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خ اٌّٛصّمخ فٟ ا٢داة ّخ رؼٕٝ ثٕشش اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّ  ِغٍخ ِؾىّ 

 خخ ٚاٌٍغبد األعٕج١  شث١  ؼخ ثبٌٍغخ ا١ٌ  ٔغبٔٚاٌؼٍَٛ الِ 
 2023َ اراس ٘ـ /1444 - 10/03/2023 / خّغْٛاٌٚ اٌضبٌضخٕخ: اٌغ  اٌزغؼْٛ      ٚ اٌضبٟٔاٌؼذد 
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 اآلداب/ جاؿعة املوصل/ اؾعراقؽؾقة  )اؾؾغة اؾعربقة(     ذقلان ادقب رؿضاناؾدؽمور  املساعد اأُلدماذ :رقرــاؾمح ؿدقر

 :عضاء فقكة اؾمحرقر َأ

 /اؾعراقاملوصلؽؾقة اآلداب/جاؿعة  ( عؾم االجمؿاع)                   حارث حازم َأقوباأُلدماذ اؾدؽمور 
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 ردن/اأُلؽؾقة اآلداب/جاؿعة اؾزقموـة (اؾؾغة اؾعربقة)           اأُلدماذ اؾدؽمور عالء اؾدقن َأمحد اؾغراقلة

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة بابل/اؾعراق (اؾمارقخ)                      اأُلدماذ اؾدؽمور ؼقس حامت فاـي

 جاؿعة رقلة/ اؾسعودقةؽؾقة اؾعؾوم واآلداب/ (اؾمارقخ)                ؿصطػى عؾي اؾدوقداراأُلدماذ اؾدؽمور 

 ؽؾقة اآلداب/جاؿعة عني مشس/ؿصر( اإلعالم)                اأُلدماذ اؾدؽمورة دوزان قودف َأمحد

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة حاجت تله/ ترؽقا( وآدابفا اؾرتؽقةاؾؾغة )            ؽول جؾب أوغؾواأُلدماذ اؾدؽمورة عائشة 
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            ِظُّ وشافذ اٌّغٍخ -                     َ.د. ٔٛس فبسط غبُٔ   اػت : ؿصؿم ؽر
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 ئداسح اٌّزبثؼــخ   –            ١ٓ     ِزشعُ.ٔغالء أَؽّذ ؽغ                 

 

  



 قواعد تعليمات النشر
 ش اٌزغغ١ً فٟ ِٕظخ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ: ػٍٝ اٌجبؽش اٌشاغت ثبٌٕش  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

ٗ ِفبد٘ب أٔ   سعبٌخ ثؼذ اٌزغغ١ً عزُشعً إٌّظخ ئٌِٝ ثش٠ذ اٌجبؽش اٌزٞ عغً ف١ٗ -2

، ٚع١غذ وٍّخ اٌّشٚس اٌخبطخ ثٗ ١ٌغزؼٍّٙب فٟ اٌذخٛي ئٌِٝ اٌّغٍخ ثىزبثخ ٙبً ف١عغ  

 اٌجش٠ذ الٌىزشٟٚٔ اٌزٞ اعزؼٍّٗ ِغ وٍّخ اٌّشٚس اٌزٟ ٚطٍذ ئ١ٌِٗ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ:

 m/contacts?_action=loginhttps://radab.mosuljournals.co  . 

عزّٕؼ إٌّظخ )اٌّٛلغ( طفخ اٌجبؽش ٌّٓ لبَ ثبٌزغغ١ً؛ ١ٌغزط١غ ثٙزٖ اٌظفخ  -3

ئِدخبي ثؾضٗ ثّغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد رجذأ ثًّء ث١بٔبد رزؼٍ ك ثٗ ٚثجؾضٗ ٠ّٚىٕٗ 

الع ػ١ٍٙب ػٕذ رؾ١ًّ ثؾضٗ .   االّؽِ

ٌّغٍخ، ٚػٍٝ إٌؾٛ ٠غت ط١بغخ اٌجؾش ػٍٝ ٚفك رؼ١ٍّبد اٌطجبػخ ٌٍٕشش فٟ ا -4

 ا٢رٟ :  

  اٌّزٓ: 16رىْٛ اٌطجبػخ اٌم١بع١خ ػٍٝ ٚفك إٌّظِٛخ ا٢ر١خ: )اٌؼٕٛاْ: ثؾشف /

(، ٠ٚىْٛ ػذد اٌغطٛس  فٟ اٌظفؾخ اٌٛاؽذح: 11/ اٌٙٛاِش: ثؾشف 14ثؾشف 

( عطًشا، ٚؽ١ٓ رض٠ذ ػذد اٌظفؾبد فٟ اٌطجؼخ األَخ١شح ػٕذ إٌشش داخً اٌّغٍخ 27)

ٍجؾٛس اٌخب١ٌخ ِٓ اٌّظٛساد ٚاٌخشائؾ ٚاٌغذاٚي ٚأػّبي ( طفؾخ 25ٌػٍٝ )

( طفؾخ ٌٍجؾٛس اٌّزؼّٕخ ٌألَش١بء اٌّشبس 30اٌزشعّخ، ٚرؾم١ك إٌظٛص، ٚ )

 ئ١ٌِٙب ٠ذفغ اٌجبؽش أعٛس اٌظفؾبد اٌضائذح فٛق ؽّذ ِب رُوش آٔفًب . 

  ف ثبٌّظذس ٚاٌّشعغ فٟ ِغشد ب ٌىً طفؾخ، ٠ُٚؼش  ًِ رُشر ت اٌٙٛاِش أَسلب

اِش ٌذٜ ٚٚسد روشٖ أٚي ِشح، ٠ٍٚغٝ صجذ )اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ( اوزفبًء اٌٙٛ

، فٟ ؽبٌخ رىشاس الزجبط اٌّظذس ٠زوش )ِظذس ثبٌزؼش٠ف فٟ ِٛػغ اٌزوش األٚي 

 . عبثك(

  ؾبٔٗ ٌٍٕشش ثؼذ رذل١ك سطبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ، ٚرأو١ذ ٠ُؾبي اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش٠ٓ ٠شّشِ

ُ(  –اخزٍف اٌخج١شاْ ئْ  –عالِزٗ ِٓ إٌمً غ١ش اٌّششٚع، ٠ُٚؾبي  ؾّىِ ُِ ئٌٝ )

ٌٍفؾض األَخ١ش، ٚرشع١ؼ عٙخ اٌمجٛي أَٚ اٌشفغ، فؼاًل ػٓ ئِؽبٌخ اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش 

االعزالي اٌؼٍّٟ ١ٌؾذد ٔغجخ االعزالي ِٓ اٌّظبدس اِلٌىزش١ٔٚ خ ٠ُٚمجً اٌجؾش ئرا ٌُ 

 % . 20رزغبٚص ٔغجخ اعزالٌٗ 

 ٌّؼٍِٛبد ا٢ر١خ ػٓ اٌجؾش، ٟٚ٘ :٠غت أَْ ٠ٍزضَ اٌجبؽش )اٌّإٌِّف( ثزٛف١ش ا -5

  ْٚاٌجؾش اٌّشعً ٌٍزم١١ُ ئٌِٝ اٌّغٍخ اعُ اٌجبؽش، أَٞ: ٠شعً ثذ ُّ ٠غت أَْ ال ٠ؼ

 اعُ .

  )٠غت رضج١ذ ػٕٛاْ ٚاػؼ ٚوبًِ ٌٍجبؽش )اٌمغُ/ اٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙذ/ اٌغبِؼخ

ٚاٌجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ػٍٝ ِزٓ اٌجؾش ِّٙب وبٔذ ٌغخ اٌجؾش 

ٌّىزٛة ثٙب ِغ ئِػطبء ػٕٛاْ ِخزظش ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ أ٠ًؼب: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ا

ُّ أَثشص ِب فٟ اٌؼٕٛاْ ِٓ ِشرىضاد ػ١ٍّخ .   ٠ؼ

  ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش ط١بغخ ِغزخٍظ١ٓ ػ١١ٍّٓ ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ

ْ ػٓ ) بد ، ٚرضج١ذ وٍّ(350ٚال ٠ض٠ذاْ ػٓ ) وٍّخ (150ٚاِلٔى١ٍض٠خ، ال ٠مال 

٠غٍت  (5)ٚال رض٠ذ ػٓ  ،( وٍّبد3)ٔى١ٍض٠خ الرمً ػٓ اٌؼشث١خ ٚال :فزبؽ١خ ثبٌٍغز١ِٓ

ٓ  اٌزّب٠ض فٟ اٌجؾش.  ػ١ٍٙ
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٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ اٌششٚؽ اٌؼ١ٍّخ ا٢ر١خ فٟ وزبثخ ثؾضٗ، فٟٙ األَعبط  -6

ب اٌششٚؽ  اٌؼ١ٍّ خ ف  ِ ىّب ٘ٛ فٟ اٌزم١١ُ، ٚثخالف رٌه ع١ُشّد ثؾضٗ ؛ لوّبي اٌفٛاد، أَ

 ِج١ّٓ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ : 

  :٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌّشىٍخ اٌجؾش فٟ فمشح خبطخ ػٕٛأٙب

 )ِشىٍخ اٌجؾش( أَٚ )ئِشىب١ٌ خ اٌجؾش( .

  ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش ط١بغخ أَعئٍخ ثؾض١ خ أَٚ فشػ١ بد رؼجِّش ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش

 فٟ ِزٓ اٌجؾش .٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب ٚؽٍِّٙب أَٚ دؽؼٙب ػ١ًٍّّب 

  د ٠ؼًّ اٌجبؽش ػٍٝ رؾذ٠ذ أ١َّ٘خ ثؾضٗ ٚأَ٘ذافٗ اٌزٟ ٠غؼٝ ئٌِٝ رؾم١مٙب، ٚأَْ ٠ؾّذِ

 اٌغشع ِٓ رطج١مٙب.

  ٗ٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌؾذٚد اٌجؾش ِٚغزّؼٗ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ دساعز

 اٌجبؽش فٟ ثؾضٗ .

  ،ٗ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش اخز١بس إٌّٙظ اٌظؾ١ؼ اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ِٛػٛع ثؾض

وّب ٠غت أَْ ٠شاػٟ أَدٚاد عّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رزٕبعت ِغ ثؾضٗ ِٚغ إٌّٙظ اٌّز جغ 

 ف١ٗ .

  ٖ٠غت ِشاػبح رظ١ُّ اٌجؾش ٚأُعٍٛة ئِخشاعٗ إٌٙبئٟ ٚاٌزغٍغً إٌّطمٟ ألَفىبس

 ٚفمشارٗ.

 اػٟ اخز١بس ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌجؾش، ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ش

ٚاخز١بس ِب ٠زٕبعت ِغ ثؾضٗ ِشاػ١ًب اٌؾذاصخ ف١ٙب، ٚاٌذلخ فٟ رغغ١ً االلزجبعبد 

 ٚاٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ اٌخبطخ ثٙزٖ اٌّظبدس .

  ِٓ ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ رذ٠ٚٓ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب ، ٚاٌزأوُّذ

خ رشاثطٙب ِغ األَعئٍخ اٌجؾض١خ أَٚ اٌفشػ١بد اٌزٟ ٚػؼٙب اٌجبؽش ِٛػٛػبرٙب ٚٔغج

 ٌٗ فٟ ِزٓ ثؾضٗ .  

َُ ػٍٝ اٌجؾش ع١ىْٛ ػٍٝ ٚفك اعزّبسح  -7 ْ  اٌُؾْى ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ذسن أَ

ُ ٚػٍٝ أَعبعٙب ٠ُؾى ُ اٌجؾش  ؾّىِ ُّ ُّ اٌزفبط١ً اٌٛاسدح آٔفًب، صُ رُشعً ئٌِٝ اٌ رؾى١ُ رؼ

مشارٗ ٚػٍٝ ٚفك ِب رمشسٖ رٍه األَٚصاْ ٠ُمجً اٌجؾش أَٚ ٠شفغ، ٠ُٚؼطٝ أَٚصأًب ٌف

 ف١غت ػٍٝ اٌجبؽش ِشاػبح رٌه فٟ ئِػذاد ثؾضٗ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ .

 ر٠ٕٛٗ: 
رؼجِّش ع١ّغ األَفىبس ٚا٢ساء اٌٛاسدح فٟ ِزْٛ اٌجؾٛس إٌّشٛسح فٟ ِغٍزٕب             

 رؼجِّش ثبٌؼشٚسح ػٓ آساء ػٓ آساء أَطؾبثٙب ثشىً ِجبشش ٚرٛعٙبرُٙ اٌفىش٠ خ ٚال

                                                          ١٘أح اٌزؾش٠ش فبلزؼٝ اٌز٠ٕٛٗ

 رسئ١ظ ١٘ئخ اٌزؾشٞ                                                                  
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 اؽّذ ػجذاٌغزبس فبػً إٌؼ١ّٟ ٚ فشاط ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌمبدس
62 - 90 

 ٘ـ( 581ا٢خش اٌّشأح فٟ شؼش اثٓ اٌذ ٘بْ اٌّٛطٍٟ )د

 ػغ١ً ِذ هللا أؽّذ اٌّز١ٛرٟ  ِٚمذاد خ١ًٍ لبعُ اٌخبرٟٛٔ
91 -127 

بد اٌؼـــّذ٠خ فـــٟ شـــــؼش اٌّـــشأح ػٕـــذ عجــــؾ اثٓ ا ـ   ٘ـ(583ٌزؼب٠ٚـــزٞ ) د اٌضٕبئ١ـــ

 ٔٙٝ خ١ش اٌذ٠ٓ عؼ١ذ  ٚفبسط ٠بع١ٓ دمحم اٌؾّذأٟ                                      
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 62/7/6266البحث:تاريخ قبول  62/2/6266تاريخ تقديم البحث:

إّن ظااجةٌر ثعيّةّااز سااو ثّااضقكىس  مااأ اغةااٌ عااي  ّااجعةخ ثعٌّدةااز ثعضاا  ص ج ع ااج 

ثع قجر ف   اوه عاي ثوداكثح ثع قك ازد  ساو  لاّش ثعٌّدةاز ع( از وعاال عضااكن ثع ّاكثر 

ثعض  صُذ أ  مة ج ةيه ثوّجعةخد  ساو صااجًا ثعميك اكن  ثع قك اكن عذةاجن ه,عض اجد  ةايث 

غيكض عي مال  ةايث ثعذقاظد ثعايا ص ج ع اج فةا  عج  ًهنج إٍثفز دّض عج  ّضكًه عي 

د ؽجنذًج عي ؽكثناخ إلاجفز وعاال فا  ثعمياز ثعٌّدةاز  جعازد  فا  ثعراٌ ن ثعااٌ   مج از

ّّاا   ةك إلجفض  ّّا ف  ىعا  ثعضك إعأ ث,ّ  ثعّم   مأ عنضمف عرجعجص د  مأ  نّ ج , نضك

 ثعييلد  , نكؽَ ثإل ؾجٍ ثعينّلد  عي هللا ثعضكفةق. 

