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 فاحتة الكتاب يف البالغيُّ النَّْظم
 د. ناوف جردو أمحد حسن السَّادانيم.

 14/8/2013: روخ القبولتأ                       30/6/2013: تأروخ التقدوم
 

 : املقدمة

دد ا ل سددّم الستاددمأم َّمددن وددنسم الستيأددأف لاددأهلل المِّاددمأف  الحمددهلل ر ِّ ا اللددنلمأف ل الددال الأت
 مف اقسفن  ثِّهم إلن ألم الهللاأف. متن يلهلل:لَّمن آله لأحيه الّطأيأف الطتنهِّأف ل 

انلقِّآف الكِّأم لم أكف مسيلًن لمههللاأة لمأهللًِّا لمستشِّأع احاد  يدال هدل يحدِّ  اودِّ أحمدال اده  َّمنقده هللًِِّّا 
ثمأسددة لسفددنجي َّ أيددة ل ددلاهِّ ِّأددأسة مددف  اددنسأف الي َّددة لاليأددنف الاتددنحِّ الدد   أاددم  اللقددلال لأومدد  

ِّ األاددنلأ  َّ دد  َّددف م نِّاسهددن اليم ددنا لحددنِّ مسهددن الفأددحنا ل  اددك  القمددل . ل اددنلأيه مفنِّقددة لاددنج
 الشلِّاا ل احم الوطينا؛ ألستهن الق طيألة اليشِّ.

الهدددهللن مدددف هددد ا اليحدددَّ هدددل ِّأدددهلل ال تدددلاهِّ الي َّأتدددة اددده انسحدددة الكسدددن  لالكشدددن َّدددف  ادددِّاِّ الدددست م 
لة مدف هللّقدة اوسأدنِّ األلفدن  لهللّقدة ملنسأهدن الي َّها اه ه ه الاُّلِّا الل أمة السه سسمأ  يي َّسهن لهه سني

 ياي  الس م الي َّها لحاف الستاق اه آأنسهن الحكأمة.
لمفنسحدة  اددمنا مسلددهللهللا ممددن أددهللالُّ َّمددن شدِّاهنه لَّمددل مقنأددهللهنه لسيددال  هددهللااهنه لشددمللأة ل 

أف مللدددلَّنسهنه ممدددن أ لدددال اادددمن لاحدددهللا َّأدددِّ كدددنن لمهللنلدددة َّمأهدددنه إ  إفت اللسدددلاف لددده َّ قدددة يملدددنم
 الملسلف لهه ل ههللااه لمقنأهلله.

لقدهلل اشددسمم  هد ه الاُّددلِّا الل أمدة َّمددن  َّددِّاس القدِّآف األاناددأتة امدف مللددلَّن  اددلِّا 
ددِّاط الماددسقأم يلددهلل  الفنسحددة السلحأددهلل يعسلاَّدده لالأددلم ادوددِّ لَّيددنهللا ار لحددهلله لاناددسلنسة يدده لانلسدد ام ينلأا

ن انهسهللاا إلأه لس س  أِّاط الم لل  َّمأهم  لأف.لاللت
 إفت الفنسحة ايع آأن  اشسمم  َّمن ايلة  ههللان له ه األههللان سثستن اه الِّ القِّآف الكِّأم لسكِِّّّ.

وطة اليحدَّ سسكدلف مدف مقهللمدة لميحثدأف أسحدهللَّ الميحدَّ األلال: َّدف الفنسحدة. لالميحدَّ 
لد  َّدف الونسمدة الثنسه: الهللاِّااة الستطيأقأتة َّمن الفنسحة لمن احسل  مدف  ادنلأ  ي َّأتدة لِّهلل  اأهدن. ا
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مادددل الوسدددنم مدددع  ِّأدددهللا المأدددنهللِّ لالمِّا دددع لأهدددن مدددف وددد ال هددد ا ال هدددهلل المسلالدددعه ل السددده سلأدددم  إ
المسسلَّة لالهللتقأقدة مدنيأف كسد  ي َّأتدة لسفنادأِّ ملسأدة ينل لاسد  اليأنسأتدة لَّأِّهدن مدف الكسد  السده ودهللم  

 اليحَّ.
ُملدماأف امدن كدنف مدف سلاأدق لادهللاهلل اده  ل اعله ايحنسه  ْف أ لمسن ههللاا مهسهللأف َّأَِّ لنلأَف لن

ْف  وفقد   ل  وطدع   ل  دلا  اديحنسهه لات الِّت   ايفلدال ار لحدهلله ن شدِّأل لده لهدل الُملاادق لمأت
ساأ   ل  لم  اه القمم امف سفاه الونطجة الماِّاة لمف الشتأطنف الِّت أم ال   أ لال اإلسانف 

لله)أدمن ار َّمأدده لادممر ل ِّ ددل مدف القددنِّ  الكددِّأم م سدًِّّا يلممدده لار  دالت لَّدد  يدِّ ار مسدده لِّا
 نت ألددفت َّمددهت يددهللَّلا أددهللَّل لدده ي هددِّ ال أدد  حستددن أسددنال األ ددِّ لالثتددلا  لحادديه  سادده حنللدد  

ه ا من لاتقسه ار ل كِّه لأدمن ار لادمم َّمدن سيأاسدن محمتدهلل لَّمدن آال يأسده الطتّأيدأف .. لا سههلل .
 المأنمأف ل آوِّ هللَّلاسن  ِف الحمهلل ر ِّ ا اللنلمأف. الطتنهِّأف ل أحنيه الُ ِّا 

 

 :المبحث األول

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ

 چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ

 [ٚ-ٔالفنسحة:]

 عدد آيات الفاتحة:
 .رٔ)لهه ايع آأن  يننسفنق لايع لَّشِّلف كممة لمنجة ل ِّيللف حِّان

 

 وقت نزولىا:
الكسن  س ل  يمكة ي  ِّأ ه كمن هللال َّمأده قللده سلدنلن:  لانسحة))هددر: ٕٛٚقنال شأخ اإلا م ايف سأمأة)

[ه لادددلِّا الح دددِّ مّكأتدددة يددد  ِّأددد ... لهدددل ٚٛ]الح دددِّ: چٴۇۋۋۅۅۉۉېچ 
 .رٕرر)قلال ال مهلِّ لقهلل قأال: إستهن مهللسأتةه لهل َّمط  نهِّ

                                                 

 .٘ٔ/ٔ: مٜٜٚٔهد /ٜٜٖٔههللاِّ الفكِّهيأِّل ههلل.طه سفاأِّ الون ف المامن لين  السعلأال اه ملنسه السس أاله الون فر ٔ)
ج  حنهللأثهدن:   َّدنمِّ ال د تاِّه  سدلِّ هددره اَّسسدن يهدن لودِّت ٕٛٚشأخ اإلا م سقه الهللاأف  حمهلل يف سأمأتدة الحِّتاسدّه ) ر م ملَّة الفسنلىٕ)

 .ٙٓٔ/ٚٔ: مٕٔٓٓ -هدٕٔٗٔالين ه هللاِّ اللاناه المسألِّاه الطتيلة الثتنسأةه 
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ة  سهددن للملممددنا ث ثددة  قددلاال ادده لقدد  س للهددن اقأال:إستهددن مّكأتددة    س لدد  قيددال اله ددِّا لقأددال يددال هدده مهللسأتدد
 س ل  يلهلل اله ِّا لقأال يال س ل  مِّسأف قيال اله ِّا ليلهللهن.لم مع يأف الِّلاأسأف.

س لدددددددددددددددددددددد  قيددددددددددددددددددددددال اله ددددددددددددددددددددددِّا لهلللأددددددددددددددددددددددال  لددددددددددددددددددددددل قللدددددددددددددددددددددده  لال تددددددددددددددددددددددنهِّ لار  َّمددددددددددددددددددددددم  سهددددددددددددددددددددددن
[ لل ددده هللنلدددة هددد ه ادأدددة َّمدددن  ف ٚٛ]الح دددِّ: چٴۇۋۋۅۅۉۉېچسلدددنلن:

ة اه ه ادأة مف ادلِّا الح دِّ لهده مكأدة الفنسحة مكأة لِّلهلل الفنسحة ينام الاتيع المثنسه ل من كلسهن مكأ
دد ا اِّلدد  لأمددة اإلاددِّاا  ثدم  ف الويددِّ  ددنا يأددأ ة المنلدده )آسأسددنلر لممددن أتأددهلل مكأددة الفنسحددة  ف الأت

 ر.ٔ)ينلفنسحة لالملِّاج قيال اله ِّا للم سلههلل الأت ا اه اإلا م إن
 

 أسماء سورة الفاتحة:
مل مقنأهللهنه لسيال  ههللااهنه لشدمللأة مللدلَّنسهنه ممدن لمفنسحة  امنا مسلهللهللا ممن أهللال َّمن شِّاهنه لَّ

أ لددال ااددمن لاحددهللا َّأددِّ كددنن لمهللتنلددة َّمأهددنه إ  إف اللسددلاف لدده َّ قددة يملددنمأف الملسددلف لددهه ل ههللاادده 
 لمقنأهلله.

هددر اده كسنيده اإلسقدنف اده َّمدلم القدِّآف إلدن مدن أسأدن  ٜٔٔلقهلل يم    امنا الفنسحة َّسهلل الاألطه )  
  كِّ مسهن من أعسه:َّف َّشِّأف اامنه س

:    انسحة الكسن ه لامأ  ي لل؛ ألفت القِّآف ااسسح يهنه إ  هه  لال مدن أسمدله القدنِّ  مدف سورة الفاتحة
ف لدددم سكدددف  لال مدددن سدد ال مدددف القدددِّآفه لقدددهلل اشدددسهِّ  يهدد ا انادددم اددده  أدددنم السيدددلا. قدددنال  الكسددن  الل أددد ه لات

دد اَلُاددماَأْ  ُ مت اْلِكسَددنِ  َ ستدد)) هددددر:ٕٙ٘اليوددنِّ  ) رر ُه ُأْيددهلَلُ  ِيِكسَنَيِسَهددن ِادده اْلَمَأددنِحِن َلُأْيددهلَلُ  ِيِقَِّاَاِسَهددن ِادده الأت

( َسااِمَ  َنِييًاااا ِمااْن َبْيَنَمااا ِجْبِريااُل َقاِعااٌد ِعْنااَد الن ِباا    )) .ََّددِف اْيددِف ََّيتددني  )ِّلدده ار َّسهمددنر َقددناَل:رٕ)
َن الس َماِء ُفِتَح اْلَيْوَم َلْم ُيْفَتْح َقطُّ ِإال  اْلَياْوَم َفَناَزَل ِمْناُه َمَماٌك َفَيااَل َواَذا َفْوِقِه َفَرَفَ  رَْأَسُه َفَياَل َوَذا َباٌب مِ 

                                                 

ددد ا َّيدددهلل الكدددِّأم يدددف َّيدددهلل ار القنادددمر ٔ) بااا ل، ننط،  ااا  نن  َ ااا ، ادددلِّا الأت ، يطااا أض اءااامنت ننًُلاااذض، ننطَّ

 .ٜ: و7001-هـ7171
ددهلل يددف إاددمنَّأال اليوددنِّ  ( وسااننه وأي امااه(ول اهلل   المسااند ماان حااديث رساار أددحأح اليوددنِّ ٕ) :  يددل َّيددهلل ار ُمحمت

 .ٚٛٚ: مٕٔٓٓ -هدٕٕٗٔهدره هللاِّ إحأنا السُِّّاَّ اللِّيهه يأِّل ه الطتيلة األللنه ٕٙ٘)
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َك ْؤَتُىَماا َنِباَ  َقْبَماَمَمٌك َنَزَل ِإَل  اأَلْرِض َلْم َيْناِزْل َقاطُّ ِإال  اْلَياْوَم َفَسام َم َوَقااَل َأْبِباْر ِبُناوَرْيِن ُأوِتيَتُىَماا َلاْم يُ 
 ر.ٔرر)َفاِتَحُة اْلِكتَاِب َوَخَواِتيُم ُسوَرِة اْلَبَيَرِة َلْن َتْيرََأ ِبَحْرٍف ِمْنُىَما ِإال  ُأْعِطيَته

ماا أنازل اهلل   :: َّدف  يده هِّأدِّا َّدف  يده يدف كل )ِّلده ار َّدسهمر قدنال: قدنال ِّادلال ار أم الكتاب
 ر.ٕرر )ي سب  المثانيفي التوراة وال اإلنجيل وال في اليرآن مثل أم الكتاب وو

ُأمُّ اْليُاْرآِن ِواَي الس اب  اْلَمثَااِني )): : ََّْف َ ِيه ُهَِّْأدََِّا )َِِّلدَه المتدُه ََّْسدُهر َقدناَل: َقدناَل َُِّادلاُل المتدِه أم اليرآن
 ر 3رر)َواْلُيْرآُن اْلَعِظيمُ 
ُأمُّ اْليُااْرآِن ِوااَي الس ااب  )):ناَل َُِّاددلاُل المتددِه : ََّددْف َ ِيدده ُهَِّْأددََِّا )َِِّلددَه المتددُه ََّْسددُهر َقددناَل: َقددالس ااب  المثاااني

 .رٗرر)اْلَمثَاِني َواْلُيْرآُن اْلَعِظيمُ 
ُأمُّ اْليُااْرآِن ِوااَي الس ااب  )): : ََّددْف َ ِيدده ُهَِّْأددََِّا )َِِّلددَه المتددُه ََّْسددُهر َقددناَل: َقددناَل َُِّاددلاُل المتددِه الياارآن العظاايم

 .ر٘رر )اْلَمثَاِني َواْلُيْرآُن اْلَعِظيمُ 
: ََّْف َ ِيه َاِلأهلل  الوهللِّ  )َِِّلَه المتُه ََّْسُهر َقناَل: قنال ِّالال ار الرقية

 ر.ٙرر)َوَما ُيْدِريَك َأن َىا ُرْقَيٌة  ))
 -َ  ِخاَداٌج َمْن َصم   َصاَلًة َلْم َيْيرَْأ ِفيَىا ِبُأم  اْلُيْرآِن َفْىا))َقدناَل:: ََّْف َ ِين ُهَِّْأََِّا ََِّف الستِينا سورة الص الة

َفِييَل أَلِب  ُوَرْيَرَة ِإن اا َنُكاوُن َورَاَء اإِلَمااِم. َفَيااَل اْقارَْأ ِبَىاا ِفا  َنْفِساَك َفاِِن   َساِمْعُت «. َغْيُر َتَماٍم  -َثاَلثًا 
الةَبْيِن  َوَبْيَن َعْبِدى ِنْصَفيْ   َيُيوُل: َرُسوَل الم هِ  ِن َوِلَعْبِدى َماَساَأَل َفاَِِذا َقااَل َقاَل الم ُه َتَعاَل  َقَسْمُت الص 

َقااَل الم اُه چڀڀڀچَقاَل الم ُه َتَعااَل  َحِماَدِن  َعْباِدى َواََِذا َقاالَ چپپپپڀچ اْلَعْبدُ 
                                                 

ر  وِّ ه مامم اه كسن  أد ا المادناِّأفه يدن : الدال الفنسحدة لودلاسأم ادلِّا اليقدِّا لالحدَّ َّمدن قدِّااا ادأسدأف مدف ٔ)
هددددره هللاِّ إحأدددنا السُّدددِّاَّ ٕٔٙ يدددل الحادددأف ماددمم يدددف الح دددنج القشدددأِّ  الستأاددنيلِّ  ) رٙٓٛ) – ٕٗ٘اليقدددِّا آوددِّ 

 .مٕٓٓٓ -هدٕٓٗٔاللِّيهه يأِّل ه الطتيلة األللنه 
محمددهلل يددف إاددحنق يددف و أمددة  يددل يكددِّ الاددممه السأاددنيلِّ هسحقأق : هلل.  رٔٓ٘ر  وِّ دده ايددف و أمددة ادده أددحأحه )ٕ)

؛ أحأح ال نمع الأد أِّ ل أنهللسدهه  مٜٓٚٔ -هدد ٜٖٓٔلمكس  اإلا مهه يأِّل  ه محمهلل مأطفن األَّ مهها
هللمشدقه  -ُمحمتهلل سنأدِّ الدهللاأف األليدنسهه  شدِّن َّمدن طيلده:  هأدِّ الشتدنلأبه المكسد  اإلاد مهه يأدِّل  األلينسه

 ر.ٓٙ٘٘)ٜٗٚ/ٕ: مٜٛٛٔ -هدٛٓٗٔالطتيلة الثتنلثةه 
 رٗٓٚٗ)ٚٛالح ِّ:  چٴۇۋۋۅۅۉۉېچ ين  ر  وِّ ه اليونِّ  اه كسن  الستفاأِّه ٖ)
 .رٗٓٚٗ)ٚٛالح ِّ:  چٴۇۋۋۅۅۉۉېچ ر  وِّ ه اليونِّ  اه كسن  الستفاأِّه ين  ٗ)
 رٗٓٚٗ)ٚٛالح ِّ:  چٴۇۋۋۅۅۉۉېچ ر  وِّ ه اليونِّ  اه كسن  الستفاأِّه ين  ٘)
 ر.ٕٕٙٚ)ر  وِّ ه اليونِّ ه كسن  اإل نِّاه ين  من ألطن اه الِّقأة َّمن  حأنا اللِّ  يفنسحة الكسن  ٙ)



 م2014/هـ1435                                                               (          66)العدد  –آداب الرافدون 

 

 
17 

ااَدِن  َعْبااِدى چٺٺٺٺچ َتَعاااَل  َأْثَناا  َعَماا   َعْبااِدى. َواََِذا َقااالَ  َض ِإَلاا    -َقاااَل َمج  َوَقاااَل َماار ًة َفااو 
َوِلَعْبااِدى َمااا َسااَأَل. َفااَِِذا َقاااَل َوااَذا َبْيِناا  َوَبااْيَن َعْبااِدى چٿٿٿٿٹچ َذا َقااالَ َفااِِ  -َعْبااِدى 

َقاااَل َوااَذا ِلَعْبااِدى َوِلَعْبااِدى چٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄچَقااالَ 
 .لاألامنا األوِّى سحسنج إلن هلللأال أحأح .رٔرر)َما َسَألَ 

 فاائل سورة الفاتحة:
َساِمَ  َنِييًااا  َبْيَنَما ِجْبِريُل َقاِعاٌد ِعْناَد الن ِبا     : ََِّف اْيِف ََّيتني  )ِّله ار َّسهمنر َقنالَ 

َزَل ِمْناُه َمَماٌك َفَيااَل ِمْن َفْوِقِه َفَرَفَ  رَْأَسُه َفَياَل َوَذا َباٌب ِمَن الس َماِء ُفِتَح اْلَيْوَم َلْم ُيْفاَتْح َقاطُّ ِإال  اْلَياْوَم َفَنا
َلاْم َيْناِزْل َقاطُّ ِإال  اْلَياْوَم َفَسام َم َوَقااَل َأْبِباْر ِبُناوَرْيِن ُأوِتيَتُىَماا َلاْم ُيْؤَتُىَماا َنِباَ  َوَذا َمَمٌك َناَزَل ِإَلا  اأَلْرِض 

 ر.ٕرر)َقْبَمَك َفاِتَحُة اْلِكتَاِب َوَخَواِتيُم ُسوَرِة اْلَبَيَرِة َلْن َتْيرََأ ِبَحْرٍف ِمْنُىَما ِإال  ُأْعِطيَتهُ 
َفاَدَعاِني َفَماْم  ُكْناُت ُأَصام ي َفَمار  ِباي َرُساوُل الم اِه ))ِف اْلُمَلمتدن )َِِّلدَه المتدُه ََّْسدُهر َقدناَل: ََّْف َ ِيه َاِلأهلِل ْيد

آِتااااااااااااِه َحت اااااااااااا  َصاااااااااااام ْيُت ثُاااااااااااام  َأَتْيتُااااااااااااُه َفَياااااااااااااَل َمااااااااااااا َمَنَعااااااااااااَك َأْن تَااااااااااااْأِتَي أََلااااااااااااْم َيُيااااااااااااْل 
ُسوَرٍة ِفاي اْليُاْرآِن َقْباَل َأْن  ثُم  َقاَل أَلَُعم َمن َك َأْعَظمَ چۈۈٴۇۋۋۅۅۉچالم ُه:

ِلَيْخاُرَج َفاَذَكْرُت َلاُه َوَقاااَل ُمَعااٌذ َحاد ثََنا ُباْعَبُة َعااْن ُخَبْياِب ْباِن َعْباِد الاار ْحَمِن  َأْخاُرَج َفاَذَوَب َرُساوُل الم ااِه 
َقاَل ِوَي اْلَحْمُد ِلم ِه َرب  اْلَعااَلِميَن الس اب  ِبَىَذا وَ  َسِمَ  َحْفًصا َسِمَ  َأَبا َسِعيٍد َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب الن ِبي  

 .رٖرر)اْلَمثَاِني

                                                 

ر وِّ ه مامم اه كسن  الأت اه ين  ل ل  قِّااا الفنسحة اه كال ِّكلة ل سه إ ا لم أحادف الفنسحدة لن  مكسده سلممهدن ٔ)
 ر.ٜٖ٘)ٖٛقِّ  من سأاِّ له مف َّأِّهن

ر  وِّ ه مامم اه كسن  الماناِّأفه ين  الال الفنسحة لولاسأم الِّا اليقِّا لالحَّ َّمن قِّااا ادأسأف مف آوِّ اليقِّا ٕ)
 رٙٓٛ)ٕٗ٘

اليوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنِّ  ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده كسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  الستفاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأِّه  ر  وِّ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهٖ)
ېېىىائائەئەئوئېۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېچيددددددددددن 

 ر.ٚٗٙٗ) ٕٗاألسفنال:  چوئۇئ
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َغْياُر  -َثاَلثًاا  -َمْن َصم   َصاَلًة َلْم َيْيرَْأ ِفيَىاا ِباُأم  اْليُاْرآِن َفْىاَ  ِخاَداٌج ))َقدناَل:ََّْف َ ِين ُهَِّْأََِّا ََِّف الستِينا 
 ا َنُكوُن َورَاَء اإِلَماِم. َفَياَل اْقارَْأ ِبَىاا ِفا  َنْفِساَك َفاِِن   َساِمْعُت َرُساوَل الم اهِ َفِييَل أَلِب  ُوَرْيَرَة ِإن  «. َتَماٍم 
ااالةَبْيِن  َوَبااْيَن َعْبااِدى ِنْصااَفْيِن َوِلَعْبااِدى َمااا َسااَأَل َفااَِِذا َقاااَل اْلَعْباادُ   َييُااوُل  چ َقاااَل الم ااُه َتَعاااَل  َقَسااْمُت الص 

َقاَل الم ُه َتَعااَل  َأْثَنا  چڀڀچَعاَل  َحِمَدِن  َعْبِدى َواََِذا َقالَ َقاَل الم ُه تَ چپپپپڀ
اَدِن  َعْباِدى چٺٺٺٺچ َعَم   َعْباِدى. َواََِذا َقاالَ  َض ِإَلا   َعْباِدى  -َقااَل َمج  َفاَِِذا  -َوَقااَل َمار ًة َفاو 

چ َأَل. َفااااَِِذا َقااااالَ َقاااااَل َوااااَذا َبْيِناااا  َوَبااااْيَن َعْبااااِدى َوِلَعْبااااِدى َمااااا َسااااچٿٿٿٿٹچ َقااااالَ 

َقااااَل َواااَذا ِلَعْباااِدى َوِلَعْباااِدى َماااا چٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ
والااذي نفسااي بياادن مااا أنزلاات فااي   :َّددف  يدده هِّأددِّا )ِّلدده ار َّسددهر قنال:قددنال ِّاددلال ار ر.1رر )َسااَألَ 

يم التوراة وال في اإلنجيال وال فاي الزباور وال فاي الفرقاان مثمىاا وَانىاا ساب  مان المثااني واليارآن العظا
 ر.ٕرر)الذي أعطيته

 مواوعات سورة الفاتحة:
 األاناأة امف ملللَّن  الِّا الفنسحة: اشسمم  َّمن  َِّّاس القِّآفإفت الِّا الفنسحة قهلل 

الستلحأددددهلل يعسلاَّدددده: سلحأددددهلل الِّيليأةلسلحأددددهلل األللهأددددة لسلحأددددهلل األاددددمنا لالأددددفن  لهددددل مددددعول  مددددف قللدددده 
 [ٖ – ٕ]الفنسحة: چپپپپڀڀڀڀچ سلنلن:
وددِّ: هددل أددلم الددهللأف الدد   أمقددن الليددهلل اأدده حاددنيه َّمددن مددن قددهللم  أددهللاه ادده الحأددنا الددهللسأن لهددل الأددلم اد

 [ٗ]الفنسحة: چٺٺٺٺچ معول  مف قلله سلنلن:
َّيددنهللا ار اددديحنسه لسلدددنلن لاإلوددد ي ر سلددنلن اأهدددن لسدددهللوال كدددال الشددلنجِّ السليهللأدددة لأشدددأِّ إلأددده قللددده 

 [٘]الفنسحة: چٿٿٿٿٹچ سلنلن:

