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 نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم
 الوقذهت:

إٕ ْفع ايَّاؽ َٔ أععِ ايكطبات اييت ٜتكطب بٗا ايعبس إزي اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي، 

ٚأِٖ ا٭عُاٍ ايكَّاؿ١ خكٛقًا يف ٖصا ايعََّإ ايصٟ طػت فٝ٘ ا٭ْا١ْٝ ٚاملكاحل 

ٚٳتٳأُّثط بعض  املػًُري  سيبسأ  ايربطيات١ٝ .   (  1) ايؿدك١ٝ ٚسب املٓفع١ ايصَّات١ٝ، 

ا٭عُاٍ  غ٬ّ ايصٟ سٳحَّ ع٢ً تكسِٜ ايٓفع يًَّاؽ ٚدعً٘ ََٔٚٔ ٖٓا ْسضى عع١ُ اٱ

  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ ايكَّاؿ١ قاٍ اهلل تعازي

  (.٧٩الىحل: ) ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ٚيكس اعترب اٱغ٬ّ ْفع ايٓاؽ، ٚؼكٝل َكاؿِٗ، ٚتفطٜر نطبِٗ، ٚتكدسِٜ اـد    

ٚاٱسػددإ إيددِٝٗ، ٖددٛ املعٝدداض ؿددب اهلل ٚضندداٙ ٚـ ٜدد١ اٱْػددإ قدداٍ ضغددٍٛ اهلل: "أسددب   

 .(2)ايعباز إزي اهلل تعازي أْفعِٗ يعٝاي٘" 

ڳ   گ  ڳ  ژ ٚقس ٚضز ا٭َط بايٓفع يًٓاؽ بَّطٜل َباؾط َجٌ قٛي٘ تعازي

 ٚقٛي٘ تعازي (.٩٩لحج: )ا ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  
ٚقٛي٘  (٠١الحذيذ: ) ژجئ    حئ  مئ  ىئ  ژ  ٚقٛي٘ تعازي ; (٠١املىافقىن: ) ژۓ  ۓ    ﮲        ﮳   ژ 

 (٠٧١ لبقشة:) ژھ    ھ  ے    ے    ھھژ  تعازي

ې  ې  ى   ژ نُا ٚضز ا٭َط بايٓفع يًٓاؽ بَّطٜل غ  َباؾط َجٌ قٛي٘ تعازي

 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  وئى  ائ  ائ     ەئ  ەئ
 (.١١اليعاء: )

َّ ٖصا ايبشح ٜٗسف إزي اٱداب١ عٔ ايػ٪ا٫ت اٯت١ٝ:   ٚهلصا فإ

 : َا َفّٗٛ ايَّفع يًٓاؽ ؟1ؽ

ايرتغٝب يف ْفع َا أ١ُٖٝ تكسِٜ ايَّفع يًٓاؽ ؟ ٌٖٚ ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ : 2ؽ

 ايٓاؽ ؟

 َا أِٖ ايهٛابط عٓس تكسِٜ ايَّفع يًَّاؽ ؟: 3ؽ

                                                             
1

 م (.٠٧١١لبىان (، ط )   –، هـ: داس الػلم للماليين ) بيروث 363اهظش: قامىط الػشبيت: ملحمذ غلي الخىلي: ص - 
2 -
 .املكتب إلاظالمي، ط: بذون جاسيخ (، وقال: حذيث حعً، هـ:٠٩1، سقم الحذيث ) ٠١صحيح وضػيف الجامؼ الصغير وصيادجه: ملحمذ هاصش الذيً ألالباوي: ص 
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 َا اؿهِ ايؿطعٞ يتكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ ؟: 4ؽ

 َا أْٛاع ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟: 5ؽ

ٔٵ ٜٴكّسّ ايَّفع يًَّاؽ ؟: 6ؽ َٳ  َا أِٖ ايجُاض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ اييت جيٓٝٗا 

١ عٔ ايتػا٫٩ت َٔ خ٬ٍ آٜات ؼح املػًِ ع٢ً مماضغ١ أعُاٍ ٚغتهٕٛ اٱداب

تٓفع ايٓاؽ، غٛا٤ ناْت ؼح املػًِ ع٢ً تكسِٜ ايَّفع يًٓاؽ بأغًٛب ايكطإٓ ايهطِٜ 

َّا َٔ خ٬ٍ غٝام  املباؾط أّ بأغًٛب٘ غ  املباؾط ايصٟ ٜٴفِٗ َٓ٘ اؿح ع٢ً ْفع ايَّاؽ إ

 ٜات .اٯٜات أٚ ايتفاغ  اييت تفػط ٖصٙ اٯ

ٚٴِدس أَّٗا تهُٓت  َٚٔ خ٬ٍ ايتأٌَ يف بعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت ؼح ع٢ً ايَّفع 

أْٛاعًا يًٓفع ٖٞ: ايٓفع املازٟ ، ٚايٓفع املعٟٓٛ، ٚايٓفع ا٫دتُاعٞ، ٚايٓفع ا٫قتكازٟ، 

مما يفت ْعط ايباسح يًتشسخ ٚاٱفكاح عٔ تًو  ٚايٓفع ايػٝاغٞ، ٚايٓفع ا٭َين .

 ع ٖٚصا ٖٛ اؾسٜس يف ٖصا ايبشح.ا٭ْٛاع يًٓف

  ٚضيهٔ سكط َربضات ايبشح يف اٯتٞ: ح :مربرات البح
ا٭ْا١ْٝ املفطط١ اييت غازت سٝا٠ نج  َٔ املػًُري ع٢ً اخت٬ف َهاْتِٗ  -1

 ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ . 
ٚا٭خطٟٚ ايصٟ ايهج  َٔ املػًُري ٜعٖس يف ْفع ايٓاؽ ؾًٗ٘ باؾعا٤ ايسْٟٝٛ  -2

ٔٵ ٜٓفع ايٓاؽ ٜٚػاضع يف قها٤ سٛا٥ذِٗ ٚتٓفٝؼ نطبِٗ .  ُٳ  دعً٘ اهلل ِي
تطغٝب شٟٚ ايٛدا١ٖ ٚا٭غٓٝا٤ ٚغ ِٖ يف املػاضع١ إزي تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ يف  -3

 فتُعاتِٗ .
سػب َا اطًعت  –مل ٜتَّطم أسس َٔ ايباسجري إزي ٖصا املٛنٛع  :الدراسات السابقة

 ٣ عجري ٜكرتبإ َٔ ٖصا املٛنٛع:ٚمل ٜٛدس غٛ-عًٝ٘ 

أٚهلُا: بعٓٛإ ) املٓفع١ املرتتب١ ع٢ً ايػًٛى اٱْػاْٞ يف ايػ ١َّٓ ايٓب١ٜٛ ( يًباسح 

، ٚثاُْٝٗا: بعٓٛإ ) َفّٗٛ ْفع اٯخطٜٔ يف اٱغ٬ّ ( 3) )عسْإ َكَّف٢ خَّاطب١ (

ظيسإ عبساهلل ايكٛيف، ١ اٱغ١َٝ٬ بػع٠ ( يًباسجري ) ز/َٚس٣ شيجً٘ يس٣ طًب١ اؾاَع

                                                             
3 -
 . م (1١١٩ -هـ ٠21١ميشىساث جامػت اليرمىك باألسدن، كليت الششيػت، ) مؤجمش العىت الىبىيت في الذساظاث املػاصشة (، )  
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َّ أٚهلُا تٓاٍٚ ايػًٛى اٱْػاْٞ يف ( 4) ز / طيٌٝ سػٔ ايَّٗطاٟٚ ( ، ٬ٜٚسغ عًُٝٗا أ

 ايػ ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚمل ٜتَّطم إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ .

َّ تَّبٝك٘ ع٢ً طًب١ ) اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ ب ( ػع٠ٚايبشح ايجاْٞ: عح تطبٟٛ َٝساْٞ تٳ

  فًػَّري .

ايبشح اؿايٞ َٔ ايبشجري ايػابكري َٔ سٝح إثطا٤ َٛنٛع ايبشح  ٚقس أفاز

ٚاختٝاض ايعٓاقط اييت ؼكل أٖساف٘، ٚشيٝع عُٓٗا َٔ سٝح شنطٙ ٭ْٛاع ْفع ايٓاؽ 

يًٓاؽ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚاغتٓباط ايجُاض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ 

 ا .ايهطِٜ ملٔ ٜكسّ ايٓفع يًٓاؽ يف اؿٝا٠ ايسْٝ

 :  املهًج املتبع يف يذا البحح

اتَّبع ايباسح املٓٗر ايٛقفٞ ايتشًًٝٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتفػ  ثِ ا٫غتٓباط َٔ 

 بعض اٯٜات املتعًك١ بهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايٓفع ٚفكًا يًدَّٛات اٯت١ٝ: 

ّٕ اٯٜات اييت ؼح ع٢ً  -1 عطض بعض اٯٜات اييت تٓاٚيت اؿح ع٢ً ْفع ايَّاؽ; ٭

ايٓفع نج ٠ دسًا ٫ٚ ضيهٔ سكطٖا يف َجٌ ٖصا املكاّ، ٜٚهفٞ َٔ ايك٬ز٠ َا 

 أساط بايعٓل. 
اغتٓباط أْٛاع ايٓفع: املاز١ٜ، ٚاملع١ٜٛٓ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايػٝاغ١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ،  -2

 تًو اٯٜات ٚإثطا٥ٗا َٔ خ٬ٍ نتب ايتفاغ  املعتُس٠، َٚٔ ٚا٭١َٝٓ املته١ُٓ يف

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت هلا ع٬ق١ بٗصا املٛنٛع .
عدعٚ اٯٜددات ايكطآْٝدد١ إزي غددٛضٖا، ٚعددعٚ ا٭سازٜدح ايٓبٜٛدد١ ايددٛاضز٠ يف ٖددصا ايبشددح إزي     -3

 َكازضٖا، ٚععٚ أقٛاٍ ايعًُا٤ إزي نتبِٗ . 
 خطوات البحح: 

 ٚث٬ث١ َباسح، ٚخاشي١ . ٜتهٕٛ ايبشح َٔ: َكس١َ،

املكس١َ: ؼتٟٛ ع٢ً أٖساف ايبشح، َٚربضات٘، ٚايسضاغات ايػابك١ ي٘، َٚٓٗذٝت٘، 

 ٚخَّٛات٘.

                                                             
4 -
 ( . 1١١٧يىليى  -هـ ٠21٧ميشىساث جامػت غضة بفلعطين، كليت التربيت بقعمي أصىل التربيت وغلم الىفغ، ) سجب  
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املبشح ا٭ٍٚ: حيت٣ٛ ع٢ً َفّٗٛ ايٓفع ٚأُٖٝت٘، ٚايرتغٝب فٝ٘، ٚنٛابَّ٘  ٚسهُ٘ 

 ايؿطعٞ.
 ِٜ . املبشح ايجاْٞ: ٚحيتٟٛ ع٢ً: أْٛاع ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ يف ن٤ٛ ايكطإٓ ايهط
 املبشح ايجايح: ٚحيتٟٛ ع٢ً: مثاض تكسِٜ ايَّفع يًَّاؽ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ . 

َّا اـاشي١: فكس استٛت ع٢ً:ايٓتا٥ر ثِ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات يف ن٤ٛ َا غتػفط عٓ٘  أ

 ْتا٥ر ايبشح .

 هفهىم النفع وأهويته والترغيب فيه وضىابطه وحكوه :  الوبحث األول

 :غةتعزيف الهفع يف الل

ايٓفدع َكددسض; ٜكداٍ: ْفعدد٘ ْفعددا أٟ: أفدازٙ ٚأٚقددٌ إيٝد٘ خدد ا، فٗددٛ ْدافع ْٚف دداع إشا نددإ       

ۆئ  ۈئ  ژ  ٜٓفع ايٓاؽ ٫ٚ ٜهطِٖ، فٗٛ َٔ ايٓفع ايج٬ثٞ املتعسٟ قداٍ اهلل تعدازي  

   ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ  ٚقدددددددددددددداٍ (٠٠اليعـــــــــــــاء: ) ژ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ

َٓفعدد١، ٚ)اغدتٓفع( ف٬ْدا طًددب ْفعد٘، ٚ)املٓفعدد٘(    ٚ)اْتفدع( بد٘ سكددٌ َٓد٘ عًد٢      (٠١1)البقـشة:

ى  ى    ېۉ  ې  ې   ېژ  نٌ َا ٜٓتفع ب٘، ٚ) اؾُدع ( َٓدافع، قداٍ تعدازي    

ٚ) َٓددافع ايددساض ( َطافكٗددا،     (1٠٧ البقــشة:)  ژائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ

       ٔ أمسدا٤   ٚ) املٓافع ايعا١َ ( َا ناْت فٛا٥دسٖا َؿدرتن١ بدري ايٓداؽ، ٚ) ايٓدافع ( اغدِ َد

اهلل اؿػدد٢ٓ، ْٚفددع غدد ٙ ْفُّعدد٘ بهددصا أفددازٳٙ أٟ: قددٓع يدد٘ خدد ًا، عهػدد٘ نددطَّ، قدداٍ         

٘ٴ            ايؿاعط: ِٴ      َٚٔ ايعسا٠ٚ َا ٜٓايو ْفع  َٚٔ ايكسَّاق١ َا ٜهط  ٜٚ٪ِي

   ٘ َٚددٔ خد٬ٍ َددا تكددسّ   . ( 5) ٚ) ايٓفدع ( اـدد ، ٖٚددٛ َدا ٜتٛقددٌ بدد٘ اٱْػدإ إزي ًََّٛبدد

َّ ايٓفددع يدد٘ عددس٠ َعددإ يف ايًػدد١; فٗددٛ ٜكابددٌ ايهددط، ٚايفا٥ددس٠، ٚاٱفدداز٠، ٚتكددسِٜ    ٜتهددأ أُّ

ايعٕٛ ٚاملػداعس٠ ٚاـد ، َٚدا ٜتٛقدٌ بد٘ اٱْػدإ إزي ًََّٛبد٘ يف أٟ فداٍ َدٔ فدا٫ت           

 اؿٝا٠ . 

                                                             
5 -
بيـذ :   امل الحعـيلي املشج:ـ   الض  ، جحقيـ:: مجمىغـت مـً املحققـين، هــ: داس 1٩١، 16١/  11اهظـش: جـاا الػـشوط مـً جـىاهش القـامىط أليـي الفـيب   بـً غبـذ الـشص 

ــا: الهذا ــ) 263/  ١يـــت، م جـــم مقـــاي غ اللغـــت: أليــــي الحعـــين أحمـــذ بـــً فـــاسط بــــً ص شيـ ــ ــ: داس الفكـــش ) بيـــروث (،  ـ م (، ٠٧٩٧،  جحقيـــ:: غبـــذ العـــالم   هــــاسون، هــ

ــــي الفيــــىمي:  افوــــي: ألحمــــذ بــــً   املقشمـ ــــشن الكبيــــر للش  ــر فــــي غشيــــب الشـ ـــروث (، ط: بــــ1/6٠١املصــــبان املىيــ ــ: املكتبــــت الػلميــــت ) بيــ ــ ــــي : ، هـ ذون جــــاسيخ، امل جــــم الىظـ

 ، جحقي::  مجمؼ اللغت الػشبيت بالقاهشة، هـ: داس الذغىة، ط: بذون جاسيخ .1/٧21إلبشاهيم مصطفى وآخشون: 
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 : تعزيف الهفع يف االصطالح

ايَّفع: َا ٜٴػتعإ ب٘ يف ايٛقٍٛ إزي اـ ات، َٚا ٜتٛقٌ ب٘ إزي اـ  فٗٛ خ ، 

 .(6)ٚنسٙ ايهط 

ٜٚبسٚ إٔ ٖٓاى تكاضبٶا بري املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ق٬َّسٞ يتعطٜف ايٓفع، ٚعًٝ٘ 

فُٝهٓٓا تعطٜف ْفع ايٓاؽ بأْ٘: نٌ ْؿاط ٜت٫ٛٙ فطز أٚ طياع١ بػطض زفع 

 ٚاملكًش١ هلِ; ٱؾباع ساداتِٗ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ايهط عٔ ايٓاؽ أٚ دًب اـ 

ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓ، ٚفكًا يؿطع اهلل تعازي يف نٌ 

 فا٫ت اؿٝا٠ املدتًف١ .

 : أيمية تقديم الهَّفع للهَّاس
ٜٴعس تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ َٔ قفات ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ; ٭ْ٘ زيٌٝ ع٢ً طٝب املٓبت، 

ا٭قٌ، ٚقفا٤ ايكًب، ٚسػٔ ايػطٜط٠، ٚقس ٚقفت أّ امل٪َٓري ايػٝس٠ خسجي١  ْٚكا٤

ضغٍٛ اهلل َب١ٓٝ بعض أخ٬ق٘  فكايت ي٘ ؽاطب٘ بعس ْعٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘ عٓسَا عاز ٚقاٍ 

) ظًَْٛٞ (: )ن٬ ٚاهلل َا خيعٜو اهلل أبسًا، إْٳو يتكٌ ايطسِ، ٚؼٌُ ايهٌ، 

 .(7)٢ً ْٛا٥ب اؿل (ٚتهػب املعسّٚ، ٚتكطٟ ايهٝف، ٚتعري ع

َّ تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ جيعٌ اجملتُع اٱغ٬َٞ َتشابًا َٚرتابًَّا َٚتهاف٬ً َٚتعاًْٚا  إ

َّ نٌ فطز فٝ٘ ٜتكطب إزي  ٜػٛزٙ اؿب ٚاي٥ٛاّ ٚا٭َإ ٚايبٗذ١ ٚايػعاز٠ ٚايػطٚض; ٭

ٌّ يف اختكاق٘ ٚيف فاٍ عًُ٘  ٚيف اهلل بإخ٬ق٘ يف عًُ٘ ٚتكسِٜ ايٓفع يًَّاؽ نِّ

َّ تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ ي٘ أ١ُٖٝ نب ٠ يف  ا٭َٛض اييت ٜكسض ع٢ً ايكٝاّ بٗا نٌ فطز; ٚ٭

إق٬ح اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ٚاغتكطاضٖا ٚغعازتٗا، فكس أَط اهلل تعازي ب٘ يف نج  َٔ 

اٯٜات اييت ؼح ع٢ً اٱْفام يف غبٌٝ اهلل، ٚ اٱْفام ع٢ً ايفكطا٤ ٚاملػانري 

ضب ٚابٔ ايػبٌٝ، ٚايػا٥ًري، ٚاييت تأَط بايعنا٠، ٚايعسٍ، ٚايكسق١، ٚايٝتا٢َ ٚا٭قا

                                                             
اغـــب ألاصــفهاوي:  - 6 لطباغـــت واليشـــش ، جحقيـــ::   ظــيذ  يالوـــي، ن: داس املػشفــت ل٠/١١1مفــشداث غشيـــب ألفــان القـــشآن: ل حعــين بـــً   بــً املفبـــل املػــشو  بالش 

ـــروث  ــــاو :  –)بيــ ــــش و  املىـ ــــذ الــ ــــذ غبـ ــــاسيف: ملحمــ ــــاث التػـ ــــا مهمــ ــــاسيخ، التىقيــــــف غلـ ــــذون جـ ــــان (، ط: بــ ــــش ٠/٩١١لبىـ ــ: داس الفكــ ــ ــــت، هــ ايــ ــــىان الذ  ــــ:: د/   سضـ ، جحقيــ

 هـ (  .٠2٠١: ) ٠املػاصش،  ـ
7 - 

الجامؼ املعىذ الصحيح املختصش
وظـيىه وأيامـه   مً أمـىس سظـىل ه 

:
ه   بـً سظـماغيل البرـاس : أليـي غبـذ 

٠
 /
،3، ) بـذء الـى ي ( حـذيث سقـم 2 

جحقيـ:: د. مصـطفى ديـب البغـا،  

م ( ٠٧١٩ -هـ ٠2١٩: ) 3هـ: داس ابً  ثير، اليمامت ) بيروث(،  ـ
.
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ٚإجياب ايتهافٌ، ٚايتعإٚ ٚايرتاسِ، ٚايؿفاع١ اؿػ١ٓ، ٚاٱق٬ح بري ايٓاؽ، ٚغ  

  َٔ تًو اٯٜات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط َا ٢ًٜ: شيو مما فٝ٘ ْفع يًٓاؽ .

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ   قاٍ اهلل تعازي

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڄڃ  ڃ  ڃ چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ   چ  

 ، قاٍ اهلل تعازي(٠٩٩البقشة: ) ژڌ  ڎ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  ڇ  ڇ

  ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎژ 

ۆئ  ۆئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ  ٚقاٍ تعازي، (٧١ الىحل:) ژڈ  ژ  ژ   

ې  ې  ى  ژ  ، ٚقاٍ تعازي(1املائذة: ) ژىئ     ی  ی  ی    ىئېئ  ىئ  ېئۈئ  ۈئ     ېئ

 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  وئى  ائ  ائ     ەئ  ەئ

﮽       ﮾  ﮿   ﯀ژ   ٚقاٍ اهلل تعازي ،(١١اليعاء: )  ژ           ﯁﮻  ﮼ 
 .) ٠١الحجشاث: )

 :الرتغيب يف تقديم الهفع للهاس

ضٳغ ب اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي يف تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ ٚأَط ب٘ يف نج  َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ  قاٍ اهلل تعازي ايهطضي١ َٓٗا: ٻ  ٻ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ہ  ہ  ھ  ھ        ژ  قاٍ تعازي، ٚ(٠32 – ٠33آل غمشان: ) ژٹ  ڤ  ڤ    ٹٹ

  ﮽﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮸ۓ  ﮲ ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ۓھ  ھ   ے  ے

﮿  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  قاٍ تعازي، ٚ(١املائذة: ) ژ﯁             ﯀﮾ 

   ۓۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

﮳   ﮴ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ژ قاٍ تعازي ٚ، (6١التىبت: ) ژ﮶  ﮷    ﮸    ﮵﮲ 

ی  جئ  حئ    یۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ژ  قاٍ تعازي، ٚ(1٩ – 16إلاظشاء: ) ژمئ  
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ی   ژ قاٍ تعازي، ٚ(2٠الحج: ) ژگ  گ  گ      گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

  .(3٧ظبأ: ) ژىئ  يئ جب      مئی  ی  ی  جئ  حئ

اٯٜات ايػابك١ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ضٳغ ب يف تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ ٚأَط ب٘ ٜتهأ َٔ 

عرب اؿح ع٢ً اٱْفام ع٢ً ايفكطا٤ ٚاملػانري يف ايػَّطا٤ ٚايهَّطا٤، ٚتكسِٜ ايكسقات 

ٚايعنا٠ ملػتشكٝٗا، ٚتكسِٜ املعطٚف يًٓاؽ ٚاٱق٬ح بِٝٓٗ، ٚسجِٗ ع٢ً ايٛفا٤ 

عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإٜفا٤ املهٝاٍ ٚاملٝعإ، ٚإعَّا٤ ٚايعٗٛز ٚاملٛاثٝل ٚا٭َط بامل

ايكطابات ٚاملػانري ٚابٔ ايػبٌٝ سكٛقِٗ، ٚاٱسػإ إزي ايٓاؽ عًَُٛا، ٚٚعس اهلل 

ٚيكس سحَّ ايطغٍٛ  يهٌ َٔ قسّ ايٓفع يًٓاؽ ٚزفع ايهطض عِٓٗ غ ٟ ايسْٝا ٚاٯخط٠ .

٭فهاضِٖ أٚ ٭سٛاهلِ; إش اـ  ايهطِٜ ع٢ً ْفع ايٓاؽ ٚخسَتِٗ بإط٬م زٕٚ شيٝٝع 

فعٔ عبس اهلل بٔ عُط ) إٔ ضد٬ً دا٤ إزي ضغٍٛ اهلل فكاٍ: ٜا ضغٍٛ  يف اٱغ٬ّ عاّ .

ٚٳأُّسٳب   ٟ  ايٓاؽ أسب إزي اهلل ؟ فكاٍ: أسب ايٓاؽ إزي اهلل تعازي أْفعِٗ يًَّاؽ،  اهلل أ

غطٚض تٴسخً٘ ع٢ً َػًِ، أٚ تهؿف عٓ٘ نطب١، أٚ  –ععٚدٌ  -ا٭عُاٍ إزي اهلل  

َّ َٔ إٔ  تكهٞ عٓ٘ زًٜٓا، أٚ تَّطز عٓ٘ دٛعًا، ٚ٭ٕ أَؿٞ َع أٍر يف ساد١ أسب إي

ٚيٛ ؾا٤   –َٚٔ نعِ غٝع٘  –ٜعين َػذس املس١ٜٓ  -أعتهف يف ٖصا املػذس ؾٗطًا 

ٔٵ َؿ٢ َع  –إٔ ضيهٝ٘ أَهاٙ  َٳ أخٝ٘ يف ساد١ ست٢ َٮ اهلل قًب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ِضنٳ٢ٶ، ٚ

َّ ضغٍٛ اهلل قاٍ  ، ٚعٔ أبٞ( 8) ٜكهٝٗا ي٘ ثٳبَّتٳ اهلل قسَٝ٘ ّٜٛ تعٍٚ ا٭قساّ ( ايسَّضزا٤ أ

أ٫ أخربنِ بأفهٌ َٔ زضد١ ايكٝاّ ٚايك٠٬ ٚايكسق١ . قايٛا: ب٢ً .  قاٍ: إق٬ح )

ضدٌ يسغت٘ ، ٚقس اغت٦صٕ ضدٌ ايٓيب يف ضق١ٝ ( 9) شات ايبري، ٚفػاز شات ايبري اؿايك١ (

ٚقاٍ ) قسق١  ( 10) عكطب فكاٍ ي٘ ايٓيب ) َٔ اغتَّاع َٓهِ إٔ ٜٓفع أخاٙ فًٝفعٌ (

 ( 11)  ايػط تَّف٧ غهب ايطب ( .

