
 

 

 

 

 

 

السغير علي شوقي حسن عليد. 

 

 الولخص:

ٜتٓااا ٍٚاٖاااحثاثيدخاااناثسااا ٜنا ااأا شاااد  ااااا

ثيٓسٍٚأَاحٝناتعرٜفاثيصاد ايةا١اٚثؼاٛ،ح  اااا

َاابااٝاا ٕا ُٖٝاا١اَعرااا١ا شااد  اثيٓااسٍٚ اٚ ٓ ٜاا١ااااااا

ثيؽخ ا١اٚثيت اعنياااحيو انُا اٜتخا لاثيدخانااااا

 ااأادٗاااٛماثيعًُااا ٤ا اثيعٓ ٜااا١اا،شاااد  اثيٓاااسٍٚ اا

ٜٚصتعرضا ِٖاثيهت اثملؤيفا١ا ا شاد  اثيٓاسٍٚاااا

ٚمرث١ٜ اٜٚحنراثيدخانا ٖاِااااق مي اٚح ٜث ارٚث١ٜ

َ اٜصتف مأَاَعراا١اشاد اثيٓاسٍٚ اٚ أارا شاد  اااااا

ثيٓسٍٚا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜاَؤٜ ثانٌاذيوا

ا آلٜااا لاثيكرآْٝااا١اثي ثيااا١ اٜٚاااٛرماثيدخااانا   ااا١اا

ٜصتعرضااٝٗ ا ِٖاثيٓت ٥جاٚثيتٛؼٝ ل اأِاق ٥ُا١اا

اثملؽ مراٚثملرثدباثييتاث تُ ا ًٝٗ اثيدخن.

 
 
Abstract: 
 

Dr. Ali Shawqi Hassan Ali Al-

Sagheer Assistant Professor of 

Interpretation, Department of Quran 

and its Sciences Faculty of Education -

Mahweet- University of Fine Arts 

This research deals with the causes 

of descent in terms of the definition of 

the reason language and terminology 

with the importance of knowing the 

reasons for descent and the care of his 

companions and followers, as well as 

the search for the efforts of Al-Alama 

in the care of the causes of descent and 

review the research the most important 

books written in the reasons of descent 

old and recent novel and knowledge 

and the impact of the causes of descent 

Interpretation of the Koran in support of 

the Quranic verses 

The research presents the conclusion 

of the research, which presents the most 

important findings and 

recommendations and then the list of 

sources and references on which the 

research was based. 
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The entrance to the study of the causes of conflict 
(The definition of the cause of the conflict, and its importance, and the efforts of 

scientists in the care of it, its benefits, and its impact on thinking) 
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  : هقذهة

اني اٚثيؽ،٠اٚثيص،ّا ًا٢ارشاٛي٘اثيؽا مماث َانياٚ ًا٢اآيا٘اٚؼاخد٘ا  عاني.اااااااااثسُ اهللار اثيع مل

ٚاعاا فاااالٕا ًااِا شااد  اثيٓااسٍٚاَاأاثيعًااّٛاثملُٗاا١اٚقاا اتٓ ٚياا٘اثمككاإٛاٚثيداا حثٕٛا ًاا٢اَااراثيعؽااٛرااااااااا

ا يتخكٝلاٚثي رثشا١اٚذياواترتد  ا٘ااهتا  اثهللاتعا راثيكارإٓاثيهارِٜ اٚقا ا حدداما ٕا شا ِٖااٗاحثاااااااااااا

اهت  اثهللاتع راٚتكرا اإراثهللاٚ حص ا ْ٘اق ا ٝساا  تٞفثيدخنا  ١َاي

 شٗٛي١اثيعد ر٠اٚٚـٛحٗ . (1

ثيتٛأٝاالاثيعًُااٞاثياا قٝلااُٝااباَاا م٠اثيدخنآآٜاا لاثيكاارإٓاثيهاارِٜ اٚث ح مٜااناثيٓدٜٛاا١ اٚثآلأاا رااا (2

 ٚث قٛثٍ(.

 ت،ٜٝ اثآلأ راٚث قٛثٍامب اد ٤ا اثيكرإٓاثيهرِٜاٚثيص١ٓاثيٓد١ٜٛ. (3

  آَٗجا ًُٞاح ٜن.تصًصٌاثملٛ ي ا (4

 ثتشتعرثضاثيسَيناثملرتثاطاٚثملٓصجِ. (5

 ث َث١ًاثييتاذنرتٗ أَا شد  اثيٓسٍٚاثدتٗ لا ٕاتهٕٛا ٝعٗ اؼخٝخ١اٚؼرسم١. (6

ٍاٚق اٚمست٘اااا آتعرٜافاشاد اثيٓاسٍٚ اٚ ُٖٝتا٘ اٚدٗاٛماثيعًُا ٤ا ااااااااَ  ٌاي رثش١ا شد  اثيٓاسٚ

ٚ ْا اتا م اٞاثيهُا ٍايهاينا شا،ٍاثهللاتعا را ٕا نإٛاقا ااااااااااثيعٓ ١ٜاا٘ اٚاٛث٥ ٙ اٚ أرٙا اثيتفصري(

اٚاكماإراثيؽٛث .اا

اٜٗ فاثيدخناإرف:  أهداف البحح

 ثيٛقٛفا ٢ًااعضاَع ْٞاشد اثيٓسٍٚاٚؼٛرٙاٚثيفٛث٥ اثملصتٓد١ٛ. (1

 إارثزامٚراثيعًُ ٤اٚدٗٛمِٖا اثيعٓ ١ٜاا،شد  اثيٓسٍٚ.ا (2

اَعرا١ا ١ُٖٝاشد اثيٓسٍٚاٚ أرٙا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ.ا (3

 : أسباب اختًار البحح

 ثملع رن١اٚثإلشٗ ّا اإأرث٤اثملهتد١اثإلش،١َٝاادعضاثملعًَٛ لا ٔا شد  اثيٓسٍٚ. (1

 تك ِٜاَ م٠ا ١ًُٝا ٔا شد  اثيٓسٍٚا اؼٛر٠اش١ًٗاٚٚثـخ١. (2

اثيتكر اإراثهللاتع رااٗحثاثاٗ ا  ١َايهت ا٘اثيكرإٓاثيهرِٜ.ا (3

 ثملٓٗجاثيٛؼفٞ. املنهج املتبع يف كتابُ البحح:
 زمٝ اثيدخنا ٌاث ش١ً٦اثآلت١ٝف:  أسئلُ البحح

 َ اتعرٜفاشد اثيٓسٍٚاية١اٚثؼٛ،ح ؟ -
 َ ا ١ُٖٝا شد  اثيٓسٍٚ؟ -
 َ ادٗٛماثيعًُ ٤ا اثيعٓ ١ٜاا،شد  اثيٓسٍٚ؟ -
 ا ٥ ٠اَعرا١ا شد  اثيٓسٍٚ؟َ ا -
 َ ا أرا شد  اثيٓسٍٚا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ؟ -
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َٛـااٛهاٖااحثاثيدخااناٜكتؽاارا ًاا٢اتعرٜاافاشااد اثيٓااسٍٚ اٚ ُٖٝتاا٘ اٚدٗااٛماثيعًُاا ٤ا اا : حددود البحددح 

 ثيعٓ ١ٜاا٘ اٚاٛث٥ ٙ اٚ أرٙا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ.

َٛ ياا  اثظااتًُماثملك َاا١ا ًاا٢ااثقتفااما ٛاا١اثيدخاانا ٕاٜعااتٌُا ًاا٢اَك َاا١اٚ صاا١:  خطددُ البحددح

 ٖاا ثفاثيدخاان اٚ شااد  اث تٝاا راثيدخاان اٚثملاآٗجاثيااحٟاثتدعتاا٘ اٚ شاا١ً٦اثيدخاان اٚحاا ٚمٙ اٚن ْاامااا

 ثملٛ ي ا ٢ًاثيٓخٛاثآلتٞف

اثملًٛ اث ٍٚفاتعرٜفاشد اثيٓسٍٚاية١اٚثؼٛ،ح .

اثملًٛ اثيث ْٞفا ١ُٖٝا شد  اثيٓسٍٚ.

آ ١ٜاا،شد  اثيٓسٍٚ.ثملًٛ اثيث ينفادٗٛماثيعًُ ٤اٚمٚرِٖا اثيع

اثملًٛ اثيرثابفااٛث٥ اَعرا١ا شد  اثيٓسٍٚ.

اثملًٛ اثخل َضفا أرا شد  اثيٓسٍٚا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ.ا

ٚق ا تُماثيدخناخب  ١ااٝٓمااٝٗ ا ِٖاثيٓت ٥جاٚثيتٛؼاٝ ل اأاِاق ٥ُا١اا ملؽا مراٚثملرثداباثيايتااااااا

اث تُ ا ًٝٗ اثيدخن.

 غة واصطالحاتعريف صثة النزول لالوطلة األول: 

 شد  اثيٓسٍٚاَرن اإـ   اٖٚٛا اذثت٘اثشِايعًاِا ا ؿااٗاٛاَرنا اَأانًُاتنياآ شاد  (ااااااااا

اٚآثيٓسٍٚ(اٚ ًٝ٘ازم راآ ا ٓ اتعرٜف٘اتعرٜفادس٥ٝ٘ا ًٚت.ا

 :واصطالحا أوال: تعريف كلنُ )أسباب( لغُ

قا ٍااا (1)ٚث ات،ماقرثاا١ااااية١فاث شد  فا باشد  اٚثيصد فاثسدٌ اٚنٌاَ اٜتٛؼاٌااا٘اإراهاريٙ ااااا 

اظاا٤ٞ اإراااا٘اٜتٛؼااٌاَاا ايهااٌاثشااتعرياأااِاثملاا ٤ اإراااا٘اٜتٛؼااٌاثيااحٟاثسدااٌاثااأآَعااٛرفاآٚثيصاا ف

ٍاٚا (3)ٚثملاااٛمثل(ااثيٛؼاااٌ اا ا ٟف(2آچہ  ہ  ھچ تعااا راانكٛيااا٘ ٟاااقااا  افثيفاااريٚزاآاااا م

َرثقٝٗاا  ا ٚاٚثيصااد فاثسدااٌ اَٚاا اٜتٛؼااٌاااا٘اإراهااريٙ اٚزمُاابا ًاا٢ا شااد   اٚ شااد  اثيصااُ ٤فااااااآ

ا(5آچۈ  ۈ  ٴۇچ  تعاا را اٚقٛياا٘(4آ(ْٛثحٝٗاا  ا ٚا اٛثاٗاا  اٚقٛااباثهللاااا٘اثيصااد ا ٟفاثسٝاا ٠اا

پ  پ  چ  ٚقٛيا٘اتعا رااا(6آچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچ إظ ر٠ًاإراقٛي٘اتعا را

ٌٚاظ٤ٞاَعرا١ًاٚذرٜع١ًاٜتٛؼٌااٗ  ا(7آچپ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    َٔٔان ا،تدباٚثحّ ثااا ملع٢ٓفاآت ٙاثهللا

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  َٔاأاتًااواث شااد   اٚ ًاا٢اذيااواقٛياا٘اتعاا راااا

                                                           
ًىظس: الصخاح جاج اللغت الػسبيت للجىهسي 1) ً مىظىز 145/ 1(   ، مادة )طبب(.1/458، ولظان الػسب الب
 .166( طىزة البلسة آلاًت: 2)
 ، مادة )طبب(.1/458( لظان الػسب  3)
 مادة )طبب(. 96( اللامىض املخيغ ص: 4)
 .10( طىزة )ص( آلاًت: 5)
 .38( طىزة العىز آلاًت: 6)
 .85 -84( طىزة الكهف آلاًخان: 7)
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 ٟفايعِّااااٞا اًاااا اث شااااد  اٚثيااااحرث٥باثس ٔمأاااا١ا اثيصااااُ ٤ اا(8آچڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ا.(9آَٛش٢اَ اٜ  ٝ٘ا،تٖٛؼٌااٗ اإراَعرا١ا

ا.(10)اٝ٘ا اااثؼٛ،ح فاَ اٜهٕٛا رٜكً ايًٛؼٍٛاإراثسهِاهرياَؤأر

ٚ ًٛهاثهل،ٍا ،١َا ٢ًاٚدٛ اؼّٛارَف ٕا اقٛي٘ا افازٚثٍاثيعُضا ،١َايٛدٛ اثيؽ،٠ذيواَث ٍ

ا.(11)چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ تع ر

 فائدَ:

َٔاثيكرإٓ ا ْا٘اٜتٛؼاٌااا٘اإراتفصاريااااااآٜ لثشتعرياثيصد اإراثس مأ١اثييتأَا دًٗ اْسيماآ١ٜا ٚاآ (1

(12)(ثآل١ٜ اٚثيٛقٛفا ٢ًاقؽتٗ اٚإزثي١اثإلظه ٍا ٓٗ 
ا.

تاٜرثماا  شد  اثيع١ًاالْ٘اَع٢ٓاَٛي  اٚثيصد ا ٓ اثيعر اَا اٜتعًالاا يعا٤ٞاٜٚٗا ٣اإيٝا٘اٜٚتؽاٌااااااا (2

اا٘.

 ثانًا: تعريف )النزول( لغُ واصطالحا:

ثيٓاسٍٚا ااآق ٍاثيرثها فااا ثسًٍٛ اٚثتذمٛ طأَا  ٢ًثيٓسٍٚاية١فاَؽ راْسٍآٜسٍاْسٚت اٖٚٛا- ا

ث ؼٌفاٖٛاثتذمٛ طأَا ًٛ اٜك ٍفاْسٍا ٔامثات٘ اْٚسٍا اَه ٕانحثاحطارحً٘ااٝ٘ اٚ ْسيا٘اا

ا ااك اٜرثماا٘اثتذمٛ طأَا  ، اٚق اٜرثماا٘اثسًٍٛاا مله ٕ.(13)(هريٙ

ا.(14)تص ها اثملع٢ٓثيٓسٍٚاثؼٛ،ح فاثيتخرىأَا  ٢ًاإرا م٢ْا ٢ًاشدٌٝاثت- 

 ثالجا: تعريف سبب النزول اصطالحا: 

ااع ا ٕا رآ اشد اثيٓسٍٚا ادس٥ٝ٘اْعرا٘انُؽًٛحاًٜٛلا ٢ًا ًِااحثت٘ف

ٞٓااك ٍفاآٚثيَّحٟاٜتخٖررا اشد اثيٓٗسٍٚا ْٖ٘فاَ اْسيماثآل١ٜا ٜٖ ّاٚقٛ ٘(ا-  ُٛٝ ا.(15) را٘اثيٓص

ََْسٜيماثآل١ٜ آشد اثيٓٗسٍٚافاٚ را٘اثيٖسرق ْٞااك ٍا- ١ًٓٚٝاٝسهُ٘اا ٚاٖٛفاَ ا ثآلٜ لاَتخٚ أ١ًا ٓ٘ا ٚاَد

ا.(16) ٜٖ ّاٚقٛ ٘(

ٕاٚقا ٍااا- ٍااشاد ااٜعارفااٚياحثافاآثيكٛا  ٛافا"ٜاا،تٞامبا ااثيٓاسٚ ٍااَا ااٖا ٕااْاس ٘ااقارآ ٘ااٚقاماااعا،ْ ا ٚانخ مأاا١اٚقٛ ا

اٚظرح٘انُ اًٜٞف ارمت رٖٙٛاثيحٟامنٌٝاإيٝ٘اٚٚ ا(17)("شؤثٍ

اثيٓسٍٚ.ا اثيصد ان ٕا ْ٘اأدمان ٕ اإذثاَُٗ اشد ايهٌااكٛي٘اآَ اْسٍاقرإٓ(اآَ (اظ ١ًَ

اٚقٛي٘اآااع،ْ٘(اشمرجاَ اْسٍاثات ث٤أَاهرياشد .

                                                           
 .37 -36( طىزة غافس آلاًخان: 8)
ًىظس: اإلافسداث في غسيب اللسآن للساغب ص: 9)  .169/ 3، و بصائس ذوي الخمييز في لعائف الكخاب الػصيص للفيروش أبادي  391(  
ًىظس: الخػسيفاث للجسحاوي ص: 10)  .503للكفىي ص: ، والكلياث 117( 
 .185( طىزة البلسة آلاًت: 11)
ً إبساهيم الىهيبي(، الػد12)  . 179( ص: 38د ) ( مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
 .799( اإلافسداث في غسيب اللسآن للساغب ألاصفهاوي ص: 13)
جاد هرا الخػسيف الاصعالحي وأطأل هللا أن  ( مؼ شدة البحث14) ًثا، فاحتهدث في ًإ  أكىن مصيبا في ذلك.والخلص ي لم أحد _ فيما أغلم _ أحدا غسف كلمت النزول اصعالحا كدًما وحد
 .1/116( ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي 15)
 .1/106( مىاهل الػسفان في غلىم اللسآن للصزكاوي 16)
 .78اللسآن إلاىاع اللعان ص: ( مباحث في غلىم 17)
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َثاٌاثآلٜا لاثيايتاتتخا لا أاقؽاؾاث ْدٝا ٤ اٚ حاٛثٍاااااااااٚقٛي٘اآٚقماٚقٛ ٘(اشمرجاَ اْاسٍاَتكا َ ااا

تتخا لاا ٚاْسٍاَت، رثا ٓا٘اااسَٔا ٜٛاٌاَثاٌاثآلٜا لاثيايتااااااااث َِاَعِٗ ا ٚا ٔااعضاثسٛثملاثمل ـ١ٝ 

 ٕاتٓاسٍاثآلٜا لااعا ٙاااا ٘فا ٟاٛ اا ملرثمااٛقماٚق ٔاثملصتكدٌفان يّٝٛاثآل راَٚ ااٝ٘أَاْعِٝا ٚا ك  

َد ظر٠ ا ٚااع اذيوااكًٌٝ اَثاٌاثآلٜا لاثملتعًكا١ااكؽا١ا ٖاٌاثيهٗاف اٚذٟاثيكارْني ااكا اْسيامااعا ااااااااااا

ِااا ثيآ اااؼا٢ًاثهللا ًٝا٘اٚشاًِاا اَٚثاٌاح مأا١اثإلااو ااكا اْسياماثآلٜا لااااااااااااااا ص١ا عراَٜٛا اَأاشاؤثهل

ا.(18)ثملتعًك١ااحيوااع اظٗر

اٚقٛي٘اآنخ مأ١ا ٚاشؤثٍ(اتٛـٝخ ايؽٛرتٞاشد اثيٓسٍٚ.

اٖٚٓ اشؤثٍفاَ اثيفرماانياشد اثيٓسٍٚاٚظ،ٕاثيٓسٍٚ؟

ٕٓا شد  اثيٓسٍٚاتع جلاَعه١ًاح ـر٠ااااٚثاٛث فا شاٛث٤ا ن ْاماح مأا١ااااٜهُٔاثيفرمااُٝٓٗ ا فا 

اااآسياماثآلٜا١ايتعا جلاظا،ْٗ اااااااااااا ََارٔدٗا  ٌٓاشادٌٝا َٞاٚدا٘اؼاٛثاٗ  ا ّاٚثقعا١اـا ِّاَص،ي١ا ٔف ٝ اِٗا َُرٖ  ا 

ٍااااا اٚتفباحً،املعهًتٗ  ِٓاَاٛرمًثاَأاثيصاد  اٖٚاٛاث َاراااااااا اٖٚاحثا  آؾاَأاظا،ٕاثيٓاسٚ ٕٓاثيعا،ٕا  ا  

نُاا ا ا نثرٜاا١اقؽااؾاامبٛثـااباث تداا رٙثيااحٟاْااسٍاثيكاارإٓايٝعاا جلاظاا،ْ٘ااٝ ْااً اٚظاارحً  ا ٚاث تداا رًثاا

ا.اااآسٍاثيكرإٓايٝع جلاٖحٙاثاٛثْ ا ثمل ـنياٚثإل د را ٔاٝ َِاش ٔيفني

ٍٚٓاٜعينفاَعه١ًاح ـر٠اس مأ١ا  رـا١ اٚثيثا ْٞفااااا ٕٓاث  ا يف رماانياثيصد اٚثيع،ٕاااثؼٛ،حً ااا 

ِّاه ار ا.(19)٠َعه١ًا ٍَراٚثقب اشٛث٤ا ن ْماح ـر٠ا 

ايٓ اثآلتٞفَٔاثيتعرٜفاٜتفحا

تاٜع أَاقدٌٝا شد  اثيٓسٍٚاَا انا ٕاَأااا  اثإل دا را أاثيٛقا ٥باثمل ـا١ٝاناحنراقؽا١اقاّٛاااااااااااا -

ا.ااْٛح اٚ  م اٚمثٛم اٚآ ٤اثيدٝم اٚذمٛاذيو

١انا،حٛثٍااٝ اثيٓاسٍٚاَ اثظتًُما ًٝ٘ااعضاآٜا لاثيكارإٓاَأاث َاٛراثملصاتكدًااااا شد تاٜع أَاقدٌٝا -

ا ا ٚا ك  .ثيّٝٛاثآل ر اَٚ اٜهٕٛااٝ٘أَاأٛث

اا ٥ ٠ف

َأاثإلااارثطا ا شااد  اثيٓااسٍٚا ٕاْتٛشاابااٝاا٘ اٚدمعااٌآَا٘اَاا اٖااٛاَاأاقدٝااٌاثإل داا را اأاث حااٛثٍاااا (1

ثمل ـ١ٝ اٚثيٛق ٥باثية ار٠ ا ٚاثإل د را ٔاث َٛراثيةٝد١ٝ اٚ حاٛثٍاثيٝاّٛاثآل اراااحيواٜعا اَأااا  اااااااا

اثيتهًف.

