
دبهللغيهللمحبغنهللاألاحدباهللزروهلل مبهللاول هللريهلل ر ا هللرديهلل رد الر،باهللتد،لهلل عديهللمحمد هللالرأددوأاهلل(هللا لتاح4)

هلل.3/1227مطرحنهللللضنهللماباهللالندهبالهلل
(هللا شدتندلاهللزردوهللر ددبهللمحمد هللردديهللالحلديهللرديهلل بادد اهللتد،لهلل ر اللددو هللمحمد هللهددبوياهللم ترددنهللالمثلدحاهللربدد ا اهلل5)
هلل.2/454 هلللهلل1979اهلل2ط
؛هللوال ددبلهللتدددباخهللا لددو هللووغادددنهللالمشدددهابهللواأل ددو اهللزرددوهللهلل4/320نلهلل(هللزأللدد هللالبدرددنهللغدديهللمحبغددنهللالاددحدر6)

 اهلل1987اهلل1 ر هللا هللمحم هللريهللزحم هللال هرياهللت،لهلل مبهلل ر اللو هللت مبأاهلل ابهللال تدبهللالحبرياهللرادبوناهللط
هلل.399هد(هلللهللهلل40-11حوا ثهلل)
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وهددددوهللمدددديهللاأللادددددباهللو ددددديهللأخددددبهللزهددددلهلل اب هللللددددومدراهللأخددددحهللبلددددولهللا هللرالددددوهللورددددايهلللددددعمديهلل
هدوهللال دبلياهللوح يثهلل يهللبلولهللا هللهللزحد اثهلل  يااهللوابو هلللوهللم دنهللوتلدحنهللولدرحويهللحد اثدراهللوهلل

عاددنهلل(1)محدد و هللغدداميهللقددبزهللالنددبأيهلل عددحهللبلددولهللا هللولدد هللاددبوهللزلددوهللقددبزهلل عددحهللااددب  اهللوهددوهلل هللمدديهلل ر
هلل.(2)زاحدبهللبلولهللا هللوزهلهللاللانهللملل  

هللمناقبه:
اهللوبو هللأددددربهلل ددديهللبلدددولهللا هللزلدددوهلل(3)قددددلهللغادددوهللبلدددولهللا هلل))لحددد هللال ددددب هلل دددوامب((

لهللزمتديهللحاددءهلل ثمددياهللقدللهلل))زبح هللزمتيهللر متيهللزروهللر دباهللوزبغدلهللزمتديهللألمتديهلل مدباهللوزاد 
وزقضددحهللزمتدديهلل عدديهللردديهللزردديهللطدلددباهللوز عملدددهللردددلحولهللوالحددبا هللمحددد هللردديهللأرددلاهللاأدديءهللاددو هلل
النادمددنهللزمددد هللالحعمدددءهللربرددوااهللواقددبزهللزمتدديهللزردديهللردديهلل حددباهللوزغبضددلدهللاادد هللردديهللثدرددنهللوقدد هللزوتدديهلل

اهللوقددلهللزاضددهلل ليهللل دلهللزمدنهللح امددراهللوح دا هللهد  هللاألمدنهلل(4)((-احلديهللزرددهللالد ب اء– ألمابهلل رد اهلل
 .(5)زروهللال ب اء 

وأحعددوهللهلل ددديهللزرددوهللالدد ب اءهلل دلمدددرهللغنالدددرهللتددوليحهللقضدددءهللالألدد هللغدديهللامدديهلل مددبهللو ثمددديهلل
وقدد هللشددل هلللددوهللالاددحدرنهللردددلحع اهللقدددلهللمحددد هللردديهللأرددللهلل التملددواهللهلل.(6) مددبهللقدضدديهللزهددلهلل مشددل

اهللوقددلهلل ردد هللا هللرديهللملددحو هلللهلل(7)الحعد هلل لدد هلل دوامبهللزردديهللالد ب اءاهللغإلددوهللمديهللالدد ايهللزوتدواهللالحعدد  
احتددد هللللددحهللالدد أهللهلل-احلدديهللزردددهللالدد ب اء–اللددد هللثوثددنلهللواحدد هللردددلحبالاهللوأخددبهللردلشددد هلل  عمدددءهلل

                                                 

محم هللريهللزحم هللهلل؛هللولابهللز و هللاللروءاهللزروهلل ر ا هلل4/1646(هللال بلهللاإللتاحدبهللغيهللمحبغنهللاألاحدبلهلل1)
هلل.2/336ال هرياهللت،لهللشحابهللاألبل وطاهللم للنهللالبلدلناهللرابونهلللهلل

هلل.7/391(هللالطرندنهللال رب هللل2)
(هللالملت ب هلل عحهللالاحاحاياهللزروهلل ر ا هللمحم هللريهلل ر ا هللالحد  هللاللالدروبأاهللتد،لهللمادط حهلل رد الند بهلل3)

هلل.3/380 هلللهلل2002اهلل2 طداهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهللط
هلل.50/78ال رابهلللهللهلل(هللتدباخهلل مشل4)
(هلل لاهللالحمدلهللغيهلللليهللاألقوالهللواألغحدلاهلل وءهللال ايهلل عيهللالمتنديهللرديهللحلدد هللالد ايهللالللد أاهللتد،لهللمحمدو هلل5)

هلل.11/329 هلللهلل1998اهلل1 مبهللال مادطياهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهللط
مشدلهلل؛هللوتدباخهلل هلل3/199(هللال بلهللزخردبهللالنضدااهللو ا هللمحم هللريهللخع هللريهللحادياهلل دل هللال تباهللرابوناهلل6)

هلل.50/72ال رابلهلل
هلل.4/1647(هللاإللتاحدبهللغيهللمحبغنهللاألاحدبلهلل7)
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احلديهلل عديهللرديهلل–والد أهللردلشدد هللوالحدبالهللاحتدأدديهللللدحهللالد أهللردلم الدنهللهلل-احلديهللل لدو–ردلحبالهلل
اهللو هللقدلهللزروهلل بهللألريهللال ب اءلهللمدهللحمعدنهللوبقددءاهلل(1)و هللاحتد هللللحهللواح هللمللمد هلل-زريهللطدلب

لدوهللزقدوالهللوح د هللمد ثوباهللمللددهللقولدولهلل مديهللادا  هلل.(2)مل هللادهللزردهللال ب اء هللو هللز عنهللخضباءاهللز ع 
اهللوقدددلهللغدديهللوادد هللالدد لادلهلل الدد لادهلل ابهلل دد باهللولدديهللالأددوهللمللدددهللل هللزهددلهلل(3) عمدددرهللاددا  هللوأحدددر 

الح باهللو هللغالدهلل ومددنهللالدمحلدهللالأددهعوياهللواحتردبهللرلددهللالحددلموياهللومديهلل ومدتدوهللغالددهللزيهلل
زهددددلهللالشددددلواناهللثدددد هللز نرلدددددهللردآلغدددددناهللغدددددلت  هللردددد ل هللزهددددلهللح يلدددددهللردلشددددرلدناهللغدددددبتط هللغالدددددهلل

هلل.(4)الح دن 
اهلل(5)وقدد هللزشددتلبهللرتحعدددا هللاللددد هللالنددبأيهللغتاددد بهللل قددباءهللغددديهلل مشددلاهللوادددبهلللدددا هللالنددبياءهللغالدددد

و قاللهللال ايهللغيهللحعنوهلللقباءهللزريهللال ب اءهلل دلواهللزاا هللميهللزل هللبألاهللول دلهلل شدباهللمدلل هللمعندياهلل
هلل–اهللغددإ اهللزح دد هللالبأددلهللمددلل اهللتحددولهللللددحهللزردديهللالدد ب اءهللو ددديهللزرددوهللالدد ب اءهللاطددو هلل عددال هللقد مدددرهلل

اهللوقدلهللملع هللريهللمش  لهلل هللقدلهلللديهللزردوهللالد ب اءهللز د  هللمديهللاندبزهلل لد أهلل(6) -احليهللاحبضهلل عاو
الندبأيهللغحد  تل هللزل ددرهللولددتمد نهللو دديهللل دلهلل شددباهللمدلل هللمندب اهللو دديهللزرددوهللالد ب اءهللا دويهلل عددال هلل

هدد(لهللهلل748قددلهللشدم هللالد ايهللالد هريهلل)نهللهلل(7)قد مدراهللوا  اهللزح  هللالبألهللتحولهللللحهللزرديهللالد ب اء 
عددلهلللعنددباءا هلل-زأهللزرددوهللالدد ب اء– وهددوهلل هللهدد  هللالحر ,هللوقدد هلل هلللرددوهللغدديهللحعنتددوهللزهدد هللالنددباءهلل(8)الدد أهلللدديي

                                                 

هلل.50/85(هللتدباخهلل مشللهلل1)
هلل.2/343(هلللابهللز و هللاللروءلهلل2)
هلل.2/358(هللالطرندنهللال رب لهلل3)
هلل.3/1229(هللاإللتاحدبهللغيهللمحبغنهللاألاحدبلهلل4)
هلل.2/335؛هللولابهللز و هللاللروءلهللهلل1/24(هللال بلهللت  باهللالح د لهلل5)
هلل.2/353ءلهلل(هلللابهللز و هللاللرو6)
؛هللوال بلهللادادنهللالللدادنهللغديهللطرنددنهللالندبأءاهللهلل39-1/38(هللمحبغنهللالنبأءهللال ردبهلل عحهللالطرندنهللوا  ادبلهلل7)

اهلل2زردوهللالخادبهللمحمد هللرديهللمحمد هللرديهللالأدابأاهلل أللديهللرلشدب لهلل .هللرباألتبالدباهلل ابهللال تدبهللالحعمادناهللرادبوناهللط
هلل.1/607 هلللهلل1980

هلل.2/346(هلللابهللز و هللاللروءلهلل8)
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مدددديهللزهددددلهللالشددددد اهللوتخددددبي هللغالدددددهللزحدددد هللالنددددبياءهللاللددددرحنهللوهددددوهلل ردددد هللا هللردددديهلل دددددمبهللالاحاددددريهلل
هلل.(1)ال مشني 
هللوغدتوهلللهلل

رحدد هللزيهلل ددداهللمأدهدد ارهللهلل(2)ثوثددايقضددحهللزرددوهللالدد ب اءهلللحرددوهللغدديهلل مشددلهلللددلنهللاثلتددايهللوهلل
غيهلللدحدنهللالنتدلهللومحعمدرهللغيهللحعندنهللالحع اهللور ل هللوض هللل لدوهللغديهلل ا دباهللهد  هللاألمدنهلللا دويهلل

 بماارهللخدل ارهللميهللبمواهد.
هللالمرحثهللاألولهلللهللقباءتوهللأمحدرهللوتوثاندرهلل

هللوأل،هللهللهلل•  .(3)(َمِلِك يوم الدين)قبزهدلهللهللهلل[ٺ سورة الفاتحة: ]هلل(   ٺ  ٺ    ٺ)لهللقدلهلل اي
هللوأل،هللقهلل• لـو طااعونـا مـا  قبزهددلهلل)هلل[گ  سورة آل عمران:  ]هلل(ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ      ) لدلهلل اي

 .(4)(هللرتش ا هللالتدءُقتِّلوا
هللوأدل،هللهلل• ـ  قبزهددهلل)هلل [ جبسورة النساء:  ]  (ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ        ) لقدلهلل اي ُيَوصِّ

 .(5)(هللرتش ا هللالاد هللو لبهدبها
هللوأدل،هللهلل• قبزهدددهللهلل[ڦسـورة اععـرا :  ]   (ڤ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )هلللقددلهلل داي
 .(6)رتدءايهلل(قلياًل ما َتَتَذكَّرون)
هللوأدل،هللهلل• هلل(ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ)ل قدلهلل داي
 .(1)هلل(بالُغُدوِّ واإلْيصالقبزهدهلل)هلل [ ۆئسورة اععرا :  ]

                                                 

