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 احلواس اخلمس يف القرآن الكريم 

 
 هلخص البحث

اِٜ, ارتُذذيف ا ايكذذالٕ ايهذذ   ١ٖذذ ا ايثشذذح ٜلٓذذوٍٚ اذتذذٛاي اٱْ ذذوْٝ   

 .اي ٚم ٚاذتيفٚ ,ٚايشِ,ايثصا,اي ُعٖٚٞ 

ٚٳؾٹذذ٢  : اهلل تعذذوى ٚداخذذٌ ادت ذذِ َذذو ٖذذٛ  أنذذِ ؾشذذل  ٕ ٜك ذذِ  ٗذذو      

ٕٳ ِٵ َ َؾ٬َ تٴثٵصٹاٴٚ  ص21طاي ارٜوت:  َ ُْؿ ٹُه

هثذذذّو أًذذذ٢ ٚدٗذذذ٘  ٫ ٓخًذذذل نذذذٌ  ٟ رٚ  َؾُذذذٔ ؾطذذذً٘ ٚناَذذذ٘  ْذذذ٘  

 .ٙاٱْ وٕ ؾإْ٘ تعوى خًك٘ َدٜد ايكو١َ ٜلٓوٍٚ َأنٛي٘  ٝد

ٖٚ ا ايثشح ٜلٓوٍٚ اٖلُوّ ايكالٕ ايهاِٜ  ٗ ٙ اذتذٛاي ٚاذتذح أًذ٢    

 اسلخداَٗو ا طوأ١ اهلل تعوى,ٚ ْٗو َٔ ا٭َوْوت أٓد اٱْ وٕ.  

ايعكٌ ٚاذتٛاي ؾهٌ َُٓٗو َهُذٌ    نيٜٚلٓوٍٚ ايثشح ايع٬ق١ ايك١ٜٛ 

ؾُذو نذوٕ َذٔ     َو َ لؿود٠ َٔ اذتٛاي,  ٚ َذٔ ايعكٍٛ. يٰخا,ؾويعًّٛ 

,ؾإٕ اٱْ ذوٕ   ا  وْت اٱشور٠  يٝ٘  ذ نا اي ذُع ٚايثصذا,   اذتٛاي ن

مسع ش٦ّٝو ٚرلٙ ؾإْ٘ ٜاٜٚ٘ ٚخيرب أٓ٘,ٚ َو ا ايعًذّٛ اس ذلؿود٠ َذٔ ايعكذٌ     

ٖٚٞ ق ُوٕ: ايثد١ٜٝٗ ٚايه ث١ٝ, ٚ ى ايعًذّٛ ايعكًٝذ١ اٱشذور٠  ذ نا     

 .ايؿ٪اد

ٝٸٓذذت  ُٖٝذذ١ اي ذذُع,ٚنٝـ اٖذذلِ ايكذذالٕ  ذذ٘, سلذذ٢  ْذذ٘  ٴنذذا  ًؿذذ      ٚ

 َٚشلكوت٘ ا َو١٥ ٚت ع١ ٚث٬ثني َٛضعّو َٓ٘.اي ُع 
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ٚ ٝذذذذذوٕ اذتهُذذذذذذ١ َذذذذذذٔ  ؾذذذذذذااد اي ذذذذذذُع ٚ ذذذذذذع ايثصذذذذذذا ا ايكذذذذذذالٕ  

 ايهاِٜ.ٚ ٝٸٓت  ق وّ اي ُع َٔ خ٬ٍ اٯٜوت اييت ٚردت ؾٝ٘.

َصذثوسني َذٔ ْذٛر نوي ذااز اسطذ٤ٞ      ٚ ٝٸٓت نٝـ دعٌ اهلل يٲْ ذوٕ  

     ٘ ٓت .ٚ َٝذذانثني ا  أًذذ٢ َهذذوٕ َٓذذ٘ ٚا  شذذاف أطذذٛ َذذٔ  أطذذو٥

  ْٛاع ايٓنا َٔ خ٬ٍ اٯٜوت اييت ٚردت ؾٝ٘.

 ,ٚؾٛا٥دٙ,ٚ نات اٯٜوت اييت ٚردت ؾٝ٘.ايشِٚأاٸؾت حبوس١ 

خًكٗذذذو اهلل سذذذثشوْ٘ يلُٝٝذذذا طعذذذِ اسذذذٛاد  اٯيذذذ١ ايذذذيت ٖذذذ ٙيً ذذذوٕ :ثذذذِ ا 

 .اسخلًؿ١

ثذذِ أآؾذذت حبوسذذ١ ايًُيف,ٚ ٝٓذذت أٓذذد  نذذا لٜذذوت زايثٓذذوٕ  اٱأذذذو          

ٖٚٛ ٜكذار  ٕ  دم   اذتوضا١ ا أصاْو أًِ حتكٝل ايشخصٝايكالْٞ ا 

ش٤ٞ ٚ  دأ٘ ا  ٓو٤ د ِ اٱْ وٕ ٖٛ ت ١ٜٛ ايثٓوٕ سل٢  ْذ٘ ٫ كهذٔ   

ٍ        ٕ جتد  ٓوّْو ٚقذد اْلٗذٛا َذٔ     ,٭سد ٜشذث٘  ٓذوٕ لخذا حبذوٍ َذٔ ا٭سذٛا

 ُذذٛا ايثٓذذوٕ ا نذذجل َذذٔ ايكطذذوٜو ٚاذتذذٛادخ    ٖذذ ا ايكذذاار  ى  ٕ سهٓ 

 ادتٓو١ٝ٥.

ٚسؿنٗذو, ٚنٝذـ   اذتذٛاي  ٖذ ٙ  سذ١َ٬  أًذ٢  ثِ  ٝٸٓت ساص اٱس٬ّ 

َذٔ قٛاأذد ايصذش١ ايعوَذ١ ٚ و ذ١ ا       يٮ١َ نجلّا   ني رسٍٛ اهلل

 .أًِ ايٛقو١ٜ, ٖٚٛ  ؾطٌ شطاٟ ايطب

ٚنٝذذـ  ٚدذذب اٱسذذ٬ّ ايدٜذذ١ ا نذذٌ سوسذذ١ َذذٔ ٖذذ ٙ اذتذذٛاي, َذذٔ  

  دٌ احملوؾن١ أًٝٗو.

ٝٸٓذذت َذذٔ خذذ٬ٍ ايثشذذح     ًَخذذم َذذو  ثثلذذ٘ ايعًذذِ َذذٔ سكذذو٥ل ٫ تكثذذٌ      ٚ 

 .دتدٍ ٫ٚ حتلٌُ ايلأٌٜٚا
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   ثِ  ٝٸٓت ايٓلو٥ر اييت تٛ ًت  يٝٗو َٔ خ٬ٍ ٖ ا ايثشح.

 

Abstract 

 

This paper illustrates the five sense organs - hearing , 

tasting , smelling ,  vision and feeling – in the Holy 

Quran . There are  a lot of great things in the   human 

body that Allah swear with. The Creator , Allah , 

creates human being in a good shape getting his food 

with his hands.                 

The paper speaks about these five senses and guides us 

to use them in the correct way to worship Allah Ta’ala . 

It speaks about the connection between the brain and 

these five senses in a way that each of them completes 

the other.                                                                                

The Holy Quran mentions the hearing sense and its 

types in 109 locations. It speaks about hearing 

separately and combined it with vision in other 

situations. The Creator puts to man two lamps on the 

top of his head  and clarifies the kinds of seeing. It shows 

the sense of smelling and tasting and the importance of 

them.                                                                          

The Holy Quran , besides , illustrates the sense of feeling 

and how we feel things .It speaks about thumb prints  - 

banan – which proved to be evidence in identifying 

personalities nowadays.                                                    

The paper clarifies the concern of Islam towards these 

senses and how to keep and take care of them through a 

lot of guidance that our Prophet Mohammed – peace be 

upon him – puts for us in the preventive health care. 

Islam obliged the necessity of paying the bloodmoney – 
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deyah – for each one of these senses in order to keep and 

take care of them.                                                       

Zabn aziz al-assafi 
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   ِ اهلل ايامحٔ اياسِٝ

اذتُد هلل رب ايعذوسني ٚايصذ٠٬ ٚاي ذ٬ّ أًذ٢ رسذٛي٘ ا٭َذني ٚأًذ٢ ليذ٘         

 ٚ شث٘ َٚٔ سور أ٢ً ْٗذِٗ  ى ّٜٛ ايدٜٔ.

َذذٔ  شذذاف ايعًذذّٛ نذذوٕ ايؿٗذذِ سعوْٝذذ٘   ايهذذاِٜ ايكذذالٕسو نذذوٕ ٚ عذذد:

ّ  ٛادثذذوت ٚدذذب اي َٓثذذع نذذٌ  ٖذذٛ ايذذ ٟ ٭ٕ شذذاف ايعًذذِ  شذذاف اسعًذذٛ

ؾٗذٛ اشذاف    ٚا٭خاٜٚذ١. اي عود٠ ايد١ْٜٛٝ  ٘ سه١ُ َٚعدٕ نٌ ؾط١ًٝ 

 ٚ أنُٗوايعًّٛ 

  ٫  ْ٘ ايثشاٴ احملٝط ٚغلٙٴ       َٔ ايهلب  ْٗورٷ متد َٔ ايثشٔا

٘ٴ خوشعّو تؿا      َذٔ ا٭ساار  ويهذٓا ٚاي خذٔا  تد ٸا َعوْٝ٘ ٚرتًِّ

ْعذذِ اهلل ايعثذذود  ٕ يصذذٞ  سذذد َذذٔ  ْذذ٘ ٫ ٜ ذذلطٝع  ُذذٔ اسعًذذّٛ قطعذذوّ ؾ

ا خًل أطٛ َٔ  أطو٥٘   ٚ سوس١ َٔ سٛاس٘,ؾهٝـ مبذو أذدا   أًٝ٘ 

 يذذو َذذٔ ايذذٓعِ ا  ٝذذع َذذو خًكذذ٘ ا  دْذذ٘,ٚنٝـ مبذذو أذذدا  يذذو َذذٔ   

ٚٳٔ ٕ .ايٓعِ ايٛا ١ً  يٝ٘ ا نٌ ٚقت أ٢ً تٓٛأٗو ٚاخذل٬ف  دٓوسذٗو    

ٖٳآتٳعٴدٸِٚا ْٹعٵ ٘ٹ ٫َ تٴشٵصٴٛ  ص  18طايٓشٌ:  ُٳ١َ ايًٓ

يٝ ذت َصذودؾ١  ذٌ ٖذٞ َذٔ خًذل        ٫ٚ تٴشصذ٢   ٕ ٖ ٙ ايذٓعِ ايذيت ٫ تعذد   

ـٴ اِيخٳثٹلٴ  طاسًو:  ,تعوى اهلل ٛٳ ايًٓطٹٝ ٖٴ ٚٳ ٔٵ خٳًَلٳ  َٳ ِٴ   ص14َ ٫َ ٜٳعٵًَ

: ايهذ٬ّ  ذ نا اهلل, أذا ٚدذٌ,     رمحذ٘ اهلل  قوٍ أُذا  ذٔ أثذد ايعاٜذا    

 . 1ا ْعِ اهلل  ؾطٌ ايعثود٠ز سٳ ٳٔ, ٚايؿها٠

                                      
  ( 185/ ص  2)ج  -(تفسٍر اته كثٍر 1)
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ٚانذذرب ْعُذذ١  ْعذذِ  اهلل تعذذوى  ٗذذو أًٝذذ٘  ٕ دعًذذ٘  ْ ذذوّْو ٚناَذذ٘, قذذوٍ  

ّٳ :تعذذوى ٓٹذذٞ لدٳ ٓٳذذو  ٳ َٵ خيذذرب  قذذوٍ ا ذذٔ نذذجل:ز ص70طاٱسذذاا٤:  ٚٳَيَكذذدٵ َناٸ

تعوى أٔ تشاٜؿ٘ يثين لدّ, ٚتهاك٘  ٜوِٖ, ا خًك٘ هلِ أ٢ً  س ذٔ  

ِٕ       َياهل٦ٝوت ٚ نًُٗو نُذو قذوٍ:   ٜٔٛ ٔٔ تٳِكذ ٕٳ ؾٹذٞ َ سٵ ٳذ ٓٳذو اٱْٵ ٳذو  َكذدٵ خٳًَِك

ُٶذذو َٓلصذذثوّ   4طايذذلني:   -أًذذ٢ ردًٝذذ٘, ٜٚأنذذٌ  ٝدٜذذ٘    ص  ٟ: كشذذٞ قو٥

 ٚدعذٌ يذ٘ مسعذوّ    -ٚغلٙ َٔ اذتٝٛاْوت كشٞ أ٢ً  ر ع ٜٚأنذٌ  ؿُذ٘   

ٚؾذذ٪ادا, ٜؿكذذ٘  ذذ يو نًذذ٘ ٜٚٓلؿذذع  ذذ٘, ٜٚؿذذام  ذذني ا٭شذذٝو٤,           ٚ صذذااّ 

 . 1ز طورٖو ا ا٭َٛر ايد١ْٜٛٝ ٚايد١ٜٜٝٓٚعاف َٓوؾعٗو ٚخٛا ٗو َٚ

ٕٳ   تعذذوى:ٚقذذوٍ  ِٵ َ َؾذذ٬َ تٴثٵصٹذذاٴٚ  ٟ َذذٔ  أطذذو٤ ٚ دذذاا٤   ٚٳؾٹذذ٢ َ ُْؿ ٹذذُه

ٚتاانٝذذب ٚأذذد٠  دٗذذا٠ تثٗذذا ايعكذذٍٛ ا اي ذذُع ٚا ايثصذذا ٚا ايشذذِ    

ٚا اي ٚم ٚا اذتذيف َٚذٔ داخذٌ ادت ذِ َذو ٖذٛ  أنذِ ؾشذل  ٕ ٜك ذِ          

ِٕ   تعوى:  .ٚ ا تؿ ل قٛي٘ 2 ٗوز ٜٔٛ ٔٔ تٳِكذ ٞٳ َ سٵ ٳذ ٕٳ ؾٹذ ٓٳو أٱْ ٳو ط َيَكدٵ خٳًَِك

 ص4ايلني: 

 ذذٔ:  ْذذ٘ تعذذوى خًذذل نذذٌ  ٟ ٚ نذذاٚا ا شذذا   يذذو اذُت قذذوٍ ايذذاا ٟ:

رٚ  َهثّو أ٢ً ٚدٗ٘  ٫ اٱْ وٕ ؾإْ٘ تعوى خًكذ٘ َدٜذد ايكوَذ١ ٜلٓذوٍٚ     

ٚقذذذذوٍ ا٭ ذذذذِ: ا  نُذذذذٌ أكذذذذٌ ٚؾٗذذذذِ ٚ دب ٚأًذذذذِ  ,َأنٛيذذذذ٘  ٝذذذذدٙ 

 . 3ٚ ٝوٕز

                                      
  (  97/ ص  5)ج  - املصدر ىفضُ(1)
.539/ص8ج :أضْاء البٔا2ٌ

.11/ص32ج:التفسٍر الكثٍر 
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ِٔ     عذذوى: قذذوٍ ت ٚ َٳذذذو َغذذاٸَى  ٹاٳ ٸذذَو اِيَهذذٔاٜ ٕٴ  ٗٳذذو أٱْ ٳذذو ٜٸ آيذذ ٹٟ خٳًََكذذذَو  *ٜٳَأ

ٛٸاَى َؾعٳدٳَيَو َٸو شٳذآ٤ٳ رٳٓنثٳذوَ   *َؾ ٳ ٞٳ َ ٣ٸ  ٴٛرٳ٠ٺ  قذوٍ  ص8 -6:ا٫ْؿطذور ط ؾٹ

قذذوٍ َكوتذذٌ: ٜاٜذذد أذذدٍ خًكذذو ا ايعٝذذٓني ٚا٭ ْذذني ٚايٝذذدٜٔ      ايذذاا ٟ: ز

د٣ ايعٝذٓني  ٚسذع,ٖٚٛ   ٚايادًني ؾًِ جيعذٌ  سذد٣ ايٝذدٜٔ  طذٍٛ ٫ٚ  سذ     

٘ٴ نكٛي٘:  ٓٳوْٳ ٟٳ  ٳ ٛٸ ٔٳ أٳ٢ًَٳ َ ٕ ْٸ ٳ  ص4طايكٝو١َ:   ٳ٢ًَٳ َقودٹٔرٜ

اف ا أًِ ايلشاٜض  ْ٘ سثشوْ٘ رنب دذوْ  ٖذ ٙ ادتجذ١    ٚتكاٜاٙ َو أٴ

أًذذذذ٢ ايل ذذذذٟٛ سلذذذذ٢  ْذذذذ٘ ٫ تؿذذذذوٚت  ذذذذني ْصذذذذؿٝ٘ ٫ ا ايعنذذذذوّ ٫ٚ ا  

ٚا٭أصوب ايٓوؾ ٠ ؾٝٗو   شهوهلو ٫ٚ ا ثكثٗو ٫ٚ ا ا٭ٚرد٠ ٚايشااٜني

 . 1ز ٚارتورد١ َٓٗو

ٚا ٖذذذ ا ايثشذذذح سذذذأأاف  ذذذوذتٛاي ارتُيف,ٚ  ذذذني اٖلُذذذوّ ايكذذذالٕ     

ايهذذاِٜ  ٗذذو ٚاذتذذح أًذذ٢ اسذذلخداَٗو ا طوأذذ١ اهلل تعذذوى َذذٔ خذذ٬ٍ      

 عذذذل ايشذذذذٛاٖد َذذذٔ اٯٜذذذذوت ايكال١ْٝ,ٚنذذذذ يو ايع٬قذذذ١  ذذذذني ايعكذذذذٌ    

ٛاي, ٖٚذذٞ ٚاذتذذٛاي.ثِ اسلكصذذٞ اٯٜذذوت ايذذيت ٚردت ؾٝٗذذو ٖذذ ٙ اذتذذ      

سوسذذذ١ اي ُع,ٚسوسذذذ١ ايثصا,ٚسوسذذذ١ ايشٸِ,ٚسوسذذذ١ اي ٚم,ٚسوسذذذ١     

 ايًُيف.

ٚسٝكلصذذا ايثشذذح أًذذ٢ ادتوْذذب ايًػذذٟٛ ٚايلؿ ذذلٟ يًشذذٛاي اٱْ ذذو١ْٝ  

٫ٚ  تطام يًذوْب ايلشايٞ هل ٙ اذتٛاي   ٫ َٔ  ذوب ايٓكذٌ أذٔ  ٖذٌ     

ايلخصذذم   ا اقلطذذ٢ اسكذذوّ  يذذو  ٭ْذذٞ ي ذذت طثٝثذذّو, ٖٚذذ ا ايعًذذِ يذذ٘     

                                      
  .74/ص31ج املصدر ىفضُ:(1)
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نُذذو قٝذذٌ, َٚذذٔ تهًذذِ  َٚذذٔ تهًذذِ ا غذذل ؾٓذذ٘  تذذ٢  ويعذو٥ذذب  ًٖذذ٘,

ٞٸ.   ػل ختصص٘ ؾٗٛ ُ َ

َذذٔ   ٜذذااد  عذذل اٯٜذذوت ايذذيت ٚرد ؾٝٗذذو  نذذا اذتذذٛاي  ٚسأقلصذذا أًذذ٢

 . نٕٛ ايثشح َكٝد  عدد ايصؿشوت. وب اسجوٍ, ٫ اذتصا

 ٖٚ ا  ٚإ ايشاٚع ؾأقٍٛ ٚ وهلل ايلٛؾٝل َٚٓ٘ ايعٕٛ:  

 سّو:تعاٜـ اذتٛاي يػ١ ٚا ط٬

ٞټ قذذوٍ   اٱس ذذوي يػذذ١:قوٍ ا ذذٔ َٓنذذا:  اذتٹذذيفټ ٚاذَت ٹذذٝيفٴ ايصذذٛتٴ ارَتؿٹذذ

ُٳعٴٕٛ سٳ ٹٝ ٳذذٗو ٚاذتٹذذيفټ  ه ذذا اذتذذو٤ َذذٔ َ سٵ ٳ ٵذذتٴ      ايًٖذذ٘ تعذذوى ٫ ٜٳ ٵذذ

 ويشذذ٤ٞ سذذيفٻ  ويشذذ٤ٞ ٜٳشٴذذيفټ سٳ ٸذذّو ٚسٹ ٸذذّو ٚسٳ ٹٝ ذذّو َٚ سٳذذيفٻ  ذذ٘ َٚ سٳ ٻذذ٘   

ٚأاؾلذ٘ قذوٍ ٜٚكذوٍ َ سٵ ٳ ٵذتٴ     ٜٚكوٍ سٳ ٵذتٴ  ويشذ٤ٞ ٔ  ا أًُلذ٘      ٘,شعا 

 .ارتثٳاٳ َٚ سٳ ٵلٴ٘ ٚسٳ ٳٝتٴ ٚسٳ ٵتٴ ٔ  ا أاؾت َٓ٘ َطاٳؾّو

َٳشذذذوأٹاٴ أٱْ ذذذوٕ نذذذويعني ٚاُ٭ ٕ    :أٱسٵ ذذذويٴٚ ايعًذذذِ  ذذذوذتٛايِّ ٖٚذذذٞ 

ٚاَ٭ْذذـ ٚايً ذذوٕ ٚايٝذذد ٚسٳذذٛايټ أٱْ ذذوٕ اسشذذوأا ارتُذذيف ٖٚذذٞ ايطعذذِ   

 . 1ٚايشِ ٚايثصا ٚاي ُع ٚايًُيفز

 دراى ايش٤ٞ  إسد٣ اذتذٛاي,   اٱس وي :قوٍ ادتادوْٞ:زٚا ط٬سّو

ؾإٕ نوٕ اٱس وي يًشيف اينوٖا ؾٗٛ اسشذوٖدات, ٚ ٕ نذوٕ يًشذيف    

 .  2ز ايثوطٔ ؾٗٛ ايٛدداْٝوت

                                      
   مادٗ)حط((49/ ص  6)ج  -لضاٌ العزب 

.33:التعزٓفات 
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ِٵ ٔرِنذاٶا        قوٍ تعوى: ٗٴذ ُٳعٴ َي ٚٵ تٳ ٵذ ٔٵ َ سٳذدٺ َ  َٹذ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹذ ٌٵ تٴشٹذيفټ   ص98طَذاِٜ: ٖٳ

 ٔٵ َ سٳدٺ َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٵ تٴشٹيفټ  ِٵ ٔرِنذاٶا      ثصا  ٚ سيف  ٖٳ ٗٴذ ُٳعٴ َي ٚٵ تٳ ٵذ  َ  ٟ 

 . 1 ٛتّو خؿّٝو ؾط٬ّ أٔ  ٕ ٜهٕٛ دًّٝو, ثصا  ٚ سيفز

اٖلُوّ ايكالٕ ايهاِٜ  وذتٛاي ٚاذتح أ٢ً اسلخداَٗو ا طوأذ١ اهلل  

 تعوى:

ٖذذ ٙ اذتذذٛاي َذذٔ ا٭َوْذذوت أٓذذد اٱْ ذذوٕ  ٕ ٜ ذذلخدَٗو ا طوأذذ١ اهلل    

ؾُُذذو خدَٗو ا غذذل َذذو خ تٴخًذذل يذذ٘.  تعذذوى,ٖٚٛ َ ذذ٦ٍٛ أٓٗذذو  ٕ اسذذل 

ٛٸاٙٴ    : َاْو ؾٝ٘ تعوى  وسلعُوٍ د٥٫ٌ ايعكٌ ٚاذتٛاي قٛيذ٘ تعذوى   ِٸ سٳذ ثٴذ

َٸذذو      ٚٳا٭ِؾ٦ٹذذدٳ٠َ َقًٹذذ٬ّٝ  ٚٳا٭ ٵصٳذذورٳ  ُٵعٳ  ِٴ اي ٸذذ ٌٳ َيُهذذ ٚٳدٳعٳذذ ٘ٹ  َٹذذٔ رٸٚسٹذذ ٘ٹ  ْٳَؿذذ ٳ ؾٹٝذذ ٚٳ

ٕٳ هاٙ ٚ ذدم اهلل تعذوى َذو شذ     قذوٍ ا ذٔ سذاّ:   ص 9طاي ذد٠:   تٳشٵُهاٴٚ

 . 2د٥٫ٌ مسع٘ ٚ صاٙ ٚأكً٘ز   طٌَٔ 

ِٵ ٳ      ٚقوٍ تعوى: ٚٳَ  ٵصٳذورٳُن ِٵ  ُٵعٳُه ٘ٴ سٳذ ٕٵ َ خٳذ ٳ ايًٓذ ِٵ ٔ  ٜٵلٴ ٌٵ َ رٳَ  ط ا٭ْعذوّ:  ُق

 ص46

أًذذِ  ٕ اسكصذذٛد َذذٔ ٖذذ ا ايهذذ٬ّ  نذذا َذذو ٜذذدٍ أًذذ٢     قذذوٍ ايذذاا ٟ:ز

ٚدٛد ايصوْع اذتهِٝ اسخلور, ٚتكاٜاٙ  ٕ  شاف  أطذو٤ اٱْ ذوٕ ٖذٛ    

ُع ٚايثصذذا ٚايكًذب ؾذذو٭ ٕ ستذٌ ايكذذ٠ٛ اي ذوَع١ ٚايعذذني ستذٌ ايكذذ٠ٛ     اي ذ 

ايثو ا٠,ٚايكًب ستٌ اذتٝو٠ ٚايعكٌ ٚايعًِ. ؾًٛ  ايت ٖ ٙ ايصؿوت أذٔ  

ٖ ٙ ا٭أطو٤ اخلٌ  َا اٱْ ذوٕ ٚ طًذت َصذوذت٘ ا ايذدْٝو ٚا ايذدٜٔ.      

                                      
  ( 229/ ص  5)ج  -(ىظه الدرر للبكاعٕ 1)

    .65/ص1ج :اإلحكاو البً حشو
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َٚٔ اسعًّٛ  ويطاٚر٠  ٕ ايكودر أ٢ً حتصذٌٝ ٖذ ٙ ايكذ٣ٛ ؾٝٗذو ٚ ذْٛٗو      

 وت ٚاسخوؾوت يٝيف  ٫ اهلل.أٔ اٯؾ

ٚ  ا نذذوٕ ا٭َذذا نذذ يو,نوٕ اسذذٓعِ  ٗذذ ٙ ايذذٓعِ ايعويٝذذ١ ٚارتذذلات        

اياؾٝع١ ٖٛ اهلل سثشوْ٘ ٚتعوى ؾٛدب  ٕ ٜكوٍ اس لشل يًلعنِٝ ٚايجٓذو٤  

ٚايعثٛد١ٜ يذٝيف  ٫ اهلل تعذوى ٚ يذو ٜذدٍ أًذ٢  ٕ أثذود٠ ا٭ ذٓوّ طاٜكذ١         

 . 1ز  وط١ً ؾوسد٠

َٔ انلؿذ٢  ٗذ ٙ اذتذٛاي يلذ٪دٟ زتذاد ايذدٚر        ٚقد  ّ ايكالٕ ايهاِٜ

اذتٝٛاْٞ ا اذتٝو٠ ٚ ؾ د دٚرٖو اسعاا,ٚخ جيعًٗو ٚس١ًٝ سعاؾذ١ اهلل  

ِٵ      ٚخشٝل٘,ؾكوٍ تعوى: ٗٴذ ْٵذئف َي ٚٳأٱ ٔٸ  ٔٳ اِيذٹذ َٸذ ِٳ َنجٹلّا  ٓٸ ٗٳ ْٳو يٹذٳ ٚٳَيَكدٵ  ٳرٳِ 

ٔٷ ٫ٓ ٜٴثٵصٹاٴ ٝٴ ِٵ َ أٵ ٗٴ ٚٳَي ٗٳو  ٕٳ  ٹ ٗٴٛ ٗٳذآ  ُقًُٛبٷ ٫ٓ ٜٳِؿَك ٕٳ  ٹ ُٳعٴٛ ٕٷ ٫ٓ ٜٳ ٵ ِٵ ل ٳا ٗٴ ٚٳَي ٗٳو  ٕٳ  ٹ ٚ

ٕٳ ِٴ اِيػٳوؾٹًُٛ ٖٴ ٚٵَيذٳ٦ٹَو  ٌٸ ُ  ِٵ َ ضٳ ٖٴ ٌٵ  ّٔ  ٳ ٚٵَيذٳ٦ٹَو َنو٭ْٵعٳو  ُ ص179:  طا٭أااف 

ؾلكاٜذاٙ  ٕ اٱْ ذوٕ ٚسذو٥ا اذتٝٛاْذوت َلشذورن١ ا قذ٣ٛ       قوٍ اياا ٟ:ز

ٓذذوؾع اذتذذٛاي ايطثٝعذذ١ ايػو ٜذذ١ ٚايٓوَٝذذ١ ٚاسٛيذذد٠ َٚلشذذورن١  ٜطذذّو ا َ

ارتُيف ايثوط١ٓ ٚاينوٖا٠ ٚا  سٛاٍ ايلخٌٝ ٚايلؿها ٚايلذ نا ٚ اذو   

سصذذٌ ا٫َلٝذذو   ذذني اٱْ ذذوٕ ٚ ذذني سذذو٥ا اذتٝٛاْذذوت ا ايكذذ٠ٛ ايعكًٝذذ١         

ٚايؿهاٜذذ١ ايذذيت تٗدٜذذ٘  ى َعاؾذذ١ اذتذذل ي اتذذ٘ ٚارتذذل ٭دذذٌ ايعُذذٌ  ذذ٘    

ؾًُو  أذا  ايهؿذور أذٔ األثذور  سذٛاٍ ايعكذٌ ٚايؿهذا َٚعاؾذ١ اذتذل          

   .ٚايعٌُ  ورتل نوْٛا نو٭ْعوّ

                                      
.188/ص12ج :التفضري الكبري
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  ٍ ٌټ    :ثذِ قذو ِٵ َ ضٳذ ٖٴذ ٌٵ  ٭ٕ اذتٝٛاْذوت ٫ قذدر٠ هلذو أًذ٢ حتصذٌٝ ٖذ ٙ         ٳذ

أًذذذ٢ حتصذذذًٝٗو َٚذذذٔ  أذذذا  أذذذٔ   ايؿطذذذو٥ٌ ٚاٱْ ذذذوٕ  أطذذذٞ ايكذذذدر٠ 

انل وب ايؿطو٥ٌ ايعن١ُٝ َع ايكدر٠ أ٢ً حتصًٝٗو نوٕ  خم سذو٫ّ  

:  ذذٌ ٖذذِ تعذذوىممذذٔ خ ٜهل ذذثٗو َذذع ايعذذذا أٓٗذذو ؾًٗذذ ا اي ذذثب قذذوٍ    

 . 1ز ضٌ 

دعذٌ سذثشوْ٘ قًذٛ ِٗ سذو نوْذت غذل ؾوقٗذ١ سذو ؾٝذ٘           ٚقوٍ ايشذٛنوْٞ:ز 

ْؿعٗذِ ٚ رشذودِٖ,غل ؾوقٗذ١ َطًكذّو, ٚ ٕ نوْذت تؿكذ٘ ا غذل َذو ؾٝذذ٘         

ٗٳذو   ايٓؿع ٚاياشود ؾٗٛ نويعدّ,ٖٚه ا َع٢ٓ ٕٳ  ٹ ٔٷ ٫ٖ ٜٴثٵصٹاٴٚ ٝٴ ِٵ َ أٵ ٗٴ ٚٳَي

ٕٳ  ُٳعٴٛ ٕٷ ٫ٖ ٜٳ ٵ ِٵ ٤ا ٳا ٗٴ ٗٳذو  ٚٳَي ؾذإٕ ايذ ٟ اْلكذ٢ َذٔ ا٭أذني ٖذٛ   صذور َذو          ٹ

ؾٝذذذذذ٘ اهلداٜذذذذذ١  ذذذذذويلؿها ٚا٫ألثذذذذذور, ٚ ٕ نوْذذذذذت َثصذذذذذا٠ ا غذذذذذل      

 يو,ٚاي ٟ اْلك٢ َٔ اٯ إ ٖذٛ مسذوع اسذٛاأ  ايٓوؾع١,ٚايشذاا٥ع ايذيت      

اشذذلًُت أًٝٗذذو ايهلذذب اسٓايذذ١. َٚذذو دذذو٤ت  ذذ٘ رسذذٌ اهلل,ٚ ٕ نذذوْٛا        

 ٜ ُعٕٛ غل  يو.  

