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 بِسْم اهلل الرَحْمَن الرَحِيم
 : المقدمة

عالصػة  عالسػةـ االاهػاف ، الحهد هلل الحناف الهناف الذي خلق االنسػاف عللهػا الانػاف
عرضػػا اهلل اعػػالد لػػو صلػػا عا ػػحا ا ، عنعػػدف العانػػاف ،االكهػػةف للػػد اػػندنا نحهػػد كنػػ  ال  ػػد

 عاااالا نا ا ا ع الهلواف انا ا عد
ن ػػد وػػاعؿ الػػدام االاػػةـ ننػػذ سلػػورا اف يسػػلهوا العػػاؽ اهنعلػػا للععػػو نػػا ال ػػاصف 

و ػد  عقد اار ا نػاهمم عاواػادمم للػد خعػامم، الهايم نلم يجدعا الد الععو ننا اانة  الحا
نػا الػدناع لػو ال ػػاصف  عقػد أرد  اف اك ػب  ح ػا يسػػلم، هس شػاقنو نػػنلمزناننػا مػذا الاػنها ال

علعانة الناس نا صف عاود عقد عقع ، عيهوف نضة لو مذا ناندا لعلاة العلم نو ان الا، الهايم
إخ ناري للد نوضوع )إخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة ساماا( ؛ألننا عاد  نو يسأؿ أونانا لو 

علهػػا راعػػى الػػد  عػػض الهحلاػػا  الحدي ػػة نػػا ، ال ػػاصف الهػػايم اػػاب إخػػ ةؼ صي ػػنو نػػو صيػػا 
(عاػدالا قػد الالػى الحػدي  لػو اخػ ةؼ ال ػاصف الهػايم نلػم ا عػاض لػا النػو ٔللـو ال ػاصف)

 عالنو  عند ؛ن اد ل نا عنشعة مه ا لله ا ة نا مذا الهوضوع.، قايب
خ ةنػػا عللػػػد عقػػد قعػػع اهلل اعػػالد الهػػاع اليلػػق ااهعػػػنو نػػا اف يجػػدعا نػػا كةنػػا ا

العهس نو ذلك لو يحلف انساف نلها  لغ نو العلم ك ا ا اال ععاد ننا ن ص عاخ ةؼ عقصػور 
 ا د اهلل اعالد اف يهوف الههاؿ اال له ا ا الهايم عودا.

عكػاف الهعلػب : عقد اق ضى خعػة الاحػ  اف يهػوف نػو ن دنػة عاهلنػد عاػ ة نعالػب
ااسنا صية ناا االخ ةؼ لو ال اصف : علب ال اناعاله، اعايف االخ ةؼ لغة عا عةوا: االعؿ
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عالهعلػب ، نااحػا  اليػةؼ: عالهعلػب الاا ػع، ااػاا  االخػ ةؼ: عالهعلب ال ال ، الهايم
نهػاذج نػو ني لػف الحػدي  عال ػاصف : عالهعلب السادس، نهاذج نو ني لف ال اصف: اليانس
، ع عػػػدما مػػػوانث الاحػػػ ، ثػػػم اػػػام  اليااهػػػة عننلػػػا امػػػم نااو ػػػلى النػػػا نػػػو ن ػػػا  ، الهػػػايم

 عالهصادر عالهاااع.
عنػػا الي ػػاـ نلػػذا  ضػػالة ن اػػا  عالػػد ن ػػو نػػاف كػػاف و ػػا ع ػػوا ا نالحهػػدهلل للػػد 

 اُ ِغْ  الَ  رَ ػََّنا}: عإف كاف للد العهس نو ذلك ناا غاا اهلل اعالد نو اليلو عال لو عأقوؿ، اونن ا
( عالحهػػد هلل عالصػػة  ٕ){ اْلَومَّػػا ُ  أَنػىَ  ِإنَّػػكَ  رَْوَهػػةً  لَّػُدنكَ  وِنػػ لَنَػػا َعَمػبْ  َمػػَديْػ َػَنا ِإذْ   َػْعػػدَ  قُػُلو َػنَػا

 عالسةـ للد راوؿ اهلل عللد صلا ع حاا نو عاالا.
 

 : التمهيد
اف االخ ةؼ نا ال ااف الهايم العاود لا  أي شهو نو االشهاؿ ن د ناػد اهلل اعػالد 

 اْخِ َةنػػاً  ِننػػاِ  َلَوَاػػُدعاْ  اللّػػاِ  َلْنػػاِ  ِلنػػدِ  ِنػػوْ  َكػػافَ  َعلَػػوْ  صفَ اْلُ ػػاْ  يَػ َػػَد ػَُّاعفَ  َأنَػػةَ }: لنػػا االخػػ ةؼ   ولػػا
(انا نػا يهلػا نػو االخػ ةؼ نلػو يهلػا للها ػد نو نػا للػب العلػم ؛نػاذا ازدادعا للهػا ٖ){َكِ نااً 

عاف ا از نا يدؿ للد ذلػك ؛اف الهشػاكنو قػد وػاعلوا ، لانوا اف االخ ةؼ سامايا علنس و ن نا
نسػ يدننو كػو لاي ػة علهػنلم لػم يعاوػوا  عاعوا الػد ذلػك، االاةنا  هو عانلة ا عاؿ الديو

نوضوع اخ ةؼ ال اصف الهايم علو كاف نواودا لعاووا ؛الف نو الهس حنو اف يواد عاليعلهوا 
عأكهػو نػو نلػم لنػامم  سػاب نػا اػونا ،  ا ثم يعلم  ا لنامم ألف نلهلم الاػلو  ال ػاصف أدؽ

)لػػو : ـو الاصػػاوة عالاةلػػة عاف نهػػا يػػدؿ للػػد نػػا ذكااػػا مػػذا الاعايػػةلػػديلم نػػو ال احػػا نػػا للػػ
( نػأخاا انػا ٗ){اْلاَػَلدِ  ِ َلَذا ُأْقِسمُ  اَل }: اأؿ راو  عض العلهام لو قولا: قاؿ، العااس  و ااي 

(؟ ن اؿ ايلها اوب النك ؟ ااناك ثم ٘){اأْلَِننوِ  اْلاَػَلدِ  َعَمَذا}: ثم اقسم  ا نا قولا.الي سم  ا
اللم اف مذا ال اصف ن ؿ للد : ن اؿ لا.اقععنا ثم ااانا: اقععك ثم ااناك؟ ن اؿ اع، ععكاق

ع نو سلاانا قـو كػانوا اوػاص اليلػق للػد اف يجػدعا ننػا نغهػ ا ، (  حضا  رااؿراوؿ اهلل )
عااػالوا  ػالاد للنػا ؛علهػو ال ػـو للهػوا ، نلو كاف مذا لنػدمم ن ناقضػا ل عل ػوا  ػا، عللنا نععنا

ثػم قػاؿ لػا اف العػا  قػد اػدخو)ال(نا اثنػام كةنلػا عالغػا ، علم ينهاعا ننا نا انهػا ، ىعالل
(علهنا لم )عقد كانى  وادر سلور نوا  مذا العلم نا زنو الناا) (ٙعانشد ننا ا نااا()، نعناما
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يجب السا لنو للد ذلك  و عاللػم الػد نػامو خنػا للػم نػو ذلػك ال سػا و عدلنػو ذلػك نػارعاا 
( ن ػاؿ ))أف نااا كانوا الواا  اا  الناا ): عنب لو ا نا لو ادا رضا اهلل لنلملها  و ش

( الم ي و اهلل كذا عكذا؟ نسهع ذلك راوؿ اهلل): الم ي و اهلل كذا عكذا؟عقاؿ  عضلم:  عضلم
))أ لذا أنػاام؟اع  لػذا  ع ػ م أف اضػا وا ك ػا  : نياج نهأنها ُن ام نا عالا وب الاناف ن اؿ

انهػػم لسػػ م نهاملنػػا نػػا شػػام انهػػاعا ،  اعض؟أنهػػا ضػػلى االنػػم قػػالهم نػػا ن ػػو مػػذا اهلل  عضػػا
(إال اف نػو اػام  عػدمم كػاف اقػو ٚعالػذي نلنػ م لنػا نػأن لوا لنػا((()، الذي اناام  ا نألهلوا  ا

ايهانا ننلم ؛ناووج الد االاا ة ال ا اادد شهوكا عاجعلا نوقناً  عدـ اخ ةؼ ال اصف )عقد أناد 
( عقد ُائو لدد نػو السػلف لػو ني لػف ٛ ااف الهايم  ال صننف قعا  روها اهلل()ني لف ال

: ال اصف عننلم واااالنة عاااهاف ال اصف لاداهلل  و لااس رضا اهلل لنلها )نعو اعند  ػو اانػا
: رأيػػى اشػػنام اي لػػف للػػّا نػػو ال ااف.ن ػػاؿ ا ػػو لاػػاس: ن ػػاؿ، اػػام راػػو الػػد ا ػػو لاػػاس: قػػاؿ

: قػػاؿ مػػا  نػػا اخ لػػف للنػػك نػػو ذلػػك. قػػاؿ، علهنػػا إخػػ ةؼ،  شػػك لػػنس: نػػامو؟ أشػػك؟قاؿ
نَػػ ُػُلمْ  َاُهػػو لَػػمْ  ثُػػمَّ }: ااػػهُع اهلل ي ػػوؿ  َعالَ }: (عقػػاؿٜ){ُنْشػػاِِكنوَ  ُكنَّػػا َنػػا رَ ػِّنَػػا َعاللّػػاِ  قَػػاُلواْ  َأف ِإالَّ  ِن ػْ

ػػػػػ نَػػػػػَة }: عااػػػػػهعا ي ػػػػػوؿ، (ن ػػػػػد ك هػػػػػوآٔ){َوػػػػػِدي اً  اللّػػػػػاَ  َيْهُ ُهػػػػػوفَ   َعاَل  يَػْوَنئِػػػػػذٍ  نَػُلمْ أَنَسػػػػػاَ   َػنػْ
 أَ ِػػػنَُّهمْ  قُػػػوْ }: (عقػػػاؿٕٔ){يَػَ َسػػػامُلوفَ   َػْعػػػضٍ  َللَػػػد  َػْعُضػػػُلمْ  َعَأقْػاَػػػوَ }: (ثػػػم قػػػاؿٔٔ){يَػَ َسػػػامُلوفَ 
ـِ }: ثم قاؿ نا اآلية االخاى{لَا ِِعنوَ }: (و د  لغٖٔ){يَػْوَنْنوِ  ِنا اأْلَْرضَ  َخَلقَ   ِالَِّذي لََ ْهُاُاعفَ   َأ
 َكػػػػػافَ َ}: عااػػػػهعا ي ػػػػوؿ، (٘ٔ){َدَواَمػػػػا َذلِػػػػكَ   َػْعػػػػػدَ  َعاأْلَْرضَ }: (ثػػػػم قػػػػاؿٗٔ){ا َػَناَمػػػػ السَّػػػػَهام

 ( ناشأنا ي وؿ كاف اهلل؟.ٙٔ){الّلاُ 
نَػ ُػُلمْ  َاُهو َلمْ  ثُمَّ }: أنا قولا: ن اؿ ا و لااس رضا اهلل لنلها  رَ ػِّنَػا َعاللّػاِ  قَػاُلواْ  َأف ِإالَّ  ِن ػْ

، عيغاػا الػذنو ، ألمػو االاػةـ عأف اهلل يغاػا، ا رأعا يػـو ال نانػة(نػانلم لهػٚٔ){ُنْشػاِِكنوَ  ُكنَّا َنا
عاهلل ر نا : ن الوا، احدا الهشاكوف راام اف يغاا للم، عالي عاضها ذنب أف يغااا، عاليغاا شاكا

نعنػد ذلػك ،  ها كانوا يعهلػوف ني م اهلل للد انواملم ن هلهى ايديلم عاراللم، نا كنا نشاكنو
 صوا الااوؿ لو اسوى  لم االرض عاليه هوف اهلل ودي ا.يود الذيو كااعا عل
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ػػنَػُلمْ  أَنَسػػا َ  نَػػَة }: عأنػػا قولػػا (؛نانػػا اذا ناػػ  نػػا الصػػور ٛٔ){يَػَ َسػػامُلوفَ  َعاَل  يَػْوَنئِػػذٍ   َػنػْ
، نصعق نو نا السهوا  عنو نا االرض اال نو شػام اهلل نػة انسػا   نػنلم يونئػذ عالي سػا لوف

 عاقاو  عضلم للد  عض ي سا لوف.، اـ ينهاعفثم نا  ننا أخاى ناذا مم قن
عكانػػى ، (نػػاف االرض خل ػػى قاػػو السػػهامٜٔ){يَػػػْوَنْنوِ  ِنػػا اأْلَْرضَ  َخلَػػقَ }: عانػػا قولػػا

 نسوامو ااع اهوا  نا يوننو  عد خلق االرض.، السهام دخانا
، لػا نلػااعاعػو نن، اعو ننلػا اػاة: (ي وؿٕٓ){َدَواَما َذِلكَ   َػْعدَ  َعاأْلَْرضَ }: عانا قولا
 عاعو ننلا  حورا.، عاعو ننلا شجاا

عمو كذلك ل ي  وهنم للنم ، (ناف اهلل كاف علم ي ؿ كذلكٕٔ){الّلاُ  َكافَ َ}: عانا قولا
عاف اهلل لػم ينػ ؿ ، لم ي ؿ كػذلك.نها اخ لػف للنػك نػو ال ػاصف نلػو يشػاا نػا ذكػا  لػك، قديا

 (ٕٕف(.)علهو اك ا الناس اليعلهو ، شنئا اال عقد ا ا  الذي اراد
(روهلهػػػا اهلل ٕٗعالعػػػ   ػػو لادالسػػػةـ)، (ٖٕعقػػد اػػػئو لػػو ذلػػػك الحسػػػو الاصػػاي)

عالزاؿ لانػػة النػػاس الػػذيو ي ػػاأعف ال ػػاصف الهػػايم  ػػ هعو عام هػػاـ عي اهػػاعف  هعاننػػا يسػػألوف لػػو 
 ني لف ال اصف الد يوننا مذا.

ؼ الػذي مػو اف ال اصف الهايم قد الم  الااسا عنعاننا لو كو انواع نو انػواع االخػ ة
عمػػو نػػو ناونػػة ،  هعنػػد ال ضػػاد نلػػو نػػو ناونػػة الاةلػػة للػػد نسػػ وى عاوػػد نػػو اعلػػا الػػد صخػػاا

يسػػعد عيواػػا الػػد مػػدؼ عاوػػد لػػم ي ػػو  ال وونػػد ، الع نػػد  عالعاػػاد  عاالخػػةؽ للػػد نهػػ  عاوػػد
 علم يحظ للد الصدؽ عيالب  الهذ .، علم يأنا  الصة  عينلد لنلا، عضدا

..نةاناقض ننا علو كػاف ننػا اي انػاقض لهػا .نانا عللهنا عاشايعناعمو نعج   ةلنا عل
 ام الجازا نا اي عاا نو عاوا االلجاز ال ا ننا.

  

 الهعلب االعؿ: اعايف االخ ةؼ لغة عا عةوا. 
 اْلُهَيلَُّاوفَ  َنِاحَ }: (عننا قولا اعالدٕ٘الهيالاة.): اليةؼ اي: اعايف االخ ةؼ لغة

خػػالف : (عي ػػاؿٕٚ()ناوػػوا  هيػػالا لم لااػػوؿ اهلل): (ايٕٙ){اللّػػاِ  َرُاػػوؿِ  ؼَ ِخػػةَ  ِ َهْ َعػػِدِممْ 
(عخالاػا الػد  ٕٛ) {َأْنػاِاِ  َلػوْ  ُيَيػاِلُاوفَ  الَِّذيوَ  نَػْلَنْحَذرِ }: لو اناا اذا خالف اناا عننا قولا اعالد
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 ُأَخاِلَاُهمْ  َأفْ  يدُ ُأرِ  َعَنا}: (((عننا قولا اعالد للد لساف نانا ٜٕكذا اذا نلاا لو انا عأااا مو)
 (ٖٔ(عاالخ ةؼ ضد االاااؽ.)ٖٓ){َلْناُ  أَنْػَلاُكمْ  َنا ِإَلد

 : لةخ ةؼ اعاريف ا عةونة ننلا: اعايف االخ ةؼ ا ةوا
عاليػةؼ الػم ، )... اف يأخذ كو عاود لاي ا لنا لايق االخػا نػا والػا اع قولػا: أ ػ االخ ةؼ

 (ٕٖكو ني لانو ضديو(.)  نو ال صد ألف كو ضديو ني لااف علنس
)مذا الهةـ ني لف( إذا لػم يشػاا اعلػا اخػاا : )مو لاظ نش اؾ  نو نعاف ي اؿ:   ػ االخ ةؼ

نػػػػػا الاصػػػػػاوة اع عضػػػػػا للػػػػػػد ااػػػػػلو  نيصػػػػػوص نػػػػػا الج الػػػػػػة ع عضػػػػػا للػػػػػد ااػػػػػػلو  
 (ٖٖييالاا(.)

