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 اإلهداء

أرض انٌطه شيذاء فهسطني ًػهى كٍح انشإىل مه ضحٌا تأرًاحيم انشكٍح ًرًًا تذمائيم انطاىزج 

 ..تؼاىل. أمحذ ٌاسني رمحو اهلل /رأسيم انشٍخ املؤسس انشيٍذ

***      ***       * * * 

ال ميم انؼطاء إىل مه حاكت سؼادتً خبٌٍط منسٌجح مه قهثيا احلاوً إىل ًانذتً  يإىل انٍنثٌع انذ

 ...ًرػاىا انغانٍح حفظيا اهلل

**      ***       * * ** 

 ،مل ٌثخم تشًء مه أجم دفؼً يف طزٌق اننجاح يانذ ،ألوؼم تانزاحح ًاهلناء ًإىل مه سؼى ًشق

 ...ًرػاه انؼشٌش حفظو اهلل إىل ًانذيْ ،ًصربٍ حبكمحٍ احلٍاجِ مَهَّػهمين أن ارتقً سُ يانذ

***      ***       * * * 

 نؼطاء ًكم انٌفاء إىل مه حثيم جيزي يف ػزًقً ًٌهيج تذكزاىم فؤادي ... ػنٌان ا

 إخٌاوً ًأخٌاتً األػشاء...  

***      ***       * * * 

، سًجيت أٌامً ًأسىار تستاوً ًأمم حٍاتً ًإىل رتٍغ ،إىل رفٍقح انذرب انطٌٌم ًاملشٌار انصؼة

 انغانٍح...

***      ***       * * * 

 وِذماً نذٌنِ، ًأن جيؼهيم خَاً ًىذاٌحًىم ػهماً ًوٌرذٌَشأن ٌكألىم تانؼناٌح، ًأن ٌَ إىل مه أسأل اهلل 

 انؼظٍم أتنائً األػشاء...

***      ***       * * * 
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 الشكر والتقدير والعرفان
الحمػػد ا الػػذم مػػفا بمعهػػ  ته مػػى ال مػػـ بمػػ  عػػد م مػػـ الحمػػد ا الػػذم ته متػػا تػػتـ ال ػػ لح ت  

 كمػػف اػػ ر بمػػ   دعػػا  ا أجم ػػعفكبمػػ  هلػػا ك ػػحت حتعتهػػ  كوػػدكته  راػػكله  محمػػد   التشػػرعى الكؿ
 تإحا فو إل  عكـ الدعف. كدرتا

بمػ  تكيعكػؾ   ؾاػمط هً  كبظػعـً   ؾكجهً  عمعؽ تجالؿً كم    أحمدؾ رتي حمدان كثعران طعت ن مت رك ن 
 ال تر كاالجته د إلتم ـ  ذه الدرااى. لي كمهحؾ إع مٌ 

ب ٠َْشُىُش ٌَِٕفْ : كاهطالو ن مف وكلا  َّ ْٓ َشَىَش فَبَِّٔ َِ َٚ  ُ ٌّٟ َوِش٠ َّْ َسثِّٟ َغِٕ ِ ْٓ َوفََش فَب َِ َٚ  ِٗ  ِغ
  يإههي أتكدـ يي تداعى تحثي تأام  هع ت الشكر كال ري ف م تري ن ل ؿ الفضؿ بم  (َْ)الهمؿ:

  الذم ب شى م ي  ذا العمصي جابر محمكد الدكتكر/أحمديضمهـ  لات ذم كمشريي يضعمى 
  ب  كم  تكا مت م ا مرة إال كغمرهي ته  ئحا مف ال  ان كثعر كممى  كذلؿ لي التحث كممىن 
 كتكجعه تا.

 الف ضمعف: كم  كأتكدـ ت لشكر كال ري ف لات ذما 
 حفظو اهلل.    األستاذ الدكتكر/ محمكد يكسؼ محمد الشكبكي

 حفظو اهلل.نعيـ أسعد عبد الرازؽ الصفدم   الدكتكر/ األستاذ 

 ػذا التحػث إلثرائػا  كالكوػكؼ بمػ  مػ  يعػا مػف مح اػف  مهح هي شرؼ المكايكػى بمػ  مه وشػى  فً الماذعٍ 
وػى يػي معػداف التحػث كتدارؾ مػ  يعػا مػف بعػكب  تمػ  أه ػـ اا بمعهمػ  مػف لتػرة طكعمػى  كتجرتػى لاٌل 

 ال ممي يجزا ـ اا بهي كؿ لعر.

المج  ػدعف كالشػهداف   جػىً كالشكر مك كؿ إل  مه رة ال مػـ كال ممػ ف يػي أرض الرتػ ط  كملرٍّ 
لػػػ  بمػػػ دة الدرااػػػ ت ال معػػػ  ممثمػػػىن  ى اإلاػػػالمعى ت،ػػػزة  رئ اػػػىن الج م ػػػ دارعػػػعف  كان  كبمػػػداف كأكػػػ دمععف كان

لػػ  كمعػػى ال ممػػ ف  كالشػػهداف  كالمج  ػػدعف  كمعػػى أ ػػكؿ الػػدعف ميمثمػػىن  دارععهػػ   كان ت معػػد     ت معػػد   كان
اػالمعى كالمػذا ب كالهعئػى التدرعاػعى المػكورة  كالمػكظفعف  كاإلدارعػعف  كألػص ت لػذكر واػـ ال كعػدة اإل

 المي   رة.

 ػذا مم  ا  ـ يػي إثػراف  حو أك ت حع او أك تكجع ىو أك ه عح كم  كأشكر كؿ مف أب ههي تف ئدةو 
حفظػا اا  الػذم تػػػذؿ جهػدان مضػهع ن يػػي   /أ. زاىػػر حسػف الػػدلكالفاضػػؿ األخالتحػث كألػص ت لػذكر 

تػذؿ جهػدان كتعػران يػي  الػذم عمكشػةاألخ الفاضػؿ/ أ.طػارؽ بتدوعؽ كمراج ى الرا لى ل،كعػ ن  كال أهاػ  
لراج الرا لى تهذه ال كرة التهعى.  تهاعؽ كان
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يإهي أبمـ بمـ العكعف أها لـ عىامـ  ذا التحث مػف اللطػ ف كالػزالت  لكمػى التضػ بى   كأخيران:
 كالتك عر يي ال ه بى.

هي أتذكر يي  ذا المك ـ وػكؿ الميزهػي تممعػذ الشػ ي ي   كتػاب أتقػر ": -رحمهمػ  اا ت ػ ل  -كان
! ىيػو: الشػافعي فقػاؿ خطػ،، عمػى يقػؼ ككػاف إال مػرةو  مػف فمػا مرة، ثمانيف الشافعي عمى الرسالة

 .(ُ)"وً كتابً  غير صحيحان  كتابان  يككف أف اهلل ىأب حسبؾ كاكفؼ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                               

 ف الدلكرائد عمرا
                                                                 

                                                           
( ُٔ/ُ) :تهكعر الت  ر يي يكا مذ ب اإلم ـ أتي حهعفى اله م فح شعى رد المحت ر بم  الدر الملت ر شرح  (ُ)

 - ػ ُُْٓطت ى   تدكف  محمد أمعف الشهعر ت تف ب تدعف  دار الفكر لمطت بى كالهشر  لته ف  تعركتتحكعؽ 
 .ـُٓٗٗ



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة

 [ ك ]    

 دمةمق

ـي  اً ته متًػػالػػذم  اً  الحمػػدي  كأزكػػ  التشػػرعى  الترعػػىً  بمػػ  لعػػرً  كالاػػالـي  ال ػػ لح ت  كال ػػالةي  تػػت
  الػػػػػدعف إلػػػػػ  عػػػػػكـً  كمػػػػػف اػػػػػ ر بمػػػػػ  درتػػػػػا كاوتفػػػػػ  أثػػػػػرهي  اً ك ػػػػػحتً  كبمػػػػػ  هلػػػػػاً  تػػػػػف بتػػػػػد اا  محمػػػػػدو 
هػػ  كهه ر ػػ  ال عزعػػغ   لعمي التعضػػ فألمػػى  كج مهػػ  بمػػ  المحجػػى لالراػػ لى  كأىٌدل الم هػػى  كه ػػح  غيتمٌػػ

بههػػ  إال   لػػؾ   ػػم  اا كاػػمـ كتػػ رؾ بمعػػا  كبمػػ  هلػػا الطعتػػعف الطػػ  رعف  كبمػػ  أزكاجػػا أمهػػ ت 
 ...دأم  ت  ثـ إل  عـك الدعف كالت ت عف كمف تت هـ تإحا فو   المؤمهعف كبم  أ ح تا أجم عف

بو ؿ ت  لي: َِ ٍَْٕب َٚ ُعٛي   ِِٓ لَْجٍِهَ  ِِٓ أَْسَع ِٗ  ُِٔٛؽٟ اَِلَّ  سَّ ُ  ا١ٌَِْ ِْ  أََٔب اَِلَّ  اٌََِٗ  ََل  أََّٔٗ  .(ِٓ)االهتع ف: فَبْػجُُذٚ
   كبمعا يكدال ممي الج هب يعه  ظهري عى   اإلاالمعىً  ال كعدةً  تتكرعرً  ممعئىه   الراكؿ حع ةى  فٌ إ

 الاعرةى  كلف   محمد ه هتعٍّ  لط  بم  يعا اعري أ   اً اعرتً  أحداثً  مف  ن حدث يهتكأ أف يل التدى  ك ف
 يي الكاوعً   ذا مف كلهاتفعدى   التشرعى تاي يى رى بى  مجتمعو  أيضؿي   ك مجتمعو  لحع ةً  ال مميا  الكاوعى  تدرسي 
 )مسائؿي  :ت هكاف  ن تحث الرا لىً   ذه يي له  اا رهي عكدٍّ  يعم  كتبى أ أف تأحتت  اإلاالمعى ال كعدةً  تكرعرً 
 ذه ال،زكة   مف لالؿً  ال كعدةً  ا ئؿً م أ ٍـّ  كذلؾ إلترازً   بني قريظة( مف غزكةً  المستنبطةً  العقيدةً 
ثر   اً كرتطً   المكضكعك   ذا التحثً  أ معىً    كتع فً هرةً المط الهتكعىً  الاهىً ك  الكرعـً  مف الكرهفً  ه  ت لدلىً ائً كان

 ال كعدةً  بم  هشرً  مع الحرصً  الهتكعىً  لماعرةً  ال كدعىً  ذه الما ئؿً   كتأ عؿً   الم   رً  ت لكاوعً 
   لمك كؿً تإذف اا ت  ل  الطرعؽى  لتككف هتراا ن له  تضعئي   ال،زكة مف لالؿً  ال حعحىً  اإلاالمعىً 
 اً لكجهً  المتكاضع ال مؿ  ذا عتكتؿ أف  اا ا ئمعف  بمعا كالك دري  ذلؾى  ي  كل إهاكالرش د   إل  الحؽً 
 .الكرعـ
 أىمية المكضكع: أىداؼ كأكال: 
 . الج هب ال كدم يي غزكة تهي ورعظىإتراز  -ُ

 .تكاو ه  الم   ر كاالاتف دة مهه رتط ما ئؿ ال كعدة يي ال،زكة   -ِ

 وتؿ كت د الهتكة. الت رعؼ ت لكت ئؿ العهكدعى مع تع ف مكاوفهـ مف الهتي  -ّ

 . تهي ورعظى كتع هه  مف لالؿ غزكة أ معى ال كعدة اإلاالمعى -ْ

 ثانيان: أسباب اختيار المكضكع:
 اال تم ـ ت لتأ عؿ ال كدم لماعرة الهتكعى. -ُ

 الاهى المطهرة يي الدبكة لمتكحعد.الاعر بم  مهه ج الكرهف الكرعـ  ك  -ِ

 التأ عؿ ال كدم لمت حث بكدعى مف لالؿ غزكة تهي ورعظى. -ّ
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 ة. الحرص بمي هشر الدبكة كال كعدة ال حعحى مف لالؿ  ذه ال،زك  -ْ

 ثالثان: الدراسات السابقة:
طػػػالع كالتحػػػث ال تكجػػػد راػػػ لى بممعػػػى تهػػػذا الل ػػػكص كلكػػػف تكجػػػد راػػػ ئؿ يػػػي حاػػػب اال

 مهه : ك جرتا غزكات الهتي 
, غعػر مهشػكرة -ع اػر بتػدالرحمف الحمػد -الما ئؿ ال كدعى الماػتهتطى مػف غػزكة الحدعتعػى -ُ

 .الكرل أـ تج م ى مكى يي ت لا كدعى هكوشت م جاتعر را لى
  غعػػر مهشػػكرة -محمػػد اػػ عد ح مػػد ال، مػػدم  -الماػػ ئؿ ال كدعػػى الماػػتهتطى مػػف غػػزكة تػػدر -ِ

 .الكرل أـ تج م ى مكى يي ت لا كدعى هكوشت م جاتعر را لى
  غعػػػر مهشػػػكرة -بػػػ دؿ بتػػػدال،فكر ااػػػرار  -الماػػػ ئؿ ال كدعػػػى الماػػػتهتطى مػػػف غػػػزكة تتػػػكؾ -ّ

 .الكرل أـ ج م ىت مكى يي ت لا كدعى هكوشت م جاتعر را لى
راػػ لى   مهشػػكرة -محمػػد ب ػػمت ال ت اػػي  -الماػػ ئؿ ال كدعػػى الماػػتهتطى مػػف غػػزكة لعتػػر -ْ

 .مكى تج م ى أـ الكرلم جاتعر هكوشت ت لا كدعى يي 
 راػػػ لى  مهشػػػكرة – محمػػػد إتػػػرا عـ أتػػػك راس -الماػػػ ئؿ ال كدعػػػى الماػػػتهتطى مػػػف غػػػزكة أحػػػد  -ٓ

 .الكرل أـ  ىتج م مكى يي ت لا كدعى هكوشت م جاتعر
 راػػ لى  غعػػر مهشػػكرة –اػػ عد ال، مػػدم  -الحػػزاب غػػزكة مػػف الماػػتهتطى ال كدعػػى الماػػ ئؿ -ٔ

      ت لا كدعى. هكوشت م جاتعر
 رابعان: منيج البحث:

 .الرئعاي(ُ)المههج الك في التحمعمي بم  التحث  ذا بتمدى ا
 خامسان: طريقة البحث:

ز ااعػػ ت الكرههعػػى عػػكتمع  ـ الاػػكرة كروػػـ ااعػػى مههػػ كذكػػر ااػػ  بػػزك ااعػػ ت الكرههعػػى إلػػ  اػػكر   .ُ
 الػػذم عهػػدرج تحتػػا  كتعػػ ف ال هػػكاف الػػرئعس   تكضػػ ه  تػػعف بالمتػػي ته ػػعص تهػػذا الشػػكؿ 
 كتلرعج الح دعث مف م  در   ال معى.  الحدعث أك ااعى تحاب الماألى التي عشعر إلعه 

                                                           
 ػك ااتك ػ ف عه ػب بمػ  ظػ  رة مػف الظػكا ر كمػ   ػي و ئمػى يػي الح ضػر  تك ػد  التحميمػي: الكصفي المنيج (ُ)

ك ػػك ال عكػػؼ بهػػد حػػدكد   ه  ػػر   أك تعههػػ  كتػػعف ظػػكا ر ألػػرلتشلع ػػه  ككشػػؼ جكاهتهػػ  كتحدعػػد ال الوػػ ت تػػعف ب
هم  عذ ب إل  أت د مف ذلؾ  يعحمؿ كعفار كعك رف  كعكعـ تك د الك كؿ إل  تكععم ت ذا ت م ه  ك ؼ الظ  رة  كان

تػؿ إههػػ  تهفػػذ مػػف   ر بمػػ  التهتػػؤ ت لماػػتكتؿيضػالن بػػف أف التحػػ ث الك ػػفعى ال تكت ػ  تك ػد التت ػػر تتمػػؾ الظػػ  رة
لػػدكتكر رحػػعـ عػػكهس ا :مكدمػػى يػػي مػػههج التحػػث ال ممػػي :اهظػػر  الم ضػػي لكػػي تػػزداد تت ػػران ت لح ضػػرالح ضػػر إلػػ  

 .ُِْٗط الكل  اهى     اله شر دار دجمى الردف(ٕٗص)ال زاكم
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ع إلػػ  أكثػػر مػػف م ػػدر يػػي الماػػألى كالرجػػك   جمػػع الم مكمػػ ت مػػف الم ػػ در ال ػػمعى مت شػػرة .ِ
كرتػػط الح دعػػث الػػكاردة يػػي ال،ػػزكة كااعػػ ت ت عػػ ت كأح دعػػث ألػػرل مػػف أجػػؿ الف ئػػدة   الكاحػػدة

 المطمكتى.
اػت  هى   كاالهكؿ كالـ بمم ف الحدعث كالاػعر كغعػر ـ ت لهاػتى ل عػى كالحػدعث كمػ  عػدؿ بمعهمػ  .ّ

 مت مؽ ته .تكتب ال كعدة يي تأ عؿ الما ئؿ ال كدعى لف التحث 
م ػػػ هي الكممػػػ ت ال،رعتػػػى  ككضػػػع يهػػػ رس ت ػػػض كتعػػػ ف   البػػػالـ الم،مػػػكرعفت ػػػض ترجمػػػى  .ْ

 .لبالـ الم،مكرعفت ض ا  كيه رس لكيه رس المراجع كالمكضكب ت  ل ع ت كالح دعث
 –روػـ الجػزف –ااػـ المؤلػؼ  –تكثعؽ الم مكم ت يي الح شعى ت لشكؿ الت لي: ذكر ااـ الكت ب  .ٓ

 ت رعخ الهشر   -روـ الطت ى  –تمد الهشر  –دار الهشر  –ااـ المحكؽ إف كجد  –روـ ال فحى 
ف   يػػإف التكثعػػؽ عكػػكف كػػ مالن يػػي أكؿ مػػرة  وتتػػ س مػػف المرجػػع هفاػػا أكثػػر مػػف مػػرةتكػػرر اال كان

 كروـ ال فحى كالجزف.   كااـ المؤلؼ كيي المرات الت لعى عكتفي ت اـ الكت ب
تط كالػرا  كااػـ المك لػى كك تتهػ   عكتػب ااػـ المكوػع  هكتكتعػىوتت س مف مكاوع الشػتكى ال بهد اال .ٔ

 وتت س مها.مع العـك كالت رعخ  الذم تـ اال

 :خطة بحثسادسان: 
 .د المدينة كأسباب غزكة بني قريظةك يي الفصؿ األكؿ:
 ف:كفيو مبحثا

 .: العهكد يي المدعهى كم  حكله األكؿ المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب
 .ؿ العهكدعى يي المدعهى كم  حكله بف الكت ئ: هتذة األكؿ المطمب
 .وتؿ الهتكة كت د   : مكوؼ عهكد المدعهى مف الهتي الثاني المطمب
 . مع العهكد كغدر ـ لمماممعف : م   دة الراكؿ الثالث المطمب

 .: أات ب ال،زكةالثاني المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب
 . ورعظى حزاب كبالوته  ت،زكة تهي: غزكة الاألكؿ المطمب
 .الزحؼ بم  تهي ورعظىعز لم،زكة ك : التجهالثاني المطمب
 .: ك ؼ ال،زكة كهت ئجه الثالث المطمب

 .الثاني: اإللييات في غزكة بني قريظةالفصؿ 
 :فكفيو مبحثا

 .ف ت الماتهتطى مف غزكة تهي ورعظىال ما ئؿ تكحعد الرتكتعى كالام ف ك : األكؿ المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب
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 .تعى الماتهتطى مف غزكة تهي ورعظى: ما ئؿ تكحعد الرتك األكؿ بالمطم
 ال ف ت الماتهتطى مف غزكة تهي ورعظى.: ما ئؿ تكحعد الام ف ك الثاني المطمب

 . عى الماتهتطى مف غزكة تهي ورعظى: ما ئؿ تكحعد اللك الثاني المبحث
 :كيعا اتى مط لب 

 : الدب ف.األكؿ المطمب
 .الكاـك : الحمؼ الثاني المطمب
 .االات،ف ر: التكتى ك الثالث المطمب
 الكالف كالتراف. :الرابع المطمب
 .: الحكـ تم  أهزؿ ااالخامس المطمب
 : كبد اا لممؤمهعف. السادس المطمب

 .النبكات كالصحبة في غزكة بني قريظةالثالث: الفصؿ 
 :فكفيو مبحثا

 .يي غزكة تهي ورعظىالهتكات : األكؿ المبحث
 :ى مط لبكيعا ثالث

 .: دالئؿ الهتكةاألكؿ المطمب
 .ط بى الهتي كجكب : الثاني المطمب
 .:  ف ت الهتي الثالث المطمب

 .يي غزكة تف ورعظى ال حتى :الثاني المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب
 .يي غزكة تهي ورعظى  ح تى الكارد ذكر ـ: يضؿ ت ض الاألكؿ المطمب
 . ح تى: ترتعى اله س بم  حب الالثاني المطمب
 .: حكـ اب ال ح تىالثالث المطمب

 .الرابع: الغيبيات في غزكة بني قريظةالفصؿ 
 :كفيو أربعة مباحث
 .: المالئكىاألكؿ المبحث

 :كيعا ثالثى مط لب
 .تهـ اإلعم ف ككجكب المالئكى ت رعؼ: األكؿ المطمب
مكعى المالئكى   ف ت: الثاني المطمب مكعى اللى   .كاللي
 .لممؤمهعف كتأععد ـ ورعظى ته  غزكة يي مالئكىال :الثالث المطمب
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 .: ال رشالثاني المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب
 .إثت تا بم  كالدلى ال رش ت رعؼ األكؿ: المطمب
 ثت تا بهد أ ؿ الاهى كالجم بى.ك ؼ ال رش كان : الثاني المطمب
 كائاكاات كبمكه ت  ل  اا بظمى تع فك  ال،زكة  يي ال رش ذكر: الثالث المطمب
 .بمعا

 .: الكترالثالث المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب

 .الكتر ت رعؼ :األكؿ المطمب 
 : اثت ت ه عـ الكتر كبذاتا بهد أ ؿ الاهى كالجم بى.الثاني المطمب
 ثره بم  حع ة المؤمف. ال،زكة كأ يي: ذكر الكتر الثالث المطمب

 .: الجهىالرابع المبحث
 :كيعا ثالثى مط لب
 .الجهى  رعؼت: األكؿ المطمب
 .كالاهى الكرعـ الكراف يي كردت كم  الجهى  ف ت: الثاني المطمب
 .المؤمف حع ة بم  كأثر   ال،زكة يي الجهى ذكر: الثالث المطمب
 الخاتمة:

.كتشتمؿ بم  أ ـ الهت ئج كالتك ع ت 
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 الفول األَ 
  ٍُد اعذ ىح َيسثاب غ َج تىي قش ظح

 
 كفيو مبحثاف:

  

 .ال ٍُد يف اعذ ىح َما حُهلااعثحث األَ :   
 
   .يسثاب الغ َجاعثحث الثاوي:   
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 اعثحث األَ 

 
 ال ٍُد يف اعذ ىح َما حُهلا

 
 :ثالثة مطالبكفيو 

 

 .ذ ىح َما حُهلااألَ : وثزج عه ال ثائل ال ٍُد ح يف اعاعط ة 
 

قثل الىثُج  : مُقف  ٍُد اعذ ىح مه الىثي اعط ة الثاوي
 .َتعذٌا

 
 مع ال ٍُد َغذسٌع ل مس مني. : معاٌذج الشسُ  اعط ة الثالث
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 اعط ة األَ 

 وثزج عه ال ثائل ال ٍُد ح يف اعذ ىح َما حُهلا 
  هزحكا احؽ   كمف أته ف ع ككب تف إـ أتت ع الهتي الكرعـ مكا    تهك إارائعؿ

 ه ؾ ككثركا  كود أتكا أف عهدمجكا  ا  ته امك -بمعهـ الاالـ-م ر تدبكة مف عكاؼ تف ع ككبإل  
مف اللكؼ  ب  ؼو  يي الش ب الم رم  ي زلكا أهفاهـ بها  كود ب ش العهكد يي م ر يي جكو 

كالحع ة  كأ تح ه ال، ئرة يي بككلهـ  كمش بر ـ  كهظرتهـ إل  اله س الذم ترؾ هث ر كالتكجس المر  
أع ن ك ف لكها أامكب م عشتهـ يي المجتمع اإلها هي أامكب الحكد الديعف  كالثأر مف كؿ إها ف 

تأ مت يعهـ ك  رت معراث ن عرثا الته ف بف اات ف  كك هت الجزعرة ال رتعى  كجهاا  ك ذه طتع ى
مؾ الشرذمى مف الممزوى  ي تلذت ت تشرذمى مف تمؾ الشراذـ م  يعه  اا مف التالد الت  ر 
 م  عمي: أ ـ وت ئؿ العهكد يي المدعهى كأم كههـ التي وطهكا ته كمف   (ُ)المدعهى كطه ن له 

   :قبيمة بني قريظة .ُ

 كالتي تتفؽ يي اهتا ته  مع وتعمى تهي الهضعر إل  ى تهي ورعظى مف الكت ئؿ العهكدعى وتعم
  ركف 

ف ك ف الع ككتي ود ل لؼ ذلؾ حعث  (ِ) أهه  ك   ذكر أهه  مف وتعمى جذاـ ال رتعى كان
عض ن يي تامعته  أكتتفؽ تهك ورعظى مع تهي الهضعر   (ّ)تهاب إل  جتؿ عك ؿ لا ورعظى

ؿه  اٍلكى ً هىٍعفً  ًمفى  عىٍلريجي تككلا :" كود أش ر ال  ذلؾ الهتي   (ْ)ت لك  هعف  الى  ًدرىااىىن  كيٍرهفى الٍ  عىٍدريسي  رىجي

                                                           
.       اللككى شتكى  (ٔ-ُص)الري بي الري بي الرحمف بتد اعد تف يؤاد: العهكد حكعكى (1)

http://majles.alukah.net/showthread.php?84034   تت رؼ.َُِِ/َُ/ُٗ اللمعس   

 تد الرحمف تف بمي تف محمد الجكزمجم ؿ الدعف أتك الفرج ب :المهتظـ يي ت رعخ الممكؾ كالمـ اهظر: (ِ)
ركت  ط الكل   تب ال ممعى  تعتحكعؽ محمد بتد الك در بط   م طف  بتد الك در بط   دار الك ( ّٕٓ/ُ)

 كتتى الثك يى الدعهعى  تكر ا عد  م(ُِٗ/ْ)لمطهر تف الط  ر المكدايا: ـ  التدف كالتأرعخ ُِٗٗ - ػ ُُِْ
 .تدكف طت ى

تدكف  تعركت     دار   در(ِٓ/ِ) تف كاضحأحمد تف أتي ع ككب تف ج فر تف ك ب : ت رعخ الع ككتي اهظر: (ّ)
 طت ى.

ت رم  الت،دادم الم ركؼ ت تف أتك بتد اا محمد تف ا د تف مهعع اله شمي ت لكالف  ال : ت الكترلالطتكاهظر:  (ْ)
أتك يرج بمي تف : ـ  الغ هي ُٖٔٗعركت  ط الكل   ت    تحكعؽ إحا ف بت س  دار   در(ََٓ/ّ)ا د

اتف الجكزم  :المهتظـ  ى تدكف طت تعركت   عؽ بتد الات ر يراج  دار الثك يى  تحك(ََُ/ِِ)الحاعف ال فه هي
(ُ/ّٕٓ). 
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ده  عىٍدريايهى  أم  بف   (ِ)عك د تذلؾ محمد تف ك ب الكرطتي أحد ماممي العهكد  (ُ)"تىٍ دىهي  عىكيكفي  أىحى
اتب التامعى يذكر ت ض أ ؿ اللت ر أهه  هاتى ال  الك  ف تف   ركف 

كوعؿ لم ه    "  (ّ)
عهكد تعف ال رب أ ح ب كت ب كبمـ كود ك ف ال    حب ال مـ الدوعؽ؛ لف الك  ف  ك الم،كم

ك ذه تال   (ٓ)م عككـ تح جى أ ما إذا لمؼ بمعهـأك أهه  تم ه  الك  ؿ ك ك الذ  (ْ)"يامكا تذلؾ
ف كه  ال هاتت د أف التامعى ج فت مف هاتتهـ إل    شؾ مجرد تفاعرات ال عمكف الجـز ته  كان

   ركف كمكا  بمعهم  الاالـ.

 اـ كادم تهي الذم حمؿ اامهـ أحع ه ن ي رؼ ت  (ٕ) (ٔ)م مهزكركود هزلت تهك ورعظى بهد كاد
كمف   كتكع مه زؿ تهي ورعظى شرؽ المدعهى ال  الشم ؿ مف تهي الهضعر  (ٖ)ورعظى لهزكلهـ بمعا

                                                           
( َّٖ/ّٗ()َِّٖٖ)حالظفرم تردة أتي   حدعث الهتي أ ح ب مف رج ؿ أح دعث أحمد يي ماهده:ألرجا  (ُ)
تف  الؿ تف أاد الشعت هي  اأتك بتد اا أحمد تف محمد تف حهتؿ  :ماهد اإلم ـ أحمد تف حهتؿ  عؼاه ده ض إ

تدكف مؤااى الرا لى   التركي  بتد اا تف بتد المحاف.كهلركف  إشراؼ: دب دؿ مرشد    تحكعؽ ش عب الرهؤكط
 تف تردة أتك أاهده ت ب اله ف  م  :الم جـ الكتعريي  الطتراهيكألرجا  ـ ََُِ- ػ ُُِْط الكل   تمد هشر  
 اـ امعم ف تف أحمد تف أعكب تف مطعر الملمي الش مي  أتك الك :الم جـ الكتعر(  ُٕٗ/ِِ()ُٖٓهع ر)ح
   تهحكه.  تدكف ت رعخ هشر  مكتتى اتف تعمعى  الك  رةالث هعى حمدم تف بتد المجعد الامفي  ط: تحكعؽ  الطتراهي

  (ِّٔ/ٔ)حمف تف بتد اا تف أحمد الاهعميأتك الك اـ بتد الر : الركض الهؼ يي شرح الاعرة الهتكعى اهظر: (ِ)
 . ػ ُُِْتي  تعركت  ط الكل   دار إحع ف التراث ال ر 

  أحد أجداد تهي ورعظى كتهي الهضعر   كود بريكا الكل تف و  ث تف بمراف تف :الكاىف بف ىاركف   (ّ)
 كلهذا عهكد طكائؼ تكعى بف عمعز ـ حاعب  هاب كمف ريعع أ ؿ مف الهاتى  ذه بم  يهـت لك  هعف هاتى إلعا  

 دار  (ٖٗ/ُِ)بمي جكاد الدكتكر :اإلاالـ وتؿ ال رب ت رعخ ي  المف ؿاهظر:   ذا  تهاتهـ عفتلركف ك هكا
 .ـََُِ- ػُِِْ الرات ى طتدكف تمد هشر   الا وي 

  محمد تف مكـر تف بم   أتك الفضؿ  جم ؿ الدعف اتف مهظكر اله  رم الركعف   اإليرعك  :لا ف ال رب (ْ)
 . ػ ُُْْ  تعركت  ط الث لثى    دار   در(ّّٔ/ُّ)
 .(ّْٗص)لك اـ الاهعميأتك ا: الركض ااهؼاهظر:  (ٓ)
 الم  لـ  اهظر: ااـ كاد ت لمدعهى عاعؿ تم ف المطر ل  ى  ك ك كادم ورعظى يي ب لعى المدعهى: كادم ميزكر (ٔ)

 ط تعركت  دمشؽ  الش معى  الدار الكمـ  دار  (ِّٖ/ُ)شيرااب حاف محمد تف محمد كالاعرة: الاهى يي الثعرة
 . ػُُُْ الكل 

(  دار   در  ُٔصأتك بمي أحمد تف بمر) اتف راتى: البالؽ  (ٖٗ/ِِ)رج ال فه هيأتك ي: الغ هي (ٕ)
 .ـ  تدكف طت ىُِٖٗتعركت 

را عـ تف بثم ف أتك تكر تف أتي شعتى  بتد اا تف محمد تف إت :ؼ يي الح دعث كااث رها  ى الكت ب المي  اهظر: (ٖ)
  لا ف قَُْٗالرع ض  ط الكل     ى الرشدؽ كم ؿ عكاؼ الحكت  مكتتتحكع(  ٗ/ٔ)تف لكااتي ال تاي

 .(ِّٔ/ٓ)اتف مهظكر: ال رب
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كال كراف ك ك مكضع لمهلعؿ   (ْ) (ّ)كأله ف  (ِ) (ُ)كرة التي اكهه  تهك ورعظى :تي  ثالمكاضع المشه
كود   (ٔ)كت د تهك ورعظى مف أكتر الكت ئؿ العهكدعى ت لمدعهى  (ٓ)المدعهىلمهلعؿ عكع تعف تهي ورعظى ك 

 .(ٕ)م  تعف الاتم ئى كالتا م ئى تمغ بدد الرج ؿ يي بهد الهتي 

 :قبيمة بنك النضير .ِ

كمم  عؤكد ذلؾ   مكا   يأل تتفؽ  ذه الكتعمى مع تهي ورعظى ت هتا ته  ال    ركف  
 -رضي اا بهه -لزكجتا  فعى  كم  كرد مف وكلا  ارائعؿإتهي  ل إعهكد المدعهى  هاتى الهتي 

فا  هىًتيٍّ  اٍتهىىي  ًإهاؾً " :يك ؿ له   (ٖ)ععر ضرائر   له  تأهه  تهت عهكدمحعف اشتكت لا ت   لىهىًتيٌّ  بىماؾً  كىاًن
هاؾً  ـى  هىًتيٍّ  لىتىٍحتى  كىاًن ري  يىًفع مىٍعؾً  تىٍفلى   ذلؾ لهه  مف ذرعى   ركف    الهتيود و ؿ له"ك  (ٗ)...:"بى

له  كتعهه  كتعها هت ف  أت ن    ركف  يام  الهتي   عى   ركفكبمه  مكا  كتهك الهضعر مف ذر 
 .(َُ)"مت ددكف

                                                           
 شه ب: التمداف م جـ  اهظر: الج  معى يي كاللزرج الكس تعف كو ئع تا ك هت المدعهى هكاحي يي مكضع بيعاث:  (ُ)

 .ـُٓٗٗ الث هعى  ط تعركت    در  دار  (َِٗ/ٓ)الحمكم الركمي اا بتد تف ع وكت اا بتد أتك الدعف
 الحاف أتك الدعف هكر الش ي ي  الحاهي أحمد تف اا بتد تف بمي: الم طف  دار تألت ر الكي ف كي ف (ِ)

  ػػ.ُُْٗ  الكل   ط تعركت  ال ممعى الكتب دار(  َُُٓ  ُُْٗ/ْ)الامهكدم
  ورعظى لتهي  فك المدعهى ورب مكضع: كأله ف  زعد تف م لؾ تف أله ف ك ك وتعمى ااـ  بطش ف تكزف ألياف: (ّ)

 .(ِْٖ  ِْٕ/ُع وكت) :التمداف م جـاهظر: 
 .(َُُّ/ْ)الامهكدم ف:كي ف الكي  (ْ)
 التكرم محمد تف ال زعز بتد تف اا بتد بتعد أتك: كالمكاضع التالد أام ف مف اات جـ م  م جـ اهظر: (ٓ)

 . ػ َُّْ الث لثى ط   تعركت الكتب  ب لـ  (ْٖٔ/ّ)الهدلاي
(  مؤااى َِٓ)  لح أحمد ال مي :ت يي أحكالا ال مراهعى كاإلدارعىج ز يي  در اإلاالـ دراا الح اهظر: (ٔ)

 .َُٗٗ- ػػَُُْالرا لى  تعركت  ط الكل   
 .(ٕٓ/ِ)اتف ا د : الطتك ت اهظر: (ٕ)
د (  تحكعؽ محمكد ي لكرم كمحمُٓ/ِالجكزم) أتك الفرجتف محمد بتد الرحمف تف بمي : ة ال فكةك  ف اهظر: (ٖ)

    حعي تف ألطب زبعـ تهي تأ :المك كدك  ـ ُٕٗٗ- ػػُّٗٗد ركاس  دار الم ريى  تعركت  ط الث هعى  كمحم
 .الهضعر

"حدعث  كو ؿ: (َٕٗ/ٓ()ّْٖٗ ح) الهتي أزكاج يضؿ يي أتكاب المه وب  ت ب :يي اهها الترمذم ألرجا (ٗ)
 مكتتى ش كر كهلرعف  شركى مدمح تحكعؽ أحمد بعا  الترمذم  تف محمد :الترمذم اهف حاف  حعح غرعب"

  .ـ ُٕٓٗ -  ػ ُّٓٗ م ر  ط الث هعى  الحمتي  الت تي م طف  كمطت ى
  ال ت تطي الدعف ب  ـ تحكعؽ ( ّٗ/ٔ)العمهي الشكك هي اا بتد تف محمد تف بمي تف محمد: هعؿ الكط ر (َُ)

 .ـُّٗٗ -  ػُُّْ الكل    ط م ر الحدعث  دار
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    [ٔ ] 

كأههم    ع ت الكت ئؿ العهكدعى يي المدعهىكت لرغـ مف أف تهي الهضعر كتهي ورعظى ك هت  مف كتر  
لكاف إلاع دة كالشرؼ بم  مف اكا م  مف ف لهم  اأ فكترع   ك هت  تفلراف تهاتهم  إل    ركف 

 .لهفاهـ بم  تهي ورعظىالشرؼ  فرك ف تهي الهضعر عيإ كتذلؾ  (ُ)الدعف

  يي مهطكى ال، تى تا يمى المدعهى كك ف أكؿ مهزؿ لتهي الهضعر كم هـ تهي ورعظى ت لمدعهى
التي (ِ)لهـ بم  مهطكى ال  لعىيد  لهـ مها مههـ اللتع ر مهزؿ أيضؿ يأرامكا رائدان   يكجدكه اعئ ن 

ي هتكمكا إلعه  حعث هزؿ تهك الهضعر بهد   ت رؼ تل كتى أرضه  كبذكتى مع  ه  ككثرة أشج ر  
 .(ٓ)يي الجهكب الشروي مف المدعهى  (ْ) (ّ)كادم تطح ف

 :قبيمة بنك قينقاع .ّ

ال  هتي اا عكاؼ  –در ال رتعىحاب الم  – عهك عتهتاب وتعمى تهي و
 كتكع  (ٔ)

هـ ك هكا يي كاط ك ذا ع هي أه  (ٕ)مهته  جار تطح ف مم  عمي ال  لعىمه زؿ  ذه الكتعمى بهد 
 .(ٗ)تلالؼ تهي الهضعر كتهي ورعظى الذعف اكهكا أطراؼ المدعهى كضكاحعه   (ٖ)المدعهى كدالمه 

 

                                                           
 .(ٖٗ/ُِ)بمي جكاد: د.ال رب خت رع ي  المف ؿ اهظر: (ُ)
 مف المدعهى مف هجد جهى مف ك ف م  لكؿ ااـ: كال  لعى ب لعى  كامرأة ب ؿ رجؿ ال  لي  تأهعث العالية: منطقة (ِ)

: التمداف م جـاهظر:  الا يمى  يهي ته مى جهى مف ذلؾ دكف ك ف كم  ال  لعى  يهي ته مى إل  كبم ئر   ورا  
 (.ُِٕ/ْ)ع وكت

 هزؿكود  كوه ة  كتطح ف ال كعؽ ك ي الثالثى  أكدعته  أحد ك ك ت لمدعهى  كاد ك ك ث هعا كاككف أكلا تفتح اف:حطٍ بى  (ّ)
: اهظر بذتى  مع ه مهه  ته بك  حرة مف عهتط ف كادع ف ك م   مهزكران  ىورعظ تهك كهزلت  تطح ف الهضعر تهك هزؿ
 (.ْْٔ/ُ)ع وكت: التمداف م جـ

جكاد : د.ال رب ت رعخ ي  المف ؿ  (َُٕٔ/ّف: الامهكدم)كي ف الكي   (ٗٗ/ِِ)ال فه هي: الغ هي (ْ)
 .(ٗٗ/ُِ)بمي

  تدكف ال رتي الفكر دار(  ِْٔص)الشرعؼ إترا عـ أحمد:  الراكؿ كبهد الج  معى يي كالمدعهى مكىاهظر:  (ٓ)
 .طت ى  كتدكف اهى هشر

  (ُِٗ/ٕ )الش ي ي ال اكالهي الفضؿ كأت حجر تف بمي تف أحمد :التل رم  حعح شرح الت رم يتح اهظر: (ٔ)
 بم  كأشرؼ ك ححا تإلراجا و ـ  الت وي بتد يؤاد محمد كأح دعثا كأتكاتا كتتا روـ  ُّٕٗ تعركت   الم ريى دار
 .  تدكف طت ىت ز تف اا بتد تف ال زعز بتد  ت معؽ اللطعب الدعف محب طت ا

 .(ُُّ/ُ) الامهكدم ف:الكي  كي ف اهظر: (ٕ)
 .(ِْٓ/ٔ) جكاد بمي: المف ؿ يي ت رعخ ال رب ر:اهظ (ٖ)
 .(َِٗ/ٓ) ع وكت :م جـ التمداف اهظر: (ٗ)
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رابى م راكا الز كلـ ع  (ُ)غعر ـ يي أحد الحع ف الل  ى تهـكود ب ش تهك وعهك ع مه زلعف بف 
يكا ت لمكاؿ رً كمع ذلؾ يكد بي   (ِ)ل  ى تهـ لها لـ عكف لهـ أراضو  ؛رابى ك،عر ـ مف العهكدالز 
أم  بف بدد   عهىغه  طكائؼ العهكد ت لمدأمم  ج مهـ   (ّ)ئمى الشت، لهـ ت لتج رة كال ع غىالط 

 .(ْ)كم هحك ات م ئى رجؿتل هد الهيي االرج ؿ الت ل،عف بهد ـ يكد تمغ 

 :قبيمة خيبر .ْ

كااتكطهك   يي أزمهى لـ تحدد   الم  در الت رعلعى بم    (ٓ)م  لعتر ياك هه  مف العهكدأ 
 كجا التحدعد.

ك ؿ ك هكا عهتمكف   م مكم ت كاضحى بف طتع ى التركعب الكتمي لعهكد لعتر كم  كلـ ت ؿ 
د المدعهى أههـ كلكف عتتعف مف درااى بالوتهـ تعهك   أك ك هكا عهتمكف إل  بدة وت ئؿ ةو كاحد إل  وتعمىو 
؛ لذا يكد لجأت  ذه الكتعمى إل  لعتر ت د أف أجال     بالوى كثعكى تكتعمى تهي الهضعرك هكا بم
كدي هـ ت تج ه   كران وع دع ن يي اع اى عهكد لعتركألذ زبم ؤ   عم تكف د  بف المدعهى الراكؿ 

هكد لعتر إل  ته ف ع كؿ مجمكبى مف تكود بمد  كم  حدث يي غزكة اللهدؽ مح رتى الراكؿ 
ف ف أف بدد  ذه الح ك عكود ذكر ت ض المؤرل  ؛ لتحتمي تا يي أكو ت الحركبح ف ل ص ته 

 .(ٔ)ى ح كفكأك مه  ت ضهـ إل  ثم هع  إت ف غزكة لعتر ك هت ات ى ح كف

 

 

 

                                                           
 . (ِْٓ/ٔ) جكاد بمي:  ربالمف ؿ يي ت رعخ ال  اهظر: (ُ)
 أتك الحمتي  أحمد تف إترا عـ تف بمي: المأمكف المعف اعرة يي ال عكف إها ف= الحمتعى الاعرة اهظر: (ِ)

 . ػُِْٕ  الث هعى  ط تعركت   ال ممعى بالكت دار(  ْٕٔ/ِالفرج)
 وعـ اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر أتي تف محمد: ال ت د لعر  دم ييزاد الم  د  اهظر: (ّ)

 .ـُٖٔٗ- ػػَُْٕ(  تحكعؽ ش عب الره ؤكط  مؤااى الرا لى  تعركت  ط الرات ى بشر  ُِٕ/ّ)الجكزعى
(  دار الشركؽ  الك  رة  ط ِٕ/ُُ)الماعرم الك  ب بتد دكتكر: العكهعىكال ه كالعهكدعى العهكد مكاكبى اهظر: (ْ)

 ـ.ُٗٗٗالكل  
 (.ِّْ/ِ): الماعرمالعهكد مكاكبىاهظر:   (ٓ)
 .(ِِ/ُُ: المرجع الا تؽ)اهظر (ٔ)
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 :(ُ)قبيمة تيماء .ٓ

رب  ت د  زعمى العهكد يي لعتر ككادم الكرل  اهتهت وكة العهكد ال اكرعى ي  تالد ال 
ت ت عف لا ك ـ عهكد تعم ف   الحكـ اإلاالـ كامط ها  كلـ عككهك كلكف تك  يعه  ه س لـ علض كا 

أرضهـ مف أرض ال رب   تف اللط ب بمر اللمعفىكلـ ع تتر   كك هت بم  مكرتى مف الش ـ
ًزعرىةً  ًيي ًدعهى فً  عىٍجتىًمعي  الى :)كم  و ؿ  التي ال عجتمع يعه  دعه ف  كأ ؿ تعم ف مف   (ِ)(اٍل ىرىبً  جى

مف م  ممى لـ عرعدكا  العهكد بهدم  بممكا م  هزؿ تلعتر ككادم الكرل  كم  ا محهـ يعا الهتي 
إجالف عهكد     كبهدم  أراد بمر تف اللط بوت الن  كج فكا كدي كا الجزعى  ك  لحكا الهتي 

لـ عجؿ أ ؿ  ؿ اا لعتر ككادم الكرل الذعف عاكهكف يي الجزعرة ال رتعى بمالن تك عى راك 
تؿ ك هت يي أطراؼ الش ـ  ك ـ ود وتمكا أف عككهكا  ؛هـ لـ تكف دالؿ الجزعرةعضالف أر  ؛تعم ف

تؿ  ؛هـ بهكةن عضا  كلـ تفتح أر مههـ ذمى راكؿ اا    كلـ عهكض أحده ذمععف لهـ ذمى راكؿ اا 
ال تهطتؽ  كك عى الهتي  ك هت  مح ن  يمـ تكف ثمى مش تهى تعههـ كتعف لعتر ككادم الكرل 

 تعف المح يظى بم  بهد الهتي  لههـ ك هكا يي طرؼ الش ـ  كتذلؾ جمع بمر  ؛بمعهـ
 .(ّ)كم محى الماممعف

ت هتش ر ـ ك   المدعهى كضكاحعه  جكاهبهتشرت يي العهكدعى ا كت ئؿى الأف  ذكرهي الحظ مم  اتؽ كعي  
الاعطرة بم  المكارد  كتهذا يكد تمكهكا مف   ن مع   كأكير   ي المدعهى ل كتىن امتمككا أكثر أراض  ذا

كاات،الؿ   كير لهـ الاعطرة كالهفكذ ذا ك   ج هب مكارد   االوت  دعى اللرل الزرابعى لممدعهى إل 

                                                           
 ي ح ف ب مر  ي أبمر مف تتكؾ تكع تعف الش ـ كالحج ز كتعف تعم ف كأكؿ الش ـ ثالثى أع ـ كتتعم ف  :تيماء (ُ)
 ا تف إدرعس الحاهي الط لتيمحمد تف محمد تف بتد ا :هز ى المشت ؽ يي التراؽ ااي ؽع ه كهلعؿ  اهظر: م
كتشتهر تح هه  التمؽ الفرعد كك ف ممكه  الٌامكفؿ تف   ػ  ب لـ الكتب  تعركت َُْٗ  الكل    ط(ِّٓ/ُ)

تدكف (  ُِٖص)ت تف لرداذتى بتد اا الم ركؼ أتك الك اـ بتعد اا تف :العهكدم  اهظر: الما لؾ كالمم لؾب دع  
 ـ  دار   در أيات لعدف  تعركت.ُٖٖٗروـ طت ى  

 مكا  تف بمي تف الحاعف تف الكترل: أحمد (  الاهفِْٓ/ِ()ِِّٗٗالطتك ت الكترل: اتف ا د)ح (ِ)
ٍكًجردم ٍارى  الكتب بط   دار الك در بتد (  تحكعؽ محمدَّٓ/ٗ()َُٕٖٓالتعهكي)ح تكر أتك اللراا هي  اللي

: كزع داتا ال ،عر الج مع ـ  كو ؿ اللت هي:  حعح   حعحََِّ -  ػُِْْ لته ت  ط الث لثى  تعركت  ال ممعى 
 هشر. اهى كتدكف طت ى  تدكف اإلاالمي    المكتب(ْٕٖ/ِ()ُْٔٔح)اللت هي

 الفكر دار(  ََٖ/ّ)ز رة تأتي الم ركؼ أحمد تف م طف  تف أحمد تف محمد:  الهتععف ل تـاهظر:  (ّ)
 . ػُِْٓ  تدكف طت ى  الك  رة  ال رتي
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 كثعرو كت إلض يى إل  التجم  ت العهكدعى يي المدعهى يكد اهتشر العهكد يي   المج كرةالكت ئؿ ال رتعى 
 .(ِ)كك ف ت لط ئؼ أعض ن وكـ مف العهكد  (ُ)كمهه  :لعتر كيدؾ  الحج زمف أهح ف تالد 

و متهـ يعه    ش رت كتب الاعر كالتراجـ إل   مى ت ض العهكد ته أأم  مكى يكد  كان
كمم  ال شؾ يعا أف  ذا التكزعع االاتراتعجي لمعهكد يي تالد الحج ز كفؿ لهـ الاعطرة   (ّ)تج رلال

المه طؽ الحعكعى الكاو ى بم   ج لعف: الزرابي كالتج رم ت لتع رالمهطكى يي الم بم االوت  دعى 
 .تمؾ التي ت ؿ الجهكب تتالد الش ـطرؽ الزرابى كالتج رة ل  ى 

 

                                                           
الجهى الجهكتعى الشروعى مف تعم ف بم  ماعرة عكمعف مف المدعهى  كيعه  بعف يكارة كهلعؿ كثعرة  تكع وي  فدؾ: (ُ)

 .(ِّٖ/ْ)ع وكت :م جـ التمدافاهظر:   كود غمب بمعه  العهكد
 .(َّٓ/ٔ)جكاد بمي:  ربالمف ؿ يي ت رعخ ال اهظر: (ِ)
 (.ُِٔ/ُ)اتف ا د: طتك تال :اهظر (ّ)
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 اعط ة الثاوي

 قثل الىثُج َتعذٌا مُقف  ٍُد اعذ ىح مه الىثي  
ف أمهذ  داه   يمههـ مف أهكر دبكتا كبالتمفت  إف مكاوؼ العهكد مف دبكة الهتي محمد 
  كمههـ مف هثر التكثؽ مف هتكتا   لههـ ك هكا بم  أمؿ أف عككف الهتي مف تهي إارائعؿامع تا

ك ف  اهل أف أكثر  ؤالف لـ عفمحكا يي ااتئ  ؿ دائهـ تحاد ـ لمهتي إال تم  بهده مف بمـ  
كك ب  (ُ)االـ ك تد اا تف اممكا  كومعؿ مههـ مف أامـ كهمف تا ك دؽ تدبكتا برتع ن  يهـ لـ عي 

 تف كم لؾ (ّ)الشرؼ تف ك ب  مثؿ ف كفره كبه دهكمههـ مف ه يؽ يأظهر إاالما كأتط(ِ)الحت ر
لَبٌَذْ  ت  ل : ف ذلؾ الكرطتي يي تفاعر وكلاكغعر م   كتعا  (ْ)ؼعال  لَبٌَذْ َٚ ْٓ   غَبئِفَخ  غَبئِفَخ    َٚ ِِ ْٓ ِِ   ًِ ْ٘ ًِ أَ ْ٘ ٌِْىزَب  أَ ٌِْىزَبا ُٕٛا  ةِ ةِ ا ِِ ُٕٛاآ ِِ   آ

                                                           
 تف عكاؼ كلد مف ك ك وعهك ع  تهي مف لهـ حمعف ن  ك ف  اله  رم ثـ اإلارائعمي  الح رث تف عبد اهلل بف سالـ: (ُ)

 لم  إاالما كك ف  اا بتد أامـ حعف  اا راكؿ يام ه الح عف  الج  معى يي ااما كك ف الاالـ  بمعهم  ع ككب
 الحاف أتك: ال ح تى م ريى يي ال، تى أاد: اهظركمحمد   عكاؼ : اته ه بها ركل  مه جران  المدعهى  الهتي ـود

 دار المكجكد  بتد أحمد ب دؿ م كض  محمد بمي تحكعؽ  (ِٓٔ/ّ)الثعر اتف الدعف بز الكـر  أتي تف بمي
 ـ.ُْٗٗ- ػُُْٓ الكل   ط ال ممعى  الكتب

 ك ف  عره كلـ  الهتي بهد أدرؾ  ت ت ي  إاح ؽ أت  عكه  الحت ر  ك ب ك ك م هع تف ك ب :كعب األحبار (ِ)
 يألذ  بمر دكلى يي المدعهى كودـ  تكر أتي زمف يي أامـ  كوعؿ:  اللط ب تف بمر لاليى يي إاالما
 الش ـ  إل  لرجك   ال ح تى بف كالاهى الكت ب مف  ك كألذ ال، ترة  المـ ألت ر مف كثعرا كغعر ـ ال ح تى بها
 تف الدعف لعرالبالـ:   (َْٔ/ْ)الثعر اتف  اهظر: أاد ال، تى: اهعف كأرتع مئى بف يعه   كتكيي حمص  ياكف
 أع ر  -بشر الل ماى ط لممالععف  ال مـ دار  (ِِٖ/ٓ) الدمشكي الزركمي ي رس  تف بمي تف محمد تف محمكد
 .ـََِِ م عك

يي ألكالا  عكعـ يي ح ف لا ورعب مف  هته ف: ش بر ج  مي  كك ف اعدان مف تهي  :كعب بف األشرؼ الطائي (ّ)
كأ ح تا  كتحرعض الكت ئؿ  المدعهى  م  زالت تك ع ه إل  العـك  أدرؾ اإلاالـ  كلـ عامـ  كأكثر مف  جك الهتي 

عذائهـ  كأمر الهتي  ق  كحممكا ّى تكتما  ي هطمؽ إلعا لماى مف اله  ر  يكتمكه يي ظ  ر ح ها  اه بمعهـ كان
 .(ِِٓ/ٓ)الزركمي :رأاا إل  المدعهى  اهظر: البالـ

 التراف  أهزؿ اا يعا ورهه ن عتم  يكد ركل امعهن  حترنا كك ف  يهح ص ااما ك ف: ت ضهـ و ؿ: مالؾ بف الصيؼ (ْ)
 تجد أم   "مكا  بم  التكراة أهزؿ ت لذم أهشدؾ": يك ؿ العهكد  بمم ف مف رجال دب    اا راكؿ أف ب زب  تف
ٍتر عيٍتً،ض اا أف التكراة يي ! شيف مف تشر بم  اا أهزؿ م  كاا: يك ؿ ي،ضب امعهن   حترنا كك ف الامعف؟ الحى
مى  ):اا يأهزؿ! شيف مف تشر  بم  اا أهزؿ م  كاا :يك ؿ! مكا  كال! كعحؾ: م ا الذعف أ ح تا لا يك ؿ كا كى  وىدىري
ؽا  المااى  مى  المااي  أىٍهزىؿى  مى  وى ليكا ًإذٍ  وىٍدًرهً  حى  كى يدنل هيكرنا ميكاى  ًتاً  جى فى  الاًذم اٍلًكتى بى  أىٍهزىؿى  مىفٍ  ويؿٍ  شىٍيفو  ًمفٍ  تىشىرو  بى

 (ِِّٕح)تم  عاتحؽ ا ؿ الكت ب ت ب  الحك ـ كه ب: اهها يي م جى اتف ألرجا(  ُٗ...()اله  ـ:ًلمها سً 
 محمد تحكعؽ الكزكعهي  عزعد تف محمد اا بتد أتك م جى اتف: م جا اتف اهف و ؿ اللت هي:  حعح   (َٖٕ/ِ)

  تفاعر= هشر اهى كتدكف طت ى  تدكف الحمتي  الت تي بعا  يع ؿ ال رتعى  الكتب إحع ف دار الت وي  بتد يؤاد
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ِْٔضيَ   ثِبٌَِّزٞثِبٌَِّزٞ ِْٔضيَ أُ َٓ   َػٍََٝػٍَٝ  أُ َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا  اٌَِّز٠ َِ ُٕٛاآ َِ عْ   آ عْ َٚ َٙبسِ   َٗٗ َ َٚ َٙبسِ إٌَّ اْوفُُشٚا  إٌَّ اْوفُُشٚاَٚ ُْ   آِخَشُٖ آِخَشُٖ   َٚ ُٙ ُْ ٌََؼٍَّ ُٙ َْ   ٌََؼٍَّ َْ ٠َْشِعُؼٛ  و ؿ:"  (ِٕ: بمراف هؿ) ٠َْشِعُؼٛ
 أهزؿ ت لذم همهكا: وكمهـ مف لمافمى و لكا كغعر م   ؼعال  تف كم لؾ الشرؼ تف ك ب يي هزلت
 .(ُ)"أكلا مها اكاجى عي  م  كأكؿ أحاها  لها كجه  كامي  أكلا ع هي الهه ر  كجا همهكا الذعف بم 

 قبؿ النبكة: : مكقؼ ييكد المدينة مف النبي أكال

  ت ثى الراكؿ محمد  تتحدث بفال دعد مف ه ك ه   عجد التكراة اله ظر يي كتب 
ائِيَل قَْبَل َمْوتِِو، 1" :كمهه  ك دؽ هتكتا ْْسَ

ِ
َِِّت ََبَرَك ِِبَا ُموََس، َرُجُل هللِا، بَِِن ا َوىِذِه ِِهَ امََْبَكَُة ام

َق مَيُْم ِمْن َسِعرَي، َوتأَْلأَل ِمْن َجبَِل فَاَراَن، َوأَََت ِمْن ِربَْواِت : »فَقَالَ 2 بُّ ِمْن ِسينَاَء، َوأَْْشَ َجاَء امرَّ

مكا   يأم  اعه ف عك د ته  جتؿ الطكر الذم كمـ اا   (ِ)"امُْقْدِس، َوَعْن يَِمينِِو ََنُر َْشِيَعٍة مَيُمْ 
تامعى التكراة له  كأم  ي راف يهي مكى حاب   لذم كلد تا بعا  كأم  ا عر يهذا الجتؿ ا  بمعا

  إام بعؿ يي مكى ت بتراؼ التكراة ك ذا ع هي أف هتكةن اتككف يي كلد  (ّ)يي مكاضع ألرل
كثعر إل   حى  ذه  كود أش ر اتف  (ْ)ك ذه تش رة تهتكتا ك دوا  كالمك كد تذلؾ  ك محمد 

ل مم ف بم   حى  ذا تأف اا اتح ها أواـ تهذه الم كف الثالثى : كود ااتشهد ت ض االتش رة تككلا
ِٓ  :يي وكلا ت  ل  اٌز١ِّ َٚ ِٓ اٌز١ِّ َٚ   ِْ ٠ْزُٛ اٌضَّ َٚ ِْ ٠ْزُٛ اٌضَّ غُٛسِ ((ٔٔ))َٚ غُٛسِ َٚ َٚ   َٓ َٓ ِع١ِٕ١ ََ٘زا((ٕٕ))ِع١ِٕ١ ََ٘زاَٚ ٌْجٍََذِ   َٚ ٌْجٍََذِ ا ِٓ   ا ١ ِِ ِٓ ا٤َْ ١ ِِ  .(ٓ)(التعف) ((ٖٖ))ا٤َْ

  بف طرعؽ ماممي العهكد م دوى لهتكة الراكؿ  ةكيي كتب التكراة كردت ه كص كثعر  
وكلا "إف  ذه ااعى التي يي  -رضي اا بههم  - صبتد اا تف بمرك تف ال  لرك كمف ذلؾ م  

َِٔز٠شاً  الكرهف أم وكلا ت  ل : َٚ شاً  جَشِّ ُِ َٚ ِ٘ذاً  ٍْٕبَن شب ُّٟ أَِّب أَْسَع َٙب إٌَّجِ َِٔز٠شاً ٠ب أ٠َُّ َٚ شاً  جَشِّ ُِ َٚ ِ٘ذاً  ٍْٕبَن شب ُّٟ أَِّب أَْسَع َٙب إٌَّجِ  ًيي وى ؿى "  (ْٓ :الحزاب) ٠ب أ٠َُّ

                                                                                                                                                                          

 ج فر أتك ااممي  غ لب تف كثعر تف عزعد تف جرعر تف محمد: الكرهف تأكعؿ يي التع ف ج مع =الطترم
 .ـَََِ -  ػَُِْ الكل    ط الرا لى مؤااى  ش كر محمد أحمد المحكؽ ( ُِٓ/ُُ )الطترم

 اللزرجي اله  رم يرح تف تكر أتي تف أحمد تف محمد اا بتد أتك: الكرطتي تفاعر= الكرهف لحك ـ الج مع (ُ)
ترا عـ التردكهي أحمد تحكعؽ(  ُُُ/ْ)الكرطتي الدعف شمس  الث هعى   ط الك  رة  الم رعى لكتبا دار  أطفعش كان
 .ـ ُْٔٗ -  ػُّْٖ

 (.ِ-ُ: ّّ) :افر التثهعى (ِ)
َِّة فَاَرانَ  "إام بعؿ بف التكراة يي كرد (ّ)  .(ِِ:ُِ):التككعف افر .." َوَسكََن ِِف بَّرِي
ؽ محمد تحكع  (ُِْ/ُ)كثعر تف بمر تف إام بعؿ الفداف أتك : الراكؿ اعرة الت  ر يي الف كؿ: اهظر (ْ)

:  الهتي كرؤع ه الامكأؿ إاالـ كو ى العهكد إيح ـ ػػ  ُّٗٗاللطراكم  مؤااى بمـك الكرهف  تعركت  ط الكل   
  ط تعركت  الجعؿ دار  الشرو كم اا بتد محمد.د تحكعؽ(  ُُٗ-ُُٖص)الم،رتي بت س تف عحع  تف الامكأؿ
 ـ.َُٗٗ الث لثى 

  (َِْص)الدمشكي ثـ الت رم الكرشي كثعر تف بمر تف إام بعؿ دافالف أتك: الاعرة يي الف كؿ :اهظر (ٓ)
 . ػَُّْ الث لثى    طالكرهف بمـك مؤااى  ماتك الدعف محعي اللطراكم  ال عد محمد تحكعؽ
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ٍمهى ؾى  ًإها  الهاًتي   أىع هى  عى : التاٍكرىاةً  ميتىشٍّرنا شى ً دنا أىٍراى كىًحٍرزنا كى
عٍّعفى  (ُ) ٍتًدم أىٍهتى  ًلأٍليمٍّ  اىماٍعتيؾى  كىرىايكًلي  بى

كٍّؿى  ًمعظو  كىالى  ًتفىظٍّ  لىٍعسى  الميتىكى لىًكفٍ  ًت لااعٍّئىًى  الااعٍّئىىى  عىٍديىعي  كىالى  ًت لىٍاكىاًؽ  (ِ)اىلا بو  كىالى  غى عىٍ فىحي  عىٍ فيك كى  كى
لىفٍ  اي عىٍكتً  كى تا  المااي  ضى ـى  حى  كىهذىاهن  بيٍمعن   أىٍبعيهن  ًتهى  يىعىٍفتىحى  المااي  ًإالا  ًإلىاى  الى : عىكيكليكا ًتأىفٍ  ال ىٍكجى فى  الًمماىى  ًتاً  عيًكع

مًّ   ويميكتن   ي ٍمفن  كى أحد بمم ئهـ  (ْ)كمف  ذه اله كص أعض ن م  هكؿ بف أتي م لؾ الكرظي  (ّ)"غي
  دؿ كلـ ع،عر أحمد مف كلد إام بعؿ فتا يي كت ب تهي   ركف الذم لـ عت" :ؿأاممكا و الذعف 

 .(ٓ)ك ك هلر الهتع ف"  كع،اؿ أطرايا  عأتزر بم  كاطا  عأتي تدعف الحهعفعى دعف إترا عـ

كم ريى العهكد  كلكد أكد الكرهف الكرعـ بم  تضمف التكراة بم  ه كص تتشر ت لراكؿ 
َّٟ اٌَِّزٞ ٠َِغُذَُٚٔٗ  :يي كت تا الكرعـذلؾ وكلا ت  ل   كمف  ته  ِِّ َّٟ ا٤ُْ ُعَٛي إٌَّجِ َْ اٌشَّ َٓ ٠َزَّجُِؼٛ َّٟ اٌَِّزٞ ٠َِغُذَُٚٔٗ اٌَِّز٠ ِِّ َّٟ ا٤ُْ ُعَٛي إٌَّجِ َْ اٌشَّ َٓ ٠َزَّجُِؼٛ اٌَِّز٠

 ٌَ ًُّ ٠ُِؾ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا ُْ َػ ُ٘ َٙب ْٕ َ٠ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ُْ ثِب ُ٘ ُش ُِ ًِ ٠َؤْ ِْٔغ١ اْْلِ َٚ َساِح  ْٛ ُْ فِٟ اٌزَّ ُ٘ َْٕذ ْىزُٛثًب ِػ َِ ٌَ ًُّ ٠ُِؾ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا ُْ َػ ُ٘ َٙب ْٕ َ٠ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ُْ ثِب ُ٘ ُش ُِ ًِ ٠َؤْ ِْٔغ١ اْْلِ َٚ َساِح  ْٛ ُْ فِٟ اٌزَّ ُ٘ َْٕذ ْىزُٛثًب ِػ ُُ اٌط١َِّّجَبِد َِ ُُ اٌط١َِّّجَبِد ُٙ ُٙ
َُ َػ١ٍَْ  ٠َُؾشِّ َُ َػ١ٍَْ َٚ ٠َُؾشِّ ُسُٖٚ َٚ َػضَّ َٚ  ِٗ ُٕٛا ثِ َِ َٓ آ ُْ فَبٌَِّز٠ ِٙ ا٤َْْغََلَي اٌَّزِٟ َوبَْٔذ َػ١ٍَْ َٚ  ُْ ُ٘ ُْ اِْصَش ُٙ ْٕ ٠ََعُغ َػ َٚ ٌَْخجَبئَِش  ُُ ا ُسُٖٚ ِٙ َػضَّ َٚ  ِٗ ُٕٛا ثِ َِ َٓ آ ُْ فَبٌَِّز٠ ِٙ ا٤َْْغََلَي اٌَّزِٟ َوبَْٔذ َػ١ٍَْ َٚ  ُْ ُ٘ ُْ اِْصَش ُٙ ْٕ ٠ََعُغ َػ َٚ ٌَْخجَبئَِش  ُُ ا ِٙ  

ؼَ  َِ ِْٔضَي  ارَّجَُؼٛا إٌَُّٛس اٌَِّزٞ أُ َٚ ََٔصُشُٖٚ  ؼَ َٚ َِ ِْٔضَي  ارَّجَُؼٛا إٌَُّٛس اٌَِّزٞ أُ َٚ ََٔصُشُٖٚ  ْفٍُِؾَْٛٚ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ ْفٍُِؾُْٛٗ أٌَُٚئَِه  ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ -"ذكر اتف كثعر  (ُٕٓ :البراؼ( ُٗ أٌَُٚئَِه 
  تت ثا أممهـ تشركا الهتع ف كتب يي  محمد  فى  ذه ذه ااعى وكلا: ك يي تفاعر  -اا رحما

 :كوكلا ت  ل   (ٔ)"كأحت ر ـ بمم ؤ ـ ع ريه   كتتهـ يي مكجكدة  ف تا تزؿ كلـ تمت ت تا  كأمرك ـ
  اٌَِٝ ثَْؼط ُْ ُٙ اَِرا َخََل ثَْؼُع َٚ َّٕب  َِ ُٕٛا لَبٌُٛا آ َِ َٓ آ اَِرا ٌَمُٛا اٌَِّز٠ ُْ اٌَِٝ ثَْؼط  َٚ ُٙ اَِرا َخََل ثَْؼُع َٚ َّٕب  َِ ُٕٛا لَبٌُٛا آ َِ َٓ آ اَِرا ٌَمُٛا اٌَِّز٠ َٚ ُْ ُ َػ١ٍَُْى ب فَزََؼ َّللاَّ َّ ُْ ثِ ُٙ صَُٛٔ ُْ لَبٌُٛا أَرَُؾذِّ ُ َػ١ٍَُْى ب فَزََؼ َّللاَّ َّ ُْ ثِ ُٙ صَُٛٔ لَبٌُٛا أَرَُؾذِّ

 َْ ُْ أَفَََل رَْؼمٍُِٛ َْٕذ َسثُِّى ِٗ ِػ ُْ ثِ ُٛو َْ ١ٌَُِؾبعُّ ُْ أَفَََل رَْؼمٍُِٛ َْٕذ َسثُِّى ِٗ ِػ ُْ ثِ ُٛو ود ألذ لا تكركف تأها هتي كود بريتـ أها " :أم  (ٕٔ :التكرة) ١ٌَُِؾبعُّ
ه كال تكركا اجحدك   ه  تك ك علتركـ أها الهتي الذم كه  ههتظر كهجد يي كت  المعث ؽ بمعكـ ت تت با

                                                           
 م جـ  اهظر: تحفظ أم  ك  كاحترز حرزتا عك ؿ كالتحفظ الحفظ مف ك ك كاحد  أ ؿ كالزاف كالراف الح ف الًحٍرز:(ُ)

   ركف  محمد الاالـ بتد تحكعؽ  (ّٖ/ِ)الحاعف أتك الرازم  الكزكعهي زكرع ف تف ي رس تف أحمد: ،ىالم مك ععس
 .طت ى تدكف ـ ُٕٗٗ -  ػُّٗٗ الفكر  دار

ٍب:(ِ) ًممىىه  كىاٍلتى في  كىاٍللى في  الاٍّعفي  السىخى مىٍعهى  عيكى سي  الى  كى دىةه  الاٍّلى بي : عىكيكليكفى   بى ٍهفيؿو  ًمفٍ  ًوالى ٍعًرًه  كٍ أى  ويري لىٍعسى  غى  ًمفى  ًيعهى  كى
كىاً رً  ٍمعي  شىٍيفه  اٍلجى  (.ُْٕ/ّ)ي رس تفا :الم،ى مك ععس م جـاهظر:  ايليبه  كىاٍلجى

ٍمهى ؾى  ًإها } كت ب تفاعر الكرهف  ت ب حا:ألرجا التل رم يي  حع (ّ) ميتىشٍّرنا شى ً دنا أىٍراى هىًذعرنا كى  ( ُّٓ/ٔ()ّْٖٖ)ح{كى

 أتك إام بعؿ تف محمد :التل رم  حعح=  كأع ما كاهها  اا راكؿ أمكر مف الملت ر عحال ح الماهد الج مع
 . ػُِِْ الهج ة  ط الكل   طكؽ اله  ر  دار ه  ر تف ز عر الج في  تحكعؽ محمد التل رم بتداا

 مف ودـ م لؾ أتك ك فك   اا بتد كااما يأامـ   الهتي أدرؾ  ث متى كالد الكرظي م لؾ أتك :مالؾ القرظي كأب (ْ)
 اتف: ال، تى أاداهظر:  كهدة  مف ك ك إلعهـ  يهاب ورعظى تهي مف امرأة كتزكج العهكد  دعف بم  ك ك العمف
 .(ِٖٔ/ٔ)الثعر

(  ِٔٗ/ٕ)ال اكالهي حجر تف أحمد تف محمد تف بمي تف أحمد الفضؿ أتك :ال ح تى تمععز يي اإل  تى (ٓ)
 . ػُُْٓ-الكل   ط تعركت  ال ممعى الكتب دار  م كض محمد م كب المكجكد بتد أحمد ب دؿ تحكعؽ

(  تحكعؽ ّْٖ/ّ)الدمشكي ثـ الت رم الكرشي كثعر تف بمر تف إام بعؿ الفداف أتك: تفاعر الكرهف ال ظعـ  (6)
 .ـ ُٗٗٗ -  ػَُِْ الث هعى  ط كالتكزعع لمهشر طعتى دار  االمى محمد تف ا مي
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َّْ فَِش٠مبً  :ككذلؾ وكلا ت  ل   (ُ)"لهـ تا اِ َٚ  ُْ ُ٘ َْ أَْثٕبَء ٌِْىزبَة ٠َْؼِشفَُُٛٔٗ َوّب ٠َْؼِشفُٛ ُُ ا ُ٘ َٓ آر١َْٕب َّْ فَِش٠مبً اٌَِّز٠ اِ َٚ  ُْ ُ٘ َْ أَْثٕبَء ٌِْىزبَة ٠َْؼِشفَُُٛٔٗ َوّب ٠َْؼِشفُٛ ُُ ا ُ٘ َٓ آر١َْٕب اٌَِّز٠

 َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ ٌَْؾكَّ  َْ ا ٛ ُّ ُْ ١ٌََْىزُ ُٙ ْٕ ِِ َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ ٌَْؾكَّ  َْ ا ٛ ُّ ُْ ١ٌََْىزُ ُٙ ْٕ ِِ ) وكلا يي تأكعؿ  -رحما اا-ف مج  دكود هكؿ ب  (ُْٔ :التكرة
 .(ِ)"بهد ـ يي التكراة كاإلهجعؿ كتكت ن ك ـ عجدكها م عكتمكف محمدان " ذه ااعى:

كم ريتهـ   الع عهكد المدعهى بم   ذه اله كصمف الركاع ت التي تؤكد اط كثعره ك ه ؾ 
هتت ا زم ها  ؿٌ ظى مت كث ااف ود أى  إف هتع ن " كمهه  وكلهـ:  ك دؽ هتكتا الماتكى تت ثى الهتي 
"يهكتمكـ م ا وتؿ ب د كان  ُْ ِوزبة   :ذلؾ الكرهف الكرعـ يي وكلا ت  ل كود أش ر إل    (ّ)ـر ُ٘ ب عبَء َّّ ٌَ ُْ ِوزبة  َٚ ُ٘ ب عبَء َّّ ٌَ َٚ

 َِ  ُْ ُ٘ ب عبَء َّّ َٓ َوفَُشٚا فٍََ َْ َػٍَٝ اٌَِّز٠ ًُ ٠َْغزَْفزُِؾٛ ْٓ لَْج ِِ وبُٔٛا  َٚ  ُْ َؼُٙ َِ َصذِّق  ٌِّب  ُِ  ِ ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِػ ِِ َِ  ُْ ُ٘ ب عبَء َّّ َٓ َوفَُشٚا فٍََ َْ َػٍَٝ اٌَِّز٠ ًُ ٠َْغزَْفزُِؾٛ ْٓ لَْج ِِ وبُٔٛا  َٚ  ُْ َؼُٙ َِ َصذِّق  ٌِّب  ُِ  ِ ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِػ ب َػَشفُٛا ب َػَشفُٛا ِِ

ِ َػٍَٝ  ِٗ فٍََْؼَٕخُ َّللاَّ ِ َػٍَٝ َوفَُشٚا ثِ ِٗ فٍََْؼَٕخُ َّللاَّ َٓ َوفَُشٚا ثِ ٌْىبفِِش٠ َٓ ا ٌْىبفِِش٠  عككؿااعى يك ؿ:"  -اا رحما-  كود يٌار اتف كثعر(ٖٗ:التكرة) ا
ُْ : ت  ل  ُ٘ ب عبَء َّّ ٌَ َٚ ُْ ُ٘ ب عبَء َّّ ٌَ َٚ العهكد :ع هي  ِ ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِػ ِِ ِ ِوزبة   ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِػ ِِ   محمد بم  أهزؿ الذم الكرهف: ك ك ِوزبة  
 ُْ ُٙ َؼ َِ ق  ٌِّب  َصذِّ ُِ ُْ ُٙ َؼ َِ َصذِّق  ٌِّب  ُِ كوكلا التكراة  مف: ع هي : ْ٠َْغزَف ًُ ْٓ لَْج ِِ وبُٔٛا  ًُ ٠َْغزَفْ َٚ ْٓ لَْج ِِ وبُٔٛا  َٓ َوفَُشٚاَٚ َْ َػٍَٝ اٌَِّز٠ َٓ َوفَُشٚازُِؾٛ َْ َػٍَٝ اٌَِّز٠ : أم زُِؾٛ
 المشركعف مف أبدائهـ بم  تمجعئا عاته ركف الكت ب تهذا الراكؿ  ذا مجيف وتؿ مف ك هكا كود
" ب د وتؿ م ا هكتمكـ الزم ف هلر يي هتي اعت ث إها: عككلكف و تمك ـ  إذا ـر  .(ْ)كان

 الش ـ  إل  يي تج رةو  م ا بط ل أتك   ألذه بمااهى بشرة اثهتي  اا راكؿ تمغ كلم  
 و تى الكوت ذلؾ يي كك هت لحكراف  كو تى الش ـ مف م دكدة ك ي -ت رل إل  ك ؿ حت 
 كااماعدب  تحعرا الرا ب    ه ؾ را به  كك ف -الركم ف حكـ تحت ك هت التي ال رتعى لمتالد

رىجى ): ؿى وى   أىًتعاو  بىفٍ  ميكاى   أىًتي ٍتفً  تىٍكرً  أىًتي  ىفٍ ي  (ٔ) (ٓ)جرجعس رىجى  الشا ـً  ًإلى  طى ًلبو  أىتيك لى  كىلى
ٍعشو  ًمفٍ  أىٍشعى خو  ًيي  المااً  الهاًتي   مى ىاي  ييكا يىمىما  ويرى مى  أىٍشرى مافيكا  ىتىطيكا الرااً ًب  بى ـٍ  يىلى  يىلىرىجى  ًرحى لىهي
ـي  كى هيكا الرااً بي  ًإلىٍعًه كفى  ذىًلؾى  وىٍتؿى  كى دو  ًإلى  عىٍمتىًفتي  كىالى  ًإلىٍعًهـٍ  عىٍلريجي  يىالى  ًتاً  عىمير   يىجى ىؿى  يىجى فى  ًمٍههيـٍ  أىحى

ماميهيـٍ  تا  عىتىلى ذى  جى فى  حى   ىذىا اٍل ى لىًمعفى  رىبٍّ  رىايكؿي   ىذىا اٍل ى لىًمعفى  اىعٍّدي   ىذىا": يىكى ؿى    المااً  رىايكؿً  ًتعىدً  يىأىلى

                                                           
(  ّٕٓ/ُ)الدعف جم ؿ محمد  أتك الم  يرم  الحمعرم أعكب تف  ش ـ تف الممؾ بتد:  ش ـ التف الهتكعى الاعرة (ُ)

 -  ػُّٕٓ الث هعى   ط تم ر كأكالده الحمتي الت تي م طف  كمطت ى مكتتى شركىكهلرعف   الاك  م طف  تحكعؽ
  (.ُِٓ /ِ: )تفاعر الطترم  ـُٓٓٗ

 .(ُٖٗ/ّ:)تفاعر الطترم (ِ)
 (.ِّٕ /ِ:)اهظر: تفاعر الطترم  (ِْٗ/ُ:)اعرة اتف  ش ـ (ّ)
 (.ِّٓ/ُتفاعر اتف كثعر:) (ْ)
  حب أت  تكرو يي تج رةو إل     كركم أف الهتي تا كهمف مت ثا  وتؿ  الهتي رأل الرا ب تحعراجرجيس:  (ٓ)

 ظؿ يي الذم الرجؿ مف: لا يك ؿالش ـ  كأها ااتظؿ تظؿ ادرة  كمض  أتك تكر إل  تحعرا عاألا بف شيف  
 محمد  إال مرعـ اتف بعا  ت د تحته  ااتظؿ م  هتي  كاا  ذا: لا يك ؿ  اا بتد تف محمد ذلؾ: يك ؿ درة؟الا

  .(ّٓٓ/ُاهظر: أاد ال، تى: اتف الثعر)
(ٔ) :  .  تت رؼ ػُِْٕ الكل   ط دمشؽ  ال  م ف  دار  (ُُص)المت ركفكرم الرحمف  في الرحعؽ الملتـك
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ٍعشو  ًمفٍ  اٍلىٍشعى خي  لىاي  يىكى ؿى   " لىًمعفى ًلٍم ى  رىٍحمىىن  المااي  اٍتتى ىثىاي  ؟  مى : ويرى ٍيتيـٍ  ًحعفى  ًإهاكيـٍ : وى ؿى  ًبٍمميؾى  ًمفى  أىٍشرى
رىةه  تىٍتؽى  لىـٍ  اٍل ىكىتىىً  ره  كىالى  شىجى جى دى  ًإالا  حى دي  كىالى  اىجى هٍّي ًلهىًتيٍّ  ًإالا  ذىًلؾى  عىٍاجي  بىفٍ  فىؿى أىاٍ  اله تيكاةً  ًتلى تىـً  أىٍبًريياي  كىاًن

كؼً  ًى...( ًمٍثؿى  كىًتًفاً  غيٍضري  . (ُ)الت فا حى

كت لرغـ مف الركاع ت التي   التي تشرت تت ثى الهتي  لرغـ مف  ذه اله كص التكراتعى كت
ورار ـ ت دوا كد تم ريتهـ الماتكى تدبكة الهتيكالتي تدؿ بم  إورار العه ا تك ن  ر إلعه عشأي  إال   كان

 ًتي همىفى  لىكٍ " :وكلا  كعتضح ذلؾ مم  ركم بف الهتيم  اإلاالـ تكي ض عف ن العهكد ب أف إوت ؿ
 ه  بشرة مف زبم ف كأحت ر العهكد  كالمك كد مف وكلا   (ِ)"العىهيكدي  ًتي امىفى  العىهيكًد  ًمفى  بىشىرىةه 
ْْ أَ أَ : كلا ت  ل كعؤعد ذلؾ الكرهف الكرعـ يي و  (ّ)امـ مف أحت ر ـ إال الكمعؿث لـ عي حع َْ أَ ُؼٛ َّ ْْ فَزَْط َْ أَ ُؼٛ َّ فَزَْط

 َٚ ب َػمٍَُُٖٛ  َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ فَُُٛٔٗ  َُّ ٠َُؾشِّ ِ صُ ََ َّللاَّ َْ َوََل ُؼٛ َّ ُْ ٠َْغ ُٙ ْٕ ِِ َْ فَِش٠ك   لَْذ َوب َٚ  ُْ ُٕٛا ٌَُى ِِ َٚ ٠ُْئ ب َػمٍَُُٖٛ  َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ فَُُٛٔٗ  َُّ ٠َُؾشِّ ِ صُ ََ َّللاَّ َْ َوََل ُؼٛ َّ ُْ ٠َْغ ُٙ ْٕ ِِ َْ فَِش٠ك   لَْذ َوب َٚ  ُْ ُٕٛا ٌَُى ِِ َْ ٠ُْئ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ َْ ٛ ُّ ُْ ٠َْؼٍَ ُ٘ 
 .(ٕٓ :التكرة)

ى كركف تت ثأف العهكد ك هكا عي  كغعر   كعتضح لمت حث مف لالؿ ارد  ذه الركاع ت الا تكى
كأحع ه ن ارعى   كبمهعى  ئهىمهت تمحتكا   شه دات تف  ذه الركاع ت تضأك   ك دؽ هتكتا الهتي 

 .   م  ت دك  الت ثى الهتكعى الشرعفى م م  وتؿهدى كأهه  شممت بى   لحت ر العهكد

 

 

 

                                                           
 الم ركؼ ال تكي اا بتعد تف لالد تف الل لؽ بتد تف بمرك تف أحمد تكر أتك: زل رال التحر التزار= ماهد (ُ)

  (ٗ إل  ُ مف الجزاف حكؽ) اا  زعف الرحمف محفكظ   تحكعؽ مكا  أتي (  ماهدٕٗ/ٖ)(َّٔٗح)ت لتزار
 ال مـك تى  مكت(ُٖ الجزف حكؽ) الش ي ي الل لؽ بتد   ك ترم(ُٕ إل  َُ مف الجزاف حكؽ) ا د تف كب دؿ

كألرجا الح كـ يي الماتدرؾ بم    (ـََِٗ كاهتهت ـ ُٖٖٗ تدأت) الكل   المهكرة  ط كالحكـ  المدعهى
الهتكة  دالئؿ  ي التي  اا راكؿ هع ت كت ب كمف  كالمرامعف الهتع ف مف المتكدمعف تكارعخ كت بال حعحعف: 

كلـ علرج ه  كبمؽ الذ تي تككلا: أظها  (  كو ؿ:  ذا حدعث  حعح بم  شرط الشعلعفِٕٔ/ِ()ِِْٗ)ح
 .ت طؿ يت ضا مكضكب ن 

 ودـ حعف   الهتي العهكد إتع ف كت ب مه وب اله  ر  ت ب ألرجا التل رم يي  حعحا: متفؽ عميو: (ِ)
 أ ؿ هزؿ  فى الكع مى كالجهى كاله ر  ت بكت ب  مفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا:(  كالَٕ/ٓ()ُّْٗ )حالمدعهى
 الحج ج تف مامـ   اا راكؿ إل  ال دؿ بف ال دؿ تهكؿ الملت ر ال حعح الماهد ( ُُِٓ/ْ()ِّٕٗح)الجهى
  تدكف طت ى  تعركت  ال رتي التراث إحع ف دار  الت وي بتد يؤاد محمد  تحكعؽ الهعا تكرم الكشعرم الحاف أتك

 تهحكه.كتدكف اهى هشر  
 (  تت رؼ.ِٕٓ /ٕ)اتف حجر :يتح الت رم (ّ)
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 بعد النبكة: : مكقؼ ييكد المدينة مف النبي ثانيان 

كع مؿ بم   عح رتا  مف المجرمعف بدكه  أف وض  تأف عككف لكؿ هتي إف مف اهف اا 
يا د  إتط ؿ را لتا لع د   كتشكعا ام تا تشت  الطرؽ كالكا ئؿ  كتمزعؽ شمؿ أمتا  ممتا كان

َوَزٌَِه كبم  رأاهـ العهكد و ؿ ت  ل :  كود تمثؿ ذلؾ يي الكف ر زمف الهتي   اله س بف اتت با َوَزٌَِه َٚ َٚ

ٍَْٕب ٍَْٕبَعَؼ ُّ   َعَؼ ٌْ َٓ ا ِِ ا  ًّٚ ٍّٟ َػُذ ًِّ َٔجِ ُّ ٌُِى ٌْ َٓ ا ِِ ا  ًّٚ ٍّٟ َػُذ ًِّ َٔجِ َ٘بِد٠ًبٌُِى َوفَٝ ثَِشثَِّه  َٚ  َٓ ١ ِِ َ٘بِد٠ًبْغِش َوفَٝ ثَِشثَِّه  َٚ  َٓ ١ ِِ َِٔص١ًشا  ْغِش َِٔص١ًشاَٚ َٚ (الفرو ف:ُّ) : كو ؿ ت  ل   َوَزٌَِه َوَزٌَِه َٚ َٚ

 ٍّٟ ًِّ َٔجِ ٍَْٕب ٌُِى ٍّٟ َعَؼ ًِّ َٔجِ ٍَْٕب ٌُِى ُْ اٌَِٝ ثَْؼط  ُصْخُشفَ   َعَؼ ُٙ ِّٓ ٠ُِٛؽٟ ثَْؼُع ٌِْغ ا َٚ ِْٔظ  َٓ اْْلِ ا َش١َبِغ١ ًّٚ ُْ اٌَِٝ ثَْؼط  ُصْخُشفَ َػُذ ُٙ ِّٓ ٠ُِٛؽٟ ثَْؼُع ٌِْغ ا َٚ ِْٔظ  َٓ اْْلِ ا َش١َبِغ١ ًّٚ ْٛ   َػُذ ٌَ َٚ ِي ُغُشًٚسا  ْٛ ٌْمَ ْٛ ا ٌَ َٚ ِي ُغُشًٚسا  ْٛ ٌْمَ ا

 ُ٘ ب فََؼٍُُٖٛ فََزْس َِ ُ٘ َشبَء َسثَُّه  ب فََؼٍُُٖٛ فََزْس َِ بَشبَء َسثَُّه  َِ َٚ بُْ  َِ َٚ  ُْ   َْ َْ ٠َْفزَُشٚ ٍّٟ : ت  ل  وكلا  يفي"(ُُِ:اله  ـ) ٠َْفزَُشٚ ًِّ َٔجِ ٍَْٕب ٌُِى َوَزٌَِه َعَؼ َٚ ٍّٟ ًِّ َٔجِ ٍَْٕب ٌُِى َوَزٌَِه َعَؼ َٚ 
ا وتمؾ هتي لكؿ ج مه  يكذلؾ الككـ تهؤالف اتتمعه ؾ كم  :أم كعامعا  هتعا ع زم ًّٚ اَػُذ ًّٚ   أبداف :أم َػُذ
ِّٓ  بههـ: يك ؿ ه تهـ ثـ ٌِْغ ا َٚ ِْٔظ  َٓ اْْلِ ِّٓ َش١َبِغ١ ٌِْغ ا َٚ ِْٔظ  َٓ اْْلِ  .(ُ)"َش١َبِغ١

ت تا التكراة  ككشفت بف  ف تا  كبف المك ف رى شٌ لعهكد ل ههـ اا عهتظركف هتع ن تى يكد ك ف ا
إلعهـ ل  ى  كأههـ  ذا الهتي مت كثه الذم عظهر يعا  ك ك الجزعرة ال رتعى  كك هكا ع تكدكف أف  

  يمم  ج ف تزبمهـ لف اا  ك رتهـ كحد ـ ؛لعجمع شممهـ  كع عد إلعهـ مجد ـ هأعهتظركف مجع
إلعهـ ل  ى  تحطمت أحالمهـ   ت ثٍ مف ال رب  كج ف إل  اله س ب مى  كلـ عي   ؿ ااراك 

 كأداركا له  ظهكر ـ  كألذكا عكعدكف لا كلدبكتا كأبمهكا حرت ن لفعىن ضد الهتي   يأهكركا هتكتا
م عف الذيعا كيي الدالمكذكتى كألذكا ع،ركف المشركعف ضده  كعمكهكههـ المككالت اللتعثى   (ِ)كرا لتا

ـى    و ؿ:-رضي اا بههم -اتف بت س ركل ال ح تي الجمعؿ" عدبك إلعا  عىي   وىًد  (ّ)أىٍلطىبى  ٍتفي  حي

كىٍ بي  اٍلىٍشرىؼً  ٍتفي  كى
مى  مىكاىى   ٍعشو  بى مى  يىحى لىفيك يـٍ  ويرى  اٍلً ٍمـً  أىٍ ؿي  أىٍهتيـٍ : لىهيـٍ  يىكى ليكا   ااً  رىايكؿً  ًوتى ؿً  بى

كهى  اٍلًكتى بً  ٍ ؿي كىأى  اٍلكىًدعـً  ها  يىأىٍلًتري مادو  كىبىفٍ  بى مى : وى ليكا ميحى مى  أىٍهتيـٍ  كى ماده؟ كى  هىٍهحىري  هىٍحفي : وى ليكا ميحى
اٍلكىٍكمى فى 
هىٍاًكي  (ْ) مى  الماتىفى  كى هىٍاًكي  (ٓ) ةى هى اٍل ي  كهىفيؾ   اٍلمى ًف  بى ًجعجى  كى ـى  كهىً ؿي  اٍلحى   يىمى : وى ليكا اٍلىٍرحى 

                                                           
 .(ٕٔ/ٕ:)الكرطتي تفاعر  (ُ)
       .  شتكى اللككىٕبي الري بي   صيؤاد تف اعد بتد الرحمف الري : ى العهكداهظر: حكعك (ِ)

http://majles.alukah.net/showthread.php?84034  اللمعس  ُٗ/َُ/َُِِ. 
 دم  أدرؾ اإلاالـ كهذل ك ف عه ت تاعد الح ضر كالت  ج  مي  مف الشٌداف ال ت ة :حيٌي بف أخطب النضرم(ّ)

 (.ِِٗ/ِ)الزركمي: ق  اهظر: البالـٓالماممعف  يأاركه عـك ورعظى  ثـ وتمكه  اهى 
ـي   كيكـه : كالجمعع بظعمتا  الاه ـ طكعمى: كىٍكم ف ه وىه  ( كـكمف م دة) :الكىٍكمىاء (ْ)   شيف كؿ يي ال ظـ: كالكىكى

 .(ُْٖ/ٓ)الفرا عدم الرحمف بتد أتكاهظر: كت ب ال عف: 
عى ( بىهى )مف م دة :العينىاة (ٓ) ذىؿا  لىضى تى تياي  كى ًمٍهاي  اىمى  كى كهي  كىبىهىتً ):تى ى لى  وىٍكلياي  كى (   ُُُ:طا( )اٍلكىع كـً  ًلٍمحىيٍّ  اٍلكيجي
 الحهفي الك در بتد تف تكر أتي تف محمد اا بتد أتك الدعف زعف: ال ح ح ملت ر: اهظر  اٍلىًاعري  :  ك(اٍل ى ًهي)ك

 الل ماى  ط  عدا  تعركت  الهمكذجعى  الدار ال  رعى  المكتتى محمد  الشعخ عكاؼ تحكعؽ  (َِِص)الرازم
 .ـُٗٗٗ/ ػَُِْ
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ماده؟ ه   وىطىعى (ُ) هتكره : وى ليكا ميحى ًجعجً  ايرااؽي  كىاتاتى ىاي  أىٍرح مى ٍعره  أىٍهتيـٍ  تىؿٍ : وى ليكا ًغفى رو  تىهيك اٍلحى  ًمٍهاي  لى
 مكوؼ بداف ككفركا تا كتدبكتا  كح كلكا يتهتا  يكد كوؼ العهكد مف الراكؿ   (ِ)"اىًتعالن  كىأىٍ دىل

 :تعف ذلؾ مف لالؿ الت ليككؿ حعه ن كالمكاجهى الكت لعى أحع ه ن ألرل  كعتتؿ بممكا بم  إعذائا ت ل

 :أكالن :عداكة الييكد لمرسكؿ 

ه ب لا العهكد ال داف  كاهطمككا تمكر ـ  مهذ الع ـ الكل  التي ظهر يعه  الراكؿ 
كامككه  كألذكا بكف اتعالن مف اتؿ الكعد لا كلرا لتا إال دى عكذتكها  كعؤلتكف بمعا ال رب  كال عى 

عهظركف إلعا ت عكف متكجاى ل ئفى  تلش  راكخ ودما  كاهتش ر دبكتا  كاجتم ع الكس كاللزرج 
تعههـ كالذم أجج أكاره العهكد مف لالؿ دبمهـ ت لاالح  تحت لكائا  ت د ذلؾ ال داف الدمكم الطكعؿ

  الم  لح االوت  دعى   الذم ك هكا عات،مكها يي تدبعـ مركز ـ كم  لحهـ  كيي مكدمتهكال ت د
  كتاتب  ذا كما اتلذ العهكد مكوؼ بدافو (ّ)التي ع رؼ العهكد كعؼ عألذكف مهه  أكتر ه عب

 كدبكتا  كود تمثؿ بداؤ ـ  ذا يي بدة أمكر مهه :    رخو مف الراكؿ

 :كفرىـ بدعكة الرسكؿ  (ُ

  لر الزم في هالمت ركى ك ف العهكد عتشركف ال رب يي الج  معى تكدكـ هت وتؿ ت ثتا 
ا االه ع ع لكامره كريضك   ج ف  ذا الهتي مف ال رب كفركا تالكف بهدم    كك هكا عتكبدكههـ تا

ك ذا م داو ن لككلا   بهد ـ يي كتتهـ كأاف ر ـ دى جً لم  كي رغـ مكايكى  ف تا   كاتت ع دبكتا
ب::ت  ل  َّ ق  ٌِّ َصذِّ ُِ ْٓ ِػِٕذ َّللّاِ  ِِّ ُْ ِوزَبة   ُ٘ ب َعبء َّّ ٌَ بَٚ َّ ق  ٌِّ َصذِّ ُِ ْٓ ِػِٕذ َّللّاِ  ِِّ ُْ ِوزَبة   ُ٘ ب َعبء َّّ ٌَ َٚ   َٓ َْ َػٍَٝ اٌَِّز٠ ًُ ٠َْغزَْفزُِؾٛ ٓ لَْج ِِ َوبُْٔٛا  َٚ  ُْ ُٙ َؼ َِ َٓ َْ َػٍَٝ اٌَِّز٠ ًُ ٠َْغزَْفزُِؾٛ ٓ لَْج ِِ َوبُْٔٛا  َٚ  ُْ ُٙ َؼ َِ

 َٓ ٌَْىبفِِش٠ ِٗ فٍََْؼَٕخُ َّللاَّ َػٍَٝ ا ب َػَشفُْٛا َوفَُشْٚا ثِ َِّ  ُُ٘ ب َعبء َّّ َٓ َوفَُشْٚا فٍََ ٌَْىبفِِش٠ ِٗ فٍََْؼَٕخُ َّللاَّ َػٍَٝ ا ب َػَشفُْٛا َوفَُشْٚا ثِ َِّ  ُُ٘ ب َعبء َّّ  اتف كثعر  يار ذلؾ (ٖٗ:التكرة) َوفَُشْٚا فٍََ
ُْ : ت  ل  عككؿيك ؿ: "رحما اا  ُ٘ ب َعبء َّّ ٌَ َٚ ُْ ُ٘ ب َعبء َّّ ٌَ َٚ  العهكد :ع هي  َِػِٕذ َّللّاِ ِوزَ ِوز ْٓ ِِّ ْٓ ِػِٕذ َّللّاِ بة   ِِّ  الذم الكرهف: ك ك  بة  

ُْ   محمد بم  أهزؿ ُٙ َؼ َِ ب  َّ ق  ٌِّ َصذِّ ُِ ُْ ُٙ َؼ َِ ب  َّ ق  ٌِّ َصذِّ ُِ  كوكلا التكراة  مف: ع هي : َْ ًُ ٠َْغزَْفزُِؾٛ ٓ لَْج ِِ َوبُْٔٛا  َٚ َْ ًُ ٠َْغزَْفزُِؾٛ ٓ لَْج ِِ َوبُْٔٛا  َٚ

                                                           
: اتف مهظكر بكب كال ه  ر  اهظر: لا ف ال رب  ك الفرد الض عؼ الذلعؿ الذم ال أ ؿ لا كال الصنبكر: (ُ)
(ْ/ْٔٗ). 
 مف الماتلرج أك الملت رة الح دعثكالمكداي يي   (ُِٓ/ُُ()ُُْٓٔيي م جما الكتعر:)ح الطتراهيألرجا  (ِ)

 الكاحد بتد تف محمد اا بتد أتك الدعف  حعحعهم : ضع ف يي كمامـ التل رم علرجا لـ مم  الملت رة الح دعث
 ركالهش لمطت بى لضر د عش  دار تف اا بتد تف الممؾ بتد الدكتكر الات ذ (  تحكعؽ م  ليُٖٖ/ُِ) المكداي
 امعم ف تف عكهس كيعا الطتراهي  ركاهكو ؿ الهعثمي:"  ـ َََِ- ػَُِْ تعركت  لته ف  ط الث لثى  كالتكزعع 
مي تف أتي أتك الحاف هكر الدعف ب: الفكائد كمهتع الزكائد مجمع"  ال حعح رج ؿ رج لا كتكعى أبريا  كلـ الجم ؿ

 .ـُْٗٗ ػ  ُُْْكداي  الك  رة مكتتى ال  ـ الدعف الكدايتحكعؽ حا  ( ٔ/ٕ)تكر تف امعم ف الهعثمي
(  دار الكمـ  دمشؽ  تعركف  ط َْ ّٗ: بتد الرحمف حاف حهتكى المعداهي)اهظر: مك عد العهكد بتر الت رعخ (ّ)

 .ـُٖٕٗ- ػُّٖٗالث هعى 
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َٓ َوفَُشٚاْ  َٓ َوفَُشٚاْ َػٍَٝ اٌَِّز٠  بم  تمجعئا عاته ركف الكت ب تهذا الراكؿ  ذا مجيف وتؿ مف ك هكا كود: أم َػٍَٝ اٌَِّز٠
 ب د وتؿ م ا هكتمكـ الزم ف هلر يي هتي اعت ث إها: عككلكف و تمك ـ  إذا المشركعف مف أبدائهـ

ـر  .(ُ)"كان

ٍيظىة بني ييكد كىانىت): و ؿ -رضي اا بههم  - بف اتف بت سك   أىف قبؿ مف كىالنضير قيرى
مَّد يٍبعىث كا الَّذيف عمى يدعكفى  اهلل يستفتحكف  ميحى يىقيكليكفى  كفري َـّ : كى  ًبحىؽ نستنصرؾ نَّاإً  المَّيي
مىٍيًيـ نصرتنا إالَّ  اأٍليمّْي النًَّبي ب َػَشفُٛاْ  فينصركف عى َِّ ب َعبءُُ٘  َّّ ب َػَشفُٛاْ فٍََ َِّ ب َعبءُُ٘  َّّ مَّدنا ييًريد فٍََ لـ ميحى  ًفيوً  يشككا كى
 ِٗ ِٗ َوفَُشْٚا ثِ  .(ِ)(َوفَُشْٚا ثِ

مد تستفتح اٍليىييكد كىانىتو ؿ: )  بف وت دةك  َـّ : يىقيكليكفى  اٍلعىرىب كفار عمى ًبميحى  ثٍ اٍبعى  المَّيي
مَّد اهلل بعث فىمىمَّا كيقتميـ يعذبيـ التٍَّكرىاة ًفي نجده الًَّذم النًَّبي كا ميحى  مف بعث رىأىٍكهي  ًحيف ًبوً  كفري
  .(ّ)(اهلل رىسيكؿ أىنو يعمميكفى  كىـ لٍمعىرىب حسدان  غىيرىـ

ككفر ـ ته  رغـ  دبكة هتعه  محمد لكاضحى تدؿ بم  مدل بداكة العهكد ك ه ؾ أمثمى 
 لههـ عجدكف ذلؾ يي كتتهـ الم تمدة بهد ـ مهه  كفر حعي تف ألطب تا ؛ـ ت دؽ را لتابممه

داثىًهي ذكر كم   كأف اك  يا  ي هفس أك  ؼ الهتي المهتظر   ترغـ اوراره تهتكتا   اٍتفي إٍاحى ؽى: حى
ٍزـو  ٍمًرك ٍتًف حى ماًد ٍتًف بى ٍتدي الماًا ٍتفي أىًتي تىٍكًر ٍتًف ميحى بى
 

 : عىيٍّ ٍتًف  وى ؿى ًفعاىى ًتٍهًت حي دٍٍّثتي بىٍف  ى حي
لىدً   -رضي اا بهه  -(ْ)أىٍلطىبى  لى  إلىٍعًا  أىًتي أىهاهى  وى لىٍت: كيٍهتي أىحىبا كى  أىٍلكىهيمى  لىـٍ  عى ًارو  أىًتي بىمٍّي كىاًن

                                                           
 .(ِّٓ/ُتفاعر اتف كثعر:) (ُ)
 الفكر  دار  (ُِٔ/ُالاعكطي) دعفال جالؿ تكر  أتي تف الرحمف يي التفاعر ت لمأثكر: بتد الدر المهثكر (ِ)

أتك : أات ب هزكؿ الكرهفيي   الحمعداف المحاف بتد تف ب  ـحاف إاه ده ك  تعركت  تدكف طت ى كاهى الهشر 
  ب  ـ تف بتد المحاف الحمعداف ؽعحكت ( ِٖص)الحاف بمي تف أحمد تف محمد تف بمي الكاحدم  الهعا تكرم

 .ـُِٗٗ - ػ ُُِْ  الث هعى: ط  الدم ـ  دار اإل الح
  كحاف إاه ده حكمت ع اعف  (ِّٗ/ِ:)كألرجا الطترم يي تفاعره  (ُِٔ/ُ: الاعكطي)الدر المهثكر (ّ)

 الم ثر دار  ع اعف تف تشعر تف حكمت. د. أ(  ُٔٗ/ُ:)ت لمأثكر التفاعر مف الماتكر ال حعح مكاكبى
 الفضؿ أتك: الات ب تع ف يي ال ج ب ـ ُٗٗٗ -  ػ َُِْ   لكل   ط االهتكعى المدعهى  كالطت بى لمهشركالتكزعع

 اتف دار  الهعس محمد الحكعـ بتد: ؽعحكت (ِٖٓ/ُ) ال اكالهي حجر تف أحمد تف محمد تف بمي تف أحمد
   تدكف طت ى  تدكف اهى هشر.الجكزم

 أي ف اا بم ك هت مم   :بف أخطب بف سعية بف ثعمبة بف عبيد بف الخزرج الخيبًرية المدنية صفية بنت حيي (ْ)
يي شكاؿ  م تت يي زمف م  كعى تف أتي افع ف اهى إحدل كأرت عف  اهظر:  راكلا عـك لعتر يتزكجه  راكؿ اا 

 الهمرم ب  ـ تف التر بتد تف محمد تف اا بتد تف عكاؼ بمر أتك :ال ح ب م ريى يي االاتع  ب
= الهداعى  ـ ُِٗٗ -  ػ ُُِْ الكل   ط ركت تع الجعؿ  دار التج كم  محمد بمي تحكعؽ  (ُُٕٖ/ْ)الكرطتي
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لىدو  مىعى  وىط   ذىاًهي إالا  لىهيمى  كى ـى  يىمىما  وى لىتٍ   ديكهىاي  أىلى ًدعهىىى   المااً  كؿي رىاي  وىًد هىزىؿى  اٍلمى  تىًهي ًيي  (ُ)ويتى فى  كى
ٍمًرك مىٍعاً  غىدىا بىٍكؼو  ٍتفً  بى عىي   أىًتي  بى مي،ىمٍّاىٍعفً  أىٍلطىبى  ٍتفً  عى ًارً  أىتيك كىبىمٍّي أىٍلطىبى  ٍتفي  حي

: وى لىتٍ   (ِ)
تا  عىٍرًج ى  يىمىـٍ  كبً  مىعى  كى هى  حى هىٍعفً  كى لاٍعفً  أىتىعى يى : وى لىتٍ   الشاٍمسً  غيري ٍعهى  عىٍمًشعى فً  اى ًوطىٍعفً  كىٍاالى اٍلهيكى

(ّ)  
يىهىًشٍشتي : وى لىتٍ 

ٍـّ  ًمفٍ  ًتًهمى  مى  مىعى  ًمٍههيمى   كىاًحده  إلىيا  اٍلتىفىتى  مى  اا يك أ هع  كهت كىمى  إلىٍعًهمى  (ْ)   اٍل،ى
اىًمٍ تي : وى لىتٍ  عىيٍّ  ًلىًتي كيكؿي عى  كى يكى  عى ًارو  أىتى  بىمٍّي كى ؟ أى يكى : أىٍلطىبى  ٍتفً  حي : وى ؿى  كىاىلماًا  هى ىـٍ : وى ؿى   يكى
تيٍثًتتياي؟ أىتىٍ ًريياي  ـٍ : وى ؿى  كى تياي : وى ؿى  ًمٍهاي؟ هىٍفًاؾى  ًيي يىمى : وى ؿى  هى ى ك ذا عدؿ بم    (ٓ)"تىًكعتي  مى  كىاىلمااً  بىدىاكى

كاإلاالـ  كك ف ب وتى حعي تف ألطب لاران كلزع ن   تيمكدار ال داف الذم ك ف عكها العهكد لمه

                                                                                                                                                                          

بتد اا  تحكعؽ(  ْٖٓ  ْْٖ/ِ)حمد تف محمد تف الحاعف الكالت ذمأ :رش د يي م ريى أ ؿ الثكى كالادادكاإل= 
 .َُْٕ الكل ط   المعثي  دار الم ريى  تعركت

أكؿ ك كلا إل  المدعهى   ه  الراكؿ تضـ الك ؼ كتلفعؼ المكحدة كهلره  مزة:  ي المدعهى التي هزؿ ت :قيبىاءي  (ُ)
كته ؤه يعا أكؿ ماجدو أاس يي اإلاالـ  ك ي تمدةه ب مرةه  كثعرةي التا تعف كالاك ف  كتك دي تت ؿ ت لمدعهى بمراهع ن  

دار مكى  ( ِْٗص)غعث تف زكعر التالدم الحرتي ب تؽ تف :لـ الج،رايعًى يي الاعرة الهتكعىاهظر: م جـ الم  
 .ـُِٖٗ ػ  َُِْ  الكل  ط  زعع  مكى المكرمىلمهشر كالتك 

مى   ال،ىمىسي ظالـ هلر المعؿك  ال،ىمىسي  مف :ميغىمّْسىٍيفً  (ِ) ٍعهيؾ أـ رأىعتى ًتكىاًاطو غى سى الظاالـ مف و ؿ الىلطؿ: كىذىتىٍتؾى بي
ع ال ماٍاه  ًاره  ًت،ىمىسو ك ك التا،ًمعسي كيي حدعث اإًلي ضى كها  هي الرات ب لى ٍمعو ًإل  ًمهن  أىم هىًاعر؟ كغى ًإلعه   ،ىمٍّسي مف جى

 .(ُٔٓ/ٔ: اتف مهظكر)ذلؾ الكوتى  لا ف ال رب
ٍعهى (  اهظر اليكف:( ّ) مجد  :: الهه عى يي غرعب الحدعث كالثرالريؽ كالمعف كالتثتت  كيي ركاعىو )ك ف عمشي اٍلهيكى

 ( ِْٖ/ٓ)شعت هي الجزرم اتف الثعرد الكرعـ الالدعف أتك الا  دات المت رؾ تف محمد تف محمد تف محمد اتف بت
 .تدكف روـ طت ى ـ  ُٕٗٗ ػ  ُّٗٗ  ط  ر أحمد الزاكل  محمكد محمد الطه حي  المكتتى ال ممعى  تعركت تحكعؽ

د  ششت  كذك  ش ش  كالفرس الهش: كثعر عدؿ بم  رل كةو كلعفو  كمها رجؿه  ش: طمؽ المحع   كو :اليش (ْ)
 (.ٗ/ٔ)ي رس اتف: س الم،ىال رؽ  م جـ مك عع

 تف إاح ؽ تف محمد تف الك  ب بتد تف عحع : حعكعا اتف ركاعى -مهده اتف أم لي (ُٗٓ/ُ:) ش ـ اتف اعرة(ٓ)
 المج هي الكمـ جكامع تره مج يي هيشر ملطكط( ِ/ُ) مهده اتف زكرع   أتك ال ته هي  ال تدم عحع  تف محمد
 تف أحمد ه عـ أتك: ال ته هي ه عـ لتي الهتكة دالئؿـ  ََِْ الكل  : الطت ى  اإلاالمعى الشتكى لمكوع الت تع
 بتد جي  وم ا ركاس محمد الدكتكر: حككا(ٕٕ/ُ) ال ته هي مهراف تف مكا  تف إاح ؽ تف أحمد تف اا بتد
 أحكاؿ ىكم ري الهتكة دالئؿ  ـ ُٖٔٗ -  ػ َُْٔ الث هعى : الطت ى  تعركت الهف ئس  دار: اله شر  بت س التر

ٍكًجردم مكا  تف بمي تف الحاعف تف أحمد: الشرع ى   حب ٍارى  دار (ّّٓ/ِ) التعهكي تكر أتك اللراا هي  اللي
 أتي تف محمد: كاله  رل العهكد أجكتى يي الحع رل  داعى   ػ َُْٓ - الكل : تعركت  الطت ى – ال ممعى الكتب
 الش معى  دار  الكمـ دار  الح ج أحمد محمد(  تحكعؽ ِٓٗ/ُ)الجكزعى وعـ اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر
  .ـُٔٗٗ -  ػُُْٔ الكل    ط جدة
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يي الدهع  وتؿ االرة  يكد وتؿ حعي يعمف وتؿ عكـ ورعظى  ككذلؾ ك هت ب وتى المكٌذتعف الح ودعف 
 . (ُ)مف العهكد  يمههـ مف وتؿ  كمههـ مف أجمي بف المدعهى

ب::     يي مكوؼ العهكد مف را لى محمد و ؿ ت  ل ك  َّ ُٕٛا ثِ ِِ آ بَٚ َّ ُٕٛا ثِ ِِ آ َٚ   ُْ َؼُى َِ ب  َّ لًب ٌِ َصذِّ ُِ ٌُْذ  ُْ أَٔض َؼُى َِ ب  َّ لًب ٌِ َصذِّ ُِ ٌُْذ  أَٔض

 ِْ َٞ فَبرَّمُٛ ا٠َِّب َٚ ًٕب ل١ٍََِلً  َّ َل رَْشزَُشٚا ثِآ٠َبرِٟ صَ َٚ  ِٗ َي َوبفِش  ثِ َّٚ َل رَُىُٛٔٛا أَ َٚ ِْ َٞ فَبرَّمُٛ ا٠َِّب َٚ ًٕب ل١ٍََِلً  َّ َل رَْشزَُشٚا ثِآ٠َبرِٟ صَ َٚ  ِٗ َي َوبفِش  ثِ َّٚ َل رَُىُٛٔٛا أَ َٚ (التكرة:ُْ)   كج ف يي تفاعر
 ًتمى  اهمهيك  اٍلكت ب أ ؿ م شر عى  عىكيكؿ"يي ااعى و ؿ:  (ِ)اتف جرعر بف أتي ال  لعى األرجالعى م  
مادو  بم  أهزلت ـٍ  لم  مي دو ن  ميحى ٍكتيكتن  تجدكها لهكـ مى كي ٍهًجعؿ التاٍكرىاة ًيي بٍهدكيـٍ  مى َل رَُىُٛٔٛا  كىاإٍلً َل رَُىُٛٔٛا َٚ َٚ

َي َوبفِش  ثِٗ َّٚ َي َوبفِش  ثِٗأَ َّٚ مد كفر مف أٌكؿ تىكيكهيكا الى : عىكيكؿ أَ  .(ّ)"...ًتميحى

َل تفاعر وكلا ت  ل :  ال دعد مف الم  هي الجمعمى يي -رحما اا-ذكر الفلر الرازمك  َل َٚ َٚ

َي َوبفِش  ثِٗ َّٚ َي َوبفِش  ثِٗرَُىُٛٔٛا أَ َّٚ أكؿ مف كفر تا  أك أكؿ يرعؽ أك يكج ك يرو تا ك ه  اؤاؿ: كعؼ  :م ه ه  رَُىُٛٔٛا أَ
: أف  ذا أحدىاج مكا أكؿ مف كفر تا كود اتكهـ إل  الكفر تا مشركك ال رب؟ كالجكاب مف كجكه: 

كلههـ ك هكا  ـ  ؛ ريتهـ تا كت فتامف عؤمف تا؛ لم ت رعض تأها ك ف عجب أف عككهكا أكؿ
حعف بم  الذعف كفركا تا  يمم  تي ث ك ف أمر ـ بم  ال كس كالماتفتً  المتشرعف تزم ف محمد 

ب َػَشفُٛا َوفَُشٚا ثِٗلككلا ت  ل :  َِّ  ُُ٘ ب َعآَء َّّ ب َػَشفُٛا َوفَُشٚا ثِٗفٍََ َِّ  ُُ٘ ب َعآَء َّّ : عجكز أف عراد كال تككهكا مثؿ ثانييا  ك(ٖٗ:التكرة) فٍََ
ف أ ؿ مكى  أم كال تككهكا كأهتـ ت ريكها مذككران يي التكراة كاإلهجعؿ أكؿ ك يرو تا ع هي مف أشرؾ م

لف  ؛: كال تككهكا أكؿ ك يرو تا مف أ ؿ الكت بثالثيامثؿ مف لـ ع ريا ك ك مشرؾ ال كت ب لا  ك
ف ك هت ورعش كفركا تا وتؿ ذلؾ  ك : كال رابعيا ؤالف ك هكا أكؿ مف كفر ت لكرهف مف تهي إارائعؿ  كان

كؿ ك ير تا  ع هي تكت تكـ عككؿ ذلؾ كل مم ئهـ: أم كذب ال تككهكا أكؿ أحد مف أمتكـ تككهكا أ
أف المراد مها تع ف ت،معظ  :خامسياعكجب تكذعتكـ تكت تكـ  ك لف تكذعتكـ تمحمد  ؛كذلؾ كت تكـ

كذلؾ لههـ لم  ش  دكا الم جزات الدالى بم   دوا بريكا التش رات الكاردة يي التكراة  ؛كفر ـ
كاإلهجعؿ تمكدما يك ف كفر ـ أشد مف كفر مف لـ ع رؼ إال هكب ن كاحدان مف الدلعؿ  كالا تؽ إل  

                                                           
دار الكمـ  دمشؽ  ( ْٖ/ِ)محمد تف محمد تف اكعمـ أتك شيهتى :ة الهتكعى بم  ضكف الكرهف كالاهىاهظر: الاعر  (ُ)
 . ػُِْٕ  الث مهى ط
 كأامـ   الهتي ب ر أدرؾ  رع ح تهي امرأة مكل   الت رم الرع حي ال  لعى أتك مهراف تف ريعع أبك العالية:(ِ)

 كركل رضي اا بههـ  كغعر ـ ما كد كاتف كبمي كبمر  وعؿ يعم  تكر أتي بف ركل  كي تا مف اهعف ت د
 ت ت ي ت رم ال  لعى أتك ال جمي أحمد :و ؿ  كغعر ـ كااع تف كمحمد الته هي كث تت  هد أتي تف كداكد وت دة بها
 إال ال  لعى أتي مف عامع لـ كوت دة  بها عراؿ إهم   شعئ ن  بمي مف عامع لـ إها :كعك ؿ الت ت عف كت ر مف ثكى

 الكايي  اهظر: الجم بى لا كركل وكؿ يي تا عف اهى كتكيي  الههر كراف أذف مف أكؿ إها :كعك ؿ  أح دعث أرت ى
 دار م طف   كتركي الره ؤكط أحمد تحكعؽ  (ّٗ/ُْ)ال فدم اا بتد تف أعتؾ تف لمعؿ الدعف  الح: ت لكيع ت
 .ـَََِ - ػَُِْ طت ى  تدكف تعركت  التراث  إحع ف

 .(ُٓٓ/ُ: الاعكطي)الدر المهثكر(  ُٔٓ/ُ:)ألرجا الطترم يي تفاعره (ّ)
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لف كفر  ؛: الم ه  كال تككهكا أكؿ مف جحد مع الم ريىسادسياالكفر عككف أبظـ ذهت ن ممف ت ده ك
دـ المدعهى و لف الهتي  ؛: أكؿ ك ير تا مف العهكدسابعياورعش ك ف مع الجهؿ ال مع الم ريى  ك

 .(ُ)ثـ تت ت ت ا ئر العهكد بم  ذلؾ الكفر  كته  ورعظى كالهضعر يكفركا تا

 : محاكلتيـ فتنة النبي  (ِ

  (ِ)كذلؾ ت اتم لتا هحك الحكـ ت لت طؿ مف دكف الحؽ" "بمؿ العهكد بم  يتهى الهتي 
ََل رَزَّ و ؿ ت  ل :  َٚ  ُ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُٙ ُْ ث١ََْٕ ِْ اْؽُى أَ ب َٚ َِ ْٓ ثَْؼِط  ْْ ٠َْفزَُِٕٛن َػ ُْ أَ ُ٘ اْؽَزْس َٚ  ُْ ُ٘ اَء َٛ ْ٘ جِْغ أَ

ُ ا١ٌَِْهَ  َْٔضَي َّللاَّ  .(ْٗ:الم ئدة) أَ

 (ْ)صكريا بف اهلل كىعبد(ّ)أىسد بف كىٍعب قىاؿى و ؿ: ) -رضي اا بههم -بف اتف بت سك 
مَّد ًإلىى ًبنىا اٍذىىبيكا (ٓ)قيس بف كشاس  أىنا عرفت ًإنَّؾ يامحمد: فىقىاليكا فى،تكهي  نودي عىف نفتنو لىعىمَّنىا ميحى
نَّا كساداتيـ كأشرافيـ ييكد أىٍحبىار لـ ييكد اتَّبعنىا اتَّبىٍعنىاؾ ًإف كىاً  ف يخالفكنا كى بىيف بىٍيننىا كىاً   قىكمنىا كى

كمىة مىٍيًيـ لنا فتقضي ًإلىٍيؾ فنحاكميـ خيصي  .(ٔ)(...ذىًلؾ فى،بى كنصدقؾ لىؾ كنؤمف عى

يإف كؿ  ؛رعدكف تذلؾ أف عردكه إل  أ كائهـإل  أههـ ع -بههم  اا رضي-ت سكذ ب اتف ب
ْْ وبُدٚا ١ٌََْفزَُِٕٛٔهَ  :مف  رؼ مف الحؽ إل  الت طؿ يكد يتف  كمها وكلا اِ ْْ وبُدٚا ١ٌََْفزَُِٕٛٔهَ َٚ اِ َٚ (اإلاراف:ّٕ)،  كالفتهى

 . (ٕ)   ه  ًيي كالمهـ التي تمعؿ بف الحؽ كتمكي يي الت طؿ

                                                           
 مكبالم الرازم التعمي الحاعف تف الحاف تف بمر تف محمد اا بتد أتك :الكتعر التفاعر =ال،عب مف تعحاهظر:  (ُ)

 . ػَُِْ  الث لثى  ط تعركت  ال رتي التراث إحع ف دار ( ْْٖ  ّْٖ/ّ)الرم لطعب الرازم الدعف تفلر
 .  تدكف ت رعخ هشرالكل  ط(  ٓٗص)عحعي بمي عحعي الدجه  :لتحدم ال هعكهي لمدبكة اإلاالمعىا (ِ)
 تف وعس "مع مه وض ت لا  ج  مي ش بر: ورعظى تهي مف الكرظي  ا عد تف أاد تف ك ب أىسد: بف كعب (ّ)

 .(ِِٓ/ٓ  اهظر: البالـ: الزركمي)" ت  ث"  عـك يي" اللطعـ
: ت  ل  وكلا   كوعؿ أفأامـ إها: عك ؿ العهكد  أحت ر مف كك ف اإلارائعمي   كر اتف :عك ؿ: صكريا بف اهلل عبد(ْ)
ـي  الاًذعفى ) ؽا  عىٍتميكهىاي  اٍلًكت بى  هتىٍعه  ي ًتاً  حى   كوعؿ أها ارتد كغعر م   كرع   تف الماا كبتد االـ  تف الماا بتد يي هزلت (ًتالكى

 .(ُُٓ/ْ)ال اكالهي حجر اتف: ال ح تى تمععز يي اإل  تىت د إاالما  
أم: كتعر  با  ود شعل ن  كك ف  الج  معى يي الكس أشراؼ مف ك ف  ك الكفر بظعـ عهكدع  ك ف: قيس بف شاس (ٓ)

وكلا   هع كم  وعس تف ش س يي  اا أهزؿ  لهـ الحاد شدعد الماممعف  بم  الض،ف شدعد الكفر  بظعـ  الاف
ـى  اٍلًكتى بً  عىأىٍ ؿى  ويؿٍ ): ت  ل  كفى  ًل مى  شىًهعده  كىالمااي  المااً  ًت عى تً  تىٍكفيري ميكفى  مى  بى ـى  اٍلًكتى بً  عىأىٍ ؿى  ويؿٍ ( ٖٗ) تىٍ مى د كفى  ًل  بف تى ي
 .(ِّٔ/ُ(  اهظر: أاد ال، تى: اتف الثعر)بمراف هؿ( )(ٗٗ)همىفى  مىفٍ  المااً  اىًتعؿً 

(  ّّٗ/َُ:)كألرجا الطترم يي تفاعره  (ٕٗ  ٔٗ/ّ: الاعكطي)الدر المهثكر(  ّٔٓ/ِدالئؿ الهتكة: التعهكي) (ٔ)
 الكرشي الدائـ بتد تف محمد تف الك  ب بتد تف أحمد: الدب يهكف يي الرب هه عى ( ُُّ/ّتفاعر اتف كثعر:)

 . ػ ُِّْ الكل     طالك  رة الككمعى  كالكث ئؽ الكتب دار  (ّٕٖ/ُٔ) الهكعرم الدعف شه ب التكرم  يالتعم
 .(ّْٕ/ُِ: الرازم)باهظر: مف تعح ال،ع (ٕ)
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ر ع  محمد  ؤالف العهكد الذعف ج فكا إلعؾ أف ع ريكؾ "كاحذ :يي تفاعره(ُ)كو ؿ الل زف
كع دكؾ تمكر ـ ككعد ـ يعحممكؾ بم  ترؾ ال مـ تت ض م  أهزؿ اا إلعؾ يي كت تا كاتت ع 

اأ كائهـ  ْٛ ٌَّ َٛ ْْ رَ ِ افَب ْٛ ٌَّ َٛ ْْ رَ ِ يإف أبرضكا بف اإلعم ف تؾ  كالرض  ت لحكـ تم  أهزؿ اا بمعؾ  :ع هي فَب
 ُ ب ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ ُْ أََّّٔ ُ فَبْػٍَ ب ٠ُِش٠ُذ َّللاَّ ُْ أََّّٔ ُْ فَبْػٍَ ِٙ ُْ ثِجَْؼِط ُرُٔٛثِ ُٙ ْْ ٠ُِص١جَ ُْ  أَ ِٙ ُْ ثِجَْؼِط ُرُٔٛثِ ُٙ ْْ ٠ُِص١جَ ي بمـ ع  محمد أف اا عرعد أف ع جؿ لهـ  :ع هي  أَ

هم  لص ت ض الذهكب  ال ككتى يي الدهع  تت ض ذهكتهـ لف اا جزا ـ يي الدهع  بم  ت ض  ؛كان
 .(ِ)ذهكتهـ ت لكتؿ كالاتي كالجالف كألر مج زاتهـ بم  ت وي ذهكتهـ إل  االرة"

 :نبي سحرىـ لم (ّ

كلك هظره  إل    مف أ ـ الشع ف التي ع تمد بمعه  العهكد يي كثعر مف أمكر حع تهـ الاحر
تؿ كعؤمهكف تكجكد الركاح  ؛ئ تطككس الاحر كالش كذة كال رايىياهجد أهه  تمتم  كتتهـ الم تمدة

 هتي لذلؾ بمؿ العهكد بم  احر ال   ك ػذا م  برؼ بههـ مهذ زمف اعده  مكا  (ّ)الشرعرة
ٌْفٍََكِ يي هتكتا كرا لتا  و ؿ ت  ل :  ط ه ن  ًْ أَُػُٛر ثَِشةِّ ا ٌْفٍََكِ لُ ًْ أَُػُٛر ثَِشةِّ ا ب َخٍَكَ   ((ٔٔ))لُ َِ ْٓ َششِّ  ب َخٍَكَ ِِ َِ ْٓ َششِّ  ْٓ َششِّ   ((ٕٕ))ِِ ِِ ْٓ َششِّ َٚ ِِ َٚ

لَتَ  َٚ لَتَ َغبِعك  اَِرا  َٚ ٌُْؼمَذِ   ((ٖٖ))َغبِعك  اَِرا  ْٓ َششِّ إٌَّفَّبصَبِد فِٟ ا ِِ ٌُْؼمَذِ َٚ ْٓ َششِّ إٌَّفَّبصَبِد فِٟ ا ِِ ْٓ َششِّ َؽبِعذ  اَِرا َؽَغذ  ((ٗٗ))َٚ ِِ ْٓ َششِّ َؽبِعذ  اَِرا َؽَغذَٚ ِِ َٚ((٘٘)) (الفمؽ). 

مىعد يي ماهد  اٍليىييكد مف رجؿه   النًَّبيَّ  سحرو ؿ: )  ه بف زعد تف أامـألرج بىتد تف حي
مىٍيوً  فىنزؿ ًجٍبًريؿ فى،ىتىاهي  فاشتكى قىاؿى  بالمعكذتيف عى  ًبٍئر ًفي كىالسحر سحرؾ اٍليىييكد مف رجال ًإف: كى
ف اء عميان  فى،ٍرسؿ فالى يٍقرىأ العقد يحؿ أىف فى،مره ًبوً  فجى يحؿ يٍقرىأ فىجعؿ آيىة كى تَّ  كى ـى  ىحى   النًَّبي قىا
 .(ْ)(عقاؿ مف نشط كى،ىنَّمىا

رى و لت: ) -رضي اا بهه -ك"بف ب ئشى ٍيؽو، بىًني يىييكدً  ًمفٍ  يىييكًدمّّ   اهللً  رىسيكؿى  سىحى رى  زي
ـً  ٍبفي  لىًبيدي : لىوي  ييقىاؿي  تَّى قىالىتٍ : اأٍلىٍعصى يَّؿي   اهللً  رىسيكؿي  كىافى  حى مىا الشٍَّيءى، يىٍفعىؿي  أىنَّوي  ًإلىٍيوً  ييخى  كى

                                                           
 يكه ف مف كالحدعث  ت لتفاعر ب لـ: ت لل زف الم ركؼ الدعف بالف الشعحيٌ  إترا عـ تف محمد تف بمي :الخازف (ُ)

 كاكف   ػٖٕٔ اهى تت،داد كلد  حمب أبم ؿ مف المهممى  ت لح ف"  شعحى" إل  هاتتا ل ؿ ا ت،دادم  الش ي عى
 لت ب"  مهه  ت  هعؼ  لا   ػ ُْٕ اهى تحمب كتكيي  يعه  الامعا طعى ت لمدراىي  الكتب ل زف كك ف مدة  دمشؽ
 يركع يي"  الحك ـ بمدة شرح يي اليه ـ بدة"  ك الل زف  تتفاعر ع رؼ التفاعر  يي"  التهزعؿ م  هي يي التأكعؿ

 .(ٓ/ٓاهظر: البالـ: الزركمي) الش ي عى 
 الم ركؼ الحاف  أتك الشعحي بمر تف إترا عـ تف محمد تف بمي الدعف بالف: التهزعؿ م  هي يي التأكعؿ لت ب (ِ)

 . ػُُْٓ-  ط الكل تعركت  ال ممعى الكتب دار  ش  عف بمي محمد ت حعح(  تحكعؽ ك ِٓ/ِ)ت لل زف
 ط حكلي    الككعت اإلاالمعى  المه ر مكتتى ( َٗ/ِ:)العهكد كجه ن لكجا  ا د المر فيك   اهظر: الراكؿ (ّ)

 .ـُِٗٗ  ػ ُُّْ الكل 
 امامى    ك حح إاه ده اللت هي(ِٗ/ٕ:)  كألرجا التعهكي يي دالئؿ الهتكة(ٕٖٔ/ٖ: الاعكطي)الدر المهثكر (ْ)

 تف هج تي تف هكح الح ج تف الدعف  ه  ر محمد الرحمف بتد أتك: يكائد  ك  يكهه  مف كشيف ال حعحى الح دعث
 .ـََِِ-ُٓٗٗ  ط الكل   الرع ض كالتكزعع  لمهشر الم  رؼ مكتتى  (ُٓٔ/ٔ)اللت هي الشككدرم هدـ 



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ِِ ] 

"كود أهكر ت ض المتتدبى  ذا الحدعث تاتب...أها عحط مه ب الهتكة  كعشكؾ يعه   (ُ)"(...يىٍفعىميوي 
كأف تجكعزه عمهع الثكى ت لشرع  ك ذا الذم ادب ه ت ض المتتدبى ت طؿ؛ لف الدالئؿ الكط عى ود 

ش  دة تذلؾ كتجكعز م  و ـ و مت بم   دوا  ك حتا  كب متا  يعم  عت مؽ ت لتتمعغ كالم جزة 
الدلعؿ تلاليا ت طؿ  و ؿ الك ضي بع ض: كود ج فت ركاع ت  ذا الحدعث متهعى بم  الاحر إهم  

 .(ِ)تامط بم  جاده كظكا ر جكارحا ال بم  بكما كومتا كابتك ده"

 بالقكؿ: ثانيان: إيذاء الرسكؿ 

تدبكتا إل    ى  كتكجا الراكؿبهدم  رأل العهكد اهتش ر دبكة اإلاالـ تعف الكت ئؿ ال رتع
المؤامرات لمحد مف  ذا االهتش ر  كمف  ذه المؤامرات طمتهـ مف  عحعككفأحت ر ـ كبمم ئهـ  تدأكا 

يي الحرج كتككف لهـ ال،متى بم  دعف  أمكران عظهكف أها يي بدـ تحكعكه  اعكو كها  الراكؿ 
 كمف المكر التي امكه  العهكد إلعذائا   كم  ذلؾ إال لتشكعؾ الماممعف تدعههـ الجدعد  (ّ)اا

 :ت لككؿ م  عمي

 طمبيـ أف يكمميـ اهلل: (ُ

ال دعد مف ااع ت الكرههعى التي تحدثت بف  ذه المؤامرة اللتعثى كمهه  وكلا  لكد أهزؿ اا 
ْٚ رَؤْر١َِٕب آ٠َخ  ت  ل :  ُ أَ َٕب َّللاَّ ُّ َل ٠َُىٍِّ ْٛ ٌَ َْ ٛ ُّ َٓ َل ٠َْؼٍَ لَبَي اٌَِّز٠ ْٚ رَؤْر١َِٕب آ٠َخ  َٚ ُ أَ َٕب َّللاَّ ُّ َل ٠َُىٍِّ ْٛ ٌَ َْ ٛ ُّ َٓ َل ٠َْؼٍَ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ ُْ ِٙ ٌِ ْٛ ًَ لَ ْض ِِ  ُْ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ُْ َوَزٌَِه لَبَي اٌَِّز٠ ِٙ ٌِ ْٛ ًَ لَ ْض ِِ  ُْ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ َوَزٌَِه لَبَي اٌَِّز٠

َ  ٠ُٛلُِْٕٛ ْٛ َّب ا٠٢َبِد ٌِمَ ُْ لَْذ ث١ََّٕ ُٙ َْٙذ لٍُُٛثُ َ  ٠ُٛلُِْٕٛرََشبثَ ْٛ َّب ا٠٢َبِد ٌِمَ ُْ لَْذ ث١ََّٕ ُٙ َْٙذ لٍُُٛثُ  (.ُُٖ:التكرة)  رََشبثَ

ُْ يي م ه  وكلا ت  ل :  -رضي اا بههم  -و ؿ اتف بت س ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ُْ َوَزٌَِه لَبَي اٌَِّز٠ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ  َوَزٌَِه لَبَي اٌَِّز٠
... كذلؾ أف العهكد األكا مكا  أف عرعهـ اا جهرة  يي زمف راكؿ اا  " ـ العهكد الذعف ك هكا
كاألكه مف ااع ت م  لعس لهـ ماألتا يألتر اا بف الذعف ك هكا يي زمف   ااكأف عام هـ كالـ 

 .(ْ)أههـ و لكا: مثؿ م  و ؿ مف ك ف وتمهـ" راكؿ اا 

                                                           
(  ُِِ/ْ()ِّٖٔ)حكجهكده إتمعس  فى كت ب تدف اللمؽ  ت ب ألرجا التل رم يي  حعحا: :عميو متفؽ (ُ)

 .مفظ لا(  كالُُٕٗ/ْ()ُِٖٗ)حكت ب الاالـ  ت ب الاحر :ألرجا مامـ يي  حعحاك   تهحكه
دار إحع ف  ( ُٕٓ/ُْ)أتك زكرع  محعي الدعف عحع  تف شرؼ الهككم :المهه ج شرح  حعح مامـ تف الحج ج (ِ)

 .قُِّٗ  الث هعىط   التراث ال رتي  تعركت
الحكش ف  حمكد تف عكاؼ: دكتكراه را لى الطترم: فاعرت يي العهكد يي الامؼ بف الكاردة ااث راهظر:  (ّ)
 الدعف أ كؿ كمعى الم   رة  كالمذا ب ال كعدة واـ اإلاالمعى  ا كد تف محمػد اإلمػ ـ ج م ى ( ّّٖص)

  ػ  تدكف طت ى.ُِْْ ت لرع ض
 .(ْٕ/ُ: الل زف)لت ب التأكعؿ (ْ)
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مَّد يىا:  اهلل كؿلرىسي  حريممة بف اًفعرى  قىاؿى و ؿ: ) ا أعض ن بهك   اهلل مف رىسيكالن  كنت ًإف ميحى
تَّى فميكممنا هلل فىقؿ تىقكؿ كىمىا مو نٍسمع حى َْ  ذىًلؾ ًفي اهلل فى،ٍنزؿ كىالى ٛ ُّ َٓ َل ٠َْؼٍَ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ َْ ٛ ُّ َٓ َل ٠َْؼٍَ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ  ىـ: قىاؿى 
ُ  اٍلعىرىب كفار َٕب َّللاَّ ُّ َل ٠َُىٍِّ ْٛ ٌَ ُ َٕب َّللاَّ ُّ َل ٠َُىٍِّ ْٛ ٌَ  ييكىمّْمنىا ىال: قىاالى  ٌََّوَزٌَِه لَبَي اٌَّ َوَزٌَِه لَبَي ا ُْ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ُْ ِز٠ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ارىل اٍليىييكد يىٍعًني ِز٠  كىالنَّصى

ُْ  كىغىيرىـ ُٙ َْٙذ لٍُُٛثُ ُْ رََشبثَ ُٙ َْٙذ لٍُُٛثُ ارىل اٍليىييكد اٍلعىرىب يىٍعًني رََشبثَ  .(ُ)(كىغىيرىـ كىالنَّصى

 طمبيـ كتابان خاصان بيـ: (ِ

تؿ أ ركا بم   ؛ أف عكممهـ اا لـ عكؼ العهكد إل   ذا الحد تطمتهـ مف الراكؿ 
مف الام ف  عأمر ـ تت دعؽ بمعهـ كت ت ن  كك ف طمتهـ الث هي أف عهزؿ اا    ه دالكفر كال
ْٓ و ؿ ت  ل : ، يعم  ج ف تا بف رتا الراكؿ ِِ َٛعٝ  ُِ  ًَ ب ُعئِ َّ ُْ َو ْْ رَْغؤٌَُٛا َسُعٌَُٛى َْ أَ َْ رُِش٠ُذٚ ْٓ أَ ِِ َٛعٝ  ُِ  ًَ ب ُعئِ َّ ُْ َو ْْ رَْغؤٌَُٛا َسُعٌَُٛى َْ أَ َْ رُِش٠ُذٚ أَ

اَء  َٛ ًَّ َع ِْ فَمَْذ َظ ب َّ ٌُْىْفَش ثِبِْل٠ ْي ا ْٓ ٠َزَجَذَّ َِ َٚ  ًُ اَء لَْج َٛ ًَّ َع ِْ فَمَْذ َظ ب َّ ٌُْىْفَش ثِبِْل٠ ْي ا ْٓ ٠َزَجَذَّ َِ َٚ  ًُ ًِ لَْج ج١ِ ًِ اٌغَّ ج١ِ  (.َُٖ:التكرة) اٌغَّ

و ؿ: و ؿ رايع تف حرعممى أك ك ب تف زعد: ع  محمد   -رضي اا بههم -ك"بف اتف بت س
له  أهه ران هتت ؾ كه دوؾ  يأهزؿ اا مف وكلهـ:  رٍ ائته  تكت ب تهزلا بمعه  مف الام ف هكرؤه  كيجٌ 

 ًَ ب ُعئِ َّ ُْ َو ْْ رَْغؤٌَُٛا َسُعٌَُٛى َْ أَ َْ رُِش٠ُذٚ ًَ أَ ب ُعئِ َّ ُْ َو ْْ رَْغؤٌَُٛا َسُعٌَُٛى َْ أَ َْ رُِش٠ُذٚ اَء   أَ َٛ ًَّ َع ِْ فَمَْذ َظ ب َّ ٌُْىْفَش ثِبْل٠ ِي ا ْٓ ٠َزَجَذَّ َِ َٚ  ًُ ْٓ لَْج ِِ اَء َُِٛعٝ  َٛ ًَّ َع ِْ فَمَْذ َظ ب َّ ٌُْىْفَش ثِبْل٠ ِي ا ْٓ ٠َزَجَذَّ َِ َٚ  ًُ ْٓ لَْج ِِ َُِٛعٝ 

 ًِ ج١ِ ًِ اٌغَّ ج١ِ  .(ِ)"اٌغَّ

  يمههـ مف و ؿ: ائته  تكت ب مف الام ف جممىن كثعران م  تمه  العهكد بم  راكؿ اا 
ي: ائتهي تكت ب كاحدةن كم  أتي مكا  ت لتكراة  كمههـ مف و ؿ  ك ك بتد اا تف أتي أمعى الملزكم

مف الام ف ًيعًا: مف رب ال  لمعف إل  اتف أتي أمعى  ابمـ أهي ود أرامت محمدان إل  اله س  كك ف 
 .(ّ)حت  عهفض المؤمهكف مف حكلا و د ـ مف ذلؾ ت جعز الهتي 

بِء فَ كو ؿ ت  ل :  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ُْ ِوزَبثًب  ِٙ َي َػ١ٍَْ ْْ رَُٕضِّ ٌِْىزَبِة أَ ًُ ا ْ٘ بِء فَ ٠ْغؤٌََُه أَ َّ َٓ اٌغَّ ِِ ُْ ِوزَبثًب  ِٙ َي َػ١ٍَْ ْْ رَُٕضِّ ٌِْىزَبِة أَ ًُ ا ْ٘ َٛعٝ أَْوجََش ٠ْغؤٌََُه أَ ُِ َٛعٝ أَْوجََش مَْذ َعؤٌَُٛا  ُِ مَْذ َعؤٌَُٛا 

ْٓ ثَْؼذِ  ِِ  ًَ ٌِْؼْغ َُّ ارََّخُزٚا ا ُْ صُ ِٙ ِّ ٍْ بِػمَخُ ثِظُ ُُ اٌصَّ ُٙ َشحً فَؤََخَزْر ْٙ َ َع ْٓ َرٌَِه فَمَبٌُٛا أَِسَٔب َّللاَّ ْٓ ثَْؼذِ ِِ ِِ  ًَ ٌِْؼْغ َُّ ارََّخُزٚا ا ُْ صُ ِٙ ِّ ٍْ بِػمَخُ ثِظُ ُُ اٌصَّ ُٙ َشحً فَؤََخَزْر ْٙ َ َع ْٓ َرٌَِه فَمَبٌُٛا أَِسَٔب َّللاَّ ِِ ُُ ُٙ ب َعبَءْر َِ   ُُ ُٙ ب َعبَءْر َِ  

ج١ًِٕب ُِ ٍْطَبًٔب  َٛعٝ ُع ُِ آر١ََْٕب  َٚ ْٓ َرٌَِه  َٔب َػ ْٛ َبُد فََؼفَ ٌْج١َِّٕ ج١ًِٕبا ُِ ٍْطَبًٔب  َٛعٝ ُع ُِ آر١ََْٕب  َٚ ْٓ َرٌَِه  َٔب َػ ْٛ َبُد فََؼفَ ٌْج١َِّٕ  (.ُّٓ: فالها) ا

أف عهزؿ بمعهـ  حف ن مف اا مكتكتىن  كذ ب اتف جرعج إل  أف العهكد األكا الهتي 
تأام ئهـ إل  يالفو كيالفو كيالفو  ت دوا يعم  ج ف ـ تا  كوكلهـ  ذا بم  اتعؿ الت هت كال ه د 

                                                           
كحاها حكمت ع اعف  اهظر: (  ْٓٓ/ِ:)عره  كألرجا الطترم يي تفا(ُِٕ/ُ: الاعكطي)الدر المهثكر (ُ)

 .(ِِّ/ُ):ت لمأثكر التفاعر مف الماتكر ال حعح
 (.ُّٖ/ُ:)كثعر تفا تفاعر (ِ)
حدم  الهعا تكرم  أتك الحاف بمي تف أحمد تف محمد تف بمي الكا :: الكاعط يي تفاعر الكرهف المجعداهظر (ّ)

ل،هي محمد م كض  أحمد محمد  عرة  أحمد بتد ا ب دؿ أحمد بتد المكجكد  بمي تحكعؽ ( ُُٗ/ُ)الش ي ي
 .ـُْٗٗ ػ  ُُْٓ  الكل  ط  دار الكتب ال ممعى  تعركت  لته فالجمؿ  بتد الرحمف بكعس  
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ِِ  كالكفر كاإللح د  كم   ك مذككره يي اكرة اإلاراف و ؿ ت  ل : ْٓ ُْٔئ لَبٌُٛا ٌَ َٚ ِِ ْٓ ُْٔئ لَبٌُٛا ٌَ َٓ ٌََه َؽزَّٝ رَْفُغَش ٌََٕب َٓ ٌََه َؽزَّٝ رَْفُغَش ٌََٕب َٚ

ْٕجًُٛػب َٓ ا٤ْسِض ٠َ ْٕجًُٛػبِِ َٓ ا٤ْسِض ٠َ ِِ (اإلاراف:َٗ)(ُ).  