 ى ٖ٪٤٫ اسلصؿني  ٗ ٙ ا٭ٚ ذوف نو٭ْعذوّ ا    ٦وٚاٱشور٠  كٛي٘:  ٚي

ٌٸ َٓٗو,٭ْٗذو        اْلؿو٤ اْلؿوأِٗ  ٗ ٙ اسشذوأا,ثِ سهذِ أًذِٝٗ  ذأِْٗ  ضذ

تذذدرى  ٗذذ ٙ ا٭َذذٛر َذذو ٜٓؿعٗذذو ٜٚطذذاٸٖو,ؾٝٓلؿع مبذذو ٜٓؿذذع, ٚجتلٓذذب َذذو    

ٜطاٸ,ٖٚ٪٤٫ ٫ كٝإٚ  ني َو ٜٓؿع َٚو ٜطاٸ  وألثور َو طًث٘ اهلل َذِٓٗ  

                                      
   .54-53/ص15ج :التفسٍر الكثٍر(1)
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هذذِ أًذذِٝٗ  ويػؿًذذ١ ايهوًَذذ١ سذذو ٖذذِ أًٝذذ٘ َذذٔ أذذدّ   ٚنًؿٗذذِ  ذذ٘,ثِ س

  .1ز ايلُٝٝا اي ٟ ٖٛ َٔ شإٔ َٔ ي٘ أكٌ ٚ صا ٚمسع

 ٜو خودّ ادت ِ نُو ت ع٢ رتدَل٘      تطًب ايا ض ؾُٝو ٖٛ خ اإ

  قثٌ أ٢ً ايٓؿيف ٚاسلهٌُ ؾطو٥ًٗو     ؾأْت  ويٓؿيف ٫  ودت ِ  ْ وٕ

 ايع٬ق١  ني ايعكٌ ٚاذتٛاي:

ايعكذذٌ ٚاذتذذٛاي ؾهذذٌ   أ٬قذذ١ّ قٜٛذذ١ّ  ذذني  ٕ ٓنذذا صتذذد  أٓذذد ايلأَذذٌ ٚاي 

ايع٬ق١ تكّٛ أ٢ً أذدّ ا٫قلصذور أًذ٢ نذٌ      َُٙٓٗو َهٌُ يٰخا ٖٚ 

ٚاسد َُٓٗو  عٝٓ٘,ٚأذدّ تؿ ذل اٯخذا  ذ٘,ؾ٬ اذتذيف أكذ٫ٚ,٬ّ ايعكذٌ        

س ذذذذّو. ٟ: ُْٗو َشذذذذًنوٕ َعذذذذّو,   ن٬ُٖذذذذو شتًذذذذٛم هلل ا طثٝعذذذذ١   

 . 2زُٛي١  اأوٜل٘ ٚأٓوٜل٘اٱْ وٕ اسخًٛق١ هلل سثشوْ٘ ٚاسش

ؾٝذلُذذع أُذذٌ اذتذذيف ٚايعكذذٌ َعذذّو. ٟ: ٕ اٱدرانذذوت اذت ذذ١ٝ ٫ ت ذذلكٌ 

٫ٚ تٓؿاد  لشصٌٝ اسعاؾذ١ ايعًُٝذ١,ؾوذتيف ٚسذدٙ غذل نذوف ا  قوَذ١       

َجٌ ٖ ٙ اسعاؾ١ َُٗو تهار  درانذ٘ يًُذدرنوت, ٌ ٫  ذد َذٔ ايعكذٌ      

ّٛ  ؿُٗٗذذو ايذذ ٟ ٜلًكذذ٢ َذذود٠ اسذذدرنوت ايذذيت ٖٝأتٗذذو يذذ٘ اذتٛاي,ؾٝكذذ    

ٚ ًتٝثٗذذذو ٚتٓنُٝٗذذذو ثذذذِ اسذذذلٓلوز د٫٫تٗذذذو اسعٜٓٛذذذ١ أًذذذ٢ ضذذذ٤ٛ اسثذذذو٤٣    

 . 3زايؿطا١ٜ,سٝح تلِ اسعاؾ١

ٌٸ ُ ٚيذذٳ٦ٹَو       ٚايديٌٝ أ٢ً  يو قٛي٘ تعوى: ٚٳاِيُؿذ٪ٳادٳ ُنذ ٚٳاِيثٳصٳذاٳ  ُٵعٳ  ٕٸ اي ٸذ  ٔ

َٳ ٵ٪ٴ٫ّٚ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ أٳ     ص36طاٱساا٤:  َنو

                                      
.262/ص2ج:فتح القذٌر 

 .131ٌىظر:أصل المعرفح طرقها وأوىاعها:(2)

   ٌىظر:مصادر المعرفح فً الفكر الذٌىً والفلسفً:(3)
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لؿود٠ َذذٔ اذتذذٛاي, ٚ َذذٔ ايعكذذٍٛ.  َذذو ٕ ايعًذذّٛ  َذذو َ ذذ  قذذوٍ ايذذاا ٟ:ز

ايك ذذِ ا٭ٍٚ: ؾإيٝذذ٘ اٱشذذور٠  ذذ نا اي ذذُع ٚايثصذذا,ؾإٕ اٱْ ذذوٕ   ا      

مسذع شذ٦ّٝو ٚرلٙ ؾإْذ٘ ٜاٜٚذذ٘ ٚخيذرب أٓذ٘,ٚ َو ايك ذذِ ايجذوْٞ: ؾٗذٛ ايعًذذّٛ        

اس ذذلؿود٠ َذذٔ ايعكذذٌ ٖٚذذٞ ق ذذُوٕ: ايثدٜٗٝذذ١ ٚايه ذذث١ٝ, ٚ ى ايعًذذّٛ      

   .1ز ايعك١ًٝ اٱشور٠   نا ايؿ٪اد

٘ أُذذو ٫ يذذٌ يذذو ٭ٕ اهلل  ْعذذِ أًٝذذو     ٕ اسعٓذذ٢ اْلٸذذ ٚقذذوٍ ايشذذٓكٝطٞ:  

 وي ُع ٚايثصا ٚايعكذٌ يلشذهاٙ, ٖٚذٛ شتلذربى  ذ يو ٚسذو٥ًو أٓذ٘,        

 . 2ؾ٬ ت لعٌُ ْعُ٘ ا َعصٝل٘ز

ؾوذتٛاي ٚسدٖو ٫ حتكل اسعاؾ١ اسادذ٠ٛ ٭ٕ ٖذ ا َذٔ َٗذوّ ايعكذٌ َذٔ       

وأذٌ ثٓذو٥ٞ  ذني اذتذٛاي     خ٬ٍ َثود٥٘ ايؿطا١ٜ,ؾويعًِ  او ٖٛ أًُٝذ١ تؿ 

ٚايعكذذٌ,ؾٗٞ مبشصذذٛهلو َذذٔ اٱدرانوت,ٚايعكذذٌ مبذذو ؾٝذذ٘ َذذٔ َثذذود٨      

 . 3ز ٚي١ٝ ٜٛظؿٗو ا تًو اسود٠ اذت ١ٝ

زايًذِٗ   ٜ لعٝ  َٔ ايه ٌ ٚايعذا ٚاهلاّ ؾٝكذٍٛ:  ي يو نوٕ ايٓ  

   . 4زؾإْٞ  أٛ   و َٔ ايه ٌ ٚاهلاّ ٚاسأثِ ٚاسػاّ 

ا سذذو ؾٝذذ٘ َذذٔ اخذذل٬ٍ ايعكذذٌ ٚاذتذذٛاي     ٚاهلذذاّ ٖذذٛ ايذذاد  ى  ر ٍ ايعُذذ   

ٚايطثط ٚايؿِٗ ٚتشٜٛ٘  عذل اسٓنذا ٚايعذذا أذٔ نذجل َذٔ ايطوأذوت        

 . 5ٚايل وٌٖ ا  عطٗو ٚاسػاّ ٖٛ ايدٜٔز

                                      
  .168/ص21:التفسٍر الكثٍر ج(1)

  ( 226/ ص  3)ج  -(أضْاء البٔاٌ 2)

  .499لفكز الدٓين ّالفلضفٕ:مصادر املعزف٘ يف آيظز:( 3)

    (589,حدٓث رقه)2078/ص4ج.(صخٔح مضله 4)

    .62/ص6ج:(الدٓباج علٙ مضله 5)
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ٜٚٓثػذٞ اغلٓذوّ ايلصذٓٝـ ا ٚسذط ايعُذا, ٭ٕ  ٚا٥ذٌ        قذوٍ ا ذٔ ادتذٛ ٟ:   

  .1ايعُا  َٔ ايطًب, ٚلخاٙ ن٬ٍ اذتٛايز

  َو اذتٛاي ارتُيف ؾٗٞ:

 ٫ّ:سوس١  اي ُع: ٚ

 تعاٜـ اي ُع يػ١ ٚا ط٬سّو:

ُٵعٴ سٹيفټ اُ٭ ٕز يػ١:    . 2اي ٻ

ِٵ      ضتٛ:  ا٭ ٕٜٚعرب تور٠  وي ُع أٔ  قوٍ ايااغب: ٘ٴ أٳًَذ٢ٳ ُقًُذٛ ٹٗ ِٳ ايًٓذ خٳذلٳ

ٚٳ٠ْ ِٵ غٹشٳو ٖٹ ٚٳأٳ٢ًَٳ َ  ٵصٳؤر ِٵ  ٔٗ ُٵعٹ  ص7طايثكا٠:  ٚٳأٳ٢ًَٳ سٳ

ٕٳ   : ٚتور٠ أٔ ؾعً٘ نوي ُوع ضتٛ قوٍ تعوى ُٳعٵاٴُٚيذٛ ُٵٔع َي ٔٔ اي ٸذ ِٵ أٳذ ٗٴ ْٸ  ٔ 

  ص212طايشعاا٤: 

ٓٹنيٳ ٔ  ٳا   ٚتذذور٠ أذذٔ ايؿِٗ,نُذذو ا قٛيذذ٘ تعذذوى: َٹ ُٴذذ٪ٵ ٍٳ اِي ٛٵ ٕٳ َقذذ ُٳذذو َنذذو ْٸ  ٔ

ٚٵَيذذٳ٦ٹَو         ٚٳُ  ٓٳذو  ٚٳَ َطعٵ ٓٳو  ُٹعٵ ِٵ َ ٕ ٜٳُكُٛيذِٛا سٳذ ٗٴ ٓٳ ٝٵذ ِٳ  ٳ ٝٳشٵُه ٘ٹ يٹذ ٚٳرٳسٴذٛيٹ ٘ٹ  ٛٳِا ٔ َي٢ ايًٓ دٴأٴ

ُٴِؿ ِٴ اِي ٕٳٖٴ  . 3ص ٟ ؾُٗٓو ٚارت ُٓوز51طايٓٛر:  ًٹشٴٛ

ق٠ٛ َاتث١ ا ايعصث١ اسٓث ط١ ا اي ذطض ايثذوطٔ َذٔ    زٖٛ  ٚا ط٬سّو:

 ذذُوا ا٭ ٕ َذذٔ شذذأْٗو  ٕ تذذدرى ايصذذٛت احملذذاى يًذذٗٛا٤ اياانذذد ا     

 . 4ز َكعا  ُوا ا٭ ٕ أٓد ٚ ٛي٘  يٝ٘   ثب َو

  ١ُٖٝ اي ُع:

                                      
  .229:(صٔد اخلاطز1)

 مادٗ)مسع( (162/ ص  8)ج  -لضاٌ العزب 

  .242/ص1ج :(المفرداخ فً غرٌة القرآن3)

495/ص1ج :(كتاب الكلٍاخ4)
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قذو٠ ا٭ ذٛات ايطذور٠  ذإٔ     سوس١ اي ُع حتاي ايثذدٕ أٓذد ايطذار مب٬   

تلأخ  ٗو ٖ ٙ اذتوس١ ٚجتًذب  ى ايثذدٕ ايٓؿذع  و٭ ذٛات ايٓوؾعذ١,  ذإٔ       

 . 1تًل  ٖ ٙ اذتوس١ ؾلشا  ايٓؿيف أ٢ً اسلُوأٗو ٚا٫سلهجور َٓٗوز

ٚقد اٖلِ ايكالٕ ايهاِٜ اٖلُوَّو  ويػّو حبوسذ١ اي ذُع,سل٢  ْذ٘  ٴنذا     

 ٛضعّو َٓ٘. ًؿ  اي ُع َٚشلكوت٘ ا َو١٥ ٚت ع١ ٚث٬ثني َ

ٍٳ    ؾإٕ ا٫سلُوع سًِ ايٛأٞ ٚايؿِٗ , قذوٍ تعذوى :   ٛٵ ٕٳ اِيَكذ ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳ ٵذلٳ اٖيذ ٹٜ

٘ٴ  ٓٳ ٕٳ َ سٵ ٳ ٝٳلٻثٹعٴٛ  ص .18 :طاياَا َؾ

ُٹعٵ     ٚقذوٍ دذٌ ٚأذ٬ ا شذإٔ َٛسذ٢ أًٝذ٘ اي ذ٬ّ :        ْٳذو اخٵلٳاٵتٴذَو َؾوسٵذلٳ ٚٳَ 

ُٳو ٜٴٛسٳ٢  ص .13 -طط٘ يٹ

ع سذذذذذذهٕٛ ادتذذذذذذٛار ,ٚغل قذذذذذذوٍ ٖٚذذذذذذب  ذذذذذذٔ َٓثذذذذذذ٘:  دب ا٫سذذذذذذلُو

ايثصا,ٚاٱ ػو٤  وي ُع,ٚسطٛر ايعكٌ,ٚايعاّ أًذ٢ ايعٌُ,ٚ يذو ٖذٛ    

  . 2ا٫سلُوع سو يب اهللز

ا٭ ْوٕ شكُٗو تثورى ٚتعوى ا دوْ  ايٛد٘ ٚ ٚدأُٗو َذٔ اياطٛ ذ١ َذو    

أ٢ً  دراى اي ُع ٚ ٚدأُٗو ايك٠ٛ اي ُع١ٝ ٚدعٌ سثشوْ٘  ٜهٕٛ َعّٝٓو

ٚاأٛدودوت يلطٍٛ اس ذوؾ١ قًذ٬ٝ ؾذ٬ ٜصذٌ     ا ٖ ٙ ايصدق١ اضتااؾوت 

اهلٛا٤  ٫  عد اْه ور سدت٘ ؾ٬ ٜصذدَٗو ًٖٚذ١ ٚاسذد٠ ؾٝ٪ ٜٗذو ٚ ٜطذو      

ي٬٦ ٜؿذأٖو ايداخٌ  يٝٗو َٔ ايد ٝب ٚاذتشاات  ٌ   ا دخذٌ  ى أٛدذ١   

   .َٔ تًو ا٫ْعطوؾوت ٚقـ ٖٓوى ؾ ٌٗ  خااد٘

                                      
   / ص 1)ج  -شرح تشرٌح القاوىن الته سٍىا (1)

  ( 194/ ص  1)ج  -خطب٘ اجلنع٘ ّدّرٍا يف تزبٔ٘ األم٘ 
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ايعٝذذٓني ستذذٌ ا دوْثٝذذ٘ ٭ٕ  ٚا٭ ْذذوٕٚنوْذذت ايعٝٓذذوٕ ا ٚسذذط ايٛدذذ٘ 

اس٬سذذذ١ ٚايآٜذذذ١ ٚادتُذذذوٍ ُٖٚذذذو مبٓايذذذ١ ايٓذذذٛر ايذذذ ٟ كشذذذٞ  ذذذني ٜذذذدٟ  

اٱْ وٕ ٚ َو ا٭ ْوٕ ؾهوٕ دعًذُٗو ا ادتذوْثني يهذٕٛ  درانُٗذو سذو      

خًـ اٱْ ذوٕ ٚ َوَذ٘ ٚأذٔ كٝٓذ٘ ٚأذٔ سويذ٘ سذٛا٤ ؾلذأتٞ اس ذُٛأوت          

ٖٚذ ا   يُٝٗو أ٢ً ْ ث١ ٚاسد٠ ٚخًكت ايعٝٓوٕ  ػطو٤ ٚا٭ ْوٕ  ػل غطو٤ 

ا غو١ٜ اذته١ُ    يٛ نوٕ يٮ ْني غطذو٤ سٓذع ايػطذو٤  دراى ايصذٛت     

ؾذذ٬ يصذذٌ  ٫  عذذد ارتؿذذوع ايػطذذو٤ ٚايصذذٛت أذذا  ٫ ثثذذوت يذذ٘ ؾهذذوٕ   

ايعني ؾإْ٘  د وّ ٚ أذاا  ٫   تا٣ٜاٍٚ قثٌ نشـ ايػطو٤  ٬ف َو 

 تاٍٚ ؾُٝو  ني نشذـ ايػطذو٤ ٚؾذلض ايعذني ٚدعذٌ سذثشوْ٘ ا٭ ٕ أطذٛاّ       

يف  ًشِ َ ًا ٫ٚ أنِ  ًب  ٌ ٖٞ  ذني ايصذ٬ ١ ٚايًذني    يٝ غطاٚؾّٝو

ؾلكثذذٌ  ًٝٓٗذذو ٚحتؿذذ   صذذ٬ لٗو ٫ٚ تٓصذذدع اْصذذداع ايعنذذوّ ٫ٚ تلذذأثا     

 ذذذوذتا ٚايذذذربد ٚايشذذذُيف ٚاي ذذذُّٛ تذذذأثا ايًشذذذِ    اسصذذذًش١ ا  اٚ ٖذذذو  

 . 1يللًك٢ َو ٜاد أًٝٗو َٔ ا٭ ٛات ٚا٭خثورز

عل اذتٛاي,ؾإْذ٘ ٜكذدّ    ضوؾ١  ى  يو  ٕ ايكالٕ ايهاِٜ   ا  نا  

اي ذذذُع غويثذذذّو.سل٢ اخلًذذذـ اسؿ ذذذإٚ  ا  ؾطذذذ١ًٝ اي ذذذُع ٚايثصذذذا  ى  

 ؾاٜكني:

ي ذذُع  ؾطذذٌ اذتذذٛاي اينذذوٖا٠ ؾذذإٕ ايلعًذذِٝ ٚايذذلعًِ       ا٭ٍٚ: ٜذذإٚ  ٕ ا

,يذ ا قذدّ اهلل اي ذُع    أًٝذ٘ ٖٚذٛ ٜلعًذل  ويكاٜذب ٚايثعٝد     ٚايٓطل َٛقٛف

 أ٢ً ايثصا. ٚاسلديٛا  ثعل اذتذر َٓٗو:

                                      
   .192/ص1ج :(التبٔاٌ يف أقضاو الكزآ1ٌ)
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ع ٚرد ا ايكالٕ َكدَّو أًذ٢ ايثصذا ا نذجل َذٔ اٯٜذوت       ٕ اي ُ .1

 . 1ز,ٚايلكدِٜ ٜدٍ أ٢ً ايلؿط١ٌٝايكالْٝ

ٛٵ   َٔ  يو قٛي٘ تعوى: ٚٳَي ِٸ  ُٹعٴ ايصٸ ٝٵَو َ َؾَأْتٳ تٴ ٵ ٕٳ ٔ َي ُٹعٴٛ َٸٔ ٜٳ ٵلٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ

ٕٳ  ص 42طْٜٛيف:  َنوْٴِٛا ٫َ ٜٳعٵكٹًُٛ

ي ذذُع  ٖذذوب ايعكذذٌ ٚخ ٜكذذإ  ٕ اهلل تعذذوى قذذإ  ذذ ٖوب اقذذوٍ ايذذاا ٟ:ز

 ذذ ٖوب ايٓنذذا  ٫  ٖذذوب ايثصذذا ؾٛدذذب  ٕ ٜهذذٕٛ اي ذذُع  ؾطذذٌ َذذٔ       

 . 2ز ايثصا 

 ٕ ايذذذذذلعًِ ٫ كهذذذذذٔ  ٫  كذذذذذ٠ٛ اي ذذذذذُع,٫ٚ ٜلٛقذذذذذـ أًذذذذذ٢ قذذذذذ٠ٛ  .2

ايثصا,ؾهوٕ اي ُع  ؾطذٌ َذٔ ايثصذا,ؾهِ َذٔ أذوخ ضتاٜذا       

 ا شل٢ ايعًّٛ ٖٚٛ نؿٝـ.

ر ٚاينًُذذ٫ٚ,١  ٕ اي ذذُع ٜٴذذدرى  ذذ٘ َذذٔ ادتٗذذوت اي ذذت,ٚا ايٓذذٛ .3

 . 3زٜدرى  ويثصا  ٫ َٔ ادت١ٗ اسكو ١ً ٚ ٛاسط١ َٔ ضٝو٤ ٚشعوع

 ٕ اي ُع  ِٖ ا  قو١َ اذتذذ١ أًذ٢ ايٓذوي,    ٕ ايثصذا ٫ ٜعذدٚ       .4

 ٕ ٜهذذذٕٛ ت ذذذ١ًٝ  ذذذوسعذا٠  ى  َذذذوٕ َشذذذوٖدتٗو,ٚسٔ شذذذوٖدٖو   

ٚس ذذذذذب, َو اي ذذذذذُع ؾطاٜذذذذذل  أذذذذذِ ٚ سذذذذذٌ ٚ طذذذذذٍٛ ا َذذذذذداٙ   

ٝعذذذذ١ ايذذذذدٜٔ ْؿ ذذذذ٘ ٖٚذذذذٞ ايعُذذذذّٛ  ٚ َوْذذذذ٘,ٚ يو اْثجوقذذذذّو َذذذذٔ طث

 . 4زٚارتًٛد

                                      
  .49/ص2ج:التفضري الكبري 1

  .82/ص17ج املصدر ىفضُ:(2)

 .  189/ص1ج:تفسٍر القرطثً (3)

  .73:وأوىاعهااملعزف٘ طزقَا  أصلٓيظز:( 4)
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 ٜكٍٛ  شور  ٔ  اد:       

ِّ أوشك١ْ  ٜو ْٹٞ يٹثٵعٔل اذت ّٔ   ٵ ٕٴ تٳعٵشٳلٴ قثٌ ايعٳني َ سٵٝوْو ز    قٛ   1ٚاُ٭ ٵ

 َذذو اسٛاضذذع ايذذيت خٛيؿذذت ؾٝٗذذو ٖذذ ٙ اينذذٛاٖا ايعو١َ,ؾكذذدّ ايثصذذا     

 أ٢ً اي ُع,ؾٗٞ نآ٫تٞ:

ٌٴ اِيَؿٔاَٜك  قٛي٘ تعوى: ُٹٝعٔ  َٳجٳ ٚٳاي ٸذ ٚٳاِيثٳصٹذٔل  ِٸ  ٚٳا٭ ٳ ُٳ٢ٳ  ٔٔ َنو٭أٵ  ٝٵ

 ص24طٖٛد: 

قوٍ ايهادٟ:ؾويه٬ّ ٖٓذو أذٔ تعطٝذٌ اذتذٛاي,ٚا زتذوٍ ايلعطٝذٌ       

تلأنذد  ُٖٝذذ١ اي ذُع ٚتكدَذذ٘ أًذ٢ ايثصذذا,ؾو٭ٚى َذٔ  دذذٌ َصذذًش١     

اٱْ ذذوٕ  ٕ ٜلعطذذٌ  صذذاٙ ٫ٚ ٜلعطذذٌ مسعذذ٘   ا نذذوٕ ٫  ذذد  ٕ ٜؿكذذد       

صتعذذذذٌ ٖذذذذ ٙ اٯٜذذذذ١ َٓ ذذذذذ١ُ َذذذذع ايكوأذذذذد٠  سدُٖو,ٚ ٗذذذذ ا ايلؿ ذذذذل 

 ٕ اي ذذُع  ٖذذِ َذذٔ ايثصذذا,ٚايلكدّ ايًؿنذذٞ يًثصذذا أًذذ٢      -اي ذذو ك١

 . 2زاي ُع ٫ ٜ٪ثا أ٢ً َو تكدّ

ْٸذو   ن يو قٛي٘ تعوى: ٌٵ  ٳويٹشّو ٔ  ُٳ ٓٳو ْٳعٵ ٓٳو َؾورٵدٹعٵ ُٹعٵ ٚٳسٳ ْٳو  رٳ ٸٓٳآ َ  ٵصٳاٵ

ٕٳ  ص 12طاي ذد٠:  َٴٛقٹٓٴٛ

 اذتٛاي دٚرٖو ا اسعاؾ١.ٖ ا ّٜٛ ايكٝو١َ سٝح تؿكد 

  َو ايؿاٜل ايجوْٞ:ؾوسلديٛا  وٯتٞ:

 ٕ ا ايعني  وٍ ايٛد٘ دٕٚ اي ُع.ْكٌ اياا ٟ أٔ ا ٔ ا٭ْثورٟ  .1

نٝـ ٜهذٕٛ اي ذُع  ؾطذٌ َذٔ ايثصذا ٚ ويثصذا يصذٌ         قٛي٘:

 ذذذوٍ ايٛدذذذ٘ ٚ  ٖو ذذذ٘ أٝثذذذ٘ ٚ ٖذذذوب اي ذذذُع ٫ ٜذذذٛرخ اٱْ ذذذوٕ  

                                      
   .415دٌىاوه:(1)

   .26معرفح طرقها وأوىاعها:أصل ال(2)
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٫ٚ تصذـ اي ذُع مبجذٌ    ايعاب ت ُٞ ايعٝذٓني ايهذاكلني    ,أٝثّو

 . 1ٖ از

َِٚٓٗ َٔ قدّ ايثصا ٭ٕ ليذ١ ايكذ٠ٛ ايثو ذا٠  شذاف ٚ٭ٕ َلعًذل       .2

 . 2ايك٠ٛ ايثو ا٠ ٖٛ ايٓٛر َٚلعًل ايك٠ٛ اي وَع١ اياٜضز

 ٚايؿاٜل ايجويح: ٖثٛا  ى ايل وٟٚ  ني اذتٛاي.

ٚاذتل  ٕ َٔ ؾكد س ذّو ؾكذد ؾكذد أًُذّو ٖٚذٛ اسلٛقذـ       قوٍ ايٓٝ و ٛرٟ:ز

يف .٫ٚ رٜب  ٕ َعنِ ايعًّٛ ٜلٛقـ حتصًٝٗو أًذ٢ ايثصذا   أ٢ً  يو اذت

ٚاٱرشود,ٚايلعًِٝ أ٢ً اٱط٬م ٜلٛقـ أ٢ً اي ُع .ؾهٌ َٔ اذتذٛاي  

 . 3ز ا َٛضع٘ ضاٚرٟ,ٚتؿطٌٝ ايثعل أ٢ً ايثعل تطٌٜٛ  ٬ طو٥ٌ

ؾٗذذذ ا ايلكذذذدِٜ يذذذٝيف يًلؿطذذذٌٝ ٭ٕ يهذذذٌ سوسذذذ١ ٚظٝؿذذذ١ خصذذذٗو اهلل       

الْٞ,َجذذذٌ تكذذذدِٜ اسذذذوٍ أًذذذ٢     ٗو,ٚايلكذذذدِٜ ٖٓذذذو حب ذذذب اي ذذذٝوم ايك   

ِٵ ٚٳ ايٓؿيف,قوٍ تعوى: ْٵُؿ ٹُه ٚٳَ  ِٵ  ٛٳايٹُه َٵ ٖٹدٴٚا  ٹَأ  ص41:طايلٛ ١ دٳو

 ؾويٓؿيف  ِٖ َٔ اسوٍ  طثٝع١ اذتوٍ ٚيهٔ اهلل تعوى قدّ اسوٍ أًٝٗو.

ٚنذذ يو ا تكذذدِٜ ايٛ ذذ١ٝ أًذذ٢ ايذذدٜٔ َذذع  ٕ ايذذدٜٔ  ِٖ,يكذذٍٛ ايذذٓ     

4ٜكط٢ أٓ٘  زْؿيف اس٪َٔ َعًك١  دٜٓ٘ سل٢  :ز . 

ٕٔ  قوٍ تعوى: ٜٵ ٚٵ دٳ ٗٳو َ  ٝٻ١ٺ ٜٴٛ ٹٞ  ٹ ٚٳ ٹ ٔٵ  ٳعٵدٹ   ص11:طايٓ و٤ َٹ

ٚقدّ ايٛ ١ٝ أ٢ً ايدٜٔ ٚ ٕ نذوٕ  دا٤ ايذدٜٔ ٖذٛ اسكذدّ     قوٍ   ٛ سٝوٕز

أ٢ً ايٛ ١ٝ  إ وع اٖلُوَّو  ٗو ٚ عجّو أ٢ً  خاادٗو    نوْذت َذأخٛ ٠   

                                      
   .83/ص12ج :(التفسٍر الكثٍر1)
  .49/ص2ج :(التفسٍر الكثٍر2)
  (154/ ص  1)ج  -(غرائة القرآن ورغائة الفرقان 3)

  (806/ ص  2)ج  -(صيً ابً ماجُ 4)
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١ يًلؿذاٜط ؾٝٗذو  ذ٬ف    َٔ غل أٛ  شوقّو أًذ٢ ايٛرثذ١  خاادٗذو َنٓذ    

ٕٸ ْؿيف ايٛارخ َٛط١ٓ أ٢ً  دا٥٘ ٚي يو س٣ٛ  ٝٓٗذو ٚ ذني ايذدٜٔ     ايدٜٔ ؾإ

ٕٸ ايٛ ذذ١ٝ َٓذذدٚب  يٝٗذذو ا ايشذذاع ستطذذٛ     ًؿذذ   ٚ ا ايٛدذذٛب  ٚ ٭

أًٝٗو ؾصورت يًُ٪َٔ نو٭َا اي٬ ّ ي٘ ٚايدٜٔ ٫ ًٜاّ  ٕ ٜٛدذد    قذد   

ٚقٛأذ٘ نذوي٬ ّ   ٜهٕٛ أ٢ً اسٝت دٜٔ ٚقد ٫ ٜهٕٛ ؾثد٤٣ مبو نوٕ 

 . 1ز ٚ خا َو ٫ ًٜاّ ٚدٛدٙ

 اذته١ُ َٔ  ؾااد اي ُع ٚ ع ايثصا ا ايكالٕ ايهاِٜ:

:ز ٕ اهلل تعوى  راد  ٓو ش٦ٝو,ٚ راد َٓو شذ٦ّٝو,ؾُو  قوٍ اٱَوّ ايصودم 

 رادٙ  ٓو طذٛاٙ أٓو,َٚذو  رادٙ َٓذو  ظٗذاٙ يٓو,ؾُذو  ويٓذو ْشذلػٌ مبذو  رادٙ         

 . 2ز ٓو أُو  رادٙ َٓٸو 

يهٔ َٔ اس٬س   ٕ ا  ايهجل َٔ اٯٜوت َو ٜأتٞ اي ذُع  ذوٱؾااد      

 ٚايثصا  ودتُع,نكٛي٘ تعوى:

        ِٵ ٗٴذذ ٚٳَي ٚٳ٠ْ  ِٵ غٹشٳذذو ٖٹ ٚٳأٳًَذذ٢ َ  ٵصٳذذؤر ِٵ  ٔٗ ُٵعٹ ٚٳأٳًَذذ٢ سٳذذ ِٵ  ٔٗ ٘ٴ أٳًَذذ٢ ُقًُذذٛ ٹ ِٳ ايًٖذذ خٳذذلٳ

ِٷ ٚاذتهُذذ١ َذذٔ  يذذو  ٚ سذذا ايلعذذثل ايكالْذذٞ    ص7:طايثكذذا٠ أٳذذ ٳابٷ أٳنٹذذٝ

  اٯتٞ:ٜهُٔ ا

 ْذذ٘ ُ رٜذذد  وي ذذُع اسصدر,ٚاسصذذدر ٫ جيُذذع  ذذ٬ف ايثصذذا.قوٍ        1

 . 3ز اي ُع َصدر ا   ً٘,ٚاسصودر ٫ جتُعز اياشتشاٟ:

                                      
  .194/ص3ج :الثحر المحٍطتفسٍر    1ز

 81محمذ الغسالً: -تراثىا الفكري

 .92/ص1ج :الكشاف(3)
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ا٭ صور  ٜطّو َلؿوٚت١ ايلعًل  وسا٥ٝذوت ايذيت ؾٝٗذو د٥٫ذٌ ايٛسداْٝذ١         2

ا اٯؾوم,ٚا ا٭ْؿيف اييت ؾٝٗو د٫ي١,ؾًهٌ  صا سن٘ َٔ ا٫يلؿذوت  

اسعذاات ٚايعرب ٚاسٛاأ  , ؾًُذو اخلًؿذت  ْذٛاع َذو تلعًكذوٕ       ى اٯٜوت 

 ٘  عت. ٚ َو ا٭مسوع ؾإاو نوْذت تلعًذل   ذُوع َذو ٜٴًكذ٢  يٝٗذو َذٔ        

ايكذذالٕ ؾودتُوأذذوت   ا مسعذذٛا ايكذذالٕ مسعذذٛٙ مسوأذذّو َل ذذوّٜٚو ٚ اذذو     

ٜلؿذذذذوٚتٕٛ ا تذذذذد اٙ ٚايلذذذذد ا َذذذذٔ أُذذذذٌ ايعكذذذذٍٛ ؾًُذذذذو احتذذذذد تعًكٗذذذذو  

 . 1عّو ٚاسدّاز وس ُٛأوت دعًت مس

ٌٸ  ؾذذااد اي ذذُع ِٚ ذذع ا٭ صذذور دذذا٣ أًذذ٢ َذذو ٜكلطذذٝ٘ متذذوّ            3 يعذذ

َٴِؿذذذذادّا ٚاٯخذذذذا زتُٛأذذذذّو أٓذذذذد   ايؿصذذذذوس١ َذذذذٔ خٖؿذذذذ١  سذذذذد ايًؿنذذذذني 

ٕٸ ا اْلنذوّ اذتذاٚف ٚاذتانذوت ٚاي ذهٓوت ا تٓٗكذٌ        اقًاُْٗو, ؾذإ

 . 2ايً وٕ سٹاٸّا أذٝثّو َٔ ؾصوس١ ن٬ّ ايكالٕ اسعثٸا أٓٗو  ويٓٻنِ ز

ٚرمبذذذو َذذذٔ ٜكذذذٍٛ: ٕ ايثصذذذا ٚرد ا ايكذذذالٕ ايهذذذاِٜ َؿذذذادّا ا قٛيذذذ٘      

َٳ ٵذذ٪ٴ٫ّٚ    تعذذوى: ٘ٴ  ٓٵذذ ٕٳ أٳ ٌٸ ُ ٚيذذذٳ٦ٹَو َنذذو ٚٳاِيُؿذذ٪ٳادٳ ُنذذ ٚٳاِيثٳصٳذذاٳ  ُٵعٳ  ٕٸ اي ٸذذ  ٔ 

   ص36طاٱساا٤: 

ٚادتٛاب أٔ  يو:  ٕ ايثصا ٚرد ٖٓو َؿادّا ٭ٕ اذتذل سذثشوْ٘ ٚتعذوى    

   ٌ  ْ ذذذذذذوٕ أذذذذذذٔ مسعذذذذذذ٘    ٜلشذذذذذذدخ أذذذذذذٔ اس ٪ٚي١ٝ,َٚ ذذذذذذ٪ٚي١ٝ نذذذذذذ

ٚ صاٙ,ٚاس ٪ٚي١ٝ  َوّ اذتل سثشوْ٘ ٚتعوى ؾاد١ٜ ٫ ٜ ذأٍ  سذد أذٔ    

                                      
  .(256/ ص  1)ج  - :التحرٌر والتىىٌر (1)

  .(234/ ص  2)ج  :التحرٌر والتىىٌر (2)
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 سذذذذد, ٌ ٜ ذذذذأٍ أذذذذٔ ْؿ ذذذذ٘ ؾش ب,ؾٓوسذذذذب  يذذذذو  ٕ ٜكٍٛ:اي ذذذذُع  

 . 1زٚايثصا,٭ْ٘ سٝ أٍ أٔ  صا ٚاسد ٖٛ  صاٙ

 ثٓذذذو٤ ايٓذذذّٛ َذذذع ٚدذذذٛد حتذذذاى تًكذذذو٥ٞ ا  ٚتاختذذذٞ أنذذذ٬ت اٱْ ذذذوٕ  

دت ِ  صاف ايٓنا أٔ أُذل ايٓذّٛ   ا٭طااف ا  ٚقوت َع١ٓٝ يلكًٝب ا

ٚشذذؿوؾٝل٘,ٚتلعطٌ ْ ذذثّٝو نوؾذذ١ اذتذذٛاي أذذدا سوسذذ١ اي ذذُع ؾإْٗذذو        

تثك٢ أو١ًَ َذع خؿذ١ ا٫سذلذو ١ يٮ ذٛات يذ ا ؾويصذٛت ايعذويٞ ٜذٛق          

ايٓو٥ِ,َٚذذو ايطذذاب أًذذ٢ ل إ  ٖذذٌ ايهٗذذـ  ٫ سٓذذع ٚ ذذٍٛ ا٭ ذذٛات   

قذذوٍ َذذٔ ايٛ ذذٍٛ  يذذِٝٗ يذذ٬٦ ٜ ذذلٝكنٛا سلذذ٢ ٜصذذًٛا  دًذذِٗ احملذذدد.       

