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 ٍيخص اىجحث:

  انًطهة األٔل: يُٓط انثغٕ٘ فٙ اٚشاد انرغاإالخ. اؽرًم ْزا انثؽس ػهٗ يطهثٍٛ:

 انًطهة انصاَٙ: يُٓط انثغٕ٘ فٙ انعٕاب ػٍ انرغاإالخ.

ش هللا نكراتّ ان ؼضٚض، ػهًاء أظالء، ٔأئًح َعثاء، ٚثٌُِّٕٛ نهًغهًٍٛ يؼاَٙ كاليهّ عهثؽاَّ، يهغ ذؼهذد ذٕظٓهاذٓى انؼهًٛهح، نقذ عخَّ

، ٔقهذ يئنه  كرهاب عيؼهانى انرُضٚهمل، انهز٘  -سؼًّ هللا-ٔأعانٛثٓى انكراتٛح. يُٓى اإلياو انثغٕ٘  فغهش فٛهّ انقهشاٌ انكهشٚى كهايالد

ا ٔؼذٚصدا؛ نًا فٙ ْزا ًد ذًٛهض ذفغهٛشِ فقهذ  انرفغٛش يٍ اػرًاد ػهٗ األشش، ٔؼغٍ يُٓعهّ، ٔعهاليح يؼرقهذِ. اػرُٗ تّ انؼهًاء قذٚ

أٔ يا قذ ٚغًٗ: تـ عانفُقهحل ْٔٙ كهًح يُؽٕذح يهٍ: عفهبٌ قٛهمل، ٔيها  تؤعهٕب يٍ أعانٛة انرؼهٛى، أال ْٕٔ أعهٕب عانرغاإلل،

فٕٛسدِ أشُاء ػشمّ نهرفغٛش؛ اٌ كاٌ شًد اؽكاٌل ٔاسدٌ ػهٗ اٚح ٚفغشْا، فٛقٕل: "فبٌ قٛم: كزا ٔكهزا"" شهى  ؽاتٓٓا يٍ فٛغ.

 ٚزكش ظٕاتّ تٕظّ أٔ ٔظٍٓٛ أٔ أكصش.

ٔقذ قذيد فٙ ْزا انثؽس دساعح نًُٓط اإلياو انثغٕ٘ فٙ اٚشادِ نٓزِ انرغاإالخ فٙ ذفغٛشِ، يٍ عهٕسج انفاذؽهح ٔؼرهٗ عهٕسج 

تعًؼٓا، ٔاعرقشائٓا، ٔاؼقائٓا، شى انُظش فٛٓا ٔيقاسَرٓا تًا عثقّ يٍ ذفاعٛش عه  ْزِ األيح. كًا اؼرٕٖ ْهزا انُغاء، ٔرنك 

انثؽس ػهٗ دساعح يُٓعّ فٙ انعٕاب ػٍ ذهك انرغاإالخ، ٔرنك تعًؼٓا، ٔاعرقشائٓا، ٔاؼقائٓا، شهى انُظهش فٛٓها ٔيقاسَرٓها 

نهٕاسدج فهٙ انعهٕاب ػهٍ انرغهاإل، ٔانرهشظٛػ، ٔاالعهرفادج يهٍ ظهٕاب  ٛهشِ، تانرفاعٛش األخشٖ انغاتقح نّ، يٍ ظٓح األقٕال ا

 َٔغثح األقٕال انٗ انقائهٍٛ تٓا، ٔانُظش فٙ اٜشاس ٔيا ٚرؼهق تٓا.

ٔقذ ذٕفهد فٙ ْزا انثؽس انٗ َرائط يفٛذج، ٔذٕفٛاخ َافؼح أٔسدذٓا فٙ َٓاٚح ْزا انثؽس، انز٘ أعؤل هللا أٌ ُٚفغ تّ اإلعالو 

 ٔانًغهًٍٛ.

 

 انًُٓط، انرغاإالخ، انعٕاب، انعًغ، انًقاسَح. ميَبد ٍفزبحٞخ:
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Abstract 

This research paper consists of two segments, namely: 

First Segment: AlBaghawy’s Query-Introducing (Interrogatory) Approach 

Second Segment: AlBaghawy’s Query-Answering Approach 

Allah has destined for the interpretation of his holy book, some august scholars and 

excellent Imams to show all Muslims the meanings of Almighty Allah’s noble words 

with a multiplicity pf scholarly orientations and writing styles, of whom one of the 

most outstanding was Imam AlBaghawy , May Allah have mercy upon him, the author 

of the book entitled Maalem AlTanzil (Hallmarks of Revelation), wherein he 

interpreted the entirety of the holy Quran, which is held in the highest regard by all 

scholars, both old and contemporary, due to its dependence on the traditions of the 

righteous predecessors (Salef Saleh), the validity of its methodology and the 

correctness of its underlying belief. AlBaghawy’s interpretation was characterized by a 

particular didactic style, namely the interrogatory style or the so-called FAQWalla or 

Fanqala, which is carved of the words “and if it is argued” and similar forms which he 

used in the course of his interpretation to indicate a controversial interpretation of a 

particular verse/Ayat of the holy Quran as an introductory query and then mentions 

one or two answers or even more thereto.  

In this research paper, the researcher addressed Imam AlBaghawy’s query-

introducing approach in his interpretation of the holy Quran from Surat AlFateha to 

Surat AlNesa’a, wherein he initially collected, enumerated and examined such queries, 

subjected them to thorough consideration and compared them to previous 

interpretations composed by the righteous predecessors (Salf Saleh), benefitting 

therefrom and citing the preponderant interpretations thereof upon thorough 

consideration of the traditions of the various esteemed scholars. The researcher with 

the grace of Allah, arrived through this research at some very useful results and 

beneficial recommendations which are set forth thereby in the conclusion of this 

research, praying that Almighty Allah benefits Muslims and Islam therefrom. 

KeyWords: Approach, Query-Introducing, Query-Answering, Collection, 

Comparison. 
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 اىَقذٍخ:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٚؤذٛهّ انثاههم يهٍ تهٍٛ ٚذٚهّ ٔال يهٍ خهفهّ، ذُضٚهم يهٍ  انهز٘ ال هلل انز٘ أَضل ػهٗ ػثذِ انكرابانؽًذ 

ؼكٛى خثٛش، انٓاد٘ انٗ انؽق ٔانٓذٖ ٔانُٕس، أَضنّ هللا فاسقدا تٍٛ انؽق ٔانثاهم، ٔذثٛاَدا نكهم ؽهٙء، أَضنهّ 

 هللا تؾشٖ نهًئيٍُٛ ٔركشٖ ألٔنٙ األنثاب ٔسؼًح نهًؽغٍُٛ.

 انّ اال هللا ٔؼذِ ال ؽشٚك نّ، خٛش انؽذٚس كراتّ عثؽاَّ؛ فال أفذم يٍ هللا ؼذٚصدا، ٔال هللا ال ٔأؽٓذ أٌ

. ٔأؽٓذ أٌ يؽًذدا ػثذُ هللا ٔسعٕنّ، تهغ سعانح هللا، يثُٛدا يا فٛٓا نفظدا ٔيؼُٗ، قال  أفذم يٍ هللا قٛالد

 [، أيا تؼذ:44]عٕسج انُؽم:}ٔأَضنُا انٛك انزكش نرثٍٛ نهُاط يا َضل انٛٓى ٔنؼهٓى ٚرفكشٌٔ{: ذؼانٗ

]عٕسج }اَا َؽٍ َضنُا انزكش ٔاَا نّ نؽافظٌٕ{قال ذؼانٗ:  فبٌ هللا قذ ذكفم تؽفع انقشاٌ نفظدا ٔيؼُٗ،

ا ٚؽفظٌٕ أنفاظّ فقذ[، ْٔٛؤ نٓزا انؽفع أعثاتّ، 9انؽعش:  ،ظؼم يٍ أعثاب ؼفظّ أٌ ٔفّق يٍ خهقّ أقٕايد

ى يٍ ٚؽفع نٓزا انقشاٌ انؼظٛى يؼاَّٛ ٔأؼكايّ، فخامٕا ٔافطفٗ يُٓ .فال ٚكادٌٔ ٚخشيٌٕ يُّ ؼشفدا

يغرُذٍٚ فٙ رنك ػهٗ انًُٓط انغهٛى انغذٚذ، يُٓط انغه ،  أيٕاض تؽشِ تؼهى، ٔ افٕا فٙ أػًاقّ تثقٛشج،

 .يُٓط خٛش انقشٌٔ، ٔيٍ ظاء تؼذْى يًٍ عاس عٛشْى، ٔؼزا ؼزْٔى

يههٍ ْههئالء األفههزار، اإليههاو يؽٛههٙ انغههُح، أتههٕ س، انؽغههٍٛ تههٍ يغههؼٕد تههٍ س انفههشاء انثغههٕ٘، فههاؼة 

، ليؼانى انرُضٚمعانًئنفاخ انكصٛشج انًرُٕػح فٙ ؽرٗ انؼهٕو، يٍ رنك، كراتّ  ، فغش فّٛ انقهشاٌ انكهشٚى كهايالد

ا ٔؼذٚصدا؛ نًها فهٙ ْهزا انرفغهٛش يهٍ  ًد اػرًهاد ػههٗ األشهش، ٔؼغهٍ يُٓعهّ، ٔعهاليح ٔقذ اػرُٗ تّ انؼهًاء قذٚ

 يؼرقذِ.

ذًٛض ذفغٛشِ تؤعهٕب يٍ أعانٛة انرؼهٛى، أال ْٕٔ أعهٕب عانرغاإلل، فٕٛسدِ أشُاء ػشمّ نهرفغٛش؛ اٌ قذ ٔ

كاٌ شًد اؽكاٌل ٔاسدٌ ػهٗ اٚح ٚفغشْا، فٛقٕل: "فبٌ قٛم: كزا ٔكزا"" شى ٚزكش ظٕاتّ تٕظّ أٔ ٔظٍٓٛ أٔ 

 أكصش.

 

 :ٍشنيخ اىجحث

ذرًصم يؾهكهح انثؽهس فهٙ أٌ انثغهٕ٘ نهى ٚكهٍ يطهشدا فهٙ هشٚقهح اٚهشادِ نهرغهاإالخ، ٔاظاترهّ ػُٓها، ٔتهزنك 

اعرقشاء ْزِ انرغهاإالخ، ٔيقاسَرٓها تانرفاعهٛش انغهاتقح نهّ، ٔيالؼظهح يُٓعهّ  -يٍ خالل ْزا انثؽس-أسدخ 

 فٙ رنك.

 

 إٔذاف اىجحث:

 اإالخ.فٙ اٚشاد انرغ -سؼًّ هللا  - تٛاٌ يُٓط انثغٕ٘ -1
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 فٙ اإلظاتح ػٍ انرغاإالخ. - سؼًّ هللا - تٛاٌ يُٓط انثغٕ٘ -2

 :ٗأعجبة اخزٞبسٓ إَٔٞخ اىجحث

 ؽشف ْزا انًٕمٕع نرؼهقّ تانقشاٌ انكشٚى، فؾشف انؼهى تؾشف انًؼهٕو. -1

يؼههانى عفهٙ ذفغههٛشِ  حيكاَهح ٔظالنههح اإليهاو انثغههٕ٘ انؼهًٛهح، ٔخافههح فهٙ يعههال انرفغهٛش، انًرًصههه -2

 .لانرُضٚم

تؽهس ٔدساعههح أعهههٕب يفٛهذ، أال ْٔههٕ أعهههٕب انرغهاإل. ٔاٚههشاد انرغههاإل فهٙ انرفغههٛش، يٛههضج يههٍ  -3

 يًٛضاخ ذفغٛش انثغٕ٘.

 

 ٍْٖج اىجحث:

عهكد فٙ دساعح ْزا انثؽس، انًُٓط االعرقشائٙ ٔانًقاسٌ، ٔرنك تاعهرقشاء انرغهاإالخ انهٕاسدج ػُهذ 

ج، ٔيقاسَرٓها تانرفاعهٛش األخهشٖ، انغهاتقح نهّ يهٍ ؼٛهس اإلياو انثغٕ٘، يٍ عٕسج انفاذؽح ؼرٗ عهٕسج انًائهذ

 انضيٍ.

 

 .اىَطيت األٗه: ٍْٖج اىجغ٘ٛ فٜ اٝشاد اىزغبإالد 

يًا أٔسدِ انثغٕ٘ فٙ ذفغٛشِ عيؼانى انرُضٚمل يٍ ذغاإالخ؛ فبَّ  ل ذغاإال36يٍ خالل دساعح ع

 ًٚكٍ اظًال يُٓط انثغٕ٘ فٙ اٚشاد انرغاإالخ فٙ انُقاه انرانٛح:

اػرًذ انثغٕ٘ فٙ اٚهشاد انرغهاإالخ ػههٗ انًفغهشٍٚ قثههّ، ار تانًقاسَهح يهغ عانرفاعهٛشل انغهاتقح نهّ  -1

ذثٍٛ أَّ اعرفاد يٍ شالشح يفغهشٍٚ، ْهى: انغهًؼاَٙ
ل1ع

، ٔانصؼهثهٙ
ل2ع

، ٔانٕاؼهذ٘
ل3ع

، ار اَهّ ُٚقهم ػهُٓى تهانُـ 

 أؼٛاَا، ٔتانرقشف أؼٛاَا أخشٖ.

ل ذغاإالخ، َٔقم ػهٍ انٕاؼهذ٘ ذغهاإال ٔاؼهذا 9ٔػٍ انصؼهثٙ عل ذغاإال، 25فقذ َقم ػٍ انغًؼاَٙ ع

 ا يثاؽشج يًٍ عثقّ.ًنى ٚرثٍٛ أَّ َقهٓ ذغاإنٍٛيٍ ذفغٛشِ انٕعٛو، ٔ

األفم أَّ ٕٚسد انرغاإل ػُذ يٕمؼّ فٙ اٜٚح، ٔأؼٛاَا ٚزكشِ تؼذ ذفغٛش كايهم اٜٚهح، كًها ظهاء  -2

، ٔ]عهٕسج ل6، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغهٕ٘،  [5فاذؽح: ]عٕسج ان انرانٛح: انٕاسدج فٙ اٜٚاخ انرغاإالخ فٙ

و، 2010عانثغهٕ٘،  [40، ٔ]عهٕسج ال ػًهشاٌ: ل161-160، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  [186انثقشج: 

                                         

ٔنّ ذفغٛش انقشاٌ انؼضٚض ْٕٔ ، يُٓاض أْم انغُح ذقاَٛفّ: يٍ ،اياو ػقشِ تال يذافؼحانغًؼاَٙ،  ُقٕس تٍ س تٍ ػثذ انعثاسي ْٕ (1)

 144و، ؿ. 1997ْـل. األدَّ ٔ٘، 489، ذٕفٙ عُح عخ: كراب َفٛظ ظذا

ٚقال نّ انصؼهثٙ، ٔانصؼانثٙ، ْٕٔ نقة  :قال اتٍ انغًؼاَٙعانرفغٛشل،  فاؼة أؼًذ تٍ س تٍ اتشاْٛى أتٕ اعؽام انُٛغاتٕس٘ انصؼهثٙل ْٕ (2

 .67-66، ؿ. 1و، ض. 1983انذأد٘،  ل.427عخ: فٙ عُحذٕ .ال َغة

 ،فُ  انرفاعٛش انصالشح انثغٛو ٔانٕعٛو ٔانٕظٛض ٔأعثاب انُضٔل، س تٍ ػهٙ أتٕ انؽغٍ انٕاؼذ٘ انُٛغاتٕسْٕ٘ ػهٙ تٍ أؼًذ تٍ  ل(3

 .79-78و، ؿ. 1976انغٕٛهٙ، ل. 468عُح عخ:  ذقذس نإلفادج ٔنهرذسٚظ يذج، ياخ
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، ٔ]عهههههٕسج ال ل402، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغهههههٕ٘،  [106، ٔ]عهههههٕسج ال ػًهههههشاٌ: ل349، ؿ. 1ض. 