 . ثعو,عز ؛ثإل ؾجٍ ؛ ثإلليجًانكهماخ انمفتاحيح : 

 : انمقذمح

إلجفز ثع ٌف وعال إعأ ث,ّ  ثعّم  عاي ثعواكً ثعاغةاٌر ثعضا  ؽاج س  إنّ 

 مة ج إلجفز ثع ٌف وعال ف  ثعرٌ ن ثعاٌ  د  ةايث عاج ه اج ثعذقاظ إعاأ ؽيّ اج 

ّااضرٌ   هًثّااض ج هًثّااز نقك ااز ه,عةاازد صرٌ ذااجً ع ااج عااي ثعرااجًا ثعاااٌ  د  سااو ث

فجنااف ع ج  ّن عؾيكع ثإللجفز إعأ ث,ّ  ثعّم  ف  ثعراٌ ن ثعذقظ ةيه ثعوكًر 

ثعاٌ    اٌ ن عكلًّجد ثنقوٌس ف   ًدّز   لم , مجعِ ع اجد ثو  : ثّا  

ثعؾلعز وهللالد  سو شيل عي ثعّاٌ ي عكلًّج ّضز  اٌ عكلًّجد فاجن عا  ّاّز 

ديج  غذضا  ثإلفواج د  ثعغاجن :  ثعقضكً  غمذز ث,ّضّيج   مأ ثو لم ثومٌ 

ثعايا  ُلاةف ثع اٌف وعاال إعةا  فا  عكلاّةيد  ثعغجعاظ: ّاةونج  ّةونج نكؿ 

هد  هث ه  ٌّ ثعاايا  ًهس ثإللااجفز إعةاا  دااجع ٌف وعااال فاا  عكلااا سٌ نااّ  عض(اا

 سااو  ًه عضااجفًج إعةاا  دااجع ٌف وعااال فاا  عكلااا   ثعٌثدااا: ّااةونج ّاامةيجن 

ه   ًضجد  ّ (ةض ثعرك   مأ اّلٍّ ع  ج ف   (قجس ثعذقظ ثعضجعةز .  ٌّ  عض(

  إضافح انظرف )مع( إنى االسم انعهم ودالالتها في انقرآن انكريم

                                                           

 / جامعح انمىصم  طانة ماجستير / قسم انهغح انعرتيح / كهيح االداب 
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ٌّ فاا  ثعااوًُ ثع قااكا لااٌح  عااي لااٌ ح عّااجًف  ث,ّاا  ثعّماا  ديااج ساا

عايث ف اك ,   ضيا  إعاأ هثةاٌر ثع َِّااٌثس عاي ثوّيج د  ع وًػ لايي صرْاةيجص ج؛ 

ثوّيج د  صضرجًح  ذجًثس ثع قك ةي ف  دةجن عجةةّض  ثعوّثعز  مأ فرةرض  ثعميك زد 

ف ك عج ُ ِلَا عمو,عز  مأ ُعَّةَّيٍّ ف       فكثع د    عج  مّق  مأ شا   دّة ا  , 

 ض ااج   عااج  اااذ  
ل1و

 ّاااٌثس ع اا د د  وثعيّااةّيل سةااو  ثفضااٌثٍا عكِؽااخ  عنااٌ ػ ثع

 عميوطمـ ثع قكا  مز   عةرز دجو ل ثعميكا ثعيضكعّاو عاي وع   مل  ماأ فاوِّ 

هل395 ذجًر ثدي فجًُو
ل2و

ٌٍّ دجعا    ضيةَّ   )):    ل  قةـ  ثفو  و   مأ  ع

ٌّْةج دركع  وعٌّ فزل  ٌ او  نّ اج ((د   ي غةٌه  د  ىاٌ عي عّجنة  وثعََّلعزل  ف

,  ُؾ ل عّ جةجد  ثعَّمَ : ثعٌث زد  ثعؾذلد  ثعاق ف  ثعا(ز ثعّمةاج؛ ونا  اجعّلعاز 

ّْمًَياج: مالف ثعَيْؾَ ال  ))دجإلنْجند ع  سج :  (( ال شا    ااكن َع
ل3و

د   عياـ ثداي 

هل إعأ ةيه ثعٌثدطز دركع 639ثعنذّجٍ و
ل4و

ُّاّي   مياجً داا ٌص د عا مكى  )) :  إنّيج 

د  ظ اٌ ((عي ثعَّمَ د  ةك عج  ُ ضو  د   مأ ثعطٌ ق عي ثعي جًرد  ثعّما : ثعؾذال 

ذَّجن و ث ازد 1206عو  ثعوَّ ٌّ هل  نَّ ثعيوطمـ ع رك  عي وثعََّلعزل ه ن ثعؾذال  ثع

َّْيجهد  ةايث ثعّ ً   مََّل عج ظ ٌ عو   د ّن ثعَّمََ   و ُّ  مأ ُع لعز   ضج
ل5و

. 

ه ملفًاج إلمكصا  عاي ثعيّاجًف  ٌُ ُا  غةا ٌِ  ثعّم  اكن    اًل  لاّةًج ,  ُْاا

ثعض  ف    م ج عةْش عكلك ز عيّةّي مجصد فجعضيجةٌ د نكث  ج  جعقز عاال 

اد  ايث  ّيج  ثإلشاجًر فئنّ اج  ٌَ َوش ع  صُا عضام     عنجطخ    غجةخد فئىث ُمّوِ

ف د ااج ااال ٌّ َوااش عاا  صُاااٌا  ااجعقز ثدضااوثً  وْن  ّاا ناااٌرد فاائىث ُمّوِ
ل6و

د فاا  لم 

ثوشانجص  ثوعاجاي  ثوؽ اجُ... صاو   ماأ عّاةّي عاي غةاٌ فجؽاز إعاأ ٍ اجهر 

هلد إى 180ع( ةااز    عّ ك اازد  سااو  ّاااو ةاايث ثعيطمااَخ ثع ّقااكاَّ عااي سذااُل ّااةذك   و

ؿ دجعرك  ٌّ  
ل7و

ٌٍّ ع   ذاِو هللاع  عا ف عج  )):  د  َ يا ٍَ اوٍّ ج ثعّلعز ثعينضوز ف قاك 
                                                           

هلد 538ل     ٌ: ثعي(وال فا   ا ّز ثإل اٌثحد ودا  ثعرجّا  م داي  ياٌ ثعَعنااٌا و1و

 . 23م : 1993عذ جند -د هثً  عاضذز ثع ل د دةٌ س1صقرةق: ه.  م  دك عمق د ط

هلد صقرةاق:  ذوثعْالم م 395 فيو دي فجًُ دي ٍاٌ اج ول  عرج ةِ ثعميزد ود  ثعقْةي 2و

 . 4/109م: 1979-ه1399ةجً ند هثً ثع(اٌ عمطذج ز  ثع اٌ  ثعضكٍ اد 

 . 4/109ل  م . ن : 3و

هلد صقرةق: ه. فاج َ ٍاا  عقّياو 639ل  صكؽة  ثعمياد عمّلعز  فيو دي ثعقْةي دي ثعنذجٍ و4و

م 2002-ه1423 ثعضكٍ ا  ثعضٌؽيازد ثعراجةٌرد د هثً ثعْلم عمطذج ز  ثع اٌ 1ه جحد ط

 :310 . 

ل     ٌ: فجشةز ثعوذجن  مأ شٌؿ ثوشيكن  وع(ةز ثدي عجع د ود  ثعٌّفجن م دي  ما  5و

 . 1/86م : 1997-ه1417عذ جند -د هثً ثعاضخ ثعّميةزد دةٌ س1هلد ط1206ثعوذجن و

ؽاال  ثعااو ي  ذااوثعٌفيي ل     ااٌ: ةيااا ثع كثعااا فاا  شااٌؿ ؽيااا ثعؾكثعاااد وداا  داااٌ 6و

عذ اجند -د هثً ثعاضاخ ثعّميةازد دةاٌ س1هلد صقرةق:  فيو شيِ ثعو يد ط911ثعْةكط  و

. 1/232م : 1998-ه1418

هلد 180ل  ثعاضجح واضجح ّةذك  لد ود  داٌ  يٌ  دي  غياجن داي س ذاٌ ثعيمراخ دْاةذك   و7و

 . 2/5م: 1988-ه1408د عاضذز ثعنجنؾ د ثعرجةٌرد 3صقرةق:  ذوثعْلم م ةجً ند ط
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 شذ  ىع د  إنّيج  اجً عٌّفاز ونّا  ثّا   َ سَاَا  مةا   ُّاٌف دا  دّة ا  ه ن ّاجةٌ 

د  ةيث  ْضو   ثعرك  د ّن ثعاٌاز ف  ثعَّمَِ  طجًةاز فةا د  إىث ُ ِلاَا  ماأ ((  ّعض 

أ ع   ُقضَؼ دّو صّةة   إعأ غةٌه؛ عيث فرو  وق فة  ثعك ف د نّ :   نضاَ   ))عْيًّ

ٌ ثعو,عز  ووق  مأ عّةي فا  ؽيةاا ّاةجسجس شذاز عّجنٍّ عيْيأ مجص عضقؾّ 

((ثّضّيجع  
ل8و

 . 

هل فاًيج نقك ًج  ّاو فة  سكر ثعضٌّ اف  لاّ(  634 سو   طأ ثدُي  ّةش و

إى سااج 
ل9و

اميااج اااجن ث,ّاا   مااعَّ اااجن   ااٌفد  سااو ثنرْاايكث فاا  ثعرااك   )):      

دااا  ٌف ثعيّاااجًف دقْاااخ ثنرْاااجم ثعيّاااجًفد فراااج  ساااكم :   اااٌف ثعيّاااجًف 

 .((ثعيضيٌد ع  ث,ّ  ثعّم د ع  ثعيذ  د ع  عج فة  ثوعف  ثعلم ... 

 ةيث عج فوث دذّض ثع قك ةي  ن  ؾّمكث ث,َّ  ثعّمَ    ٌَف ثعيّاجًف
ل10و

د 

ِح ثعيّجًفد  مأ  فق عج ىُِاٌ  ن(ًج.فروّعكه  م ٌُ  أ  ل

ف د (ْا د فةْاضي    ٌّ  ث,ُّ  ثعّمُ  ثعكفةو عي داةي  ع(اجظ ثعيّاجًف عاج  ضّا

 ااي ثعرااٌثةي د نكث  ااج عمضٌّ ااف دااجعم(عد  عْاا عز ثعض(ااج س دااةي  ااكً عّااجًف 

ثوّيج  عيج ثصْا فة  ملف ثع قك ةيد  طج  ثعقو ظ فة د  عْ ج ف  عرجع ج ةيث 

َعز إلفٌثغ ةيث ثعنلف؛ ف ك عياج ,  اومل فا   اية  عاج  راكم  مةا  دقجؽز عم

 ثعذقظد  عميْضَ و  ن  ٌؽا إعأ ثعي جّنِ ثع قك ز ف(ة ج غ ًأ  ي ال عطمكح.

ّْ  ثعّم   مأ سْيةي: ثعّم  ثعانو      م  ثعانعد  هثعّضُ  عج ُ ةّي    ُر

...د  ة او  فجطياز...د عّْيجه صّةة ًج عطمرًج دجعكلا  ثعيمذز عي نقك: ٍ و   ذوهللا

 ةي ل  سٌ ش...د  عاز  هؽمز...د  ,فق و م   مأ فٌُل...د  ثعّم  ثعؾ ْا  

    ماا  ثعؾاا ِد  ةااك عااج ُ ِلااَا عميجةةااز ديةااٌ سةااو صّةااةيد ااا و ّجعزل ع ّااود 

 وعّجعزل عمغّمخ
ل11و

. 