                                                             
8
الػــشامل (، ط:  –تبــت الػلـىم والحكـم )املىصـل ، جحقيـ:: حمــذ  بـً غبذاملجيـذ العـلفي، هــ: مك٠1/2١3امل جـم الكبيـر: أليـي القاظـم ظــليمان بـً أحمـذ الط راوـي:  - 

، جحقيـ::  ـاسمل بــً غـىن ه بـً  ، وآخــش مػـه، هــ: داس الحــشمين 6/٠3٧م ( ، امل جـم ألاوظــ : أليـي القاظـم ظــليمان بـً أحمـذ الط راوــي: ٠٧١3 -هــ ٠2١2، )1

ــاوي: ٠2٠١: )٠القــــاهشة، ط – ــــذيً ألالبــ ــــش الـ ــــذ هاصـ ــــحيحت: ملحمـ ــــلت الصـ ـــ (، والعلعـ ــ ــــشقم )1/١٩2هـ ــــان ٧١6، بـ ــــاس  ) الشيـ ــــت املػـ ــــً، ن: مكتبـ ــــه: حعـ ــــال غىـ  –( وقـ

 العػىديت ( .
9 
ــ: داس الكتـال الػشيــي )بيــروث 2٧1٠، بـشقم )2/231ظـنن أيــي داود: أليـي داود ظــليمان بـً ألاجــػث ال جعــتاوي:  - لبىـان(، ط: بــذون جـاسيخ، وصــححه ألالبىــاوي  -(، هـ

 م( ٠٧١١ -هـ ٠2١١: ) 3) بيروث(،  ـ –: جحقي:   هاصش الذيً ألالباوي، هـ: املكتب إلاظالمي 3/٧1الخطيب الت ريض : في  مشكاة املصابيح:  ملحمذ بً غبذ ه 
10 
ــ: داس الجيــل بيـــروث ا داس  فـــامل  ١١١٩)  تـــال العــالم(،  سقـــم )  ٩/٠١صــحيح معـــلم: أليـــي الحعــين معـــلم بـــً الحجــاا بـــً معـــلم القشــير  الى عـــابىس :  - (، هــ

 ة ـ بيروث، ط: بذون جاسيخ.الجذيذ
11
 وقال:  صحيح بمجمىع  شقه وجىاهذه . ٠٧١١، بشقم 2/2١٩العلعلت الصحيحت: ملحمذ هاصش الذيً ألالباوي:   - 
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ٜتهأ َٔ ا٭سازٜح ايػابك١ إٔ ايٓيب ضّغبٳ امل٪َٓري يف تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ ملا يصيو َٔ 

 ُعات اٱْػا١ْٝ.أثط نب  يف ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚايػعاز٠ ٚا٫غتكطاض يف اجملت

 :فع للهَّاسضوابط تقديم الهَّ

َّ املػًِ يف ْفع٘ يًَّاؽ ٫ بٴسَّ ي٘ إٔ ًَّٜٓل ٚفكًا يهٛابط ػعٌ ْفع٘ يًٓاؽ فٝ٘ أثط  إ

زْٟٝٛ ٚأدط أخطٟٚ يٝذُع بري غعاز٠ ايسْٝا ْٚعِٝ اٯخط٠، ٚلٌُ أِٖ ايهٛابط َٔ 

 ٚد١ٗ ْعطٟ فُٝا ًٜٞ:

 ،(13الفشقان: ) ژڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ قاٍ اهلل تعازي  اٱضيإ: (1
أٟ عسّ قبٍٛ َا عًُٛا َٔ اؿػٓات نإطعاّ املػانري، ٚق١ً ا٭ضساّ، ٚغ  

 ( 12) شيو، ٚأْٗا ٫ تٓفعِٗ; ٭ٕ اٱضيإ ؾطط يف قبٍٛ ا٭عُاٍ "

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ        چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ژ  ٚقدددداٍ اهلل تعددددازي 

املدددطاز  " ٜكدددٍٛ ايؿدددٛناْٞ:   ،(3٧الىـــىس: ) ژژ  ژ  ڑ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

با٭عُاٍ ٖٓا: ٖدٞ ا٭عُداٍ ايديت َدٔ أعُداٍ اـد  نايكَّدسق١، ٚايكَّد١ً، ٚفدو ايعداْٞ،           

َّ ايهف داض   ٍّيدٕٛ عًد٢ أعُداهلِ ايديت ٜعْٓٛٗدا      ٚعُاض٠ ايبٝت، ٚغكا١ٜ اؿاز ... ٚاملع٢ٓ: أ ٜٴعٳ

ًا; ٭ٕ َٔ اـد  َُّٜٚعدٕٛ يف ثٛابٗدا، فدإشا قدسَٛا عًد٢ اهلل غدبشاْ٘ مل جيدسٚا َٓٗدا ؾد٦ٝ          

 ( 13) "ايهفط أسبَّٗا ٚقا أثطٖا.

ژ  ژ ٚقاٍ اهلل تعازي ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  

ٔٵ  (٠12اليعاء: ) ژژ  ڑ  ڑ  ک َِ يًتبعٝض ضفكًا بايعباز; ٜكٍٛ ابٔ دعٟ: " زخًت 

َّ ايكاؿات ع٢ً ايهُاٍ ٫ َّٜٝكٗا ايبؿط ٕ، تكٝٝس باؾرتاط اٱضيا ژڎ  ڈ    ژ  ٭

 ( 14) "فإَّ٘ ٫ ٜٴكبٌ عٌُ إ٫  ب٘.

إٔ ٜهٕٛ تكسِٜ ايَّفع يًَّاؽ خايكًا َٔ ايطٍّٜا٤ َٚٔ ايؿٛا٥ب ف٬ ٜكأ  اٱخ٬م: (2

ٔٵ ٜبصٍ ْفع٘ يًٓاؽ أٚ يػطض ؾ٤ٞ، بٌ ٫ بٴسَّ إٔ  ُٳ إٔ ٜهٕٛ َؿطٚطًا بتشكٝل ؾ٤ٞ ِي

                                                             
12
ــي:  -  ــ ــــض  الكل ـ ــــل :بــــً جـ ــــىم التنزيـ ـــروث 3/٩٩التعــــهيل لػلـ ــــي ) بيـ ــــال الػشيـ ــ داس الكتـ ــ ــــان (، ط –، هـ ــــ 2١3) 2لبىـ ــــي ٠٧٧١ -هــ ــــين فلـ ــــذيش الجــــامؼ بـ ــــتح القـ م (، واهظــــش: فـ

م (، و ج عـير الكـشيم الشحمــان 1١١1 -هـــ ٠213: ) 3، هــ: مؤظعــت الشيـان ) بيـروث ـ لبىـان (،  ــ2/٧1الشوايـت والذسايـت مـً غلــم التفعـير: ملحمـذ بــً غلـي الشـىكاوي: 

ػذ : ص ان: لػبذ الشحمان بً هاصش الع   م ( . ٠٧٧١هـ ـ ٠2٠٧: ) ٠، هـ: مؤظعت الشظالت ) بيروث ـ لبىان (،  ـ١1٧في جفعير  الم املى 
13
 )مصذس ظاب: (.  2/١٠فتح القذيش: للشىكاوي:  - 
14 
ــ: داس الىفـــاء للطباغــت واليشـــش  ٠/6٠٠هظـــش فــتح القـــذيش: للشــىكاوي: ) ، وا٠/٠١١التعــهيل لػلــىم التنزيـــل: :بــً جـــض  الكل ــي:  - ( جحقيـــ: د/ غبــذالشحمان غميـــرة،  هـ

 م ( . ٠٧٧2هـ ـ ٠2٠١، ) ٠والتىصيؼ ) املىصىسة (،  ـ
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ٚٳسٴبًَّا يف إٜكاٍ اـ  يًَّاؽ ٚزفعّا يًهَّطض عِٓٗ  ٜهٕٛ ابتػا٤ َطنا٠ اهلل تعازي، 

يت  جث            مث    ىث     ىتجب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت    يئ ژ ؼكٝكًا يكٍٛ اهلل تعازي

قاٍ ايكططيب: قاٍ املاٚضزٟ، ، (٠٠١الكهف: ) ژيث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  

أْ٘ ٫ ٜطا٥ٞ " ژمح  جخ  حخ    مخ  جس ژ ٚقاٍ طيٝع أٌٖ ايتأٌٜٚ َع٢ٓ قٛي٘ تعازي 

ٚايٓفع يًٓاؽ عًَُٛا زٕٚ شيٝٝع بِٝٓٗ، ٚزٕٚ إٔ ٜؿطط ، ٜٚكسّ اـ  (15)بعًُ٘ أسسًا"

 ( قس تهٕٛ فشف١ يف سكِٗ ٚتهطِٖ أنجط مما تٓفعِٗ.َاعًِٝٗ ؾطٚطًا )

3) :١َّ يئ   جب      ژ  ٜٚتذ٢ً ٖصا َٔ خد٬ٍ فٗدِ قٛيد٘ اهلل تعدازي     َٛافك١ ايَّفع يًهتاب ٚايػ 

 جح  مح  جخ  حخ    مخ حج    مج مث    ىث   يث    يت  جث  ىتحب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت

قاٍ ابٔ ندج : أٟ: َدا ندإ َٛافكدًا يؿدطع اهلل، ٖٚدٛ ايدصٟ ٜٴدطاز          (٠٠١ الكهـف:) ژجس    

ب٘ ٚد٘ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘، ٖٚصإ ضنٓا ايعٌُ املتكبدٌ، ٫بدس إٔ ٜهدٕٛ خايكدًا     

 . ( 16)  هلل، قٛابًا ع٢ً ؾطٜع١ ضغٍٛ اهلل"
ٚزفع ايهطض عِٓٗ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ شيو  فعٓسَا ٜػع٢ امل٪َٔ يتكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ

بايٛغا٥ٌ املؿطٚع١ املٛافك١ يًهتاب ٚايػ ١َّٓ، ف٬ جيٛظ ٱْػإ َُٗا نإ داٖ٘ أٚ 

عًُ٘ أٚ َاي٘ أٚ َهاْت٘ إٔ ٜػع٢ يٓفع إْػإ ) َا ( أٚ د١ٗ ) َا ( بتعٌَّٝ سسٚز اهلل، 

دا٤ أغا١َ بٔ ظٜس د اِؿب   أٚ سيدايف١ ؾطع اهلل يف أَط ) َا ( َٔ أَٛض اؿٝا٠، ٚيصيو مل ا

َٳدٵعّٚ، ناْت  ابٔ اِؿّب د إزي ضغٍٛ اهلل، يٝهًُ٘ يف ؾإٔ إسس٣ ايؿطٜفات، َٔ بين 

ٚٳتٳأُّيفاِّ هلِِّ،  ٝٴػٵِكط عٓٗا اؿّس، إنطاًَا يكَٛٗا،  قس غطقت، ٖٚٞ فاط١ُ املدع١َٝٚ، ِي

ب ضغٍٛ اهلل ا٬َّْقًا َٔ َطاعا٠ ايٛاقع، ٚعسّ إغهاب عٴكٵبٳِتٗا، بٌ تكطٜبِٗ، فػه

أتؿفع يف سس َٔ سسٚز اهلل؟! إصيا أًٖو َٔ نإ قبًهِ،  "ست٢ اظيطَّ د ٚدٗ٘ ثِ قاٍ

أِْٗ ناْٛا، إشا غطم فِٝٗ ايؿطٜف تطنٛٙ، ٚإشا غطم فِٝٗ ايهعٝف، أقاَٛا عًٝ٘ 

َّ فاط١ُ بٓت قُس غطقت، يكَّعتٴ ٜسٖا" ٜٵِ اهلل، يٛ أ  .( 17) اؿسَّ ٚاُّ

                                                             
15 
ــــي:  - ــــذ القش  ـ ــــً أحمــ ــــي غبـــــذه   بـ ــــشآن: أليــ ــــام القـ ــــامؼ ألحكـ ــالم الكتـــــب٠٠/٩١الجـ ــ ــ: داس غــ ــ ــــاس ، هــ ــليم البرـ ــ ــــام ظــ ــــ:: هشـ ــــان  ، جحقيـ ــــػىديت (، ط –) الشيـ : ٠العــ

، جحقيـ::   غبـذه الىمــش وآخـشون، هــ: داس  يبــت لليشـش والتىصيــؼ، ١/1٠3م (، واهظـش: مػــالم التنزيـل: أليـي   الحعــين بـً معـػىد البغــى : 1١١3 -هــ ٠213)

 م ( . ٠٧٧٩هـ ـ ٠2٠٩، ) 2 ـ
16 
 م ( . ٠٧٧٧هـ ـ ٠21١، ) 1جحقي:: ظامي بً   ظالمت، هـ: داس  يبت لليشش والتىصيؼ،  ـ ،١/1١١جفعير القشآن الػظيم: إلظماغيل بً غمش بً  ثير:  -

17 
 ( . 31١١حذيث سقم )  ١1، بال 3/٠1١1الجامؼ ملعىذ الصحيح: للبراس :  -
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َّ امل٪َٔ اؿل ٖٛ ايصٟ ٜػع٢ إزي تكسِٜ ايٓفع عسّ اْتعاض املهافأ٠ َٔ ايبؿط:  (4 إ

يٰخطٜٔ بكسض ا٫غتَّاع١، ٚزٕٚ إٔ ٜٓتعط َٔ أسس دعا٤ٶ ٫ٚ ؾهٛضًا، تَّبٝكًا 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ عًًُٝا َٓ٘ يكٍٛ اهلل تعازي

ًّ ٖسف٘ ضنا اهلل ٚا٭دط ا٭خطٟٚ، ٚيصيو فٗٛ ٫ ٜٴتٵِبعٴ  (٠١ – ٧ إلاوعان:) ژڃ  چ   ٭

ٕٵ مل  ًَّا ٫ٚ أش٣، ٫ٚ ٜٴكٝب٘ اٱسباط، ٫ٚ ٜكٌ ظياغ٘ إ َٳ ٘ٴ َٔ ْفع يًَّاؽ  َٴ َٳا ٜٴكُّسٍّ

 ٜٴؿهط َٔ يسٕ ايَّاؽ .

َٔ نٛابط تكسِٜ ايٓفع يًَّاؽ تطدٝأ داْب املٓفع١ يف ايعٌُ املطاز  املٓفع١ ايطَّادش١: (5

أزا٩ٙ يتكسِٜ ايٓفع يٰخطٜٔ، أَا إشا تطدَّأٳ داْب ايهطض ع٢ً داْب ايٓفع فٝذب 

ڱ  ڱ     ژ  اٱق٬ع عٔ ٖصا ايعٌُ ٚا٫ْكطاف عٓ٘ إزي غ ٙ يكٍٛ اهلل تعازي

َا ٖٛ خ  ٚأقًأ فُٝا تأتٕٛ ٚتصضٕٚ  ٚؼطٚاأٟ:" (٩٩الحج:  (ژں  ں

ٚست٢ ٫ ٜتشكل فٝ٘ قٍٛ (  18) "عات ٚق١ً ا٭ضساّ َٚهاضّ ا٭خ٬منٓٛافٌ ايَّ ا

 اٱَاّ ايؿافعٞ ضظي٘ اهلل: 

ّٳ ْفعا فُّهٳطَّ َٔ غ  قكٍس           َٚٔ ايِبطٍّ َا ٜهٕٛ عكٛقًا                    ( 19)   ضا

َّفدددع  (6 ّٕ املبدددازض٠ إزي تكدددسِٜ ايٓفدددع يًٓددداؽ زيٝدددٌ عًددد٢    يًٓددداؽ:املبدددازض٠ إزي تكدددسِٜ اي إ

نِ ستددد٢ حيدددبَّ ٭خٝددد٘  ٫ ٜددد٪َٔ أسدددس ٱضيدددإ ٚقٛتددد٘ بدددسيٌٝ قدددٍٛ ايدددٓيب: )  نُددداٍ ا

 ٘ َّ اٱْػدددإ حيدددب  ايٓفدددع يٓفػددد٘ ٚزفدددع ايهدددطض عٓٗدددا       (20)(َدددا حيدددب يٓفػددد فهُدددا أ

َّٓدددداؽ ٚزفددددع ايهددددطض عددددِٓٗ نُددددا حيددددب شيددددو يٓفػدددد٘             فعًٝدددد٘ إٔ حيددددب ايٓفددددع يً

َّٕ         يٝهدددٕٛ بدددص  يو قدددس بًدددؼ نُددداٍ اٱضيدددإ ٚٚقدددٌ إزي قددد٠ٛ اٱضيدددإ، ٜٚبدددسٚ يدددٞ أ

ٖددددصا اؿددددسٜح َٝددددعإ ٜددددعٕ بدددد٘ ايفددددطز املدددد٪َٔ قدددد٠ٛ إضياْدددد٘ ٚنُايدددد٘، ٚاٱْػددددإ      

وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ژ  أعدددددددددطف بٓفػددددددددد٘ َدددددددددٔ غددددددددد ٙ ٚيدددددددددصيو قددددددددداٍ اهلل تعدددددددددازي   

،ٚقدددددس ندددددإ ايدددددٓيب أغدددددطع ايٓددددداؽ َبدددددازض٠ً، يتككدددددٞ أغدددددباب     (٠2القيامـــــت: )ژۆئ

اـَّدددط، َٚكدددازضٙ، يٝسفعددد٘ عدددِٓٗ، فعدددٔ أْدددؼ بدددٔ َايدددو، قددداٍ: ندددإ ضغدددٍٛ          

                                                             
18
 لبىان(، ط: ) بذون جاسيخ (. –التراث الػشيي ) بيروث ، هـ: داس احياء 6/٠11سسجاد الػقل العليم الا مضايا القشآن الكشيم: ملحمذ بً   الػماد  أبى العػىد:  - 
19 
لي ـي  القش ــ ي   -

 
ــ: داس املػشفـت )بيــروث ـ لبىـان (،  ـــ١3صــ :ديـىان إلامـام الشــافوي: أليـي غبــذ ه   بـً سدسيـغ الشــافوي  املط : ) 3، جحقيــ:: غبـذالشحمً املصـطاو ، هـ

 م( .  1١١١
20 
 ( ) مصذس ظاب: ( . ٠3، )  تال إلايمان ( سقم الحذيث )٠/٠2الجامؼ املعىذ الصحيح: للبراس :  -
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اهلل، أؾددددذع ايٓدددداؽ، ٚأسػددددٔ ايٓدددداؽ، ٚأدددددٛز ايٓدددداؽ، قدددداٍ: فددددعع أٖددددٌ املسٜٓدددد١   

يًٝدددد١، فدددداًَّْل ايٓدددداؽ قبددددٌ ايكددددٛت، فتًكدددداِٖ ضغددددٍٛ اهلل ٚقددددس غددددبكِٗ ٖٚددددٛ          

 ٚ ٍٟ   ٜكدددٍٛ: ) يدددٔ تٴطاعدددٛا (  ، يف عٴٓٴكددد٘ ايػدددٝف  ( 21) ٖدددٛ عًددد٢ فدددطؽ ٭بدددٞ طًشددد١ عٴدددطٵ

 قددددداٍ: فذعدددددٌ ٜكدددددٍٛ يًٓددددداؽ ) يدددددٔ تطاعدددددٛا ( ٚقددددداٍ: ) ٚددددددسْاٙ عدددددطًا ( ) ٜعدددددين       

 .( 22) (ايفطؽ
 :لتقديم الهَّفع للهَّاس احلكم الشزعي

يكس أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي عبازٙ امل٪َٓري بتكسِٜ ايَّفع يًٓاؽ بكٛض٠ َباؾط٠ ٚغ  

گ  ژ  َٔ خ٬ٍ آٜات نج ٠ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط قٍٛ اهلل تعازيَباؾط٠ 

 ژڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڳڳ ڳ
بتكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ يف ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛض٠ َباؾط٠  –ععٚدٌ  –، فكس أَط اهلل (٩٩الحج:)

 عٳبَّطٳ عٓٗا بأَطِٖ بفعٌ اـ .

: " ْدددسب فُٝدددا عدددسا ايٛادبدددات ايددديت قٳدددأَّ ٚدٛبٗدددا    ( 23) قددداٍ ابدددٔ عَّٝددد١، ٚايكدددططيب 

َددددٔ غدددد  ٖددددصا املٛنددددع" ٜٚكددددٍٛ ايجعدددداييب: " ٖددددصٙ اٯٜدددد١ ايهطضيدددد١ عاَدددد١ يف أْددددٛاع           

اـدددد ات َٚددددٔ أععُٗددددا ايطأفدددد١ ٚايؿددددفك١ عًدددد٢ خًددددل اهلل َٚٛاغددددا٠ ايفكددددطا٤ ٚأٖددددٌ         

 ( 24) اؿاد١. " 

ٚعٔ ابٔ  ٚيف اٯ١ٜ نُا قاٍ اٯيٛغٞ تعُِٝ بعس ؽكٝل أٚ ككٛم بايٓٛافٌ

"، ٚقاٍ (25)عباؽ ضنٞ اهلل تعازي عُٓٗا: أَّ٘ أَط بك١ً ا٭ضساّ َٚهاضّ ا٭خ٬م

أٟ: نً٘ َٔ ايكطب نك١ً ا٭ضساّ، ٚعٝاز٠ املطٜض، ٚمٛ شيو َٔ َعايٞ ايؿطبٝين: "

"، ٚقاٍ ايسنتٛض قُس غٝس طَّٓاٟٚ: فعٌ اـ  ٜؿٌُ نٌ قٍٛ ٚعٌُ (26)ا٭خ٬م

اٍ يف ٚدٛٙ ايرب، ٚنك١ً ايطسِ، ٚاٱسػإ إزي اؾاض ٜطنٞ اهلل تعازي، نإْفام امل

                                                             
21
 : ُظشا غليه .  - 
22
 لبىان (، ط: ) بذون جاسيخ ( .  –، هـ : داس صادس ) بيروث ٠/3٩3الطبقاث الك ري: :بً ظػذ:  - 
23
ــــ ي:  -  ــــه ألاهذل ـ ــــً غطيــ ــــب بـ ــــً غالـ ــــذالح: بــ ــــي   غبـ ــــض: أليـ ــــال الػضيــ ــير الكتـ ــ ــــي جفعـ ــــىجيز فــ ــــشس الـ ــــب 2/٠66املحـ ــافي  ، ن: داس الكتــ ــ ــــالم غبذالشـ ــــ:: غبذالعــ ، جحقيـ

 ، جحقي:: هشام ظمير البراس  )مصذس ظاب: (. ٠1/٧١م (، والجامؼ ألحكام القشآن للقش  ي: ٠٧٧3 -هـ ٠2٠3: )٠لبىان (، ط –الػلميت ) بيروث 
24
 لبىان (، ط: ) بذون جاسيخ (. –ت الاغلمي ) بيروث ، ن: مؤظع3/١٧الجىاهش الحعان في جفعير القشآن: لػبذ الشحمً بً   الثػال ي:  - 
25
 -هـــ ٠2١١: ) 2لبىــان (،  ــ –،: هــ: داس سحيـاء التــراث الػشيـي ) بيـروث ٠٩/1١١سون املػـاوي فـي جقعــير القـشآن الػظـيم والعــبؼ املثـاوي: ملحمـىد بــً غبـذه  لى ــ ي:  - 

 م ( .  ٠٧١١
26
 ، هـ: داس الكتب الػلميت ) بيروث ـ لبىان (، ط: )بذون جاسيخ(. 1/22٩يلي:  جفعير العشاا املىير:  ملحمذ أحمذ الششب - 
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ٜٚأَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي  ." ( 27) ٚغ  شيو َٔ ا٭فعاٍ اييت سهت عًٝٗا تعايِٝ اٱغ٬ّ

ۆئ  ۆئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ بتكسِٜ ايَّفع يًَّاؽ بكٛض٠ غ  َباؾط٠ يف قٛي٘ تعازي

ٖٛ أَط ؾُٝع اـًل بايتعإٚ ع٢ً ايرب  قاٍ ايكططيب:، (1 املائذة:) ژ ۈئ  ۈئ     ېئ

ٔٵ بعههِ بعهًا، ٚؼاثٛا ع٢ً َا أَط اهلل تعازي ٚاعًُٛا ب٘، ٚاْتٗٛا  ٝٴِع ٚايتك٣ٛ، أٟ ِي

َّ ع٢ً  َّا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ ٚاَتٓعٛا َٓ٘، ٖٚصا َٛافل ملا ضٟٚ عٔ ايٓيب أْ٘ قاٍ: ) َٔ ز ع

إزي ايتعإٚ  -غبشاْ٘  –اهلل ٚقاٍ املاٚضزٟ:  ْسب  ،( 28 )خ  فً٘ َجٌ أدط فاعً٘ (

ٔٵ طيع  َٳ َّ يف ايتك٣ٛ ضنا اهلل تعازي، ٚيف ايرب ضنا ايٓاؽ، ٚ بايرب ٚقطْ٘ بايتك٣ٛ ي٘; ٭

ٜٚكٍٛ ابٔ  ،( 29 )ٚضنا ايٓاؽ فكس شيت غعازت٘ ٚعُت ْعُت٘ " –تعازي  –بري ضنا اهلل 

َّ ايّبط عاّ يف فعٌ ايٛادبات ٚاملٓسٚبات ٚتطى  دعٟ ايهًيب: ايفطم بري ايّبط، ٚايتك٣ٛ أ

احملطَات، ٚيف نٌ َا ٜٴكُّطٍّب إزي اهلل، ٚايتك٣ٛ يف ايٛادبات ٚتطى احملطَات زٕٚ فعٌ 

 . ( 30 )"أعِ َٔ ايتك٣ٛاملٓسٚبات، فايرب 

 َّ اؿهِ ايؿطعٞ يتكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ ٖٛ َٚٔ خ٬ٍ َا تكسّ ٜعٗط يٓا دًًٝا أ

 ايٓسب ٚا٫غتشباب .

 القرآى الكرين ضىء نفع الناس للناس في أنىاع: الوبحث الثاني

َّ طيٝع اٯٜات اييت تأَط بايعسٍ ٚاٱسػإ، ٚاٱق٬ح بري ايٓاؽ،  ٜط٣ ايباسح أ

ٚايٛفا٤ بايعكٛز ٚايعٗٛز، ٚايعنا٠ ٚايكسق١ ٚايكطض اؿػٔ ٚإجياب ايتهافٌ 

ٚايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚفعٌ اـ  ٚغ  شيو 

َّا فٝ٘ ْفع يًٓاؽ، ٚسٌ َؿانًِٗ، ٚإعاْتِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ َتًَّبات اؿٝا٠ املدتًف١،  َِ

ٚإزخاٍ ايفطح ٚايػطٚض عًِٝٗ، ٚؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚايطَّفاٙ يًُذتُع نًٗا تأَط 

ٓاؽ بأغًٛب َباؾط ٚغ  َباؾط، ٫ٚ ضيهٔ سكط نٌ اٯٜات يف َجٌ بتكسِٜ ايٓفع يً

بعس ايٓعط يف ايهج  َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚتفاغ ٖا ٚقاٚي١ ٖصا املكاّ يهجطتٗا، ٚ

                                                             
27
 ، هـ: داس العػادة )مصش( ط: ) بذون جاسيخ (. ٠/1٧٧١التفعير الىظي : للذ تىس   ظيذ  ىطاو :   - 
28
(، )مصــــذس ٠١٧3،  تــــال إلامـــاسة: بــــال فبـــل سغاهــــت الغــــاص  فـــي ظــــ يل ه، حـــذيث سقــــم )2٠/ 6صـــحيح معــــلم: أليـــي الحعــــين معـــلم بــــً الحجــــاا الى عـــابىس :  - 

 ظاب:(
29
 )مصذس ظاب:(.  2٩-6/26الجامؼ ألحكام القشآن: للقش  ي:  -  

30
 (.  )مصذس ظاب: ٠/٠6٩التعهيل لػلىم التنزيل: :بً جض  الكل ي:  - 
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ايتعُل يف فُٗٗا قػِ ايباسح أْٛاع ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ يف اؿٝا٠ ايسْٝا َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ 

 ايهطِٜ إزي غت١ أقػاّ:

 ايَّفع ا٫دتُاعٞ .  -3ايَّفع املعٟٓٛ .               -2.                     ايَّفع املازٟ-1
 ايَّفع ا٭َين .  -6          ايَّٓفع ايػٍّٝاغٞ .  -5ايَّفع ا٫قتكازٟ .             -4

 يف القزآى الكزيم الهَّفع املادي أواًل:

ٜٴٓتفع ب٘، سٝح أَط اهلل  ٜٚؿٌُ ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ بتكسِٜ املاٍ هلِ، ٚبهٌ َتاع

بتكسِٜ ايٓفع املازٟ يًٓاؽ َٔ خ٬ٍ نج  َٔ اٯٜات اييت تأَط  –غبشاْ٘ ٚتعازي 

ٚؼح ايكازضٜٔ ع٢ً بصٍ املاٍ، ٚع٢ً أزا٤ ايعَّنا٠، ٚايكَّسقات، ٚايكطض اؿػٔ، 

ٚع٢ً اٱْفام يف غبٌٝ اهلل ع٢ً ايفكطا٤، ٚاملػانري، ٚايٝتا٢َ، ٚا٭قاضب ٚاحملتادري، 

ٚغ  شيو َٔ ٚدٛٙ اٱْفام اييت حيتاز إيٝٗا اجملتُع اٱْػاْٞ، ٚغٓتٓاٍٚ بعض اٯٜات 

 يف ٖصا اجملاٍ; ٭ٕ املكاّ ٫ ٜتػع يصنطٖا طيٝعًا، َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 اٱسػإ ،اٱْفام (3البقشة: ) ژٿ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ژ  قاٍ اهلل تعازي ٖٛ

إزي املدًٛقري بايَّفع املتعسٟ إيِٝٗ، ٚأٚزي ايٓاؽ بصيو ايكطابات ٚا٭ًٖٕٛ ٚاملُايٝو، 

، ٜٚكٍٛ ابٔ عاؾٛض يف تفػ ٙ: " اٱْفام إعَّا٤ ايطظم فُٝا ٜعٛز ( 31) ثٴِ ا٭داْب. 