 (ٖٗ.)()مو ذما  اود اليصهنو الد خةؼ ناذمب النا اآلخا: اػ ػ االخ ةؼ نا الهذامب
 (ٖ٘)أن ناع اود الشنئنو نو أف يسد نسد اآلخا(.): د ػ االخ ةؼ نا االاناس

 : ننلا االخ ةؼ لو اليةؼ عننلا عمناؾ  عض االعاا ال ا ي اايو
 ننها يهوف العايق عاله صود ني لااف ، أ ػ نا االخ ةؼ يهوف العايق ني لف عاله صود عاود

 (ٖٙنا اليةؼ.)
 (ٖٚ). ننها يهوف اليةؼ  غنا دلنو ا ة، د دلنو يع هد للنا  ػ االخ ةؼ يس ند ال

 ( ٖٛانا اليةؼ نلو نو الادلة.)، اػ ػ يعد االخ ةؼ نا  ا  االا لاد نو الاوهة
 

 الهعلب ال انا: ااسنا صية ناا األخ ةؼ لو ال اصف الهايم.
 اْخِ َةنػاً  ِننػاِ  َلَوَاػُدعاْ  اللّػاِ  َلْنػاِ  ِلنػدِ  وْ ِنػ َكػافَ  َعلَػوْ  اْلُ ػْاصفَ  يَػَ َد ػَُّاعفَ  َأَنةَ }: قاؿ اهلل اعالد

 (.ٜٖ){َكِ نااً 
ناد اهلل اعالد االخ ةؼ لو ال ػاصف الهػايم عللػو ذلػك  هونػا نػو لنػدا اعػالد عأخاػا 
أنا لوكاف نو لند لناا ػ نلها كػاف مػذا الغناػػ لواػد النػاس ننػا اخ ةنػا ك نػاا علهنػا لهػا كػاف نػو 

 نا نو االخ ةؼ  صور  اانة.لندا اعالد ن د اام خال
 : عللعلهام أقواؿ نا ااسنا مذا اآلية الهايهة عقد  غ لا للد شهو عاوا عما
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أف الهنػػان نو كػػانوا ي والئػػوف اػػاا للػػد الهنػػد لةاػػةـ عاملػػا عاهلل اعػػالد : الواػػا االعؿ
و (للػػد أوػػواللم  شػػهو ااصػػنلا عدقنػػق عكػػاف الهنػػان وف إذا اػػهعوا نػػا نػػ ؿ نػػيعلػػع الناػػا )

ال اصف الهايم نا شأنلم يجدعنا  حنحا عدقن ا دا ها علو لػم يهػو ال ػاصف الهػايم نػو لنػد اهلل 
اعالد ؛لوادعا نا الك االيا  إخ ةنا عااواا ؛ألف كةـ الهيلوقنو اليسلم دا ها نلها لم يواد 

هلل (عقػػد نسػب مػذا ال ػػوؿ الػد ا ػػو لاػاس رضػػا آُٗللػم اف ال ػاصف الهػػايم نػو لنػػد اهلل اعػالد)
 (روهلم اهلل اهنعا.ٖٗ(عال ااج )ٕٗعالد ا ا  ها اال م)، (ٔٗعالد ق اد  عا و زيد)، لنلها

عيػاى  عػض الهاسػايو ، إف الواػا االعؿ مػو اػ م نػو ارخاػار  الهغناػا : الواا ال انا
 روهلم اهلل اف اله صود  االية االخاار الغنانة الوارد  نا ال اصف الهايم كللا نأالنا لنس ن  صاا

(عإالخاار  الغنانا  عاا نػو عاػوا إلجػاز ال ػاصف الهػايم كهػا مػو ٗٗإناام الهنان نو  ها يان وف)
.  نعلـو

أف ال اصف الهػايم ك ػا  لويػو عقػد اشػ هو للػد انػواع ك نػا  نػو العلػـو : الواا ال ال 
هلل نلو كاف نػو لنػد لنػا اهلل اعػالد لهلػا ننػا ال نػاقض و هػا ؛نلهػا لػم يهلػا للػم  أنػا نػو لنػد ا

( عخصػص النسػاا ٘ٗاعالد عقد نسػب الػاازي روهػا اهلل مػذا ال ػوؿ الػد اك ػا للهػام الع نػد .)
 (ٙٗعال حلنو عال حايم(.)، اناقض نو ون  ال ووند عال شايك: )أي: روها اهلل ن اؿ

(ن ػػد ٚٗإف الهػػااد  ناػػا االخػػ ةؼ مػػو االخػػ ةؼ نػػا دراػػة الاصػػاوة): الواػػا الاا ػػع
م نو اعلا الد صخػاا للػد نسػ وى عاوػد ننلػا علػو كػاف نػو لنػد الاشػا   ا االو  ال اصف الهاي

عمذا نا مو ، ؛لهلا ننا اااع  نا الاصاوة عإف كاف نحلاا لاية نا الاةلة عنلاية نا الاصاوة
(عقػػد نسػػب االلواػػا روهػػا اهلل الػػد ا ػػو ٜٗ(عقػػو الجاػػا ا )ٛٗعاقػػع عنشػػامد نػػا الهحلاػػا )

: (عالهػااد  ناػا ال نػػاقض ايٓ٘لواػدعا اااعاػا عاناقضػػا): لاػاس رضػا اهلل لنلهػػا نػا يشػالا عمػػو
 (ٗ٘(لو النهم.)ٖ٘(اعال ااع )ٕ٘( عناا ال اايو)ٔ٘لو الهعند)

اف ال اصف الهايم لو كاف نو لند الاشػا لواػد ننػا الهنػان وف علنػامم : الواا اليانس
 (٘٘اوهانا اوانق الع و عاخاى الاوانق الع و.)

لنػد لنػا اهلل اعػالد لهػاف  عضػا داال للػد نعنػد  ػحن   انا لوكاف نو: الواا السادس
 ( ٙ٘الاعض اآلخا داال للد نعند نااد اع لنا نة م.)، لند للهام الهعانا
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عاػػأذكا نػػا مػػذا اله ػػاـ كةنػػا نانسػػا لػػوية لحجػػة االاػػةـ االنػػاـ الغ الػػا روهػػا اهلل 
 ِلنػدِ  ِنػوْ  َكػافَ  َعلَػوْ }: اعػالد اػئو الغ الػا لػو نعنػد قولػا: )نا ػد .عانها ذكااا نصا لاعلػة ااػلو ا

االخػػ ةؼ لاػػظ نشػػ اؾ  ػػنو : نأاػػا   هػػا  ػػوراا، (ٚ٘){َكِ نػػااً  اْخِ َةنػػاً  ِننػػاِ  َلَوَاػػُدعاْ  اللّػػاِ  َلْنػػاِ 
مػػذا  : ي ػػاؿ،  ػػو ناػػا االخػػ ةؼ لػػو ذا  ال ػػاصف، علػػنس الهػػااد ناػػا اخػػ ةؼ النػػاس ننػػا، نعػػاف

، اي  عضا يػدلو الػد الػديو، ؛إذ مو ني لفاليشاا أعلا صخاا نا الاصاوة: اي، كةـ ني لف
ع عضا للد ، ع عضا ُنن ِوف، اع ني لف النهم؛ناعضا للد عزف الشعا، ع عضا يدلو الد الدننا

عكػػةـ اهلل اعػػالد ننػػ ا لػػو مػػذا ، ع عضػػا للػػد ااػػلو  ييالاػػا، ااػػلو  نيصػػوص نػػا الج الػػة
عللػد ناااػة عاوػد  نػا لايػة  ،نانا للد ننلاج عاوػد نػا الػنهم ننااػب اعلػا صخػاا، االخ ةنا 

عنسػوؽ لهعنػد عاوػد؛عمو دلػو  اليلػق الػد اهلل ، نلنس يش هو للػد الغػ  عالسػهنو، الاصاوة
عكػػةـ اآلدننػػنو ي عػػاؽ النػػا مػػذا االخ ةنػػا ؛إذ كػػةـ ، ع ػػانلم لػػو الػػدننا الػػد الػػديو، اعػػالد

خػ ةؼ نػا دراػا  ثػم ا، الشعاام عاله االنو إذا قنس للنا عاد ننا اخ ةؼ نا ننلػاج الػنهم
نةا سػػػاعى راػػػال اف ،  ػػػو نػػػا ا ػػػو الاصػػػاوة؛ و ػػػد يشػػػ هو للػػػد الغػػػ  عالسػػػهنو، الاصػػػاوة
عكػػذلك اشػػ هو ال صػػا د ، عا نػػا  اػػيناة،  ػػو اشػػ هو قصػػند  للػػد ا نػػا  نصػػنحة، عقصػػندااف

ن ػػػار  ، (ٛ٘){يَِلنُهػػػوفَ  َعادٍ  ُكػػػوِّ  ِنػػػا}عاالشػػػعار للػػػد ألػػػااض ني لاػػػة ؛الف الشػػػعاام عالاصػػػحام
عاػػار  يذنونػػا عيسػػهونا ، عاػػار  يهػػدووف الجػػاو ننسػػهونا و نػػا، عاػػار  يػػذنونلا، وف الػػدننايهػػدو
عاليناك كةـ ، عاار  يذنونلا عيسهونلا الورا، عاار  يهدووف الشجالة عيسهونلا  ااوة، ضعاا

، عاخػ ةؼ االوػواؿ، ألف ننشأ مذا االخ ةنا  اخ ةؼ االلااض، صدنا لو مذا االخ ةنا 
عي عػػػذر للنػػػا لنػػػد ، ن سػػػالدا الاصػػػاوة لنػػػد اناسػػػاط العاػػػع عناوػػػا، اي لػػػف اووالػػػاعاالنسػػػاف 
ننواػب اخػ ةؼ ، علػذلك اي لػف الااضػا ننهنػو الػد الشػام نػا  عيهنػو لنػا اخػاى، االن ااض

اصادؼ اللساف ي هلم نا ثػة  علشػايو  نة، االوواؿ عااللااض عاخ ةنا نا كةنا  الضاعر 
عللد نػنل  عاوػد عل ػد كػاف راػوؿ اهلل ، لاض عاود نن هلم للد ،عما ند  ن عؿ ال اصف، انة

((شاا اي لف اووالا ؛نلو كاف مذا كةنا اع كةـ لناا نو الاشػا لُواػد ننػا اخػ ةؼ ك نػا  ،
عقػد قػاؿ ، عكنػف يهػوف مػذا الهػااد، نأنا اخ ةؼ الناس نلو ااايو نػا صرام النػاس النػا ال ػاصف

ن ػػػد ذكػػػا نػػػا ال ػػػاصف انػػػا نػػػا ناسػػػا لنػػػا ، (ٜ٘){َكِ نػػػااً   ِػػػاِ  َعيَػْلػػػِدي َكِ نػػػااً   ِػػػاِ  ُيِضػػػو  }: اعػػػالد
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ني لف؛عمػو نػع مػذا اػاب الخػػ ةؼ اليلػق نػا الضػةؿ عاللػػدى؛نلو لػم يي لػف ننػا لهانػػى 
 (.ٓٙعما اشد انواع االخ ةؼ.عاهلل اللم()، ان اؿ مذا االيا  خلاا

 

 الهعلب ال ال : أااا  االخ ةؼ.
م اااا  او و نعان لا الد ن نجة عما اف اليػةؼ سػاماي لليةؼ نا ال اصف الهاي
 : علنس لا و ن ة عالك االااا  ما

 (. ٔٙعاعوياا  ش د()، )عقوع الهياا  ا للد أوواؿ ني لاة: الساب االعؿ
قػػاؿ اهلل اعػػالد لػػو الهػػاد  ال ػػا خلػػق ننلػػا اػػندنا صدـ للنػػا السػػةـ نػػا : اله ػػاؿ االعؿ

ِز ٍ  ِلػػنوٍ  نِّػػو}: عنػا ثال ػػة، (ٖٙ){نَّْسػػُنوفٍ  َوَهػػاٍ  نِّػػوْ }: اخػاىعنػػا ، (ٕٙ){اُػػػَاا ٍ  ِنػػو}: صيػة  {الَّ
 (٘ٙ.){َكاْلَايَّارِ  َ ْلَصاؿٍ }: عنا را عة، (ٗٙ)

ن د اام  مذا االلااظ ني لاة ؛النلا اعاا لو اوواؿ ن عدد  عما اانو نااوو خلػق 
اف اومامػػا كللػػا مػػو  علنػػا ال ػػاا  اال، اػػندنا صدـ للنػػا السػػةـ عنػػع أف الحهػػا لنػػا الصلصػػاؿ

 (عال اا  مو ناادراى لنا مذا الهااوو.ٙٙال اا .)
قػػاؿ اهلل اعػػالد لػػو االنعػػد ال ػػا ان لاػػى النلػػا لصػػا اػػندنا نواػػد للنػػا : اله ػػاؿ ال ػػانا

 اَػْل َػػ   }: (عقد قػاؿ لنلػا نػا نوضػع صخػا نػو ال ػاصف الهػايمٚٙ){ن ِانوٌ  ثُػْعَاافٌ  ِماَ  نَِاَذا}: السةـ
(عالجوا  ٜٙ ننها ال عااف مو الهانا ننلا)، عالجاف مو الصغنا نو الحنا ، (ٛٙ){اف  اَ  َكأَنػََّلا

 (.ٓٚعواك لا عخا لا كانى اايعة كالجاف )، اف خل لا كاف لهنها كال عااف
 (ٔٚإخ ةؼ الهوضوع اع الههاف اع الغاية نو الاعو.): الساب ال انا
 ِإنػَُّلػػم َعِقُاػػوُممْ }: ـو ال نانػة نػػا صيػةقػػاؿ اهلل اعػالد لػػو اػحاؿ الية ػػق يػػ: اله ػاؿ االعؿ

 َعلََنْسػػػػػػػأََلوَّ  ِإلَػػػػػػػْنِلمْ  ُأْرِاػػػػػػػوَ  الَّػػػػػػػِذيوَ  نَػَلَنْسػػػػػػػأََلوَّ }: ثػػػػػػػم قػػػػػػػاؿ نػػػػػػػا صيػػػػػػػة اخػػػػػػػاى، (ٕٚ){نَّْسػػػػػػػُئوُلوفَ 
(ن ػػػد ٗٚ){ َاػػػاف   َعاَل  ِإنػػػسٌ  َذناِػػػاِ  َلػػػو ُيْسػػػَأؿُ  الَّ  نَػنَػْوَنئِػػػذٍ }: ثػػػم قػػػاؿ نػػػا ثال ػػػة، (ٖٚ){اْلُهْاَاػػػِلنوَ 
 : (عاانب لو مذا االخ ةؼ  ااو ة ثةثة ما٘ٚاآلية ال ال ة اآلي نو االعلد عال اننة)لارضى 

 (ٙٚأ ػ انلم يسئلوف لو ال ووند عاصديق الااو عاليسئلوف لو االنور الاالنة الشالنة.)
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 (ٚٚ  ػ اف االنا نانا للد اعدد االناكو نلم يسئلوف نا نهاف دعف صخا.)
(عمػػذا خػػاص ٛٚ أللعػػا لم نجػػاال لةل ػػذار اع نػػاف وججلػػم.)اػػػ ػ انلػػم يسػػئلوف ل ػػو نيلم ال

 (ٜٚ الهاار انا الهحننوف ننلعف اهلل اعالد  لم.)
َن ُػُلمْ  َاُهو َلمْ  ثُمَّ }: قاؿ اهلل اعالد لو واؿ الهانايو يـو ال نانة: اله اؿ ال انا  َأف ِإالَّ  ِن ػْ

 َعالَ }: عقد قاؿ اعالد نا نوضع صخػا نػو ال ػاصف الهػايم، (ٓٛ){ُنْشاِِكنوَ  ُكنَّا َنا رَ ػَِّنا َعالّلاِ  قَاُلواْ 
(ن د ك هوا نا االعلد ؛النلم كذ وا عقد قاؿ نا ال اننة انلم اليه هػوف ٔٛ){َوِدي اً  الّلاَ  َيْهُ ُهوفَ 

 : عقد اانب لو ذلك  جوا نو مها
 أػ اف نا ال نانة نوالو ك نا  نلم يه هوف نا  عضلا عاليه هوف نا الاعض اآلخا.

 (.ٕٛػ انلم يهذ وف نا اقواللم ننأنا اهلل اعالد اوارولم  الي م للنلا ن نعق  الصدؽ )  
 (ٖٛاالخ ةؼ نا ال ا الاعو نو الا  عال اارا  ن غايا .): الساب ال ال 
 َعلَػػػِهوَّ  َرَنْنػػىَ  ِإذْ  َرَنْنػػىَ  َعَنػػا}: )قػػاؿ اهلل اعػػالد نيالاػػا وضػػا  الناػػا): اله ػػاؿ االعؿ

 : عاانب للد ذلك  ااا  نو عمها، (ن د نسب النا الانا عنااا لنا نا صف عاودٗٛ){َرَند الّلاَ 
 (٘ٛأ ػ إنك رننى كساا علم اانا خل ا.)

عنػو ال النػغ عاال ػا ة ،   ػ اف الانا نهوف نو ال اض عاالراػاؿ عمهػا  هسػب االنسػاف الاانػا
 (ٙٛعمها  اعو اهلل اعالد.)