قالت الييكد: إف كنت صادقان أنؾ رسكؿ اهلل، كألرج اتف جرعر بف الادم يي ااعى و ؿ: )  
 .(ِ)(فآتنا كتابان مكتكبان مف السماء كما جاء بو مكسى

لف  ؛ف عهزؿ اا بمعهـ كت ت ن مف بهدهأ لـ عهكر بم  العهكد طمتهـ مف الهتي  إف اا 
هم  أهكر بمعهـ اؤالهـ ذلؾ بم  كجا التكذعب لا لككها هتع ن  كأههـ ال  ذلؾ ماتحعؿ بمعا  كان

َٓ ٌََه ود أهكر بم  مف و ؿ:  عؤمهكف تا حت  عهزؿ  ذا الكت ب أال ترل أف اا  ِِ ْٓ ُْٔئ لَبٌُٛا ٌَ َٓ ٌََه َٚ ِِ ْٓ ُْٔئ لَبٌُٛا ٌَ َٚ

َٓ ا٤ْسضِ  ِِ َٓ ا٤ْسضِ َؽزَّٝ رَْفُغَش ٌََٕب  ِِ َٙب رَْفِغ١شاً،   َؽزَّٝ رَْفُغَش ٌََٕب  َٙبَس ِخَلٌَ ْٔ َش ا٤ ِػَٕت  فَزُفَغِّ َٚ   ً ْٓ َِٔخ١ ِِ َْ ٌََه َعَّٕخ   ْٚ رَُىٛ ْٕجُٛػبً أَ َٙب رَْفِغ١شاً، ٠َ َٙبَس ِخَلٌَ ْٔ َش ا٤ ِػَٕت  فَزُفَغِّ َٚ   ً ْٓ َِٔخ١ ِِ َْ ٌََه َعَّٕخ   ْٚ رَُىٛ ْٕجُٛػبً أَ َ٠

َذ َػ١ٍََْٕب ِوَغفبً  ّْ ب َصَػ َّ بَء َو َّ ْٚ رُْغمِػَ اٌغَّ َذ َػ١ٍََْٕب ِوَغفبً أَ ّْ ب َصَػ َّ بَء َو َّ ْٚ رُْغمِػَ اٌغَّ ْٚ رَْشلَٝ فِٟ إل  وكلا:  أَ ْٓ ُصْخُشف  أَ ِِ َْ ٌََه ث١َْذ   ْٚ ٠َُىٛ ْٚ رَْشلَٝ فِٟ أَ ْٓ ُصْخُشف  أَ ِِ َْ ٌََه ث١َْذ   ْٚ ٠َُىٛ أَ

 َٓ ِِ ْٓ ُْٔئ ٌَ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ْٓ ُْٔئ ٌَ َٚ بِء  َّ َي َػ١ٍََْٕب ِوزَبثبً َْٔمَشأُُٖ   اٌغَّ َي َػ١ٍََْٕب ِوزَبثبً َْٔمَشأُُٖ ٌُِشل١َِِّه َؽزَّٝ رَُٕضِّ   كمف الم مكـ أف هزكؿ الكت ب (ّٗ:اإلاراف) ٌُِشل١َِِّه َؽزَّٝ رَُٕضِّ
هم   كتفجعر الهه ر كككف الجهى مف الهلعؿ كال هب كغعر ذلؾ مم  األكه لعس تماتحعؿ بم  اا  كان

ها أها لك ااتج ب لطمتهـ لف األكا تمؾ الائمى بم  كجا الت هت كاالاتكت ر  كود ألتر اا اتح 
ََ٘زا اَِلّ عؤمهكا  و ؿ ت  ل :  ْْ َٓ َوفَُشٚا اِ ُْ ٌَمَبَي اٌَِّز٠ ِٙ ُغُٖٛ ثِؤ٠َِْذ٠ َّ ٌَْٕب َػ١ٍََْه ِوزَبثبً فِٟ لِْشغَبط  فٍََ ْٛ َٔضَّ ٌَ ََ٘زا اَِلّ َٚ  ْْ َٓ َوفَُشٚا اِ ُْ ٌَمَبَي اٌَِّز٠ ِٙ ُغُٖٛ ثِؤ٠َِْذ٠ َّ ٌَْٕب َػ١ٍََْه ِوزَبثبً فِٟ لِْشغَبط  فٍََ ْٛ َٔضَّ ٌَ َٚ

  ٓ ج١ِ ُِ ٓ  ِعْؾش   ج١ِ ُِ  .(ّ)كذلؾ ل مـ اا كوض ئا الا تؽ يعهـ  (ٕ:اله  ـ) ِعْؾش  

 :سؤاليـ عف اهلل  (ّ

مح كلعف تذلؾ يتهى الماممعف  كزرع تذكر الشؾ  كثر العهكد مف مج دلى راكؿ اا لكد أ
بف أائمتهـ  حت  عظهركا لمماممعف أههـ  كالرعتى يي ومكتهـ  هممعف أف ال عجعتهـ راكؿ اا 

 .(ْ)اؤالهـ بف اا كحد ـ الذعف بهد ـ ال مـ كالكت ب  كمف تمؾ الائمى التي األك   لراكؿ اا 

ُ أََؽذ   :و ؿ ت  لي َٛ َّللاَّ ُ٘  ًْ ُ أََؽذ  لُ َٛ َّللاَّ ُ٘  ًْ ذُ   ((ٔٔ))لُ َّ ُ اٌصَّ ذُ َّللاَّ َّ ُ اٌصَّ ُْ ٠ٌَُٛذْ   ((ٕٕ))َّللاَّ ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْذ  ُْ ٠ٌَُٛذْ ٌَ ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْذ  ا   ((ٖٖ))ٌَ ًٛ ْٓ ٌَُٗ ُوفُ ُْ ٠َُى ٌَ ا َٚ ًٛ ْٓ ٌَُٗ ُوفُ ُْ ٠َُى ٌَ َٚ

 اإللالص(.)((ٗٗ))أََؽذ  أََؽذ  

                                                           
 .(ْْٔ/ِاتف كثعر:) اهظر: تفاعر (ُ)
 .(ّٗٔ/ٕ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ِٕٔ/ِ: الاعكطي)الدر المهثكر (ِ)
ال مراهي  أتك الحاعف عحع  تف أتي اللعر تف ا لـ :الم تزلى الكدرعى الشرار رد بم اهظر: االهت  ر يي ال (ّ)

  أضكاف الامؼ  الرع ض  المممكى ال رتعى الا كدعىتحكعؽ ا كد تف بتد ال زعز اللمؼ   ( َٓٔ/ِ)العمهي الش ي ي
 .ـُٗٗٗ ػ  ُُْٗ  الكل  ط
 .(ّّٖص: عكاؼ الحكش ف)اهظر: ااث ر الكاردة بف الامؼ (ْ)
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مَّد يىا:  لمنًَّبي قىاليكا اٍلميٍشركيف أىف) (ُ) أتي تف ك ب بفك   اهلل فى،ٍنزؿ رىبؾ لنا أنسب ميحى
 َأ ُ َٛ َّللاَّ ُ٘  ًْ ُ أَ لُ َٛ َّللاَّ ُ٘  ًْ ُْ ٠ٌَُٛذْ لُ ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْذ  ُذ، ٌَ َّ ُ اٌصَّ ُْ ٠ٌَُٛذْ َؽذ ، َّللاَّ ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْذ  ُذ، ٌَ َّ ُ اٌصَّ لىٍيسى  سيمكت ًإالَّ  شىٍيء ييكلد لىٍيسى  أًلىنَّوي  َؽذ ، َّللاَّ  يىميكت شىٍيء كى
ف سيكرث ًإالَّ  ا أََؽذ   ييكرث كىالى  يىميكت الى  اهلل كىاً  ًٛ ْٓ ٌَُٗ ُوفُ ُْ ٠َُى ٌَ ا أََؽذ  َٚ ًٛ ْٓ ٌَُٗ ُوفُ ُْ ٠َُى ٌَ َٚ ليس لو شبيو)...(ِ)" 

 ًإلى  اٍلعىهيكدً  مىفً  هى سه  جى فى ": ميكى ًتؿو كى  كىالضاحا ؾً  وىتى دىةى  كم بفم  ري  كج ف يي أات ب هزكؿ ااعى
تاؾى  لىهى  ً ؼٍ : يىكى ليكا  الهاًتيٍّ  ؟ شىٍيفو  أىمٍّ  ًمفٍ  يىأىٍلًتٍرهى  التاٍكرىاًة  ًيي هىٍ تىاي  أىٍهزىؿى  المااى  يىًإفا  رى ًمفٍ   يكى  أىمٍّ  كى
؟ ًجٍهسو  ىو؟ أىـٍ  حى سو هي  أىـٍ   يكى  ذى ىبو  ًمفٍ   يكى ؟ عىٍأكيؿي  كى ىؿٍ  ًيضا عىٍشرىبي ًممافٍ  كى مىفٍ  الد ٍهعى  كىًرثى  كى ثيهى ؟ كى  يىأىٍهزىؿى  عيكىرٍّ
تى ى لى  تىتى رىؾى  المااي  ىن  المااً  ًهٍاتىىي  كىً يى  الا كرىةى   ىًذهً  كى  .(ّ)"لى  ا

كرهف  كذلؾ يي الحدعث : ًإهه  ت دؿ ثمث الك ذه ااع ت ال ظعمى التي و ؿ يعه  الهتي  
أيعجز أحدكـ أف يقرأ في ليمةو   و ؿ: )  بف الهتي  ال حعح الذم ركاه مامـ بف أتي الدرداف

َٛ َّللاُ أََؽذ  ثمث القرآف؟ قالكا: ككيؼ يقرأ ثمث القرآف؟ قاؿ:  ُ٘  ًْ َٛ َّللاُ أََؽذ  لُ ُ٘  ًْ  .(ْ)(تعدؿ ثمث القرآف لُ

 

 

                                                           
أتي تف ك ب تف وعس تف بتعد  مف تهي الهج ر  ك ف وتؿ اإلاالـ حترا مف أحت ر العهكد  مطم    كعب: بف أبي (ُ)

 بم  الكتب الكدعمى  كلم  أامـ ك ف مف كت ب الكحي  كشهد تدرا كأحدا كاللهدؽ كالمش  د كمه  مع راكؿ اا 
:  ػ  اهظر: البالـُِمدعهى  اهى ى  م ت ت لكك ف عفتي بم  بهده  كك ف هحعف  و عرا أتعض الرأس كالمحع

 .(ِٖ/ُالزركمي)
  كو ؿ (ٖٗٓ/ِ()ّٕٖٗ)حر  ت ب يض ئؿ الكرهفكت ب التفاع :الح كـ يي الماتدرؾ بم  ال حعحعفألرجا  (ِ)

 ا عد أتك: لمش شي الماهد  " ذا حدعث  حعح اإلاه د كلـ علرج ه" كبمؽ بمعا الذ تي تككلا " حعح":الح كـ
 ال مـك مكتتى  اا زعف الرحمف محفكظ. د ؽعحك  ت(ُّٕ/ّ)الًتٍهكىثي الش شي م كؿ تف ارعج تف كمعب فت الهعثـ
ثت ت التكحعد كت ب ق َُُْ الكل     طالمهكرة المدعهى  كالحكـ  إاح ؽ تف محمد تكر أتك:  الرب  ف ت كان

 مكتتى  الشهكاف إترا عـ تف ال زعز بتد ؽعحك  ت(ٓٗ/ُ)الهعا تكرم الاممي تكر تف   لح تف الم،عرة تف لزعمى تفا
 (.ٗٔٔ/ٖ: الاعكطي)الدر المهثكر  ـُْٗٗ -  ػُُْْ الل ماى    طالرع ض  الا كدعى  الرشد

 أتك الاهى  محعي: الت،كم تفاعر=  الكرهف تفاعر يي التهزعؿ م  لـ  (ُْٕص)الهعا تكرم: الكرهف هزكؿ أات ب (ّ)
 إحع ف دار  المهدم الرزاؽ بتد ؽعحك  ت(ِّٗ/ٓ) الش ي ي الت،كم الفراف تف محمد تف ما كد تف الحاعف محمد
 إترا عـ تف محمد تف أحمد: الكرهف تفاعر بف كالتع ف الكشؼ  ق َُِْ   الكل    طتعركت  ال رتي التراث
   طته فل   تعركت ال رتي  التراث إحع ف دار  ب شكر تف محمد أتي اإلم ـ تحكعؽ  (ّّّ/َُ)إاح ؽ أتك الث متي 
 .ـ ََِِ -  ػ  ُِِْ الكل 

( َُٓٓ)حأحد اا  ك وؿ يضؿ كت ب يض ئؿ الكرهف  ت ب ألرجا التل رم يي  حعحا: متفؽ عميو: (ْ)
   ت ب يضؿ ورافة وؿ  ك اا أحدكت ب  الة الما يًرعف كو ًر   :مامـ يي  حعحاألرجا   ك (ُٖٗ/ٔ)
 .مفظ لا(  كالٔٓٓ/ُ()ُُٖ)ح
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 :سؤاليـ عف الركح (ْ

كلكف  ذه المرة  ؛اؤالهـ بف الركح  عاألكهه  لمهتيكمف الائمى الت هتعى التي ك ف العهكد 
كال رغتىن يي الت رؼ بم  دعف اا؛    ك ف أممهـ أف عجعب بف اؤالهـ  ك ذا لعس حت ن لمهتي

هم  ل ممهـ أها إذا أج ب بها يهك لعس هتع ن  ك  ف لـ عجب بف  ذا الاؤاؿ يهك هتيكان لف جكاتا  ؛ان
َٓ : لعس مكجكدان يي التكراة و ؿ ت  لي ِِّ آ أُٚر١ِزُُ  َِ َٚ ِش َسثِّٟ  ِْ ْٓ أَ ِِ ًِ اٌشٚػ  ِٓ اٌشٚػ لُ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ َٓ ِِّ آ أُٚر١ِزُُ  َِ َٚ ِش َسثِّٟ  ِْ ْٓ أَ ِِ ًِ اٌشٚػ  ِٓ اٌشٚػ لُ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ

 (.ٖٓ:اإلاراف) اٌؼٍُ اَِلَّ ل١ٍََِلً اٌؼٍُ اَِلَّ ل١ٍََِلً 

ًدعهىىً  كيٍهتي مىعى الهاًتيٍّ ):وى ؿى  بىٍف اٍتًف مىٍا يكدو    كغعرهالتل رم كألرج  ٍرثو ًت ٍلمى كى يكى   ًيي حى
مى  بىًاعبو  كاأي بى عىتىكى
هيـٍ   يىمىرا ًتهىفىرو ًمٍف اٍلعىهيكدً   (ُ) كحً  :يىكى ؿى تىٍ ضي ميكهي بىٍف الر  هيـٍ   اى وى ؿى تىٍ ضي الى  :كى

ـٍ مى  تىٍكرى يكفى  كحً  :يىكى ميكا ًإلىٍعًا يىكى ليكا  تىٍاأىليكهي الى عيٍاًم يكي دٍٍّثهى  بىٍف الر  ـى اى بىىن عىٍهظيري   عى  أىتى  اٍلكى ًاـً حى يىكى 
ً دى اٍلكىٍحيي ثيـا   رىٍيتي أىهااي عيكحى  ًإلىٍعاً يى ى  تا   ى ٍهاي حى ًِ  : و ؿيىتىأىلاٍرتي بى ِٚػ لُ ِٓ اٌشُّ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ ًِ ِٚػ لُ ِٓ اٌشُّ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ

ُِ اَِلَّ ل١ًٍََِل  ٍْ َٓ اٌِؼ ِِ  ُْ ب أُٚر١ِزُ َِ َٚ ِش َسثِّٟ  ِْ ْٓ أَ ِِ ُٚػ  ُِ اَِلَّ ل١ًٍََِل اٌشُّ ٍْ َٓ اٌِؼ ِِ  ُْ ب أُٚر١ِزُ َِ َٚ ِش َسثِّٟ  ِْ ْٓ أَ ِِ ُٚػ     .(ِ)((ٖٓ:اإلاراف) اٌشُّ
ٍيش قىالىت)و ؿ:  - بههم رضي اا-ف اتف بت سبكيي ركاعا ألرل   أعطكنا: يىييكدلً  قيرى

ْٓ  فىنزلت فىسى،ىليكهي  الٌركح عىف سمكه: فىقىاليكا الرجؿ ىىذىا نٍس،ىؿ شىٍيئا ِِ ًِ اٌشٚػ  ِٓ اٌشٚػ لُ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ ْٓ ِِ ًِ اٌشٚػ  ِٓ اٌشٚػ لُ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ

َٓ اٌؼٍُ اَِلَّ ل١ٍََِلً  ِِّ آ أُٚر١ِزُُ  َِ َٚ ِش َسثِّٟ  ِْ َٓ اٌؼٍُ اَِلَّ ل١ٍََِلً أَ ِِّ آ أُٚر١ِزُُ  َِ َٚ ِش َسثِّٟ  ِْ أف العهكد و لكا "  ذكر المفاركف يي اتب هزكله  (ّ)(أَ
لكرعش: امكا محمدان بف ثالث: بف أ ح ب الكهؼ كبف ذم الكرهعف كبف الركح  يإف أج ب بف 
ف أج ب بف الكؿ أك اكت يمعس  الكلعف كأتهـ الث لثى يهك هتي لف ذكر الركح متهـ يي التكراة  كان

أم مم  ااتأثر اا  رىبّْي قيًؿ الركح ًمٍف أىٍمرً تهتي  يتعف لهـ الك تعف كأتهـ أمر الركح إذ و ؿ: 
 .(ْ)ت مما يهدمكا بم  اؤالهـ"

                                                           
أتك الحاف بمي  :المحكـ كالمحعط البظـاهظر: ط لك ه "  دة مف الهلؿ ماتىكعمى دوعكى  عكش"جًرع العىسيب: (ُ)
  الكل  ط  بتد الحمعد  هداكم  دار الكتب ال ممعى  تعركت تحكعؽ ( َِٓ/ُ)ف إام بعؿ تف اعده المرايتا

 .ـَََِ ػ  ُُِْ
 عاع ه ال  م كتكمؼ الاؤاؿ كثرة فم عكره  م ت ب  كالاهى ت لكت ب االبت  ـ كت ب :ألرجا التل رم يي  حعحا (ِ)

 (.ٔٗ/ٗ()ِٕٕٗ )ح
  حعح حاف حدعث  ذاكو ؿ:   (َّْ/ٓ()َُّْ)حهي إارائعؿكمف اكرة ت ت ب :ألرجا الترمذم يي اهها (ّ)

 محمد الرحمف بتد أتك: حت ف اتف  حعح بم  الحا ف الت معك ت  اللت هيك حح إاه ده   الكجا  ذا مف غرعب
 كالتكزعع  لمهشر كزعر ت  دار(  َِٗ/ُ()ٗٗ)حاللت هي الشككدرم هدـ  تف هج تي تف هكح الح ج تف  الدعف ه  ر
 .ـََِّ- ػُِْْ الكل    ط جدة

 تحكعؽ ( َّٖ/ْ)تف حاعف الكمي الهعا تكرمهظ ـ الدعف الحاف تف محمد  :كرغ ئب الفرو فغرائب الكرهف  (ْ)
 . ػُُْٔ  الكل  ط  تعركت الشعخ زكرع  بمعرات  دار الكتب ال ممعا 
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ذات عـك     و ؿ: "كهت أمشي مع الهتٌي  كبف م،عرة  بف إترا عـ  بف بتد اا
كح؟ يأيٍاًكتيمرره  تأه س مف العهكد  يك لكا: ع   يرأعت أها عكحى  إلعا  و ؿ:   أت  الك اـ م  الر 

ِٓ اٌشٚػلت بمعا   يهز (ُ)يتهحعت بها إل  ايت طى ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ ِٓ اٌشٚػَٚ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ ااعى  يك لت العهكد:  كذا ...
 ذا   هتعه  محمدو  داللى كاضحى بم   دؽً  كذا هجده يي التكراة  ك ذه  :أم  (ِ)هجده بهده "

ْٓ لَْجٍَِه فَؾبَق الهتي المي الذم لعس لا بمـ تكت ب العهكد و ؿ ت  ل :  ِِ   ً ِضَة ثُِشُع ْٙ ٌَمَِذ اْعزُ ْٓ لَْجٍَِه فَؾبَق َٚ ِِ   ً ِضَة ثُِشُع ْٙ ٌَمَِذ اْعزُ َٚ

 َْ ِضُإ ْٙ ِٗ ٠َْغزَ ُْ ِب وبُٔٛا ثِ ُٙ ْٕ ِِ َٓ َعِخُشٚا  َْ ثِبٌَِّز٠ ِضُإ ْٙ ِٗ ٠َْغزَ ُْ ِب وبُٔٛا ثِ ُٙ ْٕ ِِ َٓ َعِخُشٚا   .(ُْ:الهتع ف) ثِبٌَِّز٠

 :السخرية كاالستيزاء مف رسكؿ اهلل  (ٓ

كاههزمكا شر  زعمى يي   يي كثعر مف المكر يشؿ العهكد ل ههـ اا مف الهعؿ مف الهتي 
ب ألرل لمهعؿ مها كمف   يمجأكا إل  أا لع جمعع المؤامرات التي ح كك   ضد اإلاالـ كهتعا

ٌَمَِذ   عككؿ ت  ل  مل طت ن راكلا: كاالاتهزاف تا  كمف  ذه الا لعب كالكا ئؿ الالرعىي   دبكتا ٌَمَِذ َٚ َٚ

 َْ ِضُإ ْٙ ِٗ ٠َْغزَ ُْ ِب وبُٔٛا ثِ ُٙ ْٕ ِِ َٓ َعِخُشٚا  ْٓ لَْجٍَِه فَؾبَق ثِبٌَِّز٠ ِِ   ً ِضَة ثُِشُع ْٙ َْ اْعزُ ِضُإ ْٙ ِٗ ٠َْغزَ ُْ ِب وبُٔٛا ثِ ُٙ ْٕ ِِ َٓ َعِخُشٚا  ْٓ لَْجٍَِه فَؾبَق ثِبٌَِّز٠ ِِ   ً ِضَة ثُِشُع ْٙ  (.ُْ:الهتع ف) اْعزُ

َٓ َعِخُشٚا "يي وكلا:  متي ح تـ كأتك الشعخ بف الاداتف أألرج اتف جرعر  كى  َٓ َعِخُشٚا فَؾبَق ثِبٌَِّز٠ فَؾبَق ثِبٌَِّز٠

 ُْ ُٙ ْٕ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ مف الراؿ  َْ ِضُإ ْٙ ِٗ ٠َْغزَ َْ ِب وبُٔٛا ثِ ِضُإ ْٙ ِٗ ٠َْغزَ  .(ّ)"عككؿ: كوع تهـ ال ذاب الذم ااتهزؤا تا ِب وبُٔٛا ثِ

أح ط تهـ الشيف ي  م  أ  تا مف ااتهزاف كالرعى وكمابم   هتعا    اا لكد امٌ 
  كمف  كر ااتهزاف العهكد (ْ)ك ك الحؽ حعث أ مككا مف أجؿ ااتهزائهـ  تاكف ئالذل ك هكا عاتهز 

 الت لي: ت لهتي 

 

 

 

 

 
                                                           

      هفاه  الكه اى  ي :كوعؿ  المه زؿ مف عكهس كم   كالكا خ التراب يعا عرم  الذم المكضع باطة:سي  (ُ)
 (.ّّٓ/ِ)كالثر الحدعث غرعب يي الهه عىاهظر: 

 ف اإلاه د بمكمى.إف رج لا ثك ت إال أها اكط م :كو ؿ  (َْْ/ٖ: اتف حجر)  يتح الت رم(َٕ/ُٓتفاعر الطترم:) (ِ)
 .(ُٔٔ/ٗ:)ترم يي تفاعره  كألرجا الط(ِِٓ/ّ: الاعكطي)الدر المهثكر (ّ)
(  ِْٗ/ُ)الهافي الدعف ح يظ محمكد تف أحمد تف اا بتد الترك ت أتك: التأكعؿ كحك ئؽ التهزعؿ مدارؾاهظر:  (ْ)

 .ـُٖٗٗ- ػُُْٗ الكل    ط تعركت الطعب  الكمـ دار  تدعكم بمي عكاؼ أح دعثا كلرج حككا
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    [ِٖ ] 

 :راعناقكليـ: اسمع غير مسمع ك  - أ

يك هكا عمككف ألاهتهـ بهد مل طتتا   ك ف العهكد عت مدكف الالرعى مف راكؿ اا 
الرعى ع  رابف ك ك الحمؽ الكلكف ك ف و د ـ   كالحدعث م ا يعككلكف لا: رابه  كظ  ر   اهظره 

  كحكدان عىحممكها لمف همف م ا  لمدعف الذم ج ف تا هتعه  محمد  كم  ذلؾ إال ت،ض ن   (ِ()ُ)الربف
َٓ َػَزاة   :و ؿ ت  ل  ٍَْىبفِِش٠ ٌِ َٚ ؼُٛا  َّ اْع َٚ ْٔظُْشَٔب  لٌُُٛٛا ا َٚ ُٕٛا ََل رَمٌُُٛٛا َساِػَٕب  َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ َٓ َػَزاة  ٠َب أ٠َُّ ٍَْىبفِِش٠ ٌِ َٚ ؼُٛا  َّ اْع َٚ ْٔظُْشَٔب  لٌُُٛٛا ا َٚ ُٕٛا ََل رَمٌُُٛٛا َساِػَٕب  َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

  ُ ُ  أ١ٌَِ  (.َُْ:كرةالت)أ١ٌَِ

كاف رجالف مف الييكد مالؾ بف الصيؼ "كألرج اتف جرعر  كىاتف المهذر بف الادم و ؿ: 
قاال لو كىما يكممانو: راعنا سمعؾ كاسمع غير مسمع فظف  كرفاعة بف زيد إذا لقيا النًَّبٌي 

 هللذلؾ ف،نزؿ ا المسممكف أف ىذا شيء كاف أىؿ الكتاب يعظمكف بو أنبياءىـ، فقالكا لمنبي 
ُٕٛا ََل رَمٌُُٛٛا َساِػَٕب َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُٕٛا ََل رَمٌُُٛٛا َساِػَٕب٠َب أ٠َُّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠  .(ّ)"اآلية ٠َب أ٠َُّ

رابه  ع  راكؿ اا كأربه  ام ؾ ع هكف مف المراب ة   ك ف الماممكف عككلكف لمهتي 
كك هت  ذه المفظى ات ن متعح ن تم،ى العهكد  كوعؿ: ك ف م ه    بهد ـ: اامع ال ام ت  كوعؿ:  ك 

لم  ام ته  العهكد اغتهمك    كو لكا كه  هاب محمدان اران كااف هاتا بمه ن  يك هكا إلح د إل  الربكهى 
كعككلكف: رابه  ع  محٌمد كعضحككف يعم  تعههـ  يامع ذلؾ ا د تف م  ذ يفطف له    عأتكف الهتي 

 جالن كك ف ع رؼ ل،تهـ  يك ؿ لمعهكد: بمعكـ ل هى اا  كالذم هفاي تعده ع  م شر العهكد إف ام ت ر 
َٓ يك لكا: أكلاتـ تككلكهه ؟ يأهزؿ اا ت  ل :   لضرتت بهكا مهكـ عككله  لراكؿ اا  َٙب اٌَِّز٠ َٓ ٠ب أ٠َُّ َٙب اٌَِّز٠ ٠ب أ٠َُّ

ُٕٛا َل رَمٌُُٛٛا ساِػٕب َِ ُٕٛا َل رَمٌُُٛٛا ساِػٕبآ َِ لكي ال عجد العهكد تذلؾ اتعال إل  شتـ راكؿ اا  آ
  مع أف العهكد (ْ)

إال أههـ لكؿ مرة علرجكا يعه  بف   كعكفكف مها مكوؼ الجحكد ك هكا كثعران م  عح جكف الهتي 

                                                           
 اا بتد أتك :ال ح ح ملت رعك ؿ: رجؿه أربف كامرأة ربه ف الربكهى  ي الحمؽ كاالاترل ف  اهظر: األرعف:  (ُ)

 .(ُِْص)الحهفي
المجمس البم  لمشؤكف اإلاالمعى  الك  رة  ( ْٔص)م طف  كم ؿ ك في :كتهكا إارائعؿ اهظر: محمد  (ِ)

 .ـُٕٔٗ ػ  ُّٕٖتدكف روـ طت ى  
 تف محمد تكر أتك: الكرهف تفاعر كت ب   كألرجا اتف المهذر يي تفاعره (ِّٓ/ُ: الاعكطي)الدر المهثكر (ّ)

  ط الهتكعى المدعهى  الم ثر دار  الا د محمد تف ا د(  تحكعؽ ّّٕ/ِ)الهعا تكرم المهذر تف إترا عـ
 .(َِٗ/ُ:)ه ده حكمت ع اعف  ال حعح الماتكر  كحاف إا ـََِِ   ػُِّْالكل 

 .(ِِٓ/ُ)الث متي :: الكشؼ كالتع ف اهظر (ْ)
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    [ِٗ ] 

  كالماممكف حدكد الدب  كل ؿ  ذا ك ف مههـ يي ظرؼ أزمى مف الزم ت التي مر ته  الراكؿ 
ظه ر م  امتألت تا ومكتهـ مف حكد كحاد  .(ُ)ككاو ى أحد ي غتهمه  العهكد ير ى لمشم تى كان

 :قكليـ الساـ عميؾ - ب

وكؿ العهكد لمراكؿ الكرعـ إذا أرادكا تحعتا  كؿ اا أعض ن مف  كر االاتهزاف كالالرعى ترا
الديعف الذم  تم  إل  عـك الكع مى عتعف مدل الحكدورهه ن عي  الا ـ بمعؾ أم المكت لؾ  كود أهزؿ اا 

ُ ف إل  هتي  ذه المى  و ؿ ت  ل : ك عكها  ؤالف المم كه ِٗ َّللاَّ ُْ ٠َُؾ١َِّه ثِ ب ٌَ َّ َن ثِ ْٛ اَِرا َعبُءَٚن َؽ١َّ َٚ ُ ِٗ َّللاَّ ُْ ٠َُؾ١َِّه ثِ ب ٌَ َّ َن ثِ ْٛ اَِرا َعبُءَٚن َؽ١َّ َٚ  

ِص١ َّ ٌْ َٙب فَجِْئَظ ا َٔ ْٛ ُُ ٠َْصٍَ ََّٕٙ ُْ َع ُٙ ب َٔمُُٛي َؽْغجُ َّ ُ ثِ ثَُٕب َّللاَّ ََل ٠َُؼزِّ ْٛ ٌَ ُْ ِٙ ْٔفُِغ َْ فِٟ أَ ٠َمٌُُٛٛ ِص١َٚ َّ ٌْ َٙب فَجِْئَظ ا َٔ ْٛ ُُ ٠َْصٍَ ََّٕٙ ُْ َع ُٙ ب َٔمُُٛي َؽْغجُ َّ ُ ثِ ثَُٕب َّللاَّ ََل ٠َُؼزِّ ْٛ ٌَ ُْ ِٙ ْٔفُِغ َْ فِٟ أَ ٠َمٌُُٛٛ  (.ٖ:المج دلى) شُ شُ َٚ

ؿى و لت: ) -رضي اا بهه -بف ب ئشىك  مىى اليىييكدً  ًمفى  رىٍىطه  دىخى : فىقىاليكا  المَّوً  رىسيكؿً  عى
ـي  مى  السَّا ،عى ـي : فىقيٍمتي  فىفىًيٍمتييىا ٍيؾى مىٍيكي ـي  عى  فىًإفَّ  عىاًئشىةي، يىا "مىٍيالن :  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىالمٍَّعنىةي، السَّا
لىـٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  "كيمّْوً  األىٍمرً  ًفي الرٍّْفؽى  ييًحبُّ  المَّوى  : "  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاليكا؟ مىا تىٍسمىعٍ  أىكى
ـٍ : قيٍمتي  فىقىدٍ  مىٍيكي  .(ِ)(كىعى

كعفعى الت  مؿ مع العهكد يأمره  أال هتدأ ـ ت لاالـ كذلؾ لفا د هعتهـ  كلكد بممه  الراكؿ 
ارىل كىالى  اٍليىييكدى  تىٍبدىءيكا الى و ؿ: ) أف راكؿ اا  ي ف أتي  رعرة  ، النَّصى ـً  لىًقيتيـٍ  فىًإذىا ًبالسَّالى

دىىيـٍ  كهي  ًريؽو،طى  ًفي أىحى  .(ّ)(أىٍضيىًقوً  ًإلىى فىاٍضطىرُّ

 : أف راكؿ اا -رضي اا بههم -كيي الحدعث ال حعح الذم ركاه بتد اا تف بمر
 .(ْ)(إذا سمـ عميكـ الييكد، فإنما يقكؿ أحدىـ: الساـ عميؾ، فقؿ: كعميؾو ؿ:)

 

 
                                                           

تدكف ت رعخ هشر  المكتب تدكف روـ طت ى   ( ٕٕص)محمد بزة دركزة :اهظر: العهكد يي الكرهف الكرعـ (ُ)
 .اإلاالمي

  (ٕٓ/ٖ()ِٔٓٔ)حئذاف  ت ب كعؼ عرد بم  أ ؿ الذمىكت ب االات :ألرجا التل رم يي  حعحا متفؽ عميو: (ِ)
كت ب الاالـ  ت ب الههي بف اتتداف أ ؿ الكت ب ت لاالـ ككعؼ عرد بمعهـ  :كألرجا مامـ يي  حعحاكالمفظ لا  

 .  تهحكه(َُٕٔ/ْ()ُِٓٔ)ح
 الكت ب ت لاالـ ككعؼ عرد بمعهـ كت ب الاالـ  ت ب الههي بف اتتداف أ ؿ :ألرجا مامـ يي  حعحا (ّ)

 .(َُٕٕ/ْ()ُِٕٔ)ح
(  ٕٓ/ٖ()ِٕٓٔ)حد بم  أ ؿ الذمىكت ب االاتئذاف  ت ب كعؼ عر  :عحاألرجا التل رم يي  ح متفؽ عميو: (ْ)

بمعهـ  عرد ككعؼ ت لاالـ الكت ب أ ؿ اتتداف بف الههي كت ب الاالـ  ت ب كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا:
 .(  تهحكهَُٕٔ/ْ()ُِْٔ)ح
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    [َّ ] 

 قكليـ عند تحكيؿ القبمة:  - ت

دؿ  اتت، ف الفتهى كاتت، ف الط ف يي الرا لى  كمف الكض ع  التي أكثر العهكد يعه  الج
لـ عه رؼ بف التكجا إل  تعت    كزبمكا أف الهتي (ُ)بهد تحكعؿ الكتمى ااتهزاؤ ـ ت لراكؿ 

 .(ِ)المكدس مع بمما أها حؽٌّ إال أها ع مؿ ترأعا

١ٌَََِّّٕه لِْجٍَ : و ؿ ت  ل  َٛ َِٙه فِٟ اٌغَّّبِء فٍََُٕ ْع َٚ ١ٌَََِّّٕه لِْجٍَ لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  َٛ َِٙه فِٟ اٌغَّّبِء فٍََُٕ ْع َٚ ْغِغِذ لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  َّ ٌْ ََٙه َشْطَش ا ْع َٚ يِّ  َٛ ْغِغِذ خً رَْشظب٘ب فَ َّ ٌْ ََٙه َشْطَش ا ْع َٚ يِّ  َٛ خً رَْشظب٘ب فَ

ُْ َشْطَشُٖ  َُ٘ى ُعٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُْ فَ ْٕزُ ب ُو َِ َؽ١ُْش  َٚ  َِ ٌَْؾشا ُْ َشْطَشُٖ ا َُ٘ى ُعٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُْ فَ ْٕزُ ب ُو َِ َؽ١ُْش  َٚ  َِ ٌَْؾشا  (.ُْْ:التكرة) ا

ٍههيمى  المااي  رىًضيى (ّ)بف التراف  ي ف أتي إاح ؽ ـى  لىمَّاو ؿ: ) بى ًدينىةى   المَّوً  رىسيكؿي  قىًد  المى
مَّى كىافى  شىٍيرنا، عىشىرى  سىٍبعىةى  أىكٍ  عىشىرى  ًستَّةى  ًدسً المىقٍ  بىٍيتً  نىٍحكى  صى وى  أىفٍ  ييًحبُّ  كى جَّ ؿى  الكىٍعبىًة، ًإلىى ييكى  فى،ىٍنزى
١ٌَََِّّٕه لِْجٍَخً رَْشظب٘ب :تىعىالىى المَّوي  َٛ َِٙه فِٟ اٌغَّّبِء فٍََُٕ ْع َٚ ١ٌَََِّّٕه لِْجٍَخً رَْشظب٘بلَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  َٛ َِٙه فِٟ اٌغَّّبِء فٍََُٕ ْع َٚ وى  لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  مَّى الكىٍعبىًة، نىٍحكى  فىكيجّْ صى  كى
ؿه رى  مىعىوي  ، جي رىجى  ثيَـّ  العىٍصرى مىى فىمىرَّ  خى اًر، ًمفى  قىٍكـو  عى مَّى أىنَّوي  يىٍشيىدي  ىيكى : فىقىاؿى  األىٍنصى  ، النًَّبيّْ  مىعى  صى
وى  قىدٍ  كىأىنَّوي  رىفيكا الكىٍعبىًة، ًإلىى كيجّْ الىةً  ًفي ريكيكعه  كىىيـٍ  فىاٍنحى  .(ْ)(العىٍصرً  صى

ٍههيمى  المااي  رىًضيى - بى ًزبو  ٍتفً  التىرىافً  بىفً عى ألرل اكيي رك     المَّوً  رىسيكؿي  كىافى ): وى ؿى   -بى
مَّى ٍقًدًس، بىٍيتً  نىٍحكى  صى كىافى  شىٍيرنا، عىشىرى  سىٍبعىةى  أىكٍ  عىشىرى  ًستَّةى  المى جَّوى  أىفٍ  ييًحبُّ   المَّوً  رىسيكؿي  كى  ييكى
ؿى  الكىٍعبىًة، ًإلىى َٚ : المَّوي  فى،ىٍنزى َٚ لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  َِٙه فِٟ اٌغَّّبِء لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  َِٙه فِٟ اٌغَّّبِء ْع وى  ،(ُْْ: التكرة) ْع جَّ  ،"الكىٍعبىةً  نىٍحكى  فىتىكى
قىاؿى  ـي  النَّاًس، ًمفى  السُّفىيىاءي  كى ب: اليىييكدي  كىىي بَِ َِ   ُْ ُ٘ َلَّ َٚ ُْ ُ٘ َلَّ َٚ (التكرة :ُِْ)   ٍـي  عىف مىٍييىا، كىانيكا الًَّتي ًقٍبمىًتًي  عى
مَّى ميٍستىًقيـو  ًصرىاطو  ًإلىى اءي يىشى  مىفٍ  يىٍيًدم كىالمىٍغًربي  المىٍشًرؽي  ًلمَّوً  قيؿٍ  ،  النًَّبيّْ  مىعى  فىصى ؿه رىجى  ثيَـّ  رىجي  خى
مَّى، مىا بىٍعدى  مىى فىمىرَّ  صى ارً  ًمفى  قىٍكـو  عى الىةً  ًفي األىٍنصى ٍقًدًس، بىٍيتً  نىٍحكى  العىٍصرً  صى : يىٍشيىدي  ىيكى  :فىقىاؿى  المى
مَّى أىنَّوي  وى تى  كىأىنَّوي  ، المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  صى جَّ رَّؼى  الكىٍعبىًة، نىٍحكى  كى تَّى القىٍكـي، فىتىحى ييكا حى جَّ  .(ٓ)(الكىٍعبىةً  نىٍحكى  تىكى

                                                           
اإلاالمعى  الككعت   حكلي  ط  (  مكتتى المه رَُٗ/ّ: د ا د المر في)اهظر: الراكؿ كالعهكد كجه ن لكجا( ُ)

 ـ.ُِٗٗ ػ  ُُّْالكل  
 .(ُُٖ/ُ)الت،كم :: م  لـ التهزعؿاهظر (ِ)
لمس بشرة غزكة  أكله   أتك بم رة  أامـ  ،عران كغزا مع راكؿ اا  :البراء بف عازب بف الحارث الخزرجي (ّ)

 ػ ي،زا أتهر )غرتٌي وزكعف(  ِْ( اهى بم  الرم )تف رس غزكة اللهدؽ  كلم  كلي بثم ف اللاليى ج ما أمعران 
تف الزتعر ياكف الككيى كابتزؿ تتحه  بهكة  كب ش إل  أع ـ م  ب كيتحه   ثـ وزكعف يممكه   كاهتكؿ إل  زهج ف ي ي

 .(ْٔ/ِ: الزركمي)ا التل رم كمامـ  اهظر: البالــ  ركل لَٗٔ -قُٕالبم ؿ  كتكيي يي زمها  اهى 
 الذاف يي ال دكؽ الكاحد لتر إج زة يي ج ف م  ت بكت ب ألت ر ااح د   :حاألرجا التل رم يي  حع (ْ)

 .(ٕٖ/ٗ()ِِٕٓ)ح كالحك ـ كالفرائض كال ـك كال الة
الىةً  :ألرجا التل رم يي  حعحا (ٓ) ًدعهىًى كىأىٍ ًؿ الشاٍأـً كىالمىٍشًرؽً   ًكتى بي ال ا  .(ٖٖ/ُ()ّٗٗح)تى بي ًوٍتمىًى أىٍ ًؿ المى
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كددت لك أف اهلل تعالى صرفني عف قبمة الييكد إلى )و ؿ لجترعؿ:  ذلؾ أف الهتي "ك
هم  أراد الك تى لهه  وتمى إترا عـ كوتمى الهتع ف غيرىا هت أدب  كذلؾ لهه  ك  -بمعهـ الاالـ-( كان

 لم رب إل  اإلاالـ يك ؿ لا جترعؿ: إهم  أه  بتد مثمؾ ال أممؾ شعئ ن ي اأؿ رتؾ  يج ؿ الهتي 
َِٙه فِٟ اٌغَّّبءِ عدعـ الهظر إل  الام ف يأهزؿ اا ت  ل :  ْع َٚ َِٙه فِٟ اٌغَّّبءِ لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  ْع َٚ كود ذكر   (ُ)"لَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت 

: لككؿ أكلياى لكجكه ثالثى  ك ف عحب التحكؿ بف تعت المكدس إل  الك ت أف الهتي  (ِ)الهدلاي
: لعكاب ومكب ثالثيا  : لع عب وتمى إترا عـ ثانيياالعهكد م  بمـ محمد دعها حت  اتت ه   

  .(ّ)ال رب تاتب محتتهـ لمك تى

كذلؾ أف رسكؿ  ،أكؿ ما نسخ في القرآف القبمةو ؿ: ) -رضي اا بههم  -بف اتف بت س
بيت المقدس ففرحت أىميا الييكد أمره اهلل أف يستقبؿ  لما ىاجر إلى المدينة ككاف أكثر اهلل 

ككاف  ،يحب قبمة إبراىيـ ككاف رسكؿ اهلل  ،بضعة عشر شيران  فاستقبميا رسكؿ اهلل  ،الييكد
ٍجًيؾى  يدعك اهلل كينظر إلى السماء ف،نزؿ اهلل ُْ : إلى قكلو قىٍد نىرل تىقىمُّبى كى َُ٘ى ُعٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُْ فَ َُ٘ى ُعٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ فَ

حكه فارتاب مف ذلؾ الييكد كقالكا: ما كالىـ عف قبمتيـ التي كانكا عمييا ف،نزؿ ن :يعني َشْطَشُٖ َشْطَشُٖ 
ْغِشةُ  اهلل َّ ٌْ ا َٚ ْشِشُق  َّ ٌْ ِ ا ًْ ّلِِلَّ ْغِشةُ لُ َّ ٌْ ا َٚ ْشِشُق  َّ ٌْ ِ ا ًْ ّلِِلَّ ِ  كقاؿ: لُ ْعُٗ َّللاَّ َٚ  َُّ ٌُّٛا فَضَ َٛ ب رُ َّ ِ أ٠ََْٕ ْعُٗ َّللاَّ َٚ  َُّ ٌُّٛا فَضَ َٛ ب رُ َّ "بف اتف  (ُُٓ:التكرة) (ْ)(أ٠ََْٕ

أمره اا أف عاتكتؿ تعت لم    جر إل  المدعهى   : أف راكؿ اا -رضي اا بههم -بت س
عحب وتمى  تض ى بشر شهران  كك ف راكؿ اا  المكدس  يفرحت العهكد  ي اتكتمه  راكؿ اا 

ُْ َشْطَشُٖ  :إترا عـ  يك ف عدبك اا كعهظر إل  الام ف  يأهزؿ اا  َُ٘ى ُعٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ ُْ َشْطَشُٖ فَ َُ٘ى ُعٛ ُٚ ٌُّٛا  َٛ أم: هحكه   فَ
ْشِشُق ـ التي ك هكا بمعه ؟ يأهزؿ اا: ي رت ب مف ذلؾ العهكد  كو لكا: م  كال ـ بف وتمته َّ ٌْ ِ ا ًْ ّلِِلَّ ْشِشُق لُ َّ ٌْ ِ ا ًْ ّلِِلَّ لُ

  ُ ْغزَم١ِ ُِ ْٓ ٠ََشبُء اٌَِٝ ِصَشاغ   َِ ِْٙذٞ  ْغِشُة ٠َ َّ ٌْ ا َٚ  ُ ْغزَم١ِ ُِ ْٓ ٠ََشبُء اٌَِٝ ِصَشاغ   َِ ِْٙذٞ  ْغِشُة ٠َ َّ ٌْ ا َٚ"(ٓ). 

                                                           
محمكد مطرجي  دار الفكر   تحكعؽ ( َُُ/ُ)حمد تف إترا عـ الامروهدمأتك المعث ه ر تف م : مـكتحر ال (ُ)

  تدكف روـ طت ى  تدكف ت رعخ هشر.  تعركت
: محمد اتك ال،ره طي  وعس  مح رب مف المح رتي  بطعى تف الرحمف بتد تف غ لب تف الحؽ بتد األندلسي: (ِ)

 ال،زكات عكثر كك ف المرعى  وض ف كلي  ش ر لا كالحدعث  ت لحك ـ ب رؼ  غره طى أ ؿ مف أهدلاي  يكعا  مفار
كتكيي  - ػُْٖ  كلد اهىال زعز الكت ب تفاعر يي الكجعز المحرركت ب  لا  تمكروى كتكيي  الممثمعف جعكش يي
 (.ِِٖ/ّ  اهظر: البالـ: الزركمي) ػ ِْٓاهى

 تف تم ـ تف الرحمف بتد تف غ لب تف الحؽ بتد محمد تكأ ال زعز: الكت ب تفاعر يي الكجعز المحرراهظر:  (ّ)
 الكتب دار  ػ  ُِِْالكل   ط محمد  الش يي بتد الاالـ بتد تحكعؽ(  ُِِ/ُ)المح رتي الهدلاي بطعى

 .تعركت ال ممعى 
ه ده حكمت ع اعف    ك حح إا(َْٓ/ِ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ّّْ/ُ: الاعكطي)الدر المهثكر (ْ)

 .(ُِِ/ُ:)الماتكر ال حعح
 .(ّْٓ/ُاتف كثعر:)تفاعر ( ٓ)
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صرفت القبمة عف الشاـ إلى الكعبة في رجب و ؿ: ) -رضي اا بههم  -بف اتف بت سك 
رفاعة بف قيس  رسكؿ اهلل  ف،تى ،المدينو عمى رأس سبعة عشر شيران مف مقدـ رسكؿ اهلل 

كقردـ بف عمرك ككعب بف األشرؼ كنافع بف نافع كالحجاج بف عمرك حميؼ كعب بف األشرؼ 
كالربيع بف أبي الحقيؽ ككنانة بف أبي الحقيؽ فقالكا لو: يا محمد ما كالؾ عف قبمتؾ التي كنت 

 ،نت عمييا نتبعؾ كنصدقؾارجع إلى قبمتؾ التي ك ،عمييا كأنت تزعـ أنؾ عمى ممة إبراىيـ كدينو
نما يريدكف فتنتو عف دينو، ف،نزؿ اهلل َٓ إٌَّبطِ  كا  ِِ فَٙبُء  َٓ إٌَّبطِ َع١َمُُٛي اٌغُّ ِِ فَٙبُء   .(ُ)"...(ُِْ:التكرة) َع١َمُُٛي اٌغُّ

ِ : و ؿ ت  ل  ًْ ّلِِلَّ َٙب لُ ُُ اٌَّزِٟ َوبُٔٛا َػ١ٍَْ ِٙ ْٓ لِْجٍَزِ ُْ َػ ُ٘ َلَّ َٚ ب  َِ َٓ إٌَّبِط  ِِ َٙبُء  فَ ِ َع١َمُُٛي اٌغُّ ًْ ّلِِلَّ َٙب لُ ُُ اٌَّزِٟ َوبُٔٛا َػ١ٍَْ ِٙ ْٓ لِْجٍَزِ ُْ َػ ُ٘ َلَّ َٚ ب  َِ َٓ إٌَّبِط  ِِ َٙبُء  فَ َع١َمُُٛي اٌغُّ

 َٚ ْشِشُق  َّ ٌْ َٚ ا ْشِشُق  َّ ٌْ ُ  ا ْغزَم١ِ ُِ ْٓ ٠ََشبُء اٌَِٝ ِصَشاغ   َِ ِْٙذٞ  ْغِشُة ٠َ َّ ٌْ ُ  ا ْغزَم١ِ ُِ ْٓ ٠ََشبُء اٌَِٝ ِصَشاغ   َِ ِْٙذٞ  ْغِشُة ٠َ َّ ٌْ  .(ُِْ:التكرة) ا

أهزؿ  ذه ااعى إلت ران بف ح لهـ وتؿ أف عذكركا  إل  أف اا  -رحما اا-ذ ب الرازم
: أها بمعا ال الة كالاالـ إذا ألتر أحدىا ذا الكالـ ل مما أههـ اعذكركها كيي ذلؾ بدة يكائد  

: أها ت  ل  إذا ألتر بف ثانيياكوكبا  ك ف  ذا إلت ران بف ال،عب يعككف م جزان  ك بف ذلؾ وتؿ
ذلؾ أكالن ثـ ام ا مههـ  يإها عككف تامعىن لا لف تأثعر  ذا الكالـ بمعا اعككف أوؿ مم  إذا ام ا 

ذلؾ  : أف اا ت  ل  إذا أام ا ذلؾ أكالن حت  عككف الجكاب ح ضران  يك فثالثيامههـ أكؿ مرة  ك
 .(ِ) أكل  مم  إذا ام ا كال عككف الجكاب ح ضران 

                                                           
ه ده حكمت ع اعف    ك حح إا(ُٖٔ/ِ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ّْْ/ُ: الاعكطي)الدر المهثكر (ُ)

 .(ِْٗ/ُ:)ال حعح الماتكر
 .(ٕٗ/ْ: الرازم)اهظر: مف تعح ال،عب (ِ)
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 اعط ة الثالث

   ٍُد َغذسٌع ل مس منيل معاٌذج الشسُ   

لم  رأل العهكد جم بى الماممعف تتك ثر  كاإلاالـ عهتشر  كعفتح اا ومكب اله س لكتكلا  
كضم ف م  لحهـ    رأعكهكا أف ال اتعؿ لممح يظى بم  كترع ئهـ كزبمهـ أههـ ش ب اا الملت
كأتت با كاجتث ث هث ر  كاعطرتهـ بم  مكدرات التالد الم دعى كالم هكعى  إال ت لكض ف بم  محمد 

دعها مف أ كله   يألذكا عكعدكف لإلاالـ كالماممعف تك يى الطرؽ كملتمؼ الكا ئؿ  كعهتهزكف 
إال   م هـ ال هكد كالمكاثعؽ   دههـ كأتـر بم  الرغـ مف أف الهتي   الفرص لمح كلى وتؿ الهتي 
كحزتكا الحزاب   كألذك عؤلتكف ال رب مف كف ر ورعش كشم ؿ الحج ز  أههـ ارب ف م  هكضك  

ت دتهـ  يأحتط اا  ا عهـ  كه ر راكلا الكرعـ ك ح تتا بم   ؤالف  الاتئ  ؿ الماممعف كان
مهه  وكلا ك   كجرائمهـ  كأحك د ـ  ااع ت التي تحدثت بف العهكد اللكهى  كود أهزؿ اا 

َّْ ت  ل : َّْ اِ َٓ   اِ َٓ اٌَِّز٠ َْ   اٌَِّز٠ َْ ٠َْىفُُشٚ ِ   ثِآ٠َبدِ ثِآ٠َبدِ   ٠َْىفُُشٚ ِ َّللاَّ َْ   َّللاَّ ٠َْمزٍُُٛ َٚ َْ ٠َْمزٍُُٛ َٚ   َٓ َٓ إٌَّج١ِّ١ِ َْ   َؽكٍّ َؽكٍّ   ثَِغ١ْشِ ثَِغ١ْشِ   إٌَّج١ِّ١ِ ٠َْمزٍُُٛ َٚ َْ ٠َْمزٍُُٛ َٚ   َٓ َٓ اٌَِّز٠ َْ   اٌَِّز٠ ُشٚ ُِ َْ ٠َؤْ ُشٚ ُِ ٌْمِْغػِ   ٠َؤْ ٌْمِْغػِ ثِب َٓ   ثِب ِِ َٓ ِِ  

ُْ   إٌَّبطِ إٌَّبطِ  ُ٘ ْش ُْ فَجَشِّ ُ٘ ْش ُ    ثَِؼَزاة  ثَِؼَزاة    فَجَشِّ ُ  أ١ٌَِ َٓ   أٌَُٚئِهَ أٌَُٚئِهَ ( ( ٕٕٔٔ))  أ١ٌَِ َٓ اٌَِّز٠ ُٙ   َؽجِطَذْ َؽجِطَذْ   اٌَِّز٠ بٌُ َّ ُٙ أَْػ بٌُ َّ ١َْٔب  فِٟفِٟ  ُْ ُْ أَْػ ١َْٔباٌذُّ ا٢ِْخَشحِ   اٌذُّ ا٢ِْخَشحِ َٚ ب  َٚ َِ بَٚ َِ َٚ   ُْ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ ٌَ   ْٓ ِِ ْٓ ِِ  

 َٓ َٓ َٔبِصِش٠  .(ُ)(هؿ بمراف) (ِِ) َٔبِصِش٠

مف اا ت  ل  ل ؿ الكت ب لم  ارتكتكه مف  كثعر إل  أف  ذه ااعى يعه  ذـه  كذ ب اتف
بم  الم ثـ يي تكذعتهـ ت ع ت اا التي تم،تهـ إع    الراؿ  ااتكت ران بمعهـ  كبه دان لهـ  كت  ظم ن 

الحؽ كااتهك ي ن بف اتت با  كمع  ذا وتمكا مف وتمكا مف الهتععف حعف تم،ك ـ بف اا شربا ت،عر 
كلـ عكتؼ العهكد ت لمك كمى الامتعى   (ِ)اتب كال جرعمى مههـ إلعهـ إال لككههـ دبك ـ إل  الحؽ

لإلاالـ كهتعا  لمدعف اإلاالمي  تػؿ ألذكا عكفػكف إلػ  ج هب كف ر ورعش م مهعف بداف ـ ال رعح

وت ئؿ العهكد المتكاجدة يي المدعهى المهكرة ك   كمف  ه  تدأت المكاجهى الكت لعى تعف الراكؿ  (ّ)

 كم  حكله  ك ذا م  اعتتعف له  مف لالؿ الت لي:

 

                                                           
 تدكف طت ى  روـ تدكف  الكمـ دار  (ُْصالتؿ) داابت كالماعحعى: اإلاالـ بم  ال  لمعى العهكدعى لطراهظر:  (ُ)

 .هشر ت رعخ
 .(ِٕ/ِاتف كثعر:) اهظر: تفاعر (ِ)
 .(ْْصالتؿ ) :اهظر: لطر العهكدعى ال  لمعى (ّ)
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    [ّْ ] 

 :كغدرىـ لو (ُ)لبني قينقاع أكالن: معاىدتو 

ع يي المدعهى المهكرة  يكد ك هت أكؿ مكاجهى تعف الماممعف كالعهكد  ك م  كوع مع تهي وعهك 
يي اكؽ تهي وعهك ع كل طتهـ و ئالن: ع  م شر العهكد  احذركا مف اا مثؿ م   جم هـ راكؿ اا 

هكـ تجدكف ذلؾ يي  هزؿ تكرعش مف الهٍّكمى  كأاممكا  يإهكـ ود بريتـ أهي هتيٌّ ميٍراؿه مف اا  كان
راهؾ أهؾ لكعت وكم ن ال بمـ لهـ ت لحرب يأ تتى كت تكـ يك لكا: ع  محمد  إهؾ ترل أه  كككمؾ ال ع،

ه  كاا لئف ح رته ؾ لت ممٌف أه  هحف اله س  .(ِ)يعهـ ير ى  كان

َْ  ػذه الركاعى تحػت وكلػا ت  ل : -رحما اا-كوػد أكرد الاعكطػي َٓ َوفَُشٚا َعزُْغٍَجُٛ ًْ ٌٍَِِّز٠ َْ لُ َٓ َوفَُشٚا َعزُْغٍَجُٛ ًْ ٌٍَِِّز٠ لُ

ٙبدُ  ِّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ  َُ ََّٕٙ َْ اٌِٝ َع رُْؾَشُشٚ ٙبدُ َٚ ِّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ  َُ ََّٕٙ َْ اٌِٝ َع رُْؾَشُشٚ َٚ((ٕٕٔٔ))   ِ ًِ َّللاَّ ًُ فِٟ َعج١ِ ٌْزَمَزب فِئَخ  رُمبرِ ِٓ ا ُْ آ٠َخ  فِٟ فِئَز١َْ َْ ٌَُى ِ لَْذ وب ًِ َّللاَّ ًُ فِٟ َعج١ِ ٌْزَمَزب فِئَخ  رُمبرِ ِٓ ا ُْ آ٠َخ  فِٟ فِئَز١َْ َْ ٌَُى لَْذ وب

َّْ فِٟ رٌَِه ٌَِؼجْ  ْٓ ٠َشبُء اِ َِ  ِٖ ُ ٠َُئ٠ُِّذ ثَِْٕصِش َّللاَّ َٚ  ِٓ ٌَْؼ١ْ َٞ ا ُْ َسْأ ِٙ ْض١ٍَْ ِِ  ُْ ُٙ َٔ ْٚ أُْخشٜ وبفَِشح  ٠ََش َّْ فِٟ رٌَِه ٌَِؼجْ َٚ ْٓ ٠َشبُء اِ َِ  ِٖ ُ ٠َُئ٠ُِّذ ثَِْٕصِش َّللاَّ َٚ  ِٓ ٌَْؼ١ْ َٞ ا ُْ َسْأ ِٙ ْض١ٍَْ ِِ  ُْ ُٙ َٔ ْٚ أُْخشٜ وبفَِشح  ٠ََش َشحً ٤ٌُِِٟٚ َشحً ٤ٌُِِٟٚ َٚ

 (.فاهؿ بمر ) ((ٖٖٔٔ))ا٤َْْثصبسِ ا٤َْْثصبسِ 

كعهكد وعهك ع يي الكرهف الكرعـ ككتب الاهى  رغـ ثتكت المكاجهى الكت لعى تعف الهتي ك 
الهتكعى إال أهه  هجد أف اإلم ـ الاعكطي هكؿ أثران ض عف ن تحاب م  حكـ بمعا اللت هي  ك ك م  ال 

 .عمكف التامعـ تا إال ت لدلعؿ ال حعح

ًرعر كالتعهكي ألرج اتف إاح ؽ  كىاتف جى
رضي اا -الئؿ بف اتف بت سيي الد (ّ)

اب لما  اهلل رىسيكؿ أىف):بههم  رجع بدر مف أصى ًدينىة ًإلىى كى  قينقاع بني سكؽ ًفي اٍليىييكد جمع اٍلمى
اب ًبمىا اهلل ييًصيبكيـ أىف قبؿ أىٍسمميكا ييكد معشر يىا: كقىاؿى  مَّد يىا: فىقىاليكا قيرٍيشنا أصى  مف يغرنؾ الى  ميحى

                                                           
كالماممعف  ااـ ش ب مف العهكد ك هكا ود اغت تكا أرض المدعهى  يطرد ـ اا مهه  بم  عد راكلا  :قينقاع (ُ)

تف  : محمدلم  لـ الثعرة يي الاهى كالاعرةف ت لمدعهى  عام  اكؽ تهي وعهك ع  اهظر: اعض ؼ إلعهـ اكؽ ك 
 .(ِِٖ/ُ)شيرااب

 لاعد الكرهف: ظالؿ يي كت ب كهث ر أح دعث تلرعج  فا بمكم الاك ؼض ا (  ْٕ/ِ:)اتف  ش ـ اعرةاهظر:  (ِ)
 جرعر كاتف داكد  أتك: ركاه  ض عؼ: و ؿ(  ك ّْٓ()صّٖٔ)حالااكا ؼ الك در بتد تف بمكم: - اا رحما -وطب
 أتي تف محمد بف إاح ؽ اتف طرعؽ مف كمهـ الدالئؿ؛ يي كالتعهكي الهزكؿ  أات ب يي كالكاحدم التفاعر  يي

 .مجهكؿ  ذا كمحمد  ث تت تف زعد مكل  محمد
 الح يظ الش ي ي الفكعا اللاركجردم التعهكي مكا  تف اا بتد تف بمي تف الحاعف تف احمد تكر أتك البييقي:  (3)

 طمتا يي كرحؿ كاشتهرتا  الحدعث  بمعا غمب المركزم  ال مرم ه  ر الفتح أتي بف الفكا ألذ المشهكر  الكتعر
 أكؿ ك ك جزف  ألؼ ت  هعفا تتمغ: وعؿ حت  كثعران  يعا ي هؼ الت هعؼ يي كشرع كالحج ز  كالجت ؿ ال راؽ إل 
كلد اهى  الهتكة  كدالئؿ ال ،عر الاهف الكتعر الاهف م هف تا مشهكر كمف   الش ي ي اإلم ـ ه كص جمع مف

 الدعف شمس ال ت س أتك: الزم ف أته ف كأهت ف البع ف كيع ت تعهؽ  إل  كهكؿ تهعا تكر   ْٖٓ  كتكيي اهى ّْٖ
 ىاه كتدكف طت ى  تدكف تعركت    در  دار بت س  إحا ف تحكعؽ  (ٕٓ/ُ)اإلرتمي الترمكي لمك ف اتف أحمد
 .هشر
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    [ّٓ ] 

ٍيش مف رانىف قتمت أىف نىفسؾ  أىنا لعرفت قىاتىٍمتنىا لكما كاهلل ًإنَّؾ اٍلًقتىاؿ يٍعرفيكفى  كالى  أىٍغمىارنا كىانيكا قيرى
َْ  اهلل فى،ٍنزؿ مثمنىا تمؽ لـ كأىنَّؾ النَّاس نىحف َٓ َوفَُشٚا َعزُْغٍَجُٛ ًْ ٌٍَِِّز٠ َْ لُ َٓ َوفَُشٚا َعزُْغٍَجُٛ ًْ ٌٍَِِّز٠ ٤ٌُِِٟٚ ٤ٌُِِٟٚ  إلى قكلو لُ

  .(ُ)(ا٤َْْثصبسِ ا٤َْْثصبسِ 

ال هد  ك ذا م  ك ف مههـ يكد ت رضكا لاعدة ماممى حت  هكضكا  يأمهمهـ راكؿ اا 
ك هت تمر تاكؽ تهي وعهك ع كجمات إل    ئغ مههـ  ي مد إل  ثكته  ي كده إل  ظهر    يمم  
و مت اهكشفت اكفته   يضحككا ته  ي  حت  يكثب رجؿه مف الماممعف بم  ال  ئغ يكتما  

مـ الماممعف بم  العهكد  ي،ضب الماممكف  كتجمع العهكد بم  المامـ يكتمكه  ي ات رخ أ ؿ الما
بم  مح  رتهـ  يكوع الشري تعههـ كتعف تهي وعهك ع  كك هت  ذه  ي الشرارة التي دي ت الهتي 

لمس بشرة لعمى  حت  هزلكا بم  حكما  كحعهم  ااتاممكا شفع يعهـ بتد اا تف أتي تف 
  محمد  أحاف يي مكالي  كك هكا حمف ف و ؿ اتف امكؿ: "ع -رحما اا-عككؿ اتف  ش ـ(ّ) (ِ)امكؿ

  يك ؿ: ع  محمد أحاف يي مكالي  و ؿ: يأبرض بها  اللزرج  و ؿ: يأتطأ بمعا راكؿ اا 
 : أرامهي  كغضب راكؿ اا ... يك ؿ لا راكؿ اا  يأدلؿ عده يي جعب درع راكؿ اا 

 ال أرامؾ حت  تحاف يي مكال   أرتع حت  رأكا لكجها ظمالن  ثـ و ؿ: كعحؾ! أرامهي  و ؿ: ال كاا
م ئى ح ار كثالث م ئى دارع ود مه كهي مف الحمر كالاكد  تح د ـ يي غداةو كاحدةو  إهي كاا 

 .(ٓ)كاكتف  تإجالئهـ بف المدعهى  (ْ):  ـ لؾ"امرؤه ألش  الدكائر  و ؿ: يك ؿ راكؿ اا 

 

                                                           
  هيمحمد ه  ر الدعف اللت :أتي داكداهف   كض فا اللت هي  ض عؼ (ُٖٓ/ِ: الاعكطي)الدر المهثكر (ُ)
 . ػُِّْ  الكل  ط  الككعت  مؤااى غراس لمهشر ك التكزعع(  َّْ/ِ)
 المشهكر ب الحت  أتك اللزرجي  بتعد اتف الح رث تف م لؾ مف تيأي  تف اا بتدسمكؿ:  بف بيأي  بف اهلل عبد (ِ)

 يي اللزرج اعد ك ف  المدعهى أ ؿ مف  اإلاالـ يي المه يكعف رأس  لزابى مف لتعا  جدتا كامكؿ امكؿ  ت تف
 تاعئى امع ككمم  تهـ  شمت ه زلى ت لماممعف حمت كمم  كك ف  تكعى تدر  كو ى ت د اإلاالـ كأظهر  ج  معتهـ هلر
ؿٍّ  كىال): يهزلت  "بمر" رأم ذلؾ عكف كلـ بمعا  ي م   يالهت تكدـ م ت كلم   ألت ر ذلؾ يي كلا  هشر    تي ى
م  دو  بى  (.ٓٔ/ْ(  اهظر: البالـ: الزركمي)ْٖ()التكتى:أىتىدان  م تى  ًمٍههيـٍ  أىحى

 لاعد الكرهف: ظالؿ يي كت ب كهث ر أح دعث تلرعج  الاك ؼ بمكم ض افا(  ْٖ/ِ:)اهظر: اعرة اتف  ش ـ (ّ)
 .مهكطع تإاه د إاح ؽ اتف: ركاه(  كو ؿ: ض عؼ  ّٓٓص()ٖٓٔ)ح-اا رحما -وطب

الفكر   دار زك ر  اهعؿ   تحكعؽ(ُّْ)المدهي ت لكالف  المطمتي عا ر تف إاح ؽ تف إاح ؽ: محمد اتف اعرة (ْ)
 مف إاح ؽ اتف ركاه  مراؿ(  و ؿ بمكم الاك ؼ: ْٖ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ ـ ُٖٕٗ- ػُّٖٗ الكل  تعركت  ط

 لاعد: الكرهف ظالؿ يي كت ب كهث ر أح دعث تلرعج  ت لم، زم ب لـ ثكى ت ت ي ك ك وت دة  تف مرب تف ب  ـ مراؿ
 .(ُُٓص()ِٕٖح)-اا رحما -وطب

 .(ْٓص:)اهظر: لطر العهكدعى ال  لمعى (ٓ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ّٔ ] 

 :لبني النضير كغدرىـ لو ثانيان: معاىدتو 

كيعهـ هزؿ وكلا  ث هي تجمع لمعهكد يي المدعهى عهكضكف بهد ـ مع راكؿ اا ك ـ 
ْْ ٠َخْ ت  ل :  ُْ أَ ْٕزُ ب ظََٕ َِ ٌَْؾْشِش  ِي ا َّٚ َ٤ِ ُْ ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٓ َوفَُشٚا  َٛ اٌَِّزٞ أَْخَشَط اٌَِّز٠ ْْ ٠َخْ ُ٘ ُْ أَ ْٕزُ ب ظََٕ َِ ٌَْؾْشِش  ِي ا َّٚ َ٤ِ ُْ ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٓ َوفَُشٚا  َٛ اٌَِّزٞ أَْخَشَط اٌَِّز٠ ُشُعٛا ُشُعٛا ُ٘

 ُْ ُٙ ُْ ُؽُصُٛٔ ُٙ بَِٔؼزُ َِ  ُْ ُٙ َّ ظَُّٕٛا أَٔ َٚ ُْ ُٙ ُْ ُؽُصُٛٔ ُٙ بَِٔؼزُ َِ  ُْ ُٙ َّ ظَُّٕٛا أَٔ ْػَت   َٚ ُُ اٌشُّ ِٙ لََزَف فِٟ لٍُُٛثِ َٚ ُْ ٠َْؾزَِغجُٛا  ْٓ َؽ١ُْش ٌَ ِِ  ُ ُُ َّللاَّ ُ٘ ِ فَؤَرَب َٓ َّللاَّ ْػَت ِِ ُُ اٌشُّ ِٙ لََزَف فِٟ لٍُُٛثِ َٚ ُْ ٠َْؾزَِغجُٛا  ْٓ َؽ١ُْش ٌَ ِِ  ُ ُُ َّللاَّ ُ٘ ِ فَؤَرَب َٓ َّللاَّ ِِ

َٓ فَبْػزَجُِشٚا ٠َب أٌُِٟٚ ا٤َْْثَصبسِ  ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ أ٠َِْذٞ ا َٚ  ُْ ِٙ ُْ ثِؤ٠َِْذ٠ ُٙ َْ ث١ُُٛرَ َٓ فَبْػزَجُِشٚا ٠َب أٌُِٟٚ ا٤َْْثَصبسِ ٠ُْخِشثُٛ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ أ٠َِْذٞ ا َٚ  ُْ ِٙ ُْ ثِؤ٠َِْذ٠ ُٙ َْ ث١ُُٛرَ  (.ِ:الحشر) ٠ُْخِشثُٛ

 أىف) -رضي اا بههم -اتف بت س بف -رحمهم  اا-ألرج اتف إاح ؽ  كىاتف مردكعا
ٍشر سيكرىة ذكر النًَّضير ًفي نزلت اٍلحى ابىييـ الًَّذم ًفييىا اهلل كى   اهلل رىسيكؿ كتسميط النٍّْعمىة مف أىصى
مىٍيًيـ تَّى عى ذكر ًبًإٍذًنوً  عمؿ الًَّذم بيـ عمؿ حى  النٍَّصر كيعدكنيـ يراسمكنيـ كىانيكا الَّذيف اٍلمينىاًفقيف كى
ٌَْؾْششِ  :فىقىاؿى  ِي ا َّٚ َ٤ِ ُْ ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٓ َوفَُشٚا  َٛ اٌَِّزٞ أَْخَشَط اٌَِّز٠ ٌَْؾْششِ ُ٘ ِي ا َّٚ َ٤ِ ُْ ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٓ َوفَُشٚا  َٛ اٌَِّزٞ أَْخَشَط اٌَِّز٠ ُ٘ :إلى قكلو  ٞأ٠َِْذ أ٠َِْذٞ َٚ َٚ

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َـّ  اأٍلىٍبكىاب تىحت مف بيييكتيـ ىدميـ مف ا قىكؿ الٌنخؿ  اهلل رىسيكؿ قطع ذكر ث  لىوي  اٍليىييكد كى
مَّد يىا َ٘ب  :فىقىاؿى  الٌنخؿ قطع بىاؿ فىمىا اٍلفساد عىف تٍنيى كنت قد ميحى ٛ ُّ ْٚ رََشْوزُ ْٓ ١ٌَِٕخ  أَ ِِ  ُْ ب لَطَْؼزُ َ٘ب َِ ٛ ُّ ْٚ رََشْوزُ ْٓ ١ٌَِٕخ  أَ ِِ  ُْ ب لَطَْؼزُ َِ

 َٓ ٌْفَبِعم١ِ َٞ ا ١ٌُِْخِض َٚ  ِ ِْ َّللاَّ َٙب فَجِبِْر خً َػٍَٝ أُُصٌِٛ َّ َٓ لَبئِ ٌْفَبِعم١ِ َٞ ا ١ٌُِْخِض َٚ  ِ ِْ َّللاَّ َٙب فَجِبِْر خً َػٍَٝ أُُصٌِٛ َّ  .(ُ)((ٓ:الحشر) لَبئِ

  المذعف وتمهم  إل  تهي الهضعر عات عههـ يي دعى الكتعمعف مف تهي ب مرو  لرج راكؿ اا 
بكد لهم   كك ف تعف تهي الهضعر كتعف  بمرك تف أمعى الضمرم  لمجكار الذم ك ف راكؿ اا 

عات عههـ يي دعى الكتعمعف  و لكا ه ـ  ع  أت  الك اـ   تهي ب مرو بكده كحمؼه  يمم  أت  ـ راكؿ اا 
ا الرجؿ بم  مثؿ ح لا  ذه  ه عهؾ بم  م  أحتتت  ثـ لال ت ضهـ تت ض  يك لكا: إهكـ لف تجدك 

ج لس إل  جهب جدارو مف تعكتهـ يك لكا: مف مهكـ ع مك بم   ذا التعت  يعمكي بمعا  كراكؿ اا 
 لرةن  يعرعحه  مها؟ ي هتدب لذلؾ العهكدم بمرك تف جح ش تف ك ب  يك ؿ: أه  لذلؾ  ي  د 

تم  أراد الككـ  يك ـ كلرج راج  ن اللتر مف الام ف  لعمكي بمعا  لرةن كم  و ؿ  يأت  راكؿ اا 
  و مكا يي طمتا  يمككا رجالن مكتالن إل  المدعهى دكف أف ع مـ أ ح تا يمم  يكد ال ح تى راكؿ اا 

  حت  اهتهكا إلعا  مف المدعهى  ياألكه بها  يك ؿ: رأعتا دالالن المدعهى  يأوتؿ أ ح ب راكؿ اا 
ت لتهعؤ لحرتهـ  كالاعر إلعهـ  كاات مؿ  تا  كأمر راكؿ اا يألتر ـ تم  أرادت العهكد مف ال،در 

بم  المدعهى اتف أـ مكتكـ  ثـ ا ر ت له س حت  هزؿ تهـ  كذلؾ يي شهر رًتععو الكؿ  يح  ر ـ 
تكطع الهلعؿ كالتحرعؽ يعه   يه دكه: أف  ات لع ؿ  يتح هكا مها يي الح كف  يأمر راكؿ اا 

الفا د  كت عتا بم  مػف  ه ػا  يم  ت ؿ وطع الهلؿ كتحرعكه  كوذؼ  ع  محمد  ود كهت تهه  بف
أف عجمعهـ كعكؼ بف دم ئهـ  بم  أف لهـ م  حممت  اا يي ومكتهـ الربب  كاألكا راكؿ اا 

اإلتؿ مف أمكالهـ  يف ؿ  ي حتممكا مف أمكالهـ م  ااتكمت تا اإلتؿ  يك ف الرجؿ مههـ عهدـ تعتا 
هر ت عره يعهطمؽ تا  يلرجكا إل  لعتر  كمههـ مف ا ر إل  الش ـ  كلمكا تعده  يعض ا بم  ظ

                                                           
 .(ِٗ/ٖ: الاعكطي)الدر المهثكر (ُ)
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    [ّٕ ] 

 ل ٌ ىن  عض ه  حعث عش ف  يكامه  راكؿ اا    يك هت لراكؿ اا المكاؿ لراكؿ اا 
 .(ُ)بم  المه جرعف

 :لبني قريظة كغدرىـ لو ثالثان: معاىدتو 

كم  هلت إلعا   الهضعر لراكؿ اا لـ عفكا عهكد تهي ورعظى مف لع هى تهي وعهك ع كتهي
مف المدعهى  كلكهه  طتع تهـ يي هكض ال هكد يهـ الذعف و ؿ اا  أحكالهـ ت د أف أجال ـ الراكؿ 

 يعهـ : َٚ َٚ أَ َْ   أَ ُٕٛ ِِ ُْ َل ٠ُْئ ُ٘ ًْ أَْوضَُش ُْ ثَ ُٙ ْٕ ِِ ذاً َٔجََزُٖ فَِش٠ك   ْٙ َُ٘ذٚا َػ ب ػب َْ ُوٍَّّ ُٕٛ ِِ ُْ َل ٠ُْئ ُ٘ ًْ أَْوضَُش ُْ ثَ ُٙ ْٕ ِِ ذاً َٔجََزُٖ فَِش٠ك   ْٙ َُ٘ذٚا َػ ب ػب إها بداف   (ََُ:التكرة) ُوٍَّّ
كالذم تمثؿ يي ت  كف عهكد تهي ورعظى مع كف ر ورعش كوتعمى غطف ف   االـ كراكلاالعهكد لإل

  كااتئ  ؿ اإلاالـ مف جذكره  كود أاهـ العهكد يي تألعب أحزاب ورعش لمح رتى الراكؿ 
كتشجع ه  بم  مح رتى راكؿ اا 

يعهـ ورهه ن عتم  إل  عكـ الكع مى و ؿ  ك ـ الذعف أهزؿ اا  (ِ)
ْػَت فَِش٠مًب : ت  ل  ُُ اٌشُّ ِٙ لََزَف فِٟ لٍُُٛثِ َٚ  ُْ ِٙ ْٓ َص١َبِص١ ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ ْػَت فَِش٠مًب َٚ ُُ اٌشُّ ِٙ لََزَف فِٟ لٍُُٛثِ َٚ  ُْ ِٙ ْٓ َص١َبِص١ ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ َٚ

َْ فَِش٠مًب رَؤِْعُشٚ َٚ  َْ َْ فَِش٠مًبرَْمزٍُُٛ رَؤِْعُشٚ َٚ  َْ  .(ِٔ:الحزاب) رَْمزٍُُٛ

يي وكلا:  ألرج اتف أتي شعتى  كاتف جرعر  كاتف المهذر  كاتف أتي ح تـ بف وت دة 
 ْٔ أَ َٚ ْٔ أَ ٌِْىزَبةِ َٚ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب ٌِْىزَبةِ َضَي اٌَِّز٠ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب ىـ بنك قريظة ظاىركا أبا سفياف كراسمكه كنكثكا و ؿ: ) َضَي اٌَِّز٠

 .(ّ)...(العيد الذم بينيـ كبيف النًَّبٌي 

ٍكدً   ى ًحبً يكد ذ ب حعي تف ألطب إل  ك ب تف أاد  ٍعظىىى  تىًهي بى ٍهًدً ـٍ  ويرى   كك ف ود كىبى
تف ألطب أغمؽ دكها ت ب  يحعت  كب وده بم  ذلؾ  يمم  امع ك ب كمابم  و كادع راكؿ اا 

ح ها ي اتأذف بمعا يأت  أف عفتح لا يه داه حعي: كعحؾ ع  ك ب ايتح لي و ؿ: كعحؾ ع  حعي 
هي ود ب  دت محمدان يمات ته وض م  تعهي كتعها  كلـ أر مها إال كي ف  إهؾ امرؤ مشئكـ  كان

د ر  جئتؾ تكرعش بم  و دته  كا دته   كت،طف ف بم  و دته  ك دو ن  يك ؿ حعي: جئتؾ ت ز ال
كا دته   كود ب  دكهي بم  أف ال عترحكا حت  هاتأ ؿ محمدان كمف م ا  يك ؿ لا ك ب: جئتهي 

كترئ مم  ك ف تعها كتعف  كاا تذؿ الد ر يمـ عزؿ حعي تك ب حت  هكضكا بهد ـ تراكؿ اا 
 .-إف ش ف اا ت  ل -بف تف  عؿ  ذه ال،زكة  كاعتـ الحدعث الحك ن   (ْ)راكؿ اا

 

                                                           
 .(ُِٗ-َُٗ/ِ:)اهظر: اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 .(ْٕص:)لطر العهكدعى ال  لمعى اهظر: (ِ)
 ده حكمت ع اعف    كحاف إاه(ِٕ/ُٗ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ُٗٓ/ٔ: الاعكطي)لدر المهثكرا (ّ)

 .(ُِّ/ْ:)ال حعح الماتكر
 .(ُِِ َِِ/ِ:)اهظر: اعرة اتف  ش ـ (ْ)
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    [ّٖ ] 

 :لييكد خيبر كغدرىـ لو رابعان: معاىدتو 

ك ف عهكد لعتر يي تداعى المر بم  الحع د تج ه الدبكة االاالمعى إل  أف هزؿ بمعهـ 
 ك كوكما مف المدعهى كك ف ذلؾ يي  شعط ف تهي الهضعر حعي تف ألطب ت د أف أجاله الراكؿ 

ات ى مف الهجرة  يفي  ذه الاهى  تحكلت لعتر مف الحع د الذم ك هت بمعا إل  ألطر الاهى الر 
كرا لتا  ثـ أ تح ككر العهكد  ككر تح ؾ يعا الدا ئس  كتراـ يعا لطط الت مر بم  الراكؿ 

ك ـ (ُ)كرا لتا يي لعتر عجمع كؿ اإلمك هع ت الحرتعى كالم لعى مف أجؿ ال دكاف بم  الراكؿ 
َٞ إٌَّبِط  يعهـ وكؿ اا الذعف هزؿ  َوفَّ أ٠َِْذ َٚ  ِٖ َِ٘ز  ُْ ًَ ٌَُى َٙب فََؼغَّ َُ َوض١َِشحً رَؤُْخُزَٚٔ َغبِٔ َِ  ُ ُُ َّللاَّ َػَذُو َٞ إٌَّبِط َٚ َوفَّ أ٠َِْذ َٚ  ِٖ َِ٘ز  ُْ ًَ ٌَُى َٙب فََؼغَّ َُ َوض١َِشحً رَؤُْخُزَٚٔ َغبِٔ َِ  ُ ُُ َّللاَّ َػَذُو َٚ

 ْٙ َ٠ َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ َْ آ٠َخً ٌِ ٌِزَُىٛ َٚ  ُْ ُْٕى ْٙ َػ َ٠ َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ َْ آ٠َخً ٌِ ٌِزَُىٛ َٚ  ُْ ُْٕى بَػ ًّ ْغزَم١ِ ُِ ُْ ِصَشاغًب  بِذ٠َُى ًّ ْغزَم١ِ ُِ ُْ ِصَشاغًب  ُ ٕٕٓٓ))ِذ٠َُى َٙب لَْذ أََؽبغَ َّللاَّ ُْ رَْمِذُسٚا َػ١ٍَْ أُْخَشٜ ٌَ َٚ  ) ُ َٙب لَْذ أََؽبغَ َّللاَّ ُْ رَْمِذُسٚا َػ١ٍَْ أُْخَشٜ ٌَ َٚ  )  

 ُ َْ َّللاَّ َوب َٚ َٙب  ُ ثِ َْ َّللاَّ َوب َٚ َٙب  ء  لَِذ٠ًشاثِ ْٟ ًِّ َش ء  لَِذ٠ًشا َػٍَٝ ُو ْٟ ًِّ َش  (.الفتح) ((ٕٕٔٔ)) َػٍَٝ ُو
ِٖ -رحمهـ اا–(ِ)وت دةألرج بتد تف حمعد  كاتف جًرعر بف  ُْ ِ٘ز ًَ ٌَُى ِٖ فََؼغَّ ُْ ِ٘ز ًَ ٌَُى  و ؿ: فََؼغَّ

َوفَّ خيبر َوفَّ َٚ َٚ   َٞ َٞ أ٠َِْذ ُْ   إٌَّبطِ إٌَّبطِ   أ٠َِْذ ُْٕى ُْ َػ ُْٕى قاؿ: عف بيضتيـ كعف عياليـ بالمدينة حيف ساركا عف المدينة  َػ
 .(ّ)(رإلى خيب

تد ت مىعد  كىاتف المهذر بف كألرج بى ِٖ  بطعىف حي ُْ ِ٘ز ًَ ٌَُى ِٖ فََؼغَّ ُْ ِ٘ز ًَ ٌَُى "و ؿ   (ْ)(فتح خيبرو ؿ: ) فََؼغَّ
: ك ك أف الذم أث تهـ اا مف ماعر ـ ذلؾ مع الفتح الكرعب الم، هـ الكثعرة مف -رحما اا-(ٓ)مج  د

عفتحكا يتح ن أورب مف تع تهـ  م، هـ لعتر  كذلؾ أف الماممعف لـ ع،همكا ت د الحدعتعى غهعمى  كلـ
 .(ٔ)ت لحدعتعى إلعه  مف يتح لعتر كغه ئمه " راكؿ اا 

                                                           
 .(ُّ/ٕ)المر في ا د د :اهظر: الراكؿ كالعهكد كجه  لكجا (ُ)
 تف م لؾ تف بمرك تف اللزرج تف ظفر  ك كك ب ك ب  تف اكاد تف ب مر تف زعد فتاله م ف  تف :قتادة (ِ)

   الهتي مع كمه  كالمش  د  كأحدان  كتدران  ال كتى  شهد  لما اللدرم ا عد أتي ألك ك ك  اله  رم الظفرم الكس
 لمس اتف ك ك كبشرعف  ثالث اهى وت دة كتكيي  اللهدؽ عـك: كوعؿ أحد  عـك: كوعؿ تدر  عـك بعها  كأ عتت
الطتك ت : اهظر  ماممى تف كمحمد اللدرم  ا عد أتك وتره يي كهزؿ اللط ب  تف بمر بمعا ك م  اهى  كاتعف

 (.ٖٗ/ْأاد ال، تى: اتف الثعر)  (ّْٓ/ّالكترل: اتف ا د)
 .(ِِٖ/ُِ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ِٓٓ/ٕ: الاعكطي)الدر المهثكر (ّ)
 .(ِٓٓ/ٕ: الاعكطي)الدر المهثكر (ْ)
اًىدي  (ٓ) ٍترو  تفي  :ميجى جا جً  أىتيك جى دي  المىكٍّي   الحى ـي  الىٍاكى جا جً  أىتيك كىالميفىاًٍّرٍعفى  الكيراافً  شىٍعخي  اإًلمى  دي  المىكٍّي   الحى ٍكلى  الىٍاكى  مى

ٍكًميٍّ  الاا ًئبً  أىًتي تفً  الاا ًئبً  عيكى ؿي   المىٍلزي ٍكلى : كى ٍتدً  مى عيكى ؿي   الكى ًرئً   الاا ًئبً  تفً  ااً  بى ٍكلى : كى  الحى ًرثً  تفً  وىٍعسً  مى
ٍكًميٍّ  كىل  المىٍلزي ٍهاي  -كىأىطى بى  يىأىٍكثىرى  -رضي اا بههم  بىتا سو  اٍتفً : بىفً  رى ذى  كىبى  اعر  اهظر: كىالًفٍكاى  كىالتاٍفًاٍعرى  الكيٍرهفى  أىلى

 (.ْْٗ/ْ: الذ تي)الهتالف أبالـ
 .(َِّ/ِِتفاعر الطترم:) (ٔ)
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    [ّٗ ] 

 ُْ ُْٕى َٞ إٌَّبِط َػ َوفَّ أ٠َِْذ َٚ ُْ ُْٕى َٞ إٌَّبِط َػ َوفَّ أ٠َِْذ َٚ  ع هي: أاد كغطف ف أرادكا أف ع عهكا أ ؿ لعتر  يدي هـ اا"
َْ  بم  أال عككهكا لا  كال بمعا  ثـ و ؿ: بف المؤمهعف  ي  لحكا الهتٌي  ٌِزَُىٛ َٚ َْ ٌِزَُىٛ َٚ   َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ َٓ آ٠َخً ٌِ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ  آ٠َخً ٌِ

 كأرت م ئى  ن ألف مف الماممعف الرج ؿ  كك ف بدد (ُ)أ ؿ لعتر ك هكا ات عف ألف ن"ك  ك ك يتح لعتر 
 .(ِ)رجؿ

ك ف مف ب دة الماممعف أف عكو كا الربب يي ومكب أبدائهـ وتؿ أم غزكة ع،زك    كك هت 
أ إلعهـ حعي تف ألطب كمف م ا   كل  ىن بهدم  لج ورعش ت كؿ بم  بداكة عهكد لعتر لمهتي

  كت د غزكة اللهدؽ ك زعمى الحزاب كم  تال ذلؾ مف الكض ف بم  عهكد (ّ)مف عهكد تهي ورعظى
 مح الحدعتعى مع ورعش ك  دهه  رغـ م  رضى ت ض  بكد الهتي   تهي ورعظى كم  أشره  ا تك ن 

 ف الهتي إ لؼ م ه   حت  وعؿ لعهكد مف التحورعش كمهع ا د الراكؿ الماممعف له   كتهذا حعا 
الكض ف بم  عهكد لعتر    ورر الراكؿ حعهئذو   (ْ)تمغ ومى التلطعط كال تكرعى يي  ذا ال مح
 .(ٓ)كذلؾ يي المحـر مف الاهى الا ت ى لمهجرة

إل  لعتر ت د  مح الحدعتعى تهحك شهرعف  كك هت لعتر تتمعز تكثرة  ا ر الهتي 
 ًاتى ع مف الماممعف كاات مؿ بم  المدعهى  (ٔ)عف المتكاجدعف يعه الح كف كوكته  كشدة المح رت

بريطى تفا
  و ؿ:  (ٗ)  بف اممى تف الككعكديع الراعى إل  بمي تف أتي ط لب   (ٖ) (ٕ)

ًميُّ  كىافى ) مَّؼى   طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  عى ، ًفي  النًَّبيّْ  عىفً  تىخى ٍيبىرى كىافى  خى مَّؼي أى  أىنىا: فىقىاؿى  رىًمدنا، كى  عىفً  تىخى

                                                           
 .(ُّٕ/ّ)الامروهدم :تحر ال مـك (ُ)
 .(ِّٕ/ْالتعهكي) دالئؿ الهتكة: (ِ)
 .(َُِص)م طف  كم ؿ ك في :كتهك إارائعؿ اهظر: محمد  (ّ)
 .(َُُص)ك في  كم ؿ م طف : كتهك إارائعؿ اهظر: محمد  (ْ)
 .(َُِص:)اهظر: المرجع الا تؽ (ٓ)
 .(ُِٓص)زةدرك  بزة محمد :الكرهف الكرعـ اهظر: العهكد يي (ٔ)
ل  لعتر  إل  لرج حعف المدعهى بم   الهتي اات مما عرفطة: بف ًسبىاع (ٕ)  كت ر مف ك ك الجهدؿ  دكمى كان

 الكرطتي بمر أتك: ال ح ب م ريى يي االاتع  ب  عك ؿ لا: الكه هي  اهظر: -رضي اا بههـ-ال ح تى
 .(ِْ/ّ)ال اكالهي حجر اتف: ال ح تى تمععز يي اإل  تى  (ِٖٔ/ِ)
 .(ِْْ/ٖ(  الدر المهثكر: الاعكطي)ْٖٗ/ٕيتح الت رم: اتف حجر) (ٖ)
 تف لزعمى تف وشعر تف اا بتد تف اه ف الككع كااـ الككع  تف بمرك تف اممى: كوعؿ األككع: بف سممة (ٗ)

 ت تها ع س إ أتك كالكثر ب مر  أتك: كوعؿ إع س  أتك :كوعؿ مامـ  أت  عكه  الاممي  أامـ تف االم ف تف م لؾ
  ي ضالن  لعران  محاه ن  رامع ن  شج ب ن  كك ف  اهتكؿ ثـ المدعهى  كاكف مرتعف  الشجرة تحت ت عع ممف اممى كك ف إع س 

 (.ُِٕ/ِاهظر: أاد ال، تى: اتف الثعر)
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تٍ  الًَّتي المٍَّيمىةى  ًبٍتنىا فىمىمَّا ًبًو، فىمىًحؽى ،  النًَّبيّْ  يٍعًطيىفَّ : قىاؿى  فيًتحى ذىفَّ  أىكٍ  غىدنا الرَّايىةى  ألى  غىدنا الرَّايىةى  لىيىٍ،خي
ؿه  رىسيكليوي، المَّوي  ييًحبُّوي  رىجي مىٍيوً  ييٍفتىحي  كى كىىا، فىنىٍحفي  عى ًميّّ  ىىذىا: فىًقيؿى  نىٍرجي مىٍيوً  فىفيًتحى  فى،ىٍعطىاهي، عى  .(ُ)(عى

بم  لعتر و ؿ ل ح تا وفكا ثـ و ؿ: المهـ رب الامكات كم   كلم  أشرؼ راكؿ اا 
أظممف كرب الرضعف كم  أوممف  كرب الشع طعف كم  أضممف  كرب الرع ح كم  أذرعف  يإه  هاألؾ 

مف شر   كشر أ مه  كشر م  يعه   أودمكا  لعر  ذه الكرعى كلعر أ مه  كلعر م  يعه   كه كذ تؾ
تجعشا حت  هزؿ تكاد عك ؿ لا  لكؿ ورعى دلمه   ثـ أوتؿ راكؿ اا  تاـ اا  كك ف عككله  

 .(ِ)الرجعع يهزؿ تعههـ كتعف غطف ف لعحكؿ تعههـ كتعف أف عمدكا أ ؿ لعتر

ةى  أىًبي ًرٍدؼى  )كيٍنتي وى ؿ:  أىهىسو  بىفٍ  ٍيبى  يىٍكـى  طىٍمحى قىدىًمي رى خى ـى  تىمىسُّ  كى : قىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  قىدى
قىدٍ  الشٍَّمسي  بىزىغىتً  ًحيفى  فى،ىتىٍينىاىيـٍ  كا كى ، أىٍخرىجي ـٍ كا مىكىاًشيىيي رىجي خى ، كى ـٍ كًسًي ، ًبفيؤي ـٍ مىكىاًتًمًي ، كى ـٍ كرًًى ميري  كى
مَّده : فىقىاليكا ، ميحى ًميسى قىاؿى : قىاؿى  كىاٍلخى رً :"  اهللً  رىسيكؿي  كى ، بىتٍ خى ٍيبىري ةً  نىزىٍلنىا ًإذىا ًإنَّا خى   فََغبءَ فََغبءَ  قىٍكـو  ًبسىاحى

َٓ   َصجَبػُ َصجَبػُ  َْٕزِس٠ ُّ ٌْ َٓ ا َْٕزِس٠ ُّ ٌْ ـي : قىاؿى  ،"(ُٕٕ:)ال  ي ت ا إذا غزا وكم ن لـ    كك ف راكؿ اا (ّ)( اهللي  فىيىزىمىيي
ف لـ عامع أذاه ن أغ ر  يهزؿ لعتر لعالن كت  ت ع،ر بمعهـ حت  ع تح  يإف امع أذاه ن أماؾ  كان

كااتكتما بم ؿ لعتر غ دعف ود  حت  إذا أ تح لـ عامع أذاه ن يركب راكؿ اا  راكؿ اا 
م ا! يأدتركا  رت ن إل  (ْ)كالجعش و لكا: محمد كاللمعس لرجكا تما حعهـ يمم  رأكا راكؿ اا 

ح اا أكتر لرتت لعتر إه  إذا هزله  تا حى وكـ يا ف  ت " :ح كههـ  يك ؿ راكؿ اا 
كاكطت جمعع ح كههـ يك ف أكؿ (ٔ)عكم ن  بشر أرت ى  اا راكؿ ح ر ـ كود  (ٓ)"المهذرعف

ح ف تمتا ثـ يك (ٖ)ألكعت بمعا مها رح ن (ٕ)ح كههـ ايتتح ح ف ه بـ  كبهده وتؿ محمكد تف ماممى

                                                           
 .(ُّْ/ٓ()َِْٗ)حكت ب الم، زم  ت ب غزكة لعتر :ألرجا التل رم يي  حعحا (ُ)
 .(ِّٗ/ِ:)اهظر: اعرة اتف  ش ـ (ِ)
 (.ُِْٕ/ّ()ُّٓٔح)لعتر غزكة ت ب كالاعر  الجه د كت ب كت ب:  حعحا يي مامـ ألرجا (ّ)
: أتك بتد اا ارة كالا ؽ " ملت ر ال ح حالجعش لههـ لمس يرؽ: المكدمى كالكمب كالمعمهى كالمع" :الخميس (ْ)

 .(ٕٗصالحهفي)
 .(ِّٗ/ِ:)اهظر: اعرة اتف  ش ـ (ٓ)
 .(ِٖٗ/ّ)الجكزعى وعـ فاتاهظر: زاد الم  د:  (ٔ)
شهد أحدان كاللهدؽ كالحدعتعى كلعتر كوتؿ عـك   تف ل لد تف بدم تف مجدبى تف ح رثى :محمكد بف مسممة (ٕ)

أتك الك اـ  :يي غ ر  ه ؾ  اهظر: م جـ ال ح تىلعتر شهعدان  كديف ت لرجعع  ك كب مر تف الككع يي وتر كاحد 
محمد المعف تف  تحكعؽ ( ِّْ/ٓ )ف ا تكر تف ش  هش ه الت،كممىٍرزيت ف تبتد اا تف محمد تف بتد ال زعز تف ال

 .ـَََِ ػ   ُُِْ  الكل ط   الككعت  مكتتى دار التع فمحمد الجكهي  
 ي الحجر ال ظعـ كوعؿ  ي أداة عيطحف ته   ك ي حجراف ماتدعراف عيكضع أحد م  بم  االر كعيدار  :الرحى (ٖ)
 .(ّٕٖ/ِ:)ال رتعى بم   اهظر: م جـ الم،ىال



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُْ ] 

ح ف الكمكص  ك ك ح ف تهي أتي الحكعؽ كااتكل  الماممكف بم  أمكالهـ كمزاربهـ كأ  ب 
 مههـ ات ع   كك هت مف تعف الات ع   فعى تهت حعي تف ألطب ا طف    الهتي  راكؿ اا 

قدمنا خيبر فمما فتح اهلل عميو الحصف، ذكر لو جماؿ )  و ؿ:   بف أهس تف م لؾ (ُ)لهفاا
لنفسو، فخرج  صفية بنت حيي بف أخطب، كقد قتؿ زكجيا ككانت عركسان، فاصطفاىا النبي 

في نطع صغير، ثـ (ّ)، ثـ صنع حيسان حمت، فبنى بيا رسكؿ اهلل (ِ)ءبيا حتى بمغنا سد الصيبا
ثـ قاؿ لي: آذف مف حكلؾ، فكانت تمؾ كليمتو عمى صفية، ثـ خرجنا إلى المدينة، فرأيت النبٌي 

  يحكم ليا كراءه بعباءةو، ثـ يجمس عند بعيره فيضع ركبتو، كتضع صفية رجميا عمى ركبتو
"كجممى مف ااتشهد مف الماممعف يي  (ْ)"أميات المؤمنيفحتى تركب، بذلؾ أصبحت صفية مف 

م  رؾ لعتر اتى بشر رجالن  كعك ؿ: إف شهداف الماممعف يي  ذه الم  رؾ ثم هعى بشر رجالن... 
 .(ٓ)(أم  وتم  العهكد ي دد ـ ثالثى كتا كف وتعالن 

التي  مكاثعؽً كال ال هكدً  كهكضً   كبه ده مهتي ل ته م  دايي الفرؽ العهكدعى  ك هتك كذا 
  اا راكؿ بمعا كاطأ م  تعم ف عهكد تمغ مم ي  كلعتر كا تك ته  مف الفرؽ أترمت مع الهتي 

 تف بمر زمف ك ف يمم  تأمكالهـ  كأو مكا  اا راكؿ   لحكا الكرل  ككادم كيدؾ لعتر أ ؿ
 .(ٔ)تعم ف أ ؿ علرج كلـ كيدؾ لعتر عهكد ألرج  اللط ب

 

                                                           
 .(ُّّ/ِ:)اهظر: اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 لعات الركح ف لف ال هت ف  اد  ك إهم : و لكا "الركح ف اد" ركاعى كيي  كالمدعهى لعتر تعف ك ك سد الصيباء: (ِ)

 (.ُّٖ)صشيرااب تف محمد: كالاعرة الاهى يي الثعرة الم  لـ  لعتر تطرعؽ لعات
 :الراجز و ؿ ؛حعا ن  عحعاا كح اا كالامف  ت لتمر علمط الوط: كالحعس  لحعسا امي كمها اللمط : سيٍ الحى  (ّ)

 (.ُٔ/ٔ  اهظر لا ف ال رب: اتف مهظكر)الوط ثـ م   كالامف التمر
 .(ُّٓ/ٓ()ُُِْ)حكت ب الم، زم  ت ب غزكة لعتر :ألرجا التل رم يي  حعحا (ْ)
 .(ُّّص)المت ركفكرم الرحمف  في: لملتـكالرحعؽ ا (ٓ)
 .(ُّْ/ّ)الجكزعى وعـ اتف: الم  د زاد (ٔ)
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 اعثحث الثاوي

 
 يسثاب الغ َج

 
 :ثالثة مطالبكفيو 

 
 . ألح اب َع قتٍا تغ َج تىي قش ظحاألَ : غ َج ااعط ة 

 
 .   ل غ َج َ ال حف ع   تىي قش ظح: التجٍثاوياعط ة ال

 
 .: َـف الغ َج َوتائجٍااعط ة الثالث
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 اعط ة األَ 

  َج األح اب َع قتٍا تغ َج تىي قش ظحغ 

  ت د اجالئهـ لتهي الهضعركل  ى وكم امط ههـ   المدعهىالماممكف يي بهدم  ااتكر  
  ةكألذكا عتحااكف ألت ر الجزعر   لكههـ يي الكوت هفاا التزمكا الحذر  طمأهعهىكش ركا ت لم ف كال

يكرعش ته  تهـ    ـؤ كود كثرت أبدا  اعم ال  بمعهـ ري عٍ ،ً حت  ال عف جئكا تمف عى  تكؿ مككه ته  
أههـ م  دامكا  مع إدراؾ  ؤالف البداف  ؛ لمهجكـ بمعهـالمه اتى كالبراب تتروب الفر ى  ال داف

لف الماممعف أ تح   ماممعف شعئ ن الوكة ك التى كبزعمى أبجز مف أف عه لكا مف متفروعف  يهـ 
 ال رب كأبظمه .لهـ مف الككة م  عج مهـ علعفكف أشد وت ئؿ 

 عفكركف يي كاعمىعته ماكف ك يألذكا   المرة أكثر اله س إدراك ن لهذه الحكعكىكك ف العهكد 
أف   يكاعمى  أيضؿإل  أف كاكس إلعهـ شعط ههـ ك   اممعفلمكض ف بم  اإلاالـ كالم لتعثى

عف يي م ركى لعه زلكا المامم  كاحدو  يي جعشو جمع  ن مع ورعش كالكت ئؿ ال رتعى اللرل كتمكا تع
ل  التد ح امى عككف يعه  الكض ف بم  اإلاالـ كجهده  .كان

إلعهـ حعي تف ألطب  يكد ك ف مف الذعف ذ بى   لهذه الفكرة التي ج لت تل طر ـ كتهفعذان 
ٍكدً   ى ًحًب تف أاد  ك بً إل   ٍعظىىى  تىًهي بى ٍهًدً ـٍ  ويرى بم  وكما     كك ف ود كادع راكؿ اا كىبى

  يمم  امع ك ب عحع  تف ألطب أغمؽ دكها ت ب ح ها ي اتأذف بمعا يأت  أف كب وده بم  ذلؾ
هي ود و ؿ: كعحؾ ع  حعي إهؾ امرؤ مشئكـعفتح لا يه داه حعي: كعحؾ ع  ك ب ايتح لي    كان

: جئتؾ ت ز   يك ؿ حعيا  كلـ أر مها إال كي فن ك دو ن ب  دت محمدان يمات ته وض م  تعهي كتعه
  كود ب  دكهي بم  أف ال دته   كت،طف ف بم  و دته  كا دته   و دته  كا الد ر  جئتؾ تكرعش بم

: جئتهي كاا تذؿ الد ر يمـ عزؿ حعي تك ب ترحكا حت  هاتأ ؿ محمدان كمف م ا  يك ؿ لا ك بع
 .(ُ)كترئ مم  ك ف تعها كتعف راكؿ اا حت  هكضكا بهد ـ تراكؿ اا 

ُْ و ؿ ت  ل :  ُْ أٌََ َٓ اٌَّزِ اٌَّزِ   اٌَِٝاٌَِٝ  رَشَ رَشَ   أٌََ ٠ َٓ َٓ   َِٔص١جًبَِٔص١جًب  أُٚرُٛاأُٚرُٛا  ٠ ِِ َٓ ٌِْىزَبةِ   ِِ ٌِْىزَبةِ ا َْ   ا ُٕٛ ِِ َْ ٠ُْئ ُٕٛ ِِ ٌِْغْجذِ   ٠ُْئ ٌِْغْجذِ ثِب اٌطَّبُغٛدِ   ثِب اٌطَّبُغٛدِ َٚ َٚ  

 َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ   َٓ َٓ ٌٍَِِّز٠ َْ٘ذٜ  َُ٘ئََلءِ َُ٘ئََلءِ   َوفَُشٚاَوفَُشٚا  ٌٍَِِّز٠ َْ٘ذٜأَ َٓ   أَ ِِ َٓ ِِ   َٓ َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا  اٌَِّز٠ َِ ُٕٛاآ َِ ِٓ ((ٔ٘ٔ٘))  َعج١ًَِل َعج١ًَِل   آ ٍَْؼ َ٠ ٓ َِ َٚ ُُ َّللاُ  ُٙ َٓ ٌََؼَٕ ٌَئَِه اٌَِّز٠ ْٚ ِٓ أُ ٍَْؼ َ٠ ٓ َِ َٚ ُُ َّللاُ  ُٙ َٓ ٌََؼَٕ ٌَئَِه اٌَِّز٠ ْٚ أُ

 .(ها فال) ((ٕٕ٘٘))َّللاُ فٍََٓ رَِغَذ ٌَُٗ َِٔص١ًشاَّللاُ فٍََٓ رَِغَذ ٌَُٗ َِٔص١ًشا

لتر هكض تهي ورعظى ال هد الذم تعههـ  ت ث ا د تف م  ذ  يمم  اهته  إل  راكؿ اا 
كا د تف بت دة  كم هم  بتداا تف ركاحى يك ؿ: اهطمككا حت  تهظركا أحؽه م  تم،ه  بف  ؤالف الكـك 

ف ك أبريا  كال تفتكا يي أبض د اله سأـ ال ؟ يإف ك ف حك ن يألحهكا لي لحه ن  هكا بم  الكي ف يعم    كان
                                                           

 .(ُِِ َِِ/ِ:)اعرة اتف  ش ـاهظر:  (ُ)
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تعهه  كتعههـ ي جهركا تا لمه س  يلرجكا حت  أتك ـ يكجدك ـ بم  ألتث م  تم،هـ بههـ   ثـ أوتؿ 
ياممكا بمعا ثـ و لكا: بضؿ كالك رة أم  ا د تف م  ذ كا د تف بت دة كمف م هم  إل  راكؿ اا 

 إف: ك ؿعي :  ش ـ اتف ك ؿي   تاأ ح   ك ه  ااتش ر الهتي (ُ)بضؿ كالك رة تأ ح ب الرجعع ك،در
تحفر اللهدؽ  كيكر االهته ف مف حفره ح  رت  بم  راكؿ اا تا أش ر  الف راي امم ف

ت كد  مح مع غطف ف بم  ثمث ثم ر  الحزاب المدعهى كاشتد ح  ر ـ له   بهد ذلؾ  ـ الهتي 
ثـ دارت   (ِ)االحزاب المدعهى  كلكف  ت د مش كرتا ل ح تا ريضكا ال مح  كأ ركا بم  وت ؿ

كتهفس   تحمؿ م ه  الفشؿ كاللعتى  جعكش الحزاب مدحكرة إل  دع ر   كارتدت   ركى الحزابم
د جعش الحزاب بشرة كك ف بد  (ّ)أف هج  ـ مف بدك ـ كحمدكا اا   الماممكف ال  داف

 .(ٓ)هجرة،زكة يي شكاؿ اهى لماى مف الكك هت ال  (ْ)ثالثى هالؼ كفالماممكك ف   هالؼ
َْ و ؿ ت  ل :  وب َٚ ٌْمِزبَي  َٓ ا ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُ ا َوفَٝ َّللاَّ َٚ ُْ ٠َٕبٌُٛا َخ١ْشاً  ٌَ ُْ ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثَِغ١ِْظ ُ اٌَِّز٠ َسدَّ َّللاَّ َٚ َْ وب َٚ ٌْمِزبَي  َٓ ا ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُ ا َوفَٝ َّللاَّ َٚ ُْ ٠َٕبٌُٛا َخ١ْشاً  ٌَ ُْ ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثَِغ١ِْظ ُ اٌَِّز٠ َسدَّ َّللاَّ َٚ

٠ًِّٛب َػِض٠ضاً  ُ لَ ٠ًِّٛب َػِض٠ضاً َّللاَّ ُ لَ  (.ِٓ:الحزاب) َّللاَّ
 

                                                           
 .(ِِِ ُِِ/ِ:)اعرة اتف  ش ـاهظر:  (ُ)
 .(ِِْ ِِّ/ِالمرجع الا تؽ:)اهظر:  (ِ)
- ػػَُِْ  الث هعى ط  الشركؽ دار(  ِٖٗصطهط كم) اعد محمد :تهك اارائعؿ يي الكرهف كالاهىاهظر:  (ّ)

 ـ.َََِ
 .(َِِ ُِٗ/ِ:)اعرة اتف  ش ـر: اهظ (ْ)
 .(ُِْ/ِ:)الا تؽ المرجعاهظر:  (ٓ)
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 اعط ة الثاوي

 التجٍ   ل غ َج َ ال حف ع   تىي قش ظح 

 :رب بني قريظةبح  لرسكلو  أمر اهلل .ُ
ا: ) وىتى دىة بىف حى ًتـ أتي كىاٍتف اٍلميٍهذر كىاٍتف جرعر كىاٍتف شعتىى أتي اٍتف ألرج    النًَّبي فىبىٍينىمى

ٍينىب ًعٍند قد رىأسو يغسؿ جحش بنت زى  مىا عىٍنؾ اهلل عىفا فىقىاؿى   ًجٍبًريؿ أىتىاهي  ًإذٍ  شقَّو غسمت كى
ًئكىة كضعت مىٍيًيـ اٍلمىالى ـالسَّ  عى ٍيظىة بني ًإلىى فانيض لىٍيمىة أىٍربىًعيفى  ميٍنذي  سالحيا الى  قطعت قد فىًإنّْي قيرى
فتحت أكتادىـ  .(ِ)(...(ُ)كبمباؿ زلزاؿ ًفي كتركتيـ أىٍبكىابيـ كى

رح لى بمعه  وطعفى مف دعت ج بم  ت،مى بمعه   كلم  ك ف الظهر أت  جترعؿ راكؿ اا 
: يم  كض ت المالئكى  اا؟ و ؿ: ه ـ يك ؿ جترعؿأك ود كض ت الاالح ع  راكؿ  :يك ؿ

ع  محمد ت لماعر إل  تهي ورعظى  عأمرؾ إف اا الاالح ت د كم  رج ت ااف إال مف طمب الككـ 
 .(ّ)يإهي ب مد إلعهـ يمزلزؿ تهـ

عى  لىمَّا  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ )كبف ب ئشى رضي اا بهه :   ٍندىؽً  يىٍكـى  رىجى ضى  الخى كى ، عى كى  السّْالىحى
قىدٍ  ًجٍبًريؿي  فى،ىتىاهي  كىاٍغتىسىؿى  بى  كى ، رىٍأسىوي  عىصى ٍعتى : فىقىاؿى  الغيبىاري ضى ٍعتيوي، مىا فىكىالمَّوً  السّْالىحى  كى ضى  فىقىاؿى  كى
، "فى،ىٍيفى ":  المَّوً  رىسيكؿي  ٍيظىةى، بىًني ًإلىى كىأىٍكمى،ى  ىينىا، ىىا قىاؿى رىجى : قىالىتٍ  قيرى  .(ْ))  المَّوً  رىسيكؿي  ًإلىٍيًيـٍ  فىخى

  إل  حرب إال تأذف مف اا ت  ل  لـ علرج : أف الهتي كيعا مف الفكا": (ٓ)و ؿ اتف تط ؿ  
  كأهه  يي بكههـ م  ااتك مكا؛ كيعا دلعؿ أف المالئكى ت حب المج  دعف يي اتعؿ اا   ت  ل 

 .(ٔ)"يإف ل هكا كغمكا ي روتهـ كاا أبمـ
 

                                                           
 الزع ت أحمد م طف   إترا عـ ت لك  رة  ال رتعى الم،ى مجمع: الكاعط الم جـ  اهظر: كالكاكاس اٍلهـ شداة: اؿبى مٍ بً  (ُ)

 .هشر اهى كتدكف طت ى  تدكف الدبكة  دار  (ٖٔص)كهلرعف
 .(ِٕ/ُٗ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ُٗٓ/ٔ: الاعكطي)الدر المهثكر (ِ)
 .(ِّّ/ِ:)اعرة اتف  ش ـاهظر:  (ّ)
 .(ُِ/ْ()ُِّٖ)حر  ت ب ال،اؿ ت د الحرب كال،ت ركت ب الجه د كالاع يي  حعحا: التل رم ألرجا (ْ)
 ـالمج  ت تف أعض ن  كع رؼ  الكرطتي الحاف أتك تط ؿ تف الممؾ بتد تف لمؼ تف بمي األشعرم: بطاؿ ابف (ٓ)

 ت لحدعث بهي  الضتط حاف  اللط ممعح  كالفهـ كالم ريى ال مـ أ ؿ مف ك ف :تشككاؿ اتف و ؿ  المشددة ت لجعـ
 الش رم طرعكى بم  الكالـ عهتحؿ كك ف  بها اله س كركاه  مجمدات بدة يي التل رم  حعح كشرح  الت مى ال ه عى
 .ٔٓ/ُِ)ال فدم: ت لكيع ت الكايي ػ  اهظر: ْْٗ اهى كتكيي

(  كت ب ِٖ/ٓ()ْٕٔ)حالممؾ بتد تف لمؼ تف بمي الحاف أتك تط ؿ اتف: تط ؿ التف التل رل  حعح شرح (ٔ)
  ط الرع ض الا كدعى   الرشد مكتتى  إترا عـ تف ع ار تمعـ أتي تحكعؽ  كال،ت ر الحرب ت د ال،اؿ ت بالجه د  
 .ـََِّ -  ػُِّْ الث هعى 
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:  بف أهس ك  ، بىًني زيقىاؽً  ًفي سىاًطعنا الغيبىارً  ًإلىى أىٍنظيري  نّْيكى،ى )وى ؿى ٍنـو  ًجٍبًريؿى  مىٍكًكبى  غى
مىكىاتي  مىٍيوً  المَّوً  صى ٍيظىةى  بىًني ًإلىى  المَّوً  رىسيكؿي  سىارى  ًحيفى  عى  .(ُ)(قيرى

الظ  ر أف ذلؾ الزو ؽ ك ف مهجكرنا مف اعر اله س " :(ِ)-رحما اا-ي الك رممو ؿ المال ب
 يرؤعى ال،ت ر الا طع مها تدؿ بم  أها مف أثر جهد المالئكى  كال، لب أف رئعاهـ جترعؿ  يعا 

ض يتهـ إلعا لههـ ك لتت ع لا ك ك م هـ أك  ك مع الهتي   .(ّ)"كان
 

 :المسمميف لمزحؼ نحك بني قريظة إبالغ الرسكؿ  .ِ
عى  لىما  لىهى   الهاًتي   وى ؿى ): وى ؿى   -رضي اا بههم -بيمىرى  اٍتفً  بىفً     الى ": الىٍحزىابً  ًمفى  رىجى

مّْيىفَّ  ده  ييصى ٍيظىةى  بىًني ًفي ًإالَّ  العىٍصرى  أىحى هيـي  يىأىٍدرىؾى  " قيرى هيـٍ  يىكى ؿى  الطاًرعًؽ  ًيي ال ىٍ ري  تىٍ ضى  الى : تىٍ ضي
مٍّي تا  هي ى وى ؿى  هىٍأًتعىهى   حى هيـٍ  كى مٍّي  تىؿٍ : تىٍ ضي دٍ  لىـٍ  هي ى  كىاًحدنا عي ىهٍّؼٍ  يىمىـٍ    ًلمهاًتيٍّ  يىذيًكرى  ذىًلؾى   ًمها  عيرى
 .(ْ)(ًمٍههيـٍ 

  ما كؿ مف يي الهدم م  ح -اا رحما-تف الكعـاكو ؿ " :-رحما اا-و ؿ اتف حجر
كامتث ؿ المر   إال أف مف  م  ح ز الفضعمتعف امتث ؿ المر يي اإلاراع  الفرعكعف مأجكر تك ده
  بم  المح يظى بمعه كال اعم  م  يي  ذه ال الة ت عهه  مف الحث   كوتيي المح يظى بم  ال

هم  لـ ع هؼ الذعف ألرك   لكع ـ   كأف مف ي تتا حتط بمما   بذر ـ يي التماؾ تظ  ر المركان
ـ أ كب مف اجته د كلههـ اجتهدكا يألركا المتث لهـ المر لكههـ لـ ع مكا إل  أف عككف اجته د 

كك ف   كأم  مف احتج لمف ألر تأف ال الة حعهئذ ك هت تؤلر كم  يي اللهدؽ  الط ئفى اللرل
كذلؾ   التألعر يي اللهدؽ ك ف بف هاع ف ذلؾ وتؿ  الة اللكؼ يمعس تكاضح الحتم ؿ أف عككف

طا بً  ٍتفى  بيمىرى  جى فى  أىفا ت د  ل مر يي وكلا  فه تعٍّ  ٍهدىًؽ  عىٍكـى   اللى تىتً  تىٍ دىمى  اللى  ٍمسي الشا  غىرى
ٍعشو  كيفا رى  عىايب   يىجى ىؿى  مٍّي ًكٍدتي  مى  المااً  رىايكؿى  عى : وى ؿى  ويرى تا  ال ىٍ رى  أي ى  تىٍ،ريبي  الشاٍمسي  كى دىتً  حى

                                                           
ا إل  تهي ورعظى مف الحزاب كملرج لم، زم  ت ب مرجع الهتي كت ب ا : حعحا يي التل رم ألرجا (ُ)

 .(ُُُ/ٓ()ُُْٖ)حكمح  رتا إت  ـ
 يي ال مـ  دكر مف حهفي  يكعا  الك رم الهركم الماٌل  الدعف هكر محمد ( امط ف) تف بمي القارم: عمي المال (ِ)

 مف طرر كبمعا م حف  ب ـ كؿ يي عكتب ك ف: وعؿػ   َُُْاهى  ته  كتكيي مكى كاكف  راة يي كلد  ب ره
 الجهعى كالثم ر الكرهف  تفاعر:) مهه  كثعرة  كتت  ك هؼ  ال  ـ إل  ال  ـ مف وكتا يعكفعا يعت عا  كالتفاعر الكراهت

 (.ُِ/ٓ(  اهظر: البالـ: الزركمي)المهمى كالف كؿ الحهفعى أام ف يي
 الهركم المال الدعف هكر الحاف أتك حمد م( امط ف) تف بمي :و ة المف تعح شرح مشك ة الم  تعحمر  (ّ)

 .ـََِِ -  ػُِِْ الكل   ط لته ف   تعركت الفكر  دار  (ّٕٖٕ/ٗ)الك رم
عم ف راكت  كالمطمكب الط لب  الة ت ب  أتكاب  الة اللكؼكت ب  : حعحا يي التل رم ألرجا (ْ) ( ْٔٗ )حكان
(ِ/ُٓ).  
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ماٍعتيهى  مى  كىالمااً ":  الهاًتي   وى ؿى  أى  تيٍطحى فى  ًإلى  يىكيٍمهى  " ى ٍأهى  ًلم االىةً  يىتىكىضا تىكىضا ما  لىهى   كى  ال ىٍ رى  يى ى
تىتً  مى  تىٍ دى  ما  ثيـا  الشاٍمسي  غىرى  .(ِ) (ُ)"المىٍ،ًربى  تىٍ دى ى   ى
 :حصار بني قريظة كتحكيـ سعد في أمر بني قريظة .ّ
... بف وت دة -رحمهـ اا-عر  كاتف المهذر  كىاتف أتي ح تـألرج اتف أتي شعتى  كاتف جر  
رىىيـٍ   اهلل رىسيكؿ أٍرسؿ) اصى  فنزلكا فحاشان  كنت مىا اٍلقىاًسـ أىبىا يىا :فىقىاليكا ،القردة اخكة يىا كناداىـ فىحى

كىافى  ،معىاذ بف سعد حكـ عمى بىيف بىينيـ كى ذهي  أىف فىرجكا حمؼ قكمو كى دَّة فييـ تىٍ،خي  ًإلىٍيًيـ فى،ىٍكم، ،مىكى
َٙب  ٠َب٠َب اهلل فى،ٍنزؿ (ّ)لبىابىة أىبيك َٙبأ٠َُّ َٓ   أ٠َُّ َٓ اٌِز٠ ا  اٌِز٠ ْٛ ُٕ َِ اآ ْٛ ُٕ َِ ُٔٛارَخُ رَخُ   ََل ََل   آ ُٔٛاْٛ يَ   َّللاَ َّللاَ   ْٛ ْٛ ُع اٌشَّ يَ َٚ ْٛ ُع اٌشَّ َٚ  ميقىاتمىتيـٍ  تقتؿ أىف فييـ فىحكـ 
ار دكف لممياجريف عقارىـ كىأىف ذىرىاًرييـٍ  تسبى كىأىف  اٍلمييىاًجريف آثر كعشيرتو قكمو فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى

 رىسيكؿ أىف لنا فىذكر ـلىيي  أعقار الى  كىانيكا اٍلمييىاًجريف كىأىف أعقار ذىكم كيٍنتـي ًإنَّكيـ فىقىاؿى  عمينا باألعقار
مىٍيوً  اهلل صمى اهلل قىاؿى  كبر عى  .(ْ)(اهلل ًبحكـ ًفيكيـ مضى كى

لما ن كبشرعف لعمى حت  جهد ـ الح  ر  كوذؼ اا يي  يكد "ح  ر ـ راكؿ اا 
كود ك ف حعي تف ألطب دلؿى مع تهي ورعظى يي ح ههـ  حعف رج ت بههـ  ومكتهـ الربب 

غعر  يمما  أعكهكا تأفا راكؿ اا   ب تف أاد تم  ك ف ب  ده بمعاورعش كغطف ف  كي فن لك 
: ع  م شر عهكد  ود هزؿ تكـ مف المر م  تف أاد لهـت  عه جز ـ  و ؿ ك ب مه رؼ بههـ ح

هي ب رض بمعكـ لالالن ثالث ن    يلذكا أعه  شئتـ  و لكا: كم   ي؟ و ؿ: هت ًتع  ذا الرجؿ تركف  كان
م ئكـ تتعف لكـ أها لهتي مراؿ  كأها لمذم تجدكها يي كت تكـ   يتأمهكف بم  دكه ٌدوا يكاا لكد 

  و لكا: ال هف رؽ حكـ التكراة أتدنا  كال هاتتدؿ تا غعره  و ؿ: يإذا أتعتـ بمٌي كأمكالكـ كأته ئكـ كها ئكـ
ـا يمهكتؿ أته فه  كها فه  ثـ هلرج إل  محمد كأ ح تا رج الن م متعف الاعكؼ  لـ هترؾ   ذه  يهم

  كلـ هترؾ كرافه  هاالن هلش  بمعاكرافه  ثكالن  حت  عحكـ اا تعهه  كتعف محمد  يإف ههمؾ ههمؾ   
ف هظهر يم مرم لهجدف الها ف كالته ف  و لكا : هكتؿ  ؤالف الما كعف! يم  لعر ال عش ت د ـ؟  كان

ها با  أف عككف محمد كأ ح تا ود أماهيكهى   و ؿ: يإف أتعتـ بمي  ذه   يإف المعمى لعمى الاتت  كان
هفاد اتته  بمعه   كهحدث يعا م  لـ  :يعه   ي هزلكا ل مه  ه عب مف محمد كأ ح تا غرةن  و لكا

                                                           
 .(َُْ/ٕ)اتف حجر: يتح الت رم (ُ)
الكوت  ذ  ب ت د جم بى ت له س  م  مف ت ب  ال الة مكاوعت كت ب : حعحا يي  رمالتل ألرجا (ِ)

 .(ُِِ/ُ()ٔٗٓ)ح
 :كوعؿ المهذر  بىٍتد تف ري بى :يكعؿ ااما  يي كالتمؼ كهعتا  بمعا غمتت الكس  مف :األنصارم لبابة أبك (ّ)

ٍتد تف تشعر ال ح ب: أتك بمر الكرطتي  م ريى يي   باالاتعاهظر:  المش  د  كا ئر كتدرا ال كتى شهد المهذر  بى
(ُ/ُّٕ ِ/ََٓ.) 
 .(ِٕ/ُٗ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ُٗٓ/ٔ: الاعكطي)الدر المهثكر (ْ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ْٖ ] 

عحدث مف ك ف وتمه  إال مف ود بممت  يأ  تا م  لـ علؼ بمعؾ مف الماخ! و ؿ: م  ت ت رجؿ 
مهكـ مهذ كلدتا أما لعمى كاحدةن مف الد ر ح زمن "
(ُ). 

ع  راكؿ اا إههـ مكالعهػ  "يتكاثتت الكس يك لكا:   تحكا هزلكا بم  حكـ راكؿ اا يمم  أ
: أال ترضكف ع  دكف اللزرج  كود ي مت يي مكالي إلكاهه  ت لمس م  ود بممت يك ؿ راكؿ اا 

: يذاؾ إل  ا د تف م  ذ  م شر الكس أف عحكـ يعهـ رجؿ مهكـ؟ و لكا: تم  و ؿ راكؿ اا 
ك ـ عككلكف: ع   يي تهي ورعظى أت ه وكما ثـ أوتمكا م ا إل  راكؿ اا    حكما راكؿ اا يمم

إهم  كالؾ ذلؾ لتحاف يعهـ يمم  أكثركا بمعا و ؿ: لكد  أت  بمرك أحاف يي مكالعؾ يإف راكؿ اا 
لرج ؿ كتكاـ يإهي أحكـ يعهـ أف تكتؿ ا"  يك ؿ ا د: (ِ)"هف لا د أف ال تألذه يي اا لكمى الئـ

مف يكؽ  (ّ)"حكمت يعهـ تحكـ اا لكد"لا د:  المكاؿ كتات  الذرارم كالها ف  يك ؿ راكؿ اا 
ت لمدعهى يي دار تهت الح رث امرأة مف تهي الهج ر ثـ لرج  ام كات يحتاهـ راكؿ اا  اتع

إلعهـ يضرب  إل  اكؽ المدعهى التي  ي اكوه  العـك يلهدؽ ته  له دؽ ثـ ت ث راكؿ اا 
أبه وهـ يي تمؾ الله دؽ  كيعهـ بدك اا حعي تف ألطب كك ب تف أاد رأس الكـك ك ـ اتم ئى أك 
ات م ئى كالمكثر لهـ عككؿ: ك هكا تعف الثم هم ئى كالتا م ئى  كود و لكا لك ب تف أاد ك ـ عيذ ب تهـ 

مكطف ال ت كمكف؟ أال تركف أها أرا الن: ع  ك ب م  تراه ع هع ته ؟ و ؿ: أيي كؿ  إل  راكؿ اا 
 .(ْ)"مف ذ ب تا مهكـ ال عرجع؟  ك كاا الكتؿ يمـ عزؿ ذلؾ الدأب حت  يرغ مههـ راكؿ اا 

 

 

                                                           
 .(ِّٔ ِّٓ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 .(ِّٗ/ِ)اعرة اتف  ش ـ (ِ)
 .(ُّٖٗ/ّ)( ُٖٕٔ)حال هد هكض مف وت ؿ جكاز ت ب  كالاعر الجه د كت ب : حعحا يي مامـ ألرجا (ّ)
 .(ُِْ/ِ:)المرجع الا تؽ (ْ)
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 اعط ة الثالث

 َـف الغ َج َوتائجٍا 

  أهفاهـ يي أم ف عاتكف كعتط كلكف ك كذا العهكد يي كؿ زم ف كمك ف بهدم  عظهكف 
يهـ   ه ؽ حكؿ رو تهـ عتت ككف كعتذلمكفيإذا م  ض ؽ الل  ف كعفجركف  تكاتعهـ الفر ى عكتمك كبهدم

كالم  هي   وعىلالكالكعـ ال  أم  ال هكد كالمكاثعؽ  لهـ ت لشكؿ الذم عظهكها ه ي  ن  ؿعتمكهكف لكؿ ح 
يكد ضعؽ   ف   ت كالمح عالت لـ ت،ههـ شعئ ن ك ذه الا  هـيال حا ب له  يي معزاه  اإلها هعى

يمـ عاتطع تهك ورعظى لالله    كا ح  ر ـ لمدة لمس كبشرعف لعمىن كأحكم  هـ الله ؽالماممكف بمع
 .(ُ)أف علرجكا مف ح كههـ

  أف أ دايهـ لـ تكف كاحدة ل  ىن   ر اتت ن يي إض  ؼ م هكعى الحزابكك ف طكؿ الح  
رعدكف ب عكالبرا  الهت  ر لكثهعته اطرؽ تج رته  ك  لتحرعر ؛ترعد الكض ف بم  الماممعف يكرعش

كلكي ن مف ترؾ   لـ تدلؿ الكت ؿ رغـ هكضه  لم هد كالعهكد مترددة تحعث  ه ران ارع  ن لههب المدعهى
الحزاب لمح  ر كج مه  تكؼ كحد   كجه  لكجا أم ـ الماممعف يهي ترعد ر  ئف وتؿ اشتراكه  يي 

 .(ِ)الكت ؿ

يأرامكا ش س تف وعس   ف عظفركا ت مح عضمهكف م ا حع تهـك ه  يكد ح كؿ تهك ورعظى أ
حممت ف لهـ م  أأههـ عرعدكف أف عهزلكا بم  م  هزلت بمعا تهك الهضعر مف  لع رض بم  الهتي 
تشرط أف   المكاؿ يأرامكا ث هعىن ع مهكف ته زلهـ بف  ذلؾ الراكؿ يأت  بمعهـ   اإلتؿ إال الاالح

أف عكتؿ  يكد أت  الراكؿ   ا عهـلعب  كلكف اا   كتامـ لهـ ها ؤ ـ كذرع تهـ  ؤ ـتحكف دم 
 .(ّ)هـ إال الهزكؿ بم  حكما تدكف شرطمه

 -لت تى أف ات ث إلعه  أت  -  كا إل  الهتييأرام  عكؼ عهكد تهي ورعظى إل   ذا الحدلـ 
هاتشعره يي أمره  يأراما إلعهـ  يمم  رأكه و ـ إلعا الرج ؿ كجهش إلعا  -ك ك ري بى تف بتد المهذر

أف ههزؿ بم  حكـ محمد؟  تع ف عتككف يي كجها  يرٌؽ لهـ  كو لكا ع  أت  لت تى  أترلالها ف كال 
اهلل ما زالت قدمام مف مكانيما حتى قاؿ أبك لبابة: فك  ،  كأش ر تعده إل  حمكا إها الذتحو ؿ: ه ـ

حتى   ثـ انطمؽ أبك لبابة عمى كجيو فمـ ي،ت رسكؿ اهلل ،عرفت أنى قد خنت اهلل كرسكلو

                                                           
 .(ِٗٗصطهط كم) اعد محمد :تهك اارائعؿ يي الكراف كالاهىاهظر:  (ُ)
مح كلى لتطعؽ وكابد المحدثعف يي هكد ركاع ت الاعرة الهتكعى: د أكـر ال مرم  الاعرة الهتكعى ال حعحىاهظر:  (ِ)
 .ـُْٗٗ- ػُُْٓ داى  (  مكتتى ال مـك كالحكـ  المدعهى المهكرة  ط الاَّْص)
 .(ََّصطهط كم) اعد : محمدتهك اارائعؿ يي الكراف كالاهىاهظر:  (ّ)
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في المسجد إلى عمكد مف عمده، كقاؿ: ال أبرح مف مكاني ىذا حتى يتكب اهلل عمى مما  ارتبط
 .(ُ)، كال أرل في بمد خنت اهلل كرسكلو فيو أبدان صنعت كعاىد اهلل أال يط، بنى قريظة أبدان 

: "أما لك جاءني الستغفرت لو، أما كقد فعؿ ما فعؿ، فما أنا تك تا يك ؿ كبمـ الهتي 
َْ اْػزََشفُٛا  :تكتتا يأهزؿ وكلا ت  ل  كود وتؿ اا   (ِ)"حتى يتكب اهلل عميوبالذم أطمقو  آَخُشٚ َْ اْػزََشفُٛا َٚ آَخُشٚ َٚ

َ َغفُٛس   َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ آَخَش َع١ِّئًب َػَغٝ َّللاَّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ َ َغفُٛس  ثُِزُٔٛثِ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ آَخَش َع١ِّئًب َػَغٝ َّللاَّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ ثُِزُٔٛثِ

  ُ ُ  َسِؽ١  .(َُِ:التكتى)َسِؽ١

يك لكا: ع  هتٌي اا  أال تكتؿ مف حمف ئه  مثؿ الذم  كمش  جم بى مف الكس إل  محمد 
: ع  م شر الكس  أال ترضكف أف أج ؿ تعهي كتعف وتمت مف حمف ف اللزرج؟! و ؿ محمد 

ي لت ر العهكد ا د تف   و ؿ: يككلكا لهـ يمعلت ركا مف ش فكا  حمف ئكـ رجال مهكـ؟! و لكا: تم 
 .تحكـ اا كراكلا م  ذ  كحكـ يعهـ ا د تف  (ّ)لعحكـ يعهـ م  ذ

 قتؿ حيي بف أخطب: 

  عهفث امكم  كحكدان حت  الرمؽ ألطب تف حعيال عزاؿ الحكد المديكف يي اكعداف ومب  
يمم  هظر  ،"كأتي تحعي تف ألطب بدك اا كبمعا حمى لا... مجمكبىه عداه إل  بهكا تحتؿ  اللعر

بداكتؾ كلكها مف علذؿ اا علذؿ ثـ أوتؿ بم  و ؿ: أم  كاا م  لمت هفاي يي  إل  راكؿ اا 
اله س يك ؿ: أعه  اله س إها ال تأس تأمر اا كت ب كودر ممحمى كتته  اا بم  تهي إارائعؿ ثـ 

 .(ْ)جمس يضرتت بهكا"

كمهذ ذلؾ العكـ ذلت عهكد  كض فت حركى الهف ؽ يي المدعهى كطأطأ المه يككف رؤكاهـ  "
ـ ع كدكا عفكركف يي غزك كتتع  ذا كذلؾ أف المشركعف ل  عأتكف كجتهكا بف كثعر مم  ك هكا

 . (ٓ)"حت  ك ف يتح مكى كالط ئؼ  تؿ أ تح الماممكف  ـ الذعف ع،زكههـ ؛الماممعف

                                                           
 الكتعتي الكاطالهي الممؾ بتد تف تكر أت  تف محمد تف أحمد: المكا ب المدهعى ت لمهح المحمدعىاهظر:  (ُ)

 ف ت رعخ هشر.  تدك م ر  الك  رة التكيعكعى  المكتتى(  ِٔٗ/ُ)الدعف شه ب ال ت س  أتك الم رم 
م لؾ:  اإلم ـ مكطأ بم  الزرو هي ا د: إاه ده وكم  شرح الرفكؼ بتد طاو ؿ (  ٖٓٓ/ِ) :الطترم ت رعخ (2)

ا د   الرفكؼ بتد طا (  تحكعؽَُّ/ّ()َُّٗالز رم)ح الم رم الزرو هي عكاؼ تف الت وي بتد تف محمد
 ـ.ََِّ -  ػُِْْ الكل   الك  رة  ط الدعهعى  الثك يى مكتتى

 .(  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشرُِٕ/ُ) عكؿ حاعف محمد: حع ة محمد اهظر:  (ّ)
 .(ُِْ/ِ:)المرجع الا تؽ (ْ)
 الا ت ى ط   الك  رة تعركت  الشركؽ  دار  (ِْٖٗ/ٓ)الش رتي حاعف إترا عـ وطب اعد: الكرهف ظالؿ يي (ٓ)

 . ػ ُُِْ بشر 
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كعمكف أف عك ؿ: إها ك ف  ه ؾ تالـز تعف حرك ت العهكد كحرك ت المه يكعف كحرك ت 
ف طرد العهكد مف المدعهى ود أهه   ذا   المشركعف التالـز  كك ف ي رو  كاضح ن تعف بهدعف يي كان

َْٔضيَ  : ك ذا م داؽ وكلا ت  ل  هشأة الدكلى اإلاالمعى كااتكرار   أَ َْٔضيَ َٚ أَ َٚ   َٓ َٓ اٌَِّز٠ ُْ   اٌَِّز٠ ُ٘ َُ٘شٚ ُْ ظَب ُ٘ َُ٘شٚ ْٓ   ظَب ِِ ْٓ ِِ   ًِ ْ٘ ًِ أَ ْ٘   أَ

ٌِْىزَبةِ  ٌِْىزَبةِ ا ْٓ   ا ِِ ْٓ ِِ   ُْ ِٙ ُْ َص١َبِص١ ِٙ لََزفَ   َص١َبِص١ لََزفَ َٚ ُُ   فِٟفِٟ  َٚ ِٙ ُُ لٍُُٛثِ ِٙ ْػتَ   لٍُُٛثِ ْػتَ اٌشُّ َْ   فَِش٠مًبفَِش٠مًب  اٌشُّ َْ رَْمزٍُُٛ َْ   رَْمزٍُُٛ رَؤِْعُشٚ َٚ َْ رَؤِْعُشٚ ُْ   ((ٕٕٙٙ))فَِش٠مًبفَِش٠مًب  َٚ َسصَُى ْٚ أَ َٚ ُْ َسصَُى ْٚ أَ َٚ  

 ُْ ُٙ ُْ أَْسَظ ُٙ ُْ   أَْسَظ ُ٘ ِد٠َبَس َٚ ُْ ُ٘ ِد٠َبَس َٚ   ُْ ُٙ اٌَ َٛ ِْ أَ َٚ ُْ ُٙ اٌَ َٛ ِْ أَ أَْسًظب  َٚ أَْسًظبَٚ َٚ   ُْ ٌَ ُْ َ٘ب  ٌَ َ٘برَطَئُٛ َْ   رَطَئُٛ َوب َٚ َْ َوب َٚ   ُ ُ َّللاَّ ًِّ   َػٍََٝػٍَٝ  َّللاَّ ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ  .(الحزاب) ((2ٕ2ٕ))  لَِذ٠ًشالَِذ٠ًشا  َش

 كال ع  ي:  ي الح كف كالرض التي كرثه  الماممكف كلـ عطؤك    رتم  ك هت أرض ن 
كرتم  ك هت إش رة   لمماممعف يعم  هؿ إلعهـ مف أمكالهـ كود هلت  مممككى لتهي ورعظى ل رج محمتهـ

 كعككف الكطف م ه ه الحرب التي تكطأ يعه  الرض.  إل  تامعـ تهي ورعظى أرضهـ ت،عر وت ؿ

ء  لَِذ٠شاً  كوكلا ت  ل : ْٟ ًِّ َش ُ َػٍٝ ُو َْ َّللاَّ وب ء  لَِذ٠شاً َٚ ْٟ ًِّ َش ُ َػٍٝ ُو َْ َّللاَّ وب َٚ  يهذا  ك الت كعب المهتزع مف الكاوع ك ك
كود مض  الاع ؽ يي برض الم ركى كمه  عرد المر كما   ا إل  ااالت كعب الذم عرد المر كم

تثتعت  لهذه الحكعكى الكتعرة  التي عثتته  اا يي ومكب   كعاهد الي  ؿ يعه  إل  اا مت شرة  إل  اا
 .(ُ)كت لكرهف ت د الحداث  لعكـك بمعه  الت كر اإلاالمي يي الهفكس"  الماممعف ت لحداث الكاو ى

أف هفكذ العهكد ت لمدعهى ود تالش  ت د غزكة ته  ورعظى يي الاهى  الم ركؼ ت رعلع ن  كمف
 .(ِ)كأف وكتهـ ود زالت ت د يتح لعتر يي أكائؿ الاهى الا ت ى مف الهجرة  الل ماى مف الهجرة

 قتمى المشركيف في بني قريظة: 

ت رح  بم  أحد لكلهه  أ  كاحدةها ف تهي ورعظى إال امرأة لـ عكتؿ الماممكف مف  
لـ يقتؿ مف نسائيـ إال أنيا قالت: " -رضي اهلل عنيا- فعف عائشة أـ المؤمنيف  الماممعف يكتمتا

 .(ْ)مكا مف ذككر ـ إال مف ك ف ت ل، ن كلـ عكت  (ّ)"امرأة كاحدة

 

 

                                                           
 (.ِْٖٗ/ٓ) وطب اعد :يي ظالؿ الكرهف (ُ)
 كالتكزعع  كالهشر لمطت بى م ر ههضى دار(  ٗ/ْ)طهط كم اعد محمد: الكرعـ لمكرهف الكاعط لتفاعرهظر: اا (ِ)

 ـ.ُٖٗٗ-ـُٕٗٗ  الكل   ط الك  رة  الفج لى
 .(ُِْ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ّ)
 .(َّْص)طهط كم اعد محمد: تهك اارائعؿ يي الكراف كالاهىاهظر:  (ْ)
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كنت )و ؿ:  (ُ)كالت ل،عف مف تهي ورعظى ي ف بطعى الكرظي تعف ال ، ر كود معز الهتي 
ريظة، فكانكا ينظركف، فمف أنبت الشعر قتؿ، كمف لـ ينبت لـ يقتؿ، فكنت فيمف مف سبي بني ق

 .(ِ)(لـ ينبت

 تقسيـ فيء بني قريظة: 

ـى   المااً  رىايكؿى  إفا  ثيـا  "و ؿ اتف إاح ؽ:  ٍعظىىى  تىًهي أىٍمكىاؿى  وىاى ًهاى فى يـٍ  ويرى مى  كىأىٍتهى فى يـٍ  كى  بى
ايٍهمى فى  اٍلعىٍكـً  ؾى ذىلً  ًيي كىأىٍبمىـى  اٍلميٍاًمًمعفى 

ٍعؿً (ّ) ايٍهمى فى  اٍللى ميسى  ًمٍههى  كىأىٍلرىجى  الرٍّجى ًؿ  كى  ًلٍمفى ًرسً  يىكى فى  اٍللي
ثىىي  اىٍهمى فً  ًلٍمفىرىسً  أىٍاهيـو  ثىالى

ًلفى ًرًااً (ْ) ًلمرااًجًؿ  اىٍهـه  كى كى هىتٍ   اىٍهـه  يىرىسه  لىاي  لىٍعسى  مىفٍ  كى ٍعؿي  كى  عىٍكـى  اٍللى
ٍعظىىى  تىًهي ًثعفى  ًاتاىن  ويرى ثىالى كى فى  يىرىان   كى ؿى  كى وى ىتٍ  يىٍيفو  أىكا ٍمسي  ًمٍههى  كىأيٍلًرجى  الا ٍهمى في  ًيعاً  كى  يى ىمى  اٍللي
مى  ايهاًتهى  وى ىتٍ  ًيعهى   المااً  رىايكؿً  ًمفٍ  مىضى  كى ـي  كى كى ًا مىضىتٍ  اٍلمى     .(ٓ)"اٍلمى،ى ًزم ًيي الا هاىي  كى

عكعدكف لهذا الدعف كلهتعا  مع  ك ـتدعف اإلاالـ  محمدان  مهذ أف ت ث اا هكد ك ي لع 
ـ ع ريكها كم  بههـ أهه أههـ ع ريكف أها راكؿ اا حكًّ   كلدعهـ الدلى بم  ذلؾ  كم  ذكر اا 

وتما   ح كلكااحركه  ك   يجحدكا هتكتا كأهكرك    كح كلكا الهعؿ مف الهتي لكههـ ع ريكف أته ف ـ  
يكد ألتر   مش ته ن لمكوفهـ كبداكتهـ لمهتي  مف الماممعف كك ف مكوفهـ  تشت  الطرؽ كالكا ئؿ

ُٕٛا أههـ شدعدك ال داكة لإلاالـ كالماممعف و ؿ ت  ل :  اا  َِ َٓ آ حً ٌٍَِِّز٠ َٚ َّْ أََشذَّ إٌَّبِط َػذا ُٕٛا ٌَزَِغَذ َِ َٓ آ حً ٌٍَِِّز٠ َٚ َّْ أََشذَّ إٌَّبِط َػذا ٌَزَِغَذ

َٓ أَْشَشُوٛا اٌَِّز٠ َٚ َُٙٛد  َ١ٌْ َٓ أَْشَشُوٛاا اٌَِّز٠ َٚ َُٙٛد  َ١ٌْ عكعدكف لإلاالـ كالماممعف لعؿ هه ر  كعهديكف مف كراف  يإههـ  (ِٖ)الم ئدة: ا
عك ع الضرر ت لماممعف  كلـ عتكوؼ ذلؾ إل  زمف الهتي كعد ـ  ذا الكض ف بم  اإل  االـ كان

ته ف الكردة كالله زعر  ت داه إل  زمهه   ذا مف أتت بهـ أ  لكف -رضي اا بههـ–كزمف  ح تتا 
ُٓ   أَِّبأَِّب كتا إل  أف تككـ الا بى يك ؿ ت  ل :لكف اا تكفؿ تحفظ دعها كدب ُٓ َْٔؾ ٌَْٕب  َْٔؾ ٌَْٕبَٔضَّ ْوشَ   َٔضَّ ْوشَ اٌزِّ أَِّب  اٌزِّ أَِّبَٚ َٚ   ٌَُٗ ٌَُٗ  

                                                           
ٍهاي  ركل  هاب لىاي  ع رؼ كال الككيى  كهزؿ ًمٍهاي  كامع  الماا رىايكؿ رىأىل القرظي: عطية (ُ)  مف ك ف مج  د  بى

 بمر أتك  اهظر: االاتع  ب يي م ريى ال ح ب: اتعما يلمي عهتت  لـ ممف عكمئذ ككجد ورعظى  تهي اتي
 .(ّْٓ/ّ  أاد ال، تى : اتف الثعر)(َُِٕ/ّ) الكرطتي

 أتك :داكد أتي اهف ( ُُْ/ْ()َْْْ)حدكد  ت ب يي ال،الـ ع عب الحدالحكت ب  يي اهها: داككد كأت ألرجا (ِ)
  الحمعد بتد الدعف محعي محمد  تحكعؽ الزدم بمرك تف شداد تف تشعر تف إاح ؽ تف الش ث تف امعم ف داكد

ت ب اللركج  كت ب الاعر :  حعح اتف حت ف    تدكف طت ى  كتدكف اهى هشرتعركت   عدا ال  رعى  المكتتى
 .إاه ده  حعح :كطكو ؿ الرهؤ  ( َُّ/ُُ()َْٖٕ )حالجه دككعفعى 

ًيي  كأيٍلكة الىلعرة كايٍهمى؛ ايٍهم ف الجمع سيٍيـ: (ّ) ظٌّ  هىً عبه  أىم ايٍهمى الىمر  ىذىا كى   ًيعاً  ًلي كى فى  أىثىر ًمفٍ  كىحى
 الرٌزاؽ بتد تف محٌمد تف محٌمد: الك مكس جكا ر مف ال ركس ت ج  (َّٖ/ُِ)مهظكر اتف: ال رب لا ف: اهظر

تعدم الحاعهي  .هشر اهى كتدكف طت ى  تدكف الهداعى  دار المحككعف  مف مجمكع حككا  (ّْٗ/ِّ)الزا
ـي  :ـيٍ سى  (ِ) ـي   الاٍّه ـ كىاًحدي : الااٍه  (.َّٖ/ُِ)مهظكر اتف: ال رب لا ف  اهظر: الهاً عبي : كالااٍه
 .(ِْْ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ٓ)
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 َْ َْ ٌََؾبفِظُٛ  ـ  كدي كا عؼ ويضيى بم  تهي ورعظى كتـ إجالؤ   كيي  ذه ال،زكة ش  ده  ك(ٗ)الحجر: ٌََؾبفِظُٛ
 تى ـ  كشيتٍّ كضى يؼى امط هه كمهذ تمؾ المحظى ذلت العهكد لمماممعف  ـكبداكته  ثمف لع هتهـ كغدر ـ

    .اهـكلـ عري كا رؤك  جم هـ 
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 الفول الثاوي

 اإلهل اخ يف غ َج تىي قش ظح
 

 كفيو مبحثاف:
 

 

فاخ مسائل تُح ذ الشتُت ح َاألمساء َالو اعثحث األَ :
 .اعستىثطح مه غ َج تىي قش ظح

 
 

ح اعستىثطح مه مسائل تُح ذ األلٌُ  اعثحث الثاوي:
 .غ َج تىي  قش ظح
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 اعثحث األَ 

 
اخ اعستىثطح مسائل تُح ذ الشتُت ح َاألمساء َ الوف

 قش ظحمه غ َج تىي 
 

 :مطمبافكفيو 
 

األَ : مسائل تُح ذ الشتُت ح اعستىثطح مه غ َج تىي اعط ة 
 قش ظح.

 
 

: مسائل تُح ذ األمساء َ الوفاخ اعستىثطح مه اعط ة الثاوي
 ج تىي قش ظح.غ َ
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 اعط ة األَ 

 مسائل تُح ذ الشتُت ح اعستىثطح مه غ َج تىي قش ظح
 :: تكحيد الربكبية لغةن كاصطالحان أكالن  

 :الربكبية لغةن  .ُ
معع تكتعى بم  جكلا الر   أم م لكا  ك ك رب كؿ شيف   ك اا تت رؾ كت  ل   "الرب

ل،عر   كال عك ؿ"الرب" ت للؼ كالالـ  أم ممكا لا  : يالف رب  ذا الشيفكعك ؿ  اللمؽ ال شرعؾ لا
 .(ُ)"ؿ مف ممؾ شعئ ن يهك رتاكك  كم لؾ الممكؾ كالمالؾ  ت بك ك رب الر   اا 

 جمع ه  تضمهته  الم  هي ك ذه  الم مح لمشيف كال  حب   كالل لؽ  : الم لؾبم  بٍ رى كتطمؽ 
حا ها لها م مح أحكاؿ لمكا ؛الرب ك كاا جؿ ثه ؤه " رب" كممى  تمكتض  كم لهـ لعتم،كا إلعهـ كان
ْٓ  :و ؿ ت  ل  : ال  رؼ ت لربي هكالرت  لهـ كممكا لمكا ٌَِى َٚ ْٓ ٌَِى َٓ   ُوُٛٔٛاُوُٛٔٛا  َٚ َٓ َسثَّب١ِّ١ِٔ  .(ِ)(ٕٗ: بمراف هؿ) َسثَّب١ِّ١ِٔ
 :ان اصطالحالربكبية  .ِ

كل لكا  كالك در بمعا  ال علرج شيف بف يهك رب  كؿ شيف : "-رحما اا-اتف الكعـ و ؿ
 .(3)"رتكتعتا  ككؿ  مف يي الام كات كالرض بتد لا يي وتضتا  كتحت وهره

 :ان اصطالحتكحيد الربكبية : يان ثان

   ك اإلورار تأف اا ت  ل  رب كؿ شيف كم لكا كل لكا كرازوا  كأها المحعي الممعتك "
هد االضطرار  الذم لا المر كما  كتعده اللعر كما  الك در المتفرد تإج تى الدب ف ب  اله يع الض ر

 .(4)"بم  م  عش ف  لعس لا يي ذلؾ شرعؾ
َٓ ...: و ؿ ت  ل  بف هفاا ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُ َسةُّ ا ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ ٍُْك  ٌَْخ َٓ أَََل ٌَُٗ ا ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُ َسةُّ ا ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ ٍُْك  ٌَْخ  .(ْٓ:الحدعد) أَََل ٌَُٗ ا

 

                                                           
 دار  مربب بكض محمد(  تحكعؽ ُِٖ/ُٓ)مه كر أتك الهركم  الز رم تف أحمد تف محمد :،ىتهذعب الم (ُ)

 .ـََُِ الكل    ط تعركت  ال رتي التراث إحع ف
 .(ِّٖ ُّٖ/ِ)ي رس اتف: م جـ مك ععس الم،ىاهظر:  (ِ)
ع ؾ هات عفمدارج الا لكعف ت (ّ)  وعـ اتف الدعف شمس  دا تف أعكب تف تكر أتي تف محمد :عف مه زؿ إع ؾ ه تد كان

   ػ ُُْٔ الث لثى   ط تعركت  ال رتي الكت ب دار  الت،دادم ت ا الم ت ـ محمد(  تحكعؽ ٖٓ/ُ)الجكزعى
 .ـُٔٗٗ

 بتد تف محمد تف اا بتد تف امعم ف :ال تعد بم  اا حؽ  ك الذل التكحعد كت ب شرح يي الحمعد ال زعز تعاعر (ْ)
  .ـََِِ/ ػُِّْ الكل    ط دمشؽ تعركت  االاالمي  المكتب  لش كعشا ز عر(  تحكعؽ ُٕ/ُ)الك  ب
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يال عاتكؿ شيف اكاه   لؽ إال ااأها ال ل يي م ه  الرتكتعى: " -رحما اا-كو ؿ اتف تعمعى
 .(1)"م  ش ف ك ف كم  لـ عشأ لـ عكف...تإحداث أمر مف المكر؛ تؿ 

 عمى خمقو عمى نكعيف ىما:  كربكبية اهلل

  ا لمملمكوعفكي مٍ ك ي لى   هـ كك ير ـت ر ـ كي جر ـ كمؤمه  ك ي لجمعع اله س :الربكبية العامة (ُ
 . لتي يعه  تك ؤ ـ يي الدهع لحهـ الم  يعا م    ك داعتهـ  كرزوهـ

...: لككلا ت  ل  ُْ ْٕزُ ب ُو َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُى َِ  َٛ ُ٘ َٚ ...... ُْ ْٕزُ ب ُو َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُى َِ  َٛ ُ٘ َٚ ... (الحدعد:ْ). 
يعرتعهـ ت إلعم ف  كعكيكهـ لا  كعكمما لهـ  كعديع   ك ي ترتعى لكلع ئا المؤمهعف :الربكبية الخاصة (ِ

 بههـ ال كارؼ  كال كائؽ الح ئمى تعههـ كتعها.
َ لككلا ت  ل : َّْ َّللاَّ َ اِ َّْ َّللاَّ َْ اِ ْؾِغُٕٛ ُِ  ُْ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ ا  ْٛ َٓ ارَّمَ َغ اٌَِّز٠ َِ   َْ ْؾِغُٕٛ ُِ  ُْ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ ا  ْٛ َٓ ارَّمَ َغ اٌَِّز٠ َِ   (الهحؿ:ُِٖ). 