، 1و، ض. 2010عانثغهٕ٘،  [137سج انُغهاء: ، ٔ]عهٕل466، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  [194ػًشاٌ: 

ل6ؿ. 
 

 .ل612، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، 

 

 فَٞب ٝيٜ عشد ىيزغبإالد اىزٜ ّقيٖب اىجغ٘ٛ ػِ اىغبثقِٞ ىٔ، ٗثزىل رجِٞ أّٔ ّقيٖب ٌٍْٖ: 

 [.5]عٕسج انفاذؽح:.}اٝبك ّؼجذ ٗاٝبك ّغزؼِٞ{رؼبىٚ:  قبه -

"فههههبٌ قٛههههم: ِنههههَى قههههذو ركههههش انؼثههههادج ػهههههٗ االعههههرؼاَح؛ ٔاالعههههرؼاَح ذكههههٌٕ قثههههم  قههههال انغههههًؼاَٙ:

ٔقهههال انثغهههٕ٘: "فهههبٌ قٛهههم: نهههى قهههذو ركهههش انؼثهههادج ػههههٗ  ل.37، ؿ. 1و، ض. 1997عانغهههًؼاَٙ، انؼثادج"".

 ل.6، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  االعرؼاَح، ٔاالعرؼاَح ذكٌٕ قثم انؼثادج"".

 [.9انثقشج:]عٕسج .}زِٝ آٍْ٘ا ...ٝخبدػُ٘ هللا ٗاى{رؼبىٚ:  قبه -

ْٔزا ْٕٚى انؾشكح فٙ انًخادػح، ٔقذ  }ٚخادػٌٕ هللا{يا يؼُٗ قٕنّ: : "فبٌ قال قائم: قال انغًؼاَٙ

 ٔقههال انثغههٕ٘: ل.48، ؿ. 1و، ض. 1997عانغههًؼاَٙ، ػههٍ انًؾههاسكح فههٙ انًخادػح" ". -ذؼههانٗ-ظههم هللا 

[، ٔانًفاػهههح نهًؾههاسكح، ٔقههذ ظههم هللا ذؼههانٗ ػههٍ 9]انثقههشج: "فههبٌ قٛههم: يهها يؼُههٗ قٕنههّ: {ٚخههادػٌٕ هللا  

 ل.19، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  انًؾاسكح فٙ انًخادػح"".

 [.13]انثقشج:}...قبى٘ا أّئٍِ مَب آٍِ اىغفٖبء...{ :رؼبىٚ قبه -

ها  ًَ ٍُ َك ٍَ قال انٕاؼذ٘ فهٙ عانٕعهٛول: "فهبٌ قٛهم: كٛه  ٚقهػ انُفهام يهغ انًعهاْشج تقهٕنٓى {أََُهْئِي اَيه

اُء "". َٓ ههفَ "فههبٌ قٛههم: كٛهه  ٚقههػ انُفههام يههغ ٔقههال انثغههٕ٘:  ل.89، ؿ. 1و، ض. 1994عانٕاؼههذ٘،  انغُّ

 ل.20، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، . "انًعاْشج تقٕنٓى: أَئيٍ كًا ايٍ انغفٓاء"

 [.61]انثقشج:.}...ٗٝقزيُ٘ اىْجِٞٞ ثغٞش اىحق...{ :قبه رؼبىٚ -

  ". ٔقرههم انُثٛههٍٛ ال ٚكههٌٕ اال تغٛههش انؽههق" }تغٛههش انؽههق{: نههى قههال: "فههبٌ قههال قائههم قههال انغههًؼاَٙ:

ٔقرهم انُثٛهٍٛ ال  }تغٛهش انؽهق{"فهبٌ قٛهم: فههى قهال:  ٔقال انثغهٕ٘: ل.87، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

ل.56، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".ٚكٌٕ اال تغٛش انؽق"
 

ٗاىصبثئِٞ ٍِ آٍِ ثبهلل ٗاىًٞ٘  اُ اىزِٝ آٍْ٘ا ٗاىزِٝ ٕبدٗا ٗاىْصبسٙ{ :قبه رؼبىٚ -

 [.62]انثقشج:.}اٟخش...

 "."}يٍ ايٍ تهاهلل{فكٛ  ٚغرقٛى قٕنّ  }اٌ انزٍٚ ايُٕا{"فبٌ قٛم: قذ ركش فٙ انعًهح  قال انغًؼاَٙ:

ٔقهذ  }يهٍ ايهٍ تهاهلل{قٛهم: كٛه  ٚغهرقٛى قٕنهّ:  "فبٌ ٔقال انثغٕ٘: ل.88، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

 ل.57، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  "."}اٌ انزٍٚ ايُٕا{ركش فٙ اترذاء اٜٚح 
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 [.74]انثقشج:.}...ٗاُ ٍْٖب ىَب ٖٝجػ ٍِ خشٞخ هللا...{ :قبه رؼبىٚ -

، ؿ. 1و، ض. 1997عانغهًؼاَٙ،  "فبٌ قٛم: انؽعش ظًاد ال ٚفٓى؛ فكٛه  ٚخؾهٗ" ".قال انغًؼاَٙ: 

 ل.65، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  انؽعش ظًاد ال ٚفٓى، فكٛ  ٚخؾٗ"".فبٌ قٛم: ٔقال انثغٕ٘: " ل.96

 [.102]انثقشج:.}...ٍٗب ٝؼيَبُ ٍِ أحذ حزٚ ٝق٘ال اَّب ّحِ فزْخ فال رنفش...{ :قبه رؼبىٚ -

"فبٌ قٛم: يا يؼُٗ اَضال انغؽش ػهٗ انًهكٍٛ، ٔيا يؼُٗ ذؼههٛى انغهؽش يهٍ انًهكهٍٛ، قال انغًؼاَٙ: 

: كٛه  ٚعهٕص ذؼههٛى "فبٌ قٛم ٔقال انثغٕ٘: ل.117، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  يغرثؼذ" ".ٔكالًْا 

 ل.84، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ."انغؽش يٍ انًالئكح"

ٗىقذ ػيَ٘ا ىَِ اشزشآ ٍبىٔ فٜ اٟخشح ٍِ خالال  ٗىجالئظ ٍالب شالشٗا ثالٔ أّفغالٌٖ ىال٘ { :قبه رؼبىٚ -

 [.102]انثقشج:.}مبّ٘ا ٝؼيَُ٘

فبٌ قٛم: أنٛظ قذ قهال: {ٔنقهذ ػهًهٕا نًهٍ اؽهرشاِ يانهّ فهٙ اٜخهشج يهٍ خهالم  فًها " انغًؼاَٙ:قال 

ٔقهال  ل.119، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  يؼُٗ قٕنّ: {نٕ كإَا ٚؼهًٌٕ  ٔقذ أخثش أَٓى قذ ػهًٕا"".

{نهٕ كهإَا ٚؼهًهٌٕ  ، فًها يؼُهٗ قٕنهّ ذؼهانٗ: }ٔنقذ ػهًهٕا نًهٍ اؽهرشاِ{"فبٌ قٛم: أنٛظ قذ قال:  انثغٕ٘:

 ل.87، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  تؼذيا أخثش أَٓى ػهًٕا"".

 [.117]انثقشج:.}...ٗارا قعٚ أٍشا فبَّب ٝق٘ه ىٔ مِ فٞنُ٘{ :قبه رؼبىٚ -

عانغههًؼاَٙ،  "فههبٌ قههال قائههم: كٛهه  قههال: فبًَهها ٚقههٕل نههّ، ٔانًؼههذٔو ال ٚخاهههة"". قههال انغههًؼاَٙ:

قٛم: كٛ  قهال :{فبًَها ٚقهٕل نهّ كهٍ فٛكٌٕ ٔانًؼهذٔو ال  "فبٌ انثغٕ٘:ٔقال  ل.131، ؿ. 1و، ض. 1997

 ل.97، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ٚخاهة"".

ٍٗالالب جؼيْالالب اىقجيالالخ اىزالالٜ مْالالذ ػيٖٞالالب اال ىالالْؼيٌ ٍالالِ ٝزجالالغ اىشعالال٘ه ٍَالالِ ْٝقيالالت ػيالالٚ { :قالالبه رؼالالبىٚ -

 [.143]انثقشج:.}ػقجٞٔ...

 ْٕٔ ػانى تاألؽٛاء قثم كَٕٓا"". }اال نُؼهى{فبٌ قال قائم: يا يؼُٗ قٕنّ: " قال انغًؼاَٙ:

انثغٕ٘: "فبٌ قٛم: يا يؼُٗ قٕنّ: {اال نُؼهى  ْٕٔ ػانى ٔقال  ل.149، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

 ل.116، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  تاألؽٛاء كهٓا قثم كَٕٓا".

ٗاىَالئنالالالخ ٗاىْالالالبط  اُ اىالالالزِٝ مفالالالشٗا ٍٗالالالبر٘ا ٕٗالالالٌ مفالالالبس أٗىئالالالل ػيالالالٌٖٞ ىؼْالالالخ هللا{ :قالالالبه رؼالالالبىٚ -

 [.161]انثقشج:.}أجَؼِٞ

ٔانًهؼٌٕ يٍ ظًهح انُاط؛ فكٛ  ٚهؼٍ  }انُاط أظًؼٍٛ{فبٌ قال قائم: قذ قال: " قال انغًؼاَٙ:

 }ٔانُاط أظًؼٍٛ{فبٌ قٛم: فقذ قال: " ٔقال انثغٕ٘: ل.161، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ".َفغّ"

 ل.131، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ٔانًهؼٌٕ ْٕ يٍ ظًهح انُاط، فكٛ  ٚهؼٍ َفغّ"".

 [.186انثقشج:].}...أجٞت دػ٘ح اىذاع ارا دػبُ...{ :قبه رؼبىٚ -
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ٌِ  ٔقٕنّ: {اْدُػَِٕٙ أَْعرَِعْة نَُكْى  قال انصؼهثٙ: " جَ انذَّاعِ ارا دػا َٕ فبٌ قٛم: فًا ٔظّ قٕنّ: {أُِظُٛة دَْػ

فهبٌ قٛهم: فًها ٔظهّ ٔقهال انثغهٕ٘: " ل.516، ؿ. 4و، ض. 2015عانصؼهثهٙ،  ٚذػٗ كصٛشاد فال ٚعٛهة"".ٔقذ 

عانثغهٕ٘،  ٔقذ ُٚهذػٗ كصٛهشاد فهال ُٚعٛهة"". }ادػَٕٙ أعرعة نكى{ٔقٕنّ:  }أظٛة دػٕج انذاع{قٕنّ ذؼانٗ: 

 ل.160، ؿ. 1و، ض. 2010

 [.221انثقشج:].}ٗال رْنح٘ا اىَششمبد حزٚ ٝئٍِ...{ :قبه رؼبىٚ -

فبٌ قال قائم: انكفهاس ػُهذكى يؾهشكٌٕ كهٓهى، فًهٍ ال ُٚكهش اال َثهٕج س كٛه  ٚكهٌٕ قال انغًؼاَٙ: "

فبٌ قٛم: كٛ  أههقرى اعهى انؾهش  ٔقال انثغٕ٘: " .ل222، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  يؾشكا تاهلل"".

 ل.212، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  "".ملسو هيلع هللا ىلصػهٗ يٍ ال ُٚكش اال َثٕج س 

ال جْبح ػيٞنٌ اُ غيقزٌ اىْغبء ٍب ىٌ رَغِٕ٘ أٗ رفشظ٘ا ىِٖ { :قبه رؼبىٚ -

 .[236انثقشج:].}فشٝعخ...

ٌْ قٛم: يا انٕظّ فٙ َفٙ انعُاغ ػٍ انًطهَّق، ْٔم ػههٗ انشظهم ظُهاغ نهٕ ههّهق تؼهذ قال انصؼهثٙ: " فب

ٔقال انثغٕ٘: "فبٌ قٛم: فًا  ل.303، ؿ. 6و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  انًغٛظ، فٕٛمغ ػُّ قثم انًغٛظ"".

 ل.241، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  انٕظّ فٙ َفٙ انعُاغ ػٍ انًطهق"".

 [.246انثقشج:].}...ٍٗب ىْب أال ّقبرو فٜ عجٞو هللا ٗقذ أخشجْب ٍِ دٝبسّب ٗأثْبئْب...{ :قبه رؼبىٚ -

ٌْ قٛم: يا ٔظهّ دخهٕل قال انصؼهثٙ:  فهٙ ْهزا انًٕمهغ، ٔانؼهشب ال ذقهٕل: يانهك أٌ ال ذفؼهم  }أٌ{"ا

فبٌ قٛم: فًا ٔظّ ٔقال انثغٕ٘: " ل.493، ؿ. 6و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  كزا، ٔاًَا ُٚقال: يانك ال ذفؼم"".

عانثغهٕ٘،  فٙ ْزا انًٕمغ ٔانؼشب ال ذقٕل: يا نك أٌ ال ذفؼم، ٔاًَا ٚقهال: يانهك ال ذفؼهم"". }أٌ{دخٕل 

 ل.254، ؿ. 1و، ض. 2010

...ٗاىالالالالالالزِٝ مفالالالالالالشٗا أٗىٞالالالالالالبإٌٕ اىطالالالالالالبى٘د ٝخشجالالالالالالٌّٖ٘ ٍالالالالالالِ اىْالالالالالال٘س اىالالالالالالٚ { :قالالالالالالبه رؼالالالالالالبىٚ -

 [.257انثقشج:].}اىظيَبد...