( الانا نعة علهػو لاقػة الاشػا اليههنلػا اف (ن د  اشا الناا  لد اهلل للنا عالم 
او و الحصد الد النو ن االا الهشاكنو كانة عقد ود  ذلك  اعو اهلل اعالد لو لايق خاؽ 

  )العاد  لنانا.)
 َعُقوُنواْ }: (عقاؿ ايضاٚٛ){النَِّسام َلَلد قَػوَّاُنوفَ  الاَِّااؿُ }: قاؿ اهلل اعالد: اله اؿ ال انا

 ( نهلا  نو النصنو اعارض.ٛٛ){قَانِِ نوَ  ِلّلاِ 
عاانب اف ال ناـ الػذي مػو االن صػا  الينػانا ال نػاـ الهعنػوي  ػاألنا عذلػك رخػ ةؼ 

 (ٜٛال ا الاعو.)
 (ٜٓاالخ ةؼ الناا  لو عاود الح ن ة عالهجاز.): الساب الاا ع
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 َعَنػاُمم اَرىُاهَ  النَّاسَ  َعاَػَاى}: قاؿ اهلل اعالد لو واؿ الناس يـو ال نانة: اله اؿ االعؿ
عقػد ، (ن د ذكػا  االيػة اف الاا ػا اػناى النػاس اػهارى نػع انلػم لنسػوا اػهارىٜٔ){ِ ُسَهاَرى

اانػػب اف الهعنػػد انػػك اػػاى النػػاس اػػهارى ؛لهػػا يعػػانوف نػػو امػػواؿ لهنهػػة نػػا يػػـو ال نانػػة عمػػو 
 (ٕٜعمم لنسوا  سهارى قد شا وا اليها نا الح ن ة.)، نجاز

 الَ  َعُمػػػػػمْ  ِإلَْنػػػػػكَ  يَنهُػػػػػُاعفَ  َعاَػػػػػػَااُممْ }: عػػػػػالد لػػػػػو الهنػػػػػان نوقػػػػػاؿ اهلل ا: اله ػػػػػاؿ ال ػػػػػانا
اف االنسػػاف قػػد : نهػػأف نػػا االنػػا انػػاقض اذ كنػػف ينهػػاعف عالياصػػاعف عاانػػب (ٖٜ){يُػْاِصػػُاعفَ 

 (ٜٗيهوف نا  عض االوواؿ  حن  ينها الد الشام علهنا الياصاا.)
 (ٜ٘)عرعد االي نو  والنو عال ااريو ني لانو.: الساب اليانس

(عقػد قػاؿ ٜٙ){اللّػاِ  ِ ذِْكاِ  قُػُلو ُػُلم َعَاْعَهِئو   صَنُنواْ  الَِّذيوَ }: قاؿ اهلل اعالد: اله اؿ االعؿ
(ن د اعارضى اآلي نو اذ ٜٚ){قُػُلو ُػُلمْ  َعِاَلىْ  الّلاُ  ذُِكاَ  ِإَذا الَِّذيوَ  اْلُهْحِنُنوفَ  ِإنََّها}: نا صية اخاى

، ف العهئنننػػة اهػػوف  انشػػااح الصػػدر  هعانػػة ال وونػػد)ا: (عاانػػبٜٛالواػػو خػػةؼ العهئنننػػة)
عقػد اهػع  ننلهػا ، ن واػو ال لػو  لػذلك، عالواو يهوف لند خوؼ ال يغ عالػذما  لػو اللػدى

 ِذْكػػػػاِ  ِإلَػػػػد َعقُػلُػػػػو ُػُلمْ  ُالُػػػػوُدُممْ  اَِلػػػػنوُ  ثُػػػػمَّ  رَ ػَُّلػػػػمْ  َيْيَشػػػػْوفَ  الَّػػػػِذيوَ  ُالُػػػػودُ  ِنْنػػػػاُ  اَػْ َشػػػػِعا  }: نػػػػا قولػػػػا
، (عقد يهوف الهااد انلم اذا ذكاعا الهاللم الصالحة عروهة اهلل عثوا ا إلهئنوآٓٔ()ٜٜ){اللَّاِ 

 عاذا ذكاعا الهاللم العالحة علضب اهلل علذا ا عالوا.
(عقاؿ ٔٓٔ){َاَنةٍ  أَْلفَ  َخْهِسنوَ }: قاؿ اهلل اعالد ن حدثا لو يـو ال نانة: اله اؿ ال انا

  عارض  نو الاقهنو عاض  اليح اج الد اعلنق.(عالٕٓٔ){َاَنةٍ  أَْلفَ }: نا صية اخاى
عاالعؿ وسػب وػاؿ ، وسػب وػاؿ الهػحنننو  أف كو نص  ال اار واؿ نال انا: عاانب

 (.ٗٓٔ()َٖٓٔلِسناًا{) اْلَهاِناِيوَ  َلَلد يَػْوناً  }عََكافَ : الهانايو ل وؿ اهلل ااحانا
 

 الهعلب الاا ع: نااحا  اليةؼ.
نااحػا  لليػةؼ يُلجػأ النلػا اذا عاػد اعػارض عاعػذر  عضع العلهام روهلم اهلل اعػالد

اليػػاعج ننػػا الزالػػة نػػايالم نػػو االخػػ ةؼ عقاػػو اف اذكػػا الػػك الهااحػػا  اػػأذكا  عػػض اقػػواؿ 
 : العلهام نا االخ ةؼ عما
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)اهػاع االخػ ةؼ عال نػاقض اف كػو كػةـ  ػ  اف يضػاؼ : أ ػ قػاؿ ا ػو  هػا الصػنانا روهػا اهلل
عانهػػا ال نػػاقض نػػا اللاػػظ نػػا ، د عاػػا نػػو الواػػوا نلػػنس ننػػا انػػاقض عػػض نػػاعقع االاػػم للنػػا الػػ

علو يواد نا اله ا  عالنا السنة شام نو ، ضادا نو كو الة للد وسب ناا  ضنا االاهام
، عمػػذا الانػػاقض ننػػا،  ػػأف يواػػد وههػا ثػػم يحلػػا، ذلػك ا ػػدا؛ عانهػػا يواػػد ننػػا النسػ  نػػا عق ػػنو

عناا نا اثاى؛ حن  يش اؾ اله اػى عالهناػا نػا ، نُااعاناقض الهةـ اليهوف اال نا اثاا  نا 
عنػػا اآلخػػا ، نلوكػػاف االاػػم و ن نػػة نػػا اوػػدمها، االاػػم عالحػػد  عال نػػاف عاالنعػػاؿ عالح ن ػػة

 عاثاى اآلخا لم يعد اناقضا.، عناا اودمها، اا عار 
، نهػػو نػػو اعاػػد للػػة عوارمػػا، عانػػا الهعػػانا عمػػو  ػػا  ال نػػاس، مػػذا كلػػا نػػا االاػػهام

ن د اناقض.ناف راـ ، ثم ادلد الك العلة  عننلا ننها يأ اا الحهم،  ا وهها نو االوهاـ عاعاب
اع ا صػنا لػو احايامػا نػا ، عال يػاد  نػا العلػة ن ػص، الااؽ لم يسهع ننػا؛الف نػا ناقػا انػاقض

 (٘ٓٔعلنس مذا للد السا و.()، اال  دام
آلي عاعػػذر ننلػػا ال اانػػب عالجهػػع )إذا اعارضػػى ا:   ػ قػػاؿ ا ػػو ااػػحاؽ االاػػااايننا روهػػا اهلل

عاف لػم يواػد ال ػأري  عكػاف ، عيهوف ذلػك نسػيا لػا، للب ال أري  عااؾ اله  دـ ننلها  اله أخا
االاهػػػاع للػػػػد ااػػػػ عهاؿ اوػػػػدى االي ػػػنو للػػػػم  ااهػػػػاللم اف النااػػػػ  نػػػا ااهعػػػػوا للػػػػد العهػػػػو 

 (ٙٓٔ..عاليواد نا ال اصف صي اف اعا اف لو مذيو الو انو( ). لا
، )اليجػػوز اعػػارض صي ال ػػاصف عاالثػػار عنػػا يوااػػا الع ػػو: عقػػاؿ ا ػػو  هػػا ال اضػػا روهػػا اهللاػػػ ػ 

 }َعَاْيُلُ ػػػػػػوفَ : (نعارضػػػػػػا ل ولػػػػػػاَٚٓٔشػػػػػػْاٍم{) ُكػػػػػػوِّ  َخػػػػػػاِلقُ  }اللّػػػػػػاُ : نلػػػػػػذلك لػػػػػػم يجعػػػػػػو قولػػػػػػا
اف الخػػالق  (ل نػػاـ الػػدلنو الع لػػا للػػدٜٓٔالعَّْنػػِا{) َكَلْنئَػػةِ  العِّػػنوِ  ِنػػوَ  َاْيلُػػقُ  (}َعِإذْ ِٛٓٔإْنهػًا{)

 للػػػػػد ننػػػػػحّعؿ )عايل ػػػػػوف( للػػػػػد )عاهػػػػػذ وف( ع )ايلػػػػػق(، ن عػػػػػنو اأعيػػػػػو نػػػػػا لارضػػػػػا، لنػػػػػا اهلل
 (ٓٔٔ)اصور(.)

 : عالنك نااحا  اليةؼ ال ا ذكاما العلهام روهلم اهلل اعالد عما
ا ديم االية الهدننة للد الههنة نا العهو ننعهو  الهدننة النلا ن أخا  : الهاا  االعؿ

(  عػد لوداػا الػد نهػة ف كاف يجوز اف اهوف االية الههنة قد ن لى للد الناػا )لو الههنة عا
ن هوف االية الهدننػة قػد ن لػى قاللػا الف اللػب االيػا  الههنػة انهػا ن لػى قاػو اللجػا  الشػاياة 
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لذلك ؛ي دـ الحهم الوارد نا االية الهدننة للد الحهم الوارد نػا االيػة الههنػة نػا ال يصػنص 
 (ٔٔٔعال  ديم.)

عوهػم االيػة االخػاى ، اذا كاف وهم االية للد لالب اوواؿ امو نهػة: الهاا  ال انا
: للد لالب اوواؿ امو الهدينة ي دـ الحهم الذي اام  غالب اوواؿ امػو الهدينػة ك ولػا اعػالد

 : (لػػو ق ػػو  ػػند نهػػة نػػع قولػػا اعػػالد(عقػػد نلػػد الناػػا)ُٕٔٔوػػُاـٌ{) َعأَنػػُ مْ  الصَّػػْندَ  اَػْ  ُػلُػػواْ  }الَ 
 اْلَجػػػػػػػػَوارِحِ  نِّػػػػػػػػوَ  َللَّْهػػػػػػػػُ م َعَنػػػػػػػػا العَّنِّاَػػػػػػػػا ُ  َلُهػػػػػػػػمُ  ُأِوػػػػػػػػوَّ  قُػػػػػػػػوْ  َلُلػػػػػػػػمْ  ُأِوػػػػػػػػوَّ  َنػػػػػػػػاَذا َيْسػػػػػػػػأَُلوَنكَ  }

؛عييص نو ا عادا نا الحو عادخلػا ُٖٔٔنَهلِِّانَو{) (ننحهو النلا للد نو ا عاد نا الحـا
 (ٗٔٔالد الحـا ونا.)

عاآلخػػػا ، ها نسػػػ  و  ناسػػػااف يهػػػوف منػػػاؾ وههػػػنو سػػػامايو اوػػػدم: الهػػػاا  ال الػػػ 
 َعاْلُعْهػَا َ  اْلَحػ َّ  َعأَاِه ػواْ }: ي  ضا اف ي اد للنا لاها ناذا اعارضا قدـ الهس  و  ناسا ك ولا اعػالد

(عقػد ااهعػى األنػة ٙٔٔ){اْلَلػْديِ  ِنػوَ  اْا َػْنَسػاَ  َنَهػا ُأْوِصػْاُامْ  نَِافْ }: (نع قولا اعالد٘ٔٔ){ِلّلاِ 
نن ػػدـ ، علػػنس نػػا الػػنص  نانػػا  ػػايحا لسػػاب اروػػةؿ، صػػاللػػد اف اللػػدي اليجػػب  ػػناس الح

(للػد نػا لارضػا ٚٔٔ){ِللّػاِ  َعاْلُعْهػَا َ  اْلَح َّ  َعأَاِه واْ }: الهنع لو اروةؿ لند الهاض   ولا اعالد
 (ٛٔٔنو االية.)

)اف يهوف كو عاود نو العهوننو نحهػوال للػد ناقصػد  ػا نػا الهػاما : الهاا  الاا ع
 َعَأف}: ك ولػا،   دـ ذلػك للػد ايصػنص كػو عاوػد ننلهػا نػو اله صػود  ػاالخانن، لند االا لاد

( نػػػنيص الجهػػػع  هلػػػك ٕٓٔ){أَْيَهػػػاُنُهمْ  َنَلَهػػػىْ  َعَنػػػا}: (  ولػػػأٜٔ){اأُلْخ َػػػػْنوِ   َػػػػْنوَ  َاْجَهُعػػػواْ 
صيػػة الجهػػع (ن حهػػو ٕٔٔ) {َاػػَلفَ  قَػػدْ  َنػػا َإالَّ  اأُلْخ َػػػْنوِ   َػػػْنوَ  َاْجَهُعػػواْ  َعَأف}:   ولػػا اعػػالد، النهػنو

عاحهو اية اال اوة للػد زعاؿ اللػـو نػنهو ااػد ، عال صد ننلا  ناف نايحو عنا يحـا، للد العهـو
 (ٕٕٔ حاؿ.()

اف يهوف ايصنص اوػد االاػ عهالنو للػد لاػظ اعلػق  هعنػاا الللػد : الهاا  اليانس
 َلػْدؿٍ  َذَعا اثْػنَػافِ  اْلَوِ ػنَّةِ  ِوػنوَ  اْلَهػْو ُ  َأَوػدَُكمُ  َوَضػاَ  ِإَذا  َػْنػِنُهمْ  َشػَلاَد ُ }: لاظ اعلق  ااها ك ولػا

 نَػَ اَػنػَّنُػػػػػػوا  َِناَػػػػػػأٍ  نَاِاػػػػػػقٌ  َاػػػػػػامُكمْ  ِإف}: (نػػػػػػع قولػػػػػػا اعػػػػػػالدٖٕٔ){َلْنػػػػػػاُِكمْ  ِنػػػػػػوْ  صَخػػػػػػَاافِ  َأعْ  نِّػػػػػػنُهمْ 
 : (ننهوف للهعند اوانلاف مهإٗٔ){
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نااػق  اعنػو نسػلم، اذا كانػى الشػلاد  نػو كػاناللد نسػلم، أ ػ يجب ال انو لند شلاد  الاااػق
 (ٕ٘ٔللد كانا عا او شلاد  الهاناللد الهانا علو كاف ناا ا.)