 اثيصاُ ٤اثيا ْٝ اٚٚداٛمٙا اث رضاااا ٓ اإ ،ماثيٓسٍٚاا يٓصد١ايًكارإٓاالمنا اٜكؽا اااحيواٚداٛمٙاااااا (2

 اٚ َ اٚدٛمٙا اثيًٛحاثمفٛظااًِاٜارمايفاغاثيٓاسٍٚااا٘ااااا_ؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشًِاا_آسٚي٘ا ٢ًاثيٓ ا

ا.(20آَكرتْ 

                                                           
ًىظس: اإلادخل لدزاطت اللسآن الكسيم ملخمد أبي شهبت ص:18)  .137، ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ص: 133_132( 
ً شبكت ؤلامامين الخظىين )غليهما الظالم(.103 -102/ 1( جلخيص الخمهيد في غلىم اللسآن ملخمد هادي مػسفت 19)  ، هلال  غ

alhassanain.org/m/Arabic/?com. 
ًىظس: اإلادخل لدزاطت اللسآن الكسيم ألبي شهبت ص: 20)  )48. 
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اا  ٍٚا نثاراَا اٜارما ايصا ٕاثيعار  ااُٝا اْاسٍا ًا١اٚثحا ٠انٓاسٍٚاااااااااااااثيفرماانياثإلْاسثٍاٚثيتٓسٜاٌفاا

ثيكارإٓا ًا١اإراثيصاُ ٤اثياا ْٝ اآماعاٞ( اٚثيثا ْٞاٜعاانااا٘ا اد ْا اَا اْااسٍاَفرقا اآتا رزمٞ(اَاأااااااااااا

ا.(21)ثيصُ ٤اثي ْٝ اإراث رضا اأ،لاٚ عرٜٔاش١ٓاتكرٜد 

 : سبب النزول أنىاعرابعا:  

اٚشدٔدٞفا إراقصُنيفاثات ث٥ٜٞٓكصِاثيكرإٓأَاحٝناثيٓسٍٚا

ٕااااااااااافث ٍٚفاثات ث٥ٞ َٛا نثاراثيكارآ ُٖا َٚ ِٔا اٖٚٚٛاَا اْاسٍاثاتا ث٤ّاهارياَتعًالا  مأا١ا ٚاشاؤثٍ ا اآٜا لااذياواأَا

ا اٖٚحثاتاٜع أَا شد  اثيٓسٍٚ.ثيعك ٥  اٚثخلًلاٚهريٖ 

ممأانتداٛثااا اٖٚحثاثيكصِاٖٛاثياحٟا اينااا٘اثيعًُا ٤اااااٖٚٛاَ اْسٍا ك اح مأ١ ا ٚاشؤثٍافثيث ْٞفاشد 

ا ا شد  اثيٓسٍٚ.

 َٔا ،ٍاتعرٜفاشد اثيٓسٍٚاٜتدنيايٓ ا ْ٘اٜتخكلاالح ٣ا رٜكتنيف سبب النزول: صىرخامشا: 

اث ٚرفا ٕاحت لاح مأ١ااٝتٓسٍاثيكرإٓااع،ْٗ .

ٍااقا ٍفاآااا_رـاٞاثهللا ُٓٗا ااا_اَث ي٘اَ ا  رد٘اثيدا رٟ اَٚصًِا ٔاثأا دا طا   قٛيا٘اتعا راااملا اْاس

حتا٢اؼاع اثيؽاف ااٗتافاآآٜا ااااااا_ؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشاًِااا_ رجاثيٓ اا(22آچڇ  ڇ  ڇچ

ؼااد ح ٙ((اااا دتُعٛثاإيٝاا٘ااكاا ٍفاآآ رٜااتهِايااٛا  اانتهِا ٕا ااًٝ،الاارجااصاافحاٖااحثاثادااٌا نٓااتِاااااا

َؽ قٞ؟((اق يٛثفاَ ادرآ ا ًٝوانحّا  اق ٍفاآآالْٞاْحٜرايهِاانياٜ ٟا حث اظ ٜ (( ااكا ٍفا ااٛااا

ا.(24)((23آچڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  هلحث؟اأِاق ّفاآسيماٖحٙاثيصٛر٠يواإمن ا عتٓ ااهل فات٘د 

ا ٔاظ٤ٞااٝٓسٍاثيكرإٓاادٝ ٕاثسهِااٝ٘.ا_ؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشًِاا_ثيث ١ْٝفا ٕاُٜص،ٍارشٍٛاثهللا

تدا رىااآَث ي٘فاَ ا  رد٘اثاأاَ دا١ اٚثسا نِاالشآ ٕماؼاخٝحا أا  ٥عا١ااارـاٞاثهللا ُٓٗا اااق يامفااااااااااااا

ٞااااا ٘ااٖٞ مسابانا،ّا ٛيا١اآاماأعًداا١اٚشمفا٢ا ًااااااااثياحٟاٚشابامسعا٘اناٌاظا٤ٞاإْاا ٖٚاٞاتعااتهٞااا اعفا

ْٚثاارلاياا٘اا ٖٚااٞاتكااٍٛفاٜاا ارشااٍٛاثهلل ا نااٌاظااد اٞا_ؼاا٢ًاثهللا ًٝاا٘اٚشااًِاا_زٚدٗا اإرارشااٍٛاثهللاا

اُ اارحماحت٢اْاسٍااإيٝو اثيًِٗاإْٞا ظهٛاا ٚثْكٛباٚي ٟاظ ٖراَينا اٛين احت٢اإذثاننلاشين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  چ  دنث٥ٝاٌااٗاؤت٤اثآلٜا لااا

ا.(26)((25)چٿ

                                                           
ً الػظكسي  ص: 21) ًىظس: معجم الفسوق اللغىيت أبي هالل: الخظ ، 68، والخػسيفاث، للجسحاوي ص: 799، واإلافسداث في غسيب اللسآن للساغب ألاصفهاوي ص: 79( للمصيد حىل الفسق بين ؤلاهصال والخنًزل 

 مادة )هصل(. 479/ 30، وجاج الػسوض للصبيدي 196كلياث ص: وال
 .214( طىزة الشػساء آلاًت: 22)
 .1( طىزة اإلاظد آلاًت:23)

(، وصخيح مظلم، كخاب الخفظير، 4971زكم ) 6/179(، 3)طىزة الىصس آلاًت:     چڌ      ڌ  ڎ      ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ ( صخيح البخازي، كخاب جفظير اللسآن، باب كىله24)

 (.208زكم  ) 1/192(، 214)طىزة الشػساء آلاًت:  چڇ ڇڇچباب في كىله حػالى 
 .1( طىزة املجادلت آلاًت: 25)
ً ماحت، كخاب العالق، باب الظهاز 26) خسحاه، ووافله الرهبي، وصدخه 3791زكم ) 2/523(، واإلاظخدزك، كخاب الخفظير 2063زكم ) 1/666( طنن اب (، كال الخاكم: هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولمً 

ً ماحت.  ألالباوي في طنن اب
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 أهوية أصثاب النزول: الوطلة الثاني

ا شد  اثيٓسٍٚا اثآلتٞفا ١ُٖٝتتج٢ًا

ا ٓ ١ٜاثيؽخ ا١اا،شد  اثيٓسٍٚف -ا 

اااااا (1 ااااااٚرما اأاثيؽااخ ا١ َاا اٜاا ٍا ًاا٢اثٖتُاا َِٗااٗااحثاثيعًااِ اٚحرؼااِٗا ًاا٢اااااارـااٛثٕاثهللا ًااِٝٗ

َصًِا ٔا  رمااأاظاٗ  اقا ٍفاآدا ٤اااااثيدا رٟاٚا٘  ردَٔاذيواَ احتؽًٝ٘ اٚثتشتٓ ر٠اافُٗ٘ ا

ٜ ا َرياثملؤَٓنياآ١ٜا انت اهِاتكرؤْٚٗ  ايٛا ًٝٓا اْسياماَععارااااافردٌأَاثيٝٗٛماإرا ُرااك ٍ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چٚ ٟاآ١ٜ؟اق ٍفافاثيٝٗٛماتلحْ اذيواثيّٝٛا ٝ ث اق ٍ

اك ٍا ُرفاإْٞا  ًِاثيّٝٛاثيحٟاْسيمااٝ٘ اٚثمله ٕاثياحٟاْسيامااااا(27آچڍ  ڍ  ڌ  ڌ

  .(28)(اعرا لا اّٜٛا ع١ااؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشًِااااٝ٘ اْسيما ٢ًارشٍٛاثهللا

آٚثهللاَ ا ْ٘اق ٍفاااااارـٞاثهللا َٓ٘ٚٔاذيوااا ٜف اااَ ارٟٚا ٔا َرياثملؤَٓنيا ًٞاأا اٞا  ي اا (2

ْسيااماآٜاا١اإتاٚقاا ا ًُاامااااِٝا ْسياام؟ اٚ ٜاأا ْسياام؟ اإٕاراااٞاٖٚاا ايااٞاقًداا ا كااٛت اٚيصاا ْ ااااااااااا

 اٜفٗاِاَأاقٛيا٘اثآلٜا لاثيايتاهلا اشاد اْاسٍٚاتاآٜا لاثيكارإٓانًاٗ  اٚ اذياواإظا ر٠اااااااااااااا(29)شؤٚت(

 آسٍٚاثيكرإٓ.ا_رـٛثٕاثهللا ًِٝٗاا_ٚثـخ١اإراثٖتُ ّاثيؽخ ا١ا

صعٛمااارـٞاثهللا ٓ٘اااٜكٍٛفاآٚثهللاثيحٟاتاإي٘اهريٙ اَ ا ْسيماشٛر٠أَانتا  اثهللاااااأاَثٖٚحثا (3

إتا ْ ا  ًِا ٜٔا ْسيم اٚتا ْسيماآ١ٜأَانت  اثهللاإتا ْ ا  ًِااِٝا ْسيم اٚيٛا  ًِا ح ثا  ًاِاا

  اٖٚحثآٜٛدلااُٝ اي٘اشد اْسٍٚ.ا(30)َينااهت  اثهلل اتدًة٘اثإلاٌايرندماإيٝ٘(

ٟٓا نًثااؽٝة١اثاسّا ٔاثأا ُراٚ ًَّلاث (4 ٕٖادٌٗاٝ ْ ٍطااعًِاا_ارـٞاثهللا ُٓٗ ا_يدا ر ٍٗا ٢ًا   ٜ

ا  اقتٌاثخلٛثرجاٚثمٝلًخٔ ٜٔااع اإق ١َاثٝسج١ا ًِٝٗ اك ٍارمح٘اثهللفاآا شد  اثيٓٗسٍٚا ًٖٜٜهِٗ ا

ں    ں  ڻ    ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱچاٚقٍٛاثهللاتع ر

ََْسٜيااما ااا(31آچڻ  ڻ ٚناا ٕاثااأا ُااراٜاارثِٖاظاارثرا ًاالاثهلل اٚقاا ٍفاإْٖٗااِاثًْٛكااٛثاإراآٜاا لا

 .(32)ثيهفَّ رااجعًٖٛ ا ٢ًاثملؤَٓني(

اٚثٖتُ َِٗاا،شد  اثيٓسٍٚفثيت اعنيا ٓ ١ٜا -ا 

                                                           
 .3( طىزة اإلاائدة آلاًت: 27)

( ، وصخيح 7268زكم ) 9/91(، وكخاب الاغخصام بالكخاب والظىت 4606زكم  ) 6/50(، 3)طىزة اإلاائدة آلاًت:    چچ  چ  چ  ڇچ  باب كىله ( صخيح البخازي، كخاب جفظير اللسآن،28)
    (. غىد مظلم هى حدًث الكخاب.3017زكم ) 4/2313مظلم، كخاب الخفظير  

 ، وغصاه إلى أبي وػيم.   4/233، وهلله الظيىظي في ؤلاجلان في غلىم اللسآن 68 -1/67( أخسحه أبى وػيم في الخليت 29)
ً أصخاب الىبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 30)  (.5002زكم ) 6/187( صخيح البخازي، كخاب فضائل اللسآن، باب اللساء م
 .115( طىزة الخىبت آلاًت: 31)
ً وكخالهم  ( صخيح البخازي،32) ً واإلاػاهدً  . 9/16كخاب اطدخابت اإلاسجدً
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ٞااذناراا ٓ ٜتِٗاٚثٖتُ َِٗاا،شد  اثيٓاسٍٚاَٚأاذياواَا اااااَ اٜ ٍا ٢ًْكٌا ٔاثيت اعنياا (1 افثيصاٝٛ 

 ٔا ٜٛ اق ٍفاش،ٍاردٌا هر١َا ٔاآ١ٜأَاثيكرإٓ ااك ٍفاْسيما اشافحاذياواثاداٌ اٚ ظا راااااآ

 .(33)ا(إراشًب

 ًداماااا(34آچې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ اٚق ٍاثيكر  فاق ٍا هر١َا اقٛي٘اتعا راا (2

(35)ـُر٠اأاحدٝ افاٖٛق ٍاثأا د اثينا ثشِاٖحثاثيردٌا رابا عر٠اش١ٓاحت٢اٚد ت٘
. 

(36) ْسٍامب ا  ًُِٗاتع راثهللاإراثخلًلا ح فاجم ٖ اٚق ٍا (3
. 

ٍٟٚاا (4 ٔااُٚر ٍااا أاثسصا آَا ا ْاسٍاثهللاتعا راآٜا١اإتاٖٚاٛاسما ا ٕاٜعًاِاااِٝاْسيام اَٚا ا رثمااااااااااااف ْا٘اقا 

ا.(37)اٗ (

 اٚق اٚرما ِٓٗا اذيواآأ ْراناثري٠ااثيعًُ ٤نثريأَاٚ ١ُٖٝاٖحثاثيعًِااك ان ٕاحمطَّاثٖتُ ّا (5

 َٓٗ ف

ٚ ٚرااٖٚٛاٜتخ لا ٔا شد  اثيٓسٍٚاآ...اإذاٖٞا ٚا٢اَ ازم اثيٛقٛفا ًٝٗ  ااق ٍاثيٛثح ٟف -

َ اتؽرفاثيعٓ ١ٜاإيٝٗ  اتَتٓ هاَعرا١اتفصرياثآل١ٜاٚقؽ اشدًٝٗ  امٕٚاثيٛقٛفا ًا٢اقؽاتٗ ااا

 .(38)ٚاٝ ٕاْسٚهل (

ٚق ٍاثأاتُٝٝا١فاآَعراا١اشاد اثيٓاسٍٚاٜعانيا ًا٢ااٗاِاثآلٜا١ ااالٕاثيعًاِاا يصاد اٜاٛرلاثيعًاِاااااااااااااا -

 .(39)ا ملصد (

آَعراا١ا شاد  اثيٓاسٍٚاتزَا١املأا رثما ًاِاثيكارإٓ...اَٚعراا١اث شاد  ارثاعا١اااااااااااافٚق ٍاثيعا   ا -

يهٌاَعهٌأَاٖحثاثيُٓط ااٗٞأَاثملُٗ لا ااٗاِاثيهتا  ااا،ااا ...اٚثاٗاٌاا،شاد  ااااااا

ثيتٓسٜااٌاَٛقاابا اثيعااد٘اٚثإلظااه تل اَٚااٛرمايًٓؽااٛؿاثيعاا ٖر٠اَااٛرماثإل اا ٍاحتاا٢اٜكاابااا

ا.(40)ف اٚذيواَع١ٓاٚقٛهاثيٓسثه(ثت ت،

ا   ا ااٚياحيوااٜٚفِٗ اٜٚعًِ ايٝفُٗ٘ اااإتاااتع رآٜسي٘املانً٘اٚق ٍاثيسرنعٞفاآا يكرإٓ -

ٔااٜفكٕٗٛ اٚثيحٜٔاٜعًُٕٛ اٚثيحٜٔاٜعكًٕٛ اثيحٜٔاث يد  ا ٚيٞاا٘  ا(41آٜتفهارٕٚ ا...(ااٚثياحٜ

ٌااتا ْ٘از ِأَاٚق ٍاٖٚٛاٜتخ لا ٔاَعرا١اشد اثيٓسٍٚاآٚ  ٛ، ٘اا  ٥ا ٘ااحتتا اجمار٣ااارٜ ْا

ا.ا(42آنحيوا...(اٚيٝضاثيت رٜخ

                                                           
 .1/38( ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي 33)
 .100( طىزة اليظاء آلاًت: 34)
ًىظس: الجامؼ ألحكام اللسآن لللسظبي 35)  .349-5/348، و1/26( 
ً غعيت 36) ًىظس: املخسز الىحيز في جفظير الكخاب الػصيص الب ً حجس )اإلالدمت( 1/26اللسآن لللسظبي ، والجامؼ ألحكام 1/40(   .1/9، والعجاب في بيان ألاطباب الب
ًىظس: فضائل اللسآن، كخاب فضل اللسآن ومػاإلاه وأدبه، باب فضل غلم اللسآن والظعي في ظ37) ً طالم بظىده غىه.  ً حجس 97لبه ص: ( أخسحه أبى غبيد: اللاطم ب ، ويىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب

 .1/105)اإلالمت( 
 .10( أطباب النزول ص:38)
ً جيميت ص: 39)  .16( ملدمت في أصىل الخفظير الب
 .4/146( اإلاىافلاث للشاظبي 40)
 .2/145( البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي 41)
 .1/107، ويىظس:  ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي 1/22( البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي 42)
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ٚااااااا (6 عتانااتٚهلاحثااٍ ا نثراثملفٓصرٜٔاق ر٠ا ٢ًاإتكا ٕاثيتفصارياٚحتكٝكا٘ا نثارِٖا ًُاً اا،شاد  اثيٓٓاس

ا_َعرااا١اشااد اثيٓااسٍٚاَاأاث َااٛراثملُٗاا١ اثياايتاتاميهاأاثتشااتةٓ ٤ا ٓٗاا ا اتفصاارياناا،ّاثهللاا

اتع ر.

ا: ٢ًا ١ُٖٝاثيعًِاا،شد  اثيٓسٍْٚٚحنرآٖ اَث ينيايً تي١ا

إذا ا(43آچگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  ثملث ٍاث ٍٚفاقٍٛاثهللاتع ر

ق اٜفِٗأَاثآل١ٜا ٕاٜتٛد٘اثملؽًٞا اؼ،ت٘اإرا ٟاد١ٗاٜع ٤ اٚ ْ٘اتازم ا ًٝ٘ا ٕاّٜٛيٞاٚدٗ٘اظٛرا

 ٓ اَ اْعارفاشاد اْاسٍٚاٖاحٙاثآلٜا١اٜعٗاراااااااٚيهٓٓ ا اثملصج اثسرثّ اٜٚصتٟٛا اذيواثملص اراٚثملكِٝ

ايٓ ا ْٗا اتكتؽارا ًا٢ا حاٛثٍاَعٝٓا١ اٚيٝصاماحهُا ا  َا اٜعفاٞاَأاثيتٛٓدا٘اإراثملصاج اثسارثّ ااكا اااااااااااااا

 ْٗ اْسيما اؼا،٠اثملصا اراثيٓفاٌا ًا٢اثيرثحًا١ا ُٜٓا اااااااآا_ارـٞاثهللا ُٓٗ ا_أا ُراَصًِا ٔاثا  رجا

ًُما ٢ًاَعٓ ٖ اث ٍٚاٖٚٛاثيتٛد٘ا ٟاد١ٗ اٖٚاحثاٜا يٓ ااا ااًٛاملاٜعًِاشد اْسٍٚاثآل١ٜاس(44)(تٛٓدٗم

ا ٢ًا ١ُٖٝاَعرا١اشد اثيٓسٍٚ.