                                                 

سه إ ا لم أحادف الفنسحدة لن  مكسده سلممهدن ٔ) ر وِّ ه مامم اه كسن  الأت اه ين  ل ل  قِّااا الفنسحة اه كال ِّكلة لات
 ر.ٜٖ٘)ٖٛقِّ  من سأاِّ له مف َّأِّهن

لهددل ال ددنمع -: ساانن الت رمااذي ه يددن  مددن  ددنا ادده الددال الفنسحددةكسددن  ثددلا  القددِّآف َّددف ِّاددلال ار  وِّ دده السِّمدد   ادده ر ٕ)
دهلل يدف الموسأِّ مف الاُّسف َّف ِّالال ار ) دحأح لالملمدلاله لمدن َّمأده اللمدال الملدِّلن ي دنمع الستِّمد  : ُمحمت ر لملِّادة الأت

متق َّمأه: ُمحمتهلل سنأِّ الدهللاأف األليدنسهه اَّسسدن يده:  يدل َّيأدهللا هدره حكم َّمن  حنهللأثه لآثنِّه لََّّٜٕٚأان يف الِّا الستِّم   )
 ر.ٕ٘ٚٛ) مشهلِّ يف حاف آال اممنفه مكسية الملنِّن لمستشِّ لالستل أعه الِّاأنسه الطتيلة األللنه هلل. 
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حددددددددهلله ادددددددده كددددددددال األمددددددددلِّ ل مأددددددددع شددددددددتلف الحأددددددددنا لهددددددددل مددددددددن هللالت َّمأدددددددده قللدددددددده اناددددددددسلنسة يددددددددنر ل 
 [٘]الفنسحة: چٿٿٹچسلنلن:

انلسدد ام ينلأددِّاط الماددسقأم يلددهلل انهسددهللاا إلأدده الددال َّ ددأم مددف ار ألاددق َّيددنهلله المومأددأف للمأددِّاط 
)َّمأده  الماسقأم هللنلة لاالة أشمال كال مدن  دنا مدف ار اديحنسه ل س لده َّمدن  سيأنجده لِّادمه مدف لدهللف آهللم

 [ٙ]الفنسحة: چٹٹٹڤچ لكال  لل اه قلله سلنلن: الات مر إلن محمهلل
أددددددددِّاط المددددددددسلم َّمددددددددأهممف َّيددددددددنهلل ار المأددددددددطفأف المومأددددددددأف الدددددددد أف  ددددددددنا  كددددددددِّهم ادددددددده قللدددددددده 

ڈڈڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچسلددددددددددنلن:

 [ٜٙ]السانا: چژژڑ
نلأف لهمدن أدسفنف مدف اليشدِّ األلال َّدِّن الحدق ثدم َّد نهللاه لسسكد  س س  أِّاط الم لل  َّمأهم لاللت

طِّأقدده ياددي  الحادددهلل لاللسددنهلل لاسيدددن  الهددلى لَّمدددن ِّ ي هدد ا الأدددسن الأهددلهلله لالثدددنسه اجددة اللددد ال لن 
أحأن ه ا الأسن امسهم  لدال الطِّأدق للدم أهسدهلل إلدن طِّأدق الحقدلمسهم مدف لدال اده مسنهدن   اكدنِّ 

ددلا  لَّمدن ِّ ي هددتنا اللدد ال ال ستأددنِّى لهددم اليشدِّأة لمددسهم مددف اسحددِّن َّدف مددسهد الحددق ل ددنهللا الأت
 .[ٚ]الفنسحة: چڦڦڦڄڄڄچ المشنِّ إلأهم اه قلله سلنلن:

ددن  الليددنهللا   للددل ِّ لدد  إلددن  َّددِّاس الاُّددلِّالمكأتة لل ددهلل   سهددن سددهلللِّ حددلال السلحأددهلل لالأددلم ادوددِّ ل مت
دددلِّالمهللسأتة سدددهلللِّ حدددلال يسدددنا الم سمدددع اإلاددد مه يسشدددِّأع الليدددنهللا   لاألوددد ق اددده حدددأف  فت  َّدددِّاس الاُّ

 إلن آوِّهن مف األَِّّاس لالمقنأهلل. لالملنم  
لالمهللسأتة مل لهللا اه الِّا الفنسحة لله ا امتنهن الستيده يدعم الكسدن  ل م  كال ه ه األَِّّاس اه الاُّلِّالمكأتة

إفت الفنسحدة اديع آأدن  اشدسمم  َّمدن اديلة  هددهللان لهد ه األهدهللان سثسدن اده ادلِّ القدِّآف الكددِّأم  القدِّآف.
 .رٔ)لسكِِّّ

 تحة:الغرض من سورة الفا
اددنل ِّس الدد   ادديق  لدده الفنسحددة لهددل إثيددن  ااددسحقنق ار سلددنلن )) هددددر:٘ٛٛقددنال اليقددنَّه )          

ل مأدددع المحنمدددهلل لأدددفن  الكمدددناله لاوسأنأددده يممدددل الدددهللسأن لادودددِّاه لينادددسحقنق الليدددنهللا لانادددسلنسةه 
                                                 

ة الهللاِّاادددن  اللمأدددن  .هلل. مأدددطفن مادددممه ُكماأتددديإشدددِّان: ه السفادددأِّالستفادددأِّ المللدددلَّه لادددلِّ القدددِّآف الكدددِّأمه سويدددة مدددف َّممدددنا ر ٔ)
 .٘ٔ -ٕٔ/ٔم: ٕٓٔٓ-هدٖٔٗٔلاليحَّ اللممهه نملة الشتنِّقةه الطتيلة األللنه 
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ل كمدهه لمدهللاِّ  لدل كمده ينلاتاال اه المف يإل ام أِّاط الفنج أف لاإلسقن  مف طِّأق الهدنلكأف موسأدن يد ل
مِّاقية اللينهلل لِّيهمه إلاِّاهلله ينللينهللاه اهل مقألهلل الفنسحة ينل ا  لَّأِّه لانجال إلأدهه اإسده ن يدهلل اده  لدل 
مف إثين  إحنطسه سلنلن يكال شها للف أثي  حسن ألمم  سه الموسي يعسده الودنلق الممدل المنلدل ؛ ألفت 

سدد اال الكسدد  سأدد  ا لشددِّاجعه لالمقأددلهلل مددف سأدد  الشددِّاجع  مددع الومددق المقأددلهلل مددف إِّاددنال الُِّّاددال لات
َّمدددن الحدددق لالمقأدددلهلل مدددف  ملهدددم سلدددِّأفهم الممدددل ليمدددن أِّلدددأهه لهدددل مقأدددلهلل القدددِّآف الددد   اسس مسددده 
دن كدنف المقأدلهلل مدف  ملهدم َّمدن  الفنسحة ينلقأهلل األلاله للف أكلف  لل إنت يمدن  كدِّ َّممدن لَّمد ه للمت

س ام اامه سلنلن اه كال حِّكة لاكلف قنجهللا إلن مِّاقيسه لهللاَّأدن ار سلنلن ملِّاسه أل ال َّينهللاسه لكنف ال
لأه شَِّّ  السادمأة  لال كدال شدها اأدهللِّ  يهدن  إلن موناسه لاَّسقنهلل  ف مأنهللِّ األملِّ لملاِّهللهن مسه لات

 .رٔرر )الفنسحة
 

 أصول الت زكية الن فسي ة في فاتحة الكتاب:
هدد ه الست كأددة الستفاددأتة يمددن لقددسهم سيتدده ار سلددنلن قددِّاا كسنيدده لاددنسحه مأددحفه إلددن  أددلال 

إلددن آوددِّ الاُّددلِّاه اإستهدددن چٿٿچ  سأيسددهللجلا ينلمسن ددنا السدده سلددمسسهن ادددلِّا الفنسحددة مددف قللدده سلدددنلن:
 سلمس   ألن َّ أمة لهه:

 چٿٿچ : الستومأة َّف السلطأال لالشِّل يمن سلمسه:أوال
لالقدددددددلا س دددددددنه َّ مسددددددده يمدددددددن  : الستومددددددده َّدددددددف ودددددددلاطِّ انادددددددس سنا َّسددددددده يدددددددنليِّااا مدددددددف الحدددددددلالثانياااااااا
 چٿٿچسلمسه:

 چٹٹٹڤچ : الِّتَّية اه السحمه ينلِّشهلل لانهسهللاا يمن سلمسه:ثالثا
 چڤڤڤڦچ : الِّتَّية اه السحمه ينألالا الحاسة يمن سلمسه:رابعا

ِّأح يمن سلمسه:خامساً   چڦڦڦچ :الِّتَّية ينلات مة مف الل ال الأت
س ط يشددديهن  الينطدددال الممدددله يأدددلِّا الحدددق لهدددل المادددمن : الِّتَّيدددة ياددد مة سفكأدددِّهم مدددف انودددسادسااااً 

(ٕ)چڄڄچ ينلل ال؛ ألف الل ال وطع الطِّأق المقألهلل يمن سلمسه
. 

                                                 

هددره ودِّتج  حنهللأثده ٘ٛٛيِّهدنف الدهللاأف  يدل الحادف إيدِّاهأم يدف َّمدِّ اليقدنَّه ) ر س م الهللُِِّّّ اه سسناد  ادأدن  لالاُّدلِّٔ)
 .ٕٔ/ٔ: مٕٙٓٓ -هدٕٚٗٔةه يأِّل ه الطتيلة الثتنلثةه لللع حلاشأه: َّيهلل الِّت اق المههلل ه هللاِّ الكس  اللممأت 

 .ٓ٘ٔ/ٔ: مٕٓٓٓ -هدٕٓٗٔالطتنهِّ يف َّنشلِّه متااة الستنِّأخ اللِّيهه يأِّل ه الطتيلة األللنه  الستحِّأِّ لالستسلأِّر ٕ)
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 :المبحث الثاني
:    ايسددهلل  يكددال ااددم ر سلددنلن ؛ ألفت لفدد  )ااددمر مفددِّهلل ملددنن اددألمُّ  مأددع األاددمنا معناا  البسااممة

هلله ينلليددنهللا لمدن اسأدن يده مددف أدفن  األللهأدةه لهدده الحادسن )ارر هدل المدعلله المليددلهلل المادسحق إلادِّا
 أفن  الكمنال.

)الددِّتحمف الددِّتحأمر ااددمنف هللانف َّمددن  ستدده سلددنلن  ل الِّتحمددة اللااددلة الل أمددة السدده لاددل  كددال شددها 
 .(ٔ)لَّمت  كالت حّه 

دددمل لهدددل اللمدددل  ل هددد  اوسمدددن َّممدددنا الم دددة اددده اشدددسقنق انادددمه اأددد ه  اليأدددِّأُّلف إلدددن  ستددده مدددف الاُّ
.ل)ارر َّمددم ن (ٕ)الكلاأُّدلف إلددن  سده مشددسقل مدف الااددمة لهدده الل مدة لك همددن أدحأح مددف  هدة الملسددن

أطمددق إنت َّمددن المليددلهلل يحددقا وددنّي ن أشددِّكه اأدده َّأددِّه لهددل مِّس ددال َّأددِّ مشددسق  َّسددهلل األكثددِّأف ادد  
 اال:أ ل  ح ن األلن لال م مسه لقأال: هل مشسقل للهم اه اشسقنقه ث ثة  قل 

 فت  أمه )إنهر َّمن ل ف النال مف قللهم:  له الِّت ال أعله إنهةه   : َّيهلل َّينهللا ثدم حد الا الهمد ا  -ٔ
سوفأفن لكثِّا لِّلهلله لاادسلمنله ثدم  هللومد  األلدن الد م لمستل دأم لهللادع الشُّدأل  الد    هيدلا إلأده مدف سادمأة 

  أسنمهم لمن أليهلللسه آلهة مف هلللف ار.
 -اددديحنسه -ومددد  األلدددن لالددد م َّمأددده لاشدددسقنقه مدددف نه أمأددده إ ا سادددستِّ كعستددده فت  أدددمه )نهر ثدددم  هلل -ٕ

 ُأامتن ي لل ناسسنِّه لاحس نيه َّف إهللِّال األيأنِّ.
 .(ٖ) فت  أمه)َلَلَهر انإلله سسللته إلأه القمل ه   : سسحأِّ -ٖ

                                                 

قأددق: َّيددهلل الددِّتحمف يددف ملددّ  هدددره سحَّٖٙٚٔيددهلل الددِّتحمف يددف سنأددِّ الاتددلهلل  ) ر سأاددأِّ الكددِّأم الددِّتحمف ادده سفاددأِّ كدد م المستددنفٔ)
 .ٜٖ: مٕٓٓٓ -هدٕٔٗٔالملأحقه متااة الِّاانلةه يأِّل ه الطتيلة األللنه 

اليأدِّأأف لالكلاأأف:اإلمدنم كمدنال الدهللأف  يدل اليِّكدن  َّيدهلل الدِّحمف ايدف محمدهلل يدف  ر أس ِّ: اإلسأنن اه مانجال الو نهاألسيدنِّ ٕ)
نسسأدددددنن مدددددف اإلسأدددددنن:محمهلل محأددددده الدددددهللأف َّيدددددهلل الحمأدددددهلل ه هللاِّ هددددددددرهلمله كسدددددن  اٚٚ٘ يددددده ادددددلأهلل األسيدددددنِّ  السحدددددل )
 .ٕٚ/ٔ:الط جعهالقنهِّاه هلل. ط.هلله  

هـــاـ( ضءاض امنها ح يحًاذ اسا ٍ هاًي نناذَّبٍ، 171اأم نن ق ت ع ذ هللا أٍ ننحس ٍ نن ك طي)ر أس ِّ: الستيأنف اه إَِّّا  القِّآفه ٖ)

شددهن  ؛ الدهللُِّّ المأدلف اده َّمدلم الكسدن  المكسلفهٖٔ/ٔ: و7777 -هــااـ 7177دنر ننكلا  نن هً ،ا ، أ طضا،ننط  ا  نىضنا ، 
ددهلل ملددلسه َّددنهللال  ددهلل يددف إيددِّاهأم الملددِّلن ينلاتددمأف الحميددهه سحقأددق لسلمأددق: َّمدده ُمحمت الددهللاأف  يددل الليتددني يددف ألاددن يددف ُمحمت

ددهلل أددأِّاه هللاِّ الكسدد   حمددهلل َّيددهلل المل ددلهلله هلل.  ددنهلل مومددلن  ددنهلله هلل. كِّأددن َّيددهلل الم أددهلل الستددلسهه قددهللتم لدده لقِّت دده: هلل.  حمددهلل ُمحمت
محأده الدهللاأف الدهللتِّلأبه هللاِّ ايدف ؛ إَِّّا  القِّآف الكدِّأم ليأنسدهه ٙ٘/ٔ:  مٜٜٗٔ -هدٗٔٗٔاللممأتةه يأِّل ه الطتيلة األللنه 

 .ٕٗ-ٖٕ/ٔ: مٖٕٓٓ-هدٕٗٗٔيأِّل ه الطتيلة الستنالةه  -كثأِّ لمطاينَّة لالستشِّ لالستل أع ه هللمشق
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لل أ ال فتدنِّ القهتدنِّ مدف لاام ار هل ال نمع لله ا سلنن األامنا الحاسن كمهن اأقنال: الدِّتحمف الدِّتحأم ا
[اهددد ا ٓٛٔاألَّدددِّان: ]چڄڄڄچ  ادددمنا ار لن أقدددنال: ار مدددف  ادددمنا الدددِّتحمف قدددنال سلدددنلن:

المشددههلل س سمددع ادده المشددنههلل كّمهددن لكدداّل مشددههلل اددلاه اإستمددن هددل مشددههلل لأددفة مددف أددفنسه امددف اّساددع قميدده 
نال الددد ُّاّل ل الدددستلّ م لالقأدددنم يل دددنجن لمشدددههلل اإللهأدددة لقدددنم يحّقددده مدددف الستلّيدددهلل الددد   هدددل كمدددنال الحددد ا يكمددد

 .(ٔ)الليلهللأة اقهلل سمت له َّسنه ينإلله الحقا لأنِّ مف  َّسن اللينهلل 

 في البسممة طائفة من الفنون البالغي ة:         
 إيجاز الحذف: -1
: هددددل للددددع الملددددنسه الكثأددددِّا ادددده  لفددددن  قمأمددددة لااأددددة يددددنل ِّس المقأددددلهلل مددددع اإليجاااااز               

أ ددن  الحدد(ٕ)اإلينسةلاإلاأددن    ن أكددلف يحدد ن شددها مددف الليددنِّا ن أوددالُّ يددنلفهم َّسددهلل ل ددلهلل مددن أددهللالُّ .لات
 .(ٖ)َّمن المح لن مف قِّأسة لف أتة  ل ملسلأتة لانكسفنا يهللنلة القِّاجف َّمن من ح ن

لالمحد لن هدل مسلمددق ال دنِّ لالم ددِّلِّ اده )ياددم ارر لهدل الماددمتن َّسدهلل الي َّأددأف )إأ دن  الحدد نر ؛ 
لمق يفلال مح لن سقهللأِّه: ) قِّ ر  ل ) سمدلر  ل ) يدهلل ر  ل ينادم المهعشدِّ  اده  هللاا ألفت ال نِّ لالم ِّلِّ مس

ددددددددددددأنق لسقددددددددددددهللأم الملمددددددددددددلال ههسددددددددددددن  لقددددددددددددع كمددددددددددددن ادددددددددددده قللدددددددددددده  الليددددددددددددنهللا  يحادددددددددددد  الحددددددددددددنال لالاا
 .(ٗ)ألسته  همُّ ل هللالُّ َّمن انوسأني ل هللوال اه الستل أم؛[ٔٗهلهلل: ]چکگگگچسلنلن:

 اليأِّا ينام سقهللأِّه ايسهللاا ماسقِّل  ل ثني  )يام ارر. لالينا اه )يام ارر مسلمقة َّسهلل سحنا
 لَّسهلل سحنا الكلاة يفلال سقهللأِّه: ايسهلل   )يام ارر.

                                                 

َّدددهللاهلل ونلدددهلل  حمدددهلل الطتدددنهِّه هللاِّ الف دددِّ لمسُّدددِّاَّه القدددنهِّاه الطيلدددة األللدددنه ار الحادددسنه ر ال دددنمع ألادددمنا ٔ) هللِّاادددة لات
 .ٔٔ: مٕٕٓٓ -هد ٕٕٗٔ

دنلحه هللاِّ الملِّادةه يأدِّل ه الطتيلدة األللدنه  ر  لاهِّ الي َّةهٕ) الاتأاهلل  حمهلل الهنشمهه َّمتدق َّمأده لهللقتقده: ادمأمنف الأت
 .ٖٕٓ: مٕ٘ٓٓ -هدٕٙٗٔ

: َّيهلل الِّتحمف حادف حيستكدة المأدهللاسهه هللاِّ أسسىا وعمومىا، وفنونىا ؛ الي َّة اللِّيأتةٕ٘ٓ-ِّٕٗٓ سفاه: ر المأهللٖ)
 .ٜٕ/ٕه:  مٜٜٙٔ -هدٙٔٗٔالقممه الهللتاِّ الشتنمأتةه يأِّل ه الطتيلة األللنه 

ددهلل : سنأددِّ الددهللاأف  يددل اددلأالمساام   أنااوار الت نزياال و أساارار الت أوياال ر سفاددأِّ اليألددنل ٗ) هلل َّيددهلل ار  يددل َّمددِّ يددف محمت
-هدددٙٔٗٔهدددره حّققدده : َّيددهلل القددنهللِّ َِّّاددنف اللشددن حاددلسةه هللاِّ الفكددِّه يأددِّل ه هلل.طه ٜٔٚالّشددأِّا   اليألددنل )

 .  ٕٕ-ٕٓ/ٔ: مٜٜٙٔ
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ددن كلسدده الدد  ؛ ادد فت األأددال ادده             ددن مسددعوِّا  مت ِّأف كلسدده الدد  ونأت لاوسددنِّ كثأددِّ مددف المسددعوا
ددن ادد فت كددالت ميسددهلل  ينليادد اللمددال ل الددنال. ددن كلسدده ونأت ممة ادده  مددِّ ألددمِّ مددن  لددال الياددممة ميددهلل  لدده  مت

ِّا امهللنلسه َّمن انوسأني ل هللوال اه الستل أم ل لاق لمل لهلل لألفت  هّم مدن أيدهلل  يده  كدِّ  ل متن كلسه مسعوا
لقأال )ينام ارر للم أقال ينر ؛ ألفت الستيدِّّل لانادسلنسة يد كِّ اادمه  ل لمفدِّق يدأف الأمدأف  .(ٔ)ار سلنلن 
 .(ٕ) لالستأمف

 لحذف العامل في بسم اهلل فوائد عدة:
 سته ملطف ن أسي ه  ف أسقهللتم اأه الى  كِّ ار امل  كِّ  الفلدال لهدل ن أادس سه َّدف انَّمده كدنف  .ا 

 لددل مسنقلددن لممقأددلهلل اكددنف لح ادده مشددنكمة المفدد  لمملسددن لأكددلف الميددهلللا يدده ااددم ار ل ف ن أكددلف ادده 
 القم  إنت ار لحهلله.

إ ا حدد ن أددحت انيسددهللاا ينلستاددمأة ادده كدداّل َّمددال لقددلال لحِّكددة اكددنف الحدد ن  َّددمت مدددف  فت الفلددال  .ب 
 ال اكِّه اإفت    الال  كِّسه كنف المح لن  َّمت مسه.