هلل.41/42 هلللهلل1982اهلل1رو هللالشد اهللحلايهلل طواياهلل ابهللالأالاهللرابوناهللط(هللالنباءانهللغيهلل1)
هلل.هلل4/777؛هللوطرندنهللخعا نهللريهللخادطلهللهلل7/393(هللال بلهللالطرندنهللال رب لهلل2)
(هللال ددبلهللالرحددبهللالمحدداطاهللزرددوهللحاددديهللمحمدد هللردديهللاولدد هللاألل للددياهللتدد،لهلل ددد لهللزحمدد هلل ردد هللالموأددو هللو عدديهلل3)

؛هللوبواهللالمحدلياهللزردوهللال ضدلهللشدلدبهللهلل1/133 هلللهلل2001اهلل1محم هللمحوضاهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهللط
الدد ايهللمحمددو هللاأللولددياهللتدد،لهللمحمدد هللزحمدد هللاألمدد اهلل مددبهلل ردد هللاللددو هللاللددومياهلل ابهلللحادددءهللالتددباثهللالحبرددياهلل

هلل.1/111 هلللهلل1999اهلل1رابوناهللط
(هللال ددبلهللمختاددبهللغدديهللشددوا يهللقددباءانهللالنددبأيهللمدديهلل تدددبهللالردد ا هللألردديهلل ردد هللا هللالحلددايهللردديهللخدلواددواهلل لددحهلل4)

هلل.23 .هللربأشتبالباهلل ابهللاللأبالهللرلشب لهلل
هلل.25(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل5)
هلل.4/268؛هللوالرحبهللالمحاطلهللهلل420(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل6)
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هللوأدددددددددددل،هللهلل• ســـــــــــورة  ]ې      (ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې) لقددددددددددددلهلل ددددددددددداي
هلل.(2) (هللمحبغدرهللر لما كان لَلنِب ِّ ) قبزهد [ ۇئنفال:اع 
هللوأل،هللهلل•  قبزهد) [گ سورة يونس: ]   (ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ) ل قدلهلل اي

هلل.هلل(3)هللرإلحدلهللالادءهللغيهللال ع  (ف  الُفْلِك ِّ 
هللوأدددددل،هللهلل• ـــــونسســـــورة  ] (ىئ  ىئ ی  ی  ی  ی   ):قددددددلهلل ددددداي هللقبزهدددددد [جئ: ي
(4)ردل الهلل(لقوم يتذكرون )هلل

هلل. 
هللوأددددل،هللهلل• ] ســــورة     ( ٿٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ): قدددددلهلل دددداي

هلل.هلل(5)(هللر ت،هللالادءهللوض هللالباءِلَيخُرَج الناُس )هللرهللقبزهدهلل[ڄإبراهيم: 
هللوأل،هللهلل• (هللطكـاد َطْخفيهـا قبزهدد)هلل[ڤ سـورة اـه: ]    (ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ ) لهلل:قدلهلل اي

 .(6)هللر ت،هللاللماا
هللوأدددل،هللهلل• ـــاء: ]   (ۋۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ) لقددددلهلل ددداي  ســـورة اعنبي

نُكم (قبزهدهللهلل[ې  .(7)رتدءهللمبغو نهللوغت،هللالحدءهللوتش ا هللالاد هلل) ِلُتَحصِّ
هللوأدل،هللهلل•  سـورة الفرقـان: ]   (ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ)قدلهلل اي

 .(8)(هللرض هللاللويهللوغت،هللالخدءطن ُنتََّخذَ )هللقبزهد [ے
                                                                                                                         

هلل.48(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل1)
هلل.4/513(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل2)
و ادويهللاألقدواددلهللغديهللوأددو هللالت وادلاهللأدددبهللا هللمحمدو هللردديهللهلل(هللال دبلهللال شددد هلل ديهللحنددد لهللادوامضهللالتلااددل3)

هلل.5/142؛هللوالرحبهللالمحاطلهللهلل2/338 مبهللالامخشبأاهلل ابهللال تدبهللالحبرياهللرابونلهلل
(هللال بلهللالمحببهللالوأااهللغيهللت لابهللال تدبهللالحااااهللزروهللمحم هلل ر هللالحلهللريهلل طانهللاألل للياهللت،لهلل ر هلل4)

؛هلل7/135 ل1987اهلل1لرباها اهللم للنهلل ابهللالحعو اهللقطباهللطا هللريهلللرباها هللاأللادبأاهللو ر هللالحدلهللاللا هلل
هلل.هلل5/146والرحبهللالمحاطلهلل

هلل5/293؛هللوالرحبهللالمحاطلهللهلل68(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل5)
هلل.6/218؛هللوالرحبهللالمحاطهلللهللهلل3/56؛هللوال شد لهللهلل87(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل6)
ال ب هلل ر هللالبحميهللريهلل عيهللريهللالأواأاهللالم تدبهللاإللدوميهلللعطرد دناهللهللاا هللالملابهللغيهلل ع هللالت لاباهللزرو(هلل7)

هلل.5/373 هلللهلل1965اهلل1رابوناهللط
هللالمادويهللغديهلل عد هللهلل6/448؛هللوالرحبهللالمحداطلهللهلل104ل بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل(هللا8) ؛هللوالد بي

,هللو ددد لهللال تددبهللالم لدوي,هللزردوهللالحردد هللزحمد هللرديهللاولد هللالمحدبو هللردللدمايهللالحعردي,هللت،ل عديهللمحمد هلل دوض
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هللوأددل،هللهلل• هلل[ۆ ســورة الــروم: ]    (ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  )هلللقدددلهلل دداي

 .هللهلل(1)(هللرتل ايهللالو من بعد َغْلِبهمقبزهد)
هللوأل،هللهلل• قبزهددهللهلل[ھ  سورة السـجدة :   ]    (ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ)هلللقدلهلل اي
  .هلل(2)(هلل عحهللالأم هللردألل هللوالتدءِمْن ُقرّات َطْعُين  )هلل
هللوأددددل،هللهلل• هللهلل[ڦ: لزخــــر ســــورة ا ]  (ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  )لهللقدددددلهلل دددداي

   .هلل(3)(هللردلتبخا يا مالِ قبزهد)هلل
هللوأددددل،هللهلل• ــــد   ]  (    ڦ  ڦ     ôڤ  ڤ  ڦ ) لقدددددلهلل دددداي  قبزهددددد [ڄ  - ڦ ان:خَ ال

 اهلل(4)(َاعاُم الفاِجر)
هللوأدددل،هللهلل• ( هللر دددت،هللذات الَحِبـــكقبزهددددهلل)هلل[ٻ  ســـورة الـــذاريات: ]  (ٱ  ٻ  ٻ  )هلللقددددلهلل ددداي

 .(5)الحدءهللو لبهللالردء 
هللوأدددل،هللهلل• (هللمـــا َكـــذََّب الُفـــ ادُ قبزهددددهلل)هلل[ڎســـورة الـــنجم:  ]  (ڌ    ڌ  ڎ   ڍ  ڍ )هلللقددددلهلل ددداي

هلل.(6)رتش ا هللال ال
هللوأل،هللهلل• هلل.هلل(7)(هللردللدءَجنَُّه الَمْأَوىقبزهدهلل)هلل[ڳهللسورة النجم:    ]  (ڳ  ڳ  ڳ )لقدلهلل اي

                                                                                                                         

زحمدددد هلل ردددد هللالموأددددو ,هللوأددددد هللمخعددددو هللأددددد ,هللوهللا بادددددهلل ردددد هللالمأادددد هللاللددددوتي,هلل ابهللال تددددبهللالحعماددددن,هللراددددبون,هلل
هلل.5/247 لهلل1994ا1ط
هلل.6/288(هللاا هللالملابهللغيهلل ع هللالت لاباهلل1)
هلل.7/197؛هللالرحبهللالمحاطلهللهلل6/340؛هللاا هللالملابلهللهلل118(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل2)
؛هللوالأدددم هللإلح ددد هللالنددبأي,هللزرددوهلل ردد هللا هللمحمدد هللردديهللزحمدد هللالنبطرددياهللهلل13/252وأاالهلل(هللال ددبلهللالمحددببهللالدد3)

؛هللومحأدددد هللالنددددباءانهللهلل16/85 لهلل2000اهلل1تدددد،لهلللدددددل هللماددددط حهللالردددد بأاهلل ابهللال تددددبهللالحعماددددناهللراددددبوناهللط
هلل.6/126 هلللهلل1988اهلل2النبألاناهللزحم هللمختدبهلل مباهلل ر هللالحدلهلللدل هللم ب اهللمطرو دنهللأدمحنهللال واناهللط

هلل.25/181؛هللبواهللالمحدليهلللهللهلل13/284؛هللوالمحببهللالوأاالهللهلل3/506 شد لهلل(هللال بلهللال4)
هلل.8/29(هللاا هللالملابهللغيهلل ع هللالت لابلهلل5)
هلل.146(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل6)
هللالماويلهللهلل8/157(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل7) هلل.6/207؛هللال بي
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هللوأددددددددل،هللهلل• ســــــــورة  ]   (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ)لقدددددددددلهلل دددددددداي
هلل.هلل(1)(هللردلبغ هللغاليلقدوُس العّزيُز الحكيمُ الملُك اقبزهدهلل)هلل[ڀ  هللالجمعة:

هللوأددل،هللهلل• تعــالذ ِذْكــُر )هللقبزهدددهلل[ڄالجــن: ]    (ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ ) لقدددلهلل دداي
هلل.(2)(تعالذ َجالُل َربِّنا(هللوبوأهلل لوهلل)َربِّنا
هللوأدل،هللهلل• (هللر لدبهللكالِقَصـرِ قبزهددهلل)هلل[گ  هلل]سـورة المرسـالت: (ک  گ  گ گ)لقدلهلل داي

هلل.(3)د الند هللوغت،هللالا
هللوأدددل،هللهلل• هلل-ڱهلل–هللڳالعادددللهلل]      (ں  ں  ڻ   ڻ  ôڱ  ڱ     ڱ     ôڳ  ڳ     ڳ ) لقددددلهلل ددداي

هلل.هللهلل(4)(والّنهاِر إذا َتَجّلذ والذََّكِر واُعنثذقبزهدهلل)هللا[ڻ
(هللواــور ِســيناءاهللقبزهددد)[پهلل–هللٻالتددايلهلل] (    ٻ  ٻ ôٱ  ٻ   ) لوأددل،هللهلل دداهللقدددلهلل•

هلل.(5) ر لبهللاللاي 
(هللر ددددت،هللَمــــَأكولقبزهددددد)هلل[ہهللســــورة الفيــــل: ](ۀہہ)لوأددددل،هللهلل دددداهللقدددددلهلل•

 .هلل(6)اللماا
هللالمرحثهللالثدليلهللال واهبهللالاوتانهللوالابغان

هللزو رهلللهللال واهبهللالاوتانهللهلل
هللالتش ا هللوالتخ ا  -1

ـــواقدددبزهلل)هلل ـــا ُقتِّل ـــا م ـــو طااعون ألهلل ](ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ      )    (هللرتشددد ا هللالتددددءهللغددديهللقولدددوهللتحددددلحلل
(هللمضددح هللالحدداياهللوالددواوهلللد ددبهللهلل  عددحهللزلددوهللمضدددبعهللمرلدديهلللعمألددولهللمدديهلل[گ مددبايلهلل )قألتِّددل 

                                                 

هلل.8/257(هللاا هللالملابلهلل1)
لابهللالنبأيهللالح ا اهللزروهللال  اءهللللمد الهللريهلل ثادباهللمطرحدنهللزلرددريهللالحعردياهلل؛هللوال بلهللت هلل15/133(هللالمحببهللالوأاالهلل2)

هلل.4/428مابلهلل
هلل.8/451(هللاا هللالملابهللغيهلل ع هللالت لابلهلل3)
؛هللأدددم هللالرادددديهلل ددديهللت وادددلهللأأهللالنددبأياهللزردددوهللأح دددبهللمحمدد هللرددديهللأبادددبهللالطردددبأاهللهلل2/224(هللال ددبلهللادددحا،هللالرخددددبألهلل4)