َٓ لككلا ت  ل :ك بثِِش٠ َغ اٌصَّ َِ  َ َّْ َّللاَّ َٓ ...اِ بثِِش٠ َغ اٌصَّ َِ  َ َّْ َّللاَّ  .(ُّٓ:التكرة) ...اِ
ُْ لككلا ت  ل :ك ِٙ َٓ ثِِصْذلِ بِدل١ِ ُ اٌصَّ َٞ َّللاَّ ُْ ١ٌَِْغِض ِٙ َٓ ثِِصْذلِ بِدل١ِ ُ اٌصَّ َٞ َّللاَّ  .(ِْ:الحزاب) ......  ١ٌَِْغِض

الهتع ف تمفظ الرب؛ يإف مط لتهـ كمه    فدب ك الار يي ككف أكثر  كل ؿ  ذا الم ه 
 .(ِ)دالمى تحت رتكتعتا الل  ى

 :: نكاقض تكحيد الربكبيةثالثان 

يي أم شيف   مع اا  ن  ك ابتك د اإلها ف أف  ه ؾ مت ري  كم  عه وض تكحعد  الرتكتعى
غعر ذلؾ مف  أك ديع شر أك  مف إعج د أك إبداـ أك إحع ف أك إم تى أك جمب لعر  مف تدتعر الككف

ك مـ ال،عب كال ظمى   م  هي الرتكتعى  أك ابتك د مه زع لا يي شيف مف مكتضع ت أام ئا ك ف تا
ب: كالكترع ف كهحك ذلؾ  و ؿ اا ت  ل  بَِ ُ   ٠َْفزَؼِ ٠َْفزَؼِ   َِ ُ َّللاَّ ْٓ   ٌٍَِّٕبطِ ٌٍَِّٕبطِ   َّللاَّ ِِ ْٓ خ    ِِ َّ خ  َسْؽ َّ ِغهَ   فَََل فَََل   َسْؽ ّْ ِغهَ ُِ ّْ َٙب  ُِ َٙبٌَ ب  ٌَ َِ بَٚ َِ ِغهْ   َٚ ّْ ِغهْ ٠ُ ّْ   فَََل فَََل   ٠ُ

 ًَ ْشِع ُِ ًَ ْشِع ُِ   ٌَُٗ ٌَُٗ   ْٓ ِِ ْٓ ِِ   ِٖ ِٖ ثَْؼِذ َٛ   ثَْؼِذ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ٌَْؼِض٠ضُ   َٚ ٌَْؼِض٠ضُ ا ُُ   ا ٌَْؾِى١ ُُ ا ٌَْؾِى١ َٙب  ٠َب٠َب  ((ٕٕ))ا َٙبأ٠َُّ ذَ   اْرُوُشٚااْرُوُشٚا  إٌَّبطُ إٌَّبطُ   أ٠َُّ َّ ذَ ِْٔؼ َّ ِ   ِْٔؼ ِ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ُْ َػ١ٍَُْى ًْ   َػ١ٍَُْى َ٘ ًْ َ٘   ْٓ ِِ ْٓ   َغ١ْشُ َغ١ْشُ   َخبٌِك  َخبٌِك    ِِ

 ِ ِ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ُْ ٠َْشُصلُُى َٓ   ٠َْشُصلُُى ِِ َٓ بءِ   ِِ َّ بءِ اٌغَّ َّ ا٤َْْسضِ   اٌغَّ ا٤َْْسضِ َٚ َٛ   اَِلَّ اَِلَّ   اٌََِٗ اٌََِٗ   ََل ََل   َٚ ُ٘ َٛ َْ   فَؤََّٔٝفَؤََّٔٝ  ُ٘ َْ رُْئفَُىٛ ْْ :   كو ؿ ت  ل (ي طر) ((ٖٖ))رُْئفَُىٛ اِ َٚ ْْ اِ َٚ

 ُ َغْغَه َّللاَّ ّْ َ٠ ُ َغْغَه َّللاَّ ّْ َ٠ ِٗ ْْ ٠ُِشْدَن ثَِخ١ْش  فَََل َسادَّ ٌِفَْعٍِ اِ َٚ  َٛ ُ٘ ِٗ ثُِعشٍّ فَََل َوبِشَف ٌَُٗ اَِلَّ  ْْ ٠ُِشْدَن ثَِخ١ْش  فَََل َسادَّ ٌِفَْعٍِ اِ َٚ  َٛ ُ٘   كو ؿ (َُٕ:عكهس) ثُِعشٍّ فَََل َوبِشَف ٌَُٗ اَِلَّ 
ْٚ أََساَدِٟٔت  ل : ِٖ أَ َّٓ َوبِشفَبُد ُظشِّ ُ٘  ًْ َ٘ ُ ثُِعشٍّ  َٟ َّللاَّ ْْ أََساَدِٔ ِ اِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْذُػٛ َِ  ُْ ْٚ أََساَدِٟٔأفََشأ٠َْزُ ِٖ أَ َّٓ َوبِشفَبُد ُظشِّ ُ٘  ًْ َ٘ ُ ثُِعشٍّ  َٟ َّللاَّ ْْ أََساَدِٔ ِ اِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْذُػٛ َِ  ُْ خ    أفََشأ٠َْزُ َّ خ  ثَِشْؽ َّ ثَِشْؽ

 ُ٘  ًْ َ٘ ُ٘  ًْ َ٘ َْ ٍُٛ وِّ َٛ زَ ُّ ٌْ ًُ ا وَّ َٛ ِٗ ٠َزَ ُ َػ١ٍَْ َٟ َّللاَّ ًْ َؽْغجِ ِٗ لُ زِ َّ ِغَىبُد َسْؽ ّْ ُِ  َّٓ َْ ٍُٛ وِّ َٛ زَ ُّ ٌْ ًُ ا وَّ َٛ ِٗ ٠َزَ ُ َػ١ٍَْ َٟ َّللاَّ ًْ َؽْغجِ ِٗ لُ زِ َّ ِغَىبُد َسْؽ ّْ ُِ  َّٓ (الزمر:ّٖ)   كو ؿ تت رؾ

                                                           
 الرحمف بتد(  تحكعؽ ُّّ/َُ)تكي الدعف أتك ال ت س أحمد تف بتد الحمعـ تف تعمعى الحراهي :مجمكع الفت كل (ُ)
  ـُٓٗٗ/ ػُُْ  الا كدعى الهتكعى  المدعهى الشرعؼ  الم حؼ لطت بى يهد الممؾ مجمع  و اـ تف محمد تفا

 تدكف طت ى.
بتد الرحمف تف ه  ر تف بتد اا : رعـ الرحمف يي تفاعر كالـ المه فتعاعر الكاهظر: تفاعر الا دم=  (ِ)

 .ـ َََِ-  ػَُِْ الكل   ط الرا لى مؤااى  المكعحؽ م ال تف الرحمف بتد(  تحكعؽ ّٗ/ُ)الا دم
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َٛ كت  ل : َٙب اَِلَّ ُ٘ ُّ ٌَْغ١ِْت ََل ٠َْؼٍَ فَبرُِؼ ا َِ َْٕذُٖ  ِػ َٚ َٛ َٙب اَِلَّ ُ٘ ُّ ٌَْغ١ِْت ََل ٠َْؼٍَ فَبرُِؼ ا َِ َْٕذُٖ  ِػ َٚ (اله  ـ:ٓٗ) : كو ؿ ت  ل   ِٟف ْٓ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ ْٓ فِٟ لُ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ لُ

ا٤َْ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ا٤َْ اٌغَّ َٚ اِد  َٚ ب َّ ُ اٌغَّ ٌَْغ١َْت اَِلَّ َّللاَّ ُ ْسِض ا ٌَْغ١َْت اَِلَّ َّللاَّ ب كو ؿ ت  ل :   (ٔٓ:الهمؿ) ْسِض ا َّ ِٗ اَِلَّ ثِ ِّ ٍْ ْٓ ِػ ِِ ء   ْٟ َْ ثَِش ََل ٠ُِؾ١طُٛ ب َٚ َّ ِٗ اَِلَّ ثِ ِّ ٍْ ْٓ ِػ ِِ ء   ْٟ َْ ثَِش ََل ٠ُِؾ١طُٛ َٚ

 نىازىعىًني مىفٍ  ًإزىاًرم، كىاٍلعىظىمىةي  ًردىاًئي، اٍلًكٍبًريىاءي "عككؿ اا ت  ل : ): كو ؿ الهتي   (ِٓٓ:التكرة) َشبءَ َشبءَ 
 .(ِ)((ُ)"النَّارً  ًفي قىذىٍفتيوي  ًمٍنييمىا كىاًحدنا

 :رابعان: مسائؿ تكحيد الربكبية المستنبطة مف غزكة بني قريظة

 :(األمر) -ُ

يي  كل  عى مف ل  ئص الرتكتعى يي أكثر مف هص أم المت رؼ  لفظ )المر( كرد
ٍعظى  :كتب الاعر تحت بهكاف ٍرًب تىًهي ويرى مى  ًلاى ًف ًجٍتًرعؿى ًتحى ، عىاًئشىةى  عىفٍ " ىى()أىٍمري الماًا ًلرىايكًلًا بى

ٍعتى  أىقىدٍ : فىقىاؿى  ًجٍبًريؿي  فى،ىتىاهي  ...:قىالىتٍ  ضى حى  كى عىتً  مىا كىالمَّوً ، السّْالى ضى ًئكىةي  كى حى  اٍلمىالى  ًإلىى فىاٍخريجٍ ، السّْالى
ٍيظىةى  بىًني ـٍ  قيرى لىًبسى  ًبالرًَّحيؿً   المَّوً  رىسيكؿي  فى،ىمىرى ، فىقىاًتٍميي ٍمىتىوي  كى  .(ّ)"ألى
لىًتسى  ًت لراًحعؿً   المااً  رىايكؿي  فى،ىمىرى ) شاىد:ال ٍمىتىاي  كى  .(لى

 كالمر المكر  مف المر: لماى أ كؿ كالراف كالمعـ الهمزة( أمر)مألكذ مف  :األمر لغةن ك  
 عأمره  كمها أمر الههي هكعض  كك   كال جب كالم مـ  المعـ  تفتح كالتركى الهم ف كالمر الههي  ضد
م  أمران  ْشٔب  و ؿ ت  ل : أمره ؿى تً وى  أم يأتمر ران كان ِِ أُ ْشٔبَٚ ِِ أُ َٚ   َُ َُ ٌُِْٕغٍِ َٓ   ٌَِشةِّ ٌَِشةِّ   ٌُِْٕغٍِ ١ ِّ ٌْؼبٌَ َٓ ا ١ ِّ ٌْؼبٌَ   .(ْ)(ُٕ)اله  ـ:  ا
شُ   أَرَٝأَر :َٝ كوكلا  ِْ شُ أَ ِْ ِ   أَ ِ َّللاَّ رََؼبٌَٝ  ُعْجَؾبَُٔٗ ُعْجَؾبَُٔٗ   رَْغزَْؼِغٍُُٖٛ رَْغزَْؼِغٍُُٖٛ   فَََل فَََل   َّللاَّ رََؼبٌََٝٚ ب  َٚ َّّ بَػ َّّ َْ   َػ َْ ٠ُْشِشُوٛ  و ؿ  (ُ:الهحؿ) ٠ُْشِشُوٛ

 ذلؾ بم  كالدلعؿ ال ذاب  أ ه ؼ مف كفر ـ بم  المج زاة مف تا كبد ـ م  اا أمر": (ٓ)الزج ج

                                                           
يي  ىاتف م ج كألرجا  (ٗٓ/ْ()ََْٗ)حالكترت ب م  ج ف يي   كت ب المت س ا:اههيي  داككد كأتألرجا  (ُ)

 مشك ة  حدعث  حعح :كو ؿ اللت هي  (ُّٕٗ/ِ()ُْْٕ)حت ب الترافة مف الكتر كالتكاضع  كه ب الز د اهها:
 .(ُُْْ/ّ: اللت هي)الم  تعح

 ح ـز تحكعؽ ( ِٓ/ُالحكمي) بمي تف أحمد تف ح يظ :بتك د الط ئفى اله جعى المه كرةأبالـ الاهى المهشكرة ال (ِ)
 . ػُِِْ الث هعى  ط الا كدعى   كاإلرش د كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف كزارة الك ضي 

 كت بكو ؿ ش عب الرهؤكط: حدعث حاف   حعح اتف حت ف:   (ّّٕ/ٕ()ّٕٔٗٔح)م هؼ اتف أتي شعتى:  (ّ)
 (َِٖٕح) ورعظى تهي وتؿ مف يرغ لم   م  ذ تف ا د دب ف ك ؼ ذكر  ال ح تى مه وب بف  إلت ره

(ُٓ/ْٖٗ). 
 .(ُّٕ/ُ)ي رس اتف اهظر: م جـ مك ععس الم،ى:(ْ)
 أ ؿ مف ك ف الكرهف  م  هي كت ب   حب الزج ج الهحكم إاح ؽ أتك اهؿ تف الارم تف إترا عـ الزجاج: (ٓ)

 تف اا بتد تف بمي: بها ركل الدب  يي حا ف م هف ت كلا المذ ب  جمعؿ االبتك د  حاف كالدعف  الفضؿ
 تش ر الدكتكر:   تحكعؽ(ُّٔ/ٔ) الت،دادم اللطعب بمي تف أحمد تكر ت،داد: أتك ت رعخ  اهظر: كغعره الم،عرة 
 ـ. ََِِ -  ػُِِْ الكل   تعركت  ط اإلاالمي  ال،رب دار م ركؼ  بكاد
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ُشَٔب  َعبءَ َعبءَ   اَِرااَِرا  َؽزََّٝؽزَّٝ: ت  ل  وكلا ِْ ُشَٔبأَ ِْ فَبسَ   أَ فَبسَ َٚ سُ   َٚ ُّٛ سُ اٌزَّٕ ُّٛ  وكلا ككذلؾ تا  كبده  ـ م  ج ف :أم  (َْ: كد) اٌزَّٕ
َ٘ب: ت  ل  َ٘بأَرَب ُشَٔب  أَرَب ِْ ُشَٔبأَ ِْ ْٚ   ١ًٌََْل ١ًٌََْل   أَ ْٚ أَ َٙبًسا  أَ َٙبًسأَ َ٘ب  َٔ ٍَْٕب َ٘بفََغَؼ ٍَْٕب  ل ذابا اات جمكا أههـ كذلؾ  (ِْ:عكهس)  َؽِص١ًذاَؽِص١ًذا  فََغَؼ

ب: ت  ل  و ؿ كم   أت  ود م  تمهزلى ورتا يي ذلؾ أف اا يأبمـ الا بى  أمر كااتتطؤكا َِ بَٚ َِ شُ   َٚ ِْ شُ أَ ِْ   أَ

ؼِ   اَِلَّ اَِلَّ   اٌغَّبَػخِ اٌغَّبَػخِ  ّْ ؼِ َوٍَ ّْ ٌْجََصشِ   َوٍَ ٌْجََصشِ ا  .(ُ) "(ٕٕ:الهحؿ)  ا
 المر  كوعؿ: "(ِ)"تا المأمكر تف ؿ المأمكر ط بى تهفاا المكتض  الككؿ  ك" :اصطالحان  األمرك 

 .(ّ)"دكها  ك ممف ت لككؿ الف ؿ ااتدب ف أك الف ؿ اوتض ف
 ت لمر المراد لعس و ؿ مف اله س كمف  بهده  الزمى ت ع،ى علتص ت لمر المراد يإف 

 أ ح ب ت ض وكؿ ك ك ك لمر  مكجتى بهد ـ  الهتي أي  ؿ أف ذلؾ كح  ؿ  الزمى  ع،ى
 .(ْ)اا رحمهم  كالش ي ي م لؾ

ل  عى مف ل  ئص الرتكتعى  ا ك ذهيي ككها كممك  رؼكالمت المتحكـك ي ا  ك اامر 
 لفظ المر ع،ى ك  تكرد كود ران كههع ن كلمك ن كاحع فن كام تىن أم كاـ يي ممكذا تحإيال عككف رت ن إال 

 وكلا مهه  كالتي تدلؿ بم  رتكتعى اا يي ككها كلمكا  ال دعد مف المكاضع يي الكرعـ الكرهف يي
َّْ  :ت  ل  َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ شُ   َّللاَّ ُِ شُ ٠َؤْ ُِ ٌَْؼْذيِ   ٠َؤْ ٌَْؼْذيِ ثِب ِْ   ثِب ْؽَغب اْْلِ َٚ ِْ ْؽَغب اْْلِ ا٠ِزَبءِ   َٚ ا٠ِزَبءِ َٚ ٌْمُْشثَٝ  ِرِٞرٞ  َٚ ٌْمُْشثَٝا َٙٝ  ا ْٕ َ٠ ََٚٝٙ ْٕ َ٠ َٚ   ِٓ ِٓ َػ ٌْفَْؾَشبءِ   َػ ٌْفَْؾَشبءِ ا َْٕىشِ   ا ُّ ٌْ ا َْٕىشِ َٚ ُّ ٌْ ا َٚ   ِٟ ٌْجَْغ ا َٚ ِٟ ٌْجَْغ ا َٚ  

 ُْ ُْ ٠َِؼظُُى ُْ   ٠َِؼظُُى ُْ ٌََؼٍَُّى َْ   ٌََؼٍَُّى َْ رََزوَُّشٚ –يي تفاعره بف اتف بت س -رحما اا-اتف كثعر كود ذكر  (َٗ:الهحؿ)  رََزوَُّشٚ
َّْ تفاعر وكلا  -رضي اا بههم  َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ شُ   َّللاَّ ُِ شُ ٠َؤْ ُِ ٌَْؼْذيِ   ٠َؤْ ٌَْؼْذيِ ثِب  .(ٓ)"اا إال إلا ال أف شه دة": و ؿ  ثِب

ُ َسةُّ  :وكلا ك  ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ ٍُْك  ٌَْخ ِٖ أَََل ٌَُٗ ا ِش ِْ َ َشاد  ثِؤ َغخَّ ُِ  ََ إٌُُّغٛ َٚ َش  َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ اٌشَّ ُ َسةُّ َٚ ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ ٍُْك  ٌَْخ ِٖ أَََل ٌَُٗ ا ِش ِْ َ َشاد  ثِؤ َغخَّ ُِ  ََ إٌُُّغٛ َٚ َش  َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ اٌشَّ َٚ

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ َٓ ا ١ ِّ ٌَْؼبٌَ  لمؽ الذم اا رتكـ إف" :ااعى يي تأكعؿ -رحما اا-  عككؿ أتك ج فر(ْٓ:البراؼ) ا
 اللمؽ ا أال أمرىه  يأط ف اا أمر ف تأمره  ذلؾ كؿٌ  كالهجـك  كالكمر كالشمس كالرض الامكات

 المشرككف بتده م  كدكف كمه   الشع ف مف اكاه م  دكف أمره  عردٌ  كال عل لؼ ال الذم كالمري  كما 

                                                           
 .(ُّٕ/ُ)ي رس اتف (  م جـ مك ععس الم،ى:ِٔ/ْلا ف ال رب: اتف مهظكر) (ُ)
 الممكب الدعف  ركف الم  لي  أتك الجكعهي  محمد تف عكاؼ تف اا بتد تف الممؾ بتد: الفكا أ كؿ يي التر  ف (ِ)

  ػُُْٖ الكل    طلته ف  تعركت ال ممعى الكتب دار  بكعضى تف محمد تف  الح ؽعحك  ت(ّٔ/ُ)الحرمعف تإم ـ
 تف محمد ؽعحك  ت(ُٔ/ِ)طكايال ال،زالي محمد تف محمد ح مد أتك: ال كؿ بمـ يي المات ف   ـ ُٕٗٗ -

 .ـُٕٗٗ/ ػُُْٕ الكل     طلته ف تعركت  الرا لى  مؤااى  الشكر امعم ف
 .د   تحكعؽ(ُٕٓ/ُ)الفراف اتف لمؼ تف محمد تف الحاعف تف محمد ع م   أتك الك ضي: الفكا أ كؿ يي ال دة (ّ)

 .ـ َُٗٗ -  ػ َُُْ الث هعى   طه شر تدكف المت ركي  اعر تف بمي تف أحمد
 الحهفي التل رم الدعف بالف محمد  تف أحمد تف ال زعز بتد: التزدكم أ كؿ شرح الارار كشؼاهظر:   (ْ)
 اهى هشر. كتدكف  طت ى تدكف  اإلاالمي الكت ب دار  (ََُ/ُ)
 .(ٓٗٓ/ْتفاعر اتف كثعر:)  (ٓ)
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 كؿ بت دة لا الذم م تكديه  اا تت رؾ تأمر  كال ؽتلم كال تهفع  كال تضر ال التي كالكث ف االهى مف
 .(ُ)"ال  لمعف رب شيف 

 ال  م طمعف ادل كعتركهـ رتكتٌعتا تمكتض  لمكن  علمؽ ال الذم  اله  ي اامر  ك" ي لممؾ 
 الض ر الم هع  الم طي اله  ي  اامر  ك الممؾ يإف ع  وتكف  كال عث تكف كال عههكف  كال عؤمركف
 الحاه  ت لام ف الفمؽ كاكرة اله س اكرة يي االات  ذة ج فت كلذلؾ الم  وب  ثعبالم اله يع 
ًْ : و ؿ لم  يإها كاإللا  كالممؾ الربٌ : الثالثى ًْ لُ  أها إثت ت يعا ك ف  (ُ)اله س:  إٌَّبطِ إٌَّبطِ   ثَِشةِّ ثَِشةِّ   أَُػٛرُ أَُػٛرُ   لُ
ٍِهِ : يج ف ـ ه : وعؿ كهه  ـ؟  كأمر ـ كٌمفهـ  ؿ لمكهـ لىٌم : عك ؿ أف يتكي كي طر ـ  ل لكهـ ٍِهِ َِ َِ  

ٍْكُ   ٌَُٗ ٌَُٗ   أََلأََل كالمر اللمؽ يأثتت  (ِ)اله س: إٌَّبطِ إٌَّبطِ  ٌَْخ ٍْكُ ا ٌَْخ شُ   ا ِْ ا٤ شُ َٚ ِْ ا٤ َٚ   رت ن  ك ف يإذا: وعؿ ذلؾ  وعؿ يمم 
 .(ِ)" إلعا رغبكعي  حبعي  يهؿ  مكمف ن  كممك ن  مكجدنا 

 اا كأمر   كيي كؿ ذرة يعا  ت لككفاامر المت رؼ المتحكـ  الل لؽ  ك ي ا  كبمعا
ك ذا  ك  المط ع  الاعدك  اله  يك ك  زؽالر يهك الذم عأمر ت للمؽ ك  لمره  راد كال كه جز يذه 

 لكوع االبتك د  ذا مف الكمب لال كلك ج زم ن  ابتك دان المؤمف   تكد  ع أف تد يال الرتكتعى  أا س
: ت  ل  و ؿ كما  الككف عدتر الذم  ك  اا تأف ت تكد أف عجب  لذلؾ كما الشرؾ  يي المرف
 ُشَ   ٠َُذثِّشُ ٠َُذثِّش ِْ شَ ا٤َ ِْ َٓ   ا٤َ ِِ َٓ بءِ   ِِ َّ بءِ اٌغَّ َّ َُّ   ا٤َْسضِ ا٤َْسضِ   اٌَِٝاٌَِٝ  اٌغَّ َُّ صُ ِٗ   ٠َْؼُشطُ ٠َْؼُشطُ   صُ ِٗ ا١ٌَِْ َ    فِٟفِٟ  ا١ٌَِْ ْٛ َ٠  َ ْٛ َ٠   َْ َْ َوب ْمَذاُسُٖ   َوب ْمَذاُسُٖ ِِ ٌْفَ   ِِ ٌْفَ أَ ب  َعَٕخ  َعَٕخ    أَ َّّ بِِ َّّ ِِ   َْ ٚ َْ رَُؼذُّ ٚ  رَُؼذُّ

ُ : ت  ل  و ؿ الل لؽ   ك  اا أف كت تكد  (ٓ:)الاجدة ُ َّللاَّ ًِّ   َخبٌِكُ َخبٌِكُ   َّللاَّ ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ  اا أفك   (ِٔ:)الزمر َش
 ت  ل  و ؿ زؽ الرا  ك :ب بَِ ُْ   أُِس٠ذُ أُِس٠ذُ   َِ ُٙ ْٕ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ   ْٓ ِِ ْٓ ب  ِسْصق  ِسْصق    ِِ َِ بَٚ َِ ْْ   أُِس٠ذُ أُِس٠ذُ   َٚ ْْ أَ ِْ   أَ ٛ ُّ ِْ ٠ُْطِؼ ٛ ُّ َّْ   ((2٘2٘))٠ُْطِؼ َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ َٛ   َّللاَّ ُ٘ َٛ اقُ   ُ٘ صَّ اقُ اٌشَّ صَّ   اٌشَّ

حِ   ُرُٚرٚ َّٛ ٌْمُ حِ ا َّٛ ٌْمُ ُٓ   ا ز١ِ َّ ٌْ ُٓ ا ز١ِ َّ ٌْ ٍْكُ   ٌَُٗ ٌَُٗ   أََلأََل: ت  ل  و ؿ المشرع  اله  ي اامر  كا كأه  )الذارع ت( ((5٘5٘))ا ٌَْخ ٍْكُ ا ٌَْخ   ا

شُ  ِْ ا٤َ شُ َٚ ِْ ا٤َ َٚالبراؼ(:ْٓ). 

  الذم لا اللمؽ لمكفرة تهذه ااعى أف الماتحؽ لمرتكتعى كاحد ك ك اا  كود تعف اا
الذم لمؽ ال  لـ بم  ترتعب وكعـ كتدتعر حكعـ يأتدع اليالؾ كزعهه  ت لككاكب  كالمر  يإها 

 ـ ت لتفرد يي الرتكتعى.كالهجكـ  تت رؾ رته  ت لكحداهعى يي اللك عى  كت ظٌ 

عي  راحى ت بثه  الحاد كالحكد؛ كلذلؾ بتر ح مراكؿ ل تف ألطب كم  أف بداكة حعي
مف الع ـ  تؿ ك ف حعي يي شؽ الشعط ف بدكًّا لكلع ف الرحمف  عش وؽ   ن أف اا لـ عكف م ا عكم

اا  ي ا ل ذلا كمامما لكؿ م  عؤذعا كعت تا  كال تكجد وكة يي الرض كال يي الام ف ته ره 
إرادة اا  ي اله يذة  كودره  ك الك ئف  ال راد لكض ئا  ال ع جزه  كتحكؿ تعها كتعف الهزعمى؛ لف

                                                           
 . (ْْٖ/ُِتفاعر الطترم:)  (ُ)
  (ٗص)المكرعزم الدعف تكي ال تعدم  الحاعهي ال ت س أتك الك در  بتد تف بمي تف أحمد: المفعد التكحعد تجرعد  (ِ)
 .ـُٖٗٗ/ ػَُْٗ  تدكف طت ى  المهكرة المدعهى اإلاالمعى  الج م ى  الزعهي محمد طا ؽعحكت
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اِْ شيف يي الرض كال يي الام ف  و ؿ ت  ل :  َٚ  َٛ ُ٘ َغْغَه َّللاُ ثُِعشٍّ فََلَ َوبِشَف ٌَُٗ اَِلَّ  ّْ اِْ ٠َ اِْ َٚ َٚ  َٛ ُ٘ َغْغَه َّللاُ ثُِعشٍّ فََلَ َوبِشَف ٌَُٗ اَِلَّ  ّْ اِْ ٠َ َٚ

ء  لَِذ٠ش   ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو َغْغَه ثَِخ١ْش  فَُٙ ّْ ء  لَِذ٠ش  ٠َ ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو َغْغَه ثَِخ١ْش  فَُٙ ّْ َ٠ (اله  ـ:ُٕ)(ُ). 

  :(ـٍ كى الحى ) -ِ

 يي هص مف أكثر يي الرتكتعى ل  ئص مف كل  عى الح كـ المت رؼ  أم( الحكـ) لفظ كرد
: إٍاحى ؽى  اٍتفي  وى ؿى " بم  تهي ورعظى:  تحكـ ا د الراكؿ  يرضكذلؾ بهدم   الاعر  كتب

داثىًهي ٍتدً  بىفٍ  وىتى دىةى  ٍتفً  بيمىرى  ٍتفي  بى ً ـي  يىحى ٍمًرك ٍتفً  الراٍحمىفً  بى ٍمكىمىىى  بىفٍ  مي ى ذو  ٍتفً  دً اى ٍ  ٍتف بى  ٍتفً  بى
وا صو  كىٍمتى  لىكىدٍ : ًلاىٍ دو   المااً  رىايكؿي  وى ؿى : وى ؿى  الماٍعًثيٍّ  كى ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى  اىٍت ىىً  يىٍكؽً  ًمفٍ  المااً  ًتحي
ٍكـً ) :و ؿ و ؿ: مف طرعؽ أتي ا عد اللدرم  كيي ركاعى ألرل ،(ّ)"(ِ)أىٍرًو ىىو   .(ْ)(المىًمؾً  ًتحي

كىٍمتى  لىكىدٍ )الشاىد:  ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى ٍكـً المااً  ًتحي ًمًؾ(. (  كوكلا: )ًتحي  المى

ـٍ ك  كى  مف المهع ك ك الحكـ  ذلؾ كأكؿ المهع  ك ك كاحد  أ ؿ كالمعـ كالك ؼ الح ف" لغةن: الحى
 الافعا حكمت: كعك ؿ كأحكمته   الداتى حكمت عك ؿ تمه ه   لهه  الداتى حكمى كامعت الظمـ 

 .(ٓ)عدعا" بم  ألذت إذا أحكمتا ك 

كؼك  ـى  مىٍ ري كى كمى ن  عىحكيـ حى    كمها: كأحكمتحكما يي اٍل ٍدؿ كىاٍلحكـ اٍل ٍدؿ اٍلحى ًكـ  كىاا حي
كىذىا كىذىا بىف كحكمتا الرجؿ  كأ ؿ كاحد  تم ه  كالح كـ و ؿ الزج ج: "كالحكـ  (ٔ)بىهاي  مه تا أىم: كى

                                                           
الاتي محمد محمد ميب :الهتكعى برض كو ئع كتحمعؿ أحداث الاعرةاهظر:  (ُ)  لمطت بى الم ريى دار(  ّّٔ/ّ)ال ا

 .ـََِٖ- ػُِْٗ الا ت ى   ط لته ف  تعركت كالتكزعع  ركالهش
وعع كالٍروىع  أىٍرًقعىة: (ِ) كالمحعط  ت لهجـك  اهظر: المحكـ مىروكبى ًلىهاهى  تذلؾ  ايمٍّعت الد هع   لمام ف اام ف: كالرا

 (.َِّ/ُالمراي) الحاف أتك: البظـ
: ال حعحى الح دعث امامى  لممك كؿ وكم ش  د يهك جعد  دإاه ك ذا(  و ؿ اللت هي: َِْ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ّ)

 (.ٕٓٓ/ٔ)اللت هي
 إهزاؿ كجكاز ال هد  هكض مف وت ؿ جكاز كت ب الجه د كالاعر  ت ب ألرجا مامـ يي  حعحا: متفؽ عميو: (ْ)

   كألرجا التل رم يي  حعحا:(  كالمفظ لاُّٖٖ/ّ()ُٖٕٔ)حلمحكـ أ ؿ بدؿ ح كـ حكـ بم  الح ف أ ؿ
 .(ُُِ/ٓ()ُُِْ)حإع  ـ كمح  رتا ورعظى تهي إل  كملرجا الحزاب  مف  الهتي مرجع ت ب الم، زم  ت بك
 (.ُٗ/ِ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى: (ٓ)
 ال مـ دار  ت متكي مهعر رمزم ؽعحك  ت(ْٔٓ/ُ)الزدم درعد تف الحاف تف محمد تكر أتك: الم،ى جمهرةاهظر:   (ٔ)

   .ـُٕٖٗ كل  ال  ط تعركت  لممالععف
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    [ِٔ ] 

 الداتى كحكمى التظ لـ  مف الل معف عمهع لها ح كم ن؛ لح كـا كامي المهع  الكالـ يي )حكـ(
 .(ُ)الجم ح" مف تمه ا لهه  حكمى امعت

ْٕغَ  تى ى لى : وى ؿى  لىهى   متكف لألشع ف ميحكـ تى ى لى  كىاا ميحكـ ًتمىٍ ه : كو ؿ أعض ن: حكعـ ْٕغَ ُص   ُص

 ِ ِ َّللاَّ َٓ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  َّللاَّ َٓ أَْرمَ ًَّ   أَْرمَ ًَّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ ب رَفْ َش َّ ُ َخج١ِش  ثِ ب رَفْ أَِّٗ َّ ُ َخج١ِش  ثِ َْ أَِّٗ َْ َؼٍُٛ  .(ِ)(ٖٖ)الهمؿ: َؼٍُٛ

كدلعما مف الكرهف:    مف أام ف اا كالحكـ اام ن   الح كـ المتحكـ يي ممكا :أم ـكى ي لحى 
ب ٠ُِش٠ذُ وكلا ت  ل :  َِ  ُُ َ ٠َْؾُى َّْ َّللاَّ ب ٠ُِش٠ذُ اِ َِ  ُُ َ ٠َْؾُى َّْ َّللاَّ ٍ هى : أىيى،ىٍعرى الماًا  :عككؿ الكرطتي يي تفاعره  (ُ)الم ئدة: اِ "كىاٍلمى

ـٍ حى ًكمن  كى  ـٍ ًمفى اٍلًكتى ًب أىٍطميبي لىكي لىاي ًإلىٍعكي ٍاأىلىًى ًيي اٍاعى ًت ًتمى  أىٍهزى ـٍ مىئيكهىىى اٍلمى ًؿ  أىًم  يكى كىفى كي اٍلميفى ا
ًتعافي  ؽٍّ ثيـا   اٍلمي ـي ًت ٍلحى ٍف عىٍحكي كىـو ًإالا مى ـي أىٍتمىغي ًمفى اٍلحى ًكـً  ًإٍذ الى عىٍاتىًحؽ  التاٍاًمعىىى ًتحى كى : اٍلحى هى  ًلىها  ًوعؿى

ؽٍّ"  ً فىىي تىٍ ًظعـو ًيي مىٍدحو  ـي ًت،ىٍعًر اٍلحى مى  اٍلًفٍ ًؿ  يىكىٍد عياىما  ًتهى  مىٍف عىٍحكي ـي ً فىىه جى ًرعىىه بى كىاٍلحى ًك
(ّ). 

ك ـ كىالى حكـ غىعره كالح  ًلىهااي الحكـ ًيي اٍاًلرىة ؛"يى ا تى ى لى   يكى اٍلحى ًكـ كى يكى الحكـ تىعف اٍللمؽ
ًيي الد ٍهعى  ًإهامى  عاتفعدكف الحكـ مف وتما تى ى لى  بمكا كىًتعران"
(ْ). 

  كعحكـ كودره  تكض ئا تعههـ عحكـ كما  هلمر  ل ض كف  تحكما محككمكفكمهـ   للمؽي   
   ك إال ح كـ يال كبدلا  يضما تعف كالمثكتى ت لجزاف تعههـ عحكـ الكع مى عكـك  شربا ت تعههـكعف ؿ 

 كوض ه ودره م  كؿ يي الت ل،ى الحكمى يعا حكما أفك  (ٓ)حكما يكؽ حكـ كال كوض ئا  لحكما راد كال
 كتكؿ تكههه   اإلح طى بف ال ككؿ ت جز ت  رة كحكمى كم  عى  كط بى كشر  لعر مف كوض ه
 .(ٔ)بهه  الت تعر بف اللاف

كذلؾ لف ال ت دة    ثـ إها أمر أف أال ه تد إال إع ه  ي لحكـ كالمر كالتكمعؼ لعس إال لا
اللمؽ كاإلحع ف  كذ   ك ك اا ؽ إال تمف ح ؿ مها هه عى اإله  ـهه عى الت ظعـ كاإلجالؿ يال تمع

  كلكف أكثر اللمؽ غعر مته  عىالرزؽ كالهداعى  يه ما كثعرة كجه ت إحا ها إل  ك كال كؿ كالممؾ 
 .اله س ال ع ممكف

                                                           
  الدو ؽ عكاؼ أحمد ؽعحك  ت(ّْص)الزج ج إاح ؽ أتك اهؿ  تف الارم تف إترا عـ: الحاه  اا أام ف تفاعر (ُ)

   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.ال رتعى الثك يى دار
 .(ِٓص):المرجع الا تؽ (ِ)
 .(َٕ/ٕ):الكرطتي تفاعر (ّ)
 .(ْْ)صالزج ج : الحاه  اا أام ف تفاعر (ْ)
 إلدارات ال  مى الرئ اى  (ِّص)ال ثعمعف محمد تف   لح تف محمد: الجكامع اللطب مف الالمع الضع ف: اهظر(ٓ)

 .ـُٖٖٗ -  ػَُْٖ الكل    ط كاإلرش د كالدبكة كاإليت ف ال ممعى التحكث إلدارات
 (.َْٗ/ُ: اتف الكعـ الجكزعى)الا لكعف مدارج: اهظر (ٔ)
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  :(المىًمؾً ) -ّ

ًمؾً ) لفظ كرد  هص مف أكثر يي الرتكتعى ل  ئص مف كل  عى ؾ المت رؼ الم ل أم( المى
ٍكـً ) : ك ؿي بم  تهي ورعظى  تحكـ ا د الراكؿ  يرضكذلؾ بهدم   الاعر  كتب يي  ًتحي

 .(ُ)(المىًمؾً 

ٍكـً  وكلاالشاىد:   المىًمًؾ(. : )ًتحي

 المعـ كالالـ كالك ؼ أ ؿ  حعح عدؿ بم  وكة يي الشيف  عك ؿ: أممؾ :لغةن  ممؾكال
ؿ  كممككتا:  كى بجعها: وكل بجها كشده  كممكت الشيف: وكعتا  كالمىمؾ: م  ممكت العد مف م ؿ كلى

 .(ِ)امط ها كبظمتا

 المت رؼ كبم  الاعد  بم  الم،ى يي كعطمؽ  يي لمكا المت رؼ الم لؾ:  ك كالرب"
ِ     عككؿ ت  ل :ت  ل  اا حؽ يي  حعح ذلؾ ككؿ لإل الح  ِ ّلِِلَّ ٍْهُ   ّلِِلَّ ٍْهُ ُِ ُِ   َّ َّ اٌغَّ ادِ اٌغَّ َٚ ادِ ب َٚ ا٤ْسضِ   ب ا٤ْسضِ َٚ ب  َٚ َِ بَٚ َِ َٚ  

 َّٓ ِٙ َّٓ ف١ِ ِٙ َٛ   ف١ِ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ًِّ   َػٍََٝػٍَٝ  َٚ ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ  المت رؼ له   الم لؾ لألشع ف  الل لؽ  ك: أم  (َُِ)الم ئدة: لَِذ٠ش  لَِذ٠ش    َش
 بدعؿ  كال كزعر  كال لا هظعر يال مشعئتا  كيي كودرتا وهره كتحت ممكا ي لجمعع بمعه   الك در يعه 
 .(ّ)"اكاه رب كال رهغع إلا يال   حتى  كال كلد كال كالد كال

 ي لم لؾ كغعر ـ  لمه س م لك ن  عككف لها  مف ممؾ أتمغ م لؾعككؿ الكرطتي يي تفاعره: " 
  ك لمشيف الم لؾ لف  التممؾ زع دة بهده ثـ الشرع  وكاهعف إجراف إلعا إذ كأبظـ  ت ري ن  أتمغ

 عمتهع ال إرادتا  بم  كم ريه  كمه  الشع ف م لؾ  كاا بمعا  كالك در الشيف يي المت رؼ
 الت رؼ لا إذ بمعا  ابتراض ال ممكا يي الم لؾ عف ما كم  الم لؾ  الحكعـ يهكف  شي مهه  بمعا
 .(ْ)"عرعد تم  ممكا يي

 اٍلميميكؾ مى لؾ كى يكى   عىشى ف مف عيٍ ًطعاً  اٍلممؾ عممؾ تى ى لى  اا ك  اٍلممؾ مى لؾكو ؿ الزج ج: " 
هىٍهعا رهأم تىحت ع ريهـ  كالمالؾ  .(ٓ)"مهع لم  م طي كىالى   أٍبط  لم  مى هع الى   كى

 ممكا يي عت رؼ الذم: كالم لؾ  كاإل الح الرتكتعى م ه  يعا كالم لؾو ؿ اتف تعمعى: "
  رَجَبَسنَ رَجَبَسنَ : ت  ل  و ؿ   اا تعد كما كالتدتعر الممؾ أف الرتكتعى ار مف لم تد ظهر يإذا  عش ف كم 

                                                           
 (.ُٔاتؽ تلرعجا:)ص (ُ)
 .(ِّٓ ُّٓ/ٓ)ي رس اتف :ـ مك ععس الم،ىم جاهظر:  (ِ)
 .(ِّٔ/ّ  ُُّ/ُتفاعر اتف كثعر:) (ّ)
 .(ُِْ-َُْ/ُتفاعر الكرطتي:) (ْ)
 .(ِٔ/ُ: الزج ج)الحاه  اا أام ف تفاعر  (ٓ)
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ِٖ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ ِٖ ث١َِِذ ُّ   ث١َِِذ ٌْ ُّ ا ٌْ َٛ   ٍْهُ ٍْهُ ا ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ًِّ   َػٍََٝػٍَٝ  َٚ ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ  كال اككه ن  كال حركىن  كال ضران  كال هف  ن  عرل يال  (ُ:مؾ)الم لَِذ٠ش  لَِذ٠ش    َش
 يهذا  كل يضا كراي ا كت اطا كو تضا كل لكا ي بما  كاا إال ري  ن  كال لفض ن  كال تاط ن  كال وتض ن 
 .(ُ)"الرتكتعى  فى بمـ ك ك  الككهع ت الكمم ت ار  ك الشهكد

الم لؾ المتحكـ  تم ه  الرتكتعى  ككها كرد لفظ )م لؾ( يي ال دعد مف هع ت اا كود  
كالمت رؼ يي  ذا الككف الكتعر تكدرتا كمشعئتا  كأف كؿ شيف تحت إرادتا كت ريا  كأها بم  

بٌِهِ كؿ شيف ودعر يك ؿ:  بٌِهِ َِ َِ   َِ ْٛ َ٠ َِ ْٛ َ٠   ِٓ ٠ ِٓ اٌذِّ ٠ ًِ  كعككؿ أعض ن:  (ْ:الف تحى) اٌذِّ ًِ لُ َُّ   لُ ُٙ َُّ اٌٍَّ ُٙ ٍْهِ اٌْ اٌْ   ِبٌِهَ ِبٌِهَ   اٌٍَّ ٍْهِ ُّ   رُْئرِٟرُْئرِٟ  ُّ

ٍْهَ  ُّ ٌْ ٍْهَ ا ُّ ٌْ ْٓ   ا َِ ْٓ ِْٕضعُ   رَشبءُ رَشبءُ   َِ رَ ِْٕضعُ َٚ رَ ٍْهَ   َٚ ُّ ٌْ ٍْهَ ا ُّ ٌْ ْٓ   ا َّّ ِِ ْٓ َّّ رُِؼضُّ   رَشبءُ رَشبءُ   ِِ رُِؼضُّ َٚ َٚ   ْٓ َِ ْٓ رُِزيُّ   رَشبءُ رَشبءُ   َِ رُِزيُّ َٚ َٚ   ْٓ َِ ْٓ ٌَْخ١ْشُ   ث١َِِذنَ ث١َِِذنَ   رَشبءُ رَشبءُ   َِ ٌَْخ١ْشُ ا ًِّ   َػٍَٝػٍٝ  أَِّهَ أَِّهَ   ا ًِّ ُو   ُو

ء   ْٟ ء  َش ْٟ لكؿ شيف  العش ركا أحد كال عه زبا أحد  يهك كحده  يرته   ك الم لؾ  (ِٔ:هؿ بمراف) لَِذ٠ش  لَِذ٠ش    َش
كال أحد عمهع الم لؾ مف الت رؼ يي   كعؼ ش ف  كمت  عش ف  تال مم ه ىو كال مداي ىو  ؼ تاالمت ر 

رادتا  يهك عجعر كال عج ر بمعا.  ممكا كعؼ ش ف كأراد  يكؿ شيف تت ريا كان

 :(ماتةاإلك  اإلبقاء)  -ْ

 كتب يي هص مف أكثر يي الرتكتعى ل  ئص مف كل  عى (اإلماتةك  اإلبقاء) لفظ كرد
ـي  ًإهاؾى  الماهيـا : وى ؿى  اىٍ دنا أىفا ): -رضي اا بهه -بى ًئشىىى  بىفٍ م  كرد  مهه عر الاٌ  ده  لىٍعسى  أىهااي  تىٍ مى  أىحىبا  أىحى
ٍ تى  وىدٍ  أىهاؾى  أىظيف   يىًإهٍّي الماهيـا  كىأىٍلرىجيكهي   رىايكلىؾى  كىذاتيكا وىٍكـو  ًمفٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  أىفٍ  ًإلىيا   ٍربى الحى  كىضى
ـٍ  تىٍعهىهى  تىٍعهىهي ٍربً  ًمفٍ  تىًكيى  كى فى  يىًإفٍ  كى ٍعشو  حى تا  لىاي  يىأىٍتًكًهي شىٍيفه  ويرى فٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  حى ٍ تى  كيٍهتى  كىاًن  كىضى

ٍربى  ٍر ى  الحى ٍكتىًتي كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي  .(ِ)...(ًيعهى  مى

تا   لىاي  يىأىٍتًكًهي)الشاىد:  فٍ   ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  حى ٍ تى  كيٍهتى  كىاًن ٍربى  كىضى ٍر ى  الحى ٍكتىًتي كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي  (.ًيعهى  مى

مف أف ك فى مف  ف ت الف ؿ يىأىٍتًكًهي تم ه  أحعهي  كأحعهي ج فت لفظ  )اإلبقاء(أكالن:
لحع ة لا ا :أم   كال عككف كا ب الحع ة إال إذا ك ف  ك الحي أم كا ب الحع ةاا  ك المحعي  

 الحع ة الزلعى التدعى.  لت وعى كالك ممىالدائمى كا

ٍرؼي  كىاٍلعى في  اٍلحى في " :كالحي لغةن  فً  اٍلميٍ تىؿ   كىاٍلحى دي يمى : أىٍ الى ؼي  أىحى ٍكًت  ًلالى ري  اٍلمى  كىاٍالى
ىً  ًضد    يكى  الاًذم ااًلٍاًتٍحعى في  وى حى ؿي  يىأىما   اٍلكى عى ةي  اٍلىكا عىكىافي  يى ٍلحى تى فً  اٍلمىٍكتً  ًضد   كى يكى  كىاٍلحى عياىما   كىاٍلمىكى  كى
عن  اٍلمىطىري  عى ةى  ًتاً  ًلىفا  حى عيكى ؿي   اٍلىٍرضً  حى ميٍحًععىىه  ميٍحيو  هى وىىه  :كى لىده  لىهى  عىميكتي  عىكى دي  الى  كى تىكيكؿي   كى  أىتىٍعتي : كى

                                                           
 .(ٖٗ/ُيت كل اتف تعمعى: )  (ُ)
 تهي إل  كملرجا ب الحزا مف  الهتي مرجع ت بألرجا التل رم يي  حعحا: كت ب الم، زم   متفؽ عميو: (ِ)

 ت ب(  كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا: كت ب الجه د كالاعر  ُُِ/ٓ()ُِِْ)حإع  ـ كمح  رتا ورعظى
 (.َُّٗ/ّ()ُٕٗٔ)حلمحكـ أ ؿ بدؿ ح كـ حكـ بم  الح ف أ ؿ إهزاؿ كجكاز ال هد  هكض مف وت ؿ جكاز
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ٍدتىهى  ًإذىا يىأىٍحعىٍعتيهى   اٍلىٍرضى  عاىى  كىجى ىن  الهاتى تً  حى ري  كىاٍلىٍ ؿي   غىضا   اٍاًتٍحعى فن  ًمٍهاي  اٍاتىٍحعىٍعتي  وىٍكليهيـي : اٍالى
ًععتي : كوعؿ  .(ُ)"اٍاتىٍحعىٍعتى  ًإذىا أىٍحعى   ًمٍهاي  حى

تم هي ع  مف أهت و در كتممؾ أف تامب مهي الحع ة ت دم   مىٍكتىًتي لفظ (اإلماتة) :ثانيان 
 .ك تتهي إع     ك ي مشتكى مف ااـ اا )الممعت(

 مف الككة ذ  ب بم  عدؿ  حعح أ ؿ كالت ف كالكاك المعـ"( مكت) مف م دة المميت لغةن:ك 
 لمتي كممعتى ممعت ه وى: كعك ؿ  مكت ف اله س يي كوع: عك ؿ الحع ة  لالؼ: المكت مها  الشيف
 مف ح ؿ عتىكالمً  المكت  مف الكاحدة: كالمكتى اإلها ف  ع ترل الجهكف شتا: كالمكتى   كلد   عمكت
 .(ِ)"ذكي إذا لحما عؤكؿ مم  م ت م : عتىكالمى   ج  معى عتىمً  كم ت  وتعحى أك حاهى المكت 

ي ا   كالت رؼ كالتحكـ يعا  يك ب الحع ة كامته  ت لمكت داللى مف دالالت ممكعى الككف
 اا المحعي:و ؿ الزج ج: "  رادتاي لكؿ ل ضع لممكى كان   كعامته  بمف عرعد  ع طي الحع ة لمف عرعد

هت ت ة الحع  تإهزاؿ المكات كأحع  الحع ة  يعهـ لمؽ تأف اللمؽ  أحع  الذم  تككف كبههم  ال شب  كان
دَ   َخٍَكَ َخٍَكَ   اٌَِّزٞاٌَِّز :ٞ اا و ؿكحكؿ ذلؾ  الحع ة  ْٛ َّ ٌْ دَ ا ْٛ َّ ٌْ ٌَْؾ١َبحَ   ا ا ٌَْؾ١َبحَ َٚ ا َٚ   ُْ ُو َٛ ُْ ١ٌَِْجٍُ ُو َٛ ُْ   ١ٌَِْجٍُ ُْ أ٠َُُّى ُٓ   أ٠َُُّى ُٓ أَْؽَغ ًَل   أَْؽَغ َّ ًَل َػ َّ َٛ   َػ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ٌَْؼِض٠ضُ   َٚ ٌَْؼِض٠ضُ ا   ا

ٌَْغفُٛسُ  ٌَْغفُٛسُ ا  مكجكدان  كالممعت: عزاؿ كال مكجكدان  عزؿ لـ ت  ل  كاا الكجكد  دكاـ دعفع الحي:و  (ِ)الممؾ: ا
 لمكا بم  ككتب ت لتك ف ااتأثر اكاه  ل لؽ ال الحع ة  ل لؽ أها كم  المكت لمؽ ت  ل  اا

 .(ّ)المكت"

 إذ المكجكد كلكف ؛اإلعج د إل  عرجع: الممعت المحعيتككلا:"  -رحما اا-كبٌريا ال،زالي
ذا  إحع ف ي ما امي  لحع ةا  ك ك ف  كالحع ة لممكت ل لؽ كال  إم تى ي ما امي  المكت  ك ك ف كان
 .(ْ)" اا إال محعي كال ممعت يال   اا إال

 

 

 

 
                                                           

 .(ُِِ/ِ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى: (ُ)
 .(ِّٖ/ٓ:)ؽالمرجع الا ت (ِ)
 (.ٔٓ: الزج ج)صالحاه  اا أام ف تفاعر (ّ)
  (ُُّص) الطكاي ال،زالي محمد تف محمد ح مد أتك: الحاه  اا أام ف م  هي شرح يي الاه  المك د (ْ)
 ـ.ُٕٖٗ -  ػَُْٕ الكل    ط وترص  كالج تي الجف ف  الج تي الك  ب بتد تا ـ ؽعحكت
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 كقد كرد لفظ ذلؾ في القرآف الكريـ في آيات عديدة منيا:

َّْ وكلا ت  ل :  .ُ َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ ٌَْؾتِّ   فَبٌِكُ فَبٌِكُ   َّللاَّ ٌَْؾتِّ ا ٜ  ا َٛ إٌَّ َٜٚ َٛ إٌَّ َّٟ   ٠ُْخِشطُ ٠ُْخِشطُ   َٚ ٌَْؾ َّٟ ا ٌَْؾ َٓ   ا ِِ َٓ ١ِّذِ   ِِ َّ ٌْ ١ِّذِ ا َّ ٌْ ْخِشطُ   ا ُِ ْخِشطُ َٚ ُِ ١ِّذِ   َٚ َّ ٌْ ١ِّذِ ا َّ ٌْ َٓ   ا ِِ َٓ ِِ   ِّٟ ٌَْؾ ِّٟ ا ٌَْؾ ُُ   ا ُُ َرٌُِى   َرٌُِى

 ُ ُ َّللاَّ َْ   فَؤََّٔٝفَؤََّٔٝ  َّللاَّ َْ رُْئفَُىٛ  .(ٓٗاله  ـ:) رُْئفَُىٛ

دَ   َخٍَكَ َخٍَكَ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞكوكلا ت  ل :  .ِ ْٛ َّ ٌْ دَ ا ْٛ َّ ٌْ ٌَْؾ١َبحَ   ا ا ٌَْؾ١َبحَ َٚ ا َٚ   ُْ ُو َٛ ُْ ١ٌَِْجٍُ ُو َٛ ُْ   ١ٌَِْجٍُ ُْ أ٠َُُّى ُٓ   أ٠َُُّى ُٓ أَْؽَغ ًَل   أَْؽَغ َّ ًَل َػ َّ َٛ   َػ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ٌَْؼِض٠ضُ   َٚ ٌَْؼِض٠ضُ ا   ا

ٌَْغفُٛسُ  ٌَْغفُٛسُ ا  .(ِ)الممؾ:ا

ُْ أَ أَ كوكلا ت  ل :  .ّ ٌَ ُْ َُ   َؽبطَّ َؽبطَّ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  اٌَِٝاٌَِٝ  رَشَ رَشَ   ٌَ ١ِ٘ َُ اِْثَشا ١ِ٘ ِٗ   فِٟفِٟ  اِْثَشا ِٗ َسثِّ ْْ   َسثِّ ْْ أَ ُ   آرَبُٖ آرَبُٖ   أَ ُ َّللاَّ ٍْهَ   َّللاَّ ُّ ٌْ ٍْهَ ا ُّ ٌْ ُُ   لَبيَ لَبيَ   اِرْ اِرْ   ا ١ِ٘ ُُ اِْثَشا ١ِ٘ َٟ   اِْثَشا َٟ َسثِّ   َسثِّ

١ذُ   ٠ُْؾ٠ِٟ١ُْؾ١ِٟ  اٌَِّزٞاٌَِّزٞ ِّ ُ٠ ١ذُ َٚ ِّ ُ٠ ١ذُ   أُْؽ١ِٟأُْؽ١ِٟ  أََٔبأََٔب  لَبيَ لَبيَ   َٚ ِِ أُ ١ذُ َٚ ِِ أُ ُُ   لَبيَ لَبيَ   َٚ ١ِ٘ ُُ اِْثَشا ١ِ٘ َّْ   اِْثَشا ِ َّْ فَب ِ َ   فَب َ َّللاَّ ظِ   ٠َؤْر٠َِٟؤْرِٟ  َّللاَّ ّْ ظِ ثِبٌشَّ ّْ َٓ   ثِبٌشَّ ِِ َٓ ْشِشقِ   ِِ َّ ٌْ ْشِشقِ ا َّ ٌْ َٙ   فَؤْدِ فَؤْدِ   ا َٙ ثِ   ببثِ

 َٓ ِِ َٓ ْغِشةِ   ِِ َّ ٌْ ْغِشةِ ا َّ ٌْ ِٙذَ   ا ِٙذَ فَجُ ُ   َوفَشَ َوفَشَ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  فَجُ َّللاَّ َٚ ُ َّللاَّ ِْٙذٞ  ََل ََل   َٚ ِْٙذ٠َٞ َ٠   ََ ْٛ ٌْمَ ََ ا ْٛ ٌْمَ َٓ   ا ١ ِّ َٓ اٌظَّبٌِ ١ ِّ  .(ِٖٓالتكرة:) اٌظَّبٌِ

َٛ   اَِلَّ اَِلَّ   اٌََِٗ اٌََِٗ   ََل ََل كوكلا أعض ن:  .ْ ُ٘ َٛ ١ذُ   ٠ُْؾ٠ِٟ١ُْؾ١ِٟ  ُ٘ ِّ ُ٠ ١ذُ َٚ ِّ ُ٠ َٚ  (البراؼ:ُٖٓ): كوكلا ت  ل     َٛ ُ٘ َٛ ١ذُ   ٠ُْؾ٠ِٟ١ُْؾ١ِٟ  ُ٘ ِّ ُ٠ ١ذُ َٚ ِّ ُ٠ َٚ  

 ِٗ ا١ٌَِْ َٚ ِٗ ا١ٌَِْ َٚ   َْ َْ رُْشَعؼُٛ  .(ٔٓ:عكهس)   رُْشَعؼُٛ

ٍّٟ  :عض ن أ كوكلا .ٓ ٌِ َٚ  ْٓ ِِ  ِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  ُْ ب ٌَُى َِ َٚ ١ُذ  ِّ ُ٠ َٚ ا٤َْْسِض ٠ُْؾ١ِٟ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍُْه اٌغَّ ُِ  ٌَُٗ َ َّْ َّللاَّ ٍّٟ اِ ٌِ َٚ  ْٓ ِِ  ِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  ُْ ب ٌَُى َِ َٚ ١ُذ  ِّ ُ٠ َٚ ا٤َْْسِض ٠ُْؾ١ِٟ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍُْه اٌغَّ ُِ  ٌَُٗ َ َّْ َّللاَّ اِ

ََل َِٔص١ش   ََل َِٔص١ش  َٚ َٚ  (التكتى:ُُٔ). 

كيي ذاؾ الش  د عتتعف مدل ال كعدة اإلاالمعى الككعى  التي ترت  بمعه  جعؿ ال ح تى 
التك ف    حعث يي مككلتا لـ عكف متمهع ن مف اا عؿ ا د تف م  ذ الكؿ  أمث ؿ ال ح تي الجم

هم  أراد كطمب التك ف  كالحع ة حت ن يعه   كطمت ن لرغد    كطعب مط مه  كمشرته   كجم ؿ طتع ته   كان
كإلبالف راعى الحؽ كالدعف  يك ف عرعد مك تمى كمح رتى أبداف اا  ؛ ؛ لعج  د يي اتعؿ ااكالحع ة
كلكف لا ف ح لا عككؿ ع  رب إف كهت    كٌمكا يي هكض ال هكد كالمكاثعؽ؛الذعف م  يتئكا كم  اكراكل
ترض  ته  بهي  كتذلؾ  ل ل ىن    كاج ؿ مكتتي مهه  شه دةن ي يجر جرحيالحرب م هـ  أههعت

 . ك المحي الممعت  كأها ال محي كال ممعت إال اا   عتتعف اإلعم ف الل لص تأف اا
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 ط ة الثاوياع

 الوفاخ اعستىثطح مه غ َج تىي قش ظحمسائل تُح ذ األمساء َ 

يي  هفاا بف ك  ألتر كم  اتح ها ع ريكه أف بت ده بم  اا أكجتا م  أبظـ مفإف  
 اله كص ته  كردت كم  ك ف تا أام فه يع ريكا  يي اهتا  محمد هتعا بها ألتر ككم   كت تا
 اا أام ف يي الت دم مف ال ككؿ تمهع التي الم ه ى الج م ى بدةكالك  هك  ف  كال زع دة ت،عر

١ُغ اٌجَِص١شُ : ت  ل  وكلا  ي ك ف تا ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ِٗ َشٟء   ْضٍِ ِّ ١ُغ اٌجَِص١شُ ١ٌََْظ َو ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ِٗ َشٟء   ْضٍِ ِّ ه بف ز مه  ي ا  (ُُ:)الشكرل ١ٌََْظ َو
 بعب  يهك اتح ها لعس كذاتا ذات كال كأأم هكص  بف هز مه ؽ كمم ثمتهـ كئمش تهى اللال
مف   ن عأ اا كال عشتا  ك ف تا  ف ت  يال عشتها شيف مف الملمكوعف   ف  كالكأام ئا أام

م ؿ كالجالؿ  كبمعا يال عجكز   ي ا متفرد يي الام ف كال ف ت كالذات كالجو ت يي شيفالملمك 
ِ   رَْعِشثُٛارَْعِشثُٛا  فََلفََل :ضرب ا المث ؿ كم  و ؿأف ه ِ ّلِِلَّ ضبيَ   ّلِِلَّ ِْ ضبيَ ا٤َْ ِْ ُْ ٠َُىٓ َٚ َٚ   كو ؿ ت  ل : (ْٕ:ؿح)اله ا٤َْ ُْ ٠َُىٓ ٌَ ٌَ

ُ ُوفُٛاً أََؽذ ُ ُوفُٛاً أََؽذٌَّٗ ٌَّٗ عككؿ الكرطتي بهد تفاعره لككلا ت  ل   (ْ:)اإللالص  َشٟء ِٗ ْضٍِ ِّ ِٗ َشٟء  ١ٌََْظ َو ْضٍِ ِّ  كىالاًذم : "١ٌََْظ َو
ؿا  المااى  أىفا  اٍلتى بً   ىذىا ًيي عىٍ تىًكدي  ًتاً  ًيي اٍامياي  جى ًكٍتًرعى ًئاً  بىظىمى مىكيكًتاً  كى مى ٍاهى  كى ًميٍّ  أىٍامى ًئاً  كىحي  فى ًتًا  ً  كىبى
ٍلميكوى ًتاً  ًمفٍ  شىٍعئن  عيٍشًتاي  الى  هامى  ًتًا  عيٍشتااي  كىالى  مى مى  الشاٍرعي  أىٍطمىكىاي  ًمما  جى فى  كىاًن  يىالى  كىاٍلمىٍلميكًؽ  اٍللى ًلؽً  بى

ٍ هى  ًيي تىٍعهىهيمى  تىشى تياى  ؼً   الكدعـ  ف ت إذ الحكعكي  اٍلمى  الى  ً فى تيهيـٍ  ًإذٍ  اٍلمىٍلميكًؽ  ً فى تً  ًتًلالى
" بىفٍ  ميهىزاهه  تى ى لى  كى يكى  كىاٍلىٍبرىاًض  اٍلىٍغرىاضً  بىفً  تىٍهفىؾ    .(ُ)ذىًلؾى

 :لغة تكحيد األسماء كالصفات :أكالن 

 :األسماء لغةن  -ُ
رحما - كعككؿ اتف الكعـ  (ِ)ااـ  ك مشتؽ مف الامك ك ك الري ى"" :جمع ااـ كيي الما ف

 .(ّ)مفظ الداؿ بم  المام ""االاـ  ك ال :-ت  ل  اا
 :الصفات لغةن  -ِ

جمع  فى  كال فى أ مه  )ك ؼ(  كالكاك كال  د كالف ف: أ ؿ كاحد   ك تحمعى "
 .(ْ)": الم رة الالزمى لمشيفكك فا أ فا ك ف ن  كال فى  الشيف

 
                                                           

 (.ٖ/ُٔ: )الكرطتي تفاعر (ُ)
 .(َُْ/ُْ: اتف مهظكر)لا ف ال رب (ِ)
 ال رتي  الكت ب دار ( ُٔ/ُ)الجكزعى وعـ اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر أتي تف محمد: تدائع الفكائد (ّ)

   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.لته ف تعركت 
 .(ُُٓ/ٔ)ي رس اتف :م جـ مك ععس الم،ى (ْ)
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 :تكحيد األسماء كالصفات اصطالحان : ثانيان 

 عمعؽ كجا بم  كال ف ت الام ف مف  راكلا لا كأثتتا  لهفاا اا أثتتا م  كؿٍّ  إثت ت ك"
 ال م  كؿٍّ  بف كتهزعها ت طعؿ  أك تأكعؿ أك تحرعؼ كدكف تمثعؿ  أك تكععؼ دكف كجاللا  تكم لا
 .(ُ)"تا عمعؽ

 ال وعـك  حي ودعر  شيف كؿ كبم  بمعـ  شيف تكؿ ت  ل  اا تأف كاالبتك د ال مـ  كأك"
 ت عر  امعع  الت ل،ى  كالحكمى اله يذة  المشعئى لا هكص ك  بعب كؿ بف مهزه هـك  كال اهى تألذه
 بم  اا اتح ف المتكتر  الجت ر  ال زعز  المهعمف  المؤمف  ااتكل  ال رش بم  رحعـ  رؤكؼ 
 .(ِ)"ال م  كال ف ت الحاه  الام ف لا عشرككف 

ام ف مف ال تا راكلا  ام هاا ت  ل  تا هفاا يي كت تا  ك  ام   ك اإلعم ف تم 
م   مف ال ف ت ال ي  ا راكلا  ت  ل  تا هفاا يي كت تا  كك ف ؼ ااك اإلورار تم  ك   الحاه 
 كال ت ضه   هفي أك تهفعه  ت طعمه  كال م  هعه   أك ألف ظه  تحرعؼ غعر مف  هفاا بف هف ه م  كهفي
ثت ت كههه   تتحدعد تكععفه   مف  فى أم كهفي  الملمكوعف ت ف ت تشتعهه  كال له   م عهى كعفعى كان
 .هفاا بف ت  ل  اا هف    التي الهكص  ف ت

 :الفرؽ بيف االسـ كالصفة ثالثان:

 مم  ت لذات و ـ م  يهي ال فى كأم   ف ت  مف ته  و ـ كم  الذات  بم  دؿٌ  م  االاـ فإ -ُ
 .(ّ)تىكاإلم  كاإلحع ف كالرزؽ ك للمؽ ي معا أك كالكدرة  ك ل مـ ذاتعى م  ف مف غعر   بف عمعز  

  فى كؿ كلعس  فى  ااـ يكؿ  ك فعتا مع اامعتا تته ي  كال  فى  عتضمف ااـ كؿ إف -ِ
 كال عف  ك لعد  - مثالن  - الذاتعى ال ف ت كت ض  أام ؤه مهه  عشتؽ ال ال ف ت لف اام ن؛
 كه كت  أام ف  ي ت  ل  الرب أام ف" :-رحما اا-الكعـ اتف و ؿ (ْ)أام ف مهه  عؤلذ يال

                                                           
 ال ه  هي  إام بعؿ تف لمحمد: الكتكر ريع تحرعـ يي ال دكر شرح كعمعا اإللح د أدراف بف االبتك د تطهعر (ُ)

 الرع ض  افعر  مطت ى التدر  ال ت د حمد تف المحاف بتد تحكعؽ  (ٗ/ُ)الشكك هي محمد تف بمي تف محمد
 . ػُِْْ الكل   ط الا كدعى 

 بعا  تف اا بتد تف مدح تف محمد تف حمد تف إترا عـ تف أحمد: اا ت،عر المات عهعف شته ت بم  الرد (ِ)
 .ـُٖٗٗ-َُْٗ   طالاكعدم  الرع ض  طعتى دار مطت ى  (ِٓص)
(  ِِٓ)صالكحط هي ك ؼ تف بمي تف ا عد. د: كالا هاى الكت ب ضكف يي الحاه  اا أام ف شرحاهظر:  (3)

 ر.  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشالرع ض كاإلبالف  لمتكزعع الجرعاي مؤااى  الرع ض افعر  مطت ى
 ك ممى: ال ثعمعف   لح محمد لم المى الحاه  كأام ئا اا  ف ت يي المثم  الككابد شرح يي المجم اهظر:  (4)

 .ـ ََِِ -  ػ ُِِْ الكل   ط حـز اتف دار(  ٖٔ)صالككارم جه ـ هؿ بمي تف ج اـ تف محمد تهت
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 ت  ل  ااما ي لرحمف كالك فعى  ال ممعى تعف يعه  ته يي يال كم لا   ف ت بم  الىد يإهه 
 حعث كمف  اا ااـ بم  ت ت  ن  جرل  فى  ك حعث يمف ك فعتا  اامعتا ته يي ال كك فا 

 ال ف ت مف مشتكى الام ف يإف ككذلؾ ال مـ االاـ كركد تؿ ؛ت تع غعر الكرهف يي كرد ااـ  ك
 .(ُ)"الحاه  الام ف م  در ال ف ت إذ

 ال معـ  الك در : مثؿ تا  الك ئمى الكم ؿ  ف ت مع اا ذات بم  دؿ م  كؿ ي  اا أام فإف  -ّ
 كالحكمى ك ل مـ ت لذات الك ئمى الكم ؿ ه كت يهي ال ف ت أم  الت عر  الامعع  الحكعـ 
 كالحكمى ال مـ فم ته  و ـ م  كبم  اا  ذات بم  دلت الام ف  ذه يإفا   كالت ر كالامع
 متضمف االاـ: كعك ؿ كاحد أمر بم  دلت كال فى أمرعف  بم  دؿ ي الاـ كالت ر كالامع
 .(ِ)لالاـ ماتمزمى كال فى لم فى 

 ة مفمألكذ فى  كؿك   ه مه مشتكى ال ف تك   الام ف ك  ال ؿ أفمم  اتؽ عاتهتج 
 ككؿ ت  ل    ف تا مف  ف ت كأ  فى بم  عدؿ ت  ل  اا أام ف مف ااـ ككؿ الام ف مفااـ 
  مف الامع كالامعع  الكدرة مف كالكدعر ال مـ  مف مشتؽ ي ل معـ  م دره مف مشتؽ مهه  ااـ

 الك ئـ الم ه  يهي ال فى كأم   الام ف تكعى ككذلؾكهحك    ال زة مف كال زعز مف الت ر كالت عر
 ال ؿ تؿ لطأ؛ يهذا  هه م مشتكى الام فك  ال ؿ  ي ال ف ت أف عتك ـ يال  ت لمك كؼ

 .االاـ

 المستنبطة مف غزكة بني قريظة: مسائؿ تكحيد األسماء ك الصفاترابعان: 

 :اهلل -ُ

 يي هص مف أكثر يي أام ف اا الحاه  ك ف تا  مف ك اـ( اا) ااـ الجاللى كرد
 :مهه  عرالاٍّ  كتب

عىيٍّ  كىأيًتيى تف الطب "مكتؿ حعي  يي و ىم  كرد  النص األكؿ:  الماًا  بىديكٍّ  أىٍلطىبى  ٍتفً  ًتحي
مىٍعاً  ماىه  كىبى ٍربه : يىكا ًحعاىه : ً شى ـو  اٍتفي  وى ؿى  يىكا ًحعاىه  لىاي  حي شى  ًمفٍ  ضى مىٍعاً  شىكاهى  وىدٍ  اٍلكى  وىٍدرى  هى ًحعىىو  كيؿٍّ  ًمفٍ  بى
ٍتؿً  بيهيًكاً  إلى  عىدىاهي  مىٍجميكبىىه  عيٍامىتىهى   ًلئىالا  أيٍهميمىىو   مى  كىاىلمااً  أىمى : وى ؿى    المااً  رىايكؿً  إلى  هىظىرى  يىمىما   ًتحى
ًتؾى  ًيي هىٍفًاي ليٍمتي  لىًكهااي  بىدىاكى مى  أىٍوتىؿى  ثيـا  عيٍلذىٍؿ  المااى  عىٍلذيؿي  مىفٍ  كى  الى  إهااي  الها سي  أىع هى : يىكى ؿى  الها ًس  بى
وىدىره  ًكتى به  الماًا  ًتأىٍمرً  تىٍأسى  مىىه  كى مىٍمحى مى  المااي  كىتىتىهى  كى مىسى  ثيـا  إٍارىاًئعؿى  تىًهي بى ًرتىتٍ  جى  .(ّ)"بيهيكياي  يىضي

                                                           
 .(ِْ/ُ)الكعـ اتف :الفكائد تدائع (1)
 (.ٗٔ  ٖٔ)صالككارم :المثم  دالككاب شرح يي المجم اهظر:  (2)
 .(ُِْ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ  (ّ)
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  المااي(. )كىتىتىهى  الماًا( ًتأىٍمرً ) (المااى  عىٍلذيؿي )كىاىلماًا(  )أىمى  ( المااً  رىايكؿً ) (المااً  بىديكٍّ )الشاىد: 

تكتى ال ح تي الجمعؿ تحت بهكاف يي الاعرة  -رحما اا-ذكر اتف  ش ـ النص الثاني:
أتي لت تى 

ٍتدً  ٍتفى  ليتى تىىى  أىتى  إلىٍعهى  اٍت ىثٍ  أىفٍ ": حعهم  ت ث تهك ورعظى إل  راكؿ اا   ٍهًذًر  بى  أىلى  اٍلمي
ٍمًرك تىًهي كى هيكا بىٍكؼو  ٍتفً ا بى مىفى فى  كى ـٍ   المااً  رىايكؿي  مىاي يىأىٍراى  أىٍمًرهى   ًيي ًلهىٍاتىًشعرىهي  اٍلىٍكًس  حي  يىمىما  إلىٍعًه
ـى  رىأىٍكهي  هىشى  الرٍّجى ؿي  إلىٍعاً  وى  ٍتعى في  الهٍّاى في  إلىٍعاً  كىجى ـٍ  يىرىؽا  كىٍجًهًا  ًيي عىٍتكيكفى  كىال ٍّ وى ليكا لىهي  أىتى  عى : لىاي  كى
مى  هىٍهًزؿى  أىفٍ  أىتىرىل! ليتى تىىى  ٍكـً  بى ؟ حي مادو ٍمًكًا  إلى  ًتعىًدهً  كىأىشى رى  ـٍ هى ى : وى ؿى  ميحى : لتى تىى أىتيك وى ؿى   الذاٍتحي  إهااي  حى
تا  مىكى ًهًهمى  ًمفٍ  وىدىمى مى  زىالىتٍ  مى  اايك  ٍهتي  وىدٍ  أىهٍّي حى مى  ليتى تىىى  أىتيك اٍهطىمىؽى  ثيـا    كىرىايكلىاي  المااى  لي  كىٍجًهاً  بى
لىـٍ  تا   المااً  رىايكؿى  عىٍأتً  كى وى ؿى   بيميًدهً  ًمفٍ  بىميكدو  إلى  اٍلمىٍاًجدً  ًيي اٍرتىتىطى   حى تا   ىذىا مىكى ًهي أىٍترىحي  الى  :كى  حى

مىيا  المااي  عىتيكبى  هىٍ تي  ًمما  بى ٍعظىىى  تىًهي أىطىأى  الى  أىفٍ : المااى  كىبى  ىدى   ى ٍهتي  تىمىدو  ًيي أيرىل كىالى  أىتىدنا  ويرى  المااى  لي
 .(ُ)"أىتىدنا اً ًيع كىرىايكلىاي 

ٍهتي  وىدٍ  )أىهٍّي مىكى ًهًهمى ( ًمفٍ  وىدىمى مى  زىالىتٍ  مى  )يكااالشاىد:  تا  ( كىرىايكلىاي  المااى  لي مىيا  المااي  عىتيكبى  )حى  بى
(. ًمما  هىٍ تي   ى

 ي إللا  الت تد ك ك كاحد  أ ؿ كاله ف كالالـ الهمزة( ألا)" )اهلل( لغةن: تعريؼ لفظ الجاللة
 .(ِ)"ت تد إذا: الرجؿ تألا: كعك ؿ  م تكد لها تذلؾ كامي ت  ل   اا

: كاالهى  هلهى كالجمع متلذه  بهد إلا م تكدان  دكها مف اتلذ م  ككؿ   اا ك : اإللا"ك 
 الشيف بمعا م  ال ابتك داتهـ تتتع كأام ؤ ـ له   تحؽ ال ت دة أف البتك د ـ تذلؾ امكا ال ه ـ 

كذه   يكى : الثعر فات و ؿ  هفاا يي ٍـّ  يي الهعى كتىٍكدعري   إالهو  ًمفٍ  مىٍألي هه  عىكيكؿي : ًت لضا ً عاى تىعٍّفي  ًإالى  اإًلالى
عار ًإذىا عىٍألىاي  أىًلاى  ًمفٍ  كىأىٍ مياي   كاليٍلهى ًهعاى وىعى  ًإذىا عيرعد  تىحى ًلاً  تى ى لى  المااً  بىظىمىىً  ًيي اٍل ىٍتدي  كى الى ٍعرً  كىجى  ًلؾى ذى  كىغى

تيكًتعاًى  ً فى تً  ًمفٍ    ك إال إلا ال اا  ك الكتر اا ااـ أف تم،ه  وعؿ:  ًإلىٍعهى  كىٍ مىاي  كى ىرىؼى  الر 
 .(ّ)"كحده

 الحاه  الام ف م  هي لجمعع الج مع  ك ت  ل  اا ااـ فإ: "-اا رحما-و ؿ اتف الكعـ
ه تىن  محتىن  يع تد عؤلا الذم  ك: اإللا   كعككؿ اتف تعمعى: "(ْ) "ال م  كال ف ت جالالن  كان كرام ن  كان  .(ٓ)"كان

                                                           
 .(ِّٕ  ِّٔ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 .(ُِٕ/ُ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى:  (ِ)
 .(ْٕٔ/ُّلا ف ال رب: اتف مهظكر) (  ِٔ/ُ)الثعر اتف: كالثر الحدعث غرعب يي الهه عى (ّ)
 (.ِْٗ/ِ)الكعـ اتف: الفكائد تدائع  (ْ)
 (.ِِ/ُ):تعمعى اتف يت كل  (ٓ)
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 م  م ه  بم  يإها" اا" ت  ل  اا وكؿ تأكعؿ كأم يي تفاعره: " -رحما اا-كذكر الطترم
 .(ُ)"لٍمؽو  كؿ كع تده شيف  كؿ عىألىها الذم  ك: -رضي اا بههم  -بت س تف بتداا له  ركاه

 بم  كال تكدعى اللك عى ذك الم تكد  المألكه  ك": اا"ره: يي تفاع -اا رحما-و ؿ الا دم
 .(ِ)"الكم ؿ  ف ت  ي التي اللك عى  ف ت مف تا ات ؼ لم  أجم عف  لمكا

  كود التمؼ ال مم ف يي  هي الام ف كال ف ت كمه االاـ الج مع لم  ك  "اا"لفظ الجاللى ذان إ
  رت ن الم ن كاحدة ذيت الهمزة  كأيدغمت الالـ يي الالـ يأ ما "اإللا" يحأف : يمههـ مف و ؿاشتك وا  

 حذيكا اإللا  "أ ما :(ْ)كالفراف(ّ)الكا ئي و ؿ  إل  أها مشتؽ الفرعؽ االركذ ب   مشددة مضلمى
: -اا رحما-الكعـ اتف   كو ؿ(ٓ)"مفلمىن  مشددةن  كاحدةن  الم ن  ي  رت  الالـ  يي الالـ كأدغمكا الهمزة 

 مف إال -رحمهـ اا-أ ح تا كجمهكر اعتكعا وكؿ  ك كم  اإللا أ ما كأف شتؽ م أها "ال حعح
 أها أرادكا إهم  ت الشتك ؽ و لكا كالذعف ال م   كال ف ت الحاه  الام ف لم  هي الج مع ك ك شذ 
 كالت عر  كالكدعر  كالامعع  ك ل معـ الحاه   أام ئا كا ئر اإللهعى ك ي ت  ل   لا  فى بم  داؿ
 ت الشتك ؽ ه هي ال كهحف ودعمى  ك ي رعب  تال م  در   مف مشتكى الام ف  ذه يإف ذلؾ  كهحك
 كتامعى أ ما  مف الفرع تكلد مها متكلدة أهه  ال كالم ه   المفظ يي لم  در   مالوعى أهه  إال

هم  االر  مف متكلد أحد م  أف م ه ه لعسك  كيرب ن  أ الن : مها كالمشتؽ لمم در الهح ة  ك  كان
 أاكطت اإللا  أ ما اا: جرعر اتف ج فر أتك "و ؿك  (ٔ)كزع دة" االر عتضمف أحد م  أف ت بتت ر
 ا كهى ك ي الزائدة كالالـ االاـ  بعف  ي التي الالـ ي لتكت االاـ ي ف  ي التي الهمزة أاكطت
 .(ٕ)"مشددةن  كاحدةن  الم ن  المفظ يي ي  رت  اللرل  يي يأدغمت

                                                           
 (.ُِِ/ُ):تفاعر الطترم  (ُ)
 .(ْٓٗص:)الا دم تفاعر  (ِ)
ًمي   الحىاىفً  أىتيك :الًكسىاًئيُّ  (ّ) ٍمزىةى  تفي  بى ٍتدً  تفً  حى ٍكزو  تفً  تىٍهمىفى  تفً  ااً  بى ؛: الميمىكابي  الكيٍكًيي   مىٍكالى يـٍ  الىاىًدم   يىٍعري  ًت لًكاى ًئيٍّ

ـى أىح ًلًكاى فو  ـي   ًيٍعاً  رى ًتعاىً  الًكرىافةً  شىٍعخي  اإًلمى  لىاي   كىال ىرى  الكرافات  يي ككت ب  "الكرهف مى ى ًهي: "ًمٍههى  تى ى ًهٍعؼو  ًبداةي  كى
ًكتى بي  ره   "الكىًتٍعرً  الهاكىاًدرً " كى ميٍلتى ى  (.ْٓٓ/ٕ  اهظر: اعر أبالـ الهتالف: الذ تي)ذىًلؾى  كىغىٍعري  الهاٍحًك  ًيي كى

كىًرعا  أىتيك  التا ى ًهٍعؼً   ى ًحبي  ال ىالامىىي  :الفىرَّاءي  (ْ)  الكيٍكًيي   مىٍكالى يـٍ  الىاىًدم   مىٍهظيٍكرو  تفً  اا بتد تف زع د تفي  عىٍحعى  زى
جٍّ  ًتطىًرعؽً  الفىراافي  مى تى   الًكاى ًئيٍّ   ى ًحبي  الهاٍحًكم   م ئىتىٍعًف  اىٍتعو  اىهىىى  الحى لىاي  كى ًات ٍكفى  الىثه ثى  كى  اعر: اهظر  ااي  رىًحمىاي  اىهىىن  كى
 (.ُِٗ/ٖ)الذ تي: الهتالف أبالـ

  (ٕ/ُ)التمعمي امعم ف تف الك  ب بتد تف محمد تف حاف تف الرحمف بتد: التكحعد كت ب شرح المجعد يتح  (ٓ)
 .ـُٕٓٗ/ ػُّٕٕ الا ت ى   ط م ر الك  رة  المحمدعى  الاهى مطت ى  الفكي ح مد محمد ؽعحكت
 .(ِِ/ُتدائع الفكائد: اتف الكعـ)  (ٔ)
 تف محمد تف حمد تف إترا عـ تف أحمد: الكعـ اتف اإلم ـ و عدة شرح يي الككابد كت حعح المك  د تكضعح  (ٕ)

 . ػَُْٔ الث لثى   ط تعركت  اإلاالمي المكتب  الش كعش ز عر ؽعحك  ت(ُِ/ُ)بعا  تف اا بتد تف حمد
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ًمٍؾ: -ِ  المى

 كتب يي هص مف أكثر يي أام ف اا الحاه  ك ف تا  مف ك اـ( ًمؾٍ المى ) لفظ كرد
 بف أتي ا عد اللدرم م  كرد مهه  الاعر

   لىتٍ  لىما ): وى ؿى ٍعظىىى  تىهيك هىزى مى  ويرى ٍكـً  بى  اٍتفي   يكى  اىٍ دو  حي
كى فى   المااً  رىايكؿي  تى ىثى  مي ى ذو  مى  يىجى فى  ًمٍهاي  وىًرعتن  كى  "ويكميكا:  المااً  رىايكؿي  وى ؿى  دىهى  يىمىما  ًحمى رو  بى
ـٍ  ًإلى  مىسى  يىجى فى  "اىعًٍّدكي ليكا  ىؤيالىفً  ًإفا : لىاي  يىكى ؿى    المااً  رىايكؿً  ًإلى  يىجى مى  هىزى ٍكًمؾى  بى ـي  يىًإهٍّي: وى ؿى  حي  أىٍحكي
عاىي  تيٍاتى  كىأىفٍ  الميكى ًتمىىي  تيٍكتىؿى  أىفٍ  كىٍمتى  "لىكىدٍ  :وى ؿى  الذ رٍّ ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى ًمًؾ( ًتحي المى

(ُ). 

كىٍمتى  الشاىد:  ٍكـً  ًيعًهـٍ  )حى  .(المىًمؾً  ًتحي

الشيف  عك ؿ: أممؾ  المعـ كالالـ كالك ؼ أ ؿ  حعح عدؿ بم  وكة يي :لغةن  ممؾالك 
ؿ  كممككتبجعها كى ا: : وكل بجها كشده  كممكت الشيف: وكعتا  كالمىمؾ: م  ممكت العد مف م ؿ كلى

 .(ِ)امط ها كبظمتا

عيكى ؿي  الىرض  ميمكؾ ًمفٍ  كالمىًمؾي " ٍمعي  ًت لتاٍلًفعًؼ  مىٍمؾه  لىاي  كى  مى : كالمىٍمؾي   كأىٍمالؾ ميميكؾ كىاٍلجى
ؿ مى ؿو  ًمفٍ  اٍلعىدي  مىمىكىتً  كى ٍممىكى ميٍمكيؾى : كالمىمىكى  كلى عيكى ؿي   رىًبعاًتاً  ًيي المىًمؾ امط في : كالمى  ٍممىكىتيامى  طى لىتٍ : كى
اى فىتٍ  ٍممىكىتيا كى ايهىت  مى مى  كىاٍلكيٍدرىةي  الشاٍيفً  اٍحًتكىافي  كالًمٍمؾ كالميٍمؾي  المىٍمؾي   ًمٍمكا كبىظيـ مىٍممىكىتيا كحى  بى
مىكا ًتًا  ااًلٍاًتٍتدىادً  م ك ن  كميٍمك ن  كًمٍمك ن  مىٍمك ن  عىٍمًمكا مى  .(ّ)"كتىمى

 المعنى في حؽ اهلل تعالى:

الم لؾ لجمعع المم لؾ  ي ل  لـ ال مكم كالافمي كأ ما  الجمعع مم لعؾ ا  يكراف  ف الممؾ  كإي .ُ
  الم لؾ لجمعع (ٓ)  اله يذ المر يي ممكا إذ لعس كؿ م لؾ عهفذ أمره كت ريا يعم  عممكا(ْ)مدتركف

 .(ٔ)كال مداي ى لجمعع الشع ف المت رؼ يعه  تال مم ه ىو 

                                                           
( َّّْح)رجؿ  حكـ بم  ال دك هزؿ إذا كت ب الجه د كالاعر  ت ب  حعحا: يي التل رم جاألر  :عميو متفؽ (ُ)
 كجكاز ال هد  هكض مف وت ؿ جكاز ت ب كالاعر  الجه د كت ب  حعحا: يي مامـ (  كالمفظ لا  كألرجإٔ/ْ)

   تهحكه.(ُّٖٖ/ّ()ُٖٕٔح)لمحكـ أ ؿ بدؿ ح كـ حكـ بم  الح ف أ ؿ إهزاؿ
 .(ِّٓ ُّٓ/ٓ)ي رس اتف :ك ععس الم،ىم جـ ماهظر:  (ِ)
 .(ِْٗ/َُلا ف ال رب: اتف مهظكر) (ّ)
 . (ْٖٓص:)الا دمتفاعر اهظر:  (ْ)
 (.َّص)الزج ج :تفاعر أام ف اا الحاه اهظر:  (ٓ)
 .(ٕٗ/ٖ:)تفاعر اتف كثعراهظر:  (ٔ)
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    [ّٕ ] 

  كعفكر غهع ن  ع،هي يكعران   عحعي كعمعت  لرضي لممؾ:  ك الذم تعده ممككت الام كات كا .ِ
  كعتتمي ت له ـ كعتتمي ت لم  ئب  لعتمك كع دـ مكجكدان    كعكجد م دكم ن كعريع كضع  ن  كعضع شرعف ن 

 . ؿ ع تركف بم  الم  ئب أك عجزبكفبت ده أعشكركف اله مى أـ عكفركف  ك 

  .مف كالمل يىب المعؿ كالهه ر ت لرل ف كالشدة كالكمٌ عي الذم كأف الممؾ  .ّ

حعهم   ممكا ظ  ر يي الام كات كيي الرض  كعظهر تم م ن   كؿ عكـ يي شأفكأف الممؾ  ك  .ْ
َْ عتالش  الممؾ بف كؿ أحد حعهم  ع رض اللالئؽ بمعا يرادل كم  لمككا أكؿ مرة  ُْ ثَبِسُصٚ ُ٘  ََ ْٛ َ٠ َْ ُْ ثَبِسُصٚ ُ٘  ََ ْٛ َ٠

 ََ ْٛ َ١ٌْ ٍُْه ا ُّ ٌْ ِٓ ا َّ ء  ٌِ ْٟ ُْ َش ُٙ ْٕ ِِ  ِ ََ ََل ٠َْخفَٝ َػٍَٝ َّللاَّ ْٛ َ١ٌْ ٍُْه ا ُّ ٌْ ِٓ ا َّ ء  ٌِ ْٟ ُْ َش ُٙ ْٕ ِِ  ِ ٌْمََّٙبسِ   ََل ٠َْخفَٝ َػٍَٝ َّللاَّ اِؽِذ ا َٛ ٌْ ِ ا ٌْمََّٙبسِ ّلِِلَّ اِؽِذ ا َٛ ٌْ ِ ا   .(ُ)(ُٔ:غ ير) ّلِِلَّ

 مكاضع كثيرة نذكر منيا:السـ في القرآف الكريـ في كقد كرد ىذا ا

ُِ : عككؿ  -ُ ٌَْىِش٠ ٌَْؼْشِػ ا َٛ َسةُّ ا ُ٘ ٌَْؾكُّ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ٍُِه ا َّ ٌْ ُ ا ُِ فَزََؼبٌَٝ َّللاَّ ٌَْىِش٠ ٌَْؼْشِػ ا َٛ َسةُّ ا ُ٘ ٌَْؾكُّ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ٍُِه ا َّ ٌْ ُ ا  .(ُُٔ:المؤمهكف) فَزََؼبٌَٝ َّللاَّ

ُ اٌَّزِ  ت  ل :كعككؿ  -ِ َٛ َّللاَّ ُ اٌَّزِ ُ٘ َٛ َّللاَّ ٌَْؼِض٠ُض ُ٘ ُٓ ا ِّ ١َْٙ ُّ ٌْ ُٓ ا ِِ ْئ ُّ ٌْ َُ ا ََل ُٚط اٌغَّ ٌْمُذُّ ٍُِه ا َّ ٌْ َٛ ا ُ٘ ٌَْؼِض٠ُض ٞ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ُٓ ا ِّ ١َْٙ ُّ ٌْ ُٓ ا ِِ ْئ ُّ ٌْ َُ ا ََل ُٚط اٌغَّ ٌْمُذُّ ٍُِه ا َّ ٌْ َٛ ا ُ٘ ٞ ََل اٌََِٗ اَِلَّ 

 َْ ب ٠ُْشِشُوٛ َّّ ِ َػ َْ َّللاَّ زََىجُِّش ُعْجَؾب ُّ ٌْ ٌَْغجَّبُس ا َْ ا ب ٠ُْشِشُوٛ َّّ ِ َػ َْ َّللاَّ زََىجُِّش ُعْجَؾب ُّ ٌْ ٌَْغجَّبُس ا  (.ِّ:الحشر) ا

ًِ : كعككؿ اعض ن  -ّ ًِ لُ َُّ   لُ ُٙ َُّ اٌٍَّ ُٙ بٌِهَ   اٌٍَّ بٌِهَ َِ ٍْهِ   َِ ُّ ٌْ ٍْهِ ا ُّ ٌْ ٍْهَ   رُْئرِٟرُْئرِٟ  ا ُّ ٌْ ٍْهَ ا ُّ ٌْ ْٓ   ا َِ ْٓ رَ   رََشبءُ رََشبءُ   َِ رَ َٚ ٍْهَ   ِْٕضعُ ِْٕضعُ َٚ ُّ ٌْ ٍْهَ ا ُّ ٌْ ْٓ   ا َّّ ِِ ْٓ َّّ رُِؼضُّ   رََشبءُ رََشبءُ   ِِ رُِؼضُّ َٚ َٚ   ْٓ َِ ْٓ َِ  

رُِزيُّ   رََشبءُ رََشبءُ  رُِزيُّ َٚ َٚ   ْٓ َِ ْٓ ٌَْخ١ْشُ   ث١َِِذنَ ث١َِِذنَ   رََشبءُ رََشبءُ   َِ ٌَْخ١ْشُ ا ًِّ   َػٍََٝػٍَٝ  أَِّهَ أَِّهَ   ا ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ  (.ِٔ)هؿ بمراف:   لَِذ٠ش  لَِذ٠ش    َش

 الىٍرضى  المااي  عىٍكًتضي )و ؿ:  بف الهتي    رعرة  كيعم  عركعا أت ك ح بف الهتي  
عىٍطًكم  .(ِ)(الىٍرضً  ميميكؾي  أىٍعفى  المىًمؾي  أىهى : عىكيكؿي  ثيـا  ًتعىًمعًهًا  الاامى فى  كى

 :صفة الفكقية -ّ

 هص مف أكثر يي اا   ف ت مف ىك ف  الظ  ر الك  ر ال مي أم( فكؽ) لفظ كرد 
: إٍاحى ؽى  اٍتفي  "وى ؿى  بم  تهي ورعظى:  تحكـ ا د الراكؿ  يرضكذلؾ بهدم   الاعر  كتب يي
داثى  ٍتدً  بىفٍ  وىتى دىةى  ٍتفً  بيمىرى  ٍتفي  بى ً ـي  ًهييىحى ٍمًرك ٍتفً  الراٍحمىفً  بى ٍمكىمىىى  بىفٍ  مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  ٍتف بى  ٍتفً  بى
وا صو  كىٍمتى  لىكىدٍ : ًلاىٍ دو   المااً  رىايكؿي  وى ؿى : وى ؿى  الماٍعًثيٍّ  كى ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى "أىٍرًو ى  اىٍت ىىً  يىٍكؽً  ًمفٍ  المااً  ًتحي   .(ّ)ىو
 .أىٍروي ىىو( اىٍت ىىً  يىٍكؽً  )ًمفٍ  الشاىد:

                                                           
 .(ُٗ)صبثعمعفاتف  :الضع ف الالمع مف اللطب الجكامع (ُ)
( ُٗٓٔح)الكع مى عـك الرض اا عكتض كت ب الرو ؽ  ت ب حعحا:  يي التل رم ألرجا :عميو متفؽ (ِ)
 .(  تهحكهُِْٖ/ْ()ِٕٖٕ)حكاله ر  كالجهى الكع مى  فى كت ب  حعحا: يي مامـ (  كالمفظ لا  كألرجاَُٖ/ٖ)
 .(َِْ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ّ)
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    [ْٕ ] 

 بم  كاالر بمك  بم  أحد م  عدؿ  حعح ف  أ الف كالك ؼ كالكاك الف ف"كالفكؽ لغةن:  
 ي ئؽ  كأمر بال ـ إذا عفكوهـ  أ ح تا ي ؽ يالف: كعك ؿ  ال مك ك ك الفكؽ  ي لكؿ  كرجكع أكتى
 د  ض يىٍكؽى ك "  (ُ)"الحمب ت د ضربه  يي المتف رجكع ك ك اله وى  يفكاؽ االر كأم   ب ؿو  مرتفعو  :أم
 .(ِ)"كالمك ـ ت لشرؼ بال ـ أ ح تا الرجؿ كي ؽت  حت

 رحما-و ؿ الطترممف  ف ت اا ال مي   ي  فى كلفظ )يكؽ( تم ه  ال مك كالري ى  ك  
َٛ : يي تفاعر وكلا ت  ل  -اا ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ِ٘شُ   َٚ ٌْمَب ِ٘شُ ا ٌْمَب قَ   ا ْٛ قَ فَ ْٛ ِٖ   فَ ِٖ ِػجَبِد ُ٘   ِػجَبِد َٚ ُ٘ َٚ َٛ َٛ   ُُ ٌَْؾِى١ ُُ ا ٌَْؾِى١ ٌَْخج١ِشُ   ا ٌَْخج١ِشُ ا  أتك   "و ؿ(ُٖ)اله  ـ:  ا

 كع هي  بت ده يكؽ الظ  ر كاا: عككؿ ا هفاي " ك ك" :تككلا ذكره ت  ل  ع هي: -اا رحما-ج فر
هم  بمعهـ  ال  لي لمكا  المات تد المذلٍّؿ" الك  ر" :تككلا  هفاا ك ؼ لها" بت ده يكؽ" :و ؿ كان
 كاا: إذنا الكالـ بمعا  يم ه  مات معن  عككف أف شعئن  و  رو  كؿٌ   فى كمف إع  ـ  تكهره ذكره ت  ل 
 دكها ك ـ إع  ـ  تكهره يكوهـ يهك إع  ـ  كلمكا لهـ  تتذلعما بمعهـ ال  لي المذؿٍّ لهـ  بت دىه  ال، لب

 هتدتعر  ا ئر كيي تكدرتا  إع  ـ كوهره بت ده  بم  بمٍّكه يي الحكعـ كاا: عككؿ  "الحكعـ ك ك"
 يي عكع كال كتكادعه   المكر بكاوب بمعا علف  ال الذم كمض رٍّ    الشع ف تم  لح  "اللتعر"

ؿ" حكما عدلؿ كال لمؿ  تدتعره  .(ّ)دىلى

 لا كذلت الرو ب  لا لض ت الذم يي تفاعره تككلا: " ك -اا رحما-كود بريه  اتف كثعر 
 ككترع ئا جاللا ل ظمى كتكاض ت اللالئؽ  لا كداهت شيف كؿ كوهر الكجكه  لا كبهت الجت ترة 
 كمح له   كوهره الشع ف حكما كتحت عدعا تعف كتض فلت كااتك هت الشع ف  كودرتا كبمكه كبظمتا

 .(ْ)عاتحؽ" مف إال عمهع كال عاتحؽ لمف إال ع طي يال

 في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة نذكر منيا:الصفة ىذا  تكقد كرد

َْ ٠ََخب٠ََخب وكلا ت  ل : .ُ َْ فُٛ ُْ   فُٛ ُٙ ُْ َسثَّ ُٙ ْٓ   َسثَّ ِِ ْٓ ِِ   ُْ ِٙ لِ ْٛ ُْ فَ ِٙ لِ ْٛ َْ   فَ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ َْ ٠َْفَؼٍُٛ ب  َٚ بَِ َِ   َْ ُشٚ َِ َْ ٠ُْئ ُشٚ َِ  .(َٓ)الهحؿ:٠ُْئ

َٛ ت  ل : وكلا  .ِ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ِ٘شُ   َٚ ٌْمَب ِ٘شُ ا ٌْمَب قَ   ا ْٛ قَ فَ ْٛ ِٖ   فَ ِٖ ِػجَبِد َٛ   ِػجَبِد ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ َٚ   ُُ ٌَْؾِى١ ُُ ا ٌَْؾِى١ ٌَْخج١ِشُ   ا ٌَْخج١ِشُ ا  .(ُٖ)اله  ـ:  ا

أَِّب ت  ل : وكلا  .ّ أَِّبَٚ َٚ   ُْ ُٙ لَ ْٛ ُْ فَ ُٙ لَ ْٛ َْ   فَ ُِ٘شٚ َْ لَب ُِ٘شٚ  .(ُِٕ)البراؼ:  لَب

                                                           
 (. ُْٔ/ْ)ي رس اتفمك ععس الم،ى: م جـ  (ُ)
 . (ِْْ)صالحهفي اا بتد أتك ملت ر ال ح ح: (ِ)
 (. ِٖٖ/ُُتفاعر الطترم:) (ّ)
 (. ِْْ/ّتفاعر اتف كثعر:) (ْ)
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    [ٕٓ ] 

 أىٍهتى  المهيـا : )و ؿ أها  الهتي بف المأثكر الدب فالمطهرة كمف ااث ر الكاردة و  الاهى  
ؿي   كىأىٍهتى  شىٍيفه  يىٍكوىؾى  يىمىٍعسى  الظا ً ري  كىأىٍهتى  شىٍيفه  تىٍ دىؾى  يىمىٍعسى  اٍاًلري  كىأىٍهتى  شىٍيفه  وىٍتمىؾى  يىمىٍعسى  اٍلىكا
ها  اٍوضً  شىٍيفه  ديكهىؾى  يىمىٍعسى  اٍلتى ًطفي   .(ُ)(اٍلفىٍكرً  ًمفى  كىأىٍغًههى  الداٍعفى  بى

يكؽ برشا   عتتعف أف اا  الهتكعى المطهرة كالاهى الكرعـ الكت ب لالؿ ااع ت مف مف
 لمذات  كالشأف  كالكهر: ت ئف بف لمكا  ك ذا ال مك  ك بمكه 

ٌَْؼْشِػ اْعزَ ود ااتكل بم  برشا  كم  و ؿ:  : ي ا ف،ما عمك الذات  ُٓ َػٍَٝ ا َّ ْؽ ٌَْؼْشِػ اْعزَ اٌشَّ ُٓ َػٍَٝ ا َّ ْؽ ٜاٌشَّ َٜٛ َٛ 
َٛ   كو ؿ: (ٓطا:) ُ٘ َٛ ادِ   َخٍَكَ َخٍَكَ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  ُ٘ َٛ َّ ادِ اٌغَّ َٛ َّ ا٤َْسضَ   اٌغَّ ا٤َْسضَ َٚ َ    ِعزَّخِ ِعزَّخِ   فِٟفِٟ  َٚ َ  أ٠ََّب َُّ   أ٠ََّب َُّ صُ ٜ  صُ َٛ ٜاْعزَ َٛ ٌَْؼْشػِ   َػٍََٝػٍَٝ  اْعزَ ٌَْؼْشػِ ا   ا
ته   (ْالحدعد:) كى ـً مىكى الى مى  اٍل ىٍرًش يىًممها ًس ًيي  ىذىا اٍلمى و ؿ اتف كثعر "كىأىما  وىٍكلياي تى ى لى  ثيـا اٍاتىكل بى

هم  هامؾ ًيي  ىذىا   لعس  ذا مكضع تاطه   دًّاكىًثعرىةه جً  كى ـً مىٍذ ىبى كان  الاامىًؼ ال ا ًلًح مى ًلؾو  اٍلمى
ٍاحى ؽى  كىأىٍحمىدى  اىٍ دو كىالشا ًيً يٍّ  ٍتفً  كىالماٍعثً  كىالثاٍكًرمٍّ  كىاٍلىٍكزىاًبيٍّ  ٍعرً  ٍتفً  كىاًن ٍعًا كىغى ـٍ ًمٍف أىًئماًى اٍلميٍاًمًمعفى  ً رىا ىكى

ًدعثن وىدً  ٍعًر تىٍكًععؼو كىالى تىٍشًتعاو كىالى تىٍ ًطعؿو   عمن  كىحى ًإلى   كىالظا ً ري اٍلميتىتى دىرً   كى يكى ًإٍمرىاري ى  كىمى  جى فىٍت ًمٍف غى
ٍهًفيٌّ بىًف المااً    اٍلتىً عري  كلىٍعسى كىًمٍثًمًا شىٍيفه كى يكى الااًمععي   ال عشتها شيف مف لمكا  أىٍذ ى ًف اٍلميشىتًٍّهعفى مى

ـي تف حم د اللزابي شعخ التل رم و ؿ ـٍ هي ىٍع   مف شتا اا تلمكا كىفىرى  :تىًؿ اٍلىٍمري كىمى  وى ؿى اٍلىًئماىي ًمٍههي
دى مى  كى ىؼى المااي ًتًا هىٍفاىاي يىكىٍد كىفىرى  حى مىٍف جى لىٍعسى ًيعمى  كى ىؼى المااي ًتًا هىٍفاىاي كىالى رىايكلىاي تىشٍ   كى يىمىٍف   ًتعاه كى

مى  اٍلكىٍجًا الاًذم عىًمعؽي  ىي بى ًحعحى ىي كىاٍلىٍلتى ري ال ا ًرعحى ًؿ ااأىٍثتىتى ًلماًا تى ى لى  مى  كىرىدىٍت ًتًا اٍاعى تي ال ا الى    ًتجى
هىفى  بىًف الماًا تى ى لى  الهاكى ًئصى  مىؾى اىًتعؿى اٍلهيدىل"  كى يىكىٍد اى

ٍعرىةى  أىًتيككم  يي حدعث   (ِ) أىفا الهاًتيا    يرى
  : ٍمؽى  كىتىبى ًيي ًكتى ًتًا  يى )وى ؿى مىؽى ااي اٍللى ًتيإً   هيكى ًبٍهدىهي يىٍكؽى اٍل ىٍرشً لىما  لى ًتي تىٍ،ًمبي غىضى   (ّ)(فا رىٍحمى

ًتي كىـً الا مىًميٍّ ج رعى أور إعم ف  الهتي بف أعض ن: كود كرد   (ّ)(غىضى دت لم  ابتكمي ى ًكعىىى ٍتًف اٍلحى
  كذلؾ لم  األه  الهتي ت ئف بف لمكا ه  يي الام ف  ع هي: يكؽ ال رشاالبتك د ال حعح تأف رتا 

( : يىأىتىٍعتي رىايكؿى اًا  : : عى  رىايكؿى اًا أىيىالى أيٍبًتكيهى ؟ وى ؿى مىيا  ويٍمتي ـى ذىًلؾى بى يىأىتىٍعتياي  "اٍئًتًهي ًتهى "يى ىظا
: وى  "أىٍعفى ااي؟"لىهى :  ًتهى   يىكى ؿى  ٍف أىهى ؟" لىٍت: ًيي الاامى ًف  وى ؿى : وى لىتٍ  "مى ًتٍكهى   أىبٍ ": أىٍهتى رىايكؿي اًا  وى ؿى

 .(ْ)"(يىًإهاهى  ميٍؤًمهىىه 

                                                           
 المضجع كألذ الهـك بهد عككؿ م  ت ب  كاالات،ف ر كالتكتى كالدب ف الذكر كت ب ألرجا مامـ يي  حعحا: (ُ)

 (. َِْٖ/ْ()ُِّٕ)ح
 (. ِْٕ  ِْٔ/ّتفاعر اتف كثعر:) (ِ)
تىاي)ح تٍ اىتىك  كأهه  ت  ل اا رحمى ا ى يي  بتالتاكتى   كت ب ألرجا مامـ يي  حعحا: (ّ) ( ُِٕٓغىضى
(ْ/َُِٕ .) 
الة عـً تحر   بت  الما جد كمكاًضًع ال االة كت بألرجا مامـ يي  حعحا:  (ْ) هٍاخ م  ك ف مف   ك الكالـ يي ال ا

 (. ُّٖ/ُ()ّٕٓ)حًإت حتا
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 مدتره  لهـ  مش  ده  أحكالهـ  بم  مطمعه  ملمكو تا  جمعع يكؽ برشا  بم  ماتكو  ي ا 
 الشربعى. كتأحك ما الككهعى  كتدتعراتا الكدرعى  ك ماتأح متكمـه  كالت طهى  الظ  رة لمكر ـ

لا الكم ؿ المطمؽ  كالجم ؿ المطمؽ  كال ظمى المطمكى  كالكدرة المطمكى  ها إي عمك الش،ف:امأك 
 كم    كلا الكم ؿ يي كؿ شيف هزه بف كؿ هكص كبعب جؿ يي بالهمتكدات أام ؤه الحاه   

َٚ : ت  ل  و ؿ ِٗ َشٟء   ْضٍِ ِّ َٚ ١ٌََْظ َو ِٗ َشٟء   ْضٍِ ِّ ١ُغ اٌجَِص١شُ ١ٌََْظ َو ِّ َٛ اٌغَّ ١ُغ اٌجَِص١شُ ُ٘ ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ كو ؿ ت  ل :   (ُُ:)الشكرل ًُوفُٛا ُ ُْ ٠َُىٓ ٌَّٗ ٌَ ُ ُوفُٛاً َٚ ُْ ٠َُىٓ ٌَّٗ ٌَ َٚ

   ذا  ك بمك الشأف.ك  (ْ:)اإللالص أََؽذأََؽذ
 اإلح طى تم ه  أحد كال عكدر ملمكؽ   فى م  ال عم ثما كال ظمى ال ف ت ي ا لا مف

َل: ت  ل  و ؿ  ف تا  مف كاحدة  فى َلَٚ َٚ   َْ َْ ٠ُِؾ١طُٛ ِٗ   ٠ُِؾ١طُٛ ِٗ ثِ ٍّْ  ثِ ٍِّْػ  يي شيفه  كمثما لعس يإها  (َُُ)طا: بً بً ِػ
 ال ك ف ش ف كم  تعده  يهكا عهـ كٌمهـ  اللمؽ كبمكه ت زتا وهر الذم الكه ر الكاحد يهك ه كتا  كؿ

 احتكل  الممؾ كبم  ااتكل  ال رش بم  الذم   يهك(ُ)عكف لـ عشأ لـ كم  مم هع  يعا عم ه ا
ات ؼ  ككؿ اللمؽ تحت إرادتا  الكم ؿ كغ عى  ؿ كالجم كالجالؿ كالكترع ف  ال ظمى  ف ت كتجمعع

لعا الم ؿ كالمهته   .كت ريا  كان
ح ذلؾ   كأكضٌ  ر كؿ الملمكو ت ها وإي يهذا ال مك  ك بمك الكهر كبمك ال،متى عمك القير: امأك 

ًُ َػ١ٍَْىُ وكلا ت  ل : مف  ااتدالالن مف كت ب اا  ٠ُْشِع َٚ  ِٖ َق ِػجَبِد ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ ًُ َػ١ٍَْىُ َٚ ٠ُْشِع َٚ  ِٖ َق ِػجَبِد ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘  ُْ َؽفَظَخً ُْ َؽفَظَخً َٚ
ٌَْخج١ِشُ كوكلا:  (ُٔاله  ـ:) ُُ ا ٌَْؾِى١ َٛ ا ُ٘ َٚ  ِٖ َق ِػجَبِد ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ ٌَْخج١ِشُ َٚ ُُ ا ٌَْؾِى١ َٛ ا ُ٘ َٚ  ِٖ َق ِػجَبِد ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ َٚ (:ُٖاله  ـ)   و ؿ كم  ك : ْْ ْْ اِ   اِ

 ًُّ ًُّ ُو ْٓ   ُو َِ ْٓ ادِ   فِٟفِٟ  َِ َٚ ب َّ ادِ اٌغَّ َٚ ب َّ ا٤َْْسضِ   اٌغَّ ا٤َْْسضِ َٚ ِٓ   آرِٟآرِٟ  اَِلَّ اَِلَّ   َٚ َّ ْؽ ِٓ اٌشَّ َّ ْؽ ُْ   أم: بتدان مكهكران (ّٗمرعـ:) َػْجًذاَػْجًذا  اٌشَّ ُ٘ ُْ ٌَمَْذ أَْؽَصب ُ٘   ٌَمَْذ أَْؽَصب

اَٚ َٚ  ُْ َػّذً ُ٘ ُْ َػّذًاَػذَّ ُ٘ ً٘ب لَبٌَزَب كلم  لمؽ اا الام كات كالرض و ؿ لهم :   (ْٗمرعـ:) َػذَّ ْٚ َوْش ًػب أَ ْٛ ً٘ب لَبٌَزَب اِْئز١َِب غَ ْٚ َوْش ًػب أَ ْٛ اِْئز١َِب غَ

 َٓ َٓ أَر١ََْٕب غَبئِِؼ١ ذا أراد شعئ ن و ؿ لاغ لب ب   يهذا أعض ن وهر  كاا (ُُي مت:) أَر١ََْٕب غَبئِِؼ١ كف  م  أمره  كان
ُشُٖ اَِرا  :يعككف  حعث و ؿ اا  ِْ ب أَ َّ ُشُٖ اَِرا أَِّ ِْ ب أَ َّ ُْ أَِّ ْٓ ف١ََُىٛ ْْ ٠َمَُٛي ٌَُٗ ُو ُْ أََساَد َش١ْئًب أَ ْٓ ف١ََُىٛ ْْ ٠َمَُٛي ٌَُٗ ُو    كو ؿ(ِٖعس:) أََساَد َش١ْئًب أَ

ِْ :أعض ن  ِْ أَرَٝ أَ ِ فََل رَْغزَْؼِغٍُُٖٛ أَرَٝ أَ ِ فََل رَْغزَْؼِغٍُُٖٛ ُش َّللاَّ  .(ُالهحؿ:) ُش َّللاَّ
 :التكاب -ْ

ك ف تا  اا  أام ف مف ك اـ  الذم عكتؿ تكتى كرجكع بتده إلعا أم( كابالتٌ ) لفظ كرد
: لتى تىى أىتيك وى ؿى  كد كرد تتكتى أتي لت تى وكلا: "  يالاعر كتب يي هص مف أكثر ييالحاه   كذلؾ 

تا  مىكى ًهًهمى  ًمفٍ  وىدىمى مى  زىالىتٍ  مى  اايك  ٍهتي  وىدٍ  أىهٍّي حى مى  ليتى تىىى  أىتيك اٍهطىمىؽى  ثيـا    كىرىايكلىاي  المااى  لي  كىٍجًهاً  بى
لىـٍ  تا   المااً  رىايكؿى  عىٍأتً  كى وى ؿى   بيميًدهً  ًمفٍ  بىميكدو  إلى  دً اٍلمىٍاجً  ًيي اٍرتىتىطى  حى تا   ىذىا مىكى ًهي أىٍترىحي  الى  :كى  حى

مىيا  المااي  عىتيكبى  هىٍ تي  ًمما  بى ٍعظىىى  تىًهي أىطىأى  الى  أىفٍ : المااى  كىبى  ىدى   ى ٍهتي  تىمىدو  ًيي أيرىل كىالى  أىتىدنا  ويرى  المااى  لي
 .(ِ)"أىتىدنا ًيعاً  كىرىايكلىاي 

                                                           
 (.ُٖٔص)الزج ج: الحاه  اا أام ف تفاعر (ُ)
 .(ِّٕ  ِّٔ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ِ)
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تا )الشاىد:  مىيا  المااي  عىتيكبى  حى (. ًمما  بى هىٍ تي   ى

 مف ت ب عك ؿ  الرجكع بم  تدؿ كاحدة كممى كالت ف كالكاك الت ف (التكب)"مف كالتكاب لغةن:   
ْٔتِ   َغبفِشِ َغبفِشِ : ت  ل  و ؿ  التكتى كالتكب  ت ئب يهك  كمت ت ن  تكتىن  اا إل  عتكب بها رجع أم ذهتا  ْٔتِ اٌزَّ   اٌزَّ

 ًِ لَبثِ َٚ ًِ لَبثِ ةِ   َٚ ْٛ ةِ اٌزَّ ْٛ  .(ُ)"(ّ)غ ير: اٌزَّ

ٍمعي  التاٍكبي : "(ِ)اللفش  و ؿ الذهب مف الرجكع: التكتى: "تكب"      كبىٍزـو  بىٍزمىو  ًمٍثؿي  تىٍكتىو  جى
عى  أىه بى   كمىت ت ن  كتىٍكتىن  تىٍكت ن  عىتيكبي  ااً  ًإلى  كت بى  : بمعا اا كت ب"  الط بىً  ًإلى  المىٍ  عىً  بىفً  كرىجى
: ت  ل  كوكلا  بتده بم  عتكب: تكاب كاا  اا إل  ت ئب: تكاب كرجؿ أم لمتكتى  له  كيكا
رُٛثُٛا رُٛثُٛاَٚ ِ   اٌَِٝاٌَِٝ  َٚ ِ َّللاَّ ١ؼًب  َّللاَّ ِّ ١ؼًبَع ِّ  بم  عتكب التكاب ك  كاا  إلعا كأهعتكا ط بتا إل  بكدكا :أم ؛(ُّ)الهكر: َع

 .(ّ)"ذهتا مف إلعا ت ب إذا تفضما بتده

 إذا تكت ن  عتكب الشيف إل  ت ب :عك ؿ التكابو ؿ الزج ج يي تفاعره لام ف اا الحاه : "  
ْٔتِ   َغبفِشِ َغبفِشِ  :ت  ل  اا و ؿ  رجع ْٔتِ اٌزَّ ًِ   اٌزَّ لَبثِ َٚ ًِ لَبثِ ةِ   َٚ ْٛ ةِ اٌزَّ ْٛ  التكتى وعؿ  ذا كمف  إلعا بتده رجكع عكتؿ :أم  اٌزَّ
 .(ْ)"لمم  عى كترؾ الط بى إل  رجكع كأها

 ع،فرك  الت ئتعف  بم  عتكب عزؿ لـ الذم التكاب " :يي تفاعره -رحما اا-كو ؿ الا دم  
 أكالن  الت ئتعف بم  الت ئب يهك بمعا  اا ت ب ه كح   تكتى اا إل  ت ب مف يكؿ المهعتعف  ذهكب

 بف كبفكان  له   وتكالن  تكتتهـ ت د بمعهـ الت ئب ك ك إلعا  تكمكتهـ كاإلوت ؿ لمتكتى تتكيعكهـ
 .(ٓ)"لط ع  ـ

ُْ ت  ل :  اله : وك كمهكرد ااـ اا التكاب يي ال دعد مف هع ت الكرهف الكرعـ    ُْ أٌََ ٛاْ   أٌََ ُّ ٛاْ ٠َْؼٍَ ُّ َّْ   ٠َْؼٍَ َّْ أَ   أَ

 َ َ َّللاَّ َٛ   َّللاَّ ُ٘ َٛ ُ٘   ًُ ًُ ٠َْمجَ ثَخَ   ٠َْمجَ ْٛ ثَخَ اٌزَّ ْٛ ْٓ   اٌزَّ ْٓ َػ ِٖ   َػ ِٖ ِػجَبِد ٠َؤُْخزُ   ِػجَبِد ٠َؤُْخزُ َٚ َذلَبدِ   َٚ َذلَبدِ اٌصَّ َّْ   اٌصَّ أَ َٚ َّْ أَ َٚ   َ َ َّللاَّ َٛ   َّللاَّ ُ٘ َٛ اةُ   ُ٘ َّٛ اةُ اٌزَّ َّٛ ُُ   اٌزَّ ِؽ١ ُُ اٌشَّ ِؽ١ و ؿ   ك(َُْ)التكتى:  اٌشَّ
َّٝ ت  ل :  َُ   فَزٍََمَّٝفَزٍََم َُ آَد ْٓ   آَد ِِ ْٓ ِِ   ِٗ ِٗ َسثِّ بد    َسثِّ َّ بد  َوٍِ َّ ِٗ   فَزَبةَ فَزَبةَ   َوٍِ ِٗ َػ١ٍَْ ُ   َػ١ٍَْ ُ أَِّٗ َٛ   أَِّٗ ُ٘ َٛ اةُ   ُ٘ َّٛ اةُ اٌزَّ َّٛ ُُ   اٌزَّ ِؽ١ ُُ اٌشَّ ِؽ١ كود تعف الطترم   (ّٕ:التكرة)  اٌشَّ

  ك  اا أف  "الرحعـ التكاب  ك إها" :وكلا كتأكعؿ: ج فر أتك و ؿم ه  التكاب يي تفاعره يك ؿ: "

                                                           
 .(ّٕٓ/ُ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى: (ُ)
(ِ) : اىًف  أىتيك الهاٍحًكم   ال ىالامىىي  األىٍخفىشي ًمي   الحى مىٍعمى فى  تفي  بى ً ٍعؼي   يكى : كىالىٍلفىشي   التىٍ،دىاًدم   الفىٍضؿً  تفً  اي ًر  الضا  التى ى

هاؼى  أىظيه اي  ركم  ال رتعى  يي كترع  كالمترد ث متن  الـز  ال عف  ،ر مع ً،ٍعري  الىٍلفىشي   يكى  كى ىذىا شىٍعئ ن   ى كىل  ال ا  رى
ٍهاي  ًرٍعًرم   المي ى يى : بى كى فى   كىغىٍعري يمى  كىالمىٍرزيتى ًهي   الجى ثاك ن  كى ثىمى ًهٍعفى  اىٍتعو  اىهىىى  ًمٍ رى  ًإلى  الىٍلفىشي  اى رى   كود ميكى م ئىتىٍعفً  كى   كى
ـى  ثىالىثً  ًاتٍّ  اىهىىً  ًإلى  يىأىوى  ـى  م ئىىو  كى وىًد مىبى  ًإلى  كى  (.ِْٗ/ُُاهظر اعر أبالـ الهتالف: الذ تي) حى

 .(ِّّ/ُلا ف ال رب: اتف مهظكر) (ّ)
 .(ُٔ: الزج ج)صالحاه  اا أام ف تفاعر (ْ)
 .(ْٔٗالا دم: )ص تفاعر (ٓ)
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 ت د ط بتا إل  تإه تتا مج زاتا الت رؾ ذهكتا  مف - المذهتعف بت ده مف - إلعا ت ب مف بم  التٌكاب
 كأكتتا ط بتا  إل  إه تتيا رٌتا  إل  ال تد مف التكتى م ه  أف ذكره  كود  ذهتا فم امؼ تم  م  عتا

طا م  تتركا عرضعا م  إل   اا تكتى يكذلؾ  رتا عكر ا مم  مكعمن  بمعه  ك ف التي المكر مف عىٍالى
 كال ف إل  ال ككتى كمف بها  الرض  إل  بمعا غضتا مف لا ذلؾ  كعؤكب عرزوا أف  ك بتده  بم 

 .(ُ)"بها كال فح

 لىهى يد   كيها  ًإفٍ ): وى ؿى  -رضي اا بههم -بيمىرى  اٍتفً  ككرد يي الاهى الهتكعى المطهرة مف حدعث  
تيبٍ  ًلي اٍغًفٍر  رىبٍّ : عىكيكؿي  اٍلمىٍجًمسً  ًيي  المااً  ًلرىايكؿً  مىيا  كى ـي  التاكاابي  أىٍهتى  ًإهاؾى  بى  .(ِ)(الراًحع

 كت بذا رجع كأه ب إلعا الذم ارتكب الم   ي كااث ـ  إ ذهبمى بتده العكتؿ تكت ي ا   
كهدـ بم  م  ي ؿ كبم  م   در مها  كبـز بزم ن أكعدان بم  بدـ الرجكع إل   كتىن ه كح ن ت

ف ك ف الذهب  الم  عى كالذهب الذم ارتكتا  اكاف ك ف يي حؽ اا أك ك ف حك ن مف حككؽ ال ت د  كان
ف ك ف  كعطمب الما محى مههـ   ل ح ته يشرط بمعا أف عرجع الحككؽ   ت دحك ن مف حككؽ ال  كان
َّْ  ي ا عكتمه  كع،فر   م  لـ تكف شرك ن تا  لككلا ت  ل :حك ن مف حككؽ اا   َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ ْْ   ٠َْغفِشُ ٠َْغفِشُ   َلَل  َّللاَّ ْْ أَ   ٠ُْشَشنَ ٠ُْشَشنَ   أَ

 ِٗ ِٗ ثِ ٠َْغفِشُ   ثِ ٠َْغفِشُ َٚ ب  َٚ بَِ َِ   َْ َْ ُدٚ ْٓ   رٌِهَ رٌِهَ   ُدٚ َّ ٌِ ْٓ َّ لـ ت ؿ  كتى بتده الت ئب المهعب م   كاا عكتؿ ت(ّٕ)الها ف:  ٠َشبُء ٠َشبُء   ٌِ
 تىٍكتىىى  عىٍكتىؿي  المااى  ًإفا ):  اا راكؿ و ؿ: و ؿ -بههم  اا رضي-بمر اتفركحا إل  الحمكـك  لككؿ 

 ت د التكتى يإف ت لمكت عتعكف لـ م  عك د الحمككـ  إل  اركح تتمغ لـ م : أم  (ّ)(عي،ىٍرًغٍر  لىـٍ  مى  اٍل ىٍتدً 
١ٌََْغذِ   :ت  ل  لككلا ته  ع تد ال ت لمكت التعكف ١ٌََْغذِ َٚ ثَخُ   َٚ ْٛ ثَخُ اٌزَّ ْٛ َٓ   اٌزَّ َٓ ٌٍَِِّز٠ َْ   ٌٍَِِّز٠ ٍُٛ َّ َْ ٠َْؼ ٍُٛ َّ ١ِّئَبدِ   ٠َْؼ ١ِّئَبدِ اٌغَّ   َؽَعشَ َؽَعشَ   اَِرااَِرا  َؽزََّٝؽزَّٝ  اٌغَّ

 ُُ ُ٘ ُُ أََؽَذ ُ٘ دُ   أََؽَذ ْٛ َّ ٌْ دُ ا ْٛ َّ ٌْ َْ   رُْجذُ رُْجذُ   أِِّٟأِِّٟ  لَبيَ لَبيَ   ا َْ ا٢ْ ََل   ا٢ْ ََل َٚ َٚ   َٓ َٓ اٌَِّز٠ َْ   اٌَِّز٠ ٛرُٛ ُّ َ٠ َْ ٛرُٛ ُّ َ٠   ُْ ُ٘ َٚ ُْ ُ٘  .(ُٖ)الها ف:    ُوفَّبس  ُوفَّبس    َٚ

  المحيي المميت: -ٓ

 المحعي): أام ئا  مف مشتكىه   ك ف ت أي  ؿ ا (ماتةاإلك  كاإلبقاءاإلحياء ) لفظ كرد 
 أىفا ): -رضي اا بهه -بى ًئشىىى  بىفٍ مهه  م  كرد   الاعر كتب يي هص مف أكثر يي  كذلؾ (الممعت
ـي  ًإهاؾى  الماهيـا : وى ؿى  اىٍ دنا ده  لىٍعسى  أىهااي  تىٍ مى   رىايكلىؾى  كىذاتيكا وىٍكـو  فٍ مً  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  أىفٍ  ًإلىيا  أىحىبا  أىحى

                                                           
 .(ْٕٓ/ُالطترم: ) تفاعر (ُ)
  حعح   حعح: اللت هي كو ؿ(  ُِّٓ/ِ()ُّْٖم جى يي اهها: كت ب الدب  ت ب االات،ف ر)حألرجا اتف  (ِ)

   تحكعؽ(ُِّص) اا بتد أتك التل رم  الم،عرة تف إترا عـ تف إام بعؿ محمدتف: التل رم لإلم ـ المفرد الدب
 .ـُٕٗٗ -  ػُُْٖ الرات ى    طكالتكزعع لمهشر ال دعؽ دار  اللت هي الدعف ه  ر محمد

 مف المكثرعف ماهد(  كألرجا أحمد يي ماهده  ْٕٓ/ٓ()ّّٕٓألرجا الترمذم يي اهها: أتكاب الدبكات)ح (ّ)
 الج مع  حعح(  كو ؿ اللت هي: حاف  ََّ/َُ()َُٔٔ)حبههم  اا رضي  ماهد بتد اا تف بمر ال ح تى
 .(ّٖٔ/ُ()ََُٗح)اللت هيكزع داتا:  ال ،عر
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كهي  ٍ تى  وىدٍ  أىهاؾى  أىظيف   يىًإهٍّي الماهيـا  كىأىٍلرىجي ٍربى  كىضى ـٍ  تىٍعهىهى  الحى تىٍعهىهي ٍربً  ًمفٍ  تىًكيى  كى فى  يىًإفٍ  كى ٍعشو  حى  شىٍيفه  ويرى
تا  لىاي  يىأىٍتًكًهي فٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  حى ٍ تى  كيٍهتى  كىاًن ٍربى  كىضى ٍر ى  الحى  .(ُ)...(ًيعهى  مىٍكتىًتي كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي

تا   لىاي  يىأىٍتًكًهي)الشاىد:  فٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  حى ٍ تى  كيٍهتى  كىاًن ٍربى  كىضى ٍر ى  الحى ٍكتىًتي كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي  (.ًيعهى  مى

ا ب الحع ة  ( أم: أحعهي ك ك لفظ مشتؽ مف الحع ة  كاا  ك ك أىٍتًكًهيا تك ن أف وكلا ) رى كً ذي  
 أف كتممؾ و در أهت مف ع و إم تتي كمكتي  :( أممىٍكتىًتيكوكلا )  (المحعي) اا ااـ مف مشتكى ك ي
  كتـ تع ف الم ه  الم،كم (الممعت) اا ااـ مف مشتكى ك ي إع     ك تتهي ت دم  الحع ة مهي تامب

 ف ت كوكؿ ال مم ف يعه .كاال طالحي يعه   كذكر ت ض ااع ت الدالى بم   ذه الام ف كال 

م  هي أام ف اا الحاه  )المحعي كالممعت( يي كت تا  -اا رحما-كود ذكر التعهكي  
ًمعًمي   وى ؿى الام ف كال ف ت يك ؿ: " ٍ هى  ًيي(ِ)اٍلحى ٍمؽً  جى ًبؿي  ًإهااي : اٍلميٍحًعي مى عًّ  اٍللى عى ةً  ًتًإٍحدىاثً  حى  اٍلحى

وى ؿى   ًيعاً  ٍ هى  ًيي كى ٍمؽً  جى ًبؿي  ًإهااي : ميًمعتً الٍ  مى عٍّتن  اٍللى عى ةً  ًتاىٍمبً  مى ٍحدىاثً  اٍلحى ًيي ًيعاً  اٍلمىٍكتً  كىاًن  :اٍلكيٍرهفً  كى
 ًِ ًِ لُ ُ   لُ ُ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ُْ ٠ُْؾ١ِ١ُى َُّ   ٠ُْؾ١ِ١ُى َُّ صُ ُْ   صُ ١زُُى ِّ ُ٠ ُْ ١زُُى ِّ ُ٠  (الج ثعى:ِٔ)   وى ؿى َْ   َو١ْفَ َو١ْفَ : تى ى لى  كى َْ رَْىفُُشٚ ِ   رَْىفُُشٚ ِ ثِبّلِلَّ ُْ   ثِبّلِلَّ ْٕزُ ُو َٚ ُْ ْٕزُ ُو ارًب  َٚ َٛ ِْ ارًبأَ َٛ ِْ ُْ   أَ ُْ فَؤَْؽ١َبُو   َُّ َُّ صُ صُ   فَؤَْؽ١َبُو

 ُْ ١زُُى ِّ ُ٠ ُْ ١زُُى ِّ ُ٠   َُّ َُّ صُ ُْ   صُ ُْ ٠ُْؾ١ِ١ُى َُّ   ٠ُْؾ١ِ١ُى َُّ صُ ِٗ   صُ ِٗ ا١ٌَِْ َْ   ا١ٌَِْ َْ رَْشِعُؼٛ وى ؿى  (ِٖ: التكرة) رَْشِعُؼٛ ْٓ  : كى َِ َٚ ْٓ أَ َِ َٚ َْ   أَ َْ َوب ١ْزًب  َوب ١ْزًبَِ هؿ )  فَؤَْؽ١َْ١َٕبُٖ فَؤَْؽ١َْ١َٕبُٖ   َِ
مىٍعمى فى  أىتيك وى ؿى   (ُِٔبمراف: ٍهاي  أيٍلًتٍرتي  ًيعمى  اي ٍ هى  ًيي بى عٍ  اله ٍطفىىى  عيٍحًعي الاًذم  يكى : اٍلميٍحًعي مى   تىىى اٍلمى
عى ةى  الهااىمىىى  ًمٍههى  يىعيٍلًرجي  عيٍحًعي  اٍلحى ـى  كى عيٍحًعي  اٍلتىٍ ثً  ًبٍهدى  ًإلىٍعهى  اٍلىٍركىاحً  ًتًإبى دىةً  اٍلتى ًلعىىى  اٍلىٍجاى   اٍلكيميكبى  كى
ٍ ًريىىً  ًتهيكرً  عيٍحًعي  اٍلمى ٍكًتهى  تىٍ دى  اٍلىٍرضى  كى ٍهتى تً  اٍل،ىٍعثً  ًتًإٍهزىاؿً  مى وى ؿى   ٍزؽً الرٍّ  كىاًن   يكى : اٍلميًمعتً  مىٍ هى  ًيي كى
عيكً في  اٍلىٍحعى فى  عيًمعتي  الاًذم ١ذُ   ٠ُْؾ٠ِٟ١ُْؾِٟ١: يك ؿ اٍلىٍوًكعى فً  اٍلىً حا فً  ويكاةى  ًت ٍلمىٍكتً  كى ِّ ُ٠ ١ذُ َٚ ِّ ُ٠ َٚ   َٛ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ًِّ   َػٍََٝػٍَٝ  َٚ ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ   َش

مى تىىً  ايٍتحى هىاي  تىمىداحى   (ِالحدعد:) لَِذ٠ش  لَِذ٠ش   ٍحعى فً  تىمىداحى  كىمى  ًت إٍلً ـى  ًت إٍلً ٍعرً  مىٍ دىرى  أىفا  ًلعيٍ مى  كىالهاٍفعً  كىالشارٍّ  اٍللى
رٍّ  كىتىبى  ًت ٍلتىكى فً  اٍاتىٍأثىرى  اٍلميٍمؾً  ًيي لىاي  شىًرعؾى  الى  كىأىهااي  ًوتىًماً  ًمفٍ  كىالض  مى  كى ٍمًكاً  بى   .(ّ)"اٍلفىهى فى  لى

ؿ  يهك أزلي ال اتعؿ كال طرعؽ لممكت ي ا  ك الحي الت وي بم  التد  كالدائـ تال زكا 
كالفه ف إلعا  يمـ عزؿ مكجكدان  كت لحع ة مك كي ن  لا  ف ت الكم ؿ كالجالؿ  كك مؿ اإلرادة 
كالمشعئى  ل لؽه ت رئه مت رؼه تككها كعؼى ش ف  كبم  الكجا الذم عش ف  ال ع زبي بها مثك ؿ ذرة  

                                                           
 .(ْٔ)ص :اتؽ تلرعجا (ُ)
(ِ) : ًميًميُّ ًئٍعسي  ال ىالامىىي  الكى ًضي اٍلحى دًٍّثٍعفى  رى ٍتدً  أىتيك الههر  كىرىاف ًتمى  كىالميتىكىمًٍّمٍعفى  الميحى اىٍعفي  اًا  بى اىفً  تفي  الحي  تفً  الحى

مادً  ًمٍعـ تفً  ميحى دي   أى الشا ًيً ي   التيلى ًرم   حى كًيٍعفى  الىذكعى ف حى مف الميٍك ي كهً  بً أىٍ حى  كى ٍذ ىب ًيي الكيجي كى فى   المى  اعا ؿ ميتفهٍّه ن  كى
ًلدى   كىالتعى ف الىدب ًيي التى عً  طىًكٍعؿى  ميهى ًظران  الذٍّ ف  ثىالىًثٍعفى  ثىمى فو  اىهىىً  ًيي كي ثىالىثً  كى ًلدى  ًإهااي : يىًكٍعؿى  م ئىىو  كى ٍرجى فى  كي  ًتجي
ًمؿى  ًوٍعؿى  ًتتيلى رىل  يىهشىأى  كىحي لىاي   ًتتيلى رىل ًلدى كي  تىؿٍ : كى هافى ت كى  .(ّٓ/ُّ)الذ تي: الهتالف أبالـ اعر اهظر  هىًفٍعاىى مي ى

 الح شدم  محمد تف اا بتد تحكعؽ  (ُْٖ/ُ()ُِّح)التعهكي بمي تف الحاعف تف أحمد كال ف ت: الام ف (ّ)
 .ـُّٗٗ- ػُُّْ الكل   ط الا كدعى  جدة  الاكادم  مكتتى الكادبي    دم تف مكتؿ الشعخ يضعمى لا ودـ
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ف أام ئا ال ظم  ك ف تا ال يم  الكؿ كاالر كالظ  ر أكؿه تال تداعى كهلره تال هه عى  كلهذا ك ف م
 كالت طف.

 كالحكيـ: كالحاكـ كـالحى  -ٔ

 أام ف اا الحاه  مف  اـك   المت رؼ كالحكعـ ال  دؿ الح كـ أم( الحكـ) لفظ كرد 
  تحكـ ا د الراكؿ  يرضكذلؾ بهدم   الاعر  كتب يي هص مف أكثر يي ك ف تا ال يم 

داثىًهي: إٍاحى ؽى  اٍتفي   ؿى "وى  بم  تهي ورعظى: ٍتدً  بىفٍ  وىتى دىةى  ٍتفً  بيمىرى  ٍتفي  بى ً ـي  يىحى ٍمًرك ٍتفً  الراٍحمىفً  بى  بى
ٍمكىمىىى  بىفٍ  مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  اٍتف وا صو  ٍتفً  بى كىٍمتى  لىكىدٍ : ًلاىٍ دو   المااً  رىايكؿي  وى ؿى : وى ؿى  الماٍعًثيٍّ  كى  ًيعًهـٍ  حى
ٍكـً  ٍكـً ) :و ؿ كيي ركاعى ألرل ،(ُ)أىٍرًو ىىو" اىٍت ىىً  يىٍكؽً  ًمفٍ  اً الما  ًتحي  .(ِ)(المىًمؾً  ًتحي

كىٍمتى  لىكىدٍ )الشاىد:  ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى ٍكـً المااً  ًتحي ًمًؾ(. (  كوكلا: )ًتحي  المى

 مف المهع ك ك الحكـ  ذلؾ كأكؿ المهع  ك ك كاحد  أ ؿ كالمعـ كالك ؼ الح فكالحكـ لغةن: "
 الافعا حكمت: كعك ؿ كأحكمته   الداتى حكمت عك ؿ تمه ه   لهه  الداتى حكمى كامعت الظمـ 

 .(ّ)عدعا" بم  ألذت إذا كأحكمتا 

كؼ ـى  كمىٍ ري كى كمى ن  عىحكيـ حى  حكما  كمها: كأحكمت يي اٍل ٍدؿ كىاٍلحكـ اٍل ٍدؿ اٍلحى ًكـ  كىاا حي
كىذىا كىذىا بىف كحكمتا الرجؿ  كأ ؿ كاحد  تم ه  كالح كـ   و ؿ الزج ج: "كالحكـ(ْ)بىهاي  مه تا أىم: كى
 الداتى كحكمى التظ لـ  مف الل معف عمهع لها ح كم ن؛ الح كـ كامي المهع  الكالـ يي )حكـ(
 .(ٓ)الجم ح" مف تمه ا لهه  حكمى امعت

ْٕغَ  تى ى لى : وى ؿى  لىهى   متكف لألشع ف ميحكـ تى ى لى  كىاا ميحكـ ًتمىٍ ه : كو ؿ أعض ن: "الحكعـ ْٕغَ ُص   ُص

 ِ ِ َّللاَّ َٓ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  َّللاَّ َٓ أَْرمَ ًَّ   أَْرمَ ًَّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ َْ َش ب رَْفَؼٍُٛ َّ ُ َخج١ِش  ثِ َْ أَِّٗ ب رَْفَؼٍُٛ َّ ُ َخج١ِش  ثِ  .(ٔ)"(ٖٖ)الهمؿ: أَِّٗ

 الحكـ لا محككمكف كاللمؽ الح كـ  اتح ها يهك : "الحكعـ:-اا رحما-و ؿ اتف بثعمعف  
لعا كما   عـك ثـ كشربا  تدعها تعههـ كعحكـ كودره  تكض ئا بت ده بم  عحكـ كما  المر عرجع كان

                                                           
 .(َِْ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 (.ُٔاتؽ تلرعجا: )ص (ِ)
 (.ُٗ/ِ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى: (ّ)
 .(ْٔٓ/ُ)الزدم تكر أتك: الم،ى جمهرةاهظر:   (ْ)
 .(ّْص)الزج ج: الحاه  اا أام ف تفاعر (ٓ)
 .(ِٓص):المرجع الا تؽ (ٔ)
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 كال بت ده  بم  الح كـ اتح ها اا  يهك إال ح كـ يال كبدلا  يضما تعف ت لجزاف تعههـ عحكـ الكع مى
 .(ُ)حكما" يكؽ حكـ كال كوض ئا  لحكما راد

 ي لحكعـ الملمكو ت  تعف كـالحي  كتكم ؿ الحكمى  تكم ؿ المك كؼ ت  ل  ك ك اا الحكعـ:"  
 الرحمى  غزعر الكدرة  ت ـ الحمد  كااع كبكاوته   المكر مت دئ بم  االٌطالعك  ال مـ كااع  ك
 إلعا عتكجا يال كأمره  لٍمكا يي ته  الالئكى مه زله  كعهزله  مكاض ه   الشع ف عضع الذم يهك

 .(ِ)مك ؿ" حكمتا يي عكدح كال اؤاؿ 

ُ   أ١ٌََْظَ أ١ٌََْظَ ": يي تفاعر وكلا ت  ل  -اا رحما-و ؿ الطترم   ُ َّللاَّ ُِ   َّللاَّ ُِ ثِؤَْؽَى َٓ   ثِؤَْؽَى ١ ِّ ٌَْؾبِو َٓ ا ١ ِّ ٌَْؾبِو  (ٖ:التعف) ا
 بت ده؟ تعف وض ئا كي ؿ  اً أحك مً  يي حكـ مف تأحكـ محمد ع  اا ألعس: ذكره ت  ل  عككؿ
    ر   اتف كثعرياٌ ود   ك (ّ)"الش  دعف مف ذلؾ بم  كأه  تم  : "و ؿ ورأ إذا  اا راكؿ كك ف
 عكعـ أف بدلا كمف  أحدان  عظمـ كال عجكر ال ذمال الح كمعف  أحكـ  ك أم تككلا: " -اا رحما-

 أتكف أم يك ؿ: " -اا رحما-كيار   الكرطتي  (ْ)"ظمما ممف الدهع  يي المظمـك يعه ؼ الكع مى
 تعف كبدالن  ت لحؽ  وض فن  الح كمعف تأحكـ: كوعؿ  لمؽ م  كؿ يي  ه  ن  الح كمعف أتكف
 .(ٓ)"اللمؽ

كنان في أسماء اهلل الحسنى مثؿ العزيز كالخبير كقد كرد اسـ الحكيـ في القرآف الكريـ مقر 
 كالعميـ كمف ذلؾ:

َّْ وكلا ت  ل :   َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ ِٗ   ٠َْخف٠ََْٝخفَٝ  َلَل  َّللاَّ ِٗ َػ١ٍَْ ء    َػ١ٍَْ ْٟ ء  َش ْٟ َل  ا٤َْسضِ ا٤َْسضِ   فِٟفِٟ  َش َلَٚ بِء)  فِٟفِٟ  َٚ َّ بِء)اٌغَّ َّ َٛ   ((٘٘اٌغَّ ُ٘ َٛ   اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  ُ٘

 ُْ ُسُو ِّٛ ُْ ٠َُص ُسُو ِّٛ َِ   فِٟفِٟ  ٠َُص َِ ا٤َْسَؽب َٛ   اَِلاَِل  اٌََِٗ اٌََِٗ   َلَل  ٠ََشبءُ ٠ََشبءُ   َو١ْفَ َو١ْفَ   ا٤َْسَؽب ُ٘ َٛ ٌَْؼِض٠ضُ   ُ٘ ٌَْؼِض٠ضُ ا )  ا ُُ ٌَْؾِى١ )ا ُُ ٌَْؾِى١  .()هؿ بمراف  ((ٙٙا

بكو ؿ أعض ن:   بَِ ُ   ٠َْفزَؼِ ٠َْفزَؼِ   َِ ُ َّللاَّ ٓ  ٌٍَِّٕبطِ ٌٍَِّٕبطِ   َّللاَّ ِِٓ خ    ِِ َّ ْؽ خ  سَّ َّ ْؽ ِغهَ   فََلفََل  سَّ ّْ ِغهَ ُِ ّْ َٙب  ُِ َٙبٌَ ب  ٌَ َِ بَٚ َِ ِغهْ   َٚ ّْ ِغهْ ٠ُ ّْ ًَ   فََلفََل  ٠ُ ْشِع ُِ ًَ ْشِع ُِ   ٌَُٗ ٌَُٗ  ٓ ِِٓ ِِ  

 ِٖ ِٖ ثَْؼِذ َٛ   ثَْؼِذ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ ٌَْؼِض٠ضُ   َٚ ٌَْؼِض٠ضُ ا ُُ   ا ٌَْؾِى١ ُُ ا ٌَْؾِى١  .(ِ)ي طر:  ا

َُ   ََل ََل   ُعْجَؾبَٔهَ ُعْجَؾبَٔهَ   لَبٌُٛالَبٌُٛا :عككؿ ت  ل ك   ٍْ َُ ِػ ٍْ ب  اَِلَّ اَِلَّ   ٌََٕبٌََٕب  ِػ بَِ زََٕب  َِ ّْ زََٕبَػٍَّ ّْ ْٔذَ   َّٔهَ َّٔهَ اِ اِ   َػٍَّ ْٔذَ أَ ُُ   أَ ٌَْؼ١ٍِ ُُ ا ٌَْؼ١ٍِ ُُ   ا ٌَْؾِى١ ُُ ا ٌَْؾِى١  .(ِّ)التكرة: ا

                                                           
 .(ِّص)بثعمعف اتف: كامعالج اللطب مف الالمع الضع ف (ُ)
 (.َُُ)صالكحط هي ا عد. د: الحاه  اا أام ف شرح (ِ)
 (.ُٔٓ/ِْتفاعر الطترم:) (ّ)
 (.ّْٓ/ٖتفاعر اتف كثعر:) (ْ)
 (.ُُٕ/َِتفاعر الكرطتي:) (ٓ)
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ٍكؿى  الى  اٍل ى لىًمعفى  رىبٍّ  ااً  : )ايٍتحى فى كمف الاهى المطهرة وكلا   اٍل ىًزعزً  ًت اً  ًإالا  ويكاةى  كىالى  حى
) ًكعـً  .(ُ)اٍلحى

ال ت دة    ثـ إها أمر أال ه تد إال إع ه  كذلؾ لف ي لحكـ كالمر كالتكمعؼ لعس إال لا
ذم اللمؽ  يال تمعؽ إال تمف ح ؿ مها هه عى اإله  ـ  ك ك اا   هه عى الت ظعـ كاإلجالؿ

كجه ت إحا ها إل  اللمؽ غعر مته  عى  كلكف   كاإلحع ف كال كؿ كالممؾ الرزؽ كالهداعى  يه ما كثعرة
 أكثر اله س ال ع ممكف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 كالدب ف كالتاتعح التهمعؿ يضؿ ت بألرجا مامـ يي  حعحا: كت ب الذكر كالدب ف كالتكتى كاالات،ف ر   (ُ)
 (.َِِٕ/ْ()ِٔٗٔ)ح
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 اعثحث الثاوي

مسائل تُح ذ األلٌُ ح اعستىثطح مه غ َج 
 تىي قش ظح

 
 :ستة مطالبكفيو 

 األَ : الذعاء.اعط ة 
 .: اصح ف َ ال سعاعط ة الثاوي

 .الثالث: التُتح َ االستغفاساعط ة 
 .الء َ الرباءالُ :اعط ة الشاتع

 .اصحكع مبا يو   اهللاخلامس: اعط ة 
 السادس: َعذ اهلل ل مؤمىني.  ة اعط
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 اعثحث الثاوي
 ل تُح ذ األلٌُ ح اعستىثطح مه غ َج تىي قش ظحمسائ

 

 المـ  لعرى  ج مه ي بظعمى  كل  ئص تمعزات المت ركى المى  ذه  اا معز لكد 
 له تكٌفؿ ك  كمه   المـ بم  ش  دة كج مه  الكتب  لعر أهزؿ إلعه ك    محمدو  الراؿ تلعر كأكرمه 

ل  ك  الا بى  وع ـ إل  حفظ دعهه  ته   تأف  اا التي معز  كالل  ئص  المعزات مف ذلؾ غعران
 .وع ـ الا بى إل  يعه  ت وعىن  عىاللعر  كج ؿ ضاللى  بم  تجتمع ال أهه  له  ضمف

كال،رعزة كال ت،ى  بمعه   اله س اا يطر التي ال حعحى الفطرة أا اه  ت  ل  ا ال تكدعىك  
ي متثؿ ال تكدعى  كيؽ لجأ إل  اا يمف ت ه كعرجك  هكعلشك  هع ظمك  أف إل اله س  أرشدتالتي 

يتطمئف هفاا كعاتكر ومتا ت إلعم ف  كعه ؿ الا  دة الت مى يي   الحٌكى  ك   أام  م  هي ال تكدعى
 ذلؾ. هحك أك ت لتدبى أك ت لشرؾ إم  كذلؾ  ل ب كلار  اا غعر إل  تكجا كمف الدهع  كاالرة 

لالص  اا تكحعدك    ك هت ذاهكل ال تكدعى  مت هي أبظـ مف ط بتاك   ت دتات لا الدعف كان
 ا ئر ككذلؾ ا  إال تهت،ي ال كالرج ف كاللكؼ كاللضكع كاإله تى كالدب ف كاللشعى االات  هى
لطر  مف الحذراالهتت ه ك  يعهت،ي ت  ل   اا ل،عر  رؼتي  أف عهت،ي ال المفركضى بمعه  ال ت دات
 .أهكاباك  الشرؾ يي الكوكع

 :لغةن كاصطالحان  تكحيد األلكىية

 لغةن: األلكىية .ُ
ه   ألا إال ىن كأيليك ىىي كألك عىاللك عى لفظ أ ما  ح  مىـه  أها كأ ى   ًإلاي  كأٍ ميا ميٍشتىؽٍّ  غعري  بى

  (ِ)  يإذا أطمؽ بم  شيف يهك الم تكدم تكدان  كمهاكب إل  كؿ م  اتلذ  (ُ)كمها لىٍفظي الجالًلى
د ت تٌ   اكألاى تألا   ف ألا ال ه ـ أك الكمر أك الشمسلا بهد متلذه كمككؿ م  ايت ًلذى م تكدان أي  كوعؿ:
َٙزَهَ  كاللك عى: ال ت دة كلذلؾ ورأ اتف بت س:  ؾكتهاٌ  آٌِ َٚ ٠ََزَسَن  َٙزَهَ َٚ آٌِ َٚ ٠ََزَسَن  َٚ :تكار الهمزة  (ُِٕ)البراؼ
 .(ّ)كبت دتؾ كك ف عككؿ إف يربكف ك ف عيٍ تىد :أم

                                                           
 تحكعؽ مكتب تحكعؽ(  ُِِْ/ُ)الفعركزهت دل ع ككب تف محمد ط  ر أتك الدعف مجد :الك مكس المحعطاهظر:  (ُ)

  تعركت كالتكزعع  كالهشر لمطت بى الرا لى مؤااى  ال روايكاي ه عـ محمد إشراؼ  الرا لى مؤااى يي التراث
 .ـ ََِٓ -  ػ ُِْٔ الث مهى   ط لته ف

تحكعؽ (  ِٖص)ال فه ه  ت لراغب الم ركؼ محمد تف الحاعف الك اـ أتك :المفردات يي غرعب الكرهف: اهظر (ِ)
  ػ. ُُِْط الكل    تعركت دمشؽ  الش معى الدار الكمـ  دار   فكاف الداكدل

 .(َِ)صالحهفي اا بتد أتك اهظر: ملت ر ال ح ح: (ّ)
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كاإللا  ك المألكه الذم تألها الكمكب  كككها " :-اا رحما-عخ اإلاالـ اتف تعمعىكعككؿ ش 
لذاتا إال  ك  ككؿ  محتكت ن  عاتحؽ اإللهعى ماتمـز ل ف ت الكم ؿ  يال عاتحؽ أف عككف م تكدان 

َْ  :بمؿ ال عراد تا كجها يهك ت طؿ  كبت دة غعره كحب غعره عكجب الفا د  كم  و ؿ ت  ل  ْٛ َوب ٌَ َْ ْٛ َوب ٌَ

 ٌَ ُ َٙخ  اَِلَّ َّللاَّ ب آٌِ َّ ِٙ ُ ٌَ ف١ِ َٙخ  اَِلَّ َّللاَّ ب آٌِ َّ ِٙ ِ ف١ِ َْ َّللاَّ ِ فََغَذرَب فَُغْجؾب َْ َّللاَّ ب ٠َِصفُْٛفََغَذرَب فَُغْجؾب َّّ ٌَْؼْشِػ َػ ب ٠َِصفَُْٛسةِّ ا َّّ ٌَْؼْشِػ َػ  .(ُ)"(ِِ:لهتع فا) َسةِّ ا

 :ان اصطالح األلكىية .ِ
يراده ت ل ا أجم عفاإلورار كاالبتراؼ تأف اا ذك اللك عى بم  لمكك  ك ال مـ " ت دة كمه    كان

لالص الدعف ا كحده لرج ف كالتككؿ كالرغتى   يحكعكتا التألا ا ت  ل  مف المحتى كاللكؼ كاكان
َٓ   عككؿ ت  ل : كا ئر أهكاع ال ت دة ا ت  ل   ىكالر ت ٠ َٓ ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِِص١ ُِ  َ ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا َّللاَّ ِِ ِب أُ َٚ َٓ ٠ َٓ ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِِص١ ُِ  َ ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا َّللاَّ ِِ ِب أُ َٚ

خِ  َّ ٌْم١َِّ ُٓ ا رٌَِه ِد٠ َٚ وبحَ  ٠ُْئرُٛا اٌضَّ َٚ َلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ ٠ُم١ِ َٚ خِ ُؽَٕفبَء  َّ ٌْم١َِّ ُٓ ا رٌَِه ِد٠ َٚ وبحَ  ٠ُْئرُٛا اٌضَّ َٚ َلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ ٠ُم١ِ َٚ  .(ِ)"(ٓ:التعهى) ُؽَٕفبَء 
لالص الدعف لا ي  بت دتا": -اا رحما-تعمعى تفا اإلاالـ شعخ و ؿ  تكحعد اا  كان

 .(ّ)"ومب اإلعم ف  كأكؿ اإلاالـ كهلرهتؿ  ك  ؛كاات  هتا  ي  الكرهف كثعر جدنا
هم  الهفي   ذا مف شعئ ن  عتضمف لـ الراكؿ تا ج ف الذم التكحعد: "أعض ن  كو ؿ  تضمف كان

 عكالي كال بمعا  إال عتككؿ كال إع ه  إال ع تد كال  ك  إال اإل ال أف عشهد تأف كحده  ا اإللهعى إثت ت
 الام ف مف لهفاا أثتتا م  إثت ت عتضمف كذلؾ لجما  إال ع مؿ كال يعا  إال ع  دم كال لا  إال

 .(ْ)"كال ف ت
  ك  إال إلا ال أها شهد إذا أها اتح ها شه دتا ااتمزاـ ككجا: "الطح كعى ال كعدة ش رح و ؿك 

 عاتحؽ يال ت طمى  اكاه م  إلهعى أك تإلا  لعس اكاه م  أف كوض  كحكـ كأبمـ كتعف رألت يكد
 اتل ذ بف كالههي إله ن  كحده ت تل ذه المر عاتمـز كذلؾ ل،عره  اإللهعى ت مح ال كم  اكاه  ال ت دة
 .(ٓ)"إله ن  م ا غعره

                                                           
 تعمعى اتف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي: حعـط الماتكعـ لمل لفى أ ح ب الجاوتض ف ال را (ُ)
 .ـُٗٗٗ - ػ ُُْٗب لـ الكتب  تعركت  لته ف  ط الا ت ى   د الكرعـ ال كؿ  دارتحكعؽ ه  ر بت(  ّٕٖ/ِ)
 أتك الدعف  شمس: المرضعى الفروى بكد يي المضعى الدرة لشرح الثرعى الارار كاكاطع التهعى الهكار لكامع (ِ)
 .ـُِٖٗ - ػ َُِْ الث هعى   طدمشؽ  هشر مؤااى الل يكعف ( ُِٗ/ُ)الحهتمي الاف رعهي أحمد تف محمد  كفال
 . (َٕ/ُ:)يت كل اتف تعمعى (ّ)
 ا كد تف محمد اإلم ـ ج م ى ا لـ  رش د محمد الدكتكر تحكعؽ  (ِِْ/ُ)تعمعى اتف كالهكؿ: ال كؿ ت  رض درف  (ْ)

 .ـ ُُٗٗ -  ػ ُُُْ ى الث هع ط الا كدعى  اإلاالمعى 
 تحكعؽ  (ِٗ/ُ) الحهفي ال ز أتي اتف محمد تف بميٌ  الدعف بالف تف محمد الدعف  در: الطح كعى ال كعدة شرح (ٓ)

 الكل   الم رعى ط كالترجمى  التكزعع كالهشر لمطت بى الاالـ دار اللت هي  الدعف ه  ر تلرعج ال مم ف  مف جم بى
 .ـََِٓ -  ػُِْٔ
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كأها  ك كحده الماتحؽ  ك اإللا الحؽ   أم: أف ت تكد إبتك دان ج زم ن كأكعدان تأف اا 
متعى كالككلعى   كأف تفرده اتح ها تجمعع أهكاع ال ت دات الككالمتفرد ت ل ت دة دكف غعره  كال إلا غعره

 .  كال تشرؾ م ا هلهى ألرلكالتدهعى كالم لعى
 مف اآليات الدالة كالمبينة لتكحيد األلكىية كمنيا: كثيره كىناؾ 

َٚ وكلا ت  ل :   َ اْػجُُذٚا َّللاَّ َٚ َٚ  َ اْػجُُذٚا َّللاَّ ِٗ َش١ْئًبَٚ ِٗ َش١ْئًبََل رُْشِشُوٛا ثِ  (.ّٔ:الها ف) ََل رُْشِشُوٛا ثِ
لََعٝ َسثَُّه أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ وكلا ت  ل :  لََعٝ َسثَُّه أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ َٚ َٚ (اإلاراف:ِّ.) 
وبحَ وكلا ت  ل :  ٠ُْئرُٛا اٌضَّ َٚ َلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َٓ ُؽَٕفبَء  ٠ َٓ ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِِص١ ُِ  َ ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا َّللاَّ ِِ ِب أُ وبحَ َٚ ٠ُْئرُٛا اٌضَّ َٚ َلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َٓ ُؽَٕفبَء  ٠ َٓ ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِِص١ ُِ  َ ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا َّللاَّ ِِ ِب أُ َٚ

خِ َٚ َٚ  َّ ٌْم١َِّ ُٓ ا خِ رٌَِه ِد٠ َّ ٌْم١َِّ ُٓ ا  (.ٓ:التعهى) رٌَِه ِد٠
ًْ وكلا ت  ل :  ًْ لُ َّْ   لُ َّْ اِ ُُٔغِىٟ  َصََلرَِٟصََلرِٟ  اِ ُُٔغِىَٟٚ َٚ   َٞ ْؾ١َب َِ َٚ َٞ ْؾ١َب َِ برِٟ  َٚ َّ َِ برَِٟٚ َّ َِ َٚ   ِ ِ ّلِِلَّ َٓ   َسةِّ َسةِّ   ّلِِلَّ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ َٓ ا ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ثَِزٌِهَ   ٌَُٗ ٌَُٗ   َشِش٠هَ َشِش٠هَ   ََل ََل ((ٕٕٙٔٙٔ))ا ثَِزٌِهَ َٚ َٚ  

ْشدُ  ِِ ْشدُ أُ ِِ أََٔب  أُ أََٔبَٚ يُ   َٚ َّٚ يُ أَ َّٚ َٓ   أَ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ َٓ ا ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ  .(اله  ـ) ((ٖٖٙٔٙٔ))ا
 :كمف السنة الشريفة ما يمى

(ُ)لم  ذ تف جتؿ ى الدام،ى يي الاهى الهتكعى المطهرة وكؿ راكؿ اا كمف الدل
: ( عى 

مى  المااً  حىؽ   مى  أىتىٍدًرم مي ى ذي  ـي  كىرىايكلياي  المااي : وى ؿى  الً تى ًد؟  بى  شىٍعئن   ًتاً  عيٍشًركيكا كىالى  عىٍ تيديكهي  "أىفٍ : وى ؿى  أىٍبمى
ك هيـٍ  مى  أىتىٍدًرم مىٍعًا؟"  حى " الى  "أىفٍ : وى ؿى  أىٍبمىـي  كىرىايكلياي  المااي : وى ؿى  بى  .(ِ)(عي ىذٍّتىهيـٍ

 ًبوً  ييٍشًركيكا كىالى ) :؛ كذلؾ مف لالؿ وكلا داللى كاضحى بم  تكحعد اللك عى يهذا الحدعث يعا
 الم   ي  كاجته ب الط ب ت  ه  بمؿ ت ل ت دة المرادك   تدكه كحده كال عش رككا م ا أحدان أم: ع  (شىٍيئنا

 ع تدكف أههـ عىدابكف ك هكا الكفرة ت ض فحعث إ التكحعد  تذلؾ عتـ لها الشرؾ؛ بدـ بمعه  كود بطؼ
 . اإلشراؾ ت ت دة كط بى اا  هفي ي شترط  ألرل هلهى ع تدكف ك هكا كلكههـ اا

 

 

 

                                                           
 أحد ك ك  الرحمف بتد أت  كه عي  كك ف  اللزرجي اله  رم أكس تف بمرك تفجتؿ  تف م  ذ جبؿ: بف معاذ  (1)

  اا راكؿ كهل   اا راكؿ مع كمه  كالمش  د  كأحدان  تدران  كشهد اله  ر  مف ال كتى شهدكا الذعف الات عف
  اهظر:  ػ ُٖ  كتكيي اهى ػ ؽ َِكلد اهى  اهى بشرة ثم هي أامـ لم  بمره كك ف  ما كد تف اا بتد كتعف تعها

 (. ِٖٓ/ٕ  البالـ: الزركمي)(َُِْ/ّ)الكرطتي بمر أتك: ال ح ب م ريى يي االاتع  ب
متا إل  تكحعد اا أ كت ب التكحعد  ت ب م  ج ف يي دب ف الهتي  :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ِ)

 ت إلعم ف اا لكي مف كت ب اإلعم ف  ت ب كألرجا مامـ يي  حعحا:كالمفظ لا  (  ُُْ/ٗ()ّّٕٕ)حتت رؾ كت  ل 
 .(  تهحكهٖٓ/ُ()َّ)حاله ر بم  كحـر الجهى دلؿ يعا ش ؾ غعر ك ك
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 اعط ة األَ 

 الذعاء
يي أم كوت مف الكو ت  كأم  ات،هي بها ال تدالدب ف مف أجٌؿ ال ت دات كأشريه   يال عى 

ح ؿ مف الحكاؿ  يهك ال مى الدائمى تعف ال تد كرتا  ك ك االح المؤمف الككم المتعف  يأورب 
ا بف الملمكوعف  ى بم  ايتك ر ال تد لرتا كاات،ه ئاللمؽ إل  رتهـ أكثر ـ دب فن لا  كالدب ف يعا دالل

رضكاف –ـ مها ال ح تى الدب ف  ككذلؾ ت مٌ  أاكة حاهى يكد ك ف عكاظب بم  كله  يي راكؿ اا 
كأبجب ال جب أف اله س ال عمجؤكف إل  اا ت لدب ف إال يي أكو ت الشدة كاللكؼ  -اا بمعهـ

المجكف إل  اا ت لدب ف يي جمعع الكو ت  يي الاراف  بم  ال تد كالزم ت  كال ؿ أها عجب
ٍعرىة أىًتي ب دب ؤؾ  كلهذا يكد ج ف بف لعياتج ف عككف دائـ االت  ؿ ت اكالضراف  كأ : وى ؿى    يرى

 .(ُ)(الرالى فً  ًيي الد بى فى  يىٍمعيٍكًثرً  كىالكىٍربً  الشادىاًئدً  ًبٍهدى  لىاي  المااي  عىٍاتىًجعبى  أىفٍ  اىراهي  مىفٍ ):  المااً  رىايكؿي  وى ؿى 

 تعريؼ الدعاء لغة كاصطالحان:  :أكالن 

  :لغةن  الدعاء .1

 الشيف تمعؿ أف ك ك كاحد  أ ؿ الم تؿ كالحرؼ كال عف الداؿ( دبك)" م دةلكذة مف مأ 
 .(ِ)"دب ف أدبك دبكت: تككؿ  مهؾ عككف ككالـ ت كت إلعؾ

 االاـ؛ مك ـ الم در أو مكا ثـ دب ف  أدبكه الشيف دبكت: وكلؾ مف م در كالدب ف"
 رجؿ: كككلؾ االاـ؛ مكضع الم در عكضع كود ال كت  ام ت: تككؿ كم  الدب ف؛ ام ت: تككؿ
 .(ّ)"بدؿ

 : ان اصطالحالدعاء  .ِ

  كو ؿ (ْ)تككلا: " ك طمب م  عهفع الداابي  كطمب كشؼ م  عضر ه  أك دي يا" بريا اتف الكعـ - أ

                                                           
: كو ؿ ( ِْٔ/ٓ()ِّّٖ)حماتج تى المامـ دبكة أف ج ف م  ت بألرجا الترمذم يي اهها: أتكاب الدبكات   (ُ)

 (.ْٗٔ/ِ ة الم  تعح: اللت هي)  كو ؿ اللت هي: حاف  مشكغرعب حدعث  ذا
 (.ِٕٗ/ِ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى:  (ِ)
(  ِٓٗ/ّ) اله م هي الدمشكي الحهتمي ب دؿ تف بمي تف بمر الدعف اراج حفص أتك :الكت ب بمـك يي لمت با (ّ)

  ط فلته   تعركت  ال ممعى الكتب دار  م كض محمد بمي كالشعخ المكجكد بتد أحمد ب دؿ الشعختحكعؽ 
 .ـُٖٗٗ-  ػ ُُْٗالكل 

 .(ِ/ّ)اتف الكعـ :تدائع الفكائد (ْ)
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كالثه ف بمعا تأام ئا   يي مكضع هلر:"الدب ف  ك ذكر لممدبك اتح ها متضمف لمطمب مها
 .(ُ)كأك  يا يهك ذكر كزع دة"

  ال ه عى كااتمداده إعا ه الم كهى كم ه  الدب ف: ااتدب ف ال تد رتاا ":(ِ)و ؿ اللط تيك  - ب
ؤ مف الحكؿ كالككاة  ك ك امى ال تكدعاى كااتش  ر الذٍّلى  كحكعكتا إظه ر االيتك ر إلعا كالتتر 

ض يى الجكد كالكـر إلعا  التشرعاى  كيعا مف الثاه ف بم  اا   .(ّ)"كان

 .(ْ)ك ك وكؿ الك ئؿ: )ع  اا ع  رحمف ع  رحعـ( كم  أشتا ذلؾ   ك الرغتى إل  اا  - ت

أهكاع  و ئـ بم تكحعد اللك عى  إذ الدب ف  أا سكعجتمع يي الدب ف أهكاع الت تد الذم  ك 
  ي:ك  ىثالثالالت تد 

   يعم  بهده كالرغتى كالتككؿ  فالرجك   لك دكالتكجا إل  اا ت لكمب  كالت دعؽ ت اإلعم ف األكؿ:
 .مف بذاتا كاللكؼ كالر تى

 .ا  ت لتمجعد  كالتحمعد  كالتكدعس حعث الهطؽ لما ف مف تبت دة ك ك  :الثاني

 . ل ظمتا كودرتا  كالتذلؿ  كاالاتك هى تعف عدم اا كاللضكع ت الهكا ر الجادبت دة  الثالث:

  بهده مف مرغتى يع  كال  اإللح ح بمعاكالتضرع إل  اا ت  ل  ت لاؤاؿ إذف يهك االتته ؿ
   كالتضرع إلعا يي تحكعؽ المطمكب كالهج ة مف المر كب.اللعر

                                                           
 (.ُٗ/ُٓ: اتف تعمعى)الفت كل مجمكع(  ٗ/ّ:)الكعـ اتف: الفكائد تدائع  (ُ)
أتك امعم ف حمد تف محمد تف إترا عـ تف اللط ب  ك ف يكعه  أدعت  محدٍّث   لا التا  هعؼ التدع ى؛ مهه   الخطابي: (ِ)

كت ب شأف "  ك"أبالـ الاهف يي شرح التل رم"  ك"م  لـ الا هاى يي شرح اهف أتي داكد"ك "غرعب الحدعث"
  كغعر ذلؾ  امع ت ل راؽ أت  بمي ال ، ر كأت  ج فر الرزاز كغعر م   كركل بها الح كـ أتك بتد اا "الدب ف

تف أتي اهؿ كغعر ـ  تكيٍّي تتات اتف التعع الهعا تكرم كبتد ال،ف ر تف محمد الف راي كأتك الك اـ بتد الك  ب 
 .(ُِْ/ِ)لمك ف اتف: البع ف كيع ت  اهظر:  ػّٖٖتعع االر اهى يي شهر ر 

(  تحكعؽ ْص)ت للط تي الم ركؼ التاتي اللط ب تف إترا عـ تف محمد تف حمد امعم ف أتك: شأف الدب ف (ّ)
 .ـ ُِٗٗ -  ػ ُُِْ الث لثى   ط ـ ُْٖٗ -  ػ َُْْ الكل    ط ال رتعى الثك يى دار  الٌدو ؽ عكاؼ أحمد

  تحكعؽ حممي (ِِٓ/ُ): الح يظ أتي بتد اا  الحاعف تف الحاف الحمعميالمهه ج يي ش ب اإلعم فاهظر:  (ْ)
 .ـُٕٗٗ - ػُّٗٗمحمد يكدة  دار الفكر  ط الكل  



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ٖٗ ] 

 مف غزكة بني قريظة: المستنبط الدعاء: ثانيان 

رى  وى ؿى   اىٍ دنا أىفا  بى ًئشىىى  بىفٍ ) النص األكؿ: جا تىحى كىٍممياي  كى
 تىٍ مىـي  ًإهاؾى  المهيـا ": يىكى ؿى  ًلٍمتيٍرًف  (ُ)

ده أى  لىٍعسى  أىفٍ  كهي    رىايكلىؾى  كىذاتيكا وىٍكـو  ًمفٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى  أىفٍ  ًإلىيا  أىحىبا  حى  ًمفٍ  تىًكيى  كى فى  يىًإفٍ  المهيـا  كىأىٍلرىجي
ٍربً  ٍعشو  حى ٍ تى  وىدٍ  أىهاؾى  أىظيف   يىًإهٍّي المهيـا  ًيعؾى  أيجى ً ٍد يـٍ  يىأىٍتًكًهي شىٍيفه  ويرى ٍربى  كىضى  يىًإفٍ  تىٍعهىهيـٍ كى  تىٍعهىهى  اٍلحى
ٍ تى  كيٍهتى  ٍربى  كىضى تىٍعهىهيـٍ  تىٍعهىهى  اٍلحى ٍر ى   كى رىتٍ   "ًيعهى  مىٍكًتي كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي ًيي عىريٍبهيـٍ  يىمىـٍ   (ِ)لىتاًتاً  ًمفٍ  يى ٍهفىجى  كى

ٍعمىىه  مى ىاي  اٍلمىٍاًجدً  ـي  ًإالا  ًغفى رو  تىًهي ًمفٍ  لى ـٍ  عىًاعؿي  كىالدا ٍعمىىً  أىٍ ؿى  عى : كايىكى لي  ًإلىٍعًه  ًمفٍ  عىٍأًتعهى  الاًذم  ىذىا مى  اٍللى
ـٍ  اي  اىٍ ده  يىًإذىا ًوتىًمكي ٍرحي  .(ّ)(ًمٍههى  يىمى تى  دىمن   عىً،ذ   جي

ـي  ًإهاؾى  المهيـا ) الشاىد:  .(أىهاؾى  أىظيف   يىًإهٍّي المهيـا  ) (تىًكيى  كى فى  يىًإفٍ  المهيـا  ) (تىٍ مى

ٍهًهيٍّ  اٍلمىٍكتً  تىمىهٍّي ًمفٍ  لىٍعسى   ىذىا و ؿ الهككم:" ٍهاي  اٍلمى ها هي  ًيعمىفٍ  ذىًلؾى  ًلىفا  ؛بى رٍّ  تىمى   ًتاً  هىزىؿى  ًلضي
 .(ْ)"شىًهعدنا ًلعىكيكفى  اٍهًفجى رى ى  تىمىها  ًإهامى  كى ىذىا

 يىكىطى يكا  مي ى ذو  ٍتفي  اىٍ دي  الىٍحزىابً  عىٍكـى  ريًميى )أها و ؿ:   بف ج ترك  :الثانيالنص 
مىاي  مىاي  أىكٍ (ٓ)أىٍكحى اىمىاي   (ٔ)أىٍتجى يىاي  يىتىرىكىاي  عىديهي  يى ٍهتىفىلىتٍ  ًت لها ًر   المااً  رىايكؿي  يىحى ـي  يىهىزى اىمىاي  الدا  أيٍلرىل  يىحى

تا  هىٍفًاي تيٍلًرجٍ  الى  الماهيـا : وى ؿى   ذىًلؾى  رىأىل يىمىما  عىديهي  يى ٍهتىفىلىتٍ  ٍعًهي را تيكً  حى ٍعظىىى  تىًهي ًمفٍ  بى  يى ٍاتىٍماىؾى   ويرى
تا  وىٍطرىةن  وىطىرى  يىمى  ًبٍروياي  ليكا حى مى  هىزى ٍكـً  بى  .(ٕ)(مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  حي

تا  هىٍفًاي تيٍلًرجٍ  الى  )الماهيـا الشاىد:  ٍعًهي تيًكرا  حى ٍعظىىى( تىًهي ًمفٍ  بى  .ويرى

                                                           
ـي: (ُ) ٍرحي  كى يكى  كىٍم ـي   اٍلجي ٍمعي  اٍلًجرىاحى تي : كىاٍلكىالى ؿه   أىٍعضن  كيميكـه  اٍلكىٍمـً  كىجى وىٍكـه  كىًمعـه  كىرىجي ٍرحى  أىمٍ  كىٍممى   كى  مك ععس م جـ  جى

 .(ُُّ/ٓ: اتف ي رس)الم،ى
ىه كىً يى الهاٍحري  :لىبًَّتوً  (ِ) ٍفتيكحى دىةه ميشىدادىةه مى تىٍ دى ى  تى فه ميكىحا ـً كى : الحج ج تف مامـ  حعح شرح المهه ج  لىتاًتًا ًتفىٍتًح الالا

 .(ٓٗ/ُِم)الهكك 
( ُٕٗٔ)حال ىهد هكض مف  ؿتو جكاز ت ب  كالاعر الجه د كت ب ألرجا مامـ يي  حعحا: متفؽ عميو: (ّ)
 باالىحز  مف  يتاله مرجع ت ب  مكت ب الم، ز  :يي  حعحا التل رم ألرجاك    كالمفظ لا (َُّٗ/ّ)
 .تهحكه  (ُُِ/ٓ()ُِِْ)ح
 .(ٓٗ/ُِ): الهككمالحج ج تف مامـ  حعح شرح المهه ج (ْ)
ؿ (ٓ)  (.ٖٔٓ/ُُ)مهظكر اتف: ال رب لا ف  اهظر: يىٍ ديهي  عىٍكثيري  الذراع كاط ًيي ًبٍرؽه : األىٍكحى
ؿ(ٔ) ٍهًزلىىً  كىاٍلتىً عرً  اٍلفىرىسً  ًمفى  كى يكى  ًبٍرؽ: األىٍبجى ؿ ًتمى  .(ْْ/ُُ  اهظر:لا ف ال رب: اتف مهظكر)اإًلها ف ًمفى  الىٍكحى
 أحمد ألرجاك   (ُْْ/ْ()ُِٖٓح)ت ب م  ج ف يي الهزكؿ بم  الحكـ أتكاب الاعر  يي اهها: الترمذم ألرجا (ٕ)

 معك ت الحا ف:   الت حعح حكـ اللت هي: ماهد المكثرعف مف ال ح تى  ( َٗ/ِّ()ُّْٕٕ)حيي ماهده: أحمد
 .(ُٓٓ/ٕ)اللت هي



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َٗ ] 

ٍلرىاجً  ًمفى ( هىٍفًاي تيٍلًرجٍ  الى  الماهيـا ) :وكلا -اا رحما-ملمت ركفكر او ؿ  تا ) اإٍلً ٍعًهي تيًكرا  حى ( بى
ٍورىارً  ًمفى  ٍ هى  اٍلكيرٍّ  ًمفى  كى يكى  اإٍلً ٍ هى   اٍلتىٍردً  ًتمى تا  تيًمعتيًهي الى  كىاٍلمى ٍعًهي ويراةى  تىٍج ىؿى  حى ؾً  ًمفٍ  بى  تىًهي  ىالى

ٍعظىىى   .(ُ)"ويرى

ج تى   يي جراحتا دب ف ا د تف م  ذ   ك ه  عتتعف ااتج تى اا ت  ل  إع ه يي  ااكان
  يكد ركحا حت  تكر بعها مف تهي ورعظى تأف ال علرج كم  ظهر يي ذلؾ مف كرامتا   دبكتا

يكد حكـ يعهـ أف تكتؿ المك تمى  كتات  الها ف كالذرعى    تأف عحكـ بم  ته  ورعظى أاهد إلعا 
ع  ا د: أ تت حكـ الماا  و ؿ: حكما بم  تهي ورعظى لراكؿ اا  كأف تكاـ أمكالهـ  يمم  تمغ

 .-رحما الماا -لم  يرغ مف وتمهـ اهفتؽ بروا  يم تك يعهـ  

َْٔضيَ : كج ف تأععد اا لا تككلا  أَ َْٔضيَ َٚ أَ َٚ   َٓ َٓ اٌَِّز٠ ُْ   اٌَِّز٠ ُ٘ َُ٘شٚ ُْ ظَب ُ٘ َُ٘شٚ ْٓ   ظَب ِِ ْٓ ِِ   ًِ ْ٘ ًِ أَ ْ٘ ٌِْىزَبةِ   أَ ٌِْىزَبةِ ا ْٓ   ا ِِ ْٓ ِِ   ُْ ِٙ ُْ َص١َبِص١ ِٙ لََزفَ   َص١َبِص١ لََزفَ َٚ َٚ  

ُُ   فِٟفِٟ ِٙ ُُ لٍُُٛثِ ِٙ ْػتَ   لٍُُٛثِ ْػتَ اٌشُّ َْ   فَِش٠مًبفَِش٠مًب  اٌشُّ َْ رَْمزٍُُٛ َْ   رَْمزٍُُٛ رَؤِْعُشٚ َٚ َْ رَؤِْعُشٚ ُْ ((ٕٕٙٙ))فَِش٠مًبفَِش٠مًب  َٚ َسصَُى ْٚ أَ َٚ ُْ َسصَُى ْٚ أَ َٚ   ُْ ُٙ ُْ أَْسَظ ُٙ ُْ   أَْسَظ ُ٘ ِد٠َبَس َٚ ُْ ُ٘ ِد٠َبَس َٚ   ُْ ُٙ اٌَ َٛ ِْ أَ َٚ ُْ ُٙ اٌَ َٛ ِْ أَ أَْسًظب  َٚ أَْسًظبَٚ َٚ  

 ُْ ٌَ ُْ َ٘ب  ٌَ َ٘برَطَئُٛ َْ   رَطَئُٛ َوب َٚ َْ َوب َٚ   ُ ُ َّللاَّ ًِّ   َػٍََٝػٍَٝ  َّللاَّ ًِّ ُو ء    ُو ْٟ ء  َش ْٟ  .(الحزاب) ((2ٕ2ٕ))لَِذ٠ًشالَِذ٠ًشا  َش

كؿ مجمكب ت  كهفذ حكـ اإلبداـ يي يي اكؽ المدعهى  حعث حفرت أل دعد كوتمكا يعه  تش
تاتب كي ئه  لم هد كدلكله  يي اإلاالـ  كوامت أمكالهـ كذرارعهـ بم   كود هج  مجمكبى ومعمى جدان 

 الماممعف.