 فت الحددد ن  يمددد  ؛ألفت المدددسكمم يهددد ه الكممدددة كعستددده أدددهلّلَّه انادددس سنا ينلمشدددنههللا َّدددف السُّطدددق ينلفلدددال  .ج 
المشدنههللا لالحدنال هللالدة َّمدن  فت هد ا لكمتفلدال اإستمدن هدل ينادمه سيدنِّل  اكعسته ن حن ة إلن السُّطق يه ؛ألفت 

 .(ٖ)لسلنلن 
 اإلأ ن  يإلناة اللنما إلن الونيا لأامتن إأ ن  قأِّ. -ٕ
إ ا  لدددال اليدددنا ل ادددسلنسة اأكدددلف اددده الكددد م اادددسلنِّا مكسأتدددة سيلأتدددة لسشددديأههن ينِّسيدددنط أأدددال يدددأف  -ٖ

 لدددال لالأدددنق اأكدددلف اددده الكددد م م دددن  مِّادددال َّ قسددده المحمأتدددة سحدددل: المادددسلأف لالمادددسلنف يددده لات ا 
 .(ٗ)مِِّّ  ي أهلل    يمكنف أقِّ  مسه ن ي أهلل سفاه 

 
 

                                                 

:ع اذ هللا أاٍ رأاطنه ى ننقطعا ضي،دنر نن   اً ، ويليه المسائل المستنبطة منها  ر سفاأِّ الِّا الفنسحدةهٔ)

 .ٙ-٘: ننطب ل،د.ط ، د. ا
 .ٖٓ/ٔر سفاأِّ اليألنل : ٕ)
دهلل َّيدهلل القدنهللِّ الفنلدمهه ٔ٘ٚشمي الهللاأف ُمحمتهلل يف  يه يكِّ ايدف قدأام ال ل أتدة ) ر يهللاجع الفلاجهللهٖ) هددره اَّسسدن يده: ُمحمت

 .ٖ٘/ٔ: مٖٕٓٓ -هدٕٗٗٔالمكسية اللأِّأتةه يأِّل ه 
 .ٕ٘-ٕٗ/ٔر أس ِّ: إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٗ)
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 في البسممة فوائد ال يجوز الجىل بىا ومنىا:
لم ألأدن يدنلِّتحمف اده اللِّيأتدة يدنأللن لالد م إنت ار سلدنلن لقدهلل سلسد  اللدِّ  مادأممة الكد تا  يده  -ٔ

 نللا ِّحمنف الأمنمة .ملنان اق
دة اادس سنا َّسهدن ييدنا انادسلنسة يود ن قللهسلدنلن: -ٕ چ سكس  ينام ار ي أِّ  لدن اده اليادممة ونأت

 (ٔ)[7: نن هق]چچچچڇڇڇ
مة ملده يعقأدِّ الطُّدِّق ل ادِّ  اللادنجال  له ا ألحه  سته أ   َّمأسن اللأال إلن ار َّ ت ل الت لَّمال الأا

 (ٕ)م ِّيلر اقهلل  نا يقأهلل القِّااا لهل  مِّ أحسن إلن الستفكِّ لالستهلّليِّ لالّسمّهال ل متن إثين  األلن اه )ينا
 سح ن األلن مف الِّتحمف لهللولال األلن لال م َّمأهن. -ٖ
: ميامال لهل لِّ  مف الستح  الم ل  ل قهلل لِّهلل  لل اه شدلِّ چٱٻٻٻچ أقنال لمف قنال: -ٗ

 َّمِّ يف  يه ِّيألة:
 (ٖ)الُمَبْسِملُ  َفَيا َحب ذا َذاَك الَحِبْيبُ  اَة لييُتَىاَلَيْد َبْسَمَمْت َلْيَم  َغدَ 

لمثدددال يادددمال حلقدددال إ ا قدددنال: ن حدددلال لن قدددلا إنت يدددنر ل هأمدددال إ ا قدددنال ن إلددده إنت ار لاددديحال إ ا قدددنال 
دد ا لحددهت َّمددن الفدد    ادديحنف ار لحمددهللال إ ا قددنال الحمددهلل ر لحأأددال لحألددال إ ا قددنال: حددهت َّمددن الأت

.لمسلمددق )يناددم ارر  ف أكددلف الدد  ملددنَِّّن ؛نفت األأددال ادده اللمددال (ٗ) ا قددنال  لمدد  اددهللالل لفددال إ
ستمددددن حدددد ن لكثددددِّا هلللِّاف المسلمددددق يدددده َّمددددن  لالستماددددل ينألأددددال  للددددن لألستدددده أفأددددهلل الست ددددهللهلل اناددددسمِّاِّ  لات

ا ينادم ار حدسمل هللاجدم اده كدالا األلاسة.لات ا كنف المسلمق يه اامن اإسته أفأهلل الهللتأملمة لالثُّيدل  كعستمدن انيسدهللا
 .(٘)من سمنِّاه مف َّمال لسِّهللاهلله مف قلال 

 
 

                                                 

 .ٕ٘/ٔ  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ر أس ِّ: إَِّّأ)
 .ٔٚ-ٓٚ: مٕٙٓٓهد ٕٚٗٔمحمهلل شمملاله هللاِّ الات مه القنهِّاه  وَاعجاز الت الوة: أس ِّ: إَّ ن  ِّام القِّآفهر ٕ)
لقددن َّمددن طيلدده لسأحأحه:يشددأِّ أمل :المطيلددة اللطسأتددةه يأددِّل ه الطتيلددة األللددنه  ر هللأددلاف َّمددِّ يددف  يدده ِّيألددةٖ)

 .ٖٕٗ: مٖٜٗٔ-هدد ٖٖ٘ٔ
 .  ٕٙ-ٕ٘/ٔر إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٗ)
 . ٕٗ/ٔر المأهللِّ سفاه: ٘)
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 لماذا تيدم اسم الر حمن عم  الر حيم في البسممة ؟
ال لا  إفت الِّتحمف الِّتحأم ك همن مشسقل مف الِّتحمة للكدف الدِّتحمف سسلّمدق يِّحمسده لومقده لَّيدنهلله        

ددة يددنلمتمسأف ادده  مألددن ادده الددهللُّسأن مددتمسهم لكددناِّهم  ددة ادده حددأف )الددِّتحأمر ِّحمددة ونأت اهدده ِّحمددة َّنمت
ة   .(ٔ)ادوِّا لل لل ُقهللام  الِّتحمة اللنمتة َّمن الِّتحمة الونأت

 [ٕ]الفنسحة: چپپپپڀچ قنال سلنلن: 
الحمددهلل ر هددل الثتسددنا َّمددن ار يأددفن  الكمددنال ليعالنلدده الددهللتاجِّا يددأف الفلددال لاللددهللال امدده الحمددهلل         

.چپپچ لكنمال ي مأع الل له ا : هل المِّّيه  مأع اللنلمأف لهم مف الى ار َّ ت ل الت  الِّت ُّ
ة.  لسِّيأسه سلنلن لومقه سلَّنف: َّنمتة لونأت

انللنمتة: هه ومقه لممومدلقأف لِّ قهدم لهدهللاأسهم لمدن اأده مأدنلحهم السده اأهدن يقدنتهم اده الدهللُّسأن.         
ددة: سِّيأسددده ألللأنجددده  دددلاِّن لالللاجدددق لالونأت اأددِّيأهم ينإلأمدددنف لأدددلّاقهم لدده لأكممددده لهدددم لأددهللاع َّدددسهم الأت

الحنجمددة يأددسهم ليأسدده لحقأقسهددن: سِّيأددة السلاأددق لكدداّل وأددِّ لاللأددمة َّددف كدداّل شددِّّ لللددالت هدد ا الملسددن هددل 
ّ ر اإفت مطنليهم كّمهن هللاومة سح  ِّيليأسه الون ة.الااُِّّ اه كلف  كثِّ  هللَّأة األسيأنا يمف  )الِّت  أت

َّمن اسفِّاهلله ينلومق لالستهلليأِّ لالسالم لكمنال َّسنه لسمنم اقدِّ اللدنلمأف چپپچ اهللالت قلله سلنلن: 
 .(ٕ)إلأه يكالا ل ه لاَّسينِّ

يِّاَّة اناسه ال:لأامن)حاف انيسهللاار ل )يِّاَّة المطمعر )يدِّ ر يدِّ  يِّاَّدة ليِّلَّدن اهدل يدنِّ  اده كدال 
 .(ٖ)هالأمة ل منال لانق  أحنيه اه اللمم لاه َّأِّ 

 االستىالل:
ااسهال:الأيه ِّاع ألسه ينليكنا لأن  َّسهلل اللنهللا لالشهِّ  هالت لأقدنال اادسهممسن الشدهِّ ايسدهلل سنه        

يِّاَّدة انادسه ال  ف أقدهللم المأدسن اده هللأين ده  ل ل ِّ أسن ه له لالمطدِّ هدالت لاللدأف اسهمد  لالل ده سهممد

                                                 

: هلل. مسأددِّ محمدددلهلل الماددأِّ ه سقددهللأم: هلل.َّيدددهلل -هللِّاادددة سحمأمأتددة -ر أس ددِّ: هللنن  الستقددهللأم لالستددعوأِّ اددده القددِّآف الكددِّأمهٔ)
 .ٗ٘ٔ: مٕ٘ٓٓ -هدٕٙٗٔالل أم المطلسهه هلل.َّمه  ملةه مكسية لهيةه القنهِّاه الطتيلة األللنه 

 .ٜٖر سأاأِّ الكِّأم الِّتحمف اه ك م المستنف: ٕ)
هدره إَّهللاهلل سقهللأم: ُمحمتهلل َّيهلل الدِّتحمف ٚٔٛم هلل الهللاأف ُمحمتهلل يف ألقل  الفأِّل آينهلل  ) ه منهللا )يِّ رر القنملي المحأطٖ)

 .ٜ٘ٗ/ٕ: مٕٓٓٓ -هدٕٓٗٔالمَِّّشمهه هللاِّ إحأنا السُِّّاَّ اللِّيه لمطاينَّة لالستشِّه يأِّل ه الطتيلة الثتنسأةه 
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ليددنِّا  أشددأِّ يهددن إشددنِّا لطأفددة إلددن مللددل  كسنيدده  ل الشددنَِّّ ادده  لال قأددأهللسه  ممددة مددف األلفددن  لال
 .(ٔ)كسنيه  ل قأأهللسه

لكالُّ مف ه ه الملنسه مسناد  لمستقدال مسده إلدن الملسدن انأدط حه ))هددر:ٕٓٔٔقنال ايف ملألم)      
ستمن ُاماه ه ا الستل  اناسه ال؛ألفت المسكمم أفهدم َِّّلده  ه يللهم ينلستقال مف الملسن الثنسهه لات ف وأت لات

 .(ٕ)ررك مه َّسهلل ايسهللاا ِّاع ألسه يهمف 
لهدل  ف أكدلف الكد م هللاًن َّمدن مدن أسناد  حدنال المدسكمم مسلدماسن لمدن اديق الكد م ))لقنال  ألدن:        

مأم  .(ٖ)ررأل مه مف َّأِّ سأِّأح يال يعلطن إشنِّا أهللِّكهن ال تلق الات
 چپپپپچ قنال سلنلن:

ال ادده ااسسددن  المسن ددنا ينلحمددهلل اددنر ادديحنسه لسلددنلن مددف هللنجددال اإلَّ ددن  الي َّددّه يِّاَّددة اناددسه       
 ِّشهلل َّينهلله إلن الستحمه ي أسة الفلنجال لهه  ف أقهلّلِّلا السالمة حدّق قدهللِّهن يشدكِّ المدسلم يهدن ادعِّاهم كأدن 
أادسفسحلف مسن دنسهم يحمددهلل لاهد  اللقددال لمدنسح السلاأددق للد لل كددنف ااسسدن  كددال كد م مهددم ينلستحمأدهلل اددستة 

 الكسن  الم أهلل.
 لقهلل ِّام  امل  الفنسحة لممسشجأف  ِّيع قلاَّهلل لممقهللمة:

  ف سفسسح يحمهلل ار. -ٔ
إأ دن  المقهللمدة لددج ت سمدالُّ سفدلي الاتددنملأف يطدلال اسس دنِّ المقأددلهلل لهدل  دنهِّ ادده الفنسحدة للأكددلف  -ٕ

 دده اددستة لموطيددنا ادد  أطأمددلا المقهللمددة اإستدده يمقددهللاِّ مددن سطددنال المقهللمددة أقأددِّ ال ددِّس لمددف هدد ا أ هددِّ ل 
 لللهن قيال الاُّلِّ الّطلاال مع  ستهن الِّا قأأِّا.

 ف سشأِّ إلن ال ِّس المقألهلل لهل من ُأامتن ييِّاَّة اناسه ال ؛ألفت  لدل أهأدا الاتدنملأف لادمن   -ٖ
كمنلدده إف كددنسلا ادده  سفأددأال مددن اددأِّهلل َّمددأهم اأسددعهيلا لسمقأدده إف كددنسلا مددف  هددال الستمقدده احادد   ل لسقددهلله لات

 سمل الهللتِّ ة.
                                                 

إيدِّاهأم مأدطفن ه حمددهلل ال أدن  ه حنمدهلل َّيددهلل القدنهللِّ دهمحمهلل الس ددنِّه سحقأق:م مدع الم ددة ر أس دِّ: المل دم اللاددأطه ٔ)
ددأاهلل َّمدده أددهللِّ الددهللاأف يددف ملأددلم ؛ سددلاِّ الِّيأددع ادده  سددلا  اليددهللأعه ٕٜٜ/ٕ:اللِّيأددةه هللاِّ الددهللَّلاه هلل.ط ه هلل.   الات

اجه: شدنكِّ هدنهلل  شدكِّه مطيلدة السالمدنفه الست دن األشدِّنه الطتيلدة األللدنه هدر حقتقه لسِّ م لشدلِّ ٕٓٔٔالمهللسه )
 .ٙ٘/ٔ: مٜٛٙٔ -هدٖٛٛٔ

 .ٙ٘/ٔر المأهللِّ سفاه: ٕ)
 .ٖ٘/ٔر المأهللِّ سفاه: ٖ)
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 .(ٔ) ف سكلف المقهلّلمة مف  لامع الكمم  -ٗ

:  الخبر االبتدائيُّ
لالويِّ انيسهللاجهُّ هل الويِّ ال   أكلف ونلأتن مف المتّكهللا  ؛ألفت المونطد  ودنله الد اهف مدف           

 . الويددِّ انيسددهللاجهُّ ادده  َّمدد  الاُّدلِّااه هدد ه الحددناّل ن أتّكددهلل الكدد م للددهللم الحن ددة(ٕ)الحكدم الدد   سلددمتسه 
ددِّ  مددف الويددِّ أاددمتن )ايسددهللاجّأنر ؛ألفت المونطدد  وددنله الدد اهف مددف مددهللللال الويددِّ  إلددن الستلكأددهلل لهدد ا اللت

 لَّأِّ مسِّهلّلهلل اأه لن مسكِّ له لله ا ن أحسنج الك م إلن الستلكأهلل.
 [ ويِّ ايسهللاجهل لال ِّس الي َّهُّ السيِّل ينامه سلنلن. ٔ: ننف تح ]چٱٻٻٻٻچ 

 ننخ ط نألذنئيٌّ ضننغطل نن الغيُّ ننًذح ضنن ُ ت. [7: ننف تح ]چپپپپڀچ قنال سلنلن:

 [ننخ ط نألذنئيٌّ ضننغطل نن الغيُّ ننًذح ضنن ُ ت.7: ننف تح ]چڀڀڀچ قنال سلنلن:
 [ننخ ط نألذنئيٌّ ننغطل نن الغيُّ ننًذح ضنن ُ ت.1: ننف تح ]چٺٺٺٺچ قنال سلنلن:
 ننغطل نن الغيُّ ننذع ت. ننخ ط نألذنئيٌّ  [7: ننف تح ]چٿٿٿٿٹچ قنال سلنلن:
ويددددِّ ايسددددهللاجهل ال ددددِّس  [ٚالفنسحددددة: ]چڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄچ قددددنال سلددددنلن:

نلأف)الستأنِّىر.لمأهمالي َّهُّ اللَّأهلل مف اسين  أِّاط الم للي  )الأهلهللر  لاللت
   ستده األأدال لن مقسلدن لملدهلللال َّسده كسقدهللأم الميسدهللسقهللأم الماسهلل إلأه: أقهللم الماسهلل إلأده ألَّدِّاس ي َّأتة

[ل)الحمددددهللرهل الثتسددددنا ينلماددددنف َّمددددن ال مأددددال ٕالفنسحددددة: ]چپپچ َّمددددن الويددددِّ سحددددل قللدددده سلددددنلن:
 .(ٖ)انوسأنِّ  َّمن قأهلل الستي أال 

 
 

                                                 

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔ: ر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّٔ)
ال اه َّملم الي َّةه إسلنم َّكنل ٕ) اِّ الكسد  اللممأتدةه يأدِّل ه الطتيلدة مِّا لة:  حمهلل شمي الهللاأفه هلل ر المل م المفأت

 .٘٘٘: مٕٙٓٓ-هدٕٚٗٔالثتنلثة ه 
هدددره ٖٚٓٔ يددل الطتّأدد  أددهللاأق يددف حاددف يددف َّمدده الحاددأسه القسددل ه اليوددنِّ  )ر اددسح اليأددنف ادده مقنأددهلل القددِّآفه ٖ)

 .ٖٙ/ٔ: مٕٛٓٓ-هٜٕٗٔسحقأق:َّيهلل الِّ اق مههلل ه هللاِّ الكسن  اللِّيه يأِّل  هلل. ط 
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لسلِّأددن الماددسهلل إلأدده يددنأللن لالدد م ادده )الحمددهللر ناددس ِّاق  مأددع المحنمددهلل لهددل ثسددنا  ثسددن يدده        
 .(ٔ)سلنلن َّمن سفاه لاه لمسه  مِّ َّينهلله  ف أثسلا َّمأه يه 

م أدد كِّ لحمددهلله هسددن  ِّاددن مكنسأتددن لن  منسأتددن ل كددِّ  فت مددف  ِّلادده المكنسأتة:الاتددملا  لاألِّس ل لددل ادده لدد
منسأتة الهللُّسأن لادوِّا اده قللده  [77: ننطضو]چٿٿٹٹٹچ قلله سلنلن: لمف  ِّلاه ال ت

لقدددددددددددددددددددددددددددددددددددنال [10: ننقصااااااااااااااااااااااااااااااااااا ]چییجئحئمئیېئېئىئىئىئیچ سلددددددددددددددددددددددددددددددددددنلن:
 .(ٕ)[7: س أ]چٺٺٿٿٺڀڀڀٺچسلنلن:

رر ويددِّ لكستهددن ااددسلمم  إلسشددنا الحمددهلل لانجددهللا ال ممددة اناددمأتة هللأملمددة الحمددهلل لااددسمِّاِّه   ممددة )الحمددهلل
 .(ٖ)لثينسه 

لقهلل اوسمدن اده  فت  ممدة )الحمدهللر هدال هده ويدِّ چپپچ الويِّ لاإلسشنا: اه قلله سلنلن:         
ة إلددن اإلسشددنا اددإ ا  ل إسشددنا جل مددن  القددلال ادده  لددل  فت اإلسشددنا قددهلل أحأددال يسقددال المِّكدد  مددف الويِّأتدد

ِّ هدد ا اقددهلل اوسمددن اللممددنا ادده  فت  ممددة )الحمددهلل رر هددال هدده إويددنِّ َّددف ثيل )الحمددهلل رر  ل هدده  سقددِّت
إسشددنا ثسددنا َّمأدده إلددن مدد هيأف ادد ه  اِّأددق إلددن  ستهددن ويددِّ لهددتنا اِّأقددنف مددسهم مددف  َّددم  ستهددن ويددِّ يددنق 

الويدددِّ يثيدددل  الحمدددهلل ر سلدددنلن اَّسدددِّان يعستددده َّمدددن الويِّأتدددة ل ن إشدددلنِّ اأددده ينإلسشدددنجأة لُ  أددد  يدددعفت 
ملأددلن ينل مأددال إ  الحمددهلل هددل َّددأف اللأددن ينل مأددال لأكفدده  ف أحأددال هدد ا اللأددن مددف الستددني 
لأسقمده.لأمكف  ف أ ددن   ألددن يددعفت المويددِّ هللاوددال ادده َّمددلم ويددِّه َّسددهلل ال مهددلِّ مددف  هددال  أددلال الفقدده 

لس ام مدف الويدِّ أِّأدهلللف  ستده ن م َِّّاده ؛ألفت شدعف ل  أ   ألن يعفت كلف المسكمام حنمدهللا قدهلل أحأدال يدنن
اإويدنِّ المدسكمم يعسده األمِّ ال   سلناِّ َّمأه الستني قهللأمن  ف أقسدهلل  يهدم اأده َّأدِّهم مدف كداّل مدف َّممده 

ه اأكدلف مثدال حأدلال ن م الفنجدهللا مدف َّمم  لدل أدهللال َِّّادن َّمدن  سده مقسدهلل يهدم اده  لدل هد ا ل ده المد لم
 .(ٗ)لنسه الويِّ المقِِّّا اه َّمم الم

                                                 

دهلل َّيدهلل الل أد  الونلدهلل ه هللاِّ  يأنف اده إألدن  القدِّآف يدنلقِّآفه الشدسقأطهأس ِّ:  للاا الر ٔ) ودِّتج آأنسده ل حنهللأثده: ُمحمت
 .ٖٔ/ٔ: مٖٕٓٓ -هد ٕٗٗٔالكس  اللممأتةه يأِّل ه الطتيلة الثتنسأةه

 .ٖٔ/ٔأس ِّ:  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف:  رٕ)
 .ٖٔ/ٔر إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٖ)
 .ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ/ٔ ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ر أسٗ)
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ل هدد  اِّأددق ثددنف إلددن  فت  ممددة )الحمددهلل رر هدده ويددِّ ن محنلددة إنت  ستدده  ِّأددهلل مسدده اإلسشددنا مددع          
اَّسيددنِّ الويِّأتدددة اأكدددلف المقأدددهلل األأددمه هدددل اإلسشدددنا للكدددف اللدددهلللال إلددن اإلويدددنِّ لمدددن أسدددعستن يلادددنطة 

 .(ٔ)اإلوينِّ َّف حمهلل الستني ليأف إسشنا الحمهلل لالح
ثتددنسه: فت  ممددة )الحمددهلل رر إسشددنا محددس ن إشددلنِّ لدده ينلويِّأتددة َّمددن  ستهددن مددف الّأددأ  السدده المدد ه  ال

سقمسهن اللِّ  مف اإلوينِّ إلن إسشنا ثسنا    سق  مدع َّدهللم إمنسدة الملسدن الويدِّ  اده انادسلمنال.لالحقُّ 
ن محنلدة لَّدهللال إلدن  ال   ن محأهلل َّسده  فت الحمدهلل ر ويدِّ مادسلمال اده اإلسشدنا انلقأدهلل هدل اإلسشدنجأة

الويِّأتددة لسحمددال  ممددة الحمددهلل مددف الوألأددأن  مددن أسنادد    لددة المحمددلهلل يهددن مددف الهللتنلددة َّمددن الددهللُّلام 
لالثتين  لاناس ِّاق لانوسأني لانهسمنم لشها مف  لدل ن أمكدف حأدلله يأدأ ة إسشدنا سحدل حمدهلل 

 .(ٕ)ر  ل  حمهلل ار

 االختصاص:
ده  ادِّهلله يده انوسأني مف اوسيت         ا ف ينألمِّ لسوأيت له إ ا اسفدِّهلل لأقدنال وأتأده لاوسأت

. لقدهلل اوسمفد  اأده َّيدنِّا   هدال اللمدمه اقدنال (ٗ)لانوسأني َّسهلل األأللأأف الستوأدأي .(ٖ)هلللف َّأِّه 
 .(٘)ررهل إوِّاج ألِّا مف حكم كنف أقسلأهن الوطن  يه للن الستوأأي))يللهم: 

سأددني لمهللتنلددة َّمددن  فت  مأددع المحنمددهلل موسأددة يدده لكدد لل ينإللددناة لادده قللدده سلددنلن: )رر اددف انو
 .(ٙ)ل لاال المنلكأف لاألم ل َّف الاه اه  لل الألمچٺٺٺٺچ اه قلله سلنلن:

                                                 

 .ٜ٘ٔ/ٔر أس ِّ: المأهللِّ سفاه: ٔ)
 .ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٔر أس ِّ: المأهللِّ سفاه: ٕ)
هدره هللاِّ أنهللِّه يأِّل ه الطتيلة األللنه ٔٔٚمحمهلل يف مكِّم يف مس لِّ األاِّأقه المأِّ  ) ر أس ِّ: لانف اللِّ هٖ)

 .ٕٗ/ٚايف مس لِّه منهللا )وأير:  هلل. 
سحقأددق:  أددللأأف: )قأدِّ اللددنم َّمدن يلدس  اددِّاهللهر. أس دِّ: شددِّ  الكلكد  المسأدِّه ايددف الس دنِّالسوأدأي َّسدهلل األر ٗ)

؛ المهد   ٕٚٙ/ٖ: مددٜٜٚٔ -هدد ٛٔٗٔمحمهلل ال حأمهه ل س أه حمنهلله مكسية الليأكنفه الِّأنسهالطيلدة الثنسأدةه 
شدهللاه َّمم  ألال الفقه المقنِّفه  أدنسه الطتيلدة   .هلل. َّيهلل الكِّأم يدف َّمده يدف محمدهلل الستممةهمكسيدة الُِّّ سنشدِّلفه الِّا

 .ٜ٘٘ٔ/ٗ: مٕٗٓٓ-هدد ٕٗٗٔالثتنلثةه 
ه ٔمطيلددددة الم مددددع اللممدددده اللِّاقددددهه هلل.طه ج ر أس ددددِّ: مل ددددم المأددددطمحن  الي َّأتددددة لسطلِّهددددنه  حمددددهلل مطمددددل ٘)

 .ٗٚ/ٔ: مٜٚٛٔ -هدٚٓٗٔ: ٖمه جٜٙٛٔ -هدٙٓٗٔ: ٕمه جٖٜٛٔ -هدٖٓٗٔ
 .ٖٔ/ٔر أس ِّ: إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٙ)
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 أفسِّق الحمهلل َّف الشُّكِّ يعشأنا مسهن:
ِّتاا لالشُّكِّ َّسهلل السالمة الحنلِّا اقط. -ٔ   ف الحمهلل اه كاّل حنال اه الاتِّتاا لاللت
فددِّق ادوددِّ ادده ادلددة الفنَّمددة لمحمددهلل لالشُّددكِّ انلحمددهلل ينلقمدد  لالماددنف اقددط لالشُّددكِّ ينلقمدد  لالماددنف ال -ٕ

 رٔ) [77: س أ]چوئوئۇئۇئچ لال لاِّ  قنال سلنلن:

الشُّددكِّ هددل انَّسددِّان ينلسالمددة َّمددن  هددة السل ددأم لممددسلم لالحمددهلل الدد اكِّ ينل مأددال َّمددن  هددة           
دددكِّ ن أأدددح إن َّمدددن السالمدددة لأقدددنال الحمدددهلل ر َّمدددن السل دددأمه لأأدددح َّمدددن السالمدددة لَّأددد ِّ السالمدددة لالشُّ

 اإلط ق ه لن أ ل   ف أطمق إن ر ؛ألف كال إحانف اهل مسه اه الفلال  ل السايأ .
 .  رٕ)لالحمهلل ر شكِّا  يم  مف قللل الحمهلل ر حمهللا؛ألف  لل لمسلكأهلله لاأللال ل أنهللا الملسن

اده القدِّآف أدعسه ايسدهللااه متن الشُّدكِّ اأدعسه يلدهلل  كدِّ الدسالم موسسمدن يده ادأدن   لممن أمف  الست دِّ  ف الحمدهلل
الكِّأمة ه لكنف ااسسن  القِّآف الكِّأم ينلحمهلله من الشُّكِّ ا  أِّهلل إن اده آودِّ ادأدن  ؛ألسده ثسدنا َّمدن ار 

لَّأِّهددددددن مددددددف ادأددددددن  [ٙ :ننً ئااااااذ ]چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ سلددددددنلن يسلمدددددده 
 .  رٖ)الكِّأمن 

ه قللدده سلنلن:)الحمدددهلل رر ايسددهلل  ينلحمدددهلل مددع  فت الستاددديأح مقددهللتم َّمددن الحمدددهلل ادده الددد اكِّ اسقددلال اددديحنف ادد
 لالحمهلل رج
لالاتددي  ادده لقددل  اليددهللااا ينلحمددهلل للددأي ينلستادديأح  فت اددلِّا الفنسحددة سسحددهللتَّ َّددف أددفن  ار           