  ماا  ثعااانع ,  نااٌػ فاا  ثعكلااا ثع قااكا  ااي علعااز  نااكثع؛ ثّاا   

  كًص  ثعم( ةز  ن  ضووًّ د و حل    و مل ا :  د  ٍ ود   م عيّْيًأد  ا ةز      

                                                           
د 1ل  ظااجةٌر ث,ّاا  فاا  ثعض(اةااٌ ثع قااكاد عمي وااف  جشااكًد ع اااكًثس امةااز ث هثحد صااكنِد ط8و

 . 421م: 1999

هلد صقرةاق: ه. إعةال داو ا 643ل  شٌؿ ثعي(ولد ود  ثعذرج   ّةش دي  ما  داي  ّاةش ثعيك ام  و9و

 . 3/349م : 2001-ه1422عذ جند -د هثً ثعاضخ ثعّميةزد دةٌ س1 ّركحد ط

هلد 577ل     اٌ:  ّااٌثً ثعٌّدةاازد وداا  ثعذٌاااجس  ذاوثعٌفيي دااي م دااي  داا  ّااّةو ثونذااجًا و10و

 .  346-345م : 1957-ه1377صقرةق: م د ؾز ثعذةطجًد عطذّز ثعضٌس د هعاقد 
ل     ٌ: شٌؿ شي ً ثعيةخ ف  عٌّفز االم ثعّاٌحد ودا  م ؽياج  ثعاو ي  ذاوهللا داي  كّاف 11و

د هثً إفةج  ثعضٌثط 1هلد صقرةق: م  دك ثع(ضل  جشكًد ط761ثعيٌّ ف دجدي ةاجم ثع قكا و

 . 1/232عمْةكط : د   ةيا ثع كثعاد   78م : 2001-ه1422عذ جند  -ثعٌّد د دةٌ س
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امغكم     د  عرخ       ةك عج  شٌّ ديوؿ ثعيّْيأ ا : ٍ ي ثعّجداو يد    ىّعا  اا : 

 نِف ثع جسز
ل12و

هل ف   ع(ةض 672   د  سو فكثةج سك  ثدي عجع  و
ل13و

 : 

ا يتمممممممى وك يمممممممحو ونقثممممممما  واسممممممممو

 

 

ثا   مممممم ِّ ممممممرنن را إن سممممممىا   ص   ويخ ِّ

 

 دّو ةيه ثعضروعز ثعكؽةَر  ي ث,ّ  ثعّما  فا  ثعاوًُ ثع قاكا ن(ا ُ  إعاأ 

عج سجهنج إعأ ثعقو ظ    د  ةك إلجفز ثع ٌف وعاال إعاأ ثعّما د  ساو  شاٌنج إعاأ 

ثو االم ثعضاا   ًهس دئلااجفز ثع ااٌف وعااال إعة ااجد  فةيااج  ماا  ؽااو    كلااـ 

 عكثلا  ً ه صم  ثو لم ف  ثعرٌ ن ثعاٌ  : 

 ( : مىاضع إضافح انظرف )مع( إنى االسم انعهم1م )انجذول رو انرق

 انسىرج نص اآليح خ
رقم 

 اآليح

1 
 مم خم خي حيجي يه ىه مه جه  ين حم جم خنحن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي
 19 ثونّجم

 96 ثعقؾٌ َّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  مم  ُّٱ 2

 22 ثإلٌّث  َّ   يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ 3

 39 ثإلٌّث  َّ  ىه مه جه ين حم جم  خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 4

 117 ثعيؤع كن َّ خك  حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱ 5

 68 ثع(ٌسجن َّ  خي  حي جي يه ىه مهجه ين حم جم خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 6

 213 ثعاٌّث  َّ  نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ 7

8 
 يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ

 َّ نن من زن رن اممم
 60 ثع يل

 61 ثع يل َّ ىك مك لك  اك هبجت مب ىف يثىث هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نث مي زي مث ٰى زث ُّٱ 9

 62 ثع يل َّ حط مض خض جضحض مص  خص حصام خس حس جس يل  جخ ىل جح مل حج ُّٱ 10

                                                           
هلد صقرةاق: م 796ي  رةل  مأ  ع(ةز ثدي عجع د عذ ج  ثعو ي  ذوهللا دي  رةال ول     ٌ: شٌؿ ثد12و

م: 1980-ه1400د هثً ثعضااٌثطد هثً عوااٌ عمطذج اازد ثعرااجةٌرد 20عقةاا  ثعااو ي  ذوثعقيةااود ط

1/119 . 

 . 6عذ جن: -هلد ثعياضذز ثعاّذةزد دةٌ س672ل  عضي ثوع(ةزد عيقيو دي  ذوهللا دي عجع  ثونوعْ  و13و
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 63 ثع يل َّ حم جم هل مل حلخل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ُّٱ 11

 64 ثع يل َّ  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 12

 88 ثعروع َّ زث رث نن من زنرن مم ام يل ىل مليك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ 13

 26 ق َّ يك ىك مك لك اك  يق هب مب ىف يث ُّٱ 14

 51 ثعيثً جس َّ   مس هث مث هت مت هبمب هئ مئ هي جي ٰه ُّٱ 15

 18 ثعؾي َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱ 16

 3 ثإلٌّث  َّ  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّٱ 17

18 
 من زنرن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱ

 َّ يي ىي نث مي زي مث ٰى زث  رث نن
 58 عٌ  

 79 ثونذةج  َّ يك ىك مكلك اك يق هب مب  ىف يثىث هئ مئ خئ حئجئ يي ُّٱ 19

 44 ثع يل َّ َّـ هي مي هن من مل مك لك  هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئمئ  هي جي ٰه مه جه ٰه هنجه هن من خن ُّٱ 20

غ فة ااج ثعضقمةاال  ثعّااٌض  ٌِ  ّاا رف فةيااج  اا ص   مااأ شااكثةو عنضااجًر ع  ااج نُ(اا

  ثعذةجن. 

 انمث ث األول : اإلضافح إنى نفظ انجالنح )هللا(

 رت مبنبىبيبزبيئرب مئ رئزئُّٱّٰ  ّ   عااااج نرااااف   ااااوه سكعاااا  صّااااجعأ: 

 مك لك اك يق نثىثيثىفيفىق مث زتمتنتىتيترثزث

 سذال  ن نماؼ  د[٠ٓ–٩٥]ّكًر ثع يال: َّ رث رنزنمنننممىليلامملىكيك

فاا  دةااجن عروااونج عااي ث  ااز ثعاٌ يااز , دااوَّ عااي ثإلشااجًر دااجعرك  إعااأ  ّن إلااجفز 

 ًِ ُّْاَك ثع ٌف وعال إعأ ث,ّ  ثعؾمةل ف  ؽيةا ثعيكثلا ثعيقوجر ؽاج س فا  ثع

ثد  سو  جعؾش صما  ثعيكثلا عْ عز ثعضكفةو  إملص ثوعكةةاز    ًٌ ثعياةّز فو

  عّةّااز ث ع ااز عّاا د  عّااّل ةاايث عااي  ّاايأ صّااجعأد  ص َ  اا   ااي ثعاااٌ  د  ن(اا

ُّْااَكً  عرج ااو ثعّرةااور ثعوااقةقز ثعْاامةيزد  ةااك ثعيكلااكع ثو   ثعاايا َفكصْاا ُ ثع

ثعياةّز ديج    ٌ ف  ّةجسجص ج ثعرٌ نةز؛  ىع  وّن داو  ثعاو كر إعاأ ثعضكفةاو  نذاي 

د  ث  ز ثعض  ثعاٌا اجن فة جد ف   عكطي نَ   ثعكف  ثو    مأ ثعٌّك  

عُّ د ج صقمةم ج ع ضك ز  صقش ؽ جؿ ةيث ثوّامكح ثعرٌ نا  فا    اوه ثعيااّ د نن

 عي  كً ثعو كر إعأ صكفةو هللا صّجعأ  ص َ  ا   ّياج ,  مةاق دا  ىثصًاج   ا(جسٍّ 

ةك ثعو كر إعأ ثع ّ ٌ ثعيض ّعل ثعيضرمّخ ف  ةيث ثعاكن ثع(ْةـد  ثعض(اٌُّ ف  عكؽوه 

صَّؾ   ةك  ضقوط  ي ع جةٌ ثعطذةّاز إعاأ  وّن ثعرٌ ن اضجح ه ي؛ ث ))  مجعر  
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صم  ثع جفةز ثعض  صركه إعأ ثإل يجن داج ع  سوًصا  ثعضا  ,  ّؾَةاج شا  ع   ّؽا  

ث عي صم  ثعي اجةٌ  راكه إعاأ ثإل ياجن دجعذّاظ  ثعقةاجر ثعغجنةاز ًٌ  ثع  ٌ إعأ  ّن اغة

))
ل14و

مااق د  دّااو  ن صذااو  ث  ااز دج,ّااض( جم ثعااوّثّ ِ  مااأ عّ ااأ ثعضرٌ ااٌ  ّيااي م

ثعْاايج ثس  ثوًض  عااج   ااضؼ ع  يااج عااي  فااكث ٍّ ممرةااز داائنَث  ثعيااج   إنذااجس 

ااُخ هللا صّااجعأ  مااأ ىعاا  دركعاا :  د  ,  ن(ااأ عااج فاا  َّىليلامممُّٱثعقااوثةقد  ّرِّ

عيّ ااأ ثع ّ(اا د  ةااك ثعي ااوًػ لاايي لااٌح ث,ّااض( جم ث,ّااض( جم عااي صضااّي   

 -ايااج نااّع  مةاا   ةاال ثعّواا ّز ثعذلغةااز –ثإلناااجًا 
ل15و

د  فرةرضاا    ااوة   ّن 

ث  ّضراوُه عاوثعٍّ  ْاضو   إنااجً ىعا  ث, ضراجه  ًٌ ثعينجِطخ   اٌ  مأ ثعينجَطاخ  عا

ثعنجطبد دجع (  صجًرً    دجعضكدةل  ثعضرٌ ا  ثعضّؾةخ صجًرً  مٌ 
ل16و

د عيث ؽاج س 

ثع ياااَر ّاااجدرز عمؾيماااز ث,ّااايةز ص ه ااازً ع ااايث ثعيرواااو ثعذلغااا  ثعاااوّثّ ِ  ماااأ ىّمِ 

ه  ؽكه إع      ع ز عا هللا صّجعأ دّو ثإلدجنز  ي ع اجةٌ سوًصا  ثعينجَطخ دج ضرج

ثعيطمرز ف  ثعنمق  ثإل ؾجهد فاجن عؤهَّ  ث,ّض( جم ن(ةًج لي ةًجد ساج   داك ثعْاّكه 

ل فاا  صكطةااو ةاايث ثعيّ ااأ ديااج    ااٌ عااي  ااٌ ـ  ذجًصاا  ثعؾمةّاازه982و
ل17و

 :(( 

نَُِّ  هللا صّجعأ عاا صااّّخ ف كن اج ع قواٌرً فا  نّياِز ثإل ؾاجه  نّياز  اجنش   عيج 

ثإلدرج  ن(أ  ن  اكن ف  ثعكؽكه ش   غةٌه صّجعأ  واوً   ا  إفاو  ثع َِّّيضَاةي 

 .((دطٌ ق ث,ّض( جم ثإلناجًا ثعي جها دجّضقجعز  ن  ؾجح     د ّ  

عاا ثعيضاجف إعةا  فا   صٌاةخ  إلجف ٌّ عضلٍم فة  ثعيضجف َّيلامُّٱ سكع  

ص ه ااز ثعيّ ااأ ه ن نرااعد  وعااال ظااٌف عااي ثع ااٌ ف ثعيلٍعااز ع لااجفز إىث 

ثنرطاا  اي ثعض اك ي؛ وّن ثعض اك ي عقالُّ ثعض اةاٌد  ثإللاجفزَ عقالُّ ثعضٌّ افد فال 

 ؾكٍ ثعؾيا دةي ثعيض جسضةي ف  عاكِطيٍّ نقاكا  ثفاود  ثإللاجفز دياج  ُّما  عاي 

ف صٌّ (ًج    صنوةًواج عا   اكناج عكؽاكهَ ي  كًص ج إلجفز عّ ك ز ص(ةو ثعيضج

ً  ن  اضْاخ ثعيضاجف صٌّ (ًاج  ٌَّ ه ن جد  عيج اجن ثعيضجف إعة  عٌّفازً فائّن ثعيرا

 ع  .

 صض ااكع عّااجن  وعااال عااا عااج صضااجف إعةاا  عضقو ااو ثعكظة(ااز فاا  ّااةجسجص ج 

دوٌّ ثعميك ز  ع  ج ثعرٌ نةزد  عيج اجن ثعيٌثه ن(ُ  ثعياجًاز ثعيكِؽذز عميّةّز ع   اي 
                                                           

هلد ن ضااز عوااٌ عمطذج ااز  ثع اااٌ 1384ل  عااي دلغااز ثعرااٌ ند عااو.  فيااو  فيااو  ذااوهللا دااو ا و14و

 . 266م: 2005 ثعضكٍ اد ثعرجةٌرد 

ل  ثإل ضجؿ ف   مكم ثعذلغزد ود  ثعيّجع  م داي  ذاوثعٌفيي داي  ياٌ ؽال  ثعاو ي ثعرَ   ا  15و

م: 1993-ه1414عذ اااجند - سد هثً ثعؾةاالد دةاا3ٌهلد صقرةااق: م  ذااوثعي ّ  م(ااجؽ د ط739و

2/70 . 

هلد 474ل     ااٌ: ه,ةاال ثإل ؾااجٍد وداا  داااٌ  ذااوثعرجةٌ دااي  ذااوثعٌفيي دااي م ثعؾٌؽااجن  و16و

م: 1992-ه1413د عطذّاز ثعياون د ثعراجةٌرد هثً ثعياون د ؽاورد 3صقرةق: عقياكه م شاجاٌد ط

119-120  . 

هلد هثً 982دا  ثعْاّكه م داي م ثعّياجها ول  إًشجه ثعّرل ثعْمة  إعأ عَث ج ثعراٌ ن ثعااٌ  د و17و

 . 7/142عذ جن: -إفةج  ثعضٌثط ثعٌّد د دةٌ س
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عي عؾ   وعال ثعيكلك ز  لًّج نقك ًاج إلًثهر ثعيواجفذز فا   ساكع ثعقاوط 

عكلااا  )) ل عاا وعال علعااز عّااجنٍّ ع  ااج ه761فاا  ىثصااةيد  سااو ىاااٌ ثدااي ةاااجم و

(( ث,ؽضيجع
ل18و

د  فوٌه د نّ   ُنذٌَ د   اي ثعاي ثسد  ثّاضوّ   ماأ ةايث ثعيّ اأ 

 [.٥٩]ّكًر م: َّ  مي زي ُّٱشجةوًث سكعَ  صّجعأ: 

 عّّل ةيث ثعيّ أ عٌصاَ ثعوّ,عز اكن  عضقررًج ف  ؽيةاا ثعيّاجن  ثوماٌ   

ؿ ثعٌثغاخ و ٌّ ل عاي سذاُل ه425ثعوثعز  ماأ ثع ٌفةاز ثعَعجنةاز  ثعياجنةازد  ساو  ا

ديا ثعيروو فةي سج 
ل19و

عاا صرضضا  ث,ؽضياجع إّعاج فا  ثعيااجند نقاك: ةياج  )): 

عًّج ف  ثعوثًد    ف  ثعَعجند نقك:  ِعوث عًّجد    ف  ثعيّ أ اجعيضضاج (ةيد نقاك: 

ٌُ  ماجهد  إّعاج  ثوك  ثوحد فئّن  فوةيج  جً  ًمج عآلمٌ ف  فاج  عاج  اجً ث ما

 .((ف  ثعاٌف  ثعٌصذزد نقك: ةيج عًّج ف  ثعُّمُّكِ ... 