ك ذا جزاف ب دؿ هزؿ تمف أراد ال،در كتترأ مف حمفا لمماممعف  كك ف جزاؤ ـ مف جهس 
ا ف ـ كذرارعهـ لماتي  بممهـ  حعف برضكا تلع هتهـ أركاح الماممعف لمكتؿ  كأمكالهـ لمههب  كه

 .(ِ)يك ف أف بكوتكا تذلؾ جزاف كي ون 

 .أبز اا ته  اإلاالـ كالماممعف يك هت غزكة تهي ورعظى مف ال،زكات التي

 اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة في الدعاء:ثالثان: 

  يأم  الماألى كدب ف  ال ت دة دب فهكبعف ك م :  إل  بى الدب ف مواـ أ ؿ الاهى كالج 
ف ال ت دة يعك د تا: التكرب إل  اا تأهكاع الط ب ت كال ت دات مف  الة ك كـ كحج كزك ة دب 

 الدابي عهفع م  طمب  ك الماألى دب ف  كأم  كهحك    مع الثه ف كالحمد كالتكدعس كالتمجعد لا 
 .مف الدابي  كدي ا عضره م  كشؼ كطمب

                                                           
 دار(  ُُٕ/ٓ)لمت ركفكرللرحمف تف بتد الرحعـ اأتك ال ال محمد بتد ا :الترمذم ج مع تشرح الحكذم تحفى (ُ)

   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.تعركت  ال ممعى الكتب
الاتي :الاعرةي الهتكعى اهظر:( ِ)  .(َُٔ/ُ)ال ا
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دب ف الماألى  ككؿ دب ف ماألى متضمف يكال الهكبعف متالزم ف  يكؿ دب ف بت دة ماتمـز ل 
لدب ف ال ت دة  ككجا ذلؾ أف المدبك التد أف عككف م لك ن لمهفع كالضر  يعدب  حعهئذ لجمب الهفع  

 .(ُ)كديع الضر  دب ف ماألى  كعيدب  دب ف اللكؼ  كالرج ف  دب ف ال ت دة

 و د هلر إله  اا مع ج ؿ يمف  ا إال ع مح ال ككال م : "-اا رحما-عككؿ اتف تعمعى 
 التكحعد كأ ؿ  "(ِ)"غعره عاأؿ كال  اا إال عرجك أف ع مح يال ط لب ا ئؿ كالراجي  ملذكالن  مذمكم ن 

 .(ّ)"كتأٌلا بت دة دب ف كال كطمب  اؤاؿ دب ف ال هلر  إله ن  اا مع عدبكف ال اا  إال عدبكف ال

 دة مكاضع منيا:عفة في المشرٌ  رآف الكريـ كالسنة النبكيةكر الدعاء في القذي كقد 

لَبيَ  وكلا ت  ل :مف  لَبيَ َٚ َٚ   ُُ ُُ َسثُُّى ُْ   أَْعزَِغتْ أَْعزَِغتْ   اْدُػِٟٛٔاْدُػِٟٛٔ  َسثُُّى ُْ ٌَُى َّْ   ٌَُى َّْ اِ َٓ   اِ َٓ اٌَِّز٠ َْ   اٌَِّز٠ َْ ٠َْغزَْىجُِشٚ ْٓ   ٠َْغزَْىجُِشٚ ْٓ َػ   ِػجَبَدرِِٟػجَبَدرِٟ  َػ

 َْ َْ َع١َْذُخٍُٛ َُ   َع١َْذُخٍُٛ ََّٕٙ َُ َع ََّٕٙ َٓ   َع َٓ َداِخِش٠ َٛ   كو ؿ ت  ل : (َٔ)غ ير: َداِخِش٠ ُ٘ َٛ ُ٘   ُّٟ ٌَْؾ ُّٟ ا ٌَْؾ َٛ   اَِلَّ اَِلَّ   اٌََِٗ اٌََِٗ   ََل ََل   ا ُ٘ َٛ ْخٍِِص١  فَبْدُػُٖٛ فَبْدُػُٖٛ   ُ٘ ْخٍِِص١ُِ ُِ َٓ َٓ   ٌَُٗ ٌَُٗ  

 َٓ ٠ َٓ اٌذِّ ٠ ذُ   اٌذِّ ّْ ٌَْؾ ذُ ا ّْ ٌَْؾ ِ   ا ِ ّلِِلَّ َٓ   َسةِّ َسةِّ   ّلِِلَّ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ َٓ ا ١ ِّ ٌَْؼبٌَ َٛ   : يي تفاعر وكلا ت  ل :كود و ؿ اتف كثعر  (ٓٔ)غ ير: ا ُ٘ َٛ   فَبْدُػُٖٛ فَبْدُػُٖٛ   ُ٘

 َٓ ْخٍِِص١ ُِ َٓ ْخٍِِص١ ُِ   ٌَُٗ ٌَُٗ   َٓ ٠ َٓ اٌذِّ ٠ ْٓ أعض ن:  كو ؿ  (ْ)" ك إال إلا ال تأها مكرعف لا مكحدعف: أم" اٌذِّ َِّ ْٓ أَ َِّ   ٠ُِغ١تُ ٠ُِغ١تُ   أَ

ْعطَشَّ  ُّ ٌْ ْعطَشَّ ا ُّ ٌْ ٠َىْ   َدَػبُٖ َدَػبُٖ   اَِرااَِرا  ا ٠َىْ َٚ ٛءَ   ِشفُ ِشفُ َٚ ٛءَ اٌغُّ ُْ   اٌغُّ ٠َْغَؼٍُُى َٚ ُْ ٠َْغَؼٍُُى غَ   أَاٌَِٗ  أَاٌَِٗ    ا٤َْْسضِ ا٤َْْسضِ   ُخٍَفَبءَ ُخٍَفَبءَ   َٚ غَ َِ َِ   ِ ِ َّللاَّ ب  ل١ًٍََِل ل١ًٍََِل   َّللاَّ بَِ َِ   َْ َْ رََزوَُّشٚ  رََزوَُّشٚ
اَِراكو ؿ أعض ن:   (ِٔ:الهمؿ) اَِراَٚ حَ   أُِع١تُ أُِع١تُ   لَِش٠ت  لَِش٠ت    فَبِِّٟٔفَبِِّٟٔ  َػَِّٕٟػِّٕٟ  ِػجَبِدِٞػجَبِدٞ  َعؤٌََهَ َعؤٌََهَ   َٚ َٛ حَ َدْػ َٛ ِْ   اَِرااَِرا  اٌذَّاعِ اٌذَّاعِ   َدْػ ِْ َدَػب   َدَػب

١ٍَْْغزَِغ١جُٛا ١ٍَْْغزَِغ١جُٛافَ ُٕٛا  ٌٌِِٟٟ  فَ ِِ ١ٌُْْئ ُٕٛاَٚ ِِ ١ٌُْْئ ُْ ٌٌَ َ   ثِٟثِٟ  َٚ ُٙ ُْ َؼٍَّ ُٙ َْ   َؼٍَّ َْ ٠َْشُشُذٚ  .(ُٖٔ:التكرة) ٠َْشُشُذٚ

 الد بى فى  ًإفا ):  المااً  رىايكؿي  وى ؿى : وى ؿى  تىًشعرو  ٍتفً  اله ٍ مى فً  كمف الاهى المشريى م  ركم بىفً 
 .(ٓ)(اٍلً تى دىةي   يكى 

ٍتدً  ٍتف جى ًترى كم  ركم بف  ؿي أى ): عىكيكؿي   المااً  رىايكؿى  اىًمٍ تي : عىكيكؿي   المااً  بى  الى  الذٍٍّكرً  ٍيضى
ؿي  المااي  ًإالا  ًإلىاى  ٍمدي  الد بى فً  كىأىٍيضى  .(ٔ)(ًلمااً  اٍلحى

                                                           
 .(ّ/ّ(  تدائع الفكائد: اتف الكعـ)ُُ/ُٓاهظر: مجمكع الفت كل: اتف تعمعى)( ُ)
 .(ِٖٓ/َُمجمكع الفت كل: اتف تعمعى) (ِ)
 تف الك اـ أتي تف اا بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي(: اإلله ئي بم  الرد أك) اإلله ئعى (ّ)

  .ـَََِ -  ػَُِْ الكل   ط   جدة اللراز  دار ال هزم  مكهس تف أحمد تحكعؽ  (ٗٔص)تعمعى اتف محمد
 .(ُٔٓ/ٕتفاعر اتف كثعر:)  (ْ)
كألرجا أحمد يي ماهده: ماهد  ( ُُِ/ٓ()ِٗٔٗالكرهف  تفاعر اكرة التكرة)حألرجا الترمذم يي اهها: أتكاب تفاعر  (ٓ)

(  و ؿ اللت هي:  حعح  الت معك ت الحا ف: ِٖٗ/َّ()ُِّٖٓ)ح الهتي بف تشعر تف اله م ف الككيععف  حدعث
 .(ِْٔ/ِاللت هي)

كألرجا  ( ِْٔ/ٓ()ّّّٖ)حىماتج ت المامـ دبكة أف ج ف م  ت بألرجا الترمذم يي اهها: أتكاب الدبكات   (ٔ)
(  و ؿ اللت هي: حاف  الت معك ت ُِْٗ/ِ()ََّٖ)حالح مدعف يضؿ ت باتف م جا يي اهها: كت ب الدب  

 .(ُِٗ/ِالحا ف: اللت هي)
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مؼ كالقسـ أكالن:  :اصطالحان ك  لغةن  الحى

مؼ كالقسـ .ُ  :لغةن  الحى

مؼ  .ُ ًمف ن  ًحٍمف ن  عىٍحًمؼي حمؼ أم: أواـ   :لغةن الحى مف الم  در   ك ك أحد م  ج ف كمحمكي ن  كحى
 .(ُ)بم  كزف مف كؿ

  إذا الزما  )حمؼ( الح ف كالالـ كالف ف أ ؿ كاحد  ك ك المالزمى  عك ؿ ح لؼ يالف ياله ن 
 .(ِ)  كذلؾ أف اإلها ف عمزما الثت ت بمعه حمؼ عحمؼ حمف ن  :الت ب الحمؼ عك ؿ كمف

ف   ت لفتح  كت لكار  ك م  ل،ت )حمؼ( عحمؼ  مف حد ضرب  حمف ن أم: وام ن 
 .(ّ) حعحت ف

  كتعف الككـ أبط  كال ه عتا  جزأه كج ما ه فعف : واـ الشيف وام ن أم:لغةن القىسىـ  .ِ
    الكاـ:  ك العمعف(ْ)ك)أواـ( إوا م  كمكام  حمؼ كعك ؿ: أواـ ت ا حمؼ تا  يهك مكاـ

ُُ   فَََل فَََل  عككؿ ت  ل : ُُ أُْلِغ الِغِ   أُْلِغ َٛ َّ الِغِ ثِ َٛ َّ َِ   ثِ َِ إٌُُّغٛ ُ ((2٘2٘))إٌُُّغٛ َّٗ أِ َٚ ُ َّٗ أِ َٚ    ُ ُ  ٌَمََغ ْٛ   ٌَمََغ ٌَ ْٛ َْ رَ رَ   ٌَ ٛ ُّ َْ ْؼٍَ ٛ ُّ ُ    ْؼٍَ ُ  َػِظ١  .(الكاو ى) ((2ٙ2ٙ))َػِظ١

ف  كىاٍلحمؼ  اٍلعىًمعف"ان: اصطالحالحمؼ كالقسـ  عالى بٌريه  كود   (ٓ)"متراديى أىٍلفى ظ كىاٍلكاـ  كىاإٍلً
ًكم   (ٔ)الرااًيً ي    .(ٕ)"ً فى تا مف  فى أىك تى ى لى  اا ًتذكر تككعده أىك اٍلىمر تىٍحًكعؽ" :تككلهـ  كىالهاكى

                                                           
تحكعؽ أحمد بتد (  ُّْٔ/ْ)أتك ه ر إام بعؿ تف حم د الجك رم الف راتي :ال ح ح ت ج الم،ى ك ح ح ال رتعىاهظر:  (ُ)

 .ـُٕٖٗ-  ػَُْٕتعركت  ط الرات ى   ط ر  دار ال مـ لممالععفال،فكر ب
 .(ٖٗ  ٕٗ/ِي رس) اتف :م جـ مك ععس الم،ىاهظر:  (ِ)
تعدم): ال ركس اهظر: ت ج (ّ)  (.ُٖٓ/ِّالزا
 .(ّْٕ/ِ)مجمع الم،ى ال رتعى ت لك  رة  إترا عـ م طف   أحمد الزع ت كهلرعف :الم جـ الكاعطاهظر:  (ْ)
 تكي الح هي  الحاعهي م م  تف حرعز تف المؤمف بتد تف محمد تف تكر أتك: اإللت  ر غ عى حؿ يي لع رال كف عى (ٓ)

 ـ.ُْٗٗ الكل   اللعر  دمشؽ  ط امعم ف  دار ك تي كمحمد تمطجي الحمعد بتد تحكعؽ بمي (ّٗٓص)الش ي ي الدعف
(ٔ) : ـي  الشا ًيً عاىً  شىٍعخي  الرَّاًفًعيُّ ـي  رًب كىال ى  ال ىجـً  بى ًل ٍتدي  الكى ًاـً  أىتيك الدٍّعفً  ًإمى   الكرعـ بتد تف محمد الفضؿ أىًتي ال ىالامىىً  اتفي  الكىًرٍعـً  بى
ٍكًلديهي  الرااًيً ي   الحياىٍعفً  تفً  الفضؿ تف ٍمسو  اىهىىى  الكىٍزًكٍعًهي   مى ورىأى  لى ٍمًاٍعفى  كى مى  كىلى ًاتٍٍّعفى  تي  ًتٍاعو  اىهىىً  ًيي أىًتٍعاً  بى يٍّيى كى  شىٍهرً  ًيي كي

ٍمسً  ثىمى ًهٍعفى  اىهىى رىمىضى فى   (.ٕٗ/ُِ-ُٕٗ/ُٔم ئىىو  اهظر اعر أبالـ الهتالف:الذ تي) كىلى
 شرؼ تف عحع  الدعف محعي زكرع  أتك : لتعف كبمدة المفتعفركضى الط  (ّٗٓص): الح هياللع ر كف عى (ٕ)

 ـ.ُُٗٗ- ػ ُُِْبم ف  ط الث لثى    دمشؽ  تعركتكتب اإلاالمي    المتحكعؽ ز عر الش كعش ( ّ/ُُ)الهككم
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ٍكـً  ٍكًكعدي تى  ك" أك مى  مي ىظاـو  ًتًذٍكرً  اٍلحي  .(ُ)"مىٍل يكصو  كىٍجاو  بى

  أف الفرؽ تعف الكاىـ كالحمؼك ": يك ؿ الكاىـ كالحمؼيرؽ تعف  (ِ)أتك  الؿ ال اكرملكف 
الكاـ أتمغ مف الحمؼ؛ لف م ه  وكله : أواـ ت ا: أها   ر ذا واـ ت ا  ي لكؿ أتمغ  عتضماف 

 .(ّ)"ع الل ـم ه  االر مع دي

 مف غزكة بني قريظة: المستنبط كالقسـ الحمؼ: ثانيان 

 م  عم :  كمف ااث ر الكاردة يي الحمؼ كالكاـ يي غزكة تهي ورعظى

 لىـٍ : وى لىتٍ  أىهاهى  -رضي اا بهه -اٍلميٍؤًمًهعفى  أيٍـّ  بى ًئشىىى  بىفٍ : إٍاحى ؽى  اٍتفً  ؿى "وىك  النص األكؿ
تىٍضحىؾي  مىً ي  تحٌدث ل هدم ًإهاهى  كىاىلمااً : وى لىتٍ  كىاًحدىةه  اٍمرىأىةه  إالا  ًهاى ًئًهـٍ  ًمفٍ  عيٍكتىؿٍ  تىٍطهن   ظىٍهرنا كى  كى

هىىي؟ أىٍعفى : ًت ٍاًمهى   ى ًتؼه   ىتىؼى  إذٍ  الا كًؽ  ًيي ًرجى لىهى  عىٍكتيؿي   المااً  كىرىايكؿي  : وى لىتٍ  كىاىلمااً  أىهى : وى لىتٍ  ييالى
عمؾ :  لىهى  ويٍمتي  ؟: ويٍمتي  أيٍوتىؿي : وى لىتٍ  مى لؾ؟ كى ـى ًل دىثً : وى لىتٍ  كى ًرتىتٍ  ًتهى   يى ٍهطىمىؽى : وى لىتٍ  أىٍحدىٍثتياي  ًلحى  يىضي

تن  أىٍهاى  مى  يكاا: تىككؿ بى ًئشىى يىكى هىتٍ  بيهيكيهى   كىٍثرىةى  هىٍفًاهى   ًطعبى  ًمٍههى   بىجى ًحًكهى   كى وىدٍ  ضى  بىرىيىتٍ  كى
" هى أىها   . (ْ)تيٍكتىؿي

تن ( أىٍهاى  مى  يكاالىهى ( ) ويٍمتي : وى لىتٍ  كىاىلمااً  أىهى ل هدم( ) ًإهاهى  كىاىلمااً ( الشاىد:  .بىجى

  كأتك حضر راكؿ اا "و لت:  -رضي اا بهه -بف ب ئشى أـ المؤمهعف النص الثاني:
مادو مي  هىٍفسي  يىكىالاًذم    ع هي ا د تف م  ذ تكر كبمر ىٍبًرؼي  ًإهٍّي ًتعىًدًه  حى  تيكى فً  ًمفٍ  بيمىرى  تيكى فى  لى

هٍّي تىٍكرو  أىًتي ًتي لىًفي كىاًن ٍجرى كى هيكا: وى لىتٍ  حي ُْ المااي  وى ؿى  كىمى  كى ُٙ ُْ ُسَؽّبُء ث١ََْٕ ُٙ ٍمكىمىىي  وى ؿى   (ِٗ:الفتح) ُسَؽّبُء ث١ََْٕ  أىمٍ : بى

                                                           
ا لـ أتي الهج  الحج كم  شرؼ الدعف مكا  تف محمد تف أحمد تف مكا  تف :اإلوه ع لط لب االهتف عاهظر:  (ُ)

ت ال رتعى تحكعؽ د.بتد اا تف بتد المحاف التركي ت لت  كف مع مركز التحكث كالدراا  ( ّّٓ/ْ)المكداي
 أتي تف الفتح أتي تف محمد: المكهع ألف ظ بم  المطمع ـ ََِِ – ػُِّْ ط الث لثىالهجر  االمعى تدار كاإل

 مكتتى  اللطعب محمكد كع اعف الره ؤكط محمكد ؽعحكت (َْٕص)الدعف شمس اا  بتد أتك الت مي  الفضؿ
 .ـََِّ -  ػُِّْ الكل    طلمتكزعع الاكادم

 ب لـ   الؿ أتك ال ىٍاكىرم  مهراف تف عحع  تف ا عد تف اهؿ تف اا بتد تف الحاف العسكرم: ىالؿ أبك (2)
 (.ُٔٗ/ِ  اهظر: البالـ: الزركمي)ال كاز ككر مف( ميكرىـ باكر) ال  هاتتا  ش ر لا ت لدب 

 .ـُٗٗٗ- ػُُْٗالث هعى ط   دار المه ر(  ِّٔ/ُ)محمد تكر إام بعؿ: دراا ت يي بمـك الكرهف (ّ)
( ِّْٔٔ)حبهه  اا رضي ال دعؽ تهت ب ئشى ال دعكى ماهد  الها ف ماهدده: ألرجا أحمد يي ماه (ْ)
  اعرة اتف  ش ـ: إاح ؽ اتف أجؿ مف حاف إاه ده: كهلركف مرشد  ب دؿ - الرهؤكط ش عب(  كو ؿ ّّٖ/ّْ)
 .(َْٓ/ِ: الحمتي)الاعرة الحمتعى ( ِِْ /ِ)
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ٍعهياي  كى هىتٍ : وى ؿى  ؟ المااً  رىايكؿي  عىٍ هىعي  كى فى  كىٍعؼى  أيما هي  مى  تىٍدمىعي  الى  بى دو  بى لىًكهااي  أىحى دى  ًإذىا كى فى  كى  يىًإهامى  كىجى
 .(ُ)"ًتًمٍحعىًتاً  هًلذه   يكى 

مادو  هىٍفسي  )يىكىالاًذم الشاىد:  .ًتعىًدًه( ميحى

كت،عر ذلؾ   ت ا إال عتـ الحمؼ كالكاـ ال الركاعتعف الا تكتعف  ت الحظ أها يي كمكتهذا عي 
أدرؾ بمر تف  أف راكؿ اا  -رضي اا بههم -ي ف بتد اا تف بمر  جكز الكاـ تاال ع

ـٍ  تىٍحًمفيكا أىفٍ  عىٍههى كيـٍ  المااى  ًإفا  أىالى   ك ك عاعر يي ركب  عحمؼ تأتعا  يك ؿ: ) اللط ب  مىفٍ  ًت تى ًئكي
 .(ِ)(ًلعىٍ ميتٍ  أىكٍ  ًت لمااً  يىٍمعىٍحًمؼٍ  حى ًلفن  كى فى 

 عيٍحمىؼي  الى : بيمىرى  اٍتفي  يىكى ؿى  كىالكىٍ تىًى  الى : عىكيكؿي  رىجيالن  اىًمعى  -رضي اا بههم -ف بمركوكؿ ات
مىؼى  )مىفٍ : عىكيكؿي   ااً  رىايكؿى  اىًمٍ تي  يىًإهٍّي اًا  ًت،ىٍعرً   .(ّ)(أىٍشرىؾى  أىكٍ  كىفىرى  يىكىدٍ  ااً  ًت،ىٍعرً  حى

يياٍّرى : -اا رحما-و ؿ الترمذمك  ًدعثي  ذىا ى  "كى  أىكٍ  كىفىرى  يىكىدٍ " وىٍكلىاي  أىفا : الً ٍمـً  أىٍ ؿً  تىٍ ضً  ًبٍهدى  الحى
مى  "أىٍشرىؾى   .(ْ)التاٍ،ًمعًظ" بى

ىفٍ ):  ما كد اتف و ؿك    (ٓ)( ى ًدؽه  كىأىهى  ًت،ىٍعًرهً  أىٍحًمؼى  أىفٍ  ًمفٍ  ًإلىيا  أىحىب   كى ًذتن  ًت اً  أىٍحًمؼى  لى
 ت ا كالحمؼ  شرؾ اا ت،عر الحمؼ لفتشرح  ذا الحدعث وكلا: " -اا رحما-و ؿ اتف تعمعى

 .(ٔ)" دؽ م ا شرؾ مف لعر  كذب م ا كتكحعد  تكحعد

                                                           
 اله  ر ماهد مف الماتدرؾ الممحؽ ه:ماهد يي أحمدكألرجا (  ّٔ/ّ()ُُِِٗح):م هؼ اتف أتي شعتى( ُ)

(  كو ؿ ِٔ/ِْ()َِٕٗٓ)حبهه  اا رضي ال دعؽ تهت ب ئشى ال دعكى ماهد اله  ر  بشر ل مس تكعى
 (.ُْٓ/ُ)ال حعحى: اللت هي الح دعث إاه ده حاف  امامى :اللت هي

(  كالمفظ ُِّ/ٖ()ْٔٔٔت ت ئكـ)ح تحمفكا ال كت ب العم ف كالهذكر  ت ب يي  حعحا: التل رمألرجا  متفؽ عميو: (ِ)
 (  تهحكه.ُِٕٔ/ّ ُْٔٔت  ل )ح اا ت،عر الحمؼ بف الههي لا  كألرجا مامـ يي  حعحا: كت ب العم ف  ت ب

(  ُِٔ/ّ()ُّٓٓ)حاا ت،عر الحمؼ كرا عى يي ج ف م  ت بأتكاب الهذكر كالعم ف   يي اهها: الترمذم ألرجا (ّ)
ًدع  ىذىاكو ؿ : اىفه  ثه حى  كو ؿ(  َّّ/ْ()ُْٖٕ)حكالهذكر العم ف كت ب  كألرجا الح كـ يي ماتدركا: الح كـ  حى
 (.َٕ/ٓ)ال حعحى:اللت هي الح دعث امامى ف ذا حدعث حا :اللت هي

 (. ُِٔ/ّ:)الترمذم اهف (ْ)
 مه ر أح دعث رعجتل يي ال،معؿ إركاف(  كو ؿ اللت هي:  حعح  ُّٖ/ٗ()َِٖٗ: الطتراهي)حالكتعر الم جـ (ٓ)

 َُْٓ الث هعى ط تعركت  اإلاالمي  المكتب الش كعش  ز عر إشراؼ  (ُُٗ/ٖ)اللت هي الدعف ه  ر محمد الاتعؿ:
 .ـُٖٓٗ -  ػ
 .(ُٖ/ُيت كل اتف تعمعى:) (ٔ)
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 الههي يي الار"الحمؼ كالكاـ ت،عر اا يك لكا: بف  كود تعف ال مم ف اتب ههي الهتي 
 كحده  ا  ي إهم  عكىالحك يي كال ظمى ت ظعما  عكتضي ت لشيف الحمؼ أف اا ت،عر الحمؼ بف
 .(ُ)"الفكه ف اتفؽ ذلؾ كبم  ك ف تا  كذاتا ت ا إال عحمؼ يال

أع ن م  ك ف ااما أك  فتا أك مكو ا  تملمكؽ الحمؼ عجكز ال أها شرب ن  المكرر مفكبمعا ي
 حع ةت كال الشهداف تحع ةيال حمؼ  كمك هتهـ  يضمهـ مع الاالـ بمعهـ الهتع ف حت   أك مهزلتا

 كالممكؾ  كالمش عخ  كالمالئكى  كالهتي  كالشرؼ  الك تى أك   ف  أك المه ت أك الكالداات
 كأال أعم ههـ  عحفظكا أف الماممعف بم   لكاجبكبمعا ي  أك غعر ذلؾ مف الملمكوعف كال ظم ف 

 .ك ف مف ك ئه ن  اا ت،عر الحمؼ عحذركا كأف  ف تا  مف  فىو  أك كحده ت ا إال عحمفكا

 ة الثالثاعط 

 االستغفاسالتُتح َ 

  دكايع اللعر كالشر ـاله س تحكمتا كودرتا غعر م  كمعف  تتج ذته لمؽ اا 
رو تى اا ت  ل   كفرع ح الشهكات كالم   ي  لكف عدرك ـكتته كته  دكايع التككل ا  ـكتته كته

مب تعف   يهك متج ذب الكألرلت رة  ـت رة  كعدتر بهه ـهه  ت رة ألرل  يعكتؿ بمعهب كف  كعت، يممرة
؛ لف ال  مى الحع ة ال عككف م  كم  مف الذهكب  ي إلها ف يي  ذه هكر الهداعى كظالـ الضالؿ

  كالتجرد لمشر اجعى الشع طعف  محض اللعر دأب المالئكى المكرتعفمف الذهكب كاللط ع  كالتجرد ل
ا ف كأكجد يعا هكازع   ي ا لمؽ اإله(ِ)كالرجكع إل  اللعر ت د الكوكع يي الشر ضركرة اادمععف

ف إ  حعث كلا إل  اللعر أكثر مهه  يي الشر  لكف معاللعر كالشر  يأي  ؿ اللعر كالشر متكو ى مها
كحذره    له  بك تا كهه ه  بها  كلمؽ الشر كتعف ه كأمره  ت تت بافكتعف له  جزا لمؽ اللعر اا 
عُ   يعككؿ ت  ل : مها ُُ اٌشَّ ِب آربُو عُ َٚ ُُ اٌشَّ ِب آربُو َ َشِذ٠ُذ َٚ َّْ َّللاَّ َ اِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ ُٙٛا  ْٔزَ ُْٕٗ فَب ُْ َػ ِب َٔٙبُو َٚ َ َشِذ٠ُذ ُٛي فَُخُزُٖٚ  َّْ َّللاَّ َ اِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ ُٙٛا  ْٔزَ ُْٕٗ فَب ُْ َػ ِب َٔٙبُو َٚ ُٛي فَُخُزُٖٚ 

ٌِْؼمبةِ  ٌِْؼمبةِ ا  (.ٕ:الحشر) ا

 :اصطالحان ك  لغةن التكبة  أكالن:

يهك ت ئب   رجع بف الم  عى: تكت   كتكتى  كمت ت   ت ب مألكذة مف الف ؿ الثالثي: التكبة لغةن  .ُ
 . (ّ)  كال تد ت ئببلمتكتى ي ا تكا  كاا بم  بتده كيكا كتكاب

                                                           
 .(ِِٔ/ٖ: الشكك هي)الكط ر هعؿ (ُ)
  تدكف طت ى  كتدكف تعركت  ر الم ريىدا(  ِ/ْ)ال،زالي أتك ح مد محمد تف محمد :إحع ف بمـك الدعفاهظر:  (ِ)

 اهى هشر.
 .(َٗ/ُ:)الم جـ الكاعطاهظر:  (ّ)
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التكب جمع تكتى مثؿ بزمى كبـز  كت ب إل  "التكتى  ي الرجكع مف الذهب  و ؿ اللفش: ك 
 .(ُ)": أه ب كرجع بف الم  عى إل  الط بىكمت ت ن  كتكتىن  اا عتكب تكت ن 

ف ك هت   درة بف اإلها ف يهي رجكع ه تى مف م  عى اا إل  ط ب ي لتكتى كان ف تاكان   كان
كتكتتا بف الذهكب  يهي الم،فرة كالكتكؿ لا ت د رجكبا  يي حؽ إها ف ك هت   درة بف اا 

 .كالم   ي

 :التكبة اصطالحان  .ِ

إه تتا إل  ط بتا  كأكتتا إل  م  يك ؿ: " التكتى مف ال تد إل  رتا -اا رحما-الطترمبرؼ 
 .(ِ)مم  عكر ا رتا" عرضعا  تتركا م  عالطا مف المكر التي ك ف بمعه  مكعم ن 

تككلا: "التكتى ترؾ الذهب لكتحا  كالهدـ بم  م  يرط  (ّ)-اا رحما-ه  الراغب ال فه هييى را كبى 
مها  كال زعمى بم  ترؾ الم  كدة  كتدارؾ م  أمكها أف عتدارؾ مف البم ؿ ت إلب دة  يمت  

 .(ْ)اجتم ت  ذه الرتع يكد كمؿ شرائط التكتى"

: "كرٌد الظالم ت إل  ذكعه   أك -اا رحمهم -ال اكالهي إل  ت رعؼ الراغبكأض ؼ اتف حجر  
 .(ٓ)تح عؿ الترافة مههـ"

  لتكتى بت رة بف م ه  عهتظـ كعمتئـ مف ثالثى أمكر مرتتى:ي 

 كي ؿ. -ّ   كح ؿ  -ِ   بمـ-ُ

مكا تعف ال تد كتعف كؿ محتكب  أم  ت  ي ل مـ يهك م ريى بظـ ضرر الذهكب كككهه  حج ت ن 
 .(ٔ)  كأم  الف ؿ يتلمع لت س الجف ف كهشر تا ط الكي ف؛ الذم ك ف مالتا ن ت لح ؿ يت لترؾ لمذهب

 

                                                           
 .(ِّّ/ُ: اتف مهظكر)لا ف ال رباهظر:  (ُ)
 .(ْٕٓ/ُ:)تفاعر الطترم (ِ)
  ت لراغب الم ركؼ( ال ته هي أك) ال فه هي الك اـ أتك المفضؿ  تف محمد تف الحاعف األصفياني: الراغب (3)

   كتكيي اهىال،زالي ت إلم ـ عكرف ك ف حت كاشتهر  ت،داد  اكف( أ ته ف) أ ؿ مف  ال مم ف م فالحك مفك  أدعب
 (.ِٓٓ/ِ  اهظر: البالـ: الزركمي)ـَُُٖ

 .(ُٗٔ/ُ: ال فه هي)ب الكرهفالمفردات يي غرع (ْ)
 .(َُّ/ُُاهظر: يتح الت رم: اتف حجر) (ٓ)
 .(ْ ّ/ْ:)إحع ف بمـك الدعفاهظر:  (ٔ)
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 ـ اتف حجر كمف لالؿ م  تـ ذكره مف ت رعف ت عرل الت حث ترجعح ت رعؼ اإلم
ها ت رعؼ جمع أرك ف التكتى ك ممى  ك ي ترؾ الم  عى  كالهدـ بم  ؛ ل-اا رحما-ال اكالهي

  حت  لك ك هت مت مكى تحؽ كرد المظ لـ إل  أ ح ته    ـز الكعد بم  بدـ ال كدة إلعه كال  ي مه 
 اادمي.

 :مشركعية التكبة في الكتاب كالسنة ثانيان:

  يمف ف الكرعـ كالاهى الهتكعى المطهرةيمشركبعى التكتى يي دعهه  كاضحى جمعى يي الكره
تؿ عت دل لمكمكب يتمرض  ؛عب الجاـ يحابأف ج ؿ الداف كالدكاف  ي لداف ال ع  حكمتا 

كارتك ب الذهكب     كالت،ض ف  كض ؼ اإلعم ف  كالحاد  كالشحه ف لكفر  كالهف ؽ  كالشرؾت
ب َوبُٔٛا    عككؿ ت  ل :كالم   ي كااث ـ َّ ُ  ثِ ُْ َػَزاة  أ١ٌَِ ُٙ ٌَ َٚ َشًظب  َِ  ُ ُُ َّللاَّ ُ٘ َشض  فََضاَد َِ  ُْ ِٙ ب َوبُٔٛا فِٟ لٍُُٛثِ َّ ُ  ثِ ُْ َػَزاة  أ١ٌَِ ُٙ ٌَ َٚ َشًظب  َِ  ُ ُُ َّللاَّ ُ٘ َشض  فََضاَد َِ  ُْ ِٙ فِٟ لٍُُٛثِ

 َْ َْ ٠َْىِزثُٛ  (.َُ:رةتكال) ٠َْىِزثُٛ

ت مـ    يال تد لإلها ف مفكثر يتك ن كلطران مف أمراض الجاـال ي لكف أمراض الكمكب 
م  مف بالج لمراض الجاـ   لم  يعهالكرهف الكرعـ كيهـ م  هعا  ككذلؾ الاهى الهتكعى المطهرة

يي  حمد   كأعض ن بم  لا ف اعده  مالتكتى كأكجته  يي كت تا ال زعز   لذلؾ شرع اا كالكمكب
 .لهتكعى المطهرةالاهى ا

ثَخً َُٔصًٛؽب... يكد و ؿ ت  ل : ْٛ ِ رَ ُٕٛا رُٛثُٛا اٌَِٝ َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ثَخً َُٔصًٛؽب...٠َب أ٠َُّ ْٛ ِ رَ ُٕٛا رُٛثُٛا اٌَِٝ َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ كوكلا (  ٖ:التحرعـ) ٠َب أ٠َُّ
َْ  ت  ل : ُْ رُْفٍُِؾٛ َْ ٌََؼٍَُّى ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ١ًؼب أ٠ََُّٗ ا ِّ ِ َع رُٛثُٛا اٌَِٝ َّللاَّ َٚ ... َْ ُْ رُْفٍُِؾٛ َْ ٌََؼٍَُّى ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ١ًؼب أ٠ََُّٗ ا ِّ ِ َع رُٛثُٛا اٌَِٝ َّللاَّ َٚ ... (الهكر:ُّ.) 

ـٍ  ًتتىٍكتىىً  يىرىحن  أىشىد   لىمااي ): و ؿ: و ؿ راكؿ اا  عرة ي ف أتي  ر  ًدكي ًدكيـٍ  ًمفٍ  أىحى  أىحى
دى ى  ًإذىا ًتضى لاًتًا   .(ُ)(كىجى

 

 

 

 

                                                           
 .(َُِِ/ْ()ِٕٓٔ)حب يي الحض بم  التكتى كالفرح ته كت ب التكتى  ت  يي  حعحا: مامـ ألرجا (ُ)
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    [ٖٗ ] 

(ُ)أتي تردةكبف 
 الغر  و ؿ: ام ت(ِ)

 كك ف مف أ ح ب الهتي   عحدث اتف  
ـٍ  لى إً  تيكتيكا):   و ؿ: و ؿ راكؿ اا -رضي اا بههم -بمر تٍّكي  ًم ئىىى  اٍلعىٍكـً  ًيي ًإلىٍعاً  أىتيكبي  يىًإهٍّي رى
(مىراةو 

(ّ). 

 :قريظة بني غزكة مف المستنبط كاالستغفار التكبة: ثالثان 

 م  عمي: كمف ااث ر الكاردة يي التكتى كاالات،ف ر يي غزكة تهي ورعظى

 أىفٍ ": عظى إل  راكؿ اا حعهم  ت ث تهك ور   تكتى ال ح تي الجمعؿ أتي لت تى :النص األكؿ
ٍتدً  ٍتفى   ليتى تىىى  أىتى  إلىٍعهى  اٍت ىثٍ  ٍهًذًر  بى ٍمًرك تىًهي أىلى  اٍلمي كى هيكا بىٍكؼو  ٍتفً  بى مىفى فى  كى  ًيي ًلهىٍاتىًشعرىهي  اٍلىٍكًس  حي
مىاي  أىٍمًرهى   ـٍ   المااً  رىايكؿي  يىأىٍراى ـى  رىأىٍكهي  يىمىما  إلىٍعًه هىشى  لرٍّجى ؿي ا إلىٍعاً  وى  ٍتعى في  الهٍّاى في  إلىٍعاً   كىجى  عىٍتكيكفى  كىال ٍّ
ـٍ  يىرىؽا  كىٍجًهًا  ًيي وى ليكا لىهي مى  هىٍهًزؿى  أىفٍ  أىتىرىل! ليتى تىىى  أىتى  عى : لىاي  كى ٍكـً  بى مادو  حي ـٍ : وى ؿى  ؟ ميحى  ًتعىًدهً  كىأىشى رى  هى ى
ٍمًكًا  إلى  تا  مىكى ًهًهمى  ًمفٍ  وىدىمى مى  زىالىتٍ  مى  اا يكؿ: لتى تىى كأىتي  وى ؿى   الذاٍتحي  إهااي  حى ٍهتي  وىدٍ  أىهٍّي بىرىٍيتي  حى  لي
مى  ليتى تىىى  أىتيك اٍهطىمىؽى  ثيـا   كىرىايكلىاي  المااى  لىـٍ  كىٍجًهاً  بى تا   المااً  رىايكؿى  عىٍأتً  كى  إلى  اٍلمىٍاًجدً  ًيي اٍرتىتىطى  حى

وى ؿى  .بيميًدهً  ًمفٍ  بىميكدو  تا   ىذىا مىكى ًهي أىٍترىحي  الى  :كى مىيا  المااي  عىتيكبى  حى هىٍ تي  ًمما  بى  الى  أىفٍ : المااى  كىبى  ىدى   ى
ٍعظىىى  تىًهي أىطىأى  ٍهتي  تىمىدو  ًيي أيرىل كىالى  أىتىدنا  ويرى  .(ْ)"أىتىدنا ًيعاً  كىرىايكلىاي  المااى  لي

تا ) الشاىد: مىيا  المااي  عىتيكبى  حى هىٍ تي  ًمما  بى  (. ى

ُعَٛي  وكلا:  كأهزؿ اا ت  ل  يي أتي لت تى اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُعَٛي ٠َب أ٠َُّ اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ رَُخُٛٔٛا أَِبٔبرُِى َٚ َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ رَُخُٛٔٛا أَِبٔبرُِى َٚ (الهف ؿ:ِٕ.) 

                                                           
ٍتدي  الىٍش ىًرم   ميٍكاى  أىًتي تفي  بيٍردىةى: أىبيك (ُ) ـي   وىٍعسو  تفي  ااً  بى عيكى ؿي  - حى ًرثه  الثاٍتتي  الفىًكٍعاي  اإًلمى  عيكى ؿي  بى ًمره  :كى  اٍامياي : كى

ٍتدي   ااً  رىايٍكؿً   ى ًحبً  اٍتفي  - كيٍهعىتياي  كى فى  الفىًكٍعاي  الكيٍكًيي   حىضا رو  تفً  وىٍعسً  تفي  ااً  بى جا ًج  الكيٍكيىىً  وى ًضيى  كى  ثيـا  ًلٍمحى
لىاي  داثى   تىٍكرو  أىًتي ًتأىًلٍعاً  بىزى ًميٍّ  أىًتٍعًا : بىفٍ  حى  .(ّّْ/ْ  كالغر...  اهظر: اعر أبالـ الهتالف: الذ تي)كىبى

  اهظر: الككيى أ ؿ يي بداده كغعره  مكا   أىًتي ٍتف تردة أىتيك بها ركل   حتى لا الجههي عا ر ٍتف األغر: (ِ)
 (.َِٔ/ُأاد ال، تى: اتف الثعر)

يي  أحمدكألرجا (  ٕٓ/ٔ()ِْْْٗح)ت ب م  ذكر يي االات،ف ر  كت ب الدب ف :م هؼ اتف أتي شعتى (ّ)
 اا بتد تف محمد الم  تعح: و ؿ اللت هي: حدعث  حعح  مشك ة ( َّٗ/ِٗ()ُْٕٖٕ)حماهد الش مععف ه:ماهد

 اللت هي  المكتب الدعف ه  ر (  تحكعؽ محمدُٕٗ/ِ)التترعزم الدعف  كلي اا  بتد أتك ال مرم  اللطعب
 .ـُٖٓٗ تعركت  ط الث لثى   اإلاالمي

 .(ِّٕ  ِّٔ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ْ)
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    [ٗٗ ] 

 تىمىغى  يىمىما : -ارحما ا-إٍاحى ؽى  اٍتفي  وى ؿى "  مكوؼ مف تكتى أتي لت تى كك ف لراكؿ اا 
تىريهي   المااً  رىايكؿى  كى فى  لى ٍاتىٍ،فىٍرتي  جى فىًهي لىكٍ  إهااي  أىمى : وى ؿى  اىٍاتىٍتطىأىهي  وىدٍ  كى  مى  يى ىؿى  وىدٍ  إذٍ  يىأىما  لىاي  الى
تا  مىكى ًهاً  ًمفٍ  أيٍطًمكياي  ًت ىلاًذم أىهى  يىمى  يى ىؿى  مىٍعاً  المااي  عىتيكبى  حى  . (ُ)"بى

داثىًهيو ؿ اتف إاح ؽ: " النص الثاني: ٍتدً  ٍتفي  عىًزعدي  يىحى لىتٍ  ليتى تىىى  أىتى  تىٍكتىىى  أىفا : وياىٍعطو  ٍتفً  المااً  بى مى  هىزى  بى
ر  ًمفٍ   المااً  رىايكؿً  مىمىىى  أيٍـّ  تىٍعتً  ًيي كى يكى  الااحى اى

مىمىىى  أيـ   يىكى لىتٍ  (ِ)  ًمفٍ   المااً  رىايكؿى  يىاىًمٍ تي : اى
رً  ؾي  كى يكى  الااحى ـا : يىكيٍمتي : وى لىتٍ   عىٍضحى ؾي  ًم ؾى  الماًا؟ رىايكؿى  عى  تىٍضحى مى  ًتعبى : وى ؿى  ًاهاؾى  المااي  أىٍضحى  بى
مى  يىكى مىتٍ : وى ؿى  ًشٍئًت  إفٍ  تىمى  : وى ؿى  الماًا؟ رىايكؿى  عى  أيتىشٍّريهي  أىيىالى : ويٍمتي : وى لىتٍ  ليتى تىىى  أىًتي  تى بً   بى

ًتهى   ٍجرى ذىًلؾى  حي مىٍعًهفا  عيٍضرىبى  أىفٍ  وىٍتؿى  كى مىٍعؾى  المااي  تى بى  يىكىدٍ  أىٍتًشٍر  ليتى تىىى  أىتى  عى : يىكى لىتٍ  اٍلًحجى بي  بى  بى
تا  كىاىلمااً  الى : يىكى ؿى  ًلعيٍطًمكيكهي  إلىٍعاً  الها سي  يىثى رى : وى لىتٍ   يىمىما  ًتعىًدًه  عيٍطًمكيًهي الاًذم  يكى   المااً  رىايكؿي  عىكيكفى  حى
مىٍعاً  مىرا  ةً  إلى  لى ًرجن   المااً  رىايكؿي  بى الى ٍتحً   ى  .(ّ)"أىٍطمىكىاي  ال  

مى  ًتعبى الشاىد:) مىٍعؾى  المااي  تى بى  يىكىدٍ  أىٍتًشٍر (،)ليتى تىىى  أىًتي بى  .(بى

ـى :  ش ـ اتف و ؿ " النص الثالث:  ًيي اٍمرىأىتياي  تىٍأًتعاً  لىعى ؿو  ًاتا  ًت ٍلًجٍذعً  تىًتطن ميرٍ  ليتى تىىى  أىتيك أىوى 
ٍوتً  كيؿٍّ  ةو  كى الى م اي   ى ًة  يىتىحي داثىًهي ًيعمى  ًت ٍلًجٍذًع  يىعىٍرتىًتطي  عى يكدي  ثيـا  ًلم االى  الاًتي كىاٍاعىىي  اٍلً ٍمـً  أىٍ ؿً  تىٍ ضي  حى
لىتٍ  آَخُش :ٚاا  وكؿ تىٍكتىًتاً  ًيي هىزى آَخُشَٚٚ َٚ ُ آَخَش َع١ِّئبً َػَغٝ َّللاَّ َٚ َلً صبٌِؾبً  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ ُ َْ اْػزََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ آَخَش َع١ِّئبً َػَغٝ َّللاَّ َٚ َلً صبٌِؾبً  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ َْ اْػزََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ

  ُ َ َغفُٛس  َسِؽ١ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ  أَ َ َغفُٛس  َسِؽ١ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ  .(ْ)"(َُِ:التكتى) أَ

لىتٍ  الاًتي كىاٍاعىىي  الشاىد:)  .(تىٍكتىًتاً  ًيي هىزى

 

                                                           
 .(ِّٕ/ِالمرجع الا تؽ:) (ُ)
  أتك   أتك أمعى تف الم،عرة  كأمه  ب تكى تهت ب مر اتف  هد تهت أتي أمعى  أـ اممى زكج الهتي  أـ سممة:(  ِ)

تحت أتي اممى تف بتد  رتع ى  كالتمؼ يي اامه   يكعؿ: رممى  كوعؿ:  هد  ك ك ال كاب  ك هت وتؿ راكؿ اا 
 ػ ت د ِأـ اممى اهى الحتشى  تزكج راكؿ اا  الاد  كك هت  ي كزكجه  أتك اممى أكؿ مف   جر إل  أرض
 ػ  كوعؿ: إهه  تكيعت يي شهر رمض ف أك شكاؿ َٔكو ى تدر  كتكيعت أـ اممى يي أكؿ لاليى عزعد تف م  كعى اهى

 ػ  ك م  بمعه  أتك  رعرة  كود وعؿ: إف الذم  م  بمعه  ا عد تف زعد  اهظر: االاتع  ب يي م ريى ٗٓاهى 
 (.َُِٗ/ْ)الكرطتي مرب أتك ال ح ب:

 الحاف تف محمكد تف محمد اا بتد أتك الدعف محب: المدعهى ألت ر يي الثمعهى (  الدرةِّٕ/ِ ش ـ:) اتف اعرة  (ّ)
الروـ  تدكف اهى  أتي تف الروـ دار شركى شكرم  بمي محمد حاعف:   تحكعؽ(َُٓص)الهج ر ت تف الم ركؼ

 .هشر
 .(ِّٖ/ِ:) ش ـ اتف اعرة (ْ)
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    [ََُ ] 

  يعهت،ي مت ت ته    كبم  مجتمع الماممعفبم    حته  ذه الح دثى تركت هث ران طعتىن إف ي
 :تربكية المستفادة مف ىذه الحادثةأىـ اآلثار البم   كالكوكؼ

: م لؾ ع  أت  لت تى؟ يكمت: لهت اا ك بيهدمت ي اترج ت يك ؿ: ": عككؿ أتك لت تى 
ف لحعتي لمتتمى ت لدمكع كاله س عهتظركف رجكبي إلعهـ شركط  ي لهدـ أ ـ  (ُ)"كراكلا يهزلت كان

  كتأكعد بم  بدـ ال كدة لا كالرجكع إل  اا ك ك بالمى مف بالم ت ت ظعـ الذهب  التكتى ال  دوى
. كعكمف ذلؾ ت لتك ف إل  اا ت  ل   

  كتذلؾ تأدعب  جراف المك ف الذم كوع يعا الذهب  كأعض ن كمف ااث ر أعض ن  جراف الذهب
ت  د   بم  عذكر   يعا  ككذلؾ يإفلمهفس ك    كال دوى تطفئ اللطعئى كم  الذهب اتب يي ال دوى ان

 عطفئ الم ف اله ر.

  حعث هاكم  أف اا اتح ها كت  ل  ك ؼ أت  لت تى ت إلعم ف ت د ارتك تا لمذهب كالتكتى م
هم   لـ تهتؼ  تتكتتاه دم ن ك  دو ن  ثـ عتكب إل  اا  أف مف عرتكب ذهت ن  بها  فى اإلعم ف  كان
ُٕٛا    و ؿ ت  ل :بم  بت ده المؤمهعف ك ذا مف كـر اا   ه تىتجدد ت لتكتى كاإل َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُٕٛا ٠َب أ٠َُّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ رَُخُٛٔٛا أَِبٔبرُِى َٚ ُعَٛي  اٌشَّ َٚ  َ َْ ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ رَُخُٛٔٛا أَِبٔبرُِى َٚ ُعَٛي  اٌشَّ َٚ  َ  (.ِٕ:الهف ؿ) ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ

  به  ا   تإذالله  كالض م  وتى الهفس بم  ارتك ته  لمذهبكمف ااث ر أعض ن اربى 
حت  رتط هفاا  ف أت  لت تى اهطمؽ مارب ن كلـ عتكجا إل  الهتي إ  حعث لف الهفس أم رة ت لاكف

 ذا  ال أترح مف مك هي) :كأها ع،فر الذهكب جمع  ن حعث و ؿ  كأحافى الظف ت ا تا رعى الماجد
 (.حت  عتكب اا بمي مم   ه ت

  لم  تمكي مف الثر الطعب بم  حب مف اله سالتشرل كهكمه  لمف ت كمهه  أعض ن مشركبعى
عككؿ أها تعب  بهدم  ام ت راكؿ اا  -رضي اا بهه –ك ذا عتمثؿ يي ي ؿ أـ اممى   الهفس

: يك مت بم  ت ب حجرته   يك لتتال..." أيال أتشره ع  راكؿ اا؟ و ؿ:"  و لت: ومت بم  أتي لت تى
  تعده ث ب اله س إلعا لعطمككه يأت  إال أف عطمكا راكؿ اا   ك ت  لت تى أتشر يكد ت ب اا بمعؾع  أ

 .(ِ)يأطمكا تعده الشرعفى ك ك ل رج إل   الة الفجر

 

                                                           
 المكداي ودامى ت تف الشهعر الحهتمي  ودامى تف محمد تف أحمد تف اا بتد الدعف مكيؽ محمد أتك :التكاتعف (ُ)

 .ـََِّ ػ/ُِْْدار اتف حـز  ط الكل   ( ٖٔ)ص
 (.ٗٗ:)صاتؽ تلرعجا (ِ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َُُ ] 

 اعط ة الشاتع

 الُالء َ الرباء
ُُ :   يعككؿ ت  ل  كرعـ تتعف لممامـ لمف ع طي كالفهمف هع ت الكرهف ال كثعره  ١ٌُُِّى َٚ ب  َّ ُُ أَِّ ١ٌُُِّى َٚ ب  َّ أَِّ

اٌَّ  َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ اٌَّ َّللاَّ َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ َْ َّللاَّ ُْ َساِوُؼٛ ُ٘ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْئرُٛ َٚ ََلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ َٓ ٠ُم١ِ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ َٓ آ َْ ِز٠ ُْ َساِوُؼٛ ُ٘ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْئرُٛ َٚ ََلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ َٓ ٠ُم١ِ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ َٓ آ  (.ٓٓ:الم ئدة) ِز٠

 :أف المؤمهعف  ـ أكلع ف لمف  ك مثمهـ مف المؤمهعف يعككؿ  كيي هعى ألرل علتر اا 
 ُِ ١ٌَِبُء ثَْؼط  ٠َؤْ ْٚ ُْ أَ ُٙ َٕبُد ثَْؼُع ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ ُِ ١ٌَِبُء ثَْؼط  ٠َؤْ ْٚ ُْ أَ ُٙ َٕبُد ثَْؼُع ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ َْ ٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب َْ ُشٚ ٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ

َ َػِض٠ض  َؽىِ  َّْ َّللاَّ ُ اِ ُُ َّللاَّ ُٙ ُّ َسُعٌَُٛٗ أٌَُٚئَِه َع١َْشَؽ َٚ  َ َْ َّللاَّ ٠ُِط١ُؼٛ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْئرُٛ َٚ ََلحَ  َ َػِض٠ض  َؽىِ اٌصَّ َّْ َّللاَّ ُ اِ ُُ َّللاَّ ُٙ ُّ َسُعٌَُٛٗ أٌَُٚئَِه َع١َْشَؽ َٚ  َ َْ َّللاَّ ٠ُِط١ُؼٛ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْئرُٛ َٚ ََلحَ  ُ  اٌصَّ ١  ُ ١ (التكتى:ُٕ.) 

ب  :اا كراكلا يك ؿأف المؤمف ال عكد مف ح د  كيي مكضع هلر تعف رته   ًِ ْٛ ب ََل رَِغُذ لَ ًِ ْٛ ََل رَِغُذ لَ

ْٚ أَْثَٕب ُْ أَ ُ٘ ْٛ َوبُٔٛا آثَبَء ٌَ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ْٓ َؽبدَّ َّللاَّ َِ  َْ ٚ ادُّ َٛ َِ ا٢ِْخِش ٠ُ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبّلِلَّ ُٕٛ ِِ ْٚ أَْثَٕب٠ُْئ ُْ أَ ُ٘ ْٛ َوبُٔٛا آثَبَء ٌَ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ  َ ْٓ َؽبدَّ َّللاَّ َِ  َْ ٚ ادُّ َٛ َِ ا٢ِْخِش ٠ُ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبّلِلَّ ُٕٛ ِِ ُْ ٠ُْئ ُٙ أَ َٛ ْٚ اِْخ ُْ أَ ُ٘ ُْ َء ُٙ أَ َٛ ْٚ اِْخ ُْ أَ ُ٘ َء

أَ  َٚ  َْ ب َّ ٠ ُُ اْْلِ ِٙ ُْ أٌَُٚئَِه َوزََت فِٟ لٍُُٛثِ ُٙ ْٚ َػِش١َشرَ أَ أَ َٚ  َْ ب َّ ٠ ُُ اْْلِ ِٙ ُْ أٌَُٚئَِه َوزََت فِٟ لٍُُٛثِ ُٙ ْٚ َػِش١َشرَ ُْٕٗ أَ ِِ ُْ ثُِشٚػ   ُ٘ ُْٕٗ ٠ََّذ ِِ ُْ ثُِشٚػ   ُ٘  (.ِِ:المج دلى) ٠ََّذ

كعل  ـ كؿ مف ب دا ـ  م  كع  دكالمؤمهعف كراكلا  اا  يلذا ي م  المامـ أف عكال
أاكةن كودكةن حاهىن  متلذان تذلؾ اعده  إترا عـ   دكف الهظر أك االلتف ت إل  الم  لح الل  ى

ُْ : حعث و ؿ  تم  ي ؿ مع وكما ُْ لَْذ َوبَْٔذ ٌَُى َؼُٗ اِْر لَبٌُٛا   لَْذ َوبَْٔذ ٌَُى َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘ ح  َؽَغَٕخ  فِٟ اِْثَشا َٛ َؼُٗ اِْر لَبٌُٛا أُْع َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘ ح  َؽَغَٕخ  فِٟ اِْثَشا َٛ أُْع

 ُُ ث١ََُْٕى َٚ ثََذا ث١َََْٕٕب  َٚ  ُْ ِ َوفَْشَٔب ثُِى ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُْ أَِّب ثَُشآُء  ِٙ ِِ ْٛ ُُ ٌِمَ ث١ََُْٕى َٚ ثََذا ث١َََْٕٕب  َٚ  ُْ ِ َوفَْشَٔب ثُِى ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُْ أَِّب ثَُشآُء  ِٙ ِِ ْٛ ٌْجَْغَعبُء أَثًَذا ٌِمَ ا َٚ حُ  َٚ ٌَْؼَذا ٌْجَْغَعبُء أَثًَذا ا ا َٚ حُ  َٚ ٌَْؼَذا ا

 ِ ُٕٛا ثِبّلِلَّ ِِ ِ َؽزَّٝ رُْئ ُٕٛا ثِبّلِلَّ ِِ ْؽَذُٖ   َؽزَّٝ رُْئ ْؽَذُٖ َٚ َٚ (الممتحهى:ْ.) 

  يإف ك ف بم  المؤمف أف ع  دم يي اا  كعكالي يي اا": -اا رحما-و ؿ اتف تعمعى
ف ظمما... كلع مـ أف المؤمف ه ؾ مؤمف ي معا أف عكال ف ظممؾ كابتدل  : تجب مكاالتاعا كان كان

ف أبط ؾ كأحاف إلعؾ  كالك ير تبمعؾ  .(ُ)"جب م  داتا كان

ف اإلاالـ كامؼ   كا تم ـ بمم  كعدة ال،راف  كلتركعز الكرهف الكرعـ بمعه كل معى  ذه ال
   ك ف لزام ن بمعه  تع ف أ ؿ كؿ م طمح كم ه ه الم،كم كاال طالحي ك لت لي:المى ال  لح ته 

 :كالبراء الكالءتعريؼ  أكالن:

 :كاصطالحان  لغةن  الكالء .ُ

 :ى كاشتك و ته  بم  بدة م  ف مهه  جـ الم،يي م  (كلي)كرد لفظ الكالف كم دته   لغةن: الكالء - أ

 

                                                           
 .(َِٗ/ِٖ:)اتف تعمعىيت كل ( ُ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َُِ ] 

 يكال  أحد م  أك ح ت ه إذا أحتا لا يهك جر اثه ف كدلؿ ث لث تعههم  لم مح: إف تش المحبَّة  
 .(ُ) كل يعا

 ل   كمها وكلا تعف ؿ شلص ت ض الشع ف بم  الكالف  أم مت ت ىن : كأف االتباع  ::   ْٓ َِ َٚ ْٓ َِ َٚ

 ُ َّٗ ُْ فَبِٔ ُْٕى ِِ  ُْ ُٙ ٌَّ َٛ ُ ٠َزَ ُْ فَبَِّٔٗ ُْٕى ِِ  ُْ ُٙ ٌَّ َٛ َٓ   ٠َزَ ١ ِّ ََ اٌظَّبٌِ ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا َ ََل ٠َ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ُٙ ْٕ ِِ َٓ ١ ِّ ََ اٌظَّبٌِ ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا َ ََل ٠َ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ُٙ ْٕ ِِ (الم ئدة:ُٓ)   تم ه  عتت هـ
 .(ِ)كعه ر ـ

 كالكالف كالتكالي تاتلدـ لمكرب مف حعث (ّ)كمف ذلؾ الكلي لكرتا ممف كال : الدنك مف الشيء  
 .(ْ)بتك د  ككذلؾ مف حعث ال داوى كاله رة كاالمك ف  كمف حعث الهاب  كمف حعث الدعفال

  مع كجكد متهكبى كثعر مف ال مم ف الي ضؿ ت دة ت رعف ت ملتمفىلكد بريا  :ان اصطالحالكالء  - ب
 تكايؽ كتط تؽ تعف  ذه الت رعف ت كمف  ذه الت رعف ت م  عمي:

ا ت  ل  كراكلا كدعف  رة ا  كهي الماممعف اً تت بً أاإلاالـ  ك    كدعفكراكلا  حب اا " -ُ
 . (ٓ)"لماممعفتت با اأاإلاالـ ك 

 .(ٔ)"  كالككف مع المحتكتعف ظ  ران كت طه ن كالمحتى  كاإلكراـ   كاالحتراـ  اله رة" -ِ
ب هتهـ  لهـ  كاله ح كه رتهـ  إعم ههـ  لجؿ المؤمهعف محتى " -ّ  تذلؾ عمحؽ كم  كرحمتهـ  كان

 .(ٕ)"المؤمهعف حككؽ مف

ر اله رة كالحب لممؤمهعف : إظه لا تكى عالحظ أف ت رعؼ الكالف  كمف لالؿ الت رعف ت ا
ت لي  ؿ كالهكاع  ظ  رة كت طهى  ك ذا اال طالح ود دلت بمعا كثعر مف هع ت الكرهف الكرعـ كالاهى 

بإً  :يي الكالف كمف ذلؾ وكلا   الهتكعى َّ بَّٔ َّ َّٔ   ُُ ١ٌُُِّى َٚ ُُ ١ٌُُِّى َٚ   ُ ُ َّللاَّ َسُعٌُُٛٗ   َّللاَّ َسُعٌُُٛٗ َٚ َٚ   َٓ اٌَِّز٠ َٚ َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا  َٚ َِ ُٕٛاآ َِ َٓ   آ َٓ اٌَِّز٠ َْ   اٌَِّز٠ ٛ ُّ َْ ٠ُم١ِ ٛ ُّ ََلحَ   ٠ُم١ِ ََلحَ اٌصَّ   اٌصَّ

 َْ ٠ُْئرُٛ َٚ َْ ٠ُْئرُٛ َوبحَ   َٚ َوبحَ اٌضَّ ُْ   اٌضَّ ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ َٚ   َْ َْ َساِوُؼٛ ْٓ   ((٘٘٘٘))َساِوُؼٛ َِ َٚ ْٓ َِ يَّ   َٚ َٛ يَّ ٠َزَ َٛ َ   ٠َزَ َ َّللاَّ َسُعٌَُٛٗ   َّللاَّ َسُعٌَُٛٗ َٚ َٚ   َٓ اٌَِّز٠ َٚ َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا  َٚ َِ ُٕٛاآ َِ َّْ   آ ِ َّْ فَب ِ ِ   ِؽْضةَ ِؽْضةَ   فَب ِ َّللاَّ ُُ   َّللاَّ ُ٘ ُُ ُ٘   َْ ٌَْغبٌِجُٛ َْ ا ٌَْغبٌِجُٛ   ا

((٘ٙ٘ٙ)) (ئدةالم )  : كوكلا ت  ل  ْؼُشِٚف َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ ١ٌَِبُء ثَْؼط  ٠َؤْ ْٚ ُْ أَ ُٙ َٕبُد ثَْؼُع ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا ْؼُشِٚف َٚ َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ ١ٌَِبُء ثَْؼط  ٠َؤْ ْٚ ُْ أَ ُٙ َٕبُد ثَْؼُع ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ

                                                           
 .(َْٗ/ُٓ: اتف مهظكر)لا ف ال رباهظر:  (ُ)
 .(ُْٓ/ُٓ:)تؽالمرجع الا اهظر:  (ِ)
 .(ُُْ/ٔ)ي رس اتف :مك ععس الم،ىاهظر: م جـ  (ّ)
 .(ٖٖٓ/ُ: ال فه هي)المفردات يي غرعب الكرهفاهظر:  (ْ)
 الدبكة دار(  ْ)صالم رم الترك تي الك در بتد محمكد ش ت ف الشح ت ب  ـ أتك: اإلاالـ يي كالتراف الكالف (ٓ)

 .ـ َُِِ -  ػ ُّّْ الكل     طاإلاالمعى
 طعتى    دار(َٗ)صالكحط هي ا لـ تف ا عد تف محمد: الامؼ بكعدة مف  عـ مف اإلاالـ يي كالتراف الكالف (ٔ)

 تف بمي: كالاهى الكرهف يي كالتراف الكالف مفهـك   تدكف اهى هشر الكل  الا كدعى  ط ال رتعى المممكى  الرع ض
 .ـَُِِ -  ػُّّْ الكل  (   ط ٖ)صالشحكد ه عؼ

دار ال  عمي لمهشر كالتكزعع   ( ّْٓ/ُ)الجترعف حم دة تف ال زعز بتد تف اا بتد : كعدة اإلاالمعىاهعؿ الت (ٕ)
 .تدكف اهى هشر  الث هعى ط



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َُّ ] 

َسُعٌَُٛٗ أٌَُٚئَِه َع١َْشؽَ َٚ َٚ  َٚ  َ َْ َّللاَّ ٠ُِط١ُؼٛ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْئرُٛ َٚ ََلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َسُعٌَُٛٗ أٌَُٚئَِه َع١َْشؽَ ٠َ َٚ  َ َْ َّللاَّ ٠ُِط١ُؼٛ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْئرُٛ َٚ ََلحَ  َْ اٌصَّ ٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ َ٠ ُ ُُ َّللاَّ ُٙ ُّ ُ ُُ َّللاَّ ُٙ ُّ

  ُ َ َػِض٠ض  َؽِى١ َّْ َّللاَّ ُ  اِ َ َػِض٠ض  َؽِى١ َّْ َّللاَّ "كأم  المؤمهكف كالمؤمه ت  ك ـ  :اإلم ـ الطترم يي تفاعرهو ؿ   (ُٕ:التكتى) اِ
 .(ُ)ا كراكلا كهع ت كت تا  يإف  فتهـ أف ت ضهـ أه  ر ت ض كأبكاههـ"الم دوكف ت 

  ي لكالف يي أف  ه ؾ مه اتى تعهه  كالمالحظ مف الت رعؼ الم،كم كالت رعؼ اال طالحي
هك مها  كاله  ر   كالد  الم،كم عشتمؿ بم  م  هي المحتى  كاالتت ع  كالكرب مف الشيفالم ه

م ى كمكجكدة يي الم ه  اال طالحي  ككها عككف ت له رة  مجت  ككؿ  ذه الم  هي كالحمعؼ
ظه ر الكدكالمحتى  كالتكرب إل  الشل ص لهـ ت لوكاؿ كالي  ؿ كالهكاع   كالتك ف م هـ ظ  ران    كان

ب هكه رتهـ  كاله ح لهـ  كت طه ن  كاتت بهـ  كط بتهـ  .تهـ  كان

 :اصطالحان ك  لغةن البراء  .ِ

 :ى كاشتك و ته  بم  بدة م  ف مهه اف كم دته  ترأ يي م  جـ الم،كرد لفظ التر  :لغةن البراء  - أ

 كمف ذلؾ وكلا ت  ل  :العداكة كالبغضاء:  َُٗؼ َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘ ح  َؽَغَٕخ  فِٟ اِْثَشا َٛ ُْ أُْع َؼُٗ لَْذ َوبَْٔذ ٌَُى َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘ ح  َؽَغَٕخ  فِٟ اِْثَشا َٛ ُْ أُْع لَْذ َوبَْٔذ ٌَُى

 ِْ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُْ أَِّب ثَُشآُء  ِٙ ِِ ْٛ ِْ اِْر لَبٌُٛا ٌِمَ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُْ أَِّب ثَُشآُء  ِٙ ِِ ْٛ حُ اِْر لَبٌُٛا ٌِمَ َٚ ٌَْؼَذا ُُ ا ث١ََُْٕى َٚ ثََذا ث١َََْٕٕب  َٚ  ُْ ِ َوفَْشَٔب ثُِى حُ َّللاَّ َٚ ٌَْؼَذا ُُ ا ث١ََُْٕى َٚ ثََذا ث١َََْٕٕب  َٚ  ُْ ِ َوفَْشَٔب ثُِى َّللاَّ

ْؽَذُٖ  َٚ  ِ ُٕٛا ثِبّلِلَّ ِِ ٌْجَْغَعبُء أَثًَذا َؽزَّٝ رُْئ ا ْؽَذُٖ َٚ َٚ  ِ ُٕٛا ثِبّلِلَّ ِِ ٌْجَْغَعبُء أَثًَذا َؽزَّٝ رُْئ ا َٚ (الممتحهى:ْ)  ذا طرعكه  م كـ م  دمتـ بم  أم ":
 . (ِ)كفركـ كأم  إف همهتـ يحعهئذ تهكمب الم  داة مكاالة"

 (3)الشيف كمزاعمتا كتهزه مهايترئ إذا تت بد مف : البعد. 
 ترئ مف يالف إذا تلمص مها: التخمص(ْ). 
 كمها وكلا ترئ مف يالف إذا أبذر كأهذر: اإلعذار كاإلنذار  :  ٌَِٝا ِٗ َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ ِٗ اٌَِٝ ثََشاَءح   َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ ثََشاَءح  

 َٓ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُْ َْ٘ذرُ َٓ َػب َٓ اٌَِّز٠ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُْ َْ٘ذرُ َٓ َػب  .(ٓ)(ُ:التكتى) اٌَِّز٠
 كترئ مف يالف إذا ت لغ يي الت د بف ترئ مف المرضعك ؿ: : التقصي مما يكره مجاكرتو  

 .(ٔ)مج كرتا
 
 
 

                                                           
 .(ٔٓٓ/ُُ:)تفاعر الطترم (ُ)
 .(ٔٓ/ُٖ:)الكرطتي تفاعر (ِ)
 .(ّّ/ُ: اتف مهظكر) ف ال رب  لا(ِّٔ/ُ)ي رس اتف :مك ععس الم،ىم جـ اهظر:  (ّ)
 .(ّّ/ُ: اتف مهظكر)لا ف ال رب اهظر: (ْ)
 (.ّّ/ُ)مهظكر اتف: ال رب لا ف: اهظر  (ٓ)
 .(ٖٖٓ/ُ: ال فه هي)اهظر: المفردات يي غرعب الكرهف (ٔ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َُْ ] 

 :ان اصطالح البراء - ب

 :م ف الي ضؿ ت دة ت رعف ت ملتمفى  كمف  ذه الت رعف ت م  عميكثعر مف ال مكلكد بريا 
 "كال داكة ت د اإلهذارالت د  كاللالص  "(ُ). 
 " كالت د بههـ  كجه د الحرتععف مههـ  ت،ض أبداف اا مف المه يكعف كبمكـ الكف ر  كبداكتهـ

 .(ِ)"تحاب الكدرة

 تد مف : ت،ض الطكاغعت التي تي الحظ أف ت رعؼ التراف  كلا تكى عي مف لالؿ الت رعف ت ا
لكرعـ كالاهى   كود دلت بم   ذا الت رعؼ هع ت كثعرة يي الكرهف ات د اإلبذار كاإلهذار دكف اا 

ُْ أَِّب ثَُشآُء   لَْذ َوبَٔذْ لَْذ َوبَٔذْ  :كمف ذلؾ وكلا ت  ل  ِٙ ِِ ْٛ َؼُٗ اِْر لَبٌُٛا ٌِمَ َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘ ح  َؽَغَٕخ  فِٟ اِْثَشا َٛ ُْ أُْع ُْ أَِّب ثَُشآُء ٌَُى ِٙ ِِ ْٛ َؼُٗ اِْر لَبٌُٛا ٌِمَ َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘ ح  َؽَغَٕخ  فِٟ اِْثَشا َٛ ُْ أُْع ٌَُى

ٌْجَْغَعبُء  ا َٚ حُ  َٚ ٌَْؼَذا ُُ ا ث١ََُْٕى َٚ ثََذا ث١َََْٕٕب  َٚ  ُْ ِ َوفَْشَٔب ثُِى ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ٌْجَْغَعبُء ِِ ا َٚ حُ  َٚ ٌَْؼَذا ُُ ا ث١ََُْٕى َٚ ثََذا ث١َََْٕٕب  َٚ  ُْ ِ َوفَْشَٔب ثُِى ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّّ ِِ َٚ  ُْ ُْٕى ُٕٛا ثِ ِِ ِِ ُٕٛا ثِ أَثًَذا َؽزَّٝ رُْئ ِِ ِ أَثًَذا َؽزَّٝ رُْئ ِ بّلِلَّ بّلِلَّ

َب ػَ  ء  َسثَّٕ ْٟ ْٓ َش ِِ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ ٍُِه ٌََه  ِْ ب أَ َِ َٚ َّْ ٌََه  ِٗ ٤ََْعزَْغفَِش َُ ٤َِث١ِ ١ِ٘ َي اِْثَشا ْٛ ْؽَذُٖ اَِلَّ لَ َب ػَ َٚ ء  َسثَّٕ ْٟ ْٓ َش ِِ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ ٍُِه ٌََه  ِْ ب أَ َِ َٚ َّْ ٌََه  ِٗ ٤ََْعزَْغفَِش َُ ٤َِث١ِ ١ِ٘ َي اِْثَشا ْٛ ْؽَذُٖ اَِلَّ لَ ا١ٌََِْه َٚ َٚ ٍَْٕب  وَّ َٛ ا١ٌََِْه ١ٍََْه رَ َٚ ٍَْٕب  وَّ َٛ ١ٍََْه رَ

ِص١شُ  َّ ٌْ ا١ٌََِْه ا َٚ ِص١شُ أََْٔجَٕب  َّ ٌْ ا١ٌََِْه ا َٚ َسُعٌِٛ  :كوكلا ت  ل   (ْ:الممتحهى) أََْٔجَٕب  َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ َسُعٌِٛ ثََشاَءح   َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ َٓ ثََشاَءح   ِِ  ُْ َْ٘ذرُ َٓ َػب َٓ ِٗ اٌَِٝ اٌَِّز٠ ِِ  ُْ َْ٘ذرُ َٓ َػب ِٗ اٌَِٝ اٌَِّز٠

 َٓ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ْشِشِو١ ُّ ٌْ  (.ُ:التكتى) ا

الحظ مم  اتؽ المه اتى تعف الم ه  الم،كم كتعف الم ه  اال طالحي ي لتراف يي كعي 
  ك ذه شتمؿ بم  م  هي ال داكة كالت،ض ف  كالت د  كالتلمص  كاإلبذار كاإلهذارالم ه  الم،كم ع

 .لم ه  اال طالحي لمترافا الم  هي جمع ه  مجتم ى يي

 :قريظة بني غزكة مف افالمستنبطكالبراء  الكالءثانيان: 

 م  عمي:مف ااث ر الكاردة يي الكالف كالتراف يي غزكة تهي ورعظى 
 يىكى ؿى )يي تهي ورعظى  ما راكؿ اا بهدم  حكٌ  وكؿ ا د تف م  ذ  النص األكؿ:

مى  اٍهًزليكا":  المااً  رىايكؿي  ٍكـً  بى ليكا  " مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  حي تى ىثى  يىهىزى  ٍتفً  اىٍ دً  ًإلى   المااً  رىايكؿي  كى
ك  أىتى  عى : يىكى ليكا  ...ًتاً  يىأيًتيى   مي ى ذو  مىفى ؤيؾى  بىٍمرو مىكىاًلعؾى  حي مىفٍ  الهٍّكى عىىً  كىأىٍ ؿي  كى ًمٍمتى  وىدٍ  كى  الى : وى لىتٍ   بى
ـٍ  عىٍمتىًفتي  كىالى  شىٍعئن   ًإلىٍعًهـٍ  عيٍرًجعي  تا  ًإلىٍعًه ـٍ  ًمفٍ  دىهى  ًإذىا حى  الى  أىفٍ  ًلي أىهى  وىدٍ : يىكى ؿى  وىٍكًمًا  ًإلى  اٍلتىفىتى  ديكًرً 
ًئـو  لىٍكمىىى  المااً  ًيي أيتى ًليى  مى  طىمىعى  يىمىما  اىً عدو  أىتيك وى ؿى : وى ؿى   الى  ـٍ اىعًٍّدكي  ًإلى  ويكميكا": وى ؿى   المااً  رىايكؿً  بى
ليكهي  ليكهي  أىٍهًزليكهي : وى ؿى    المااي  اىعٍّديهى : بيمىري  يىكى ؿى  "يىأىٍهزى ـٍ ":  المااً  رىايكؿي  وى ؿى   يىأىٍهزى : اىٍ ده  وى ؿى  "ًيعًهـٍ  اٍحكي
ـي  يىًإهٍّي ـٍ  أىٍحكي تيٍاتى  ميكى ًتمىتيهيـٍ  تيٍكتىؿى  أىفٍ  ًيعًه ـٍ  كى ـى  ذىرىاًرع هي تيٍكاى  .(ّ)(أىٍمكىاليهيـٍ  كى

                                                           
 .(َٗ)صالكحط هي :إلاالـالكالف كالتراف يي ا (ُ)
 .(ِٓٓ/ُ)الجترعف اا بتد :تاهعؿ ال كعدة اإلاالمعى (ِ)
 ال دعكى ماهد  اله  ر بشر ل مس تكعى اله  ر ماهد مف لماتدرؾا الممحؽألرجا أحمد يي ماهده:  (ّ)

(  و ؿ اللت هي:  حعح  الت معك ت الحا ف: اللت هي ِٔ/ِْ()َِٕٗٓ)حبهه  اا رضي ال دعؽ تهت ب ئشى
(َُ/ُّٖ). 
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    [َُٓ ] 

(  لىٍكمىىى  المااً  ًيي أيتى ًليى  الى  أىفٍ  ًلي أىهى  )وىدٍ الشاىد:  ًئـو ـٍ اي )الى ـي  يىًإهٍّي: اىٍ ده  وى ؿى  "ًيعًهـٍ  ٍحكي  أىٍحكي
ـٍ  ـٍ  تيٍكتىؿى  أىفٍ  ًيعًه تيٍاتى  ميكى ًتمىتيهي ـٍ  كى ـى  ذىرىاًرع هي تيٍكاى  (أىٍمكىاليهيـٍ  كى

 يعم  كال  يعا ا  تي الجمعؿ ا د تف م  ذ ا ال ح تكيي  ذا تع ف كاضح لم  و ـ 
ك هكا حمف فه  يكد يمـ عمتفت إلعهـ  كلـ عرجع إلعهـ     حعث و ـ ت لتراف مههـكالمؤمهعف كراكلا 

أف حكـ بمعهـ تي  كمكالعا يي الج  معى  كمع ذلؾ ك هت محتى اا كراكلا كالمؤمهعف أحب إل  ومتا
يعهـ يي اا    حكـ بمعهـ  كلـ عت ؿتم   كود أعده تكاـ أمكالهـتكتؿ مك تمتهـ  كتات  ها ؤ ـ  ك 

 .لكمى الئـ

ٍههيمى  اا رىًضيى -بيمىرى  اٍتفً  م  ركاه يي الكالف كالترافكمف ااث ر أعض ن  النص الثاني:  -بى
مّْيىفَّ  الى ) :الىٍحزىابً  عىٍكـى   الهاًتي   وى ؿى : وى ؿى  ده  ييصى ٍيظىةى  بىًني ًفي ًإالَّ  العىٍصرى  أىحى  .(ُ)(قيرى

مٍّعىفا  الى )الشاىد:  ده  عي ى ٍعظىىى  تىًهي ًيي ًإالا  ال ىٍ رى  أىحى  (.ويرى

: ت ضهـ كو ؿ هأتعه   حت  ه مي ال: ت ضهـ يك ؿ الطرعؽ  يي ال  ر ت ضهـ يأدرؾ" 
 ا د تف م  ذ  كك ف  (ِ)"مههـ كاحدان  ع هؼ يمـ  لمهتي ذلؾ يذكر ذلؾ  مه  عرد لـ ه مي  تؿ

ٍرب مف أتكعت كهت ًإف الماهيـا  "إذ أ  تا الاهـ دب  رتا  يك ؿ:  وـك الى  يىًإهااي  لىهى   يأتكهي شىٍعئ  ويرىٍعش حى
ٍرب كض ت كهت ًإف الماهيـا  كألرجكه  رىايكلؾ كذتيكا وكـ مف أج  د ـ أىف ًإلىيٌ  أحب تعههـٍ  تىٍعههى  اٍلحى  كى

تا  تمتهي كىالى   شىهى دىة لي ي ج مه  ٍعظىى تهي مف بىٍعهي تكر حى  تهي ًإلى  مت درعف اٍلميامميكفى  يىلرج  ويرى
ٍعظىى  ٍوت يىكىات لى ييكا يط ئفى ويرى طى ًئفىى  ي مكا اٍلكى ٍعظىى  تهي ًيي ًإالا  اٍل ىٍ ر  معهى  الى  كىاا: وى ليكا كى  ويرى
ـا    الماا رىايكؿ أمرهى  يتذلؾ  .(ّ)"ًمٍههيـ دناكىاحً  ع هؼ يىمـ ت جته د ـ   بمـ ث

مراران يي ه رة  ذا مف كمم تا التي هطؽ ته   تف م  ذ  تذلؾ عتتعف مدل كالف اعده  ا د
  بم  الشه دة يي اتعما عمعتا اا  أفٍ   كتم  تمه  الدعف الككعـ  كتم  حكـ يعا بم  تهي ورعظى

 هدم  أمر ـ الهتي ب أها   كمف كالف ال ح تى رضكاف اا بمعهـكر بعها مف تهي ورعظىكأف ت
  يلرجكا   يم  ك ف مههـ إال الامع كالط بى كالتمتعى لمر راكؿ اا ت ل الة يي تهي ورعظى

 . درعف ماتجعتعف لمر اا كراكلامت
                                                           

 تهي إل  كملرجا الحزاب  مف  الهتي مرجع ت ب  الم، زم كت ب:  حعحا يي التل رم ألرجا :عميو متفؽ (ُ)
 ت ب  الجه د كالاعر كت ب:  حعحا يي مامـ كألرجا لا  كالمفظ  (ُُِ/ٓ()ُُْٗح)إع  ـ كمح  رتا ورعظى
 .تهحكه  (ُُّٗ/ّ()َُٕٕح)المت  رضعف المرعف أ ـ كتكدعـ ت ل،زك  المت درة

 .(ُُِ/ٓ)  حعح التل رم: (ِ)
تحكعؽ الدكتكر شكوي ضعؼ  دار  ( ُٖٕ  ُٕٕ/ُ)الح يظ عكاؼ تف التر :الدرر يي الت  ر الم، زم كالاعر (ّ)

 .ػ َُّْط الث هعى    الك  رة الم  رؼ
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    [َُٔ ] 

 اعط ة اخلامس

 اصحكع مبا يو   اهلل

را لى اإلاالـ ب مى كش ممى لجمعع شؤكف اإلها ف يي  ذه الحع ة الدهع   يهي تحكؽ لا 
  كالحكـ تم  أهزؿ ك ف أك جم بىن  لح ؽ الضرر تا يردان إللعر يي الح ضر كالماتكتؿ  كتمهع مف ا

اا  ك التطتعؽ لهذه الرا لى ال  لمعى التي ترتط الملمكؽ ت لل لؽ  كتج ما ل ض  ن مهك دان لمر رتا 
َٛ ٌَُٗ اكم لكا كم تكده  عككؿ ت  ل :  ُ٘ ُ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َٛ َّللاَّ ُ٘ َٛ ٌَُٗ اَٚ ُ٘ ُ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َٛ َّللاَّ ُ٘ َٚ ِٗ ا١ٌَِْ َٚ  ُُ ٌُْؾْى ٌَُٗ ا َٚ ا٢ِْخَشِح  َٚ ُذ فِٟ ا٤ٌَُْٚٝ  ّْ ِٗ ٌَْؾ ا١ٌَِْ َٚ  ُُ ٌُْؾْى ٌَُٗ ا َٚ ا٢ِْخَشِح  َٚ ُذ فِٟ ا٤ٌَُْٚٝ  ّْ ٌَْؾ

 َْ َْ رُْشَعُؼٛ ُُ  : كعككؿ  (َٕ:الك ص) رُْشَعُؼٛ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ َش أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ َرٌَِه اٌذِّ َِ ِ أَ ُُ اَِلَّ ّلِِلَّ ٌُْؾْى ِْ ا ُُ اِ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ َش أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ َرٌَِه اٌذِّ َِ ِ أَ ُُ اَِلَّ ّلِِلَّ ٌُْؾْى ِْ ا  اِ
  لمكا يي عحكـ يهك الشع ف  مف اكاه دكف كحده  ا إال الحكـم  ك  الكض ف م ي  (َْ:عكاؼ)

  كعمي تع ف ذلؾ ض ئا كل دار  كال  هكوض ف حكما يعهـ عهفذك  ككعؼ عش ف  عش ف  تم كككها 
عض حا:  كان

 :طالحان كاص الحكـ لغةن أكالن: 

  ك ك مألكذ مف م ٌدة )حكـ( اٌلتي تدؿ  ك م در وكلهـ: حكـ عحكـ حكم ن الحكـ لغةن: 
لهه  تمه ه  بف ي ؿ م  ال عرعد   حته   عك ؿ:  ؛كمى الٌداتى تذلؾبم  المهع مف الٌظمـ  كاٌمعت ح

 .(ُ)حكمت الٌداتى كأحكمته  إذا مه ته   كعك ؿ أعض ن حكمت الافعا  كأحكمتا: إذا ألذت بم  عدعا

إل الح  كالحكـ ت لٌشيف أف تكضي تأٌها كذا  أك لعس  حكـ أ ما مهع مه  ن "كو ؿ الٌراغب: 
 .(ِ)"غعرؾ أك لـ تمزما تكذا  اكاف ألزمت ذلؾ

 :الحكـ بما أنزؿ اهلل اصطالحان 

  (ّ)"ىلألحك ـ الشربع اع اى الٌه س كالكض ف تعههـ كتدتعر أمكر ـ طتك  ك " :الحكـ اصطالحان 
 .(ْ)"الكضع أك التلععر أك ت الوتض ف  المكمؼ تف ؿ المت مؽ ت  ل  اا لط ب ك"

 

                                                           
 .(ُٗ/ِ)ي رس اتف :م جـ مك ععس الم،ىاهظر:  (ُ)
 .(ِْٖ/ُ: ال فه هي)المفردات يي غرعب الكرهف (ِ)
 تف اا بتد تف   لح الشعخ تإشراؼ الملت عف مف بدد:  الكرعـ الراكؿ ألالؽ مك ـر يي اله عـ هضرة  (ّ)

 .  تدكف اهى هشرالرات ى  ط جدة كالتكزعع  لمهشر الكاعمى دار(  َُٕٕ/ٓ)المكي الحـر كلطعب إم ـ حمعد
   طالرع ض  الرشد مكتتى(  ُِٓ/ُ)الهممى محمد تف بمي تف الكرعـ بتد: المك رف الفكا أ كؿ بمـ يي المهذب  (ْ)

 .ـ ُٗٗٗ -  ػ َُِْ: الكل 
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    [َُٕ ] 

  (ُ)"كضع أك تلععر أك طمب مف المكمفعف أي  ؿت المت مؽ الشرع لط ب اوتض ه م ":  ك كوعؿ
 .(ِ)"التلععر أك ت الوتض ف  المكمؼ تف ؿ المت مؽ اا لط ب" كوعؿ:

 ك بت رة بف حكـ " ك ال مؿ ت لحكـ الٌشربي  الذم بريا الجرج هي تككلا: " كالحكـ بما أنزؿ اهلل:
 .(ّ)"اا ت  ل  المت ٌمؽ تأي  ؿ المكٌمفعف

الحكـ بهد ال كلٌععف لط ب اا ت  ل  المت ٌمؽ تف ؿ المكٌمؼ مف حعث ": (ْ)كو ؿ المه كمٌ 
 .(ٓ)"ككها كذلؾ

؛ لها تهفعذ لحكـ اا الذم  ك مف جهى تكحعد الرتكتعى لكاـز كالحكـ تم  أهزؿ اا ت  ل  مف
ت  ل   مكتض  رتكتعتا  ككم ؿ ممكا كت ريا  كلهذا ام  اا ت  ل  المتتكبعف يي غعر م  أهزؿ اا

ب : لمتت عتهـ   يك ؿ  أرت ت ن  َِ َٚ  َُ ْش٠َ َِ  َٓ ِغ١َؼ اْث َّ ٌْ ا َٚ  ِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ ُْ أَْسثَبثًب  ُٙ جَبَٔ ْ٘ ُس َٚ  ُْ ُ٘ ب ارََّخُزٚا أَْؽجَبَس َِ َٚ  َُ ْش٠َ َِ  َٓ ِغ١َؼ اْث َّ ٌْ ا َٚ  ِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ ُْ أَْسثَبثًب  ُٙ جَبَٔ ْ٘ ُس َٚ  ُْ ُ٘ ارََّخُزٚا أَْؽجَبَس

 َْ ب ٠ُْشِشُوٛ َّّ َٛ ُعْجَؾبَُٔٗ َػ ُ٘ اِؽًذا ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َٚ ًٙب  ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا اٌَِ ِِ َْ أُ ب ٠ُْشِشُوٛ َّّ َٛ ُعْجَؾبَُٔٗ َػ ُ٘ اِؽًذا ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َٚ ًٙب  ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا اٌَِ ِِ إف مف لـ عحكـ تم  ي  (ُّ:التكتى) أُ
  كهع ت كردت يعا هع ت تهفي اإلعم ف بها أهزؿ اا  كأراد أف عككف التح كـ إل  غعر اا كراكلا 

 .(ٔ)  كظمما  كياكاتكفره

ْٓ :عككؿ ت  ل   لك عى مف جهى ألرل تكحعد ال لكاـز كالحكـ تم  أهزؿ اا ت  ل  مف َِ َٚ ْٓ َِ َٚ

 ُ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ُ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ   َْ ٌَْىبفُِشٚ ُُ ا ُ٘ َْ فَؤٌَُٚئَِه  ٌَْىبفُِشٚ ُُ ا ُ٘ ُ كعككؿ أعض ن: ( ْْ:الم ئدة) فَؤٌَُٚئَِه  َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ ُ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ

                                                           
 المطعؼ بتد تف م طف  تف محمد تف محمكد المهذر أتك: ال كؿ بمـ مف ل كؿا ملت ر شرح - التمهعد  (ُ)

 .ـ َُُِ -  ػ ُِّْ الكل     طم ر الش ممى  المكتتى(  ٔ)صالمهع كم
 بتد تف م طف  تف محمد تف محمكد المهذر أتك: ال كؿ بمـ مف ال كؿ ملت ر شرح مف الم ت ر (ِ)

 .ـ َُُِ -  ػ ُِّْ الث هعى    طم ر مى الش م المكتتى(  ُِ)صالمهع كم المطعؼ
 تف اا بتد تف   لح الشعخ تإشراؼ الملت عف مف بدد : الكرعـ الراكؿ ألالؽ مك ـر يي اله عـ هضرة  (ّ)

 .(َُٕٕ/ٓ)المكي الحـر كلطعب إم ـ حمعد
 إل  هاتى هاإ و ئالن  ل،عره م ك المهكم أك  المه كم الحدادم بمي تف ال  ريعف ت ج تف الرؤكؼ بتد اإلم ـ المناكٌم: (4)

 ال،عطي كالهجـ المكداي غ هـ تف بمي الهكر بف كالحدعث التفاعر ألذ لرتى  العـك ك ي م ر  ورل مف ورعى مه  
 كم ت ِٓٗ اهى كلد  كغعر م  كالش راهي ال،عطي مه كر الشعخ مههـ جم بى بف الت كؼ كألذ الرممي  كالشمس
ٍتد محمد: كالماماالت كالمشعل ت الم  جـ كم جـ كالثت ت  رسالفه يهرس  اهظر: َُُّ اهى تم ر يٌ  بى  تف الحى
  ط الث هعى تعركت  اإلاالمي ال،رب دار  بت س إحا ف(  تحكعؽ َٔٓ/ِ)الكت هي الحي ت تد الم ركؼ الكتعر  بتد

 ـ.ُِٖٗ

زعف يعف تف بمي تف زعف الدعف محمد المدبك ت تد الرؤكؼ تف ت ج ال  ر  :التكوعؼ بم  مهم ت الت  رعؼ (ٓ)
 .ـَُٗٗ- ػَُُْالك  رة  ط الكل     بتد الل لؽ ثركتّٖ  ب لـ الكتب (ُْٓ/ُ)ال  تدعف الحدادم ثـ المه كم

ط الرات ى   دار الثرع  لمهشر ( ُٓٓ ُْٓ/ُ)محمد تف   لح تف محمد ال ثعمعف :شرح ثالثى ال كؿاهظر:  (ٔ)
 .ـََِْ - ػ ُِْْ
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    [َُٖ ] 

 َْ ٛ ُّ ُُ اٌظَّبٌِ ُ٘ َْ فَؤٌَُٚئَِه  ٛ ُّ ُُ اٌظَّبٌِ ُ٘ ُُ  كعككؿ أعض ن:  (ْٓ:الم ئدة) فَؤٌَُٚئَِه  ُ فَؤٌَُٚئَِه ُ٘ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ ُُ ُ فَؤٌَُٚئَِه ُ٘ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ

 َْ ٌْفَبِعمُٛ َْ ا ٌْفَبِعمُٛ كم ه  ألك عى اا ككحداهعتا: إيراده  لحكـ تم  أهزؿ اا مف اإلعم ف ت ا ي   (ْٕ:الم ئدة) ا
ت ل ت دة  كاللضكع لا يي الحكـ  كتهفعذ أكامره ظ  ران كت طه ن؛ يال عتـ اإلعم ف إال تتحكعـ شرع اا؛ 

ُٙ  :و ؿ ت  ل  ب َشَغَش ث١ََْٕ َّ َٛن ف١ِ ُّ َْ َؽزَّٝ ٠َُؾىِّ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ََل ٠ُْئ َٚ ُٙ فَََل  ب َشَغَش ث١ََْٕ َّ َٛن ف١ِ ُّ َْ َؽزَّٝ ٠َُؾىِّ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ََل ٠ُْئ َٚ ُْ َؽَشًعب فَََل  ِٙ ْٔفُِغ َُّ ََل ٠َِغُذٚا فِٟ أَ ُْ َؽَشًعب ُْ صُ ِٙ ْٔفُِغ َُّ ََل ٠َِغُذٚا فِٟ أَ ُْ صُ

ب ًّ ٛا رَْغ١ٍِ ُّ ٠َُغٍِّ َٚ ب لََع١َْذ  َّّ بِِ ًّ ٛا رَْغ١ٍِ ُّ ٠َُغٍِّ َٚ ب لََع١َْذ  َّّ ِِ (الها ف:ٔٓ.) 

ى أواـ ت  ل  يي  ذه ااع": م ه   ذه ااعى يعككؿ-اا رحما-(ُ)كعكضح اإلم ـ الشهكعطي
ـٌ عهك د  يي جمعع   أها ال عؤمف أحد حت  عحكـ راكلا الكرعمى تهفاا الكرعمى المكداى المكر  ث

لم  حكـ تا ظ  ران كت طه ن  كعامـ لا تامعم ن كمع ن مف غعر مم ه ى  كال مداي ى  كال مه زبى  كتٌعف يي 
ظ  ران كت طه ن لم  حكـ  هعى ألرل أٌف وكؿ المؤمهعف مح كر يي  ذا التامعـ الكمي  كاالهكع د الت ـ

َي اٌْ    ك ي وكلا ت  ل :تا ْٛ َْ لَ ب َوب َّ َي اٌْ أَِّ ْٛ َْ لَ ب َوب َّ ْْ ٠َمٌُُٛٛا أَِّ ُْ أَ ُٙ َُ ث١ََْٕ ِٗ ١ٌَِْؾُى َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ اَِرا ُدُػٛا اٌَِٝ َّللاَّ ١ِٕ ِِ ْئ ْْ ٠َمٌُُٛٛا ُّ ُْ أَ ُٙ َُ ث١ََْٕ ِٗ ١ٌَِْؾُى َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ اَِرا ُدُػٛا اٌَِٝ َّللاَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ

 َْ ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ أَغَْؼَٕب  َٚ ْؼَٕب  ِّ َْ َع ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ أَغَْؼَٕب  َٚ ْؼَٕب  ِّ    .(ِ)"(ُٓ:الهكر) َع

ع  ن غعر   كأها ال حكـ ل،عر اا  كأف اتت ع تشر كتهذا عتتعف أها ال حكـ إال ا كحده 
ُٓ :   م داو ن لككلا يهك كفره تا تشرعع اا ٠ َش أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ َرٌَِه اٌذِّ َِ ِ أَ ُُ اَِلَّ ّلِِلَّ ٌُْؾْى ِْ ا ُٓ اِ ٠ َش أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ َرٌَِه اٌذِّ َِ ِ أَ ُُ اَِلَّ ّلِِلَّ ٌُْؾْى ِْ ا اِ

 ُُ ٌْم١َِّ ُُ ا ٌْم١َِّ َْ  :  كوكلا (َْ:عكاؼ) ا ٌَْىبفُِشٚ ُُ ا ُ٘ ُ فَؤٌَُٚئَِه  َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ َْ ٌَْىبفُِشٚ ُُ ا ُ٘ ُ فَؤٌَُٚئَِه  َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ  :كوكلا أعض ن
 َل ٠ُْشِشُن َل ٠ُْشِشُن َٚ ِٗ أََؽذاً َٚ ِّ ِٗ أََؽذاً فِٟ ُؽْى ِّ  (.ْْ:الك ص) فِٟ ُؽْى

أهزؿ اا يكد أشرؾ مع اا أٌف مف حكـ ت،عر م   -اا رحما-كود أكد اإلم ـ الشهكعطي
ك ؿ: "إٌف كؿ مف اتتع تشرع  ن غعر التشرعع الذم ج ف تا اعد كلد ي ؛غعره  كلرج بف دائرة اإلاالـ
لؼ كفر تكاح ملرج بف الممى   ي تت با لذلؾ التشرعع المل هدـ محمد تف بتد اا 

ُْ رََش اٌَِٝ اإلاالمعى...كال جب ممف عحٌكـ غعر تشرعع اا  ثـ عدبي اإلاالـ؛ كم  و ؿ ت  ل :  ُْ رََش اٌَِٝ أٌََ أٌََ

ٛا اِ  ُّ ْْ ٠َزََؾبَو َْ أَ ْٓ لَْجٍَِه ٠ُِش٠ُذٚ ِِ ِْٔضَي  ب أُ َِ َٚ ِْٔضَي ا١ٌََِْه  ب أُ َّ ُٕٛا ثِ َِ ُْ آ ُٙ َّ َْ أَٔ ٛ ُّ َٓ ٠َْضُػ ٛا اِ اٌَِّز٠ ُّ ْْ ٠َزََؾبَو َْ أَ ْٓ لَْجٍَِه ٠ُِش٠ُذٚ ِِ ِْٔضَي  ب أُ َِ َٚ ِْٔضَي ا١ٌََِْه  ب أُ َّ ُٕٛا ثِ َِ ُْ آ ُٙ َّ َْ أَٔ ٛ ُّ َٓ ٠َْضُػ لَْذ ٌَٝ اٌطَّ ٌَٝ اٌطَّ اٌَِّز٠ َٚ لَْذ بُغِٛد  َٚ بُغِٛد 

ُْ َظَلَلً ثَِؼ١ذاً  ُٙ ْْ ٠ُِعٍَّ ُْ أَ ١ْطَب ٠ُِش٠ُذ اٌشَّ َٚ  ِٗ ْْ ٠َْىفُُشٚا ثِ ُشٚا أَ ِِ ُْ َظَلَلً ثَِؼ١ذاً أُ ُٙ ْْ ٠ُِعٍَّ ُْ أَ ١ْطَب ٠ُِش٠ُذ اٌشَّ َٚ  ِٗ ْْ ٠َْىفُُشٚا ثِ ُشٚا أَ ِِ ِ أَْثزَِغٟ   كو ؿ: (َٔ:الها ف) أُ ِ أَْثزَِغٟ أَفََغ١َْش َّللاَّ أَفََغ١َْش َّللاَّ

ٌِْىزَبَة ٠َؼْ  ُُ ا ُ٘ َٓ آر١ََْٕب اٌَِّز٠ َٚ َلً  فَصَّ ُِ ٌِْىزَبَة  ُُ ا َْٔضَي ا١ٌَُِْى َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘ َٚ ٌِْىزَبَة ٠َؼْ َؽَىّبً  ُُ ا ُ٘ َٓ آر١ََْٕب اٌَِّز٠ َٚ َلً  فَصَّ ُِ ٌِْىزَبَة  ُُ ا َْٔضَي ا١ٌَُِْى َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘ َٚ ٌَْؾكِّ َؽَىّبً  ْٓ َسثَِّه ثِب ِِ ي   َٕضَّ ُِ  ُ َْ أََّٔٗ ٛ ُّ ٌَْؾكِّ ٍَ ْٓ َسثَِّه ثِب ِِ ي   َٕضَّ ُِ  ُ َْ أََّٔٗ ٛ ُّ ٍَ

 َٓ زَِش٠ ّْ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َّٓ َٓ فََل رَُىَٛٔ زَِش٠ ّْ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َّٓ  (.ُُْ:اله  ـ)فََل رَُىَٛٔ

                                                           
 شهكعط بمم ف مف مدٌرس مفار  الشهكعطي الجكهي الك در بتد تف الملت ر محمد تف المعف محمد الشنقيطي: (1)
اهى  تمكى كتكيي  الرع ض ثـ المهكرة المدعهى يي مدرا  كااتكر كحج  ته  كت مـ ـَُٕٗ اهى كلد  (مكرعت هع )

 (.ْٓ/ٔكغعر    اهظر: البالـ: الزركمي) الكرهف تفاعر يي التع ف أضكاف: مهه كتب  لا ـ ُّٕٗ
  زعز عف   لح تف إترا عـ الطكع فبتد ال :ف الشهكعطي يي تكرعر بكعدة الامؼجهكد الشعخ محمد المع (ِ)
 .ـُٗٗٗ ػ/ُُْٗالا كدعى  ط الكل     ى ال تعك ف  الرع ضمكتت ( َُٖ  ُٕٗ/ُ)
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    [َُٗ ] 

كعؤكد أٌف مف ترؾ حكـ اا  كاات  ض بها تحكـ الككاهعف الكض عى التي شربه  الشعط ف 
أنو    لحكـ اا بم  ألاهى أكلع ئا  كاتت ه  يعم  أحمت كحرمت  كجٌكز التح كـ إلعه  رغـ مل لفته

يعككؿ: "إف الذعف عتت كف   بعد اقامة الحجة عمية كرفع مكانع التكفير عنو ،كافر ال يشؾ في كفره
بم  ألاهى  الككاهعف الكض عى التي شربه  الشعط ف بم  ألاهى أكلع ئا مل لفى لم  شربا اا 

 ه بف هكر الكحي إال مف طمس اا ت عرتا كأبم كفرىـ كشركيـال يشؾ في أها  راما 
 .(ُ)"مثمهـ

كالصحيح أف الحكـ " :حعث عككؿك ه ؾ رأم لألئمى البالـ مف أمث ؿ اإلم ـ اتف الكعـ 
  يإها إف ابتكد كجكب بغير ما أنزؿ اهلل يتناكؿ الكفريف، األصغر كاألكبر بحسب حاؿ الحاكـ

تأها ماتحؽ لم ككتى  يهذا كفر   مع ابترايا الحكـ تم  أهزؿ اا يي  ذه الكاو ى  كبدؿ بها ب ع ه ن 
ف ابتكد أها غعر كاجب  كأها ملعر يعا  مع تعكها أها حكـ اا  يهذا كفر  ف أ ،ر  كان أكتر  كان

 .(ِ)لا حكـ الملطئعف" جهما كألطأه يهذا ملطئ

 :قريظة بني غزكة مف المستنبطالحكـ بما أنزؿ اهلل : ان ثاني

يي غزكة تهي ورعظى  م  ركم بف أتي ا عد  كمف ااث ر الكاردة يي الحكـ تم  أهزؿ اا
لىتٍ  لىما :)و ؿ اللدرٌم  ٍعظىىى  تىهيك هىزى مى  ويرى ٍكـً  بى كى فى   المااً  رىايكؿي  تى ىثى  مي ى ذو  اٍتفي   يكى  اىٍ دو  حي  وىًرعتن  كى
مى  يىجى فى  ًمٍهاي  مىسى  يىجى فى  "عًٍّدكيـٍ اى  ًإلى  "ويكميكا:  المااً  رىايكؿي  وى ؿى  دىهى  يىمىما  ًحمى رو  بى  رىايكؿً  ًإلى  يىجى
ليكا  ىؤيالىفً  ًإفا : لىاي  يىكى ؿى   المااً  مى  هىزى ٍكًمؾى  بى ـي  يىًإهٍّي: وى ؿى  حي عاىي  تيٍاتى  كىأىفٍ  الميكى ًتمىىي  تيٍكتىؿى  أىفٍ  أىٍحكي  الذ رٍّ
كىٍمتى  "لىكىدٍ : وى ؿى  ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى  .(ّ)(المىًمؾً  ًتحي

مى ) الشاىد: ٍكـً  بى ليكا ( )اىٍ دو  حي مى  هىزى ٍكًمؾى  بى ـي  يىًإهٍّي( )حي كىٍمتى ( )أىٍحكي ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى  (.المىًمؾً  ًتحي

م  عاتف د مف  ذا الحدعث  ك لزكـ حكـ المحكـ ترض  الل معف  اكاف ك ف يي  يإف
أف الهزكؿ  كيعا  أمكر الحرب أك غعر    ك ك رد بم  اللكارج الذعف أهكركا التحكعـ بم  بمي 

بم  حكـ اإلم ـ أك غعره ج ئز  كلهـ الرجكع بها م  لـ عحكـ  يإذا حكـ يال رجكع  كلهـ أف عهكمكا 
 .(ْ)مف حكـ رجؿ إل  غعره  كيعا أف التح كـ إل  رجؿ م مـك ال الح كاللعر الـز لممتح كمعف

                                                           
 .(ُِٖ  ُُٖ/ُ: بتد ال زعز الطكع ف)ف الشهكعطيجهكد الشعخ محمد المع (ُ)
 .(ّْٔ/ُ)اتف الكعـ الجكزعى: لكعفمدارج الا  (ِ)
 (.ِٕ)ص:اتؽ تلرعجا (ّ)
 ال،عت ت  حاعف تف أحمد تف مكا  تف أحمد تف محمكد محمد أتك: التل رم  حعح شرح الك رم بمدةاهظر:  (ْ)

 .هشر اهى كتدكف طه ى  تدكف تعركت  ال رتي  التراث إحع ف دار  (ِٖٖ/ُْ)ال عه  الدعف تدر الحهف 
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    [َُُ ] 

 تفتحه ؛   كعركلأم أ تت تهـ كوضعت تكض ف ارتض  اا تا"(: )تحكـ اا يفي وكلا 
  أك الذم ألك  ال كاب يي الكمب  كوعؿ: أم الحكـ  الممؾ اله زؿ ت لكحي ك ك جترعؿ :أم

  كيعا جكاز التحكعـ يي أمكر الماممعف كمهم تهـ ال ظ ـ  بف اا ت  ل   الذم ج ف تا جترعؿ
ذا حكـ كال عل لؼ يي  ذا اإلجم ع إال اللكارج  يإههـ أهكركا بم  بمي  الح كـ  التحكعـ  كان

 .(ُ)"ال  دؿ يي شيف لزما حكما  كال عجكز لإلم ـ كال لهـ الرجكع بها ت د الحكـ

كيعا أعضن  ت حعح الككؿ تأف الم عب كاحد  كأف المجتهد رتم  ألطأ كال حرج بمعا  كلهذا 
كىٍمتى : )و ؿ  ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى   تا يكد يمف أ( يدؿ ذلؾ بم  أف حكـ اا يي الكاو ى متكرر  المىًمؾً  ًتحي

ؿ كالما ئ    ال عك ؿ ك هت الماألى وط عىذلؾ لـ عكف لا د مزعى يي ال كاب   كلكالأ  ب الحؽ
ر أف ع ف    هككؿ تؿ ك هت اجته دعى ظهعى  كلهذا ك ف رأم اله    لهٌ الكط عى ا يعه  حكـ كاحد
 ن   كيعا جكاز   كم  ك ف اله  ر لعتفؽ أكثر ـ بم  لالؼ ال كاب وطبف العهكد لالين  لا د
كتحضرتا يكعؼ ت د كي تا؟ كيعا أها عاكغ لإلم ـ البظـ إذا ك هت لا  االجته د يي زمها 

عهفذ ذلؾ بم  ل ما إذا ك ف حككمى يي هفاا أف عكلي ه ئتن  عحكـ تعها كتعف ل ما لمضركرة  ك 
 .(ِ)  كال عكدح يعا أها حكـ لابدالن 

                                                           
 .(ِْٖٓ/ٔك رم)ال :تعح مرو ة المف  (ُ)
 ( ُِٔ/ٓ)أت  تكر تف بتد الممؾ الكاطالهي أحمد تف محمد تف :إرش د الا رم لشرح  حعح التل رماهظر:  (ِ)

 . ػ ُِّّالمطت ى الكترل المعرعى  م ر  ط الا ت ى  
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 اعط ة السادس

 َعذ اهلل ل مؤمىني
َػَذ ت لتمكعف يي الرض يك ؿ ت  ل : بمعهـ  فا ش ئر اا ككبده لممؤمهعف أف مى مف ت  َػَذ َٚ َٚ

 ِِ  َٓ ب اْعزَْخٍََف اٌَِّز٠ َّ ُْ فِٟ ا٤َْْسِض َو ُٙ َّ بٌَِؾبِد ١ٌََْغزَْخٍِفَٕ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ ِِ َّللاَّ  َٓ ب اْعزَْخٍََف اٌَِّز٠ َّ ُْ فِٟ ا٤َْْسِض َو ُٙ َّ بٌَِؾبِد ١ٌََْغزَْخٍِفَٕ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ ُْ َّللاَّ ِٙ ُْ ْٓ لَْجٍِ ِٙ ْٓ لَْجٍِ

ُُ اٌَّ  ُٙ ُْ ِد٠َٕ ُٙ ٌَ َّٓ َٕ ىِّ َّ ُ١ٌَ ُُ اٌَّ َٚ ُٙ ُْ ِد٠َٕ ُٙ ٌَ َّٓ َٕ ىِّ َّ ُ١ٌَ َْ ثِٟ َش١ْئًب َٚ ًٕب ٠َْؼجُُذَِٕٟٚٔ ََل ٠ُْشِشُوٛ ِْ ُْ أَ ِٙ فِ ْٛ ْٓ ثَْؼِذ َخ ِِ  ُْ ُٙ َّ ٌَٕ ١ٌَُجَذِّ َٚ  ُْ ُٙ َْ ثِٟ َش١ْئًب ِزٞ اْسرََعٝ ٌَ ًٕب ٠َْؼجُُذَِٕٟٚٔ ََل ٠ُْشِشُوٛ ِْ ُْ أَ ِٙ فِ ْٛ ْٓ ثَْؼِذ َخ ِِ  ُْ ُٙ َّ ٌَٕ ١ٌَُجَذِّ َٚ  ُْ ُٙ ِزٞ اْسرََعٝ ٌَ

 َْ ٌْفَبِعمُٛ ُُ ا ُ٘ ْٓ َوفََش ثَْؼَذ َرٌَِه فَؤٌَُٚئَِه  َِ َٚ َْ ٌْفَبِعمُٛ ُُ ا ُ٘ ْٓ َوفََش ثَْؼَذ َرٌَِه فَؤٌَُٚئَِه  َِ َٚ (الهكر:ٓٓ)  يي تفاعره لهذه  -اا رحما-و ؿ اتف كثعر
مىفى فى  أيماتىاي  اىعىٍج ىؿي  ًتأىهااي   ًلرىايكًلاً  اً الما  ًمفى  كىٍبده   ىذىاااعى: " ـٍ  كالكالةى  الها سً  أئمىى : أىمٍ  اٍلىٍرًض  لي مىٍعًه  بى
ًتًهـٍ  دي  تىٍ ميحي  كى عي  اٍلًتالى تىٍلضى ٍكًيًهـٍ  تىٍ دى  كلىعيتدلىفٌ   اٍلً تى دي  لىهيـي  كى ٍكمن  أىٍمهن  الها سً  ًمفى  لى ـٍ  كىحي وىدٍ  ًيعًه  يى ىؿى  كى
تى ى لى  تىتى رىؾى  لىاي   ذىًلؾى  كى ٍمدي  كى تا   المااً  رىايكؿي  عىميتٍ  لىـٍ  يىًإهااي  كىاٍلًمهاىي  اٍلحى مىٍعاً  المااي  يىتىحى  حى ٍعتىرى  مىكاىى  بى  كىلى

ٍعًف  اى ًئرى  كىاٍلتىٍحرى ًزعرىةً  كى  .(ُ)"ًتكىمى ًلهى  اٍلعىمىفً  كىأىٍرضى  اٍل ىرىبً  جى

َٓ  :مهعف ت لجهى كاللمكد يعه  يك ؿ المؤ  كلكد تشر اا  َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا  اٌَِّز٠ َِ ُٕٛاآ َِ َ٘بَعُشٚا  آ َ٘بَعُشٚاَٚ َُ٘ذٚا  َٚ َعب َُ٘ذٚاَٚ َعب َٚ  

ًِ   فِٟفِٟ ًِ َعج١ِ ِ   َعج١ِ ِ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ُْ ثِؤ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ُْ   ثِؤ ِٙ ْٔفُِغ أَ َٚ ُْ ِٙ ْٔفُِغ أَ َٚ   ُُ ُُ أَْػظَ ْٕذَ   َدَسَعخً َدَسَعخً   أَْػظَ ْٕذَ ِػ ِ   ِػ ِ َّللاَّ أٌَُٚئِهَ   َّللاَّ أٌَُٚئِهَ َٚ َٚ   ُُ ُ٘ ُُ ُ٘   َْ ٌْفَبئُِضٚ َْ ا ٌْفَبئُِضٚ ُْ   ((ٕٕٓٓ))ا ُ٘ ُش ُْ ٠ُجَشِّ ُ٘ ُش ُْ   ٠ُجَشِّ ُ ُْ َسثُّٙ ُ   َسثُّٙ

خ   َّ خ  ثَِشْؽ َّ ُْٕٗ   ثَِشْؽ ِِ ُْٕٗ ِِ    ْ ا َٛ ِسْظ َٚ  ْ ا َٛ ِسْظ َعَّٕ   َٚ َعَّٕ َٚ ُْ   بد  بد  َٚ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ َٙب  ٌَ َٙبف١ِ ُ    ف١ِ ُ  َِٔؼ١ ُ    َِٔؼ١ م١ِ ُِ  ُ م١ِ ُِ((ٕٕٔٔ))   َٓ َٓ َخبٌِِذ٠ َٙب  َخبٌِِذ٠ َٙبف١ِ َّْ   أَثًَذاأَثًَذا  ف١ِ َّْ اِ َ   اِ َ َّللاَّ َْٕذُٖ   َّللاَّ َْٕذُٖ ِػ   أَْعش  أَْعش    ِػ

  ُ ُ  َػِظ١ تا المه جرعف مف الجزاف كالثكاب تاتب جه د ـ  يهذا ت ض م  كبد رته    (التكتى) ((ٕٕٕٕ))َػِظ١
ا الج  معى يي مكى   يإف المه جرعف تإعم ههـ الرااخ  كعكعههـ الل لص لـ عمكهك الطكعؿ يي اتعما 

  كلـ عزد ـ مف دحض الدبكة ك ي يي تداعى حع ته   يكد ااتماككا تم  أكح  اا إل  هتعهـ 
تم  ا تدكا تا كهمهكا تا   ك دلن  عم ه ن ان ك  ك يرعف كالمه يكعف إال ابت  م ن إبراض الم رضعف مف ال

 . ن مكعم  ن يجزا ـ اا تم   تركا كهمهكا جه ت كه عم

 اصطالحان:ك  لغةن  الكعد أكالن:

 الكعد لغةن:  .ُ

 كبدان  أبده كبدتا: عك ؿ تككؿ  ترجعى بم  تدؿ  حعحى كممى كالداؿ: كال عف الكاك( كىبىدى )"
 مف تكذا  كالمكابدة أكبدتا: كعككلكف تشر  إال عككف يال الكبعد يأم  كشرو  تلعرو  ذلؾ كعككف
 .(ِ)ع كؿ" أف  ـ إذا  دعره: الفحؿ ككبعد عجمع  ال كالكبد بدات  كجم ه  الكبد : كال دة المع  د 

ًتاً  الىمر كبىدىه: "كبد  المى  ًدرً  ًمفى  كى يكى  كمىٍكبكدةن  كمىٍكبكدان  كمىٍكًبدةن  كمىٍكًبدان  ككىٍبدان  ًبدةن  كى
مى  ج فىت الاًتي ٍف كؿو  بى ًمما : يًجهٍّ  اٍتفي  وى ؿى  كىاٍلمىٍكذيكتىًى؛ كالم دكوىً  كالمرجكعً  ك لمحمكؼً  كمىٍف كلىو  مى  كى

                                                           
 .(ٕٕ/ٔ:)تفاعر اتف كثعر (ُ)
 .(ُِٓ/ٔ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى: (ِ)
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اٍلمى ى ًدًر  ًمفى  ًتعىٍثًرًب  كالكىٍبدي  أىل ه بيٍرويكبو  مىكاًبعدي  :وىٍكلىاي  ميٍ مىالن  مىٍجميكبن  اٍلمى ى ًدرً  ًمفى  جى فى 
ًى  كى هي  الكيبكدي؛: وى ليكا اٍلمىٍجميكبى َْ : تى ى لى  كوكلا جهي  اٍتفي  حى ٠َمٌُُٛٛ َٚ َْ ٠َمٌُُٛٛ زٝ  َٚ زَِٝ ْػذُ   َ٘زاَ٘زا  َِ َٛ ٌْ ْػذُ ا َٛ ٌْ ْْ   ا ْْ اِ ُْ   اِ ْٕزُ ُْ ُو ْٕزُ   ُو

َٓ صبِدلِ صبِدلِ  ١ َٓ ١ :كه  الكىٍبد  ىذىا ًإهج زي  أىم: (ْٖ)عكهس ؛ أىري  عىكيكهى فً  كالً دةي  الكىٍبدي : (ُ)الىز رم كوى ؿى  ذىًلؾى
وى ؿى  عيٍجمىعي  الى  كالكىٍبدي  ًبدات  يىتيٍجمىعي  الً دةي  يأىم  كىاٍامن   مىٍ دىرنا عىٍحًذييكفى  ًبدةن  كبىٍدتي : اٍلفىراافي  كى  اٍلهى فى  كى

ٍك ىًرم   وى ؿى  أىض يكا  ًإذا عيٍجمىعي  اٍلكىاًك  ًمفى  ًبكىضه  كىاٍلهى في  الكىٍبدي  كالً دةي : (ِ)اٍلجى مى  كى  عيٍجمىعي  كىالى  ًبداتو  بى
الكىٍبدي"
(ّ).   

 الكعد اصطالحان:  .ِ

كين  اٍلميٍلًترً  إٍهشى فً  بىفٍ  إٍلتى ره  "اٍلً دىةي  :الكبد يك ؿ -اا رحما-الم لكي بريى اتف برؼ  مىٍ ري
ميٍاتىٍكتىًؿ"الٍ  ًيي

ح ًيي "اٍلكىٍبد: -اا رحما-(ٓ)ال عهي   كبريا(ْ) ٍلتى ر ااًلٍ ًطالى ٍعر تإع  ؿ اإٍلً  ًيي اٍللى
وعؿ لالين   اٍلكىٍبد ج ؿ كاإللالؼ اٍلميٍاتىٍكتؿ  يى ف بدـ  يكى : كى  .(ٔ)ًتًا" اٍلكى

ًدعثً  ًيي ٍبدً ًت ٍلكى  الكبد تككلا: "اٍلميرىادي  -اا رحما-كود برؼ اتف حجر ال اكالهي  اٍلكىٍبدي  اٍلحى
ٍعرً  يياي  يىعيٍاتىحىب   الشار   كىأىما  ًت ٍللى وىدٍ  ًإٍلالى مى  عىتىرىتابٍ  لىـٍ  مى  عىًجبي  كى ٍفاىدىةه" ًإٍهفى ًذهً  تىٍرؾً  بى مى

(ٕ). 

 
                                                           

ٍكرو  أىتيك مىال الا  :األزىرم (ُ) مادي   مىٍه ي ًكم   الز رم طمحى تف الز ر تفً  أىٍحمىدى  تفي  ميحى ؿى   الشا ًيً ي   الم ،ىًكم   الهىرى  ًيي اٍرتىحى
اىٍعفً  ًمفى  ًتتمًدهً  اىًمعى  أىفٍ  تىٍ د الً ٍمـً  طىمىبً  كى فى   ًإٍدًرٍعسى  تفً  الحي لىاي   دعٍّهن  ثىٍتت ن  ًثكىىن   كىالًفٍكاً  الم ،ىىً  ًيي رىٍأا ن  كى  تهذعبً " ًكتى بي  كى
ًكتى بي  المىٍشهيٍكري " الم ،ىىً  ًكتى بي   "التاٍفًاٍعرً " كى ًهيٍّ  أىلفى ظً  تىٍفًاٍعرً " كى ًتٍععو  ًيي مى تى كألرل   "الميزى ثىالىثً  اىٍتً ٍعفى  اىهىىى  ااًلرً  رى  كى
 (.ِّٖ/ُِ  اهظر: اعر أبالـ الهتالف: الذ تي)اهى كثم هعف ثم ف بىفٍ   م ئىىو 

(ِ)  : ٍكىىًرمُّ ـي اٍلجى دي  الحى ًيظي  اإًلمى  كٍّ ـي  ًإٍاحى ؽى  أىتيك  الىٍكتىرً " الميٍاهىدً "  ى ًحبي   الميجى ٍك ىًرم     التىٍ،دىاًدم   اىً ٍعدو  تفي  ًإٍترىاً ٍع الجى
ًلدى  ًمفٍ  كىأىٍ مياي  اىًمعى  الااٍتً ٍعفى  تىٍ دى  طىتىًرٍاتى فى  كي م ئىىو  كى مادً  بيعىٍعهىىى  تفً   فى ايٍفعى  ًمفٍ  كى ميحى ٍعؿو  تفً  كى الثاكىًفيٍّ   الكى ا بً  كىبىٍتدً  ييضى

طىتىكىًتًهـ  اهظر  (.َُٓ/ٗ)الذ تي: الهتالف أبالـ اعر: كى
 .(ُْٔ/ّلا ف ال رب: اتف مهظكر) (ّ)
 الم لكي اا بتد أتك بمعش  محمد تف أحمد تف محمد: م لؾ اإلم ـ مذ ب بم  الفتكل يي الم لؾ ال مي يتح (ْ)
 اهى هشر. كتدكف   طت ى تدكف  الم ريى دار  (ِْٓ/ُ)
  ال عه  الدعف تدر الحهف   ال،عت ت  حاعف تف أحمد تف مكا  تف أحمد تف محمكد محمد أتك العيني: اإلماـ  (5)

  اا بتعد تف محمد عد بم  ال ،ر مهذ الكرهف حفظ ت ب  ت عف كعحف درب ي    ػِٕٔ اهى رمض ف شهر ي  كلد
م، هي اللع ر يي شرح أا مي رج ؿ م  هي   أهظر: قٖٓٓ اهى   تكي ال رؼ ي  الراب  محمد الشعخ كالـز
 الكل    ط لته ف  تعركت ال ممعى  الكتب دار  إام بعؿ حاف محمد حاف محمد تحكعؽ( ّ/ُ: ال عهي)ااث ر
 .ـ ََِٔ -  ػ ُِْٕ

 (.َِِ/ُ)ال عه : التل رم  حعح شرح الك رم بمدة (ٔ)
 (.َٗ/ُالت رم: اتف حجر)يتح  (ٕ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُُّ ] 

 :قريظة بني غزكة مف لممؤمنيف المستنبط اهلل كعد: ثانيان 

 اا رىًضيى -بيمىرى  اٍتفً  م  ركاهغزكة تهي ورعظى  مف ااث ر الكاردة تكبد اا لممؤمهعف يي
ٍههيمى  مّْيىفَّ  الى ) :الىٍحزىابً  عىٍكـى   الهاًتي   وى ؿى : وى ؿى  -بى ده  ييصى ٍيظىةى  بىًني ًفي ًإالَّ  العىٍصرى  أىحى  .(ُ)(قيرى

مٍّعىفا  الى الشاىد:) ده  عي ى ٍعظىىى  تىًهي ًيي ًإالا  ال ىٍ رى  أىحى  (.ويرى

" يم  ك ف مف  ح تتا ال الة يي تهي ورعظى: "لماممكف تم  أمر ـ الهتي اهش،ؿ اكد ي 
إال االمتث ؿ لهذا المر كاإلاراع يعا  كامتث ؿ المر يي المح يظى بم   -رضكاف اا بمعهـ-

كوذؼ اا يي تهي ورعظى لما ن كبشرعف لعمى حت  جهد ـ الح  ر   الكوت  كود ح  ر الهتي 
: "وضعت حكما بمعهـ كو ؿ    يأور راكؿ اا يعهـ ا د تف م  ذ ومكتهـ الربب  كحكـ 

تحكـ اا"  كهفذ حكـ اإلبداـ يعهـ  كحفرت الل دعد  كوتمكا يعه  تشكؿ مجمكب ت  كهج  الكمعؿ 
كلمت المدعهى   مههـ تاتب كي ئهـ لم هد كدلكلهـ يي اإلاالـ  كتذلؾ تـ الكض ف بم  تهي ورعظى

  رت ل ل ى لمماممعف  كتهذا تحكؽ كبد اا لممؤمهعف ت لظفر كالتمكعف مف تم م  مف العهكد  ك 
 أبدائهـ.

ككم  تـ التأكعد ا تك ن أها كمهذ تمؾ ال،زكة ذلت العهكد  كض ؼ كع ههـ يي المدعهى  كطأطأ 
ت،زك الماممعف كلك لمحظىو كاحدةو  كأ تح الماممكف  ـ مف  ه يككف رؤكاهـ  يمـ ع كدكا عفكركفالم
كههـ  كود يتح اا بم  عد الماممعف يعم  ت د تفتح مكى كالط ئؼ  كك ف مف ت د   الهشأة الككعى ع،ز 

ْٓ  :لمدكلى اإلاالمعى كااتكرار    كعؤكد ذلؾ وكلا  ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ َٚ ْٓ ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ َٚ

ْػَت فَِش٠مًب ُُ اٌشُّ ِٙ لََزَف فِٟ لٍُُٛثِ َٚ  ُْ ِٙ ْػَت فَِش٠مًبَص١َبِص١ ُُ اٌشُّ ِٙ لََزَف فِٟ لٍُُٛثِ َٚ  ُْ ِٙ َْ فَِش٠مًب  َص١َبِص١ رَؤِْعُشٚ َٚ  َْ َْ فَِش٠مًبرَْمزٍُُٛ رَؤِْعُشٚ َٚ  َْ يك ف ذلؾ كبدان   (ِٔ:الحزاب) رَْمزٍُُٛ
كلتت با مف الماممعف تأف عه ر ـ بم  تهي ورعظى  الذعف هكضكا  لراكلا  مها  ان   دو ن كأكعد
 ال هد م هـ.

 

                                                           
 .(ْٔاتؽ تلرعجا: )ص (ُ)
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 الثالثالفول 

 الىثُاخ َ الوحثح يف غ َج تىي قش ظح
 
 

 كفيو مبحثاف:
  

 .يف غ َج تىي قش ظحالىثُاخ اعثحث األَ : 
 

 .قش ظح ييف غ َج تىالوحثح اعثحث الثاوي: 
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 اعثحث األَ 

 
 يف غ َج تىي قش ظحالىثُاخ 

 
 :ثالثة مطالبكفيو 

 
 .: دالئل الىثُجاألَ اعط ة 

 .طاعح الىثي َةُب : اعط ة الثاوي
 .الثالث: ـفاخ الىثي اعط ة 
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 اعط ة األَ 

 دالئل الىثُج

  إذ كالمك هى الام  يي أ كؿ اإلعم ف  لا المهزلى ال ظم  إف اإلعم ف تاعده  محمد 
 ؛ ع ح إعم ف بتد إال ت إلعم ف تا  كالد الدلكؿ يي اإلاالـ ك الركف الث هي مف ركهي الشه دة به

إف ت ث يعهـ   يك ؿ  محمد ت إلعم ف ت  ال هد مف الهتع ف الا تكعف بم ود ألذ تؿ إف اا 
اِرْ : ت  ل   اِرْ َٚ ُ   أََخزَ أََخزَ   َٚ ُ َّللاَّ ١ضَبقَ   َّللاَّ ١ضَبقَ ِِ َٓ اٌاٌ  ِِ َٓ َّٕج١ِّ١ِ ب  َّٕج١ِّ١ِ َّ بٌَ َّ ٌَ   ُْ ُْ آر١َْزُُى ْٓ   آر١َْزُُى ِِ ْٓ خ    ِوزَبة  ِوزَبة    ِِ َّ ِؽْى خ  َٚ َّ ِؽْى َٚ   َُّ َُّ صُ ُْ   صُ ُْ َعبَءُو َصذِّق    َسُعٛي  َسُعٛي    َعبَءُو َصذِّق  ُِ ب  ُِ َّ بٌِ َّ ٌِ  

 ُْ َؼُى َِ ُْ َؼُى َِ   َّٓ ُٕ ِِ َّٓ ٌَزُْئ ُٕ ِِ ِٗ   ٌَزُْئ ِٗ ثِ ُ   ثِ ُْٕصُشَّٔٗ ٌَزَ َٚ ُ ُْٕصُشَّٔٗ ٌَزَ ُْ   لَبيَ لَبيَ   َٚ ُْ أَأَْلَشْسرُ ُْ   أَأَْلَشْسرُ أََخْزرُ َٚ ُْ أََخْزرُ ُْ   َػٍََٝػٍَٝ  َٚ ُْ َرٌُِى َُٙذٚا  لَبيَ لَبيَ   أَْلَشْسَٔبأَْلَشْسَٔب  لَبٌُٛالَبٌُٛا  اِْصِشٞاِْصِشٞ  َرٌُِى َُٙذٚافَبْش أََٔب  فَبْش أََٔبَٚ َٚ  

 ُْ َؼُى َِ ُْ َؼُى َِ   َٓ ِِ َٓ ِِ   َٓ ِِ٘ذ٠ ب َٓ اٌشَّ ِِ٘ذ٠ ب ْٓ   ((5ٔ5ٔ))اٌشَّ َّ ْٓ فَ َّ ٌَّٝ  فَ َٛ ٌَّٝرَ َٛ ُُ   فَؤٌَُٚئِهَ فَؤٌَُٚئِهَ   َرٌِهَ َرٌِهَ   ثَْؼذَ ثَْؼذَ   رَ ُ٘ ُُ ُ٘   َْ ٌْفَبِعمُٛ َْ ا ٌْفَبِعمُٛ  اٍتفً    كبىفً (هؿ بمراف) ((5ٕ5ٕ))ا
ٍههيمى  المااي  رىًضيى  بيمىرى  ـي  : )تيًهيى  المااً  رىايكؿي  وى ؿى : وى ؿى  بى مى  اإًلٍاالى ٍمسو  بى  ًإالا  ًإلىاى  الى  أىفٍ  شىهى دىةً : لى
مادنا كىأىفا  المااي  وى ـً  الماًا  رىايكؿي  ميحى عتى فً  ال االىًة  كىاًن جٍّ  الزاكى ًة  كىاًن ٍكـً  كىالحى ( كى ى رىمىضى فى

(ُ) . 

