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 الممخص بالمغة الع بية
ل ت اهدرا  ي في هشملدو  ك بل ً  فصكؿو  كقد  ل  في اههَّشملًد هر ش ه ههعلهشلف اه هلهلف أني  

 هٌي اهفلر ٌي  كأني اٌللف األدده ٌي كجذهؾ هعرلؼ نجهلب )اهنار اهشالط(  كهـ هرهلب اهفصكؿ؛ 
َـّ اه لهش .  اهشكاف لت كاال هراضلت كاهاللد كشف  

 ائج؛ منيا من الن ّ وقل  وصمت الل اسُة إلى مجموعة 

جلدت ردكد أني اٌللف األدده ٌي اه لم آرا  أني  هٌي اهفلر ٌي  شكشلن هعجس ا ه بلهلها ف د 
جلف نلف شكافؽ أك شعلرض أك شاللد  كجلف ههداك اضكر جنلر في جهلب اهنار اهشالط ألني 

ال لذجر نلدشل أج ر  اٌللف األدده ٌي  كهـ ل هعمد أنك اٌللف نلهادلث اهعرلؼ إال نعدد قهلؿ لجلد
 شف اال هعملد نله رآف اهجرلـ كأععلر اهعرب.

كشف  ـ أجدت اهدرا    هى هكصللتو  ٌدة؛ أنرزةل: إ دادي جهلبو شاك بو في ةذم اهٌدرا   
شٌشل ل مؿي  هى اهنلاث كاه لرئ  هى ادٍّ  كا  اهكصكؿ إهى آرا  اهفلر ٌي اهٌداكل  كاهٌصرفل  

َـّ درا هيمل  كقد  ي  كاهٌهغكل  في هف لر اهنار هشت اهدرا  ي نذجر اهشصلدًر كاهشرا ًع اهشالط اههي ه
َـّ اال هعلد  نمل؛ إلهشلـً ةذا اهناث.  اههي ه
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Abstract 
 

This study is divided into an introduction, and in three chapters. The 

introduction presents two biographies to honorable scholars, Abi Ali Al-Farsi, and 

Abu Hayan Al-Andalusi. It also introduces the book (Al-Bahr Al-Muhit). The 

chapters were arranged as follows; Consents, Objections, and Neutral then the 

conclusion. 

The most important findings of the study: 

The responses of Abu Hayan Al-Andalusi to the views of Abi Ali Al-Farsi in 

general reflected his independence, as he shifted between agreeing, opposing, or 

neutral. The grammar had a great presence in the book Al-Bahr Al-Muhit by Abu 

Hayan Al-Andalusi. He did not cite the noble hadith except for a few, almost 

negligible examples, while most citations were from The Holy Quran and the poetry 

of the Arabs. 

The most important recommendations of the study: 

The study recommended, most notably, preparing a computerized book for this 

study, which will make it easier for the researcher and the reader alike to access the 

grammatical, morphological and linguistic views of Al-Farsi in the interpretation of 

Al-Bahr Al-Muhit. The study concluded by mentioning the sources and references 

that were used to complete this study. 
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 اإلىلاء
هطلهشل هكٌ ـ اه لر فٌي كعددي  ...أني – ز ك ؿ –إهى  ددم ك ضدم نعد اهلل 

 هه عي إهلا.
 نرم.دي كأهن ا  كب اهصا  كاهعلفل  كرزق أطلؿ اهلل  شرم 

 اههي هاشهت  ك عت ك مرت كد ت. ..أشي ..كطدي اآلشفإهى 
 أ اؿ اهلل اهعهي اهعظلـ أف لعفلمل كلرضى  دمل  كلطلؿ في  شرةل.

إهى ركح  دهي اهطلةرة.. اههي جلدت هؤدس أنصلردل نضللئمل.. كهعٌدؼ أ شل دل 
.. هاظلتجـ جلدت ههشدى إدراؾ ةذم اهند لئمل.. كهغشر قهكندل نشانهمل كنملئمل.. 

 ..هاشؿ اهعلش إهى ةذم اه ل لتك 
 دي قد اصهت  هى ةذم اهعملدة..االف هر 

 كقد ا ؽ اهلل هي شل هشدها كزللدة..
 .. كقدرم  لنؽ.. فراشمل اهلل راش  كا ع ..أشر اهلل غلهبهجف 

 ... كأد همل ف لح  دلها.. آشلف آشلفا كرضكاداكأدزؿ  هى قنرةل عآنلب شدٌ 
جلف ها اه نب األكؿ في ا هللرم هعملد اهدا ل   لنر اهذم اهطلةرة اإهى ركح أ ي 

 صص هغ   رنل .ه 
ل إهى طهب اهعهـ كنذهت  إهى اههي شداهدي اه    نلهدفس كاضهدي  هى اهشضي قدشن

 افظمل اهلل. -ـ أ لش أ-انلنهي أ هي صنك إهلا أاهغلهي كاهدفلس ههكصكؿ إهى شل 
رجهدي آشلهي كآالشي كجلدت نعد اهلل دعـ إهى شف قل شهدي ابلكة اهاللة كشرارهمل كعل

 افظمل اهلل. -ـ  كارأ-  نلرانلنهي اه دد كاهشعهشد أ هي 
 افظا اهلل. -أنك أاشد-اشزة اهطنلب  اهشدهؿ اهصغلر إهى دنض قهني

 إهى ضلل   شرم .. إ كهي كأ كاهي أداشمـ اهلل هي د رنا.



 ح

 

 شك  و قلي 
 

ة  فجلف ا نل  هيَّ أف أعجرم  فهكالم هشل اهاشد هلل اهذم شفَّ  هيَّ ندعشا اهج لر 
زاه  اهد ـ.  ه ٌدى هي إجشلؿ ةذا اهشعكار طلهن ن شدا زللدة اهدعـ كا 

اٌشلد  لع ز اهه لف كاه هـ  ف عجرم كه دلرم    لهد اهدجهكر اهشعرؼ أ لش 
ف د جلف هي األذف اهصلغل  كاهدصلا  اهش داة كاهشرٌني كاهشعهـ كاهشك ا فشمشل 

 قهشي  ف ه طلر ذهؾ  فها أ شى كأ ؿ شعلدي اهعجر كاهعرفلف.عجرت لع ز 
أ.ل جيال زها هه د  ه كلـ ةذم اهر له  جٌؿ شف جشل كأه دـ نعلطر اهعجر كأ 

ف زاةـ شدلقعلن  لر لِّل   ول. لسين موسى أبو جز شدلقعلن دا هلِّل  يوسف الع جا 
 اهلل  لر اه زا .

ا   اههي أهلات هي إجشلؿ ش لرهي جشل كأه دـ إهى اه لشع  اإل بلشل  اهغر 
كاهعجر   اههعهلشل ؛ الث  ٌ رت  يؿ إشجلدلهمل شف أ ؿ االره ل  اهعهٌشي نلهطهن 

 شكصكؿ إهى جهل  اآلداب  ق ـ اههغ  اهعرنل  كأ ضلئمل اهجراـ.
 كأ لرنا أه دـ نلهعجر إهى جٌؿ شف أ مـ كع ع كهك نجهش .
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 المقّلمة
 لددل شاشد   ـ  هى أعرؼ اه هؽ كاهشر هلفكاهصبلة كاه بل  رٌب اهعلهشلفاهاشد هلل 
 كصالنها اهغر اهشللشلف  كشف هنعا نإا لف إهى لـك اهدلف  أشل نعد...  اهصلدؽ األشلف

ك عهمل هغ  أةؿ   أعرؼ جهنا - ز ك ؿ-غ  اهعرنل  ناف أدزؿ نمل اهلل ه د عرفت اهه
لالةهشلـ  كششل ال عؾ فلا أف  هـ اهداك ةك  صب اههغ   نأف هاظى اههغ  فاؽ همذم   اه د 

 اهذم ةك شف أ شى اهعهكـ قدرنا كأدفعمل أ رنا.  فإف فمـ اه رآف لهكقؼ  هى شعرف   هـ اهداك

لرز في هك لا اهدص اه رآدي  فج لرنا شل ا هشد  هلا اهشف ركف فجلف ههداك اهعرني أ ر ن
كلصراكف نشصلدرةل   في هفل لرةـ  الث لذجركف اآلرا  اهداكل  كلد نكدمل إهى أصالنمل

كلذجركف اه بلؼ اهداكم فلمل  الث ضشدت جهب اههف لر شنلاث داكل  ج لرة كشهدك    
في درا لهمـ اههغكل  ن شلع أعجلهمل اهصرفل    عهت اهدار لف لعجفكف  هى هدلكؿ جهب اههفل لر

 كاهصكهل  كاهدالهل  ك لص  اهداكل .

آف ش لاٌل ههدرا    فجلف ا هللر ) اهنار اهشالط في ةذا شل دفعدي ه عؿ هف لر اه ر ك 
 ق(377أني  هي اهفلر ٌي )ت آرا   لهـ اههغ  كاهداك هدرا   كهاهلؿ اههف لر(

دي  فع شف ةذا اهناث  هؽ ه  كلزلددي شف  هشا  كأف لدنكؿهي اه  ؿ اهلل أف لملئأل اكا 
ف أ طات فشف دف ي كشف اهعلطلف.    ج لر  فإف أصنت فشف اهلل كادم  كا 

 أسباب اخ يا  الموضوع 
اهداكٌل  اههي  هفمل أنك اههي هز ر نله ضللل لعد جهلب اهنار اهشالط شف أةـ اهجهب  .1

 اٌللف األدده ٌي.
 .اهشالط اهنار هف لر في كاههغكٌل  اهداكٌل  لر يٌ اهف  هيٌ  أني  مكد  ف اهجعؼ .2
 .اهعرني اهداك  دش  في اهعظلش  األدده يٌ  اٌللف أني شجلد  .3

 

 أىمية الموضوع
 شف نلف جهب اههف لر.اهجرلـ  ظلـ قدر هف لر اهنار اهشالط في اه رآف  .1
 .دده يٌ األى  لففي هف لر أني الٌ  اهداكٌل  كاههغكٌل ك مكدم  اهفلر يٌ  أني  هيٌ  إنراز أ ر .2

 



 م

 

 أىلاف الل اسة
 لف األدده يٌ في هف لر اهنار اهشالط ألني الٌ  اهفلر يٌ  أني  هيٌ  اههعرؼ  هى آرا  .1

 .)اهداكل  كاهصرفل  كاههغكل (
 .كاههغكٌل   اهداكلٌ  اهفلر يٌ  أني  هيٌ لف نآرا  اههعرؼ  هى شدل ها ر أني الٌ  .2

 منيج الل اسة
ج اهكصفٌي اههاهلهٌي ًهشل في اههاهلؿ شف هاٌشؿ في ةذم اهدرا   اهشدم  اهنلا  ا هشدت

اصل ات  شف عادمل أٍف ه دـ  شهٌل  كناث كرنط ك شؽ  شعى   شل لهضشدا ذهؾ شف ش لردلت كا 
ضكانط اهناث كاألشلد  اهعهشٌل   شف الث د ن  األقكاؿ إهى  اهناث   ـ ه دلـ اه بلص  شرا لن 

 ضنطمل نلهعجؿ.أصالنمل كشصلدرةل  إضلف ن إهى ه رلج اهعكاةد ك 

 الل اسات السابقة
 شدمل:  لف االدده يٌ   في اهنار اهشالط ألني الٌ ةدلؾ درا لت هدلكهت اه ضللل اهداكلٌ 

ي شف اه رآف في اهرنع اه لد األدده يٌ لف   في اهنار اهشالط ألني الٌ اه ضللل اهداكلٌ  .1
ـ درشلف اإل بلشل  ه لد دفع اهلل  ند اههطلؼ  لشع  أإ داد  لد ار له  دجهكراة   اهجرلـ
 ـ.2008

ث شف اه رآف في اهرنع اه له اه ضللل اهداكٌل  في اهنار اهشالط ألني اٌللف األدده يٌ  .2
 ـ.2013ـ درشلف اإل بلشل  ر له  دجهكراة إ داد  ند اه لدر اهدكر  لشع  أ  اهجرلـ

 ز  هيٌ إ داد  ند اهعزلر له  دجهكراة     في اهنار اهشالطاهدرا لت اهداكٌل  كاههغكلٌ  .3
 ـ.1992شطهؾ اهٌدهلشي  لشع  نغداد 

د ا هداؿ  ند اهاي الج إ دا ر له  دجهكراة  ر اهشالطاهداك اهجكفي في هف لر اهنا .4
 . ل ى شاشد

إ داد  ر له  دجهكراة  رم في اهنار اهشالطأني اٌللف اهداكٌل  ه لر اهلل اهزش عهع نلت  .5
 شاشد اشلد  ل د اه رعٌي.

   هى أةشل  درا   هف لر اهنار اهشالط ألني اٌللف األدده يٌ اهف ت اهدرا لت اه لن   
كهدلكههمل شف  دة  كادب ش ههف  غلر أف ةذم اهدرا   ههشلز  ف  لن همل نهدلكؿ آرا  أني  هي 

 اههي هـ ههدلكهمل اهدرا لت اه لن   كهمدؼ ةذم اهدرا   إهى شل لاهي:  اهفلر يٌ 

 لف األدده ٌي كأةشل  آرائا.نللف شجلد  أني  هي اهفلر ٌي  دد أني الٌ  -1



 ن

 

في هف لرم اهنار اهشالط  لظمر شكاف لت أني اٌللف األدده ي كا هراضلهاةذا اهناث  -2
  هى اهفلر ٌي.

  رض هفلصلؿ اه ط  اهش هرا  همذم اهر له   كةي جشل لاهي:
 األنللساّ  فا  فسي  البل  المليط ألبا لّيان الفا ساّ أبا عما أث  

   كةي جشل لاهي:ك بل   فصكؿ لدكهشم كههجكف شف ش دش 

 كفلمل  نب ا هللر اهناث كأةشلها كشدمج اهناث كاهدرا لت اه لن    هلا.: ش دش اه

ههفلر ٌي كأني اٌللف  إضلف  إهى هعرلؼ نجهلب  عهشؿ  هى هر ش  ش هصرةلاههشملد: 
 هف لر اهنار اهشالط ألني اٌللف األدده ٌي.

 الفصل األّول
 الفا سا عماّ ا ان ألبموافقات أبا ليّ 

 اكل .اآلرا  اهدٌ  اهشناث األٌكؿ:
 رفل .اآلرا  اهصٌ  اهشناث اه لدي:
 غكل .اآلرا  اههٌ  :اهشناث اه لهث

 الفصل الثانا
 الفا ساّ  اع  اضات أبا لّيان ألبا عماّ 

 اكل .اهشناث األٌكؿ: اآلرا  اهدٌ 
 رفل .اهشناث اه لدي: اآلرا  اهصٌ 

 .غكل اه لهث: اآلرا  اههٌ اهشناث 
 الفصل الثالث

 الفا ساّ  ليال أبا لّيان ألبا عماّ 

 اكل .اهشناث األٌكؿ: اآلرا  اهدٌ 

 رفل .اهشناث اه لدي: اآلرا  اهصٌ 

 غكل .اهشناث اه لهث: اآلرا  اههٌ 

 كصللت.كاههٌ  هلئج لهش : كفلمل اهدٌ 

 اهشبلاؽ كاهفملرس.
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 ال مييل
 ويش مل : 

 كالن: أنك  هي اهفلر ي.أن 

 أنك اللف األدده ي.  لدللن:
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 أبو عمّا الفا ّسا
 اللالة السياسية والج ماعية

نلد قلدة اه لكش  ه د ضعؼ عاف  هفل  ندي اهعنلس  كقهت الههمـ  كأصنح اه هفل  أداة
في أم كقت عل كا  نا  غلرةـ كا هنداؿ ـ  زؿ اه هلف    فجلف نإشجلدم(1)لهـشف األهراؾ كاهدٌ 

ق 376ده لـ شدا إذا هـ ل عدكا نشكاف همـ؛ فشع د كؿ  لـ كاال  قهؿ اه هلف دكا له رؤكف  هى كجل
جلدكا  بل   آالؼ  اهذلف جلدكا  ش    عر أهؼ ر ؿ كنلف األهراؾ اهذلف  رت فهد  نلف اهدلهـ 

 .(2)فلدمزشت اهٌدلهـ  كقهؿ شدمـ داك  بل   آالؼ
دة  كهاٌزب اهدلس كظمر   كظمرت فلمل اهعصنل  اهزائ ه  ظلش  ه ننغداد فهدكقد كقعت 

 .(3)اهف لد كأ ذت أشكاؿ اهدلس
كقد صلاب ةذا االضطراب اه لل ي في نغداد اضطرانلت أ رل في عرؽ اهنبلد 

 .(4)أدت إهى ه زئهمل إهى  دة دكلبلت شهفرق  ؛كغرنمل  جلدت أ ظـ  طرنا  هى اه بلف 

 اللالة العممية والثقافية:
  دعلط   فجلف أشرا  اهدكلبلت لهدلف كف  هى مل ارج   هشلقلنؿ األزشلت اههي  لع

  ف د دعا في ةذا اهعصر أنك (5)كجلدكا لغدقكف األشكاؿ اهطلئه   هلمـ  ا هذاب اهعهشل  كاألدنل 
   كهعهَّـ كدنغ كدرَّس كأهَّؼ.(6) هي اهفلر ي

كششل لاجى  دا أدا جلف لكشنل في شلداف علراز
  ف لؿ ها: هـ (8)ل للر  ضد اهدكه (7)

 كه : ةبٌل ؟ ف لؿ: أ ه دي زلدنا  ف لؿ ها  ضد اهددى في قكهدل: قلـ اه كـ إال زلدنا هصب اهش هاد
                                                           

اهدلهـ:  لؿ  ٌشكا نارضمـ في قكؿ نعض أةؿ اهعهـ كهلس نل ـ ألب همـ  شع ـ اهنهداف  للقكت اهاشكم   (1)
 (. كقلؿ: ا ـ شل  هندي  نس  ف لؿ  دهرة: زكرا ى هىدفر شف اللض اهدلهـ.2/544)ج

 (.615-2/614فرلد  ند اهعزلز اه ددم)جها لؽ: شع ـ اهنهداف  للقكت اهاشكم   
 (.7/427شاشد لك ؼ اهدقلؽ  )جها لؽ: لدظر: اهجلشؿ في اههلرلخ  أنك اها ف اهعلنلدي  انف األ لر   (2)
  (.7/330 لنؽ)جلدظر: اهشر ع اه (3)
 (.428-7/427لدظر: اهشر ع اه لنؽ)ج (4)
 (.11/206لدظر: اهشر ع اه لنؽ )ج (5)
  كؼ هاهي هر شها الا نل. (6)
ًعلراز: نلهج ر  كآ رم زام  نهد  ظلـ شعمكر شعركؼ شذجكر  كةك قصن  نبلد فلرس في اإلقهلـ اه لهث   (7)

 بل كف در    كقلؿ أكؿ شف هكهى  شلرهمل شاشد نف كطكهمل  شلف ك نعكف در   كدصؼ ك رضمل ا دهلف ك 
اه ل ـ نف أني   لؿ انف  ـ اها لج  كنمل  شل   شف اههلنعلف شدفكدكف  كةي ك ط نبلد فلرس  شع ـ 

 (.3/429فرلد  ند اهعزلز اه ددم  )جها لؽ: اهنهداف  للقكت اهاشكم   
كه  ا ف نف نكلا اهٌدلهشي  هشٌهؾ اهعراؽ  ش   ةك أنك ع لع  صلاب اهعراؽ كفلرس  انف اه هطلف رجف اهد (8)

ق ( ننغداد. لدظر:  لر أ بلـ اهدنبل   عشس اهدلف اهذةني  372أ كاـ كدصفنل  شلت في عكاؿ  د  )
 (.251-250-16/249ععلب األردلؤكط كأجـر اهنكعي  )جها لؽ: 
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َـّ إدَّا هشل ر ع إهى  رفعها كقدَّرت اهفعؿ اشهدع زلد  فلد طع اهعلخ كقلؿ ها: ةذا اه كاب شلدادي   
ل ا دلشدزها كضع في ذهؾ ج –أدا  دا  كذجر في جهلب )اإللضلح(كاشها إهلا فل ها  بلشن

 .(1)نلهفعؿ اهشه دـ نه كل  إال -ادهصب
كأدل   رل ذجر اهٌععر ناضرة أني  هيٌ قلؿ:  (2)كاجى أنك اه ل ـ نف أاشد األدده ي"
فإف  لطرم ال لكاف دي  هى قكها شع ها ل ي   غنطجـ  هى قكؿ اهععر  ف لؿ: إدي ألى الضر
إال  شل أ هـ أف هي ععرنا :ل شدا؟ قلؿقطُّ علئن  شف شكاٌدم  ف لؿ ها ر ؿ: فشل قهتاههي ةي اهعهكـ 

 كةي قكهي:  بل   أنللت في اهشعلب
ـــــا ـــــا كـــــان َعيًب ـــــيَب لَم  َخَضـــــبُت الشل

ـــــــيب أولـــــــى أن ُيعَافـــــــا    وَخضـــــــُب الشل

   
ـــــم أَخضـــــبْ  ـــــلّ  ول ـــــَة َىجـــــ  ِخ  مخاف

 ول َعيًبـــــــــــــا خشـــــــــــــيُت ول ِع ابـــــــــــــا  

   
ـــــــــ ـــــــــاولك ـــــــــلا َذميًم  نل المشـــــــــيَب ب

ـــــــا   ـــــــُو ِعقاَب (3)َفَصـــــــيل ُت الخضـــــــاَب َل
 

   
 اسمو ومولله ونسبو:

اهفلر ي فلر نف شاشد نف  هلشلف نف أنلف أنك  هي اها ف نف أاشد نف  ند اهغ" :اسمو
 .(4)اهداكم"
 ةدلؾ  بلؼ ل لر في هادلد اه د  اههي كهد فلمل أنك  هي اهفلر ي  فمدلؾ شف قلؿ: مولله:

  كشدمـ شف قلؿ: ًإفَّ كالدها (7)دعا فلمل كد ب إهلمل"  "ك (6)"في شدلد  فى ىل"، (5)"ق288كهد  د  "
 .(8)ق286جلدت  د  

                                                           
شاشكد األردلؤكط  ها لؽ:  ي  عذرات اهذةب في أ نلر شف ذةب  انف اهعشلد عملب اهدلف اهادنهي اهدشع (1)

 (.4/407)ج
ةك أنك اه ل ـ نف أاشد نف اهشكفؽ اههكرقٌي األدده ي اهداكٌم اهشعركؼ نلهعهـ  داكمّّ فلضؿ  لهـ  ذجٌي  (2)

كاة  هى أدنلم اهدالة  اه فطي   ها لؽ: اهٌدفس  ها شعلرج  ا د  في اهشدطؽ ك هـ اهجبلـ. لدظر: إدنلم اهرُّ
 (.4/167راةلـ  )جشاشد أنك اهفضؿ إن

 ند اه لدر األردلؤكط ها لؽ: عذرات اهذةب في أ نلر شف ذةب  انف اهعشلد عملب اهدلف اهادنهي اهدشع ي   (3)
 (.408/ 4كشاشكد األردلؤكط  )ج

(   لر أ بلـ اهدنبل   2/80إا لف  نلس)جها لؽ: كفللت األ للف كأدنل  أندل  اهزشلف  انف  هجلف   (4)
أاشد ها لؽ: (  اهكافي نلهكفللت  اهصفدم  16/379ععلب األردؤكط ك أجـر اهنكعي  )جها لؽ: اهذةني  

 (.290األردلؤكط كهرجي شصطفى )ص
(  كفللت األ للف  انف 1/272ةدل  اهعلرفلف أ شل  اهشؤهفلف كآ لر اهشصدفلف  إ شل لؿ اهنغدادم  )ج (5)

 (.2/80إا لف  نلس  )جها لؽ:  هجلف  
 (.2/81إا لف  نلس  )جها لؽ: كأدنل  أندل  اهزشلف  انف  هجلف  كفللت األ للف  (6)
 (.7 هي  لنر اهشدصكرم  )صها لؽ: اهش لئؿ اهع جرللت في اهداك اهعرني  أنك  هي اهداكم   (7)
لدظر: أنك  هي اهفلر ي اللها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح  (8)

 (.60)صعهني  
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 : نسبو
نف  ند اهغفلر نف شاشد نف اها ف نف أاشد  هي ف لؿ: "ا ههؼ اهعهشل  في د ب أني  أجلاله:
  (2)نف  هلشلف نف أنلف اهف كم"اهغفلر اها ف نف أاشد نف  ند   كشدمـ شف قلؿ: "(1) هلشلف"

نف اها ف   كشدمـ شف قلؿ: "(3)ا ف نف أاشد نف اهغفلر نف  هلشلف"اهكشدمـ شف قلؿ: "
ةك ": (5) لؿ أنك اها ف  هي نف  ل ى اهرنعي  كفي ش(4)أاشد نف  ند اهغفلر نف  هلشلف

لؿ: "اها ف نف   كشدمـ شف ق(6)هغفلر نف شاشد نف  هلشلف نف أنلف"اها ف نف أاشد نف  ند ا
نف شاشد نف  ند اها ف عذكذنا ف لؿ: صلاب عذرات اهذةب " كقد كرد  (7)أاشد نف  ند اهغفلر"

 كقد لجكف ةذا  مكنا.  (8)اهغفلر"
 .(9)أنكم فلر يأبوه: 

 .(10)"شف رنلع  اهفرس فعرنل   دك ل  شف  دكس علنلف :أما أمو
اهدجهكر  ند اهفهلح عهني ةذا كذةب أاشد أشلف إهى أف أـ أني  هي فلر ل   كلعزك  

 .(11)س(رٍ )رينلع  اهفي  أإهى أدا رنشل لجكف قد اههنس  هلا األشر ف ر 
                                                           

 (.1/496شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي     (1)
 ملؿ زجلر  ها لؽ: نغل  اهطهب في هلرلخ اهب  انف اهعدلـ  اهصلاب جشلؿ اهدلف نف أني  رادة     (2)

 (.1/189ر  هرا ر  )جج. نها لؽ: (  غلل  اهدملل  في طن لت اه را   اهعلفعي  1/2265)ج
هلرلخ شدلد  اه بلـ كأ نلر شاد لمل كذجر قطلدمل اهعهشل  شف غلر أةهمل ككاردهمل  أنك نجر أاشد اه طلب   (3)

 (.8/218نعلر  كاد شعركؼ  )جها لؽ: اهنغدادم   
 طل   شاشد  ند اه لدرها لؽ: اهشدهظـ في هلرلخ اهشهكؾ كاألشـ  أنك اهفرج   ند اهراشف اه كزم    (4)

 (.14/324كشصطفى  ند اه لدر  طل  )ج
ق(  لدظر: 420ةك  هٌي نف  ل ى نف اهفرج نف صلهح اهرَّنعي اهدَّاكم  شف أجلنر اهداكللف  اهشهكفى  د  ) (5)

-295شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  
296.) 

 (.2/811إا لف  نلس  )جها لؽ: علد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم  شع ـ األدنل  إر  (6)
رضل ه ٌدد  ها لؽ: اهفمر ت في أ نلر اهعهشل  اهشصدفلف شف اه دشل  كاهشاد لف أ شل  جهنمـ  انف اهددلـ   (7)

 (.1/69)ج
 ند ها لؽ: اهدشع ي   عذرات اهذةب في أ نلر شف ذةب  انف اهعشلد عملب اهدلف أنك اهفبلح اهادنهي (8)

 (.4/407اه لدر األردلؤكط كشاشكد األردلؤكط   )ج
 (.7 هي  لنر اهشدصكرم  )صها لؽ: اهش لئؿ اهع جرل   أنك  هي اهداكم   (9)
إا لف  نلس  ها لؽ: لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األرلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم   (10)

 (.2/811)ج
ر ي اللها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح لدظر: أنك  هي اهفل (11)

 (.55إ شل لؿ عهني  )ص



5 

 

 ليجدى ناني  هٌي  كله ب نلهفلر ٌي كاهف كٌم.: كني و ولقبو
كهه لنا نلهف كٌم جلف لج ر  دد اه داشى  كاهشعلصرلف ها  أٌشل اهشها ركف فإدشل لعرفكدا 

 .(1)نمشل شعنل ناني  هٌي  أك اهفلر ٌي أك
هه ى أنك  هي   لفها األكهى في شدلد  )ف ل( اهذم دعا فلمل  ف د اصؿ  هى  :(2)شيوخو

لد  هف ا  كنعض ععر اهعرب  فهههشذ  هىكاهادلث كا اهشنلدئ األكهى ههدارس شف افظ اه رآف
 كشف أنرزةـ:  شل   شف علكخ  صرم

 .(3)ج اهداكم اههغكمأنك إ الؽ اهز ل -
 .(4)اهشعركؼ نلأل فشنف  هلشلف أنك اها ف  هي  -
أ ذ  دا جهلب   ك (6)انف ش لةد  (5)ركؼ نلنف اه راجأنك نجر شاشد نف اه رم اهشع -

 .(7) لنكلا
ندنكغا في  هـ اههغ    كاهذم  رؼ (8)ركؼ نلنف اه للطأنك نجر شاشد نف أاشد اهشع -

 .(9)ععلر  ف اهعربكركال  األ
                                                           

لدظر: أنك  هي اهفلر ي اللها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح  (1)
 (.59إ شل لؿ عهني   )ص

لها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح لدظر: أنك  هي اهفلر ي  ال (2)
 (.2/811(  شع ـ األدنل   للقكت اهاشكم   )ج117إ شل لؿ عهني  )ص

(  1/411شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (3)
 (.1/194شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  اه فطي  )جها لؽ: م اهدالة  إدنلم اهركاة  هى أدنل

لعع نف دىاًرـ  كةك شف أجلنر أئش  اهداكٌللف  (4) ةك  علد نف ش عدة   أنك اها ف األ فش  جلف شكهى هندي شي ى
اةلـ  شاشد أنك اهفضؿ إنر ها لؽ: اهنصرٌللف  لدظر: دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  

 (.12)ص
ل  اهشهكفى  (5) ةك شاشد نف اه رٌم  أنك نجر اهداكم اهشعركؼ نلنف اه راج اهداكم  كجلف أدلننل كعل رنا ك  لهشن

شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  ها لؽ: (  لدظر: إدنلم اهركاة  هى أدنلم اهدالة  اه فطي  146-145ق )316 د  
 (.146-3/145)ج

ق  لدظر: هرا ـ ر لؿ 324نف ش لةد أنك نجر اهش رئ  اهشهكفى  د   ةك أاشد نف شك ى نف اهعنلس (6)
 (.125اهدراقطدي في  ددا اهدلف هـ لهر ـ همـ في اهه رلب كال في ر لؿ اهالجـ  اهمشذادي  )ص

ةك  شرك نف   شلف نف قدنر  ل لؿ جدلها أنك اها ف كأنك نعر أعمر  كجلف شكهى ندي اهالرث نف جعب   (7)
شاشد أنك ها لؽ: ق  لدظر: دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  161اهشهكفى  د  

 (.64-60اهفضؿ إنراةلـ  )ص
ةك شاشد نف أاشد نف شدصكر  أنك نجر انف اه للط  داكم  أصها شف  شرقدد  أقلـ في نغداد  كهكفي  (8)

 (.5/308ق(  األ بلـ  اهزرجهي  )ج320نلهنصرة  اهشهكفى  د  )
(  دزة  األهنل  في 5/96لدظر: شع ـ األدنل  أك إرعلد األرلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم  )ج (9)

 (.121شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  
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  ف د ها ر نا اهفلر ي في جهلنا لةد(ب )انف ش  أنك نجر أاشد نف شك ى اهشعمكر -
لدا اه را ة  رى اه ِّنع (  كركل  )اها ِّ  هه ِّرا    .(1)ضن

  كأنرز شل  رؼ (2)كر ب)شنرشلف(نف  هي نف إ شل لؿ اهع جرم اهشعم أنك نجر شاشد -
كركل  ف  هي   (3) دا  دللها نلهجهلب كعرح عكاةدم  كشف ذهؾ ظمر ها ر اهفلر ي نا

 .(4)عدافنف اها لف نف ش
 جلف ألني  هٌي زشبل  أ ذكا اهعهـ شعا  ف علك ا  كنرز شدمـ: :(5)زمالؤه

 .(6)أنك  علد اه لرافي -
 .(7) هي نف  ل ى اهرَّشلدي -
 .(8)أنك اه ل ـ اهز ل ي -
 .(9)انف  لهكلا -

                                                           
في  صرم  ةك أاشد نف شك ى  أنك نجر  آ ر شف ادهمت إهلا رلل   اه را ات كاألقرا  نشدلد  اه بلـ  (1)

ق(  لدظر: أنك  هي اهفلر ي  اللها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرةل في 224اهشهكفى  د  )
 (.124-123اه را ات كاهداك   ند اهفهلح عهني  )ص

ةك شاشد نف  هي نف إ شل لؿ اهداكم  شف أةؿ   جر شجـر  اهشعركؼ نشنرشلف  شف جنلر اهعهشل   (2)
ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف 326ق  كقلؿ 345د  نلهعرنل   اهشهكفى  

(  إعلرة اههعللف في هرا ـ اهدالة كاههغكللف  اهلشلدي  6/273اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
 (.330 ند اهش لد دللب  )صها لؽ: 

 لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح لدظر: أنك  هي اهفلر ي اللها كشجلدها نلف أئش  اههف (3)
 (.18/128(  شع ـ األدنل   للقكت اهاشكم  )ج124عهني  )ص

(  دزة  1/497شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (4)
 (.233شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ )صها لؽ: األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  

أنك  هٌي اهفلر ي  اللها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح عهني   (5)
 (.131)ص

ةك اها ف نف  ند اهلل نف اهشزرنلف اه لضي أنك اه علد اه ٌلرافٌي اهداكم  جلف أنكم ش ك لِّل ا شا نمزاد؛  (6)
ق(  لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  368ك  علد نعند اهلل  اهشهكفى  د ف شلم أن
 (.508-1/507شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: 

ل نلإل علدم كنلهكرَّاؽ كةك  (7) ةك  هٌي نف  ل ى نف  هٌي نف  ند اهلل  أنك اها ف اهرٌشلدي كلعرؼ ألضِّ
ها لؽ: ق( .لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  384 د   نلهرُّشلدي أعمر اهشهكفى

 (.181-1/180شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )ج
ةك  ند اهراشف نف إ الؽ أنك اه ل ـ اهزٌ ل ٌي صلاب اه شؿ  شد كب إهى عل ا إنراةلـ اهزٌ لج  أصها  (8)

ها لؽ: طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   ق(  لدظر: نغل  اهك لة في339شف صلشر  اهشهكفى  د  
 (.2/77شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )ج

ق(  لدظر: 370)ةك اها لف نف أاشد نف  لهكلا نف اشداف أنك  ند اهلل اهمىشذادٌي اهداكٌم اهشهكفى  د   (9)
 (.2/529شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  
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كأ ذكا  دا؛ ألدا  هى لد أني  هي اهفلر ٌي  شه  شف طهن  اهعهـ في  صرم   درس:  الميذه
كشف ةؤال  جلدكا ارلصلف  هى  شلع درك ا  كاضكر ش له ا كاه لها ك  د  دة ارهاؿ في نبل

 اههبلشلذ:

 .(1)هح   شلف نف  ديأنك اهف -
 .(2)نف اشلد اه كةرمأنك دصر إ شل لؿ  -
 .(3)د نف نجر اهعندمأنك طلهب أاش -
 .(4)أنك  ند اهلل شاشد نف   شلف نف نهنؿ -
 .(5)ند اهلل اه ش شي هي نف   -
  كاهذم أ ذ  دا رأ ِّل هشدة ق 420ف  ل ى اهرنعي اهشهكفى  لـ ن أنك اها ف  هي -

 عرلف  لشنل  ال لنرح قلد أدشه  ش ه ا إنلف إقلش  أني  هي نعلراز
(6). 

 .(7)كقيأاشد نف شاشد نف اها ف اإلشلـ اهشزر  -
                                                           

داؽ أةؿ األدب كأ هشمـ نعهـ اهداك كاههَّصرلؼ  اهشهكفى  د  (1) ةك أنك   شلف نف  دي اهداكم  جلف شف اي
شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  ها لؽ: ق  لدظر: دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  392
 (.288-287)ص

ٌشلد اه كةرٌم  جل (2) ف أدٌلننل فلضبلى  أ ذ  ف أني  هي اهفلر ي  اهشهكفى  د  ةك أنك دصر إ شل لؿ نف اى
 (.299-298ق(  لدظر اهشر ع اه لنؽ  )ص393

ةك أاشد نف نجر نف أاشد نف ن ل  اهعندم  أنك طلهب  أاد أئش  اهدالة اهشعمكرلف  كجلف شف أفلضؿ أةؿ  (3)
ق(  لدظر: نغل  اهك لة في 406 اهعرنل   أ ذ  ف أني  علد اه لرافي ك ف أني  هي اهفلر ي  اهشهكفى  د

ل  دزة  298شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (  لدظر ألضن
 (.299-298شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ   )صها لؽ: األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم  

كم داكم صاب اه لرافي كاهفلر ي كنرع في اهععر كاألدب  ةك شاشد نف   شلف نف نهنؿ  أنك  ند اهلل  هغ (4)
ها لؽ: ق(  لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األرلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم  410اهشهكفى  د  

 (.6/2569إا لف  نلس )ج
ه ف في ةك  هٌي نف  نلد اهلل نف  ند اهغفلر  أنك اها ف اهٌهغكم اهٌ شً شلٌدي جلف صدكقنل  صلاب  ٌط ش(5)

كاة 415اهٌصا   شرغكب فلا هها ل ا  جهب اهج لر  هصدر ننغداد ههركال   اهشهكفى  د   ق(  لدظر: ادنلم اهرُّ
 (. 2/288شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ )جها لؽ:  هى أدنلم اهدالة  اه فطي  

ز  اهشهكفى ةك  هي نف  ل ى نف اهفرج نف صلهح اهرَّنعي اهدَّاكم   لهـ نلهعرنل   أصها شف علرا (6)
(  دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت 3/318ق  لدظر: كفللت األ للف  انف  هجلف  )ج420 د 

 (.296-295شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: األدنلرم  
  ةك أاشد نف شاشد نف اها ف اإلشلـ اهشرزكقٌي  أنك  هٌي شف أةؿ أصلنملف  جلف في غلل  اهٌذجل  كاهفطد (7)

اه لكطي  ها لؽ: ق  لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  421كا ف اههصدلؼ  اهشهكفى  د  
 (.1/365شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: 
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 .(1) نلد اهلل اهغزارم -
 أنك اها ف اهزغفرادي. -
 .(3()2)ماهداك د اهكارث أنك اها لف شاشد نف اها لف نف  ن -

 

  ركة  هشل  ض ش  شدمل: اهفلر يٌ  هرؾ أنك  هيٌ : ومصنفا و آثا ه

 .(4)اههذجرة كةك جنلر في ش هدات -1
 .(5)اههعهل    هى جهلب  لنكلا -2
 .(6)كً هًهمل اها   في اه را ات اه نع  -3
 .(7)أنللت اإل راب -4
 .(8)أنللت اهشعلدي -5
 .(9)عرح أنللت اإللضلح -6
 .(10)عرح األ شل  كاهصفلت -7

                                                           
لدظر: هلرلخ شدلد  اه بلـ كأ نلر شاد لمل كذجر في قطلدمل اهعهشل  شف غلر أةهمل ككاردلمل  اه طلب  (1)

(  نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  1/265كاد شعركؼ  )جنعلر  ها لؽ: اهنغدادم  
 (.2/126ج-1/286شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: 

ةك شاشد نف اها لف نف شاشد نف اها لف  ند اهكارث  أنك اها ف اهفلر ي اهداكم  انف أ ت أني  هي  (2)
ق(  لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األرلب إهى شعرف  421 اهفلر ي  أ ذ  ف  لها  هـ اهعرنل   اهشهكفى  د 

 (.2524-6/2523إا لف  نلس  )جها لؽ: األدلب  للقكت اهاشكم  
لدظر: هلرلخ شدلد  اه بلـ كأ نلر شاد لمل كذجر في قطلدمل اهعهشل  شف غلر أةهمل ككاردلمل  اه طلب  (3)

 لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  (  نغل  اهك 1/265نعلر  كاد شعركؼ  )جها لؽ: اهنغدادم  
 (.2/126ج-1/286شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: 

(  1/497شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (4)
 (.4/409اهدشع ي  )ج عذرات اهذةب في أ نلر شف ذةب  انف اهعشلد عملب اهدلف أنك اهفبلح اهادنهي

 (.1/497شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (5)
 (.8/439نعلر  كاد شعركؼ  )ج ها لؽ: هلرلخ اإل بلـ ككفللت اهشعلةلر كاأل بلـ  اهذةني   (6)
رضل ها لؽ: دشل  كاهشاد لف كأ شل  جهنمـ  اهكراؽ  لدظر: اهفمر ت في أ نلر اهعهشل  اهشصدفلف شف اه  (7)

 (.1/69ه ٌدد  )ج
 (.2/814إا لف  نلس  )جها لؽ: لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم   (8)
ضل ر ها لؽ: لدظر: اهفمر ت في أ نلر اهعهشل  اهشصدفلف شف اه دشل  كاهشاد لف كأ شل  جهنمـ  اهكراؽ   (9)

 (.1/69ه ٌدد  )ج
إا لف  نلس  ها لؽ: لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم   (10)

 (.1/308شاشد أنك اهفضؿ  )جها لؽ: (  إدنلم اهركاة  هى أدنلم اهدالة  اه فطي  2/814)ج
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 .(1) كاشؿ اإل رابش هصر  -8
 .(2)اإلغفلؿ كةك ش لئؿ أصهامل  هى اهز لج -9

 ( 4)( 3)َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :هف لر قكها هعلهى -10
 .اهش لئؿ اهنصرل  -10
 .اهش لئؿ اهع جرل  -11
 .اهش لئؿ اهاهنل  -12
 .اهش لئؿ اهعلرازل  -13
 اهش لئؿ اهدشع ل . -14
 .(5)اهعكاشؿ اهشلئ  -15
 .(6)اإللضلح كاههجشه  -16

 اهفلر ي ال ل عدل اهش لـ هذجرةل  شلعنل. ت ألني  هيٌ كةدلؾ اهج لر شف اهشؤهفل
 مكان و العممية:

   ف د هههشذ  هى لدم علكخ ه ههؼ دكااي  هي  هى شجلد   هشل   لشل ه د اظي أنك
 (9)انف اه راج  ك (8)لهز لجج   كفلمـ اهداكم(7)ه صصمـ ففلمـ اه لرئ جاني نجر نف ش لةد

                                                           
(  2/814إا لف  نلس  )جها لؽ: لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم   (1)

رضل ه ٌدد  ها لؽ: اهفمر ت في أ نلر اهعهشل  اهشصدفلف شف اه دشل  كاهشاد لف كأ شل  جهنمـ  اهكراؽ  
 (.1/69)ج

 (.2/814إا لف  نلس  )جها لؽ: لدظر: شع ـ األدنل  إرعلد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم   (2)
 . ]6اهشلئدة:[ (3)
 (.2/814 ع اه لنؽ  )جاهشر  (4)
(  إدنلم اهركاة 8/439نعلر  كاد شعركؼ  )شج ها لؽ: هلرلخ اإل بلـ ككفللت اهشعلةلر كاأل بلـ  اهذةني    (5)

(  عذرات اهذةب في أ نلر شف ذةب  انف 1/308شاشد أنك اهفضؿ  )جها لؽ:  هى أدنلم اهدالة  اه فطي  
 (.4/409ع ي  )جاهعشلد عملب اهدلف أنك اهفبلح اهادنهي اهدش

(  إدنلم 8/439نعلر  كاد شعركؼ  )شج ها لؽ: لدظر: هلرلخ اإل بلـ ككفللت اهشعلةلر كاأل بلـ  اهذةني   (6)
 (.1/308شاشد أنك اهفضؿ  )جها لؽ: اهركاة  هى أدنلم اهدالة  اه فطي  

 (. 5في) ص  هر شت ها  لن نل (7)
 (5في )ص  هر شت ها  لن نل (8)
 ( 5في )ص  ن نلهر شت ها  ل (9)
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ؼ  هٌ  نك  هي شاننل ههعهـ شعغكفنل نا  شجننل  هى درا   شل  كجلف أ(1)كفلمـ اههغكم جلنف درلد
 .(2)األقدشكف شف هراث في اهداك كاه  لف  اهعرنل   فلشهؤلت اللها اهطكله  نلهناث كاههاهلؼ

 جلدها اهعهشل  في  دة  كادب:فداع صلها كاعهمر ذجرم في اآلفلؽ  كهه هى ش

  وثيق العمماء لو وثناؤىم عميو:
  هلا كشف ذهؾ. كاهاجلـ ي عمرها ك هكى عادا  دل  اهعهشل ششل أج ب أنل  ه

 .(3)أدل غبلـ أني  هي اهداكم في اهداك"" قلؿ  دا  ضد اهدكه :

هـ كصدؼ جهننل   لن  ا د    كقلؿ  دا قكـ شف هبلشذها:" ةك فكؽ اهشنرد كأ هـ شدا
 .(4)لي نؽ إهى ش همل  كاعيهًمر ذجرم في اآلفلؽ"

 في هـ لجف نلف أني  هي كنلف  لنكلا أاده أنصري ل كؿ:"  (5)كجلف أنك طلهب اهعندم
 .(6)اهداك شف أني  هي"

 مذىبو النلوي:
 دد اهادلث  ف شذةب أني  هي اهداكم  كطنلع  أ هكنا في هدلكؿ اهش لئؿ اهداكل  
ك رض آرائا فلمل  أكد اإلعلرة إهى اهادلث اهذم دار اكؿ هادلد ةكل  اهشدر   اهداكل  اههي 

هشي إهلمل أنك  هي اهداكم  فنلهر كع إهى جهب األقدشلف  أالاظ في جهلنلهمـ أدمـ لجلدكف جلف لد
                                                           

ةك شاشد نف اها ف نف درلد األزدم  أنك نجر  دعا نعشلف كطهب  هـ اهداك  كجلف شف أجلنر  هشل  اهعرنل   (1)
ق(  لدظر: دزة  321ش ٌدشنل في اههغ  كأد لب اهعرب كأععلرةـ  كجلف عل رنا ج لر اهععر  اهشهكفى  د  

 (.227-225نك اهفضؿ إنراةلـ  )صشاشد أها لؽ: األهنل  في طن لت األدنل   اه فطي  
لدظر: أنك  هي اهفلر ي  اللها كشجلدها نلف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح  (2)

 (.147عهني  )ص
(  2/812إا لف  نلس  )جها لؽ: شع ـ األدنل   إرعلد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم    (3)

نعلر  كاد ها لؽ: بلـ كأ نلر شاد لمل كذجر قطلدمل اهعهشل  شف غلر أةهمل ككاردلمل  هلرلخ شدلد  اه 
 (.8/812شعركؼ  اه طلب اهنغدادم  )ج

هلرلخ شدلد  اه بلـ كأ نلر شاد لمل كذجر قضلهمل اهعهشل  شف غلر أةهمل ككاردلمل  اه طلب اهنغدادم   (4)
 (.218-8/217نعلر  كاد شعركؼ  )جها لؽ: 

 شت ها  لن نل.هر  (5)
(  كفي 2/813إا لف  نلس  )جها لؽ: شع ـ األدنل   إرعلد األدلب إهى شعرف  األدلب  للقكت اهاشكم   (6)

ركال  أ رل قلؿ: "شل جلف نلف  لنكلا كأني  هي أفضؿ شدا"  دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت 
 (.274شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: األدنلرم  
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في اهطن   (1)ل شعكف  هى نصرلها كاده لنا إهى اهشدر   اهنصرل   فعدم أنك نجر اهزنلدم
  ك عها انف اهددلـ شف اهداكللف اهنصرللف  كةك جذهؾ  دد فلاهعلعرة شف اهداكللف اهنصرل

  "كجلف أنك  هي اهفلر ي شف جنلر أئش  اهداكللف؛ أ ذ  ف أني نجر نف اه َّراج  (2)اهشها رلف
هداكللف  هى أني اهعنلس كأني إ الؽ اهز لج  ك هت شدزهها في اهدَّاك اهى فضها ج لر شف ا

 .(3)اهشنٌرد"

 وفا و:
كقلؿ   (4)ق ننغداد377كاهرَّا ح أدا هكفي  د    ا ههؼ اهشؤر كف في هلرلخ كفلة أني  هي

 .(5)ق370 د  

 أبو لّيان األنللسا
 :اللالة السياسية والج ماعية

كهد أنك اٌللف في اهفهرة اههي ههت ظمكر )انف ةكد( اهذم د ل إهى هارلر األددهس شف 
ع ششهجهي: قعهله  كأر كاف  لطرة اهدصلرل  كهد ؿ اهشكاٌدلف  فجلدت األددهس نلف أطشل

 م  أ رل  كقد ادضـ األدده لكف إهى )انف ةكد( أشبلن في كهد ؿ اهشكاٌدلف  شف  اهدصرادللف

                                                           
ةك شاشد نف اها ف نف  نلد اهلل نف شذاج اهٌزنلدٌم اهعلشٌي  اهاشصي  األدده ي  االعنلهي  إشلـ اهداك   (1)

ا لف ها لؽ: ق(  لدظر:  لر أ بلـ اهدنبل   عشس اهدلف اهذةني  379صلاب اههصلدلؼ  اهشهكفى  د  
 (.1/3388 ند اهشدلف  )ج

لف أئش  اههف لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح لدظر: أنك  هي اهفلر ي  اللها كشجلدها ن (2)
 (.105عهني  )ص

 (.274شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: دزة  األهنل  في طن لت األدنل   أنك اهنرجلت األدنلرم   (3)
(  7رم )ص هي  لنر اهشدصك ها لؽ: لدظر: اهش لئؿ اهع جرللت في اهداك اهعرني  أنك  هي اهداكم    (4)

(  اهكافي 275شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )صها لؽ: دزة  األهنل  في طن لت األدنل   انك اهنرجلت األدنلرم  
(   لر أ بلـ 292-11أاشد األردلؤكط كهرجي شصطفى  )جها لؽ: نلهكفللت  صبلح اهدلف اهصفدم  

  نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف (16/380ععلب األردلؤكط ك أجـر اهنكعي  )جها لؽ: اهدنبل   اهذةني  
(  شع ـ األدنل  إرعلد األرلب إهى شعرف  1/497شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: كاهدالة   اه لكطي  

(  أنك  هي 1/189( غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم  )ج2/811األدلب  للقكت اهاشكم  )ج
 (.132لر اهعرنل  كآ لرم في اه را ات كاهداك   ند اهفهلح عهني  )صاهفلر ي  اللها كشجلدها نلف أئش  اههف 

رضل ها لؽ: لدظر: اهفمر ت في أ نلر اهعهشل  اهشصدفلف شف اه دشل  كاهشاد لف كأ شل  جهنمـ  اهكراؽ   (5)
 (.7/429(  اهجلشؿ في اههلرلخ )ج1/69ه دَّد  )ج
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   ـ ظمر شاشد نف (1)ق قنؿ أف لا ؽ غللها635اه بلص كهارلر اهنبلد إال أدا هكفى  د  
غردلط   د   هدصلرل كدارةـ  فغزكاكجلف ةٌشا ج ر عكج  ا  األاشر اهذم جكف ششهج  غردلط 

كهجف انف ع د انف األاشر ةدد  شع اهدصلرل  ق  إال أدمـ رٌدكا  دمل ن  لئر فلدا   ف642
األاشر  لكف اهدصلرل ككقؼ ن لدب أ دا  أشها كدلدا  كجلف لنذؿ ههدصلرل شل ا هطلع شف 

  (2)ق671هكفي  د    اهذم اهعكف اهشلدم  إال أف اهدصلرل  لدكا فمزشكا انف األاشر شرة أ رل
  ةب اهدصلرل هشالرنها فكر هكهلا اهاجـكقد   ك هفا في اهاجـ اندا  ند اهلل اهشه ب نلهف لا

صر نلهشعرج  اههي دارت نلدا كنلف اهدصلرل  كن لت األشكر نلف انف األاشر هداكهجدا 
ق  كقد ا هشر اجـ ندي دصر هغردلط  701كاهدصلرل في شٌد ك زر اهى كافلم األ ؿ  د  

 .(3)ق897اهى   طت نلد اهدصلرل  د  
 :اللالة العممية والثقافية

أنك الَّلف في  ك  هشي فهه ى  هكشا في ش  ط رأ ا غردلط   هى علكخ  صرم  دعا 
ف رأ اه رآف نلهركاللت  كاعهغؿ ك شع اهادلث نلألددهس   670(4)كجلدت أكؿ قرا اها  د  

كغلرةل  كاٌصؿ اإل لزات شف اهعلـ كاهعراؽ  كا همد في طهب اهعهـ  اهى نرع في اهداك 
  كاعهمر ذجرم نشصر  في اللة علك ا  كأهؼَّ اهجهب (5)مكاههصرلؼ كصلر فلمل إشلـ  صر 

ل دل رنا  هطلؼ اهذات  كها ععر  لداه هله   كفلؽ  هى  هشل  شصر ؛ كجلف دلظشن
(6). 

 :(7)كشف اهعهكـ اههي در مل أنك الِّلف

 (.ل هـ اههغ  )ا شنل كفعبلن كارفن  -
  هـ اهداك. -
 دي كاهنللف كاهندلع(. هـ اهنبلغ  كاهشعهشؿ  هى فدكدا اه بل   )اهشعل -

                                                           
 (.15ر اهشالط كفي إلراد اه را ات فلا  عجرم  )صلدظر: أنك اٌللف األدده ي كشدم ا في هف لرم اهنا (1)
 (.54-27لدظر: دملل  األددهس كهلرلخ اهعرب اهش هدصرلف   دلف  )ص (2)
 (.15لدظر: أنك اٌللف األدده ي كشدم ا في هف لرم اهنار اهشالط كفي إلراد اه را ات فلا  عجرم  )ص (3)
(  نغل  اهك لة 250-2/249ج. نر  هرا ر )جها لؽ: م  لدظر: غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زر  (4)

 (.1/280شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  
 .(10/111كاه لةرة  األهلنجي  )ج لدظر: اهد ـك اهزاةرة في شهكؾ شصر (5)
 (.1/501طفى  )جشاشد شصها لؽ: لدظر: ندائع اهزةكر في كقلئع اهدةكر  اهادفي   (6)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.39-1/38)ج
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  هـ أصكؿ اهف ا. -
  هـ اه را ات. -
  هـ اهادلث. -
  هـ اهطب كاهملئ . -

كا ػػػع ف شلػػػع ةػػػذم اهعهػػػـك  عهػػػت هػػػا شرهنػػػ   لهلػػػ   فكصػػػؿ إهػػػى شػػػل هػػػـ لصػػػؿ إهلػػػا غلػػػرم  
 اهشعرف   لهشنل نعهكـ ج لرة.

 اسمو ونسبو:
لف األددهٌ ػػي شاشػػد نػػف لك ػػؼ نػػف  هٌػػي نػػف لك ػػؼ نػػف اٌلػػلف اإلشػػلـ أ لػػر اهػػدلف أنػػك اٌلػػ

  د ن  إهى دفزة قنله  شف اهنرنر  داكٌم  صرم كهغكٌلا كشفٌ رم كشاٌد ا كش رئا (1)اهغردلطي اهدَّفزمٌ 
اهجلشػػؿ  ا ػػ  اهعػػرب  شلهػػؾ أزٌشػػ  األدب  اه ٌلػػلدي    اإلشػػلـ اهاػػلفظ اهعبٌلشػػ   (2)كشؤٌر ػػا كأدلنػػا

(3)نله لـ كاهلل  آ ر اهاركؼ شعددة كنعد األهؼ دكف
. 

 مولله:
"كهد نشط علرش  شدلد  شف اضرة غردلط  في أكا ر عٌكاؿ   د  أرنع ك ش لف  

 .(4)ك نعشلئ "
 صفا و وأخالقو:

ل طكلبلن ا ف اهدغش   شهلح اهك ا  ظلةر اههكف  شعرننل (5)كمفي دٍ قلؿ األي   : جلف عل ن
 .(6)ناشرة  شدكر اهعلن   جنلر اههال   ش هر ؿ اهععر

                                                           
اهدَّفزم: ًدفزة نج ر اهدكف ك جكف اهفل  آ رم زام  قنله  شف اهنرنر  لدظر: عذرات اهذةب  انف اهعشلد   (1)

 (.6/145د األردلؤكط  )ج ند اه لدر األردلؤكط كشاشك ها لؽ: 
(  1/280شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (2)

(  1/534شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: ا ف اهشالضرة في هلرلخ شصر كاه لةرة  اه لكطي  
 (.2/287نإعراؼ اهدلعر  )ج ه د  شف اهعهشل ها لؽ: طن لت اهشف رلف  اهداككدم  

 (.2/537إا لف  نلس  )جها لؽ: لدظر: دفح اهطلب شف غصف األددهس اهرطلب  اهههش لدي   (3)
(  نغل  اهك لة في طن لت 2/287ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ اهدلعر  )جها لؽ: طن لت اهشف رلف  اهداككدم   (4)

(  طن لت اهعلفعل  اهجنرل  1/280إنراةلـ  )ج شاشد أنك اهفضؿها لؽ: اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  
 (.9/276شاشكد شاشد اهطدل ي ك ند اهفهلح شاشد اهاهك  )جها لؽ: اه نجي  

في نعد م  جشلؿ اهدلف  أنك اهفضؿ  شؤرخ  ها  هـ نلألدب كاهف ا  هك ةك  عفر نف  عهب نف  عفر األدفك  (5)
ا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب  لدظر: األ بلـ  قلشكس هر  ق( 748 كدها شف اهاج  لـ 

 (.5/122اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  االهزرجهي  )ج
(  دفح اهطلب شف 2/289ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ اهدلعر )جها لؽ: لدظر: طن لت اهشف رلف  اهداككدم   (6)

 (.2/541إا لف  نلس  )جها لؽ: غصف األددهس اهرطلب  اهههش لدي  
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 .(2)لدة"ر اه عكع كاههبلكة كاهعن: " جلف ج ل(1)كقلؿ اهعكجلدي
: ةك علخ فلضؿ  شل رألت ش ها  ج لر اهضاؾ  كاالدن لط نعلد  ف االد نلض  (3)كقلؿ اهر لدي

 لدي اهجبلـ  ا ف اهه ل    شلؿ اهشؤاد    فصلح اهجبلـ  طهؽ اهه لف  ذك هش  كافرة  كةٌش  
 .(4)ؿ كال نله صلرفل رة  ها ك ا ش هدلر  كقلشها شعهده  اهه دلر  هلس نلهطكل

 شيوخو:
كطلر صلها  كأهؼ اهجهب  ه ٌدـ أنك اٌللف في اهداك في اللة علك ا  فلعهمر ا شا

فرل ل  كاإل جددرل    (5)اهشعمكرة قلؿ اه لكطي في جهلنا نغل  اهك لة: "  شع اهادلث نلألددهس كا 
ل"  نلؿ اهش لؿ ال  شدمـ  هى ل اذجر نعضن   (6)كشصر كاها لز شف داك أرنعشلئ  ك ش لف عل ن

 اهاصر.

  ند اهاؽ نف  هي نف  ند اهلل األدصلرم. -1
 أاشد نف  هي نف شاشد نف اهطنلع. -2
 أني  عفر أاشد نف إنراةلـ نف اهزنلر. -3
 أاشد نف  علد نف أاشد نف نعلر اه زاز. -4
 إ شل لؿ نف ةن  اهلل نف اهشهل ي. -5
 أاشد نف لك ؼ نف شاشد نف ش عكد اهاهني. -6
 ني نجر نف  هلؿ اهشجي. ند اهلل نف شاشد نف أ -7

                                                           
ف  هي نف شاشد اهعكجلدي  اهشعركؼ نلنف اهعكجلدي اهادنهي  ف لا شف أةؿ اال هملد  ةك  هي نف شاشد ن (1)

ق(  لدظر: األ بلـ  اهزرجهي  120لشلدي شف صدعل   كهد نمل كهكفي قنؿ كفلة أنلا نعمرلف  اهشهكفى  د  
اهشؤهفلف (  ةدل  اهعلرفلف أ شل  2/17قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف  )ج

 (.1/775كآ لر اهشصدفلف  اهنلنلني اهنغدادم  )ج
 (.2/291اهندر اهطلهع نشال ف شف نعد اه رف اه لنع  اهعكجلدي  )ج (2)
ق(  256ةك شاشد نف  علد نف شاشد نف   شلف األدده ي  أنك  ند اهلل اهر لدي اهفل ي  اهشهكفى  د   (3)

 (.1/305ةكدي  )جلدظر: اههف لر كاهشف ركف في غرب أفرل لل  طر 
 (.2/565إا لف  نلس  )جها لؽ: لدظر: دفح اهطلب شف غصف االددهس اهرطلب  اهههش لدي   (4)
 (.1/534شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: لدظر: ا ف اهشالضرة في هلرلخ شصر كاه لةرة  اه لكطي   (5)
(  1/280شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: نغل  اهك لة في طن لت اهداكللف كاههغكللف  اه لكطي   (6)

(  اهنار اهشالط في اههف لر  أنك 4/302اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )ج
(  دفح اهطلب شف غصف 1/4 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  )جها لؽ: اٌللف االدده ي  

 (.2/552 نلس  )ج إا لفها لؽ: األددهس اهرطلب  اهههش لدي  
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 (1)أني  هي نف األاكض. -8
  ند اهدصلر  هي نف لالى اهشرنكطي. -9

 أني طلةر إ شل لؿ نف  ند اهلل اهشهل ي. -10
 نمل  اهدلف انف اهدالس. -11
 شاشد نف لالى نف  ند اهراشف نف رنلع. -12
  ند اهلل نف أاشد نف فلرس. -13
 انف اهصلئغ. -14
 شاشد نف  ند اهلل اهنف. -15
 اهك لا انف اهنرةلف. -16
 ه طب اهع  بلدي.ا -17
 .(2)انف األدشلطي -18

 (3): الميذه
 أنك الَّلف  ف أجلنر  صرم  كشف هبلشلذم شف نرزكا في اللها شدمـ: أ ذ

 .(4)ه ي اهدلف اه نجي -1
 .(5)انف   لؿ -2
 .(6)دلظر اه لش -3
 .(7)لفشً اه َّ  -4

                                                           
 (.250-2/249ج نر  هرا ر  )جها لؽ: لدظر: غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم   (1)
 (.4/302لدظر: اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )ج (2)
(  1/280هفضؿ إنراةلـ  )جشاشد أنك اها لؽ: لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (3)

 (.2/287ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ اهدلعر  )جها لؽ: طن لت اهشف رلف  اهداككدم  
ةك  هي نف  ند اهجلفي نف  هي نف هشلـ اه نجي األدصلرم اه زك ي  أنك اها ف  ه ي اهدلف  علخ  (4)

نجي صلاب اهطن لت  اهشهكفى اإل بلـ في  صرم  كأاد اهافلظ اهشف رلف اهشدلظرلف  كةك كاهد اههلج اه 
ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  756 د  

 (.4/302اهزرجهي  )ج
ةك  ند اهلل نف  ند اهراشف نف  ند اهلل نف شاشد اه رعي اهملعشي  نمل  اهدلف انف   لؿ شف أئش  اهدالة   (5)

ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس 769أني طلهب  كهد كهكفى في اه لةرة  اهشهكفى  د  كةك شف د ؿ   لؿ انف 
 (.4/96هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

ةك شاشد نف لك ؼ نف أاشد  شاب اهدلف اهاهني  ـ اهشصرم  اهشعركؼ ندلظر اه لش   لهـ نلهعرنل    (6)
ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف 778اهشهكفى  د  

 (.7/153كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
ةك أاشد نف لك ؼ نف  ند اهدالـ اهاهني  أنك اهعنلس  عملب اهدلف اهشعركؼ نله شلف  شف ر   لهـ  (7)

لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر ق(  756نلهعرنل  كاه را ت  علفعي  شف أةؿ اهب  اهشهكفى  د  
 (.1/274اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
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 .(1)اه فَّلقي ي -5
 .(2)انف قل ـ -6
 .(3)اه شلؿ اإل دكم -7

اهذلف  ه كا شعا في اه لت  ٌهشا اهش ههف   هى  كةذم دشلذج هنعض هبلشلذ أني اٌللف
  نلؿ اهش لؿ ال اهاصر.

 :(5)(4)مذىبو

 .رغـ هشذةب أنك اٌللف نلهعلفعل   هجدا هـ لزؿ ظلةرلنل

 ."-رضى اهلل  دا-قلؿ اهصفدم  دا: "جلف أكالن لرل رأم اهظلةرل  ـ  أدا هشذةب ههعلفعي

أف  انف ا ر: "جلف أنك الَّلف ل كؿ: شالؿكقلؿ ظلةرلنل   جلفدا إقلؿ  دا أنك اهن ل : ك 
 ."لر ع  ف شذةب اهظلةر شف  هؽ نذةدا

 

 

 

 

 
                                                           

ةك إنراةلـ نف شاشد نف إنراةلـ اه ل ي اه فلق ي  أنك إ الؽ نرةلف اهدلف  ف لا شلهجي  اهشه ب نلهاشكئي   (1)
ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر 742د ن  إهى  دم اشكلا  صلاب إ راب اه رآف  اهشهكفى  د  

(  نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف 1/63اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
 (.1/425شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: كاهدالة  اه لكطي  

هد اآل فٌي  اهشاًهد  اهداكٌم اههغكٌم  اهف لا ةك اها ف نف قل ـ نف  ند اهلل نف  ٌهي اهشيرادم اهشصرٌم  اهشك  (2)
ق(  لدظر: 749اهنلرع  ندر اهدلف اهشعركؼ نلنف أـٌ قل ـ كةي  دها أـٌ أنلا كا شمىل زةرا   اهشهكفى  د  

 (.1/517شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  
 ف نف  ٌهي نف  شر نف  ٌهي نف إنراةلـ األشكٌم  اهعلخ  شلؿ اهدلف  أنك شاشد ةك  ند اهرالـ نف اها (3)

ق  لدظر: نغل  اهك لة في طن لت 772اإل دكم  اهف لا اهعلفعي االصكهٌي اهداكٌم اهعيركضي  اهشهكفى  د  
 (.93-2/92شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  

 (.5/332 هي أنك زلد كدنلؿ أنك  شع   اهصفدم  )جها لؽ: أ كاف اهدصر  أ للف اهعصر ك  (4)
(  طن لت اهشف رلف  4/304اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )جلدظر:  (5)

 (.2/289(  اهندر اهطلهع  اهعكجلدي  )ج2/288اهداككدم  )ج
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 (1):مؤلفا و
هرؾ أنك الَّلف شؤهفلت  دلدة كشهدك   شف داك كصرؼ كقرا ات كهف لر ا هدى نمل في 

 شف شؤهفلها  هى  نلؿ اهش لؿ ال اهاصر: لن اهشجهن  اهعرنل    اذجر نعض

 اهنار اهشالط في اههف لر. -1
 ب اه رآف في ش هد.غرل -2
 غلل  اإلا لف. -3
 ارهعلؼ اهضرب. -4
 ش هؾ اهرعد. -5
   د اهآلهي. -6
 دكر اهغنش في ه لف اهانش. -7
 هاف  اهددس في دالة األددهس. -8
 االرهضل . -9

 مكان و العممية
  (2)دلؿ أنك اٌللف شجلد  شرشكق  نلف  هشل  شصر كأدنلئمل  فجلدكا ل ٌهكدا كل ٌدشكدا 

ف د جلف داكٌم  صرم كهغكٌلا كشفٌ رم كشاٌد ا كش رئا جلؼ ال    كازداـ طهن  اهعهـ  هى ش ه ا
 .(3)كشؤر ا كأدلنا

 شجلدها اهعهشل  في  دة  كادب شدمل: تجشل اعهمر ا شا كطلر صلها  كه هَّ  

 ىم عميو:ؤ  وثيق العمماء لو وثنا
 كشف ةذم األقكاؿ: عمرها ك هك عادا  دل  اهعهشل   هلاكششل أج ب أنل اٌللف  

                                                           
(  إعلرة اههعللف 305-4/304 لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )جلدظر: اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه (1)

(  طن لت اهشف رلف  291-290 ند اهش لد دللب  )صها لؽ: كهرا ـ اهدالة كاههغكللف  اهلشلدي  
(  نغل  اهك لة في طن لت اههغكلف 290-2/289ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ اهدلعر  )جها لؽ: اهداككدم  

 (.283-1/282شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: كاهدالة  اه لكطي  
 (.26لدظر: أنك اٌللف األدده ٌي كشدم ا في هف لرم اهنار اهشالط كفي إلراد اه را ات فلا  عجرم  )ص (2)
 (.1/280شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   (3)
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را ات ا اهذةني: كشع نرا ها اهجلشه  في اهعرنل  ها لد طكهى في اهف ا كاآل لر كاه قلؿ  د
كقلؿ في اهشع ـ اهش هص أنك اٌللف ذك فدكف ا   اهعرب   (1)كاههغلت  كةك شف ر أةؿ شصر

 .(2)شؿ  لد في ةذا اهعاف كج رة اهطهبك لهـ اهدللر اهشصرل  ها  

غؿ أك لجهب أك لدظر في جهلب  كهـ أرم  هى كقلؿ اهصفدم: هـ أرم قط إال ل شع أك لع
غلر ذهؾ  كجلف  نهنل قلشنل  لرفنل نلههغ 
(3). 

كاهادلث   لرفنل نله رآ ات: جلف إشلـ زشلدا في  هـ اهداك  أشل في اههغ  (4)قلؿ اإل دكم
عل رنا ش لدنا  صلدؽ اههم    ج لر اإله لف
(5). 

 .لصعب اصرةـشل  أعلدكا ناني اٌللف كةدلؾ  دد جنلر شف اهعه

 منيجو فا النلو:
ف د  دـ ةذا اهفف أج ر  شرم اهى صلر ال   شلـ اهشطهؽ في اهداكاإلأنك الَّلف جلف  

كصلر     كأقرأ اهدلس قدلشنل كادل نل اهى أهاؽ اهصغلر نلهجنلرغلرم قطلر األرضلذجر أاد في أ
ل في اللها  .(6)ب انف شلهؾكةك اهذم   ر اهدلس  هى قرا ة جه  هبلشذها أئش  كأعلل ن

 (7):ومن مؤلفا و فا النلو
 .ٌ لراأل فلر اهشه ص شف جهلب  لنكلا ههصَّ  -1
 .في اهعرنل  أرنع ش هدات جنلر اههذجرة -2
 .اهه رلب ش هصر اهش رب -3
 .اههذللؿ كاههجشلؿ في عرح اهه ملؿ -4

                                                           
 (.2/250في طن لت اه را   انف اه زرم  )ج لدظر: غلل  اهدملل  (1)
 (.4/304لدظر: اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )ج (2)
(  اهندر اهطلهع 2/287ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ اهدلعر  اهداككدم  )جها لؽ: لدظر: طن لت اهشف رلف   (3)

(  اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر 2/288نشال ف شف نعد اه رف اه لنع  اهعكجلدي  )ج
 (.4/304اهع  بلدي   )ج

 هر شت ها  لن نل. (4)
 (.310-4/309لدظر: اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )ج (5)
 .(4/303لدظر: اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي   )ج (6)
(  نغل  اهك لة 2/552إا لف  نلس  )جها لؽ: لدظر: دفح اهطلب في غصف األددهس اهرطلب  اهههش لدي   (7)

(  اهدرر اهجلشد  في 1/282شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ )جها لؽ: في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  
 (.4/304أ للف اهشلئ  اه لشد   انف ا ر اهع  بلدي  )ج
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 .اهه رلد ألاجلـ  لنكلا -5
 .اهعذرة كاههشا  كجبلةشل في اهداك -6
 .عرح اهعذا في ش اه  جذا -7
   اإلا لف في اهداك.غلل -8
 .اهشندع في اههصرلؼ -9
 وفا و:

كجلف في شدزها نظلةر اه لةرة    (1)ق745اٌللف هكفٌي  د   أنل اهفؽ اهشؤر كف  هى أفَّ  
هيى  هلا ن لشع دشعؽ صبلة اهغلئب(2)كدفف نش لنر اهصكفل   .(3)  كصي

 (4)شدمل: فدم ن صلدةو كر لم اهصَّ 

ــــــُ  الــــــلين شــــــي  الــــــوَ ى ــــــات أثي  م

 فاســــــــــــــ ع  البــــــــــــــا ُق واســــــــــــــ عب ا  

   
ــــــــبا ــــــــزن نســــــــيُم الصل  و ّق مــــــــن ُل

 واع ــــــّل فــــــا األســــــلا  لّمــــــا ســــــ ى  

   
 وصــــــــاللاُت األيــــــــك فــــــــا نولييــــــــا

ـــــى لـــــ ف  ا   ـــــا الســـــجع عم ـــــو ف   َث 

   
ــــــلّ  ــــــا عــــــيُن جــــــولي بال ــــــي  اموع ال ل

ـــــ ى   ـــــن ث ـــــا ضـــــّمو م ـــــا م ـــــ وي بي  ي

   
 ا فالخطـــــُب فـــــا شـــــ نوواجـــــ ي لًمـــــ

 َقــــــــِل اق ضــــــــى أكثــــــــَ  مّمــــــــا جــــــــ ى  

   
ــــــــاَت إمــــــــام كــــــــان فــــــــا ِعمِمــــــــو  م

ـــــــــن و ا   ـــــــــو ى ِم ـــــــــا وال ـــــــــ ى أماًم  ُي

   
 أمَســــــــــى منــــــــــالّي لمبمــــــــــى مفــــــــــ ًلا

 فّصــــــــمو القبــــــــُ  عمــــــــى مــــــــا  َــــــــ ى  

   
 يــــــــا أســــــــًفا كــــــــاَن ىــــــــَلّى ظــــــــاى ًا

ــــــــــــو ُمضــــــــــــَم ا    فعــــــــــــاَل فــــــــــــا ُ  بِ 

   
                                                           

(  ادظر 1/283شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ )جها لؽ: في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي   نغل  اهك لة (1)
ل: غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم   ل:اهندر 2/250ج نرا  هرا ر )جها لؽ: ألضن (  ادظر ألضن

ل: ا 4/310اهطلهع نشال ف شف نعد اه رف اه لنع  انف ا ر اهع  بلدي  )ج ف اهشالضرة في (  ادظر ألضن
ل  اهندر اهطلهع 1/534شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: هلرلخ شصر كاه لةرة  اه لكطي   (  ادظر ألضن

 (.2/291نشال ف شف نعد اه رف اه لنع  اهعكجلدي  )ج
شاشكد شاشد اهطدل ي ك ند اهفهلح شاشد اهاهك  ها لؽ: لدظر: طن لت اهعلفعل  اهجنرل  اه نجي   (2)

ل: طن لت اهشف رلف  اهداككدم  (9/279)ج ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ اهدلعر   ها لؽ:   لدظر ألضن
 (.2/290)ج

نراةلـ نف  هلشلف  )ج (3)  (.5/185اهكافي نلهكفللت  اهصفدم  هح  شاشد نف شاشكد كا 
طن لت (  نغل  اهك لة في 5/185أاشد األردلؤكط كهزجي شصطفى  )جها لؽ: اهكافي نلهكفللت  اهصفدم    (4)

ها لؽ: (  دفح اهطلب  284-1/283شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  
 (.2/539إا لف  نلس  اهش رم  )ج
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 وكــــــان جمــــــُع الفضــــــل فــــــا عصــــــ ِه

 ّمــــــــــا أن قضــــــــــى ُكّســــــــــ اصــــــــــ ل فم  

   
 وُعـــــــــــّ ف الفضـــــــــــل بـــــــــــِو ُب ًىــــــــــــة

 واآلن لّمــــــــــــــا أن مضــــــــــــــى ُنكــــــــــــــ ّا  

   
 وكـــــــاَن ممنوًعـــــــا مـــــــن الصــــــــ ِف ل

ـــــــن وافـــــــاه خطـــــــٌب َعـــــــ ا    يطـــــــ ق َم

   
  ع يف بك اب البل  المليط:

قلـ أنك الَّلف في هف لرم  هى أ لس شف اههغ  كاهداك  فجلف شدم ا في اههف لر هف لرنا  
   شاجشنل في ندللدا.قكلنل في نلنا

فلهكاقع أف اههغ  كشل هعهشؿ  هلا شف نللف هشعدى اهشفردات كا  راب اهجهشلت كهعرلؼ  
؛ ألف اه رآف  رني -هعلهى–ههشعه لت  هعد شف أةـ األرجلف اههي لعهشد  هلمل اهشف ر هجهلب اهلل 

هفلظا كا  راب جهشلها كاال هعلد  نمل في عرح أ  فبل ند في هف لرم شف اهر كع إهى اههغ  اهعرنل 
 .(1)كشعرف  شعه لها

 سا  أبو ليلان فا  فسي ه عمى منيج معين:

ف راشا اهلل لهجهـ  هى شفردات اهجبلـ  ف شفردات اآلللت في انهدا  جؿ اه كر  ف د جل - أ
 ل  اههي لرلد هف لرةل هفظ  هفظ .اآل

 ف جلف همل  نب.ل  ذاجرنا  نب دزكهمل إف د جلف لف ر اآلاهجبلـ  هى أ نلب اهدزكؿ   - ب
اهدل خ كاهشد كخ  فشعرف  اهدل خ كاهشد كخ شف اهعهـك اهملش   اههي ل ب أف لجكف اهشف ر  - ت

ال ه نط ه نطنل لاط شف عادا كعاف اهشهجهـ فلا.   هى درال  جلشه  نمل  كا 
هدل ب األنللت  فمك لذجر شدل ن  األنللت كارهنلطمل نله لنؽ كاهبلاؽ همل   اهجبلـ  ف - ث

 شكر اهشمش  ههشف ر.كةذا شف األ
ذجر اه را ات كهك لممل  ف د ا هشد في شدم ا هف لر إلراد اه را ات اهش هعشه  كاهعلذة   - ج

 .(2)كهنللف شل هاشها ةذم اه را ات شف اهشعلدي
 اه شع نلف اههف لر نلأل ر كاههف لر نلهرأم. - ح

  -ك هـاهلل  هلا  ىصه–اههف لر نلأل ر: فمك لذجر اآل لر اههلنع   ف  لددل شاشد  -
 كصالنها اهجراـ كاه  لت شف اههلنعلف.