؛هللمحأدددد هللالنددددباءانهللهلل30/263 لهلل2001اهللراددددبوناهلل1برددددياهللطضددددرطهللوتحعاددددللهللمحمددددو هللشددددد باهلل ابهلللحادددددءهللالتددددباثهللالح
هلل.8/168النبألانل/هلل

هلل.9/170(هللاا هللالملابلهلل5)
هلل.3/649؛هللبواهللالمحدليلهللهلل180(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل6)
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اهللووأددوهللالتشدد ا هللهلدددهللزيهلل(2)اهللوقددبزهللردلتشدد ا هللمدديهللاللددرحنهللاردديهلل دددمبهللغدديهللبوااددنهللهشددد (1)غد ددل 
المنتدولايهلل ثاددبهللوغادوهللمحلددحهللت بادبهللال حددلهللغحلديهللالتثناددلهللأليهلل)غ حيدل(هللاخددتتهللردوهللال ثاددبهلل ويهلل

 هللمددديهللالنتدددلهللطحلددددرهللغددديهللاهللوا اددد هللالتشددد ا هللزاضددددرهلل محلدددحهللت  ددداحل هللمددددهللزاددددبهلللخدددوالل(3)النعادددل
 .(4) طد تل هللاللريهلل
ــــنُكم(وقدددبزهلل رتددددءهللمبغو ددددنهللوغدددت،هللالحدددددءهللوتشددد ا هللالاددددد هللغددديهللقولددددوهللتحدددددلحلهللهلل) لُتَحصِّ

.هللوتندددددبزهلل)لتحادددددل  (هلل[ېلهللأللراددددددءا ]   (ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ)
هللوأددلاهللوالتدددءهلللعاددلحنهللزوهلل ردددللويهللوالادددءهللوالتدددءهللاهللوتخ ادد هللالاددد هللوتشدد ا هداهللغدددللويهلل هلل  دداي

هللالتشدد ا هللهلدددهلل عددحهللالت ثاددبهللوغاددوهلل(5) هلل عددحهللت واددلهللالدد بعاهللوالادددءهلللدد او هللزوهلللعرددو  لعرددوهلل اهللو لي
أليهللالددتخ ا هللالدد بوعهلللعملدد هللواإلحاددديهللغدديهللالحددبوبهلل هللا ددويهلللمدددباهللهلل(6)محلددحهللت باددبهللال حددل

هللواح اهللرلهللاتح  هللوات ببهللغيهلل لهللحبب.
(هللالثوثيهللالماا هللرتضدحا هللهلل()وقباءاهللزريهللال ب اء ي  الحداياهللزمددهللردلتش ا هللميهلل)ح ا،

(هللالماا هللردللماا. ي  ا   قباءاهللالأملوبهللميهللاابهللتش ا هللغميهلل)ز حا
ـــ ادُ وقدددبزهلل) ـــذََّب الف ـــا َك هلل]  (ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ ) (هللرتشددد ا هللالددد الهللغددديهللقولدددوهللتحددددلحلم

وقبزهللردلتش ا هللمديهللاللدرحنهللارديهلل ددمبهللربواادنهللهشدد هللرديهلل مددبهلل لدواهللوقدبزهللالرددقويهللهلل[ڎ لاللأ 

                                                 

هلل.1/437 هلللهلل1984(هللالنباءانهللوزثبهدهللغيهلل عو هللالحبراناهللمحم هلللدل هللمحالياهلل ابهللا تحد هلللعطرد ناهللالندهبااهلل1)
ال ددبلهللالتالددبهللغددديهللالنددباءانهللاللدددر اهللزرددوهلل مددبوهلل ثمدددديهللردديهلللدددحا هللالدد الياهلل لدديهللرتادددحاحولهللاوتددوربتالاهللمطرحدددنهلل(هلل2)

هلل.18 هلللهلل1930ال ولنهلللأمحانهللالملتشبقايهللاأللمدلاناهللالتدلروللهلل
(هللال بلهللال ش هلل يهللوأو هللالنباءانهللاللر هللو ععلدهللوحأألداهللزروهللمحم هللم يهللريهللزريهللطدلبهللالنالياهللت،لهلل3)

؛هللوالحأددنهللغددديهلل عدددلهللهلل1/364 هلللهلل1974دياهللمطرو ددددنهللمأمدد هللالعبدددنهللالحبراددناهلل مشدددلاهللمحادديهللالددد ايهللبمضدد
النباءانهللاللر اهللزروهلل عيهللالحليهللريهللزحم هللال دبلياهللت،لهلل عيهللاللأ أهلللدا اهللو ر هللال تدداهللشدعرياهللمطددر هلل

هلل.2/397لهلل1983اللا نهللالمابانهللالحدمنهلللع تدباهللالندهبااهلل
هلل.3/164ال ابهللالتوللانهلللعلشبلهلل(هللالتحبابهللوالتلواباهللمحم هللالطدهبهللريهلل دشوباهلل4)
اهللزروهلل ر ا هللالحلايهللريهللزحم هللريهللخدلواواهللت،لهلل؛هللوال بلهللالحأنهللغيهللالنباءانهللاللر هلل3/129ال شد لهلل(هلل5)

هلل.225لهلل 1977اهلل2 ر هللالحدلهلللدل هللم ب اهلل ابهللالشبولاهللرابوناهللط
هلل.1/265؛هللوال ش هلللهللهلل4/64(هللال بلهللال تدبلهلل6)
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ال دد ا هلللدد هللا دد بهللالدد أهللبز اهللول دديهللأحعددوهللحندددرهللادد قدراهللوقدد هللهللومدديهللشدد  هللزبا هلل زيهلل.(1)رتخ ا لددد
اأددواهللزيهللابادد لهللمدددهلل دد يبهللادددحروهللالدد أهللبز اهللومدديهللخ دد هللقدددللهللمدددهلل دد بهللالدد أهللبز هللول لددوهلل

هدددد(هللغددديهللالأمددد هللردددايهللمحلدددحهللهلل338اهللوقددد هللزحلددديهللوزأدددد هللزردددوهللأح دددبهللاللحدددد هلل)نهلل(2)اددد قو 
عرمدددوهللغدددوهللمحلدددحهللقررعدددوهللوا  اهللق هللهلل-زأهللمددددهلل ددد يبهللردلتشددد ا –الندددباءتايهللغنددددللهلل أليهللمحلدددد هلل ررعدددوهللزأهلل  

اهللوردد ل هللا ددويهللمحلددحهللالنددباءتايهللواحدد هللوهددوهلل(3)لعت دد اباهللوالنددباءاهللردددلتخ ا هللرايلددوهللزأهللادد قو 
ثردنهللالتا الاهلل وميهللخ د هلل د بهللأحدلهلل)مدد(هللغديهللموضد هلللادبهلل عدحهللحد  هلل ل يهللال  بهللوا 
الخددددغضهللزأهللغامددددهللبز هللو)مدددد(هللرمحلدددحهللالددد أاهللو)بز (هللواقحدددنهلل عدددحهللهددددءهللمح وغدددنهللزألهللبأ اهلل

يهللب انهللالحاي,هللواأواهللزيهللا ويهلل)مد(هللوال حلهللما بارهللغوهللاحتد هللللدحهلللضدمدبهللهددءاهللو)بز (هللم
وميهللشد  هلل) د ب(هللأحدلهلل)مدد(هللم حدو رهللردوهلل عدحهللزحد هللالدوألايهللو هللاند بهللحد  هللحدب هللأدبهللغادوهلل

هللغامددهلل(4)أليهللال حلهللل اهللش  هللتح  هللربادبهللحدب   هللغدوا ألهللمحمد   اهللوالتند ابهللغديهللالتخ اد لهللمددهلل  د  ب 
هلل الد اهللوحأل  هللحب هللالأ هللبهلل)غي(هلل مدهللحأل  هللحب هللالأبهلل)مي(هللغديهللقولدوهللتحدلحل)بزنا ت ددب  و اخا

ان دترل دهلل هللب أألورهلللرمر اي  م وألهللل راحر (هللأللوهللممدهللاتح  هللللحهللم حولايهللزحد همدهلل155األ با لهلل)(مألول حهللق وا
د  ق،وألهلل هللغد ا أل هللمددهللبزنهلل الدد هللردلهللا  هللالتشد ا هللغديهللهلل.(5)رحب اهللوالتن ابهللغديهللالتشد ا لهللمددهلل  د ،ب  و لي

 عحهللالمردلبنهللغيهللتا الهللبلولهللا هللول يهللال  بهلل لوهللأليهلل غحيدلهللغديهللهلل()ل ب اءقباءاهللزريهللا
الحبراددنهللا خدد هللمدديهللال حددلهللالثوثدديهللرتضددحا هلل الددوهلللع  لددنهلل عددحهللال ثددباهللزوهللالمردلبددنهللغدديهللالحمددلهلل

                                                 

 بهللزحم هللريهللمولحهللريهللمأده اهللتد،لهللشدوقيهللضدا اهلل ابهللالمحددب اهلل(هللال بلهللاللرحنهللغيهللالنباءانهللاهللزروهللر1)
هلل.204؛هللالتالبهللغيهللالنباءانهللاللر لهللهلل614 لهلل1972اهلل2ماباهللط

؛هللهلل3/96 هلللهلل1980اهلل2(هللمحددددليهللالنددددبأياهللزردددوهللا بادددددهللاحادددحهللردددديهللاادددد هللال ددددباءاهلل ددددل هللال تددددباهللراددددبوناهللط2)
غباددد هللالمااددد أاهلل ابهللال تدددبهللهللوال ددبلهللمحددددليهللالندددباءان,هللزردددوهللملاددوبهللمحمددد هللرددديهللزحمددد هللاألاهدددبأاهللتدد،لهللزحمددد 

هلل.466 لهلل1999اهلل1الحعماناهللرابوناهللط
اهلل1(هللل بابهللالنبأياهللزروهللأح بهللزحم هللريهللمحم هللالليحد اهللا تلحهللرولهللخدل هللالحعياهلل ابهللالمحبغناهللرادبوناهللط3)

هلل.1051 هلللهلل2006
(هللمشدد لهللل ددبابهللالنددبأياهللم دديهللردديهللزردديهللطدلددبهللالنالددياهللتدد،لهللحدددت هللالضدددمياهللمطرحددنهلللددعمديهللاأل  مددياهلل4)

هلل.693-2/692 هلللهلل1975اهللرب ا 
هلل.2/294؛هللوال ش لهللهلل105(هللال بلهللل بابهللالنبأيهلللعلحد لهلل5)



 
 م2018/هـ1439                                   ( 73العدد ) –                        

 

 
197 

اهلل ادد هلل هللوقدد هللأمدديهللرددوهلل(1)ادلردددراهللوادد لهللغدديهللالحبراددنهلل عددحهللالمردلبددنهللل اهلل ددديهللالمأددب هللمتحدد ادر 
هلللنهللا هللللحهللاللد هللزغا  روهللرمدهللهوهللز لحهللميهلل ل .وا يقوهللر لوهللمرعيوهللبلد

هلل
هلل

هلللهللهللالتسكني  -2
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ) (هللرتلدد ايهللالددو هللغدديهللقولددوهللتحدددلحلمــن بعــد َغْلــبهمقددبزهلل)هلل

اهللوغددددت،هللالددددو هللزوهللتلدددد اللدهللغدددديهلل)اعددددب(هلللبتددددديهللمثددددلهللال ح دددديهلل[ۆهلللالددددبو ]    (ۇ
هللوال حاياهلل

ع ردددددرهللوهدددديهللهدددددهلل711اهللوزوب هللاردددديهللمل ددددوبهلل)نهلل(2)والأع ددددبهللوالأعاددددب عاردددددرهللوا  عررألددددوهللا  ع رددددوهللا با (هللزيهلل ا 
هلل(3)زغا، 