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  چ اثملثاا ٍاثيثاا ْٞفاقااٍٛاثهللاتعاا را

َاأاظااع ٥راثسااجاٚثداا اث مث٤ ااارناأَاأاثملعاارٚفا ٕاثيصااعٞاااانياثيؽااف اٚثملاار٠ٚاااا(45آچگ   ڳ

ٚقا ااا ٕارااباثآا حاٜفٝا اثإلا حا١اتاثيٛداٛ  ااااااٚ د ر٠اآتادٓ ح(ا اثآل١ٜاثيهرميا١اتاتفٝا اثيٛداٛ  ااا

اارملا ًٝا٘امبا اٚرما ااااا ااارـاٞاثهللا ٓٗا اااااا  ٥ع١فا ّاثملؤَٓنيا ظهٌاٖحثا ٢ًا ر٠ٚاأاثيساريااص،ٍ

اااااكًامّااا ٓٗ اثهللااارـٞا  ٥ع١اش،يمفا ر٠ٚاآق ٍاشد اْسٍٚاثآل١ٜ اافٞاثيؽخٝخنيا ٔاثيسٖرٟاق ٍف

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  چ تعاااا راثهللاقااااٍٛا ر ٜاااامفاهلاااا 

ٔااٜا ااقًامااَا اااا٦ضافاق يامااٚثملر٠ٚ اا يؽف اٜٛٛفاتا ٕادٓ حا ح ا ٢ًاَ ااٛثهللا (46آچگ   ڳ اثاا

ا ْسيامااٚيهٓٗا اااُٗا  ااٜتٛاٛفااتا ٕا ًٝ٘ادٓ حاتفان ْما ًٝ٘ ا ٚيتٗ انُ ان ْمايٛاٖحٙاإٕا  يت 

ٕااثملعًٌ ا ٓ اٜعد ْٚٗ ان ْٛثاثييتاثيٛ ه١ٝ املٓ ٠اًٜٕٗٛاٜصًُٛثا ٕاقدٌان ْٛثاث ْؽ ر ا  ٔاااها  اَا

ٌٖا ٍااشاا،يٛثا شاًُٛث اااًُا ااٚثملاار٠ٚ اا يؽاف ااٜٛااٛفا ٕاٜتخارجاا ٖا ٘ااثهللاااااؼا٢ًااثهللارشاٛ ٔااٚشااًِا ًٝا اااا اا

ٍااٚثملر٠ٚ اثيؽف اانياْٛٛفا ٕاْتخرجانٓ اإْ اثهلل ارشٍٛاٜ فاق يٛثاذيو  ڌ   ڎ  چ  فتعا رااثهللااا،ْس

ٍٖاذيوا ٢ًا ١ُٖٝاَعرا١اشد اثيٓسٍٚ.(47)ثآل١ٜ( چڎ  ڈ  ڈ  ژژ   اا 

                                                           
 .115( طىزة البلسة آلاًت: 43)
ً وكصسها، باب حىاش صالة الىافلت غلى الدابت في الظفس حيث جىحهذ 44) ًىظس: صخيح مظلم، كخاب صالة اإلاظافسي  (.700زكم ) 486/ 1( 
 .158( طىزة البلسة آلاًت: 45)
 .158( طىزة البلسة آلاًت: 46)
ً شػائس هللا 47) صح الدج إال 1643زكم ) 158 -2/157( صخيح البخازي، كخاب الدج، باب وحىب الصفا واإلاسوة، وحػلها م ً الً  (، وصخيح مظلم، كخاب الدج، باب بيان أن الظعي بين الصفا واإلاسوة زك

 (.1277زكم )  929/ 2به 
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 جهىد العلواء في العناية تأصثاب النزول، وأهن الوؤلفات: الوطلة الثالث

اتتج٢ًاَع ٖرا ٓ ١ٜاثيعًُ ٤اا،شد  اثيٓسٍٚا اثآلتٞف

ثيٓسٍٚااد  اَصتكٌأَا اٛث ا ًاّٛاثيكارإٓا ا ٝاباثيهتا اثملؽآف١ااااااا شد  ا ارمٚثاثيعًُ ٤ث ٍٚفا ٕا

ا ا ًّٛاثيكرإٓ.

ااااااشااد اهلاا اناا ٕاااااإٕاْسٚهلاا اشااد اثآلٜاا١اتفصااريا اٜااٛرمٕٚاَاا ا ٍٚاٜااٛرمٕٚاثملفصاارٜٔاثيثاا ْٞفا ٕ اْااسٍٚ

ا.ثآل١ٜاتفصريا اإيٝ٘اٜٚصتٓ ٕٚااحيواٜٚعتٕٓٛ

ا.(48)نثري٠اَؤيف لاٖٚٞاَصتك١ًامبؤيف لاثيٓسٍٚا شد  ا ارمٚثاثيعًُ ٤اثيث ينفا ٕ

ا.(49)شكُٝٗ أَاؼخٝخٗ اٚ ٝٝسا ش ْٝ ٖ  اا رثش١اثيرثابفاثيعٓ ١ٜ

اإراَرثحٌفاا،شد  اثيٓسٍْٚٚصتٛٝبا ٕاْكصِا ٓ ١ٜاثيعًُ ٤ا

 املرحلُ األوىل: اللبنات األوىل، أو مرحلُ ما قبل الىاحدٍ:

َُدهااّرث اا اما اذيااوااار نتاا ٕ ااكاا ا ظاا رلاثملؽاا مرا ٕا ٍٚاداا ٤اثٖتُاا ّاثيعًُاا ٤اا،شااد  اثيٓااسٍٚا

ٕااااااث١ٜثيكرٕاث ٍٚ ا ٚا اا ا ١ٜن ٕا اْٗ اٖاا(ا117ثااسرٟاثيرقاٞاآلفاااثيثا ْٞ اإذا يَّافاَُٝإٛااأاَٗارث

ٌاافانت ّاااا امسااا ٙا اٚيهااأانت اااا٘املاٜؽاااٌاإيٝٓااا  اهاااريا ٕاثيااا نتٛر/ااااا (50)تفؽاااٌٝا شاااد  اثيتٓسٜااا

ا.(51) د ثسهِٝاث ْٝضاحمكلاثيعج  ا ااٝ ٕاث شد  اذنرا ْ٘اث ًبا ًٝ٘

ٕاااا(ٖااا234آلفاعا ٙاثإلَا ّا ًاٞااأاثملا ٜينااااااَأااٚد ٤ا ٍاافااا،يَّفانت ّاا ااعٓاٛث ٜٚعتكا ااا  شاد  اثيٓاسٚ

ثيد حنا ٕاثأاثمل ٜيناق اث ًبا ٢ًانت  إَُٝٛاأاَٗرثٕ ايهٓٓ اتاْصاتٛٝبا ٕادماسّاااحيوايعا ّااااا

 شد  اثيٓسٍٚاثيؽاخٝخ١ا ٚااا٣حٛٚدٛماَ اٜؤن ٙ ااٚمم ازم راثإلظ ر٠اإيٝ٘ا ٕانت  اثأاثمل ٜيناق ا

ٌٚاهاارياثملٓهاار٠ا ٚاثملٛـااٛ ١اااا ٘ااثسصاا١ٓ ا ٚا ًاا٢اث قاا ناادرْي اٖٚااٛاظااٝخاااحمااٚ ْلاحٝاانا اارفا ٓاا٘ا ْاا

أُاهرياثملعكٍٛا ٕاسمٟٛانت ا٘اَا اٖاٛآَهارا ٚاَٛـاٛهاٖٚاٛا ًا٢اقا را عاِٝاَأاثيعًاِاااااااااااثيدا رٟ ا

ملاتؽااٌاإيٝٓاا ا ٟاَعًَٛاا لا اأاثيهتاا انياإتا ٕاثيصااٝٛ ٞاقاا ا ظاا راإرانتاا  ا ًااٞاااأااااٚٚثملعرااا١ ا

 ٕاثأاثمل ٜيناق ا يفاثمل ٜينا ٓ ا  ٙا ارزاثملؽٓف لا ا شد  اثيٓسٍٚ انُ اتحنرانت اثيرتثدِا

ا.(52)ا ا شد  اثيٓسٍٚ

ٚااا يٓعراإراتاا رٜخاٚااا ٠اَُٝاإٛاااأاَٗاارثٕاٚنااحثا ًااٞاااأاثملاا ٜينادماا ا ٕاثيفاارت٠اثيسَٓٝاا١ايٝصاامااااا

ا يدص١ٛٝايهٓٓ اَباظا ٠اثيدخاناٚثيتخارٟاملادما اَأانتا ا ٚا ظا راإراٚداٛماَؤيفا لاَصاتك١ًا ااااااااااا

ا شد  اثيٓسٍٚا اتًواثيفرت٠.

اا،يفاااٖاا(ا402آلفااٛاٝضااأا ٝص٢اأاحمُ اأاثم لفا د ثيرمحٔايك ـٞفثد ٤ااع اذيواأِا

ث ًَّبا ٢ًا ٌُا ٕاثأااٛٝضاق اُٜٚعَتك ااثيكؽؾاٚث شد  اثييتاْسٍأَا دًٗ اثيكرإٓ نت ا ااعٓٛثٕفا

                                                           
 .136 -135(  دزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ص: 48)
ً طليمان اإلاصيني 49)  .1/160( املخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
ًىظس: العجاب 50) ً حجس )اإلالدمت( (   ً طليمان اإلاصيني 1/80في بيان ألاطباب الب  .1/41، واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
ً حجس )اإلالدمت( 51) ًىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب   )1/80. 
ًىظس: ؤلاجلان في غلىم اللسآن 52)   )1 /107. 
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ثإلَ ّا ًاٞااأاثملا ٜين اٚ ابا نثاراممَّا ا اباثاأاثملا ٜين اإذانا ٕاثاأااٛاٝضا اثيعؽاراثياحٖ ااااااااااااااا

َٖاا١اثإلشاا،َٞ ا  اٚسمتُااٌا ْاا٘اثشااتف ماَاأاَؤيفاا لا  اار٣ايهاأااا(53)ثيااحٟانُثاارلااٝاا٘اثملهتداا لاثيع 

ثملؽ مراق اـٓما ًٝٓ اا س ٜنا ٔاذيو اٖٚٛاَ ازمعًٓا اهارياقا مرٜٔا ٕادماسّاااحيوايعا ّاٚداٛماَا ااااااااا

اٜؤٜ اَ ادمسّاا٘.

عااِاٚقاا ادعًٓاا اَاا اقدااٌاثيٛثحاا ٟاَرحًاا١اَصااتك١ًاَاابا ْاا٘املاٜؽااٌاإيٝٓاا آَٗاا اظاا٤ٞاٚذيااوا ٕاَعاااااااا

اثملت، رٜٔاق ا ظ رٚثاإراتًواثملؤيف لااًعٌأَاد ٤أَااع ِٖاق اث ًبا ٢ًاتًواثملؤيف لاْٚكٌآَٗ .

 وعنايته بأسباب النزول:الىاحدٍ املرحلُ الجانًُ: 

 شااد  اااا،يفانت ااا ا مساا ٙفاااٖااا(468فإلَاا ّا ًااٞاااأا محاا اثيٛثحاا ٟاآلااا اٖااحٙاثملرحًاا١اداا ٤اثا

 شد  اثيٓسٍٚاَرتد١ا ٢ًاترتٝ اَؤيف٘ا ا بااٝ٘ا شد  اثيٓسٍٚثيٓسٍٚ اٖٚٛا ٍٚانت  اٜؽٌاإيٝٓ ا ا

ٕٖااااااا اٚق اشٛراثيكرإٓ اَر١ٜٚاا إلشٓ ماه يد  ٍِ اٚذنارا  محٌا ٢ًاثيحٜٔاٜارٕٚٚا شاد  اثيٓاسٍٚااا ٕٚا ًا

 اٚيهٖٓ٘ا ابااث١ٜٔا رٜلاثيرٚثيٓ طاٚـعٛثا شد ّا أَا ٓ ا ْٝفصِٗ اأِاذنرا ١ُٖٖٝا ِ حاٖحثاثيعًِا 

ِٖانت ُا٘اثيةٖناٚثيصُنيأَاحٝناثيؽٖخ١اٚثيفعف ا.(54)ثملرٜٚ لامٕٚا خٝؾ ايحيواـ

ٚمح١ًاثيٛثح ٟا ٢ًاثيحٜٔاٜرٕٚٚا شد  اثيٓسٍٚاا ٕٚا ًِ اتؤنا ايٓا ا ْا٘اقا اث ًابا ًا٢اَؤيفا لاااااااا

اش اك١ايعؽرٙاَبا ْ٘املاٜؽٌاإيٝٓ آَٗ اظ٤ٞ.اا

َأادا ٤ااعا ٙاااااٝ٘ث تُ ا ًاك اا ظٗراثيهت اثملؽٓف١ا ا شد  اثيٓسٍٚ اٚنت  اثيٛثح ٟاٜع أَ

اٚتٓ ٚي٘انثريأَاثيعًُ ٤اا ي رثش١اٚثيتخكٝل.ا دبا  ٠ا دع ل انُ اممٔا يفا ا شد  اْسٍٚاثيكرإٓ

ا، تؽارٙا انتا  ااااٖاا(ا732إاارثِٖٝااأا ُاراثاعانٟاآلفاااا ١ُٖٝاٖحثاثيهت  ااك ا ُ اإيٝ٘اٚ

ا (56)ظ٦ٝ ا٢اذيوش ْٝ اٚملاٜسما ًث  حفا ااك ّاا(55) اترتٝ ا شد  اثيٓسٍٚاتكرٜ اثمل،ٍَٛ مس ٙفا

ٕٖاشد اْسٚهلا اثيننا١اااٌاذنراا ٚتٛدا آَا٘ااا ا شد ّا ايٓسٍٚاثيدص١ًُ اٚيٝضاهل اشدْ ايًٓسٍٚ اٚذنرا 

ا.ْصا١ا ١ٝٛاا ثراثيهت اثملؽر١ٜ

اَٚباذيوااًًعًُ ٤اَآ حا ٢ًاثيٛثح ٟآَٗ ف

 ٖ اثإل د را ٔاث َِاٚثسٛثملاثيص اك١ا ٢ًاْسٍٚاثيٝكرإٓا شد ّا ايًٓسٍٚ اٖٚٞايٝصمانحيو ا ْ٘ا (1

 .(57)ذيو اٚق اثْتك ٙاثيصٝٛ ٞا

٘ااا (2 ُٖٗ ا انت ااا ٞاااا  اا ّاتثٗدتاا٘اَاأاثملرٜٖٚاا لاثياايتاـاا ٘ااكاا اثْتكاا ٙاثااأاحجااراثيعصااك،ْ اٚ اا َ ا ًٝاا

 .(58)ذيو

                                                           
ً للداوودي 53) ًىظس: ظبلاث اإلافظسي ً حجس )اإلالدمت( ، والعجاب في ب292/ 1(   ً طليمان اإلاصيني 1/80يان ألاطباب الب  .1/41، واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
ً حجس )اإلالدمت( 54) ًىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب ً طليمان اإلاصيني 1/80(    .1/41، واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
ً إبساهيم الىهيبي(، الػدد ) (  مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )55) ،  وحاء غىد البػض )عجائب الىلىل في أطباب 191( ص:38أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب

ً حجس)اإلالدمت(  ًىظس:  العجاب في بيان ألاطباب الب ً طليمان اإلاصي82-1/81الىلىل(.   .1/41ني ، واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
ًىظس: ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي 56) ركس الظيىظي  اطم الكخاب املخخصس.1/107(   ، لمً 
ًىظس: ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي 57)  .6_4، ولباب الىلىل للظيىظي ص:1/116( 
ً حجس )اإلالدمت( 58) ًىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب  )1/200. 
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إٕاد زاا_ثملعتُ املععِأَا يفا ا شد  اثيٓسٍٚاَٚرح١ًاثيٛثح ٟاٖٞاثملرح١ًاثييتاشتؽدحاتحك ا

ااُععِأَا يفا ا شد  اثيٓسٍٚاق ا ظ راإرانت  اثيٛثح ٟ.ا_يٓ اثيتعدريا

ٖٚٓ ىأَانت ا ا شد  اثيٓسٍٚا اتًواثسكد١اثيس١َٝٓاٖٚٞاَ اانياثيٛثح ٟاٚثاأاحجاراهاريا ٕاااا

ّاظاٗر٠اَؤيفٝٗا  ا ٚايعا ّاٚؼاٍٛاااااَؤيف تِٗاملاحتغاا يعٗر٠انهت  اثيٛثح ٟارمبا اٜرداباذياوايعا اااا

َؤيف تِٗاإيٝٓ  ا ٚايعًٓ املادم أَاتٓ ٍٚاتًواثملؤيف لاا يدخاناٚثيتا قٝل اَٚأاثملؤيفا لاثيايتانتدامااااااا

اف(59) اتًواثسكد١اثيس١َٝٓ

اثسهُٝااٞاثسٓفااٞاثيعرثقااٞا شااع اااأاحمُاا اثملعفاارفا اااٞاثيفرق ْٝاا١فاٚثيكؽااؾاثيٓااسٍٚا شااد   (1

ٛا(اٖاااا567آلف ٛاانتا  ااٖٚا ٔااشمًا ٚقا ا ابااٝا٘ااانيا شاد  اثيٓاسٍٚاٚثيتفصارياااااااا  َا  اااث شا ْٝ ااَا

ا(اٚرقاا١اٚتٛداا آَاا٘اْصااا١اَؽااٛر٠ا اد َعاا١اثإلَاا ّاحمُاا اااأاشااعٛمااااا152ٚثيكؽااؾ اٜٚكاابا اآا

 .ْٚصات ٕاجب َع١ا ّاثيكر٣ا ثإلش،١َٝ

ااثيعٝعٞاثيٛنٟاآظٛ اظٗراأا ًٞاأاحمُ ادعفرفا اٞاثيرشٍٛفاآٍاَحٖ ا ٢ًاٚثيٓسٍٚاث شد   (2

 (.ٖاا588آلف

 ٖا(.ا597آلفاثاٛزٟاثيفرجفا د ثيرمحٔاأا ًٞاأاحمُ اثيٓسٍٚفا اٞا شد   (3

 .ثيٛثح ٟانت  اخمتؽراٖا(ا619ٖٛٚآلفاث رتكٞاحمُٛماأاحمُ افاٞاثيفتح اثآلٟفاْسٍٚا شد   (4

ٍاا ج ٥اا ا (5 ٞااثيٓااسٍٚفاا شااد  اا اثيٓكااٛ ِااإشااخ ماا ااا ٔااإااارثٖٝ ٟاااااا اذناااراٖااا(ا732آلا ُااراثاعاان

اظ٦ّٝ .ا ًٝ٘اٜسماٚملا ش ْٝ ٙااخحفاثيٛثح ٟانت  أَاث تؽرٙا ْ٘اثيصٝٛ ٞ

ٞااااأا محاا اثياا ٜٔااااارافاثيفؽااٝحاتااأاثيرشااٍٛفااتدًٝاا ا اثيٓااسٍٚاشااد  (6 اثيهااٛ اا محاا اااأا ًاا

ا.ٖا(755آل

 ٖا(.ا786آلاثهلُحثْٞاحمُ اأاحصٔاثي ٜٔاظٗ  اأايعًٞاثيٓسٍٚفا شد  ا ارش ي١ (7

اَٚباذيواا،اْصتٛٝبا ٕادمسّاا  تُ ماٖؤت٤ا ٢ًانت  اثيٛثح ٟانُ اٖٛاثملع را ٓ اثاعنٟ.ا

 املرحلُ الجالجُ: ابن حجر وعنايته بأسباب النزول:

ََٔا يَّفا ا شد  اثيٓسٍٚ ا(ا852ٖثأاحجرفا مح اأا ًٞاثيعصك،ْٞاآلفاَُٜعٗ  ٚذيوايصع١اا افٌا

ا ًُ٘ اٚتدخرٙا ا ًِاثارحاٚثيتع ٌٜ اٚثٖتُ َ٘اا يص١ٓاثيٓد١ٜٛ اٚإا مت٘اممٔاشدك٘ا اٖحثاثيفٔ.