ـٹ سٹٓٹنيٳ أٳدٳدّاتعوى: ٗٵ ِٵ ؾٹٞ اِيَه ٔٗ ْٹ ٓٳو أٳ٢ًَٳ ل ٳا  ص11طايهٗـ:  َؾطٳاٳ ٵ

  ق وّ اي ُع:

 ٚرد اي ُع أ٢ً ٚدٛٙ َٓٗو: 

  ا٭ٍٚ:اي ذذُع مبعٓذذ٢ ايلؿطذذٌ ٚايٓعُذذ١ أًذذ٢ أثودٙ:َٚٓذذ٘ قٛيذذ٘ تعذذوى:  

ٝٵ٦ّو       ٕٳ شٳذذ ُٴذذٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ٗٳذذوتٹُه َٸ  ُ ٕٔ َٸذذٔ  ٴُطذذٛ ٘ٴ َ خٵذذاٳدٳُهِ  ِٴ  ٚٳايًٓذذ ٌٳ َيُهذذ ٚٳدٳعٳذذ

ٕٳ ِٵ تٳشٵُهاٴٚ ٚٳا٭ِؾ٦ٹدٳ٠َ َيعٳًُٓه ٚٳا٭ ٵصٳورٳ  ُٵعٳ   ص78طايٓشٌ:  اِي ٸ

ًٛا  ٗو ايعًِ اي ٟ نوٕ َ ًٛ ّو أذٓهِ  دعٌ يهِ ٖ ٙ ا٭شٝو٤ يلشصٸ

أٓد  خاادهِ َٔ  طٕٛ  َٗوتهِ, ٚتعًُذٛا مبٛدذب  يذو ايعًذِ َذٔ      

 . 2شها اسٓعِ ٚأثودت٘ ٚايكٝوّ حبكٛق٘ز

ُٵعٳ ٚا٭ ٵصٳورٳ  ٚقٛي٘ تعوى: ُٵًٹُو اي ٸ ٜٳ َٸٔ   َ  :ص31طْٜٛيف 

                                      
  .14/8543تفضري الشعزاّٖ:( 1)

( 248/ ص  4)ج  -(فتح الكدٓز 2)
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َٸذو    ٚقٛي٘ تعوى: ٚٳا٭ِؾ٦ٹدٳ٠َ َقًٹ٬ّٝ  ٚٳا٭ ٵصٳورٳ  ُٵعٳ  ِٴ اي ٸ ْٵشٳَأ َيُه ٟٳ َ  ٛٳ آي ٹ ٖٴ ٚٳ

ٕٳ  ص78طاس٪َٕٓٛ:  تٳشٵُهاٴٚ

َٸذذذو         ٚقٛيذذذ٘ تعذذذوى:  ٚٳا٭ِؾ٦ٹذذذدٳ٠َ َقًٹذذذ٬ّٝ  ٚٳا٭ ٵصٳذذذورٳ  ُٵعٳ  ِٴ اي ٸذذذ ٌٳ َيُهذذذ ٚٳدٳعٳذذذ

ٕٳتٳ  ص9طاي ذد٠:  شٵُهاٴٚ

 ٕ خيذذربِٖ  ذذإٔ اهلل ٖذذٛ ايذذ ٟ  ْشذذأِٖ ايٓشذذأ٠   َذذا سذذثشوْ٘ رسذذٛي٘ 

ا٭ٚى  ٚدعٌ  هلِ  اي ُع   يٝ ُعٛا  ذ٘ ٚا٭ صذور  يٝثصذاٚا  ٗذو ٚٚدذ٘      

 ؾذذذذااد اي ذذذذُع َذذذذع  ذذذذع ا٭ صذذذذور  ْذذذذ٘ َصذذذذدر ٜطًذذذذل أًذذذذ٢ ايكًٝذذذذٌ   

 . 1ٚايهجلز

ْٸذذذَو ايجذذذوْٞ:مبع٢ٓ اٱؾٗوّ,َٚٓذذذ٘ قٛيذذذ٘ تعذذذوى: ٚٳ٫َ  ٔ  ٛٵتٳ٢ٳ  ُٳذذذ ُٹعٴ اِي ٫َ تٴ ٵذذذ

ٔٳ َٴدٵ ٹٔاٜ ٛٵِا  ٚٳٓي ِٸ ايدٸأٳآ٤ٳ ٔ  ٳا  ُٹعٴ ايصٸ  ص ٟ:٫ تؿُِٗٗ.80طايٌُٓ: تٴ ٵ

ايجويح:مبع٢ٓ   ٌ اي ُع: ٖٚٞ تلشدخ أٔ اَلٓوع ايهؿور أذٔ   ذٌ   

ٜٚذذدٍ هلذذ ا ايٛدذذ٘ :  ٕ  عذذل ايهؿذذور رمبذذو اَلٓذذع َذذٔ   ذذٌ       اي ذذُع,

نُذو ا قٛيذ٘ تعذوى أذٔ     .  2ٝذو٤ ز ا٫سلُوع خٛف  ٕ ٜ ُع ن٬ّ ا٭ْث

ِٵ ا    ْذذٛ  َذذع قَٛذذ٘ :  ٗٴ ِٵ دعًذذٛا َ  ٳذذو ٹعٳ ٗٴذذ ِٵ يٹلٳػٵؿٹذذاٳ َي ٗٴ ٛٵتٴ ُٳذذو دٳأٳذذ ِّذذٞ ُنًٖ ٚٳٔ 

ٚٳَ  ٳاټِٚا ٚاسذلهربٚا اسذلهثورا    ِٵ  ٗٴ ٝٳو ٳ ِٵ ٚاسلػشٛا ثٹ ٔٗ ْٹ ص  7ط ْذٛ  :   ل ٳا

 .. سٝح  نا ايهٌ ٚ راد ادتا٤

و عِٗ نوًَذذذ١, او ٖذذذِ  ٚل اْٗذذذِ ٫ ت ذذذع   ذذذ   قذذذوٍ  ذذذوسب اينذذذ٬ٍ: 

ٜ ذذدْٚٗو  ذذأطااف ا٭ ذذو ع. ٚيهذذِٓٗ ٜ ذذدْٚٗو ا أٓذذـ  ويؼ,نأاذذو  

                                      
264/ص5ج املصدر ىفضُ:1
(55/ ص  1)ج  -أضْاء البٔاٌ 2
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يذذوٚيٕٛ  ٕ جيعًذذٛا   ذذو عِٗ نًذذٗو ا ل اْٗذذِ ضذذُوّْو يعذذدّ ت ذذاب        

   . 1ايصٛت  يٝٗو  لوتّو!ز

 ٚدٳعٵٌ ا٭ و ع ا اٯ ٳإ كٓع  ًٛؽ   ٛات ايه٬ّ  ى اس وَع .

ٚدذذذ٘ ا ذذذو  اساسذذذٌ  ع٬قذذذ١  ٚ طًذذذل اسذذذِ ا٭ ذذذو ع أًذذذ٢ ا٭ْوَذذذٌ أًذذذ٢

ايثعطذذ١ٝ ؾذذإٕ ايذذ ٟ ٜٴذعذذٌ ا ا٭ ٕ ا٭اًذذ١ ٫ ا٭ ذذثع نًٓذذ٘ ؾعٴذذرب أذذٔ       

ا٭ْوَذذذٌ  و٭ ذذذو ع يًُثويػذذذ١ ا  راد٠ سذذذد اس ذذذوَع حبٝذذذح يذذذٛ  َهذذذٔ      

   ٟ غٹطذذو٤  :٭دخًذذٛا ا٭ ذذو ع نًذذٗو, ٚاسلػشذذو٤ ايجٝذذوب: دٳعٵًُٗذذو غٹشذذو٤, 

٬ ٜ ذُعٛا ن٬َذ٘ ٫ٚ   أ٢ً  أٝذِٓٗ, تعٵطذٝدّا ي ذد ل اْٗذِ  و٭ ذو ع يذ٦      

: و٤ أ٢ً غطو٤ ايعٝٓني, قذوٍ تعذوى  ٜٓناٚا  شورات٘.ٚ نجا َو ٜطًل ايػش

   ٚٳ٠ْ ِٵ غٹشٳذذذذذذذذو ٖٹ ص . ٚاي ذذذذذذذذني ٚايلذذذذذذذذو٤  7: ط ايثكذذذذذذذا٠  ٚٳأٳًَذذذذذذذ٢ َ  ٵصٳذذذذذذذذؤر

 يًُثويػ١ .{اسلػشٛا}ا

ؾٝذٛ   ٕ ٜهٕٛ دعٌ ا٭ و ع ا اٯ إ ٚاسلػشذو٤ٴ ايجٝذوب ٖٓذو سكٝكذ١     

ت قذذّٛ ْذذٛ    ا  راد  سذذد  ٕ ٜنٗذذا نااٖٝذذ١  ذذإٔ ٜهذذٕٛ  يذذو َذذٔ أذذودا

يهذذ٬ّ َذذٔ ٜذذلهًِ َعذذ٘  ٕ جيعذذٌ   ذذثعٝ٘ ا   ْٝذذ٘ ٚجيعذذٌ َذذٔ ثٛ ذذ٘       

  .2سوتاّا يعٝٓٝ٘ز

ُٳعٴِٛا هلذذ ا  :أذذٔ قذذّٛ ْثٝٓذذو  تعذذوى ٚقٛيذذ٘  ٍٳ ايذذ ٜٔ َنَؿذذاٴِٚا ٫َ تٳ ٵذذ ٚٳَقذذو

ٕٳ ِٵ تٳػٵًٹثٴٛ ٘ٹ َيعٳًُٖه  ص   26ط ؾصًت : ايكالٕ ٚايػٛا ؾٹٝ

                                      
  ( 346/ ص  7)ج  -(يف ظالل الكزآٌ 1)

  ( 333/ ص  15ج ) -(التخزٓز ّالتيْٓز 2)



 و2011 ْٓلْٔ الضابعالعدد ( 4اجمللد ) جمل٘ األىدلط للعلْو االجتناعٔ٘ ّالتطبٔكٔ٘
  

 

 

 

 

  احلواس اخلمس يف القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                       . زبن العسايفد

 
389 

و ديذذلِٗ أًٝذذ٘ أكذذٛهلِ َذذٔ اذتذذل ٫ ت ذذُعٛا  ٟ شذذ٦ّٝو َذذٔ   سذذًٚا َذذ : ٟ

 . 1َطًل اي ُوع هل ا ايكالٕ ز

ٕٳ  ٚقوٍ تعوى: َٳو َنوْٴِٛا ٜٴثٵصٹاٴٚ ٚٳ ُٵعٳ  ٕٳ اي ٸ طٖذٛد:   َٳو َنوْٴِٛا ٜٳ ٵلٳطٹٝعٴٛ

 ص20

 ذُٛا أذٔ مسذع اذتذل ؾذ٬ ٜ ذُعٕٛ خذلّا ؾٝٓلؿعذٕٛ  ذ٘ ٫ٚ           :قوٍ قلذود٠ 

 ٜثصإٚ خلّا ؾٝأخ ٕٚ  ٘ .

 خرب اهلل سذثشوْ٘ ٚتعذوى  ْذ٘  سذوٍ  ذني  ٖذٌ ايشذاى         :قوٍ ا ٔ أثويٚ

ٚ ذذذني طوألذذذ٘ ا ايذذذدْٝو ٚاٯخذذذا٠  َذذذو ا ايذذذدْٝو ؾإْذذذ٘ قذذذوٍ َذذذو نذذذوْٛا  

ٜ ذذلطٝعٕٛ اي ذذُع ٖٚذذٞ طوألذذ٘ َٚذذو نذذوْٛا ٜثصذذإٚ ٚ َذذو ا اٯخذذا٠   

   .2ؾإْ٘ قوٍ ٫ ٜ لطٝعٕٛ خوشع١   صورِٖز

ٓٳو    َٓ٘ قٛي٘ تعوى:اياا ع:اي ُع مبع٢ٓ اٱدو ١ سو ٜ ُع:ٚ ُٹعٵ ٚٳَقذوُيٛا سٳذ

ُٳصٹذلٴ     ٝٵذَو اِي ٚٳٔ َي ٓٳذو  ْٳذَو رٳ ٻ ٓٳو ُغِؿاٳا  صقذوٍ اٱَذوّ ايذاا ٟ:   285طايثكذا٠: ٚٳَ َطعٵ

اأًِ  ْ٘ تعوى سو ٚ ـ  كوٕ ٖذ٪٤٫ اسذ٪َٓني ٚ ذؿِٗ  عذد  يذو  ذأِْٗ       

 ٘ ٓٳو }ٜكٛيذذذٕٛ : مسعٓذذذو ٚ طعٓو,ؾكٛيذذذ ُٹعٵ يذذذٝيف اسذذذااد َٓذذذ٘ اي ذذذُوع   {سٳذذذ

ٕ  يو ٫ ٜؿٝد اسد , ٌ اسذااد  ْذو مسعٓذوٙ  ذآ إ أكٛيٓذو, ٟ      اينوٖا,٭

أكًٓذذذذوٙ ٚأًُٓذذذذو  ذذذذشل٘,ٚتٝكٓو  ٕ نذذذذٌ تهًٝذذذذـ ٚرد أًذذذذ٢ ي ذذذذوٕ     

اس٥٬ه١ ٚا٭ْثٝو٤ أًِٝٗ ايص٠٬ ٚاي ٬ّ  يٝٓو ؾٗٛ سل  ذشٝض ٚادذب   

 ايكثٍٛ ٚاي ُع مبع٢ٓ ايكثٍٛ ٚايؿِٗ ٚارد ا ايكالٕ, قوٍ اهلل تعذوى: 

                                      
  (355/ ص  7)ج  -(ىظه الدرر للبكاعٕ 1)

( 447/ ص  3)ج  -(تفضري اخلاسٌ 2)
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ٕٸ ؾٹٞ  ٳيٹَو َي ٗٔٝدٷ      ٔ  ٛٳ شٳذ ٖٴذ ٚٳ ُٵعٳ  ٚٵ َ ِيَكذ٢ اي ٸذ ٘ٴ َقًِذبٷ َ  ٕٳ َيذ ُٳٔ َنو ط   ٹِناٳ٣ٳ يٹ

ص ٚاسعٓذذ٢: سذذٔ مسذذع ايذذ نا٣  ؿٗذذِ سوضذذا, ٚأه ذذ٘ قٛيذذ٘         37م : 

ٕٻ تعوى : ٗٳو َنَأ ُٳعٵ ِٵ ٜٳ ٵ ٚٳِقاّا اَنَإٔ ٖي ٘ٹ  ٝٵ ْٳ  ص   7ط يكُوٕ : ُ  ٴ

ٓٳو  }ثِ قوٍ  عد  يو   ذض األكذودِٖ    ؾذدٍ ٖذ ا أًذ٢  ْذ٘ نُذو      {ٚٳَ َطعٵ

ا ٖ ٙ ايلهويٝـ ؾٗذِ َذو  خًذٛا  شذ٤ٞ َٓٗذو ؾذُذع اهلل تعذوى  ٗذ ٜٔ         

 . 1ايًؿنني نٌ َو ٜلعًل  أ ٛاب ايلهًٝـ أًُّو ٚأ٬ُّز

ٚ ذذذذذني ايكذذذذذالٕ ايهذذذذذاِٜ  ٕ سكٝكذذذذذ١ اٱكذذذذذوٕ تهُذذذذذٔ  ا اي ذذذذذُع       

ٓٹنيٳ ٔ  ٳا دٴأٴذٛا ٔ َيذ  ٚايطوأ١,ؾكوٍ اهلل تعوى: َٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ اِي ٛٵ ٕٳ َق ُٳو َنو ْٻ ٘ٹ  ٔ  ٢ ايًٖذ

ِٴ         ٖٴذذذذذ ٚٳُ َٚي٦ٹذذذذَو  ٓٳذذذذو  ٚٳَ َطعٵ ٓٳو  ُٹعٵ ٕٵ ٜٳُكُٛيذذذذٛا سٳذذذذ ِٵ َ  ٗٴ ٓٳ ٝٵذذذذ ِٳ  ٳ ٝٳشٵُه ٘ٹ يٹذذذذ ٚٳرٳسٴذذذذٛيٹ

ٕٳ ُٴِؿًٹشٴذذذٛ ٚسو  نذذذا سويذذذ١ اسعاضذذذني أذذذٔ صقذذذوٍ اي ذذذعدٟ:ز51طايٓذذذٛر:اِي

ُٳذذذو  اذتهذذِ ايشذذذاأٞ,  نذذذا سويذذذ١ اسذذذ٪َٓني اسُذذذدٚسني, ؾكذذذوٍ:  ْٻ  ٔ

ٓٹنيٳ  َٹ ُٴذذ٪ٵ ٍٳ اِي ٛٵ ٕٳ َقذذ ايذذ ٜٔ  ذذدقٛا  كذذوِْٗ  أأُذذوهلِ سذذني  سكٝكذذ١  َنذذو

ٜذذذدإٔٛ  ى اهلل ٚرسذذذٛي٘ يذذذٝشهِ  ٝذذذِٓٗ, سذذذٛا٤ ٚاؾذذذل  ٖذذذٛا٤ِٖ  ٚ       

ٓٳذو   خويؿٗو,  ٚٳَ َطعٵ ٓٳو  ُٹعٵ ٕٵ ٜٳُكُٛيٛا سٳذ  َ    ,٘مسعٓذو سهذِ اهلل ٚرسذٛي :ٟ 

 ٚ دثٓو َٔ دأوْو  يٝ٘, ٚ طعٓو طوأ١ تو١َ, سوس١ َٔ اذتاز.

ٕٳ  } ُٴِؿًٹشٴذذذٛ ِٴ اِي ٖٴذذذ صذذذا ايؿذذذ٬  ؾذذذِٝٗ, ٭ٕ ايؿذذذ٬ : ايؿذذذٛ  س {ٚٳُ َٚي٦ٹذذذَو 

 وسطًٛب, ٚايٓذو٠ َٔ اسهاٚٙ, ٫ٚ ٜؿًض  ٫ َٔ سهذِ اهلل ٚرسذٛي٘,   

  .2ز ٚ طوع اهلل ٚرسٛي٘

                                      
 .119/ص7ج :التفضري الكبري1

    .608:(تفضري الضعدٖ 2)
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ٕٻ ؾٹذذذٞ  ٳيٹذذذَو  ٚر ذذذط ايكذذذالٕ  ذذذني اي ذذذُع ٚسطذذذٛر ايكًب.قذذذوٍ تعذذذوى:  ٔ

ٗٔٝدٷ ٛٳ شٳ ٖٴ ٚٳ ُٵعٳ  ٚٵ َ ِيَك٢ اي ٻ ٘ٴ َقًِبٷ َ  ٕٳ َي ٔٵ َنو ُٳ ٕٻ ؾٹذٞ  } ص37طم:َي ٹِناٳ٣ يٹ  ٔ

: يلذ نا٠ ٚأذرب٠    ٟ{يذ نا٣ }أٱ٬ٖى يٮَِ اسه  ١ اي و ك١{ ٳيٹَو

٘ٴ َقًِبٷ  } ٕٳ َي ُٳٔ َنو : سذٔ نذوٕ يذ٘ قًذب ٜعذ٢ َذو ٜ ذُع,ٜٚعكٌ َذو          ٟ{يٹ

ٚٵ َ ِيَكذ٢ اي ذُع    }ٜٛد٘  يٝ٘ , ٜٚعٌُ مبكلط٢ ٖ ا ايلٛدٝ٘ اذتهذِٝ.    َ

ٗٔٝدٷ ٛٳ شٳذذذ ٖٴذذذ  ٜعذذذٞنذذذوٕ يذذذ٘ قًذذذب : ؾُٝذذذو سذذذكٓوٙ أذذذرب٠ ٚأنذذذ١ سذذذٔ   ٟ{ٚٳ

اذتكذذذو٥ل,ٚسٔ   ذذذػ٢  ى َذذذو ًٜكذذذ٢  يٝذذذ٘ َذذذٔ  رشذذذودات,ٖٚٛ سوضذذذا   

  .1اي ٖٔ  ودم ايعاّ يلٓؿٝ  َو دو٤ٙ َٔ اذتلز

ٖٚذذ ا ايصذذٓـ َذذٔ اسذذ٪َٓني سذذاٜم أًذذ٢ ايٛقذذت ٫ٚ ٜطذذٝع٘   ذذُوع ٫    

ٓٳذذآ     طو٥ذذٌ حتلذذ٘,قوٍ تعذذوى:  ٚٳَقذذوُيِٛا َي ٘ٴ  ٓٵذذ ٛٳ َ أٵاٳضٴذذِٛا أٳ ُٹعٴِٛا ايًٓػٵذذ ٚٳٔ  ٳا سٳذذ

ِٵ ٫َ ْٳثٵلٳػٹذذذذذذذذذذٞ    ٝٵُه ّٷ أٳًَذذذذذذذذذذ ِٵ سٳذذذذذذذذذذ٬َ ُٳذذذذذذذذذذوُيُه ِٵ َ أٵ ٚٳَيُهذذذذذذذذذذ ٓٳذذذذذذذذذذو  ُٳوُي َ أٵ

ٖٹًٹنيٳ  ص55طايكصم:اِيذٳو

ٚايًػذذٛ ؾذذورؽ اذتدٜح,ايذذ ٟ ٫ طو٥ذذٌ حتلذذذ٘,٫ٚ     قذذوٍ  ذذوسب اين٬ٍ:  

ٖٚٛ اهلذ ر ايذ ٟ ٜكلذٌ ايٛقذت دٕٚ  ٕ ٜطذٝـ  ى ايكًذب        ,سو ٌ ٚرا٤ٙ

ثذ ٤ٟ َذٔ ايكذٍٛ ايذ ٟ     ٖٚذٛ اي  , ٚ ايعكٌ  ادّا ددٜدّا,٫ٚ َعاؾذ١ َؿٝذد٠  

 ٜؿ د اذتيف ٚايً وٕ, سٛا٤  ٚد٘  ى شتوطب  ّ سهٞ أٔ غو٥ب.

ٚايكًٛب اس٪١َٓ ٫ تًػٛ  يو ايًػٛ, ٫ٚ ت لُع  ى  اى اهل ر, ٫ٚ تعٓذ٢  

 ٗذذذ ا ايثذذذذ ا٤. ؾٗذذذذٞ َشذذذذػٛي١  لهذذذذويٝـ اٱكوٕ,َاتؿعذذذذ١  أشذذذذٛاق٘,  

ٓٵ َلطٗا٠  ٓٛرٙ  ٛٳ َ أٵاٳضٴٛا أٳ ُٹعٴٛا ايًٖػٵ  ٘ٴٚٳٔ  ٳا سٳ

                                      
  ( 3963/ ص  1)ج  -(الْصٔط لضٔد طيطاّٖ 1)
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ٚيهِٓٗ ٫ ٜٗلودٕٛ ٫ٚ ٜػلوظٕٛ ٫ٚ جيورٕٚ  ٖذٌ ايًػذٛ ؾذلدٕٚ أًذِٝٗ     

مبجً٘, ٫ٚ ٜدخًٕٛ َعِٗ ا ددٍ سٛي٘, ٭ٕ ادتدٍ َع  ٌٖ ايًػٛ يػذٛ;  

  او ًٜنِْٛٗ ا َٛادأ١ ٚس٬ّ .

 ِٵ ٝٵُه ّٷ أٳًَذذذ ِٵ سٳذذذًَو ُٳذذذوُيُه ِٵ َ أٵ ٚٳَيُهذذذ ٓٳذذذو  ُٳوُي ٓٳذذذو َ أٵ ٖهذذذ ا ا  ٚٳَقذذذوُيٛا َي

٤  ذذذذورتل,ٚا رغثذذذذ١ ا اهلداٜذذذذ١ َذذذذع أذذذذدّ اياغثذذذذ١ ا    دب,ٚا دأذذذذو

ٖٹًٹنيٳ اسشورن١ : ٫ٚ ْاٜد  ٕ ْٓؿل َعِٗ ٚقلٓذو ايذجُني    ٫َ ْٳثٵلٳػٹٞ اِيذٳو

, ٫ٚ  ٕ صتذورِٜٗ ا يػذذِٖٛ  ٚ ْ ذذُع  يٝذ٘  ذذوَلني! ْٗو  ذذٛر٠ ٚضذذ١٦ٝ   

   . 1يًٓؿيف اس٪١َٓ اسط١ٓ٦ُ  ى  كوْٗوز

ٕٷ  ٚقٛي٘ تعوى: ٗٳو ُ  ٴ ٝٳ ٝٳ١ْ ٚٳتٳعٹ َذٔ شذأْٗو  ٕ حتؿذ      : ٟص12طاذتوقذ١: ٚٳاأٹ

َو جيب سؿن٘  ل ناٙ ٚ شوأل٘ ٚايلؿها ؾٝ٘ ٫ٚ تطٝع٘  ذًى ايعُذٌ   

 ٘ ٚأٔ قلود٠ ايٛاأ١ٝ ٖٞ اييت أكًت أٔ اهلل تعوى ٚاْلؿعت مبذو مسعذت   

 . 2َٔ نلوب اهلل تعوىز

ٕ   اي ذُوع   ارتوَيف:مبع٢ٓ مسوع دورسذ١ ا٭ ٕ,  : ايذ ٟ ٫ ٜٓذوا ايعصذٝو

ٚٳ ٳؾٹذذذلٶا ٘ قٛيذذذ٘ تعذذذوى:َٚٓذذذ ٝټّنذذذو  ٗٳذذذو تٳػٳ ُٹعٴٛا َي ص ٚقٛيذذذ٘ 12طايؿاقذذذوٕ:سٳذذذ

ُٵٔع تعوى: َٳَكوأٹدٳ يٹً ٻ ٗٳو  ٓٵ َٹ ْٻو ُنٓٻو ْٳِكعٴدٴ    ص9طادتٔ:ٚٳَ 

ٓٳو     ٚقوٍ تعوى: ٝٵ ٚٳأٳصٳذ ٓٳو  ُٹعٵ  ٟ: ذوٯ إ ٚأصذٝٓو    ص93طايثكذا٠: َقذوُيٛا سٳذ

 . 3ز ودتٓوٕ

                                      
  ( 433/ ص  5)ج  -(يف ظالل الكزآٌ 1)

 .43/ص29ج:روح المعاوً (2)

   .6/2303ليعٔه:ٓيظز:ىظزٗ ا(3)
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و حبوسذ١ اي ذُع, ٚأصذٝٓوى, ٟ: ٫     ٟ: مسعٓذو قٛيذ  قوٍ ايشٛنوْٞ:ز

 . 1ز ٘ ْكثٌ َو تأَاْو 

ٕ  ٜثعد اٱْ وٕ أٔ اسعو ٞ ٭ٕ اي ُع اي ٟ ٫   ؾكذط   ٖٛ اي ذُع  ذوٯ ا

 دٕٚ اي ُع مبع٢ٓ اٱدو ١.

ٕٳ          قٛي٘ تعوى: ٜٳُكُٛيذٛ ٚٳ ٘ٹ  ٛٳاضٹذعٹ َٸ ِٳ أٳذٔ  ٕٳ اِيَهًٹذ ٖٳذودٴِٚا ٜٴشٳاٸُؾذٛ ٔٳ  ٔٳ آيذ ٹٜ َٸذ

ٚٳاسٵذذ  ٓٳو  ٝٵ ٚٳأٳصٳذذ ٓٳو  ُٹعٵ ٚٳَطعٵٓذذّو ؾٹذذٞ    سٳذذ ِٵ  ٔٗ ٓٳلٹ ٝٸذذّو  ٹَأِي ٹذذ ٓٳذذو َي ٚٳرٳاأٹ ُٳٕع  َٴ ٵذذ ٝٵذذاٳ  ُٳعٵ َغ

ِٵ          ٗٴذ ٝٵذاّا ٓي ٕٳ خٳ ْٳذو َيَهذو ْٵُناٵ ٚٳا ُٳعٵ  ٚٳاسٵذ ٓٳذو  ٚٳَ َطعٵ ٓٳو  ُٹعٵ ِٵ َقذوُيِٛا سٳذ ٗٴ ْٸ ٛٵ َ  ٚٳَي  ٔٔ ايدٸٜ

ٕٳ ٔ ٫ٓ َقًٹ٬ّٝ ٓٴٛ َٹ ِٵ َؾ٬َ ٜٴ٪ٵ ٖٹ ٘ٴ  ٹُهِؿٔا ِٴ ايًٓ ٗٴ ٓٳ ٚٳَيهٹٔ ٓيعٳ ّٳ  ٛٳ  ص46يٓ و٤:طاٚٳَ ِق

ٚٴدٴذذٛٙٹ ايذذ ٜٔ     ٚقذذوٍ تعذذوى: ٓٳذذوتٺ تٳعٵذذٔافٴ ؾٹذذٞ  ِّ ٓٳذذو  ٳ ِٵ لٜٳوتٴ ٔٗ ٝٵ ٚٳٔ  ٳا تلًذذ٢ أٳًَذذ

ٓٳذ    ِٵ لٜٳوتٴ ٔٗ ٝٵ ٕٳ أٳًَذ ٜٳلٵًُذٛ ٕٳ  وي ٜٔ  ٕٳ ٜٳ ٵُطٛ ط اذتذر :  وَنَؿاٴِٚا اسٓها ٜٳَهودٴٚ

 ص 72

ٖٚه ا تا٣  ٌٖ ايثدع اسطذ١ً   ا مسذع ايٛاسذد َذِٓٗ َذو ٜلًذٛٙ ايعذوخ        

 ٔ لٜذوت ايهلذوب ايعاٜذا,  ٚ َذٔ اي ذ١ٓ ايصذشٝش١ شتويؿذّو سذو          أًِٝٗ َذ

األكدٙ َٔ ايثوطٌ ٚايط٬ي١ ر ٜت ا ٚدٗ٘ َذٔ اسٓهذا َذو يذٛ متهذٔ      

 . 2َٔ  ٕ ٜ طٛ   يو ايعوخ يؿعٌ  ٘ َو ٫ ٜؿعً٘  وسشاننيز

ٍ تعطٌٝ ا٫ْلؿوع  ٗذو ؾُٝذو  َذا  ذ٘ خويكٗو    مبع٢ٓ  اي ودي:  :تعذوى  :قذو

ٓٳذذو  ٓٳذذو    ٚٳَقذذوُيِٛا ُقًُٛ ٴ ٓٹ ٝٵ َٹذذٔ  ٳ ٚٳ ٚٳِقذذاٷ  ٓٳذذو  ْٹ ٚٳؾٹذذٞ ل ا ٘ٹ  ٝٵذذ ُٸذذو تٳذذدٵأٴْٛٳو ٔ َي َٹ ٓٸذذ١ٺ  ٞٳ َ نٹ ؾٹذذ

ٕٳ َٹًُٛ ٓٳو أٳو ْٸ ٌٵ ٔ  ُٳ ٓٹَو سٹذٳوبٷ َؾوأٵ ٝٵ  ص5طؾصًت:ٚٳ ٳ

                                      
.114/ص1ج :فتح الكدٓز1
  .468/ص3ج:فتح الكدٓز 2
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 نا اهلل دٌ ٚأ٬ ا ٖ ٙ اٯ١ٜ ايهاكذ١  قوٍ ايشٓكٝطٞ رمح٘ اهلل: 

,  ذذذأِْٗ ٫ ٜ ذذذلذٝثٛا يذذذ٘ ٫ٚ ٜ٪َٓذذذٕٛ ,  ٕ ايهؿذذور  ذذذاسٛا يًذذذٓ   

قًٛ ٓو ايذيت ْعكذٌ  ٗذو,ْٚؿِٗ     : ٘,٫ٚ ٜكثًٕٛ َٓ٘ َو دو٤ِٖ  ٘ ؾكويٛا ي٘

  غط١ٝ . :ا  ن١ٓ,  ٟ

ٚا٭نٓذذذ١, ع نٓذذذوٕ,ٖٚٛ ايػطذذذو٤ ٚايػذذذ٬ف ايذذذ ٟ ٜػطذذذٞ ايشذذذ٤ٞ      

 ٚكٓع٘ َٔ ايٛ ٍٛ  يٝ٘.

, ٜٚعٓذذٕٛ  ٕ تًذذو ا٭غطٝذذ١, َوْعذذ١ هلذذِ َذذٔ ؾٗذذِ َذذو ٜذذدأِٖٛ  يٝذذ٘        

و ٚقذاّا  ٟ: ثكذ٬ّ ٖٚذٛ ايصذُِ. ٚ ٕ     ٚقويٛا  ٕ ا ل اِْٗ اييت ٜ ُعٕٛ  ٗذ 

شذذ٦ّٝو ممذذو ٜكذذٍٛ,   يذذو ايصذذُِ َذذوْع هلذذِ َذذٔ  ٕ ٜ ذذُعٛا َذذٔ ايذذٓ   

ٔٳ َنَؿذاٴٚا     نُو قوٍ تعوى أذِٓٗ:   ٍٳ اٖيذ ٹٜ ٕٔ     ٫ٚٳَقذو ٗٳذ ٳا اِيُكذاٵَل ُٳعٴٛا يٹ تٳ ٵذ

ٛٵا  ص . 26ط ؾصًت :  ٚٳاِيػٳ

ؿذوم,٭ٕ  يذو   ٚ ٕ َٔ  ٝذِٓٗ ٚ ٝٓذ٘ سذو ّو,َوْعذّو هلذِ َذٔ ا٫تصذوٍ ٚا٫ت      

اذتذذذوب يذذذب نذذ٬ َُٓٗذذو أذذٔ اٯخا,ٚيذذٍٛ  ٝذذِٓٗ ٚ ذذني ر٩ٜذذ١ َذذو   

 َٔ اذتل.ٜثدٜ٘ 

ٚاهلل دٌ ٚأذ٬ ,  نذا أذِٓٗ ٖذ ا ايهذ٬ّ ا َعذا  ايذ ّ, َذع  ْذ٘          

تعذذوى  ذذا   أْذذ٘ دعذذٌ أًذذ٢ قًذذٛ ِٗ ا٭نٓذذ١,ٚا ل اْٗذذِ ايٛقا,ٚدعذذٌ  

ٚٳٔ  ٳا  : ٝذذذِٓٗ ٚ ذذذني رسذذذٛي٘ سذو ّو,أٓذذذد قاا٤تذذذ٘ ايكذذذالٕ , قذذذوٍ تعذذذوى

ٕٳ  ذذذوٯخا٠ سٹذٳو ذذذّو       ٓٴذذذٛ َٹ ٔٳ ايذذذ ٜٔ ٫َ ٜٴ٪ٵ ٝٵ ٚٳ ٳذذذ ٓٳذذذَو  ٝٵ ٓٳذذذو  ٳ ًِ َقذذذاٳِ تٳ ايكذذذالٕ دٳعٳ

ٚٳِقذذاّا     *َٻ ٵذذلٴٛرّا ِٵ  ٗٔذذ ْٹ ٗٴذذٛٙٴ ٚا ل ٳا ٓٻذذ١ّ َ ٕ ٜٳِؿَك ِٵ َ نٹ ٔٗ ٓٳذذو أًذذ٢ ُقًُذذٛ ٹ ًِ ط  ٚٳدٳعٳ

ٚٳدٳعٳ   :ص . ٚقوٍ تعوى46-45اٱساا٤: ٝٵذَو  ُٹعٴ ٔ َي َٻٔ ٜٳ ٵذلٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳذو أًذ٢   ٚٳ ًِ
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ٓٴذِٛا          َٹ ٌٻ لٜٳذ١ٺ ٫ٖ ٜٴ٪ٵ ٚٵِا ُنذ ٚٳٔ ٕ ٜٳذاٳ ٚٳِقذاّا  ِٵ  ٗٔذ ْٹ ٗٴذٛٙٴ ٚا ل ٳا ٜٳِؿَك ٓٻذ١ّ َ ٕ  ِٵ َ نٹ ٔٗ ُقًُٛ ٹ

ٗٳو   ص  25ط ا٭ْعوّ :   ٹ

ٚٳِقذاّا      :ٚقوٍ تعوى ِٵ  ٗٔذ ْٹ ٚٳؾٹذٞ ل ٳا ٗٴذٛٙٴ  ٓٻ١ّ َ ٕ ٜٳِؿَك ِٵ َ نٹ ٔٗ ٓٳو أ٢ً ُقًُٛ ٹ ًِ ْٻو دٳعٳ  ٔ

ِٵ  ٗٴ ٔٵ ٜٗلدٚا ٔ  ّا َ  ٳدّا ٚٳٔ ٕ تٳدٵأٴ  ص . 57ط ايهٗـ :   ى اهلد٣ َؾًَ

ٖٚ ا اٱشهوٍ ايذ ٟ  شذاْو  يٝذ٘ ا ٖذ ٙ اٯٜذوت قذٟٛ, ٚٚدذ٘ نْٛذ٘         

َشذذذه٬ّ ظذذذوٖا, ٭ْذذذ٘ تعذذذوى  َٗذذذِ أًذذذ٢ دأذذذٛاِٖ ا٭نٓذذذ١ ٚايذذذٛقا      

ٚاذتذوب ا ٖ ٙ اٯ١ٜ قٟٛ, ٚٚد٘ نْٛ٘ َشه٬ّ ظوٖا, ٭ْ٘ تعذوى  

    ٛ قا ٚاذتذذوب ا ٖذ ٙ اٯٜذ١ ايهاكذ١      َِٗ أًذ٢ دأذٛاِٖ ا٭نٓذ١ ٚايذ

َٔ ؾصًت , ٚ ني ا اٯٜوت ا٭خا٣  ٕ َو  َِٗ أ٢ً ادأو٥٘ ٚاقذع  ٗذِ   

 ؾع٬ّ, ٚ ْ٘ تعوى ٖٛ اي ٟ دعً٘ ؾِٝٗ .