سلددنم المدد كلِّ اده الاُّددلِّا مددف سلمدة اإلأ ددنهلل لالستِّيأددة ال تاسأدة المسلّمقددة ينلستفلدأال َّمددن الو جددق يأدلِّا اإل
لسلمددة الِّتحمددة السدده ألددأب اأهددن الومددق ادده الددهللُّسأن لهدده چپپچ لاإلأدد   ادده قللدده سلددنلن:

ة ينلمتمسأف لسلمقهدن يأدفة الدِّتحأم ثدم سلمدة اللدهللال لسلمقهدن يقللده: چ أفة الِّتحمف لسلمة الِّتحمة الونأت

                                                 

 .ٜٔر الِّا الأت ا: ٔ)
َّمددق َّمأدده لللددع حلاشددأه: محمددهلل يناددال َّأددلف الاددلهلله هللاِّ الكسدد   ر أس ددِّ: الفددِّلق الم لأددةه  يددل هدد ال اللاددكِّ ٕ)

 .ٔٙ-ٓٙ:مٖٕٓٓ-هددٕٗٗٔاللممأتةه يأِّل هالطيلة الثنسأةه
-هدددد ٕٚٗٔ ه الطيلددة األللددنههللاِّ الكسدد  اللممأددةه يأددِّل  ر أس ددِّ: هللقددنجق الفددِّلق الم لأددة ادده اليأددنف القِّآسههالددهلللِّ ٖ)

 .ٜٜٔ-ٜٛٔ: مٕٙٓٓ
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دددچٺٺٺٺ دددلِّا يلدددهلل للددد لل كمددده يدددهلل   الاُّ لِّا ينلحمدددهلل اللا ددد  ر َّمدددن إسلنمددده المددد كلِّ اددده الاُّ
ف كنف مقهلّلمن َّمأه اه ال اكِّ  .(ٔ)الحمهلل للم سيهلل  ينلستايأح لات

دددأهلل لالمنلدددل لالثتنيددد  لالمليدددلهلل لالمأدددمح ل اهلل يللدددهم دددنَِّّ ل)ِّّ ر هدددل الات دددنح  مادددسهللن يقدددلال الشت الأت
 (ٕ)يبىن ميزعبيض رواف ر    فدنا له رب الكالب بكفه         

 لالمِّيته: ال   أالي مف أِّيأه لأهلليِّه.
دددنلم اللنقدددال س مأيدددن لالمدددِّاهلل يددده  مأدددع  -يفدددسح الددد م  –)اللدددنلمأفر  مدددع َّدددنَلم  ل مدددع  مدددع المددد كِّ الات

نا اأمن الحق ي مع الم كِّ لالسُّكسة اأه هه:  الكنجسن  لل لل  هللِّ ه الستحت
ستمددن أطمقلسدده َّمددن كددال إفت هدد ا المفدد  ن أطمددق َّسددهلل اللددِّ  َّمددن كددال كددن جف لمل ددلهلل كددنلح ِّ لالسددِّا  لات

ف لددم سكددف مسدده اأقددنال: َّدددنلم   ممددة مسمددنأ ا إلاِّاهللهددن أددفن  سقِّيهددن مددف اللنقددال الدد    ملدد   ملدده لات
اإلسانف لَّنلم الحألاف لَّنلم السين ه لاللنلم ن لاحهلل له مف لف ده لن مدف َّأدِّ لف ده ألستده  مدع ألشدأنا 

 .(ٖ)موسمفة 
ن أقددنال إن َّمددن ار َّدد ت ل ددالت لهددل ادده َّأددِّه َّمددن السقأأددهلل ينإللددناة كددِّ  الددهللتاِّ لمسدده  –م لالددِّت  يددنل 
 .(ٗ) [77: بمسف]چٿٿٿٿچ لقلله سلنلن: [70: بمسف]چڭڭڭچ قلله سلنلن:

لددددددددددددددددددددددم أيددددددددددددددددددددددّأف هسددددددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددددددن اللددددددددددددددددددددددنلملف ليددددددددددددددددددددددأتف  لددددددددددددددددددددددل ادددددددددددددددددددددده مللددددددددددددددددددددددع آوددددددددددددددددددددددِّ 
–77: ننشاااا طنت]چچچچچڃڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃچيقللدددده:

شددسقنق اللددنلم مددف الل مددة ألفت ل ددلهلل اللددنلم َّ مددة ن شددل اأهددن َّمددن ل ددلهلل [قددنال يلددس اللممددنا: ا71
 .(٘)ونلقه مستأفن يأفن  الكمنال لال  ال

 
 

                                                 

 .ٙ٘ٔر أس ِّ: هللنن  الستقهللأم لالستعوأِّ اه القِّآف الكِّأم: ٔ)
 لاه ِّلاأة ِّهن  يهللال)ِّهننر. ٓٙر  يل  تأ  اله له حأنسه لشلِّه: ٕ)
 .ٕٛ/ٔر أس ِّ: إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٖ)
دددهلل  مددنال الدددهللاأفر أس ددِّ: محنادددف الستعلأدداله ٗ) هددددره سحقأددق:  حمدددهلل يددف َّمدددهه حمددهلل  أددديحه هللاِّ ٕٖٖٔالقناددمه ) ُمحمت

 .ٕٚٗ/ٔ: مٖٕٓٓ -هدٕٗٗٔالحهللأَّه القنهِّاه هلل.طه 
 .ٖٔ/ٔر أس ِّ:  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف الكِّأم: ٘)
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 اليصر:
دِّسه إ ا حيادسه لهدل مقأدلِّ             دنهلل لالدِّتاا أدهللالُّ َّمدن الحديي أقدنال قأت القأدِّ ل دة: القدنن لالأت

 .(ٔ) [17: ننطاًٍ]چٿٿٹٹٹچ محيلي قنال سلنلن:
 .(ٕ) حن: سوأأي شها يشها يطِّأق مقألِّ اأط

لاه قلله سلنلن:)الحمهلل رر قأِّ ينَّسينِّ طِّاأه لهدل قأدِّ أدفة َّمدن ملأدلن لهدل قأدِّ         
ددن  أددفة:)الحمهللر َّمددن ملأددلاهن)رر لسوددسيُّ يددنر َّدد ت ل ددالت لن أستأددن  حددهلل يأددفة الحمددهلل َّأددِّه. لممت

دددهلل هددد ا الملسدددن لهللالت َّمأددده ال ممدددة انادددمأت  ة الهللتالدددة َّمدددن ثيدددل  الحمدددهلل ر َّددد ت ل دددالت هلللف َّأدددِّه لهدددل  كت
 حمهللثني  ماسقِّ.

 الت ناسب:
لال مدع اده )يادم ار الددِّتحمف  (ٖ)الستسناد  هدل الستِّسأد  لمملدنسه المس وأدة السده سدس ام لن سسسدناِّ        

ف للسدن يدهللألأن ملسلّأدن لهدل الستسناد  الِّتحأمر يأف هد ه األادمنا الثت ثدة )ارر ل)الدِّتحمفر ل)الدِّتحأمر أسلدمت 
اناددم ار َّدد ت ل ددالت  قددلى األاددمنا ادده س مادده  اسدده؛ ألستدده   هددِّ األاددمنا ادده المفدد  ل يلددهللهن ملسددن َّددف 

أفأدهلل س ّمدده الحدق يأددفنسه اللنلأدة للدد لل لدِّتحمف اهددل الملقدلال ُألادِّ إسكددنِّه لن سدهللِّل  اددِّاِّه ل مدن ااددمه ا
ددن ااددمه الددِّتحأم اهددل أفأددهلل 770: تنإلسااطن]چکگگگگڳکژژڑڑککچ قددنال: [ل مت

دددددددددددددددددددددددددددددددددددي  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددنال:  س مددددددددددددددددددددددددددددددددددده الحدددددددددددددددددددددددددددددددددددّق يعالنلددددددددددددددددددددددددددددددددددده لآأنسددددددددددددددددددددددددددددددددددده للهددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا الات
لالستسنادددددددددددددددددددددددددددد  ادددددددددددددددددددددددددددده قللدددددددددددددددددددددددددددده  (ٗ)[1: غاااااااااااااااااااااااااااا  ط]چۋۋۅۅۉۉچ 

 . [ٗ–ٕ]الفنسحة: چپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ:سلنلن
 
 

                                                 

ألللدنه هدره هللاِّ إحأنا السُِّّاَّ اللِّيهه يأِّل ه الطتيلدة اٜٖ٘ يل الحاأف  حمهلل يف انِّي يف  كِّأتن )ر مقنأأي الم ةه ٔ)
 .ٓٙٛه منهللا )قأِّر:  مٕٔٓٓ -هدٕٕٗٔ

ال اه َّملم الي َّة: ٕ)  .ٕٔٙر المل م المفأت
؛ سهنأدة اإلِّ  اده اسدلف  ٜٚ: مٜٖٛٔالمطيلدة اللهيأتدة يمأدِّه هلل.طه  ر حاف الستلاال إلن أسنَّة السِّّااله الحميدهٖ)

 .ٜٓ/ٚ: مطنيع كلاسنسالمني لشِّكنهه القنهِّاه هلل.طه هلل.  األهلل ه السُّلأِّ 
 .ٜٕٔ/ٔ: مٜٔٛٔ-هدٔٓٗٔهللاِّ الفكِّ لمطينَّة لالسشِّ لالسل أعهالطيلة األللن ه أس ِّ: سفاأِّ الِّتا  ر ٗ)
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 الجناس المفظي:
ه لهدل مدن سمنثدال لال سدني المف د .(ٔ)ال سني هل سشنيه المف أف اه السُّطق لاوس اهمن اه الملسدن      

دن يإيدهللاال حدِّن مدف آودِّ  كسأف َّدف ادودِّ إمت ِّكسنه لس نسان اده الودط لالحِّكدن  إنت  ستده أوسمدن  حدهلل الدُِّّ
دن  متن هللاال مف  اال إلن َّأِّ  لدل ممت متن مف سسلأف لات متن يإيهللاال سنا مِّيلطة مف م ِّلِّا لات أسنايه الموِّج لات

 .(ٕ)اه الوطف قِّأين اه الموِّج لالمف  يلأهللا أكل 
[؛ألستهمددن مشددسقنف مددف الِّتحمددة ٖ]الفنسحددة: چڀڀڀچ لال سددني المف دده ادده قللدده سلددنلن:       

 لهل  سني َّأِّ سنّم ياي  انوس ن اه سل  الحِّلن اهل  سني اشسقنق.
همن لأفنف ر سلدنلن لاادمنف مدف  ادمنجه الحادسن مشدسقنف مدف چڀڀڀچ قنال سلنلن:        

. شدهلّل مينل دة مدف الدِّتحأم ؛ ألفت الِّتحمدة هدل  ل الِّتحمدة الشتدنممة (ٖ)ِّتحمف الِّتحمة َّمن ل ده المينل دة ل الد
 .(ٗ)ل مأع الو جق اه الهللُّسأن للممتمسأف اه ادوِّا لالِّتحأم  ل الِّتحمة لممتمسأف ألم القأنمة 

 الت يديم والت أخير:
هم اده الفأددنحة لممكدسهم ادده الكدد م هدل  حددهلل  ادنلأ  الي َّددة اددإستهم  سدلا يدده هللنلدة َّمددن سمّكددس          

. لسقددهللأم )الددِّتحمفر َّمددن )الددِّتحأمر س ددِّا إلددن (٘)لاسقأدنهلله لهددم للدده ادده القمددل   حاددف ملقددع ل َّدد   مدد اق 
دددأ ة الهللتالدددة َّمدددن كثدددِّا  دددأ ة الهللتالدددة َّمدددن انسأدددنن الددد تاسه  للدددن ينلستقدددهللأم اددده الستلأدددأن مدددف الأا الأا

                                                 

: هلل. يادألسه َّيدهلل الفدنسح اأدلهلله متاادة الموسدنِّ عمم البدي  دراسة تأريخي ة وفّني اة ألصاول البالغاة ومساائل البادي رٔ)
 .ٕٔٚ: مٕٓٔٓ- هدددٖٔٗٔلمستشِّ لالستل أع القنهِّاهالطتيلة الثتنلثة 

ال اه َّملم الي َّة: ٕ)  .ٜٔٗر المل م المفأت
 عن حيائق غاوامض الت نزيال ر أِّى ال موشِّ   ف اه قلله سلنلن: )الِّحمفر م ن ا مِّا  َّ قسه الاييأةه الكشننٖ)

لديطه هددره ِّستيده ل ٖٛ٘:  يدل القنادم  دنِّ ار محمدلهلل يدف َّمدِّ ال تموشدِّ  )وعيون األقاويال فاي وجاون الت أويال(
دد م شددنهأفه هللاِّ الكسدد  اللممأتددةه يأددِّل ه الطتيلددة الثتنلثددة  ددهلل َّيددهلل الات حه: ُمحمت . ٛٔ/ٔ: مٖٕٓٓ-هدددٕٗٗٔلأددحت

 له ا الك م اأه س ِّ.
 .ٖٔ/ٔر  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف: ٗ)
َّيددهلل القددنهللِّ َّطددنه هللاِّ الكسدد   قددهللتم لدده لَّمتددق َّمأدده لوددِّتج  حنهللأثدده: مأددطفن ر اليِّهددنف ادده َّمددلم القددِّآفه ال ِّكشدده٘)

 .ٙٓٙ: هدٕٛٗٔ -مٕٚٓٓاللممأتةه يأِّل ه الطتيلة األللنه 
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 فت لأن الِّتحمف لم أطمق اده كد م اللدِّ  قيدال اإلاد م ل فت القدِّآف مسلمقنسهن.لقهلل  كِّ  مهلِّ األجمة 
 .(ٔ)هل ال    نا يه أفة ر سلنلن ام لل اوسي يه سلنلن 

[لهدد ا الستقددهللأم مددف يددن  7: ننف تحاا ]چٿٿٿٿٹچ لمددف  لددل  ألددن قللدده سلددنلن:          
سقددهللأم القِّيددة لاللاددأمة قيددال طمدد  الحن ددة سقددهللأم الاتددي  َّمددن المادديت  اقددهللم الليددنهللا َّمددن اناددسلنسة ؛ألفت 

أددنل سليدهللرلكنف  دنج ا إنت  ستدده ن   س دح لحأدلال الطتمد  ل اددِّ  للقدل  اإل نيدة للددل قدنال: )إأدنل سادسلأف لات
 .(ٕ)أاهللُّ  لل الماهلل لن أقع  لل الملقع

مِّكدد  مددف  مددِّأف  إشددنِّا ادده هدد ه ادأددة الكِّأمددة إلددن سحقأددق ملسددن ن إلدده إنت ار ؛ألفت ملسنهددن         
ثين  انلستفه: ومع  مأع المليلهللا  َّأِّ ار سلدنلن اده  مأدع  سدلا  الليدنهللا  لاإلثيدن  إادِّاهلل ِّّ   سفه لات
الاتملا  لاألِّس له ه ي مأع  سلا  اللينهللا  َّمن الل ده المشدِّل  لقدهلل  شدنِّ إلدن الستفده مدف ن إلده إنت 

 ِّ ادده األأددلال ادده ميحددَّ هلللأددال الوطددن  الدد   هددل مفهددلم ار يسقددهللأم الملمددلال الدد   هددل إأتددنل لقددهلل سقددِّت
 المونلفة.

لاددده َّمدددم الملدددنسه اددده ميحدددَّ القأدددِّ  فت سقدددهللأم الملمدددلال مدددف أدددأ  الحأدددِّ ل شدددنِّ إلدددن            
ددددددددددد  اددددددددددده آأدددددددددددن   ودددددددددددِّ كقللددددددددددده  اإلثيدددددددددددن  مسهدددددددددددن يقللددددددددددده: )سليدددددددددددهللر لقدددددددددددهلل يدددددددددددأتف ملسنهدددددددددددن مفأت

چ للدددددده سلددددددنلن:اأددددددِّت  ينإلثيددددددن  مسهددددددن يق[77: نن قااااااط ]چڱڱںںڻڻچسلددددددنلن:

چ لأددددددددددددددددددددِّت  يددددددددددددددددددددنلستفه مسهددددددددددددددددددددن ادددددددددددددددددددده آوددددددددددددددددددددِّ ادأددددددددددددددددددددة الكِّأمددددددددددددددددددددة يقللدددددددددددددددددددده:چںں

لقدددهللتم الليدددنهللا َّمدددن انادددسلنسة مدددف يدددن  سقدددهللأم  (ٖ)[77: نن قاااط ]چۈۈٴۇۋۋۅۅ
اللددنما َّمددن الوددنيا لاهسمنمددن يسقددهللأم حّقدده سلددنلن َّمددن حددّق َّيددهلله لالليددنهللا ااددم  ددنمع لكدداّل مددن أحّيدده ار 

 .(ٗ)ل تنهِّا لالينطسةلأِّلنه مف األَّمنال لاألقلاال ا
  ن سطمدد  اللددلف إنت مسددل لحددهللل ؛ألفت األمددِّ كّمدده  چٿٿٹچ لقللدده سلددنلن:             

 يأهللل لحهللل ن أممل  حهلل مسه ملل مثقنال  ِّا.
                                                 

 .ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٔر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٔ)
 -هدٕٗٗٔهلل.َّيهلل الفستن  نشأف هللاِّ الفكِّ اللِّيهه القنهِّاه الطتيلة الِّتايلةه  ر الملنسه اه للا  انلأ  القِّآف الكِّأمٕ)

 .ٛ٘ٔ: مٖٕٓٓ
 .ٖٖ-ٕٖ/ٔ للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف:  رٖ)
 .ٜٖر سأاأِّ الكِّأم الِّتحمف اه سفاأِّ ك م المستنفه َّيهلل الِّحمف الالهلل : ٗ)
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أتنل ساسلأفر يلهلل قلله:)إأتنل سليهللر اأه إشنِّا إلن  ستده ن أسي ده  ف أسلّكدال إنت َّمدن مدف  سأنسه يقلله: )لات لات
لاناسلنسة هه انَّسمنهلل َّمن ار اه  مد  المسدناع لهللادع  (ٔ)اللينهللا؛ ألفت َّأِّه لأي يأهلله األمِّ  أاسحقُّ 

الملددنِّ مددع الثتقددة يدده ادده سحأددأال  لددل. لالقأددنم يليددنهللا ار لاناددسلنسة يدده هددل اللاددأمة لماتددلنهللا األيهللأددة 
ستمددن سكددلف الليددنهللا َّيددنهللا إ ا كنسدد  مدد مقأددلهللا يدده عول ا َّددف ِّاددلال ار لالست ددنا مددف  مأددع الشُّددِّلِّ لات

 .(ٕ)ل ه ار ايه أف األمِّأف سكلف َّينهللا
 لالحكمة مف  لل:چٿٿٿٿٹچ من اُِّّ الستقهللأم لالستعوأِّ اه قلله سلنلن:

كعفت المأمه أقلال شَِّّ  اه اللينهللا  اسلأف يل اده إسمنمهدن اد  سمسلسده مدف إسمنمهدن يدنلمل  لن  -ٔ
 أأِّهن.ينلمِّس لن يقم  الهللتلاَّه لس 

كعفت اإلسانف أقلال أن إلهه  سته  سأ  يسفاه إنت  فت له قمين أفِّ مسأفعاسلأف يل اه إحلدنِّه لكأدن  -ٕ
ددد ا لالاتدد م:)َقْمُ  المدددتمِف َيدددْأَف ِإْأددِيَلْأِف ِمدددْف َ َأددنِيِع الدددِّتْحَمِفر . اددهللالت  لدددل َّمدددن (ٖ)لقددهلل قدددنال َّمأدده الأت

 َّنسة ار.اإلسانف ن أمكف إحلنِّ القم  إنت يإ
ن  ِّأهلل اه اإلَّنسة َّأِّل ن  يِّأال لن مأكنجأال يدال  ِّأدهللل لحدهللل ل قسدهلل  اده هد ا المد ه  ينلومأدال  -ٖ

 َّمأه الات م... اكمن لم أَِّس الومأال )َّمأه الات مر ي أِّل ملأسن اك لل ن  ِّأهلل ملأسن َّأِّل.
َّدددنسسه إنت إ ا  َّسسددده َّمدددن سمدددل إأتدددنل سادددسلأف    ن اادددسلأف ي أدددِّل ل لدددل؛ألفت ال أدددِّ ن أمكسددده إ -ٗ

 اإلَّنسة اإ ا كنس  إَّنسة ال أِّ ن سسمُّ إنت يإَّنسسل امسقطع ه ه اللااطة للسقسأِّ َّمن إَّنسسل.
قلله سلنلن:)إأتنل سليهللر أقسله حألال ِّسيدة َّ أمدة لمدستفي يليدنهللا ار سلدنلن ل لدل أدلَِّّ الل د   -٘

سيددة الحنأددمة ياددي  الليددنهللا مددن حأددم  مددف قددلتا اددعِّهللن يقللدده:إأتنل ساددسلأف لأددهللالت  لددل َّمددن   فت سمددل الُِّّ
اسددنا سمددل  الليددهلل يددال إستمددن حأددم  يإَّنسددة ار انلمقأددلهلل مددف  كددِّ قللدده:)إأتنل ساددسلأفر إ الددة الل دد  لات

 .(ٗ)الستولا لالكيِّ
                                                 

 .ٖٖ/ٔر  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف: ٔ)
 .ٜٖر سأاأِّ الكِّأم الِّتحمف اه سفاأِّ ك م المستنف: ٕ)
َّدف َّنجشدة )ِّلده ار َّسهدنر قنلد : قدنال ِّادلال ار )أدمن ار ِّلاأدة  ودِّى يمفد  ر لم   هلله يه ا المفد  للكدف هسدنل ٖ)

كسدن  الادسةه  صبعين من أصاب  الر حمن فِذا أراَد أْن ييمب َقْمَب عبد قمَباُه( ِقموَب العباِد بين إن  َّمأه ل اممر: 
األليدنسه المكسد  اإلاد مهه يأدِّل   لمله   ال ال ستة اه سوِّأد الاُّستة يقمدم محمدهلل سنأدِّ الدهللاأف ايف  يه َّنأم

 ر. لهسنل ِّلاأن  ل لفن   وِّى يه ا الملسن.ٕٕٗه ِّقم)  مٜٜٛٔ-هددددٜٔٗٔهللمشق َّمنفه الطتيلة الِّتايلةه 
 .ٕٚ٘/ٔر أس ِّ: سفاأِّ الِّا  : ٗ)
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ددن كنسدد  الليددنهللا حددقل وددنلي ر لهدده مطمليددة لمددِّاهلله لكنسدد  اإلَّنسددة اأهددن مددن هددل مطمدد  اللددل  -ٙ ف لمت
َّمن اللينهللا لَّمن َّأِّهن مف حن ن  اللينهلل قهللتم من كدنف حقتدن ونلأدن ر َّمدن حدقا ار المشدل  يحقدلق 

 ادهللمأأف.
لددل َّمتددق طمدد  اناددسلنسة )إأتددنل ساددسلأفر ينلليددنهللا لحددهللهن )إأتددنل سليددهللر هلللف مددن اددلاهن اإستدده  ألددن  -ٚ

سلأفر إ  إفت الليددددنهللا هدددده ال نأددددة يددددهلللأال قللدددده أ دددد   ف أسقددددهللتم قللدددده:)إأتنل سليددددهللر َّمددددن قللدددده:)إأتنل سادددد
[لاناسلنسة لاأمة لملألال إلأهن لال نأن  ٙ٘]ال اِّأن : چڄڄڄڃڃڃڃچ سلنلن:

  شِّن مف اللانجال لل ا قهلّلم  َّمأهن.
مأِّ المسفأال َّمن الفلمأف سليهلل لسادسلأف إستمدن هدل ل وسأدني اد  أليدهلل لأدهللَّن إنت  -ٛ إفت سقهللأم اللت

 .(ٔ)ار َّ  ل ال 
ِّ ار ايحنسه لسلنلن: )إأتنلر ؛ألسته لل ح اه اه الثتنسه لفنس  انجدهللا الستقدهللأم لالستدعوأِّ لهده           لكِّت

أتددنل  قطددع انشددسِّال يددأف اللددنممأف إ  لددل قددنال: )إأتددنل سليددهلل لساددسلأفر لددم أ هددِّ  فت الستقددهللأِّ إأتددنل سليددهلُل لات
ستدده لددم أ أتددنل سليددهلل لساددسلأسل لات قددال ساددسلأسل مددع  ستدده مقأددهلل لقطددع انشددسِّال يددأف اللددنممأف ل لددل ساددسلأف لات

لكه أفأهلل الحأِّ يأف اللنممأف لقهللتم اللينهللا َّمن اناسلنسة مع  فت اناسلنسة مقهللتمدة ؛ألفت الليدهلل أادسلأف 
ألفت ار َّمددن الليددنهللا لألأسدده َّمأهددن ل لددل؛ ألفت الددلال ن سقسلدده الستِّسأدد ه لاناددسلنسة هدده ثمددِّا الليددنهللا ل 