ٌف وعااال إعااأ ث,ّاا  ثعؾمةاال وهللال سااو نّيااأ غيكًلااج  كسااا  إلااجفز ثع اا

صْاجًلً, عااو  ثعيضمراا  عضقو ااو ثعيضّااةّي داجعقا د فضاا ص  ثإللااجفز عضاا عَّ  مةاا  ه ن 

اا َّ داا   فااو د سااج   َْ غةااٌهد  وهللال صّااجعأ َ مَاا   عكلااكع  مااأ ثعاايثس ثإلع ةااز عاا   ُ

ثوّاايج د داال ةااك د  ةااك عااي عّااجًف [٠٩]ّااكًر عااٌ  : َّ  خن حن جن يم ُّٱصّااجعأ: 

ثعيضروّم  مة ج ؽيةًّج ف  هًؽجس عٌّفةّض جد  ةك عيج  ؽيا  مة  ثع قك كن اكنا  

عيج  ي ا ث,عضذجُ    ثعاٌاز عا غةٌهد   قيل  مأ ث,ّ  ثعّم  لايةٌه ثعّجةاو 

إعةاا  ااايع 
ل20و

َّ  جم  خن حن جن يم ىم مم خمُّد  سااو ُؽِيااا دة  يااج فاا  سكعاا  صّااجعأ: 

هل  يةخ إعأ ثعرك  د ّن 247عج ؽّل ثعيجٍن  ود  ةيث [١ٔ]ّكًر ط : عي ث  ز 

وهللال ثّ  ؽجعو غةاٌ عااضق عاي عضّاوه ثوفّاج : و ِعا ل  , و,هَل  , وَ ِعا َل دياج 

ثمضمف فة   مياج  ثعميازد  ساو ثصْاا فاو غ   فةا د  ساو نج اٌ ثعياجٍن  سكعا  دا ّن 

ّاجعأث,ّ  ثعؾمةل وهللال ع  فضال عَ ّاز  ماأ وإعا ل  ساو ثّاضّيل عيةاٌ هللا ص
ل21و

د 

 عّّل عج ىةخ إعة  فة   ؽجةز ثعٌ ا   كثد د عةضيةّاَ ث,ّا  ثعؾمةال  اي داكثس  

ثوع(جظ ف  ثعميزد  ةك عقل إؽل  هللا صّجعأ  صّ ةي د  سو ىاٌ دجفظ عّج اٌ 

د ّن ث,ّ  ثعؾمةل  ٌد ٌّ ؽج  عي   ل ّجعّ د  عةِ مجعًوج ف  ثعٌّدةز؛ دال عا  

                                                           
هلد صقرةق: 761ل  عي   ثعمذةخ  ي اضخ ثو جً خد ود  م ؽيج  ثعو ي ثدي ةاجم ثونوجًا و18و

 . 365م: 1964-ه1384د هثً ثع(اٌد هعاقد 1ه. عجٍن ثعيذجًا  م  م  فيوهللاد ط

هثس  ع(اااجظ ثعراااٌ ند ودااا  ثعرجّااا  ثعقْاااةي داااي م داااي ثعي(ضااال ثو ااا( جنخ ثعاااا ةٌ ل  ع(ااا19ٌو

د هثً ثعرماا د هعاااقد ثعااوثً ثعاااجعةزد 4هلد صقرةااق:  اا(كثن  ااونجن هث  هاد ط425دا وثعٌثغخلو

 .771م: 2009-ه1430دةٌ سد 

هلد صقرةاق: 794  ول     ٌ: عّ أ , إع  إ, هللاد ود   ذوهللا دوً ثعاو ي م داي  ذاوهللا ثعًَااا20و

 . 108م: 1985-ه1405د هثً ث, ضوجمد ثعرجةٌرد 3 م  عق  ثعو ي ثعرٌه هثغ د ط

هلد صقرةااق: 337عؾااجعِ ثعّميااج د وداا  ثعرجّاا   ذااوثعٌفيي دااي إّااقجق ثعَّؽااجؽ  ول     ااٌ: 21و

-ه1403د عاضذاااز ثعناااجنؾ د ثعراااجةٌرد هثً ثعٌفاااج  د ثعٌ اااجضد 2 ذوثعْااالم م ةاااجً ند ط

هلد 337ثشااضرجق  ّاايج  هللاد وداا  ثعرجّاا   ذااوثعٌفيي دااي إّااقجق ثعَؽااجؽ  ود    56: م1983

 . 28م: 1986-ه1406عذ جند -د عؤّْز ثعٌّجعزد دةٌ س2ثعيذجًاد ط صقرةق: ه.  ذوثعقْةي
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ثعميك زد ف ك عي ثوع(جظ ثعيااضٌاز شاجةّز ث,ّاضّيج  عٌؽّةز عضروعز ف  ثع ا ر 

فااااا  ثعّذٌ اااااز  ث ًثعةاااااز  ثعْاااااٌ جنةز
ل22و

د                    ساااااج  ثعًَااااااا  

له794و
ل23و

ه د  صّجعأد فما   ُؾّال  )):  ٌّ ثّ  هللا ّذقجن   م    ثؽخ عيثص  ثعيا ص(

 .(( عيةٌه شٌاز ف  ع(  د ايج ع   اي وفو شٌاز ف  عّ جه

ه ثإللاجفز دا وعال إعاأ  ا  عيج  م(ض ٌِ  ج ثعضّذةٌ ثعرٌ ن  إعأ ص ّعم   نّا  عا  صا

ثّ ٍّ عي  ّايج  هللا صّاجعأ ثعقْا أ     ا(جص  ثعّمةاج إّ, فا  ث,ّا  ثعؾمةالد  ةايث 

 ٌٍّ  ركهنج إعأ عميـ ؽوّ لٌ ًا ع(جهُه  ّن ثعضّذةاٌ دج,ّا  ثعؾمةال فةا  صكؽةا  ن ا

وا(جسد فضاأ ؽّما  دّضا   ثّا  هللا إعأ ثعيّثس ثإلع ةز ثعؾجعّز عال ثوّيج   ثع

ثو   
ل24و

 وعا هللال  ا ثعيم  ثو مأ ثعيا , عغل عا )) ل : ه885د سج  ثعذرج  و

))
ل25و

 ُّذٌَّ دم(ع وهللال ف  عكثلاا ثعض عةا   ))د ثعيقةظ دال ش    مًيج  سوًرًد عيث 

(( ثعضّ ة  
ل26و

د  سو  شاجً  مياج  ثعذلغاز إعاأ  ّن عاي عرجعاجس ثإللاجفز صّ اة  

شااا ن ثعيضاااجف إعةااا 
ل27و

ّْاااٌ ث  اااز عاااي 691د ساااج  ثعذةضاااج ا وس هل  ةاااك  (

َّممىليلامُّٱسكعاا : 
ل28و

 رااٌن داا    ؾّاال عاا  شااٌ اجًع  ةااك ثعي (ااٌه   غةااٌه   )): 

د  ثعّو    اي ثعضّذةاٌ دجعضايةٌ وعّا ل إعاأ ثعضّذةاٌ دج,ّا  (( دجعنمق  ثعضاك ي

ثوعكةةزثع جةٌ فة  إشّجً دضّ ة  ةيه ثعيّةّز؛ ون ج عّةّز إشٌثا ف  
ل29و

 . 

 ,  ياااي ع ااج  ن نيااضَّ ثعطااٌف  ااي ثعضٌاةااخ ثع قااكا ثعياااضيل  مةاا  

فا وإع  ل  مأ  نّ  عذضو د  ثعيكَؽخ ف  ثعيذضو   ن  ااكن  َّممىليلامُّٱسكع   ًُ فرو 

عٌّفزًد  ةك ناٌرد  سو ّّكغ ع  ث,دضوث  دجع اٌر اكن  عّضيوًث  مأ ثّض( جم سذم د 

                                                           
ل  ع(ع ثعؾلعز وهللال ف  ثعٌّدةزد عو. م  قةأ ّجع د دقظ ع اكً فا  عؾماز ثعؾجعّاز ثإلّالعةزد 22و

 . 5م: 2007د عْ ز 19ديوثهد ثعّوه 

 105ل  عّ أ , إع  إ, هللا : 23و

هلد 671ل     ااٌ: ثعؾااجعا وفاااجم ثعرااٌ ند وداا   ذااوهللا م دااي  فيااو شاايِ ثعااو ي ثعرٌطذاا  و24و

م: 1964-ه1384د هثً ثعاضخ ثعيوٌ زد ثعرجةٌرد 2صقرةق:  فيو ثعذٌه ن   إدٌثةة  ثط(ةشد ط

1/102 . 

س  ثعْاكًد ودا  ثعقْاي دٌةاجن ثعاو ي إداٌثةة  داي  ياٌ ثعذراج   ل  ن   ثعوًً ف  ص جّخ ث  اج25و

 . 14/188هلد هثً ثعاضجح ثإلّلع د ثعرجةٌر: 885و

د هثً ثعاٌ قد 17هلد ط1385عْةو سطخ إدٌثةة  فْةي ثعاجىع  ول  ثعضوك ٌ ثع( ّ  ف  ثعرٌ ند 26و

 . 88: م2004-ه1425ثعرجةٌرد 

موجةع ثعضٌثاةخ هًثّز صقمةمةز عيْاجةل د     35-2/34ل     ٌ: ثإل ضجؿ ف   مكم ثعذلغز: 27و

 .248: م1980-ه1400د هثً ثعضضجعي عمطذج زد ثعرجةٌرد 2 م  ثعيّجن د عو. م  دك عكّأد ط

 نكثً ثعض َ ل   ّاٌثً ثعض   الد ودا  ثعنةاٌ نج اٌ ثعاو ي  ذاوهللا داي  ياٌ داي م ثعذةضاج ا ل  28و

عذ اجند -د هثً إفةاج  ثعضاٌثط ثعٌّدا د دةاٌ س1د ط اام هلد صقرةق: م  ذوثعٌفيي ثعي691ٌو

 . 4/164م: 1998-ه1418

ل     ٌ: إللجفز ف  ثعرٌ ن ثعاٌ   هًثّاز صٌاةذةاز ه,عةازد د  طٌ فاز هاضاكًثه صراوم د اج: فجعاو 29و

ثوًهند - م  ع ة(   دك  ّةمة د دئشٌثف:  . ه.  ذوثعرجهً عٌ  د  إعأ ؽجعّز ثعةٌعكاد إًدو

 .324 مد:2004-ه1425
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ف  ثعوثً؟ عيث ؽّكٍ ثع قك كن  ن  رج :  ًؽل  
ل30و

د  ص اةٌ ثعيذضو  ف  ّةجق ثع ّ(  

عاااٌّ دجعو,عااز  مااأ ثعّيااكم  ثعااايك  ه ن صرةةااو  مااأ عااج نااّع  مةاا  ثعّميااج د 

 ا:  اُّ إعاا ٍّ اااجند  ةاايث  (وااـ  ااي ثّااضذّجه  ؽااكه إعاا   اااجًا هللا  َّىلُّٱفركعاا : 

عضّمّااق  ديقااي ف ةااك مذااٌ  َّيلامُّٱصّااجعأ فاا  ثعنمااق  ثإل ؾااجه  ثعرااوًرد  سكعاا : 

ًُ المٍّ  ماي ع مايَه فا  اضاذ   ثعي ذضو د  عم قك ةي ف  عْ عز صّمق شذ  ثعؾيمز عوث

ثعض   فٌغكث فة ج ملف   ف  ثعضرو ٌ ّكثً  اجن ثعيروًّ ثًّيج  م اجن ثعيروًّ فّاًلد 

 عةِ د ج فجؽز عمؾتز إعأ ةيث ثعذْظ ثع قكا
ل31و

د  عا  ج نرك  د ّن ثعنالف فا  

  ثعيّ أ  ضٌح  ط جد  فا  ثعضكظةاف ثعاو,ع  ثعيروًّ نكع عي  نكثع ث,صْجع ف

 ثعض   اااال ثعْااااةجس  ديااااج  قيماااا  ثعيرااااوًّ عااااي ه,عااااز نقك ااااز عكلااااك ز عاااا د         

 ضْاا  فجعضرو ٌ د : و إع  اجةي     عكؽاكه عاا هللال   : و إعا  ااجن     ؽاو عاا هللال

ث عيااج ّااةنضجًه عااي  ؽاا   ضاا(   مةاا  ه,عضاا   ًٌ فةاا  ثعيضاا ّ     ّيااج ثصْااجعد ن اا

عيكلك ز ع د فملّ  ه,عز صنضمف  ي ه,عز ثع(ّلد  عاك ااجن ثوعاٌ ّاةّجن عياج ث

 ص ك ش ثعضٌثاةخ  صذج  ش ثوّجعةخد  ةيث عي دو ا ثعذةجن ثعٌّد .

ؽيمز  ثّيةز   فجهس عّ اًأ عجدضًاج هثةًياج عاةِ   َّام يل ىل ُّٱ دجعيؾيل فئّن ؽيمز 

عمقااوط سوااو ز فةاا د  سااو صْاامّظ  مة ااج ث,ّااض( جمد  سااو  ؽااجه ثعاااةل  ذااوثعرجةٌ 

هل ف  دةجن ثع(اٌق داةي ث,ّاض( جم ثعاوثمل  ماأ ث,ّا د  داةي 474ثعؾٌؽجن  وس

ثعوثمل  مأ ثع(ّل فرج 
ل32و

 عاي  داةي شا  ٍّ فا  ىعا  فث,ّاض( جُم داجع يَرِفع  )): 

فئنَّ عكلَا ثعالم  مأ  َن  إِّىث سمَش: ف َفَّْمَش؟ فع فذو َس دجع(ّلع ااجن ثعاا ُّ فا  

ّْماا  ُ ؽااكهَهد  إِىث سمااَش: ف  َْنااَش  اا ع  اااجن َغٌُلااَ  ِعااي ثّااض( جِع   ْن صَ ِْ ثعِ(ّاال نَْ(

 .((فّمَش؟ فع فذو َْس دج,ِّ ع اجن ثعا ُّ ف  ثع(جِ ل َعْي ةَكع  اجن ثعضٌهُّهُ فة  ...