ٟاا ا ًا٢اا َ انت ا٘اثيعج  ااك اذنراثي نتٛر/ا د ثسهِٝاث ْٝضاآحمكلاثيهت  (فا ْا٘اسمتاٛ

انتاا اٚ اني ٚثيتاا اعاثيؽااخ ا١ا اأاثيرٚثٜاا لا اشااد اهلاا اذنااراثياايتاثيكرآْٝاا١اثآلٜاا لاْااسٍٚا شااد  

ا.نثري٠اَؽ مرأَاَصتكر ٠اثيتفصري

اقدٌ أَاثيٛثح ٟا رٜك١اٖٞانُ اثيرٚثٜ لاٜصٛماأِااعفٗ ااٌاثآل١ٜاٜٛرما ٕاٚمم اق ي٘فاٚ رٜكت٘

اثيتعادرئٜ اااانيااارقا اا دا ااٚمل"اآ ارااشاد ا"ا ٚ"اآ راقٍٛفا"اكٛي٘ايحيوا ٕٓٛاآ راقٛتاٜٛرما ٕا رثماٚإذث

                                                           
ًىظس: العجاب في بيان 59) ً حجس )اإلالدمت( (   ) مؼ جصسف بظيغ(. 84_  1/80ألاطباب الب
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ٍااتتع ماحني"اآ راقٍٛ"اإـ ا١اٜصتعٌُااًِاثيٛثح ٟاٚ َ  ٘اا اٚثحا ٠ااَار٠ااإتاث قاٛث نًا٘ا...اإرااانت اا

ا.(60آثجمل ٍاٖحثا اثملؤيف١اثيهت ا ٚشبا ٕاٜكٍٛفاٖٚٛ

(اَاأاشااٛر٠اثيٓصاا ٤ ايهاأاثياا نتٛر/اا78قًاامفاٚثيااحٟادمااسّاااا٘ا ٕاَؤيفاا٘اقاا اتٛقاافا ٓاا اثآلٜاا١اآا

٘ااث ْٝضاق ٍفااٚثيعا ٖرا ٟاا نًُا٘ا...اٚثشات،ْضايكٛيا٘ ااكا ٍفاٚتااااا ْا ٌااْا ر ّاااًعا ٔاايٓا ااتهعافااث ٜا  ا ا

ا.(61آ شرثرٙااعضاتهعفا ٚ"اثيعج  "أَان ١ًَاْصا١

 ُا اإرانتا  اثيٛثحا ٟاَٖتااّحثاَرٜٖٚ تا٘ا ش ّشا ايا٘ اٚيهٖٓا٘ا ُا ااااااااااٚق ا ٝسا ٌُاثأاحجرا ْا٘ااا

ا.إيٝٗ اتؽخّٝخ اٚحتكًٝك اٚتفّٓٝ ث اٚزثما ًٝٗ انثريثأَاث شد  اثييتاملاٜحنرٖ اثيٛثح ٟ

ٖٚااحثاٜعااينا ْاا٘انتداا٘ا اَرحًاا١اقاا ااًاا ااٝٗاا اَاأاثيعًااِاانتداا٘ا اآٔ اارا ُاارٙ َٚاأاممٝسثتاا٘ا ْاا٘اا

ًُٔا٘ اإذاااااَدًة٘ انُ ا ْ٘ا  باَ املازمُِع٘اثيٛثح ٟ اٚ ـ فاثيهثري اٚيهأايسشافاَا لاٚملاُٜه

اا(آَٗ .78 ٓ اثآل١ٜاآاشٛر٠اثيٓص ٤ااكطا إْٖ٘اٚقفا

َ ماثيرمحٔا ا شد  اثأاحجرا اٖحثاثيفٔانت ا ااعٓٛثٕا"ٚتعرياثملؽ مراإراٚدٛمأَا يفااع ا

 د ثيرمحٔاأا ،٤اثي ٜٔا ًٞاأاإشخ ماثيتُُٝٞاثي ثرٟاثخلًًٝٞاافزٜٔاثي ٜٔافيًك ـٞا:"ْسٍٚاثيكرإٓ

 اٚملا قافا ًا٢اَأا ظا راإراٖاحثاثيهتا  ا ٚاحتا لا ٓا٘اهارياذناراااااااااااا(ٖاا876آلفاثملك شٞاثيع اعٞ

ا.(62آ ٓٛثْ٘اَٚؤيف٘

 املرحلُ الرابعُ: الشًىطٌ وعنايته بأسباب النزول: 

،شااد  ا ٓ ٜاا١اثيعًُاا ٤ااا اأٙ(ا911ٞفاداا،ٍاثياا ٜٔفا داا ثيرمحٔاااأا اااٞااهااراآلفاٜكااٍٛاثيصااٝٛ 

 اَٚاأا ظااٗرٖ فانتاا  ااثيدااا رٟظااٝخاا ااارمٙاا يتؽاآٝفا   اا١ا قاا َِٗا ًاا٢اااأاثملاا ٜيناااافاآثيٓاااسٍٚ

 ااخاحفا شا ْٝ ٙاٚملاٜاسما ًٝا٘اظا٦ٝ  اٚ يافاااااااٟ ٢ًاَ ااٝ٘أَاإ ٛثز اٚقا اث تؽارٙاثاعانااااثيٛثح ٟ

َصٛم٠ااًِاْكفا ًٝ٘ان َ، اٚق ا يفمااٝا٘ااا٘ثأاحجرانت ا اَ لا ٓاف اٛاثيففٌافاٝ٘اظٝخاثإلش،ّ

ا.(63آا( شد  اثيٓاسٍٚاٖحثاثيٓٛه امسٝت٘فايد  اثيٓكٍٛا انت ا اح ا،اَٛدسًثاحمررًثاملاٜؤيفاَثً٘ا 

اٗحثانت  امسٝتا٘فايدا  اثيٓكاٍٛا ا شاد  اثيٓاسٍٚ اخلؽات٘اَأادٛثَاباااااااااآفا١اثيًد  ٚق ٍا اَك َ

ثس ٜناٚث ؼٍٛ اٚحررت٘أَاتف شريا ٌٖاثيٓكٍٛ اٚثهللا ش،ٍاثيٓفباا٘ااٗاٛا نارّاَصاؤٍٚ اٚ  عاِااااا

ا.(64آٍ(َ،َٛ

ٚزثما ًٝا٘ااعاضاااق ا با انت ا٘اَ اذنارٙاثيٛثحا ٟاَاباحاحفاث شا ْٝ ااااااآ،حغا ٕاثيصٝٛ ٞا

ٚميتا زا ًٝا٘ااتداٝنياثيؽاخٝحاَأاث شاد  اَأاهاريٙ اٚ سٖٚا اإراَأا ردٗا اَأا ؼاخ  اااااااااااااا اث شد  

ثيهتا اثملعتان٠ اٚقاا ا  احاثيصاٝٛ ٞااهاار٠ٜاثاأاحجارااتجُٝااباثملرٜٖٚا لاَأانتاا اثيتفصارياٚنتاا اااااااااا

                                                           
ً حجس )اإلالدمت( 60) ًىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب  )1 /113_127. 
ً حجس )اإلالدمت( 61) ًىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب  )1 /113. 
ً حجس )اإلالدمت(  62) ًىظس:  العجاب في بيان ألاطباب الب ً طليمان اإلاصيني 36إلبساهيم دمحم الجسمي ص: ، ومعجم غلىم اللسآن 1/82(   .1/42، واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
 .107/ 1(  ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي  63)
 .3(  لباب الىلىل للظيىظي ص: 64)
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ٚااثس ٜن اٚ ٌُانت ا٘ا يعاٌاثملتتداباملأااااثيًد   اٖٚٛانت  اَٛدٛهاَٚعتٗرا ٓ اثيدا حثنياٚثملاؤيفني ا

انت ا ا شد  اثيٓسٍٚازم ا ٕاثاُٝباق ا ظ راإراَؤيفا"ايد  اثيٓكٍٛ"اٚانيا ُٖٝت٘.

 :املرحلُ اخلامشُ: أهه املؤلفات يف أسباب النزول روايُ ودرايُ

تع ملاثملؤيف لا اٖحثاثيفٔاٚتٓٛ ماٚق ا ظرْ ااُٝ اشدلاإراا اا ِٖاثملؤيف لا ا شد  اثيٓسٍٚارٚث١ٜف

تًواثملؤيف لا اثملرثحاٌاثملتك َا١ اٚ َا اَا ااعا اثإلَا ّاثيصاٝٛ ٞااكا اتٓا ٍٚاٖاحثاثيعًاِارٚثٜا١ااااااااااااا ِٖا

افا(65آ ًُ ٤انثريٕٚاَٚٔا ِٖاَؤيف تِٗاَ اًٜٞ

ٕاااا (1 يعٛٝا١اثهللااأا ٛٝا١اثينٖا ْٞاااااافإرظ ماثيرمحٔا شد  اثيٓسٍٚاٚثيٓصاخاٚثملتعا ا٘اٚيٜٛا اثيكارآ

 ا(.1190ٖآلفاثيع اعٞاث دٗٛرٟ

مُاا اااأا داا ثهللاثيك ـااٞاثيرَٚااٞاثسٓفااٞااااف اَعرااا١ا شااد  اثيٓااسٍٚاٚثيتفصااريااياا اثيتف شااري (2

 ا(.1195ٖاآلفاثيعٗريااً اثس اغ

خمٛااٛطا امثراثيهتاا اا(جمٗااٍٛاثيٛااا ٠آ محاا اااأا ًااٞاااأاحمُاا اثسٓفااٞااااف شااد  اثيتٓسٜااٌ (3

 ا.ثملؽر١ٜ

 .يعد ثاًٌٝاثيٓكعدٓ ٟ اخمٛٛطا اث زٖراف شد  اثيٓسٍٚ (4

 و.خل ي ا د ثيرمحٔاثيعافإراَعرا١ا شد  اثيٓسٍٚتصٌٗٝاثيٛؼٍٛا (5

 .َكدٌاأاٖ مٟاثيٛثم ٞافيًعٝخافثيؽخٝحاثملصٓ أَا شد  اثيٓسٍٚ (6

 .ًِٝاثهل،يٞاٚحمُ اَٛش٢اآٍاْؽريصافثتشتٝع  ا ااٝ ٕاث شد   (7

 ا.  ي اثملسٜينا/يً نتٛرافررا ا شد  اْسٍٚاثيكرإٓا اثيهت اثيتصع١ثم  (8

 .إلارثِٖٝاحمُ اثيعًٞافؼخٝحا شد  اثيٓسٍٚا (9

 . ؽ ّاأا د ثمصٔاثسُٝ ثٕا/يً نتٛرافثيؽخٝحأَا شد  اثيٓسٍٚ (11

 .حصٔا د ثملٓعِاظً ا/ ع٘اٚرتد٘افثا َبا ا شد  اثيٓسٍٚ (11

ملاٜهٔاثٖتُ ّاثيعًُ ٤اا،شد  اثيٓسٍٚارٚث١ٜااخصا  اااٌاااا ِٖاثملؤيف لا ا شد  اثيٓسٍٚامرث١ٜف- ا

اثيٓسٍٚامرث١ٜ اَٚٔا ظٗرأَا يفا اذيواَ اًٜٞفا،شد  اا_ ٜف اا_ثٖتُٛثا

 ".ثيتفصري ا ؼٍٛا"َك ١َاٖا(ا ا728ثأات١ُٝٝفا مح اأا د ثسًِٝاآلف (1

 .ا ا"ثملٛثاك ل"(اٖا790فاإارثِٖٝاأاَٛش٢اآلفثيع    (2

 ". ا"ثينٖ ٕا ا ًّٛاثيكرإٓ(اٖا794آلفافاا رثي ٜٔثيسرنعٞا (3

 "."ثيتخدريا ا ًّٛاثيتفصري" اٚ"ثإلتك ٕا ا ًّٛاثيكرإٓا (اٖا911فاد،ٍاثي ٜٔااآلفثيصٝٛ ٞا (4

اقااااا ٍ ا انت اااااا٘ا"َفتااااا حاثيصاااااع م٠اَٚفتااااا حاثيصاااااٝ م٠اا(اٖاااااا968آلف ااااا ػانااااان٣ازثمٙاا (5

ٌٗاَ اق ي٘ا  حٙأَاثيصٝٛ ٞاٚملاُٜؽٚراث ْٝضا د ثسهِٝثي نتٛر/  ح.ٚن

 ". ا"نعفاثيعٕٓٛا ٔا ش َٞاثيهت اٚثيفٕٓٛ(اٖا1067آلف ًٝف١ااٞح دا (6

                                                           
ً حجس 65)  مؼ جصسف بظيغ(. )  84 -1/80( اإلاػخمد في حمؼ اإلاؤلفاث في أطباب النزول ملدمت العجاب في بيان ألاطباب الب
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 ". ا"ثيفٛزاثيهدريا ا ؼٍٛاثيتفصريا(ٖا1176آلفحج١اثهللاثي ًٖٟٛا (7

اس ا"ْٗجاثيتفصرياظرحآَع١َٛاثيتفصري" اٚ"ثملٓع١َٛ" ايعد ثيعسٜ(اٖا1354آلفحمصٔاثملص ٟٚا (8

١ٜ" ايًصاٝٛ ٞ اٚ اا ماثيعا رحاَععاِاظارح٘اَأاااااااك   حٖ أَانت  ا"ثيٓ(اٖا976آلفاثيسَسَٞ

 ١. ٞ" اؼٖرحااحيوا اثخل  ١ٜايًصٝٛ "ثإلتك ٕ" اٚ"ظرحاثيٓك

 ا"َٓ ٖااٌاثيعرااا ٕا ا ًااّٛاثيكاارإٓ" اٚ نثااراَاا ااٖااا(1376آلفاحمُاا ا داا ثيععِٝاثيسرقاا ْٞا (9

َُصااَتف ْماَاأاثيصااٝٛ ٞاٚملأُٜعاار اإتا ْٖاا٘اقاا ٍا اتؽاا ٜراثيٛدعاا١اثيث يثاا١اا "تا ٖم ااٞا ْٖااينافا ٚرمٙا

ُُماٚ حصآُماثيعارضاإذثانٓاماااا ْع،لاٚثاتهرل اٚتا ح أماٚثات  م ااٌاقؽ رثٟا ْٖينااٗ

َٖ اثمل م٠اْفصٗ  اا يففٌااٝٗ ايعًُ ٤اٖحٙاث َ ّٙا ّٜف١"ُٚاِّكُم ا    . اٖٚحثان،ّْا  

تفصاريٙا"ثيتخرٜاراٚثيتٓاٜٛر" اثْتكا اإنثا رااااااا١ اَك َااا(ٖااا1393آلفاحمُ اثيٛا ٖرااأا  ظاٛرااا (11

 ٍ.ثملفصرٜٔأَاتُّٛ ا شد  اثيٓسٚ

 انت ا٘ا"ثمل  ٌاي رثشا١اثيكارإٓاثيهارِٜ" اااااٖا(1403آلفاحمُ احمُ ا اٛاظٗد١ا/ثي نتٛر (11

َّ  اٚملأُٜعِراإراظ٤ٕٞأَاذي"اَٚ انتد٘اَٛ اْلامل اد ٤ا ا"َٓ ٌٖاثيعرا ٕ او.ا  

ا.ا انت ا٘ا"َد حنا ا ًّٛاثيكرإٓ(اٖا1407آلفاؼدخٞاثيؽ حلا/ي نتٛرث (12

اٖا(ا انت ا٘ا"اَد حنا ا ًّٛاثيكرإٓ".1420ثي نتٛر/آَ هاثيكٛ ٕاآلفا (13

ٚمم اشدلاٜتدنيايٓ ادٗٛماثيعًُ ٤اٚ ٓ ٜتِٗاا،شد  اثيٓسٍٚارٚث١ٜاٚمرث١ٜ اٚإٕان ٕآٖ ىامث١انت ا

ا  ر٣اتهًُما ٢ًا شد  اثيٓسٍٚايهٓٗ ا اَععُٗ اتٓكٌا ٔاثيص اكني ا ٚاتهرراَ اد ٤ا ِٓٗ.

  ىائذ هعرفة أصثاب النزولف: الوطلة الراتع

ٕٓاملعرا١ا شد  اثيٓسٍٚااٛث٥ اّ ١ا َٚعراا١ااا (66آهل اا ي اث أارا ااٗاِاثيكارإٓاثيهارِٜاٚتفصاريٙاااااٚإ

اٚق اذنراثيعًُ ٤ااٛث٥ انثري٠املعرا١ا شد  اثيٓسٍٚاَٚٓٗ فاااَك ؼ ٙ 

ٕاآاالفائدَ األوىل: ِااَعرا١اشد اثيٓسٍٚا رياشدٌٝايفِٗاَع ْٞاثيكارآ ثيةُاٛضاثياحٟااا اٚنعافااثيهارٜ

تاميهاأاَعرااا١اثيٛثحاا ٟاآ اقاا ٍا(67آ(ٜهتٓاافااعااضاثآلٜاا لا اتفصااريٖ اَاا املاُٜعاارفاشااد اْسٚهلاا اا

اٝ ٕاشد اثيٓسٍٚا رٜلاآاٚق ٍاثأامقٝلاثيعٝ ا (68آ(تفصرياثآل١ٜامٕٚاثيٛقٛفا ٢ًاقؽتٗ اٚاٝ ٕاْسٚهل 

 .(70آ( ٢ًااِٗاثآل١َٜعرا١اشد اثيٓسٍٚاٜعنيافاآٚق ٍاثأات١ُٝٝ ا(69آ(قٟٛا ااِٗاَع ْٞاثيكرإٓ

ڻ  ڻ  چ   ااٗاِاَعٓا٢اقٛيا٘اتعا رااااا_رـاٛثٕاثهللا ًاِٝٗاااا_َث ٍاذيوفاَ ا ظهٌا ٢ًاثيؽاخ ا١اا

ٔااك ار٣ٚا اٛامثٚٚم اٚثيرتَاحٟ اٚثيٓصا ٥ٞاااا(71آچڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ ِاا ا ٞاا شاً ٕاا اا ا ُارث

اَاأاإيااِٝٗااااارجا ّٚثيااٗراَاأا عُٝااً اؼاافً اإيٝٓاا اااا، ردٛثا ّٚثيااٗرامب ٜٓاا١انٓاا آفاقاا ٍ ْاا٘اا ٞٔدااِٝٔجثيٗت

                                                           
ً أزس أطباب النزول في جفظير اللسآن في معلب مظدخلل.66)  ( طيخم الخدًث غ
ً غلىم اللسآن ملخمد أحمد دمحم مػبد ص: 80( مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص: 67)  .53_52، ويىظس: هفحاث م
 .10( أطباب النزول ص: 68)
 .1/108جلان في غلىم اللسآن للظيىظي، وؤلا1/22( البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي69)
ً جيميت ص: 70)  .16( ملدمت في أصىل الخفظير الب
 .195( طىزة البلسة آلاًت: 71)
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ٔااُ كَد١اَؽرا ٌٖا ٢ًٚا  نثرا ٚاَثًِٗاُنيثملصً اٜاَفا ي١ااثاُ  ا١ااٚ ًا٢اا_رـاٞاثهللا ٓا٘اااا_اا ا َراااا

ٌْاٌَُاَخا_رـٞاثهللا ٓ٘اا_اٝ َدُ اأ ِااٌََ ااَماحتا٢ااّٚثيارٗااؼٚفا ٢ًاثمٝلِصًُٔنيأَارد اثيٓا طاااؽا حاا ااٝٗ

ا ثيٓ طا ٜٗ اٜ افاك ٍا_رـٞاثهللا ٓ٘اا_ا ٜٗٛ ا اٛااك ّا ه١ًٗٝثيٖتاإرااٝ ٜ٘اًكٜٞا ثهللاشدخ ٕافٚق يٛث

ٖٚاْهِإ اثإلشا،ّااثهللا  اسٖااملا اا ث ْؽ راَععرااٝٓ اثآل١ٜاٖحٙامٜيِْسٝ اٚإمن ا ثيت،ٌٜٚاٖحثاثآل١ٜاٖحٙايٕٛتت،

ٍاامٕٚاشاارًثا_اياادعضااعفاآ ااكاا ٍاْ ؼاارٚٙاٚنثارا ٕٖفا_ؼاا٢ًاثهللا ًٝاا٘اٚشااًِاا_اهللثارشاٛ اقاا ا َٛثيٓاا اإ

ٍاا َٓٗ اـ هاَ آ ِخا،ؼًٜا َٛثيٓ ا آ ُِٜق اٛاًا ْ ؼرٚٙارُثٜٚناثإلش،ّا  ٖساق اثهللاٚإٕا ـ  م ااا،ْس

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      چافًٓا اٝقاَا اا ًٝٓا ااٜارمٗاا_ؼا٢ًاثهللا ًٝا٘اٚشاًِااااا_اْدٝ٘ا ٢ًاتع راثهلل

ٍاا ًا٢ااثإلق َا١ااها١اًٗٝثيٖتااه ْما(72آچ ہ ٚاآا اٚترٔناٚإؼا،حٗ ااث َاٛث ٛاازثٍااُا اا ثيةاس ا_ا ٜٗاٛ اا اا

اا،زثٍاشااد اثيٓاسٍٚاثإلظااه ٍاااا(73آ(ّٚثيااٗرااا،رضاأٔاااُماحتا٢ااثهللاشاادٌٝا اظ  ؽا ًاا_رـاٞاثهللا ٓاا٘اا

احٟاثنتٓفاثآل١ٜ.ثيحٟاح ل اٚنعفاثيةُٛضاثي

 ارفااتٝصرياثسفغاٚتصٌٗٝاثيفٗاِ اٚتثدٝاماثياٛحٞا اذٖأاناٌاَأاٜصاُباثآلٜا١اإذثااااااااااالفائدَ الجانًُ:

ا ٚث زَٓا١اا ٚث حه ّااا سٛثمل اٚثساٛثملاا  ظاا ؿاااا ٚذيوا ٕاراطاث شد  اا ملصدد ل اشددٗ 

نااٌا ٚي٦ااواَاأامٚث ااٞاتكاارراث ظااٝ ٤اٚثْتك ظااٗ ا اثيااحٖٔاٚشااٗٛي١اثشااتحن رٖ ا ٓاا ااااااااا اٚث َهٓاا١

 .(74آثشتحن راَك رْ تٗ ا اثيفهر اٚذيواٖٛاق ْٕٛات ث ٞاثملع ْٞاثملكررا ا ًِاثيٓفض

اهاٝ ٕاثسه١ُاثييتان ْماٚرث٤اتعرٜباحهاِاَأاث حها ّ اٚإمرثىاَرث ا ٠اثيعاراااااآاالفائدَ الجالجُ:

ا.(75آ(يًُؽ حلاثيع ١َا ا ،جاثسٛثملارمح١اا  ١َ

اا_رـاٞاثهللا ُٓٗا اااا_اأا دا ثهللااااعأادا اراا ااشاٛر٠اثيٓصا ٤ااا  اآٜ لاثملٛثرٜنااَث ٍاذيواَ اٚرم

اٜ فااك يما _ٚشًِاا ًٝ٘اثهللاؼ٢ًا_اثهللارشٍٛاإراشع أَا آتٝٗ ااثيراٝباأاشع اثَر ٠اآد ٤لفاق ٍ

ّااَعاواا اُٖٛا ااقتٌاثيراٝب اأاشع اثآت اٖ ت ٕاثهلل ارشٍٛ اَ هلُا  اا  احاا ُُٗا ااٚإٕاظاٗٝ ث اا حا ااٜاٛ

اادعانااثملاريثل ااآٜا١افاآسيامااذيو((ا اثهللاآآٜكفٞفاق ٍاَ ٍ اٚهلُ اإتاتٓهخ ٕاٚتاَ ًتاهلُ اٜ هااًِ

ٍاا ُُٗا  ااإرا-ٚشاًِااا ًٝ٘اثهللاؼ٢ًا-اثهللارشٍٛ ا َُٗا ااٚ  اطااثيثًاثني ااشاع ااثاآيتااآآ  اطافااكا 

ٝٓٔاثسهُا١ٜا اتعارٜباثملاريثل ااااا ا(76آيو((ااٗٛااكٞاَٚ اثيثُٔ  ُٜدا اصدُ اْسٍٚاٖحٙاثآلٜ لا اثملريثلا

ٚثسهُا١ٜاَاأادعااٌاْؽااٝ ايًدٓام اٖٚااٛاَاا املاٜهاأاَعٗااّٛمثا اثا ًٖٝا١ ااًااِاتهاأاثيعاارُ اتعٛااٞاااا

                                                           
 .195( طىزة البلسة آلاًت: 72)

ً طىزة البلسة، 2512، زكم )12/ 3(، 195)طىزة البلسة، آلاًت:  چۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ  چ  ( طنن أبي داود، كخاب الجهاد، باب في كىله حػالى73) ، 212/ 5(، وطنن الترمري، كخاب الخفظير، باب: وم

 اوي.(، وصدخه ألالب10961، زكم )27/ 10(،  195)طىزة البلسة، آلاًت:  چۀ      ۀ  ہ  ہ      ہچ(، والظنن الكبري لليظائي، كخاب الخفظير، باب في كىله حػالى 2972زكم )
ً حجس )اإلالدمت( 113/ 1( مىاهل الػسفان في غلىم اللسآن لصزكاوي 74) ، ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد 180،  ودزاطاث في غلىم اللسآن ملخمد بكس إطماغيل ص: 96/ 1، ويىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب

ً طليمان اإلاص 143 -142السومي ص:  ، وغصاها الجميؼ إلى ؤلامام الصزكاوي.36/ 1يني ، واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد ب
 .79( مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص: 75)
ً كيع، وهى مسوي غىد أحمد، 76) ً السبيؼ، وفي بػضها ابيخا زابذ ب ً ماحت، والترمري، والخا( طبب هصول آلاًت وزد بألفاػ مخلازبت في بػضها أن البيخين ابيخا طػد ب ًىظس: اإلاظىد وأبي داوود، واب / 23كم. 

ً ماحت، كخاب الفسائض، باب فسائض الصلب 14798زكم ) 108 (، وطنن الترمري، 2891زكم ) 3/120(، وطنن أبي داود، كخاب الفسائض، باب ما حاء في ميرار الصلب 2720زكم ) 2/908(، وطنن اب
ً زطىل هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _، باب ما حاء في ميرا خسحاه، 7954زكم ) 4/370(، واإلاظخدزك، كخاب الفسائض 2092زكم ) 4/414ر البىاث كخاب الفسائض غ (، كال الخاكم: هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولمً 

ً أحل ً ماحت، والترمري، وكال شػيب في حػليله غلى اإلاظىد: إطىاده محخمل للخحظين م ً غليل، ويىظس ووافله الرهبي، وحظىه ألالباوي غىد أبي داوود، واب ، 150:  أطباب النزول للىاحدي ص: اب
ً حجس  ً أطباب النزول للىادعي ص: 53، ولباب الىلىل للظيىظي ص: 844/ 2والعجاب في بيان ألاطباب الب  ،.64، والصخيح اإلاظىد م



149 

 

 149 
 

  للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
م2018هارس -يناير( 17الوجلذ ) ( 17العذد )  

وفىائده، وأثره )تعريف سبب النزول، وأهنًته، وجهىد العلناء يف العنايُ به،  مدخل لدراسة أسباب النزول

  السغير علي شوقي حسن عليد. |                                                                            يف التفشري(

ISSN : 2410-1818 

ُّاا،ؼاًحاٖاحثاثيٛـاباااااااا ؽاٝ امما اتارىاثيٛثيا ثٕااااآًْصا ٤اااجعاٌايايًٓص ٤اظ٦ّٝ اَأاثملاريثل ااجا ٤اثإلشا،

َّ اٚإٕاث تًفمٚث قرإٛان يرد ٍا اث ْؽد١.اح تلا  

ََاأاْسياامااٝاا٘اثآلٜاا١احتاا٢اتاُتخُااٌا ًاا٢اهااريٙاااا ثاباثخلؽاا١َٛااآاالفائدددَ الرابعددُ: ٜٛـااحاشااد اثيٓااسٍٚا

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ا اقٛيا٘اتعا رااا أَاذيواَ اٚرم(77آ(ٚثيتخ ٌَ

اكاا ا  اارجاااا(78آچڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ        ۓ  ﮲ 

اٜاحنراااجعٌاااٛ  اَع ١ٜٚاثشتعًُ٘اثسج زا ٢ًاَرٚثٕاآن ٕفاق ٍاَ ٖو اأاٜٛشفاثيدا رٟا ٔ

ٌاا حٚٙ فااك ٍاظ٦ّٝ  ااهرا اٞاأا د ثيرمحٔاي٘ااك ٍا اٝ٘ ااع اي٘اٜد ٜبايهٞاَع ١ٜٚاأاٜسٜ  ااا  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چاٝاا٘ااثهللا ْااسٍاثيااحٟاٖااحثاإٕفاَاارٚثٕااكاا ٍاٜكاا رٚث ااًااِا  ٥عاا١ااٝاام

ٍااَا افاثسج  اٚرث٤أَا_رـٞاثهللا ٓٗ اا_ا  ٥ع١ااك يماچڱ ٔااظا٦ٝ اااٝٓا ااثهللا ْاس ٕااَا اإتاثيكارآ

ا.(79آ حرٟ(ا ْسٍاثهللا ٕ

َّٓا  ااااااآاالفائدَ اخلامشدُ:  ٚٚرماميٝاٌا ًا٢الؽٝؽا٘ ااُعراا١اثيصاد اُتكؽاراااااااإذثانا ٕايفاغاَا اْاسٍا  

ثيتاؽٝؾا ٢ًاَ ا  ثاؼٛرت٘ اٚتاٜؽحاإ رثدٗ  ا ٕام ٍٛاؼاٛر٠اثيصاد ا اثيًفاغاثيعا ّاقٛعاٞ اااااا

ا.(80آ(ا،ازمٛزاإ رثدٗ اا تدتٗ ما ْ٘اظين اٖٚحثاٖٛاَ ا ًٝ٘اثاُٗٛر

ٛا ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  چ  ياا٘اتعاا رفاَثاا ٍاذيااواق

ارٚثٜاا١ا  اار٣ا اٚ (82آ  ؼاا١(ا  ٥عاا١ا افاآْسياام_ ُٓٗاا ااثهللارـااٞا_ا داا طاثااأاقاا ٍاا(81آچڻ

ٍاااٖاحٙاا ا_ ٜفا اا_ ٓ٘ ٍافاثآلٜا١اقا  ٕاا اٖاحثافاآقا  ٘ااثهللاؼا٢ًاا_اثيآ ااٚ زٚثجا  ٥عا١ااظا، ا _ٚشاًِااا ًٝا

ڻ  چ فقٛياا٘اإر چڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ  ڑچ فقاار اأااِاتٛااا١ اهلااِاٚيٝصااماَدُٗاا١ اٖٚااٞ

ا.(83آتٛا١(ا ٚي٦واقحفاملٔازمعٌاٚملاتٛا١ اهلؤت٤ااجعٌفاق ٍ اثآل١ٜ چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ٌااا يٛ ٝ ا  ّاثآل١ٜاٚيفغاثملعٗٛر٠ اثإلاواح مأ١اثآل١ٜاٖحٙاْسٍٚااصد  اثيت ٥ا  ااٚهاريااثيت ٥ا ااٜعاُ

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    چ فاتعاا رااكاا ٍاتاا  اَاأاثشااتثٓماث  اار٣اثآلٜاا١ايهاأ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

                                                           
 .81( مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص: 77)
 .17( طىزة ألاحلاف آلاًت: 78)

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ  اللسآن، باب( صخيح البخازي، كخاب جفظير 79)

 (.4827زكم ) 6/133 چے  ے  ۓ        ۓ ﮲     
ًنزل في آل أبي بكس  ً اللسآن إال أن هللا أهصل غرزي( أهه لم  ً اتهامها _ اهنع هللا يضر _ وكد كلذ: ومساد أم اإلاؤمىين _ اهنع هللا يضر _ )ما أهصل هللا فيىا شيئا م ً هرا اللبيل إال ما كان غلى لظان اإلاىافلين م الىليصت أو الرم أو ش يء م
ًاث هصلذ في آل أبي بكس _  هنع هللا يضر _  في محمل اإلادح والثىاء.  بسأها هللا بما وزد في طىزة الىىز، وإال فهىاك آ

 .79( مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص:80)
 .23( طىزة الىىز آلاًت: 81)
ً أبي حاجم في الخفظير، 82) خسحاه، ووافله الرهبي.6731زكم ) 4/11،  والخاكم  في اإلاظخدزك، كخاب مػسفت الصخابت _ زض ي هللا غنهم  8/2557( أخسحه اب  (. وكال: هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولمً 
ً حسيس غىه في حامؼ البيان 83) ً كثير 6/27، ومػالم الخنًزل في جفظير اللسآن للبغىي 7/82كشف والبيان في جفظير اللسآن للثػلبي ، ويىظس:  وال17/228( أخسحه اب  .6/30، وجفظير اللسآن الػظيم الب
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٘اا ؽاؾااأِا  ّآٖ اثآل١ٜا ااًفغ(84آچھ اثيتاؽاٝؾااٚاٗاحثا چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ فتعا راااكٛيا

ايآلٜاا١اثيتاؽااٝؾايهاأاثآلٜاا١ ااااااچ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  فث ٚراثآلٜاا١ا ُااّٛارمؽااؾ

٘اا ًا٢اااٝدكا٢اا_ ٓٗا ااثهللارـٞا_ا  ٥ع١اقحفاٖٚٛاْسٚهل اشد اٜعٌُاتاث ٚر ّاا َُٛا ٍاااعا  اتٛاا١ااقداٛ

٘ااقٛعٞاثيع ّاث ٚراثآل١ٜايفغا ام ٛي٘ا ٕاقحاٗ أَ ٟااثيث ْٝا١ااثآلٜا١اا اٚرمامبا ااٚإ رثدا اظاينااثدتٗا م

اٚاٗاحثااشمرجاتاٚثيكٛعٞ ِااٜدكا٢ااا يعين  ّااحها ٍاا ا  اٚ َٗا لاا  ٥عا١اااكاحفاا  ؼا ااثيكا ذفااتٛاا١ااقداٛ

ّاا ؽؽامااثيث ْٝا١اا ٕاهريٖأ اٚثخل،ؼا١اااقاحفاا اثيتٛا١اقدٍٛاٜٚهٕٛاثملؤَٓني  اإتاث ٚراثآلٜا١اا ُاٛ

ا.(85آظيناٚلؽٝؽٗ اقٛعٞام ٛي٘ا ٕالؽؽ٘اا،اثيٓسٍٚاشد 

 .(86آاٝ ٕا ٓ ١ٜاثهللاتع رااعد مٙا اتفرٜجانرا تِٗاٚإزثي١اهَُِٛٗ(اآاالفائدَ الشادسُ:

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ...  چ آٜا١اثيتاُِٝاٖٚاٞاقٛيا٘اتعا رااااااَث ٍاذيو

ٔاا(87آچ... ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ ا_  ٥عااا١اا ا  ااارجاثيداااا رٟ اَٚصاااًِا ااا

٘ااثهللاؼ٢ًا_اثهللارشٍٛاَباآ ردٓ فاق يما _ٚشًِاا ًٝ٘اثهللاؼ٢ًا_اثيٓ ازٚجا_رـٞاثهللا ٓٗ ا ا ًٝا

ّااياٞ اا كا ااثْكٛابااثااٝغااااحثلاا ٚاا يدٝا ث٤اانٓا ااإذثاحت٢ا شف رٙ ااعضا ا_اٚشًِ ٍااا،قا  اثهللارشاٛ

ٞااإراثيٓا طاااا،ت٢ااَ ٤ ا ٢ًاٚيٝصٛثاَع٘اثيٓ طاٚ ق ّاثيتُ ش٘ ا ٢ًا_ٚشًِاا ًٝ٘اثهللاؼ٢ً_ ااهاراا اا

اٚثيٓاا طا_ٚشااًِاا ًٝاا٘اثهللاؼاا٢ًا_اثهللاارشااٍٛا ق َااما  ٥عاا١؟اؼاآعماَاا اتاار٣ا تفااكاا يٛثاثيؽاا ٜل 

٘ااثهللاؼا٢ًاا_اثهللاٚرشٍٛااهرا اٛااج ٤اَ ٤ اَعِٗاٚيٝضاَ ٤ ا ٢ًاٚيٝصٛث ٘ااٚثـاباا_ٚشاًِااا ًٝا ار شا

ٍااْا ّ ااقا ااااحٟا ٢ً ٍااحدصامٔافااكا  ٘ااثهللاؼا٢ًا_اثهللارشاٛ اَا ٤ اا ًا٢ااٚيٝصاٛثااٚثيٓا ط اا_ٚشاًِااا ًٝا

ٍاا ٕاثهللاظا ٤ااَ فاٚق ٍااهر ا اٛااع تدينفا  ٥ع١ااك يماَ ٤ اَعِٗاٚيٝض ٌااٜكاٛ ا ااٝا ٙااٜٛعآينااٚدعا

ّاااااحٟ اا ًا٢اا_ٚشًِاا ًٝ٘اثهللاؼ٢ًا_اثهللارشٍٛاَه ٕاإتاثيتخرىأَاميٓعيناا،ا  ؼرتٞ  ااكا 

ا شٝ ااك ٍااتُُٝٛث اثيتُِٝاآ١ٜاثهللاا،ْسٍاَ ٤ اهريا ٢ًا ؼدحاااحنياٚشًِا ًٝ٘اثهللاااؼ٢ًاثهللارشٍٛ

ٟااثيادعريااادعثٓا افاق ياماااهر ا اٞاآٍاٜ اارنتهِاا،ٍٚاٖٞاَ فاثسفرياأ اا،ؼادٓ اا ًٝا٘ اانٓامااثياح

ا.(88آحتت٘(اثيعك 

 عِارمح١اثهللااعد مٙ اَٚ ٣ا ٓ ٜت٘ااِٗا اإزثي١ااعٓ اثيٓعرا اشد اْسٍٚاٖحٙاثآل١ٜاْتًُضاَ ٣ا

اهَُِٛٗ اٚتفرٜجانراِٗ اٚثيتافٝفا ِٓٗ.

                                                           
 .5 -4( طىزة الىىز آلاًخان:84)
ًىظس: مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص: 85) ً ألاطاجرة والػلماء ص:، 146 -145، ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ص: 80-81(   .46-45واإلاىطىغت اللسآهيت اإلاخخصصت ملجمىغت م
ً غثيمين ص: 86)  .12( أصىل في الخفظير الب
 .6، وطىزة اإلاائدة آلاًت: 43( طىزة اليظاء آلاًت:87)

 (.367زكم ) 279/ 1كخاب الخيض، باب الخيمم  (، وصخيح مظلم،4607زكم ) 51-50/ 6 چ ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ چ ( صخيح البخازي، كخاب جفظير اللسآن، باب كىله:88)
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ٕااالفائدَ الشابعُ: ٕااثملصاًُنياا ٓ ٜا١ااآاٝا  ِاااا يكرآ ِااثيهارٜ ٘ااٚثٖتُا َٗ ِااحتا٢اااا ا فاغااٜهتفاٛثااملاإْٗا

اْسٍاَٚ اا يًٌٝاْسٍاَٚ ااع ٖ اْسٍاَٚ اثهلجر٠اقدٌاْسٍاَ اَٚعرا١اْسٚي٘اَه ٕاتتدعٛثااٌاثيكرآْٞاثيٓؾ

اا.(89آٚ ًَٛ٘(اثيكرإٓامرثش١ا ااِٗاثتقت ث٤اٖحثاٜٚتدباثيعت ٤ا اْسٍاَٚ اثيؽٝفا اْسٍاَٚ اا يٓٗ ر

ٍااثيكرثٕا ٕااٝ ٕاالفائدَ الجامنُ: ٔااْاس ٘ااثهللاؼا٢ًاا_اثيآ اا ٕاٚذياوااتعا ر ااثهللاَا ِاا ًٝا ٍاا_اٚشاً اٜصا،

 فتعاا راقٛياا٘اذيااوا اَثاا ٍ(90آثيااٛحٞا ًٝاا٘آٜااسٍاحتاا٢ا حٝ ْاا  اثاااٛث ا اأااٝتٛقاافاثيعاا٤ٞ ا اأ
ثيدااا رٟ اَٚصااًِاا  اارجا(91آچۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ۇئوئ  وئ  ۇئچ

اثياارٚح؟اَاا اثيك شااِا ااا اٜاا فاقاا ٍاثيٝٗااٛماَاأارداا،اآ ٕفا_ ٓاا٘ااثهللارـااٞا_اَصااعٛماااأا داا ثهللا اأ

ااكُااماإيٝاا٘ اٜااٛح٢ا ْاا٘ااعًُااماظاا٦ٝ  ا ًااِٝٗاٜاارمااًااِا _ٚشااًِاا ًٝاا٘اثهللاؼاا٢ًا_اثياآ ااصااهم 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۇئوئ  وئ  ۇئچقاااا ٍفااثيااااٛحٞاْااااسٍااًُاااا اَكاااا َٞ 

 .(92)(چی
ٖٚيني اإذاثيٓسٍٚاٜ،تٞا ك اح مأ١ا ٚاا ش  ريا ْ٘اثٖم ٛثأََام ٣ٛاقُٛباالفائدَ التاسعُ: ا.(93آشؤثٍث 

فااك اٜهٕٛا ايفغاثآل١ٜاَ اق اُٜععراا سؽراٖٚٛاهرياَرثما(94آماباتِٖٛاثسؽراالفائدَ العاشرَ:

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ تع راقٛي٘اااُعرا١اشد اثيٓسٍٚات اباَثٌاٖحثاثيتِٖٛ اَث ي٘

قااا ٍاا(95آچڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

ذٖ اثيع اعٞاإرا ٕاثسؽارا اٖاحٙاثآلٜا١اهارياَكؽاٛم اٚثشاتع ٕا ًا٢امااباتُٖٛا٘اا،ْٗا اااااااااااثيسرق ْٞفاآ

ْسياامااصااد ا ٚي٦ااواثيهفاا راثيااحٜٔا اااٛثاإتا ٕاسمرَااٛثاَاا ا حااٌاثهللاٚسمًااٛثاَاا احاارّاثهللا ٓاا ّمثاَاآِٗااااا

ٚرشاٛي٘اتاقؽاّ ثااااهلاِاٚحما م٠اَأاثهللاااا٠ٚحم م٠اهللاٚرشٛي٘ اآسيماثآل١ٜااٗحثاثسؽاراثيؽاٛرٟاَعا مااا

ار.إراحكٝك١اثسؽ

ْكٌاثيصدهٞا ٔاثيع اعٞا ْا٘اقا ٍاَا اَعٓا ٙفاإٕاثيهفا راملا احرَاٛثاَا ا حاٌاثهللاٚ حًاٛثاَا احارّااااااااااااا

ِاااااا اه،ْاا٘اقاا ٍفاتاحاا،ٍاإتاَاا ااااا ثهلل اٚناا ْٛثا ًاا٢اثملفاا م٠اٚثماا م٠اداا ٤لاثآلٜاا١آَ قفاا١ايةرـااٗ

كاٍٛاياوفاتات،ناٌاثيٝاّٛاحا،٠ٚ ااتكاٍٛفاتاآناٌاااااااآَسيا١اَأاٜااا زًتْاااحرَتُٛٙاٚتاحرثّاإتاَ ا حًًتُاٛٙا

اه،ْا٘اتعا راقا ٍفاتاحارثّاإتاَا اااااا اثيّٝٛاإتاح،٠ٚ اٚثيةرضاثملف م٠اتاثيٓفٞاٚثإلأد لا ٢ًاثسكٝكا١ا