 .(ٕ)سقهللأم اللاأمة قيال طم  الحن ة لأاسل يلا اإل نية إلأهن 
: ننف تحااااا ]چٿٿٿٿٹچ ِلددددَم قدددددهلّلم  الليدددددنهللا َّمدددددن انادددددسلنسة اددددده قللددددده سلدددددنلن:       

 [لال لا  مف ث ثة  ل ه:7
 اللال ن سقسله الستِّسأ . -ٔ
 لسسنا  ِّتلي اد . -ٕ

                                                 

 .ٗٙٔ-ٖٙٔر أس ِّ: هللنن  الستقهللأم لالستعوأِّ اه القِّآف الكِّأمه مسأِّ الماأِّ : ٔ)
نأ اا ،  َّددِّا  القدِّآف لأدِّاه ليأنسددهه محمدلهلل أددناهر ال دهلللال اده إٕ) ها ذ، ديشااق، أ ااطضا، ننط،  اا  ننط، دنر ننط،

 .ٕٚ-ٕٙ/ٔ: و7777 -هـ7177
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دهلل ار سلدنلن ن أادسلأف يده  فت المِّاهلل مدف الليدنهللا الستلحأدهلل لهدل مقدهللت  -ٖ م َّمدن انادسلنسة؛ألفت مدف ن ألحا
. لهل سقهللأم الاي  َّمن الماي  اقهللتم اللينهللا َّمن اناسلنسة ؛ألف سقهللأم القِّيدة لالحن دة قيدال الحن دة (ٔ)

أددنل سليددهلل لكددنف  ددنج ا إن  سدده ن   س ددح لحأددلال الطتمدد  ل اددِّ  للقددل  اإل نيددة للددل قددنال: إأددنل ساددسلأف لات
 .(ٕ) لل الماهلل لن أقع  لل الملقعأاهللُّ 

للدمأِّا سليددهلل لسادسلأف ألددلهللاف إلددن سدنله الاُّددلِّا  اكدِّا ملدده  منَّددة المدتمسأف لادده اللدهلللال َّددف لددمأِّ 
اللاحهلل إلن اإلسأنف يلمأِّ المسكمم المشنِّل الهللتنلدة َّمدن  فت المحنمدهلل أدنهللِّا مدف  منَّدن  افأده إَّن دة 

اده َّدّ ا لمسلدة لألستده  يمد  اده الثتسدنا مدف  َّيدهلل لاادسلأف لدج ت لممشِّكأف إ  ألممدلف  فت المادممأف أدنِّلا 
 .(ٖ)سومل المسن نا َّف ثسنا  ألن يعفت المحملهلل المليلهلل الماسلنف قهلل شههلل له ال منَّن  لَِّّالا المه

ليسددنا إأتددنل سليددهلل َّمددن  ِّيددع قلاَّددهلل:الستحقق يمددن أحيُّدده ار لِّاددلله لأِّلددنه مددف قددلال الماددنف لَّمددال القمدد  
ال دلاِّ . انلليلهللأتدة اادم  دنمع لهد ه المِّاسد  األِّيع:اقدلال القمد  هدل اَّسقدنهلل مدن  ويدِّ ار اديحنسه  لَّمال

يه َّف سفاه لَّف  امنجه لأفنسه ل النله لم جكسه للقنجه َّمدن لادنف ِّادمههلقلال المادنف اإلويدنِّ َّسده 
 كِّه لسيمأد   لامدِّهه لَّمدال القمد  ي لل لالهللتَّلا إلأه لال ت ا َّسه لسيأف يطد ف اليدهلل  المونلفدة لده لالقأدنم يد

ديِّ َّمدن  لامدِّه  ود ي الدهللتأف لده لالأت كنلمحيتة له لالستلكال َّمأه لاإلسنية إلأه لالولن مسده لالِّت دنا لده لات
لَّدددف سلاهأددده لَّمدددن  قدددهللاِّه لالِّالدددن يددده لَّسددده لالمدددلانا اأددده لالملدددنهللاا اأددده.. لَّأدددِّ  لدددل مدددف  َّمدددنال 

دددد ا ل  ال هددددنهلل لسقددددال األقددددهللامإلن ال ملددددة لال منَّددددن  لماددددنَّهللا اللددددن   القمل هل َّمددددنال ال ددددلاِّ  كنلأت
 لاإلحانف إلن الومق لسحل  لل.

أتددنل ساددسلأف طمدد  اإلَّنسددة َّمأهددن لالستلاأددق لهددن  قددِّاِّ يهددن لات اددددددد )إأتددنل سليددهللر السدد ام ألحكددنم هدد ه األِّيلددة لات
ِّاط الماسقأم لاملل طِّأق الاتنلكأف إلن ار َّ ت ل الت   .(ٗ) لاههللسن الأا

 لن أكلف الليهلل مسحّققن يدد )إأتنل سليهللر إنت يعأمأف َّ أمأف:
 مسنيلة الِّتالال  -ٔ

                                                 

 -هدددٕٕٗٔهللاِّ إحأددنا السُّددِّاَّ اللِّيددهه يأددِّل ه الطتيلددة األللددنه  ر مددف لطددنجن القددِّآف الكددِّأم أناددأف  ناددم المحأمأددهللٔ)
 .ٕٔ: مٕٔٓٓ

 .ٛ٘ٔف الكِّأم: ر الملنسه اه للا  انلأ  القِّإٓ)
 .ٖ٘ٔ/ٔر الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٖ)
حه لَّمتق َّمأه: ُمحمتهلل حنمهلل الفقهه ودِّتج  حنهللأثده: محمدلهلل الستدنهلل ه هللاِّ ايدف  ر أس ِّ: مهللاِّج الاتنلكأف: ايف القأمٗ) أحت

 .ٜٔ: .طههلل. حقتقه: محمهلل حنمهلل الفقهه هللاِّ الكس  اللممأةه يأِّل ههلل ؛ الستفاأِّ القّأم٘ٚ/ٔ: الهأثمههلل.طه هلل. 
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 .(ٔ)اإلو ي لممليلهلل اه ا سحقأق إأتنل سليهلل  -ٕ
دد ال للدد لل كددنف اددتاال هدد ه الههللاأددة            ددِّاط الماددسقأم سسلددمتف الشتددفنا مددف مددِّس اللت اههللاأددة الأا

[َّممدددن لملِّادددة لحدددنن: ٘]الفنسحدددة: چٿٿٿٿٹچ أدددق يدددددددد اادددِّس َّمدددن كددداّل َّيدددهلل لالستحق
أسلددمتف الشتددفنا مددف مددِّس ااددنهلل القمدد  لالقأددهلل اددإفت ااددنهلل القأددهلل أسلمتددق ينل نأددن  لاللاددنجال.امف طمدد  
َّنأة مسقطلة ملمحمة انسأة لسلادال إلأهدن يدعسلا  اللادنجال الملأدمة إلأهدن كدنف كد  سدلَّه قأدهلله انادهللا 

لأدده يددال لكدد لل مددف طمدد  ال نأددة اللم أددن لالمطمدد  األاددمن للكددف لددم أسلاددال إلأدده ينللاددأمة الملأددمة لدده لات
سلاددال إلأدده يلاددأمة  ستهددن ملأددمة إلأدده لهدده مددف  َّ ددم القلاطددع َّسدده احنلدده كحددنال هدد ا لك همددن اناددهلل 

ادددإفت هددد ا الدددهللتلاا  [٘]الفنسحدددة: چٿٿٿٿچ القأدددهلل لن شدددفنا مدددف هددد ا المدددِّس إنت يدددهلللاا 
 مِّكت  مف اسة  شأنا:

 َّيلهللأة ار ن َّأِّه. -ٔ
  ف سكلف يعمِّه لشَِّّه. -ٕ
 إنت سكلف ينلهلى. -ٖ
 لن ي ِّاا الِّا نال ل للنَّهم ل اكنِّهم. -ٗ
  ف سكلف اناسلنسة َّمن َّيلهللأسه يه. -٘
  نت سكلف يسفي الليهلل لقّلسه لحلله لن ي أِّه. -ٙ

للددنلم يددنلمِّس [اددإ ا ِّكيهددن الطتيأدد  المطأددن ا٘]الفنسحددة: چٿٿٿٿٹچ اهدد ه هدده   دد اا 
دددفنا الستدددنم لمدددن سقدددي مدددف شدددفنا ثدددم إفت القمددد  ألدددِّس لددده مِّلدددنف  لاادددسلممهن المدددِّأس حأدددال يهدددن الشت
أددنا يددددد )إأتددنل سليددهللر  أددنا لالكيددِّ. اددهلللاا الِّا َّ أمددنف إف لددم أسددهللاِّكهمن سِّامأددن يدده إلددن الستمددن لنيددهلل: لهمددن الِّا

 .(ٕ)لهلللاا الكيِّ يددد )إأتنل ساسلأفر 

 ول عم  العامل:تيديم المعم
األأال اه اللنمال  ف أسقهللم َّمدن الملمدلال لقدهلل أقدهلّلم الملمدلال َّمدن اللنمدال ألَّدِّاس ي َّأتدة           

[اقددهلل قأددِّ  الليددنهللا 7: ننف تحاا ]چٿٿٿٿٹچ مسهن:الستوأددأي ل لددل ادده قللدده سلددنلن: 

                                                 

 .ٖٚر الستفاأِّ القّأم: ٔ)
 .ٛٗ-ٙٗر أس ِّ: الستفاأِّ القأم: ٕ)
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س َّمدددددن ار اددددديحنسه لسلدددددنلن لادأدددددة مدددددف يدددددن  قأدددددِّ اللنمدددددال َّمدددددن الملمدددددلال ادددددنلململال قدددددهلّلم ل دددددِّ 
 .(ٔ)انوسأني

 أسموب اليصر:
سقهللأم من حقُّده الستدعوأِّ ادنلمفللال چٿٿٿٿٹچ ل امل  القأِّ اه قلله سلنلن:          

يه )إأتنلر حقُّه الستعوأِّ َّف الفلال لاألأال سليهللل للكدف المفلدلال قدهلّلم إلادنهللا القأدِّ امدأي هسدنل مليدلهلل 
لهدددل قأدددِّ يسقدددهللأم مدددن حقُّددده الستدددعوأِّ     .(ٕ)َّأدددِّل لاددده هددد ا مدددف الستحقأدددِّ ل أدددسنم لَّنيدددهللأهن مدددن اأددده 

ل ينللينهللا لاناسلنسة.  سوأت
أثدنِّ أددأ ة المددسكمم مدع ال أددِّ ادده الفلمددأف لاأد اف يقأددلِّ سفادده لَّدهللم لأنقسدده يددنللقلن ادده            لات

ملاقددن الكيِّأددنا مسفددِّهللا لَّددِّس الليددنهللا لااددسهللَّنا المللسددة لالههللاأددة ماددسق   فت  لددل إستمددن أسأددّلِّ مددف 
نية هددل مددف  ممددسهم ل منَّددة هددل مددف  مددِّسهم كمددن هددل هللأددهللف الممددلل  ل لاشددلنِّ ينشددسِّال اددنجِّ َّأدد

 . (ٖ)الملّحهللأف له اه الحنال اللنِّلة له يسنا َّمن سلنلهلل األهلللة المم جة إلن  لل 
 ممسدنف ويِّأسدنف المأسدنف المادسهلل سليدهلل لسادسلأف لالمادسهلل إلأده چٿٿٿٿٹچ لقلله سلدنلن:

مأِّ الماسسِّ اأهمن.  اللت
لهمن مقّأهللسنف ينلمفلللأف )إأتنلر لقهللتم المفلللأف إلانهللا القأِّ افهمن قأِّ أدفة لهدل الليدنهللا           

لاناسلنسة َّمن ملألن لهل ار َّ ت ل الت طِّأقه سقهللأم من حقُّه الستعوأِّ لهدل إلدناه ثدمت إف كدنف لمدِّتهلل 
ن مدف ألسقددهلل الشتددِّكة اهدل إاددِّاهلل  ل َّمددن مددف َّمدن مددن ألسقددهلل  فت المليدلهلل َّأددِّ ار سلددنلن اهدل قمدد   ل َّمدد

؛ألفت المسناد  لمقدنم َّدِّس الليدنهللا لده سلدنلن سوأأأدهن لده ن م دِّهلل اإلويدنِّ يدعفت (ٗ)أسِّهللهلل اهل سلأأف 
 .(٘)اللينهللا له اناسفنهللا الستوأأي مف الستقهللأم إستمن هه يحا  المقنم ن يعأال الللع 

 

                                                 

 .ٜٙٔ-ٛٙٔر أس ِّ: الملنسه اه للا  انلأ  القِّآف الكِّأم: ٔ)
 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔ؛ الملنسه اه للا  انلأ  القِّآف الكِّأم: ٙٙٔر أس ِّ:  لاهِّ الي َّة: ٕ)
 .ٕٚ/ٔر ال هلللال اه إَِّّا  القِّآف لأِّاه ليأنسه: ٖ)
 .ٛٚٔلاهِّ الي َّة: ر  ٗ)
 .ٗٚ/ٔ؛ الهللُِّّ المألف اه َّملم الكسن  المكسلف: ٘٘ٔر  لاهِّ الي َّة: ٘)
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 الجم :
 قدددددددددنال سلدددددددددنلن: .(ٔ)وسمفدددددددددأف  ل  كثدددددددددِّ اددددددددده حكدددددددددم لاحدددددددددهلل لهدددددددددل  ف أ مدددددددددع يدددددددددأف  مدددددددددِّأف م       

دن ال مدع يدأف الدِّتحمف الدِّتحأم افأده ملسدن لهدل  فت الدِّتحمف هللااّل َّمدن 7: ننف تح ]چڀڀڀچ  [ ل مت
فة القنجمة يه ايحنسه لالِّتحأم هللااّل َّمن سلّمقهدن يدنلمِّحلم اكدنف األلال لملأدن لالثتدنسه لمفلدال ادنأللال  الأا

مددة أددفسه لالثتددنسه هللااّل َّمددن  ستدده أددِّحم ومقدده يِّحمسدده لات ا  ِّهلل  اهددم هدد ا اسعمددال قللدده هللااّل َّمددن  فت الِّتح
 لقللددددددددددددددددددددددددددددددده سلددددددددددددددددددددددددددددددددنلن:[17: نىااااااااااااااااااااااااااااااااا نب]چجثمثىثيثچ سلدددددددددددددددددددددددددددددددنلن:

[للدم أ دا قدط ِّحمدف يهدم المدم  فت الدِّتحمف هدل الملأدلن 771: ننلمأ ]چۇئۆئۆئۈئۈئچ 
ف سسّفاد  مدِّآا قميدل لدم أس دال ينلِّتحمة لِّحأم هدل الدِّتاحم يِّحمسده لهد ه سكسدة ن سكدنهلل س دهللهن اده كسدن   لات

 . (ٕ) لل ألِّسهن

 االرتياء:
 قددددددنال سلددددددنلن: .(ٖ): هددددددل انسسقددددددنال مددددددف األهللسددددددن إلددددددن األَّمددددددن ادددددده الل دددددده المددددددِّاهللاالرتياااااااء         

[ ال ف مف ِّحم لك لل الِّتحأم الأال لاه الدِّتحمف مدف المينل دة مدن لدأي 7: ننف تح ]چڀڀڀچ 
 اه الِّتحأم.
اه اف انِّسقنا مدف )الدِّتحمف الدِّتحأمر هللنلدة ي َّأتدة هده الدِّتحمف  وديُّ  ليسنًا َّمن ه ا اإفت            

دن يده سلدنلن لكدنف  مف الِّتحأم اسلقأ  األلال ينلثتنسه سلمأم يلهلل وني  لل لل كدنف لأدن الدِّتحمف موسأت
ه يه القِّآف َّمن الستحقأق يحأَّ لم أكف الستلأأن يه ملِّلادن َّسدهلل اللدِّ    لمدهللللال  لال إط قه ممتن وأت

الِّتحأم كلف الِّتحمة كثأِّا الستلّمدق إ  هدل مدف  مثمدة المينل دة للد لل كدنف أطمدق َّمدن َّأدِّ ار سلدنلن كمدن 
[امدددأي  كدددِّ إحدددهللى 777: ننلمأااا ]چۇۆۆۈچ اددده قللددده سلدددنلن اددده حدددق ِّادددلله:

فسأف يملسن ادوِّ   .(ٗ)الأا
 

                                                 

 .ٜٕٔرَّمم اليهللأعه ياألسه: ٔ)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٔ: ر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهللٕ)
ال اه َّملم الي َّة: ٖ)  .٘٘ر المل م المفأت
 .ٜٙٔ/ٔر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٗ)
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 [1: ننف تح ]چٺٺٺٺچ قنال سلنلن:
أددن يأددفة الممددل السدده مددف آثنِّهددن  ستدده أددعمِّ لأسهددن لأثأدد  لألنقدد  : هددل مددف اسّ المالااك            

لأسأِّّن يممنلأكه ي مأع  سلا  الستأِّان  ل لنن الممل لأدلم الدهللاأف لهدل أدلم القأنمدة أدلم أدهللاف الستدني 
اأدده يعَّمددنلهم وأِّهددن لشددِّهن؛ألفت ادده  لددل الأددلم أ هددِّ لمومددق سمددنم ال ُّهددلِّ كمددنال ممكدده لَّهلللدده لحكمسدده 

 .(ٔ) م ل الو جق  لاسقطن 
اه قلله سلنلن:)منلل ألم الهللاأفر ي َّة اللأن لقهلل لقن الي َّأُّدلف َّسدهلل اللأدن اد كِّلامف          

 .(ٕ) َِّّاله الي َّأتة سفاأِّ الملألن لالكشن َّف ملسنه لسوأأأه يعلأنن مسهن ل ِّس المهلل  
حمف الدددِّتحأم إلاددنهللا َّ مِّحمسددده ثدددم الأددن ار سلدددنلن يعستدده ِّّ  اللدددنلمأف كّمهددمه ثدددم َّقدد  يلأدددفه الددِّت 

دن قيمده ؛ألستده أسيدا َّسلمدلم الستأدِّّن اده  لأن يعسته ممل ألم الهللاأف لهل لأدن يمدن هدل  َّ دم مسده ممت
مدنف هدل أدنح  الممدل الد   ن أشد   الموملقن  اه ألم ال  اا ال   هل  لال  أتنم الوملهلل اممدل  لدل ال ت

ن أسسهدده ممكدده لن أسقلدده اددعأف هدد ا اللأددن مددف  لأددنن  شددها َّددف الددهللُّولال سحدد  ممكدده لهددل الدد  
مددنف لممددل  المينل ددة السدده أفألددهن الستددني َّمددن  َّ ددم الممددلل مثددال ممددل الممددلل )شددنهنف شددنهر لممددل ال ت

 .(ٖ)الهللُّسأن )شنه  أهنفر لمن شنيه  لل 
سِّهأيًن يلدهلل سَِّّأد   لقهلل  نا قلله سلنلن:)منلل ألم الهللاأفر إثِّ قلله:)الِّتحمف الِّتحأمر لأكلف     

للألممسن  سته سلنلن ِّين َّينهلله لك  السلَّأف مف السِّيأة اهدل ِّحدأم لم دن  لهدم َّدف  َّمدنلهم كمدن 
 .(ٗ)[ٓ٘–ٜٗالح ِّ:]چۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییچ :قنال
 
 
 
 

                                                 

 .ٜٖحمف اه سفاأِّ ك م المستنف: ر أس ِّ: سأاأِّ الكِّأم الِّت ٔ)
 .  ٕٛ/ٔ: مٜٜٜٔ -هدٕٓٗٔمكسية ادهللا ه القنهِّاه هلل.طه  ر ي أة اإلألن ه َّيهلل المسلنال الألأهلل ٕ)
 .ٗٚٔ/ٔر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٖ)
-هدددٖ٘ٙٔمطيلة مأطفن الينيه الحميه ل لنهلله يمأدِّ يأدِّل ه الطيلدة األللدنه  ر سفاأِّ المِّاَّهه  حمهلل المِّاَّهٗ)

 .ٖٔ/ٔ: مٜٙٗٔ
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 اإلطناب:
. لالقأدهلل األوأدِّ لدأي مدف  دلاهِّ الي َّدة لهمدن (ٔ)اإلطسن :  أنهللا المف  َّمن الملسدن لفنجدهللا            

 .(ٕ)شل لالستطلأال اكالل مسهمن ألسه  أنهللا المف  ل أِّ انجهللا اه األامل الح
 أنواع اإلطناب كثيرة منىا:

ِّ ار اددديحنسه سلددنلن  كددِّ الددِّتحمف الددِّتحأم؛ألفت الِّتحمددة هددده  الت كاارار: -1 أددعسه لسقِّأددِّ الملسددن لقددهلل كددِّت
مدع  كدِّهم لقدهللتم اديحنسه الدِّتحمف َّمدن اإلسلنم َّمدن المحسدنج لقدهلل  كدِّ المدِسلم هلللف المدَسلم َّمدأهم اعَّدنهلل 

الددِّتحأم مددع  فت الددِّتحمف  يمدد  مددف الددِّتحأم لمددف َّددنهللا اللددِّ  ادده أددفن  المددهلل  الستِّّقدده ادده األهللسددن إلددن 
األَّمددن؛ ل لددل ألستدده ااددم وددنّي يددنر سلددنلن كمفدد  )ارر لألستدده لّمددن قددنال:)الِّتحمفر سسددنلال   جددال الددسالم 

 .(ٖ)ه:)الِّتحأمر كسسمة لالِّتهللأن أسسنلال من هللقت مسهن للطنلَّ نجمهن ل أللهن ل  ِّهللا
دمة ليد لل  اإليااح بعد اإلبىاام: -2 ل لدل إل هدنِّ الملسدن اده أدلِّسأف إحدهللاهمن م ممدة لالثتنسأدة مفأت

 .(ٗ)أسمّكف ملسن اه سفي الاتنمع الال سمّكف 
ِّ [إ  ااتددٚ–ٙ]الفنسحددة: چٹٹٹڤڤڤڤڦچ ل لددل ادده قللدده سلددنلن:            

ددددههللاا  ددددِّاط يندأددددة السدددده يلددددهللهن لهددددل أددددِّاط الدددد أف  سلددددم ار َّمددددأهم مددددف الستيّأددددأف لالّأددددهلّلأقأف لالشُّ الأا
دددنلحأف لحادددف  للجدددل ِّاأقدددن. لادأدددة لِّهلل  اددده ملدددِّس الستلمدددأم لمليدددنهلل لالدددهللَُّّنا لحدددقُّ الدددهللتاَّه  ف  لالأت

  يه.أاسشلِّ َّسهلل هللَّنجهن من أ   َّمأه اَّسقنهلله ممتن ن أسمُّ اإلأمنف إنت 
 افه لمف ه ا الهللَُّّنا المهم اإلوينِّ يفنجهللسأف  مأمسأف:

 انجهللا الويِّ. -ٔ
 انجهللا ن م الويِّ. -ٕ

ددِّاط الماددسقأم الدد   سأدديه ألهددال               ددن انجددهللا الويددِّ اهدده اإلويددنِّ َّسدده ينناددسقنمة ل ستدده الأا اعمت
لسأدهللأقه لسلادمه يهد ا اإلقدِّاِّ إلدن ِّّيده اهد ه ل متن انجهللا ن م الويِّ اإقِّاِّ الدهللتاَّه يد لل  سلمسه لكِّامسه.

                                                 

ددنجِّ ادده  هلل  الكنسدد  لالشددنَِّّه ايددف األثأددِّٔ) قهللتمدده لحقتقدده لَّمتددق َّمأدده: هلل. حمددهللالحلاهه هلل.يهلللأطينسددةه هللاِّ  ر المثددال الات
 .ٖٗٗ/ٔ: سهلة مأِّ لمطتيع لالستشِّه القنهِّاه الطتيلة الثتنسأةه هلل. 