َٳٔ ٜٳطغب يف قًت٘ أٚ ايتكطب هلل بايٓفع ي٘ َٔ  باملٓفع١ ع٢ً ايٓفؼ ٚا٭ٌٖ ٚايعٝاٍ ٚ

 ْٛا٥ب ٚتػسٜس ،اؿاد١ ٚأٌٖ ،ايفكطا٤ ْفع يف بج٘ ٖٓا ب٘ ٚأضٜس ،طعاّ أٚ يباؽ

 خكاٍ َٔ خك١ً ٖٓا أْ٘ ؾو ف٬ ٚايك٠٬ باٱضيإ ٚاقرتاْ٘ املسح بكط١ٜٓ املػًُري

 ضيسح ٫ إش ايعا١َ ٚاملكاحل اـ  غبٌٝ يف اٱْفام إ٫ ٖٞ َٚا، ايهاٌَ اٱضيإ

 ايسٜٔ ٜعتين ف٬ اؾب١ً إيٝ٘ تسعٛ مما ٚعٝاي٘ فصيو ْفػ٘ ع٢ً بإْفاق٘ أسس

 يًكطاب١، ايطظم قاسب ع٢ً سل ٖٚٛ ٚادب ٖٛ َا اٱْفام فُٔ; عًٝ٘ بايتشطٜض

 ،قسز ٚبعه٘، ٚايعنا٠ اؾٝٛف نتذٗٝع ا٭١َ ْٚٛا٥ب ا٭١َ َٔ ٚيًُشاٜٚر

 تهاعٝف يف َفكٌ ٚشيو اؿاد١ٝ أٚ ايهطٚض١ٜ ايؿطع١ٝ املكًش١ تفطن٘ ٚبعه٘

ايفك٘، َٚٔ اٱْفام تَّٛع ٖٚٛ َا فٝ٘ ْفع َٔ زعا  نتب يف ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ

 ( 32 ")ايسٜٔ إزي ْفع٘ . 
                                                             

31
 ) مصذس ظاب: (.  ٠/٠6٧جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  - 
32 
 م . ٠٧٧٩ –، هـ: داس سحىىن لليشش والتىصيؼ، جىوغ ٠/13١التحشيش والتىىيش: ملحمذ الطاهش بً غاجىس:  -
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" ٜسخٌ فٝ٘ ايٓفكات ايٛادب١ نايعَّنا٠ ٚايٓفك١ ع٢ً ايعٚدات ٜٚكٍٛ ايػعسٟ:

ٚا٭قاضب، ٚاملُايٝو، ٚمٛ شيو، ٚايٓفكات املػتشب١ ظُٝع ططم اـ ، ... ٚنج ًا َا 

َّ ايك٠٬َّ َته١ُٓ اٱخ٬م  جيُع اهلل تعازي بري ايك٠٬ ٚايعَّنا٠ يف ايكطإٓ; ٭

ػإ ع٢ً عبٝسٙ، فعٓٛإ غعاز٠ ايعبس إخ٬ق٘ يًُعبٛز، ٚايعَّنا٠ ٚايَّٓفك١ َته١ُٓ اٱس

 ( 33) يًُعبٛز ٚغعٝ٘ يف ْفع اـًل " 

أٟ: ٚمم ا أعَّٝٓاِٖ ًَٚهٓاِٖ ٜتكسقٕٛ ٜٚكٍٛ ايسنتٛض قُس غٝس طَّٓاٟٚ: "

يف ٚدٛٙ اـ ، ٚضيسٕٚ أٜسِٜٗ باٱسػإ إزي ايفك  ٚاملػهري ... ٚقس ع٢ٓ ايكطإٓ 

ام يف ٚدٛٙ اـ ، َٚسح ايصٜٔ ٜفعًٕٛ شيو ايهطِٜ عٓا١ٜ فا٥ك١ باؿض ع٢ً اٱْف

َّ ا٭١َ اييت ٜهجط فٝٗا املٓفكٕٛ ٭َٛاهلِ يف  َسسًا ععًُٝا يف عؿطات اٯٜات، ٚشيو ٭

ٚدٛٙ اـ ، ٫ بٴس إٔ تعع نًُتٗا، ٚتػًِ َٔ نٛاضخ ؾت٢ ناؾٌٗ، ٚايفكط 

تٴكاّ ٚغا٥ٌ سفغ فببصٍ املاٍ تٴػٳس  سادات ايب٪غا٤، ٚتؿاز َعاٖس ايتعًِٝ، ٚٚاملطض، 

 ( 34) ايكش١، ٚتُٓٛ احملب١ ٚاملٛز٠ بري ا٭غٓٝا٤ ٚايفكطا٤ . " 

 ﮲   ژ  قاٍ اهلل تعازي ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ۓ  ۓ    قاٍ "  (٠١املىافقىن: ) ژ﮳   ﮴ 

َّ امل(35) ."ابٔ عباؽ: أٟ: تٳكٳسَّقٛا طاز اٱْفام يف ، ٚقاٍ ايؿٛناْٞ: " ايعاٖط أ

ٜسخٌ يف ٖصا ايٓفكات ايٛادب١ َٔ ايعَّنا٠، ٚقاٍ ايػعسٟ: " ،(36)ع٢ً عَُٛ٘"

ٚايهفاضات، ْٚفك١ ايعٚدات، ٚاملُايٝو، ٚمٛ شيو، ٚايٓفكات املػتشب١ نبصٍ 

املاٍ يف طيٝع املكاحل ... يٝسٍ شيو ع٢ً أْ٘ تعازي مل ٜهًف ايعباز َٔ ايٓفك١ َا 

ٜػطٙ، ٜٚػط أغباب٘، ٜعٓتِٗ ٜٚؿل عًِٝٗ، بٌ أَطِٖ بإخطاز دع٤ مم ا ضظقِٗ، ٚ

 (.37)"ٚيٝبازضٚا بصيو فًٝؿهطٚا ايصٟ أعَّاِٖ سيٛاغا٠ إخٛاِْٗ احملتادري،

 ٜعين: تكسقٛا قاٍ  (1١2البقشة: ) ژڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  ژ  قاٍ اهلل تعازي

 َّ َّ بٳَّٔ هلِ أ بعهِٗ: أضاز ب٘ ايعَّنا٠ املفطٚن١، ٚقاٍ بعهِٗ: قسق١ ايتَّٛع ثٴ

                                                             
33 
ػذ : صـ - ان: لػبذ الشحمً بً هاصش الع   م( . ٠٧٧١ -هـ ٠2٠٧: )٠لبىان (  ـ –لشظالت ) بيروث ، هـ: مؤظعت ا12ج عير الكشيم الشحمان في جفعير  الم املى 

34
 .   ٠٩-٠/٠6التفعير الىظي : للذ تىس   ظيذ  ىطاو :  - 
35
ت )القــاهشة ٠/2١٧صـحيفت غلــا بــً أيــي   حـت فــي جفعــير القــشآن الكــشيم: :بـً غبــاط  ــ ي ه غ  مــا:  -  ــى  ــ: مكتبــت الع  ـال، هـ ج   –، جحقيـ:: ساجــذ بــً غبــذ املــىػم الش 

 م( . ٠٧٧٠ -هـ ٠2٠٠: )٠مصش(،  ـ
36 
 )مصذس ظاب:(. ١/13٠فتح القذيش: للشىكاوي:  -

37 
ىان: للعػذ : صـ  -

 
 ، )مصذس ظاب:( .١١1 – ١١٠ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم امل
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، ٜٚأَط اهلل تعازي عبازٙ (38) يف اٯخط٠ ٫ ٜٓفعِٗ ؾ٤ٞ إ٫  َا قسَٛاايسْٝا فا١ْٝ ٚأْ٘ 

َّا ضظقِٗ يف غبًٝ٘ غبٌٝ اـ  يٝسخطٚا ثٛاب شيو عٓس ضبِٗ ًَٚٝهِٗ  َِ باٱْفام 

ٜٚكٍٛ ايػعسٟ عٓس تفػ ٙ ي١ٰٜ: " ، (39)ٚيٝبازضٚا إزي شيو يف ٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا 

 .( 40) طيٝع ططم اـ  . "حيح اهلل امل٪َٓري ع٢ً ايٓفكات، يف 

 ڱ     ڱ    ڱ    ڳڳ    ڳ          ڳ     گ            گ     گ    گ     ک  ژ قاٍ اهلل تعازي       

ٚاملطاز " ( 41) ".ٜعين: تكسقٛا يف طاع١ اهلل تعازي" (٩الحذيذ: ) ژں   ڻ      ں   ڱ

سكٍٛ اٱضيإ ٖٚٛ اٱْفام باٱْفام املأَٛض ب٘: اٱْفام ايصٟ ٜسعٛ إيٝ٘ اٱضيإ بعس 

، قاٍ ايؿٛناْٞ:"ايعاٖط ( 42).ع٢ً ايفك ، ٚؽكٝل اٱْفام بايصٍّنط تٜٓٛ٘ بؿأْ٘

 .( 43) إٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايرتغٝب يف اٱْفام يف اـ ، َٚا ٜطناٙ اهلل ع٢ً ايعُّٛ "

 ْسب " (٠٠الحذيذ: ) ژجث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس    ژ قاٍ اهلل تعازي

ع٢ً تطن٘، ٚبٝإ  بًٝؼ َٔ اهلل تعازي إزي اٱْفام يف غبًٝ٘، بعس ا٭َط ب٘، ٚايتٛبٝذ

ٚايكطض اؿػٔ إٔ ٜهٕٛ املتكسم قازم اي١ٝٓ طٝب ايٓفؼ، .( 44) "زضدات املٓفكري.

 ٜبتػٞ ب٘ ٚد٘ اهلل زٕٚ ايطٍّٜا٤ ٚايػُع١ ، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ اؿ٬ٍ .

طد٘، ٚإٔ ٜتكسم يف ساٍ ٜأٌَ َٚٔ ايكطض اؿػٔ أ٫  ٜككس إزي ايطز٤ٟ فٝد

َّ ايٓيب غٴ٦ٌ عٔ أفهٌ ايكسق١ ؟ فكاٍ: ) إٔ تعَّٝ٘ ٚأْت قشٝأ ؾشٝأ تأٌَ  اؿٝا٠ فإ

، ٚإٔ خيفٞ ( 45) ايعٝـ ٫ٚ شيٌٗ ست٢ إشا بًػت ايرتاقٞ قًت يف٬ٕ نصا ٚيف٬ٕ نصا (

ّٔ  ،(1٩٠البقشة: ) ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦژ  قسقت٘ يكٛي٘ تعازي ُٴ ٜٳ ٚأ٫  

ٚإٔ ٜػتشكط نج  َا ٜٴعَّٞ;  ،(162البقشة: ) ژې  ې   ې  ې  ى  ژ  يكٛي٘ تعازي

                                                             
38 
 لبىان ( .  –اس الفكش ) بيروث ، جحقي:: د/ محمىد مطشجي، هـ: د٠/٠٧3بحش الػلىم: أليي الليث هصش بً   بً سبشاهيم العمشقىذ :  -

39 
 )مصذس ظاب:(.  ٠/6٩٠جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  -

40 
ىان: للعػذ : صـ  -

 
 ) مصذس ظاب:(.  ٧٠ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم امل

41 
، واللبــال فــي غلــىم الكتــال: أليــي حفــ  غمــش بــً غلـــي ٠٩/13١، والجــامؼ ألحكــام القـــشآن للقش  ــي: 3/3١٠بحــش الػلــىم: أليــي الليــث هصــش بــً   العــمش قىــذ :  -

 م( . ٠٧٧١ -هـ٠2٠٧: )٠لبىان(، ط –، جـ: غادل أحمذ غبذ املىجىد وآخش مػه، هـ: داس الكتب الػلميت )بيروث ٠١/2١٩بً غادل الذمشقي الحىبلي: 
42
 . 1٩/36١التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس:  - 
43
 ذس ظاب:(.)مص ١/٠6١فتح القذيش: للشىكاوي:  - 
44 
 )مصذس ظاب:(. ١/1١6سسجاد الػقل العليم سلا مضايا القشآن الكشيم:   بً   الػماد  أبى العػىد:  -

45
 ( . ٠3١3) تال الضكاة( بال: أ  الصذقت أفبل، بشقم )  1/١٠١الجامؼ املعىذ الصحيح: للبراس :  - 
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َّ ايسْٝا نًٗا ق١ًًٝ، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ أسب أَٛاي٘ يكٛي٘ تعازي ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ  ٭

 .( 46) "(٧1آل غمشان: ) ژ پ  پ
 ې  ې      ۉۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉژ قاٍ اهلل تعازي

َّ ٖصا اؿض   (٠٩التغابً:)ژې ٜكٍٛ ابٔ ع١َّٝ ا٭ْسيػٞ:" شٖب بعض ايعًُا٤ إزي أ

َّ اٯ١ٜ يف املٓسٚب إيٝ٘  ٖٛ ع٢ً أزا٤ ايعَّنا٠ املفطٚن١، ٚشٖب آخطٕٚ َِٓٗ إزي أ

 (47)ٖٚٛ ا٭قأ إٕ ؾا٤ اهلل "

 ڱ     ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گژ  قاٍ اهلل تعازي ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  

بأزا٤ ايكَّسقات اييت  أَط (1١املضمل: ) ژہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ڻڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ

ايعنا٠ َٔ ق١ً ايطسِ، ٚقط٣ ٜطٜس َا غ٣ٛ ،قاٍ ابٔ عباؽ: "( 48) "ٜتَّٛع بٗا

، ٚإقطاض اهلل ٖٛ ايكسقات غ  ايٛادب١، ؾٳبَّ٘ إعَّا٤ ايكَّسق١ يًفك  (49) "ايهٝف

ٍٴ َعَّٞ  َّ اهلل ٚعس ع٢ً ايكسق١ بايجَّٛاب اؾعٌٜ فؿاب٘ سا بكطض ٜٴكطن٘ اهلل; ٭

ٔٵ أقطض َػتكطنًا يف أْ٘ سكٝل بإٔ ٜٴطدع  َٳ ايكَّسق١ َػتذٝبًا ضغب١ اهلل فٝ٘ عاٍ 

ايكطض اؿػٔ َا " ( 50)" ايجٛاب ايصٟ ٜٴعَّاٙٴ ّٜٛ اؾعا٤ إيٝ٘ َا أقطن٘، ٚشيو يف

 (. 51) "كًا َٔ املاٍ ايَّ َّبتعازي خايقكس ب٘ ٚد٘ اهلل 

 يف القزآى الكزيم ثانيًا: الهَّفع املعهوي

ٜٚؿٌُ ْفع ايَّاؽ باؾاٙ املتُجٌ يف ايؿفاع١ اؿػ١ٓ، ٚبايعًِ ٚبا٭َط باملعطٚف 

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚبايتصن ، ٚبايٓكأ ٚاٱضؾاز، ٚبتكسِٜ ايط٣٩ ايع١ًُٝ ؿٌ 

يهطِٜ ع٢ً تكسِٜ ايٓفع املعٟٓٛ يًَّاؽ يف املؿانٌ ٚغ  شيو، ٚقس سحَّ ايكطإٓ ا

 نج  َٔ اٯٜات َٓٗا:

                                                             
46
، سون املػـاوي فــي جقعـير القـشآن الػظـيم والعــبؼ 26٩-٠١/266، اللبــال فـي غلـىم الكتـال: :بــً غـادل الذمشـقي: 123-٠٩/121الجـامؼ ألحكـام القـشآن: للقش  ـي  - 

 ) مصادس ظابقت (.  1١/3٠٩املثاوي: ملحمىد بً غبذه  لى  ي: 
47 
 )مصذس ظاب:(.  ١/1٧١هذل  ي: املحشس الىجيز في جفعير الكتال الػضيض: :بً غطيت ألا  -

48
ـــروث ١/3١٧جفعـــير البحـــش املحــــي : أليـــي حيـــان ألاهذل ــــ ي:  -  ــ: داس الكتـــب الػلميـــت       ) بيـ ــ ــــ –، جحقيـــ:: غـــادل أحمــــذ غبـــذ املىجــــىد، وآخـــش مػـــه، هـ ، ) ٠لبىـــان (،  ـ

 .  2/٠١٧م (، والتعهيل لػلىم التنزيل: 1١١٠ -هـ ٠211
49
 .  ١/1١١مػالم التنزيل: للبغى :  - 
50
 )مصذس ظاب:( .  1٧/1١٩التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس:  - 
51
 )مصذسان ظابقان(. ٠٧/2١١الجامؼ ألحكام القشآن: للقش  ي، واللبال في غلىم الكتال: :بً غادل الذمشقي:  - 
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 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئژ  قاٍ اهلل تعازي

ايؿَّفاع١: ايػَّعٞ ٚايٛغاط١ يف سكٍٛ " (١١اليعاء: )ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی     ېئۈئ       ېئ

بٗا أّ ناْت سيذطز غعٞ  املٓتفع ْفع أٚ زفع نٴط غٛا٤ٶ ناْت ايٛغاط١ بًَّب َٔ

 ( 52) " املتٛغط

قاٍ ابٔ عباؽ: ايؿفاع١ اؿػ١ٓ ٖٞ: اٱق٬ح بري ايٓاؽ . ايؿفاع١ اؿػ١ٓ ٖٞ: إٔ 

َّ اٱْػإ ٜٴ٪دط ع٢ً ايؿفاع١ فكس ض٣ٚ أبٛ  ٜكٍٛ ق٫ًٛ سػًٓا ٜٴٓاٍ ب٘ اـ  . ٚاعًِ أ

ٜٚكهٞ اهلل ع٢ً يػإ ْبٝ٘ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ عٔ ضغٍٛ اهلل أْ٘ قاٍ: ) اؾفعٛا ت٪دطٚا، 

َّ ايؿفاع١ َػتشب١ يف نٌ اؿكٛم إ٫  يف سسٚز اهلل تعازي، فإْ٘ ( 53) َا ؾا٤ ( ، ٚاعًِ أ

ٔٵ ٜؿفع يف سس َٔ سسٚز اهلل تعازي فكس  َٳ ٫ جيٛظ فٝٗا ايؿفاع١ يٝرتى اؿس ٚقس قاٍ: )

ٖٞ ؾفاع١ يف  ، ٚقاٍ فاٖس: إَُّا(55)أٟ: ْاظع٘ يف ًَه٘( (54)نازَّ اهلل يف ًَه٘( 

ايَّاؽ بعهِٗ يبعض ٜعين ٜؿفع ٭خٝ٘ املػًِ يف زفع املع١ًُ عٓ٘، ٚقاٍ اؿػٔ: 

 (56)ايؿفاع١ ػطٟ أدطٖا يكاسبٗا َا دطت َٓفعتٗا.

 ٚقس تهٕٛ ايؿفاع١ غ  دا٥ع٠، ٚشيو فُٝا نإ غعًٝا يف إثِ أٚيف إغكاط سس بعس

ٖٞ اييت ضٚعٞ فٝٗا سل  ايؿفاع١ اؿػ١ٓ، "(57)ٚدٛب٘، فٝهٕٛ س٦ٓٝص ؾفاع١ غ١٦ٝ"

َػًِ، ٚزفع عٓ٘ بٗا ؾط أٚ دًب إيٝ٘ خ  ٚابتػٞ بٗا ٚد٘ اهلل، ٚمل ٜ٪خس عًٝٗا ضؾ٠ٛ، 

كٛم، ٚايػ١٦َّٝ َا ٚناْت يف أَط دا٥ع ٫ يف سس َٔ سسٚز اهلل، ٫ٚ يف سل َٔ اؿ

، ٚايؿفاع١ ٖٞ ايتٛغط بايكٍٛ يف ٚقٍٛ ايؿدل ٚيٛ نإ ( 58) "نإ غ٬ف شيو

َٳهٳط٠ٍَّ َٔ ايؿفٝع إزي َٓفع١ َٔ املٓافع ايس١ْٜٛٝ أٚ ا٭خط١ٜٚ، أٚ  أع٢ً قسضًا خ٬ق٘ عٔ 

. قاٍ ايػعسٟ: " املطاز بايؿفاع١ ٖٓا: املعا١ْٚ ع٢ً أَط َٔ ا٭َٛض، فُٔ ؾفع غ ٙ (59)"َّا

                                                             
52
 )مصذس ظاب:( . ٠/2١6التحشيش والتىىيش: ملحمذ الطاهش بً غاجىس:  - 
53 
 ( . ٠36١) تال الضكاة(، بال: التحشيب غلا الصذقت، والشفاغت في ا بشقم )   1/١1١راس  الجامؼ املعىذ الصحيح: للب -

54
 ( بلفظ: مً حالت جفاغته دون حذ مً حذود ه فقذ ضاد ه وقال غىه: صحيح . 3١٧٩بشقم )  ١/٧٩صحيح وضػيف ظنن أيي داود: لأللباوي:   - 
55
ــ  -  ــ ـــ (:  2١٧جفعـــير القـــشآن: أليـــي املظفـــش مىصـــىس بـــً   غبـــذ الجبـــاس العـــمػاوي ) جـ ــ: داس الـــى ً ) الشيـــان ٠/2١١هـ ــ  –، جحقيـــ:: ياظـــش بـــً سبـــشاهيم، وآخـــش مػـــه، هــ

 م ( .٠٧٧٩ -هـ ٠2٠١: ) ٠العػىديت (، ط
56 -
 )مصذس ظاب:( . ٠/32١بحش الػلىم: للعمشقىذ :  

57 -
 ( . 1١١١لبىان (،  ـ: )  –، هـ: داس الفكش ) بيروث 1/213ش   بً غبذ ه املػشو  بابً الػشيي: أحكام القشآن: أليي بك 

58 -
ــ: داس سحيـــاء ٠/١٩2الكشــا  غـــً حقـــائ: التنزيـــل وغيـــىن ألاقاويـــل فـــي وجـــىه التأويـــل: ملحمـــىد بـــً غمـــش الضمرشـــش  الخـــىاسصمي:   ، جحقيـــ:: غبـــذ الـــشصامل املهـــذ ، هــ

 لبىان (، ط: )بذون جاسيخ(.  –ث التراث الػشيي ) بيرو
59 -
 ) مصذس ظاب:(.  2/٠١٩سون املػاوي في جفعير القشآن الػظيم والعبؼ املثاوي: ملحمىد بً غبذ ه الحعيلي ألالى  ي:  
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ٔٵ ظًُِٗ  –ٚقاّ َع٘ ع٢ً أَط َٔ أَٛض اـ   ُٳ نإ ي٘  –َٚٓ٘ ايؿفاع١ يًُعًَٛري ِي

ػب غعٝ٘، ٚعًُ٘، ْٚفع٘ ٫ٚ ٜٓكل َٔ أدط ا٭قٌٝ أٚ املباؾط ْكٝب َٔ ؾفاعت٘ ع

ٔٵ عإٚ غ ٙ ع٢ً أَط َٔ ايؿط، نإ عًٝ٘ نفٌ َٔ  اٱثِ  عػب َا قاّ  َٳ ٚٳ ؾ٤ٞ، 

 (60)ب٘ ٚعإٚ عًٝ٘ .... "

 ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻژ  قاٍ اهلل تعازي

طياع١ ٜسعٕٛ إزي ايكًأ أٟ: ٚيتهٔ َٓهِ ،(٠١2آل غمشان: ) ژڻ  ۀ  

ٚاٱسػإ، ٜٚأَطٕٚ بايتٛسٝس ٚاتباع قُس ٚغا٥ط ايَّاعات ايٛادب١، ٜٕٚٓٗٛ عٔ 

املٓهط ٚايؿطى ٚغا٥ط َا٫ ٜعطف يف ؾطٜع١ ٫ٚ غٴ١َّ، ٚإَُّا مل ٜكٌ: ٚيٝهٔ 

َّ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط فطض ع٢ً ايهفا١ٜ إشا قاّ ب٘  طيٝعهِ; ٭

اقري، ٚجيٛظ إٔ ٜهٕٛ املطاز با٭١َ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايعًُا٤ ايصٜٔ ايبعض غكط عٔ ايب

َّ املع٢ٓ: ٚيتهْٛٛا نًهِ،  حيػٕٓٛ َا ٜسعٕٛ إيٝ٘، ٚشٖب بعض املفػطٜٔ إزي أ

 ( 61) "يهٔ ) َٔ ( ٖا ٖٓا زخًت يًتٛنٝس ٚؽكٝل املداطبري َٔ غا٥ط ا٭دٓاؽ.
هلصا ايؿإٔ، ٚإٕ نإ ٚاملككٛز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ تهٕٛ فطق١ َٔ ا٭١َ َتكس١ٜ 

شيو ٚادبًا ع٢ً نٌ فطز َٔ ا٭١َ عػب٘ نُا ثبت يف قشٝأ َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

ٕٵ مل ٜػتَّع فبًػاْ٘،  قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل: ) َٔ ضأ٣ َٓهِ َٓهطًا فًٝػ ٙ بٝسٙ فإ

َّ ايٓيب قاٍ: (62)فإٕ مل ٜػتَّع فبكًب٘، ٚشيو أنعف اٱضيإ ( ، ٚعٔ سصٜف١ بٔ ايُٝإ أ

َّ اهلل إٔ ٜبعح  ) ٚايصٟ ْفػٞ بٝسٙ يتأَطٕ باملعطٚف ٚيتٕٓٗٛ عٔ املٓهط، أٚ يٝٛؾه

َّ يتسعٓ٘ ف٬ ٜػتذٝب يهِ ( ٔٵ عٓسٙ، ثٴ َِ ضٚاٙ اٱَاّ أظيس، ٚضٚاٙ (63)عًٝهِ عكابًا 

 ( 64) "أبٞ عُطٚ، ٚقاٍ ايرتَصٟ سسٜح سػٔايرتَصٟ ٚابٔ َاد٘ َٔ سسٜح عُطٚ بٔ 

ملٓهط ع٢ً َطاتب ففطض ايعًُا٤ فٝ٘ تٓبٝ٘ اي٠٫ٛ ٚايٓاؽ يف ا٭َط باملعطٚف ٚتػٝ  ا

ٚظيًِٗ ع٢ً داز٠ ايعًِ، ٚفطض اي٠٫ٛ تػٝ ٙ بكٛتِٗ ٚغًَّاِْٗ ٚهلِ ٖٞ ايٝس، ٚفطض 

                                                             
60 -
ــ  ان: للعػذ : صـ  ) مصذس ظاب:( . ٠١١ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم املى 

61 -
ـــم   شــف ال  ع 

 
اد امل اد اليملــي: جفعــير الحـــذ  ــ: داس املـــذاس إلاظـــالمي ) 1/٠٠٩تنزيـــل فـــي جحقيــ: املباحـــث والتأويـــل: أليــي بكـــش الحـــذ  ــ ، جحقيـــ:: د/   سبـــشاهيم يحـــي، هــ

 م( . 1١١3:)٠لبىان (،  ــ –بيروث 
62 -
 (. ٠١6، ) تال الايمان( بشقم ) ١١/ ٠صحيح معلم: أليي الحعين معلم بً الحجاا الى عابىس : 

63
ــ: داس احيــاء التــراث  1٠6٧بـشقم )  2/26١ظـنن الترمــز : أليــي غ  ـ     بــً غ  ــ   الترمــز :  -  (، وقــال: هــزا حــذيث حعـً .، جحقيــ:: احمــذ   جــا ش وآخـشون، هـ

 لبىان (، ط: ) بذون جاسبخ(.  –الػشيي ) بيروث 
64
 ) مصذس ظاب: (.   1/٧٠جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  - 
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غا٥ط ايَّاؽ ضفع٘ إزي اي٠٫ٛ ٚاؿهاّ بعس ايٓٗٞ عٓ٘ ق٫ًٛ، ٖٚصا يف املٓهط ايصٟ ي٘ 

َّا إٕ ضأ٣ أسس ْاظي١ بس١ٜٝٗ َٔ املٓهط نايػَّ ًب ٚايعٍّْا ٚمٛٙ فٝػ ٖا بٓفػ٘ زٚاّ، أ

، ٚايس عا٤ إزي اـ  عباض٠ عٔ ايس عا٤ إزي َا فٝ٘ ق٬ح زٜين (65)عػب اؿاٍ ٚايكسض٠ .