عيحهػو االنػا ، (للػد ال انلػة دعف الهلػةٕٙٔ){َلْنػاُِكمْ  ِنػوْ  صَخػَاافِ  َأعْ }:   ػ )يحهػو سػاما قولػا
النػا ، النا راوع الد اعننو اللاظ عايصنص الغنا  ال انلة،  ال  اى للد لهـو النسناف نا الهلة

 (ٕٚٔام للد لهـو الغنا.)راوع الد اال
ااان  نػا يعلػم نػو اليعػا  ضػاعر  للػد نػا يعلػم ننػا سػاماا ك ولػا : الهاا  السادس

(ناف لاظ))اوػو(( يػدؿ للػد ولنػة ٜٕٔ){اْلاَػْنعَ  َعَذُرعا}: (للدٕٛٔ){اْلاَػْنعَ  الّلاُ  َعَأَووَّ }: اعالد
(نداللػػة النلػػا ننػػا انػػا اف ال اهػػوف ٖٓٔ){اْلاَػْنػػعَ  َعَذُرعا}: انػػا نلنػػا لػػو الانػػع   ولػػا.الانػػع ضػػاعر 
 (.ٖٔٔ).عانا اف اهوف ساما  علهنلا ننحعة لو ناااة النص، ساما  ااااا

 

 الهعلب اليانس: نهاذج نو ني لف ال اصف الهايم.
ذكا  اا  ا اف نا ال اصف الهايم صيا  ني لاة ساماا عاأذكامنا نهاذج ننلػا لن ضػ  

 : ا قاو ذلك ااهاال عمانالـو االخ ةؼ ااصنة لهو اللع للن
 ِنػػػا َعالَ  اأَلْرضِ  ِنػػػا َشػػػْامٌ  َلَلْنػػػاِ  َيْيَاػػػدَ  الَ  اللّػػػاَ  ِإفَّ }: قولػػػا اهلل اعػػػالد: النهػػػوذج االعؿ

لُػػػَونَُّهمْ }: (نػػػع قولػػػا اعػػػالدٕٖٔ){السَّػػػَهام لُػػػوَ  َعالصَّػػػاِ اِيوَ  ِنػػػنُهمْ  اْلُهَجاِمػػػِديوَ  نَػْعلَػػػمَ  َو َّػػػد َعلََناػْ  َعنَػاػْ
 (.ٖٖٔ){ َأْخَاارَُكمْ 

اف اآليػػة األعلػػد الاشػػهاؿ ننلػػا الف اهنػػع الهسػػلهنو يع  ػػدعف اف للػػم اهلل اعػػالد قػػد 
)مػػػذا خاػػػا لػػػو للهػػػا اعػػػالد  االشػػػنام للػػػد : اوػػػاط  هػػػو شػػػام عقػػػد قػػػاؿ ال الاػػػا روهػػػا اهلل

( نػػػاهلل ٖٗٔ..().ال اصػػػنو؛عن لا نػػػا ال ػػػاصف ك نا.نلػػػو العػػػالم  هػػػا كػػػاف ع هػػػا يهػػػوف عنػػػااليهوف
لم  هػو نػايهوف نػا الهػوف اػوام أكػاف ا  نػا اع كلنػا عانهػا لاػا لنػا  السػهام ااحانا عاعالد لػا

 (ٖ٘ٔعاالرض الف وس االنساف الي جاعزمها.)
 : انا االية ال اننة ناالاا ة لنلا كها يأاا

اراد اهلل اعالد  ذلك اف يدخو الادمم نا للم الشلاد  عمو قد للها نا للم الغنب 
)و ػػػػد : ؿ االنػػػػاـ للػػػػا رضػػػػا اهلل لنػػػػا اذ نسػػػػاما  ػػػػػ(عمػػػػو نػػػػايالم نػػػػو قػػػػو ٖٙٔقاػػػػو ذلػػػػك)
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(عالهػػااد اف يعلػػم الػػادمم للػػم شػػلاد  ؛الف ذلػػك نػػا ي ااػػب للنػػا ال ػػوا  عالع ػػا  ٖٚٔنػػاى()
(عمػو اعػالد يعػانللم نعانلػة الهي اػا لنهلػا لدلػا ٖٛٔنلو يجازيلم  الهاللم ال ها للم لنلم)

(نن نػػب ٓٗٔ)و ػػد نهنػػ (): نلهػػاعمػػذا مػػو نعنػػد قػػوؿ ا ػػو لاػػاس رضػػا اهلل ل، (ٜٖٔللنػػاس)
 الهجامديو عيحـا اله يلانو لو الجلاد.

 اْلَحَسػػػَنةِ  َعاْلَهْوِلهَػػػةِ   ِاْلِحْهَهػػػةِ  رَ ِّػػػكَ  َاػػػِانوِ  ِإلِػػػد ادْعُ }: قولػػػا اهلل اعػػػالد: النػػػوذج ال ػػػانا 
 (ٔٗٔ){  ِاْلُهْل َػِديوَ  َأْلَلمُ  َعُموَ  اِ َاِانلِ  َلو َضوَّ  ِ َهو َأْلَلمُ  ُموَ  رَ َّكَ  ِإفَّ  َأْوَسوُ  ِماَ   ِالَِّ ا َعَااِدْلُلم

 (ٕٗٔ){اْلِاَةدِ  ِنا اَػَ ل اُػُلمْ  يَػْغُاْرؾَ  َنَة  َكَاُاعا الَِّذيوَ  ِإالَّ  اللَّاِ  صيَا ِ  ِنا ُيَجاِدؿُ  َنا}: نع قولا اعالد
اف نا اام نا االية االعلد نسّلم ؛الف الجداؿ نو ادعا  ال حاعر  نو الاشػا ناالنانػام 

السةـ  حااة نااة النا اذ ؛مو نو لاؽ االنغ الااالة الانها نا ال حد  لو صيا  اهلل  للنلم
عن ادوػة امػو العلػم نػا ااػ نااط نعاننلػا عرد امػو ال يػغ لنلػا ، )ريضاح نل اسلا عوػو نشػهللا

اف الجػػداؿ ين سػػم الػػد قسػػهنو : نػػالهم الػػاد نػػا اػػانو اؿ انػػا اراا ػػة لػػو اآليػػة ال اننػػة نلػػا
 : عمها

 : اداؿ  الحق عقد دلى للنا صيا  ننلا: ل سم االعؿا
 (ٗٗٔ){َأْوَسوُ  ِماَ   ِالَِّ ا َعَااِدْلُلم}: أ ػ قوؿ اهلل اعالد

 {ِاػػَدالََنا نَػػَأْك َػْا َ  َااَدْل َػنَػػا قَػػدْ  نُػػوحُ  يَػػا}:   ػ عقػػوؿ اهلل اعػػالد للػػد لسػػاف الهشػػاكنو الههػػذ نو
 (ٙٗٔـ.)(عمذا الجداؿ وانة االنانام للنلم السة٘ٗٔ)

 : اداؿ  الاالو عقد دلى للنا صيا  ننلا: ال سم ال انا
 (ٚٗٔ.){اْلَحقَّ  ِ اِ  لُِنْدِوُضوا  ِاْلَااِلوِ  َعَااَدُلوا}: أ ػ قوؿ اهلل اعالد

 (ٜٗٔ()ٛٗٔ.){َخِصُهوفَ  قَػْوـٌ  ُممْ  َ وْ  َاَدالً  ِإالَّ  َلكَ  َضَا ُواُ  َنا}:   ػ عقوؿ اهلل اعالد
))الاجادلوا نػا : (اداؿ  الحق عصخا  الاالو قوؿ الناا )عاف نها يدؿ للد عاود 

 (ٓ٘ٔال اصف ناف اداال نا ال اصف كاا((.)
(عاذا قلنػا اػادؿ نػا ٔ٘ٔنلاظ )اداال(  ال نهنا يػدؿ للػد ال هننػ   ػنو اػدؿ عصخػا)

اف نعنػد  (نضػة لػوٕ٘ٔعاذا قلنػا اػادؿ لنػا نلػو اػداؿ  ػالحق.)، الشام نلو اداؿ  الاالو
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اع ااػػالنا ، اع شػػعا اع كلانػػة، مػػو قػػوللم لػػو ال ػػاصف الهػػايم انػػا اػػحا: يػػا  اهللالجػػداؿ نػػا ص
( عاثػػػار  ن ػػػو مػػػذا الشػػػالا  الااللػػػة ن ػػػاؿ اهلل عنسػػػا لم لػػػا الػػػد  شػػػا يعلّػػػم الناػػػا )، االعلػػػنو
 (ٖ٘ٔاف ذلك الياعلا االنو كاا  اهلل عالاض لو الحق): ااحانا

نَػُلَهػا َعَنا َعاأْلَْرضَ  السََّهاَعا ِ  َخَلْ َنا َعَلَ دْ }: قوؿ اهلل اعالد: النهوذج ال ال   ِاػ َّةِ  ِنػا  َػنػْ
ـٍ   َأْمػَوفُ  َعُمػوَ  يُِعنػُداُ  ثُػمَّ  اْلَيْلػقَ  يَػْاػَدأُ  الَّػِذي َعُمػوَ }: (نػع قولػا اعػالدٗ٘ٔ){ل غُػو ٍ  ِنو َنسََّنا َعَنا أَيَّا
 (٘٘ٔ){اْلَحِهنمُ  اْلَع ِي ُ  َعُموَ  َعاأْلَْرضِ  السََّهاَعا ِ  ِنا اأْلَْلَلد اْلَهَ وُ  َعَلاُ  َلَلْناِ 

(عاهلل اعالد نن ا ٙ٘ٔنعند اآلية االعلد نسلم لند الهسلهنو؛ الف اللغو  مو ال عب)
: لو ال عب)عان اام ال عب لنا ل ن ما اعالد لو  اا  الهيلوقنو علعدـ الههااة  ننا ع نو لناا

(عقػد ن لػى اآليػة اهػذياا للنلػود الػذيو ٚ٘ٔ){نَػَنُهػوفُ  ُكػوْ  لَػاُ  يَػُ ػوؿَ  َأفْ  َشػْنئاً  َأرَادَ  ِإَذا َأْنػُااُ  ِإنََّها}
قالوا اف اهلل اعالد خلق السهاعا  عاالرض نا ا ة اياـ ا  ػدام نػو االوػد عان لػام  الجهعػة نلهػا 

(عمػػو قػػوؿ ق ػػاد  عالهلاػػا ٛ٘ٔااػػم اليلػػق اعػػب نأاػػ ااح يػػـو السػػاى عااػػ ل د للػػد العػػاش()
 (.ٜ٘ٔروهلها اهلل)

اف  عض االنعاؿ اموف للد اهلل {َلَلْناِ  َأْمَوفُ  َعُموَ }: ل اننة ننالم نو قولا ننلاانا االية ا
اعالد نو  عض عمنا ي ع االشهاؿ نع انا اعالد ناد نا االية االعلد ال عب لو ذااا  الهلنة عقد 

 : اانب لو مذا االشهاؿ  ااا ا  ننلا
للم نػا اف نػو الػاد  ػنالة شػن  كػاف أ ػ اف ذلك اام قنااا للد ا وؿ الاشا عنػا ا  ضػنا ل ػو 

 (ٓٙٔاموف للنا نو انشا ا اعؿ نا .)
  ػ اف ))أمػػوف(( منػا اعػػود للػػد اليلػػق؛ الف قنػانلم  صػػنحة ااػػلو للػنلم نػػو الهػػاعر  جهنػػع 

(.قالا ا و لااس رضا اهلل ٔٙٔالوار اليلق ا  دام نو النعاة الد اف يهوف االنساف  شاا اويا)
 (ٕٙٔلنا عقعا  روها اهلل.)

(عالا نػػع  ػػو خ ػػنم ٗٙٔ(عمػػو قػػوؿ ا ػػا لانػػد  عال اػػاج)ٖٙٔاػػػ ػ اف ))أمػػوف((  هعنػػد مػػنو)
)نػو : (قػاؿ ا ػو لانػد  روهػا اهللٙٙٔكانا): (روهلم اهلل.كها ي اؿ اهلل اكاا اي٘ٙٔعالحسو)

 اللّػاِ  َللَػد َذلِػكَ  عََكػافَ }: اعو امػوف يعاػا لػو ااضػنو شػام للػد شػام ن ولػا نػادعد   ولػا اعػالد
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عننػػا ، ( عالعػػا  احهػػو انعػػو للػػد نالػػوٛٙٔ){ِوْاهُُلَهػػا يَػػػُحعُداُ  َعالَ }: ع  ولػػا، (ٚٙٔ){نااً َيِسػػ
 : قوؿ الاازدؽ

  ن ا دلا ها ال  عالوؿ إف الذي اهك السهام  ند لنا
 (ٜٙٔلويلة.): اي

نا قاام  لاداهلل  و : ع يحكد ناذكااا اا  ا نا رعى نعهالو ق اد  رضا اهلل لنلها قاؿ
 (عمذا ال اام  ما ااسنا ل اام  العانة.ٓٚٔ))عمو للنا منو((): اهلل لنا نسعود رضا

 السَّػػػػػػَهام ِنػػػػػػا َنػػػػػػا يَػْعلَػػػػػػمُ  اللَّػػػػػػاَ  َأفَّ  اَػْعلَػػػػػػمْ  أَلَػػػػػػمْ }: قػػػػػػوؿ اهلل اعػػػػػػالد: النهػػػػػػوذج الاا ػػػػػػع
 َعيَػُ ولُػػوفَ  ُعُلمْ يَػناَ  َعالَ  َيُضػػا ُممْ  الَ  َنػا اللّػػاِ  ُدعفِ  ِنػو َعيَػْعاُػػُدعفَ }: (نػع قولػػا اعػالدٔٚٔ){...َعاأْلَْرضِ 
 ُاػػْاَحانَاُ  اأَلْرضِ  ِنػػا َعالَ  السَّػػَهاَعا ِ  ِنػػا يَػْعلَػػمُ  الَ  ِ َهػػا اللّػػاَ  أَاُػَناِّئُػػوفَ  قُػػوْ  اللّػػاِ  ِلنػػدَ  ُشػػَاَعاُهنَا َمػػػُحالم
 (.ٕٚٔ){ُيْشاُِكوفَ  َلهَّا َعاَػَعاَلد

 ننلهػا قػاؿ نا االية االعلد اثاا  لعلػم اهلل اعػالد  جهنػع نػانا السػهاعا  عاالرض عنا
(عذلك ن ار نػا ل ا ػد الهسػلهنو عقػد ٖٚٔ)نةيياد للنا اا عاللةننة(): ال الاا روها اهلل

 ذكا  نايشاا ذلك نا النهوذج االعؿ.
 انا  النساة لآلية ال اننة نهاماما اف  عض اليلق يعلهوف اهلل اعالد  ها اليعلم.

اـ شػاعام مػو الػةـ هلل  هػا اهلل اعػالد  هػوف اال ػن  ػأف اخاػاركم: عقد اانب لو ذلك 
لنس نعلونا لا علها لم يهو نعلونا لا عمو العالم الذا  الهحن  للها  جهنػع الهعلونػا  نلػو 

)اللػػم اف الهاسػػايو قػػارعا : (قػػاؿ الػػاازي روهػػا اهللٗٚٔلػػنس  شػػام الف الشػػام نػػا يعلهػػا اهلل)
ع نػػاف اف ، نانػػا نػػا ناسػػاعالػػا عاوػػدا عااا ػػوا اف الهػػااد نػػو ناػػا للػػم اهلل اعػػالد  ػػذلك ا ايػػا 

عون  لم يهو نعلونا هلل اعالد ، عذلك انا لوكاف نواودا لهاف نعلونا هلل اعالد، العاود لا الا ة
الشايك لا النا لو عاػد لعلهػا : (عاالا الاـ منا اا نهاري اي٘ٚٔعاب اف اليهوف نواودا()

 (ٚٚٔ لم.)(عمذا االا نهار ننا ا ايع للم عالهم ٙٚٔالنا اليياد للنا شام)
( نػػع ٛٚٔ){نَػػاِسَا ٌ  رَ ػَِّلػػا ِإلَػػد نَّاِضػػَا ٌ  يَػْوَنئِػػذٍ  ُعُاػػواٌ }: قػػاؿ اهلل اعػػالد: النهػػوذج اليػػانس

 (ٜٚٔ){اْلَيِاناُ  اللَِّعنفُ  َعُموَ  األَْ َصارَ  يُْدِرؾُ  َعُموَ  األَْ َصارُ  ُاْدرُِكاُ  الَّ }: قولا اعالد
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اآلخػػػا  عمػػػذا نسػػػلم لنػػػد اللػػػب   ػػػاوى االيػػػة االعلػػػد  اهيػػػة الهػػػحنننو هلل اعػػػالد نػػػا
الهسلهنو عللد رأالم امو السنة عالجهالة عا هوف الػك الاهيػة) ة كنانػة عال الػة عال ثاػو  

(عللػم ٔٛٔ(عا ااا اال صار)نس غاقة نا نعالعة اهالا  حنػ  اغاػو لهػا اػواا()ٓٛٔنسانة()
: ا  ػػحنحا عمػػوعنػػو السػػنة عاػػأذكا ننلػػا وػػدي ، للػػد ذلػػك أدلػػة نػػو اله ػػا  عننلػػا مػػذا اآليػػة

: ننهػا الػد ال هػا لنلػة الاػدر ن ػاؿ، ( الواػا()رعى اايا  و لاداهلل قاؿ كنػا لنػد راػوؿ اهلل 
نػاف ااػ عع م اال اغلاػوا ، عالاضػانوف نػا رهي ػا، ))انهم ا اعف ر هم لنانػا كهػا اػاعف مػذا ال هػا

 لُلُػػوعِ  قَػْاػػوَ  رَ ِّػػكَ  ِ َحْهػػدِ  َعَاػػاِّ ْ }للػػد  ػػة  قاػػو للػػوع الشػػهس عقاػػو لاع لػػا نػػأنعلوا((.ثم قػػاأ
 (.ٖٛٔ()ٕٛٔ){ اْلُغُاع ِ  َعقَػْاوَ  الشَّْهسِ 

انػػا اآليػػة ال اننػػة ال ػػا يالػػم نػػو سامامػػا لػػدـ انهاننػػة رهيػػة اهلل اعػػالد ن ػػد اانػػب لنلػػا 
 :  ااو ة ننلا

أ ػ اف)االدراؾ مػػو الوقػػوؼ للػػد اانػػب الها ػػا عوػػدعدا عنػػا يسػػ حنو للنػػا الحػػدعد عالجلػػا  
)ينهػػاعف الػػد اهلل اعػػالد الاحػػن  : (قػػاؿ لعنػػة العػػونا روهػػا اهللٗٛٔرهي ػػا()يسػػ حنو ادراكػػا ال

 (٘ٛٔا صارمم  ا نو لهه ا(.)
  ػ ناا ادراؾ نا اليههو رهي ا الندح ننا ؛الف كو نػا اليػاى اليػدرؾ عانهػا يهػوف الهػدح  ناػا 

 (ٙٛٔاالدراؾ نع انهاننة الاهية.)
اػػػػػػ ػ للػػػػػد نػػػػػاض كػػػػػوف االدراؾ مػػػػػو الاهيػػػػػة نا هػػػػػا كػػػػػاف نيصو ػػػػػا  ػػػػػاعض االعقػػػػػا  اع 

 (.ٚٛٔاالشياص)
(لػػذلك لػػم يػػا اػػندنا نواػػد للنػػا ٛٛٔد ػ اف لػػدـ انهاننػػة الاهيػػة خػػاص  الػػدننا دعف االخػػا )

 السةـ اهلل اعالد نع انا للب ذلك.
د لعاػادا الهػحنننو وااػة ااداػة مػ ػ اف اهلل اعالد اليههو اف ياى  العنو لذلك اػنيلق اهلل اعػال

 (ٜٛٔياعنا  لا.)
 ُاْدرُِكاُ  الَّ }: عػ )اف لاظ اال صار  نغة اهع دخو للنلا االلف عالةـ نلا ااند االا غااؽ ن ولا

( لػذلك ٜٓٔنلذا ياند الب العهـو اللهػـو السػلب()، ياند اف الاااا اهنع اال صار{األَْ َصارُ 
 اناصاا الهحننوف دعف الهانايو.
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ػ اف اهلل اعػالد اليدركػا الهاصػاعف عمػو يػدرؾ الهاصػايو نلػو اعػالد ناصػا لذااػا ن هػوف الاهيػة  ز
 (ٜٔٔ نام للد ذلك اا    نا ذاالا.)