 اههف لر نلهرأم كذهؾ شف  بلؿ: -
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)
 (.1/59)ج

 (.60-1/59لط  أنك اٌللف األدده ي  )جلدظر: هف لر اهنار اهشا (2)



21 

 

للت  فل رج اه في شف الز لف ر اه هي اهكاضح كاه في شف اآل نللف اه هي كاه في فمك 
 اه في إهى الز اهكضكح كاهه هي.

 راننل شهجلشبلن د ا ه هص نعض اهشاد لف شف جهلنا إ راب  ف ـ  هى غكاشض اإلاهجبل - خ
 هه رآف اهجرلـ.

   هى  هكـ  دة شدمل:ا هشد  - د
ل  شف آللت األاجلـ لهعرض هذجر جبلـ اهصالن  اهف ا: جلف أنك الَّلف لهعرض آل -

 األ بل  كاههلنعلف اه  لت كشف نعدةـ شع نللف اهشذاةب األرنع .
كةذا شل  ل دم في االاه لج نمل في   اهعكاةد اهععرل : جلف لافظ اهعكاةد كاألععلر -

 كاهداك. اههغ 
ل   ل دها  هى شعرف  اهشعدى اهذم أرادم اهداكل : فشعرفها نله كا د اهٌداك  ا ه داـ اه كا د -

 .- ز ك ؿ-اهلل 
 كةي:  اكل ا هشد في د ها  هى اهشذاةب اهدٌ  - ذ

اهشذةب اهنصرم كشدمـ: أنك األ كد اهدؤهي كأنك  شرك نف اهعبل  كانف أني إ الؽ  -1
 اهاضرشي.

 هج لئي كاهفرا  ك عهب.اهشذةب اهجكفي كشدمـ: ا -2
 اهشذةب اهنغدادم كشدمـ: انف قهٌلن  كانف جٌل لف كانف اهٌ راج كاهز ل ي. -3
 (1).طراٌكة كانف  صفكراهاهشذةب األددهٌ ي كشدمـ: اهنطهلكٌ ي كانف اهنلذش كانف  -4

  فهـ لا ذ نشذةب أةؿ اهنصرة دائشنل  كال نشذةب أةؿ اهجكف  كشع ذهؾ ف د جلف ش ه بلِّ 
 .(2)ل هلر شدمل شل لعل ا ف كال األدده ٌللف  نؿ جلف ارِّ لٌ كال نشذةب اهنغدادلدائشنل  

 (3):ومن المصال  ال ا أخذ منيا
 ف لر كشدمل:في اههٌ  - أ

  نلر ألقكاؿ أئش  اههف لر  النف اهد لب.ارلر كاههٌ اههٌ  -
 .  اهغردلطيٌ اهشارر اهك لز  النف  طلٌ  -

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.65-1/64)ج
 (.65-1/62لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج (2)
 (.92-1/89لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج (3)
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 .ش عرمٌ اهجعلؼ  ه لر اهلل اهزٌ  -
 كشدمل: في اه را ات  - ب
 اإلقدلع  النف اهنلذش. -
 .مرزكرمٌ جهلب اهشصنلح  ألني اهجـر اهعٌ  -

 في اهادلث كشدمل: -ج

 .الح )صالح اهن لرم(  ههن لرمٌ اه لشع اهصٌ  -
 .الح )صالح ش هـ(  ههدل لنكرمٌ اهش دد اهصٌ  -

 في اهداك كشدمل: -ح

 اهجهلب  ه لنكلا. -
 .لئيٌ اهطٌ  انف شلهؾ اهه ملؿ  ألني  ند اهلل -

 ف ا كشدمل:في اه -خ

 اهشاهي  النف اـز اهظلةرم. -
 ي في ا هصلر اهشاهي  ههشصدؼ.األدكار األ ه -

 في اههلرلخ كشدمل: -د

 اه لرة  ألني نجر اهشطهني. -
 اهصه   النف نعجكاؿ. -

 في  هـ اهنبلغ  كشدمل: - ر
 شدملج اهنهغل  ك راج األدنل   النف الـز األدده ي. -
 دظـ اه رآف  هه لاظ. -

ل  ظلشنل في  شل  اهعهـ  أنل  هي اهفلر ٌي كأنل فَّ : إاه كؿ هلشنل لشجف  اٌللف لعجبلف دشكذ ن
 كقدكة هشف أراد أف لهنار في أ شلؽ اهعرنل .
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 لوّ الفصل األ 
 با ألموافقات أبا لّيان 
 عمّا الفا سا
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 الفصل األّول
 با عمّا الفا ساموافقات أبا لّيان أل

 اهداكل  كاهٌصرفل  كاههغكل  لنا )اهنار اهشالط( ج لرنا شف اآلرا  رض أنك اللف في جه
شكافؽ  كشعلرض  كشاللد   :ددت ردكد أني اللف اه لةمل  فجلدت نلفألني  هي اهفلر ي  كهع

 ذاجرنا اههعهلؿ هردكدم أك شف غلر هعهلؽ  كةذا لظمر  بلؿ اهناث إف عل  اهلل. 

 المبلث األّول
 المسائل النلوية

 هى آرا  أني  هٌي  لفالٌ  نيجهلب )اهنار اهشالط(  دد شف اهشكاف لت اهداكل  أل في كردى 
   ةي  هى اهداك اآلهي:ش اه  ة عر   نع  نهغت اهفلر يٌ 

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّ  عالى:  أوجو إع اب )بعوضة( فا قولو (1
  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت
 .[26 رة:]اهن    َّمي زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ام يلىل مل
هؾ أف اهلل ال لهرؾ ضرب اهش ؿ نلهنعكض  هرؾ شف ل هاي أف لهش ؿ نمل ها لرهمل  ذك 

 .(1)ك)شل(  ل ت إنملشل  كةي اههي اقهردت نل ـ دجرة أنمشها إنملشل كزادها  شكشل
ف فا  وجيو النصب عمى النلو ت )بعوضة( بالنصب عمى ق اءة الجميو ، واخ موق ئ

 ا:اآل 

  شفعكؿ نلضرب . ندال شف ش ؿ ك)ش بل( (شل)ا  عهدل إذأف هجكف صف  هشل 
 شفعكؿ نلضرب. ك)ش بل( 2أف هجكف  طؼ نللف 
  شف ش ؿ.أف هجكف ندالن  
 .أف هجكف شفعكال هلضرب  كادهصب ش بل الال شف اهدجرة ش دش   هلمل 
  ل  كاألكؿ ةك اهش ؿ  هى أف لضرب لهعدل إهى ا دلف.أف هجكف شفعكال هلضرب  لدلن 
 عكال أكؿ هلضرب كش بل اهشفعكؿ اه لدي.أف هجكف شف 

                                                           
 (.1/98لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
2

،  طؼ اهنللف ةك: " أف ه لـ األ شل  اهصرلا  غلر اهشا كذة شف اهفعؿ ش لـ األكصلؼ اهشا كذة شف اهفعؿ" 

 (.281فللز زجي دللب  )صها لؽ: هك لا اههشع  انف اه نلز  
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  أف هجكف شدصكنل  هى ه دلر إ  لط اه لر  كاهشعدى أف لضرب ش بل شل نلف نعكض  فشل
 فكقمل.

  ( في اآلكلرل أنك اللف أف )شل( -ل  ههعدل إهى ا دلف )ش بلضرب. 
 لجكف إال في أشل )نعكض ( فهدصب  هى اهندؿ؛ ألف  طؼ اهنللف  دد اه شمكر ال 

كأ نها اهجكفلكف كنعض اهنصرللف اهشه دشلف جلهفلر ي كانف  دي كنعض لرؼ  اهشع
 .(1) اهشها رلف جلهزش عرم كانف  صفكر كاهدلظـ كاندا في ه صلصا إف جلف دجرة.

 جك مق حق مف خف حف ُّ : جزي( فا قولو  عالىالموقع اإلع ابا ل )ل   (2

.[48]البق ة:  َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك  

ل هزشمل هغلرةل؛ ألف اه ضل  ةدلهؾ شف اها دلت كاه لئلت أم: أدمل ال ه ضي  دمل علئن 
شدا  ت ها  هى كهدم أك كاهدم اؽ  فلؤ ذكجلؼ ل ضي  ف غلرم شل هزشا شف جلف ل رم أف ل ن

ل   كةك طهنا إهلا في قضل    كاهعفل  : عفع هي فبلف إهى فبلف عفكال له لفى ها  دا
 (2)ال ها.

 .(3)ه زم شعدلةل شف اه زا  ندكف ةشز كال

( "ك شه  ال ه زم صف    ؛ؼ اه رؼ ار كاهرانط شاذكؼ  ه دلرةل ال ه زم فلا اذ)اهلـك
 .(4)ؼ"فلهصؿ اهضشلر نلهفعؿ  ـ اذؼ اهضشلر فلجكف اهاذ

 .(5)هؾ أنك اللفكألدم في ذ  ههضشلر لؿ اهفعؿ شهعدلِّ ع  اهفلر ي كأنك  هي

 جب هئ مئ خئ  حئجئ يي  ُّ ال علية فا قولو )يخافا( فا قولو  عالى:( 3 

 حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.267-1/266)ج
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  انك  عفر اهطنرم   (2)

 (.1/31)ج
 (.1/47لدظر: ه لف اهعرب  انف شدظكر  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 .(1/347)ج
 (.1/347  )جاهشر ع اه لنؽلدظر:  (5)
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 مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

       [.229]البق ة: َّ مك لك خك حك جك مق حق
هؾ أف ه لؼ اهشرأة اهفهد   هى دف مل فهعصي كذ  فلشل أشرةل - ز ك ؿ–"لعدي أشر اهلل 

أم  هشهـ  ؛اهلل فلشل أشرةل زك مل أك ل لؼ اهزكج إف هـ هطعا اشرأها أف لعهدم  هلمل  فإف  فهـ
 .(1)أال ل لشل لعدي اهالجـ"

 (2)ششل ال ه كز ش لكزها إهى غلرم - ؿ ز ك -كشعدى )ادكد اهلل( شل ادم اهلل 

  هي اهفلر ي. كةك شكافؽ ه كؿ أني

اللف قكؿ انف  طل  كاهفلر ي ن كها: "كةي قرا ة صالا  ش ه لش  في اههفظ  كقد كافؽ أنك
 .(3)كفي اهشعدى"

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ لو  عالى:م فا قولو: )لمن  بع( فا قو الاّل ( 4

 رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 [.73أل عم ان:] َّ يق  ىق يف ىفيث ىث نث مث زث

هؾ ألدمـ لعرفكف دلدجـ؛ كذ دلف ها إال هشف هنع م هعهشكدا شذال هدط كا نلهاؽ اهذ "أم:
 .(4)"ده  اهصلدق  اهدلط   نصا  د كهاا جشل لعرفكف أندل ةـ  كنلف ألدلمـ األشاشدن 

 وو لت الالم فا )لمن( عمى أقوال:

 خص حص مس  خس حس جس  مخ جخ ُّ  قلؿ ةي زائدة هههاجلد  ج كها هعلهى: 
 أم: ردفجـ. ؛(5) َّ مص

 كقلؿ اهعل ر:

                                                           
 (.1/19 ند اهلل شاشكد عالها  )جها لؽ: هف لر ش لهؿ نف  هلشلف  اهنه ي   (1)
 (.1/308 ند اه هلؿ  ندم عهني  )جها لؽ: لدظر: شعلدي اه رآف كا  رانا  أنك إ الؽ اهز لج    (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   ها لؽ:لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.2/207)ج
 (.3/1274زةرة اههفل لر  أنك زةرة  )ج (4)
 [.72]اهدشؿ: (5)



27 

 

ـــــــةٍ  ـــــــِل ِبُخّم ـــــــُت أّخـــــــَلُع ِلّمَخِمي  مـــــــا ُكنل

ـــــُلوَعا   ـــــُل َخ ـــــَا اّلَخِمي ـــــوَن ِل ـــــى َيُك (1) َلّ 
 

   
  هي ؼ فعدل )آشف( ب اهبلـ كةك قكؿ أنيـ ضشدت )آشف( نشعدى أقر كا هر أف اهبل -1

 .اهفلر ي

 .(2) َّ مت زت رت يب ىب ُّ قكها هعلهى: جشل في 

ل نلهبلـ كةك في أدا ضشف شعدى اال هراؼ ك د اهفلر ي كقد ألد أنك اللف قكؿ أني  هي
 .(3)األ كد

  ىي ني مي زي ُّ  مقام إب اىيم(، فا قولو  عالى:عطف البيان فا قولو: ) (5

 مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي

 [. 97آل عم ان: ] َّ جس
اهصرلا  غلر اهشا كذة شف اهفعؿ ش لـ األكصلؼ   طؼ اهنللف ةك: " أف ه لـ األ شل 

 .أ كؾاهفعؿ"  داك قكهؾ:  ل  اهظرلؼ  ة شفاهشا كذ

 طفت  هلا كش لها:  ك نب ه شلها  طؼ؛ ألف اال ـ اه لدي في شعدى األكؿ فجادؾ
 .(4)ا ا هشعت نلف ظرفلا  ك شي نللف؛ ألف اه لدي شنلف هؤلكؿ طفت اهعكد إذ

ف ؿ قكها ) اللت نلدلت( إال )ش لـ إنراةلـ(  هى أدا  طؼ نلل (5)كقد أ رب اهزش عرم
ف آللت دجرة  كش لـ إنراةلـ شعرف   كال ل كز اهه لهؼ في ا اه كؿ رفضا أنك اللف " ألأف ةذ

كقكها ش لهؼ إل شلع اهجكفللف كاهنصرللف  فبل لههفت إهلا  كاجـ  طؼ اهنللف    طؼ اهنللف

                                                           
هلؿى  اههنلب في  هـك اهجهلب  اهدعشلدي   ؛اهنلت شف اهجلشؿ (1)  لدؿ أاشد ها لؽ: أم: أدىٌ دىل اهجبلجؿ كأىٌ دىعي اه ى

ل: اهدر اهشصكف في  هـك اهجهلب اهشجدكف  اهاهني  (  ل5/319 ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  )ج دظر ألضن
 (.3/250أاشد شاشد اه راط  )جها لؽ: 

 [.83]لكدس:  (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.2/518)ج
 (.281ز زجي دللب  )صفللها لؽ: لدظر: هك لا اههشع  انف اه نلز   (4)
ةك شاشكد نف  شر نف شاشد نف  شر اه كارزشي اهزش عرم  إشلـ في اههغ  كاألدب كاهداك  اهشهكفى  د   (5)
 ص(.345 ند اهش لد دللب  )ها لؽ: ق(  لدظر: إعلرة اههعللف في هرا ـ اهدالة كاههغكللف  اهلشلدي  538)
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هؾ أنك  هي كاهشعرف  اهشعرف  كقد هنعمـ في ذ  دد اهجكفللف اجـ اهدعت  فههنع اهدجرة اهدجرة 
 .ل كز إال أف لجكدل شعرفهلف كأ رنكم ندالن   أشل  دد اهنصرللف فبل اهفلر ي"

هرأم اهجكفللف في اجـ كةك شؤلد    هي اهفلر ي رفض رأم اهزش عرم أنل ا لعدي أفٌ ةذ
 .(1) طؼ اهنللف

 جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص ُّ قولو  عالى: ( فا األوجو اإلع ابية ل )إذ (6
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ  جغ مع

 [.164]أل عم ان:  َّ  حل جل
ف   هى اهشؤشدلف ر كالن شف د نمـ لعهشمـ اه رآف كاه د   - نالدا كهعلهى-ه د أر ؿ اهلل  كا 

 .(2)جلدكا شف قنؿ نع ا هفي ضبلؿ

شف اهظركؼ اهشنلد  كلاهي ههكقت اهشلضي  الزش  اهظرفل  إف أضلفت  إهلمل زشلف أك  ()إذ
ف  شهت اذمل اإله ع شفعكالن نمل كههزش اؿ  كض  دمل هدكلف كجي رت اهذفت ك ضلف  إهى  شه   كا 

 .(3)عؿ شلض  كه ي  هههعهلؿ كاهشفل اةالهه ل  اه لجدلف ال هه ر  كل نح أف لهلمل ا ـه نعد ف

ا( هاهي ههكقت اهش ه نؿ شضشد  شعدى اهعرط غلهننل  هجدمل هشل هل ف جكدا أك ري ح )إذ
ك ش در قنؿ ا ـ لهلا لؼ إهى  شه  شصدرة نفعؿ ظلةر أن بلؼ إف هـ ه ز إال في اهععر كلض

كقد هفلرقمل اهظرفل  شفعكالن نمل أك   ل هؤل فشدي ا ـ نعدةل  ف ه دلر فعؿ كفلقن فعؿه  كقد هغ
أك شنهدأة كهدؿ  هى اهشفل اة ارفنل ال ظرؼ زشلف  بلفنل ههز لج كال ظرؼ  (اهى) ش ركرة ب

  .(5()4)شجلف  بلفنل ههشنرد

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األد (1)

 (.3/10)ج
 (.2/129شاشد اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل   )جها لؽ: لدظر: هف لر اهنغكم  شعلهـ اههدزلؿ  اهنغكم   (2)
 (.7/291ا ف ةدداكم  )جها لؽ: لدظر: اههذللؿ كاههجشلؿ في عرح جهلب اهه ملؿ  أنك اٌللف األدده ي   (3)
ةك شاشد نف لزلد نف  ند األجنر نف  شلرة نف ا لف نف  هلشلف نف  عد نف  ند اهلل انف زلد نف شلهؾ نف  (4)

ق(  463ق  كقلؿ 462اهالرث نف  لشر نف  ند اهلل نف نبلؿ نف  كؼ اهشنرد  أنك اهعنلس  اهشهكفى  د  )
 (.253-3/241نراةلـ  )جشاشد أنك اهفضؿ إها لؽ: لدظر: ادنلم اهركاة  هى ادنلم اهدالة  اه فطي  

 (.7/309ا ف ةدداكم  )جها لؽ: لدظر: اههذللؿ كاههجشلؿ في عرح جهلب اهه ملؿ  أنك اٌللف األدده ي   (5)
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هلمل  ؼ اه شه  اهشضلف  إهى اه شه  اإل شل  كاهفعهل   كهاذنلدل كنلدشل كهد ؿ  كه ع نعد 
ل  دمل  .(1)فلؤهى نلههدكلف  كضن

 
 ية قولن:وفا إع ابيا فا اآل

ا جلف قلئشنل  في قكهؾ: "أ طب شل لجكف األشلر إذ (اإذ)في شاؿ اهرفع ؾ  (إذ)أف لجكف  .1
 كةدا اهك ا  لئغ.نشعدى هشف شف اهلل  هى اهشؤشدلف كقت نع ا"  

  ألدا" هـ ل هعشهمل اهعرب شهصرف  اهنه  ؛( شنهدأة كرأل أنك اللف أدا ك ا فل د عؿ )إذ .2
  أشل أف ه هعشؿ جر  هى قكؿلذملفنل إهلمل ا ـ زشلف  كشفعكه  نإدشل هجكف ظرفنل  أك شض

قلـ زلد طكلؿ  كأدت   لف اهعرب  هلس في جبلشمـ داك: إذهؾ في هـ ل نت ذهشنهدأة ف
 هرلد قللـ زلد طكلؿ".

ذن ةذ كقد ألد أنك اٌللف كال   لفا في جبلـ اهعرب إال ظرفا اهرأم الث قلؿ: هـ هرد إذ كا 
 .(2)لجكدلف فل هلف كال شفعكهلف كال شنهدألف"

 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّ  فا )سمع( فا قولو  عالى: ال علي (7
 [.193]أل عم ان: َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خصحص مس

-فجر  نركا  ف كصكؿ د كة اهر كؿجر كاهنعد أف  رفكا اهلل اؽ شعرفها نلهذأم إدمـ 
كلجفر  ف دكنمـ  لنهمـ  فد كا اهلل أف لغفر همـ ذإهلمـ ك ر لف ا ه -اهلل  هلا ك هـ صهى

 .(3)ش ى لجكدكا في در لهمـ لـك اه لل لئلهمـ اهش ه نهل  كأف لشهعمـ  هى ش ؿ أ شلهمـ اه

اههي هدصب جؿ عي  نعدةل  كةي اهشهعدل  اههي شدمل شل لدصب شفعكالن  ) شع( شف األفعلؿ
كهنل اى دنل  .(4)كاادنا  كشل لدصب شفعكهلف  داك:  ًشعتي صى

 

 
                                                           

 (.2/205لدظر: شعلدي اهداك  اه لشرائي  )ج (1)
   لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكضها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف االدده ي   (2)

 (.3/109)ج
 (.4/164لدظر: هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (3)
 (.42-41 ز اهدلف اههدك ي  )ها لؽ: لدظر: ش دش  في اهداك  انف األاشر اهنصرم   (4)
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 ن:قل و ل فا  علية الفعل )سمع( قول و 

ا د ؿ  هى ش شكع ففي ةذم اهش اه   بلؼ فشدمـ شف أدا لهعدل إهى شفعكؿ كااد إذ -1
أك الؿ إف جلف شل قنها   لجكف اال ـ أك اهفعؿ صف  إف جلف شل قنها دجرةإهى أف ذةب 
 شعرف .

كلهعدل إهى شفعكهلف إذا د ؿ    هى ش شكع ا د ؿأف  شع لهعدل إهى شفعكؿ كااد إذ -2
 ات. هى ذ

  هي اهفلر ي. ةب أني هى شذ اهفعؿ في شكضع شفعكؿ  لفو  ا لجكف اال ـ أكك هى ةذ

 .(1)األكؿ  كرأل أدا ةك اه كؿ اهصالح هرأمكقد ألد أنك اللف ا

 يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ لو  عالى:ع  اضية فا قو الجممة ال( 8
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ
 [.46-45]النساء: َّ مت زت  رت يب ىب
 ؛هلف شدجـ  فله كا اهلل كا هشدكا  هلا كادمكة ةؤال  اهلمكد اهضل أ هـ نعدااهلل  شاشد لل

جر طرفنل شف قنلئح اهلمكد اههعدل  فشف اهلمكد فرلؽ ذ    ـفلجكف هجـ دلصرنا كلجفلجـ شجرةـ
اهلل  ىصه-ف د غلركا دعت شاشد   لغلركف جبلـ اهلل كلندهكدا كلف ركدا نغلر شرادم قصدنا ك شدنا

 .(2)ر ـكأاجلـ اه - هلا ك هـ

ألدمـ لمكد  لف ةلدكا( نللف ههذلف أكهكا دصلننل شف اهجهلب؛شف اهذكلرل اهزش عرم أف )
ا(  شؿ هك طت نلف رن لٍ صً دى  لهللً ى نً فى جى هلنل كى كى  لهللً ى نً فى جى ( )كى ـٍ جي دائً  ٍ اى نً  ـي هى  ٍ أى اهللي كدصلرل  كقكها: " ) كى 

 .اهنللف كاهشنلف  هى  نلؿ اال هراض"

هؾ أدا ال ل كز أف لعهرض ن شههلف كنذهؾ الث لرل هفلر ي  هى ذكا هرض أنك  هي ا
 هجكف اه شؿ ا هراضل .

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.3/148)ج
 (.1/280اههفل لر  هف لر هه رآف اهجرلـ  اهصلنكدي  )جلدظر: صفكة  (2)
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كهى ل   هى رأم اهزش عرم  بلث  شؿ كةك شرفكض  دد أني اللف شف نلب أكفي اآل
  .(1)كف نل هرأم أني  هي اهفلر ي

 َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ  ول فا )إًذا( فا قولو  عالى:الق (9
 [.67]النساء:

هك أ هص اهشدلف كف في إلشلدمـ كجلف إلشلدمـ  لر ششل لرلدكدا شف اهدفلؽ كأج ر  نلهنل  
 .(2)كةي األ ر اهعظلـ كاه كاب اهعظلـجشل أدا في أدف مـ  لر فمك ش هع ب اه لرات اهعظلش  

ف د هت  هى اهشلضي  ُّ ُّ : صلر ش ه نبلن  داك قكها هعلهى )إذنا( ظرؼ ههش ه نؿ  كا 

((3) َّ زئ رئ ّٰ ِّ  .(4)  فل هلر نعدةل اهشنهدأ  داك ) ر تي فإذا اهٌ نعي كاًقؼي

  مم ام يل ىل مل يك ُّ  )إذنا( في  كاب نلدشل كهٌشل  داك قكها هعلهى: كل كز ش ي 
 .(6)شل  كشف هزكـ  زا  اهعرط هد ؿ )إذنا( ههشفل اة في  كاب نلدل كنلد(5)  َّ...   من زن رن

كشف شكاضع )إذنا( أدمل هاهي  كاننل هه زا  نشدزه  اهفل   كلاهي نعدةل  شه  شنهدأة  داك: 
 .(7)شجـر هؾ(  ك)إذنا( ةدل  كاب اهعرط نشدزه  اهفل إذا )إف هاهدي فادل 

 كاننل ك زا  في شكضع دفي ش ؿ: مل قد هجكف  كاننل ف ط في شكضع  ك كقلؿ اهفلر ي: "إد
هشف قلؿ: أزكرؾ   ف أجرشؾأزكرؾ  ةي  كاب  لص   كفي ش ؿ إذ هشف قلؿ:ف أظدؾ صلدقنل إذ

 .(8)ةي  كاب ك زا "

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.3/273شعكض )ج
 (.10/173لدظر: هف لر اهف ر اهرازم  اهرازم )ج (2)
 [.1]اهدصر: (3)
ل  ه ملؿ اهفكائد كهجشلؿ 134اهجهب اهدرا ل   )ص لدظر: اهمدال  في اهداك  ه د  هدظلـ (4) (  ادظر: ألضن

 (.93شاشد جلشؿ نرجلت  )صها لؽ: اهش لصد  انف شلهؾ   
 [.77]اهد ل : (5)
 (.443-1/441لدظر: انف اهال ب  عرح اهرضي اهجلفل   انف اهال ب  )ج (6)
 (.204-203هملف اهشٌهكاي  )ص ند اها لؽ: لدظر: اهمركم  األزةرل  في  هـ اهاركؼ  اهمركم   (7)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (8)

 (.3/299)ج
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كقد كافؽ أنك اٌللف قكؿ اهفلر ي ن كها: "كاهصالح قكؿ اهفلر ي كةي ش اه  لناث  دمل 
 .(1)في  هـ اهداك"

 يت  ىت نت مت زت ُّ  باهلل( فا قولو  عالى: الفاء فا قولو: )فيقسمان (10
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن رن مم
 [.106]المائلة:  َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ

ك نت اهكصل  نعملدة ا دلف عدد اضكر  بلشلت اهشكت فف اهشؤشدل -هعلهى–ل لطب اهلل 
ؿ أك غلر ش هشلف إف  لفرهـ في األرض كا  دجكدل ش هشلف أك شف أقلرب اهشلت كذنعرط أف ل

ف   فهاهفلف شف نعد اهصبلة كهك جلف ها قرلب فبل لاهؼ شف أ ؿ اهشلؿ كال لجهـ عملدها كا 
 .(2)جهشمل فها اإل ـ كاهع لب شف اهلل

 (. بلةً اهصَّ  دً عٍ ف نى ل شً شى مي كدى ًن ي اٍ م اه شه   هى قكها: )هى هفل  في قكها: )فل  شلف(  طفت ةذا
ف عئت هـ ه در اهفل  هع ي اهفلر ي ه ل أنيكرأ طفت  شه  كهجف أدمل فل   زا  ف لؿ: "كا 

 :(3)م اهرش ه عها  زا   ج كؿ ذ

ـــــاً ة ـــــُ  المـــــاُء   ـــــا َيْلِس ـــــاُن َعْيِن ْنَس  واِ 
 

 (4)  َفَيْبـــــــُلو و ـــــــا ات َيُجـــــــمل َفَيْغـــــــَ قُ 
   

 ق شل".أل ا ان هشكةهؾ إذه دلرم  ددةـ: إذا ا ر ندا  فجذ
ن ل  كقد ألد أنك اللف رأم اهفلر ي ف لؿ:  "ال ضركرة هد ك إهى ه دلر عرط شاذكؼ كا 

هى ه دلر شضشر نعد اهفل  كانا  فهجكف اهفل  إذ ذ ل ل  شلف( ك)فمك أم: )فمش ؛اؾ فل  اه زا   كا 
 .(5)لندك("

                                                           
 (.3/299لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي: )ج (1)
 (.1536-7/1535لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
  ن  نف دملس نف ش عكد اهعدكم  أنك اهالرث  ذك اهرش   عل ر  شف فاكؿ اهطن   اه لدل    ةك غلبلف نف (3)

ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف 117شف شصر  اهشهكفى  د )
 (.5/124كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

لىٍ هىشع  دلكاف ذم اهرش  (4)  (.180  عراا  أاشد ا ف ن ج  )صلىٌ ـ: لىٍج ير كى
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.4/47)ج
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  و  عالى:الموقع اإلع ابا ل قولو: )ىو( فا قول (11

 [.3]األنعام:  َّ نب مب زب  رب يئ ىئ
في اه شكات  رائر اهشبلئج   كفي األرض  رائر اه ف  - نالدا كهعلهى-لعهـ اهلل 

 .(1)اه مرس  كلعهـ شل هفعهكف نله ر ك كاإلد

ك )ةك( ضشلر عاف ك )اهلل( شنهدأ  نرم شل نعدم كاه شه  شف رة هضشلر اهعاف  دد أني 
  هي اهفلر ي.

–ف جلف  لئدنا  هى اهلل ك هؿ ذهؾ نإذا "هـ لجف ضشلر اهعا   هيكألد أنك اللف قكؿ أني 
ل كشعدى  ال د ن    فلصلر اهه دلر: )اهلل كاهلل( فلدع د شنهدأ ك نر شف ا شلف شهادلف هفظن -هعلهى

ل   هى أدا اهضشلر   هي اآل هؾ كاهلل أ هـ  هاكلؿ أنيكذهؾ ال ل كز  فهذ نلدمشل إ دلدل  
كاهلل  نرم )لعهـ( ك)في اه شكات( ك)في األرض( شهعهؽ ب )لعهـ( كاهه دلر: اهلل كضشلر األشر 

 .(2)اه شكات كفي األرض  رجـ ك مرجـ" لعهـ في

 مف خف حف  جف مغ جغ ُّ  لو  عالى: َ : )من يضل( فا قو الموقع اإلع ابا ل قولو (12
 [.117]األنعام:  َّ لك خك حك جكمق حق

شف اهنع طرل ا ف ل لزم جبلن هؾ  لهـ نى  لهـ نشف ضؿ ك رج  ف طرل ا  كجذاهلل هعله
 .(3)شدمـ

 وفا إع اب )من ( أقوال:
ن ل   شها  في شكضع  ر   داك:   ا ال ل كز إال في اهععركةذهى إ  لط ارؼ  ر كا 

 أم: نله لؼ. ؛)زلدنا ضرب اه لؼ(
 ؛ا هلس ن لدؼ ارؼ اه ر  كةذهـ( نعد اذ: "في شكضع دصب ب )أ (4)قلؿ أنك اهفهح

 ألف أفعؿ اههفضلؿ ال لعشؿ اهدصب في اهشفعكؿ نا".
                                                           

 (.165-12/162لدظر: هف لر اهف ر اهرازم  اهرازم  )ج (1)
 كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.4/77)ج
 (.142ف ر اهدلف قنلكة  )صها لؽ: هف لر اه بلهلف اهشل ر  اهشاهي  اه لكطي   (3)
ةك شاشد نف  هي نف شك ى  عشس اهدلف  األدصلرم  اهدشع ي  اهش رئ  أنك اهفهح اهعلفعي  اهشهكفى  د   (4)
طللر آههي قكالج  ها لؽ:   اهذةني  ق(  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر657)

 (.1332-3/1331)ج
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ا قكؿ ف لضؿ(  كدؿ  هلا اهفعؿ أ هـ  كةذأم: )لعهـ ش ؛كؼفي شكضع دصب هفعؿ شاذ
  هي اهفلر ي. أني

 كش ها في اهععر:

.. ... ... ....... ... ... . 

ـا ِبالِســـــــيُوِف الَقَوِانَســـــــ   (1)اوَأضـــــــَ َب ِمنلــــــ
 

   
في شكضع رفع كةي ا هفملشل  شنهدأة  كاه نر )لضؿ( كةك قكؿ اهج لئي كاهشنرد 

 كاهز لج.

عشؿ في اهشفعكؿ نا ا اهرأم  هى ا هنلر أف أفضؿ اههفضلؿ ال لكقد ضعؼ أنك اللف ةذ
 .(2)كال لعهؽ  هلا

  خص حص مس خس حس جس ُّ اللجازية فا قولو  عالى:  إعمال )إن( إعمال ما (13

 [.194]األع اف:  َّ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص
لف هعندكدمـ شف دكف اهلل هعلهى شف األصدلـ كه شكدمـ آهم  ش هكقكف ش هجـ نؿ أدهـ إف اهذ

دفع ضر إف جدهـ صلدقلف في أجشؿ شدمـ ألدجـ ه شعكف كهنصركف  فلد كةـ في  هب دفع أك 
 .(3)د كاجـ

ه را ة  هى أف " )إف( ةي اهدلفل  أ شهت  شؿ شل م اةذاهفؽ اهشف ركف  هى ه رلج 
م دى نمذاها لزل  فرفعت اال ـ كدصنت اه نر ك) نلدنا أش لهجـ(  نر شدصكب  قلهكا: كاهشع

ةي  شلدات ال هفمـ  لـ  كدفي ششل ههمـ ههنعر  نؿ ةـ أقؿ كأا ر  إذاه را ة ها لر عاف األصد
 كال هع ؿ".

اها لزل   فا لزم اهج لئي كأج ر اهجكفللف كاهفلر ي  (شل)كا ههؼ في إ شلؿ )إف( إ شلؿ 
 كانف اه راج كانف  دي شف اهنصرللف كشدع إ شلها اهفرا  كأج ر اهنصرللف.

                                                           
شىي ًههاى ل ً  ًشدميـي                   ... ... ... ... (1)  صدر اهنلت: أجرَّ كأىاى

اهنلت هعنلس نف شرداس  أجر: أج ر جرا  اها ل  : شل لاؽ  هى اهشر  أف لاشلا  اه كادس:  شع قكدس: كةك 
 (.69لالى اه نكرم  )صها لؽ: لس نف شرداس اه هشي  أ هى نلض  اهرأس  دلكاف اهعن

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.4/213)ج

 لشع نلف اهشا كر كاهشع كؿ كا هشد شف أك ؽ جهب اههف لر  لدظر: صفكة اههفل لر  هف لر هه رآف اهجرلـ  (3)
 (.1/487اهصلنكدي  )ج نرم  اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر   اهنار اهشالط( )اهط
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 .(1)هؾ في اهد ر كاهدظـ نت ذأف اهصالح إ شلهمل  كقد كلرل أنك اللف 

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ لو  عالى: الفصل بين الصمة والموصول فا قو (14
 مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ
 جع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس خسحس  جس
 [.36]ال وبة:   َّ  جغ مع

فلألاجلـ اهعر ل  هنهدى  هى اهعمكر اه شرل  اهشا كن  نلألةه  دكف اهعش ل  شف غلر 
األرنع   فبل زللدة  شك كدة كش نه  في اههكح اهشافكظ كجلدت اهعرب هعظـ كهاـر اه هلؿ نلألعمر 

هظهشكا أدف جـ في األعمر اهاـر نلرهجلب اهشعلصي كقلههكا  شلع اهشعرجلف جشل ل لههكدجـ  شلعنل 
 .(2)فلهلل لعلدجـ كلدصرجـ إف اه لهشكم

 .(3)ال لفلد اهشكصكؿ اهش صكد إاٌل كاهصه  شعهكش  هه لشع""
األرض( شهعهؽ ة( ك)لـك  هؽ اه شكات ك ةدلؾ شف  عؿ )في جهلب اهلل( شهعهؽ ب ) دٌ 

ل.  ب ) دة( ألضن
ف لؿ: "ال ل كز أف لهعهؽ قكها )في جهلب اهلل( ب  اهفلر ي  هؾ أنك  هيكقد رفض ذ

كألدا ال  ؛م ةك ا دل  عر عمرناه نر اهذنلهفصؿ نلف اهصه  كاهشكصكؿ ألدا ل هضي ا ؛) دة(
 ل كز"

 .(4)كقد ألد أنك اللف قكؿ أني  هي كقلؿ: ةك جبلـ صالح
لف اهصه  كاهشكصكؿ نا دني  نلدشل ل كز اهفصؿ نغلر أ دني كةك  شه  لشدع اهفصؿ ن

 .(5)اال هراض كلجكف فلمل هاجلده أك هنلف ههصه 

                                                           
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (1)

 (.4/440)ج
 (.4/2278لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
 (.52ععنلف  ند اهكةلب شاشد  )صها لؽ: اهداك  اه زكهي  اهش دش  اه زكهل  في  (3)
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (4)

 (.5/41)ج
 (.3/164ا ف ةدداكم  )جها لؽ: لدظر: اههذللؿ كاههجشلؿ في عرح جهلب اهه ملؿ  أنك اٌللف األدده ي   (5)



36 

 

 خس حس  جس مخ جخ مح ُّ  الموقع اإلع ابا وأوجو ق اءة )بالي ال أي( فا قولو:(15

 حج مث هت مت ُّ من قولو  عالى:   َّ مض  خض حض جض مص خص حص مس
 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 [.27]ىول: َّ خف حف جف مغ جغ
قلؿ رؤ ل  اه كـ اهذلف جفركا شل دراؾ لل شاشد نعرنا ش هدل فهـ لهنعؾ إال اهضعفل  كاه فمل  

 .(1)فمـ لهنعكف نبل دهلؿ كال ا  
 ق ئت )بالي( عمى وجيين:

 أكؿ اهرأم.  :في كأنك  شرك كشعدلمكةي قرا ة  ل ى اه    نلهمشز )نلدئ( شف ندأ لندأ
 .(2)لندك  كشعدلم: ظلةر اهرأم م( كةي قرا ة نلقي اه نع   شف ندانلهلل  )نلد

ن   هى اهظرفل  ك ٌهؿ أنك اٌللف ذهؾ ك كفي إ رانمل لرل أني  هي اهفلر ي أدمل شدص
 .(3)أم: في ظلةر األشر  أك في أكؿ األشر" ؛ن كها: "ألف )في( ش درة فلا

  الصالة( فا قولو  عالى:موقع اإلع ابا فا قولو: )سميع اللعاء ومقيم ال (16
 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّ 

 .[40-39]إب اىيم: َّ جع  مظ حط مضخض حض جض
  إ شل لؿ كا الؽ ا اهذم رزقا  هى جنر شف اه ف كهدلفرن - هلا اه بلـ–لاشد إنراةلـ 

 شلع هد لئا كنعرم نعد  نع  عرة كشئ   د  قكها: رب ا عهدي ش لـ اهصبلة كشف ذرلهي  كةك
 .(4)رندل كه نؿ د ل 

 وفا اآلية )سميع اللعاء(  عللت أقوال النلاة بين إعمالو وعلمو، عمى النلو اآل ا:
  أم: شف إضلف  فعلؿ إهى اهشفعكؿ: نا   إ شلؿ  ؛ةك شف إضلف   شلع إهى اهد ل

 لف.لنلهغ   هى كزف فعلؿ كةك شذةب  لنكلا اهذم  لهؼ فلا اهجكفللف كاهنصر صلغ  اهش
                                                           

 (.121-6/120ش دم نل هـك  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   اهشلهرلدم   (1)
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  انػك اٌلػلف األدده ػي   (2)

 (.5/215)ج
 (.5/215اه لنؽ  )ج (3)
أاشػػػد شاشػػػد عػػػلجر  ها لػػػؽ: اكلػػػؿ اه ػػػرآف  أنػػػك  عفػػػر اهطنػػػرم  لدظػػػر: هف ػػػلر اهطنػػػرم   ػػػلشع اهنلػػػلف فػػػي ه (4)

 (.17/27)ج
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   لجكف شف إضلف  فعلؿ إهى فل ها  كل عؿ د ل  اهلل  شلعنل شف نلب اإل دلد اهش لزم
 كاهشعدى:  شلع اهلل  كةك رأم اهزش عرم.

 ال إذا أف لجكف شف نلب اهصف  اهشعنم   إال أف اهصف  اهشعنم  شهعدل  كال ل كز ذهؾ إ
 .(1)أشف اههنس كةذا رأم اهفلر ي

ف اههنس شك كد في اآلل   ن كها: ل أٌللف شؤلدنا هرأم اهفلر ي  الث رأكقد جلف أنك ا
  فهك (2)إهى اهفل ؿ"ضلفها شف إضلف  اهش لؿ ههشفعكؿ ال شف إ "فلههنس الصؿ  إذ اهظلةر أدا

  أشف اههنس ه لز  هى رأم اهفلر ي.
لنكلا أقكل اآلرا  كةك شف إضلف  صلغ  اهشنلهغ ؛ ألدا أقؿ اآلرا  كهرل اهنلا   أف رأم  

اهشعدى  أشل اهًرأم اه لهث اهذم ا هنرةل صف   ؿاههي هاهلج ههاكلؿ  فرأم اهزش عرم قلـ نهاكل
 شعنم   كةي شهعدل  فمك أشر غلر ش نكؿ نلآلل  كذهؾ هعدـ أشف اههنس جشل رد اهفلر ي.  

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ ة( فا قولو  عالى: ع ابا ل )كافالموقع اإل (17
  [.28سب :[ َّ  هب مب خب حب جب هئ

 .(3)أم: "أر هدلؾ  لشعنل ههدلس في اإلدذار كاإلنبلغ"
 اخ مف النلاة فا مجاء )كافة( لاًل عمى مذىبين:

 ف شلهؾ. هي اهفلر ي كانف جل لف كان ل ال هجكف إال الالن  كةك رأم أنياألكؿ: أدم
 .(4)ف رلاه لدي: ال ل كز أف هجكف الالن  كةك رأم األج

 .(5)كألد أنك اٌللف أصالب اهرأم األكؿ ن كها: "كةك اهصالح"
 
 
 
 
 

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.5/423)ج
 (.5/423اه لنؽ  )ج (2)
 (.3/583هف لر اهزش عرم  اهجعلؼ  ف ا لئؽ غكاشض اههدزلؿ  اهزش عرم  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف االدده ي   (4)

 (.7/296)ج
  (.7/269اه لنؽ  )ج (5)
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 المبلث الثانا
 الص فّية المسائل

 هي اهفلر ي  كاههي نهغت  أنل ل  اههي كافؽ فلمل أنك اٌللفدعرض ةدل اهش لئؿ اهصرف
 :ياهش لئؿ  كفلمل شل ل  بلث

 .[3]الفا لة: َّ ين ىن من ُّ : لو  عالىالقمب المكانا فا قو  (1

نىذى شف  دف اهعرب اه ذىبى  ك ى ( كةك ج لر هب كلجكف في اهجهش  ف كهمـ: ) ى   ( ك)نىجىؿ  كهنىؾى
 (1)عي  - ؿ  دلؤم-شف جهلب اهلل ا فلشل أظف كقد صدفا  هشل  اههغ   كهلس شف ةذ

صلغ  شف  كلعرؼ االعه لؽ نادا: "أ ذ  اههغ  دي ةك أ لس االعه لؽ فيفله هب اهشجل
أ رل شع اهفلقمشل شعدى كشلدة كةلئ  هرجلب همل هلدؿ نله لدل   هى شعدى األصؿ نزللدة شفلدة 

ذً أل همل ا ههفل  ًذره شف اى كطرلؽ شعرفها ه هلبي   ره اركفنل أك ةلئ  جضلرب شف ضرب كاى
مل إهى صلغ  ةي أصؿ اهصلغ داله  اطراد أك اركفنل غلهنل هصلرلؼ اهجهش  اهى لر ع شد

اؿ  هى شيطهؽ اهضرب ف ط"جضرب فإدا د
(2).  

 كشدمـ شف قرأ في اهعلذ  لهلب  دلدةكأشل )شلهؾ( في قكها هعلهى: )شلهؾ لـك اهدلف( فهمل ه 
 كنعضمـ أ لدةل إهى اهشهؾ كاهشهؾ.  )شىبلًؾ( نلألهؼ كاههعدلد الـ كج ر اهجلؼ

 كقلؿ قلس نف  كشدا شهؾ اهع لف (هرنطا)اههغكللف أ لدةل إهى اهشهؾ كةك عض كن
 :(3)اه طلـ

ـــــُت ِبَيـــــا َكِفـــــّا َفـــــ ْنَيْ ُت َفْ َقيـــــا  َمَمْك

ـا   ــــ ـا َو َاَءَى ــــ ـا َم ــــ ـــــْن ُلْوِنَي ـا ِم ــــ ـــــَ ى قَاِئًم   (4)ُي
   

                                                           
أاشػد ا ػف ن ػنج ها لػؽ: لدظر: اهصلاني في ف ا اههغ  اهعرنل  كش لئهمل ك دف اهعرب في جبلشمل  اهرازم   (1)

 (.153)ص
 (.1/275فؤاد  هى شدصكر  )جها لؽ: ـك اههغ  كأدكا مل  اه لكطي  اهشزةر في  ه (2)
ةك" قلس نف اه طلـ نف  دم األك ي  أنك لزلد  عل ر األكس  كأاد صدلدلدةل في اه لةهل "  األ بلـ   (3)

 (.5/205قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
 كال  أ رل كةي:كرد اهنلت نر  (4)

 

ـــــــــ ْنَيْ ُت َفّ َقَيـــــــــا ـــــــــّا َف ـــــــــا َكِف ـــــــــُت ِبَي  َمَمْك
 جج

 ُيـــــــَ َى َقاِئًمـــــــا ِمـــــــْن َخْمَفَيـــــــا َمـــــــا َوَ اَءَىـــــــا
   ج

ٍلتي اٌهدـ  دلكاف قلس نف اه طلـ  شطهكب   : أٌم عىددىت  اٍدمىريت: أىٍ رى هىٍجتي إنراةلـ اه لشرائي كأاشد ها لؽ: شى
 (.22شطهكب  )ص
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 رنط   د اهدجلح. (1)كشدمل اإلشبلؾ
  مل هعكد إهى اه كة كاهعدةاهه لف كجه كلرل أنك اللف أف  شلع اهه لهلب اه ه  ش هعشه  في

 دمـ ا هاد كا نمل في نعض اهشكاضع.ي اهفلر ي الث إا أنك اهفهح كأنك  هكألد ةذ
 .(2)كاهه لهلب اه ه  ةي )شهؾ  شجؿ  جشجؿ  هجـ  جشؿ  جشهـ(

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ ال فا )ا خذ( فا قولو  عالى: اإلبل (2
 [.51]البق ة:  َّ  زب رب يئ

أدغـ نعد ههللف اهمشزة كأندهت اهلل   ذ شف افهعلؿ شف األ ذ  كااله له ذ له ذ: نشعدى األ ذ
 .(3)صله  اههل ا هعشلهمل نهفظ افهعلؿ فهكةشكا أ هل  كج ر

 .(4) آ ر هدفع اه  ؿ" ع ارؼو شكضى  عؿ ارؼه  كاإلنداؿ: "ةك أف لي 
قلش  "كشف  دف اهعرب إندا  .(5)نعضمل شجلف نعض"ؿ اهاركؼ كا 
 ( أقوال منيا:وفا أصل ال اء فا )ا خذ

 م اهاله  هندؿ اهمشزة لل   ـ هندؿ اهلل  هل  فهدغـ.همشزة شف األ ذ  كفي ةذا .1
م اهاله  هندؿ هل ؛ ألدا "شهى جلدت فل  اهجهش  كاكنا أك لل  األصؿ لل  شف اله ذ  كفي ةذ .2

دغلشمل في هل  االفهعلؿ فه كؿ اهصؿ  كندلت افهعؿ شدمل  فلههغ  اهفصاى إنداهمل هل  كا 
 كاه ر شف اهكصؿ كاهل ر".

هلا ذ ذ نج ر اه ل   ً ت اهعرب هى ةب اهفلر ي  الث قلؿ: "قلهأف اههل  األكهى أصهل  كا 
 :-راشا اهلل-هؾ كأدعد اهفلر ي نشعدى أ ذ قلؿ هعلهى: )هه ذت  هلا أ را( في قرا ة شف قرأ جذ

ـــــا إلـــــى جَ  ـَذْت ِ ْجِم ــــ ـْل  َِخ ـاوَقــــ َِْ زِىــــ  ّنـــــِب 

ــــــوقِ    ـاِة الُمَط ـــــ ـ َفُلوِص الَقَط ـــــ ــــــيفًا ك (6)َنِس
 

   
                                                           

: اههزك  (1) هجنل كشيهجنل كًشهجنل. لدظر: ه لف اهعرب  انف اإلشبلؾي ؿ إذا هزكج: قد شهؾ فبلف لشهؾ شى لج كل لؿ ههر ي
 (.10/494شدظكر  )ج

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.1/135)ج

 (.331شاشد دعلـ اهعرق ك ي  )ص لؽ: هالدظر: اه لشكس اهشالط  اهفلركز أنلدم   (3)
 (.9شاشد صدلؽ اهشدعلكم  )صها لؽ: شع ـ اههعرلفلت  اه ر لدي   (4)
أاشد ا ف ن ج  ها لؽ: اهصلاني في ف ا اههغ  اهعرنل  كش لئهمل ك دف اهعرب في جبلشمل  اهرازم   (5)

 (.154)ص
 ككرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (6)

قِ وقْل َ ِخَذْت ِ ْجِما إلى  َِ زِىا          َنِسيًفا ك َفُلوِص الَقَطاِة الُمَط ِّ  َجّنِب 
ٌهى هيؤ ر فلمل  لدظر:  اهنلت شف اهطكلؿ  اهشطرؽ: اههي قد   ر  هلمل اٌهنلض فمي هاؾ األرض نصدرةل اى

 (.1/541رشزم شدلر نعهنجي  )جها لؽ:  شمرة اههغ   األزدم  



41 

 

ةب إهلا صهل  ف لؿ:  هى شل ذف أصؿ اههل  أكأشل أنك اللف فكافؽ اهفلر ي في جك 
 .اهفلر ي كاه لرافي

ـــــــعا  ف نيـــــــا ـــــــَذ الشِّ ـــــــْ َن َ ْخ  َوَل ُ ْكِث

ـا   ـيًلا بناؤىــــــــ ـاءاٍت فســــــــ ـل مبــــــــ (2)(1)  يــــــــ
 

   

 ىي ُّ  ا فا لفظ )وجيـة( فـا قولـو  عـالى:فيأو لذإثبات الواو فا المصال   (3

 َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي
 [.148]البق ة: 

  هلمكد قنه  كههدصلرل قنه ف أك شه  قنه  لهك مكف إهلمل  فههجؿ دل - ز ك ؿ– عؿ اهلل 
 "اههي ةي قنه  اهش هشلف كل ب  هلؾ  (3)اهاؽ كجههل اه نههلف نلطه  فل دة ش لهف  ه نه 

 .(4)اهنل مل"

ؼ شدا اهكاك؛ ألدمل ا ـ غلر شصدر  نه   كةي  دد اهفلر ي ا ـ ال هاذك )ك م ( ةي اه
  هى كزف )ًفعه (.

 ا.ا لجكف إ نلها علذن م ( شصدر  كأ نهت فلا اهكاك  كنمذأشل  لنكلا فلرل أف )ك 

ف ألدا شصدر هلس ن لر  هى فعها  فبل لرد  ؛جلف شصدرنا ك كغ أنك اللف إقرار اهكاك  كا 
دا هـ هي ل لؿ فلمل ك د لعد  دة  كنشل أك ا ل ا  فلجكف اهشصدر  م    هى  بلؼ ك د اه

ف جلف شصدرنا ل شع ل ا  جلف ن ل  اهكاك  .(5) في ك م  الزشنل  كا 

 

 
                                                           

 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (1)
ل ندلؤةل كال هج رف  اه ذ اهععلر فإدمل           هرلد شنلآت ف لان

 (.1/156إ راب اه رآف  انف  لدة  )ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.1/354)ج
 (.1/204لدظر: اهجعلؼ  ف ا لئؽ غكاشض اههدزلؿ  اهزش عرم  )ج (3)
 (.1/90هصالح شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.1/592)ج
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 المبلث الثالث
 المغوية المسائل

ػػل اهش ػػلئؿ اههغك   ػػبلث  لػػ  اههػػي جػػلف فلمػػل أنػػك الىػػلف شكاف نػػل ألنػػي  هػػي اهفلر ػػي فنهغػػتأشَّ
 :ش لئؿ  كةي  هى اهداك اآلهي

ــأوجــو قــ اءة )نِ (1 ــا قولــو  عــالى:عمل  مي خيحي جي يه  ىه مه ُّ ا ىــا( ف

 مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

 [.271]البق ة:  } َّ ىئ نئ

أم إف هعهدكةػػل فهعطكةػػل هشػػف هصػػدقهـ نمػػل  ؛هنػػدك اهصػػدقلت" " إفٍ - ػػؿ  دػػلؤم-لعدػػي ن كهػػا 
ف هعطكةل ههف را  في اه ر فمك  ل  .(1)ر هجـ هلا  فدعشل اهعي  ةي كا 

 

 ما ىا(:أوجو ق اءة )فنع

كةػي    هػى هغػ  شػف لاػرؾ اهعػلف (4)كافص (3)ككرش (2)ج ر اهدكف كاهعلف  دد انف ج لر .1
 .(5)لؿهغ  ةذ

                                                           
 (.5/582أاشد شاشد علجر  )جها لؽ: رم  لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  اهطن (1)
ةك  ند اهكااد نف ج لر نف ضرغلـ  اهعلخ  شلؿ اهدلف  أنك شاشد اهشصرم  اهدشع ي  د لب اه نع اهجنلر   (2)

طللر آههي قكالج  ها لؽ: ق(  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  696اهشهكفي  د )
ل: غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم  (  لدظر 1415-3/1414)ج ج. نر  هرا ر  ها لؽ: ألضن
 (.1/425)ج

ةك   شلف نف  علد نف  ند اهلل نف  شرك نف  هلشلف  شكهى آؿ اهزنلر نف اهعكاـ  أنك اه علد  اهشهكفى  د   (3)
ر آههي قكالج  طللها لؽ: ق(  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  197)

 (.326-1/323)ج
فىلص  أنك  شرك  اهشهكفى  د   (4) ةك افص نف  هلشلف نف اهشغلرة األ دم اهنزاز اهجكفي  لعرؼ ناي
 هي نف  ند اهراشف اهاذلفي ك ند اهرافع نف ها لؽ: ق(  لدظر: اههل لر في اه را ات اه نع  اهعغدهي  190)

 (.91-90رضكاف نف  هي اهعرقلكم  )ص
هغ  ةذلؿ نف شدرج  نف اهللس  نف شضر نف دزار نف شعد  شف اهعددلدل   لدظر: اه را ات كأ رةل في ةي  (5)

 (.1/87 هـك اهعرنل   شال ف  )ج
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كةك األصػؿ ألف كزدػا  هػى  ؛كاهج لئي (2)كاشزة (1)انف  لشرفهح اهدكف كج ر اهعلف  دد  .2
 فعؿ.

كاهركال    كركل  دمـ اإل جلف (3)ج ر اهدكف كا  فل  ارج  اهعلف  دد أني  شر كقلهكف .3
ألف فلا " شعنل  ؛األكهى أقلس كأعمر  كا هلر اإل جلف أنك  نلد كأدجرم أنك  هي اهفلر ي

 .نلف  لجدلف  هى غلر ادة"

 (4)رة ال لشجف كقكع اهغهط فلا"م اه را ات اه نع شهكاهاللف أف  شلع ةذكقد رأل أنك 

 حج مث هت  مت خت حت جت ُّ  اءة لفظ )أعمى( فا قولو  عالى:  فسي  أوجو ق (2
 [.72]اإلس اء: َّ جخ مح جح مج

 أالط نمـ فمـ  شلعنل في قنضها  فلهلل -هعلهى–ال ل در أاد  ف اه ركج شف شعلئ  اهلل 
 .(5)شض هشل أشرؾ نا في هنهلغ ر لهها  كافمك شلدعؾ شدمـ كالفظؾ فبل همنمـ

 .(6): كةك ذةلب اهنصر  ر لؿه  يٍشيه   ىشىى:  ىشىى اه ٌهب  قكـه  ىشيكف ىًشيى لىٍعشىى  ىشنى
 شنل ك هؿ ذهؾشلالن كاه لدي شيفى َّ لف: األكؿ شي قرأ اهزش عرم هفظ )أ شى( في اآلل   هى ك م

ط اهجبلـ ج كها أ شلهجـ  ب "اف أفعؿ اههفضلؿ هشلشا نشف فجلدت أهفا في اجـ اهكاقع  في ك 
 .(7)كؿ فهـ لهعهؽ نا عي  فجلدت أهفا في اهطرؼ شعرض  هئلشله "كأشل األ

                                                           
ةك  ند اهلل نف  لشر نف لزلد نف هشلـ نف رنلع   اهلاصني اهدشع ي  إشلـ اهعلشللف في اه را ة  أنك  لشر   (1)

طللر آههي ها لؽ: ه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني   ق(  لدظر: شعرف  ا118اهشهكفى  د  )
 (.197-1/186قكالج  )ج

ق(  156ةك اشزة نف انلب نف  يشلرة نف إ شل لؿ اهٌزللت اهفرضي اههشلشي  أنك  شلرة  اهشهكفى  د  ) (2)
ند اهرافع نف رضكاف  هي نف  ند اهراشف اهاذلفي ك  ها لؽ: لدظر: اههل لر في اه را ات اه نع  اهعغدهي  

 (.92-91نف  هي اهعرقلكم  )
رقي اهزةرم  أنك شك ى  اهداكم اهشددي اهش رئ  اهشهكفى  د   (3) ٍرداف نف  ل ى  اهزُّ ةك  ل ى نف شلدل  نف كى
طللر آههي قكالج  ها لؽ: ق(  ادظر: اهذةني  شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  220)

 (.328-1/326)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ر: أنك اللف األدده ي  هف لر اهنار اهشالط  ادظ (4)

 (.2/338)ج
أنك شاشد نف  لعكر  ها لؽ: لدظر: هف لر اه عهني  اهجعؼ كاهنللف  ف هف لر اه رآف  اه عهني   (5)

 (.6/108)ج
نراةلـ ها لؽ: لدظر: اهعلف  اهفراةلدم   (6)  (.2/266اه لشرائي  )جشمدم اهش زكشي كا 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.6/61)ج
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ف : إفمك نذهؾ هرؾ اإلشله  في )أ شى( اه لدي ش هعلدنل نرأم أني  هي اهفلر ي  الف قلؿ
فهلس لهـ إال في   ف ه دلرم أ شى شف جذاألكا ر كأ شى هلس جذهؾ؛ أل ف في ا"اإلشله  إدشل ها

 .(1)قكهدل شف جذا فمك إذف هلس نآ ر"

( كذهؾ؛ اههاكلؿ ن كها: إ كقد ألد أنك اٌللف ةذا دا ل كل هاكلؿ  طؼ قكها )كأضؿ  نلبلن
لبل   رة فمك أضؿ  نؤشف فلد ك  كال ل هطلع ذهؾ في اآلألف اإلد لف في اهددلل لشجف أف ل

ةك  شي اه هب ال  شي اهنصر؛ ألف ذهؾ ل ع فلا  -ةدل–كأقرب إهى اهعذاب  كأ شى 
 .(2)اههفلضؿ

 حن جن مم خم حمجم هل مل خل  حل  ُّ ى: وجو ق اءة )ثم ائ وا( فا قولو  عال (3

 [.64]طو: َّ  خن
كقد  عد اهلـك شف   فل شعكا  ارجـ  ـ ائهكا  شلعنل :ل كؿ فر كف هك كم  ارة قكشا

 .(3)غهب

نداؿ اهمشزة لل  ه فلفنل  دد انف ج لر  كقد رفض أنك  هي  قرئت ) ـ ائهكا( نج ر اهشلـ كا 
"  .(4)اهفلر ي ةذا اه كؿ ن كها: "كةذا غهط  كال ك ا هج ر اهشلـ شف  يَـّ

ل ج ر اهشلـ؛ كذهؾ الهه ل  اه لجدلف  .(5)كقد ألد أنك اٌللف رأم اهفلر ي رافضن

 

 
 
 
 

                                                           
 (.6/61لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   )ج (1)
 (.6/61لدظر: اه لنؽ  )ج (2)
 (.3/31د اهلل شاشكد عالها  )ج نها لؽ: لدظر: هف لر ش لهؿ نف  هلشلف  اهنه ي   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.6/239)ج
 (.6/239لدظر: اه لنؽ  )ج (5)
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 الفصل الثانا
 أبا اع  اضات أبا لّيان أمام 

 عمّا الفا ساّ 
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 المبلث األول
 المسائل النلوية

هي اهفلر ي    ا هرض فلمل أنك اللف  هى آرا  أنياهش لئؿ اههي  -ةدل– كؼ هعرض 
 كةي  هى اهداك اآلهي: ش اه  ف عرلك  لأرنعكاههي نهغت 

ــــذ (1 ــــة ل )أأن ــــالى: م  ياألوجــــو اإلع ابي ــــو  ع ــــا قول  جم يل ىل مل خل ُّ ( ف

 [6]البق ة:  َّ جن يم  ىم مم خم حم
عكف  ف أنلطلهمـ ن نب اهنرةلف  كذهؾ  هى اهجلفرلف نادمـ ال لر  -هعلهى –اجـ اهلل 

   نؿ ةك شاض اهشجلنرة ا اهدلف هلس  ف عنم  لزلهمل نإلراد اها إل راضمـ  ف قنكؿ ةذ
 (1)ال لزكؿ نإلراد اهدالئؿهؾ كاها د  كذ

 ليا وجيان من اإلع اب:   يم( فا قولو  عالى )سواء...(قولو: )أأنذ

جكف  شه  ا هراض شف شنهدأ ك نػر ل عػؿ ه: أف لجكف ال شكضع ها شف اإل راب  ك الوجو األول
 ) ال لؤشدػكف(  كلجػكف قػد د هػت  شهػ  كاه نػر قكهػا   كا  اهشنهدأ كاه شه  نعدم اه نر أك اهعجس

 ارم.دذشف ا هكل إلؤ  نر اهلل  دا أدا ال ألف شف أ ؛ا هشضشكف اه شه اال هراض هاجلدن 
: أف لجػػكف هػػا شكضػػع شػػف اإل ػػراب كةػػك  نػػر إف فلاهشػػؿ قكهػػا )ال لؤشدػػكف( هػػا الوجــو الثــانا
ز هعػػداد األ نػػلر أك  نػػر شنهػػدأ ةب شػػف ل لػػاإل ػػراب إشػػل  نػػر نعػػد  نػػر   هػػى شػػذ شكضػػع شػػف

 كف.ال لؤشدةـ كؼ أم: شاذ

 هػػى أف شػػل نعػػدةل رفػػع   كأنػػك  هػػي اهفلر ػػي جػػلف ششػػف  عػػؿ  ػػكا  فػػي شكضػػع  نػػر إف 
ألدػا لػرل  ؛ هى اهفل هل   في الف أف أنل اللف ألد ك ا إ راب  كا  اهشنهدأ كاه شه  نعدةل  نػر

كأج ػػر شػػل  ػػل   ػػكا  نعػػدم اه شهػػ    ألدمػػل اهشنهػػدأ فػػي اهشعدػػى كاههاكلػػؿ ؛أدػػا" ال لاهػػلج إهػػى رانػػط
 مح جح  مج حج مث ُّ  (2) َّ رث يت ىت  نت مت ُّ اهشعلدهػػػػ  نػػػػاـ  رة نػػػػلهمشزةاهشصػػػػد
   َّ جخ

 .(4) َّ  ىنمن خن حن جن يم  ىم ُّ اله   هلمـ ؼ ههؾ اه شه  ههد  كقد هاذ(3)

                                                           
 (.4/108لدظر: هف لر اهف ر اهرازم  اههف لر اهجنلر كشفهلح اهغلب  اهرازم  )ج (1)
 [.21]إنراةلـ: (2)
 [.193]األ راؼ: (3)
 [.16]اهطكر: (4)
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أصنرهـ أـ هـ هصنركا كهاهي نعدم اه شه  اهفعهل   هى ا ـ اال هفملـ داك  كا   هى أم  :أم
 :(1)اهر لؿ ضرنت قلؿ زةلر

 يل ِلــــــــيِن َأَ ْي َـــــــــوُ َســــــــَواٌء َعَمْيــــــــِو أَ 

ـــــــى أَْم بَ ْســـــــَعلِ    ـاَعة َنْلـــــــٍس  ُ َّق (3()2)َأَســــــ
 

   

 يت ىت نت ُّ  فا قولو  عالى:بون(  اب )ما( فا قولو: )بما كانوا يكذمس لة إع (2

 [.10]البق ة:  َّ يق ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث رث
ب شف  نلدم اهزا شلف ناف اهلل ال لعذ -ؿ  دلؤم -لب اهلل  هى هجذ ل  دهلبلن  ل ت ةذم اآل
 هلا  -هنلرؾ كهعلهى-ا  نعد  هشا نكادادلها كنعد ه رر صا  شل  لدد رنا إال شف جفر نا  دلدن 

لف كصفمـ نشل شف أ نر  ف اهذ - ؿ  دلؤم-؛ ألف اهلل كاإلقرار نجهنا كر ها  ددمشف هكالدم 
 ـ   نلطؿ ش لشكفلشل ةـ  هلا شف اهكصفمـ نا شف اهدفلؽ نادمـ ال لععركف أدمـ شنطهكف ف

 .(4)دمـ شؤشدكفنلهلل كا ه لدةـ اهجفر كز شمـ نا لنمـل نهجذل أهلشن انن أ نرةـ ناف همـ  ذ

نكف  كال كدمـ لجذأم: نج ؛دكا لجذنكف(  "شصدرل ل  )نشل جلأف )شل( في اآل كلرل أنك اللف
 ألدمل ارؼ". ؛ضشلر لعكد  هلمل

لػػػ  دلقصػػػ  ال شصػػػدر همػػػل اآل م رأل أف )جػػػلف(  فػػػيذ هػػػي اهفلر ػػػي اهػػػ  هػػػى  ػػػبلؼ أنػػػي
 .اةنا شردكدن ك عؿ شذ

  نشصػػػػػدر جػػػػػلف اهدلقصػػػػػ  أك دػػػػػا ج ػػػػػر فػػػػػي جهػػػػػلب  ػػػػػلنكلا " اهش ػػػػػي: إل ػػػػػكؿ أنػػػػػك الػػػػػلف
 .(5)نكدا"لجذ

                                                           
ؽ ق(  13ةك زةلر نف أني  هشى نف رنلع  نف رنلح اهشزدي  اجلـ اهععرا  في اه لةهل   اهشهكفى  د  ) (1)

 (.3/52ادظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
 ي    كا  أهلها نداس أك ن عد.أراد أدا ال لهعل ـ نع (2)
 (.40دلكاف زةلر نف أني  هشى   هي فل كر  )ص 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.174-1/173)ج
أاشد شاشد علجر  : ها لؽلدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (4)

 (.1/274)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.1/189)ج



47 

 

 حم جم يل ىل مل خل ُّ فــــا قولــــو  عــــالى:  ي(المعنــــى النلــــوي ل )الــــذ (3
 [.17 ة: ]البق َّ جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم

مركا شف اإللشلف ك هرةـ  هى غلر ذهؾ  ش ؿ ةؤال  اهشدلف لف في ا دمـ دشل ةـ نشل أظ
ةب اهلل ندكرةـ  فلضل  شل اكهمـ ةك ا ف كقد دلرنا  فهشل أضل ت شل اكها  ذم ا هجش ؿ اهذ

 .(1)شلئمـ كشدع شف أشكاهمـ في اهددللإقرارةـ شف د
 شه  د ك  هفا  صكؿ: "شل افه ر أندنا إهى  لئم: شف األ شل  اهشكصكه   كاال ـ اهشك اهذ

 .(2)"ا ادم في اهه ملؿجذ  صرلا  كشؤكه 
اؿ فمل شع إ جلف اهذذفمل شع ن ل  اهج رة كاكفي )اهذم(  ت هغلت "كةي إ نلت اهلل  كاذ

 .(3)هؼ كاهبلـ كه فلؼ اهلل  اه لجد "ؼ األكاه لد   اذ  عدلدةل شج كرة شضشكش أك اههل   كه
ل  كهجكف إشل  فلف  فهجكف  لجد   أك عدلدة فهجكف إشل شج كرة أك  لرل  نك كم ك نكت اهل

 .(4)اباإل ر 
 في كقك ا  هى اهكااد (شف)شنمـ ل رم ش رل  (ماهذ)كلرل أنك  هي اهفلر ي أف 

  فهفظ (شف)صلغ  شفرد كش دى ك شع ن بلؼ  (ماهذ)كاه شع  "كأدمل ش ؿ شف هلس جذهؾ؛ ألف 
 م".ا كهلس  جذهؾ اهذشفرد شذجر أندن  (فش)

  .(6)نادا" شفرد كلجكف في شعدى اه شع" (5)كرأل األ فش
ف جل (ماهذ)كرأل أف    هي اهفلر ي  فش كأنلأشل أنك اللف ف د  لهؼ األ ف شفرد هفظنل كا 
م ا هكقد دلرنافي اهشعدى دعهنل جش ؿ اه شع اهذ

(7). 

                                                           
لدظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  اه لركادي   (1)

لشعل  نجهل  اهدرا لت اهعهلل كاهناث اهعهشي   لشع  اهعلرق   نإعراؼ اهعلةد ش شك   ر لئؿ  ها لؽ: 
 (.1/170اهنكعل ي  )ج

 (.1/212العل  اهصنلف  هى عرح األعشكدي ألهفل  انف شلهؾ  اهصنلدي  )ج (2)
 (.1/214اهشر ع اه لنؽ  )ج (3)
 (.1/150داك  األزةرم  )جلدظر: عرح اههصرلح  هى اههكضلح أك اههصرلح نشضشكف اههكضلح في اه (4)
ةك  علد نف ش عدة اهنه ي  اهنصرم  شكهى ندي ش لعع  أنك ا ف  اهشهكفى  د  )دلؼ  عرة كشئهلف  (5)

 (.1822-1/1821ا لف  ند اهشدلف  اهذةني  )جها لؽ: ة رم(  لدظر:  لر أ بلـ اهدنبل   
أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ ها لؽ: لدظر: أنك اللف األدده ي  هف لر اهنار اهشالط   (6)

 (.1/207)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: أنك اللف األدده ي  هف لر اهنار اهشالط   (7)

 (.208-1/207)ج
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 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  ( فا قولو  عالى:الموقع اإلع ابا فا قولو )كصيب (4
]البق ة:  َّنب مب زب ربيئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
19.] 

شطر هدزكها كفلا "أم جصلاب صلب كةك فعلؿ شف اهصكب نشعدى اهدزكؿ  ل لؿ هه
 (1)شنلهغ "

شهجكف كةك أشر ال ل  كةـ قكـ دزؿ نمـ صلب  شف اه شل  كاهصلب ال لجكف إال شف اه شل 
 .(2)جا في ألدلمـدفعا كهلس شبل

كاه شه    شل شكضعا رفع ألدمل" شعطكف   هى ؛رأل أنك اللف أف اهجلؼ في شكضع رفع
ل  شه  ا هراض فصؿ نمل نلف اهشعطكؼ هل ت  كاب هشَّ  :قهدل هلل ندكرةـ( إذةب ا)ذ :شف قكها

 كاهشعطكؼ  هلا".

 هؾ هجف رد  هلا ن كؿ اهعل ر:في الف أف أنل  هي اهفلر ي شدع ذ
 

 ْمـــــــــــــُ َك َوالُخطـــــــــــــوُب ُمَغِيـــــــــــــ ّاتٌ َلعَ 

ــــــــالا   ــــــــَ ِة الّ ق ــــــــا طــــــــوِل الُمَعاَش  وِف

   
 َلَقــــــــــْل َباَلْيــــــــــُت َمْظَعــــــــــَن َأمل َأْوَفــــــــــى

ـــــــــــــاِلا   (3)َوَلِكـــــــــــــْن َأمل َأْوَفـــــــــــــى ل ُ َب
 

   
 .(4)نلف اه  ـ ك كانا ن شههي ا هراض الث فصؿ

اهلكـى قلـ زلد ل كز اهفصؿ نلف اهشعطكؼ كاهشعطكؼ  هلا نشل هلس نا دني فه كؿ: )
 ك شرك(.