هاِخ ، ْٔهى كفّهاس نهى قال انصؼهثٙ: " ًَ ِس اِنَٗ انظُّهُ ٍَ انُُّٕ ْى ّيِ ُٓ فبٌ قٛم: يا ٔظّ قٕنّ ػض ٔظم: {ُْٚخِشُظََٕ

ها نهى ٚهذخهٕا ًّ ل. 135-134، ؿ. 7و، ض. 2015عانصؼهثهٙ،  فٛهّ"". ٚكَٕٕا فٙ َٕس قو، فكٛ  ٚخشظَٕٓى ي

عانثغههٕ٘،  ٔقههال انثغههٕ٘: "فههبٌ قٛههم: كٛهه  ٚخشظههَٕٓى يههٍ انُههٕس، ْٔههى كفههاس نههى ٚكَٕههٕا فههٙ َههٕس قههو"".

 ل.273، ؿ. 1و، ض. 2010
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قبه اثشإٌٞ فالبُ هللا ٝالؤرٜ ثبىشالَظ ٍالِ اىَشالش  فالؤد ثٖالب ٍالِ اىَغالشة فجٖالذ اىالزٛ { :قبه رؼبىٚ -

 [.258انثقشج:].}مفش...

"فبٌ قال قائم: كٛ  تٓد، ٔكاٌ ًٚكُّ أٌ ٚؼاسك اتشاْٛى، فٛقٕل نّ: عم أَد ستهك قال انغًؼاَٙ: 

ٔقههال انثغههٕ٘: "فههبٌ قٛههم: كٛهه   .ل262، ؿ. 1و، ض. 1997عانغههًؼاَٙ،  ؼرههٗ ٚههؤذٙ تٓهها يههٍ انًغههشب"".

عانثغهٕ٘،  يهٍ انًغهشب".تٓد، ٔكاٌ ًٚكُّ أٌ ٚؼاسك اتشاْٛى" فٛقٕل نّ: عهم أَهد ستهك ؼرهٗ ٚهؤذٙ تٓها 

 ل.274، ؿ. 1و، ض. 2010

ٍثو اىزِٝ ْٝفقُ٘ أٍ٘اىٌٖ فٜ عجٞو هللا مَثو حجخ أّجزذ عجغ عْبثو فالٜ مالو عالْجيخ  { :قبه رؼبىٚ -

 [.261انثقشج:].}ٍبئخ حجخ... 

 فههبٌ قههال قائههم: كٛهه  مههشب انًصههم تههّ، ْٔههم ٚرقههٕس فههٙ كههم عههُثهح ي ههح ؼثههح"".قههال انغههًؼاَٙ: "

ٔقال انثغٕ٘: "فبٌ قٛهم: فًها سأُٚها عهُثهح فٛٓها يائهح ؼثهح، فكٛه   .ل268، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

 ل.283، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  مشب انًصم تّ"".

ٕ٘ اىزٛ أّضه ػيَٞل اىنزبة ٍْٔ آٝبد ٍحنَبد ِٕ أً اىنزبة ٗأخش { :قبه رؼبىٚ -

 [.7ال ػًشاٌ:].}ٍزشبثٖبد...

فبٌ قال قائهم: كٛه  فهشم ْها ُْها تهٍٛ انًؽكًهاخ ٔانًرؾهاتٓاخ، ٔعهًٗ كهم انقهشاٌ قال انغًؼاَٙ: "

د ؼٛهس قهال: }هللا َهضل أؼغهٍ انؽهذٚس كراتها يرؾهاتٓا{يرؾاتٓا فٙ قٕنهّ ذؼهانٗ:  انهش. {. ٔعهًٗ انكهم يؽكًها

فههبٌ قٛههم: كٛهه  فههشم " ٔقههال انثغههٕ٘: .ل294، ؿ. 1و، ض. 1997عانغههًؼاَٙ،  "".}كرههاب أؼكًههد اٚاذههّ

د فههٙ يٕمههغ اخههش" فقههال:  انههش كرههاب أؼكًههد {ْاُْهها تههٍٛ انًؽكههى ٔانًرؾههاتّ، ٔقههذ ظؼههم كههم انقههشاٌ يؽكًهها

د فههههٙ يٕمههههغ اخههههش فقههههال: 1]ْههههٕد:}اٚاذههههّ هللا َههههضل أؼغههههٍ انؽههههذٚس كراتهههها {[، ٔظؼههههم كهههههّ يرؾههههاتٓا

 ل.322، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  [".23]انضيش:}يرؾاتٓا

ُ ىنٌ آٝخ فٜ فئزِٞ اىزقزب فئخ رقبرو فٜ عجٞو هللا ٗأخشٙ مبفشح ٝشٌّٖٗ ٍثيٌٖٞ قذ مب { :قبه رؼبىٚ -

 [.13ال ػًشاٌ:].}سأٛ اىؼِٞ...

عانصؼهثههٙ،  ْٔههى قههذ كههإَا شالشههح أيصههانٓى"". }يصهههٛٓى{فههبٌ قٛههم: كٛهه  ظههاص أٌ ٚقههٕل: قههال انصؼهثههٙ: "

 ْٔههى كههإَا شالشههح أيصههانٓى"".فههبٌ قٛههم: كٛهه  قههال: يصهههٛٓى، ٔقههال انثغههٕ٘: " ل.92، ؿ. 8و، ض. 2015

 ل.328، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، 

 [.40ال ػًشاٌ:].}قبه سة أّٚ ٝنُ٘ ىٜ ىالً ٗقذ ثيغْٜ اىنجش ٗاٍشأرٜ ػبقش...{ :قبه رؼبىٚ -

فبٌ قٛم: نى أَكش صكشٚا ػهّٛ انغالو رنك" ٔعؤل اٜٚح تؼذيا تؾشذّ انًالئكح، أكاٌ رنك قال انصؼهثٙ: "

 اَكاسا نقذسذّ" ْٔزا ال ٚعٕص أٌ ٕٚف  تّ أُْم اإلًٚاٌ، فكٛ  األَثٛاء ػهٛٓى انغالو"". ؽّكا فٙ ٔؼّٛ" أو
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ٔقال انثغٕ٘: "فبٌ قٛم: نى قال صكشٚا تؼذيا ٔػذِ هللا ذؼانٗ:  ل.314-313، ؿ. 8و، ض. 2015عانصؼهثٙ، 

د فٙ ٔػذ هللا ٔفٙ قذسذّ"".}أَٗ ٚكٌٕ نٙ  الو{  ل.349ؿ.  ،1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  " أكاٌ ؽاكا

ال ].}اُ ٍثو ػٞغٚ ػْذ هللا مَثو آدً خيقٔ ٍِ رشاة ثٌ قبه ىٔ مِ فٞنُ٘{ :قبه رؼبىٚ -

 [.59ػًشاٌ:

شهى قهال نهّ كهٍ {فبٌ قال قائهم: نًها ركهش أَهّ خهقهّ يهٍ ذهشاب، فًها يؼُهٗ قٕنهّ تؼهذِ قال انغًؼاَٙ: "

: "فهبٌ قٛهم: يها يؼُهٗ قٕنهّ: ٔقهال انثغهٕ٘ .ل326، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  تؼذ انخهق"". }فٛكٌٕ

 ل.361، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ٔال ذكٍٕٚ تؼذ انخهق"". }خهقّ يٍ ذشاب شى قال نّ كٍ فٛكٌٕ{

 .}ًٝ٘ رجٞط ٗج٘ٓ ٗرغ٘د ٗج٘ٓ فؤٍب اىزِٝ اع٘دد ٗجٌٕٖ٘ أمفشرٌ ثؼالذ اَٝالبّنٌ...{ :قبه رؼبىٚ -

 [.106ال ػًشاٌ:]

عانغههًؼاَٙ،  تؼهذ اإلًٚههاٌ، ٔنهى ٚكَٕههٕا يهئيٍُٛ قههو"".: "فهبٌ قههال قائهم: كٛهه  كفههشٔا قهال انغههًؼاَٙ

ٔقههال انثغههٕ٘: "فههبٌ قٛههم: كٛهه  قههال: أكفههشذى تؼههذ اًٚههاَكى، ْٔههى نههى ٚكَٕههٕا  .ل347، ؿ. 1و، ض. 1997

 ل.402، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  يئيٍُٛ"".

ال ].}ٗعبسػ٘ا اىٚ ٍغفشح ٍِ سثنٌ ٗجْخ ػشظٖب اىغَبٗاد ٗاألسض...{ :قبه رؼبىٚ -

 [.133ػًشاٌ:

َػهذَََا }ٔفٙ انغًاء سصقكى ٔيا ذٕػذٌٔ{فبٌ قٛم: قذ قال هللا ذؼانٗ: " قال انغًؼاَٙ: َٔ ، ٔأساد تانز٘ 

، 1و، ض. 1997عانغههًؼاَٙ،  انعُههح، فههبرا كاَههد فههٙ انغههًاء، فكٛهه  ٚكههٌٕ ػشمههٓا انغههًٕاخ ٔاألسك"".

[ 22]انهزاسٚاخ:}سصقكى ٔيا ذٕػذٌٔ ٔفٙ انغًاء{"فبٌ قٛم: قذ قال هللا ذؼانٗ:  ٔقال انثغٕ٘: .ل357ؿ. 

 ٔأساد تانههز٘ ٔػههذَا: انعُههح، فههبرا كاَههد انعُههح فههٙ انغههًاء، فكٛهه  ٚكههٌٕ ػشمههٓا انغههًأاخ ٔاألسك"".

 ل.418، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، 

ال ].}ٗىقذ مْزٌ رَُْ٘ اىَ٘د ٍِ قجو أُ ريق٘ٓ فقذ سأٝزَ٘ٓ ٗأّزٌ رْظشُٗ{ :قبه رؼبىٚ -

 [.143ػًشاٌ:

عانغهًؼاَٙ،  "".}فقذ سأٚرًهِٕ{، ٔقذ قال: }ٔأَرى ذُظشٌٔ{قال انغًؼاَٙ: "فبٌ قٛم: يا يؼُٗ قٕنّ: 

فقهذ {تؼهذ قٕنهّ:  }ٔأَهرى ذُظهشٌٔ{"فهبٌ قٛهم: يها يؼُهٗ قٕنهّ:  ٔقال انثغٕ٘: .ل362، ؿ. 1و، ض. 1997

 ل.426، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  "".}سأٚرًِٕ

 [.192ال ػًشاٌ:].}اىْبس فقذ أخضٝزٔ...سثْب اّل ٍِ رذخو { :قبه رؼبىٚ -

فبٌ قال قائم: أنغرى ذقٕنهٌٕ: اٌ انًهئيٍُٛ ٚهذخهٌٕ انُهاس، ٔال ٚخههذٌٔ فٛٓها" فكٛه  قال انغًؼاَٙ: "

فبٌ قٛهم: قهذ قهال هللا ذؼهانٗ: " ٔقال انثغٕ٘: .ل389، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ٚكٌٕ رنك اْالكا"".

اَهك {[، ٔيٍ أْم اإلًٚاٌ يٍ ٚذخم انُاس، ٔقذ قال: 8]انرؽشٚى:}ايُٕا يؼّٕٚو ال ٚخض٘ هللا انُثٙ ٔانزٍٚ {
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عانخهههاصٌ، ٔل، 466، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغهههٕ٘،  عفكٛههه  انعًهههغ"ل". }يهههٍ ذهههذخم انُهههاس فقهههذ أخضٚرهههّ

 ل.602، ؿ. 1ض. و، 1995

 [.194ال ػًشاٌ:].}سثْب ٗآرْب ٍب ٗػذرْب ػيٚ سعيل ٗال رخضّب ًٝ٘ اىقٞبٍخ...{ :قبه رؼبىٚ -

ٔقهذ ػهًهٕا أٌ هللا ال  }ستُّها ٔاذُها يها ٔػهذذُا ػههٗ سعههك{"فهبٌ قٛهم: يها ٔظهّ قهٕنٓى:  قال انصؼهثهٙ:

ستُها {فهبٌ قٛهم: يها ٔظهّ قهٕنٓى: " ٔقهال انثغهٕ٘: ل.563، ؿ. 9و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  ٚخه  انًٛؼاد"".

 .ل466، ؿ. 1و، ض. 2010 عانثغٕ٘، ٔقذ ػهًٕا أٌ هللا ال ٚخه  انًٛؼاد"". }ٔاذُا يا ٔػذذُا ػهٗ سعهك

 [.16انُغاء:].}ٗاىَّزاُ ٝؤرٞبّٖب ٍْنٌ فآرَٕٗب...{ :قبه رؼبىٚ -

"فههبٌ قٛههم: ركههش انؽههثظ فههٙ اٜٚههح األٔنههٗ، ٔاإلٚههزاء فههٙ اٜٚههح انصاَٛههح، فكٛهه  ٔظههّ  قههال انغههًؼاَٙ:

األٔنهٗ،  "فبٌ قٛم: ركَش انؽثظ فٙ اٜٚهح ٔقال انثغٕ٘: .ل407، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  انعًغ"".

 ل.494، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ٔركش فٙ ْزِ اٜٚح اإلٚزاء، فكٛ  ٔظّ انعًغ"".

ٝالالب أٖٝالالب اىالالزِٝ أٗرالال٘ا اىنزالالبة آٍْالال٘ا ثَالالب ّضىْالالب ٍصالالذقب ىَالالب ٍؼنالالٌ ٍالالِ قجالالو أُ ّطَالالظ { :قالالبه رؼالالبىٚ -

 [.47انُغاء:].}ٗجٕ٘ب فْشدٕب ػيٚ أدثبسٕب أٗ ّيؼٌْٖ مَب ىؼْب أصحبة اىغجذ...

"فبٌ قٛم: كٛ  ظاص أٌ ٚٓذّدْى تطًظ ٔظْٕٓى اٌ نى ٚئيُٕا، شى نى ٚئيُهٕا، ٔنهى ٚفؼهم  انصؼهثٙ:قال 

"فهبٌ قٛهم: قهذ أٔػهذْى تهانطًظ اٌ نهى  ٔقال انثغهٕ٘: ل.391، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  رنك تٓى"".

 ل.543، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ٚئيُٕا، شى نى ٚئيُٕا، ٔنى ُٚفؼم تٓى رنك".

اُ اىالالزِٝ مفالالشٗا ثآٝبرْالالب عالال٘ف ّصالاليٌٖٞ ّالالبسا ميَالالب ّعالالمذ جيالال٘دٌٕ ثالالذىْبٌٕ جيالال٘دا { :رؼالالبىٚقالالبه  -

 [.56انُغاء:].}ىٞشٕب ىٞزٗق٘ا اىؼزاة...

، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثههٙ،  فههبٌ قٛههم: كٛهه  ظههاص أٌ ٚؼههزّب ظهههذا نههى ٚؼقههّ""." قههال انصؼهثههٙ:

  ٛههش انعهههذ انههز٘ كههاٌ فههٙ انههذَٛا"". "فههبٌ قٛههم: ارا تههذند ظهههٕدْى، فكٛهه  ٚؼههزب ٔقههال انغههًؼاَٙ: ل.423

فبٌ قٛم: كٛ  ذؼزب ظهٕد نى ذكٍ فٙ انهذَٛا، ٔنهى " ٔقال انثغٕ٘: .ل438، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

 .549، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ذؼقّ"".

ٗاُ رصجٌٖ حغْخ ٝق٘ى٘ا ٕزٓ ٍِ ػْذ هللا ٗاُ رصجٌٖ عٞئخ ٝق٘ىال٘ا ٕالزٓ ٍالِ ػْالذك ) قبه رؼبىٚ: -

ٍِ ػْذ هللا فَبه ٕئالء اىقً٘ ال ٝنبدُٗ ٝفقُٖ٘ حذٝثب * ٍب أصبثل ٍِ حغْخ فَِ هللا ٍٗب أصبثل قو مو 

 .[.79-78]انُغاء:. (ٍِ عٞئخ فَِ ّفغل..

قهم كهم يهٍ {: -فٙ اٜٚح األٔنٗ-"فبٌ قٛم: كٛ  ٔظّ انعًغ تٍٛ اٜٚرٍٛ، فبَّ قذ قال  قال انغًؼاَٙ:

فبٌ قٛم: كٛ  ٔظّ انعًغ تهٍٛ قٕنهّ: " ٔقال انثغٕ٘: .ل450ؿ. ، 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ".}ػُذ هللا

ل، ٔعانخهاصٌ، 565، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغهٕ٘،  {قم كم يٍ ػُذ هللا  عٔتهٍٛ قٕنهّ: {فًهٍ َفغهك "ل".

 ل.116، ؿ. 2و، ض. 1995



 

 

11 
 

 [.83انُغاء:].}ٗى٘ال فعو هللا ػيٞنٌ ٗسحَزٔ الرجؼزٌ اىشٞطبُ اال قيٞال{ :قبه رؼبىٚ -

عانغهًؼاَٙ،  فبٌ قال قائم: كٛ  اعرصُٗ انقهٛم، ٔنٕال فنهّ الذثغ انكهم انؾهٛطاٌ""." انغًؼاَٙ:قال 

"فههبٌ قٛههم: كٛهه  اعههرصُٗ انقهٛههم، ٔنههٕال فنهههّ الذثههغ انكههم  ٔقههال انثغههٕ٘: .ل454، ؿ. 1و، ض. 1997

 ل.567، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  انؾٛطاٌ"".

األسض ٗىقالذ ٗصالْٞب اىالزِٝ أٗرال٘ا اىنزالبة ٍالِ قالجينٌ  ٗهلل ٍالب فالٜ اىغالَبٗاد ٍٗالب فالٜ{ :قبه رؼالبىٚ -

ٗاٝبمٌ أُ ارق٘ا هللا ٗاُ رنفشٗا فبُ هلل ٍب فٜ اىغَبٗاد ٍٗب فالٜ األسض ٗمالبُ هللا ىْٞالب حَٞالذا * ٗهلل ٍالب 

 [.132-131انُغاء:].}فٜ اىغَبٗاد ٍٗب فٜ األسض ٗمفٚ ثبهلل ٗمٞال

 ".}ٔهلل يهها فههٙ انغههًأاخ ٔيهها فههٙ األسك{فههبٌ قٛههم: أ٘ فائههذج فههٙ ذكههشاس قٕنههّ: " قههال انغههًؼاَٙ:

"فبٌ قٛم: فؤ٘ فائذج فهٙ ذكهشاس قٕنهّ ذؼهانٗ: {ٔهلل  ٔقال انثغٕ٘: .ل487، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

 ل.609، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  يا فٙ انغًأاخ ٔيا فٙ األسك "".

اصدادٗا مفشا ىٌ ٝنِ هللا ىٞغفش ىٖالٌ ٗال اُ اىزِٝ آٍْ٘ا ثٌ مفشٗا ثٌ آٍْ٘ا ثٌ مفشٗا ثٌ { :قبه رؼبىٚ -

 [.137انُغاء:].}ىٖٞذٌٖٝ عجٞال

، ٔيؼههٕو أٌ هللا ال ٚغفهش }نى ٚكٍ هللا نٛغفش نٓهى{: -ذؼانٗ-"فبٌ قٛم: أٚؼ يؼُٗ قٕنّ  قال انغًؼاَٙ:

"فهبٌ قٛهم: يها يؼُهٗ قٕنهّ: {نهى ٚكهٍ هللا  ٔقهال انثغهٕ٘: .ل491، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  انكفش"".

ج"".  ل.612، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  نٛغفش نٓى ، ٔيؼهٕو أَّ ال ٚغفش انؾش  ٔاٌ كاٌ أٔل يشَّ
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 .اىَطيت اىثبّٜ: ٍْٖج اىجغ٘ٛ فٜ اىم٘اة ػِ اىزغبإالد 

السذثاه ظٕاب انرغاإل تانرغاإل َفغّ؛ فبٌ األظٕتح انرٙ أٔسدْا انثغٕ٘ ػٍ انرغاإالخ يُقٕنهح فهٙ 

. ٔتُاء ػهٗ رنك، فقذ َقم ػٍ انغًؼاَٙ ٔاعهرفاد يُهّ فهٙ انعهٕاب ػهٍ انًطهة انغاتقانثٓا، كًا ذثٍٛ فٙ  

ل ذغاإال، ٚذخم فٙ رنك يا قذ ُٚقهّ ػًُٓا فٙ انرغاإل َفغهّ، َٔقهم 19ل ذغاإال، ٔػٍ انصؼهثٙ ظٕاب ع22ع

 ػهى.أٔسد ظٕاتٓا تُفغّ دٌٔ االعرفادج يًٍ قثهّ، ٔهللا أ ذغاإنٍٛػٍ انٕاؼذ٘ ظٕاب ذغاإل ٔاؼذ، ٔ

ٗىٞالش اىَْقال٘ه،  -ٕٗال٘ األمثالش  -فَٞب ٝؤرٜ ثٞبُ ىَْٖمٔ فٜ اإلجبثخ ػِ اىزغبإالد، اىَْقال٘ه ٍْٖالب 

 ٍغ رمش ثؼط األٍثيخ: 

اى٘اسدح فٜ اٟٝبد  اىزغبإالد ػِاإلجبثخ  ْٝقو اىجغ٘ٛ اىم٘اة ّصب ػِ ىٞشٓ، مَب جبء فٜ -1

 اىزبىٞخ:

 [.13]انثقشج:}...قانٕا أَئيٍ كًا ايٍ انغفٓاء...{ :قال ذؼانٗ -

قال انٕاؼذ٘: "قٛم: آَى كإَا ٚظٓشٌٔ ْزا انقٕل فًٛا تُٛٓى ال ػُذ انًئيٍُٛ، فؤخثش هللا َثّٛ 

 ."ٍُٛل.89، ؿ. 1و، ض. 1994عانٕاؼذ٘،  ٔانًئي 

ملسو هيلع هللا ىلص فؤخثش هللا َثّٛ  ؛آَى كإَا ٚظٓشٌٔ ْزا انقٕل فًٛا تُٛٓى ال ػُذ انًئيٍُٛ :قٛمانثغٕ٘: "ٔقال 

 ل.20، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".ٔانًئيٍُٛ تزنك

ٗىقذ ػيَ٘ا ىَِ اشزشآ ٍبىٔ فٜ اٟخشح ٍِ خال  ٗىجئظ ٍب ششٗا ثٔ أّفغٌٖ ى٘ { :قبه رؼبىٚ -

 [.102]انثقشج:.}مبّ٘ا ٝؼيَُ٘

ٚؼهًٌٕ  انٕٛٓد. قٛم: أساد تقٕنّ: {ٔنقذ ػهًٕا  انؾٛاهٍٛ. ٔتقٕنّ: {نٕ كإَا انغًؼاَٙ: "قال 

، 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ".ٔقٛم: كالًْا فٙ انٕٛٓد؛ نكُٓى نًا نى ٚؼًهٕا تًا ػهًٕا؛ فكؤَٓى نى ٚؼهًٕا

 .ل119ؿ. 

 :ٚؼُٙ }نٕ كإَا ٚؼهًٌٕ{ٚؼُٙ: انؾٛاهٍٛ، ٔقٕنّ:  }ٔنقذ ػهًٕا{ :قٛم: أساد تقٕنّٔقال انثغٕ٘: "

عانثغٕ٘،  ".نكُٓى نًا نى ٚؼًهٕا تًا ػهًٕا فكؤَٓى نى ٚؼهًٕا، ٚؼُٙ: ٔقٛم: كالًْا فٙ انٕٛٓد انٕٛٓد.

 ل.87، ؿ. 1و، ض. 2010

ل، 131، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [117]عٕسج انثقشج: :يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛحٔكزنك 

ل، 161، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [161ٔ]عٕسج انثقشج: ،ل97، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔ

 .ل131، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔ
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اإلجبثخ  ْٝقو اىجغ٘ٛ اىم٘اة ػِ ىٞشٓ، ٍغ اخزالف ٝغٞش فٜ اىؼجبسح أٗ اىزشرٞت، مَب جبء فٜ -2

 اى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ: اىزغبإالد ػِ

 [.5]عٕسج انفاذؽح:.}اٝبك ّؼجذ ٗاٝبك ّغزؼِٞ{رؼبىٚ:  قبه -

َعؼم  ،تؽًذ هللا ،ٚعؼم االعرطاػح قثم انفؼم، َٔؽٍٚقال: أيا األٔل فبًَا ٚهضو يٍ قال انغًؼاَٙ: "

أٔ ٚقال: ألٌ االعرؼاَح َٕع ذَؼَثٍُّذ، فكؤَّ ركش  شِ ظاص.االعرؼاَح ٔانرٕفٛق يغ انفؼم، عٕاء قشَّ تّ أو أخَّ 

 ل.37، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ".ظًهح انؼثادج، شى ركش يا ْٕ يٍ ذفافٛهٓا

َعؼم انرٕفٛق  ،ؽًذ هللا، تَٔؽٍ ٚعؼم االعرطاػح قثم انفؼم، هضو يٍْزا ٚقٛم: ٔقال انثغٕ٘: "

ٔٚقال: االعرؼاَح َٕع ذؼثذ، فكؤَّ ركش ظًهح انؼثادج  م، فال فشم تٍٛ انرقذٚى ٔانرؤخٛش.ٔاالعرؼاَح يغ انفؼ

 .ل6، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".شى ركش يا ْٕ يٍ ذفافٛهٓا ،أٔالد 

 [.40ال ػًشاٌ:].}ىالً ٗقذ ثيغْٜ اىنجش ٗاٍشأرٜ ػبقش...قبه سة أّٚ ٝنُ٘ ىٜ { :قبه رؼبىٚ -

، ظاءِ ٌ صكشٚا نًا عًغ َذاء انًالئكحأػكشيح ٔانغذ٘:  قالانعٕاب ػُّ يا قٛم: قال انصؼهثٙ: "

نٛغخش  ؛، اًَا ْٕ يٍ انؾٛطاٌذؼانٗ نٛظ يٍ ّللاَّ  ْزا انقٕخ انز٘ عًؼداٌ  ،: ٚا صكشٚاانؾٛطاٌ، فقال

 ؛فقال رنك .انٛك فٙ عائش األيٕس ٔكًا ٕٚؼٙ خفًّٛا، كًا َادٚرّ خفًّٛا، ألٔؼاِ انٛك ،، ٔنٕ كاٌ يٍ ّللاَّ تك

د نهٕعٕ  .عحدفؼا

، فقال: ٔانٕظّ انز٘ ٚكٌٕ يُّ انٕنذ ،ٔاًَا ؽك فٙ كٛفٛرّ ،َّ نى ٚؾك فٙ انٕنذأ: ٔانعٕاب انصاَٙ

ٌُ ِنٙ ُ الٌَو   ػهٗ كثشَا" أو  ،ؽاتٍٛ" أو ذشصقُا ٔنذاد " أذعؼهُٙ ٔايشأذٙ : كٛ  ٚكٌٕ نٙ ٔنذأ٘{أَََّٗ َُٚكٕ

د  ؛قال رنكف ٛشْا يٍ انُغاء" يٍ  انؼاقش" أو ذشصقُٙ يٍ ايشأذٙ  ،، ْٔزا قٕل انؽغٍ، ال يُكشاد يغرفًٓا

 ل.315-314، ؿ. 8و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  ٔاتٍ كٛغاٌ".

، اٌ انقٕخ صكشٚا : ٚاِ انؾٛطاٌ، فقالظاء ،اٌ صكشٚا نًا عًغ َذاء انًالئكح :قٛم ٔقال انثغٕ٘: "

ٌ يٍ هللا ألٔؼاِ انٛك، كًا ٕٚؼٙ انٛك فٙ عائش ، ٔنٕ كا، اًَا ْٕ يٍ انؾٛطاٌنٛظ ْٕ يٍ هللا انز٘ عًؼد

د نهٕعٕعح ك فٙ ٔػذ هللا، اًَا َّ نى ٚؾ. ٔظٕاب اخش: ْٕٔ أ، قانّ ػكشيح ٔانغذ٘األيٕس، فقال رنك دفؼا

أو ذشصقُٙ يٍ  ش يُا"ثَ أو ذشصقُا ٔنذا ػهٗ انكِ  ،ٍأذعؼهُٙ ٔايشأذٙ ؽاتٛع" ؽك فٙ كٛفٛرّ، أ٘ كٛ  رنك

ل، ٔعانخاصٌ، 349، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  " قانّ يغرفًٓا ال ؽاكا، ْزا قٕل انؽغٍل".ايشأج أخشٖ

 ل.447، ؿ. 1و، ض. 1995

ل، 104-100، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [9]عٕسج انثقشج: يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛح:ٔكزنك 

ل، 360-357، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [62ٔ]عٕسج انثقشج:، ل19، ؿ. 1و، ض. 2010ٔعانثغٕ٘، 

-507، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [102]عٕسج انثقشج:، ٔل58-57، ؿ. 1و، ض. 2010ٔعانثغٕ٘، 

، 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [221]عٕسج انثقشج:ٔ ،ل85-84، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 508
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و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [236]عٕسج انثقشج:، ٔل213-212، ؿ. 1و، ض. 2010ٕ٘، عانثغل، 222ٔؿ. 