َٚا ا ٖاٌايةارياثهللااا٘ اٚملاٜكؽا احاٌاَا اٚرث٤ٙاإذاثيكؽا اااااااااا ٚسِاثخلٓسٜاراا ٚثي ّا  حًًتُٛٙأَاثملٝت١

ا.إأد لاثيتخرِٜاتاإأد لاثسٌاثاٖا

                                                           
 .134فهد السومي ص:  -( دزاطاث في غلىم اللسآن 89)
ً غثيمين  ص:90)  .12( أصىل في الخفظير الب
 .٥٨( طىزة ؤلاطساء، آلاًت: 91)

(، وصخيح مظلم، كخاب صفاث اإلاىافلين وأحكامهم، باب 125، زكم )1/37(، 85) طىزة ؤلاطساء، آلاًت:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ( صخيح البخازي، كخاب الػلم، باب كىل هللا حػالى: 92)

ً السوح وكىله حػالى:   (.2794(، زكم )2152/ 4(، )85) طىزة ؤلاطساء، آلاًت:    چوئ  وئ  ۇئچطؤال اليهىد الىبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ غ
ًىظس: الخحسيس والخىىيس 93)  .223ي العاغىين في اللسآن الكسيم  ص: ، ودغاو 50/ 1( 
ًْ بػده حتى اليىم ( زم أوزد ما ذهب إليه ؤلام94) ساد اإلاثال الري ذكسه الصزكش ي وهلله َم ًخضح هرا إال بًئ ً حجس )اإلالدمت (( كال الدكخىز ألاهيع: ) وال  ًىظس: العجاب في بيان ألاطباب الب  .1/95ام الشافعي. 
 .145( طىزة ألاوػام آلاًت: 95)
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١ٜاثسصٔ اٚيٛتاشادلاثيعا اعٞاإراذياواملا انٓا اْصاتجٝساخم يفا١اااااااا ق ٍاإَ ّاثسرَنيفاٖٚحثا اه

ا.(96آا(َ يوا احؽراثمرَ لااُٝ اذنرت٘اثآل١ٜاثاٙ

ا١ا شد  اثيٓسٍٚاتاتٓخؽرااع ماَعانيآٖا ىاَأاذنارا قاٌااااااٚمم ازم راثإلظ ر٠اإيٝ٘ا ٕااٛث٥ اَعر

َأاٖاحث اٖٚٓاا ىاَأا ـاا فااٛث٥ا اهارياَاا اُذٕنارآٖاا  اٚرمبا اذنارااعفااِٗاا ٥ا ٠اَعرااا١اشاد اَاأااااااااااا

ا.(97آث شد  ا  ؼ١اٖٚهحث

 أثر أصثاب النزول في تفضير القرآى الكرين: الوطلة الخاهش

ٚثسهاِاثملصاتف م٠اٜتفااحايٓا ا أاارا شاد  اثيٓااسٍٚا اااااإذثات،ًَٓا ا اتعرٜافاشااد اثيٓاسٍٚ اٚثيفٛث٥اا اااا

 ٚااٝ ٕاحهاِااا  ٚاحٌاَعهٌا دعضاآٜ لاثيكرإٓاثيهرِٜاْسيمايإلد ا١ا ٢ًاشؤثٍتفصرياثيكرإٓ اا

اثياآؾاَاأاثسهااِاٚثشااتٓد طاثيؽااخٝحاثيتفصاارياَاأاٜااتُهٔا ٕاثملفصاارا ًاا٢اثيؽااع اَٚاأا ح مأاا١

ااانيااثيراطاإراٜؤمٟاثيصد اَٚعرا١اثآل١ٜ اْسٍٚاشد اٜعرفا ٕاقدٌاثآل١ٜأَاثسه١ُاٚإمرثىاثيكرآْٞ

ٕااثيآؾ ااٚرٚما أٓا ٤ااق ٥ُ ان ٕاثيحٟاٚثيٛثقباثآل١ٜ ٔاانجاٛث اادا ٤ااثيآؾااٚنا، انتفصارياا ٚاٚثقعا١اا ا

 اٚاا يٓعرا ا شاد  اثيٓاسٍٚادما ا ٕا أرٖا ا اتفصارياثيكارإٓاٜتُثاٌااُٝا اااااااااا(98آي تيا١ااٚتٛـاٝحااسهِ 

اًٜٞف

 اٚ َثًا١اذياوا اثيكارإٓااااثملرثمآَٗ اٚإزثي١اثإلظاه ٍاثياٛثرما ًٝٗا اااَع٢ٓاثآل١ٜ اَٚعرا١اٜؤأرا ااِٗا (1

 افثيهرِٜانثري٠آَٗ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   چ تعااااااا راا٘ياااااااقٛ - أ

 . (99)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     

ا_ ا ٗا ا ُارااأاثخلٛا  اااااا_رـٞاثهللا ِٓٗاا_َٔاثيؽخ ا١اٖحٙاثآل١ٜاق ا ظهًما ٢ًا   ١ا

رـٞاا_ااه ْٛثاٜرٕٚا ٕاثخلُراَد ح١اٚسمتجٕٛاا آل١ٜ اٚيهٔا ُراأاثخلٛ  ا_رـٞاثهللا ٓ٘ا

ٗاا_ا  رـِٗا اذيو اٚرماثاأا دا طااا_ثهللا ٓ٘ا  ا(100آ ًاِٝٗااصاد اْاسٍٚاثآلٜا١اااا_اُا ارـاٞاثهللا ٓ

ا_رـاٞاثهللا ٓا٘اااا_ا ٓا٘فاآا ٕا ُارااأاثخلٛا  اااا اٚثسا نِااقٛيناي ثرثيٓص ٥ٞ اٚثاٖٚٛاَ اٚرٚثٙ

ايًاا ْٞ؟ااااٝيناٚاٝٓااوااملا تااٞااردااٌاَاأاثملٗاا درٜٔاث ٚياانياٚقاا اظاار  اااا،َراااا٘ا ٕازمًاا ااكاا ٍفااا

چ نت  اثهلل ااك ٍا ُرفاٚ ٟانت  اثهللاي ا ٕاتا دًا ى؟ااكا ٍايا٘فاإٕاثهللاٜكاٍٛا انت اا٘فاااااا

ا،ْاااا اَاااأاثيااااحٜٔاآَٓااااٛثاٚ ًُااااٛثااااا ثآلٜاااا١ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک 

ا_ظاٗ لاَاابارشااٍٛاثهللااا أااِاثتكااٛثاٚ حصآٛثاٚثهللاسماا اثمصاآنياا ثيؽا س ل اأااِاثتكااٛثاٚآَٓاٛثاا

                                                           
ً مىاهل الػسفان في غلىم اللسآن للصزكاوي 96)  .1/122( الفائدة بىصها هلال غ
ًىظس: البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي 97) ً فىائد مػسفت أطباب النزول  ، ومباحث 113-1/109، ومىاهل الػسفان للصزكاوي 110_1/107، وؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي للظيىظي 24 -1/22( للمصيد غ

ً ص:146 -140، ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي، ص:82-79ي غلىم اللسآن لللعان ص: ف ، واإلادخل لدزاطت اللـسآن الكـسيم ملخمـد أبـي 143 -140، واإلاىاز في غلىم اللسآن ملخمد غلى الخظ
ً حجس )اإلالدمت( 143 -136شهبت ص: ً غثيمين  ص: ، وأصىل في  الخفظير96 -1/94، والعجاب في بيان ألاطباب الب  .13_11الب

 .24(  اإلادخل إلى غلىم اللسآن الكسيم للىبهاوي، ص: 98)
 .93( طىزة اإلاائدة آلاًت: 99)
ً إبساهيم الىهيبي(، الػ100)  .184( ص: 38دد ) (  مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
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ا رثاٚ ح ثاٚثخلٓ ماٚثملع ٖ  ااك ٍا ُرفا تاترمٕٚا ًٝ٘اَا اٜكاٍٛ؟ااكا ٍااااا_ؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشًِا

ِااثمل ـانياااعاحرا ادا قنياثيثأا د طفاإٕاٖؤت٤اثآلٜ لا ْسيما حرثايًُ ـاني اٚحجا١ا ًا٢اااا ايكاٛثاااا،ْٗ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٕاثهللا اساٚداٌاٜكاٍٛااااثيدا قني ااا ًا٢ااٚحجا١ااثخلُر ا ًِٝٗاحترّا ٕاقدٌاثهلل

اثآلٜااااا١ا ٜفااااا اقااااار اأاااااِا(101آچٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 االٕان ٕأَاثيحٜٔاآَٓٛثاٚ ًُٛثاثيؽ س ل ااالٕاثهللاقا اْٗا ٙا ٕاٜعار اثخلُار ااكا ٍاااااااث  ر٣

فاإْ٘اإذثاظار اشاهر ااا_رـٞاثهللا ٓ٘اا_فاؼ قم اَ ذثاترٕٚ؟اق ٍا ًٞا_رـٞاثهللا ٓ٘اا_ ُرا

ٚإذثاٖااح٣اثااارت٣ اٚ ًاا٢اثملفاارتٟامثاا ْٕٛادًاا ٠ اااا،َراااا٘ا ُاارااجًاا امثاا ْنيااااااا ٚإذثاشااهراٖااح٣

ْسٍٚاثآل١ٜاقا ا زثٍاثإلظاه ٍا ٓٗا  احٝانا ؽاٗ امبأاَا لاَأاثيؽاخ ا١ااااااااااااصد  اآ(102آ(دً ٠

ٖٚاِاٜعارإٛاثخلُاراقداٌاحترميٗا  اٚاا٘ارماثاأا دا طا ًا٢اَأا  ٛا،ا ااٗاِاثآلٜا١ ااًاٛتاشاد اااااااااااااااا

ّاااا ٕاا اٚياٛتا(103آ(ثيٓسٍٚايدكٞاٖؤت٤ا ٢ًا ٦ِٛٗاحٝنااُٗاٛثاَأاثآلٜا١اثيعُاٛ ٍااشاد اااٝا  ٌااثيٓاسٚ ايعا

ااع ٖراثآل١ٜ.ا  حثاثخلُٛراٚظر اثملصهرثلاتٓ ٍٚاٜدٝخٕٛاٖحثاَٜٛٓ اإراثيٓ ط

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ اكٛيااا٘اتعااا رفااا_ ٜفااا اا_ٚميثاااٌاياااحيوااا_ ا

 ٕاَاارٚثٕاقاا ٍاااكاا ا  اارجاثيدااا رٟفا (104آچڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  

َٛٓثا٘فا ثذٖ اٜ ارثاباإراثأا د طااكٌفاي٦ٔان ٕانٌاثَرئآَ اارحامب اٝ ٚتٞ اٚ ح ا ٕاُٜخُ اآيد

عاحأا  عإٛ ااكا ٍاثاأا دا طفاَا ايهاِاٚهلاحٙاثآلٜا١ اإمنا اْسياما ا ٖاٌااااااااااااآمب املاٜفعٌاُٜعح  اي

قاا ٍاثااأا داا طفاشاا،هلِاا اثآلٜاا١ا(105آچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ اااأااِاتاا،ا ثيهتاا  

 ٔاظا٤ٞااهتُاٛٙاإٜا ٙاٚ  احٚثااةاريٙ ااارداٛثاٚقا ا رٚٙا ٕااااااااا_ا ًٝ٘اٚشًِاؼ٢ًاثهللا_رشٍٛاثهللا

قاا ا  اانٚٙامباا اشاا،هلِا ٓاا٘اٚثشااتخُ ٚثااااحيواإيٝاا٘ اٚارحااٛثامباا ا ٚتااٛثاَاأانتُاا ٕاَاا اشاا،هلِااااااااااا

ا ااُعرا١اشد اثيٓسٍٚا زثٍاثإلظه ٍاثيحٟان ٕااُٗ٘اَرٚثٕ اٚانياثملرثماا آل١ٜ.(106آ( ٓ٘

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې   چ ٚقاااا اميثااااٌاياااا٘ااكٛياااا٘اتعاااا رااا_ج

  رجاثيدا رٟاَٚصًِا ٔاثينث٤ااأاا ا(107آچې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

ق ٍفااآََْسٜيماٖحٙاثآل١ٜااٝٓ  ان ْماث ْؽ راإذثاحٗجٛثااج ؤٚثاملاٜ  ًٛثاا_رـٞاثهللا ٓ٘اا_  ز ا

ٌْاَأاث ْؽا رااا  ٌاَأأقَداٌاا اا٘ ااه،ْا٘اااااااا َٔأقَدٌا اٛث ااٝٛتِٗ اٚيهٔأَاظٗٛرٖ  ااج ٤ارد

                                                           
 .90اإلاائدة آلاًت:( طىزة 101)
ً شسب الخمس غلى الخأويل 102) ًىظس: الظنن الكبري لليظائي، كخاب الخد في الخمس _ إكامت الخد غلى م ًاث وغيره 5269، زكم )137/ 5(  (، 3344زكم ) 213-4/212(، وطنن الدازكعني،كخاب الخدود والد

خسحاه، ووافله الرهبي، وهرا لفظ اليظائي. (، وكال الخاكم: هرا حدًث8132زكم ) 4/417واإلاظخدزك، كخاب الخدود   صخيح ؤلاطىاد ولمً 
ً إبساهيم الىهيبي(، الػ103)  .185( ص: 38دد ) (  مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
 .188( طىزة آل غمسان آلاًت: 104)
 .187آلاًت: ( طىزة آل غمسان 105)

 (.4568زكم ) 6/40(، 188)طىزة آل غمسان آلاًت:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤچ( صخيح البخازي، كخاب الخفظير، باب 106)
 .189( طىزة البلسة آلاًت: 107)
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َٝٚرااحيو اآسيماٖحٙاثآل١ٜ( ٌااثيهرميا١ااثآل١ٜاهلحٙا يك رئا اآ(108آُ  ٘ااٜعاه ٞاا ًٝا ٕاا اثيانااْفا اإتٝا 

ا_ا ااريثا ٟا_اااارثاثخلًاافاَاأاثيدٝااٛلاإتٝاا ٕا ا ٕاٜاار٣ا حاا ثا ٕاٜعاارفاتا ْاا٘اثخلًاافاَاأاثيدٝااٛل

اَاأاإتااٝااٛتِٗاٜاا،تٕٛاتاحجااٛثاإذثاناا ْٛثاث ْؽاا را ٕاٚ اارفاثيٓااسٍٚاشااد اإراردااباإذثاٚيهٓاا٘

ٞااثآل١ٜاٖحٙاآسيماا ا٘ أَااٝت٘اٚم ٌاحجارد،ا  اٛثاٚق اارث اذيوا ا ٕاٜٚرٕٚاثخلًف  اَا ااتٓفا

ٕاا اتاثهلل اتكا٣ٛاا اٚثخلاريااثياناا ٕاٚتثدامااث تك ٚٙ ٔااثيدٝاٛلااإتٝا  ٌااث تكا ٚث اانُا ااظٗٛرٖا ااَا ااا

 ااهااا ٕايصاااد اثيٓاااسٍٚا أااارٙا اتفصااارياثآلٜااا١ ااااا،زثٍاا(109آ اٛثاٗااا (اَااأاثيدٝاااٛلاٜااا،تٛثا ٕا ًاااِٝٗ

ا ٕ.ثإلظه ٍاثيحٟاق اٜتد مراإراث ذٖ

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ اكٛيا٘اتعا رااٚنحثاميثاٌايا٘ااااا_م

  اااااااااااااااااااارجاا(110آچې   ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ         

فاقا يٛثااثيٓصا ٤اا  مأَا  ما اثيدكر٠اشٛر٠ا اثييتاثآل١ٜاْسيماآمل فاق ٍثس نِا ٔا اٞاأانع ا

ٞااقا ا ٔااٚتاٚثيهداا ر اثيؽاة ر ااٜاحنرٕفااملاثيٓصا ٤ااَاأا ا ماااكا ٔااثْكٛابااَا اٚذٚثلاثسااٝض ا آٗ

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  ثيٓص ٤اشٛر٠ا اثييتاثآل١ٜاٚدٌا ساثهللاا،ْسٍاث مح ٍ

 اقاااااااااااااااااا ٍا(112آ((111آچۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

ٍااحتا٢ااك ا ظهٌاَع٢ٓاٖاحثاثيعارطا ًا٢ااعاضاث ٥ُا١ ااااااثيصٝٛ ٞفا ٕااثيع ٖرٜا١فااقا  اتاثآلٜصا١اااا،

ِاااشاد ااذياوااانياٚق اترت  املاإذثا ًٝٗ ا  ٠ ٔاا ٛا  ااثآلٜا١اا ٕاااحيوااثيٓاسٍٚا...ااعًا ِااملاملا اَا ااٜعًا

ات؟ا ٚاثيدكاار٠اشااٛر٠ا اناا ي،تٞا اا تٗٔاٖٚااٌات؟ا ٚا اا ٠ا ًااٝٗٔاٖااٌفاٚثرتاا  اثيعاا ٠ا احهُٗاأ

 ا(113آحهُٗاأااٗااحثاٜعتاا ٕٚانٝاافاحهُٗاأاٚدًٗااتِا ًااٝهِا ظااهٌاإٕاثرتدااتِ"ا"إٕااُعٓاا٢

 ااًاٛتاا(114آآادنياشد اثيٓسٍٚا ٕاثملرثماإٕاثرتداتِا احهُٗأاتاحٝفاٗٔانُا اٖاٛاظا ٖراثآلٜا١(ااااااا

اَعرا١اشد اْسٍٚاثآل١ٜايه ٕاتفصريٖ ارمب امحٌا ٢ًاٚد٘اآ ر.

ِااااٜ ٚذيااوا ٕاشااد اثيٓااسٍٚاسمهااٞااا اعاانيا ًاا٢اَعرااا١اثسهُاا١اثياايتاَاأا دًااٗ اظاارهاثسهاا

اشاد اا ًٝٗا اقداٌاتعارٜباثسهاِ اادا يردٛهاإراااااثمل،اص لاٚثيعرٚفاٚث ٚـ هاثييتانا ٕاثيٓا طااا

 فاا اَٚٔاث َث١ًا ٢ًاذيو(115آْتعرفا ٢ًاثسه١ُاثييتاقؽ ٖ اثيع رهاثيٓسٍٚ

اكاا ا  اارجاا ا(116آچۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ  َاا اداا ٤ا اشاا اْااسٍٚاقٛياا٘اتعاا رااا -

ٍااثيٝٗاٛماا ْا٘اقا ٍفاآن ْامااااا_رـاٞاثهللا ٓا٘اااا_ثيدا رٟاَٚصًِا ٔاد ارااأا دا ثهللااا اإذثفاتكاٛ

                                                           
، زكـــم 2319/ 4مظــلم، كخـــاب الخفظـــير  (، وصـــخيح1803، زكـــم )8/ 3(،  189)طـــىزة البلــسة، آلاًـــت:  چې  ې  ې  ىچ( صــخيح البخـــازي، كخـــاب الدـــج بــاب كـــىل هللا حػـــالى: 108)

(3026.) 
ً إبساهيم الىهيبي(، الػد109)  .183( ص: 38د ) ( مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
 .4( طىزة العالق آلاًت: 110)
 .4( طىزة العالق آلاًت: 111)
ًىظس: اإلاظخدزك، 112) خسحاه، ووافله الرهبي، وغصاه الظيىظي في لباب الىلىل ص: 3821زكم ) 534/ 2كخاب الخفظير (   ، إلى الخاكم.199( كال الخاكم: صخيح ؤلاطىاد ولمً 
ًىظس:  ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي 113)  )1/108- 109. 
ً إبساهيم الىهيبي(، الػدد )  (  مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير114)  .185( ص: 38اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
ً إبساهيم الىهيبي115) ًىظس: مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب  .186_185( ص: 38(، الػدد ) (  
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 ا(117آ(چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ افآسيااما حااٍٛ اثيٛياا اداا ٤اٚرث٥ٗاا اَاأاد َعٗاا 

اثاثسهاِ اٚقا ااٝٓاماااثيععُٝا١اَأاتعارٜباٖاحااااا١تتادنياثسهُااااثآلٜا١اإراشد اْاسٍٚااااد يردٛه

ثيتٝصريا ٢ًاثيٓ طا ا  هاْصا ٥ِٗا ًا٢ا ٟاٚدا٘انا ٕاَا امثّا اَٛـاباثسارل اااااااااَ ٣اثآل١ٜ

 اٚثياحٟااانياذياواٖاٛاَعراتٓا اااااا(118آٗٛما ا ذٖ ٕاثيؽخ ا١أَاثيِٖٛاثيد  ٌٚإاٛ ٍامل ا يك ٙاثيٝ

 يصد اثيٓسٍٚ.