 ألدا هلس نا دني. ؛فهفصؿ نلف )زلد( ك) شرك( نلهظرؼ
 هكاكؿ اهجبلـ )ا هصـ زلد( كال ل كز اهعطؼ إال نلاهعطؼ إال نلهكاك؛ ألدا هـ ل ه  كال ل كز

 .(5)اهشلؿ نلف اهزلدلف كاهعشرلف
                                                           

 (.1/30غبلـ ندي اههكد ي  )جها لؽ: شاشد  دل  اهلل  اههف لر اهشظمرم   (1)
 (.1/146لر اهشدلر  اها لدي  )جلدظر: هف لر اه رآف اهجرلـ  هف  (2)
اهنلػػػػت  هزةلػػػػر نػػػػف أنػػػػي  ػػػػهشى  اه طػػػػكب: اهشصػػػػلئب كاهػػػػدكاةي  اهه ػػػػلهي: اههنػػػػلغض  اهشعلعػػػػرة: اهش لهطػػػػ   (3)

 (.95كاهشصلان   نلهلت: شف اهشنلالة  اهشظعف: اهشل ر  دلكاف زةلر نف أني  هشى   هي ا ف فل كر  )ص
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: األدده ػي  لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف  (4)

 (.222-1/221)ج
 (.225-1/224فكاز اهععلر  )جها لؽ: لدظر: عرح اه شؿ ههز ل ي  انف  صفكر اإلعنلهي   (5)
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 رت يب ُّ   ما أضاء ليم( فا قولو  عالى:المعنى النلوي ل )كل( فا قولو: )كم (5
 ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت
 [.20]البق ة:   َّ رن مم  ام يل

ي شدد ا ج ر شلها  كج رت شلعلها كأصلنها  لفل  قلؿ: هـ لصلندةذا الؿ اهشدلفؽ اهذم إذ
ذا أظهـ  هلمـ قلشكا ل كؿ: إذا ذ مـ اعلةنت أشكاهمـ كةهجت شك د هت في دلدي ةذا  لر  كا 

 .(1)كأصلنمـ اهنبل  قلشكا شهالرلف

فا  ضلف  إال أف شل أضلؼ إهلا ل كز اذ)جؿ(  ل ت ههعشكـ " كةك ا ـ  شع الـز هئل
 .(2)دا اههدكلف كقلؿ: ةك هدكلف اهصرؼ"شكلعكض 

ذا جلف اهشاذ (شل)شضلف  إهى  ل   ل ت )جؿ(كفي اآل كؼ شعرف  هن ى  هى هعرلفمل كا 
 األ فش كاهفلر ي. ذهؾ عرؼ نلهبلـ كأ لزكهعرب  هى اهالهل  كال ه

 (3)ألصؿ فلمل أف ههنع هكجلدنا جا شعأشل أنك اللف فلرل أف ا

 يت ىت نتمت  زت رت يب ُّ ( فا قولو  عالى: مْ ييِ مَ عَ  مَ ظمَ لو )أَ ال علية فا قو  (6
 َّ رن مم  ام يل ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث

  [.20]البق ة:
 .(4)أم ه لكز شف شلدة  دل ؛دلها فهعدلههعدل  هغ : ش لزاة اهعي  إهى غلرم  ل لؿ:  ا

 .(5)ضرنت زلدنا :ش ؿ  م لصؿ إهى شفعكها ندف ا دكف ارؼ  ركاهفعؿ اهشهعدم: ةك اهذ
ل لهعدل نارؼ  عؿ اهشهعدم إهى  بل   أق لـ: ق ـو ق ـ اهداكلكف اهف لهعدل ندف ا  كق شن
ل لهعدل   (6)دف ا هلرة كنارؼ اه ر هلرة أ رلناه ر  كق شن

                                                           
أاشػػػد شاشػػػد عػػػلجر  ها لػػػؽ: لدظػػػر: هف ػػػلر اهطنػػػرم   ػػػلشع اهنلػػػلف فػػػي هاكلػػػؿ اه ػػػرآف  أنػػػك  عفػػػر اهطنػػػرم   (1)

 (.1/350)ج
 ػػػػلدؿ أاشػػػػد  نػػػػد اهشك ػػػػكد ك هػػػػي شاشػػػػد شعػػػػكض  ها لػػػػؽ: هف ػػػػلر اهناػػػػر اهشاػػػػلط  أنػػػػك اٌلػػػػلف األدده ػػػػي   (2)

 (.1/225)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.1/225)ج
 (.4/2846لدظر: ه لف اهعرب  انف شدظكر  )ج (4)
شاشد شالي اهدلف  ند اهاشلد  ها لؽ: عرح انف   لؿ  هى أهفل  انف شلهؾ  انف   لؿ   لدظر: (5)

 (.2/150)ج
 ند اهراشف نف  هلشلف اهع لشلف  ها لؽ: لدظر: اهش لصد اهعلفل  في عرح اه بلص  اهجلفل   اهعلطني   (6)

 (.3/126)ج
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 .داك: شررت نزلدو   فهعدل  اهفعؿ نارؼ اه ر اهرانط
  كاهجلؼ  كًشف  ك ف  م اهاركؼ  أ دي اهنل   كاهبلـ: في ةذا )ا هـ أف ةذل كؿ انف  دي

هؾ إدشل  رت األ شل  شف قنؿ أف األفعلؿ اههي قنهمل ضعفت  ف كصكهمل كفي  كغلر ذ
فضلئمل إهى األ ش  ل  اههي نعدةل...(كا 
 : )كأصؿ اه ر أف لجكف  هـ اهفضه  اههي هجكف نكا ط (.(1)كل كؿ اهرضي

ند همل شف فعؿ ههعهؽ نا؛ ألدمل  ل ت ههكصؿ  : )اركؼ اه ر ال(2)كل كؿ  ند اه لةر
 . (3)نعض األفعلؿ إهى األ شل (

 :(4)كس اهطلئين كؿ اهعل ر انلب نف أ اكاهزش عرم لرل أدا لهعدل ندف ا نشفعكؿ ش هعمدن 
ـــــوِ  ـــــِو َوُىُموِم ـــــى َعْزِم ـــــاَن َمْ َع ـــــْن َك  َم

ـــــــَزْل َمْيـــــــُزول   ـــــــْم َي ـاِنا َل (5)َ ْوَض األَّمــــــ
 

   
 م قلـ ش لـ اهفل ؿ فلجكف في شكضع رفع.ك هى ةذا لجكف اه لر كاهش ركر  ةك اهذ

ال ل هعمد نا  كقد ا هرض  هى أني  هي  شل كقع في جبلـ انلب أف كلرل أنك اللف
 .(6)ا هعملدم ن كؿ انلب اهفلر ي

إما ل الفعل بعلىا بالنون فا قولو : )بعل )إن( الش طية، و وكيمجاء)ما(   (7
  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّ منا ىلى( فا قولو  عالى:  ي  ينكم

 [.38]البق ة:  َّ مه جه ين ىن من خن حن
ع في اه رآف نعد أم: اهشضلر  ؛ هى اهشضلرع نعد )إشل(  فهـ هردإف د كؿ دكف اههكجلد 

 (7))إشل( إال شؤجدا
                                                           

ق(  األ بلـ  686عرنل "  اهشهكفى  د  )" ةك شاشد نف اها ف اهرضي اال هرنلدم  د ـ اهدلف   لهـ نله (1)
 (.6/86قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

ةك  ند اه لةر نف  ند اهراشف نف شاشد اه ر لدي  أنك نجر  شف أئش  اههغ   كاضع أصكؿ اهنبلغ    (2)
را ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس ه471اهشهكفى  د  )

 (.4/48كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
 (.168-167لدظر: دظلـ االرهنلط كاهرنط في هرجلب اه شه  اهعرنل   اشلدة  )ص (3)
ق(  231ةك انلب نف أكس نف اهالرث اهطلئي  أنك هشلـ  أاد أشرا  اهنللف  أدلب كعل ر  اهشهكفى  د  ) (4)

األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  لدظر: 
 (.2/165)ج

 (.182دلكاف انلب نف أكس اهطلئي  قدـ ها:  ند اهاشلد لكدس   ند اهفهلح شصطفى  )ص (5)
 هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.1/229)ج
 (.142ف ر اهدلف قنلكة كشاشد فلضؿ  )صها لؽ: لدظر: اه دى اهدادي في اركؼ اهشعلدي  اهشرادم   (7)
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 نعد إف ههضركرة. (شل)ا زلدت كز شكا أف اذؼ اهدكف إذ
 ة.ر هؾ ال ل هص نلهضرك كذةب  لنكلا كاهفلر ي إهى أف ذ

 :(1)أشل أنك اللف  فلرل أدا قد ج ر اه شلع نعدـ اهدكف نعد )إشل(  قلؿ اهعدفرل
ـالًيافَ ِ  ـا  ََ ْيِنـــــــا كابنـــــــِة ال لْمـــــــِل ضــــــ ــــــ  مل

ــــــــى ول َأَ َنعلــــــــلُ    ــــــــى ِ قلــــــــٍة َأْلَف (2)عم
 

   
 كقلؿ آ ر:

ـــــَ  ِلي جـــــٍلة َِْي ـْلِنا  ــــ ـا  َِج ــــ ـا َصـــــاح إِمل ــــ  َي

ــــن شــــيِما   ــــِن اإلخــــوان ِم ــــا َع ــــا ال َّخّم (3)فََم
 

   
 

 كقلؿ آ ر:
ــــــتْ  ــــــا أُم  َزَعمــــــْت ُ ماِضــــــُ  أننــــــا إمل

   ِِ (4)ُ  ُخملِ ـــــــــا َْســـــــــُلْل أبيُنوىـــــــــا األَصـــــــــا
 

   
 كلرل أف اه للس ل نها؛ ألف )شل( زلدت الث ال لشجف د كؿ اهدكف داك قكؿ اهعل ر:

ـــــــا ُكْنـــــــَت ُمـــــــْ َ ِجاًل  مل  إّمـــــــا َأَقْمـــــــت وا 

(6)(5)َفــــاهلل َيْلَفــــظ َمــــا َ ْبقــــا َوَمــــا  َــــذ ُ   
 

 
   

 جخ محجح مج حج مث هت مت  خت ُّ   ى: لخول الباء فا خب  )ما( فـا قولـو  عـال  (8
 [.74البق ة: ] َّخس حس جس مخ

 (7) هى شل فعهكا أهـ اه زا  كأكفلم ةل كجنلرةل ك ل لزلمـ أم: أف اهلل  لهـ نله هكب نصغلر

                                                           
قنؿ اهم رة  لدظر: األ بلـ  قلشكس 100ةك  شرك نف شلهؾ األزدم  شف قاشلف  عل ر  لةهي  هكفي  د   (1)

 (.5/85نلف اهش هعرقلف  اهزرجهي  )جهرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعر 
اهنلت ههعدفرل: اند  اهرشؿ: اهال  كضلالنل: نلرزنا هه ر كاهار  أهدعؿ: أهنس اهدعلؿ  لدظر: دلكاف اهعدفرل   (2)

 (.62ارب  )ص
 ند ها لؽ: اهنلت نبل د ن   اه دة: اهغدي  اهعلش : اه هؽ كاهطنع   لدظر: عرح اهجلفل  اهعلفل   اهطلئي   (3)
 (.3/1410هشدعـ ةكلدم  )جا
هًَّهي  لدظر: األشلهي   (4) اهنلت ه هشى نف رنلع  كهشلضر زك ها  ككرد اهنلت نهفظ: لىٍ ديٍد أنلديكةل األصلًغري  ى

ل: عرح دلكاف اهاشل    اهشرزكقي  دعرم: أاشد أشلف ك ند اه بلـ ةلركف  1/81اه لهي  )ج (  لدظر ألضن
 (.2/547)ج

 ككرد اهنلت نهفظ :اهنلت نبل د ن    (5)
 إّما أقمت وأّما كنت ُمْ َ ِجاًل             َفاهلل َيكأل َما َ  ِ ا َوَما َ ذُ .  

 (.4/19 ند اه بلـ شاشد ةلركف  )جها لؽ: لدظر:  زاد  األدب كهٌب هنلب ه لف اهعرب  اهنغدادم   
 ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.321-1/320)ج
 نػػد اهػػػراشف نػػػف شعػػػبل اههكلاػػػؽ  ها لػػػؽ: لدظػػر: هف ػػػلر اهجػػػرلـ اهػػػراشف فػػػي هف ػػلر جػػػبلـ اهشدػػػلف  اه ػػػعدم   (7)

 (.55)ص
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 ية  ع ب )بغافل( عمى وجيين:وفا اآل
 في شكضع دصب  هى أف هجكف )شل( ا لزل . .1
 ضع  رفع  هى أف هجكف )شل( هشلشل في شك  .2

 :لال ميمية أقوا وفا لخول الباء عمى الخب  مع )ما(
  هي اهفلر ي. ةب أنياهشنهدأ نعد )شل( اههشلشل  كةك شذ دـ د كؿ اهنل  في  نر  - أ

 .(1)( اههشلشل  كةك شل ألدم أنك اللف كاز د كؿ اهنل  شع اه نر نعد )شل - ب
الموقــع اإلع ابــا لمضــمي  )ىــو( فــا قولــو: )ومــا ىــو بمزلزلــو مــن العــذاب أن  (9

 رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ُّ  يعمــ ( مــن قولــو  عــالى:

 [.96]البق ة: َّ مث زث رث يت ىتنت مت زت
 .(2)هدهؿ ةذم اآلل   هى ارص اهشعرجلف  هى اللهمـ اهددلل ك كفمـ ك ندمـ شف اهشكت

 وو ل فا الضمي  )ىو( علة آ اء لول موقعيا اإلع ابا:

  اهدصب ةك اهضشلر  لئد  هى )أادةـ( كةك ا ـ )شل( ك)شزازاا(  نر في شكضع
  هى هغ  أةؿ اها لز.

 .اهضشلر  لئد  هى اهشصدر اهشفمـك شف قكها )هك لعشر( ك)أف لعشر( ندؿ شدا 
 أم  ؛اهضشلر  لئد  هى اهشصدر اهشفمكـ شف قكها )هك لعشر( اهبلاؽ أك شل  ل  نعدم

 هجكف )ةك( شنمشنل  )أف لعشر( شكضا  همل.

م اهجكفللف ة غلر  شه  كةذا  هى رأهعاف كشف ر رأل أني  هي اهفلر ي أف )ةك( ضشلر ا
 .(3)كةك ال ل كز  دد اهنصرللف إال أف لف ر ن شه  شصرح ن زألمل

 أم: ضشلر اهفصؿ ؛ضشلر اهعشلد (ةك)اهضشلر 

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.1/433)ج
ظر: هف لر اهشدلر  هف لر اه رآف اهاجلـ  شاشد رعلد نف  هي رضل نف شاشد عشس اهدلف نف شاشد نمل  لد (2)

 (.4/202اهدلف نف شدبل  هي  هلف  اه هشكدي اها لدي  )ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.483-1/482)ج
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كألد أنك اٌللف اهرأم األكؿ ن كها "أقكاؿ  ش   أطمرةل األٌكؿ"  فلجكف نذهؾ  لرض رأم 
 .(1)اهفلر ي اهذم ا هنر )ةك( ضشلر عاف

 رب يئ ىئ نئ مئ ُّ  ( فـا قولـو  عـالى:ونَ مُ عمّ  َ يَ فا قولو: )فَ  العطف (10

 [.102]البق ة:  َّ  ىبنب مب زب
كف اهدلس اه ار  فجلف  هلشلف ل  أف اهعللطلف جلدكا ل هرقكف اه شع كلعهشف نب دزكؿ اآل

هـ  هلشلف : إف  هؾ شدمـ كلدفدا هات األرض  فهشل شلت  هلشلف قلهت اهعللطلف ههدلسلا ذ ذ
فهشل شلت  هلشلف اهنعا نعض هؾ اهشكضع كأ ر كا شدا جهننل ج لرة  ألف ةك شدفكف  فافركا ذ

 .(2)اهدلس

كهرد هشعلف  دة: اههع لب   اهعطؼ نلهفل  ش هضلم إل لب اه لدي نعد األكؿ شف غلر شمه 
 .(3)  كقد هاهي هشطهؽ اه شع جلهكاككاههرهلب كاه ننل  غلهننل كاهشمشه 

 . عللت األقوال فا  لليل العطف فا قولو: )في عممون(

 دا شعطكؼ  هى عي  دؿ  هلا أكؿ اهجبلـ جاف قلؿ: فلانكف  فلهعهشكف.: إقكؿ اهز لج -
 دا  طؼ  هى لعهشكف اهدلس اه ار فلهعهشكف شدمل.: إقكؿ اهفرا  -

كد أف لجكف أنك  هي اهفلر ي ألد قكؿ اهفرا   نلدشل اهز لج أدجر قكؿ اهفرا  كقلؿ: "األ 
 .4جر لعهشلف نشل في اهجبلـ شف اهدهلؿ  هلا" هى لعهشلف فلهعهشكف كا هغدى  ف ذ طفنل 

ب اهرد  هلا )اهز لج( ف جبلشا فلا شغلهط  كأدا جلف ل : إ هي ف لؿ أنك اللف  لرض أنل
 .كل طئا  كه ص أنك اللف ش اه   بلؼ اهعطؼ في )لهعهشكف(

أم:  ؛م: فلانكف  فلهعهشكف  أك لعهشلف فلهعهشكفكؼ  ه دلر أف اهعطؼ ةك  طؼ  هى شاذ
أم: فمـ لهعهشكف  طؼ  شه  ا شل   هى  شه   ؛كؼهى ش نت أك لهعهشكف  نر شنهدأ شاذ 

 .(5)ل  هى لعهشكف اهدلس أك  هى جفركافعهل  أك شعطكفن 

                                                           
 (.1/483لدظر: اه لنؽ  )ج (1)
 (.1/78لدظر:  هف لر اه شرقددم  نار اهعهـك  اه شرقددم  )ج (2)
 (.61-59لدظر:  اركؼ اهشعلدي نلف دقلئؽ اهداك كهطلئؼ اهف ا   عد  )ص (3)
4

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   
 (.500-1/499)ج

 (.500-1/499  )جاهشر ع اه لنؽلدظر:   (5)
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 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يقُّقــ اءة )يــ ى( فــا قولــو: أوجــو  (11
 ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّ ( فا قولو  عالى:مم
 َّ  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث

 [.165]البق ة:
ههاػػدث اآللػػ   ػػف قػػـك شػػف اهدػػلس لانػػكف جػػؿ شػػل ةكهػػا أدف ػػمـ فلعنػػدكف األصػػدلـ كلانكدمػػل 

لدكا كذهػػػؾ أف اهشعػػػرجلف جػػػ ؛نػػػؿ اهشؤشدػػػكف أدـك فػػػي اػػػنمـ هلل - ػػػز ك ػػػؿ–جاػػػب اهشؤشدػػػكف هلل 
ل فإذا رأكا علئنل أا ف شدا هرجكم كأقنهكا  هى   نلدة األا ف فهك لركا عدة  ذاب اهلل لعندكف صدشن

 .(1)كقكها هعهشكا شضرة  نلدهمـ هؤلصدلـ
 ق ئت )ي ى( فا اآلية عمى علة أوجو:

 نلههل  )كهك هىرىل( كةي قرا ة اها ف كقهلدة. - أ
 .(2)ك كانف ج لرنلهلل  )كهك لرل( كةي قرا ة اهجكفللف كأنك  شر  - ب

كرأل أنك  هي اهفلر ي أف )لرل( في اآلل  نصرل   أشل أنك اللف فرأل أدمل  رفلدل  إذا 
 عهت )أف( " شعشكه  هلرل  لز أف هجكف نشعدى  هـ اهشهعدل  إهى ا دلف  دت )أف( ش دةل 

 .(3) هى شذةب  لنكلا"

ا ال ِفـلَ ل ِجـوق وَ ُسـل فُ ث وَ َفـال  َ ( فـا قولـو: )َفـجْ ا الَلـالموقع اإلع ابا ل )فِ  (12
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ ج( فا قولو  عالى: اللَ 
  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من خن

 [.197]البق ة: َّ ُّ َّ
أعمر اهاج كاضا  كشعهكش  كةي )عكاؿ كذك اه عدة كذك اها  ( فإف أردهـ اهاج فبل 

 .(4)ه لشعكا د لئجـ كال  نلب كال شرا  فلا

                                                           
 (.1/144إنراةلـ اهن لكدي  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه علرم  هطلئؼ اإلعلرات  اه علرم   (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.1/645)ج
 (.1/645اه لنؽ  )ج (3)
ظر: هف لر اإلشلـ اهعلفعي  أنك  ند اهلل شاشد نف إدرلس نف اهعنلس نف   شلف نف علفع نف  ند اهشطهب لد (4)

 (.317-1/316أاشد نف شصطفى اهفٌراف  )جها لؽ: نف  ند شدلؼ اهشطهني اه رعي اهشهجي  
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 ع إع اب )فا اللج( عمى علة أقوال:اخ مف فا موق

إذا  ل ت )رفث( ك)ف كؽ( شندي  هى اهفهح لجكف إ راب )في اهاج(  هى ك ملف   .1
  دد  لنكلا في شكضع  نر اهشنهدأ  ك هى شذةب األ فش في شاؿ  نر )ال(.

إذا  ل ت )رفث( ك)ف كؽ( نلهرفع كاههدكلف فلجكف  هى رأم  لنكلا )في اهاج(  نرنا  .2
  دد اه شلع.

( في اآلل  نشعدى )هلس( في قرا ة اهرفع  ك نرةل شاذكؼ كةك رأم أني  هي )ال .3
 .(1)اهفلر ي

ك لهؼ أنك اٌللف رأم اهفلر ي ن كها: "ك كهؼ في ذهؾ  نؿ )في اهاج( ةك  نر اهجؿ  إذ ةك 
 .(2)في شكضع رفع في اهك ملف"

 خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج ُّ  فا قولو  عالى: فا )إذ( فا قولو:العامل  (13

 [.44]آل عم ان: َّ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس
فادت  - هلا اه بلـ–هشرلـ  شهكا قر   فجفهمل زجرلل ا رائلؿ في جفهمـ   ددشل ا هصـ ندك

كهجف شف اهشع زات أف اهلل أ نرؾ نشل  رل   كشل اصؿ نمل  لل شاشد هـ هعمد اه ركف اهشلضل 
 .(3)جادؾ الضر

 ( فا اآلية: ى أبو عما الفا سا أن العامل فا )إذوي

اهفعؿ )جدت(  هى ا هنلر أدمل هلش   كةذا شل كضاا أنك اٌللف الث رأل أف رأم  ةك
 .(4)اهفلر ي نل هنلرةل هلش  ل لهؼ جلف اهدلقص 

"ألدا لز ـ أدمل  هنت اهداله   هى اهادث كه ردت ههزشلف كشل  نلها ةجذا فجلؼ لعشؿ في 
  .(5) ل  ههادث كال ادث فبل لعشؿ فلا"اهظرؼ ك  ألف ؛ظرؼ

                                                           
شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.2/97)ج
 (.2/97اه لنؽ  )ج (2)
 (.1/64لدظر: إ لد  اهش هفلد نعرح جهلب اههكالد  صلهح نف فكزاف نف  ند اهلل اهفكزاف  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.2/479)ج
 (.2/479اه لنؽ  )ج (5)
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 جن مم خم حم جم هل مل ُّ   عالى: القول فا )َلما( فا قولو (14

 [.165]أل عم ان:   َّ  مب هئ مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن  منخن حن
ا دهلؿ كةذ  شف اهش هشلف قيهؿ شف اهشعرجلفلهادث  ف كاقع  أاد كشل اؿ نمل فجشل قيهؿ 

ةك  :أف أشكر اهددلل ال هن ى  هى دمج كااد  كه ل همـ ن نب دصرة اهشعرجلف  هلمـ قلؿ  هى
 (1)قلدر  هى دصرةـ هك  نهكا كصنركا فلهلل -اهلل  هلا ك هـ ىصه - صللدمـ ألكاشر اهر كؿ

 و   ا )لما( عمى أقسام:

 ارؼ ك كب هك كد داك قكها: هىشل  ل  زلده  ل ى  شرك  كه هص نلهشلضي. .أ 
 اب(.اهشضلرع داك قكها هعلهى: )هىشل لذكقكا  ذ زـو هدفي ارؼي  .ب 
 .(2)أم: شل ا اهؾ إال ًفعهىؾى  ؛فىعهت ارؼ ا ه دل  داك: أدىعيدؾ اهلل هشل .ج 

ظرؼ زشلف نشعدى الف كاه شه  نعدةل في شكضع  ر  (هشل)كرأل أنك  هي اهفلر ي أف 
 ؛كه  ههفعؿ اهكاقع  كاننل هملضلفهمل إهى اه شؿ ك عهمل شعشإنمل ف عهمل شف اهظركؼ اههي ل ب 

 داك: هشل  ل  زلد  ل   شرك .
 .كدفي  دد  لنكلا فمي ارؼ ك كب هك كب (هشل)كأشل 

 (3)ةب  لنكلا ةك اهصالحكلرل أنك اللف أف شذ

 جخ مح جح  مج حج مث ُّ  ى:( فا قولو  عالانِ يَ لَ وْ الموقع اإلع ابا ل قولو )األَ  (15
 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ
 [.107]المائلة:   َّ حف جف مغ جغ مع

اهعملدة أك  ب فيهعملدلف اهالهفلف ا ها ل إ شل نجذإف اهفؽ كاصؿ االطبلع  هى أف ا
فلهكا ب أف هرد اهلشلف إهى اهكر     شف اههرج  في الؿ ائهشلدمشل  هلمل نله للد  كلجهشلف علئل

                                                           
 (.84-83دظر: هف لر اهف ر اهرازم  اههف لر اهجنلر كشفهلح اهغلب  اهرازم  )صل (1)
ل: عرح قطر اهددل 71-70لدظر: اإل راب  ف قكا د اإل راب  انف ةعلـ األدصلرم  )ص (2) (  لدظر ألضن

 (.52كنؿ اهصدل  انف ةعلـ األدصلرم  )ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  : ها لؽلدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.3/111)ج
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هى  للد  األا لف ههشلت اهكار لف ها فلاهفلف نلهلل  ناف ل كـ ر بلف آ راف ش لشمشل شف األقلرب 
 (1)نلفإدل إذا ا هدلدل اهاؽ فاهفل جلذ :اهعملدلف كل كالف

 وفا إع اب )األوليان( أقوال:

 ندؿ شف اهضشلر في )ل كشلف( أك )آ راف( أك فل ؿ ههفعؿ )ا هاؽ(. .1
ؿ ههفعؿ لجكف فل  أف لجكف )األكهللف( شنهدأ شؤ ر كاه نر )آ راف( ل كشلف ش لشمشل  أك .2

 ا  هى رأم أني  هي اهفلر ي.كةذ  )ا هاؽ(

صؼ  صص  "هشل ك  جشل أدا لرل أدا ل كز أف لجكف )األكهللف( صف  ؿ )آ راف(؛ ألدا
 م صلر ها".فكصؼ شف أ ؿ اال هصلص اهذ

 (2)كاهرأم األ لر ضعفا أنك اللف

 حص ُّ ا قولــو  عــالى: ( فــينَ مِ َســ ْ لمُ   اَبــن نّ ِمــ كَ اءَ َجــ لْ َقــلَ الفاعــل فــا قولــو: )وَ  (16

 خك حك جك مقحق مف خف حف  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص
 [.34]األنعام:   َّ جل  مك لك

لب كاال همزا  كأكدكا في اهلل كك دةـ اهلل ا  هى شل دلهمـ شف قكشمـ شف اههجذأم صنرك 
نكا كأكدكا جلؼ أد لةـ اهلل لف جذذل ةـ نعض أ نلر اهشر هلف اهنلهدصر فبل شندؿ هشكا لد اهلل ف 

 (3)فبل هازف فلهلل دلصرؾ جشل دلصرةـكدصردلةـ  هى قكشمـ 
أم: )كه د  ؛كاهفل ؿ ههفعؿ  ل   هى رأم اهفلر ي ةك )شف دنا(  هى ا هنلر أف )شف( زائدة

  ب.شك ا اهرأم كضعفا هزللدة )شف( في اه  كرفض أنك اللف ةذ ل  دنا اهشر هلف(
 هفل ؿ شضشر ه دلرم )كه د  ل  دنا( أك ش در ب )نللف( أك ) بل (.كنعضمـ لرل أف ا

ا اهرأم الث لرل أف اهفل ؿ شضشر ه دلرم )ةك( كلدؿ  هى شل دؿ د أنك اللف ةذكقد أل
 .(4) هلا اهشعدى شف اه شه  اه لن  

                                                           
 (.51-7/50لدظر:  هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.4/49)ج
اهشا كر كاهشع كؿ  ش هشد شف أك ؽ جهب لدظر: صفكة اههفل لر  هف لر هه رآف اهجرلـ   لشع نلف  (3)

 (.1/387اههف لر)اهطنرم  اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر  اهنار اهشالط(  اهصلنكدي  )ج
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (4)

 (.4/118)ج
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 زث رث يت  ىت نت ُّ   عـــالى: ( فـــا قولـــوواالـــالم فـــا  ل )َيُقوُلـــ (17
 [.105]األنعام:  َّ  ىث نث مث

اشد في اهجهب كقرأت فلمل ك ئت أم: دنلف اآلللت ههشعرجلف هلعهنركا كهل كهكا در ت لل ش
 .(1)دكضاا ه كـ لعهشكف اهاؽ فلهنعكداا اه رآف كالـ اهعلقن   كهنمذ

 ت )ليقولوا( عمى وجيين:ق ئ
 . جكف اهبلـ  هى  م  األشر اهشهضشف اههكنلخ كاهك لد كةي قرا ة طلئف  .1
م اهبلـ هضشر أف نعدةل كاهفعؿ نعدم بلـ كةي قرا ة اه شمكر  كقلهكا: إف ةذج ر اه .2

 شدصكب ناف اهشضشرة.
رؼ اآلللت أم: ص ؛كلرل أنك  هي اهفلر ي أف اهبلـ في )هل كهكا( نشعدى "هئبل ل كهكا"

 م أ لطلر األكهلف قدلش   قد ههلت  كهجررت  هى األ شلع".كأاجشت  هئبل ل كهكا ةذ
ةب اهجكفللف كه دلر  هى شذ (أف)نعد اهبلـ اهشضشر نعدةل  (ال) هي إضشلر  ز أنكفا ل

 اهجبلـ )هئبل ل كهكا( كهجكف اهبلـ  هى  لئر اه را ات الـ اهصلركرة.
كقد  لرض أنك اللف رأم اهفلر ي كقلؿ: "اهظلةر أدمل الـ األشر  كاهفعؿ ش زكـ نمل ال 

هؾ كش ؿ ذ بلـ كاهشعدى  هلا شهشجف جادا قلؿ:اه شدصكب نإضشلر )أف( كلؤلدم قرا ة شف  جف
أم نهلت  ؛دصرؼ اآلللت كهل كهكا در ت شل ل كهكا شف جكدؾ در همل  كهعهشهمل أدر ت ةي

 .(2) لافؿ نمـ كال لههفت إهى قكهمـ"كقدشت فإدا ال

  جس مخ ُّ ى: الفصــل بــين المضــاف والمضــاف إليــو بــالمفعول فــا قولــو  عــال (18
  حطمض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس
 [.137]األنعام:   َّ  مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ

هل ههكا أكالدةـ كهلمهجكةـ  - دد  اآلهم  ك دشمل–زلف هج لر شف اهشعرجلف عرجلؤةـ 
نلإلغكا  كلف دكا  هلمـ فطرهمـ فهصنح قهكنمـ نبل راش  كلعججكةـ في دلدمـ فلهلل قلدر  هى 

 .(3)مـ ألمل اهر كؿ اهلل لهكهى أشرةـدها هجف اهرج هؽ اهدلس شطنك لف  هى  نل
                                                           

لر هه رآف اهجرلـ   لشع اهشا كر كاهشع كؿ  ش هشد شف أك ؽ جهب اههف ػلر)اهطنرم  لدظر: صفكة اههفل لر  هف  (1)
 (.1/410اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر  اهنار اهشالط(  اهصلنكدي  )ج

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (2)
 (.201-4/200)ج

 (.45-44لدظر: هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ص (3)
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 ية عمى علة أوجو:ت اآلق ئ

لف( شندلن  .1 ًدةـ( كرفع إهى )أكال لههفل ؿ كدصب )قىهؿ( شضلفن  لقرا ة اه شمكر الث  عؿ )زى
 ف(.ؿ )زل )عرجلؤيجـ( فل بلن 

الدةـ( إهى )أك  لضلفن ش لههشفعكؿ )قهؿ( شرفك ن  ل)زلف( شندلن  (2)كاها ف (1)هشيقرأ اه ي  .2
أم: )قهؿ أكالدةـ عرجلؤةـ(  ؛درا  هى ه رلج  لنكلا  أك فل ؿ نلهشصك)عرجلؤةـ( كةذ

 .(3)ا ه رلج قطربكةذ
فعهى هك لا  لنكلا لجكف )اهعرجل  شزلدكف ال قلههكف(  ك هى ه رلج قطرب لجكف 

 )اهعرجل  قلههكف(.
شضلؼ إهى ندصب )أكالدىةـ( ك ر )عرجلًئمـ( ففصؿ نلف اهشصدر اهقرأ انف  لشر  .3

 اهفل ؿ نلهشفعكؿ.

 م ش اه  لشدعمل اهنصرلكف إال في ضركرة اهععر.كةذ

 رة اهشد كن  إهى انف  لشر اآل ذاهفلشل أ لزةل نعض اهداكللف هك كدةل في اه را ة اهشهك 
 .(4)نله رآف  ف   شلف نف  فلف

لف اهذ  هي اهفلر ي رفض آرا  انف  طل  كاهزش عرم كأنيا اهه رلج ألدم أنك اللف ك كةذ
الث   اهشضلؼ كاهشضلؼ إهلا نلهظرؼ قلل نل  هى اهفعؿ نلهشفعكؿ في اهجبلـقناكا اهفصؿ نلف 

لعدي –ا قنلح قهلؿ في اال هعشلؿ كهك  دؿ  دمل : "ةذ هي اهفلر ي ههفلت ه كؿ أنيل كؿ: كال ا

                                                           
ق 73ةك  ند اهلل نف انلب نف رنلع  اهجكفي  أنك  ند اهراشف اه هشي  ش رئ أةؿ اهجكف   اهشهكفى  د  ) (1)

طللر آههي قكالج  ها لؽ: ق(  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  74كقلؿ 
 (.151-1/146)ج

 في نف أني اها ف ل لر اهنصرم  أنك  علد  شف  لدات اههلنعلف كجنرائمـ  شكهى زلد نف  لنت  ةك اها (2)
إا لف  نلس  ها لؽ: ق(  لدظر: كفللت األ للف كأدنل  أندل  اهزشلف  انف  هجلف  110اهشهكفى  د  )

ل: اهندال  كاهدملل   انف ج لر  72-2/69)ج  (.1/1447ا لف  ند اهشدلف  )جها لؽ: (  لدظر ألضن
ةك شاشد نف اهش هدلر نف أاشد  اهعملر ن طرب  أنك  هي اهداكم  شف أةؿ اهنصرة   لهـ نلههغ  كاألدب   (3)

ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف 206اهشهكفى  د  )
 (.95-7كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

 ند عشس نف  ند شدلؼ نف قصي نف جبلب  أنك  شرك كأنك  ند اهلل  ةك انف أني اهعلص نف أشل  نف (4)
ق(  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  35اه رعي االشكم  أشلر اهشؤشدلف  اهشهكفى  د  )

 (.105-1/102طللر آههي قكالج  )جها لؽ: اهذةني   
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جلف أكهى؛ ألدمـ هـ ل لزكا اهفصؿ نلف اهشضلؼ كاهشضلؼ إهلا في اهجبلـ شع  -انف  لشر
دشل أ  في اهظرؼاه ل مـ   .(1) لزكم في اهععر"كا 

ــة فــا  (19 ــاألوجــو اإلع ابي ــو )َم ــ ل قول ــالى:ط ُ ا ف ــو  ع  جه ين ىن ُّ م( فــا قول

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي    يه ىه مه

 [.80]يوسف:  َّ زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ

أهـ هعهشكا أف أنلجـ قد  :لشلف أصناكا لهدل كف ف لؿ  ظلشمـ كةك لمكذافهشل لئ كا شف ندل
فهف أنرح أرض شصر اهى   أ ذ  هلجـ شك  نل شف اهلل في أشرم شف قنؿ شل ضلعهـ في لك ؼ

 .(2)لاذف هي نلهر كع كلرد  هى ندللشلف كةك أفضؿ اه لضلف

 َّ ىف يث ىث ُّ :  )شل( اهشصدرل : ةي اههي هيٍ نىؾ شع شل نعدةل نشصدر داك قكها

 ؛(3)
لرل  لنكلا أدمل ارؼ نشدزه  )أف( اهشصدرل  نلدشل الث   فلمل ؼى ههً كقد ا ي   أم: كدَّكا  دهجـ
 .(4)أم )اهادث( ؛أدمل نشدزه  )اهذم( كاقع  هى شل ال لع ؿ  راج لركفاأل فش كانف اه

 َّ من زن رن ُّ  كةي إشل أف هجكف شصدرل  ظرفل  ش ؿ قكها هعلهى:

     لَّلن ي اى اشً كى ة دى دَّ أم: شي  ؛(5)
شل أف هجكف شصدرل  غلر ظرفل  ش ؿ هعشؿكهجكف جلف   ف ا  أم: ؛(6) َّ  هث مث هت مت ُّ  كا 

 .(7)ند للدمـ إللم
 منيا: ؛أّما عن الموقع اإلع ابا ل )ما ف ط م( فقل جاء عمى علة أقوال

)شف قنؿ( شهعهؽ نا  كاهشعدى: شف قنؿ هفرلطجـ  الث  عؿ أف )شل( شصدرل   ك .1
 شصدر شاها اهرفع  هى االنهدا  ك نرم اهظرؼ.اه

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   لؽ: هالدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.232-4/231)ج
 (.2/347 ند اهلل شاشكد عالها  )جها لؽ: لدظر: هف لر ش لهؿ نف  هلشلف  اهنه ي   (2)
 [.118]آؿ  شراف: (3)
 (.52-51لدظر: عرح قطر اهددل كنؿ اهصدل  انف ةعلـ األدصلرم  )ص (4)
  [.31]شرلـ: (5)
  [.26]ص: (6)
 (.100-99 هي فكدة دلؿ  )صها لؽ: ظر: اإل راب  ف قكا د اإل راب  انف ةعلـ األدصلرم  لد (7)
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جلئف كش ه ر أم:  ى االنهدا   ك)في لك ؼ( ةك اه نر؛)شل( شصدرل  كشاها اهرفع  ه .2
 .(1) هي اهفلر ي في لك ؼ  كةك رأم أني

كقد  لرض أنك اٌللف رأم أني  هي اهفلر ي  الث ل كؿ: "كاهظلةر أفَّ )في لك ؼ( 
 .(2)في شكضع  نر"شعشكؿ ه كها )فرطهـ( ال أٌدا 

ــلمفعــل )يُ  الموقــع اإلع ابــا (20 ــالى: قيُم ــو  ع  حئ جئ  يي ىي ني ُّ وا( فــا قول
 .[31]إب اىيم:َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ

دل شف اهدعـ اههي أدعش ا اهصبلة ظلةرنا كنلطدنل  كلدف كاقؿ هعنلدم اهشؤشدلف آشرنا همـ ناف ل لشك 
لمـ قهلبلن أك ج لرنا شف قنؿ أم لاهي لكـ ال لدفع فلا عي  شف نلع كعرا نمل  ه

(3). 
 وفا اآلية )يقيموا(  عللت آ اء النلاة لول موقعيا اإلع ابا، عمى النلو اآل ا:

 )ل لشكا( ش زكـ  هى  كاب األشر )قؿ(  كةك قكؿ األ فش كاهشلزدي. .1
 كؿ اهعل ر:)ل لشكا( ش زـك نبلـ األشر اهشاذكف   ش هعمدلف ن  .2

ـــــــِل َنْفـــــــسٍ  ـــــــِل َنْفَســـــــَك ُك ـــــــُل َ ْف  ُمَلمل

  ... ... ... ... .. ... ... (4)
 

   
 إال أف ةذا اه كؿ هـ رٌدم نل هنلر أدا ال ل كز إال في اهععر.  كةذا رأم اهج لئي كاهز لج

اهفعؿ )ل لشكا(  كاب هفعؿ شاػذكؼ ه ػدلرم )أقلشػكا( كاهه ػدلر: قػؿ همػـ اقلشػكا ل لشػكا  كةػك  .3
 كؿ اهشنرد.ق

ناف اهفعػؿ )ل لشػكا( ةػك شضػلرع نهفػظ اه نػر صػرؼ  ػف هفػظ األشػر   نك  هي اهفلر يرأل أ
 .(5)ك ٌهؿ ذهؾ نادا هشل جلف نشعدى األشر ندي  هى اذؼ اهدكف  كاهشعدى أقلشكا

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.5/331)ج
 (.5/331اه لنؽ  )ج (2)
 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: لف  اه عدم  لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشد (3)

 (.426)ص
  ز اهنلت: إذا شىل  فت شف عىٍي  هنلال  اهنلت شف اهكافر  أدعدم  لنكلا  لدظر:  زاد  األدب كهب هنلب  (4)

 (.9/11 ند اه بلـ شاشد ةلركف  )جها لؽ: ه لف اهعرب   ند اه لدر نف  شر اهنغدادم  
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   لدظر: هف لر اهنار (5)

 (.415-5/414)ج
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ل نهفػظ  كقد رفػض أنػك اٌلػلف رأم أنػي  هػي اهفلر ػي شعهػبلن ن كهػا: "كرٌد نادػا هػك جػلف شضػلر ن
هؤشدػػػكف   : ػػػـ قػػػلؿ (1) َّ ىي ني  مي زي ُّ  م األشػػػر هن ػػػي  هػػػى إ رانػػػا نػػػلهدكف ج كهػػػا:اه نػػػر  كشعدػػػل
 .(2)كاهشعدى آشدكا"

 نب زب رب يئ ىئ نئ زئ ُّ ( فا قولو  عـالى:  ةً ذكِ ع ابا ل ) َ الموقع اإل (21

 [.3-2-1 طو:[   َّ رت يب  ىب
مك هنصرة هذكم اهع كؿ ف  فهلح اهكصه هلؾ ههعندم إدشل ا ههلس اهش صكد شف إل لندل إللم إ

كةك هذجرة هذكم اهكصكؿ فمـ لذجركف نا   فمـ ل هنصركف نا فلدلهكف راا  اهدفس في آ همـ
 .(3)فل دكف ركح األدس في  ل همـ

 اخ مف فا  لليل الموقع اإلع ابا ل ) ذك ة( عمى علة أقوال، وىا:

 إهلا اهفعؿ. )أدزهدل( ك)هذجرة( شهعدٍّ  فيأٌدا شدصكب نلهفعؿ )دزؿ( شضشرنا  الهالد اهفل ؿ  .1
لدصب  هى اهندؿ شف شكضع )ههع ى(  كلصح أف لدصب نإضشلر فعؿ ه دلرم: هجف  .2

 أدزهدلم هذجرة  كةك قكؿ انف  طل .
 اهذم هجكف )إال( فلا نشعدى )هجف(. (4)دصب  هى اال ه دل  اهشد طع .3
أنك  هي اهفلر ي  )إال هذجرة( ندؿ شف شاؿ )ههع ى( كةك قكؿ اهز لج  كقد رفضا .4

 .(5)ن كها: أف اههذجرة هل ت نع ل 
كاهذم ا هلرم أنك اٌللف ةك اهرأم األكؿ  ن كها: " كاألا ف شل قدشدلم أكالن شف أدا شدصكب 

 .(6)ندزؿ شضشرة"

                                                           
 [.10]اهصؼ: (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.5/415)ج
 (.2/445إنراةلـ اهن لكدي  )جؽ: ها للدظر: هف لر اه علرم  هطلئؼ اإلعلرات  اه علرم   (3)
ل شف اهش ه دى شدا"  ش لها  قكها: )ف  د اهشبلئج ي  (4) اال ه دل  اهشد طع: "ةك شل جلف فلا اهش ه دى هلس نعضن

(]اها ر:  (.2/247شعلدي اهداك  فلضؿ صلهح اه لشرائي  )ج  [31-30جهمـي أ شعكف إال إنهلسى
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌلل (5)

 (.213-6/212)ج
 (.6/213اه لنؽ  )ج (6)
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 مج حج مث هت مت خت ُّ ( فـا قولـو  عـالى:او عُ لْ ل الثـانا )َيـالموقع اإلع ابا لمفعـ (22
 جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص حص مس خس حس جسمخ جخ مح  جح
 [.13-12]اللج:  َّ  مغ

أم: لعنػػدكف اهلل شػػف اهشضػػرة أج ػػر شػػف اهدفػػع شدػػا  فلهضػػرر اهشؤجػػد فػػي  نػػلدهمـ هؤلصػػدلـ 
 .(1)كهنئس اهدلصر اهصدـ همـ كهنئس اه كـ ةـ ههصدـ  كاهدفع اهذم لهكةشكدا ةك هلس ها ا ل  

لسب ال عمق، ف ن كان م عمًقـا ب )لمـن ضـ ه( ففيـو   كمف المع بون فا إع اب )يلعو( الثانا
 :وجوه
 أف لجكف هكجلدنا هفظلنل هلد ك األكهى فبل شعشكؿ همل. .1
أف هجكف  لشه  في )ذهؾ( شف قكها )ذهؾ ةك اهضبلؿ( كقدشا ك عها شكصكالن نشعدى  .2

 اهذم  كةك رأم أني  هي اهفلر ي.
 .(2)أف لجكف )لد ك( في شكضع اهالؿ ك)ذهؾ( شنهدأ .3

 إن  عمق )يلعو( بقولو )لمن ض ه( ففيو وجوه: أما
)لد ك( نشعدى ل كؿ  ك )شف( شنهدأ كاه نر شاذكؼ ه دلرم إها  كاه شه  في شاؿ دصب  .أ 

 شاجل  نلد ك.
 )لد ك( نشعدى )ل شي( كاهشاذكؼ آ رنا ةك اهشفعكؿ اه لدي ه دلرم: إهمنل. .ب 
دصب هلد ك  كةذا رأم  لد ك عنا نافعلؿ اه هكب  كل در )هشف(  نرم  كاه شه  في شاؿ .ج 

 .(3)اهفلر ي
كقد  لرض أنك اٌللف رأم اهفلر ي هاللدم هجكف )لد ك( "هكجلدنا هلد ك األكؿ  كاهبلـ في 

 .(4))هشف( الـ االنهدا   كاه نر اه شه  اههي ةي ق ـ شاذكؼ ك كانا )هنئس اهشكهى("
كهى كجبلةشل نلهشعدى األ ؛ ألف لد ك اه لدل  هكجلد هفظي هلد كاللف هؤلد اهنلا   رأم أني

 دف ا؛ أم نشعدى لد ك كهلس نشعدى ل كؿ. 

                                                           
 (.533-2/532إنراةلـ اهن لكدي  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه علرم  هطلئؼ اإلعلرات  اه علرم   (1)
ك كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.6/331)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف االدده ي   (3)

 (.6/331)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف االدده ي   (4)

 (.6/332)ج
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 َّ يي  ىي ني مي زي ُّ  عــــالى: ال عــــلي فــــا الفعــــل )ســــمع( فــــا قولــــو (23

 .[72]الشع اء:
 .(1)إذا د كهـ األصدلـ ةؿ ه شعجـ أك ةؿ هفلدجـ أك هضرجـ إذا  ندهشكةل

  ك شع إذا د هت  هى ش شكع هعٌدت إهى كلرل  شمكر اهدالة أف )ل شعكدجـ( شف  شع
ش شكع  فلرل أنك  هي اهفلر ي أدمل غلر كااد  ج كهؾ:  شعت جبلـ زلد  أشل إف د هت  هى 

 .(2) شعت زلدنا ل رأ :كداك  نعرط أف لجكف اهشفعكؿ اه لدي ششل ل شع  ههعدل إهى ا دلف
    أدمل ههعدل إهى كاادإال أف أنل اٌللف  لرض رأم أني  هي اهفلر ي  ن كها: "كاهصالح

  .(3)كذهؾ اهفعؿ في شكضع اهالؿ"
 يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ُّ   عالى:الجممة الع  اضية فا قولو  (24
كا( شف ني ذً جى هي  فٍ ا ً لرل أنك اٌللف أف قكها هعلهى: )كى   18]:العنكبوت[  َّ مك  لك اك يق ىق

(  فهجكف ةذم اآلللت ا هراض شف جبلـ اهلل لـه هً أى  ابه ذى ها ) ى جبلـ اهلل ةك اجلل   ف إنراةلـ إهى قك 
ف هجذنكا شاشدنا ـ إنراةلـ كاإل نلر  ف  كاب قكشا؛نلف جبل  .(4)أم: كا 

كةك ن كها ةذا لرد  هى أني  هي اهفلر ي اهذم ز ـ أف اال هراض ال لجكف  شههلف فاج ر  
"الث جلف قد انههى  -هلل  هلا ك هـصهى ا–إال أف همذا اال هراض فلئدة كةك ه هل  ههر كؿ 

نش ؿ شل جلف أنكم إنراةلـ انههى شف عرؾ قكشا  ك نلدهمـ األك لف  كهجذنلمـ إللم  كشالكههمـ 
 . (5)ش ها"
 
 

                                                           
 (.3/268 ند اهلل شاشكد عالها  )جها لؽ: ر ش لهؿ نف  هلشلف  اهنه ي  لدظر: هف ل (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.7/21)ج
 (.7/21اه لنؽ  )ج (3)
د  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.7/143)ج
 (.7/143اه لنؽ  )ج (5)
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 المبلث الثانا
 المسائل الص فية

أرنع أني  هي اهفلر ي فنهغت رفل  اههي ا هرض فلمل أنك اٌللف  هى أشَّل  ف اهش لئؿ اهص
 ى اهداك اآلهي:ش لئؿ  كةي  ه

1)  ِِ   يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّ  ( فا قولو  عـالى:ةٌ اوَ شَ األصل المغوي فا )

 [.7]البق ة:  َّ يي ىي مي خيحي جي
أطل كم  ف هـ اهلل  هى قهكنمـ  ك هى  شعمـ  ك هى  أم: ا هاكذ  هلمـ اهعلطلف إذ

ا إ نلر شف اهلل  مكف كال لع هكف  كةذ شعكف كال لفأنصلرةـ غعلكة  فمـ ال لنصركف ةدل كال ل
 .(1)اال هشلع هشل دي كا إهلا شف اهاؽ ف هجنلرةـ كا راضمـ  ف 

هؾ إف ك ددل ا شنل الشا كاك هذ -هـ لعؿ–ح اأنك  هي اهفلر ي هـ ل شع فعؿ الشا كاك شص
ة فعبلن هغعلك كالـ فعها لل  جلدت اهكاك ندلبلن  ف اهلل  جله نلكة شف  نب ف لؿ: "هـ أ شع شف ا

ذا هـ لك د ذ لغعى  نداله  قكهمـ هؾ جلف شعدلةل شل اهبلـ شدا اهلل  غعي شهصرفنل نلهكاك  كا 
ا هـ لصرؼ ي أف اهكاك جادمل ندؿ شف اهلل  إذاهغعللف  كاهغعلكة شف غعى جله نلكة شف  نلت ف

 شدا فعؿ جشل هـ لصرؼ شف اه نلكة".

لا ؛ ألدمل أف اهكاك في غعلكة صاالث لرل    هي اهفلر ي أنل أشل أنك اللف فعلرض
 .(2)ندلت  هى هل  اههادلث

 ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّ   عــالى: ( فــا قولــوي ُ ِصــوزن كممــة )المَ  (2

 هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى

 .[285 ]البق ة: َّ مت خت حت جت
ض رٍ ي األى شل فً كى  كاتً ي اه شى ل فً شى  قكها: )هلل -اهلل  هلا ك هـ ىصه–هشل دزؿ  هى ر كؿ اهلل 

 ـ نرجكا  هى اهرجب   -صؿ اهلل  هلا ك هـ–هؾ  هى اهصالن   فاهكا ر كؿ اهلل ...( اعهد ذ

                                                           
-277شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  )صها لؽ: لدظر: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر   (1)

287.) 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.1/172)ج



66 

 

ه ملد كاهصدق   كقد أدزهت ف لهكا: ر كؿ اهلل جفهدل شف األ شلؿ شل دطلؽ: اهصبلة كاهصللـ كا
: أهرلدكف أف ه كهكا جشل قلؿ - هلا ك هـاهلل  ىصه–؛ قلؿ ر كؿ اهلل ل  كال دطل ملم اآل هلؾ ةذ

 .(1)فهشل اقهرأةل اه ـك دهت نمل أه دهمـ أةؿ اهجهلب  شعدل ك صلدل( نؿ قلهكا:  شعدل كأطعدل(؛
"اهشصلر ا ـ شصدر شف صلر لصلر  كةك شندي  هى شفعؿ نج ر اهعلف  كقد ا ههؼ 

ةب ل لؿ كلصلر  فذلنلت كلعلش كلالض ك اهداكلكف في ندل  اهشفعؿ ششل  لدا لل  داك 
ل هدى عٍ  ى نعضمـ إهى أدا جلهصالح  داك: لضرب لجكف ههشصدر نلهفهح كههشجلف كاهزشلف داك: )كى 

 .(2)عدى اهالض  كاهشصلر نشعدى اهصلر"أم:  لعنل فلجكف اهشالض نش ل(؛لعى عى لر شى مى اهدَّ 
كزف ةػػب اهػػنعض إهػػى أف ل هػػلر فػػي اهشصػػدر نػػلف اهندػػل  نج ػػر اهعػػلف أك نفهامػػل فػػي كقػػد ذ

 شفعؿ.
 هلػػا   هػػلرم اهز ػػلج كردَّ اهشجػػلف فػػي كزف شفعػػؿ ا فاشػػل اهندػػل   هػػى اهج ػػر فػػي ا ػػـ اهزشػػلف أك

 .اهفلر ي أنك  هي
 قهصلر  هى اه شلع  ف اهعرب في كزف شفعؿ.كرأل آ ركف أدا ل ب اال

 .(3)ةب أاكط كأفضؿكلرل أنك اللف أف ةذا اهشذ
ألف اهلػل  ههدل ػػب شعمػل ارجػػ  اهج ػػرة ال  ههفػؽ اهنلا ػػ  فػي أف شصػػلر كزدمػل شفعػػؿ نلهج ػػر؛

 اهفها  كاأل ذ نله شلع  ف اهعرب ةك األقكل. 

   ( فا قولو  عالى:ونَ لُ ءَ آسَ ي  َ لذِ ال  اهللَ  واْ قُ ا ل أوجو ق اءة ) ساءلون( فا قولو: )وَ  (3

 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 [.1]النساء: َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي

 هلا -لعدي نمل آدـ م  ه مـ شف دفس كاادة  هعلهى  نلدم ناف له كم فمك اهذاهلل لد ك
هؾ دعش   هلجـ؛ ألدا أقرب إهى اههعلطؼ نلدجـ ك هؽ شف ضهعا اكا   ـ صلرت كفي ذ -اه بلـ

 .(4) ر شهل  اههجل 

 

                                                           
 (.3/434لدظر: هف لر اهفلها  كاهن رة  اهع لشللف  )ج (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.381-2/380)ج
 (.2/381  )جاه لنؽلدظر:   (3)
انف  ند اهش صكد نف  ند اهرالـ  : ها لؽلدظر:  هف لر اهشلركدم  اهدجت كاهعلكف  اهشلركدم    (4)

 (.1/447)ج
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 .(1)للف  هلجـ افلظم هعلةدكف نا كال ه طعكا األرالـ فلهلل جكاه كا اهلل اهذ
 ية:أوجو ق اءة ) ساءلون( فا اآل

فت اههل  اه لدل  نه فلؼ اه لف كأصها هه ل هكف فاذ قرأ اه شمكر كاهجكفلكف )ه ل هكف( -1
ذا ا هشعت اهشه لرن   ففت نلهاذه ف ؼ كاإلدغلـ لفنل  كقلؿ أنك  هي اهفلر ي: "كا 

 .األصؿ طس" هل   إذفاندهكا شف اه لف اهكاادة كاإلنداؿ  جشل قلهكا: ط ت 
 :(2)قلؿ اهع لج

ــــــــــو عَ  ــــــــــ َضــــــــــل ــــــــــفِ قُ ت ألْس  سل ا َق
 لسِّ ْنـــــــــــمُ  ِمـــــــــــوِ كَ يْ ا ىَ ِفـــــــــــ ثَ عَ ْشـــــــــــأَ   

   
 إلييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نّ َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)سِّ الطِّــــــــــــــــــــــــــــــــ ينِ ِنــــــــــــــــــــــــــــــــلَ كَ   
 

   
ل )ه هكف( ناذقرأ  ند اهلل )ه آهكف نا( شضلرع  اؿ  -2 ؼ اهمشزة كد ؿ اه بل ي كقرأةل ألضن

 ارجهمل إهى اه لف.
هي اهفلر ي: "إذا ا هشعت اهشه لرن   فجذا فبل لعدي أف   ل ه كؿ أنيكجلف أنك اللف شعلرضن 

ف ا هشلع شه لرن  هـ ل فؼ  ال فجـ ك د ش  اشل شعدلم أدا قد لجكف اهه فلؼ نجذهؾ اجـ الـز إدذ
ا شف س  فهلس اهندؿ ةدل ال هشلع  نؿ ةذؼ كال إدغلـ كال ندؿ  كأشل هش لها نط ت في طناذ
 .(4)ـ في هص هصت"هشلع اهش هلف  ج كهما 
 ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّ  و  عــــالى:أوجــــو قــــ اءة )وليــــا( فــــا قولــــ (4

 [.196]األع اف:  َّ يم
لػا م ففمك اهذم دزؿ اه رآف اهذ  ها اهشدلفع كدفع  دا اهضرهكهى اهلل هعلهى شك ى ف هب 

لف هؾ لهػػكهى اهصػػلهالف اهػػذاهدلدلػػ   كجػذكالم هعنلدهػا اه لصػػ  م هػػاهمػدل كاهدػػكر كاهعػػفل   كةػك اهػػذ
 .(5)ـصهات دللةـ كأ شلهمـ كأقكاهم

                                                           
 (.1/394لل ر نف إنراةلـ كغدلـ نف غدلـ  )جها لؽ: لدظر:  هف لر اه رآف اهعظلـ  اه شعلدي   (1)
ةك  ند اهلل نف رؤن  نف هنلد نف ص ر اه عدم اههشلشي  اهع لج  أنك اهعع ل   عل ر  أكؿ شف رفع اهر ز   (2)

: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف ق(  لدظر90اهشهكفى  د  )
 (.4/86كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (3)
 هك  ىرىضت ألٍلنيًهيٍّ قىٌس          أىٍععىثى ًفي ةىٍلجىًهًا شيٍددسّْ 

ًدل ل     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف إهلمػػػػػػػػػػػػػػػاى   سّْ ػػػػػػػػػػػػػػػًف اهطّْ ػػػػػػػػػػػػػػػجىاى
 (.6/123لدظر: ه لف اهعرب  انف شدظكر  )ج

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)
 (.165-3/164)ج

 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: دم  لدظر:  هل لر اهجرلـ اهراشف في هل لر جبلـ اهشدلف  اه ع (5)
 (.312)ص
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 ق أت )وليا( عمى علة أوجو:

قرأ اه شمكر )كهلي( نلل  شعددة كةي لل  فعلؿ أدغشت في الـ اهجهش  كنلل  اهشهجهـ  .1
 نعدةل شفهكا .

 ل هك شف   قلؿ أنك  هي: "الة شعددة شفهكا  كرفع هفظ اه بله قرأ أنك  شرك نلل  كااد .2
ألدا لدفؾ اإلدغلـ  هفعؿ في لل  اإلضلف  كةك ال ل كز؛أف لدغـ اهلل  اههي ةي الـ ا

 ا".دغـ لل  فعلؿ في لل  اإلضلف  كلاذؼ الـ اهفعؿ فهلس إال ةذاألكؿ  أك ه
لجكف )كهي( شضلفنل إهى لل  شهجهـ م اه را ة  هى ك ا آ ر كةك: "أاٌل  رج أنك اللف ةذ .3

ؼ شف )كهي( اههدكلف  الهه ل  اه لجدلف  )إف( كاه نر )اهلل( كاذ دجرة ا ـ نؿ ةك ا ـ
 .(2)م اه را ةكقلؿ ةذا هك لا  مؿ همذ  "(1)ؼ شف قكها: )قؿ ةك اهلل أاد اهلل(اذجشل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 [.1]اإل بلص: (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.441-4/440)ج
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 الثالمبلث الث
 المسائل المغوية

ي  هػى أنػي  هػي اهفلر ػ اهش لئؿ اههغكل  اههي ا هرض فلمل أنك اٌلػلف -ةدل– كؼ دعرض 
 ش لئؿ  كةي  هى اهداك اآلهي: نهغت  نعكاههي 

 [2]الفا لة: َّ حن جن ُّ ( فا قولو  عالى: يمِ لِ ال ل  نِ مَ لْ )ال ل  فسي  قولو:  (1
ا ههػػػؼ اهشف ػػػركف فػػػي هف ػػػلر قكهػػػا هعػػػلهى: )اهػػػراشف اهػػػرالـ( شػػػدمـ شػػػف قػػػلؿ: اهػػػراشف ةػػػك 

 لف  أادةشل أرؽ شف اآل ر  كقػلؿ: )اهػراشف( اهرقلػؽ : ةشل ا شلف رقل(1)اهرالـ  ف لؿ انف  نلس
 نلهعنلد ك )اهرالـ( اهعلطؼ  هلمـ.

 جر أادةشل هاجلدنا هآل ر.كااد  ف د قلؿ قطرب: ةشل ا شلف ذ كشف قلؿ: إف شعدلةشل

قلؿ نعضمـ: )اهراشف( غلر )اهرالـ( كهجؿ كااد شدمشل شعدى غلر شعدى صلانا  قلؿ 
ا )اهراشف( نشعدى اهرازؽ في اهددلل لـ شعدى اه صكص  فعهى ةذـك  كههراههراشف شعدى اهعش

 رة  هى ف ك)اهرالـ( نشعدى اهعلفي في اآل رة  كاهعفك في اآلكاهرزؽ  هى اهعشكـ ههجلفر كاهشؤش
 .(2)جلفركفاه صكص ههشؤشدلف دكف اه

"كاهراشف: ا ـ فلا  لصل  شف اهارؼ اهشجدى نلف األهؼ كاهبلـ  كاهرالـ: ةك اهعلطؼ 
 .(3)هى  نلدم نلهرزؽ" 

كلرل أنك  هي اهفلر ي اهراشف: "ا ـ  لـ في  شلع أدكاع اهراش  ل هص نا اهلل كاهرالـ 
 َّ هب مب هئ ُّ  إدشل ةك في  م  اهشؤشدلف"  جشل قلؿ هعلهى:

 -هعلهى–  ككصؼ اهلل (4)
ـ  طؼ  هى ر لها  كرؽ هما  نلدم أال هرل أف اهشهؾ إذنلهراش  ش لز  ف إدعلشا  هى 
 اؾ صف  فعؿ.أصلنمـ إا لدا  فهجكف اهراش  إذ ذ

 .ات"نا ذهؾ فهجكف  هى ةذا صف  ذ -هعلهى–ة اه لر هشف أراد اهلل كقلؿ قكـ: "ةي إراد

                                                           
ق(  68ى  د  )ةك  ند اهلل نف اهعنلس نف  ند اهشطهب نف ةلعـ نف  ند شدلؼ  هر شلف اه رآف  اهشهكف (1)

 (.131-1/129طللر آههي قكالج  )جها لؽ: لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  
 (.35-34-1/33أنك هشلـ لل ر كغدلف نف غدلـ  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه رآف اهعظلـ  اه شعلدي   (2)
 (.85هف لر اه رآف اهعظلـ  اهه هرم  )ص  (3)
 [.43]األازاب: (4)
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ف رأم اه كـ ف لؿ: "كلدندي  هي اهفلر ي كنلف ك ا اه بلؼ نلدا كنل  لرض أنك اللف أنل
  كاهفعهل  أةي قدلش  أـ اهلاهذ -هعلهى–ف صفلت اهلل آ ر  كةك أ ا اه بلؼ  بلؼ هى ةذ

ات قدلش ؟ كصفلت اهفعؿ شاد   قكالف  كأشل اهراش  اههي شف اهعنلد ف لؿ ةي رق  صفلت اهذ
ألف اإلد لف قد لدفع اهعر  شف ال لرؽ  : ةي قصد اه لر أك دفع اهعر؛كقلؿ  هادث في اه هب

 .(1)كلكصؿ اه لر إهى شف ال لرؽ  هلا" هلا  

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ فا قولو  عالى:أوجو ق اءة )ِ فة(  (2

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

 .[249]البق ة:  َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي

نرةـ جرم  ف طلهكت نشل قلؿ ه دكدم  ددشل عجك إهلا اهعطش  فا ةذا  نر شف اهلل هعلهى ذ
فهلس شف أةؿ كاللها كال شف  ؛النهبل  أدا شف عرب شدا شلئ ا اكأف ةذ  أف اهلل شنههلمـ ندمر
 .(3)  فعرنكا شدا إال اهشؤشدلف شدمـ هـ لعرنكا(2)اهشؤشدلف نلهلل كنه لئا

 ت )ِ فة( عمى أوجو علة:ق ئ

 نلهفهح )غىرفى (  هى أف اهشراد نمل اهعدد )شرة أك شرهلف(. .1
 نلهضـ )غيرف ( كاهش صكد نمل شل هاشها اهلد. .2

دا ؿ: إك  هي اهفلر ي قرا ة ضـ اهغلف  كرفض أنك اللف اههر لح نلف اه را ات ف لكر ح أن
اهلل  ىصه–م اه را ات جهمل صالا  كشركل   لنه   ف ر كؿ اهلل ال لدنغي؛ ألدا لرل أف "ةذ

 .(4) ة  هى قرا ة"  كهجؿ شدمل ك ا ظلةر ا ف في اهعرنل  فبل لشجف فلمل هر لح قرا- هلا ك هـ

 
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)
 (.1/129)ج

 (.5/341أاشد شاشد علجر  )جها لؽ: لدظر:  هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  اهطنرم    (2)
 (.5/344لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  هف لر الدظر:  (4)

 (.2/275)ج
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  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ  عالى: )أ جو( فا قولو أوجو ق اءة (3
 [.111]األع اف: 

إف شك ى  لار  :شك ى إهى فر كف ف لؿ اهشؤل شف قـك فر كف - نالدا كهعلهى-نعث اهلل 
اان ا كأ ؿ أشرم كال  :ا هعلركف إهلا  ف لؿ اهشؤل  فشلذ(1)لرلد أف ل ر جـ شف أرضجـ ن ارم

هلا نله هؿ كأر ؿ إهى شدائف اهصعلد شف دكااي شصر ر لالن لاعركف إهلؾ شف فلمل ههعرض إ
ف غهنكا  هشدل أدا  لار  فإف غهنمـ شك ى صدقدلم  شف اه ارة  .(2)كا 

 (3)ا األشر"عرب اهها لر  ل لؿ شدا: "أر لت ةذ"كاإلر ل  في جبلـ اه
 ق اءة )أ جو( جاءت عمى علة أوجو:

 ئميك( نلهمشز كضـ اهمل  ككصهمل نكاك .قرا انف ج لر كةعلـ )أر  .1
 قرأ كرش كاهج لئي )ارً ًمي( نغلر ةشز كنج ر اهمل  ككصهمل نلل . .2
 كاشزة نغلر ةشز ك جدل اهمل . (4)قرأ  لصـ .3
 نغلر صه .)أر ئًا( نلهمشز كج ر اهمل   (5)جكافقرأ انف ذ .4

ؿ: "كشل ذةب إهلا كقد  لرضا أنك اللف ف ل مل غهطدٌ : إم اه را ةكقد قلؿ اهفلر ي  ف ةذ
ألدمل قرا ة  لنه  شهكاهرة ركهمل  اه را ات كأدمل ال ه كز قكؿ فل د؛م اهفلر ي كغلرم شف غهط ةذ

ش  نله نكؿ  كهمل هك لا في اهعرنل   كهل ت اهمشزة جغلرةل شف ئاألجلنر  ف األئش   كهه همل األ
م غلرم  فبل ك ا إلدجلر ةذنلهد ؿ ك  ؼدمل قلنه  هههغللر نلإلنداؿ كاهاذأل ؛اهاركؼ اهصالا 

 .(6)اه را ة )كأر ؿ في اهشدائف العرلف لاهكؾ نجؿ  لار  هلـ( ()اهشدائف( شدائف شصر كقراةل"
                                                           

 (.9/33لدظر:  هف لر اه رآف اهاجلـ  هف لر اهشدلر  اها لدي  )ج (1)
شاشد اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل   ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنغكم  شعلهـ اههدزلؿ في هف لر اه رآف  اهنغكم   (2)

 (.3/263)ج
 (.13/20أاشد شاشد علجر  )جها لؽ: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  اهطنرم   (3)
ق  127ةك  لصـ نف أني اهد كد  أنك نجر األ دم شكالةـ اهجكفي اه لرئ  إشلـ أةؿ اهجكف   اهشهكفى  د  ) (4)

طللر آههي قكالج  ها لؽ: اهذةني  ق(  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  128كقلؿ 
 (.209-1/204)ج

ق(  242" ةك  ند اهلل نف أاشد نف نعلر نف ذجكاف  اإلشلـ أنك  شرك كأنك شاشد اهنمرادي"  اهشهكفى  د  ) (5)
 (.405-1/402طللر آههي قكالج  )جها لؽ: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني   

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ر اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر اهنا (6)
 (.360-4/359)ج
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 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ُّ  فسي  قولو  عالى:   (4

 [.35]يونس:  َّ  ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
ل در أاد شف آهمهجـ أف لد ك اه هؽ إهى اإل بلـ  فلهلل لمدم ههاؽ فمك أاؽ أف  أم: ةؿ

 .(1)لعند فاصدلشجـ ال ه دم دفعنل كال هضر كال هدفع فشل هجـ جلؼ هاجشكف

ف د دةل ال دم  كداف همدمل ال همهدم ال أكقلؿ أنك  هي اهفلر ي: "كصؼ األصدلـ نا
ف ةدلت فك ا ذ لشههمـ في كصفمل ناكصلؼ شف عنلدة  دمل  شعهؾ أدا  لشؿ في اههمهدم كا 

 هؾ ش لز  كشك كد في ج لر شف اه رآف". ؿ كذلع

جر اهلل شف ذ ا ه لكز ج لر  كلاهشؿ أف لجكف شل هي فل اللف أف هف لر أنيكلرل أنك 
 .(2)ه نلح اه شلدات  ةك اةهداؤةل

 لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ ا( فا قولو  عالى: نَ  ْ مَ  فسي  معنى )أَ   (5
 [.16]اإلس اء: َّ خل حل جل مك

إذا أرددل ةبلؾ أةؿ اه رل  أشردل شهدعشلمل ك نلنرهمل نلهطل   فل ر كف  ف األشر  فلاؽ هدل 
 .(3)اهك لد فدمهجمـ إةبلجنل

: لىاشير: أم أصدر أشرنا  أك أ طى هعهلشلت هع ص شل أشىرى
(4). 

 أم نا( عمى الوجو اآل ا: عللت األقوال لول الم ال بقولو )

: أٌدػػػا شػػػف األشػػػر اهػػػذم ضػػػد اهدمػػػي  كا ههػػػؼ فػػػي ش صػػػكد نػػػلف أشػػػرةـ نلهطل ػػػ   كةػػػك قػػػكؿ  أكالن
 -ةدػػل–األج ػرلف شػػدمـ انػػف  نػلس  كنػػلف األشػػر نلهف ػؽ  كةػػك رأم اهزش عػػرم  إال أف اهشػراد نمػػل 

لجػكف فن ػي أف لجػكف اف ػ كا  كةػذا ال  :أف "األشر ش ػلز؛ ألف ا ل ػ  أشػرةـ نلهف ػؽ أف ل ػكؿ همػـ
 .(5)ش لزنا"

                                                           
 (.2/116لدظر: هف لر اه شرقهدم  نار اهعهـك  اه شرقددم  )ج (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  انك اٌللف األدده ي   (2)

 (.5/157)ج
 (.8/3049لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (3)
 (.1/116لدظر: شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاشد ش هلر  شر نش ل دة فرلؽ  شؿ  )ج (4)
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (5)

 (.6/15)ج



73 

 

أم: ج رةـ  ل كؿ  ؛شهرفلمل  ل لؿ: أشردل اهلل اه كـ ؛ لدلنل: أف لجكف شعدى )أشردل( ج ردل  أم: ج ردل
 .(1)أنك  هي اهفلر ي: " شف اه لد في أشردل أف لجكف نشعدى ج ردل"

نػك  هػي اهفلر ػي  هػى ةػذا  له نل: رأت  شل   أف شعدى )أشٌردل( نلههعدلد ةك كهلدلةـ أشػرا   كٌرد أ
اه كؿ نادا "ال ك ا هجكف أشردل شف اإلشلرة؛ ألف رلل ػهمـ ال هجػكف إال هكااػد نعػد كااػد  كاإلةػبلؾ 

 .(2)"إٌدشل لجكف في شدة كاادةو شدمـ

ف األشلػر ةػك أدػل ال د ػهـ  هػي اهفلر ػي  شعهػبلن ذهػؾ نادػا ال لهػـز "أل كٌرد أنك اٌللف رأم أنػي
ف هػـ لجػف شهجنػل كهػئف اهشهؾ نؿ جكدا ششف لا شر كلؤهشر نا  كاهعرب ه شي أشلرنا شف لؤهشر نا  كا 

 .(3) هشدل أدا أرلد نا اهشهؾ فبل لهـز شل قلها"

 مل خل حل جل مك لكُّ   ومعنى )بممكنا( فا قولو  عالى:  أوجو ق اءة
.[87]طا: َّ من خن حن جن مم خم حم جم  هل  

كهجفَّ اه َّلًشرٌم ا هغهكدل   ئنلشل أ هفدل شك دؾ نل هللردل كداف دشهؾ شف أشردل عل :قلهكا
 .(4)كاشهدل أ  لالن شف  هي آؿ فر كف فاه لدلةل في اهدلر ناشر اه َّلًشرمٌ 

شهؾ: اهشىهؾي اهشهلؾ اهشلهؾ: نشعدى  هطلف
(5). 

 ق ئت )بممكنا( بعلة أوجو، عمى النلو اآل ا:

ٍهًجدىل( كةي قرا ة األ شش كا ف كاأل كاف. .1  نضـ اهشلـ )نشي
 كةي قرا ة  لصـ كدلفع. نفهح اهشلـ  .2
 نج ر اهشلـ  كةي قرا ة نلقي اه نع . .3
)نىشىهجدل( نفهح اهشلـ كاهبلـ  كةي قرا ة  شر .4

(6). 
 

                                                           
 (.6/17اه لنؽ  )ج (1)
 (.6/17اه لنؽ  )ج (2)
 (.18-6/17لدظر: اه لنؽ  )ج (3)
 (.702صفكاف  ددلف داككدم  )صها لؽ: لدظر: اهك لز في هف لر اهجهلب اهعزلز  اهدل لنكرم   (4)
نراةلـ اه لشرائي  )جها لؽ: لدظر: اهعلف  اهفراةلدم   (5)  (.5/380شمدم اهش زكشي كا 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: األدده ي   لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف (6)

 (.6/249)ج
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 ا:و عما الفا سا بين معانييا كما ي  وف ق أب

 دشل أ هفدلم جشل فعؿ اه لشرٌم.  نلهضـ نشعدى هـ لجف هدل شيهؾ فد هؼ شك دؾ ن هطلدا  كا 
 عدى شل فعهدل ذهؾ نادل شهجدل اهصكاب كال كقفدل ها.نلهفهح شصدر شف شىهىؾ  كاهش 
  نلهج ػػػػر  فلج ػػػػر ا ػػػػهعشلها نشػػػػل هاػػػػكزم اهلػػػػد  كهجدػػػػا ل ػػػػهعشؿ فػػػػي األشػػػػكر اههػػػػي لنرشمػػػػل

 .(1)اإلد لف

 .(2) هي اهفلر ي؛ ألدا لرل أف في قرا همل هغلت كاهشعدى كااد كرفض أنك اٌللف رأم أني

ــــو  عــــالى: أوجــــو قــــ اءة (6  َّ مص خص  حص مسُّومعنــــى )األيكــــة( فــــا قول

 .[176]الشع اء:
ههادث اآلل   ف قصص ععلب شع قكشا أةؿ شدلف  كقد نع ا إهلمـ فدصامـ نإلفل  اهجلػؿ 

 .(3)كاهشلزاف كأال لف دكا في األرض فجذنكم ف هط  هلمـ اهعذاب

شىجَّ أ م ؾ: )هىٍلجى (: ا ـ اه رل  كةشل  ش ؿ نىجَّ  كى
(4). 