و، 2015عانصؼهثٙ،  [246]عٕسج انثقشج:، ٔل241، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 307-303، ؿ. 6

عانغًؼاَٙ،  [258ٔ]عٕسج انثقشج: ،ل254، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 494-493، ؿ. 6ض. 

عانغًؼاَٙ،  [7]عٕسج ال ػًشاٌ:ٔ، ل274، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔل، 262، ؿ. 1و، ض. 1997

]عٕسج ال ، ٔل323-322، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ل، 295ٔ-294، ؿ. 1و، ض. 1997

]عٕسج ، ٔل328، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 95-92، ؿ. 8و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [13ػًشاٌ:

، ل362-361، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ل، 326ٔ، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [59ال ػًشاٌ:

، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 142-139، ؿ. 9و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [106]عٕسج ال ػًشاٌ:ٔ

و، ض. 2010عانثغٕ٘، ل، 363ٔ-362، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [143]عٕسج ال ػًشاٌ:، ٔل402

ل، ٔعانثغٕ٘، 564-563، ؿ. 9و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [194ل ػًشاٌ:]عٕسج ا، ٔل426، ؿ. 1

عانثغٕ٘، ل، 407ٔ، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [16]عٕسج انُغاء:، ٔل466، ؿ. 1و، ض. 2010

ل، 488-487، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [132-131]عٕسج انُغاء:، ٔل494، ؿ. 1و، ض. 2010

ل، 491، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [137]عٕسج انُغاء:ٔ، ل609، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔ

 .ل612، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔ

 

ٝمَغ اىجغ٘ٛ ثِٞ ٍب ْٝقئ ػِ اىثؼيجٜ ٗاىغَؼبّٜ فٜ ج٘اة ٗاحذ، ٍغ اخزالف ٝغٞش فٜ  -3

 اىزغبإالد ػِ اإلجبثخ اىؼجبسح أٗ اىزشرٞت، ٗٝؼزَذ ػيٚ أحذَٕب فٜ ج٘اثٔ أمثش ٍِ اٟخش، مَب جبء فٜ

 اى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ:

 ّٜفٜ األج٘ثخ اىزٜ اػزَذ فٖٞب ػيٚ اىثؼيجٜ، ٗأظبف ػيٖٞب ٍَب جبء ػْذ اىغَؼب. 

ٍثو اىزِٝ ْٝفقُ٘ أٍ٘اىٌٖ فٜ عجٞو هللا مَثو حجخ أّجزذ عجغ عْبثو فٜ مو عْجيخ  { :قبه رؼبىٚ -

 :ٔركش قٕال يٍ انغًؼاَٙاػرًذ ػهٗ انصؼهثٙ،  فّٛ [.261انثقشج:].}ٍبئخ حجخ... 

 ٔاالّ فعائض أٌ ٚكٌٕ ،فبٌ ٚكٍ يٕظٕداد فٕٓ رنك ؛ٔال ٚغرؽٛم ،: ال َُكش رنكهُاققال انصؼهثٙ: "

 ؛ح ؼثّح سخ أَثرد يٌ ظؼم هللا رنك فٛٓا ، ٔٚؽرًم أٌ ٚكٌٕ يؼُاِ أَّٓا ارا تُزِ افٙ كّم عُثهح يائح ؼثّح  :يؼُاِ

د ففٛكٌٕ يا ؼذز ػٍ انثزس انز٘ كاٌ يُٓا يٍ انً ح انؽثّح ينا ذؤٔنّ ُٓا، ٔكزنك يألَّّ كاٌ  ؛ٓاٛناا

 ل.224، ؿ. 7و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  ".ح ؼثّح ي أَثرد قال: كّم عُثهح .اننؽا 

ٔاٌ نى ٚؼشف، ٔيصهّ  ،قٛم: نًا كاٌ رنك يرقٕسا فٙ انعًهح، فػ مشب انًصم تّانغًؼاَٙ: "قال 

 يا قانّ ايشإ انقٛظ:

 ٔيغَُٕح صسم كؤَٛاب أ ٕال
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ٔقٛم: ْٕ ٚرقٕس فٙ عُثهح انذخٍ  َٔاب انغٕل ال ٚؼشف، ٔنكٍ نًا ذقٕس ٔظٕدِ تانعًهح يصم تّ.

 ل.268، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ".َٔؽِٕ

ظاص مشب انًصم تّ، ٔاٌ ، ، ٔيا ال ٚكٌٕ يغرؽٛالد قٛم: رنك يرقٕس،  ٛش يغرؽٛمٔقال انثغٕ٘: "

ُاِ أَٓا اٌ يؼ :، ٔقٛمخٍيٕظٕد فٙ انذُّ  :، ٔقٛماٌ ظؼم هللا فٛٓا }فٙ كم عُثهح يائح ؼثح{: نى ٕٚظذ، يؼُاِ

د انٛٓا، ٔكزنك ذؤٔنّ اننؽا  فقال:  ، فًا ؼذز يٍ انثزستزسخ أَثرد يائح ؼثح انز٘ كاٌ فٛٓا كاٌ ينافا

 .ل283، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".كم عُثهح أَثرد يائح ؼثح

ٍٗب جؼيْب اىقجيخ اىزٜ مْذ ػيٖٞب اال ىْؼيٌ ٍِ ٝزجغ اىشع٘ه ٍَِ ْٝقيت ػيٚ { رؼبىٚ: قبه -

 انصؼهثٙ فٙ كم األظٕتح، َٔقم أششا يًا ظاء ػُذ انغًؼاَٙ: انثغٕ٘ ػهٗ اػرًذ [.143]انثقشج:.}ػقجٞٔ...

ُعَٕل  فٙ انقثهّ { {ااِلَّ ِنَُْؼهََى قال انصؼهثٙ: " َّثُِغ انشَّ ّْٛ  فٛشذذ نُشٖ ًَّٔٛض {َيٍ َٚر ٍ َُٚقَِهُة َػهَٗ َػِقثَ ًَّ ِي

 .ْزا قٕل انًفغشٍٚ ،ٔٚشظغ انٗ قثهرّ األٔنٗ

ٍ ُٚقهة ػهٗ ػقثّٛ :: يؼُأِقال أْم انًؼاَٙ ًّ ، كؤَّّ عثق رنك فٙ االّ نؼهًُا َيٍ ٚرثغ انشعٕل ي

ًُ  غُ ، ٔقذ ذنَ قٕو ٔمالنح أخشٍٚ قثهح عثة ْذاٚحٌّ ذؽٕٚم انػهًّ أ  ّٙ ِن انؼشب نفع االعرقثال يٕمغ ان

ٌَ كقٕنّ ذؼانٗ: {قُم  ِ ِيٍ قَْثمُ  فَِهَى ذَْقرُهُٕ ثَِٛآَء ّللاَّ َْ  .:قرهرى  أ٘ أَ

د تانؾٙء قثم ٔظٕدِٔأَضل تؼل أْم انهّغح انؼهى يُضنرٍٛ د تّ تؼذ ٔظٕدِ ،: ػهًا ٔانؽكى نهؼهى  ،ٔػهًا

انّز٘ ٚغرؽّق تّ انؼايم انصّٕاب نُؼهى انؼهى  :  أ٘، فًؼُٗ قٕنّ {ِنَُْؼهَىَ ألَّّ ٕٚظة انصٕاب ٔانؼقاب ؛انًٕظٕد

 ، كشظم قال نقاؼثّ: انُّاس ذؽشم انؽطة. ٔقال اٜخش: ال ذشدّ ػهّٛ،انؼقاب ْٔزا ػهٗ يؼُٗ انرقذٚشأٔ 

: نُُقّشس ػهًُا ذقذٚشِ  نُؼهى{: قٕنّػهى رنك ػُذ . ف نٛرقشس :أ٘ ،َّٓا ذؽشقّٔانُاس نرؼهى أْاخ انؽطة 

 ػُذكى.

ذ   نٛؼهى: يؼُاِ {ٔقٛم ًّ د ٔذفقٛالد كقٕنّ فؤماف ػهًّ  ،يؽ : ذؼانٗ انٗ َفغّ عثؽاَّ ذخقٛقا

َ {اِ  ٌَ ّللاَّ ٍَ ُْٚئرُٔ آ اَعفََُٕا اَرَقَ : {ٔقٕنّ [57]األؼضاب:ٌَّ انَِّزٚ ًَّ َُا فَهَ عانصؼهثٙ،  ".َٔؽًْٕا [55]انضخشف:ًْ

 ل.180-179، ؿ. 4ض.  و،2015

ٔقال انغًؼاَٙ: "قهُا تهٗ كاٌ ػانًا تّ ػهى انغٛة، ٔاًَا أساد تٓزا: انؼهى انز٘ ٚرؼهق تّ 

انصٕاب ٔانؼقاب، ْٕٔ انؼهى تٕظٕد األذثاع؛ فبٌ كَّٕ يٕظٕدا اًَا ٚؼهى تؼذ انٕظٕد. ٔقٛم: يؼُاِ اال 

شِ: اال نُثرهٙ فٛظٓش انًرثغ يٍ نُشٖ، ْٕٔ قشٚة يٍ األٔل. ٔقٛم: االترالء ينًش فّٛ، ٔذقذٚ

انًُقهة، ٔفٙ انخثش: عأٌ انقثهح نًا ؼٕند انٗ انكؼثح، اسذذ قٕو يٍ انًغهًٍٛ انٗ انٕٛٓدٚح، ٔقانٕا: 

و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  اٌ سا سظغ انٗ دٍٚ اتائّل. فٓزا يؼُٗ قٕنّ: {يًٍ ُٚقهة ػهٗ ػقثّٛ ".

 ل.150، ؿ. 1
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: "قٛم: أساد تّ انؼهى انز٘ ٚرؼهق تّ انصٕاب ٔانؼقاب، فبَّ ال ٚرؼهق تًا ْٕ ػانى ٔقال انثغٕ٘

تّ فٙ انغٛة، اًَا ٚرؼهق تًا ٕٚظذ يؼُاِ نٛؼهى انؼهى انز٘ ٚغرؽق انؼايم ػهّٛ انصٕاب ٔانؼقاب، ٔقٛم: 

ٔفٙ ، أ٘: نُشٖ ًَٔٛض يٍ ٚرثغ انشعٕل فٙ انقثهح.{يًٍ ُٚقهة ػهٗ ػقثّٛ  فٛشذذ،  اال نُؼهى{

انؽذٚس: اٌ انقثهح نًا ؼٕند اسذذ قٕو يٍ انًغهًٍٛ انٗ انٕٛٓدٚح، ٔقانٕا: سظغ س انٗ دٍٚ اتائّ، 

ٔقال أْم انًؼاَٙ: يؼُاِ اال نؼهًُا يٍ ٚرثغ انشعٕل يًٍ ُٚقهة ػهٗ ػقثّٛ، كؤَّ عثق فٙ ػهًّ أٌ 

ٗ انًامٙ كًا قال هللا ذؽٕٚم انقثهح عثة نٓذاٚح قٕو ٔمالنح قٕو، ٔقذ ٚؤذٙ نفع االعرقثال تًؼُ

 ل.116، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ، أ٘: فهى قرهرًْٕى".[91]انثقشج: فَِهَى ذقرهٌٕ أَثٛاء هللا{ذؼانٗ:

-516، ؿ. 4و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [186ٔكزنك يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛح: ]عٕسج انثقشج: 

-160، ؿ. 1و، ض. 2010، ل، ٔعانثغ186ٕ٘-185، ؿ. 1و، ض. 1997ل، ٔعانغًؼاَٙ، 527

، 1و، ض. 1997ل، ٔعانغًؼاَٙ، 257، ؿ. 9و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [133، ٔ]ال ػًشاٌ:ل161

عانصؼهثٙ،  [47، ٔ]عٕسج انُغاء: ل418، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 358-357ؿ. 

ل، ٔعانثغٕ٘، 434، ؿ. 1و، ض. 1997ل، ٔعانغًؼاَٙ، 393-392، ؿ. 10و، ض. 2015

ل، 428-423، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [56، ٔ]عٕسج انُغاء: ل543 ، ؿ.1و، ض. 2010

، ٔ]عٕسج ل549، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 439-438، ؿ. 1و، ض. 1997ٔعانغًؼاَٙ، 

، ؿ. 1و، ض. 1997ل، ٔعانغًؼاَٙ، 493-491، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [83انُغاء: 

 .ل567، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 454

 

 .ٜفٜ األج٘ثخ اىزٜ اػزَذ فٖٞب ػيٚ اىغَؼبّٜ، ٗأظبف ػيٖٞب ٍَب جبء ػْذ اىثؼيج 

اػرًذ فٙ ظٕاتّ ُْا ػهٗ  فقذ [،61]انثقشج:.}...ٗٝقزيُ٘ اىْجِٞٞ ثغٞش اىحق...{ :قبه رؼبىٚ -

 انغًؼاَٙ، شى اعرفاد يٍ َقم األشش يٍ انصؼهثٙ:

ل انُٓاس، ٔقايد عٕم تقرهٓى فٙ اخش ٔفٙ انخثش: أٌ انٕٛٓد قرهٕا قال انصؼهثٙ: " ّٔ عثؼٍٛ َثًّٛا يٍ أ

 .ل351، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  انُٓاس".