َع اْساضدُٗا فٝ٘ َٔ باب أٚ زْٟٝٛ فعَّف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط عًٝ٘ 

، ٚايس عا٤ ( 66) عَّف اـام ع٢ً ايعاّ، ٱظٗاض فهًُٗا ٚعًُٖٛا ع٢ً غا٥ط اـ ات.

إزي اـ  عاّ يف ايتهايٝف َٔ ا٭فعاٍ ٚايرتٚى ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط 

 (. 67)  خام فذ٤ٞ بايعاّ ثِ عَّف عًٝ٘ اـام إٜصاًْا بفهً٘

 شٳنِّددددددط ايعاقددددددري  (١١الــــــزاسياث: ) ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  قدددددداٍ اهلل تعددددددازي

ٚٳشٳندددط املَّددددٝعري دعٜددددٌ ثددددٛابٞ يٝددددعزازٚا    عكدددٛبيت  ي دعددددٛا عددددٔ كايفدددد١ أَددددطٟ، 

طاعددد١ ٚعبددداز٠، ٚشندددط ايعددداضفري َدددا قدددطفت عدددِٓٗ َدددٔ ب٥٬دددٞ، شندددط ا٭غٓٝدددا٤        

َددددا أتٳشٵددددتٴ هلددددِ َددددٔ إسػدددداْٞ ٚعَّددددا٥ٞ، ٚشنددددط ايفكددددطا٤ َددددا أٚدبددددتٴ هلددددِ َددددٔ       

 ٚا٭َدددط َدددطاز بددد٘ ايدددسَّٚاّ عًددد٢   .(68)قدددطف ايدددسْٝا عدددِٓٗ ٚأعدددسزت هلدددِ  َدددٔ يكدددا٥ٞ    

ايتدددصن  ٚػسٜدددسٙ، ٚاقتكدددط يف تعًٝدددٌ ا٭َدددط بايتدددصن  عًددد٢ عًددد١ ٚاسدددس٠ ٖٚدددٞ       

َّٕ فا٥دددددس٠ شيدددددو قككددددد١ ٚايٓفدددددع اؿاقدددددٌ َدددددٔ           اْتفددددداع املددددد٪َٓري بايتدددددصن ; ٭

ايدددصٍّنط٣ ٖدددٛ ضغدددٛر ايعًدددِ بإعددداز٠ ايتدددصن  ملدددا مسعدددٛٙ، ٚاغدددتفاز٠ عًدددِ دسٜدددس          

" ٚيعٗدددٛض سذددد١ املددد٪َٓري عًددد٢ ايهددددافطٜٔ      ،(69)فُٝدددا مل ٜػدددُعٛٙ أٚ غفًدددٛا عٓددد٘     

، ٚتهدددُٓت ٖدددصٙ اٯٜددد١ ايهطضيددد١ ٚاسدددس٠ َدددٔ سهدددِ ايتدددصن      (70)َٜٛدددًا فَٝٛدددا . " 

ٖٚدددٞ ضددددا٤ اْتفددداع املِّدددصٳن ط بددد٘ َدددٔ أددددٌ خدددطٚز املدددصٳنِّط َدددٔ عٗدددس٠ ايتهًٝدددف            

بددددا٭َط بدددداملعطٚف ٚايٓٗددددٞ عددددٔ املٓهددددط، ٚقددددس طيددددع اهلل ٖدددداتري اؿهُددددتري يف       

َٚدددددددددٔ سهدددددددددِ شيدددددددددو  (٠62ألاغــــــــشا : ) ژ ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ ژ  قٛيددددددددد٘:

أٜهددددًا ايٓٝابدددد١ عددددٔ ايطغددددٌ يف إقاَدددد١ سذدددد١ اهلل عًدددد٢  خًكدددد٘  يف  أضندددد٘; ٭ٕ اهلل     

                                                             
65
 ،)مصذس ظاب:(1٧١/ ٠الحعان في جفعير القشآن: لػبذ الشحمان بً   بً مرلى  الثػال ي:  الجىاهش - 
66
 )مصذس ظاب:(. 1/6٩سسجاد الػقل العليم سلا مضايا القشآن الكشيم: ملحمذ بً   الػماد  أبى العػىد:  - 
67 
 )مصذس ظاب:(. ٠/21٩ش الضمرشش  الخىاسصمي: الكشا  غً حقائ: التنزيل وغيىن ألاقاويل في وجىه التأويل: ملحمىد بً غم -

68 
ــ: املكتبــت التىفيقيــت ) القـــاهشة 26١) ث  3١: /6جفعــير القشــير : لػبــذ الكــشيم بــً هــىاصن بــً غبــذ امللــر الى عــابىس  القشــير   -  –هـــ (، جحقيــ:: ظــػيذ قطيفــت، هـ

 مصش (، ط: )بذون جاسيخ(. 
69
 ظاب:( . )مصذس 1٩/12التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس:  - 
70
ــ -  ان: للعػذ : صـ  ) مصذس ظاب:( . ٩١١ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم املى 
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 ٍ  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  تعددددددددددددازي ٜكددددددددددددٛ

 ( 71) "(٠6١اليعاء: )

 ٔٵ " (٧ألاغلا: ) ژې  ى  ى  ائ  ژ  قٛي٘ تعازي ُٳ ٚايصٍّنط٣ تٓفع ٫ قاي١، ٚيهٔ ِي

ٔٵ نإ املعًّٛ َٔ ساي٘ ايهفط ٚاٱعطاض فٗٛ نُا  َٳ َّا  ٚفك٘ اهلل ي٬تعاظ بٗا، أ

 ( 72) َٚا اْتفاع أخٞ ايسٴْٝا سيكًت٘          إشا اغتٛت عٓسٙ ا٭ْٛاض ٚايعًِ ."  قٌٝ: 
املع٢ٓ: إٕ أٟ: عغ ٜا قُس أٌٖ َه١ بايكطإٓ إٕ ْفعت املٛعع١ ٚايتصن ، ٚ

َٴبٳِّػٳًا يٲعصاض ٚاٱْصاض، فعًٝ٘ ايتصن  يف نٌ  َّ ايٓيب  بٴِعحٳ  ْفعت أٚ مل تٓفع; ٭

 ژڃ  چ   چ   ژ ساٍ، ْفع أٚ مل ٜٓفع، ٚمل ٜصنط اؿاي١ ايجا١ْٝ نكٛي٘ 

 (73)ٚأضاز: اؿط ٚايربز طيٝعًا . (١٠الىحل: )

 الهفع االجتماعي يف القزآى الكزيم ثالجًا:

َّ تكسِٜ ايٓف ع يًَّاؽ قس ٜهٕٛ بإٜكاٍ املٓفع١ إيِٝٗ أٚ بسفع املُّهَّط٠ عِٓٗ، ٚقس  إ

ٔٵ حيتاز  َٳ فَّط اهلل ا٭ْبٝا٤ ٚايكَّاؿري َٔ عبازٙ ع٢ً تكسِٜ املعطٚف يًَّاؽ، َٚػاعس٠ 

إزي َػاعس٠ يف اجملتُع، ٚقس ٚضز ايَّٓفع ا٫دتُاعٞ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف عس٠ قٛض 

 ٞ: َٓٗا َا ًٜ

غٛا٤ نإ اـكاّ بري ايعٚز  اٱق٬ح بري املتداقُري يف اجملتُع اٱغ٬َٞ: (1

ٱ  ژ  ٚظٚدت٘، أٚ بري ؾدكري، أٚ بري ف٦تري أٚ غ  شيو، ٚيصيو قاٍ اهلل تعازي

ٺ    ٺٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

َع٢ٓ اٯ١ٜ: إباس١ ايكًأ بري ايعٚدري إشا خافت ايٓؿٛظ أٚ  (٠1١اليعاء: )ژٿ

اٱعطاض، ٚنُا جيٛظ ايكًأ َع اـٛف نصيو جيٛظ بعس ٚقٛع ايٓؿٛظ أٚ 

اٱعطاض ... ٚٚدٛٙ ايكًأ نج ٠ َٓٗا: إٔ ٜعَّٝٗا ايعٚز ؾ٦ًٝا أٚ تعَّٝ٘ ٖٞ أٚ تػكط 

َّ غٛز٠ بٓت ظَع١ مل ا نربت  سكٗا َٔ ايٓفك١ أٚ ا٫غتُتاع أٚ غ  شيو، ٚغبب اٯ١ٜ أ

                                                             
71
ــاس الجكلـــي الشــــىقيطي:  -  ــ: داس سحيـــاء التــــراث الػشيــــي ) بيـــروث ١/٠١٩أضـــىاء البيــــان فـــي سيبــــان القــــشآن بـــالقشآن: ملحمــــذ ألامــــين بـــً   املختــ ــ ــ  –، هـ ــ ، ) ٠لبىــــان (،  ـ

 .   م (  ٠٧٧6 -هـ  ٠2٠٩
72
 ) مصذس ظاب:(.  6/1١١جفعير القشير : لػبذ الكشيم بً هىاصن بً غبذ امللر الى عابىس  القشير   - 
73
ــا بــــً أحمــــذ الىاحـــذ  الى عــــابىس :   -  ــير القــــشآن املجيــــذ: أليـــي الحعــــً غلــ ــ: داس 2/2٩١الىظـــي  فــــي جفعــ ــ ، جحقيــــ:: غــــادل أحمــــذ غبـــذ املىجــــىد، وآخــــشون مػــــه، هـ

 )مصذس ظاب:( .  ١/2١٠م(، مػالم التنزيل: أليي   الحعين بً معػىد البغى :  ٠٧٧2 -هـ ٠2٠١: )٠لبىان (،  ـ –الكتب الػلميت ) بيروث 
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خافت إٔ ًَّٜكٗا ضغٍٛ اهلل فكايت ي٘: أَػهين يف ْػا٥و ٫ٚ تكػِ يٞ ٚقس ٖٚبت 

 ( 74) يفغ عاّ ٜسخٌ فٝ٘ قًأ ايعٚدري ٚغ ُٖا. ژٺ  ٿژ  َٜٛٞ يعا٥ؿ١
  ٺ      ٺ    ڀ  ڀ ڀ        ڀ   پ       پ    پ    پ     ٻ   ٻ     ٻ ٻ     ژ  ٚقاٍ اهلل تعازي

، قاٍ ايكؿ ٟ عٓس تفػ ٙ ي١ٰٜ:" أفهٌ ا٭عُاٍ َا ناْت (٠٠2اليعاء: )    ژ ٺ  ٺ

ٔٵ تكٌ إيٝ٘،  َٳ بطنات٘ تتعس٣ قاسب٘ إزي غ ٙ، ففه١ًٝ ايكَّسق١ ٜتعس٣ ْفعٗا إزي 

ٛ ٠ِّ إٔ ٜهٕٛ غعٝو يػ ى ... ٚنٌ أقٓاف اٱسػإ َّٜٓبل عًٝ٘ يفغ ايكسق١ ...  ٚايفِّتٴ

َّا قسقتو ع٢ً ٚايكَّسق١ ع٢ً أقػاّ: قسقتو  ع٢ً ْفػو، ٚقسقتو ع٢ً غ ى، فأ

ٚٳقُّكٵطٴ ٜسٖا عٔ أُِّش١َّٜ  ُٵِّٗا ع٢ً أزا٤ سكٛق٘ تعازي، َٚٓعٗا عٔ كايف١ أَطٙ،  ْفػو فُّشٳ

َّا قسقتو ع٢ً ايػ  فكسق١ باملاٍ  اـًل، ٚقٕٛ خٛاططٖا ٚعكا٥سٖا عٔ ايػ٤ٛ، ٚأ

ع١ُ، ٚقسق١ بايبسٕ بايكٝاّ ٚقسق١ بايبسٕ ٚقسق١ بايكًب، فكسق١ باملاٍ بإْفام ايٍّ

 باـس١َ، ٚقسق١ بايكًب عػٔ اي١ٝٓ ٚتٛنٝس اهل١ُ .

َّا ايكَّسق١ ع٢ً ا٭غٓٝا٤ فتهٕٛ  ٚايكسق١ ع٢ً ايفكطا٤ ظاٖط٠ ٫ إؾهاٍ فٝٗا، أ

 ٍٔ ٌ  سٳػٳ َّا املعطٚف: فُّهِّ بإٔ ػٛز عًِٝٗ بِٗ، فتكَّع ضدا٤ى عِٓٗ ف٬ تَُّع فِٝٗ . ٚأ

َٚٔ شيو إلاز املػًُري ٚإغعازِٖ فُٝا هلِ فٝ٘ قطب١ إزي اهلل،  يف ايؿَّطع فٗٛ َعطٚف،

 .( 75) ٚظيف٢ عٓسٙ، ٚإع٤٬ ايَّٓٛاقٞ بايَّاع١ ."

ٔٵ أَط  َٳ َٚع٢ٓ اٯ١ٜ: ٫ خ  يف نج  َٔ ل٣ٛ ايٓاؽ طيٝعًا مما ٜسبطْٚ٘ بِٝٓٗ إ٫  

َّ املطاز  بكسق١ أٚ َعطٚف أٚ إق٬ح بري ايَّاؽ فا٫غتجٓا٤ ٜهٕٛ َتك٬ً، ٚايعاٖط أ

بايكَّسق١: قسق١ ايتَّٛع، ٚاملعطٚف: يفغ عاّ ٜؿٌُ طيٝع أْٛاع ايرب، ٖٚٛ نٌ َا أَط 

اهلل ب٘ أٚ ْسب إيٝ٘ َٔ أعُاٍ ايرب ٚاـ  نايكطض أٚ إغاث١ ًَٗٛف أٚ نٌ طيٌٝ، 

 .( 76) َٚٓ٘ قٛي٘ ) نٌ َعطٚف قسق١ (

ٝٵٔ ٖٛ اٱق٬ح بري املتبآٜري أٚ املدتكُري  سيا أباح اهلل اٱق٬ح ٚإق٬ح شات ايبٳ

بُٝٓٗا، يٝرتادعا إزي َا فٝ٘ ا٭يف١ ٚادتُاع ايه١ًُ ع٢ً َا أشٕ اهلل ٚأَط ب٘، ٖٚٛ عاّ 

                                                             
74
 ) مصذس ظاب:(. ٠/3٠١التعهيل لػلىم التنزيل: :بً جض :  - 
75
 )مصذس ظاب:( ١1-1/١٠جفعير القشير : لػبذ الكشيم بً هىاصن بً غبذ امللر الى عابىس  القشير :  - 
76
ــــاس : / -  ــــماغيل البرـ ــــً اظـ ــــي غبـــــذه   بـ ــــشد: أليـ ــــشقم )١١ألادل املفـ ـــروث 112، بـ ــــالميت )بيــ ــــائش الاظـ ــ: داس ال شـ ــ ــــذالباشي، هــ ــــؤاد غبـ ــــ::   فـ ــــان(، ط –(، جحقيـ : 3لبىـ

ــــ ٠2١٧) ــــتاوي: ٠٧١٧ -هــ ــــليمان بـــــً ألاجـــــػث ال ج عـ ــــي داود ظـ ــــي داود: أليـ ــــنن ايـ ــــشقم )2/221م(، وظـ ــــال الػ2٧2٧، بـ ــ: داس الكتـ ــ ـــروث (، هــ ــــي ) بيــ ــــان (، ط:  –شيـ لبىــ

 )بذون جاسبخ(، قال ألالباوي: صحيح 
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يف ايسََّا٤ ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عطاض، ٚيف نٌ ؾ٤ٞ ٜكع ايتساعٞ ٚا٫خت٬ف فٝ٘ بري 

 .( 77) املػًُري، ٚيف نٌ ن٬ّ ٜٴطازٴ ب٘ ٚد٘ اهلل تعازي 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڳ  ڱ  ژ ٚقاٍ اهلل تعازي

﮴   ےہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ ﮳   ﮲   ﮹     ﮵ے  ۓ   ۓ  ﮶  ﮷  ﮸  

 (٠١ – ٧الحجشاث: ) ژ           ﯁﮺  ﮻  ﮼ ﮽       ﮾  ﮿   ﯀
املع٢ٓ: أْ٘ إشا تكاتٌ فطٜكإ َٔ املػًُري فع٢ً املػًُري إٔ ٜػعٛا قاٍ ايؿٛناْٞ: "

ٜٚسعِٖٛ إزي سهِ اهلل، فإٕ سكٌ بعس شيو ايتعسٟ َٔ إسس٣ بايكًأ بِٝٓٗ، 

 ايَّا٥فتري ع٢ً ا٭خط٣، ٚمل تكبٌ ايكًأ، ٫ٚ زخًت فٝ٘، نإ ع٢ً املػًُري إٔ

ٜكاتًٛا ٖصٙ ايَّا٥ف١ ايباغ١ٝ ست٢ تطدع إزي أَط اهلل ٚسهُ٘، فإٕ ضدعت تًو ايَّا٥ف١ 

ع٢ً املػًُري إٔ ٜعسيٛا ايباغ١ٝ عٔ بػٝٗا ٚأدابت ايسع٠ٛ إزي نتاب اهلل ٚسهُ٘، ف

بري ايَّا٥فتري يف اؿهِ ٜٚتشطَّٚا ايكَّٛاب املَّابل ؿهِ اهلل، ٜٚأخصٚا ع٢ً ٜس 

َّ أَط اهلل  ايَّا٥ف١ ايعامل١ ست٢ ؽطز َٔ ايعًِ، ٚت٪زٟ َا جيب عًٝٗا يٮخط٣، ثٴ

 غبشاْ٘ املػًُري إٔ ٜعسيٛا يف نٌ أَٛضِٖ . 

غ١ٝ إشا تكّطض بػٝٗا ع٢ً اٱَاّ، أٚ ع٢ً أسس ٚيف ٖصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً قتاٍ ايف١٦ ايبا

ٔٵ قاٍ بعسّ اؾٛاظ َػتس َٳ ٫ً بكٛي٘ : ) قتاٍ املػًِ َٔ املػًُري ٚع٢ً فػاز قٍٛ 

َّ املطاز بٗصا اؿسٜح َٚا ٚضز يف َعٓاٙ قتاٍ املػًِ ايصٟ مل ٜبِؼ ، قاٍ ابٔ  ( 78)نفط( فإ

دطٜط: يٛ نإ ايٛادب يف نٌ اخت٬ف ٜهٕٛ بري فطٜكري َٔ املػًُري اهلطب َٓ٘ 

ٚيعّٚ املٓاظٍ ملا أِّقِٝ سٳّل، ٫ٚ أِّبٌَّ باطٌ ٚيٛدسٳ أٌٖ ايٓفام ٚايفذٛض غببًا إزي 

ًِٝٗ َٔ أَٛاٍ املػًُري ٚغيب ْػا٥ِٗ ٚغفو زَا٥ِٗ بإٔ اغتش٬ٍ نٌ َا سطَّّ اهلل ع

كٛي٘ : )خصٚا ع٢ً أٜسٟ ٜتشعبٛا عًِٝٗ، ٚيهُّفَّ املػًُري أٜسِٜٗ عِٓٗ، ٚشيو كايف ي

 .(79)غفٗا٥هِ (

                                                             
77 
 (  وقال ألالباوي: صحيح . 2٧1٠بشقم )  2/231(، ظنن أيي داود: أليي داود:  3٧٠، بشقم ) ٠/٠21ألادل املفشد: للبراس :  -

78 
ــ(  جحقيــ:: جــػيب  ٠١3٩، بــشقم ) 3/٠٠٩معــىذ إلامــام أحمــذ بــً حىبــل: ألحمـــذ بــً حىبــل:   - ــ: مؤظعــت الشظــالت،  ـ م(، ٠٧٧٧هــــ، ٠21١: )1ألاسهـــؤوط وآخــشون، هـ

 ( ) مصذس ظاب:(. 11٧١بشقم )  ١/3٩6والعلعلت الصحيحت: لأللباوي: 
79 
شد  الخشاظــاوي، أبـى بكــش البي قـي )املتــىفا:  - جي

وخ ـش  عخ
ُ
:: الــذ تىس (، جحقيـ ٩٠٩١بــشقم    ) ٠١/6١هــ(: 2١١جـػب إلايمـان: ألحمــذ بـً الحعــين بـً غلــي بـً مى ــ   الخ

ــ: مكتبــت الشجـذ لليشــش والتىصيـؼ بالشيــان بالتػـاون مــؼ الــذاس العـلفيت ببىمبــا  بالهىـذ،  ـــ م (، وقــال غىــه  1١١3 -هــ  ٠213: ) ٠غبـذ الػلــي غبـذ الحميــذ حامـذ، هـ

 (.6١66بشقم )  ٠2/363ألالباوي ضػيف في  تابه: صحيح وضػيف الجامؼ الصغير: 
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ٍّيري،  قاٍ ابٔ ايعطبٞ: ٖصٙ اٯ١ٜ أقٌ يف قتاٍ املػًُري، ٚعُس٠ يف سطب املتأ

ٍَّٛ ايكشاب١، ٚإيٝٗا ؾأ ا٭ع ٝإ َٔ أٌٖ امل١ً، ٚإَّاٖا ع٢ٓ ايٓيب بكٛي٘: ) تكتٌ ٚعًٝٗا عٳ

َّاضًا ايف١٦ ايباغ١ٝ (   . ( 81) . " (  80) عٳ
اؿح ع٢ً ايعٚاز يٝهٕٛ اجملتُع اٱغ٬َٞ فتُعًا ْعٝفًا َرتابًَّا َتُاغهًا  (2

 ٜػٛزٙ ايعفاف ٚايفه١ًٝ ٚتهاز ؽتفٞ َٓ٘ ايطش١ًٜ، ٚيصيو قاٍ اهلل تعازي:

ٺ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ

ٔٵ ٫ ظٚز ي٘ َٔ أسطاض ضدايهِ  (31الىىس: )ژٿ  ٿ َٳ ٍّدٛا أٜٗا امل٪َٕٓٛ  ٚاملع٢ٓ: ٚظ

 ( 82) ْٚػا٥هِ، َٚٔ أٌٖ ايك٬ح َٔ عبٝسنِ ٚممايٝههِ . 

ٔٵ حيتاز إزي شيو نُا فعٌ َٛغ٢ َع فتاتٞ َسٜٔ . قاٍ  (3 ُٳ تكسِٜ ايعٕٛ ٚاملػاعس٠ ِي

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀژ اهلل تعازي

ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڃڦ ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ

 (12 – 13القص : ) ژچ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  

قاٍ ايعكؿطٟ: " إَُّا فعٌ ٖصا ضغب١ يف املعطٚف ٚإغاث١ يًًُٗٛف . ٚاملع٢ٓ: أْ٘ 

١َّ َٔ أْاؽ كتًف١ َتهاثف١ ايعسز، ٚضأ٣ ٚقٌ إزي ش يو املا٤ ٚقس اظزظيت عًٝ٘ أ

ايهعٝفتري َٔ ٚضا٥ِٗ َع غُٓٝتٗا َرتقبتري يفطاغِٗ، فُا أخَّأت ُٖت٘ يف زٜٔ اهلل 

تًو ايفطق١، َع َا نإ ب٘ َٔ ايٓكب ٚغكٛط خف ايكسّ ٚاؾٛع، ٚيهٓ٘ ضظيُٗا 

٠ّٛ غاعسٙ، َٚا آتاٙ  فأغاثُٗا، ٚنفاُٖا أَط ايػكٞ يف َجٌ تًو ايعظي١ ٠ّٛ قًب٘ ٚق بك

اهلل َٔ ايفهٌ يف َتا١ْ ايفَّط٠ ٚضقا١ْ اؾب١ً ٚفٝ٘ َع إضاز٠ اقتكام أَطٙ َٚا أٚتٞ 

٠ّٛ َٚا مل ٜػفٌ عٓ٘، ع٢ً َا نإ ب٘ َٔ اْتٗاظ فطق١ ا٫ستػاب،  َٔ ايبَّـ ٚايك

ص تطغٝب يف اـ ، ٚاْتٗاظ فطق٘، ٚبعح ع٢ً ا٫قتسا٤ يف شيو بايكاؿري ٚا٭خ

 ( 83) بػ ِٖ َٚصاٖبِٗ ." 