 ؾٝكوٍ: ؾهٝـ ٜ َٕٛ أ٢ً قٍٛ ش٤ٞ, ٖٛ سل ا ْؿيف ا٭َا.

ٚايلشكٝل ا ادتٛاب أٔ ٖ ا اٱشهوٍ, ٖذٛ َذو  ناْذوٙ َذاارّا, َذٔ      

دعٌ أ٢ً قًٛ ِٗ ا٭ن١ٓ, ٚطثع أًٝٗو ٚخذلِ أًٝٗذو ٚدعذٌ     ٕ اهلل  او 

ايٛقا ا ل اِْٗ, ٚضتذٛ  يذو َذٔ اسٛاْذع َذٔ اهلد٣,  ذثب  ْٗذِ  ذودرٚا         

 ى ايهؿا,ٚتهذذذ ٜب اياسذذذٌ طذذذو٥عني شتلذذذورٜٔ,ؾذااِٖ اهلل أًذذذ٢   

 يذذو ايذذ ْب ا٭أنذذِ , طُذذيف ايثصذذل٠, ٚايعُذذ٢ أذذٔ اهلذذد٣, دذذاا٤         

 ٚؾوقّو.

نٛر٠  اذو دعًذٗو اهلل أًذِٝٗ, زتذو ا٠     ؾو٭ن١ٓ ٚايٛقا ٚاذتذذوب اسذ   

   .1يهؿاِٖ ا٭ٍٚز

                                      
  .7/ص7ج :(أضْاء البٔا1ٌ)
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ُٵعّو    قوٍ تعوى: ِٵ سٳذ ٗٴ ٓٳو َي ًِ ٚٳدٳعٳ ٘ٹ  ِٵ ؾٹٝ َٸٓهٓٸوُن ُٳآ ٔ ٕ  ِٵ ؾٹٝ ٖٴ َٳٓهٓٳو ٚٳَيَكدٵ 

َٸذٔ      ِٵ  ٗٴ ٚٳ٫َ َ ِؾ٦ٹذدٳتٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳ٫َ َ  ٵصٳذورٴ ِٵ  ٗٴ ُٵعٴ ِٵ سٳذ ٗٴ ٓٵ ُٳآ َ ِغٓٳ٢ٳ أٳ ٚٳَ ِؾ٦ٹدٳ٠ّ َؾ ٚٳَ  ٵصٳورّا 

ٞٵ٤ٺ  ٕٳ  شٳ ٗٵٔا٥ٴٛ ٘ٹ ٜٳ ٵذلٳ َٸو َنوْٴِٛا  ٹذ ٚٳسٳومٳ  ٹ٘  ٘ٹ  ٕٳ  ٹآٜٳوتٹ ايًٓ  ٔ  ٵ َنوْٴِٛا ٜٳذٵشٳدٴٚ

 ص26طا٭سكوف: 

َٳذو     اي و ع:اي ُع مبعٓذ٢ ايشذٗود٠ أًذ٢ اٱْ ذوٕ:قوٍ تعذوى:      سٳلٸذ٢ٳ ٔ  ٳا 

ُٳذو َنذوْٴِٛا ٜٳ   ٖٴِ  ٹ ٚٳدٴًُٛدٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳَ  ٵصٳورٴ ِٵ  ٗٴ ُٵعٴ ِٵ سٳ ٔٗ ٝٵ ٗٔدٳ أٳًَ ٖٳو شٳ ٕٳ دٳآ٤ٴٚ ُٳًُذٛ  عٵ

 ص20طؾصًت: 

ٚسذذًطوٕ اهلل ايذذ ٟ تطٝعذذ٘   , ْٗذذو اسؿودذذأ٠ اهلو٥ًذذ١ ا اسٛقذذـ ايعصذذٝب  

ؾُذذو َصذذل   ,ٖٚذذِ ٜٛ ذذُٕٛ  ذذأِْٗ  أذذدا٤ اهلل    ,دذذٛارسِٗ ٚت ذذلذٝب 

 أذذدا٤ اهلل   ْٗذذِ يشذذإٚ ٚجيُذذع  ٚهلذذِ أًذذ٢ لخذذاِٖ ٚلخذذاِٖ أًذذ٢     

وّ  ٚهلذذذِ نذذذويكطٝع!  ى  ٜذذذٔ   ى ايٓذذذور! سلذذذ٢   ا نذذذوْٛا سٝوهلذذذو ٚقذذذ 

 ٕ  ي ذذٓلِٗ  ,اذت ذذوب,   ا شذذٗٛد أًذذِٝٗ خ ٜهْٛذذٛا هلذذِ ا س ذذوب   

 َعكٛد٠ ٫ تٓطل, ٚقد نوْت ته ب ٚتؿًٟ ٚت لٗا٨ .

ٚ ٕ  مسذذذوأِٗ ٚ  صذذذورِٖ ٚدًذذذٛدِٖ ختذذذاز أًذذذِٝٗ, يل ذذذلذٝب يا ٗذذذو  

 ,ؾكد ٜ لًٕٚ َذٔ اهلل  ,طو٥ع١ َ ل ١ًُ, تاٟٚ أِٓٗ َو س ثٛٙ ساّا

ِ ٜٚنٓذذٕٛ  ْذذ٘ ٫ ٜذذااِٖ ٖٚذذِ ٜلخؿذذٕٛ  ٓ    ,ٛاٜذذوِٖ , ٜٚلخؿذذٕٛ مذذاا٥ُٗ

 ِ ٚنٝذذـ  ,ٚخ ٜهْٛذذٛا يٝ ذذلخؿٛا َذذٔ   صذذورِٖ ٚ مسذذوأِٗ ٚدًذذٛدٖ

ٖٚٞ َعِٗ   ٌ نٝـ ٖٚٞ   عوضِٗ ! ٖٚو ٖذٞ  ٟ تؿطذض َذو س ذثٛٙ     

ٚأٔ اهلل رب ايعوسني!ٜو يًُؿودأ٠   ذًطوٕ   ,َ لٛرّا أٔ ارتًل   عني

ًٛدِٖ: ٚقويٛا دت }اهلل ارتؿٞ, ٜػًثِٗ أ٢ً   عوضِٗ ؾلً  ٚت لذٝب!

ؾذذإ ا ٖذذٞ جتذذثِٗٗ  وذتكٝكذذ١ ايذذيت خؿٝذذت أًذذِٝٗ ا  {خ شذذٗدع أًٝٓذذو 
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 {قذذويٛا  ْطكٓذذو اهلل ايذذ ٟ  ْطذذل نذذٌ شذذ٤ٞ  }غذذل َٛار ذذ١ ٫ٚ زتوًَذذ١:

  يٝيف ٖٛ اي ٟ دعذٌ ا٭ي ذ١ٓ ٖذٞ ايٓوطكذ١  ٚ ْذ٘ يكذودر أًذ٢  ٕ جيعذٌ         

ٖٚذٛ   }سٛاٖو. ٚقد  ْطذل نذٌ شذ٤ٞ ؾٗذٛ ايٝذّٛ ٜلشذدخ ٜٚٓطذل ٜٚذثني.        

ٕ  خًكهِ  ٍٚ َ ؾإيٝذ٘ اسٓشذأ ٚ يٝذ٘ اسصذل, ٫ٚ َؿذا       {ا٠ ٚ يٝذ٘ تادعذٛ

َذذٔ قثطذذل٘ ا ا٭ٍٚ ٚا ا٭خل.ٖٚذذ ا َذذو  ْهذذاٚٙ  ذذويعكٍٛ ٖٚذذ ا َذذو      

 . 1تكارٙ هلِ ادتًٛد!ز

 ٚرسِ اهلل  َل ايشعاا٤ شٛقٞ    ٜكٍٛ:

ٕٴ ٚٳأٹثدا ٚٳاٹخلٳًََؿت       أٳ٢ً اَسٓو ٹٔا َ ساارٷ  ٕٴ  ٝٻاٳ اَس ذٹدٴ اَسشاٚ  تٳػٳ

ٕٷ ذذَؾ ٕٴ َ  ا ٕٴز  ٢ذويذعذٔ  ا تٳ ٘ٹ      ذذٓورٳتٹذَٳ  ٞذذؾ ٬ اَ٭ ا ٕٴ ل ا   . 2ٚٳ٫ اٯ ا

 ثوّْٝو:سوس١ ايثصا:

 تعاٜـ ايثصا يػ١ ٚا ط٬سّو:

ٔٴ ٔ ٫ٖ َ ْ٘ َ نا ٚقٌٝ ايثٳصٳذاٴ سوسذ١ ايا٩ٵٜذ١    يػ١: ٝٵ ٚادتُذع    ,ايثٳصٳاٴ ايعٳ

 . 3َٚ  ٵصٳاٳٙٴ ٚتٳثٳصٻاٳٙٴ ْنا ٔ يٝ٘ز َ  ٵصورٷ  ٳصٴاٳ  ٘  ٳصٳاّا ٚ ٳصورٳ٠ّ ٚ ٹصورٳ٠ّ

ايثصا ق٠ٛ َاتث١ ا ايعصذثلني ا ذٛؾلني ايًذلني تل٬قٝذوٕ      ٚا ط٬سّو:

ؾلؿًقذذذوٕ  ى ايعٝذذذٓني َذذذٔ شذذذأْٗو  ٕ تذذذدرى َذذذو ٜٓطثذذذع ا اياطٛ ذذذ١        

 . 4ادتوَد١ٜ َٔ  شثو   ٛر ا٭د وّ  لٛسط اسشـز

                                      
  (292/ ص  6)ج  -(يف ظالل الكزآٌ 1)
.616الشْقٔات:2
 ( 64/ ص  4)ج  -لضاٌ العزب 3

  .247/ص1ج :(كتاب الكلٔات4)
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١ ٘ اهلل ا سوسٸثًطٝـ اي ٟ رٓنآي ٖٛاٖٛ ادتٚقوٍ اياشتشاٟ:ايثصا:

   . 1درى اسثصااتزايٓنا,  ٘ تٴ

ٛٸ٠ آييت  ٗو ايٓٸنذا اسٓلشذا٠ ا  ْ ذوٕ     ٚا٭ صور  ع  صا, ٖٚٛ اسِ يًك

  .2ايعني آي ٟ ا ٚسط اذَتدق١ ٚ ٘  دراى اسثصااتز

 ٚايعني َٔ ا٭يؿوظ اسشًن١ ٚتأتٞ يعد٠ َعوْٞ َٓٗو:

ٝٵٓذذذّو ٜٳشٵذذذاٳ  ايعذذذني ادتور١ٜ,نكٛيذذذ٘ تعذذذوى:   .1 ٕٳ أٳ ُٴَكاٸ ٴذذذٛ ٗٳذذذو اِي  بٴ  ٹ

ٗٳذو    ٚقٛي٘ تعوى: ص28طاسطؿؿني:  ٘ٹ ٜٴَؿذٸاٴْٚٳ ٗٳو أٹثٳودٴ ايًٓذ ٝٵّٓو ٜٳشٵاٳبٴ  ٹ أٳ

ص  ٟ َٓٗذذو ٚقٝذذٌ أٝٓذذو ٜشذذا ٗو ٚايٛدذذ٘  ٕ ٫    6طاٱْ ذذوٕ:  تٳِؿذٹذذلّا

 ايذذ ٟٜصذذاف  يذذو أُذذو أًٝذذ٘ ٚ ٕ ايعذذني ٖٗٓذذو  شذذور٠  ى اسهذذوٕ  

 . 3ٓ٘زٜٓثع َٓ٘ اسو٤ ٫  ى اسو٤  عٝ

 .  ايعني ادتورس١ .2

 .ٚقٌٝ يً ٖب أني تشثٝٗو  ٗو ا نْٛٗو  ؾطٌ ادتٛاٖا .3

 ٭ؾوضًِٗ.َٚٓ٘ قٌٝ  أٝوٕ ايكّٛ  .4

 .ٜٚكوٍ سٓثع اسو٤ أني تشثٝٗو  ٗو سو ؾٝٗو َٔ اسو٤ .5

 .  ٚت لعور ايعني يًٌُٝ ا اسٝاإ .6

 .ٚقٌٝ يًُلذ يف أني تشثٝٗو  ٗو ا ْناٖو .7

شٝو٤ اسخلًؿ١ تكدر  سذوَٗو ٚ  عودٖذو  : ْع١ُ نرب٣  ٗو ْا٣ ا٭ ٚايثصا

ٚ يٛاْٗذذو ٚ شذذهوهلو ٚقذذد ت ذذشا ايعذذني  ٚ ختذذدع نذذإٔ تذذا٣ ايشذذُيف         

                                      
 .51/ص2ج:الكشاف 

  .(414/ ص  7)ج  -(التخزٓز ّالتيْٓز 2)

  .(71/ ص  1)ج  -(غزٓب الكزآٌ لألصفَاىٕ 3)
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 َذا٠,  ٚ تذا٣ ايعصذو ا    1.350.000نؿاص ارتثا ٖٚذٞ نذو٭ر  : ز  

سٛ  اسو٤ َه ٛر٠ أٓد سطض ا٫ْؿصوٍ ,  ٚ تا٣ اسٓو ٍ َٔ ايطذو٥ا٠  

ا٭َلذذور, نعًذذب اي ذذذو٥ا, ٚزتذذوٍ أًُذذٗو ايٛاضذذض ستذذدٚد  عذذدد َذذٔ     

يهٓذذ٘ كلذذد  صذذؿ١ زتًُذذ١  ى غذذل سكٝكذذ١ , ٚنذذٌ َذذو ٜأتٝٓذذو َٓٗذذو ٫      

 ْكثً٘  ويل ًِٝ اسطًل, ؾكد ٜآٜو اي وسا ايًاب  ٖثّو.

ٚيهٓٗذذذو ليذذذ١ ٖوَذذذ١ دذذذدّا ا  ٓذذذو٤ ايعًذذذّٛ اٱْ ذذذو١ْٝ, َٚعنذذذِ ا٭شذذذٝو٤     

 . 1ز اسطع١َٛ,ٚاسش١َُٛ ٚاسًُٛس١, تكع حتت ر١ٜ٩ ايعني

ثوسني َذذٔ ْذذٛر نوي ذذااز اسطذذ٤ٞ َذذانثني ا َصذذدعذذٌ اهلل يٲْ ذذوٕ 

 أ٢ً َهوٕ َٓ٘ ٚا  شاف أطٛ َذٔ  أطذو٥٘ طًٝعذ١ يذ٘ ٚرنذب ٖذ ا       

ايٓٛر ا دذا٤  ذػل دذدا ٜثصذا  ذ٘ اي ذُو٤ ٚا٭ر  َٚذو  ُٝٓٗذو ٚغشذوٙ          

  ذذثع طثكذذوت ٚثذذ٬خ رطٛ ذذوت  عطذذٗو ؾذذٛم  عذذل محوٜذذ١ يذذ٘ ٚ ذذٝو١ْ         

نذب ا  ٜذٌ   ٚسااس١ ٚدعٌ أ٢ً ستً٘ غًكو مبصااأني  أ٬ ٚ سؿٌ ٚر

ٚ ذو٫ ٚدعذٌ ؾذٛم  يذو      اسصااأني  ٖدا و َٔ ايشعا ٚقو١ٜ يًعني ٚ ١ٜٓ

نً٘ سودثني َٔ ايشعا يذثوٕ ايعني َٔ ايعذام ايٓذو ٍ ٜٚلًكٝذوٕ أٓٗذو     

ٚدعذذٌ سذذثشوْ٘ يهذذٌ طثكذذ١ َذذٔ طثكذذوت ايعذذني     ,َذذو ٜٓصذذب َذذٔ ٖٓذذوى 

يذٛ  اد   شتصٛ ّو ٚيهٌ ٚاسد َٔ اياطٛ وت َكدارّا ,شػ٬ شتصٛ و

ٚدعذٌ ٖذ ا    , ٚ ْكذم َٓذ٘ ٫خلًذت اسٓذوؾع ٚاسصذول اسطًٛ ذ١      أًذ٢  يذو   

ثذِ  ظٗذا ا تًذو ايعدسذ١  ذٛر٠ اي ذذُو٤       ,ايٓذٛر ايثو ذا ا قذدر أدسذ١    

ٚا٭ر  ٚايشُيف ٚايكُا ٚايٓذّٛ ٚادتثوٍ ٚايعوخ ايعًذٟٛ ٚاي ذؿًٞ َذع    

                                      
  (117/ ص  1)ج  -(كتاب تْحٔد اخلالل 1)
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ٚاقلطت سهُل٘ سثشوْ٘  ٕ دعٌ ؾٝٗذو   ,ات وع  طااؾ٘ ٚتثوأد  قطورٙ

ٚدعذذذٌ ايثٝذذذو    ,ٌ ايكذذذ٠ٛ ايثو ذذذا٠ ا اي ذذذٛاد  ٚدعذذذ ,ٚسذذذٛادّا  ٝوضذذذّو

َُٓٗو  وٯخا ٚدعذٌ اذتدقذ١ َصذ١ْٛ     ٚ ٜٔ ن٬ّ ,هلو َٚ هّٓو َ لكاّا

نُو تكذدّ ٚاذتٛادذب  و٭ٖذداب ٚدعًذٗو سذٛدا٤       , و٭دؿوٕ ٚاذتٛادب

ؾذإٕ اي ذٛاد    ,   يٛ نوْت  ٝطو٤ يلؿام ايٓذٛر ايثو ذا ؾطذعـ اٱدراى   

ٚخًذذل سذذثشوْ٘ يلشاٜذذو  , ذذاجيُذذع ايثصذذا ٚكٓذذع َذذٔ تؿذذام ايٓذذٛر ايثو 

ٚأشذأٜ أطذ١ً يذٛ ْكصذت أطذ١ً ٚاسذد٠ ٫خلذٌ         اذتدق١ ٚتكًٝثٗو  ر عذوّ 

   . َا ايعني

ٚسو نوْذت ايعذني نذوسال٠ ايذيت  اذو تٓطثذع ؾٝٗذو ايصذٛر   ا نوْذت ا          

 دعذذٌ سذذثشوْ٘ ٖذذ ٙ ا٭دؿذذوٕ َلشانذذ١ دذذداّ    ,غوٜذذ١ ايصذذكوي١ ٚايصذذؿو٤ 

اسذال٠ ْكٝذ١  ذوؾ١ٝ َذٔ       ويطثع  ى ا٫ْطثوم َٔ غل تهًذـ يلثكذ٢ ٖذ ٙ   

٫ تذااٍ   ؾإْٗذو ٚهل ا سو خ خيًل يعني اي  و ذ١  دؿوْذو    , ٝع ايهدٚرات

 . 1تااٖو تٓنـ أٝٓٗو  ٝدٖو َٔ لثور ايػثور ٚايهدٚراتز

ٚنُو دعذٌ سذثشوْ٘ ايعٝذٓني َذ٪دٜلني يًكًذب َذو ٜاٜوْذ٘ ؾٝٛ ذ٬ْ٘  يٝذ٘          

ٝذذ٘ َذذٔ نُذذو تاٜذذوٙ دعًذذُٗو َذذالتني يًكًذذب ٜنٗذذا ؾُٝٗذذو َذذو ٖذذٛ َذذٛدع ؾ   

 ,ٚا٫سلكو١َ ,اياٜؼ ,ٚايث٬د٠ ٚايؿط١ٓ ,ارتل ٚايشا ,ٚايثػل ,اذتب

ؾٝ ذذلدٍ  ذذأسٛاٍ ايعذذني أًذذ٢  سذذٛاٍ ايكًذذب ٖٚذذٛ  سذذد  ْذذٛاع ايؿااسذذ١          

ايج٬ثذذ١ ٖٚذذٞ ؾااسذذ١ ايعذذني ٚؾااسذذ١ ا٭ ٕ ٚؾااسذذ١ ايكًذذب ؾذذويعني َذذال٠      

                                      
  .191/ص1ج :(التبٔاٌ يف أقضاو الكزآ1ٌ)
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يًكًذذب ٚطًٝعذذ١ ٚرسذذٍٛ َٚذذٔ أذٝذذب  َاٖذذو  ْٗذذو َذذٔ  يطذذـ ا٭أطذذو٤          

 . 1اا  وذتا ٚايربدزٚ  عدٖو تأث

سوس١ ايثصا, ٜدرى  ٗو ا٭يٛإ ٚا٭شذهوٍ, ٖٚذٛ   قوٍ اٱَوّ ايػاايٞ:ٚ

  .2 ٚسع أوخ احمل ٛسوتز

سوس١ ايثصا تدرى ا٭شٝو٤ احملو ١ٜ هلذو  ٚ يصذكٌٝ يو ٜٗذو ٚ ٕ  عذدت     ٚ

دذذذدّا سذذذٛا٤ نوْذذذت تًذذذو ا٭شذذذٝو٤ ضذذذور٠  ٚ ْوؾعذذذ١, ؾًذذذ يو ٖذذذٞ  ٚى      

اذو ًٜذاّ ا ايعذني  ٕ تهذٕٛ قاٜثذ١       وذتااس١ َذٔ غلٖذو َذٔ اذتذٛاي      

ددّا َٔ ايذدَوؽ يلهذٕٛ ايذاٚ  ؾٝٗذو نُذو ٖذٞ ا ايذدَوؽ سلذ٢ ٜهذٕٛ          

  ا سصذًت   ,ايشثض ايٛاقع ؾٝٗو ٖٚٞ ا ايعني  وقّٝو أًذ٢ سويذ٘ َٚكذدارٙ   

تًو اياٚ  ا ايدَوؽ ؾ٬ ٜلػل ا ش٤ٞ َذٔ  يذو ٭دذٌ تػذل سذوٍ ايذاٚ        

ٚايلذو ع يهجذا٠ اياطٛ ذ١ ٚضتذٛ       ثب ايلذُع ايلو ع يًٝثٛسذ١ ٚا٫ْث ذو    

 . 3 يوز

٢ اهلل ا ايّٓٛ  َّٓو ٚ َوّْو َٔ ايكًل ٚارتٛف ي ا ؾكذد غشٸذ  ْع١ُ ايّٓٛ:  

دٓٛد اس ًُني  ويٓعوي  ١َٓ هلِ ا غا٠ٚ  در,ٚر ط أ٢ً قًٛ ِٗ يٝثعد 

 . 4أِٓٗ ايكًل ٚارتٛف ٚقد نوْٛا ق١ً  َوّ  أدا٥ِٗز

ِٴ ايٓٸعٳويٳ قوٍ تعوى: ٘ٴ ٔ  ٵ ٜٴػٳشٸُٝه ٓٵ َٸ ٓٳ١ّ  َٳ  َ  :ٍص 11طا٭ْؿو 

                                      
   .191/ص1ج ::(التبٔاٌ يف أقضاو الكزآ1ٌ)

   .130:(امليكذ مً الطالل 2)
 .1 :شزح تشزٓح الكاىٌْ البً صٔيا3

   .(56/ ص  1)ج  -روائع الطة اإلسالمً (4)
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يذذذذٝيف َْٛذذذذّو  ذذذذٌ ؾلذذذذٛر ا  ٛ . ٖٚذذذذ1ٚايٓعذذذذوي  ٍٚ ايٓذذذذّٛ قثذذذذٌ  ٕ ٜجكذذذذٌز

ا٭أصذذوب ٜعكثذذ٘ ايٓذذّٛ, ٖٚذذ ا َذذٔ لٜذذوت اهلل تعذذوى ا  ٕ ٜٗذذب اٱْ ذذوٕ  

 راس١ َ٪قل١ ٚيٝ ت َّْٛو.

ٚاسعٓذذ٢:  ٕ َذذو نذذوٕ  ٗذذِ َذذٔ ارتذذٛف نذذوٕ كذذٓعِٗ َذذٔ ايٓذذّٛ, ؾًُذذو    

: ايٓعوي ا ايكلذوٍ   َِٓٗ رقدٚا ٚأٔ ا ٔ أثوي طُإٔ اهلل قًٛ ِٗ ٚ

 . 2 ١َٓ َٔ اهلل,ٚا ايص٠٬  ٚسٛس١ َٔ ايشٝطوٕز

ّ   ا ٖدٜذذ٘  َٚذذٔ شذذهو :سُٝٓذذو أذذ٬ز ايؿذذاع, ٚا٭رم اسذذوْع َذذٔ ايٓٛ

ؾكوٍ ٜو رسٍٛ اهلل َو  ْوّ ايًٝذٌ   خويد  ٔ ايٛيٝد اسخاَٚٞ  ى ايٓ  

اشذذذذو ؾكذذذذٌ ايًذذذذِٗ رب     ا  ٜٚذذذذت  ى ؾا(:َذذذذٔ ا٭رم ؾكذذذذوٍ ايذذذذٓ    

اي ُٛات اي ثع َٚو  ظًت ٚرب ا٭رضني َٚو  قًت ٚرب ايشٝوطني َٚذو  

 ضًت نٔ يٞ دورا َٔ شا خًكو نًذِٗ  ٝعذو  ٕ ٜؿذا  أًذٞ  سذد      

َذذذِٓٗ  ٚ  ٕ ٜثػذذذٞ أذذذا دذذذورى ٚدذذذٌ ثٓذذذو٩ى ٫ٚ  يذذذ٘ غذذذلى ٫  يذذذ٘  ٫      

 . 3ز  ْت

 

 أًواع البصر:

 ايكذالٕ ايهذاِٜ   قوٍ ا ٔ ادتٛ ٟ: نا  عل  ٖذٌ ايعًذِ  ٕ ايثصذا ا   

 : 4زأ٢ً  ر ع١  ٚد٘

                                      
  .125/ص9ج :روح المعاوً(1)

  .193/ص2ج :الكشاف(2)

  (.3523,حدٓث رقه)538/ص5(صيً الرتمذٖ ج3)

   .201-200اليْاضز: األعٍهىشٍ٘ (4)
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ِٵ ٫َ      ا٭ٍٚ:ايثصا  ويكًب:َٚٓذ٘ قٛيذ٘ تعذوى:    ٖٴذ ٚٳ ٝٵذَو  ٕٳ ٔ َي ِٵ ٜٳُٓنذاٴٚ ٖٴ ٚٳتٳذاٳا

ٕٳ   ص198طا٭أااف:ٜٴثٵصٹاٴٚ

ُٳذ٢ٳ اِيُكًُذٛبٴ آيلٹذٞ        تعوى:  َٚٓ٘ قٛي٘ ٚٳَيذذٳهٹٔ تٳعٵ ُٳذ٢ ا٭ ٵصٳذورٴ  ٗٳو ٫َ تٳعٵ ْٸ َؾٔإ

 ص46طاذتر:  ؾٹٞ ايصٸدٴٚٔر

ّٳ سٳدٹٜدٷ  ايثصا  ويعني:َٚٓ٘ قٛي٘ تعوى: ايجوْٞ: ٛٵ ٝٳ  ص22طم:َؾثٳصٳاٴَى اِي

ِٵ َقًٹذذذذ٬ّٝ     ٚقٛيذذذذ٘ تعذذذذوى:  ٓٹُه ٝٴذذذذ ٞٳ َ أٵ ِٵ ؾٹذذذذ ٝٵذذذذلٴ ِٵ ٔ  ٹ اِيلٳَك ٖٴ ُٴذذذذٛ ٚٳٔ  ٵ ٜٴٔاُٜه

٘ٹ تٴاٵدٳذ       ٚٳٔ َيذ٢ ايًٓذ َٳِؿعٴذ٫ّٛ  ٕٳ  َٵذاّا َنذو ٘ٴ َ  ٞٳ ايًٓ ٝٳِكطٹ ِٵ يٹ ٔٗ ٓٹ ٝٴ ٞٳ َ أٵ ِٵ ؾٹ ٜٴَكًًُُٓه عٴ ٚٳ

َٴٛرٴ  ص44طا٭ْؿوٍ:  ا٫ُ

 ٟ ٚا نذذاٚا ٚقذذت  را٤تهذذِ  ٜذذوِٖ سذذوٍ نذذِْٛٗ     قذذوٍ ايشذذٛنوْٞ:ز 

ق٬ًّٝ,سل٢ قوٍ ايكو٥ذٌ َذٔ اس ذًُني ٯخذا :  تذااِٖ سذثعني  قذوٍ: ٖذِ         

ضتٛ اسو٥ذ١. ٚقًذٌ اس ذًُني ا  أذني اسشذانني سلذ٢ قذوٍ قو٥ًذِٗ:  اذو          

نجذا اهلل  ِٖ  نًذ١ داٚر,ٚنذوٕ ٖذ ا قثذٌ ايكلوٍ,ؾًُذو شذاأٛا ؾٝذ٘        

ِٵ رٳِ ٣ٳ اس ذذذذًُني ا  أذذذذني اسشذذذذانني, نُذذذذو قذذذذوٍ : ٔٗ ٝٵ َٸجٵًَذذذذ ِٵ  ٗٴ ْٳ ٚٵ ٜٳذذذذاٳ

ص ٚٚد٘ تكًٌٝ اس ًُني ا  أني اسشذانني ٖذٛ    13ط لٍ أُاإ : ايعني

 ْٗذذِ   ا ر ٖٚذذِ قًذذ٬ّٝ  قذذدَٛا أًذذ٢ ايكلذذوٍ غذذل خذذو٥ؿني, ثذذِ ٜذذاِْٚٗ        

ٌٸ  ِٗ أ اب  اهلل ٚسٛ  نجلّا ؾٝؿشًٕٛ, ٚتهٕٛ ايدا٥ا٠ أًِٝٗ,ٚي

 . 1ز أكو ٘

ُٳذ٢     َٚٔ قٛي٘ تعوى: ايثصا  وذتذ١: ايجويح: ِٳ سٳشٳذاٵتٳٓٹٞ َ أٵ ٍٳ رٳبِّ يٹذ َقو

 ص125طط٘:ٚٳَقدٵ ُنٓٵتٴ  ٳصٹلٶا

                                      
  .314/ص2ج:فتح القذٌر (1)
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َٚٓذذ٘  ا٫ألثذذور, :اٯثذذورٚ اذتذذذر  يلؿهذذا ٚا٫ألثذذور ا اياا ذذع:  صذذا ا 

ٕٳ قٛي٘ تعوى: ِٵ َ َؾ٬َ تٴثٵصٹاٴٚ ٞٳ َ ُْؿ ٹُه  ص21طاي ارٜوت:ٚٳؾٹ

ٚٳَ  ٵصٹذاٵ   ٚقوٍ تعوى: ِٵ  ٗٔذ ُٹعٵ  ٹ ٜكذٍٛ تعذوى    صقذوٍ ايطذربٟ:  38طَذاِٜ:  َ سٵ

أٔ سوٍ ايهوؾأٜ  ٘, ادتوأًني ي٘  ْذدادا, ٚايذااأُني     ناٙ شتربّا

 ٕ ي٘ ٚيدا ّٜٛ ٚرٚدِٖ أًٝ٘ ا اٯخا٠: ي٦ٔ نوْٛا ا ايدْٝو أُٝذو أذٔ   

ٍٸ أًذذ٢ ٚسداْٝ   صذذور اذتذذلٸ, ٚايٓنذذا  ى ,  ذذُو ١لذذسذذذر اهلل ايذذيت تذذد

أذذٔ مسذذوع لٟ نلو ذذ٘ , َٚذذو دأذذلِٗ  يٝذذ٘ رسذذٌ اهلل ؾٝٗذذو َذذٔ اٱقذذاار       

 لٛسٝدٙ, َٚو  عح  ٘  ْثٝو٤ٙ, ؾُو  مسعِٗ ٜذّٛ قذدَِٚٗ أًذ٢ ر ٗذِ ا     

 . 1اٯخا٠, ٚ  صاِٖ ٦َٜٛ  سني ٫ ٜٓؿعِٗ اٱ صور ٚاي ُوعز

ٚٳاٚقوٍ تعوى: ٘ٵ  ٓٻ ِٵ ٜٳلٳ ٳ ٚٳشٳاٳا ٹَو َي َٹَو  ْٵُناٵ ٔ َي٢ َطعٳو ُٳذؤرَى   َؾو ْٵُناٵ ٔ َيذ٢ سٹ

ٖٳو   ِٻ ْٳِه ٴذذٛ ٖٳو ثٴذذ ٓٵشٹذذاٴ ـٳ ْٴ ٝٵذذ ّٔ َن ْٵُنذذاٵ ٔ َيذذ٢ اِيعٹَنذذو ٚٳا ٓٻذذؤي  ٜٳذذ١ّ يٹً ٚٳيٹٓٳذٵعٳًَذذَو َل

ُٶو   ص 259طايثكا٠:َيشٵ

 . 2ٚا٭َاٴ  ويٓنا  َا ي٬ألثور  ٟ ؾوُْناٙ ا سوٍ  ْٸ٘ خ ٜل ٓ٘ز

 ٖٚٓوى ٚدٛٙ  خا٣ يًٓنا غل اييت  ناٖو ا ٔ ادتٛ ٟ ٖٞ:

ْٵٔاَيذتٵ سٴذٛرٳ٠ْ      َٚٓذ٘ قٛيذ٘ تعذوى:    ْنا ادتنب ٚارتٛف: ارتوَيف: َؾذٔإ ٳا ُ 

ٕٳ   ٓٵُنذذاٴٚ ٜٳ َٳذذاٳ ٷ  ِٵ  ٔٗ ٔٳ ؾٹذذٞ ُقًُذذٛ ٹ ٜٵذذتٳ اٖيذذ ٹٜ ٍٴ رٳَ  ٗٳذذو اِيكٹلٳذذو ٚٳ ٴنٹذذاٳ ؾٹٝ ُٳذذ١ْ  َٴشٵَه