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ ٚنااحثامباا اداا ٤ا اشاا اْااسٍٚاقٛياا٘اتعاا راااا -

رـااٞاا_ اأاثااأا داا طااا  اارجاثيدااا رٟااا(119آچ﮳﮴  ﮵    ﮶    ﮷  ﮸   ﮹    ﮺ 

ن ْٛثاإذثاَ لاثيرداٌانا ٕا ٚيٝا ؤٙا حالاا َر تا٘ ااااااثآل١ٜا ْ٘اق ٍفاآا اشد اْسٍٚا_ثهللا ُٓٗ ا

إٕاظ ٤ااعفِٗاتسٚدٗ  اٚإٕاظ ٤ٚثازٚدٖٛ  اٚإٕاظ ٤ٚثاملاٜسٚدٖٛ  ااٗاِا حالااٗا اَأا ًٖاٗ اااااا

ا.ا(120آ(آسيماٖحٙاثآل١ٜا اذيو

حٝااناناا ٕاثيٓاا طا اثا ًٖٝاا١اسمرَااْٛٗٔاَاأااااراااباثيعًااِا اأاثيٓصاا ٤ اااادنياشااد اثيٓااسٍٚاآا

ثملريثلاَصتةًنياـعفٗٔ اٚ جسٖٔ اٜٚفٛٗ ْٚٗٔاٜٚصا٦ٕٝٛا عارتٗٔاإذثا رثمٚثاثياتاًؾاَآٗٔ ااااا

ا.(121آ(إتاإذثا تنيااف حع١اَد١ٓٝاحت٢اٜفت ٜٔ ااخرّاثإلش،ّاذيو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ مباا اداا ٤ا اشاا اْااسٍٚاقٛياا٘اتعاا راااا_ ٜفاا ا_ٚميثااٌاياا٘اا_ج

ا ٔاشع اأا ااٞاٚقا ؿاا ا  رجاثإلَ ّاَصًِا(122آچپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 تٝما ٢ًاْفرأَاث ْؽ راٚثملٗ درٜٔ ااك يٛثفاتع ٍاْٛعُواْٚصكٝوافاآق ٍا ْ٘ا_رـٞاثهللا ٓ٘اا_

داسٚراااالذثار طااا_ٚثساغاثيدصات ٕاااا_ رث اٚذيواقداٌا ٕاحتارّاثخلُار اقا ٍفااا،تٝتِٗا احاغااااااا

ٚثملٗا درٜٔاااقا ٍفاااحنرلاث ْؽا راااااا،نًماٚظاراماَعٗاِ اافاَعٟٛا ٓ ِٖ اٚزمأَا ر اق ٍ

ا، حاردٌا ح اسٝٞاثير طاافراينااا٘ااجارحاااافثملٗ درٕٚا ريأَاث ْؽ ر اق ٍفا ٓ ِٖ ااكًم

٘ااا_اا، نت٘ اا،ْسٍاثهللا اساٚداٌا ٘ااا_ؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشًِاا_ ْفٞ اا،تٝمارشٍٛاثهللا اٜعايناْفصا

ا.(123آ(ظ،ٕاثخلُرا_

ٔااثيععُٝا١ااثسهُا١ااتتادنيااثآلٜا١ااٖحٙاْسٍٚاشد اإرااد يردٛه ثسهاِا تاٖٚاٛااااٖاحثااتعارٜبااَا

حترِٜاثخلُر ا ْٗ اتصد ا ـرثرثانثري٠اَٚف شا ا عُٝا١ اَٚأاـآُٗ اَا احا لااانياثيؽاخ ا١ااااااااا

                                                                                                                                                    
 .223( طىزة البلسة آلاًت: 116)

(، وصخيح مظلم، كخاب الىكاح، باب 4528زكم ) 6/29( 223)طىزة البلسة، آلاًت:  چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائچ   ( صخيح البخازي، كخاب الخفظير، باب117)
ً غير حػسض للدبس  ً وزائها م ً كدامها، وم  (.1435زكم ) 1058/ 2حىاش حماغه امسأجه في كبلها، م

ً إبساهيم الىهيبي(، الػدد ) (  مجلت البحىر ؤلاطالميت، 118)  .187_186( ص: 38غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
 .19( طىزة اليظاء آلاًت: 119)

 (.4579زكم ) 6/44( 19)طىزة اليظاء آلاًت:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴ ﮵     ﮶    ﮷ ﮸    ﮹    ﮺چ ( صخيح البخازي، كخاب الخفظير، باب 120)
ً إبساهيم الىهيبي(، الػد121)  .187( ص:38د ) ( مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب
 . 90( طىزة اإلاائدة آلاًت:122)
ً أبي وكاص ـ هنع هللا يضر123)  (.1748زكم ) 4/1877 ( صخيح مظلم، كخاب فضائل الصخابت، باب في فضل طػد ب
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ا اٚيااٛتاَعراتٓاا ايصااد اثيٓااسٍٚاَاا ا رآاا اتًااواثسهااَِاأاث تاا ث٤ااعفااِٗا ًاا٢ااعااضاملاا اظااراٖٛ 

اٚتٓ ٚيتٗ انت اثيتفصري.

 يت رجا اتعرٜباافٝ ْ ا اَعرا١اثيت رجا اتعرٜبااعضاث حه ّاٚثملرثحٌاثييتاَرلااٗ  اٜ -

نُا ا ٕااا يٛف اا يعد ماَٚرث  ٠ايت،ؼٌااعضاثيع مثلا اثيٓفاٛطااق اٜهٕٛااعضاث حه ّ

ِااااااااا  ٕااَعرااا١اٖااحثاَٗااِايًاا   ٠ا ؽٛؼاا اثيااحٜٔاٜاا  ٕٛاإراثإلشاا،ّا اااا،ماثيهفاارااعًااٝٗ

 .(124آتع يُٝ٘اٜت ردٛثاَعِٗا اتعًِٝاثإلش،ّاٚثي  ٠ٛاإيٝ٘اٚتٛدٝل

ا_َٔاذيواَ ارٚثٙا اٛامثٚم اٚثيرتَحٟ اٚثس نِ اٚثيٛثح ٟ اٚهريِٖاا ٔا ُراأاثخلٛ  ا

ا اتع راثيًِٗاانيايٓ ا اثخلُرااٝ ٕاظف ٤ اآسيماثييتا اثيدكر٠ ْ٘اق ٍاآا_رـٞاثهللا ٓ٘   قٛي٘

ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  چ

ا  ٞاا(125آچۇئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی

اآسيماثييتا اثيٓص ٤ اظف ٤  ااٝ ٕ ا اثخلُر اانيايٓ  اثيًِٗ ااك ٍف ااكر٥ما ًٝ٘ اتع راا ُر قٛي٘

أِاق ٍفاثيًِٗاا ا  ٞا ُرااكر٥ما ًٝ٘ا(126آچڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ چ

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ قٛي٘اتع راانيايٓ ا اثخلُرااٝ ٕاظف ٤ اآسيماثييتا اثمل ٥ ٠

ڄ  ڄ   چ تع راإراقٛي٘ا(127آچٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ

ا.(129آ(ثْتٗٝٓ اثْتٗٝٓ فاا  ٞا ُرااكر٥ما ًٝ٘.ااك ٍا(128آچڄ

ثخلُاارانا ٕا ًاا٢اثيتا رٜج ااآٜاا١اثيدكار٠ااٝٓااما ٕاإأااِاااااصاد اْااسٍٚاٖاحٙاثآلٜاا لااانيايٓاا ا ٕاحتارِٜااااا

ثخلُرا ننأَاْفعٗ اٚملاحترَٗ  اا يع قٌاٜ رىأَاٖحثا ٕاَا انا ٕاإمثا٘ا ناناَأاْفعا٘ااا  ٚراااااااا

ا.ااترن٘

أِاْسيماآ١ٜاثيٓص ٤ات٢ٗٓا ٔاقرا ٕاثيؽا،٠اح يا١اثيصاهر اٚ اٖاحثاتكًٝاٌا ٚقا لاظار اثخلُار ااااااااا

ٱ  ٻ  چ تعا رااأِاْسيماآٜت اثمل ٥ ٠ااخرَتٗ  اق ٍاا عضاث ٚق لٚتعٜٛ ايًُصًُنيا ٢ًاترنٗ ا اا

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

ا تشااااااااااتفٗ ّاا(130آچٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ

ا.ق ٍفاثْتٗٝٓ اثْتٗٝٓ ا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_ااًحثامل اقر٥ما ٢ًا ُرا إْه رٟامبع٢ٓاثيٓٗٞا ٟاثْتٗٛث

                                                           
ً إبساهيم الىهيبي(124) ًىظس: مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب  .187( ص: 38، الػدد ) ( 
 .219( طىزة البلسة آلاًت: 125)
 .43( طىزة اليظاء آلاًت: 126)
 .91( طىزة اإلاائدة آلاًت: 127)
 .91( طىزة اإلاائدة آلاًت: 128)
ًىظس: طنن أبي داود، كخاب ألاشسبت، باب في جحسيم الخمس 129) ً طىزة اإلاائدة 3670زكم ) 325/ 3(  زكم  305/ 2(، واإلاظخدزك، كخاب الخفظير 3049زكم ) 5/253(، وطنن الترمري، كخاب الخفظير، باب وم

خسحاه، ووافله الرهبي، وصدخه ألالباوي غىد أبي داود، وطكذ غىه غىد الترمري.(، كال الخاكم في اإلاظخدزك: صخيح غلى شسط ا3101)  لشيخين، ولمً 
 .91_90( طىزة اإلاائدة آلاًخان:130)
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ٚاع اْسٍٚاٖ تنياثآلٜتنيا رثماثيؽخ ا١اثخلُرا اثيٛرماٚنصرٚثامْ ْٗا اٚثْتٗاٛثآَٗا  اٚ اثيتا رجا ااااا

حترِٜاثخلُرايٛفأَاثهللااعد مٙاحٝناملاٜف د٦ِٗاا يتخرِٜأَا ٍٚاسعا١ايعا٤ٞانا ْٛثاسمدْٛا٘ااااا

ا.اٜٚتعًكٕٛاا٘

ثهللا اتعارٜباث حها ّاحٝانارث ا٢اظاعٛراثيٓا طاَٚا ااااااااٚ اٖحثامرطايً   ٠ا ٕاٜتعًُاٛثاَأاَآٗجاااا

 يفٛٙأَاثيع مثلااًِاسمرّاذيواماع١ اي٦،اٜؤمٟاإراْفٛرِٖ ا ٚاحردِٗ اٚإمن ات رجاَعٗاِا اذياو ااا

 اثمل ٜٓا١ا عاراشآنياتٓاسٍا ًٝا٘اثآلٜا لاثيتعارٜع١ٝاا يتا رٜجاااااااااااااؼ٢ًاثهللا ًٝ٘اٚشًِاااك ااكٞاثيرشٍٛاا

ا.ا(131آِٜٓٗاٚ متا ًِٝٗاْعُت٘حت٢ا نٌُاثهللايًُؤَٓنيام

ا-فا َثًت٘اَٚٔا(132آثملدِٗاتعٝنياٖحثاٚ اثآل١ٜ ااٝ٘اْسيمأَاثشِاَعرا١ا ٢ًاٜعنيا (1

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چفاتعاااا راقٛياااا٘ا- 

 فثآلٜا١ااٖحٙاآ ٕا_ ٓ٘ااثهللارـٞا_اَ يواأا ْضا ٔا  رجاثيدا رٟا(133آچچ  چ  چ   چ

اٖحثاالٕ(ا134آاح رأ١(اأاٚزٜ ادخغاآمازٜٓ اظ،ٕا اْسيم چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ چ

ا.ثيٓسٍٚاشد اذيوا ٢ًاميٓ اٚق ا _ ٓ٘ااثهللارـٞا_اح رأ١اثأازٜ ا ًٝ٘اثملٓعِ

ٺ     ٺ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺچ  فتعاااااااا راقٛياااااااا٘- ا

ٟااآتدا رىاافق ياماا_ ٓٗا اارـاٞاثهللااا_ر٣ٚاثس نِا أا  ٥عا١اااا(135آچٿ ٘ااٚشابااثياح ٌاامسعا انا

ٍااإرازٚدٗا ااتعتهٞاٖٚٞااعف٘ ا ًٞاٚشمف٢اأعًد١اآما ٛي١ان،ّا مسباإْٞاظ٤ٞ ا_اثهللارشاٛ

ٞاا نٌاثهلل ارشٍٛاٜ فاتكٍٛاٖٚٞا_اٚشًِا ًٝ٘اثهللاؼ٢ً ٘ااْٚثارلااظاد ا انانلااإذثاحتا٢اااٛاين اايا

اْااسٍاحتاا٢اارحاامااُاا افا  ٥عاا١اق ياام.اإيٝااوا ظااهٛاإْااٞاثيًااِٗاَاايناظاا ٖراٚياا ٟاياا٘اٚثْكٛااباشااين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   چ اثآلٜا لاااٗؤت٤ا_اثيص،ّا ًٝ٘_دنٌٜ

ٔاا ٚطاٚزٚدٗ فاق ٍاچٺ     ٺ  ٿ  ٿ   ٺٺ اٖاحثاااثيؽا َم اااا اٚملاثإلشآ مااؼاخٝحااحا ٜنااٚقا ٍف

ا.(136آشمرد ٙ(

ااتفٝ ْ اذيوااُعرا١اثيؽ َم اأا ٚطاٚزٚدٗ اأعًد١اآما ٛي١اٖٚٞاثجمل مي١اثشِاانياثيٓسٍٚااصد 

اآسٍٚاثآل١ٜ.ا ح  ماثييتاٚثمل،اص لاثيعرٚفا ٢ًاثيتعرفا 

                                                           
ً إبساهيم الىهيبي(131) ًىظس: مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب  .188( ص: 38، الػدد ) ( 
ً إبساهيم الىهيبي132) ًىظس: مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا ب  .  189( ص: 38(، الػدد ) (  
 .٧٣( طىزة ألاحصاب آلاًت:: 133)

 (.4787زكم ) 6/117  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ   (  صخيح البخازي، كخاب الخفظير، باب134)
 .1( طىزة املجادلت آلاًت:: 135)
 (، وصدخه الرهبي.3791زكم ) 2/523( اإلاظخدزك، كخاب الخفظير 136)
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ااالٕا شااد  اثيٓااسٍٚاتااؤأرا اتفصاارياثيكاارإٓاثيهاارِٜاَاأاحٝاانااٗااِاثملعٓاا٢اٚإزثياا١ااااااااااٚ ،ؼاا١اثيكااٍٛفا

ثإلظه ٍاٚإارثزاثسه١ُأَاتعرٜبااعضاث حه ّ اٚتٛـٝحاثملادِٗ اَٚأاْسيامااٝا٘اثآلٜا١ ااٗٓا ىااااااا

ا.(137آنثري٠اتاتتفحاإتأَا ،ٍاَعرا١اشد اثيٓسٍٚاَٛثقف

 : الخاتوة

اعا ا ٕاقفاٝماَا ٠ازَٓٝا١ايٝصاماا يكؽاري٠ اٚقا اتٓ ٚيامااااااااا  ُماٖحثاثيدخنااتع راثهللَٔااففٌا

 ُٖٝتا٘ ااٚاٝا ٕاا شد  اثيٓسٍٚااتخ أما أاتعرٜافاشاد اثيٓاسٍٚايةا١اٚثؼاٛ،ح  اااااااااٝ٘اَ  ،اي رثش١

َاباذنارا ٖاِاثملؤيفا لا ا شاد  اثيٓاسٍٚاقا مي اٚحا ٜث ارٚثٜا١اٚمرثٜا١ ااااااااااااٚدٗٛماثيعًُا ٤ا اثيعٓ ٜا١ااا٘ ااا

 ِٖاثيفٛث٥ اثييتاثشتٓدٛٗ اثيعًُ ٤ اٚ أرٙا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ اٚق اـُٓماذيوا َث١ًأَااٚنحث

اثيكرإٓاثيهرِٜاَ ا َهٔ اٚن ٕأَا ِٖاثيٓت ٥جاثييتاتٛؼًماإيٝٗ ف

 َٔاثيد حثني.ا ١ُٖٝاَعرا١اشد اثيٓسٍٚايًُفصرٜٔاٚهريِٖا (1

 إٕاشد اثيٓسٍٚاتاٜهٕٛاإتااع اح مأ١ا ٚاشؤثٍ. (2

 يٝضأَاثيفرٚرٟا ٕاٜهٕٛايهٌاآ١ٜاقرآ١ْٝاشد اْسٍٚ. (3

َ ٣ا ٓ ١ٜاثيؽخ ا١اٚثيت اعنياَٚٔاد ٤أَااع ِٖأَاثيعًُ ٤اا،شاد  اثيٓاسٍٚاٚثتشاتف م٠آَٗا ا ااااا (4

 تفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ.

َٔاحٝنااِٗاثملع٢ٓاٚإزثي١اثإلظه ٍاٚذيوا ص ااثيهرِٜ اتفصرياثيكرإٓاٜؤأراشد اثيٓسٍٚاإٕا (5

 ثيٛرٚم.

اٚن ٕأَا ِٖاثيتٛؼٝ لف

 ـرٚر٠امرثش١ا شد  اثيٓسٍٚاثيٛثرم٠ا انت اثيتفصرياَٚعرا١ا أرٖ ا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ. (1

 ٕالؽااؾاثا َعاا لاٚثيهًٝاا لاَاا م٠اَصااتك١ًاا،شااد  اثيٓااسٍٚاتاا رطا اث قصاا ّاثياايتاتعٓاا٢ااااااا (2

 يكرإٓ.ا رثش١ا ًّٛاث

اٚثسُ اهللار اثيع ملني   

 :الوصادر والوراجع 

ٖاا( احتكٝالفااا911ثإلتك ٕا ا ًّٛاثيكرإٓفايعد ثيرمحٔاأا اٞااهار ادا،ٍاثيا ٜٔاثيصاٝٛ ٞاآلفاااا .1

اّ.ا1974ا_ٖاا1394َؽر ام/ط اا_حمُ ا اٛاثيففٌاإارثِٖٝ اثهل١٦ٝاثملؽر١ٜاثيع ١َايًهت  ا

ٔاااا .2 ٖااا(ااااحٌٜفاتفصاارياٚاٝاا ٕااا468 محاا اثيٛثحاا ٟاآلفاا شااد  اثيٓااسٍٚفايإلَاا ّا اااٞاثسصاأفا ًااٞاااا

نًُ لاثيكرإٓاثيهرِٜااٗ َغاثيكرإٓاثيهرِٜفاإ  ثماَٚرثدع١اٚت قٝلفاث شت ذاَرٚثٕاْٛراثي ٜٔا

 ّ.2112_ٖاا1423 ا11مَعل اط/ا_شٛثر امثراثيفجراثإلش،َٞا

                                                           
ًىظس: مجلت البحىر ؤلاطالميت، غىىان البحث: )أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم  للدكخىز/ غبدهللا137) ً إبساهيم الىهيبي(، الػدد ) (  للمصيد   .  190_182( ص: 38 ب
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٘فاقصاِااٖاا( ا ظارفا ًا٢احتكٝكااااا1421 ؼٍٛا اثيتفصريفاحمُ اأاؼ حلاأاحمُ اثيعثُٝنياآلف .3

اّ.ا2111ا-ٖااا1422 ا1ثيتخكٝلاا ملهتد١اثإلش،١َٝ اثملهتد١اثإلش،١َٝ ام/  اط/

ٖاا( احتكٝالفاحمُا ا ااٛااااا774ثينٖ ٕا ا ًّٛاثيكرإٓفامُ اأااٗ مرااأا دا ثهللاثيسرنعاٞاآلفااا .4

 ٖا.1391 ا2اريٚل اط/ا_ثيففٌاإارثِٖٝ امثراثملعرا١ا
افاجمل اثي ٜٔفا اٞا ا ٖرفاحمُا ااأاٜعكاٛ اثيفاريٚزاااااااؽ ٥راذٟٚاثيتُٝٝسا ايٛ ٥فاثيهت  اثيعسٜس .5

آا١اإحٝا ٤اااا_ٖا( احتكٝلفاحمُ ا ًٞاثيٓج ر اثجملًضاث  ًا٢ايًعا٦ٕٛاثإلشا،١َٝاااا817آا م٣اآلفا

اّ.ا1996_ٖااا1416ثيك ٖر٠ ام/ط اا_ثيرتثلاثإلش،َٞا

ُٓاا ااأا دا ثيرٓزثماثسصااٝين اثملًّكااااااااا .6 ُٓاا ااأاحم  امبرتفاا٢ اتا جاثيعارٚطاَاأاداٛثٖراثيكا َٛطفام

 ١ٜ ام/ /ط/ل.ثٖا( احتكٝلفاجمُٛ ١أَاثمككني امثراثهل 1215ثيٖساٝ ٟاآلف
ثيتخرٜراٚثيتٜٓٛرا"حترٜراثملع٢ٓاثيصا ٜ اٚتٓاٜٛراثيعكاٌاثا ٜا اَأاتفصارياثيهتا  اثجملٝا "فامُا اااااااااا .7

تاْٛض ااا_ٖاا( اثيا ثراثيتْٛصا١ٝايًٓعارااااا1393ثيٛ ٖراأاحمُ اأاثيٛ ٖراأا  ظاٛراثيتْٛصاٞاآلفاا

اّ.1984 ام/ط

ٖا( احتكٝلفاإارثِٖٝاث اٝا رٟ اا816ثيتعرٜف ل ايًجرد ْٞفايع٢ًاأاحمُ اأا ًٞاثارد ْٞاآلف .8

 ٖا.1415 ا1اريٚل اط/ا_مثراثيهت  اثيعراٞا
ٖا( ا774تفصرياثيكرإٓاثيععِٝفا اٞاثيف ث٤فاإمس  ٌٝاأا ُراأانثرياثيكرظٞاثيدؽرٟاأِاثي َعكٞاآلف .9

ٕاااحتكٝلفاحمُ احصنيامشضاثي ٜٔ ا ااٝفٛا  ا1ااريٚل اط/اا_مثراثيهت اثيع١ًُٝ آَعٛرثلاحمُ ا ًٞا
اٖا.ا1419

اااٚثيؽااخ ا١اٚثيتااا اعنيفااااااااااااااااا .11 اااؼاا٢ًاثهللا ًٝاا٘اٚشاااًِ تفصاارياثيكاارإٓاثيععااِٝاَصاآ ًثاإرارشاااٍٛاثهلل

ٖا( احتكٝلفا شاع احمُا اثيٛٝا  اااا327يعد ثيرمحٔاأاحمُ اأاإمرٜضاأا اٞاح متاثيرثزٟاآلف

 ّ.1997ا_ٖاا1417 اا1َه١اثملهر١َ اط/ا_َهتد١اْسثراَؽٛفٞاثيد زا
تًاٝؾاثيتُٗٝ ا ا ًاّٛاثيكارإٓفامُا اٖا مٟاَعراا١ اَؤٓشصا١اثيٓعاراثإلشا،َٞاثيت اعا١ااُ  ا١ااااااااااا .11

إٜرثٕ ام/ط/ل.اثيهتا  اْعاراإيٝهرتْٚٝاً اٚ  ارجاآٚٝاً اار  ٜا١اٚإظارثفاظاده١اااااااااا_ثمل ٓرشنيااكِا

٘اـاادًٛ اٚتؽااخٝخً اٚترقُٝااً اقصااِاثيًجٓاا١اااثإلَاا َنياثسصاآنياآ ًُٝٗاا اثيصاا،ّ(اٚتااٛي٢َّاثيعُااٌا ًٝااااا

اثيع١ًُٝا اثيعده١.