وػ ػ اف ال لم اف االدراؾ يعنا الاهية لنس نسلها نلو يح اج الد دلنو ؛ألف االدراؾ لنس ناادنا 
 للاهية اع ار صار انها لا نعند صخا.

 اَل }: (نػػع قولػػا اعػػالدٕٜٔ){اأْلَِنػػنوِ  اْلاَػلَػػدِ  َعَمػػَذا}: قػػاؿ اهلل اعػػالد: سػػادسالنهػػوذج ال
 (ٖٜٔ){اْلاَػَلدِ  ِ َلَذا ُأْقِسمُ 

اف اآليػػػػػة اآلعلػػػػػد الاشػػػػػهاؿ ننلػػػػػا ن ػػػػػد اقسػػػػػم اهلل اعػػػػػالد  الالػػػػػد االنػػػػػنو الػػػػػذي مػػػػػو 
 اأْلَِنػػنوِ  اْلاَػلَػػدِ  َعَمػػَذا نوَ ِاػػننِ  َعلُػػورِ  َعال َّيْػ ُػػوفِ  َعال ِّػػنوِ }: ( عمػػذا عاضػػ  نػػو قولػػا اعػػالدٜٗٔنهػػة.)

 لذا الالد الذي مو نهة عما ناسلا الالد  (انا اآلية ال اننة ناد اهلل اعالد ننلا اف ي سمٜ٘ٔ){
 : االننو علةاا ة للد ذلك عاوا ننلا

(عمػػػو قػػػوؿ االخاػػػث روهػػػا اهلل ٜٙٔأ ػ اف))ال((زا ػػػد  لػػػذلك ن ػػػد اقسػػػم اهلل اعػػػالد  ههػػػة)
 َأف َننَػَعػكَ  َنا}: ( دلنو قولا اعالدٜٛٔ){َاْسُجدَ  َأالَّ  َننَػَعكَ  َنا}: لا اعالد(عمذا االية ك و ٜٚٔ)

 (ٜٜٔ){َاْسُجدَ 
 عكاد  هنم ال لب الي  عع  اذكا  لنلد نأل اانا  اا ة: قاؿ الشالا

(ل ػػػػػػد اقسػػػػػػم نػػػػػػا االيػػػػػػة االعلػػػػػػد نهنػػػػػػف ي ػػػػػػوؿ نػػػػػػا مػػػػػػذا االيػػػػػػة ٕٓٓأي ي  عػػػػػػع()
( ننػػا اسلػػارا (الػػد الحػػااـ عقنػػدا  حلػػوؿ الااػػوؿ ( اذا ن د)اقسػػم اػػاحانا  الٕٔٓالاقسػػم)

 (ٕٕٓعاشعارا  اف شاؼ الههاف  شاؼ املا(.)، له يد نضلا
  ػ ل د قاأ كو نو الحسو عااللهث عا و ك نا روهلم اهلل)ألقسم( نو لنا ألف ن اػى ال سػم 

 .عمذا ال اام  ما ااسنا ل اام  العانة ع ناف لهعند االية، (ٖٕٓعنق قاامالم.)
ػ اف)ال(ناا  حن  علهو الهعند الاقسم  لذا  عد خاعاك ننا عكننون ك نا لناا عاليعا  اػ 

عرعاا ا ػػػو ا ػػػا نجػػػن  لػػػو نجامػػػد رضػػػػا اهلل ، (عوهػػػد مػػػذا ال ػػػوؿ نهػػػا روهػػػػا اهلل(للناػػػا
 (ٕٗٓلنلها.)
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د ػ إف))ال((رد لهػةـ االنسػاف الػذي انهػا الاعػ  عوسػب اف لػو ي ػدر للنػا اوػد عقػد ذكػا نػا 
 (ٕ٘ٓ).(ا  دام كةـ اديد(لسا  ة ع))اقسمالسور  ا

عقد اعػو العلهػام روهلػم اهلل اعػالد اعػارض ال ػاامانو نػا صيػة عاوػد  ك عػارض االي ػنو 
 : عن لوا لذلك  أن لة ننلا
 ناْلِسػػُلواْ  الصَّػػة ِ  ِإلَػػد ُقْهػػُ مْ  ِإَذا صَننُػػواْ  الَّػػِذيوَ  أَيػ َلػػا يَػػا}: قػػوؿ اهلل اعػػالد: اله ػػاؿ االعؿ

: ( ن ػد قػاأ ٕٙٓ){اْلَهْعاَػنوِ  ِإلَػد َعَأْرُاَلُهػمْ  ِ ُاُهعِاػُهمْ  َعاْنَسُحواْ  اْلَهَااِنقِ  ِإَلد َعأَْيِدَيُهمْ  مْ ُعُاوَمهُ 
 عقػاام  الجػا، عقد اهعوا  ننلها  حهو قاام  النصػب للػد الغسػو،  النصب عالجا {َعَأْرُاَلُهمْ }

 (ٕٚٓللد الهس  اذ الثال  للها.)
 ِنػا النَِّسػام نَػاْلَ  ُِلواْ  َأًذى ُمػوَ  قُػوْ  اْلَهِحػنضِ  َلػوِ  َعَيْسأَُلوَنكَ }: الدقولا اع: اله اؿ ال انا

ػػْافَ  نَػػِاَذا َيْعُلػػْافَ  َو َّػػدَ  اَػْ َا ُػػوُموَّ  َعالَ  اْلَهِحػػنضِ   ُيِحػػب   اللّػػاَ  ِإفَّ  اللّػػاُ  َأَنػػاَُكمُ  َوْنػػ ُ  ِنػػوْ  نَػػْأُاوُموَّ  َاَعلَّ
ػػػاِ  َعُيِحػػػب   ال ػَّػػػوَّا ِنوَ    يانػػػف اللػػػام عاشػػػديدما ن ػػػد وهػػػو {َيْعُلػػػْافَ }: (ن ػػػد قػػػاإٔٛٓ){يوَ اْلُهَ َعلِّ

عقاام  ال شديد للػد للارالػا ، الحنانة روهلم اهلل قاام  ال يانف للد للارالا  عد العشا  اياـ
 (ٜٕٓقاو العشا  اياـ نة ُاجانع و د اغ سو.)

 

 الهعلب السادس: نهاذج نو اخ ةؼ ال اصف الهايم نع السنة.
  صيا  ايالف صيا  صخاى ساماا ن د عرد  اواديػ  ناويػة شػاياة ايػالف كها عرد

 : صيا  قاصننة ساماا عالنك  عض النهاذج ال ا اانو ذلك
))اف اهلل اعػػػالد نسػػػ  للػػػد سلػػػا صدـ للنػػػا السػػػةـ : قػػػاؿ الناػػػا : النهػػػوذج االعؿ

: ا هم؟ قػػالواعاشػػلدمم للػػد اناسػػلم السػػى  ػػ، عاخػػاج ننػػا ذري ػػا الػػد يػػـو ال نانػػة ان ػػاؿ الػػذر
ـَ   َنِػػػا ِنػػػو رَ  ػػػكَ  َأَخػػػذَ  َعِإذْ }: (عمػػػو نيػػػالف ل ولػػػا اعػػػالدٕٓٔ لػػػد()  ُذرِّيػَّػػػ َػُلمْ  سُُلػػػورِِممْ  ِنػػػو صَد

(نالحدي  يياا انا اعالد أخذ العلد نو ٕٔٔ){ َػَلد قَاُلواْ  ِ َا ُِّهمْ  أََلْسىُ  أَنُاِسِلمْ  َلَلد َعَأْشَلَدُممْ 
 اا انا اخذ نو سلور  نا صدـ للنا السةـ.عاله ا  يي، سلا صدـ للنا السةـ

اذا اخذ اهلل اعالد العلد نو الذرية عمم نا سلا صدـ للنا السةـ نهأنا اخذ : عاانب
 ثُػمَّ  َ ػوَّْرنَاُكمْ  ثُػمَّ  َخَلْ َناُكمْ  َعَلَ دْ }: عنحو مذا قولا اعالد.العلد نو الذرية عما نا ا ة  اال ام
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ـَ  عاْ اْاُجدُ  ِلْلَهآلِ َهةِ  قُػْلَنا (نجعو اناا للهة هة  السجود الدـ للنا السةـ  عد خل نا ٕٕٔ){آلَد
عاصويانا عانها اراد  يل نا عاصويانا ؛خلق ا ننا صدـ للنا السػةـ عاصػوياا عقػد اػاز ذلػك النػا؛ 

 (ٖٕٔلها خلق صدـ للنا السةـ خل نا نا  لاا.)
 : (دح راوؿ اهلل )عيشاا مذا قوؿ العااس  و لاد الهعلب رضا اهلل لنا نا ن

 نس ودع ون  ييصف الورؽُ   نو قاللا لاى نا الهةؿ عنا
 انى عالنضغة عالللقُ   اػةد ال شػػثم ماعى الا

 الجم نساا عاملا الغاؽُ    و نعاة ااكب نا السانو عقد
 (ٕٗٔاذا نضد لالم  دا لاُق.)  مػػان و نو  الب الد رو

ا السةـ نا الجنة وننهػا خصػف مػو عاننػا يايد انا كاف لناا نا  لب اندنا صدـ للن
( نا  لاا عقد كاف نػا الػك ووامللنلها الورؽ عقد ما  صدـ للنا السةـ نو الجنة عناننا )

عان  و الد  لب اندنا نوح للنا السةـ نهاف نعا وننها ركػب ، الحالة ال شا عال نضغة عالدـ
 و نا اال ة  عاالرواـ.ثم ان  ، الصنم نساا علّاادا الساننة ونو الجم الغاؽ

(نا  لب اندنا صدـ للنػا السػةـ نػا الجنػة عوننهػا نػ ؿ (ل د احد  لو عاودا 
عنػػا  ػػلب نػػوح للنػػا السػػةـ عمػػو نػػا السػػاننة  ػػالم انػػا لػػم ييلػػق  عػػد عقػػد أراد ، الػػد االرض

 (ٕ٘ٔ).العااس رضا اهلل لنا الحدي  لو ص ا ا الذيو وهل ا ا ة لم
( عمػػو نيػػالف ٕٙٔ( شػػ  يػػـو اوػػد.)(السػػنة اف الناػػا   ػػ  نػػا: النهػػوذج ال ػػانا

 (ٕٚٔ.){النَّاسِ  ِنوَ  يَػْعِصُهكَ  َعالّلاُ }: ل ولا اعالد
 : عاالاا ة للد ذلك  والنو مها

 الشػػ  كػػاف نػػا لػػ ع  اوػػد اػػنة ثػػة  نػػو اللجػػا  اي قاػػو نػػ عؿ  ()اف ا ػػا ة الناػػا : االعؿ
 (ٕٛٔهدينة الهنور . )الف اور  الها د  نو أعاخا نا ن ؿ نا ال اآلية؛
انػا كػػو نػا دعف الػػناس نػو  ػػنوؼ الػػاةم ، اف الهػػااد نػو اآليػػة انػا قػػد لصػها نػػو ال  ػػو: ال ػانا

 (ٜٕٔ( اف ي حهلا.)ننجب للنا )
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للػػػد االػػػة نػػػو اػػػاع الجنػػػة(( ، ))نناػػػاي مػػػذا: ((قػػػاؿ راػػػوؿ اهلل : النهػػػوذج ال الػػػ 
(عمػو نيػالف ل ولػا ٕٕٔ()(ض الجنػة))نا نو قااي عننااي رعضة نو ريا: عقاؿ ايضا، (ٕٕٓ)

( للد االة (نالحدي  يياا اف ننااا )ٕٕٕ){اْلَهْأَعى َانَّةُ  ِلنَدَما اْلُهْن َػَلد ِاْدرَ ِ  ِلندَ }: اعالد
عاف نا نو قااا عننااا رعضة نو رياض الجنة نع انلها نا االرض عاالية اياا اف ، نو ااع الجنة

 الجنة نا السهام السا عة.
( اراد اف نناػاا الػػذي يػذكا النػػاس يواػد انػػاقض نػا و ن ػػة االنػا؛ ألنػػا )ال: عاانػب

عاف نو  لد  نو قااا عنناػاا كانػى ، للنا عيدلومم الد اهلل اعالد ننا مو  ا  نو ا وا  الجنة
 : (عنهنا ذلك نو االوادي  الشاياة ك نا ننلاٖٕٕ)، الك الصة  اااا نا دخولا الد الجنة

))...اراعوا نا : ( ن اؿ االنصاري رضا اهلل لنا خاج للننا راوؿ اهلل )أػ قاؿ اا ا  و لاداهلل
))نجػػالس الػػذكا نالػػدعا عرعوػػوا نػػا ذكػػا اهلل : عايػػو ريػػاض الجنػػة؟ قػػاؿ: ريػػاض الجنػػة(( قػػالوا

 ( ٕٕٗعذكاعا اناسهم...(()
 ( ٕٕ٘))لا د الهايض نا نيانة الجنة((.): ()  ػ قوؿ الناا 

 (ٕٕٙ)الجنة احى سةؿ السنوؼ((.)): (اػ ػ عقوؿ الناا )
 عاراد اف لناد  الهايض احدي ، عانها اراد أف نجالس الذكا احدي الد دخوؿ الجنة 
عاراد اف الجلاد نا اانو اهلل اعالد نو الهم االلهػاؿ ال ػا اػحدي ، الد دخوؿ الجنة 

 (ٕٕٚالجنة احى الجلاد.)، الد دخوؿ الجنة نهأف
(عمو نيالف ٕٕٛ))العا يواف نصف الحسو((): ()قاؿ الناا : النهوذج الاا ع

 (ٜٕٕ.){ال َّاِمِديوَ  ِنوَ  ِنناِ  عََكانُواْ  َنْعُدعَد ٍ  َدرَاِممَ  َ ْيسٍ   َِ َهوٍ  َعَشَاْعاُ }: ل ولا اعالد
،  ػػ هو  يػػس عدرامػػم اعػػد نػػو قل لػػا نهنػػف يجػػوز اف ياػػاع نػػو العػػا نصػػف الحسػػو

: وؿ اهلل اعالد نا راوع اخواا النا نا   عد اخاىزامدا ننا!! عي  عيهوف الهش اي نع قلة ال هو
(!!عكنف ينهاعف نػو العػا نصػف الحسػو علػم يجعػو لػا نػا ٖٕٓ){ُننِهُاعفَ  َلاُ  َعُممْ  نَػَعَانَػُلمْ }

 (ٖٕٔعمم كانوا  اف يعانونا عينهامم مو اعلد!! ) العالم نهنا؟
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لا نػة اليلػق  اف اهلل اعالد لم يع  نصف الحسو لنواف للنا السةـ عنصاا: عاانب
علػم يعػ  لاعضػلم ننػا شػنئا عمػذا ، علاعضلم ر عػا علاعضػلم لشػاا،  و العد لاعض اليلق ثل ا

مو الهعند الصحن  أللعا ا نصف الحسو عاذا كاف الحسو كذلك لم ي ااع  اااعاا كاناا عكاف 
 (ٕٖٕن ار ا لحساف الواوا.)

ص ػق ؛كانػى ننػا انايػا  انػا لاػد : عقد اش اعا   هو  يس ل مػدمم ننػا النػا قنػو للػم
عاشػػ الوا للػػنلم اف ي نػػدعا عيأخػػذعا الػػد نصػػا عمػػذا ، لهنهػػة عنحػػو  ايئػػوف نػػو كػػو لنػػب ننػػا

 (ٖٖٕاالنور  دعف ادند شك ا لو نو ال هو عاجعو الهش اي زامدا ننها اش ااا.)
عقد نارقوا لاة ، انا كنف انهار اخواا ن د ذكانا اف وسنا كاف ن ار ا لحساف الواوا

عرأعا كلة نلها كاناا عنا اقو نو الك الهد  عاخ ةؼ االوواؿ اي لػف اشػهاؿ ، ااناا ضعناا
(ثػػم كنػػف ييعػػا للػػد  ػػاللم عقػػد اعلػػوا لاػػدا انػػا ا ػػا  نلهػػا اف نػػو ٖٕٗالنػػاس عنةنحلػػم.)