هلللهللهللاإلبدال احلركي  -3
 لالد ابادن]  (ٱ  ٻ  ٻ  )غديهللقولدوهللتحددلحلهلل(4)( ر ت،هللالحددءهللو لدبهللالرددء ذات الَحِبكقبزهلل)

اهللو الحردد هللمادد بهللحر ددنهللاحر دوهللحر دددراهللوهددوهللزثددبهلل(5)اهللوقدبزهللرلدددهللالحلدديهللالراددبأهللزاضددرهللهلل[ٻ  
رددد هللزيهللتأمدد هللخشددبهلل دددلح اباهللثدد هللاشدد هللغدديهللحلدديهللالاددلحنهللغدديهللالشدديءهللوا لددتوا لد...اهللوالحر

ررا نهلل لهللطباننهللميهللخالهللالشحب  هلل.(6)ولطوهللرحرلهللاأمحوهللغ ل هللالحر هللوالحرد اهللوالح 
 (ک  گ  گ گ)لهلل(هللر لددددبهللالنددددد هللوغددددت،هللالاددددد هللغدددديهللقولددددوهللتحدددددلحلكالِقَصــــروقددددبزهلل)

دددبهللر لدددبهللالندددد هللوغدددت،هللالادددد هللأمددد هللقادددباهللمثدددلهللرددد هلل[گ  المبلدددونلهلل] باهللوررددد  باهللاهللوالنرا 
و  اهللوهوهلل ل هللالحدببهلل خشدبهلل دديهللانطد هللغديهلل(7)وقطحنهللوقرط اهللولحعوهلللبنهلل مدهللقدلواهللحدأنهللوحر

                                                 

هلل263 هلللهلل1971(هللزواايهللال حلهللومحدلالداهللهدش هللطوهللشوااهللمطرحنهللاآل اباهللاللأ اهلل1)
هلل.14/6؛هللوالأدم هللألح د هللالنبأيلهللهلل3/467(هللال بلهللال شد لهلل2)
اهلل1/651 هلللهلل1994اهلل3 ابهللاددد باهللط(هللللددديهللالحددبباهللزرددوهللال ضددلهللأمدددلهللالدد ايهللردديهللم ددب هللردديهللمل ددوباهلل3)

هللمد اهلل)اعب(.
هلل.8/29(هللاا هللالملابهللغيهلل ع هللالت لابلهلل4)
هلل.145(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل5)
هلل.1/227(هللأملباهللالعبناهللزروهللر بهللمحم هللريهللالحليهللاألا أاهللم ترنهللالمثلحاهللرب ا لهلل6)
هلل.8/395الرحبهللالمحاطلهلل؛هللهلل19/106؛هللالأدم هللألح د هللالنبأيلهللهلل2/408(هللال بلهللالمحتلبلهلل7)
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اهللواختددبهلل لد هللاللحدد هللغنددللهلل هد اهللزاد،هللمددهللقادلهللغادواهللوملدوهلل(1)الأدهعانهلل با درهللزقدلهللزوهللز ثدب 
دبهللأللوهللاحملهللرمثلهلله اهللالخشدب  اهللومددهللزأمدلهللا ختاددبهللالنبألديهللللد  هللالم دب اهللغلدوهلل(2)قالهللقاي

هللق هللخدطبهللالحببهللردلم ب دنهللالحلانهللالتيهللاشده وللدهللغيهللرا تل هللتبهاردرهلللل هللوتبااردر.
هلللاإلتباع احلركي  -4

 ال ادددللهلل](ۀہہ)ل(هللر دددت،هللاللمدددااهللغددديهللقولدددوهللتحددددلحمـــَأكولقدددبزهلل)

هللا(3)وتحب دددنهللاللمدددااهللهلددددهلللترد ددددهلللحب دددنهللالمدددا هلل مددددهللترحدددو هللغددديهلل)محمدددو (هللر دددت،هللالمدددا هلل,[ہ
يهللزاوانهللالحعلهللوه  هللاألاوانهلل رح هللا وبهدهللمديهللمخبألددهللولربهلله اهللاإلتردعهللزيهللاللمااهللم

تحتد هللللحهللاتلدعهللغيهللمأباهدهللرددل  هللغعدا هللهلدد هللمددهللاحدولهللهد اهللالمأدب هللغديهللاوااددهللال د هللوللد اهلل
اهللوام دديهللتحعاددلهللهدد اهللاإلتردددعهلل(4)لدلددرلدهللمدديهللزاددوانهللالعددايهللز ثبهدددهللاتلددد درهللوتعدد هللهدديهللال تحددن 

األادوانهللللدحهللال تحدنهللوهدوهللقددلويهلل دد هللغديهللزاضدرهللرندلويهللاألاوانهللالحعنانهللالند دلهللرمادلهللهد  هلل
الحبرادنهللواابهددهللورخدادنهللالحربادناهللوقد هللغشددهللهد اهللالنددلويهللغديهللللأدنهلل نادلهللوغديهللاادبهللاألغحددلهلل

,هللوهلل  دددبهللالددد  توبهلل رددد  هللالباأحددديهللقدددباءانهللمتدددواتباهللوشدددد اهللأددددءنهللر دددت،هللالاددددمنهلل(5)زاضددددرهلل
بزويهللالاددددمنهللالحعنددديهللغنددددللهلل هللوواضددد،هللمددديهللهددد  هللالندددباءانهللزيهلل ثادددبايهللمددديهللالندددباءهلل ددددلواهللانددد

الحعندديهللر تحددن,هللورتحبادد هللالادددمنهللالدد أهللقرعددوهللر تحددنهلل مدددهللغدديهلل)ش ددط   (هللوهلل)ق ددب ا(هلل,هللواردد وهللزيهلل
هللهللهللهللهلل(6)ه اهللالتحبا هلل ديهللشد حدرهلل 

هللال واهبهللالابغانهلللهلللثدلاد هلل
هللزرلانهللالماد بهللوالمشتندنلهللهلل-1

                                                 

هلل.29/285(هللأدم هللالراديلهلل1)
هلل.1252(هللل بابهللالنبأيهلللعلحد لهلل2)
؛هللو بالددددنهلل لدددعوبهللالندددبأيهللال دددبا هلل,هللمحمددد هلل رددد هللالخددددللهلل ضدددامن,هللهلل8/512(هللال دددبلهللالرحدددبهللالمحددداطلهلل3)

هلل.3/647 هلللهلل1980,هلل1مطرحنهللحليدي,هللالندهبا,هللط
هلل.170 هلللهلل1973اهلل4الماباناهللالندهبااهللط(هللغيهللالعلأدنهللالحبراناهلللرباها هللزلا اهللم ترنهللاأللأعوهلل4)
(هللال بلهللالنباءانهللالنبألانهللغيهللضوءهلل ع هللالعبنهللالحد اثاهلل رد هللالادروبهللشددهاياهللم تردنهللالخددلأياهللالنددهبااهلل5)

هلل.204-205
هللهلل.هلل132 لهلل1999,هلل1العلأدنهللالحبرانهللغيهللالنباءانهللالنبألان,هللم ترنهللالمحدب هلللعلشبهللوالتواا ,هللالبادض,هللطهلل(4)
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هلل]هلل(   ٺ  ٺ    ٺ) ل  (هللغددديهللقولدددوهللتحددددلحَمِلـــِك يـــوم الـــدين()قدددبزهللزردددوهللالددد ب اءهلل)هلل 
اهللوهددديهللقدددباءاهلللدددرحانهللقدددبزهللرلددددهللارددديهلل ددددمباهللوارددديهلل ثادددباهللوحمددداااهللوزردددوهلل مدددبواهلل[ٺهللنلل دتحدددا

هلل.(1)ولدغ اهللوقبزهلل دا هللوال لد يهلل)مدل (هللرإثردنهللاألل 
هللمددديهللالمدلددد هللوزمددد ااهلل (هللمللددددهلل زيهللالمعددد هللزخدددتي هللوهلدددد هللحأدددأهلللددددقلدهللالحعمددددءهلللمددديهللقدددبزهلل)معرددد ر

عردد اهللو هللا ددويهللالمعردد هللل يهللم ومللدددهللزلددوهللقدد هلل وادد هللل لددوهللهلل(2)دل دددر أللددوهللقدد هللا ددويهللالمدلدد هللااددبهللم 
غندددلهلل)لمدديهللالمعدد هللالاددو (هللغدمتدد اهللرمعدد هلل لدد هللوال ددبا  هللرددوهللاوم دد اهللغم حددوهللرمدددهللامتدد اهللرددوهللزحددليهلل

ومللددهلل زيهللمع ددرهللز د يهللمديهللمدلد هللغإليدوهلل هللانددللهللمعد هللل يهلللمديهللمعد هللزشدادءهللهللا(3)وزولحهللمديهللاادب  
الثدوباهللومدلد هللالد اباهللغ دديهللهلل ثابااهللوق هللان هللمدل هلل عحهللميهللمع هللالشيءهللالواح هلل نول لهللمدل 

ددد،هللالببلددددطيهلل)نهلل(4)واددد وهللتحددددلحهللردلمعددد هللز ددد يهللمددديهللواددد وهللردلمدلددد   هدددد(هللهددد  هللهلل741اهللوبأ،
النددباءاهلللثوثدددنهللزوأدددوهلل األوللهللزيهللالمعددد هللز  ددد هللمددديهللالمدلدد هللل هللقددد هللاواددد هلل دددلهللزحددد هللردلمدلددد هلل

 (ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ) لمدلددواهللوزمدددهللالمعدد هللغلددوهلللدداي هللاللددد اهللالثدددليلهللقولددوهللتحدددلح

(اهللالثدلدثلهللزللددهلل هللتنتضديهللحدد غدراهللواألخدب هللتنتضداواهللأليهللتند ابهدهللمدلد هللاألمددبهلل73أللحدد لهللا)
هلل.(5)زوهللمدل هللمأيءهللاو هللال اياهللوالح  هلل عحهللخو هللاألال 

وق هللوق هللخو هللغيهللتبأا،هلللح  هللالنباءتايهلل عحهللاألخب اهللوه اهللاادبهللأدد اهللو هللمحمدو اهللقددلهلل
يهللالندباءانهللوالت دلدابهللمديهللال دو هللغديهللهدد(لهلل ز ثبهللالمادل ويهللغدهلل665زروهللشدمنهللالمن ليهلل)نهلل

التددبأا،هللرددايهللهدددتايهللالنددباءتايهللحتددحهللزيهللرحضددل هللاردددلوهللغدديهلل لدد هللللددحهللحدد هللا ددد هللالددنطهللوأدددوهلل
هلللدددرحدلوهلل الندددباءاهللاألخدددب هللولدددا هللهددد اهللرمحمدددو هللرحددد هللثردددونهللالندددباءتايهللوادددحنهللاتادددد هللالدددببي

                                                 

هلل.1/5؛هللوالحأنهللغيهلل علهللالنباءانهللاللر لهللهلل104النباءانهلللهللهلل(هللال بلهللاللرحنهللغي1)
هلل.62(هللالحأنهللغيهللالنباءانهللاللر هلللهلل2)
اهلل5(هللحأنهللالنباءاناهللزروهللاب نهلل ر البحميهللريهللمحم هللريهللالأعناهللت،لهلللحا هللاألغبدلياهللم للنهللالبلدلناهللط3)

هلل.77 هلللهلل2001
الملدد وأاهللتدد،لهلللدددل هللقدد وبأهللهلل(هللالموضدد،هللغدديهللتحعاددلهللوأددو هللالنددباءانهللاللددر اهللزرددوهللالحرددد هللزحمدد هللردديهلل مدددب4)

هلل.104-103 هلللهلل1988الحم اهللبلدلنهللمدألتاباهلل عانهللاآل اباهللأدمحنهللرب ا اهلل
(هللالتللالهلللحعو هللالتلاالاهللمحم هللريهللزحم هللالببلدطياهللت،لهللبضدهللغب هللاللمدمياهللالم ترنهللالحابانهلللعطرد دناهلل5)