ٛٵتٹ ُٳ ٔٳ اِي َٹ ٘ٹ  ٝٵ ِّ أٳًَ ُٳػٵشٹ ٝٵَو ْٳَناٳ اِي  ص20طستُد:ٔ َي

صذذاٙ أٓذذد اسذذٛت دتثذذِٓٗ أذذٔ       ٟ: ٜٓنذذإٚ  يٝذذو ْنذذا َذذٔ شذذخم      

ايكلذذوٍ, ًَٚٝذذِٗ  ى ايهؿذذور. قذذوٍ ا ذذٔ قلٝثذذ١ , ٚايادذذوز : ٜاٜذذد  ْٗذذِ     

                                      
(199/ ص  18)ج  -تفضري الطربٖ 1

  ( 443/ ص  2)ج  -(التخزٓز ّالتيْٓز 2)
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ٜشخصذذٕٛ ضتذذٛى  أ صذذورِٖ, ٜٚٓنذذإٚ  يٝذذو ْنذذاّا شذذدٜدّا, نُذذو       

 . 1زاسٛتٜٓنا ايشوخم  صاٙ أٓد 

ٕٳ ٔ يَ     ٚقٛي٘ تعوى: ِٵ ٜٳُٓنذاٴٚ ٗٴ ٜٵذلٳ ٛٵفٴ رٳَ  ِٵ َؾٔإ ٳا دٳذآ٤ٳ اِيخٳذ ٝٵُه ٝٵذَو  َ شٹشٸ١ّ أٳًَ

ٛٵتٹ  ُٳذذ ٔٳ اِي َٹذذ ٘ٹ  ٝٵذذ ِٵ َنوٓيذذ ٹٟ ٜٴػٵشٳذذ٢ٳ أٳًَ ٗٴ ٓٴ ٝٴذذ قذذوٍ   ص19طا٭سذذااب:  تٳذذدٚرٴ َ أٵ

  . 2ز  شور٠  ى غو١ٜ دثِٓٗ ْٚٗو١ٜ رٚأِٗ اياا ٟ:ز

ْٵٔاَيذذتٵ سٴذذٛرٳ٠ْ  اي ذذودي:ْنا ايشذذو ٚاياٜث١:َٚٓذذ٘ قٛيذذ٘ تعذذوى:  َٳذذو ُ  ٚٳٔ  ٳا 

ِٵ ٔ َي٢  ٳعٵٕل ٗٴ  ص127طايلٛ ١:ْٳَناٳ  ٳعٵطٴ

ٖذ ا  ٜطذو  خثذذور أذٔ اسٓذوؾكني  ْٗذذِ   ا  ْايذت سذذٛر٠       ٍ ا ذٔ نذذجل: قذو 

ِٵ ٔ َيذذذ٢  ٳعٵذذذلٕ  أًذذذ٢ رسذذذٍٛ اهلل  ٗٴ ٌٵ تًؿلذذذٛا,  ٟ:   ْٳَنذذذاٳ  ٳعٵطٴذذذ ٖٳذذذ

ْٵصٳذذاٳُؾٛا  ِٻ ا ٔٵ َ سٳذذدٺ ثٴذذ َٹذذ ِٵ   ٟ: تٛيذذٛا أذذٔ اذتذذل ٚاْصذذاؾٛا أٓذذ٘,  ٜٳذذاٳاُن

 . 3كُْٝٛ٘زٖٚ ا سوهلِ ا ايدٜٔ ٫ ٜجثلٕٛ أٓد اذتل ٫ٚ ٜكثًْٛ٘ ٫ٚ ٜ

 ٚايٓذِ ت لصػا ا٭ صور ر٩ٜل٘ ... ٚاي ْب يًطاف ٫ يًٓذِ ا ايصػا

ٌٸ ايٓنذذا  يٝذذ٘اس ْنذذا اي ذذو ع:  َٚٓذذ٘ قٛيذذ٘ تعذذوى: : ذذورق١  ى َذذو ٫ يذذ

َٳو تٴخٵؿٹٞ ايصٸدٴٚرٴ ٚٳ  ٔٔ ٝٴ ٓٳ١َ ا٭أٵ ِٴ خٳآ٥ٹ  ص19: غوؾاط ٜٳعٵًَ

  .4 أٓ٘زْنا ا٭أني  ى َو ٢ْٗ اهلل خو١ٓ٥ ا٭أني: قوٍ ايطربٟ:

                                      
 . 38/ص5ج :فتح الكدٓز1

 125/ص25ج :التفسٍر الكثٍر(2)

   (240/ ص  4)ج  -تفضري ابً كثري (3)

  ( 370/ ص  21 )ج -تفسٍر الطثري (4)
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 ٚ َصذذدر مبعٓذذ٢   ,ارتو٥ٓذذ١:  ذذؿ١ يًٓنذذا٠   ٚقذذوٍ  ذذوسب ايهشذذوف:  

ارتٝوْذذ١, نويعوؾٝذذ١ مبعٓذذ٢ اسعوؾذذو٠, ٚاسذذااد: اسذذًام ايٓنذذا  ى َذذو ٫  

 . 1يٌ, نُو ٜؿعٌ  ٌٖ اياٜبز

ِٵ  ٚقذوٍ تعذذوى:  ٗٴ ٜٳشٵَؿُنذذٛا ُؾذذاٴٚدٳ ٚٳ ِٵ  ٖٹ ٔٵ َ  ٵصٳذذؤر َٹذذ ٓٹنيٳ ٜٳػٴطټذذٛا  َٹ ُٴذذ٪ٵ ًِ ٌٵ يٹ ُقذذ

ٕٳ    ٳيٹَو َ  ٵ ٓٳعٴٛ ُٳذو ٜٳصٵذ ٘ٳ خٳثٹلٷ  ٹ ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔ  ٗٴ ٔٳ     *َن٢ َي ٓٳذوتٹ ٜٳػٵطٴطٵذ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٌٵ يٹ ٚٳُقذ

ٔٻ ٖٹ ٔٵ َ  ٵصٳؤر  ص31 -30:ايٓٛرط َٹ

  ٜٳػٴطټذذٛاٟ : ,خيؿطذذٛا ٫ٚ ٜاؾعذذٛا  ٘ ٚسذذو  , ذذٌ ٜهؿذذٛا أُذذو ْٗذذٛا أٓذذ

ٍ  نوٕ ا٭َا ا غو١ٜ ايع ا, : َذٔ   صذورِٖ   إثثذوت َذٔ ايلثعٝطذ١ٝ      قذو

 ٚ ٕ اسذذأخٛ   ذ٘  اذو ٖذٛ ايلُذذودٟ,    ى ايعؿذٛ أذٔ ايٓنذا٠ ا٭ٚى,    شذور٠   

ٜذو أًذٞ ٫    :ز.َٚٓذ٘ قذٍٛ ايذٓ      2ٚسو نوٕ ايثصذا ٜاٜذد اياْذ٢ قدَذ٘ز    

 . 3زتلثع ايٓنا٠ ايٓنا٠ ؾإٕ يو ا٭ٚى ٚيٝ ت يو اٯخا٠ 

:زايعني تاْٞ ٚايكًب ٜاْٞ ؾاْو ايعني ايٓنا ٚ ْذو ايكًذب ايذلُين    ٚقٛي٘ 

 . 4زو ٖٓويو  ٚ ٜه  ٘ ٚايؿاز ٜصدم َ

 ايثهو٤ ستً٘ ايعني:

ُٳذذذدٸ ٜٚٴِكصٳذذذا      ٴهذذذو٤ز ٳَهذذذ٢ ٜثهذذذٞ  ويه ذذذا   ايثهذذذو٤ يػذذذ١ ٶ:  ٜٴ ٖٚذذذٛ 

   ٚ    َهذ٢ زٚ   ٳَهذوٙ زؾوِيثٴهو٤  وسدٸ ايصٻٛت ٚ ويكصذا ايذدٸَٛع ٚخاٚدٗذو. 

                                      
  163/ص4ج :الكشاف1

  ( 463/ ص  5)ج  -(ىظه الدرر للبكاعٕ 2)

   (2149,حدٓث رقه)246/ص2سىه أتً داود ج(3)

 (  8338,حدٓث رقه)329/ص2مسىذ أحمذ ته حىثل ج(4)
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  ا  ذذٓع  ذذ٘ َذذو ٜٴثٵهٝذذ٘      هذذوٙزَجًذذ٘ ٚ   ٳٖهذذوٙ تٳثٵهٝذذ١ّزأًٝذذ٘ مبعٓٶذذ٢ ٚ

  1َٓ٘ز    َه٢زوٕ   ا ن   ونوٙ ؾثهوٙزٚ

َٳعٴ: زتلُع ايدٸَع ا ْٛاسٝٗو. ٜكذوٍ:   تعاٜـ ايدَع: َٵعٳ١ ايكطا٠. ٚاَسدٵ ايدٻ

 ,ٚزاسذذداَع  اسذذآقٞ ٖٚذذٞ  طذذااف ايعذذني  ؾوضذذت َذذداَعٞ َٚذذداَع أٝين 

 . 2ز

 تاتٝب ايثهو٤:

ؾذذإٕ اَذذلٮت أٝٓذذ٘ دَٛأذذّو قٝذذٌ:   ,  ا تٗٝذذأ ايادذذٌ يًثهذذو٤ قٝذذٌ:  دٗذذ  

ؾذذإ ا  , ا سذذويت قٝذذٌ: دَعذذت  ٚ ُٖعذذت   ؾذذإ ,اغاٚرقذذت أٝٓذذ٘ ٚتاقاقذذت  

سونت دَٛأٗو اسطا قٌٝ: ُٖت ؾإ ا نوٕ يثهو٥٘  ذٛت قٝذٌ: ضتذب    

  .3ْٚشر ؾإ ا  و  َع  هو٥٘ قٌٝ:  أٍٛز

  ْٛاع ايثهو٤:

 ايثهو٤  ْٛاع  َٓ٘:

ٕٳ    ٚخشذذذ١ٝ: قذذذوٍ تعذذذوى:   رقذذذ١ هذذذو٤  .1 ٕٔ ٜٳثٵُهذذذٛ ٕٳ يٹٮ ٵَقذذذو ٜٳخٹذذذاٸٚ ٚٳ

ِٵ خٴشٴٛأّو ٖٴ ٜٳٔاٜدٴ  ص109طاٱساا٤: ٚٳ

سذذثبٷ ٱظذذ٬ٍ اهلل يًعثذذد ٜذذّٛ ايكٝوَذذ١     : ٖذذٛايثهذذو٤ َذذٔ خشذذ١ٝ اهلل  ٚ

نُذذو دذذو٤ ا اذتذذدٜح:زٚردٌ  حتذذت ظذذٌ أاشذذ٘ ٜذذّٛ ٫ ظذذٌ  ٫ ظًذذ٘. 

 . 4ز نا اهلل خويٝو ؾؿوضت أٝٓوٙ 

                                      
.62:اح مختار الصح1

    .211-210,ّخمتار الصخاح:(99/ ص  1)ج  -العٍه (2)

  .(21/ ص  1)ج  -(فكُ اللغ٘ 3)

 (. 629,حدٓث رقه)234/ص1ج :صحٍح الثخاري(4)



 و2011 ْٓلْٔ الضابعالعدد ( 4اجمللد ) جمل٘ األىدلط للعلْو االجتناعٔ٘ ّالتطبٔكٔ٘
  

 

 

 

 

 احلواس اخلمس يف القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                       . زبن العسايفد

 

 
408 

ٍٳ ٔ َيذ٢      قذوٍ تعذوى :    هو٤ أٓد مسوع ايكذالٕ:  .2 َٳذآ ُ ْذٔا ُٹعٴِٛا  ٚٳٔ  ٳا سٳذ

ِٵ تٳؿٹذذٝلٴ   ٗٴ ٓٳ ٝٴذذ ٍٔ تٳذذاٳ٣ٳ َ أٵ ٔٳ اِيشٳذذلٸ    اياٸسٴذذٛ َٹذذ ُٸذذو أٳاٳُؾذذِٛا  َٹ َٵٔع  ٔٳ ايذذدٸ  َٹذذ

 ص83طاسو٥د٠: 

ٔٳ ايذذدَع  َٹذذ ٭ٕ ايؿذذٝل ٫ ٜهذذٕٛ  ٫  عذذد   ؾلؿذذٝل, متلًذذ٧ ٟ:  :تٳؿٹذذٝلٴ 

دعذذذٌ ا٭أذذذني تؿذذذٝل , ٚايؿذذذو٥ل:  اذذذو ٖذذذٛ ايذذذدَع قصذذذدّا     ا٫َذذذل٤٬,

   .1يًُثويػ١ نكٛهلِ دَعت أٝٓ٘ز

 قوٍ اَا٩ ايكٝيف :     

ٌٸ دَعٞ ستًُٞزؾؿوضت دَٛع ايعني َين  ثو  . 2 ١ ... أ٢ً ايٓشا سل٢  

أ٢ً َٛت ا ٓ٘ نُو  ه٢ ايٓ   هو٤ ايامح١ يؿكدإ أاٜا:

زتدَع ايعني ٚيإ ايكًب ٫ٚ ْكٍٛ  ٫ َو ٜاضٞ ر ٓو  ٚقوٍ:   ااِٖٝ,

 . 3ز ْو  و ٜو   ااِٖٝ حملإْٚٛ 

ٚتٓؿٝكذذذّو  هذذذو٤ ايلصذذذٓع ٖٚذذذٛ ؾعذذذٌ َذذذٔ ٜثهذذذٞ تاٚيذذذّو يه  ذذذ٘  .3

 .سهاٙ ٚغدرٙ

ِٵ أٹشٳذذذو٤ٶ    نُذذذو ؾعذذذٌ  خذذذٛت ٜٛسذذذـ أًٝذذذ٘ اي ذذذ٬ّ:      ٖٴ ٚٳدٳذذذو٤ٴٚا َ  ٳذذذو

ٕٳ  ص16طٜٛسـ:ٜٳثٵُهٛ

ٖ ٙ اٯٜذ١ ديٝذٌ أًذ٢  ٕ  هذو٤ اسذا٤ ٫ ٜذدٍ أًذ٢  ذدم         قوٍ ايكاط :

َكويذذ٘ ٫سلُذذوٍ  ٕ ٜهذذٕٛ تصذذٓعو ؾُذذٔ ارتًذذل َذذٔ ٜكذذدر أًذذ٢  يذذو        

                                      
  .( 346/ ص  2)ج  -فتح القذٌر 1

 1./ص1ج  دٌىاوه:2

  (.3126,حدٓث رقه)193/ص3ج :(صيً أبٕ داّد3)
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َٚذذِٓٗ َذذٔ ٫ ٜكذذدر ٚقذذد قٝذذٌ  ٕ ايذذدَع اسصذذٓٛع ٫ خيؿذذ٢ نُذذو قذذوٍ     

 : سهِٝ

 . 1تثني َٔ  ه٢ ممٔ تثون٢ز       ا اشلثهت دَٛع ا خدٚد 

ٛٵَى   قذذوٍ تعذذوى:  هذذو٤ سذذثث٘ اذتذذإ:   .4 َٳذذآ َ تٳذذ ٔٳ ٔ  ٳا  ٚٳ٫َ أٳًَذذ٢ آيذذ ٹٜ

ٔٳ      َٹذ ِٵ تٳؿٹذٝلٴ  ٗٴ ٓٴ ٝٴذ ٚٸَ أٵ ٛٵا  ٛٳٓيذ ٘ٹ تٳ ٝٵ ِٵ أٳًَ ُٹًُُه َٳآ َ سٵ ِٵ ُقًِتٳ ٫َ َ دٹدٴ  ٗٴ ُٹًَ يٹلٳشٵ

َٵٔع سٳاٳّْو َ ٫ٓ ٜٳذٹدٴِٚا ٕٳ ايدٸ ٓٵؿٹُكٛ  ص92طايلٛ ١: َٳو ٜٴ

ٜٚ ذٓد  ى   ٚايؿٝل ٚايؿٝطوٕ: خاٚز اسذو٤ ٚضتذٛٙ َذٔ قذاارٙ ٚٚأو٥ذ٘,     

اسذذذو٥ع سكٝكذذذ١. ٚنذذذجلّا َذذذو ٜ ذذذٓد  ى ٚأذذذو٤ اسذذذو٥ع , ؾٝكذذذوٍ: ؾذذذو      

ٚؾذذو  اٱْذذو٤. َٚٓذذ٘ ؾوضذذت ايعذذني دَعذذّو ٖٚذذٛ   ًذذؼ َذذٔ ؾذذو    ايذذٛادٟ,

ٕٸ ايعني دعًت نأْٸٗو نًٓٗو دَع ؾو٥ل,  دَعٗو, ؾكٛي٘: تؿٝل َذٔ  ٭

    .2دا٣ أ٢ً ٖ ا ا٭سًٛبز  ,ايدَع

 اٯٜوت ايٛارد٠ ا ايٓنا:

  َو اٯٜوت ايٛارد٠ ا ايٓنا ؾٗٞ  ْٛاع َٓٗو:

ْٵُناٵ   َٚٓذ٘ قٛيذ٘ تعذوى:    ا٭َا  ويٓنا ا شتًٛقوت اهلل تعوى: .1 َؾذو

ٚٳيٹ     ُٳذؤرَى  ْٵُنذاٵ ٔ َيذ٢ٳ سٹ ٚٳا ٘ٵ  ٓٸ ِٵ ٜٳلٳ ٳذ ٚٳشٳاٳا ٹَو َي َٹَو  ٜٳذ١ّ   ٔ َي٢ٳ َطعٳو ٓٳذٵعٳًَذَو ل

ٖٳو َيشٵُذّو        ِٸ ْٳِه ٴذٛ ٖٳو ثٴذ ٓٵشٹذاٴ ـٳ ْٴ ٝٵذ ّٔ َن ْٵُناٵ ٔ َي٢ ايعٹَنذو ٚٳا ط يٹًٓٸؤي 

 ص259ايثكا٠: 

                                      
    145./ص9ج :(تفضري الكزطيب1)
.(362/ ص  6)ج  -التخزٓز ّالتيْٓز 2
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ِٵ ٫َٜٳذوتٺ          قوٍ تعوى:ٚ ٕٸ ؾٹذٞ  ٳيٹُهذ ٘ٹ ٔ  ٓٵعٹذ ٜٳ ٚٳ ُٳذاٳ  ٙٹ ٔ  ٳل َ ثٵ ُٳذٔا ٚٳِا ٔ يٹذ٢ٳ ثٳ ْٵُنذاٴ ا

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ  ص99طا٭ْعوّ:  ٓيَك

ـٳ خٴًٹَكتٵ  قوٍ تعوى:ٚ ٝٵ ٌٔ َن ٕٳ ٔ َي٢ أٱ ٵ  ص17طايػوش١ٝ:  َ َؾ٬َ ٜٳُٓناٴٚ

َٹذٔ     ا٭َا  ويٓنا ا  سٛاٍ ا٭َذِ اسوضذ١ٝ:قوٍ تعذوى:    .2 َقذدٵ خٳًَذتٵ 

ٕٳ أٳوقٹثٳذذ١ُ    ـٳ َنذذو ٝٵذذ ْٵُناٴِٚا َن ٔٷ َؾ ٹذذلٴِٚا ؾٹذذٞ ا٭رٵٔ  َؾذذو ٓٳ ِٵ سٴذذ َقذذثٵًٹُه

ُٴَه ٸ ٹنيٳ  ص137طلٍ أُاإ:  اِي

ٌٵ قذذوٍ تعذذوى:  ٚ ٕٳ أٳوقٹثٳذذ١ُ    ُقذذ ـٳ َنذذو ٝٵذذ سٹذذلٴِٚا ؾٹذذٞ ا٭رٵٔ  َؾذذِوُْناٴِٚا َن

َٹنيٳ ُٴذٵٔا  ص69طايٌُٓ:  اِي

 قذذوٍ تعذذوى:   ا٭َذذا  ذذويٓنا ا  سذذٛاٍ اسهذذ  ني ٚاسشذذانني:    .3

َٸثٹٝٓذذوّ       ٘ٹ ٔ ثٵُذّو  ٚٳَنَؿذ٢ٳ  ٹذذ ٘ٹ ايَهذ ٹبٳ  ٕٳ أٳًَذ٢ ايًٓذذ ـٳ ٜٳِؿلٳذذاٴٚ  اُْنذاٵ َنٝذ

 ص50طايٓ و٤: 

 قذذذوٍ تعذذذوى:  دْٝو ٚخًذذذل اٱْ ذذذوٕ:ا٭َذذذا  ذذذويٓنا ا  سذذذٛاٍ ايذذذ .4

َٳذذو ٳا           ْٵُناٵ  ِٵ َؾذذو ٗٴ ٓٵ ٍٸ أٳذذ ٛٳ ِٸ تٳذذ ِٵ ثٴذذ ٔٗ ٝٵ ٘ٵ ٔ َيذذ ٖٳذذذٳ ٳا َؾَأِيكٹذذ ٖٳذذب  ٸهٹلٳذذو ٹٞ  ا ٵ

ٕٳ  ص28طايٌُٓ:  ٜٳاٵدٹعٴٛ

َٳذذو ُنٓذذتٴ    تعذذوى:  َٚٓذذ٘ قٛيذذ٘ َٵذذٔاٟ  ٞٳ َ  ُٳذذ٬ُ َ ِؾلٴذذْٛٹٞ ؾٹذذ ٗٳذذو اِي ٜٸ ٜٳَأ َقوَيذذتٵ 

ٗٳدٴ   َٵاّا سٳلٸذ٢ٳ تٳشٵذ َٕٔقوطٹعٳ١ّ َ  ٚٳُ ُٚيذٛ  ٳذِإٔي شٳذدٹٜدٺ        * ٚ ٛٸ٠ٺ  ٚٵُيذٛ ُقذ ٔٴ ُ  َقذوُيِٛا ْٳشٵذ

ٔٳ َٴٔاٜ َٳو ٳا تٳِأ ٝٵوٹ َؾوُْنٔاٟ  َٵاٴ ٔ َي  ص 33 -32طايٌُٓ: ٚٳا٭

٘ٹ تعوى:  َٚٓ٘ قٛي٘ َٹ ٕٴ ٔ َي٢ٳ َطعٳو ٝٳُٓنٔا أٱْ ٳو ًِ  ص24طأثيف:  َؾ

ِٸ خٴًٹلٳ تعوى:  َٚٓ٘ قٛي٘ َٹ ٕٴ  ٝٳُٓنٔا أٱْ ٳو ًِ  ص5م: طايطور َؾ

 اٖلُوّ ايكالٕ ايهاِٜ حبوسيت اي ُع ٚايثصا دٕٚ سو٥ا اذتٛاي:
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ِٵ    قذذذوٍ تعذذذوى:  ٖٴ ٚٳَ  ٵصٳذذذورٴ ِٵ  ٗٴ ُٵعٴ ِٵ سٳذذذ ٔٗ ٝٵ ٗٔدٳ أٳًَذذذ ٖٳذذذو شٳذذذ َٳذذذو دٳآ٤ٴٚ سٳلٸذذذ٢ٳ ٔ  ٳا 

ٕٳ ُٳًُٛ ُٳو َنوْٴِٛا ٜٳعٵ ٖٴِ  ٹ  ص20طؾصًت:  ٚٳدٴًُٛدٴ

ُذيف  ٕ اذتذٛاي س ذ١ اي ذُع ٚايثصذا ٚايشذِ ٚايذ ٚم ٚايً      قوٍ اياا ٟ: 

٫ٚ شو  ٕ لي١ ايًُذيف ٖذٞ ادتًذد ؾذوهلل تعذوى  نذا ٖٗٓذو َذٔ اذتذٛاي          

ٖٚٞ اي ذُع ٚايثصذا ٚايًُذيف ٚ ُٖذٌ  نذا ْذٛأني ُٖٚذو ايذ ٚم ٚايشذِ          

٭ٕ اي ٚم داخٌ ا ايًُيف َٔ  عل ايٛدٛٙ ٭ٕ  دراى اي ٚم  او ٜلأت٢ 

 إٔ تصل دًد٠ ايً وٕ ٚاذتٓو مموس١ دتاّ ايطعوّ ؾهوٕ ٖ ا داخذ٬ّ  

سذذيف ايشذذِ ٖٚذذٛ سذذيف ضذذعٝـ ا اٱْ ذذوٕ ٚيذذٝيف هلل ؾٝذذ٘        ؾٝذذ٘ ؾثكذذٞ  

 . 1تهًٝـ ٫ٚ  َا ٫ٚ ْٗٞز

ٚدذذ٘ ختصذذٝم ايج٬ثذذ١  ويذذ نا أاؾذذت َٓذذ٘ ٚدذذ٘     ٚقذذوٍ ايشذذٛنوْٞ:ز 

ختصٝم ادتًٛد  وي ٪اٍ ٭ْٗذو قذد اشذلًُت أًذ٢ ثذ٬خ سذٛاي ؾهذوٕ        

 . 2ز تأت٢ اسعص١ٝ َٔ دٗلٗو  نجا

ٌٵ َ رٳ َ  قذا ت ٖذ ٙ اٯٜذ١:     قوٍ ا ٔ ادتٛ ٟ: ُٵعٳُهِ     ُقذ ٘ٴ سٳذ ٕٵ َ خٳذ ٳ ايًٓذ ِٵ ٔ  ٜٵذلٴ

٘ٷ غَ  ٔٵ ٔ يذذذذذ َٳذذذذذ ِٵ  ِٳ أٳًَذذذذذ٢ ُقًُذذذذذٛ ٹُه ٚٳخٳذذذذذلٳ ِٵ  ِٵ ٚٳَ  ٵصٳذذذذذورٳُن ٝٵُه ٜٳذذذذذِأتٹ ٘ٹ  ٝٵذذذذذاٴ ايًٖذذذذذ

٘ٹ  ؾ٬ست يٞ ؾٝٗو  شور٠ ندت  طٝ  َٓٗو. ص46طا٭ْعوّ: ٹ

ٚ يذذو  ْذذ٘  ٕ نذذوٕ أذذين  وٯٜذذ١ ْؿذذيف اي ذذُع ٚايثصذذا ؾذذإٕ اي ذذُع ليذذ١       

ي١ ٱدراى اسثصاات, ؾُٗو ٜعاضوٕ  يذو  ٱدراى اس ُٛأوت, ٚايثصا ل

أًذذذ٢ ايكًذذذب, ؾٝلذذذد ا, ٜٚعلذذذرب. ؾذذذإ ا أاضذذذت اسخًٛقذذذوت أًذذذ٢ اي ذذذُع  

                                      
.101/ص27ج :التفضري الكبري1

  .511/ص4ج :(فتح الكدٓز2)
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ٚايثصا,  ٚ ٬  ى ايكًب  خثورٖو َٔ  ْٗو تذدٍ أًذ٢ ارتذويل, ٚحتُذٌ     

 أ٢ً طوأ١ ايصوْع, ٚحت ر َٔ  طش٘ أٓد شتويؿل٘.

 ٚ ٕ أين َع٢ٓ اي ُع ٚايثصا, ؾ يو ٜهذٕٛ  ذ ٖٛهلُو أذٔ سكذو٥ل َذو     

 درنذذو, شذذػ٬  ذذوهل٣ٛ, ؾٝعوقذذب اٱْ ذذوٕ   ذذًب َعذذوْٞ تًذذو اٯ٫ت,       

ؾذذل٣ ٚنأْذذ٘ َذذو ر ٣ ٜٚ ذذُع ٚنأْذذ٘ َذذو مسذذع, ٚايكًذذب  اٖذذٌ أذذٔ َذذو     

 . 1ٜلأدب  ٘, ؾٝثك٢ اٱْ وٕ خوط٦ّو أ٢ً ْؿ ٘ ٫ ٜدرٟ َو ٜااد  ٘ز

 ٖ ا ٚتهُٔ  ١ُٖٝ ٖوتني اذتوسلني ا اٯتٞ:

اى سذُٝو  دراى ايعًذذّٛ  نذٕٛ ٖوتذوٕ اذتوسذلوٕ  ٖذِ ليذلني ا اٱدر      -1

 ايطاٚر١ٜ.

٘ٴ  نذذٕٛ ٖوتذذوٕ اذتوسذذلوٕ  ٖذذِ ليذذلني ا ايث٬ؽ,قذذوٍ تعذذوى:     -2 ٚٳايًٖذذ

ِٴ       ٌٳ َيُهذذ ٚٳدٳعٳذذ ٝٵ٦ّو  ٕٳ شٳذذ ُٴذذٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ٗٳذذوتٹُه َٻ  ُ ٕٔ ِّذذٔ  ٴُطذذٛ َ خٵذذاٳدٳُهِ 

ٕٳ ِٵ تٳشٵُهاٴٚ ٚٳاَ٭ِؾ٦ٹدٳ٠َ َيعٳًُٖه ٚٳاَ٭ ٵصٳورٳ  ُٵعٳ   ص.78طايٓشٌ:  اِي ٻ

 ٟ: خ ٜٴعٵذذَط ايكذذدر٠    نُذذو ٚيدتذذ٘  َذذ٘   زي يو ٜكذذوٍ: يشذذعااٟٚ:قذذوٍ ا 

أًذذ٢ اسذذلخداّ سٛاسِّذذ٘  عذذد, ثذذِ جيعذذٌ يذذ٘ اذتذذل سذذثشوْ٘ اذتذذٛاي,          

 ٚجيعً٘ قودرّا أ٢ً اسلخداَٗو.

ٚخ ٜ نا  ك١ٝ اذتٛاي,  ٌ دو٤  وي ٝدٜٔ, ُٖٚو اي ُع ٚايثصذا;  

ُوع, ٭ٕ لٜوت ايهذٕٛ حتلذوز  ى ايا٩ٜذ١, ٚ  ذ٬ؽ اياسذٌ يلذوز يً ذ       

ُٖٚو  ِٖ ليلني ا ايث٬ؽ, ؾأْت تا٣  ويعني لٜوت ايهٕٛ َٚعذاات 

  .2اياسٌ, ٚت ُع ايث٬ؽ مبٓٗر اهلل سثشوْ٘ ٚتعوى َٔ اياسٌز

                                      
  .104:(صٔد اخلاطز 1)
.10/5905تفضريُِ:2
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 ٕ ٖذذوتني اذتوسذذلني ٜلٛقذذـ أًُٝٗذذو َعاؾذذ١ نذذجل َذذٔ ا٭َذذٛر ٫ٚ      -3

 كهٔ يٲْ وٕ ا٫سلػٓو٤ أُٓٗو  ٬ف  ك١ٝ اذتٛاي.

وسذيت ايشذِ ٚايذ ٚم َعذّو ٚ ٕ نذوٕ      ؾُٝهٔ ي٬َ وٕ  ٕ ٜ لػين أذٔ س 

اسلػٓو٩ٙ أُٓٗو ٚأٔ سوسذ١ ايًُذيف ٜ ذثب يذ٘ اسلوأذب َذٔ ْوسٝذ١ سؿذ          

ٚيهٓ٘ َذٔ ٚدٗذ١ ايٓنذا اسعاؾٝذ١ ٜلذأثا  ؿكذد سوسذيت         سٝوت٘ ٚس٬َل٘,

 اي ُع ٚايثصا نجلّا.