 يكة( فا اآلية عمى وجيين، وىما:ق ئت )األ

    دد اهارشللف كانف  لشر  كةك ششدكع شف اهصرؼ.اههعرلؼ )هلج ( نغلر الـ .1
 .(5))األلج ( نبلـ اههعرلؼ  كةي قرا ة نلقي اه نع  .2

)األلجػػ ( فػػي اههعرلػػؼ  ؼ )هلجػػ ( ا ػػـ هه رلػػ   اهػػنعض أف ةدػػلؾ فػػرؽ نػػلف )هلجػػ ( ك كلػػرل
 .(6)ك)األلج ( اهنبلد جهمل

د طعف أنك  هي اهفلر ي كاهشنرد كاهز لج كانف قهلن  ةذم اه را ة  شعهٌهلف ناف اهذم كه 
اشهمـ  هى ةذم اه را ة "جكف اهذم جهب في ةذلف اهشكضعلف  هى اههفظ  في شف د ؿ ارج  
اهمشزة إهى اهبلـ  كأ  ط اهمشزة  فهكةـ أف اهبلـ شف ندل  اهجهش  ففهح اهلل   كجلف اهصكاب أف 

                                                           
 (.6/249لدظر: اه لنؽ  )ج (1)
 (.6/249لدظر: اه لنؽ  )ج (2)
 (.19/99لدظر: هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (3)
 (.27لك ؼ اهعلخ شاشد  )صها لؽ: لدظر: ش هلر اهصالح  اهرازم   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ط  أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشال (5)

 (.7/36)ج
 (.7/36لدظر: اه لنؽ  )ج (6)
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شلدة )ؿ م ؾ( هـ لك د شدمل هرجلب  فمي شلٌدة شمشه  جشل أةشهكا شلدة )خ ذ ج( ل لز   ـ 
 .(1)شد كطنل"

كقد  لرض أنك اٌللف رأم ةذم اه شل    شعهنرنا أدا ش رد دز   ا هزاهل  "لعه دكف أف نعض 
ة كاهعللذ رة ال لشجف اهطعف فلمل كل رب ادجلرةل شف اهردَّ رأم ال نلهركال   كةي قرا ة شهكاهاه را ة نله

 .(2)نلهلل"

كهرل اهنلا    دـ ا هانلب شفلرق  اه ط في عي  شف اه رآف إال شل ل رج شف جبلـ اهعرب 
كةذا هلس ن لرجو شف جبلشمل شع صا  اهشعدى في ةذم اهاركؼ )هلج (  فلأللج  اهنبلد جهمل  

  .  كنجَّ  رل  فصلر اهفرؽ نلدمشل جشل اهفرؽ نلف شجَّ اهكهلج  ا ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.7/36لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   )ج (1)
 (.7/36اه لنؽ  )ج (2)
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 با عمّا الفا ساّ ليال أبا لّيان أمام أ
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 المبلث األول
 المسائل النلوية

  هى اهداك اآلهي:   كةي ش اه ك هلف ل هنهغت  اهاللد اهداكل  ش لئؿ

 َّّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ وجــــو قــــ اءة )ِيـــــ ( فــــا قولــــو  عـــــالى: أ (1
 [7]الفا لة:
ش    ف شعكا نلف اهدعلف  هشكا شف غضب اهلل كاهضبلؿأف اهشدعـ  هلمـ ةـ اهذ "هعدي

 .(1)اهشطه   كةي دعش  اإللشلف كنلف اه بلش  شف غضب اهلل كاهضبلؿ"

 .(2)ف: ةـ اهدصلرلغضكب  هلمـ: ةـ اهلمكد  كال اهضلهك كغلر اهش

 [7]الفا لة: َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ لى: وفا )ِي ( فا قولو  عا  (2
 ق اءات: 

 اه ر في غلر قرا ة اه شمكر. .1
 (5)  كردم اه هلػػؿ(4)ك هػػي ك نػػد اهلل نػػف اهزنلػػر (3)اهدصػػب كةػػي قػػرا ة  شػػر كانػػف ش ػػعكد .2

  ف انف ج لر.
  .(6)اهفلر ي لف أك شف اهضشلر في  هلمـ كركام أنك  هياه ر  هى اهندؿ شف اهذ .3

                                                           
 (.1/41/42األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
 (.227شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  )صها لؽ: رلـ  انف ج لر  لدظر: هف لر اه رآف اهج (2)
ةػػك  نػػد اهلل نػػف ش ػػعكد نػػف غلفػػؿ نػػف انلػػب نػػف عىػػشخ  اهصػػالني  أنػػك  نػػد اهػػراشف اهميػػذىهي  اهشهػػكفى  ػػد   (3)
 (.325-17/324أاشد األردلؤكط كهزجي شصطفى  )جها لؽ: ق(  لدظر: اهكافي نلهكفللت  اهصفدم  32)
ػٌي اه رعػػي  األ ػدم  أشلػػر اهشػؤشدلف  أنػػك نجػػر  ةػك  (4)  نػػد اهلل نػف اهزنلػػر نػف اهٌعػػكاـ نػف  كلهػػد نػػف أ ىػد نػػف قيصى

أاشػػػػػػد األردػػػػػػلؤكط كهزجػػػػػػي شصػػػػػػطفى  ها لػػػػػػؽ: ق(  لدظػػػػػػر: اهػػػػػػكافي نلهكفلػػػػػػلت  اهصػػػػػػفدم  73اهشهػػػػػػكفى  ػػػػػػد  )
 (.94-17/91)ج

شف  إشػػلـ فػػي  هػػـ اهداػػك  اهشهػػكفى  ػػد  ةػػك اه هلػػؿ نػػف أاشػػد نػػف  شػػرك نػػف هشػػلـ اهفراةلػػدم  أنػػك  نػػد اهػػرا (5)
إا ػػػػلف  نػػػػلس  ها لػػػػؽ: ق(  لدظػػػػر: كفلػػػػلت األ لػػػػلف كأدنػػػػل  اندػػػػل  اهزشػػػػلف  انػػػػف  هجػػػػلف  175ق كقلػػػػؿ 170)

 (.248-2/244)ج
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (6)

 (.1/148)ج
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 يلىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ  لة )مـاذا( فـا قولـو  عـالى:مسـ  (3
 .[26 ]البق ة: َّ مي زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ام
جشل ازداد اهشؤشدكف إلشلدنل إهى   جفرنا إهى جفرةـ ف أدمـ لزدادكفل لصكر الؿ اهجلفرلةد
 ".(2)م( نصهها  نرم  أم فلئدة فلا؟"إدجلًر شنهدأ  كذا: نشعدى )اهذ   كشل ا هفملـ(1)إلشلدمـ

 ت ه هص نطهب اصكؿ اههصكر كةي هه ؤاؿ  ف اه دس شل شف أدكات اال هفملـ  ل
"كشل هجكف  (4)  نشعدى أم أ دلس اه طكب  طنجـ (3)َّ يب ىب ُّ  قكها هعلهى: :داك

 .(5)هبل هفملـ داك )شل ددؾ؟("
ذ ألف أهفمل قد  ؛ا  ئت؟(داك: )هشلذ ؛ؼ أهفمل( هـ هاذع )ذاا رجنت )شل( اال هفملشل  شكا 

صلرت اعكنا
(6). 
 ا(:)ماذ اة فاومن آ اء النل

 ا( شكصكه .أف هجكف )شل( هبل هفملـ ك)ذ .1
 .ا( جهمل ا هفملـأف هجكف )شلذ .2
ا( ا ـ شكصكؿ )كةك قهلؿ(  كلجكف اهفعؿ نعدةل صه  ال شاؿ ها أف هجكف )شل( شع )ذ .3

 شف اال راب.
 ا( دجرة شكصكف  ك عؿ شدا قكؿ اهعل ر:أف هجكف )شلذكأ لز اهفلر ي  .4

ـــــــــِت َســـــــــَ  ّ  ـــــــــاَذا َعِمْم ـــــــــا َم  ِقِيوَلِع

ــــــــــــا   ــــــــــــِب َنِبْئيِن ــــــــــــْن ِبالُمَغيِّ (8)(7)َوَلِك
 

   
                                                           

 نػػد اهػػػراشف نػػػف شعػػػبل اههكلاػػػؽ  ها لػػػؽ: لر اهجػػػرلـ اهػػػراشف فػػػي هف ػػلر جػػػبلـ اهشدػػػلف  اه ػػػعدم  لدظػػر: هف ػػػ (1)
 (.47)ص

 (.1/5ف ر اهدلف قنلكة  )جها لؽ: هف لر اه بلهلف اهشل ر  اهشاهي كاه لكطي   (2)
 [.31[  ]اهذارللت:57]اها ر: (3)
 (.310دعلـ زرزكر  )صها لؽ: لدظر: شفهلح اهعهـك  اه جلجي   (4)
أاشػػػد ا ػػػف ن ػػػنح  ها لػػػؽ: اهصػػلاني فػػػي ف ػػػا اههغػػػ  اهعرنلػػػ  كش ػػلئهمل ك ػػػدف اهعػػػرب فػػػي جبلشمػػػل  اهػػرازم   (5)

 (.135)ص
شػػلزف اهشنػػلرؾ  شاشػػد اشػػد اهلل  ها لػػؽ: لدظػػر: شغدػػي اههنلػػب  ػػف جهػػب األ لرلػػب  انػػف ةعػػلـ األدصػػلرم   (6)

 (.1/332)ج
 هلػػػؿ إنػػػراةلـ اهعطلػػػ   ها لػػػؽ: نػػػف ضػػػرار اهغطفػػػلدي  اهنلػػػت شػػػف اهػػػكافر  ا ههػػػؼ فػػػي د ػػػنها  دلػػػكاف اهشػػػزرد  (7)

 (.213ا ف جلشؿ اهصلرفي  )صها لؽ: (/دلكاف اهش  ؼ اهعندم  68)ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (8)

 (.263-1/262)ج
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ألف اههرجلب  نت في األ دلس دكف  :"قلؿ نادمل دجرة نشعدى عي  :كقكؿ اهفلر ي
 (1)اهشكصكالت"

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّ ة )المالئكة( فا قولو  عـالى: أوجو ق اء (4

 .[34]البق ة:  َّ  حت جت هب مب خب
اهشدلفؽ  كاهشؤشف شف    هلهشلز اهصلدؽ شفلكهجهلفن  ل ل    كد اهشبلئج  آلدـ اشهالدن 

 .(2)لف هدارجهمـ اهاشلل  كقفكا ك نهكا كصدقكا نشل قلؿ همـ كا  كالهذ  فاه لاد
ذْ ا )المالئكة( فا قولو  عالى: )وَ وف  ق اءات منيا: (مَ لَ وا ألِ لُ جُ اسْ  ةِ كَ ئِ اَل مَ مْ ا لِ نَ مْ قُ  ا 

 .اهشرنكط  شمكر )اهشبلئج ( ن ر اههل قرا ة اه  .1
 نلهضـ إهنل نل هارج  اه لـ. (3) عفر اه ع لع قرا ة أني .2
هؾ ألف "ج رة اههل  ج رة كذ ؛قكؿ أني  عفر  طا فٌ إً  :كاهفلر ي كقلؿ اهز لج .3

 .(4)إ راب"
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  بعـل األمـ  فـا قولـو  عـالى:جزم الفعل المضا ع  (5

 .[40]البق ة:َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

ت  هى ندي ا رائلؿ في اههكراة  أف لنلدكا ههدلس أشر  لددل  مد اهلل ككصلها اههي أ ذ
 .(5)أدا ر كؿ كأف لؤشدكا نا كنشل  ل  نا شف  دد اهلل -اهلل  هلا ك هـ ىصه–شاشد 

كات ه ـز فعبلن ا  نؽ ب )الـ األشر  ال اهدلةل   هـ  هشل(  كةي أدل ـز اهفعؿ اهشضلرع إذ
كاادنا  ك ـز اهفعؿ اهشضلرع نبلـ األشر داك: هلفعؿ  كالـ األشر ةي الـ لطهب نمل اهفعؿ  كالـ 

                                                           
شػػلزف اهشنػػلرؾ  شاشػػد اشػػد اهلل  ها لػػؽ: ف ةعػػلـ األدصػػلرم  لدظػػر: شغدػػي اههنلػػب  ػػف جهػػب األ لرلػػب  انػػ (1)

 (.1/333)ج
 (.2/356إنراةلـ اهن لكدي  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه علرم  هطلئؼ اإلعلرات  اه علرم   (2)
ةك لزلد نػف اه ع ػلع اه ػلرئ  أنػك  عفػر  شػكهى  نػد اهلل نػف  لػلش نػف أنػي رنلعػ  اهش زكشػي  ٌهلقػ   اهشهػكفى  (3)

-6/274إا ػػلف  نػػلس  )جها لػػؽ: ق(  لدظػػر: كفلػػلت األ لػػلف كأدنػػل  أندػػل  اهزشػػلف  انػػف  هجػػلف  130 ػػد  )
276.) 

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (4)
 (.1/302)ج

أاشػػػد شاشػػػد عػػػلجر  ها لػػػؽ: اهطنػػػرم   لدظػػػر: هف ػػػلر اهطنػػػرم   ػػػلشع اهنلػػػلف فػػػي هاكلػػػؿ اه ػػػرآف  أنػػػك  عفػػػر (5)
 (.1/557)ج
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  كلفعؿ: فعؿ ش زكـ نبلـ األشر ك بلش   زشا اه جكف  اهبلـ كالـ األشر شج كرة ههفرؽ   لزش
فلفنل نعد كاك اهعطؼ كه جف الـ األشر ه   نلدمشل كنلف الـ اههكجلد اههي لد ؿ  هلمل اهشضلرع

.(2()1) َّلك خك حك جكٹ ٹ ُّ  ج كها هعلهى:  

ل أ شلم  اهبلـ ارؼ كرد في جبلـ اهعرب هشعلف  دلدة  كقد أفرد اهز ل ي ها شصدفنل  لصن
 )اهبلشلت(  د ها فلا داك أرنعلف شعدى .

أصؿ د كهمل جشل كهد ؿ  هى ا ةك   كةذكةي الـ  لزش  ههفعؿ اهش ه نؿ اهشاشكر ههغلئب
ف  ر ت  ف اهطهب   كةي الـ  لزش  ههفعؿ اهشضلرع  اهشهجهـ كاهش لطب كهن ى  لزش  ها كا 

 .(3)إهى غلرم شف األغراض

 .(4)كشف عركط اه ـز نعد األشر صا  كضع إف هفعؿ

كلرل اهفلر ي أف فعؿ األشر ل ـز شل نعدم  الث لرل أف فعؿ األشر  شؿ في اه ـز 
  .(5)ل شدلب اه شه  اهعرطل  كفي ا ل   اهعشؿ إدشل ةك ههعرط اهش در()هدللنهم

 ٰر ٰذ  يي  ُّ  ( فا قولو  عالى:وةٍ قُ بِ  مْ كُ انَ يْ  َ اءَ  آمَ  واْ ذُ )ما( فا قولو: )خُ  (6
]البق ة:  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

63]. 
شف ندي ا رائلؿ  هى أف  ةك اهعمد اهذم أ ذك   ل لطب اهلل هعلهى  نلدم هؤل ذ نلهشل لؽ
 .(6)لهعلطكا نشل فلا شف  هـ كدرال  في أشكر دلدمـ

 

                                                           
 [.186]اهن رة: (1)
 (.213اهندراكم زةراف  )صها لؽ: لدظر: اهعكاشؿ اهشلئ  اهداكل  في أصكؿ  هـ اهعرنل   اه ر لدي   (2)
شلزف اهشنلرؾ  شاشد اشد اهلل  ها لؽ: لدظر: شغدي اههنلب  ف جهب األ لرلب  انف ةعلـ األدصلرم   (3)

 (.247)ص
ها لؽ: لدظر: عرح األعشكدي  هى أهفل  انف شلهؾ اهش شى )شدمج اه لهؾ إهى أهفل  انف شلهؾ(  األعشكدي   (4)

 (.1/569شاشد شالي اهدلف  ند اهاشلد  )ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف االدده ي   (5)

 (.1/330)ج
 (.1/216شاشد  ند اهعزلز ن لكدي  )جها لؽ:  لر اهراغب األصفملدي  األصفملدي  لدظر: هف (6)
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    ا )ما( عمى أقسام علة منيا:

: كهمل صدر اهجبلـ  كل اؿ نمل  ف أ للف شل ال لع ؿ كأ دل ا كصفلها ج كها اس فيامية -
 .(2)  كةى األصؿ(1) َّ مب زب  رب يئ ُّ هعلهى: 

 نئ مئ ُّ  جلر كاههادلث كاإلفراد كاهه دل  كاه شع  ج كها هعلهى:مل اههذ: كل هكم فلموصولة -

 .(4)  كه هص نلهضشلر اهعلئد  هلمل كنإد لؿ اهشف رة نعدةل(3) َّ نبمب زب رب  يئ ىئ
 يل ىل مل ُّ ج كها هعلهى: : كهمل صدر اهجبلـ كلعشؿ فلمل شل نعدةل شف اهفعؿ الش طية -

 .(6()5) َّ يم ىم مم خم حم جم

: " شلع شل في اه رآف شف اهعرط نعد إهى أفَّ  اهفلر ي إشل لذةب( اهعرطل  في نعد )إف
)إشل( شؤجد نلهدكف هشعلنمها فعؿ اهعرط ند كؿ شل هههاجلد هفعؿ اه  ـ شف  م  أف )شل( جلهبلـ 

  .(7)في اه  ـ هشل فلمل شف اههاجلد"
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّ  لــو  عــالى:أوجــو قــ اءة )إن( فــا قو  (7
 مج حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زيري
 [.74]البق ة: َّ  خس حس جس مخ جخ محجح
 ية ب وجو علة:اآل ت )إن( فاق ئ

 شعددة كةي قرا ة اه شمكر. (إفٌ ) .1
 .(8)ش فف  كةي قرا ة قهلدة (إفٍ ) .2

                                                           
 [.17]طا: (1)
 (.170رشضلف  ند اههكاب  )صها لؽ: لدظر: اههطكر اهداكم ههغ  اهعرنل   نرا عهرا ر   (2)
 [.96]اهداؿ: (3)
 (.170كاب  )صرشضلف  ند اههها لؽ: لدظر: اههطكر اهداكم ههغ  اهعرنل   نرا عهرا ر   (4)
 [.106اهن رة :] (5)
 (.438-437لدظر: اركؼ اهشعلدي نلف دقلئؽ اهداك كهطلئؼ اهف ا    علد  )ص (6)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد ها لؽ: لدظر: العل  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.1/406شعكض  )ج
ق(  لدظر: 118ه دك ي اهنصرم  أنك اه طلب  اهشهكفى  د  )ةك قهلدة نف د لش  نف قهلدة نف  زلز  ا (8)

 (.5/189األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
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 ن:المخففة وجيا (إنْ )ويل مل فا إع اب ما بعل 

ا لرة( في شكضع  نرةل  ك)شل( في شكضع دصب نمل ا جلدت  لشه  لجكف )شف اهإذ .1
 كةك ا شمل.

 (  نرةل.ي شكضع رفع نلالنهدا  ك)شف اها لرةا جلدت غلر  لشه  كهجكف )شل( فإذ .2
 ( إلى قسمين:ا ُ يَ األنْ  وُ نْ مِ   ُ جل فَ  َ ا يَ مَ واخ مف فا الالم فا قولو  عالى: )لَ 

ف اهدلفلههفرؽ ن  أدمل الـ انهدا  .1  .(1)ةب األ فش اهصغلر  كةك شذلف إف اهشؤجدة كا 
 .(2)دمل الـ اهفلرق   كنا قلؿ أنك  هي اهفلر ي: الث إهل ت الـ انهدا .2

 مم ام يل ُّ ( فا قولو  عالى: ا ُ يَ نْ األَ  وُ نْ مِ   ُ جل فَ  َ ا يَ مَ معنى )لما( فا قولو: )لَ  (8
 مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن
 .[74]البق ة: َّ  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت  خت حتجت هب

  فمي في ق كهمل جلها لرة أك أعد ق كة  أم شف نعد إالل  اه هلؿ ككصؼ اه هكب نله  كة
ف شف ا فله ركؽ   ا نللف هزللدة ق كة قهكنمـ  هى اها لرةها لرة هشل لهف ر شدا األدملر( ةذ)كا 

 .(3)ـ فمي ال هددم كال هدنض ن طرة  لرأشل قهكنم  اههي في اها لرة لهدفؽ شدمل اهشل 

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  و  عالى:الموقع اإلع ابا ل)ما( فا قول (9
 مث زث رثيت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 .[90]البق ة: َّ  نث

 هلا  اهلل ىصه–لف عركا اهاؽ نلهنلطؿ كجفركا كجهشكا نشل  ل  نا شاشد ةـ اهلمكد اهذ
دشل اشهمـ  هى ذه -ك هـ  .(4)ؾ اهنغي كاها د كاهجراةل كا 

 وفا إع اب )ما( وجيان:
 .(جيهشل)نشدزه   (نئس)شع  (شل)أف )شل( ال شاؿ همل شف اإل راب كةك قكؿ اهفرا  فهجكف  .1

                                                           
ق(  لدظر: 315ةك  هي نف  هلشلف نف اهفضؿ  أنك اهشال ف   لهـ داكم  شف أةؿ نغداد  اهشهكفى  د  ) (1)

 (.4/291هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج األ بلـ  قلشكس
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.430-1/429)ج
 (.1/160لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (3)
شصػػػطفى اه ػػػلد شاشػػػد كشاشػػػد اه ػػػلد رعػػػلد  ها لػػػؽ: ه ػػػرآف اهعظػػػلـ  انػػػف ج لػػػر اهدشعػػػ ي  لدظػػػر: هف ػػػلر ا (4)

 (.1/388)ج
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أف )شل( همل شاؿ شف اإل راب كةك قكؿ اه شمكر   هى أف هعرب  هى اهدصب  هى  .2
كفل ؿ   ةب األ فشكةك شذ  ي شكضع دصب  هى اهصف دةل فاههشللز  كاه شه  نع

دف مـ كأف لجفركا ةك اهش صكص نئس شضشر لف رم اهه دلر نئس ةك علئنل اعهركا نا أ
 كةك شل قلها اهفلر ي.  ـنلهذ

 واخ مف فا نوع )ما( عمى أقوال:

 كةك قكؿ اهج لئي كاهفرا .  أدمل شعرف  هلش  غلر شكصكه  .1
 .(1)اعهركا( صه  همل كةك قكؿ اهفلر يم ك)أدمل شكصكه  نشعدى اهذ .2
ي  الملضة فا قولو  عالى:اإلضافة الم (10  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  لضة ِو
 رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ ِّ
  .[96]البق ة:َّ مث زث

ا  هى اهاللة  فمـ جلهشعرجلف في ةذ ل   ف اهلمكد كارصمـ اهعدلدلهادث في ةذم اآل
ل شف اهشعرجلف  فهك جلف إلشلدمـ نلهلل كاهلكـ اآل ر  هلشن  ل كا ه لشهمـ اهارص أك أعد ارصن

 .(2)م ا   في أدمـ أةؿ نلطؿشك كدة هشل جلدكا جذهؾ فمذ
أف لجكف اهشضلؼ   اهشاض : شل هفلد هعرلؼ اهشضلؼ أك ه صلصا نعرطفلإلضلف  

: ج  غلر كصؼ شضلؼ إهى شعشكها أك لجكف كصفنل   شفهلح اهدارناف لجكف غلر كصؼ أصبلن
 ججلهب اه لضي.  شضلفنل إهى غلر شعشكها

  علد(ا جهلب  )ةذ :داك  إف جلف اهشضلؼ إهلا شعرف فلد هعرلؼ اهشضلؼ كل
 ا جهلب ر ؿ(.)ةذ :داك  كه صلصا إف جلف دجرة
 .(3)ألدمل  لهص  شف ه دلر ادفصلؿ د ن  اهشضلؼ شف اهشضلؼ إهلا ؛ك شلت شاض 
دشلال هفلد هعرلؼ اهشضلؼ كال ه صلصا غلر اهشاض : شلأشل اإلضلف    اهغرض   كا 

 .(4)ؼ اههدكلف أك دكدي اهه دل  كاه شعكلاذ  شدمل اهه فلؼ في اههفظ
 وجاءت عمى أض ب وىا:

 كاهشعدى لضرب.  ا ضلرب زلد غدناأضفها كأدت هرلد اههدكلف داك: ةذا ا ـ فل ؿ إذ .1
                                                           

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (1)
 (.1/472)ج

 (.1/190لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
ل: 208-3/207 ند اهشدعـ  فل    )جها لؽ: ركس اهعرنل   اهغبلللدي  لدظر:  لشع اهد (3) (  لدظر ألضن

 (.3/123شعلدي اهداك  اه لشرائي  )ج
 (.3/209 ند اهشدعـ  فل    )جها لؽ: لدظر:  لشع اهدركس اهعرنل   اهغبلللدي   (4)
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ي في اهشعدى هشل أضلفت إهلا داك: شررت كة  اهصف  اه لرم إ رانمل  هى شل قنهمل .2
 كاألصؿ ا ف ك ما.  نر ؿ ا ف اهك ا

فافضؿ   إضلف  أفعؿ إهى شل ةك نعض ها داك قكهمـ: ةك أفضؿ اه كـ كأ هـ اهدلس .3
 م اهصف .كاه شل   هعهرؾ في ةذ     ةك أادةللضلؼ إهى  شل

اهصبلة االكهى ضلف  اال ـ إهى اهصف  داك: صبلة األكهى  كش  د اه لشع  األصؿ إ .4
 .(1)كاهش  د اه لشع

 .(2)إضلف  إهى شعرف  كهؤكؿ ندجرة داك: ال أنلؾ .5
نؿ   ألدمل هل ت إضلف   لهص  نلهشعدى اهشراد شف اإلضلف  ك نب ه شلهمل غلر اهشاض ؛

 .(3)ةي  هى ه دلر االدفصلؿ
 ( أوجو إع ابية منيا:اسِ النل  َص  َ لْ فا قولو  عالى: )أَ 

اض  شف إضلف  أفضؿ اههفضلؿ فهجكف أارص شدصكن   هى  هى ا هنلر اإلضلف  ش .1
 اهالهل .

 أارص شدصكن   هى أدمل شفعكؿ  لفو  ا هنلرةل غلر شاض  كةك قكؿ اهفلر ي كهجكف .2
 .(4)ؿ)ه ددمـ(

 يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّ لى:( فا قولو  عا ةً يْ بِ كَ نوع الالم فا قولو: )لَ  (11
 [.143]البق ة: َّ رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يقىق

ف جلف ةذا أل  اهش دس إهى اهجعن  "صرؼ اههك ا  ف نلت ا  ظلشنل في اهدفكس  إال شرن أم كا 
كأف جؿ شل  ل  نا فمك اهاؽ ال شرل    لف ةدل اهلل قهكنمـ كأل دكا نهصدلؽ اهر كؿ هى اهذ

 .(5)فلا"
هؾ هج رة د كهمل  هى اهشنهدأ   لؤهى نمل ه صد اههكجلد ك شلت نذاالنهدا : "ةي الـ شفهكا الـ

 .(7)"(6) َّ ني مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام ُّ ج كها: 
                                                           

(  لدظر 271-1/267ا ف علدهي فرةكد  )جها لؽ: لدظر: اإللضلح اهعضدم  أنك  هي اهفلر ي   (1)
ل: شعلدي اهداك  اه لشرائي  )ج  (.3/130ألضن

 (.1802ر ب   شلف شاشد  )صها لؽ: لدظر: ارهعلؼ اهضرب شف ه لف اهعرب  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.3/209 ند اهشدعـ  فل    )جها لؽ: لدظر:  لشع اهدركس اهعرنل   اهغبلللدي   (3)
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: ك اٌلػلف األدده ػي  لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػ (4)

 (.1/480)ج
 (.2/114شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  )جها لؽ: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي   (5)
 [.13]اهاعر: (6)
 (.153 ند اهراشف اهد دم  )صها لؽ: هع لؿ اهددل نعرح قطر اهددل  اهفكزاف   (7)
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 .(1)"كشلدع  شل قنهمل شف ه طلمل إهى شل نعدةل"
  (2) َّ من زن  رن مم ُّ كهمل لك ب ج ر إف داػك قكهػا هعػلهى: إف كد "كهد ؿ في  نر 

دمػػـ جرةػػكا اه شػػع نػػلف ارفػػي جشػػل د هػػت إف ههكجلػػد اه شهػػ  كجػػلف ا مػػل أف هجػػكف قنػػؿ إف  إال أ
 .(3)ألدمل غلر  لشه  ؛هؾكجلدت اهبلـ أكهى نذ  ـ إهى اه نرفزاه كا اهبل اههكجلد؛

ن المخففـة مـن ت لمفـ ق بـين إن اأم اج مبـ ؟اخ مف فا نوع الـالم ىـل ىـا لم اب ـلاء لنافيـة وا 
 لك عمى أقوال:وذ ؟الثقيمة

 لنكلا كاأل فش قلهكا: "ةي الـ االنهدا  اههػي جلدػت شػع اهشعػددة هزشػت ههفػرؽ نػلف )إف(  .1
 اههي ةي ههاجلد اهد ن  كنلف )إف( اهدلفل ".

 ةب اهفلر ي: أدمل هل ت هبلنهدا  نؿ ا ههنت ههفرؽ.أشل شذ .2

دمل إف جلدت الـ االنهدا  ك ب ج ر م اهش اه  في قكها: "إبلؼ في ةذك اللف اه كه ص أن
ف جلدػػت غل رةػػل  ػػل ت ههفػػرؽ ك ػػب فػػهح ةشػػزة ةشػػزة إف فػػي ش ػػؿ: قػػد  هشدػػل إف جدػػت هشؤشدنػػل  كا 

 ؛ ألنه ٌشكل مصدًرا مؤوًًل سد مسد مفعولً )علم( .(4)إف"

ل اههاجلػد؛ هػذهؾ ك ػب ج ػر شفهكا  كجلف غرضمألدمل  ؛نهدا ةدل هبل بلـ اه كهرل اهنلا   أف
.  ةشزة إفَّ

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ اء فا قولو  عالى: الس ثن (12
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين ىن من
 [.44-43]النلل:ٌَّّ

 اؿ أةؿ ف ؿ هشف هعدد أف ل   د مـ نؿ هـ دنعث إهى اهنعر إال شف  أم هـ در ؿ اهشبلئج 
كنلف اهعرب في إر لؿ  - هلا اه بلـ–هؾ كاهدزاع هـ لجف نلف اهدني هلاجدكا همـ صا  ذ ؛اهجهلب

 .(5)اهد ل  أك اهر لؿ نؿ في إر لؿ اهشبلئج  كاآلدشللف

                                                           
  (.78شلزف اهشنلرؾ  )صها لؽ: اهبلشلت  اهز ل ي   (1)
 [.1اهشدلف كف:] (2)
 (.54-51 ند اهفهلح ا شل لؿ عهني  )صها لؽ: لدظر: شعلدي اهاركؼ  اهرشلدي   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.1/599)ج
 (.2/611شجهن  اهعنلجلف  )جها لؽ: لدظر: ه  لؿ شف ارؼ اههكراة كاإلد لؿ  اهملعشي   (5)
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مل شهعه   ب كهـ ل عه  نلدلت( أر هدلةـ نلهرً ني اهزٌ كى  لتً دى لٌ لهنى ك عهكا اهه دلر في قكها هعلهى: )نً 
( كاآل ر: )نلهنلدلت( شف غلر )كشل أ ر هدل( "هئبل لجكف إال قد ا ه دى نمل علئلف  أادةشل )ر لالن

  طؼ".

 .(1)هؾ أنك  هي اهفلر يكقد ألد ذ
 ( فـااهللِ  ولَ لُ ا ُلـَمـيْ قِ يُ  ا َأننلـن ظَ بعل أفعال ال لقيـق فـا قولـو: )إِ  (أن)مجاء  (13

 خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّ  قولو  عـالى:

 [.230]البق ة: َّ  مش هس مس هث مث هت متهب مب هئ  مئ هي مي
" أم: فإف طه مل اهزكج اه لدي نعد اهكط   فبل إ ـ  هلمل أف لر ع جؿ كااد شدمشل إهى 

إف جلف في ظدمشل أدمشل ل لشلف ا كؽ   همل شف اه لديصلانا األكؿ نلهزكاج شهى اد ضت  د
ألف اهل لف شغلب  دمشل ال لعهشا إال اهلل كادكد اهلل: أم  ؛إف  هشل أف ل لشل :اهزك ل  كهـ ل ؿ

 .(2)عرائع اهلل كأاجلشا"
  "أفعلؿ اهعؾ كاهل لف هد ؿ  هى ا شلف  لدلمشل  نلرة  ف األكؿ كهدصنمشل  هى اهشفعكهلف

"أفكةي  نع   : ا نتي ك هتي كظددت كرألتي ك هشتي كك دتي كز شتي  .(3)عؿو
 هى أاد م لهعدام فعها إهى شفعكها كهلس هؾ أف ل هصر قلؿ  لنكلا: "ةذا نلب اهفل ؿ اهذ

 .(4)هؾ قكهؾ: ا نت  ند اهلل زلدنا نجرنا"اهشفعكهلف دكف اآل ر كذ
مل في اهها لؽ هجف لعلب أأف اهشفهكا  شعددة أك ش فف  ل م لد ؿ  هى كقلؿ: "كاهفعؿ اهذ

 .(6()5)"َّ مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ  ج كها هعلهى:

م هندى فل ب أف لجكف اهفعؿ اهذ  كاهها لؽ فإف اهشفهكا  شعشكه  هشل قنهمل كشعدلةل اههاجلد
 هلا شطلن نل همل في اهشعدى ناف لجكف شف أفعلؿ اهعهـ كاهل لف كداكةل  كأف شل ل ع نعد أف 

 .(7)هؤلفعلؿ اهش فف  دلصن 

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.2/146)ج
 (.1/543األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
 (.37هعكاشؿ  هى  كاشؿ اه ر لدي  فهدكدا ألنك ا لـ  )صهارلر األقكاؿ في ا راب ا (3)
 (.1/39 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ: اهجهلب   لنكلا   (4)
 [.25]اهدكر: (5)
 (.8/77)ج  ها لؽ: أشر اهشعل   عرح اهشفصؿ  انف لعلش اهداكم (6)
 (.8/77لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج (7)
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 ف لؿ أنك  هي  ةدل  ل ت نشعدى اهل لف فاشهت  هى أفعلؿ اهعهـ كاهها لؽ كاهل لف (ظف)
  د هشت أف ل كـ زل :ال هدصب اهفعؿ اهشضلرع نعدةل  "كهك قهت ( هـ)أف نعد  :اهفلر ي
كا ه ر جشل أدا ال  ألدمل ششل قد  نت ؛(أفٍ )ا شف شكاضع ألف ةذ اهفعؿ ناف هـ ل ز؛ فدصنت

"ل  .(1)ا ف أر ك أدؾ ه ـك

 َّ ينىن من خن حن ُّ  ولــــو  عــــالى:الموقــــع اإلع ابــــا ل)ضــــ اً ا( فــــا ق (14

 .[231]البق ة:
"أم كال هش ػػػػجكةف شضػػػػلرلف نػػػػاف هرا عػػػػكةف ال  ػػػػف ال ػػػػ   كهجػػػػف ههطكهػػػػكا اهعػػػػدة  هػػػػلمف 

 .(2)فهدا "هشكةف أك ههه ئكةف إهى االههظ
ا ها في ه شلها ههنلب الث قلؿ: "ةذ هـ لصرح  لنكلا نشصطهح اهشفعكؿ أل ها كال اهشفعكؿ

 .(3)ألدا غدره هكقكع األشر" ؛نلب شل لدهصب شف اهشصلدر

ا جهػػا أكرد عػػكاةد اهنػػلب: "فعهػػت ذهػػؾ أ ػػؿ جػػذا كجػػذنا  فمػػذ جر اهشفعػػكؿ هػػا إال نعػػد أفكهػػـ لػػذ
 .(4)ا"ـ فعهت جذا كجذا؟ ف لؿ هجذا كجذه :شفعكؿ ها  جادا قلؿ هاألدا  ؛ لدهصب

داػك   اهشعهػؿ هاػدث عػلرجا فػي اهزشػلف كاهفل ػؿاه هنػي كلعرفا اهدالة نادا "اهشصدر اهفضػه  
 .(5)قكهؾ: ) لفرت رغن  في طهب اهعهـ("

ا نػلب اهشفعػكؿ ف ػلؿ: "ةػذ  (6)األدصػلرم اهشها رلف انف ةعلـ شفكها  بل   ش شللت  شعمل 
 .(7) ها  كشف أ ها  كش لها:  ئت رغنن  فلؾ"ها كل شى اهشفعكؿ أل

 

 
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ف األدده ي  لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌلل (1)
 (.2/213)ج

 (.1/545األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
 (.1/367 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ: اهجهلب   لنكلا   (3)
 (.1/369 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ: اهجهلب   لنكلا   (4)
 (.1/468رائي  )جاهداك اهعرني أاجلـ كشعلفو  اه لش (5)
ةك  ند اهلل نف لك ؼ نف أاشد نف  ند اهلل األدصلرم   شلؿ اهدلف  اهشعركؼ نلنف ةعلـ  أنك شاشد   (6)

 (.6/163ق(  لدظر: شع ـ اهشؤهفلف  جاله   )ج761اهشهكفى  د  )
د  شاشد شاي اهدلف  ند اهاشلها لؽ: أكضح اهش لهؾ إهى أهفل  انف شلهؾ  انف ةعلـ األدصلرم   (7)

 (.2/225)ج
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 :ولمنلاة فا نصب المفعول لو علة آ اء، منيا

كع ها  كألدا هف لره هشل قنها هـ جلف؟ كهلس نصفو  هشل قنها قل كؿ  لنكلا: "ادهصب ألدا شك  .1
 .(1)كال شدا  فلدهصب جشل ادهصب اهدرةـ في قكهؾ:  عركف درةشنل"

عؿ غلر كهجف اهعلشؿ فلا ف  هشفعكؿ ها ال لجكف إال شصدرنال كؿ انف اه راج: "ا هـ أف ا .2
 .(2)ار اهعر  ك ئهؾ ش لف  فبلف"داك قكهؾ: فعهت ذاؾ اذ  شعهؽ شدا

م قنها داك: ) ئهؾ طشعنل في علشؿ في دصب اهشفعكؿ ها اهفعؿ اهذ: اه(3)ل كؿ انف األدنلرم .3
 .(4)نرؾ(  كجلف األصؿ فلا ) ئهؾ ههطشع في نرؾ(

واخ مف فا سبب ان صاب المفعول من أجمو    هى أدمل شفعكؿ أل هادصنت ضرارنا 
 عمى أقوال:

ةب  لنكلا كاهفلر ي لدصنا شفمـ اهادلث جدصػب اهشفعػكؿ نػا اهشصػلاب فػي األصػؿ شذ .1
اػػرؼ  ػػر ظػػلةر جضػػرنت زلػػدنا هادلننػػل أك ش ػػدرنا ش ػػؿ  أ ػػدننل  هػػى قكشػػؾ أم أ ئػػت  ػػدننل 

  هى قكشؾ.
ا قهػػػت فػػػإذ  كهػػػلس  هػػػى ادهصػػػلب اهاػػػرؼ  اهشصػػػدرةب اهجػػػكفللف لدهصػػػب ادهصػػػلب شػػػذ .2

ل  .(5)ضرنت زلدنا ه كلشنل جادؾ قهت قكشت زلدنا نضرني ها ه كلشن
ــ مْ  ُ مْ مّ ا َســمــا فــا قولــو: )إذ (15  مئ ُّ ى: ( فــا قولــو  عــالوفِ  ُ عْ المَ ِبــ مْ  ُ ْيــ َ َءا آمل
 جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ
 جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس
 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل مك لك خك حك
 [.233]البق ة: َّ مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه

                                                           
 (1/367 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ: اهجهلب   لنكلا   (1)
 (.1/206األصكؿ في اهداك  انف اه راج  )ج (2)
ق(  577ةك  ند اهراشف نف شاشد نف  ند اهلل نف أني  علد األدنلرم  اهداكم  أنك اهنرجلت  اهشهكفى  د  ) (3)

 (.186-185 ند اهش لد دللب  )صها لؽ:   اهلشلدي  لدظر: إعلرة اههعللف في هرا ـ اهدالة كاههغكللف
 (.186شاشد نم   اهنلطلر  )صها لؽ: لدظر: أ رار اهعرنل   أنك اهنرجلت األدنلرم   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.2/218)ج
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ف أردهـ الف   ز األـ  أك إنلئمل أف ه هرضعكا ا هشراضع أكالدجـ  فبل إ ـ  هلجـ إذا "أم كا 
ةك ةدل طلب اهدفس م لهل م همف شف األ رة نلهشعركؼ اهذم اهشراضع شل أردهـ إ هشهـ ةذ

 .(1)كاه ركر كه هلـ األ رة ههشرضع"

:  هشهـ شل أهلهـ شف إرادة كقلؿ  ل  شكضك   هشل ال لع ؿ  هى اهعلقؿفي اآل (شل)ك
  هرضلع.اال

ذا جلدت )شل( أم إذا  هشهـ اإل ؛شصدرل  (شل)أف هجكف  اهفلر ي أنك  هي كأ لز هللف كا 
ؼ اهضشلر شف ا فجلف اهه دلر شل آهلهشكم  اذ لشؼ اهشضلؼ كأقلـ اهضشلر شم اذنشعدى اهذ

ف جلدت شصدرل  ا هغدى  ف ةذا اههاه   دلر.صه  كا 
 جاءت عمى  أيين: (ما)

ؼ إذا  هشهـ اإلهللف ل هغدى  ف )اذ :أم ؛كاهه دلر  شصدرل   دد أني  هي اهفلر ي .1
 اهضشلر(.

 .(2)ؼ اهشضلؼ كأقلـ اهضشلر شجلدا(شكصكه  نشعدى اهذم شل أهلهشكم )اذ .2
ـــالى أوجـــو (16 ـــو  ع ـــا قول ـــ اءة ) مســـوىن( ف  حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ُّ : ق
 مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ

 [.236]البق ة: َّ  جخ
مرنا   ـ ل  في ر ؿ شف األدصلر هزكج نلشرأة شف ندي ادلف   كهـ ل ـ همل شدزهت ةذم اآل

اهلل  هلا  ىصه–ل   فهشل دزهت قلؿ ها ر كؿ اهلل فادزؿ اهلل هعلهى ةذم اآل  قنؿ أف لش ملطه مل 
 .(3): "شهعمل كهك ن هد كهؾ"  كش مل أم  لشعمل-ك هـ

 ت عمى علة أوجو منيا: مسوىن ق ئ

 قرأ اشزة كاهج لئي: هشل كةف شضلرع شلس )ا ـ فل ؿ(. .1
 شضلرع ش  ت.ةل هشل كةف نلقي اه را : قرأك  .2

                                                           
 (.1/549 علد اكل  )جاأل لس في اههف لر   (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.2/229)ج
أنك شاشد نف  لعكر  ها لؽ: لدظر: هف لر اه عهني  اهجعؼ كاهنللف  ف هف لر اه رآف  اه عهني   (3)

 (.2/188)ج
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داك:   ا اهنلب  ل ت  بل ل ةل هش كةف  هى ا هنلر أف أفعلؿ ةذأنك  هي اهفلر ي: قرأ .3
 .(1)دجح ك فد كغلرةل

 حط مض خض حض جض مص خص ُّ قــــ اءة )فيضــــاعفو( فــــا قولــــو  عــــالى: أوجــــو  (17
 .[245بق ة:]ال َّ حق مف خف حف جف مغجغ  مع جع مظ
ا اهجـ ال كةذ   شالؿم لدفؽ في  نلؿ اهلل دف   طلن  ندفس طلن  ل لزلا اهلل  هلمل الاهذ

 .(2)لعهشا إال اهلل
 ية: وجو اإلع ابية ل )يضاعفو( فا اآلاأل 

 قرأ انف  لشر ك لصـ نلهدصب. .1
 مض خض حض جض ُّ اه را  نلهرفع  طفنل  هى صه  اهذم في قكها:  قرأةل نلقي .2

 .َّحط
 .(3)كرأل أنك  هي اهفلر ي أف اه را ة نلهرفع أا ف .3
 حج مث  هت مت خت ُّ  مون( فا قولو  عـالى:مون ول ُ ظمَ ظمِ أوجو ق اءة )ل  َ  (18

 [.279]البق ة: َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخمح جح مج
 ت عمى أوجو علة:ق ئ

أم: "ال هظهشكف اهغرلـ  ؛ل ههشفعكؿقرأ اه شمكر اهفعؿ األكؿ شندلِّل ههفل ؿ كاهفعؿ اه لدي شندلِّ 
 نطهب زللدة  هى رأس اهشلؿ  كال هظهشكف أدهـ ند صلف رأس اهشلؿ".

 ل ههفل ؿ.شندلِّ  ل ههشفعكؿ كاه لديشندلِّ  ف  لصـ األكؿ  (4)قرأ أنلف .1
ف هنهـ( في إأل ؛قرا ة اه شمكر اهفلر ي ر ح أنك  هي  دلد اهفل هلف دمل "هدل ب قكها: )كا 

 هادف   كا  نلر شدا إهى اهفل ؿ )فهظهشكف(  نفهح اههل  أعجؿ نشل قنها  كاه شه  لظمر أدمل ش
 .(5)هؾ دصف "س األشكاؿ جلف ذا اقهصركا  هى رؤك هعلهى أدمـ إذ

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط   (1)

 (.2/240)ج
 (.571-1/570لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.2/261)ج
ق(  لدظر: غلل  153ق كقلؿ 141نعي  اهجكفي اهداكم  أنك أشل   اهشهكفى  د  )ةك أنلف نف  غهب اهر  (4)

 (.1/11ج. نرا  هرا ر  )جها لؽ: اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم  
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (5)

 (.2/353)ج
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 مغجغ مع جع مظ حط  مض خض ُّ  ة( فا قولو  عالى: و عسأوجو ق اءة )ذ (19
 .[280]البق ة: َّ جك مق  حق مف خف حف جف

ف كقع غرل ف ههصدقكا نرؤكس   دظلرم إهى ل لرمـ شف غرشلئجـ في اإل  لر فلهاجـ إأم كا  كا 
 .(1) لر هجـ لـك اه للش  أشكاهجـ أك ننعضمل  هى شف أ  ر شف غرشلئجـ

 و عس ة(:أوجو ق اءة )ذ
 كةك قكؿ  لنكلا كأني  هي  ك   رة  هى قرا ة اه شمكر  هى ا هنلر أف جلف هلش ذ .1

 .اهفلر ي
 جرةل.أف هجكف جلف دلقص  اه نر ش در شاذكؼ هعه  داكل  دكف ذف ك لكأ لز اهجكف .2
 .(3)ا   رةكانف  نلس ذ (2)قرأ أنيٌ  .3
نبمبزبربيئىئ ُّ عالى: فا قولو   (مُ اَل سْ لو )للِ الموقع اإلع ابا ل قو  (20

 [.19]آؿ  شراف: َّ يثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىب
ها نلهطل   كاهعنلدة كاهنرا ة شف اهعرؾ  اال ه بلـ هلل نلههكالد كاالد للداإل بلـ: ةك 

 .(4)كأةها
ا اال ـ ةذ ل هعشؿ في اال ـ  ـ لندؿ شجلف ا نلب شف اهفعؿ رؼ  لنكلا اهندؿ فل كؿ: "ةذ

 .(5)هؾ قكهؾ: رألت قكشؾ أج رةـ"ر  فلعشؿ فلا جشل  شؿ في األكؿ كذا ـ آ 
 فشف اهشهاكظ أف  لنكلا لكضح اهندؿ نلألش ه .

فل كؿ: "اههلنع اهش صكد نلهاجـ نبل كا ط   فلههلنع  دس  كاهش صكد  (6) رفا انف   لؿجشل 
ألف جؿ كااد شدمشل شجشؿ ههش صكد نلهد ن : فصؿ أ رج: اهدعت  كاههكجلد  ك طؼ اهنللف؛ 

فإف ) شرنا(   نلهد ن  ال ش صكد نمل  كنبل كا ط  أ رج اهشعطكؼ ننؿ داك:  ل  زلد نؿ  شرك
                                                           

 (.1/354 لس في اههف لر   علد اكل  )جلدظر: األ (1)
ةك "أنٌي نف جعب انف قلس نف  نلد نف زلد نف شعلكل  نف  شرك نف شلهؾ نف اهد لر  أنػك اهشدػذر اه زر ػي  (2)

ق(  شعرفػػ  اه ػػرا  اهجنػػلر  هػػى اهطن ػػلت كاال صػػلر  20ق كقلػػؿ 19األدصػلرم  أقػػرأ ةػػذم األشػػ "  اهشهػػكفى  ػػد  )
 (.112-1/109ي قكالج  )جطللر آههها لؽ: اهذةني  

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف االدده ػي   (3)
 (.2/354)ج

 (.2/604لدظر:   لدة اهش هـ في ضك  اهجهلب كاه د   اه اطلدي  )ج (4)
 (.1/150 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ: اهجهلب   لنكلا   (5)
 ند اهلل نف  ند اهراشف نف  ند اهلل نف أني اهفهح نف شاشد نف   لؿ اهع لهي اهطلهني اهملعشي اآلشدم  " ةك (6)

اهش لد اهعلفعي  اهشصرم  أنك شاشد  اهشهكفى  د  "  شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  
 (.3/1534طللر آههي قكالج  )جها لؽ: 
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كأ رج اهشعطكؼ نلهكاك كداكةل  فإف جؿ كااد  -كةي نؿ–ةك اهش صكد نلهد ن  كهجف نكا ط  
 .(1)كهجف نكا ط "  شدمشل ش صكد نلهد ن 

جا  ندي   شف عي  لعهشؿ  لشها  هى شعدلم نطرلؽ اإل شلؿ فندؿ االعهشلؿ "ندؿ عي 
 .(2)زلد  شها أك ا دا أك جبلشا  ك رؽ زلد  كنا أك فر ا"

أـ ةؿ األكؿ  هى اه لدي   اصؿ  بلؼ نلف اهعهشل  شف ةك اهشعهشؿ في ندؿ االعهشلؿ
صااا انف شعهشؿ  هى اه لدي ك  :األكؿ  شلدي في أاد قكهلمشلفلركل  ف اهفلر ي كاهر  اهعجس 

  دم  كفي    فبل ل كز ) ردي زلد دارم( كل كز ) ردي زلد  كنا(؛ ألف اه كب شهضشدا(3)شلهؾ
ألف اه كب  ؛) هب زلد  كنا( :داك  اه لدي شعهشؿ  هى األكؿ شلدي قكؿ آ ر ههفلر ي كاهر 

  إف ظمر شعدى اعهشلؿ اه لدي  هى األكؿ في ) هب زلد  كنا( :كقلؿ األكهكف  شعهشؿ  هى زلد
 .(4)زلد  هشا( فإف اه لدي شدمشل شعهشؿ  هى األكؿأ  ندي هـ لظمر في )

أال هرل   هعي  كةك ةككفي إ راب اإل بلـ لرل أنك  هي اهفلر ي أدمل "ندؿ اهعي  شف ا
 م ةك اإل بلـ لهضشف اههكالد كاهعدؿ كةك ةك في اهشعدى".أف اهدلف اهذ

ل أدا ل كز كلرل أنك  هي  بلـ ق ط ك دؿ ألف اإل" ؛ندؿ االعهشلؿأف لجكف  اهفلر ي ألضن
ل شف ندؿ اهعي  شف اهعي    .(5)كةشل هعلف كاادة"  فلجكف ألضن

( فا قولو  عـالى: اةً قَ  ُ  مْ يُ نْ مِ  واْ قُ  ل ن  َ  أَ لل ( فا قولو: )إِ اةً قَ الموقع اإلع ابا ل ) ُ  (21
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ 
 [.28]آل عم ان: َّ مك لك خك حكجك مق حق مفخف  حف جف

اهشؤشدكف  ف شكالة اهجفلر كشداةدهمـ  إال أف لجكف اهجفلر  - نالدا كهعلهى–دمى اهلل 
ف في قكـ جفلر ل لفكةـ فلدارةـ ناه دهمـ كقهكنمـ شطشئد  ف اهشؤشدك غلهنلف ظلةرلف  أك لجك 

                                                           
 (.247شاشد شاي اهدلف  ند اهاشلد  )صها لؽ:  عرح انف   لؿ  اهع لهي  (1)
 (.3/132العل  اهصنلف  هى عرح األعشكدي  هى أهفل  انف شلهؾ  اهصنلدي  )ج (2)
ةك شاشد نف  ند اهلل نف شلهؾ اهطلئي اه ٌللدٌي اهداكم  قرأ اه را ات  غشلـ في اهعرنٌل  كاههغ   اهشهكفى  د   (3)
-320 ند اهش لد دللب  )صها لؽ: را ـ اهدالة كاههغكللف  اهلشلدي  ق(  لدظر: إعلرة اههعللف في ه672)

321.) 
 (.214-5/213 ند اهعلؿ  لهـ شجـر  )جها لؽ: لدظر: ةشع اهمكاشع في عرح  شع اه كاشع  اه لكطي   (4)
  لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.2/425)ج
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كاهه ل  ال هجكف إال أك شلالن اراشنل   اشنلشدافعلف  ف أدف مـ شف غلر أف ل هاهكا دشنل ار   نلإللشلف
 .(1)شع  كؼ اه هؿ ك بلش  اهدل 

ألدا قد فمـ شعدلةل  ؛فهجكف الؿ شؤجدة (هه كا) هي اهفلر ي ةي الؿ شف  كه لة  دد أني
 .(3()2) َّ مفخف  حف جف مغ جغ ُّ  شف قكها هعلهى:

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّ جممة الع  اضية فا قولو  عالى: ال (22

]آل  َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص حص مس  خس
  [.36 عم ان:

ل   ف اشرأة  شراف )أـ شرلـ( ككضعمل هشرلـ  ددشل كضعت اهد ش  اههي في ههادث اآل
 .(4)(جخ مح جح مج) :فهنلف همل أدمل أد ى قلهت  هى ك ا اهها ر كاههازف  نطدمل

اه شه  اال هراضل  ةي: "اه شه  اه لدل  اهشعهرض  نلف علئلف إلفلدة اهجبلـ ه كل  كه دلدنا 
 كها لدل".

 .(5)كةي شف اه شؿ اههي ال شاؿ همل شف اإل راب
كةي ه ع نلف اهفعؿ كفل ها أك اهفعؿ كشفعكها أك نلف اه نر أك نلف اهعرط ك كانا أك قد 

 .(6)كاهفعؿ أك نلف أ زا  اهصه 
ل مى هي عٍ ضى ي كى دّْ ( شعطكف   هى قكها )إً تٍ ضعى ل كى شى نً  ـي  هى أى  اهللي لرل اهزش عرم أف قكها هعلهى: )كى ك 

ال لعهرض  :هؾ أنك  هي اهفلر ي ن كهاكرفض ذ  شل نلدمشل  شههلف شعهرضهلفى( ك  ى دٍ أي 
 .(7)ن شههلف

                                                           
 (.429لدظر: فهح اهعهي اهاشلد في عرح جهلب شفلد اهش هفلد في جفر هلرؾ اههكالد  آؿ فراج  )ص (1)
 [.28]أؿ  شراف: (2)
لدظػػػػر: هف ػػػػلر اهناػػػػر اهشاػػػػلط  أنػػػػك اٌلػػػػلف األدده ػػػػي   ػػػػلدؿ أاشػػػػد  نػػػػد اهشك ػػػػكد ك هػػػػي شاشػػػػد شعػػػػكض   (3)

 (.2/442)ج
 (.1/761  )جلدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل (4)
شػػػػػلزف اهشنػػػػػلرؾ كشاشػػػػػد اشػػػػػد اهلل  ها لػػػػػؽ: شغدػػػػػي اههنلػػػػػب  ػػػػػف جهػػػػػب األ لرلػػػػػب  انػػػػػف ةعػػػػػلـ األدصػػػػػلرم   (5)

 (.2/432)ج
-57-56-55 نػػد اهجػػرلـ ش لةػػد  )صها لػػؽ: لدظػػر: شكصػػؿ اهطػػبلب غهػػى قكا ػػد اإل ػػراب  األزةػػرم   (6)

58.) 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ؽ: ها للدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.2/458)ج
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( مَ  يَ مَ  بنُ اى يسَ عِ  ي ُ سِ المَ  وُ مُ ( فا قولو: )اسْ مَ يَ  ْ مَ  الموقع اإلع ابا ل )ابنُ  (23
 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ُّ  فا قولو  عالى:

 .[45]آل عم ان: َّ  خم حم جم هل مل خل حل
هؾ  دا شل كدفى نذ   ل ى  كأدا انف أشا شرلـ  نلدم  ف د ن  - ز ك ؿ–أدنا اهلل 

 .(1)- ز ك ؿ–ا إهى اهلل كهاهلل  ز ك ؿ شف إضلف  اهدصلرل ند أضلؼ إهلا اهشهادكف في
 ع اب عيسى ابن م يم عمى علة أوجو:المسي ( مب لأ وخب  واخ مفوا فا إ)اسمو 

 ك)انف( ندؿ أك  طؼ نللف.   ل ى  نر نعد  نر .1
فبل ل كز أف لجكف   كؼ ه دلرم ةك  ل ىاهداكللف أف  ل ى  نر هشنهدأ شاذ لرل نعض .2

كأشل    شع اهدلس  هى جهنا دكف األهؼقد أ "إذ  ك)انف شرلـ( صف  هعل ى  عد  نر نر ن
 -ةدل-ف اال ـ أل ؛ هى اهندؿ أك  طؼ اهنللف فبل ل كز أف لجكف انف شرلـ صف  هعل ى

 .(2)م اهدز   ألني  هي"هـ لرد نا اهع ص  ةذ
ف ااهلج ههػهاكلؿ قهلبلن . يكهرل اهنلا   أف رأم أن   هي اهفلر ي شدط ي أج ر كا 

 حف جف  مغ جغ مع جع ُّ  لـو  عـالى:ى( فـا قو َلـلـ ف الجـ  )إِ  معنى (24

]آل   َّ  جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جكمق حق مف خف
 [.52عم ان:

كادم ال كأدا د ل إهى  نلدة اهلل  - هلا اه بلـ–ا ل   د كة اهش لح  - ز ك ؿ–نلف اهلل 
إال أدمـ  -بلـ هلا اه -لف شك ىلف ادارفكا  ف د رائلؿ اهذ  كقد ك ا د كها هندي إاعرلؾ ه

 .(3)فاد لم اهلل شدمـ كرفعا إهى اه شل   نكم ك عكا إهى قههاجذ

أم: شع اهلل فرد اهاكارلكف )داف أدصلر  ؛فل هدصر  هلمـ ك)قلؿ شف أدصلرم إهى اهلل(
 .(4)اهلل( أم: أدصلر دلدا كاعمد نادل ش هشكف

 
                                                           

أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (1)
 (.413)ج/

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.2/481)ج

 (.166لدظر: درا لت في األدللف اهلمكدل  كاهدصرادل   اه هؼ  )ص (3)
 (.212صفكاف  ددلف داككدم  )صها لؽ: لدظر: اهك لز في هف لر اهجهلب اهعزلز  اهدل لنكرم   (4)
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 وفا معنى )إلى( أقوال:

 شع اهلل.   قلؿ: شف أ كادي(1)نشعدى )شع(  دد اه دم .1
 نشعدى )في(  دد اها ف  قلؿ: شف أدصلرم في اه نلؿ إهى اهلل. .2
 .(2)أم: ههاؽ ؛ هي اهفلر ي  قلؿ: لمدم إهى اهاؽ نشعدى )هلل(  دد أني .3

هرل اهنلا   ناف ارؼ اه ر )إهى(  ل  نشعدى شع؛ أم: شع أ كادي كأدصلرم كاهفلئي 
 اآلل  اهجرلش . كعرجلئي شع اهلل  فمي أد ب كأقرب ههشعدى اهشراد شف

 مل خل ُّ ( فـا قولـو  عـالى:قل اللَ  ونَ مُ  ُ كْ  َ األوجو اإلع ابية فا قولو: )وَ  (25

 [.71]آل عم ان: َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
كأدهـ  - هلا ك هـ اهلل ىصه–هجهشكف اهاؽ: "أم هجهشكف شل في جهنجـ شف صف  شاشد 

 .(3)هؾ كهها  كدا"هعرفكف ذ
 ك مون( علة أوجو:وفا ) 

 اهدصب  دد اهز لج كاهفرا . .1
 إضشلر أف  دد اهنصرللف. .2
 هي اهفلر ي الث لرل أدا: "ال ل كز فلا إال اهرفع نشعدى أدا هلس ع  دد أني اهرف .3

نؿ ةك ا هئدلؼ  نر  دمـ أدمـ لجهشكف اهاؽ شع  هشمـ أدا   شعطكفنل  هى )ههن كف(
 .(4)اؽ"

 

                                                           
ةك إ شل لؿ نف  ند اهراشف نف أني جىًرلش  اه ٌَّدم  اها لزم  اهجكفي  أاد شكاهي قرلش  اهشهكفى  د   (1)
 (.1/1109ا لف  ند اهشدلف  )جها لؽ: ق(  لدظر:  لر أ بلـ اهدنبل   اهذةني  127)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.2/494)ج
 (.1/291ش هصر هف لر انف ج لر  اهصلنكدي  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: نك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أ (4)

 (.2/515)ج
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  ا قولـو  عـالى: فسي  )ألل( بين النفا والعموم ف (26

 ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

 [.73]آل عم ان:   َّ يق  ىق يف ىفيث
ه نركةـ نشل نلف اهلل هجـ في جهلنا هل لصشكجـ نا  دد ال هؤشدكا إال هشف اهنع اهلمكدل  فبل 

 .(1)رنجـ فلهفضؿ نلد اهلل

 هػػي اهفلر ػػي أف )أاػػد( هجػػكف ههعشػػكـ إذا جػػلف شػػل قنهمػػل ش ػػدرنا ههدفػػي  نػػاف لجػػكف  كلػػرل أنػػ
اهشعدى )ال لؤهى( فمك  لرو  هى اهشاهكؼ في ه لف اهعرب شف أدا ال لاهي إال في اهدفػي أك عػنا 
ع اهدفي جلهدمي  قرا ة انف ج لر ج كها هعلهى: )أف لؤهى أاد( نشد ةشزة )أف(  هى أدمل ا هفملـ ش

)أف( جػػػاف اهشعدػػػػى: ةػػػػؿ إهلػػػلف أاػػػػدو ش ػػػػؿ شػػػل أكهلػػػػهـ هعهرفػػػػكف نػػػا  كنشػػػػل أف اال ػػػػهفملـ ش ػػػػهاؽ 
اهصدارة  فلشدع شل قنها أف لعشػؿ فلشػل نعػدم؛ هػذهؾ اشهدػع  ددئػذو أف هػد ؿ جهشػ  )أاػد( فػي  شػكـ 
اهدفي  ألف اهدفي ل ػنؽ اال ػهفملـ  ك هػى ةػذا هصػنح )أاػد(  هػى قػرا ة انػف ج لػر ش هصػرة  هػى 

اد( اهشفرد  كهشهدع  ف اهداله   هى )أاد( اهشراد نػا اهعػلكع  كاههػي ال لشجػف هاصػلؿ دالههمػل )كا
ةػك اهشطهػكب  قػػنح أنػك  هػي غلػر قػرا ة انػػف إال نعػد اهدفػي  كألدػا ةػذا اهشعدػػى )اهعػلكع كاهعشػكـ( 

 .(2)ج لر

 ىن نن من زن ُّ   كم من ك اب( فا قولو  عالى:ءا ي نوع )ما( فا قولو )لما (27

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين

 جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب

 [.81]آل عم ان: َّحس
 هلا –شل لؽ جؿ دني نع ا شف هدف آدـ  هلا اه بلـ إهى  ل ى  ل نردل اهلل هعلهى أدا أ ذ

 .(3)داف نا كلدصر دهشل أ طلم شف جهلب كاجش   ـ  ل  ر كؿ شف نعدم هلؤش -اه بلـ
                                                           

أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (1)
 (.515-6/511)ج

 كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.2/520)ج

شصػػػطفى اه ػػػلد شاشػػػد كشاشػػػد اه ػػػلد رعػػػلد  ها لػػػؽ: لدظػػػر: هف ػػػلر اه ػػػرآف اهعظػػػلـ  انػػػف ج لػػػر اهدشعػػػ ي   (3)
 (.3/100)ج
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 ية ب وجو علة:ت )َلَما( فا اآلوق ئ

ل( نفهح اهبلـ كه فلؼ اهشلـ. قرأ .1  اه شمكر )هىشى
 اشزة )هشل( نج ر اهبلـ. قرأ .2
 ل( نهعدلد اهشلـ.كاها ف )هىشٌ  (1)قرأ  علد نف  نلر .3

 عمى أ بعة أقوال: )َلَما(ف وجيو ق اءة الجميو 

ا هه  ـ كةك )أ ذ اهلل شل لؽ(  كةذ شل نعدةل  كاننل ي شل عرطل  كاهبلـ قنهمل شكطئ  هش  .1
 .قكؿ اه هلؿ ك لنكلا

 .شل شكصكه  شنهدأة كصههمل ) اهلدلجـ(  كةك قكؿ أنك  هي اهفلر ي .2
( شل شكصكه  شفعكه  نفعؿ  كاب اه  ـ كاهه دلر )ههنهغف شل  اهلدلجـ شف جهلب كاجش  .3

 ا.د  دِّ ا قكؿ نعض أةؿ اهعهـ كةك نعلكلجكف )ههؤشدف نا(  كاب ق ـ شاذكؼ  كةذ
 هجكف هىشىل ه فلؼ هىشل. .4

 كؼ.شكصكه  ب ) اهلدلجـ( كاهعلئد شاذ لهبلـ هجكف هههعهلؿ كشلكأشل هك لا قرا ة اشزة ف
هجكف هىشىل ةدل ظرفل   دد أني  هي اهفلر ي  هك لا قرا ة  علد نف  نلر كاها ف )هىشَّل(  ك 

 .(2)كةي  دد  لنكلا ارؼ ك كب هك كب كهل ت ظرفل  نشعدى الف
  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ع الالم فا قولو )إللى( فا قولو  عالى:نو  (28

 [.158]آل عم ان:
ل لطب اهشؤشدلف كاهشعرجلف كل نرةـ ناف شصلر اه شلع إهلا  فل لزم جؿ صدؼ 

 .(3)نعشها
ؿ اهدكف  إال كلرل أني  هي اهفلر ي أف األصؿ في اهفرؽ نلف الـ االنهدا  كالـ اه  ـ د ك 

أفَّ د كؿ اهبلـ  هى اهفضبلت جله لر كاهش ركر ل ع فلا اهفصؿ  فهجكف اهبلـ الدمل الشنل هه  ـ 

                                                           
ق(  لدظػر: 95ةك  علد نف  نلر  انف ةعلـ األ دم  اهكاهني  أنك  ند اهلل اهجكفي  اهش ػرئ  اهشهػكفى  ػد  ) (1)

 (.168-1/165طللر آههي قكالج  )جها لؽ: اهطن لت كاإل صلر  اهذةني  شعرف  اه را  اهجنلر  هى 
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (2)

 (.533-2/532)ج
كشا  أنك شاشد شجي لدظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ فدكف  ه (3)

 (.2/1160ش شك   ر لئؿ  لشعل   )جها لؽ: اه لركادي األدده ي اهشلهجي  
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ال هد ؿ  هى اهفعؿ إال إذا جلف الالن  أشل االنهدا  ألف الـ  ؛كهل ت هبلنهدا   فهـ لاهج إهى دكف
   .(1)ت هبلنهدا الـ هه  ـ كهل إذا جلف ش ه نبلن فبل  فنمذا هجكف اهبلـ في )إلهي(

 مم  ام يل ىل مل يك ُّ ى: ولا ظن وأخوا يا فا قولو  عالف ألل مفعلذ (29

 [.169]آل عم ان: َّ ري ٰى ين ىن نن منزن رن
 شلدل  شف اهشمل رلف   ل  في عمدا  ندر كجلف  ددةـ أرنع   عر ر بلن م اآلدزهت ةذ

 .(2)ك شلدل  شف األدصلر
 .(3) ف اهعمدا  أدمـ أالل  في اه د  لرزقكف""أ نر اهلل فلمل 

داك قكهؾ: ةؿ ظددت   ا دؿ  هلا دهلؿادل أ كاهمل إال إذشفعكهي ظف أك إؼ كال ل كز اذ
اهشفعكالف هداله  شل قنهمل  ؼى ذً اي     اهه دلر: ظددت شاشدنا ش لفراشاشدنا ش لفرا؟ فه كؿ: )ظددت(

 .(4) هلمشل
ؼ اال هصلر  ل  هفمـ ا هصلرنا كاذظف كأ كاهمل  ؼ شفعكهيرأل اه شمكر أدا ل كز اذ

 كةك قهلؿ  ددةـ.  اهشعدى
ف ا ههفت  مهل ا جشل أف اذؼ  نر جلف جذأنك  هي اهفلر ي: "اذفا  زلز  دِّ  قلؿ هؾ كا 
 .(5)اه نح"
 يل ىل ُّ ( فا قولو  عالى: مْ يُ ا لَ مِ مْ ا نُ مَ نل )إِ أوجو ق اءة )إنما( فا قولو:  (30
]آل عم ان:  َّ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام
178.] 

رةـ  لر همـ  إدشل اب كاإلطله  في  شأف إشملؿ اهلل همـ ندكف  زا  ك ذ ال لظف اهجلفركف
 .(6)اب لملدمـهلزدادكا نلإل ـ كاهشعلصي كهمـ  ذ لهمـ لشمهمـ كلؤ ر آ

 
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)
 (.3/103)ج

 (.2/130 شع   ضشلرل   )جشاشد  ند اهلل اهدشر ك  شلف ها لؽ: لدظر: هف لر اهنغكم  اهنغكم   (2)
 ند اهلل نف  ند ها لؽ: اه لشع ألاجلـ اه رآف كاهشنلف هشل هضشدا شف اه د  كآم اهفرقلف  اه رطني    (3)

 (.5/408اهشا ف اههرجي  )ج
 (.186لدظر: اههشع اهنمل  في قكا د اههغ  اهعرنل    كض اهلل  )ص (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األد (5)

 (.3/117)ج
لدظر: صفكة اههفل لر  هف لر هه رآف اهجرلـ   لشع نلف اهشا كر كاهشع كؿ  ش هشد شف أك ؽ جهب اههف لر   (6)

 (.246-1/245اهطنرم  اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر  اهنار اهشالط  اهصلنكدي  )ج
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 ت )إنما( عمى وجييين:ق ئ
نك  هي أدمل هاف كردةل  كقلؿ أ (1)أنك الهـ  فش  كز ـاألةب نفهح اهمشزة كةك شذ -

كهجكف أف كشل   م اه را ةاألهؼ شف )أدشل( شج كرة في ةذ اهفلر ي: "لدنغي أف هجكف
 د هت  هلا في شكضع اهشفعكؿ اه لدي".

 .(2)ه رأ نلهج ر كةي قرا ة اه شمكر كنلقي اه نع  -
 ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّ : ( فا قولو  عالىو لسبنيم أوجو ق اءة )ل  لسبن (31
]آل  َّ مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 [.188عم ان:
ههادث اآلل   ف أةؿ اهدفلؽ اهذلف فراكا ن عكدةـ  ف اه هلؿ كانمـ ناف لاشدكا نشل هلس 

 . (3)-صهى اهلل  هلا ك هـ–فلمـ شف إلشلف نشاشد 
 عمى وجيين: ق ئت )ل  لسبن و لسبنيم(

 نلهلل  )ال لا نف( ك)ال لا ندمـ( كةي قرا ة انف ج لر كانك  شرك. -
 .(4)نلههل  )ال ها نف( ك)ال ها ندمـ( كةي قرا ة اشزة كاهج لئي ك لصـ -

ك رج أنك  هي اهفلر ي اه را ة األكهى )نلهلل (  هى أف )ال لا نف( هـ ل ع  هى عي   
هغكنا ال في اجـ اه شؿ اهشفلدة" ك)اهذلف( رفع نا  كقد ه ي  ةذم األفعلؿ

 ج كؿ اهعل ر: (5)
ـــــــا ِمـــــــْن َمـــــــَوللةٍ  ـــــــُت أَْبَقـــــــى بَْينََن  َوَمـــــــا ِخْم

(6)ِعــــــ َاُض اْلَمــــــذاِكا اْلُمنِســــــفِاِت الَْقاَلِئصــــــا  
 

   

                                                           
شاشد نف   شلف اه عشي اه   هلدي  داكم  هغكم  شف أةؿ اهنصرة  كةك شف جنلر اهعهشل   ةك  مؿ نف (1)

ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب 248نلهععر كاههغ   اهشهكفى  د  )
ل: كفللت األ للف كأدنل  أندل  اه3/143اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج زشلف  انف  هجلف   (  لدظر ألضن

 (.2/430إا لف  نلس  )جها لؽ: 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.3/128)ج
اه لد انف  ند اهش صكد نف  ند اهرالـ  ها لؽ: لدظر: هف لر اهشلركدم  اهدجت كاهعلكف  اهشلركدم   (3)

 (.1/442)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.144-3/143)ج
 (.3/143اه لنؽ  )ج (5)
اهشذاجي شف اه لؿ قد نهغت أ دلدمل  اهشد فلت: اهشه دشلت  اه بلئص: اإلنؿ  لدظر: دلكاف األ عى اهجنلر   (6)

 (.151شاشد ا لف  )صها لؽ: 
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 خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّ الموقع اإلع ابا ل )ىنيًئا ( فا قولو:  (32
   [.4ساء:]الن َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ

ك اهكا اهد ل  شمكرةف طلن  نذهؾ أدف يجـ فإف طلب اهزك لت هؤلزكاج  ف عي  شف 
 .(1)اهصدقلت فجهكم أجبلن ةدلئنل ال إ ـ فلا

 وفا إع اب )ىنيًئا( أقوال:

 أجبلن ةدلئنل. اأم فجهك  ؛ادهصب  هى أدا دعت هشصدر شاذكؼ .1
ي  أم: جهكم كةك ةد ؛مادهصب  هى أدا الؿ شف ضشلر اهشفعكؿ كةك إ راب اهزش عر  .2

 شرم .

 شلع اه كؿ في )ةدلئنل( أٌدمل الؿ قلئش  ش لـ اهفعؿ اهدلصب همل  فإف قلؿ فبلف أصلب  لرنا 
ةدلئنػػل هػػا ذهػػؾ  فلألصػػؿ:  نهنػػل هػػا ذهػػؾ ةدلئنػػل فهجػػكف )ذهػػؾ( شرفػػكع ب )ةدلئنػػل( اه ػػلئـ ش ػػلـ  :ف هػػت

ل شدا  شعشؿ  شها  .(2)اهفلر ي كةك رأم  اهفعؿ اهشاذكؼ؛ ألدا صلر  كضن

 ىت نت مت ُّ إعمال المصل  المنون فا المفعول بو فا قولو  عالى:  (33

 مكلك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت

 ٰى  ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىلمل يك ىك

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري

 َّخص حص مس خسحس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت متخت حت جت

 [.25]النساء:
فبل لهزك ف إال   مفنإذف أكهللئ  اهشؤشدلت كأف لدجاف علهى نلههزكج شف اإلشلأشر اهلل ه

 ف طلب دفس  فلهلل  لهـ نا لئؽ األشكر ك رائرةل  كهمـ أف  ادمـ  كأف لدفعكا همف شمكرن نإذ

                                                           
 (.2/990لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.3/176)ج
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م  لاؿ نمل  دد اهعفلفلت غلر اهزادللت كال اهشه ذات أصالب  جشل نلف اهع لب اهذل هلركا 
 .(1)ارهجلنمل ههزدل

  كفي رفع الزشنل م اعهؽ شدا في رفع اهفل ؿ إف جلففعها اهذفي اهعشؿ ن (2)لهاؽ اهشصدر
 .(3)ادل هكاهفل ؿ كدصب اهشفعكؿ إف جلف شهعدلِّ ا

هؾ اهارؼ داك: )أ  ندي شركهر نزلد( كلهعدل عدل نارؼ  ر إف جلف فعها لهعدل نذكله
هؾ ف إ طل  زلد  شرنا درةشنل(  كجذش إهى شفعكهلف إف جلف اهفعؿ لهعدل إهلمشل داك: )  نت

ل(  كهجف إ شلها شضلفنل أج ر  اهشهعدم إهى  بل   داك: )  نت شف إ بلـ زلود  شرنا نجرنا عل صن
 .(4)شف إ شلها ش ردنا كا  شلها ش ردنا أج ر شف إ شلها ش هردنل ب )أؿ(

هطع(  ك ؿ )ل  ةب اهنصرلكف إهى  كاز إ شلؿ اهشصدر اهشدكف  فهجكف طكالن شفعكالن كذ
(  هى ا هنلرم شصدركؿ ؿ)طك )أف لدجح( في شاؿ شفع كذةب إهى ذهؾ أنك  هي اهفلر ي في   الن

 .(5)جرةجهلنا اههذ

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ  و  عالى:ن( فا قولأصل الفعل )َلسُ  (34

 [.69 ]النساء: َّ يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت
لف أدعـ فاكهئؾ شع اهذ كاإلقرار ن بلها ك زها كلطع ر كها من أم: شف لطع اهلل في جكدا إال

 هلمـ شف اهدنللف كاهصدل لف كاهعمدا  كاهصلهالف في اه د  نالث لهشجف جؿ كااد شدمـ شف 
ف نعد اهشجلف  رؤل  اآل ر  .(6)اهى كا 

                                                           
شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  ها لؽ: لدظر: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي   (1)

 (.3/442)ج
عؿ لراد نا اهادث  كةك صلدر  ف اهفعؿ  كاهفعؿ اصؿ ها  "كةك ا ـ ج لئر األ شل  ل نر  دا  جشل ةك شف (2)

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي ها لؽ: ل نر  ف  لئر األ شل ". لدظر: دهلئج اهفجر في اهداك  اه ملهي  
 (.58-53شاشد  كض  )ص

 (.1/488 ند اهاشلد اهجنل ي  )جها لؽ: لدظر: عرح انف طكهكف  هى أهفل  انف شلهؾ  اهصلهاي   (3)
لدظر: عرح اهشجكدم  ألني زلد  ند اهراشف نف  هي نف صلهح اهشجكدم  هى األهفل  في  هشي اهصرؼ  (4)

 (.178 ند اهاشلد ةدداكم  )صها لؽ: كاهداك  اه للئي  
 كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.3/231)ج
 (.10/176لدظر:  هف لر اهف ر اهرازم  اههف لر اهجنلر كشفهلح اهغلب  ف ر اهدلف اهرازم  )ج (6)



112 

 

 :علةٍ  عمى أوجوٍ ن( فق ئ سُ أما لفظ )ل

 شمكر.هغ  اها لز نضـ اه لف  كةي األصؿ  كةي قرا ة اه  .1
 هغ  هشلـ ن جكف اه لف. .2
 ن جكف اه لف كضـ اهال   هى ه دلر ارج  اه لف إهلمل. هغ  ندي قلس .3

 .!ا ف أكهئؾ رفل نللمل شعدى اههع ب  جادا قلؿ: كشل أرأل اهزش عرم أف )ا ف( ف
 م:فوا فا َفعل الم ال بو الملح والذّ كما أنيم اخ م

ف ط  فبل لجكف فل بلن  (دعـ كنئس)ننلب ةب اهفلر ي كأج ر اهداكللف إهى  كاز إهالقا ذ -
 إال نشل لجكف فل بلن همشل.