ـى  هىًتعًّ    المااي  عىٍت ىثً  لىـٍ و ؿ: " ي ف بمي تف أتي ط لب  ذى  ًإالا  تىٍ دىهي  يىمىفٍ  هدى مىٍعاً  أىلى  بى
مادو  ًيي اٍل ىٍهدى  ي   كى يكى  تيً ثى  لىًئفٍ : ميحى هااي  ًتاً  لىعيٍؤًمهىفا  حى رى لىعىٍه ي عىٍأميريهي  كى ذي  كى مى  اٍل ىٍهدى  يىعىٍألي  .(ِ)"وىٍكًماً  بى

 :مكانتوك مكلده ك نسبو  أكالن:

 :نسبو  .ُ

جزف اتفؽ بم   حتا أ ؿ الاعر كالها ب ك ك إل  بده ف    ثالثى أجزاف لهاب الهتي 
  كجزف ال هشؾ  ئؿ تا  ك ك م  يكؽ بده ف إل  إترا عـ كجزف التمفكا يعا م  تعف متكوؼ يعا كو

 غعر  حعحى  ك ك م  يكؽ إترا عـ إل  هدـ بمعهم  الاالـ. أف يعا أمكران 

  اعر كالها ب ك ك الكؿ  ك ك م  اتفؽ بمعا ا ؿ المهه  بم  اتعؿ الح ر أذكر كاحدان 
 -تف بتد مه ؼ -كااما بمرك -تف   شـ -كااما شعتى -يهك محمد تف بتد اا تف بتد المطمب

 -تف كالب تف مرة تف ك ب تف لؤم تف غ لب تف يهر -كااما زعد -تف و ي -كااما الم،عرة

                                                           
( ٖ)ح"لمس بم  اإلاالـ تهي": الهتي وكؿ ت ب  اإلعم فكت ب  :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ُ)
(  ْٓ/ُ()ُٔ)حالهتععف ل تـ  ككها ذكر كت ب الفض ئؿ  ت ب كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا:(  ُُ/ُ)

 .تهحكه
 الحكذم تحفى(  كو ؿ: ألرجا التل رم  ّْْ/ٔ(  يتح الت رم: اتف حجر)َْٓ/ٓ:)ألرجا الطترم يي تفاعره (ِ)

 .التل رم ألرجا: كو ؿ  (ّّْ/ٔ)المت ركفكرل ال ال أتك: الترمذم ج مع تشرح
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لعا تهتاب الكتعمى تف كه هى تف لزعمى  -كااما وعس -تف م لؾ تف الهضر -ك ك الممكب تكرعش كان
 .(ُ)تف إلع س تف مضر تف هزار تف م د تف بده ف -كااما ب مر -تف مدركى

 : كلده م .ِ

غعر : يي ث هي بشر  كوعؿ :الكؿ مف ب ـ الفعؿ  وعؿ ثهعف يي شهر رتععو عكـ اإل كلد 
 ذلؾ  كك ف ودكـ الفعؿ يي ه ؼ المحـر  ك مؾ أ ح تا عكـ الحد  كتعف الفعؿ كتعف مكلده 

  حممت تا أما يي أع ـ التشرعؽ بهد الجمرة الكاط   كلعمى معالده اهشؽ لماى كلماكف عكم ن 
عكاف كارل حت  امع  كتا  كاكطت مها أرتع بشرة شرايى  كلمدت ه ر ي رس  كلـ تلمد وتؿ إ

كلا شهراف  كم تت أما ك ك اتف أرتع اهعف  ككفما جده  :ذلؾ تألؼ ب ـ  كتكيي أتكه ك ك حمؿ وعؿ
 .(ِ)بتد المطمب

 :مكانتو  .ّ

   رعرة كأت لك   حعث ر ع ف كالراؿ بمعهـ ال الة كالاالـأيضؿ الهت بكعدته  أها 
لىدً  اىعٍّدي  أىهى ) :و ؿ: و ؿ راكؿ اا  ـى  كى ًى  عىٍكـى  هدى ؿي  اٍلًكعى مى ٍهاي  عىٍهشىؽ   مىفٍ  كىأىكا ؿي  اٍلكىٍتري  بى  كىأىكاؿي  شى ًيعو  كىأىكا

 .(ّ)(ميشىفاعو 

لم  تعف عدعا مف  لها ل تـ الراؿ  ك ك هلر راكؿ ج ف م دو ن  هلص اإلعم ف تمحمد 
ف ك ف بهده مف الكت ب كالحكمى م  ك فالكت ب     (ْ)يكجب بم  مف ج فه أف عؤمف تا كعه ره  كان

ثىًمي)و ؿ:  أف راكؿ اا  بف أتي  رعرة  مىثىؿى  مى ؿو  كىمىثىؿً  وىٍتًمي  ًمفٍ  الىٍهًتعى فً  كى  تىٍعتن  تىهى  رىجي
مىاي  يىأىٍحاىهىاي  تيكفى  ًتًا  عىطيكييكفى  الها سي  يىجى ىؿى  زىاًكعىىو  ًمفٍ  لىًتهىىو  مىٍكًضعى  ًإالا  كىأىٍجمى عىٍ جى عىكيكليكفى  لىاي  كى   ىالا  كى
ًض ىتٍ  ـي  كىأىهى  الماًتهىىي  يىأىهى : وى ؿى  الماًتهىىي؟  ىًذهً  كي  .(ٓ)(الهاًتعٍّعفى  لى ًت

                                                           
 .(ّٗ/ُ)المت ركفكرم الرحمف  في: الرحعؽ الملتـكاهظر:  (ُ)
محمد )أك بتد  :ما إل  ممكؾ الرض مف برتي كبجميالهتي المي كرا الم ت ح المضي يي كت باهظر:  (ِ)

تحكعؽ  ( ِْ/ُ)بتد اا  جم ؿ الدعف اتف حدعدة اا( تف بمي تف أحمد تف بتد الرحمف تف حاف اله  رم  أتك
   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.تعركت  مد بظعـ الدعف  ب لـ الكتبمح
 .(ُِٖٕ/ ْ()ِِٖٕ)حبم  جمعع اللالئؽ فض ئؿ  ت ب تفضعؿ هتعه  كت ب ال :يي  حعحا مامـ ألرجا (ّ)
 تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :لجكاب ال حعح لمف تدؿ دعف الماعحااهظر:  (ْ)

عى  لث ه  ط اتحكعؽ بمي تف حاف  دار ال   مى  الا كدعى ( ُٖ/ّ)تعمعى اتف محمد تف الك اـ أتي تف اا بتد
 .ـُٗٗٗ ػ / ُُْٗ

كالمفظ لا  (  ُٖٔ/ْ()ّّٓٓ)حكت ب المه وب  ت ب ل تـ الهتععف  :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ٓ)
 .(  تهحكهُُٕٗ/ْ()ِِٖٔ)حالهتععف ل تـ  ككها ذكر كت ب الفض ئؿ  ت ب كألرجا مامـ يي  حعحا:
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  كتم  ج ف تا مف التعه ت كالهدل   داعى جمت  دل اا اله س تتركى هتكة محمد يمكد 
  كلكلي ال مـ كا فعف  كي وت م ريى ال  ريعف  حت  ح ؿ لمتا المؤمهعف بمكم ن بف ك ؼ ال
  مف ال مـ اله يع  كال مؿ ال  لح  كاللالؽ ال ظعمى  كالاهف الماتكعمى  م  لك مههـ ل ك  ن 

  الل ل ى مف كؿ شكب  إل  الحكمى التي ت ث ته   لتف كت  كبمالن  جم ت حكمى ا ئر المـ  بمم ن 
 .(ُ)عمهع م ريى ودر الهاتى تعههم تف كت  

ل ك ن   كت لممؾ الذم ج فه  أف اا أكجب بمعه  اإلعم ف تمحمد " :كالمك كد  ه 
ي معه  أف هطع ا يي كؿ م     كأم  محمد ت لكرهف   يإف ا ئر الهتع ف بمعه  أف هؤمف تهـ مجمالن 

 .(ِ)"أكجتا كأمر تا  كأف ه دوا يي كؿ م  ألتر تا

عدبك ـ  :  ك الت دعؽ الج ـز تأف اا ت  ل  ت ث يي كؿ أمى راكالن تهـ المجمؿي إلعم ف 
 تد مف دكف اا  كتأههـ جمع هـ   دوكف  ت ركف  إل  بت دة اا كحده ال شرعؾ لا كالكفر تم  عي 

راشدكف  كراـ تررة  أتكع ف أمه ف   داة مهتدكف  كتأههـ كمهـ ك هكا بم  الحؽ المتعف  كالهدل 
تعف ج فكا ت لتعه ت مف رتهـ إل  أوكامهـ  كتأف أ ؿ دبكتهـ كاحدة ك ي الدبكة إل  تكحعد المات

اا كأم  شرائ هـ يملتمفى  كتأههـ ود تم،كا جمعع م  أرامكا تا التالغ المتعف  يك مت تذلؾ الحجى 
هم   ـ بت د أكرم هـ بم  اللمؽ  كتأههـ تشر ملمكوكف  لعس لهـ مف ل  ئص الرتكتعى شيف  كان

 .(ّ)اا ت لرا لى  كأههـ مه كركف مؤعدكف مف اا  كأف ال  وتى لهـ كلتت بهـ

أ ؿ الاهى كالجم بى ع تكدكف أف أف  كترغـ مك هتا الا مكى يي بمع ف المجد التشرم إال
 يكأها عمت ز بم  ا ئر التشر ت لكحتشر تكؿ م  تحمما  ذه ال ت رة مف م  ف   راكؿ اا 

ف ك ف مشترككالرا لى التي أ مع جمعع التشر يي حكعكى ال ؿ  إال أها   ن راما اا ته   يهك كان
ملتمؼ بههـ مف ه حعى الكحي كالرا لى التي أراما اا كل ا اا ته   ك كراما مف وتما  عككؿ 

اِؽذ  ت  ل :  َٚ ُْ اٌَِٗ   ُُٙى ب اٌَِ َّ َّٟ أََّٔ ُْ ٠َُٛؽٝ اٌَِ ْضٍُُى ِِ ب أََٔب ثََشش   َّ ًْ أَِّ اِؽذ  لُ َٚ ُْ اٌَِٗ   ُُٙى ب اٌَِ َّ َّٟ أََّٔ ُْ ٠َُٛؽٝ اٌَِ ْضٍُُى ِِ ب أََٔب ثََشش   َّ ًْ أَِّ ًْ   لُ َّ ١ٍَْْؼ ِٗ فَ َْ ٠َْشُعٛ ٌِمَبَء َسثِّ ْٓ َوب َّ ًْ فَ َّ ١ٍَْْؼ ِٗ فَ َْ ٠َْشُعٛ ٌِمَبَء َسثِّ ْٓ َوب َّ فَ

ِٗ أََؽًذا ََل ٠ُْشِشْن ثِِؼجَبَدِح َسثِّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ ِٗ أََؽًذاَػ ََل ٠ُْشِشْن ثِِؼجَبَدِح َسثِّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ بف اتف بت س_رضي اا بههم _ امع (  كَُُ:الكهؼ) َػ
كًهي  الى عككؿ: ) عككؿ بم  المهتر ام ت الهتي  بمر  ـى  اٍتفى  الها ى رىل أىٍطرىتٍ  كىمى  تيٍطري ٍرعى   مى
ٍتديهي  أىهى  يىًإهامى  ٍتدي  يىكيكليكا بى   لعر التشرعى  كلعر مف طم ت   يهذا هتعه  محمد (ْ)(كىرىايكلياي  الماًا  بى

                                                           
 .(ٕٓ/ُ)اتف تعمعى: ال راط الماتكعـاوتض ف اهظر:  (ُ)
 (.ّْٖ)صتعمعى اتف: )أك الرد بم  اإلله ئي( اإلله ئعى (ِ)
معى ( كزارة الشؤكف اإلاالَُٔ  ُٗٓ)صهلتى مف ال مم ف :كؿ اإلعم ف يي ضكف الكت ب كالاهىأ اهظر:  (ّ)

 تت رؼ.  ػ ُُِْالا كدعى  ط الكل    كالكو ؼ كالدبكة كاإلرش د
ـى  الًكتى بً  ًيي كىاٍذكيٍر ) :ع ف  ت ب وكؿ ااث الهتكت ب أح دع :يي  حعحا التل رم ألرجا (ْ) ٍرعى  ًمفٍ  اٍهتىتىذىتٍ  ًإذً  مى

 .(ُٕٔ/ْ()ّْْٓ)ح (أىٍ ًمهى 
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بمعا الشمس  لا الحب كالتكدعر  كلا الدرجى الريع ى  لكها ال عتج كز مك ـ ال تكدعى  كالط بى ا 
هم  عدبك ـ ل ت دة اا كحده   كال علمع بم  هفاا  ف ت اللك عى  كال عدبك ا له س ل ت دتا  كان

 كط بتا.

إع     يركم بف  ال عحب أف عريع يكؽ مهزلتا التي أهزلا رته    ان تؿ إف اعده  محمد
  أف رجال و ؿ: ع  محمد ع  اعده  كاتف اعده   كلعره  كاتف لعره   يك ؿ راكؿ اا أهس تف م لؾ 

( : مىٍعكي  الها سي  أىع هى  عى ـٍ  ـٍ بى ـي  الى  ًتتىٍككىاكي مادي  أىهى  الشاٍعطى في  عىٍاتىٍهًكعىهاكي ٍتدً  ٍتفي  ميحى ٍتدي  المااً  بى  كىرىايكلياي  المااً  بى
ٍهًزلىًتي يىٍكؽى  تىٍريى يكًهي أىفٍ  أيًحب   مى  كىالمااً  لىًهي الاًتي مى  أىفا  -رضي اا بههم -  كبف اتف بت س(ُ)(المااي  أىٍهزى
ًشٍئتى  ااي  شى فى  مى : يىكى ؿى  اٍلىٍمًر  تىٍ ضً  ًيي يىكىمامىاي   الهاًتيا  أىتى  رىجيالن   ًلمااً  أىجى ىٍمتىًهي: ) الهاًتي   يىكى ؿى  كى
؟  .(ِ)(كىٍحدىهي  ااي  شى فى  مى : ويؿٍ  بىٍدالن

تفكؽ تؿ إف هالما  ؛يهك عتألـ كم  هتألـ ؛لـ عتج كز ل  ئص التشرعى رغـ ذلؾ كما يإها 
ٍمتي   و ؿ: هالمه   ي ف بتد اا تف ما كد  مى  دىلى  رىايكؿى  عى : يىكيٍمتي  عيكبىؾي  كى يكى   المااً  رىايكؿً  بى

ٍؿ ): وى ؿى  شىًدعدنا؟ كىٍبكن  لىتيكبىؾي  ًإهاؾى  الماًا  ـٍ  رىجيالىفً  عيكبىؾي  كىمى  أيكبىؾي  ًإهٍّي أىجى  .(ّ)(ًمٍهكي

أها تشر يإها عطرأ بمعا  ف تهـ  يإها ع،ضب كعفرح    ن ا تك رى كً كم  ذي  كراكله  الكرعـ 
كعضحؾ كعتكي  كع ح كعمرض  كعككـ كعرود  كعجكع كعشتع  كعتزكج الها ف  كغعر ذلؾ مف 

و ؿ:  ي ف أتي  رعرة  تؿ إذا اهتهكت مح ـر اا  ؛لعس لهفاا  ف ت التشر  كلكف غضتا 
ماده  ًإهامى  ـا المهي ) :عىكيكؿي    ااً  رىايكؿى  اىًمٍ تي  هٍّي اٍلتىشىري  عىٍ،ضىبي  كىمى  عىٍ،ضىبي  تىشىره  ميحى ٍذتي  وىدً  كىاًن  اتالى

                                                           
كو ؿ   (ِّ/َِ()ُُِٓٓ)ح  ماهد أهس تف م لؾ ماهد المكثرعف مف ال ح تى ألرجا أحمد يي ماهده: (ُ)

 التالؼ ذكر  كالمعمى العـك بمؿ كت ب رل:كألرجا الها ئي يي اهها الكت  مامـ شرط بم   حعح إاه دهالرهؤكط: 
  الرا لى مؤااى  شمتي المه ـ بتد حاف(  تحكعؽ َُّ/ٗ()َََُٔ)حكاعدم  اعده : الك ئؿ وكؿ يي اللت ر
 امامى الح دعث  : إاه ده  حعح بم  شرط مامـاللت هي أعض ن  كو ؿ  ـََُِ- ػُُِْالكل    ط تعركت

 مكتتى الم  رؼ لمهشر كالتكزعع  الرع ض  ط  (ٖٖ/ّ( )َُٕٗ)ح للت هيا :ال حعحى كشيف مف يكهه  كيكائد  
 .الكل 

 لتالؼ بم  بتد اا تف عا ر يعاكت ب بمؿ العـك كالمعمى  ذكر اال ألرجا الها ئي يي اهها الكترل: (ِ)
 بف هيحاف  الم، هإاه د كو ؿ ال راوي:  (ّْٔ/ُ()ِّٗ)حكال ف ت: التعهكي (  الام فِّٔ/ٗ()َُٕٗٓ)ح
 حـز  اتف (  دارَُٔٓ/ُ)ال راوي الحاعف تف الرحعـ بتد الدعف زعف الفضؿ أتك الاف ر: يي الاف ر حمؿ

 .ـ ََِٓ -  ػ ُِْٔ تعركت  لته ف  ط الكل  
 تالف الهتع ف ثـ المثؿ ي لمثؿكت ب المرض   ت ب أشد اله س  :ألرجا التل رم يي  حعحا متفؽ عميو: (ّ)

 يعم  المؤمف ثكاب كت ب التر كال مى كااداب  ت ب كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا: ( ُٓٓ/ٕ()ْٖٔٓ)ح
 .(  تهحكهُُٗٗ/ْ()ُِٕٓ)حعش كه  الشككى حت  ذلؾ هحك أك حزف  أك مرض  مف ع عتا
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ٍهدنا ًبٍهدىؾى  مىٍدتياي  أىكٍ  اىتىٍتتياي  أىكٍ  هذىٍعتياي  ميٍؤًمفو  يىأىع مى  تيٍلًمفىًهعًا  لىفٍ  بى ويٍرتىىن  كىفا رىةن  لىاي  يى ٍج ىٍمهى  جى تياي  كى  ًتهى  تيكىرٍّ
 .(ُ)(اٍلًكعى مىىً  عىٍكـى  لىٍعؾى إً 

ف اا  ها هعتا  يك ؿ ت  ل :  كان أمره تأف عهفي بف هفاا أم  فى ال تكايؽ تشرعتا  كان
 أَرَّجُِغ ْْ ٍَه  اِ َِ ُْ أِِّٟ  ََل أَلُُٛي ٌَُى َٚ ٌَْغ١َْت  ُُ ا ََل أَْػٍَ َٚ  ِ ُٓ َّللاَّ ِْٕذٞ َخَضائِ ُْ ِػ ًْ ََل أَلُُٛي ٌَُى ْْ أَرَّجُِغ لُ ٍَه  اِ َِ ُْ أِِّٟ  ََل أَلُُٛي ٌَُى َٚ ٌَْغ١َْت  ُُ ا ََل أَْػٍَ َٚ  ِ ُٓ َّللاَّ ِْٕذٞ َخَضائِ ُْ ِػ ًْ ََل أَلُُٛي ٌَُى ب ٠َُٛؽٝ لُ َِ ب ٠َُٛؽٝ اَِلَّ  َِ َّٟ اَِلَّ  َّٟ اٌَِ اٌَِ

 َْ ٌْجَِص١ُش أَفَََل رَزَفَىَُّشٚ ا َٚ  ٝ َّ ِٛٞ ا٤َْْػ ًْ ٠َْغزَ َ٘  ًْ َْ لُ ٌْجَِص١ُش أَفَََل رَزَفَىَُّشٚ ا َٚ  ٝ َّ ِٛٞ ا٤َْْػ ًْ ٠َْغزَ َ٘  ًْ   الش  د مف ااعى الكرعمى الا تكى وكلا (َٓ:اله  ـ) لُ
ٍَه  ت  ل : َِ ُْ أِِّٟ  ََل أَلُُٛي ٌَُى ٍَه  َٚ َِ ُْ أِِّٟ  ََل أَلُُٛي ٌَُى َٚ   إلي مف   عكحأم: كال أدبي أهي ممؾ  إهم  أه  تشر مف التشر
َّٟ تا؛ كلهذا و ؿ:   شريهي تذلؾ  كأه ـ بمياا  ب ٠َُٛؽٝ اٌَِ َِ ْْ أَرَّجُِغ اَِلَّ  َّٟ اِ ب ٠َُٛؽٝ اٌَِ َِ ْْ أَرَّجُِغ اَِلَّ  أم: لات ألرج بها  اِ

 .(ِ)وعد شتر كال أده  مها

 :كالمعجزةتعريؼ دالئؿ النبكة ثانيان: 

 اصطالحان:ك لغة  تعريؼ دالئؿ النبكة .ُ

عدلا   عك ؿ: دلا بم  الطرعؽ جمع داللى تفتح الداؿ ككار    ك ي ال المى كاإلم رة :لغة ئؿالدال  - أ
: إهي امرؤ ت لطرؽ ذك دالالت كالدلعؿ كالدلعمي: ت ضهـ؛ كأهشد   كالفتح أبم   كدلكلى  كداللىداللى

 .(ّ)الذم عدلؾ

 كذب ته  كع رؼ ال  دؽ  الهتي هتكة ته  ت رؼ التي الدلى ي" : اصطالحان  دالئؿ النبكة  - ب
 .(ْ)"لكذتىا المتهتئعف مف لمهتكة المدبي

 راكلا   ذا تأفٌ  ل ت ده إلت ره تتضٌمف مها هع ت " ي تككلا: -اا رحما-كبريه  اتف تعمعى  
 ع مـ ثـ الهتي   دؽ بم  تدؿ كمه   ي"   كو ؿ أعض ن:(ٓ)"كاإللزاـ بالـاإل يفعه  تط بتا؛ لهـ كأمره

                                                           
  أك اتا  أك دب  بمعا  كلعس كت ب التر كال مى كااداب  ت ب مف ل ها الهتي  : حعحا ألرجا مامـ يي (ُ)

 .(ََِٖ/ْ()َُِٔح)لذلؾ  ك ف لا زك ة كأجرا كرحمى أ ال ك 
 .(ِٗٓ ِٖٓ/ّ) :تفاعر اتف كثعر (ِ)
 ك ححا ضتطا: ؽعحك  ت(َُْص) الجرج هي الشرعؼ الزعف بمي تف محمد تف بمي: الت رعف ت كت باهظر:  ( ّ)

 .ـُّٖٗ-  ػَُّْ الكل : الطت ى  لته ف– تعركت ال ممعى الكتب دار  اله شر تإشراؼ ال مم ف مف جم بى
(  َُٖ)صالفكزاف اا بتد تف يكزاف تف   لح: كاإللح د الشرؾ أ ؿ بم  كالرد االبتك د  حعح إل  اإلرش د ( ْ)

 .ـُٗٗٗ -  ػَُِْ الرات ى   طالجكزم اتف دار
 اتف محمد تف الك اـ أتي تف اا بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :الهتكات ( ٓ)

ط   لرع ض  المممكى ال رتعى الا كدعى  أضكاف الامؼ  احكعؽ بتد ال زعز تف   لح الطكع فت ( َٔٔ/ِ)تعمعى
 .ـَََِ ػ/َُِْ الكل  
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 يعم    دؽ ك ك تذلؾ  اا بف ألتر لها كالكبعد؛ كالكبد كالههي  المر مف الهتي تا علتر م 
 .(ُ)"ب ـ  حعح طرعؽ هذاي تا  علتر

م رت مف لالؿ الت رعف ت الا تكى عي    الحظ أف دالئؿ الهتكة كمه  إهم     دالالت كبالم ت كان
ا   ك حى المهه ج كالدعف الذم ج فك ؛ لتع ف  دؽ هتكتهـ-بمعهـ الاالـ– ـ ته  أهتع ف أكـر اا 

تهـ  كيعه  العكعف ت دؽ هتكتهـ مع الترغعب يي اتت بهـ  كالر تى مف مل لف  تا مف بهد اا 
  كرج حى مههجهـ.

 اصطالحان:ك المعجزة لغة تعريؼ  .ِ

 بم  كاالر الض ؼ  بم  أحد م  عدؿ  حعح ف  أ الف كالزاف كالجعـ ال عف" المعجزة لغة: - أ
 االر ال ؿ كأم   ض عؼ أم ب جز  يهك  بجزان  ع جز الشيف بف بجز ي لكؿ  الشيف مؤلر
 .(ِ)"المكر كأبج ز المر  بجز: عككلكف إههـ حت  أبج ز  كالجمع  الشيف مؤلر: زجي ي ل ى 

ٍزـ  هىًكعضي : ال ىٍجزي "   ز الحى ؿه  ًيعًهمى ؛ بىٍجزان  كبىًجزى  عىٍ ًجزي  الىمر بىفً  بىجى زه  بىًجزه  كىرىجي : كبىجي
   بها و ر إذا المر بف ع جز بجز: كعك ؿ  الشاٍيفً  بىفً  ب ًجزىةه : ب ًجزه  كمىرىةه   ب ًجزه 

 .(ّ)"-الاالـ بمعهـ- الهتع ف م جزات كاحدة: كالم جزة

 الهتكة  تدبكل مكركف كالا  دة  اللعر إل  داع لم  دة  ل رؽ أمر  ياصطالحان: "المعجزة  - ب
 .(ْ)"اتح ها اا مف راكؿ أها ادب  مف  دؽ إظه ر تا و د

 عد بم  ت  ل  اا عجرعا الم  رضى  مف ا لـ ت لتحدم  مكركف لم  دة  ل رؽ أمرأك  ي "  
 .(ٓ)" دوا بم  ش  دنا هتعا 

  الم جزة  ك أمر ل رؽ بف ب دة التشر ت رعؼ أف الحظعي  الا تكى الت رعف ت لالؿ مف
 -بم  عدم أهتع ئا ع جز بف ي ما أم إها ف يي  ذا الككف  كأف الم جزات  ي م  أجرا   اا ك 

                                                           
 .(ِْٔ/ٔ: اتف تعمعى)الماعح دعف تدؿ لمف ال حعح الجكاب ( ُ)
 .(ِّّ  ِِّ/ْ)ي رس اتف م جـ مك ععس الم،ى: ( ِ)
 .(َّٕ  ّٗٔ/ٓر)لا ف ال رب: اتف مهظك  (ّ)
 الحاعهي اا لطؼ اتف بمي تف حاف تف ل ف  دعؽ محمد الطعب أتك: الثر أ ؿ بكعدة تع ف يي الثمر وطؼ  (ْ)

 .  ػُُِْ الكل   ط الا كدعى  كاإلرش د  كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف كزارة  (َُّص)الًكهاكجي التل رم
 محفكظى الطتع حككؽ( ِٕٓ)صالركمي امعم ف تف الرحمف بتد تف يهد. د .أ: الكرعـ الكرهف بمـك يي دراا ت  (ٓ)

 . ـََِّ -  ػُِْْ بشرة الث هعى  ط لممؤلؼ
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  كود تحدل  اابهد  مف راكؿهتي أك  أها ادب  مف  دؽ إظه ر مهه   دوي  -بمعهـ الاالـ
 التشر تأف ع ه كا مثمه  كلف عاتطع كا. اا ته  كؿ 

 :عند أىؿ السنة كالجماعةك  دالئؿ النبكة في القرآف الكريـثالثان: 

 :دالئؿ النبكة في القرآف الكريـ .ُ

كعاتدؿ بم    كك يى الهتع ف بمعهـ الاالـ هتكة اعده  محمد  لكد ج ف الكرهف الكرعـ مثتت ن 
َْ ذلؾ ت لدالئؿ كم  يي وكلا ت  ل : ب َوب َِ َٚ ٠َّخً  ُرسِّ َٚ اًعب  َٚ ُْ أَْص ُٙ ٍَْٕب ٌَ َعَؼ َٚ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب ُسُعًَل  ٌَمَْذ أَْسَع َٚ َْ ب َوب َِ َٚ ٠َّخً  ُرسِّ َٚ اًعب  َٚ ُْ أَْص ُٙ ٍَْٕب ٌَ َعَؼ َٚ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب ُسُعًَل  ٌَمَْذ أَْسَع َٚ

ً  ِوزَبة   ًِّ أََع ِ ٌُِى ِْ َّللاَّ َٟ ثِآ٠َخ  اَِلَّ ثِبِْر ْْ ٠َؤْرِ ً  ِوزَبة  ٌَِشُعٛي  أَ ًِّ أََع ِ ٌُِى ِْ َّللاَّ َٟ ثِآ٠َخ  اَِلَّ ثِبِْر ْْ ٠َؤْرِ  إذا ل رؽ إاللـ عكف عأتي وكما ت"أم:   (ّٖ:الربد) ٌَِشُعٛي  أَ
يإف الم جزات   (ُ)"  عف ؿ م  عش ف  كعحكـ م  عرعدتؿ إل  اا   ؛أيذف لا يعا  لعس ذلؾ إلعا

بط ع  وامه  تعههـ بم  م  اوتضتا حكمتا كا ئر الكاـ  لعس لهـ التع ر يي إعث ر ت ضه  
 .(ِ)كاالاتتداد تإتع ف المكترح ته 

هع ت مف اا  كبالم ت مها أٌها أراؿ الراكؿ  ي اع ت  ي دالئؿ الهتكة  كترا عهه    ي 
ككم  أٌف ااع ت التي  ي كالما تتضٌمف إلت ره ل ت ده  كأمره لهـ؛ يفعه  اإلبالـ كاإللزاـ؛ يكذلؾ 

بالـ كلا  كأمره لهـ تط بتا؛ يفعه  اإلدالئؿ الهتكة  ي هع ت مها تتضٌمف إلت ره ل ت ده تأٌف  ذا را
 .(ّ)كاإللزاـ

 :(ْ) حا ف كم  أحاف وكؿ

 (ٓ)ؾ ت للعرػػػػػػا تأتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تدعهتػػػػػػػػك ه  ا هع ت متعهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػل

 (ٓ)ت للعر

                                                           
 .(ْٖٔ/ْ:)تفاعر اتف كثعر (ُ)
 محمد تف بمر تف اا بتد ا عد أتك الدعف ه  ر: التأكعؿ كأارار التهزعؿ أهكار= تفاعر التعض كماهظر:  (ِ)

-الكل   ط تعركت  ال رتي التراث إحع ف دار  المربشمي الرحمف بتد محمدتحكعؽ  ( ْٔ/ٓ)التعض كم الشعرازم
 . ػ ُُْٖ

 (.َٔٔ/ِ)تعمعى اتف :الهتكاتاهظر:  (ّ)
  أتك الكلعد ش بر الهتي   ي اله  رمحا ف تف ث تت تف المهذر تف حراـ تف بمرك اللزرج حساف بف ثابت: (ْ)

 (.ٔ/ِ)الثعر اتف :ال، تى أاد :اهظر  غعر ذلؾ : ػ كوعؿ َْ ت اهى   مكركل بها أح دعث
 أتي تف اا بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :شرح ال كعدة ال فه هعىاهظر:  (ٓ)

 -الكل   ط تعركت  ال  رعى المكتتى  الحمد رع ض تف محمدتحكعؽ  ( ُّٖ/ُ)تعمعى اتف محمد تف الك اـ
 . ػُِْٓ



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُِّ ] 

   

  :أىؿ السنة كالجماعة عنددالئؿ النبكة  .ِ

  تفعد ال مـ العكعهي ت دؽ هتكة ع تكد أ ؿ الاهى كالجم بى أف دالئؿ الهتكة إف ثتتت يإهه
"الم جزة  :ث و ؿ   حب ال،هعى يي أ كؿ الدعف  حع  كذلؾ كم  تعهه  ت ض ال مم فالراكؿ 

كجا داللى الم جزة بم   دؽ الرا لى أهه  بهد : "(ِ)  كو ؿ التفت زاهي(ُ)دالى بم   دؽ الهتع ف"
اا ت  ل  علمؽ بكعته  ال مـ الضركرم التحكعؽ تمهزلى  رعح الت دعؽ لم  جرت ال  دة تا مف أف 

 .(ّ)ت دوا"

  ل،رض التحدم ؽٍ اى الهتكة التي لـ تي    كت،عر   مف دالئؿهتكة الهتع ف ود ثتتت ت لم جزاتك 
  حعف اأؿ مثؿ م  ااتدؿ تا  روؿ ممؾ الرـك بم  هتكة اعده  محمد   (ْ)كالاالمى مف الم  رضى

ًهي: وى ؿى  "الز ٍ ًرمٍّ  كاهيعم  ري كذلؾ   كبف أحكالا  الهتيٍّ  ـ بفامً وتؿ أف عي  أت  افع ف   أىٍلتىرى
ٍتدً  ٍتفي  بيتىٍعديالمااً  ٍتدى  أىفا  مىٍا يكدو  ٍتفً  بيٍتتىىى  ٍتفً  المااً  بى ٍربو  ٍتفى  ايٍفعى فى  أىتى  أىفا  أىٍلتىرىهي  بىتا سو  ٍتفى  المااً  بى  حى
ٍوؿى  أىفا : أىٍلتىرىهي  ٍعشو  ًمفٍ  رىٍكبو  ًيي ًإلىٍعاً  أىٍراىؿى  ً رى كى هيكا ويرى  المااً  رىايكؿي  كى فى  الاًتي الميداةً  ًيي ًت لشاٍأـً  تيجا رنا كى
  كيفا رى  ايٍفعى فى  أىتى  ًيعهى  مى دا ٍعشو  كى ٍجًمًاًا  ًيي يىدىبى  يـٍ  ًتًإعًمعى فى  كى يـٍ  يىأىتىٍكهي  ويرى ٍكلىاي  مى كـً  بيظىمى في  كىحى  ثيـا  الر 
دىبى  بى  يـٍ دى  مى ًهًا  كى ـٍ : يىكى ؿى  ًتتىٍرجي ؿً  ًتهىذىا هىاىتن  أىٍورىبي  أىع كي ـي  الاًذم الراجي ؟ أىهااي  عىٍزبي : ايٍفعى فى  أىتيك يىكى ؿى  هىًتيٌّ

تيهيـٍ  أىهى  يىكيٍمتي  تيكا ًمهٍّي  أىٍدهيكهي : يىكى ؿى  هىاىتن   أىٍورى وىرٍّ مى ًهاً  وى ؿى  ثيـا  ظىٍهًرًه  ًبٍهدى  يى ٍج ىميك يـٍ  أىٍ حى تىاي  كى  ويؿٍ : ًلتىٍرجي
ًؿ   ىذىا بىفٍ   ىذىا اى ًئؿه  ًإهٍّي لىهيـٍ  مى فً  يىكى ؿى  يىكىذٍّتيكهي... كىذىتىًهي يىًإفٍ  الراجي  هىاىًتاً  بىفٍ  اىأىٍلتيؾى : لىاي  ويؿٍ : ًلمتاٍرجي

ـٍ  أىهااي  يىذىكىٍرتى  اىأىٍلتيؾى  وىٍكًمهى   هىاىبً  ًيي تيٍت ىثي  الر ايؿي  يىكىذىًلؾى  هىاىبو  ذيك ًيعكي ده  وى ؿى   ىؿٍ  كى ـٍ  أىحى   ىذىا ًمٍهكي
ده  كى فى  لىكٍ : يىكيٍمتي  الى  أىفٍ  يىذىكىٍرتى  الكىٍكؿى   وىٍتمىاي  ًوعؿى  ًتكىٍكؿو  عىٍأتىًاي رىجيؿه  لىكيٍمتي  وىٍتمىاي  الكىٍكؿى   ىذىا وى ؿى  أىحى
اىأىٍلتيؾى  مً  ًمفٍ  هتى ًئاً  ًمفٍ  كى فى   ىؿٍ  كى ؿه  ويٍمتي  مىًمؾو  ًمفٍ  هتى ًئاً  ًمفٍ  كى فى  يىمىكٍ  ويٍمتي  الى  أىفٍ  يىذىكىٍرتى  ؾو مى  رىجي
اىأىٍلتيؾى  أىًتعًا  ميٍمؾى  عىٍطميبي   أىٍبًرؼي  يىكىدٍ  الى  أىفٍ  يىذىكىٍرتى  وى ؿى  مى  عىكيكؿى  أىفٍ  وىٍتؿى  ًت لكىًذبً  تىتاًهميكهىاي  كيٍهتيـٍ   ىؿٍ  كى
مى  الكىًذبى  عىذىرى لً  عىكيفٍ  لىـٍ  أىهااي  عىٍكًذبى  الها سً  بى مى  كى اىأىٍلتيؾى  الماًا  بى ـٍ  أىـٍ  اتاتى يكهي  الها سً  أىٍشرىاؼي  كى  ضي ىفى ؤي ي

                                                           
     الم هد الفرها  ل ث ر الشروعاتحكعؽ م رل تره ف ( َٓ/ُ)لهعا تكرما :الم،هي= ال،هعى يي أ كؿ الدعف( ُ)

 تدكف طت ى.  (ٕال دد روـ   الك  رة )ممحؽ حكلع ت إاالمعىـ  ُٖٔٗ
يي  ك ئد(ما كد تف بمر تف بتد اا التفت زاهي ال المى الكتعر   حب شرحي )التملعص كشرح ال  التفتازاني: (ِ)

  اهظر: البالـ:  ػِٕٗ  كتكيي اهى  ػُِٕهى   كك ف مكلده اك)شرح الشماعى( يي المهطؽ  الدعف أ كؿ
 .(ُِٗ/ٕالزركمي)

  دار الم  رؼ اله م هعى ( ُٖٕ ُٕٕ/ِ)التفت زاهي اا بتد تف بمر تف ما كد :شرح المك  د يي بمـ الكالـ (ّ)
 .ـُُٖٗ - ػ َُُْات ف  ط الكل   ت ك
 .(َِِ/ُ: اتف تعمعى)ة ال فه هعىشرح ال كعداهظر:  (ْ)
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ـي  أىفا  يىذىكىٍرتى  اىأىٍلتيؾى  الر ايًؿ  أىٍتتى عي  كى يـٍ  اتاتى يكهي  ضي ىفى فى ي  عىًزعديكفى  أىهاهيـٍ  يىذىكىٍرتى  عىٍهكي يكفى  أىـٍ  أىعىًزعديكفى  كى
كىذىًلؾى  تا  اإًلعمى فً  أىٍمري  كى ـا  حى اىأىٍلتيؾى  عىًت ده  أىعىٍرتىد   كى ؿى  أىفٍ  تىٍ دى  ًلًدعًهاً  اىٍلطىىن  أىحى  الى  أىفٍ  يىذىكىٍرتى  ًيعًا  عىٍدلي
كىذىًلؾى  اىأىٍلتيؾى  الكيميكبى  تىشى شىتياي  تيلى ًلطي  ًحعفى  اإًلعمى في  كى كىذىًلؾى  الى  أىفٍ  تى يىذىكىرٍ  عىٍ،ًدري   ىؿٍ  كى  الى  الر ايؿي  كى
...   .(ُ)"تىٍ،ًدري

 أقكاؿ دالئؿ النبكة الكاردة بغزكة بني قريظة:رابعان: 

كالتي كردت يي غزكة تهي  كثعر مف الوكاؿ كالي  ؿ التي  درت بف الهتي  ه ؾ 
 :  كمف  ذه الوكاؿ م  عميكهتكتا  تشأهه  تدؿ بم  م داوعتا كالتي  ورعظى

  :كما أخبره بو عف طريؽ الكحي جبريؿ  جاءه ما  -ُ
عى  لىما   المااً  رىايكؿى  أىفا ) كذلؾ مف حدعث ب ئشى رضي اا بهه :   ٍهدىؽً  عىٍكـى  رىجى عى  اللى  كىكىضى

وىدٍ  ًجٍتًرعؿي  يىأىتى هي  كىاٍغتىاىؿى  الاٍّالىحى  ٍ تى : يىكى ؿى  ال،يتى ري  رىٍأاىاي  بى ىبى  كى ٍ تياي  مى  المااً يىكى  الاٍّالىحى  كىضى  كىضى
":  المااً  رىايكؿي  يىكى ؿى  أى   يهى    ى  وى ؿى  "يىأىٍعفى ٍعظىىى  تىًهي ًإلى  كىأىٍكمى رىجى : وى لىتٍ  ويرى الماًا  رىايكؿي  ًإلىٍعًهـٍ  يىلى
)(ِ). 

وىدٍ  ًجٍتًرعؿي  يىأىتى هي )الشاىد:   (.ال،يتى ري  رىٍأاىاي  بى ىبى  كى
  كيعا دلعؿ أف مف اا ت  ل  ذفو إإال ت لـ علرج إل  حربو   أف الهتيكيعا مف الفكا: "

المالئكى ت حب المج  دعف يي اتعؿ اا  كأهه  يي بكههـ م  ااتك مكا؛ يإف ل هكا كغمكا 
   ك ـ م  كمكف بف اللع هى كال،مك كالفا د.(ّ)"ي روتهـ

رأاا( أم: ركب "وكلا:)كود ب ب  بم  الحدعث يعككؿ:-اا رحما- كع مؽ اإلم ـ ال عهي
رأاا ال،ت ر كبمؽ تا ك ل   تى  كتهي ورعظى وتعمى مف العهكد  كيعا وت ؿ المالئكى ت لاالح 

 .(ْ)كم  حتتهـ المج  دعف يي اتعؿ اا ت  ل   كأههـ يي بكههـ م  ااتك مكا  يإف ل هكا ي روتهـ"
 
 

                                                           
كت ب تدف الكحي  ت ب كعؼ ك ف تدف الكحي إل   يي  حعحا: التل رم ألرجا متفؽ عميو:جزف مف حدعث  (ُ)

 إل   الهتي كت ب (  كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا: كت ب الجه د كالاعر  ت بٖ/ُ()ٕ)ح؟  راكؿ اا 
 .(  تهحكهُّّٗ/ّ()ُّٕٕاإلاالـ  )ح إل  عدبكه  روؿ

( ُِّٖ)حر  ت ب ال،اؿ ت د الحرب كالجه دكت ب الجه د كالاع :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ِ)
كت ب الجه د كالاعر  ت ب جكاز وت ؿ مف هكض ال هد كجكاز إهزاؿ  :يي  حعحا مامـكالمفظ لا  كألرجا   (ُِ/ْ)

 تهحكه. ( ُّٖٗ/ّ()ُٕٗٔ)ح ؿ لمحكـح ف بم  حكـ ح كـ بدؿ أأ ؿ ال
 .(ِٖ/ٓ)اتف تط ؿ  كت ب الجه د  ت ب ال،اؿ ت د الحرب كال،ت ر :شرح  حعح التل رم (ّ)
 .(َُُ/ُْ: ال عهي)بمدة الك رم شرح  حعح التل رم (ْ)
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  كمنيا: مف آيات القرآف الكريـ مثبتان نبكتو  عمى النبي  ما أنزؿ اهلل  -ِ
 ليتى تىىى  أىًتي ًيي تى ى لى  المااي  كىأىٍهزىؿى : ً شى ـو  اٍتفي  وى ؿى  "  م  هزؿ يي لع هى أتي لت تى النص األكؿ:  

ٍتدً  بىفٍ  لى ًلدو  أىًتي ٍتفً  إٍامى ًبعؿى  بىفٍ  بيعىٍعهىىى  ٍتفي  ايٍفعى في  وى ؿى  ًيعمى  َٙب : وىتى دىةى  أىًتي ٍتفً  المااً  بى َٙب ٠َب أ٠َُّ َٓ ٠َب أ٠َُّ َٓ اٌَِّز٠ اٌَِّز٠

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ رَُخُٛٔٛا أَِبٔبرُِى َٚ ُعَٛي  اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ َِ َْ آ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ رَُخُٛٔٛا أَِبٔبرُِى َٚ ُعَٛي  اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ َِ  .(ُ)"(ِٕ:الهف ؿ) آ
لىتٍ  الاًتي اٍاعىىي )الشاىد:   (.تالع ه ًيي هىزى

ـى أىوى : ً شى ـو  اٍتفي  وى ؿى   كمف ااع ت أعض ن م  هزؿ يي التكتى بم  أتي لت تى  :ثانيالنص ال   
ٍوتً  كيؿٍّ  ًيي اٍمرىأىتياي  تىٍأًتعاً   لىعى ؿو  ًاتا  ًت ٍلًجٍذعً  ميٍرتىًتطن  ليتى تىىى  أىتيك ةو  كى الى م اي   ى ًة  يىتىحي  يىعىٍرتىًتطي  عى يكدي  ثيـا  ًلم االى

داثىًهي ًيعمى  ًت ٍلًجٍذًع  لىتٍ  الاًتي كىاٍاعىىي  اٍلً ٍمـً  أىٍ ؿً  تىٍ ضي  حى َْ اْػزََشفُٛا :  المااً  وىٍكؿي  تىٍكتىًتاً  ًيي هىزى آَخُشٚ َْ اْػزََشفُٛا َٚ آَخُشٚ َٚ

  ُ َ َغفُٛس  َسِؽ١ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ آَخَش َع١ِّئًب َػَغٝ َّللاَّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ ُ  ثُِزُٔٛثِ َ َغفُٛس  َسِؽ١ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ آَخَش َع١ِّئًب َػَغٝ َّللاَّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ  ثُِزُٔٛثِ
 .(ِ)(َُِ:التكتى)

لىتٍ  الاًتي )اٍاعىىي الشاىد:   تىٍكتىًتًا(. ًيي هىزى
لىتٍ  ليتى تىىى  أىًتي تىٍكتىىى  أىفا " كرده التعهكي يي الدالئؿأ م  :ثالثالنص ال مى  هىزى   اا راكؿ بى

مىمىىى  أيٍـّ  تىٍعتً  ًيي كى يكى  رً  مف  ااً  رىايكؿى  اىًمٍ تي : يىكى لىتٍ  اى ؾي  كى يكى  الااحى ؟ مى  يىكيٍمتي  عىٍضحى  عيٍضًحكيؾى
ؾى  - مى  ًتعبى : يىكى ؿى  -ًاهاؾى  ااي  أىٍضحى ؟ ااً  رىايكؿى  عى  أيتىشٍّريهي  أىالى  يىكيٍمتي  ليتى تىىى  ًتيأى  بى  ًإفٍ  تىمى  :يىكى ؿى  ًتذىاؾى

مى  ًشٍئًت  يىكيٍمتي  ًتي تى بً  بى ٍجرى ذىًلؾى  -: يىكيٍمتي  حي مىٍعهى  عيٍضرىبى  أىفٍ  وىٍتؿى  كى  أىٍتًشٍر ! ليتى تىىى  أىتى  عى  -اٍلًحجى بي  بى
مىٍعؾى  ااي  تى بى  يىكىدٍ  تا  كىااً  الى : يىكى ؿى  ًلعيٍطًمكيكهي  ًإلىٍعاً  الها سي   رى يىثى  بى  الاًذم  يكى   ااً  رىايكؿي  عىكيكفى  حى

مىٍعاً  مىرا  يىمىما  ًتعىًدًه  عيٍطًمكيًهي   كااعى التي هزلت يي تكتتا وكلا (ّ)"أطمكا ال تح  الة ًإلى  لى ًرجن  بى
 :: ُْ ِٙ َْ اْػزََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ آَخُشٚ َٚ ُْ ِٙ َْ اْػزََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ آَخُشٚ َٚ   َ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ آَخَش َع١ِّئًب َػَغٝ َّللاَّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ َ َخٍَطُٛا َػ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ آَخَش َع١ِّئًب َػَغٝ َّللاَّ َٚ ًَل َصبًٌِؾب  َّ َخٍَطُٛا َػ

  ُ ُ  َغفُٛس  َسِؽ١  (.َُِ:التكتى) َغفُٛس  َسِؽ١
لىتٍ  ليتى تىىى  أىًتي تىٍكتىىى  أىفا )الشاىد:  مى  هىزى  (. اا راكؿ بى

 وت دة أتي تف اا بتد و ؿ " يي تفاعر ااعى الكل  يك ؿ: -اا رحما-ذكر اتف كثعر  
 بم  هزلكاعى لً  ورعظى تهي إل   اا راكؿ ت ثا حعف المهذر  بتد تف لت تى أتي يي أيهزلت: كالز رم

 الذتح  إها: أم- حمكا إل  تعده كأش ر- تذلؾ بمعهـ يأش ر ذلؾ  يي ي اتش ركه   اا راكؿ كـحي 
 اا عتكب أك عمكت حت  ذكاو ن  عذكؽ ال يحمؼ كراكلا  اا ل ف ود أها كرأل لت تى  أتك يطف ثـ

 ك ف حت  أع ـ  تا ى كذلؾ يمكث مها  ا رعى يي هفاا يرتط المدعهى  ماجد إل  كاهطمؽ بمعا 

                                                           
 .(ِّٕ/ِ) :اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 .(ِّٖ/ِالمرجع الا تؽ:) (ِ)
 (.ٗٗاتؽ تلرعجا:)ص (ّ)
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 اا تتكتى عتشركها اله س يج ف راكلا  بم  تكتتا اا أهزؿ حت  الجهد  مف بمعا م،شع ن  علر
 .(ُ)تعده" يحما  تعده   اا راكؿ إال مهه  عحما ال يحمؼ الا رعى  مف عحمكه أف كأرادكا بمعا 

 لت تى أتي يي ااعى هزلت: مج  د يي تفاعر ااعى الث هعى: "و ؿ -اا رحما-كو ؿ الكرطتي  
  كراكلا اا حكـ بم  الهزكؿ يي كممكه أههـ كذلؾ ورعظى  تهي مع شأها يي ل  ىن  اله  رم

 يي هفاا كرتط كهدـ ت ب ايتضح يمم  هزلكا  إف هـعذتح  الهتي أف عرعد حمكا  إل  لهـ يأش ر
 كذلؾ يمكث عمكت  أك بها اا ع فك حت  عشرب كال عط ـ أال كأواـ الماجد  اكارم مف ا رعى
 .(ِ)تحما"  اا راكؿ كأمر ااعى   ذه كهزلت بها  اا بف  حت 

يي اكرة الحزاب  هزؿ تأمر اللهدؽ كأمر تهك ورعظى كمف ااع ت أعض ن م   :رابعالنص ال
ٍهدىًؽ  أىٍمرً  ًيي تى ى لى  المااي  كىأىٍهزىؿى : إٍاحى ؽى  اٍتفي  وى ؿى " ٍعظىىى  تىًهي كىأىٍمرً  اٍللى ىى  اٍلكيٍرهًف  ًمفٍ  ويرى  ايكرىةً  ًيي اٍلًك ا

ًف  ًمفٍ  هىزىؿى  مى  ًيعهى  عىٍذكيري  اٍلىٍحزىاًب  ًتاً  اٍلتىالى ًهٍ مى ـٍ  كى مىٍعًه ًكفى عىًتاً  بى ـٍ  ذىًلؾى  يىراجى  ًحعفى  عا  يـٍ إ كى ٍههي  تىٍ دى  بى
كى لىىً  ُْ  وكلا ت  ل : الهٍّفى ؽً  أىٍ ؿً  ًمفٍ  وى ؿى  مىفٍ  مى ُْ اِْر عبَءْرُى ِ َػ١ٍَُْى خَ َّللاَّ َّ ُٕٛا اْرُوُشٚا ِْٔؼ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُْ ٠َب أ٠َُّ ُْ اِْر عبَءْرُى ِ َػ١ٍَُْى خَ َّللاَّ َّ ُٕٛا اْرُوُشٚا ِْٔؼ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َٚ ٘ب،  ْٚ ُْ رََش ُعُٕٛداً ٌَ َٚ ُْ ِس٠ؾبً  ِٙ ٍْٕب َػ١ٍَْ َٚ ُعُٕٛد  فَؤَْسَع ٘ب،  ْٚ ُْ رََش ُعُٕٛداً ٌَ َٚ ُْ ِس٠ؾبً  ِٙ ٍْٕب َػ١ٍَْ َْ ثَِص١شاً ُعُٕٛد  فَؤَْسَع ٍُٛ َّ ُ ثِّب رَْؼ َْ َّللاَّ َْ ثَِص١شاً وب ٍُٛ َّ ُ ثِّب رَْؼ َْ َّللاَّ كالجهكد (  ٗ:الحزاب) وب
ورعش كغطف ف كتهك ورعظى  كك هت الجهكد التي أراؿ اا بمعهـ مع الرعح المالئكى  عككؿ اا 

ٌْمُ  :ت  ل  ثٍَََغِذ ا َٚ اِْر َصاَغِذ ا٤َْْثَصبُس  َٚ  ُْ ُْٕى ِِ  ًَ ْٓ أَْعفَ ِِ َٚ  ُْ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ ٌْمُ اِْر َعبُءُٚو ثٍَََغِذ ا َٚ اِْر َصاَغِذ ا٤َْْثَصبُس  َٚ  ُْ ُْٕى ِِ  ًَ ْٓ أَْعفَ ِِ َٚ  ُْ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ ٌَْؾَٕبِعَش اِْر َعبُءُٚو ٌَْؾَٕبِعَش ٍُُٛة ا ٍُُٛة ا

ِ اٌظَُُّٕٛٔب َْ ثِبّلِلَّ رَظُُّٕٛ ِ اٌظَُُّٕٛٔبَٚ َْ ثِبّلِلَّ رَظُُّٕٛ َٚ (الحزاب:َُ)(ّ). 
ٍهدىًؽ  أىٍمرً  ًيي تى ى لى  المااي  كىأىٍهزىؿى )الشاىد:  ٍعظىىى  تىًهي كىأىٍمرً  اٍللى  (.اٍلكيٍرهفً  ًمفٍ  ويرى

ٌِْىزَبكمف ااع ت وكلا ت  ل :  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ ٌِْىزَبَٚ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ لََزَف فِٟ َٚ َٚ  ُْ ِٙ ْٓ َص١َبِص١ ِِ لََزَف فِٟ ِة  َٚ  ُْ ِٙ ْٓ َص١َبِص١ ِِ ِة 

َْ فَِش٠مًب رَؤِْعُشٚ َٚ  َْ ْػَت فَِش٠مًب رَْمزٍُُٛ ُُ اٌشُّ ِٙ َْ فَِش٠مًبلٍُُٛثِ رَؤِْعُشٚ َٚ  َْ ْػَت فَِش٠مًب رَْمزٍُُٛ ُُ اٌشُّ ِٙ  (.ِٔ:الحزاب) لٍُُٛثِ
 بف وت دة  -رحمهـ اا-ألرج اتف أتي شعتى  كاتف جرعر  كاتف المهذر  كاتف أتي ح تـك 
ـٍ ًمٍف أىٍىًؿ اٍلكً يي وكلا:  كىي ؿى الًَّذيفى ظىاىىري ٍعظىى تىهك  ـ :وى ؿى ) و ؿ: تىابً كىأىٍنزى  ايٍفعى ف أىتى  ظ  ركا ويرى
هىكىثيكا كراامكه تىعف تىعههـ الاًذم اٍل ىٍهد كى  .(ْ)(... الهاًتي كى

 :، أك بعد كفاتوكتحققت حاؿ حياتو الغيكب التي أخبر بيا النبي  -ّ
اتح ها غعر بمما   ك د تكفؿ اا ت  ل  ت مما الكااع  كوي ل،عب ار مف أارار اا    

    كم  لـ عكف لك ك ف كعؼ اعككف  كم   ك ك ئفه   ي مـ اا عشمؿ م  ك فكال مك فو  مرتتط تزم فو 

                                                           
 .(ُْ  َْ/ْر:)كثعاتف  تفاعر (ُ)
 .(ِِْ/ٖالكرطتي:) تفاعر (ِ)
 .(ِْٓ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ (ّ)
  كحاف إاه ده حكمت ع اعف  ال حعح (ِٕ/ُٗ:)  كألرجا الطترم يي تفاعره(ُٗٓ/ٔ: الاعكطي)لدر المهثكرا (ْ)

 .(ُِّ/ْ:)الماتكر
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ُ  عككؿ ت  ل : ٌَْغ١َْت اَِلَّ َّللاَّ ا٤َْْسِض ا َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ ُ لُ ٌَْغ١َْت اَِلَّ َّللاَّ ا٤َْْسِض ا َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ ع مـ الار  ك ك   (ٓٔ:الهمؿ) لُ
ب ٠َْخفَٝ :ت  ل كم  ع مـ ال الهعى  كتذلؾ عككؿ  َِ َٚ َش  ْٙ ٌَْغ ُُ ا ُ ٠َْؼٍَ ب ٠َْخفَٝأَِّٗ َِ َٚ َش  ْٙ ٌَْغ ُُ ا ُ ٠َْؼٍَ  .(ٕ:البم ) أَِّٗ

فى ًتعحي ) :-رضي اا بههم -يي حدعث اتف بمر كو ؿ راكؿ اا  ٍمسه  ال،ىٍعبً  مى  الى  لى
ـي  الى : المااي  ًإالا  عىٍ مىميهى  ـي  تىً،عضي  مى  عىٍ مى ـي  كىالى  المااي  ًإالا  الىٍرحى  ـي  كىالى  المااي  الا إً  غىدو  ًيي مى  عىٍ مى  عىٍأًتي مىتى  عىٍ مى
ده  المىطىري   ًإالا  الاا بىىي  تىكيكـي  مىتى  عىٍ مىـي  كىالى  المااي  ًإالا  تىميكتي  أىٍرضو  ًتأىمٍّ  هىٍفسه  تىٍدًرم كىالى  المااي  ًإالا  أىحى
 .(ُ)(المااي 

 كا ئر كالهتي    أم أحد  كالمراؿه    كال هتيه مكربه    كال ممؾه يال ع مـ ال،عب إال اا 
ُْ    يك ؿ ت  ل :التشر ال ع مـ ال،عب ََل أَلُُٛي ٌَُى َٚ ٌَْغ١َْت  ُُ ا ََل أَْػٍَ َٚ  ِ ُٓ َّللاَّ ِْٕذٞ َخَضائِ ُْ ِػ ًْ ََل أَلُُٛي ٌَُى ُْ لُ ََل أَلُُٛي ٌَُى َٚ ٌَْغ١َْت  ُُ ا ََل أَْػٍَ َٚ  ِ ُٓ َّللاَّ ِْٕذٞ َخَضائِ ُْ ِػ ًْ ََل أَلُُٛي ٌَُى لُ

 َّٟ ب ٠َُٛؽٝ اٌَِ َِ ْْ أَرَّجُِغ اَِلَّ  ٍَه  اِ َِ َّٟ أِِّٟ  ب ٠َُٛؽٝ اٌَِ َِ ْْ أَرَّجُِغ اَِلَّ  ٍَه  اِ َِ  (.َٓ:اله  ـ) أِِّٟ 
  ه أبمـ ت   لحكمى اا ت  ل تص تا ت مما مف ال،عببم  م  ال ظهر أحدان ود عي  لكها 

ُُ    يتذلؾ عككؿ ت  ل :كود تككف إلظه ر  دؽ هتكة الراكؿ ُُ َػبٌِ ٌَْغ١ْتِ   َػبٌِ ٌَْغ١ْتِ ا ِٙشُ   فَََل فَََل   ا ِٙشُ ٠ُْظ ِٗ   َػٍََٝػٍَٝ  ٠ُْظ ِٗ َغ١ْجِ   َغ١ْجِ

ِٓ   اَِلَّ اَِلَّ   ((ٕٕٙٙ))أََؽًذاأََؽًذا َِ ِٓ ْٓ   اْسرََعٝاْسرََعٝ  َِ ِِ ْٓ ُ   َسُعٛي  َسُعٛي    ِِ َّٗ ُ فَبِٔ َّٗ ْٓ   ٠َْغٍُهُ ٠َْغٍُهُ   فَبِٔ ِِ ْٓ ِِ   ِٓ ِٓ ث١َْ ِٗ   ث١َْ ِٗ ٠ََذ٠ْ ْٓ   ٠ََذ٠ْ ِِ َٚ ْٓ ِِ َٚ   ِٗ ٍْفِ ِٗ َخ ٍْفِ  .(الجف) ((2ٕ2ٕ))ااَسَصذً َسَصذً   َخ
 :عف الغيب، كتصديؽ اهلل لو، كمف ذلؾ كقد جاءت ىذه الغزكة حافمة بإخباره 

ٍعدو  ٍتفى  اىٍ دى   ااً  رىايكؿي  تى ىثى  ثيـا : ًإٍاحى ؽى  اٍتفي  وى ؿى " :(ِ)إخباره بإسالـ ريحانة - أ ٍتدً  تىًهي أىلى  زى  بى
ٍعظىىى  تىًهي ًتاىتى عى  اٍلىٍشهىًؿ  ٍعالن  ًتًهـٍ  لىاي  يى ٍتتى عى  هىٍجدو  ًإلى  ويرى حن   لى ًاالى كى فى  كى  وىدً   ااً  رىايكؿي  كى
ٍعحى هىىى  ًهاى ًئًهـٍ  ًمفٍ  ًلهىٍفًااً  اٍ طىفى   ٍمًرك ًتٍهتى  رى ٍمًرك تىًهي ًهاى فً  ًإٍحدىل له يى  ٍتفً  بى  ورعظى  تف بى
تا   ااً  رىايكؿً  ًبٍهدى  ككى هىتٍ  يٍّيى  حى مىٍعهى  بىرىضى   ااً  رىايكؿي  كى فى  كوىدٍ  ًكًا ًممٍ  ًيي كىً يى  تيكي  أىفٍ  بى
هى  كاجى عىٍضًربى  عىتىزى مىٍعهى  كى مىٍعؾى  أىلىؼ   يىهيكى  مى ًلؾى  ًيي تىٍتريكيًهي تىؿٍ  ااً  رىايكؿى  عى : وى لىتٍ   اٍلًحجى بى  بى مىيا  بى  كىبى
وىدٍ  يىتىرىكىهى  اٍ  تى ى اتٍ  اىتى  ى  ًحعفى  كى هىتٍ  كى ـً ًت إٍلً لىهى  اٍلعىهيكًدعاىى  ًإالا  كىأىتىتٍ  الى دى    ااً  رىايكؿي  يى ىزى  ًيي كىكىجى
ٍوعى  اىًمعى  ًإذٍ  أىٍ حى ًتاً  مىعى  مىٍجًمسو  ًيي  يكى  يىتىٍعهىمى   أىٍمًر ى  ًمفٍ  ًلذىًلؾى  هىٍفًااً  ٍمفىاي  هىٍ مىٍعفً  كى   ىذىا ًإفا  :يىكى ؿى   لى
ٍعحى هىىى  تإاالـ ريًهيعيتىشٍّ  اىٍ عىىى  ٍتفي  لىثىٍ مىتىىي  ٍعحى هىىي  أىٍامىمىتٍ  وىدٍ  ااً  رىايكؿى  عى  :يىكى ؿى  رى  .(ّ)"ذىًلؾى  يىاىراهي  رى

ٍوعى  اىًمعى  ًإذٍ  أىٍ حى ًتاً  مىعى  مىٍجًمسو  ًيي  يكى  يىتىٍعهىمى )الشاىد:  ٍمفىاي  هىٍ مىٍعفً  كى  ٍتفي  لىثىٍ مىتىىي   ىذىا ًإفا  :يىكى ؿى  لى
ًهيعيتىشٍّ  اىٍ عىىى  ٍعحى هىىى  تإاالـ ري  (.رى

                                                           
ـي ) كت ب التكحعد  ت ب وكؿ اا ت  ل : :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ُ) مى  عيٍظًهري  يىالى  ال،ىٍعبً  بى ًل  بى

ٍعًتاً  دنا غى ـي  ًبٍهدىهي  المااى  ًإفا )  ك(أىحى ىً  ًبٍم لىاي )  ك(الاا بى مى )  (ًتً ٍمًماً  أىٍهزى عي  كىالى  أيٍهثى  ًمفٍ  تىٍحًمؿي  كى د   ًإلىٍعاً )  (ًتً ٍمًماً  ًإالا  تىضى ـي  عيرى  ًبٍم
 كتع ف  ك م  اإلعم ف ت ب كت ب اإلعم ف  لرجا مامـ يي  حعحا:كالمفظ لا  كأ(  ُُٔ/ٗ()ّٕٕٗ)ح(الاا بىىً 
 .(  تهحكهّٗ/ُ()ٗ)حل  لا

وعؿ: م تت    م تت وتؿ كي ة الهتي رعح هى تهت بمرك تف له يى  إحدل ها ف تهي بمرك تف ورعظى ريحانة:( ِ)
اتف  :أاد ال، تىاهظر:   اتكيي بهه  ك ي يي ممك   كأف الهتي مف حجى الكداع اهى بشر لم  رجع راكؿ اا 

 . (ُُِ/ٕ)الثعر
 .(ِْٓ/ِ(  اعرة اتف  ش ـ:)ِْ/ْ)لتعهكيا :دالئؿ الهتكة (ّ)
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داثىًهي: إٍاحى ؽى  اٍتفي  وى ؿى  في مكتو ببعض الغيبيات كىي: بإكراـ سعد بف معاذ  إخباره  - ب  حى
ًوي   ًريى بىىى  ٍتفي  مي ى ذي  رى داثىًهي: وى ؿى  الز   ًحعفى   المااً  رىايكؿى  أىتى   ًجٍتًرعؿى  أىفا : وىٍكًمي ًمفٍ  ًرجى ؿً  حى
ٍكؼً  ًمفٍ   مي ى ذو  ٍتفي  اىٍ دي  ويًتضى  مادي  عى : يىكى ؿى  إٍاتىٍترىؽو  ًمفٍ  ًتً مى مىىً  ميٍ تىًجرنا الماٍعؿً  جى   ىذىا مىفٍ  ميحى
؟ لىاي  كىاٍ تىزا  الاامى ًف  أىٍتكىابي  لىاي  ييًتحىتٍ  الاًذم اٍلمىعٍّتي  ـى : وى ؿى  اٍل ىٍرشي  ثىٍكتىاي  عىجير   اىًرع ن   المااً  رىايكؿي  يىكى 

دىهي  اىٍ دو  لى إ مىاي  يىمىما  تى ًدهن   رىجيالن  اىٍ ده  كى فى  ....مى تى  وىدٍ  يىكىجى مى ديكا الها سي  حى  ًمفٍ  ًرجى ؿه  يىكى ؿى  ًلفاىن  لىاي  كىجى
مى  لىتى ًدهى   كى فى  إفٍ  كىاىلمااً : اٍلميهى ًيًكعفى  ٍمهى  كى مى  إفا : يىكى ؿى    المااً  كؿى رىاي  ذىًلؾى  يىتىمىغى  ًمٍهاي  أىلىؼا  ًجهى زىةو  ًمفٍ  حى

مىىن  لىاي  مى ـٍ  حى ٍعرىكي ًئكىىي  اٍاتىٍتشىرىتٍ  لىكىدٍ  ًتعىًدًه  هىٍفًاي كىاىلاًذم غى كحً  اٍلمىالى  ديًيفى  لىما ك ...اٍل ىٍرشي  لىاي  كىاٍ تىزا  اىٍ دو  ًتري
هىٍحفي  اىٍ ده   مى ىاي  الها سي  يىكىتارى  كىتارى  ثيـا  مى ىاي  الها سي  يىاىتاحى    المااً  رىايكؿي  اىتاحى    المااً  رىايكؿً  مىعى  كى
ـا  الماًا  رىايكؿى  عى : يىكى ليكا ؟ ًم مى  تىضى عىؽى  لىكىدٍ : وى ؿى  اىتاٍحتي تا  وىٍتريهي  ال ا ًلحً  اٍل ىٍتدً   ىذىا بى اي  حى  المااي  يىراجى
ٍهاي   .(ُ)بى

مادي  عى ) الشاىد: ؟ لىاي  كىاٍ تىزا  الاامى ًف  أىٍتكىابي  لىاي  ييًتحىتٍ  الاًذم اٍلمىعٍّتي   ىذىا مىفٍ  ميحى ـى : وى ؿى  اٍل ىٍرشي  يىكى 
ر   اىًرع ن   المااً  رىايكؿي  دىهي  اىٍ دو  إلى  ثىٍكتىاي  عىجي  لىاي  إفا : يىكى ؿى    المااً  رىايكؿى  ذىًلؾى  يىتىمىغى ( )مى تى  وىدٍ  يىكىجى
مىىن  مى ـٍ  حى كي ًئكىىي  اٍاتىٍتشىرىتٍ  لىكىدٍ  ًتعىًدًه  ٍفًايهى  كىاىلاًذم غىٍعرى كحً  اٍلمىالى  لىكىدٍ : وى ؿى ( )اٍل ىٍرشي  لىاي  كىاٍ تىزا  اىٍ دو  ًتري

مى  تىضى عىؽى  تا  وىٍتريهي  ال ا ًلحً  اٍل ىٍتدً   ىذىا بى اي  حى ٍهاي  المااي  يىراجى  (.بى
ذ اهلل الميثاؽ عمى ، فيك النبي الذم أخ، كتبشيرىا بمقدمو إخبار النبكات السابقة -ْ

حى تىى ًيي الاكف كىاٍتف اٍلتىٍعهىًكيٌ  ألرجيكد " :أف يؤمنكا بو، كينصركه حاؿ بعثتو األنبياء  كىأىتيك ال ا
دثًهي ااح ؽ اٍتف طىًرعؽ مف ه عـ ٍعظىى تهي مف شعخ بىف وىتى دىة تف بمر تف بى ً ـ حى  ودـ :وى ؿى  ويرى
 أظهرهى  تىعف وأو ـ ًمٍهاي  لعران  وطٌ  رجالن  رىأعهى  مى  كىاا الهعت ف اٍتف :لىاي  عيكى ؿ عىهيكًدمٌ  رجؿ الشا ـ مف بمعه 
تا  يىعىكيكؿ  له  ااتاؽ اٍلمىطىر اٍحتتسى  ًإذا لىاي  هكيكؿ يىكيها  كا حى دىوىى ملرجكـ م ـأ تٍلرجي  يىعلرج يهف ؿ   ى
تا  مىٍجًماا مف هىٍترىح مى  يكىالماا حرته  ظى  ر ًإلى  ًتهى   كىالى  مٌرة غعر ذىًلؾ ي ؿ تاعؿ الش  ب ًتهى  تمر حى

تىٍعفً  يى ة حىضرتا يىمىما  مرا ٍكهىاي  مى  عهكد م شر عى  :وى ؿى  اٍلكى  ًإلى  كاللمعر اٍللمر أىرض مف ألرجهي تىرى
 تافؾ عٍت ىث اكاه مه جرة اٍلتىمدة يىهىًذهً  اٍاف عٍت ىث أتكو ا هىًتي وى ؿى  أبمـ اهت ويٍمهى  كالجكع  اٍلتيٍؤس أىرض
اتي الدٍّمى ف عاى كى ـا  ًإلىٍعاً  تاتكف كىالى  ًمٍهاي  ذىًلؾ عمه كـ يىالى  الذ رٍّ ـ اىتىب ذىًلؾ يىكى فى  مى تى  ث  كىأاعد ثىٍ مىتىى ًإٍاالى
ٍعظىى  ايتتحت لىٍعمىى بتعد تف كىأاد ا عى اٍتهي ٍعظىى لتهي وى ؿى  ادأ تف كىٍ ب أف ا د اٍتف كىألرج ويرى  ويرى
ود لهىًتيٌ  ًإهاا يكىالماا الرجؿ  ىذىا ت ت كا عهكد م شر عى  :ح ههـٍ  ًيي  الهاًتي هزؿ ًحعف  هاأ لكـ تتعف كى

                                                           
: الرهؤكط ش عب  كو ؿ  اا بتد تف ج تر ماهد  ال ح تى مف المكثرعف ماهديي ماهده: أحمد  ألرجا (ُ)

 تف محمد تكر أتك اللت ر: تم  هي المشهكر الفكائد تحر(  ِٖٕ/ِّ()َُِٗٓ)ححاف إاه د ك ذا  حعح  حدعث
 إام بعؿ  حاف محمد حاف ( تحكعؽ محمدِِٖ/ُ)الحهفي التل رم الكالت ذم ع ككب تف إترا عـ تف إاح ؽ أتي
: الهتكة دالئؿـ  ُٗٗٗ- ػَُِْ لته ف  ط الكل   تعركت  ال ممعى  الكتب المزعدم  دار يرعد أحمد

 .(ِِٓ-َِٓ/ِ:)اعرة اتف  ش ـ  (ُّ/ْ)التعهكي
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هاكيـٍ  ًبعاى  ًتاً  تشر الاًذم كىأىها اٍلكتب ًيي تجدكها كيٍهتـي الاًذم كىأىها ميٍراؿ هىًتي  وى ليكا  فتا لت ريكف كىاًن
لىًكف  يكى   يكى  "ٍكرىاةالتا  حكـ هف رؽ الى  كى

(ُ). 
ـ اىتىب ذىًلؾ يىكى فى ( )اٍاف عٍت ىث أتكو ا هىًتي :وى ؿى  أبمـ اهت ويٍمهى ) الشاىد:  اٍتهي كىأاعد ثىٍ مىتىى ًإٍاالى
ٍعظىى ايتتحت لىٍعمىى بتعد تف كىأاد ا عى ود لهىًتيٌ  ًإهاا يكىالماا الرجؿ  ىذىا ت ت كا( )ويرى  هىًتي اها لكـ تتعف كى
 (.ًبعاى  ًتاً  تشر الاًذم كىأىها اٍلكتب ًيي تجدكها كيٍهتـي لاًذما كىأىها ميٍراؿ

اِرْ  و ؿ ت  ل :    اِرْ َٚ ُٓ   ِػ١َغِٝػ١َغٝ  لَبيَ لَبيَ   َٚ ُٓ اْث َُ   اْث ْش٠َ َِ َُ ْش٠َ ًَ   ثَِٕٟثَِٕٟ  ٠َب٠َب  َِ ًَ اِْعَشائ١ِ ِ   َسُعٛيُ َسُعٛيُ   أِِّٟأِِّٟ  اِْعَشائ١ِ ِ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ُْ ا١ٌَُِْى لًب  ا١ٌَُِْى َصذِّ لًبُِ َصذِّ ب  ُِ َّ بٌِ َّ ٌِ   َٓ َٓ ث١َْ   ث١َْ

 َّٞ َّٞ ٠ََذ َٓ   ٠ََذ ِِ َٓ َساحِ   ِِ ْٛ َساحِ اٌزَّ ْٛ ًشا  اٌزَّ جَشِّ ُِ ًشاَٚ جَشِّ ُِ ُٗ   ثَْؼِذٞثَْؼِذٞ  ْٓ ْٓ ِِ ِِ   ٠َؤْر٠َِٟؤْرِٟ  ثَِشُعٛي  ثَِشُعٛي    َٚ ُّ ُٗ اْع ُّ ذُ   اْع َّ ذُ أَْؽ َّ ب  أَْؽ َّّ بفٍََ َّّ ُْ   فٍََ ُ٘ ُْ َعبَء ُ٘ َبدِ   َعبَء ٌْج١َِّٕ َبدِ ثِب ٌْج١َِّٕ   ِعْؾش  ِعْؾش    ََ٘زاََ٘زا  لَبٌُٛالَبٌُٛا  ثِب

  ٓ ج١ِ ُِ  ٓ ج١ِ ُِ  :كأه  تي  تشرت ود التكراة: عىٍ ًهي"يي تفاعر ااعى  -اا رحما-  و ؿ اتف كثعر(ٔ)الحشر 
  مدأح المكي ال رتي المي الهتي الراكؿ ك ك ت دم  تمف متشر كأه  بها  ألترت م  م داؽ
 أحمد ك ك تمحمد  متشران  إارائعؿ تهي مإل يي أو ـ كود إارائعؿ  تهي أهتع ف ل تـ ك ك  ي عا 
 .(ِ)"هتكة كال ت ده را لى ال الذم كالمرامعف  الهتع ف ل تـ
  كتلتر تأها تكدكـ اعده  محمد  كتتشرح دعث الت  تدؿ ع ت كالكثعر مف ااك ه ؾ   

 كعه ركه تا عؤمهكا أف الهتع فجمعع  بم  المعث ؽ اا ألذ الذم الهتي هاأك  ل تـ الهتع ف كالمرامعف 
اِرْ  يك ؿ ت  ل :  ت ثتا ح ؿ اِرْ َٚ ُ   أََخزَ أََخزَ   َٚ ُ َّللاَّ ١ضَبقَ   َّللاَّ ١ضَبقَ ِِ ِِ   َٓ َٓ إٌَّج١ِّ١ِ ب  إٌَّج١ِّ١ِ َّ بٌَ َّ ٌَ   ُْ ُْ آر١َْزُُى ْٓ   آر١َْزُُى ِِ ْٓ خ    ِوزَبة  ِوزَبة    ِِ َّ ِؽْى خ  َٚ َّ ِؽْى َٚ   َُّ َُّ صُ ُْ   صُ ُْ َعبَءُو   َسُعٛي  َسُعٛي    َعبَءُو

َصذِّق   ق  ُِ َصذِّ ب  ُِ َّ بٌِ َّ ٌِ   ُْ َؼُى َِ ُْ َؼُى َِ   َّٓ ُٕ ِِ َّٓ ٌَزُْئ ُٕ ِِ ِٗ   ٌَزُْئ ِٗ ثِ ٌَزَْٕ   ثِ َٚ ْٕ ٌَزَ َٚ ُ ُ ُصُشَّٔٗ ُْ   لَبيَ لَبيَ   ُصُشَّٔٗ ُْ أَأَْلَشْسرُ ُْ   أَأَْلَشْسرُ أََخْزرُ َٚ ُْ أََخْزرُ ُْ   َػٍََٝػٍَٝ  َٚ ُْ َرٌُِى   لَبيَ لَبيَ   أَْلَشْسَٔبأَْلَشْسَٔب  لَبٌُٛالَبٌُٛا  اِْصِشٞاِْصِشٞ  َرٌُِى

َُٙذٚا َُٙذٚافَبْش أََٔب  فَبْش أََٔبَٚ َٚ   ُْ َؼُى َِ ُْ َؼُى َِ   َٓ ِِ َٓ ِِ   َٓ ِِ٘ذ٠ ب َٓ اٌشَّ ِِ٘ذ٠ ب  .(ُٖ)هؿ بمراف:    اٌشَّ

                                                           
  دار الكتب ال ممعى ( ّٕٖ ّٖٔ/ُ)الاعكطي الدعف جالؿ تكر  أتي تف الرحمف بتد :الل  ئص الكترل (ُ)

 بمي تف محمد : الحدعث مراؿ  هعؿ الكط ر:ال ت تطي الدعف ب  ـ  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر  كو ؿ تعركت
 .ـُّٗٗ- ػُُّْ كل  ال  ط م ر الحدعث  دار  ال ت تطي الدعف ب  ـ تحكعؽ  (ُٔ/ٖ)الشكك هي

 .(َُٗ/ٖتفاعر اتف كثعر:) (ِ)
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 اعط ة الثاوي

 طاعح الىثي َةُب 
 :ر، كتصديقو فيما أخبرفيما أم اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة بكجكب طاعة سيدنا محمد أكالن: 

تف ؿ م  أمر تا  كترؾ م  هه  بها  ك ذا مف مكتض  شه دة أها  عجب ط بى الهتي 
٠َب ٠َب  تط بتا يي هع ت كثعرة  ت رة مكركهى مع ط بى اا  كم  يي وكلا: راكؿ اا  كود أمر اا 

ُعَٛي  أَِغ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا أَِغ١ُؼٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُعَٛي أ٠َُّ أَِغ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا أَِغ١ُؼٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ...أ٠َُّ ُْ ُْٕى ِِ ِش  ِْ أٌُِٟٚ ا٤َْ َٚ... ُْ ُْٕى ِِ ِش  ِْ أٌُِٟٚ ا٤َْ َٚ  (الها ف:ٓٗ  ) كأمث له  مف
ب   ::ااع ت  كت رة عأمر ته  مهفردة  كم  يي وكلا َّ ٌَّٝ فَ َٛ ْٓ رَ َِ َٚ  َ ُعَٛي فَمَْذ أَغَبَع َّللاَّ ْٓ ٠ُِطِغ اٌشَّ ب َِ َّ ٌَّٝ فَ َٛ ْٓ رَ َِ َٚ  َ ُعَٛي فَمَْذ أَغَبَع َّللاَّ ْٓ ٠ُِطِغ اٌشَّ َِ

ُْ َؽف١ِظًب ِٙ ٍَْٕبَن َػ١ٍَْ ُْ َؽف١ِظًبأَْسَع ِٙ ٍَْٕبَن َػ١ٍَْ آرُٛاكوكلا: (  َٖ:الها ف) أَْسَع َٚ ََلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ أَل١ِ آرُٛاَٚ َٚ ََلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ أَل١ِ َٚ   ُْ ُعَٛي ٌََؼٍَُّى أَِغ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ َوبحَ  ُْ اٌضَّ ُعَٛي ٌََؼٍَُّى أَِغ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ َوبحَ  اٌضَّ

 َْ ٛ ُّ َْ رُْشَؽ ٛ ُّ  .(ُ)(ٔٓ:الهكر) رُْشَؽ

محتى اا لم تد  ت با  كام ع أكامره  اتت ن لهعؿ   كاتط بى الراكؿ  كود ج ؿ اا 
ُ لذهكتا  يك ؿ ت  ل :  كم،فرةن  ُُ َّللاَّ َ فَبرَّجُِؼِٟٛٔ ٠ُْؾجِْجُى َْ َّللاَّ ُْ رُِؾجُّٛ ْٕزُ ْْ ُو ًْ اِ ُ لُ ُُ َّللاَّ َ فَبرَّجُِؼِٟٛٔ ٠ُْؾجِْجُى َْ َّللاَّ ُْ رُِؾجُّٛ ْٕزُ ْْ ُو ًْ اِ ُْ لُ ُْ ُرُٔٛثَُى ٠َْغفِْش ٌَُى َٚ   ُْ ُْ ُرُٔٛثَُى ٠َْغفِْش ٌَُى َٚ   ( هؿ
تأف ت عتا يتهى كبذاب ألعـ  كذلؾ م داو   مف ب   الراكؿ  كود تكبد رته  (  ُّ:بمراف

ُ  لككلا ت  ل :  ُْ َػَزاة  أ١ٌَِ ُٙ ْٚ ٠ُِص١جَ ُْ فِْزَٕخ  أَ ُٙ ْْ رُِص١جَ ِٖ أَ ِش ِْ ْٓ أَ َْ َػ َٓ ٠َُخبٌِفُٛ ١ٍَْْؾَزِس اٌَِّز٠ ُ  فَ ُْ َػَزاة  أ١ٌَِ ُٙ ْٚ ٠ُِص١جَ ُْ فِْزَٕخ  أَ ُٙ ْْ رُِص١جَ ِٖ أَ ِش ِْ ْٓ أَ َْ َػ َٓ ٠َُخبٌِفُٛ ١ٍَْْؾَزِس اٌَِّز٠  (.ٔٓ:الهكر)فَ

ف مف أكضح  ذه ك  عتجم  حب المؤمف لرتا  كلهتعا ت كر ملتمفى  كبالم ت شٌت   كان
  ىن كت طه ةن كت تا ظ  ر بم  ا ئر محت ال الم ت كأظهر    أف عككف المؤمف مطتك ن لكامر اا 

 . كاه تت  ن لم  ج ف تا راكؿ اا  كاتت ع الهكل  يعككف  بى  كعتت د بف التردد  كالته كفيعمـز الط

  يي الوكاؿ  كالي  ؿ  كاللالؽ  ع ه  الدلكؿ يي دائرة ط بى اا  ي تت ع الراكؿ 
مم  كرد بها مف وكؿ أك  التي ت هي امتث ؿ أكامره ت  ل   كاجته ب هكا عا  كاتت ع اهف راكلا 

ا: )تي  رعرة أمف حدعث  ي ؿ أك تكرعر  كم  و ؿ  ـٍ  مى ٍنوي، نىيىٍيتيكي مىا فىاٍجتىًنبيكهي  عى ـٍ  كى ٍرتيكي  ًبوً  أىمى
، مىا ًمٍنوي  فىاٍفعىميكا ـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى  أىٍىمىؾى  فىًإنَّمىا اٍستىطىٍعتيـٍ ، كىٍثرىةي  قىٍبًمكي ـٍ ـٍ  مىسىاًئًمًي فييي مىى كىاٍخًتالى  .(ِ)(أىٍنًبيىاًئًيـٍ  عى

                                                           
لح تف يكزاف   :  ،ر كالت طعؿ كالتدع كغعر ذلؾبكعدة التكحعد كتع ف م  عض د   مف الشرؾ الكتر كالاهظر:  (ُ)

  (  تدكف طت ى  كتدكف اهى كدار هشر.ُٓٓ/ُ)تف بتد اا الفكزاف
ؽ   كترؾ إكث ر اؤالا بم  ال ضركرة إلعا  أك ال عت مكوعره كت ب الفض ئؿ  ت ب ت :يي  حعحا مامـ ألرجا (ِ)

 .(َُّٖ/ْ()ُّّٕ)حتا تكمعؼ كم  ال عكع  كهحك ذلؾ
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يكد أط ع  ي لراكؿ كجتت ط بتا؛ لها مف عطع الراكؿ" :-اا رحما-كعككؿ اتف تعمعى
 .(ُ)"  كالحراـ م  حرما  كالدعف م  شربا  ي لحالؿ م  حممااا

كااع ت الكرههعى الدالى بم  لزكـ اتت ع الكحي  " :-اا رحما-كعككؿ اإلم ـ الشهكعطي
كال مؿ تا  ال تك د تح    ككذلؾ الح دعث الهتكعى الدالى بم  لزكـ ال مؿ تكت ب اا كاهى 

ُعَٛي فَمَْذ :   و ؿ ت  ل (ِ)"لراكؿ ط بى ااتح  ؛ لف ط بى اال تك د  راكلا  ْٓ ٠ُِطِغ اٌشَّ ُعَٛي فَمَْذ َِ ْٓ ٠ُِطِغ اٌشَّ َِ

ُْ َؽف١ِظًب ِٙ ٍَْٕبَن َػ١ٍَْ ب أَْسَع َّ ٌَّٝ فَ َٛ ْٓ رَ َِ َٚ  َ ُْ َؽف١ِظًبأَغَبَع َّللاَّ ِٙ ٍَْٕبَن َػ١ٍَْ ب أَْسَع َّ ٌَّٝ فَ َٛ ْٓ رَ َِ َٚ  َ  ي تضح تهذا كما أف م  أت ه  تا (  َٖ:الها ف) أَغَبَع َّللاَّ
 .(ّ)يهك مف بهد اا  كأها تمهزلى الكرهف يي التشرعع  كأف الاهى تاتكؿ ت لتشرعع

َ َشِذ٠ُذ كو ؿ ت  ل :  َّْ َّللاَّ َ اِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ ُٙٛا  ْٔزَ ُْٕٗ فَب ُْ َػ َٙبُو ب َٔ َِ َٚ ُعُٛي فَُخُزُٖٚ  ُُ اٌشَّ ب آرَبُو َِ َ َشِذ٠ُذ َٚ َّْ َّللاَّ َ اِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ ُٙٛا  ْٔزَ ُْٕٗ فَب ُْ َػ َٙبُو ب َٔ َِ َٚ ُعُٛي فَُخُزُٖٚ  ُُ اٌشَّ ب آرَبُو َِ َٚ

ٌِْؼمَبةِ  ٌِْؼمَبةِ ا  .(ٕ:الحشر) ا

يكد اتفكت ه كص ال مم ف مف جمعع الطكائؼ بم  أف " :-اا رحما-و ؿ اتف تعمعى
 ال  ـركال يرؽ يي ذلؾ تعف أف عك د بعتا  لكف  ... لمدـكفر متعح  -أم ت لهتي –التهكص تا 
تؿ عهزؿ  كعمزح  أك لا  أك ال عك د شعئ  مف ذلؾ  ح ؿ الاب تت  ن  الراكؿ ش تـ بم  المامكؿ

 .(ْ)"عف ؿ غعر ذلؾ

راف تؿ تاتشكؿ اا ؛أف ال عاتشكؿ وكلا كمف الدب م ا ": -اا رحما-كعككؿ اتف الكعـ
تؿ تهدر الوعاى كتمك  له ك ا  كال عحرؼ كالما بف حكعكتا  ؛ا تكع سلككلا  كال ع  رض ه 

للع ؿ عامعا أ ح تا م ككالن  ه ـ  ك مجهكؿ  كبف ال كاب م زكؿ  كال عكوؼ وتكؿ م  ج ف تا 
  بم  مكايكى أحد  يكؿ  ذا مف ومى الدب م اك ك بعف الجرأة  "(ٓ). 

 

                                                           
(ُ)

 .(ِٔٔ/َُ) :تعمعى اتف يت كل 
 الشهكعطي الجكهي الك در بتد تف الملت ر محمد تف المعف محمد :ت لكرهف الكرهف إعض ح يي التع ف أضكاف (ِ)
 . ـُٓٗٗ -  ػ ُُْٓ  تدكف طت ى  لته ف  تعركت التكزعع ك الهشر ك ت بىلمط الفكر دار(  َِّ/ٕ)
 .(ُْ/ٖالشهكعطي) :التع ف أضكافاهظر:  ( ّ)
تحكعؽ محمد محي الدعف بتد الحمعد  الحرس الكطهي  ( ِٕٓ/ُ)اتف تعمعى :ال  ـر المامكؿ بم  ش تـ الراكؿ (ْ)

 .كف اهى هشر  تدكف طت ى  كتدالا كدم  المممكى ال رتعى الا كدعى
 .(ّٖٔ/ِ)اتف وعـ الجكزعى :مدارج الا لكعف( ٓ)
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ممى م  بمعا أ ؿ الحدعث  كالاهى  اإلورار كج": -اا رحما-(ُ)كو ؿ أتك الحاف الش رم
ال عردكف مف ذلؾ  ت ا ت  ل   كمالئكتا  ككتتا  كراما  كم  ركاه الثك ت بف راكؿ اا 

 .(ِ)"شعئ ن 

كعجب " يي لم ى االبتك د:-اا رحما-(ّ)ودامى المكداي فتاكلال ى الككؿ م  و لا 
   ه مـ أها حؽ  بها يعم  ش  ده ه  أك غ ب بهٌ   ك ح تا الهكؿ اإلعم ف تكؿ م  ألتر تا الهتي 

 .(ْ)"همه ه  كلـ هطمع بم  حكعكى م ه هك دؽ  كاكاف يي ذلؾ م  بكمه ه  كج

 : لمنبيالمكاقؼ الكاردة في غزكة بني قريظة كالدالة عمى طاعة الصحابة ثانيان: 

  كالتي لهتي كمف المكاوؼ الكاردة يي غزكة تهي ورعظى كالتي تتعف ط بى ا النص األكؿ:
 مىفٍ ) ف يي اله س و ئالن:  حعث أها أذٌ لمماممعف يي وت ؿ تهي ورعظى تتجم  تأكؿ أمر أمره الهتي 

مّْيىفَّ  فىالى  ميًطيعنا، سىاًمعنا كىافى  ٍيظىةى  ًببىًني إالَّ  اٍلعىٍصرى  ييصى  .(ٓ)(قيرى

 (.ميًطع ن  اى ًم ن  كى فى  مىفٍ ) الشاىد:

                                                           
رم   أتك الحاف   كلد بمي تف إام بعؿ تف أتي تشر إاح ؽ تف ا لـ تف إام بعؿ الش  األشعرم: الحسف أبك (ُ)

اتف  :كيع ت البع ف  اهظر:  ػَّّت،داد اهى   تكيي يي  ػػ  متكمـ  كتهاب إلعا الط ئفى الش رعىَِٕاهى 
 لكل   ط اال رتي التراث إحع ف دار  شعرم بميتحكعؽ   (ُِِ/ُُ)اتف كثعر :  التداعى كالهه عى(ِْٖ/ّ)ك فلم

 .(ُّٕ/َِ)ال فدم: الكايي ت لكيع ت   ـُٖٖٗ- ػَُْٖ
  دار يراهز به  تت حعحا  ممكت رعتر ( َِٗ/ُ)تك الحاف الش رمأ :االمععف كالتالؼ الم معفمك الت اإل (ِ)

 .ـَُٖٗ - ػ ََُْهى يعات دف )ألم هع (  ط الث لثى شت عز  تمدع
  مف  ػُْٓ  كلد اهى ف محمد تف ودامى المكداي الحهتمي  أتك محمدبتد اا تف أحمد ت المقدسي: قدامة ابف (ّ)

لشمس الدعف أتك   ال تر يي لتر مف غتر  اهظر: ػَِٔي اهى يكاثت ت  فى ال مك  كغعر    تك   م هف تا الم،هي
تدكف  تعركت     دار الكتب ال ممعىتحكعؽ أتك   جر محمد الا عد تف تاعكهي زغمكؿ(  َُٖ/ّ) الذ تيبتد اا

 .(ِّٕ/ُٖ)ل فدما :الكايي ت لكيع ت طت ى  كتدكف اهى هشر 
 ودامى ت تف الشهعر الحهتمي  ودامى تف محمد تف أحمد تف اا بتد الدعف مكيؽ محمد أتك :لم ى االبتك د (ْ)

 .ـَََِ- ػَُِْ الث هعى   ط الا كدعى  كاإلرش د كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف كزارة(  ِٖ/ُ)المكداي
: و ؿ إاح ؽ اتف بف "الاعرة"يي  ش ـ اتف الاع ؽ  ذكره تهذا (  و ؿ اللت هي: مهكرِّْ/ِاعرة اتف  ش ـ:) (ٓ)

مٍّعىفا عي  يىالى  الث هي" الشطر مها كالمحفكظ إاه د  ت،عر م مك ن   كذا يذكره ٍعظىىى"  امامى ًتتىًهي إالا  اٍل ىٍ رى   ى  الح دعث ويرى
 الا كدعى ال رتعى الممكمى الرع ض  الم  رؼ  (  دارْْٕ/ْالمى: اللت هي) يي الاعئ كأثر   كالمكضكبى الض عفى

 ـ.ُِٗٗ- ػُُِْ الكل   ط
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ٍعظىى  تهي ًإلى  مت درعف اٍلميامميكفى  لرجلا تأف  مره كط بىن ليك ف ااتج تى    لى ييكا يط ئفى ويرى
ٍوت يىكىات طى ًئفىى ي مكا اٍلكى ٍعظىى  تهي ًيي ًإالا  اٍل ىٍ ر  معهى  الى  كىاا: وى ليكا كى  رىايكؿ أمرهى  يتذلؾ ويرى
ـا   الماا ًمٍههيـ كىاًحدنا ع هؼ يىمـ ت جته د ـ   بمـ ث

(ُ). 

ث ؿ   كامتالمتث ؿ لهذا المر كاإلاراع يعاف  ح تتا رضكاف اا بمعهـ إال ام  ك ف مي 
بهدم   -رضكاف اا بمعهـ-  كتذلؾ عتتعف مدل كالف ال ح تى المر يي المح يظى بم  الكوت

كالط بى كالتمتعى لمر راكؿ   كم  ك ف مههـ إال الامع ت ل الة يي تهي ورعظى أمر ـ الهتي 
 ت درعف ماتجعتعف لمر اا كراكلا كم  ذكره  ذلؾ ا تك ن.  يلرجكا ماا

    كتحكعـ ا د تف م  ذ كيي هزكؿ تهي ورعظى بم  حكـ راكؿ اا  :النص الثاني
ٍكفى  أىالى ) :و ؿ راكؿ اا  حعف كٌممت الكس راكؿ اا  ـى  أىفٍ  اٍلىٍكسً  مىٍ شىرى  عى  تىٍرضى  ًيعًهـٍ  عىٍحكي

ؿه  ؟ رىجي ـٍ كى فى   مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  إلى  يىذىاؾى :  المااً  رىايكؿي  وى ؿى  تىمى  :  ليكاوى  ًمٍهكي  وىدٍ   المااً  رىايكؿي  كى
ٍعمىىو  ًيي مي ى ذو  ٍتفى  اىٍ دى  جى ىؿى   إلى  مى ىاي  أىٍوتىميكا ثيـا ... -ك ف عتداكل يعه  مف جرحا- أىٍامىـى  ًمفٍ  اًلٍمرىأىةً  لى
ك  أىتى  عى : عىكيكليكفى  كى يـٍ    المااً  رىايكؿً  ؾى  إهامى   المااً  رىايكؿى  يىًإفا  مىكىاًلعؾى  ًيي أىٍحًافٍ  بىٍمرو  ذىًلؾى  كىالا
ـٍ  ًلتيٍحًافى  كا يىمىما  ًيعًه مىٍعاً  أىٍكثىري ذىهي  الى  أىفٍ  ًلاىٍ دو  أىه  لكد: وى ؿى  بى ًئـو  لىٍكمىىي  المااً  ًيي تىٍألي  إلىٍعًا  يىكى ميكا  الى
ك  أىتى  عى : كايىكى لي  ؾى  وىدٍ   المااً  رىايكؿى  إفا  بىٍمرو ـى  مىكىاًلعؾى  أىٍمرى  كىالا ـٍ  ًلتىٍحكي مىٍعكيـٍ : مي ى ذو  ٍتفي  اىٍ دي  يىكى ؿى  ًيعًه  بى
ٍهدي  ًتذىًلؾى  ًمعثى وياي  المااً  بى ـى  أىفا  كى ٍك ؟ لىمى  ًيعًهـٍ  اٍلحي كىٍمتي م : هى ىـٍ : وى ليكا حى  الاًتي الها ًحعىىً  ًيي  يهى ؟  ى  مف كبى
الن   المااً  رىايكؿً  بىفٍ  ميٍ ًرضه  كى يكى    المااً  رىايكؿي  ًيعهى  ـٍ :  المااً  رىايكؿي  يىكى ؿى  لىاي  إٍجالى : اىٍ ده  وى ؿى  هى ى
ـي  يىًإهٍّي ٍك ـي  الرٍّجى ؿي  تيٍكتىؿى  أىفٍ  ًيعًهـٍ  أىحي تيكىاا تيٍاتى  اٍلىٍمكىاؿي  كى  .(ِ)(الهٍّاى في كى  الذارىاًرم   كى

ذىهي  الى  أىفٍ  ًلاىٍ دو  أىه  لكد) :الشاىد ًئـو  لىٍكمىىي  المااً  ًيي تىٍألي   المااً  رىايكؿً  بىفٍ  ميٍ ًرضه  كى يكى  )(الى
الن   (.لىاي  إٍجالى

ـي جمع ه  أف ال ح تى عى    امعو كط بىو لراكلهـ الكرعـ محمدأ ؿ  -رضكاف اا بمعهـ– م
 لراكؿ اا  مف  ه  عتتعف الط بى المطمكى مف ا د تف م  ذ ك هى  كأف له  يعهـ الاكة الحا
كأت  بم  حم ر ود     حعث ااتج ب لمر راكؿ اا لتي أ عب ته حت  يي ألما كجراحا ا

الذعف أحضركه بهدم  ألتركه  -رضكاف اا بمعهـ–كطئكا لا تكا دة مف أدـ  كرد بم  ال ح تى 
:"لكد أه  لا د أف ال   حعث و ؿ لهـورعظى  كأف عحاف يي مكالعا لا يي تهي تتحكعـ راكؿ اا 

  كأش ر لمه حعى حكـ يعهـ لم  حكمت؟ و لكا لا ه ـ  كحعف و ؿ لهـ أف ال"تألذه يي اا لكمى الئـ

                                                           
 .(ُٖٕ  ُٕٕ/ُ)الح يظ عكاؼ تف التر :الدرر يي الت  ر الم، زم كالاعراهظر:  (ُ)
 .(َِْ  ِّٗ/ِ) المرجع الا تؽ: (ِ)
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لا  ثـ حكـ  لا  كحت ن كط بىن  إجالالن    كود ك ف م رض ن تكجها بف راكؿ اا التي يعه  الهتي 
 . يعهـ تم  حكـ

داثىًهي: إٍاحى ؽى  اٍتفي  وى ؿى )  بطعى الكرظيكيي أمر : الثالثالنص  جا ًج  ٍتفي  شيٍ تىىي  كىحى  بىفٍ  اٍلحى
ٍتدً  ٍعظىىى  تىًهي ًمفٍ  عيٍكتىؿى  أىفٍ  أىمىرى  وىدٍ   المااً  رىايكؿي  كى فى : وى ؿى  اٍلكيرىًظيٍّ  بىًطعاىى  بىفٍ  بيمىٍعرو  ٍتفً  اٍلمىًمؾً  بى  ويرى
ـٍ  ٍهتىتى أى  مىفٍ  كيؿ   كيٍهتي  ًمٍههي من   كى ديكًهي غيالى ماٍكا أيٍهًتٍت  لىـٍ  يىكىجى  .(ُ)(اىًتعًمي يىلى

ٍعظىىى  تىًهي ًمفٍ  عيٍكتىؿى  أىفٍ  أىمىرى  وىدٍ   المااً  رىايكؿي  كى فى ) :الشاىد ديكًهي )(ًمٍههيـٍ  أىٍهتىتى  مىفٍ  كيؿ   ويرى  يىكىجى
ماٍكا أيٍهًتٍت  لىـٍ   (.اىًتعًمي يىلى

يعم  أمر ـ  -رضكاف اا بمعهـ–مف  ح تى راكؿ اا  كاضحىن  كط بىن  ا ااتج تىن كتهذ
  حعف أمر ـ تأف عكتمكا مف تهي ورعظى كؿ مف أهتت مههـ  ك ـ لـ عكتمكا يي وت ؿ تهي ورعظى تا

 كر.  كم  ذي   حعث أها لـ عهتت حعهه   يلمكا اتعمابطعى الكرظي

لراكؿ اا  –رضكاف اا بمعهـ-بى مف ال ح تىالط  أام  م  هي كتتجم : الرابعالنص 
  عكـ دييف ا د تف م  ذاىٍ ده  ديًيفى  لىما ) و ؿ: -رضي اا بههم -  ي ف ج تر تف بتد اا 

هىٍحفي   عى : يىكى ليكا اي مى ى  الها سي  يىكىتارى  كىتارى  ثيـا  مى ىاي  الها سي  يىاىتاحى    المااً  رىايكؿي  اىتاحى    المااً  رىايكؿً  مىعى  كى
ـا  الماًا  رىايكؿى  ؟ ًم مى  تىضى عىؽى  لىكىدٍ : وى ؿى  اىتاٍحتي تا  وىٍتريهي  ال ا ًلحً  اٍل ىٍتدً   ىذىا بى اي  حى ٍهاي  المااي  يىراجى  .(ِ)(بى

 .( ىاي مى  الها سي  يىكىتارى  كىتارى  ثيـا  مى ىاي  الها سي  يىاىتاحى    المااً  رىايكؿي  اىتاحى ) :الشاىد

ط بى لا دكف أف   كرركا م  ي ؿ راكله  الكرعـ  -بمعهـ اا رضكاف– ال ح تى ك ه  
 .يم  أف اهته  مف التاتعح كالتكتعر ياألكه يأج تهـ بف اؤالهـ  الاتب؟ عا لكه لم ذا؟ كبف

كالت       يي غزكة تهي ورعظى  كغعر   مف المكاوؼ اللرلذكري  كؿ  ذه المكاوؼ الكاردً 
  لم  أمر تا الهتي  -رضكاف اا بمعهـ–د يعه  أام  م  ه  الامع كالط بى مف ال ح تى تجات
ف ك هت تدؿ بم  شيفو  يإك   الترتعى اإلعم هعى الحاهى  الت  رٌت  الهتي  محمد هم  تدؿ بم  ان

معى مم  رٌاخ يعهـ ال كؿ اإلاالمف م عف الكرهف الكرعـ كالاهى الهتكعى المطهرة   ح تتا بمعه   
 الطعتى كالت  مهه  الامع كالط بى يي المهشط كالمكره.

 

                                                           
 .(ِْْ/ِاعرة اتف  ش ـ: ) (ُ)
 (.ُِٖاتؽ تلرعجا:)ص (ِ)
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 اعط ة الثالث

 ـفاخ الىثي 

كؿ  ف ت الجم ؿ كالكم ؿ التشرم  كأض فت ركحا  يي هتعا محمد  لكد جمع اا 
الط  رة ت ظعـ الشم ئؿ كالل  ؿ  ككرعـ ال ف ت كالي  ؿ  يأتهرت اعرتا الكرعب كالت عد  كتممكت 

أتمغ ت كعر حعهم   دك كال دعؽ  ك كر له  ذلؾ ال ح تي الجمعؿ حا ف تف ث تت  عتتا ال 
 و ؿ:

  فػػػػػػػػػد الهاػػػػػػػػػػمػـ تػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػؿ مهػػػػػػػػػػػػػػػػكأكم  بعهي ط  ػػػػػرى وػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػمه ؿي ػػػػػػػػػػػكأجم

مك مكػػػػػػػػػػػػػػو أهؾى ػػػػػػػػػػػك  بعبو  ؿٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػرأن مػػػػػػػػػػػػػػػت متػػػػػػػػػػلي  (ُ)  تش في ػػػػػػػكم تى ػػػػػػػػػػػػػد لي

لـ    ي لهتي ج هب مف جكاهب الدبكة اإلاالمعى يي كؿ ى المطهرة غهعىه عيإف الاعرة الهتك      
ترتعى   لمف أراد أف عكتدم تا يي الدبكة كالترؾ له   ف ت حمعدة  إال ت د أف عمتحؽ ت لريعؽ البم

  هت رؼ مها   ككم  أف الت مؽ يي اعرة الراكؿ كالثك يى كالت معـ كالجه د  كك يى شؤكف الحع ة
 .(ِ)  كالتي تمعز ته  بف ا ئر التشربم  ال ف ت التي ك ف عت ؼ ته  

 :كمنيا كما كرد في الغزكة بعض صفات النبي 

 :لمهتي كعتتعف ذلؾ مف وكؿ جترعؿ  :كاالستجابة لو سرعة السمع كالطاعة ألمر اهلل  .ُ
  يأمر لهذا المر   يك هت االاتج تى مها (ّ)ؾ ع  محمد ت لماعر إل  تهي ورعظى(إف اا عأمر )

 .ال ع مكا ال  ر إال يي تهي ورعظىمؤذه ن يأذف ت له س أ
تراعتا إل  تهي  بمي تف أتي ط لب  اكؿ اا كذلؾ بهدم  أراؿ ر  :الفطنة كالشجاعة .ِ

  يمم  رجع و ؿ راكؿ اا تحؽ  اعئ ن   امع مههـ كالم ن ورعظى  حت  إذا اوترب مف ح كههـ
مها ذلؾ يطف كأعكف أههـ عحعككف  الهتي    يمم  امعمف  ؤالف الل تعث تكترب راكؿ اا الإل  

ح كههـ كبهفهـ كشتمهـ تككلا ع  ألكاف   كذ ب إل  دام ن إال شج ب ن وكع ن مك  لا أمران  يمـ عكف
 الكردة. 

ذلؾ بهدم  ك ؿ ك : -رضكاف اهلل عمييـ–ككيفية تعميمو الديف لصحابتو  حممو كفقيو  .ّ
   كال بهفهـ.تذلؾ   يم  ب تهـ الهتي مكا ال  ر ته  ت د ال ش ف االرة  ك ال ح تى تهي ورعظى

                                                           
 .ـُُٗٗ تعركت  طت ى دار الشرؽ ال رتي(  ُِص) :دعكاف حا ف تف ث تتاهظر:  (ُ)
 .(ُُ/ُ)الٌ اٌلتي :الًاعرة الهتكعىاهظر:  (ِ)
 .(ْٔ)صاتؽ تلرعجا: (ّ)
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يي المت درة  -رضي اا بههـ-التالؼ ال ح تى " :-اا رحما-كتذلؾ و ؿ اإلم ـ الهككم
ت ل الة بهد ضعؽ كوته  كتألعر  ؛ ياتتا أف أدلى الشرع ت  رضت بهد ـ  تأف ال الة مأمكر ته  

ال ع معف أحد الظهر أك ال  ر إال يي تهي ورعظى   يي الكوت  مع أف المفهـك مف وكؿ الهتي 
مك كد يي هفاا مف حعث  ؿ بها تشيف  ال أف تألعر ال الةالمت درة ت لذ  ب إلعهـ كأف ال عشت،

إل  الم ه   ال إل  المفظ  ي مكا حعف ل يكا    يألذ ت ض ال ح تى تهذا المفهكـ هظران إها تألعر
مف الفرعكعف؛  كاحدان    كحكعكتا يألرك    كلـ ع هؼ الهتي كوت  كألذ هلركف تظ  ر المفظيكت ال

مف عككؿ ت لمفهكـ كالكع س  كمراب ة الم ه   كلمف عككؿ ت لظ  ر لههـ مجتهدكف يفعا داللى ل
  كيعا أها ال ع هؼ المجتهد يعم  ي ما ت جته ده  إذا تذؿ كا ا يي االجته د  كود عاتدؿ تا أعض ن 

تؿ ترؾ ت هعفهـ   ؛ف عككؿ لـ ع رح تإ  تى الط ئفتعفم عب  كلمك ئؿ االر أ بم  أف كؿ مجتهدو 
ف ألطأ إذا كال لالؼ يي ترؾ ت   .(ُ)"تذؿ كا ا يي االجته د كاا أبمـهعؼ المجتهد  كان

مف و ى تحكعـ ا د تف  الرأم لصحابتو في اتخاذ القرار كمكافقتو عمييا:  مشاكرتو .ْ
أال ترضكف يا معشر األكس أف يحكـ ) :يي تهي ورعظى بهدم  و ؿ لهـ اعده  محمد  م  ذ

هد الرأم أا ( أم: أها : فذاؾ إلى سعد بف معاذهلل فييـ رجؿ منكـ؟ قالكا: بمى، قاؿ رسكؿ ا
لقد حكمت كو ؿ: )   يرضي تحكما م  حكـ   يحكـ بمعهـ ا د كالمشكرة لحكـ ا د يعهـ

 (.فييـ بحكـ اهلل مف فكؽ سبعة أرقعة
تتجم   ذه ال فى يي و ى كتبشيره ليـ بالخير:  -رضكاف اهلل عمييـ –لمصحابة حبو  .ٓ

اا م  زالت ودم م مف مك ههم  حت  بريت أهي ود لهت اا "يك  حعهم  و ؿ:  تكتى أتك لت تى 
اءىًني لىكٍ  إنَّوي  "أىمىا :و ؿ   يمم  تمغ ذلؾ راكؿ اا "  كرتط هفاا تا رعى الماجدكراكلا   جى
ٍستىٍغفىٍرتي  رضي اا –  ك ك يي تعت أـ اممى   كبهدم  تهزلت تكتتا بم  راكؿ اا (ِ)"لىوي  الى

بم  أتي  بى عٍ يك ؿ له :)تً   ؿ اا؟ اضحؾ اا اهؾ  كضحؾ يا لتا كم  عضحكؾ ع  راك -هه ب
  كلم  مر مف أف تتشره    كلـ عم ه ه  يطمتت مها أف تتشره  يك ؿ له : تم  إف شئت  لت تى(
 .ل رج ن ل الة الفجر أطمكا تعده بمعا 
يعككؿ ت  ل  تذلؾ : اهلل لمكافريف الذيف ينقضكف العيد كيخالفكف أمر  قتالو  .ٔ

ُْ :الشأف ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ٌُْىفَّبِس ُسَؽ َؼُٗ أَِشذَّاُء َػٍَٝ ا َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ذ  َسُعُٛي َّللاَّ َّّ َؾ ُِ ُْ ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ٌُْىفَّبِس ُسَؽ َؼُٗ أَِشذَّاُء َػٍَٝ ا َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ذ  َسُعُٛي َّللاَّ َّّ َؾ ُِ (الفتح:ِٗ) كعتتعف ذلؾ مف  
إل  اكؽ  لرج لهـ راكؿ اا "  حعث لمشركي تهي ورعظى غزكة تهي ورعظى مف وت لا 
فضرب أعناقيـ في تمؾ عـك  يلهدؽ ته  له دؽ  ثـ ت ث إلعهـ  المدعهى  التي  ي اكوه  ال

: ع  ك ب  م  تراه ع هع ته ؟ و ؿ: أيي كؿ أرا الن    ك ـ عيذ ب تهـ إل  راكؿ اا الخنادؽ

                                                           
 .(ٖٗ/ُِ)الهككم :امـ تف الحج جالمهه ج شرح  حعح م (ُ)
 .(ِّٕ/ِاعرة اتف  ش ـ:) (ِ)
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    [ُّٕ ] 

فمـ مكطف ال ت كمكف؟ أال تركف الدابي ال عهزع  كأها مف ذ ب تا مهكـ ال عرجع؟  ك كاا الكتؿ! 
 .(ُ)"يـ رسكؿ اهلل يزؿ ذلؾ الدأب حتى فرغ من

لـ عكتؿ أم طفؿ يي  ذه  عيذكر أف الهتي : بني قريظة الييكد مف أطفاؿء ك نسارحمتو ب .ٕ
تأف ال عكتمكا طفالن  -ـرضكاف اا بمعه-ؾ ت دل إل  أف عك ي كعأمر  ح تتا  تؿ إف ذلال،زكة

ر تكتؿ كؿ ود أم   حعث و ؿ اتف إاح ؽ: كك ف راكؿ أك امرأة  كذلؾ مف أمر بطعى الكرظي
مف أهتت مههـ   و ؿ اتف إاح ؽ: كحدثهي ش تى تف الحج ج   بف بتد الممؾ تف بمعر  بف 

ككنت ود أمر أف عكتؿ مف تهي ورعظى كؿ مف أهتت مههـ   بطعى الكرظي  و ؿ: ك ف راكؿ اا 
فعف   احدةعكتؿ مف ها ئهـ إال امرأة ك  أم  الها ف يمـ  (ِ)غالما ، فكجدكني لـ أنبت ، فخمكا سبيمي

  و لت: لـ يقتؿ مف نسائيـ إال امرأة كاحدة أنيا قالت: -رضي اهلل عنيا–عائشة أـ المؤمنيف 
عكتؿ رج له  يي الاكؽ  إذ    كراكؿ اا كاا إهه  ل هدم تحدث م ي  كتضحؾ ظهران كتطه ن 

: أوتؿ  ومت:  تؼ   تؼ ت امه : أعف يالهى؟ و لت: أه  كاا و لت: ومت له : كعمؾ  م لؾ؟ و لت
كلـ؟ و لت: لحدث أحدثتا  و لت: ي هطمؽ ته   يضرتت بهكه   يك هت ب ئشى تككؿ: يك اا م  

 .(ّ)أها  بجت ن مهه   طعب هفاه   ككثرة ضحكه   كود بريت أهه  تكتؿ
ذكر عكم ن  ك أك  ح تتا لـ عي  يإف الهتي : الناس عمى اإلسالـ بقكة السيؼ مو عدـ إرغا .ٖ

  االـ رعح هىإـ  أك ابته وا تككة الاعؼ  يفي أرغمكا اله س بم  دلكؿ اإلاالف   أمف ت ده
حت  تكيي بهه  ك ي يي    حعث ك هت بهد راكؿ اا  هت إحدل ها ف تهي بمرك تف ورعظىكك

، رب عمييا الحجاب، فرفضت بادئ األمر، كيضب،ف يتزكجيا كقد عرض عمييا النبي   ممكا
كود ك هت بم  العهكدعى  ،، فتركياركني في ممكؾ، فيك أخؼ عميٌ بؿ تت كقالت لرسكؿ اهلل 

 .(ْ)  كاٌر الهتي تذلؾه خبر اسالمياءكفيما بعد جا    ي زله  الهتي حعف ات   

  كل مك مك هتا كطعب ألالوى   داللى وط عى بم   دؽ هتكتاككؿ  ذه ال ف ت دالى 
ارَّجُِؼُٖٛ  :يك ؿ ات تت ب ت  ل  اا أمر يكد ارَّجُِؼُٖٛ َٚ َٚ   ُْ ُْ ٌََؼٍَُّى َْ   ٌََؼٍَُّى ْٙزَُذٚ َْ رَ ْٙزَُذٚ  يعا له  أف كألتره   (ُٖٓ: البراؼ) رَ

َْ   ٌَمَذْ ٌَمَذْ : يك ؿ حاهىودكة  َْ َوب ُْ   َوب ُْ ٌَُى ِ   َسُعٛيِ َسُعٛيِ   فِٟفِٟ  ٌَُى ِ َّللاَّ ح    َّللاَّ َٛ ح  أُْع َٛ ْٓ   َؽَغَٕخ  َؽَغَٕخ    أُْع َّ ٌِ ْٓ َّ ٌِ   َْ َْ َوب َ   ٠َْشُع٠َْٛشُعٛ  َوب َ َّللاَّ ََ   َّللاَّ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ ََ ْٛ َ١ٌْ ا َرَوشَ   ا٢َِْخشَ ا٢َِْخشَ   َٚ َرَوشَ َٚ َٚ  

 َ َ َّللاَّ  :يك ؿ  ت تت بامرتتطى  لذهكته  فرتاكم، له  اا محتى أف لتره كأ  (ُِ:الحزاب) َوض١ًِشاَوض١ًِشا  َّللاَّ
ِٟٔٛفَبرَّجُِؼِٟٛٔفَبرَّجُِؼ   ُُ ُُ ٠ُْؾجِْجُى ُ   ٠ُْؾجِْجُى ُ َّللاَّ ٠َْغفِشْ   َّللاَّ ٠َْغفِشْ َٚ َٚ   ُْ ُْ ٌَُى ُْ   ٌَُى ُْ ُرُٔٛثَُى  .(ُّ:بمراف هؿ) ُرُٔٛثَُى

 
                                                           

 .(ُِْ َِْ/ِ) :اعرة اتف  ش ـ (ُ)
 .(ِْْ/ِ:)المرجع الا تؽ اهظر: (ِ)
 .(ِِْ/ِ:)المرجع الا تؽاهظر:  (ّ)
 تت رؼ. (ِْٓ/ِ:) ش ـ اتف اعرةاهظر:  (ْ)
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    [ُّٖ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اعثحث الثاوي

 
 قش ظح يالوحثح يف غ َج تى

 
 :ثالثة مطالبكفيو 

 

ىي يف غ َج ت األَ : فضل تعض الوحاتح الُاسد ركشٌعاعط ة 
 .قش ظح

 .: تشت ح الىاس ع   حة الوحاتحاعط ة الثاوي
 .ثالث: حكع سة الوحاتحالاعط ة 
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    [ُّٗ ] 

 اعط ة األَ 

 يف غ َج تىي قش ظح ركشٌع فضل تعض الوحاتح الُاسد 

    كأحاهه  ح الن   كأوكمه   دع ن ف ن كمٌ   كأومه  ت  كأبمكه  بمم ن ال ح تى  ـ أتر  ذه المى ومكت ن 
و مى دعها   الت ر ـ اا ل حتى هتعا   يىٍمعىتىأىسا  ميتىأىاٍّعن  ًمٍهكيـٍ  كى فى  مىفٍ " :اتف ما كد  كم  و ؿكان

  يحتهـ (ُ)..."مف ن تك كأومه   بمم ن  كأبمكه  ويميكتن   اٍليماىً   ىًذهً  أىتىرا  كى هيكا يىًإهاهيـٍ   المااً  رىايكؿً  ًتأىٍ حى بً 
 .(ِ)اهى  كالدب ف لهـ ورتى  كاالوتداف تهـ كاعمى  كاللذ ت ث ر ـ يضعمى

رضي اا -  ي ف اتف بت س-بمعهـ ال الة كالاالـ-ك ـ  فكة لمؽ اا ت  ل  ت د الهتععف
َٓ اْصطَفَ : يي وكؿ اا  -بههم  ِٖ اٌَِّز٠ َ  َػٍَٝ ِػجَبِد َعَل َٚ  ِ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ ًِ ا َٓ اْصطَفَ لُ ِٖ اٌَِّز٠ َ  َػٍَٝ ِػجَبِد َعَل َٚ  ِ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ ًِ ا  ( ٗٓ:الهمؿ) ٝٝلُ

 . (ّ)"أ ح ب محمد و ؿ:"

ِ  :كو ؿ افع ف يي وكلا  ُْ ثِِزْوِش َّللاَّ ُٙ ُّٓ لٍُُٛثُ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ِ اٌَِّز٠ ُْ ثِِزْوِش َّللاَّ ُٙ ُّٓ لٍُُٛثُ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ  و ؿ:  ـ"  (ِٖ:الربد) اٌَِّز٠
 .(ْ)"أ ح ب محمد 

َ    ((٘ٔ٘ٔ))َعفََشح  َعفََشح    ثِؤ٠َِْذٞثِؤ٠َِْذٞ كبف ك ب تف مهتا يي وكلا ت  ل : َ  ِوَشا و ؿ "  (بتس) ((ٙٔٙٔ))ثََشَسح  ثََشَسح    ِوَشا
 .(ٓ)"أ ح ب محمد  ـ 

رِٗ كو ؿ وت دة يي وكلا ت  ل : َٚ ر٠َِْٗزٍَُُٛٔٗ َؽكَّ رَِل َٚ همهكا   ـ أ ح ب محمد "  (ُُِ:التكرة) ٠َْزٍَُُٛٔٗ َؽكَّ رَِل
 .(ٔ)"تكت ب اا كبممكا تم  يعا

                                                           
 .(َٔ/ُ:)تفاعر الكرطتياهظر:  (ُ)
تف ح تـ  بتعد اا تف ا عد :ي الرد بم  مف أهكر الحرؼ كال كتزتعد ي را لى الاجزم إل  أ ؿاهظر:  (ِ)

التحث ال ممي ت لج م ى   بم دة تحكعؽ محمد ت  كرعـ ت  بتد اا ( ّّٔ/ُ)الاجزٌم الكائمي التكرم  أتك ه ر
  .ـََِِ ػ/ُِّْلث هعى  ا  ط اإلاالمعى  المدعهى المهكرة

 الت،كم الفراف تف محمد تف ما كد تف الحاعف محمد أتك الاهى  محعي: ىالاه شرح(  َِِ/ُّ:)تفاعر الكرطتي (ّ)
 الث هعى  ط تعركت  دمشؽ  اإلاالمي  المكتب الش كعش  ز عر محمد الرهؤكط  ش عب تحكعؽ  (ْٔ/ُْ)الش ي ي
 .ـُّٖٗ-قَُّْ

تف ش تى  كر أتك بثم ف ا عد تف مه :التفاعر مف اهف ا عد تف مه كر(  ّّْ/ُٔتفاعر الطترم:) (ْ)
بتد اا تف بتد ال زعز هؿ حمعد  دار ال مع ي  تحكعؽ د.ا د تف ( ّْٓ/ٓ()ُُٗٔ)حاللراا هي الجكزج هي

 . حعح اهده  كو ؿ: ـ ُٕٗٗ- ػ ُُْٕلمهشر كالتكزعع  ط الكل   
 .(ُِّ/ٖ:)تفاعر اتف كثعر (ٓ)
 .(َّْ/ُ:)المرجع الا تؽ (ٔ)
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    [َُْ ] 

لعر ومكب  )إف اا هظر يي ومكب ال ت د  يكجد ومب محمد  :كو ؿ اتف ما كد 
  يكجد ومكب هظر يي ومكب ال ت د ت د ومب محمد ال ت د  ي  طف ه لهفاا ي تت ثا ترا لتا  ثـ 

كم  بريا اتف   كال ح تي (ُ)أ ح تا لعر ومكب ال ت د  يج مهـ كزراف هتعا عيك ًتمكف بم  دعها(
 .(ِ)"اإلاالـ بم  كم ت  تا مؤمه   الهتي لكي مف : "-رحما اا-حجر

 كقد كرد في فضميـ آيات كأحاديث كثيرة منيا:

ْ  َٚ َٚ وكلا ت  ل :   ُْ ثِبِْؽَغب ُ٘ َٓ ارَّجَُؼٛ اٌَِّز٠ َٚ َْٔصبِس  ا٤َْ َٚ  َٓ َٙبِعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌُٛ َّٚ َْ ا٤َْ ْ  اٌغَّبثِمُٛ ُْ ثِبِْؽَغب ُ٘ َٓ ارَّجَُؼٛ اٌَِّز٠ َٚ َْٔصبِس  ا٤َْ َٚ  َٓ َٙبِعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌُٛ َّٚ َْ ا٤َْ اٌغَّبثِمُٛ

َٙب أَثَذاً رَ  َٓ ف١ِ َٙبُس َخبٌِِذ٠ ْٔ َٙب ا٤َْ ُْ َعَّٕبد  رَْغِشٞ رَْؾزَ ُٙ أََػذَّ ٌَ َٚ  ُْٕٗ َسُظٛا َػ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ُ َػ َٟ َّللاَّ َٙب أَثَذاً رَ َسِظ َٓ ف١ِ َٙبُس َخبٌِِذ٠ ْٔ َٙب ا٤َْ ُْ َعَّٕبد  رَْغِشٞ رَْؾزَ ُٙ أََػذَّ ٌَ َٚ  ُْٕٗ َسُظٛا َػ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ُ َػ َٟ َّللاَّ ُص َسِظ ْٛ ٌْفَ ُص ٌَِه ا ْٛ ٌْفَ ٌَِه ا

 ُُ ٌَْؼِظ١ ُُ ا ٌَْؼِظ١  (.ََُ:لتكتىا) ا

ُْ كو ؿ ت  ل :  ِٙ ب فِٟ لٍُُٛثِ َِ  َُ َغَشِح فََؼٍِ َٓ اِْر ٠ُجَب٠ُِؼََٛٔه رَْؾَذ اٌشَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِٓ ا ُ َػ َٟ َّللاَّ ُْ ٌَمَْذ َسِظ ِٙ ب فِٟ لٍُُٛثِ َِ  َُ َغَشِح فََؼٍِ َٓ اِْر ٠ُجَب٠ُِؼََٛٔه رَْؾَذ اٌشَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِٓ ا ُ َػ َٟ َّللاَّ ٌَمَْذ َسِظ

ُْ فَْزؾبً لَِش٠جبً  أَصَبثَُٙ َٚ  ُْ ِٙ ِى١َٕخَ َػ١ٍَْ َْٔضَي اٌغَّ َ ُْ فَْزؾبً لَِش٠جبً فَؤ أَصَبثَُٙ َٚ  ُْ ِٙ ِى١َٕخَ َػ١ٍَْ َْٔضَي اٌغَّ َ  (.ُٖ:الفتح) فَؤ

اكو ؿ ت  ل :  َٚ  ِ ذ  َسُعُٛي َّللاَّ َّّ َؾ اُِ َٚ  ِ ذ  َسُعُٛي َّللاَّ َّّ َؾ ُْ ُسوَّؼبً ُِ ُْ رََشاُ٘ ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ٌُْىفَّبِس ُسَؽ َؼُٗ أَِشذَّاُء َػٍَٝ ا َِ  َٓ ُْ ُسوَّؼبً ٌَِّز٠ ُْ رََشاُ٘ ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ٌُْىفَّبِس ُسَؽ َؼُٗ أَِشذَّاُء َػٍَٝ ا َِ  َٓ ٌَِّز٠

ُْ فِ  ُٙ ضٍَُ َِ ُغِٛد َرٌَِه  ْٓ أَصَِش اٌغُّ ِِ  ُْ ِٙ ِ٘ ُعٛ ُٚ ُْ فِٟ  ُ٘ ب َّ أبً ِع١ َٛ ِسْظ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ َْ فَْعَلً  ذاً ٠َْجزَُغٛ ُْ فِ ُعغَّ ُٙ ضٍَُ َِ ُغِٛد َرٌَِه  ْٓ أَصَِش اٌغُّ ِِ  ُْ ِٙ ِ٘ ُعٛ ُٚ ُْ فِٟ  ُ٘ ب َّ أبً ِع١ َٛ ِسْظ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ َْ فَْعَلً  ذاً ٠َْجزَُغٛ َساِح ُعغَّ ْٛ َساِح ٟ اٌزَّ ْٛ ٟ اٌزَّ

ُْ فِٟ اْلٔغ١ً َوَضسْ  ُٙ ضٍَُ َِ ُْ فِٟ اْلٔغ١ً َوَضسْ َٚ ُٙ ضٍَُ َِ اَع ١ٌَِِغ١عَ َٚ سَّ ِٗ ٠ُْؼِغُت اٌضُّ ٜ َػٍَٝ ُعٛلِ َٛ اَع ١ٌَِِغ١عَ ع  أَْخَشَط َشْطؤَُٖ فَآَصَسُٖ فَبْعزَْغٍَعَ فَبْعزَ سَّ ِٗ ٠ُْؼِغُت اٌضُّ ٜ َػٍَٝ ُعٛلِ َٛ ع  أَْخَشَط َشْطؤَُٖ فَآَصَسُٖ فَبْعزَْغٍَعَ فَبْعزَ

أَْعشاً َػِظ١ّبً  َٚ ْغفَِشحً  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ بٌَِؾبِد  ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ َػَذ َّللاَّ َٚ ٌُْىفَّبَس  ُُ ا ِٙ أَْعشاً َػِظ١ّبً ثِ َٚ ْغفَِشحً  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ بٌَِؾبِد  ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ َػَذ َّللاَّ َٚ ٌُْىفَّبَس  ُُ ا ِٙ  (.ِٗ:الفتح) ثِ

ٍيري ) و ؿ:   بف الهتي تف ما كد حدعث ا كمم  ج ف يي يضمهـ   ثيَـّ  قىٍرًني، النَّاسً  خى
، الًَّذيفى  ـٍ ـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  يىميكنىيي هم    ر أكؿ  ذه المى لعر الكركف؛ لههـ همهكا تا حعف (ّ)(...يىميكنىيي   كان

كو تمكا كفر اله س  ك دوكه حعف كذتا اله س  كبزركه  كه ركه  كهككه  ككااكه تأمكالهـ كأهفاهـ  
 .(ْ)غعر ـ بم  كفر ـ  حت  أدلمك ـ يي اإلاالـ

كـي :)و ؿ: و ؿ راكؿ اا  أىًتعاً  بىفٍ   أتك تردةكمف يضمهـ أعض ن م  ركاه  نىةه  النُّجي  أىمى
كـي  ذىىىبىتً  فىًإذىا ًلمسَّمىاًء، نىةه  كىأىنىا تيكعىدي، مىا السَّمىاءى  أىتىى النُّجي اًبي، أىمى اًبي أىتىى ٍبتي ذىىى  فىًإذىا أًلىٍصحى  أىٍصحى

                                                           
 .(ّٕٔ/ُُ:)اتف تعمعى يت كل (ُ)
 (.َُّ/ُ)ال اكالهي حجر اتف: ال ح تى تمععز يي اإل  تى: اهظر (ِ)
  (ّ/ٓ()ُّٓٔ)حؿ أ ح ب الهتي ضالمه وب  ت ب يكت ب  :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ّ)

 الذعف ثـ ال ح تى يضؿ بههـ  ت ب ت  ل  اا رضي ال ح تى يض ئؿ كت ب :ألرجا مامـ يي  حعحاك  كالمفظ لا 
 .(  تهحكهُّٔٗ/ْ()ِّّٓ)حكههـعم الذعف ثـ عمكههـ

 تف بمي تف ال  ريعف ت ج تف الرؤكؼ ت تد المدبك محمد الدعف زعف :يعض الكدعر شرح الج مع ال ،عراهظر: ( ْ)
 . ػُّٔٓ  ط الكل  م ر  الكترل التج رعى المكتتى(  ْٖٕ/ّ)الك  رم المه كم ثـ الحدادم ال  تدعف زعف
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ا ، مى اًبي ييكعىديكفى اًبي ذىىىبى  فىًإذىا أًليمًَّتي، أىمىنىةه  كىأىٍصحى و ؿ اتف حجر   (ُ)(ييكعىديكفى  مىا أيمًَّتي أىتىى أىٍصحى
 ب ر اهكراض ت د الح دثى الفتف إل  إش رة  ك إهم  الحدعث كظ  ر" :-اا رحما-ال اكالهي
 .(ِ)"الرض أوط ر يي الفجكر كيشك التدع  كظهكر الاهف  طمس مف ال ح تى؛

  ما يميفي غزكة بني قريظة  كرد ذكرىـكمف الصحابة الذيف: 
 :ي بً مٍ الكى  ةي يى حٍ الصحابي الجميؿ دً  .ُ

 الكعس تف اللزرج  كااما زعد مه ة ك دحعى تف لمعفى تف يركة تف يض لى تف زعد تف امرئ 
ذرة  تف زعد الالت تف ريعدة  تف ثكر تف تف ب مر  تف تكر تف ب مر الكتر  تف بكؼ تف با

 كم  ت د   مف المش  د.   كشهد أحدان كمعب الكمتي  مف كت ر ال ح تى كلـ عشهد تدران 

  ي مف تا وع ر  لمهجرة إل  وع ر يي الهدهى  كذلؾ يي اهى ات ت ثا راكؿ اا 
 ـ كتكي إل  أع ـ يي  كرتا  هزؿ الش كأتت تط روتا يمـ تؤمف  ك ك الذم ك ف عهزؿ جترعؿ 

 .(ْ)عأتي بم   كرتا   كك ف مف أجمؿ اله س كأجمهـ؛ كلذا ك ف جترعؿ (ّ)م  كعى

 كرد ذكر الصحابي الجميؿ دحية الكمبي في غزكة بني قريظة بعدة نصكص منيا:

 يك ؿ:   أت ه جترعؿ ك ح تتا مف غزكة اللهدؽ حعهم  اهته  الهتي  النص األكؿ:
ٍ تى  أىوىدٍ ) حى الاٍّ  كىضى ًئكىىي  كىضى ىتً  مى  كىالمااً   الى حى  اٍلمىالى ٍعظىىى  تىًهي ًإلى  يى ٍلريجٍ   الاٍّالى  يىأىمىرى   يىكى ًتٍمهيـٍ  ويرى

لىًتسى  ًت لراًحعؿً   المااً  رىايكؿي  تىاي  كى ٍمى رىجى   لى مى  يىمىرا  يىلى ٍهـو  تىًهي بى كى هيكا  غى  مىرا  مىفٍ : يىكى ؿى   اٍلمىٍاًجدً  ًجعرىافى  كى
؟ ـٍ كى فى   اٍلكىٍمًتي   ًدٍحعىىي  ًتهى  مىرا : يىكى ليكا ًتكي ايهاتياي  ًلٍحعىتياي  تيٍشًتاي  ًدٍحعىىي  كى   .(ٓ)(ًتًجٍتًرعؿى  كىكىٍجهياي  كى

                                                           
 ح تا  أم ف ل ئؿ ال ح تى رضي اا بههـ  ت ب تع ف أف تك ف الهتي كت ب يض  : حعحا يي مامـ ألرجا (ُ)

 .(ُُٔٗ/ْ()ُِّٓ)حكتك ف أ ح تا أم ف لألمى 
 حجر تف أحمد تف محمد تف بمي تف أحمد الفضؿ أتك: الكتعر الراي ي أح دعث تلرعج يي الحتعر التملعص (ِ)

 .ـُٖٗٗ . ػُُْٗ الكل    طال ممعى الكتب دار  (ْْٔ/ْ) ال اكالهي
 الشعت هي الكرعـ بتد تف محمد تف المت رؾ الا  دات أتك الدعف مجد :ؿج مع ال كؿ يي أح دعث الراك اهظر:  (ّ)

 مطت ى  الحمكاهي مكتتى  بعكف تشعر تحكعؽ التتمى  الرهؤكط الك در بتد تحكعؽ(  ّٓٔ/ُِ)الثعر اتف الجزرم
 .ـُِٕٗ-ـُٗٔٗ  الكل   ط التع ف دار مكتتى  المالح

 ( َُٕ/ُ)تف بع ض تف بمركف العح تي الاتتيبع ض تف مكا   :الشف  تت رعؼ حككؽ الم طف اهظر:  (ْ)
 . ػَُْٕ  بم ف  ط الث هعى  أتك الفضؿ  دار الفعح ف

 أحمد تف حت ف تف محمد: حت ف اتف  حعح تكرعب يي اإلحا ف(  ّّٕ/ٕ()ّٕٔٗٔ:)حم هؼ اتف أتي شعتى (ٓ)
 كبمؽ أح دعثا كلرج حككا(  ْٖٗ/ُٓ)(َِٖٕح)التياتي الدارمي  ح تـ  أتك التمعمي  تدى مى ٍ  تف م  ذ تف حت ف تف
  و ؿ اللت هي: حاف  الت معك ت ـ ُٖٖٗ -  ػ َُْٖ الكل     طتعركت الرا لى  مؤااى  الرهؤكط ش عب: بمعا

 (.ُّٖ/َُالحا ف: اللت هي)
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؟ مىرا  مىفٍ : يىكى ؿى ) الشاىد: ـٍ  (.اٍلكىٍمًتي   ًدٍحعىىي  ًتهى  مىرا : يىكى ليكا ًتكي

رىجى ) و ؿ: درؾ لمح كـ  كالماتفي الم هؼ لم ه  هيي :الثانيالنص   يىمىرا   الهاًتي   كىلى
تىٍعفى  تىٍعهىاي  ًتمىجى ًلسى  ٍعظىىى  تىًهي كى ـٍ  مىرا   ىؿٍ ": يىكى ؿى  ويرى ؟ ًمفٍ  ًتكي دو ـٍ : يىكى ليكا "أىحى مىٍعهى  مىرا  هى ى  اٍلكىٍمًتي   ًدٍحعىىي  بى
مى  لىًكهااي  ذىًلؾى  لىٍعسى " : الهاًتي   يىكى ؿى   (ّ)ًدعتى جو  (ِ)وىًطعفىىي  تىٍحتىاي  (ُ)شىٍهتى فى  تىٍ،مىىو  بى  تىًهي ًإلى  أيٍرًاؿى  ًجٍتًرعؿي  كى
ٍعظىىى  ٍلًزؿى  ويرى كهىهيـٍ  ًلعيزى عىٍكًذؼى  حي ي ـي  ًيي كى  .(ْ)("الر ٍببى  ويميكًتًه

ـٍ : يىكى ليكا) الشاىد: مىٍعهى  مىرا  هى ى مى  اٍلكىٍمًتي   ًدٍحعىىي  بى  (.ًدعتى جو  وىًطعفىىي  تىاي تىحٍ  شىٍهتى فى  تىٍ،مىىو  بى

ٍكتى  اىًمعى   المااً  رىايكؿى  أىفا   رضي اا بهه  بى ًئشىىى  بىفٍ )الثالث: النص  ثىبى  ًرٍجؿو   ى  يىكى
ٍثتىىن  رىجى  شىًدعدىةن  كى مى  ميتاًكئه   يكى  يىًإذىا يى تاتى ىٍتاي  ًإلىٍعًا  كىلى ذىا  (ٓ)ًتٍرذىٍكًهاً  بيٍرؼً  بى ذىا ٍلكىٍمًتي  ا ًدٍحعىىي   يكى  كىاًن   يكى  كىاًن
ؿى  يىمىما  كىًتفىٍعًا  تىٍعفى  ًبمى مىتىاي  ميٍرخو  ميٍ تىٌـّ   يكى  ثىٍتتى  لىكىدٍ : ويٍمتي    المااً  رىايكؿي  دىلى ٍثتىىن  كى رىٍجتى  شىًدعدىةن  كى  كىلى
؟ ًدٍحعىىي   يكى  يىًإذىا ًهي   ًرعؿي ًجتٍ  ذىاؾى ": وى ؿى  هى ىـٍ : ويٍمتي  "كىرىأىٍعًتًا؟": وى ؿى  اٍلكىٍمًتي   تىًهي ًإلى  أىٍلريجى  أىفٍ  أىمىرى

ٍعظىىى   .(ٔ)("ويرى

رىٍجتى ) الشاىد:  (.اٍلكىٍمًتي   ًدٍحعىىي   يكى  يىًإذىا كىلى

 :لبابة  كالصحابي الجميؿ أب .ِ

 ك تشعر تف بتد المهذر  أتك لت تى اله  رم الكاي  ثـ مف تهي بمرك تف بكؼ  ثـ 
المهذر  تف زهتر تف زعد تف  حد مههـ  ك ك تشعر تف بتدلـ ع ؿ هاتا أ  مف تهي أمعى تف زعد

                                                           
مى  عىديؿ   كىاًحده  ؿه أى ٍ  كىاٍلتى في  كىاٍلهى في  الشٍّعفي  :شىٍيبىاءى  (ُ) ىن  الش ٍهتىىي  تىكيكفي  الى  اىكىادو  ًمفٍ  شىٍيفو  ًيي تىعى ضو  بى   تىعى ضن  لى ًل ى

ًمفٍ   (.َِِ/ّ  اهظر: م جـ مك ععس الم،ى: اتف ي رس)اىكىاده  عيلى ًلطياي  تىعى ضه   يكى  اٍلفىرىًس  ًيي الش ٍهتىىي  ذىًلؾى  كى
ٍمؿ لىاي  ًكا ف ً يى  :قىًطيفىةي  (ِ)  (.ْٖ/ْ: اتف الثعر)كالثر الحدعث غرعب يي الهه عى  اهظر: لى
وىدٍ  مي رابه  يى ًرًايٍّ  اإلٍتًرعاىـ  ًمفى  الميتالذة الثٍّع بي  كى يكى : دّْيبىاجي  (ّ) مى  كعيٍجمىع داليا  تيٍفتىحي  كى  ًت ٍلعى فً  كدىتى ًتعجى  دىعى ًتعجى  بى

 .(ٕٗ/ِ)الثعر اتف: كالثر الحدعث غرعب يي لهه عىا: اهظر  دتا جه  أىٍ مىاي  ًلىفا  كىاٍلتى ًف؛
تحكعؽ حتعب الرحمف  ( ّٕٔ/ٓ)ف ه يع الحمعرم العم هي ال ه  هيأتك تكر بتد الرزاؽ تف  م ـ ت :الم هؼ (ْ)

 المتكدمعف تكارعخ كت ب: لمح كـ  ال حعحعف بم  الماتدرؾ ػ  َُّْالههد  ط الث هعى   البظمي  المجمس ال ممي
 .الشعلعف شرط بم   حعح حدعث  ذا(  كو ؿ: ّٕ/ّ()ِّّْ)حكالاراع  الم، زم كت ب  كالمرامعف ع فالهت مف
دىةو  ًتكىٍارً : ًبٍرذىٍكفً  (ٓ) ايكيكفً  ميكىحا يىٍتحً  رىافو  كى مىىو  ذىاؿو  كى ٍعالن  أىمٍ ؛ ميٍ جى ٍعًؿ  ًمفى  الت ٍرًكي   اٍلًتٍرذىٍكفي  اٍلميٍ،ًرًب  ًيي تيٍرًكعًّ  لى  اٍللى
ٍمعي كىالٍ  ييهى  تىرىاًذعفي  جى  (.ُٓٓ/ُْ)ال عتي: التل رم  حعح شرح الك رم بمدة: اهظر  ًتٍرذىٍكهىىه  كىاٍليٍهثى  اٍلً رىابي  كىًلالى
 إترا عـ تف المحاف بتد محمد  تف اا بكض تف ط رؽ (  تحكعؽّّْ/ٖ)(ُٖٖٖح)الطتراهي: الكاط الم جـ  (ٔ)

أتك الحاف  :مجمع الزكائد كمهتع الفكائدطت ى  كتدكف اهى هشر   الك  رة  تدكف الحرمعف  الحاعهي  دار إترا عـ
ومت:  ك يي ال حعح ت لت  ر  ركاه الطتراهي يي الكاط بف شعلا مكداـ تف داكد  :عككؿ ( ُُْ/ٔ) الهعثمي

 ك ك ض عؼ.
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  تف زعد تف م لؾ تف بكؼ  تف بمرك تف بكؼ تف م لؾ تف الكس  كوعؿ: ااما ري بى  أمعى
 .(ُ)ك ك تكهعتا أشهر

ٍم ىىً  عىٍكـى   المااً  رىايكؿي  اٍاتىٍاكى ): وى ؿى  ليتى تىىى  أىًتي بف اٍلمياىعًٍّب  ٍتفً  اىً عدً  بفك   أىتيك يىكى ؿى   اٍلجي
مى  اٍلًمٍرتىًد  ًيي التاٍمرى  ًإفا : ليتى تىىى  أىتيك يىكى ؿى  اٍاًكهى   الماهيـا : المااً  رىايكؿي  يىكى ؿى   (ِ)اٍلًمٍرتىدً  ًيي التاٍمرى  ًإفا : ليتى تىىى   كى
تا  الثا ًلثىىً  ًيي اٍاًكهى  الماهيـا :  المااً  رىايكؿي  يىكى ؿى  هىرىاهي  اىحى به  الاامى فً  ًيي  يىعىًادا  بيٍرعى هن   ليتى تىىى  أىتيك عىكيكـى  حى

ما  شىًدعدنا  مىطىرنا يىمىطىرىتٍ  الاامى في  يى ٍاتىهىماتً : وى ؿى   ًتًإزىاًرهً  مىٍرتىدىهي  ثىٍ مىبى   يىأىطى يىتً   المااً  رىايكؿي  ًتهى  كى ى
تا  تيٍكًمعى  لىفٍ  الاامى فى  ًإفا  ليتى تىىى  تى أى  عى : عىكيكليكفى  ليتى تىىى  ًتأىًتي الىٍه ى ري   ًمٍرتىًدؾى  ثىٍ مىبى  تىايد   بيٍرعى هن  تىكيكـى  حى
ـى   المااً  رىايكؿي  وى ؿى  كىمى  ًتًإزىاًرؾى   يىأىٍومى ىتً : وى ؿى  ًتًإزىاًرًه  ًمٍرتىًدهً  ثىٍ مىبى  يىاىدا  بيٍرعى هن   ليتى تىىى  أىتيك يىكى 
 .(ْ) بف ف تف بثم ف وتؿ لت تى أتك كتكيي  (ّ)(الاامى في 

 لبابة في غزكة بني قريظة بما يمي: كقد كرد ًذٍكري الصحابي الجميؿ أبي

  حعهم  ت ث تهك ورعظى إل  تكتى ال ح تي الجمعؿ أتي لت تى كيي و ى  النص األكؿ:
ٍتدً  ٍتفى  ليتى تىىى  أىتى  إلىٍعهى  اٍت ىثٍ  أىفٍ ": راكؿ اا  ٍهذً  بى ٍمًرك تىًهي أىلى  ًر اٍلمي كى هيكا بىٍكؼو  ٍتفً  بى مىفى فى  كى  حي
مىاي  أىٍمًرهى   ًيي ًلهىٍاتىًشعرىهي  اٍلىٍكًس  ـٍ   المااً  رىايكؿي  يىأىٍراى ـى  رىأىٍكهي  يىمىما  إلىٍعًه هىشى  الرٍّجى ؿي  إلىٍعاً  وى   إلىٍعاً  كىجى
ٍتعى في  الهٍّاى في  ـٍ  ؽا يىرى  كىٍجًهًا  ًيي عىٍتكيكفى  كىال ٍّ وى ليكا لىهي مى  هىٍهًزؿى  أىفٍ  أىتىرىل! ليتى تىىى  أىتى  عى : لىاي  كى ٍكـً  بى ؟ حي مادو  ميحى
ـٍ : وى ؿى  ٍمًكًا  إلى  ًتعىًدهً  كىأىشى رى  هى ى تا  مىكى ًهًهمى  ًمفٍ  وىدىمى مى  زىالىتٍ  مى  اايك : لتى تىى أىتيك وى ؿى   الذاٍتحي  إهااي  حى  حى
ٍهتي  وىدٍ  أىهٍّي مى  ليتى تىىى  أىتيك اٍهطىمىؽى  ثيـا    كىرىايكلىاي  المااى  لي لىـٍ  كىٍجًهاً  بى تا   المااً  رىايكؿى  عىٍأتً  كى  ًيي اٍرتىتىطى  حى

وى ؿى   بيميًدهً  ًمفٍ  بىميكدو  إلى  اٍلمىٍاًجدً  تا   ىذىا مىكى ًهي أىٍترىحي  الى  :كى مىيا  المااي  عىتيكبى  حى هىٍ تي  ًمما  بى  دى كىبى  ى   ى
ٍعظىىى  تىًهي أىطىأى  الى  أىفٍ : المااى  ٍهتي  تىمىدو  ًيي أيرىل كىالى  أىتىدنا  ويرى  .(ٓ)"أىتىدنا ًيعاً  كىرىايكلىاي  المااى  لي

ٍتدً  ٍتفى  ليتى تىىى  أىتى  إلىٍعهى  اٍت ىثٍ  أىفٍ ) الشاىد: ٍهًذرً  بى وى ليكا( )اٍلمي : لتى تىى أىتيك وى ؿى ( )ليتى تىىى  أىتى  عى : لىاي  كى
تا  مىكى ًهًهمى  ًمفٍ  وىدىمى مى  زىالىتٍ  مى  ااك ي ٍهتي  وىدٍ  أىهٍّي حى مى  ليتى تىىى  أىتيك اٍهطىمىؽى  ثيـا ( ) كىرىايكلىاي  المااى  لي  بى

لىـٍ  كىٍجًهاً   .( المااً  رىايكؿى  عىٍأتً  كى
                                                           

 .(ّٗٗ/ُ)اتف الثعر :أاد ال، تىأهظر: ( ُ)
 اتف: كالثر الحدعث غرعب يي الهه عى: اهظر  لمًحٍهطى ك لتىٍعدىر لعىٍهشىؼ  التامر ًيعاً  عيٍج ىؿ الاًذم اٍلمىٍكًضعي : اٍلًمٍربىدً  (ِ)

 .(ُِٖ/ِ)الثعر
  يالًحها ئ  الدمشكي الحاعف تف إترا عـ تف محمد تف الحاعف الك اـ كأت(: الحه ئي الك اـ أتي يكائد) الحه ئع ت (ّ)
  ـ ََِٕ -  ػ ُِْٖ الكل     طالامؼ أضكاف  ج اله أتك جتر محمد رزؽ ل لد: ؽعحك(  تَُُُ/ِ)(ُٓٗ ح)

 .(ْْٗ/ّ  الاهف الكترل: التعهكي)مشهكر حاف حدعث  ذاكو ؿ المحكؽ: 
 .(ّٗٗ/ُ)اتف الثعر اهظر: أاد ال، تى:  (ْ)
 .(ِّٕ  ِّٔ/ِ:) ش ـ اتف اعرة (ٓ)
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ُٕٛا ََل رَُخُٛٔ  يأهزؿ اا ت  ل  يي أتي لت تى وكلا: َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُٕٛا ََل رَُخُٛٔ ٠َب أ٠َُّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ رَُخُٛٔٛا ٠َب أ٠َُّ َٚ ُعَٛي  اٌشَّ َٚ  َ رَُخُٛٔٛا ٛا َّللاَّ َٚ ُعَٛي  اٌشَّ َٚ  َ ٛا َّللاَّ

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ َْ أَِبٔبرُِى ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْ  (.ِٕ:الهف ؿ) أَِبٔبرُِى

  المااً  رىايكؿى  تىمىغى  يىمىما : إٍاحى ؽى  اٍتفي  "وى ؿى و ؿ:  لم  امع تذلؾ راكؿ اا  :الثانيالنص 
تىريهي  كى فى  لى ٍاتىٍ،فىٍرتي  ًهيجى فى  لىكٍ  إهااي  أىمى : وى ؿى  اىٍاتىٍتطىأىهي  وىدٍ  كى  أىهى  يىمى  يى ىؿى  مى  يى ىؿى  وىدٍ  إذٍ  يىأىما  لىاي  الى
تا  مىكى ًهاً  ًمفٍ  أيٍطًمكياي  ًت ىلاًذم مىٍعًا" المااي  عىتيكبى  حى  الات،فر لا. عك د لك ج فه أتك لت تى   (ُ)بى

ٍاتىٍ،فىٍرتي  جى فىًهي لىكٍ  إهااي  أىمى ) الشاىد:  (.لىاي  الى

لت تى   أت ههف ن أفا -ككم  ذكر-ؿ  حعث هت ورعتى مف  ذا ال ح تي الجمعك  لكف رحمى اا
  كود هزؿ وكلا كتى اا بمعا مف يكؽ اتع ام كات  حت  هزلت تت لجذع ات لع ؿو  مرتتط ن  تكي

آخَ  :متكتالن تكتتا حعث و ؿ ت  ل   َٚ َلً صبٌِؾبً  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ َْ اْػزََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ آَخُشٚ آخَ َٚ َٚ َلً صبٌِؾبً  َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ َْ اْػزََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ آَخُشٚ َش َع١ِّئبً َش َع١ِّئبً َٚ

  ُ َ َغفُٛس  َسِؽ١ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ ُ  َػَغٝ َّللاَّ َ َغفُٛس  َسِؽ١ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ِٙ ْْ ٠َزَُٛة َػ١ٍَْ ُ أَ  (.َُِ:التكتى) َػَغٝ َّللاَّ

 : الصحابي الجميؿ سعد بف معاذ  .ّ

  كعكه  أت  بمرك  كأما مرئ الكعس  تف زعد تف بتد الشهؿا د تف م  ذ تف اله م ف تف ا
ٍعرً  ٍتفً  كىأياىٍعدً  ذو مي ى  ٍتفً  اىٍ دً كتشى تهت رايع تف م  كعى  كأامـ  مى  اٍلحيضى  بيمىٍعرو  ٍتفً  ميٍ  ىبً  عىدً  بى

كى فى   اٍل ىٍتدىًرمٍّ  ـى  ميٍ  ىبه  كى ًدعهىىى  وىًد  اإًلٍاالـً  ًإلى  الها سى  عىٍدبيك ااًلرىةً  اٍل ىكىتىىً  أىٍ حى بً  الااٍتً عفى  وىٍتؿى  اٍلمى
عيٍكًرئيهيـي  ٍتدً  تىًهي ًيي عىٍتؽى  لىـٍ  م  د ٍتفي  اىٍ دي  أامـ يىمىما    المااً  رىايكؿً  ًتأىٍمرً  اٍلكيٍرهفى  كى ده  الىٍشهىؿً  بى  ًإال أىحى
ًئذو  أامـ ٍتدً  تىًهي دىاري  يىكى هىتٍ  عىٍكمى ؿي  الىٍشهىؿً  بى ًمع ن  أىٍامىميكا الىٍه ى رً  ًمفى  دىارو  أىكا ًهاى ؤي يـٍ  ًرجى ليهيـٍ  جى   كى
ؿى  كا ٍعرو  ٍتفي  ميٍ  ىبي  مي ى ذو  ٍتفي  اىٍ دي  كىحى رىارىةى  ٍتفى ا أىٍا ىدى  أيمى مىىى  كىأىتى  بيمى  يىكى هى  دىاًرهً  ًإلى  -رضي اا بههـ-زي
  كو م  تتكاعر أ ه ـ تهي بتد الشهؿ  كشهد مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  دىارً  ًيي اإًلٍاالـً  ًإلى  الها سى  عىٍدبيكىافً 

 .(ِ)  كشهد اللهدؽعـك أحد  كثتت م ا حعف كل  اله س ا د مع راكؿ اا 

  فضائؿ سعد بف معاذ: 

   كمهزلتا بهد ااال،زكة يض ئؿ كثعرة تدؿ بم  يضمايي  ذه  ظهرت لا د تف م  ذ 
 :كمف  ذه الفض ئؿ م  عمي كراكلا 

 اىٍ دنا أىفا ): -رضي اا بهه -بى ًئشىىي  ئا الذم ركتا تدبكذلؾ : استجابة اهلل تعالى لدعائو  - أ
ـي  ًإهاؾى  ـا الماهي : وى ؿى  ده  لىٍعسى  أىهااي  تىٍ مى كهي   رىايكلىؾى  كىذاتيكا وىٍكـو  ًمفٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  أىفٍ  ًإلىيا  أىحىبا  أىحى  كىأىٍلرىجي

                                                           
 .(ٗٗص):تلرعجا اتؽ (ُ)
  .(ِّّ-َِّ/ّ)اتف ا د :الطتك ت الكترلاهظر:  (ِ)
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ٍ تى  وىدٍ  أىهاؾى  أىظيف   يىًإهٍّي الماهيـا  ٍربى  كىضى ـٍ  تىٍعهىهى  الحى تىٍعهىهي ٍربً  ًمفٍ  تىًكيى  كى فى  يىًإفٍ  كى ٍعشو  حى  يىأىٍتًكًهي شىٍيفه  ويرى
تا  لىاي  فٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى يـٍ  حى ٍ تى  كيٍهتى  كىاًن ٍربى  كىضى ٍر ى  الحى  .(ُ)...(ًيعهى  مىٍكتىًتي كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي

  لدب ئا  يتحجر جرحا  كتم ثؿ لمشف ف  حت  ك هت غزكة تهي ورعظى كود ااتج ب اا 
  ك ذا دلعؿ ت لحؽ  كلـ تألذه يي اا لكمى الئـ عهـ  يحكـ يالحكـ يعهـ إلعا كج ؿ راكؿ اا 

 .(ِ)لال ا لاان بم  تجرد ومتا ا ت  ل  ك 

ـٍ  ًإلىى قيكميكا: )لأله  ر كذلؾ يي وكلا : لو تكريـ الرسكؿ  - ب    كتهذا تكرعـ لا د(ّ)(سىيًّْدكي
 م  تهي بحكـ تحكما الح اـ ك ت لكع ـ لا؛   ح تتا ام ه اعدان  كأمر يكدلشج بتا  تع ه ن   ك

  التامعـ تحكما  كهفذ الحكـ يي تهي ورعظى  ي اتجعتت دبكتاك  المر مها ألذ    ت د أفورعظى
 بمعهـ. كض ف  كال  تكضع الاعؼ يعهـكورت بعها

مرة ث هعى كو ؿ:  عده عدبك اا    ريع ا د هفذ حكـ اا يي عهكد تهي ورعظى كبهدم 
ٍ تى  دٍ وى  أىهاؾى  أىظيف   يىًإهٍّي الماهيـا ) ٍربى  كىضى تىٍعهىهيـٍ  تىٍعهىهى  الحى فٍ   كى ٍ تى  كيٍهتى  كىاًن ٍربى  كىضى ٍر ى  الحى  كىاٍج ىؿٍ  يى ٍيجي

ٍكتىًتي  .(ٓ)  ي هفجر جرحا تمؾ المعمى كم ت رحما اا  كود ااتجعب دب ؤه(ْ)(ًيعهى  مى

الدعف   ذه الدبعى الا تكى  عالحظ مدل حتا لهذا يمف لالؿ دب ف اعده  ا د تف م  ذ 
ذعف بريكا   يهك مف ال ظم ف البم  اا لتره   كأها لك أواـكمدل اهتم ئا لهذه الدبكة ال،راف  الككعـ

تؿ الجه د حت  المحظى اللعرة يي  ؛را لتهـ يي  ذه الحع ة  كالتي  ي لعات االاتشه د يحاب
 عف.الحع ة   كالرمؽ اللعر  ك ه  تكمف الماؤكلعى بف ه رة اإلاالـ كالمامم

يمم  اهكض  شأف تهي : بكفاة سعد بف معاذ  إلبالغ النبي  نزكؿ الكحي جبريؿ  - ت
  و ؿ اتف إاح ؽ: حدثهي م  ذ تف ري بى ورعظى  اهفجر تا د تف م  ذ جرحا  يم ت مها شهعدان 

 ويًتضى  ًحعفى   المااً  رىايكؿى  أىتى   ًجٍتًرعؿى  أىفا ) الزروي  و ؿ: حدثهي مف شئت مف رج ؿ وكمي:
ٍكؼً  ًمفٍ   مي ى ذو  ٍتفي  اىٍ دي  مادي  عى : يىكى ؿى  إٍاتىٍترىؽو  ًمفٍ  ًتً مى مىىً  ميٍ تىًجرنا الماٍعؿً  جى  الاًذم اٍلمىعٍّتي   ىذىا مىفٍ  ميحى

                                                           
 .(ْٔتؽ تلرعجا:)صا (ُ)
الاتي) اهظر: الاعرة الهتكعى: (ِ)  .(ُٖٔ ُٕٔ/ُال ا
 (.ِٕص:)تلرعجا اتؽ (ّ)
 .(ْٔاتؽ تلرعجا:)ص (ْ)
  دار الفكر ( ِِٖ)محمد ا عد رمض ف التكطي :مع مكجز لت رعخ اللاليى الراشدة يكا الاعرة الهتكعىاهظر: ( ٓ)

  . ػُِْٔ  دمشؽ  ط الل ماى كال شركف
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تٍ  ؟ لىاي  كىاٍ تىزا  الاامى ًف  أىٍتكىابي  لىاي  ييًتحى ـى : وى ؿى  اٍل ىٍرشي ر   اىًرع ن   المااً  رىايكؿي  يىكى   اىٍ دو  إلى  ٍكتىاي ثى  عىجي
دىهي   .(ُ)(مى تى  وىدٍ  يىكىجى

أف بدد  ج ف يي الحدعثيكد : في تشييع جنازتو  -عمييـ السالـ-مشاركة المالئكة  - ث
  كود ج ف الئكى   ـ ات كف ألؼ مف المالمالئكى الذعف ش رككا يي تشععع جه زة ا د تف م  ذ 

رَّؾى  الًَّذم ىىذىا) و ؿ: ؿ اا بف راك -رضي اا بههم -يي اهف الها ئي بف اتف بمر  لىوي  تىحى
، فيًتحىتٍ  اٍلعىٍرشي شىًيدىهي  السَّمىاًء، أىٍبكىابي  لىوي  كى ًئكىًة، ًمفى  أىٍلفنا سىٍبعيكفى  كى َـّ  لىقىدٍ  اٍلمىالى مَّةن، ضي  فيرّْجى  ثيَـّ  ضى
ٍنوي   عك د ا دان.، (ِ)(عى

ت د مكتا   تف م  ذ ا د لهتي اكداع مكد يعميو:  ؤهكثنا لسعد بف معاذ  كداع النبي  - ج
و ؿ: و ؿ راكؿ    ي ف ج ترلعت رؼ اله س بم  أبم لا ال  لحى  كلعتأاكا تا  كثعران  معابثه  كأ

 .(ّ)(ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  ًلمىٍكتً  الرٍَّحمىفً  عىٍرشي  اٍىتىزَّ ) :اا 

 رش تحركا يرح ن ود التمؼ ال مم ف يي تأكعما  يك لت ط ئفى  ك بم  ظ  ره  كا تزاز ال ك 
ح ؿ تا  ذا  كال م هع مها كم  و ؿ  تكدكـ ركح ا د  كج ؿ اا ت  ل  يي ال رش تمععزان 

جِ ت  ل : ْٙ ب ٠َ َّ َٙب ٌَ ْٕ ِِ  َّْ اِ جِ َٚ ْٙ ب ٠َ َّ َٙب ٌَ ْٕ ِِ  َّْ اِ َٚ ِ ْٓ َخْش١َِخ َّللاَّ ِِ ِ ػُ  ْٓ َخْش١َِخ َّللاَّ ِِ ك ذا الككؿ  ك ظ  ر الحدعث ك ك الملت ر    (ْٕ:التكرة) ػُ 
و ؿ ك ذا ال عهكر مف جهى ال كؿ؛ لف كو ؿ ت ضهـ  ك بم  حكعكتا كأف ال رش تحرؾ لمكتا  

ال رش جاـ مف الجا ـ عكتؿ الحركى كالاككف؛ و ؿ لكف ال تح ؿ يضعمى ا د تذلؾ  إال أف عك ؿ 
أ ؿ ال رش ك ـ  إف اا ت  ل  ج ؿ حركتا بالمى لممالئكى بم  مكتا  كو ؿ هلركف المراد ا تزاز

 ك كه عى  :ت ال تزاز االاتتش ر كالكتكؿ  كوعؿحممتا  كغعر ـ مف المالئكى يحذؼ المض ؼ  كالمراد 
المراد  :بف ت ظعـ شأف كي تا  كال رب تهاب الشيف الم ظـ إل  أبظـ الشع ف  كو ؿ جم بى

ا تزاز ارعر الجه زة  ك ك اله ش ك ذا الككؿ ت طؿ عرده  رعح  ذه الركاع ت التي ذكر   اإلم ـ 
 . (ْ)مامـ

ماىن    دعت لراكؿ اا و ؿ: أ كيي حدعث التراف تف ب زب  ًرعرو  ًمفٍ  حي   يج ؿ أ ح تا حى
بيكفى ) عمماكهه  كع جتكف مف لعهه   يك ؿ: نىاًديؿي  ىىًذًه؟ ًليفً  ًمفٍ  أىتىٍعجى نًَّة، ًفي ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  لىمى  اٍلجى

                                                           
 .(ُِٓ  َِٓ/ِ:)اتف  ش ـاعرة  (ُ)
الاهف الكترل:   (ََُ/ْ()َِٓٓ)حت ب ضمى الكتر كض،طتا كت ب الجه ئز  ا:اههيي  الها ئي ألرجا (ِ)

 .(ْٗ/ُ)  مشك ة الم  تعح: اللت هي حعح :اللت هي و ؿك  ( ْْٕ/ِ()ُِّٗ)حالها ئي
( َّّٖ)ح م  ذ تف ا د وبمه  كت ب مه وب اله  ر  ت ب  حعحا: يي التل رم ألرجا :عميو متفؽ (ّ)
 كت ب يض ئؿ ال ح تى  ت ب مف يض ئؿ ا د تف م  ذ  :يي  حعحا مامـ (  كالمفظ لا  كألرجآّ/ٓ)
 .(  تهحكهُُٓٗ/ْ() ِْٔٔ)ح
 .(ِِ/ُٔالهككم) :الحج ج تف مامـ  حعح شرح المهه جاهظر:  (ْ)
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ٍيره  أده  ثع تا  يي الجهى  كأف   و ؿ ال مم ف  ذه إش رة إل  بظعـ مهزلى ا د (ُ)(كىأىٍليىفي  ًمٍنيىا خى
يعه  لعر مف  ذه؛ لف المهدعؿ أده  الثع ب  كلها م د لمكاخ كاالمته ف  ي،عره أيضؿ  كيعا إثت ت 

 . (ِ)الجهى لا د

ا   التي ودمه   ذالتطكلعى  كالم ثر كالمح اف الجمعمى   كالبم ؿكمع كؿ  ذه الاعرة ال طرة
بالف ال ح تي الجمعؿ للدمى دعف اا  ااضمى الكتر  ي ف ج تر تف بتدها ت رض ل  إال أراعتا  كان

نىٍحفي  ،سىٍعده  ديًففى  لىمَّا)  و ؿ: -رضي اا بههم -  فىسىبَّحى   اهللً  رىسيكؿي  سىبَّحى  ، اهللً  رىسيكؿً  مىعى  كى
، مىعىوي  النَّاسي  ، فىكىبَّرى  كىبَّرى  ثيَـّ  طىًكيالن َـّ  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ثيَـّ  النَّاسي ؟سىبَّ  ًم ايىؽى  لىقىدٍ : " قىاؿى  ٍحتى  تىضى
مىى ؿً  ىىذىا عى اًلحً  الرَّجي تَّى قىٍبريهي  الصَّ وي  حى ٍنوي  اهللي  فىرَّجى   و ؿ اتف  ش ـ كمج ز  ذا الحدعث وكؿ (ّ)(عى
مَّةن  ًلٍمقىٍبرً  ًإفَّ ) :و ؿ راكؿ اا  -رضي اا بهه -ب ئشى ده  كىافى  لىكٍ  ضى  سىٍعدى  لىكىافى  نىاًجينا ًمٍنيىا أىحى
 .(ْ)(ميعىاذو  ٍبفى 

ف ا د تف م  ذ  كالثالثكف مف   يكد ك ف بمره يي الا ت ى ف شت تاود ااتشهد يي رع   كان
  حاف الكجا  أبعف  حاف   جمعالن أتعض طكاالن    كك ف ا د تف م  ذ بمره عـك أف ااتشهد
داؽى  ًمؾى اىًتعٍ  ًيي جى  ىدى  وىدٍ  اىٍ دان  ًإفا  الماهيـا ) :المحعى  يك ؿ راكؿ اا  وىضى  رىايٍكلىؾى  كى ى مىٍعًا  الاًذم كى  بى

اي  يىتىكىتاؿٍ  ٍكحى ٍعرً  ري ٍكح ن  ًتاً  تىكىتاٍمتى  مى  ًتلى  يتح بعهعا  يك ؿ: كالـ راكؿ اا  يمم  امع ا د   (ري
ـي ) مىٍعؾى  الااالى  ا بمعا كبم  ال ح تى أجم عف.  رحمى ا(ٓ)(ااً  رىايٍكؿي  أىهاؾى  أىٍشهىدي  ًإهٍّي اًا  رىايٍكؿى  عى  بى

                                                           
( ِْٖٔ)حف يض ئؿ ا د تف م  ذ كت ب يض ئؿ ال ح تى  ت ب م :يي  حعحا مامـألرجا  متفؽ عميو: (ُ)
   م  ذ تف ا د مه وب كت ب مه وب اله  ر  ت ب مفظ لا  كألرجا التل رم يي  حعحا:(  كالُُٔٗ/ْ)
 .(  تهحكهّٓ/ٓ()َِّٖ)ح
 .(ِّ/ُٔالهككم) :الحج ج تف مامـ  حعح شرح المهه جاهظر:  (ِ)
 (.ُِٖاتؽ تلرعجا:)ص (ّ)
 .(ُِٖ/ْ)اتف كثعر :عى كالهه عىالتدا(  ِِٓ/ِاعرة اتف  ش ـ: ) (ْ)
 تف أحمد اا بتد أتك: ال ح تى يض ئؿ  :  ذا مراؿالذ تي كو ؿ(  ُْٖ-ْٕٗ/ُ: الذ تي)اعر أبالـ الهتالف (ٓ)

 مؤااى  بت س محمد اا ك ي. د ؽعحك(  تِّٖ/ِ)(ُْٗٗح)الشعت هي أاد تف  الؿ تف حهتؿ تف محمد
 .ُّٖٗ – َُّْ الكل     طتعركت  الرا لى
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 الثاوياعط ة 

   تشت ح الىاس ع   حة الوحاتح 
ك هكا مع أيضؿ هتي بريتا التشرعى  يهك أمر بظعـ  -رضكاف اا بمعهـ–إف ال ح تى 

كا طف  ـ لف عككهكا أه  ران لدعها  كأ ح ت ن  كمهـ جدان؛ لف  ؤالف ال ح ب ود الت ر ـ اا 
  كتشر ـ ت لجهى  كأثه  كثعر مف ااع ت يي الكرهف الكرعـبمعهـ يي  ثه  اا   كود ألهتعا 

  كهه  بف اتهـ كاهتك  هـ  ي لكاجب بمعه  هحك ـ أف هككـ تهشر مح اههـ  بمعهـ راكؿ اا 
ع  لا إلعه   كالتضحع ت ال ظعمى  كتت عر اله س ت لدكر الذم و مكا تا يي اتعؿ هشر دعف اا  كان

ك   مف أجؿ إبزاز  ذا الدعف  كمف الحككؽ التي لهـ بمعه  الدي ع بههـ  كدحض الشته ت التي تذل
التي عمكعه  المتطمكف لمهعؿ مههـ  يهـ بدكله  ك ـ شهكده   كالط ف يعهـ ط ف يي دعهه ؛ لههـ هكمى 

  ذا الدعف كحممتا.