ٚسكٝكذذ١ ايلٓثٝذذ٘ ايكالْذذٞ أًذذ٢ ادتُذذع  ُٝٓٗذذو نذذوٕ دقٝكذذّو     ٛدٛدُٖذذو 

٫ٚ قُٝذ١ يًشٝذو٠ اٱْ ذو١ْٝ  ػذل َعاؾذ١       تٓعدّ, ٚ عدَُٗو تٛدد اسعاؾ١,

 . 1زتكٛد اٱْ وٕ  ى أثود٠ ر ٘ تعوى

ِٴ َو٤ٷ يلًو ايٓور ٜٴطؿٝٗو ٘ٴ    ٚايعً ٔٔ اسا٤ٹ تٴشاق ٌٴ ْورٷ يدٜ  ادتٗ

 ا٭ْـ: ثويجّو: سوس١ ايشِ:

ـٷ   يػ١:  ْٵـ    ٚٵضذ١  ْٴذ ٚٻُيذ٘ ٚرٳ ٌٸ ش٤ٞ َ  ـٴ ُن ْٵ ـٷ ٚلْٳوفٷ ٚ ْٴٛفٷ. َٚ  ُٵع٘ لْٴ  دٳ

ـٳ َذٔ ايشذ٤ٞ َذٔ      ْٹذ ٝٴٗو. َٚ  ـٳ رٳأٵ ْٹ  طُلني  ٟ خ ٜٳاٵأٳٗو  سدٷ نأْ٘ اسلٴ٪ٵ

ٓٵَهـ ٚ ْٹذذـ ايذذثعلٴ اشذذلَه٢      ْٳَؿذذ١ّ  ٜطذذّو  ؿلشذذلني  ٟ اسذذلٳ  ذذوب طذذاب َٚ 

ٛٳدٳذع ايذ ٟ  ذ٘ ؾٗذٛ             ـٷ َجذٌ تٳعٹذبٳ ؾٗذٛ تعٹذبٷ. ٚ يذو يً ْٵَؿ٘ َٔ ايثٴاٳ٠ ؾٗذٛ  ْٹذ  َ

 . 2لدا٤ ٚقوٍ ن ا لْٹؿّو ٚسويٹؿّوز ٳُيٍٛ َٓكود. ٚا٫سل٦ٓوف ٚا٥٫لٓوف ا٫ 

  .3 ٟ َثلد زَو ا قوٍ لْؿوَٚٓ٘ قٛي٘ أاٚدٌ: 

                                      
  .72:وأوىاعهااملعزف٘ طزقَا  أصلٓيظز:( 1)

.28:مختار الصحاح 

  ( 28/ ص  1)ج  -غرٌة القرآن لألصفهاوً 
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ا٭ْـ : ٖٚٛ دٗو  ْعاف  ٘ رٚا٥ض اسذٛاد  ات اياا٥شذ١ ٜٚثطذٌ أًُذ٘   ا     ٚ

  ٝب اٱْ وٕ مبا  ايانوّ . ٚسدٚد أًُذ٘ ضذٝك١ دذدّا     ٕ قدرتذ٘     

ٚا٥ض , َٚذذو أًذذ٢ ايشذذِ ٫ تلذذذوٚ   طذذع١  َلذذور ٚخيذذلم  ذذوسٛاد  ات ايذذا   

دو٤ْذذو َذذٔ أًذذِ  ٛاسذذذطل٘ ْأخذذ ٙ َذذع  عذذذل ايلشؿنذذوت. ٚايعًذذّٛ ايذذذيت        

ْهل ثٗو  ٛاسطل٘ ستدٚد٠ ددّا ددّا ٚ ثاٖذو ٫ ٜهذود ٜذ نا ا  ٓذو٤     

   .1ايعًّٛ اٱْ و١ْٝز

ايشذذِ  ذذويؿلض ٖذذٛ أثذذور٠ أذذٔ قذذ٠ٛ َاتثذذ١ ا  ا٥ذذدتٞ َكذذدّ ايذذدَوؽ َذذٔ       ٚ

 . 2ٛ ا٭رؾعزٚ ويطِ  ع  شِ ٖٚ ,شأْٗو  دراى َو ٜلأد٣  يٝٗو

ٚقٌٝ: ايشِ: ٖٚٛ ق٠ٛ َاتث١ ا  ا٥دتٞ َكدّ ايدَوؽ ايشذثٝٗلني حبًُذيت   

 . 3زايجدٟ ٜٴدرى  ٗو اياٚا٥ض 

ْصث٘ سثشوْ٘ ا ٚسط ايٛد٘ قو٥ُو َعلد٫ ا  س ٔ  اي ٟ  ا٭ْـٖ ا 

شذذهٌ ٚ ٚؾكذذ٘ يًُٓؿعذذ١ ٚ ٚدأذذ٘ سوسذذ١ ايشذذِ ايذذيت ٜذذدرى  ٗذذو ايذذاٚا٥ض       

ٚ  ٚ ْٛاأٗذذذو َطذذذورٖو ٜٚ ذذذلدٍ  ٗذذذو أًذذذ٢ َطذذذور   ٚنٝؿٝوتٗذذذو َٚٓوؾعٗذذذو 

ايثذورد  ا٭غ ١ٜ ٚا٭د١ٜٚ َٚٓوؾعٗذو ٚ ٜطذو ؾإْذ٘ ٜ لٓشذل  ذويلخأٜ اهلذٛا٤       

ؾٝ٪دٜ٘  ى ايكًب ؾًٝٚ   ذ٘ ؾٝ ذلػين  ذ يو أذٔ ؾذلض ايؿذِ   ذدا         باياط

ٚدعٌ جتٜٛؿذ٘  كذدر اذتودذ١ ؾًذِ ٜٛسذع٘ أذٔ  يذو ؾٝدخًذ٘ ٖذٛا٤ نذجل           

عذذٌ  يذذو ايلذٜٛذذـ   ٚخ ٜطذذٝك٘ ؾذذ٬ ٜدخًذذ٘ َذذٔ اهلذذٛا٤ َذذو ٜهؿٝذذ٘ ٚد      

                                      
  ( 116/ ص  1)ج  -خالق (كتاب تىحٍذ ال1)

    .539/ص1ج :(كتاب الكلٔات2)

  ( 496/ ص  3)ج  -(شرح التلىٌح على التىضٍح 3)
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َ لط٬ٝ يٝٓشصذا ؾٝذ٘ اهلذٛا٤ ٜٚٓه ذا  ذادٙ ٚسدتذ٘ قثذٌ  ٕ ٜصذٌ  ى         

 ايدَوؽ ؾ٫ًٛ  يو يصدَ٘ حبدت٘ ٚقٛت٘  

ٜصذعد  ى ايذدَوؽ    ٚاهلٛا٤ اي ٟ ٜ لٓشك٘ ا٭ْذـ ٜٓك ذِ شذطأٜ شذطااّ    

ٜٓذاٍ  ى ايا٥ذ١ ٖٚذٛ َذٔ ل٫ت ايٓطذل ؾذإٕ يذ٘  أوْذ١ أًذ٢ تكطٝذع            ٚشطاّا

دعذذٌ ٫سلٓشذذوم اهلذذٛا٤ ؾإْذذ٘ دعذذٌ َصذذثو     اذتذذاٚف ٚنُذذو  ٕ جتٜٛؿذذ٘   

يؿطذذ٬ت ايذذدَوؽ تٓشذذدر َٓذذ٘ ا تًذذو ايكصذذث١ ؾٝخذذاز ؾٝ ذذًٜض ايذذدَوؽ   

ٚي يو دعٌ أًٝٗو سًا ٚخ جيعًٗو  ور ٠ ؾل لكثشٗو ايعٕٝٛ ٚدعٌ ؾٝٗو 

جتٜٛؿذذو ؾإْذذ٘ قذذد ٜٓ ذذد  سذذدُٖو  ٚ ٜعذذا  يذذ٘ لؾذذ١ متٓعذذ٘ َذذٔ اٱدراى        

ٓ٘ ٜعٌُ أًُذ٘ نُذو اقلطذت    ٚا٫سلٓشوم ؾٝثك٢ ايلذٜٛـ ايجوْٞ ْو٥ثو أ

 اذته١ُ َجٌ  يو ا ايعٝٓني  

ثذذِ تأَذذٌ اهلذذٛا٤ ايذذ ٟ ٜ لٓشذذك٘ ا٭ْذذـ نٝذذـ ٜدخًذذ٘  ٫ٚ َذذٔ اسٓخذذأٜ  

ٜٚٓه ا  ادٙ ٖٓوى ثِ ٜصٌ  ى اذتًل ؾٝعلدٍ َاادذ٘ ٖٓذوى ثذِ ٜصذٌ     

 ى ايا١٥  يطـ َو ٜهٕٛ ثِ تثعج٘ ايا٥ذ١  ى ايكًذب ؾذلٚ  أذٔ اذتذاار٠      

ٜٓؿذذ  َذذٔ ايكًذذب  ى ايعذذاٚم اسلشانذذ١ ٜٚثًذذؼ  ى ايػاٜاٜذذ١ ايذذيت ؾٝذذ٘ ثذذِ 

 قو ٞ  طذااف ايثذدٕ ثذِ   ا سذخٔ ا ايثذوطٔ ٚخذاز أذٔ سذد ا٫ْلؿذوع          

خذذاز أذذٔ تًذذو ا٭قو ذذٞ  ى ايثذذدٕ ثذذِ  ى ايا٥ذذ١ ثذذِ  ى اذتًكذذّٛ ثذذِ  ى 

اسٓخذذأٜ خوردذذو ؾٝخذذاز َُٓٗذذو ٜٚعذذٛد أٛضذذ٘ ٖذذٛا٤  ذذورد ْذذوؾع ٚايذذٓؿيف   

ِ مبذُذٛع ٖذ ٙ ا٭َذٛر ٚايكذ٣ٛ ٚا٭ؾعذوٍ      ايٛاسد َٔ  ْؿوي ايعثد  او ٜل

ٖٚٛ ي٘ ا ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ  ر ع١ ٚأشإٚ  يـ ْؿيف هلل ا نذٌ ْؿذيف أذد٠    
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ْعِ قد ٚقؿت أ٢ً ايكًٌٝ َٓٗو ؾُو ظٓو مبذو ٚرا٤ ايلذٓؿيف َذٔ ا٭أطذو٤     

 . 1ٚايك٣ٛ َٚٓوؾعٗو ٚمتوّ ايٓع١ُ  ٗوز

د تًذو  ايشِ ياي َٔ ايلطار  وياا٥ش١ اياد١٦ٜ ايكلوي١, ٚ يو  إٔ حتذ ٚ

اياا٥شذذ١ َذذٔ ليذذ١ ايشذذِ سذذو يذذٛز  يذذو  ى ايلٓشذذٞ أٓٗذذو. ٚنذذ يو ٖذذ ٙ    

اذتوس١ جتًب يًثدٕ ايٓوؾع َٔ اياا٥ش١ ٭ٕ لي١ ايشذِ تًلذ   لًذو اياا٥شذ١     

 . 2ؾٝدأٛ  يو  ى ا٫سلهجور َٓٗوز

 ٚاٯٜوت اييت ٚردت ا ا٭ْـ  ٚ ايشِ ؾٗٞ:

ـٹ قٛي٘ تعوى:   ْٵ ـٳ  ٹو٭ ْٵ  ص45طاسو٥د٠:  ٚٳا٭

ٛٵ٫َ   ٚقٛي٘ تعوى أ٢ً ي وٕ ٜعكٛب أًٝ٘ اي ٬ّ: ـٳ َيذ ٔ ْٸٞ ٭دٹدٴ ٔرٜضٳ ٜٴٛسٴ

ٕٔ  ص94طٜٛسـ:  َ ٕ تٴَؿٓٸدٴٚ

 .َٚع٢ٓ ٭دد ٭شِ ؾٗٛ ٚدٛد سوس١ ايشِ

 :ٚقوٍ ايشوأا      

 . 3ٜٗب  ٗو َٔ ضتٛ  رضو رٜضز      ٚ ْٞ ٭سلشؿٞ  هٌ غُو١َ 

نذذذرب يُذذذٌ را٥شذذذ١ ٚاسعذذذاٚف  ٕ ايكُذذذٝم ايذذذ ٟ  رسذذذً٘ َذذذع  خٝذذذ٘ ا٭ 

ٜٛسذذذـ, يهذذذٔ ايذذذ ٜٔ سذذذٍٛ ٜعكذذذٛب َذذذٔ  قا و٥ذذذ٘ خ ٜٴصذذذدِّقٛا قٛيذذذ٘,   

ٕٔ ؾأضذذذوف:  ٛٵ٫َ َ ٕ تٴَؿِّذذذدٴٚ  ٟ: يذذذ٫ٛ اتٗذذذوَهِ يذذذٞ  ذذذورَتاف, ٭ٕ   َيذذذ

 ايلؿٓٝد ٖٛ ارتاف.

                                      
   193-192/ص1ج :التثٍان فً أقسام القرآن(1)

  . 1:شرح تشرٌح القاوىن الته سٍىا (2)

  .339/ص5ج:تفسٍر الثحر المحٍط (3)
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َٚٔ ايعذٝذب  ْٓذو ا  ٜوَٓذو ٖذ ٙ صتذد ايعًذِ ٚقذد  ثثذت  ٕ  ٴذٛرٳ اساا٥ذٞ           

 رغِ َو ٜٴخٝٻٌ يٲْ وٕ  ْٗو ت٬شتٵ. ٚا٭ ٛات, تٛدد هلو لثور ا ادتٛ,

ِّ  وأذ١ نوْذت       ٚيوٍٚ ايعًِ  ٛسو٥ٌ َٔ ا٭شذع١  ٕ ٜهشذـ  ذٛر٠  

ٍټ           جتًيف ا َهوٕ َذو, ثذِ رسًذتٵ أٓذ٘ َٓذ  سذوأ١  ٚ سذوألني, مٖمذو ٜذد

أ٢ً  ٕ ايصٛر هلذو ْطذض َذٔ شذعوع ٚظذ٬ٍ ٜنذٌ  وسهذوٕ يؿذ٠ً قثذٌ  ٕ          

 ٜطٝع.

ٔٵ رسًذذذٛا; ٚنذذذ يو ا٭ ذذذٛات; ؾويعًُذذذو٤ يذذذوٚيٕٛ  َٳذذذ اسذذذًداد   ذذذٛات 

ٚٴدٹذذد ؾٝذذ٘ ستؿذذٛظ         ٜٚكٛيذذٕٛ: ٫ شذذ٤ٞٳ ٜطذذٝع ا ايهذذٕٛ,  ذذٌ نذذٌ َذذو 

  شهٌ  ٚ  آخا.

ِټ ايذذذاٜض َذذذٔ أًذذذ٢        ٚاياا٥شذذذ١  ٜطذذذّو ٫ تطذذذٝع,  ذذذديٌٝ  ٕ ايهًذذذب ٜشٴذذذ

َ ذذذوؾوت  عٝذذذد٠, ٚكٝذذذا اٯٕ اسخذذذدرات َذذذٔ را٥شلٗذذذو; ٚيذذذ يو تٓلشذذذا    

ٟٻ ستوٚيذذذ١ ايهذذذ٬ب اسدرٻ ذذذ١ ا اسطذذذورات ٚأًذذذ٢ اذتذذذدٚد;    يلهشذذذـ  

 يلٗاٜب اسخدرات.

ٚ  ا نذذوٕ اذتٝذذٛإ اسخًذذٛم  كذذدر٠ اهلل قذذودرّا أًذذ٢ ايلكذذو  اياا٥شذذ١ َذذٔ 

 ني ل٫ف اياٚا٥ض, ٚ  ا نوٕ ايعًِ اسٖٛٛب َٔ اهلل يًثشذا; ٜثشذح اٯٕ   

ا نٝؿٝذذ١ اسلشطذذور ايصذذٛر٠ ٚاسذذًداد ايصذذٛت َذذٔ ايؿطذذو٤ احملذذٝط     

أٓذذدَو خادذذتٵ َذذٔ  سذذٛار اسدٜٓذذ١;    وٱْ ذذوٕ; ؾعًٝٓذذو  ٕ ْذذدرى  ٕ ايعٹذذلٳ 

ٚ خذذذ تٵ طاٜكٗذذذو  ى اسٛقذذذع ايذذذ ٟ ٜعذذذٝ  ؾٝذذذ٘ ٜعكذذذٛب أًٝذذذ٘ اي ذذذ٬ّ;     

ِٻ را٥شذذ١ ٜٛسذذـ; تًذذو ايذذيت يًُذذٗو        اسذذلطوع ٜعكذذٛبٴ  كذذدر٠ اهلل  ٕ ٜٳشٴذذ

 قُٝص٘ ايكودّ َع ايكوؾ١ً.
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ٚي و٥ٌ  ٕ ٜكٍٛ: ٚسو ا ارتثط تٓ ټِ ٜعكٛب ياا٥ش١ ٜٛسذـ  ذاٚز ايعٹذل    

 ٛاددٖو أ٢ً ايطاٜل  ى َٛطٔ ٜعكٛب َٔ َصا, ٚت

ْكٍٛ: ٭ٕ ايعٹلٳ ذتن١ تٛاددٖو ا اسد١ٜٓ تهذٕٛ را٥شذ١ قُذٝم ٜٛسذـ     

َٴخٵلًط١  ػلٖو َٔ اياٚا٥ض; ؾٗٓذوى ايهذجل َذٔ ايذاٚا٥ض ا٭خذا٣ داخذٌ       

 ٟ َدٜٓذذذ١, ٜٚصذذذعب ْؿذذذو  را٥شذذذ١  عٝٓٗذذذو يلػًذذذب أًذذذ٢ نذذذٌ ايذذذاٚا٥ض;      

ٖٳثٻذ١ اياا٥شذ١ دٕٚ  ٕ   ٚخيلًـ ا٭َا ا ارتذ٤٬; سٝذح كهذٔ  ٕ متشذ      ٞ

  .1ٜعًضٗو ش٤ٞز

ّٔ ٚقٛي٘ تعوى: ٘ٴ أٳ٢ًَ اِيخٴاٵُطٛ ُٴ  ص16ط ايكًِ: سٳٓٳ ٹ

 ٟ أ٢ً ا٭ْـ ٚاسعٓذ٢ ْ ذٛد ٚدٗذ٘ ؾٓذعذٌ يذ٘ أًُذّو ٜعذاف        قوٍ ارتو ٕ: 

 ٘ ا اٯخا٠ ٖٚٛ سٛاد ايٛد٘ ؾعرب  ذو٭ْـ أذٔ ايٛدذ٘ ٚقذوٍ ا ذٔ أثذوي       

, ٚقٌٝ َعٓوٙ سذًٓشل  ذ٘ شذ٦ّٝو ٫    سٓ ُ٘  وي ٝـ ٚؾعٌ  ٘  يو ّٜٛ  در 

ٜؿورقذذ٘  ٟ سٓ ذذُ٘ َٝ ذذِ سذذ٤ٛ ٜاٜذذد ًْشذذل  ذذ٘ أذذورّا ٫ ٜؿورقذذ٘ نُذذو  ٕ 

 اي ١ُ ٫ متش٢ ٫ٚ ٜعؿ٢  ثاٖو .

ٚقد  ذتل اهلل  ذ٘ مبذو  نذا َذٔ أٝٛ ذ٘ أذورّا ٫ ٜؿورقذ٘ ا ايذدْٝو ٫ٚ ا         

اٯخذذذا٠ نويٛسذذذِ أًذذذ٢ ارتاطذذذّٛ ايذذذ ٟ ٫ خيؿذذذ٢ قذذذط ٚقٝذذذٌ َعٓذذذوٙ        

 . 2ٗ٘زسٓهٜٛ٘ أ٢ً ٚد

 ايً وٕ: سوس١ اي ٚم: را عّو:

َٸذٔ    :ي ٔ: ايً وٕ ادتورس١ ٚقٛتٗو ٚقٛي٘ تعاٜـ ايً وٕ: ٌٵ أٴِكدٳ٠ّ  ٚٳاسٵًُ

صٜعٓذذذ٢  ذذذ٘ َذذذٔ قذذذ٠ٛ ي ذذذوْ٘ ؾذذذإٕ ايعكذذذد٠ خ تهذذذٔ ا  27ططذذذ٘:  ٓي ٳذذذوْٹٞ

                                      
(1622)ج  / ص  -تفسٍر الشعراوي 1

  ( 141/ ص  6)ج  -ازن تفسٍر الخ
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ٖذذٞ ايٓطذذل  ذذ٘, ٜٚكذذوٍ يهذذٌ قذذّٛ  ايذذيتادتورسذ١ ٚ اذذو نوْذذت ا قٛتذذ٘  

ْٳو  تعوى: قوٍي وٕ ٚي ٔ  ه ا اي٬ّ  ٟ يػ١,  ُٳو ٜٳ ٸاٵ ْٸ  ٙٴ  ٹًَ ٳذوْٹوَ َؾٔإ

َٸثٹنٕي تعوى: صٚقو97ٍطَاِٜ:  ٞٸ  ٕٕ أٳاٳ ٹ  ص195طايشعاا٤:   ٹًٹ ٳو

  ِٵ ٛٳاْٹُه ٚٳَ ِي ِٵ  ٓٳلٹُه  شذور٠   ا٭ي ١ٓص ؾوخل٬ف 22طاياّٚ: ٚٳاخٵلٹ٬َفٴ َ ِي ٹ

 ى اخذذل٬ف ايًػذذوت ٚ ى اخذذل٬ف ايٓػُذذوت, ؾذذإٕ يهذذٌ  ْ ذذوٕ ْػُذذ١        

ٛ ذذذ١ كٝاٖذذذو اي ذذذُع نُذذذو  ٕ يذذذ٘  ذذذٛر٠ شتصٛ ذذذ١ كٝاٖذذذو       شتص

  .1ايثصاز

اهلل ايعنُٝذذ١ ٚيطذذو٥ـ  ذذٓع٘ ؾذذإٕ ايً ذذوٕ َذذٔ ْعذذِ قذذوٍ اٱَذذوّ ايػاايٞ:ز

, ؾإْذذذ٘  ذذذػل داَذذذ٘, أنذذذِٝ طوألذذذ٘ ٚداَذذذ٘,   ا ٫ ٜ ذذذلثني   ١ايػاٜثذذذ

ايهؿا ٚاٱكذوٕ  ٫  شذٗود٠ ايً ذوٕ ُٖٚذو غوٜذ١ ايطوأذ١ ٚايعصذٝوٕ, ثذِ         

ٚ َعدّٚ خويل  ٚ شتًذٛم َلخٝذٌ  ٚ َعًذّٛ َنٓذٕٛ  ٚ      ْ٘ َو َٔ َٛدٛد  

َٖٛذذّٛ  ٫ ٚايً ذذوٕ ٜلٓوٚيذذ٘ ٜٚلعذذا  يذذ٘  إثثذذوت  ٚ ْؿذذٞ, ؾذذإٕ نذذٌ َذذو     

ٜلٓوٚيذذ٘ ايعًذذِ ٜعذذاب أٓذذ٘ ايً ذذوٕ  َذذو حبذذل  ٚ  وطذذٌ ٫ٚ شذذ٤ٞ  ٫ ٚايعًذذِ   

َلٓوٍٚ ي٘ ٖٚ ٙ خو ١ٝ ٫ تٛدد ا سو٥ا ا٭أطذو٤, ؾذإٕ ايعذني ٫ تصذٌ     

ر, ٚاٯ إ ٫ تصذذٌ  ى غذذل ا٭ ذذٛات, ٚايٝذذد ٫  ى غذذل ا٭يذذٛإ ٚايصذذٛ

تصٌ  ى غل ا٭د ذوّ, ٚنذ ا سذو٥ا ا٭أطذو٤. ٚايً ذوٕ رسذب اسٝذدإ        

 . 2ز يٝيف ي٘ َاد ٫ٚ  وي٘ َٓل٢ٗ

                                      
  ( 451/ ص  1)ج  -غرٌة القرآن لألصفهاوً 

 .118/ص3ج :إحٍاء علىم الذٌه(2)
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: لي١ خًكٗو اهلل سثشوْ٘ يلُٝٝا طعذِ اسذٛاد اسخلًؿذ١, ٚ ٕ   ذٝب     يً وٕا

و ٜٚذلػل  اٱْ وٕ  ثعل ا٭َاا  ؾكد ٜطعِ  عل ا٭شذٝو٤ أًذ٢ سكٝكلٗذ   

طعذذِ ايذذثعل اٯخذذا . ٚسذذدٚد أُذذٌ ايً ذذوٕ ضذذٝك١ دذذدّا ؾلُٝٝذذاٙ يًطعذذِ   

ستصذٛر ا ْطذوم َذذو ٫َذيف ايً ذوٕ .  شذذا   ٕ ٜذ ٚب ا ايًعذذوب . ٚ ٟ      

ٚيهذٔ ايعًذّٛ    أًِ ٜأتٝٓو َٔ ايً وٕ ؾٗٛ أًِ ْكثً٘ َع  عل ايلشؿنذوت 

اييت ْهل ذثٗو  ٛاسذط١ ايً ذوٕ ستذدٚد٠ دذدّا دذدّا , ٚ ثاٖذو ٫ ٜهذود         

  .1ا  ٓو٤ ايعًّٛ اٱْ و١ْٝ ز ٜ نا

ٚٵم: ذ ٖٛ  ٜصوٍ اسذ ٚم  ى ايؿذِ ا لًعذ٘  ٚ ٫,  عذد  ٕ ٚدذد طعُذ٘,         ٚاي ٻ

٭ٕ ايذذ ٚم  سذذد اذتذذٛاي ارتُذذيف ايذذيت تعًذذِ  ٗذذو ا٭شذذٝو٤, ٚيذذ ا ٜلشكذذل  

ايعًِ  ويطعِ سٛا٤ ا لًع ايش٤ٞ اسذ ام  ٚ زتذ٘, ؾهذٌ  نذٌ ؾٝذ٘  ٚم,      

  .2ز ٚيٝيف نٌ  ٚم  ن٬ّ

 ٚ م ٖٚذذٞ قذذ٠ٛ َٓثجذذ١ ا ايعصذذب اسؿذذاٚا أًذذ٢ دذذاّ ايً ذذوٕ      ٚقٝذذٌ: ايذذ 

  . 3زٜٴدرى  ٗو ايطعّٛ

ايؿذذذذِ ؾُشذذذذٌ ايعذو٥ذذذذب ٚ ذذذذوب ايطعذذذذوّ ٚايشذذذذااب ٚايذذذذٓؿيف ٚايهذذذذ٬ّ   

َٚ هٔ ايً ذوٕ ايٓذوطل ايذ ٟ ٖذٛ ليذ١ ايعًذّٛ ٚتا ذوٕ ايكًذب ٚرسذٛي٘          

 .  اس٪دٟ أٓ٘

ٛا٤ ٚسو نوٕ ايكًذب ًَذو ايثذدٕ َٚعذدْو يًشذاار٠ ايػاٜاٜذ١ ؾذإ ا دخذٌ اهلذ         

ايثورد ٚ ٌ  يٝ٘ ؾوألذديت ساارتذ٘ ٚ كذٞ ٖٓويذو سذوأ١ ؾ ذخٔ ٚاسذًم        

                                      
 ( 116/ ص  1)ج  -كتاب تىحٍذ الخالق 

  ( 26/ ص  4)ج  -(الفقه اإلسالمً وأدلته 2)

  ( 496/ ص  3)ج  -(شرح التلىٌح على التىضٍح 3)
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ؾوسلذذوز ايكًذذب  ى دؾعذذ٘ ٚ خاادذذ٘ ؾذعذذٌ  سهذذِ اذتذذونُني  خاادذذ٘   

سثثو ذتدٚخ ايصٛت ا اذتٓذا٠ ٚاذتٓو ٚايً ذوٕ ٚايشذؿلني ٚا٭سذٓوٕ    

َكوطع ٚشتذورز شتلًؿذ١ ٚ  ذثب اخل٬ؾٗذو متٝذات اذتذاٚف  عطذٗو أذٔ         

تانٝب تًو اذتاٚف يٝ٪دٟ  ٗو أٔ ايكًب َذو ٜذأَا    عل ثِ  هلِ ايعثد 

ٚنذذ يو سوسذذ١ ايذذ ٚم حتذذاي ايثذذدٕ َذذٔ تٓذذوٍٚ ا٭شذذٝو٤ ايطذذور٠  . 1 ذذ٘ز

ٚايكلوي١  لأخ تًو اذتوس١  ٗو أٓد ْؿٛ  ا٭داا٤ اسٓؿصذ١ً أٓٗذو ايٓوؾذ ٠    

َذذذع اياٜذذذل  ى  ذذذوطٔ ايً ذذذوٕ, ٚنذذذ يو ٖذذذ ٙ اذتوسذذذ١ جتًذذذب ا٭شذذذٝو٤  

اذتوسذ١  طعَٛٗذو ؾلشذا  ايذٓؿيف أًذ٢      ايٓوؾع١ يًثدٕ, ٚ يذو  ذإٔ تًلذ     

 . 2ا٫سلهجور َٓٗوز

  َو اٯٜوت ايٛارد٠ ا ايً وٕ ؾُٓٗو:  

ِٵ     قٛيذذذ٘ تعذذذوى:  ٗٴذذذ ٔٳ َي ٝٸ ٝٴثٳذذذ ٘ٹ يٹ َٹذذذ ٛٵ ٕٔ َق ٍٕ ٔ ٫ٓ  ٹًٹ ٳذذذو َٹذذذٔ رٸسٴذذذٛ ٓٳو  ًِ َٳذذذآ َ رٵسٳذذذ  ٚٳ

 ص4ط  ااِٖٝ: 

ُٴذذلٸ  قٛيذذ٘ تعذذوى: ٘ٹ اِي ْٳوٙٴ  ٹًَ ٳذذوْٹَو يٹلٴثٳشٸذذاٳ  ٹذذ ُٳذذو ٜٳ ٸذذاٵ ْٸ ٛٵَذذّو َؾٔإ ٘ٹ َق ٓٵذذ ٹرٳ  ٹذذ ٚٳتٴ كٹنيٳ 

 ص97طَاِٜ:   ٓيدٸّا

َٸٔ ٓي ٳوْٹٞ ٚقٛي٘ تعوى: ٌٵ أٴِكدٳ٠ّ   ص27طط٘:  ٚٳاسٵًُ

ٕٳ  ٚقٛيذذ٘ تعذذوى: ٖٳذذورٴٚ ٌٵ ٔ َيذذ٢ٳ  ٚٳ٫َ ٜٳَٓطًٹذذلٴ يٹ ٳذذوْٹٞ َؾَأرٵسٹذذ  ٚٳٜٳطٹذذٝلٴ  ٳذذدٵٔرٟ 

 ص13طايشعاا٤: 

ٓٸٞ يٹقوٍ تعوى: َٹ ٛٳ َ ِؾصٳضٴ  ٖٴ ٕٴ  ٖٳورٴٚ  ص34طايكصم:   ٳوّْوٚٳَ خٹٞ 

                                      
  . 194-193/ص1ج :(التبٔاٌ يف أقضاو الكزآ1ٌ)

   / ص 1)ج  -شرح تشرٌح القاوىن الته سٍىا (2)
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ِٵ        ٚقٛي٘ تعوى: ٓٳلٹُه ٚٳاخٵذلٹ٬َفٴ َ ِي ٹذ ٚٳا٭رٵٔ   ٚٳاتٹ  ُٳو ٘ٹ خٳًِذلٴ اي ٸذ ٔٵ لٜٳوتٹذ َٹذ ٚٳ

ُٹنيٳ ًِعٳوَي ٕٸ ؾٹٞ  ٳيٹَو ٫َٜٳوتٺ ٓي ِٵ ٔ  ٛٳاْٹُه  ص22طاياّٚ:  ٚٳَ ِي

ٕٳ ٚقٛي٘ تعوى: ِٵ ٜٳلٳ ٳٓناٴٚ ٗٴ ْٳوٙٴ  ٹًٹ ٳوْٹَو َيعٳًٓ ُٳو ٜٳ ٸاٵ ْٸ  ص58وٕ: طايدخ َؾٔإ

ٖٳذذذٳ ٳا نٹلٳذذوبٷ       قذذوٍ تعذذوى:  ٚ ٚٳ ُٳذذ١ّ  ٚٳرٳسٵ َٳوَذذّو  َٴٛسٳذذ٢ٳ ٔ  ٘ٹ نٹلٳذذوبٴ  َٹذذٔ َقثٵًٹذذ ٚٳ

ُٴشٵ ٹذٓٹنيٳ   ٚٳ ٴشٵذاٳ٣ٳ يٹًِ ُٴِٛا  ٔٳ َظًَ ٝٴٓ ٹرٳ آي ٹٜ ٝٸّو ٓي طا٭سكذوف:   َٸصٳدٸمٷ ٓي ٳوّْو أٳاٳ ٹ

 ص12

ٔٔقوٍ تعوى: ٚ ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٘ٴ أٳ ِٵ ْٳذٵعٳٌ ٓي ٝٵ *َ َي ٚٳشٳَؿلٳ  ص9-8طايثًد:  ٔٔٚٳيٹ ٳوّْو 

 سؿ  ايً وٕ:

ُٳذذو  ,قوٍ تعذذوى: شذذد ا٭أُذذوٍ ٚ ؾطذذًٗو َذذٔ سؿذذ  ايً ذذوٕ ٚٳ٫َ تٳُكُٛيذذِٛا يٹ

٘ٹ      ّٷ ٓيلٳِؿلٳذذاٴِٚا أٳًَذذ٢ٳ ايًٓذذ ٖٳذذذٳ ٳا سٳذذاٳا ٚٳ ٍٷ  ٖٳذذذٳ ٳا سٳذذ٬َ ِٴ اِيَهذذ ٹبٳ  ٓٳلٴُه ـٴ َ ِي ٹذذ تٳصٹذذ

٘ٹ اِيَه ٹبٳ ٫َ  ٕٳ أٳ٢ًَٳ ايًٓ ٔٳ ٜٳِؿلٳاٴٚ ٕٸ آي ٹٜ ٕٳاِيَه ٹبٳ ٔ   ص116طايٓشٌ:   ٜٴِؿًٹشٴٛ

:ز َٚذذٔ نذذوٕ ٜذذ٪َٔ  ذذوهلل ٚايٝذذّٛ اٯخذذا ؾًٝكذذٌ خذذلّا  ٚ      ٜكذذٍٛ ايذذٓ   

 . 1زيٝصُت 

أذٔ  .ٚ  2ز َٔ نجا ن٬َ٘ نجا سكط٘  ز: قوٍ أُا  ٔ ارتطوب ٚ

 :سعٝد  ٔ دثل أٔ   ٞ سعٝد قوٍ  راٙ رؾع٘ قوٍ

تذل    ا   ثض ا ذٔ لدّ   ذثشت ا٭أطذو٤ نًذٗو تهؿذا ايً ذوٕ تكذٍٛ ا        ز

اهلل ؾٝٓذذذو ؾإاذذذو ضتذذذٔ  ذذذو ؾإْذذذو  ٕ اسذذذلكُت اسذذذلكُٓو ٚ ٕ اأٛدذذذذت   

َو ش٤ٞ  سل  طٍٛ  :زأٔ ا ٔ َ عٛد رضٞ اهلل أٓ٘ قوٍ.ٚ 3ز اأٛدذٓو

                                      
5622,حدٓث رقه)2241/ص5ج :صحٍح الثخاري(1)

    .68/ص1ج :(الصنت ّآداب اللضا2ٌ)

    .49/ص1ج املصدر ىفضُ:(3)
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٘ .ٚ 1ز سذٔ َٔ ايً وٕ ايً ذوٕ  َذل ايثذدٕ     :زقوٍ اذت ٔ رضٞ اهلل أٓذ

 . 2ز ؾإ ا د٢ٓ أ٢ً ا٭أطو٤  ش٤ٞ دٓت ٚ ٕ أـ أؿت

 ٫ٚ َجٌ أكٌ اسا٤ يًُا٤ ٚاأ   يعُاى َو يًُا٤ نوياب سوؾ   

 . 3  زذو  ْت ٫ؾذمب َأخٛ ؾإْو      ي وْو ٫ ًٜكٝو ا ايػٞ يؿن٘  

 ٚقوٍ اٱَوّ ايشوؾعٞ:

ٕٴ  ذؿ  ي وَْو  ٜټٗذ س ٕٴذ٘ٴ ثعذٓٻَو  ْذًدغذ٫ ٜ      و اٱْ و  ثو

٘ٹ ٌٔ ي وْ  . 4ز ٕٴتٗوبٴ يكو٤ٙٴ ا٭قاا نوْت     نِ ا اسكو ٔا َٔ قلٝ

   سوس١ ايًُيف: :خوَ ّو 

 تعاٜـ ايًُيف:

ُٴ ٴذذ٘   ايًُذذيف اسذذيف  ويٝذذد س ذذ٘    ادتذذيف ٚقٝذذٌ:  ايًُذذيف: :سذذيف ًِ ٘ٴ ٜٚٳ ُٹ ٴذذ ًِ ٜٳ

َٳ ٳ٘ ُٵ ّو ٫ٚ ُٳ ٳذٗو     ,َي ُٵيف نٓو١ٜ أذٔ ادتُذوع َي ُٵيفٷ ٚايًٖ ُٹيفٳ ٚادتُع ُي َؾًُ

َٳ ٳذذذ١ ٚا ايلٓاٜذذذٌ ايعاٜذذذا    َٳ ٳذذذٗو ٚنذذذ يو اُس٬ ُٹ ٴذذذٗو ٫ٚ ًِ ِٴ  زٜٳ ُٳ ٵذذذلٴ َ ٚ َي

ِٴ ايٓ ذذو٤زُٚقذذٔا٨   ايِّ ذذو٤ َٳ ٵذذلٴ ُٳذذا ٚا ذذٔ     َ ٚ ٫ ٚرٟٚ أذذٔ أثذذد ايًٖذذ٘  ذذٔ أٴ

ٛٴضذذ٤ٛ ٚنذذوٕ ا ذذٔ أثذذوي  ُٵذذيف ٚؾٝٗذذو اي َ ذذعٛد َ ُْٗذذو قذذو٫ ايُكثٵًَذذ١ َذذٔ ايًٖ

ٍٸ  ذذ٘     َٳ ٳذذ١ نٹٓوٜذذ١ أذذٔ ادتُذذوع ٚممذذو ٜٴ ٵذذلٳد ُٵذذيفٴ ٚايًُُذذويٴ ٚاُس٬ ٜكذذٍٛ ايًٖ

ٕټ  ذويؿذٛر  َٹذيٕف      أ٢ً  ش١ قٛي٘ قٍٛ ايعاب ا اساَ ٠ تٴاٳ ٖذٞ ٫ تٳذاٴدټ ٜٳذدٳ ٫

٘ ٚدذذو٤ ردذذٌ ٔ ى ايذذٓ     َٹذذيف ؾذذَأَاٳٙ     :ؾكذذوٍ يذذ ٜٳذذدٳ ٫ ٔ ٕ اَاَ تذذٞ ٫ تٳذذاٴدټ 

                                      
  .56/ص1ج املصدر ىفضُ:(1)

  .69/ص1ج :(الصنت ّآداب اللضا2ٌ)

  .304/ص1ج :(الصنت ّآداب اللضا3ٌ)

 .117 دْٓاىُ:( 4)
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ٚٳدٳتٗذذذو أذذذٔ        َٴاا ٌٻ َذذذٔ َ راد   لطًٝكٗذذذو َ راد َ ْٗذذذو ٫ تذذذادټ أذذذٔ ْؿ ذذذٗو نذذذ