                                                             
80
اغت بشقم ) ٠١6/  ١م: ) صحيح معلم: أليي الحعين معل -   ( ) مصذس ظاب:(.  ٩١١١(،  تال: الفتن وأجشاط الع 
81
ــي جأويــــل القــــشآن: ملحمــــذ بــــً جشيــــش الط ــــر : ٠6/3٠٩، والجــــامؼ ألحكــــام القــــشآن: للقش  ــــي: 6١-١/62فـــتح القــــذيش: للشــــىكاوي:  -  ، 11/1٧1، واهظــــش: جــــامؼ البيــــان فــ

 .) مصادس ظابقت (. 3٩6 – ٩/3٩2، جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير: 1٧٩، 1٧6
82
 )مصذس ظاب:( ٠٧/٠6١جامؼ البيان في جأويل القشآن: للط ر :  - 
83
 )مصذس ظاب:(. 3/2١١الكشا  غً حقائ: التنزيل وغيىن ألاقاويل في وجىه التأويل: ملحمىد بً غمش الضمرشش :  - 



 
 

 
 
 

80  
  للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

 ISSN : 2410-1818 ةرفعت حسين محمد عبور. د|                   نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم  

 م2015 يىليى  ( 11( الوجلذ )7العذد )

ايكَّسع بايكٍٛ ايػَّسٜس ايكَّا٥ب ٚايٛقٛف َع اؿل بايعسٍ حيكل ايٓفع ا٫دتُاعٞ  (4

 يًُذتُع اٱغ٬َٞ، ٚحيفغ يًهعفا٤ ٚا٭ٜتاّ سكٛقِٗ، ٚيصيو قاٍ اهلل تعازي

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ژ

ٌّ َٔ أَِّط أٚ  ، قاٍ(٧اليعاء: ) ژڍ ابٔ عاؾٛض عٓس تفػ ٙ ي١ٰٜ: " َٛعع١ يه

ْٴٗٞ أٚ سٴصض أٚ ضٴغب يف اٯ١ٜ ايػابك١، يف ؾإٔ أَٛاٍ ايٝتا٢َ ٚأَٛاٍ ايهعاف َٔ 

ايٓػا٤ ٚايكبٝإ، فابتِس٥ٳتٵ املٛعع١ با٭َط غؿ١ٝ اهلل تعازي أٟ خؿ١ٝ عصاب٘، ثِ 

ٓٳعٍّي ٛا أْفػِٗ َٓعي١ املٛضٚثري، ايصٜٔ أعكب بإثاض٠ ؾفك١ اٯبا٤ ع٢ً شّضٜتِٗ بإٔ ٜٴ

ٖٴِ سكٛقِٗ،  ٓٳّعيٛا شّضٜاتِٗ َٓعي١ ايصض١ّٜ ايصٜٔ أنًٛا  ِٵ ع٢ً أَٛاهلِ، ٜٚٴ ٖٴ اعتٳسٳٚا 

ٝٳاؽ قٍٛ ايٓيب ) ٫ ٜ٪َٔ أسسنِ ست٢ ٜٴِشّب ٭خٝ٘ َا  ٖٚصٙ املٛعع١ َب١ٝٓ ع٢ً ِق

 .(84)(حيّب يٓفػ٘

ے  ۓ  ۓ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ  ٚقاٍ اهلل تعازي

﮸    ﮹  ﮺  ﮻   ﮼    ﮴﮲    ﮳ ﮷   ﮶   قاٍ ابٔ نج : " ٜكٍٛ  ،(٩٠ – ٩١ألاحضال: ) ژ﮵ 

ٔٵ نأْ٘ ٜطاٙ، ٚإٔ ٜكٛيٛا َٳ ھ  ژ تعازي آَطا عبازٙ امل٪َٓري بتكٛاٙ، ٚإٔ ٜعبسٚٙ عباز٠ 

أٟ: َػتكُٝا ٫ اعٛداز فٝ٘ ٫ٚ امطاف، ٚٚعسِٖ أِْٗ إشا فعًٛا شيو، أثابِٗ  ژھ  

عًٝ٘ بإٔ ٜكًأ هلِ أعُاهلِ، أٟ: ٜٛفكِٗ يٮعُاٍ ايكاؿ١، ٚإٔ ٜػفط هلِ ايصْٛب 

ٜٴًُِٗٗ ايتٛب١ َٓٗا. ... قاٍ ابٔ أبٞ سامت: سسثٓا  املان١ٝ، َٚا قس ٜكع َِٓٗ يف املػتكبٌ 

ٛٵ ٝٵح، عٔ أبٞ بٴطٵزٳ٠، عٔ أبٞ َٛغ٢ أبٞ، سسثٓا عُطٚ بٔ عٳ ٕ، سسثٓا خايس، عٔ يُّ

ا٭ؾعطٟ قاٍ: ق٢ً بٓا ضغٍٛ اهلل ق٠٬ ايعٗط، فًُا اْكطف أَٚأ إيٝٓا بٝسٙ فذًػٓا، 

فكاٍ: )إٕ اهلل أَطْٞ إٔ آَطنِ، إٔ تتكٛا اهلل ٚتكٛيٛا ق٫ٛ غسٜسا، ثِ أت٢ ايٓػا٤ 

 ( 86) ." ( 85) كًٔ ق٫ٛ غسٜسا ( فكاٍ: إٕ اهلل أَطْٞ إٔ آَطنٔ: إٔ تتكري اهلل ٚت

اؾرتط اٱغ٬ّ إٔ ٜهٕٛ ايتعإٚ بري ايٓاؽ تعاًْٚا ع٢ً  ايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ: (5

اـ  ٚاملٓفع١ ايعا١َ، ٢ْٗٚ عٔ ايتعإٚ ع٢ً ايؿط ٚإٜكاع ا٭ش٣ ٚايعًِ ع٢ً اٯخطٜٔ 

                                                             
84 
 ( . ٠3، )  تال إلايمان (، سقم الحذيث ) ٠/٠2الجامؼ املعىذ الصحيح املختصش: للبراس :  -

85
ــى -  ــــل: معــ ــــً حىبـ ــــل: ألحمــــذ بـ ــــً حىبـ ــــذ بـ ــــشقم )2/3٧٠ذ أحمـ ــــاهشة ٠٧١١6، بـ ــالت )القـ ــ ــــت الشظـ ــــشون، وشــــش: مؤظعـ ــــؤوط وآخـ ــــػيب الاسهـ ــــش(، ط -(، جحقيــــ:: جـ : 1مصـ

 م( قال جػيب الاسهؤوط: صحيح.٠٧٧٧ – ٠21١)
86
 )مصذس ظاب:(. 6/2١٩جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  - 
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ىئ     ی    ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ  فكاٍ اهلل تعازي

قاٍ املاٚضزٟ: ْسب اهلل غبشاْ٘ إزي ايتعإٚ بايرب ٚقطْ٘ ،"(1املائذة: ) ژی  ی  

ٔٵ طيع بري ضنا  َٳ ٚٳ َّ يف ايتك٣ٛ ضنا اهلل تعازي، ٚيف ايرب ضنا ايَّاؽ،  بايتك٣ٛ ي٘; ٭

َّت ْعُت٘ .  ٚٳعٳ َّت غعازت٘   اهلل تعازي ٚضنا ايٓاؽ فكس تٳ
 ٚايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ هلا ٚدٛٙ َٓٗا: 

ايعامل ٜعري ايٓاؽ بعًُ٘ فٝعًُِٗ، ٜٚعِٝٓٗ ايػين سياي٘، ٚايؿذاع بؿذاعت٘ يف 

، ٚقاٍ ايػعَّسٟ: أٟ: يٝعٔ بعههِ بعهًا ع٢ً ايرب، ٖٚٛ اغِ داَع (87)غبٌٝ اهلل" 

سكٛم يهٌ َا حيب٘ اهلل ٜٚطناٙ َٔ ا٭عُاٍ ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ َٔ سكٛم اهلل ٚ

اٯزَٝري، ٚايتك٣ٛ يف ٖصا املٛنع: اغِ داَع يرتى نٌ َا ٜهطٖ٘ اهلل ٚضغٛي٘ َٔ 

ا٭عُاٍ ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ، ٚنٌ خك١ً َٔ خكاٍ اـ  املأَٛض بفعًٗا، أٚ خك١ً َٔ 

َّ ايعبس َأَٛض بفعًٗا بٓفػ٘، ٚسيعا١ْٚ غ ٙ عًٝٗا َٔ  خكاٍ ايؿط املأَٛض برتنٗا، فإ

 ( 88) قٍٛ ٜبعح عًٝٗا، ٜٚٓؿط هلا، ٚبهٌ فعٌ نصيو ." إخٛاْ٘ امل٪َٓري بهٌ 

ٚايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ق١ُ يف نبط ايٓفؼ ايبؿط١ٜ، ٚيهٔ يٝؼ فٝ٘ تعٓت 

تعإٚ ا٭١َ امل٪١َٓ يف ايرب  –عع ٚدٌ  –يًٓفؼ، ٫ٚ حيًُٗا فٛم طاقتٗا، ٚدعٌ اهلل 

تكٛاٙ يتػتعري بٗصٙ ٚايتك٣ٛ، ٫ يف اٱثِ ٚايعسٚإ، ٚخٛفٗا عكاب اهلل، ٚأَطٖا ب

 (89)تػاَأ، تك٣ٛ هلل، ٚطًبًا يطناٙ .املؿاعط ع٢ً ايهبت ٚايهبط، ٚع٢ً ايتػاَٞ ٚاي

 الهَّفع االقتصادي يف القزآى الكزيمرابعًا: 
 سٳحَّ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً تكسِٜ ايَّٓفع ا٫قتكازٟ يًٓاؽ َٔ خ٬ٍ أَٛض نج ٠ َٓٗا: 

ا٭َٛاٍ، ٚؼطِٜ ػُٝسٖا ٚعسّ تكسضيٗا ؼطِٜ نٓع ايصَّٖب ٚايفه١ ٚغا٥ط  (1

ٚؼطٜهٗا ٚايعٌُ بٗا َٔ أدٌ إٔ تبك٢ ايعذ١ً ا٫قتكاز١ٜ يف اجملتُع يف ساي١ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ژ  سطن١ َػتُط٠ قاٍ اهلل تعازي

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 ،(3١ – 32التىبت: ) ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڱڳ   ڳ
                                                             

87
 )مصذس ظاب:( .  6/2٩  بً أحمذ القش  ي: الجامؼ ألحكام القشآن: أليي غبذ ه  - 
88
ان: للعػذ : صـ -   )مصذس ظاب:( ٠١1ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم املى 
89
 م (  .٠٧٩٠ -هـ ٠3٧٠:) ٩لبىان (،  ـ –، هـ: داس سحياء التراث الػشيي ) بيروث 1/626في ظالل القشآن: لعيذ قطب:  - 
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قاٍ ايؿٛناْٞ: قٌٝ ِٖ املتكّسّ شنطِٖ َٔ ا٭سباض ٚايطٖبإ، ٚأِْٗ ناْٛا 

ٔٵ ٜفعٌ شيو َٔ املػًُري، ٚا٭ٚزي ظيٌ اٯ١ٜ ع٢ً  َٳ ٜكٓعٕٛ ٖصا ايكٓع، ٚقٌٝ: ِٖ 

 (90)"َٔ شيو . عُّٛ ايًفغ فٗٛ أٚغع

َّا ٚدٛبًا عاضنًا نايٓفك١ يف اؿر  ٚايٓفكات ايٛادب١: َّا ٚدٛبًا َػتُطًا نايعَّنا٠، ٚإ إ

ايٛادب، ٚايٓفك١ يف ْٛا٥ب املػًُري مم ا ٜسعٛ ايٓاؽٳ إيٝ٘ ٠٫ِّٚ ايعسٍ ... ٚايٛعٝس َٓٛط 

، قاٍ ايؿعطاٟٚ: " اؿل غبشاْ٘ ٚتعازي يف اٯ١ٜ ايهطضي١ (91)بايهٓع ٚعسّ اٱْفام

 َّ ايصٖب ٚايفه١ ُٖا أغاؽ ايتعاٌَ يف تػٝ  سطن١ ايعامل أضاز إٔ ًٜفتٓا إزي أ

َّ ٚظٝف١ املاٍ ٖٞ  ا٫قتكاز١ٜ، ٚإٔ ٖصا ايتعاٌَ ٜكتهٞ اؿطن١ ايسَّا١ُ٥ يًُاٍ; ٭

ا٫ْتفاع ب٘ يف عُاض٠ ا٭ضض، ٚيٛ أَّو مل ؼطى َايو ٚنٓتٳ َ٪ًَٓا، فإْ٘ ٜٓكل نٌ 

املاٍ يف أضبعري غ١ٓ، فإٕ أضاز  % ٖٚٞ ق١ُٝ ايعَّنا٠، ٚيصيو ٜف٢ٓ ٖصا2.5عاّ بٓػب١ 

ٍّٝ٘ ٫ٚ امل٪َٔ إٔ ٜٴبكٞ ع٢ً َاي٘، فٝذب إٔ ٜسٜطٙ يف سطن١ اؿٝا٠ يٝػتج ٜٴٓ ٚٳ ُطٙ 

تأنً٘ ايعَّنا٠، ٖٚٞ ْػب١ ق١ًًٝ تٴسٵفُّعٴ َٔ املاٍ، ٚيهٔ إشا أزاض قاسب ٜهٓعٙ ست٢ ٫

 (92)فعِٗ ب٘"ايٓاؽ ٚإٕ مل ٜككس إٔ ٜٓاملاٍ َا ضيًه٘ يف سطن١ اؿٝا٠، فػٝٓتفع ب٘ 

قاٍ ايجعاييب خياطب غبشاْ٘ ٚتعازي ا٭ْكاض ٭ْ٘ مل ٜهٔ يف املٗادطٜٔ يف شيو 

كطفاتِٗ ٜٚبك٢ املػانري ب٬ ايٛقت غين ٚاملع٢ٓ:" نٞ ٫ ٜتساٍٚ شيو املاٍ ا٭غٓٝا٤ بت

بٝإ ؿه١ُ ٖصا ايتؿطٜع ايصٟ ٚقاٍ ايسنتٛض قُس غٝس طَّٓاٟٚ: "، (93)"ؾ٤ٞ

١ يٮَٛاٍ اييت أتت عٔ ططٜل ايف٤ٞ ... ٚاملع٢ٓ: ؾطعٓا يهِ بايٓػب –غبشاْ٘  –ؾطع٘ 

ٖصٙ ا٭سهاّ املتعًك١ بتكػِٝ ايف٤ٞ، نٞ ٫ ٜهٕٛ املاٍ ايٓادِ عٓ٘، َتسا٫ًٚ بري 

 ( 94) أٜسٟ أغٓٝا٥هِ زٕٚ فكطا٥هِ."

بايػَّعٞ يف ا٭ضض ٚا٫ْتؿاض فٝٗا ٚايتُتع بايَّٝبات فكاٍ اهلل  –عع ٚدٌ  –أَط اهلل  (2

 (٠١امللر: ) ژڦ  ڄ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  تعازي

 ايصٟ دعٌ يهِ، يفهً٘ ٚضظيت٘، ا٭ضض املتػع١ ا٭ضدا٤، –غبشاْ٘  –أٟ: ٖٛ "

                                                             
90
 ) مصذس ظاب:(.1/3٩١لشىكاوي: فتح القذيش: ملحمذ بً غلا ا - 
91
 .) مصذسان ظابقان (  ١/٠1١، واهظش: الجامؼ ألحكام القشآن: للقش  ي: ٠١/٠٩٩التحشيش والتىىيش: ملحمذ الطاهش بً غاجىس:  - 
92
 ، هـ: مطابؼ أخباس اليىم ) القاهشه  (، ط: )بذون جاسيخ(. ١١6٠/ ١جفعير الشػشاو : ملحمذ متىلي الشػشاوا :  - 
93 
 )مصذسظاب:(. 2/1١3لجىاهش الحعان في جفعير القشآن الكشيم: لػبذ الشحمً بً   مرلى  الثػال ي: ا -

94
 )مصذس ظاب:( . ٠2/1٧2التفعير الىظي : ملحمذ ظيذ  ىطاو :  - 
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َصي١ً َػدط٠ يهِ، يتتُهٓٛا َٔ ا٫ْتفاع بٗا عٔ ططٜل املؿٞ عًٝٗا أٚ ايبٓا٤ 

ٛاْبٗا ٚأططافٗا فٛقٗا، أٚ غطؽ ايٓبات فٝ٘، َٚا زاّ ا٭َط نصيو فاَؿٛا يف د

ٚفذادٗا ًَتُػري ضظم ضبهِ فٝٗا ٚزاَٚٛا ع٢ً شيو، فاٯ١ٜ ايهطضي١ زع٠ٛ 

يًُػًُري يهٞ ٜٓتفعٛا سيا يف ا٭ضض َٔ نٓٛظ، فٝػتػٓٛا عٔ غ ِٖ يف ََّعُِٗ 

َٚؿطبِٗ ًَٚبػِٗ ٚغا٥ط أَٛض َعاؾِٗ فإْ٘ بكسض تكك ِٖ يف اغتدطاز نٓٛظٖا 

 . تهٕٛ سادتِٗ يػ ِٖ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ژ ٚقاٍ تعازي

ٜعين إشا فطغتِ َٔ ايك٠٬ فاطًبٛا ايطظم َٔ اهلل تعازي ،"(٠١الجمػت: )ژڄ  ڃ   

 .(95) بايتذاض٠ ٚايهػب، ايًفغ يفغ ا٭َط ٚاملطاز ب٘ ايطخك١"

ٚٳضَّغب يف اٱْفام يف  –عع ٚدٌ  –أٚدب اهلل  (3 ُِّؼ، ٚايهف اضات  ايعَّنا٠، ٚا

غبٌٝ اهلل تعازي، ٚأَط بايكطض اؿػٔ َٔ خ٬ٍ اٯٜات املبجٛث١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

ک  ک  ک   ک  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں ژ  قاٍ اهلل تعازي

  ۉۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉژ  ٚقاٍ تعازي (1١املضمل : ) ژ ڻ  ڻ  ڻ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ ٚقاٍ تعازي (٠٩التغابً: )ژې  ې    ې  

ڻ  ڻ   ژ  ٚقاٍ تعازي (2٠ألاهفال: ) ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ڭ  ڭ  ڭ   ژٚقاٍ تعازي (6١التىبت: ) ژ﮶  ﮷    ﮸  ﮵﮲  ﮳  ﮴   ۓے  ۓ

ې      ۉ    ۉ   ۋ  ۅ   ۅ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 (٠٧الزاسياث: )ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ ٚقاٍ اهلل تعازي (١٧املائذة: )ژې      ې  ې

أٟ: ْكٝب ٚافط ٜػتٛدبْٛ٘ ع٢ً أْفػِٗ تكطبًا إزي اهلل عع ٚدٌ ا٭يٛغٞ: "قاٍ 

 (96). "ُا قاٍ ابٔ عباؽ، ٚفاٖس ٚغ ُٖاٚإؾفاقًا ع٢ً ايٓاؽ فٗٛ غ  ايعَّنا٠ ن

                                                             
95
 ) مصادس ظابقت (. ١/٠13نزيل: للبغى : ،، ومػالم الت٠٧/٧٠،، واللبال في غلىم الكتال: :بً غادل الذمشقي الحىبلي: 3/216بحش الػلىم: للعمش قىذ :  - 
96
 )مصذس ظاب:(. 1٩/٧سون املػاوي في جفعير القشآن الػظيم والعبؼ املثاوي: لأللى  ي:  - 
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پ  ژ  اهلل تعازياٱغطاف يف ا٫غت٬ٗى ٢ْٗٚ عٓ٘ فكاٍ  –عع ٚدٌ  –سٳطَّّ اهلل  (4

يٓٗٞ عٔ اٱغطاف ٜسٍ ع٢ً ٚا" (3٠ألاغشا :)ژٺ ٺڀڀ ٺٺڀ ڀ

، ٜٚطدأ ايفدط ايطَّاظٟ يف تفػ ٙ سط١َ اٱغطاف يف ا٫غت٬ٗى; ٭ْ٘ (97)"ايتشطِٜ

َّ َِ ففٝ٘  ژ ڀڀ     ژ ٚأَا قٛي٘ تعازيا ٫ ٜٓبػٞ سٝح ٜكٍٛ َا ْك٘: "اغتهجاض 

 ق٫ٕٛ:

إٔ ٜأنٌ ٜٚؿطب عٝح ٫ ٜتعس٣ إزي اؿطاّ، ٫ٚ ٜهجط اٱْفام املػتكبأ  ايكٍٛ ا٭ٍٚ:

٫ٚ ٜتٓاٍٚ َكساضًا نج ًا ٜهطٙ ٫ٚ حيتاز إيٝ٘ ... ٚاعًِ إٔ ظيٌ يفغ اٱغطاف ع٢ً 

ٖٚصا ْٗا١ٜ ايتٗسٜس;  ژٺ ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ا٫غتهجاض مما٫ ٜٓبػٞ أٚزي ... ثِ قاٍ تعازي

َّ نٌ َا٫ حيب٘ اهلل تعازي ب كٞ قطًَٚا عٔ ايجٛاب; ٭ٕ َع٢ٓ قب١ اهلل تعازي ايعبس ٭

إٜكاٍ ايجٛاب إيٝ٘، فعسّ ٖصٙ احملب١ عباض٠ عٔ عسّ سكٍٛ ايجٛاب، َٚت٢ مل حيكٌ 

ايجٛاب، فكس سكٌ ايعكاب، ٫ْعكاز اٱطياع ع٢ً أْ٘ يٝؼ يف ايٛدٛز َهًف، ٫ ٜجاب 

 ( 98) ٫ٚ ٜعاقب "

زٙ با٭نٌ ٚايؿطب، ْٚٗاِٖ عٔ اٱغطاف ٚقاٍ ايؿٛناْٞ: " أَط اهلل غبشاْ٘ عبا

ف٬ ظٖس يف تطى ََّعِ ٫ٚ َؿطب، ٚتاضن٘ باملط٠ قاتٌ يٓفػ٘، ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايٓاض 

نُا قأَّ يف ا٭سازٜح ايكشٝش١ ٚاملكًٌ َٓ٘ ع٢ً ٚد٘ ٜهعف ب٘ بسْ٘، ٜٚعذع عٔ 

ملا  ايكٝاّ سيا جيب عًٝ٘ ايكٝاّ ب٘ َٔ طاع١ أٚ غعٞ ع٢ً ْفػ٘، ٚع٢ً َٔ ٜعٍٛ كايفًا

أَط اهلل ب٘ ٚأضؾس إيٝ٘، ٚاملػطف يف إْفاق٘ ع٢ً ٚد٘ ٫ ٜفعً٘ إ٫  أٌٖ ايػف٘ ٚايتبصٜط 

ٔٵ سطَّّ س٫ً٬ أٚ سًٌ  َٳ كايف ملا ؾطع٘ اهلل يعبازٙ ٚاقع يف ايَّٗٞ ايكطآْٞ، ٖٚهصا 

سطاًَا فإْ٘ ٜسخٌ يف املػطفري ٚخيطز عٔ املكتكسٜٔ، َٚٔ اٱغطاف: ا٭نٌ ٫ ؿاد١ 

 ( 99) ؾبع ." ٚيف ٚقت

ايطٍّبا ٢ْٗٚ عٓ٘ ملا فٝ٘ َٔ أنطاض اقتكاز١ٜ ع٢ً ا٭فطاز  –ععٚدٌ  –سٳطَّّ اهلل  (5

  (1٩١البقشة: ) ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ  ٚاجملتُعات فكاٍ اهلل تعازي

                                                             
97
 )مصذس ظاب:(. 2/1٧1جفعير البحش املحي : ملحمذ بً يىظف الشهير بأيي حيان ألاهذل  ي:  - 
98
ــ: داس سحيـــاء التـــراث الػشيـــي 1١/1٧٠جفعـــير الفرـــش الـــشاص : ملحمـــذ بـــً غمـــش بـــً الحعـــين الـــشاص :  -  ــ: داس سحيـــاء التـــراث الػشيـــي ) بيـــروث ٠2/131، هــ لبىـــان  ط:  –، هــ

 )بذون جاسيخ( . 
99
 )مصذس ظاب:(. 1/1١٩فتح القذيش: ملحمذ بً غلا الشىكاوي:  - 
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قاٍ أبٛ سٍّإ ": ظاٖطٙ أْ٘ َٔ ن٬ّ اهلل تعازي ٫ َٔ ن٬َِٗ، ٚيف شيو ضٳزٌّ عًِٝٗ 

يف ا٭ؾٝا٤ إَُّا ٖٛ إزي اهلل تعازي، ٫ ٜٴعاضض يف سهُ٘ ٫ٚ إشٵ غاٚٚا بُٝٓٗا، ٚاؿهِ 

خيايف يف أَطٙ، ٚيف ٖصٙ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايكٝاؽ يف َكاب١ً ايَّل ٫ ٜكأ، إش دعٌ 

َّ اهلل أسٌ ايبٝع ٚسطَّّ ايطٍّبا، ٚقاٍ بعض ايعًُا٤: قٝاغِٗ  ايسيٌٝ يف إبَّاٍ قٛهلِ ٖٛ: أ

َّ فاغس; ٭ٕ ايبٝع عٛض َٚعٛض ٫  غدي فٝ٘، ٚايطبا فٝ٘ ايتػابٔ ٚأنٌ املاٍ ايباطٌ; ٭

َّ ايجُٔ َكابٌ باملجُٔايعٍّٜاز٠ ٫ َكابٌ هلا َٔ دٓػٗا، غ٬ف ا  (100) "يبٝع، فإ

 باٱْفام يف طيٝع ا٭َٛض بٛغ١َّٝ ٚاعتساٍ فكاٍ اهلل تعازي: –تعازي  –أَط اهلل 

فٗصٙ  (1٧إلاظشاء: ) ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ

اٯ١ٜ تأَط برتؾٝس ا٫غت٬ٗى، ٚيصيو قاٍ ايؿٛناْٞ " املطاز: ايٓٗٞ يٲْػإ بإٔ 

ضيػو إَػانًا ٜك  ب٘ َهٝكًا ع٢ً ْفػ٘ ٚع٢ً أًٖ٘، ٫ٚ ٜٛغع يف اٱْفام تٛغٝعًا 

٫ساد١ إيٝ٘، عٝح ٜهٕٛ ب٘ َػطفًا، فٗٛ ْٗٞ عٔ داْيب اٱفطاط ٚايتفطٜط، 

 .(101)ٚع١ٝ ايتٛغط، ٖٚٛ ايعسٍ ايصٟ ْسب اهلل إيٝ٘ ٜٚتشكٌ َٔ شيو َؿط

َّ ا٫عتساٍ يف ا٫غت٬ٗى مس١ باضظ٠ َٔ مسات اجملتُع املػًِ، ٚقس اَتسح تعازي  إ

عبازٙ امل٪َٓري بأِْٗ َعتسيٕٛ يف إْفاقِٗ، ٚأِْٗ ٜٴطٳؾٍّسٕٚ يف اغت٬ٗنِٗ فكاٍ اهلل 

. قاٍ أبٛ  (6٩الفشقان: ) ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ تعازي

دعفط ايَّربٟ بعس إٔ شنط أقٛاٍ املفػطٜٔ يف اٯ١ٜ: " ٚايكٛاب َٔ ايكٍٛ يف شيو قٍٛ 

َٔ قاٍ: اٱغطاف يف ايٓفك١ ايصٟ عٓاٙ اهلل يف ٖصا املٛنع: َا داٚظ اؿّس ايصٟ أباس٘ 

َّا أَط اهلل ب٘، ٚايكٛاّ بري ش  ( 102) يو ."اهلل يعبازٙ إزي َا فٛق٘، ٚاٱقتاض: َا قكط ع

َّ ايكطإٓ ايهطِٜ قس قُّسَّّ يٓا صيٛشدًا يتكسِٜ ايَّفع ا٫قتكازٟ يًَّاؽ َٔ خ٬ٍ  ٚإ

ڄ   ڄ  ڃ    ژ َاسهاٙ يٓا عٔ غٝسْا ٜٛغف، عًٝ٘ ايػ٬ّ، سري قاٍ يععٜع َكط

َّ ٜٛغف أضاز ٖصا املٓكب يٝٓفع ايَّاؽ  (١١يىظف: ) ژچ  چ  چ  ڃڃ  ڃ إ

اقتكازًٜا يف ايػٍّٓري ايعذاف، ٚيٝشٌُ ع٢ً عاتك٘ َػ٪ٚي١ٝ تٛظٜع املٛاز ايػصا١ٝ٥ يًٓاؽ 

بايعسٍ ف٬ ٜٴعًِ أسس، ٫ٚ حيِّطّ أسس، ٫ٚ ضيٛت َٔ اؾٛع أسس، ٚيصيو قاٍ ابٔ نج  

                                                             
100
 )مصذس ظاب:(.  1/32١هذل  ي: جفعير البحش املحي : أليي حيان ألا  - 
101
 )مصذس ظاب:(.  3/11٩فتح القذيش: للشىكاوي:  - 
102
 )مصذس ظاب:(. ٠٧/3١١جامؼ البيان في جأويل القشان: أليي جػفش   بً جشيش الط ر :  - 
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ٔ املكاحل يًٓاؽ، ٚإَُّا غأي٘ يف ٖصٙ اٯ١ٜ: "غأٍ ايعٌُ يعًُ٘ بكسضت٘ عًٝ٘، ٚملا فٝ٘ َ

إٔ جيعً٘ ع٢ً خعا٥ٔ ا٭ضض اييت ٜٴذُعٴ فٝٗا ايِػ٬ ت ملا ٜػتكبًْٛ٘ َٔ ايػٍّٓري اييت 

 ( 103)أخربِٖ بؿأْٗا، فٝتكطف هلِ ع٢ً ايٛد٘ ا٭سٛط، ٚا٭قًأ، ٚا٭ضؾس ."