 الهحكد انلم لو شهوا نا ذلك الالهوا اناسلم  عدـ ا ا ة الح ن ة.
، ))يال اػػة  ػػػو ر نعػػػة: لػػد قلنػػػب  ػػػدرعقػػػد عقػػػف ل))قػػػاؿ الناػػا : النهػػوذج اليػػػانس

نػانا عاػدنا نػا علػدنا ر نػا ، مو عادام ناعلدكم ر هم و ا، عاننة  و خلف، عياشناة  و ر نعة
))نػػػػاان م  ااػػػػهع لهػػػػا اقػػػػوؿ نػػػػنلم علهػػػػو : و ا((قػػػػالوا ياراػػػػوؿ اهلل انػػػػادي قونػػػػا قػػػػد اناواقػػػػاؿ

 {اْلُ اُػورِ  ِنػا نَّػو ِ ُهْسػِهعٍ  نػىَ أَ  َعَنػا}: (عمػو نيػالف ل ولػا اعػالدٖٕ٘اليس عنعوف اف يجناوا((.)
 (ٖٕٚ.){اْلَهْوَاد ُاْسِهعُ  اَل  ِإنَّكَ }: (عل ولاٖٕٙ)

ل د ثاى  نص ال اصف الهايم اف اهلل اعالد يعذ  الهانايو نا قاػورمم عذلػك : عاانب
َلػػػػا يُػْعَاُضػػػػوفَ  النَّػػػػارُ }:   ولػػػػا  َأَشػػػػػدَّ  ِنْاَلػػػػْوفَ  صؿَ  ِخلُػػػػواَأدْ  السَّػػػػاَلةُ  اَػُ ػػػػوـُ  َعيَػػػػػْوـَ  َعَلِشػػػػػّناً  لُػػػػُدّعاً  َلَلنػْ

  َػوْ  َأْنَوااػاً  اللّػاِ  َاػِانوِ  ِنػا قُِ لُػواْ  الَّػِذيوَ  َاْحَسػَاوَّ  َعالَ }: عانا ينعم الهػحنننو   ولػا، (ٖٕٛ){اْلَعَذا ِ 
 نِّػوْ  ِ ِلػم يَػْلَحُ ػواْ  لَػمْ  يوَ  ِالَّػذِ  َعَيْسَ ْاِشػُاعفَ  َنْضِلاِ  ِنو الّلاُ  صاَاُممُ  ِ َها َناِِونوَ  يُػْاَزُقوفَ  رَ ِِّلمْ  ِلندَ  َأْوَنام

اونام لند ، ()ناذا ااز اف يهوف محالم الشلدامٜٖٕ){َيْحَ نُوفَ  ُممْ  َعالَ  َلَلْنِلمْ  َخْوؼٌ  َأالَّ  َخْلِاِلمْ 
نلم اليجوز اف يهوف الداهمم الذيو وار ومم ، عااز اف يهونوا ناونو نس اشايو، ر لم يازقوف

عقػػد  نلػػم اليجػػوز اف يسػػهعوا؟، ؟ عاذا اػػاز اف يهونػػوا اونػػاماونػػام نػػا النػػار يعػػذ وف، عق لػػومم
 ُاْسػػِهعُ  اَل  ِإنَّػػكَ }: (عمػػذا الي عػػارض نػػع قولػػا اعػػالدٕٓٗعقولػػا الحػػق؟()، (اخاانػػا راػػوؿ اهلل )
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(ألف اله صػػػود ٕٕٗ){اْلُ اُػػػورِ  ِنػػػا نَّػػػو ِ ُهْسػػػِهعٍ  أَنػػػىَ  َعَنػػػا}: (عالنػػػع قولػػػا اعػػػالدٕٔٗ){اْلَهػػػْوَاد
ور منا الجلاؿ اي انك لسى   ادر للد انلاـ الجامػو علنػا قػادرللد ااػهاع  الهواد عامو ال ا
 (ٖٕٗعقد دؿ للد ذلك السناؽ ال اصنا.)، اال م لو اللدى

ناااكنػػاا نلػػو ، ))إنػػا ػ نعشػػا االنانػػام ػ النػػور : ()قػػاؿ الناػػا : النهػػوذج السػػادس
 ِنو اْلَهَواِلاَ  ِخْاىُ  َعِإنِّا}: (عمذانيالف ل ولا اعالد للد لساف زكايا للنا السةـٕٗٗ دقة(()

 َرِضّناً  َر ِّ  َعاْاَعْلاُ  يَػْعُ و َ  صؿِ  ِنوْ  َعيَِا ُ  يَاِثُِنا َعلِّناً  لَُّدنكَ  ِنو ِلا نَػَلبْ  َلاِقااً  اْنَاأَِاا عََكاَنىِ  َعرَاِ ا
ـٍ  نُػَاشُِّاؾَ  ِإنَّا زََكاِيَّا يَا  َعَعِر َ }: (عل ولػا اعػالدٕ٘ٗ){َاػِهّناً  ْاػوُ قػَ  ِنػو لَّػاُ  َنْجَعػو لَػمْ  َيْحَند اْاُهاُ  ِ ُغَة

 (.ٕٙٗ){َداُععدَ  ُاَلْنَهافُ 
(الييػػالف اآليػػة االعلػػد؛ الف زكايػػا للنػػا السػػةـ لػػم اف وػػدي  راػػوؿ اهلل): عأانػػب

ي صد عراثة الهاؿ ؛نلو لم يهػو لػا نػاؿ لنايػو  ػا للػد لصػا ا ن ػد كػاف لالهػا عنجػارا عكةمهػا 
(عقػػد كػػاف يحنػػا للنػػا السػػةـ اػػناوا نػػا االرض كعنسػػد للنػػا ٕٚٗيػػدالف للػػد انػػا النػػاؿ لػػا.)

 (ٕٛٗالسةـ النن ؿ لا الناؿ نلم يا  نو زكايا شنئا.)
عانهػػا اراد اف يػػا  العلػػم ننػػا عالهلػػك نأاا ػػا اهلل الػػد االعلػػد دعف ال اننػػة عمػػذا قػػوؿ 

 علػدا يػا  (ل ػد أوػب زكايػا للنػا السػةـ اف يععنػا اهللٜٕٗلاداهلل ا و لااس رضا اهلل لنلهػا)
(عكنػف يهػوف زكايػا للنػا السػةـ وايصػا للػد ٕٓ٘للها عي ـو ن انا نا الدلو  الد اهلل اعالد)

امو العهع عالحاص نو  نالا لو كاف لا ناؿ و د انا يل م  هصناا  عد نواا عمو ياعو ذلك اال
 لدننا عوعانلا. امو الدننا؟ انا االنانام للنا السةـ عمم  او  اهلل اعالد نلم ازمد اليلق نا ا

 ( ٕٔ٘){َداُععدَ  ُاَلْنَهافُ  َعَعِر َ }: عالحدي  الييالف اآلية ال اننة ايضا؛ الف قولا اعالد
لو كاف اله صود ننا عراثة الهاؿ لها كاف ننا كانػا نا ػد  النػا نػو الهعلػـو اف كػو ا ػو  

السػلعاف عالحهػم علهو لنس نو الهعلـو اف كو ا و ي ـو ن اـ ا نػا نػا الهلػك ع ، يا  ناؿ ا نا
عالسنااػػة عالعلػػم عالناو .عقػػد كػػػاف الهػػااد عر  اػػلنهاف لػػو ا نػػػا داعد للنلهػػا السػػةـ الهلػػػك 

 (ٕٕ٘عالناو  عالعلم.)
))الاػػػنه  الهػػػاأ  للػػػد له لػػػا عال للػػػد خال لػػػا(( : (قػػػاؿ الناػػػا ): النهػػػوذج السػػػا ع

:  ػوؿ اهلل اعػالد(عمػو نيػالف لٕٗ٘))يحـا نو الاضاع نا يحـا نػو النسػب((): ( عقاؿٖٕ٘)
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(الػػد صخػا اآليػػة علػم يػػذكا الجهػع  ػػنو الهػاأ  عله لػػا ٕ٘٘){َع َػنَػاُاُهمْ  ُأنََّلػػاُاُهمْ  َللَػْنُهمْ  ُواَِّنػىْ }
 َعرَام نَّػا َلُهػم َعُأِوػوَّ }: عاالخى  الاضاع ثم قػاؿ، عخال لا علم يحـا نو الاضاع اال االـ الهاضعة

ل لا عكو رضػاع اػوى االـ عاالخػى ننهػا اوػو اهلل (ندخلى الهاأ  للد له لا عخإٙ٘){َذِلُهمْ 
 (ٕٚ٘اعالد.)

 َلْنػػػػػػاُ  نَػَلػػػػػػاُكمْ  َعَنػػػػػػا َنُيػػػػػػُذعاُ  الاَُّاػػػػػػوؿُ  صاَػػػػػػاُكمُ  َعَنػػػػػػا}: ل ػػػػػػد قػػػػػػاؿ اهلل اعػػػػػػالد: عاانػػػػػػب
، اع نهػػػا ينسػػػ  ال ػػػػااف، نهػػػا لػػػنس نػػػػا ال ػػػاصف، نػػػا ااػػػاكم  ػػػػا الااػػػوؿ: ( )ايٕٛ٘){نَػػػان َػُلوا
 خذ  ها زاداا السنة للد اله ا .(نواب للننا اف نأٜٕ٘(. )(ناقالوا

السػػػنة؛ الف : (ايٕٓٙ))أال انػػػا أعانػػػى اله ػػػا  عن لػػػا نعػػػا...(): ((عقػػػاؿ الناػػػا 
 (.( هعناما علهو لاهلا نو راوؿ اهلل )ٕٔٙالسنة ما لو اهلل اعالد)

نضػة لػو كػوف الحػدي نو الهػذكوريو اػنة ااػد  لهػا ااايػو للنػا السػةـ نػو اهلل اعػالد 
عنسػ  لة  ال شػايع صانػة ، (عنو الهعلـو اف السنة الشػايف ناننػة لله ػا ٕٕٙ.)((الد راولا 

  اوهاـ اديد  زا د  للنا.

 الخاتمة وأهم النتائج:  
 : نا خ اـ مذا الاح  اله واضع او لى الد لدد نو الن ا   عقد كاف نو ا ازما

ااصػنة النػا كػةـ اهلل ال عارض عال ناقض نناا لو ال اصف الهايم اهلػة ع : إف ارخ ةؼ أي ػ ٔ
عانهػا يهلػا مػذا )ارخػ ةؼ( للها ػد نو نػا للػب العلػم ، اعالد الػذي اليأانػا الاالػو ا ػدا

 نلو إخ ةؼ ساماي علنس و ن ا.
ػػػػ إف نػػػايهلا نػػػو ارخػػػ ةؼ  ػػػنو صيػػػة عاخػػػاى ننشػػػحا لػػػدـ الالػػػم لآلي ػػػنو ال ػػػاصنن نو  صػػػور  ٕ

  حنحة عشانلة. 
عاالواديػ  الناويػة الشػاياة؛ ألف ، و اآليػا  ال اصننػة الهايهػةاليواد أي أخػ ةؼ و ن ػا  ػن ػ ٖ

، نصػػػدرمها عاوػػػد عمػػػو اهلل اػػػاحانا عاعػػػالد نػػػال اصف الهػػػايم لاهػػػا عنعنػػػاا نػػػو اهلل اعػػػالد
عالسنة الشاياة لاهلا نو لند راوؿ اهلل  لد اهلل للنػا عاػلم عنعنامػا نػو اهلل اعػالد كهػا 

.  مو نعلـو
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 احدي النا عال ا ن د لانى زاؿ ارخ ةؼ  الهلنة.ػ إف لإلخ ةؼ أااا ا ال ا ٗ
ػ ل د عضع العلهام روهلم اهلل نااحا  يااع النلا لالػب الحػق لنػد الضػاعر  لن اػنو لػا عاػا ٘

 الصوا  ننها أراد نعان ا.
ػ إف عاود نوضوع إخ ةؼ ال اصف الهايم نا الهحلاا  ال ديهػة يُعػد نػو أدلػة االم هػاـ الاػالغ ٙ

 نو  هو نا ي علق  ال اصف الهايم.لعلهام الهسله

 البحث:  هوامش
ع ننامو العاناف نػا للػـو ال ػاصف لهحهػد ، نحاضاا  نا للـو ال اصف د.لانم قدعري: ػ ن ؤ

عنااوػػ  نػػا للػػـو ، ع نااوػػ  نػػا للػػـو ال ػػاصف د. ػػاحا الصػػال ، لاػػدالعهنم لل رقػػانا
 ال اصف لهناع ال عاف.

 .ٛ: االية: ػ اور  اؿ لهاافٕ
 .ٕٖ: االية:   النسامػ اور ٖ
 .ٔ: اآلية: ػ اور  الالدٗ
 .ٖ: اآلية: ػ اور  ال نو٘
 .ٖٔػٖٓ/ٕ: لل ركشا: ػ الاامافٙ
: (قػػػاؿ الشػػػن  شػػػعنب األرنػػػحعط٘ٗٛٙ): رقػػػم الحػػػدي ٖٗٗ/ٔٔ: ػػػػ نسػػػند االنػػػاـ اوهػػػدٚ

 )ودي   حن  عمو  لذا االاناد وسو...(
 .ٖٖ٘: للسنولا: ػ االا اف ٛ
 .ٖٕ: ةاآلي: ػ اور  االنعاـ ٜ

 .ٕٗ: اآلية: ػ اور  النسام ٓٔ
 .ٔٓٔ: اآلية: اور  الهحننوف ػٔٔ
 .ٕ٘: اآلية: اور  العور ػٕٔ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٛٓ 

 

 

 .ٜ: اآلية: ػ اور  نصلىٖٔ
 .ٕٚ: اآلية: اور  النازلا  ػٗٔ
 .ٖٓ: اآلية: ػ اور  النازلا ٘ٔ
 .ٚٔ: نو اآلية: ػ اور  النسامٙٔ

 .ٖٕ: اآلية: ػ اور  االنعاـٚٔ 
 .ٔٓٔ: اآلية: فػ اور  الهحننو ٛٔ
 .ٜ: اآلية: ػ اور  نصلىٜٔ
 .ٖٓ: اآلية: ػ اور  النازلا ٕٓ
 .ٚٔ: نو اآلية: ػ اور  النسامٕٔ
 .ٖ٘٘ػ ٖٗ٘: للسنولا: عاالا اف، ٕٙ/ٓٙ/ٔ: ػ ااسنا لادالازاؽ الصنعانإٕ
 .ٜٕ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٖٕ
 .ٜٖ٘: للسنولا: ػ االا افٕٗ
، ٘ٚٔ: لة ػػػالانا: عنعجػػػم ناػػػادا  ال ػػػاصف، ٙٛٔ: اازيللػػػ: ني ػػػار الصػػػحاح: ػػػػ ينهػػػإ٘

 ٕ٘ٛ: للاناعز ص ادي: ال انوس الهحن 
 .ٔٛ: نو اآلية: ػ اور  ال و ةٕٙ
 .ٙٛٔ: للاازي: ني ار الصحاح: ػ ينهإٚ
 .ٖٙ: نو اآلية: اور  النور ػٕٛ
 .ٜٔٔ: لل نيشاي: اااس الاةلة: ػ ينهاٜٕ
 .ٛٛ: نو اآلية: ػ اور  مودٖٓ
 .ٕ٘ٛ: للاناعز ص ادي: ال انوس الهحن : ػ ينهأٖ
 .٘ٚٔ: لة الانا: ػ نعجم ناادا  ال اصفٕٖ



 
 ( ٕٕٔٓ)(          أيػار ٘) العدد(        ٜٔ) الهجلد 

ٛٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٜٗ: للهاوي: ػ الهلنا ٖٖ
 .ٚٚٔ: للعسهاي: الااعؽ: ػ ينهاٖٗ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهاٖ٘
  .ٓ٘: للهاوي: الهلنا : ػ ينهاٖٙ
 الهصدر ناسا.: ينها ػٖٚ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهاٖٛ
 .ٕٛ: يةاآل: ػ اور  النسامٜٖ
 .ٜٛ/ٖ: لةلواا: عرعح الهعانا، ٚ٘ٔ/ٓٔ: للاازي: ال اسنا الهانا: ػ ينهآٗ
 .ٕٔٓ/٘: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهأٗ
 .ٜٛ/ٖ: لةلواا: عرعح الهعانا، ٚ٘ٔ/ٓٔ: للاازي: ال اسناالهانا: ػ ينهإٗ
 الهصدراف ناسلها.: ػ ينهاٖٗ
: عانػػوار ال ن يػػو، ٖٖٙ/ٔ: للاغػػوي: عنعػػالم ال ن يػػو ،ٜٕٗ: لل نيشػػاي: الهشػػاؼ: ػػػ ينهػػاٗٗ

: للا ػػػػػػالا: نهػػػػػػم الػػػػػػدرر، ٕٙٚ/ٔ: للنسػػػػػاا: عنػػػػػػدارؾ ال ن يػػػػػػو، ٕٕٚ/ٔ: للانضػػػػػاعي
ٕ/ٕٛٚ. 