 في القرآف الكريـ: -رضكاف اهلل عمييـ–فضائؿ الصحابة أكالن: 

َٟ : وكلا  ْ  َسِظ ُْ ثِبِْؽَغب ُ٘ َٓ ارَّجَُؼٛ اٌَِّز٠ َٚ َْٔصبِس  ا٤َْ َٚ  َٓ َٙبِعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌُٛ َّٚ َْ ا٤َْ اٌغَّبثِمُٛ َٚ َٟ ْ  َسِظ ُْ ثِبِْؽَغب ُ٘ َٓ ارَّجَُؼٛ اٌَِّز٠ َٚ َْٔصبِس  ا٤َْ َٚ  َٓ َٙبِعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌُٛ َّٚ َْ ا٤َْ اٌغَّبثِمُٛ َٚ

َٙب أَثًَذا َرٌَِه اٌْ  َٓ ف١ِ َٙبُس َخبٌِِذ٠ ْٔ َٙب ا٤َْ ُْ َعَّٕبد  رَْغِشٞ رَْؾزَ ُٙ أََػذَّ ٌَ َٚ  ُْٕٗ َسُظٛا َػ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ُ َػ َٙب أَثًَذا َرٌَِه اٌْ َّللاَّ َٓ ف١ِ َٙبُس َخبٌِِذ٠ ْٔ َٙب ا٤َْ ُْ َعَّٕبد  رَْغِشٞ رَْؾزَ ُٙ أََػذَّ ٌَ َٚ  ُْٕٗ َسُظٛا َػ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ُ َػ ُص َّللاَّ ْٛ ُص فَ ْٛ فَ

 ُُ ٌَْؼِظ١ ُُ ا ٌَْؼِظ١ علتر ت  ل  بف رض ه بف الا تكعف مف المه جرعف كاله  ر كالت ت عف لهـ (  ََُ:التكتى)ا
تإحا ف  كرض  ـ بها تم  أبد لهـ مف جه ت اله عـ  كاله عـ المكعـ  كالا تككف الكلكف مف 

 .(ُ)المه جرعف كاله  ر مف أدرؾ تع ى الرضكاف ب ـ الحدعتعى

كاتتع لط  ـ ت لرض  كالجه ف  ك ك دلعؿ بم  كود تشر اتح ها مف ا ر بم  ههجهـ  
ـ  االمى مههجهـ  كثت تهـ بم  اإلعم ف  كأههـ أاكة لمف ت د ـ  يمف ج ف ت د ـ إف ك ف تت ن  له

َُ٘ذٚا  هـ  عككؿ ت  ل :ئكبم  مههجهـ  يما ه عب مف جزا َؼُٗ َعب َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ ُعُٛي  ِٓ اٌشَّ َُ٘ذٚا ٌَِى َؼُٗ َعب َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ ُعُٛي  ِٓ اٌشَّ ٌَِى

ْٔفُغِ  أَ َٚ  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ْٔفُغِ ثِؤ أَ َٚ  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ َْ ثِؤ ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ ٌَْخ١َْشاُد  ُُ ا ُٙ أٌَُٚئَِه ٌَ َٚ  ُْ ِٙ َْ ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ أٌَُٚئَِه  َٚ ٌَْخ١َْشاُد  ُُ ا ُٙ أٌَُٚئَِه ٌَ َٚ  ُْ ِٙ (التكتى:ٖٖ.) 

يضمهـ تتع ف تضحعتهـ  كجه د ـ ت لم ؿ كالهفس يي اتعؿ اا  كعتشر ـ  عتعف اا 
 ت لجهى كاللمكد يعه   كتعف أههـ أ ؿ الفالح كالدرج ت ال م .

َٚ  كعككؿ ت  ل : ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ ََٔصُشٚا أٌُٚئَِه َٚ َٚ ا  ْٚ َٚ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ َُ٘ذٚا فِٟ َعج١ِ عب َٚ ََٔصُشٚا أٌُٚئَِه ٘بَعُشٚا  َٚ ا  ْٚ َٚ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ َُ٘ذٚا فِٟ َعج١ِ عب َٚ ٘بَعُشٚا 

  ُ ِسْصق  َوِش٠ َٚ ْغفَِشح   َِ  ُْ ُٙ َْ َؽمًّب ٌَ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘  ُ ِسْصق  َوِش٠ َٚ ْغفَِشح   َِ  ُْ ُٙ َْ َؽمًّب ٌَ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ (الهف ؿ:ْٕ  )كتككؿ أعض ن يي تع ف  ف تهـ::  ذ َّّ َؾ ذ  ُِ َّّ َؾ ُِ

ٌُْىفَّبسِ  َؼُٗ أَِشذَّاُء َػٍَٝ ا َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ٌُْىفَّبسِ َسُعُٛي َّللاَّ َؼُٗ أَِشذَّاُء َػٍَٝ ا َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ِ   َسُعُٛي َّللاَّ َٓ َّللاَّ ِِ َْ فَْعًَل  ًذا ٠َْجزَُغٛ ًؼب ُعغَّ ُْ ُسوَّ ُ٘ ُْ رََشا ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ِ ُسَؽ َٓ َّللاَّ ِِ َْ فَْعًَل  ًذا ٠َْجزَُغٛ ًؼب ُعغَّ ُْ ُسوَّ ُ٘ ُْ رََشا ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ُسَؽ

ِْٔغ١ ُْ فِٟ اْْلِ ُٙ ضٍَُ َِ َٚ َساِح  ْٛ ُْ فِٟ اٌزَّ ُٙ ضٍَُ َِ ُغِٛد َرٌَِه  ْٓ أَصَِش اٌغُّ ِِ  ُْ ِٙ ِ٘ ُعٛ ُٚ ُْ فِٟ  ُ٘ ب َّ أًب ِع١ َٛ ِسْظ ِْٔغ١َٚ ُْ فِٟ اْْلِ ُٙ ضٍَُ َِ َٚ َساِح  ْٛ ُْ فِٟ اٌزَّ ُٙ ضٍَُ َِ ُغِٛد َرٌَِه  ْٓ أَصَِش اٌغُّ ِِ  ُْ ِٙ ِ٘ ُعٛ ُٚ ُْ فِٟ  ُ٘ ب َّ أًب ِع١ َٛ ِسْظ ًِ َوَضْسع  ًِ َوَضْسع  َٚ

                                                           
 .(َِّ/ْ:)تفاعر اتف كثعر (ُ)
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َٓ أَْخَشَط َشْطؤَُٖ فَآَصَسُٖ فَبْعزَ أَْخَشَط َشْطؤَُٖ فَآَصَسُٖ فَبْعزَ  ُ اٌَِّز٠ َػَذ َّللاَّ َٚ ٌُْىفَّبَس  ُُ ا ِٙ اَع ١ٌَِِغ١عَ ثِ سَّ ِٗ ٠ُْؼِغُت اٌضُّ ٜ َػٍَٝ ُعٛلِ َٛ َٓ ْغٍَعَ فَبْعزَ ُ اٌَِّز٠ َػَذ َّللاَّ َٚ ٌُْىفَّبَس  ُُ ا ِٙ اَع ١ٌَِِغ١عَ ثِ سَّ ِٗ ٠ُْؼِغُت اٌضُّ ٜ َػٍَٝ ُعٛلِ َٛ ْغٍَعَ فَبْعزَ

أَْعًشا َػِظ١ّ َٚ ْغفَِشحً  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ بٌَِؾبِد  ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ أَْعًشا َػِظ١ّآ َٚ ْغفَِشحً  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ بٌَِؾبِد  ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ ً آ ً ب  (.ِٗ:الفتح) ب

اإلعم ف    ككم ؿ كالئهـ ل ؿعتعف اتح ها يي الكرهف جمعؿ  ف ت أ ح ب الهتي 
لال هـ ا ت  ل   كعلتر أها ذكر ك فهـ يي  كترافتهـ مف الكفر كأ ما  كاجته د ـ يي ال ت دة  كان

الت ر ـ كا طف  ـ  ل حتى  الكتب الا تكى  كيي  ذا تع فه لشريهـ كبظعـ مك هتهـ  كأها 
 .  كه رة دعها هتعا

 ٌيرة:في السنة المط -رضكاف اهلل عمييـ–فضائؿ الصحابة  ثانيان:

ٍيري ) و ؿ: أف راكؿ اا   ركل الشعل ف مف حدعث بتد اا تف ما كد  قىٍرًني، النَّاسً  خى
، الًَّذيفى  ثيَـّ  ـٍ ـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  يىميكنىيي    يي  ذا الحدعث دلعؿ كتع ف بم  أف أ ح ب الهتي (ُ)(...يىميكنىيي

  ـ لعر اله س ت د أهتع ف اا ت  ل .

رضي اا -يي و ى ح طب تف أتي تمت ى  أف بمر تي ط لب كمف حدعث بمي تف أ
مىا بىٍدرنا، شىًيدى  قىدٍ  ًإنَّوي ) :و ؿ: دبهي أضرب بهؽ  ذا المه يؽ  يك ؿ راكؿ اا  -بههم   ييٍدًريؾى  كى
مىى اطَّمىعى  اهللى  لىعىؿَّ  ، مىا اٍعمىميكا: فىقىاؿى  بىٍدرو  أىٍىؿً  عى ـٍ  غىفىٍرتي  فىقىدٍ  ًشٍئتيـٍ يفي  ذا الحدعث تع ف   (ِ)(لىكي

   كم،فرة اا لهـ.يضؿ أ ؿ تدر  كمف شهد غزكة تدر مف ال ح تى

كلهـ مف الاكاتؽ كالفض ئؿ م  عكجب م،فرة م  " :-اا رحما-و ؿ شعخ اإلاالـ اتف تعمعى
لف لهـ مف  ؛م  ال ع،فر لمف ت د ـ ع در مههـ إف  در  حت  إها ع،فر لهـ مف الاعئ ت

)إههـ لعر  :محك الاعئ ت م  لعس لمف ت د ـ  كود ثتت تككؿ راكؿ اا الحاه ت التي ت
ف المد مف أحد ـ إذا ت دؽ تا ك ف أيضؿ مف جتؿ أحد ذ ت ن    كمف هظر يي اعرة الكركف(  كان

الككـ ت مـ كت عرة  كم  مف اا تا بمعهـ مف الفض ئؿ  بمـ عكعه  أههـ لعر اللمؽ ت د الهتع ف  ال 
 .(ّ)ثمهـ  كأههـ  ـ ال فكة مف وركف  ذه المى التي  ي لعر المـ كأكرمه "ك ف كال عككف م

هم  ع رؼ يض ئؿ ال ح تى -اا رحما-كو ؿ الذ تي رضي اا  -يي كت ب الكت ئر: "كان
  كت د مكتا مف الما تكى إل  كاعر ـ  كهث ر ـ يي حع ة راكؿ اا  مف تدتر أحكالهـ -بههـ

بالف كممى اا كراكلا اإلعم ف  كالمج  دة لمكف  ظه ر ش  ئر اإلاالـ  كان  ر  كهشر الدعف  كان
                                                           

 .(َُْاتؽ تلرعجا:)ص (ُ)
  تهحكه  (ٗٓ/ْ()ََّٕح) الج اكس  ت ب كالاعر  الجه د كت ب:  حعحا يي التل رم ألرجا :عميو متفؽ (ِ)
 ح طب تف أتي تمت ى ت ب مف يض ئؿ أ ؿ تدر كو ى  كت ب يض ئؿ ال ح تى  : حعحا يي مامـ ألرجاك 
 .ظ لا(  كالمفُُْٗ/ْ()ِْْٗ)ح
 .(ُٔٓ  ُٓٓ/ّ:)يت كل اتف تعمعى (ّ)
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كت معـ يرائضا كاهها  كلكال ـ م  ك ؿ إلعه  مف الدعف أ ؿ كال يرع  كال بممه  مف الفرائض 
 .(ُ)كالاهف اهى كال يرضن   كال بممه  مف الح دعث كاللت ر شعئن "

  كال هفرط يي حب أ ح ب راكؿ اا  كهحب" :-اا رحما-ال ز الحهفي كاإلم ـ أت و ؿ
أحد مههـ  كال هتترأ مف أحد مههـ  كهت،ض مف عت،ضهـ  كت،عر اللعر عذكر ـ  كال هذكر ـ إال 

حا ف  كت،ضهـ كفر  كهف ؽ كط،ع ف عم ف  كان  .(ِ)"تلعر  كحتهـ دعف  كان

طعب  مف -بمعهـ رضكاف اا-  التي عتحم  ته  ال ح تىلكؿ م  تكدـ مف مك ـر اللالؽ
  يي جمعع م  أمركا كهتعا    كالط بى المطمكى ا لمؽ  كحاف ال مؿ  كهشر الدبكة اإلاالمعى

يي المهشط كالمكره  كمك تمى البداف  كغعر   مف ال ف ت    كمؤازرة الهتي تت  د بم  ههكاكاال
  -بمعهـ رضكاف اا–  يإها مف الكاجب بمعه  ترتعى اله س بم  حب  ؤالف ال ح تى الحمعدة

  كود أثه    يهـ لعر الكركف ت د ورف الهتي كاالوتداف تهـ  كالتأاي تألالوهـ  لهألذ اللعرعى مههـ
  بمعهـ يي كثعر مف ااع ت يي الكرهف الكرعـ  كتشر ـ ت لجهى  كأثه  بمعهـ راكؿ اا  اا 

  كتت عر اله س ت لدكر كهه  بف اتهـ كاهتك  هـ  ي لكاجب بمعه  هحك ـ أف هككـ تهشر مح اههـ
ع  لا إل  اله س أجم عف  كالتضحع ت ال ظعمى التي  الذم و مكا تا يي اتعؿ هشر دعف اا  كان

 تذلك   مف أجؿ إبزاز  ذا الدعف  لعتك  بزعزان إل  أف عرث اا الرض كمف بمعه .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  الجدعدة الهدكة دار(  ِّٕ/ُ)الذ تي وى ٍعم ز تف بثم ف تف أحمد تف محمد اا بتد أتي الدعف شمس :الكت ئر (ُ)

 .  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشرتعركت
 .(ٖٗٔ/ِ)اتف أتي ال ز الحهفي :شرح ال كعدة الطح كعى (ِ)
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 اعط ة الثالث

 حكع سة الوحاتح 
:   كم  ج ف بف الهتي   الم  فلعس ت لط  ف كال  المامـ بفعؼ الما ف ًإفا اٍلميٍؤًمفى )وى ؿى

  المامـ مأمكران ت دـ الات ب ب مى ك ف يإذا (ُ)(لىٍعسى ًت لما ا ًف  كىالى الطا ا ًف  كىالى اٍلفى ًحًش  كىالى اٍلتىًذمفً 
كؿ ك ـ  ح تى را  ت بم  الت رعخأشرؼ ظ  رة مرٌ  ـ يهك مف ت ب أكل  أف عككف يي حؽ رج ؿ 

كم  ج ف بف   كمالئكتا كاله س أجم عف  مف ااتم هى كمف تجرأ بم  اتهـ يهك مم كف   اا 
ًئكىًى  ااً  لىٍ هىىي  يى ىمىٍعاً  أىٍ حى ًتي اىبا  مىفٍ :)و ؿ: و ؿ راكؿ اا  -رضي اا بههم -اتف بت س  كىاٍلمىالى
 .(ِ)(أىٍجمىً عفى  كىالها سً 

كردكا   يضؿ ال ح تى الكراـ  كتعهكا ذلؾ له  -اا بههـ يرض –كلكد برؼ امفه  ال  لح
 يىمىكٍ  أىٍ حى ًتي  تىايت كا الى ) عككؿ: -رضي اا بههم -  يكد ك ف اتف بمربم  مف أراد االهتك ص مههـ

ـٍ  أىفا  دىكي دو  ًمٍثؿى  أىٍهفىؽى  أىحى ـٍ  ميدا  تىمىغى  مى  ذى ىتن  أيحي ًدً   .(ّ)(هىً عفىاي  كىالى  أىحى

تاكف  ي تهما  عذكر أ ح ب راكؿ اا  إذا رأعت رجالن " :-اا رحما-اإلم ـ أحمد كو ؿ
مف ما كعهـ  كال عط ف بم  أحد مههـ  ال عجكز لحد أف عذكر شعئ ن "   كو ؿ:(ْ)"بم  اإلاالـ

 ؛تا  كبككتتا  لعس لا أف ع فك بهات عب  كال هكص  يمف ي ؿ ذلؾ يكد كجب بم  الامط ف تأدع
ف ثتت أب د بمعا ال ككتى  كلمده الحتس حت  عمكت أك تؿ ع  وتا  كعاتتعتا  ي ف ت ب وتؿ مها  كان

 .(ٓ)عراجع"

                                                           
و ؿ  (َٔ/ٕ()ّْٕٗ)ح  ما كد تف اا بتد الٌ ح تى  ماهد مف عفالمكثر  ماهد ألرجا أحمد يي ماهده: (ُ)

 .التل رم شرط بم   حعح إاه دهش عب الرهؤكط كهلركف: 
 تف حهتؿ تف محمد تف أحمد اا بتد أتك ال ح تى: (  يض ئؿُِْ/ُِ()َُِٕٗ)حلطتراهيا :الم جـ الكتعر (ِ)

 تعركت  ط الكل   الرا لى  بت س  مؤااى محمد اا ك ي. د( تحكعؽ ِٓ/ُ()ٖالشعت هي)ح أاد تف  الؿ
 .(َُٕٕ/ِ()ِٖٓٔ)ح: اللت هيكزع داتا ال ،عر الج مع  حعح حاف  :اللت هي   كو ؿُّٖٗ – َُّْ

لمعال"  متلذا كهت "لك:  الهتي وكؿ   ت بكت ب أ ح ب الهتي  ألرجا التل رم يي  حعحا: متفؽ عميو: (ّ)
 ال ح تى اب تحرعـ   ت بكت ب يض ئؿ ال ح تى  مفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا:كال(  ٖ/ٓ()ّّٕٔ)ح
(  تهحكه.ُٕٔٗ/ْ  َِْٓ)ح 
 الاللك ئي الرازم الطترم مه كر تف الحاف تف اا  تى الك اـ أتك :أ كؿ ابتك د أ ؿ الاهى كالجم بى شرح (ْ)
ـ  ََِّ   ػُِّْ  ط الث مهى  الا كدعى  عؽ أحمد تف ا د تف حمداف ال، مدم  دار طعتىتحك(  ُِّٔ/ٕ)

 .(ٖٔٓ/ُ)اتف تعمعى :ال  ـر المامكؿ
 .(ٖٔٓ/ُ)اتف تعمعى :ال  ـر المامكؿ (ٓ)
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يي  مف الكت ب ممف يي ومكتهـ مرض  الذعف عهتك كف أ ح ب راكؿ اا  كل ؿ كثعران 
ال حؼ كغعر    عركف أف الكوت لـ عحف ت د الهتك ص الكرهف كالاهى  يرأكا أف تكمعؿ شأف ال ح تى 

إذا " :-اا رحما-كراـ بهد اله س  ك مف أو ر الطرؽ لرد الكت ب كالاهى  كم  و ؿ أتك زربىال
  ي بمـ أها زهدعؽ  كذلؾ أف الراكؿ حؽ  مف أ ح ب راكؿ اا  رأعت الرجؿ عهتكص أحدان 

هم  أدل إلعه   ذا الكرهف كالاهى أ ح ب راكؿ  هم  عرعدكف أف عجرحكا شهكده  كالكرهف حؽ  كان    كان
يمف ط ف يعهـ  يهك ممحد " :رلايالاا كو ؿ   (ُ)لعيتطمكا الكت ب كالاهى كالجرح تهـ أكل  ك ـ زه دوى"

 .(ِ)ممحد مه تذ لإلاالـ  دكاؤه الاعؼ إف لـ عتب"

تعح تف الام ؾكو ؿ اإلم ـ  بممت أف " لمف اهتكص ال ح تى: -اا رحما-(ّ)محمد تف  ي
  يم  ت لؾ ع  ل ال عاتكف أ ح ب بعا    كأف اله  ر العهكد ال عاتكف أ ح ب مكا  

؟ كود بممتي مف أعف أكتعت لـ عش،مؾ ذهتؾ  أم  لك ش،مؾ ذهتؾ ج  ؿ اتتت أ ح ب محمد 
للفت رتؾ  كلكد ك ف يي ذهتؾ ش،ؿ بف الماعئعف يكعؼ لـ عش،مؾ بف المحاهعف؟ أم  لك كهت 

كلكهؾ مف الماعئعف  يمف ثىـا مف المحاهعف لم  ته كلت الماعئعف  كلرجكت لهـ أرحـ الراحمعف  
لك همت لعمؾ  كأيطرت هه رؾ لك ف  بتت الشهداف كال  لحعف  أعه  ال  ئب ل ح ب محمد 

  يكعحؾ ال وع ـ لعؿو  لعرا لؾ مف وع ـ لعمؾ  ك كـ هه رؾ مع اكف وكلؾ يي أ ح ب راكؿ اا 
ف لـ تتب مم  تامع كترل... كتـ   كأهت تته كؿ اللع ر يأتشر تم  لعس يعا التشرل إكال  كـ هه رو 

تحتج ع  ج  ؿ إال ت لج  معف  كشر اللمؼ لمؼ شتـ الامؼ لكاحد مف الامؼ لعر مف ألؼ مف 
 .(ْ)اللمؼ"

                                                           
 .(ُّٔ  ُِٔ/ُ)اتف حجر ال اكالهي :اإل  تى يي تمععز ال ح تى (ُ)
تدكف   تعركت  ىدار الم ري ( ُّْ/ِ)د تف أتي اهؿ شمس الئمى الارلايمحمد تف أحم :أ كؿ الارلاي (ِ)

 طت ى  كتدكف اهى هشر.
ماد السماؾ: (ّ) ماد بىهاي  ركل اٍلىٍجمىح بىف عركم اٍلكى ص اٍلكيكًيي اٍل ىتا س أىتيك الام ؾ تف  تعح تف ميحى  هدـ تف ميحى

عً ي ًدعث ميٍاتىًكعـ الم ٍّ كى فى  الحى  تف حت ف تف أحمد تف حت ف تف محمد: الثك تاهظر:   مج لاا ًيي الها س ع ظ كى
ٍ تدى  تف م  ذ   الههدعى ال  لعى لمحككمى الم  رؼ كزارة: تإب هى طتع  (ِّ/ٗ)التياتي الدارمي  ح تـ  أتك التمعمي  مى
 ـ. ُّٕٗ -    ُّّٗ الكل     طالههد الدكف هت د تحعدر ال ثم هعى الم  رؼ دائرة

 زكرع  تف عحع  الجرعرل الههركاهي أتك الفرج الم  ي  تف :لح الك يي كالهعس اله  ح الش ييالجمعس ال   (ْ)
 .ـََِٓ- ػُِْٔلته ف  ط الكل    تحكعؽ بتد الكرعـ ا مي الجهدم  دار الكتب ال ممعى  تعركت(  ّٕٔ/ُ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُّٓ ] 

 "إف بمر تف بتد ال زعز أت  ترجؿ اب بثم ف  :-اا رحما-كو ؿ الح رث تف بتتى
ف أت،ضت رجالن  اتتتا؟ و ؿ: يأمر تا يجمد يك ؿ: م  حممؾ بم  أف اتتتا و ؿ: أت،ضا  و ؿ: كان

 .(ُ)ثالثعف اكط ن"

 كخالصة القكؿ أف حكـ سب الصحابة مبني عمى ثالثة أقساـ ىي:

اكلا   أك أف ب متهـ ياككا  يهذا كفر؛ لها تكذعب ا كر أف عاتهـ تم  عكتضي كفر أكثر ـ األكؿ:
لف مضمكف  ذه  تؿ مف شؾ يي كفر مثؿ  ذا يإف كفره مت عف؛ ؛ت لثه ف بمعهـ كالترضي بههـ

 المك لى أف هكمى الكت ب أك الاهى كف ر  أك يا ؽ.

أف عاتهـ ت لم ف كالتكتعح  يفي كفره وكالف ل ؿ ال مـ  كبم  الككؿ تأها ال عكفر عجب أف  الثاني:
 عجمد  كعحتس حت  عمكت أك عرجع بم  و ؿ.

لكف ع زر تم  عردبا بف أف عاتهـ تم  ال عكدح يي دعههـ  ك لجتف كالتلؿ يال عكفر  ك  الثالث:
ال عجكز لحد أف عذكر تككلا:  ا تك ن  -اا رحما-إلاالـ اتف تعمعىذلؾ  كم  ذكر م ه  ذلؾ شعخ ا

ال  شعئ  مف ما كئهـ  كال عط ف بم  أحد مههـ ت عب أك هكص  يمف ي ؿ ذلؾ أدب  يإف ت ب كان
 .(ِ)جمد يي الحتس حت  عمكت أك عرجع

أجم عف  كأها عحـر الط ف يعهـ  أك  تراـ ال ح تى لذا هص أ ؿ ال مـ بم  كجكب اح
-اتفؽ أ ؿ الاهى بم  أف الجمعع" :-اا رحما-اتهـ  أك االهتك ص مههـ  و ؿ الح يظ اتف حجر

 اللطعب ذكر كود  (ّ)" لؼ يي ذلؾ إال شذكذ مف المتتدبىبدكؿ  كلـ عل- أم جمعع ال ح تى 
لت ره بف ي : "يك ؿ ذلؾ يي هفعا ن  ي الن  الكف عى يي دالى ال ح تى ث تتى م مكمى  تت دعؿ اا لهـ  كان

خ  أُْخِشَعْذ ٌٍَِّٕبِط    يمف ذلؾ وكلا ت  ل :الكرهف هص يي طه رتهـ  كالتع ره لهـ َِّ ُْ َخ١َْش أُ ْٕزُ خ  أُْخِشَعْذ ٌٍَِّٕبِط ُو َِّ ُْ َخ١َْش أُ ْٕزُ ُو

 ِ َْ ثِبّلِلَّ ُٕٛ ِِ رُْئ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ رَ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ ِ رَؤْ َْ ثِبّلِلَّ ُٕٛ ِِ رُْئ َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ رَ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ َوَزٌَِه  وكلا ت  ل :  ك (َُُ:هؿ بمراف) رَؤْ َوَزٌَِه َٚ َٚ

ََٙذاءَ  َعطًب ٌِزَُىُٛٔٛا ُش َٚ خً  َِّ ُْ أُ ٍَْٕبُو ََٙذاءَ َعَؼ َعطًب ٌِزَُىُٛٔٛا ُش َٚ خً  َِّ ُْ أُ ٍَْٕبُو َٓ اِْر    كوكلا ت  ل :(ُّْ:التكرة) َعَؼ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِٓ ا ُ َػ َٟ َّللاَّ َٓ اِْر ٌَمَْذ َسِظ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِٓ ا ُ َػ َٟ َّللاَّ ٌَمَْذ َسِظ

 ُْ ِٙ ب فِٟ لٍُُٛثِ َِ  َُ ُْ ٠ُجب٠ُِؼََٛٔه رَْؾَذ اٌشََّغَشِح فََؼٍِ ِٙ ب فِٟ لٍُُٛثِ َِ  َُ  .(ْ)"(ُٖ:الفتح ) ٠ُجب٠ُِؼََٛٔه رَْؾَذ اٌشََّغَشِح فََؼٍِ

                                                           
 .(ٗٔٓ/ُ)تعمعىاتف  :ال  ـر المامكؿ (ُ)
 معفال ثع محمد تف   لح تف محمد: ال ثعمعف   لح تف محمد الشعخ يضعمى كرا ئؿ يت كل مجمكعاهظر:  (ِ)
  . ػ ُُّْ  اللعرة  ط الثرع  دار  الكطف دارف  الامعم  إترا عـ تف ه  ر تف يهد كترتعب جمع(  ْٖ  ّٖ/ٓ)
ط الكل   مكتتى دهدعس  الضفى (  ُُّ/ٕ)لدكتكر حا ـ الدعف تف مكا  بف هىالات ذ ا :يت كل عاألكهؾ (ّ)

 . ػ َُّْ ُِْٕ  يماطعف  ال،رتعى
 ؽعحك  ت(ْٔص) الت،دادم اللطعب مهدم تف أحمد تف ث تت تف بمي تف أحمد تكر أتك: عىالركا بمـ يي الكف عى (ْ)

 .المهكرة المدعهى  ال ممعى المكتتى  المدهي حمدم إترا عـ  الاكروي بتداا أتك
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ف الكاجب الثه ف بمعهـ  أى كالجم بى  يإههـ مجم كف بم  كالذم بمعا ا ئر أ ؿ الاه
كاالات،ف ر لهـ  كالترحـ بمعهـ  كالترضي بههـ  كابتك د محتتهـ كمكاالتهـ  كبككتى مف أا ف الككؿ 

ى ألاهتهـ مف كؿ وكؿ ال عمعؽ   كاالم  كاالمى الكمب بمعهـ مف الت،ض  كال،ؿ  كالكرا عىيعهـ
اٌَّ    لككلا ت  ل :تهـ اٌَّ َٚ َٓ َعجَمَُٛٔب َٚ إَِٔب اٌَِّز٠ َٛ ْخ ِْلِ َٚ َب اْغفِْش ٌََٕب  َْ َسثَّٕ ُْ ٠َمٌُُٛٛ ِ٘ ْٓ ثَْؼِذ ِِ َٓ َعبُءٚا  َٓ َعجَمَُٛٔب ِز٠ إَِٔب اٌَِّز٠ َٛ ْخ ِْلِ َٚ َب اْغفِْش ٌََٕب  َْ َسثَّٕ ُْ ٠َمٌُُٛٛ ِ٘ ْٓ ثَْؼِذ ِِ َٓ َعبُءٚا  ِز٠

  ُ َب أََِّه َسُءٚف  َسِؽ١ ُٕٛا َسثَّٕ َِ َٓ آ ًْ فِٟ لٍُُٛثَِٕب ِغَّلً ٌٍَِِّز٠ ََل رَْغَؼ َٚ  ِْ ب َّ ٠ ُ  ثِبْْلِ َب أََِّه َسُءٚف  َسِؽ١ ُٕٛا َسثَّٕ َِ َٓ آ ًْ فِٟ لٍُُٛثَِٕب ِغَّلً ٌٍَِِّز٠ ََل رَْغَؼ َٚ  ِْ ب َّ ٠  (.َُ:الحشر) ثِبْْلِ

هـ  كالح دعث المتكاترة تمجمكبه  ه  ى بم  يإذا بريت أف هع ت الكرهف تك ثرت يي يضم
  يمف ابتكد ياكهـ  أك ياؽ مجمكبهـ كارتداد ـ  أك ارتداد م ظمهـ بف -رضي اا بههـ-كم لهـ

ت حتا  أك اتهـ مع ابتك د حكعى اتهـ  أك حمعتا يكد كفر ت ا   الدعف  أك ابتكد حكعى اتهـ كان
كحكعى لماتمزمى لترافتهـ  بم  عكجب الفاؽ كاالرتداد  يعم  ألتر مف يضمهـ ككم التهـ ا كراكلا 

يكد كفر  كمف لص ت ضهـ ت لاب يإف   دكره بههـيعم  ثتت وط  ن  الاب أك إت حتا  كمف كذتهـ
ك ف ممف تكاتر الهكؿ يي يضما ككم لا ك للمف ف  يإف ابتكد حكعى اتا أك إت حتا يكد كفر  لتكذعتا 

ف اب مف غعر ابتك د حكعى اتا أك إت حتا يكد   ك م  ثتت وط  ن بف راكؿ اا  مكذتا ك ير  كان
ف  تفاؽ  لف ات ب المامـ ياكؽ  كود حكـ ت ضهـ يعمف اب الشعلعف ت لكفر مطمك ن كاا أبمـ  كان

ا ي اؽ  إال أف عاتا مف حعث   ر أف ا تٌ الهكؿ يي يضما ككم لا  ي لظ ك ف ممف لـ عتكاتر
  كغ لب  ؤالف الرايضى الذعف عاتكف ال ح تى  ال اعم  يإف ذلؾ كفر  حتتا لراكؿ اا 

تم  عكجب لهـ  اللمف ف ع تكدكف حكعى اتهـ اك إت حتا  تؿ كجكتا لههـ عتكرتكف تذلؾ إل  اا 
 .(ُ)لاراف الدعف كاا الح يظ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تحكعؽ ه  ر  ( ُٖ)صممحمد تف بتد الك  ب تف امعم ف التمعمي الهجد :را لى يي الرد بم  الرايضىاهظر:  (ُ)

 .تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر  لرع ض  المممكى ال رتعى الا كدعى  ج م ى اإلم ـ محمد تف ا كد  اد الرشعدتف ا 
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    [ُٓٓ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الشاتعالفول 

 الغ ث اخ يف غ َج تىي قش ظح
 

 :أربعة مباحث كفيو
 

 األَ : اع ئكح.اعثحث 
 اعثحث الثاوي: العشش.
 اعثحث الثالث: ال رب. 
 اعثحث الشاتع: اجلىح.
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    [ُٓٔ ] 

 

 

 

 

 
 

 اعثحث األَ 
 

 اع ئكح
 

 :ثالثة مطالبكفيو 
 

 .تٍع اإلميان ََةُب اع ئكح تعش ف األَ :اعط ة 
 

   ح اع ئكح  ـفاخ: اعط ة الثاوي
ح
   ح اخل

 
 . َاخل

 
اع ئكح يف غ َج تىن قش ظح َتأ  ذٌع  اعط ة الثالث:

 ل مؤمىني.
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    [ُٕٓ ] 

 اعط ة األَ  

 ََةُب اإلميان تٍع تعش ف اع ئكح
  كالذعف  ـ بت د اا المكرمكف  مف أرك ف اإلعم ف م ف ت لمالئكى  ك الركف الث هياإلع

مك ن كالافرة تعها ت  ل  كتعف راما  مك ن    الكراـ لى ف ك ة  الط  ر   كالكراـ بم  اا ت  ل  الترر كلي
الهكر   لمكهـ اا ت  ل  مف   ك ـ بت د مف بت د اا ف ا ك   المطع كأي  الن  ك فىن  ذات ن 

  ت  ل  اا بم  عككؿ الظ لمكف   كال شرك ف م ا  كال أهدادان   كال أكالدان ا  ل ت دتا  لعاكا ته ت ن 
 .(ُ)كتعران  كالج حدكف كالممحدكف بمكان 

 لغةن كاصطالحان: المالئكة تعريؼ أكالن:

 : المالئكة لغةن  .ُ

ٍألىؾٍ جمعه ًلػ: مىأٍلىٍؾ  كمىأٍلىٍؾ و ؿ ال مم ف إهه  مكم المالئكة:   لهذا م دة الىليككىٍى   كأ ؿ مألؾكتى مف مى
   كأىلىؾى ياله  تكذا ع هي أراما تكذا. ي الرا لى

 يم دة المالئكى كأىلىؾى كالىليككىٍى كمه  يي الرا لى  كالمالئكى جمع مألكى.

 كمف ذلؾ وكؿ الش بر يعه :

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تهكاحػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػممػػػػػأب  كؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كلعػػػػػػػػػػػػػػػػي إلعهػػػػػػػػأىًلٍكهً 
                  

 ع هي أرامهي إلعه   كالىليككىٍى م ركيى بهد ال رب تم ه  الرا لى.

؛ لكف را لى ل ٌ ى بم  كجا الٌت ظعـ له . -م ه ه الم،كم-إذان المالئكى  ميكفى   ـ الميٍراى

ْشَعََلِد ُػْشفًبام  المالئكى مرامعف يي وكلا:  ا يكلهذا  ُّ ٌْ ا ْشَعََلِد ُػْشفًبَٚ ُّ ٌْ ا َٚ (المراالت:ُ)(ِ). 

 

                                                           
تحكعؽ  ( ٔٓٔ/ِ)ح يظ تف أحمد تف بمي الحكمي :تشرح امـ الك كؿ إل  بمـ ال كؿ م  رج الكتكؿاهظر:  (ُ)

  .ـَُٗٗ- ػَُُْالدم ـ  ط الكل     بمر تف محمكد أتك بمر  دار اتف الكعـ
تحكعؽ محمد مربب  دار إحع ف  ( ٗٓ/ُ)اتف الاكعت  أتك عكاؼ ع ككب تف ااحؽ :: إ الح المهطؽاهظر (ِ)

اتف  :  لا ف ال رب(َّٖ/ٓ)الفرا عدمأتك بتد الرحمف  :ـ  كت ب ال عفََِِ  ػ ُِّْالتراث ال رتي  ط الكل 
ي الفعكمي ثـ الحمكم  أتك تف محمد تف بمأحمد  :ت ح المهعر يي غرعب الشرح الكتعر  الم (ْٔٗ/َُمهظكر)
 تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.  تعركت  تى ال ممعىالمكت ( ُٖ/ُ)ال ت س
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    [ُٖٓ ] 

 المالئكة اصطالحان: .ِ

  كماكهه  الكدرة بم  التشكؿ تأشك ؿ ملتمفى" ي أجا ـ بمكعى لطعفى  أبطعت : المالئكة
 .(ُ)"-اا رحما-هكؿ ذلؾ الح يظ تف حجر  كم  ذلؾ جمهكر ال مم ف   كبم ام كاتال

أهه  أركاح لطعفى  تجرم مجرل الدـ  كت ؿ إل  الكمكب  كتدلؿ " :-اا رحما-كبريه  اتف وتعتى
تىرىل كال تيرىل" يي الثرل  كى
(ِ). 

 اإليماف بالمالئكة:كجكب  :نيان ثا

عككؿ  ف اإلعم ف  كجزف ال عتجزأ مها  ك ك ركف مف أرك  االعم ف تجهس المالئكى كاجب
  ِػجَبد  ِػجَبد  اإلورار الج ـز تكجكد ـ كأههـ لمؽ مف لمؽ اا مرتكتكف مالركف ك": -اا رحما-التعهكي

 َْ ٛ ُِ ْىَش ُِ َْ ٛ ُِ ْىَش يِ   ٠َْغجِمَُُٛٔٗ ٠َْغجِمَُُٛٔٗ   ََل ََل ( ( ٕٕٙٙ))  ُِ ْٛ ٌْمَ يِ ثِب ْٛ ٌْمَ ُْ   ثِب ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ َٚ   ِٖ ِش ِْ َ ِٖ ثِؤ ِش ِْ َ َْ   ثِؤ ٍُٛ َّ َْ ٠َْؼ ٍُٛ َّ َشُ٘   (الهتع ف)  ((2ٕ2ٕ))٠َْؼ َِ ب أَ َِ  َ َْ َّللاَّ َشُ٘ ََل ٠َْؼُصٛ َِ ب أَ َِ  َ َْ َّللاَّ ُْ ُْ ََل ٠َْؼُصٛ

 َْ ُشٚ َِ ب ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ َْ ُشٚ َِ ب ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ (التحرعـ:ٔ  ) ََل ََل   َْ َْ ٠َْغزَْىجُِشٚ ْٓ   ٠َْغزَْىجُِشٚ ْٓ َػ ِٗ   َػ ِٗ ِػجَبَدرِ ََل   ِػجَبَدرِ ََل َٚ َٚ   َْ َْ ٠َْغزَْؾِغُشٚ َْ ( ( 1ٔ1ٔ))٠َْغزَْؾِغُشٚ َْ ٠َُغجُِّؾٛ ًَ   ٠َُغجُِّؾٛ ًَ ا١ٌٍَّْ   ا١ٌٍَّْ

َٙبسَ  إٌَّ َٙبسَ َٚ إٌَّ َْ   ََل ََل   َٚ َْ ٠َْفزُُشٚ  .(ّ)"كال عاأمكف كال عاتحاركف  (الهتع ف) ((ٕٕٓٓ))٠َْفزُُشٚ

ف ا مالئكى مكجكدعف  ملمكوعف مف  ك الت دعؽ الج ـز تأ" :-اا رحما-الامم فكعككؿ 
ههـ كم  ك فهـ اا بت د مكرمكف  عاتحكف المعؿ ال عفتركف  كأههـ ال ع  كف اا م   هكر  كان

 .(ْ)"أمر ـ  كعف مكف م  عؤمركف  كأههـ و ئمكف تكظ ئفهـ التي أمر ـ اا ت لكع ـ ته 

"  :(ٓ)"كاإلعم ف ت لمالئكى عهتظـ يي م  فو

 كجكد ـ.الت دعؽ ت األكؿ:

ثت ت أههـ بت د اا  كلمكا ك إلهس  كالجف مأمكركف مكمفكف  ال عكدركف  الثاني: إهزالهـ مه زلهـ  كان
  يال ت عدان  كلكف اا ت  ل  ج ؿ لهـ أمدان  ؛ ت  ل  بمعا  كالمكت بمعهـ ج ئزإال بم  م  ودر ـ اا

                                                           
 .(ُِ/ُ: اتف حجر)  يتح الت رم(َُٓ/ُ: المه كم)يعض الكدعر (ُ)
ااى مؤ   المكتب االاالمي ( َِْ/ُ)اا تف مامـ تف وتعتى الدعهكرم أتك محمد بتد :تأكعؿ ملتمؼ الحدعث (ِ)

  .ـُٗٗٗ - ػ ُُْٗ مزعده كمهكحى  اإلشراؽ  الطت ى الث هعى
 (.ِْ ُْ/ُ: الحكمي)بتك د الط ئفى اله جعى المه كرةأبالـ الاهى المهشكرة ال (ّ)
ف تف أتك محمد بتد ال زعز تف محمد تف بتد الرحم :ى ال كلعى بم  ال كعدة الكااطعىملت ر الائمى كالجكت (ْ)

 .ـُٕٗٗ  ػُُْٖط الث هعى بشر  تدكف دار هشر   ( ُٕ/ُ)بتد المحاف الامم ف
  مكتتى الرشد لمهشر دكتكر بتد ال مي بتد الحمعد ح مدتحكعؽ ال ( ِٔٗ/ُ)أتك تكر التعهكي :ش ب اإلعم ف (ٓ)

 .ـ ََِّ - ػ  ُِّْمع الدار الامفعى تتكمت م ت لههد  ط الكل   كالتكزعع ت لرع ض ت لت  كف 
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    [ُٓٗ ] 

هـ ت ا ت  ل  جده  كال عدبكف عتكي  ـ حت  عتم،كه  كال عك فكف تشيف عؤدم ك فهـ تا إل  إشراك
 هلهى كم  ادبتهـ الكائؿ.

االبتراؼ تأف مههـ راؿ اا  عرامهـ إل  مف عش ف مف التشر  كود عجكز أف عراؿ ت ضهـ الثالث: 
إل  ت ض  كعتتع ذلؾ االبتراؼ تأف مههـ حممى ال رش  كمههـ ال  يكف  كمههـ لزهى الجهى  

بم ؿ  كمههـ الذعف عاكوكف الاح ب  كود كرد الكرهف تذلؾ كما  كمههـ لزهى اله ر  كمههـ كتتى ال
 .(ُ)أك تأكثره

 

 اعط ة الثاوي

   حاع ئكح  ـفاخ  
 
   ح َاخل

ح
 اخل

مكعىتهكاـ  ف ت المالئك  مكعى كلي  :ى إل  وامعف: ك ي لى
مقيةالمالئكة  صفاتأكالن:   :الخى

 مكه  اا مف أ مه :لممالئكى  ف ت كم  لى 

تعهت الاهى الهتكعى المطهرة أف اا لمؽ المالئكى مف هكر  كود ذكر : مف نكر ئكةالمال  تمقخي  -ُ
ًمقىتً و ؿ: ) أف راكؿ اا  -رضي اا بهه –مف حدعث ب ئشى  ذلؾ راكؿ اا  ًئكىةي  خي  ًمفٍ  اٍلمىالى

، ًمؽى  نيكرو خي افُّ  كى مىاًرجو  ًمفٍ  اٍلجى
، ًمفٍ (ِ) ًمؽى  نىارو خي ـي  كى ًصؼى  ًممَّا آدى ـٍ لى  كي  .(ّ)(كي

مؽ المالئكة: -ِ يي ي لمالئكى ملمكو ت بظعمى  كم  تعف ذلؾ رته  يي كت تا ال زعز  ًعظـ خى
ُ   :ك ؼ جترعؿ  ُي َسُعٛي  َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ ُ  أَِّٗ ُي َسُعٛي  َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ ٓ    ((1ٔ1ٔ))أَِّٗ ِى١ َِ ٌَْؼْشِػ  َْٕذ ِرٞ ا ح  ِػ َّٛ ٓ  ِرٞ لُ ِى١ َِ ٌَْؼْشِػ  َْٕذ ِرٞ ا ح  ِػ َّٛ   (التككعر) ((ٕٕٓٓ))ِرٞ لُ

 . كالمراد ت لراكؿ الكرعـ  ه :  ك اعده  جترعؿ
يعهـ يي الكرهف  مالئكى  المالئكى الذعف عحممكف برش الرحمف  يعككؿ كمف بظـ ال

ب١َِٔخ  الكرعـ:  َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ ب١َِٔخ  َٚ َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ (الح وى:ُٕ  ) :كعككؿ أعض ن َْ ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ َْ اٌَِّز٠ ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ اٌَِّز٠

 َْ ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ُْ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ ٌَْؼْشَػ  َْ ا ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ُْ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ ٌَْؼْشَػ  ُٕٛاا َِ َٓ آ َْ ٌٍَِِّز٠ ٠َْغزَْغفُِشٚ َٚ  ِٗ ُٕٛاثِ َِ َٓ آ َْ ٌٍَِِّز٠ ٠َْغزَْغفُِشٚ َٚ  ِٗ  (.ٕ:غ ير) ثِ

                                                           
 . (ِٔٗ/ُ)التعهكي تكر أتك: م فاإلع ش باهظر:  (ُ)
 .(ُّٓ/ْ)اتف الثعر :عى يي غرعب الحدعث كالثراهظر: الهه   ه ر لهته  الملتمط تاكاد   مارج: (ِ)
 (.ِِْٗ/ْ()ِٔٗٗح)متفروى أح دعث يي ت ب كالرو ئؽ  الز د كت ب  حعحا: يي مامـ ألرجا (ّ)
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    [َُٔ ] 

رضي اا –داككد مف حدعث ج تر تف بتد اا  كيعم  عركعا أت كع ؼ بظمتهـ الهتي 
دّْثى  أىفٍ  ًلي أيًذفى و ؿ: ) بف الهتي  -بههم  ًئكىةً  ًمفٍ  مىمىؾو  عىفٍ  أيحى مىمىةً  ًمفٍ  المَّوً  مىالى  مىا ًإفَّ  اٍلعىٍرًش، حى
اًتًقوً  ًإلىى أيذيًنوً  شىٍحمىةً  بىٍيفى  اـو  ًمائىةً  سىٍبعً  مىًسيرىةي  عى  .(ُ)(عى

يإف اا  كر مالئكتا يي أحاف  كرة  كأكرمهـ ت لشكؿ الجمعؿ  كم  تعف جماؿ المالئكة:  -ّ
َٜٛيي وكلا ت  ل :  ذلؾ يي ك ؼ جترعؿ  ح  فَبْعزَ شَّ ِِ ُٜرٚ  َٛ ح  فَبْعزَ شَّ ِِ        و ؿ اتف بت س"(  ٔ:الهجـ) ُرٚ 

: ذك لمؽ طكعؿ حاف  كال مه ي ة -رحما اا-: ذك مهظر حاف  كو ؿ وت دة-م رضي اا بهه-
 .(ِ)"ذك مهظر حاف  كوكة شدعدة تعف الككلعف؛ يإها 

مف حعث -المالئكى لهـ أجهحى عتف كت ته  كؿ كاحد مهه  بف االر: أجنحة كذك  المالئكة -ْ
ههـ مف لا أكثر مف ذلؾ  عككؿ   يمههـ مف لا جه ح ف  كمههـ مف لا ثالثى  أك أرت ى  كم-بدد  
ُسثَ ت  ل :  َٚ صََُلَس  َٚ ْضَٕٝ  َِ ََلئَِىِخ ُسُعًَل أٌُِٟٚ أَْعَِٕؾخ   َّ ٌْ ًِ ا ا٤َْْسِض َعبِػ َٚ اِد  َٚ ب َّ ِ فَبِغِش اٌغَّ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ ُسثَ ا َٚ صََُلَس  َٚ ْضَٕٝ  َِ ََلئَِىِخ ُسُعًَل أٌُِٟٚ أَْعَِٕؾخ   َّ ٌْ ًِ ا ا٤َْْسِض َعبِػ َٚ اِد  َٚ ب َّ ِ فَبِغِش اٌغَّ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ بَع بَع ا

ء  لَِذ٠ش   ْٟ ًِّ َش َ َػٍَٝ ُو َّْ َّللاَّ ب ٠ََشبُء اِ َِ ٍِْك  ٌَْخ ء  لَِذ٠ش  ٠َِض٠ُذ فِٟ ا ْٟ ًِّ َش َ َػٍَٝ ُو َّْ َّللاَّ ب ٠ََشبُء اِ َِ ٍِْك  ٌَْخ يي  -رحما اا-لرج التل رمكود أ ( ُ:ي طر) ٠َِض٠ُذ فِٟ ا
 ًمائىةً  ًستُّ  لىوي  ًجٍبًريؿى  رىأىل أىنَّوي و ؿ: )   أف راكؿ اا  حعحا مف حدعث بتد اا اتف ما كد 

نىاحو   .(ّ)(جى
و ؿ ال مم ف: يي أجهحى المالئكى إهه   ف ت ممكعى  ال تفهـ إال ت لم  عهى يكد ثتت أف 

 .(ْ)اتم ئى جه ح لجترعؿ 

 إه ث  المالئكى أف عزبمكف ك هكا الذعف ال رب مشركك : ضؿٌ كاألنكثة الذككرةب يكصفكف ال -ٓ
 ذ تكا يعم  - أههـ يتعف الكضعتعف    تعف يي الكرهف اا  كود ه وشهـ ته ت اإله ث  ؤالف أف زبمكاك 

ُْ  و ؿ ت  ل :  حعح  دلعؿ بم  ع تمدكا لـ -إلعا ِٙ ُْ فَبْعزَْفزِ ِٙ ٌْجَٕبدُ   أٌََِشثِّهَ أٌََِشثِّهَ   فَبْعزَْفزِ ٌْجَٕبدُ ا ُُ   ا ُٙ ٌَ َٚ ُُ ُٙ ٌَ َٚ   َْ ٌْجَُٕٛ َْ ا ٌْجَُٕٛ َْ ((1ٔٗ1ٗٔ))  ا َْ أَ   أَ

َلئَِىخَ   َخٍَْمَٕبَخٍَْمَٕب َّ ٌْ َلئَِىخَ ا َّ ٌْ ُْ   أِبصبً أِبصبً   ا ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ َٚ   َْ ُِ٘ذٚ َْ شب ُِ٘ذٚ ُْ   أََلأََل( ( ٓ٘ٔٓ٘ٔ))شب ُٙ ُْ أَِّ ُٙ َّ ْٓ   أِ ِِ ْٓ ِِ   ُْ ِٙ ُْ اِْفِى ِٙ َْ   اِْفِى َْ ١ٌََمٌُُٛٛ ٌَذَ ( ( ٔ٘ٔٔ٘ٔ))١ٌََمٌُُٛٛ ٌَذَ َٚ َٚ   ُ ُ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ُ أَِّٙ َٚ ُْ ُ َّٙ أِ َٚ  

 َْ َْ ٌَىبِرثُٛ ٌْجَٕبدِ   أَْصطَفَٝأَْصطَفَٝ( ( ٕٕ٘ٔ٘ٔ))ٌَىبِرثُٛ ٌْجَٕبدِ ا َٓ   َػٍََٝػٍَٝ  ا ٌْج١َِٕ َٓ ا ٌْج١َِٕ ب( ( ٖٖ٘ٔ٘ٔ))ا بَِ َِ   ُْ ُْ ٌَُى َْ   َو١ْفَ َو١ْفَ   ٌَُى ٛ ُّ َْ رَْؾُى ٛ ُّ   أَفََلأَفََل  ((ٗ٘ٔٗ٘ٔ))رَْؾُى

َْ رَزَ رَزَ  َْ وَُّشٚ َْ ( ( ٘٘ٔ٘٘ٔ))وَُّشٚ َْ أَ ُْ   أَ ُْ ٌَُى ْ    ٌَُى ٍْطب ْ  ُع ٍْطب ٓ    ُع ج١ِ ُِ  ٓ ج١ِ ُْ   فَؤْرُٛافَؤْرُٛا( ( ٙ٘ٔٙ٘ٔ))ُِ ُْ ثِِىزبثُِى ْْ   ثِِىزبثُِى ْْ اِ ُْ   اِ ْٕزُ ُْ ُو ْٕزُ َٓ   ُو َٓ صبِدل١ِ  .(ال  ي ت) ((2ٔ٘2٘ٔ))صبِدل١ِ

كمك م تهـ كأ ه يهـ يهؤمف   م  أتم،ه  اا ت  ل  بف حكعكى المالئكىكغعر   مف ال ف ت م
 كهتكوؼ بهد  ذا الحد لهه  مف المكر ال،عتعى.  ـته

                                                           
 أتك الدعف  ثكى الشعكخ: م جـ  ( ِِّ/ْ()ِْٕٕ)حجهمعىكت ب الاهى  ت ب يي ال ا:اههيي  داككد كأتألرجا  (ُ)

 التش ئر  الدعف  دار تكي كي ف (  تحكعؽ الدكتكرةِٖٔ/ِ()ْٕٖبا كر)ح ت تف الم ركؼ الحاف تف بمي الك اـ
 .(ُٔٗٓ/ّ)  مشك ة الم  تعح: اللت هي حعح :اللت هي و ؿك   ـ َََِ -  ػ ُُِْ دمشؽ  ط الكل 

 .(ْْْ/ٕ:)تفاعر اتف كثعر (ِ)
 .(ُُْ/ٔ()ْٖٔٓ)ح(أىٍدهى  أىكٍ  وىٍكاىٍعفً  وى بى  يىكى فى ت ب )  كت ب تفاعر الكرهف :يي  حعحا التل رم ألرجا( ّ)
 .(ُٓٓ/ٕ)اتف حجر :يتح الت رم (ْ)
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 :مقيةالخي المالئكة  صفاتثانيان: 

مكعى كأم  أك  ؼ المالئكى  : يهي مت ددة مهه  اللي
َ  ( ( ٘ٔ٘ٔ))َعفََشح  َعفََشح    ثِؤ٠َِْذٞثِؤ٠َِْذ ٞو ؿ :بررة كراـ المالئكة .ُ َ  ِوشا  تأعدم الكرهف :أم ( سى تى بى )  ((ٙٔٙٔ))ثََشَسح  ثََشَسح    ِوشا

 ًدمًتأىعٍ ": وى ؿى  :-رحما اا-كأهتع ئا  و ؿ الطترم راما إل  اا افراف لههـ المالئكى؛: أم افرة 
ًئكىىً  مى  عيٍح يكفى  الاًذعفى  اٍلمىالى عدلؿ أههـ  ممالئكىل ت  ل  اامف  ك ؼال  ذا  (ُ)"أىٍبمى لىهيـٍ  الها سً  بى
 .ك ممى ظ  رة ت رة كأي  لهـ كألالوهـ  شرعؼو  حافو  كرعـو  مؽو بم  لي 

 بف -اا رحما-مامـ عركعا الذم الحدعث ييكم  ج ف  حع ف؛ذك  المالئكى :المالئكة استحياء .ِ
 أىكٍ  يىًلذىٍعًا  بىفٍ  كى ًشفن  تىٍعًتي  ًيي ميٍضطىًج ن   ااً  رىايكؿي  كى فى : وى لىتٍ  -بهه  ضي اار -بى ًئشىىى "

مى  كى يكى  لىاي  يىأىًذفى  تىٍكرو  أىتيك يى ٍاتىٍأذىفى  اى وىٍعًا  داثى  اٍلحى ًؿ  ًتٍمؾى  بى  كى يكى   لىاي  يىأىًذفى  بيمىري  اٍاتىٍأذىفى  ثيـا  يىتىحى
داثى  كىذىًلؾى  مىسى  بيٍثمى في  اٍاتىٍأذىفى  ثيـا  يىتىحى اىكال   ااً  رىايكؿي  يىجى ماده  وى ؿى  - ًثعى تىاي  كى  ذىًلؾى  أىويكؿي  كىالى : ميحى
ؿى  -كىاًحدو  عىٍكـو  ًيي داثى  يىدىلى رىجى  يىمىما  يىتىحى ؿى : بى ًئشىىي  وى لىتٍ  لى لىـٍ  لىاي  شا تىٍهتى  يىمىـٍ  تىٍكرو  أىتيك دىلى  ثيـا  تيتى ًلًا  كى
ؿى  لىـٍ  لىاي  تىٍهتىشا  يىمىـٍ  بيمىري  دىلى ؿى  ثيـا  تيتى ًلًا  كى مىٍاتى  بيٍثمى في  دىلى ٍعتى  يىجى اىكا  ًمفٍ  أىٍاتىًحي أىالى ": يىكى ؿى  ًثعى تىؾى  كى
ؿو  ًئكىىي  ًمٍهاي  تىٍاتىًحي رىجي  .(ِ)"اٍلمىالى
ًِ : و ؿ ت  ل : المالئكة رسؿ اهلل .ّ ًِ َعبِػ ََلئَِىِخ ُسُعًَل   َعبِػ َّ ٌْ ََلئَِىِخ ُسُعًَل ا َّ ٌْ ُ أم  وكلا ت  ل :  ( ُ:ي طر) ا ُ َّللاَّ َّللاَّ

ََلئَِىِخ ُسُعًَل  َّ ٌْ َٓ ا ِِ ََلئَِىِخ ُسُعًَل ٠َْصطَفِٟ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ يهذا عدؿ بم  أف ت ض المالئكى  ـ الراؿ يكط  كجكاتا  ( ٕٓ:الحج) ٠َْصطَفِٟ 
 أف مف لمتتععف ال لمتت عض.

إودامهـ بم  مع كثرة بت داتهـ  كبدـ  المالئكى :كالمعاصي الذنكب مف معصكمكف المالئكة .ْ
ِ  : و ؿالزالت التتى  عككهكف ل ئفعف كجمعف   ّلِِلَّ َٚ ِ ّلِِلَّ ِب  اٌغَّّبٚادِ اٌغَّّبٚادِ   فِٟفِٟ  ِبِب  ٠َْغُغذُ ٠َْغُغذُ   َٚ ِبَٚ ْٓ   ا٤َْْسضِ ا٤َْْسضِ   فِٟفِٟ  َٚ ِِ ْٓ ِِ  

َلئَِىخُ   داثَّخ  داثَّخ   َّ ٌْ ا َلئَِىخُ َٚ َّ ٌْ ا َٚ   ُْ ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ َْ   َلَل  َٚ َْ ٠َْغزَْىجُِشٚ َْ   ((1ٗ1ٗ))٠َْغزَْىجُِشٚ َْ ٠َخبفُٛ ُْ   ٠َخبفُٛ ُٙ ُْ َسثَّ ُٙ ْٓ   َسثَّ ِِ ْٓ ِِ   ُْ ِٙ لِ ْٛ ُْ فَ ِٙ لِ ْٛ َْ   فَ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ َْ ٠َْفَؼٍُٛ َْ   ِبِب  َٚ ُشٚ َِ َْ ٠ُْئ ُشٚ َِ   ((ٓ٘ٓ٘))٠ُْئ
َْ ت  ل :  لههـ كم  و ؿ إلعا تهـ اا ت  ل رٌ ويكد   (الهحؿ) ٛ ُِ ْىَش ُِ ًْ ِػجَبد   َْ ثَ ٛ ُِ ْىَش ُِ ًْ ِػجَبد   يهـ  ( ِٔ:الهتع ف) ثَ

َْ وكلا ت  ل :دائمك ال ت دة كالتاتعح كم  يي  َٙبَس ََل ٠َْفزُُشٚ إٌَّ َٚ  ًَ َْ ا١ٌٍَّْ َْ ٠َُغجُِّؾٛ َٙبَس ََل ٠َْفزُُشٚ إٌَّ َٚ  ًَ َْ ا١ٌٍَّْ   (َِ:الهتع ف) ٠َُغجُِّؾٛ
ْٓ ََل ََل ك ك المراد مف وكلا: كف ر ف ال عاتكتل ض كف ا ماتاممك  َْ َػ ْٓ ٠َْغزَْىجُِشٚ َْ َػ ٠َْغزَْىجُِشٚ

 ِٗ ِٗ ِػجَبَدرِ ِذَن  وكلا ت  ل  حك عى بههـ:يي ك ؼ ط ب تهـ كود   (ُٗ:الهتع ف)ِػجَبَدرِ ّْ ُٓ َُٔغجُِّؼ ثَِؾ َْٔؾ ِذَن َٚ ّْ ُٓ َُٔغجُِّؼ ثَِؾ َْٔؾ َٚ

ُٔمَذُِّط ٌَهَ  ُٔمَذُِّط ٌَهَ َٚ َٚ (التكرة:َّ)   :كو ؿ يي مكضع هلرأَِّب أَِّبَٚ َٚ   ُٓ ُٓ ٌََْٕؾ َْ   ٌََْٕؾ بفُّٛ َْ اٌصَّ بفُّٛ أَِّب( ( ٘ٙٔ٘ٙٔ))اٌصَّ أَِّبَٚ َٚ   ُٓ ُٓ ٌََْٕؾ   ٌََْٕؾ

 َْ َغجُِّؾٛ ُّ ٌْ َْ ا َغجُِّؾٛ ُّ ٌْ   كاا ت  ل  م  كذتهـ يي ذلؾ يثتت ته  مكاظتتهـ بم  ال ت دة  (ال  ي ت) ((ٙٙٔٙٙٔ))ا
َْ مت درتهـ إل  امتث ؿ أمر اا ت ظعم ن لا ك ك وكلا: ك ُؼٛ َّ ُْ أَْع ُٙ ََلئَِىخُ ُوٍُّ َّ ٌْ َْ فََغَغَذ ا ُؼٛ َّ ُْ أَْع ُٙ ََلئَِىخُ ُوٍُّ َّ ٌْ  ( َّ:الحجر) فََغَغَذ ا
ُْ  وكلا: كإال تكحعا كأمره ك  أههـ ال عف مكف شعئ ن ك ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ ُْ ََل ٠َْغجِمَُُٛٔٗ ثِب ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ ِشِٖ   ََل ٠َْغجِمَُُٛٔٗ ثِب ِْ َ ِشِٖ ثِؤ ِْ َ ثِؤ

                                                           
 .(ُُٓ/ِّالطترم:) تفاعر (ُ)
  بف ف تف بثم ف يض ئؿ مف ت ب  بههـ  ت  ل اا رضي الٌ ح تى يض ئؿ كت ب :يي  حعحا مامـ ألرجا( ِ)

 .(ُٖٔٔ/ْ()َُِْ)ح
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 َْ ٍُٛ َّ َْ ٠َْؼ ٍُٛ َّ ُْ و ؿ ت  ل :   (ِٕ:الهتع ف)٠َْؼ ِٙ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ ُٙ َْ َسثَّ ُْ ٠ََخبفُٛ ِٙ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ ُٙ َْ َسثَّ ْٓ َخْش١َزِِٗ كو ؿ: (  َٓ:الهحؿ) ٠ََخبفُٛ ِِ  ُْ ُ٘ ْٓ َخْش١َزِِٗ َٚ ِِ  ُْ ُ٘ َٚ

 َْ ْشفِمُٛ ُِ َْ ْشفِمُٛ ُِ (الهتع ف:ِٖ). 
مقية فيي ع   الرحمى) مى سبيؿ الذكر ال التفصيؿ كمنيا:كمف صفات المالئكة الخي

 .(مف  ذه ال ف ت الطعتى ككثعره   تتأذل مم  عتأذل تا تهك هدـ  كال مـ    كأههلهظ ـكاالهضت ط كا

لهذا كما يإف الذم بمعا أ ؿ الاهى كالجم بى   ك كجكب اإلعم ف ت لمالئكى  كأههـ بت د 
مكجكدكف يي  ذا ال  لـ الكتعر  ملمكوكف  ب تدكف ا ت  ل   كلعس لهـ مف ل  ئص الرتكتعى 

  .(ُ) ت  ل  مف هكر  كمهحهـ االهكع د الت ـا لمره  كالككة بم  تهفعذهكاللك عى شيف  لمكهـ اا

اإلعم ف ت لمالئكى ": -اا رحما-عككؿ ال المى الشعخ بتد ال زعز تف بتد اا تف ت ز
عتضمف اإلعم ف تهـ إجم الن كتف عالن؛ يعؤمف المامـ تأف ا مالئكى لمكهـ لط بتا  كك فهـ تأههـ 

 عاتككها ت لككؿ ك ـ تأمره ع ممكف  ك ـ أ ه ؼ كثعرة؛ مههـ المككمكف تحمؿ بت د مكرمكف  ال
ال رش  كمههـ لزهى الجهى كاله ر  كمههـ المككمكف تحفظ أبم ؿ ال ت د  كهؤمف بم  اتعؿ التف عؿ 
ارايعؿ المككؿ ت لهفخ يي  تمف ام  اا كراكلا  مههـ كجترعؿ كمعك ئعؿ كم لؾ ل زف اله ر كان

 .(ِ)"ال كر

كأف اإلعم ف ت لمالئكى كم  عدلؿ تحتا عك د ال عككف مكضع لالؼ تعف أ ؿ الاهى  
 .(ّ)تعف غ لتعى الفرؽ المهتاتى لإًلاالـ كغعر ـ  ي لككؿ يعا متفؽ بمعا تم م ن 

 

                                                           
دار الثكى لمهشر كالتكزعع  مكى  ( ِْصال ثعمعف) محمد تف   لح تف محمد :هتذة يي ال كعدة اإلاالمعىاهظر:  (ُ)

 .ـُِٗٗ- ػُُِْالمكرمى  ط الكل   
 كزارة  الجكاترة يع ؿ ت اـ تحكعؽ(  ٖٖ)صالهجدم التمعمي امعم ف تف الك  ب بتد تف محمد :أ كؿ اإلعم ف (ِ)

 . ػَُِْ الل ماى   ط الا كدعى  كاإلرش د كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف
أتك بتد اا  بتد الرحمف تف ه  ر  :معا الكااطعى مف المت حث المهعفىالتهتعه ت المطعفى يعم  احتكت باهظر:  (ّ)

  . ػُُْْالرع ض  ط الكل     دار طعتى ( ٖص)بتد اا تف ه  ر تف حمد هؿ ا دمتف 
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 الثثاعط ة ال

 اع ئكح يف غ َج تىن قش ظح َتأ  ذٌع ل مؤمىني

كمف أ ـ المالئكى الذعف  ضه  االر ى دكف ت مالئكت ض ال بف أام ف اا لتره  لكد أ
  كبتعد  كهكعر مهكرك  كممؾ المكت  معك ئعؿك  ارايعؿان ك  جترعؿام ؤ ـ يي الكرهف كالاهى  ـ: كردت أ
  ك ك ت رعح ااما جبريؿ ذكر يعه  مف المالئكى اكل كغزكة تهي ورعظى لـ عي   كم لؾ كروعب
ذلؾ ؛ ك ى تهي ورعظى  كالكض ف بمعهـتمك تم تأمر اا    حعث  ك مف أتمغ الهتي ـرئعاه

عض ن أ  ك   كذلؾ يي تمثما ت كرة ال ح تي الجمعؿ دحعى الكمتي لهكضهـ ال هكد كالمكاثعؽ م ا
اعتـ الحدعثي كمكاوؼ ألرل  ال ح تي الجمعؿ ا د تف م  ذ  ت اتشه د لت ره لمهتي إيي 
 .بهه 

 المث ؿ ال ر مهه  بم  اتعؿيي الكرهف الكرعـ يي هع ت بدعدة هذك رى كً ذي  كجترعؿ 
ًْ  الح ر  وكلا ت  ل : ًْ لُ ْٓ   لُ َِ ْٓ َِ   َْ َْ َوب ا  َوب ًّٚ اَػُذ ًّٚ ًَ   َػُذ ًَ ٌِِغْجِش٠ ُ   ٌِِغْجِش٠ ُ فَبَِّٔٗ ٌَُٗ   فَبَِّٔٗ ٌَُٗ َٔضَّ ٍْجِهَ   َػٍََٝػٍَٝ  َٔضَّ ٍْجِهَ لَ ِْ   لَ ِْ ثِبِْر ِ   ثِبِْر ِ َّللاَّ لًب  َّللاَّ َصذِّ لًبُِ َصذِّ ب  ُِ َّ بٌِ َّ ٌِ   َٓ َٓ ث١َْ ِٗ   ث١َْ ِٗ ٠ََذ٠ْ   ٠ََذ٠ْ

ًُ٘ذٜ ًُ٘ذَٜٚ ثُْشَشٜ  َٚ ثُْشَشَٜٚ َٚ   َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ((1212 ) ) ْٓ َِ ْٓ َِ   َْ َْ َوب ا  َوب ًّٚ اَػُذ ًّٚ ِ   َػُذ ِ ّلِِلَّ ِٗ   ّلِِلَّ ََلئَِىزِ َِ َٚ ِٗ ََلئَِىزِ َِ ُسعُ   َٚ ُسعُ َٚ َٚ ِٗ ٍِ ِٗ ٍِ   ًَ ِعْجِش٠ َٚ ًَ ِعْجِش٠ ١َىبيَ   َٚ ِِ ١َىبيَ َٚ ِِ َٚ   َّْ ِ َّْ فَب ِ َ   فَب َ َّللاَّ ٌّٚ   َّللاَّ ٌّٚ َػُذ   َػُذ

 َٓ ٍَْىبفِِش٠ ٌِ َٓ ٍَْىبفِِش٠ ٌِ((1515)) (التكرة) كود ت ددت أام ؤه     الحدعث أف ااما جترعؿ  كذكر حعث ج ف يي
مف  م هعيي  حعحكمامـ   كذكر تأها اله مكس الكتر  كود ألرج التل رم اما ركح الكدساتأف 

ـٍ ): لحا ف تف ث تت  الهتي   و ؿ: و ؿ حدعث التراف تف ب زب  يي ًجٍبًريؿي  ىىاًجًيـٍ  أىكٍ  - اٍىجي  كى
 و لت: ام ت راكؿ اا-اا بهه  رضي–ب ئشى    كألرج مامـ يي  حعحا مف حدعث(ُ)(مىعىؾى 

كحى  ًإفَّ ) :عككؿ لحا ف ، يىزىاؿي  الى  اٍلقيديسً  ري رىسيكًلوً  اهللً  عىفً  نىافىٍحتى  مىا ييؤىيّْديؾى مف  كأعض ن ، (ِ)(كى
رىقىةي  فىقىاؿى )... :و لت -رضي اا بهه –حدعث ب ئشى  رىقىةي  فىقىاؿى  فى،ىٍخبىرىهي، تىرىل؟ مىاذىا: كى  ىىذىا: كى

ؿى  الًَّذم النَّاميكسي  مىى المَّوي  أىٍنزى  .(ّ)(...ميكسىى  عى

 

 
                                                           

كالمفظ لا  (  ُُِ/ْ()ُِّّ)حت ب تدف اللمؽ  ت ب ذكر المالئكىك :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ُ)
(  ُّّٗ/ْ()ِْٖٔ)حث تت  تف حا ف يض ئؿ   ت بكت ب يض ئؿ ال ح تى  كألرجا مامـ يي  حعحا:

 .تهحكه
 .(ُّٓٗ/ْ()َِْٗ)حا ف تف ث تت   ت ب يض ئؿ حكت ب يض ئؿ ال ح تى  : حعحا يي مامـ ألرجا (ِ)
 ك فى  ًإهااي  ميكا  اٍلًكت بً  ًيي كىاٍذكيٍر ) كت ب أح دعث الهتع ف  ت ب :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ّ)

ك فى  ميٍلمى  ن  ه دىٍعه هي   هىًتعًّ  رىايكالن  كى ٍته هي  اٍلىٍعمىفً  الط كرً  ج ًهبً  ًمفٍ  كى وىرا  (  كالمفظ لا  كألرجآُُ/ْ()ِّّٗ)ح(هىًجعًّ  كى
 .(  تهحكهُّٗ/ُ()َُٔ)ح كت ب اإلعم ف  ت ب تدف الكحي إل  الراكؿ  : حعحا يي مامـ
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  المياـ التي قاـ بيا جبريؿ :في غزكة بني قريظة ما يمي 

ف مف ت ده  حعف اهتهت عكالمامم يإف الهتي لقتاؿ بني قريظة:   ب،مر اهلل أكالن: إبالغ النبي 
لا ت للركج  تم،ا أمر اا أ  ك كوت الظهعرة ه جترعؿ ف  ج غزكة اللهدؽ  ككض كا الاالح

لم  رجع عـك  أف راكؿ اا ): -رضي اا بهه -  كذلؾ مف حدعث ب ئشى إل  تهي ورعظى
ه جترعؿ كود ب ب رأاا ال،ت ر  يك ؿ: كض ت الاالح يكاا اللهدؽ ككضع الاالح  كاغتاؿ يأت 

: )يأعف؟( و ؿ:     ه   كأكمأ إل  تهي ورعظى  و لت: يلرج إلعهـ م  كض تا  يك ؿ راكؿ اا 
 .(ُ)(راكؿ اا 

 اأؿ ال ح تى  يكد كرد أف الراكؿ : ثانيان: حضكره بصكرة الصحابي الجميؿ دحية الكمبي 
تهفر     كود مر راكؿ اا   ي رؼ أها جترعؿ عؿ لا أها دحعى الكمتي بمف مر تهـ  يك

مف أ ح تا وتؿ أف ع ؿ إل  تهي ورعظى  يك ؿ:  ؿ مر تكـ أحد؟ و لكا: ع  راكؿ اا ود مر ته  
  ذلؾ جبريؿ:  دحعى الكمتي  بم  ت،مى تعض ف بمعه  رح لى  بمعه  وطعفى دعت ج يك ؿ راكؿ اا 

تهي  ورعظى عزلزؿ تهـ ح كههـ  كعكذؼ الربب يي ومكتهـ  كلم  أت  راكؿ اا ت ث إل  تهي 
 .(ِ)ورعظى هزؿ بم  تئر مف هت ر   مف ه حعى أمكالهـ

بهدم   ، كمشاركة المالئكة في قتاؿ بني قريظة:زلزلة حصكنيـ، كقذؼ الرعب في قمكبيـ ثالثان:
أها    أعض ن ألتر الهتي تمى تهي ورعظىتأمر اا لا تمك  كأتمغ الهتي  ج ف اعده  جترعؿ 

  ككذلؾ تعف ذلؾ (ّ)(لييـ فمزلزؿ بيـإفإني عامد : )  يك ؿ جترعؿ متجا إلعهـ لعزلزؿ ح كههـ
 بيًعثى  ًجٍبرىاًئيؿي  ذىاؾى "  يىكى ؿى   ماممعف تأف الذم مر تهـ  ك جترعؿ ذا المر بهدم  ألتر ال الهتي 
ٍيظىةى  بىًني ًإلىى ، ًبًيـٍ  ؿي ييزىٍلزً  قيرى ـٍ كنىيي يىٍقًذؼي  حيصي  .(ْ)" قيميكًبًيـٍ  ًفي الرٍُّعبى  كى

٠َب ٠َب يي وت ؿ تهي ورعظى يك ؿ ت  ل :  كود هزلت هع ت تدلؿ بم  مش ركى المالئكى لمماممعف

ٍْٕب َػ١ٍَْ  ُْ ُعُٕٛد  فَؤَْسَع ُْ اِْر عبَءْرُى ِ َػ١ٍَُْى خَ َّللاَّ َّ ُٕٛا اْرُوُشٚا ِْٔؼ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٍْٕب َػ١ٍَْ أ٠َُّ ُْ ُعُٕٛد  فَؤَْسَع ُْ اِْر عبَءْرُى ِ َػ١ٍَُْى خَ َّللاَّ َّ ُٕٛا اْرُوُشٚا ِْٔؼ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٘ب، أ٠َُّ ْٚ ُْ رََش ُعُٕٛداً ٌَ َٚ ُْ ِس٠ؾبً  ٘ب، ِٙ ْٚ ُْ رََش ُعُٕٛداً ٌَ َٚ ُْ ِس٠ؾبً  ِٙ

َْ ثَِص١شاً  ٍُٛ َّ ُ ثِّب رَْؼ َْ َّللاَّ وب َْ ثَِص١شاً َٚ ٍُٛ َّ ُ ثِّب رَْؼ َْ َّللاَّ وب َٚ (الحزاب:ٗ) ي لجهكد ورعش كغطف ف كتهك ورعظى  كك هت الجهكد التي  
اِرْ  أراؿ اا بمعهـ مع الرعح  ي المالئكى  كعككؿ ت  ل : َٚ  ، ُْ ُْٕى ِِ  ًَ ِٓ أَْعفَ َٚ  ُْ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ اِرْ اِْر عبُإُو َٚ  ، ُْ ُْٕى ِِ  ًَ ِٓ أَْعفَ َٚ  ُْ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ   اِْر عبُإُو

                                                           
 .(ْٓص) :اتؽ تلرعجا (ُ)
 .(ِّْ/ِ) :اعرة اتف  ش ـاهظر:  (ِ)
 .(ِّّ/ِ: )المرجع الا تؽ (ّ)
 المحعط التحر ( ِٕٔ/ّ)الت،كم :عؿم  لـ التهز  ( ِٓ/ٖ)الث متي :الكشؼ كالتع ف  ( ِْٓ/َِ) :الطترم تفاعر  (ْ)

  دوي ؽعحك  ت(ْٗٔ/ٖ)الهدلاي الدعف أثعر حع ف تف عكاؼ تف بمي تف عكاؼ تف محمد حع ف أتك :التفاعر يي
 (.ِّْ/ِ)  ش ـ: اتف اعرة   قَُِْ   تدكف طت ىتعركت  الفكر دار  جمعؿ محمد
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ِ اٌظَُُّٕٛٔب َْ ثِبّلِلَّ رَظُُّٕٛ َٚ ٌَْؾٕبِعَش،  ٌْمٍُُُٛة ا ثٍَََغِذ ا َٚ ِ اٌظَُُّٕٛٔبصاَغِذ ا٤َْْثصبُس  َْ ثِبّلِلَّ رَظُُّٕٛ َٚ ٌَْؾٕبِعَش،  ٌْمٍُُُٛة ا ثٍَََغِذ ا َٚ   ي لذعف ج فك ـ مف (َُ:الحزاب) صاَغِذ ا٤َْْثصبُس 
 .(ُ)يكوهـ تهك ورعظى  كالذعف ج فك ـ مف أافؿ مههـ ورعش كغطف ف

كمى بف الح -اا رحما-الاتكيائؿ  :ىناؾ فائدة في حكمة قتاؿ المالئكة مع النبي ك 
و در بم  أف عديع الكف ر ترعشى مف جه حا؟   ئعؿا  مع أف جتر يي وت ؿ المالئكى مع الهتي 

بم  ب دة مدد  كأ ح تا  كتككف المالئكى مددان   يلمهاتيأج ب تأف ذلؾ إلرادة أف عككف الف ؿ 
كو ؿ   لجمعع ك ي بؿ ا الجعكش  رب عى ل كرة الات ب  كاهته  التي أجرا   اا يي بت ده كاا 

ب  يي وكلا ت  ل : -اا رحما-(ِ)الزملشرم َِ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ْٕذ   ْٓ ُع ِِ  ِٖ ْٓ ثَْؼِذ ِِ  ِٗ ِِ ْٛ ٌَْٕب َػٍَٝ لَ َْٔض ب أَ َِ ب َٚ َِ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ْٕذ   ْٓ ُع ِِ  ِٖ ْٓ ثَْؼِذ ِِ  ِٗ ِِ ْٛ ٌَْٕب َػٍَٝ لَ َْٔض ب أَ َِ َٚ

 َٓ ِْٕض١ٌِ ُِ َٓ ُوَّٕب  ِْٕض١ٌِ ُِ إهم  ك ف  :ومتيإف ومت يمـ أهزؿ الجهكد مف الام ف عكـ تدر كاللهدؽ؟   (ِٖ:عس) ُوَّٕب 
وكـ لكط ترعشى مف جه ح جترئعؿ  كتالد ثمكد كوكـ   لح  عكفي ممؾ كاحد  يكد أ مكت مدائف
بف  بم  كت ر الهتع ف أكلي ال ـز مف الراؿ  يضالن  تكؿ شيفو  ت عحى  كلكف اا يضؿ محمدا ن 

مف    يمف ذلؾ أها أهزؿ لا جهكدان حتعب الهج ر كأكالده  مف أات ب الكرامى كاإلبزاز م  لـ عؤتا أحدان 
َٓ  :لاالام ف  ككأها أش ر تكك  ِْٕض١ٌِ ُِ ب ُوَّٕب  َِ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ْٕذ   ْٓ ُع ِِ  ِٖ ْٓ ثَْؼِذ ِِ  ِٗ ِِ ْٛ ٌَْٕب َػٍَٝ لَ َْٔض ب أَ َِ َٚ َٓ ِْٕض١ٌِ ُِ ب ُوَّٕب  َِ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ْٕذ   ْٓ ُع ِِ  ِٖ ْٓ ثَْؼِذ ِِ  ِٗ ِِ ْٛ ٌَْٕب َػٍَٝ لَ َْٔض ب أَ َِ َٚ 

 .(ّ)إل  أف إهزاؿ الجهكد مف بظ ئـ المكر التي ال عؤ ؿ له  إال مثمؾ كم  كه  هف ما ت،عرؾ

تكي ة  تالغ الهتي إل : يكد هزؿ الكحي جترعؿ باستشياد سعد بف معاذ  رابعان: إخباره 
  يمم  اهكض  شأف تهي ورعظى  اهفجر تا د تف م  ذ جرحا  يم ت مها شهعدان  :ا د تف م  ذ 
ٍكًؼ الماٍعًؿ  ًحعفى ويًتضى اىٍ دي ٍتفي مي ى ذو  أىتى  رىايكؿى الماًا  فا ًجٍتًرعؿى إأ) و ؿ اتف إاح ؽ ًمٍف جى

مادي  مىفٍ ميٍ تىًجرنا ًتً مى مىًى ًمٍف إٍاتىٍترىؽو  : عى  ميحى   لىاي  كىاٍ تىزا  الاامى ًف  أىٍتكىابي  لىاي  ييًتحىتٍ  الاًذم اٍلمىعٍّتي   ىذىا   يىكى ؿى
؟ ـى : وى ؿى  اٍل ىٍرشي ر   اىًرع ن   المااً  رىايكؿي  يىكى  دىهي  اىٍ دو  إلى  ثىٍكتىاي  عىجي  .(ْ)(مى تى  وىدٍ  يىكىجى

يكد ركم أف بدد المالئكى : في تشييع جنازة سعد  -ـعمييـ السال-مشاركة المالئكة خامسان: 
  كود ج ف يي اهف مف المالئكى  ن    ـ ات كف ألفالذعف ش رككا يي تشععع جه زة ا د تف م  ذ 

رَّؾى  الًَّذم ىىذىا) و ؿ: بف راكؿ اا -رضي اا بههم -الها ئي بف اتف بمر ، لىوي  تىحى  اٍلعىٍرشي
فيًتحىتٍ  شىًيدىهي  السَّمىاًء، أىٍبكىابي  لىوي  كى ًئكىةً  ًمفى  أىٍلفنا سىٍبعيكفى  كى َـّ  لىقىدٍ  اٍلمىالى مَّةن، ضي ٍنوي  فيرّْجى  ثيَـّ  ضى  .(ٓ)(عى

                                                           
 .(ِْٔ  ِْٓ/ِ):  ش ـ اتف اعرة  (ُ)
 الميٍ تىًزلىًى  كىًتٍعري  ال ىالامىىي  الهحكم  اللكارزمي الزملشرم محمد  تف بمر تفي  مىٍحميٍكدي   ًاـً الكى  أىتيك: الزمخشرم (ِ)

اىًمعى  رحؿى   "المف ؿ"ك" الكش ؼ"   حب جا   كغعره التىًطرً  تفً  هىٍ رً  ًمفٍ  ًتتىٍ،دىادى  كى راجى  كىجى كرى  كىحى تىلى   أىًئماىه  ًتاً  كى
 .(ُٕ/ُٓالذ تي) اهظر: اعر أبالـ الهتالف:

 .(ّْٔ ّْٓ/ُ)لاعكطيا :الل  ئص الكترلاهظر:  (ّ)
 .(ُِٓ َِٓ/ِ) :اعرة اتف  ش ـ (ْ)
 (.ُْٕص)تلرعجا:  اتؽ ( ٓ)
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رى : أىمٍ " :-اا رحما-الك رمو ؿ  تىاي  حىضى ًئكىىً  ًمفى  أىٍلفن  اىٍت يكفى ) ًجهى زى  لىاي  تىٍ ًظعمن : أىمٍ   (اٍلمىالى
كىابي : (لىكىدٍ ) ـا ) ميكىدارو  وىاىـو  جى ٍـّ : (ضي ماىن ) وىٍتًرهً  ًيي اىٍ ده  بيً رى  أىمٍ  ًت لضا  كىالتاٍهًكعفي  كىاًحدىةن : أىمٍ   (ضى

ـى  عىٍحتىًمؿي  ؿي  كىالتاٍكًمعؿى  التاٍفًلع ٍهاي  ييرٍّجى  ثيـا )  المااً  رىايكؿً  تىٍاًتعحً  ًلتىٍطًكعؿً  أىٍظهىري  كىاٍلىكا  المااي  يىراجى : أىمٍ   (بى
ٍهاي  مىٍعاً  هىًتعٍّاً  كىىً ًتتىرى  بى ةي  بى ـي  ال االى  .(ُ)"كىالااالى

 جترعؿ الذم هزؿ   كأكتر ـشداده  مكرمكف بظ ـه  م  اتؽ أف المالئكى بت ده  كلال ىي  
   كك فكاه فو  كته فو  حافو  لمؽو  كبم  وكة  ك ك ذك جه ح  اتم ئى لا كالهتع ف  الراؿ بم  ت لكحي
   اا بهد ريع ىو ك  ب لعىو  كمهزلىو  مك هىو  يهـ ذكك  ت ددةم  ف ت يي  محمد اا راكؿ إل  عأتي
 إل  اا راكؿ  ك ك ف حعث بظعمىو  أم هىو ك ك   حب  البم   المأل يي مط عه  جترعؿ ك 

 : ت  ل عككؿ  ك ك مف ك ف عهزؿ ت لكرهف الكرعـ بم  اعده  محمد  الاالـ  بمعهـ كالراؿ الهتع ف
 ُ أَِّٗ َٚ ُ أَِّٗ َٚ   ًُ ِْٕض٠ ًُ ٌَزَ ِْٕض٠ َٓ   َسةِّ َسةِّ   ٌَزَ ١ ِّ ٌْؼبٌَ َٓ ا ١ ِّ ٌْؼبٌَ ِٗ   ََٔضيَ ََٔضيَ ( ( 1ٕٔ1ٕٔ))ا ِٗ ثِ ٚػُ   ثِ ٚػُ اٌشُّ ُٓ   اٌشُّ ١ ِِ ُٓ ا٤َْ ١ ِِ ٍْجِهَ   َػٍَٝػٍٝ( ( 1ٖٔ1ٖٔ))ا٤َْ ٍْجِهَ لَ َْ   لَ َْ ٌِزَُىٛ َٓ   ٌِزَُىٛ ِِ َٓ ِِ   َٓ ِْٕزِس٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِْٕزِس٠ ُّ ٌْ   ا

((ٔ1ٗٔ1ٗ)) )جترعؿ اا ك ؼيكد   )الش راف    ركح أهاتألرل  مكاضع ييك  المعف  الركح تأها 
هاك    اا لراكؿ الم مـ  ك كأها ال ف ت  مف ذلؾ غعر إل  الكدس   الكراـ  الئكىالم أيضؿ ان
 .ت  ل  اا ملمكو ت أبظـ مف  ك تؿ كأكممهـ  كأوكا ـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُِٖ/ُ)الك رم: المف تعح مرو ة  (ُ)
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 اعثحث الثاوي

 
 العشش

 
 :ثالثة مطالب كفيو 

 

 ً.إثثات ع   َاألدلح تعش ف العشش  :  األَ اعط ة 
 

 ً عىذ يٌل السىح َاجلماعح.:  َـف العشش َاثثاتاعط ة الثاوي
 

ان عظمح اهلل تعاىل ت اعط ة الثالث: ركش العشش يف الغ َج، 
 . ع  ً ًَع ُي َاستُائ
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 األَ اعط ة 
 إثثاتً ع   تعش ف العشش َاألدلح

 
 تعريؼ العرش لغةن كاصطالحان:أكالن: 
  :العرش لغةن  .ُ

ال عف  كالراف  كالشعف أ ؿ  حعح كاحد  عدؿ  (ع ر ش) :"-اا رحما-و ؿ اتف ي رس
 .(ُ)ارتف ع يي شيف متهي  ثـ عات  ر يي غعر ذلؾ"بم  

 كالعرش في كالـ العرب يطمؽ عمى عدة معاني:

 سرير الممؾ: - أ

 .(ِ): "ال رش: الارعر لمممؾ"-اا رحما-و ؿ اللمعؿ

: "كال رش يي كالـ ال رب: ارعر الممؾ  عدلؾ بم  ذلؾ ارعر -اا رحما-كو ؿ الز رم
َٙب َػْشػ    ؿ:برش ن يك ممكى اتأ  ام ه اا  ٌَ َٚ ء   ْٟ ًِّ َش ْٓ ُو ِِ أُٚر١َِْذ  َٚ  ُْ ُٙ ٍُِى ّْ َشأَحً رَ ِْ َعْذُد ا َٚ َٙب َػْشػ  أِِّٟ  ٌَ َٚ ء   ْٟ ًِّ َش ْٓ ُو ِِ أُٚر١َِْذ  َٚ  ُْ ُٙ ٍُِى ّْ َشأَحً رَ ِْ َعْذُد ا َٚ أِِّٟ 

  ُ ُ  َػِظ١  .(ّ)(ِّ:الهمؿ) َػِظ١

 سقؼ البيت:  - ب

 .(ْ): "برش التعت: اكفا"-اا م رحمه-و ؿ اللمعؿ كالجك رم

م مؽ أك ك لكهدعؿ ال): "كال رش مف التعت اكفا  كمها الحدعث -اا رحما-كو ؿ الزتعدم
بم  برشي( أم:  كهت أامع ورافة راكؿ اا ) ت ل رش(  ع هي: الاكؼ  كيي حدعث هلر:

َٙب اكؼ تعتي  كتا يار وكلا ت  ل : ٠َِٚخ  َػٍَٝ ُػُشِٚش َٟ َخب ِ٘ َٙبَٚ ٠َِٚخ  َػٍَٝ ُػُشِٚش َٟ َخب ِ٘ َٚ (التكرة:ِٓٗ)  أم:   رت بم  
َٙب: اككيه  كم  و ؿ  َٙب َعبفٍَِ ٍَْٕب َػب١ٌَِ َٙبفََغَؼ َٙب َعبفٍَِ ٍَْٕب َػب١ٌَِ   و ئمى  كود تهدمت   أراد أف حعط هه(ْٕ:الحجر) فََغَؼ

                                                           
 .(ِْٔ/ْ)ي رس اتف :م جـ مك ععس الم،ى( ُ)
 .(ِْٗ/ُ)أتك بتد الرحمف الفرا عدم الت رم :ال عف (ِ)
 .(ِّٔ/ُ)أتك مه كر الهركم :الم،ىتهذعب  (ّ)
 (.ََُٗ/ّ: الجك رم)الم،ى ت ج ال ح ح (ْ)
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اككيه   ي  رت يي ورار   كاهك رت الحعط ف مف وكابد   يتا وطت بم  الاككؼ المتهدمى وتمه   
 .(ُ)كم ه  الل كعى كالمهك رة كاحد  ك ي المهكم ى مف أ كله "

 ركف الشيء:  - ت

   كتا-اا م رحمه-: "كال رش ركف الشيف  و لا الزج ج كالكا ئي-اا رحما-و ؿ الزتعدم
َٙبيار وكلا ت  ل :  ٠َِٚخ  َػٍَٝ ُػُشِٚش َٟ َخب ِ٘ َٙبَٚ ٠َِٚخ  َػٍَٝ ُػُشِٚش َٟ َخب ِ٘ َٚ" أم كلرت بم  أرك هه  (ِ). 

 الممؾ:  - ث

  (ّ): "و ؿ: كال رش الممؾ  عك ؿ: ثيؿا برشا  أم زاؿ ممكا كبزه"-اا رحما-و ؿ الز رم
عى : ال رش الممؾ  تضـ المعـ  ك ك كه -اا رحما-: "و ؿ اتف البراتي-اا رحما-و ؿ الزتعدم

 تم  ذكر ا تك ن.  ألرل لكممى ال رش عيكتف ل،كعىه  ك ه ؾ م  فو   (ْ)..."

 العرش اصطالحان: .ِ

ف ال رش  ك الارعر  كأها جاـ مجاـ لمكا اا  كأمر إ: "تككلا -اا رحما-ا التعهكييى را بى 
ؼ تا مالئكتا تحمما كت تد ـ تت ظعما كالطكاؼ تا كم  لمؽ يي الرض تعت ن كأمر تهي هدـ ت لطكا

 .(ٓ)كااتكت لا يي ال الة  كيي ااع ت كالح دعث كااث ر داللى كاضحى بم  م  ذ تكا إلعا"

ذك وكائـ  تحمما المالئكى  ك ك ك لكتى بم  ال  لـ   : " ك ارعر-اا رحما-كو ؿ اتف كثعر
 .(ٔ)ك ك اكؼ الملمكو ت"

ٌَْؼشْ  : "وكلا-اا رحما-و ؿ الح يظ اتف حجرك  َٛ َسةُّ ا ُ٘ ٌَْؼشْ َٚ َٛ َسةُّ ا ُ٘ َٚ ُِ ٌَْؼِظ١ ُِ ِػ ا ٌَْؼِظ١   إش رة (ُِٗ:التكتى) ِػ ا
إل  أف ال رش مرتكب  ككؿ مرتكب ملمكؽ  كيي إثت ت الككائـ لم رش داللى بم  أها جاـ مركب  

ود أمر مالئكتا تحمما كت تد ـ    كأف اا (ٕ)لا أت  ض كأجزاف  كالجاـ المؤلؼ محدث ملمكؽ"
ٌْؼَ  تت ظعما  يك ؿ ت  ل : َْ ا ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ ٌْؼَ اٌَِّز٠ َْ ا ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ ُْ اٌَِّز٠ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ ُْ ْشَػ  ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ   كو ؿ (ٕ:غ ير) ْشَػ 

ب١َِٔخ   ت  ل : َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ ب١َِٔخ  َٚ َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ (الح وى:ُٕ). 
                                                           

 .(ِِٓ/ُٕالزتعدم) :ت ج ال ركس (ُ)
 .(ِِٓ/ُٕ)الزتعدم: ال ركس ت ج (ِ)
 .(ِْٔ/ُ)أتك مه كر الهركم :تهذعب الم،ى (ّ)
 .(ِّٓ/ُٕ)الزتعدم: ت ج ال ركس (ْ)
 (.ِِٕ/ِ)هكيلتع: االام ف كال ف ت (ٓ)
 .(ُِ/ُ)اتف كثعر :داعى كالهه عىالت (ٔ)
 .(َْٓ/ُّ)اتف حجر :يتح الت رم (ٕ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َُٕ ] 

 ان: األدلة عمى إثبات العرش في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة:نيثا

 منيا:رة ت الدالة عمى إثبات العرش كثياآليا 

ٜ َػٍَٝ  :و ؿ ت  ل  َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ا٤َْْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ ُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ ُُ َّللاَّ َّْ َسثَُّى ٜ َػٍَٝ اِ َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ا٤َْْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ ُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ ُُ َّللاَّ َّْ َسثَُّى اِ

ِٖ أَََل  ِش ِْ َ َشاد  ثِؤ َغخَّ ُِ  ََ إٌُُّغٛ َٚ َش  َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ اٌشَّ َٚ َٙبَس ٠َْطٍُجُُٗ َؽض١ِضًب  ًَ إٌَّ ٌَْؼْشِػ ٠ُْغِشٟ ا١ٌٍَّْ ِٖ أَََل ا ِش ِْ َ َشاد  ثِؤ َغخَّ ُِ  ََ إٌُُّغٛ َٚ َش  َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ اٌشَّ َٚ َٙبَس ٠َْطٍُجُُٗ َؽض١ِضًب  ًَ إٌَّ ٌَْؼْشِػ ٠ُْغِشٟ ا١ٌٍَّْ ٍُْك ٌٌَ َ   ا ٌَْخ ٍُْك ُٗ ا ٌَْخ ُٗ ا

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُ َسةُّ ا ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُ َسةُّ ا ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ (البراؼ:ْٓ.) 

ٜ َػٍَٝ  :و ؿ ت  ل  َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ ُُ َّللاُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ َّْ َسثَُّى ٜ َػٍَٝ اِ َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ ُُ َّللاُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ َّْ َسثَُّى اِ

ٓ ثَْؼذِ  ِِ ٓ َشف١ِغ  اَِلَّ  ِِ ب  َِ َش  ِْ
ٌَْؼْشِػ ٠َُذثُِّش ا٤َ ٓ ثَْؼذِ ا ِِ ٓ َشف١ِغ  اَِلَّ  ِِ ب  َِ َش  ِْ
ٌَْؼْشِػ ٠َُذثُِّش ا٤َ َْ   ا ُْ فَبْػجُُذُٖٚ أَفََلَ رََزوَُّشٚ ُُ َّللاُ َسثُُّى ِٗ َرٌُِى َْ اِْرِٔ ُْ فَبْػجُُذُٖٚ أَفََلَ رََزوَُّشٚ ُُ َّللاُ َسثُُّى ِٗ َرٌُِى  (.ّ:عكهس) اِْرِٔ

بء  :و ؿ ت  ل  َّ ٌْ َْ َػْشُشُٗ َػٍَٝ ا َوب َٚ   َ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ بء َٚ َّ ٌْ َْ َػْشُشُٗ َػٍَٝ ا َوب َٚ   َ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ َٚ

َلً  َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ َلً ١ٌَِْجٍُ َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ  (.ٕ: كد) ١ٌَِْجٍُ

َش َّللاُ َّللاُ  :و ؿ ت  ل  َعخَّ َٚ ٌَْؼْشِػ  ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ َٙب صُ َٔ ْٚ ذ  رََش َّ اِد ثَِغ١ِْش َػ َٚ ب َّ َش  اٌَِّزٞ َسفََغ اٌغَّ َعخَّ َٚ ٌَْؼْشِػ  ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ َٙب صُ َٔ ْٚ ذ  رََش َّ اِد ثَِغ١ِْش َػ َٚ ب َّ  اٌَِّزٞ َسفََغ اٌغَّ

ًّّٝ َغ ُِّ   ً ًٌّ ٠َْغِشٞ ٤ََع َش ُو َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ ًّّٝاٌشَّ َغ ُِّ   ً ًٌّ ٠َْغِشٞ ٤ََع َش ُو َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ  (.ِ:الربد) اٌشَّ

ُِ  :و ؿ ت  ل  ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا َسةُّ ا َٚ ْجِغ  اِد اٌغَّ َٚ ب َّ ةُّ اٌغَّ ٓ سَّ َِ  ًْ ُِ لُ ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا َسةُّ ا َٚ ْجِغ  اِد اٌغَّ َٚ ب َّ ةُّ اٌغَّ ٓ سَّ َِ  ًْ  (. ٖٔ:هكفالمؤم) لُ

ٜ َػٍَٝ  :و ؿ ت  ل  َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ب فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َّ ُٙ ب ث١ََْٕ َِ َٚ ا٤َْسَض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٜ َػٍَٝ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ب فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َّ ُٙ ب ث١ََْٕ َِ َٚ ا٤َْسَض  َٚ اِد  َٚ ب َّ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ

ِٗ َخج١ًِشا ُٓ فَبْعؤَْي ثِ َّ ْؽ ٌَْؼْشِػ اٌشَّ ِٗ َخج١ًِشاا ُٓ فَبْعؤَْي ثِ َّ ْؽ ٌَْؼْشِػ اٌشَّ  (.ٗٓ:الفرو ف) ا

ِْ  :و ؿ ت  ل  ْٓ أَ ِِ َٚػ  ٍْمِٟ اٌشُّ ٌَْؼْشِػ ٠ُ َسَعبِد ُرٚ ا ِْ َسف١ُِغ اٌذَّ ْٓ أَ ِِ َٚػ  ٍْمِٟ اٌشُّ ٌَْؼْشِػ ٠ُ َسَعبِد ُرٚ ا ِٖ َسف١ُِغ اٌذَّ ْٓ ِػجَبِد ِِ ٓ ٠ََشبء  َِ ِٖ َػٍَٝ  ِٖ ِش ْٓ ِػجَبِد ِِ ٓ ٠ََشبء  َِ ِٖ َػٍَٝ  ِش

ََ اٌزََّلقِ  ْٛ ََ اٌزََّلقِ ١ٌُِِٕزَس ٠َ ْٛ  (.ُٔ:غ ير) ١ٌُِِٕزَس ٠َ

ِٗ  :و ؿ ت  ل  َْ ثِ ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ُْ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ ٌَْؼْشَػ  َْ ا ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ ِٗ اٌَِّز٠ َْ ثِ ُٕٛ ِِ ٠ُْئ َٚ  ُْ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ ٌَْؼْشَػ  َْ ا ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ اٌَِّز٠

ء  سَّ  ْٟ ًَّ َش ِعْؼَذ ُو َٚ َب  ُٕٛا َسثَّٕ َِ َٓ آ َْ ٌٍَِِّز٠ ٠َْغزَْغفُِشٚ ء  سَّ َٚ ْٟ ًَّ َش ِعْؼَذ ُو َٚ َب  ُٕٛا َسثَّٕ َِ َٓ آ َْ ٌٍَِِّز٠ ٠َْغزَْغفُِشٚ ارَّجَُؼٛا َعج١َِٚ َٚ َٓ رَبثُٛا  ب فَبْغفِْش ٌٍَِِّز٠ ًّ ٍْ ِػ َٚ خً  َّ ارَّجَُؼٛا َعج١ِْؽ َٚ َٓ رَبثُٛا  ب فَبْغفِْش ٌٍَِِّز٠ ًّ ٍْ ِػ َٚ خً  َّ ٍََه ٍََه ْؽ

ٌَْغِؾ١ُ ُْ َػَزاَة ا ِٙ لِ ٌَْغِؾ١َُٚ ُْ َػَزاَة ا ِٙ لِ َٚ  (غ ير:ٕ.) 

ُُ  و ؿ ت  ل : ٌَْؼْشِػ ٠َْؼٍَ ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ ُ٘ ُُ ٌَْؼْشِػ ٠َْؼٍَ ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ َ  صُ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ ُ٘

ب َِ َٚ ب ٠ٍَُِظ فِٟ ا٤َْسِض  بَِ َِ َٚ ب ٠ٍَُِظ فِٟ ا٤َْسِض  َِ   ُْ ب ُوٕزُ َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُى َِ  َٛ ُ٘ َٚ َٙب  ب ٠َْؼُشُط ف١ِ َِ َٚ بء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ب ٠َِٕضُي  َِ َٚ َٙب  ْٕ ِِ ُْ ٠َْخُشُط  ب ُوٕزُ َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُى َِ  َٛ ُ٘ َٚ َٙب  ب ٠َْؼُشُط ف١ِ َِ َٚ بء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ب ٠َِٕضُي  َِ َٚ َٙب  ْٕ ِِ ٠َْخُشُط 

َْ ثَِص١ش   ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ُ ثِ َّللاَّ َْ ثَِص١ش  َٚ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ُ ثِ َّللاَّ َٚ (الحدعد:ْ.) 

ب١َِٔخ   و ؿ ت  ل : َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ َٙب  ٍَُه َػٍَٝ أَْسَعبئِ َّ ٌْ ا ب١َِٔخ  َٚ َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ َٙب  ٍَُه َػٍَٝ أَْسَعبئِ َّ ٌْ ا َٚ (الح وى:ُٕ.) 
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  منيا ما يمي:ك الدالة عمى إثبات العرش كثيرة أيضان  األحاديث النبكية الشريفةك 

دّْثى  أىفٍ  ًلي أيًذفى ) و ؿ: بف الهتي  بف ج تر تف بتد اا  ًئكىةً  ًمفٍ  مىمىؾو  عىفٍ  أيحى  المَّوً  مىالى
مىمىةً  ًمفٍ  اًتًقوً  لىىإً  أيذيًنوً  شىٍحمىةً  بىٍيفى  مىا ًإفَّ  اٍلعىٍرًش، حى اـو  ًمائىةً  سىٍبعً  مىًسيرىةي  عى  .(ُ)(عى

ًبرىسيكًلًو، ًبالمَّوً  آمىفى  مىفٍ ) و ؿ: بف الهتي  كبف أتي  رعرة  ـى  كى الىةى، كىأىقىا ـى  الصَّ ا صى  كى
افى  قِّا كىافى  رىمىضى مىى حى نَّةى، ييٍدًخمىوي  أىفٍ  المَّوً  عى اىىدى  الجى مىسى  أىكٍ  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي جى ًلدى  الًَّتي أىٍرًضوً  ًفي جى  كي
؟ نيبىشّْري  أىفىالى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا ًفييىا، نَّةً  ًفي ًإفَّ : قىاؿى  النَّاسى ةو، ًمائىةى  الجى  المَّوي  أىعىدَّىىا دىرىجى

اًىًديفى  تىٍيفً  بىٍيفى  مىا المًَّو، سىًبيؿً  ًفي ًلٍمميجى  فىاٍس،ىليكهي  المَّوى، سى،ىٍلتيـي  فىًإذىا ،كىاألىٍرضً  السَّمىاءً  بىٍيفى  كىمىا الدَّرىجى
، نَّةً  أىٍكسىطي  فىًإنَّوي  الًفٍردىٍكسى نَّةً  كىأىٍعمىى الجى ًمٍنوي  ،الرٍَّحمىفً  عىٍرشي  فىٍكقىوي  - أيرىاهي  - الجى ري  كى  أىٍنيىاري  تىفىجَّ

نَّةً   .(ِ)(الجى

ـي ) :و لت: و ؿ راكؿ اا  -رضي اا بهه -كبف ب ئشى   مىفٍ  تىقيكؿي  ًباٍلعىٍرشً  قىةه ميعىمَّ  الرًَّح
مىًني صى مىوي  كى صى مىفٍ  اهللي، كى  .(ّ)(اهللي  قىطىعىوي  قىطىعىًني كى

ى لىمَّا) : و ؿ: و ؿ راكؿ اا  كيي ال حعحعف بف أتي  رعرة  ٍمؽى  المَّوي  قىضى  كىتىبى  الخى
مىبىتٍ  رىٍحمىًتي ًإفَّ  العىٍرشً  فىٍكؽى  ًعٍندىهي  فىييكى  ًكتىاًبوً  ًفي ًبيغى  غى  .(ْ)(ضى

ابّْيفى ) عككؿ: و ؿ: ام ت راكؿ اا  كبف م  ذ تف جتؿ  ـي  المَّوً  ًفي اٍلميتىحى  المَّوي  ييًظمُّيي
 .(ٓ)(ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  عىٍرًشوً  ًظؿّْ  ًفي

 

                                                           
 .(َُٔص) :اتؽ تلرعجا (ُ)
كى فى كحعد  ت ب )كت ب الت: يي  حعحا التل رم ألرجا (ِ) مى  بىٍرشياي  كى  .(ُِٓ/ٗ()ِّْٕ)ح(اٍلمى ف بى
 .(ُُٖٗ/ْ()ِٓٓٓ)حع ته   ت ب  مى الرحـ كتحرعـ وطكت ب التر كال مى كااداب : حعحا يي مامـ ألرجا( ّ)

 .(ُُٖٗ/ْ()ِٓٓٓ)حع ته وط
 عىٍتدىأي  الاًذم كى يكى كت ب تدف اللمؽ  ت ب م  ج ف يي وكؿ اا ت  ل : ) :ألرجا التل رم يي  حعحا متفؽ عميو: (ْ)

ٍمؽى  في  كى يكى  عيً عديهي  ثيـا  اٍللى مىٍعاً  أىٍ كى كت ب التكتى  ت ب يي  :يي  حعحا مامـ كاالفظ لا  كألرجا  (َُٔ/ْ()ُّْٗ)ح(بى
 .(  تهحكهَُِٖ/ْ()ُِٕٓ)ححمى اا ت  ل  كأهه  اتكت غضتار ا ى 

 ضع ف  ك الشعلعف شرط بم   حعح إاه د ك ذاو ؿ الح كـ: (  ُٕٖ/ْ()ُّٕٓ)حا:ماتدركيي  الح كـألرجا  (ٓ)
   حعح حدعثو ؿ اللت هي:   (َّٗ/ٖ)الملت رة: الح دعث مف الماتلرج أك الملت رة الح دعث الدعف المكداي يي

 اإلاالمي  ط الطت ى اللت هي  المكتب الدعف ه  ر (  تحكعؽ محمدُُِ/ُ)الذ تي ال ظعـ: لم مي ال مك رملت 
 .ـُُٗٗ- ػُُِْ الث هعى
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 ثاوياعط ة ال

 ثثاتً عىذ يٌل السىح َاجلماعحإَـف العشش َ 
 أكالن: خمؽ العرش كىيئتو:

ف كؿ شيف ي" ي  ذا الككف ملمكؽ  كال رش مف ضمف  ذا الككف يهك ملمكؽ أعض ن  كان
ككها ملمكو ن مف ملمكو ت اا ت  ل   ذلؾ لف كؿ م  بم  الكجكد  اا  ل رشً  تيذكرأكؿ  فى 

ًِّ   ك ملمكؽ  لمكا اا ت  ل  كأكجده  و ؿ اا ت  ل : َٛ َخبٌُِك ُو ُ٘ ُُ َّللا َسثُّىُ َل اٌَِٗ اَِل  ًِّ َرٌُى َٛ َخبٌُِك ُو ُ٘ ُُ َّللا َسثُّىُ َل اٌَِٗ اَِل    َرٌُى

 (.َُِ:اله  ـ)َشٟءَشٟء

ي ل رش مك كؼ تأها مرتكب  ككؿ مرتكب ملمكؽ  ي ل رش ملمكؽ مف ملمكو ت اا  
كود دلت ااع ت كالح دعث بم  أف لمؽ ال رش متكدـ بم  لمؽ الامكات كالرض  يك ؿ ت  ل : 

 َْػش َْ َوب َٚ   َ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ َْ َػشْ َٚ َوب َٚ   َ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ بءَٚ َّ ٌْ بءُشُٗ َػٍَٝ ا َّ ٌْ  .(ٕ: كد) ُشُٗ َػٍَٝ ا

ي اعى الا تكى تدؿ بم  أف ال رش ك ف مكجكدان بم  الم ف وتؿ لمؽ الامكات كالرض  
 كى فى )و ؿ:  الذم ج ف يعا أف الهتي  كعؤعد تفاعر ااعى تهذا الم ه  حدعث بمراف تف ح عف 

لىـٍ  المااي  كى فى  غىٍعريهي  شىٍيفه  عىكيفٍ  كى مى  بىٍرشياي  كى كىتىبى  المى ًف  بى مىؽى  شىٍيفو  كيؿا  الذٍٍّكرً  ًيي كى  الاامىكىاتً  كىلى
 .(ِ)"(ُ)(كىالىٍرضى 

 ثانيان: مكاف العرش:

  تدؿ بم  أف ال رش مك ها يي الداللى بم  كجكد ال رش تٍ دى رً كٍ أي ااع ت كالح دعث التي 
ا٤َ : لككلا ت  ل بم  الم ف   َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ ا٤َ َٚ َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ َْ َػْشُشُٗ َػٍَٝ َٚ َوب َٚ   َ َْ َػْشُشُٗ َػٍَٝ ْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َوب َٚ   َ ْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب

بء َّ ٌْ بءا َّ ٌْ بءيي تفاعر  ذه ااعى: "كوكلا:  -اا رحما-  و ؿ الطترم(ٕ: كد) ا َّ ٌْ َْ َػْشُشُٗ َػٍَٝ ا َوب بءَٚ َّ ٌْ َْ َػْشُشُٗ َػٍَٝ ا َوب َٚ 
 .(ّ)عككؿ كك ف برشا بم  الم ف وتؿ أف علمؽ الامكات كالرض كم  يعهف"

                                                           
ٍمؽى  عىٍتدىأي  الاًذم كى يكى كت ب تدف اللمؽ  ت ب م  ج ف يي وكؿ اا ت  ل : ) :يي  حعحا التل رم ألرجا (ُ)  عيً عديهي  ثيـا  اٍللى

في  كى يكى  مىٍعاً  أىٍ كى  .(َُٓ/ْ()ُُّٗ)ح(بى
  بم دة التحث ال ممي عؽ محمد تف لمعفى تف بمي التمعميتحك ( َّٗ  َّٖ/ُ)لذ تياالدعف شمس  :ال رش (ِ)

 .ـََِّ ػ/ُِْْمهكرة  الا كدعى  ط الث هعى  ت لج م ى اإلاالمعى  المدعهى ال
 .(َّّ/ُِ:)تفاعر الطترم (ّ)
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بم   ى  بم  أف مك ف ال رش مهذ لمكا اا يكؿ مف ااع ت كالح دعث تدؿ داللى و ط 
ف الم ف المذككر  ه  م ف تحت ال رش كم  تعهته  ااع ت.  الم ف  وتؿ لمؽ الامكات كالرض  كان

رضي اا -كمم  عؤعد أف ال رش أورب الملمكو ت إل  اا  م  ج ف يي حدعث اتف بت س 
لىًكفٍ ) و ؿ: أف الهتي  -بههم  ت هى  كى تى ى لى  تىتى رىؾى  رى مىىي  اىتاحى  أىٍمرنا وىضى  ًإذىا اٍامياي  كى مى  ثيـا  اٍل ىٍرًش  حى
ـٍ  الاًذعفى  الاامى فً  أىٍ ؿي  اىتاحى  تا  عىميكهىهي مىمىىى  عىميكفى  الاًذعفى  وى ؿى  ثيـا  الد ٍهعى  الاامى فً   ىًذهً  أىٍ ؿى  التاٍاًتعحي  عىٍتميغى  حى  حى

مىىً  اٍل ىٍرشً  مى ؟ وى ؿى  مى ذىا: شً اٍل ىرٍ  ًلحى ـٍ ت كي كهىهيـٍ  رى  .(ُ)(وى ؿى  مى ذىا يىعيٍلًتري

ها لمذعف ت د ـ مف   ثـ عتم،ك يهذا عدؿ بم  أف حممى ال رش  ـ أكؿ مف عتمك  أمر اا 
لههـ إهم   دلعؿ بم  أف ال رش أورب مههـ إلعا  لههـ أورب اللمؽ إل  اا  ؛أ ؿ الامكات

 عحممكها.

 :لعرشثالثان: خصائص ا

لص برشا الكرعـ تل  ئص بدعدة  معزتا بم  كثعر مف الملمكو ت اللرل   اا 
برشا يي كاحد كبشرعف مكض  ن مف    يكد ذكر كذلؾ لم  لم رش مف المك هى الريع ى بهده 

 .الكرهف الكرعـ  كتهذا ال دد الكتعر عدؿ بم  م  لا مف مك هى كمهزلى بظعمى بهد الل لؽ 

  التي اختص بيا العرش ككرمو اهلل بيا:بعض الخصائص 
تؿ إف  ؛بظـ الل  ئص التي التص ته  ال رشبم  ال رش أ ااتكاف اا  دع االستكاء:  -ُ

 م  اكا   مف الل  ئص اللرل التي تمعز ته  ال رش إهم  ج مت لا لجؿ ااتكاف اا 
ص كال ف ت بمعا  كذلؾ أف اا ت  ل  لم  الت ا تهذا المر  ج ؿ لا مف الل  ئ

 ك رتف با  كبظـ لمكا ككتره كثكؿ كزها؛ لكي عته اب مع م  معز كشرؼ تا مف االاتكاف بمعا 

ف مذ ب الامؼ ال  لح مف ال ح تى كالت ت عف كغعر ـ عككلكف: إف اا ااتكل بم  برشا  كان
تال تكععؼ  كال تمثعؿ  كال تحرعؼ  كال ت طعؿ  يهك اتح ها ماتك بم  برشا ااتكاف عمعؽ 

 تجاللا كبظمتا  كااتكاؤه حكعكى ال مج ز.
ال رش  مع ااتكائا بمعا ككها  تا الل لؽ  صا إف مم  لي أرفعيا: ك العرش أعمى المخمكقات  -ِ

أبم  الملمكو ت كأري ه  كأورته  إل  اا ت  ل   يكد ثتت أف ال رش أبم  مف الامكات 
 ر كثعرة .كالرض  كالجهى كأها ك لاكؼ بمعه   كالدلى بم   ذا الم

أكتر ملمكو ت  دإف برش الرحمف تت رؾ كت  ل  ع العرش أكبر المخمكقات كأعظميا كأثقميا:  -ّ
ال رش تهذه المعزة ال ظعمى  كشريا  اا  كأكا ه  كأبظمه  بم  اإلطالؽ  يكد لص اا 

                                                           
تع ف الكهكت ب الاال :يي  حعحا مامـ ألرجا (ُ)  .(َُٕٓ/ْ()ِِِٗ)ح فـ  ت ب تحرعـ الكه هى كان
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  ؼ ال ظعـ  أال ك ك ااتكاف الت رئته  مع غعر   مف المعزات؛ لكي عته اب مع ذلؾ الشر 
ُِ  يي تفاعر وكلا ت  ل : -اا رحما-معا  و ؿ اتف كثعرب ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا ُِ َسةُّ ا ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا  ك م لؾ :"أم َسةُّ ا

كؿ شيف كل لكا؛ لها رب ال رش ال ظعـ الذم  ك اكؼ الملمكو ت  كجمعع اللالئؽ مف 
 .(ُ)ف تكدرة اا ت  ل "ك تحت ال رش مكهكر  تعههم  كم رضعف  كم  يعهم  الامكات كال

َ  كمم  عدؿ بم  ذلؾ وكلا ت  ل :فيما يقبض كفيما يطكل:  داخالن العرش ليس  -ْ ب لََذُسٚا َّللاَّ َِ َٚ َ ب لََذُسٚا َّللاَّ َِ َٚ

 ِٗ ِٕ١ ِّ ٠َِّٛبد  ث١َِ ْط َِ اُد  َٚ اٌغَّّب َٚ ِخ  َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ١ًؼب لَْجَعزُُٗ ٠َ ِّ ا٤َْسُض َع َٚ  ِٖ ِٗ َؽكَّ لَْذِس ِٕ١ ِّ ٠َِّٛبد  ث١َِ ْط َِ اُد  َٚ اٌغَّّب َٚ ِخ  َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ١ًؼب لَْجَعزُُٗ ٠َ ِّ ا٤َْسُض َع َٚ  ِٖ كوكلا   (ٕٔ:لزمرا) َؽكَّ لَْذِس
ََ رُجَذَُّي ا٤َْسُض َغ١َْش ا٤َْسِض ت  ل : ْٛ ََ رُجَذَُّي ا٤َْسُض َغ١َْش ا٤َْسِض ٠َ ْٛ ادُ ٠َ َٚ ب َّ اٌغَّ ادُ َٚ َٚ ب َّ اٌغَّ َٚ (إترا عـ:ْٖ) كوكلا ت  ل  :  ِٞٛ ََ َْٔط ْٛ َ٠ ِٞٛ ََ َْٔط ْٛ َ٠

 َٓ ْػًذا َػ١ٍََْٕب أَِّب ُوَّٕب فَبِػ١ٍِ َٚ ٍْك  ُِٔؼ١ُذُٖ  َي َخ َّٚ ب ثََذْأَٔب أَ َّ ٍُْىزُِت َو ٌِ ًِّ ِغ ِّٟ اٌغِّ بَء َوطَ َّ َٓ اٌغَّ ْػًذا َػ١ٍََْٕب أَِّب ُوَّٕب فَبِػ١ٍِ َٚ ٍْك  ُِٔؼ١ُذُٖ  َي َخ َّٚ ب ثََذْأَٔب أَ َّ ٍُْىزُِت َو ٌِ ًِّ ِغ ِّٟ اٌغِّ بَء َوطَ َّ  اٌغَّ
  عكتض كم  يكؿ  ذه ااع ت كغعر   دالى بم  أف ال رش لعس دالالن يعم(  َُْ:الهتع ف)

 .(ِ)عطكل

                                                           
 .(ِّْ/ْ:)تفاعر اتف كثعر (ُ)
 .تت رؼ (َّّ-ِّْ/ُ: الذ تي)ال رشاهظر:  (ِ)
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 لثاعط ة الثا

 ع  ً َاستُائً َع ُي تعاىل اهلل عظمح َت ان الغ َج يف العشش ركش
  كم  ع ظـ مف اللمؽ الت ظعـ كالتمجعد ؽ أحده   أها ال عاتحم  هي ال ظمى ا  مف أجؿٍّ 

لجهد يي مف بت ده أف ع ظمكه تكمكتهـ  كألاهتهـ  كجكارحهـ  كذلؾ تتذؿ ا   يعاتحؽ اا 
مى الذكر ت لما ف يي   كدعمك م ريتا  كمحتتا  كالذؿ كاالهكا ر لا  كاللضكع لكترع ئا  كاللكؼ مها

الثه ف بمعا  كبت دتا كحده دكف غعره  يعط ع يال ع     كعذكر يال عها   كعأتكا م  أحؿ اا لهـ  
ِ    عككؿ ت  ل :كعهتهكا بم  هه  بها ُْ َشَؼبئَِش َّللاَّ ْٓ ٠َُؼظِّ َِ َٚ ِ ُْ َشَؼبئَِش َّللاَّ ْٓ ٠َُؼظِّ َِ ٌْمٍُُٛةِ َٚ ٜ ا َٛ ْٓ رَْم ِِ َٙب  ٌْمٍُُٛةِ  فَبَِّٔ ٜ ا َٛ ْٓ رَْم ِِ َٙب  (  ِّ:الحج)  فَبَِّٔ

ِٗ  عككؿ ت  ل :ك َْٕذ َسثِّ َٛ َخ١ْش  ٌَُٗ ِػ ُٙ ِ فَ بِد َّللاَّ َِ ُْ ُؽُش ْٓ ٠َُؼظِّ َِ َٚ ِٗ َرٌَِه  َْٕذ َسثِّ َٛ َخ١ْش  ٌَُٗ ِػ ُٙ ِ فَ بِد َّللاَّ َِ ُْ ُؽُش ْٓ ٠َُؼظِّ َِ َٚ  (.َّ:الحج) َرٌَِه 

ف اا  م ه  الذم أراده  ال عحمما ود ااتكل بم  ال رش بم  الكجا الذم و لا  كت ل كان
محمكلكف تمطؼ ودرتا  كمكهكركف يي وتضتا  ك ك يكؽ ال رش  كيكؽ  تؿ ال رش كحممتا ؛ال رش

تؿ  ك ريعع الدرج ت بف  ؛إل  ال رش كالام ف كؿ شيف  إل  تلكـ الثرل  يكوعى ال تزعده ورت ن 
  ك ك أورب إل  ال تد دال رش  كم  أها ريعع الدرج ت بف الثرل  ك ك مع ذلؾ ورعب مف كؿ مكجك 

 .(ُ)ؿ شيف شهعدمف حتؿ الكرعد  ك ك بم  ك

مف لمكا   عمعؽ تجاللا كبظمتا  كأها ت ئفه  ي لامؼ يهمكا أها ااتكل بم  ال رش ااتكافن 
َٜٛ  "و ؿ اا ت  ل : ل،ه ه بف كؿ شيف كح جى كؿ شيف إلعا  ٌَْؼْشِػ اْعزَ ُٓ َػٍَٝ ا َّ ْؽ ٜاٌشَّ َٛ ٌَْؼْشِػ اْعزَ ُٓ َػٍَٝ ا َّ ْؽ  اٌشَّ

ٌَْؼْشػِ كوكلا ت  ل : (  ٓ:طا) ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ ٌَْؼْشػِ صُ ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ َق كوكلا ت  ل :  ( ٗٓ:الفرو ف) صُ ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ َق َٚ ْٛ ُِ٘ش فَ ٌْمَب َٛ ا ُ٘ َٚ

 ِٖ ِٖ ِػجَبِد ككؿ م  بال يهك ام ف أبم   كال رش أبم  الام كات  يم ه  ااعى أأمهتـ   (َٔ:اله  ـ) ِػجَبِد
 .(ِ)مف بم  ال رش  كم   رح تا يي ا ئر ااع ت"

أكلعه  إال كااع ت التي ذكر اا يعه  أهه  متش ته ت ال ع مـ ت" :-اا رحما-كعككؿ اتف تعمعى
بف وكلا  اا  إهم  هف  بف غعره بمـ تأكعمه   ال بمـ تفاعر   كم ه     كم  أها لم  ائؿ م لؾ 

َٜٛ ت  ل : ٌَْؼْشِػ اْعزَ ُٓ َػٍَٝ ا َّ ْؽ ٜاٌشَّ َٛ ٌَْؼْشِػ اْعزَ ُٓ َػٍَٝ ا َّ ْؽ كعؼ ااتكل؟ و ؿ: االاتكاف م مـك  كالكعؼ (  ٓ:طا) اٌشَّ
االاتكاف م مـك  كأف كعفعتا مجهكؿ  كاإلعم ف تا كاجب  كالاؤاؿ بها تدبى  يتعف م لؾ أف م ه  

                                                           
  تحكعؽ د. يكوعى حاعف محمكد  دار اله  ر ( ُِ)صأتك الحاف الش رم :اإلت هى بف أ كؿ الدع هىاهظر:  (ُ)

 .ُّٕٗالك  رة  ط الكل 
 يكعؽ أتتح ( ِِٓ/ُ)الذ تي وى ٍعم ز تف بثم ف تف أحمد تف محمد اا بتد أتك الدعف شمس : مي ال،ف رال مك لم (ِ)

 .ـُٓٗٗ - ػ ُُْٔالرع ض  ط الكل     محمد أشرؼ تف بتد المك كد  مكتتى أضكاف الامؼ
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مجهكلى  ي لكعؼ المجهكؿ  ك مف التأكعؿ الذم ال ع مما إال اا  كأم  م  ع مـ مف االاتكاف كغعره 
 .(ُ)يهك مف التفاعر الذم تعها اا كراكلا"

بم  لمكا  كااتكائا بم  برشا  كأها ت ئف مف  كعؤمف أ ؿ الاهى كالجم بى ت مك اا 
  كود ااتدؿ أ ؿ الاهى كثعر مف الفرؽ مها  كود كايكهـ بم  وكلهـ يي إثت ت ال مكلمكا ك ـ ت ئهكف 

  كاإلجم ع  كال كؿ  الهتكعى المطهرة   كالاهىالكرعـ كالجم بى بم  إثت ت  فى ال مك ت لكرهف
  كعظهر  ذا المر بهدم  عجد كالفطرة  ي لفطرة الامعمى ود جتمت بم  االبتراؼ ت مك اا 

هفاا مضطران إل  أف عك د جهى ال مك كلك ت لكمب حعف الدب ف  ك ذا المر ال عاتطعع اإلها ف 
 كأها الملمكؽ بم  الل لؽ بمك" :-اا رحما-اإلها ف دي ا بف هفاا  كو ؿ شعخ اإلاالـ اتف تعمعى

 ان إورار  المـ  جمعع بمعا اتفؽ كم  ت لضركرة  لهـ م مكـ ال ت د  يطر يي ماتكر أمر ال  لـ  يكؽ
 عجدكف أههـ أهفاهـ بف علتركف ك ـ كعتش بركا  ذلؾ بم  عتكاطأكا أف غعر مف كت دعك ن  تذلؾ

 .(ِ)"يطر ـ يي تذلؾ الت دعؽ

ي الاتكاف  فى ث تتى يي الكرهف كالاهى  كود أجمع امؼ المى بم  إثت ته   كذكر  فى 
ف الامؼ ع ممكف م ه  االاتكاف ج ف يي ات ى مكاضع مف الكرهف الكرعـ  كمم  عؤكد أعض ن أ

: "كاالاتكاف م مكـ يي الم،ى كمفهـك  ك ك ال مك كاالرتف ع -اا رحما-االاتكاف  وكؿ اتف بتد التر
ف ظ  ر االاتكاف كحكعكتا إ" :-اا رحما-  كو ؿ اتف الكعـ(ّ)بم  الشيف  كاالاتكرار كالتمكف يعا"

 .(ْ)التفاعر المكتكؿ"  ك ال مك كاالرتف ع  كم  هص بمعا جمعع أ ؿ الم،ى كأ ؿ

 كمف ااث ر الكاردة يي غزكة تهي ورعظى بف ال رش  م  ج ف بهد مكت ا د تف م  ذ 
  كود (ٓ)(ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  ًلمىٍكتً  الرٍَّحمىفً  عىٍرشي  اٍىتىزَّ ) : و ؿ: و ؿ راكؿ اا ج ترك ك م  ركاه 

 اتؽ الحدعث بف ذلؾ.

 

 

 
                                                           

 (.ِٖٕ/ُ)اتف تعمعى :درف ت  رض ال كؿ كالهكؿ (ُ)
 .(ٓ/ٕ) :المرجع الا تؽ (ِ)
 .(َُٗص)لذ تيا :ال رش(ّ)
تحكعؽ اعد إترا عـ  دار  ( ّٖٔ/ُ)التف وعـ الجكزعى :بؽ المرامى بم  الجهمعى كالم طمىملت ر ال كا (ْ)

 .ـََُِ- ػ ُِِْم ر  ط الكل     الحدعث  الك  رة
 .(ُْٕاتؽ تلرعجا:)ص (ٓ)
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 الثالثاعثحث 

 ال رب
 

 :ثالثة مطالب كفيو
 

 . ال رب تعش ف:   األَ  اعط ة
 

ثثاخ وع ع ال رب َعزاتً عىذ يٌل السىح : إاعط ة الثاوي
 َاجلماعح.

 
 ثشي ع   ح اج اعؤمه.  الغ َج َي يف: ركش ال رب الثالث اعط ة
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 األَ  اعط ة
  ال رب تعش ف

ته  اإلها ف و ؿ  اا  مف الكرام ت التي أكرـى  ك ك كرامىه   لكؿ التشر ب ٌـّ  الكتر
ٌَمَذْ :ت  ل  ٌَمَذْ َٚ َٕب  َٚ ِْ َٕبَوشَّ ِْ ََ   ثَِٕٟثَِٕٟ  َوشَّ ََ آَد  كال كحده لمامـ  اممك كران ب لعس ب ـ لفظه ك ذا   (َٕ:)اإلاراف آَد

 الطعر  كتههشا الات ع  أكمات  كذا الرض بم  عمك  المعت اإلها ف عج ؿ لـ اا فإ حعث لك ير ا
 هدـ اتهي ك ىت ه  ذلؾر ذكٌ كعي  هدـ  تهي تا اا أكـر مم  كك ف لمه س  الكتر  اا افا يكد  لذلؾ
  يي وكلا ت  ل : ًُ اْر َٚ ًُ اْر َٚ   ُْ ِٙ ُْ َػ١ٍَْ ِٙ ْٟ   َٔجَؤَ َٔجَؤَ   َػ١ٍَْ ْٟ اْثَٕ ََ   اْثَٕ ََ آَد ٌَْؾكِّ   آَد ٌَْؾكِّ ثِب ثَب  اِرْ اِرْ   ثِب ثَبلَشَّ ًَ   لُْشثَبٔبً لُْشثَبٔبً   لَشَّ ًَ فَزُمُجِّ ْٓ   فَزُمُجِّ ِِ ْٓ ب  ِِ َّ ِ٘ بأََؽِذ َّ ِ٘ ُْ   أََؽِذ ٌَ َٚ ُْ ٌَ ًْ ٠ُزَمَ ٠ُزَمَ   َٚ ًْ جَّ   جَّ

 َٓ ِِ َٓ لكف اا تعف لا م    تجاده ع مؿ م ذا عدر لـك  أل ه  كتؿي  (ِٕ:)الم ئدة ٤ََْلزٍََُّٕهَ ٤ََْلزٍََُّٕهَ   لَبيَ لَبيَ   ا٢َْخشِ ا٢َْخشِ   ِِ
 إل  عهظر كذاؾ  الرض يي يتحث ال،راب يك ـ االر  أحد م  وتؿك  اوتتال ع هع  يت ث ت،راتعف

٠ٍَْزَٝ  ٠َب٠َب: يك ؿ  يي التراب يديها ع مؿ م  ٠ٍَْزََٝٚ َْ   ْْ ْْ أَ أَ   أََػَغْضدُ أََػَغْضدُ   َٚ َْ أَُوٛ ًَ   أَُوٛ ْض ِِ ًَ ْض ٌُْغَشاةِ   ََ٘زاََ٘زا  ِِ ٌُْغَشاةِ ا َٞ   ا اِس َٚ ُ َٞ فَؤ اِس َٚ ُ َءحَ   فَؤ ْٛ َءحَ َع ْٛ   َع

 .(ُّ:)الم ئدةأَِخٟأَِخٟ
َُّ : ت  ل و ؿ   شربت اهى ديف المعت ككض ا يي الكتر كلذلؾ َُّ صُ برَُٗ   صُ َِ برَُٗ أَ َِ  (ُِ:بتس) فَؤَْلجََشُٖ فَؤَْلجََشُٖ   أَ

وت ر ـ المكات ديف كجكب بم  ؿتدل كااعى وتكران  لمه س ج ؿ ي ا  وتران  لا ج ؿ: أم  دكف كان
 م ت إذا يإههـ ت ا  ه كذ كالههدكس المجكس عف ما كم   أك تركهـ بم  اطح الرض  كذا إحراوهـ
   كال ع ذ ت ا.الدهع يي بككتتهـ ت جعؿ  ذه كل ؿ ت له ر  عحروكها معتهـ

 تعريؼ القبر لغةن كاصطالحان:أكالن: 

 : القبر لغةن  .ُ

مكتىرةي: المكضع  كالمكتىر: الم در كال : الكٍتر: مىٍديف اإلها ف -اا رحما-الماعثو ؿ "
 مثما   ك ك المكترٌم كالمٍكتيرم. :-اا رحما-مىكًضع الكٍتر  كو ؿ اتف الاكعت :كالمكتري أعض ن 

برَُٗ فَؤَْلجََشُٖ  :ت  ل  يي وكلا -اا رحما-بف الفرافك  َِ َُّ أَ َشُٖ صُ برَُٗ فَؤَْلجََشُٖ ٠َغَّ َِ َُّ أَ َشُٖ صُ   أم: "ج ما (ُِ:بتس) ٠َغَّ
  كأف الكتر مم  أكـر تا (ُ)مطعر كالات ع  كال ممف عيمك  يي الهكاكعسمكتكران كلـ عج ما ممف عيمك  ل

 المامـ.

 

                                                           
دار  ( ِْٗ/ُ)بمي الااراج محمد :ل  اهظر: المت ب يي وكابد الم،ىكاحد الهكاكعس ك ي مك تر اله  ر  ناككس:( ُ)

 .ـُّٖٗ- ػَُّْط الكل     دمشؽ  الفكر
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عكارل يعا  كوتره: ديها  كو ؿ المعث: اإلوت ؿ:  أوتره: ج ؿ لا وتران  :-اا رحما-كو ؿ الزج ج
: أوترتا  أم:  عرت لا وترا عديف -اا رحما-الاكعتكعهزلا مهزلا  كو ؿ اتف  أف عهعئ لا وتران 

 .(ُ)"يعا

: "الكتر كاحد  الكتكر يي الكثرة كأوتر يي الكمى كعك ؿ لممديف: -اا رحما-كو ؿ الكرطتي
 .(ِ)مكتر"

: "الكتر: مديف اإلها ف  كجم ا وتكر  كالمكتر الم در  -اا رحما-و ؿ اتف مهظكر
 .(ّ)كالمكترة  تفتح الت ف كضمه : مكضع الكتكر"

 القبر اصطالحان: .ِ

لدهع  كاالرة  كلا زم ف كمك ف كح ؿ  يزم ها مف حعف المكت إل  عـك الح جز تعف ا القبر:
يال تفتح  الكع مى  كح لا الركاح  كمك ها مف الكتر إل  بمععف لركاح أ ؿ الا  دة  أم  أ ؿ الشك كة

 .(ْ)تؿ  ي يي اجعف ماجكهى  كتم هى اا م فكدة ؛لركاحهـ أتكاب الام ف

مفتش الز ر ا تك ن  يي كت تا الحع ة الترزلعى الكتر  -اا رحما-كود برؼ الشعخ محمد لمعفى
 ت دة ت رعف ت ك ي:

 ك تمؾ الحفرة الضعكى التي ال أهعس ته   كال جمعس  كال  دعؽ  كال امعر  المهـ إال بمؿ  .ُ
   لح ودما المعت وتؿ كي تا.

هتض يي  ك ذلؾ المك ف الذم عضـ تعف جكاهتا الجثث اله مدة التي ال حراؾ ته   كال  .ِ
بركوه   كالجا ـ الت لعى  كال ظ ـ الهلرة  كالشالف المت ثرة  كالش كر المته ثرة  

 كالك  ؿ المكط ى.
 ك مكطف ال ظم ف كالحكراف  كالحكم ف  كالافه ف  كمهزؿ ال  لحعف الا داف  كالط لحعف  .ّ

 الشكع ف.
                                                           

 .(ُُٗ/ٗ)أتك مه كر الهركم :تهذعب الم،ى (ُ)
 الكرطتي الدعف شمس اللزرجي اله  رم أحمد تف محمد اا بتد أتك :ة تأحكاؿ المكت  كأمكر االرةالتذكر  (ِ)
 الكل   ط الرع ض  كالتكزعع  لمهشر المهه ج دار مكتتى إترا عـ  تف محمد تف ال  دؽ. د تحكعؽ  (َِّ/ُ)

 . ػُِْٓ
 .(ٗٔ  ٖٔ/ٓ: اتف مهظكر)لا ف ال رب (ّ)
 مف الطت ى(  ِٕٓ/ّٗ)الككعت  اإلاالمعى كالشئكف الكو ؼ كزارة بف   در :اهظر: المكاكبى الفكهعى الككعتعى (ْ)

  م ر  ال فكة دار مط تع الكل   ط ّٖ-ِْ  جالككعت  دارالاالاؿ الث هعى  ط: ِّ-ُ  ج ػُِْٕ-َُْْ
 تت رؼ.  الكزارة طتع الث هعى  ط ْٓ-ّٗج
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 كاؿ  كالتكيعؽ للتت ر  كالمراج ى  كاالضطراب كا ك محكمى الاؤاؿ كالمه وشى  كاال .ْ
 .(ُ)كالتثتعت

 ي الحع ة التي تعف المكت كاالرة  ي لترزخ يي المفهكـ الشربي المراد بالحياة البرزخية: "ك
 ك م  عككف تعف المكت كعكـ الكع مى  أم:  ك المكت الذم تهتهي تا الحع ة  ك ي الحع ة الكل   

تعف الم دة الحاعى كتعف الحع ة االرة  كالتي كتعف الت ث الذم تتتدئ تا الحع ة اللرل  أم:  ك م  
 . (ِ)"ذف م  تعف المكت كالت ثإمكر ال،عتعى  كبم   ذا ي لترزخ  ي مف ال

إال مف  تهم ال عش ر  كبذاتا لالؿ م  تـ ذكره مف الت  رعؼ الا تكى  عتتعف أف ه عـ الكتر مف
 ممؤمهعف ال  لحعف  المتت عف لمر اا   كاله عـ ال عككف إال لإال اا  حكعكتهم م ت  كال ع مـ 

  كال يي   كه عـ الكتر ال عككف يي الدهع  أتدان يي الدهع   كالط ئ عف لا  كالمتت دعف بم  هه  بها 
 االرة أعض ن  تؿ  ك تعف الحع تعف  ك ك غعر محاكس كال م ركؼ لألحع ف.