 الهَّفع السِّياسي يف القزآى الكزيمخامسًا: 
ٓفددع ايػٝاغددٞ يًٓدداؽ بددصنطٙ يًُعاٖددسات، ٚأَددطٙ    سٳددحَّ ايكددطإٓ ايهددطِٜ عًدد٢ تكددسِٜ اي  

َُّدٔ ٫           َِ بايٛفا٤ بايعكٛز ٚايعٗٛز غدٛا٤ بدري املػدًُري َدع بعهدِٗ أٚ بدري املػدًُري ٚغ ٖدِ 

ٚقدداٍ اهلل   (٠املائــذة: ) ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ژ ٜددسٜٕٓٛ بددسِٜٓٗ فكدداٍ اهلل تعددازي   

اؽدداش ايعٗددٛز ٚغدد١ًٝ ٚٳسٳددصَّض َددٔ  ،(32إلاظـشاء: ) ژۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ  تعددازي

ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ژ ي٬ْكهاض ع٢ً ايَّدطف اٯخدط فكداٍ اهلل تعدازي    

﮶﮷  ﮸   ﮹   ﮺   ﮻﮼  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

ٚٳسٳدددطَّّ اـٝاْددد١ أثٓدددا٤ املعاٖدددس٠، ٚأَدددط    (٧1الىحـــل: ) ژ ﯁      ﮽  ﮾ ﮿   ﯀ 

٘ٳ  (2التىبـــت: ) ژۀ  ۀ  ہ    ڻ    ڻڻ       ڻ   ں    ں        ڱ  ژ بإشياَٗدددا فكددداٍ تعدددازي  ٚٳدَّددد ٚٳ

املػدًُري إشا أسػددٛا ببدٛازض ايػددسض ٚاـٝاْد١ َددٔ ايَّدطف اٯخددط إٔ ٜبًػدِٖٛ ايكددطاض بإْٗددا٤       

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ املعاٖدددددس٠ فكددددداٍ اهلل تعدددددازي  

ٚنددصيو عددطض ايكددطإٓ ايهددطِٜ يُٓدداشز ٜٴشتددص٣ بٗددا قُّددسََّٛا ايَّٓفددع    ، (١١ألاهفـال: ) ژھ   

 ايػٝاغٞ ٭َتِٗ َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ املجاٍ َا ًٜٞ:  

  املًه١ بًكٝؼ َّ قك١ بًكٝؼ ًَه١ غبأ َع غًُٝإ حيهٞ يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ أ

ٓٳف ص٠ ملبسأ ايؿٛض٣ يف اؿهِ يف سٝاتٗا  َٴ مل تهٔ َػتبس٠ بايطأٟ، ٚأْٗا ناْت 

غ١ٝ، ٚػ٢ً شيو ٚانشًا يف قٛهلا ٚغٝاغتٗا ٚسهُٗا عٓسَا طيعت ضداٍ ايػٝا

زٚيتٗا ٚأٌٖ َؿٛضتٗا ايٛظضا٤ ٚا٭عٛإ، ٚأطًعتِٗ ع٢ً ايهتاب ايصٟ أِّيكٞ إيٝٗا َٔ 

 ٚاملؿٛض٠ قاٍ اهلل تعازي غًُٝإ، َٚا فٝ٘ َٔ اـَّاب  ايؿسٜس ٚطًبت َِٓٗ ايطأٟ

ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے    ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ         ژ

﮽   ﮾  ﮿    ﮷   ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶ 

                                                             
103
 ) مصذس ظاب:(.  1/2١1جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  - 
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اؿاٍ يف  ، قاٍ ايكؿ ٟ: " أخصت املؿاٚض٠ نُا تكتهٝ٘(31 – 1٧الىمل:)ژ﯀

َٴػٵتبسًَّا بطأٜ٘، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ي٘ قّٛ  َّ املًو ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ  ا٭َٛض ايععاّ; فإ

 .( 104) َٔ أٌٖ ايطأٟ ٚايبك ٠ " 

 فُا نإ َٔ املٮ إ٫  إٔ أخصتِٗ ايِعع٠َّ باٱثِ، ٚقايٛا هلا َا سهاٙ ايكطإٓ عِٓٗ

إْٗا ظياغ١ ٚؾذاع١  (33الىمل: ) ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  ژ

ٚطاع١ يًًُه١، ٚاغتعساز قٟٛ ٚداٖع١ٜ نا١ًَ يًكتاٍ، َٚٛاد١ٗ ا٭َٛض بك٠ٛ ٚق٬ب١ 

ٚؾذاع١ يف نٌ ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ، ٖٚٓا ٚيف ٖصا املٛقف ايكَّعب مل تتأثط املًه١ 

يػٝاغٞ، بصيو، ٚإَُّا ظٗط َٓٗا ايطأٟ ايػَّسٜس املتكف بايعك١ْٝ٬ ٚايصَّنا٤ ٚايسًّٖا٤ ا

ٚا٭غًٛب ايطا٥ع يف اٱقٓاع يطأٜٗا ايصٟ أظٗطت٘ سٝح قايت هلِ نُا سه٢ شيو 

  ىئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ژ ايكطإٓ عٓٗا: قاٍ اهلل تعازي

. ٚاملع٢ٓ:  (3١ – 32الىمل: ) ژی  ی  ی   ی  جئ  حئ   مئ    ىئ  يئ   جب  حب  

َّ املًٛى  َٳػٳب١َّ ايكتاٍ: إ ١ٍّٓٝ هلِ غ٤ٛ  َٴبٳ ٚٳ " قايت قصض٠ هلِ َٔ َٛاد١ٗ غًُٝإ بايعسا٠ٚ، 

إشا زخًٛا ظٝٛؾِٗ قط١ٜ عٴ٠ًٛٓ ٚقٗطًا خٳطَّبٖٛا ٚقَّطٚا أعع٠ أًٖٗا أشي١، ٚقتًٛا ٚأغطٚا، 

١ً إزي غًُٝإ ٖٚصٙ عازتِٗ املػتُط٠ ايجابت١ ؿٌُ ايٓاؽ ع٢ً إٔ ٜٗابِٖٛ، ٚإْٞ َطغ

 (105)"بٗا، َٚٓتعط٠ َا ٜطدع ب٘ ايطغٌ .ٚقَٛ٘ بٗس١ٜ َؿت١ًُ ع٢ً ْفا٥ؼ ا٭َٛاٍ أقاْع٘ 

ايصٜٔ أضغًتِٗ ٚقس اختاضتِٗ َٔ ايس ٖا٠ يٝأتٖٛا با٭خباض عٔ ق٠ٛ غًُٝإ  (105)".

 ًَٚه٘، ٚبعس شيو تٴكُّطٍّض َا تفعً٘.

ْكَّ٘: " ٚايعاٖط  ٜكٍٛ ايؿٝذ عبس ايٖٛاب ايٓذاض يف نتاب٘ ) قكل ا٭ْبٝا٤ ( َا

أْٗا ناْت تطٜس َٔ إضغاٍ اهلس١ٜ إٔ ٜكف ضغًٗا ع٢ً أسٛاٍ ٖصا املًو ايصٟ أضغٌ 

َّ ٜعٛزٕٚ إيٝٗا  ٜتٗسزٖا ع٢ً غ  دطٜط٠ ًَّٜٚب سهٛضٖا إيٝ٘ خانع١ ب٬ تطز ز، ثٴ

بايتكطٜط ايٛايف عٔ سكٝكت٘، ٚقٛت٘ يف ًَه٘، َٚبًؼ َا ضيهٔ إٔ ٜكسض عًٝ٘ َٔ 

ؽهع ٭َطٙ، يتهٕٛ ع٢ً ب١ٍّٓ مما تأتٞ ٚتسع، ٚتهٕٛ ع٢ً ضأؽ املهٝس٠ إشا مل 

أَطٖا ست٢ إشا فعًت أَطًا فعًت٘ بعس تكسٜط عٛاقب٘، فًُا دا٤ت ضغًٗا إزي غًُٝإ 

                                                             
104
 )مصذس ظاب:(. ١/2١ً غبذ امللر الى عابىس  القشير : جفعير القشير : لػبذ الكشيم بً هىاصن ب - 
105
ــ -  ــش: لىربـــت مــً الػلمـــاء صـ ع    

ُ
ــ: وصاسة ألاوقـــا  العــػىديت،، ب جـــشا  د / غبــذه بـــً غبــذ املحعــً التركـــي وصيــش الشـــؤون إلاظــالميت وألاوقـــا  3٩٧التفعــير امل ، هــ

 (.هـ ٠2٠٧: ) ٠والذغىة وإلاسجاد باململكت الػشبيت العػىديت، ط
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باهلس١ٜ مل ٜكبًٗا، ٚأظٗط أْ٘ يٝؼ يف ساد١ إزي أَٛاهلِ، ٚأَّ٘ يف ساٍ سػ١ٓ، ٚاْفػاح 

ًَٚهتِٗ بإٔ ٜطغٌ إزي ب٬زِٖ ظٓٛز ٫ ثط٠ٚ أنجط مما فٝ٘ املًه١ ٚقَٛٗا ٚتٛعسِٖ 

َّ عاقب١ شيو إخطادِٗ َٔ ب٬زِٖ أشي١  قبٌ هلِ بٗا ) أٟ ٫ قسض٠ هلِ ع٢ً قتاهلا ( ٚأ

 ( 106) قاغطٜٔ . "

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ قاٍ اهلل تعازي َٛنشًا يٓا َٛقف غًُٝإ َٔ ٖس١ٜ املًه١

پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  

، ٚعٓسَا ضدع ايطغٌ إزي املًه١، ٚٚقفٛا هلا (3٩ – 36الىمل: ) ژڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  

٘ٴ ضزَّ اهلساٜا  َا ؾاٖسٚٙ َٔ عع١ُ ًَو غًُٝإ ٚنجط٠ دٓسٙ، ٚق٠ٛ بأغ٘ ٚأخربٖٚا بأَّ

إيٝٗا، ٚمل ٜطض املكاْع١ ٚأْ٘ َكُِ ع٢ً غعٚ ايب٬ز ظٝـ عطَطّ فععَت املًه١ 

 (107)عتٗا إزي غًُٝإا، ٚغاضت َع طياع٢ً ا٫غتػ٬ّ ٚا٫ْكٝاز ٚؾسَّت ضساهلا ٚأظياهل

  ضغٍٛ اهلل يف قًأ اؿسٜب١ٝ قُّسَّّ أصيٛشدًا فطٜسًا يًَّفع ايػٝاغٞ ٭َت٘ ٚيًُػًُري

طيٝعًا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٴشتص٣ ب٘ يف تكسِٜ ايٓفع ايػٝاغٞ يًُػًُري، بإبطاَ٘ 

املعاٖسات َع ايَّطف اٯخط )نفاض قطٜـ( ٚملس٠ قسٚز٠ ست٢ تك٣ٛ ؾٛن١ 

ضقًُا قعبًا أَاّ ا٭عسا٤، ٚضغِ بٓٛز ايكًأ املعطٚف١ ٚاييت املػًُري، ٜٚكبشٕٛ 

َّ اهلل عع ٚدٌ قس شنط شيو ايكًأ  ناْت يف ايعاٖط ملكًش١ نفاض قطٜـ إ٫  أ

َّاٙٴ فتشًا يًُػًُري فكاٍ اهلل تعازي َ٪ٜسًا يٓبٝ٘  املػ٢ُ قًأ اؿسٜب١ٝ بايفتأ غٳ

 (٠الفتح: ) ژٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  تعازي:ي٘ فكاٍ اهلل ٚممتٳًَّا عًٝ٘ َٚبؿطًا ي٘ بأْ٘ فتأ

ٜعين قًأ اؿسٜب١ٝ نإ فتشًا بػ  قتاٍ . قاٍ ايفطَّا٤: ايفتأ قس ٜهٕٛ قًشًا . 

َٚع٢ٓ ايفتأ يف ايًػ١ فتأ املٓػًل، ٚايكًأ ايصٟ سكٌ َع املؿطنري باؿسٜب١ٝ 

نإ َػسٚزًا َتعصضًا ست٢ فتش٘ اهلل . ٚقاٍ ايعٖطٟ: مل ٜهٔ فتأ أععِ َٔ قًأ 

َّ املؿطنري اختًَّٛا باملػًُري فػُعٛا ن٬َِٗ، فتُهٔ  اؿسٜب١ٝ، ٚشيو أ

                                                             
106
 : ) بذون جاسيخ ( .٠لبىان (،  ـ –، هـ: داس سحياء التراث الػشيي ) بيروث 332قص  ألاه ياء:  لػبذ الىهال الىجاس: صـ  - 
107
 م( .٠٧١٧: )2ظىسيا (، ط –، هـ: داس القلم ) دمش: 3٩3،، الىبىة وألاه ياء: ملحمذ غلا الصابىوي: صـ ١/21اهظش: جفعير القشير : لػبذالكشيم القشير :  - 
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 اٱغ٬ّ يف قًٛبِٗ، ٚأغًِ يف ث٬خ غٓري خًل نج ، ٚنجط بِٗ غٛاز

 ( 108)اٱغ٬ّ."

ٚقاٍ ابٔ نج : "أٟ بًٝٓا ظاٖطًا، ٚاملطاز ب٘ قًأ اؿسٜب١ٝ فإَّ٘ سكٌ بػبب٘ خ  

دعٌٜ، ٚآَٔ ايٓاؽ، ٚادتُع بعهِٗ ببعض، ٚتهًِ امل٪َٔ َع ايهافط، ٚاْتؿط 

 (109)ايعًِ ايٓافع ٚاٱضيإ ."

 الهَّفع األمين يف القزآى الكزيمسادسًا: 
سحَّ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً تكسِٜ ايَّفع ا٭َين يًَّاؽ َٔ خ٬ٍ ايتؿطٜعات ايػُا١ٜٚ 

اييت تٛدب اؿفاظ ع٢ً ايهطٚضٜات اـُؼ ٖٚٞ: ايسٍّٜٔ، ٚايعكٌ، ٚايٓفؼ، ٚايعطض، 

ط اجملتُع َٔ مماضغ١ ا٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ، ٚشيو ٚاملاٍ، ٚت٪زب اجملطَري، ٚتطزع ٚتعد

ڈ  ژ  ژ  ڑ            ژ َٔ خ٬ٍ فطض ايككام ع٢ً ايكاتٌ ايعُس سٝح قاٍ اهلل تعازي

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڑ  ک  ک  ک

ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲     ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ

نصيو َٔ خ٬ٍ ،ٚ(٠٩٧ – ٠٩١البقشة: )ژ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   

قاضب١ ايصٜٔ ٜػعٕٛ يف ا٭ضض فػازًا، ٚاؿح ع٢ً إقا١َ سّس اؿطاب١ عًِٝٗ قاٍ اهلل 

   ڈ     ڎ    ڎ    ڌ    ڌ  ڍ     ڍ     ڇ  ڇڇ    ڇ  چ    چ   چ     ژ تعازي

    ڳڳ    ڳ   ڳ  گ       گ  گ  گ   ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ       ژ    ڈ

ٚنصيو ٜٴشكل ا٭َٔ يًُذتُع َٔ خ٬ٍ  ،(33املائذة: ) ژ  ں    ڱ  ڱ      ڱ    ڱ

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ژ تؿطٜع٘ يكَّع ٜس ايػَّاضم قاٍ اهلل تعازي

 . (3١املائذة: ) ژڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ         ٹ  ٹ   ٹ

َٚٔ خ٬ٍ تًو ايتؿطٜعات ايػُا١ٜٚ ٚغ ٖا ٜتشكل ايَّٓفع ا٭َين يف اجملتُع، ٚيكس 

غاِٖ ايٓيب يف ؼكٝل ايَّٓفع ا٭َين يًُذتُعات اٱغ١َٝ٬ عٓسَا ٢ْٗ ايٓيب  املػًُري 

                                                             
108
ــا بــــً أحمــــذ الىاحــــذ :  -  ــير القــــشآن املجيــــذ: أليــــي الحعــــً غلــ ــير مقاجــــل بــــً ظــــليمان البل ــــي: مل2/٠33الىظــــي  فــــي جفعــ قاجــــل بــــً ظــــليمان البل ــــي: ، واهظــــش: جفعــ

ـــروث 3/122 ــ ــــت ) بيـ ــــب الػلميــ ــ: داس الكتــ ــ ــ ــــذ، هـ ــــذ فشيــ ــــ:: أحمــ ــــ –، جحقيـ ــ ــــان (،  ـ ــــ ٠2٠1:) ٠لبىــ ــ ــــى : 1١١3 -هـ ــــل: للبغــ ــالم التنزيــ ــ ــــم ٩/1٧6م (، مػــ ــــي غلــ ــير فــ ــ ، صاد املعــ

، ١/٧١هــ(، والبحـش املحـي : أليـي حيـان ألاهذل ـ ي: ٠2١2):3لبىـان (،  ــ –، هــ: املكتـب إلاظـالمي ) بيـروث ٩/2٠٧التفعير: لػبذ الشحمـان بـً غلـا بـً   الجـىص : 

 . ١/26فتح القذيش: للشىكاوي: 
109
 )مصادس ظابقت (.  16/٠2١، والتحشيش والتىىيش :بً غاجىس: 2/١٠، واهظش التعهيل  :بً جض : ٩/31١جفعير لقشآن الػظيم :بً  ثير،  - 
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  ٌ َٔ إٔ ٜتػبب أسسِٖ إزي فعٌ ٜ٪زٟ إزي املػاؽ با٭َٔ ٚا٫غتكطاض فكاٍ : ) ٫ حي

ٍّعٳ ٕٵ ٜٴطٳ ٚقاٍ : ) ٫ ٜٴِؿطٵ أسسنِ إزي أخٝ٘ بايػ٬ٍّح; فإَّ٘ ٫ ٜسضٟ  ( 110) َٴػٵًًُا ( ملػًِ أُّ

َّ ايؿَّٝإ ٜٓعع يف ٜسٙ فٝكع يف سفط٠ َٔ ايَّاض ( َٳطَّ أسسنِ يف ( 111) يع ، ٜٚكٍٛ: ) إشا 

َػادسْا أٚ أغٛاقٓا َٚع٘ ْبٌ فًُٝػو ع٢ً ْكاهلا إٔ ٜٴكٝب أسسًا َٔ املػًُري َٓٗا 

تًو ايتٛدٝٗات دا٤ت يتشكل ايٓف ع ا٭َين يًٓاؽ يف فتُعاتِٗ َٔ  ، نٌ( 112) بؿ٤ٞ (

أدٌ إٔ ٜأَٓٛا ع٢ً أْفػِٗ ٚأعطانِٗ ٚأَٛاهلِ، ٚست٢ ٜعٝـ اجملتُع اٱغ٬َٞ يف 

 أَٔ ٖٚس٤ٚ ٚاغتكطاض ٚقب١ ٥ٚٚاّ ٚغ٬ّ.

سٝح ٚمل ٜهتِف بصيو بٌ قُّسَّّ يٓا صيٛشدًا ضا٥عًا يتشكٝل ايَّفع ا٭َين يًٓاؽ باملس١ٜٓ 

قاّ ضغٍٛ اهلل   بامل٪اخا٠ بري املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض، ٚنتب نتابًا ْٳع ِ فٝ٘ اؿٝا٠ بري 

طيٝع غهإ املس١ٜٓ َٔ َػًُري ٚأٌٖ نتاب َٚؿطنري يٝػٛز بِٝٓٗ ا٭َٔ 

ٚا٫غتكطاض، ٚيٝأَٔ اؾُٝع زٕٚ اغتجٓا٤ ع٢ً أْفػِٗ ٚأعطانِٗ ٚأَٛاهلِ، ٚغأشنط 

 ًٜٞ:  بعهًا َٔ َباز٨ شيو ايهتاب نُا

َّ امل٪َٓري بعهِٗ َٛايٞ بعض زٕٚ  -1 ١ََّ اهلل ٚاسس٠، جي  عًِٝٗ أزْاِٖ، ٚأ َّ ش أ

  ايٓاؽ .

ٔٵ بػ٢ َِٓٗ، أٚ ابتػ٢ زغٝع١ ظًِ، أٚ  -2 َّ امل٪َٓري املتكري أٜسِٜٗ ع٢ً نٌ َ ٚأ

َّ أٜسِٜٗ عًٝ٘ طيٝعًا ٚيٛ نإ ٚيس  إمثًا، أٚ عسٚاًْا، أٚ فػازًا بري امل٪َٓري، ٚأ

 أسسِٖ . 

 ٫ٚ ٜكتٌ َ٪َٔ َ٪ًَٓا يف نافط، ٫ٚ ٜٴٓكط نافط ع٢ً َ٪َٔ . -3

َّ ي٘ ايٓكط ٚا٭غ٠ٛ، غ  َعًَٛري ٫ٚ َتٓاقط  -4 ٔٵ تبع امل٪َٓري َٔ ٜٗٛز فإ َٳ ٚأَّ٘ 

 عًِٝٗ. 

 ٚأْ٘ ٫ جي  َؿطى َا٫ً يكطٜـ ٫ٚ ْفػًا، ٫ٚ حيٍٛ زْٚ٘ ع٢ً َ٪َٔ .  -5

                                                             
110
 ( .  13١62بشقم )  ٠63/  3١معىذ أحمذ: ألحمذ بً حىبل:  (، ٠6٩3بشقم )  ٠١٩/ 1امل جم ألاوظ : للط راوي:  - 
111
 ( . .   6١32بشقم )  ١/32صحيح معلم: أليي الحعين معلم:  - 
112
 (  .  6١3٠بشقم )  ١/33صحيح معلم: أليي الحعين معلم:  - 
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ٖصٙ ايكشٝف١ (، ٚآَٔ باهلل ٚايّٝٛ ٚأْ٘ ٫ حيٌ مل٪َٔ أُّقطَّ سيا يف ٖصا ايهتاب )  -6

َّ عًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚغهب٘  ٔٵ ْكطٙ أٚ آٚاٙ فإ َٳ  َّ اٯخط إٔ ٜٓكط قسثًا أٚ ٜ٪ٜٚ٘، ٚأ

 ّٜٛ ايكٝا١َ، ٫ٚ ٜ٪خص َٓ٘ قطف ٫ٚ عسٍ . 

َّ ايٝٗٛز ٜٓفكٕٛ َع امل٪َٓري َا زاَٛا قاضبري .  -7  ٚأ

 ٚأْ٘ ٫ خيطز َِٓٗ أسس إ٫  بإشٕ قُس  .  -8

9-  َّ ٔٵ ساضب ٚأ َٳ َّ بِٝٓٗ ايٓكط ع٢ً  ع٢ً ايٝٗٛز ْفكتِٗ، ٚع٢ً املػًُري ْفكتِٗ، ٚأ

َّ بِٝٓٗ ايٓكأ ٚايٓكٝش١ ٚايرب زٕٚ اٱثِ .   أٌٖ ٖصٙ ايكشٝف١، ٚأ

ٔٵ زِٖ ٜجطب .  -10 َٳ َّ بِٝٓٗ ايَّكط ع٢ً   ٚأ

َّ ٜجطب سطاّ دٛفٗا ٭ٌٖ ٖصٙ ايكشٝف١ .  -11  ٚأ

َّ اؾاض نايٓفؼ غ  َهاض ٫ٚ آثِ . -12  ٚأ

13-  َّ ٚأْ٘ َا نإ بري أٌٖ ٖصٙ ايكشٝف١ َٔ سسخ أٚ اؾتذاض ٜٴداف فػازٙ فإ

 َٳطٳزَّٙ إزي اهلل عع ٚدٌ ٚإزي قُس ضغٍٛ اهلل  .

ٔٵ قعس آَٔ  -14 َٳ ٔٵ خطز آَٔ، ٚ َٳ ٚأْ٘ ٫ حيٍٛ ٖصا ايهتاب زٕٚ ظامل أٚ آثِ، ٚأْ٘ 

َّ اهلل داض ملٔ بٳطَّ ٚاتك٢، ٚق ٔٵ ظًِ ٚأثِ، ٚأ َٳ  (113) ُس ضغٍٛ اهلل . باملس١ٜٓ، إ٫  

ٚباؾ١ًُ ففٞ ٖصا ايهتاب ؼكٝل ايٓفع ا٭َين جملتُع املس١ٜٓ غٛا٤ ناْٛا َػًُري 

أٚ أٌٖ نتاب أٚ َؿطنري، ٚبصيو أَٔ اؾُٝع ع٢ً زِٜٓٗ، ٚع٢ً أْفػِٗ ٚأعطانِٗ 

ٚقس قسَّّ يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ صياشز غعٛا يتكسِٜ ايَّفع ا٭َين يًَّاؽ َٓٗا َا  ٚأَٛاهلِ .

 :ًٜٞ 

ايطَّدٌ ايصٟ قُّسَّّ ايٓف ع ا٭َين ملٛغ٢ ٚشيو عٓسَا أغطع يف َؿٝ٘ إزي َٛغ٢ ٚغًو  (1

َّ فطعٕٛ ٚطياعت٘ قس أَطٚا بكتً٘،  ًٍّٓا ي٘ أُّ َٴبٳ ٚٳ َٴشصَّضًا ي٘  ايَّطٜل املدتكط إيٝ٘ 

٘ بػطع١ ايفطاض َٔ ايكتٌ، ست٢ ٫ ٜسضنٛٙ ٜٚكتًٛٙ، ٚقس سه٢ اهلل شيو ْٚاقشًا ي

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ   ژ عٓ٘ فكاٍ:

قاٍ أنجط أٌٖ ايتفػ  ٖصا ايطدٌ ٖٛ سعقٌٝ بٔ  (1١القص : ) ژىئ  يئ  جب  حب  

                                                             
113
ــ  -  ــ ــ: مؤظعـــت الشظـــالت ) بيـــروث  ٠23-٠2١ت ـــزيب ظـــيرة ابـــً هشـــام: لػبـــذ العـــالم هـــاسون: صـ ىـــان (، داس البحـــىث الػلميـــت بالكىيـــت، ط: ) بـــذون جــــاسيخ (، لب –.، هــ

ــ  ــ: داس الكتــب الحذيثــت ) مصــش (،  ـــ ٠٧٩-٠٧6واهظـش فقــه العــيرة: ملحمــذ الغضالــي: صـ -٠6١م(، والشحيـ: املختــىم: لصــفي الــشحمً املبــاس فىس : صـــ ٠٧٩6: )٩.، هـ

ــ  ٠2١١، ) ٠لبىـان (،  ــ  –،  هــ: داس الكتـب الػلميـت ) بيــروث ٠٩2-٠٩3، ٠6٧ ــاليي:  ٠٧٧١ -هـ ، هــ: مكتبـت الصــحابت ) ١١٠-٠/١2٩م (، والعـيرة الىبىيـت: لػلـي الص 

 م ( . 1١١٠ -هـ ٠211: ) ٠الشاسقت (،  ـ –إلاماساث 
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َّ فطعٕٛ أَط بكتٌ َٛغ٢ فػبل شيو ايطد ٌ قبٛضا َ٪َٔ آٍ فطعٕٛ ، ٚضٟٚ أ

، ٚقاٍ ابٔ نج : " ٚقف٘ بايطدٛي١ٝ ٭ْ٘ خايف ايَّطٜل، فػًو ططٜكًا (114)باـرب."