ُي فة  ثعضٌاةخ ثإللجفّ    عي ع(ةو ثعرك   ّن ةيث ثعضٌاةخ ثع قكا ثعيضََضيَّ

ً مياِ  َّممىليلامُّٱثعيووًَّ د وعال ىا ثإللاجفز إعاأ ث,ّا  ثعؾمةال  ٌّ ساو صاا

عٌثس ف  ميِ   جس عضضجعةجس عاي ّاكًر ثع يالد  ؽيةّ اج ؽاج س صّرةذًاج  ماأ 

 ثعيج از صكؽةا  ن اٌ ىاٌ سوًر هللا صّجعأ ثعيطمرز فا  ثعنماق  ثإل ؾاجه  ثإلنّاجمد 

ثإلنْااجن إعااأ ةاايه ثعي ااجةٌ ثعيك اامز دج,ّااضو,  ثعّرماا  إعااأ صكفةااو هللا صّااجعأ 
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 ص َ     ي ثعاٌ  د  إفٌثهه دجعّذكه از ثعيطمرازد  ةاك  ّامكح ساو ه اج ثعراٌ ن 

ًه ف  غةٌ عكلا ٌّ إعة   ا
ل33و

. 

غ عي ثعالم  ن(ًج ف    ز ّكًر ثع يال  عغةلص اج فا  ثعْاكًر ٌِ   ؽيةا عج ثُف

ن(ْ ج  ووق صيجم ثعووق  مأ دكثس  ثعيكثًه ثعرٌ نةز ثعض  ؽج س فة اج إلاجفز 

ثع ٌف وعال إعأ ث,ّ  ثعؾمةل عي فةظ صٌاةذُ  ثع قكا  صكظة(ُا  ثعاو,ع د عاا 

عٌث جر ص ّكع ثعْةجسجس ثعرٌ نةز ديج صضّي ض  ث  جس عي  ّجعةخ ثعضرٌ ا  ثعضكدةل 

ٌا ثع(ّل عي  ن  ُؾّل عا هللا صّجعأ إعً ج  ث,ّض( جم ثعوث   مأ ثع ( د  ثع    دض

     ع زً  مٌ .

 : انمث ث انثاني : اإلضافح إنى )نىح( 

ث,ّ  ثعّم  ثعغجن  ثعايا  ساا عضاجفًج إعةا  داجع ٌف وعاال ف اك ّاةونج ناكؿ 

د  سو اجن ع يث ثعكً ه عكلّجن سٌ نةّجند  ًه ثو   ف  ّاكًر ثإلّاٌث  فا  

د   ًه ثعغاجن  فا  [3]ّاكًر ثإلّاٌث : َّ  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّٱسكع  صّاجعأ: 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱّكًر عٌ   ف  سكع  ّذقجن   صّجعأ: 

]ّاااااكًر عاااااٌ  : َّ  يي ىي نث مي زي مث ٰى زث  رث نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

  اجه ثعيكلّجن  ضاجد جن فا   ياكم عّ جةياج فةياج  ضّماق د ذاّ  هللا ناكؿ [د ٩٥

َّال  عامّاف داجعضذمةن فاةيي  ًُّال  د  عّمكم دجعضٌ ًر  ّن ّةونج نكًفاج نذا   عٌ

إعة  د  ةك  فو ثعنيْز عي   عأ ثعَّم د دل ةك   ع   و نكؿ د إدٌثةة د عكّأد 

لد  سااو ف(اال ثعرااٌ ن ثعاااٌ   فاا  - مااة    اامكثس هللا صّااجعأ ؽيةًّااج– ةْااأد م 

ةش ّكًر عاي ّاكًر ثعراٌ ن  غةٌ عٌر دياٌ سوض   فجع  عا سكع د , دل سو ُّّيِ
دجّي  و ّكًر نكؿ لد  عيج  ؤعَف عي ثعرك  د نّ  عك كف دا د  ثعذااٌ ثعغاجن د 

ثعيك ااكف داا د  ثعذاااٌ ثو  ؛ ون ثع ّْاال مااٌػ ع اا د  عّااّل ةاايث  دّااو  هم 

ثعك ف عض ّسٍّ ع  عي فيِم  ف  ّ(ة ض  الَّ ٍ ؽةي عي    جف ثعنمق دّو  ن   َّ 

ض ؽيةًّجد  ث  ز فوةقز ثعيروو ديع  ثعقيلد  سو صقّول ثعيٌق ديي ف  ثوً

هل  ن  رااك  فاا  عضّااوه  سااكث  ثعي(ْااٌ ي 437عياااّ  دااي  داا  طجعااخ ثعرةْاا  وس

دجعيٌثه عي ثعيً از فا  ث  از
ل34و

   ا  دجعيً از ة اج ؽيةاا عاي ثفاضّؼ  ماة    )): 

د يث ثعرك  عي ؽيةا ثوع ؛ ون عي  مأ  ؽ  ثوًض عي ؽيةاا د ا   هم ام ا  

د  سو ثمضٌنجه عو,عض  ((ىً ز عي  نؾأ هللا ] َ  ؽل[ ف  ثعْ(ة ز عا نكؿ ] ملسو هيلع هللا ىلص[ 

  مأ ثعايك   ثعّيكم ه ن ثعنوكص  ثعضّةةي.

                                                           
 .   266ل     ٌ: عي دلغز ثعرٌ ن : 33و

هلد صقرةااق: عؾيك ااز 437ْاا  ول  ثع وث ااز إعااأ دمااكغ ثع  ج اازد وداا  م عااا  دااي  داا  طجعااخ ثعرة34و

دقكط ثعاضجح  ثعْا زد دئشاٌثف ه. ثعااجةو ثعذكشاةن  د امةاز ثعااٌ ّز  ثعوًثّاجس ثإلّالعةزد 

 6/4135م: 2008-ه1429د 1ؽجعّز ثعاجًسزد ط
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 نمقع  ّن ثع ٌف وعال  عج  ُلةف إعة  سو صّمّق صّمّرًج نقك ًج دجعّجعل سذما   ةاك 

يك ك  وَعاْيل , عقال ع اج عاي ثع(ّل وفيم جلد  عؾيكع ثعؾيمز ثع(ّمةز ؽج س  مز عم

ـ عيج  ُغيض ف  ث,ّا  ثعيك اك د ف ا  اجشا(ز  ثإل ٌثح  عا ّ ج دؤًر ثعيّ أ ثعيكّلِ

عاا  عكلااقز عيّ ااجهد  عيااج اااجن ثعقياال عرضضااةًج عميقيااك  َ ذَّااٌ  ااي ةاايث ثعااضلٍم فاا  

هل1393ثعيوااجفذز  ثعيااااجًاز داااجع ٌف وعاااالد سااج  ثعطاااجةٌ داااي  جشاااكً وس
ل35و

 :

اِ(ة َِز َاَياج سَاجَ :  َ ثْعَقْيُل   )) َّْ ثهُ ثْعَقْياُل فِا  ثع ٌَ ٌَ ِع َْرِماِ ع َ ثْعُيا  ىهُّٱ َ ْلُا َشْ  ٍّ َ مَأ  َم

 . (([ 11]ّكًر ثعقجسز:  َّ   جي يه

- ةاايث  ّ اا   ّن عااوعك  ثو اال ثعميااكا وؿ م  ل عكؽااخ عاااةتةي عضوااجفذةي 

فيالً ....  فيماش ثعياٌ ر فيماش ثعاا    ماأ ظ اٌا  فيما   )) راج :  -ٍعجنًج  عاجنًاج

(( ثعاااؾٌر فيااًل 
ل36و

د  سوااونج عااي ثعضّااٌ ؼ  مااأ ثع(ّاال وفيم ااجل صرةةااو ثعيّ ااأ داا  

دجع ٌف ثعَع   وعال ثعوّثّ ِ  مأ إًثهر ثعيوجفذز فا  ثعقاوطد   ّّضاو ثعقاا    راّكا 

إعذجص   ّن ثعميك ةي سو نّوكث  مأ  ّن وعال ع(ع عكلاكع عضاّ ِ شاةتةيد   ذاجًر ثعمياكا 

هل ؽمةّاااااز فااااا  ةااااايثد إى  راااااك 170ضراااااوم ثعنمةااااال وسثعي
ل37و

  عاااااج عاااااا ف اااااك  )): 

د  صاله شاةل ثع قاك ةي ّاةذك   ((ثعا َ  إعأ ثعاَّا ِ : صراك : ةايث عاا ىثا   ض ُّ  فٌف 

ٌّْ  ي  ؽ  وعال فةُ  ٌ فرةرز عّ جه دركع  عة(
ل38و

 .(( عا  ة  عموقذز  )): 

 عااي ؽيةااا عااج  ُفااٌغ ثعقااو ظ فةاا   ّن ثعيً ااز ثعيقيكعااز فاا  ثعْاا(ة ز عرةّااور درةااو 

د  ثعراٌثةي ثعض ً نةاز مةاٌ ثعيوجفذز ف  ٍعي عنواكص  عااجن عّماكم عاا ناكؿ 

عّةي  مأ  وق إفاجهرِ وعاال عم ٌفةازد  ً   دجفاظ عّج اٌ  ّن ثمضةاجً ثعٌّدةاز ع(اع 

ثعميكا عاي ؽ از ثعيةال إعاأ ثعْا كعز وعال داّلِ عج  قيم  عي صكظةف ه,ع  ف  ثع ّع 

 إ غااجً ثإل ؾااجٍ
ل39و

د  عّمّاا  عضقرااق فاا  نااّع ث  ااز ثعاٌ يااز إى  ؽيمااش فااوط سوااز 

ًيج دجإل ؾجٍ ثعذلغ  ه ن إط اجح  ْاضو ة  ثعيراجمد  عّاّل ثإلط اجح  ِْ ثعطكفجن إؽيجً, عضَّ

ًا اياج    اٌ       عمراج–سو ظ ٌ ف  ٌّه ثعروز دؾَةةجص ج   فوثع ج ف  ّاكًر ةاكه 

د  عيااج اااجن ثإلعااَثم ثع قااكا عاا وعال ثعي رطااا  ااي ثعض اةااٌ عكِؽذًااج ع لااجفز ظ ااٌ -ع ااج

 َّ يئ ىئُّٱ ثعيضجف إعة  عةاّال دؤًر ثعذةجن دجعروو  ثعضّةةيد فااجن ثعضٌاةاخ ثإللاجف  

سةوًث عّ ك ًج , غ أ  ي صؾجةل ىاٌهد  إن ااجن عاي فةاظ ثعوا ّز ثع قك از فضامز فا  

 ثعضٌاةخ.

                                                           
هلد ثعااوثً ثعضكنْااةز عم اااٌد صااكنِد 1393ل  ثعضقٌ ااٌ  ثعض ااك ٌد عيقيااو ثعطااجةٌ دااي  جشااكً و35و

 .15/26م: 1984

هلد صقرةاق:  فياو 393صجػ ثعميز   قجؿ ثعٌّدةازد إلّايج ةل داي فّياجه ثعؾاكةٌا و ل  ثعوقجؿ36و

 . 282م: 1979-ه1399د دةٌ سد 2 ذوثعي(كً  طجًد هثً ثعّم  عميل ةيد ط

لثعّااةي ]اضااجح[د وداا   ذااوثعٌفيي ثعنمةاال دااي  فيااو دااي  يااٌ  دااي صيااة  ثع(ٌثةةااوا ثعذوااٌا 37و

 . 1/95ٌثةة  ثعْجعٌثة د هثً  عاضذز ثع ل : هلد صقرةق: ه. ع وا ثعينَ ع   ه. إد170و

 . 4/228ل  ثعاضجح: 38و

-ه1422د ثعياضذز ثعّوٌ زد دةٌ سد 1ل  عا ف  ثعوًُ ثع قكاد عو. ً جض دي فْي ثعنّكثمد ط39و

 . 16م: 2001
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صااانةع عيثصاا  ه ن غةااٌه عااي ثعااي ثسد  صقو ااو  داا ونكؿل  فاا  صْاايةز ثعّماا  

عقجع  ثعي وكص  مة ج دجعقيل فا  ثعْا(ة زد فما  صااي ةايه ثعقجهعاز عيةاٌه عاي ثونذةاج  

 ثعٌّل و ماة   ثعْالملد  ناكؿ ساو ؽاج  ىااٌه فا  ثعراٌ ن ثعااٌ   فا  علعازٍّ   ًدّاةي 

عكلاااًّج
ل40و

ث دّاااو  هم  إهً اااِ و مة  ًٌ ياااج ثعْااالملد   ّ   د  ةاااك عجعاااظ ثونذةاااج  ىاااا

ثعيٌّمةي د ع ثعرٌ ن ثعاٌ  د  ةك ثعيذّكط إعأ سكع  دجعضكفةو  صٌا  ذاجهر ثو عاجن 

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رثُّٱ  ثو  جمد سج  صّاجعأ: 

]عاااااااااااٌ  :  َّ جئ يي ىي نث مي زي مث ٰى زث  رث نن من زنرن مم ام يل ىل مل يك

 ةك     إهً اِ ... [د  ىاٌ ف  ثّي   ّن نكؿ دي ,ع  دي عضكشمل دي م كك٩٥
ل41و 

د 

  رج  دا ّن ثّاي  عااضق ثع َّاكؿ ف اك ِعاي ناجؿ   اكؿ نَكًفاج   نُكثًفاج  نِةجًفاج
ل42و

د  ع َعاز 

ث,ّاا  عااو  ثع قااك ةي ع وًؽااز لاايي فتااز ث,ّاايج  ثو ؾيةاازد دةااو  نّاا  عاا   ي ااا عااي 

ثعوٌف اكن  علع َّ ثعذ ةزد ّاجاي ثعكّاظ عغما  فا  ثعقاا  عغال  ّايج  ثونذةاج  وةاكهد 