-هددددٕ٘ٗٔة اإلأمدنف هالمسأدلِّا ه الطيلدة الثنسأدةه ه هلل.حادف طيدال مكسيدر أس ِّ: َّمم الملنسه اده المدلِّلَّ الي َّدهُّ ٕ)
 .ٙٗٔ: مٕٗٓٓ

 .ٕٕ/ٔر ال هلللال اه إَِّّا  القِّآف لأِّاه ليأنسه: ٖ)
 .ٜٕ٘ر أس ِّ: الملنسه اه للا  انلأ  القِّآف الكِّأم: ٗ)
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 ِّيددع الاجددهلل الددهللَُّّنا ينلههللاأددة إلأدده لالويددِّ َّسدده يدد لل لاإلقددِّاِّ لالستأددهللأق لشددعسه لالستلّاددال إلددن المددهللَّل إلأدده 
لهد ا الستأددهللأق لاأدده انجدهللا ونماددة لهدده  فت الددهللتاَّه إستمدن  مددِّ يدد لل لحن سده إلأدده ل فت اددلنهللسه لا حدده ن 

 يه اهل معملِّ يسهلليِّ من أطم  لسأّلِّ ملسنه ا كِّ له مف  لأناه مدن إ ا سأدّلِّ اده ومدهلله لقدنم سسمُّ إنت 
 .(ٔ)يقميه كنف  شهلل طمين له ل َّ م َِّّية اأه ل حِّي َّمن هلللام الطتم  لالاُّتاال له

[ يددددددددددددددددهللال مددددددددددددددددف قللدددددددددددددددده ٚ]الفنسحددددددددددددددددة: چڤڤڤڦچ إفت قللدددددددددددددددده سلددددددددددددددددنلن:الباااااااااااااااادل: -3
مددف اإلطسددن  اليمأدد  إ  ن أسلّقددن َّمأدده  أددال  [لهدد ا اليددهللال هددل1: ننف تحاا ]چٹٹڤچسلددنلن:

ددِّاط المادسقأم هددل أددِّاط كدداّل الد أف  سلددم ار َّمددأهم ادده  الملسدن لكستدده  ل انجددهللا  مأمدة لهدده يأددنف  فت الأا
 .(ٕ)كاّل األمم الاا  كنسلا ِّا   م َّأِّ ِّاال

لمشدددددهلهلل َّمأددددده لانجهللسددددده هدددددل الستلكأدددددهلل لالستسأدددددأي َّمدددددن  فت أدددددِّاط المادددددممأف هدددددل ا                
ينناددسقنمة لاناددسلاا َّمددن آكددهلل ل دده ل يم دده يحأددَّ ن أدد ه  الددلهم َّسددهلل  كددِّه إنت إلأدده لاإلسلددنم إأأددنال 
السالمة لاإلحانف إلن ال أِّ إ ا كنف مف اللق ا لسلم ار سلنلن مع ااسحنلة إحأنجهن أسحأدِّ  أدللهن 

م َّسدهلل الدسالم كّمهدن امدف ادن  يهدن اقدهلل حن هدن اه هللسأل  ل وِّل  ل طمقه لأشمال كاّل إسلدنم ادإفت سلمدة اإلاد 
 .(ٖ)يح ااأِّهن

 أسموب األمر:
لأودِّج األمدِّ  .(ٗ)األمِّ هل طم  حألال الفلال مف المونطد  َّمدن ل ده انادسل ا مدع اإللد ام       

چ َّف ملسنه األأمه إلدن ملدنف  ودِّى سادسفنهلل مدف ادأنق الكد م لقدِّاجف األحدلاال لاألمِّاده قللده سلدنلن:

.لحقأقدددة الطتمددد  (٘)[لاألمدددِّ هسدددن ودددِّج إلدددن ملسدددن الهللتلاملانادددسمِّا1ِّ: تحااا ننف ]چٹٹٹڤ
ددن حأددال يللدده للددم  أددنهللا ممت مللددلَّة لطمدد  حأددلال المنهأتددة المطمليددة لااددسلمم  ادده طمدد  الددهللتلام لم ا

أنهللا اه مِّاس  الههللاأة مث                                  أحأال يلله اهه ماسلممة اه ملسنهن لهل طم  الحألال؛ ألفت ال ا

                                                 

 .ٛٔ-ٚٔ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٔ)
 .ٚٔٔ/ٕر الي َّة اللِّيأةه حيسكة: ٕ)
 .ٖٗ/ٔف: ر اسح اليأنف اه مقنأهلل القِّآٖ)
 .ٕٚر  لاهِّ الي َّة: ٗ)
 .ٗٚر المأهللِّ سفاه: ٘)
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سحأدددأال لمدددلاهلل  ودددِّى مسهدددن لالمدددِّاهلل طمددد  الحأدددلال ينلم أدددهلل مدددع طمددد  الدددهللتلام لن محنلدددة  فت          
 لهددهللى  أددمه  ف أسلددهللتى يددنل م  ل يددإلن كقللدده سلددنلن: .(ٔ)المقأددلهلل ادده ادأددة هددل طمدد  الههللاأددة الكنممددة

 [لقللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده سلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلن:7: نإلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطنت]چٺٺٺٿٿٿٿچ 
 .(ٕ)[لملسن طم  لهم مهسهلللف طم   أنهللا الههللى77: ننشمرض]چٹڤڤڤڤڦچ 

 أنواع الىداية:
 إفت  سلا  الههللاأة  ِّيلة:

دددددددددددددددددة المشدددددددددددددددددسِّكة يدددددددددددددددددأف الومدددددددددددددددددق المددددددددددددددددد كلِّا اددددددددددددددددده قللددددددددددددددددده سلدددددددددددددددددنلن: -ٔ چ الههللاأدددددددددددددددددة اللنمت

[    َّطددن كدداّل شدددها أددلِّسه السدده ن أشددسيه اأهدددن 70: طااح]چمتىتيتجثمثىثيثحجمججح
 ي أِّه ثم ههللاه إلن ومقه له مف األَّمنال.

ههللاأة اليأنف لالهللتنلة لالستلِّأن يس هلل  الوأِّ لالّشِّ لطِّأقدة الست دنا لالهد ل لهد ه الههللاأدة ن سادسم م  -ٕ
 الههللى الستنّم اإستهن اي  لشِّط ن مل  .

ههللاأدة الستلاأددق لاإللهددنم لهدده الههللاأددة الماددسم مة ل هسددهللاا ادد  أسومتددن َّسهددن لهدده المدد كلِّا ادده قللدده  -ٖ
 [77: ننُحم]چۆئەئوئوئۇئۇئۆئچ سلنلن:

 [71: ننقص ]چڳکککگگگگڳڳڳچ لقلله سلنلن:
 اسفددددددددددددن َّسدددددددددددده هدددددددددددد ه الههللاأددددددددددددة لاثيدددددددددددد  لدددددددددددده ههللاأددددددددددددة الددددددددددددهللتَّلا لاليأددددددددددددنف ادددددددددددده قللدددددددددددده سلددددددددددددنلن:

 [77: ننشمرض]چٹڤڤڤڤڦچ 
 َّنأدددددددددة هددددددددد ه الههللاأدددددددددة لهددددددددده إلدددددددددن ال ستدددددددددة لالستدددددددددنِّ إ ا ادددددددددأق  همأهمدددددددددن إلأهمدددددددددن قدددددددددنال سلدددددددددنلن: -ٗ

 [7: بمَي]چڦڄڄڄڄڃڃڦٹٹڤڤڤڤڦڦچ
 [لقدددنال سلدددنلن َّدددف  هدددال الستدددنِّ:ٖٗ]األَّدددِّان: چوئوئۇئۇئۆئۆئچ ال ال سدددة اأهدددن لقدددنال  هددد

 [ٖٕ–ٕٕالأنان : ]چېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبچ  

                                                 

 .ٚٛٔ/ٔر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٔ)
 .ٕ٘/ٔر أس ِّ: الكشننه ال موشِّ : ٕ)



 م2014/هـ1435                                                               (          66)العدد  –آداب الرافدون 

 

 
707 

[إستمدددن سسسدددنلال المِّسيدددة 1: ننف تحااا ]چٹٹچ إ ا َّدددِّن هددد ا انلههللاأدددة المادددتللة اددده قللددده سلدددنلن:
ة اهه طم  الستلِّأن لاليأنف لاإلِّشنهلل لالستلاأق   .(ٔ)لاإللهنمالثتنسأة لالثتنلثة ونأت

 التصوير باالستعارة الت صريحي ة:
: ننف تحاااا ]چٹٹٹڤچ السأددددلأِّ ينناددددسلنِّا الستأددددِّأحأتة ادددده قللدددده سلددددنلن:

ددِّاط المادسقأم الدد   لدأي يدده  هللق اسحدِّان قددهلل أوِّ ده َّددف حدهلللهلل اناددسقنمة 1 [اقدهلل شديته الددهللاأف الحدّق ينلأا
ف كددنف ؛ألفت الوددط الماددسقأم هددل  قأددِّ يلددهلل يددأف سقطسددأف لل دده ا لشدديه يأسهمددن  فت ار ادديحنسه لسلددنلن لات

مسلنلأدددن َّدددف األمكسدددة لكدددف الليدددهلل الطتنلددد  اللأدددلال ن يدددهللت لددده مدددف قطدددع المادددنان  لمدددّي ادادددن  لأكدددِّم 
ِّاطر يهللال الطتِّأق ألاِّاِّ يأنسأتة مسهن:(ٕ)ينللألال لالملاانا أثنِّ الستليأِّ يدد )الأا  . لات

ددأوال ها  أددِّطه إ ا يملسدده يملددن ادده  ااددّمه الطتِّأددق أددِّاطن؛ ألستدده :  ستدده مددف مشددسّق مددف أددِّط  الشت
ِّاط من  مع وماة  لأدنن  ف أكدلف طِّأقدن مادسقأمن اده  مادملكن لاادلن ثانياً أاسِّط المنِّّا اأه. :لالأا

ملأ  إلدن المقأدلهلل اد  سادّمه اللدِّ  الطتِّأدق الملدلج أدِّاطن لن الأدل  المشدق لن المادهلللهلل َّأدِّ 
ِّاط َّمن  سة النال؛ ألسته مشسمال َّمن انلكه اشسمنال الحمق الشتها الماِّلط: اثالثاً الملأال.  .(ٖ)لأا

ددِّاط الماددسقأم ادده اددلِّا الفنسحددة ملِّاددة الحددّق لاللمددال يدده اهدد ا هددل الملأددال لِّلددن ار  لالمقأددلهلل ينلأا
ِّ اده الطتِّأدق لهللاِّ كِّامسه.لالطتِّأق المللج  يلهلل مف الماسقأم إ ا كنف اه اس نه لاحدهلل ميدهلل  لسهنأدة لالاتدأ

ددددأِّ ادددده الطتِّأددددق الماددددسقأم اهددددل اددددهال  الملددددلّج اددددي  لمستددددعّوِّ ادددده اللأددددلال إلددددن ال نأددددة يودددد ن الات
دددنلل لآمدددف مدددف الملدددلج الددد   أحأدددِّ لأوأدددن لمدددف الملدددلج مدددن ن ألأدددال  لاِّأع.لالمادددسقأم  للدددح لمات

يده لأسيلدله امددأي  إف لددم أتمسدلا انلمسدناق لالمشدِّل لالكدناِّ ل هدال الكسددن  يلدهلل ادمنَّهم يميلدَّ محمدهلل 
.لسلهللأدة الفلدال هسدن يسفاده هلللف حدِّن (ٗ)لهم إلن ار طِّأق يال هم إلن الستدنِّ ل يدجي القدِّاِّ لاللأدن  يدنر 

 ال ِّ )إلنر ؛ألفت الال الههللاأة أسلهلّلى يسفاه سنِّا ليحِّن إلن سنِّالينل م سنِّا.

                                                 

 .ٙٗ-٘ٗ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٔ)
 .ٖٖ/ٔر إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٕ)
 .ٗٔ؛ مف لطنجن القِّآف الكِّأم:  ٕٕ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٖ)
 .٘ٗ-ٗٗر الِّا الأت ا: ٗ)
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ن يحدِّن ال نأدة لمسدن َّدهلّل  افلال الههللاأة مسن َّدهلّل    إلدن سلدّمف اإلأأدنال إلدن ال نأدة المطمليدة ادعس
يددنل م سلددّمف الستوأددأي ينلّشددها المطمددل  اددعسن يددنل م الهللتالددة َّمددن انوسأددني لالستلأددأف لات ا سلددهلّلى 

 يسفاه سلّمف الملسن ال نمع ل لل كّمه لهل الّسلِّأن لاليأنف لاإللهنم.
دددِّاط المادددسقأم هدددل طنلددد  مدددف ار  ف ألِّّاددده إأتددد نه لأيّأسددده لددده انلقنجدددال إ ا قدددنال: اهدددهللسن الأا

هلل الفلددال مددف الحددِّن ل سددن يدده  ِّاهللسدده لالقددهللِّا َّمأدده ا ددِّت لأمهمدده إأتددنه لأقددهللِّ َّمأدده اأ لددال ادده قميدده َّممدده لات
هللا ملهلّلى يسفاه لأسلّمف ه ه المِّاس  كّمهن للدل َّدهلّلى يحدِّن سلدّأف ملسدنه لسوأدي يحاد  ملسدن  م ِّت

 .(ٔ)الحِّن
ددِّاط يددنأللن لالدد م اددنَّمم  فت األلددن ل  الدد م إ ا هللومدد  َّمددن ااددم ملأددلن لسلِّأددن الأا

فة مف َّأِّه.  اقسل   سته  حقُّ يسمل الأا
امددل قددنال اهددهللسن أددِّاطن ماددسقأمن لكددنف الددهللتاَّه إستمددن أطمدد  الههللاأددة إلددن أددِّاط مددن ماددسقأم 
ددِّاط الملددأف الدد   سأدديه ار سلددنلن ألهددال  َّمددن اإلطدد ق للددأي المددِّاهلل  لددل يددال المددِّاهلل الههللاأددة إلددن الأا

 أقن إلن ِّللاسه ل ّسسه لهل هللأسه ال   ن هللأف له الاه.سلمسه ل لمه طِّ 
لالدد م هسددن لملهددهلل اللممددّه الدد هسّه لهددل  ستدده طمدد  الههللاأددة إلددن اددِّ  ملهددلهلل قددهلل قددنم ادده القمددل  ملِّاسدده 

 .(ٕ)لالستأهللأق يه لسمأ ه مف انجِّ طِّق اللت ال امم أكف يهلّل مف الستلِّأن 
ددددددددددددددِّاط مسّكددددددددددددددِّا ادددددددددددددده قل  چ  :لدددددددددددددده سلددددددددددددددنلن لسيّأدددددددددددددده اددددددددددددددإف قأددددددددددددددال:ِلَم  ددددددددددددددنا الأا

: ننشااااامرض]چٹڤڤڤڤڦچ لقللددددده سلدددددنلن:  [7: ننفااااال ]چٿٿٿٹ

: نىَ اااااااااا و]چڻڻڻڻۀۀںڱڱڱںچ [لقللدددددددددده سلددددددددددنلن:77

ستمددن هدده ادده [71 اددنل لا  َّددف هدد ه الملالددع ي ددلا  لاحددهلل لهددل  ستهددن لأادد  ادده مقددنم الددهللَُّّنا لالطتمدد  لات
اأة ِّالله إلأه للدم أكدف لممودنطيأف َّهدهلل مقنم اإلوينِّ مف ار سلنلن َّف ههللاأسه إلن أِّاط ماسقأم لههلل

يدده للددم أكددف ملِّلاددن لهددم امددم أ ددا ملِّّاددن يدد م اللهددهلل المشددأِّا إلددن ملددِّّن ادده  هددف المونطدد  قددنجم ادده 
 .(ٖ)ومهلله لن سقهللمه اه المف  ملهلهلل سكلف ال م ملِّلاة إلأه

                                                 

 .  ٜٕ-ٕٚ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٔ)
 .ٛٔ/ٕر أس ِّ: المأهللِّ سفاه: ٕ)
 .ٜٔ-ٛٔ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٖ)
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 الت صريح بعد اإلبىام:
ه يدده َّمددن الّأددحة مددف َّأددِّ لهددل  ف أدد كِّ متلددن الكدد م ملسددن أحسددنج إلددن سفاددأِّه اأددعس

[َّقد  قللده 1: ننف تحا ]چڤڤڤڦچ .لالستأِّأح يلدهلل اإليهدنم اده قللده سلدنلن:(ٔ) أنهللا لن سقي
ِّاط. [1: ننف تح ]چٹٹٹڤچ سلنلن:  إ  اّاِّ الأا

چ لدددددددم أيدددددددّأف هسدددددددن مدددددددف هدددددددتنا الددددددد أف  سلدددددددم ار ليدددددددّأف  لدددددددل اددددددده مللدددددددع آودددددددِّ يقللددددددده سلدددددددنلن:

: ننُساااااااااااااا ت]چڈژژڈچڇڇڇڇڍڍڌڌ ڎڎ

17](ٕ). 

 الت ذييل:
) أددالر الدد اال لالأددنا لالدد م  َأددأالر لاحددهلل مّطددِّهلل مسقددنيه لهددل شددهار أاددُفال ادده إطناددة. مددف 
: طلأدددال   لدددل الددد تأال َ أدددال القمدددأي لَّأدددِِّه. لَ أدددال الدددِّاأح: مدددن اسادددَحَ  مسهدددن َّمدددن األِّس. لادددِّير  ّأدددنالر

هللاا ال تْأال آودِّ كدال شدها لَ ْأدال الثدل  لاإِل اِِّ مدن ُ دِّت مسده ِإ ا .(ٖ)الّ َس  ُ ْادِيال لالد تْأال َ ْأداُل اإِل اِّ مدف الدِّا
سه َّمن اأَلِّس مف ومفهن  .(ٗ)لهل من ُ ْاِيال مسه اَعأن  اأَلِّس لَ ْأال المَِّ ا لكال ثل  َسْمَياه ِإ ا  ِّت

الست أأال:هل  ف أ أال الستن م  ل السنثِّ ك مه يلهلل سمنمه لحادف الادكل  َّمأده ي ممدة سحقدق مدن قيمهدن مدف 
دددددِّاط .(٘)سلكأدددددهللا ال س دددددِّ  م دددددِّى المثدددددال ل أدددددنهللا السحقأدددددقالكددددد م لس أدددددهلله   الستددددد أأال اددددده لأدددددن الأا

 . چ ٹ چيددددددد  
 
 

                                                 

سنشدِّلفه يأدِّل  الطتيلدة  -قهللتم له لاَّسسدن يده لللدع حلاشدأه إيدِّاهأم شدمي الدهللاأف كسدن  ر اِّ الفأنحةه ايف اسنفٔ)
 .ٕٕٙ: مٕٓٔٓ-هدٖٔٗٔاألللن

 .ٖٖ/ٔر أس ِّ:  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف: ٕ)
 .ٖٔٚر مقنأأي الم ةه منهللا ) أالر: ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔٔر لانف اللِّ ه منهللا ) أالر: ٗ)
-هددددٕ٘ٗٔهللِّاادددة لسحقأدددق: هلل.كلكددد  هللأدددن ه هللاِّ أدددنهللِّه يأدددِّل ه الطتيلدددة الثتنسأدددةه  ر و اسدددة األهلل  لَّنأدددة اإلِّ ٘)

 .ٕٓٗ/ٕ: مٕ٘ٓٓ
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 الفصل والوصل:
 قددددددددنال سلددددددددنلن:ه (ٔ)اللأددددددددال: َّطددددددددن  ممددددددددة َّمددددددددن  وددددددددِّى يددددددددنللال لالفأددددددددال سددددددددِّل هدددددددد ا اللطددددددددن 

[لقدددددهلل   دددددِّى َّمأددددده  ِّيلدددددة ٗ–ٕ]الفنسحدددددة: چپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺچ 
لِّتحأم منلل ألم الهللاأف لاأد اف يننادسحقنق اللأدفه ادإفت  كدِّ هد ه  لأنن هه: ِّّ  اللنلمأف الِّتحمف ا

فن  أت ف يقأهلل م ح ة ملنسأهن األأمأة  .(ٕ)األامنا المشلِّا ينلأا
لات ِّاا ه ه األلأنن ال مأمة َّمن اامه سلنلن يعفت ملأدلاهن حقأدق ينلحمدهلل الكنمدال الد    َِّّيد  َّسده 

 .(ٖ)سمل األلأنن ليأف مفنهلل الك م مسناية سفهم مف المقنم   ممة )الحمهلل رر له ا أشلِّ يمسناية يأف
 لله ا  نا الفأال يأف ه ه ادأن  الثت َّ لكمنال انّسأنال يأسهمن للم ألطن يلنطن.

[هلللف َّنطن لكمنال انّسأدنال يدأف هد ه 1: ننف تح ]چڤڤڤڦچ لسِّل اللطن اه قلله سلنلن:
 ادأة لالسه ايقسهن.

:  االستئناف البيانيُّ
.اناددسجسنن اليأددنسهُّ ادده قللدده (ٗ)هددل اإلسأددنف يلددهلل سمددنم الكدد م يقددلال أفهددم مسدده  ددلا  اددتاال مقددهلّلِّ      

إ ا  سم الحنمهلل حمهلل ِّيه أعو  اده الستل أده إلأده يإ هدنِّ  [7: ننف تح ]چٿٿٿٿٹچ سلنلن:
َّيدهلله اإلو ي له اسسقنن مف اإلاأن  َّف حّق الِّت  إلن إ هنِّ مِّاَّدنا مدن أقسلدأه حّقده سلدنلن َّمدن 

أثدددنِّ السليأدددِّ ينل ممدددة الفلمأدددة يدددهللال (٘)مدددف إادددِّاهلله ينلليدددنهللا لانادددسلنسة اهددد ا الكددد م اادددسجسنن ايسدددهللاجهل  . لات
 انامأة ؛ ألف ال ممة الفلمأة سفأهلل الس هللهلل لالحهلللَّ.

 
 
 
 

                                                 

 .ٓٛٔ ر  لاهِّ الي َّة:ٔ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٔر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٕ)
 .٘ٚٔ/ٔر أس ِّ: المأهللِّ سفاه: ٖ)
ال اه َّملم الي َّة: ٗ)  .ٙٙر المل م المفأت
 .٘ٚٔ/ٔر أس ِّ: الستحِّأِّ لالستسلأِّ: ٘)
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 االلتفات:
لفد  .لاده هد ه الاُّدلِّا ادف انلسفدن  مدف (ٔ)هل اللدهلللال َّدف ال أيدة إلدن الوطدن   ل اللكدي             

ال أية إلن لف  الوطن  لمف لف  الوطن  إلن لف  ال أية لال ِّس مف ه ا الفف الستطِّأة لسشدنط الد اهف 
دفن  الل أمدة ادن   ف   ِّأن َّمن  انلأيهم لألسته لمتن  ثسن َّمىدنر يمدن هدل  هدال لده ل  دِّى َّمأده سمدل الأا

ومأدق يننادس نية للاشدلنِّ  -سلدنلن - أطم  اناسلنسة مسه يلهلل  ف مهتهلل لد لل يمدن أيدِِّّّ المطنليدة لهدل
يعفت  للن أم ع إلأه اللينهلل للطمد  مدن أحسن لسده إلأده لهدل َّينهللسده سلدنلن لانَّسدِّان لده يأدفن  األللهأدة 

 له ه مِّاس  انلسفن  اه ه ه الاُّلِّا:ه (ٕ)الينل ة 
يلدددهلل قللددده 7: ننف تحااا ]چٿٿٿٿٹچ َّدددهللال َّدددف ال أيدددة إلدددن الوطدددن  يقللددده سلدددنلن: -ٔ

ألفت الحمدددهلل هلللف الليدددنهللا اددده المِّسيدددة  ن سدددِّال سحمدددهلل ؛7: ننف تحااا ]چپپپپڀ چسلدددنلن:
ددن كنسد  الحددنال يهدهلله المثنيددة اادسلمال لفد  الحمددهلل لسلادطه مددع ال أيدة ادده الويدِّ للددم  س أدِّل لن سليدهلله اممت

 أقال: الحمهلل ر.
ددددن أددددنِّ إلددددن الليددددنهللا لهدددده قأددددنِّى الطتنَّددددن  قددددنال:  -ٕ : ننف تحاااا ]چٿٿٿٿٹچ للمت

 نللينهللا إأِّاحن يهن مسه سقِّّين مسه َّ ت ل الت يننسسهنا إلن َّهللهلل محهللهلل مسهن.[اونط  ي7
[َّطفدن َّمدن األلال؛ ألفت األلال مللدع 1: ننف تحا ]چڦڦڦچ لَّمن سحل مس لل ثدم قدنال  -ٖ

دن أدنِّ إلدن  كدِّ ال لد   دنا يدنلمف  مسحِّّادن َّدف  كدِّ ال نلد   الستقِّ  مف ار ي كِّ سلمه لآنجده اممت
 لمة لف ن ل لى َّسه لف  ال ل .اعاسهلل إلأه السا 

دن ِّ ى اللنيدهلل  فت َّينهللسده سنقأدة  -ٗ ل سن يسلف ال مع اده قللده: )سليدهلل لسادسلأفر لالمدسكمم لاحدهلل لهسدن لمت
 ملأيدددددة لدددددم ألِّلدددددهن َّمدددددن ار مفدددددِّهللاه يدددددال  دددددسح إلدددددن لدددددّم َّيدددددنهللا  مأدددددع اللنيدددددهللأف إلأهدددددن لَّدددددِّس 

 

 .(ٖ)ال مأع ن أِّهلل اليسة ال مأع أفلة كنممة ِّا أن قيلال َّينهللسه اه لمسهن؛ألفت 

                                                 

ل ه الطتيلدة سحقأدق: هلل.  حمدهلل ح دن   الاتدقنه هللاِّ ال أداله يأدِّ  ر سهنأة اإلأ ن  اه هللِّاأة اإلَّ ن ه اوِّ الهللأف الدِّا  ٔ)
 .ٖٕٓ: مٕٜٜٔ-هدٕٔٗٔاألللنه 

 .ٕٖ-ٖٔ/ٔر أس ِّ: إَِّّا  القِّآف الكِّأم ليأنسه: ٕ)
هللاِّ الفكدددِّ  ؛  اددمل  انلسفدددن  ادده الي َّدددة القِّآسأددةه حادددف طيددالٖٖ-ٕٖ/ٔر أس ددِّ: إَّددِّا  القدددِّآف الكددِّأم ليأنسددده: ٖ)

 .ٙٓٔ: مٜٜٛٔ -هدٛٔٗٔاللِّيهه القنهِّاه هلل.طه 
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لانسسقدنال مددف  اددمل  الحدهللأَّ يطِّأددق ال نجدد  الميسددهلل  مدف قلله:)الحمددهلل رر إلددن قللده سلددنلن: )منلددل أددلم 
الددهللاأفر إلددن  اددمل  الوطددن  ايسددهللاا مددف قللدده سلددنلن: )إأتددنل سليددهللر إلددن آوددِّ الاُّددلِّا اددف يددهللأع مددف اسددلف 

 اه َّمم الي َّة السفنسن.س م الك م اليمأ  َّسهلل اللِّ  لهل المامتن 
لمددن هسددن السفددن  يددهللأع اددإفت الحنمددهلل لمددن حمددهلل ر سلددنلن للأددفه يل ددأم الأددفن  يم دد  يدده الفكددِّا        

يليأتة اونط  ِّيته ينإلقينال.  مسسهنهن اسوأتال سفاه اه حلِّا الُِّّ
طنيدده إلددن اونطيدده ايسددهللاا ثددم  كددِّ قأددلِّ ِّ أدده لَّددهللم اسطيددن  سفادده َّمددن الوأددِّ انلسفدد  مددف و       

الستليأِّ َّسه يلمأِّ ال أية ليلهلل سقِّأِّ  لل اسسقال إلن  امل  لمأِّ المسكمم إ  هدل األأدال اده الستليأدِّ 
 َّف األشأنا الملناة إلن  ا  المسكمم.