تغٛش انؽق ْٕٔ يصم  ٔانقرم ٕٚف  ذاسج تانؽق، ٔذاسج، ٔقال انغًؼاَٙ: "قهُا: ركشِ ٔففا نهقرم

 ".انعٕس ٔانؽق أٌ ؼكًّ ُٚقغى انٗ . ركش انؽق ٔففا نهؽكى ال}قال سب اؼكى تانؽق{: -ذؼانٗ-قٕنّ 

 .ل87، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

د نهقرمٔقال انثغٕ٘: " قال {ٕٚف  تغٛش انؽق، ْٕٔ يصم قٕنّ ذؼانٗ: ، ٔانقرم ذاسج قٛم: ركشِ ٔففا

د نهؽكى ال [112]األَثٛاء:  }سب اؼكى تانؽق  أٌ ؼكًّ ُٚقغى انٗ انعٕس ٔانؽق، ٔٚشٖٔ أٌ ركش انؽق ٔففا
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، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".فٙ أٔل انُٓاس ٔقايد عٕم تقرهٓى فٙ اخش انُٓاس انٕٛٓد قرهد عثؼٍٛ َثًّٛا

 .ل56

-482، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثهٙ،  [79-78]عهٕسج انُغهاء:  يا ظاء فٙ اٜٚهاخ انرانٛهح:ٔكزنك 

، ل565، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغهههههههههههٕ٘، 451-450، ؿ. 1و، ض. 1997ل، ٔعانغهههههههههههًؼاَٙ، 484

 ل.116، ؿ. 2. و، ض1995عانخاصٌ، ٔ

 

 :ػيٚ ٍب ّقئ ػِ ىٞشٓاىجغ٘ٛ ٝعٞف  -4

 ٝ اىزغبإالد اإلجبثخ ػِمَب جبء فٜ اى٘اسد فٜ اىم٘اة،  اىَؼْٚ ثٖب ػيٚ غزذهاظبفخ آٝخ 

 اى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ:

 [.74]انثقشج:.}...ٗاُ ٍْٖب ىَب ٖٝجػ ٍِ خشٞخ هللا...{ :قبه رؼبىٚ -

 ػهًا فٙ انًٕاخ ال ٚؼهًّ  ٛشِ. -ذؼانٗ-قهُا: قذ قال أْم انغُح: اٌ هلل قال انغًؼاَٙ: "

عانغًؼاَٙ،  ".س، ٔتًصم ْزا ٔسدخ األخثافٛخؾٌٕ تبنٓايّ ،قٛم: اٌ هللا ذؼانٗ ٚفًٓٓى ٔٚهًٓٓى رنكٔ

 .ل96، ؿ. 1و، ض. 1997

 ذؼانٗ هللأيزْة أْم انغُح ٔانعًاػح أٌ  .هللا ٚفًّٓ ٔٚهًّٓ فٛخؾٗ تبنٓايّ: قٛمٔقال انثغٕ٘: "

د فٙ انعًا ِداخ ٔعائش انؽٕٛاَاخ عٕٖ انؼقالء، ال ٚق  ػهّٛ  ٛشخهق ػهًا
ل1ع

ج ٔذغثٛػ ٔخؾٛح ، فهٓا فال

فافاخ كم قذ ػهى ٔانطٛش { :ٔقال، [44]اإلعشاء: }ٔاٌ يٍ ؽٙء اال ٚغثػ تؽًذِ{ :كًا قال ظم ركشِ

ٔاخ ٔيٍ فٙ األسك ٔانؾًظ أنى ذش أٌ هللا ٚغعذ نّ يٍ فٙ انغًا{: ٔقال ، [41]انُٕس: }فالذّ ٔذغثٛؽّ

 ".انٗٔٚكم ػهًّ انٗ هللا عثؽاَّ ٔذؼ ،اإلًٚاٌ تّ ئيٍػهٗ انً فٛعة؛ [18]انؽط: اٜٚح  }...ٔانقًش

 ل.66-65، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، 

-450، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [79-78]عٕسج انُغاء:  يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛح:ٔكزنك 

 ل.116، ؿ. 2و، ض. 1995عانخاصٌ، ، ٔل565، ؿ. 1و، ض. 2010ل، ٔعانثغٕ٘، 451

 

 اى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ: اىزغبإالد اإلجبثخ ػِ، مَب جبء فٜ آخش ػيٚ ٍب ّقئ اظبفخ ج٘اة 

هللا ٗاىَالئنخ ٗاىْبط اُ اىزِٝ مفشٗا ٍٗبر٘ا ٌٕٗ مفبس أٗىئل ػيٌٖٞ ىؼْخ { :قبه رؼبىٚ -

 [.161]انثقشج:.}أجَؼِٞ

عانغًؼاَٙ،  ".}ٔٚهؼٍ تؼنكى تؼنا{قٛم: ٚهؼٍ َفغّ فٙ انقٛايح. قال هللا ذؼانٗ: انغًؼاَٙ: "قال 

 .ل161، ؿ. 1و، ض. 1997

                                         
عانخاصٌ، ". ، ػهًا ٔؼكًح ال ٚق  ػهًٛٓا  ٛشٌِ هللا ذؼانٗ أٔدع فٙ انعًاداخ ٔانؽٕٛاَاخأيزْة أْم انغُح فٙ ذفغٛشِ: " قال انخاصٌ ل1ع

 ل.99، ؿ. 2و، ض. 1995
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د { فغّ فٙ انقٛايح، قال هللا ذؼانٗ:قٛم: ٚهؼٍ َ" ٔقال انثغٕ٘: ، [25]انؼُكثٕخ: }ٔٚهؼٍ تؼنكى تؼنا

عانثغٕ٘،  ".ٔيٍ ٚهؼٍ انظانًٍٛ ٔانكافشٍٚ ْٕٔ يُٓى فقذ نؼٍ َفغّ ،آَى ٚهؼٌُٕ انظانًٍٛ ٔانكافشٍٚ :ٔقٛم

 .ل131، ؿ. 1و، ض. 2010

 

اى٘اسدح فٜ اٟٝبد  اىزغبإالد اإلجبثخ ػِ مَب جبء فٜ، ٝخزصش اىم٘اة ٗال ْٝقئ مَب ٕ٘ -5

 اىزبىٞخ:

ٝخشجٌّٖ٘ ٍِ اىْ٘س اىٚ  ...ٗاىزِٝ مفشٗا أٗىٞبإٌٕ اىطبى٘د{ :قبه رؼبىٚ -

 [.257انثقشج:].}اىظيَبد...

ًا ن ، ثم أٌ ُٚثؼسق  ذْى انٕٛٓد كإَا يئيٍُٛ تًؽً: ٔيقرالٌقرادج  فانعٕاب يا قالقال انصؼهثٙ: "

ذَّعذٔٚ ّٕ ا ػض ٔظم تٛاَّ قٕنّ . فهًا تؼس، ظؽذِٔ، ٔكفشٔا تّ. ّ فٙ كرثٓى يٍ َؼرّ ٔففرّ َٔث ًَّ : {فَهَ

ُْىْ  ِّ  َظآَء ا َػَشفُٕاْ َكفَُشٔاْ تِ  . يَّ

يُؼّ اٚاْى يٍ انذخٕل فّٛ اخشاض، ْٔزا : ٔقانٕا، ػهٗ انؼًٕو فٙ ظًٛغ انكفّاسٔأظشاْا أْم انًؼاَٙ 

ػهّٛ  اخثاساد ػٍ ٕٚع ػض ٔظم، ، فقال هللا ٔنى ٚكٍ فّٛ "،أخشظرُٙ يٍ يانك": كًا ٚقٕل انشظم ألتّٛ

ِ اَِِّٙ ذََشْكُد ِيهَّحَ قَ : {انغالو ٌَ تِاّللَّ ٍو الَّ ُْٚئِيُُٕ ػض يٍ قائم:  قالٔ .  ٔنى ٚكٍ أتذاد ػهٗ دُٚٓى ؼرّٗ ذشكّْٕ

 ٍ ِيُُكى يَّ َٔ ِش { ًُ  يشإ انقٛظ:اقال . ٔنى ٚكٍ فّٛ قو َُٚشدُّ اِنَٗ أَْسرَِل اْنؼُ

 ٔياٍء كهٌٕ انثٕل قذ ػاد اظُدا          قهٛم تّ األفٕاخ ر٘ كأل يخهٙ

 اخش:ٔقال ٔنى ٚكٍ اظُا قو. 

 ٘ا ػثذ ػثذٛفد غِ أػادذُٙ ػَ       أهؼد انُفظ فٙ انؾٕٓاخ ؼرّٗ 

 :ٔقال انغُٕ٘

ٌّ ذكٍ األٚاو أؼْ  ٍّ رُ             جد شَّ يَ  ٍَّ غَ فب ّٙ فقذ ػادخ نٓ  ".ٕبَُ ان

 .ل137-135، ؿ. 7و، ض. 2015عانصؼهثٙ، 

يٍ نًا ٚعذٌٔ فٙ كرثٓى  ،قثم أٌ ٚثؼس ملسو هيلع هللا ىلصكإَا يئيٍُٛ تًؽًذ : ْى انٕٛٓد، قٛمٔقال انثغٕ٘: "

يُؼٓى اٚاْى يٍ انذخٕل فّٛ : ْٕ ػهٗ انؼًٕو فٙ ؼق ظًٛغ انكفاس، قانٕا: َؼرّ، فهًا تؼس كفشٔا تّ. ٔقٛم

انٗ، اخثاساد ػٍ ٕٚع  ، كًا قال هللا ذؼاخشاض؛ كًا ٚقٕل انشظم ألتّٛ أخشظرُٙ يٍ يانك، ٔنى ٚكٍ فّٛ

و، 2010عانثغٕ٘،  ".ٚكٍ قو فٙ يهرٓىٔنى  ،[37]ٕٚع :}اهللاَٙ ذشكد يهح قٕو ال ٚئيٌُٕ ت{ػهّٛ انغالو: 

 .ل273، ؿ. 1ض. 

 [.9]عٕسج انثقشج:.}ٝخبدػُ٘ هللا ٗاىزِٝ آٍْ٘ا ...{قبه رؼبىٚ:  -
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يٍ  تًا أمًشٔا فٙ قهٕتٓىيٍ اإلًٚاٌ  نغُرٓىشٔا تؤٚكٌٕ يؼُاِ: ٚفغذٌٔ تًا أظٓ: "صؼهثٙانقال 

ظُّٕا أَٓى  : أَٓى اظرشإٔا ػهٗ هللا ؼرٗ، ٚؼُٙانكفش. ٔقٛم يؼُاِ: ٚخادػٌٕ هللا تضػًٓى ٔفٙ ظُّٓى

َك ا: {، ْٔزا كقٕنّهللا ٚخادػٌٕ ِٓ اَُظْش اِنَٗ اِنَ د َٔ ِّ َػاِكفا ْٛ  .تضػًك ٔػهٗ ظُكٚؼُٙ  [97]هّ:نَِّز٘ َظْهَد َػهَ

قانّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص : ٚخادػٌٕ سعٕل هللايؼُاِ ٔقٛم .ٓىاع فًٛا تُٛيا ْٕ خذ ػض ٔظم ٚفؼهٌٕ فٙ دٍٚ هللا :يؼُاِ ٔقٛم

آػض ٔظم: {كقٕنّ  انؽغٍ، ًَّ ْى  فَهَ ُٓ ُْ َُا ِي ًْ ٍَ اِ ٔقٕنّ: {، : اعفٕا ٔنُّٛاأ٘ [55]انضخشف:اَعفََُٕا اَرَقَ ٌَّ انَِّزٚ

 َ ٌَ ّللاَّ د  ػض ٔظم، فثٍّٛ هللا عخادَ ٔال ُٚ  ؛ ألٌ هللا ال ُٚئرَٖأٔنٛاء هللا :أ٘ [57]األؼضاب:ُْٚئرُٔ ٌّ يٍ ارٖ َثٛا أ

د يٍ أٔنٛائّ  ٔأيٍ أَثٛائّ  ، ٚذل ػهّٛ انخثش انًشٔ٘ أٌ كًا نٕ ارٖ سعٕنّ ٔخادػّ ،اعرؽق انؼقٕتحفقذ ٔنٛا

د ع: هللا ذؼانٗ ٚقٕل ٌّ ركش هللا ذؼانٗ فٙ قٕنّ: : يٍ أٔنٛائٙ فقذ تاسصَٙ تانًؽاستحل. ٔقٛميٍ ارٖ ٔنٛا ا

 َ ٌَ ّللاَّ ٕا   ذؽغٍٛ ٔذضٍٚٛ الفرراغ انكالو، ٔانًققذ تانًخادػح انزٍٚ ايُٕا كقٕنّ ػض ٔظم{َُٚخاِدُػٕ ًُ اْػهَ َٔ } :

ُعٕلِ  ِنهشَّ َٔ َغُّ  ًُ ِ ُخ ٌَّ ّللَّ َ ٍء فَؤ ْٙ ٍ َؽ رُْى ّيِ ًْ ا َ ُِ ًَ اًَّا ٔصٌ انًفاػهح، ٔأكصش  شى انًخادػح ػهٗ .[41]األَفال: أَََّ

د يٍ ٔاؼذح ٔانًناستح ٔانًؾاذًحذعٙء فٙ انفؼم انًؾرش  تٍٛ اشٍُٛ، كانًقاذه ، كقٕنك: ، ٔقذ ٚكٌٕ أٚنا

، ٔػافا  هللا ـّ آ اَِِّ قال هللا ػّض ٔظّم: { ،هاسقد انُؼم، ٔػاقثد انه ًَ ُٓ ًَ قَاَع َٔ ٍَ ًِ ا نَ ًَ ٙ نَُك

 ٍَ ُ [ 21]األػشاف:انَُّاِفِؽٛ ُى ّللاَّ ُٓ رـ انًخادػح ْاُْا ػثاسج ػٍ انفؼم انز٘ ٚخ،ف [31]انرٕتح:ٔقال: {قَاذَهَ

 ؛ ألٌ هللا ذؼانٗ ال ٚكٌٕ يُّ انخذاع.تانٕاؼذ

ٍَ اَيُُٕا انَِّزٚ َٔ . ٔقال ، ْٔى  ٛش يئيٍُٛقانٕا: ايُأٚخادػٌٕ انًئيٍُٛ تقٕنٓى ارا سأْٔى  :  أ٘{

ذاػٓى انًئيٍُٛ ْٕ أَّٓى كإَا ٚعانغٌٕ انًئيٍُٛ ٔٚخانطَٕٓى ؼرٗ ٚؤَظ تٓى انًئيٌُٕ خِ تؼنٓى: 

، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  ."أػذائٓى ٌٕ انٛٓى أعشاسْى فُٛقهَٕٓا انٗفٛفؾ، َٔٓى يٍ أَفغٓىٔٚؼذُّ 

 .ل100-104

ٍَ َفغّ ػهٗ ٔقال انثغٕ٘: "  هَّ َٔ قٛم: رنك نٛظ تؽقٛقح اسادج، ٔنكُّ نًا ػهى أَّ ٚقرهّ ال يؽانح، 

د نهصٕاب، فكؤَّ فاس يشٚذاد نقرهّ يعاصاد، ٔاٌ نى ٚكٍ يشٚذاد ؼقٛقح، ٔق ٛم: يؼُاِ اَٙ أسٚذ أٌ االعرغالو ههثا

ذثٕء تؼقاب قرهٙ، فركٌٕ اسادج فؽٛؽح؛ ألَٓا يٕافقح نؽكى هللا ػض ٔظم، فال ٚكٌٕ ْزا اسادج نهقرم، تم 

 .ل19، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".نًٕظة انقرم يٍ اإلشى ٔانؼقاب

، ل360-357، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [62]عٕسج انثقشج:  يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛح:ٔكزنك 

، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [117، ٔ]عٕسج انثقشج: ل58-57، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔ

، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [221ٔ]عٕسج انثقشج:  ،ل97، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ، ٔل131

 .ل213-212، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ، ٔل222
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ٍغ أُ اىزٛ ّقو ػْٔ اىجغ٘ٛ قذ ّغجٖب اىٚ زٖب اىٚ قبئيٖب، ْٝقو اىجغ٘ٛ األق٘اه أحٞبّب دُٗ ّغج -6

 اى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ: اىزغبإالد اإلجبثخ ػِ مَب جبء فٜ قبئيٖب،

قذ مبُ ىنٌ آٝخ فٜ فئزِٞ اىزقزب فئخ رقبرو فٜ عجٞو هللا ٗأخشٙ مبفشح ٝشٌّٖٗ ٍثيٌٖٞ  { :قبه رؼبىٚ -

 [.13ال ػًشاٌ:].}سأٛ اىؼِٞ...