 . 1ْؿ ٗوز

ايًُيف  دراى  نذوٖا ايثشذا٠, نذوسيف, ٜٚعذرب  ذ٘ أذٔ ايطًذب نكذٍٛ         ٚ

   ٙ ايشوأا: ٚ س ٘ ؾ٬  دد

 ٚاياطذذب, ٚايثذذورد, ٖٚذذٛ قذذ٠ٛ سذذور١ٜ ا ايثذذدٕ نًذذ٘  ٗذذو ٜٴذذدرى اذتذذور, 

 . 2زٚضتٛ  يو ٚايٝو يف,

سوس١ ايًُيف تدؾع أٔ ايثدٕ ضار َو تطا ٬َقذو٠ ايثذدٕ ٚ يذو  لذأخ     ٚ

اذتوس١  كذ٠ٛ  ادٖذو َذج٬ّ  ٚ  كذ٠ٛ ساٖذو  ٚ يشذد٠ خشذْٛلٗو  ٚ  ذ٬ لٗو         

تٓؿذع ٬َقوتٗذو ايثذدٕ,     ٚضتٛ  يو ٚجتًب  ى ايثدٕ ايٓؿذع  و٭شذٝو٤ ايذيت   

ٚ يذذذذذو  ويلذذذذذ ا  ٖذذذذذ ٙ اذتوسذذذذذ١  ٗذذذذذو ٚتاغذذذذذب ايذذذذذٓؿيف ا ٬َقوتٗذذذذذو,   

ٚا٫سذذلهجور َذذٔ  يذذو ٚيهذذٔ  ٝذذع ٖذذ ٙ اذتذذٛاي  اذذو تذذلُهٔ َذذٔ      

ايشعٛر مبش ٛسوتٗو  عد ٬َقوتٗذو هلذو َٚذٔ ا٭شذٝو٤ ايطذور٠ َذو   ا  ًذؼ        

ايكذذاب َٓذذ٘  ى سذذد اس٬قذذو٠ ؾذذإٕ ايكذذاب َٓذذ٘ س٦ٓٝذذ ٺ قذذد ٜهذذٕٛ غذذل          

 . 3ز.ممهٔ

ٗٴثوّ  قٛي٘ تعوى: ٚٳشٴذ َٴًٹ٦ٳتٵ سٳاٳسّو شٳدٹٜدّا  ٖٳو  ْٳو ٛٳدٳدٵ ُٳآ٤ٳ َؾ ٓٳو اي ٸ ُٳ ٵ ْٸو َي  ٚٳَ 

 ص8طادتٔ: 

ايًُذذيف : اسذذيف , ؾوسذذلعل يًطًذذب; ٭ٕ اسذذوي    قذذوٍ  ذذوسب ايهشذذوف: 

 طويب َلعاف قوٍ :

                                      
  (209/ ص  6)ج  -لضاٌ العزب 

  ( 496/ ص  3)ج  -شزح التلْٓح علٙ التْضٔح 

   / ص 1)ج  -شرح تشرٌح القاوىن الته سٍىا (3)
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ٝٵ ٘ٹ َغ َٹ ٛٵ ٓٳو ...  ى ْٳ ٳبٺ ا َق ٚٳُنًٗ ٝٵ٦ّو  ٔٳ اٯ ٳو٤ٹ شٳ َٹ ٓٳو  ٚٳاضٹٔعَٳ ٳ ٵ  ٔا 

٘   $ٜكوٍ: س ٘ ٚايلُ ٘,ٚتًُ ذ٘   ٚضتذٛٙ: ادتذيف.   # نطًثذ٘ ٚ طًثذ٘ ٚتطًثذ

ٚقٛهلِ;د ٛٙ  أأِٝٓٗ ٚجت  ٛٙ. ٚاسعٓذ٢: طًثٓذو  ًذٛؽ اي ذُو٤ ٚاسذلُوع      

   .1ن٬ّ  ًٖٗوز

ٚس ذلِ ايٓ ذو٤     - ٘ ٚ وس٬َ ١ أٔ ادتُوع, ٚقا٨ ز٫َ ذلِ   ٜٚه٢ٓ

٠ ٚاي ذذ٬ّ أذذٔ  ٝذذع محذذ٬ أًذذ٢ اسذذيف ٚأًذذ٢ ادتُذذوع, ْٚٗذذ٢ أًٝذذ٘ ايصذذ٬ 

ْٗذ٢ أذٔ اسٓو ذ ٠ ٖٚذٞ طذا         ٕ رسذٍٛ اهلل  , أٔ   ٞ سذعٝد  اس٬َ ١

ايادذذٌ ثٛ ذذ٘  ذذويثٝع  ى ايادذذٌ قثذذٌ  ٕ ٜكًثذذ٘  ٚ ٜٓنذذا  يٝذذ٘ ْٚٗذذ٢ أذذٔ          

 ٕ ٜكذٍٛ   ا   زاس٬َ ١ :. 2ز اس٬َ ١ ٚاس٬َ ١ سيف ايجٛب ٫ ٜٓنا  يٝ٘

وسذذذ١ اذتودذذذ١   ٚاي3ًُز  ٚ س ذذذت ثٛ ذذذو ؾكذذذد ٚدذذذب ايثٝذذذع  ثذذذٛ ٞس ذذذت 

 . 4اسكور ١ز

 ٍٚ َو خيًل ا اٱْ وٕ سوس١ ايًُيف, ؾٝدرى  ٗو قوٍ اٱَوّ ايػاايٞ:

 دٓوسّو َٔ اسٛدٛدات: نوذتاار٠, ٚايربٚد٠, ٚاياطٛ ١, ٚايٝثٛس١, 

ٚايًني, ٚارتش١ْٛ, ٚغلٖو. ٚايًُيف قو ا أٔ ا٭يٛإ ٚا٭ ٛات 

  .5قطعّو,  ٌ ًٖٞ نوسعدّٚ ا سيف ايًُيفز

ٕٕ. عطٗو سكٝك١ ٚ عطٗو َٔ ا و   ٚ  ايٝد تطًل ا ايًػ١ أ٢ً أد٠ َعو

 ايهٓو١ٜ.

                                      
 .622/ص4ج:الكشاف (1)

  (2132,حدٓث رقه)254/ص2صحٍح الثخاري ج(2)

(262/ ص  3)ج  -سىه أتى داود 

  ( 454/ ص  1)ج  -(غرٌة القرآن لألصفهاوً 4)

  ( 15/ ص  1)ج  -(امليكذ مً الطالل 5)
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ايٝد أٓد ايعاب تطًل أ٢ً ادتورس١,َٚٓ٘ قٛي٘  قوٍ ايشٛنوْٞ:ز

ٝٳدٹَى ضٹػٵجّوتعوى: ص ٚأ٢ً ايٓع١ُ , ٜكٛيٕٛ نِ ٜد يٞ  44ط ص: ٚٳخٴ ٵ  ٹ

ٝٳٚأ٢ً ايكدر٠ . َٚٓ٘ قٛي٘ تعوى : .أٓد ؾ٬ٕ ٕٻ ايؿطٌ  ٹ ٌٵ ٔ   دٹاهللُق

 ص  73ط لٍ أُاإ : 

ٜد اهلل َع ايكوضٞ سني ٜكطٞ ٜٚد ز:  ٚ أ٢ً ايلأٜٝد, َٚٓ٘ قٛي٘ 

ٚتطًل أ٢ً َعوٕ  خا. ٖٚ ٙ اٯ١ٜ ٖٞ  . 1ز اهلل َع ايكوسِ سني ٜك ِ

َٳػٵًَُٛي١ّ  ى أٴٓٴكٹَو أ٢ً طاٜل ايلُجٌٝ نكٛي٘ تعوى : ٌٵ ٜٳدٳَى   ٚٳ٫َ تٳذٵعٳ

ٌٸ ايٝد أ٢ً ايثخٌ, ٚ  طٗو أ٢ً ص ٚايعاب ت 29ط اٱساا٤ :  طًل غ

ادتٛد زتو ّا , ٫ٚ ٜاٜدٕٚ ادتورس١ نُو ٜصؿٕٛ ايثخٌٝ  أْ٘ دعد 

ـٸ   . 2ز ا٭ْوٌَ َٚكثٛ  ايه

 ٚرد يؿ  ايٝد سكٝك١  ا ايكالٕ ايهاِٜ ا َٛاضع َٓٗو :

ٜٳُكُٛي قٛي٘ تعوى: ِٸ  ِٵ ثٴ ٔٗ ٜٵدٹٜ ٕٳ اِيهٹلٳوبٳ  ٹَأ ٔٳ ٜٳِهلٴثٴٛ ٌٷ ٓيًٓ ٹٜ ٜٵ ٛٳ ٔٵ  َؾ َٹذ ٖٳذٳ ٳا  ٕٳ  ٛ

ِٵ         ٗٴذ ٌٷ ٓي ٜٵذ ٚٳ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ٜٵذدٹٜ ُٸذو َنلٳثٳذتٵ َ  َٸ ِٵ  ٗٴذ ٌٷ ٓي ٜٵذ ٛٳ ُٳّٓو َقًٹ٬ّٝ َؾ ٘ٹ ثٳ ٝٳشٵلٳاٴِٚا  ٹ ٘ٹ يٹ ٓٵدٹ ايًٓ أٹ

ٕٳ ُٸو ٜٳِه ٹثٴٛ  ص79طايثكا٠: َٸ

ٕٳ ايهلذذوب   } ٔٳ ٜٳِهلٴثٴذذٛ  ٟ احملذذاٻفٳ  ٚ َذذو نلثذذٛٙ َذذٔ ايلذذأ٬ٜٚت  {ٓيًٖذذ ٹٜ

ِٵ  }اياا٥ػذذذ١  ٔٗ ٜٵذذذدٹٜ ِٔ ا ذذذو  نكٛيذذذو : نلثلٴذذذ٘   تأ { ٹَأ نٝذذذدٷ يذذذدؾع تذذذٖٛ

 . 3 ُٝٝينز

                                      
 (  23558,حدٓث رقه)414/ص5(مسىذ أحمذ ته حىثل ج1)
.52/ص2ج:فتح القذٌر 2

  ( 154/ ص  1)ج  -(تفضري أبٕ الضعْد 3)
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ِٵ      ٚقذذوٍ تعذذوى:  ٗٴ ٜٳ ٜٵذذدٹ ـٻ َ  ِٵ َؾَهذذ ٗٴ ٜٳ ٜٵذذدٹ ِٵ َ  ٝٵُه ٕٵ ٜٳثٵ ٴذذُطٛا ٔ َيذذ ّٷ َ  ٛٵ ِٻ َقذذ ٖٳذذ ٔ  ٵ 

ِٵ ٓٵُه  ص11طاسو٥د٠:أٳ

ِّٗذِ      ِٵ    ٚ ا ناٚا ْعُل٘ نو٥ٓذ١ّ أًذٝهِ ا ٚقذت ٖ ٝٵُه َ ٕ ٜٳثٵ ٴذُطِٛا ٔ َيذ

ِٵ  ٗٴ ٜٳ ٜٵدٹ  َٜ ٕثطٹشٛا  هِ  ويكلٌ ٚاٱ٬ٖى , ٜكوٍ :   ٳَط  يٝ٘ ٜذدٳٙ   ٟ  أ

 . 1, ٚ  ط  يٝ٘ ي وْٳ٘   ا شلُ٘ز

ٔٵ خٹ٬فٺ   ٚقوٍ تعوى: َٸ ٗٴِ  ٚٳَ رٵدٴًُ ِٵ  ٔٗ ٜٵدٹٜ ٚٵ تٴَكٓطعٳ َ   َ:ص33طاسو٥د٠ 

ٌ  ٟ اي٢ُٓٝ   { ٚ تكٓطع  ٜدِٜٗ} ِ }أخ ِٖ اسوٍ َٔ غل قلذ  : ٟ{ٚ ردًذٗ

 . 2ايٝ ا٣ ٱخوؾ١ اي ثٌٝز

ٖٴ    ٍ تعذذوى:قذذوٚ ٘ٹ ْٳهٹذذاٳ ٝٵذذ ٌٴ ٔ َي ِٵ ٫َ تٳصٹذذ ٗٴ ٜٳ ٜٵذذدٹ ُٸذذو رٳَ ٣ َ  ِٵ  َؾًَ ٗٴ ٓٵ َٹذذ ٚٵدٳذذيفٳ  ٚٳَ  ِٵ 

 ص70طٖٛد: خٹَٝؿ١ّ

 . 3 ٟ : ٫ كدْٚٗو  ى ايعذٌ نُو كدٸ ٜدٙ َٔ ٜاٜد ا٭نٌز

ٗٴِ   قوٍ تعوى: ٚ ٓٵ ِٵ أٳذ ٜٵذدٹٜٳُه ٚٳَ  ِٵ  ِٵ أٳُٓه ٗٴ ٜٳ ٜٵدٹ ـٸ َ  ٛٳ آي ٹٟ َن ٖٴ طايؿذلض:  ٚٳ

 ص24

ِٵ  تعذذذوى:قذذذوٍ ٚ ٝٵُه ٛٳِا ٔ َيذذذ ٜٳثٵ ٴذذذُط ٚٳ ِٵ َ أٵذذذدٳل٤ٶ  ِٵ ٜٳُهْٛٴذذذِٛا َيُهذذذ ٜٳجٵَكُؿذذذُٛن  ٕ ٔ

ٕٳ ٛٵ تٳِهُؿاٴٚ ٚٳدٸِٚا َي ٚٳ ٛٳ٤ٹ  ِٵ  ٹوي ٸ ٗٴ ٓٳلٳ ٚٳَ ِي ٹ ِٵ  ٗٴ ٜٳ ٜٵدٹ  َ  :ص2طاسُلش١ٓ 

 ٚٚرد يؿ  ا٭ و ع ا ايكالٕ ا َٛاضع َٓٗو:

                                      
  ( 210/ ص  2)ج  -(تفضري أبٕ الضعْد 1)

  ( 384/ ص  2)ج  -(ىظه الدرر للبكاعٕ 2)

  ( 463/ ص  3)ج  -(فتح الكدٓز 3)
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ُٳذذقذوٍ تعذذوى:   ٘ٹ ُظًُ ُٳآ٤ٹ ؾٹٝذذ ٔٳ اي ٸذذ َٸذذ ٝٸبٺ  ٚٵ َنصٳذذ ٕٳ َ  ٚٳ ٳذذاٵمٷ ٜٳذٵعٳًُذذٛ ٚٳرٳأٵذذدٷ  وتٷ 

َٴشٹذذذذْٝط         ٘ٴ  ٛٵتٹ ٚايًٓذذذذ ُٳذذذذ ٛٳاأٹٔل سٳذذذذ ٳرٳ اِي ٔٳ ايصٸذذذذ َٸذذذذ ٗٔذذذذِ  ْٹ ٞٳ ل ٳا ِٵ ؾٹذذذذ ٗٴ َ  ٵذذذذو ٹعٳ

ٔٳ  ص19طايثكا٠:   ٹوِيهوؾٹٔاٜ

ِٵ  قوٍ تعوى: ٚ ٗٔذ ْٹ ِٵ ا ل ٳا ٗٴ ِٵ دعًٛا َ  ٳو ٹعٳ ٗٴ ِٵ يٹلٳػٵؿٹاٳ َي ٗٴ ٛٵتٴ ُٳو دٳأٳ ٚٳٔ ِّٞ ُنًٖ

ٗٴ ٝٳو ٳ ٚٳَ  ٳاټِٚا ٚاسلهربٚا اسلهثورا ٚاسلػشٛا ثٹ  ص . 7ط ْٛ  :  ِٵ 

 ٚٚرد يؿ  ايثٓوٕ ا َٛضعني َٔ ايكالٕ ايهاِٜ:

ٔٳ         قٛيذ٘  تعذوى:   ِٵ َؾجٳثٸلٴذِٛا آيذذ ٹٜ َٳعٳُهذ ْٸذٞ  ُٳ٥ٰٹَهذ١ٹ َ  ٔ  ٵ ٜٴذٛسٹٞ رٳ ٸذَو ٔ َيذ٢ اِي

ٔٳ َنَؿذذاٴِٚا اياٸأٵذذبٳ َؾوضٵذذٔا ٴٛاِ   ٓٴذذِٛا سٳذذُأِيكٹٞ ؾٹذذٞ ُقًُذذٛبٹ آيذذ ٹٜ َٳ ٓٳذذؤم  ل ٛٵمٳ ا٭أٵ َؾذذ

ٕٕ ٓٳو ٌٸ  ٳ ِٵ ُن ٗٴ ٓٵ َٹ  ص12طا٭ْؿوٍ:  ٚٳاضٵٔا ٴِٛا 

ايثٓذذوٕ: ا٭ ذذو ع قٝذذٌ : قٝذذٌ مسٝذذت  ذذ يو ٭ٕ  ٗذذو  ذذ٬     قذذوٍ ايااغذذب:

   .1ا٭سٛاٍ اييت كهٔ يٲْ وٕ  ٕ ٜنب  ٗو ٜاٜد  ٕ ٜكِٝ  ٘ ز

ايثٓذذوٕ  طذذااف ا٭ ذذو ع َذذٔ ايٝذذدٜٔ ٚايذذادًني ٚايٛاسذذد٠  ٓوْذذ١ ٚخصذذٗو  ٚ

  . 2 ويٝدز  عطِٗ

٘ٴ ٚ قٛي٘  تعوى: ْٳ ٓٳو ٟٳ  ٳ ِّ ٕٵ ْٴ ٳ ٔٳ أٳ٢ًَ َ   ص4طايكٝو١َ: ٳ٢ًَ َقودٹٔرٜ

نذذٌ اسؿ ذذأٜ أًذذ٢  ٕ اسعٓذذ٢ صتعذذٌ  ٓوْذذ٘ َل ذذو١ٜٚ ًَلشُذذ١ نخذذـ        

 . 3ايثعل  ٟ ٫ ٜ لطٝع  ٕ ٜلٓوٍٚ  ٗو ش٦ّٝو ٫ٚ ي ٔ  ٗو أ٬ُّز

 أذود٠ اٱْ ذوٕ    ٚا ٖ ٙ اٯ١ٜ ٜكار ارتذويل ايعنذِٝ نُذوٍ اقلذدارٙ أًذ٢     

 .ٚ عج٘  عد َٛت٘

                                      
  .62/ص1ج :المفرداخ فً غرٌة القرآن(1)

  .128/ص9ج:روح المعاوً (2)
.322/ص8ج :أضىاء الثٍان3
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 ردذذٛ  ٕ تكذذـ قًذذ٬ٝ أٓذذد ختصٝصذذ٘ ايثٓذذوٕ       ٜكذذٍٛ ايشذذٝ  ايارقذذوْٞ:ز  

 ويل ذذ١ٜٛ ا ٖذذ ا اسكذذوّ ثذذِ ت ذذلُع  عذذد  يذذو  ى ٖذذ ا ايعًذذِ ايٛيٝذذد أًذذِ  

حتكٝل ايشخص١ٝ ا أصاْو ا٭خذل ٖٚذٛ ٜكذار  ٕ  دم شذ٤ٞ ٚ  دأذ٘ ا      

 كهذذٔ  ٕ جتذذد  ٓوْذذو  ٓذذو٤ د ذذِ اٱْ ذذوٕ ٖذذٛ ت ذذ١ٜٛ ايثٓذذوٕ سلذذ٢  ْذذ٘ ٫

ٚقد اْلٗٛا َذٔ ٖذ ا ايكذاار  ى     ,٭سد ٜشث٘  ٓوٕ لخا حبوٍ َٔ ا٭سٛاٍ

ؾُذذٔ ايٓوسٝذذ١  . 1ُذذٛا ايثٓذذوٕ ا نذذجل َذذٔ ايكطذذوٜو ٚاذتذذٛادخز  ٕ سٓه

ايٛراث١ٝ ٫ ٜٛدذد تشذو ٘  ذني  صذُوت ا٭ ذو ع أذدا َذا٠ ٚاسذد٠ ا نذٌ          

ٔٴ  . 2ز ًٕٝٛ ْ ١ُ  24ز ٘ٴ َ سٵ ٳ  ص14ط اس٪َٕٓٛ: اِيخٳويٹكٹنيٳ َؾلٳثٳورٳَى ايًٓ

 ٚٚرد يؿ  ا٭ْوٌَ ا َٛضع ٚاسد َٔ ايكالٕ ايهاِٜ:

ٕٳ  ٹوِيهٹلٳذذوبٹ  ٖٳذذآقذذوٍ تعذذوى:  ٓٴذذٛ َٹ ٚٳتٴ٪ٵ ِٵ  ٚٳ٫َ ٜٴشٹثٸذذْٛٳُه ِٵ  ٗٴ ٚٵٯ٤ٹ تٴشٹثٸذذْٛٳ ِٵ ُ  ْٵذذلٴ  َ

ِٴ ا٭ْٳ       ٝٵُه ٛٵِا أٳطٸذذِٛا أٳًَذذ ٚٳٔ  ٳا خٳًَذذ ٓٸذذو  َٳ ٛٳِا ل ِٵ َقذذوُي ٚٳٔ  ٳا َيُكذذُٛن ٘ٹ  ٔٳ  ُنًٓذذ َٹذذ ٌٳ  َٹذذ و

ِٷ  ٹذذ ٳاتٹ ايصٸذذدٴٚرٔ    ٘ٳ أٳًٹذذٝ ٕٸ ايًٓذذ ِٵ ٔ  ٝٵنٹُه َٴٛتٴذذِٛا  ٹػٳذذ ٌٵ  ٝٵ ٹ ُقذذ طلٍ أُذذاإ:  اِيػٳذذ

 ص119

ا٭ْوَذذذٌ  ذذذع ا٭اًذذذ١ ٖٚذذذٞ اسؿصذذذٌ ا٭أًذذذ٢ َذذذٔ ا٭ ذذذو ع ايذذذيت ؾٝٗذذذو     

   . 3اينؿاز

 ٚسؿنٗو:أ٢ً س١َ٬ ايثدٕ ٚ احملوؾن١ أ٢ً اذتٛاي ساص اٱس٬ّ 

٘   :اذتذذذٛاي سذذذيف قذذذوٍ اياا ٟ: ٚٵيٹٞ   :دب ايثصذذذا  كٛيذذذ ٜٳذذذُأ َؾذذذوأٵلٳثٹاٴِٚا 

٘ 2ط اذتشا: ا٭ ٵصٳؤر ٕٳ      :ص ٚاي ُع  كٛيذ ٝٳذذلٸثٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ اِيَكذ ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳ ٵذلٳ آيذ ٹٜ

                                      
    .20/ص1ج :(مياٍل العزفاٌ يف علْو الكزآ1ٌ)

   .224ٓيظز:الطب العدلٕ ّالضنْو:(2)

  .28/ص1ج:(املفزدات يف غزٓب الكزآٌ 3)
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٘ٴ  ٓٳ ٝٸثٳذوتٹ       :ص ٚاي ٚم  كٛي18٘طاياَا:  َ سٵ ٳ ٔٳ ايٓط َٹذ ٌٴ ُنًُذِٛا  ٗٳذو اياٸسٴذ ٜٸ ٜٳَأ

ُٳًُِٛا  ٳذويٹشوّ  ٘ ص ٚايشذِ  51طاس٪َٓذٕٛ:   ٚٳاأٵ ـٳ      : كٛيذ ْٸذٞ ٭دٹذدٴ ٔرٜذضٳ ٜٴٛسٴذ  ٔ

 ٕٔ ٓٸذذدٴٚ ٛٵ٫َ َ ٕ تٴَؿ ٘ 94ط ٜٛسذذـ: َيذذ ِٵ   :ص ٚايًُذذيف  كٛيذذ ٔٗ ِٵ يٹُؿذذاٴٚدٹ ٖٴذذ ٔٳ  ٚٳآيذذ ٹٜ

ٕٳ  . 1صز5طاس٪َٕٓٛ:  سٳوؾٹُنٛ

 يذو َذو   ٚ ش١ ا٭ ذدإ ٚقذ٠ٛ ا٭د ذوّ ,    ٚقد  شور ايكالٕ ايهاِٜ  ى 

   ٛ ٕٻ  ت :سهوٙ ايكالٕ ايهاِٜ أٔ  ين  سذاا٥ٌٝ ا تانٝلذ٘ طذوي ٍٳ ٔ  َقذو

ِٔ ٚٳاِيذٹ ٵ  ِٔ ًِ ٚٳ ٳادٳٙٴ  ٳ ٵَط١ّ ؾٹٞ اِيعٹ ِٵ  ٝٵُه  ص247ايثكا٠:ط اهلَل ا ٵَطَؿوٙٴ أٳًَ

ٚيكد شا  رسٍٛ اهلل ٖ ا اسع٢ٓ ا نجل َٔ  سودٜج٘ , ٚسح اسذ٪َٓني  

أًذذ٢ احملوؾنذذ١ أًذذ٢ قذذ٠ٛ   ذذداِْٗ , نُذذو سذذجِٗ أًذذ٢ قذذ٠ٛ  رٚاسٗذذِ ,       

ك٣ٛ خذل ٚ سذب  ى اهلل َذٔ اسذ٪َٔ     ؾوذتدٜح ايصشٝض ٜكٍٛ: زاس٪َٔ اي

 . 2ايطعٝـ ز

َٔ قٛاأد ايصش١ ايعو١َ ٚ و ذ١ ا   ٚيكد  ني رسٍٛ اهلل يٮ١َ نجلّا

ٚحتاٜ٘ ؾُٝو ٜشذاب َذٔ َذو٤ ,     ,أًِ ايٛقو١ٜ, ٖٚٛ  ؾطٌ شطاٟ ايطب

نذوٕ ٜ ذلع ب     ٕ ايٓ  رضٞ اهلل أٓٗو:ز ٚا اذتدٜح : أٔ أو٥ش١ 

 .ايع ب: اسو٤ ايطٝب اي ٟ ٫ ًَٛس١ ؾٝ٘.  3ي٘ اسو٤ َٔ  ٝٛت اي كٝو ز

ْٚٗٝ٘ أذٔ ايثذٍٛ ٚايلذرب  ا اسٝذوٙ اياانذد٠ , ٚ أ٬ْذ٘ اذتذذا ايصذشٞ          

أ٢ً ايثًد اسطعٕٛ ٚ ًٖ٘, ؾ٬ ًٜنْٛ٘ ٫ٚ ٜٓاي٘ غلِٖ, ٚحتذ ٜاٙ َذٔ   

ايعذذد٣ٚ ٚطًذذب ايؿذذاار َذذٔ ا ذذ ّٚ, ٚ خذذلا أٓوٜلذذ٘  هذذجل َذذٔ ؾذذاٚع      

                                      
    .231/ص1ج :التفسٍر الكثٍر(1)
  (2664,حدٓث رقه)2052/ص4ج:صخٔح مضله 2

 ( 3235,حدٓث رقه)341/ص3ج :سىه أتً داود(3)
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يؿاٚس١ٝ ٚايعدٚ, ٚسذح  َلذ٘ أًٝٗذو    رٜوض١ ايثدٕ نوياَٞ ٚاي ثوس١ ٚا

ٚأًذذ٢ ايعٓوٜذذذ١  ٗذذو, ْٚٗٝذذذ٘ ْٗٝذذذو َشذذددا أذذذٔ ايلثلذذٌ ٚايًٖذذذب ٚتعذذذ ٜب     

ادت ذذذّٛ ٚ ضذذذٛا٥ٗو تكا ذذذو  ى اهلل تثذذذورى ٚتعذذذوى , ٚ رشذذذود ا٭َذذذ١  ى  

دوْب ا٫ألداٍ ا  يو نً٘ , نذٌ ٖذ ا ٜٓطذل  عٓوٜذ١ اٱسذ٬ّ ايثويػذ١       

ٝٗذو ٚ ؾ ذو   ذدرٙ يهذٌ      صش١ ا٭١َ ايعوَذ١ ٚتشذدٜدٙ ا احملوؾنذ١ أً   

 . 1َو ؾٝ٘ خلٖو ٚسعودتٗو َٔ ٖ ا ادتٓب اهلوّز

ٚايٓؿيف اٱْ و١ْٝ ٖذٞ ًَذو هلل تعذوى ايذ ٟ خًكٗو,يذ يو سذاٸّ اٱسذ٬ّ        

 ا٫ْلشور,ٖٚٛ  ٕ ٜكلٌ اٱْ وٕ ْؿ ٘.

َٔ تاد٣ َٔ دثٌ ؾكلذٌ ْؿ ذ٘ ؾٗذٛ     :زقوٍأٔ ايٓ  أٔ   ٞ ٖاٜا٠ 

ؾٝٗذو   ذدا َٚذٔ حت ذ٢ مسذو ؾكلذٌ       ا ْور دِٗٓ ًٜد٣ ؾٝ٘ خويذدا شتًذدا   

ْؿ ٘ ؾ ُ٘ ا ٜذدٙ ٜلش ذوٙ ا ْذور دٗذِٓ خويذدا شتًذدا ؾٝٗذو   ذدا َٚذٔ          

قلٌ ْؿ ٘ حبدٜد٠ ؾشدٜدت٘ ا ٜدٙ جيأ  ٗو ا  طٓ٘ ا ْور دِٗٓ خويذدا  

 . 2ز شتًدا ؾٝٗو   دا

 سذو تؿذورم رسذٍٛ اهلل      سذثعٷ  قذوٍ:ز  ٚأٔ أو٥ش١ رضٞ اهلل تعذوى أٓٗذو  

يكذذذذورٚر٠ ايذذذذيت ٜهذذذذٕٛ ؾٝٗذذذذو ايذذذذدٖٔ ٚاسهشًذذذذ١  ا سذذذذؿا ٫ٚ سطذذذذا ا

ٚقذد    ٚاس ٛاى ٚاسال٠  اد  عطِٗ ٚاٱ ا٠ ٚارتذٝط  ٚاسكاا   ٟ اسكم

اردذع  قوٍ  عطِٗ  ٕ اسكٛقيف  رسٌ َع اهلد١ٜ طثٝثذو ؾكذوٍ يذ٘ ايذٓ       

 . ٫3 ْشثعز  نًٓو ى  ًٖو ضتٔ قّٛ ٫ ْأنٌ سل٢ صتٛع ٚ  ا 

                                      
  ( 302/ ص  1)ج  -(رصائل اإلماو حضً البيا 1)

  (.5442حدٓث رقه) 2129/ص5ج :صحٍح الثخاري(2)
299-298/ص3ج :السٍرج الحلثٍح3
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 د١ٜ اذتٛاي:

  .1ط٢ أٛضو أٔ دّ ايكلٌٝ  ى ٚيٝ٘زَو ٜع:ٖٞ ايد١ٜ تعاٜـ 

َٚذذٔ ادذذٌ احملوؾنذذ١ أًذذ٢ ٖذذ ٙ اذتذذٛاي اٚدذذب اٱسذذ٬ّ ايدٜذذ١ ا نذذٌ    

 سوس١ َٔ ٖ ٙ اذتٛاي ارتُيف أ٢ً َٔ األد٣ أًٝٗو  ػل سل.

ٔٔ        قذذوٍ تعذذوى:   ٝٵ ٔٳ  ٹذذذوِيعٳ ٝٵ ٚٳاِيعٳذذ ٕٸ ايذذٓٸِؿيفٳ  ٹذذويٓٸِؿئف  ٗٳذذآ َ  ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳذذو أٳًَذذ ٚٳَنلٳثٵ

ٚٳ ـٹ  ْٵ ـٳ  ٹو٭ ْٵ ٚٳاِيذٴذاٴٚ ٳ قٹصٳذوصٷ   ٚٳا٭ ٔٸ  ٔٸ  ٹوي ٸذ ٚٳاي ٸ  ٕٔ ٕٳ  ٹو٫ُ ٴ طاسو٥ذد٠:   ا٫ُ ٴ

 ص45

ٚ نا ايعذني ٚا٭ْذـ ٚا٭ ٕ ٚاي ذٔ ٚتذاى ايٝذد, ؾكٝذٌ        قوٍ ا ٔ ايعا ٞ:

 ا  يو ث٬ث١ َعوٕ:

  يو.   نٌ ا٭ٍٚ:  ٕ  يو ٭ٕ ايٝد لي١  ٗو ٜؿعٌ 

 ْذني, ؾذإٕ   ايجوْٞ:  ٕ  يذو ٫خذل٬ف سذوٍ ايٝذدٜٔ,  ذ٬ف ايعٝذٓني ٚا٭      

 }ايٝ ا٣ ٫ ت وٟٚ اي٢ُٓٝ; ؾًى ايكٍٛ ؾٝٗو يلذدخٌ حتذت قٛيذ٘ تعذوى:    

ثذذِ ٜكذذع ايٓنذذا ؾٝٗذذو  ذذديٌٝ لخذذا . ايجويذذح:  ٕ ايٝذذد      {ٚادتذذاٚ  قصذذوص 

 ويٝد ٫ تؿلكا  ى ْنا; ٚايعذني  ذويعني, ٚا٭ْذـ  ذو٭ْـ, ٚاي ذٔ  وي ذٔ       

 . 2ٜؿلكا  ى ْناز

ُذذذيف ٖٚذذذٞ اي ذذذُع  لًذذذاّ ايدٜذذذ١ ز ا نذذذٌ سوسذذذ١   َذذذٔ اذتذذذٛاي ارت   ؾ

 ٚايثصا ٚايشِ ٚاي ٚم ٚايًُيف ؾإ ا  ٖثت اذتوس١  

ز نوًَذذ١   ٚدذذب ؾٝٗذذو ايدٜذذ١ نوًَذذ١ ٚ ٕ  ٖذذب ْصذذـ اذتوسذذ١ ٚدذذب       

ْصذذـ ايدٜذذ١ ٚسوسذذ١ ايذذ ٚم ٫ جتذذب ايدٜذذ١ ؾٝٗذذو  ٫   ا  ٖثذذت سٛاسذذ٘       

                                      
    .(315/ ص  5)ج  -(تفضري الكزطيب 1)

   .131/ص2ج :(أحكاو الكزآٌ البً العزب2ٕ)
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ارتُذذذيف ٖٚذذذٞ اذتذذذ٠ٚ٬ ٚاسذذذاار٠ ٚايع ٚ ذذذ١ ٚاسًٛسذذذ١ ٚاذتااؾذذذ١ َٚذذذو ا    

 ٖب  عل ٖذ ٙ ارتُذيف ٚدذب ؾٝذ٘ سصذل٘       َعٓوٖو ٖٚٞ اذتُٛض١ ؾإ ا

ٚ ٕ  ٖب َٔ  ٝعٗو  عل اٱدراى ٚدب ؾٝ٘ سه١َٛ ٚن ا ا سذو٥ا  

ا٭أطو٤ يهٌ أطٛ  طٌ ْؿع٘ مٓو١ٜ ايػل ٚدثت دٜل٘ ٚ ٕ  طذٌ  عذل   

  . 1ْؿع٘ ؾؿٝ٘ سه١َٛز

ٚسو نوٕ ايكالٕ ايهاِٜ شتإ ايجٛا ت ؾكد  وغ٘ اهلل تعذوى  طاٜكذ١   

ايلٓذاٍ َذو  أُذٌ اس ذًُٕٛ أكذٛهلِ ؾٝذ٘ تذد اّا        جتعً٘ دا٥ِ ايلذدد,دا٥ب 

 ٚتأ٬َ.  

نًُذذو قذذا ٙ اٱْ ذذوٕ َذذا٠  عذذد  ٜلذذذدد َذذع ايأَ,يكذذد  ْايذذ٘ اهلل تعذذوى  

َا٠,ٚدذذذذذد يذذذذذ٘ َذذذذذٔ اسعذذذذذوْٞ َذذذذذو خ  طذذذذذا أًذذذذذ٢  ويذذذذذ٘ ا اسذذذذذاات       

اي ذذو ك١,ٖٚه ا ٜثكذذ٢ ٫ تثًذذ٢ دٹدٻتذذ٘ أًذذ٢ َذذا ا٭ٜذذوّ ٚايدٖٛر,ٚيذذ يو  

دراسذذ١ سذذٛر٠ َذذٔ سذذٛرٙ سذذو اسذذلطوع  ٕ  ؾذذإٕ اٱْ ذذوٕ يذذٛ  ؾٓذذ٢ أُذذاٙ ا  

 ٜدأٞ  ْ٘ خ ٜثٔل يػلٙ َو ٜكٛي٘ ؾٝٗو.