ـ كنئس  فل عؿ فل همل جفل همل  كذهؾ ةب األ فش كاهشنرد إهى  كاز إهالقا ننلب دعذ -
هى  كاز إهالقا نفعؿ اههع ب فبل ل رم ش رل دعـ إذ ا هـ لد ها شعدى اههع ب  كا 

ف فل ها شل لجكف شفعكالن هفعؿ اههع ب كنئس في اهفل ؿ  كال في ن ل  أاجلشمل  نؿ لجك 
 .(1)فل كؿ: هضرنت لدؾ كهضرنت اهلد

 جم يل ىل مل خل ُّ  لى:( فا قولو  عاواْ مّ ضِ ن  َ قولو )أَ الموقع اإلع ابا ل (35
 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم
 مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 [.176]النساء: َّ مث زث رث يت ىتنت

ا هـ لجف ها كاهده أك كهد شف لر ا؟ كةك اهجبله  فؤل ها لل شاشد ل هفهكدؾ في عاف اهشلت إذ
ف جلدل أ هلف فهمشل ا ف هـ لجف همل كهد فلرث  شلع شل هرؾ  كا  ف جلف اهكر     ه هثاهدصؼ كا  كا 

فلهلل  هلـ    عل  أف هضهكا لنلف هجـ اهعرائع كاألاجلـ   هلفش ههطلف فههذجر ش ؿ دصلب األ
 .(2)نشصلهح اهعنلد في اهشالل كاهششلت

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.3/301)ج
ه رآف اهجرلـ   لشع نلف اهشا كر كاهشع كؿ  ش هشد شف أك ؽ جهب اههف لر  لدظر: صفكة اههفل لر  هف لر ه (2)

 (.1/323اهطنرم  اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر  اهنار اهشالط  اهصلنكدي  )ج
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م: أ؛ كؼ( شفعكؿ شف أ ها  كشفعكؿ لنلف شاذك)أف هضهكا( في قكها: )لنلف هجـ أف هضهكا
 كاهفرا  ج لئياههكا كفي قرا ة أ رل  دد ةل  أف هضا: جر كغلرم اهشنردلنلف هجـ اهاؽ: ف درم 

 :(1))ال( كش ها  ددةـ قكؿ اه طلشيؼ كاهز لج: )هئبل هضهكا(  كاذ

ــــــــــا ــــــــــا  ََأى الَبْصــــــــــ اُء ِمنل ــــــــــا َم   ََأْين

(2)َفآِلينــــــــــــــا َعَمْيَيــــــــــــــا َأْن ُ باَعــــــــــــــا  
 

   
 (3).ؼ ال"علع شف اذف قلؿ: "اذؼ اهشضلؼ أ كغ كأأنك  هي قكؿ اهشنرد نا ف د ر ح

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين  ُّ ى: أ ى فا قولو  عال (36
 [.40]األنعام: َّ حب جب

أ نركدي إف أهلجـ صدلـ كاألك لف  ألمل اهر كؿ همؤال  اهشعرجلف اهذلف لعندكف األ قؿ لل
كاهمل  أغلر اهلل هد كف في ش ؿ اب اهلل جشل فعؿ نلألشـ اه لن   قنهجـ  أك  ل هجـ اه ل   ناا ذ
 .(4)م األاكاؿ هجعؼ شل دزؿ نجـ شف اهنبل ةذ

فلهشفعكؿ األكؿ همل    فش كاهفرا  كانف جل لف كاهفلر يأ نر  دد  لنكلا كاأل أرل نشعدى
كةك  لئز في  هشت  كاه شه    ل ب فلا اهدصب كال ل كز اهرفع  هى ا هنلر هعهلؽ أرل

 .(5)اال هفملشل  في شكضع اهشفعكؿ اه لدي
 
 

                                                           
فاؿ   ةك  شلر نف عللـ نف  شرك نف  ٌنلد نف نجر اه غهني  أنك  علد  شف ندي  يعلـ  عل ر غزؿ (1)

األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف  لدظر: ق( 130اهشهكفى  د  )
 (.5/88كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

 كرد في اهدلكاف نركال  أ رل كةي: (2)
ٍفدل شل لىرىل اهنىٍصرا ي ًشٍدمل              فىآًهلد   هٍلمىل أىٍف هينل لػػػػػػػه ىرى  ل  ى

إنراةلـ اه لشرائي كأاشد شطهكب  ها لؽ: ل أف ال هنل ل  دلكاف اه طلشي  أم: هشل رألدل جرشمل اهفدل  هلم
 (.40)ص

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)
 (.3/424)ج

 (.122-7/121لدظر: هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ:   أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط (5)

 (.4/129)ج
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  ام يل ىل مليك ىك مك لك ُّ  عالى:( فا قولو  عَ سَ أل فا )اليَ  (37
 .[86]األنعام: َّمم

انف أ طكب نف اهع كز كلكدس نف شهى كهكطنل  (1) شل لؿ كهد إنراةلـ كاهل عأم: فضهدل إ
 .(2)نف ةلركف نف إنراةلـ  ف  هشل  زشلدمـ

 وفا )اليسع( علة ق اءات:
 كاهل ع  هى قرا ة اه شمكر  هى ا هنلر أف )أؿ( د هت  هى شضلرع ك ع. .1
 عؿ داك: اهضلعـ. هى كزف فلَّ  (3)لفع  دد األ ك  ى لٍ هَّ كاه .2

 ىو ع با أم عجما؟ عمى أقوال:واخ مف فيو أ
ةك  رني  هى قرا ة اه شمكر فاصها شضلرع أ رب  ـ دجر ك رؼ ناؿ  فد هت )أؿ(  .أ 

 (أؿ)دا أ  شي زلدت فلا : إشف قلؿ كشدمـ  زائدة كهزشت فلا جشل هزشت في اآلف
  هي اهفلر ي. جاني  اعذكذن 

ندل  اهصفلت "ألدمل شف أ ؛ كلف هجكف )أؿ( فلا جشل في اهالرث كاهعنلس هى قرا ة األ .ب 
فلمل عي   هى  هلا األ شل  األ  شل   إذ هـ ل ئهجف د كؿ )أؿ( فلا عذكذ  ف شل  

 .(4)هههعرلؼ" (أؿ)  فلمل عي  فلا ا اهكزف جشل هـ ل ىةذ
( ونَ ُمـعُ زْ  َ  مْ نـ ُ ا كُ م مل نكُ عَ  لل ضَ وَ ْم كُ نَ يْ بَ  عَ طل قَ ل  ل قَ لَ ولو: )أوجو ق اءة )بينكم( فا ق (38

 هل  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّ لى: فــا قولــو  عــا
 َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خم حم جم

 [.94]األنعام:

                                                           
ق(  لدظر: شعرف  575ةك اهل ع نف  ل ى نف اـز اهغلف ي األدده ي اه للدي  أنك لالى  اهشهكفى  د  ) (1)

 .(1044-3/1043طللر آههي قكالج  )جها لؽ: اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني   
 (.3/165شاشد  ند اهلل اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل   )جها لؽ: لدظر: هف لر اهنغكم  اهنغكم   (2)
 هي نف  ند اهراشف ها لؽ: األ كاف: كةشل اشزة كاهج لئي  لدظر: اههل لر في اه را ات اه نع  اهعغدهي   (3)

ل: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر (  لدظر ألضن 91-91اهاذلفي ك ند اهرافع نف رضكاف نف  هي اهعرقلكم  )ص
 (.4/283اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (4)
 (.4/178)ج
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  ف  هفجـ األشكاؿةؿ كاهشلؿ كاهكهد افلنة  راة هلرجلم:  ئهشكدل هها لب شدفردلف  ف األأ
لف ز شهـ أدمـ لعفعكف هجـ اهعصلب  كشل درل شعجـ آهمهجـ اهذ ا اهلكـدفعجـ في ةذفهـ ه

 .(1)ك عههكةـ عرجل  هلل  ه د ه طع كصهجـ كهعهت  شعجـ كضلع شل ز شهشكم عرجل  هجـ
 ت )بينكم( عمى علة أوجو:وق ئ

 رئ ّٰ ُِّّ م اهاله  ا شنل  جشل في قكها هعلهى:ـ( نلهرفع فهجكف في ةذشمكر )نلديجقرأ اه  .1
ل-لد نا  كر اا اهفلر ي  كأر (2)َّزئ   أم: ه د ه طع كصهجـ. ؛شعدى اهكصؿ -ألضن

كهجدا   ـ( نفهح اهدكف  ك ر ا األ فش  هى أدا فل ؿلدجى كاهج لئي كافص )نى  (3)قرأ دلفع .2
 (4)ا اهظرؼهى اهفهح اشبلن  هى أج ر أاكاؿ ةذشندي  

ا( انً بَ ْسـلُ   َ َمـالقَ وَ  َس مْ الشلـا وَ نً كَ َسـ لَ ْيـالمّ  اعـلَ جَ إعمال اسم الفاعل فا قولـو: )وَ  (39
ـــــو  عـــــالى: ِ  ـــــا قول  ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّ ف

 [.96]األنعام:  َّ ّٰ
هراا   ك عؿ اهعشس كاه شر  هشي اهلل هعلهى  هؽ اهدملر ك عؿ اههلؿ ل جف فلا اه هؽ ه فَّ إً 

 .(5)نارجلهمل  فمك  لهـ نهدنلرةل كهل لرةل
 ية عمى وجيين:ت )جاعل( فا اآلق ئ

كادهصب )كاهعشس   نشعدى اهشضي ف )ك عؿ اههلؿ(  هى أدمل فعؿ شلضو قرأ اهجكفلك  .1
 ) جدنل(.كاه شر(  طفنل  هى اههلؿ  كا نلدنل  هى 

ألدا  ؛كةك ال لعشؿ  دد اهنصرللف  إهى اههلؿ لقرأ اه شمكر ) ل ؿ( نل ـ اهفل ؿ شضلفن  .2
ني كةذا شذةب أ  أم: ل عها  جدنل ؛ضشلر فعؿهى إ جدنل    كادهصب ا ـ فل ؿ شلضو 
  هي اهفلر ي.

                                                           
ف اهشػػا كر كاهشع ػػكؿ  ش ػػهشد شػػف أك ػػؽ جهػػب اههف ػػلر  لدظػػر: صػػفكة اههفل ػػلر  هف ػػلر هه ػػرآف اهجػػرلـ   ػػلشع نػػل (1)

 (.1/406اهطنرم  اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر  اهنار اهشالط  اهصلنكدي  )ج
 [.5]فصهت: (2)
ةػػك  ػػعلد نػػف  ػػهلشلف  اهمشػػذادي  األدده ػػي  أنػػك   شػػلف  أ ػػذ اه ػػرا ة  ػػف أنػػي اها ػػف األدطػػلجي  اهشه ػػب  (3)

طلػػلر ها لػػؽ: ق(  لدظػػر: شعرفػػ  اه ػػرا  اهجنػػلر  هػػى اهطن ػػلت كاال صػػلر  اهػػذةني  421ندػػلفع  اهشهػػكفى  ػػد  )
 (.2/755آههي قكالج  )ج

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)
 (.4/186)ج

 (.3/1734لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (5)
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ف جلف شلضلنل  ب نل ـ اهفل ؿم لرل أدا ل كز أف لدهص هى  بلؼ اه لرافي اهذ دا "أل ؛كا 
ف جلف  ؛جف أف لضلؼ إهى اه لديشضلفها إهى األكؿ هـ لهشل ك نت إ فعشؿ فلا اهدصب كا 

 .(1)شلضلنل"
 :ن عمل الفعل بش طويعمل اسم الفاعل المنو

 أف لجكف ههالؿ أك اال ه نلؿ. -
 أف لعهشد  هى ا هفملـ أك دفي أك ارؼ ددا . -
 .(2)أف لجكف غلر شكصكؼ  أك  ل   نرنا -
 رت يبىب نب مب زب رب ُّ ا( فا قولو  عالى: ىذ أوجو ق اءة )وأنل  (40

 [.153]األنعام: َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت
ف اإل بلـ كال ههنعكا اهطرؽ اهش ههف  في اهدلف شف اهلمكدل  كاهدصرادل  ك لئر اهنعكا دل

 .(3)اهندع فهفرقجـ  ف اإل بلـ
 ا( عمى علة أوجو:ىذ ت )وأنل ق ئ

فَّ  .1   هئدلؼ.نج ر اهمشزة كهعدلد اهدكف  هى االا( ةذ قرأ األ كاف )كا 
 قرأ اهنلقكف نفهح اهمشزة. .2

ؼ ا ـ نلقكف  كهك لا ه فلؼ اهدكف أدا اذشر كعددةل اهكأشل قرا ة اهدكف ف د  ففمل انف  ل
 )أف( كةك ضشلر اهعاف.

 وأما  وجيو ق اءة ف   اليمزة فعمى وجوه:

ل فلهنعكم(  قلؿ أف لجكف هعهلبلن اذؼ شدمل اهبلـ  ه دلرم: )كألف ةذ .1 ا صراطي ش ه لشن
ل في )زلد زائدة نشدزههم لا في فهح اهمشزة أف هجكف اهفل اهفلر ي: "قللس قكؿ  لنك 

 ف لـ(".
 .(4)ا صراطي(أم: )أهؿ  هلجـ أف ةذ ؛هعرجكا(  هى )أالٌ  أف هجكف شعطكف  .2

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: دظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  ل (1)

 (.4/190)ج
 (.169شاشد اهعلخ  )صها لؽ: لدظر: عرح شها  اإل راب  اهعد لطي   (2)
 (.3/1791لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ألدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف ا (4)

 (.4/254)ج
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 خي حي جي  يه ىه مه جه ُّ  ( فا قولو  عالى:ونَ  ُ كل ذَ ا  َ )ما( فا قولو: )مل  (41

 [.3]األع اف: َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي
 كال ههكهكا شف  دؿ  ف دلف -اهلل  هلا ك هـ ىصه–أم: اهنعكا اه رآف  كشل أهى نا اهدني 

 .(1)اةب فلهشؤشف كهي اهشؤشفشف اهشذ لاهاؽ  كشف ارهضى شذةنن 
 .(2)ف هلبلن لل شععر اهشعرجلف شل ههعظكف

جرنا قهلبلن  كدلصب ها )كال ههنعكا( كلرل اهفلر ي: "أف أم لهذجركف هذ ؛ل  زائدةكشل في اآل
 .(3))شل( شكصكه  نلهفعؿ كةي شصدرل "

 نِ عَ  مْ اىُ يَ نْ يَ وَ  وفِ  ُ عْ المَ م بِ ىُ  ُ  مُ يَ م( فا قولو: )ىُ  ُ  مُ ع اإلع ابا ل )يَ الموض (42
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ ( فا قولو  عالى:  ِ نكَ المُ 
 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب
 ىل مل يك ىك مكلك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
 .[157]األع اف: َّين ىن نن من زن رن مم  ام يل

كأشػػركةـ نشهلنعهػػا   -اهلل  هلػػا ك ػػهـ ىصػػه–فػػي جهػػب األدنلػػل  نعػػركا أششمػػـ ننعػػث شاشػػد 
ال لػػاشر إال نػػله لر كال لدمػػى إال  ػػف عػػر  كلاػػؿ همػػـ اهطلنػػلت  -اهلل  هلػػا ك ػػهـ ىصػػه– فػػلهدني

لف  اشدػكا نػلهلل ك ظشػكم كاه ػشلا   فلهػذ اههل ػلر شف أ ؿ ك ل   كلاـر  هلمـ اه نلئث كاهشدجرات
 .(4)كاهنعكا اه رآف فمـ فلئزكف في اهددلل كاآل رة ككقركم

 كفي )لاشرةـ( شف لرل أدمل شهعه   نلهفعؿ )ل دكدا( فلجكف في شكضع الؿ ش درة.
جادػػا قلػػؿ هآلشػػر نػػلهشعركؼ  كقػػلؿ  -اهلل  هلػػا ك ػػهـ ىصػػه–كلاهشػػؿ أف لجػػكف كصػػفنل ههدنػػي 

 .(5)أنك  هي: لاشرةـ هف لر هشل قنها

                                                           
 (.2/316 ند اه هلؿ عهني  )جها لؽ: لدظر: شعلدي اه رآف كا  رانا  اهز لج   (1)
 (.9/12لدظر: اههف لر اهن لط  اهدل لنكرم  )ج (2)
د ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك ك ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.4/268)ج
  شصػػػطفى اه ػػػلد شاشػػػد كشاشػػػد اه ػػػلد رعػػػلدها لػػػؽ: لدظػػػر:  هف ػػػلر اه ػػػرآف اهعظػػػلـ  انػػػف ج لػػػر اهدشعػػػ ي   (4)

 (.6/407)ج
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (5)

 (.4/402)ج
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  مظ حط مض خض ُّ قولــو  عـــالى:  شــاء عمــى مثمــو فــاعطــف ال (43
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع
 [.79]ال وبة: َّ جل

ف كلعلنػكف اهشهنػر لف شػف اب األهلـ ههشدلف لف اهػذلف ل ػهمزئك أ د اهعذ - نالدا كهعلهى-اهلل 
هػػغ إهلػػا  مػػدةـ م لنك لصػػ  اهػػذلف لهصػػدقكف نله هلػػؿ اهػػذ  نلهصػػدقلت كل ػػ ركف شػػدمـ اهشػػؤشدلف
 .(1)كطلقهمـ

ال  فلشػػل  طػػؼ  هلػػا قػػلؿ: "ألدػػا جر ا هػػـ لدػػدأف اهشعطػػكؼ فػػي ةػػذ اهفلر ػػي كلػػرل أنػػك  هػػي
  مي زي ري ُّ هؾ جػػػػػػػلف ل ػػػػػػػكؿ فػػػػػػػيل ػػػػػػػكغ  طػػػػػػػؼ اهعػػػػػػػي   هػػػػػػػى ش هػػػػػػػا  كجػػػػػػػذ

 .(4()3)َّ  جم هل مل خل ُّ   كفي قكها: (2)َّني

 حس جس مخ  جخ مح جح مج ُّ  لو  عالى:يزيغ( فا قو أوجو ق اءة ) (44
 حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس
 [.117]ال وبة: َّ  مق

فػي غػزكة هنػكؾ  -اهلل  هلػا ك ػهـ ىصػه–لف اهنعكا ر كها  هى اهذ - ز ك ؿ–ه د هلب اهلل 
كجؿ ةذا  ل  جفػلرة   كاهط س كاه ه  كنعد اهطرلؽشع شل أالط اهغزكة شف   رة في اهشلؿ كاهعهلد 

 .(5)دكنمـ ك نهمـ  هى اإللشلف كجلف نمـ رالشلهذ

 .(6)أم:  دؿ ؛رلؽاهطٌ   فً    كزاغى كغ زكغنل كزلغنل: شلؿ  ف اه صدً ]زكغ[ لزي 

 ية عمى وجيين:ق أت )يزيغ( فا اآل

زلغ( في م اهاله  ضشلر عاف  ك)لاشزة كافص  فلجكف )ا ـ جلد( في ةذنلهلل   دد  .1
 شكضع اه نر.

                                                           
ل:   لدة اهش هـ في ضك  اهجهلب كاه د   9/504دلث   زت  )جلدظر: اههف لر اها (1) (  لدظر ألضن

 (.2/680اه اطلدي  )ج
 [.98]اهن رة: (2)
 [.68]اهراشف: (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.5/76)ج
 (.7/2361لد اكل  )جلدظر: األ لس في اههف لر   ع (5)
 (.22/495ش شك   شف اهشا  لف  )جها لؽ: لدظر:  هلج اهعركس شف  كاةر اه لشكس  اهزنلدم   (6)
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 ا لجكف قهكب )ا ـ جلد( ك)هزلغ( اه نر.كنمذ  ههل   دد نلقي اه نع نل .2

 .(1)هؾ في   ىال ل كز ذك  :قلؿ أنك  هي

 خم حم جم يل ىل مل ُّ  ( فا قولو  عالى:مْ كُ ءَ اكَ  َ شُ الموقع اإلع ابا لقولو: )وَ  (45

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم

 [.71]يونس: َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
( أم: إف عؽ  هلجـ  قلؿ ه كشا لل ى جفلر شج   نر دكح اهذم ةك )إذاهؿ  ه  اشدلل ش قـك

 اك ظي إللجـ نآللت اهلل  فهكجهت  هى اهلل كا زشكا أدهـ كعرجلؤجـ  هى أشر هفعهكدك هن ي فلجـ 
  فإدي ي ـ ال لجف أشرجـ ش هكرنا نؿ أظمركم ك لةركدي نا  ـ اشضكا فلشل أردهشكم كال هشمهكد ني 

 .(2)جـه ت شنلهلنل ن
 ت )أجمعوا( عمى وجيين:ق ئ

  هى قرا ة اه شمكر. (فا ًشعيكا)  .1
 .(4)كاأل شش (3) هى قرا ة اهزةرم (عىكافا شٍ )  .2

 ا:عمى ق اءة الجميو  عمى النلو اآل  فيكون ال وجيو اإلع ابا ل )ش كاءكم(
 جـ.أم: ا شعكا أشرجـ كأشر عرجلئ ؛شرجـشعطكف   هى أ .1
 ا عمدا جـ.أم: كاد ك  ؛شدصكن  نإضشلر فعؿ .2
هدصب نكاك شع كةك رأم أني  هي  هى أدمل شفعكؿ شعا شف اهفل ؿ  كةك اهضشلر في  .3

 )فا ًشعيكا(.
ـ أك  هى أدا أشل اههك لا اإل راني همل  هى اه را ة اه لدل  فلجكف إشل  طفنل  هى أشرج

  .(5)كم األشر شدجـأم ذ ؛شفعكؿ شعا أك  هى اذؼ شضلؼ

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.5/111)ج
 (.217ف ر اهدلف قنلكة  )صها لؽ: كطي  لدظر: هف لر اه بلهلف اهشل ر  اهشاهي كاه ل (2)
ق(  لدظر: 643ةك  هي نف  ند اهراشف نف  هي اهزةرم اإلعنلهي اهش رئ  أنك اها ف  اهشهكفى  د  ) (3)

 (.3/1284طللر آههي قكالج  )جها لؽ: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  
ق(  148الةـ اهجكفي اهش رئ  اهالفظ  أنك شاشد  اهشهكفى  د  )ةك  هلشلف نف شمراف  األ دم اهجلةهي شك  (4)

 (.219-1/214لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.5/177/178)ج
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 ىت نتمت زت رت يب ىب نب ُّ قولو  عالى:  فا قولو )لّما( فا نوع الالم (46

 [.111]ىول:  َّ زث  رث يت
ؾ   كجرر ذهكشؤ بلن  ذجر اه زا   هى األ شلؿ نله كاب كاهع لب  كلجكف ذهؾ اه زا  شع بلن 

نبلغنل في اههاذلر  كهدنلمنل  هى طرلؽ اال هنلر نا ف في اه رآف في ج لر شف اهشكاضع إ
 .(1)اههفجلر

 ا( عمى النلو اآل ا: عللت اآل اء لول الالم فا )لمّ 

ل(  ةي اههي هد ؿ  هى اه نر  ك )شل( شكصكه  نشعدى رأل اهفرا  أف اهبلـ في )هشٌ  .1
 اهذم  كاه شه  شف اه  ـ اهشاذكؼ ك كانا )هلكفلدمـ(  ةي صه  ؿ )شل(.

رأل أنك  هي اهفلر ي أفَّ اه نر ةك )هلكفلدمـ(  ـ د هت الـ االنهدا   هلمل  "فهشل  .2
ه  ـ شاذكؼ  كاهف ل في اههفظ كفي هه ي اه  ـ فصؿ نلدمشل نشل جشل ا هشع اهبلشلف كا

 .(2)فصهكا نلف أف كاهبلـ"

كهـ لع ب  هى رأم أني  هي   كقد ألد أنك اٌللف رأم اهفرا   كرأل أدَّا ك ا ا ف
 .(3)اهفلر ي

ف ) اهبلـ( د هت  هى اه نر  ك ل ت )شل( ا ـ شكصكؿ إهؤلد اهنلا   قكؿ اهفرا   إذ 
 اهذم؛ أم ههذم هلكفلدمـ  الث إف اهشعدى لها ؽ نمذا اإل راب. نشعدى

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّ جو ق اءة )َأبت( فا قولو  عالى:أو  (47
 [.4]يوسف: َّ  حف جف مغ جغ مع جع

في شدلشا أاد  عر جكجننل دزهت شف اه شل  كشعمل  - هلا اه بلـ-رأل  لددل لك ؼ
كاهعشس كاه شر أنكم كأشا ل هضل    س كاه شر ف  دكا ها  فلهجكاجب في اههاكلؿ إ كهااهعش
 .(4)نمـ

                                                           
 (.2/160إنراةلـ اهن لكدي  )جؽ: ها للدظر: هف لر اه علرم  هطلئؼ اإلعلرات  اه علرم   (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.5/266)ج
 (.5/266لدظر: اه لنؽ  )ج (3)
هصالح شاشد  هي علةلف  ها لؽ: لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (4)

 (.2/511)ج
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كاهددا  "جؿ ا ـ شضلؼ فلا فمك دصب  هى اضشلر اهفعؿ اهشهركؾ إظملرم كاهشفرد رفع 
 .(1)كةك في شكضع ا ـ شدصكب"

في غلر اهددا  أشل اههر لـ: ةك اذؼ آ ر اهجهش  كاعه لقا شف اهصكت اهرقلؽ كال ل هعشؿ 
 .(2)إال ههضركرة

 .(3)""كل كز هر لـ اهشدلدل اهشعرف  كةك اذؼ آ رم ه فلفنل
 ق ئت )أبت( ب وجو علة، عمى النلو اآل ا:

( نفهح اههل   دد انف  لشر كأنك  عفر. .1  )أىنىتى
 .(4))أىنىًت( نج ر اههل   دد اه شمكر .2

ندؿ شف اههل   ج كؿ لرل اهنعض أف اههل   كض  ف لل  اإلضلف   كه لشع األهؼ 
 اهعل ر:

ــــا َأَب َ   ...     ....    ...    ... ـــــَي ــــاكاـــــــ (5)ا َعملــــَك أْو َعَس
 

      
   

فشف اقهصر  هى ن ل  اههل  شفهكا   هى ا هنلر أدا: "ا هزأ نلهفها   ف األهؼ  أك ر ـ 
 .(6) هي اهفلر ي ؼ اههل    ـ أقاشت"  كةذا قكؿ أنيناذ
 زث رثيت  ىت نت مت زت رت ُّ ( فا قولو  عالى: مُ مَ عْ فعل )أَ ق بالبيان الم عم (48
 زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث
 حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن  من

 .[55-54-53]اإلس اء: َّ مت خت حت  جتهب مب خب
                                                           

 (.34دركس في اهشذاةب اهداكل    ندم اهرا اي  )ص (1)
شاشد نف  كض نف شاشد اه مهي  ها لؽ: لدظر: إرعلد اه لهؾ إهى اؿ أهفل  انف شلهؾ  انف قلـ اه كزل    (2)

 (.1/696)ج
 (.379فؤاد دلصر  )صها لؽ: العل  عرح اه طر في  هـ اهداك  اآلهك ي   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: نك اٌللف األدده ي  هف لر اهنار اهشالط  أ (4)

 (.5/280)ج
 صدر اهنلت: هى يكؿي ًنٍدهي قىٍد أىدىى ًإدىلجىل           ... ... ... ... (5)

اهنلت شف اهر ز ههع لج أك هكهدم رؤن   أدى: قرب  اإلدل: اهكقت  ك هؾ: هعهؾ  عرح اهعكاةد اهععرل  في 
 (.2/196ب اهداكل   شاشد شاشد عراب  )جأشملت اهجه

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)
 (.5/280)ج
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ف لعا لراشا   لف كأ هـ ناأدرل نلإلد  - نالدا كهعلهى–اهعلطلف  دك اإلد لف فلهلل  كا 
ف لعا لعذنا كلشلها  هى اهجفر كشل أر هدلؾ  هلمـ ش لطرا فرنؾ أ هـ نشف في   كلهكب  هلا كا 

 .(1)ف  هى نعض كأ طى داكد زنكرالٌ اه شلكات كاألرض كفضؿ نعض اهدنل
  ن بلؼ اإلهغل   فلههعهلؽ ةك"  نلرة  ف إنطلؿ اهعشؿ هفظنل ال شابلن  هى  نلؿ اهك كب

 .(2)فمك إنطلها هفظنل كشابلن  هى  نلؿ اه كاز"
ـى( دصب اهشفعكهلف هفظنل  فهك قهدل  هشتي  ًه ل فلهفعؿ ) ى ش لؿ  هلا:  هشت اإل نلؿى شارشن
هئل نلؿي شارـه  فهـ هر اهفعؿ دصب اهشفعكهلف في اهظلةر؛ ن نب الـ االنهدا  اههي شدعت ذهؾ  

ؿ شل قنهمل فلشل نعدةل؛ ألف همل اؽ اهصدارة  فمي فصهت اهفعؿ اهدل خ  ف شفعكهلا فبل لعش
(  نرم  كاه شه  شف  فعشؿ اهفعؿ في اهشاؿ ك هى ذهؾ لجكف إ راب )اإل نلؿ( شنهدأ ك)شاـر

 .(3)اهشنهدأ كاه نر في شاؿ دصب  دَّت ش د شفعكهي ) هـ(
ٍف ًفي اهَّ ىشىكاًت كا ـي ًنشى ألىرًض(  فرأل أشل  ف اههعهؽ نلهفعؿ )أ هـ( في قكها هعلهى: )أىٍ هى

ؽ )نجـ( ب )أ هـ( قنها في قكها هعلهى: )أ هـ نجـ(  اهنعض أف )نشف( شهعهؽ ب)أ هـ( جشل هعهَّ 
نا   أدا: "ال لدؿ هعه ا نا  هى ا هصلص أ هشلها هعلهى نشل هعهؽ نا  ج كهؾ: زلد أ هـ 

"  .(4)اهداك ال لدؿ ةذا  هى أدا هلس أ هـ نغلر اهداك شف اهعهـك
ل أف" اهنل  ههعهؽ نفعؿ ه دلرم  هـ نشف قلؿ  اهفلر ي رٌد ةذا اهرأم   إال أف أنل  هي شكضان

ل فإف  هـ ال  ألدا هك  ه مل ب )أ هـ( القهضى أدا هلس نا هـ نغلر ذهؾ  كةذا ال لهـز  كألضن
 .(5)لهعدل نلهنل  إدشل لهعدل هكااد ندف ا ال نكا ط  ارؼ اه ر"

 حص مس خس حس جس ُّ فا قولو  عالى:  )عوًجا قّيًما(  لليل الموقع اإلع ابا ل (49
 مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حطمض خض حض جض مص خص
 [.2-1]الكيف:   َّ مك لك خك حك جك

ك عها جهلننل ش ه لشنل  -صهى اهلل  هلا ك هـ–اهاشد هلل  هى إدزاها اه رآف اهجرلـ  هى شاشد 
هى صراط ش ه لـال  كج فلا  كال زلغ فمك لمدم إهى ا  .(6)هاؽ كا 

                                                           
 (.2/536 ند اهلل شاشكد عالها  )جها لؽ: لدظر: هف لر ش لهؿ نف  هلشلف  اهنه ي   (1)
 (.6/78ا ف ةدداكم  )جها لؽ: اهه ملؿ  أنك اٌللف األدده ي  لدظر: اههذللؿ كاههجشلؿ في عرح  (2)
 (.163لدظر: هع لؿ اهددل نعرح قطر اهددل  اهفكزاف  )ص (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.6/49)ج
 (.6/49اه لنؽ  )ج (5)
 (.15/114اهشراغي  )جلدظر: هف لر اهشراغي   (6)
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اهالؿ: ةك شل ا هشع فلا  بل   عركط كةي كصؼه فضه ه لصهح أف لجكف في  كاب 
 .(1))جلؼ(

 وي علل اللال مع كون صالبيا م علًلا، وىو عمى ثالثة أقسام:
 شل لهعدام هفظل كشعدى. .1
 شل هعددت هفظنل كصلانمل شعدى. .2
 .(2)شل هعددت شعدى كصلانمل هفظنل .3

 عمى علة أوجو: َقيًِّما( ىل ىو لال ثاٍن أم لع اب )واخ مف فا إ
ل( الؿ ك )قلشنل( لدصب نفعؿ شضشر كه دلرم   عها قلشنل كةك رأم اهزش عرم. .1  ) ك ن
أف )قلشنل( الؿ شف )اهجهلب(  هى ا هنلر ك كد ه دلـ شؤ ر في اههفظ  ه دلرم  أدزؿ  .2

ف اهالؿ كصلاب اهالؿ  اهجهلب قلشنل  ك ل ت  شه  )كهـ ل عؿ ها  ك ل( شعهرض  نل
 كةك رأم انف  طل .

شف اهجهلب األكهى  شه  كاه لدل  شفرد  كةذا  هى شذةب شف  ل الالفشلرل اهجرشلدي أدم .3
 .(3)ل كز كقكع الهلف شف ذم الؿ كاادة نغلر  طؼ

كفي اهرأم اه لهث لرل أنك  هي اهفلر ي أٌدا "ال ل كز أف ل هضي اهعلشؿ اهكااد شف األاكاؿ 
ف هعدد ذك اهالؿ كهفرؽ اهالالف فل كز أف لهي  اههي هذم الؿ كاادة أزلد شف الؿ كاادة...كا 

 .(4)جؿ الؿ صلانا"

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  اسم ال فضيل )ألصى( فا قولو  عالى: (50
 .]12الكيف: [ َّمب

أم: دنمدلةـ شف دكشمـ كذهؾ هدعهـ شف لمهدم شف  نلدم نلهناث إهى ش دار شنهغ شجث 
 .(5)فمـ كاألشد اهغلل مجةؤال  اهفهل  في 

                                                           
 (.422فؤاد دلصر  )صها لؽ: لدظر: العل  عرح اه طر في  هـ اهداك  اآلهك ي   (1)
شاشد نف  كض نف شاشد اه مهي  ها لؽ: لدظر: إرعلد اه لهؾ إهى اؿ أهفل  انف شلهؾ  انف قلـ اه كزل    (2)

 (.1/418)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  لؽ: ها لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.6/94)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: العل  اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.6/94)ج
لدظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  أنك شاشد  (5)

 (.6/4336أني طلهب اشكش نف شاشد نف ش هلر اه ل ي اه لركادي األدده ي اه رطني اهشلهجي  )جشجي نف 
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أفضؿ اههفضلؿ: ةك ا ـ ششهدع شف اهصَّرؼ كال لدصرؼ  ف صلغ  اىفىعىؿ كهاذؼ اهمشزة 
 .(2)  "كةي اهصف  اهدَّاه   هى اهشعلرج  كاهزللدة"(1)في األج ر شف ) ٍلر كعىٌر( هج رة اال هعشلؿ

 لو اآل ا:و عللت األقوال لول )ألصى( ىل ىا أفعل ال فضيل، أم فعاًل عمى الن

  ٌكز أنك اهن ل  أف لجكف )أاصى( فعبلن شلضلنل  ك)شل( شصدرل  ك)أشدنا( شفعكؿ نا. .1
 لرل اهز لج أف )أاصى( أفعؿ اههفضلؿ ك )أشدنا( هشللز. .2

ا هلر اهفلر ي كاهزش عرم أف لجكف فعبلن شلضلنل  نا   أٌف )أاصى( "إذا جلف ههشنلهغ  
أ طلم( ك )شل أكالم ههشعركؼ( ك )أ دل شف  جلف ندل  شف غلر اه بل ي  ك ددةـ أف )شل

 .(3)اه رب(  علذ ال ل لس"

 مي خي حي جي يه ىه ُّ  ع( فا قولو  عالى:مِ فا الفعل )سَ ال علي  (51
 [.60]األنبياء:  َّىي

دل هدظف أدا صدع   أم: " شعدل فهى لعلنمـ كل همزئ نمـ كهـ د شع أادا ل كؿ ذهؾ غلرم  كا 
 .(4)ؾ نمـ"ذه

ك غلرم  فإف د هت  هى ش شكع  فههعدل إهى كااد نبل  بلؼ  داك: أقد هد ؿ ) شع( 
 شعت جبلـ زلد كش له   لهد  كاشل إف د هت  هى غلر ش شكع  فلرل اهفلر ي أدمل ههعدل إهى 

ف غلرم ذةب إهى أف ا دلف كلجكف اه لدي ششل لدؿ  هى صكت  ج كهؾ:  شعت زلدنا لرجب  إال أ
 .(5)إهى شفعكؿ كااد إف جلف شل نعدم غلر ش شكع  شع لهعدل اهفعؿ

في ةذم اهش اه   ن كها: "كجبل اهشذةنلف ل هدؿ همشل في  هـ  كقد جلف أنك اٌللف شاللدنا
 .(6)اهداك"

                                                           
شاشد شالي ها لؽ: لدظر: عرح األعشكدي  هى أهفل  انف شلهؾ اهش شى شدمج اه لهؾ إهى أهفل  انف شلهؾ   (1)

 (.2/383اهدلف  ند اهاشلد  )ج
 (.558فؤاد دلصر  )صها لؽ: ك ي  العل  عرح اه طر في  هـ اهداك  اإلشلـ اآله (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.101-6/100)ج
 (.17/48هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (4)
ك هي شاشد شعكض    لدؿ أاشد  ند اهشك كدها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.6/302)ج
 (.6/302اه لنؽ  )ج (6)
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( فا قولو  عالى: عميق فا )لَ ال  (52  َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ علل
 .[111]األنبياء: 

"هعؿ شل أقرب هجـ شف اهعذاب كاه ل    أف لؤ ر  دجـ هشدهجـ  كشهلع إهى الف  فلصلر 
 .(1)قكهي ذهؾ هجـ فهد "

( شف أ كات )إفَّ   شل  فهدصب اهشنهدأ كل شى ( هعشؿ  شهمل هد ؿ  هى اه شه  اال)هعؿَّ
 .(2)كهرفع اه نر كل شى  نرةل  كهاهي نشعدى اههر ي كاههكقع  ا شمل

    ك شه  اههر ي ةي شصب اهفعؿ  كاهجكفلكف ل عهكف )هعؿ( في ل  شعهَّ ك)هعؿ( في اآل
اههعهلؽ  فجشل ل ع اههعهلؽ  ف )ةؿ( فجذهؾ  ف هعؿَّ  كلعد أنك  هي اهفلر ي ششف ذةب إهى أف 

 .(3))هعٌؿ( شف أدكات اههعهلؽ

 خس ُّ فة فا )أْن ِضب( فا قولو  عالى: الموقع اإلع ابا ل )أْن( المخف (53
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 [.9-7]النو : َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك
اهذلف لهمشكف أزكا مـ نلهزدل كهـ لجف  هلمـ عمدا  فعملدة أادةـ أرنع عملدات فلشل اهمشمل 

 ف جلف شف اهجلذنلف  كلدرأي ف اهلل إكاهعملدة اه لش   أف ههدزؿ  هلا هعد  ش  نا إدا هشف اهصلدقلف
   دمل  ذاب اهددلل كةك اهر ـ ناف هعمد أرنع عملدات إدا هشف اهجلذنلف في اهملشا إللةل نلهزدل

 .(4)كاه لش   أف غضب اهلل إف جلف اهزكج شف اهصلدقلف
 مواضع منيا: ة)أْن( المخففة ليا سبع

نؿ  كهجكف ةي كاهفعؿ عؿ اهش ه فهااهفعؿ اهشلضي كاهش ه نؿ  فهدصب  أدمل هد ؿ  هى .1
 ا شنل.

أف هجكف ش فف  شف اه  له  كلهلمل اال ـ كاهفعؿ اهشلضي كاهش ه نؿ  فإشل أف هدصب اال ـ  .2
 .(5)دلا   همل أك أف هرفعا كةك األ كد

 
                                                           

 (.18/554أاشد شاشد علجر  )جها لؽ: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (1)
 (.169لدظر: اهشره ؿ في عرح اه شؿ  انف اه علب  )ص (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: العل  اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.6/319)ج
 (.333-7/332شاشد نل ؿ  لكف اه كد  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه ل شي  شال ف اههاكلؿ  اه ل شي   (4)
 (.63-61-59 ند اهشعلف اهشٌهكاي  )صها لؽ: لدظر: جهلب األزةل  في  هـ اهاركؼ  اهمركم   (5)
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  عللت أقوال النلاة لول الموقع اإلع ابا ل )أن ِضب( فا اآلية عمى النلو اآل ا:
شلض  كهفظ اه بله  نعدةل شرفك   كةذم  هى )أف غضب(: )أٍف( ش فف  ك)غضب( فعؿ  .1

 قرا ة دلفع.
قرأ  ل ى ك شر نف شلشكف )أف غضب( نه فلؼ )أف( كغضب شصدر شرفكع ك نر شل  .2

 كةي أف اهش فف  شف اه  له .كنعدم  
( كدصب شل نعدةشل ا شنل  .3 قرأ نلقي اه نع  )أٌف هعد  اهلل( ك )أٌف غضب اهلل( نهعدلد )أفَّ

 .(1)ك نر شل نعدم
رفض أنك  هي اهفلر ي قرا ة )أٍف( اهش فف  اههي لهلمل فعؿ  ألف" أةؿ اهعرنل  ل ه ناكف ك 

 َّ مئ زئ رئ ُّ  أف لهلمل اهفعؿ إال أف لفصؿ نلدمل كنلدا نعي  داك قكها:

  ... كأشل قكها:(2)

 َّ هن من خن حن جن مم ُّ 

 من زن رن مم  ُّ ؛ فذهؾ هعها هشجف هلس في األفعلؿ  كأشل قكها: (3)
 .(5) هى شعدى اهد ل  فهـ ل ز د كؿ اهفكاصؿ هئبل لف د اهشعدى"فنكرؾ  (4) َّ نن

 يب ىب نب مب زب  رب  ُّ ّما( فا قولو  عالى: الموقع اإلع ابا ل )ل (54
 .[37]الف قان: َّ زث رث يت ىت نتمت  زت رت

أم: أف قكـ دكح هـ لجذنكا ندكح كادم نؿ جذنكا نر ؿ قنها  فاغرقمـ اهلل كأ د همـ اهعذاب 
 .(6)األهلـ

 ع ابيا، وىا:إآلية ثالثة أوجو فا و )لّما( فا ا
 هجكف ظرفنل إف أ رب )قكـ دكح(  هى االعهغلؿ  كةك رأم اهفلر ي. .1
هجكف ارؼ ك كب هك كب  فهجكف )أغرقدلةـ(  كاب هٌشل فبل لف ر دلصننل ه كـ فلجكف  .2

 شعطكفنل  هى اهشفعكؿ في )فدشردلةـ(.
 .(7)أف لجكف شدصكننل  هى شضشر ه دلرم )اذجر( .3

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: أنك اٌللف األدده ي   لدظر: هف لر اهنار اهشالط  (1)

 (.6/399)ج
 [.20]اهشزشؿ: (2)
 [.39]اهد ـ: (3)
 [.8]اهدشؿ: (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.6/399)ج
 (.68-4/67 ند اه هلؿ  ندم عهني  )جها لؽ: نك إ الؽ اهز لج  لدظر: شعلدي اه رآف كا  رانا  أ (6)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.6/457)ج
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َِ مَ م كَ اىُ نَ يِوَ ا أَ ينَ ِوَ أَ  ينَ ذِ الل  ءِ َل ؤُ ع ابا ل )ىَ الموقع اإل (55 ا( فا قولو نَ يْ وَ ا 
 ىق يفىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ   عالى:
 [.63]القصص:َّ لك  اك يق

رندل ه د أغكدل كأضهكدل جفلر ندي آدـ  ف اهمدل فداف  :ل كؿ اهذلف ك ب  هلمـ اهعذاب
 .(1)دهنرأ شدمـ

 اآلية عمى النلو اآل ا:  عللت األقوال فا إع اب
)أغكلدلةـ جشل غكلدل( اه نر  ( شنهدأ ك )اهذلف أغكلدل( صف  كرأم اهزش عرم أف )ةؤال .1

أم: ه ننل همـ في اهغي  ؛أم فغككا جشل غكلدل ؛)أغكلدلةـ( صف  هشطلكع ك )جشل غكلدل(
 ف هنكا شدل.

"ألدا هلس في   لرض أنك  هي اهفلر ي رأم اهزش عرم  شعهنرنا ناف شل قلها ال ل كز .2
)فإف قهت( قد كصهت ن كها )جشل غكلدل(  :اه نر زللدة  هى شل في صف  اهشنهدأ  قلؿ

 .(2)كفلا زللدة  قلؿ: اهزللدة نلهظرؼ ال هصلرم أصبلن في اه شه ؛ ألف اهظرؼ صبلت"
ةذا ال لشدع؛ ألدا لشجف ههفضبلت في نعض اهشكاضع  :ألدت  شل   رأل اهزش عرم كقلهكا

 .(3)كهؾ: زلد  شرك قلئـ في دارمأف ههـز ج 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ُّ  ع ابا ل )لملا( فا قولو  عالى:الموقع اإل (56
 َّ ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 [.33]العنكبوت:
ال ه ؼ كال  : ل ت اهشبلئج   ددشل  ل ت إهى قكـ هكط ف لؼ هكط  هلمـ ف لهت اهشبلئج 

 .(4)دد لؾ كأةهؾ إال اشرأهؾهازف ششل أ نردلؾ أدل شمهجكةـ فإدل 
                                                           

-8/186ش دم نل هـك  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   أنك شدصكر اهشلهرلدم   (1)
187.) 

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.7/123)ج

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)
 (.7/123)ج

لدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  أنك شاشد لدظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شع (4)
-9/5626شجي نف أني طلهب اشكش نف شاشد نف ش هلر اه ل ي اه لركادي األدده ي اه رطني اهشلهجي  )ج

5627.) 
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 واخ مفت األقوال لول )لّما( فا اآلية إلى قولين، وىما:
 ارؼ ال ظرؼ  دد  لنكلا  ك )إٌف( زلدت نعد )هٌشل( في اآلل   كةك قللس شطركد. .1
 .(1) هي اهفلر ي )هٌشل( ظرؼ  دد أني .2

كع إهى جهب كجلف أنك اٌللف شاللدنا في ةذم اهش اه  الف قرر اهفصؿ في اهش اه  نلهر 
 .(2)اهداك
 مض  خض حضجض مص خص حص ُّ  :وا( فا قولو  عالىومُ قُ ن  َ ل )أَ  الموقع اإلع ابا (57
 َّخل حل جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط

 [.46]سب :
إدشل لعظجـ ندصلا  كاادة كةي هرؾ اهمكل فل كـ اهر ؿ شدجـ شع آ ر فلهصلدقلف  هى أف 

 دكف فلدفرد جؿ كااد شدجـ فلهفجر  -لا ك هـصهى اهلل  ه–اهشدلظرة ناف ةؿ  هشهـ نشاشد 
 .(3)هكادم فلعهشكا أدا  ل  دذلر هجـ لدذرجـ  هى جفرجـ نلهلل   لنا أشلـ  مدـ قنؿ أف هصهكةل

 واخ مف فا  لليل الموقع اإلع ابا ل )أن  قوموا( عمى وجيين:
  هي اهفلر ي.   كةك رأم أنيفي شكضع  فض  هى اهندؿ شف )كاادة(أدا  .أ 
 .(4)شكا(  طؼ نللف ؿ )كاادة(؛ ألدا ف رةل  كةك رأم اهزش عرم)أف ه ك  .ب 
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ  اًل( فا قولو  عالى:سُ إع اب ) ُ  (58
 [.1]فاط : َّ مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ

الف كشدمـ شف ها  بل   أ دا  كشدمـ شف ها أرنع  كإل رافلؿ لأم: شف اهشبلئج  شف ها  د
 .(5)در  هى اهزللدة في األ دا  هشف لعل  لـك اه للش فلهلل قل   ه  أ دا 

 اخ مف فا إع اب ) ساًل( عمى وجيين:
 أدا شدصكب نل ـ فل ؿ  كةك شذةب اه لرافي. .1
 .(6) هي اهفلر ي شدصكب نإضشلر فعؿ  كةك رأم أني .2

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 .(7/146)ج
 (.7/146لدظر: اه لنؽ  )ج (2)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (3)

 (.20/418)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.7/276)ج
 (.3/551 ند اهلل شاشكد عالها  )جها لؽ:  لهؿ نف  هلشلف  اهنه ي  لدظر: هف لر ش (5)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.7/285)ج
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 َّ جخ مح جح  مج حجمثُّ  ا( فا قولو  عالى:ذَ إلع ابا ل )ىَ الموقع ا (59
 [.55]ص:

 .(1)م أف ههجلفرلف هعر شر ع لر عكف إهلاأم: األشر اهذم ذجردل

 اهشنهدأ: ةك اال ـ اهشرفكع اهعلرم  ف اهعكاشؿ اههفظل  نلدشل اه نر ةك شهـ اهفلئدة ها.

 ويلذف الخب  وجوًبا :

نعد هكال  نعد كاك اهشعل   نعد اه  ـ اهصرلح  قنؿ اهالؿ اههي ال هصهح أف هجكف  -
 نرنا
(2). 

 كما ويلذف المب لأ وجوًبا:

ل دلئننل إذ - ا جلف  نر اهشنهدأ دعهل ش طك نل  ف شهنك ا  إذا جلف  نر اهشنهدأ شصدرنا شرفك ن
جلف إذا شدلب اهفعؿ  إذا جلف  نر اهشنهدأ ش صكص ندعـ كنئس  نعد ال  لشل 

 .اهش ه دى نمل شرفك نل
 .(3)إذا جلف  كابي اه  ـ  د ش د اهشنهدأ  -

أم األشر  كؼ اهشنهدأ كقدرم اهز ل ي ب:ك )ةذا( إشل شنهدأ شاذكؼ اه نر  أك  نر شاذ
 .(4)ةذا  كقٌدرم أنك  هي اهفلر ي ب )ةذا ههشؤشدلف(

  جغ مع جع ُّ  ( فا قولو  عالى:فييما ثل ا بَ مَ ا قولو )وَ لذف المضاف ف (60
 [.29]الشو ى: َّ حل جل مك  لك خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ

مـ اللئى إر  هكشف آللت اهلل أدا  هؽ اه شكات كاألرض كدعر فلمشل شف دان  كةك قلد
 .(5)كنع مـ شف  دلد

                                                           
 (.4/45شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (1)
 (.52-49لدظر: شهشَّش  اآل ركشلَّ  في  هـ اهعرنل   اهاطلب  )ص (2)
لدظر: اه كا د األ ل ل  ههغ  اهعرنل  ا ب شدمج ش ف األهفل  النف شلهؾ ك بلص  اهعراح النف ةعلـ كانف  (3)

 (.131  لؿ كاألعشكدي  اه لد أاشد اهملعشي  )ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ألدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف ا (4)

 (.7/388)ج
 (.9/127ش دم نل هـك  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   اهشلهرلدم   (5)
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كفي )كشل نث( ش ركر  طفنل  هى )اه شكات كاألرض(  كل كز أف لجكف شرفك نل  طفنل 
 .(1)أم: ك هؽ شل نث ؛ هى ) هؽ(  هى دل  اذؼ شضلؼ  نشعدى

 .(2)أم: كشل نث في أادةشل" ؛قلؿ أنك  هي اهفلر ي: "ةك  هى اذؼ شضلؼ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّ  ( فا قولو  عالى:مَ مَ عْ يَ ع ابا ل )وَ الموقع اإل (61
 .[35]الشو ى: َّ يئ

 .(3)دا ال شه ا همـ شف اهعذاب: إاهش لده  في دفع أاجلـ آللت اهلل  كقلؿ
 ق ئت )ويعمم( عمى وجيين:

 نلهرفع  هى اه طع  كةي قرا ة انف  لشر كأنك  عفر كدلفع. .1
صب فلا إذا جلف قنها  هي اهفلر ي: أف اهد كمكر  كلرل أننلهدصب  كةي قرا ة اه ش .2

 .(4)عرط ك زا 
 َّ رب يئ ىئ نئ رئمئ ّٰ ِّ ُّ ي  اللذف لممضاف فا قولو  عالى: قل 

 [9-8]النجم:
–نعد ا هكائا نلألفؽ األ هى شف األرض  ـ هدهى فدزؿ إهى شاشد  - هلا اه بلـ–ددل  نرلؿ 

 .(5)فجلف شدا قلب قك لف أك أددى -صهى اهلل  هلا ك هـ
قلش    راب كغلرم إذا جلف اهجبلـ شععرناش لشا في اإلاهشضلؼ إهلا  "ل كز اذؼ اهشضلؼ كا 

ناذفا؛ فإف هـ لجف شيععرنا نذهؾ هـ ل ز اهاذؼ إال في ضركرة"
(6). 

 داك قكؿ اهعل ر:
 َعِشــــــيلِة  فــــــ ل اللــــــاِ ثِيوَن بعــــــَل مــــــا

ــــْوُب    ــــوِم َى ــــى الَق ــــا ُممْ َق ـوُ ف ـــ ــــى َنْلَب (7)َقَض
 

   

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.7/496)ج
 (.7/496اه لنؽ  )ج (2)
 (.9/131ش دم نل هـك  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   اهشلهرلدم   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.7/498)ج
شاشد اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل   ها لؽ: ف لر اه رآف  اهنغكم  لدظر: هف لر اهنغكم  شعلهـ اههدزلؿ في ه (5)

 (.7/401)ج
 (.12/129ا ف ةدداكم  )جها لؽ: اههذللؿ كاههجشلؿ في عرح جهلب اهه ملؿ  أنك اٌللف األدده ي   (6)
 (.112ةكنر: لزلد نف ةكنر اهالر ي  شف ندي اهارث نف جعب  دلكاف ذم اهرش   أاشد ا ف ن نج  )ص (7)
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( هعهؽ  هلا في ؛ أم: شف ر كؿ اهلل  ك )فهدهىددل( ـ ه دلر اهاذؼ في اآلل   ففي )
اهمكل  كجلف ش دار ش لف  قرنا شدا ش ؿ قلب قك لف  ففي ةذا اذؼ اهشضلفلت  كةدل ل هعمد 

 أنك  هي اهفلر ي ن كؿ اهعل ر:
     (1)َوَقــــــْل َجَعمِ ِنــــــا ِمــــــَن َلِزيَمــــــَة ُأْصــــــُبَعا  ...     ....    ...    ...

   
 .(2)لف  ه در ناصنع أك أددىأم: ذا ش        

  جئ يي ىي ُّ  با ل )وال يلان( فا قولو  عالى: لليل الموقع اإلع ا (62
 [.12]ال لمن: َّحئ

 .(3)أم: فلمل اب اهنر كاهععلر ذك كرؽ اهزرع األ ضر ش طع اهرؤكس اهللنس كاهرزؽ

شل اهدصب  هى  أم: كذك  اذؼ شضلؼ؛كفي إ راب )اهرلالف( أقكاؿ: إشل اهرفع كا 
 .(4)اهرلالف

ك ف )اهرلالف( ةؿ ةي ا ـ أـ شصدر  لرل أنك  هي اهفلر ي أف )اهرلالف( ا ـ كضع 
 .(5)شكضع اهشصدر  أك لجكف شصدرنا  هى كزف فعبلف جلههنلف

 .[22]ال لمن: َّ مه جه ين ىن ُّ لذف المضاف فا قولو  عالى:  (63
 .(6)" إدشل ل رج شف أادةشل  كةك اهشهح دكف اهعذب"

                                                           
 صدر اهنلت: فادىرؾ إن ل  اهشىرادة طهعيمل                 ... ... ... ... (1)

ن  اهعرًلدي  ازلـ: نفهح اهال  اهشمشه  كج ر اهزام اهشع ش   شىرَّ ـ ازلش   لدظر:  زاد  االدب  اهنلت الهجهاى
 (.1/388 ند اه بلـ شاشد ةلركف  )جها لؽ: كهب هنلب ه لف اهعرب  اهنغدادم  

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: : هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  لدظر (2)
 (.8/155)ج

لدظػر: اهمدالػ  إهػػى نهػكغ اهدمللػػ  فػي  هػـ شعػػلدي اه ػرآف كهف ػػلرم كأاجلشػا ك شػؿ شػػف فدػكف  هكشػػا  أنػك شاشػػد  (3)
ش شك ػ  ها لػؽ: ده ػي اه رطنػي اهشػلهجي  شجي نف أني طلهب اشكش نف شاشد نف ش هلر اه ل ي اه لركادي األد

ر ػػػػػػلئؿ  لشعلػػػػػػ  نجهلػػػػػػػ  اهدرا ػػػػػػلت اهعهلػػػػػػػل كاهناػػػػػػث اهعهشػػػػػػي   لشعػػػػػػػ  اهعػػػػػػلرق  نإعػػػػػػػراؼ اهعػػػػػػلةد اهنكعػػػػػػػل ي  
 (.11/7215)ج

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (4)
 (.8/188)ج

 (.8/189ؽ  )جلدظر: اه لن (5)
 (.2/158هصالح شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (6)
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فلر ي اذؼ ةدل اهشضلؼ  كه دلرم: ل رج شف أادةشل  ج كها كفي اآلل  لرل أنك  هي اه
(1) َّ مث هت مت خت حت  ُّ  هعلهى:

 .(2)أم: شف إادل اه رلهلف ؛

 حج مث هت مت  خت حت جت هب ُّ ن( فا قولو  عالى: كُ أَ ع ابا ل )وَ الموقع اإل (64
 َّ  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 [.10]المنافقون:
لل رب ةبل أ رهدي : فل كؿ   قنؿ أف لهكفلجـ اهلللل ألمل اهذلف  اشدكا أدف كا ششل رزقجـ اهلل
 .(3)كرددهدي إهى اهددلل ألهصدؽ كأاج نلهؾ اهاراـ

ل ـز اهفعؿ اهشضلرع نفعؿ كااد كشف أدكاها )هـ  هٌشل  الـ األشر  ال اهدلةل (  كشدمل شل 
 .(4)ل ـز فعهلف  كةي ا دهل  عرة أداة

ا ههؼ في  نب اه ـز  ف لؿ اهزش عرم: كقرأ  شمكر اه نع  )كأجف( ش زكشنل  إال أدا 
 طفنل  هى شاؿ فاصدؽ  نشعدى: إف أ رهدي أصدؽ  كقلؿ أنك  هي اهفلر ي:  طفنل  هى 

 .(5)اهشكضع؛ ألف اهه دلر: إف هؤ ردي أصدؽ كأجف
 َّمك لك خك حك جك مق حقُّ ءة ونوع )إملا( فا قولو  عالى: أوجو ق ا (65

 [.3:]اإلنسان
ٌشل جلفرنا ع لنللعدي إٌشل  ه دلم شؤشدنل  علدنا  كا 

(6). 
ذا ذجرت ال ند أف هجرر  .(7)كهجكف )إشَّل( اهشج كرة في شكضع )أىٍك( كا 

                                                           
 [.31]اهز رؼ: (1)
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (2)

 (.8/190)ج
غ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  أنك شاشد لدظر: اهمدال  إهى نهك  (3)

ش شك   ها لؽ: شجي نف أني طلهب اشكش نف شاشد نف ش هلر اه ل ي اه لركادي األدده ي اه رطني اهشلهجي  
  ر لئؿ  لشعل  نجهل  اهدرا لت اهعهلل كاهناث اهعهشي   لشع  اهعلرق  نإعراؼ اهعلةد اهنكعل ي

 (.7493-12/7492)ج
 (.153-1/149لدظر: اهداك اهكاضح في قكا د اههغ  اهعرنل    هي اه لـز كشصطفى أشلف  )ج (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.271-8/270)ج
أنك شاشد نف  لعكر  ها لؽ: ف لر اه رآف  اه عهني  لدظر: هف لر اه عهني  اهجعؼ كاهنللف  ف ه (6)

 (.10/95)ج
 (.3/28شاشد  ند اه لهؽ  ضلش   )جها لؽ: لدظر: اهش هضب  اهشنرد   (7)



123 

 

 وق ئت )إّما( عمى وجيين:
 )إٌشل( نج ر اهمشزة  كةي قرا ة اه شمكر. .1
 .(1)نفهح اهمشزة  كةي قرا ة ج لر نف  ند اهلل اه هشي  كةي هغ  اهعرب .2

 أما عن نوع )إّما( ففييا أقوال:

 .(2)هفصلهل  شهضشد  شعدى اهعرط)إٌشل(  .1
)إٌشل(  لطف   كةك قكؿ  لنكلا  فاكهت )إٌشل(  هى اه لدل  ارؼ  طؼ  كاهكاك  طفت  .2

شل  شرك(.  )إٌشل( اه لدل   هى األكهى  داك: ) ل  إشل زلد كا 
ٌشل غلر .3  لطف  ألاد اهعلئلف  كةك رأم انف جل لف كأني  هي  اهكاك  لطف   كا 

 .(3)اهفلر ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.8/386)ج
 (.8/387ط  أنك اٌللف األدده ي   )جلدظر: هف لر اهنار اهشال (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد ها لؽ: لدظر: العل  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.387-8/386شعكض  )ج
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 ناالمبلث الثا
 المسائل الص فية

  ش لئؿ  ا رضمل  هى اهداك اآلهي: ٌشل ش لئؿ اهاٌللد اهصرفل  فنهغت  عرأ

 [.4]الفا لة: َّ ين ىن من ُّ  فا قولو  عالى: إمالة األلف فا قولو: )َماِلِك( (1
هيهيا أشلهيا (1)قلؿ انف لعلش : االداراؼ  ف إشله " كاهشلؿي : )ا هـ أف اإلشله  شصدري "أىشى

هؾ اإلشله  في إذا  دؿ  ف اال هكا  كجذ لؿ اهعي (  كشدا )شلؿ اهالجـي(ششدا: )اه صد  ل لؿ 
اهعرنل   دكؿه نلألهؼ  ف ا هكائا  ك دكحه نا إهى اهلل   فلصلر ش ر ا نلف ش رج األهؼ 

اإلشله  كنا ب نعدم  هؾ اهشكضع شف اهلل  هجكف عدة ش  كنلف ش رج اهلل   كنا ب قرب ذفاهش
  .(2)هجكف  فهمل"

 في جبلـ اهعرب.ؼ  داك: رىشىى كنىدىى كةك األج ر م ةك األهإلشله  دك لف: اهارؼ اهذا

 (3)اهارج  اههي ةي اهفها   داك: شف اهًجنر كشف اهصًفر.

هؾ : "فلألهؼ هيشلؿي إذا جلف نعدةل ارؼه شج كر كذفلهادلث  ف إشله  األهؼ قلؿ  لنكلا
دشل أشلهكةل ههج رة اههي نعدةل".  افره  كةلنلؿي  يذشفلهلحي  ك لًهـه  كش لً ده  ك   ك لًنده قكهؾ:    (4)كا 

ف هـ لشهمل أاد شف اه را   أشل أنك  هي اهفلر ي فرأل أف إشله  األهؼ في )شلهؾ(  لئزة كا 
هؾ أف لاهي نذإال أدا ال ل رأ نشل ل كز إال   هؾ  لئزهـ لشؿ أاد شف اه را  أهؼ شلهؾ كذف لؿ: "

 .(5)أ ر ش هفلض"

 لئزة؛ ألف شل نعدةل  ل  شج كرا كهجف ذهؾ لاهلج أف اإلشله  في شلهؾ  يكلذةب اهظف ن
 إهى هاػكلؿ.

                                                           
ةك لعلش نف  هي نف لعلش انف أني اه رالل شاشد نف  هي  شكفؽ اهدلف األ دم  أنك اهن ل   اهشعركؼ  (1)

ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب 643هشهكفى  د  )نلنف لعلش  ا
 (.8/206اهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

 (.54-9/53  )جها لؽ: أشر اهشعل  عرح اهشفصؿ ههزش عرم   (2)
 (.8/130اهندل  )جشاشد إنراةلـ ها لؽ: لدظر: اهش لصد اهعلفل  في عرح اه بلص  اهجلفل   اهعلطني    (3)
 (.4/117 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ: اهجهلب   لنكلا   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.1/135)ج
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 ىه مه  جه ين ىن من خن ُّ يــاء فــا الغيــب فــا قولــو  عــالى:  خفيــف ال  (2
 [.3]البق ة:  َّ يه

أم: لؤشدكف نلهلل كشبلئجها كجهنا كر ها كاهلـك اآل ر ك دها كدػلرم كه لئػا  ؛)لؤشدكف نلهغلب(
ككصػػؼ اهشه ػػلف نلهع لئػػد كاأل شػػلؿ اهظػػلةرة كاهنلطدػػ    (1)عػػد اهشػػكت كنلهنعػػثؤشدػػكف نلهالػػلة نكل

 .(2)لد ؿ في اإللشلف نلهغلب كاإللشلف ن شلع شل أ نر اهلل نا شف اهغلكب كأاكاؿ اآل رة

 .(3)كغلننل كغللننل كغلكننل كشغلننل: جؿ شل غلب  دؾ  غلب  دا غلن ن اهغىلبي 

اهلل  هلػا  ىصػه–غػلب  ػدمـ ششػل أ نػرةـ نػا ر ػكؿ اهلل )لؤشدكف نلهغلب( أم: "لؤشدكف نشل 
 .(4)شف أشر اهنعث كاه د  كاهدلر كجؿ شل غلب  دمـ ششل أدنا نا فمك غلب" -ك هـ

(  كال  ػػلد كشلػػت)كات اهػػكاك جشػػل فػػي اهفلر ػػي أف ه فلػػؼ اهلػػل  ل ػػكز فػػي ذكلػػرل أنػػك  هػػي 
كات اهػكاك ككافػؽ اهفلر ػي فػي ذلف أف انف شلهؾ  لهؼ في ا هلف()كات اهلل  جشل في ل كز في ذ

 .(6)كات اهلل في ذ (5)أنل  هي

ًكلػػتت" فػػي األد كشٌلػػةػػب اهجكفلػػكف إهػػى أف " ػػلٌ ذك  ػػًكلد كشى ةػػب كذ  صػػؿ  هػػى فىًعلػػؿ داػػك:  ى
هػػا دظلػػرنا فػػي    أشػػل اهجكفلػػكف فػػلاه كا هػػرألمـ نػػاف -اهعػػلفنج ػػر –اهنصػػرلكف إهػػى أف كزدػػا فلعػػؿ 

 جبلـ اهعرب.

كاههش ػػؾ نلهظػػلةر كا ػػب   ا اهػػكزفةػػذاهظػػلةر شػػف ندلئػػا  هػػرألمـ نػػافأشػػل اهنصػػرلكف فػػلاه كا 
 .(7)شمشل أشجف

 

                                                           
رعػػػلد  شصػػػطفى اه ػػػلد شاشػػػد كشاشػػػد اه ػػػلد ها لػػػؽ: لدظػػػر: هف ػػػلر اه ػػػرآف اهعظػػػلـ  انػػػف ج لػػػر اهدشعػػػ ي   (1)

 (.1/265)ج
 (.1/40 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهجرلـ اهراشف  اه عدم   (2)
 (.1/196أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: لدظر: اهصالح في هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اه كةرم   (3)
 (.8/183شاشد  كض شر ب  )جها لؽ: همدلب اههغ   اهمركم   (4)
 شر نف شاشد نف  شر األزدم  أنك  هي اهعهكنلف  اهشهػكفى  ػد    لدظػر: اهنهغػ  فػي هػرا ـ أئشػ  اهداػك ةك  (5)

 (.221كاههغ   اهفلركز أنلدم  )ص
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (6)

 (.1/162)ج
 (.2/656ه بلؼ نلف اهداكللف اهنصرللف كاهجكفللف  أنك اهنرجلت األدنلرم  )جلدظر: اإلدصلؼ في ش لئؿ ا (7)
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ــغــوي ل )مُ األصــل الم (3 ــالى: ىوَس ــو  ع  مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ ( فــا قول
 [. 51]البق ة:  } َّ  زب رب يئ ىئ نئ

اؾ أدمـ نعد أف ا هلزكا اهنار  اهكا  رل جفرهـ نمل كظهشهـ أدف جـ  كذأجركا دعش  أم: كاذ
ها شل لهنل هذهؾ  كهجدمـ ا اههكراة كضرب جهلب شف رنمـ  فكا دم رنا أف لعطللمـ نشك ى أف لاه

ةب ها  كار  فعندكم كظهشكا أدف مـ نعنلدهمـ ههع ؿ ندالن شف كاه ذكا   بلن شف ذ ا هنطاكم
 .(1) نلدة  له مـ ك له ا

ك ةػػ :(2)ة شػػف )ك س م ( كةػػك ا ػػـ ر ػػؿ قػػلؿ أنػػك  شػػرك نػػف اهعػػبل كجهشػػ  )شك ػػى( شػػا كذ
أج ر شف فيعؿ؛ ألدا ألف شيفعبل  ؛كفيعؿ ال لدصرؼ  هى جؿ الؿ  شيفعىؿه ندهلؿ ادصرافا في اهدجرة

 .(4): ةك فيعهى(3)لندى شف جيؿ أفعهت كقلؿ اهج لئي

 .(5)أدا أ  شي"ك نب شدع شك ى شف اهصرؼ "

لها ت  هشا زاهإذ  ع شف اهصرؼ ههعهشل  ككزف اهفعؿكاهششدكع شف اهصرؼ: ةك اال ـ اهششدك 
 هى اهعهشل  كهرؾ كصفلها  هؾ إف جلف في أصها كصؼه  لنؽه كذ  لظؿ ششدك نل شف اهصرؼ
 .(6)اه لن   كاده ؿ إهى اهعهشل 

 كما واخ مفوا فا اش قاقيا عمى علة أوجو:

 ؿ شف أك لت.شيفعى  (شك ى)ف أ (7)شجيلرل  .1
                                                           

 (.1/117لدظر: هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (1)
ةك زنلف نف اهعبل  نف  شلر نف  ند اهلل اهشلزدي اهداكم اهش رم  أاد اه را  اه نع  اهشعمكرلف  جلف إشلـ  (2)

هشهكفى  د    كقلؿ  لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  أةؿ اهنصرة في اه را ات كاهداك كاههغ  ا
 (.232-2/231ق(  )ج154ق  كقلؿ 159شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  اهشهكفى ) د  ها لؽ: اه لكطي  

ةك  هي نف اشزة نف  ند اهلل نف   شلف  أنك اها ف اهج لئي شكهى نف أ د  إشلـ اهجكفللف في اهداك  (3)
شاشد أنك ها لؽ: ق  لدظر: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  189كفى  د  كاههغ   اهشه

 (.164-2/162اهفضؿ إنراةلـ  )ج
ل: اهجهلب  301-266لك ؼ اهعلخ شاشد  )صها لؽ: لدظر: ش هلر اهصالح  اهرازم   (4) (./ادظر ألضن

 (.3/213 ند اه بلـ ةلركف  )جها لؽ:  لنكلا  
 (.9/146هـك اههغ  اهعرنل   لع كب  )جشك ك     (5)
 (.34لدظر: العل  اهداك اهكافي شع رنطا األ لهلب اهرفل   كاهاللة اههغكل  اهشه ددة  ا ف  )ص (6)
ةك شجي نف أني طلهب نف ش هلر  أنك شاشد اه ل ي اهشغرني  اه لركادي  األدده ي  اه رطني  اهش رئ   (7)

 (.752-2/751اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  )جق(  لدظر: شعرف  437اهشهكفى  د  )
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عهى فمك شعهؽ شف "شلس لشلسي  ككزدا في   ةب اهشعرنلف أدا  هى كزف فعهىلرل شذ .2
ألدمل شف طلب  ؛كات اهلل ل قنهمل جشل قلهكا: طكنى كةي شف ذفاندهت اهلل  كاكنا هضش  ش

 لطلب".
هؾ أف زللدة كا ها في ذ  ا هنلر "أدا ال لدصرؼ" هى كزف شفعؿ  دد  لنكلا  هى  .3

 اهشلـ أكالن أج ر شف زللدة األهؼ آ را.
ةك دجرة "كهك جلف رؼ ك هؾ أدا صكا ها في ذ  ؿ ال فعهى  دد اهفلر ي هى كزف شفع .4

كأهؼ اههادلث كادةل هشدع اهصرؼ   هجكف هههادلث ألف األهؼ ؛جرةفعهى هـ لدصرؼ د
 .(1)في اهشعرف  كاهدجرة"

هشلؿ اهنلا   هرأم اهفلر ي؛ ألىدمل هك جلدت  هى كزف فعهى هشدعت شف اهصرؼ في الههي 
 اهدجرة كاهشعرف   كهجدمل هصرؼ في اله  اهدجرة.

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ ى( فـا قولـو  عـالى: سَ يْ ل)عِ المغوي  األصل (4
 جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت  مت خت حت جت هب مب خبحب جب
 .[87]البق ة: َّ مص خص حص مس خس  حس

شل  ل  نلههكراة في نعض األاجلـ  فا طلم اهلل شف اهنلدلت  - هلا اه بلـ– لهؼ  ل ى 
ف اهلل طلرنا نإذاهطلر فدفخ فلمل فهجكف  كةي اهشع زات شف إالل  اهشكهى ك ه ا شف اهطلف جملئ 

ن  .(2) - هلا اه بلـ–رائا األ  لـ كا  نلرم نلهغلكب كهاللدم نركح اه دس كةك  نرلؿ كا 
كةك ا ـ  نرادي أك  - هلا اه بلـ–)ً ل ى( د ن  إهى ) لى كمه( ك)ً ل ي( كةك انف شرلـ 

 .(3)عىل لف يرللدي كاه شع اهًعل كف نفهح اه لف كرألت اهعل لف كشررت نله
 عجما عمم ل يص ف لمعممية والعجمية وفا وزنو أقوال:عيسى اسم أ

ى رأم أني  هي اهفلر ي جلههي )ًفعهى(  دد  لنكلا  هى ا هنلر أف اهلل  هل ت هههادلث  ه
 جرل.في ذ

 .(5()4) هى كزف )فعهؿ(  دد اهالفظ أني  شر ك  شلف نف  علد
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)
 (.1/353)ج

 (.1/479شصطفى اه لد كشاشد اه لد رعلد  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي    (2)
 (.195لك ؼ اهعلخ شاشد  )صها لؽ: لدظر: ش هلر اهصالح  اهرازم   (3)
ةك  علد نف   شلف نف  علد نف  شر أنك  شرك اهدادي  األشكم شكالةـ اه رطني اهشعركؼ في زشلدا نلنف  (4)

 (.1/447ج. نر  هرا ر  )جها لؽ: اهصلرفي  لدظر: غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم  
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.1/464)ج
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 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ول فــا وزن )لــيس( فــا قولــو  عــالى:القــ (5

 ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ينىن من خن حن جن يم ىم  مم

 [.113]البق ة:   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
فجفر نعضمـ  -اهلل  هلا ك هـ ىصه–"دزهت في قكـ شف أةؿ اهجهلب ه لصشكا  دد اهدني 

قنهمـ ششف ال لعهـ  كأدمـ فعهكا ذهؾ كةـ ل دكف في ا شف جلف نعضل  فا نردل اهلل أدا قد فعؿ ةذ
 .(1)لصدؽ نعضمل نعضل" -هعلهى–ف جهب اهلل أل ؛نمـ فلشل ل كهكفجهنمـ جذ

  كههصؿ نا هل  اههادلث اه لجد  ألدا هفظ لاهشؿ اهضشلئر ؛هؾكذ ك ل ت )هلس( فعبلن 
هؾ الهصلها نلألفعلؿ اهشهصرف  قلل نل  هى )  ى( كنللف اهصلفمل نلهفعؿ قكهؾ: ه ت كهل ل  كذ

 . (2)كقلؿ أنك  هي اهفلر ي: ةي ارؼ

 س( وزنيا عمى قولين:ومنيم من  أى أن )لي

 ًفعؿ: نج ر اهعلف. .أ 
 .(3)فيعؿ: نضـ اهعلف .ب 
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّ   اءة )أ نا( فا قولو  عالى:أوجو ق (6

  [.128]البق ة:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي
إهلا في جؿ  أف ل عهمشل ش ه هشلف - ز ك ؿ– اؿ دني اهلل إنراةلـ كاندا ا شل لؿ اهلل 

كأف لعهشمشل شدل جنل كأف لهكب  هلمشل إدا   ش  ش هش  ش ه هش  هارلهمشل أكل عؿ شف ذ  أشكرةشل
 .(4)ةك اههكاب اهرالـ

 ".(5)"ةك هاكلؿ ههؾ اال ه لن  -اهلل  هلا ك هـ ىصه–فل ه لب اهلل هد لئمشل  كجلف شاشد 

 
                                                           

 (.1/403اهعلةد اهنكعل ي  )جها لؽ: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم  اه لركادي   (1)
 ند اهراشف اه هكشلف اهع لشلف  ها لؽ: لف  اهعجنرم  لدظر: اههنللف  ف شذاةب اهداكللف اهنصرلف كاهجكفل (2)

 (.236)ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.1/507)ج
 (.67لدظر: اههكصؿ إهى ا ل   اههك ؿ  اهرفل ي  )ص (4)
 (.163اهر ؿ كاهر لالت  اهعهلني  )ص (5)
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 ق أت )أ نا( ب وجو علة منيا:

 نلإل جلف  إ جلف اهرا   دد انف ج لر. .1
 .(1)اال هبلس .2
 األصؿ في اه را ة.اإلعنلع  كةك  .3

فد هت ارج   ف أصهمل "جلف أر ً إل جلف ك مؿ اهارج  فلا كقلهكا: إكرفض اهنعض قرا ة ا
ا قرارةل داله   هى اهشاذكؼ  كةذا هلس نعي  ألف ةذ  فجلف إشزةفت اهماهمشزة إهى اهرا  كاذ

 أصؿ شرفكض كصلرت اهارج  جادمل ارج  ههرا ".

: أم ؛ؾ ن كها: "أال هراةـ أدغشكا في )هجدل ةك اهلل رني(هكرفض اهفلر ي ةذا اه كؿ شعهبلن ذ
ةلنمل (  هلس ندكف ذأردل)ةلب اهارج  في فذ   ـ د هكا اهارج  كاذفكا  ـ أدغشكا (هجف)األصؿ 

ل ف د  شع اإل جلف في ةذ  في اإلدغلـ ل  ف اهعرب قلؿ اهعل ر:كألضن  م اهاركؼ دصن

 َىـــــــــــاَأْ َنــــــــــا ِإَلاَوَة )َعْبـــــــــــِل اهلِل( َنْمَمؤُ 

ــــوا   ــــْل َظِمُئ ــــَوْم َق ــــَزَم ِإنل الّق ـاِء َزْم ـــ ــــْن َم (2)ِم
 

   
ل فمي قرا ة شهكاهرة    .(3)دجلرةل هلس نعي فإ كألضن

 حت  جت هب مب خب حب ُّ  ى:لقولــو: )اســ كان( فــا قولــو  عــالاألصــل المغــوي  (7

 ]آل عمـــ ان: َّ مص خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

146.] 
مـز لكـ أاد كهرجكا اه هلؿ هشل  شعكا اهصلئح لصلح ناف ل  شف ادم اآل لهب اهلل هعلهى نمذ

فشل كةدكا نعد دنلمـ كشل   ف لؿ: جـ شف دني أصلنا اه هؿ كشعا  شل لت  شاشدنا قد قهؿ

                                                           
 (.167 علد األفغلدي  )صها لؽ: "ةك اإلهللف نلهارج  دكف شد"  ا   اه را ات  انف زد ه    (1)
 ػػػلدؿ ااشػػػد  نػػػد اهشك ػػػكد ك هػػػي شاشػػػد ها لػػػؽ: اردػػػل: أر دػػػل  لدظػػػر: اههنػػػلب فػػػي  هػػػـك اهجهػػػلب  اهدعشػػػلدي   (2)

 (.2/487شعكض  )ج
أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض    ػلدؿها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (3)

 (.1/561)ج



131 

 

هكا فله ععكا هعدكةـ نلهد كؿ في دلدمـ كهجف شضكا قدشنل  هى شدملج دنلمـ    كشل ذ(1)ضعفكا
ل  .(2)ههدزلها ككالا صنرنا  هى أشر اهلل كدنلا كطل   كاهنل ن

 هجلف  كاهشفعكؿ ش هجلف ها كل لؿ: ف  ا هجلد   فمك شي ف  ا هجً لجً ه]ا هجلف[ "ؾ م ف: ل 
 .(3)كضعؼ ا هجلدكا قمرنا ههش هعرنلف" ؿٌ  ضع كذهفبلف: جلف؛   صي ا هجلف اهعٌ 

 .(4)ؿ ك ضعهجلف كا هجف كأ جف كهش جف نشعدى ذككزدا ا هفعؿ: ل لؿ: ا 
ي: أف ا هجلف  هى كزف ا هفعؿ كأصها شف اهجكف ف لؿ: "فهجكف أصؿ رأل أنك  هي اهفلر 

 ا  ضعا".إذ أهفا كاكنا  أك شف قكؿ اهعرب شلت فبلف نجدل   ك  أم: ناله   ك   كجلدا لجدلا
 .(5)هؾ لجكف أصؿ األهؼ في ا هجلف لل شعدى ذ

 َّ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ  ى:ا ويم ا( فا قولو  عالأوجو ق اءة )ي (8
 [.28]الف قان:

ل: لل هلهدي هـ أه ذ في اهاللة اهددلل شع  لكـ اه للش  لعض اهظلهـ  هى لدلا هرنا كل كؿ دلدشن
  .(7)  فبل ند شف اهعزه   ف اه هؽ كاألدس نلهلل هعلهى(6)اهر كؿ طرلؽ ههد لة شف اهعذاب

 ق ئت )يا ويم ا( عمى وجيين، وىما:
ؿ؛ ألف اهر ؿ لدلدم )كلهها( )لل كلهًهي( نج ر اههل   كاهلل  لل  اإلضلف   كةك األص .1

 كةي ةهجها  كةي قرا ة اها ف كانف قطلب.
 (8)ةل آ ركف نلإلشله قرأ .2

                                                           
 (.82لدظر: اههكصؿ إهى ا ل   اههك ؿ  اهرفل ي  )ص (1)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (2)

 (.7/269)ج
 (.3/1981  نش ل دة فرلؽ  شؿ  )جشع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر (3)
 (.2/177لدظر: األفعلؿ  اهص هي  )ج (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.3/80)ج
شد علجر  أاشد شاها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (6)

 (.19/262)ج
 (.114شاشد نل ؿ  لكف اه كد  )صها لؽ: لدظر: هف لر اهه هرم  اهه هرم   (7)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (8)

 (.6/454)ج
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كرأل أنك  هي اهفلر ي أف هرؾ اإلشله  أا ف "ألف ةذم اههفظ  اهلل  فندهت اهج رة فها   
" كاهلل  أهفنل فرارنا شف اهلل   فشف أشلؿ ر ع إهى اهذم  دا فر أكالن
(1). 

 ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّ  م( فا قولو  عالى:يِ ف بِ سِ خْ )نَ  قولواإللِام فا  (9
 يب ىب  نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر
 [.9]سب : َّ زت رت

قلدر  هى أف لنع مـ أم: أهـ لهفجركا كلهدنركا كلعهشكا أف اهلل اهذم  هؽ اه شل  كاألرض 
هؿ  هى شف ر ع كقلدر  هى أف ل  ؼ نمـ األرض كلر ؿ  هلمـ ج فنل إف في ذهؾ  بلش  هد

 .(2)كهلب إهى اهلل قلدر  هى أف لالى اهشكهى

لعرؼ اإلدغلـ  هى أدا: " ةك أف هصؿ ارفنل  لجدنل نارؼ ش ها شف غلر أف هفصؿ نلدمشل 
 .(3)نارج  أك كقؼ  فلرهفع اهه لف نلهارفلف ارهفل   كاادة"

 هي اهفلر ي؛ "ألف  ز ذهؾ أنك أدغـ اهج لئي اهفل  في اهنل  في قكها )د  ؼ نمـ(  كهـ لي 
ف جلدت اهنل  هدغـ في اهفل ك   اهنل  أضعؼ في اهصكت شف اهفل  فبل هدغـ فلمل اضًرب  داك:  ا 

ـ في اهنل   ج كهؾ: اصشـ فبلدنل  كةذا شل هدغـ اهنل  اهشلـ  ج كهؾ: اضرب شَّلهجنل كال هدغـ اهشل
 .(4)اهنل  اداطت  ف اهشلـ نف د اهغد  اههي في اهشلـ" نا؛ ألفَّ 

 مص خص  حصمس خس حس جس مخ ُّ )ومك  السليئ( فا قولو  عالى:  أوجو ق اءة (10
  َّ  جل مك لك خك حك جكمق حق مف خف حف جفمغ  جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض

 .[43]فاط :
 .(5)ةك أف لزلف هؾ  شبلن هل د ؾ نا

 
 
 

                                                           
 (.6/454لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   )ج (1)
 (.4/242لدظر: شعلدي اه رآف كا  رانا  أنك ا الؽ اهز لج  هح   ند اه هلؿ  ندم عهني  )ج (2)
 (.175شد ؿ في  هـك اه را ات  اه لد رزؽ اهطكلؿ  )ص (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.7/251)ج
 (.3/1494هععراكم  اه كاطر  اهععراكم  )جلدظر: هف لر ا (5)
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 وق ئت )ومك  السيئ( عمى وجيين، وىما:
 نج ر اهمشز  كةي قرا ة اه شمكر. .1
شل إ جلدنل نلإل جلف  كةي قرا ة اشزة كاأل شش  إ .2 شل إ را  ههكصؿ ش رل اهكقؼ  كا 

ههكاهي اهارجلت كا  را  ههشدفصؿ ش رم اهشهصؿ  ج كهؾ: هدل إنبلف كا هنرت ةذم اه را ة 
 .(1)هادنل

كجػػػلف أنػػػك  هػػػي اهفلر ػػػي ششػػػف أج ػػػر شػػػف اال هعػػػملد كاالاه ػػػلج هئل ػػػجلف شػػػف أ ػػػؿ هػػػكاهي 
 . (2)اهارجلت كاالضطرار كاهكصؿ ندل  اهكقؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.7/305)ج
 (.7/305لدظر: اه لنؽ  )ج (2)
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 المبلث الثالث
 المسائل المغوية

ك ػػنعلف ش ػػاه  هكضػػح  هػػى لف هػػا دكجػػلف ههش ػػلئؿ اههغكلػػ  اهدصػػلب األجنػػر  الػػث نهغػػت 
  اهداك اآلهي:

َّ ين ىن من ُّ  ك و َماِلــــِك فـــا قولــــو  عــــالى:الفـــ ق بــــين معنـــى َمِمــــ (1

 [.4]الفا لة:
كشعدى     ههفهلف في اههفظ"ف را ة شلهؾ لكـ اهدلف نلألهؼ كقرا همل ندكف أهؼ  فله را هلف ش

 .(1)ألدا شلهؾ لـك اهدلف" ؛-اهلل هعلهى-كاهشراد في اه را هلف ةك   اهشهؾ ل ههؼ  ف شعدى اهشلهؾ
 .(2)ف شهؾ كشلهؾ نشعدى كااد كلر علف إهى أصؿ كةك اهرنط كاهعدةكشدمـ شف قلؿ: إ

 ".(3)ؾ شهجنل"كهلس جؿ شله  ف جؿ شهؾ شلهؾإ أعشؿ شف قرا ة شلهؾ إذشهؾ أ ـ ك ف را ة 
انػػف اه ػػراج ا هػػلر قػػرا ة شلهػػؾ  هػػى شهػػؾ كقػػلؿ: "جػػؿ عػػي  ن كهػػا )رب اهعػػلهشلف( ف ػػرا ة شلهػػؾ 

 ه رلر".
 جض ُّ جر اه لص شدا ألف في اههدزلؿ ه دلـ اهعلـ  ـ ذ هؾ؛كأنك  هي قلؿ: ال ا   في ذ

 َّ  مضخض حض

م هؾ شف اههدنلا  هى اهصف  كك ك   فله لهؽ لعـ  كذجر اهشصكر هشل في ذ(4)
 . (6()5)َّ  ُّ َّ ٍّ ُّ  اهاجش  كشدا

 [.6]الفا لة: َّ ىي مي  خي ُّ ق اءة )الص اط( فا قولو  عالى: أوجو (2
 .(8)  "كةك اه  ر اهششدكد نلف طرفي  مدـ"(7)اهصراط في اههغ : "ةك اهطرلؽ اهكاضح"

 
                                                           

ل: (  لدظ1/320اهشك ك   اه رآدل  اهشه صص   ش شك   شف األ لهذة كاهعهشل  اهشه صصلف  )ج (1) ر الضن
 (.388 هي اهاجشي  )صها لؽ: هف لر اهجهلب اهعزلز كا رانا  اه رعي  

 (.47 ند اهعلؿ  لهـ شجـر  )صها لؽ: لدظر: اها   في اه را ات اه نع   انف  لهكلا   (2)
 (.234اههنلب في هف لر اال هعلدة كاهن شه  كفلها  اهجهلب  اهبلاـ  )ص (3)
 [.24]اهاعر: (4)
 .[4]اهن رة: (5)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.1/138)ج
شاشػػػد  هػػػي شعػػػكض ك ػػػلدؿ أاشػػػد  نػػػد اهشك ػػػكد  ها لػػػؽ: اه ػػػكاةر اها ػػػلف فػػػي هف ػػػلر اه ػػػرآف  اه عػػػلهني   (7)

 (.1/167)ج
 (.1/110زجرلل  شلرات  )جلؽ: ها غرائب اه رآف كرغلئب اهفرقلف  اهدل لنكرم   (8)
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 ب وجو علة: ت )الص اط( فا قولو  عالى: )اىلنا الص اط المس قيم(وق ئ

 .(2)كركلس (1)اهفـ  كشعدلةل اهطرلؽ كةي قرا ة قدنؿ نله لف شف اه رط كةك .1
 م قرا ة اه شمكر.  كةي األصح كةذ(3)كةي هغ  )قرلش( ا إنداؿ اه لف صلدن  .2
عشلشمل (4)ت نلهزام كركاةل األصشعيقرئ .3  .(6)زالنل  كةي هغ  قلس (5) ف )أني  شرك( كا 

نلف اهزام كاهصلد   هػى  شرك قرأ اهصراط نله لف كاهصلد كاهشضلر    أنك  هي لرل أف أنل
الػػػث ا ه ػػػد أف أنػػػل  شػػػرك قرأةػػػل نػػػزام  لهصػػػ  اػػػلف  ػػػشعا ل رأةػػػل  : ػػػبلؼ شػػػل قلهػػػا األصػػػشعي

ف األصػػشعي ركل  دػػا أدػػا" قػػرأ نػػزام  لهصػػ   هكةشمػػل زالنػػل  الػػث قػػلؿ أنػػك  هػػي: إنلهشضػػلر   ف
ةػػػل م اه ػػػرا ة  طػػػا شدػػػا  ػػػشع )أنػػػل  هػػػي( ل رؤ ض اههغػػػكللف شػػػل اجػػػلم األصػػػشعي فػػػي ةػػػذكقػػػلؿ نعػػػ

ا اهجػػبلـ )أنػػك األصػػشعي داكلنػػل فلػػؤشف  هػػى ةػػذا  كاجػػى ةػػذكهػػـ لجػػف   فهكةشمػػل زالنػػل  نلهشضػػلر  
 .(7)  هي(  ف )أني نجر نف ش لةد("

                                                           
ةك شاشد نف  ند اهراشف نف شاشد نف  لهد نف  علد نف اير    اإلشلـ أنك  شر اهش زكشي شكالةـ اهشجي  (1)

ق(  شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  291اهش رئ  كةك علخ اهش رئلف  اهشهكفى  د  )
 (.453-1/452طللر آههي قكالج  )جها لؽ: 

ق(  238ةك شاشد نف اهشهكجؿ  اإلشلـ أنك  ند اهلل اهش رئ اههؤهؤم ركلس  صلاب لع كب  اهشهكفى  د  )(2)
 (.197-1/186طللر آههي قكالج  )جها لؽ: لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني   

شلهؾ  كةي قنله   ظلش   لدظر: اه را ات ةي هغ  كهد شلهؾ نف اهدضر نف جدلد   كقلهكا: هغ  كهد فمر نف  (3)
 (.1/85كأ رةل في  هـك اهعرنل   شال ف  )ج

ةك  ند اهشهؾ نف قيرلب نف  ند اهشهؾ نف  هي نف أصنع نف شظمر نف رنلح نف  شرك انف  ند عشس نف  (4)
صشعي  ا لل نف  علد نف  ند نف غدـ نف قهلن  نف شعف نف شلهؾ نف أ صر نف قلس  لبلف  أنك  علد األ

ق(  لدظر: ادنلم اهركاة  هى أدنلم اهدالة  212صلاب اهداك كاههغ  كاأل نلر كاهغرلب كاهشيهىح  اهشهكفى  د  )
 (.204-2/198شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: اه فطي  

اإلعشلـ: ةك هصدلر اهفـ  دد اذؼ اهارج  نلهصكرة اههي هعرض  دد اهههفظ نههؾ اهارج  ندكف ارج   (5)
ها لؽ: ةرة كال ا ل    كهجكف  بلشها د ط  نلف لدم اهارؼ. لدظر: عرح علفل  انف اهال ب  اال هرنلدم  ظل

 (.2/275شاشد دكر اها ف كآ ركف  )ج
ةي هغ   لئدة  هى ندك قلس نف شعد نف اه زرج  نطف شف اه زرج شف اه اطلدل   كغهب ا ـ قلس  هى  (6)

 (.1/86ل في  هـك اهعرنل   شال ف  )ج لئر اهعددلدل   لدظر: اه را ات كأ رة
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.1/143)ج
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ ا( فا قولو  عـالى: يَ مل كُ  اءَ مَ سْ األَ  َءاَلمَ  مَ مل  فسي  قولو: )عَ   (3

 [.31]البق ة:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
كا هعداد اإلد لف ههعهـ كةك  ر ا ه بلفا  - هلا اه بلـ-آدـ  ل   ف قص ههادث اآل

ه  كد كجلدت اهشزل  ةي اهعهـ  كةذا درس  ـ أشرةـ نل  فلمل  كأف اهلل أنرز ههشبلئج  شزل  آدـ
  كأف  هـ األ شل  لجكف -اهلل  هلا ك هـ ىصه–ا درام في اللة اهر كؿ كةذ  في ا هللر اه للدات

 .(1)فكؽ اهه هي
 آللم فيو أقوال منيا: -عز وجل–ي عممو اهلل مم الذأما الع

 كقهلدة. (3)كش لةد (2)كانف  نلر أ شل   شلع اهش هكقلت  قلها انف  نلس .1
كةك قرلب شف   زم إهى انف  نلسأك ا ـ شل جلف كشل لجكف إهى لكـ اه للش  ك ي  .2

 اه كؿ األكؿ.
 ا هص جؿ فرق  نهغ .جؿ كااد شف ندلا فهفرقكا في اهنبلد ك  أك  شلع اههغلت  ـ جهـ .3
 أك جهش  كاادة هفرع شدمل  شلع اههغلت. .4
 أك أ شل  اهد ـك ف ط  قلها انف  نلس كش لةد كقهلدة. .5
  .(4)أك  هشا جؿ عي  اهى داك  لنكلا  قلها أنك  هي اهفلر ي .6

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ  ى: فسي  قولو  عال (4

 [.35]البق ة: َّ  حض جض مص خص حص
فاهى اهال  كةي دان    فشدعا اه زد   اه د  هل رج آدـ كزك ا شدمل نهلس أف لد ؿإصرار إ

فشرت اهال   هى   فجهشمل أف هد ها في فشمل اهى هد ؿ نا إهى آدـ  همل أرنع قكائـ جادمل اهنعلر

                                                           
 (.1/121لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
ق(  258ر اه را   اهشهكفى  د  )ةك أاشد نف  نلر نف شاشد نف  نلر  أنك  عفر اهجكفي اهش رئ  شف جنل (2)

 (.417-1/416طللر آههي قكالج  )جها لؽ: لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  
ةك ش لةد نف  نر  أنك اهاى لج اهشجي اهشف ر اهش رئ  شكهى اه لئب نف أني اه لئب اهش زكشي  كةك شف  (3)

 (.165-1/163لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج ق( 103األئش  اال بلـ  اهشهكفى  د  )
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.295-1/294)ج
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شف أع لر اه د  نعد أف كةي   أف لاجبل شف اهع رة آلدـ كزك ا كسكك   اه زد  فاد هها اه د 
 .(1)آدـ أجبل شدمل كهجف نك ك    نعدـ االقهراب كاألجؿ شدملدـ كزك ا أشر اهلل آ

أك نفعؿ اهجنلئر أك نإهزاشمشل   شف اه د  فلرل قكـ أدا ن نب شهلنع  إنهلسك نب  رك مشل 
 .(2) هي اهفلر ي ل شف اههكن  كاههبلفي كةك قكؿ أنيشل لعؽ  هلمش

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ اءة )با ئكم( فا قولو  عالى:أوجو ق   (5

 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل

 [.54]البق ة:  َّ  حئ جئ يي ىي

 هلا – رائلؿ  نعد أف  لطنمـ شك ى  ف ندي إ - ز ك ؿ–ل   ف هكن  اهلل هادث اآله
  فاشرةـ ن كها: )فهكنكا - زك  ؿ–نادمـ ظهشكا أدف مـ نعنلدهمـ اهع ؿ شف دكف اهلل  -اه بلـ

طرلؽ قهؿ  ـ ك هؽ شل هعندكف  كهجكف هكنهمـ  فم  ه جأم: هكنكا إهى اهلل اهذ ؛ى نلرئجـ(إه
إال ن نب غضنا  هلمـ نعنلدهمـ  - ز ك ؿ–ا األشر شف اهلل نعضمـ نعضل  كشل جلف ةذ

 .- ؿ في  بلم–اهع ؿ  كةك نش لن  هكنهمـ إهى اهلل 

 ت )با ئكم( عمى علة أوجو:ق ئ

 نظمكر ارج  اإل راب  دد اه شمكر. .1
 لا. دد أني  شرك ك لنك  3نلال هبلس .2
ل–كركل  .3 نلإل جلف  دد  لنكلا "إ را  ههشفصؿ شف جهشهلف ش رل اهشهصؿ شف جهش    -ألضن

 فإدا ل كز ه جلف ش ؿ إنؿ  فا رل اهشج كراف في نلرئجـ ش رل إنؿ".

كششل   قرأةل اهفلر ي نلهه جلف فرأل أف "ارج  اهندل  هـ ل ههؼ اهدالة في  كاز ه جلدمل
 نكف(".هي جٍ ـ لى مً دلٍ ل هى هدى  ي ري اجلم أنك زلد شف قكها هعلهى: )كى لدؿ  هى صا  قرا ة أني  شرك شل 

                                                           
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (1)

 (.526-1/521)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.1/310)ج
3
هو خطف الحركة حتى ٌذهب قلٌلها وٌبقى كثٌرها، وقد سماه العلماء اإلخفاء، وقدروا المثبت من الحركة فٌه بالثلثٌن والذاهب منها  

 (.992-912رف. ٌنظر: نهاٌة القول المفٌد فً علم التجوٌد، محمد مكً نصر، )صبالثلث؛ أي اإلثٌان بثلتً حركة الح
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هرأم اهفلر ي الث رأل اه را ة نلهه جلف ش هعمدنا نهغ  اهعرب قكؿ  لكجلف أنك اللف شكاف ن 

 اهعل ر:

يــــــــَ  ُمســــــــَ لِقبٍ  َِ  َفــــــــاليوَم أشــــــــ ب 

ــــــــــــــلِ    ِِ (1)ِإثًمــــــــــــــا ِمــــــــــــــَن اهلِل وَل وا
 

   
فعؿ  كةك )اهنل ( شف )أعرب( في الؿ اهرفع شع كاهعلةد في اهنلت: "إ جلف آ ر اه

اهكصؿ  عنا اهشدفصؿ شف جهشهلف نلهشهصؿ شف جهش  كاادة داك: ) ضد( كعنما؛ ألدا ندى 
 .(2)شف )اهرا  كاهنل  كاهغلف( شف اهجهش  األ رل  ش ؿ )رنغ(  ـ أ جف اهنل "

 كقلؿ آ ر: 

 ُ ْلـــــــَت َوِفـــــــا ِ ْجَميـــــــَك َمـــــــا ِفيَيمـــــــا

ـــــــ   ـــــــلا ِىْن ـــــــْل َب ـــــــَز َوَق ـــــــن الِمْئ (3)ك ِم
 

   
  فضاجت شدا كأقنهت  هلا ههكشا كركالها أدَّا  جر لكشنل ف  ط  فندت  كرها كاشرأها هدظر إهلا 
  كؿ ها: أشل ه هاي لل علخ شف أف هنهغ دف ؾ ةذم اهاله  فرفع رأ ا إهلمل كأدعا ل كؿ: كه

 لاســـــــ َ مـــــــا  َ أَ  ي ُ : يـــــــا َشـــــــقـــــــولُ  َ 

  ِ كَبــــــمــــــى المَ عَ  الخمـــــ َ  كَ بِ   ن ُشــــــِمـــــ  
   

ـــــــــتُ قُ فَ  ـــــــــم ـــــــــاكَ : َل  ةً ولَ شـــــــــمُ مَ   تِ و ب
(4)شـــــــق ِ األَ  سِ  َ الَفـــــــ ونِ َمـــــــا كَ بيَصـــــــ  

 

   

                                                           
 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (1)

يَ  ُمسَ لِقٍب   َِ لِ       َفاليوَم أسَقا  ِِ  ِإثًما ِمَن اهلِل وَل وا
ف كهـ ليدعى  فل كؿ:  شل شف اهلل: أم: غلري شجه نا كال شاهشها  اهكاغؿ: اهدَّا ؿ  هى اه ـك لعرنك إغلر ش ها ب 

ـ دف ا  ف أف لعرب اهكىغؿ. لدظر: دلكاف اشرئ اه لس   ها لؽ: إدَّا لعرب اه شر كقد  هَّت ها فبل لا ـ  كلجرَّ
 (.1/122شاشد انك اهفضؿ إنراةلـ  )ج

 (.1/352شاشد اهدَّ  لدي  )جها لؽ: إلضلح عكاةد اإللضلح  اه ل ي   (2)
 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (3)

 ْلُت َوِفا ِ ْجَمْيَك ُعَقاَلة           َوَقْل َبَلا ِىْنك ِمن الِمْئَز  ُ 
في  لنكلا كاه صلئص كعرح  شؿ اهز لج كاهعشدة كاهشاب كاهشانكب  )كفي ر هلؾ شل فلمل(  لدظر: دلكاف 

 (.78األقلعر األ دم  شاشد  هي دق   )ص
ش دم شاشد  ركر  عد نل هـك  ها لؽ: هدكلرم  لدظر: العل  عرح طلن  اهدعر في اه را ات اهععر  ا (4)

 (.1/73)ج
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ن يـــ  وكم  (6   أســا ى  فـــالوىم( فـــا قولـــو  عـــالى:  معنــى ) فـــالوىم( فـــا قولـــو: )وا 
 [.85]البق ة: َّ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 

ناجـ شف  ل    شبلن   اهشغهكبا كضعت اهارب أكزارةل لفهدكف األ لرل شف اهفرلؽ جلدكا إذ
 .(1)كراةفي اهه

 ا ششل جلف فلا.صى م نشلؿ أك غلرم ف هٌ دنل  كًفدنل  كًفدىان : أم ا هد ذهفدكةـ: "فى 

ك)فىلدىام(: شيفىلداة  كًفدان : دفع ًفدلها كقنؿ ًفدلها كاررةـ ش لنؿ هارلر ش همـ شف األ رل  دد 
 .(2) ديكم

 .(3)ؿ أك غلرم كةك ششل  يمد  هلا"كفي قرا ة )هيفلدكةـ(: "هد دكدمـ شف األ ر نلهشل

كا  دا علئنل  كفلدلت دفس: أم  هي "هفلدكةـ هطه كةـ نعد أف ها ذ كشعدلةل  دد أني
 . (4)أطه همل نعد أف دفعت علئنل"

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : جــو قــ اءة )ننســ ( فــا قولــو  عــالىأو   (7

 [.106]البق ة:َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من  خنحن
لاشر  -اهلل  هلا ك هـ ىصه–ف أك اهلمكد: أال هركف إهى شاشد دزهت  ددشل قلؿ اهشعرجك 

 .(5)أصالنا ناشر  ـ لدملةـ  دا كلاشر ن بلفا

ل  فمك دل خ كاهشفعكؿ شدى ٌ  جشا غلر اجشا دى ىخ لىد ىخ  د  ن كخ  كد خ اهعي  :أم أنطؿ اي
 .(6)كندها

 .(7)"أد خ: األشر نلهد خ"

                                                           
 (.1/177لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
 (.678لدظر: اهشع ـ اهك لط  ش شع اههغ  اهعرنل   )ص (2)
 (.13ف ر اهدلف قنلكة  )صها لؽ: هف لر اه بلهلف اهشل ر  اهشاهي  اه لكطي   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ:   أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط (4)

 (.1/460)ج
شاشد  ند اهراشف اهشر عهي  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنلضلكم  أدكار اههدزلؿ كأ رار اههاكلؿ  اهنلضلكم   (5)

 (.1/99)ج
 (.3/2201دة فرلؽ  شؿ  )جلدظر: شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر  نش ل  (6)
 (.337إنراز اهشعلدي شف ارز األشلدي  أنك علش   )ص (7)
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 ت )ننس ( عمى أوجو:ق ئ

 دد خ شف د خ نشعدى أزاؿ(.قرا ة اه شمكر: ) .1
 د لخ(.نف  لشر: )شل دد خ نلهمشزة شف اإلقرا ة ا .2

 ألف د خ كأد خ جؿ شدمل نشعدى  كاهمشزة في ؛قرا ة )انف  لشر( كرفض أنك  هي اهفلر ي
 .(1) هي اهفلر ي د خ )أد خ( هل ت هههعدل   دد أني

 .(2)دنااهمشزة ههك كد في )شل د خ شف  ال ( جااشدها ك دها شاشك  :كقلؿ

ف رج   كههرد  هى جبلـ أني  هي اهفلر ي "ك مكم نك ملف ندل   هى  كاز اههعدل  ك دشمل
كاهشعدى شل لجهب كلدزؿ شف اههكح اهشافكظ أك شل   انف  طل  اههعدل   هى أدمل شف د خ اهجهلب

ا كردم هؾ فعهدل فإدشل هاهي ن لر شف اهشؤ ر اهشهركؾ أك نش هأم نذ ؛فلا كدهرجا فبل ددزهادؤ ر 
 .(3)أنك اللف"

 من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  ولو  عـالى:)ُننسيا( فا ق معنى  (8

 [.106]البق ة:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن
دشل ال لد خ اه رآ -اهلل  هلا ك هـ ىصه–ل  دهلؿ  هى أف اهدني ةذم اآل ف شف هه ل  دف ا  كا 
 .(4)شهنع اهكاي

شجهفلف  أك ش ها في اهصبلح كاإلفضل  ناجـ  لر شدا هه "كشل دد خ شف اجـ آل  إال داهي
 .(5)إهى اه كاب"

 

 

                                                           
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (1)

 (.1/512)ج
 (.7/356)جش شك   شف اهشا  لف  ها لؽ: لدظر: هلج اهعركس شف  كاةر اه لشكس  اهزنلدم   (2)
 (.2/219العل  اهعملب  هى هف لر اهنلضلكم  اه فل ي  )ج (3)
 نػػد اهلل  ػػكهلـ اهدنػػلهي كنعػػلر أاشػػد اهعشػػرم  ها لػػؽ: لدظػػر: اههه ػػلص فػػي أصػػكؿ اهف ػػا  إشػػلـ اهاػػرشلف    (4)

 (.2/519)ج
أاشػػػد اهعشػػػرم   نػػػد اهلل  ػػػكهلـ اهدنػػػلهي كنعػػػلر ها لػػػؽ: لدظػػػر: اههه ػػػلص فػػػي أصػػػكؿ اهف ػػػا  إشػػػلـ اهاػػػرشلف   (5)

 (.2/520)ج
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 األقوال فا )ننسيا(:

ا جلف شف فعؿ  فلهشعدى ديد جمل إذا جلف شف أفعؿ أك ديً مل إذ  شف اهد للف ضد اهذجر .1
 قلها ش لةد كقهلدة.

 شف اههرؾ فلهشعدى أك دهرؾ إدزاهمل  قلها اهضالؾ. .2
ل لهـز  قلها انف زلدأك دشامل فبل دهرؾ همل هفظنل لههى كال ا .3 جشن

(1). 

 قلؿ اهعل ر:

ـــــــــــــــة أقضـــــــــــــــيَيا ـــــــــــــــال ُعَقًب  إنل َعَم

(2)َلســــــــــُت بَناِســــــــــيَيا ول ُمنســــــــــِيَيا  
 

   
ألدا ال ل لؿ: أد ى نشعدى  هد للف ال لهك ا فلمل شعدى اههرؾ؛كقلؿ اهز لج: )نشعدى ا

 هرؾ(.

  عهؾ ههرجمل".ألدا نشعدى د هؾ شه ا؛كقلؿ: "ذ   هي اهفلر ي قكؿ اهز لج نكفالد أ

شعصكـ شدا  -اهلل  هلا ك هـ ىصه–فلهدني   كةك آف  اهنعر  ك ل  اهد للف نشعدى اهرفع
ههنهلغ كنعدم  شل هـ لافظا أاد شف اهصالن   كأشل نعد أف لافظ  ف لئز  هلا شل ل كز قنؿ ا

 قلؿ: -صهى اهلل  هلا ك هـ– هى اهنعر  جشل اصؿ  ددشل أ  ط آل  في اهصبلة  فهشل فرغ 
ف لؿ   قلؿ:  علت أدمل رفعت ؟ديرٍ جّْ ذى هـ هـ هي قلؿ: ف  قلؿ: دعـ لل ر كؿ اهلل ؟يٌ نى )أفي اه كـ أي 

 .(3)هـ هرفع كهجدي د لهمل( -اهلل  هلا ك هـ ىصه–اهدني 

 

 

                                                           
ةك أاشد نف شاشد نف أاشد نف زلد  أنك اهعنلس  عملب اهدلف  اهدشع ي  شف  هشل  اهادلنه   اهشهػكفى  ػد   (1)
ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شػف اهعػرب اهش ػهعرنلف كاهش هعػرقلف  اهزرجهػي  870)

 (.1/230)ج
 ػػلدؿ ها لػػؽ:  هلرجمػػل كال آشػػرنا نهرجمػػل  لدظػػر: اههنػػلب فػػي  هػػـك اهجهػػلب  اهدعشػػلدي  اهنلػت شػػف اهر ػػز  أم: ال (2)

 (.2/371أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  )ج
 ػػػلدؿ أاشػػػػد  نػػػػد اهشك ػػػػكد ك هػػػػي شاشػػػػد شعػػػػكض  ها لػػػػؽ: لدظػػػر: اهناػػػػر اهشاػػػػلط  أنػػػػك اٌلػػػػلف األدده ػػػػي   (3)

 (.1/514)ج
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ـــو  عـــالى:  (9  حب جب هئ مئ خئحئ جئيي ىي ني مي ُّ   فســـي  كممـــة )قـــالوا( فـــا قول

 [.116]البق ة: َّ خت حت جت هبمب  خب
رد  هى اهدصلرل كشل أعنممـ شف اهلمكد كشف شعرجي اهعرب ل   هى اهم اآلاعهشهت ةذ

شدزم  ف  - نالدا كهعلهى–ب اهلل  شلعمـ في د كاةـ  فلهلل ت اهلل  فاجذششف  عؿ اهشبلئج  ندل
هؾ  هكنا كهجنلرناذ

(1). 

 وفا )الواو( فا )قالوا( علة أقوال منيا أّنيا  عول عمى:

 ألدمـ قلهكا  زلز انف اهلل. ؛اهلمكد .1
 ألدمـ قلهكا اهش لح انف اهلل. ؛رلاهدصل .2
 ألدمـ قلهكا اهشبلئج  ندلت اهلل. ؛اهشعرجلف .3
 اهدصلرل كاهشعرجلف شعنل. .4
 كشدمـ شف قلؿ اهشبلئج  هعكد  هلمـ  شلعنل. .5

 هػػى األغهػػب أف اهػػكاك هعػػكد  هػػى  شلػػع األصػػدلؼ األرنعػػ   :ف لػػؿ  ا ههفػػكا فػػي اهضػػشلر
 .امـ  عهكا هلل كهدن أد ألدمـ  شلعنل اهف كا ؛اه لن   شف غلر ه صلص

اه ػنب: "قػلهكا: نغلػر كاك  ؛اهلل كهػدنا( )قػلهكا اه ػذكةدلؾ شف قػرأ )كقػلهكا( نػدكف )كاك( فهجػكف 
كلجػػكف  هػػى ا ػػهئدلؼ اهػػبلـ  أك شهاكظنػػل فلػػا شعدػػى اهعطػػؼ  كاجهفػػى نلهضػػشلر كاهػػرنط نػػا  ػػف 

 . 2اهرنط نلهكاك"

لػػػر كاك ةػػػي فػػػي شصػػػلاؼ أةػػػؿ م اه ػػػرا ة كقػػػلؿ: قػػػرأت "كنغكجػػػلف اهفلر ػػػي ششػػػف ألػػػد ةػػػذ
 .(3)اهعلـ"

 

                                                           
شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  ها لؽ:  لر اهدشع ي  لدظر: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج (1)

 (.2/35)ج
(2)

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   
 (.1/532)ج

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)
 (.1/532)ج
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ـــى  (10 ـــالى:  (ال ســـخي )معن ـــو  ع  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ فـــا قول
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 [.164]البق ة: َّ زب
"أم:  لئر نلف اه شل  كاألرض ش  ر إهى شل لعل  اهلل شف األراضي كاألشلجف جشل 

 .(1)"لصرفا اهلل

 .(2)"كاهش  ر: اهشدهؿ اهشد لد هشعلئ  اهلل"

 .(3)هلؿ ك عؿ اهعي  دا بلن هات اهطكع": " اهه  لر ةك اههذاهفلر ي كقلؿ أنك  هي

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  :فا قولو  عـالى (ال يمكة)معنى  (11

 [.195]البق ة:  َّ خب حب جب هئ
طدطلدل   هى صؼ اهعدك اهى دا اشؿ ر ؿ شف اهشمل رلف نله  : إ(4)قلؿ اههلث نف  عد

ف لؿ أنك ألكب: داف أ هـ    رقا كشعدل أنك ألكب األدصلرم  ف لؿ دلس: أه ى نلدم إهى اههمهج 
كعمددل شعا اهشعلةد  -اهلل  هلا ك هـ ىصه–ل   إدشل دزهت فلدل  كصاندل ر كؿ اهلل م اآلنمذ

–: قد أجرشدل اهلل نصان  دنلا كدصردلم  فهشل فعل اإل بلـ  ا هشعدل شععر األدصلر د لل  ف هدل
كجدل قد آ ردلم  هى األةهلف كاألشكاؿ كاألكالد   كدصرم اهى فعل اإل بلـ -اهلل  هلا ك هـ ىصه

فجلدت اههمهج  نلإلقلش  في األةؿ كاهشلؿ كهرؾ  ؛ككضعت اهارب أكزارةل فدر ع إهى أةهلدل
 .(5)اه ملد

                                                           
 (.2/140شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  )جها لؽ: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي   (1)
 (.1/349األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (3)

 (.1/630)ج
ةك اههلػث نػف  ػعد نػف  نػد اهػراشف  أنػك اهاػلرث  شػكهى  نػد اهػراشف نػف  لهػد نػف ش ػلفر اهفىمشػي  اهشهػكفى  (4)

-4/127إا ػػلف  نػػلس  )جها لػػؽ: ق(  لدظػػر: كفلػػلت األ لػػلف كأدنػػل  أندػػل  اهزشػػلف  انػػف  هجػػلف   175 ػػد  )
128.) 

 ػػػلد شاشػػػد  كشاشػػػد اه ػػػلد رعػػػلد  شصػػػطفى اهها لػػػؽ: لدظػػػر: هف ػػػلر اه ػػػرآف اهعظػػػلـ  انػػػف ج لػػػر اهدشعػػػ ي   (5)
 (.221-2/220)ج
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لف شصلر اهعي  إهى الث ال لدرم أ ةك "ةهؾ: )اهمبلؾ(: اه  كط  كقلؿ: اهف لد  كقلؿ:
 .(1)ةك؟"

 .(2) هي اهفلر ي ك لنكلا  ج كهمـ: اههضرة كاهه رة كةي شصدر  دد أني

 [.233]البق ة: َّ  مخجخ مح  جح مج حج مث ُّ  فسي  قولو:  (12
كهف لرم شل   مف كج كهمف نبل إ راؼ كال ه هلرم لكهد ها كةك اهكاهد رزقأم: ك هى اهذ

دشل قلؿ  شل شل هلس في  عها كال لهضلرافلع نا كال لجهؼ كااد شدم  هى اهشكهكد ها  دكف  :كا 
 د ب األكالد هآلنل  ال إهلمف فجلف  هلمـ أف لرزقكةف عهـ أف اهكاهدات إدشل كهدف همـ إذاهكاهد  هل

 .(3)ا أرضعف أكالدةـكلج كةف إذ

 .(4)ا جيف شطه لتاهكاهدات كج كهمف:  هى اإلرضلع إذفشعدى رزقمف: إطعلـ 

 .(5)ل  شصدرناك  هي اهفلر ي  عؿ اهرزؽ في اآلأنك 

ــكْ ن يَ َمــ فســي  الطــاِوت فــا قولــو: )فَ  (13 ُِ الّطــبِ   ْ ُف ــوَ  وتِ ا ن بــاهلل( فــا قولــو مِ ؤْ ُي
 مئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّ الى: عــــــــــــ

 [.256]البق ة: َّ  هس مس هث مثهت مت هب مب هئ
  كلفرد اهعنلدة اهلل شف قهنا كاهجفر نلهطلغكت أف ل هع األدداد كاآلهم  اههي هد ى شف دكف

 .(6)ؿ كاالد للد ألكاشرماههي ههضشف غلل  اهاب نغلل  اهذ ًهٌها
 - ز ك ؿ–فلهطلغكت: شعه   شف طغى كهلؤةل زائدة  كقلؿ: جؿ شعنكد شف دكف اهلل 

 .(7) نت كطلغكت  كقلؿ: اه نت كاهطلغكت: اهجمد  كاهعللطلف
                                                           

شاشػػػػكد فػػػػل كرم ك نػػػػد اهاشلػػػػد ش هػػػػلر  ها لػػػػؽ: اهشغػػػػرب فػػػػي هرهلػػػػب اهشعػػػػرب  شع ػػػػـ هغػػػػكم  اهشطػػػػرزم   (1)
 (.2/387)ج

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (2)
 (.2/67)ج

 (.1/548 لس في اههف لر   علد اكل  )جلدظر: األ (3)
 (.1/37ف ر اهدلف قنلكة  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه بلهلف اهشل ر  اهشاهي  اه لكطي   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.2/224)ج
ها لؽ: عرح جهلب اههكالد اهذم ةك اؽ اهلل  هى اهعنلد   ند اهكةلب   لدظر: هل لر اهعزلز اهاشلد في (6)

 (.97زةلر اهعلكلش  )ص
 (.15/9لدظر: ه لف اهعرب  انف شدظكر  )ج (7)
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 .(1)ركت كلكصؼ نا اهكااد كاه شع هي اهفلر ي جرةنكت ك ن كةي شصدر  دد أني

ــو  عــالى:  قــلي  الملــذ (14  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ وف فــا قول

 زث رث  يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ

 [.253]البق ة: َّ ىث نث مث
جرم  فلقهههكا شف نعد شل  ؿ  هشل هـ لعا اهلل شدمـ هعلهى ذلف شف نعد اهر ا هبلؼ ةؤال  اهذ

كنعد  نكت اها   نكادادل  اهلل كر كها جفر   قههلؿلـ االنهار   ل همـ اهنلدلت شف  دد رنمـ
كهجف   فهك أراد اهلل أف لعصشمـ شف اه هلؿ هفعؿ  نعضمـ نلهلل كهعشد اهجفر كآشف اهنعض اآل ر

 .(2)اهلل لفعؿ شل لرلد
 وف فا )ولو شاء اهلل( عمى علة أقوال:وقل  المفعول الملذ

 أال ه هههكا. .1
 قكؿ اهز لج. أال لاشر نله هلؿ  كةك .2
 م ةك  نب اه هلؿ  كةك قكؿ ش لةد.أال ه ههفكا اال هبلؼ اهذ .3
 ـ ل هههكا.هكهك عل  اهلل أف لضطرةـ إهى اإللشلف ف .4
كقلؿ أنك  هي: "ناف ل هنمـ اه كل كاهع كؿ اههي لجكف نمل اههجهلؼ  كهجف جهفمـ فل ههفكا  .5

 .(3)نلهجفر كاإللشلف"
 ىن  نن من زن ُّ ا( فا قولـو  عـالى: يَ  ِ وْ مَ  لَ عْ بَ  هللُ ا هِ ذِ ىَ  لاِ ى يُ نل  فسي  قولو: )أَ   (15

 َّ حتجت هب مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 [.259]البق ة:

 .(4)صر همل كقهؿ أةهملزلر(  هى نلت اهش دس كه رلب ن هدل   ف شركر ) ي ههادث اآل

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.2/281)ج
أاشد شاشد علجر  ها لؽ:  لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   لدظر: هف لر اهطنرم  (2)

 (.5/381)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.2/284)ج
 (.1/609لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (4)
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ل كعػػدة  رانمػػل كنعػػدةل هػػؾ هشػػل رأل فػػي د كرةػػكذ؛ ل( "مىػػهً كٍ شى  دى ٍعػػنى  اهللي  مً ذً ةىػػ اػػيً ى لي دَّػػكقػػلؿ: )أى 
 .(1) ف اهعكدة إهى شل جلدت  هلا"

ا اهعػػػؾ ال ل ػػػع هؤلدنلػػػل   ألف ش ػػػؿ ةػػػذ ؛ال ل ػػػكز أف لجػػػكف دنلنػػػل: "قػػػلؿ أنػػػك  هػػػي اهفلر ػػػي
 .(2)ش لزاف  نر نلإلالل   ف اهعشلرة  كنلهشكت  ف اه راب" -ةدل–كاإلالل  كاإلشله  

 جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّ  نوا( فـا قولـو  عـالى:ذأوجو قـ اءة )فـ  (16

 [.279]البق ة: َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
دشػػل قػػلؿ  كر ػػكها أم: فػػل هشكا ش ػػهل دلف ناػػرب اهلل  ناػػرب شػػف اهلل كر ػػكها  كهػػـ ل ػػؿ  :كا 

دكا ندػػػػػكع شػػػػػف اهاػػػػػرب اهعظػػػػػلـ شػػػػػف  دػػػػػد اهلل  ػػػػػكها  ألف األكؿ أنهػػػػػغ كاهشعدػػػػػى فػػػػػاذناػػػػػرب اهلل كر 
 .(3)كر كها

 نوا( عمى علة أوجو:ت )ف ذق ئ

 دكا.ر  دد اه شمكر فاذقرا ة اه ص .1
 ف اهرنل ي نشعدى أ هـ.ذٌ دكا شف أفآذ (4)نجر قرا ة اهشد  دد اشزة كأني .2
فه دلرم: فا هشكا شف هـ لدها  ف ذهؾ نارب  دكا( نلهشد قلؿ أنك  هي: "شف قرأ )فآذ .3

ذ  كاهشفعكؿ شاذكؼ  كقد  نت ةذا اهشفعكؿ في قكها هعلهى: )ف ؿ آذدهجـ  هى  كا ( ا كا 
ي إ بلشمـ ههشمـ كهلس في  هشمـ غلرةـ  هشكا ةـ ال شاله   قلؿ ففـ أشركا نإ بل

 .(5)ألدمل أنهغ كآجد" ؛إ بلشمـ غلرةـ  ف را ة اهشد أر ح
 

                                                           
 (.2/453شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  )جها لؽ: ـ  انف ج لر اهدشع ي  هف لر اه رآف اهعظل (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.2/303)ج
 (.1/648لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (3)
ق(  193ألزدم  أنك نجر اهجكفي اه للط شف شعلةلر اه را   اهشهكفى  د  )ةك ععن  نف  للش نف  لهـ ا (4)

لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  
 (.3/165)ج

شعكض    لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشدها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)
 (.2/353)ج
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 ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ  و  عـالى:أوجو ق اءة )المل اب( فا قول (17

 [.39]آل عم ان:َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
اب ك اؿ رنا اهكهد اهصلهح  إدؾ  لشع اهد ل  شارانا كأغهؽ األنك  - هلا اه بلـ–د ؿ زجرلل 

 .(1)كش لنا
 أوجو ق اءة المل اب:

 هرقلؽ اهرا    دد كرش. .1
هؾ أنك  هي اهفلر ي إهى ا جلف اهشاراب ش ركرنا  كد ب ذف ذجكاف إذإشله  اهرا    دد ان .2

 .(2)انف  لشر كهـ له لد نله ر
ــــ (18 ]آل  َّ خن حن جن مم خم حم جم  هل  ُّ و  عــــالى:  فســــي  قول

 [.70عم ان:
 -اهلل  هلا ك هـ ىصه–لل أةؿ اهجهلب هـ هجفركف نآللت اهلل اهشدزه   هى  لددل شاشد 

 .(3)كأدهـ هعهشكف ا ل همل كهجدجـ شصركف  هى اهجفر

 األاجلـ كهارلؼ اهجبلـ". هغللرللت اهلل: "ةي اههكراة كاإلد لؿ كجفرةـ نمل شف  م   فآ

–صدؽ شاشد  ملاآلللت اههي لنلف همـ فل ف آللت اهلل ةي "جهب اهلل أك: إكقلؿ أنك  هي
 .(4)كصا  دنكها كأشركا فلمل نلهنل ا" -اهلل  هلا ك هـ ىصه

 َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  فسي  قولو  عـالى:  (19

 [.71]آل عم ان:
  أم: ه هركف اهاؽ اهشدزؿ نهشكلملهجـ اهنلطه  ؛لل أةؿ اهجهلب هـ ههن كف اهاؽ نلهنلطؿ

كف نشل هجهشكف شف ا ل   شل لعهشكف  نشل في اههكراة كاإلد لؿ شف ف اهاؽ كأدهـ هعهشكهجهشك 
 .(5)كدنكها -اهلل  هلا ك هـ ىصه–نعلرة ر كؿ اهلل 

                                                           
 (.1/242شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.2/465)ج
 (.2/334شاشد نل ؿ  لكف اه كد  )جها لؽ:   اه ل شي   لدظر: هف لر اه ل شي  شال ف اههاكلؿ (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.2/514)ج
 (.2/334شاشد نل ؿ  لكف اه كد  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه ل شي  شال ف اههاكلؿ  اه ل شي   (5)
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اهلل  هلا  ىصه–كقلؿ أنك  هي نشعدى: "لهاكهكف اآلللت اههي فلمل اهداله   هى دنكة شاشد 
هعهشكف نطبلف شل كأدهـ    هى  بلؼ هاكلهمل هلظمر شدمل ههعكاـ  بلؼ شل ةي  هلا -ك هـ

 .(1)ه كهكف"

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ الى: قولو  عـأوجو ق اءة )ك ين( فا  (20
 [.146]آل عم ان: َّ خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث

هؿ  قلؿ أدلس قد قي  -اهلل  هلا ك هـ ىصه–ع لـك أاد ناف اهدني ل   ددشل علدزهت ةذم اآل
  فهـ لضعفكا (2)لهؿ  هلا اهى دهاؽ ناهك جلف دنلنل شل قهؿ  كقلؿ آ ركف: د لهؿ  هى شل ق

ا نلهلل  هى دكنمـ  كه د  رفكا شصلدر ضعفمـ كا هعلدك ركا كطهنكا شف اهاؽ أف لغفر همـ ذكصن
 .(3)ا اهضعؼةذ
 ت )ك ين( عمى علة أوجو:ق ئ

قرا ة اه شمكر ك)جالف(  هى ا هنلر أف أصؿ اهجهش  أم: د ؿ  هلمل جلؼ اههعنلا 
 كجهنت ندكف في اهشصاؼ.

ل ههر ـ  ك هؿ  كقؼ  هلمل أنك  شر نلل  دكف اهدكف  ككقؼ اه شمكر  هى اهدكف اهنل ن
 هؾ أنك  هي اهفلر ي.ذ

 م اههغ  قكؿ اهعل ر:ل  هى  لدة اهشعههلف ك ل   هى ةذنشل لكقؼ  هلا جبلشن 

 وَكـــــ ِيّن فـــــا اّلَمَعاِشـــــِ  ِمـــــن ُأنـــــاسٍ 

(4)َأُخــــــــــوُىم َفــــــــــوَقُيم َوُىــــــــــُم ِكــــــــــ َامُ   
 

   
 لر )كجلئف( كةي أج ر ا هعشلالن في ه لف اهعرب كأععلرةل  قلؿ:قرأ انف ج 

جٍ   َوَكـــــاِئْن َ َللَنــــــا َعـــــّنُكُم ِمــــــن ُمــــــَلجل

  ... ... ... ... ... ... (5)(6)
 

 
 
   

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: نار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  هف لر اه (1)

 (.2/515)ج
 (.1/427اه لد انف  ند اهش صكد نف  ند اهرالـ  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلركدم  اهشلركدم   (2)
 (.5/2994لدظر: هف لر اهععراكم  اهععراكم  )ج (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد ها لؽ: ب في  هـك اهجهلب  اهدعشلدي  اهنلت شف اهكافر  لدظر: اههنل (4)

 (.5/580شعكض  )ج
   ز اهنلت: ... ... ... ...               ل ي  أشلـ اهرجب لردم ش دعل (5)

 (.5/580اهنلت شف اهطكلؿ  لدظر: اهشر ع اه لنؽ  )ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ؽ: ها للدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  (6)

 (. 3/77)ج
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 رن مم ام  يلىل مل يك  ُّأوجــو قــ اءة )فــ م( فــا قولــو  عـــالى:  (21

 [.115البق ة : ] َّ  ري ٰى ين ىن ننمن زن

جـ نطل   اهلل ك ملدم أفضؿ هجـ ششل ل شعكف شف أم: أف اهشكت ال شالؿ دلزؿه نجـ فشكه
 .(1)أشكاؿ في غلر طل ها

 ق ئت )ف م( عمى وجيين:
 .(3)كاألنكاف (2)نضـ اهشلـ في  شلع اه رآف  كةي قرا ة االندلف .1
 .(4)ج ر اهشلـ  كةي قرا ة اهنلقكف كاهضـ أقلس كأعمر .2

 ي كاهشلزدي اجشل  هلا أشل اهج ر فمك ش هعشؿ ج لرنا في اههغ  إال أف أنل  هي اهفلر 
  .(5)نلهعذكذ

 مم ام يل ىلمل  يك ىك مك لك ُّ  ل( فـا قولـو  عـالى:)يغ المعنى المغوي لقولو (22
 [.161]آل عم ان: َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن

 -اهلل  هلا ك هـ ىصه–"ف دت قطلف  اشرا  لـك ندر  ف لؿ نعض اهدلس: هعؿ اهدني 
أم: أف ل كف أصالنا فلشل أفل  اهلل  (؛ؿَّ غي ف لى أى  يٍّ نً دى هً  لفى ل جى شى   فادزؿ اهلل هعلهى قكها: )كى (6)ةل"أ ذ

 .(7) هلمـ شف أشكاؿ أ دائمـ
 .(8)ا  لفأم: إذ ة شف غؿ  لغؿ  غبل؛ا كذكقكها أف لغؿ: ش

                                                           
 (.2/514ش دم نل هـك  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   اهشلهرلدم   (1)
ةك شل اهفؽ انف  لشر كانف ج لر  هلا  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني   (2)

 (.197-1/186  )جطللر اههي قكالجها لؽ: 
كةشل  أنك  عفر لزلد نف اه ع لع كأنك  شرك نف اهعبل   لدظر: كفللت األ للف كأدنل  أندل  اهزشلف  انف  (3)

ل  نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  276-6/274إا لف  نلس  )جها لؽ:  هجلف   (  كلدظر ألضن
 (.232-2/231شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )جها لؽ: اه لكطي  

لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  دح:  لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض   (4)
 (.3/102)ج

 (.3/102لدظر  اه لنؽ  )ج (5)
 (.3/957 لدؿ نف  هي اهًعٌدم  )جها لؽ: هف لر األصفملدي  األصفملدي   (6)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: آف  أنك  عفر اهطنرم  لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه ر  (7)

 (.7/348)ج
ل: همذلب اههغ   اهمركم  1/159رشزم شدلر نعهنجي  )جها لؽ: لدظر:  شمرة اههغ   األزدم   (8) ( لدظر ألضن

 (.8/20شاشد  كض شر ب  )جها لؽ: 
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أم: د ب إهى اهغهكؿ  كقلؿ ها: غههت  ج كهمـ:  ؛قلؿ أنك  هي اهفلر ي: "ةك شف أغؿ
 .(1)أجفر اهر ؿ  د ب إهى اهجفر"

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّ ســــي  قولــــو  عــــالى: ف  (23

 [.171]آل عم ان: َّ خص
لف هـ لها كا نمـ في  هفمـ  كأدمـ ل هنعركف اهعمدا  ل هنعركف نلهذ أف -هعلهى–لنلف اهلل 

هؾ أ ر كجذ  لضلع أ ر اهش لةدلف كاهعمدا  كأف اهلل ال  ألدف مـ نشل رزقكا شف اهفضؿ كاهدعلـ
 .(2)اهشؤشدلف

ا هـ لضعا ألدا إذ ؛اهفلر ي: ل هنعركف نهكفلر ذهؾ  هلمـ  ككصكها إهلمـ ك  هيل كؿ أن
هؾ ألف اال هنعلر إدشل كذ اف اهلل ال لضلع أ ر اهشؤشدلف؛كصؿ إهلمـ  فبل لصح اال هنعلر ن

  لجكف نشل هـ له دـ نا شف  هـ  كقد  هشكا قنؿ شكهمـ أف اهلل ال لضلع أ ر اهشؤشدلف
  فجلدكا ل لفكف شف  ك  اه لهش   فدعشا  هلمـ ج لرة  ع أ كرةـكل هنعركف ناف اهلل شل أضل

 .(3)ك صمـ نلهعملدةكهجف اهلل هف لضلعمـ 

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّ  عـــــالى: فســـــي  قولـــــو   (24

 [.73]النساء: َّ جض مص  خص حص مس خس
لف عمدكا اه هلؿ الضرنا  هـ أجف شع اهش هشلف اهذ : قد أدعـ اهلل  هي إذئي طّْ نى  كؿ اهشي ل

فلصلندي ش ؿ شل أصلنمـ فشف دعـ اهلل  هي  دـ اضكرم شع اهش هشلف كقع  اه هلؿ  فمك هـ 
 فى شّْ  ؿه ضٍ فى  ـٍ جي لنى صى أى  فٍ هئً لدر شل فلها شف األ ر في اهصنر أك اهعملدة إف قهؿ  ف كها هعلهى: )كى 

لل  :ههش كن ل  هى شل فلها شف اهغدلش  ال طلهنن  لهل كؿ شههمفن   ( أم: فهح أك دصر أك غدلش اهللً 
ا أجنر قصدم كغلل  شرادم  أف لضرب ها نمـ فمذ  شف اهغدلش  اظنل كافرنا هلهدي جدت شعمـ فآ ذ

 .(4)ششل لدلؿ اهش هشكف شف  لر

                                                           
ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك كد ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.3/106)ج
 (.1/320شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.3/122)ج
 (.2/1127 علد اكل  )جلدظر: األ لس في اههف لر   (4)
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ر كا لف أقعدكةـ  ف اه ملد  ك أنك  هي اهفلر ي: "ةذم اه شه  شف قكؿ اهشدلف لف اهذكقلؿ 
شكدة  فل ر جـ شعمـ  -ا ك هـاهلل  هل ىهص–أم: كنلف اهدني  ةـ: جاف هـ هجف نلدجـ كنلدا؛

هؾ ش لهبلن  قلؿ ش لهؿ: اهر كؿ إهلمـ  كهنع أنك  هي في ذ هؾهها ذكا شف اهغدلش   هلنغضكا نذ
شعدلم جادا هلس شف أةؿ شههجـ  كال شكدة نلدجـ  لرلد أف اهشنطئ قلؿ هشف ه هؼ  ف اهغزك شف 

ـ هجف نلدجـ كنلف شاشد شكدة  فل ر جـ ف: جاف ه لف كضعفا اهشؤشدلف  كشف ه هؼ نإذاهشدلف
 .(1)إهى اه ملد  فهفكزكف نشل فلز"

 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّ ا قولو  عالى: معنى قولو: )ف بينوا( ف (25

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ

 حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح

 [.94]النساء: َّ  جغ مع جع مظ
شل  ف ندي  يهلـ كةك ل كؽ غدٌ نر ؿ ش -رضى اهلل  دمـ– ددشل شر دفر شف اهصالن  

 -هعلهى–  ف ههكم كا ه لشكا غدشا  ف لطب اهلل   ف لهكا: شل  هـ  هلدل إال ه لَّ ـف هـ  هلم
ه كهكا هشف أه ى إهلجـ ا  لفرهـ هه ملد في  نلؿ اهلل فهنلدكا  كال اهذلف  اشدكا إذاهشؤشدلف لل ألمل 

 .(2) بلش   هى إ بلشااههال  أك االد للد ن كؿ جهش  اهعملدة اههي ةي 
في أم: فًطفه دقلؽ اهدظر  ؛اههنلف: ]هنف[ لىهنىفي اهر ؿ هىنىدنل: أم صلر فطدنل  فمك هىنفه 

 .(3)ا أدؽى اهدظراألشكر  كقد هىنفى ههنلدنل  إذ
 .(4)كاههنلف: "اهه نتي في األشر كاههادي فلا"

: في رألا كأشرم إذ ىنت:  ىنىتى كأ ىنتى   .(5)ي فلاا هـ لع ؿ كهاهكهينتى
اههادي  كاهه نت أعد كقلؿ أنك  هي اهفلر ي: "اهه نت ةك  بلؼ اإلقداـ  كاهشراد 

ل نمذ  .(6)ا اهشكضع"ا هصلصن

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر:  هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.3/305)ج
 (.5/93ف ر اهدلف قنلكة  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه بلهلف اهشل ر  اهشاهي  اه لكطي   (2)
 (.5/2085أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: كةرم  لدظر: اهصالح هلج اهعركس كصالح اهعرنل   اه  (3)
 (.34/309ش شك   شف اهشا  لف  )جها لؽ: هلج اهعركس شف  كاةر اه لشكس  اهزنلدم   (4)
 (.14/190شاشد  كض شر ب  )جها لؽ: لدظر: همدلب اههغ   األزةرم   (5)
اهشك كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.3/342)ج
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 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ  لى:ِك( فـا قولـو  عـا ْ أوجو ق اءة )الـلل  (26
 [.145]النساء:  َّ  جخ مح

ظمر شف إلشلدمـ كةـ نا   لنكف نإلشلدمـنجفر اهشدلف لف اهذلف ةـ جلذ - ز ك ؿ–أ نردل اهلل 
 .(1)رؾ األ فؿ شف اهدلرنكف فمـ في اهدٌ جلذ

 .(2)أم:" في اهطنؽ األ فؿ شف أطنلؽ  مدـ"
رؾ: هغ  في رؾ: كااد شف أدراؾ  مدـ شف اه نع"  "كاهدٌ رىؾ: "أ فؿ ف ر اهعي   كاهدٌ اهدٌ 

 .(3)م ةك اه عر"رؾ اهذاهدٌ 
 .(4) أقفلؿ همل"ل : "هكانلب شف ادلد شنمش  الك ل  شعدلةل في اآل

  ِك( عمى وجيين:ت )اللّ وق ئ
 .(6)كاهعرنللف (5)لفرشلفهح اهرا   دد اهاى  .1
  جكف اهرا   دد اشزة كاهج لئي كاأل شش. .2

 .(7)ةشل هغهلف )جلهعشع كاهعشع( :كقلؿ أنك  هي
 .(8)ألدا في اه شع ل لؿ:  شؿ أ شلؿ درؾ( نإ جلف اهرا   كاألكهى أفصح؛قرأ اهجكفلكف )اه

                                                           
 (.2/679أاشد نف شصطفى اهفراف  )جها لؽ: لدظر: هف لر اإلشلـ اهعلفعي  اهعلفعي   (1)
 (.9/337أاشد شاشد علجر  )جها لؽ: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم    (2)
ل: همذلب اههغ   5/327انراةلـ اه لشرائي  )جشمدم اهش زكشي ك ها لؽ: اهعلف  اهفراةلدم   (3) (  لدظر ألضن

 (.10/65شاشد  كض شر ب  )جها لؽ: األزةرم  
ل: همذلب 1/518الهـ صلهح اهضلشف  )جها لؽ: اهزاةر في شعلدي جهشلت اهدلس  األدنلرم    (4) (  لدظر ألضن

 (.6/179شاشد  كض شر ب  )جها لؽ: اههغ   األزةرم  
رشلَّلف: (5) ها لؽ: كةشل انف ج لر كدلفع  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني   اهاى

ل: غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف اه زرم  2/755طللر آههي قكالج  )ج ج. ها لؽ: (  لدظر ألضن
 (.1/425نر  هرا ر  )ج

ها لؽ: اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر  اهذةني  اهعرنٌللف: كةشل انف  لشر كأنك  شرك  لدظر: شعرف  اه را   (6)
ل: نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  اه لكطي  197-1/186طللر آههي قكالج  )ج ها لؽ: (  لدظر ألضن

 (.232-2/231ق(  )ج154ق  كقلؿ 159شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  اهشهكفى  د  
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ:  ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده (7)

 (.3/396)ج
أاشد اهنردكدي كانراةلـ أطفلش  ها لؽ: لدظر: هف لر اه رطني  اه لشع ألاجلـ اه رآف  اه رطني   (8)

 (.5/425)ج
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   إال أف اال هللر كاهركالهلف اجلةل أةؿ اههغ  ؾنعضمـ اهدرؾ كركاةل اآل ر اهدرى ركاةل 
ألف أادنا شف اهشاد لف ركاةل نفهح  ؛ هشلع اهشددللف كاهنصرللف  هلمل كا هلر اهرا فهح اهرا   ال

 .(1)اهرا 
 خف حف جف مغ جغ مع ُّ لى:  فســي  قولــو: ) لمــة منــو( فــا قولــو  عــا (27

 [.175نساء:]ال َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق  مف
اهلل  هلا  ىصه–لف صدقكا اهلل كأقركا نكادادلها  كآشدكا نا كشل نعث دنلا شاشد فاشل اهذ

م أدزؿ إهلا  ف كؼ هدلهمـ راش  اهلل اههي اهشهؿ كهش جكا نلهدكر اهشنلف اهذ شف أةؿ -ك هـ
 .(2)هد لمـ شف   لنا كهك ب همـ  كانا كلمدلمـ إهى اهصراط اهش ه لـ

 .(3)لراشمـ  فلد همـ اه د " راش  شدا: "أم:
  كاهشعدى: كلمدلمـ -هعلهى–: "ةي را ع  إهى شل ه دـ شف ا ـ اهلل اهفلر ي قلؿ أنك  هي

 .(4)إهى صراطا"
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّ   عـالى:أوجو ق اءة )قاسـية( فـا قولـو  (28

 جخ مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جبهئ

    [.13]المائلة:  َّ حط مض خض حض جضمص خص  حص مسخس حس جس مخ
دنلل  كقههمـ هؤل - هلا اه بلـ–لف  ل كا نعد شك ى  ضمـ ههشل لؽ كنهجذلنمـ ههر ؿ اهذند

 .(5)ةـ جهلنا  طرددلةـ شف راشهدل  ف هكنمـ للن   شعكن  نلهجفركدنذ

كغهلظ  للن   ال ههلف كال   أم: أف قهكنمـ صهن  ال هعي  لرنا كال هع ها ؛)ك عهدل قهكنمـ قل ل (
نؿ شعكن  نلهجفر   ف قهكنمـ هل ت  لهص  هئللشلف بلؼ اهرق   كقلؿ: إ ؛ ألف اه  كةراش  فلمل

 .(6)كاهدفلؽ

                                                           
 (.2/124 ند اه هلؿ  ندم عهني  )جها لؽ: لدظر: شعلدي اه رآف كا رانا  اهز لج   (1)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   لدظر: هف لر (2)

 (.9/429)ج
 (.4/393شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  )جها لؽ: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي   (3)
شك كد ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.3/421)ج
شاشد اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل   ها لؽ: لدظر: هف لر اهنغكم  شعلهـ اههدزلؿ في هف لر اه رآف  اهنغكم   (5)

 (.3/30)ج
 (.3/375 ند اهلل نف إنراةلـ األدصلرم  )جها لؽ: لدظر: فهح اهنللف في ش لصد اه رآف  اهً ٌدك ي   (6)
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 ت )قاسية( ب وجو علة:ق ئ

 قرأ اه شمكر )قل ل ( ا ـ فل ؿ شف ق ل ل  ك. .1
نلهغ    ( نغلر أهؼ كهعدلد اهلل   كةي "فعلؿ شكاشزة كاهج لئي )ق لٌ  (1)قرأ  ند اهلل .2

: ةذ دشل ةي جله  ل  شف م اه را جعلةد كعملد  كقلؿ قـك ة هل ت شف شعدى اه  كة  كا 
هؾ اه هكب هـ لصؼ اإللشلف  نؿ  لهطمل كةي اههي  لهطمل غعى كهدهلس  كجذ اهدراةـ 

 اهجفر كاهف لد".
 (2)لد اهطلئي:نقلؿ أنك ز 

ـا  َلُيـــــْم َصـــــواِىُل ِفـــــا ُصـــــْم الِســـــالِح َكمــــ

ـــــاُت ِفـــــا أَيـــــِلي اّلَصـــــياِ يف   (3)صـــــاَح القيسل
 

   
 كقلؿ آ ر:

ـةٍ  ــــــ ـــــــْلق عمام ـــــــَ  َس َِْي ـــــــا  ـــــــا َزَوِلون  فََم

ــــــفُ    ــــــا َقســــــِا َوزاِئ ــــــاء ِمنَي ــــــِس ِم (4)َوَخْم
 

   
 .(5)كقلؿ اهفلر ي: ةي هفظ  شعرن  كهل ت أصؿ في جبلـ اهعرب

 
 
 

                                                           
ةلعـ  اهز فرادي  اهش رئ  أنك شاشد  لدظر: شعرف  اه را  اهجنلر  هى اهطن لت كاال صلر   ةك  ند اهلل نف (1)

 (.1/496طللر آههي قكالج  )جها لؽ: اهذةني  
ةك ارشه  نف اهشدذر نف شعدم جرب نف ادظه  اهطلئي  أنك زنلد  لش في اه لةهل  كاإل بلـ  شف دصلرل  (2)

لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب  ق( 62طلئ  عل ر شعشر  اهشهكفى  د  )
 (.2/174كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

اهصكاةؿ:  شع اهصلةه   شصدر  هى فل ه  نشعدى اهصملؿ  كةك اهصكت: أم ههش لاي أصكات إذا  (3)
ها لؽ: لرلؼ  ععر أني زنلد اهطلئي  كقعت في اها لرة  كةي اه بلـ جاصكات اهدراةـ اهزائف   إذ اده دةل اهصل

 (.119دكرم اشكدم اه ل ي  )ص
 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (4)

 َفَكاَنْت َسَ اِويل َوَج ل َخِميَصًة            َوَخِمس ِما ِمْنِيا َقْسال َوَزاِئفُ 
 (.53 هلؿ إنراةلـ اهعطل   )صها لؽ: دلكاف اهشزرد نف ضرار اهغطفلدي  

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ:  لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف (5)
 (.3/461)ج
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 رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّ عنى قولو: )جعـل( فـا قولـو  عـالى: م (29

 َّ اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت  زت
 [.60]المائلة:

كا دلدجـ : قؿ لل شاشد همؤال  اهذلف اه ذ-هلا ك هـاهلل   ىصه– اهعلهى شاشدن  ب اهللل لط
فرادم نلهعنلدة لدهظرةـ أةؿ اهجهلب اهطل دلف في دلدجـ اهذةزكا كهعنل شف  م ةك هكالد اهلل كا 

 .(1)اهع لب اهعدلد كاهطرد كاههعد  شف راشها كغضنا
 . (2)ك دلزلر؛ ن نب جفرةـ")ك عؿ شدمـ اه ردة كاه دلزلر(: "ش  مـ قردة 

 .(3)قلؿ اهفلر ي: "نشعدى  هؽ"

 كهرل اهنلا   أف  عؿ نشعدى  هؽ؛ أم: هدكع  ه ا شل نلف اه ردة كاه دلزلر كغلرةـ.

 ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ  م( فـــا قولـــو  عـــالى: )عقـــلمعنــى قولـــو:  (30
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي زي
 [.89]المائلة:  َّ  مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت

أم: ال لال نجـ اهلل نشل ل رم  هى أه دهجـ شف األلشلف اهبلغل  اههي لهجهـ نمل اهعند شف 
غلر قصد  كهجف لال نجـ نالشلدجـ اهشدع دة اهشك    نله صد كاهدل   فجفلرة اهلشلف اهشدع د إطعلـ 

ؿ  هى هؾ أك ج كة اهر لفبل ه رفكا كال ه هركا في ذ  ةهلجـ عرة ش لجلف ششل هعهلدكف إطعلشا أ
 هلؽ ششهكؾ شؤشف  فشف هـ ل د ة اهد ل  هصدؽ  هى درع ك شلر أك إشل لج ك اهندف كج ك 
 .(4)كاادنا فصللـ  بل   أللـ

 .(5)هـ: نلههعدلد شعدلةل: نشل كجدهـ األلشلف  فلههعدلد لدؿ  هى هاجلد اهلشلف  دٌ 
                                                           

ها لؽ: لدظر: هل لر اهعزلز اهاشلد في عرح جهلب اههكالد اهدم ةك اؽ اهلل  هى اهعنلد   ند اهكةلب   (1)
ل: فهح اهش لد عرح جهلب اههكالد  اهه308زةلر اهعلكلش  )ص شاشد الشد اهف ي  ها لؽ: شلشي  (  لدظر ألضن

 (.265)ص
 (.1/327إ لد  اهش هفلد نعرح جهلب اههكالد  اهفكزاف  )ج (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ادظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.3/529)ج
 (.449اشد نف أاشد  لد أاشد  )صشها لؽ: ادظر: اه دلد في عرح جهلب اههكالد  اه ر لكم   (4)
ادظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  اه رطني   (5)

 (.3/1851اهعلةد اهنكعل ي  )جها لؽ: 
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 .(1)نمل" دةل  قصد هك ل مل ك ـز  هى اهًنرٌ د اهلشلف: أجٌ "  ٌ 

 هي اهفلر ي:  لقدهـ لاهشؿ أشرلف  أادةشل: أف لجكف جطلرقت اهدعؿ ك لقنت  قلؿ أنك
ا ه كؿ  فلا كال   نت اههص نغلر أهؼ  كةذ  هدعؿطرقت ا :اههص  كهلس ش ها؛ ألدؾ ال ه كؿ

 :(2)هلشلف كقلؿ اهاطلئ  لقدت ا

 َقــــــــْوٌم ِإَذا َعَقــــــــُلوا َعْقــــــــًلا ِلَجــــــــا ِِىمُ 

  ... ... ... ... ... 

(3)
 

 
 
   

 ف عها نشعدى اهش رد كةك اهظلةر.

  .(4)كاآل ر: أف لراد نا فل هت اههي ه هضي فل هلف  جاف اهشعدى: نشل  لقدهـ  هلا األلشلف

ــو: )ل نَ  (31 ــ فســي  قول ــ ِ  َ ْش ــا قمَ ثَ  وِ ي ِب ــا( ف ــالى:ًن ــو  ع   ىت نت مت زت ُّ  ول
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام
 [.106]المائلة: َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ

ف لجهػػػب ا اضػػػر اإلد ػػػلف ش ػػدشلت اهشػػػكت ك بلشلهػػػا فعهلػػػا أنادػػػا إذ -هعػػػلهى–ل نردػػل اهلل 
هػػؾ ا دػػلف شػػف غلػػر أةػػؿ دلدػػا كذك   كم  ػػدؿ ششػػف هعهنػػر عػملدهمشلكلعػػمد  هلمػػل ا دػػلف ذ  كصػلها

ف  ػػلفرهـ فػػي األرض فاصػػلنهجـ شصػػلن  اهشػػكت فاعػػمد  ههضػػركرة صػػدقنل كال دعػػهرم  كا فل  ػػشلفكا 
 .(5)كم اه ران  كهك جهشدل األلشلف هجدل شف اآل شلفنالشلددل ال دجذنمل هذ

                                                           
 (.2/1527شع ـ اههغ  اهعرنل    أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر  نش ل دة فرلؽ  شؿ  )ج (1)
ق(  لدظر: األ بلـ  45ؿ نف أكس نف شلهؾ اهعن ي  أنك شيهلج   عل ر ش ضـر  اهشهكفى  د )ةك  رك  (2)

 (.2/118قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج
 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (3)

 و اّلَكْ َباــــــــــشللوا الِعناَج وشللوا  َفْوقَ      ُم    ـــــــــــــــــــــًلا ِلَجا ِىـــــــــــْوٌم ِإْذا َعْقُلوا َعقــــــــقَ 
  د اهانؿ كاهعمد لع دم   دنا  كأ  دت اهع ؿ كاهدكا   أ  دةشل ا ه لدا  كاهعدلج: انؿ لعٌد أ فؿ اهٌدهك إذا جلدت 

 (.43  له   دلكاف اهاطلئ   شفلد شاشد قشلا   )ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  لدظر: هف لر ا (4)

 (.4/11)ج
 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف  اه عدم   (5)

 (.246)ص
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أم: "ال د ػػػػػكؿ إال اهصػػػػػدؽ كهػػػػػك جػػػػػلف  هػػػػػى  ؛ا قرنػػػػػى()كال دعػػػػػهرم هػػػػػا  شدنػػػػػل كهػػػػػك جػػػػػلف ذ
 .(1)اه رلب"

 لهػث كاه ػكؿ اه   لئػد  هػى اهلل أك  هػى اه  ػـ أك  هػى هارلػؼ اهعػملدة)نػا( كاهضػشلر فػي 
 .(2)ألني  هي اهفلر ي

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ  فسي  قولو  عالى:  (32

 [.112]المائلة:  َّ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص
كال ل ػكز ألاػد   ا  هى اهش ػلزةذ ؟ةؿ ل هطلع رنؾ  نف شرلـل  ل ى ل :فكقكؿ اهاكارلل

ةػؿ  :اهر ػؿ هصػلانا هجدػا جشػل ل ػكؿ -هعػلهى–أف لهكةـ  هػى اهاػكارللف أدمػـ عػجكا فػي قػدرة اهلل 
دشػػل قصػػد ةػػؿ ل ػػمؿ  هلػػؾ أف ه ػػكـ   ه ػػهطلع أف ه ػػـك شعػػي؟ شػػع  هشػػا نادػػا ل ػػدر  هػػى اه لػػلـ كا 

 هى أف لدزؿ  هلمـ شلئدنة شف اه شل  كهجف هلػزدادكا ف ن درة اهلل   فلهاكارلكف شؤشدكف  لرفك شعي
 .(3)طشادلد 

 .(4)كشعدى ةؿ ل هطلع: أم "ةؿ لفعؿ أك ةؿ لعطلؾ رنؾ إف  اهها"
كقرأةل  شل ػ  شػف اهصػالن  نلههػل  )ةػؿ ه ػهطلع( نشعدػى: ةػؿ ه ػهطلع أف ه ػاؿ رنػؾ أك 

 .(5)ةؿ ه هطلع أف هد ك رنؾ
كقػػلؿ: "كقػػد لشجػػف أف ل ػػهغدى  ػػف    هػػؾ نش ػػاههؾ إلػػلم"قػػلؿ اهفلر ػػي: "شعدػػلم: ةػػؿ لفعػػؿ ذ

كال نػد هػي  عدػىه دلر  ؤاؿ   هى أف لجكف اهشعدى ةؿ ه هطلع أف لدزؿ رنؾ ند لئؾ؟ فلؤكؿ اهش
 جر شف اههفظ".ش در لدؿ  هلا شل ذ

ف جػلف  ػننا اهػد ل  ال لجػكف  -هعػلهى–"ألف فعػؿ اهلل  ؛كرفض أنػك الػلف رأم أنػي  هػي كا 
ش دكرنا هعل ى"
(6). 

                                                           
 (.2/76غدلـ  )ج لل ر نف انراةلـ كغدلـ نف  نلس نفها لؽ: هف لر اه رآف  اهشزكرم   (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.4/48)ج
 (.2/91شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (3)
 (.1/485لك ؼ  هي ندلكم  )جها لؽ: هاكلؿ  اهد في  هف لر اهد في  شدارؾ اههدزلؿ كا لئؽ اه (4)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (5)

 (.11/218)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.58-4/57)ج
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( فــا قولــو وِ ِعــنْ يَ وَ   َ َمــثْ أَ  آذَ إِ  هِ  ِ َمــى ثَ َلــا إِ  وُ  ه( فــا قولــو: )انُظــ فســي  كممــة )ثمــ (33
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّ  عالى: 
 حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 [.99]األنعام: َّ مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج

هه هػػؽ شػػف اه شػػلر  فػػا رج نػػا دنػػلت   أدػػزؿ شػػف اه ػػشل  شػػل  اهشطػػر - ػػنالدا كهعػػلهى–اهلل 
هؾ ل ػرج شػف غػدكؽ كجػذ  كؿ شػل ل ػرج كأ ػرج شدػا اه ػدنه كةك أ  أ ضر لهؾ دنلهن كجذ  كاهانكب
شػػلف شهعػػلنا اهشدظػػر كغلػػر هؾ اهزلهػػكف كاهر كجػػذ  قرلنػػ  لدلهمػػل اه ػػلئـ كاه ل ػػد قدػػكات شهددلػػ  اهد ػػؿ

 .(1)شهعلنا اهطعـ

م اه شلر شف انهدا  ألمل اهدلس كا هنصركا جلؼ ل رج ةذادظركا  :فل لطب  نلدم كل كؿ
لهندال  فن  كجلؼ هده ؿ شف الؿ إهى الؿ في اههكف كاهرائا  كاهصغر كاهجنر  ظمكرةل كدضك مل

 .(2)ف درة اهلل نلةرة في اه هؽ   ـ لدضج كلصنح اهكنا طلننل  ال لدفع لشلهان  الجكف اه شر شرن 

ك اشؿ اهع ر  اه شر: )ث ـ ر(: ا ـ  دس شفردم  شرة  كه شع  هى  شلر ك شرات كة
 .(3)ا طهع  شرم  كقد لجدى نله شر كاه شرات  ف اهشلؿ اهش هفلدإذ ل لؿ: أ شر اهع ر 

 م ه( عمى أوجو:ت )ثق ئ

 م( نضـ اه ل  كاهشلـ  كةي أصدلؼ األشكاؿ.قرأ اشزة كاهج لئي )إهى  يشيرً  .1
قرأ اه شمكر ) ىشىرم( نفهح اه ل  كاهشلـ  كةك ا ـ  دس جع رة كع ر  كاه شر:  دى  .2

 اهع ر كشل لطهع.