عااكطل
ل43و

د  عااةِ ع ااج دضااٌ ًر ثعرااك   ن نضكّااا فاا  ةاايث ث,ّاا  ثعّماا  ّااك  عااج  عذضاا  

ثعرٌ ن ثعاٌ   ع  عي ّةٌص      اجف د  ساو  ع اأ هللا صّاجعأ  مةا  ع اجً  ؽياةًل فّاوّه عا  

ث طةذًجد  عي  ّيجةج ع َعز   ا(  دضذمةان ثعٌّاجعز فراج  صّاجعأ فا   ًٌ    جفًج فيةورً  ىا

 [.١ٓٔ]ّكًر ثعاٌّث :  َّملهلجمحمُّٱفرّ : 

ث عااي  ًً  ن(اا   إعااأ ثإللااجفز دااجع ٌف وعااال إعااأ ثّااي د فرااو نااج  ثعيضااجف سااو

ثعضٌّ ف عي ثعيضاجف إعةا  عياج فا  ثعيضاجف إعةا  عاي ثعضٌّ اف دجعّميةازد   او   اي 

ًّ ز نكؿ ل إعأ ىاٌ ثعيّةّز  عةُّم   نّ    رخ   ,هه ثعيؤع ةي عضاكن صم  ع ّاز  ))سكع  و ى

(( مٌ ...
ل44و

فا  ثعْا(ة زد فماك عا    ةيه إشجًر إعأ مواكص ثعيرواكه ي دجعقيال د

ًّ ااز نااكؿد سااج  ثدااي  طةّااز  ااج  ااايل ؽيةااا ى صااياٌ ثعيّةّااز عاااجن ثعنطااجح  جعًّ

هل عذةّ ًج  عٌ ثعيّ أ ن(ْ 542وس
ل45و

إنّيج  ذّاٌ د ايه   َّيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ سكع :  )): 

ثعياياكً؛ وّن فا  ةايه ثعّذجًر  ي ثع جُ ثعي ي   جة  ف  ث  ز دقْخ ثعنلف 

ثعّذجًر صّو و ثع ّّيز  مأ ثع جُ ف  ثإلنؾج  ثعيؤها إعأ  ؽاكهة د   راذـ ثعا(اٌ 

 .(( ثعّوةجن عا ةيه ثع ّيز

                                                           
ل     ٌ: ثعيّؾ  ثعي( ٌُ وع(اجظ ثعراٌ ن ثعااٌ  د عيقياو فاؤثه  ذاوثعذجس د هثً ثعقاو ظ  عطذّاز 40و

 . 723-722م: 1945ثعاضخ ثعيوٌ زد ثعرجةٌرد هثً 

هلد صقرةااق:  ذااوهللا 774وداا  ثع(ااوث  إّاايج ةل دااي  يااٌ دااي اغةااٌ وثعذوث ااز  ثع  ج اازد ل     ااٌ: 41و

 . 1/237م: 1997-ه1418د هثً ةؾٌ عمطذج ز  ثع اٌ  ثعضكٍ اد 1 ذوثعيقْي ثعضٌا د ط

عيؾاااو ثعاااو ي م داااي  ّراااكح  ل     اااٌ: دواااجةٌ ى ا ثعضيةةاااَ فااا  عطاااجةف ثعاضاااجح ثعَّ اااَد42و

 –د ثعيؾمِ ثو مأ عمااؤ ن ثإلّالعةز 3هلد صقرةق:  . م  م  ثع ؾجًد ط817ثع(ةٌ ٍ دجها و

 . 6/26م: 1996-ه1416عؾ ز إفةج  ثعضٌثط ثإلّلع د ثعرجةٌرد 

د 1ل     ٌ: ثعيي كع عي ثعوٌف دةي عيثةخ ثع قاجر  ثعكثساا ثعمياكاد عاو. إعةال داو ا  ّراكحد ط43و

 . 170م: 1992-ه1413عذ جند -ً ثعؾةلد دةٌ سهث

 . 11/302ل  ن   ثعوًً ف  ص جّخ ث  جس  ثعْكً: 44و

ل  ثعيقًٌ ثعكؽةَ ف  ص(ْةٌ ثعاضاجح ثعَّ اَد ودا  م  ذاوثعقق داي غجعاخ داي  طةاز ثونوعْا  45و

-ه1422عذ ااجند -د هثً ثعاضااخ ثعّميةاازد دةااكس1هلد صقرةااق:  ذوثعْاالم  ذوثعاااجف  مد ط542و

 3/437م: 2001
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 ةا  مل از ثعذااٌ ز  ماأ  ))إ,  داج ة    عج اجن ثع ّاجؽكن عاا ّاةونج ناكؿ 

  و ثعٌّك  ثو   ف  ثوًضد مجطذ   د يث ثع ْخ عةيّاٌة  دجّاضنلص هللا  داجة   

((ثو عةي عا نكؿ ثعّذو ثعااكً
ل46و 

. 

 عاا  صاااي نّيااز ثإلنؾااج  إّ, دْااذخ ىعاا  ثع ذااّ  ثعيٌّاال إعااة   ثعيك ااكف دجعّذااو 

ث عاا  ثعاااكًد إنّا  نااكؿ  عاةِ غةاٌه عااي ثونذةاج د عايث اجنااش ثإل ًَ لاجفز إعاأ ثّااي  صيةةا

  صنوةًوج ديج نج  عي شٌف ثعّذكه ز   صّجعأد ثعيا ث ط(جه دجعٌّجعز. 

 : انمث ث انثانث: اإلضافح إنى )داود( 

 عا    عج ثعّما  ثعغجعاظ ثعايا  ًه دئلاجفز ثع اٌف وعاال إعةا  ف اك ّاةونج هث ه 

ُّٱ  نؾو ّك  عكلا سٌ ن   ثفو  ًه ف  ّكًر ثونذةاج  فا  ساك  هللا ّاذقجن   صّاجعأ: 

 [.١٥]ث  ز: َّ  يك ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف

 ةاايه ث  ااز ع ضااك ز لاايي ث  ااجس ثعضاا   ٌلااش عروااز ّااةونج هث ه  ّااةونج 

ةش د ايث ث,ّا  عياج لاّيض  عا ُّّيِ ي ّمةيجن و مة يج ثعْلمل عًّج ف  ّكًر ثونذةج د  سو 

 ثفاو عا   د  عياج ثماضعَّ دا  ةايث ثع ذا   ٌّهٍّ عروع ثونذةاج   ثعيٌّامةيد  هث ه 

ثعاٌ    ّن هللا صّجعأ ّّنٌ ع  ثعؾذج   ثعطةٌ  ْذّقكن عّ    صّاجعأ إىث ّاذّـد  سةال إّن 

ثعيٌثه دجعضْاذةـ ثعوالرد  ا:  وامةي عّا  إىث  امّأ
ل47و

 ساج   ةاخ: ااجن هث ه  ))د 

(( يٌ دجعؾذج  عْذًّقج  ة  صؾج د د  ايع  ثعطةٌ
ل48و

. 

 عيج اجن صْاذةـ ثعؾذاج   ثعطةاٌ عرضٌنًاج دضْاذةـ ّاةونج هث ه ؽاج  ثع اٌف وعاال 

عض ه ز عّ أ ثعيّةّز  ثعيوجفذز ف  ثعقوطد  ثع ٌف عضّمق دجع(ّل وّّنٌنجل ع وكح 

 مأ ثع ٌفةز
ل49و

يل ثعيضا مٌ   ا د د  ؽّما  ثعطاجةٌ داي  جشاكً عضّمّرًاج دجع(ّال و ْاذّق

 سج 
ل50و

م  ماأ عضّمّرا  علةضياجم دا  إلظ اجً اٌثعاز هث هد فةااكن ثعيّ اأ:  ّن  : وو  سُاوِّ
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0
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0
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هلد ثعااوثً ثعضكنْااةز عم اااٌد صااكنِد 1393ل  ثعضقٌ ااٌ  ثعض ااك ٌد عيقيااو ثعطااجةٌ دااي  جشااكً و50و

 . 17/119م: 1984
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ـُ عغال صْاذةق د  ةايث عّ اأ ثعض   اخ  اِيا ثعؾذاجَ  صْاذِّ َّ هث  ه اجن إىث ّذّـ دةي ثعؾذج  

[ للد  ماأ  ّن  داج ثعْاّكه ٓٔ]ّكًر ّاذ : َّ  ىف يث ىثُّٱ ف  سكع  ف  ث  ز ثومٌ : 

سذُل سو ؽّل صّمةق وعال دجع(ّال و ْاذّقيل دّةاوًثعي 
ل51و

د  ,  ذضّاو  ن  ُمياـ عاي وعاال 

ثع ٌفةز ثعياجنةز ثعيضضاي ز عيّ اأ ثعيواجفذز   ًضاجد   ااةٌ ثعطاجةٌ   ًضاج إعاأ  ؽا  

صّمّق وعال دجع(ّل وّّنٌنجل  مأ إًثهر وثعضْانةٌل ةاك عميضجدّاز , صْانةٌ موعازد اياج 

   مض خض حض جضُّٱ ف  صجع  ث  ز دّوةج ف  سكعا :  يجن ّّنٌ هللا صّجعأ ع ذةّ  ّمة

 [.٥ٔ]ّكًر ثونذةج :َّ   حط

هًث عي هثعّز ثعض اةٌ  ٌّ صكؽذش إلاجفض   - ةك ثعض ك ي– عيج اجن ثع ٌف وعال عضؾ

عيج دّوهد فؾج  ثعيضجف إعة  وهث هل  ةك ثّ   م ٍّ ع ذّ ٍّ عي  نذةج  هللا صّجعأ ثعي ي شاجع 

فرو  ًه ف  ّضز  اٌ عكلًّج ع  ىاٌة  ف  ثعرٌ ن ثعاٌ  د 
ل52و

د اجن عقياكه ثعايّاٌد 

عرذكً,   و ًدّ د عض(ّضًل ًدُّ   مة  دكثّا فضم د  عّّل ث  ز ظجةٌر ف  ةيث ثعض(واةلد 

 ةك هث ه دي إ اأ دي  ك و دي دج َ إعأ  ن  وال نْاذ  إعاأ  ّراكح داي إّاقجق داي 

إدٌثةة  و مة   ثعْلمل
ل53و

 لم ثو ؾيةزد عيث فراو  هًؽا  د  ثّي  عّو ه عي فتجس ثو

ثع قك ااكن لاايي فراال ةاايه ثو ااالم ثعيي ك ااز عااي ثعوااٌفد  سااج  ثع(ةٌ ٍ داااجها 

هل فاا   ؽاا  ثشااضرجق ثّااي  دّااو صرااوّم ىاااٌ   ؾيةضاا 817وس
ل54و

 سةاال: هث ه عّ ااجه )) : 

ثد  سةل: عّ اجه هث   ؽٌفا  داكهّد  سةال:  ًٌ سوةٌ ثعّيٌد  اجن هث ه  سوٌ ثونذةج   ي

ُّيِّ   .((َ  هث ه ون  هث   ثعيُّنكح دكهّه ثعكه هد  سةل: هث   ىنذَ    هَّ ًدَّ  إنّيج 

 نمقع ف  إلاجفز ثع اٌف وعاال إعاأ ثّاي  صيةةاَه عاو  ثعيضمرا د  ثّضقضاجًه 

فضاأ ,   وااٌف ثعاايةي إعااأ غةااٌهد  غةااٌه عياج ,  اااضٌا عّاا  ديثصاا  ديااج  اٌعاا  هللا 

ًل  اي  ّن صْانةٌ ثعؾذاج   ثعطةاٌ صّجعأ د  دقاو ه عاج   ا(  فا  ثعراٌ ن ثعااٌ  د فضا

دجعض   خ  ثعضْذةـ فة  عةَّر ع د  مجّ ز ع (ْ د عيث اجنش ثإللجفز إعةا  إلاجفز عّ ك از 

ثاضْاخ ثعيضاجف عاي ثعيضاجف إعةا  وثعّما ل صٌّ (ًاج  دةجنًاجد  عياج ااجن صْاذةـ ثعؾكثعاو 

أ صْااذةق ج ه,ةاال  مااأ سااوًر هللا صّااجع  ثعّؾيااج ثس عااي غٌثةااخ ثوفااكث  فاائّن فاا 

ف  ؽيةا ممر د  عياج  ضوال دجعياياكً  ّن هث ه ساو   صا   ثعيطمرزد  إن(جى هللا 

اجن  ٌصم ج دوكص   )) كصًج فْ ًج ًطذًج  ْذّـ فة    صّجعأد فضْذةقجص    صّجعأ 

ثعق كند فضضؾج ح   وثًلةج فكع د  صٌؽا عّ  ثعؾذاج   ثعطةاٌد  فة ياج  ضوال 

سمااخ  ذااوٍّ دٌدّاا  فئنّاا   قااِ ث,صوااج  دااجعكؽكه امّاا     ااذض سمااخ ثعكؽااكه عّاا  

ل55و (( ص َثؿ ثعّكثةق  ثعقكثؽَ ثع جشتز  اي ثعااّكً داجع(كثًق  ثع(كث ال....
د 

                                                           
 . 6/80ل     ٌ: إًشجه ثعّرل ثعْمة : 51و

 . 264   ٌ: ثعيّؾ  ثعي( ٌُ وع(جظ ثعرٌ ن ثعاٌ  : ل  52و

هلد صقرةاق: ه. 630ل     ٌ: ثعاجعل فا  ثعضاجً لد ودا  ثعقْاي  ما  داي  دا  ثعااٌم ثداي ثوعةاٌ و53و

 . 1/194م: 1997-ه1417عذ جند -د هثً ثعاضجح ثعٌّد د دةٌ س1 يٌ  ذوثعْلم صوعٌاد ط

 . 6/83ل  دوجةٌ ى ا ثعضيةةَ: 54و
 . 4/2390  ثعرٌ ن: ل  ف  ظل55و
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فاا  ثعضٌاةااخ ثع قااكا ثإللااجف  وعااا هث هل   داايث   ااااف ثعيااٌثه عااي  ؽااكه ثعيّةّااز

 عةّطة ج  كًر عضاجعمز  ي فجعز ةيه ثعينمكسجس. 