هلل.1/87 هلللهلل2003اهلل1رابوناهللط
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(هللرد   نهللل أد(1)وتحدلحهللرلمدهللغلمدهللا تديهلل هللتحدلح  اادنهللتأعيدنهللغديهلل.هللوالمدانهللقدباءاهلل)م عرد ر
لهلل هللزيهللمدلددددد هللا اددددد هللممعو ددددددراهللومع ددددددهلل هللا اددددد هلل لددددد هللول لدددددوهللا اددددد هللاألمدددددبهللولدددددحنهللاعولوأدددددو لهلل
اهللوا لهلل لد هلل عدحهللتمدد هللمع دوهلل لد هللزيهللالمدلد هللامعد هللشدا درهللرحالدوهللزمددهللمعد هللغلدوهللز د يهلل(2)المن با 

.هلل(3)وزشددملهللأللددوهللالمتاددب هللوادددحبهللاألمددبهللوالللدديهللغدديهللالأملددوبهللواأل اددديهللالممعو ددنهلل عيلددد
ــان لهللزيهللقددباءاهلل)معدد (هللتدد لهلل عددحهللتمثاددلهللاللا ددنهللغدديهللل ددو هللاللدددمحايهللأليهللالمعدد هللاخددتتهلل الث

قدمددنهللالحدد لهللو دد  هللاللددوا اهللغاددواهللوردد ل هللتطمدد يهللالل ددو هللرتحناددلهللالحدد لهلل رتدد رابهللزمددوبهللالب اددنهللوا 
لهللزيهلل)م عرد (هللاد نهللمشدرلنهلل عدحهللالثالث.هلل(4)والملدوااهللغيهللاو هللالأااءهللوالحلدبهللوهوهللاو هللالد اي

ددل(هللوتدد لهللالادد  نهللالمشددرلنهلل عددحهللالثرددونهللوا لددتمبابهللوالعدداو هلل عددحهللوأددوهللالدد وا هللغدديهللوايهلل)غ حر
اهللوهدديهللردد ل هللادد نهلل ا مددنهلل هللتحدددلحهلل هللتتبادبهللحتددحهللرحدد هللاوالهللالدد لادهللومأدديءهللاددو هلل(5)اددحرلد
هللال اي.
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  )ل(هللغيهللقولوهللتحدلحبالغدو واإليصالوقبزهلل)

دهللزأهلل خعلددهللغديهللوقدنهللاهللو)اإلاادل(هللما بلهللأادعل [ ۆئاأل با لهلل]هلل(ائ  ەئ   ەئ
هلل.(7)اهللوأدءهللمطدرندرهلللعب وهللرإغبا  هللوهللما باتو(6)األاال

                                                 

اللددر اهلل ردد البحميهللرديهللللددمد الهللردديهللارددباها هللالمن لددياهلل(هلللردبااهللالمحدددليهللمدديهللحددباهللاألمددليهللغدديهللالنددباءانهلل1)
هلل.1/70ت،لهلللرباها هلل طواهلل وضاهللم ترنهللماط حهللالردريهللالحعرياهللمابهلللهلل

(هللال ددددبولهللالعبواددددناهللزرددددوهللهددددولهللالحلدددد بأاهللتدددد،لهللحلددددد هللالدددد ايهللالمن لددددياهلل ابهللال تددددبهللالحعماددددناهللراددددبوناهلل2)
هلل.149 لهلل1981

اهلل2اهللتددد،لهلل ددد لديهلل اوو أاهلل ابهللالنعددد اهلل مشدددلاهللط(هللال دددبلهللم دددب انهللزل دددد هللالندددبأياهللالباادددبهللاألاددد لدلي3)
هلل.774هدهلللهلل1423

هلل.1/175(هللال بلهللالتحبابهللوالتلوابل4)
اهلل1(هللال دبلهللمحدددليهللاألرلاددنهللغدديهللالحبراددناهللغدضددلهللاددل،هللاللدددمبا ياهلللددد  نهللأدمحددنهللربدد ا هلل عددحهلللشددب اهللط5)

هلل.74 هلللهلل1981
هلل.1/385(هللال بلهللالمحتلبلهلل6)
هلل.9/205؛هللوبواهللالمحدليلهللهلل2/140(هللال بلهللال شد لهلل7)
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هدددد(لهلل أحعددوهللماددد بارهلللنددولل هلل)أادددعن(هللزألهلل خعددنهللغددديهللهلل745قدددلهللزرددوهللحادددديهللاألل للدديهلل)نهلل
هللوا دويهلل دد)ز اب(هللزأهلل خدلهللغديهللوقدنهللالحادبهلل وقنهللاألاالاهللغا دويهللقدردلهللماد بارهللرماد ب 

هلل.(1)وهوهللالحشياهللو)ز ت (هللزأهلل خلهللغيهللالحتمن 
   لالقراءة على األصل  -2

هلل]                                              (ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹ  ٹ  ٹ  )غيهللقولوهللتحددلحلهلل(قلياًل ما َتَتَذكَّرونقبزهلل)هلل
ورأهلل دديهللاردديهلل دددمبهللزلددوهللقبزهدددهلل)هللتتدد  بوي(هللرتدددءايهللاهلل[ڦاأل ددبا لهلل وقدد هللبأل

اهللوقددباءاهللزردديهلل(2)
زادعلدهللتتد  بويهللغحد غنهلللحد  هللهلل(ڦ) أليهللهلل;(رون) َتتَـَذكَّ (هلله  هلل عحهللاألالال ب اء)

هللالشدديءهلل التدددءايهلللعخ ددنهللل هللليهللاألولددحهللتدد لهلل عددحهللا لددتنردلهللوالثدلاددنهلل خعددنهلل عددحهللمحلددحهللغحعددنأل
 عددحهللتمليددل
يهللشدد نهللقعددنهللغدديهللتتدد  بويهللولحوهدددهللتدد  يبويهللهلل180اهللقدددلهلللددارواوهلل)نهلل(3) هددد(لهلل وا 

ح  هللواحد اهللمللمددهللاحلديهللمديهلل مدهللقعنلهللت عيمويهللوهيهللقباءاهللزهلهللال وغنهللغامدهللرعبلدهللو هللاأواهلل
التدءهللوال الهللغيهللت  يبويهللأللوهللح  هللمللدهللحب هللقرلهلل لد هللوهدوهللالتددءهللو بهدواهللزيهللاحد غواهللأخدبهلل

هلل.(4)أللوهلل ب هللا لترد هللح  هللحب هللأدءهلللمحلحهللالمخدطرنهللوالت لاث 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  )هللو لينهللالتدءهللغيهللال حلهلل عحهللالمخدطرنهلللمدهللقرلهللال حلهللغيهللقولدوهللتحددلحل

هللهلل.(5) (ٹ     ڤ  ڤڤ ٹ  ٹ  ٹ  
 هلل-3

َ
ل

َ
ع

ْ
 وأف

َ
ل

َ
ع

َ
   لف
الـر ِكتَـابأ َطْنَزْلَنـاُإ ِإَلْيـَك ِلُتْخـِرَج اهللغديهللقولدوهللتحددلحل)(هللر ت،هللالاددءهللوضد هللالدباءلَيخُرج الناُس قبزهلل)

مديهللال حدلهللالثوثديهللهلل()(اهللوقدباءاهللزرديهللالد ب اء1لردباها لهلل)هلل(النَّاَس ِمَن الظ ُلَماِت ِإَلذ الن وِر 
اللدد هللبغدد هلل عدحهللال د عادناهللوقددباءاهللح دتهللوالرددقايهللمدديهللال حدلهلل)زخدب (هللالماادد هللالدوا هلل)خدب (هللوهلل

وقبزهللروهللمديهللاللدرحنهللارديهلل ددمبهللغديهللهلل.(6)ردللمااهللوال د لهللملتتبهللواللد هلللابهلل عحهللالم حولان

                                                 

هلل.4/449(هللالرحبهللالمحاطلهلل1)
هلل.278(هللال بلهللاللرحنهللغيهللالنباءانلهلل2)
هلل.279هلل,هللحأنهللالنباءانل176(هللال بلهللمحدليهللالنباءانهلللهلل3)
هلل.4/477(هللال تدبلهلل4)
هلل.1/460(هللال بلهللال ش لهلل5)
هللالماويلهلل6) هلل.1/83؛هلل بالدنهلل لعوبهللالنبأيهللال با لهللهلل4/249(هللال بلهللال بي
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وأددءنهلل  لدنهللال حدلهلل)اخدب (هللغديهللهد  هللالندباءاهلللتو اد هللوتوضدا،هللمددهللغديهللالندبأيهللهلل.(1)بواانهلل لدو
لل هللخبأواهللروهللميهللال عمددنهللوال  دبهللوالضدولهللللدحهللاإلامدديهللميهلللوبهللوبحمنهلللعلد هللزأمحايهللأل

هلل.(2)والحلهللغلوهللمشتملهلل عحهللمحدليهللالل اانهللوالخاب
هلل                                                                                 (ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ ) (هللر ددددددت،هللاللمدددددداااهللغدددددديهللقولددددددوهللتحدددددددلحلطكــــــاد َطْخِفيهــــــاوقددددددبزهلل)

,هللوبواددنهلل دديهللاردديهلل ثاددبهللوال لددد يهللو دادد هللغدديهللبوااددنهللزردديهللر ددبهلل لددوهللردددل ت،هلل[ ڤهللطددولهلل]
ددددهلل)زألخا الدددد(هللرضددد هللهللا(3)زاضددددرهلل و)ز خ الدددد(هللر دددت،هللهمدددااهللالمضددددبعهللمددديهللخ ددديهللرمحلدددحهللز لدددباهللوزمي

اهللوهلدددهلل هللتحددددبضهللرددايهللالندددباءتايهللأليهللاللمددااهللغددديهلل(4)اللمددااهللغمدديهللزخ دددحهللوهددوهللاإلخ ددددءهللل لددو
يهلل دلددنهللغدديهللادلددبهللال حددلهلل)زخ ددح(هللت ادد هللاللددعبهللواإلاالددناهللقدد دلهللاردديهللألدديلهلل وهللزغحعددنهللهدد  هللوا 

زمبهدددهللللمدددهللتدد تيهللل ثردددنهللواإلاأدددب...هللغندد هللتدد تيهللزاضدددرهللاددبا هللرلدددهللاللددعبهللوهللالل دديهللو لدد هلللحددوهلل
ددددهللاشددد و ا...هللومثعدددوهللقولدددوهلل ددداهللالدددمول) دددد  ن هللأترا دددزشددد انهللااددد ارهللل اهللزالدددنهلللدددوهلل مي هللالل، دددد ألهللهللنلري، ز   

هللشدددديءهللوتعخدددداتهللحدددددلهللهدددد  هللالع  ددددنهللزأهللز دددددهللزألخا رال ددددد(  هللزااددددلهلل للدددددهللخر دء هددددداهللوخ دددددءهلل ددددلي
اهللوا  اهللزاللدهللخ ددءهللالشديءهللولددتب هلل لدبهلل هللمحدلدنهللورد ل هللتتحد هللالنباءتدديهللز لديهللغدت،هلل(5)اطد   

اهللوالددو هللغدديهلل(6)اللمددااهللوضددميلدهلل عددحهللمحلددحهللز لبهدددهللوزااددلهلل للدددهللخر دء هدددهللرندد وملدهللووقو لددد
ا هلل)لتأاأ(هلل عحهللقباءاهللال ت،هللمتحعننهللر خ الدهللزأهللز لبهد) دح ح  لرتألأا هللررم دهللت لا هللل  ا   زمددهلل عدحهلل(هلل أللُّ

اهللوقددباءاهللال ددت،هللزوضدد،هلل(7)قددباءاهللالضدد هللغمتحعنددنهللرددد)أتان(هلل  لددوهللقدددللهلل)ليهللاللددد نهللأتاددوهلللتأدداأ(

                                                 

هلل.68ءانهللالنبأيلهلل(هللال بلهللمختابهللغيهللشوا يهللقبا1)
(هللال دبلهلللبشدد هللالحندلهللاللدعا هللللدحهللمااادددهللال تددبهللال دبا اهللزردوهللاللدحو هللمحمد هللردديهللمحمد هللالحمدد أاهللوضد هللحواشداولهلل ردد هلل2)