 ثاوياعط ة ال

 جلماعحثثاخ وع ع ال رب َعزاتً عىذ يٌل السىح َاإ 

 :الكريـ مف القرآف ثبات نعيـ القبر كعذابوإ :أكالن 

 كرد ذكر الكتر تمفظا يي الكرهف الكرعـ يي أكثر مف مكضع مهه : 

َسُعٌِِٛٗ و ؿ ت  ل :  .ُ َٚ  ِ ُْ َوفَُشٚا ثِبّلِلَّ ُٙ َّ ِٖ أِ ُْ َػٍَٝ لَْجِش ََل رَمُ َٚ بَد أَثًَذا  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًِّ َػٍَٝ أََؽذ   ََل رَُص َسُعٌِِٛٗ َٚ َٚ  ِ ُْ َوفَُشٚا ثِبّلِلَّ ُٙ َّ ِٖ أِ ُْ َػٍَٝ لَْجِش ََل رَمُ َٚ بَد أَثًَذا  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًِّ َػٍَٝ أََؽذ   ََل رَُص َٚ

برُٛا َِ برُٛاَٚ َِ َٚ   َْ ُْ فَبِعمُٛ ُ٘ َٚ َْ ُْ فَبِعمُٛ ُ٘ َٚ (التكتى:ْٖ.) 

ٌْمُجُٛسِ كوكلا ت  ل :  .ِ ْٓ فِٟ ا َِ َ ٠َْجَؼُش  َّْ َّللاَّ أَ َٚ َٙب  َّْ اٌغَّبَػخَ آر١َِخ  ََل َس٠َْت ف١ِ أَ ٌْمُجُٛسِ َٚ ْٓ فِٟ ا َِ َ ٠َْجَؼُش  َّْ َّللاَّ أَ َٚ َٙب  َّْ اٌغَّبَػخَ آر١َِخ  ََل َس٠َْت ف١ِ أَ َٚ (الحج:ٕ.) 

ْٔ كوكلا ت  ل :  .ّ ب أَ َِ َٚ ْٓ ٠ََشبُء  َِ ُغ  ِّ َ ٠ُْغ َّْ َّللاَّ اُد اِ َٛ ِْ ََل ا٤َْ َٚ ِٛٞ ا٤َْْؽ١َبُء  ب ٠َْغزَ َِ َٚ ْٔ ب أَ َِ َٚ ْٓ ٠ََشبُء  َِ ُغ  ِّ َ ٠ُْغ َّْ َّللاَّ اُد اِ َٛ ِْ ََل ا٤َْ َٚ ِٛٞ ا٤َْْؽ١َبُء  ب ٠َْغزَ َِ ْٓ فِٟ َٚ َِ غ   ِّ ْغ ُّ ْٓ فِٟ َذ ثِ َِ غ   ِّ ْغ ُّ َذ ثِ

ٌْمُجُٛسِ  ٌْمُجُٛسِ ا  (.ِِر:ي ط) ا

ب كوكلا ت  ل :  .ْ َّ َٓ ا٢ِْخَشِح َو ِِ ُْ لَْذ ٠َئُِغٛا  ِٙ ُ َػ١ٍَْ ب َغِعَت َّللاَّ ًِ ْٛ ا لَ ْٛ ٌَّ َٛ ُٕٛا ََل رَزَ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ب ٠َب أ٠َُّ َّ َٓ ا٢ِْخَشِح َو ِِ ُْ لَْذ ٠َئُِغٛا  ِٙ ُ َػ١ٍَْ ب َغِعَت َّللاَّ ًِ ْٛ ا لَ ْٛ ٌَّ َٛ ُٕٛا ََل رَزَ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

ٌْمُجُٛسِ  ْٓ أَْصَؾبِة ا ِِ ٌُْىفَّبُس  ٌْمُجُٛسِ ٠َئَِظ ا ْٓ أَْصَؾبِة ا ِِ ٌُْىفَّبُس   (.ُّ:الممتحهى) ٠َئَِظ ا

َُّ ت  ل :  كقكلو .ٓ َُّ صُ برَُٗ فَؤَْلجََشُٖ   صُ َِ برَُٗ فَؤَْلجََشُٖ أَ َِ  (.ُِ:بتس) أَ

                                                           
دار أتك االمى لمطت بى  ( َُْص)لشعخ محمد بتد الظ  ر لمعفىا :ع ة الترزلعى مف المكت إل  الت ثالح (ُ)

   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.تكهس  كالهشر
 .الجم  رعى ال ظم   ـ  طراتمسَُٗٗط الث هعى  ( ُِٗص)التكهجي د. بتد الاالـ: اإلعم ف ت لعـك االر (ِ)
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يي  كبذاتا ه عـ الكتررد ذكر لـ عى كمع كركد لفظ الكتر يي الكرهف كم  اتؽ تع ها إال أها 
 يي الكتر ك ي: كال ذاب   كلكف ذكرت هع ت تدؿ بم  اله عـ  أك مت شرو كاضحو  تشكؿو  الكرهف الكرعـ

َعَُّٕذ َٔ و ؿ ت  ل :  .ُ َٚ   ْ َس٠َْؾب َٚ ػ   ْٚ َعَُّٕذ َٔ فََش َٚ   ْ َس٠َْؾب َٚ ػ   ْٚ ُ  فََش ُ  ِؼ١ و ؿ اتف كثعر يي تفاعره لهذه ااعى: (  ٖٗ:الكاو ى) ِؼ١
أف مالئكى الرحمى تككؿ: "أعته  الركح ك   ـ المالئكى تذلؾ بهد المكت "أم: يمهـ ركح كرعح ف  كتتشر 

  كوعؿ: (ُ)غعر غضت ف"   كربو كرعح فو  لرجي إل  ركحو اتى يي الجاد الطعب كهت ت مرعها  الطع
ٍكحه كىرى  ( و ؿ: راحى: كوكلا: كرعح ف و ؿ: الرزؽ""يي وكلا: )يىرى  .(ِ)ٍعحى فه

بف ااعى: "ك ذا ذكره اتح ها بكعب ذكر لركجه  مف التدف -اا رحما-كو ؿ اتف الكعـ
ت لمكت   كواـ الركاح إل  ثالثى أوا ـ مكرتعف  كألتر أهه  يي جهى اله عـ  كأ ح ب عمعف حكـ 

 .(ّ)اب"له  ت إلاالـ  ك ك عتضمف االمته  مف ال ذ

: "ركح ع هي راحى مف جهد المكت  كرعح ف عتمك  تا بهد لركج -اا رحما-كو ؿ الاعكطي
هفاا  كجهى ه عـ أم ما  أك و ؿ مك تما يإذا وتض ممؾ المكت ركحا  عككؿ الركح لمجاد جزاؾ اا 

العـك  يكد  لؾ   يههعئ ن م  عتاتي بف  إل  ط بى اا ت  ل   تطعئ ن  بهي لعرا  لكد كهت تي ارع  ن 
 .(ْ)هجكت كأهجعت  كعككؿ الجاد لمركح مثؿ ذلؾ"

َٙب  ٠َب٠َبو ؿ ت  ل :  .ِ َٙبأ٠ََّزُ ئَِّٕخُ   إٌَّْفظُ إٌَّْفظُ   أ٠ََّزُ َّ ْط ُّ ٌْ ئَِّٕخُ ا َّ ْط ُّ ٌْ ْشِظ١َّخً   َساِظ١َخً َساِظ١َخً   َسثِّهِ َسثِّهِ   اٌَِٝاٌَِٝ  اْسِعِؼٟاْسِعِؼٟ( ( 2ٕ2ٕ))ا ْشِظ١َّخً َِ   فِٟفِٟ  فَبْدُخٍِٟفَبْدُخٍِٟ( ( 5ٕ5ٕ))َِ

اْدُخٍِٟ( ( 1ٕ1ٕ))ِػجَبِدِٞػجَبِدٞ اْدُخٍَِٟٚ ره لهذه ااعى: "أم: يي تفاع -اا رحما-و ؿ اتف كثعر  (الفجر) ((ٖٖٓٓ))َعَّٕزَِٟعَّٕزِٟ  َٚ
إل  جكاره كثكاتا كم  أبد ل ت ده يي جهتا  )راضعى( أم: يي هفاه  )مرضعى( أم: ود رضعت بف 

أم: يي جممتهـ  )كادلمي جهتي( ك ذا عك ؿ له    بهه  كأرض     )ي دلمي يي بت دم(اا كرضي 
بهد احتض ره كبهد وع ما  بهد االحتض ر  كيي عكـ الكع مى أعض   كم  أف المالئكى عتشركف المؤمف

 .(ٓ)مف وتره"
: "كود و ؿ غعر كاحد مف ال ح تى كالت ت عف  أف  ذا عك ؿ له  -اا رحما-كو ؿ اتف الكعـ

بهد لركجه  مف الدهع  عتشر   الممؾ تذلؾ  كال عه يي ذلؾ وكؿ مف و ؿ أف  ذا عك ؿ له  يي االرة  
ُ التشرل التي و ؿ ت  ل : يإها عك ؿ له  بهد المكت كبهد الت ث  ك ذه مف  َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠ ُ اِ َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠ اِ

                                                           
 .(ْٖٓ/ٕ:)تفاعر اتف كثعر (ُ)
 .(َُٔ/ِّ:)تفاعر الطترم (ِ)
دار الكتب  ( ّٗ/ُ)اتف وعـ الجكزعى :كالاهى الكت ب مف ت لدالئؿ كالحع ف المكات أركاح بم  الكالـ يي الركح (ّ)

 تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. تعركت   ال ممعى
تحكعؽ بتد  ( ْٔ/ُ)تف أتي تكر  جالؿ الدعف الاعكطي بتد الرحمف :ال دكر تشرح ح ؿ المكت  كالكتكر شرح (ْ)

  .ـُٔٗٗ- ػُُْٕلته ف  ط الكل     المجعد ط مى حمتي  دار الم ريى
 .(ََْ/ٖ:)تفاعر اتف كثعر (ٓ)
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ٌَْغَِّٕخ اٌَّزِٟ  أَْثِشُشٚا ثِب َٚ ََل رَْؾَضُٔٛا  َٚ ََلئَِىخُ أََلَّ رََخبفُٛا  َّ ٌْ ُُ ا ِٙ ُي َػ١ٍَْ ٛا رَزََٕضَّ ُِ َُّ اْعزَمَب ٌَْغَِّٕخ اٌَّزِٟ صُ أَْثِشُشٚا ثِب َٚ ََل رَْؾَضُٔٛا  َٚ ََلئَِىخُ أََلَّ رََخبفُٛا  َّ ٌْ ُُ ا ِٙ ُي َػ١ٍَْ ٛا رَزََٕضَّ ُِ َُّ اْعزَمَب َْ صُ ُْ رَُٛػُذٚ ْٕزُ َْ ُو ُْ رَُٛػُذٚ ْٕزُ  ُو
يي الكتر  كعككف بهد الت ث  كأكؿ تش رة االرة ك ذا التهزؿ عككف بهد المكت  كعككف (  َّ:ي مت)

 .(ُ)بهد المكت"

: "و ؿ جم بى مف ال ح تى كالت ت عف: إها عك ؿ له  ذلؾ بهد -اا رحما-كو ؿ الاعكطي
ٌَْغَّٕخَ لركجه  مف الدهع  بم  لا ف الممؾ تش رة  كعؤعده وكلا ت  ل  يي مؤمف هؿ عس:  ًِ ا ًَ اْدُخ ٌَْغَّٕخَ ل١ِ ًِ ا ًَ اْدُخ ل١ِ

َْ لَبَي ٠َب ١ٌََْذ لَ لَبَي ٠َب ١ٌََْذ لَ  ٛ ُّ ٟ ٠َْؼٍَ ِِ ْٛ َْ ٛ ُّ ٟ ٠َْؼٍَ ِِ ْٛ (عس:ِٔ")(ِ). 

ُ و ؿ ت  ل :  .ّ ًُّ َّللاَّ ٠ُِع َٚ فِٟ ا٢ِْخَشِح  َٚ ١َْٔب  ٌَْؾ١َبِح اٌذُّ ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ ا ْٛ ٌْمَ ُٕٛا ثِب َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ ُ ٠ُضَجُِّذ َّللاَّ ًُّ َّللاَّ ٠ُِع َٚ فِٟ ا٢ِْخَشِح  َٚ ١َْٔب  ٌَْؾ١َبِح اٌذُّ ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ ا ْٛ ٌْمَ ُٕٛا ثِب َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ ٠ُضَجُِّذ َّللاَّ

ب ٠ََشبءُ  َِ  ُ ًُ َّللاَّ ٠َْفَؼ َٚ  َٓ ١ ِّ ب ٠ََشبءُ اٌظَّبٌِ َِ  ُ ًُ َّللاَّ ٠َْفَؼ َٚ  َٓ ١ ِّ  (.ِٕ:إترا عـ) اٌظَّبٌِ
  كم  عتتع ذلؾ مف اله عـ  مهعف بهد الاؤاؿ يي الكترلممؤ  يدلت ااعى بم  تثتعت اا 

ٍف الهاًتيٍّ  اٍلتىرىاًف ٍتًف بى ًزبو  مف حدعثمامـ كم  ألرج  َٓ ): وى ؿى  بى َٓ ٠ُضَجُِّذ َّللاُ اٌَِّز٠ ِي   ٠ُضَجُِّذ َّللاُ اٌَِّز٠ ْٛ ُٕٛا ثِبٌمَ َِ ِي آَ ْٛ ُٕٛا ثِبٌمَ َِ آَ

ت ؾى يىعىكيكؿي  اٌضَّبثِذِ اٌضَّبثِذِ  لىٍت ًيي بىذىاًب اٍلكىٍتًر يىعيكى ؿي لىاي مىٍف رى ماده  وى ؿى هىزى هىًتعٍّي ميحى تٍّيى المااي كى  يىذىًلؾى وىٍكلياي  رى
 ِفِٟ ا٢َِخَشح َٚ ١َْٔب  ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ اٌَؾ١َبِح اٌذُّ ْٛ ُٕٛا ثِبٌمَ َِ َٓ آَ فِٟ ا٢َِخَشحِ ٠ُضَجُِّذ َّللاُ اٌَِّز٠ َٚ ١َْٔب  ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ اٌَؾ١َبِح اٌذُّ ْٛ ُٕٛا ثِبٌمَ َِ َٓ آَ   كج ف يي ركاعى التل رم  (ّ)((٠ُضَجُِّذ َّللاُ اٌَِّز٠
ـي : )راكؿ اا  و ؿ -اا رحما- مادنا كىأىفا  المااي  ًإالا  ًإلىاى  الى  أىفٍ  عىٍشهىدي : الكىٍترً  ًيي ايًئؿى  ًإذىا الميٍاًم  ميحى

ًُّ : وىٍكلياي  يىذىًلؾى  الماًا  رىايكؿي  ٠ُِع َٚ فِٟ ا٢ِْخَشِح  َٚ ١َْٔب  ٌَْؾ١َبِح اٌذُّ ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ ا ْٛ ٌْمَ ُٕٛا ثِب َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ ًُّ ٠ُضَجُِّذ َّللاَّ ٠ُِع َٚ فِٟ ا٢ِْخَشِح  َٚ ١َْٔب  ٌَْؾ١َبِح اٌذُّ ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ ا ْٛ ٌْمَ ُٕٛا ثِب َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠ ٠ُضَجُِّذ َّللاَّ

ب ٠َ  َِ  ُ ًُ َّللاَّ ٠َْفَؼ َٚ  َٓ ١ ِّ ُ اٌظَّبٌِ ب ٠َ َّللاَّ َِ  ُ ًُ َّللاَّ ٠َْفَؼ َٚ  َٓ ١ ِّ ُ اٌظَّبٌِ   .(ْ)((ِٕ:إترا عـ) َشبءُ َشبءُ َّللاَّ

: "يعككؿ: المؤمف رتي اا  كدعهي اإلاالـ  كهتعي محمد  -اا رحما-عككؿ اتف بثعمعف
مف الام ف: أف ود  دؽ بتدم  يع دؽ  كعام ا  ك  يعزداد تذلؾ يرح ن أف شهد لا  يعه دم مه دو 

ذا  دؽ يي وكلا ازداد تذلؾ  ذا مف ه عـ الكتر؛ لف اإلها ف إ دش  د مف الام ف تأها   دؽ  كع 
 .(ٓ)يرح ن كاركرا"

َْ و ؿ ت  ل :  .ْ ُْ ٠ُْشَصلُٛ ِٙ َْٕذ َسثِّ ًْ أَْؽ١َبء  ِػ ارًب ثَ َٛ ِْ ِ أَ ًِ َّللاَّ َٓ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ َّٓ اٌَِّز٠ ََل رَْؾَغجَ َٚ َْ ُْ ٠ُْشَصلُٛ ِٙ َْٕذ َسثِّ ًْ أَْؽ١َبء  ِػ ارًب ثَ َٛ ِْ ِ أَ ًِ َّللاَّ َٓ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ َّٓ اٌَِّز٠ ََل رَْؾَغجَ َٚ ( هؿ
 (.ُٗٔ:بمراف

                                                           
 .(ّٗ/ُ)اتف وعـ الجكزعى :الركح (ُ)
 .(ِّّ/ُ)لاعكطيا :كرال دكر تشرح ح ؿ المكت  كالكت شرح (ِ)
 (ُِٕٖت ب برض مك د المعت مف الجهى أك اله ر)ح كت ب الجهى كه عمه  كأ مه   ألرجا مامـ يي  حعحا: (ّ)
(ْ/َُِِ). 
 .(َٖ/ٔ( )ْٗٗٔ)حا الذعف همهكا ت لككؿ الث تت()عثتت اكت ب تفاعر الكرهف  ت ب :يي  حعحا التل رم ألرجا (ْ)
 . ػُِْٔ  ط الكل الرع ض لمهشر  الكطف دار(  ُّْ/ُ)اتف بثعمعف :شرح ال كعدة الاف رعهعى (ٓ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُّٖ ] 

كيعه  إثت ت  ك ذه ااعى الكرعمى إهم  ج فت لتتحدث بف اله عـ لمشهداف؛ لهه  هزلت يعهـ 
كاضح له عـ الكتر  كتشكؿ ل ص لهـ  ك ذا ال ع هي أال عككف ل،عر ـ ه عـ  ي اعى أثتتت كجكد 

 اله عـ يي الكتر.

َْ ُعُٛء اٌَؼَزاِة)  :  و ؿ .ٓ ْٛ َؽبَق ثِآَِي فِْشَػ َٚ َىُشٚا  َِ ب  َِ لَبُٖ َّللاُ َع١ِّئَبِد  َٛ َْ ُعُٛء اٌَؼَزاِة)فَ ْٛ َؽبَق ثِآَِي فِْشَػ َٚ َىُشٚا  َِ ب  َِ لَبُٖ َّللاُ َع١ِّئَبِد  َٛ َْ ٘ٗ٘ٗفَ َْ ( إٌَّبُس ٠ُْؼَشُظٛ ( إٌَّبُس ٠ُْؼَشُظٛ

ػَ  َٚ ا  ًّٚ َٙب ُغُذ ػَ َػ١ٍَْ َٚ ا  ًّٚ َٙب ُغُذ َْ أََشذَّ اٌَؼَزاِة)َػ١ٍَْ ْٛ َُ اٌغَّبَػخُ أَْدِخٍُٛا آََي فِْشَػ ََ رَمُٛ ْٛ َ٠ َٚ َْ أََشذَّ اٌَؼَزاِة)ِش١ًّب  ْٛ َُ اٌغَّبَػخُ أَْدِخٍُٛا آََي فِْشَػ ََ رَمُٛ ْٛ َ٠ َٚ   (.غافر)  ((ِٙٗٙٗش١ًّب 
ألتر   ال عحتمؿ غعره  يدؿ بم  ثتكت بذاب الكتر  رعح ن  بذاب الدارعف ذكران اا ذكر 
َػِش١ًّب :يي أكؿ ااعى َٚ ا  ًّٚ َٙب ُغُذ َْ َػ١ٍَْ َػِش١ًّبإٌَّبُس ٠ُْؼَشُظٛ َٚ ا  ًّٚ َٙب ُغُذ َْ َػ١ٍَْ َُ اٌغَّبَػخُ " ـ:ثـ و ؿ يي اللت إٌَّبُس ٠ُْؼَشُظٛ ََ رَمُٛ ْٛ َ٠ َُ اٌغَّبَػخُ َٚ ََ رَمُٛ ْٛ َ٠ َٚ

َْ أََشذَّ اٌَؼَزاةِ  ْٛ َْ أََشذَّ اٌَؼَزاةِ أَْدِخٍُٛا آََي فِْشَػ ْٛ كبطؼ الث هي بم  الكؿ  كال طؼ عكتضي الم، عرة  يإذا ك ف  أَْدِخٍُٛا آََي فِْشَػ
يدؿ بم  أف ال رض الا تؽ إهم   ك يي الكتر وتؿ   الث هي عكـ تككـ الا بى  ك ف الكؿ يي الترزخ

ًؿ بذاب الكتر  و ؿ اتف كثعر:عكـ الكع مى  ك ذا عدؿ بم  إثت ت  "كى ىًذًه اٍاعىىي أىٍ ؿه كىًتعره ًيي اٍاًتٍدالى
مى  بىذىاًب اٍلتىٍرزىًخ ًيي اٍلكيتيكًر"  . (ُ)أىٍ ًؿ الا هاًى بى

 :في السنة النبكية ثبات نعيـ القبر كعذابوثانيان: إ
م  تعف زلعى يهك عدكر ها ف يي الحع ة التر تتعف كتكضح م عر اإلالتي مف الح دعث  كثعرج فت 

 ه عـ أك بذاب كمهه :
ثىةه، اٍلمىيّْتى  يىٍتبىعي ): و ؿ راكؿ اا  .ُ يىٍبقىى اٍثنىافً  فىيىٍرًجعي  ثىالى مىاليوي  أىٍىميوي  يىٍتبىعيوي  كىاًحده، كى  كىعىمىميوي، كى

مىاليوي  أىٍىميوي  فىيىٍرًجعي  يىٍبقىى كى  .(ِ)(عىمىميوي  كى

ذيكا :)وكؿ راكؿ اا  .ِ  .(ّ)(اٍلقىٍبرً  عىذىابً  ًمفٍ  اهللً بً  تىعىكَّ

َـّ : )وكؿ راكؿ اا  .ّ اًؿ، المىًسيحً  ًفٍتنىةً  ًمفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  القىٍبًر، عىذىابً  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّيي  الدَّجَّ
ًفٍتنىةً  المىٍحيىا، ًفٍتنىةً  ًمفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  َـّ  المىمىاًت، كى ٍ،ثىـً  ًمفى  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّيي ـً  المى  .(ْ)(كىالمىٍغرى

مى   ااً  رىايكؿي  مىرا : وى ؿى  -رضي اا بههم -بىتا سو  اٍتفً  بىفً ك  .ْ ٍعفً  بى  ًإنَّييمىا أىمىا)": يىكى ؿى  وىٍترى
مىا لىييعىذَّبىافً  ، ًفي ييعىذَّبىافً  كى ديىيمىا أىمَّا كىًبيرو ري  كىأىمَّا ًبالنًَّميمىًة، يىٍمًشي فىكىافى  أىحى  ًمفٍ  يىٍستىًتري  الى  فىكىافى  اآٍلخى

                                                           
 (.ُْٔ/ٕ):اتف كثعر تفاعر  (ُ)  
 (.ُُِ/ٖ()ّْٕٓ)حثالثى المعتى  عتتع كت ب الرو ؽ  ت ب حا:ألرجا مامـ يي  حع (ِ)
 له ر بمعاأك ا كت ب  فى الكع مى كالجهى كاله ر  ت ب برض مك د المعت مف الجهى :يي  حعحا مامـ ألرجا (ّ)

ثت ت بذاب الكتر كالت كذ مها  .(ُِٗٗ/ْ()ِٕٖٔ)حكان
كالمفظ لا  (  ُٔٔ/ُ()ِّٖ)حالذاف  ت ب الدب ف وتؿ الاالـ كت ب :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ْ)

(  ُِْ/ُ()ٖٗٓ)حال الة يي مها عات  ذ م  ال الة  ت ب كمكاضع الما جد كت ب كألرجا مامـ يي  حعحا:
 .تهحكه
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مىى غىرىسى  ثيَـّ  ًباٍثنىٍيفً  فىشىقَّوي  رىٍطبو  ًبعىًسيبو  فىدىعىا قىاؿى  ،"بىٍكًلوً  مىى كىاًحدنا ىىذىا عى : قىاؿى  ثيَـّ  كىاًحدنا ىىذىا كىعى
فَّؼي  أىفٍ  لىعىمَّوي " ٍنييمىا ييخى  .(ُ)("يىٍيبىسىا لىـٍ  مىا عى

 المااي  أىبى ذىؾً : يىكى لىتٍ  تىٍاأىليهى   جى فىتٍ  عىهيكًدعاىن  أىفا : )هتي زكج ال -رضي اا بهه –كبف ب ئشى  .ٓ
؟ ًيي الها سي  أىعي ىذابي :  المااً  رىايكؿى  بى ًئشىىي  يىاىأىلىتٍ  الكىٍتًر  بىذىابً  ًمفٍ  ـٍ :  المااً  رىايكؿي  يىكى ؿى  ويتيكًرً 

" ًمفٍ  ًت لمااً  "بى ًئذنا عى  الشاٍمسي  يىكىاىفىتً  مىٍركىتن   غىدىاةو  ذىاتى   المااً  ؿي رىايك  رىًكبى  ثيـا  ذىًلؾى  يىمىرا  ضيحن   يىرىجى
ًر  ظىٍهرىاهىيً  تىٍعفى   المااً  رىايكؿي  جى ـى  ثيـا  الحي ما  وى  ـى  يى ى وى  ـى  كىرىافىهي  الها سي  كى  رىكىعى  ثيـا  طىًكعالن  ًوعى من  يىكى 
يىعى  ثيـا  طىًكعالن  ريكيكبن  ـى يى  رى ًؿ  الًكعى ـً  ديكفى  كى يكى  طىًكعالن  ًوعى من  كى   ديكفى  كى يكى  طىًكعالن  ريكيكبن  رىكىعى  ثيـا  الىكا
ًؿ  الر كيكعً  يىعى  ثيـا  الىكا دى  رى كدنا يىاىجى ـى  ثيـا  طىًكعالن  ايجي ـى  وى  ًؿ  الًكعى ـً  ديكفى  كى يكى  طىًكعالن  ًوعى من  يىكى   ثيـا  الىكا
ًؿ  الر كيكعً  ديكفى  كى يكى  طىًكعالن  كبن ريكي  رىكىعى  ـى  ثيـا  الىكا ًؿ  الًكعى ـً  ديكفى  كى يكى  طىًكعالن  ًوعى من  وى   ريكيكبن  رىكىعى  ثيـا  الىكا

ًؿ  الر كيكعً  ديكفى  كى يكى  طىًكعالن  دى  ثيـا  الىكا كدً  ديكفى  كى يكى  اىجى ًؿ  الا جي رىؼى  ثيـا  الىكا   المااً  كؿي رىاي  يىكى ؿى  اٍه ى
ذيكا أىفٍ  أىمىرى يـٍ  ثيـا  عىكيكؿى  أىفٍ  المااي  شى فى  مى   .(ِ)(الكىٍترً  بىذىابً  ًمفٍ  عىتى ىكا

يي الكرهف كالاهى ال حعحى ث تتى الجمعع ال،عتع ت تاإلعم ف   ك بكعدة أ ؿ الاهى كالجم بىك 
عككؿ   كم   ف تال جداؿ أك هزاعكف حؽ اإلعم  كمهه  اإلعم ف ته عـ الكتر كبذاتا  يهـ مؤمهال تتحرؾ
ٌِْىزَبةُ   َرٌِهَ َرٌِهَ ( ( ٔٔ))اٌُاٌُ ت  ل : ٌِْىزَبةُ ا ِٗ   َس٠ْتَ َس٠ْتَ   ََل ََل   ا ِٗ ف١ِ َٓ   ًُ٘ذًُٜ٘ذٜ  ف١ِ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َٓ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ((ٕٕ ) ) َٓ َٓ اٌَِّز٠ َْ   اٌَِّز٠ ُٕٛ ِِ َْ ٠ُْئ ُٕٛ ِِ ٌَْغ١ْتِ   ٠ُْئ ٌَْغ١ْتِ ثِب َْ   ثِب ٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َْ ٛ ُّ ٠ُم١ِ ََلحَ   َٚ ََلحَ اٌصَّ   اٌصَّ

ب َّّ ِِ بَٚ َّّ ِِ َٚ   ُْ ُ٘ ُْ َسَصْلَٕب ُ٘ َْ   َسَصْلَٕب ْٕفِمُٛ ُ٠ َْ ْٕفِمُٛ ُ٠((ٖٖ ) ) َٓ اٌَِّز٠ َٚ َٓ اٌَِّز٠ َٚ   َْ ُٕٛ ِِ َْ ٠ُْئ ُٕٛ ِِ ب  ٠ُْئ َّ بثِ َّ ِْٔضيَ   ثِ ِْٔضيَ أُ ب  ا١ٌَِْهَ ا١ٌَِْهَ   أُ َِ بَٚ َِ ْٓ   ِْٔضيَ ِْٔضيَ أُ أُ   َٚ ِِ ْٓ ثِب٢ِْخَشحِ   لَْجٍِهَ لَْجٍِهَ   ِِ ثِب٢ِْخَشحِ َٚ َٚ   ُْ ُ٘ ُْ ُ٘  

 َْ َْ ٠ُٛلُِٕٛ ْٓ   ًُ٘ذًُٜ٘ذٜ  َػٍََٝػٍَٝ  أٌَُٚئِهَ أٌَُٚئِهَ ( ( ٗٗ))٠ُٛلُِٕٛ ِِ ْٓ ِِ   ُْ ِٙ ُْ َسثِّ ِٙ أٌَُٚئِهَ   َسثِّ أٌَُٚئِهَ َٚ َٚ   ُُ ُ٘ ُُ ُ٘   َْ ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ َْ ا ْفٍُِؾٛ ُّ ٌْ  .(التكرة) ((٘٘))ا

يي ثتكت بذاب  "كود تكاترت اللت ر بف راكؿ اا  :-اا رحما-و ؿ ش رح الطح كعى
لممكعف  يعجب ابتك د ثتكت ذلؾ كاإلعم ف تا  كال هتكمـ   كاؤاؿ االكتر كه عما لمف ك ف لذلؾ أ الن 

يي كعفعتا  إذ لعس لم كؿ كوكؼ بم  كعفعتا  لككها ال بهد لا تا يي  ذه الدار  كالشرع ال عأتي 
 . (ّ)تم  تحعما ال ككؿ  كلكها ود عأتي تم  تح ر يعا ال ككؿ"

"إف ابتك د  الجم بى يعككؿ:ابتك د أ ؿ الاهى ك  -اا رحما-كعكضح شعخ اإلاالـ اتف تعمعى
أ ؿ الاهى كالجم بى إل  وع ـ الا بى  ك: اإلعم ف ت ا  كمالئكتا  ككتتا  كراما  كالت ث ت د 

                                                           
( ٖٗٓ)حمها االاتتراف ككجكب التكؿ هج اى بم  الدلعؿ ت ب  الطه رة كت ب ألرجا مامـ يي  حعحا: (ُ)
(ُ/ُِْ.) 
( َُْٗ)حالت كذ مف بذاب الكتر يي الكاكؼكت ب الجم ى  ت ب  : حعحا يي التل رم ألرجا متفؽ عميو:( ِ)
 اللاكؼ  الة يي الكتر بذاب ذكر كت ب الكاكؼ  ت ب  حعحا: يي مامـ (  كالمفظ لا  كألرجأّ/ُِ)
 .(  تهحكهُِٔ/ِ()َّٗ)ح
 .(ٖٕٓ/ِ)تي ال ز الحهفي: اتف أشرح ال كعدة الطح كعى (ّ)
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"كاله عـ كاوع بم  الهفس كالتدف    كعككؿ أعض ن:(ُ)المكت  كاإلعم ف ت لكض ف كالكدر: لعره كشره"
 .(ِ)جمع  ن ت تف ؽ أ ؿ الاهى كالجم بى"

ت د المكت  يعؤمف تفتهى الكتر  كبذاب االرة  تكؿ م  ألتر تا الهتي  كعجب اإلعم ف
 .(ّ)مف بذاب الكتر  كأمر تا يي كؿ  الة  كيتهى الجداث كض،طته  كه عمه   كود اات  ذ 

لها  ؛  يهك مف الجهمعى اله لكى"مف و ؿ ال ابرؼ بذاب الكتر :-اا رحما-أتك حهعفى و ؿ
ِٓ َعُٕؼَ َعُٕؼَ هكر وكلا ت  ل :أ ر١َْ ُْ ِشَّ ُٙ ثُ ِٓ زِّ ر١َْ ُْ ِشَّ ُٙ ثُ  . (ْ)ع هي بذاب الكتر" زِّ

اله عـ كال ذاب كاوع ال مح لى   الكتر  كأف بذابه عـ ك  اع ت كالح دعث الا تكى ذكرت ي
 ذا ال ذاب تأكثر مف  فى     كود ك ؼ اا ال   عف لمر اا ك كاوع ت لك يرعف   ي ل ذاب

ؿ يإهم  عدؿ بم  أف ال ذاب حؽ بم  كؿ مف ك ذا إف دي لكتر يي حكهـ حفرة مف حفر اله ر  
  كأف ه عـ المؤمف يي وتره يي   كأشرؾ تا  كلـ عتتع م  أمر اا تال لؼ كب   أمر اا 

 .كاللضرة مه معف إل  وع ـ الا بىركضى مف رع ض الجهى ممعئ ت لرع حعف 

                                                           
 .(ُِٗ/ّ:)يت كل اتف تعمعى (ُ)
 .(ِِٖ/ْ:)المرجع الا تؽ (ِ)
  (.ُِْ)صالتل رم :ؼ الثمر يي تع ف بكعدة أ ؿ الثروط (ّ)
ألعؼ محمد تف بتد الفكهعف التاط كالكتر المهاكتعف لتي حهعفى ت الفكا الكتر )مطتكع مع الشرح المعار بم  (ْ)

رات اإلم   مكتتى الفرو ف ( ُّٕ/ُ)اله م ف تف ث تت تف زكطي تف م ه عهاب لتي حهعفى :الرحمف اللمعس(
 .ـُٗٗٗ- ػُُْٗال رتعى  ط الكل   
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 لثاعط ة الثا

 ثشي ع   ح اج اعؤمهيَركش ال رب يف الغ َج  

لفظ الكتر يي غزكة تهي ورعظى  كذلؾ عكـ ااتشه د ال ح تي الجمعؿ ا د تف يمكد ذكر 
كعكتٍّر   ح مف ت ده ال ح تىح كعاتٍّ عاتٍّ    كتكي الهتي   حعث تض عؽ بمعا وتره م  ذ 
 ج اا بها ضمى الكتر.ر مف ت ده ال ح تى  حت  يرا كعكتٍّ 

 عكم ن  ؿ: لرجه  مع راكؿ اا و  -رضي اا بههم  -ي ف ج تر تف بتد اا اله  رم
ككضع يي وتره كاكم بمعا   حعف تكيي  و ؿ: يمم   م  بمعا راكؿ اا  إل  ا د تف م  ذ 
   ياتحه  طكعال  ثـ كتر يكتره   يكعؿ: ع  راكؿ اا  لـ اتحت؟ ثـ كترت؟ و ؿ:اتح راكؿ اا 

ايىؽى  لىقىدٍ ) مىى تىضى اًلحً  اٍلعىٍبدً  ىىذىا عى تَّى ريهي قىبٍ  الصَّ وي  حى ٍنوي  اهللي  فىرَّجى  .(ُ)(عى

ٍغطىةن، ًلٍمقىٍبرً  ًإفَّ ) و ؿ: بف الهتي  -رضي اا بهه –كبف ب ئشى  لىكٍ  ضى ده  كىافى  كى  نىاًجينا أىحى
ا ًمٍنيىا  .(ِ)(ميعىاذو  ٍبفي  سىٍعدي  ًمٍنيىا نىجى

 الًَّذم اىىذى ) :و ؿ: و ؿ راكؿ اا  -رضي اا بههم -كيي اهف الها ئي بف اتف بمر
رَّؾى  ، لىوي  تىحى تٍ  اٍلعىٍرشي فيًتحى شىًيدىهي  السَّمىاًء، أىٍبكىابي  لىوي  كى ًئكىًة، ًمفى  أىٍلفنا سىٍبعيكفى  كى َـّ  لىقىدٍ  اٍلمىالى مَّةن، ضي  ثيَـّ  ضى
ٍنوي( فيرّْجى   .(ّ)عى

ي لمؤمف أشرؽ هكر اإلعم ف يي  دره  يت شر المذات كالشهكات ك ي مف الرض  كالرض 
كلمؽ اادمي مف  ذه الرض  كود ألذ بمعا ال هد كالمعث ؽ يي ال تكدعى لا  يم  هكص  مطع ى 

مف كي ف ال تكدعى   رت الرض بمعا كاجدة  يإذا كجدتا يي تطهه  ضمتا ضمى  ثـ تدركا 
يإف  الرحمى  يترحب تا كبم  ودر اربى مجيف الرحمى  عتلمص مف الضمى  يإف ك ف محاه ن 

ذا لمحاهعف  يإذا ك هت الرحمى ورعتى مف المحاهعف  لـ عكف الضـ كثعران رحمى اا ورعب مف ا   كان
مف حد المحاهعف  لتث حت  تدركا الرحمى  كال عه يعا ا تزاز ال رش لمكتا؛ لف دكف  ك ف ل رج ن 

 .(ْ)الت ث زالزؿ كأ كاؿ ال عامـ مهه  كلي كال غعره

                                                           
 (.ُِٖاتؽ تلرعجا:)ص (ُ)
 ب ئشى ال دعكى ماهد  اله  ر بشر ل مس تكعى اله  ر ماهد فم الماتدرؾ الممحؽ ه:ماهديي  حمدلرجا أأ (ِ)

(  و ؿ ِْٖ/ِ()َُُٓ)حال ح تى: أحمد تف حهتؿ (  يض ئؿِّٕ/َْ()ِِّْٖ)حبهه  اا رضي ال دعؽ تهت
 .(ِٗٔ/ْ) حعح  امامى الح دعث ال حعحى: اللت هي هإاه د :اللت هي

 (.ُْٕص)تلرعجا: اتؽ( ّ)
 .(ِّّ/ٓ)لمه كما :يعض الكدعراهظر:  (ْ)
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ي، تكا بهه  ال،عتى الطكعمى  يمم   كضمى الكتر إهم  أ مه  أف الرض أمهـ  كمهه  لمككا 
ضمتا  ردكا إلعه  ك ـ أكالد   ضمتهـ ضمى الكالدة إذا غ ب بهه   كلد   ثـ ودـ  يمف ك ف مطع  ن 

 .(ُ)ضمتا ت هؼ الط  لرته  بمعا تريؽ  كمف ك ف ب  ع ن 

ي هدم  عكضع المعت يي الكتر يإها عضما ضمى ال عهجك مهه  أحد كتعران ك ف أك  ،عران  
  ك ك الذم تحرؾ لمكتا لح ن أك ط لح ن  يكد ج ف يي الح دعث أف الكتر ضـ ا د تف م  ذ   

 .(ِ)ال رش  كيتحت لا أتكاب الام ف  كشهده ات كف ألف ن مف المالئكى

كمم  عدؿ بم  أف ضمى الكتر الزمى لكؿ إها ف  ،عران ك ف أـ كتعران  حت  ال تع ف يال 
ده  أىٍفمىتى  لىكٍ ) :أف  تع ن ديف يك ؿ راكؿ اا   عهجكف مهه    ي ف أتي أعكب  مَّةً  ًمفٍ  أىحى  اٍلقىٍبرً  ضى

ىٍفمىتى  ًبيُّ  ىىذىا ألى  .(ّ)(الصَّ

يي جمعع أمكره   لذلؾ يإف الكتر لا الثر الكتعر بم  حع ة المؤمف  يتج ما عتكي اا 
  يعحرص بم  ى ا يإف ك ف مك ران يي ط بى اا  ي لكتر عج ما أكثر حر  ن  كتككل  كط ب

أداف م  أمر ت  ل  مف  الة  ك ع ـ  كزك ة  كحج  كجمعع الط ب ت  كعتت د بم  هه  اا بها 
يال عتؽى مع اإلها ف يي وتره أم شيف اكل أبم لا الت  بممه    مف المهكرات كالم   ي كال كاف

ٍعرىةى  يح ؿ حع تا  أك  دوى ج رعى  أك كلد   لح عدبك لا  كذلؾ مف حدعث أىتً   رىايكؿى  أىفا    يرى
ٍهاى في  مى تى  )ًإذىا: وى ؿى   ااً  ٍهاي  اٍهكىطىعى  اإٍلً مياي  بى ثىىو  ًمفٍ  ًإالا  بىمى دىوىىو  ًمفٍ  ًإالا : ثىالى  عيٍهتىفىعي  ًبٍمـو  أىكٍ  جى ًرعىىو   ى
لىدو  أىكٍ  ًتًا       .(ْ)لىاي( عىٍدبيك  ى ًلحو  كى

مب المؤمف  كتذكره ت لمكت  ؾ عضع الروى يي ويإف الكوكؼ بم  المك تر كم  إل  ذل
ـٍ  كيٍنتي  ًإنّْي :)لككلا كىىا اٍلقيبيكرً  ًزيىارىةً  عىفٍ  نىيىٍيتيكي كري ـً  فىًإنَّيىا فىزي  .(ٓ)(اآٍلًخرىةى  تيذىكّْريكي

                                                           
 .(ُٔ/ِالاف رعهي) :لكامع الهكار التهعىاهظر:  (ُ)
ع  دار الهف ئس لمهشر كالتكزع ( ّْ/ُ)عم ف تف بتد اا الشكر ال تعتيبمر تف ام :الكع مى ال ،رلاهظر:  (ِ)

 .ـُُٗٗ- ػُُُْالردف  مكتتى الفالح  الككعت  ط الرات ى  
  حعح(  و ؿ اللت هي:  حعح  ُّّ/ٓ(  يعض الكدعر: المه كم)ُُِ/ْ()ّٖٖٓ)حلطتراهيا :الم جـ الكتعر (ّ)

 .(ِٗٗ/ِ()ِِّٓح)كزع داتا: اللت هي ال ،عر الج مع
  (.ُِٓٓ/ّ()ُُّٔ)حكي تا ت د الثكاب مف اإلها ف عمحؽ م  ت ب   هت تكت ب ال ألرجا مامـ يي  حعحا: (ْ)
 (  كاتف م جأُِّ/ِ()ُِّٔ)ح ط لب أتي تف بمي دماه  الراشدعف اللمف ف ماهد :ماهده يي أحمد ألرجا (ٓ)

 :حدعث  حعح  اإلركاف :(  و ؿ اللت هيََٓ/ُ()ُٗٔٓ)ح ئز  ت ب م  ج ف يي زع رة الكتكركت ب الجه يي اهها:
 (.ِِْ/ّ)هياللت 
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ٍكلىاي  مىفٍ  كىأىٍتكى  يىتىكى    أيمٍّاً  وىٍترى   الهاًتي   زىارى و ؿ:  كبف أتي  رعرة   اٍستىٍ،ذىٍنتي ): يىكى ؿى  حى
كرى  أىفٍ  ًفي كىاٍستىٍ،ذىٍنتيوي  ًلي، ييٍؤذىفٍ  فىمىـٍ  لىيىا أىٍستىٍغًفرى  أىفٍ  ًفي رىبّْي كا ًلي، فى،يًذفى  قىٍبرىىىا أىزي كري  اٍلقيبيكرى  فىزي
 .(ُ)(اٍلمىٍكتى  تيذىكّْري  فىًإنَّيىا

م  عهت،ي لمزائر أف ال، عى مف زع رة الكتكر كأهه  تذكر ت الرة  ك  يكد تٌعف راكله  الكرعـ 
عككف و ده مف زع رتا لمكتكر  ك ذه حكمى بظعمى تت ث يي هفس المؤمف االات داد لممكت كالدار 
االرة  كتحذر مف ال،فمى كاالغترار ت لدهع   ك ذه حكمى بظعمى لك بكمه  الماممكف  كت طعا الدي ى 

كمى ألرل مف زع رة الكتكر  ك ي حؽ كالككة إل  الدب ف لممعت  كاالات،ف ر لا كالترحـ بمعا  ك ذه ح
لممعت بم  الحي  إذ المعت ود اهكطع بمما  ك ك يي أمٌس الح جى كأشد   إل  مف عدبك اا لا 

 .(ِ)ت لم،فرة كالرحمى

 

                                                           
  .(ٓٔ/ّ()ُِِٗ)حأما وتر زع رة يي  رتا  الهتي ااتئذاف ت ب كت ب الجه ئز  ألرجا مامـ يي  حعحا: (ُ)
بم دة التحث ال ممي  ( ِٓٗ ِْٗ/ُ)محمد تف بتد اا زرت ف ال، مدم :حم  التكحعد حم عى الراكؿ اهظر:  (ِ)

  .ـََِّ ػ/ُِِّْل     ط الك الا كدعىت لج م ى اإلاالمعى  المدعهى المهكرة  
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 األَ  اعط ة
 اجلىح تعش ف

  فََلفََل : عككؿ كدر   ف ؤه  كرعي  كال  هكصه  عشكتا ال الذم الك مؿ اله عـ دار  ي الجهى

 ُُ ُُ رَْؼٍَ ب  َْٔفظ  َْٔفظ    رَْؼٍَ بَِ َِ   َٟ َٟ أُْخفِ ُْ   أُْخفِ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ ٌَ   ْٓ ِِ ْٓ حِ   ِِ حِ لُشَّ ٓ    لُشَّ ٓ  أَْػ١ُ ب  َعَضاءً َعَضاءً   أَْػ١ُ َّ بثِ َّ َْ   َوبُٔٛاَوبُٔٛا  ثِ ٍُٛ َّ َْ ٠َْؼ ٍُٛ َّ  مىٍكًضعي : ) كعككؿ  (ُٕ:)الاجدة ٠َْؼ
ـٍ  اىٍكطً  ًدكي هاىً  ًمفى  أىحى ٍعره  الجى مى  الد ٍهعى  ًمفى  لى مىٍعهى  كى ْٓ  : كعككؿ  (ُ)(بى َّ ْٓ فَ َّ ِٓ   ُصْؽِضػَ ُصْؽِضػَ   فَ ِٓ َػ ًَ   إٌَّبسِ إٌَّبسِ   َػ أُْدِخ َٚ ًَ أُْدِخ َٚ  

ٌَْغَّٕخَ  ٌَْغَّٕخَ ا ِع١كَ  : كعككؿ المتعف  ال ظعـ الفكز يهك (ُٖٓ:بمراف )هؿ فَبصَ فَبصَ   فَمَذْ فَمَذْ   ا ِع١كَ َٚ َٚ   َٓ َٓ اٌَِّز٠ ا  اٌَِّز٠ ْٛ اارَّمَ ْٛ ُْ   ارَّمَ ُ ُْ َسثَّٙ ُ   َسثَّٙ

ٌَْغَّٕخِ   اٌَِٝاٌَِٝ ٌَْغَّٕخِ ا ًشا  ا َِ ًشاُص َِ َ٘ب  اَِرااَِرا  َؽزََّٝؽزَّٝ  ُص َ٘بَعبُءٚ فُزَِؾذْ   َعبُءٚ فُزَِؾذْ َٚ َٙب  َٚ اثُ َٛ َٙبأَْث اثُ َٛ لَبيَ   أَْث لَبيَ َٚ َٚ   ُْ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ َٙب  ٌَ َٙبَخَضَٔزُ َ    َخَضَٔزُ َ  َعَل ُْ   َعَل ُْ َػ١ٍَُْى ُْ   َػ١ٍَُْى ُْ ِغْجزُ َ٘بفَبْدخُ فَبْدخُ   ِغْجزُ َ٘بٍُٛ ٍُٛ  

 َٓ َٓ َخبٌِِذ٠ ذاك   (ّٕ:)الزمر َخبٌِِذ٠  أيضؿ ع رياي ه  يع لمك ها مههـ كاحدو  كؿ يعارع الجهى الجهى أ ؿ دلؿ ان
لَبٌُٛا: ت  ل  وكلا يي عدلؿ ك ذا الدهع   يي مك ها ع رؼ ك ف مم  لَبٌُٛاَٚ ذُ   َٚ ّْ ٌَْؾ ذُ ا ّْ ٌَْؾ ِ   ا ِ ّلِِلَّ ََٙزا  ََ٘ذأَبََ٘ذأَب  اٌَِّزٞاٌَِّزٞ  ّلِِلَّ ََٙزاٌِ ب  ٌِ َِ بَٚ َِ َٚ  

َٞ   ُوَّٕبُوَّٕب زَِذ ْٙ ٌَِٕ َٞ زَِذ ْٙ َل  ٌَِٕ ْٛ َلٌَ ْٛ ٌَ   ْْ ْْ أَ ُ   ببََ٘ذأَ ََ٘ذأَ   أَ ُ َّللاَّ ُُ : وكلا يي كعدلؿ  (ّْ:)البراؼ َّللاَّ ُٙ ٠ُْذِخٍُ َٚ ُُ ُٙ ٠ُْذِخٍُ ٌَْغَّٕخَ   َٚ ٌَْغَّٕخَ ا َٙب  ا فَ َٙبَػشَّ فَ ُْ   َػشَّ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ ٌَ 
 علطئكف  ال لهـ اا واـ كحعث كما كههـ  تعكتهـ إل  أ مه  عهتدم: و ؿو ؿ الطترم: " (ٔ:)محمد
 تفروكا لهـ عك ؿ دلمك   إذا :أم   كو ؿ الكرطتي: "(ِ)"أحدان  بمعه  عاتدلكف ال لمككا مهذ اك هه  كأههـ
 .(ّ)"مه زلهـ إل  اه ريكا إذا الجم ى أ ؿ مف تمه زلهـ أبرؼ يهـ مه زلكـ  إل 

  تعريؼ الجنة لغةن كاصطالحان:أكالن: 
نَّ  .ُ  : ة لغةن الجى

الجعـ كالهكف أ ؿ كاحد  ك ك الاتر كالتاتر  ي لجهى م  ع عر إلعا الماممكف يي االرة  
ف الجهى إاؾ لف الشجر تكروا عاتر  كوعؿ: هى التات ف  ك ك ذك ك ثكاب ماتكر بههـ العـك  كالج

 .(ْ)بهد ال رب الهلؿ الطكاؿ

ٌه ن: اىتىره ه ا جى فا الشيفى عىجي ه ا   جهف: جى هاا المعؿ عىجي فا بهؾ  كجى ككؿ شيف ايتر بهؾ يكد جي
هاا: اىتىره هكه ن كأىجى ف   ت لضـ  جي فا بمعا عىجي هكه ن كجى ٌه ن كجي  .(ٓ)جى

 

 

 
                                                           

 .(ّٓ/ْ()ِِٖٗ)حاا اتعؿ يي عـك رت ط يضؿ ت بألرجا التل رم يي  حعحا: كت ب الجه د كالاعر   (ُ)
 .(َُٔ/ِِتفاعر الطترم:) (ِ)
 .(ُِّ/ُٔتفاعر الكرطتي:) (ّ)
 .(ُِْ/ُ)ي رس اتف :ععس الم،ىم جـ مك اهظر:  (ْ)
 .(ِٗ/ُّ: اتف مهظكر)لا ف ال رباهظر:  (ٓ)
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نَّة اصطالحان:  .ِ  الجى

 ك االاـ ال  ـ المته كؿ لتمؾ الدار  التي أبد   اا لمف أط با  كم  اشتممت بمعا مف أهكاع "  
 .(ُ)"اله عـ  كالمذة  كالتهجى كالاركر  كورة ال عف

 
 ثاوياعط ة ال

 َالسىح الكش ع ال شان يف َسدخ كما اجلىح اخـف

ر دكها اللع ؿ  لعس له عمه  هظعر يعم  ع مما ك ؼ الجهى كه عمه  عفكؽ الك ؼ  كعك 
أ ؿ الدهع   كمهم  ترو  اله س يي دهع  ـ  ياعتك  م  عتم،كها أمران  عه ن ت لهاتى له عـ االرة  ي لجهى 

: و ؿ اا ) و ؿ:   بف الهتي  ف أتي  رعرة ي  (ِ)كم  كرد يي ت ض ااث ر ال مثؿ له 
طىرى  كىالى  اىًم ىٍت  أيذيفه  كىالى  رىأىٍت  بىٍعفه  الى  مى  ًحعفى ال ا لً  ًلً تى ًدمى  أىٍبدىٍدتي  مى  لى  ذىًلؾى  ًمٍ دىاؽي  تىشىرو  وىٍمبً  بى

َْ  :ااً  ًكتى بً  ًيي ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْؼ َّ ٓ  َعَضاًء ثِ ِح أَْػ١ُ ْٓ لُشَّ ِِ  ُْ ُٙ ٌَ َٟ ب أُْخفِ َِ ُُ َْٔفظ   َْ فَََل رَْؼٍَ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْؼ َّ ٓ  َعَضاًء ثِ ِح أَْػ١ُ ْٓ لُشَّ ِِ  ُْ ُٙ ٌَ َٟ ب أُْخفِ َِ ُُ َْٔفظ    .(ّ)((ُٕ:الاجدة)فَََل رَْؼٍَ

نَّاًت ى عدلؿ مهه  المؤمهكف  كم  كعدلؿ مهه  المالئكى  و ؿ ت  ل : كلمجهى أتكاب ثم هع جى
ـي اأٍلىٍبكىابي  ةن لىيي ََلئَِىخُ ٠َْذُخٍُٛ :(  كعككؿ أعض ن َٓ:ص) عىٍدفو ميفىتَّحى َّ ٌْ ا ََلئَِىخُ ٠َْذُخٍَُٛٚ َّ ٌْ ا ًِّ ثَبة  َٚ ْٓ ُو ِِ  ُْ ِٙ ًِّ ثَبة  َْ َػ١ٍَْ ْٓ ُو ِِ  ُْ ِٙ   ((ٖٕٖٕ))َْ َػ١ٍَْ

َُ ُػْمجَٝ اٌذَّاسِ  ُْ فَِْٕؼ ب َصجَْشرُ َّ ُْ ثِ َ  َػ١ٍَُْى َُ ُػْمجَٝ اٌذَّاسِ َعََل ُْ فَِْٕؼ ب َصجَْشرُ َّ ُْ ثِ َ  َػ١ٍَُْى  (.الربد) ((ٕٕٗٗ))َعََل

  بف اهؿ تف هى الثم هعى ت ب عام  ت ب الرع ف  ال عدلما إال ال  ئمكفكمف أتكاب الج
هاىً  ًيي) و ؿ:   بف الهتي ا د  عا فى  عياىما  تى به  ًيعهى  أىٍتكىابو  ثىمى ًهعىىي  الجى مياي  الى  الرا  ًإالا  عىٍدلي

 .(ْ)(ال ا ًئميكفى 

                                                           
د.  تحكعؽ ( ْٗ/ُ)تف ا عد تف بمي تف ك ؼ الكحط هي بتد الرحمف :كاله ر مف الكت ب كالاهى المطهرةالجهى  (ُ)

  تدكف اهى هشر.  مطت ى افعر  الرع ض  ط الث لثى  عد تف بمي تف ك ؼ الكحط هيا 
الهف ئس لمهشر كالتكزعع   دار ( ُْٕ/ُ)الشكر ال تعتي بمر تف امعم ف تف بتد اا :الجهى كاله راهظر:  (ِ)

 .ـُٖٗٗ- ػ ُُْٖالردف  ط الا ت ى  
ملمكوى  كأهه  الجهى  فى يي ج ف م  اللمؽ  ت ب كت ب تدف  حعحا:كألرجا التل رم يي  متفؽ عميو: (ّ)

 (ِِْٖح)ت ب ت ب كأ مه   ه عمه  ك فى الجهى كت ب:  حعحا يي مامـ ألرجا  ك (  تهحكهُُٖ/ْ()ِّْْ)ح
 .لا كالمفظ  (ُِْٕ/ْ)
 .(ُُٗ/ْ()ِّٕٓ)حتدف اللمؽ  ت ب  فى أتكاب الجهىكت ب  :يي  حعحا التل رم ألرجا (ْ)
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ـٍ  مى ) :و ؿ: و ؿ راكؿ اا  ط ب كبف أمعر المؤمهعف بمر تف الل دو  ًمفٍ  ًمٍهكي  أىحى
أي  مادنا كىأىفا  ااي  ًإالا  ًإلىاى  الى  أىفٍ  أىٍشهىدي : عىكيكؿي  ثيـا  اٍلكىضيكفى  - يىعيٍاًتغي  أىكٍ - يىعيٍتًمغي  عىتىكىضا ٍتدي  ميحى  ًإالا  كىرىايكلياي  ااً  بى
هاىً  أىٍتكىابي  لىاي  ييًتحىتٍ  ؿي  عىىي الثامى هً  اٍلجى  .(ُ)(شى فى  أىعٍّهى  ًمفٍ  عىٍدلي

أف الجهى درج ت ت ضه  يكؽ ت ض  كأ مه  متف كتكف يعه  تحاب مه زلهـ  كود ألتر 
ٌُْؼٍَٝ يعه   يك ؿ ت  ل : َسَعبُد ا ُُ اٌذَّ ُٙ بٌَِؾبِد فَؤٌَُٚئَِه ٌَ ًَ اٌصَّ ِّ ًٕب لَْذ َػ ِِ ْئ ُِ  ِٗ ْٓ ٠َؤْرِ َِ ٌُْؼٍََٝٚ َسَعبُد ا ُُ اٌذَّ ُٙ بٌَِؾبِد فَؤٌَُٚئَِه ٌَ ًَ اٌصَّ ِّ ًٕب لَْذ َػ ِِ ْئ ُِ  ِٗ ْٓ ٠َؤْرِ َِ َٚ (طا:ٕٓ.)  

كالجهى درج ت متف ضمى تف ضالن بظعم ن  " :-اا رحما-ف تعمعىعككؿ شعخ اإلاالـ ات
ْٓ  كأكلع ف اا المؤمهكف المتككف يي تمؾ الدرج ت  تحاب إعم ههـ كتككا ـ  و ؿ ت  ل : َِ ْٓ َِ   َْ َْ َوب   ٠ُِش٠ذُ ٠ُِش٠ذُ   َوب

ٌَْؼبِعٍَخَ  ٌَْؼبِعٍَخَ ا ٍَْٕب  ا ٍَْٕبَػغَّ َٙب  ٌَُٗ ٌَُٗ   َػغَّ َٙبف١ِ ب  ف١ِ بَِ ْٓ   ََٔشبءُ ََٔشبءُ   َِ َّ ٌِ ْٓ َّ َُّ   ُِٔش٠ذُ ُِٔش٠ذُ   ٌِ َُّ صُ ٍَْٕب  صُ ٍَْٕبَعَؼ َُ   ٌَُٗ ٌَُٗ   َعَؼ ََّٕٙ َُ َع ََّٕٙ ب  َ٘بَ٘ب٠َْصََل ٠َْصََل   َع ًِ ٛ ُِ ْز بَِ ًِ ٛ ُِ ْز ْذُؽًٛسا  َِ ْذُؽًٛساَِ َِ((ٔ5ٔ5 ) ) ْٓ َِ َٚ ْٓ َِ َٚ  

َعَؼٝ  ا٢ِْخَشحَ ا٢ِْخَشحَ   أََسادَ أََسادَ  َعَؼَٝٚ َٙب  َٚ َٙبٌَ َٙب  ٌَ َٙبَعْؼ١َ َٛ   َعْؼ١َ ُ٘ َٚ َٛ ُ٘ َٚ    ٓ ِِ ْئ ُِ  ٓ ِِ ْئ َْ   فَؤٌَُٚئِهَ فَؤٌَُٚئِهَ   ُِ َْ َوب ُْ   َوب ُٙ ُْ َعْؼ١ُ ُٙ ْشُىًٛسا  َعْؼ١ُ ْشُىًٛساَِ ذُّ   ُوَّلً ُوَّلً   ((1ٔ1ٔ))َِ ِّ ذُّ ُٔ ِّ   َُ٘ئََلءِ َُ٘ئََلءِ   ُٔ

َُ٘ئََلءِ  َُ٘ئََلءِ َٚ َٚ   ْٓ ِِ ْٓ ب  َسثِّهَ َسثِّهَ   َػطَبءِ َػطَبءِ   ِِ َِ بَٚ َِ َٚ   َْ َْ َوب ْؾظًُٛسا  َسثِّهَ َسثِّهَ   َػَطبءُ َػَطبءُ   َوب ْؾظًُٛساَِ ْٔظُشْ ( ( ٕٕٓٓ))َِ ْٔظُشْ ا ٍَْٕب  َو١ْفَ َو١ْفَ   ا ٍَْٕبفَعَّ ُْ   فَعَّ ُٙ ُْ ثَْؼَع ُٙ   ثَْؼط  ثَْؼط    َػٍََٝػٍَٝ  ثَْؼَع

٣ٌَِْخَشحُ  ٣ٌَِْخَشحُ َٚ أَْوجَشُ   َدَسَعبد  َدَسَعبد    أَْوجَشُ أَْوجَشُ   َٚ أَْوجَشُ َٚ  .(ِ)"(اإلاراف) ( ( ٕٕٔٔ))رَْفِع١ًَل رَْفِع١ًَل   َٚ

َْ فِٟ  كعككؿ ت  ل : ُِ٘ذٚ َغب ُّ ٌْ ا َٚ َشِس  َٓ َغ١ُْش أٌُِٟٚ اٌعَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌْمَبِػُذٚ ِٛٞ ا َْ فِٟ ََل ٠َْغزَ ُِ٘ذٚ َغب ُّ ٌْ ا َٚ َشِس  َٓ َغ١ُْش أٌُِٟٚ اٌعَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌْمَبِػُذٚ ِٛٞ ا ََل ٠َْغزَ

أَ  َٚ  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ِ ثِؤ ًِ َّللاَّ أَ َعج١ِ َٚ  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ِ ثِؤ ًِ َّللاَّ ُوَّلً َعج١ِ َٚ َٓ َدَسَعخً  ٌْمَبِػِذ٠ ُْ َػٍَٝ ا ِٙ ْٔفُِغ أَ َٚ  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ َٓ ثِؤ ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٌْ ُ ا ًَ َّللاَّ ُْ فَعَّ ِٙ ُوَّلً ْٔفُِغ َٚ َٓ َدَسَعخً  ٌْمَبِػِذ٠ ُْ َػٍَٝ ا ِٙ ْٔفُِغ أَ َٚ  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ َٓ ثِؤ ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٌْ ُ ا ًَ َّللاَّ ُْ فَعَّ ِٙ ْٔفُِغ

ب ًّ َٓ أَْعًشا َػِظ١ ٌْمَبِػِذ٠ َٓ َػٍَٝ ا ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٌْ ُ ا ًَ َّللاَّ فَعَّ َٚ ٌُْؾْغَٕٝ  ُ ا َػَذ َّللاَّ بَٚ ًّ َٓ أَْعًشا َػِظ١ ٌْمَبِػِذ٠ َٓ َػٍَٝ ا ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٌْ ُ ا ًَ َّللاَّ فَعَّ َٚ ٌُْؾْغَٕٝ  ُ ا َػَذ َّللاَّ َٚ (الها ف:ٗٓ.) 

ُْ أََلَّ  كعككؿ ت  ل : ب ٌَُى َِ ُْ أََلَّ َٚ ب ٌَُى َِ َٚ ِٞٛ ا٤َْْسِض ََل ٠َْغزَ َٚ اِد  َٚ ب َّ ١َشاُس اٌغَّ ِِ  ِ ّلِِلَّ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ ْٕفِمُٛا فِٟ َعج١ِ ِٛٞ  رُ ا٤َْْسِض ََل ٠َْغزَ َٚ اِد  َٚ ب َّ ١َشاُس اٌغَّ ِِ  ِ ّلِِلَّ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ ْٕفِمُٛا فِٟ َعج١ِ  رُ

لَ  َٚ ْٓ ثَْؼُذ  ِِ ْٔفَمُٛا  َٓ أَ َٓ اٌَِّز٠ ِِ ُُ َدَسَعخً  ًَ أٌَُٚئَِه أَْػظَ لَبرَ َٚ ٌْفَْزِؼ  ًِ ا ْٓ لَْج ِِ ْٔفََك  ْٓ أَ َِ  ُْ ُْٕى لَ ِِ َٚ ْٓ ثَْؼُذ  ِِ ْٔفَمُٛا  َٓ أَ َٓ اٌَِّز٠ ِِ ُُ َدَسَعخً  ًَ أٌَُٚئَِه أَْػظَ لَبرَ َٚ ٌْفَْزِؼ  ًِ ا ْٓ لَْج ِِ ْٔفََك  ْٓ أَ َِ  ُْ ُْٕى َػَذ ِِ َٚ ُوَّلً  َٚ َػَذ برٍَُٛا  َٚ ُوَّلً  َٚ برٍَُٛا 

ٌُْؾغْ  ُ ا ٌُْؾغْ َّللاَّ ُ ا َْ َخج١ِش  َّللاَّ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ُ ثِ َّللاَّ َٚ َْ َخج١ِش  َٕٝ  ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ُ ثِ َّللاَّ َٚ  َٕٝ (الحدعد:َُ.) 

ُْ  كعككؿ ت  ل : ٍْزُ ُْ أََعَؼ ٍْزُ ٌَْؾبطِّ   ِعمَب٠َخَ ِعمَب٠َخَ   أََعَؼ ٌَْؾبطِّ ا بَسحَ   ا َّ ِػ بَسحَ َٚ َّ ِػ ْغِغذِ   َٚ َّ ٌْ ْغِغذِ ا َّ ٌْ َِ   ا ٌَْؾَشا َِ ا ٌَْؾَشا ْٓ   ا َّ ْٓ َو َّ َٓ   َو َِ َٓ آ َِ ِ   آ ِ ثِبّلِلَّ َِ   ثِبّلِلَّ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ َِ ْٛ َ١ٌْ ا   ا٢ِْخشِ ا٢ِْخشِ   َٚ

َ٘ذَ  َعب َ٘ذَ َٚ َعب ًِ   فِٟفِٟ  َٚ ًِ َعج١ِ ِ   َعج١ِ ِ َّللاَّ َْ   ََل ََل   َّللاَّ ٚ ُٛ َْ ٠َْغزَ ٚ ُٛ ْٕذَ   ٠َْغزَ ْٕذَ ِػ ِ   ِػ ِ َّللاَّ ُ   َّللاَّ َّللاَّ َٚ ُ َّللاَّ ََ   ِْٙذِْٞٙذ٠َٞ ٠َ   ََل ََل   َٚ ْٛ ٌْمَ ََ ا ْٛ ٌْمَ َٓ   ا ١ ِّ َٓ اٌظَّبٌِ ١ ِّ َٓ ( ( 1ٔ1ٔ))اٌظَّبٌِ َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا  اٌَِّز٠ َِ ُٕٛاآ َِ َ٘بَعُشٚا  آ َ٘بَعُشٚاَٚ َٚ  

َُ٘ذٚا َعب َُ٘ذٚاَٚ َعب ًِ   فِٟفِٟ  َٚ ًِ َعج١ِ ِ   َعج١ِ ِ َّللاَّ ُْ   َّللاَّ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ُْ ثِؤ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ ُْ   ثِؤ ِٙ ْٔفُِغ أَ َٚ ُْ ِٙ ْٔفُِغ أَ َٚ   ُُ ُُ أَْػظَ ْٕذَ   َدَسَعخً َدَسَعخً   أَْػظَ ْٕذَ ِػ ِ   ِػ ِ َّللاَّ أٌَُٚئِهَ   َّللاَّ أٌَُٚئِهَ َٚ َٚ   ُُ ُ٘ ُُ ُ٘   َْ ٌْفَبئُِضٚ َْ ا ٌْفَبئُِضٚ  .(التكتى) ((ٕٕٓٓ))ا

ًترىايكًلًا  ًت لمااً  همىفى  مىفٍ ) :و ؿ: و ؿ راكؿ اا  كبف أتي  رعرة  ـى  كى ـى  ال االىةى  كىأىوى   كى ى 
كًّ  كى فى  رىمىضى فى  مى  حى هاىى  عيٍدًلمىاي  أىفٍ  المااً  بى مىسى  أىكٍ  المااً  اىًتعؿً  ًيي جى  ىدى  الجى ًلدى  الاًتي أىٍرًضاً  ًيي جى  كي
؟ هيتىشٍّري  أىيىالى  الماًا  رىايكؿى  عى : يىكى ليكا  "ًيعهى  هاىً  ًيي ًإفا ": وى ؿى  الها سى ىو  ًم ئىىى  الجى  ًلٍمميجى ً ًدعفى  المااي  أىبىدا ى  دىرىجى
تىٍعفً  تىٍعفى  مى  الماًا  اىًتعؿً  ًيي  يىًإهااي  الًفٍردىٍكسى  يى ٍاأىليكهي  المااى  اىأىٍلتيـي  يىًإذىا كىالىٍرًض  الاامى فً  تىٍعفى  كىمى  الدارىجى

هاىً  أىٍكاىطي  هاىً  مى كىأىبٍ  الجى ًمٍهاي  الراٍحمىًف  بىٍرشي  يىٍكوىاي  - أيرىاهي  - الجى ري  كى هاىً  أىٍههى ري  تىفىجا  .(ّ)(الجى

                                                           
 .(َِٗ/ُ()ِّْ)حبكب الكضكفكت ب الطه رة  ت ب الذكر الماتحب  :حعحا  يي مامـ ألرجا  (ُ)
 .(ُٖٖ/ُُ:)يت كل اتف تعمعى (ِ)
 (.ُُٕاتؽ تلرعجا:)ص (ّ)
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ابمـ أف  ذه ال،رؼ ملتمفى يي ال مك كال فى  تحاب التالؼ " :-اا رحما-و ؿ الكرطتي
هكا ت ا أ ح ته  يي البم ؿ  يت ضه  أبم  مف ت ض كأريع.. كوكلا" كالذم هفاي تعده رج ؿ هم

ك دوكا المرامعف" كلـ عذكر بمالن  كال شعئ ن اكل اإلعم ف كالت دعؽ لممرامعف  ذلؾ لع مـ أها به  
ال يكعؼ ته ؿ ال،ري ت ت إلعم ف  اإلعم ف الت لغ لت دعؽ المرامعف مف غعر اؤاؿ هعى كال تمجمج  كان

،ري ت  كأريع الدرج ت  كالت دعؽ الذم لم  مى  كلك ك ف كذلؾ ك ف جمعع المكحدعف يي أب لي ال
ْٛ ك ذا مح ؿ  كود و ؿ اا ت  ل : ٠ٍَُمَّ َٚ ب َصجَُشٚا  َّ ٌُْغْشفَخَ ثِ َْ ا ْٚ ْٛ أٌَُٚئَِه ٠ُْغَض ٠ٍَُمَّ َٚ ب َصجَُشٚا  َّ ٌُْغْشفَخَ ثِ َْ ا ْٚ بأٌَُٚئَِه ٠ُْغَض ًِ َعََل َٚ َٙب رَِؾ١َّخً  بَْ ف١ِ ًِ َعََل َٚ َٙب رَِؾ١َّخً   َْ ف١ِ

 .(ُ)كال تر تذؿ الهفس كالثت ت لا كوكي ن تعف عدعا ت لكمكب بتكدعى ك ذه  فى المكرتعف"(  ٕٓ:الفرو ف)

ف أبم  مهزلى ي    ي ف ج تراعده  محمد  –تإذف اا -ي الجهى تام  الكاعمى  كاعه له كان
  ىًذهً  رىبا  الماهيـا : الهٍّدىافى  عىٍامىعي  ًحعفى  وى ؿى  مىفٍ ) و ؿ: : أف راكؿ اا -رضي اا بههم –تف بتد اا ا

مادنا هتً  الكى ًئمىىً  كىال االىةً  التا ماًى  الداٍبكىةً  ًاعمىىى  ميحى كى من  كىاٍت ىٍثاي  كىالفىًضعمىىى  الكى ٍدتىاي  الاًذم مىٍحميكدنا مى  كىبى
ماتٍ   .(ِ)(الًكعى مىىً  عىٍكـى  شىفى بىًتي لىاي  حى

 ًإذىا) عككؿ:   أها امع الهتي -رضي اا بههم –كبف بتد اا تف بمرك تف ال  ص 
م   ثيـا  عىكيكؿي  مى  ًمٍثؿى  يىكيكليكا اٍلميؤىذٍّفى  اىًمٍ تيـي  مىيا  كا ى ما  مىفٍ  يىًإهااي  بى مىيا   ى ةن  بى الى ما   ى مىٍعاً  اا  ى  ًتهى  بى
ميكا ثيـا  بىٍشرنا  ًاعمىىى  ًليى  ااى  اى ٍهًزلىىه  يىًإهاهى  اٍلكى هاًى  ًيي مى ك اًا  ًبتى دً  ًمفٍ  ًل ىٍتدو  ًإالا  تىٍهتىً،ي الى  اٍلجى  أىفٍ  كىأىٍرجي
ًاعمىىى  ًلي اىأىؿى  يىمىفٍ   يكى  أىهى  أىكيكفى  ماتٍ  اٍلكى  .(ّ)(الشافى بىىي  لىاي  حى

ُٕٛا  تأف الجهى تجرم مف تحته  الهه ر  يك ؿ اا ت  ل : كود ألتره  اا  َِ َٓ آ ِش اٌَِّز٠ ثَشِّ ُٕٛا َٚ َِ َٓ آ ِش اٌَِّز٠ ثَشِّ َٚ

َٙبسُ  ْٔ َٙب ا٤َْ ْٓ رَْؾزِ ِِ ُْ َعَّٕبد  رَْغِشٞ  ُٙ ٌَ َّْ بٌَِؾبِد أَ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٙبسُ َٚ ْٔ َٙب ا٤َْ ْٓ رَْؾزِ ِِ ُْ َعَّٕبد  رَْغِشٞ  ُٙ ٌَ َّْ بٌَِؾبِد أَ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ (التكرة:ِٓ  )عض ن:كعككؿ أ  ُْ ُٙ ُْ أٌَُٚئَِه ٌَ ُٙ أٌَُٚئَِه ٌَ

َٙبسُ  ْٔ ُُ ا٤َْ ِٙ ْٓ رَْؾزِ ِِ ْ  رَْغِشٞ  َٙبسُ َعَّٕبُد َػْذ ْٔ ُُ ا٤َْ ِٙ ْٓ رَْؾزِ ِِ ْ  رَْغِشٞ   (.ُّ:الكهؼ) َعَّٕبُد َػْذ

أَِّب أَْػط١ََْٕبَن أَِّب أَْػط١ََْٕبَن    و ؿ ت  ل :كمف أهه ر الجهى ههر الككثر الذم أبط ه اا لراكلا 

صَشَ  ْٛ ٌَْى صَشَ ا ْٛ ٌَْى  و ؿ:  بف الهتي كحدثه  بها  ي ف أهس تف م لؾ  كود رهه الراكؿ (  ُ:الككثر) ا

                                                           
 (.ٔٗٗ  ٓٗٗ/ُ)الكرطتي :ذكرة تأحكاؿ المكت  كأمكر االرةالت (ُ)
 .(ُِٔ/ُ()ُْٔ)حالذاف  ت ب الدب ف بهد الهداف كت ب : حعحا يي التل رم ألرجا  (ِ)
ثـ  كت ب ال الة   ت ب الككؿ مثؿ وكؿ المؤذف لمف ام ا  ثـ ع مي بم  الهتي  :يي  حعحا مامـ ألرجا (ّ)

 .(ِٖٖ/ُ()ّْٖ)حعاأؿ لا الكاعمى
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هاًى  ًيي أىًاعري  أىهى  تىٍعهىمى ) كاؼً  الد رٍّ  ًوتى بي  حى يىتى هي  ًتهىهىرو  أىهى  ًإذىا الجى الميجى
؟ عى   ىذىا مى : ويٍمتي   (ُ) : وى ؿى  ًجٍتًرعؿي

ت ؾى  أىٍبطى ؾى  الاًذم الكىٍكثىري   ىذىا أىٍذيىري  ًمٍاؾه  - ًطعتياي  أىكٍ  - ًطعهياي  يىًإذىا رى
(ِ))(ّ). 

أَِّب أَْػط١ََْٕبَن أَِّب أَْػط١ََْٕبَن حعف أهزلت بمعا    أف الراكؿ كيي  حعح مامـ بف أهس تف م لؾ 

صَشَ  ْٛ ٌَْى صَشَ ا ْٛ ٌَْى كفى ) و ؿ: ا ؟ مى  أىتىٍدري ـي  كىرىايكلياي  ااي  يىكيٍمهى  اٍلكىٍكثىري تٍّي كىبىدىًهعاً  هىٍهره  يىًإهااي : وى ؿى  أىٍبمى مىٍعاً    رى  بى
ٍعره   .(ْ)(كىًثعره  لى

هم   ـ يي هكر دائـ أتدان  عككؿ اتف كر الجهىأم  ت لهاتى له   يمعس يي الجهى لعؿه كهه ر  كان
َْ   ََل ََل  يي تفاعر وكلا ت  ل : -اا رحما-كثعر ُؼٛ َّ َْ ٠َْغ ُؼٛ َّ َٙب  ٠َْغ َٙبف١ِ ا  ف١ِ ًٛ اٌَْغ ًٛ ب  اَِلَّ اَِلَّ   ٌَْغ ًِ بَعََل ًِ ُْ   َعََل ُٙ ٌَ َٚ ُْ ُٙ ٌَ َٚ   ُْ ُٙ ُْ ِسْصلُ ُٙ َٙب  ِسْصلُ َٙبف١ِ   ثُْىَشحً ثُْىَشحً   ف١ِ

َػِش١ًّب َػِش١ًّبَٚ ٍْهَ ( ( ٕٕٙٙ))َٚ ٍْهَ رِ ٌَْغَّٕخُ   رِ ٌَْغَّٕخُ ا ْٓ   ُِٔٛسسُ ُِٔٛسسُ   اٌَّزِٟاٌَّزِٟ  ا ِِ ْٓ ْٓ   ببِػجَبِدَٔ ِػجَبِدَٔ   ِِ َِ ْٓ َِ   َْ َْ َوب أم: يي مثؿ كوت : " (مرعـ) ((ٖٖٙٙ))رَم١ًِّبرَم١ًِّب  َوب
  كلكههـ يي أكو ت تت  وب ع ريكف مضعه  تأضكاف التكرات ككوت ال شع ت  ال أف  ه ؾ لعالن كهه ران 

 .(ٓ)"كأهكار

كالجهى لعس يعه  شمس كال ومر  كال لعؿ كال " يي  ذا المر: -اا رحما-كعككؿ اتف تعمعى
 .(ٔ)تكرة كال شعى تهكر عظهر مف وتؿ ال رش"هه ر  لكف ت رؼ ال

  ك ذه الرائحى عشتمه  المؤمهكف مف ما ي ت جمعع أرك هه كلمجهى رائحى جمعمى زكعى تمأل 
هاًى  ًرعحى  عىًجدٍ  لىـٍ  الذٍّماىً  أىٍ ؿً  ًمفٍ  رىجيالن  وىتىؿى  مىفٍ )و ؿ:   اا راكؿأف الها ئي  ل  كعرك ت عدة فا  اٍلجى  كىاًن
هى  دي لى  ًرعحى  .(ٕ)(بى من  اىٍتً عفى  مىًاعرىةً  ًمفٍ  عيكجى

                                                           
ًؼ: الدُّرّْ  ًقبىابي  (ُ) كَّ تىٍلًفعؼ اٍلكى ؼ ًتكىٍار الكت ب :(الٌدرٌ  وت ب) الميجى   اٍلته ف مف وتاى جمع الكل  اٍلميكىحدىة اٍلتى ف كى

عجمع  شرح الك رم بمدة  اهظر: الل كم: أىم( المجكؼ)ك  المؤلؤة كىً ي درة جمع (:الدر)ك  أىٍعض ن  وتب بم  كى
 (.َُْ/ِّ: ال عهي)التل رم  حعح

(ِ) : ًطعهيا" الحىكض ً فىى ًيي أىٍذفىري : اتف كالثر الحدعث غرعب يي الهه عى  اهظر: الرٍّعح طىعٍّب :أىمٍ  "أىٍذيىري  ًمٍاؾه  كى
 (.ُُٔ/ِثعر)ال
 .(َُِ/ٖ()ُٖٓٔ)حكت ب الرو ؽ  ت ب يي الحكض:  حعحا يي التل رم ألرجا (ّ)
( ََْ)حمى هعى مف أكؿ كؿ اكرة اكل ترافةكت ب ال الة  ت ب حجى مف و ؿ: التام : حعحا يي مامـ ألرجا (ْ)
(ُ/ََّ). 
 .(ِْٕ/ٓ:)تفاعر اتف كثعر (ٓ)
 .(ُِّ/ْ:)يت كل اتف تعمعى (ٔ)
 ماهد يي ماهده: حمدلرجا أأك (  ِٓ/ٖ()ْْٕٗ)حت ب الكا مى  ت ظعـ وتؿ الم   دك ا:اههيي  لها ئيا ألرجا (ٕ)

 الج مع    حعح حعح :اللت هي و ؿ ( ُْٔ/ِٗ()َُِٕٖ)ح الهتي أ ح ب مف رجؿ حدعث  الش مععف ماهد
 .(ََُُ/ِ()ُْْٔ)حكزع داتا: اللت هي ال ،عر
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 عىًرحٍ  لىـٍ  مي ى  ىدنا وىتىؿى  مىفٍ ) و ؿ: بف الهتي -رضي اا بههم -كبف بتد اا تف بمرك
ىى  هاًى  رىاًئحى فا  الجى هى  كىاًن دي  ًرعحى  .(ُ)(بى من  أىٍرتىً عفى  مىًاعرىةً  ًمفٍ  تيكجى

 

 اعط ة الثالث
 اعؤمه ح اج ع   اثشٌيَ الغ َج يف اجلىح ركش

 

 :اآلثار الكاردة في غزكة بني قريظة عف الجنةأكالن: 

  حمى حرعر  يج ؿ و ؿ: أ دعت لراكؿ اا  يي حدعث التراف تف ب زب ج ف  
بيكفى ) أ ح تا عمماكهه  كع جتكف مف لعهه   يك ؿ:  ًفي ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  لىمىنىاًديؿي  ىىًذًه؟ ًليفً  ًمفٍ  أىتىٍعجى

نًَّة،الٍ  ٍيره  جى   كشه دة  رعحى تأف   يفي  ذا الحدعث داللى كاضحى مف راكؿ اا (ِ)(كىأىٍليىفي  ًمٍنيىا خى
  كأف لا مه دعؿ يي الجهى لعر تكثعر مف مه دعؿ أ ؿ مف أ ؿ الجهى اعده  ا د تف م  ذ 
 الرض الممتههى الت لعى.

مف  ى  كأف أده  ثع تا يعه  لعره يي الجه  ذه إش رة إل  بظعـ مهزلى ا د  :و ؿ ال مم ف
 ذه؛ لف المهدعؿ أده  الثع ب  كلها م د لمكاخ كاالمته ف  ي،عره أيضؿ  كيعا إثت ت الجهى 

 .(ّ)لا د

تؿ  ي تتتذؿ يي  ؛ دعؿ  لهه  لعات مف بمعى المت س"إهم  ضرب المثؿ ت لمه و ؿ اللط تي:
،ت ر بف التدف  كع،ط  ته  م  عهدل يي أهكاع مف المرايؽ  يتماح ته  العدم  كعهفض ته  ال

لمثع ب  ي  ر اتعمه  اتعؿ الل دـ  كاتعؿ ا ئر الثع ب اتعؿ الملدـك  أم: يإذا  الطت ؽ  كتتلذ لف ي ن 
 .(ْ)ك هت مه دعما  كلعات  ي مف بمعى الثع ب  كذا  يم  ظهؾ ت معته ؟"

ل ح تا ت لجهى  كأمث ؿ ال ح تى  ي لاعرة الهتكعى الط  رة زالرةه كممعئىه تتتشعر اعده  محمد  
مف تشر ـ مكثعر   ك ه ؾ ال شرة المتشركف ت لجهى  كمههـ أتك تكر كبمر كبثم ف كبمي كغعر ـ 

  ت لجهى تدلكؿ ال ح تي الجمعؿ ا د تف م  ذ  ت لجهى  كيي الحدعث عتتعف تش رة الهتي  الهتي 
 م  هصا الحدعث.كأف لا يعه  مه دعؿ لعر مف مه دعؿ الدهع  كألعف ك

                                                           
 .(ٗٗ/ْ()ُّٔٔ)حوتؿ م   دا ت،عر جـرت ب إثـ مف  كت ب الجزعى  :يي  حعحا التل رم ألرجا (ُ)
 .(ُْٕص):اتؽ تلرعجا (ِ)
 .(ِّ/ُٔالهككم) :الحج ج تف مامـ  حعح شرح المهه ج اهظر: (ّ)
 (.ُِٖ  ُُٖ/ُْ)الت،كم :شرح الاهى (ْ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُٗٔ ] 

 :يماف بالجنة عمى حياة المؤمفأثر عقيدة اإلثانيان: 

 مف ااث ر المترتتى بم  اإلعم ف ت لعكـ االر  ك اإلعم ف ت لجهى  كأهه  حؽ ال رعب يعه 
ل ت ده المؤمهعف المتكعف  كالتي تحتكم     ي لجهى  ي دار اله عـ المكعـ التي أبد   اا كال شؾ

عـ كالتهجى كالاركر  كود ذكر   اا ت  ل  كذكر ه عمه  يي كثعر مف المكاضع يي بم  أ ه ؼ اله 
   ككذلؾ الترغعب لم مؿ مف كت تا الكرعـ  متعه ن يعه  أات ب دلكؿ أ ؿ الجهى الجهى كالته ـ يعه

 ذكر مهه  ت ض ااع ت كالح دعث الدالى بم  ذلؾ:عتـ   أجمه 

َّْ  و ؿ ت  ل : َّْ اِ َٓ   اِ زَّم١ِ ُّ ٌْ َٓ ا زَّم١ِ ُّ ٌْ َ    ٟٟفِ فِ   ا مَب َِ  َ مَب َِ    ٓ ١ ِِ ٓ  أَ ١ ِِ ْ    َعَّٕبد  َعَّٕبد    فِٟفِٟ( ( ٔ٘ٔ٘))أَ ُػ١ُٛ َٚ  ْ ُػ١ُٛ َٚ((ٕٕ٘٘ ) ) َْ ٍْجَُغٛ َ٠ َْ ٍْجَُغٛ َ٠   ْٓ ِِ ْٓ ُْٕذط    ِِ ُْٕذط  ُع   ُع

اِْعزَْجَشق   اِْعزَْجَشق  َٚ َٚ   َٓ زَمَبث١ٍِِ ُِ َٓ زَمَبث١ٍِِ ُْ   َوَزٌِهَ َوَزٌِهَ ( ( ٖٖ٘٘))ُِ ُ٘ ْعَٕب َّٚ َص َٚ ُْ ُ٘ ْعَٕب َّٚ َص ٓ    ثُِؾٛس  ثُِؾٛس    َٚ ٓ  ِػ١ َْ ( ( ٗ٘ٗ٘))ِػ١ َْ ٠َْذُػٛ َٙب  ٠َْذُػٛ َٙبف١ِ ًِّ   ف١ِ ًِّ ثُِى َٙخ    ثُِى َٙخ  فَبِو َٓ   فَبِو ١ِٕ ِِ َٓ آ ١ِٕ ِِ   ََل ََل ( ( ٘٘٘٘))آ

 َْ َْ ٠َُزٚلُٛ َٙب  ٠َُزٚلُٛ َٙبف١ِ دَ   ف١ِ ْٛ َّ ٌْ دَ ا ْٛ َّ ٌْ رَخَ   اَِلَّ اَِلَّ   ا ْٛ َّ ٌْ رَخَ ا ْٛ َّ ٌْ ُْ   ٌٌََٚٝٚٝا٤ُْ ا٤ُْ   ا ُ٘ لَب َٚ َٚ ُْ ُ٘ لَب َٚ ُِ   َػَزاةَ َػَزاةَ   َٚ ٌَْغِؾ١ ُِ ا ٌَْغِؾ١ ْٓ   فَْعًَل فَْعًَل ( ( ٙ٘ٙ٘))ا ِِ ْٓ َٛ   َرٌِهَ َرٌِهَ   َسثِّهَ َسثِّهَ   ِِ ُ٘ َٛ صُ   ُ٘ ْٛ ٌْفَ صُ ا ْٛ ٌْفَ   ا

 ُُ ٌَْؼِظ١ ُُ ا ٌَْؼِظ١  .(الدل ف) ((2٘2٘))ا

ٓ   كو ؿ ت  ل : ْٓ ٌَجَ ِِ َٙبس   ْٔ أَ َٚ   ٓ بء  َغ١ِْش آِع َِ  ْٓ ِِ َٙبس   ْٔ َٙب أَ َْ ف١ِ زَّمُٛ ُّ ٌْ ِػَذ ا ُٚ ٌَْغَِّٕخ اٌَّزِٟ  ًُ ا ضَ َِ  ٓ ْٓ ٌَجَ ِِ َٙبس   ْٔ أَ َٚ   ٓ بء  َغ١ِْش آِع َِ  ْٓ ِِ َٙبس   ْٔ َٙب أَ َْ ف١ِ زَّمُٛ ُّ ٌْ ِػَذ ا ُٚ ٌَْغَِّٕخ اٌَّزِٟ  ًُ ا ضَ َِ

ُْ ٠َزََغ١َّْش غَؼْ  ُْ ٠َزََغ١َّْش غَؼْ ٌَ َشادِ ٌَ َّ ًِّ اٌضَّ ْٓ ُو ِِ َٙب  ُْ ف١ِ ُٙ ٌَ َٚ َصفًّٝ  ُِ   ً ْٓ َػَغ ِِ َٙبس   ْٔ أَ َٚ  َٓ ش  ٌَزَّح  ٌٍِشَّبِسث١ِ ّْ ْٓ َخ ِِ َٙبس   ْٔ أَ َٚ  ُٗ َشادِ ُّ َّ ًِّ اٌضَّ ْٓ ُو ِِ َٙب  ُْ ف١ِ ُٙ ٌَ َٚ َصفًّٝ  ُِ   ً ْٓ َػَغ ِِ َٙبس   ْٔ أَ َٚ  َٓ ش  ٌَزَّح  ٌٍِشَّبِسث١ِ ّْ ْٓ َخ ِِ َٙبس   ْٔ أَ َٚ  ُٗ ُّ
 ُْ ُ٘ َؼبَء ِْ ب فَمَطََّغ أَ ًّ ١ ِّ بًء َؽ َِ ُعمُٛا  َٚ َٛ َخبٌِذ  فِٟ إٌَّبِس  ُ٘ ْٓ َّ ُْ َو ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ ْغفَِشح   َِ َٚ ُْ ُ٘ َؼبَء ِْ ب فَمَطََّغ أَ ًّ ١ ِّ بًء َؽ َِ ُعمُٛا  َٚ َٛ َخبٌِذ  فِٟ إٌَّبِس  ُ٘ ْٓ َّ ُْ َو ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ ْغفَِشح   َِ َٚ (محمد:ُٓ.) 

مى  ديلاًهي)   يك ؿ:عث الدالى بم  ذلؾ أها ذات عكـ ج ف رجؿ إل  الهتي كمف الح د  بى
هاًى  ًمفى  عيٍدًهعًهي أىٍبمىمياي  بىمىؿو  عيتى ًبديًهي اٍلجى ـي  شىٍعئن   ًتاً  تيٍشًرؾي  الى  ااى  تىٍ تيدي : وى ؿى  الها ًر  ًمفى  كى تيًكع ةى  كى  ال االى
تيٍؤًتي تىً ؿي  الزاكى ةى  كى ؿى  ًتاً  أيًمرى  ًتمى  تىمىااؾى  ًإفٍ  : ااى  رىايكؿي  وى ؿى  أىٍدتىرى  يىمىما   ًحًمؾى رى  ذىا كى  دىلى
هاىى   .(ُ)(اٍلجى

ـي  كى يكى  مى تى  مىفٍ ) :و ؿ: و ؿ راكؿ اا  كبف بثم ف  ؿى  ااي  ًإالا  ًإلىاى  الى  أىهااي  عىٍ مى  دىلى
هاىى   .(ِ)(اٍلجى

 رىأىل رىجيالن  أىفا ) :  ي ف أتي  رعرة بف الهتي لجهىالريؽ ت لحعكاف عدلؿ   حتا احت  
ذى  ال ىطىًش  ًمفى  الثارىل عىٍأكيؿي  كىٍمتن  ؿي  يىأىلى فااي  الراجي تا  ًتاً  لىاي  عىٍ،ًرؼي  يىجى ىؿى  لي  لىاي  المااي  يىشىكىرى  أىٍركىاهي  حى

مىاي  هاىى  يىأىٍدلى  .(ّ)(الجى

                                                           
مر تا ف مف تماؾ تم  أكت ب اإلعم ف  ت ب تع ف اإلعم ف الذم عدلؿ تا الجهى  كأ :يي  حعحا مامـ ألرجا (ُ)

 .(ّْ/ُ()ُّ)حدلؿ الجهى
كت ب اإلعم ف  ت ب مف لكي اا ت إلعم ف ك ك غعر ش ؾ يعا دلؿ الجهى كحـر بم   : حعحا يي مامـ ألرجا (ِ)

 .(ٓٓ/ُ()ِٔ)حاله ر
 .(ْٓ/ُ()ُّٕ)حالم ف الذم ع،اؿ تا ش ر اإلها فكت ب الكضكف  ت ب  : حعحا يي التل رم ألرجا (ّ)



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُٕٗ ] 

وى ًرتيكا  اىدٍّديكا) و ؿ:  أف راكؿ اا -رضي اا بهه –كبف ب ئشى   عيٍدًلؿى  لىفٍ  أىفٍ  كىاٍبمىميكا كى
ـٍ  دىكي مياي  أىحى هاىى  بىمى ميهى  المااً  ًإلى  الىٍبمى ؿً  أىحىبا  كىأىفا  الجى فٍ  أىٍدكى  .(ُ)(وىؿا  كىاًن

 اا مف كجزاف ت لجهى اإلعم ف بكعدة فل  اله س حع ةك  كاوع يي أثر له  أ تح  لجهىي
 اإلها ف ذلؾ كحكلت  ال  دلعف أبدؿ إل  كالظ لـ  شج ع إل  كالجت ف  كرعـ إل  عؿالتل حكلت
  الجهى يي ال عف ت لحكر عفكز حت   الها ف أجمؿ بف الطرؼ ع،ض الشهكات ع تد الذم الم جف

 كمف أ ـ هث ر الجهى م  عمي:

زع الشر  كعزعد مف عج ؿ الكمب مح يظ ن بم  االمتا كهكره  كعيكٌكم يعا م دة اللعر  كعكمؿ هكا .ُ
 متا كورتا مف رتا  حعث عيزىاؿ م  عجثـ بمعا مف الراف ككدر الم   ي أكالن تأكؿ تف ؿ المكفرات  
كتذلؾ عح يظ الكمب بم  درجى ب لعى مف حب اإلعم ف  ككره الكفر كالفاكؽ كال  ع ف  يال عمعؿ 

أك برضه  بمعا -  عمكعا الشعط فمم-إل  اليك ر الهدامى كال تاتهكعا  كلك تكلد يي ومتا شيف مهه 
 .(ِ)شع طعف اإلهس  لك ف يعا مف الهكر كدكابي اللعر م  عكشفه  كعحروه  كعهفر الكمب مهه 

 ذلؾ يي  اا ى بهدثكتالم يي رج فن  بمعه  كالحرص الط ب ت  ي ؿ يي المؤمف ترغعب  .ِ
َِٓ :ت  ل  و ؿ  أمكره كؿ يي  ا ماتكعم ن  مطع  ن  المؤمف يع تح العـك  َٚٓ َِ َ   ٠ُِطغِ ٠ُِطغِ   َٚ َ َّللاَّ َسُعٌَُٛٗ   َّللاَّ َسُعٌَُٛٗ َٚ َٚ  

 ٍُْٗ ٍُْٗ ٠ُْذِخ ٓ  رَْغِشٞرَْغِشٞ  َعَّٕبد  َعَّٕبد    ٠ُْذِخ ِِٓ َٙب  ِِ َٙبرَْؾزِ َٙبسُ   رَْؾزِ ْٔ َٙبسُ ا٤َ ْٔ َٓ   ا٤َ َٓ َخبٌِِذ٠ َٙب  َخبٌِِذ٠ َٙبف١ِِ َرٌِهَ   ف١ِِ َرٌِهَ َٚ صُ   َٚ ْٛ ٌْفَ صُ ا ْٛ ٌْفَ ُُ   ا ٌَْؼِظ١ ُُ ا ٌَْؼِظ١ ٓ( ( ٖٖٔٔ))ا َِ َٚٓ َِ َ   ٠َْؼصِ ٠َْؼصِ   َٚ َ َّللاَّ   َّللاَّ

َسُعٌَُٛٗ  َسُعٌَُٛٗ َٚ ٠َزََؼذ  َٚ ٠َزََؼذَٚ ٍُْٗ   ُؽُذَٚدُٖ ُؽُذَٚدُٖ   َٚ ٍُْٗ ٠ُْذِخ َٙب  َخبٌِذاً َخبٌِذاً   َٔبساً َٔبساً   ٠ُْذِخ َٙبف١ِِ ٌَُٗ   ف١ِِ َٚ ٌَُٗ ٓ    َػَزاة  َػَزاة    َٚ ١ِٙ ُِّ  ٓ ١ِٙ ُِّ((ٔٔٗٗ)) (الها ف). 

تطهعر الكمب مف محتى الفكاحش عتجم  يي ابتك د التكحعد الذم ع مر الكمب تمحتى اا  .ّ
كاللشعى مها  هتعجى لم ريتا تأام ئا ك ف تا كأي  لا  كم  عتجم  تأثر ال الة التي تهه  بف 

  كيي الفحش ف كالمهكر  كيي الذكر الذم عح ف ال تد مف بدكه الشعط ف  كعكجب ذكر اا لا
 .(ّ)ال ع ـ الذم عزعد يي تككاه كورتا مف مكاله  كعض ؼ الشهكة كعكار حدته 

 ي  حب اللمؽ أورب اله س مف مجمس راكؿ اا كم  ج ف  تريع وعمى اللالؽ بهد المؤمف .ْ

دًٍّه  بىفٍ  أىًتعًا  بىفٍ  شي ىٍعبو  ٍتفً  بىٍمًرك بىفٍ  ـٍ  أىالى ): عىكيكؿي   الهاًتيا  اىًمعى  أىهااي  جى ـٍ  أيٍلًتريكي تٍّكي  ًإلىيا  ًتأىحى

                                                           
(  ٖٗ/ٖ()ْْٔٔ)حت ب الك د كالمداكمى بم  ال مؿ كت ب الرو ؽ  :يي  حعحا لتل رما ألرجا متفؽ عميو: (ُ)

 ترحمى تؿ ت مما الجهى أحد عدلؿ لف كاله ر  ت ب كالجهى الكع مى  فى كت ب ا:كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعح
 .(  تهحكهُُِٕ/ْ()ُِٖٖ)حت  ل  اا
 بتد اا تف بتد الرحمف الجرتكع :ضد اليك ر الهدامى مى اإلاالمعىأثر اإلعم ف يي تح عف الاهظر:  (ِ)
 .ـََِّ ػ/ُِّْ  المدعهى المهكرة  الا كدعى  ط الكل   بم دة التحث ال ممي ت لج م ى اإلاالمعى ( ّٕٕ/ُ)
 .(ّٖٔ/ِ: )المرجع الا تؽاهظر:  (ّ)
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ـٍ  ًتكي ٍجًمان  ًمهٍّي كىأىٍورى ًى؟ عىٍكـى  مى تىٍعفً  يىأىبى دى ى  اٍلكىٍكـي  يىاىكىتى  اٍلًكعى مى ثن   أىكٍ  مىرا  اًا  رىايكؿى  عى  هى ىـٍ : اٍلكىٍكـي  وى ؿى  ثىالى
ـٍ : وى ؿى  ميكن  أىٍحاىهيكي  .(ُ)(لي

 ت ري تا كيي كت كره الشلص ابتك د يي الت لغ  أثر   له ل  ىو  ت فىو  ت لجهى كاإلعم ف .ٓ
 يعه  تجهى بت دتا كحاف ط بتا بم  مج زعا ت  ل  اا أف ج زم  عكوف ي لذم كم  مالتا  كألالوا

 ذلؾ أف شؾ ال  تشر ومب بم  لطر كال ام ت أذف كال رأت البعف م  التدم المكعـ اله عـ مف
 بف ته  كعت د يعحاهه  ألالوا كبم  كجا أكمؿ بم  هه عتك حت  ته  يع تهي بت دتا بم  عه كس
 مف عكرتا م  لكؿ ع مؿ يهك كت لت لي  حكلا كم  حكلا مف لكؿ م  ممتا كبم  بها  اا م هه  كؿ

ذا اله ر  مف كعت ده الجهى  .كتكمعما ت حعحا إل  ت در تك عر أك لطأ مها  در كان

تأوكاؿ كأي  ؿ تكجب دلكلا  ا أف عمتـزإذا أراد اإلها ف المامـ دلكؿ الجهى يعجب بمعي
هم  عكجد  ه لؾ ال ـ مف  ذه ى ال ته ؿ ت لبم ؿ كالوكاؿ يكط  كمف الم مكـ لدعه  أف الجهالجهى   كان

 .المكر كمه  أال ك ي رحمى اا 

َْ عككؿ ت  ل : ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ َ٘ب ثِ ٛ ُّ ٌَْغَّٕخُ أُِٚسْصزُ ُُ ا ٍُْى ْْ رِ ُُٔٛدٚا أَ َٚ َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ َ٘ب ثِ ٛ ُّ ٌَْغَّٕخُ أُِٚسْصزُ ُُ ا ٍُْى ْْ رِ ُُٔٛدٚا أَ َٚ (البراؼ:ّْ  ) كعككؿ
َْ  أعض ن: ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ َ٘ب ثِ ٛ ُّ ٌَْغَّٕخُ اٌَّزِٟ أُِٚسْصزُ ٍَْه ا رِ َٚ َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ َ٘ب ثِ ٛ ُّ ٌَْغَّٕخُ اٌَّزِٟ أُِٚسْصزُ ٍَْه ا رِ َٚ (الزلرؼ:ِٕ  ):كعككؿ أعض نا ُُ فَّبُ٘ َٛ َٓ رَزَ ُُ ٌَِّز٠ فَّبُ٘ َٛ َٓ رَزَ ٌَِّز٠

 َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ ٌَْغَّٕخَ ثِ ُُ اْدُخٍُٛا ا َ  َػ١ٍَُْى َْ َعََل َٓ ٠َمٌُُٛٛ ََلئَِىخُ غ١َِّج١ِ َّ ٌْ َْ ا ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ ٌَْغَّٕخَ ثِ ُُ اْدُخٍُٛا ا َ  َػ١ٍَُْى َْ َعََل َٓ ٠َمٌُُٛٛ ََلئَِىخُ غ١َِّج١ِ َّ ٌْ ااع ت    يهذه(ِّ:الهحؿ) ا
 كلكف بدؿ  كدلكؿ الجهى؛ ااتحؽ رحمى اا  بمماتاتب   تدؿ بم  أف اإلها ف كاضحى كجمعى

 .تأف عج زم ال  مؿ ت لجهى  اا

زَِه فِٟ : كع  رض  ذا الككؿ وكلا ت  ل  بم  لا ف اعده  امعم ف  َّ ٍِْٕٟ ثَِشْؽ أَْدِخ زَِه فِٟ َٚ َّ ٍِْٕٟ ثَِشْؽ أَْدِخ َٚ

 َٓ بٌِِؾ١ َٓ ِػجَبِدَن اٌصَّ بٌِِؾ١ ب : كوكلا ت  ل  بم  لا ف اعده  عكاؼ (  ِّ:الهحؿ) ِػجَبِدَن اٌصَّ ًّ ْغٍِ ُِ  ِٟ فَّٕ َٛ ب رَ ًّ ْغٍِ ُِ  ِٟ فَّٕ َٛ رَ

 َٓ بٌِِؾ١ ٌِْؾْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ َٚ َٓ بٌِِؾ١ ٌِْؾْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ َٚ (عكاؼ:َُُ  ) كوكلا ت  ل  بم  لا ف اعده  إترا عـ:  ٌِٟ َْ٘ت َْ٘ت ٌِٟ َسةِّ  َسةِّ 

 َٓ بٌِِؾ١ ٌِْؾْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ َٚ ب  ًّ َٓ ُؽْى بٌِِؾ١ ٌِْؾْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ َٚ ب  ًّ هى يهذه ااع ت كغعر   عتتعف مف لالله  أف دلكؿ الج(  ّٖ:ش رافال) ُؽْى
كاضح يي    ي اعى الكل   رعحى يي ذلؾ المر تأف دب ف اعده  امعم ف عككف ترحمى اا 

تعده    ككذلؾ ااعى الث هعى كالث لثى عتضح مف اع وه  أف اا أف دلكلا الجهى عككف ترحمى اا 
 أف عمحؽ   حب الدبكة ت ل  لحعف بف طرعؽ رحمتا تا.

                                                           
بههم   اا رضي ال  ص تف كر بم تف اا دتب الٌ ح تى  ماهد مف المكثرعف اهدمألرجا أحمد يي ماهده:  (ُ)

 .حاف إاه ده: الرهؤكط(  و ؿ ّْٕ/ُُ()ّٕٓٔ)ح
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دنا عيٍدًلؿى  لىفٍ : )عككؿ  ؿ: ام ت راكؿ اا و كعؤكد ذلؾ حدعث أتي  رعرة   بىمىمياي  أىحى
هاىى    (ُ)(كىرىٍحمىىو  ًتفىٍضؿو  المااي  عىتى،ىمادىًهي أىفٍ  ًإالا  أىهى   كىالى  الى ) :وى ؿى  الماًا؟ رىايكؿى  عى  أىٍهتى  كىالى : وى ليكا(  الجى

 .ا كتهذا الحدعث دلعؿ كاضح أف دلكؿ الجهى ال عككف إال ترحمى ا

كت لجممى ي لجهى " حعث و ؿ: -اا رحما-كثعر مف ال مم ف كمف تعههـ الكرطتيكود تعف ذلؾ 
  يإذا دلمك   تأبم لهـ يكد كرثك   ترحمتا  كدلمك   ترحمتا  إذ كمه زله  ال ته ؿ إال ترحمتا 

اتب أبم لكـ ت" يي تفاعره: -اا رحما-  كو ؿ اتف كثعر(ِ)أبم لهـ رحمى مها لهـ كتفضؿ بمعهـ"
 .(ّ)ه لتكـ الرحمى يدلمتـ الجهى  كتتكأتـ مه زلكـ تحاب أبم لكـ"

ف بمؿ اإلها ف مهم  كثر ال عاتحؽ تا الجهى إ" :-اا رحما-كعككؿ الدكتكر ك تى الزحعم 
لذاتا  لكال رحمى اا كيضما  يإها ج ؿ الجزاف ال ظعـ بم  ال مؿ الكمعؿ  ي  ر دلكؿ الجهى 

ال مؿ ال  لح يي رأم أ ؿ الاهى ال تد مها لدلكؿ الجهى يي معزاف  كالخالصة:ما  ترحمى اا كيض
لكف ال تد أف عهضـ إلعا رحمى اا كيضما  يإها  ؛عج د تك يؤ الفرص تعف جمعع اله سال دؿ  كان 

أف ذلؾ  مها كرحمى  ال ج ؿ الجهى جزاف ال مؿ يضال مها كرحمى  كك يأ بم  الكمعؿ ت لكثعر يضالن 
لها  ؛كجكب الدعكف التي ال التع ر يي أدائه   كم  يهـ الم تزلى ةبمعا ككاجب لم ت د ماتحؽ

 .(ْ)عاتحعؿ بكال إعج ب شيف بم  اا ت  ل "

 الاتى اإلعم ف أرك ف أحد  ك الذم  االر ت لعكـ اإلعم ف مفجزف  ت لجهى  إلعم في
  كأهه تكجكد    الج ـز الت دعؽ  ك ت لجهى اإلعم ف كم ه    الهتي ته  ألتر التيك   ال ظعمى
 احتكت م  كؿ ذلؾ يي كعدلؿ  أتدان    كال تتعدتفه ال كأهه  له   اا تإتك ف ىت وع ك ي ااف  ملمكوى
ف المأكؿ كالمشرب كالماكف كالكلداف الملمدكف  كم  مف الحكر ال عف اله عـ  مف الجهى بمعا

 .كغعر  

 

 

                                                           
(  ُُِ/ٕ()ّٕٔٓ)حالمرض   ت ب تمهي المرعض المكت كت ب :يي  حعحا التل رم ألرجا متفؽ عميو: (ُ)

 رحمىت تؿ ت مما الجهى أحد عدلؿ لف كت ب  فى الكع مى كالجهى كاله ر  ت ب كالمفظ لا  كألرجا مامـ يي  حعحا:
 .(  تهحكهَُِٕ/ْ()ُِٖٔ)حت  ل  اا
 .(َِٗ/ٕ:)تفاعر الكرطتي (ِ)
 .(ُْٔ/ّ:)تفاعر اتف كثعر (ّ)
  دار الفكر الم   ر ( ُُِ/ٖ)د. ك تى تف م طف  الزحعمي :هعر يي ال كعدة كالشرع ى كالمههجالتفاعر الم (ْ)

 . ػ ُُْٖ  ط الث هعى  دمشؽ
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 اخلــــاتـــمـــح
عهت،ي لجالؿ كجهؾ كبظعـ امط هؾ  ال إلا إال أهت اتح هؾ  كال الة  المهـ لؾ الحمد كم 

 كبم  هلا ك حتا أجم عف. كالاالـ بم  هتعؾ كراكلؾ  محمد 

 أم  ت د: 
 كقد قسمت الخاتمة إلي قسميف:

 القسـ األكؿ: أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث:

 كىذا بيافه ألبرز نتائج البحث التي تكصمت إلييا: 

يك ف   ال ممي الج هب التي تكضح  اإلاالمعى ال كعدة تتكرعر ممعئى  اعده  محمد ع ةح فإ -ُ
  يهك الاػكة كالكػدكة  محمد هتعه  لط  بم  هاعرك   ال طرة اعرتات هتأا  أف لزام ن بمعه 

  الحاهى له  يي كؿ أمكره .

ههػػػـ أرادكه هتعػػػ ن تتشػػػعر التػػػكراة تػػػا؛ ل تعكػػػههـ تهتكتػػػا رغػػػـ أهكػػػر العهػػػكد هتػػػكة اػػػعده  محمػػػد  -ِ
  ل   ن تهـ  لذلؾ اهتظركا مجعئا لعجمع شممهـ  كع عد إلعهـ مجد ـ يممػ  جػ ف راػكؿ اا

كف لػا   كألذكا عكعػد مف ال رب  كج ف إل  اله س ب مى  تحطمت أحالمهـ  يأهكركا هتكتا
 كرا لتا. ىن ضد الهتي كلدبكتا كأبمهك   حرت ن م مه

مػف لع هػى تهػي وعهكػ ع كهكض ال هكد  كتهػك ورعظػى لػـ عفكهػكا مف أترز  ف ت العهكد ال،در  -ّ
مػف المدعهػى   كم  هلت إلعا أحكالهـ ت د أف أجال ـ الراكؿ    كتهي الهضعر لراكؿ اا

دذاً َٔجَدَزُٖ   َٚ َٚ أَ : يعهـ كلكهه  طتع تهـ يي هكض ال هكد يهـ الذعف و ؿ اا  ْٙ َ٘دُذٚا َػ ب ػب دذاً َٔجَدَزُٖ ُوٍَّّ ْٙ َ٘دُذٚا َػ ب ػب ُوٍَّّ

ًْ أَ  ُْ ثَ ُٙ ْٕ ِِ ًْ أَ فَِش٠ك   ُْ ثَ ُٙ ْٕ ِِ َْ فَِش٠ك   ُٕٛ ِِ ُْ َل ٠ُْئ ُ٘ َْ ْوضَُش ُٕٛ ِِ ُْ َل ٠ُْئ ُ٘  .(ََُ:التكرة) ْوضَُش
ك هػػت جمع هػػ  يػػي بكػػر دار ػػـ  إف المكاجهػػى ال اػػكرعى التػػي حػػدثت تػػعف العهػػكد كالراػػكؿ  -ْ

كبمػػ  أرضػػهـ  كرغػػـ ذلػػؾ كمػػا اههزمػػكا يػػي تمػػؾ الم ػػ رؾ شػػر  زعمػػى  كألرجػػكا مػػف المدعهػػى 
   غرعف أذالف.

اػالمعى  ك ػذا مػ  حػدث مػع حعػي اوػتص ممػف تػ مر بمػ  ااتئ ػ ؿ الػدبكة اإل إف الهتي  -ٓ
كتحرعضػػػهـ بمعػػػا  حعػػػث تػػػـ  اتػػػف ألطػػػب  كك ػػػب تػػػف الشػػػرؼ تاػػػتب بػػػداكتهـ لمهتػػػي 

 اغتع لهـ لهذه الات ب.
تػػؿ كوفػػكا مكوػػؼ بػػداف ممػػف همػػف مػػههـ  يرمػػك ـ تػػ لكفر  ؛إاٌل ومعػػؿ لػػـ عػػؤمف مػػههـ تػػ لهتي  -ٔ

بمػ  تػث  د يػي حع تػا كالكذب كالجهؿ  ك ذا م دههـ يػال عاػت،رب مػههـ   يكػد دأب العهػك 
ث رة اله رات الج  معى تعههـ كك دكا عهجحكا لكال أف اا امـ.  الفروى تعف الماممعف كان
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وػػ ئـه بمػػ  إيػػراد اا ت لرتكتعػػى كاللك عػػى  ف ال كعػػدة اإلاػػالمعى ال ػػحعحى كاإلعمػػ ف تػػ ا إ -ٕ
الماػػػتحؽ  كالاػػػم ف كال ػػػف ت  كأهػػػا رب   ػػػذا الكػػػكف كممعكػػػا كالمت ػػػرؼ تػػػا  كأهػػػا كحػػػده

 ت ل ت دة  كأها مت ؼه ت ف ت الكم ؿ كالجالؿ كالجم ؿ.
ف ال كعدة اإلاالمعى ال حعحى متهعى بم  الػكالف ا كلراػكلا كلمماػممعف  كالتتػرؤ مػف أ ػؿ إ -ٖ

 الشرؾ كالهف ؽ كالك يرعف.
  ك ذا مػ  تػـ كثعر مف الدلى كالترا عف الدام،ى الدالى بم   دؽ هتكة اعده  محمد  ه ؾ  -ٗ

 ها كتكرعره كتأكعده يي غزكة تهي ورعظى ت لدلى كالشكا د.تتع 
كاجتىه يعم  أمر تا  كاالهته ف كاالتت  د بم  ههػ  بهػا  كمػ  ترتػ  الجعػؿ  ف ط بى الهتي إ -َُ

   كك هكا له  لعر ودكة كمث ؿ.الكؿ ك ـ ال ح تى 
 اا  اتػػػ ألترهػػػ ف مػػػف أتجػػػدع ت كأا اػػػع ت ال كعػػػدة اإلاػػػالمعى ال ػػػحعحى اإلعمػػػ ف تمػػػ  إ -ُُ

مػػف ال،عتعػػ ت  كالتػػي  ػػي مكجػػكدةه ااف  مثػػؿ: المالئكػػى كال ػػرش كالجهػػى كالهػػ ر  كراػػكلا 
 كالحكض كم  إل  ذلؾ هؤمف ته  كه دؽ ته .

ك ػػح تتا يػػي ال،ػػزكة  كذلػػؾ مػػف لػػالؿ  تعهػػت أحػػداث ال،ػػزكة مشػػ ركى المالئكػػى لمهتػػي   -ُِ
هػ زة ال ػح تي الجمعػؿ اػ د تشػععع ج مش ركتهـ يي وتػ ؿ تهػي ورعظػى كزلزلػى ح ػكههـ  كيػي

   كمكاوؼ ألرل.  كتش رتهـ تتكتى أتي لت تى تف م  ذ ا
 القسـ الثاني: التكصيات:

أيك ي إلكاهي الماممعف تػ لرجكع إلػ  الكتػ ب كالاػهى كم ػدرعف أا اػععف يػي تمكػي ال كعػدة  .ُ
عف ال ػحعحى  كبػػدـ االبتمػ د بمػػ  الم ػ در اللػػرل الميتتدبػى التػػي أياػدت بك ئػػد الماػػمم

 كجمتت لهـ الكعالت.
أك ي إلكاهي الت حثعف يي واـ الحدعث الشرعؼ إل  الحكـ بمػ  ااثػ ر الػكاردة يػي تفاػعر  .ِ

  كاثرائهػػ  كت زعز ػػ  ت لشػػرح كتمععػػز ال ػحعح مههػػ  مػػف الضػػ عؼ كالمكضػكع  الػدر المهثػػكر
 .الحاف

هػ   كأف عكػؼ أيك ي كؿ مف ك ف لا ومب كحب كاهتمػ ف لم كعػدة اإلاػالمعى أف عكػكف جهػدع ن ل .ّ
 بم  ث،ر مف ث،كر  .

أك ي إلكاهي الماممعف ت دـ االهلداع تم  عاػم  وػكة إاػرائعؿ التػي ال تكهػر  لههػـ جتهػ ف  .ْ
 بهد الهزاؿ  عل يكف المكت كعحر كف بم  الحع ة.

 ذه  ي أ ـ الهت ئج كالتك ع ت التي تك مت إلعه  مف لالؿ تحثي  كاا أا ؿ أف ع فك بف زلمػي  
 ف عهف هي تم  كتتت عكـ يكرم كح جتي.أطئي  ك كأف ع،فر ل
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هدم  : كبعد   يإهي ال أٌدبي الكم ؿ كاإلح طى  كحاتي أهي تذلت يي  ذا التحث وي  رل جي
ودر كا ي  كمتمغ ط وتي  كمع ذلؾ يإهي لـ أكؼ المكضكع حكا  يم  ك ف يي التحث مف  كاب ك 

كمف الشعط ف  كاا كراػكلا مهػا ف هفاي  يمف اا كحده كتتكيعكا كيضما  كم  ك ف يعا مف لطأ يم
أك رأل     كجزل اا لعػران مػف رأل يعػا التاليػ ن يأرشػدهي إلعػا ل ػمحاتراف  كأات،فر اا كأتكب إلعا

 لطأن يدلهي بم  ت كعتا أك  كتا.

حا ها  كأاػ لا اػتح ها كت ػ ل  أف عج مهػ   ػداةن أ كفي الختاـ:  شكره ت  ل  بم  مها ككرما كجكده كان
 هتدعف غعر ض لعف كال ميضمعف.مي 

 

 "وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني"

 

 

 الباحث

 رائد عمران الدلو
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  خص الثحثم
م  تعههم   فالرض كمؿ فالامكات كمؿ فالحمد ا حمدان كثعران طعت ن مت رك ن يعا  مؿ
 ت د: حتا كامـ  ك ك كال الة كالاالـ بم  مف ال هتي ت ده  كبم  هلا 

 (قريظة بني غزكة مف المستنبطة العقيدة مسائؿ)بعنكاف  ىذا بحث:
 كل تمى. مكدمى كأرت ى ي كؿ كود ج ف  ذا التحث يي

تعهت أ معى المكضػكع  كأاػت ب التعػ ره  ثػـ ذكػرت لطػى التحػث  كمههجػي الػذم  في المقدمة:
 ارت بمعا يي كت تى ي كؿ التحث.

 هـمكوفككبف الكت ئؿ العهكدعى يعه  كم  حكله    عهى المد عهكدتحدثت بف : الفصؿ األكؿكفي 
 أات بم هـ كغدر ـ لمماممعف  كود تعهت  وتؿ الهتكة كت د    كم   دة الراكؿ  مف الهتي 

 ال،زكة  كبالوته  تم  وتمه  أم: غزكة الحزاب  كتـ ك ؼ ال،زكة كأ ـ هت ئجه . 
 تكحعد ورعظى  كااتهت ط ما ئؿ تهي غزكة يي اإللهع تتحدثت بف  :الثانيالفصؿ  كفي
تراز بكعدة أ ؿ الاهى  تهي غزكة الكارد ذكر   يي كال ف ت كاللك عى كالام ف الرتكتعى ورعظى  كان

 كالجم بى يعه .
ورعظى  كااتهت ط دالئؿ الهتكة الكاردة  تهي غزكة يي الهتكاتتحدثت بف  :ثالثالفصؿ ال كفي

  كتحدثت بف ت ض ال ح تى الكارد أ ـ  ف تا   ك يي ال،زكة  كتع ف كجكب ط بى الهتي 
 ذكر ـ يي ال،زكة  كتع ف يض ئمهـ  كحكـ الاب بمعهـ. 

ورعظى  ك ي المالئكى كال رش كالكتر  تهي غزكة يي ال،عتع ت تحدثت بف: الرابع الفصؿ كفي
ع ف أثر     كتاتهت ط ااث ر الكاردة يي ال،زكةالم،كم كاال طالحي  كا الم ه كالجهى  كومت تتع ف 
 بم  حع ة المؤمف.

 أما الخاتمة فذكرت فييا أىـ النتائج كالتكصيات:
 كأىـ ىذه النتائج: 

كمكدا تهـ  ك ـ عكعدكف لهػـ لعػؿ ههػ ر؛ لف  الماممعفأف العهكد عكفكف مكوؼ بدافو   رخو مف  -
د طتع ػتهـ يػي هكػض ال هػك هفاعتهـ ال دكاهعى ال تكتؿ الت ػ عش مػع أم جػهس اػكل جهاػهـ  كأف 

َٚ : يعهـ يهـ الذعف و ؿ اا كاضحى جمعى   َٚ أَ ُْ   أَ ُ٘ ًْ أَْوضَدُش ُْ ثَد ُٙ ْٕ ِِ ذاً َٔجََزُٖ فَِش٠ك   ْٙ َُ٘ذٚا َػ ب ػب ُْ ُوٍَّّ ُ٘ ًْ أَْوضَدُش ُْ ثَد ُٙ ْٕ ِِ ذاً َٔجََزُٖ فَِش٠ك   ْٙ َُ٘ذٚا َػ ب ػب ُوٍَّّ

 َْ ُٕٛ ِِ َْ َل ٠ُْئ ُٕٛ ِِ  .(ََُ:التكرة) َل ٠ُْئ
 كأىـ التكصيات:

لتعػػ ف ال كعػػػدة ال ػػػحعحى لمماػػػممعف  كتعػػػ ف حكعكػػػى  كالتػػػ حثعف يػػػي ال كعػػػدة اإلاػػػالمعى تكجعػػا ال ممػػػ ف  -
 لإلاالـ تدكف تكمعؿ أك تهكعؿ. ـكمل لفته هكدالع

 .لفضح بك ئد العهكد المزعفى  كل  ى يعم  عت مؽ تفماطعف كالماجد الو  تكجعا طالب ال مـ   -
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Abstract 

 Thank Allah, thank so much good and blessed it, fill the heavens 

and the earth, and what is between them, and peace and blessings be upon 

the Prophet and his family as well as his ompanions,then. 

This research titled (Matters of belief derived from the Bany Qurayza). 

The research includes introduction , four chapters and a conclusion. 

- In the introduction: I clarified the importance of the chapters and the 

causes of their choices, Then I mentioned the research plan. 

- In the first chapter: I talked about the Jewish of Almadenah and about the 

Jewish tribes which existed in this city and around it.Also ,I explained their 

position from our messenger( peace be upon him )before and after the 

prophecy.Also,their treaty with our messenger before and after the 

prophecy. I mentioned their treachery on Muslims. Moreover ,I explained 

the causes of the conquest and its relation with the previous one ie 

Alahzab.Then I described the invasion and its consequences. 

- In the second chapter:  I talked about Theology in Banu Qurayza, and the 

development issues unite God and divinity and the names and attributes 

mentioned in the Banu Qurayza and highlighting the doctrine of the Sunnis 

and the community. 

- In the third chapter: I talked about what is related to prophecy in Bany 

Qurayza and talked about deduction of prophecy significances mentioned 

in the conquest.Also, I talked about the obligation of obeying our prophet 

peace be upon him and prominent traits of him as well as some of his 

friends mentioned in the conquest, I also clarified the punishment of 

insulting them as well as clarification of their merit. 

- In the fourth chapter: I talked about the Occult in Banu Qurayza, a throne 

and the angels and the grave and paradise, I explained their linguistic and 

terminological meaning, I mentioned the effects of this conquest on the life 

of the believer. 

 The conclusion stating the most important findings and 

recommendations: 

- The most important of these results: 
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-The Jews are standing hostile attitude against Muslims and their 

holy places, They scheming them day and night, because their aggressive 

psych does not accept coexistence with any race but from their gender, 

Their  nature of breaking the treaties is so clear and obvious, The Quran  

said in them (Is it not [true] that every time they  took a covenant a party of 

them threw it away? But, [in fact], most of them do not believe) )Albaqara 

verse 100). 

- The most important recommendations: 

* Directing the scientists and researchers in the Islamic faith to 

indicate the true faith of Muslims, and clarifying the fact of Jews and their 

violating towards Islam- without minimizing or exaggerating. 

*Directing the students of science to expose the counterfeit doctrines 

of Jews, particularly with regard to Palestine, and the Al-Aqsa Masjed. 



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َِٔ ] 

 الفٍاسس العامح

 
 يَالً:  فٍشس اآل اخ ال شآو ح.

 ثاو ًا: فٍشس األحاد ث َاآلثاس.
 ثالثًا: فٍشس األعـ م.

 ساتعًا: فٍشس اعوادس َاعشاةع.
 خامسًا: فٍشس اعُضُعاخ.
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 يَالً: فٍشس اآل اخ ال شآو ح
 الصفحة رقميا اآلية ـ

 سكرة الفاتحة
ٔ  ِبٌِه َِ  َِ ْٛ َ٠  ِٓ ٠  ْٔ ْ اٌذِّ

 ػقػػػػػػرةسكرة البػػػػ
ٕ ٌٌُِْىزَبةُ  َرٌِهَ ( ٔ)ا ِٗ  َس٠ْتَ  ََل  ا َٓ  ًُ٘ذٜ ف١ِ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ(ٕ)... ُ-ٓ ُْٖ 
ٖ َشًظب َِ  ُ ُُ َّللاَّ ُ٘ َشض  فََضاَد َِ  ُْ ِٙ  ٕٗ َُ فِٟ لٍُُٛثِ
ٗ   َعَّٕبد ُْ ُٙ ٌَ َّْ بٌَِؾبِد أَ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ِش اٌَِّز٠ ثَشِّ َٚ ِٓ ُّٗ 
٘  َرَىْ  َو١ْف َْ ِ  فُُشٚ ُْ  ثِبّلِلَّ ْٕزُ ُو ارًب َٚ َٛ ِْ ُْ  أَ  ٕٗ ِٖ فَؤَْؽ١َبُو
ٙ  َُٔمَذُِّط ٌَه َٚ ِذَن  ّْ ُٓ َُٔغجُِّؼ ثَِؾ َْٔؾ َٚ َّ ُُٔ 
2 ََل  ُعْجَؾبَٔهَ  لَبٌُٛا  َُ ٍْ ب اَِلَّ  ٌََٕب ِػ زََٕب َِ ّْ ْٔذَ  أَِّهَ  َػٍَّ ُُ  أَ ٌَْؼ١ٍِ ُُ  ا ٌَْؾِى١  ُٖ ِّ ا
5  َّٝ َُ  فَزٍََم ْٓ  آَد ِِ  ِٗ بد   َسثِّ َّ ِٗ  فَزَبةَ  َوٍِ ُ  َػ١ٍَْ َٛ  أَِّٗ اةُ  ُ٘ َّٛ ُُ  اٌزَّ ِؽ١  ٕٕ ّٕ اٌشَّ
1  ُْ َؼُى َِ ب  َّ لًب ٌِ َصذِّ ُِ ٌُْذ  ب أَٔض َّ ُٕٛا ثِ ِِ آ َٚ... ُْ ُٗ 

ٔٓ  ُ ب َّللاَّ َِ َٚ  ِ ْٓ َخْش١َِخ َّللاَّ ِِ جِػُ  ْٙ ب ٠َ َّ َٙب ٌَ ْٕ ِِ  َّْ اِ َٚ ْٕ ُْٔ 
ٔٔ  ِِ ْْ ٠ُْئ َْ أَ ُؼٛ َّ ُْ أَفَزَْط ُٙ ْٕ ِِ َْ فَِش٠ك   لَْذ َوب َٚ  ُْ  ُْ ٕٓ ...ُٕٛا ٌَُى
ٕٔ   اٌَِٝ ثَْؼط ُْ ُٙ اَِرا َخََل ثَْؼُع َٚ َّٕب  َِ ُٕٛا لَبٌُٛا آ َِ َٓ آ اَِرا ٌَمُٛا اٌَِّز٠ َٚ... ٕٔ ُِ 
ٖٔ وبُٔٛا َٚ  ُْ ُٙ َؼ َِ َصذِّق  ٌِّب  ُِ  ِ ِْٕذ َّللاَّ ْٓ ِػ ِِ ُْ ِوزبة   ُ٘ ب عبَء َّّ ٌَ َٚ... ٖٗ ُّ 
ٔٗ  ًْ ْٓ  لُ َِ  َْ ا َوب ًّٚ ًَ  َػُذ ُ  ٌِِغْجِش٠ ٌَُٗ  فَبَِّٔٗ ٍْجِهَ  َػٍَٝ َٔضَّ ِْ  لَ ِ... ثِبِْر  ُّٔ ٖٗ-ٕٗ َّللاَّ
ٔ٘  َٚ َْ  أَ ُٕٛ ِِ ُْ َل ٠ُْئ ُ٘ ًْ أَْوضَُش ُْ ثَ ُٙ ْٕ ِِ ذاً َٔجََزُٖ فَِش٠ك   ْٙ َُ٘ذٚا َػ ب ػب  َِّ-ََِ-ّٕ ََُ ُوٍَّّ
ٔٙ  ٌُُُٕٛٛا ََل رَم َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ْٔظُْشَٔب٠َب أ٠َُّ لٌُُٛٛا ا َٚ  ِٖ َُْ ...ٛا َساِػَٕب 
ٔ2  ًُ ْٓ لَْج ِِ َٛعٝ  ُِ  ًَ ب ُعئِ َّ ُْ َو ْْ رَْغؤٌَُٛا َسُعٌَُٛى َْ أَ َْ رُِش٠ُذٚ  ِّ َُٖ ...أَ
ٔ5   رَؤْر١َِٕب آ٠َخ ْٚ ُ أَ َٕب َّللاَّ ُّ َل ٠َُىٍِّ ْٛ ٌَ َْ ٛ ُّ َٓ َل ٠َْؼٍَ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ... ُُٖ ِِ 
ٔ1  َّرِٗ ٠َْزٍَُُٛٔٗ َؽك َٚ  ُّٗ ُُِ رَِل

ٕٓ 
 اٌَّزِٟ َوبُٔٛا ُُ ِٙ ْٓ لِْجٍَزِ ُْ َػ ُ٘ َلَّ َٚ ب  َِ َٓ إٌَّبِط  ِِ َٙبُء  فَ َع١َمُُٛي اٌغُّ

َٙب  ...َػ١ٍَْ
ُِْ ِّ 

ٕٓ  َََٙذاء َعطًب ٌِزَُىُٛٔٛا ُش َٚ خً  َِّ ُْ أُ ٍَْٕبُو َوَزٌَِه َعَؼ َٚ ُّْ ُّٓ 
ٕٕ َِٙه فِٟ اٌغَّّب ْع َٚ ١ٌَََِّّٕه لِْجٍَخً رَْشظب٘بلَْذ َٔشٜ رَمٍََُّت  َٛ  ُّ-َّ ُْْ ...ِء فٍََُٕ
ٕٖ  ُْ ُ٘ َْ أَْثٕبَء ٌِْىزبَة ٠َْؼِشفَُُٛٔٗ َوّب ٠َْؼِشفُٛ ُُ ا ُ٘ َٓ آر١َْٕب  َُٖ-ُّ ُْٔ ...اٌَِّز٠
ٕٗ  َٓ بثِِش٠ َغ اٌصَّ َِ  َ َّْ َّللاَّ  ٕٓ ُّٓ ...اِ
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 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٕٙ اَِرا ... فَبِِّٟٔ َػِّٕٟ ِػجَبِدٞ َعؤٌََهَ  َٚ  ُٗ ُٖٔ لَِش٠ت 
ٕ2  َب َشبء َّ ِٗ اَِلَّ ثِ ِّ ٍْ ْٓ ِػ ِِ ء   ْٟ َْ ثَِش ََل ٠ُِؾ١طُٛ َٚ ِٓٓ ٖٓ 
ٕ5  ُْ َُ  َؽبطَّ  اٌَِّزٞ اٌَِٝ رَشَ  أٌََ ١ِ٘ ِٗ  فِٟ اِْثَشا ْْ  َسثِّ ُ  آرَبُٖ  أَ ٍْهَ  َّللاَّ ُّ ٌْ  ٔٔ ِٖٓ ا

 سكرة آؿ عمراف
ٕ1  َّْ َ  اِ ِٗ  ٠َْخفَٝ َل َّللاَّ ء   َػ١ٍَْ ْٟ َل ا٤َْسضِ  فِٟ َش بِء... فِٟ َٚ َّ  ُٖ ٔ-ٓ اٌغَّ
ٖٓ  ُرُْؾَشش َٚ  َْ َٓ َوفَُشٚا َعزُْغٍَجُٛ ًْ ٌٍَِِّز٠ ثِْئظَ لُ َٚ  َُ ََّٕٙ َْ اٌِٝ َع ٚ... ُِ-ُّ ّْ-ّٓ 
ٖٔ  َّْ َٓ  اِ َْ  اٌَِّز٠ ِ  ثِآ٠َبدِ  ٠َْىفُُشٚ َْ  َّللاَّ ٠َْمزٍُُٛ َٚ  َٓ ... ثَِغ١ْشِ  إٌَّج١ِّ١ِ  ّّ ِِ-ُِ َؽكٍّ
ٖٕ  ًِ َُّ  لُ ُٙ ٍْهِ  ِبٌِهَ  اٌٍَّ ُّ ٌْ ٍْهَ  رُْئرِٟ ا ُّ ٌْ ْٓ  ا  ّٕ-ْٔ ِٔ رَشبُء... َِ
ٖٖ  ُ ُُ َّللاَّ َ فَبرَّجُِؼِٟٛٔ ٠ُْؾجِْجُى َْ َّللاَّ ُْ رُِؾجُّٛ ْٕزُ ْْ ُو ًْ اِ  َُّ ُّ ...لُ
ٖٗ  ْلَبٌَذ ْٓ  غَبئِفَخ   َٚ ِِ  ًِ ْ٘ ٌِْىزَبةِ  أَ ُٕٛا ا ِِ ِْٔضَي... ثِبٌَِّزٞ آ  َُ ِٕ أُ
ٖ٘  ْٓ ٌَِى َٓ  ُوُٛٔٛا َٚ  ٔٓ ٕٗ َسثَّب١ِّ١ِٔ
ٖٙ  ْاِر ُ  أََخزَ  َٚ ١ضَبقَ  َّللاَّ ِِ  َٓ ب إٌَّج١ِّ١ِ َّ ٌَ  ُْ ْٓ  آر١َْزُُى  ُِٗ-ُُٔ ِٖ-ُٖ ِوزَبة ... ِِ
ٖ2  ِْؼُشٚف َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ خ  أُْخِشَعْذ ٌٍَِّٕبِط رَؤْ َِّ ُْ َخ١َْش أُ ْٕزُ  ُّٓ َُُ ...ُو
ٖ5  ْٓ َِ َٚ َْ  أَ ١ْزًب َوب  ٕٗ ُِٔ فَؤَْؽ١َْ١َٕبُٖ  َِ
ٖ1 ارًب َٛ ِْ ِ أَ ًِ َّللاَّ َٓ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ َّٓ اٌَِّز٠ ََل رَْؾَغجَ َٚ... ُٔٗ ُِٖ 
ٗٓ  ْٓ َّ ِٓ  ُصْؽِضػَ  فَ ًَ  إٌَّبسِ  َػ أُْدِخ ٌَْغَّٕخَ  َٚ  َُٗ ُٖٓ فَبصَ  فَمَذْ  ا

 سكرة النساء
ٗٔ َِٓ َ  ٠ُِطغِ  َٚ َسُعٌَُٛٗ  َّللاَّ َٚ  ٍُْٗ ٓ رَْغِشٞ َعَّٕبد   ٠ُْذِخ َٙبرَ  ِِ  ُٕٗ ُْ-ُّ ...ْؾزِ
ٕٗ  ِ١ٌََْغذ ثَخُ  َٚ ْٛ َٓ  اٌزَّ َْ  ٌٍَِِّز٠ ٍُٛ َّ ١ِّئَبِد... ٠َْؼ  ٖٕ ُٖ اٌغَّ
ٖٗ َش١ْئًب ِٗ ََل رُْشِشُوٛا ثِ َٚ  َ اْػجُُذٚا َّللاَّ َٚ ّٔ ٖٔ 
ٗٗ  َّْ َ  اِ ْْ  ٠َْغفِشُ  َل َّللاَّ ِٗ  ٠ُْشَشنَ  أَ ٠َْغفِشُ  ثِ ب َٚ َِ  َْ ْٓ  رٌِهَ  ُدٚ َّ  ٖٕ ّٕ ٠َشبُء  ٌِ
ٗ٘  ُْ َٓ  اٌَِٝ رَشَ  أٌََ َٓ  َِٔص١جًب أُٚرُٛا اٌَِّز٠ ٌِْىزَبِة... ِِ  ّْ ِٓ-ُٓ ا
ٗٙ  َُعٛي أَِغ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا أَِغ١ُؼٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠  َُّ ٗٓ ...٠َب أ٠َُّ
ٗ2  َِْٔضَي ا١ٌَِْه ب أُ َّ ُٕٛا ثِ َِ ُْ آ ُٙ َّ َْ أَٔ ٛ ُّ َٓ ٠َْضُػ ُْ رََش اٌَِٝ اٌَِّز٠  َُٖ َٔ ...أٌََ
ٗ5  ُْ ُٙ ب َشَغَش ث١ََْٕ َّ َٛن ف١ِ ُّ َْ َؽزَّٝ ٠َُؾىِّ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ََل ٠ُْئ َٚ  َُٖ ٓٔ  ...فَََل 
ٗ1  َ ُعَٛي فَمَْذ أَغَبَع َّللاَّ ْٓ ٠ُِطِغ اٌشَّ َِ... َٖ َُّ-ُُّ 
٘ٓ  ِبء َّ َٓ اٌغَّ ِِ ُْ ِوزَبثًب  ِٙ َي َػ١ٍَْ ْْ رَُٕضِّ ٌِْىزَبِة أَ ًُ ا ْ٘  ِّ ُّٓ ...٠ْغؤٌََُه أَ



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [َِٗ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
 سكرة المائدة

٘ٔ  ُب ٠ُِش٠ذ َِ  ُُ َ ٠َْؾُى َّْ َّللاَّ  ِٔ ُ اِ
ٕ٘  ًُ اْر َٚ  ُْ ِٙ ْٟ  َٔجَؤَ  َػ١ٍَْ ََ  اْثَٕ ٌَْؾكِّ  آَد ثَب اِرْ  ثِب  ُٖٕ ِٕ  لُْشثَبٔبً... لَشَّ
ٖ٘ ٠ٍَْزَٝ ٠َب ْْ  أََػَغْضدُ  َٚ َْ  أَ ًَ  أَُوٛ ْض ٌُْغَشاِة... ََ٘زا ِِ  ُٖٕ ُّ  ا
٘ٗ  ٌَ ْٓ َِ َٚ َْ ٌَْىبفُِشٚ ُُ ا ُ٘ ُ فَؤٌَُٚئَِه  َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ  َُٖ-َُٕ ْْ ُْ ٠َْؾُى
٘٘  َْ ٛ ُّ ُُ اٌظَّبٌِ ُ٘ ُ فَؤٌَُٚئَِه  َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ ْٓ َُٕ 
٘ٙ  َْ ٌْفَبِعمُٛ ُُ ا ُ٘ ُ فَؤٌَُٚئَِه  َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُْ ٠َْؾُى ٌَ ْٓ َِ َٚ ْٕ َُٖ 
٘2  ُْ ُ٘ اَء َٛ ْ٘ ََل رَزَّجِْغ أَ َٚ  ُ َْٔضَي َّللاَّ ب أَ َّ ُْ ثِ ُٙ ُْ ث١ََْٕ ِْ اْؽُى أَ َٚ... ْٗ َِ 
٘5  َٓ ١ ِّ ََ اٌظَّبٌِ ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا َ ََل ٠َ َّْ َّللاَّ ُْ اِ ُْٕٙ ِِ  ُ َّٗ ُْ فَبِٔ ُْٕى ِِ  ُْ ُٙ ٌَّ َٛ ْٓ ٠َزَ َِ َٚ ُٓ َُِ 
٘1  ٌَّا َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ ُُ َّللاَّ ١ٌُُِّى َٚ ب  َّ ُٕٛاأَِّ َِ َٓ آ  َُِ-َُُ ٓٓ  ...ِز٠
ٙٓ  ًبإ َّ َّٔ  ُُ ١ٌُُِّى َٚ  ُ َسُعٌُُٛٗ  َّللاَّ َٚ  َٓ اٌَِّز٠ ُٕٛا... َٚ َِ  َُِ ٔٓ-ٓٓ  آ
ٙٔ أَْشَشُوٛا َٓ اٌَِّز٠ َٚ َُٙٛد  َ١ٌْ ُٕٛا ا َِ َٓ آ حً ٌٍَِِّز٠ َٚ َّْ أََشذَّ إٌَّبِط َػذا  ِٓ ِٖ ٌَزَِغَذ
ٕٙ  ِ ٍْهُ  ّلِِلَّ ادِ  ُِ َٚ ب َّ ا٤ْسضِ  اٌغَّ ب َٚ َِ َٚ  َّٓ ِٙ  ّٔ َُِ ... ف١ِ

 سكرة األنعاـ
ٖٙ    
ٙٗ  ُْ ِٙ ُغُٖٛ ثِؤ٠َِْذ٠ َّ ٌَْٕب َػ١ٍََْه ِوزَبثبً فِٟ لِْشغَبط  فٍََ ْٛ َٔضَّ ٌَ َٚ...  ٕ ِْ 
ٙ٘  َٛ ُ٘ َغْغَه َّللاُ ثُِعشٍّ فََلَ َوبِشَف ٌَُٗ اَِلَّ  ّْ اِْ ٠َ َٚ...  ُٕ ُٔ 
ٙٙ  َٛ ُ٘ ِ٘شُ  َٚ ٌْمَب قَ  ا ْٛ َٛ  ِٖ ِػجَبدِ  فَ ُ٘ َٚ  ُُ ٌَْؾِى١ ٌَْخج١ِشُ  ا  ُٕٓ-ٕٔ-ْٕ ُٖ ا
ٙ2  ٌََْغ١ْت ُُ ا ََل أَْػٍَ َٚ  ِ ُٓ َّللاَّ ِْٕذٞ َخَضائِ ُْ ِػ ًْ ََل أَلُُٛي ٌَُى  ُِٕ-َُِ َٓ ...لُ
ٙ5  َٛ ُ٘ َٙب اَِلَّ  ُّ ٌَْغ١ِْت ََل ٠َْؼٍَ فَبرُِؼ ا َِ َْٕذُٖ  ِػ َٚ ٓٗ ٖٓ 
2ٔ  ًْ َّْ  لُ ُُٔغِىٟ َصََلرِٟ اِ ْؾ١َب َٚ َِ برِٟ َٞ َٚ َّ َِ َٚ  ِ ... َسةِّ  ّلِِلَّ َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ  ٖٔ ّٔ-ِٔ ا
2ٕ ْشٔب ِِ أُ َٚ  َُ َٓ  ٌَِشةِّ  ٌُِْٕغٍِ ١ ِّ ٌْؼبٌَ  ٖٓ ُٕ ا
2ٖ  َّْ َ  اِ ٌَْؾتِّ  فَبٌِكُ  َّللاَّ ٜ ا َٛ إٌَّ َّٟ  ٠ُْخِشطُ  َٚ ٌَْؾ َٓ  ا ١ِِّذ... ِِ َّ ٌْ  ٔٔ ٓٗ  ا
2ٗ  َُخبٌُِك و َٛ ُ٘ ُُ َّللا َسثُّىُ َل اٌَِٗ اَِل   ُِٕ َُِ ًِّ َشٟءَرٌُى
2٘  ٍّٟ ًِّ َٔجِ ٍَْٕب ٌُِى َوَزٌَِه َعَؼ َٚ  ِّٓ ٌِْغ ا َٚ ِْٔظ  َٓ اْْلِ ا َش١َبِغ١ ًّٚ  ُٓ ُُِ  ...َػُذ
2ٙ  ًَل فَصَّ ُِ ٌِْىزَبَة  ُُ ا َْٔضَي ا١ٌَُِْى َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘ َٚ ِ أَْثزَِغٟ َؽَىّبً   َُٖ ُُْ ...أَفََغ١َْش َّللاَّ

 سكرة األعراؼ
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    [َُِ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
22  َُُٔٛدٚا أ َٚ َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ َ٘ب ثِ ٛ ُّ ٌَْغَّٕخُ أُِٚسْصزُ ُُ ا ٍُْى  ُٖٗ ّْ ْْ رِ
25 لَبٌُٛا ذُ  َٚ ّْ ٌَْؾ ِ  ا ََٙزا... ََ٘ذأَب اٌَِّزٞ ّلِِلَّ ٌِ  ّْ َُٗ 
21  َا٤َْْسض َٚ اِد  َٚ ب َّ ُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ ُُ َّللاَّ َّْ َسثَُّى  َُٕ ْٓ  ...اِ
5ٓ  َٚ َش  َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ اٌشَّ َٚ ِٖ ِش ِْ َ َشاد  ثِؤ َغخَّ ُِ  ََ  َُٕ-ٗٓ ْٓ  ...إٌُُّغٛ
5ٔ ٍْكُ  ٌَُٗ  أََل ٌَْخ شُ  ا ِْ ا٤َ َٚ ْٓ ٓٗ-َٔ-َُٕ 
5ٕ  أَِّب َٚ  ُْ ُٙ لَ ْٛ َْ  فَ ُِ٘شٚ  ْٕ ُِٕ لَب
5ٖ  ََٙزَه آٌِ َٚ ٠ََزَسَن  َٚ ُِٕ ْٖ 
5ٗ  َّٟ ِِّ َّٟ ا٤ُْ ُعَٛي إٌَّجِ َْ اٌشَّ َٓ ٠َزَّجُِؼٛ  ُِ ُٕٓ  ...اٌَِّز٠
5٘  اَِلَّ  اٌََِٗ  ََل  َٛ ١ذُ  ٠ُْؾ١ِٟ ُ٘ ِّ ُ٠ َٚ ُٖٓ ٔٔ 
5ٙ  ُٖٛارَّجُِؼ َٚ  ُْ َْ  ٌََؼٍَُّى زَُذٚ ْٙ  ُّٕ ُٖٓ رَ

 سكرة األنفاؿ
52  َُعٛي اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا ََل رَُخُٛٔٛا َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠  ُْْ-ُِٓ-ََُ-ٖٗ ِٕ ...٠َب أ٠َُّ
55  َُ٘ذ عب َٚ ٘بَعُشٚا  َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ ِ ًِ َّللاَّ  ُْٖ ْٕ ...ٚا فِٟ َعج١ِ

 سكرة التكبة
51  َٓ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُْ َْ٘ذرُ َٓ َػب ِٗ اٌَِٝ اٌَِّز٠ َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ َّللاَّ ِِ  َُْ-َُّ ُ ثََشاَءح  
1ٓ  ُْ ٍْزُ ٌَْؾبطِّ  ِعمَب٠َخَ  أََعَؼ بَسحَ  ا َّ ِػ ْغِغذِ  َٚ َّ ٌْ ... ا َِ ٌَْؾَشا  ُِٗ َِ-ُٗ  ا
1ٔ  َٓ ُٕٛ اٌَِّز٠ َِ َ٘بَعُشٚا اآ َُ٘ذٚا َٚ َعب ًِ  فِٟ َٚ ِ... َعج١ِ  ُِٗ-ُُُ ِِ-َِ  َّللاَّ
1ٕ  ِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ ُْ أَْسثَبثًب  ُٙ جَبَٔ ْ٘ ُس َٚ  ُْ ُ٘  َُٕ ُّ  ...ارََّخُزٚا أَْؽجَبَس
1ٖ   ١ٌَِبُء ثَْؼط ْٚ ُْ أَ ُٙ َٕبُد ثَْؼُع ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ...  ُٕ َُُ-َُِ 
1ٗ  ًِّ ََل رَُص َٚ  ُْ ََل رَمُ َٚ بَد أَثًَذا  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ  َُٖ ْٖ  ...َػٍَٝ أََؽذ  
1٘  ُْ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َ َُ٘ذٚا ثِؤ َؼُٗ َعب َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ ُعُٛي  ِٓ اٌشَّ  ُْٖ ٖٖ  ...ٌَِى
1ٙ  َِْٔصبس ا٤َْ َٚ  َٓ َٙبِعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌُٛ َّٚ َْ ا٤َْ اٌغَّبثِمُٛ َٚ...  ََُ َُْ-ُْٖ 
12  ْاػ َْ آَخُشٚ ًَل َصبًٌِؾبَٚ َّ ُْ َخٍَطُٛا َػ ِٙ  ُْْ-ُِٓ-ٗٗ-َٓ َُِ ...زََشفُٛا ثُِزُٔٛثِ
15  ُْ ٛاْ  أٌََ ُّ َّْ  ٠َْؼٍَ َ  أَ َٛ  َّللاَّ ُ٘  ًُ ثَخَ  ٠َْمجَ ْٛ ْٓ  اٌزَّ ِٖ... َػ  ٕٕ َُْ  ِػجَبِد
11  ُ١ذ ِّ ُ٠ َٚ ا٤َْْسِض ٠ُْؾ١ِٟ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍُْه اٌغَّ ُِ  ٌَُٗ َ َّْ َّللاَّ  ٔٔ ُُٔ ...اِ

ٔٓٓ  َٚ ُِ ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا َٛ َسةُّ ا ُ٘ ُِٗ ُٔٗ 
 سكرة يكنس
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    [ُُِ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٔٓٔ  َا٤َْسض َٚ اِد  َٚ ب َّ ُُ َّللاُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ َّْ َسثَُّى  ُّٕ ّ  ...اِ
ٕٔٓ َ٘ب ُشَٔب أَرَب ِْ ْٚ  ١ًٌََْل  أَ َٙبًسا أَ َ٘ب َٔ ٍَْٕب  ٗٓ ِْ َؽِص١ًذا فََغَؼ
ٖٔٓ  َْ ٠َمٌُُٛٛ زٝ َٚ ْػذُ  َ٘زا َِ َٛ ٌْ ْْ  ا ُْ وُ  اِ َٓ  ْٕزُ  ُُِ ْٖ صبِدل١ِ
ٔٓٗ  َٛ ١ذُ  ٠ُْؾ١ِٟ ُ٘ ِّ ُ٠ َٚ  ِٗ ا١ٌَِْ َٚ  َْ  ٔٔ ٔٓ رُْشَعُؼٛ
ٔٓ٘  َٛ ُ٘ ُ ثُِعشٍّ فَََل َوبِشَف ٌَُٗ اَِلَّ  َغْغَه َّللاَّ ّْ َ٠ ْْ اِ َٚ...  َُٕ ٕٓ 

 سكرة ىكد
ٔٓٙ   َ ا٤َْسَض فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َٚ اِد  َٚ ب َّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَك اٌغَّ ُ٘ َٚ...  ٕ َُٕ-ُِٕ 
ٔٓ2 َُّٝشَٔب َعبءَ  اَِرا َؽز ِْ فَبسَ  أَ سُ  َٚ ُّٛ  ٗٓ َْ اٌزَّٕ

 سكرة يكسؼ
ٔٓ5  ُُ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ َش أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّبُٖ َرٌَِه اٌذِّ َِ ِ أَ ُُ اَِلَّ ّلِِلَّ ٌُْؾْى ِْ ا  َُٖ-َُٔ َْ اِ
ٔٓ1  َٓ بٌِِؾ١ ٌِْؾْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ َٚ ب  ًّ ْغٍِ ُِ  ِٟ فَّٕ َٛ  ُٖٗ َُُ رَ

 سكرة الرعد
ٔٔٓ َٙب َٔ ْٚ ذ  رََش َّ اِد ثَِغ١ِْش َػ َٚ ب َّ  َُٕ ِ  ...َّللاُ اٌَِّزٞ َسفََغ اٌغَّ
ٔٔٔ   ثَبة ًِّ ْٓ ُو ِِ  ُْ ِٙ َْ َػ١ٍَْ ََلئَِىخُ ٠َْذُخٍُٛ َّ ٌْ ا َٚ...  ِّ-ِْ ُُٗ 
ٕٔٔ  ِ ُْ ثِِزْوِش َّللاَّ ُّٓ لٍُُٛثُُٙ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ  ُّٗ ِٖ اٌَِّز٠
ٖٔٔ  ً٠َّخ ُرسِّ َٚ اًعب  َٚ ُْ أَْص ُٙ ٍَْٕب ٌَ َعَؼ َٚ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب ُسُعًَل  ٌَمَْذ أَْسَع َٚ... ّٖ ُِِ 