 انمث ث انراتع: اإلضافح إنى )سهيمان( 

د  عا    ث,ّ  ثعّم  ثعٌثدا ثعيا  ُلةف ثع ٌف وعال إعةا  ةاك ّاةونج ّامةيجن 

ه  ًه ف  ّكًر ثع يل ثعضا   ٌلاش سواض  داا   عاي  ٌّ نؾو ّك  عكلا سٌ ن  عض(

]ث  از: َّـ   َّ  هي مي هن من مل مك لك  هش مش هسُّٱ ثعض(وةلد  ىعا  فا  سكعا  صّاجعأ: 

د  اجنااش  [د  ةاايث ثعرااك   ااجهً عااي عماااز ّااذ  ثعضاا  اجنااش فاا   وااٌ ّاامةيجن ١١

ةاج إعاأ  دا  ّامةيجن  سكع ج عي  ذور ثعايِد َ ِمَ  دقجع   ةوةو  فا مذٌ  ٌُ فضاأ     ع

 ن  ّميْش  د   مموش ثعّذجهر ع د  ممّش عج ااجن  مة اج عاي ثعااٌاد  ّاكًر ثع يال 

ثعْكًر ثعكفةور ثعضا  ثمضواش دْاٌه  ساجةا ةايه ثعرواز  ىااٌ  فاوثع جد  ثعايا  ّ ة اج 

  مّاز َّد  هن من ملُّٱ ع  ج  سكع إلجفز ثع اٌف وعاال إعاأ ث,ّا  ثعّما  فا  سكعا  صّاجعأ 

ف  ٍعي عماا د  فا  ثعضٌاةاخ ثإللاجف   ٌ ثإللجفز  ّن إّلع ج اجن عا ّمةيجن ىا

إعيجفااز إعااأ ؽيااا ااال عّااجن  ثعااو يد ف ّااميش عّاا  فاا  ثعااو ي ثعاايا هثن داا د  ةااك ه ااي 

ثعة كه ااز ثعقرّااز
ل56و

د  سااو ظ ااٌ  ّن وعااال سااو  هّس عّ ااأ وثعيوااجفذزلد سااج   دااك فةااجن 

هل745وس
ل57و

د (( ثع ٌفةز فة ج عؾاجٍد  إنّياج ةاك ثّا   او   ماأ عّ اأ ثعواقذز ))  :

 ثع ااٌف  عااج  ُلااةف إعةاا  عضّمّااق ديقااي ف  مااأ  نّاا  فاا  عقاال نوااخ  مااأ ثعقااج د 

ّااجدق   ثعضرااو ٌ: اجة ااز عااا ّاامةيجند  ,  ضّمااق دجع(ّاال و ّاامََ ل؛ وّن إّاالم ّاامةيجن 

إلّلع ج دَعجنٍّ عض(ج س
ل58و

 . 

ٌف سذم د  سو ُع اا عاي ثعواٌف عمّميةاز  ثعّؾيازد  وّمةيجنل عضجف إعة  دجع 

َ  د اج ,ّضْالم   وثةا  عا د  عْالعض  عاي غاكثةم   اّيِ ُّ  سةل عاضق عي ثعْالعزد 
ل59و

د 

 إىث اجن عاضرًج عي     وُ   مل في ّ  عي ثعوٌف ثعّميةز  ٍ جهر ثوعف  ثعلمد  ساو 

ًّجؽج  ىاٌه دجّي  ثعوٌ ـ ف   ثعراٌ ن ثعااٌ   فا  ّاذّز  ااٌ عكلا
ل60و

د  ةاك نذا ُّ 

هد ساج  صّاجعأ  ماأ عْاجن :  ٌَ   ىث هئ مئُّٱ هللا صّجعأ ثعيا   طجه عمًاج   ةًيج عا   ّطا  غةا

د  [د  ةااااك ثدااااي هث ه 35ّااااكًر ص:َّ ]   جح   مل حج يكىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 سو  ًه ىاٌةيج عًّج ف  غةاٌ عكلاا سٌ نا د   ًط ثعيما   ثع ّذاكر  ثعقاياز  ثعّما  

 مأ د ا  إّاٌثةةلد صاكف  عضاتًاج  ماأ  واجهد  درا   عي  دة  ه ن ّجةٌ   ,ه هث ه 

 مأ فجع  ةيهد  ع   ّم   فو  د نّ  سو عجس
ل61و

 . 

                                                           
 . 324د   ثإللجفز ف  ثعرٌ ن ثعاٌ  :   19/277ل     ٌ: ثعضقٌ ٌ  ثعض ك ٌ: 56و

هلد صقرةااق: 745ل  ثعذقااٌ ثعيقااةظ فاا  ثعض(ْااةٌد وداا  فةااجن م دااي  كّااف دااي  ماا  ثونوعْاا  و57و

 . 8/245م: 2010-ه1432 وس  م ؽيةلد هثً ثع(اٌد 

عاضاجح ثعيا اكند ودا  ثعّذاجُ شا جح ثعاو ي  فياو داي  كّاف ل     ٌ: ثعوً ثعيوكن ف   مكم ث58و

 . 8/621هلد صقرةق: ه.  فيو م ثعنٌثطد هثً ثعرم د هعاق: 756ثعْيةي ثعقمذ  و

 . 6/86ل     ٌ: دوجةٌ ى ا ثعضيةةَ: 59و

 . 358-357ل     ٌ: ثعيّؾ  ثعي( ٌُ وع(جظ ثعرٌ ن ثعاٌ  : 60و

0931
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ّاذ   ثعض وةع دجإللجفز إعأ ثّي  صنوةع ع  ديج سو فاوط عاي فاوط عمااز 

ف  سوض ج عّ   إّلع جد  سو  هًا  ميج  ثعذلغاز سواو ز ثعضّذةاٌ دج,ّا  ثعّما  د نَا  

ث  ااي  ًٍ  ُّذَّااٌ داا  إلفضااجًه دّة اا  فاا  ىةااي ثعْااجعا ثدضااوثً  دجّاا  عنااضع داا د  ثفضااٌث

إفضجًه دجّ  ؽ ْ د دقةظ إىث  ُطمق ,  ُاٌا عّ   فو غةٌه
ل62و

د  ةايث عضقراق غج از 

فةاا  صيةةااَ عاا  عااي سذاال ثعيضمراا   عااال إعااأ ّاامةيجن ثعضقرةااق فاا  صٌاةااخ إلااجفز و

 دنوك ةز ثعقوط ثعيا  سا دئّلم عماز ّذ  . 

 

 : انخاتمح

دّاو ةاايه ثعٌفمااز فا  ًفااجح ثعرااٌ ن ثعااٌ  ؛  رااف ثعذقااظ فا   ذجًثصاا  ثومةااٌر 

ُْي فة ج ثإلؽيج  دّو ثعض(واةل  ثإل ؾاجٍ  عةّط  ثعرجًا مل ز عْةٌص  ف  مجصيز  َق

 دّو ثإلط جحد فاجن عي نضجةؼ ثعذقظ عج  م : 

ااااف ع ااج ث,ّااضرٌث  ثعيااوسّق عيااكثًه إلااجفز ثع ااٌف وعااال إعااأ ث,ّاا  ثعّماا  فاا   

ل ّضز  اٌ ع  ج اجن ثعّما  16ل  اٌ ي عكلًّجد و20رٌ ن ثعاٌ    ً هه ف  وثع

د د  عكلاا عْاةونج هث ه د  عكلاّجن عْاةونج ناكؿ فة ج ع(ع ثعؾلعز وهللال 

 د  ثنّوعش ثإللجفز إعأ ثو لم ّكثةج . عغم  عْةونج ّمةيجن 

إّن ثع ااٌف وعااال  هّ  فاا  عؾياال عااكثًهه ثعرٌ نةااز عضااجفًج إعااأ ث,ّاا  ثعّماا  إعااأ  

   ثعَعااجند ايااج فاا  سكعاا   ااكًصةي عااي ثع ٌفةاازد  ااكًر فرةرةااز فاا  ثعياااجن 

د   اااااكًر عؾجٍ اااااز  يض اااااا فة اااااج  ن  ضواااااجفخ َّ  ىك مك لك اكُّٱ صّاااااجعأ: 

 ثعيوجِفخ  ثعيوجَفخ ً ا ثعّةيد ايج ف    جس عّةز هللا صّجعأ.

ش ثعذقااظ فاا  إلااجفز ثع ااٌف وعااال  نّاا  عاا   ُضااف إعااأ ثّاا ٍّ     اا(زٍّ عااي عيااج ع(اا 

 ّيج  هللا ثعقْ أ   (جص  ثعّال إّ, فا  ث,ّا  ثعؾمةال وهللالد  ةاك عمياـ  ّامكدّ  

ع(جهه صكؽة  ثع  ٌ إعاأ ثعايثس ثعّمةّاز ثعؾجعّاز عااّل ثوّايج   ثعوا(جسد  , ّاةّيج 

ل إعااأ ث,ّاا  ثعؾمةاال ؽااج ث فاا  داا ّن ثعيكلااّةي ثعمااي ي  ًهث دئلااجفز ثع ااٌف وعااا

 فا  فايا   عماا د  ثعْاةجق ّةجق ص َ   هللا صّجعأ  ي  ْن  اكن عّا  إعا   ااجًا 
 ف  صم  ثعيكثلا  ٌُثه ع  ج ثعضنك ف  ثعضقي ٌ  ثع     ي عنجع(ز ةيث ثعيروو ثعّروا.

إلجفز ثع ٌف وعال إعأ ث,ّ  ثعّم  فرّق عّةّز ثعنةاٌ  ثعوالؿ  ثع(اكٍد ىعا   نّا   ُلاةف إعاأ  

 ّيج  ثونذةج د  عةِ ف   قذض   إ, ثع(كٍ  ثعولؿد  مأ  نّ ج ناةٌ إعأ  ّن ثعيّةّز ف  ثعراٌ ن 

 يك ىك مكُّٱ ثعاٌ   اجن فة ج نكع  مٌد  ةك ثعضذجح  ثعنْاٌثن  ثعضال د  عاي ىعا  سكعا  صّاجعأ: 

    غةٌةج اغةٌ. َّ حج

                                                           
هلد صقرةاق: 626ل     ٌ: ع(ضجؿ ثعّمكمد ود   ّركح  كّف دي  د  داٌ م دي  ما  ثعْااجا  و62و

د    ثإل ضاجؿ   180م: 1987-ه1407عذ اجند -د هثً ثعاضجح ثعٌّدا د دةاٌ س2نّة  ًٍٍ ًد ط

 . 2/12ف   مكم ثعذلغز: 
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 انمصادر وانمراجع : 

هلد شااٌؿ 672ثدااي عجعاا  ؽيااج  ثعااو ي م دااي  ذااوهللا دااي  ذااوهللا ثونوعْاا  و .1

ثعضْااا ةلد صقرةاااق: ه.  ذاااوثعٌفيي ثعْاااةّو  ه. م داااو ا ثعينضاااكند هثً ةؾاااٌ 

 م .1990-ه1410د 1عمطذج ز  ثع اٌ  ثعضكٍ اد ط

هلد ثعااااف  ثعذةااجن  ااي 427ثعغّمذاا  و دااك إّااقجق  فيااو دااي م دااي إدااٌثةة   .2

ص(ْةٌ ثعرٌ ند صقرةق:  د  م دي  جشكًد عٌثؽّز  صوسةق:  . ن ةاٌ ثعْاج واد 

 م .2002-ه1422د 1عذ جند ط-هثً إفةج  ثعضٌثط ثعٌّد د دةٌ س

هلد  ّاااٌثً 577 داااك ثعذٌااااجس  ذاااوثعٌفيي داااي م داااي  دااا  ّاااّةو ثونذاااجًا و .3

-ه1377طااجًد عطذّااز ثعضٌساا د هعاااقد ه.ط د ثعٌّدةاازد صقرةااق: م د ؾااز ثعذة

 م .1957

هلد ثإلنواجف فا  577 دك ثعذٌاجس  ذوثعٌفيي داي م داي  ذةاو هللا ثونذاجًا و .4

د 1عْااجةل ثعناالف دااةي ثع قااك ةي: ثعذوااٌ ةي  ثعاااكفةةيد ثعياضذااز ثعّوااٌ زد ط

 م .2003-ه1424

صقرةاق:  هلد شاٌؿ ثعي(والد643 دك ثعذرج   ّةش دي  م  دي  ّةش ثعيك ام  و .5

 م .2001-ه1422د 1عذ جند ط-ه. إعةل دو ا  ّركحد هثً ثعاضخ ثعّميةزد دةٌ س

هلد ن اا  ثعااوًً فاا  885 دااك ثعقْااي دٌةااجن ثعااو ي إدااٌثةة  دااي  يااٌ ثعذرااج   و .6

 ص جّخ ث  جس  ثعْكًد هثً ثعاضجح ثإلّلع د ثعرجةٌرد ه.ط د ه.س .

جعال فا  ثعضاجً لد صقرةاق: هلد ثعا630 دك ثعقْي  م  دي  د  ثعاٌم ثدي ثوعةٌ و .7

-ه1417د 1عذ اجند ط-ه.  يٌ  ذوثعْالم صاوعٌاد هثً ثعاضاجح ثعٌّدا د دةاٌ س

 م .1997

هلد عراااج ةِ ثعميااازد صقرةاااق: 395 داااك ثعقْاااةي  فياااو داااي فاااجًُ داااي ٍاٌ اااج و .8

 م .1979-ه1399 ذوثعْلم م ةجً ند هثً ثع(اٌ عمطذج ز  ثع اٌ  ثعضكٍ اد 

هلد  نااكثً 691 دااي  يااٌ دااي م ثعذةضااج ا و دااك ثعنةااٌ نج ااٌ ثعااو ي  ذااوهللا .9

د هثً إفةاج  ثعضاٌثط ثعض َ ل   ٌّثً ثعض   لد صقرةق: م  ذوثعٌفيي ثعيٌ ام 

 م .1998-ه1418د 1عذ جند ط-ثعٌّد د دةٌ س

هلد إًشجه ثعّرال ثعْامة  إعاأ عَث اج ثعراٌ ن 982 دك ثعّْكه م دي م ثعّيجها و .10

 عذ جند ه.ط د ه.س .-ٌّد د دةٌ سثعاٌ  د هثً إفةج  ثعضٌثط ثع

هلد ثعاااوً 756 داااك ثعّذاااجُ شااا جح ثعاااو ي  فياااو داااي  كّاااف ثعْااايةي ثعقمذااا  و .11

ثعيوااكن فاا   مااكم ثعاضااجح ثعيا ااكند صقرةااق: ه.  فيااو م ثعنااٌثطد هثً ثعرماا د 

 هعاقد ه.ط د ه.س .