لممتن أ أهلل انلسفن  لقلن اه ادأة  سته سومتدي مدف الثسدنا إلدن الدهللَُّّنا لن شدل  فت الدهللَُّّنا أقسلده        
ِّاط الوطن  اكن  .(ٔ)ف قلله سلنلن:)إأتنل سليهللر سوّمأن أ ا يلهلله اههللسن الأا

 [لددددددددددم أيّأسدددددددددده هسددددددددددن ليّأسدددددددددده ادددددددددده قللدددددددددده سلددددددددددنلن:1: ننف تحاااااااااا ]چٺٺٺٺچ قددددددددددنال سلددددددددددنلن:
[لالمددِّاهلل 77–71: نالَفطاا ر]چڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےچ 

[     دد اا  َّمددنلهم 77: ننُاامر]چےےۓۓ﮲چ ينلددهللاأف ادده ادأددة ال دد اا لمسدده قللدده سلددنلن:
 .(ٕ)هللالينلل

 الت يديم والت أخير:
 إفت الستقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللأم لالستددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعوأِّ ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده قللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده سلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلن:          

 [َّمن الستحل ادسه:ٚ]الفنسحة: چڤڤڤڦڦڦڦڄڄچ 
 سقهللأم المسلم َّمأهم  لن لشِّاهم لالمهم اهم  للن ينل اكِّ مف هنسأف الطتنجفسأف الهنلكسأف.-ٔ
أة لالكِّامة  للدن مدف سقدهللأم مدن المده  شدِّاِّ الليدنهلل يعسفادهم سقهللأم من  سلم ار يه َّمن َّينهلله مف الههللا -ٕ

كِّامه لهم.  مف ااسحقنق ال ل  َّمأهم لاللقل  اه اللت ال لال لاأة اقهللتم ار  كِّهم ليأنف إسلنمه لات

                                                 

 .ٚٚٔ-٘ٚٔ/ٔسلأِّ: ر أس ِّ: الستحِّأِّ لالست ٔ)
 .ٕٖ/ٔر أس ِّ:  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف: ٕ)
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َّسددهلل لأددن األشددأنا إستمددن ألأددن الشتددها يأددفنسه الثتنيسددة لال  مددة لدده قيددال لأددفه يأددفن  َّأددِّه  -ٖ
ِّقة يأسه ليأف الم نأِّ له كمن هل ململم  فت مهللللال )َّأدِّر هدل المونلفدة يل ده مدن لد ا قدهلّلم الممّأ ا له لالفن

نلأف  .(ٔ)أِّاط المسلم َّمأهم قيال الم لل  َّمأهم لاللت
انجهللا لطأفة اه سل أه سلف ال مع اده قللده سلنلن:)سليدهللر ل)سادسلأفر اهدهللسن نشدل  فت الدهللَُّّنا           

لن لالّ اّل لطم  الههللاأة  نا َّمن أأ ة ال مع اممدن ا  ادسهلل الدال أاسم م الستلِّ  لالستلِّ    أاسم م اللت
 اللينهللا لاناسلنسة لالههللاأة إلن سلف الهللتالة َّمن  مع المسكممأف مع  سته قهلل أكلف الهللتاَّه لاحهللاج

 ل لل   لية مسهن: 
دنلحأف اد  أ هدِّ سفاده مدف -ٔ هلللسهدم لهد ا ا هد  لل د    فت الليهلل أهللوال سفاه اه َّملم َّينهلل ار الأت

 الستفي لَّ مسهن.
 ف ال مدددع هسدددن أ هدددِّ كمدددنال الثتسدددنا َّمدددن ار سلدددنلن يكثدددِّا الليأدددهلل لالممنلأدددل اهدددم ومدددق كثأدددِّ كّمهدددم  -ٕ

 الههللاأة لالمللسة مف ِّّيهم.
ولاسه المتمسأف له ا اأه اقسهللاا يعهلل  األسيأنا )َّمأهم الاتد مر قدنال سدل  َّم -ٖ أده  فت الليهلل أهللَّل سفاه لات

 الات م: 
چ [لقدنال إيدِّاهأم َّمأده الاتد م:77: َمح]چحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبچ 

چ [لقددددددددددددددددنال ار لمحمددددددددددددددددهلل 17: رأااااااااااااااااطنه ى]چەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ

 .(ٕ)[77: يحًذ]چيبجتحتختمتىتيتجثمثىث
الأهدددلهلل چڦڦچ[قدددنال  مدددنهأِّ َّممدددنا الستفادددأ1ِّ: ننف تحااا ]چڦڦڦڄڄچ                 
حددهللأَّ َّددهلل  يددف حددنسم )ِّلدده ار مددف الستأددنِّى لقددهلل  ددنا الويددِّ يدد لل َّددف ِّاددلال ار چڄچل

ف كددنسلا لددنّلأف  مألددن م لددلين َّمددأهمه اددإفت ال لدد  إستمددن ودديت يدده الأهددلهلل  َّسددهر لالأهددلهلل لالستأددنِّى لات
ف شددنِّكهم الستأددنِّى اأدده؛ألستهم ألِّاددلف الحددّق لأسكِّلسدده لأددعسلف الينطددال َّمددهللا اكددنف ال لدد   وددّي  لات

ددد ال  ودددّي أدددفنسهم لَّمدددن هددد ا اقدددهلل أيدددّأف  فت أدددفنسهم لالستأدددنِّى  ممدددة ن ألِّادددلف الحدددق اكدددنف ا  للت
لقللده  [70: نن قاط ]چڍڍڌڌچ [الأهلهلل قلله سلدنلن ادأهم:1: ننف تح ]چڦڦچ  

                                                 

 .ٚٙٔ-ٙٙٔر هللنن  الستقهللأم لالستعوأِّ اه القِّآف الكِّأم: ٔ)
 .ٓ٘-ٜٗر أس ِّ: الِّا الأت ا: ٕ)
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دددنلأف   [10: ننً ئاااذ ]چڇڇڇڇڍچڄڄڃڃڃڃچچچچ سلدددنلن: لقدددهلل أيدددّأف  فت اللت
 چڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ چ: الستأددددددددددنِّى قللدددددددددده سلددددددددددنلن

[لسقددهللأم ٚ]الفنسحددة: چڦڦڦڄڄڄچ ه قللدده سلددنلن:الستقددهللأم لالستددعوأِّ ادد .(ٔ)[11: ننً ئااذ ]
نلأف ل لل لل له ل اِّاِّ ي َّأتة َّهللأهللا:    الم لل  َّمأهم َّمن اللت

منف. -ٔ   ستهم مسقهلّلملف َّمأهم ينل ت
مدف  هدال الكسدنيأف ادإستهم كدنسلا  أِّاسده اده المهللأسةلالستأدنِّى كنسد   ستهم كنسلا هم ال أف أملف الستيه  -ٕ

 سه لله ا س هلل وطن  الأهلهلل لالك م ملهم اه القِّآف  كثِّ مف وطن  الستأنِّى.هللأنِّهم سنجأة َّ
 فت الأهلهلل  َّم  كفِّا مف الستأنِّى لله ا كدنف ال لد   ودّي يهدم لالملسدة لاللقليدة.اإفت كفدِّهم َّدف  -ٖ

مدف َّمدم َّسنهلل لي ه انلستح أِّ مف ايأمهم لاليلهلل مسهن  حّق ل هم ينلستقهللأم للأي َّقليدة مدف  هدال كلقليدة 
 لَّنسهلل.

لهددل  حاددسهن  ستدده سقددهللم  كددِّ المددسلم َّمددأهم لال لدد  لددهلل اإلسلددنم لالاُّددلِّا هدده الاتدديع المثددنسه السدده  -ٗ
أ كِّ اأهن الشتها لمقنيمه ا كِّ الم لل  َّمدأهم مدع المدسلم َّمدأهم اأده مدف ان هلللاج لالمقنيمدة مدن لدأي 

نلأف دنلأف َّمدن اادم الفنَّدال ألادِّاِّ يأنسأتدة .لم دها الم لدل  َّمدن اادم المفلدلال لا(ٕ)اه سقهللأم اللت للت
ددن  هددال  لال ددلا   ددنهِّ اددإفت  هددال ال لدد  مددف َّلدد  ار ل أددنيهم َّلدديه اهددم م لددل  َّمددأهم ل مت
دد ال لاكسادديلهلله ا ااددسحّقلا اللقليددة َّمأدده لن أمأددق  ف أقددنال  دد ال اددإستهم هددم الدد أف  لددملا لآثددِّلا اللت اللت

د ال مدف  سفادهم يدال لن الملدّمأف ميسأدن لممفلدلال ِلَمدن اد ه ِّاجحسده مدف إقنمدة َّد ِّهم ل ستهدم لدم أكساديلا اللت
 .(ٖ)الال اأهم 

 
 
 
 

                                                 

 .ٖ٘/ٔر أس ِّ:  للاا اليأنف اه إألن  القِّآف ينلقِّآف: ٔ)
 .ٛٔ-ٚٔالقِّآف الكِّأم: ؛ مف لطنجن ٔٗ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٕ)
 .ٕٗ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٖ)
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 الميابمة  التيابل(:
لالمقنيمددة ه (ٔ)المقنيمددة: ف أددتسن يملسأددأف مسددلااقأف  ل يملددنف مسلااقددة ثددمت يمددن أقنيمهددن َّمددن الستِّسأدد        

دنلأف اده مقنيمدة المهسدهللأف  يأف الههللاأة لالسالمة لال ل  لاإلل ال ا كِّ الم لدل  َّمدأهم لاللت
 .(ٕ)المسلم َّمأهم 

 سبب الغاب عم  اليىود وسبب االل الن صارى:
 متن اي  َّل  ار سلنلن َّمن الأهلهلل؛ ا ستهم َّمملا الحقت لكفِّلا يه لكيِّ لهدلى لحادهلل ل ثدِّا         

   لطم  ِّجناة اهم يفلمهم َّأِّ مسلم َّمأهم.
م ألمال يلممه  ف أ ل  َّمأه انلأهلهلل َّسهللهم َّمم يد  َّمدال لمدف  لدل كفدِّهم لحنال مف َّمم لل        

 مددددددددددددع  ستهددددددددددددم ألِّالسدددددددددددده كمددددددددددددن ألِّاددددددددددددلف  يسددددددددددددناهم قددددددددددددنال سلددددددددددددنلن: يوددددددددددددنسم األسيأددددددددددددنا محمددددددددددددهلل 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ

[لقيمدده َّيددهلللا الل دددال لَّيددهلللا َّ أددًِّا لقسمددلا األسيأدددنا 77: نن قااط ]چٹٹڤڤڤٹٿٹ
 .(ٖ)  لكفِّلا يندأن  اليأسن  الململمن

دد ال اقددهلل أشددكال لكددلف الستأددنِّى هددم  سيددن  َّأاددن )َّمأدده الاتدد مر            ددن لأددن الستأددنِّى ينللت  مت
 اكأن ألأفلف ينللت ال ج

لالمقأدلهلل يلد لهم هسدن  فت َّأادن )َّمأده الاتدد مر  دنا مأدهلّلقن يدنلستلِّاا لآسدنه ار اإلس أدال اأدده          
لأاأِّا القمأمة لهسنل شها كثأِّ لم أد كِّ اده اإلس أدال امدِّ لهم اأده إلدن يلس الستأاأِّ ليلس الشتِّاجع ا
لقللدددددددددددددددددده [70: آل عًااااااااااااااااااطنٌ]چھھھےےۓچ الستددددددددددددددددددلِّاا قددددددددددددددددددنال سلددددددددددددددددددنلن:

ٺٺٺٺٿٿٿٿڀٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچسلدددددددددددددنلن:

ڄڃڃڃڃچچڄٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ

دن يلدَّ َّأادن [11 - 11: ننً ئذ ]چچچڇ د ال مدف هد ا ال نسد  إ  لمت اعأدنيهم لأدن اللت
دددددددددددد م ادددددددددددد م  ف يدددددددددددده مددددددددددددف آمددددددددددددف لكفددددددددددددِّ يدددددددددددده يددددددددددددنقه الأهددددددددددددلهلل كمددددددددددددن قددددددددددددنال سلددددددددددددنلن:َّمأدددددددددددده الات

                                                 

 .ٗ٘ٔر َّمم اليهللأع: ٔ)
 .ٖٔر أس ِّ: الستفاأِّ القأتم: ٕ)
 .ٚ٘ر أس ِّ: الِّا الأت ا: ٖ)
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كفدددددددددددِّ   [71: ننصاااااااااااف]چمخجسحسخسمسحصمصجضحخىثيثحجمججحمحجخچ 
دن كفدِّ  الستأدنِّى يدنلستلِّاا  هيد  الشتدِّاجع المل دلهللا  الستأنِّى يملان )َّمأه الات مر لكفِّ  ينلستلِّااه للمت

سهللهم سقي اده اللمدم للدأي َّسدهللهم اه الستلِّاا انيسهللَّلا يمن لم أع ف يه ار َّمملا َّمن  هنلة لل لة ال
 سقي اه اللمال إلناة إلن سمأ  َّينهللاسهم يننيسهللا  مف ميهلل  الستثمأَّ إلن الِّتهينسأة لَّأِّهن كمن 

ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگچ

ہہہڻڻڻۀۀڻگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں

 .(ٔ)[71: ننحذبذ]چہھ
]الفنسحددددة: چڦڦڦڄڄڄچ : لقددددهلل حدددد ن الملددددنن مددددف قللدددده سلددددنلن:إيجاااااز الحااااذف

نلأف.[لالمح لن هٚ ِّاطر    َّأِّ أِّاط الم لل  لن أِّاط اللت  ل )الأا
دة لقدع َّمأهددن لأدن ال لد  هسدن هددم الأهدلهلل يلدهلل سيدهللأمهم لال نلدد  َّمدأهم هدل ار سلددنلن  إفت  للدح  مت

الر  للِّهلل ي لل الحهللأَّ الف الستيه   .(ٕ) سته قنال:)الأهلهلُل م لل ر َّمأهم لالستأنِّى ُل ت
ستمن  لنن ال ل  ِلَم َلْم أاّم انَّمه للم أأِّّ  يه ألمِّأف:  المفااِّلف.له ا الستفاأِّ   مع َّمأه   لات

ف كددددددددددنف قددددددددددهلل أأددددددددددِّّ  يدددددددددده ادددددددددده ملالددددددددددع  وددددددددددِّى كقللدددددددددده  -ٔ كمددددددددددنال األهلل  ادددددددددده الوطددددددددددن  لات
 [.10: ننً ئذ ]چڇڇڇڇڍچسلنلن:

ددنلحأف أ  -ٕ لدديلف  فت ال لدد  لددأي مددف ار سلددنلن لحددهلله يددال إفت  للأددنا ار كنلم جكددة لالُِّّاددال لالأت
ل لدد  ِّّيهددم سلددنلن كمددن أِّلددلف لِّلددنه ادديحنسه لَّمددن الماددمم إثيددن  أددفن  ار َّمددن مددن لأددن يدده 
سلدددنلن سفاددده مدددف َّأدددِّ سلطأدددال لن سحِّأدددن لن سمثأدددال لن سشددديأه إ  هدددل كمدددن لأدددن سفاددده اددده محكدددم 

[77: ننشمرض]چٿٹٹٹچ ثم قنال: [77: ننشمرض]چٿٺٿٿچ الستس أال:
(ٖ). 

 
 

                                                 

 .ٛ٘-ٚ٘ر أس ِّ: المأهللِّ سفاه: ٔ)
لكسدددن  ر  وِّ ددده السِّمددد   كسدددن  سفادددأِّ القدددِّآف َّدددف ِّادددلال ار )أدددمن ار َّمأددده لادددممر يدددن  لمدددف ادددلِّا انسحدددة إ)

 ر.  ٕٕٓٛ) ٖٖٙٔ/ٕر؛أحأح ال نمع الأ أِّ ل أنهللسه محمهلل سنأِّ الهللاأف األلينسهٜٕٗ٘)
 .ٙ٘-٘٘ر أس ِّ: الِّا الأت ا: ٖ)
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 لمعطوف عميه.زيادة  ال( بين المعطوف وا
 افه  لل الاجهلل َّهللأهللا مسهن:

 فت  كِّهن سعكأهلل لمستفه ال   سلمتسه )َّأِّر امدلن مدن اأهدن مدف ملسدن الستفده لمدن َّطدن َّمأهدن يدددد )نر  -ٔ
نلأف. نلأف  ل َّأِّ الم لل  َّمأهم لَّأِّ اللت  مع اللال اهل اه قّلا )نر الم لل  َّمأهم لن اللت

اقلة يأف الستلَّأف ليأف كاّل سل  يمفِّهلله امل لم أ كِّ )نر لقأال َّأدِّ الم لدل   ف المِّاهلل الم نأِّا الل  -ٕ
نلأف  لهم  فت المِّاهلل من َّنأِّ الم مل  المِّكت  مف الستلَّأف ن من َّدنأِّ كداّل سدل  يمفدِّهلله ادإ ا  َّمأهم لاللت

نلأف كنف أِّأحن اه  فت المِّاهلل أِّاط َّأِّ هتنا لَّأِّ هتنا.  قأال لن اللت
دد ال ِّاددع سددلهّ  -ٖ ددنلأف لأددن لمم لددل  َّمددأهم ل ستهمددن أددسن لاحددهلل لأددفلا ينل لدد  لاللت م  فت اللت

ددن هللومدد  ن َّمددم  ستهمددن  ددفن  يللددهن َّمددن يلددس اممت لهللوددال اللطددن يأسهمددن كمددن أددهللوال ادده َّطددن الأا
 أسفنف مس نأِّاف مقألهللاف ينل اكِّ لكنس  )نر  للن يه ا الملسن مف َّأِّ لل له:

 ان.األلال:  ستهن  قال حِّل 
 الثتنسه: الستفنهلل  مف سكِّاِّ المف .

الثتنلددَّ: الثتقددال الحنأددال يددنلسُّطق ي أددِّ مددِّسأف مددف َّأددِّ اأددال إنت يكممددة مفددِّهللا لن ِّأدد   ستدده ثقأددال َّمددن 
المادددنف الِّتاادددع  فت )نر إستمدددن ألطدددن يهدددن يلدددهلل الستفددده انإلسأدددنف يهدددن مدددت ف يسفددده ال لددد  َّدددف  أدددحن  

ف  اهم  ه ا ا   هللوال اه الستفه مسهن الماسقأم كمن سفن َّسهم اللت   .(ٔ) ال ل)َّأِّر لات

 الت سجي   الفاصمة اليرآني ة(:
لالستاددد أع اددده الدددِّتحأم لالمادددسقأم لاددده  .(ٕ)سلاطدددت الفلاأدددال اددده الكددد م المسثدددلِّ َّمدددن حدددِّن لاحدددهلل     

ل . نلأف لالستا أع هل اسفنق الكممسأف اه الل ف لالِّت  ساسلأف لاللت
 
 
 
 

                                                 

 .ٗٗ-ٖٗ/ٕر أس ِّ: يهللاجع الفلاجهلل: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔر أس ِّ: المثال الاتنجِّ اه  هلل  الكنس  لالشنَِّّ: ٕ)
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 ة:االستعار 
لاال َّدف القأدهلل لالاتدأِّ َّدف 1: ننف تحا ]چڄڄچ اناسلنِّا اه قلله سلنلن:     د ال الد ت [ أدال اللت

َّأددِّه أأددأِّه لأددنحيه يأددهللهلل الهدد ل ثددم ااددسلأِّ لمددف  اال َّددف ادديأال طنَّددة ار للددمال الطتِّأددق لالددهللتاِّ 
نلأف  .(ٔ)لأهلهلل لالستأنِّىالستأنِّى لالملسن َّأِّ طِّأق ال أف سِّأهلل َّقنيهم اه ادوِّا مف ا لألسه ينللت

 إيجاز الِيَصر:
أ دن  القأدِّ لاقدع اده كدال  لفدن  (ٕ)لهدل سلدمأف الليدنِّا  القأدأِّا ملدنف  كثأدِّا مدف َّأدِّ حد ن     . لات

 الاُّلِّا الحكأمة لمف  لل:
هللنلسهددددددددددددددددددددددن َّمددددددددددددددددددددددن  فت سلددددددددددددددددددددددم ار سلددددددددددددددددددددددنلن ن سحأددددددددددددددددددددددن ل لددددددددددددددددددددددل ادددددددددددددددددددددده قللدددددددددددددددددددددده  -ٔ

ر ونِّ ددددة َّددددف الستحهللأددددهلل الحمددددهلل إستمددددن أكددددلف َّمددددن السالمددددة لسلددددم اچپپپپڀچسلددددنلن:
[ن أقدلى َّقدال اإلسادنف َّمدن 71: رأاطنه ى]چپپپڀڀڀچ لاإلحأنا كمن قنال سلنلن:

 اللقلن َّمأهن.
ألفت اللدنلمأف ؛چڀڀڀچ إشنِّسهن إلن  سلا  اللدلالم السده ن ألممهدن إنت ار اده قللده سلدنلن: -ٕ

 ددلهلل اددلى ار  ستدده َّددنلم لل ددلهلل كدداّل َّيددنِّا َّددف كددال مل ددلهلل اددلى ار سلددنلن للهدد ا الاتددي  اددمتن كدداّل مل 
 شها الى ار أهللالُّ ل لهلل ار سلنلن.

لهه كثأِّا ن ألممهن چڀڀڀچ اإلشنِّا إلن ِّحمة ار َّ ت ل الت لهه كثأِّا  هللا قنال سلنلن: -ٖ
.  إنت ار َّ ت ل الت

حأدأهن ل حدلاال ادودِّا كثأدِّا ن أچٺٺٺٺچ اإلشنِّا إلن ألم القأنمة ل لل اه قلله سلنلن: -ٗ
دن حقدلق (ٖ)إنت ار ايحنسه لسلنلن  . لاَّمم  فت الل ين  َّمدن قادمأف: حقدلق ار سلدنلن لحقدلق الليدنهلل  مت

ار سلددنلن اميسنهددن َّمددن الماددنحة إنت الشاددِّل يددنر َّدد ت ل ددالت ل مددن هلللف الشاددِّل اهددل سحدد  مشددأجسه؛ ألستدده 
 ه أ   انحسِّا  مسهن.سلنلن َّسه َّف اللنلمأف ل متن حقلق اللينهلل اهه الس

                                                 

سحقأق: حمددهلل الّاددّأهلله هللاِّ الكسدد  اللممأتددةه يأددِّل ه  اللاددكِّ ر أس ددِّ: الل ددله لالس ددنجِّ ادده القددِّآف الكددِّأمه  يددل هدد ال ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ: مٕٓٔٓالطتيلة األللنه 

 .ٕٗ٘ر الملنسه اه للا  انلأ  القِّآف الكِّأمه َّيهلل الفسن  نشأف: ٕ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٔر أس ِّ: سفاأِّ الفوِّ الِّا  ه الِّا  : ٖ)
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ألفت الليددنهللا َّيدنِّا َّددف ؛چٿٿٿٿٹچ الستكدنلأن الشتددَِّّأة اده قللدده سلدنلن: إلددنإشدنِّا  -٘
الفلال ال   أتسن يه ل ِّس سل أم ال أِّ لاللينهللا َّينِّا َّف سهنأة الستل أم لهده ن سمأدق إنت يمدف أدهللِّ 

 َّسه اإلسلنم.
لدددددددددن المقأدددددددددلهلل ل لدددددددددل اددددددددده قللددددددددده اإلشدددددددددنِّا إلدددددددددن طدددددددددِّق الههللاأدددددددددة السددددددددده سلأدددددددددال اإلسادددددددددنف إ -ٙ

ِّاط المادسقأم الد   چٹٹٹڤچسلنلن: انلمتمف أطم  مف ار َّ ت ل الت  ف أههللأه إلن الأا
 هل اللاط يأف طِّاه اإلاِّاط لالستلأال اه كال األو ق لاه كاّل األَّمنال.