هَهٙ صْ ؼرهاض انهٗ يِ أ -ّٛهانهٗ يصهٔػُذ  ػثذ ذؽراض انٛهّ -كًا ذقٕل  ْزا فانعٕاب أٌ ذقٕلانصؼهثٙ: "قال 

. فؤَهد ذؽرهاض انهٗ شالشهح االف، نهٗ يصهٛهّ، ٔأؼرهاض ا: يؼٙ أنه ٔكزنك ذقٕل، ػثذ٘، فؤَد ذؽراض انٗ شالشح

اء .، كههاٌ انًصههم اشُههٍٛ، ٔاالشُههاٌ شالشههحَٕٚههد أٌ ٚكههٌٕ األنهه  داخههالد فههٙ انًصههم فهًهها عانصؼهثههٙ،  ".قانههّ انفههشَّ

 .ل93-92، ؿ. 8و، ض. 2015

انهٗ  :، ٚؼُهٙأَا أؼراض انٗ يصههٙ ْهزا انهذسْى :قٛم: ْزا يصم قٕل انشظم ٔػُذِ دسْىانثغٕ٘: "ٔقال 

 .ل328، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".دساْى فٛكٌٕ شالشح ،يصهّٛ عٕاِ

مفشٗا ثٌ اصدادٗا مفشا ىٌ ٝنِ هللا ىٞغفش ىٖالٌ ٗال اُ اىزِٝ آٍْ٘ا ثٌ مفشٗا ثٌ آٍْ٘ا ثٌ { :قبه رؼبىٚ -

 [.137انُغاء:].}ىٖٞذٌٖٝ عجٞال

قال انغًؼاَٙ: "قٛم: أظاب انُقاػ فٙ ذفغٛشِ أٌ يؼُاِ: أٌ انكهافش ارا أعههى، ٚغفهش نهّ كفهشِ انغهاتق، 

 إلعهالو".، ال ٚغفهش كفهشِ انغهاتق انهز٘ كهاٌ ٚغفهش نهٕ شثهد ػههٗ ا، شهى كفهش شهى أعههى، شهى كفهشفٓزا انز٘ أعهى

 .ل491، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، 

 ،فهبٌ أعههى ِ انغهاتق.غفش نّ كفهشُ ُٚ  ؛ٔداو ػهّٛ ،يؼُاِ أٌ انكافش ارا أعهى أٔل يشج :قٛمٔقال انثغٕ٘: "

عانثغهٕ٘،  ".غفهش نهّ نهٕ داو ػههٗ اإلعهالوانهز٘ كهاٌ ُٚ  ،ِ انغهاتقغفهش نهّ كفهشُ ال ُٚ  ، شى أعههى، شهى كفهش؛شى كفش

 .ل612، ؿ. 1و، ض. 2010

، ل137-135، ؿ. 7و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [257]عٕسج انثقشج:  يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛح:ٔكزنك 

-314، ؿ. 8و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [40، ٔ]عٕسج ال ػًشاٌ: ل273، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ٔ

، ٔ]عٕسج ال ل447، ؿ. 2و، ض. 1995عانخاصٌ، ، ٔل349، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ، ٔل315

، ل426، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ، ٔل363-362، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  [143ػًشاٌ: 

، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، ، ٔل393-392، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [47ٔ]عٕسج انُغاء: 

، ؿ. 10و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  [83، ٔ]عٕسج انُغاء: ل543، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ، ٔل434

 .ل567، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ، ٔل454، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ، ، ٔل491-493

 

ٗقالذ  ، أٗ ثشاٗٝالخ أخالشٙ.ٗىنالِ ثغالْذٓ ،ّٔ قذ ْٝقيٖالب مَالب ٕالٜ، ٗقالذ ْٝقيٖالب، فبفَٞب ٝزؼيق ثبٟثبس -7

 اى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ: اىزغبإالد اإلجبثخ ػِ جبء فٜٝعٞف آثبسا ٍزؼيقخ ثبىَغؤىخ، مَب 
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 [.74]انثقشج:.}...ٗاُ ٍْٖب ىَب ٖٝجػ ٍِ خشٞخ هللا...{ :رؼبىٚقبه  -

 ػهًا فٙ انًٕاخ ال ٚؼهًّ  ٛشِ. -ذؼانٗ-قهُا: قذ قال أْم انغُح: اٌ هلل قال انغًؼاَٙ: "

 س.فٛخؾٌٕ تبنٓايّ، ٔتًصم ْزا ٔسدخ األخثا .قٛم: اٌ هللا ذؼانٗ ٚفًٓٓى ٔٚهًٓٓى رنكٔ

شثٛش"كاٌ ػهٗ " أٌ انُثٙ ع: ٘فبَّ سٔ
ل1ع

فبَٙ أخاف  ؛َضل ػُٙأانكفاس ٚطهثَّٕ، فقال انعثم:  ،

؛أٌ ذئخز ػه ّٙ ٚا سعٕل هللافٛؼاقثُٙ هللا تزنك. فقال نّ ظ ّٙ ّٗ ان .لثم ؼشاء: ان
ل2ع

أَّ  ػٍ انُثٙ  ٘ٔسٔ 

ّٗ تًكح قثم أٌ أتؼس، ٔأَا أػشفّ اٌٜع: قال لكاٌ ؼعش ٚغهى ػه
ل3ع

ٔفٙ انثاب ؼذٚس أَظ  انخثش فؽٛػ. 

 .ذؽٕل انّٛ ،فهًا اذخز نّ انًُثش .كاٌ ٚخطة انٗ ظزع فٙ انًغعذ قائًا أٌ سعٕل هللا ع، تٍ عؼذ ٔعٓم

.لفهًا سقاِ ؼٍ انعزع
ل4ع

يٍ  ، ؼرٗ اسذط انًغعذ؛ فُضل سعٕل هللا سأَّ خاس كًا ٚخٕس انصٕع: ٖٔٚشٔ 

فٙ انذَٛا أٔ ؽعشج فٙ  تٍٛ أٌ ٚكٌٕ ؽعشج فغكٍ. فخٛشِ انُثٙ  ؛ٔكاٌ انعزع ٚخٕس ؼرٗ انرضيّ .انًُثش

.لفذفٍ ،انعُح، فاخراس انعُح، فؤيش تّ
ل5ع

ٔقذ قال يعاْذ: ال ُٚضل ؼعش يٍ األػهٗ انٗ األعفم اال يٍ خؾٛح  

نٕ أَضنُا ْزا انقشاٌ ػهٗ ظثم نشأٚرّ خاؽؼا يرقذػا يٍ خؾٛح { :-ذؼانٗ-ٔٚؾٓذ نكم يا قهُا. قٕنّ  هللا.

 ل.97-96، ؿ. 1و، ض. 1997انغًؼاَٙ، ع ".}هللا

 ذؼانٗ هللأيزْة أْم انغُح ٔانعًاػح أٌ  .هللا ٚفًّٓ ٔٚهًّٓ فٛخؾٗ تبنٓايّ: قٛمٔقال انثغٕ٘: "

د فٙ انعًا ج ٔذغثٛػ ٔخؾٛح ، فهٓا فالِداخ ٔعائش انؽٕٛاَاخ عٕٖ انؼقالء، ال ٚق  ػهّٛ  ٛشخهق ػهًا

فافاخ كم قذ ػهى ٔانطٛش { :ٔقال، [44]اإلعشاء: }ٔاٌ يٍ ؽٙء اال ٚغثػ تؽًذِ{ :كًا قال ظم ركشِ

ٔاخ ٔيٍ فٙ األسك ٔانؾًظ أنى ذش أٌ هللا ٚغعذ نّ يٍ فٙ انغًا{ٔقال : ، [41]انُٕس: }فالذّ ٔذغثٛؽّ

 .انٗٔٚكم ػهًّ انٗ هللا عثؽاَّ ٔذؼ ،اإلًٚاٌ تّ ئيٍػهٗ انً فٛعة، [18]انؽط: اٜٚح  }...ٔانقًش

فبَٙ أخاف أٌ ذئخز  ؛فقال انعثم: اَضل ػُٙ ،ٔانكفاس ٚطهثَّٕ ،كاٌ ػهٗ شثٛشملسو هيلع هللا ىلص ٔٚشٖٔ أٌ انُثٙ 

 ّٙ ّٙ  ؛فٛؼاقثُٙ هللا تزنك ،ػه  ٚا سعٕل هللا. فقال نّ ظثم ؼشاء: ان

                                         
ُْذَ َيكَّحَ قال اتٍ األشٛش: " ل1ع ْؼُشُٔف ِػ ًَ َٕ انعثَم اْن ُدٗ". ٔقال فٙ يٕمغ اخش: "ُْ ًِ  .ل464، 207ٔ ، ؿ.2-1عاتٍ األشٛش، ض.  ".شَثٛش: َظثَم تِ

 ل.71عانثالد٘، ؿ.  ٔقال ػاذق انثالد٘: "ٚغًّٛ انٕٛو أْم يكح ظثم انشخى".

نى أسِ يغُذا، ْٕٔ  شٚة ظذا،  :انشصام انًٓذ٘ نى أظذِ تٓزا انهفع. ٔقال يؽقق هثؼح داس اؼٛاء انرشاز انؼشتٙ نرفغٛش انثغٕ٘ ػثذ ل2ع

 .ل132/ 1ع ٔأياسج انٕمغ الئؽح ػهّٛ.

، ؼذٚس سقى: 108ـ، ف6، ضػهٛٓى انغالو ٔاألَثٛاء سمٙ هللا ػُٓىٔأفؽاتّ  ملسو هيلع هللا ىلصسٔاِ يغهى، فٙ كراب انًُاقة، تاب: فنائم انُثٙ  ل3ع

 ، ػٍ ظاتش تٍ عًشج سمٙ هللا ػُّ.2346

ٔانققح شاترح فٙ انقؽٛؽٍٛ ٔانغٍُ. يٍ رنك يا سٔاِ انثخاس٘، فٙ تاب انًُاقة، تاب ػالياخ  فٙ كرة انغُح، نى أظذِ تٓزا انهفع ل4ع

 هللا سمٙ هللا ػًُٓا. ل، يٍ ؼذٚس اتٍ ػًش، ٔظاتش تٍ ػثذ3581، 3580، 3579، ؼذٚس سقى: ع515-514، فـ4انُثٕج فٙ اإلعالو، ض

 ؽٛػ، كًا ٔسد فٙ انؽاؽٛح انغاتقح.زا انهفع فٙ كرة انغُح، ٔانققح شاترح فٙ انقنى أظذِ تٓ ل5ع
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أخثشَا اإلياو أتٕ ػهٙ انؽغٍٛ تٍ س انقامٙ، شُا
ل1ع

ٍ انؼهٕ٘، أَاٛؽغانذ أتٕ انؽغٍٛ س تٍ ٛانغ 
ل2ع

 

ًاػٛم انقائغ، أَا ٚؽٛٗ تٍ أتٙ تكش، أَا اتشاْٛى تٍ اعثذ انْٕاب انُٛغاتٕس٘، أَا س أؼًذ تٍ س تٍ ػ

اَٙ ألػشف ؼعشاد تًكح عملسو هيلع هللا ىلص: تٍ هًٓاٌ، ػٍ عًا  تٍ ؼشب. ػٍ ظاتش تٍ عًشج قال: قال سعٕل هللا 

 ّٙ أخشظّ يغهى ػٍ أتٙ تكش تٍ أتٙ  ،ْزا ؼذٚس فؽٛػ لقثم أٌ أتؼس ٔاَٙ ألػشفّ اٌٜ كاٌ ٚغهى ػه

 ؽٛثح ػٍ ٚؽٛٗ تٍ أتٙ تكش.

.لْزا ظثم ٚؽثُا َٔؽثّع أؼذ فقال: ػهٗههغ ملسو هيلع هللا ىلص ٔفػ ػٍ أَظ أٌ سعٕل هللا 
ل3ع

 

تًُٛا عشى أقثم ػهٗ انُاط تٕظّٓ ٔقال:  ،انقثػملسو هيلع هللا ىلص  ٔسٔ٘ ػٍ أتٙ ْشٚشج ٚقٕل: "فهٗ تُا سعٕل هللا

فقال  ل؛فقاند: اَا نى َخهق نٓزا، اًَا خهقُا نؽشاشح األسك ؛فنشتٓا ،فشكثٓا ،سظم ٚغٕم تقشج ار ػٛٙ

ل؛ ٔيا ًْا شى ،ٔػًش ،أَا ٔأتٕ تكش ،فبَٙ أٔيٍ تّعملسو هيلع هللا ىلص: فقال سعٕل هللا   انُاط: عثؽاٌ هللا تقشج ذركهى"

زْا، فقال انزئة: فًٍ قتًُٛا سظم فٙ  ُى نّ ار ػذا انزئة ػهٗ ؽاج يُٓا، فؤدسكٓا فاؼثٓا فاعرُعٔقال: 

أٔيٍ عفقال:  "رئة ٚركهى ،ل انُاط: عثؽاٌ هللافقا لٕٚو ال ساػٙ نٓا  ٛش٘ -أ٘ ٕٚو انقٛايح- "نٓا ٕٚو انغثغ

.لٔيا ًْا شى ،ٔػًش ،ٔأتٕ تكش ،تّ أَا
ل4ع

 

 ،ٔههؽح ،ٔػهٙ ،ٔػصًاٌ ،ٔػًش ،ٔأتٕ تكش ،ػهٗ ؼشاءملسو هيلع هللا ىلص هللا  ٔفػ ػٍ أتٙ ْشٚشج قال: كاٌ سعٕل

لأٔ ؽٓٛذ ،أٔ فذٚق ،فًا ػهٛك اال َثٙع - أ٘: اعكٍ - لاْذأع :ملسو هيلع هللا ىلصفرؽشكد انقخشج فقال انُثٙ  ؛ٔانضتٛش
ل5ع

 

لؽٓٛذ
ل5ع

 أخشظّ يغهى. ،فؽٛػ 

ػثذ هللا انقانؽٙ، أَا أتٕ عؼٛذ ٚؽٛٗ تٍ أؼًذ تٍ ػهٙ انقاَغ، أَا أتٕ انؽغٍ ػهٙ أؼًذ تٍ أخثشَا 

عهٙ انشاص٘، أَا س تٍ انقثاغ، ػٍ انٕنٛذ انثتٍ اعؽام تٍ ْؾاو انشاص٘، أَا س تٍ إٔٚب تٍ مشٚظ 

قال: "كُا يغ  -سمٙ هللا ػُّ-ٚضٚذ، ػٍ ػهٙ تٍ أتٙ هانة تٍ أتٙ شٕس، ػٍ انغذ٘، ػٍ ػثادج تٍ أتٙ 

د يٍ يكح تٍٛ انعثال ٔانؾعش، فهى ًٚش تؾعشج ٔال ظثم اال  ،تًكحملسو هيلع هللا ىلص سعٕل هللا  فخشظُا فٙ َٕاؼٛٓا خاسظا

انغالو ػهٛك ٚا سعٕل هللا". :قال
ل6ع

 

                                         
 ل.52ؿ.  ْـ،1438 عانقشَٙ، سيض نكًهح عؼذَّشَُال ػُذ ػايح انًؽذشٍٛ، ٔال تذ أٌ ذقشأ: عؼذَّشَُال. ل1ع

 ل.52ؿ.  ْـ،1438 عانقشَٙ، سيض نكًهح عأخثشَال ػُذ ػايح انًؽذشٍٛ، ٔال تذ أٌ ذقشأ: عأخثَشَال. ل2ع

، ػٍ أَظ تٍ يانك سمٙ هللا 4072، ؼذٚس سقى: 265، فـ5ؼؾٛشج أٔ انؼغٛشج، تاٌب "أؼذ ٚؽثُا"، ضسٔاِ انثخاس٘، فٙ تاب  ضٔج ان ل3ع

 ػٍ أَظ تٍ يانك سمٙ هللا ػُّ.، 1386، ؼذٚس سقى: 608ـ، ف3، ضيُّ ، تاباعكسٔاِ يغهى، فٙ كراب انًُٔ ػُّ.