هلد فجشاااةز ثعواااذجن  ماااأ شاااٌؿ 1206 داااك ثعٌّفاااجن م داااي  مااا  ثعواااذجن و .12

-ه1417د 1عذ ااجند ط-ز ثدااي عجعاا د هثً ثعاضااخ ثعّميةاازد دةااٌ سثوشاايكن  وع(ةاا

 م .1997

صقرةاق:  ذاوهللا ثعذوث از  ثع  ج ازد هلد 774 دك ثع(وث  إّيج ةل دي  يٌ دي اغةٌ و .13

-ه1418د 1 ذوثعيقْاااي ثعضٌاااا د  هثً ةؾاااٌ عمطذج اااز  ثع ااااٌ  ثعضكٍ ااااد ط

 م .1997
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هلد 425 ةٌ دا وثعٌثغخلو دك ثعرجّ  ثعقْةي دي م دي ثعي(ضل ثو ا( جن  ثعاا .14

ع(ٌهثس  ع(جظ ثعرٌ ند صقرةق:  (كثن  اونجن هث  هاد هثً ثعرما د هعااقد ثعاوثً 

 م .2009-ه1430د 4ثعاجعةزد دةٌ سد ط

هلد ثشاااضرجق  ّااايج  هللاد 337 داااك ثعرجّااا   ذاااوثعٌفيي داااي إّاااقجق ثعَؽاااجؽ  و .15

-ه1406د 2عذ اجند ط-ثعيذاجًاد عؤّْاز ثعٌّاجعزد دةاٌ س صقرةق: ه. ذوثعقْةي

 م .1986

هلد عؾاجعِ ثعّمياج د صقرةاق: 337 دك ثعرجّ   ذوثعٌفيي دي إّاقجق ثعَّؽاجؽ  و .16

د 2 ذوثعْلم م ةجً ند عاضذاز ثعناجنؾ د ثعراجةٌرد هثً ثعٌفاج  د ثعٌ اجضد ط

 م .1983-ه1403

هلد ثعي(واال فاا   اا ّز ثإل ااٌثحد 538 دااك ثعرجّاا  م دااي  يااٌ ثعَعناااٌا و .17

 م .1993د 1عذ جند ط-عاضذز ثع ل د دةٌ سصقرةق: ه.  م  دك عمق د هثً  

هلد 739 داااك ثعيّاااجع  م داااي  ذاااوثعٌفيي داااي  ياااٌ ؽااال  ثعاااو ي ثعرَ   ااا  و .18

-ثإل ضجؿ ف   مكم ثعذلغزد صقرةق: م  ذوثعي ّ  م(جؽ د هثً ثعؾةالد دةاٌ س

 م .1993-ه1414د 3عذ جند ط

ضااجح واضااجح هلد ثعا180 دااك داااٌ  يااٌ  دااي  غيااجن دااي س ذااٌ ثعيمرااخ دْااةذك   و .19

د 3ّاااةذك  لد صقرةااااق:  ذوثعْاااالم م ةاااجً ند عاضذااااز ثعنااااجنؾ د ثعرااااجةٌرد ط

 م .1988-ه1408

هلد ةيااا ثع كثعاا فا  شااٌؿ 911 داك دااٌ ؽال  ثعااو ي  ذاوثعٌفيي ثعْاةكط  و .20

-د هثً ثعاضااخ ثعّميةاازد دةااٌ س1ؽيااا ثعؾكثعاااد صقرةااق:  فيااو شاايِ ثعااو يد ط

 م .1998-ه1418عذ جند 

هلد ه,ةال ثإل ؾاجٍد 474ٌ دي  ذوثعٌفيي دي م ثعؾٌؽاجن  و دك داٌ  ذوثعرجة .21

د 3صقرةااق: عقيااكه م شااجاٌد عطذّااز ثعيااون د ثعرااجةٌرد هثً ثعيااون د ؽااورد ط

 م .1992-ه1413

هلد ؽاجعا ثعذةاجن  اي ص   ال  ا ثعراٌ ند 310 دك ؽّ(ٌ م دي ؽٌ اٌ ثعطذاٌا و .22

 ثع اااٌ  ثعضكٍ اااد  صقرةااق: ه. ذااوهللا  ذوثعيقْااي ثعضٌااا د هثً ةؾااٌ عمطذج ااز

 م .2001-ه1422د 1ط

هلد ثعذقٌ ثعيقةظ فا  ثعض(ْاةٌد 745 دك فةجن م دي  كّف دي  م  ثونوعْ  و .23

 م .2010-ه1432صقرةق:  وس  م ؽيةلد هثً ثع(اٌد ه.ط د 

 دااك  ذااوثعٌفيي ثعنمةاال دااي  فيااو دااي  يااٌ  دااي صيااة  ثع(ٌثةةااوا ثعذوااٌا  .24

 اوا ثعينَ عا   ه. إداٌثةة  ثعْاجعٌثة د هلد ثعّةي ]اضجح[د صقرةاق: ه. ع170و

 هثً  عاضذز ثع ل د ه.ط د ه.س.

هلد عّ ااأ , إعاا  إ, هللاد 794 دااك  ذااوهللا دااوً ثعااو ي م دااي  ذااوهللا ثعًَاااا  و .25

-ه1405د 3صقرةااق:  ماا  عقاا  ثعااو ي ثعرااٌه هثغاا د هثً ث, ضوااجمد ثعرااجةٌرد ط

 م .1985

هلد ثعؾاجعا وفااجم ثعراٌ ند 671ذا  و دك  ذوهللا م دي  فيو شيِ ثعو ي ثعرٌط .26

د 2صقرةق:  فياو ثعذٌه نا   إداٌثةة  ثط(اةشد هثً ثعاضاخ ثعيواٌ زد ثعراجةٌرد ط

 م .1964-ه1384
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هلد عي اا  ثعمذةااخ  ااي اضااخ 761 دااك م ؽيااج  ثعااو ي ثدااي ةاااجم ثونوااجًا و .27

ثو جً ااخد صقرةااق: ه. عااجٍن ثعيذااجًا  م  ماا  فيااوهللاد هثً ثع(اااٌد هعاااقد 

 م . 1964-ه1384د 1ط

هلد 761 دك م ؽيج  ثعو ي  ذاوهللا داي  كّاف ثعيّاٌ ف داجدي ةااجم ثع قاكا و .28

شٌؿ شي ً ثعيةخ فا  عٌّفاز االم ثعّاٌحد صقرةاق: م  داك ثع(ضال  جشاكًد 

 م .2001-ه1422د 1عذ جند ط -هثً إفةج  ثعضٌثط ثعٌّد د دةٌ س

ثعيقاًٌ ثعاكؽةَ فا  هلد 542 دك م  ذو ثعقق دي غجعاخ داي  طةاز ثونوعْا  و .29

ص(ْااةٌ ثعاضااجح ثعَّ ااَد صقرةااق:  ذوثعْاالم  ذوثعاااجف  مد هثً ثعاضااخ ثعّميةاازد 

 م .2001-ه1422د 1عذ جند ط-دةكس

هلد ثع وث از إعاأ دماكغ ثع  ج ازد صقرةاق: 437 دك م عا  دي  د  طجعخ ثعرةْا  و .30

ٌ ّز عؾيك ز دقكط ثعاضجح  ثعْ زد دئشاٌثف ه. ثعااجةو ثعذكشاةن  د امةاز ثعاا

 م .2008-ه1429د 1 ثعوًثّجس ثإلّلعةزد ؽجعّز ثعاجًسزد ط

هلد ع(ضاجؿ ثعّماكمد 626 دك  ّركح  كّف داي  دا  دااٌ م داي  ما  ثعْااجا  و .31

-ه1407د 3عذ ااجند ط-د هثً ثعاضااجح ثعٌّداا د دةااٌ س3صقرةااق: نّااة  ًٍٍ ًد ط

 م .1987

ٌ عمطذج از هلد عاي دلغاز ثعراٌ ند ن ضاز عوا1384 فيو  فيو  ذوهللا داو ا و .32

 م .2005 ثع اٌ  ثعضكٍ اد ثعرجةٌرد ه.ط د 

هلد صكؽة  ثعمياد صقرةق: ه. فاج َ ٍاا  عقّياو 639 فيو دي ثعقْةي دي ثعنذجٍ و .33

-ه1423د 1ه جحد هثً ثعْلم عمطذج ز  ثع اٌ  ثعضكٍ اا  ثعضٌؽيازد ثعراجةٌرد ط

 م.2002

ٌّدةازد هلد ثعواقجؿ صاجػ ثعمياز   اقجؿ ثع393إّيج ةل داي فّياجه ثعؾاكةٌا و .34

-ه1399د 2صقرةااق:  فيااو  ذااوثعي(كً  طااجًد هثً ثعّماا  عميل ااةيد دةااٌ سد ط

 م.1979

إعةل داو ا  ّراكحد ثعيي اكع عاي ثعواٌف داةي عايثةخ ثع قاجر  ثعكثساا ثعمياكاد  .35

 م .1992-ه1413د 1عذ جند ط-هثً ثعؾةلد دةٌ س

هلد شااٌؿ ثدااي  رةاال  مااأ  ع(ةااز ثدااي عجعاا د 796د ااج  ثعااو ي  ذااوهللا دااي  رةاال و .36

صقرةق: م عقة  ثعاو ي  ذوثعقيةاود هثً ثعضاٌثطد هثً عواٌ عمطذج ازد ثعراجةٌرد 

 م .1980-ه1400د 20ط

د ؾش  ذوثعكثفو  جعـد ثإل ٌثح ثعي(ول عاالم هللا ثعيٌصالد هثً ثع(ااٌ عم ااٌ  .37

 م .1993-ه1414د 1ثوًهند ط- ثعضكٍ اد  يجن

هًثّااز صٌاةذةااز فجعااو  ماا  ع ة(اا   دااك  ااّةمة  د ثإللااجفز فاا  ثعرااٌ ن ثعاااٌ    .38

ه,عةاازد د  طٌ فااز هاضااكًثه د دئشااٌثف:  . ه.  ذااوثعرجهً عٌ اا د  إعااأ ؽجعّااز 

 م .2004-ه1425ثوًهند -ثعةٌعكاد إًدو

ً جض دي فْاي ثعناّكثمد عاا فا  ثعاوًُ ثع قاكاد ثعياضذاز ثعّواٌ زد دةاٌ سد  .39

 م .2001-ه1422د 1ط

هثً ثعراٌ ند  ثعضواك ٌ ثع( ّا  فا هلد 1385ّةو سطاخ إداٌثةة  فْاةي ثعااجىع  و .40

 م .2004-ه1425د 17ثعاٌ قد ثعرجةٌرد ط
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هلد فا  ظال  ثعراٌ ند هثً ثعااٌ قد 1385ّةو سطخ إدٌثةة  فْاةي ثعااجىع  و .41

 ه.1412د 17دةٌ س/ ثعرجةٌرد ط

هلد دوااجةٌ ى ا ثعضيةةااَ فاا  817عؾااو ثعااو ي م دااي  ّرااكح ثع(ةٌ ٍ دااجها و .42

ثعيؾمااِ ثو مااأ عماااؤ ن  عطااجةف ثعاضااجح ثعَّ ااَد صقرةااق:  . م  ماا  ثع ؾااجًد

 م .1996-ه1416د 3عؾ ز إفةج  ثعضٌثط ثإلّلع د ثعرجةٌرد ط –ثإلّلعةز 

هلد ثعضقٌ ااٌ  ثعض ااك ٌد ثعااوثً ثعضكنْااةز عم اااٌد 1393م ثعطااجةٌ دااي  جشااكً و .43

 م.1984صكنِد ه.طد  

هلد عاااضي ثوع(ةااازد ثعياضذاااز ثعااااّذةزد 672م داااي  ذاااوهللا داااي عجعااا  ثونوعْااا  و .44

 ذ جند ه.ط د ه.س .ع-دةٌ س

م فاااؤثه  ذاااوثعذجس د ثعيّؾااا  ثعي( اااٌُ وع(اااجظ ثعراااٌ ن ثعااااٌ  د هثً ثعقاااو ظ  .45

 م .1945 عطذّز هثً ثعاضخ ثعيوٌ زد ثعرجةٌرد ه.ط د 

م م  داك عكّااأد موااجةع ثعضٌثاةااخ هًثّااز صقمةمةااز عيْااجةل  ماا  ثعيّااجن د  .46

 م .1980-ه1400د 2هثً ثعضضجعي عمطذج زد ثعرجةٌرد ط

  قةأ ّجع د ع(ع ثعؾلعز وهللال ف  ثعٌّدةزد دقاظ ع ااكً فا  عؾماز ثعؾجعّاز م .47

 م . 2007د عْ ز 19ثإلّلعةزد ديوثهد ثعّوه 

ثعي وف  جشاكًد ظاجةٌر ث,ّا  فا  ثعض(اةاٌ ثع قاكاد ع ااكًثس امةاز ث هثحد  .48

 م .1999د 1صكنِد ط
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Abstract 

      The phenomenon of illiteracy has taken over many of the 

methods of Arabic that grammarians have dealt with in a 

number of grammatical chapters, and Arabic has put the word 

(ma3) to be the nucleus on which these methods are built, and 

linguists and grammarians have participated to explain their 

significance, and this is what we wanted to remove some of the 

ambiguities in it. Through this research, in which we dealt with 

an aspect of adding (ma3) in the Arabic language in general, 

and in the Noble Qur’an in particular, which is adding it to the 

name of knowledge on its various levels. However, we do not 

expand on that boring expansion, nor do we summarize the 

disturbing brevity, and God grants success. 

Key words : significance ؛  brevity ؛   implication . 
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