هلل.3/468 هلللهلل1999اهلل1العطا هلل ر هللالبحمياهلل ابهللال تبهللالحعماناهللرابوناهللط
هلل.16/648حدليلهلل؛هللوبواهللالمهلل11/122؛هللوالأدم هللألح د هللالنبأيلهللهلل10/12(هللال بلهللالمحببهللالوأاالهلل3)
هلل.25-3/24؛هللوالتللالهلللحعو هللالتلااللهللهلل579(هللال بلهللل بابهللالنبأيهلللعلحد لهلل4)
هللادلد نهللاإل ددباباهللزردوهللال ددت،هلل ثمدديهللردديهللألدياهللتد،لهللماددط حهللاللدنداهللمحمدد هللالاغداا اهلللرددباها هللمادط حاهلل ردد هلل(هلل5) لدبي

هلل.43-1/42 هلللهلل1954اهلل1ا هللاألماياهللمطرحنهللماط حهللزلردريهللالحعرياهللماباهللط
اهللوا لتاددد هللغامدددهللتضددميلوهللال شددد هللمدديهللا  تدداالاهللزحمدد هللردديهللالملاددبهللاإللدد ل أاهللمطرددوعهلل2/91المحتلددبلهللهلل(هللال ددبل6)

هلل.3/56رلدماهللت لابهللال شد اهلل ابهللال تدبهللالحبرياهللرابونهلللهلل
هلل.6/218ال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل(هلل7)
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دد هلل)نهلل زأهلل–هدد(لهلل وهد  هللالندباءاهللالثدلادنهللهلل313  لنهلل عدحهللالمحلدحهللالمدبا هللمديهللاآلادناهللقددلهللالاأي
هلل)زأل الربهد( هللزرايهللغيهللالمحلحاهللأليهللالمحلحهللز د هللز لبهداهللزألهلل-ردل ت، هلل.(1)ق هللزخ اتأللدهللو  نأل

ال واهبهللاللحوانهللهلللالمرحثهللالثدلث  
هللالرلدءهلللع د للهلل-1

ائ  ەئ  ەئ      ) (هللرتش ا هللالاد هللو لدبهدهللغديهللقولدوهللتحددلحلُيَوصِّ  بها(هلل)قبزهللزروهللال ب اء)

اردديهلل دددمبهللواردديهلل ثادددبهللوزرددوهللر ددبهلل ددديهللهللاهللومدديهللاللددرحنهللقدددبز [جب  الللدددءلهلل]  (وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ    
ددي(هللر لددبهللالاددد هلل دادد هلل ددح(هللر ددت،هللالاددد هللمرلادددرهلللعم حددولهللمخ  دددراهللوقددبزهللالردددقويهلل)األوار )األوا 

ددحهللرلددد(هللر ددت،هللهلل370قدددلهللزرددوهللملاددوبهللاألاهددبأهلل)نهللهلل.(2)مرلادددرهلللع د ددل هددد(لهلل مدديهللقددبزهلل)هللاألوا 
دددي(هلل دددحاهللومددديهللقدددبزهلل)األوار هللاألو ا  دددي  ار دددحهللهلل-ر لدددبهللالادددد هلل-الاددد هللغلدددوهللمددديهللزألوا ا  غلدددوهللمددديهللزوا

ددح  لددبهلل زلددوهلللمدددهللتندد  هلل  ددبهللالماددنهللوالم ددبوضهللغدديهللتب تددوهللزضددد هللاهللوحأددتل هللغدديهللال (3)األوار
ال حدددلهللللادددوهللأللدددوهللهدددوهللالموادددياهلل  لدددوهللقددددللهللمددديهللرحددد هللوادددانهللالمادددنهللرلدددداهللغ ادددوهللتخاددداتهلل

اهللو)هللرلددد(هللهللغدديهللمحددلهلللاددبهللغدديهللقددباءاهللالمرلدديهلللع د ددلاهللوغدديهللمحددلهللبغدد هلل(4)لعمدد  وبهللالماددن 
هلل.(5)لنادموهللمند هللال د لهللغيهللقباءاهللالمرليهلللعم حول

هللل:التعريف بأ -2
ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ) (هللمحبغدرهللر لاهللغيهللقولوهللتحددلحلما كان لَلنِب ِّ قبزهلل)

هللولو دوهللغديهلل(6)وزلهللالتحبا هللهلددهلللعحلد هللا [ ۇئلهللاألل دل]ې   (ې  ې هللزوهلل هلديي اهللوالحلد هلل  دبأي
اهللهلل.(7)اآلانهلل  بأيهلل وهلدهللمضد هللمح و هللاختاددبارهللأليهللتند ابهللال دو لهللمددهلل دديهللألادحدبهللل رردي 

                                                 

 هلللهلل2005لحد اثاهللالنددهبااهللمحدليهللالنبأيهللوا  بارواهللزروهللللحدلهلللرباها هللالاأد اهللت،لهلل ر هللالأعالهلل ر  هللشدعرياهلل ابهللا(هلل1)
هلل.3/287
هلل.4/592اهللوبواهللالمحدليلهللهلل193(هللال بلهللحأنهللالنباءانلهلل2)
هلل.121(هللمحدليهللالنباءانلهلل3)
هلل.1/380(هللال ش لهلل4)
هللالماويلهلل5) هلل.2/322(هللال بلهللال بي
داهلل ابهلل(هللال بلهللزلوابهللالتلاالهللوزلبابهللالت وادلاهللزردوهلللدحا هلل رد هللا هللرديهلل مدبهللالراضددوأاهللتد،لهلل رد هللالندد بهلل بغددنهللالحشد6)

هلل.3/121 هلللهلل1996ال  باهللرابوناهلل
(هللال ددبلهللشددباهللقطددبهللاللدد  هللورددلهللالادد  اهللزرددوهللمحمدد هللأمدددلهللالدد ايهللردديهللهشددد اهللتدد،لهللمحمدد هللمحادديهللالدد ايهللهللهللهللهللهللهلل ردد هلل7)

هلل.112هدهلللهلل1883اهلل11الحما اهللمطرحنهللاللحد ا,هللالندهبااهللط
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اهلللدد ل هللأدددءهللالأمدد هللغدديهللقولددوهللتحدلحل)زوهللألتردد هللالدد ُّلاا دهلل(عهللل ررددي  ددب ض  هلل   ولدد هللاأدديءهللتبادد هللهللتألبرادد ألوي 
(هللل ددباهللوقحددنهللغدديهللحادداهللالل دديهلل(1)زوهللابادد هلل ددبضهللالدد لاد ,هللغحعددحهللقددباءاهللالأملددوبهللا ددوي)هلللرل ررددي 

  لتلددددددهللالحمدددددو هلل,هللوالمدددددبا هللرع ددددد هلل)هللاللردددددي(هللشدددددمولهللأماددددد هللاأللراددددددء,هللزمددددددهلل عدددددحهللقدددددباءاهللزرددددديهلل
(هللتح ادددد ارهللل ولددددوهللمحبغدددددهللردددددلو هللال اليددددنهلل عددددحهللغا ددددويهللالمددددبا هللرددددوهلللرالدددددهللمحمدددد )(هللالدددد ب اء)

(هلل اخدلهللالحل ان,هللو هللتحدبضهللرايهللالندباءتايهللغديهللالمحلدحهللأليهللمديهللقدبزهللرددلتل ابهللأحدلهللاللردي)
(هللغددديهلل مدددو هللالل دددباهللرواددد وهللمددديهللاأللراددددء,هللومددديهللقدددبزهللرددددلتحبا هللأحدددلهللالحددد اثهلل ددديهللاللردددي)

هلل.هللهلل(2)تح ا ارهلل
هلللياء النسب هلل-3
 لاددول  ]   (ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ)(هللغدديهللقولددوهللتحدددلحلفــ  الُفْلِكــ ِّ )هللقددبز

اهللو عيلهللاريهللألييهلللحدلهللالادءهللغيهلل)ال ع (هللأللوهللأمد هللت لدابهلل مددهللادب اهللوأمد هللالت لدابهلل [گ
در و هللالت لدابهلل هلل مدهللزيهللال حدلهللثددياهللوا  اهللزشا اشروهللاألغحدلهللميهللحاثهللالتاب هللوميهللحاثهللللوهللثدي 

هلل دديهللمندبرددرهلل لعاد نهلللشد اهللمورلدنهللالاد نهلللع حدلهللل  ددرهللومحلدحهللو مدوراهللغنردلهللالاددءهللالتديهللال حل 
هلل.(3)ال أهللتختتهللردلا دناهللوهللليهلل ديهللال ع هلللا هللرا نهلللمشدرلتوهلللايدهد

هللواأدددددواهلل زيهللادددددبا هللردددددوهللالمددددددءهللالبمدددددبهللال ثادددددبهللالددددد أهلل هللاأدددددبأهللال عددددد هللل يهللغادددددواهللو  لدددددوهللقادددددللهلل
ااهلل ددب  هللوا ددويهللالضددمابهللغدديهلل)أ  هللال ع دديِّ (هلل د دد ارهلل عددحهلل)ال عدد (هللل  لددنهللال ع دديهلل عاددوهلل لددت هللغدديهللالعُّددأِّ هللي 

هلل.هلل(4)ل  درهللولاومدر 
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                 

هلل.4/513(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل1)
,هللهشد هلللرباها هلل ر هللالباالهللالح ا ,هللمب اهللالرحوثهللوال بيالدنهللقباءاهللزريهللحاواهلل بالنهلللحوانهللوهلللبوان(هللال بلهلل2)

هلل.244-243 هلللهلل2008,هلل1اإللومان,هللرب ا ,هللط
هلل.431-1/430(هللال بلهللالمحتلبلهلل3)
هللالماويلهلل4) هلل.4/17(هللال بي



 
 م2018/هـ1439                                   ( 73العدد ) –                        

 

 
205 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ  ) (هللرضدد هللاللددويهللوغددت،هللالخدددءاهللغدديهللقولددوهللتحدددلحلطن ُنتََّخــذوقددبزهلل)

وزردددوهللأح دددبهللهلل(1)وقدددبزهللردددوهللارددديهلل ددددمبهللمددديهللاللدددرحنهلل[ےلهللال بقددددي]   (ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
هلل.(2)الم ليهللميهللالحشبا

  (هللغديهللهد  هللالندباءاهللمرلديهلللعم حدولهللوغديهللقدباءاهللالأملدوبهللمرلديهلللع د دلاهللوقد هللزأدد هللوال حلهلل)لت،خ هلل
لرا دددء هللتحددلحل)ارديهللألديهللغديهللتوأادوهللهدد  هللالندباءاهللغنددللهلل زمددهللل اهللضدمنهللاللددويهللغدإيهللقولدوهلل هللز وا هلل(مريا

د  هللمدديهلل ولد هللزولاددءاهللو خعددنهلل)مدي(هللاا دد اهللهللغديهللموضد هللالحدددلاهللزألهللمدد  دديهللالربدديهللللددهللزيهلللألت،خ 
هللاادد ارهللو دداوراهللغددإيهللل اددنهللقعددنلهللمدددهللاتخدد نهللاادد ارهللمدديهللو اددل   دد ان  اهلل(3)لم ددديهللالل ددياهلل نولدد لهللات،خ 

د  (هللممددهللاتحد  هللهلل538واب هللالامخشبأهللهلل)نهلل هد(هللوألددرهللأخدبهللللد  هللالندباءاهللوهدوهللزيهللال حدلهلل)اتيخ 
لددحهللم حددول ايهللوغدديهللهدد  هللالنددباءاهللتحدد  هللللددحهللم حددولايهللغدددألولهللمدددهللرلدديهلللددوهللللددحهللم حددولهللواحدد هللوا 