ٚقد ر٣ٚ اٱَوّ َويو  ْ٘  ًػذ٘  ٕ أثذد اهلل  ذٔ أُذا َهذح أًذ٢ سذٛر٠        

 . 2زايثكا٠ مثوْٞ سٓني ٜلعًُٗو

ؾهًُذذذو  دذذذوٍ ا ًٝذذذٕٛ  ْنذذذورِٖ ٚنًُذذذو  دار اسذذذدٜإٚ   صذذذورِٖ ا 

أَٛاز ايثشذذذا ٫ تٓلٗذذذٞ ٫ٚ نلذذذوب اهلل تثذذذورى ٚتعوى,ؾذذذإٕ َعوْٝذذذ٘ نذذذ 

 . 3زتلٓو٢ٖ,ؾٗٛ ن٬ّ ايعًٞ ايهثل

                                      
(211/ ص  7)ج  -التاج املذٍب ألحكاو املذٍب 1
 .215/ص1ج :مىطأ مالك2
.6وظراخ فً السٍرج:3
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 ارتومت١ ٚ ِٖ ايٓلو٥ر:

 ٚا خلوّ ٖ ا ايثشح اسلٛاضع  ٚد  ٕ ُ سذٌ َو تٛ ًت  يٝ٘ َٔ ْلو٥ر:

 ١ُٖٝ ايلهوَذٌ  ذني لٜذوت اهلل تعوى,حبٝذح تصذل اٯٜذوت ايعكًٝذ١         .1

از  ذني  َعورز رٚس١ٝ ضتٛ اي ُو٤,أٔ طاٜل تد ا لٜذوت ايكالٕ,ٚاسذ  

 لٜوت ايهلوب اس طٛر ٚلٜوت ايهلوب اسٓنٛر.

٫ كهٔ حتكل ايلهوٌَ  ني لٜوت اهلل ايكال١ْٝ ٚلٜوتذ٘ ا ا٭ْؿذيف    .2

ٚاٯؾذذذوم َذذذو خ ٜذذذلِ تؿعٝذذذٌ دٗذذذو  ايذذذٛأٞ ا اٱْ ذذذوٕ  ى  قصذذذ٢     

 دردوت اٱَهوٕ.

٫  ذذد َذذٔ اسذذاز ا اياقذذٞ اٱكذذوْٞ  ذذني ايربٖذذوٕ ايٓكًذذٞ ٚايربٖذذوٕ       .3

ي ذثث١ٝ ٚاسذٓٗر اي ذٓين,موْب اٱكذوٕ  ويػٝذب,َع      ايعكًٞ  اأو١ٜ ا

 ضاٚر٠ ايلؿاٜل  ني اي ٓٔ ادتور١ٜ ٚاي ٓٔ ارتورق١.

أًذذذ٢ سذذذ١َ٬ ايثذذذدٕ ٚ احملوؾنذذذ١ أًذذذ٢ اذتذذذٛاي    سذذذاص اٱسذذذ٬ّ   .4

 ٚسؿنٗو.

صتذذد ايع٬قذذ١ ايكٜٛذذ١  ذذني ايعكذذٌ ٚاذتذذٛاي,      أٓذذد ايلأَذذٌ ٚايٓنذذا    .5

عذذ١ ؾهذذٌ َُٓٗذذو َهُذذٌ يٰخذذا,    ن٬ُٖذذو شتًذذٛم هلل ا طثٝ   

 اٱْ وٕ اسخًٛق١ هلل سثشوْ٘ ٚاسشُٛي١  اأوٜل٘ ٚأٓوٜل٘.

اٖلُذذذوّ ايكذذذالٕ ايهذذذاِٜ  ذذذوذتٛاي ٚاذتذذذح أًذذذ٢ اسذذذلخداَٗو ا   .6

 طوأ١ اهلل تعوى.

تذذثني َذذٔ خذذ٬ٍ  قذذٛاٍ ايعًُذذو٤ ا  ؾطذذ١ًٝ اي ذذُع  ّ ايثصذذا,َٚٔ       .7

ٜكٍٛ  ٕ اي ُع  ؾطٌ ٫ٕ اهلل قدَ٘ ا ايهجل َذٔ اٯٜذوت, ٚ ٝٓذو    

ِ يٝيف يًلؿطٌٝ ٭ٕ يهٌ سوسذ١ ٚظٝؿذ١ خصذٗو اهلل     ٕ ٖ ا ايلكدٜ



 و2011 ْٓلْٔ الضابعالعدد ( 4اجمللد ) جمل٘ األىدلط للعلْو االجتناعٔ٘ ّالتطبٔكٔ٘
  

 

 

 

 

  احلواس اخلمس يف القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                       . زبن العسايفد

 
435 

 ٗو,ٚايلكذذدِٜ ٖٓذذو حب ذذب اي ذذٝوم ايكالْٞ,َجذذٌ تكذذدِٜ اسذذوٍ أًذذ٢   

ِٵ ٚٳ ايٓؿيف,قوٍ تعوى: ْٵُؿ ٹُه ٚٳَ  ِٵ  ٛٳايٹُه َٵ ٖٹدٴٚا  ٹَأ  ص41:طايلٛ ١ دٳو

  ٝوٕ اذته١ُ َٔ  ؾااد اي ُع ٚ ع ايثصا ا ايكالٕ ايهاِٜ. .8

ب ايلؿطٌ ٚايٓعُذ١ أًذ٢ أثودٙ,ٚلٜذوت     ٕ اي ُع  ق وّ: مسع َٔ  و .9

 ٚردت أٔ   ٌ اي ُع,

اد اٱدراى حبوسذ١ اي ذُع   ٚمسوع  ذ  ٚاي ُع مبع٢ٓ اٱدو ١ سو ٜ ُع,

 ,اي ٟ ٫ ٜٓوا ايعصٝوٕ

, ٚاي ُع مبعٓذ٢ ايشذٗود٠ أًذ٢    تعطٌٝ ا٫ْلؿوع  ٗو ؾُٝو  َا  ٘ خويكٗوٚ

 اٱْ وٕ.

وٍ, ٖٚذٛ  ٚسذع   سوس١ ايثصا, ٜدرى  ٗو ا٭يٛإ ٚا٭شذه ٚتثني  ٕ  .10

 َٓذّو ٚ َوْذّو َذٔ ايكًذل     .ٚ ٝوٕ ْع١ُ ايّٓٛ اي ٟ ؾٝ٘ أوخ احمل ٛسوت

٢ اهلل دٓذٛد اس ذذًُني  ويٓعذذوي  َٓذذ١ هلذذِ ا  ٚارتذٛف يذذ ا ؾكذذد غشٸذذ 

غذذا٠ٚ  ذذدر,ٚر ط أًذذ٢ قًذذٛ ِٗ يٝثعذذد أذذِٓٗ ايكًذذل ٚارتذذٛف ٚقذذد         

ِٴ ايٓٸعٳذذويٳ   ,قذذوٍ تعذذوى:1نذذوْٛا قًذذ١  َذذوّ  أذذدا٥ِٗز  ٔ  ٵ ٜٴػٳشٸذذُٝه

٘ٴَ  ٓٵ َٸ ٓٳ١ّ   ص 11طا٭ْؿوٍ:  َٳ

يلؿهذا  ٚتثني  ٕ ايٓنا  ْٛاع: ْنا  اد ايا٩ٜذ١ ايثصذا١ٜ, ْٚنذا ا    .11

,ْٚنا ٜذذدٍ أًذذذ٢ ادتذذذنب ٚارتذذذٛف,  اٯثذذذورٚ اذتذذذذر  ٚا٫ألثذذور ا 

ٌٸ ايٓنا  يْٝ٘ٚنا اس ْٚنا ايشو ٚاياٜث١,  . ورق١  ى َو ٫ ي

                                      
   (56/ ص  1)ج  -روائع الطة اإلسالمً (1)
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اي َذذذٔ ايلطذذذار حتذذذايشذذذِ ٚتذذذثني َذذذٔ خذذذ٬ٍ ايثشذذذح   ٕ سوسذذذ١    .12

ياا٥ش١ اياد١٦ٜ ايكلوي١, ٚ يو  إٔ حتد تًو اياا٥ش١ َذٔ ليذ١ ايشذِ     و

سو يٛز  يو  ى ايلٓشٞ أٓٗو. ٚن يو ٖ ٙ اذتوسذ١ جتًذب يًثذدٕ    

ايٓوؾع َٔ اياا٥ش١ ٭ٕ لي١ ايشِ تًل   لًو اياا٥شذ١ ؾٝذدأٛ  يذو  ى    

 .ا٫سلهجور َٓٗو

ٚنذذ يو سوسذذ١ ايذذ ٚم حتذذاي ايثذذدٕ َذذٔ تٓذذوٍٚ ا٭شذذٝو٤ ايطذذور٠       .13

يذذ١  لذذأخ تًذذو اذتوسذذ١  ٗذذو أٓذذد ْؿذذٛ  ا٭دذذاا٤ اسٓؿصذذ١ً أٓٗذذو  ٚايكلو

ايٓوؾ ٠ َع اياٜذل  ى  ذوطٔ ايً ذوٕ, ٚنذ يو ٖذ ٙ اذتوسذ١ جتًذب        

ا٭شٝو٤ ايٓوؾع١ يًثدٕ, ٚ يذو  ذإٔ تًلذ  اذتوسذ١  طعَٛٗذو ؾلشذا        

 .ايٓؿيف أ٢ً ا٫سلهجور َٓٗو

أًذِ حتكٝذل   ٚا سوس١ ايًُيف,ٚخو ١ أٓد  نذا زايثٓذوٕ تثني ا    .14

١ ا أصذذاْو ا٭خذذل ٖٚذذٛ ٜكذذار  ٕ  دم شذذ٤ٞ ٚ  دأذذ٘ ا     ايشخصذذٝ

 ٓذذو٤ د ذذِ اٱْ ذذوٕ ٖذذٛ ت ذذ١ٜٛ ايثٓذذوٕ سلذذ٢  ْذذ٘ ٫ كهذذٔ  ٕ جتذذد   

 ٍ ٚقذد اْلٗذٛا َذٔ ٖذ ا      , ٓوْو ٭سد ٜشث٘  ٓوٕ لخا حبوٍ َٔ ا٭سذٛا

 ُذذٛا ايثٓذذوٕ ا نذذجل َذذٔ ايكطذذوٜو ٚاذتذذٛادخ     ايكذذاار  ى  ٕ سٓه

 ادتٓو١ٝ٥.

ذتذذٛاي  ٚدذذب اٱسذذ٬ّ ايدٜذذ١ ا   َٚذذٔ ادذذٌ احملوؾنذذ١ أًذذ٢ ٖذذ ٙ ا   .15

 نٌ سوس١ َٔ ٖ ٙ اذتٛاي ارتُيف.

سذذاٸّ اٱسذذ٬ّ ا٫ْلشذذور ٭ٕ ايذذٓؿيف ًَذذو رتويكٗذذو ٫ٚ يذذل ٱْ ذذوٕ    .16

 ايلصاف  ٗو حبذ١  ْٗو ْؿ ٘ ٖٚٛ سا  ٗو.
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ٖذ ا ادتٗذد اسلٛاضذع خويصذّو      سأٍ اهلل تثورى ٚتعذوى  ٕ جيعذٌ    خلوَّو

    ٚ نذذٌ َذذٔ   ٕ ٜثذذورى ا يٛدٗذذ٘ ايهذذاِٜ ٚخدَذذ١ يًُهلثذذ١ ايكالْٝذذ١. 

دذذا٣ اهلل  ْٚشذذاّا,,ٚتكٛكّو ٚضذذثطّو َاادعذذ١ ٚتصذذشٝشوّ  ٘, سذذِٗ ؾٝذذ 

 ٚدعً٘ ا َٛا ٜٔ س ٓوتِٗ. خلنٌ  ادتُٝع 

 ايثوسح

 اسه٬

15/7/2010.ّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصادر

 سهذذذوّ ايكذذذالٕ, تذذذأيٝـ:   ذذذٛ  هذذذا ستُذذذد  ذذذٔ أثذذذد اهلل ا ذذذٔ  .1

يثٓذذذوٕ,  -ايعا ذذذٞ, دار ايٓشذذذا: دار ايؿهذذذا يًطثوأذذذ١ ٚايٓشذذذا   

 حتكٝل: ستُد أثد ايكودر أطو
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اٱسهوّ ا   ٍٛ ا٭سهوّ, تذأيٝـ: أًذٞ  ذٔ  محذد  ذٔ سذاّ        .2

ايطثعذذذ١:  -ايكذذذوٖا٠  -ا٭ْدي ذذذٞ   ذذذٛ ستُذذذد, دار اذتذذذدٜح  

 ٖذ.1404-ا٭ٚى 

 سٝو٤ أًّٛ ايدٜٔ, تأيٝـ: ستُد  ٔ ستُد ايػاايذٞ   ذٛ سوَذد,     .3

 . لٚت –دار ايٓشا: دار ااسعاؾ١ 

ًِٝ  ى َااٜذذو ايكذذالٕ ايهذذاِٜ, تذذأيٝـ:   ذذٞ     رشذذود ايعكذذٌ اي ذذ   .4

اي عٛد ستُد  ٔ ستُد ايعُذودٟ, دار ايٓشذا: دار  سٝذو٤ ايذًاخ     

 . لٚت –ايعا ٞ 

  ٌ اسعاؾ١ طاقٗو ٚ ْٛاأٗو,رادض أثذد اذتُٝذد ايهذادٟ,دار     .5

 ّ.2004 -ا٭ردٕ -أُوٕ -ايؿاقوٕ

 ضٛا٤ ايثٝذوٕ ا  ٜطذو  ايكذالٕ  ذويكالٕ, تذأيٝـ: ستُذد ا٭َذني         .6

 ٔ ستُذذد  ذذٔ اسخلذذور ادتهذذين ايشذذٓكٝطٞ. , دار ايٓشذذذا: دار        ذذ

ّ. , 1995 -ٖذذ  1415 - لٚت.  -ايؿها يًطثوأ١ ٚايٓشا.  

 حتكٝل: َهلب ايثشٛخ ٚايدراسوت.

ّ  اس ٖب ايلوز .7 ٔ   محذد ,اسذ ٖب  ٭سهذو ٔ  يٝذ٢   ذ  – اساتطذ٢   ذ

 .اٱس٬َٞ ايهلوب دار -  ٜد١ٜ

هلل سذذيف ايذذدٜٔ  ايلثٝذذوٕ ا  ق ذذوّ ايكذذالٕ, تذذأيٝـ:   ذذٛ أثذذد ا      .8

ستُد  ذٔ   ذٞ  هذا  ذٔ  ٜذٛب  ذٔ سذعد ايارأذٞ ايدَشذكٞ, دار          

 .ايٓشا: دار ايؿها

ٕ  دار,أوشذٛر   ٔ ايطوٖا ستُد ايشٝ  ,ٚايلٜٓٛا يلشاٜاا .9  سذشٓٛ

 .1997ّ - تْٛيف - ٚايلٛ ٜع يًٓشا



 و2011 ْٓلْٔ الضابعالعدد ( 4اجمللد ) جمل٘ األىدلط للعلْو االجتناعٔ٘ ّالتطبٔكٔ٘
  

 

 

 

 

  احلواس اخلمس يف القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                       . زبن العسايفد

 
439 

تااثٓذذذذذو ايؿهذذذذذاٟ ا َٝذذذذذاإ ايشذذذذذاع ٚايعكٌ,ايشذذذذذٝ  ستُذذذذذد     .10

 ّ. 1992ذ 1412ٖ -ايطثع١ ايجويج١-ايػاايٞ,دار ايشاٚم

ايلعاٜؿوت, تأيٝـ: أًٞ  ٔ ستُد  ٔ أًذٞ ادتادذوْٞ, حتكٝذل:     .11

 - ذذلٚت -أذذوخ ايهلذذب  -ايذذدنلٛر أثذذد ايذذامحٔ أُذذل٠  

 ّ.1996 -ٙ ذ 1416 -ايطثع١ ا٭ٚى

,تأيٝـ:  مسوأٌٝ  ٔ أُا  ذٔ نذجل ايدَشذكٞ    ا ٔ نجلتؿ ل  .12

 ٖذ.1401 – لٚت  -  ٛ ايؿدا٤, دار ايٓشا: دار ايؿها 

احملذذٝط, تذذأيٝـ: ستُذذد  ذذٔ ٜٛسذذـ ايشذذٗل  ذذأ ٞ    تؿ ذذل ايثشذذا .13

 -سٝذذوٕ ا٭ْدي ذذٞ, حتكٝذذل: ايشذذٝ  أذذودٍ  محذذد أثذذد اسٛدذذٛد 

ايشٝ  أًذٞ ستُذد َعذٛ , شذورى ا ايلشكٝذل  د. ناٜذو أثذد        

 ٌ  –دار ايهلذذب ايعًُٝذذ١ .ا ٝذذد ايٓذذٛقٞ  د. محذذد ايٓذذذٛيٞ ادتُذذ

   .2001ّ-ٖذ 1422 -, ايطثع١: ا٭ٚى- لٚت -يثٓوٕ

ٔ    ٛ, ٕارتو تؿ ل .14 ٞ  اذت ذ ٔ  أًذ ٔ  ستُذد   ذ ِ   ذ ٔ    ذااٖٝ  أُذا   ذ

 .,اسهلث١ ايشو١ًَ  ورتو ٕ ايشٗل ايشٝشٞ,

تؿ ذذذذذذذذل اي ذذذذذذذذعدٟ,ايع١َ٬ أثذذذذذذذذد ايذذذذذذذذامحٔ  ذذذذذذذذٔ ْو ذذذذذذذذا      .15

 ايكوٖا٠. -اسٓصٛر٠ -اي عدٟ,َهلث١ اٱكوٕ

 تؿ ل ايشعااٟٚ,ايشٝ  ستُد َلٛيٞ ايشعااٟٚ.ايشو١ًَ. .16

ا ايدٜٔ ستُد  ذٔ  ايلؿ ل ايهثل  ٚ َؿوتٝض ايػٝب, تأيٝـ: ؾخ .17

 ذلٚت   -أُا ايلُُٝذٞ ايذاا ٟ ايشذوؾعٞ, دار ايهلذب ايعًُٝذ١      

  .2000ّ -ٖذ 1421 -ايطثع١: ا٭ٚى -
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 ,أثد ا ٝد اياْداْٞ,اسهلث١ ايشو١ًَ.ارتويل تٛسٝد .18

 -دار ايهلذذذب ايعًُٝذذذ١ -ادتذذوَع ٭سهذذذوّ ايكالٕ,ايكذذذاط   .19

 يثٓوٕ. - لٚت

 ذذٔ أٝ ذذ٢   ذذٛ  ادتذذوَع ايصذذشٝض سذذٓٔ ايًَذذ ٟ, تذذأيٝـ: ستُذذد .20

أٝ ذذذذ٢ ايًَذذذذ ٟ اي ذذذذًُٞ, حتكٝذذذذل:  محذذذذد ستُذذذذد شذذذذونا     

 . لٚت –دار  سٝو٤ ايًاخ ايعا ٞ ,ٚلخإٚ

:  حتكٝلايطربٟ, داٜا  ٔ ستُد,ايكالٕ تأٌٜٚ أٔ ايثٝوٕ دوَع .21

 , ا٭ٚى:  ايطثعذذ١ -اياسذذوي١ َ٪س ذذ١ ,شذذونا ستُذذد  محذذد

 .ّ 2000 - ٖذ 1420

  ذذٔ ستُذذد  ذذٔ ٜذذاايعا أثذذد,ايؿكٗٝذذ١ ٚ سهوَٗذذو ادتُعذذ١ خطثذذ١ .22

 ,اذتذ٬ٕٝ اهلل أثد

 ٚاٱرشذذود ٚايذذدأ٠ٛ ٚا٭ٚقذذوف اٱسذذ١َٝ٬ ايشذذ٪ٕٚ ٚ ار٠:  ايٓوشذذا .23

 -ا٭ٚى:  ايطثعذذ١,اٱسذذ١َٝ٬ ٚايدراسذذوت ايثشذذٛخ َانذذا -

 .2002ّ - ٖذ1423:  ايٓشا تورٜ 

ايذذذدٜثوز أًذذذ٢ َ ذذذًِ, تذذذأيٝـ: أثذذذدايامحٔ  ذذذٔ   ذذذٞ  هذذذا   ذذذٛ   .24

ٟ ايؿطٌ اي ٝٛطٞ, حتكٝل:   ٛ  سذشوم اذتذ   دار ا ذٔ  ,ٜٛين ا٭ثذا

 ّ.1996 - ٖذ 1416–اي عٛد١ٜ -ارترب -أؿوٕ 

 , دٕٚ.دٜٛإ اَا٩ ايكٝيف .25

دٜذذذذذذٛإ اٱَذذذذذذوّ ايشذذذذذذوؾعٞ,حتكٝل ايذذذذذذدنلٛر ستُذذذذذذد أثذذذذذذد      .26

 ّ.2009-اسٓعِ,َ٪س ١ ايهلب ايجكوؾ١ٝ
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 -دٜٛإ  شور  ٔ  اد,تكدِٜ, س ذوٕ أثذوي,دار  ذودر, لٚت    .27

 ّ.2000 -ايطثع١ ا٭ٚى

ٔ  اٱَوّ رسو٥ٌ .28 ـ ,ٓذو ايث س ذ ّ  ايشذٝ  :  اس٪يذ ٔ  ايشذٗٝد  اٱَذو  س ذ

 اسهلث١ ايشو١ًَ.. ايثٓو

 ْذذاار ستُذذد ايطثٝذذب ايذذدنلٛر ايع٬َذذ١,اٱسذذ٬َٞ ايطذذب رٚا٥ذذع .29

 ٚايعذذذذ٬ز ٚايلٓوسذذذذ١ًٝ ادتًدٜذذذذ١  ذذذذو٭َاا  اخلصو ذذذذٞ,ايذذذذدقا

 نوتذذذذب ايطثٝذذذذ١ ايعًذذذذّٛ ا"  ؾً ذذذذؿ١"  دنلذذذذٛر - ايلذًُٝذذذذٞ

 ٱأذذو  ا َٛسذٛأ١  َٛقذع : اسصدر,اٱس٬َٞ ايطب ا َلخصم

 www.55a.net ٚاي ١ٓ ايكالٕ ا ايعًُٞ

رٚ  اسعذذوْٞ ا تؿ ذذل ايكذذالٕ ايعنذذِٝ ٚاي ذذثع اسجذذوْٞ, تذذأيٝـ:       .30

ايع٬َذذذ١   ذذذٞ ايؿطذذذٌ شذذذٗوب ايذذذدٜٔ اي ذذذٝد ستُذذذٛد ا٭يٛسذذذٞ       

 . لٚت –ايثػدادٟ, دار ايٓشا: دار  سٝو٤ ايًاخ ايعا ٞ 

ِ ايلؿ ذذل, تذذأيٝـ: أثذذد ايذذامحٔ  ذذٔ أًذذٞ  ذذٔ    اد اس ذذل ا أًذذ .31

 - ذذلٚت  -ستُذذد ادتذذٛ ٟ, دار ايٓشذذا: اسهلذذب اٱسذذ٬َٞ  

   ٖذ.1404-ايطثع١: ايجويج١

ٛ  ٜاٜد  ٔ ستُد,َود٘ ا ٔ سٓٔ .32 :  حتكٝذل  ,ايكذاٜٚين  أثذداهلل    ذ

 . لٚت – ايؿها دار,ايثوقٞ أثد ؾ٪اد ستُد

 سذذذذذٓٔ   ذذذذذٞ داٚد, تذذذذذأيٝـ: سذذذذذًُٝوٕ  ذذذذذٔ ا٭شذذذذذعح   ذذذذذٛ داٚد      .33

حتكٝذل: ستُذد    -اي ذ لوْٞ ا٭ دٟ, دار ايٓشا: دار ايؿهذا  

 .ستٝٞ ايدٜٔ أثد اذتُٝد

http://www.55a.net/
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 ذلٚت   -اذتًثٝذ١, حتكٝذل: أذٛاد خًذـ َ٪س ذ١ اياٜذوٕ        اي ل٠ .34

   ّ.1996-ايطثع١: ا٭ٚى -

شذذذا  ايلًذذذٜٛض أًذذذ٢ ايلٛضذذذٝض سذذذل ايلٓكذذذٝض ا   ذذذٍٛ ايؿكذذذ٘.,      .35

حتكٝذل:   تأيٝـ: سعد ايدٜٔ َ عٛد  ٔ أُا ايلؿلو اْٞ ايشذؿعٞ, 

ٖذذذ 1416 - ذذلٚت  -دار ايهلذذب ايعًُٝذذ١   , ناٜذذو أُذذلات 

- 1996 .ّ 

 اسهلث١ ايشو١ًَ. –شا  تشاٜض ايكوْٕٛ ٫ ٔ سٝٓو  .36

ٞ  -ايشذذذذٛقٝوت .37 ٞ - محذذذذد شذذذذٛق دار  -تعًٝذذذذل:د.ي٢ٝ شذذذذوَ

 ّ.1996 -ايطثع١ ا٭ٚى -يثٓوٕ - لٚت -ٞايؿها ايعا 

ـ  ذذشٝض ايثخورٟ,اس ذذ٢ُ:  .38 : ادتذذوَع ايصذذشٝض اسخلصذذا, تذذأيٝ

ايثخذورٟ ادتعؿذٞ, حتكٝذل: د.     أثذدا هلل ستُذد  ذٔ  مسوأٝذٌ   ذٛ     

 – ذذذلٚت  -دار ا ذذذٔ نذذذجل , ايُٝوَذذذ١  ,َصذذذطؿ٢ دٜذذذب ايثػذذذو

  ّ.1987 – 1407-ايجويج١ ايطثع١

 شٝض َ ًِ, تأيٝـ: َ ًِ  ٔ اذتذذوز   ذٛ اذت ذني ايكشذلٟ       .39

دار  سٝو٤ ايذًاخ   ,ايٓٝ و ٛرٟ, حتكٝل: ستُد ؾ٪اد أثد ايثوقٞ

 . لٚت –ايعا ٞ 

ايصُت ٚلداب ايً وٕ, تأيٝـ:   ٛ  هذا أثذد اهلل  ذٔ ستُذد      .40

 ذذٔ أثٝذذد ا ذذٔ   ذذٞ ايذذدْٝو ايكاشذذٞ ايثػذذدادٟ, حتكٝذذل:   ذذٛ  سذذشوم      

ايطثعذذذذذذذ١   - ذذذذذذذلٚت  -دار ايهلذذذذذذذوب ايعا ذذذذذذذٞ   -اذتذذذذذذذٜٛين 

    ٖذ.1410ا٭ٚى,
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41.  ٟ ٞ     - ٝد ارتوطا,ا ٔ ادتذٛ    -حتكٝذل ايشذٝ  ستُذد ايػاايذ

 ث١ اسج٢ٓ  ػداد.َٚهل -َصا-دار ايهلب اذتدٜج١

ايطذذذذذذب ايعذذذذذذديٞ ٚاي ذذذذذذُّٛ,د.طاٜـ سذذذذذذاسوٕ ايػاٜذذذذذذاٟ,دار    .42

 ّ.2007 -ايطثع١ ا٭ٚى -سطاَٛت يًدراسوت ٚايٓشا

َٗذدٟ   .تأيٝـ: ارتًٝذٌ  ذٔ  محذد ايؿااٖٝذدٟ, حتكٝذل: د      ,ايعني .43

 .دار َٚهلث١ اهل٬ٍ ,  ااِٖٝ اي وَاا٥ٞ .د –اسخاَٚٞ 

ٕ  ٚرغو٥ذب  ايكالٕ غاا٥ب .44 ّ ,ايؿاقذو ٔ  ْنذو ٔ اذت ايذدٜ ٔ   ذ  ستُذد   ذ

  ناٜذذذذذو ايشذذذذذٝ :  حتكٝذذذذذل ,ايٓٝ ذذذذذو ٛرٟ ايكُذذذذذٞ س ذذذذذني  ذذذذذٔ

ٕ  -  ذذلٚت - ايعًُٝذذ١  ايهلذذب  دار,أُذذلإ  ايطثعذذ١  - يثٓذذو

 .ّ 1996 - ٖذ 1416-ا٭ٚى

ؾلض ايكدٜا ادتوَع  ذني ؾذين اياٚاٜذ١ ٚايدراٜذ١ َذٔ أًذِ ايلؿ ذل,         .45

تذذأيٝـ: ستُذذد  ذذٔ أًذذٞ  ذذٔ ستُذذد ايشذذٛنوْٞ, دار ايٓشذذا: دار   

 .ت لٚ –ايؿها 

ٔ  اسًذو  أثذد  اٱَوّ:  اس٪يـ,ايعا ١ٝ ساټ ٚ ايًػ١ ؾك٘ .46 ٔ  ستُذد   ذ   ذ

 ,اسهلث١ ايشو١ًَ.ايٓٝ و ٛرٟ ايجعوي  َٓصٛر   ٛ  مسوأٌٝ

 سذٛرٜٻ١  - ايؿهذا  دار ايؿك٘ اٱس٬َٞ ٚ ديلذ٘,ٖٚ  اياسًٝذٞ,   .47

 ,ايطثع١ اياا ع١.دَشل –

ٔ  ستُد  ٔ اسًو أثد اٱَوّ,ايعا ١ٝ ساټ ٚ ايًػ١ ؾك٘ .48 ٌ  مسو  ذ  أٝذ

 .اسهلث١ ايشو١ًَ.ايٓٝ و ٛرٟ ايجعوي  َٓصٛر   ٛ
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دار ايشاٚم,ايطثع١ اي و ع١,  -سٝد قطب -ا ظ٬ٍ ايكالٕ .49

 ّ .1978 -ٖذ 1398

هشوف أٔ سكو٥ل ايلٓاٌٜ ٚإٔٝٛ ا٭قوٜٚذٌ ا ٚدذٛٙ ايلأٜٚذٌ,    اي .50

تذذأيٝـ:   ذذٛ ايكوسذذِ ستُذذٛد  ذذٔ أُذذا اياشتشذذاٟ ارتذذٛار َٞ,     

   . لٚت – سٝو٤ ايًاخ ايعا ٞ  دار ,حتكٝل: أثد ايا ام اسٗدٟ

ايهًٝذذوت َعذذذِ ا اسصذذطًشوت ٚايؿذذاٚم ايًػٜٛذذ١ , تذذأيٝـ:   ذذٛ   .51

ايثكذذو٤  ٜذذٛب  ذذٔ َٛسذذ٢ اذت ذذٝين ايهؿذذَٛٞ, حتكٝذذل: أذذدْوٕ      

 - ذذذلٚت  -َ٪س ذذذ١ اياسذذذوي١   .ستُذذذد اسصذذذاٟ -درٜٚذذذ  

 ّ. 1998 -ٖذ 1419

52.  ٕ  َٓنذذذٛر  ذذذٔ َهذذذاّ  ذذذٔ ستُذذذد ,َٓنذذذٛر ا ذذذٔ - ايعذذذاب ي ذذو

 .ا٭ٚى ايطثع١ - لٚت –  ودر دار ,صاٟاس ا٭ؾاٜكٞ

شتلذذذذور ايصذذذذشو ,اٱَوّ ستُذذذذد  ذذذذٔ   ذذذذٞ  هذذذذا ايذذذذاا ٟ,دار      .53

 ايكوٖا٠. -اذتدٜح

َصذذودر اسعاؾذذ١ ا ايؿهذذا ايذذدٜين ٚايؿً ذذؿٞ دراسذذ١ ْكدٜذذ١ ا       .54

ض٤ٛ اٱس٬ّ,أثد ايامحٔ  ٜد اياْٝدٟ,اسعٗذد ايعذوسٞ يًؿهذا    

 -ذ ٖذذذذذ1412 -ايطثعذذذذذ١ ا٭ٚى -اٱسذذذذذ٬َٞ,َهلث١ اس٪ٜذذذذذد

1992.ّ 

اسصثو  اسٓل ا غاٜب ايشا  ايهثل يًااؾعٞ , تذأيٝـ:  محذد    .55

 ٔ ستُد  ٔ أًٞ اسكذاٟ ايؿٝذَٛٞ, دار ايٓشذا: اسهلثذ١ ايعًُٝذ١      

 . لٚت –
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اسؿذذذادات ا غاٜذذذب ايكذذذالٕ, تذذذأيٝـ:   ذذذٛ ايكوسذذذِ اذت ذذذني  ذذذٔ  .56

 .يثٓوٕ –دار اسعاؾ١  .ستُد , حتكٝل: ستُد سٝد ن٬ْٝٞ

 أًذذّٛ ايكذذالٕ, تذذأيٝـ: ستُذذد أثذذد ايعنذذِٝ     َٓوٖذذٌ ايعاؾذذوٕ ا  .57

ايطثعذذذذذ١:  -يثٓذذذذذوٕ  -ايارقذذذذذوْٞ, دار ايٓشذذذذذا: دار ايؿهذذذذذا   

 .1996ّ -ٖذ1416 -ا٭ٚى

,حتكٝذذذل ايشذذذٝ  أثذذذد  ايػاايٞ سوَذذذد   ذذذٛ ,ايطذذذ٬ٍ َذذذٔ ٓكذذذ اس .58

ٞ   -اذتًذذذذذِٝ ستُذذذذذٛد  ٚدار ايهلذذذذذوب  -دار ايهلذذذذذوب ايًثذذذذذوْ

 ّ.1985 -ايطثع١ ايجو١ْٝ -اسصاٟ

 أثذذذدا هلل أيٝـ: َويذذذو  ذذذٔ  ْذذذيف   ذذذٛ     َٛطذذذأ اٱَذذذوّ َويذذذو, تذذذ    .59

   ٞ دار  سٝذو٤ ايذذًاخ  ,ا٭ ذثشٞ, حتكٝذذل: ستُذد ؾذذ٪اد أثذد ايثذذوق

 .َصا –ايعا ٞ 

60.      ٟ  -ْاٖت ا٭أني ايٓذٛاظا ا أًذِ ايٛدذٛٙ ٚايٓنذو٥ا,ا ٔ ادتذٛ 

    ٞ  -َ٪س ذذ١ اياسذذوي١  -حتكٝذذل ستُذذد أثذذد ايهذذاِٜ ايااضذذ

 ٖذ.1405 -ايطثع١ ايجو١ْٝ - لٚت

 ايكوٖا٠. -َهلث١ ا٫ألصوّس ٔ ايثٓو,-ْناات ا اي ل٠ .61

ٕ , ٚاي ذٛر  اٯٜوت تٓوسب ا ايدرر ْنِ .62 ٔ   اٖذو ٞ  ايذدٜ ٔ    ذ  اذت ذ

ٞ  أُا  ٔ   ااِٖٝ ٟ  غويذب  ايذا ام  أثذد :  حتكٝذل  ,ايثكذوأ  ,اسٗذد

 .1995ّ - ٖذ-1415 –  لٚت - ايع١ًُٝ ايهلب دار

 ايٛسٝط,سٝد طٓطوٟٚ,اسهلث١ ايشو١ًَ. .63

 