   ىشىر  شع  شرة ف لؿ: "كاألا ف أف لجكف  شع ) شرة( )ج عن أفَّ  اهفلر ي كلرل أنك  هي
 . (4)ك عب( )كأجش  كأجـ("

                                                           
 (.1/471لدظر: هف لر اه شرقددم  نار اهعهـك  اه شرقددم  )ج (1)
 لشع نلف اهشا كر كاهشع كؿ كا هشد شف أك ؽ جهب اههف لر  لدظر: صفكة اههفل لر  هف لر هه رآف اهجرلـ  (2)

 (.1/379اهصلنكدي  )ج )اهطنرم  اهجعلؼ  اه رطني  األهك ي  انف ج لر   اهنار اهشالط( 
 (.1/286ـ كهف لر هغكم هجهشلت اه رآف  اه شؿ  )جلدظر: شع  (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.4/195)ج



158 

 

 ى: ( فـا قولـو  عـالونَ ُنـمِ ؤْ  يُ َل  تْ ءَ آا َجـذَ إِ  نيـآو قـ اءة )أنيـا( فـا قولـو: )أل أوج (34

  حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ 
 [.109]األنعام: َّ هل مل خل

اهلل ل  شف  دد اهلل هلؤشدكا نمل  قؿ إدشل اآلللت  دد أةؿ شج  نلهلل هئف  ل همـ آ اهؼأم: 
ف عل  هـ لدزهمل  ـ قلؿ  .(1)ا دزهت ال لؤشدكف نملدمل إذ: كشل لدرلجـ أإف عل  أدزهمل كا 

 ية عمى علة أوجو:ت اآلق ئ
 ج ر اهمشزة في )إدمل( كاهلل  في )لؤشدكف( كةي قرا ة انف ج لر كأني  شرك.

 م اه را ة أف لجكف اه طلب ههجفلر.ج ر اهمشزة كاههل  كاهشدل ب في ةذ
 زة كاههل  كةي قرا ة دلفع كاهج لئي كافص كهدل ب اه طلب ههشؤشدلف.فهح اهمش

 :(2)( ةدل نشعدى )هعؿ( ج كؿ اشرؤ اه لسكشدمـ شف  عؿ )أفٌ 
ـا ـــــــ ــــــــِل الُّمِليــــــــِل ألنَّن ــــــــى الطَّم  ُعوجــــــــا َعَم

ــــــ َام   ــــــُن َل ــــــى اْب ــــــا َبَك ــــــلِّياََ  َكَم ــــــا ال (3)نَْبِك
   

 

 هلا )هعؿ( ال لدل ب قرا ة م لدؿ اهذاههكقع  ةذا اه كؿ ف لؿ: "ًإفٌ  كقد ضعؼ أنك  هي
 هلمـ نادمـ ال لؤشدكف هجدا هـ ل عؿ )إدمل( شعشكه  ؿ  -هعلهى -ألدمل هدؿ  هى اجشا اهج ر؛

ا ألدمل إذ (؛قؿ إدشل اآلللت  دد اهللؼ الشمل كاهه دلر  ددم ) هى اذ )لععرجـ( نؿ  عهمل  ه 
 يل ىل مل خل ُّ فلجكف دظلر  ةـ ال لاهي نمل إلصرارةـ  هى جفر  فمك (ال لؤشدكف) ل ت 
(4)َّخي حي  جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم

 ؛
 .(5)أم: نلآلللت اهش هرا "

                                                           
 (.1/474لدظر: هف لر اه شرقددم  نار اهعهـك  اه شرقددم  )ج (1)
مر ععرا  اهعرب  هى اإلطبلؽ  شف ندي آجؿ اهشرار  كهد ةك اشرؤ اه لس نف ا ر نف اهالرث اهجددم  أع (2)

ؽ ق(  لدظر: األ بلـ  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل   130-80ند د  لشلدي األصؿ  اهشهكفى  د  )
 (.2/11شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )ج

 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي: (3)
 ن خذامـــعمى الطلًمِل الُمليِل أللننا        َنْبِكا الللياَ  َكَما َبَكى اب اــــــــــــــــعوجً         

ل  هى اهطهؿ اهشالؿ  لعدي اهذم أهى  هلا اكؿه فهغلر  ألددل: هعهدل  كانف  ذاـ:  ل: ا طفل ركااهجشل  ك ك ن  ك ن
شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  : ها لؽر ؿ ذجر اهدللر قنؿ اشرئ اه لس كنجى  هلمل  لدظر: دلكاف اشرئ اه لس  

 (.114)ص
 [.59]اإل را : (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.204-4/203)ج
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صرار  هى جفرةـ  كشعدى اهج ر ةك  كهرل اهنلا   أف قرا ة اهج ر أقكل شف نلب هاجلد كا 
 .(1)اال هللر األج ر  دد اهداكللف

 حم جم يل ىل مل خل ُّ الى: و  ع فسي  معنى )ضيًقا ول ًجا( فا قول (35
 خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم
 [.125]األنعام: َّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

 -اهلل  هلا ك هـى هص–أف شف أراد ةدالها هئللشلف نشل  ل  نا ر كها  -هعلهى–لنلف اهلل 
ل ضل ن   للف ح صدرم هئللشلف كلضلئا ها  كشف أراد إضبلها  ف  نلؿ اهمدل ل عؿ صدرم ار ن

 .(2)عدة ضل اال لدفد إهلا عي  شف 

 ى ؽي  شع اهضل ى لؽ: ه فلؼ اهضلؽ  كاهضلٌ ]ضلؽ[ ضلؽ اهعي  لضلؽ ضل نل  كاهضى 
 .(3)كةي اهف ر ك ك  اهالؿ

 .(4)ؽ  كشجلف ارج كارلج: ضلؽ"]ارج[ : "اهارج: اهضلٌ 

كةي اهع رة   شف اهار   ا كذف اهارج ضلؽ ال شدفد فلا شفلهفرؽ نلف اهضلؽ كاهارج: أ
 .(5)اهد كؿ فلا كال اه ركج شدا اهشههؼ اهى ال لجكف

ا اعهد ضل ا  كنلهفهح اهشصدر(  قلها اهز لج كأنك ك )اهارج(: ا ـ فل ؿ شف )اًرجى إذ"
 .(6) هي"

 .(7)"كأصها شف اهار    كةي ع رة هاؼ نمل األع لر اهى هشدع اهدا ي أف لصؿ إهلمل"

                                                           
ركادي  لدظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  اه ل (1)

 (.3/2144اهعلةد اهنكعل ي  )جها لؽ: 
 (.178لدظر:   لدة اههكالد في اه رآف اهجرلـ  شهجلكم  )ص (2)
 (.4/1510أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: لدظر: اهصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اه كةرم   (3)
 (.1/436رشزم شدلر نعهنجي  )جها لؽ:  شمرة اههغ   األزدم   (4)
اهعلخ نلت اهلل نللت كشؤ    اهدعر اإل بلشي  ها لؽ: دظر: شع ـ اهفركؽ اههغكل   اهع جرم  ل (5)

 (.181)ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.4/208)ج
اهشك كد ك هي شاشد شعكض    لدؿ أاشد  ندها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.4/208)ج
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 حم جم يل ىل مل خل ُّ لو  عالى: ل( فا قو عّ معنى قولو: )يجعل، يصّ  (36
 خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم

 [.125]األنعام:َّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي
اله  اإلد لف ال لد ها اهدكر كاإللشلف  فعنا  لشف أراد اهلل ها اهضبله   عؿ قهنا ضل ن 

هؾ رم اهى لصؿ إهى در   اال هدلؽ؛ كذم لصعد إهى اه شل  فلضلؽ صداهجلفر نلإلد لف اهذ
 .(1)أف لهبلعى ط اه كم إهى ؼ اهضغألف اإلد لف جهشل ارهفع في اه ك ل

عىه ؛تي جذ] عؿ[:  ى عؿى  .(2)رأم: صلٌ  ا أ عىهياي  عبلن  ك ى

 هؽ أكالن "كاهضشلر في )ل عؿ(  لئد  هى اهلل  كشعدى )ل عؿ( لصلر؛ ألف اإلد لف لي 
نؿ ا أراد اهلل إضبلها ك عها ال ل هشل له ى  إهلا كهشل ل عؿ فلا  فإذ فطرة  كةي جكدا شملان  هى اه

 اإللشلف".

قكها هعلهى: )ك عهكا كرأل أنك  هي اهفلر ي: أف )ل عؿ( نشعدى )ل شي(  جشل في 
 لف ةـ  نلد اهراشف إدل ل( أم:  شكةـ.اهشبلئج  اهذ

 .(3)م اهملئ أم: )لي هؽ(  هى ةذ ؛نشعدى )ل هؽ( دملكشدمـ شف قلؿ: إ

 .(4))صعد(: "اهصلد كاهعلف كاهداؿ أصؿ صالح لدؿ  هى ارهفلع كشع  "
 ية عمى علة أوجو:ل( فا اآلعل صل ت )يَ ق ئ

عد  دد انف ج لر.لىصٍ  .1  عىد شضلرع صى
 ل د أصها لهصل د فادغـ  دد أني نجر.لىصَّ  .2
 أصها لهصعد.  نهعدلد اهصلد كاهعلف  د  دد نلقي اه نع  )اه شمكر(عٌ لصٌ  .3

ظهش   فؿ إهى  هك  كهـ لرد اه شل  اهشأكفي شعدلةل قلؿ أنك  هي: "جادشل لصعد شف 
 .(5)أم: في غلر ارهفلع" لا: كاه لدكد اهطكلؿ في غلر  شل ؛نعلدمل  جشل قلؿ  لنك 

                                                           
 (.3/1763لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
 (.4/1656أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: لدظر: اهصالح هلج اهعركس كصالح اهعرنل   اه كةرم   (2)
ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك كد ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.4/219)ج
 (.3/287 ند اه بلـ شاشد ةلركف  )جها لؽ: شع ـ ش لللس اههغ   اهرازم   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.4/220)ج
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ــال أ (37 ــو: )وق ــامعنــى )األجــل( فــا قول ــا اســ ولي م ع بعضــنا ؤىم مــن اإلنــس  بن
 ىف يث  ىث نث مث ُّ  لى:جمـت لنـا( فـا قولـو  عـاأجمنا الذي أ بمغناببعض و 

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لكاك يق ىق يف

 [.128نعام:]األ  َّ حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن
اه ف كاإلدس لـك اه للش  كل كؿ همـ: لل شععر اه ف قد ا هج رهـ في  -هعلهى–لاعر اهلل  

 .(1)إغكائجـ هئلدس  فل هشهعكا نلإلغكا  فنعد شكهجـ اهدلر ش كاجـ كش رجـ

( شدة اه ؿي هىاي فا هىا( إهى شد)أ ج ؿ(: )األى ى (ةو عي   كا ها ى ك)اآلً هى (: ضد    )كاآلً ؿي
 .(2)اهعل ؿ كاهعل ه 

 جلر كاإلفراد.قرأت )آ لهدل(  هى اه شع اهذم  هى اههذ

 . (3)م(": "ةك  دس أكقع )اهذم( شكقع )اههي(  جادا قلؿ: )اهذاهفلر ي لؿ أنك  هيق

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ معنى )  ذن( فا قولو  عالى:  (38
 [.167 ]األع اف: َّ ام  يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق

؛ ألف اهجفلر -اهلل  هلا ك هـ ىصه–ل  نشج  في عاف أصالب ر كؿ اهلل زهت ةذم اآل"د
اهلل هلنع ف  هلمـ فك دةـ  - هلا اهصبلة كاه بلـ–شف دار اإل بلـ كاهنلع شاشد  مـجلدكا لشدعكد
 .(4)شدمـ اه زل  إهى لـك اه للش " ا ذشف ل لهؿ كل

ف اهع ص: أ هـ نصكرة ؿ: هاذف اهلل  هاذ]أذف[: هاذف لهاذف  هاذدنل  فمك شيهاًذف  فل ك 
 .(5)شؤجدة

: نشعدى (6)ف( نشعدى اهـ  كقلؿ قطرب: نشعدى ك د  كقلؿ أنك  نلدةقلؿ أنك  هي: )هاذ
 أ نر.

                                                           
 (.2/168ند اهش صكد نف  ند اهرالـ  )جاه لد انف  ها لؽ: لدظر: هف لر اهشلركدم  اهشلركدم   (1)
 (.14لك ؼ اهعلخ شاشد  )صها لؽ: لدظر: ش هلر اهصالح  اهرازم   (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.4/223)ج
 (.5/75ش دم نل هـك  )جها لؽ: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   اهشلهرلدم   (4)
 (.1/78لدظر: شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر  نش ل دة فرلؽ  شؿ  )ج (5)
ةك " أنك  نلدة نف شعف نف  ند اهراشف نف  ند اهلل نف ش عكد اهمذهي"  غلل  اهدملل  في طن لت اه را   انف  (6)

 .(1/618ج. نر  هرا ر  )جها لؽ: اه زرم  
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ذ   هلنع ف  كل هضي قكة اهجبلـ أف ذهؾ اهعهـ شدا ش هرف نإد لذا  هـ اهللفلهشعدى: "كا 
شضل   جشل ه كؿ في أشر قد  زشت  هل  ا(".ـز ) هـ اهلل ألنع ف جذا غلل  اهعكا 

 .(1)ا اهشعدى أنك  هي اهفلر يكألد ةذ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ و  عالى:أوجو ق اءة )طائف( فا قول (39
 [.201]األع اف:  َّ يك ىك مك  لك
َـّ أ انادا  فرائضا كا هدلب شعلصلا  فإذلف له كف اهلل كل لفكف   لنا  اهذ نمـ هشـ شف  ه

 .(2)فجركا نادمـ شنصرك اهعلطلف هلنكا كهذ

فلدل  ك  عى اه هب طلئؼ اه ف كاهعلطلف: ةك جؿ عي  لغ]طلئؼ[: ةك طلئؼ لطكؼ طكفنل كطكى
 .(3)شف ك كا ا فمك طلفا

 ية عمى علة أوجو:ت )طائف( فا اآلق ئ

 كانف ج لر )طلؼ( شف )طلؼ لطلؼ طلفنل(. (4)كللفقرأ اهداٌ  .1
 قرأ نلقي اه نع  )طلئؼ( ا ـ فل ؿ شف )طلؼ(. .2
 نلههعدلد. ؼ(قرأ انف  نلر )طلٌ  .3
 .(5)كقد  عؿ اهفلر ي أف )اهطلؼ( شصدر جله طرة .4

 

                                                           
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (1)

 (.4/412)ج
أاشػػػد شاشػػػد عػػػلجر  ها لػػػؽ: لدظػػػر: هف ػػػلر اهطنػػػرم   ػػػلشع اهنلػػػلف فػػػي هاكلػػػؿ اه ػػػرآف  أنػػػك  عفػػػر اهطنػػػرم   (2)

 (.13/333)ج
 (.683ةعلـ اهطعلف  )صها لؽ: لدظر: اهنلرع في اههغ   انف  هشلف   (3)
ها لػػؽ: اهدٌاكلػػلف: كةشػػل أنػػك  شػػرك كاهج ػػلئي ادظػػر: اه ػػلكطي  نغلػػ  اهك ػػلة فػػي طن ػػلت اههغػػكللف كاهداػػلة   (4)

ػػل: األ ػػػبلـ  232-2/231ق(  )ج154ق  كقلػػؿ 159شاشػػد أنػػك اهفضػػؿ إنػػراةلـ  اهشهػػكفى  ػػد   (  لدظػػر ألضن
 (.4/283هعرنلف كاهش هعرقلف  اهزرجهي  )جقلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش 

 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (5)
 (.4/445)ج
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 هئ مئ خئ  حئ جئ ُّ  أيمان ليم( فا قولو  عالى:أوجو ق اءة )ل  (40
 َّ  مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
 [.12]ال وبة: 

م قطعكم  هى قرلش اهعمد اهذ اهشؤشدلف فل كؿ: إذا د ض شعرجك -هعلهى–ل لطب اهلل 
إل بلـ ك لنكم  فلقههكا قلدة اهشعرجكف شف أةؿ شج  فمـ ال  مكد أدف مـ كقداكا في دلدجـ ا

 .(1)همـ
 ت )ل أيمان ليم( عمى وجيين:ق ئ

 قرأ اه شمكر نفهح اهمشزة.
 أم: ال إ بلـ كال هصدلؽ. لشر نج ر اهمشزة  )ال إلشلف همـ(؛قرأ اها ف كانف  

هجفر نادمـ ال ألشلف هؾ أدا كصؼ أئش  ا"ألدا هجرار  كذ كقلؿ أنك  هي: ةذا غلر قكم؛
  (2)(كؼٍ  ى  فٍ مـ شً دى شدا إلشلدنل  كشدا قكها هعلهى: )كآشى    فلهك ا في ج ر األهؼ أدا شصدره همـ

 .(3) بلـ أك اه لؼ"اهشعرجكف هـ لجف همـ إال اإل   إذشفلهشعدى: أدمـ ال لؤشدكف أةؿ اهذ
 -ةدل–ركا كاإللشلف ةل ا أ لركا كآشدكا هـ لىفيكا كغىدى ل : "إدمـ إذكشعدى )إلشلف( في اآل

 .(4)اإل لرة كاألشلد "
هىفٌ   .(5)تي  ف لشلف فىل رة]ألشلف[: ألشيًف كألشلف كاهلشلف شف اهاهؼ شؤد    ل لؿ: اى

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ و ( فا قولو  عالى: نِ )ال ل  معنى (41
 [.40]ىول: َّ يث ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

شف األشطلر ا  ل  أشر اهلل   إذ- هلا اه بلـ–هدكح  -هعلهى–م شكا دة شف اهلل "ةذ
 .(7)م ال ل هع كال لفهر..."اهذ (6)لفهٌ اهشههلنع  كاهمى 

                                                           
شاشد اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل   ها لؽ: لدظر: هف لر اهنغكم  شعلهـ اههدزلؿ في هف لر اه رآف  اهنغكم   (1)

 (.4/17)ج
 [.4]قرلش: (2)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.5/17)ج
 (.15/370شاشد  كض شر ب  )جها لؽ: همدلب اههغ   اهمركم   (4)
 (.5/128 هلؿ إنراةلـ  فلؿ  )جها لؽ: لدظر: اهش صص  انف  لدة   (5)
( كةك اهشطر كاهدشا كاه الب  أم: قطر  لدظر: ش هلر اهصالح  اهرازم  )صشا كذة شف )ةىهى  (6)  (.287فى
 (.7/436)ج ها لؽ: شصطفى اه لد شاشد ك شاشد اه لد رعلدهف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي   (7)
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كاههدكر: ك ا األرض: أم صلرت األرض  لكدنل هفكر  اهى فلر اهشل  شف اههدلدلر اههي 
 .(1)ةي شجلف اهدلر  صلرت هفكر شل 

: أصها )ت ف ر(: كةك ك ا األرض اههدكري
(2). 

 .(3)كةك ا ـ غلر  رني صالح  كهـ هعرؼ ها اهعرب ا شنل غلر اههدكر
 .(4)  شي كهلس شعهؽر  ككزدا )فعكؿ (   دد أني  هي  كةك أكةي ش هكقد اهدل

 ىل مل خل ُّ  ( فا قولو  عالى:مُ مّ عِ  وِ بِ  كَ لَ  َس يْ ا لَ ن مَ  لّ سْ   َ اَل  فسي  قولو: )فَ  (42
 ]ىول: َّ  يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خمحم جم يل
46.] 

ف ل شً لمى فً  ؿٍ شً رب إف اندي شف أةهي كأدت ك دهدي كقهت: )ااٍ  :  ددشل دلدل دكح رنا ف لؿ
اشهها اهعف   كأف اهلل ك دم ند لة  - هلا اه بلـ–(  كك دؾ اؽ  هعها ؾى هى ةٍ أى كى  فً لٍ دى ا ٍ  فً لٍ  ى كٍ زى  ؿّْ جي 

فمذا م ك دهؾ نإد لئمـ (  اهذؾى هً ةٍ أى  فٍ شً  سى لٍ هى  اي دَّ اهلل ها: )إً  أةها  ظف أف اهك د هعشكشمـ  ف لؿ
(  ـي هٌ  ً  اً نً  ؾى هى  سى لٍ ل هى ؿ شى اى  ٍ  هى بلى )فى   (5)م د كت نا هد لة جلفر ال لؤشف نلهلل كال ر كهااهد ل  اهذ

دي أ ظؾ ك ظنل هجكف نا شف   "أم: شل ال هعهـ  لقنها كشآها كةؿ لجكف  لرنا أك غلر  لر كا 
 .(6)اه لةهلف"اهجلشهلف كهد ك شف صفلت 

كقلؿ: ل كز نك  هي اهفلر ي: ال هطهب شدي أشرنا ال هعهـ اهشصها  في  هـ اهل لف  قلؿ أ
 نا أف لهعهؽ نهفظ  لـ  جشل قلؿ اهعل ر:

 
.. ... ... ... ... ... ... . 

 
 

... ... ... ... 
 

ـــــــــَلا ـــــــــا أَْن أُْجَم ـــــــــا باِلَّعَص ـــــــــ َن َجزَاِئ (8()7)َك
 

   
                                                           

 .(7/436هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي )ج (1)
 (.47لك ؼ اهعلخ شاشد  )صا لؽ: هلدظر: ش هلر اهصالح  اهرازم   (2)
 (.1/395رشزم شدلر نعهنجي  )جها لؽ: لدظر:  شمرة اههغ   األزدم   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.5/200)ج
 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: عدم  لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف  اه  (5)

 (.382)ص
 (.382اهشر ع اه لنؽ  )ص (6)
 صدراهنلت: كآض دمدنا جىلٍهًاٍصلفى أى ريدىا          ... ... ... ... (7)

 (.2/281 ند اهافلظ اه طهي  )جها لؽ: نلت شف اهر ز  ههع لج  دلكاف اهع لج  
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: ف األدده ي  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌلل (8)

 (.5/230)ج
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43)   َِ  يك ىك مك لك اك  ُّ  قولو  عالى:( فا بُ يْ فسي  معنى )
 [.123]ىول: َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل

هلا اهشر ع كاهشآبأم:  لهـ  فبل نػد   غلب اه شكات كاألرض  فمك ال ه فى  هلا  لفل  كا 
 .(1)أف لر ع إهلا أشرةـ كأشرؾ فلده ـ هؾ شدمـ  أدت ف ط ا ندم كهكجؿ  هلا كجفلؾ

: "ًغللبه كغيلكبه  كجؿ شل غل "كاهغىٍلبي  .(2)بى  دؾى
قػػػلؿ أنػػػػك  هػػػػي اهفلر ػػػػي: " هػػػـ شػػػػل غػػػػلب فػػػػي اه ػػػشكات كاألرض  أضػػػػلؼ اهغلػػػػب إهلمشػػػػل 

 .(3)هك عنل"
فعهشا شالط ن شلع اهجلئدلت جهمل ك زئلمل  الضرةل كغلئنمل؛ كذهؾ ألدا إذا أالط  هشا 

 .(4)نشل غلب  فمك نشل اضر شالط  فعهشا هعلهى ال لهفلكت

 جخ مح جح مج حج مث هت ُّ عالى: وا( فا قولونّ معنى )ظَ  سي  ف  (44
 َّحط مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس جس مخ

 [110يوسف:]
ل ت اهر ؿ أف ل ه لب همـ قكشمـ  كضلؽ  هلمـ اهالؿ في أاكج أكقلهمـ كظف هشل أ

 .(5)قكشمـ أف اهر ؿ قد جذنكةـ  لدزؿ دصر اهلل  هلمـ
( اهعي  ظىدَّل:  هشا نغلر ل لف كقد هاهي نشعدى اهل لف"  .(6)" ك)ظىفَّ

ظدكا(  هى اهشر ؿ إهلمـ  فلجكف اهشعدى: "ظف - ل ةـ–اهضشلئر في اآلل : )أٌدمـ كهعكد 
اهشر ؿ إهلمـ أدمـ قد جذنكا اهر ؿ فلشل اد كم شف اهدنٌكة كفلشل لك دكف نا شف هـ لؤشف نمـ شف 

 .(7)اهعذاب"
                                                           

  (.7/2610لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (1)
شجهب ها لؽ اههراث في شؤ    اهر له   نإعراؼ شاشد دعلـ ها لؽ: اه لشكس اهشالط  اهفلركز آنلدم   (2)

 (.121اهعرق ك ي  )ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: أنك اٌللف األدده ي  هف لر اهنار اهشالط   (3)

 (.5/274)ج
 (.5/274لدظر: اه لنؽ  )ج (4)
شصطفى اه لد شاشد كشاشد اه لد رعلد  ها لؽ: لدظر: هف لر اه رآف اهعظلـ  انف ج لر اهدشع ي   (5)

 (.8/95)ج
 (.578اهشع ـ اهك لط  ش شع اههغ  اهعرنل   )ص (6)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ:  لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  هف (7)

 (.5/347)ج
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كال ل كز أف هعكد اهضشلئر  هى اهر ؿ؛ "ألدمـ شعصكشكف فػبل لشجػف أف لظػف أاػد شػدمـ 
 .(1)د جذنا شف  ل  نلهكاي  ف اهلل"أدا ق

ك هى ةذا   َّب أنك  هى اهفلر ي ن كها: "إف ذةب ذاةب إهى أف اهشعدػى: ظػف اهر ػؿ أف 
ػػل ال ل ػػكز أف لد ػػب ش هػػا إهػػى  اهػػذم ك ػػد اهلل أششمػػـ  هػػى ه ػػلدمـ قػػد جػػذنكا فلػػا  ف ػػد أهػػى  ظلشن

 .(2)األدنلل   كال إهى صلهاي  نلد اهلل"

 هت مت خت حت  جت هب ُّ قلون( فا قولو  عالى: ق اءة )يو  معنى وأوجو (45
 مضخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخمح جح مج حج مث
 مك لك خك حك  جك مق حقمف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط
 [.17]ال عل: َّجم هل مل خل حلجل

فػػلهاؽ   كاػػلؿ اهنلطػػؿ اهػػذم لفدػػى كل ػػاؽ  لضػػرب اهش ػػؿ هاػػلؿ اهاػػؽ اهػػذم ل نػػت كلن ػػى
ا  ك ل   هػى ك ػا اهشػل  اهػذم  ػلؿ فل لؿ شف جؿ كادو نا ن  ش ؿ اه الب اهذم لدزؿ شدا شطرنا

فلفدى كل ػاؽ كةػك شػل ل ػنؾ فػي اهدػلر شػف ذةػب في ةذم األكدل  رغكة  لهل   هلا  كأشل اهنلطؿ 
 .(3)أك فض  فشل لدفع اهدلس كةك اهل لف اهذم لشجث في األرض

قػػكًد كاه قػػكًد كاهكى ٍقػػًد كاهكي قىػػدي شارجػػ  اهدػػلري كاهّْ لديةػػل جلهكى قىػػداًف  ً ػػدىةً لكقػػدكف شػػا كذة شػػف "اهكى كاهكى
قًَّد كاال  .(4) هل لًد"كاههَّكى

 ق ئت )يوقلون( بعلة أوجو، وىّا:

دكف( نلهلػػل   هػػى اهغلنػػ   كةػػي قػػرا ة اشػػزة كاهج ػػلئي كأةػػؿ اهجكفػػ   كهعدػػي: لكقػػدكف كقىػػ)لي  .1
 اهدلس.

 .(5) عفر  طلب  كةي قرا ة نلقي اه نع  كأني)هكقدكف( نلههل   هى اه .2

                                                           
  (.5/347لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   )ج (1)
 (.5/347اه لنؽ  )ج (2)
 (.2738-7/2737لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (3)
شجهب ها لؽ اههراث في شؤ    اهر له   نإعراؼ شاشد دعلـ ها لؽ: ركز آنلدم  اه لشكس اهشالط  اهفل (4)

 (.326اهعرق ك ي  )ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.5/372)ج
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ف اإلل لد ال لجكف في اهدلر كادةل  فل كؿ: "قد لكقد  هى جؿ عي  كرأل أنك  هي اهفلر ي: أ
فذهؾ اهندل  اهذم أشر نا لكقد  هلا   (1)  َّ يت ىت نت مت  زت ُّ   :كهلس في اهدلر  ج كها

.(2)كهلس في اهدلر هجف لصلنا همنمل"  

 يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل ُّ  ( فا قولو  عالى:لُ ثَ فسي  معنى )مل   (46
 [.35]ال عل:  َّ مي خي  حي جييه ىه مه جه ينىن من خن  حنجن

فلشل أشرةـ نا كلعندكدا اؽ  نلدها همـ ركا صٌ هرجكف شل دملةـ اهلل  دا  كهـ ل اهذلف ل
   دلت ه رم شف هاهمل أدملر اهع ؿ كأدملر اه شر كاههنف كأدملر اهشل  ه  ي اهن لهلف كاألع لر

أدمـ لصلركف إهلمل  فهاشؿ شف  شلع أدكار اه شلر  فاجهمل دائـ  فع نى اهذلف له كف اهلل كشآهمـ
 .(3)كاهجلفرلف   نلةـ اهدلر

( "شل ليٍضرىبي نا شف األىٍش ىلًؿ" كشعدى جهش  )شى َّؿي
(4). 

كلرل اهنعض أف )ش ؿ( نشعدى اهصف   فل كؿ: "ش هث اهعي  إذا كصفها كقرنها ههفمـ  كهلس ةدل 
(5) َّ يئ ىئ نئ مئ ُّ ضرب ش ؿ همل  فمك ج كها هعلهى: 

.(6)أم: اهصف  اهعهلل" ؛  

 .(7)إال أف أنل  هي اهفلر ي أدجر ةذا اهشعدى كقلؿ أف شعدلم اههدنلا
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  ( فا قولو  عالى:ينَ عِ مَ جْ أَ  مْ لاكُ يَ )لَ  فسي  قولو:  (47

 [.9]النلل: َّ مئ  زئ رئ ّٰ ُِّّ
فهمهدكف إهلا   كهك عل  ةدالهجـ همداجـ إهلمل  أم: نللف اهطرلؽ اهش ه لـ فشدجـ الئد  دمل

 .(8)نل هللر شدجـ
                                                           

 [.38]اه صص: (1)
 (.5/372ه ي   )جلدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدد (2)
 ند اهلل نف  ند اهعزلز نف   لؿ ها لؽ: لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف  اه عدم   (3)

 (.419كشاشد اهصلهح اهع لشلف ك ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  )ص
 (.256لك ؼ اهعلخ شاشد  )صها لؽ: ش هلر اهصالح  اهرازم   (4)
(5) :  [.27]اهرـك
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   هف لر (6)

 (.5/386)ج
 (.5/386لدظر: اه لنؽ  )ج (7)
ف ر اهٌدلف قنلكة  ها لؽ: لدظر: هف لر اه بلهلف اهشل ر   بلؿ اهٌدلف اهشاٌهي ك بلؿ اهٌدلف اه لكطي   (8)

 (.268)ص
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ه ي مدلا )ةيدل لاهميد  .(1)ل( نشعدى: اهرَّعىلدي كاهدَّالى

كل صػد ب )ةػداجـ( فػي اآللػ  أٌدػا: " هػؽ فػلجـ اهمدالػ   فهػـ لضػؿ أاػد شػدجـ  كةػي شعػػلئ  
  كقػػػػلؿ أنػػػػك  هػػػػي اهفلر ػػػػي: ")هػػػػك عػػػػل  همػػػػداجـ( إهػػػػى اه ػػػػكاب أك إهػػػػى اه دػػػػ  نغلػػػػر (2)اال هلػػػػلر"
 .(3)ا ها لؽ"

 زت رت يبىب نب مب  زب رب ُّ  فا قولو  عالى:و ق اءة )خطًئا( معنى وأوج (48
 [.31]اإلس اء:  َّ مث زث  رث يت ىت نتمت

  ف ههمـ ذدبه جنلره أدةـ ندلهمـ ش لف  ههف ر كضشف همـ أرزاقمـك دملةـ  ف قهؿ أكالدةـ ك 
 .(4)هشل فلا شف قطع اههدل ؿ

 .(5)فمك  لًطي  ئى اهر ؿ  طىان طً أم: شا شنل  ك ى  ؛ طا: شفردةل  طاة كةي شف اه طلئ 
  ئت )خطًئا( بعلة أوجو، عمى النلو اآل ا:ق

 )أً ٍطا( نج ر اه ل  ك جكف اهطل   كةي قرا ة اه شمكر. .1
 )آً طا( نج ر اه ل  كفهح اهطل  كاهشد  كةي قرا ة انف ج لر. .2
طىاى(  هى كزف دنا  دد انف ذجكاف. .3  ) ى
 .(6)) يطىل ( قرئمل اها ف نلهفهح  كاهشد  عها ا ـ شصدر شف أ طا .4

هي اهفلر ي قرا ة انف ج لر  هى أٌدمل شصدر  ل كؿ: "ةي شصدر شف  لطا ك عؿ أنك  
ف جدل هـ د د  لطا  كهجف ك ددل ه لطا كةك شطلكع  لطا  فدهدل  هلا"ئل لطً    قكؿ (7)  كا 

 اهعل ر:

                                                           
 (.288لك ؼ اهعلخ شاشد  )صها لؽ: م  لدظر: ش هلر اهٌصالح  اهراز  (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.5/463)ج
 (.5/463اه لنؽ  )ج (3)
شاشد  ند اهراشف اهشر عهي  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنلضلكم  أدكار اههدزلؿ كأ رار اههاكلؿ  اهنلضلكم   (4)
 (.3/254ج)
نراةلـ اه لشرائي  )جها لؽ: لدظر: اهعلف  اهفراةلدم   (5)  (.4/292شمدم اهش زكشي كا 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.6/29)ج
 (.6/29اه لنؽ  )ج (7)
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ـــــــى َوَجْل ُـــــــوُ  ـــــــَ ُة الِقنـــــــاُص َل ل  َ خاَط

ــــــبُ    ــــــاِء  َاِس ــــــع اْلَم ــــــا َمْنِق ـوُ ِف ـــــ (1)َوُخ طُوُم
 

   

 زت رت يب ىب نب ُّ  ( فا قولو  عالى:ياَل بِ سَ   شِ عَ ي الْ ذِ ى لَ ا إِ وُ غْ  َ بْ لل  فسي  معنى ) (49
 [.42]اإلس اء: َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت

 .(2)أم: قؿ همـ هك جلف شع اهلل آهم  جشل هد كف هطهنكا هلل  نلبلن هل لههكم
 لد في شهجا ( أدا إفلبلى نً  ى  رشً عى م اهٍ ى ذً هى ا إً كي غٍ هى نٍ ل كؿ أنك  هي اهفلر ي في شعدى: )الَّ 

 .(3)كشغلهنها؛ ألدمـ عرجلؤم  جشل لفعؿ اهشهكؾ نعضمـ شع نعض

  هب مب خب ُّ ( فـا قولـو  عـالى: كَ ِمـجْ  ِ وَ  كَ ِمـيْ ب )خَ   فسي  معنى قولو (50
 خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
 [.64]اإلس اء:  َّ حص  مس

 -هعلهى–كا هب نجؿ راجب كشلشو في شعصل  اهلل ا ه فؼ نصكت اههمك كاهغدل  
 .(4)علرجمـ في األشكاؿ اههي أدف كةل في اهشعلصي كأكالد اهزدىك 

ٍلًهؾى كى  (: كاه لؿ: جؿ  لؿ ه عى في شعصل  اهلل  فمي شف  لؿ إنهلس  ب ) ى رىً ًهؾى
 .(5)كاهر ؿ: جؿ ر ؿ هشعي في شعصل  شف ر لؿ إنهلس

غ نشعدى ا عى  علؾ كانهلرل انف  طل  أف )ن لهؾ كر هؾ( ةك ش رد ش لز كا هعلرة 
إدشل ةذا   فإف شعدلم أف "هلس ههعلطلف  لؿ كال ر ؿ كال ةك شاشكر : مدؾ  كل كؿ أنك  هي

 .(6))اذةب فلصدع شل عئت كا هعف نشل عئت(" :ز ر كا ه فلؼ نا  جشل ه كؿ هشف همددم
 

                                                           
 (.12/268 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  )ج ها لؽ:اههنلب في  هـك اهجهلب  اهدعشلدي   (1)
ف ػػػر اهػػٌدلف قنػػػلكة  ها لػػؽ: لدظػػر: هف ػػلر اه بلهػػػلف اهشل ػػر   ػػػبلؿ اهػػٌدلف اهشاهٌػػػي ك ػػبلؿ اهػػٌدلف اهٌ ػػػلكطي   (2)

 (.1/286)ج
 ػلدؿ أاشػد  نػد اهشك ػكد ك هػي شاشػد شعػكض  ها لػؽ: لدظر: هف لر اهناػر اهشاػلط  أنػك اٌلػلف األدده ػي   (3)

 (.6/37)ج
اه ػػػلد انػػػف  نػػػد اهش صػػػكد نػػػف  نػػػد اهػػػرالـ  ها لػػػؽ: لدظػػػر: هف ػػػلر اهشػػػلركدم  اهدجػػػت كاهعلػػػكف  اهشػػػلركدم   (4)

 (.3/255)ج
 (.3/250 ند اه هلؿ  ندم عهني  )جها لؽ: لدظر: شعلدي اه رآف كا  رانا  أنك إ الؽ اهز لج   (5)
دؿ أاشػػػػد  نػػػػد اهشك ػػػػكد ك هػػػػي شاشػػػػد شعػػػػكض   ػػػػلها لػػػػؽ: هف ػػػػلر اهناػػػػر اهشاػػػػلط  أنػػػػك اٌلػػػػلف األدده ػػػػي   (6)

 (.6/56)ج
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 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت  ُّ ق اءة ) س لنا( فا قولو  عالى: أوجو (51
 [.70]الكيف: َّ  حس جس مخ

 .(1)نله ؤاؿ  ف عي  أدجرها شدي كهـ هعهـ ك ا صاها" أم: "فبل هفلهادي

 .(3)  كةك شل ل اها اإلد لف(2)شا كذة شف  ىاىؿ  يؤاالن كش اه  (ه اؿ)
 فا اآلية عمى وجيين: ق ئت ) س لنا(

 فهح اه لف كاهبلـ شف غلر ةشزة شعددة اهدكف  كةي قرا ة أنك  عفر. - أ
 .(4)نلقي اه نع نلهمشز ك جكف اهبلـ كه فلؼ اهدكف  كةي قرا ة  - ب

 .(5) نلهملأم إ ؛دمل ه رأ نلهلل  في اهالههلفكدٌكم أنك  هي اهفلر ي إهى أ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  ءة ومعنى )ينقض( فا قولو  عالى:أوجو ق ا (52
 مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

 [.77]الكيف: َّ نت
ل  طهنل شدمـ نعد أف ادطهؽ شك ى كاه ضر في اه فلد  ك دد كصكهمـ أةؿ قرل  أدطلج

هك  :لرلد أف ل  ط هشلبلدا فاقلشا اه ضر نلدم  ف لؿ ها شك ى افك دا  دارن   اهطعلـ ضللف 
 .(6)عئت هه ذت  هلا األ ر

: أم ةىٍدشيادى ًض اهندل : هىٍد   .(7)ضى

                                                           
شاشد  ند اهراشف اهشر عهي  ها لؽ: هف لر اهنلضلكم  أدكار اههدزلؿ كأ رار اههاكلؿ  اهنلضلكم   (1)

 (.3/288)ج
شاشد  كض شر ب  ها لؽ: لدظر: همذلب اههغ   أنك شدصكر شاشد نف أاشد نف األزةرم اهمركم   (2)

 (.13/47)ج
 (.5/1723أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: هصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اه كةرم  لدظر: ا (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.6/140)ج
 (.6/140لدظر: اه لنؽ  )ج (5)
ف ر اهٌدلف قنلكة  ها لؽ: ف اهشاٌهي ك بلؿ اهٌدلف اهٌ لكطي  لدظر: هف لر اه بلهلف اهشل ر   بلؿ اهٌدل (6)

 (.302)ص
-19/94ش شك   شف اهشا  لف  )جها لؽ: لدظر: هلج اهعركس شف  كاةر اه لشكس  شرهضي اهزنلدم   (7)

95.) 
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 ق ئت )ينقض( ب وجو علة، عمى النلو اآل ا:

( نضـ اهلل  كفهح اه لؼ كاهصلد فلجكف شندلنل ههشف .1  عكؿ شف د ضها  كةي قرا ة أٌني.)ليد ىضى
)لد لص( نلهصلد غلر شع ش  شع األهؼ  ككزدا لدفعؿ اهبلـز شف قلص ل لص  كةك رأم  .2

  جرش  كلالى نف لعشر.
أم: ةدشها فلدمدـ  كةك شف قكهمـ قضها شع ش  فلد لض؛ )لد لض( ناهؼ كضلد شع ش   .3

 ف اهزةرم ةك نصلد غلر كةذا رأم اهزةرم  كفي ةذا لرل أنك  هي اهفلر ي أف اهشعمكر 
 .(1)شع ش 

 مض  خض حض جض مص خص ُّ ا( فا قولو  عالى: ق اءة )نسيً  أوجو (53
 [.23]م يم: َّ  جف مغ جغ مع جع مظ حط

 ددشل  ل ةل اهش لض هشدت أال هعرؼ كال هذجر  كفنل شف  - هلمل اه بلـ–ه كؿ شرلـ 
 .(2)جبلـ اهدلس

دً ٌي اهذم ال ليذجر" "اهٌدٍ ي: اهعي  اهشى
(3). 

 ا( فا اآلية عمى أوجو، وىا:ق ئت )نسيً 

 نج ر اهدكف  فهجكف فعؿ نشعدى شفعكؿ  كةي قرا ة اه شمكر. .1
 نفهح اهدكف  كةي قرا ة اشزة كافص. .2
 نج ر اهدكف كاهمشز شجلف اهلل   كةي قرا ة دكؼ األ راني. .3
نفهح اهدكف كاهمشز  فهجكف شصدر شف د ات اههنف إذا أصننت  هلا اهشل   كةي قرا ة  .4

 شاشد نف جعب.
نفهح اهدكف كاه لف شف غلر ةشز ندلم  هى فعؿ جله نض كاهدفض  كةي قرا ة نجر نف  .5

 .(4)انلب

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)
 (.6/143ج)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (2)

 (.18/172)ج
نراةلـ اه لشرائي  )جها لؽ: اهعلف  اهفراةلدم   (3)  (.7/304شمدم اهش زكشي كا 
اهشك كد ك هي شاشد شعكض    لدؿ أاشد  ندها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.173-6/172)ج
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 .(1)ةك أ هى اههغهلف كأفضهمل  كلرل أنك  هي اهفلر ي أف اهج ر

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ ًئا( فا قولو  عالى: يْ شَ  كُ م يَ لَ )وَ   فسي  قولو (54

 [.67]م يم:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

كهى جلؼ  ه ا شف اهعدـ  الث هـ لؾ علئنل شذجكرا  فمك لد ك اإلد لف ههدظر هالهها األ
 .(2)قلدر  هى  شعا نعد هفرؽ

ك)هـ لؾ علئنل( إعلرة إهى اهعدـ اهصرؼ كاده ل  اهعلئل   دا  نداله  أف اهشعدكـ ال ل شى 
 .(3)ةي دز   ا هزاهل  :علئنل  كقلؿ أنك  هي اهفلر ي

 خي حي  جي يه ىه ُّ  ومعنى )أخفييا( فا قولو  عالى: أوجو ق اءة (55

 [.15]طو: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي

  ففي ل هرةل  ف اهعنلد -هعلهى–اه ل   قلئش  ال شاله  كجلئد  ال ٌند شدمل لجلد اهلل 
 .(4)اة هلعهـ أف اإلد لف ش لزل  هى  شهكذهؾ نعد األشر نلهعنلدة كاهصبل  مل اجش إ فلئ

 .(5)أ فلا شا كذة شف  فى اهعي  نشعدى جهشا

 ، وىما: ينق ئت )أخفييا( بق اء

كهجف   أم: إٌدمل شف صا  كقك مل هجلد هظمر مىل( نفهح اهمشزة نشعدى  أظمرةل؛)أىٍ ًفلى  .1
 ها رت إهى أ ؿ شعهكـ  كةذم قرا ة انف ج لر  ش هعمدنا ن كؿ اهعل ر:

 

                                                           
 (.6/173لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   )ج (1)
 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف  اه عدم   (2)

 (.498)ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  لؽ: ها لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.6/195)ج
 (.8/3354لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (4)
 (.6/2329أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: لدظر: اهصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اهفلراني   (5)
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ـــــــــا ـــــــــاِنِينل َكَ نلَم ـــــــــْن ِإيَق ـــــــــاُىنل ِم  َخَف

ـاُىنل َولق ِمــــــْن عشــــــا  ُمجملــــــب   (1)َخَفـــــ
 

   
ةدل -نضـ اهمشزة  كةك شضلرع أ فى نشعدى  هر  كةي قرا ة اه شمكر  كاهمشزة )أيٍ ًفلمىل(   .2

أم أزهت  نلب اه هب  ج كهؾ: أ  شت اهجهلب؛ هئلزاه   قلؿ أنك  هي اهفلر ي: ةذا شف-
 .(2) دا اهع ش 

 رن مم  ام يل ىل ُّ اءة ومعنى )سوى( فا قولو  عالى: أوجو ق   (56

 [.58]طو: َّ مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
هل ر مـ شف أرضمـ  ار  ل  نا  - هلا اه بلـ–أف شل  ل  نا شك ى لز ـ فر كف 

 .(3)فلضرب نلددل أ بلن كشل لهل ال د هفا داف كال أدت شجلدنل  دالن   فهداهلدؾ ن ار ش ها :ف لؿ ها

نىٍلدجيـ ً كنل: نج ر اه لف  أم:  دال نىٍلدىدل كى
(4). 

 ق ئت )سوى( بعلة أوجو، وىا:

 في اهكصؿ  كةي قرا ة اشزة ك لصـ. ) يكنل( نضـ اه لف شدكدنل .1
 )ً كنل( نج ر اه لف شدكدنل في اهكصؿ  كةي قرا ة نلقي اه نع . .2
 ) يكىل( نضـ اه لف شف غلر هدكلف كصبلن ككقفنل  كةي قرا ة اها ف. .3
 .(5)ي قرا ة  ل ىلف شف غلر هدكلف كصبلن ككقفنل  كة)ً كىل( نج ر اه  .4

 
                                                           

 كرد اهنلت نركال  أ رل كةي:  (1)
 ك نما          َخَفاُىنل َوْلٌق ِمْن َعِشا  ُمَجمِّبِ َخَفاُىنل ِمْن َأْنفاِقِينل 

شطر اهععٌي ألدا   فلةفَّ  أم: أظمرةٌف كا ه ر مف  كاألدفلؽ: أ راب هات األرض  كاهكدؽ: اهشطر؛ ك ص َّ
أغزر  كاهش ٌهب: اهذم ه شع ها  هن  هعٌدة كقعا كلركل: شاٌهب اهال ؛ كةك اهذم لهاٌهب نلهشطر  كصؼ 

ها لؽ: هى شعدى اهد ب أم كدؽ شف  عٌي فلا  هن  اهشطر أك هاٌهب  لدظر: دلكاف اشرئ اه لس  اهععٌي نا  
 (.51شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  )ص

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)
 (.6/218)ج

هصالح شاشد  هي علةلف  ها لؽ: ؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف  لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكل (3)
 (.3/207)ج

 (.2/864رشزم شدلر نعهنجي  )جها لؽ: لدظر:  شمرة اههغ   األزدم   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.6/236)ج
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 .(1)نشعدى "جادا قلؿ قرل  شدجـ قرن  شدل"كفي شعدلةل قلؿ أنك  هي اهفلر ي:  كل 

كقلؿ األ فش ) كل( ش صكرة إف ج رت  لدا كضشت  كششدكدة إف فهاهمل كهجكف في 
 .(2) شلعمل نشعدى غلر كنشعدى  دؿ كك ط نلف اهفرل لف

 حض جض مص خص حص مس  خس  ُّ معنى )لنل قّنو( فا قولو  عالى: أوجو ق اءة و  (57
 جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ  مع جع مظحط مض خض

 [.97]طو: َّ هل مل خل حل
  ف كؼ هعلقب في اهاللة   كن  ال لش ؾ شدؾ أاد   دي كا هاً ر شديقلؿ هنل د 

في قهكب ندي ا رائلؿ قلـ  كادظر إهى اهع ؿ نعد أف أعربى   ف ه لزل نعشهؾ شف  لر كعر
 .(3)شك ى نإهبلفا كةـ لدظركف

رلؽ" "ارىؽى: لىاريؽ كلاًرؽ  ارقنل  فمك الًرؽ كاى
(4). 

 ق ئت )لنل قنو( بعلة أوجو، وىا:

رقدىا( نلههعدلد  كةي شضلرع ارؽ شعددنا  كةذم قرا ة اه شمكر. .1  )هداّْ
 اها ف كقهلدة ش ففنل شف أارؽ رنل لنل. .2
 قرأ انف  نلس كأنك  عفر نفهح اهدكف ك جكف اهال  كضـ اهرا . .3
 .(5)ففي اههعدلد لجكف شعدلم شنلهغ  في اهارؽ  كةك رأم أني  هي اهفلر ي .4

 

 

 

                                                           
 (.6/236نار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   )جلدظر: هف لر اه (1)
 (.6/236لدظر: اه لنؽ  )ج (2)
 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف  اه عدم   (3)

 (.512)ص
 (.1/477شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر نش ل دة فرلؽ  شؿ  )ج (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.6/257)ج
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 جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ُّ  و ق اءة )ننّجا( فا قولو  عالى:أوج (58
 [.88]األنبياء: َّ خب حب

 ين ىن نن من  ُّ كهـ ل ر شدا د ل  جؿ شل صدر شدا أدا قلؿ:  - هلا اه بلـ-فل ه ندل هلكدس
  كهـ ل ر نلهظهـ إال كةك ل هغفر شدا فد لدلم شف (1) َّ ني مي زي  ري ٰى

.(2)صلنا غـ ش هشل قلؿ لد لا اهللاهنبل   فجؿ شف قلؿ شف اهشؤشدلف إذا أ  

د اهدالة كاه بلص ؛دىٌ ى  .(3)أم: ك ى
 ق ئت )ننجا( بعلة أوجو، وىا:

ي  كةي قرا ة اه شمكر. .1  )دد ي( شضلرع أىٍد ى
ي( ندكف شضشكش  ك لـ شعددة كلل   لجد   كةي قرا ة انف  لشر  كا هلرةل أنك  )دي ّْ

 هي اهفلر ي ذةنل  ف كاادة  إال أف اهز لج كأنلل ندك  نلدة هشكاف   اهشصلاؼ في األشصلر جكدم
 هى ا هنلر أدا "شضلرع أدغشت اهدكف في اه لـ  كرد نادا ال ل كز   أٌف ةذم اه را ة هافإهى 

 مث  ُّ  إدغلـ اهدكف في اه لـ اههي ةي فل  اهفعؿ ال هشلع اهش هلف  جشل اذفت في قرا ة شف قرأ
 .(5)لرلد كددزؿ اهشبلئج " (4) َّ  نث
  جه ين ىن من خن حن ُّ  ة ومعنى )سكا ى( فا قولو  عالى:ق اء أوجو (59
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 [.2]اللج: َّ  ُّ

فهعهغؿ جؿ شرضع   ف   لكـ هركف زهزه  اه ل   هغفؿ شف فظل   األشر كعٌدة اهدةع 
كهجدمـ نلها ل     األذةلف   كهرل اهدلس جادمـ  جلرل ذاةنكرضلعمل كهضع جؿ انهى اشهمل

 .(6)ف كفمـ شف  ذاب اهلل ةك اهذم أذةب   كهمـ   كا  جلرلهل

                                                           
 [.87]األدنلل : (1)
 (.2/520إنراةلـ اهن لكدي  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه علرم  هطلئؼ اإلعلرات  اه علرم   (2)
 (.3/2174د ش هلر  ند اهاشلد  شر نش ل دة فرلؽ  شؿ  )جلدظر: شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاش (3)
 [.25]اهفرقلف: (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.6/311)ج
 (.8/3523لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (6)
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ر ؿ  جلر أم: ج لر اه جر  عرب  :كل لؿ   جلرل:  شع  ىجىراف شا كذة شف  ىجىر  يجرا
 .(1)اه شر

 ق ئت )سكا ى( فا اآلية، عمى علة أوجو وىا:

 ) يجلرل( نضـ اه لف  هى كزف فعلهى  كةي قرا ة اه شمكر. .1
   كةي قرا ة أني ةرلرة  ك ل ى.) ىجلرل( نفهح اه لف .2
 .(2)األ كلف) ىجٍرل( كةي قرا ة  .3

ٍشدىى كزىٍشف  كقلؿ  لنكلا: ةي نشعدى  كلرل أنك  هي اهفلر ي أف ) جرل(  شع  ىًجر جىزى
 .(3) جراف

 مت زت رت يب ُّ  لمفظ )معاجزين( فا قولو  عالى: المعنى المغوي (60
 [.51]اللج: َّ  رث يت ىت نت

 .(4)؛ ألدمـ ال ليٍنعى ىكف  كأٌدا ال  ٌد  كال دلر"أم: "ظلدّْلفى أدمـ لع زكددل
زناشعل زلف شا كذة شف:  ى ى  ز   ى ى  .(5)زى لىع ى

 -صهى اهلل  هلا ك هـ-ف أصالب اهدني هي اهفلر ي أف شعدى شع زلف دل نك كلرل أنك 
 .(6)جشل د كؿ: ف  ت فبلدنل إذا د ب إهى اهف ؽإهى اهع ز  

 نت مت زت  رت ُّ  ولو  عالى:ومعنى )سخ ًيا( فا ق أوجو ق اءة (61
 [.110]المؤمنون:  َّ  زث رث يت ىت

 هى ةذا  اهى د لهـ ذجرم  كهـ ه لفكا أم: "فهعلغههـ نمـ   ل رلف شدمـ  كدأنهـ 
 .(7)  كجدهـ هضاجكف شدمـ ا همزا  نمـ"  لني

                                                           
 هلؿ إنراةلـ  فلؿ  ها لؽ: نف إ شل لؿ نف  لدم اهشر ي   لدظر: اهش صص  أنك اها ف  هي (1)

 (.3/208)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.6/325)ج
 (.6/325لدظر: اه لنؽ  )ج (3)
 (.3/433لؿ  ندم عهني  )ج ند اه هها لؽ: شعلدي اه رآف كا  رانا  أنك إ الؽ اهز لج   (4)
 (.2/1459لدظر: شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر نش ل دة فرلؽ  شؿ  )ج (5)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.6/351)ج
 (.18/60هف لر اهشراغي  اهشراغي  )ج (7)
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ً ٍ ًرلَّل: شف  ىً رى نشعدى ا همزأ
(1). 

 ق ئت )سخ ًيا( ب وجو علة، وىا:

 كةي قرا ة اشزة كاهج لئي. لف  ) يٍ رلَّلن( نضـ اه .1
 .(2))ً ٍ رللن( نج ر اه لف  كةي قرا ة نلقي اه نع  .2

إال أف في لل  اهد ب زللدة قكة في   لرل اهزش عرم أف )  رلنل( شصدر   ر جله  ر
 .(3)اهفعؿ  جشل ل لؿ  صكصل  في اه صكص: كةي نشعدى اهمز   دد اه هلؿ ك لنكلا

  رلنل( نلهج ر  فمي أك ا "ألدا نشعدى اال همزا   كاهج ر كأٌلد أنك  هي اهفلر ي قرا ة )
 .(4)فلا أج ر  كةك أهلؽ نلآلل   أال هرل إهى قكها: )كجدهـ شدمـ هضاجكف("

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّ    قولو )كظممات( فا قولو  عالى: فسي (62
 زئ   يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
 زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث
-39]النو : َّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من

40[. 
ف عنمت هشل ليرل فمك جلهظهشلت في   إف عنمت أ شلهمـ هشل لك د فمك جله راب نله لع  كا 

فمك جظهش  اهشكج  هى ظهش  اهنار   اهنار اهعشلؽ لغعلم شكج شف فكقا شكج شف فكقا  الب
فشل ها  اكشف هـ ل عؿ ها اهلل دكر   ةلاهش  اه الب  هى ظهش  اهشكج  إذا أ رج لدم هـ لجد لر كظ

 .(5)شف دكر

                                                           
نراةلـ اه لشرائي  )جها لؽ: لدظر: اهعلف  اهفراةلدم   (1)  (.4/196شمدم اهش زكشي كا 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (2)

 (.6/389)ج
 (.6/389لدظر: اه لنؽ  )ج (3)
 (.6/390اه لنؽ  )ج (4)
لل ر نف إنراةلـ كغدلـ نف  نلس نف غدلـ  ها لؽ: ه شعلدي  هف لر اه رآف  اه شعلدي  لدظر: هف لر ا (5)

 (.3/537)ج
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كؿ: جله راب شكضا  أ شلهمـ نشل  لؤكهكف ل  أ شلؿ اهجلفرلف نهعنلملف  األعنمت اآل
لا إهلا في اآل رة  كاه لدي: جلهظهشلت كةي هكضلح شل ةـ  هلا في الؿ اهددلل  "كندأ نلههعن

األكؿ؛ ألدا آجد في اإل نلر هشل فلا شف ذجر ششل لؤكؿ إهلا أشرةـ شف اهع لب اهدائـ كاهعذاب 
هعهمـ لر عكف إهى   اه رشدم   ـ أهنعا نمذا اههش لؿ اهذم دنممـ  هى شل ةي أ شلهمـ  هلا

نلا؛   فمك نذهؾ هع(1)"-صهى اهلل  هلا ك هـ-اإللشلف كلفجركف في دكر اهلل اهذم  ل  نا اهر كؿ
 .(2)أل شلهمـ نلهظهشلت اهشهج ف   قلؿ أنك  هي اهفلر ي: أف ه دلرم جذم ظهشلت

 جي ٰه مهجه هن من خن ُّ ق اءة )ساقييا( فا قولو  عالى:   فسي  وأوجو (63
 هن من مل مك لك  هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئمئ  هي مي خي حي
 [.44]النمل: َّ  َّـ هي مي

 فركلى أفَّ   قلملت  ف  لها ا نها شل ن  ظلشنل كجعففهشل رأ  اد هي اه صر :قلؿ هنه لس
كذهؾ   ك جؼ  هلا اهطلر كاه ف كاإلدس  ها  هى طرل مل قصر  شلؿ يى دً  هلشلف قنؿ قدكشمل ني 

فعشهت ها اهعللطلف  لكأراد  هلشلف هزك مل فجرم ععرة  هلزداد ا هعظلشنل ألشرم كها ل نل هدنكها
ت شع  هلشلف هلل رب  هشرب ظهشت دف ي نعنلدة اهعشس كأ :لهتاهدكرة فدجامل كأانمل ف 

 .(3)اهعلهشلف

 .(4) لؽي: ةك  لؽي اه دـ كه شع  هى  كؽ

عؼ  ف  لقلا  كجذهؾ فعهت إف شف  لدة شف جلف الن نل كأراد أف ل كض اهشل  أف لج
رح إال همكلؿ األشر  كاصؿ جعؼ اه لؽ  هى  نلؿ "كهـ لجف اهش صكد شف اهصٌ   نا شهج 
 .(5)اههنع"

 وىما:ق ئت )ساقييا( بق اء ين، 

 دمل قرا ة ضعلف .نف ج لر  كقلؿ أنك  هي اهفلر ي: إ) ف  اقلمل( نلهمشز  كةي قرا ة ا .1
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف االدده ي   (1)
 (.6/424)ج

 (.6/424لدظر: اه لنؽ  )ج (2)
 (.2/609لك ؼ  هي ندلكم  )جها لؽ: زلؿ كا لئؽ اههاكلؿ  اهد في  لدظر: هف لر اهد في  شدارؾ اههد (3)
 (.4/1498أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: لدظر: اهصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اه كةرم   (4)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.7/76)ج
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) ؤش ( في ةشز اهكاك اههي قنهمل ضش   كةي هغ  شعمكرة  كفي ةذا ل كؿ أنك  هي  .2
 جلف لمشز جؿ كاك قنهمل ضش  كأدعد قكؿ اهعل ر: (1)اهفلر ي: "أف )أنل ال  اهدشلرم(

 (3()2)َأَلِب اْلمُؤِقليَن ِإلال ُموَسى"    ... ... ... ...    

 مث زث رث يت ُّ  اآلية )الظنونا( فا قولو  عالى:إثبات األلف فا قافية  (64
 َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث

 [.10]األلزاب:
  فزاغت أنصلرةـ (4) ل ت قرلظ  شف فكقمـ ك ل ت غطفلف كقرلش شف دلال  شج 

 .(5)هظدكف اهجلذن كنهغت قهكنمـ شف اهفزع كلظدكف نلهلل ا
 اخ مف الق اء فا إثبات األلف أو لذفيا، عمى النلو اآل ا:

 اذفمل كصبلن ككقفنل  دد اشزة كأني  شرك. .1
 اذفمل كصبلن  دد انف ج لر كاهج لئي. .2
 .(6)إ نلهمل كصبلن ككقفنل  دد نلقي اه نع  .3

ي رؤكس اآلم كلرل أنك  هي اهفلر ي إ نلهمل نل هنلرةل أهت في فلصه  اآلل   ن كها: "ة
 .(7)ش لطع جشل جلدت اه كافي ش لطع" هعنلا نله كافي شف الث جلدت

 .(8)نشعدى أدا لهعلشؿ شعمل  جشل في قكافي األععلر شف الث إ نلهمل في اهكقؼ

                                                           
أنك ال  اهمل ـ نف اهرنلع نف زرارة  اهدشلرم شف ندي دشلر نف  لشر  عل ر  شف أةؿ اهنصرة  اهشهكفى  ةك (1)

ق  لدظر: األ بلـ قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف  183 د  
 (.8/103اهزرجهي  )ج

 كرد في دلكادا نركال  أ رل كةي: (2)
 إلّا ُموَسى             َوَجْعَلُة َلْو أَضاءُىَما الَوُقولُ  لَلّب الّواِفلانِ 

 (.116 عدة: ا ـ اشرأة  دلكاف  رلر   رلر اه طفي  )ص
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.7/76)ج
 (.4/218 ند اه هلؿ  ندم عهني  )جها لؽ: لج  لدظر: شعلدي اه رآف كا  رانا  أنك إ الؽ اهز  (4)
أاشد شاشد علجر  ها لؽ: لدظر: هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف  أنك  عفر اهطنرم   (5)

 (.20/221)ج
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (6)

 (.7/211)ج
 (.7/211اه لنؽ  )ج (7)
 (.7/211لدظر: اه لنؽ  )ج (8)
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 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّ جو ق اءة )وق ن( فا قولو  عالى: أو  (65
 ىف يث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىبنب
 [.33]األلزاب: َّ اك  يق ىق يف

 .(1): ا نهف في نلكهجف كال ههنر ف كأقشف اهصبلة ك اهلف اهزَّجلة كأطعف اهلل كر كهاأم

: شا كذة شف كقىرى لىً ر قىٍرفى كى
(2). 
 ق ئت )وق ن( بعلة أوجو، وىما:

قىر لىً ر إذا  جف كأصها: أىٍكًقٍرف اذفت  .1 )كًقرف( نج ر اه لؼ  كةي قرا ة اه شمكر شف كى
 هت ارجهمل إهى اه لؼ  فذةنت أهؼ اهكصؿ.اهرا  اه لدل  ه فلفنل   ـ د 

كلرل أنك  هي اهفلر ي أف اهرا  أندهت كد هت ارجهمل إهى اه لؼ   ـ اذفت اهلل   .2
 ه جكدمل ك جكف اهرا  نعدةل.

)كقرىف( نفهح اه لؼ  كةي قرا ة  لصـ  كةي هغ  اهعرب .3
(3). 
 .(4)ف را ة اهج ر شف اهكقلر  كقرا ة اهفهح كاه جكف شف اه رار

 من خن حن جن يم ىم ُّ ق اءة )فا ظالل( فا قولو  عالى:  أوجو (66
 [.56]يس:       َّ ىن

 .(5)ةـ كأزكا مـ في أجدلف اه صكر  هى اه رر في اه نلؿ شهجئكف هات ههؾ اهظبلؿ
 .(6)ظبلؿ شا كذة شف ظيٌه   كةي أكؿ  الن  هظؿ

 

                                                           
لدظر: اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا ك شؿ شف فدكف  هكشا  أنك شاشد  (1)

ش شك   ر لئؿ ها لؽ: شجي نف أني طلهب اشكش نف شاشد نف ش هلر اه ل ي اه لركادي األدده ي اهشلهجي  
 (.9/5828ا لت اهعهلل كاهناث اهعهشي  لشع  اهعلرق  نإعراؼ اهعلةد اهنكع ي  )ج لشعل  نجهل  اهدر 

نراةلـ اه لشرائي  )جها لؽ: لدظر: اهعلف  اهفراةلدم   (2)  (.5/208شمدم اهش زكشي كا 
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 .(7/223)ج
 (.8/381ش دم نل هـك  )جها لؽ: لدظر: هف لر اهشلهرلدم  هاكلبلت أةؿ اه د   اهشلهرلدم   (4)
 (.4/10شاشد  هي علةلف  )جها لؽ: لدظر: هف لر اه لزف  هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  اه لزف   (5)
 (.5/1756ر  طلر  )جأاشد  ند اهغفك ها لؽ: لدظر: اهصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اه كةرم   (6)
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 ق ئت )فا ظالل( فا اآلية عمى وجيين، وىما:
هجكف  شع ًظٌؿ جشل ه شع ًفٌعؿ  هى ًفعلؿ  كلاهشؿ )في ظبلؿ( كةي قرا ة اه شمكر  ك  .1

ًنرىاـ.اف لجكف  شع )ظيه (  قلؿ أنك  هي اهفلر ي: جيٍنرى   ش  كى
( كةي قرا ة اشزة كاهج لئي  فهجكف  .2  شع ظه  كةي  نلرة  ف  -ةدل–)في ًظؿّْ

 .(1)اهشبلنس
 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ  وجو ق اءة )أمن( فا قولو  عالى:أ (67

 [.9]الزم : َّ هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ
فبل   شف  ذاب اآل رة كلطهب  دها لكلجكف  لئفن   أم: شطلع هلل شصهلنل في  ل لت اههلؿ

 .(2)اهع كؿ لدمـ إال أكهكل هكم اهشؤشف كاهجلفر فبل لشلز ن
 قرئت )أشف( نعدة أك ا   هى اهداك اآلهي:

شزة كهجكف اهمشزة ةدل هبل هفملـ )أشىٍف( نه فلؼ اهشلـ  كةي قرا ة انف ج لر كدلفع كا .1
  دلر: أةذا اه لدت  لر أـ اهجلفر؟.  كاههماهه رلر 

ا اه كؿ أنك  هي جادا قلؿ: )للشف ةك قلدت( كضعؼ ةذكرأل اهفرا  أف اهمشزة ههددا   ف .2
 اهفلر ي.

 .(3))أٌشف( نهعدلد اهشلـ  كةي قرا ة نلقي اه نع   فهجكف شلشمل أدغشت في شلـ )شف( .3
 مث زث  رث يت ىت نت ُّ )بمفازا يم( فا قولو  عالى: اءة أوجو ق   (68

 [.61]الزم : َّ يف ىف يث ىث نث
 .(4)أم: "نلهطرؽ اٌههي هؤدلمـ إهى اهفكز كاهد لة"

 .(5)اهشفلزة شا كذة شف فىلزى لىفيكزي فىٍكزىان  ك شلت نذهؾ هفلؤالن 

                                                           
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)

 (.7/327)ج
 (.8/4859لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (2)
ي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (3)

 (.7/402)ج
لل ر نف إنراةلـ كغدلـ نف  نلس نف غدلـ  ها لؽ: هف لر اه شعلدي  هف لر اه رآف  اه شعلدي   (4)

 (.4/478)ج
 (.2/822رشزم شدلر نعهنجي  )جها لؽ: لدظر:  شمرة اههغ   األزدم   (5)
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ا ة اشزة قرئت )نشفلزاهمـ(  هى ك ملف:  هى اإلفراد كةي قرا ة اه شمكر  ك هى اه شع كةي قر 
كاهج لئي كاأل شش  كفي ةذم اه را ة ل كز أنك  هي اهفلر ي  شع اهشصلدر  ن كها: "اهشصلدر 

.(2)"(1) َّ يك ىك مك ُّ ٹ ٹ  ه شع إذا ا ههفت أ دل مل  ج كها:  

 لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث ُّ وجو ق اءة )آسن( فا قولو  عالى:أ (69
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 [.15]ململ: َّ مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ

كأدملر شف هنف اهك كفي   في اه د  أدملر شف شل  هـ لهغلر طعشا صلفي ال جدر فلا
  نؿ  شر ا ف اهطعـ كاهرائا  كاهشدظر  كأدملر شف  شر هل ت ج شر اهددلل  غلل  اهنللض

ذلف ل لفكف اهلل ف اه  فمذا ههشه لكأدملر شف   ؿ ا ف اههكف كاهطعـ كفي غلل  شف اهصفل 
ل  .(3)كلعشهكف صلهان

؛أ ف: "أى ىفى اهشل  لا  .(4)أم: شهغلر اهطعـ" ً في أٍ دنل كأ يكدنل  فمك آً فه
 ق ئت )آسن( عمى وجيين فا اآلية، وىما:

 )آ ف(  هى كزف فل ؿ شف آ ف نفهح اه لف  كةي قرا ة انف ج لر كأةؿ شج . .1
 .(5)هؾ  هى ه فلؼ اهمشز هـ لهغلر")غلر آ ف( نلهلل   قلؿ أنك  هي اهفلر ي: "كذ .2
 من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   فسي  قولو  عالى: (70
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن
 [.12]اللج ات: َّّٰ

  عنا أجؿ هاـ األخ شلت نلغهللنا فجشل أدجـ هجرةكف أجؿ هاشا شلهنل فجذهؾ هجرةكف غلنها
 .(6)ل نهمل كةك رالـ نمـ كاه كا اهلل اهذم لاذف نهكن   نلدم  ـ
                                                           

 [.10]األازاب: (1)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ:  لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي  (2)

 (.7/420)ج
  (.5323-8/5322لدظر: األ لس في اههف لر   علد اكل  )ج (3)
نراةلـ اه لشرائي  )جها لؽ: اهعلف  اهفراةلدم   (4)  (.7/307شمدم اهش زكشي كا 
د ك هي شاشد شعكض   لدؿ أاشد  ند اهشك ك ها لؽ: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (5)

 (.8/79)ج
 ند اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  ها لؽ: لدظر: هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف  اه عدم   (6)

 (.801)ص



183 

 

كفي قكها )فجرةهشكم( دمي  ف اهفعؿ: فجادا قلؿ: فبل هفعهكم  هشل أكقفمـ  هى اههكنلخ 
ن كها: )ألاب أادجـ أف لاجؿ هاـ أ لا شلهل( فهـ ش لطنهمـ  هى أدمـ قلهكا: ال  ف لؿ همـ: 

 .(1)يفجرةهشكم  ك هى ةذا  طفت )كاه كا اهلل(  هلمل  هى رأم أني  هي اهفلر 
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ فا قولو  عالى: المعنى المغوي ل )الكواف ( (71

 جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت ختحت جت هب مبخب
 مك لك خك حك جك مق حق  مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض
 [.10]المم لنة: َّ من خن حن جنمم خم حم جم هل  ملخل حل جل

 .(2)نلف أةؿ شج ك  -صهى اهلل  هلا ك هـ–دزهت ةذم اآلل  في اهمدد  اههي جلدت نلف اهدني 
: ه شع  هى جلفرة  كل لؿ همل جىفيكره  كةي شف اهجفر ك اكد اهدعش  اهجكاًفري
(3). 

لرل أنك  هي اهفلر ي أف اهجكافر ه لؿ في  شل   اهد ل   فل لؿ: طلئف  جلفرة  كفرق  
 .(4)جلفرة
 [.2-1]الملث : َّ خب حب جب هئ مئ ُّ  ق اءة )الملث ( فا قولو  عالى: أوجو (72

كقلؿ  - هلا اه بلـ–دلئشنل شهد رنا ن للنا  ف ل م  نرلؿ  -هى اهلل  هلا ك هـص–جلف شاشد 
 .(5)ها: قـ كاهرؾ اههد ر نله للب كاهدكـ كاعهغؿ نلهشدصب اهذم دصنؾ اهلل ها

 .(6)اهشغطي دف ا نله للب َّ مب خب حب جب هئ مئ ُّ اهشيدىً ر: شا كذة شف دى ىرى ليدً رى  كةك 
 :ق ئت )الملث ( عمى وجيين، وىما

)اهشدَّ ر( نهعدلد اهداؿ  كةي قرا ة اه شمكر  فاصها اهشهد ر فادغـ  كألد ذهؾ أنك  هي  .1
 اهفلر ي  كرأل أدا األصؿ.

 .(7)أم: د ر دف ا قرأت نه فلؼ اهداؿ؛ .2
                                                           

 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (1)
 (.8/114)ج

ـ اهعلفعي  اهعلفعي أنك  ند اهلل شاشد نف إدرلس نف اهعنلس نف   شلف نف علفع نف  ند لدظر: هف لر اإلشل (2)
 (.3/1341أاشد نف شصطفى اهفرَّاف  )جها لؽ: اهشطهب نف  ند شدلؼ اهشطهني اه رعي اهشجي  

 (.2/807أاشد  ند اهغفكر  طلر  )جها لؽ: لدظر: اهصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل   اه كةرم   (3)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (4)

 (.8/254)ج
 (.30/697لدظر: هف لر اهرازم  شفلهلح اهغلب  اههف لر اهجنلر  ف ر اهدلف اهرازم  )ج (5)
 (.1/723لؽ  شؿ  )جلدظر: شع ـ اههغ  اهعرنل  اهشعلصرة  ااشد ش هلر  ند اهاشلد نش ل دة فر  (6)
 لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  ها لؽ: لدظر: هف لر اهنار اهشالط  أنك اٌللف األدده ي   (7)

 (.8/362)ج
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 الخا مة

نعد راه  طكله  شف  -صهى اهلل  هلا ك هـ–اهاشد هلل كاهصبلة كاه بلـ  هى ر كؿ اهلل 
 ي:ر اهشالط هكصهت اهنلا   إهى شل لاههنااهناث في اهجهلب اه شلف ا

 أوًل: أىم الن ائج
كردت آرا  أنػػػي  هػػػي اهفلر ػػػي فػػػي جهػػػلب اهناػػػر اهشاػػػلط ألنػػػي اٌلػػػلف األدده ػػػي فػػػي شئهػػػلف  -

 .ك تَّ ش لئؿ  هدك ت نلف اهداك كاهصرؼ كاههغ 
كافػػؽ أنػػك الػػلف رأم أنػػي  هػػي اهفلر ػػي فػػي ) ػػنع  عػػرة( شػػف ش ػػلئؿ اهداػػك ك) ػػبلث( شػػف  -

 ؿ اهصرؼ ك) بلث( شف ش لئؿ اههغ   كاألج ر شكاف    هى ش لئؿ اهداك.ش لئ
( شػف )أرنػع( شػف ش ػلئؿ اهداػك كأرنعل ك عرلف لهؼ أنك اللف رأم أني  هي اهفلر ي في ) -

 ش لئؿ اهداك. شف ش لئؿ اههغ   كاألج ر ش لهف  في ( نعش لئؿ اهصرؼ ك)
أنػي  هػي اهفلر ػي  الػث جػلف شاللػد  كجلف األج ر كركدنا شكفؽ أني اللف اهشاللد شػف آرا  -

فػػي ) ػػهل ك ػػهلف( شػػف ش ػػلئؿ اهداػػك ك) عػػر( شػػف ش ػػلئؿ اهصػػرؼ ك)ا دهػػلف ك ػػنعلف( شػػف 
 ش لئؿ اههغ   كاألج ر جلف في اههغ   ـ اهداك  ـ اهصرؼ.

كةذا لػدهؿ  ػؿ شكضػك ل  أنػي الػلف فػي  ػرد اآلرا  اهداكلػ  كاهصػرفل  كاههغكلػ  النػي  هػي  -
ننل آلرائا  كهـ لمضـ ا ا في ش لهفها نؿ جلف شكضك لنل في  رضا اهفلر ي فهـ لجف شهعص

 آلرائا كاذا جلف األج ر كركدنا  كقكفا اهشاللد شف آرا  أني  هي اهفلر ي.
ػػػل كال نشػػػذةب  - ػػل كال نشػػػذةب أةػػػؿ اهجكفػػ  دائشن هػػـ لا ػػػذ أنػػك اٌلػػػلف  نشػػػذةب أةػػؿ اهنصػػػرة دائشن

ػػػل؛ نػػػؿ جػػػلف اػػػرنا ل هػػػلر شدمػػػل شػػػل لاهنغػػػدادل لكافػػػؽ اهػػػدهلؿ  كةػػػذا لػػػدهؿ  هػػػى ا ػػػه بلهل  ف دائشن
 ع صلها.

هػػػػـ ل هعػػػػمد أنػػػػك الػػػػلف نلهاػػػػدلث اهعػػػػرلؼ إال نعػػػػدد قهلػػػػؿ لجػػػػلد ال لػػػػذجر نلدشػػػػل أج ػػػػر شػػػػف  -
 اال هعملد نله رآف اهجرلـ كأععلر اهعرب .