ال حددلهللوهددوهللالضددمابهلل)هدد (اهللوالثدددليهللمدديهللزولادددءاهللومدديهلللعترحدداضهللزألهلل هلللتخدد هللرحددضهللزولادددءاهلل
وغيهللقباءاهللالأملوبهللتح  هللللحهللم حولهللواح هللوهوهللميهللزولادءاهللواا نهللمديهلللت  اد هللمحلدحهللالل ديهلل

دد هللهللاهللول هللت ديهللهد  هللالندباءا(4)واألالهللزيهلللتخ هللزولادء منرولدنهلل لد هللرحدضهللاللحدوااياهللقددلهللالاأي
(هلللليمدددهللهلل313)نهلل دديا هلل)مر ليمدددهلل دلددنهللخطدد راهللأليي هددد(لهلل وهدد  هللالنددباءاهلل لدد هللز ثددبهللاللحددواايهللخطدد اهللوا 

اهلل(5)تدد خلهللغدديهللهدد اهللالردددبهللغدديهللاأللددمدءهللل اهلل دلددنهللم حولددنهللزو هللو هللتدد خلهلل عددحهللم حددولهللالحدددل 
دد أ، هللب  ،هدددهللزيهللا  ددبهللحأل دديا هللق ررع لدددهللو لدد هللغدديهللملدد لتايلهللواأدد بهللردديهللالمنددد هللل اهلل  ددبنهللحأددنهللم  دديا نهللم 

ددد  هللردلضددد هلل–هدددد(هللقددد هللزأداهددددهللحادددثهللقددددللهلل وهدددوهللهلل207األولدددحهللزيهللال دددباءهلل)نهلل  عدددحهللهلل-زأهللاألت،خ 
يهلل دلدنهللقد هللوقحدنهلل ش و  هللوقعنهللميهللقبزهللروهللق هللاأواهلل عحهللزيهللاأحلهللا ل هللغيهلل)ميهللزولاددء(هللوا 

هللمدديهللشدديءهللومدددهلل لدد أهللمدد يهللشدديءهللو هللغدديهللموقدد هللال حددل...هللز هللتددب هللزللدد هللانولددويلهللمدددهللزخدد نأل
انولويلهللمدهللبزانهلل رد هللا هللمديهللبأدلاهللولدوهللزبا واهللمددهللبزادنهللمديهللبأدلهلل رد هللا هللغأحعدواهلل رد هللا هلل

                                                 

(هللال ددبلهللالت لددابهللال راددبهللالملددمحهلل)هللم دددتا،هللالباددب(اهللزرددوهللر ددبهللمحمدد هللردديهلل مددبهللغخددبهللالدد ايهللالددبااأاهللتدد،لهلل ابهلللحادددءهلل1)
هلل.24/62 هلللهلل2001اهلل4ثهللالحبرياهللرابوناهللطالتبا
(هللال بلهللاللشدبهللغديهللالندباءانهللالحشدباهللزردوهللالخادبهللمحمد هللرديهللمحمد هللرديهللالأدابأاهللتادحا،لهلل عديهللمحمد هللالضدردعاهلل ابهلل2)

هلل.2/333ال تبهللالحعماناهللرابونلهلل
هلل.2/163(هللال بلهللالمحتلبلهلل3)
هلل.3/270(هللال بلهللال شد لهلل4)
هلل.4/47(هللمحدليهللالنبأيهللوا  بارولهلل5)
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.هللالثددليلهللزيهللهد  هللالندباءاهللمبوادنهلل ديهلل(1)هوهللال حلهللأداهلل ل هللوهدوهللمد هبهللزرديهللأح دبهللالمد لي 
هددد(لهلل وز مددنهللالنددبياءهلل هللتحمددلهللغدديهللشدديءهللمدديهلل444ثندددنهلل ددب هلل ددلل هللالادد لاهللقدددلهللالدد اليهلل)ن

بأيهلل عددحهللاألغشددحهللغدديهللالعبددنهللواألقددا هللغدديهللالحبراددناهللرددلهلل عددحهللاألثرددنهللغدديهللاألثدددبهللحددبو هللالندد
واألا،هللغيهللاللنلاهللوا  اهللزثرتنهللالبواانهللل هللاب هددهللقادد هلل برادنهللو هللغشدوهلللبدناهللأليهللالندباءاهلللدلنهلل

دوهللالد ايهللقددبءواهللرضد هللاللدويهلل محلددحهللال دو هللللددحهلل(2)مترحدنهللاعدا هللقروللدددهللوالمادابهللللالدد  اهللوقدد هللوأي
هللهللالمحردددو ايهللغددديهللالددد لاد لليمددددهللتردددب اهللللدددحهللا هللزيهللا دددويهلل دددديهللللددد هللزيهللاألحرددد واهللمددديهلل ويهللا هللأدددلي

هلل.(3)ثلد   
 الجمع باعل  والتاء: -4

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ) (هلل عحهللالأم هللرددألل هللوالتددءهللغديهللقولدوهللتحددلحلِمْن ُقرّات َطْعُين  قبزهلل)

و دديهللقادلدوهللز  يهللهلل,هللأدءهللغديهللالمحتلدبهللزيهلل الندبياهللالماد باهلل[ھ   لاللأ ا   ]    (ہ  ہ  ہ      ہ
هللالما بهللالد هللأدل اهللواألألدد هللزرحد هللشديءهلل ديهللالأمحادنهلل لدتحدلنهللالمحلدحهللغديهلل م   اهللأليي األأا
 لدد اهللول دديهللأحعددنهللالنددبياهللهلدددهلللو دددرهللغأدددء هللأمحأللدددا...هللوحليدديهللل دد هللالأمدد هللهلدددهللزاضدددرهلللضدددغنهلل

األي(  )النبيان(هللللحهللل  هللالأمد نهللز ليهلل)األ  ا
واادنهلل لدوهللوقبزهللرلدهللزروهلل مبوهللالرابأهللغيهللبهللهلل.(4)هلل

اهللول هللتخدل هلله  هللالنباءاهللبلد هللالمادح هللأليهلل تددءهللقدبياهللت تدبهللتددءهلل عدحهلل(5)وزروهللأح بهللالم لي
لبنهللميهللاأبأهللالوالهلل عحهللالوق هلل مدهلل ترواهلل)بحمنهللا (هللردلتدءاهللو هللالدتل بهلللدنوطهللاأللد هلل
ميهللقبيانهللغيهللالخطهللوهوهللموأو هللغيهللالع د هلل مددهلللد هللالدتل بهلللدنوطهللاأللد هللمديهللاللدموانهللوهديهلل

.وأددءنهلل  لدنهللالأمد هلل)قدبيان(هلللالدلدبهللتلو لددهللواختوغلددهللغديهللالألدنهلل(6)لعلدديهللواللطدل ثدرتنهللغديهللا
 .(7)م هللتلوعهللاللحا هللاألاليهللغالد

 
                                                 

هلل.2/264لنبأيلهلل(هللمحدليهللا1)
(هللاإلتنددديهللغدديهلل عددو هللالنددبأياهللأددولهللالدد ايهلل ردد هللالددبحميهللاللدداوطياهللضددرطوهللواددححولهللمحمدد هلللدددل هللهدشدد اهلل ابهللال تددبهلل2)

هلل.116 هلللهلل2004اهلل1الحعماناهللرابوناهللط
هلل.226-18/225(هللأدم هللالراديلهلل3)
هلل.2/218(هللالمحتلبلهلل4)
هلل.21/179؛هللبواهللالمحدليلهللهلل7/197(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل5)
هلل.14/78ألح د هللالنبأيلهللهلل(هللالأدم 6)
هلل.21/179(هللال بلهللبواهللالمحدليلهلل7)
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هللالرتخيم: -5
 لالاخدب ]  (ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  ) (هللرددلتبخا هللغديهللقولدوهللتحددلحليـا مـالِ قبزهلل)

هللوهددوهللوتددبخ هللالحددببهللمدل دددرهللو دددمبارهلل ثاددباراهللوغدديهللتددبخا هللمدلدد هلللبتددهلل,هلل([ڦ هللزقاررددلا ديهللاندددللهللادددهللمدددلر
هللزقاررددلاهلل اهللغناددلهلللددوهللادددهللاهللو هللقددبزهلل عدديهلل)(1)األغادد،اهللواندددللهللادددهللمدددلأل (هلل عددحهللالملرددبهللولددد واهللادددهللمدددلر

اهللوغدديهللهدد اهلل(3)والتددبخا هللهلدددهلل عددحهلللبددنهللمدديهللالت ددبهللالحددب هللا(2)مدلدد هللغندددللهللتعدد هلللبددنهللوهدد  هلللبددن 
هللأمالهللوهوهللزلل هللرعبواهللميهللالضح هللواللحدغنهلللح  هللمدهلل ه هلل عاوهللغديهللاللددبهللللدحهللحادثهللالتبخا هلللبي

اهللوهدهلددددهللل تدددنهلللطا دددنهللزخدددب هللوهددديهللزيهللالتدددبخا هلل(4) هللام دددلل هللزيهللاددد  بواهللمددديهللال عمدددنهللل يهللرحضدددلد
هلل لددميهللتبخامدددرهلللتعادددايهللالملددد أهللادددوتوهللرحدد  هللالحددب اهللوبخددد هللال ددو هللوالادددونهللغلددوهللبخدددا هللزآلي 

 هللأليهللتعادايهللال ددو هللزأهللزليلد هلللايلدواهللزادواتل هللوبخموهددهللمد هلل)مدلد (هلل لدحهللزيهللال دبهللللدالهلل(5)ول دل،ل هلل
هللق هللا ويهلللرردرهللغيهللالبغلهللوالبحمنهللرل هلل.

هللهللهللالفعل املاضي: -6
(هلل(ڳالدلأ لهلل)هلل(ڳ  ڳ  ڳ )ل(هللردللدءهللغيهللقولدوهللتحددلحَجنَُّه الَمْأَوىقبزهلل) دي، ,هللاد تيهللال حدلهلل)أ 

هللربابهللهماهللو هللحب هللأب ليوهللالعالأل اهللواندلهللزاضدرلهللأ  ليوهللالعالأل اهللوأددءهللهلددهللغحدورهلل(6)ردللماهللغاندللهللزأ 
(اهللوالمد و هللماد بهللمامديهللزوهللالد هللم دديهللغد دلاهللدضادراهللواللدءهللضمابهللالم حدولهللاحدو هلللعلرديهلل)م

هللوالعادلألهلل دم،وهللالمرادنأل د او هللر ولدواهللوقادللهللض  والمحلحل ل هدهللل ت ب هلللادواءألهللا هللتحددلحاهللزوهللل دت ب  هللالم 
اهلل(7)

لهلل لدد هلل و عددحهللهدد  هللالنددباءاهللاحتمددلهللزيهللا ددويهللالضددمابهللغدديهللقولددوهلل) لدد هد(هلل د دد ارهللللددحهللاللالددناهللزأ
هللمحم ارهللالم  او  اهللوال دهبهللزلوهلل د  هللللحهللالل باهللوهيهللاألا،ي  ي، اللالنهللأ 
هلل.(8)

                                                 

هلل.953(هللال بلهللل بابهللالنبأيهلللعلحد لهلل1)
هلل.136(هللمختابهللغيهللشوا يهللقباءانهللالنبأيلهلل2)
هلل.8/127(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل3)
هلل.27/228؛هللوهللالت لابهللال رابلهللهلل2/304(هللال بلهللالمحتلبلهلل4)
مدد هللاألاهددبأاهللتدد،لهلل ردد هللاللددو هلللددبحدياهللمطدددر هلللددألهللالحددبباهلل(هللال ددبلهللتلدد ابهللالعبددناهللزرددوهللملاددوبهللمحمدد هللردديهللزح5)