 . (115)فػبل إزي َٛغ٢"-أٟ ٚضا٤ َٛغ٢  –أقطب َٔ ططٜل ايصٜٔ بٴعجٛا ٚضا٤ٙ 

زاٚز ٚإ١ْ٫ اهلل ي٘ اؿسٜس، ٚتعًُٝ٘ ي٘ يكٓاع١ ايسضٚع اؿطب١ٝ يسض٤ خَّط اؿطب  (2

َٴُتٳًَّا عًٝ٘ ٚؼكٝل ايَّفع ا٭َين يًَّاؽ، فكاٍ  (٠١ظبأ: ) ژک  ک    ک   ژ تعازي 

أ٫ٕ اهللِّ ي٘ اؿسٜس فهإ بري ٜسٜ٘ نايعذري ٜفتً٘ بٝسٙ ٫ حيتاز إزي ْاض ٫ٚ أٟ:"

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ژ .١ ٜٴؿٳهًِّ٘ ٜٚتكطف فٝ٘ نٝف ٜؿا٤ََّطق

ٚٳقُّسٍّض املػاَ   (٠٠ظبأ: ) ژڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ   َّات ٚاغعات  أٟ: إٔ اعٌُ زضٚعًا تا

يف سًل ايسضٚع، ف٬ تعٌُ اؿًك١ قػ ٙ فُّتٳهٵعٴف، ف٬ تك٣ٛ ايّسضٚع ع٢ً ايسٍّفاع، 

 (116) "ع٢ً ٫بػٗا٫ٚ ػعًٗا نب ٙ فتجكٌِّ 
ٜٚكددددٍٛ غددددٝس قَّددددب: " ٚايػَّددددابػات ايددددسضٚع، ضٟٚ أْٗددددا ناْددددت تعُددددٌ قبددددٌ زاٚز         

ٚاسدددس٠، فهاْدددت تكدددًب اؾػدددِ ٚتجكًددد٘، فدددأهلِ اهلل زاٚز      قدددفا٥أ، ايدددسضع قدددفٝش١   

إٔ ٜكددددٓعٗا ضقددددا٥ل َتساخًدددد١ َتُٛددددد١ يٝٓدددد١ ٜػددددٌٗ تؿددددهًٝٗا ٚؼطٜهٗددددا عطندددد١      

اؾػددددِ، ٚأَدددددط بتهدددددٝٝل تددددساخٌ ٖدددددصٙ ايطَّقدددددا٥ل يتهددددٕٛ قهُددددد١ ٫ تٓفدددددص َٓٗدددددا     

 (117)."َط نً٘ إهلاًَا ٚتعًًُٝا َٔ اهللايطٍَّاح، ٖٚٛ ايتكسٜط يف ايػَّطز، ٚنإ ا٭

ۆ  ۆ   ژ ممتًٓا عًٝ٘ ٚع٢ً قَٛ٘ املٓتفعري أًَٓٝا بصيو –عع ٚدٌ  –ٚقاٍ اهلل 

قاٍ ابٔ ع١َّٝ ا٭ْسيػٞ:  ،(١١ألاه ياء: ) ژۅ  ۉ  ۉ     ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ِٳ اهلل زاٚز قٓع١ ايسضٚع فهإ ٜكٓعٗا أسهِ قٓع١ يتهٕٛ ٚقا١ٜ َٔ اؿطب " عٳً 

يسضع ٚايػَّٝف ٚايط َأ ٚغ  ايػ٬ح فُٓ٘ اٚغبب لا٠ َٔ ايعسٚ، ٚايًبٛؽ يف ايًػ١ 

، ٚقاٍ ابٔ عاؾٛض: " ٚاَذيَّ اهلل بكٓع١ عً ُٗا زاٚز فاْتفع بٗا ايَّاؽ ٖٚٞ ( 118) "شيو.

قٓع١ ايسضٚع، أٟ زضٚع ايػَّطز، قٌٝ: ناْت ايسضٚع َٔ قبٌ زاٚز شات سطاؾف َٔ 

                                                             
114
 )مصذس ظاب:( ٠3/166الجامؼ ألحكام القشآن: للقش  ي:  - 
115
 ) مصذس ظاب:(. 6/116جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  - 
116 
ــ التف  - ــا : للضمرشــش : 21٧عـير امل عــش: ملجمىغــت مـً الػلمــاء: صــ

 
، ) ٠6/13، واللبــال فـي غلــىم الكتــال: :بـً غــادل الذمشــقي الحىبلــي: 3/١١٠، واهظـش: الكش

 مصادس ظابقت (
117
 .  6/63١في ظالل القشآن: لعيذ قطب:  - 
118
 ، )مصذس ظاب:(2/٠٠1املحشس الىجيز في جفعير الكتال الػضيض: :بً غطيت ألاهذل  ي:  - 
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ٓٵعٳ  زضٚع اؿًل اؿسٜس، فهاْت تجكٌ ع٢ً ايهُِّا٠ إشا يبػٖٛا فأهلِ اهلل زاٚز  قٴ

   (119) "ك١ فٗٞ أخف ق٬ًُ ٚأسػٔ ٚقا١ٜايسقٝ
 ثوار تقذين النفع للناس في الذنيا واآلخرة:  الوبحث الثالث

َّ املػًِ ايصٟ ٜكسّ ايٓفع يًٓاؽ ٜعٛز شيو عًٝ٘ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠، يف ايسْٝا  إ

ي٘، ٚثٓا٤ ايٓاؽ عًٝ٘ باغتُطاض ايٓع١ُ عًٝ٘، ٚايتٛفٝل ي٘ يف طيٝع أعُاي٘، ٚسّب ايٓاؽ 

يف سٝات٘ ٚبعس َٛت٘ ٚغ  شيو َٔ اـ  ايهج  ايصٟ ٜعٛز عًٝ٘ يف ايسْٝا، ٚيف اٯخط٠ 

ٔٵ ٜبصٍ ْفع٘ يًٓاؽ  َٳ ٜٓاٍ زخٍٛ اؾ١ٓ ٚايٓعِٝ املكِٝ فٝٗا، َٚٔ أِٖ ايجُاض اييت جيٓٝٗا 

 َا ٜأتٞ: 

 : أواًل: الجمار الدنيوية لتقديم الهفع للهاس

 ٚغٛف أتٓاٚهلا َٔ خ٬ٍ َهاَري اٯٜات ايكطآ١ْٝ اٯت١ٝ: 

ـــــــــــبأ: ) ژىئ  يئ        جب      مئی   ی  ی  ی  جئ  حئ ژ قدددددددددددداٍ اهلل تعدددددددددددددازي  (1  (3٧ظــ
أٟ: َدددددا أْفكدددددتِ َدددددٔ َددددداٍ يف غددددد  إغدددددطاف ٫ٚ تكدددددت  فٗدددددٛ خيًفددددد٘ يف ايدددددسْٝا       "

بدددايعٛض، ٚيف اٯخددددط٠ باؿػددددٓات ٚايدددسضدات، عددددٔ غددددعٝس بدددٔ ٜػدددداض قدددداٍ: قدددداٍ     

اهلل : ) َددددا َددددٔ ٜددددّٛ ٜكددددبأ ايعبدددداز إ٫  ًَٚهددددإ ٜٓازٜددددإ أسددددسُٖا ٜكددددٍٛ:  ضغددددٍٛ 

 .( 120) ايًِٗ أعط َٓفكًا خًفًا، ٜٚكٍٛ اٯخط: ايًِٗ أعط ممػهًا تًفًا (

َّ اهلل ٜٴدًف ع٢ً املٓفل َازًٜا َٚعًٜٓٛا، ٚاٱخ٬ف املازٟ إٔ  ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ أ

ف املعٟٓٛ ٜتذ٢ً يف ا٫ْؿطاح يًكسض ٜبسي٘ َا٫ً خ ًا َٔ َاي٘ ايصٟ أْفك٘، ٚاٱخ٬

ٔٵ ٜٴكُّسٍّّ  َٳ ٚايػَّه١ٓٝ ٚايَُّأ١ْٓٝ يف ايكًب ٚايػطٚض ٚايػَّعاز٠ اييت ٜؿعط بٗا نٌ 

ايَّفع يًٓاؽ ٚحيكل هلِ املٓافع املؿطٚع١ ٜٚٴسخٌ عًِٝٗ ايػطٚض ٜٛنأ يٓا شيو 

( سٝح  بعٓٛإ ) أفطاح ايطٚحيف ضغايت٘ ٭خت٘ أ١َٓٝ ضظي٘ اهلل غٝس قَّب ايؿٗٝس 

" بايتذطب١ عطفت أْ٘ ٫ ؾ٤ٞ يف ٖصٙ اؿٝا٠ ٜعسٍ شيو ايفطح ايطٚسٞ ايؿفٝف قاٍ:

ايصٟ لسٙ عٓسَا ْػتَّٝع إٔ ْسخٌ ايععا٤ أٚ ايطنا، ايجك١ أٚ ا٭ٌَ أٚ ايفطح إزي 

ْفٛؽ اٯخطٜٔ ! إْٗا يص٠ مسا١ٜٚ عذٝب١ يٝػت يف ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ ا٭ضض، إْٗا 

                                                             
119
 )مصذس ظاب:( ٠٩/٠1٠التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس:  - 
120
ي املىفـ: واملمعــر ،  تـال الضكــاة بـال فـ3/١3(، وصـحيح معــلم: أليـي الحعـين معـلم:  ٠3٩2فــي  تـال الضكـاة بـشقم )  1/١11الجـامؼ املعـىذ الصـحيح: للبرـاس : - 

 ( )مصذسان ظابقان(.  13١3بشقم ) 
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 طبٝعتٓا، إْٗا ٫ تًَّب هلا دعا٤ٶ خاضدًٝا، ٭ٕ ػاٚب ايعٓكط ايػَُّاٟٚ اـايل يف

َّ ٖصا هلٛ ايفطح ايٓكٞ اـايل ايصٟ ٜٓبع َٔ ْفٛغٓا ٜٚطتس  دعا٤ٖا نأَ فٝٗا!... إ

 َّ إيٝٗا بسٕٚ ساد١ إزي أٟ عٓاقط خاضد١ٝ عٔ شٚاتٓا، إْ٘ حيٌُ دعا٤ٙ نا٬ًَ; ٭

 .(121)دعا٤ٙ نأَ فٝ٘"

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  یژ قاٍ اهلل تعازي (2 "أٟ: بايٓكط  (٠1١الىحل: ) ژ جئ  

، ٖٚصٙ املع١َّٝ بايعٕٛ ٚايفهٌ ٚايطظي١ ٜعين إٔ أضزت أٜٗا (122)ٚاملع١ْٛ ٚايتأٜٝس " 

اٱْػإ إٔ أنٕٛ َعو بايعٕٛ ٚايفهٌ ٚايطظي١، فهٔ َٔ املتكري احملػٓري، ٚيف 

ٖصا إؾاض٠ إزي ايتععِٝ ٭َط اهلل، ٚايؿف١ ع٢ً خًل اهلل، ٚشيو ٜٳس ٍ ع٢ً إٔ نُاٍ 

 .( 123) "ل اهلل٭َط اهلل، ٚايؿفك١ ع٢ً خًغعاز٠ اٱْػإ يف ايتععِٝ 

بايٓكط ٚاملع١ْٛ يف زْٝاِٖ، أٟ:" (6٧الػىكبىث: ) ژہ  ہ  ہ  ہ ژ  ٚقاٍ اهلل تعازي

، ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل : ) ٚاهلل ( 124) ٚبايجٛاب ٚاملػفط٠ يف عكباِٖ يف اٯخط٠ ٚثٛابِٗ اؾ١ٓ "

، ٚتكتهٞ َع١ٝ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ( 125) يف عٕٛ ايعبس َا نإ ايعبس يف عٕٛ أخٝ٘ (

يًعبس ايصٟ ٜكسّ ايٓفع يًٓاؽ ٚاٱسػإ إيِٝٗ اغتُطاض ٖصٙ املع١ٝ اييت تتذ٢ً يف 

اغتُطاض ٖصٙ ايٓعِ ع٢ً ايعبس ايصٟ ٜٓفع ايٓاؽ َا مل ٜكابٌ ٖصٙ ايٓعِ باملعاقٞ 

َّ اهلل قس ٜٓععٗا  ّٔ عًِٝٗ َٚٓع تكسِٜ ايٓفع هلِ، فإ ٚايصْٛب ٚا٫غتهباض ع٢ً ايٓاؽ ٚامل

َّ هلل أقٛاًَا خيتك ِٗ بايٍّعِ ملٓافع ايعباز، أدطٖا يف اٯخط٠ قاٍ: )يسْٝا ٚحيطّ َٓ٘ يف ا إ

ٜٴِكط ِٖ فٝٗا َا بصيٖٛا، فإشا َٓعٖٛا ْععٗا َٓٗ َّهلا إزي غ ِٖٚٳ ، ٚعٔ ابٔ (126)(ِ، فش

                                                             
121
 م (.1١١٧:) 1، هـ: الجيل الجذيذ ) صىػاء، اليمً (،  ـ1٩ – 16أفشان الشون: لعيذ قطب صــ  - 
122
ــ ) جفعــير الثػل ــي (: أليــي سســحامل أحمــذ الثػل ــي ) جــ  -  داس سحيــاء التــراث الػشيــي  ) بيــروث  ، جحقيــ::   بــً غاجــىس، هـــ:6/١3هـــ (:  21٩الكشـف والبيــان املػــشو  بـ

ــان ألاهذل ـــ ي: 3/22١م (، واملحــشس الـــىجيز فــي جفعـــير الكتــال الػضيـــض: :بــً غطيــت ألاهذل ـــ ي: 1١١1 -هــــ ٠211: ) ٠لبىــان (،  ـــ – ي  ،  جفعــير البحـــش املحــي : أليـــي ح 

 ) مصادس ظابقت (. ١/١3٠
123
هـــ ٠3٧٧لبىـان (، ط: )  –، هــ: داس الفكـش ) بيــروث ٠1٩-2/٠16  بـً سبــشاهيم البغـذاد  الشـهير بالخــاصن:  لبـال التأويـل فــي مػـاوي التنزيـل: لػــالء الـذيً غلـي بــً - 

ــ: داس سحيـــاء التــراث الػشيـــي )بيـــروث 1١/1٧٠م  (، جف عــش الفرـــش الــشاص : ملحمـــذ بــً غمـــش بـــً الحعــين الـــشاص : ٠٧٩٧ - لبىــان (، ط: )بـــذون جــاسيخ(، اللبـــال فـــي  –، هـ

لبىــان (، ط:  –، هــ: داس الكتـب الػلميـت ) بيـروث 1/3١2، واهظـش: جفعـير العـشاا املىيــر: ملحمـذ بـً أحمـذ الشـشبيلي: ٠1/٠٧1بـً غـادل الذمشـقي: غلـىم الكتـال: : 

 )بذون جاسيخ(. 
124
ــــاصن: ٩/1٧١الكشــــف والبيــــان: للثػل ــــي:  -  ــاوي التنزيــــل: ل خـ ــــل فــــي مػــ ــــال: :بــــً غــــا١/1١١، لبــــال التأويـ ــــير ٠١/3١١دل الذمشــــقي: ، واللبــــال فــــي غلــــىم الكتـ ، وجفعـ

 . 3/1١٧العشاا املىير: للششبيلي: 
125 
 ( .  ٩١1١بشقم )  ١/٩٠صحيح معلم: أليي الحعين معلم:  -

126 
 (٠6٧1بــشقم )  162/ 2ت: لأللبـاوي: (، والعلعـلت الصــحيح ٩1١6بــشقم )  ٠١/٠٠٩(، جـػب إلايمــان: للبي قـي:  ١٠61بــشقم )  ١/11١امل جـم ألاوظــ : للط راوـي:  -

 وقال غىه: حعً .
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َّ دعٌ  عباؽ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل: ) َا َٔ عبس أْعِ اهلل عًٝ٘ ْع١ُ فأغبػٗا عًٝ٘، ثٴ

 .( 127) ( فكس عٳطَّض تًو ايٓع١ُ يًعَّٚاٍ فُّتٳبٳطَّّ َٔ سٛا٥ر ايٓاؽ إيٝ٘

  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ قاٍ اهلل تعازي (3

ڈ  ژ   ژ قٛي٘ تعازي (٧٩الىحل: ) ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ع٬ًُ قاؿًا، أٟ عٌُ نإ ٖٚصا ؾطٚع يف ؼطٜض ناف١ امل٪َٓري أٟ: "ژژ

"إٔ شيو يف ايسْٝا  ژگ  گ  گ ژ قٛي٘ تعازي ( 128) ع٢ً نٌ عٌُ قاحل "

( 129)"........ٜعين يف اٯخط٠ ژڳ   ڳ   ژ ٖٚٛ قٍٛ اؾُٗٛض، ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘

ٚاؿٝا٠ ايَّٝب١ تؿٌُ ايطظم اؿ٬ٍ، ٚايكٓاع١، ٚايطنا سيا قػِ اهلل، ٚس٠ٚ٬ 

 .( 130) ايَّاع١، ٚايػَّعاز٠ "

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ژ قاٍ اهلل تعازي (4 ٻ  ٻ  

ٹ    ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

حملػٓري إزي ايَّاؽ ٜٚطن٢ أٟ: ٜطن٢ ع٢ً ا (٠32 – ٠33آل غمشان: ) ژڤ  ڤ

ٚحيب نٌ قػٔ يعبازٙ ٚخكٛقًا املصنٛضٜٔ يف ٖصٙ  اٯ١ٜ  فإٕ َٔ  (131)عًُِٗ"

ٚقٛي٘ . (132)"إٜكاٍ اـ  ٚايٓفع إزي ايػ يف أْٛاع اٱْفام، اٱْفام بايعًِ ٚايتػبب 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    ژ تعازي

َّ اهلل  (٧3املائذة: ) ژ ڱ  ڱ    ں  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ قاٍ ايػعسٟ: "فإ

 (133) "ـايل، احملػٓري يف ْفع ايعبٝسحيب احملػٓري يف عباز٠ ا

                                                             
127
ــ:  16٠١بــــشقم )  1/3١١( وقــــال: سظـــىاده جيــــذ، صــــحيح الترغيــــب والترهيــــب: لأللبـــاوي:  ٩١1٧بــــشقم )  ٩/1٧1امل جـــم ألاوظــــ : للط راوــــي:  -  ــ ( وقــــال غىــــه: حعــــً، هـ

 )بذون جاسيخ(. ١الشيان،  ـ:  –مكتبت املػاس  
128
 )مصذس ظاب:(. ١/٠3٧ػىد: سسجاد الػقل العليم سلا مضايا القشآن الكشيم: أليي الع - 
129
 . ١/١٠6جفعير البحش املحي : أليي حيان ألهذل  ي:  - 
130
 ) بتصش  ( .  6/2١الكشف والبيان: للثػل ي:  - 
131
 . 1/٠2٠جفعير الحذاد: املعم  )  شف التنزيل في جحقي: املباحث والتأويل (: أليي بكش الحذاد اليملي:  - 
132
ــا و  -  ــ الفتىحــاث الشباهيـــت فـــي جفعــير مـ ــ: املكتبــت التجاسيـــت الك ـــري بشـــاسع ٠3٠سد فـــي القــشآن مـــً ألاوامـــش والىــىادي إلا:هيـــت: ملحمـــذ غبــذ الػضيـــض غبـــذ الحكــيم: صــ ، هــ

 )بذون جاسيخ(. 1مصش (،: ـ: –غابذيً ) القاهشة 
133
ان: للعػذ : صـ -   )مصذس ظاب:(. 1١6ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم املى 
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پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ   ژ :قاٍ اهلل تعازي عٔ ْٛح (5

دعٌ ي٘ ثٓا٤ٶ سػًٓا َػتُطًا إزي ٚقت قاٍ ايػعسٟ " (١١ – ٩١الصافاث: ) ژٿ  

٘ٶ تعازي  اٯخطٜٔ، ٚشيو ٭ْ٘ قػٔ يف عباز٠ اـايل، قػٔ إزي اـًل، ٖٚصٙ غٴَّتٴ

 (  134) "يف احملػٓري إٔ ٜٓؿط هلِ َٔ ايجَّٓا٤ ع٢ً سػب إسػاِْٗ 

 ٚقاٍ ايؿاعط ) اؿ١٦َّٝ (:

ٔٵ ٜفعٌ اـ  ٫ ٜٴعسّ دٛاظٜ٘            ٫ ٜصٖب ايعطف بري اهلل ٚايٓاؽ .  َٳ

، (٧6مشيم: ) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ژقاٍ اهلل تعازي
َّ ايصٜٔ آَٓٛا باهلل ٚاتبعٛا ضغً٘ ٚعًُٛا ايكاؿات ٚفل ؾطع٘، غٝذعٌ هلِ  ٚاملع٢ٓ أ

 (135)قب١ َٚٛز٠ يف قًٛب عبازٙ .ايطظيإ 

ٚيصيو َٔ ٜكسّ ايٓفع يًٓاؽ حيب٘ ايٓاؽ ٜٚجٕٓٛ عًٝ٘ يف سٝات٘ ٚبعس َٛت٘، بٌ 

حيعْٕٛ عًٝ٘ عٓس فطاق٘ ٜٚرتظيٕٛ عًٝ٘، ٜٚسعٕٛ ي٘ باـ ، ٜٚصنطٕٚ أعُاي٘ اييت 

 نإ ٜٓفع بٗا ايٓاؽ .

ٜهْٛٛا ٜعًُٕٛ أٟ: أِْٗ مل "(1٧الذخان: )ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ قاٍ اهلل تعازي (6

ع٢ً ا٭ضض ع٬ًُ قاؿًا تبهٞ عًِٝٗ، ٚمل ٜكعس هلِ إزي ايػُا٤ َٔ ن٬َِٗ 

ٞ عًِٝٗ ٖٚصا قٍٛ ٫ٚ َٔ عًُِٗ ن٬ّ طٝب ٫ٚ عٌُ قاحل فٝفكسِٖ ٜٚبه

ٚاملع٢ٓ أْ٘ مل ٜكب بفكسِٖ ٬ٖٚنِٗ أسس َٔ أٌٖ ،(136)"طياع١ املفػطٜٔ

س َٛت ايػٝس َِٓٗ: بهت ي٘ ايػُا٤، ٫ٚ َٔ أٌٖ ا٭ضض، ٚناْت ايعطب تكٍٛ عٓ

ايػُا٤ ٚا٭ضض أٟ: عُت َكٝبت٘ ... ٚقاٍ اؿػٔ: يف ايه٬ّ َهاف قصٚف، 

 َّ أٟ: َا به٢ عًِٝٗ أٌٖ ايػُا٤ ٚا٭ضض َٔ امل٥٬ه١ ٚايَّاؽ، ٚقاٍ فاٖس: إ

 . ( 137) ايػُا٤ ٚا٭ضض تبهٝإ ع٢ً امل٪َٔ أضبعري قباسًا . "

                                                             
134
ان: للعػذ : صـ -   )مصذس ظاب:( . 6٠١ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم املى 
135
 . 3٠1التفعير امل عش: سغذاد هربت مً الػلماء: صـ  - 
136
 .  2/٧١الىظي  في جفعير القشآن املجيذ: أليي الحعً غلا بً أحمذ الىاحذ  الى عابىس :  - 
137
 . 2/١١1فتح القذيش: للشىكاوي:  - 
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 َقدُِّم الهفع للهاس: ثانيًا: الجمار األخزوية ِلَمِو ُي

 ٚغٛف أتٓاٍٚ أِٖ تًو ايجُاض َٔ خ٬ٍ َهاَري اٯٜات اٯت١ٝ: 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ قاٍ اهلل تعازي (1 ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ٔٵ( يًتبعٝض; إشٵ ايكاؿات ع٢ً (٠12اليعاء: )ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک َِ ، زخًت )

ايهُاٍ مما ٫ َّٜٝك٘ ايبؿط ففٞ ٖصا ضفل بايعباز، يهٔ يف ٖصا ايبعض ايفطا٥ض 

َّ قٝس ا٭َط باٱضيإ إشٵ ٫ ٜٓفع عٌُ زْٚ٘، ٚايَّك   َٚا أَهٔ َٔ املٓسٚب إيٝ٘، ثٴ

يف شيو غا٥ط  ، ٚقاٍ ايػعسٟ: زخٌ(138)ايٓهت١ اييت يف ظٗط ايَّٓٛا٠ َٚٓ٘ تٓبت " 

دٔ، قػ ، أٚ ا٭عُاٍ ايكًب١ٝ ٚايبس١ْٝ، ٚزخٌ أٜهًا نٌ عاٌَ َٔ إْؼ أٚ 

 .(139) "نب ، شنط، أٚ أْج٢

 فايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿات َٔ ايٛادبات ٚاملػتشبات نإ دعا٩ِٖ ا٭خطٟٚ

اؾ١ٓ، َٚٔ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ املػتشب١ تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ يف اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚيصيو قاٍ 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ اهلل تعازي گ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

ۋ  ۅ   ۅ    ژ تعازيٚقاٍ اهلل  (3٠ – 3١الكهف: ) ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮸﮴   ﮵  ﮶  ﮷

َٚٔ  (٠١١ – ٠١٩الكهف: ) ژۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   

 ( 140) ا٭عُاٍ ايكاؿ١ إظاي١ ا٭ش٣ ٚايهَّطض عٔ املػًُري. 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   چ  ڇ  ژ قاٍ تعازي (2

ٖٚصا املجٌ ٜتهُٔ ايتشطٜض ع٢ً اٱْفام يف غبٌٝ اهلل ؾُٝع َا  (16٠البقشة:)ژڈ

ٖٛ طاع١، ٚعا٥س ْفع٘ ع٢ً املػًُري، ٚأععُٗا ٚأغٓاٖا اؾٗاز ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل، 

ٚظاٖط اٱْفام يف غبٌٝ اهلل ٜكتهٞ ايفطض ٚايٓفٌ، ٜٚكتهٞ اٱْفام ع٢ً ْفػ٘ يف 

، قاٍ (141)ع١ َٔ دٗاز أٚ غ ٙ. اؾٗاز ٚغ ٙ، ٚاٱْفام ع٢ً غ ٙ يٝتك٣ٛ ب٘ ع٢ً طا

                                                             
138
 .  ٠/2٠٩الجىاهش الحعان في جفعير القشآن: للثػال ي:  - 
139
ان: للعػذ : صـ -   )مصذس ظاب:(.  ٠6٧ج عير الكشيم الشحمً في جفعير  الم املى 
140
 ( . 6١3٩بشقم )  ١/32صحيح معلم: أليي الحعين معلم الى عابىس :  - 
141
 . 1/3٠١جفعير البحش املحي : أليي حيان الاهذل  ي:  - 
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هٌ َٓفل يتفاٚت أسٛاٍ ايعكؿطٟ: أٟ ٜهاعف تًو املهاعف١ ملٔ ٜؿا٤ ٫ ي

 (142)املٓفكري" 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ژ قاٍ اهلل تعازي (3

ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ              ۀ   

﮾      ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ھ   ھ  ے  ے     ۓ  

﮿  ﯀  ﯁          ې  ې    ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئۆئ  

 ژی  جئ  حئ  مئ  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی

٪٤٫ ايَّعاّ ِٖٚ قاٍ فاٖس: ا٭غ  ٖٛ احملبٛؽ، أٟ َّٜعُٕٛ هل (11 – ١إلاوعان:)

ٜؿتْٗٛ٘ ٚحيبْٛ٘، ٚقاٍ فاٖس ٚغعٝس بٔ دب : أَا ٚاهلل َا قايٛٙ بأيػٓتِٗ، 

ٚيهٔ عًِ اهلل ب٘ َٔ قًٛبِٗ، فأث٢ٓ عًِٝٗ ب٘ ي غب يف شيو ضاغب، أٟ: إصيا ْفعٌ 

ٖصا يعٌ اهلل إٔ ٜطظيٓا ٜٚتًكاْا بًَّف٘، يف ايّٝٛ ايعبٛؽ ايكَُّطٜط ٖٚصٙ نكٛي٘ 

َّ(3٧ – 3١غ غ: ) ژمث  خت  مت  ىتيتجثژ تعازي ايكًب إشا غٴطَّ  ، ٚشيو أ

ٚاملع٢ٓ اٱطيايٞ إٔ اهلل ٚقاِٖ َٔ ؾسا٥س شيو ايّٝٛ، ٚأعَّاِٖ ،(143).اغتٓاض ايٛد٘

سػٓٶا ْٚٛضٶا يف ٚدِٖٛٗ، ٚبٗذ١ ٚفطسٶا يف قًٛبِٗ، ٚأثابِٗ بكربِٖ يف ايسْٝا ع٢ً 

 .(144)ايَّاع١ د١ٓ عع١ُٝ ٜأنًٕٛ َٓٗا َا ؾا٩ٚا "

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ تعازيقاٍ اهلل  (4 ہ     ہڳ  

تؿٌُ نٌ أٚد٘ اٱْفام  (161البقشة: ) ژہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   

ٱْفام يف غبٌٝ اهلل ع٢ً يف اـ  ٚايٓفع يًٓاؽ، ٚيصيو شنط ايكططيب: إٔ ا

ٚغبٌ اهلل نج ٠ ٖٚٞ طيٝع َا ٖٛ طاع١ ٚعا٥س سيٓفع١ ع٢ً املػًُري ،( 145) "ايعُّٛ

                                                             
142
 . ٠/33١ : للضمرشش : الكشا - 
143 
 . ١/1١٧جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  -

144
 .  ١٧٩التفعير امل عش: سغذاد هربت مً الػلماء: صـ  - 
145 
 .  3/3١٩الجامؼ ألحكام القشآن: للقش  ي:  -
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ٚقاٍ ابٔ نج : أٟ: ع٢ً َا خًفٛٙ َٔ ا٭٫ٚز َٚا فاتِٗ َٔ اؿٝا٠ ايسْٝا ،(146)"ٚامل١ً

 ( 147) ٚظٖطتٗا ٫ ٜأغفٕٛ عًٝٗا; ٭ِْٗ قس قاضٚا إزي َا ٖٛ خ  هلِ َٔ شيو ."