 ثانًيا: أىم الّ وصيات
 - هى اد  كا –إ داد جهلب شاك ب في ةذم اهدرا  ؛ شل ل مؿ  هى اهنلاث كاه لرئ  -

َـّ رفل  كاههَّ اكل  كاهصَّ اهكصكؿ إهى آرا  اهفلر ي اهدَّ  غكل  في هف لر اهنار اهشالط اههي ه
 درا همل.

 اهغنلر  ف جهلب اهنار اهشالط كدرا ها هشل فلا شف  هـ  شلف.دفض  -
ف أ طات فشف دف ػي كاهعػلطلف كاهلل  كأ لرنا ةذا  مد ش ؿ فإف أصنت فنهكفلؽ شف اهلل  كا 

 كهي اههكفلؽ.
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 المصال  والم اجع

 .الق آن الك يم 
  أنك اه ل ـ  عملب اهدلف  ند اهراشف اهش د ي اهدشع ي  إنراز اهشعلدي شف ارز األشلدي -1

 اهشعركؼ أني علش   دار اهجهب اهعهشل .
د  شجهن    أنك اٌللف األدده ي  هح: ر ب   شلف شاشارهعلؼ اهضرب شف ه لف اهعرب -2

 ـ.1998-ق1418  1اه لد ي  اه لةرة  شطنع  اهشددي  ط
   هي شاشد اهداكم اهمركم  هح:  ند اهشملف اهشٌهكاي  األزةرل  في  هـ اهاركؼ -3

 ـ.1993-ق1413  2شطنك لت ش شع اههغ  اهعرنل   دشعؽ  ط
-ق1405  1   علد اكل  دار اه بلـ ههطنل   كاهدعر كاههكزلع  طاأل لس في اههف لر -4

 ـ.1985
  أنك اهنرجلت األدنلرم  هح: شاشد نم   اهنلطلر  شطنك لت اهش شع اهعهشي أ رار اهعرنل  -5

 اهعرني  دشعؽ.
   ند اهنلقي اهلشلدي  هح:  ند اهش لد دللب  ا كؽ إعلرة اههعللف كهرا ـ اهدالة كاههغكللف -6

عرنل  اهطنع شافكظ  هشرجز فلصؿ ههناكث كاهدرا لت اإل بلشل   عرج  اهطنل   اه
 ـ.1986-ق1406  1اه عكدل   ط

  3  انف اه راج  شؤ    اهر له  ههطنل   كاهدعر كاههكزلع  نلركت  طاألصكؿ في اهداك -7
 ـ.1996-ق1417

  صلهح نف فكزاف نف  ند اهلل اهٌفكزاف  شؤ    إ لد  اهش هفلد نعرح جهلب اههكالد -8
 ـ.2002-ق1423  3اهر له   ط

 األشلر غلزم ههفجر اه رآدي.   انف  لدة  كقفل إ راب اه رآف -9
  انف ةعلـ األدصلرم  هح:  هي فكدة دلؿ   شلدة عؤكف اإل راب  ف قكا د اإل راب -10

 ـ.1981-ق1401اهشجهنلت   لشع  اهرللض  
  قلشكس هرا ـ ألعمر اهر لؿ كاهد ل  شف اهعرب كاهش هعرنلف كاهش هعرقلف   لر األ بلـ -11

 ـ.1986  7هندلف  ط–نلركت  -شللك -لراهدلف اهزرجهي  دار اهعهـ ههشبلللف  آل
  صبلح اهدلف  هلؿ نف أنلؾ اهصفدم  هح:  هي أنك زلد أ للف اهعصر كأ كاف اهدصر -12

 ـ1998 -ق1418  1هندلف  ط -كدنلؿ أنك  شع   دار اهفجر اهشعلصر  نلركت
   هي نف  عفر نف  هي اه عدم  أنك اه ل ـ  انف اه طَّلع اهص هي   لهـ اهجهب  األفعلؿ -13

 ـ.1983-ق1403  1ط
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   اه لهي  أنك إ شل لؿ نف اه ل ـ اهنغدادم  دار اهجهب اهعهشل   نلركت.األشلهي -14
إدنلم اهركاة  هى أدنلم اهدالة  اهكزلر  شلؿ اهدلف أني اها ف  هي نف لك ؼ اه فطي   -15

 -هح: شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ  شؤ    اهجهب اه  لفل   دار اهفجر اهعرني  اه لةرة
 ـ.1986-ق1406  1نلركت  ط

  أنك اهنرجلت األدنلرم  اإلدصلؼ في ش لئؿ اه بلؼ نلف اهداكللف اهنصرللف كاهجكفللف -16
 ـ.2003-ق1424  1اهشجهن  اهعصرل   ط

  أنك شاشد  ند اهلل  شلؿ اهدلف نف لك ؼ انف أاشد أكضح اهش لهؾ إهى أهفل  انف شلهؾ -17
لف  ند اهاشلد  شدعكرات اهشجهن  نف  ند اهلل انف ةعلـ األدصلرم  هح: شاشد شالي اهد

 اهعصرل   صلدا  نلركت.
-ق1389  1  أنك  هي اهفلر ي  هح: ا ف علذهي فرةكد  طاإللضلح اهعضدم -18

 ـ.1969
  اه ل ي  أنك  هي اها ف نف  ند اهلل  هح: شاشد اهدَّ  لدي   إلضلح عكاةد اإللضلح -19

 .1دار اهغرب اإل بلشي  نلركت  هندلف  ط
أنك  هي اه لهي  إ شل لؿ نف اه ل ـ نف  لدكف نف ةلركف نف  ل ى نف   اهنلرع في اههغ  -20

شاشد نف  هشلف  هح: ةعلـ اهطعلف  دار اهاضلرة اهعرنل   نلركت  شجهن  اهدمض   
 ـ .1975  1نغداد  ط

  أنك اٌللف األدده ي  طنع   دلدة نعدلل  صدقي شاشد  شلؿ  اهنار اهشالط في اههف لر -21
 ـ.2010-ق1432-ق1431هندلف   -  كاهدعر  نلركت  دار اهفجر ههطنل 1ج

  اإلشلـ اهالفظ أنك اهفدا  إ شل لؿ نف ج لر  هح: إنراةلـ اهزلنؽ   ند اهندال  كاهدملل  -22
نهشكلؿ  –  طنع   لص   اصدار: كزارة األكقلؼ كاهعؤكف اإل بلشل  اه لدر األردلؤكط

 ـ.2015 -ق1436هندلف  –ت دكه  قطر  دار انف ج لر  نلرك –اإلدارة اهعلش  هؤلكقلؼ 
   هح: شاشد شصطفى  د.ط  د.ف.ندائع اهزةكر في كقلئع اهدةكر -23
  اه لضي اهعبلش  شاشد نف  هي اهعكجلدي  اهندر اهطلهع نشال ف شف نعد اه رف اه لنع -24

كلهلا اهشهاؽ اههلنع ههندر اهطلهع هه لد اهافلظ  شاشد نف شاشد اهلشدي  دار اهجهلب 
 اه لةرة. -اإل بلشي

  صدفا انف اهعدلـ  اهصلاب جشلؿ اهدلف  شر نف أاشد نف نغل  اهطهب في هلرلخ اهب -25
 هندلف. -أني  رادة  هح:  ملؿ زجلر  دار اهفجر  نلركت
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  اهالفظ  بلؿ اهدلف اه لكطي  هح: شاشد أنك نغل  اهك لة في طن لت اههغكللف كاهدالة  -26
 ـ.1965-ق1384  1لؤم  طاهفضؿ إنراةلـ  طنع نشطنع   ل ى اهنلنهي اهاهني كعرج

  ش د اهدلف أنك طلةر شاشد نف لع كب اهفلركز آنلدم  اهنهغ  في هرا ـ أئش  اهداك كاههغ   -29
 ـ.2000-ق1421  1دار  عد اهدلف ههطنل   كاهدعر كاههكزلع  ط

  شاشد نف شاشد  شرهضي اهزنلدم  هح: ش شك   شف هلج اهعركس شف  كاةر اه لشكس -30
 اهشا  لف  دار اهمدال .

  هشؤرخ اإل بلـ عشس اهدلف أنك  ند اهلل شاشد هلرلخ اإل بلـ ككفللت اهشعلةلر كاأل بلـ -31
  1نف أاشد نف   شلف اهذةني  هح: نعلر  كاد شعركؼ دار اهغرب اإل بلشي  ط

 ـ.2003-ق1424
  اإلشلـ اهعهشل  شف غلر أةهمل ككاردلمل هلرلخ شدلد  اه بلـ كأ نلر شاد لمل كذجر قطلدمل -32

أنك نجر أاشد نف  هي اه طلب اهنغدادم  هح: نعلر  كاد شعركؼ  دار اهغرب اهالفظ 
 ـ.2001-ق1422  1اإل بلشي  ط

  هح:  ند اهراشف اه هكشلف اههنلف  ف شذاةب اهداكللف كاهجكفللف  أنك اهن ل  اهعجنرم -33
 اهع لشللف  ناث ش دـ هدلؿ در   اهشل  هلر  نإعراؼ أاشد شجي األدصلرم.

  فهدكدا ألنك ا لـ  اهشجهن  في ا راب اهعكاشؿ  هى  كاشؿ اه ر لديهارلر األقكاؿ  -34
 اهشاشكدل   نلركت.

  صلهح نف اها لف اه عفرم  أنك اهن ل  اهملعشي  ه  لؿ شف اركؼ اههكراة كاإلد لؿ -35
 ـ.  1998-ق1419  1هح: شجهن  اهعنلجلف  اهششهج  اهعرنل  اه عكدل   اهرللض  ط

  أنك اٌللف األدده ي  هح: ا ف ةدداكم  دار لب اهه ملؿاههذللؿ كاههجشلؿ في عرح جه -36
 ـ. 2008-ق1429  1جدكز إعنلهلل ههدعر كاههكزلع  ط

  هرا ـ ر لؿ اهدارقطدي في  ددا اهذلف هـ لهر ـ همـ في اهه رلب كال في ر لؿ اهالجـ -37
 ـ. 1999-ق1420  1ش نؿ نف ةلدم اهمشذادي اهكاد ي  دار اآل لر  صدعل   ط

  انف شلهؾ  هح: شاشد جلشؿ نرجلت  دار اهجلهب اهعرني ائد كهجشلؿ اهش لصده ملؿ اهفك  -38
 ـ.1968-ق1388ههطنل   كاهدعر  اه لةرة   

  شالضرات أه لةل نر عهرا ر في اه لشع  اهشصرل   لـ اههطكر اهداكم ههغ  اهعرنل  -39
 ـ.1994-ق1414  2ـ  إ راج: رشضلف  ند اههكاب  ط1929

   ند اهلل نف صلهح اهفكزاف  رفع:  ند اهراشف اهد دم  ددلهع لؿ اهددل نعرح قطر اه -40
 ق.1431  2دار انف اه كزم ههدعر كاههكزلع  ط
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  اهعلفعي أنك  ند اهلل شاشد نف إدرلس نف اهعنلس نف   شلف نف هف لر اإلشلـ اهعلفعي -41
  هح: أاشد نف شصطفى علفع نف  ند اهشطهب نف  ند شدلؼ اهشطهني اه رعي اهشهجي

-ق1427  1)ر له  دجهكراة(  دار اههدشرل   اهششهج  اهعرنل  اه عكدل   ط اهفٌراف 
 ـ.2006

  أنك اٌللف األدده ي  هح:  لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد هف لر اهنار اهشالط -42
 ـ. 2010  3هندلف  ط -شعكض  كآ ركف  دار اهجهب اهعهشل   نلركت

نف  هي اهكاادم اهدل لنكرم أنك اها ف  هي نف أاشد نف شاشد اههف لر اهن لط   -43
  1اهعلفعي  هح: ه د   هشل  ن لشع  اإلشلـ شاشد نف  عكد   شلدة اهناث اهعهشي  ط

 ق. 1430
شالي اه د  أنك شاشد اها لف نف ش عكد اهنغكم  هح:  هف لر اهنغكم  شعلهـ اههدزلؿ  -44

ههطنل   شاشد  ند اهلل اهدشر ك  شلف  شع  ضشلرل  ك هلشلف ش هـ اهارعي  دار طلن  
 ـ.  1989-ق1409  1كاهدعر كاههكزلع  ط

  دلصر اهدلف أنك اه علد  ند اهلل نف  شر هف لر اهنلضلكم  أدكار اههدزلؿ كأ رار اههاكلؿ -45
نف شاشد اهعلرازم اهنلضلكم  هح: شاشد  ند اهراشف اهشر عهي  دار إالل  اههراث 

 ق. 1418  1اهعرني  نلركت  ط
  أاشد نف شاشد نف إنراةلـ اه عهني  أنك ف  ف هف لر اه رآفهف لر اه عهني  اهجعؼ كاهنلل -46

  1إ الؽ  هح: أنك شاشد نف  لعكر   دار إالل  اههراث اهعرني  هندلف  نلركت  ط
 ـ. 2002-ق1422

  اإلشلشلف  بلؿ اهدلف اهشاٌهي ك بلؿ اهدَّلف اه لكطي  هح: ف ر هف لر اه بلهلف اهشل ر -47
 ـ. 2003  1  اه لةرة  شجهن  هندلف  طاهدلف قنلكة  دار دكنلر ههطنل  

 ـ.  1383  دركزة شاشد  زت  دار إالل  اهجهب اهعرنل   اه لةرة  طاههف لر اهادلث -48
   بل  اهدلف  هي نف شاشد نف إنراةلـ نف هنلب اههاكلؿ في شعلدي اههدزلؿ  هف لر اه لزف -49

لف  دار  شر اهعلاي  أنك اها ف  اهشعركؼ نله لزف  هح: هصالح شاشد  هي علة
 ق. 1415  1اهجهب اهعهشل   نلركت  ط

  أنك اه ل ـ اها لف نف شاشد  اهراغب األصفملدي  هح: شاشد هف لر اهراغب األصفملدي -50
 ـ. 1999-ق1420  1 ند اهعزلز ن لكدي  جهل  اآلداب   لشع  طدطل  ط
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  اها ف نف شاشد  اهشعركؼ نلهراغب  شف أكؿ  كرة آؿ هف لر اهراغب األصفملدي -51
شف  كرة اهد ل   هح:  لدؿ نف  هي اهعٌدم  دار اهكطف   113اف كاهى اآلل   شر 

 ـ. 2003-ق1424  1اهرللض  ط
  نار اهعهـك  أنك اههلث  دصر نف شاشد نف أاشد نف إنراةلـ هف لر اه شرقددم -52

 اه شرقددم.
  هف لر اه رآف  شدصكر نف شاشد نف  ند اه نلر انف أاشد اهشركزم  هف لر اه شعلدي -53

-ق1418  1شعلدي اههشلشي اهادلفي اهعلفعي  دار اهكطف  اهرللض  اه عكدل   طاه 
 ـ. 1997

   اه كاطر  شاشد شهكهي اهععراكم  شطلنع أ نلر اهلكـ.هف لر اهععراكم -54
  أنك  عفر اهطنرم  شاشد نف  رلر نف لزلد هف لر اهطنرم   لشع اهنللف في هاكلؿ اه رآف -55

 ـ. 2000-ق1420  1جر  شؤ    اهر له   طنف غلهب اآلشهي  هح: أاشد شاشد عل
  دار انف اه كزم  اهششهج  هف لر اهفلها  كاهن رة  شاشد نف صلهح نف شاشد اهع لشلف -56

 ق. 1423  1اهعرنل  اه عكدل   ط
  ف ػر اهػدلف نػف ضػلل  اهػدلف اهػرازم  اههف ػلر اهجنلػر كشفهػلح اهغلػب  هف ػلر اهف ػر اهػرازم -57

 ـ. 1981-ق1401  1زلع  طدار اهفجر ههطنل   كاهدعر كاههك 
  شال ػػف اههاكلػػؿ  شاشػػد  شػػلؿ اهػػدلف نػػف شاشػػد  ػػعلد نػػف قل ػػـ اهاػػبلؽ هف ػػلر اه ل ػػشي -58

 ق. 1418  1اه ل شي  هح: شاشد نل ؿ  لكف اه كد  دار اهجهب اهعهشل   نلركت  ط
   شػلد اهػدلف أنػك اهفػدا  إ ػشل لؿ نػف ج لػر اهدشعػ ي  هػح: شصػطفى هف لر اه رآف اهعظػلـ -59

 ـ.2000-ق1421  1شد كشاشد اه لد رعلد  دار اهجهب اهعهشل   طاه لد شا
  أنػػػك اهشظمػػػر  شدصػػػكر نػػػف شاشػػػد نػػػف  نػػػد اه نػػػلر نػػػف أاشػػػد اهشرزكقػػػي هف ػػػلر اه ػػػرآف -60

اه شعلدي اههشلشي  اهادفي اهعلفعي  هح: لل ر نف إنراةلـ كغدلـ نف  نلس نف غدلـ  دار 
 ـ. 1997-ق1418  1اهكطف  اهرللض  اه عكدل   ط

  اه لشع ألاجلـ اه رآف  أنك  ند اهلل  شاشد نف أاشد نف أني نجر نف فػرج ر اه رطنيهف ل -61
نػػراةلـ أطفػػلش  دار  األدصػػلرم اه زر ػػي  عػػشس اهػػدلف اه رطنػػي  هػػح: أاشػػد اهنردكدػػي كا 

 ـ.1964-ق1384  2اهجهب اهشصرل   اه لةرة  ط
: إنػراةلـ اهن ػلكدي    هطلئؼ اإلعلرات   ند اهجرلـ نف ةكزاف اه علرم  هػحهف لر اه علرم -62

 .3اهملئ  اهشصرل  اهعلش  ههجهلب  شصر  ط
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   نلد اهلل نف أني اهرنلع اه رعي األشكم اهع شػلدي اإلعػنلهي  هف لر اهجهلب اهعزلز كا  رانا -63
-ق1410اهشاػـر 25هح:  هي نف  هطلف اهاجشػي  اه لشعػ  اإل ػبلشل  نلهشدلدػ  اهشدػكرة 

 ق. 1413ذك اها   
   نػد اهػراشف نػف دلصػر اه ػعدم  هػح:  نػد في هف ػلر جػبلـ اهشدػلف هف لر اهجرلـ اهراشف -64

 ـ.2001-ق1422  1اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  شجهن  اهعنلجلت  اهرللض  ط
  شاشػػػػد نػػػػف شاشػػػػد نػػػػف شاشػػػػكد  أنػػػػك شدصػػػػكر هف ػػػػلر اهشلهرلػػػػدم  هػػػػاكلبلت أةػػػػؿ اه ػػػػد  -65

-ق1426  1اهشلهرلػػػػدم  هػػػػح: ش ػػػػدم نل ػػػػهكـ  دار اهجهػػػػب اهعهشلػػػػ   هندػػػػلف  نلػػػػركت  ط
 ـ. 2005

  أنك اها ف  هى نف شاشد نف شاشد نف انلب اهنصرم هف لر اهشلركدم  اهدجت كاهعلكف -66
اهنغػػدادم  اهشػػلركدم  هػػح: اه ػػلد انػػف  نػػد اهش صػػكد نػػف  نػػد اهػػرالـ  دار اهجهػػب اهعهشلػػ   

 هندلف  نلركت.
ي   عػػرج  شجهنػ  كشطنعػػ  شصػطفى اهنػػلني اهاهنػػهف ػلر اهشراغػػي  أاشػد شصػػطفى اهشراغػي -67

 ـ.1946-ق1365  1كأكالدم نشصر  ط
  اهشظمرم شاشد  دل  اهلل  هح: غبلـ ندي اههكد ي  شجهن  اهرعلدل   اههف لر اهشظمرم -68

 ق. 1412  1اهنلج هلف   ط
  شاشد رعلد اه هشكدي اها لدي  اهملئ  اهشصرل  هف لر اهشدلر  هف لر اه رآف اهاجلـ -69

 ـ. 1990اهعلش  ههجهلب 
  أنك اهنرجلت   ند اهلل نف أاشػد نػف شاشػكد اههدزلؿ كا لئؽ اههاكلؿهف لر اهد في  شدارؾ  -70

-ق1419  1الفظ اهدلف اهد في  هح: لك ؼ  هي ندلكم  دار اهجهـ اهطلب  نلركت  ط
 ـ. 1998

  أنك اها ف ش لهؿ نف  هلشلف نف نعلر األزدم اهنه ي  هح:  ند هف لر ش لهؿ نف  هلشلف -71
 ـ. 1423  1اث  نلركت  طاهلل شاشكد عالها  دار إالل  اههر 

   شاشد نف رزؽ طرةكدي  دار انف اه كزم.اههف لر كاهشف ركف في غرب أفرل لل -72
 ند اهشهؾ نف  ند اهلل نف لك ؼ نف شاشد اه كلدي  أنك  اههه لص في أصكؿ اهف ا  -73

اهشعلهي  رجف اهدلف  اهشه ب نإشلـ اهارشلف  هح:  ند اهلل  كهلـ اهدنلهي كنعلر أاشد 
 ار اهنعلئر اإل بلشل   نلركت.اهعشرم  د

  شاشد نف أاشد نف األزةرم اهمركم  أنك شدصكر  هح: شاشكد  كض همذلب اههغ  -74
 ـ.2001  1شر ب  دار إالل  اههراث اهعرني  نلركت  ط
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  أاشد نف اها لف نف اه نلز  هح: هك لا اههشع  عرح جهلب اههشع ألني اهفهح انف  دي -75
 ـ. 2002-ق1423  1ههطنل   كاهدعر  ط فللز زجي شاشد دللب  دار اه بلـ

  أنك غزكاف شاشد د لب نف  ند اهرازؽ اههكصؿ إهى ا ل   اههك ؿ  اهشعركع كاهششدكع -76
 ـ. 1979-ق1399  3نف شالي اهدلف اهرفل ي  دار هندلف ههطنل   كاهدعر  نلركت  ط

لشلف نف د   ههل لر اهعزلز اهاشلد في عرح جهلب اههكالد اهذم ةك اؽ اهلل  هى اهعني -77
 ند اهلل نف شاشد نف  ند اهكةلب  هح: زةلر اهعلكلش  اهشجهب اإل بلشي  نلركت  

 ـ. 2002-ق1423  1دشعؽ  ط
   ند اهراشف نف دلصر اه عدم  هح:  ند هل لر اهجرلـ اهراشف في هف لر جبلـ اهشدلف -78

 ـ.2001-ق1422  1اهراشف نف شعبل اههكلاؽ  شجهن  اهعنلجلت  اهرللض  ط
  هح:  هي نف  ند اهراشف اهاذلفي ك ند اهرافع نف في اه را ات اه نع  اهعغدهياههل لر  -79

 رضكاف نف  هي اهعرقلكم.
  شصطفى اهغبلللدي  را عا:  ند اهشدعـ  فل    شدعكرات اهشجهن   لشع اهدركس اهعرنل  -80

 اهعصرل   صلدا  نلركت.
  أنك  ند اهلل شاشد نف اه لشع ألاجلـ اه رآف كاهشنلف هشل هضشدا شف اه د  كآم اهفرقلف -81

أاشد نف أني نجر اه رطني  هح:  ند اهلل نف  ند اهشا ف اههرجي  هح: شاشد رضكاف 
 ـ. 2006-ق1427  1 رق ك ي  شؤ    اهر له  ههطنل   كاهدعر كاههكزلع  ط

شاشد نف  ند اهعزلز اه هشلف اه ر لكم  هح: شاشد نف  اه دلد في عرح جهلب اههكالد  -82
-ق1424  5شجهن  اه كادم  اهششهج  اهعرنل  اه عكدل    دة  طأاشد  لد أاشد  

 ـ. 2003
  أنك نجر شاشد نف اها ف نف درلد األزدم  هح: رشزم شدلر نعهنجي  دار  شمرة اههغ  -83

 ـ.1987  1اهعهـ ههشبلللف  نلركت  ط
  اهشرادم  اها ف نف اه ل ـ  هح: ف ر اهدلف قنلكة اه دى اهدادي في اركؼ اهشعلدي -84

 .2فلضؿ  دار اآلفلؽ اه دلدة  نلركت  ط كشاشد
أنك زلد   ند اهراشف نف شاشد اه علهني  هح: شاشد  اه كاةر اها لف في هف لر اه رآف  -85

  1 هي شعكض ك لدؿ أاشد  ند اهشك كد  دار إالل  اههراث اهعرني  نلركت  ط
 ق.1418

اه فل ي    عملب اهدلف أاشد نف شاشد نف  شرالعل  اهعملب  هى هف لر اهنلضلكم -86
 اهشصرم اهادفي  دار صلدر نلركت.
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  أنك اهعرفلف شاشد اهصنلدي العل  اهصنلف  هى عرح األعشكدي ألهفل  انف شلهؾ -87
 ـ.1997-ق1417  1اهعلفعي  دار اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت  ط

  اها لف نف أاشد نف  لهكلا  أنك  ند اهلل  هح:  ند اهعلؿ اها   في اه را ات اه نع -88
 ـ.2000ق  1421ق  ط دار اهر له  األكهى  1401  4جـر  ط لهـ ش

 ـ.1988  شاشكد  عد  اركؼ اهشعلدي نلف دقلئؽ اهداك كهطلئؼ اهف ا -89
  اهالفظ  بلؿ اهدلف اه لكطي  هح: شاشد أنك ا ف اهشالضرة في هلرلخ شصر كاه لةرة -90

 ـ.1967-ق1387  1اهفضؿ إنراةلـ   شلع اها كؽ شافكظ   ط
  لهد أاشد  فلا اه را ات إلراد كفي اهشالط اهنار هف لرم في كشدم ا ه ياألدد الٌلف أنك -91

 .ـ2007-ق1428  1ط  شلر  دار ط  عجرم 
  أنك نجر اهنغدادم  هح:  ند اه بلـ ةلركف  شجهن   زاد  األدب كٌهب هنلب ه لف اهعرب -92

 ـ.1997-ق1418  4اه لد ي نله لةرة  شطنع  اهشددي  اهشؤ    اه عكدل   شصر  ط
   عكد نف  ند اهعزلز اه هؼ  شجهن  أضكا  درا لت في األدللف اهلمكدل  كاهدصرادل  -93

 ـ. 2004-ق1425  4اه هؼ  اهششهج  اهعرنل  اه عكدل   اهرللض  ط
  علخ اإل بلـ الفظ اهعصر  عملب اهدلف اهعملر اهدرر اهجلشد  في أ للف اهشلئ  اه لشد  -94

 عرني  نلركت.نلنف ا ر اهع  بلدي  دار إالل  اههراث اه
  شلشكف نف قلس  هح: شاشد ا لف  شجهن  اآلداب نله شلشلزت  دلكاف األ عى اهجنلر -95

 اهشطنع  اهدشكذ ل .
 ـ. 1997  1  شاشد  هي دق   دار صلدر نلركت  طدلكاف األقلعر األ دم -96
 ـ.1996  1طبلؿ ارب  هندلف  نلركت  ط دلكاف اهعىدٌفرل  -97
-ق1391اهصلرفي   لشع  اهدكؿ اهعرنل   ط   هح: ا ف جلشؿدلكاف اهش  ؼ اهعندم -98

 ـ.1971
  1  هح:  هلؿ إنراةلـ اهعطل   شطنع  أ د  نغداد  طدلكاف اهشزرد نف ضرار اهغطفلدي -99

 ـ.1960-ق1382
 دلكاف اشرئ اه لس  هح: أنك اهفضؿ إنراةلـ. -100
 ـ.1986-ق1406 رلر اه طفي  دار نلركت ههطنل   كاهدعر  نلركت   دلكاف  رلر  -101
هح:  هي ا ف فل كر  دار اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت   لر نف أني  هشى دلكاف زة -102

 ـ. 1988-ق1408  1ط
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  هح: إنراةلـ اه لشرائي كأاشد شطهكب  شطنع  اهعلدي  نغداد  دلكاف قلس نف اه طلـ -103
 ـ.1962-ق1381  1ط

ر    شر نف  هلشلف نف  ند اهلل األع ر اهعهلني  شجهن  اهفبلح ههدعاهر ؿ كاهر لالت -104
 ـ. 1989-ق1410  4كاههكزلع  دار اهدفلئس  اهجكلت  ط

  أاشد نف  ند اهدكر اهشله ي  هح: أاشد شاشد رصلؼ اهشنلدي في عرح اهشعلدي -105
 اه راط  شطنك لت ش شع اههغ  اهعرنل   دشعؽ.

  شاشد نف اه ل ـ نف شاشد نف نعلر  أنك نجر اهزاةر في شعلدي جهشلت اهدلس -106
 ـ. 1992-ق1412  1اهضلشف  شؤ    اهر له  نلركت  طاألدنلرم  هح: الهـ صلهح 

   شاشد نف أاشد نف شصطفى نف أاشد  أنك زةرة  دار اهفجر اهعرني.زةرة اههفل لر -107
نراةلـ اهزلنؽ  شؤ     لر أ بلـ اهدنبل  -108   عشس اهدلف اهذةني  هح: ععلب األردلؤكط كا 

 ـ.1983-ق1403  1هندلف  ط-اهر له   نلركت
  انف اهعشلد  عملب اهدلف أنك اهفبلح  ند اهاي نلر شف ذةبعذرات اهذةب في أ  -109

أاشد نف شاشد اهعجنرم اهادنهي اهدشع ي  هح:  ند اه لدر األردلؤكط كشاشكد األردلؤكط  
 ـ. 1989-ق1410  1نلركت  ط -دار انف ج لر  دشعؽ

  أنك  ند اهلل عشس اهدلف شاشد نف  هي نف عرح انف طكهكف  هى أهفل  انف شلهؾ -110
كف اهدشع ي اهصلهاي  هح:  ند اهاشلد  ل ـ شاشد اهفللض اهجنل ي  دار اهجهب طكه

 ـ. 2002-ق1432  1اهعهشل   هندلف  نلركت  شدعكرات شاشد  هي نلضكف  ط
  انف   لؿ   ند اهلل نف  ند اهراشف اهشصرم  هح: عرح انف   لؿ  هى أهفل  انف شلهؾ -111

 ـ. 1980-ق1400  20لةرة  طشاشد شالي اهدلف  ند اهاشلد  دار اههراث اه 
  هح: عرح األعشكدي  هى أهفل  انف شلهؾ اهش شى )شدمج اه لهؾ إهى أهفل  انف شلهؾ( -112

  شاـر 1شاشد شالي اهدلف  ند اهاشلد  دار اهجهلب اهعرني  هندلف  نلركت  ط
 ـ. 1995أغ طس-ق1375اهاراـ

 لهد نف  ند   عرح اههصرلح  هى اههكضلح أك اههصرلح نشضشكف اههكضلح في اهداك -113
اهلل اه ر لدي األزةرم  زلف اهدلف اهشصرم  اهكقلر  دار اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت  

 ـ.2000-ق1421  1ط
  أنك اها ف  هي نف شؤشف انف  صفكر اإلعنلهي  هح: فكاز عرح اه شؿ  ههز ل ي -114

 اهعَّعلر  دار اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت.



195 

 

اإلدارة اهعلش  هه  لف  كاهدعر  شجهن  فمد اهكطدل      انف اهال ب عرح اهرضي اهجلفل  -115
 ـ.1996-ق1417  1ط

  شاشد شاشد عراب  شؤ    اهر له   عرح اهعكاةد اهععرل  في أشملت اهجهب اهداكل  -116
 ـ.2007-ق1427  1ط

   شلؿ اهدلف أنك  ند اهلل شاشد نف  ند اهلل اهطلئي  هح:  ند عرح اهجلفل  اهعلفل  -117
 اهشاشكف هههراث.اهشدعـ ةكلدم  دار 

انف لعلش اهداكم  هح: أشر اهشعل    إدارة اهطنل   اهشدلرل   شصر   عرح اهشفصؿ  -118
 شعل   األزةرل  اهشعشكر.

  أنك زلد نف  ند اهراشف نف  هي نف صلهح اهشجكدم  هى األهفل  في عرح اهشجكدم -119
ي  هح:  هشي اهصرؼ كاهداك   شلؿ اهدلف شاشد نف  ند اهلل نف شلهؾ اهطلئي اه للئ

 ـ.2005-ق1425 ند اهاشلد ةدداكم  اهدار اهدشكذ ل   نلركت  صلدا  
عرح شع عكاةدم ههعلهـ  ند اه لدر اهنغدادم  رضي اهدلف  عرح علفل  انف اهال ب  -120

شاشد نف اها ف اإل هرنلدم اهداكم  هح: شاشد دكر اها ف كشاشد اهزقزاف كشاشد 
 ـ. 1982-ق1402لف  ند اهاشلد  دار اهجهب اهعهشل   نلركت  هند

   شلؿ اهدلف أنك شاشد  ند اهلل نف لك ؼ  عرح عذرات اهذةب في شعرف  جبلـ اهعرب -121
انف ةعلـ اهداكم  هح: شاشد أنك فضؿ  لعكر  دار إالل  اههراث اهعرني  هندلف  

 ـ. 2001-ق1422  1نلركت  ط
هدكلرم    أني اه ل ـ شاشد نف شاشد نف  هي اعرح طلن  ههدعر في اه را ات اهععر -122

هح: ش دم شاشد  ركر  عد نل هـك  دار اهجهب اهعهشل   شدعكرات شاشد  هي 
 ـ. 2002-ق1424  1نلضكت  ط

  أنك شاشد  ند اهلل  شلؿ اهدلف نف ةعلـ األدصلرم  دار عرح قطر اهددل كنؿ اهصدم -123
 ـ.2004-ق1425  4اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت  ط

اه دجي اهعد لطي  هح: شاشد كهد  لدم شاشد   أاشد فلؿ نف آدك عرح شها  اإل راب -124
 ـ.2013-ق1434  1كهد اهعلخ ) نط اهعلرح(  شطنع  اهشاشكدل   ط

  انف فلرس  هح: اهصلاني في ف ا اههغ  اهعرنل  كش لئهمل ك دف اهعرب في جبلشمل -125
أاشد ا ف ن نج  دار اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت  شدعكرات شاشد  هي نلضكت  

 ـ. 1997-ق1418  1ط
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  أنك دصر إ شل لؿ نف اشلد اه كةرم اهفلراني  اهصالح هلج اههغ  كصالح اهعرنل  -126
 ـ.1987-ق1407  4هح: أاشد  ند اهغفكر  طلر  دار اهعهـ ههشبلللف  نلركت  ط

صفكة اههفل لر  هف لر هه رآف اهجرلـ   لشع نلف اهشا كر كاهشع كؿ ش هشد شف أك ؽ جهب  -127
  شاشد طني  األهك ي  انف ج لر  اهنار اهشالط( كغلرةلاههف لر)طنرم  اهجعلؼ  اه ر 

 ـ. 1981-ق1402  4 هي اهصلنكدي  دار اه رآف اهجرلـ  نلركت  ط
  هلج اهدلف أني دصر  ند اهكةلب اه نجي  هح: شاشكد شاشد طن لت اهعلفعل  اهجنرل -128

ي اهطدلاي ك ند اهفهلح شاشد اهاهك  دار إالل  اهجهب اهعرنل   فلصؿ  ل ى اهنلن
 اهاهني.

  عشس اهدلف شاشد نف  هي اهداككدم  هح: ه د  شف اهعهشل  نإعراؼ طن لت اهشف رلف -129
 ـ. 1983 -ق1403  1هندلف  ط -اهدلعر  دار اهجهب اهعهشل   نلركت

  شاشد أاشد  ند اه لدر  هلؿ شهجلكم  دار اهزشلف    لدة اههكالد في اه رآف اهجرلـ -130
 ـ. 1985-ق1405  1ط

ضك  اهجهلب كاه د  اهشفمكـ كاهفضلئؿ كاهشعدى كاهش هضى كاألرجلف    لدة اهش هـ في -131
   علد نف  هي نف كةؼ اه اطلدي  شطنع   فلر كاهعركط كاهدكاقص كاهدكاقض

 اهرللض.
  1  أ عد  هؼ اهعكادم  دار اهالشد ههدعر كاههكزلع  طاهعهؿ اهداكل  في جهلب  لنكلا -132

 ـ.2009
   ند اه لةر اه ر لدي  عرح:  لهد ـ اهعرنل اهعكاشؿ اهشلئ  اهداكل  في أصكؿ  ه -133

 . 2األزةرم اه ر لدي  هح: اهندراكم زةراف  دار اهشعلرؼ  ط
أنك  ند اهراشف  اه هلؿ نف أاشد نف  شرك نف هشلـ اهفراةلدم اهنصرم  هح:  اهعلف  -134

نراةلـ اه لشرائي  دار شجهن  اهمبلؿ.  شمدم اهش زكشي كا 
  كاهداك اه را ات في كآ لرم اهعرنل  اههف لر أئش  نلف كشجلدها اللها اهفلر ي   هي أنك -135

  3ط اه عكدل   اهعرنل  اهششهج  - دة اهادل    اهشطنك لت دار عهني  اهفهلح  ند
 . ـ1989-ق1409

  اإلشلـ عشس اهدلف أنك اه لر شاشد انف اه زرم غلل  اهدملل  في طن لت اه را  -136
شدت  هى اهطنع  األكهى ههجهلب اهذم نر  هرا ر  طنع   دلدة ا ه -اهدشع ي  هح: ج

-ق1427  1هندلف  ط -ـ  دار اهجهب اهعهشل   نلركت1932 دى ندعرةل  د  
 ـ. 2006
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  دظلـ اهدلف اها ف نف ا لف اهدل لنكرم  هح: زجرلل غرائب اه رآف كرغلئب اهفرقلف -137
 ق. 1416  1 شلرات  دار اهجهب اهعهشل   نلركت  ط

أنك اهطلب  شاشد صدلؽ  لف نف ا ف نف  هي انف   فهح اهنللف في ش لصد اه رآف -138
هطؼ اهلل اها لدي اهن لرم اه دك ي  اهشجهن  اهعصرل  ههطنل   كاهدعر  صلٌدا  نلركت  

 ـ.1992-ق1412
  شدات نف فهح اهعهي اهاشلد في عرح جهلب شفلد اهش هفلد في جفر هلرؾ اههكالد -139

 اها ف آؿ فراج  دار األ للر.
   ند اهراشف نف ا ف نف شاشد نف  ند اهكةلب نف اههكالد فهح اهش لد عرح جهلب -140

  7 هلشلف اههشلشي  هح: شاشد الشد اهف ي  شطنع  اه د  اهشاشدل   شصر  اه لةرة  ط
 ـ. 1957-ق1377

  اهددلـ أنك اهفرج شاشد نف أني اهفمر ت في أ نلر اهشصدفلف شف اه دشل  كاهشاد لف -141
 ه ٌدد. لع كب ا اؽ اهشعركؼ نلهكراؽ  هح: رضل

ش د اهدلف اهفلركز آنلدم  هح: شجهب ها لؽ اههراث  شاشد دعلـ  اه لشكس اهشالط  -142
 ـ.2005-ق1426  8اهعرق ك ي  شؤ    اهر له   ط

  ا ب شدمج شهف األهفل  النف شلهؾ ك بلص  اهعراح اه كا د األ ل ل  ههغ  اهعرنل  -143
اهعهشل   هندلف  نلركت  النف ةعلـ كانف   لؿ كاألعشكدي  أاشد اهملعشي  دار اهجهب 

 ـ.1971
  اإلشلـ أنك اها ف  هي نف أجـر اهعلنلدي  اهشعركؼ نلنف األ لر  اهجلشؿ في اههلرلخ -144

اه زرم  اهشه ب نعز اهدلف  را عا كصااا شاشد لك ؼ اهدقلؽ  دار اهجهب اهعهشل   
 ـ.1987-ق1407  1هندلف  ط -نلركت

  3  شجهن  اه لد ي  اه لةرة  ط  هح:  ند اه بلـ شاشد ةلركفاهجهلب   لنكلا -145
 ـ. 1988-ق1408

  أنك اه ل ـ شاشكد نف أاشد اهزش عرم   لر اهلل  اهجعلؼ  ف ا لئؽ غكاشض اههدزلؿ -146
 ق.1407  3دار اهجهلب اهعرني  نلركت  ط

أنك اه ل ـ  ند اهراشف نف ا الؽ اهز ل ي  هح: شلزف اهشنلرؾ  دار اهفجر  اهبلشلت  -147
 ـ. 1985-ق1405  2ر  دشعؽ  طههطنل   كاههكزلع كاهدع
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   هلشلف نف إنراةلـ نف  ند اهلل اههنلب في هف لر اال هعلذة كاهن شه  كفلها  اهجهلب -148
  1اهبلاـ  دار اهش هـ ههدعر كاههكزلع  اهششهج  اهعرنل   اه عكدل   اهرللض  ط

 ـ.1999 -ق1420
اهادنهي   أنك افص  راج اهدلف  شر نف  هي نف  لدؿ اههنلب في  هكـ اهجهلب -149

اهدشع ي اهدعشلدي  هح:  لدؿ أاشد  ند اهشك كد ك هي شاشد شعكض  دار اهجهب 
 ـ.1998-ق1419اهعهشل   نلركت  هندلف  ط  

   انف شدظكر  نلركت: دار اهشعلرؼ.ه لف اهعرب -150
-ق1424  2  شاشد شاشكد  كض اهلل  طاههشع اهنمل  في قكا د اههغ  اهعرنل  -151

 ـ.2003
أنػػي نجػػر نػػف  نػػد اه ػػلدر اهػػٌرازم  دائػػرة اهشعػػل ـ فػػي شجهنػػ   ش هػػلر اهصػػالح  شاشػػد نػػف -152

 ـ. 1986هندلف  نلركت  
  شاشد  هي اهصلنكدي  دار اه رآف اهجرلـ  هندلف  نلركت  ش هصر هف لر انف ج لر -153

 ـ. 1981-ق1402  7ط
أنك اها ف  هي نف إ شل لؿ نف  لدة اهشر ي  هح:  هلؿ إنراةلـ  فلؿ  اهش صص   -154

 ـ. 1996-ق1417  1ث اهعرني  نلركت  طدار إالل  اههرا
  ا ف  ز اهدلف نف ا لف نف ش طكط  اه شؿ  شع ـ كهف لر هغكم هجهشلت اه رآف -155

-ـ2001  1 ند اهفهلح أاشد اه شؿ  اهملئ  اهشصرل  اهعلش  ههجهلب  شصر  ط
 ـ. 2003

ح:    ند اهراشف نف أني نجر   بلؿ اهدلف اه لكطي  هاهشزةر في  هكـ اههغ  كأدكا مل -156
 ـ. 1998-ق1418  1فؤاد  هي شدصكر  دار اهجهب اهعهشل   نلركت  ط

  أنك  هي اهداكم  هح:  هي  لنر اهشدصكرم  اهش لئؿ اهع جرللت في اهداك اهعرني -157
 ـ.2002

  أنك اها ف  هي نف  ل ى اهرشلدي اهداكم  هح:  ند اهفهلح إ شل لؿ شعلدي اهاركؼ -158
 ـ. 1981-ق1401  2ل    طعهني  دار اهعركؽ ههدعر كاههكزلع كاهطن

  إنراةلـ نف اه رم نف  مؿ  أنك إ الؽ اهز لج  هح:  ند اه هلؿ شعلدي اه رآف كا  رانا -159
 ـ.1988-ق1408  1 ندم عهني   لهـ اهجهب  نلركت  ط

  1  فلضؿ صلهح اه لشرائي  دار اهفجر ههطنل   كاهدعر كاههكزلع  طشعلدي اهداك -160
 ـ. 2000-ق1420
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األدلب إهى شعرف  األرلب  للقكت اهاشكم  اهركشي  هح: إا لف    إرعلدشع ـ األدنل  -161
 ـ. 1993  1هندلف  ط - نلس  دار اهغرب اإل بلشي  نلركت

  عملب اهدلف للقكت اهاشكم  هح: فرلد  ند اهعزلز اه ددم  دار اهجهب شع ـ اهنهداف -162
 هندلف. -اهعهشل   نلركت

لدي  هح: شاشد صدلؽ اهشدعلكم   هي نف شاشد اه لد اهعرلؼ اه ر  شع ـ اههعرلفلت  -163
 دار اهفضله .

  أنك ةبلؿ اها ف نف  ند اهلل نف  مؿ نف  علد نف لالى نف شع ـ اهفركؽ اههغكل  -164
شمراف اهع جرم  هح: نلت اهلل نللت اهلل نللت كشؤ    اهدعر اإل بلشي  شؤ    اهدعر 

 ق. 1412  1اإل بلشي اههلنع  ه شل   اهشدر لف  ط
  أاشد ش هلر  ند اهاشلد  شر  نش ل دة فرلؽ  شؿ  ل  اهشعلصرةشع ـ اههغ  اهعرن -165

 ـ. 2008-ق1429  1 لهـ اهجهب  ط
 ـ. 2004-ق1425  4  ش شع اههغ  اهعرنل   شجهن  اهعركؽ اهدكهل   طاهشع ـ اهك لط -166
  أاشد نف فلرس نف زجرلل اه زكلدي اهرازم  أنك اها لف  هح:  ند شع ـ ش لللس اههغ  -167

 ـ.1979-ق1399كف   دار اهفجر  اه بلـ شاشد ةلر 
شع ـ هغكم  أنك اهفهح دلصر اهدلف اهشطرزم  هح: شاشكد  اهشغرب في هرهلب اهشعرب  -168

 ـ.1979-ق1399  1فل كرم ك ند اهاشلد ش هلر  شجهن  أ لش   اهب   كرل   ط
   شلؿ اهدلف  انف ةعلـ األدصلرم  هح: شلزف شغدي اههنلب  ف جهب األ لرلب -169

 ـ.1964-ق1384  1هي اشد اهلل  دار اهفجر  دشعؽ  طاهشنلرؾ كشاشد  
  أنك لع كب لك ؼ انف أني نجر اه جلجي  هح: زرزكر  دار اهجهب شفهلح اهعهكـ -170

 ـ.1983-ق1403  1اهعهشل   هندلف  نلركت  ط
  أنك إ الؽ إنراةلـ نف شك ى اهعلطني  اهش لصد اهعلفل  في عرح اه بلص  اهجلفل  -171

شاشد إنراةلـ اهندل  شرجز إالل  اههراث ف اهع لشللف ك ند اهراشف نف  هلشلهح:  
 اإل بلشي.

  أنك شك ى  ل ى نف  ند اهعزلز اه زكهي  هح: ععنلف اهش دش  اه زكهل  في اهداك -172
  ند اهكةلب شاشد  الشد أاشد دلؿ كفهاي شاشد أاشد  شع .

    هؼ األاشر   هؼ نف اٌللف األاشر اهنصرم  هح:  ز اهدلفش دش  في اهداك -173
 ـ. 1961-ق1381اههدك ي  كزارة اه  لف  كاإلرعلد اه كشي  دشعؽ 
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  أنك اهفرج  ند اهراشف نف  هي نف شاشد انف اه كزم  اهشدهظـ في هلرلخ اهشهكؾ كاألشـ -174
-هح: شاشد  ند اه لدر  طل كشصطفى  ند اه لدر  طل  دار اهجهب اهعهشل   نلركت 

 هندلف.
ف األ لهذة كاهعهشل  كاهشه صصلف  اهش هس   ش شك   شاهشك ك   اه رآدل  اهشه صص  -175

 ـ. 2002-ق1423األ هى ههعؤكف اإل بلشل   شصر 
  إشلؿ ندلع لع كب  دار اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت  شك ك    هكـ اههغ  اهعرنل  -176

 ـ.2006  1ط
   لهد نف  ند اهلل األزةرم  هح:  ند اهجرلـ ش لةد  شكصؿ اهطبلب إهى قكا د اإل راب -177

 ـ. 2006-ق1427  1هر له   دشعؽ   كرلل  طشؤ    ا
  هح:  لدؿ  ند اهشك كد ك هي شاشد  كض  دار دهلئج اهفجر في اهداك  اه ملهي -178

 ـ.1992-ق1412  1اهجهب اهعهشل   هندلف  نلركت  ط
   شلؿ اهدلف أني اهشال ف لك ؼ نف  غرم اهد كـ اهزاةرة في شهكؾ شصر كاه لةرة -179

ف طنع  دار اهجهب  كزارة اه  لف  كاإلرعلد اه كشي  نردم األهلنجي  طنع  شصكرة  
 اهشؤ    اهشصرل  اهعلش  هههاهلؼ كاههر ش  كاهطنل   كاهدعر.

شاشد فلضؿ  لشرائي  دار انف ج لر ههطنل   كاهدعر  اهداك اهعرني أاجلـ كشعلفو  -180
 ـ. 2014-ق1435  1كاههكزلع  دشعؽ   كرلل  ط

   نلس ا ف  دار ع  كاهاللة اههغكل  اهشه ددةاهداك اهكافي شع رنطا األ لهلب اهرفل -181
 .3اهشعلرؼ  شصر  ط

ألني اهنرجلت األدنلرم  هح: شاشد أنك اهفضؿ إنراةلـ   دزة  األهنل  في طن لت األدنل   -182
 ـ. 1998-ق1418  2دار اهفجر اهعرني  شههـز اهطنع كاهدعر  ط

  شجهن  هندلف  اهعرج    شصطفى اشلدةدظلـ اإلرهنلط كاهرنط في هرجلب اه شه  اهعرنل  -183
 ـ.1997  1اهشصرل  اهعلهشل   ط

  أاشد نف شاشد اهش رم اهههش لدي  هح: إا لف دفح اهطلب شف غصف األددهس اهرطلب -184
 ـ.1968-ق1388 نلس  دار صلدر نلركت  

شطنع  ه د   -  شاشد  ند اهلل  دلف  اه لةرةدملل  األددهس كهلرلخ اهعرب اهش هدصرلف -185
 ـ.1966-ق1386  3كاهدعر  طاههاهلؼ كاههر ش  

دملل  اه كؿ اهشفلد في  هـ اهه كلد  شاشد شجي دصر  شصر  شصطفى اهنلني اهاهني  -186
  ـ.1930كأكالدم  
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  أنك ك شؿ فدكف  هكشا اهمدال  إهى نهكغ اهدملل  في  هـ شعلدي اه رآف كهف لرم كأاجلشا -187
ل  نجهل  اهدرا لت شاشد شجي اه لركادي األدده ي اهشلهجي  هح: ش شك   ر لئؿ  لشع

-ق1429  1اهعهلل كاهناث اهعهشي  ش شك   ناكت اهجهلب كاه د    لشع  اهعلرق   ط
 ـ. 2008

ه د  هدظلـ اهجهب اهدرا ل   اهش شع اهعهشي اإل بلشي  شطنع  اف ت  اهمدال  في اهداك  -188
 . 6شملرت  ط

اهنغدادم  طنع    إ شل لؿ نلعل اهنلنيةدل  اهعلرفلف أ شل  اهشؤهفلف كآ لر اهشصدفلف -189
نعدلل  كجله  اهشعلرؼ اه هله  في شطنعهمل اهنمل  ا هنلنكؿ أ لدت طنعا األكف ت  دار 

 ـ.1951هندلف   -إالل  اههراث اهعرني نلركت
   بلؿ اهدلف اه لكطي  هح:  ند اهعلؿ  لهـ شجـر  ةشع اهمكاشع في عرح  شع اه كاشع -190

 ـ. 1979-ق1399دار اهناكث اهعهشل   اهجكلت 
  صبلح اهدلف  هلؿ نف أنلؾ اهصفدم  هح: أاشد األردلؤكط كهزجي كافي نلهكفللتاه -191

 ـ. 2000-ق1420  1هندلف  ط -شصطفى  دار إالل  اههراث اهعرني  نلركت
  أنك اها ف  هي نف أاشد نف شاشد نف  هي اهكاادم اهك لز في هف لر اهجهلب اهعزلز -192

دار اه هـ  اهدار اهعلشل   دشعؽ  اهدل لنكرم اهعلفعي  هح: صفكاف  ددلف داككدم  
 ق.1415  1نلركت  ط

  أنك اهعنلس عشس اهدلف نف  هجلف  هح: إا لف كفللت األ للف كأدنل  أندل  اهزشلف -193
 نلركت. - نلس  دار صلدر
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 في س اآليات الق آنية
 

 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

 الفا لةسو ة 
  38 4 َّ ينىنمنُّ   .1

124 
 69 2 َّحنجنُّ   .2
3.   ٍََُُِّّّّّّّٰ 7 77 
 135 6 َّىيميخيُّ   .4

 سو ة البق ة 
 5 26     َّ....زترتيبىبنبمبزبربيئُّ   .5
 25 48   َّ...خكحكجكمقحقمفخفحفُّ   .6

 25 299 َّ...خبحبجبهئمئخئحئجئيي ُّ   .7

ىئنئمئزئرئَُُِّّّّّٰ   .8
 َّزبربيئ

51 39 

 40 148 َّ...ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيُّ   .9

 41 271 َّ...خيحيجييهىهمهُّ   .10
 43  َّ...حمجميلىلملخلُّ   .11

 45 10 َّ ...نثمثزثرثيتىتنتُّ   .12

 46 17 َّ...جميلىلملخلُّ   .13
 47   19 َّ...ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييُّ   .14
-20   َّ...مثزثرثيتىتنتمتزترتيبُّ   .15

21 
49 
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

 50 38 َّ...ىمممخمحمجميلىلملخلُّ   .16

 54 102َّ نبمبزبربيئىئنئمئُّ   .17

 54 165 َّ...ىتنتمتزترتيبىبنبُّ   .18
 54 197 َّ...ممخمحمجميلىلملخلُّ   .19

جييهىهمهجهينىنمنخنُّ   .20

 َّييىيميخيحي

7 65 

 65 285 َّ ...ينىنننمنزنرنمماميلُّ   .21

 70 249 َّ...يلىلملخلُّ   .22

مليكىكمكلكاكيقىقُّ   .23
 َّ ...يلىل

26 78 

 79 34 َّ...حبجبهئمئخئحئجئييُّ   .24

 79 40 َّ...مئزئرئَُُِّّّّّٰ   .25

 81 63 َّ....ٌٍّّٰىٰرٰذييُّ   .26
 80 186 َّلكخكحكجك ُّ   .27
 86 230 َّ ...منخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلُّ   .28

 87 231 َّينىنمنخنحنُّ   .29
 88 233 َّ...مبخبحبجبهئمئُّ   .30
 89 236 َّ...ييىينيميزيريُّ   .31

 90 245 َّ...حطمضخضحضجضمصخصُّ   .32
 90 279 َّ....جحمجحجمثهتمتختُّ   .33

 91 280 َّ.....مغجغمعجعمظحطمضخضُّ   .34
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

 86 230 َّ ...منخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلُّ   .35

 87 231 َّينىنمنخنحنُّ   .36
 88 233 َّ...مبخبحبجبهئمئُّ   .37
 89 236 َّ...ييىينيميزيريُّ   .38

 90 245 َّ...حطمضخضحضجضمصخصُّ   .39
 90 279 َّ....جحمجحجمثهتمتختُّ   .40

 91 280 َّ.....مغجغمعجعمظحطمضخضُّ   .41

 108 89 َّنيميزيري ُّ   .42
 125 3 َّيهىهمهجهينىنمنخنُّ   .43
ىئنئمئزئرئَُُِّّّّّٰ   .44

 َّزبربيئ

51 126 

جبهئمئخئحئجئييُّ   .45
 َّ....خبحب

87 127 

 128 113 َّ....حمجميلىلملخلُّ   .46

ميخيحيجييهىهمهجهُّ   .47

 َّ...ىي

128 128 

48.   ٍََُُّّّّّ 4 133 
نئمئزئرئَُُِّّّّّٰ   .49

....َّ 

31 135 

 136 35 َّ....جحمجحجمثهتمتُّ   .50

 138 54 َّ....مليكىكمكلكاكيقىقُّ   .51
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

زئرئٍَُُِّّّّّّٰ   .52
 َّنئمئ

85 138 

خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملُّ   .53

 َّجييهىهمهجهينىنمن

106 
 

139 
 145 

خبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميُّ   .54

 َّختحتجتهبمب

116 142 

ممخمحمجميلىلملخلُّ   .55
...َّ 

164 142 

مئخئحئجئييىينيميزيريٰىُّ   .56

 َّخبحبجبهئ

195 143 

 143 233 َّمخجخمحجحمجحجمثُّ   .57
 144 256 َّ....مهجههنمنخنحنجنممخمحمجمُّ   .58

زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذُّ   .59

 َّ...نئمئ

253 144 

نيميزيريٰىينىنننمنزنُّ   .60

هبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىي

 َّحتجت

259 145 

 146 279 َّ....جخمحجحمجحجمثهتمتختُّ   .61

 ل عم انآسو ة 
62.   ٌٍَُُِّّّّّّّٰ...َّ 73 26 

 27 97جبهئمئخئحئجئييىينيميزيُّ   .63
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

...َّ 
 28 164 َّ...جعمظحطمضخضحضجضمصخصُّ   .64

 29 193 َّ...جسمخجخمحجحمجُّ   .65
 56 165  َّ...ممخمحمجمهلملُّ   .66

مصخصحصمسخسحسجسمخجخُّ   .67
....َّ 

28 92 

 93 28 َّمفخفحفجفمغجغُّ   .68

 93 36 َّ...جسمخجخمحجحمجحجمثهتُّ   .69
 94 42 َّ...مقحقمفخفحفجفمغُّ   .70

 94 52   َّ....جفمغجغمعجعُّ   .71
 95 71 َّ.....حمجميلىلملخلُّ   .72

73.   ٌٍَُُِّّّّّّّٰ...َّ 73 96 

 97 158   َّخمحمجميلىلملخلُّ   .74

 98 178 َّ....ننمنزنرنمماميلىلُّ   .75
 98 188 َّ....ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميُّ   .76
مصخصحصمسخسحسجسمخجخُّ   .77

...َّ 

28 92 

 93 28 َّمفخفحفجفمغجغُّ   .78

 93 36 َّ...جسمخجخمحجحمجحجمثهتُّ   .79
 94 25 َّ...مقحقمفخفحفجفمغُّ   .80

 94 52   َّ....جفمغجغمعجعُّ   .81
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

 95 17 َّ.....حمجميلىلملخلُّ   .82

83.   ٌٍَُُِّّّّّّّٰ...َّ 73 96 

ميزيريٰىينىنننمنزنُّ   .84

 َّ....ني

81 96 

 97 158   َّخمحمجميلىلملخلُّ   .85

 98 169 َّ....ننمنزنرنمماميلىلُّ   .86
 98 178 َّ....ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميُّ   .87
مثهتمتختحتجتهبمبخبحبُّ   .88

حصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحج
 َّخص

146 129 

 146 39 َّ...ىيميخيحيجييهىهُّ   .89

حنجنممخمحمجمهلُّ   .90
 َّخن

70 146 

ممخمحمجميلىلملخلُّ   .91

 َّيمىم

71 147 

خط !  146 َّ...ختحتجتهبمبخبحبُّ   .92
اإلشا ة 
الم جعية 
ِي  
 معّ فة.

 148 157ميخيحيجيٰهمهجههنمنخنُّ   .93
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

 َّمبهئمئهي

منزنرنمماميلىلمليكىكمكلكُّ   .94
 َّ...ىننن

161 149 

خسحسجسمخجخمحجحمجُّ   .95

 َّخصحصمس

171 149 

 60 118 َّىفيثىث ُّ   .96
 سو ة النساء

-45 َّ ...يمىمممخمحمجميلىلملخلُّ   .97
46 

30 

98.   ٌٍَُُِّّّّّّّٰ َّ 67 31 

 31 77   َّ...منزنرنمماميلىلمليكُّ   .99
 66 1 َّ ....ىمممخمحمجميلىلملخلُّ   .100
زترتيبىبنبمبزبربيئُّ   .101

 َّ...مت

176 100 

 99 4 َّ...جئييىينيميُّ   .102
نثمثزثرثيتىتنتمتُّ   .103

 َّ...ىث

25 100 

زترتيبىبنبمبزبربيئُّ   .104

 َّ...مت

69 100 

 101 176 َّ.....خمحمجميلىلملخلُّ   .105

 150 73مخجخمحجحمجحجمثهتمتختُّ   .106
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

مصخصحصمسخسحسجس

 َّجض

هئمئخئحئجئييىينيُّ   .107

 َّ....جب

94 151 

محجحمجحجمثهتمتختحتجتُّ   .108
   َّجخ

145 152 

حقمفخفحفجفمغجغمعُّ   .109

 َّجلمكلكخكحكجكمق

175 152 

 سو ة المائلة
 9 6 َّخمحمجميلىلملخلُّ   .110

 32 106 َّ ...مثزثرثيتىتنتمتزتُّ   .111
حسجسمخجخمحجحمجحجمثُّ   .112

... َّ 

107 56 

نثمثزثرثيتىتنتمتُّ   .113

 َّ...ىث

25 100 

مئخئحئجئييىيُّ   .114

 َّ....جبهئ

13 154 

 154 60 َّ...نبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّ   .115

زيريٰىينىنننمنزنُّ   .116
 َّ....نيمي

89 155 

 156 106نثمثزثرثيتىتنتمتزتُّ   .117
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

 َّ....يقىقيفىفيثىث

خسحسجسمخجخمحجحمجحجُّ   .118
 َّ....مصخصحصمس

112 157 

 نعامسو ة األ 
ربيئىئنئمئزئرئُِّّّٰ   .119

 َّنبمبزب

3 33 

خكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغُّ   .120
 َّ ...لك

117 33 

 57 34   َّ...مظحطمضخضحضجضمصخصحصُّ   .121

نثمثزثرثيتىتنتُّ   .122
 َّىث

105 58 

حصمسخسحسجسمخُّ   .123

 َّ....مصخص

137 60 

حئجئييىينيميزيريٰىينُّ   .124

 َّحبجبهئمئخئ

40 102 

اميلىلمليكىكمكلكُّ   .125
 َّمم

86 103 

حئجئييىينيميزيريٰىينُّ   .126

 َّحبجبهئمئخئ

40 102 

اميلىلمليكىكمكلكُّ   .127
 َّمم

86 103 
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

مكلكخكحكجكمقحقمفخفُّ   .128
 َّ....ملخلحلجل

94 104 

ٰىٰرٰذييىيميخيُّ   .129
ٌٍََُِّّّّّّّٰ   

96 104 

 105 153 َّمتزترتيبىبنبمبزبربُّ   .130

 158 99 َّ...ىنننمنزنرنمماميلىلُّ   .131
 158 109 َّ...مغجغمعجعمظحطمضُّ   .132
   160 125 َّ...ىمممخمحمجميلىلملخلُّ   .133

161 
يقىقيفىفيثىثنثمثُّ   .134

 َّ....مليكىكمكلكاك

128 161 

 ع افاأل سو ة
 34 194 َّ ...حضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ   .135

 45 193 َّجخمحجحمجحجمثُّ   .136

 67 196 َّيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ   .137
 71 111   َّاميلىلمليكىكمكُّ   .138
ٰىينىنننمنزنرنمماميلُّ   .139

 َّ ...زيري

74 82 

 82 90 َّ...زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّ   .140
 83 96 َّ...مئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ   .141
 84 143 َّ....يقىقيفىفيثىثنثمثزثُّ  .142
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 قم  اآليـــة م.
 اآلية

 قم 
 الصفلة

ييىيميخيحيجييهىهمهجهُّ   .143

 ٌٍَّّّٰىٰرٰذ

3 106 

 107 157 َّ....ىئنئمئزئرئُّ   .144
 162 167 َّ..ىفيثىثنثمثزثرثيتُّ   .145
 163 201 َّ...اكيقىقيفىفيثىثنثُّ  .146

 سو ة ال وبة
 35 36 َّ...هئمئخئحئجئييىينيُّ   .147
معجعمظحطمضخض ُّ   .148

 َّ...جغ

97 107 

 108 117 َّ....حسجسمخجخمحجحمجُّ   .149
 163 12 َّ...حبجبهئمئخئحئجئُّ   .150

 سو ة يونس
 72 35 َّ ...ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّ   .151

 109 71 َّ...ىمممخمحمجميلىلملُّ   .152

 سو ة ىول
 36 27 َّ...جسمخجخمحجحمجحجمثهتمتُّ   .153
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 شعا في س األ
 الصفلة القائل البيت م

لننػػػػػػػػل  -1 ػػػػػػػػل جػػػػػػػػلف  ى ػػػػػػػػلبى هشى ػػػػػػػػنتي اهعَّ ضى   ى
  

ضػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػلب أكهػػػػػػػػػػى أف ليعلىفػػػػػػػػػػل ك ى  اهعَّ
أنك اه ل ـ    

 األدده ي
3 

 شػػػػػػػػػلت أ لػػػػػػػػػري اهػػػػػػػػػدلف عػػػػػػػػػلخ اهػػػػػػػػػكرىل  -2
 فل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهعر اهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرؽي كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهعنرا  

 19 اهصفدم   

هٌػػػػػػػػػػ و   -3 ًهلػػػػػػػػػػًؿ ًن ي  شػػػػػػػػػػل جيدَّػػػػػػػػػػتي أٌ ػػػػػػػػػػدىعي ًهٌه ى
هٌػػػػػػػػػى لىجيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػديك ىلاى ًهلػػػػػػػػػؿي  ى   كفى ًهػػػػػػػػػيى اٌه ى

 27 نبل د ن    

ٍلًدي لىٍاً ري اهشل ي هلرنة  -4 ٍد ىلفي  ى َـّ فى  كاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  لىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػرىؽي فىلىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػديك كهػػػػػػػػػػػػػػػػلرات لى ي
 32 ذك اهرش    

5-  .. ... ... ....... ... ... . 
ػػػػػػػػػػػػػػػلكيًؼ اه ى    ػػػػػػػػػػػػػػػكأىضػػػػػػػػػػػػػػػرىبى ًشدَّػػػػػػػػػػػػػػػل نًله ُّ  لكىًاد ى

اهعنلس نف    
شرداس 
 اه هشي

34 

ًفػػػػػػػػٌي فىػػػػػػػػاٍدمىٍرتي فىٍه ىمػػػػػػػػل  -6 هىٍجػػػػػػػػتي ًنمىػػػػػػػػل جى  شى
ػػػػػػػػػػػل كىرىا ىةىػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػل ًشػػػػػػػػػػػٍف ديٍكدًمىػػػػػػػػػػػل شى  ليػػػػػػػػػػػرىل قىلئًشن

قلس نف    
 اه طلـ

38 

 كقىػػػػػػػٍد هىً ػػػػػػػذىٍت ًرٍ ًهػػػػػػػي إهػػػػػػػى  ىٌدػػػػػػػًب غىٍرزًةػػػػػػػل  -7
 ه ىطىػػػػػػػػػػػػػلًة اهشيطىػػػػػػػػػػػػػكؽً دىً ػػػػػػػػػػػػػلفنل جػػػػػػػػػػػػػافىايكًص ا  

 39 نبل د ن    

ػػػػػػػػػػػػعلر فإدمػػػػػػػػػػػػل  -8  كىالى هيٍج ًػػػػػػػػػػػػٍرفى هىٍ ػػػػػػػػػػػػذى اهعّْ
 هرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اتو ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلانل ندلؤةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  

 40 نبل د ن    

هىٍلػػػػػػػػػػػػػػًا أىمَّ ًاػػػػػػػػػػػػػػلًف أىهىٍلهىػػػػػػػػػػػػػػاي   -9 ػػػػػػػػػػػػػػكىا ه  ى   ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػل ى  دىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػػسو هيهٌ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىـٍ ناىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػعىدً     أى ى

 46 زةلر   

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي شيغىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌراته   -10  هىعىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾى كىاه ي
ػػػػػػػػػػػػػػرىًة اهٌه ػػػػػػػػػػػػػػلهي    كًفػػػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػػػكًؿ اهشيعىلعى

زةلر نف    
 أني  هشى

48 

ٍزًشػػػػػػػًا كىةيشيكًشػػػػػػػاً   -11 ػػػػػػػى  ى ػػػػػػػلفى شىٍر ى ػػػػػػػٍف جى  شى
كال   ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػزىٍؿ شىٍمػػػػػػػػػػػػػػزي ػػػػػػػػػػػػػػلًدي هىػػػػػػػػػػػػػػ ٍكضى األٌشى  رى

انلب نف    
أكس 
 اهطلئي

50 

ػػػػػػػػػػػل هىرىٍلدًػػػػػػػػػػػي جلندػػػػػػػػػػػً  اهرٍَّشػػػػػػػػػػػًؿ ضػػػػػػػػػػػلالنل  -12  فىًإشَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿي      هػػػػػػػػػػػػػػػػى ًرقَّػػػػػػػػػػػػػػػػ و أىٍافىػػػػػػػػػػػػػػػػى كال أىهىدىعَّ

 51 اهعدفرل   

ػػػػػػػػل هىً ػػػػػػػػٍدًدي غىٍلػػػػػػػػرى ًدم  ػػػػػػػػدوة  -13 ػػػػػػػػلح إًشَّ  لىػػػػػػػػل صى
ػػػػػػػػػًف اإل ػػػػػػػػػكاف ًشػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػلًشي   ػػػػػػػػػل اههٌ ىهٌػػػػػػػػػي  ى  فىشى

 51 نبل د ن    

شػػػػػػػػٍت هيشلًضػػػػػػػػري   -14 ػػػػػػػػتٍ  زى ى ػػػػػػػػل أشي  أددػػػػػػػػي إشَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًغري  يهَّهًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    هىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػديٍد أنلديكةػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األصى

 هشى نف    
 رنلع 

51 

ػػػػػػػػػػٍرهىً بلن   -15 ػػػػػػػػػػل جيٍدػػػػػػػػػتى شي شَّ  إٌشػػػػػػػػػل أىقىٍشػػػػػػػػػت كا 
ػػػػػػػػػل    شى ػػػػػػػػػل هىٍن ػػػػػػػػػي كى  هىػػػػػػػػػذرفىػػػػػػػػػلهلل لىٍافىػػػػػػػػػظ شى

 

 51 نبل د ن 

ػػػػػػػػػػػػػػ  -16 شَّ ػػػػػػػػػػػػػػؾى جيػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ دىٍفػػػػػػػػػػػػػػػسو شياى  دي هىٍفػػػػػػػػػػػػػػػًد دىٍف ى
 

 61 نبل د ن  ... ... .. ... ... ... ...

 هػػػػػػػػػػػػػػػك  رضػػػػػػػػػػػػػػػت أل ػػػػػػػػػػػػػػػ في قػػػػػػػػػػػػػػػس  -17
 

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػعث فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةلجًهػػػػػػػػػػػػػػػػػا شدػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
 

 67 نبل د ن 

ػػػػػػػػػػػػػػػاىٌهً ًلا  -18 ًهٍشػػػػػػػػػػػػػػػًت  ى ػػػػػػػػػػػػػػػلذىا  ى  دىً ػػػػػػػػػػػػػػػي شى
هىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًنلهشيغىلّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب دىًنٍئلدًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    كى

اهشزرد نف    
ضرار 
 اهغطفلدي

78 



223 

 

 الصفلة القائل البيت م

ػػػػػػػػػػػػكىدَّةو كى   -19 ػػػػػػػػػػػل ً ٍهػػػػػػػػػػػػتي أىنٍ ىػػػػػػػػػػػػى نىلٍدىدىػػػػػػػػػػػل ًشػػػػػػػػػػػػٍف شى  شى
ًئصػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػذاًجي اهٍشيدً ػػػػػػػػػػػػفًلًت اهٍ ىبلى  ً ػػػػػػػػػػػػرىاضي اهٍشى

األ عى    
 اهجنلر

99 

ػػػػػػػػػػػػػػػل رىأىل اهنىٍصػػػػػػػػػػػػػػػرا ي ًشدَّػػػػػػػػػػػػػػػل  -20  رىأىٍلدػػػػػػػػػػػػػػػل شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   هىٍلمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أىٍف هينل ى  فىآًهلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ى

 103 اه طلشي   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلجل .. ... ... ... .  -21 هَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أٍك  ى ى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أىنىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ى
 

 111 اهع لج

ًعػػػػػػػػػلًَّ   فػػػػػػػػػرَّ اهاػػػػػػػػػلًر لُّكفى نعػػػػػػػػػدى شػػػػػػػػػل  -22   ى
ػػػػػػػػػى دىٍانىػػػػػػػػػػاي فػػػػػػػػػػي شيهٍهى ػػػػػػػػػى اه ىػػػػػػػػػػكـً ةىػػػػػػػػػػٍكنير    قىضى

 120 ذك اهرش    

ػػػػػػػػ ى أيٍصػػػػػػػػنيعىل ... ... ... ...  -23 ًزلشى عىهًهدًػػػػػػػػي ًشػػػػػػػػفى اى قىػػػػػػػػٍد  ى  كى
  

ن  ههجاه
 اهعرلدي

121 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػًد اهلًل( دىٍشهىؤيةىػػػػػػػػػػػػػػػػػل  -24  أىٍردىػػػػػػػػػػػػػػػػػل ًإدىاكىةى ) ى
ـٍ قىػػػػػػػػػٍد ظىًشئيػػػػػػػػػكا   ـى ًإفَّ اهٌ ػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػلً  زىٍشػػػػػػػػػزى  ًشػػػػػػػػػٍف شى

 129 نبل د ن    

لػػػػػػػػػػػرى شي ػػػػػػػػػػػػهىاً بو   -25  فىػػػػػػػػػػػلهلكـى أعػػػػػػػػػػػرب غى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اهلًل كالى كاًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً     ًإ شن

اشرئ    
 اه لس

137 

ػػػػػػػػػػل ًفلمىشػػػػػػػػػػل  -26 ًفػػػػػػػػػػي ًرٍ هىلػػػػػػػػػػؾى شى  ريٍاػػػػػػػػػػتى كى
ر   قىػػػػػػػػػػػػػٍد نىػػػػػػػػػػػػػدا ًةٍدػػػػػػػػػػػػػؾ ًشػػػػػػػػػػػػػف اهًشٍئػػػػػػػػػػػػػػزى  كى

األقلعر    
 األ دم

137 

 ه ػػػػػػػػػػػكؿ: لػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػلخ أشػػػػػػػػػػػل ه ػػػػػػػػػػػهاي  -27
 شػػػػػػػػف عػػػػػػػػرلؾ اه شػػػػػػػػر  هػػػػػػػػى اهشجنػػػػػػػػر  

 137 نبل د ن    

هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  ي ىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمىل  -28  إفَّ  ى
 دىلً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمىل كال شيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلمىلهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ن  

 140 نبل د ن    

ػػػػػػػػاًلٌف فػػػػػػػػي اٌهشىعىلًعػػػػػػػػًر ًشػػػػػػػػف أيدػػػػػػػػلسو   -29  كجى
ـي    ـي ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةيـ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقىميـ كىةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أى ي

 147 نبل د ن    
جو   -30 ػػػػػػػػدى َّ ـي ًشػػػػػػػػف شي ػػػػػػػػٌدجي دىددىػػػػػػػػل  ى ػػػػػػػػلًئٍف رى جى  كى

 147 نبل د ن  ... ... ... ... ... ...  
ػػػػػػػـٍ اهً ػػػػػػػبلًح جىشػػػػػػػل  -31 ػػػػػػػكاًةؿي ًفػػػػػػػي صي  هىميػػػػػػػـٍ صى

ػػػػػػػػػػللًرلؼ   ػػػػػػػػػػلتي ًفػػػػػػػػػػي أىلػػػػػػػػػػًدم اٌهصى  صػػػػػػػػػػلحى اه ل َّ
   

أنك زنلد 
 اهطلئي

153 

ػػػػػػػػػػػػٍاؽ  شلشػػػػػػػػػػػػ و   -32 ػػػػػػػػػػػػل زىكىًدكدػػػػػػػػػػػػي غىٍلػػػػػػػػػػػػرى  ى  فىشى
  

 كى ىٍشػػػػػػػػػػػػػًس ًشػػػػػػػػػػػػػي  ًشدمىػػػػػػػػػػػػػل قى ػػػػػػػػػػػػػيُّ كىزائًػػػػػػػػػػػػػؼ
   

اهشزرد نف 
ضرار 
 اهغطفلدي

153 

ـي   -33 ػػػػػػػػػػػػػلًرًة ٍ ػػػػػػػػػػػػػدنا ًه ى  قىػػػػػػػػػػػػػٍكـه ًإذىا  ى ىػػػػػػػػػػػػػديكا  ى
 

 155 اهاطلئ  ... ... ... ... .
  يك ػػػػػػػػػػػػل  ىهىػػػػػػػػػػػػى اهطٌهىػػػػػػػػػػػػًؿ اهٌشيًالػػػػػػػػػػػػًؿ ألدٌدىػػػػػػػػػػػػل  -34

ػػػػػػػػػػػػرىـا   ػػػػػػػػػػػػى اٍنػػػػػػػػػػػػفي اى ػػػػػػػػػػػػل نىجى    دىٍنًجػػػػػػػػػػػي اهػػػػػػػػػػػػدّْللىرى جىشى
 

أشرئ 
 اه لس

158 

35-  .. ... ... .... ... . ... .. 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أىٍف أيٍ هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  ىزىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نًلهٌعىصى  جى
   

 164 اهع لج
ٍدهيػػػػػػػػػػػاي   -36 هَّػػػػػػػػػػػى كى ى  هى لطىػػػػػػػػػػػاىةي اهً دػػػػػػػػػػػلصي اى

  

ػػػػػػػػػػػػػلً  رىاً ػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػػاي ًفػػػػػػػػػػػػػي شىدًٍ ػػػػػػػػػػػػػع اهٍشى  كى يرطيكشي
   

 169 نبل د ن 
ػػػػػػػػػػػػػػػل  -37 فىػػػػػػػػػػػػػػلةيفَّ ًشػػػػػػػػػػػػػػٍف ًإل ىػػػػػػػػػػػػػػلًدًمفَّ جىاىدَّشى   ى

 فَّ كىدؽ ًشػػػػػػػػػػػػػػػٍف  عػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ شي هَّػػػػػػػػػػػػػػػب ىفىػػػػػػػػػػػػػػػلةي   
   

أشرئ 
 اه لس

173 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ... ... ... ...  -38 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ اٍهشؤيًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلفى إًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ شيك ى  أىاى
 

 179  رلر
 طا

 