 ، ػٍ أتٙ ْشٚشج سمٙ هللا ػُّ.1085ؼذٚس سقى: ، 239-238، فـ2سٔاِ انؽًٛذ٘ فٙ يغُذِ تٓزا انهفع، ظايغ أتٙ ْشٚشج، ض ل4ع

 سمٙ هللا ػُّ.أتٙ ْشٚشج ػٍ ، 2499، ؼذٚس سقى: 267-266ـ، ف6، ضيُّ ، تابملسو هيلع هللا ىلص: ركش فنائم أفؽاب انُثٙ سٔاِ يغهى، فٙ ل5ع

ٚقٕل: انغالو ػهٛك ٚا   ؽعش اال ُْٕٔد يغ انُثٙ ملسو هيلع هللا ىلص تًكح فخشظُا فٙ تؼل َٕاؼٛٓا فًا اعرقثهّ ظثم ٔالسٔاِ انرشيز٘، تهفع: "ك ل6ع

، ػٍ 3926، ؼذٚس سقى: 15-14، فـ5تاٌب، ض، ػٍ سعٕل هللا "ْزا ؼذٚس  شٚة"، فٙ أتٕاب انًُاقة  شى قال انرشيز٘: "سعٕل هللا

 ٔيعٕٓل". : "ٔفٙ عُذِ مغٛ فٙ ذؼهٛق ػهٗ انؽذٚس فٙ كراب ؽشغ انغُح قال ؽؼٛة األسَئٔهٔ سمٙ هللا ػُّ. أتٙ ػهٙ تٍ أتٙ هانة

 ل.228، ؿ. 13و ض. 1983عانثغٕ٘، 
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َا أتٕ انؼثاط األفى، أَا أتٕ انؽغٍ ػثذ انْٕاب تٍ س انخطٛة، أَا ػثذ انؼضٚض تٍ أؼًذ انخالل، أ

، أَّ عًغ ظاتش شأخثشَٙ أتٕ انضتٛ ،أَا انشتٛغ، أَا انؾافؼٙ، أَا ػثذ انًعٛذ تٍ ػثذ انؼضٚض، ػٍ اتٍ ظشٚط

ارا خطة اعرُذ انٗ ظزع َخهح يٍ عٕاس٘ انًغعذ، ملسو هيلع هللا ىلص ٚقٕل: "كاٌ انُثٙ  - سمٙ هللا ػُّ -تٍ ػثذ هللا 

ٔؼُد كؽٍُٛ انُاقح ؼرٗ عًؼٓا أْم انًغعذ،  ،ك انغاسٚحامطشتد ذه ،فاعرٕٖ ػهّٛ ،ُغ نّ انًُثشفهًا فُ 

فاػرُقٓا فغكُد".ملسو هيلع هللا ىلص ؼرٗ َضل سعٕل هللا 
ل1ع

 

نٕ { :ػهٗ انٗ األعفم اال يٍ خؾٛح هللا، ٔٚؾٓذ نًا قهُا قٕنّ ذؼانٗ: ال ُٚضل ؼعش يٍ أقال يعاْذ

د يٍ خؾٛح هللا ٔذهك األيص د يرقذػا َنشتٓا نهُاط نؼهٓى ال أَضنُا ْزا انقشاٌ ػهٗ ظثم نشأٚرّ خاؽؼا

 ل.66-65، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".}ٚرفكشٌٔ

-139، ؿ. 9ض.  و،2015عانصؼهثٙ،  [106]عٕسج ال ػًشاٌ:  يا ظاء فٙ اٜٚاخ انرانٛح:ٔكزنك 

، 9ض.  و،2015عانصؼهثٙ،  [192]عٕسج ال ػًشاٌ: ٔ، ل402، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ل، 142ٔ

 .ل612، ؿ. 1ض.  و،1995، ٔعانخاصٌ، ل466، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، ل، 559ٔ-557ؿ. 

 

 ْٝقو اىجغ٘ٛ اىم٘اة ٍغ رشجٞح ٍِ ّقئ ػْٔ، ٗقذ ْٝقو اىم٘اة ٗٝشجح اىجغ٘ٛ أحذ األج٘ثخ: -8

 ْٔاى٘اسدح فٜ اٟٝبد اىزبىٞخ: اىزغبإالد اإلجبثخ ػِ، مَب جبء فٜ ٍب ّقئ ٍغ رشجٞح اىَْق٘ه ػ 

 [.102]انثقشج:.}ٝؼيَبُ ٍِ أحذ حزٚ ٝق٘ال اَّب ّحِ فزْخ فال رنفش......ٍٗب { :قبه رؼبىٚ -

اط تانًهكٍٛ فٙ رنك ايرؽٍ انُهللا ذؼانٗ  أٌ - ٔاألفػْٕٔ  -ٔانقٕل اٜخش قال انصؼهثٙ: "

 ل.507، ؿ. 3و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  "....انٕقد

انُاط تانًهكٍٛ فٙ رنك  : أٌ هللا ذؼانٗ ايرؽٍ- ْٕٔ األفػ - ٔانرؤٔٚم انصاَٙٔقال انثغٕ٘: "

 .ل85، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  "....انٕقد

قبه اثشإٌٞ فالبُ هللا ٝالؤرٜ ثبىشالَظ ٍالِ اىَشالش  فالؤد ثٖالب ٍالِ اىَغالشة فجٖالذ اىالزٛ { :قبه رؼبىٚ -

 [.258انثقشج:].}مفش...

فكاٌ صٚهادج ؛ قهُا: اًَا نى ٚقهّ؛ ألَّ خاف أٌ نٕ عؤنّ رنك دػا، فؤذٗ تٓا يٍ انًغشبقال انغًؼاَٙ: "

ؼاسمح اظٓاساد نهؽعهح ػهٛهّ، ٔنركهٌٕ يؼعهضج . ٔانقؽٛػ أٌ هللا فشفّ ػٍ ذهك انًفٙ فنٛؽرّ ٔاَقطاػّ

 ل.262، ؿ. 1و، ض. 1997عانغًؼاَٙ،  ".إلتشاْٛى

                                         
َُّدل، ل1ع ، ػٍ ظاتش 1879، ؼذٚس سقى: 50، فـ4فٙ كراب فالج انعًؼح، تاب يقاو اإلياو فٙ انخطثح، ض سٔاِ انُغائٙ، تذٌٔ نفظح: عٔؼ

 هللا سمٙ هللا ػُّ. تٍ ػثذ
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فهٙ فكهاٌ صٚهادج  ؛دػها اتهشاْٛى ستهّ ،ألَهّ خهاف أٌ نهٕ عهؤل رنهك ؛: اًَها نهى ٚقههّقٛهمٔقال انثغهٕ٘: "

ك انًؼاسمهح اظٓهاساد نهؽعهح ػهٛهّ أٔ يؼعهضج إلتهشاْٛى ػ أٌ هللا فشفّ ػٍ ذه، ٔانقؽٛفنٛؽرّ ٔاَقطاػّ

 .ل274، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".ػهّٛ انغالو

  ٜقالذ مالبُ { اى٘اسدح فالٜ ق٘ىالٔ رؼالبىٚ:  اىزغبإالد اإلجبثخ ػٍِب ّقئ اىجغ٘ٛ ٗسجحٔ، مَب جبء ف

ال ].}مالالبفشح ٝالالشٌّٖٗ ٍثيالالٌٖٞ سأٛ اىؼالالِٞ...ىنالالٌ آٝالالخ فالالٜ فئزالالِٞ اىزقزالالب فئالالخ رقبرالالو فالالٜ عالالجٞو هللا ٗأخالالشٙ 

 [.13ػًشاٌ:

 قههٓههى ّللاّ  ؛ٚههشٖ انًغهههًٌٕ انًؾههشكٍٛ يصهههٙ ػههذد أَفغههٓى :أٌ يؼُههاِ :انرؤٔٚههم اٜخههشٔؼهثههٙ: "قههال انص

ذغؼًائح ٔخًغٍٛ، شهى قهّهٓهى فهٙ  :، ٔكإَا شالشح أيصانٓىُٛٓى ؼرٗ سأذٓا عرًائح ٔعرح ٔػؾشٍٚفٙ أػ ذؼانٗ

 ل.93، ؿ. 8و، ض. 2015عانصؼهثٙ،  ".ؼرٗ سأذٓا يصم ػذد أَفغٓى أخشٖأػُٛٓى فٙ ؼانح 

، ٌ ٚشٌٔ انًؾشكٍٛ يصهٙ ػذد أَفغٓى: كاٌ انًغهًٕ - ْٕٔ األفػ -ٔانرؤٔٚم انصاَٙ ٔقال انثغٕ٘: "

ح أخشٖ ؼرٗ ، شى قههٓى هللا فٙ أػُٛٓى فٙ ؼانٓى ؼرٗ سأْٔى عرًائح ٔعرح ٔػؾشٍٚقههٓى هللا ذؼانٗ فٙ أػُٛ

 .ل328، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  ".ػذد أَفغٓى سأْٔى يصم

 

ِْٝ ىٌ ٝظٖش أّٔ ّقيَٖب ػِ ىٞشٍٓب ٝزؼيق ثبىزغبإى -9  :ِٞ اىزَ

 

 اى٘اسد فٜ ق٘ىٔ رؼبىٚ اىزغبإه اإلجبثخ ػِمَب جبء فٜ زصش اىم٘اة ٗال ٝطٞو فٜ ٍْبقشزٔ، ٝخ: 

 [.5]عٕسج انفاذؽح:.}اٝبك ّؼجذ ٗاٝبك ّغزؼِٞ{

 .ل2، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘،  .ؼهٛى انؼثاد كٛ  ٚغرفرؽٌٕ انقشاءج"ْٕ ذ: قال انثغٕ٘: "قٛم

 

 ٓاى٘اسد فٜ ق٘ىٔ  اىزغبإه اإلجبثخ ػِ، مَب جبء فٜ ٝغزذه فٞٔ ثآٝخ ػيٚ اىَؼْٚ اىزٛ ٝقشس

]ال }اُ اىزِٝ مفشٗا ثؼذ اَٝبٌّٖ ثٌ اصدادٗا مفشا ىِ رقجو ر٘ثزٌٖ ٗأٗىئل ٌٕ اىعبىُ٘{. :رؼبىٚ

 [.90ػًشاٌ:

ٔنٛغد انرٕتح نهزٍٚ {: ، كًا قالٕترٓى ارا سظؼٕا فٙ ؼال انًؼاُٚح: نٍ ذقثم ذقال انثغٕ٘: "قٛم

 [18]انُغاء:}ش أؼذْى انًٕخ قال اَٙ ذثد اٌٜٚؼًهٌٕ انغٛ اخ ؼرٗ ارا ؼن

فهبٌ  ، ؼٛس أيغكٕا ػهٍ اإلعهالو، ٔقهانٕا: َرهشتـ تًؽًهذ،: ْزا فٙ أفؽاب انؽاسز تٍ عٕٚذٔقٛم

 ."اننهانٌٕٔأٔن ك ْهى  ٛش يؽققٍٛ، ألَٓى يرشتقٌٕ  ؛رنكيُٓى هٍ ٚقثم . فظغ انٗ دَُّٚش ،عاػذِ انضياٌ

 .ل380، ؿ. 1و، ض. 2010عانثغٕ٘، 
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 أخزٌ ٕزا اىجحث ثزمش اىْزبئج اىزٜ ر٘صيذ اىٖٞب فٜ ٕزا اىَ٘ظ٘ع، ٗاىَزَيثخ فٜ اىْقبغ اٟرٞخ:

 يُقٕنح.أَٓا انٕاسدج فٙ ذفغٛش انثغٕ٘،  ٔأظٕترٓا األفم فٙ انرغاإالخ -1

 ػٍ: انصؼهثٙ، ٔانٕاؼذ٘، ٔانغًؼاَٙ. ٔظٕاتٓا ُٚقم انثغٕ٘ انرغاإالخ -2

 َقا أؼٛاَا، ٔٚرقشف فٙ فٛا رّ أؼٛاَا أخشٖ.ػُٓا  خ ٔانعٕابُٚقم انرغاإال -3

انقهٕل انهٗ تاالخرقهاس، أٔ اإلمهافح، أٔ ػهذو َغهثح ٚرقشف فٙ انعٕاب انهز٘ ُٚقههّ ػهٍ  ٛهشِ،  -4

 قائهّ.

 

 :فززَثو فٜ ٗأٍب اىز٘صٞبد

اٌ انرغههاإالخ انرههٙ ذفههشد تٓهها اإليههاو انثغههٕ٘، قههذ ال ذقهههػ نهذساعههح يههٍ خههالل ذفغههٛشِ عيؼههانى  -

انرُضٚمل، فغانة انرغاإالخ انٕاسدج ػُذِ يُقٕنح ػهٍ  ٛهشِ، كًها ذثهٍٛ فهٙ انثؽهس، فاألفهم أٌ ذثؽهس ذههك 

 ٔهللا أػهى.انرغاإالخ فٙ انًقادس األعاعٛح نٓا، 
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