أسسُٖا: إٔ إْفاقِٗ يف غبٌٝ  ق٫ٕٛ :فٝ٘  ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ژقٛي٘ تعازي 

اهلل ٫ ٜهٝع، بٌ جيسْٚ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، ف٬ خيافٕٛ فكسٙ، ٫ٚ حيعْٕٛ بػبب أ٫  ٜٛدس، 

  (٠٠1 ه: ) ژحئ    جئ     ی        ی       ی      ی    ىئ ىئ  ېئ  ىئ      ېئ   ژ  ْٚع ٙ

 ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ أِْٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ خيافٕٛ ايعصاب أيبت١، ْٚع ٙايجاْٞ: 

 ( 148) " (٠١3ألاه ياء: ) ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ٚقاٍ: (١٧الىمل:)

 ٚتتهُٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚاملكرتسات يف ن٤ٛ تًو ايٓتا٥ر ٖٚٞ نُا ٜأتٞ:  : الخاتوت

َّ بعهٗا نإ حيح  (1 ٜتهأ َٔ اٯٜات اييت ٚضزت يف اؿح ع٢ً تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ أ

َّ ع٢ً تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ  بَّطٜك١ َباؾط٠، ٚبعهٗا بَّطٜك١ غ  َباؾط٠ يصا فإ

ايباسح ٜٛقٞ بايكٝاّ ببشح حيكط طيٝع اٯٜات اييت ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

 ٚؼح ع٢ً ايَّفع يًٓاؽ بايَّطٜكتري املباؾط٠، ٚغ  املباؾط٠ .

ؼسخ ايباسح ٚفكًا يٰٜات اييت ؼح ع٢ً تكسِٜ ايٓفع يًٓاؽ عٔ أْٛاع ايَّفع يًٓاؽ  (2

ٚاغتٓبط ايباسح َٔ خ٬ٍ فُٗ٘ يٰٜات ٚاغتَّٓاق٘ يًَّكٛم ايكطآ١ْٝ ٚتأًَ٘ يف 

َّ أْٛاع ايَّفع يًٓاؽ ٖٞ: ايٓفع املازٟ، ٚايٓفع املعٟٓٛ، ٚايٓفع  تفػ  اٯٜات أ

 ٟ، ٚايٓفع ايػٝاغٞ، ٚايٓفع ا٭َين . ا٫دتُاعٞ ٚايٓفع ا٫قتكاز

ٚقاّ ايباسح بتٓاٍٚ بعض اٯٜات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط يهٌ ْٛع َٔ تًو 

َّ املكاّ ٫ ٜتػع يًشكط ٜٚهفٞ َٔ ايك٬ز٠ َا أساط بايعٓل، ٚيصا ٜٛقٞ  ا٭ْٛاع; ٭

 ايباسح بإدطا٤ عح ٜػتككٞ ٚحيكط طيٝع اٯٜات يهٌ ْٛع َٔ تًو ا٭ْٛاع.

ٔٵ ٜٴكسّ ايَّفع يًٓاؽ يف اغتٓ (3 َٳ بط ايباسح أِٖ ايجُاض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ اييت ٜٓاهلا 

اؿٝا٠ ايسْٝا َٔ بعض اٯٜات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط، يصا ٜٛقٞ ايباسح 

بايكٝاّ ببشح آخط ٜتٓاٍٚ طيٝع ايجُاض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ َٔ طيٝع آٜات ايكطإٓ 

 ايهطِٜ . 

                                                             
146 
 . ٠/3١٠املحشس الىجيز: :بً غطيت ألاهذل  ي:  -

147
 .  ٠/6٧3جفعير القشآن الػظيم: :بً  ثير:  - 
148 
 .  2/3١١اللبال في غلىم الكتال: :بً غادل الذمشقي:  -
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 : الوصادر والوراجع

 قرآن الكريم .ال
٭بددددددددٞ بهددددددددط قُددددددددس بددددددددٔ عبددددددددس اهلل املعددددددددطٚف بددددددددابٔ     أسهدددددددداّ ايكددددددددطإٓ: (1

 (. 2005طد: ) ، يبٓإ ( –) ب ٚت ايعطبٞ، ْد: زاض ايفهط 

 –) ب ٚت  اٱغ١َٝ٬ ايبؿا٥ط ْد :زاض ،ايبداضٟ إمساعٌٝ بٔ املفطز: يدُشُس ا٭زب (2

 ّ ( .1989 - ٖد1409: ) 3، طديبٓإ (

 قُس بٔ قُس ايػعٛز ٭بٞ: ايهطِٜ ايكطإٓ َعاٜا إزي ايػًِٝ ايعكٌ إضؾاز (3

 (. تاضٜذ بسٕٚ: ) طد(،  يبٓإ – ب ٚت)  ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤ زاض: ْد، ايعُازٟ

أنٛا٤ ايبٝإ يف إٜهاح ايكطإٓ بايكطإٓ: حملُس ا٭َري بٔ قُس بٔ املدتاض  (4

  .  ( ّ 1995 -ٖد  1415طد: ) ، يبٓإ ( –) ب ٚت ايؿٓكَّٝٞ، ْد: زاض ايفهط 

 ّ (2009: ) 2قٓعا٤، ايُٝٔ (، طدأفطاح ايطٚح:  يػٝس قَّب، ْد: اؾٌٝ اؾسٜس )  (5

عط ايعًّٛ: ٭بٞ ايًٝح ْكط بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ ايػُطقٓسٟ، ؼكٝل: ز. قُٛز  (6

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ ( .   –ََّطدٞ، ْد: زاض ايفهط ) ب ٚت 

ايفٝض قُس بٔ عبس ايطظَّام اؿػٝين تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ: ٭بٞ  (7

 َطته٢ ايعَّبٝسٟ، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككري، ْد: زاض اهلسا١ٜ  .

تفػ  ايبشط احملٝط: حملُس بٔ ٜٛغف ايؿٗ  بأبٞ سٝإ ا٭ْسيػٞ، ؼكٝل: عازٍ  (8

: ) 1يبٓإ ( طدد –أظيس عبس املٛدٛز ٚآخطٕٚ، ْدد: زاض ايهتب ايع١ًُٝ ) ب ٚت 

 ّ(2001 -ٖد 1422

ايتشطٜددددددط ٚايتٓددددددٜٛط حملُددددددس ايَّدددددداٖط بدددددددٔ عاؾددددددٛض، ْددددددد: زاض غددددددشٕٓٛ يًٓؿدددددددط         (9

 ّ (. 1997ٚايتٛظٜع، ) تْٛؼ ( طد: )

يبٓدإ   -ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ: ٫بٔ دعٟ ايهًيب، ْد: زاض ايهتداب ايعطبدٞ ) بد ٚت    (10

 ّ ( . 1983 -ٖد1403: ) 4ط ( 

ح ٚايتأٜٚدددددٌ: ٭بدددددٞ تفػدددد  اؿدددددسَّاز املُّػَّددددد٢ُ نؿدددددف ايتٓعٜدددددٌ يف ؼكٝدددددل املباسددددد   (11

بهدددددط اؿدددددسَّاز ايدددددُٝين، ؼكٝدددددل: ز/ قُدددددس إبدددددطاِٖٝ حيٝدددددٞ، ْدددددددد: زاض املدددددساض      

 ّ ( . 2003: )  1يبٓإ(، طدد –اٱغ٬َٞ ) ب ٚت 
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يبٓإ –ْد: زاض ايهتب ايع١ًُٝ ) ب ٚت تفػ  ايػطاز املٓ : حملُس أظيس ايؿطبٝين،  (12

 (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (.

13)   َ عطاٚاٟ، ْددددددد: ََّددددددابع أخبدددددداض ايٝددددددّٛ    تددددددٛيٞ ايؿدددددد تفػدددددد  ايؿددددددعطاٟٚ: حملُددددددس 

 (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (.)ايكاٖطٙ

تفػدد  ايفدددط ايددطاظٟ: حملُددس بددٔ عُددط بددٔ اؿػددري ايددطاظٟ، ْددد: زاض إسٝددا٤ ايددرتاخ             (14

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (. –ايعطبٞ  ) ب ٚت 

 بٔ ٜاغط: ؼكٝل، ايػُعاْٞ اؾباض عبس قُس بٔ َٓكٛض املعفط ٭بٞ: ايكطإٓ تفػ  (15

 - ٖد1418: ) 1 طد(،  ايػعٛز١ٜ – ايطٜاض)  ايٛطٔ زاض: ْددد، َع٘ ٚآخط، إبطاِٖٝ

1997ّ  ) 

تفػ  ايكطإٓ: يعع ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايػ٬ّ ايػًُٞ ايسَؿكٞ، ؼكٝل: ز.  (16

 -ٖد 1416: ) 1يبٓإ (، طد –عبس اهلل إبطاِٖٝ ايٖٛيب، ْد: زاض ابٔ سعاّ ) ب ٚت 

1996 . ) ّ 

تفػ  ايكطإٓ ايععِٝ: ٭بٞ ايفسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نج ، ؼكٝل: غاَٞ بٔ  (17

 ّ(1999 -ٖد 1420: )2طد قُس غ١َ٬، ْدد: زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ) ايػعٛز١ٜ (،

تفػ  ايكؿ ٟ: يعبس ايهطِٜ بٔ ٖٛاظٕ بٔ عبس املًو ايٓٝػابٛضٟ ايكؿ ٟ، ؼكٝل  (18

 َكط (، طد: )بسٕٚ تاضٜذ( –كاٖط٠ ) اي ١غعٝس قَّٝف١، ْد: املهتب١ ايتٛفٝكٝ

تفػ  ايٓػَّفٞ: ٭بٞ ايربنات عبس اهلل بٔ أظيس بٔ قُٛز ايٓػَّفٞ، ؼكٝل َطٚإ  (19

 ّ ( . 2005يبٓإ (، طد: )  –قُس ايؿَّعاض، ْد: زاض ايٓفا٥ؼ ) ب ٚت 

: تفػ  َكاتٌ بٔ غًُٝإ ايبًدٞ: ملكاتٌ بٔ غًُٝإ ايبًدٞ ؼكٝل: أظيس فطٜس، ْد (20

 ّ ( .2003 -ٖد 1412: ) 1يبٓإ (، طد –زاض ايهتب ايع١ًُٝ ) ب ٚت 

ٝٳػَّددددط: يٓدبدددد١ َددددٔ ايعًُددددا٤، بإؾددددطاف ز / عبددددساهلل بددددٔ عبددددس احملػددددٔ       (21 ايتفػدددد  املِّ

ايرتندددددٞ ٚظٜدددددط ايؿددددد٪ٕٚ اٱغددددد١َٝ٬ ٚا٭ٚقددددداف ٚايدددددسع٠ٛ ٚاٱضؾددددداز باملًُهددددد١        

 ٖد (.1419ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ْدد: ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ايػعٛز١ٜ، طد: ) 

 ػعاز٠ ) َكط (، طد: )بسٕٚ تاضٜذ(ايتفػ  ايٛغٝط: حملُس غٝس طَّٓاٟٚ، ْد: زاض  اي (22

ايتٛقٝف ع٢ً َُٗات ايتعاضٜف: حملُس عبس ايط٩ٚف املٓاٟٚ، ؼكٝل: ز/ قُس  (23

 ٖد ( .1410: ) 1ضنٛإ ايسَّا١ٜ، ْد: ) زاض ايفهط املعاقط (، طد
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 –ْدددد: َ٪غػددد١ ايطغددداي١ ) بددد ٚت تٗدددصٜب غددد ٠ ابدددٔ ٖؿددداّ : يددددعبس ايػددد٬ّ ٖددداضٕٚ،   (24

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ ( .

ٕٳ: يعبس ايطظيإ بٔ ْاقط ايػعسٟ، ْد:  (25 تٝػ  ايهطِٜ ايطظيإ يف تفػ  ن٬ّ املٓا

 ّ ( . 1998 -ٖد 1419: ) 1َ٪غػ١ ايطغاي١ ) ب ٚت د يبٓإ (، طد

س قُس ؾانط، داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ: حملُس بٔ دطٜط ايَّربٟ، ؼكٝل: أظي (26

 ّ ( .2000 -ٖد 1420: ) 1يبٓإ (، طد –ْد: َ٪غػ١ ايطغاي١ ) ب ٚت 

اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ: ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ أظيس ايكططيب، ؼكٝل: ٖؿاّ  (27

 -ٖد  1422: ) 1ايػعٛز١ٜ (، طد -مس  ايبداضٟ، ْد: زاض عامل ايهتب ) ايطٜاض 

2002.) ّ 

َٔ أَٛض ضغٍٛ اهلل  ٚغٓٓ٘ ٚأٜاَ٘: ٭بٞ عبس اهلل   اؾاَع املػٓس ايكشٝأ املدتكط (28

قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ، ؼكٝل: ز. َكَّف٢ زٜب ايبػا، ْد: زاض ابٔ نج )  

 . ّ (1987 -ٖد 1407: ) 3ب ٚت (، طد –ايُٝا١َ 

اؾٛاٖط اؿػإ يف تفػ  ايكطإٓ: يعبس ايطظئ بٔ قُس بٔ كًٛف ايجعاييب، ْد:  (29

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (. –َُّبٛعات ) ب ٚت َ٪غػ١ ا٭عًُٞ يً

زضٜؼ ايؿافعٞ، ؼكٝل: عبس ايطظيإ املكَّاٟٚ، ازٜٛإ اٱَاّ ايؿافعٞ: حملُس بٔ  (30

 ّ( . 2005: ) 3يبٓإ (، طد -ْد: زاض املعطف١ ) ب ٚت 

 –ايطسٝل املدتّٛ:  يكفٞ ايطظئ املباضنفٛضٟ، ْد: زاض ايهتب ايع١ًُٝ ) ب ٚت  (31

 ّ ( .1988 -ٖد 1408طد: )  يبٓإ (،

ضٚح املعاْٞ يف تفػ  ايكطإٓ ايععِٝ ٚايػبع املجاْٞ: حملُٛز بٔ عبس اهلل  ا٭يٛغٞ، ْد:  (32

 ّ ( . 1985 -ٖد 1405: ) 4يبٓإ (، طد –زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ) ب ٚت 

ظاز املػ  يف عًِ ايتفػ : يعبس ايطظيإ بٔ ع٢ً بٔ قُس اؾٛظٟ، ْد: املهتب  (33

 ٖد  ( .1404: ) 3يبٓإ (، طد –غ٬َٞ ) ب ٚت اٱ

غٓٔ أبٞ زاٚز: ٭بٞ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ، ؼكٝل: قُس ف٪از  (34

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (. –عبسايباقٞ، ْد: زاض ايهتاب ) ب ٚت 

غٓٔ ايرتَصٟ: ٭بٞ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ ايػًُٞ، ؼكٝل: أظيس قُس  (35

 يبٓإ (. –طٕٚ، ْد: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ) ب ٚت ؾانط ٚآخ
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ايػًػددددد١ً ايكدددددشٝش١: يددددددُشُس ْاقدددددط ايدددددسٜٔ ا٭يبددددداْٞ، ْدددددد: َهتبددددد١ املعددددداضف )   (36

 ايطٜاض (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ ( .

ايؿددداضق١ (،  –ايػددد ٠ ايٓبٜٛددد١: يعًدددٞ ايكَّددد٬بٞ، ْدددد: َهتبددد١ ايكدددشاب١ ) اٱَددداضات       (37

 ّ ( .2001 -ٖد 1422: ) 1طد

ٚٵِدطزٟ اـطاغاْٞ، أبٛ ؾعب اٱضي (38 ِـّػٵطٳ إ: ٭ظيس بٔ اؿػري بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ ا

بهط ايبٝٗكٞ، ؼكٝل: ايسنتٛض عبس ايعًٞ عبس اؿُٝس ساَس، ْد: َهتب١ ايطؾس 

ٖد  1423: ) 1يًٓؿط ٚايتٛظٜع بايطٜاض بايتعإٚ َع ايساض ايػًف١ٝ ببَٛباٟ باهلٓس، طد

- 2003 . ) ّ 

ُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ْد: َهتب١ املعاضف ) قشٝأ ايرتغٝب ٚايرتٖٝب:  حمل (39

 : ) بسٕٚ تاضٜذ (.3ايطٜاض (، طد

قشٝأ َػًِ: ٭بٞ اؿػري َػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػابٛضٟ، ْد: زاض اؾٌٝ + زاض اٯفام  (40

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ ( .  –اؾسٜس٠ ) ب ٚت 

قشٝأ ٚنعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز: حملُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ْد: زاض ايهتب ايع١ًُٝ )  (41

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (.  –ب ٚت 

قشٝأ ٚنعٝف اؾاَع ايكػ  ٚظٜاز٠: حملُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ْد: املهتب  (42

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (. –اٱغ٬َٞ ) ب ٚت 

ؼكٝل: ،يكطإٓ ايهطِٜ: يعبس اهلل بٔ عباؽ تفػ  اقشٝف١ ع٢ً بٔ أبٞ طًش١ يف (43

ٖد 1411) :1َكط (، طد –١َّ ) ايكاٖط٠ ضاؾس بٔ عبس املٓعِ ايطَّدَّاٍ، ْد: َهتب١ ايػ 

- 1991 ّ. ) 

ايَّبكدددات ايهدددرب٣: يددددُشُس بدددٔ غدددعس بدددٔ َٓٝدددع ايبكدددطٟ ايعٖدددطٟ، ْدددد: زاض قدددازض     (44

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (.  –) ب ٚت 

فتأ ايكسٜط اؾاَع بري فين ايطٚا١ٜ ٚايسضا١ٜ يف عًِ ايتفػ : حملُس بٔ ع٢ً  (45

ايؿٛناْٞ، ؼكٝل: ز . عبسايطظئ عُ ٠،  ْد: زاض ايٛفا٤ يًَّباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع 

 ّ ( . 1994-ٖد 1415: )  1) املٓكٛض٠ (، طد

ايفتٛسدددددددات ايطباْٝددددددد١ يف تفػددددددد  َدددددددا ٚضز يف ايكدددددددطإٓ َدددددددٔ ا٭ٚاَدددددددط ٚايٓدددددددٛاٖٞ    (46

ٱ٫ٖٝددددددد١: حملُدددددددس عبدددددددس ايععٜدددددددع عبدددددددس اؿهدددددددِٝ، ْدددددددد: املهتبددددددد١ ايتذاضٜددددددد١    ا

 بسٕٚ تاضٜذ (.: )2َكط (، طد –ابسٜٔ ) ايكاٖط٠ ايهرب٣ بؿاضع ع
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 ّ(1976: ) 7َكط (، طد فك٘ ايػ ٠ :  حملُس ايػعايٞ، ْد: زاض ايهتب اؿسٜج١ ) (47

 –يف ظددددد٬ٍ ايكدددددطإٓ: يددددددػٝس قَّدددددب، ْدددددد: زاض إسٝدددددا٤ ايدددددرتات ايعطبدددددٞ ) بددددد ٚت         (48

 .ّ ( 1971 -ٖد 1391: ) 7(، طدٓإيب

–املهتدددددب اٱغددددد٬َٞ ) بددددد ٚت  قكدددددل ا٭ْبٝدددددا٤: يعبدددددس ايٖٛددددداب ايٓذددددداض، ْدددددد:    (49

 (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (.يبٓإ

ايهؿددددف ٚايبٝددددإ يف تفػدددد  ايكددددطإٓ: ٭بددددٞ إغددددشام أظيددددس بددددٔ قُددددس إبددددطاِٖٝ     (50

ايددددجعًيب ايٓٝػددددابٛضٟ، ؼكٝددددل: اٱَدددداّ أبددددٞ قُددددس بددددٔ عاؾددددٛض، ْددددد: زاض إسٝددددا٤         

 ّ ( . 2002 -ٖد 1422)  1يبٓإ(، طد –ايرتاخ ايعطبٞ ) ب ٚت 

ايهؿدددداف عددددٔ سكددددا٥ل ايتٓعٜددددٌ ٚعٝددددٕٛ ا٭قاٜٚددددٌ يف ٚدددددٛٙ ايتأٜٚددددٌ: حملُددددٛز بددددٔ     (51

عُدددددط ايعكؿدددددطٟ اـدددددٛاضظَٞ، ؼكٝدددددل: عبدددددس ايدددددطظام املٗدددددسٟ، ْدددددد: زاض إسٝدددددا٤   

 يبٓإ(، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ (. –ايرتاخ ايعطبٞ )ب ٚت 

عاْٞ ايتٓعٌٜ: يع٤٬ ايسٜٔ عًٞ بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ ايبػسازٟ يباب ايتأٌٜٚ يف َ (52

 ّ ( .1979 -ٖد 1399يبٓإ (، طد: )  –ايؿٗ  باـاظٕ، ْد: زاض ايفهط ) ب ٚت 

ايًبدددداب يف عًددددّٛ ايهتدددداب: ٭بددددٞ سفددددل عُددددط بددددٔ عًددددٞ ابددددٔ عددددازٍ ايسَؿددددكٞ         (53

ًُٝددد١ اؿٓبًدددٞ، ؼكٝدددل: عدددازٍ أظيدددس عبدددس املٛددددٛز ٚآخدددطٕٚ، ْددددد: زاض ايهتدددب ايع     

 ّ ( 1998 -ٖد 1419: ) 1يبٓإ (، طد –) ب ٚت 

املعذدددِ ا٭ٚغدددط: ٭بدددٞ ايكاغدددِ غدددًُٝإ بدددٔ أظيدددس ايَّرباْدددٞ، ؼكٝدددل: طددداضم بدددٔ       (54

عدددٛض اهلل بدددٔ قُدددس، عبدددس احملػدددٔ بدددٔ إبدددطاِٖٝ اؿػدددٝين، ْدددد:  ) زاض اؿدددطَري     

 ّ(1994-ٖد 1415ايكاٖط٠ (، طد:)  -

املعذِ ايهب : ٭بٞ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أظيس ايَّرباْٞ، ؼكٝل: ظيسٟ بٔ  (55

 -ٖد 1404: ) 2املٛقٌ، طد –عبساجملٝس ايػًفٞ، ْد: َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ 

1983. ) ّ 

َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١: ٭بٞ اؿػري أظيس بٔ فاضؽ بٔ ظنطٜا، ؼكٝل: عبس ايػ٬ّ  (56

 ّ ( .1979إ (، طد : ) يبٓ -قُس ٖاضٕٚ، ْد: زاض ايفهط ) ب ٚت 

 : زاض ايسع٠ٛخطٕٚ، ؼكٝل: فُع ايًػ١ ايعطب١ٝاملعذِ ايٛغٝط: ٱبطاِٖٝ َكَّف٢ ٚآ (57
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ايكدددددطإٓ: يًشػدددددري بدددددٔ قُدددددس بدددددٔ املفهدددددٌ املعدددددطٚف    غطٜدددددب َفدددددطازات أيفددددداظ  (58

بايطَّاغددددب ا٭قددددفٗاْٞ، ؼكٝددددل: قُددددس غددددٝس ن٬ْٝددددٞ، ٕ: زاض املعطفدددد١ يًَّباعدددد١   

 (بسٕٚ تاضٜذ)يبٓإ (، ط:  –ٚايٓؿط )ب ٚت 

احملددطض ايدددٛدٝع يف تفػددد  ايهتددداب ايععٜددع: ٭بدددٞ قُدددس عبدددس اؿددل بدددٔ غايدددب بدددٔ      (59

عَّٝددد١ ا٭ْسيػدددٞ، ؼكٝدددل: عبدددس ايػددد٬ّ ايؿدددايف قُدددس، ْدددد: زاض ايهتدددب ايعًُٝددد١    

 ّ ( . 1993 -ٖد 1413: ) 1يبٓإ (، طد –) ب ٚت 

ملكطَٞ ايفَٝٛٞ، املكباح املٓ  يف غطٜب ايؿطح ايهب  يًطَّافعٞ: ٭ظيس بٔ قُس ا (60

 يبٓإ (، طد: ) بسٕٚ تاضٜذ ( . –ْد: املهتب١ ايع١ًُٝ ) ب ٚت 

َؿها٠ املكابٝأ: حملُس بٔ عبس اهلل اـَّٝب ايتربٜعٟ، ؼكٝل: قُس ْاقط ايدسٜٔ   (61

 ّ ( . 1985 -ٖد 1405: ) 3، طديبٓإ ( –) ب ٚت ا٭يباْٞ، ْد: املهتب اٱغ٬َٞ 

 بٔ َػعٛز ايبػٟٛ، ؼكٝل: قُس عبساهلل ايُٓط َعامل ايتٓعٌٜ: ٭بٞ قُس اؿػري (62

 .  (ّ 1997 -ٖد 1417 ) :4ٚآخطٕٚ، ْد: زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، طد

ٚآخطٕٚ، ْد:  ا٭ضْ٪ٚط ؾعٝب سٓبٌ، ؼكٝل: بٔ سٓبٌ: ٭ظيس بٔ أظيس اٱَاّ َػٓس (63

 ّ ( .1999 - ٖد1420:  ) 2ايطغاي١، طد َ٪غػ١

 :4، طد(غٛضٜا  -زَؿل  )ايكابْٛٞ، ْد: زاض ايكًِ ايٓب٠ٛ ٚا٭ْبٝا٤: حملُس بٔ ع٢ً  (64

 ّ ( . 1989 -ٖد 1409)

ايٛغددددٝط يف تفػدددد  ايكدددددطإٓ اجملٝددددس: ٭بدددددٞ اؿػددددٔ عًدددد٢ بدددددٔ أظيددددس ايٛاسدددددسٟ        (65

ايٓٝػدددددابٛضٟ، ؼكٝدددددل: عدددددازٍ أظيدددددس عبدددددس املٛددددددٛز ٚآخدددددطٕٚ، ْدددددد: زاض ايهتدددددب   

 ّ ( 1994 -ٖد 1415:) 1يبٓإ (، طد –ايع١ًُٝ ) ب ٚت 
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