هللمد اهلل)بخ (.هلل12/234؛هللوللديهللالحببلهللهلل7/381الندهبااهلل
هلل.2/343(هللال بلهللالمحتلبلهلل6)
هلل27/73؛هللوهللبواهللالمحدليلهللهلل8/157(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل7)
هلل.28/292(هللالت لابهللال رابلهلل8)
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(هللب ينهللهدد  هللالنددباءاهللول دديهللل اهللثرددنهللزلددوهللقددبزهللرلدددهللز دددربهللمدديهللالاددحدرنهللغددوهللوقاددللهللليهلل د شددنهلل)
هللهللهلل.(1)لرالهللللحهللب يهداهللوقالهللزللدهللزأداتلد

هلل الرفع باالبتداء: -7
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   )لهللاهللغيهللقولوهللتحدلحل(هللردلبغ هللغاليمُ الملُك القدوُس العزيُز الحكيقبزهلل)

هلللعم ااهللهلل[ڀ  لهللالأمحن]   (پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ ,هللوالبغ هللهلدهلل عحهلللضمدبهللمرت زهللمنتض 
هللالح ددا ألهلل هللالحاادداأل هللالندد و أل وقدد  هللحليددلوهللال اددلهللالدد أهللغاددوهللطددولهللرددايهللالمواددو هللهللا(2)زأهللهددوهللالمعدد أل

هلل.(3)والا ن 
 م املصحفالتي خالفت رسءقراءة أبي الدردا

ـــــــذكرونقدددددددبزهلل)                    (ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ)اهللغددددددديهللقولدددددددوهللتحددددددددلحلهلل(لقـــــــوم يت
هللا(4)زلدوهللحادلهلللرد الهللردايهللالد الهللوال دددءهللاعولواحتمدلهللغديهللهد  هللالندباءاهللوألدديلهلل,هلل [جئلهللادول ]

لهللزلدددوهللزبا هللتددد  بهللاآلاددددنهللوالحومددددنهللالواحددد اهللرحددد هللالثـــان ألللمددددهللمددديهللزادددوانهللطدددب هللالعلددددي.هلل
األخددب هلل عددحهللالتبتاددبهللالمح دديهلللاأدردددرهللوا  دد امدرهلللالددت لهللرلدددهللمدديهللات  ددبهللغالدددهلل عددحهللزحددوالهللالدد لادهلل

هلل.(5)وت ويهلللرردرهلللنواهللالانايهللواوالهللالش 
 الد خديل]                           (ڦ  ڦ         ôڤ  ڤ  ڦ )(هللاهللغديهللقولدوهللتحددلحلهللَاعاُم الفـاِجروقدبزهلل)

موقدددد هللتحعامدددديهللحدددد ثهللألردددديهللالدددد ب اءهللمدددد هللزحدددد هللهللوهدددد  هللالنددددباءاهللوقحددددنهللغدددديهلللددددادلهلل[ڄ هلل-هللڦ
هلل هللاندددوللهللليي هللط حدددد ألهللاألثدددا (اهللغأحدددلهللالبأدددلأل قُّدددو ر ب ا هللالا، دددأ  هللش  النددددب اياهللل هللللدددوهلل دددديهللاألنادددبر ءهللبأدددورهلل)ليي
هللط حدد ألهلل ب ا هللالا،قُّو ر هللش أ  هللط حد ألهللالا تا اهللغعميدهللز ثبهلل عاوهللزروهللال ب اءهللغبأ هلل هللا ل اهللقدلهلل)ليي ب ا هللالا،قُّو ر ش أ 

ب(ال  لددرهلللدوهلل عدحهلل(6)دأر اهللوقباءاهللزريهللال ب اءهللهلدهللمحمولدنهلل عدحهلللاضدداهللالمحلدحهلللعمدتحع هلللا دويهلل  وا
هللا تيهللردلنباءاهلل مدهللزأللاارل ن هللهلل(7)ز يا

                                                 

هللالماويلهلل1) هلل.27/73؛هللبواهللالمحدليلهللهلل6/207(هللال بلهللال بي
هلل.5/337؛هللوزلوابهللالتلاالهللوزلبابهللالت واللهللهلل18/60(هللال بلهللالأدم هللألح د هللالنبأيلهلل2)
هلل.8/263(هللالرحبهللالمحاطلهلل3)
هلل.5/146(هللال بلهللالرحبهللالمحاطلهلل4)
بشد هللالحنلهللاللعا لهللهلل17/78(هللال بلهللالت لابهللال رابلهلل5) هلل.3/231؛هللوا 
هلل؛هلل.هلل25/153(هللال بلهللأدم هللالراديلهلل6)
هلل.3/506تضميلوهللال شد هللميهللاإل تااللهللهلل(هللال بلهللاإللتاد هللغامد7)
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ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  )(هللاهللغديهللقولدوهللتحددلحلهللتعـالذ َجـالُل َربِّنـا(هللوبوأهلل لدوهلل)تعالذ ِذْكُر َربِّنـاوقبزهلل)

دددددددددددددددددانهللوالث،لددددددددددددددددددءألاهللقددددددددددددددددددلهللتحددددددددددددددددددلحلهللاهللوالددددددددددددددددد ِّ بل[ڄالأددددددددددددددددديلهلل]    (ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  هللهللهلل الاِّ
زألهللاهللوالأ  ُّهلل الح   م نألاهللاندلهللأ  ،هللغوي,هلل(1)زأهلل أهللالشب          [پتلهللهلل]    (ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ)

غألوهللو    م تألدوهللزيهللا دويهلللدوهلل(2)   أل   رِّلددهللوش دب  اهللور ل هللا ويهللمحلحهللالنباءتايهللقبادباهللزألهلل دوهللثلددءألهللب 
ل ٌ . رٌنهللزوهللو   ادحر

ں    ôڱ  ڱ     ڱ     ôڳ  ڳ     ڳ )(هللاهللغيهللقولدوهللتحددلحلهللإذا َتَجّلذ والذََّكِر واُعنثذ والّنهارِ وقبزهلل)

اهللوأحددلهللاردديهللألدديهللهدد  هللالنددباءاهللشددده ارهلل عددحهللقددباءاهلل[ڻهلل-ڱهلل–هللڳالعاددللهلل]      (ں  ڻ   ڻ
هللالدباءهللل ولدوهللرد  رهللمديهلل)مدد( دبي اهللو عدحهللهد  هللالندباءاهلل(3)رحضهللاللع هلل)ومدهللخعلهللالد  بهللواأللثدح(هللرأر

لنل هللردلمخعولهلل دلعالهللوالللدبهلللمدهللغيهللالخعلهللميهللق باهللالخددللهللزاضددراهللو عدحهللزللددهللرمحلدحهلل ا ويهللا
ددهللر ل ده دد)ال أهللا ويهللالنل هللردلخدللهلللرحدلواهللوت ويهللهدهللهلدهللمثلهللمدهللغيهللقولدوهللتحددلحل م  هللو  (هللو الل،دم دءر

لدددهلل(هللواداددنهللمدددهللغاددوهللالددتحمدللدهللوهدديهللغدديهللاألاددلهلللباددبهللزولدديهللالحعدد هللل يهلللللدددهلللددوح هللغا5الشددم لهلل)
محلدحهللالادد نهللوهديهللادد نهللالخعددل...اهللوغديهللاختادددتهللالدد  بهللواأللثدحهللغدديهللهدد اهللالمندد هللل ددنهللل ددبهلل
للحهلله  هللالا نهلللمدهللغالدهللميهللل أداهللالرشبهلل للدهلل مدهللغيهللالعالهللوالللدبهللميهللاإل أداهلللعرشدبهللمديهلل

هلل.(4)زيهللان بواهلل عحهللشيءهللميهللخاواو 
هللٻالتدايلهلل] (   ٻ  ٻ  ôٱ  ٻ   )(هللر لبهللاللداياهللغديهللقولدوهللتحددلحلهللواور ِسيناءوقبزهلل)

هللأردددلهللغادددوهللشدددأبهللمثمدددبهللغلدددوهلللدددالاياهللولدددالدءهللرعبدددنهللاللدددرط [پهلل– اهللومحلدددحهلللدددالدءهلل(5)اهللو هلل دددلي
دباء(هلل(6)ردللرطانهللالحلي ما اهللوتنبزهلللالدءهللر ت،هللاللايهللو لبهدهلل غميهللقبزهدهللر تحلداهللأحعلدهللرملالدنهلل)ح 

عحنددرهللرددهللول هللااب هلللعت لاثهللولاومواهللوقالهلللعوا هللوالت لادث...اهللومديهللقدبزهللر لدبهللاللدايهللأحعدوهللم

                                                 

هلل.223 هلللهلل1982(هللمختدبهللالاحدااهللمحم هللريهللزريهللر بهللالبااأاهلل ابهللالبلدلناهللال واناهلل1)
هلل.30/666(هللالت لابهللال رابلهلل2)
هلل.3/510؛هللوبواهللالمحدليلهللهلل2/431(هللال بلهللالمحتلبلهلل3)
ياهللا تلدحهللردولهللادواهللالد ايهللالحواعدياهلل(هللزضواءهللالراديهللغيهلللاضداهللالندبأيهللرددلنبأياهللمحمد هللاألمدايهللرديهللمحمد هللالشدلناط4)

هلل.6/56 هلللهلل1996اهلل1 ابهلللحادءهللالتباثهللالحبرياهللرابوناهللط
هلل.20/76(هللالأدم هللألح د هللالنبأيلهلل5)
هلل.210(هللال بلهللاإلتنديهللغيهلل عو هللالنبأيلهلل6)
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)ب اا(هلل دددهلل) عردددء(اهللو ددديهللحنيددوهللزيهللااددب هلل مدددهللااددب هلل عردددءاهللل يهللزلددوهلللدد هللااددب هللأللددوهللالدد هلل
هلل.(1)رنحناهللغع هللالاب هلللعتحبا هللوالت لاثهللوقالهلللعتحبا هللوالحأمن 

هللوختدمدرهلللشابهللللحهللرحضهللالملد لهللالتيهلل لبنهللغيهللزثلدءهللالرحثل
ل حهللزيهللللميهللقباءاهللالاحدريهللرددهلل)اادبهلللدرحان(هللل اهلل دلد .1 نهللمتدواتباهللاللدل اهلل هللزيهللللدمالدهللاأل وا

شد ااهللأليهللاللل هللهوهللالب يهللالب ا هللغيهللقرولهللالنباءااهللزمدهللليهلل دلنهللأحد ارهللغليهللشد اهلل مدهلللميدهدهلل
 الحعمدء.

أدددءنهللقددباءاهللزردديهللالدد ب اءهللمواغنددنهلللعنددباءانهللاللددر هللغدديهللزبردد هللقددباءاناهللوغدديهللخمدد هللقددباءانهلل .2
 مبوبانهلل يهللرحضل اهللو دلنهللمواغننهلللعحشبهللغيهللثوثهللقباءان.

لبهللميهللخولهللال بالنهللل أداانهللالنباءانهللالنبألانهلل عيلد,هلل وليلدهللتلر هللميهللما بهللواح هللوهوهلل  .3
 وحيهللاللمدء.

 شدد نهللللدددهللقددباءاهللزردديهللالدد ب اءهللوأوهدددرهلللبواددنهللولحواددنهللت  دد هللثددباءهللالعبددنهللالحبراددنهللرددايهللالعبدددنهلل .4
هللاألخب .

Abu Darda Recitation 

Lect. Dr.Rafa Abd ALghani 

Abstract 

    Praise be to Allaah who brought down the Qur'aan with the 

simplest faces and the clearest languages, and we are 

worshiped by his liberation and perfecting his reading, and 

making it one of the greatest sacrifices, and prayers and peace 

be upon his prophet Muhammad . 

    The Quranic readings have not yet been published, and in 

response, studies have been published in order to make it easier 

for them, especially linguistics, towards their different 

grammatical, vocal and semantic tendencies, and how their 

origin is not derived from the Qur'an.  

                                                 

(هللالراديهللغيهللل بابهللابابهللالندبأياهللزردوهللالرب ددنهللرديهللا لرددبأاهللتد،لهللطدوهلل ر الحماد هللطدواهللمادط حهللاللدنداهلل1)
هلل.2/182 هلللهلل1970لمابانهللالحدمنهلللعت لا هللواللشباهللاللا نهللا