هلل مسهدن أسسنلال كاّل مف كنف ر َّمأه سلمة له ه السالمة إمتن  ف أكلف المدِّاچڤڦچ قلله سلنلن:  -ٚ
 الهللُّسأن  ل سلمة الهللاأف للمتن يطال األلال ثي   فت المِّاهلل مسه سلمة الهللاأف.

: ننً ئااااااذ ]چڇڇڇڇڍچ المشددددددهلِّ  فت الم لددددددل  َّمددددددأهم هددددددل الأهددددددلهلل لقللدددددده سلددددددنلن: -ٛ

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلأف:هم الستأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنِّى لقللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده 10 [لاللت
[11: ننً ئذ ]چٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹچسلنلن:

(ٔ). 
 رتيب:ومن اإليجاز في السُّورة نكات الت  

يليأددة لهدده ار لالددِّت  لالددِّتحمف لالددِّتحأم  إفت اددلِّا الفنسحددة اأهددن َّشددِّا  شددأنا مسهددن وماددة مددف أددفن  الُِّّ
لالمنلددل لومادددة  شددأنا مدددف أدددفن  الليددهلل لهددده الليلهللأتددة لانادددسلنسة لطمددد  الههللاأددة لطمددد  انادددسقنمة 

 [1: ننف تح ]چڤڤڤڦچ لطم  السالمة كمن قنال:
أتددنل ساددسلأف  انسطيقدد  سمددل األاددمنا الوماددة َّمددن هدد ه األحددلاال اكعستدده قأددال إأتددنل سليددهلل؛ ألستددل  سدد  ار لات

دددِّاط المادددسقأم؛ ألستدددل  سددد  الدددِّتحمف لاِّ قسدددن انادددسقنمة؛ ألستدددل  سددد  الدددِّتحأم  ؛ألستدددل  سددد  الدددِّت ُّ اهدددهللسن الأا
 .(ٕ)ل اس َّمأسن ا نال سلمل لكِّمل؛ ألستل منلل ألم الهللاأف

 يقللددددددددده سلدددددددددنلن:   [1: ننف تحااااااااا ]چٹٹچ إ  اّادددددددددِّ قللددددددددده سلدددددددددنلن:: صاااااااااحة الت فساااااااااير

 [ٚ]الفنسحة: چڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄچ 
 
 

                                                 

 .ٕٗٙ-ٕٔٗ/ٔر أس ِّ: سفاأِّ الِّا  : ٔ)
 .ٕٛٛ/ٔا  : ر أس ِّ: سفاأِّ الِّ ٕ)



 د. ناوف جردو أمحد حسن السَّادانيم.                                                 فاحتة الكتاب يف البالغيُّ النَّْظم

 771 

 الت يييد:
دن لددل  َّفدال لفنسدد             الستقأأدهلل  ف أدد اهلل َّمدن الماددسهلل لالمادسهلل إلأدده شدها أسلمددق يهمدن  ل يعحددهللهمن ممت

دن  اهلل .لالستقأأدهلل أكدلف لسمدنم الفن(ٔ) الفنجدهللا المقأدلهللا  ل كدنف الحكدم كن يدن. ِّ مدف  ف الحكدم كممت جدهللا لمدن سقدِّت
. نا الستقأأدهلل اده هد ه الاُّدلِّا َّمدن ث ثدة  قادنمه (ٕ)قأهلله  اهلل وألأأة لكممن  اهلل وألأأة  اهلل  انجهللسه
 الستقأأهلل ينلستل  لالستقأأهلل يلطن الستاق لالستقأأهلل ينليهللال.

ممة لال دددِّس مسددده هدددل مدددف اليادددچڀچ لاأهدددن ومادددة مدددلاطف لهددده اددده لفددد   الت ييياااد بالن عااات -ٔ
سقأأددددددددددددددددددهلل ينلستلدددددددددددددددددد  لال ددددددددددددددددددِّس مسدددددددددددددددددده  ألددددددددددددددددددن المددددددددددددددددددهلل  چڀچ المهلل .لكدددددددددددددددددد لل لفدددددددددددددددددد  

سقأأددددهلل ينلستلدددد  لمفدددد  ال  لددددة)ارر لال ددددِّس مددددف  لددددل المددددهلل  لالثتسددددنا چپپچلقللدددده:لالثتسنا.
چ لالكشدددددددن َّدددددددف حقأقدددددددة المسلدددددددل  لهدددددددل مدددددددف متلدددددددن مدددددددف الملدددددددنن لالملدددددددنن إلأددددددده. لقللددددددده:

چ الكشددن َّددف حقأقددة المسلددل ؛ ألستدده ملِّاة.لقللدده سلددنلن: سقأأددهلل ينلستلدد  لال ددِّس مسددهچٺٺٺ

لَِّّله الستعكأدهلل لالمدلطف الودنمي لاألوأدِّ هدل قللده چٹچ سقأأهلل ينلستل ؛ ألسته سل  لمف  چٹ
لَِّّلده الكشدن َّدف حقأقدة چڤڤڤڦچلهل سقأأهلل ينلسل  لمف :چڦڦڦچسلنلن:

ِّاط.  الأا
 :لهل اه ملللأف:الت يييد بعطف الن سق -ٕ
 اأه سقأأهلل يلطن الستاق لهل ملطلن َّمن من قيمه لهل قلله: چٿٿچ لنلن:قنال س - 

 لال ِّس مسه لسفأأال الماسهلل إلأه مع انوسأنِّ.چٿٿچ 
اأددددددددددده سقأأدددددددددددهلل يلطدددددددددددن الستادددددددددددق لهدددددددددددل ملطدددددددددددلن َّمدددددددددددن قللددددددددددده چڄڄچ قدددددددددددنال سلدددددددددددنلن: - 

 .چڦڦڦچسلنلن:
 لهل اه ملللأف: الت يييد بالبدل -ٖ
ل دددِّس مسددده  أدددنهللا الستقِّأدددِّ لاإلألدددن  ؛ألفت اليدددهللال سقأأدددهلل ينليدددهللال لاچڤڤڤڦچقدددنال سلدددنلن: - 

 چٹٹٹچ مقألهلل ينلحكم يلهلل إأهنم ؛ألفت ه ه ال ممة ااِّ  من قيمه لهل قلله سلنلن:

                                                 

 .ٗٗٔر  لاهِّ الي َّة: ٔ)
 .٘ٗٔر المأهللِّ سفاه: ٕ)
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سقأأددهلل ينليددهللال لال ددِّس مسدده  أددنهللا الستقِّأددِّ لاإلألددن  ؛ألفت اليددهللال چڦڦڦچ قددنال سلددنلن: - 
 َّأِّ أِّاط الم لل  َّمأهم. مقألهلل ينلحكم يلهلل إأهنم ؛ألفت أِّاط ال أف  سلم  َّمأهم

 االنسجام:
ددْهمةه ُمَسَحددهللاًِّا            هددل  ف أكددلف الكدد م ادده مفِّهللاسدده لُ َممدده مساددنيًن اْسِاددَأن  المددنا ادده م نِّأدده الات

لّأسددًنه ياددي  الددست تم يددْأَف كممنِسددهه لُ َمِمددهه لَُُّ ليددة  لفن ددهه لَ َمددناِل سَملَُّ ددنِ  اَقِّاِسددهه لُومددلاه مددف السلقأددهلل 
.لهد ا انساد نم لاقدع َّمدن هد ه الاُّدلِّا (ٔ)لالسسناِّه لُوُمّله مف كاّل من َأِسهللُّ َّدف السُّْطدِقه لَأْسِفدُِّ ِمْسدُه الاتدْمع 

 يعكممهن لهل لأن َّنمُّ أسطيق َّمن القِّآف الكِّأم كمه.

 ائتالف المفظ م  المعن :
. لهدد ا اللأددن أسطيددق َّمددن (ٕ)لهددل  ف سكددلف األلفددن  نجقددة يددنلملسن المقأددلهلل لمسناددية لدده           

 الفنسحة لَّمن كاّل الِّ القِّآف الحكأم.
مدف المديي؛  يلأدهللا يمأ دة ادهمة يعلفدن  الدسفي اده َّمدن اإلينسدة َّدف َّيدنِّا اليأدنف حادف: حسان البياان

دددنمَع ن أشدددكاُل َّمأددده اددده اهدددِم ملنسأهدددن شدددهار لللدددل  الليدددنِّا لأدددفنجهن لحادددف اليأدددنف مدددف (ٖ) .ألفت الات
 ا اه انسحة الكسن  لالقِّآف الكِّأم.ال تلاهِّ الينِّ  

لهددل  ف أمهددهلل السددنثِّ لادد لة اقِّسددهه ل الستددن م لقناأددة يأسههسمهأددهللًا سددعسه القناأددة يدده مسمكسددة ادده : الت مكااين
 ألفت الفنأددددمة ماددددسقِّا ادددده  .(ٗ)هماددددسقِّا ادددده قِّاِّهنهمطمجسددددة ادددده مللددددلهنهَّأِّ سددددناِّا لن قمقددددةهسهنمكن

 

 مقمة لن ماسكِّهة. له ا من سمح ه اه انسحة الكسن .قِّاِّهن ل مطمجسة اه مكنسهن َّأِّ ق
 
 
 
 

                                                 

 .ٕ٘/ٖ؛ و اسة األهلل  لَّنأة اإلِّ : ٛٔ٘/ٕر الي َّة اللِّيأتةه حيسكة: ٔ)
 .ٛٙٗر الطِّا ه اللمل : ٕ)
 .ٜٛٗر سحِّأِّ السحيأِّهايف  يه اإلأيع: ٖ)
 .ٕٕٗر المأهللِّ سفاه: ٗ)



 د. ناوف جردو أمحد حسن السَّادانيم.                                                 فاحتة الكتاب يف البالغيُّ النَّْظم

 777 

 المساواة:
. (ٔ)هددده الستطدددنيق الستدددنم يدددأف المسطدددلق مدددف الكددد م ليدددأف المدددِّاهلل مسددده هلللف  أدددنهللا لن سقأددددنف          

المادددنلاا مدددف األمدددلِّ ال مأدددة اددده انسحدددة الكسدددن  َّمدددن ل ددده الوأدددلي لاددده القدددِّآف الكدددِّأم َّمدددن ل ددده 
 سطنيقن يأف الملسن المسطلق ليأف المِّاهلل مسه.ألف هسنل  اللملم؛
 لهدددل  ف سكدددلف مفدددِّهللا  كممدددن  اليأددد  مدددف الشدددلِّه ل الفأدددال مدددف السثدددِّه ل ال ممدددة المفأدددهللاه :اإلباااداع

مسلددمسة يددهللألًن يحأددَّ سددعسه ادده اليأدد  اللاحددهلل لالقِّأسددة اللاحددهللا َّددهللا لددِّل  مددف اليددهللأع يحادد  َّددهللهلل 
.لهد ه الادمة مدف (ٕ)هللا المفدِّهللا لدِّينف اأدنَّهللًا مدف اليدهللأعكممنسه  ل  ممسهه لِّيمن كنف اه الكممة اللاح
 الامن  اللالحة  هللا اه الاُّلِّا الحكأمة.

: هدد ا السددل  مددف محناددف الكدد م لهددل  ف أددعسه المددسكمم ينلكممددن  مددف السثددِّ لاأليأددن  مددف حساان الن سااق
فِّهللاسهددن مساددقة الشددلِّ مسسنلأددن  مس حمددن  س حمددن اددمأمن ماسحاددسن ن ملأيددن ماددسه ن لسكددلف  ممهددن لم

.لحاددف الستاددق مددف وأددنجي اددلِّا الفنسحددة َّمددن ل دده الوأددلي لالقددِّآف الحكددأم َّمددن ل دده (ٖ)مسلالأددة
اللمددلم؛ ألفت آأنسهددن مسسنلأددن  مس حمددن  س حمددن اددمأمن ماسحاددسن ن ملأيددن ماددسه ن ل  ممهددن لمفِّهللاسهددن 

 مساقة مسلالأة.
. لهد ه المادعلة لالدحة اده انسحدة (ٗ)اده الاديل : هل ومل المف  مف السكمأن لالسلقأهلل لالسلانالتسىيل

 الكسن  لاه كال آأة مف القِّآف الكِّأم الونله مف السكمأن لالسلقأهلل.
.لهد ه مدف  يدِّ  ال دلاهِّ اده (٘):هدل  ف سلدع األلفدن  اده ملالدلهن لس لدال اده  منكسهدنحسن التاأليف

 ي.كسن  ار ايحنسه لسلنلن يألِّا َّنمة لاه الِّا الأت ا َّمن ل ه الوأل 
. ل هل ال مع يأف  مِّأف مسسنادية ن َّمدن  هدة (ٙ):هل َّينِّا َّف  مع األملِّ المسسناية مراعاة النظير

.لمِّاَّدنا الس أدِّ يددأف الليدنهللا لانادسلنسة مدف  نسد  ليددأف (ٚ) هدة السلدنهلل ل لدل إمدن يددأف اثسدأف  ل  كثدِّ 
                                                 

 .ٚ/ٕر الي َّة اللِّيأتةه حيسكة: ٔ)
 .ٔٔٙالسحيأِّه:  ر سحِّإِّٔ)
 .ٕٙٗ/ٗر و اسة األهلل  لَّنأة لاإلِّ : ٖ)
 .ٕٓٗ/ٗرو اسة األهلل  لَّنأة لاإلِّ : ٗ)
 .٘ٙ: مٜٙ٘ٔ-هدددٖ٘ٚٔهلل. مأطفن  لاهلل ه هلل.  مأال الأهلله ي هللاهلله سحقأق: ر ال نمع الكيأِّه ايف األثأِّ٘)
 .ٕٙٓر سهنأة اإلأ ن  اه هللِّاأة اإلَّ ن ه الِّا  : ٙ)
 .ٜٕٖر  لاهِّ الي َّة: ٚ)
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د نلأف مدف  نسد  الأِّاط الماسقأم لأِّاط الد أف  سلمد  َّمدأهم مدف  نسد  ليدأف الم لدل  َّمدأهم لاللت
 آوِّ.

 : الخاتمة
ددهلل )            دد ا لالاتدد م َّمددن ادأاهلل المِّاددمأف لاألسيأددنا ُمحمت ر لَّمددن آلدده الحمدهلل ر َّمددن الستمددنم لالأت

 الفل ا ل أحنيه السُّ ينا.  من يلهلل:
ة ايلددهلل هددد ه ال للددة المنسلدددة اددده  دد ال ادددلِّا َّ أمددة مدددف ادددلِّ القددِّآف الكدددِّأم السدده سلدددمسسفسلسن ي َّأتددد

 مسسلَّة لهه كندسه:
يِّاَّددددددددة اناددددددددسه ال  ل مددددددددن أاددددددددمن يحاددددددددف انيسددددددددهللاا  ل يِّاَّددددددددة المطمددددددددع ل لددددددددل ادددددددده قللدددددددده  -ٔ

 چپپپپڀچسلنلن:
 .چٹٹٹڤچ الويِّ انيسهللاجهُّ لهل لاقع اه كال الاُّلِّا َّهللا قلله سلنلن: -ٕ
لهل  امل   مِّ ال ِّس الي َّهُّ چٹٹٹڤچ اإلسشنا الطتميه اللاقع اه قلله سلنلن: -ٖ

 .مسه الهللَّنا
 چپپپپڀچ الويِّ لاإلسشنا اه قلله سلنلن: -ٗ
 لهل لاقع اه لف  ال  لة)رر.چپپچ اف انوسأني اه قلله سلنلن: -٘
السقأأهلل  نا الستقأأهلل اه ه ه الاُّلِّا َّمدن ث ثدة  قادنمه الستقأأدهلل ينلستلد  لالستقأأدهلل يلطدن الستادق لالستقأأدهلل  -ٙ

 ينليهللال.
ر قأددددِّ ينَّسيددددنِّ طِّاأدددده لهددددل قأددددِّ أددددفة َّمددددن لادددده قللدددده سلنلن:)الحمددددهلل ر  اددددمل  القأددددِّ: -ٚ

ملألن لهل قأِّ أفة:)الحمهللر َّمن ملألاهن)رر لسودسيُّ يدنر َّد ت ل دالت لن أستأدن  حدهلل يأدفة 
 الحمهلل.

 امل  اإلأ ن  يسلَّأه إأ دن  الحد ن لالقأدِّ لمدف إأ دن  الحد ن لقدهلل حد ن الملدنن مدف قللده  -ٛ
ددددِّاطر    َّأددددِّ أددددچڦڦڦڄڄڄچ سلددددنلن: ِّاط الم لددددل  لن لالمحدددد لن هددددل )الأا

نلأف. أ ن  القأِّ لاقع اه كال  لفن  الاُّلِّا الحكأمة أِّاط اللت  .لات
 .چٱٻٻٻٻچ السسنا  اه الياممة -ٜ
 چڀڀڀچ ال سني المف ه اه قلله سلنلن: -ٓٔ
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ددأ ة الهللتالددة َّمددن انسأددنن  -ٔٔ  اددمل  الستقددهللأم لالستعوأِّ:لسقددهللأم )الددِّتحمفر َّمددن )الددِّتحأمر س ددِّا إلددن الأا
أ ة الهللتالة َّمن كثِّا مسلمقنسهن.ال تاسه  للن   ينلستقهللأم اه الستلأأن مف الأا

لهددد ا الستقدددهللأم مدددف يدددن  سقدددهللأم  [7: ننف تحااا ]چٿٿٿٿٹچ لمدددف  لدددل  ألدددن قللددده سلدددنلن:
الاتددي  َّمددن المادديت  اقددهللم الليددنهللا َّمددن اناددسلنسة ؛ألفت سقددهللأم القِّيددة لاللاددأمة قيددال طمدد  الحن ددة  س ددح 

دددنلأف ل لدددل لل دددله ل ادددِّاِّ لقدددل  اإل نيةلحأدددلال الطتمددد  ل ادددِّ  ل .لسقدددهللأم الم لدددل  َّمدددأهم َّمدددن اللت
 ي َّأتة َّهللأهللا:

منف. -    ستهم مسقهلّلملف َّمأهم ينل ت
لالستأدنِّى كنسد   مف  هال الكسنيأف اإستهم كنسلا  أِّاسه اه المهللأسة ستهم كنسلا هم ال أف أملف الستيه  - 

 هلهلل لالك م ملهم اه القِّآف  كثِّ مف وطن  الستأنِّى.هللأنِّهم سنجأة َّسه لله ا س هلل وطن  الأ
 فت الأهلهلل  َّم  كفِّا مف الستأنِّى لله ا كنف ال ل   وّي يهم لالملسة لاللقلية. ادإفت كفدِّهم َّدف  -ج

َّسنهلل لي ه انلستح أِّ مف ايأمهم لاليلهلل مسهن  حّق ل هم ينلستقهللأم للأي َّقليدة مدف  هدال كلقليدة مدف َّمدم 
 لَّنسهلل.

 حاددسهن  ستدده سقددهللم  كددِّ المددسلم َّمددأهم لال لدد  لددهلل اإلسلددنم لالاُّددلِّا هدده الاتدديع المثددنسه السدده  لهددل -هلل
أ كِّ اأهن الشتها لمقنيمه ا كِّ الم لل  َّمدأهم مدع المدسلم َّمدأهم اأده مدف ان هلللاج لالمقنيمدة مدن لدأي 

نلأف  اه سقهللأم اللت
 چڀڀڀچ ال مع ل لل اه قلله سلنلن:-ٕٔ
 لهل انسسقنال مف األهللسن إلن األَّمن اه الل ه المِّاهلل.چڀڀڀچ سلنلن:انِّسقنا اه قلله -ٖٔ
لاإلألدن   – امل  اإلطسن  له سأأيه مف انسحة الكسن  لمف  سلاَّه اللاِّهللا اده الاُّدلِّا:)السكِّاِّ -ٗٔ

 لاليهللالر. -يلهلل اإليهنم
 چٹٹٹڤچ اناسلنِّا السأِّأحأة:اه قلله سلنلن:-٘ٔ

 چڄڄڄچ لاه قلله سلنلن:
َّقدد  قللدده چڤڤڤڦچ : لالستأددِّأح يلددهلل اإليهددنم ادده قللدده سلددنلن:يلددهلل اإليهددنمالسأددِّأح -ٙٔ

ِّاط.چٹٹٹڤچ سلنلن:   إ  اّاِّ الأا
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 دددنا       چپپپپڀڀڀڀٺٺٺچ قللددده سلدددنلن: الفأدددال لاللأدددال اددده-ٚٔ
الفأددال يددأف هدد ه ادأددن  الددثت َّ لكمددنال انّسأددنال يأسهمددن للددم ألطددن يلددنطنه لسددِّل اللطددن ادده قللدده 

َّدددنطن لكمدددنال انّسأدددنال يدددأف هددد ه ادأدددة لالسددده اددديقسهن.لقهلل لأدددال هلللف چڤڤڤڦچ سلدددنلن:
نسفنقهمدن اده الحكدم اإلَِّّايددهه لاللطدن يدنللال ادده چٿٿٿٿٹچ يدنللال اده قللده سلددنلن:

نلأف.چڄڄڄچ قلله سلنلن:  لسحقأق ملسن الس نأِّ ا أِّ الم لل  َّمأهم هم َّأِّ اللت

 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده قللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده سلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلن: اناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمأةالسليأددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ ينل ممددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة -ٛٔ

أثدنِّ چٺٺٺٺپپپپڀڀڀڀچ  أفأهلل الثيدل  لانادسقِّاِّ لانادسمِّاِّه لات
 لمس هللهلل لالحهلللَّ.چٿٿٿٿٹچ السليأِّ ينل ممة الفلمأة اه قلله سلنلن:

 چٿٿٿٿٹچ اناسجسنن اليأنسه اه قلله سلنلن:-ٜٔ

دددلِّا ادددف انلسفدددن  مدددف لفددد  ال أيدددة إلدددن لفددد  الوطدددن  لمدددف لفددد   : ادددمل  انلسفدددن -ٕٓ لاددده هددد ه الاُّ
 أية.الوطن  إلن لف  ال 

دنلأف ادده -ٕٔ المقنيمدة )السقنيدالر يددأف الههللاأدة لالسالمدة لال لدد  لاإللد ال اد كِّ الم لددل  َّمدأهم لاللت
 مقنيمة المهسهللأف المسلم َّمأهم.

دنلأف لالستاد أع هدل  -ٕٕ السا أع )الفنأمة القِّآسأةر: لالستا أع اه الِّتحأم لالماسقأم لاده سادسلأف لاللت
ل .اسفنق الكممسأف اه الل ف لال  ِّت

 يقللدددددددددده سلددددددددددنلن:[1: ننف تحاااااااااا ]چٹٹچ أددددددددددحة الستفاددددددددددأِّ: إ  اّاددددددددددِّ قللدددددددددده سلددددددددددنلن:-ٖٕ

 [1: ننف تح ]چڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄچ 
انساددد نم لاجدددس ن المفددد  مدددع الملسدددن لحادددف اليأدددنف لالسمكدددأف لالمادددنلاا لاإليدددهللا  لحادددف الستادددق -ٕٗ

 لفنسحة َّمن ل ه الوألي.لالساهأال لحاف السعلأن مف الامن  الينِّ ا اه القِّآف الكِّأم لاه الِّا ا
لمِّاَّدنا الست أدِّ يدأف الليددنهللا لانادسلنسة مدف  نسدد  ليدأف الأدِّاط الماددسقأم لأدِّاط الد أف  سلمدد   -ٕ٘

نلأف مف  نس  آوِّ.  َّمأهم مف  نس  ليأف الم لل  َّمأهم لاللت
دهلل لَّمدن آلده لأدحيه   ملدأف لمدف ادنِّ َّمدن  له ا من لاقسه ار ل كِّه لأّمن ار لامم َّمن سيّأسن ُمحمت

 سه هم إلن ألم الهللاأف لآوِّ هللَّلاسن  ِف الحمهلل ر ِّ ا اللنلمأف. 
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Abstract 

 

                 Quran is not only a source of guidance and a source of legislation, 

but also is a sea full of pearls and precious treasures, bizarre and discreet 

gems of the rhetoric Which defy hearts and minds. 

The goal of this research is to monitor the rhetorical phenomena in the 

opening of the book and reveal the secrets of rhetorical order in this great 

Sura which is characterized by elegancy which stems from the accurate 

wording and the accuracy of the rhetorical sense because of the systems and 

good layout in verses The present study tries to shed tight on these aspects .  

 

 
 
 

 

 