د َباثيدٝ ٕا ٔات،ٌٜٚاآٟاثيكرإٓفامُ اأادرٜراأاٜسٜ ااأاناثريااأاه يا اثآلًَاٞ ا ااٞادعفاراااااااا .12

ٖا( احتكٝالفاثيا نتٛر/ا دا ثهللااأا د ثمصأاثيرتناٞ اا يتعا ٕٚاَاباَرناساااااااااا311ثيٛنٟاآلف

جااراثياا نتٛرا د ثيصاآ احصاأامي َاا١ امثراٖجاارايًٛد  اا١ااثيدخااٛلاٚثي رثشاا لاثإلشاا،١َٝاااا ثراٖ

اّ.2111_ٖااا1422 ا1ٚثيٓعراٚثيتٛزٜباٚثإل ،ٕ ام/  اط/
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ثا َبا حه ّاثيكرإٓفا اٞا د ثهللفاحمُ اأا مح اأا اٞااهراأااارحاث ْؽا رٟاثخلسرداٞاااا .13

ا_١اٖاااا( احتكٝااالفا محااا اثينمْٚاااٞ اٚإاااارثِٖٝا  فاااٝغ امثراثيهتااا اثملؽااارٜاا671ثيكااار  اآلف

اّ.1964ا_ٖاا1384 ا2ثيك ٖر٠ اط/

ح١ًٝاث ٚيٝ ٤اٚ دك لاث ؼفٝ ٤فا اٞاْعِٝفا مح ااأا دا ثهللااأا محا ااأاإشاخ مااأاَٛشا٢ااأاااااااااا .14

اّ.1974ا_ٖاا1394جبٛثراحم اع١اَؽر ام/ط اا_ٖا( اثيصع م٠ا431َٗرثٕاث ؼدٗ ْٞاآلف

ًُٝ ٕاثيرَٚاٞ احكاٛماثيٛداباااامرثش لا ا ًّٛاثيكرإٓاثيهارِٜفايااا .ام.ااٗا ااأا دا ثيرمحٔااأاشاااااااا .15

اّ.2113ا_ٖاا1424 ا12حمفٛظ١ايًُؤيف اط/

 ّ.1999_ٖاا211419مرثش لا ا ًّٛاثيكرإٓفامُ ااهراإمس  ٌٝ امثراثملٓ ر ام/  اط/ .16
م  ٣ٚاثيٛ  ٓنيا اثيكرإٓاثيهرِٜا اثيكرٕاثيرثابا عراثهلجرٟاٚثيرما ًٝٗ فايعد ثمصٔاأازأا .17

 ّ.ا2116ا-ٖااا1427 ا1يدٓ ٕ اط/ا_٥راثإلش،١َٝ ااريٚلاأاَتع اثملٛريٟ امثراثيدع 
ٖاا( احتكٝالفا محا اااا297شٓٔاثيرتَحٟاآثا َباثيؽخٝح(فامُ اأا ٝصا٢اثيرتَاحٟاثيصاًُٞاآلفااا .18

ا_حمُا اظاا نراٚآ ارٕٚ اٚث ح مٜااناَحًٜا١اا،حهاا ّاث يدا ْٞا ًٝٗاا  امثراإحٝا ٤اثياارتثلاثيعراااٞاااااا

 اريٚل ام/ط/ل.
ٖااا( احتكٝاالفاثيصااٝ فا385 ااا٢اثسصاأاثياا ثرقٛيناثيدةاا ثمٟاآلفاشاآٔاثياا ثرقٛينفايعًااٞاااأا ُاار .19

 ّ.1966_ٖا1386اريٚل ام/طاا_ د ثهللاٖ ظِامي ْٞاثمل ْٞ امثراثملعرا١ا
ٖااا( احتكٝاالفاحمُاا احمٝااٞاا275شاآٔا اااٞامثٚمفايصااًُٝ ٕاااأاث ظااعنا اااٞامثٚماثيصجصاات ْٞاآلفا .21

ح مٜااناَحًٜاا١اا،حهاا ّااثياا ٜٔا د ثسُٝاا  اَااباثيهتاا  اتعًٝكاا لفانُاا ٍاٜٛشاافاثسااٛل اٚث ااا

 اريٚل ام/ط/ل.ا_ث يد ْٞا ًٝٗ  امثراثيفهرا
ٖاا( اا313ثيصٓٔاثيهن٣فا اٞا د ثيرمحٔفا مح اأاظاعٝ ااأا ًاٞاثخلرثشا ْٞ اثيٓصا ٥ٞاآلفاااااا .21

حكك٘اٚ رجا ح مٜث٘فاحصٔا د ثملٓعِاظً  ا ظرفا ًٝ٘فاظعٝ اث رْ ؤٚط اق ّايا٘فا دا ثهللااأاااا

اّ.2111_ٖااا111421اريٚل اط/ا_ ي١ا د ثمصٔاثيرتنٞ اَؤشص١اثيرش

ٖااا( احتكٝااالفاحمُاا اااااؤثمااا275شاآٔاثااأاَ دااا١فامُاا اااأاٜسٜااا ا اااٞا داا ثهللاثيكاااساٜٚاايناآلفااااااا .22

 داا ثيد قٞ اَااباثيهتاا  فاتعًٝاالاحمُاا ااااؤثما داا ثيد قٞ اٚث ح مٜااناَحًٜاا١اا،حهاا ّاث يداا ْٞااااااا

اثيفهر ااريٚل ام/ط/ل.ا ًٝٗ  امثر

ٖاا( اا393 اٞاْؽرفاإمس  ٌٝاأامح ماثاٖٛرٟاثيفا رثاٞاآلفاثيؽخ حات جاثيًة١اٚؼخ حاثيعرا١ٝفا .23

اّ.1987ا_اٖااا1417 ا4اريٚل اط/ا_حتكٝلفا مح ا د ثيةفٛرا ٛ ر امثراثيعًِايًُ،ٜنيا

ٖاا( احتكٝالفاحمُا اااا256ؼخٝحاثيدا رٟفامُ اأاإمس  ٝاٌا ااٞا دا ثهللاثيداا رٟاثاعفاٞاآلفااااا .24

 أاثيصاًٛ ١ْٝاالـا ا١اتارقِٝاحمُا اااؤثما دا ااااااااازٖرياأاْ ؼراثيٓ ؼر امثرا اٛماثيٓجا ٠اآَؽاٛر٠ااا

 ٖا.1422 ا1ثيد قٞ( اط/
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ٖاا( احتكٝالفاحمُا اااا261ؼخٝحاَصاًِفاملصاًِااأاثسجا جا ااٞاثسصأاثيكعاريٟاثيٓٝصا اٛرٟاآلفاااااااا .25

ااريٚل ام/ط/ل.ا_اؤثما د ثيد قٞ امثراإحٝ ٤اثيرتثلاثيعراٞا

ُِااااااااااا .26 ُٞٓاآلفااثيؽخٝحاثملصآ اَأا شاد  اثيٓاسٍٚفاملكداٌااأاٖا مٟااأاَكداٌاثهٜل ٖاا( اا1422َ ثْٞاثياٛثمٔ 

اّ.1987ا_ٖاا1418 ا4ثيك ٖر٠ اط/ا_َهتد١اثأات١ُٝٝا

ٖاا( ارثداباثيٓصاا١اااا945 دك لاثملفصرٜٔفايعُضاثي ٜٔفاحمُا ااأا ًاٞااأا محا اثيا ثٚٚمٟاآلفاااااا .27

ٖاااا1413 ا1ااريٚل اط/اا_ٚـدطا  ،َٗ اا١ٓأَاثيعًُ ٤االظرثفاثيٓ ظر امثراثيهت اثيع١ًُٝا

اّ.1983_

ٖاااا( احتكٝااالفاا852 ااٝااا ٕاث شاااد  فايعاااٗ  اثيااا ٜٔفا محااا ااااأا ًاااٞااااأاحجاااراآلفاااااااثيعجااا   .28

اّ.1997 ا1ثي َ ّ اط/ا_ د ثسهِٝاحمُ اث ْٝض امثراثأاثاٛزٟا

ٖاا( احتكٝالفااا224اف ٥ٌاثيكرإٓفا اٞاُ دٝ فاثيك شِااأاشاّ،ّااأا دا ثهللاثهلارٟٚاثيدةا ثمٟاآلفااااااا .29

 ا1اااريٚل( اط/ا_ٜٔ امثراثااأانااثرياآمَعاالااَاارٚثٕاثيعٛٝاا١ اٚحمصاأا رثااا١ اٚٚااا ٤اتكااٞاثياا اااا
اّ.1995_ٖا1415

ٖاا( احتكٝالفااا817آاا م٣اآلفااثيك َٛطاثمٝطفاجملا اثيا ٜٔا ااٞا ا ٖرفاحمُا ااأاٜعكاٛ اثيفاريٚزاااااااا .31

َهت احتكٝلاثيرتثلا اَؤشص١اثيرش ي١ االظرثففاحمُا اْعاِٝاثيعرقُصٛشاٞ اَؤشصا١اثيرشا ي١اااااا

اّ.ا2115_ٖااا1426 ا8/يدٓ ٕ اطا_يًٛد  ١اٚثيٓعراٚثيتٛزٜب ااريٚلا

نعفاثيعٕٓٛا ٔا ش َٞاثيهت اٚثيفٕٓٛفاملؽاٛفٞااأا دا ثهللاثيكصاٛٓٛٝيناثيرَٚاٞ اثيعاٗريااااااا .31

اّ.1992_ٖا1413اريٚل ام/طاا_ٖا( امثراثيهت اثيع١ًُٝا1167ااآد دٞا ًٝف١(اآلف

ثيهًٝ لاَعجِا اثملؽًٛخ لاٚثيفرٚماثيًة١ٜٛفا ٜٛ اأاَٛش٢اثسصاٝيناثيهفاٟٛ ا ااٞاثيدكا ٤ااااا .32

ااريٚل ام/ط/ل.ا_ٖا( احتكٝلفا  ْ ٕامرٜٚغ اٚحمُ اثملؽرٟ اَؤشص١اثيرش ي١ا1194آلف

ٖا( اثملهتد١اثيععد١ٝا911يد  اثيٓكٍٛا ا شد  اثيٓسٍٚفاا،ٍاثي ٜٔفا د ثيرمحٔاثيصٝٛ ٞاآلف .33

ا ام/ل.2اريٚل اط/ا_

َاااا .34 ٓعااٛرايصاا ٕاثيعاار  اتااأآَعااٛرفامُاا اااأاَهاارّاااأا ًاا٢ ا اااٞاثيففااٌفا اا ٍاثياا ٜٔفاثااأا

اٖا.1414 ا3اريٚل اط/ا_ٖا( امثراؼ مرا711ث ْؽ رٟاثيرٜٚفع٢اثإلارٜك٢اآلف

ٖاا( اَهتدا١اثملعا رفايًٓعاراٚثيتٛزٜاب اااااا1421َد حنا ا ًاّٛاثيكارإٓفاملٓا هااأا ًٝاٌاثيكٛا ٕاآلفاااااا .35

 ّ.2111_ٖاا311421م/  اط/
ٜا١فاخل يا ااأااااثمررا ا شد  اْسٍٚاثيكرإٓاَأا ا،ٍاثيهتا اثيتصاع١امرثشا١اث شاد  ارٚثٜا١اٚمرثااااااا .36

ا_ٖااااا1427 ا1ثملًُهاا١اثيعراٝاا١اثيصااعٛم١ٜ اط/ااا_ثياا َ ّااا_شااًُٝ ٕاثملااسٜين امثراثااأاثاااٛزٟاااا

اّ.2116
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ثمرراثيٛدٝسا اتفصرياثيهت  اثيعسٜسفا اٞاحمُ فا د ثسلاأاه يا ااأا دا ثيرمحٔااأا ا ّاااااا .37

 امثراثيهتاا اٖااا( احتكٝاالفا د ثيصاا،ّا د ثيعاا  احمُاا 546ااأا ٛٝاا١اث ْ يصااٞاثماا راٞاآلف

اٖا.111422اريٚل اط/ا_ثيع١ًُٝا

ٖاا( اَهتداا٘اا1413ثملا  ٌاي رثشا١اثيكارإٓاثيهارِٜفامُا ااأاحمُاا ااأاشاًِٜٛا ااٞاُظاٗد١اآلفااااااااااا .38

اّ.2113_ٖاا1423 ا2ثيك ٖر٠ اط/ا_ثيص١ٓا

ثملصاات رىا ًاا٢اثيؽااخٝخنيفا اااٞا داا ثهللاثساا نِفاحمُاا اااأا داا ثهللاااأاحمُاا اااأامح ٜٚاا٘اااااا .39

ااااريٚل اا_( احتكٝااالفاَؽاااٛف٢ا دااا ثيك مرا ٛااا  امثراثيهتااا اثيعًُٝااا١اٖاااا415ثيٓٝصااا اٛرٟاآلف

اّ.1991_ٖاا111411ط/

ٖااا( اث ح مٜااناَحًٜاا١اا،حهاا ّاظااعٝ اا241ثملصاآ فا محاا اااأاحٓدااٌا اااٞا داا ثهللاثيعااٝد ْٞاآلفا .41

 ثيك ٖر٠ ام/ط/ل.ا_ث رْؤٚطا ًٝٗ  اَؤشص١اقر د١ا
ثيصاا١ٓفا اااٞاحمُاا فاثسصاانياااأاَصااعٛماَعاا ملاثيتٓسٜااٌا اتفصاارياثيكاارإٓاآتفصاارياثيدةااٟٛ(فامٝااٞا .41

ٖا( احكك٘اٚ رجا ح مٜث٘فاحمُ ا د ثهللاثيُٓاراٚ ثُا ٕا عا١اـاُري١ٜاٚشاًُٝ ٕاااااا516ثيدةٟٛاآلفا

 ّ.ا1997ا_ٖااا1417 ا4َصًِاثسرػ امثرا ٝد١ايًٓعراٚثيتٛزٜب اط/
ا.ّا2111ا-ٖااا1422 ا1مَعل اط/ا–َعجِا ًّٛاثيكرإٓفاإلارثِٖٝاحمُ اثارَٞ امثراثيكًِا .42

َعجااِاثيفاارٚماثيًةٜٛاا١فا اااٞاٖاا،ٍفاثسصاأاااأا داا ثهللاااأاشااٌٗاااأاشااعٝ اااأاسمٝاا٢اااأاَٗاارثٕاااااااا .43

ٖااا( احتكٝااالفاثيعااٝخفااٝااماثهللااٝااا ل اَٚؤشصاا١اثيٓعااراثإلشااا،َٞ اااااا395ثيعصااهرٟاآلفاذمااٛااا

 ٖا.1412 ا1 اط/«قِ»َؤشص١اثيٓعراثإلش،َٞاثيت اع١ااُ  ١اثمل رشنياااا
ٖا( احتكٝالفامحا ٟااأاااا361أا ٜٛ ا اٞاثيك شِاثيٛنثْٞاآلفثملعجِاثيهدريفايصًُٝ ٕاأا مح ا .44

اّ.1983ا_ٖاا1414 ا3ثملٛؼٌ اط/ا_ د ثجملٝ اثيصًفٞ اَهتد١اثيعًّٛاٚثسهِا

ثملفااارمثلا اهرٜااا اثيكااارإٓفا ااااٞاثيك شاااِفاثسصااانيااااأاحمُااا اثملعااارٚفاا يرثهااا اث ؼااافٗ ٢ْاااااا .45

اااريٚل( اا_آمَعاالاا_راثيعاا ١َٝاٖااا( احتكٝاالفاؼاافٛثٕا اا ْ ٕاثياا ثٚمٟ امثراثيكًااِ اثياا ثا512آلف

اٖا.ا1412 ا1ط/

َك ١َا ا ؼٍٛاثيتفصريفايتكٞاثي ٜٔفا اٞاثيعد طفا مح اأا دا ثسًِٝااأا د ثيصا،ّاثاأاتُٝٝا١اااااا .46

ايدٓ ٕ ام/ط/ل.ا_اريٚلاا_ٖا( امثراَهتد١اثسٝ ٠ا728ثسرثْٞاثسٓدًٞاثي َعكٞاآلف

مرٙفايًاا نتٛر/احمُاا ا ًااٞاثسصاأ ااثملٓاا را ا ًااّٛاثيكاارإٓاَااباَاا  ٌا ا ؼااٍٛاثيتفصاارياَٚؽاا ااا .47

آن١ًٝاثي رثش لاثإلش،١َٝاجب َع١اثإلَ رثلاثيعرا١ٝاثملتخا ٠( اقا ّايا٘فاثيا نتٛر/احمُا ا جا جااااااا

َاا ا_شصا١اثيرشا ي١اااؤثخلٛٝ اآر٥ٝضاقصِاثي رثش لاثإلش،١َٝاجب َع١اثإلَ رثلاثيعراٝا١اثملتخا ٠( ا

اّ.ا2111_ٖاا111421اريٚل اط/

ٖاا( احتكٝالفاَهتا اثيدخاٛلااااا1376ٕفامُ ا دا ثيععِٝاثيسرقا ْٞآاآَ ٌٖاثيعرا ٕا ا ًّٛاثيكرآ .48

اّ.1996 ا1اريٚل اط/ا_ٚثي رثش ل امثراثيفهرا
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ٖا( احتكٝالفاا791ثملٛثاك لفاإلارثِٖٝاأاَٛش٢اأاحمُ اثيًاُٞاثيةرْ  ٞاثيعٗرياا يع   اآلف .49

 .1997ّا_ٖاا1417 ا1 اٞا دٝ ٠فاَعٗٛراأاحصٔاآٍاشًُ ٕ امثراثأا ف ٕ ام/  اط/
ثملٛشٛ ١اثيكرآ١ْٝاثملتاؽؽ١فاجملُٛ ١أَاث ش تح٠اٚثيعًُ ٤اثملتاؽؽني اثجملًضاث  ًا٢ايًعا٦ٕٛااا .51

 ّ.ا2112ا_ٖاااا1423َؽر ام/ط اا_ثإلش،١َٝا
 ا2ثيكا ٖر٠ اط/اا_ٖاا( امثراثيصا،ّااا1431ْفخ لأَا ًّٛاثيكرإٓفامُ ا مح احمُ اَعدا اآلفا .51

 ّ.ا2115_ٖااا1426
 : اجملالت

لاثيعًُٝا١اٚثإلاتا ٤اٚثيا  ٠ٛاااااااا_جم١ًاثيدخٛلاثإلش،١َٝا .52 جم١ًامٚر١ٜاتؽ را ٔاثير٥ شا١اثيع َا١اإلمثرثلاثيدخٛا

ٖاا( اثيدخانفا أارا شاد  اثيٓاسٍٚا اااااا1414ا_1413ؼافرااا_(اآذٚاثيكع ٠ا38ثيصعٛم١ٜفاثيع ماآا_اٚثإلرظ م

ا.191_182ؿفاا د اثهللاأاإارثِٖٝاثيٖٛٝ اً نتٛرثيتفصريفااي

 : ن  مىاقع انرت
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