 .ٚ٘ٔ/ٓٔ: للاازي: ال اسنا الهانا: ػ ينها٘ٗ
 .ٕٙٚ/ٔ: للنساا: ػ ندارؾ ال ن يوٙٗ
الجػانع الوهػاـ ، ٘ٔ/ٓٔ: للػاازي: عال اسػناالهانا، ٜٕٗ: لل نيشػاي: الهشػاؼ: ػ ينهاٚٗ

 .ٜٛ/ٖ: لةلواا: عرعح الهعانا، ٕٔٓ/٘: لل الاا: ال اصف
عانػػوار ، ٖٛٔ/ٖ: ال ػػا ونػػاف: عالاحػػاالهحن ، ٚ٘ٔ/ٓٔ: للػػاازي: ال اسػػناالهانا: ػػػ ينهػػاٛٗ

 .ٜٗ: عالهلنا  للهاوي، ٕٕٚ/ٔ: للانضاعي: ال ن يو
 .ٜٛ/ٖ: لةلواا: رعح الهعانا: ػ ينهاٜٗ
 ناسا.الهصدر : ػ ينهآ٘



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٕٛ 

 

 

 .ٕٓٔ: ااسناالجةلنو: ينها ػٔ٘
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإ٘
  .ٜٛ/ٖ: لةلواا: رعح الهعانا: ػ ينهاٖ٘
 .ٕٓٔ: ااسناالجةلنو: ػ ينهاٗ٘
 .ٕٕٚ/ٔ: للانضاعي: انوارال ن يو: ػ ينها٘٘
: عرعح الهعػانا، ٕٙٚ/ٔ: للنسػاا: عنػدارؾ ال ن يػو، ٜٕٗ: لل نيشػاي: الهشاؼ: ػ ينهاٙ٘

 .ٜٛ/ٖ: لةلواا
 .ٕٛ: نو اآلية: ػ اور  النسامٚ٘
 .ٕٕ٘: نو اآلية: اور  الشعاام ػٛ٘
 .ٕٙ: نو اآلية: اور  الا ا  ػٜ٘
 .ٖٔػٖٓ/ٕ: لل ركشا: الااماف ػٓٙ
 .ٖٚ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٗ/ٕ: لل ركشا: ػ الاامافٔٙ
 .ٜ٘: نو اآلية: ػ اور  اؿ لهافٕٙ
 .ٕٙ: نو اآلية: ػ اور  الحجاٖٙ
 .ٔٔ: نو اآلية: لصانا ػ اور  اٗٙ
 .ٗٔ: نو اآلية: ػ اور  الاوهو٘ٙ
 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٗ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٙٙ
 .ٕٖ: نو اآلية: ػ اور  الشعاامٚٙ
 .ٖٔ: نو اآلية: ػ اور  ال صصٛٙ
 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖ٘/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٜٙ
 .الهصدراف ناسلها: ػ ينهآٚ



 
 ( ٕٕٔٓ)(          أيػار ٘) العدد(        ٜٔ) الهجلد 

ٖٛ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖ٘/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهأٚ
 .ٕٗ: نو اآلية: ػ اور  الصانا ٕٚ
  .ٙ: نو اآلية: ػ اور  االلااؼٖٚ
 .ٜٖ: نو اآلية: ػ اور  الاوهوٗٚ
 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖ٘/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينها٘ٚ
 الهصدراف ناسلها.: ػ ينهاٙٚ
 اف ناسلها.الهصدر : ػ ينهاٚٚ
 الهصدراف ناسلها.: ػ ينهاٛٚ
 .ٖ٘/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٜٚ
 .ٖٕ: نو اآلية: ػ اور  االنعاـ ٓٛ
 .ٕٗ: نو اآلية: ػ اور  النسام ٔٛ
 .ٖ٘/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينها ٕٛ
 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٛ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينها ٖٛ
 .ٚٔ: يةنو اآل: ػ اور  االنااؿ ٗٛ
 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٛ/ٕ: لل ركشا: ػ الااماف ٘ٛ
 .ٖٛ/ٕ: لل ركشا: ػ الااماف ٙٛ
 .ٖٗ: نو اآلية: ػ اور  النسام ٚٛ
 .ٖٕٛ: نو اآلية: ػ اور الا ا  ٛٛ
 .ٖٛ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ينها ػ ٜٛ
 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٛ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينها ٜٓ
 .ٕ: نو اآلية:   الح ػ اور  ٜٔ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٛٗ 

 

 

 .ٖٛ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٛ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهإٜ
  .ٜٛٔ: نو اآلية: ػ اور  االلااؼٖٜ
 .ٜٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٜٗ
 .ٜٖ٘: للسنولا: عاالا اف، ٜٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٜ٘
 .ٕٛ: نو اآلية: ػ اور  الالدٜٙ
 .ٕ: اآليةنو : ػ اور  االنااؿٜٚ
 .ٜٖ٘: للسنولا: االا اف: ينها ػٜٛ
 .ٖٕ: نو اآلية: ػ اور  ال نا ٜٜ

 .ٜٖ٘: للسنولا: عاالا اف، ٜٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهآٓٔ
 .ٗٔ: نو اآلية: ػ اور  العنهاو ٔٓٔ
 .ٓ٘: نو اآلية: ػ اور  السجد ٕٓٔ
 .ٕٙ: نو اآلية: ػ اور  الااقافٖٓٔ
 .ٜٖ/ٕ: كشالل ر : الااماف: ػ ينهاٗٓٔ
  .ٖٗ/ٕ: لل ركشا: ػ الااماف٘ٓٔ
 .ٓٗ٘: للسنولا: ػ االا افٙٓٔ
 .ٕٙ: نو اآلية: ػ اور  ال ناٚٓٔ
 .ٚٔ: نو اآلية: ػ اور  العنهاو ٛٓٔ
 .ٓٔٔ: نو اآلية: ػ اور  الها د ٜٓٔ
 .ٔٗ٘ػ ٓٗ٘: للسنولا: عاالا اف، ٖٖػ ٕٖ/ٕ: لل ركشا: ػ الاامافٓٔٔ
 .ٖٔ/ٕ: الل ركش: الااماف: ػ ينهأٔٔ
 .ٜ٘: نو اآلية: ػ اور  الها د ٕٔٔ



 
 ( ٕٕٔٓ)(          أيػار ٘) العدد(        ٜٔ) الهجلد 

ٛ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

  .ٗ: نو اآلية: ػ اور  الها د ٖٔٔ
 .ٕٖػٖٔ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٗٔٔ
 .ٜٙٔ: نو اآلية: ػ اور  الا ا ٘ٔٔ
 .ٜٙٔ: نو اآلية: ػ اور  ال اا ٙٔٔ
 .ٜٙٔ: نو اآلية: ػ اور  الا ا ٚٔٔ
 .ٕٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهاٛٔٔ
 .ٖٕ: نو اآلية: النسام ػ اور ٜٔٔ
 .ٖٙ: نو اآلية: ػ اور  النسامٕٓٔ
 .ٖٕ: نو اآلية: ػ اور  النسامٕٔٔ
 .ٕٖ/ٕ: لل ركشا: ػ الاامافٕٕٔ
 .ٙٓٔ: نو اآلية: ػ اور  الها د ٖٕٔ
 .ٙ: نو اآلية: ػ اور  الحجاا ٕٗٔ
 .ٕٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهإ٘ٔ
 .ٙٓٔ: نو اآلية: ػ اور  الها د ٕٙٔ
 .ٕٖ/ٕ: لل ركشا: الاامافػ ٕٚٔ
 .ٕ٘ٚ: نو اآلية: ػ اور  الا ا ٕٛٔ
 .ٜ: اآلية: ػ اور  الجهعةٜٕٔ
 .ٕ٘ٚ: نو اآلية: ػ اور  الا ا ٖٓٔ
 .ٕٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهأٖٔ
 .٘: اآلية: ػ اور  اؿ لهاافٕٖٔ
  .ٖٔ: اآلية: ػ اور  نحهدٖٖٔ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٛٙ 

 

 

 .ٜ/ٗ: لل الاا: ػ الجانع الوهاـ ال اصفٖٗٔ
 .ٚٙ: عااسناالجةلنو، ٜٗٔ/ٔ: للانضاعي: انوار ال ن يو: ينها ػٖ٘ٔ
 .ٛٛٔ/ٗ: للنساا: عندارؾ ال ن يو، ٔٙ/ٕٛ: للاازي: ال اسنا الهانا: ػ ينهاٖٙٔ
 .ٗٙٔ/ٙٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهاٖٚٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهاٖٛٔ
 .ٛٛٔ/ٗ: للنساا: ندارؾ ال ن يو: ػ ينهأٜٖ
 .ٗٙٔ/ٙٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهآٗٔ
 .ٕ٘ٔ: اآلية: ػ اور  النحؤٗٔ
 .ٗ: اآلية: ػ اور  الهحنوٕٗٔ
 ٜٓ٘: لل نيشاي: ػ الهشاؼٖٗٔ
 .ٕ٘ٔ: نو اآلية: ػ اور  النحوٗٗٔ
 .ٕٖ: نو اآلية: ػ اور  مود٘ٗٔ
 .ٕٙ/ٕٚ: للاازي: ػ ال اسنا الهاناٙٗٔ
 .٘: نو اآلية: ػ اور  لاناٚٗٔ
 .ٛ٘: نو اآلية: اور  ال خاؼػ ٛٗٔ
 .ٕٚػ ٕٙ/ٕٚ: للاازي: ػ ينها ال اسنا الهاناٜٗٔ
 (.ٕٕٙٛ): رقم الحدي ٖٕٓ/ٔ: ػ نسند ا ا داعد العنالسآ٘ٔ
: عانوارال ن يػػو، ٕٙ/ٕٚ: للػػاازي: عال اسػػناالهانا، ٜٓ٘: لل نيشػػاي: الهشػػاؼ: ػػػ ينهػػأ٘ٔ

 .ٖٖٗ/ٕ: للانضاعي
 . ٕٚ/ٕٚ :للاازي: ال اسناالهانا: ػ ينهإ٘ٔ
  .ٖٕٗ/ٕ: للانضاعي: عانوار ال ن يو، ٕٚ/ٕٚ: للاازي: ال اسناالهانا: ػ ينهاٖ٘ٔ



 
 ( ٕٕٔٓ)(          أيػار ٘) العدد(        ٜٔ) الهجلد 

ٛٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٖٛ: اآلية: ػ اور  ؽٗ٘ٔ
 .ٕٚ: اآلية: ػ اور  الاـع٘٘ٔ
 .ٛ٘ٔ/ٕٛ: للاازي: ال اسنا الهانا: ػ ينهاٙ٘ٔ
 .ٕٛ: اآلية: ػ اور  يسٚ٘ٔ
: لل الاػػػػػا: وهػػػػػاـ ال ػػػػػاصفعالجػػػػػانع ال، ٛ٘ٔ/ٕٛ: للػػػػػاازي: ال اسػػػػػنا الهانػػػػػا: ػػػػػػ ينهػػػػػاٛ٘ٔ

ٔٚ/ٜٔ. 
 .ٜٔ/ٚٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ينها ػٜ٘ٔ
 .ٛٔ/ٚ: الهصدر ناسا: ػ ينهآٙٔ
  .ٜٕٔ/ٕ: للانضاعي: عانوار ال ن يو، الهصدر ناسا.: ػ ينهأٙٔ
 ، ٛٔ/ٚ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهإٙٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهاٖٙٔ
 .ٖٖٗ/ٖ: للنساا: ؾ ال ن يوندار : ػ ينهاٗٙٔ
 . ٚٔ/ٚ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينها٘ٙٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهاٙٙٔ
 .ٖٓ: نو اآلية: ػ اور  النسامٚٙٔ
 .ٕ٘٘: نو اآلية: ػ اور  الا ا ٛٙٔ
 . ٛٔ/ٚ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهاٜٙٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهآٚٔ
 .ٓٚ: يةاآل: ػ اور  الح ٔٚٔ
 .ٛٔ: اآلية: ػ اور  يونسٕٚٔ
  .ٛٔ/ٚ: لل الاا: ػ الجانع الوهاـ ال اصفٖٚٔ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٛٛ 

 

 

 .ٜٙٔ/ٕ: للنساا: عندراؾ ال ن يو، ٛٔ/ٚ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهاٗٚٔ
 .ٜٗ/ٕٚ: للاازي: ػ ال اسنا الهانا٘ٚٔ
 .ٕ٘ٚ: ااسنا الجةلنو: ػ ينهاٙٚٔ
 .ٖٔٗ/ٔ: اعيللانض: انوار ال ن يو: ينها ػٚٚٔ
 .ٖٕػٕٕ: اآلي اف: ػ اور  ال نانةٛٚٔ
 .ٖٓٔ: اآلية: ػ اور  االنعاـٜٚٔ
 .ٜٗ٘/ٕ: للنساا: ػ ندارؾ ال ن يوٓٛٔ
 .ٜٗ٘/ٕ: للانضاعي: ػ انوار ال ن يؤٛٔ
 .ٜٖ: نو اآلية: ػ اور  ؽٕٛٔ
رقػػػم  ٖٔٔ/ٕ: ع ػػػحن  نسػػػلم، (ٜٕ٘): رقػػػم الحػػػدي  ٖٕٓ/ٔ: ػػػػ  ػػػحن  الايػػػاريٖٛٔ

 (.ٙٙٗٔ): الحدي 
 .ٖٚ/ٕ: للنساا: ندارؾ ال ن يو: ػ ينهاٗٛٔ
 .٘ٚ/ٜٔ: لل الاا: ػ الجانع الوهاـ ال اصف٘ٛٔ
 .ٖٚ/ٖ: للنساا: عندارؾ ال ن يو، ٕٓٔ/ٖٔ: للاازي: ال اسنا الهانا: ػ ينهاٙٛٔ
 .٘ٗ/ٜٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهاٚٛٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهاٛٛٔ
 .ٖٓٔ/ٖٔ: للاازي: اال اسنا الهان: ػ ينهاٜٛٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهآٜٔ
 .الهصدرناسا: ػ ينهأٜٔ
  .ٔ: اآلية: ػ اور  الالدٕٜٔ
 .ٖ: اآلية: ػ اور  ال نؤٖٜ
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 .ٚٓٙ/ٗ: للانضاعي: انوار ال ن يو: ػ ينهاٜٗٔ
 .ٖػٔ: اآليا : ػ اور  ال نوٜ٘ٔ
 .٘ٗ/ٓٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهاٜٙٔ
 هصدر ناسا.ال: ػ ينهاٜٚٔ
 .ٕٔ: نو اآلية: ػ اور  االلااؼٜٛٔ
 .٘ٚ: نو اآلية: ػ اور  صٜٜٔ
 .٘ٗ/ٓٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهإٓٓ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإٔٓ
 .ٜٚ٘/ٗ: للانضاعي: ػ انوار ال ن يوٕٕٓ
 .٘ٗ/ٓٔ: لل الاا: الجانع الوهاـ ال اصف: ػ ينهآٖٕ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإٗٓ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإ٘ٓ
 .ٙ: اآلية: ػ اور  الها د ٕٙٓ
 .ٖٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهإٚٓ
 .ٕٕٕ: اآلية: ػ اور  الا ا ٕٛٓ
 .ٖٖ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهآٜٕ
ػػػ لػػم ال ػػا للػػد مػػذا الحػػدي   لػػذا اللاػػظ عياػػدع اف مػػذا الحػػدي  نهػػوف نػػو اػػ  نو نػػو ٕٓٔ

  و لااس رضا اهلل لنلها لو الناا  لد اهلل للنػا ودي نو عمذا ودي  ياعيا لاداهلل
))أخػػذ اهلل : عاػػلم ي اػػق نػػع الحػػدي  الػػذي اا شػػلد   ػػا نػػا نوضػػع الشػػامد عمػػو

الهن ػػاؽ نػػو سلػػا صدـ نػػأخاج نػػو  ػػلاا ذريػػة ذرامػػا نن ػػامم ن ػػاا  ػػنو يديػػا كالػػذر ثػػم  
 :..((الهسػػػ درؾ للػػػد الصػػػحنحنو. لػػػد شػػػلدنا: السػػػى  ػػػا هم؟ قػػػالوا: كلهلػػم ن ػػػاؿ

 )ودي   حن  االاناد علم يياااا(.: (قاؿ الحاكم٘ٚرقم الحدي ) ٖٚػٕٚ/ٔ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 
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 .ٕٚٔ: اآلية: ػ اور  االلااؼٕٔٔ
 .ٔٔ: االية: ػ اور  االلااؼٕٕٔ
 .ٖٗٔ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهأٖٕ
 .ٗٗٔػٖٗٔ: الهصدر ناسا: ػ ينهإٗٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإ٘ٔ
 ٛٚٔ/٘: ع حن  نسلم، (.ٕٗ٘ٚ): الحدي رقم ٙٙٓٔ/ٖ:  حن  الاياري: ػ ينهإٙٔ

عالاامػػػػاف ، ٕٕٗػػػػػ ٕٔٗ: أل ػػػػو مشػػػػاـ: (. السػػػػنا  الناويػػػػةٖٗٚٗ): رقػػػػم الحػػػػدي 
 .ٔٗ/ٕ: لل ركشا

 .ٚٙ: نو اآلية: ػ اور  الها د ٕٚٔ 
 .ٕٗ/ٕ: لل ركشا: الااماف: ػ ينهإٛٔ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهأٜٕ
)ااػػنادا : قػاؿ شػعنب األرنػحعط(ع ٕٔٚٛ): رقػم الحػدي ٖٖٚ/ٗٔ: ػػ نسػنداالناـ اوهػدٕٕٓ

: عالصػػػػغنا، ٜٚٔٔ: للعااانػػػػا:  ػػػػحن  للػػػػد شػػػػاط الشػػػػنينو(.عالهعجم االعاػػػػ 
ٔٔٔ. 
: (علهػػػو  لاػػػظٜٖٓٔ): رقػػػم الحػػػدي  ٓٔٓٔ/ٕ: ػػػػ عمػػػو نػػػا  ػػػحن  نسػػػلمٕٕٔ

 ))نا نو  ن ا عننااي رعضة نو رياض الجنة((عمها ن ا اف نا نحو الشامد.
 .٘ٔػٗٔ: اآلي اف: ػ اور  النجمٕٕٕ
 .ٜٚٔػٛٚٔ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهاٖٕٕ
)مذا : عقاؿ: (.عنس درؾ الحاكمٚٓٔٔ): رقم الحدي  ٖٖٖ/ٔ: ػ نسند لاد  و وهندٕٕٗ

 )لها ضعنف(.: ودي   حن  االاناد علم يياااا( عقاؿ الذماا
 .ٕٗٗٔ: عانو ا و نااا، ٜٚٙ: ععانو ال انذي، ٕٛٙ٘: ػ  حن  نسلمٕٕ٘
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 رقػم ٖٗٔ/٘: ع ػحن  نسػلم، (ٖٕٙٙ): رقػم الحػدي  ٖٚٓٔ/ٖ: ػ  حن  الايػاريٕٕٙ
 (.ٓٗٙٗ): الحدي 

 .ٜٚٔ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهإٕٚ
 (.ٜٕٗ): رقم الحدي  ٜٜ/ٔ: ػ  حن  نسلمٕٕٛ
 .ٕٓ: االية: ػ اور  يوافٜٕٕ
 .ٛ٘: نو االية: اور  يواف ػٖٕٓ
 .ٕٓٗػ ٔٓٗ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهأٖٕ
 .ٕٓٗ :الهصدر ناسا: ػ ينهإٖٕ
 .ٙٓٗ: الهصدر ناسا: ػ ينهاٖٖٕ
 .ٚٓٗ: الهصدر ناسا: ػ ينهاٖٕٗ
)ااػػػػنادا : (عقػػػاؿ شػػػعنب األرنػػػحعطٕٕٓٓٔ): رقػػػم الحػػػػدي  ٚٚ/ٜٔ: ػػػػ نسػػػند اوهػػػدٖٕ٘

 حن  للد شاط الشنينو عا لا نا الصحنحنو دعف ذكا ااهام نو نادامم راوؿ 
 اهلل  لد اهلل للنا عالم(.

 .ٕٕ: نو اآلية: ػ اور  نالاٖٕٙ
 .ٓٛ: نو اآلية: ػ اور  النهوٖٕٚ
 .ٙٗ: نو اآلية: ػ اور  لاناٖٕٛ
 .ٓٚٔػٜٙٔ: االي اف: ػ اور  اؿ لهاافٜٖٕ
 .ٕٕٔ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهإٓٗ
 .ٓٛ: نو اآلية: ػ اور  النحؤٕٗ
 ٓٛ: نو اآلية: ػ اور  نالإٕٗ
 .ٖٕٔ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهاٖٕٗ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٜٕ 

 

 

: صخا.ينهػػا (عمػػو نػػا الصػػحنحنو  لاػػظٜٖٓٙ): م الحػػدي رقػػٗٙ/ٗ: ػػػ اػػنو النسػػا إٗٗ
رقم ٖ٘ٔ/٘: ع حن  نسلم، (ٕٜٕٙ): رقم الحدي  ٕٙٔٔ/ٖ:  حن  الاياري

 (.ٜٚٙٗ): الحدي 
 .ٚػ٘: االيا : ػ اور  نايمٕ٘ٗ
 .ٙٔ: نو اآلية: ػ اور  النهوٕٙٗ
 .ٖ٘ٛ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهإٚٗ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإٛٗ
 .ٖٚٛ: الهصدر ناسا: ػ ينهاٜٕٗ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإٓ٘
 .ٙٔ: نو اآلية: ػ اور  النهؤٕ٘
 .ٖٚٛ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهإٕ٘
عانو ، (ٕ٘ٔٔ)رقم الحدي : عانو ال انذي، (ٛٓٗٔ): رقم الحدي : ػ  حن  نسلمٖٕ٘

 (.ٕٜٕٖ): رقم الحدي : النسا ا
رقػػػم  ٗٙٔ/ٗ:  ػػػحن  نسػػػلمع ، (ٕٕٓ٘): رقػػػم الحػػػدي ٖٜ٘/ٕ: ػػػػ  ػػػحن  الايػػػاريٕٗ٘

 (.ٖٙ٘ٙالحدي  )
 .ٖٕ: نو اآلية: ػ اور  النسامٕ٘٘
 .ٕٗ: نو اآلية: ػ اور  النسامٕٙ٘
 .ٕٓٙ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهإٚ٘
 .ٚ: نو اآلية: ػ اور  الحشإٛ٘
 .ٕٔٙ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينهاٜٕ٘
 رقػػػػػػم ٕ٘ٔ/ٔ: (.عالهسػػػػػػ درؾٗٚٔٚٔ): رقػػػػػػم الحػػػػػػدي ٓٔٗ/ٕٛ: ػػػػػػػ نسػػػػػػند اوهػػػػػػدٕٓٙ

 (ع ححا الحاكم عاهى لنا الذماا.ٖٔٚ): الحدي 
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 ٕٔٙ: اأعيو ني لف الحدي : ػ ينها ٕٔٙ
 الهصدر ناسا.: ػ ينهإٕٙ



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٜٗ 

 

 

 المصادر والمراجع
 ال اصف الهايم . 
ػ االا اف نا للـو ال اصف ػ األنف االناـ اةؿ الديو لاد الاوهو  و ا ا  ها السنولا ػ و  ا ٔ

 ـ.ٕٚٓٓمػ ػ ٕٚٗٔا نحاد اوهد زنالا ػ دار اله ا  العا ا ػ عللق للنا عخاج اوادي 
مػػ ػ اح نػق  ٖٛ٘ػ اااس الاةلة ػ لةناـ اار اهلل ا ا ال اام نحهود  و لهػا ال نيشػاي   ٕ

  .االا اذ لاد الاونم نحهود ػ دار الهعانة ػ  ناع  ػ لاناف
اح نق لادؿ اوهد عاخاعف  الاحا الهحن  ػ لهحهد  و يواف الشلنا  ا ا وناف االندلسا ػػ ٖ

 ـٕٕٗٔمػٕٔٓٓػ دار اله ب العلهنة ػ  ناع  ػلاناف ػ
ػ الااماف نا للػـو ال ػاصف ػ اػألنف االنػاـ  ػدر الػديو ا ػا لاػداهلل نحهػد  ػو  لػادر  ػو لاػد اهلل ٗ

مػػ ػ قػدـ لػا عللػق للنػا عخػاج اوادي ػا نصػعاد لاػد ال ػادر لعػا ػ دار  ٜٗٚال ركشػا   
  .مػٕٛٗٔـ ػ ٕٚٓٓػ  ٔع  ػ طاله ب العلهنة ػ  نا 

، اح نق ا و الههاا اعند  ػو نحهػد السػناري، ػ اأعيو ني لف الحدي  أل ا نحهد ا و ق ناة٘
 ـٕٙٓٓمػ ػ ٕٚٗٔ، دار الحدي  ال اما 

ػ ااسنا االناننو الجةلنو،للعةنة اةؿ الديو نحهد  و اوهد الهحلا،عالشن  اةؿ الديو ٙ
 ب، ناع لاد الاوهو السنولا،لالم اله 

ااسػػػنا الانضػػػاعي الهسػػػهد انػػػوار ال ن يػػػو عااػػػاار ال أعيػػػو ػ اػػػألنف انػػػاـ الهح  ػػػنو عقػػػدع   ػػػػٚ
الهػػدق نو ال اضػػا نا ػػا الػػديو ا ػػا اػػعند لاػػداهلل  ػػو لهػػا نحهػػد الشػػناازي الانضػػاعي   

  .مػٜٕٗٔـ ػ ٕٛٓٓػ  ٗمػ ػ دار اله ب العلهنة ػ  ناع  ػ لاناف ػ ط ٘ٛٙ
نه اػػة ، د. نصػػعاد نسػػلم نحهػػد: اح نػػق، ازاؽ  ػػو مهػػاـ الصػػنعاناػ ااسػػنا ال ػػاصف لعاػػدال ٛ

 مػ.ٓٔٗٔ، ٔط، الاياض، الاشد
ال اسػػنا الهانػػا اع ناػػاان  الغنب،لةنػػاـ نيػػا الػػديو نحهػػد  ػػو لهػػا  ػػو الحسػػنو ال هنهػػا  ػػػٜ

 .ـٜٕٓٓ، ٖالاهاي الاازي،دار اله ب العلهنة،  ناع  ػ لاناف، ط 
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ا ػا الااكػا  ال ن يو عو ا ق ال أعيو االناـ الجلنو العةنة ااسنا النساا الهعاعؼ  هدارؾ  ػٓٔ
لاػػد اهلل  ػػو اوهػػد  ػػو نحهػػود النسػػاا ػ اح نػػق نجػػدي ننصػػور ػ الهه اػػة ال ونن نػػة ػ 

اػانع الانػاف نػا ااسػنا ال ػاصف ػ نحهػد  ػو اايػا  ػو ي يػد  ػو خالػد  . ػال ػاما  ػ نصػا.
 .مػ٘ٓٗٔالعااي ا و اعاا ػ دار الاها ػ  ناع  ػ 

مػػ ػ ٔٚٙالجػانع الوهػاـ ال ػاصف ػ ال ػا لاػد اهلل نحهػد  ػو اوهػد االنصػاري ال الاػا    ػػٔٔ
ػػػ ٔال نػػد  ػػا ع ػػححا الشػػن  مشػػاـ اػػهنا الايػػاري ػ دار اونػػام ال ػػاا  العا ػػا ػ ط

  ـ.ٕٕٓٓمػ ٕٕٗٔ
ال ػػا لاػػداهلل ، الهي صػػا الهسػػند نػػو اواديػػ  راػػوؿ اهلل عاػػننا عايانػػا صػػحن ػػػ الجػػانع الٕٔ

نصػػػػعاد ديػػػػب الاغػػػػا،دار ا ػػػػو  .د: نقعلالايػػػػاري،ا ػػػػو ا ػػػػاامنم النو نحهػػػػد  ػػػػو ااػػػػه
 .ـٜٚٛٔمػ ٚٓٗٔ، ٖط ، لاناف ناع ،، النهانةك نا،

رعح الهعػػانا نػػا ااسػػنا ال ػػاصف العهػػنم عالسػػاع اله انا،للعةنػػة ا ػػا الاضػػو شػػلا  الػػديو  ػػػٖٔ
ف، ط للا لاد الااري لعنػة،دار اله ػب العلهنػة، ناع  ػ لانػا: االلواا،ضاعا ع ححا

 .ـٕٔٓٓمػ ٕٕٗٔ، ٔ
اػعند اػنو ا ػا داعد ػ اػلنهاف  ػو االشػع  ا ػو داعد السجسػ انا االزدي ػ اح نػق نحهػد  ػػٗٔ

 .ٔط، لاناف،  ناع .ػ دار الاها اللحاـ
نحاسة السنا  الناوية ػ األنف لادالهلك  و مشاـ  و ايو  الحهناي الهعاناي ا و نحهد ػ  ػ٘ٔ

 ـ.ٕٚٓٓػ م ٕٛٗٔػ ٕلاناف ػ طػ  ناع  ػ الهعارؼ 
، دار الجنوال شناي الننسا وري،  و نسلم  و الحجاج لمنس ال ا الحسنو حن  نسلم،ػ ٙٔ

 .ٔط،  ناع  عدار االناؽ الجديد   ناع  لاناف
الااعؽ اللغوية،األنف ا ا اللةؿ الحسو  و لاػداهلل  ػو اػلو العسػهاي،للق للنػا ععضػع  ػٚٔ

  .ـٜٕٓٓ، ٔالعلهنة، ناع  ػ لاناف، ط  نحهد  ااو لنوف السود،دار اله ب: وواشنا



  اخ ةؼ  عض اآليا  ال اصننة سامااً 
  أ. ـ. د. نوح زرناف لادالجاار الحدي ا 

ٜٙ 

 

 

ػ األنف العةنة اللغوي نجػد الػديو نحهػد  ػو يع ػو  الانػاعز ص ػادي    ال انوس الهحن  ػٛٔ
مػ ػ قدـ لػا عللػق وواشػنا الشػن  ا ػو الونػام نصػا اللػورينا الهصػاي الشػانعا   ٚٔٛ

 .ػمٕٛٗٔـ ػ ٕٚٓٓػ  ٕمػ ػ دار اله ب العلهنة ػ  ناع  ػ لاناف ػ طٜٕٔٔ
الهشػػػاؼ لػػػو و ػػػا ق ال ن يػػػو علنػػػوف االقاعيػػػو نػػػا عاػػػوا ال أعيػػػو،ال ا ال ااػػػم اػػػار اهلل  ػػػػٜٔ 

خلنػػو نػػأنوف شػػنحا،دار اله ػػب الهعانػػة، ناع  ػ : نحهػود  ػػو لهػػا ال نيشػػاي،اح نق
 .ـٕ٘ٓٓمػ ٕٙٗٔ، ٕلاناف، ط 

لحسػننا الهلنا  نعجم نا الهصعلحا  عالااعؽ اللغوية ػ ال ا الا ػام ايػو   ػو نواػد اػ ٕٓ 
عنحهػد الهصػاي ػ نحاسػة ، لػدناف درعيػث.مػػ ػ اح نػق دٜٗٓٔال ايهػا الهاػوي   

 ـ.ٕٔٔٓمػ ٖٕٗٔػ  ٕالااالة ػ ط
  ني ار الصحاح،لةناـ نحهد  و ا ا  هالاد ال ادر الاازي،دار ال لم، ناع  ػ لاناف. ػٕٔ
هدعيػا الحػاكم  و نحهد  ػو ونحهد  و لاداهلل ال ا لاداهلل الهس درؾ للد الصحنحنو ػ  ػٕٕ

ػ  ٔػ اح نػق نصػػعاد لاػدال ادر لعػػا ػ دار اله ػب العلهنػػة ػ  نػػاع  ػ ط الننسػا وري
 ػ ـ.ٜٜٓٔمػ ػ ٔٔٗٔ

، دار الهعانػػػة، ػػػ نسػػند العنالسػػا ال ػػا داعد اػػلنهاف  ػػو داعد الااراػػا الاصػػاي العنالسػػاٖٕ
 .ٔط، لاناف،  ناع 

اح نػػػق شػػػعنب األرنػػػحعط ، ناالشػػػناا وناػػػونحهػػػد  ػػػو اوهػػػد  ػػػو ال ػػػا لاػػػداهلل هسػػػند ػػػػ الٕٗ 
 ـ. ٜٜٓٔمػ ػ ٕٓٗٔ، ٕط، لاناف،  ناع ، نحاسة الااالة، عصخاعف

نعالم ال ن يو ػ ا و نحهد الحسنو  ػو نسػعود  ػو نحهػد الهعػاعؼ  ػالااام الاغػوي ػ اح نػق  ػٕ٘
 خالد لاد الاوهو العك ػ دار الهعانة ػ  ناع . 

ام الحسنو  و نحهد  ػو الهاضػو الهعػاعؼ نعجم ناادا  الااظ ال اصف،للعةنة ا ا ال ا ػٕٙ
ا ػػػػاامنم شػػػػهس الػػػػديو،دار اله ػػػػب العلهنػػػػة، ناع  ػ :  الاالػػػػب اال ػػػػالانا،اح نق

  ػ.مػٕ٘ٗٔـ ٕٗٓٓلاناف،



 
 ( ٕٕٔٓ)(          أيػار ٘) العدد(        ٜٔ) الهجلد 

ٜٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

لةنػػػػاـ  امػػػػاف الػػػػديو ا ػػػػا الحسػػػػو ا ػػػػاامنم  نهػػػػم الػػػػدرر نػػػػا انااػػػػب االيػػػػا  عالسػػػػور، ػػػػػٕٚ
ـ ػ ٖٕٓٓ، ٕ ، ط دار اله ػػػب العلهنػػػة، ناع  لاػػػد الػػػازاؽ لالػػػب،: الا ػػػالا،اح نق

  .مػٕٗٗٔ