 سكرة إبراىيـ
ٔٔٗ ١َْٔب ٌَْؾ١َبِح اٌذُّ ِي اٌضَّبثِِذ فِٟ ا ْٛ ٌْمَ ُٕٛا ثِب َِ َٓ آ ُ اٌَِّز٠  ُِٖ ِٕ  ...٠ُضَجُِّذ َّللاَّ
ٔٔ٘  َرُجَذَُّي ا٤َْسُض َغ١ْش ََ ْٛ ادُ  ٠َ َٚ ب َّ اٌغَّ َٚ  ُْٕ ْٖ ا٤َْسِض 

 سكرة الحجر
ٔٔٙ أَِّب  ُٓ ٌَْٕب َْٔؾ ْوشَ  َٔضَّ أَِّب اٌزِّ َٚ  ٌَُٗ  َْ  ِٓ ٗ ٌََؾبفِظُٛ
ٔٔ2  َْ ُؼٛ َّ ُْ أَْع ُٙ ََلئَِىخُ ُوٍُّ َّ ٌْ  ُُٔ َّ فََغَغَذ ا
ٔٔ5 َٙب َٙب َعبفٍَِ ٍَْٕب َػب١ٌَِ  ُٖٔ ْٕ فََغَؼ

 سكرة النحؿ
ٔٔ1 َٝأَر  ِْ ِ  شُ أَ رََؼبٌَٝ ُعْجَؾبَُٔٗ  رَْغزَْؼِغٍُُٖٛ  فَََل  َّللاَّ ب َٚ َّّ َْ  َػ  ٖٓ ُ ٠ُْشِشُوٛ
ٕٔٓ ا ُُ َ  َػ١ٍَُْى َْ َعََل َٓ ٠َمٌُُٛٛ ََلئَِىخُ غ١َِّج١ِ َّ ٌْ ُُ ا ُ٘ فَّب َٛ َٓ رَزَ  ُٖٗ ِّ ...ٌَِّز٠
ٕٔٔ  َٓ بٌِِؾ١ زَِه فِٟ ِػجَبِدَن اٌصَّ َّ ٍِْٕٟ ثَِشْؽ أَْدِخ َٚ ِّ ُٖٗ 
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    [ُِِ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٕٕٔ  َٚ ِ ِب اٌغَّّبٚادِ  فِٟ ِب ٠َْغُغذُ  ّلِِلَّ  ُُٔ َٓ-ْٗ  ا٤َْْسِض... فِٟ َٚ
ٕٖٔ  ُْ ِٙ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ ُٙ َْ َسثَّ  ُِٔ-ْٕ َٓ …٠ََخبفُٛ
ٕٔ٘ رَْعِشثُٛا فََل  ِ ضبيَ  ّلِِلَّ ِْ  ٕٔ ْٕ ا٤َْ
ٕٔٙ ب َِ شُ  َٚ ِْ ؼِ  اَِلَّ  اٌغَّبَػخِ  أَ ّْ ٌْجََصشِ  َوٍَ  ٗٓ ٕٕ ا
ٕٔ2  َّْ َ  اِ شُ  َّللاَّ ُِ ٌَْؼْذيِ  ٠َؤْ ِْ  ثِب ْؽَغب اْْلِ ا٠ِزَبءِ  َٚ ٌْمُْشثَٝ... ِرٞ َٚ  ٗٓ َٗ ا
ٕٔ5  َْ ْؾِغُٕٛ ُِ  ُْ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ ا  ْٛ َٓ ارَّمَ َغ اٌَِّز٠ َِ  َ َّْ َّللاَّ  ٕٓ ُِٖ اِ

 سكرة اإلسراء
ٕٔ1  ْٓ َِ  َْ ٌَْؼبِعٍَخَ  ٠ُِش٠ذُ  َوب ٍَْٕب ا َٙب ٌَُٗ  َػغَّ ب ف١ِ  ُِٗ ُِ-ُٗ  ََٔشبُء... َِ
ٖٔٓ  ُٖلََعٝ َسثَُّه أََلَّ رَْؼجُُذٚا اَِلَّ ا٠َِّب َٚ ِّ ٖٔ 
ٖٔٔ  ٌَْمَذ َٕب َٚ ِْ ََ  ثَِٕٟ َوشَّ  ُٖٕ َٕ آَد
ٖٕٔ  َوبُدٚا ١ٌََْفزَُِٕٛٔه ْْ اِ َٚ ّٕ َِ 
ٖٖٔ ِِّٟش َسث ِْ ْٓ أَ ِِ ًِ اٌشٚػ  ِٓ اٌشٚػ لُ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ...  ٖٓ ِٔ 
ٖٔٗ  َٓ ِِ ْٓ ُْٔئ لَبٌُٛا ٌَ ْٕجًُٛػب َٚ َٓ ا٤ْسِض ٠َ ِِ  ِْ َٗ ٌََه َؽزَّٝ رَْفُغَش ٌََٕب 
ٖٔ٘  ِبء َّ ْٚ رَْشلَٝ فِٟ اٌغَّ ْٓ ُصْخُشف  أَ ِِ َْ ٌََه ث١َْذ   ْٚ ٠َُىٛ  ِْ ّٗ  ...أَ

 سكرة الكيؼ
ٖٔٙ  َُٙبس ْٔ ُُ ا٤َْ ِٙ ْٓ رَْؾزِ ِِ ْ  رَْغِشٞ  ُْ َعَّٕبُد َػْذ ُٙ  ُّٗ ُّ أٌَُٚئَِه ٌَ
ٖٔ2  َّ ًْ أَِّ اِؽذ  لُ َٚ ُْ اٌَِٗ   ُُٙى ب اٌَِ َّ َّٟ أََّٔ ُْ ٠َُٛؽٝ اٌَِ ْضٍُُى ِِ  ُُٖ َُُ  ...ب أََٔب ثََشش  

 سكرة مريـ
ٖٔ5  ََل  َْ ُؼٛ َّ َٙب ٠َْغ ا ف١ِ ًٛ ب... اَِلَّ  ٌَْغ ًِ  ُْٗ ّٔ-ِٔ  َعََل
ٖٔ1  ْْ ًُّ  اِ ْٓ  ُو ادِ  فِٟ َِ َٚ ب َّ ا٤َْْسضِ  اٌغَّ ِٓ  آرِٟ اَِلَّ  َٚ َّ ْؽ  ٕٔ ّٗ َػْجًذا اٌشَّ
ٔٗٓ ا ُْ َػّذً ُ٘ َػذَّ َٚ  ُْ ُ٘  ٕٔ ْٗ ٌَمَْذ أَْؽَصب

 سكرة طو
ٔٗٔ  ٍََٝػ ُٓ َّ ْؽ ٌَْؼْشػِ اٌشَّ ٜ ا َٛ  ُٕٓ-ٕٓ ٓ اْعزَ
ٕٔٗ ا ُُ ُٙ بٌَِؾبِد فَؤٌَُٚئَِه ٌَ ًَ اٌصَّ ِّ ًٕب لَْذ َػ ِِ ْئ ُِ  ِٗ ْٓ ٠َؤْرِ َِ  ُِٗ ٕٓ ...ٌذََّسَعبدُ َٚ
ٖٔٗ َل َٚ  َْ ِٗ  ٠ُِؾ١طُٛ ٍّْبً  ثِ  ٕٔ َُُ ِػ

 سكرة األنبياء
ٔٗٗ  ََل  َْ ْٓ  ٠َْغزَْىجُِشٚ ِٗ  َػ ََل  ِػجَبَدرِ َٚ ... َْ  ُٖٓ َِ-ُٗ  ٠َْغزَْؾِغُشٚ
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    [ُِّ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٔٗٙ  َْ َٙبَس ََل ٠َْفزُُشٚ إٌَّ َٚ  ًَ َْ ا١ٌٍَّْ  ُُٔ-ُٖٓ َِ ٠َُغجُِّؾٛ
ٔٗ2  َِّسة ِ َْ َّللاَّ ُ ٌَفََغَذرَب فَُغْجؾب َٙخ  اَِلَّ َّللاَّ ب آٌِ َّ ِٙ َْ ف١ِ ْٛ َوب ٌَْؼْشػِ ٌَ  ٖٓ ِِ  ...ا
ٔٗ5  َْ ٍُٛ َّ ِٖ ٠َْؼ ِش ِْ َ ُْ ثِؤ ُ٘ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ  ُِّ-ُُٔ-ُٖٓ ِٕ ََل ٠َْغجِمَُُٛٔٗ ثِب
ٔٗ1 ب َِ ٍَْٕب َٚ ُعٛي   ِِٓ لَْجٍِهَ  ِِٓ أَْسَع ِٗ  ُِٔٛؽٟ اَِلَّ  سَّ  ٔ ِٓ ...ا١ٌَِْ
ٔ٘ٓ  َْ ٛ ُِ ْىَش ُِ ًْ ِػجَبد    ُُٔ ِٔ ثَ

ٔ٘ٔ 
  ِػجَبد  َْ ٛ ُِ ْىَش يِ  ٠َْغجِمَُُٛٔٗ  ََل ( ٕٙ)ُِ ْٛ ٌْمَ ُْ  ثِب ُ٘ َٚ  ِٖ ِش ِْ َ  ثِؤ

 َْ ٍُٛ َّ  (2ٕ)٠َْؼ
ِٔ-ِٕ ُٖٓ-ُُٔ-ُِّ 

ٕٔ٘  َْ ْشفِمُٛ ُِ  ِٗ ْٓ َخْش١َزِ ِِ  ُْ ُ٘ َٚ ِٖ ُِٔ 
ٖٔ٘ َعِخُشٚا َٓ ْٓ لَْجٍَِه فَؾبَق ثِبٌَِّز٠ ِِ   ً ِضَة ثُِشُع ْٙ ٌَمَِذ اْعزُ َٚ... ُْ ِٕ 
ٔ٘ٗ  ِّٟ بَء َوطَ َّ ِٛٞ اٌغَّ ََ َْٔط ْٛ ٍُْىزُتِ  ٠َ ٌِ ًِّ ِغ  ُْٕ َُْ  ...اٌغِّ

 سكرة الحج
ٔ٘٘  ٌِْمُجُٛس ْٓ فِٟ ا َِ َ ٠َْجَؼُش  َّْ َّللاَّ أَ َٚ َٙب  بَػخَ آر١َِخ  ََل َس٠َْت ف١ِ َّْ اٌغَّ أَ َٚ ٕ َُٖ 
ٔ٘ٙ  ِٗ َْٕذ َسثِّ َٛ َخ١ْش  ٌَُٗ ِػ ُٙ ِ فَ بِد َّللاَّ َِ ُْ ُؽُش ْٓ ٠َُؼظِّ َِ َٚ  ُٕٔ َّ َرٌَِه 
ٔ٘2  ُ٠ ْٓ َِ ٌْمٍُُٛةِ َٚ ٜ ا َٛ ْٓ رَْم ِِ َٙب  َّ ِ فَبِٔ ُْ َشَؼبئَِش َّللاَّ  ُٕٓ ِّ َؼظِّ
ٔ٘5  ََلئَِىِخ ُسُعًَل َّ ٌْ َٓ ا ِِ ُ ٠َْصطَفِٟ   ُُٔ ٕٓ َّللاَّ

 سكرة المؤمنكف
ٔ٘1  ُِ ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا َسةُّ ا َٚ ْجِغ  اِد اٌغَّ َٚ ب َّ ةُّ اٌغَّ ٓ سَّ َِ  ًْ  َُٕ ٖٔ لُ
ٔٙٓ  ٌْا ُ ُِ فَزََؼبٌَٝ َّللاَّ ٌَْىِش٠ ٌَْؼْشِػ ا َٛ َسةُّ ا ُ٘ ٌَْؾكُّ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  ٍُِه ا َّ ُُٔ ّٕ 

 سكرة النكر
ٔٙٔ ...رُٛثُٛا ِ  اٌَِٝ َٚ ١ؼًب َّللاَّ ِّ  ٕٗ-ٕٕ ُّ …َع
ٖٔٙ  ِٗ َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ اَِرا ُدُػٛا اٌَِٝ َّللاَّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َي ا ْٛ َْ لَ ب َوب َّ  َُٖ ُٓ  ...أَِّ
ٔٙٗ  ٌَّا ُ َػَذ َّللاَّ َٚ ُْ ُٙ َّ بٌَِؾبِد ١ٌََْغزَْخٍِفَٕ ٍُٛا اٌصَّ ِّ َػ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ ُٕٛا  َِ َٓ آ  ُُُ ٓٓ  ...ِز٠
ٔٙ٘  َُعٛي أَِغ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ َوبحَ  آرُٛا اٌضَّ َٚ ََلحَ  ٛا اٌصَّ ُّ أَل١ِ َٚ...  ٓٔ َُّ 
ٔٙٙ  ُر ْْ ِٖ أَ ِش ِْ ْٓ أَ َْ َػ َٓ ٠َُخبٌِفُٛ ١ٍَْْؾَزِس اٌَِّز٠ ُْ فِْزَٕخ  أَٚفَ ُٙ  َُّ ٔٓ ...ِص١جَ

 سكرة الفرقاف
ٔٙ2 ٍَْٕب َوَزٌَِه َعَؼ َٚ  َٓ ١ ِِ ْغِش ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ا  ًّٚ ٍّٟ َػُذ ًِّ َٔجِ  ُٓ ُّ ...ٌُِى
ٔٙ5   َ ب فِٟ ِعزَِّخ أ٠ََّب َّ ُٙ ب ث١ََْٕ َِ َٚ ا٤َْسَض  َٚ اِد  َٚ ب َّ  َُٕ ٗٓ  ...اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ
ٔٙ1  ٌَِْؼْشػ ٜ َػٍَٝ ا َٛ َُّ اْعزَ  ُٕٓ-َُٕ-ٕٓ ٗٓ صُ
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    [ُِْ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٔ2ٓ ب ًِ َعََل َٚ َٙب رَِؾ١َّخً  َْ ف١ِ ْٛ َّ ٠ٍَُم َٚ ب َصجَُشٚا  َّ ٌُْغْشفَخَ ثِ َْ ا ْٚ  ُّٗ ٕٓ أٌَُٚئَِه ٠ُْغَض

 سكرة الشعراء
ٔ2ٔ  َٓ بٌِِؾ١ ٌِْؾْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ َٚ ب  ًّ َْ٘ت ٌِٟ ُؽْى  ُٖٗ ّٖ َسةِّ 
ٔ2ٕ  ُ أَِّٗ َٚ  ًُ ِْٕض٠ ... َسةِّ  ٌَزَ َٓ ١ ِّ ٌْؼبٌَ  ُٔٔ ُْٗ-ُِٗ ا

 سكرة النمؿ
ٔ2ٖ  ِأُٚر َٚ  ُْ ُٙ ٍُِى ّْ َشأَحً رَ ِْ َعْذُد ا َٚ َٙبأِِّٟ  ٌَ َٚ ء   ْٟ ًِّ َش ْٓ ُو ِِ  ُٖٔ ِّ ...١َْذ 
ٔ2ٗ   ُ ٌّٟ َوِش٠ َّْ َسثِّٟ َغِٕ ِ ْٓ َوفََش فَب َِ َٚ  ِٗ ب ٠َْشُىُش ٌَِْٕفِغ َّ َّ ْٓ َشَىَش فَبِٔ َِ َٚ َْ ْ 
ٔ2٘  ا٤َْْسِض َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ ُ لُ ٌَْغ١َْت اَِلَّ َّللاَّ  ُِْ-ُِٔ-ٖٓ ٔٓ ا
ٔ2ٙ َٝاْصطَف َٓ ِٖ اٌَِّز٠ َ  َػٍَٝ ِػجَبِد َعَل َٚ  ِ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ ًِ ا  ُّٗ ٗٓ لُ
ٔ22  ْٓ َِّ ْعطَشَّ  ٠ُِغ١تُ  أَ ُّ ٌْ ٠َْىِشفُ  َدَػبُٖ  اَِرا ا َٛء... َٚ  ُٗ ِٔ  اٌغُّ
ٔ25  ْا٤َْس َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُُ ًْ ََل ٠َْؼٍَ ُ لُ ٌَْغ١َْت اَِلَّ َّللاَّ  ُِْ-ُِٔ-ٖٓ ٓٔ ِض ا
ٔ21  َْٕغ ِ  ُص َٓ  اٌَِّزٞ َّللاَّ ًَّ  أَْرمَ ء   ُو ْٟ َْ َش ب رَْفَؼٍُٛ َّ ُ َخج١ِش  ثِ  َٖ-ِٔ ٖٖ أَِّٗ

 سكرة القصص
ٔ5ٓ  ًأََؽذا ِٗ ِّ َل ٠ُْشِشُن فِٟ ُؽْى َٚ َْ َُٖ 
ٔ5ٕ  ّْ ٌَْؾ َٛ ٌَُٗ ا ُ٘ ُ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َٛ َّللاَّ ُ٘ ا٢ِْخَشحِ َٚ َٚ  َُٔ َٕ ...ُذ فِٟ ا٤ٌَُْٚٝ 

 سكرة السجدة
ٔ5ٖ  ُشَ  ٠َُذثِّش ِْ َٓ  ا٤َ بءِ  ِِ َّ َُّ  ا٤َْسضِ  اٌَِٝ اٌغَّ ِٗ... ٠َْؼُشطُ  صُ  َٔ ٓ  ا١ٌَِْ
ٔ5ٗ فََل  ُُ ب َْٔفظ   رَْؼٍَ َِ  َٟ ُْ  أُْخفِ ُٙ ٌَ  ْٓ حِ  ِِ ... لُشَّ  ٓ  ُُٗ-َُٗ ُٕ  أَْػ١ُ

 سكرة األحزاب
ٔ5٘  ُّ٠َب أ٠َ ُْ ِ َػ١ٍَُْى خَ َّللاَّ َّ ُٕٛا اْرُوُشٚا ِْٔؼ َِ َٓ آ  ُْٔ-ُِٔ ٗ  ...َٙب اٌَِّز٠
ٔ5ٙ  ُْ ُْٕى ِِ  ًَ ْٓ أَْعفَ ِِ َٚ  ُْ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ  ُْ  ُِٔ َُ  ...اِْر َعبُءُٚو
ٔ52  ٌَْمَذ  َْ ُْ  َوب ِ  َسُعٛيِ  فِٟ ٌَُى ح   َّللاَّ َٛ  ُّٕ ُِ  َؽَغَٕخ ... أُْع
ٔ55  َّاٌص ُ َٞ َّللاَّ ُْ ...١ٌَِْغِض ِٙ َٓ ثِِصْذلِ  ٕٓ ِْ بِدل١ِ
ٔ51  ً٠َٕبٌُٛا َخ١ْشا ُْ ٌَ ُْ ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثَِغ١ِْظ ُ اٌَِّز٠ َسدَّ َّللاَّ َٚ...  ِٓ ْْ 
ٔ1ٔ … ُْ ِٙ ْٓ َص١َبِص١ ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ َٚ...  ِٔ-ِٕ ّٕ-ُٓ-َٗ-ُُّ 
ٔ1ٕ   ُّٟ َٙب إٌَّجِ َِٔز٠شاً  ٠ب أ٠َُّ َٚ شاً  جَشِّ ُِ َٚ ِ٘ذاً  ٍْٕبَن شب  ُُ ْٓ أَِّب أَْسَع

 سكرة فاطر



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُِٓ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٔ1ٗ  ََلئَِىِخ ُسُعًَل َّ ٌْ ًِ ا ا٤َْْسِض َعبِػ َٚ اِد  َٚ ب َّ ِ فَبِغِش اٌغَّ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ  ُُٔ-َُٔ ُ  ...ا
ٔ1٘ ب ُ  ٠َْفزَؼِ  َِ ْٓ  ٌٍَِّٕبطِ  َّللاَّ خ   ِِ َّ ِغهَ  فَََل  َسْؽ ّْ َٙب... ُِ ٌَ  ِ-ّ ٕٓ 
ٔ12  ُاد َٛ ِْ ََل ا٤َْ َٚ ِٛٞ ا٤َْْؽ١َبُء  ب ٠َْغزَ َِ َٚ... ِِ َُٖ 

 سكرة يس
ٔ15  َْ ٛ ُّ ٟ ٠َْؼٍَ ِِ ْٛ ٌَْغَّٕخَ لَبَي ٠َب ١ٌََْذ لَ ًِ ا ًَ اْدُخ  ُِٖ ِٔ ل١ِ
ٔ11   ْٕذ ْٓ ُع ِِ  ِٖ ْٓ ثَْؼِذ ِِ  ِٗ ِِ ْٛ ٌَْٕب َػٍَٝ لَ َْٔض ب أَ َِ ب ُوَّٕب َٚ َِ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ... ِٖ ُٔٓ 
ٕٓٓ  ُْ ْٓ ف١ََُىٛ ْْ ٠َمَُٛي ٌَُٗ ُو ُشُٖ اَِرا أََساَد َش١ْئًب أَ ِْ ب أَ َّ  ٕٔ ِٖ أَِّ

 سكرة الصافات
ٕٓٔ   ُْ ِٙ ٌْجَٕبدُ  أٌََِشثِّهَ  فَبْعزَْفزِ ُُ  ا ُٙ ٌَ َٚ ... َْ ٌْجَُٕٛ  َُٔ ُٕٓ-ُْٗ  ا
ٕٕٓ أَِّب َٚ  ُٓ َْ  ٌََْٕؾ بفُّٛ أَِّب( ٘ٙٔ)اٌصَّ َٚ  ُٓ َغجِّؾُ  ٌََْٕؾ ُّ ٌْ َْ ا ٛ(ٔٙٙ) ُٔٓ-ُٔٔ ُُٔ 

 سكرة ص
ٕٖٓ  ُاة َٛ ُُ ا٤َْْث ُٙ فَزََّؾخً ٌَ ُِ   ْ  ُُٗ َٓ َعَّٕبِد َػْذ

 سكرة الزمر
ٕٓٗ  َْ ٛ ُّ َٓ ََل ٠َْؼٍَ اٌَِّز٠ َٚ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْؼٍَ ِٛٞ اٌَِّز٠ ًْ ٠َْغزَ َ٘  ِ ٗ لًُ 
ٕٓ٘  ُ َٟ َّللاَّ ْْ أََساَدِٔ ِ اِ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْذُػٛ َِ  ُْ  ٕٓ ّٖ ... ثُِعشٍّ أفََشأ٠َْزُ
ٕٓٙ  ُ ًِّ  َخبٌِكُ  َّللاَّ ء   ُو ْٟ  َٔ ِٔ َش
ٕٓ2  ً١ؼ ِّ ا٤َْسُض َع َٚ  ِٖ َ َؽكَّ لَْذِس ب لََذُسٚا َّللاَّ َِ َٚ ََ ْٛ  ُْٕ ٕٔ  ...ب لَْجَعزُُٗ ٠َ
ٕٓ5  َِع١ك َٚ  َٓ ا اٌَِّز٠ ْٛ ُْ  ارَّمَ ُٙ ٌَْغَّٕخِ  اٌَِٝ َسثَّ ًشا... ا َِ  َُٗ ّٕ  ُص

 سكرة غافر
ٕٓ1  ِْٔتِ  َغبفِش ًِ  اٌزَّ لَبثِ ةِ  َٚ ْٛ  ٕٕ ّ اٌزَّ
ٕٔٓ  ُْ ِٙ ِذ َسثِّ ّْ َْ ثَِؾ ٌَُٗ ٠َُغجُِّؾٛ ْٛ ْٓ َؽ َِ َٚ ٌَْؼْشَػ  َْ ا ٍُٛ ِّ َٓ ٠َْؾ  َُٕ-ُٗٔ-ُٗٓ ٕ  ...اٌَِّز٠
ٕٔٔ  ِٖ ِش ِْ ْٓ أَ ِِ َٚػ  ٍْمِٟ اٌشُّ ٌَْؼْشِػ ٠ُ َسَعبِد ُرٚ ا  َُٕ ُٔ ...َسف١ُِغ اٌذَّ
ٕٕٔ ثَب ُْ ُ٘  ََ ْٛ ء  ٠َ ْٟ ُْ َش ُٙ ْٕ ِِ  ِ َْ ََل ٠َْخفَٝ َػٍَٝ َّللاَّ  ّٕ ُٔ ...ِسُصٚ
ٕٖٔ   ُِعُٛء اٌَؼَزاة َْ ْٛ َؽبَق ثِآَِي فِْشَػ َٚ َىُشٚا  َِ ب  َِ لَبُٖ َّللاُ َع١ِّئَبِد  َٛ  ُّٖ ْٔ-ْٓ ...فَ
ٕٔٗ  َلَبي َٚ  ُُ ... أَْعزَِغتْ  اْدُػِٟٛٔ َسثُُّى ُْ  ُٗ َٔ  ٌَُى
ٕٔ٘  َٛ ُ٘  ُّٟ ٌَْؾ َٛ  اَِلَّ  اٌََِٗ  ََل  ا َٓ  فَبْدُػُٖٛ  ُ٘ ْخٍِِص١ ُِ  ٌَُٗ  َٓ ٠ ذُ  اٌذِّ ّْ ٌَْؾ ِ  ا  ُٗ ٓٔ ..ّلِِلَّ

 سكرة فصمت



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُِٔ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٕٔٙ  َٓ ً٘ب لَبٌَزَب أَر١ََْٕب غَبئِِؼ١ ْٚ َوْش ًػب أَ ْٛ  ٕٔ ُُ اِْئز١َِب غَ
ٕٔ2  َّ ٌْ ُُ ا ِٙ ُي َػ١ٍَْ ٛا رَزََٕضَّ ُِ َُّ اْعزَمَب ُ صُ َٓ لَبٌُٛا َسثَُّٕب َّللاَّ َّْ اٌَِّز٠  ُُٖ ِّ  ...ََلئَِىخُ اِ

 سكرة الشكرل
ٕٔ5  ُ١ُغ اٌجَِص١ش ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ِٗ َشٟء   ْضٍِ ِّ  ٕٔ-ٕٓ-ٕٔ ُُ ١ٌََْظ َو

 سكرة الزخرؼ
ٕٔ1  َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َّ َ٘ب ثِ ٛ ُّ ٌَْغَّٕخُ اٌَّزِٟ أُِٚسْصزُ ٍَْه ا رِ َٚ ِٕ ُٖٗ 

 سكرة الدخاف
ٕٕٓ  َّْ َٓ  اِ زَّم١ِ ُّ ٌْ َ   فِٟ ا مَب ٓ  أَ  َِ ١ ْ   َعَّٕبد   فِٟ( ٔ٘)ِِ ُػ١ُٛ َٚ(ٕ٘)... ُٓ-ٕٓ ُٗٔ 

 سكرة الجاثية
ٕٕٔ  ًِ ُ  لُ ُْ  َّللاَّ َُّ  ٠ُْؾ١ِ١ُى ُْ  صُ ١زُُى ِّ ُ٠ ِٔ ٕٗ 

 سكرة محمد
ٕٕٕ   ٓ بء  َغ١ِْش آِع َِ  ْٓ ِِ َٙبس   ْٔ َٙب أَ َْ ف١ِ زَّمُٛ ُّ ٌْ ِػَذ ا ُٚ ٌَْغَِّٕخ اٌَّزِٟ  ًُ ا ضَ َِ... ُٓ ُٗٔ 

 سكرة الفتح
ٕٕٖ  ِاِْر ٠ُجَب٠ُِؼََٛٔه رَْؾَذ اٌشََّغَشح َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِٓ ا ُ َػ َٟ َّللاَّ  ُْٓ-ُُْ ُٖ ...ٌَمَْذ َسِظ
ٕٕٗ  ِٖ َِ٘ز  ُْ ًَ ٌَُى َٙب فََؼغَّ َُ َوض١َِشحً رَؤُْخُزَٚٔ َغبِٔ َِ  ُ ُُ َّللاَّ َػَذُو َٚ... َِ-ُِ ّٖ 
ٕٕٙ  ََؼُٗ أَِشذَّاُء ػ َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  ِ ذ  َسُعُٛي َّللاَّ َّّ َؾ ُِ ُْ ُٙ بُء ث١ََْٕ َّ ٌُْىفَّبِس ُسَؽ  َُٓ-ُُْ-ُّٕ-ْٗ ِٗ ٍَٝ ا

 سكرة الذاريات
ٕٕ2 ب ُْ  أُِس٠ذُ  َِ ُٙ ْٕ ِِ  ْٓ ب ِسْصق   ِِ َِ ْْ  أُِس٠ذُ  َٚ ... أَ ِْ ٛ ُّ  ُٔ ٖٓ-ٕٓ ٠ُْطِؼ

 سكرة النجـ
ٕٕ5 ٜ َٛ ح  فَبْعزَ شَّ ِِ  َُٔ ٔ ُرٚ 

 سكرة الكاقعة

ٕٕ1 
 فَََل  ُُ الِغِ  أُْلِغ َٛ َّ َِ إٌُّغُ  ثِ ٛ(2٘) ُ َّٗ أِ َٚ   ُ ْٛ  ٌَمََغ ٌَ  َْ ٛ ُّ  رَْؼٍَ

  ُ  ِٗ ٕٔ-ٕٓ (2ٙ)َػِظ١

ٕٖٓ   ُ َعَُّٕذ َِٔؼ١ َٚ   ْ َس٠َْؾب َٚ ػ   ْٚ  ُُٖ ٖٗ فََش
 سكرة الحديد

ٕٖٔ ِٟ١ذُ  ٠ُْؾ١ ِّ ُ٠ َٚ  َٛ ُ٘ ًِّ  َػٍَٝ َٚ ء   ُو ْٟ  ٕٗ ِ لَِذ٠ش   َش
ٕٖٕ ... ُْ ْٕزُ ب ُو َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُى َِ  َٛ ُ٘ َٚ ... ْ ٕٓ 
ٕٖٖ  ِاد َٚ ب َّ ١َشاُس اٌغَّ ِِ  ِ ّلِِلَّ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ ْٕفِمُٛا فِٟ َعج١ِ ُْ أََلَّ رُ ب ٌَُى َِ َٚ... َُ ُِٗ 



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ُِٕ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٕٖٗ ... َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُ َسةُّ ا ُش رَجَبَسَن َّللاَّ ِْ ا٤َْ َٚ ٍُْك  ٌَْخ  ٔٓ ْٓ أَََل ٌَُٗ ا

 سكرة المجادلة
ٕٖ٘  ِٗ ُْ ٠َُؾ١َِّه ثِ ب ٌَ َّ َن ثِ ْٛ اَِرا َعبُءَٚن َؽ١َّ َٚ ُ  ِٗ ٖ ...َّللاَّ
ٕٖٙ  ِا٢ِْخش َِ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبّلِلَّ ُٕٛ ِِ ب ٠ُْئ ًِ ْٛ  َُُ ِِ ...ََل رَِغُذ لَ

 سكرة الحشر

ٕٖ2 
 ِي َّٚ َ٤ِ ُْ ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ ٌِْىزَبِة  ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٓ َوفَُشٚا  َٛ اٌَِّزٞ أَْخَشَط اٌَِّز٠ ُ٘

ٌَْؾْششِ   ...ا
ِ ّٔ 

ٕٖ5 
  ١ٌَِٕخ ْٓ ِِ  ُْ ب لَطَْؼزُ َٙب فَجِبِرْ  َِ خً َػٍَٝ أُُصٌِٛ َّ َ٘ب لَبئِ ٛ ُّ ْٚ رََشْوزُ ِْ أَ
 ِ  ...َّللاَّ

ٓ ّٔ 

ٕٖ1   ْاِر ُٓ  ِػ١َغٝ لَبيَ  َٚ َُ  اْث ْش٠َ ًَ  ثَِٕٟ ٠َب َِ ِ... َسُعٛيُ  أِِّٟ اِْعَشائ١ِ  ُِٗ ٔ َّللاَّ
ٕٗٓ  ُارَّم َٚ ْٔزَُٙٛا  ُْٕٗ فَب ُْ َػ ِب َٔٙبُو َٚ ُعُٛي فَُخُزُٖٚ  ُُ اٌشَّ ِب آربُو  ُُّ-ٓٗ ٕ ...ٛاَٚ
ٕٗٔ َب اْغفِْش ٌََٕب َْ َسثَّٕ ُْ ٠َمٌُُٛٛ ِ٘ ْٓ ثَْؼِذ ِِ َٓ َعبُءٚا  اٌَِّز٠ َٚ... َُ ُْٓ 
ٕٕٗ  َُ ََل ُٚط اٌغَّ ٌْمُذُّ ٍُِه ا َّ ٌْ َٛ ا ُ٘ ُ اٌَِّزٞ ََل اٌََِٗ اَِلَّ  َٛ َّللاَّ ُ٘... ِّ ّٕ 

 سكرة الممتحنة
ٕٖٗ  ِح  َؽَغَٕخ  ف َٛ ُْ أُْع َؼُٗ لَْذ َوبَْٔذ ٌَُى َِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َُ ١ِ٘  َُْ-َُّ-َُُ ْ ...ٟ اِْثَشا
ٕٗٗ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ ب َغِعَت َّللاَّ ًِ ْٛ ا لَ ْٛ ٌَّ َٛ ُٕٛا ََل رَزَ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠  َُٖ ُّ ...٠َب أ٠َُّ

 سكرة التحريـ
ٕٗ٘  َْ ُشٚ َِ ب ٠ُْئ َِ  َْ ٠َْفَؼٍُٛ َٚ  ُْ ُ٘ َش َِ ب أَ َِ  َ َْ َّللاَّ  ُٖٓ ٔ ََل ٠َْؼُصٛ
ٕٗٙ  ثَخً َُٔصًٛؽب...٠َب ْٛ ِ رَ ُٕٛا رُٛثُٛا اٌَِٝ َّللاَّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠  ٕٗ ٖ أ٠َُّ

 سكرة الممؾ
ٕٗ2  َاٌَِّزٞ رَجَبَسن  ِٖ ٍْهُ  ث١َِِذ ُّ ٌْ َٛ  ا ُ٘ ًِّ  َػٍَٝ َٚ ء   ُو ْٟ  ْٔ ُ لَِذ٠ش   َش

ٕٗ5 
ٞدَ  َخٍَكَ  اٌَِّز ْٛ َّ ٌْ ٌَْؾ١َبحَ  ا ا َٚ  ُْ ُو َٛ ُْ  ١ٌَِْجٍُ ُٓ  أ٠َُُّى ًَل  أَْؽَغ َّ َٛ  َػ ُ٘ َٚ 

ٌَْؼِض٠ضُ  ٌَْغفُٛسُ  ا  ا
ِ ٔٓ-ٔٔ 

 سكرة الحاقة
ٕٗ1   ب١َِٔخ َّ ئِز  صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ ُٕ ُٓٗ-ُٔٗ-َُٕ 

 سكرة المرسالت
ٕ٘ٓ ْشَعََلِد ُػْشفًب ُّ ٌْ ا َٚ ُ ُٕٓ 

 سكرة عبس
ٕ٘ٔ َٞعفََشح   ثِؤ٠َِْذ(ٔ٘)   َ  ُُٔ-ُّٗ ُٔ-ُٓ (ٙٔ)ثََشَسح   ِوَشا
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    [ُِٖ ] 

 الصفحة رقميا اآلية ـ
ٕٕ٘  ُٖبرَُٗ فَؤَْلجََش َِ َُّ أَ َشُٖ صُ  ُٖٕ ُِ ٠َغَّ

 سكرة التككير

ٕٖ٘ 
  ُ ُي َسُعٛي  َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ ٌَْؼْشِػ  (1ٔ)أَِّٗ َْٕذ ِرٞ ا ح  ِػ َّٛ ِرٞ لُ

  ٓ ِى١ َِ(ٕٓ) 
ُٗ-َِ ُٓٗ 

 سكرة األعمى
ٕ٘ٗ َٝب ٠َْخف َِ َٚ َش  ْٙ ٌَْغ ُُ ا ُ ٠َْؼٍَ  ُِٔ ٕ أَِّٗ

 سكرة الفجر

ٕ٘٘ 
َٙب ٠َب ئَِّٕخُ  إٌَّْفظُ  أ٠ََّزُ َّ ْط ُّ ٌْ  َساِظ١َخً  َسثِّهِ  اٌَِٝ اْسِعِؼٟ( 2ٕ)ا

ْشِظ١َّخً... َِ 
ِٕ-َّ ُُٖ 

 سكرة التيف
ٕ٘ٙ  ِٓ اٌز١ِّ َٚ  ِْ ٠ْزُٛ اٌضَّ غُٛسِ (ٔ)َٚ َٚ  َٓ ََ٘زا(ٕ)ِع١ِٕ١ ٌْجٍََذِ  َٚ ِٓ  ا ١ ِِ  ُُ ّ-ُ (ٖ)ا٤َْ
ٕ٘2  َأ١ٌََْظ  ُ ُِ  َّللاَّ ١ ثِؤَْؽَى ِّ ٌَْؾبِو  ُٖ ٖ َٓ ا

 سكرة البينة
ٕ٘5  ُؽَٕفبَء َٓ ٠ َٓ ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِِص١ ُِ  َ ُشٚا اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚا َّللاَّ ِِ ِب أُ َٚ... ٓ ٖٓ-ٖٔ 

 سكرة البينة
ٕٙٓ  َصَش ْٛ ٌَْى  ُْٗ-ُّٗ ُ أَِّب أَْػط١ََْٕبَن ا

 سكرة اإلخالص
ٕٙٔ   أََؽذ ُ َٛ َّللاَّ ُ٘  ًْ ذُ  (ٔ)لُ َّ ُ اٌصَّ ُْ ٠َ  (ٕ)َّللاَّ ُْ ٠ٌَُٛذْ ٌَ ٌَ َٚ  ِْ ْ-ُ ... (ٖ)ٍِْذ 
ٕٕٙ ُوفُٛاً أََؽذ ُ ُْ ٠َُىٓ ٌَّٗ ٌَ َٚ ْ  

 سكرة الفمؽ
ٕٖٙ  ٌِْفٍََك ًْ أَُػُٛر ثَِشةِّ ا ب َخٍَكَ  (ٔ)لُ َِ ْٓ َششِّ  ِِ(ٕ...) ُ-ٓ ُِ 

 سكرة الناس
ٕٙٗ  ًْ  َٔ ُ إٌَّبطِ  ثَِشةِّ  أَُػٛرُ  لُ
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    [ُِٗ ] 

 اسدج يف الشسالحالُ َاآلثاس ثاو ًا: فٍشس األحاد ث
 الصفحة طرؼ الحديث، كاألثر ـ.
ؿه  اٍلكى ً هىٍعفً  ًمفى  عىٍلريجي   ُ ده  عىٍدريايهى  الى  ًدرىااىىن  اٍلكيٍرهفى  عىٍدريسي  رىجي  ّ تىٍ دىهي... عىكيكفي  أىحى
فا  هىًتيٍّ  اٍتهىىي  ًإهاؾً   ِ هاؾً  لىهىًتيٌّ  بىماؾً  كىاًن ـى  هىًتيٍّ  لىتىٍحتى  كىاًن ري  يىًفع مىٍعؾً  تىٍفلى  ٓ ...بى
ٍمهى ؾى  ًإها  الهاًتي   أىع هى  عى : التاٍكرىاةً  ًيي وى ؿى   ّ ميتىشٍّرنا شى ً دنا أىٍراى ... كىًحٍرزنا كى عٍّعفى  ُِ ًلأٍليمٍّ
 ُْ العىهيكدي... ًتي امىفى  العىهيكًد  ًمفى  بىشىرىةه  ًتي همىفى  لىكٍ   ْ
ـى  و ؿ:  ٓ عىي   وىًد كىٍ بي  أىٍلطىبى  ٍتفي  حي اٍلىٍشرىؼً  في تٍ  كى

مى  مىكاىى   ٍعشو  بى مى  يىحى لىفيك يـٍ  ويرى  ُٓ ًوتى ًؿ... بى
ٍعظىى تهي عهكد كى هىت  ٔ ماد عٍت ىث أىف وتؿ مف كىالهضعر ويرى  ُٕ عدبكفى  اا عاتفتحكف  ميحى
مد تاتفتح اٍلعىهيكد كى هىت  ٕ : الماهيـا  اٍل ىرىب كف ر بم  ًتميحى  ُٕ ...هجد الاًذم الهاًتي اٍت ىثٍ  عىكيكليكفى
لىدً   ٖ لى  إلىٍعًا  أىًتي كيٍهتي أىحىبا كى لىدو  مىعى  وىط   أىٍلكىهيمى  لىـٍ  عى ًارو  أىًتي بىمٍّي كىاًن ... لىهيمى  كى  ُٕ إالا
ماد بم  أهزلت ًتمى  همهيكا اٍلكت ب أ ؿ م شر عى  عىكيكؿ  ٗ ـٍ  لم  مي دو  ميحى  لهكـ مى كي

ٍكتيكتن  تجدكها ـٍ  مى ٍهًجعؿ... التاٍكرىاة ًيي بٍهدكي  كىاإٍلً
ُٗ 

ماد ًإلى  ًتهى  اٍذ ىتيكا  َُ  أىٍحتى ر أىه  بريت ًإهاؾ ع  محمد: يىكى ليكا يىأتكهي  دعها بىف هفتها لى ىماهى  ميحى
 كأشرايهـ... عهكد

َِ 

مىٍعاً  يىهزؿ ًجٍتًرعؿ يىأىتى هي  ي شتك  اٍلعىهيكد مف رجؿ  الهاًتي احر  ُُ  ُِ ت لم كذتعف... بى
رى   ُِ ٍعؽو  تىًهي عىهيكدً  ًمفٍ  عىهيكًدمٌّ   ااً  رىايكؿى  اىحى رى ـً  ٍتفي  لىًتعدي : لىاي  عيكى ؿي  زي  ُِ ...:اٍلىٍب ى
ماد عى   ُّ تا  يمعكممه  ا يىكؿ تىككؿ كىمى  اا مف رىايكالن  كهت ًإف ميحى ما... هٍامع حى  ِّ كىالى
 ج ف كم  الام ف مف مكتكت ن  كت ت ن  ي ته  اا  راكؿ أهؾ   دو ن  كهت إف: العهكد و لت  ُْ

 مكا ... تا
ِْ 

ماد عى :  لمهاًتي وى ليكا اٍلميٍشركعف أىف  ُٓ ُ  اا يىأٍهزؿ رىتؾ له  أهاب ميحى ُ أََؽذ ، َّللاَّ َٛ َّللاَّ ُ٘ ًْ لُ

ُْ ٠ٌَُٛذْ  ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْذ  ُذ، ٌَ َّ  ...اٌصَّ
ِٓ 

تاؾى  لىهى  ً ؼٍ : يىكى ليكا  الهاًتيٍّ  ًإلى  اٍلعىهيكدً  مىفً  هى سه  جى فى   ُٔ  ًيي هىٍ تىاي  أىٍهزىؿى  المااى  يىًإفا  رى
 التاٍكرىاًة...

ِٓ 

ًْ  أع جز أحدكـ أف عكرأ يي لعمىو ثمث الكرهف؟ و لكا: ككعؼ عكرأ ثمث الكرهف؟ و ؿ:  ُٕ لُ

َٛ َّللاُ أََؽذ   ُ٘ ت دؿ ثمث الكرهف... 
ِٓ 

ٍعش وى لىت  ُٖ  ِٔ الٌركح... بىف امكه: يىكى ليكا الرجؿ  ىذىا هٍاأىؿ  شىٍعئ أبطكه : لٍمعىهيكد ويرى
و ال لا  ك ف رجالف مف العهكد م لؾ تف ال عؼ كري بى تف زعد إذا لكع  الهاًتٌي   ُٗ

 ِٖ ...ك م  عكمم ها
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    [َِِ ] 

 الصفحة طرؼ الحديث، كاألثر ـ.
ؿى   َِ مى  العىهيكدً  ًمفى  رىٍ طه  دىلى ـي : يىكى ليكا  المااً  رىايكؿً  بى ... الاا  مىٍعؾى  ِٗ بى
عهكد كال اله  رل ت لٌاالـ  يإذا لكعتـ أحد ـ يي طرعؽو  ي ضطركه إل  ال تتدفكا ال  ُِ

 ...أضعكا
ِٗ 

 ِٗ كبمعؾ...: يكؿ بمعؾ  الا ـ: أحد ـ عككؿ يإهم  العهكد  بمعكـ امـ إذا  ِِ
المدعهى  م  هحك تعت المكدس اتى بشر أك ات ى بشر  لم  ودـ راكؿ اا   ِّ

 َّ ...شهران 

ما    المااً  رىايكؿي  كى فى   ِْ ٍكًدًس  تىٍعتً  هىٍحكى   ى  َّ شىٍهرنا... بىشىرى  اىٍت ىىى  أىكٍ  بىشىرى  ًاتاىى  المى
لم    جر إل  المدعهى كك ف  أكؿ م  هاخ يي الكرهف الكتمى كذلؾ أف راكؿ اا   ِٓ

 ...أكثر أ مه  العهكد أمره اا
ُّ 

مف مكدـ   ريت الكتمى بف الش ـ إل  الك تى يي رجب بم  رأس ات ى بشر شهران   ِٔ
 ... يأت  راكؿ اا  ىالمدعه راكؿ اا 

ِّ 

ًدعهىى ًإلى  كىرجع تدر مف أ ى ب لم   اا رىايكؿ أىف  ِٕ  تهي اكؽ ًيي اٍلعىهيكد جمع اٍلمى
 ويرٍعشن ... أ ى ب ًتمى  اا عيً عتكيـ أىف وتؿ أىٍامميكا عهكد م شر عى : كوى ؿى  وعهك ع

ّْ 

ٍشر ايكرىة أىف  ِٖ ذكر الهاًضعر ًيي هزلت اٍلحى  كتامعط الهٍٍّ مىى مف أى ى تىهيـ الاًذم ًيعهى  اا كى
مىٍعًهـ  اا رىايكؿ تا  بى  ّٔ ًتًإٍذًهًا... بمؿ الاًذم تهـ بمؿ حى

ٌِْىزَبةِ يي وكلا:   ِٗ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ُْ ُ٘ َُ٘شٚ َٓ ظَب َْٔضَي اٌَِّز٠ أَ َٚ   و ؿ:  ـ تهك ورعظى ظ  ركا أت
 ...كثكا ال هد الذم تعههـ كتعف الهاًتٌي افع ف كراامكه كه

ّٕ-ُِٔ 

َوفَّ لعتر   َّ َٚ  َٞ ُْ  إٌَّبطِ  أ٠َِْذ ُْٕى و ؿ: بف تعضتهـ كبف بع لهـ ت لمدعهى حعف ا ركا  َػ
 ...بف المدعهى إل  لعتر

ّٖ 

ُّ   ِٖ ُْ ِ٘ز ًَ ٌَُى  ّٖ ...و ؿ: )يتح لعتر( فََؼغَّ
رمدان  يك ؿ: أه  أتلمؼ بف  يي لعتر  كك ف تلمؼ بف الهتي  ك ف بميٌّ   ِّ

 ّٗ ...  راكؿ اا

 َْ ألطب.. تف حعي تهت  فعى جم ؿ لا ذكر الح ف  بمعا اا يتح يمم  لعتر ودمه   ّّ
ٍعهىب ًبٍهد  الهاًتي يىتىٍعهىمى   ّْ ود رىأاا ع،اؿ جحش تهت زى  ْٓ ًجٍتًرعؿ... أىتى هي  ًإذٍ  شكاا غامت كى
عى  لىما   المااً  رىايكؿى  )أىفا كبف ب ئشى رضي اا بهه :   ّٓ ٍهدىؽً  عىٍكـى  رىجى عى  اللى  كىكىضى

...  الاٍّالىحى
ْٓ-َُِ 

... تىًهي زيوى ؽً  ًيي اى ًط ن  ال،يتى رً  ًإلى  أىٍهظيري  كىأىهٍّي  ّٔ ٍهـو  ْٔ غى
رى يـٍ   اا رىايكؿ أٍراؿ  ّٕ  ْٕ اٍلكى ًاـ... أىتى  عى  يىكى ليكا الكردة الكة عى  كه دا ـ يىحى  ى
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    [ُِِ ] 

 الصفحة طرؼ الحديث، كاألثر ـ.
أم  لك ج فهي الات،فرت لا  أم  كود ي ؿ م  ي ؿ  يم  أه  ت لذم أطمكا حت  عتكب   ّٖ

 َُْ-ٗٗ-َٓ ...اا بمعا

 ِٓ وتؿ... الش ر أهتت يمف عهظركف  يك هكا ورعظى  تهي اتي مف كهت  ّٗ
عىيٍّ  كىأيًتيى   َْ مىٍعاً  الماًا  بىديكٍّ  أىٍلطىبى  ٍتفً  ًتحي ماىه  كىبى  ٗٔ يىكا ًحعاىه... لىاي  حي
كىٍمتى  لىكىدٍ : ًلاىٍ دو   المااً  رىايكؿي  وى ؿى   ُْ ٍكـً  ًيعًهـٍ  حى  َٖ-ّٕ-ُٔ أىٍرًو ىىو... اىٍت ىىً  يىٍكؽً  ًمفٍ  المااً  ًتحي
ـي  ًإهاؾى  الماهيـا : وى ؿى  اىٍ دنا أىفا   ِْ ده  لىٍعسى  أىهااي  تىٍ مى ... أيجى ً دى يـٍ  أىفٍ  ًإلىيا  أىحىبا  أىحى  ُْْ-ٖٕ-ْٔ ًيعؾى
لىتٍ   لىما   ّْ ٍعظىىى  تىهيك هىزى مى  ويرى ٍكـً  بى ... اٍتفي   يكى  اىٍ دو  حي  َُٗ-ِٕ مي ى ذو
عىٍطًكم الىٍرضى  المااي  عىٍكًتضي   ْْ  ّٕ ًتعىًمعًهًا... الاامى فى  كى
ؿي  أىٍهتى  المهيـا   ْٓ  ٕٓ شىٍيفه... تىٍ دىؾى  يىمىٍعسى  اٍاًلري  كىأىٍهتى  شىٍيفه  وىٍتمىؾى  يىمىٍعسى  اٍلىكا
ٍمؽى  كىتىبى ًيي ًكتى ًتًا  يىهيكى ًبٍهدىهي يىٍكؽى اٍل ىٍرشً لىما   ْٔ مىؽى ااي اٍللى  ٕٓ ...  لى
: عى  رىايكؿى اًا أىيىالى أيٍبًتكيهى ؟ يىأىتىٍعتي رىايكؿى اًا   ْٕ مىيا  ويٍمتي ـى ذىًلؾى بى  ٕٓ ...يى ىظا
تيٍب... ًلي اٍغًفٍر  رىبٍّ : عىكيكؿي  اٍلمىٍجًمسً  ًيي  المااً  ًلرىايكؿً  لىهى يد   كيها  ًإفٍ   ْٖ  ٖٕ كى
ٍكـً ) :و ؿ كيي ركاعى ألرل  ْٗ  ِٕ-ّٔ-ُٔ (.المىًمؾً  ًتحي
ٍكؿى  الى  اٍل ى لىًمعفى  رىبٍّ  ااً  ايٍتحى فى   َٓ ... اٍل ىًزعزً  ًت اً  ًإالا  ويكاةى  كىالى  حى ًكعـً  ِٖ اٍلحى
ؽ   مى  أىتىٍدًرم مي ى ذي  عى   ُٓ مى  المااً  حى  ٖٔ ًد؟...الً تى  بى
 ٕٖ الشادىاًئد... ًبٍهدى  لىاي  المااي  عىٍاتىًجعبى  أىفٍ  اىراهي  مىفٍ   ِٓ

ّٓ  
رى  وى ؿى  اىٍ دنا  أىفا  جا تىحى ـي  ًإهاؾى  "المهيـا : يىكى ؿى  ًلٍمتيٍرًف  كىٍممياي  كى ػده  لىػٍعسى  أىفٍ  تىٍ مىػ ػبا  أىحى  أىفٍ  ًإلىػيا  أىحى

 ... لىؾى رىايك  كىذاتيكا وىٍكـو  ًمفٍ  ًيعؾى  أيجى ً دى 
ْٔ-ٕٖ-ٖٗ 

مىاي  يىكىطى يكا مي ى ذو  ٍتفي  اىٍ دي  الىٍحزىابً  عىٍكـى  ريًميى   ْٓ مىاي... أىكٍ  أىٍكحى  ٖٗ أىٍتجى
ؿي   ٓٓ ؿي  المااي  ًإالا  ًإلىاى  الى  الذٍٍّكرً  أىٍيضى ٍمدي  الد بى فً  كىأىٍيضى  ُٗ ًلماًا... اٍلحى
 ّٗ كىاًحدىةه... اٍمرىأىةه  إالا  ًهاى ًئًهـٍ  ًمفٍ  عيٍكتىؿٍ  لىـٍ   ٔٓ
... يىكىالاًذم    ع هي ا د تف م  ذ   كأتك تكر كبمرحضر راكؿ اا   ٕٓ  ْٗ-ّٗ هىٍفسي
ـٍ  المااى  ًإفا  أىالى   ٖٓ ـٍ  تىٍحًمفيكا أىفٍ  عىٍههى كي  ْٗ ًلعىٍ ميٍت... أىكٍ  ًت لمااً  يىٍمعىٍحًمؼٍ  حى ًلفن  كى فى  مىفٍ  ًت تى ًئكي
مىؼى  )مىفٍ : عىكيكؿي   ااً  رىايكؿى  اىًمٍ تي  يىًإهٍّي  ااً  ًت،ىٍعرً  عيٍحمىؼي  الى   ٗٓ  كىفىرى  يىكىدٍ  ااً  ًت،ىٍعرً  حى

(. أىكٍ   أىٍشرىؾى
ْٗ 

ىفٍ   َٔ  ْٗ  ى ًدؽه... كىأىهى  ًت،ىٍعًرهً  أىٍحًمؼى  أىفٍ  ًمفٍ  ًإلىيا  أىحىب   كى ًذتن  ًت اً  أىٍحًمؼى  لى
ـٍ  ًإلى  تيكتيكا  ُٔ تٍّكي  ٖٗ ...مىراةو  ًم ئىىى  اٍلعىٍكـً  ًيي لىٍعاً إً  أىتيكبي  يىًإهٍّي رى
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لىتٍ  ليتى تىىى  أىتى  تىٍكتىىى  أىفا   ِٔ مى  هىزى ر  ًمفٍ   المااً  رىايكؿً  بى مىمىىى... أيٍـّ  تىٍعتً  ًيي كى يكى  الااحى  ُِٓ-ٗٗ اى
مى  "اٍهًزليكا:  المااً  رىايكؿي  يىكى ؿى   ّٔ ٍكـً  بى " ٍتفً  اىٍ دً  حي ليكا... مي ى ذو  َُْ يىهىزى
مٍّعىفا  الى   ْٔ ده  عي ى ٍعظىىى.. تىًهي ًيي ًإالا  ال ىٍ رى  أىحى  ُُّ-َُٓ-ْٔ .ويرى
ـي  تيًهيى   ٓٔ مى  اإًلٍاالى ... بى ٍمسو  ُُٔ لى

ـى  هىًتعًّ    المااي  عىٍت ىثً  لىـٍ   ٔٔ  ُُٔ تىٍ دىهي... يىمىفٍ  هدى
لىدً  اىعٍّدي  أىهى   ٕٔ ـى  كى ًى  عىٍكـى  هدى ؿي  اٍلًكعى مى ٍهاي  ؽ  عىٍهشى  مىفٍ  كىأىكا ... بى  ُُٕ اٍلكىٍتري
ثىًمي  ٖٔ ثىؿى  مى مى ثىؿً  وىٍتًمي  ًمفٍ  الىٍهًتعى فً  كى ؿو  كىمى مىاي... يىأىٍحاىهىاي  تىٍعتن  تىهى  رىجي  ُُٕ كىأىٍجمى
كًهي  الى   ٗٔ ـى  اٍتفى  الها ى رىل أىٍطرىتٍ  كىمى  تيٍطري ٍرعى ٍتديهي  أىهى  يىًإهامى  مى ٍتدي  يىكيكليكا بى  ُُٖ ايكلياي.كىرى  الماًا  بى
ـٍ  الها سي  أىع هى  عى   َٕ مىٍعكي ـٍ  بى ـي  الى  ًتتىٍككىاكي ... عىٍاتىٍهًكعىهاكي  ُُٗ الشاٍعطى في
 ُُٗ اٍلىٍمًر... تىٍ ضً  ًيي يىكىمامىاي   الهاًتيا  أىتى  رىجيالن  أىفا   ُٕ
ٍمتي و ؿ:  1 ِٕ مى  دىلى  كىٍبكن  لىتيكبىؾي  ًإهاؾى  الماًا  ايكؿى رى  عى : يىكيٍمتي  عيكبىؾي  كى يكى   المااً  رىايكؿً  بى

ٍؿ...: )وى ؿى  شىًدعدنا؟  ُُٗ أىجى

ماده  ًإهامى  )المهيـا : عىكيكؿي    ااً  رىايكؿى  اىًمٍ تي   ّٕ ... ميحى  ُُٗ تىشىره
ٍوؿى  أىفا   ْٕ ٍعشو  ًمفٍ  رىٍكبو  ًيي ًإلىٍعاً  أىٍراىؿى  ً رى كى هيكا ويرى  كى فى  الاًتي ةً الميدا  ًيي ًت لشاٍأـً  تيجا رنا كى

 ُِّ ... المااً  رىايكؿي 

 أىًتي ٍتفً  إٍامى ًبعؿى  بىفٍ  بيعىٍعهىىى  ٍتفي  ايٍفعى في  وى ؿى  ًيعمى  ليتى تىىى  أىًتي ًيي تى ى لى  المااي  كىأىٍهزىؿى   ٕٓ
ٍتدً  بىفٍ  لى ًلدو  ُٕٛا ََل رَُخُٛٔ : وىتى دىةى  أىًتي ٍتفً  المااً  بى َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُعٛيَ ٠َب أ٠َُّ اٌشَّ َٚ  َ  ...ٛا َّللاَّ

ُِٓ 

ٍهدىًؽ  أىٍمرً  ًيي تى ى لى  المااي  كىأىٍهزىؿى   ٕٔ ٍعظىىى  تىًهي كىأىٍمرً  اٍللى ىى  اٍلكيٍرهًف  ًمفٍ  ويرى  ايكرىةً  ًيي اٍلًك ا
ًف... ًمفٍ  هىزىؿى  مى  ًيعهى  عىٍذكيري  اٍلىٍحزىاًب   اٍلتىالى

ُِٔ 

فى ًتعحي   ٕٕ ٍمسه  ال،ىٍعبً  مى ـي  تىً،عضي  مى  عىٍ مىـي  الى : المااي  ًإالا  ميهى عىٍ مى  الى  لى  ُِٔ المااي... ًإالا  الىٍرحى 
ٍعدو  ٍتفى  اىٍ دى   ااً  رىايكؿي  تى ىثى  ثيـا   ٖٕ ٍتدً  تىًهي أىلى  زى ٍعظىىى  تىًهي ًتاىتى عى  اٍلىٍشهىًؿ  بى  ًإلى  ويرى

... ًتًهـٍ  لىاي  يى ٍتتى عى  هىٍجدو  ٍعالن  لى
ُِٕ 

ٕٗ  
ػػٍ دي  ويػػًتضى  ًحػػعفى   الماػػاً  رىايػػكؿى  أىتىػػ   عػػؿى ًجٍترً  أىفا  ػػٍكؼً  ًمػػفٍ  مي ىػػ ذو  ٍتػػفي  اى  الماٍعػػؿً  جى

 إٍاتىٍترىؽو... ًمفٍ  ًتً مى مىىً  ميٍ تىًجرنا
ُِٕ-ُْٓ 

ٍهاي  هىهىٍعتيكيـٍ  مى   َٖ مى  يى ٍجتىًهتيكهي  بى ـٍ  كى  الاًذعفى  ٍ مىؾى أى  يىًإهامى  اٍاتىطىٍ تيـٍ  مى  ًمٍهاي  يى ٍي ىميكا ًتاً  أىمىٍرتيكي
ـٍ  ًمفٍ  ... كىٍثرىةي  وىٍتًمكي ـٍ  مىاى ًئًمًه

َُّ 

مٍّعىفا  يىالى  ميًطع ن   اى ًم ن  كى فى  مىفٍ   ُٖ ٍعظىىى  ًتتىًهي إالا  اٍل ىٍ رى  عي ى  ُِّ ويرى
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ٍكفى  أىالى   ِٖ ـى  أىفٍ  اٍلىٍكسً  مىٍ شىرى  عى  تىٍرضى ؿه  ًيعًهـٍ  عىٍحكي ؟ رىجي ـٍ  ُّّ تىمى ...: وى ليكا ًمٍهكي
ٍعظىىى... تىًهي ًمفٍ  عيٍكتىؿى  أىفٍ  أىمىرى  وىدٍ   المااً  رىايكؿي  كى فى   ّٖ  ُّْ ويرى
هىٍحفي  اىٍ ده  ديًيفى  لىما   ْٖ  ُّْ-ُِٖ مى ىاي... الها سي  يىاىتاحى    المااً  رىايكؿي  اىتاحى    المااً  رىايكؿً  مىعى  كى
َ  َػٍَ  :يي وكؿ اا   ٖٓ َعَل َٚ  ِ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ ًِ ا َٓ اْصطَفَٝلُ ِٖ اٌَِّز٠  ُّٗ ...ٝ ِػجَبِد
ِ  :يي وكلا   ٖٔ ُْ ثِِزْوِش َّللاَّ ُٙ ُّٓ لٍُُٛثُ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ  ُّٗ ...و ؿ: ـ أ ح ب محمد"  اٌَِّز٠
ٍعري   ٕٖ ... الاًذعفى  ثيـا  عىميكهىهيـٍ  الاًذعفى  ثيـا  وىٍرًهي  الها سً  لى ـٍ  ُْٗ-َُْ عىميكهىهي
كـي   ٖٖ هى  اله جي كـي  ذى ىتىتً  يىًإذىا ًلماامى ًف  ىه أىمى  َُْ تيكبىدي... مى  الاامى فى  أىتى  اله جي
ٍ تى  أىوىدٍ   ٖٗ حى  كىضى ًئكىىي  كىضى ىتً  مى  كىالمااً  الاٍّالى ... اٍلمىالى حى  ُُْ الاٍّالى
رىجى   َٗ تىٍعفى  تىٍعهىاي  ًتمىجى ًلسى  يىمىرا   الهاًتي   كىلى ٍعظىىى  تىًهي كى ـٍ  مىرا  " ىؿٍ : يىكى ؿى  ويرى ؟"... ًمفٍ  ًتكي دو  ُِْ أىحى
ٍكتى  اىًمعى   المااً  رىايكؿى  أىفا   ُٗ ثىبى  ًرٍجؿو   ى ٍثتىىن  يىكى رىجى  شىًدعدىةن  كى  ُِْ يى تاتى ىٍتاي... ًإلىٍعًا  كىلى
ٍم ىًى  عىٍكـى   المااً  رىايكؿي  اٍاتىٍاكى   ِٗ  رىايكؿي  يىكى ؿى  ًمٍرتىًد الٍ  ًيي التاٍمرى  ًإفا : ليتى تىىى  أىتيك يىكى ؿى  اٍلجي

 ُّْ اٍاًكهى ... الماهيـا : المااً 

راؾى  الاًذم  ىذىا  ّٗ ييًتحىتٍ  اٍل ىٍرشي  لىاي  تىحى  ُٓٔ-ُْٔ الاامى ًف... أىٍتكىابي  لىاي  كى
 ُٕٔ-ُْٔ ...مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  ًلمىٍكتً  الراٍحمىفً  بىٍرشي  اٍ تىزا   ْٗ
تيكفى   ٓٗ هى ًدعؿي   ىًذًه؟ ًلعفً  ًمفٍ  أىتىٍ جى هاًى  ًيي مي ى ذو  ٍتفً  اىٍ دً  لىمى ٍعره  اٍلجى ... ًمٍههى  لى  ُٓٗ-ُْٔ كىأىٍلعىفي
ماىن  ًلٍمكىٍترً  ًإفا   ٔٗ ده  كى فى  لىكٍ  ضى  ُْٕ ...مي ى ذو  ٍتفى  اىٍ دى  لىكى فى  هى ًجعن  ًمٍههى  أىحى
ًتٍعًمؾى  ًيي جى  ىدى  وىدٍ  اىٍ دان  ًإفا  الماهيـا   ٕٗ داؽى  اى ...رىايكٍ  كى ى  ُْٕ لىؾى
مى  تىٍدرنا  شىًهدى  وىدٍ  ًإهااي   ٖٗ مى  اطامىعى  ااى  لى ىؿا  عيٍدًرعؾى  كى ميكا: يىكى ؿى  تىٍدرو  أىٍ ؿً  بى ... مى  اٍبمى  ُْٗ ًشٍئتيـٍ
ًئكىًى  ااً  لىٍ هىىي  يى ىمىٍعاً  أىٍ حى ًتي اىبا  مىفٍ   ٗٗ  ُُٓ ...أىٍجمىً عفى  كىالها سً  كىاٍلمىالى
ـٍ  أىفا  يىمىكٍ  ٍ حى ًتي أى  تىايت كا الى   ََُ دىكي ... ًمٍثؿى  أىٍهفىؽى  أىحى دو  ُُٓ أيحي
ًمكىتً   َُُ ًئكىىي  لي ًمؽى  هيكرو  ًمفٍ  اٍلمىالى مى ًرجو  ًمفٍ  اٍلجى ف   كىلي

... ًمفٍ    ُٗٓ هى رو
دٍّثى  أىفٍ  ًلي أيًذفى   َُِ ًئكىىً  ًمفٍ  مىمىؾو  بىفٍ  أيحى مىىً  ًمفٍ  المااً  مىالى مى  ُُٕ-َُٔ اٍل ىٍرًش... حى
... ًم ئىىً  ًات   لىاي  ًجٍتًرعؿى  رىأىل هااي أى   َُّ هى حو  َُٔ جى
 ُُٔ تىٍعًتي... ًيي ميٍضطىًج ن   ااً  رىايكؿي  كى فى : وى لىتٍ  -رضي اا بهه -"بى ًئشىىى  بف  َُْ
هيـٍ : )لحا ف تف ث تت  و ؿ الهتي   َُٓ  ُّٔ .(مى ىؾى  كىًجٍتًرعؿي   ى ًجًهـٍ  أىكٍ  - اٍ جي
كحى  ًإفا   َُٔ ... عىزىاؿي  الى  اٍلكيديسً  ري عٍّديؾى  ُّٔ عيؤى
وىىي  يىكى ؿى ...  َُٕ وىىي  يىكى ؿى  يىأىٍلتىرىهي  تىرىل؟ مى ذىا: كىرى ...  ىذىا: كىرى  ُّٔ الها ميكسي
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ًترىايكًلًا  ًت لمااً  همىفى  مىفٍ   َُٖ ـى  كى ـى  ال االىةى  كىأىوى  ... كى ى   ُِٗ-ُُٕ رىمىضى فى
ـي   َُٗ مىًهي مىفٍ  كؿي تىكي  ًت ٍل ىٍرشً  مي ىماكىىه  الراًح مىاي  كى ى  ُُٕ ااي... كى ى
ٍمؽى  المااي  وىضى  لىما   َُُ  ُُٕ ال ىٍرًش... يىٍكؽى  ًبٍهدىهي  يىهيكى  ًكتى ًتاً  ًيي كىتىبى  اللى
 ُُٕ المااي... عيًظم هيـي  المااً  ًيي اٍلميتىحى تٍّعفى   ُُُ
لىـٍ  المااي  كى فى   ُُِ ٍعريهي  شىٍيفه  عىكيفٍ  كى كى فى  غى  ُِٕ المى ًف... مى بى  بىٍرشياي  كى
لىًكفٍ   ُُّ ت هى  كى تى ى لى  تىتى رىؾى  رى مىىي  اىتاحى  أىٍمرنا وىضى  اٍامياي ًإذىا كى مى  ُّٕ اٍل ىٍرًش... حى
ُُْ   ِِي اٌضَّبثِذ ْٛ ُٕٛا ثِبٌمَ َِ َٓ آَ لىٍت ًيي بىذىاًب اٍلكىٍترً  ٠ُضَجُِّذ َّللاُ اٌَِّز٠  ُِٖ ...وى ؿى هىزى
ـي   ُُٓ مادنا كىأىفا  المااي  ًإالا  ًإلىاى  الى  أىفٍ  عىٍشهىدي : الكىٍترً  ييً  ايًئؿى  ًإذىا الميٍاًم  ُِٖ الماًا... رىايكؿي  ميحى
ثىىه  اٍلمىعٍّتى  عىٍتتىعي   ُُٔ عىٍتكى  اٍثهى فً  يىعىٍرًجعي  ثىالى مى ليا... أىٍ مياي  عىٍتتى ياي  كىاًحده  كى  ُّٖ كى
ذيكا  ُُٕ  ُّٖ ...الكتر بىذىابً  ًمفٍ  ًت اً  تى ىكا
 ُّٖ الداجا ًؿ... المىًاعحً  ًيٍتهىىً  ًمفٍ  ًتؾى  كىأىبيكذي  الكىٍتًر  بىذىابً  ًمفٍ  ًتؾى  أىبيكذي  ًإهٍّي هيـا الما   ُُٖ
 ُْٖ الكىٍتًر... بىذىابً  ًمفٍ  المااي  أىبى ذىؾً : يىكى لىتٍ  تىٍاأىليهى   جى فىتٍ  عىهيكًدعاىن  أىفا   ُُٗ
مى  ضى عىؽى تى  لىكىدٍ ) ع  راكؿ اا  لـ اتحت؟ ثـ كترت؟ و ؿ:  َُِ  ُٖٔ ال ا ًلًح... اٍل ىٍتدً   ىذىا بى
ٍ،طىىن  ًلٍمكىٍترً  ًإفا   ُُِ لىكٍ  ضى ده  كى فى  كى ... ٍتفي  اىٍ دي  ًمٍههى  هىجى  ًمٍههى  هى ًجعن  أىحى  ُٖٔ مي ى ذو
ده  أىٍيمىتى  لىكٍ   ُِِ ماىً  ًمفٍ  أىحى ىٍيمىتى  اٍلكىٍترً  ضى ...  ىذىا لى ًتي   ُٕٖ ال ا
ٍكلىاي  مىفٍ  كىأىٍتكى  يىتىكى    أيمٍّاً  وىٍترى   الهاًتي   زىارى   ُِّ تٍّي... )اٍاتىٍأذىٍهتي : يىكى ؿى  حى  ُٖٖ رى
ـٍ  اىٍكطً  مىٍكًضعي   ُِْ ًدكي هاىً  ًمفى  أىحى ٍعره  الجى مى  الد ٍهعى  ًمفى  لى مىٍعهى ... كى  َُٗ بى
 ُُٗ رىأىٍت... بىٍعفه  الى  مى  ال ا ًلًحعفى  ًلً تى ًدمى  أىٍبدىٍدتي : و ؿ اا   ُِٓ
هاىً  ًيي  ُِٔ ... عياىما  تى به  ًيعهى  أىٍتكىابو  ثىمى ًهعىىي  الجى عا فى  ُُٗ الرا
ـٍ  مى   ُِٕ دو  ًمفٍ  ًمٍهكي أي  أىحى ... ثيـا  اٍلكىضيكفى  -يىعيٍاًتغي  أىكٍ - يىعيٍتًمغي  عىتىكىضا  ُِٗ عىكيكؿي
 ُّٗ التا ماًى... كىةً الدابٍ   ىًذهً  رىبا  الماهيـا : الهٍّدىافى  عىٍامىعي  ًحعفى  وى ؿى  مىفٍ   ُِٖ
م كا ثيـا  عىكيكؿي  مى  ًمٍثؿى  يىكيكليكا اٍلميؤىذٍّفى  اىًمٍ تيـي  ًإذىا  ُِٗ ...  ى مىيا  ُّٗ بى
هاًى... ًيي أىًاعري  أىهى  تىٍعهىمى   َُّ  ُْٗ الجى
صَشَ حعف أهزلت بمعا   ُُّ ْٛ ٌَْى كفى و ؿ: ) أَِّب أَْػط١ََْٕبَن ا ؟... مى  أىتىٍدري  ُْٗ اٍلكىٍكثىري
هاًى... ًرعحى  عىًجدٍ  لىـٍ  الذٍّماىً  أىٍ ؿً  ًمفٍ  رىجيالن  وىتىؿى  مىفٍ   ُِّ  ُْٗ اٍلجى
ىى  عىًرحٍ  لىـٍ  مي ى  ىدنا وىتىؿى  مىفٍ   ُّّ هاًى... رىاًئحى  ُٓٗ الجى
مى  ديلاًهي  ُّْ مياي  بىمىؿو  بى هاًى  ًمفى  عيٍدًهعًهي أىٍبمى عيتى ًبديًهي اٍلجى  ُٔٗ الها ر... ًمفى  كى
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    [ِِٓ ] 

 الصفحة طرؼ الحديث، كاألثر ـ.
ـي  كى يكى  مى تى  مىفٍ   ُّٓ  ُٔٗ ااي... ًإالا  ًإلىاى  الى  أىهااي  عىٍ مى
 ُٔٗ ال ىطىًش... ًمفى  الثارىل عىٍأكيؿي  كىٍمتن  رىأىل رىجيالن  أىفا   ُّٔ
ـٍ  أىالى   ُّٕ ـٍ  أيٍلًتريكي تٍّكي ـٍ  ًإلىيا  ًتأىحى ًتكي  ُٕٗ اٍلًكعى مىًى؟... عىٍكـى  مىٍجًمان  ًمهٍّي كىأىٍورى
دنا عيٍدًلؿى  لىفٍ )  ُّٖ هاىى  مياي بىمى  أىحى  ُٗٗ الماًا؟... رىايكؿى  عى  أىٍهتى  كىالى : وى ليكا(  الجى

 



 مسائؿ العقيدة المستنبطة مف غزكة بني قريظة
 

    [ِِٔ ] 

 
 ثالثًا: فٍشس األع م اعرتةع هلا

 الصفحة اسـ العمـ ـ.
ٍتدي  الىٍش ىًرم   ميٍكاى  أىًتي تفي  بيٍردىةى: أىبيك  ُ ـي   وىٍعسو  تفي  ااً  بى عيكى ؿي  - حى ًرثه  الثاٍتتي  الفىًكٍعاي  اإًلمى   ٖٗ ... ًمره بى  :كى
 ْٕ ااما... يي كالتمؼ كهعتا  بمعا غمتت الكس  مف :األنصارم لبابة أبك  ِ
 ُِ اا... بتد كااما يأامـ   الهتي ث متى  أدرؾ كالد الكرظي م لؾ أتك: مالؾ القرظي كأب  ّ
 ّٗ ال ىٍاكىرم... مهراف تف عحع  اتف ا عد تف اهؿ تف اا بتد تف الحاف العسكرم: ىالؿ أبك  ْ
 ِٓ ...أتي تف ك ب تف وعس تف بتعد  مف تهي الهج ر  ك ف وتؿ اإلاالـ حترا مف أحت ر العهكد كعب: بف أبي  ٓ
 ُّ وعس... مح رب مف المح رتي  بطعى تف الرحمف بتد تف غ لب تف الحؽ بتد األندلسي:  ٔ
ٕ  : اىًف  أىتيك الهاٍحًكم   ال ىالامىىي  األىٍخفىشي ًمي   الحى ً ٍعؼ...  يكى : كىالىٍلفىشي   التىٍ،دىاًدم   الفىٍضؿً  تفً  مى فى ايمىعٍ  تفي  بى  ٕٕ الضا
 ٖٗ ...الككيى أ ؿ يي بداده كغعره  مكا   أىًتي ٍتف تردة أىتيك بها  حتى  ركل لا الجههي عا ر ٍتف األغر:  ٖ
مى :األزىرم  ٗ ٍكرو  أىتيك ال الا مادي   مىٍه ي ًكم   لز رما طمحى تف الز ر تفً  أىٍحمىدى  تفي  ميحى  ُُِ ...الشا ًيً ي   الم ،ىًكم   الهىرى
 َّ ...لمس بشرة غزكة أتك بم رة  أامـ  ،عران كغزا مع راكؿ اا  :البراء بف عازب بف الحارث الخزرجي  َُ
 ُِّ ...ما كد تف بمر تف بتد اا التفت زاهي ال المى الكتعر   حب شرحي التفتازاني:  ُُ
 ُّ ...تا  كركم أف الهتي  كهمف مت ثا  وتؿ  الهتي رأل الرا ب تحعراجرجيس:   ُِ
 ُِِ ...حا ف تف ث تت تف المهذر تف حراـ تف بمرك اللزرجي اله  رم حساف بف ثابت:  ُّ
 ُٓ ...ك ف عه ت تاعد الح ضر كالت دم  ج  مي  مف الشٌداف ال ت ة :حيٌي بف أخطب النضرم  ُْ
 ُِ كالحدعث... ت لتفاعر ب لـ: ت لل زف الم ركؼ الدعف بالف يٌ الشعح إترا عـ تف محمد تف بمي :الخازف  ُٓ
 ٖٖ ...أتك امعم ف حمد تف محمد تف إترا عـ تف اللط ب  ك ف يكعه  أدعت  محدٍّث  الخطابي:  ُٔ
ُٕ  : ًميًميُّ ًئٍعسي  ال ىالامىىي  الكى ًضي اٍلحى دًٍّثٍعفى  رى ٍتدً  أىتيك الههر  كىرىاف ًتمى  كىالميتىكىمًٍّمٍعفى  الميحى  ٕٗ اًا... بى
ٍكىىًرمُّ   ُٖ ـي : اٍلجى دي  الحى ًيظي  اإًلمى  كٍّ ـي  ًإٍاحى ؽى  أىتيك  الىٍكتىرً " الميٍاهىدً "  ى ًحبي   الميجى  ُُِ ...التىٍ،دىاًدم   اىً ٍعدو  تفي  ًإٍترىاً ٍع
ُٗ  : ـي  الشا ًيً عاىً  شىٍعخي  الرَّاًفًعيُّ ـي   كىال ىربً  ال ىجـً  بى ًل ٍتدي  الكى ًاًـ  كأىتي  الدٍّعفً  ًإمى  ىً  اتفي  الكىًرٍعـً  بى  ِٗ ...الفضؿ أىًتي ال ىالامى
اىفً  أىتيك :الًكسىاًئيُّ   َِ ًمي   الحى ٍمزىةى  تفي  بى ٍتدً  تفً  حى ٍكزو  تفً  تىٍهمىفى  تفً  ااً  بى  ُٕ ...الميمىكابي  الكيٍكًيي   مىٍكالى يـٍ  الىاىًدم   يىٍعري
 ُٕ ...الىاىًدم   مىٍهظيٍكرو  تفً  اا بتد تف زع د تفي  عىٍحعى  زىكىًرعا  أىتيك   ى ًهٍعؼً التا   ى ًحبي  ال ىالامىىي  :الفىرَّاءي   ُِ
 ٔٗ الم ركؼ...( ال ته هي أك) ال فه هي الك اـ أتك المفضؿ  تف محمد تف الحاعف األصفياني: الراغب  ِِ
 ُِٕ ...ت وتؿ كي ة الهتي رعح هى تهت بمرك تف له يى  إحدل ها ف تهي بمرك تف ورعظى  م ت ريحانة:  ِّ
 ٖٓ الكرهف... م  هي كت ب   حب الزج ج الهحكم إاح ؽ أتك اهؿ تف الارم تف إترا عـ الزجاج:  ِْ
ل  لعتر  إل  لرج حعف المدعهى بم   الهتي اات مما عرفطة: بف ًسبىاع  ِٓ  ّٗ ...الجهدؿ دكمى كان
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    [ِِٕ ] 

 ثالثًا: فٍشس األع م اعرتةع هلا
 الصفحة اسـ العمـ ـ.
 ّٗ اا... بتد تف اه ف ككعال كااـ الككع  تف بمرك تف اممى: كوعؿ األككع: بف سممة  ِٔ
ماد السماؾ:  ِٕ  ُِٓ اٍلىٍجمىح... بىف عركم اٍلكى ص اٍلكيكًيي اٍل ىتا س أىتيك الام ؾ تف  تعح تف ميحى
 َِ الج  معى... يي الكس أشراؼ مف الكفر  كك ف بظعـ عهكدع  ك فقيس:  بف شاس  ِٖ
 َُٖ بمم ف... مف مدٌرس مفار الشهكعطي  الجكهي الك در بتد تف الملت ر محمد تف المعف محمد الشنقيطي:  ِٗ
 ُٕ ...ك هت مم  أي ف تف ا عى تف ث متى تف بتعد تف اللزرج اللعتًرعى المدهعى :صفية بنت حيي بف أخطب  َّ
 ّٓ اللزرجي... بتعد اتف الح رث تف م لؾ مف أتي تف اا بتدسمكؿ:  بف أبي بف اهلل عبد  ُّ
 َُ اله  رم... ثـ اإلارائعمي  الح رث تف االـ تف اا بتد عبد اهلل بف سالـ:  ِّ
 َِ أامـ... إها: عك ؿ العهكد  أحت ر مف اإلارائعمي  كك ف  كر اتف عك ؿ:صكريا:  بف اهلل عبد  ّّ
 ِٓ ...هاب لىاي  ع رؼ كال الككيى  كهزؿ ًمٍهاي  كامع  الماا رىايكؿ رىأىل القرظي: عطية  ّْ
 ّٖ ...م لؾ تف بمرك تف اللزرج تف ظفر  ك كك ب ك ب  تف اكاد تف رب م تف زعد تف اله م ف تف: قتادة  ّٓ
 َُ إاح ؽ  ت ت ي... أت  عكه  الحت ر  ك ب ك ك م هع تف : ك بكعب األحبار  ّٔ
 َِ ج  مي... ش بر: ورعظى تهي مف الكرظي  ا عد تف أاد تف ك ب أىسد: بف كعب  ّٕ
 َُ ...كك ف اعدا يي ألكالا مف تهي هته ف: ش بر ج  مي  :كعب بف األشرؼ الطائي  ّٖ
 َُ   أهزؿ اا يعا ورهه ن عتم  يكد ركم...امعهن  حترنا كك ف  يهح ص ااما ك ف: ت ضهـ و ؿ: مالؾ بف الصيؼ  ّٗ
اًىدي   َْ ٍترو  تفي : ميجى جا جً  أىتيك جى دي  المىكٍّي   الحى ـي  الىٍاكى جا جً  أىتيك كىالميفىاًٍّرٍعفى  الكيراافً  شىٍعخي  اإًلمى  دي... المىكٍّي   الحى  ّٖ الىٍاكى
 َْ ...تف ل لد تف بدم تف مجدبى تف ح رثى ماممى تف محمكد :محمكد بف مسممة  ُْ
 ْٔ حهفي... يكعا الك رم  الهركم الماٌل  الدعف هكر محمد ( امط ف) تف بمي القارم: عمي المال  ِْ
 َُٕ المهكم... ه كم  أكالم الحدادم بمي تف ال  ريعف ت ج تف الرؤكؼ بتد اإلم ـ المناكٌم:  ّْ
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    [ِِٖ ] 

 فٍشس اعوادس َاعشاةع: ساتعاً 
بم دة   بتد اا تف بتد الرحمف الجرتكع :أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسالمية ضد األفكار اليدامة -ُ

 .ـََِّ ػ/ُِّْالتحث ال ممي ت لج م ى اإلاالمعى  المدعهى المهكرة  الا كدعى  ط الكل   
   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.تعركت  دار الم ريى  أتك ح مد محمد تف محمد ال،زالي :إحياء عمكـ الديف -ِ
المطت ى الكترل   أحمد تف محمد تف أت  تكر تف بتد الممؾ الكاطالهي :إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم -ّ

 . ػ ُِّّالمعرعى  م ر  ط الا ت ى  
 المكتب الش كعش  ز عر إشراؼ اللت هي  الدعف   ره محمد السبيؿ: منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء -ْ

 .ـُٖٓٗ -  ػ َُْٓ الث هعى ط تعركت  اإلاالمي 
 الش ي ي  تحكعؽ الهعا تكرم  الكاحدم  بمي تف محمد تف أحمد تف بمي الحاف أتك :القرآف نزكؿ أسباب -ٓ

 ـ.ُِٗٗ -  ػ ُُِْ الث هعى  الدم ـ  ط اإل الح  الحمعداف  دار المحاف بتد تف ب  ـ
 محمد بمي تحكعؽ الثعر  اتف الدعف بز الكـر  أتي تف بمي الحاف أتك :الصحابة معرفة في الغابة أسد -ٔ

 ـ.ُْٗٗ- ػُُْٓ الكل   ط ال ممعى  الكتب دار المكجكد  بتد أحمد ب دؿ م كض 
 رتي  تحكعؽ محمد مربب  دار إحع ف التراث ال  اتف الاكعت  أتك عكاؼ ع ككب تف ااحؽ :إصالح المنطؽ -ٕ

 .ـََِِ ػ  ُِّْط الكل 
كزارة الشؤكف اإلاالمعى كالكو ؼ كالدبكة   هلتى مف ال مم ف :أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة -ٖ

 . ػُُِْالا كدعى  ط الكل    كاإلرش د
 الشؤكف كزارة الجكاترة  يع ؿ ت اـ الهجدم  تحكعؽ التمعمي امعم ف تف الك  ب بتد تف محمد :أصكؿ اإليماف -ٗ

  ػ.َُِْ كاإلرش د  الا كدعى  ط الل ماى  كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى
تدكف  تعركت   دار الم ريى  محمد تف أحمد تف أتي اهؿ شمس الئمى الارلاي :أصكؿ السرخسي -َُ

 طت ى  كتدكف اهى هشر.
الشهكعطي   الجكهي الك در بتد تف الملت ر محمد تف المعف محمد بالقرآف: القرآف إيضاح في البياف أضكاء -ُُ
 .ـُٓٗٗ -  ػ ُُْٓلته ف  تدكف طت ى   تعركت  التكزعع ك الهشر ك لمطت بى الفكر دار
 ح ـز تحكعؽ الحكمي  بمي تف أحمد تف ح يظ :أعالـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة -ُِ

  ػ.ُِِْ  هعى الث ط الا كدعى  كاإلرش د  كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف كزارة الك ضي 
 الم،رتي  تحكعؽ بت س تف عحع  تف الامكأؿ : النبي كرؤياه السمكأؿ إسالـ كقصة الييكد إفحاـ -ُّ
 ـ.َُٗٗ الجعؿ  تعركت  ط الث لثى  الشرو كم  دار اا بتد محمد.د

ى  تعمع اتف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ -ُْ
 ـ.ُٗٗٗ - ػ ُُْٗب لـ الكتب  تعركت  لته ف  ط الا ت ى   تحكعؽ ه  ر بتد الكرعـ ال كؿ  دار

الك  رة  ط   تحكعؽ د. يكوعى حاعف محمكد  دار اله  ر  أتك الحاف الش رم :اإلبانة عف أصكؿ الديانة -ُٓ
 . ػػُّٕٗالكل 
 ج م ى الحكش ف  حمكد تف عكاؼ: دكتكراه را لى الطبرم: تفسير في الييكد في السمؼ عف الكاردة اآلثار -ُٔ

 ػ  تدكف ُِْْ ت لرع ض الدعف أ كؿ كمعى الم   رة  كالمذا ب ال كعدة واـ اإلاالمعى  ا كد تف محمػد اإلمػ ـ
 طت ى.
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    [ِِٗ ] 

 صحيحييما: في كمسمـ البخارم يخرجو لـ مما المختارة األحاديث مف المستخرج أك المختارة األحاديث -ُٕ
 تف اا بتد تف الممؾ بتد الدكتكر الات ذ المكداي  تحكعؽ م  لي الكاحد بتد تف محمد اا بتد أتك الدعف ضع ف

 ـ. َََِ -  ػ َُِْ تعركت  لته ف  ط الث لثى  كالتكزعع  كالهشر لمطت بى لضر د عش  دار
ٍ تدى  تف م  ذ تف حت ف تف أحمد تف حت ف تف محمد :حباف ابف صحيح تقريب في اإلحساف -ُٖ  أتك التمعمي  مى
 الكل   تعركت  ط الرا لى  مؤااى الرهؤكط  ش عب: بمعا كبمؽ أح دعثا كلرج التياتي  حككا الدارمي  ح تـ 
 ـ. ُٖٖٗ -  ػ َُْٖ
 اا بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي (:اإلخنائي عمى الرد أك) اإلخنائية -ُٗ
 -  ػَُِْ الكل   ط   جدة اللراز  دار ال هزم  مكهس تف أحمد حكعؽت تعمعى  اتف محمد تف الك اـ أتي تف

 .ـَََِ
 تف امعر اا  تحكعؽ بتد أتك التل رم  الم،عرة تف إترا عـ تف إام بعؿ تف محمد :بالتعميقات المفرد األدب -َِ
  هي  مكتتىاللت الدعف ه  ر محمد: المحدث الشعخ ال المى كت معك ت تلرعج ت مف الز عرم  ماتفعدنا أمعف

 ـ.ُٖٗٗ- ػ ُُْٗالرع ض  ط الكل   كالتكزعع  لمهشر الم  رؼ
 اتف الفكزاف  دار اا بتد تف يكزاف تف   لح :كاإللحاد الشرؾ أىؿ عمى كالرد االعتقاد صحيح إلى اإلرشاد -ُِ

 .ـُٗٗٗ -  ػَُِْ الرات ى الجكزم  ط
 الهمرم ب  ـ تف التر بتد تف محمد تف اا بتد تف عكاؼ بمر أتك األصحاب: معرفة في االستيعاب -ِِ

 ـ. ُِٗٗ -  ػ ُُِْ الكل   تعركت  ط الجعؿ  التج كم  دار محمد بمي الكرطتي  تحكعؽ
 يضعمى لا ودـ الح شدم  محمد تف اا بتد تحكعؽ التعهكي  بمي تف الحاعف تف أحمد كالصفات: األسماء -ِّ
 ـ.ُّٗٗ- ػُُّْ الكل   ط كدعى الا  جدة  الاكادم  مكتتى الكادبي    دم تف مكتؿ الشعخ
ال اكالهي  تحكعؽ  حجر تف أحمد تف محمد تف بمي تف أحمد الفضؿ أتك الصحابة: تمييز في اإلصابة -ِْ
 . ػُُْٓ-ال ممعى  تعركت  ط الكل  الكتب م كض  دار محمد كبم  المكجكد بتد أحمد ب دؿ
 .ـ  تدكف طت ىُِٖٗأتك بمي أحمد تف بمر  دار   در  تعركت  اتف راتى :األعالؽ -ِٓ
 ط لممالععف  ال مـ دار الدمشكي  الزركمي ي رس  تف بمي تف محمد تف محمكد تف الدعف لعر األعالـ: -ِٔ

 ـ.ََِِ م عك أع ر  -بشر الل ماى
 تدكف طت ى. تعركت   أتك يرج بمي تف الحاعف ال فه هي  تحكعؽ بتد الات ر يراج  دار الثك يى :األغاني -ِٕ
شرؼ الدعف مكا  تف محمد تف أحمد تف مكا  تف ا لـ أتي الهج  الحج كم  :اإلقناع لطالب االنتفاع -ِٖ

تحكعؽ د.بتد اا تف بتد المحاف التركي ت لت  كف مع مركز التحكث كالدراا ت ال رتعى كاالاالمعى تدار   المكداي
 ـ.ََِِ – ػُِّْ ط الث لثىالهجر  

لحاعف عحع  تف أتي اللعر تف ا لـ ال مراهي العمهي أتك ا :االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار -ِٗ
  الكل  ط  تحكعؽ ا كد تف بتد ال زعز اللمؼ  أضكاف الامؼ  الرع ض  المممكى ال رتعى الا كدعى  الش ي ي
 .ـُٗٗٗ ػ  ُُْٗ
 .الجم  رعى ال ظم   ـ  طراتمسَُٗٗط الث هعى   د. بتد الاالـ التكهجي :اإليماف باليـك اآلخر -َّ
الهدلاي   الدعف أثعر حع ف تف عكاؼ تف بمي تف عكاؼ تف محمد حع ف أتك التفسير: في لمحيطا البحر -ُّ

 ق.َُِْ تعركت  تدكف طت ى الفكر  جمعؿ  دار محمد تحكعؽ  دوي
 .تدكف طت ى المطهر تف الط  ر المكداي  مكتتى الثك يى الدعهعى  تكر ا عد :البدء كالت،ريخ -ِّ
 ـ.ُٖٖٗ- ػَُْٖال رتي  ط الكل   التراث إحع ف شعرم  دار كعؽ بميتح اتف كثعر  :البداية كالنياية -ّّ
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 الدعف  ركف الم  لي  أتك الجكعهي  محمد تف عكاؼ تف اا بتد تف الممؾ بتد :الفقو أصكؿ في البرىاف -ّْ
  ػُُْٖ الكل  لته ف  ط تعركت  ال ممعى الكتب بكعضى  دار تف محمد تف  الح الحرمعف  تحكعؽ تإم ـ الممكب

 ـ. ُٕٗٗ -
   تدكف ت رعخ هشر.الكل  عحعي بمي عحعي الدجه   ط :التحدم الصييكني لمدعكة اإلسالمية -ّٓ
 الدعف شمس اللزرجي اله  رم أحمد تف محمد اا بتد أتك :التذكرة ب،حكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة -ّٔ

 الكل   ط الرع ض  ع كالتكزع لمهشر المهه ج دار مكتتى إترا عـ  تف محمد تف ال  دؽ. د تحكعؽ الكرطتي 
 . ػُِْٓ
 هج تي تف هكح الح ج تف الدعف  ه  ر محمد الرحمف بتد أتك حباف: ابف صحيح عمى الحساف التعميقات -ّٕ
 ـ.ََِّ- ػُِْْ جدة  ط الكل   كالتكزعع  لمهشر كزعر ت  اللت هي  دار الشككدرم هدـ  تف
 . ػُّّٖتدكف روـ طت ى    الك  رة  تعىدار إحع ف الكتب ال ر   دركزة محمد بزت :التفسير الحديث -ّٖ
  دار الفكر الم   ر  د. ك تى تف م طف  الزحعمي :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -ّٗ

 . ػ ُُْٖدمشؽ  ط الث هعى  
 الفج لى  كالتكزعع  كالهشر لمطت بى م ر ههضى طهط كم  دار اعد محمد الكريـ: لمقرآف الكسيط التفسير -َْ

 ـ.ُٖٗٗ-ـُٕٗٗالكل    الك  رة  ط
تحكعؽ   أتك بثم ف ا عد تف مه كر تف ش تى اللراا هي الجكزج هي :التفسير مف سنف سعيد بف منصكر -ُْ
 .ـ ُٕٗٗ- ػ ُُْٕا د تف بتد اا تف بتد ال زعز هؿ حمعد  دار ال مع ي لمهشر كالتكزعع  ط الكل    د.
 حجر تف أحمد تف محمد تف بمي تف أحمد الفضؿ كأت :الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص -ِْ

 .ـُٖٗٗ.  ػُُْٗ الكل  ال ممعى  ط الكتب ال اكالهي  دار
 بتد تف م طف  تف محمد تف محمكد المهذر أتك :األصكؿ عمـ مف األصكؿ مختصر شرح - التمييد -ّْ

 .ـ َُُِ -  ػ ُِّْ الكل   م ر  ط الش ممى  المه كم  المكتتى المطعؼ
أتك بتد اا  بتد الرحمف تف ه  ر  :المطيفة فيما احتكت عميو الكاسطية مف المباحث المنيفةالتنبييات  -ْْ

 . ػُُْْالرع ض  ط الكل     دار طعتى  تف بتد اا تف ه  ر تف حمد هؿ ا دم
  المكداي ودامى ت تف الشهعر الحهتمي  ودامى تف محمد تف أحمد تف اا بتد الدعف مكيؽ محمد أتك :التكابيف -ْٓ

 .ـََِّ ػ/ُِْْدار اتف حـز  ط الكل  
عكاؼ حاعف هزاؿ ال عا   إشراؼ أ.د. أتك العكظ ف الجتكرم  د. شفعؽ يالح  التكبة كآثارىا التربكية: -ْٔ

 ـ  تدكف طت ى.ُٗٗٗ-ُٖٗٗبالكهى  را لى م جاتعر  ج م ى العرمكؾ  
ت ج ال  ريعف تف بمي تف زعف  زعف الدعف محمد المدبك ت تد الرؤكؼ تف :التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ -ْٕ

 .ـَُٗٗ- ػَُُْالك  رة  ط الكل     بتد الل لؽ ثركتّٖال  تدعف الحدادم ثـ المه كم  ب لـ الكتب 
ٍ تدى  تف م  ذ تف حت ف تف أحمد تف حت ف تف محمد :الثقات -ْٖ  التياتي  طتع الدارمي  ح تـ  أتك التمعمي  مى

 ُّّٗ الكل   الههد  ط الدكف هت د تحعدر ال ثم هعى الم  رؼ الههدعى  دائرة ال  لعى لمحككمى الم  رؼ كزارة: تإب هى
 ـ.ُّٕٗ -   

 تف محمد البخارم: صحيح=  كأيامو كسننو  اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع -ْٗ
 الكل  الهج ة  ط  طكؽ اله  ر  دار ه  ر تف ز عر الج في  تحكعؽ محمد التل رم بتداا أتك إام بعؿ
  ػ.ُِِْ
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 اله  رم يرح تف تكر أتي تف أحمد تف محمد اا بتد أتك القرطبي: تفسير= القرآف ألحكاـ الجامع -َٓ
ترا عـ التردكهي أحمد الكرطتي  تحكعؽ الدعف شمس اللزرجي  الك  رة  ط الث هعى  الم رعى  الكتب أطفعش  دار كان
 .ـُْٔٗ -  ػُّْٖ
أتك الفرج الم  ي  تف زكرع  تف عحع  الجرعرل  :اصح الشافيالجميس الصالح الكافي كاألنيس الن -ُٓ

 ـ.ََِٓ- ػُِْٔلته ف  ط الكل    تحكعؽ بتد الكرعـ ا مي الجهدم  دار الكتب ال ممعى  تعركت  الههركاهي
تحكعؽ د.   بتد الرحمف تف ا عد تف بمي تف ك ؼ الكحط هي :الجنة كالنار مف الكتاب كالسنة المطيرة -ِٓ

 تدكف اهى هشر. ف ك ؼ الكحط هي  مطت ى افعر  الرع ض  ط الث لثى ا عد تف بمي ت
          هف ئس لمهشر كالتكزعع  الردف  دار ال  بمر تف امعم ف تف بتد اا الشكر ال تعتي :الجنة كالنار -ّٓ
 .ـُٖٗٗ- ػ ُُْٖالا ت ى   ط
 بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح -ْٓ
 ػ / ُُْٗتحكعؽ بمي تف حاف  دار ال   مى  الا كدعى  ط الث هعى   تعمعى  اتف محمد تف الك اـ أتي تف اا

 .ـُٗٗٗ
 م طف  الهعا تكرم  تحكعؽ اا بتد تف محمد الح كـ اا بتد أتك الصحيحيف: عمى الحاكـ في المستدرؾ -ٓٓ
 .َُٗٗ - ُُُْ  ممعى  تعركت  ط الكل  ال الكتب بط   دار الك در بتد
  مؤااى الرا لى    لح أحمد ال مي :الحجاز في صدر اإلسالـ دراسات في أحكالو العمرانية كاإلدارية -ٔٓ

 .َُٗٗ- ػػَُُْتعركت  ط الكل   
 الدمشكي  الحاعف تف إترا عـ تف محمد تف الحاعف الك اـ أتك (:الحنائي القاسـ أبي فكائد) الحنائيات -ٕٓ
 ـ. ََِٕ -  ػ ُِْٖ الكل   الامؼ  ط الهج   أضكاف أتك جتر محمد رزؽ ل لد: حه ئي  تحكعؽال

  دار أتك االمى لمطت بى كالهشر  لشعخ محمد بتد الظ  ر لمعفىا :الحياة البرزخية مف المكت إلى البعث -ٖٓ
   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.تكهس
  تدكف تعركت  دار الكتب ال ممعى الاعكطي  لدعفا جالؿ تكر  أتي تف الرحمف بتد :الخصائص الكبرل -ٗٓ

 .طت ى  كتدكف اهى هشر
تعركت   الفكر  دار  الاعكطي الدعف جالؿ تكر  أتي تف الرحمف بتد في التفسير بالم،ثكر: الدر المنثكر -َٔ

 تدكف طت ى  كتدكف كاهى الهشر.
 ت تف الم ركؼ الحاف تف كدمحم تف محمد اا بتد أتك الدعف محب :المدينة أخبار في الثمينة الدرة -ُٔ

 .هشر اهى تدكف الروـ  أتي تف الروـ دار شركى شكرم  بمي محمد حاعف: تحكعؽ الهج ر 
 تحكعؽ الدكتكر شكوي ضعؼ  دار الم  رؼ  الح يظ عكاؼ تف التر :الدرر في اختصار المغازم كالسير -ِٔ

 .ػ  َُّْط الث هعى   الك  رة 
ّٔ- :   ػ.ُِْٕ الكل   ط دمشؽ  ال  م ف  دار كفكرم المت ر  الرحمف  في الرحيؽ المختـك
 تف اا بتد تف حمد تف محمد تف حمد تف إترا عـ تف أحمد :اهلل بغير المستعينيف شبيات عمى الرد -ْٔ

 ـ.ُٖٗٗ-َُْٗ الاكعدم  ط الرع ض  طعتى  دار بعا   مطت ى
لككعت   حكلي  ط الكل  د ا د المر في  مكتتى المه ر اإلاالمعى  ا :كالييكد كجيان لكجو  الرسكؿ -ٓٔ

 ـ.ُِٗٗ ػ  ُُّْ
دار الكتب   اتف وعـ الجكزعى :كالسنة الكتاب مف بالدالئؿ كاألحياء األمكات أركاح عمى الكالـ في الركح -ٔٔ

 تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. تعركت   ال ممعى
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اهعمي  دار إحع ف أتك الك اـ بتد الرحمف تف بتد اا تف أحمد ال :الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية -ٕٔ
  ػ. ُُِْالتراث ال رتي  تعركت  ط الكل   

 المه ـ بتد الها ئي  تحكعؽ حاف اللراا هي  بمي تف ش عب تف أحمد الرحمف بتد أتك :الكبرل السنف -ٖٔ
 ـ.ََُِ -  ػ ُُِْ الرا لى  تعركت  ط الكل   شمتي  مؤااى

كٍ  مكا  تف بمي تف الحاعف تف أحمد الكبرل: السنف -ٗٔ ٍارى التعهكي  تحكعؽ  تكر أتك اللراا هي  ًجردماللي
 ـ.ََِّ -  ػُِْْ لته ف  ط الث لثى  تعركت  ال ممعى  الكتب بط   دار الك در بتد محمد
 الفرج  دار أتك الحمتي  أحمد تف إترا عـ تف بمي الم،مكف: األميف سيرة في العيكف إنساف= الحمبية السيرة -َٕ

 . ػُِْٕ تعركت  ط الث هعى  ال ممعى   الكتب
د أكـر ال مرم   محاكلة لتطيؽ قكاعد المحدثيف في نقد ركايات السيرة النبكية: السيرة النبكية الصحيحة -ُٕ

 .ـُْٗٗ- ػُُْٓمكتتى ال مـك كالحكـ  المدعهى المهكرة  ط الا داى  
الاتي  دار محمد محمد بمي :السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث -ِٕ  شركاله لمطت بى الم ريى ال ا

 ـ.ََِٖ- ػُِْٗ لته ف  ط الا ت ى  تعركت  كالتكزعع 
  الث مهى دار الكمـ  دمشؽ ط  محمد تف محمد تف اكعمـ أتك شيهتى :السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة -ّٕ

 . ػُِْٕ
الدعف   جم ؿ محمد  أتك الم  يرم  الحمعرم أعكب تف  ش ـ تف الممؾ بتد ىشاـ: البف النبكية السيرة -ْٕ

 - ػُّٕٓتم ر  ط الث هعى  كأكالده الحمتي الت تي م طف  كمطت ى مكتتى الاك  كهلرعف  شركى م طف  تحكعؽ
 ـ.ُٓٓٗ
أتك الفضؿ    بع ض تف مكا  تف بع ض تف بمركف العح تي الاتتي :الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى -ٕٓ

 . ػَُْٕ  بم ف  ط الث هعى  دار الفعح ف
تحكعؽ محمد محي الدعف بتد الحمعد  الحرس الكطهي   عمعىاتف ت :الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ -ٕٔ

 .  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشرالا كدم  المممكى ال رتعى الا كدعى
تحكعؽ أحمد بتد   أتك ه ر إام بعؿ تف حم د الجك رم الف راتي :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية -ٕٕ

 .ـُٕٖٗ-  ػَُْٕتعركت  ط الرات ى   ال،فكر بط ر  دار ال مـ لممالععف
 التحكث إلدارات ال  مى ال ثعمعف  الرئ اى محمد تف   لح تف محمد :الجكامع الخطب مف الالمع الضياء -ٖٕ

 ـ.ُٖٖٗ -  ػَُْٖ كاإلرش د  ط الكل   كالدبكة كاإليت ف ال ممعى
ت تف أتك بتد اا محمد تف ا د تف مهعع اله شمي ت لكالف  الت رم  الت،دادم الم ركؼ  :الطبقات الكبرل -ٕٗ

 .ـ ُٖٔٗتعركت  ط الكل     ا د  تحكعؽ إحا ف بت س  دار   در
تحكعؽ أتك   جر محمد الا عد تف تاعكهي   شمس الدعف أتك بتد اا الذ تي :العبر في خبر مف غبر -َٖ

 تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. تعركت   زغمكؿ  دار الكتب ال ممعى
 بتد: ال اكالهي  تحكعؽ حجر تف أحمد تف محمد تف بمي تف أحمد الفضؿ أتك :األسباب بياف في العجاب -ُٖ

 الجكزم. تدكف طت ى. اتف دار الهعس  محمد الحكعـ
 د. الفراف  تحكعؽ اتف لمؼ تف محمد تف الحاعف تف محمد ع م   أتك الك ضي :الفقو أصكؿ في العدة -ِٖ
 ـ. َُٗٗ -  ػ َُُْ الث هعى ه شر  ط تدكف المت ركي  اعر تف بمي تف أحمد
تحكعؽ محمد تف لمعفى تف بمي التمعمي  بم دة التحث ال ممي ت لج م ى   لذ تياشمس الدعف  :العرش -ّٖ

 ـ.ََِّ ػ/ُِْْاإلاالمعى  المدعهى المهكرة  الا كدعى  ط الث هعى  
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تحكعؽ أتك  الذ تي  وى ٍعم ز تف بثم ف تف أحمد تف محمد اا بتد أتك الدعف شمس :العمك لمعمي الغفار -ْٖ
 .ـُٓٗٗ - ػ ُُْٔالرع ض  ط الكل     د المك كد  مكتتى أضكاف الامؼمحمد أشرؼ تف بت

تحكعؽ محمد اللطراكم    كثعر تف بمر تف إام بعؿ الفداف أتك : الرسكؿ سيرة اختصار في الفصكؿ -ٖٓ
  ػػ.ُّٗٗمؤااى بمـك الكرهف  تعركت  ط الكل   

كبر المنسكبيف ألبي حنيفة ت،ليؼ محمد الفقو األكبر )مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاأل  -ٖٔ
اإلم رات   مكتتى الفرو ف  عهاب لتي حهعفى اله م ف تف ث تت تف زكطي تف م ه :بف عبد الرحمف الخميس(

 .ـُٗٗٗ- ػُُْٗال رتعى  ط الكل   
 يي التراث تحكعؽ مكتب الفعركزهت دل  تحكعؽ ع ككب تف محمد ط  ر أتك الدعف مجد :القامكس المحيط -ٕٖ
لته ف  ط  تعركت  كالتكزعع  كالهشر لمطت بى الرا لى ال روايكاي  مؤااى ه عـ محمد الرا لى  إشراؼ ااىمؤ 

 ـ. ََِٓ -  ػ ُِْٔ الث مهى 
دار الهف ئس لمهشر كالتكزعع  الردف  مكتتى   بمر تف امعم ف تف بتد اا الشكر ال تعتي :القيامة الصغرل -ٖٖ

 .ـُُٗٗ- ػُُُْالفالح  الككعت  ط الرات ى  
الجدعدة   الهدكة الذ تي  دار وى ٍعم ز تف بثم ف تف أحمد تف محمد اا بتد أتي الدعف لشمس تهاب :الكبائر -ٖٗ

 .تعركت  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر
أتك تكر تف أتي شعتى  بتد اا تف محمد تف إترا عـ تف بثم ف تف  :الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار -َٗ

 ق.َُْٗالرع ض  ط الكل     ؽ كم ؿ عكاؼ الحكت  مكتتى الرشدتحكع  لكااتي ال تاي
 أتي اإلم ـ إاح ؽ  تحكعؽ أتك الث متي  إترا عـ تف محمد تف أحمد :القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ -ُٗ
 ـ. ََِِ -  ػ  ُِِْ الكل  لته ف  ط تعركت   ال رتي  التراث إحع ف ب شكر  دار تف محمد
 أتك الت،دادم  تحكعؽ اللطعب مهدم تف أحمد تف ث تت تف بمي تف أحمد تكر أتك :الركاية عمـ في الكفاية -ِٗ

 المهكرة. ال ممعى  المدعهى المدهي  المكتتى حمدم إترا عـ الاكروي  بتداا
تحكعؽ اله م هي   الدمشكي الحهتمي ب دؿ تف بمي تف بمر الدعف اراج حفص أتك الكتاب: عمـك في المباب -ّٗ
  ػ ُُْٗلته ف  ط الكل  ال ممعى  تعركت  الكتب دار  م كض محمد بمي كالشعخ المكجكد بتد أحمد ب دؿ الشعخ
 ـ.ُٖٗٗ-

 .ـُّٖٗ- ػَُّْدمشؽ  ط الكل     دار الفكر  محمد بمي الااراج :المباب في قكاعد المغة -ْٗ
  ممىك :العثيميف صالح محمد لمعالمة الحسنى كأسمائو اهلل صفات في المثمى القكاعد شرح في المجمى -ٓٗ
 ـ. ََِِ -  ػ ُِِْ حـز  ط الكل   اتف الككارم  دار جه ـ هؿ بمي تف ج اـ تف محمد تهت
 تف تم ـ تف الرحمف بتد تف غ لب تف الحؽ بتد محمد أتك العزيز: الكتاب تفسير في الكجيز المحرر -ٔٗ

 ال ممعى  الكتب دار  ػ  ُِِْط الكل   محمد  الش يي بتد الاالـ بتد المح رتي  تحكعؽ الهدلاي بطعى
 تعركت.

بتد الحمعد  هداكم  دار  تحكعؽ  أتك الحاف بمي تف إام بعؿ تف اعده المراي :المحكـ كالمحيط األعظـ -ٕٗ
 .ـَََِ ػ  ُُِْ  الكل  ط  الكتب ال ممعى  تعركت

مٍّص  تحكعؽ هتعؿ الت،دادم الرحمف بتد تف محمد المخمصيات: -ٖٗ  الكو ؼ جرار  كزارة الدعف ا د الملى
 ـ. ََِٖ -  ػ ُِْٗ وطر  ط الكل   لدكلى اإلاالمعى شؤكفكال
ـ  دار ُٖٖٗتدكف روـ طت ى    أتك الك اـ بتعد اا تف بتد اا الم ركؼ ت تف لرداذتى :المسالؾ كالممالؾ -ٗٗ

   در أيات لعدف  تعركت.
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الشكر    فامعم تف محمد الطكاي  تحكعؽ ال،زالي محمد تف محمد ح مد أتك :األصكؿ عمـ في المستصفى-ََُ
 ـ.ُٕٗٗ/ ػُُْٕ الكل   لته ف  ط تعركت  الرا لى  مؤااى
 الرحمف محفكظ. د الًتٍهكىثي  تحكعؽ الش شي م كؿ تف ارعج تف كمعب تف الهعثـ ا عد أتك :لمشاشي المسند-َُُ
 ق.َُُْ الكل   المهكرة  ط المدعهى كالحكـ  ال مـك اا  مكتتى زعف

محمد )أك بتد اا(  :مي كرسمو إلى ممكؾ األرض مف عربي كعجميالمصباح المضي في كتاب النبي األ-َُِ
تحكعؽ محمد بظعـ   تف بمي تف أحمد تف بتد الرحمف تف حاف اله  رم  أتك بتد اا  جم ؿ الدعف اتف حدعدة

   تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر.تعركت  الدعف  ب لـ الكتب
  د تف بمي الفعكمي ثـ الحمكم  أتك ال ت سأحمد تف محم :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير-َُّ

 تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. تعركت   المكتتى ال ممعى
تحكعؽ حتعب الرحمف   أتك تكر بتد الرزاؽ تف  م ـ تف ه يع الحمعرم العم هي ال ه  هي :المصنؼ-َُْ

  ػ.َُّْالههد  ط الث هعى   البظمي  المجمس ال ممي
 الدعف  تحكعؽ شمس اا  بتد أتك الت مي  الفضؿ أتي تف الفتح أتي تف محمد :المقنع ألفاظ عمى المطمع-َُٓ
 ـ. ََِّ -  ػُِّْ الكل  لمتكزعع  ط الاكادم اللطعب  مكتتى محمكد كع اعف الره ؤكط محمكد
 تعركت  دمشؽ  الش معى  الدار الكمـ  دار شيرااب  حاف محمد تف محمد كالسيرة: السنة في األثيرة المعالـ-َُٔ
  ػ.ُُُْ ل الك  ط

 بتد تف م طف  تف محمد تف محمكد المهذر أتك :األصكؿ عمـ مف األصكؿ مختصر شرح مف المعتصر-َُٕ
 .ـ َُُِ -  ػ ُِّْ الث هعى  م ر  ط الش ممى  المهع كم  المكتتى المطعؼ
 الحاعهي  دار إترا عـ تف المحاف بتد محمد  تف اا بكض تف ط رؽ الطتراهي  تحكعؽ :األكسط المعجـ-َُٖ

 الك  رة  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. لحرمعف ا
حمدم  تحكعؽ  امعم ف تف أحمد تف أعكب تف مطعر الملمي الش مي  أتك الك اـ الطتراهي :المعجـ الكبير-َُٗ

 .تدكف ت رعخ هشر    مكتتى اتف تعمعى  الك  رةالث هعى تف بتد المجعد الامفي  ط:
  تدكف إترا عـ م طف   أحمد الزع ت كهلرعف  دار الدبكةمجمع الم،ى ال رتعى ت لك  رة   :المعجـ الكسيط-َُُ

 .طت ى  كتدكف اهى هشر
 اتف ال راوي  دار الحاعف تف الرحعـ بتد الدعف زعف الفضؿ أتك األسفار: في األسفار حمؿ عف المغني-ُُُ
 .ـ ََِٓ -  ػ ُِْٔ تعركت  لته ف  ط الكل   حـز 
 كعؽ م رل تره ف  الم هد الفرها  ل ث ر الشروعا تح  لهعا تكرما :المغني= الغنية في أصكؿ الديف-ُُِ
   تدكف طت ى.(ٕال دد روـ   الك  رة )ممحؽ حكلع ت إاالمعىـ  ُٖٔٗ
تحكعؽ  فكاف ال فه ه    ت لراغب الم ركؼ محمد تف الحاعف الك اـ أتك :المفردات في غريب القرآف-ُُّ

 ػ. ُُِْط الكل    تعركت دمشؽ الش معى  الدار الكمـ  دار الداكدل 
 .ـََُِ- ػُِِْ الرات ى الا وي  ط دار بمي  جكاد الدكتكر اإلسالـ: قبؿ العرب تاريخ في المفصؿ-ُُْ
 الطكاي  تحكعؽ ال،زالي محمد تف محمد ح مد أتك :الحسنى اهلل أسماء معاني شرح في األسنى المقصد-ُُٓ
 .ـُٕٖٗ -  ػَُْٕ وترص  ط الكل   كالج تي  الج تي  الجف ف الك  ب بتد تا ـ
تحكعؽ   جم ؿ الدعف أتك الفرج بتد الرحمف تف بمي تف محمد الجكزم :المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ-ُُٔ

 .ـ ُِٗٗ - ػ ُُِْمحمد بتد الك در بط   م طف  بتد الك در بط   دار الكتب ال ممعى  تعركت  ط الكل   
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دار إحع ف التراث   الهككم أتك زكرع  محعي الدعف عحع  تف شرؼ :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج-ُُٕ
 .قُِّٗ  الث هعىط   ال رتي  تعركت

الح يظ أتي بتد اا  الحاعف تف الحاف الحمعمي  تحكعؽ حممي محمد يكدة   :المنياج في شعب اإليماف-ُُٖ
 .ـُٕٗٗ - ػُّٗٗدار الفكر  ط الكل  

      الرع ض   الرشد  تتىالهممى  مك محمد تف بمي تف الكرعـ بتد :المقارف الفقو أصكؿ عمـ في الميذب-ُُٗ
 .ـُٗٗٗ -  ػَُِْ: الكل  ط

 الم رم  الكتعتي الكاطالهي الممؾ بتد تف تكر أت  تف محمد تف أحمد :المكاىب المدنية بالمنح المحمدية-َُِ
 الك  رة  م ر  تدكف ت رعخ هشر. التكيعكعى  الدعف  المكتتى شه ب ال ت س  أتك

 - َُْْ الككعت  الطت ى مف اإلاالمعى  كالشئكف الكو ؼ زارةك  بف   در :المكسكعة الفقيية الككيتية-ُُِ
-ّٗم ر ج ال فكة  دار مط تع الكل   ط ّٖ-ِْالككعت  ج الث هعى  دارالاالاؿ  ط: ِّ-ُ ػ  ج ُِْٕ
 الكزارة. طتع الث هعى  ط ْٓ

 اتف محمد تف الك اـ أتي تف اا بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :النبكات-ُِِ
الكل   ط تحكعؽ بتد ال زعز تف   لح الطكع ف  أضكاف الامؼ  الرع ض  المممكى ال رتعى الا كدعى   تعمعى 
 ـ.َََِ ػ/َُِْ
مجد الدعف أتك الا  دات المت رؾ تف محمد تف محمد تف محمد اتف بتد  :النياية في غريب الحديث كاألثر-ُِّ

  تحكعؽ ط  ر أحمد الزاكل  محمكد محمد الطه حي  المكتتى ال ممعى  تعركت  عرالكرعـ الشعت هي الجزرم اتف الث
 .تدكف روـ طت ى ـ  ُٕٗٗ ػ  ُّٗٗ
بتد اا  تحكعؽ  أحمد تف محمد تف الحاعف الكالت ذم :اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد-ُِْ

 .قَُْٕ الكل ط   المعثي  دار الم ريى  تعركت
 كتركي الره ؤكط أحمد تحكعؽ ال فدم  اا بتد تف أعتؾ تف لمعؿ الدعف  الح :بالكفيات الكافي-ُِٓ

 .ـَََِ - ػَُِْ تعركت  تدكف طت ى  التراث  إحع ف دار م طف  
أتك الحاف بمي تف أحمد تف محمد تف بمي الكاحدم  الهعا تكرم   :الكسيط في تفسير القرآف المجيد-ُِٔ

  بمي محمد م كض  أحمد محمد  عرة  أحمد بتد ال،هي الجمؿ  بتد تحكعؽ ب دؿ أحمد بتد المكجكد  الش ي ي
 .ـُْٗٗ ػ  ُُْٓ  الكل  ط  الرحمف بكعس  دار الكتب ال ممعى  تعركت  لته ف

 طعتى  الكحط هي  دار ا لـ تف ا عد تف محمد :السمؼ عقيدة مفاىيـ مف اإلسالـ في كالبراء الكالء-ُِٕ
 الكل   تدكف اهى هشر. الا كدعى  ط ال رتعى المممكى الرع ض 
 الدبكة الم رم  دار الترك تي الك در بتد محمكد ش ت ف الشح ت ب  ـ أتك :اإلسالـ في كالبراء الكالء-ُِٖ

 ـ. َُِِ -  ػ ُّّْ الكل   اإلاالمعى  ط
 تدكف روـ طت ى  تدكف ت رعخ هشر  المكتب اإلاالمي.  محمد بزة دركزة :الييكد في القرآف الكريـ-ُِٗ
 عحع  تف محمد تف إاح ؽ اتف محمد تف الك  ب بتد تف عحع  :حيكيو ابف ركاية -دهمن ابف أمالي-َُّ
 الشتكى لمكوع الت تع المج هي الكمـ جكامع تره مج يي هيشر مهده  ملطكط اتف زكرع   أتك ال ته هي  ال تدم

 ـ.ََِْ الكل  : اإلاالمعى  الطت ى
  تحكعؽ محمكد مطرجي  دار الفكر  تعركت  مروهدمأتك المعث ه ر تف محمد تف إترا عـ الا :بحر العمـك-ُُّ

 تدكف روـ طت ى  تدكف ت رعخ هشر.
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 الكالت ذم ع ككب تف إترا عـ تف إاح ؽ أتي تف محمد تكر أتك األخبار: بمعاني المشيكر الفكائد بحر-ُِّ
لته ف   عركت ت ال ممعى  الكتب المزعدم  دار يرعد أحمد إام بعؿ  حاف محمد حاف الحهفي  تحكعؽ محمد التل رم

 ـ.ُٗٗٗ -  ػَُِْ ط الكل  
 ال رتي  الكت ب دار الجكزعى  وعـ اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر أتي تف محمد :بدائع الفكائد-ُّّ
 لته ف  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. تعركت 
تعدم  حككا الحاعهي الرٌزاؽ بتد تف محٌمد تف محٌمد :القامكس جكاىر مف العركس تاج-ُّْ  مف مكعمج الزا

 هشر. اهى كتدكف طت ى  تدكف الهداعى  دار المحككعف 
 تدكف طت ى. تعركت   أحمد تف أتي ع ككب تف ج فر تف ك ب تف كاضح  دار   در :تاريخ اليعقكبي-ُّٓ
 ال،رب دار م ركؼ  بكاد تش ر الدكتكر: الت،دادم  تحكعؽ اللطعب بمي تف أحمد تكر أتك بغداد: تاريخ-ُّٔ

 ـ. ََِِ -  ػُِِْ كل  ال تعركت  ط اإلاالمي 
مؤااى اإلشراؽ    المكتب االاالمي  أتك محمد بتد اا تف مامـ تف وتعتى الدعهكرم :ت،كيؿ مختمؼ الحديث-ُّٕ

 .ـُٗٗٗ - ػ ُُْٗمزعده كمهكحى   الطت ى الث هعى
عزم  المكر  الدعف تكي ال تعدم  الحاعهي ال ت س أتك الك در  بتد تف بمي تف أحمد :المفيد التكحيد تجريد-ُّٖ
 .ـُٖٗٗ/ ػَُْٗالمهكرة  تدكف طت ى   المدعهى اإلاالمعى  الزعهي  الج م ى محمد طا تحكعؽ
 الكتب   دارأتك ال ال محمد بتد الرحمف تف بتد الرحعـ المت ركفكرل الترمذم: جامع بشرح األحكذم تحفة-ُّٗ

 تعركت  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. ال ممعى 
 دار ال  عمي لمهشر كالتكزعع  ط الجترعف  حم دة تف ال زعز بتد تف اا بتد :تسييؿ العقيدة اإلسالمية-َُْ
 .تدكف اهى هشر  الث هعى
 إام بعؿ تف لمحمد :القبكر رفع تحريـ في الصدكر شرح كيميو اإللحاد أدراف عف االعتقاد تطيير-ُُْ

 الرع ض  افعر   ىمطت التدر  ال ت د حمد تف المحاف بتد تحكعؽ الشكك هي  محمد تف بمي تف محمد ال ه  هي 
 ق.ُِْْ الكل   ط الا كدعى 

الدو ؽ   عكاؼ أحمد الزج ج  تحكعؽ إاح ؽ أتك اهؿ  تف الارم تف إترا عـ :الحسنى اهلل أسماء تفسير-ُِْ
 ال رتعى  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. الثك يى دار

 محمد تف بمر تف اا بتد ا عد أتك الدعف ه  ر الت،كيؿ: كأسرار التنزيؿ = أنكارتفسير البيضاكم-ُّْ
  ػ. ُُْٖ-تعركت  ط الكل  ال رتي  التراث إحع ف المربشمي  دار الرحمف بتد التعض كم  تحكعؽ محمد الشعرازم
بتد الرحمف تف ه  ر تف بتد اا : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنافتفسير السعدم= -ُْْ

 .ـ َََِ-  ػَُِْ ا لى  ط الكل الر  مؤااى المكعحؽ  م ال تف الرحمف   تحكعؽ بتدالا دم
 أتك ااممي  غ لب تف كثعر تف عزعد تف جرعر تف محمد القرآف: ت،كيؿ في البياف =جامعتفسير الطبرم-ُْٓ
 .ـ َََِ -  ػ َُِْ الرا لى  ط الكل   ش كر  مؤااى محمد أحمد المحكؽ الطترم  ج فر
 تف الدمشكي  تحكعؽ ا مي ثـ الت رم الكرشي كثعر تف بمر تف إام بعؿ الفداف أتك :تفسير القرآف العظيـ-ُْٔ
 ـ. ُٗٗٗ -  ػَُِْ كالتكزعع  ط الث هعى لمهشر طعتى االمى  دار محمد
 كالت معؽ كت حعحا تهشره الهككم  بهعت شرؼ تف عحع  الدعف محعي زكرع  أتك :تيذيب األسماء كالمغات-ُْٕ
لته ف  تدكف طت ى  تعركت  ال ممعى  الكتب رعى  دارالمهع الطت بى إدارة تما بدة ال مم ف شركى: أ كلا كمك تمى بمعا

 .أك اهى هشر
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 إحع ف مربب  دار بكض مه كر  تحكعؽ محمد أتك الهركم  الز رم تف أحمد تف محمد :تيذيب المغة-ُْٖ
 ـ.ََُِ تعركت  ط الكل   ال رتي  التراث
 محمد تف حمد تف را عـإت تف أحمد :القيـ ابف اإلماـ قصيدة شرح في القكاعد كتصحيح المقاصد تكضيح-ُْٗ
 . ػَُْٔ تعركت  ط الث لثى  اإلاالمي  الش كعش  المكتب ز عر بعا   تحكعؽ تف اا بتد تف حمد تف

 محمد تف اا بتد تف امعم ف العبيد: عمى اهلل حؽ ىك الذل التكحيد كتاب شرح في الحميد العزيز تيسير-َُٓ
 ـ.ََِِ/ ػُِّْ دمشؽ  ط الكل   تعركت  ي االاالم الش كعش  المكتب الك  ب  تحكعؽ ز عر بتد تف

 الشعت هي الكرعـ بتد تف محمد تف المت رؾ الا  دات أتك الدعف مجد :جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ-ُُٓ
 مكتتى المالح  مطت ى الحمكاهي  بعكف  مكتتى تشعر تحكعؽ الرهؤكط  التتمى الك در بتد الثعر  تحكعؽ اتف الجزرم

 .ـُِٕٗ-ـُٗٔٗل   التع ف  ط الك  دار
 لممالععف  ال مـ ت متكي  دار مهعر رمزم الزدم  تحكعؽ درعد تف الحاف تف محمد تكر أتك :المغة جميرة-ُِٓ

 ـ.ُٕٖٗ تعركت  ط الكل  
  بتد ال زعز عف   لح تف إترا عـ الطكع ف :جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ-ُّٓ

 .ـُٗٗٗ ػ/ُُْٗ كدعى  ط الكل   الا  مكتتى ال تعك ف  الرع ض
 :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف-ُْٓ

 - ػ ُُْٓ  تدكف طت ى  محمد أمعف الشهعر ت تف ب تدعف  دار الفكر لمطت بى كالهشر  لته ف  تعركتتحكعؽ 
 .ـُٓٗٗ
بم دة التحث ال ممي ت لج م ى   تف بتد اا زرت ف ال، مدم محمد :حمى التكحيد حماية الرسكؿ -ُٓٓ

 .ـََِّ ػ/ُِِّْاإلاالمعى  المدعهى المهكرة  الا كدعى  ط الكل   
حككا كضتط ه ا كبمؽ   محمد عكاؼ تف محمد إلع س تف محمد إام بعؿ الك هد مكم :حياة الصحابة-ُٔٓ
 - ػَُِْلته ف  ط الكل     كالهشر كالتكزعع  تعركت الدكتكر تش ر بٌكاد م ركؼ  مؤااى الرا لى لمطت بى بمعا

 .ـُٗٗٗ
 . عكؿ  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر حاعف محمد :حياة محمد -ُٕٓ
ال رتي  الك  رة   الفكر ز رة  دار تأتي الم ركؼ أحمد تف م طف  تف أحمد تف محمد : النبييف خاتـ-ُٖٓ

 . ػُِْٓتدكف طت ى  
 ت رعخ تدكف طت ى  روـ تدكف  الكمـ دار التؿ  بتداا كالمسيحية: اإلسالـ عمى العالمية الييكدية خطر-ُٗٓ
 .هشر
 ا كد تف محمد اإلم ـ ج م ى ا لـ  رش د محمد الدكتكر تحكعؽ تعمعى  اتف كالنقؿ: العقؿ تعارض درء-َُٔ

 .ـ ُُٗٗ -  ػ ُُُْ الث هعى  ط الا كدعى  اإلاالمعى 
 محفكظى الطتع الركمي  حككؽ امعم ف تف الرحمف بتد تف يهد. د. أ :الكريـ القرآف عمـك في دراسات-ُُٔ

 .ـََِّ -  ػُِْْ بشرة لممؤلؼ  ط الث هعى
 .ـُٗٗٗ- ػُُْٗالث هعى ط دار المه ر    محمد تكر إام بعؿ :دراسات في عمكـ القرآف-ُِٔ
 مهراف تف مكا  تف إاح ؽ تف أحمد تف اا بتد تف أحمد ه عـ أتك :األصبياني نعيـ ألبي النبكة دالئؿ-ُّٔ
 الث هعى : تعركت  الطت ى الهف ئس  دار: بت س  اله شر التر بتد جي  وم ا ركاس محمد الدكتكر: حككا  ته هيال

 ـ. ُٖٔٗ -  ػ َُْٔ
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ٍكًجردم مكا  تف بمي تف الحاعف تف أحمد :الشريعة =صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ-ُْٔ ٍارى  اللي
  ػ. َُْٓ - الكل : ت  الطت ىتعرك  – ال ممعى الكتب التعهكي دار تكر أتك اللراا هي 

 ـ.ُُٗٗ تعركت  طت ى دار الشرؽ ال رتي: دعكاف حا ف تف ث تت-ُٓٔ
بتعد اا تف ا عد تف ح تـ الاجزٌم  :رسالة السجزم إلى أىؿ زبيد في الرد عمى مف أنكر الحرؼ كالصكت-ُٔٔ

 لج م ى اإلاالمعى  المدعهى تحكعؽ محمد ت  كرعـ ت  بتد اا  بم دة التحث ال ممي ت  الكائمي التكرم  أتك ه ر
 .ـََِِ ػ/ُِّْلث هعى  االمهكرة  ط 

تحكعؽ ه  ر تف ا د   محمد تف بتد الك  ب تف امعم ف التمعمي الهجدم :رسالة في الرد عمى الرافضة-ُٕٔ
 .تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر الرشعد  ج م ى اإلم ـ محمد تف ا كد  الرع ض  المممكى ال رتعى الا كدعى 

تحكعؽ ز عر الش كعش   الهككم  شرؼ تف عحع  الدعف محعي زكرع  أتك :بيف كعمدة المفتيفركضة الطال-ُٖٔ
 ـ.ُُٗٗ- ػ ُُِْبم ف  ط الث لثى    دمشؽ  المكتب اإلاالمي  تعركت

الجكزعى  تحكعؽ  وعـ اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر أتي تف محمد العباد: خير ىدم فيزاد المعاد -ُٗٔ
 .ـُٖٔٗ- ػػَُْٕى الرا لى  تعركت  ط الرات ى بشر  ش عب الره ؤكط  مؤاا

 الح ج تف الدعف  ه  ر محمد الرحمف بتد أتك كفكائدىا: فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة-َُٕ
 .ـََِِ-ُٓٗٗالرع ض  ط الكل    كالتكزعع  لمهشر الم  رؼ مكتتى  اللت هي الشككدرم هدـ  تف هج تي تف هكح

 الم  رؼ  دار اللت هي  الدعف ه  ر محمد: األمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة يفةالضع األحاديث سمسمة-ُُٕ
 .ـُِٗٗ- ػُُِْ الكل   ط  الا كدعى ال رتعى الممكمى الرع ض 
 إحع ف الت وي  دار بتد يؤاد محمد الكزكعهي  تحكعؽ عزعد تف محمد اا بتد أتك م جى اتف ماجو: ابف سنف-ُِٕ
 .تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر الحمتي  الت تي بعا  يع ؿ ال رتعى  الكتب
 الزدم  تحكعؽ محمد بمرك تف شداد تف تشعر تف إاح ؽ تف الش ث تف امعم ف داكد أتك داكد: أبي سنف-ُّٕ
  عدا  تعركت  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. ال  رعى  الحمعد  المكتتى بتد الدعف محعي
 م طف  كمطت ى مكتتى ش كر كهلرعف  شركى محمد دبعا  الترمذم  تحكعؽ أحم تف محمد الترمذم: سنف-ُْٕ
 ـ. ُٕٓٗ -  ػ ُّٓٗ م ر  ط الث هعى  الحمتي  الت تي
: تحكعؽ  الذ تي وى ٍعم ز تف بثم ف تف أحمد تف محمد اا بتد أتك الدعف شمس :النبالء أعالـ سير-ُٕٓ

 .ـُٖٓٗ- ػَُْٓ  الث لثى ط  الرا لى مؤااى  الره ؤكط ش عب الشعخ تإشراؼ المحككعف مف مجمكبى
 الفكر  دار زك ر  اهعؿ تحكعؽ المدهي  ت لكالف  المطمتي عا ر تف إاح ؽ تف محمد :إسحاؽ ابف سيرة-ُٕٔ
 ـ.ُٖٕٗ- ػُّٖٗ الكل  ط تعركت 
 ت للط تي  تحكعؽ أحمد الم ركؼ التاتي اللط ب تف إترا عـ تف محمد تف حمد امعم ف أتك :ش،ف الدعاء-ُٕٕ
 ـ.ُِٗٗ -  ػُُِْ ـ  ط الث لثى  ُْٖٗ -  ػَُْْ ل رتعى  ط الكل  ا الثك يى الٌدو ؽ  دار عكاؼ
 افعر  الكحط هي  مطت ى ك ؼ تف بمي تف ا عد. د :كالسُّنَّة الكتاب ضكء في الحسنى اهلل أسماء شرح-ُٖٕ

 الرع ض  تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر. كاإلبالف  لمتكزعع الجرعاي الرع ض  مؤااى
 الرازم الطترم مه كر تف الحاف تف اا  تى الك اـ أتك :لجماعةشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كا-ُٕٗ

 .ـََِّ   ػُِّْالا كدعى  ط الث مهى    تحكعؽ أحمد تف ا د تف حمداف ال، مدم  دار طعتىالاللك ئي  
 تحكعؽ  الز رم الم رم الزرو هي عكاؼ تف الت وي بتد تف محمد :مالؾ اإلماـ مكط، عمى الزرقاني شرح-َُٖ
 .ـََِّ -  ػُِْْ الكل   ط  الك  رة  الدعهعى الثك يى مكتتى  ا د فكؼالر  بتد طا
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تحكعؽ ش عب   محعي الاهى  أتك محمد الحاعف تف ما كد تف محمد تف الفراف الت،كم الش ي ي :شرح السنة-ُُٖ
 .ـُّٖٗ-قَُّْدمشؽ  تعركت  ط الث هعى    محمد ز عر الش كعش  المكتب اإلاالمي  الرهؤكط
تحكعؽ بتد   بتد الرحمف تف أتي تكر  جالؿ الدعف الاعكطي :رح حاؿ المكتى كالقبكرشرح الصدكر بش-ُِٖ

 .ـُٔٗٗ- ػُُْٕلته ف  ط الكل     المجعد ط مى حمتي  دار الم ريى
 أتي تف اا بتد تف الاالـ بتد تف الحمعـ بتد تف أحمد ال ت س أتك الدعف تكي :شرح العقيدة األصفيانية-ُّٖ
 . ػُِْٓ -تعركت  ط الكل  ال  رعى  المكتتى  الحمد رع ض تف محمدتحكعؽ  معى تع اتف محمد تف الك اـ
  ػ.ُِْٔالرع ض  ط الكل  لمهشر  الكطف   داراتف بثعمعف :شرح العقيدة السفارينية-ُْٖ
 تحكعؽ الحهفي  ال ز أتي اتف محمد تف بميٌ  الدعف بالف تف محمد الدعف  در :الطحاكية العقيدة شرح-ُٖٓ
 الم رعى ط كالترجمى  التكزعع كالهشر لمطت بى الاالـ دار اللت هي  الدعف ه  ر تلرعج  ف ال مم مف جم بى
 .ـََِٓ -  ػُِْٔ الكل  
ت كات ف  ط   دار الم  رؼ اله م هعى التفت زاهي  اا بتد تف بمر تف ما كد :شرح المقاصد في عمـ الكالـ-ُٖٔ

 .ـُُٖٗ - ػ َُُْالكل   
 - ػ ُِْْدار الثرع  لمهشر  ط الرات ى     لح تف محمد ال ثعمعف محمد تف :شرح ثالثة األصكؿ-ُٕٖ
 ـ.ََِْ
 تمعـ أتك الممؾ  تحكعؽ بتد تف لمؼ تف بمي الحاف أتك تط ؿ اتف بطاؿ: البف البخارل صحيح شرح-ُٖٖ
 .ـََِّ -  ػُِّْ الرع ض  ط الث هعى  الرشد  الا كدعى  إترا عـ  مكتتى تف ع ار
تحكعؽ الدكتكر بتد ال مي بتد الحمعد ح مد  مكتتى الرشد لمهشر كالتكزعع   كيأتك تكر التعه :شعب اإليماف-ُٖٗ

 .ـ ََِّ - ػ  ُِّْت لرع ض ت لت  كف مع الدار الامفعى تتكمت م ت لههد  ط الكل   
 هشر. اهى كتدكف طت ى  تدكف اإلاالمي  اللت هي  المكتب كزياداتو: الصغير الجامع صحيح-َُٗ
الجكزم  تحكعؽ محمكد ي لكرم كمحمد ركاس   أتك الفرجتف محمد تف بمي بتد الرحمف  :ة الصفكةك صف-ُُٗ

 ـ.ُٕٗٗ- ػػُّٗٗدار الم ريى  تعركت  ط الث هعى  
ت ب م  ج ف يي اهـ ال في  مؤااى غراس لمهشر ك   محمد ه  ر الدعف اللت هي :ضعيؼ أبي داكد-ُِٗ
 . ػُِّْ  الكل  ط  الككعت  التكزعع
  لح تف يكزاف  :دىا مف الشرؾ األكبر كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾعقيدة التكحيد كبياف ما يضا-ُّٗ

   تدكف طت ى  كتدكف اهى كدار هشر.تف بتد اا الفكزافا
 ال،عت ت  حاعف تف أحمد تف مكا  تف أحمد تف محمكد محمد أتك :البخارم صحيح شرح القارم عمدة-ُْٗ
 .هشر اهى كتدكف طه ى  تدكف تعركت  ال رتي  التراث إحع ف دار ال عه   الدعف تدر الحهف 
تحكعؽ الشعخ   هظ ـ الدعف الحاف تف محمد تف حاعف الكمي الهعا تكرم :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف-ُٓٗ

 . ػُُْٔ  الكل  ط  زكرع  بمعرات  دار الكتب ال ممعا  تعركت
  دهدعس  الضفى ال،رتعى ط الكل   مكتتى  الات ذ الدكتكر حا ـ الدعف تف مكا  بف هى :فتاكل يس،لكنؾ-ُٔٗ

  ػ. َُّْ ُِْٕ  يماطعف
الم ريى   دار  الش ي ي ال اكالهي الفضؿ أتك حجر تف بمي تف أحمد البخارم: صحيح شرح البارم فتح-ُٕٗ
 محب طت ا بم  كأشرؼ ك ححا تإلراجا الت وي  و ـ بتد يؤاد محمد كأح دعثا كأتكاتا كتتا   روـُّٕٗ تعركت 
 .ت ز  تدكف طت ى تف اا بتد تف ال زعز اللطعب  ت معؽ بتد الدعف
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 اا بتد أتك بمعش  محمد تف أحمد تف محمد :مالؾ اإلماـ مذىب عمى الفتكل في المالؾ العمي فتح-ُٖٗ
 اهى هشر. كتدكف طت ى   الم ريى  تدكف الم لكي  دار

التمعمي   امعم ف تف الك  ب بتد تف محمد تف حاف تف الرحمف بتد :التكحيد كتاب شرح المجيد فتح-ُٗٗ
 .ـُٕٓٗ/ ػُّٕٕ م ر  ط الا ت ى  الك  رة  المحمدعى  الاهى الفكي  مطت ى ح مد محمد تحكعؽ
 اا ك ي. الشعت هي  تحكعؽ د أاد تف  الؿ تف حهتؿ تف محمد تف أحمد اا بتد أتك الصحابة: فضائؿ-ََِ
 .ُّٖٗ – َُّْ تعركت  ط الكل   الرا لى  بت س  مؤااى محمد
دمشؽ  ط   دار الفكر  محمد ا عد رمض ف التكطي :كية مع مكجز لتاريخ الخالفة الراشدةفقو السيرة النب-َُِ

 . ػُِْٔ  الل ماى كال شركف
ٍتد محمد كالمسمسالت: كالمشيخات المعاجـ كمعجـ كاألثبات الفيارس فيرس-َِِ يٌ  بى  الكتعر  بتد تف الحى

 ـ.ُِٖٗتعركت  ط الث هعى  مي اإلاال ال،رب بت س  دار الكت هي  تحكعؽ إحا ف الحي ت تد الم ركؼ
 بشر  الا ت ى ط   الشركؽ  تعركت  الك  رة دار الش رتي  حاعف إترا عـ وطب اعد :في ظالؿ القرآف-َِّ
  ػ.ُُِْ
 تف بمي تف ال  ريعف ت ج تف الرؤكؼ ت تد المدبك محمد الدعف زعف :فيض القدير شرح الجامع الصغير-َِْ
 . ػُّٔٓ  ط الكل  م ر الكترل  التج رعى   المكتتىالك  رم المه كم ثـ الحدادم ال  تدعف زعف

 اا لطؼ اتف بمي تف حاف تف ل ف  دعؽ محمد الطعب أتك :األثر أىؿ عقيدة بياف في الثمر قطؼ-َِٓ
 . ػُُِْ الكل   ط الا كدعى  كاإلرش د  كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف كزارة الًكهاكجي  التل رم الحاعهي
 مف جم بى ك ححا ضتطا: الجرج هي  تحكعؽ الشرعؼ الزعف بمي تف محمد تف بمي :التعريفات كتاب-َِٔ
 .ـُّٖٗ-  ػَُّْ الكل : لته ف  الطت ى– تعركت ال ممعى الكتب اله شر  دار تإشراؼ ال مم ف
ثبات التكحيد كتاب-َِٕ  تكر تف   لح تف الم،عرة تف لزعمى تف إاح ؽ تف محمد تكر أتك : الرب صفات كا 
 الل ماى  الرشد  الا كدعى  الرع ض  ط الشهكاف  مكتتى إترا عـ تف ال زعز بتد ا تكرم  تحكعؽالهع الاممي
 ـ.ُْٗٗ -  ػُُْْ
تحكعؽ د مهدم   أتك بتد الرحمف اللمعؿ تف أحمد تف بمرك تف تمعـ الفرا عدم الت رم :كتاب العيف-َِٖ

 كف اهى هشر.تدكف طت ى  كتد الملزكمي  د إترا عـ الا مرائي  دار كمكتتى الهالؿ 
 الا د  دار محمد تف الهعا تكرم  تحكعؽ ا د المهذر تف إترا عـ تف محمد تكر أتك القرآف: تفسير كتاب-َِٗ

 ـ.ََِِ ػ  ُِّْالهتكعى  ط الكل  الم ثر  المدعهى
 الحهفي  دار التل رم الدعف بالف محمد  تف أحمد تف ال زعز بتد :البزدكم أصكؿ شرح األسرار كشؼ-َُِ
 اهى هشر. طت ى  كتدكف مي  تدكفاإلاال الكت ب
 الحاعهي م م  تف حرعز تف المؤمف بتد تف محمد تف تكر أتك :اإلختصار غاية حؿ في األخيار كفاية-ُُِ

 اللعر  دمشؽ  ط امعم ف  دار ك تي كمحمد تمطجي الحمعد بتد الش ي ي  تحكعؽ بمي الدعف تكي الح هي 
 ـ.ُْٗٗ الكل  
 الحاف  أتك الشعحي بمر تف إترا عـ تف محمد تف بمي الدعف بالف التنزيؿ: معاني في الت،كيؿ لباب-ُِِ

 . ػُُْٓ-تعركت  ط الكل  ال ممعى  الكتب ش  عف  دار بمي محمد ت لل زف  تحكعؽ كت حعح الم ركؼ
محمد تف مكـر تف بم   أتك الفضؿ  جم ؿ الدعف اتف مهظكر اله  رم الركعف   اإليرعك    :لساف العرب-ُِّ

 . ػ ُُْْ  ت  ط الث لثىتعرك   دار   در
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 ودامى ت تف الشهعر الحهتمي  ودامى تف محمد تف أحمد تف اا بتد الدعف مكيؽ محمد أتك :لمعة االعتقاد-ُِْ
 .ـَََِ- ػَُِْ الا كدعى  ط الث هعى  كاإلرش د  كالدبكة كالكو ؼ اإلاالمعى الشؤكف المكداي  كزارة

 الدعف  شمس المرضية: الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطع البيية األنكار لكامع-ُِٓ
 .ـُِٖٗ - ػ َُِْ الث هعى   طدمشؽ  هشر مؤااى الل يكعف الحهتمي  الاف رعهي أحمد تف محمد ال كف أتك

تحكعؽ حا ـ   أتك الحاف هكر الدعف بمي تف أتي تكر تف امعم ف الهعثمي الفكائد: كمنبع الزكائد مجمع-ُِٔ
 ـ.ُْٗٗ ػ  ُُْْتتى الكداي  الك  رة الدعف الكداي  مك

 تف الرحمف   تحكعؽ بتدتكي الدعف أتك ال ت س أحمد تف بتد الحمعـ تف تعمعى الحراهي :مجمكع الفتاكل-ُِٕ
ـ  تدكف ُٓٗٗ/ ػُُْالا كدعى   الهتكعى  المدعهى الشرعؼ  الم حؼ لطت بى يهد الممؾ و اـ  مجمع تف محمد
 طت ى.
 ال ثعمعف  جمع محمد تف   لح تف محمد العثيميف: صالح بف محمد لشيخا فضيمة كرسائؿ فتاكل مجمكع-ُِٖ
  ػ. ُُّْ الثرع   ط اللعرة  دار الكطف  الامعم ف  دار إترا عـ تف ه  ر تف يهد كترتعب
المجمس البم  لمشؤكف اإلاالمعى  الك  رة تدكف روـ   م طف  كم ؿ ك في :كبنكا إسرائيؿ محمد -ُِٗ
 ـ.ُٕٔٗ ػ  ُّٕٖطت ى  
 الرازم  تحكعؽ عكاؼ الحهفي الك در بتد تف تكر أتي تف محمد اا بتد أتك الدعف زعف الصحاح: ختارم-َِِ
 .ـُٗٗٗ/ ػَُِْ  عدا  ط الل ماى  تعركت  الهمكذجعى  الدار ال  رعى  محمد  المكتتى الشعخ
د تف بتد أتك محمد بتد ال زعز تف محم :مختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عمى العقيدة الكاسطية-ُِِ

 .ـُٕٗٗ  ػُُْٖط الث هعى بشر  تدكف دار هشر    الرحمف تف بتد المحاف الامم ف
تحكعؽ اعد إترا عـ  دار الحدعث    التف وعـ الجكزعى :مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة-ِِِ
 .ـََُِ- ػ ُِِْم ر  ط الكل     الك  رة
الذ تي  تحكعؽ  وى ٍعم ز تف بثم ف تف أحمد تف محمد اا دبت أتك الدعف شمس العظيـ: لمعمي العمك مختصر-ِِّ
 .ـُُٗٗ- ػُُِْ الث هعى اإلاالمي  ط الطت ى اللت هي  المكتب الدعف ه  ر محمد
ياؾ نستعيف-ِِْ  اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر أتي تف محمد :مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .ـُٔٗٗ ػ   ُُْٔتعركت  ط الث لثى   ال رتي  الكت ب الت،دادم  دار  ات الم ت ـ الجكزعى  تحكعؽ محمد وعـ

 كلرج الهافي  حككا الدعف ح يظ محمكد تف أحمد تف اا بتد الترك ت أتك الت،كيؿ: كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ-ِِٓ
 ـ.ُٖٗٗ- ػُُْٗ تعركت  ط الكل   الطعب  الكمـ تدعكم  دار بمي عكاؼ أح دعثا
 الهركم المال الدعف هكر الحاف أتك محمد ( امط ف) تف بمي :مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح -ِِٔ
 ـ.ََِِ -  ػُِِْ الكل   ط تعركت  لته ف  الفكر  دار الك رم 
أتك بتد اا أحمد تف محمد تف حهتؿ تف  الؿ تف أاد الشعت هي  تحكعؽ  :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ-ِِٕ

مؤااى الرا لى  ط الكل    التركي  بتد اا تف بتد المحاف.راؼ: دب دؿ مرشد  كهلركف  إش  ش عب الرهؤكط
 .ـ ََُِ- ػ ُُِْ
 ال تكي اا بتعد تف لالد تف الل لؽ بتد تف بمرك تف أحمد تكر أتك :الزخار البحر= البزار مسند-ِِٖ

 مف الجزاف ؽحك) ا د تف كب دؿ  (ٗ إل  ُ مف الجزاف حكؽ)اا  زعف الرحمف محفكظ تحكعؽ ت لتزار  الم ركؼ
 الكل   ط المهكرة  المدعهى كالحكـ  ال مـك مكتتى  (ُٖ الجزف حكؽ) الش ي ي الل لؽ بتد ك ترم  (ُٕ إل  َُ
 .(ـََِٗ كاهتهت ـ ُٖٖٗ تدأت)
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 التترعزم  تحكعؽ محمد الدعف  كلي اا  بتد أتك ال مرم  اللطعب اا بتد تف محمد المصابيح: مشكاة-ِِٗ
 .ـُٖٓٗ تعركت  ط الث لثى  اإلاالمي  المكتب اللت هي  الدعف ه  ر
بكامى   محمد:  تحكعؽ الككيي  ال تاي شعتى أتي تف محمد تف اا بتد تكر أتك :شيبة أبي ابف مصنؼ-َِّ

 .تدكف طت ى  كتدكف اهى هشر
تحكعؽ بمر تف   ح يظ تف أحمد تف بمي الحكمي :معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ-ُِّ

 .ـَُٗٗ- ػَُُْالدم ـ  ط الكل     بمر  دار اتف الكعـمحمكد أتك 
 تف محمد تف ما كد تف الحاعف محمد أتك الاهى  محعي :البغكم تفسير=  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ-ِِّ
 ق. َُِْ   الكل  ال رتي  تعركت  ط التراث إحع ف المهدم  دار الرزاؽ بتد الش ي ي  تحكعؽ الت،كم الفراف
 ط تعركت    در  دار الحمكم  الركمي اا بتد تف ع وكت اا بتد أتك الدعف شه ب :فالبمدا معجـ-ِّّ
 .ـُٓٗٗ الث هعى 
 تكي كي ف با كر  تحكعؽ الدكتكرة ت تف الم ركؼ الحاف تف بمي الك اـ أتك الدعف  ثكى الشيكخ: معجـ-ِّْ

 ـ. َََِ -  ػ ُُِْ دمشؽ  ط الكل  التش ئر  الدعف  دار
  ك الك اـ بتد اا تف محمد تف بتد ال زعز تف المىٍرزيت ف تف ا تكر تف ش  هش ه الت،كمأت :معجـ الصحابة-ِّٓ

 .ـَََِ ػ   ُُِْ  الكل ط   الككعت  تحكعؽ محمد المعف تف محمد الجكهي  مكتتى دار التع ف
 ػ   ُِْٗ  الكل  ط  ب لـ الكتب  أحمد ملت ر بتد الحمعد بمر :معجـ المغة العربية المعاصرة-ِّٔ
 .ـََِٖ
دار مكى لمهشر   ب تؽ تف غعث تف زكعر التالدم الحرتي :معجـ المعالـ الجغرافيًة في السيرة النبكية-ِّٕ

 .ـُِٖٗ ػ  َُِْ  الكل  ط  كالتكزعع  مكى المكرمى
 التكرم محمد تف ال زعز بتد تف اا بتد بتعد أتك كالمكاضع: البالد أسماء مف استعجـ ما معجـ-ِّٖ

 . ػ َُّْ ط الث لثى   تعركت  الكتب ب لـ  الهدلاي
 محمد الاالـ الحاعف  تحكعؽ بتد أتك الرازم  الكزكعهي زكرع ف تف ي رس تف أحمد :معجـ مقاييس المغة-ِّٗ

 .ـ  تدكف طت ىُٕٗٗ -  ػُّٗٗالفكر     ركف  دار
إام بعؿ   حاف محمد حاف ال عهي  تحكعؽ محمد :مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار-َِْ
 ـ.  ََِٔ -  ػ ُِْٕ لته ف  ط الكل   تعركت  ال ممعى  الكتب ردا

 الممكب الرازم التعمي الحاعف تف الحاف تف بمر تف محمد اا بتد أتك الكبير: التفسير =الغيب مفاتيح-ُِْ
 . ػَُِْتعركت  ط الث لثى   ال رتي  التراث إحع ف دار الرم  لطعب الرازم الدعف تفلر
 .ـَُِِ -  ػُّّْ الشحكد  ط الكل   ه عؼ تف بمي :كالسنة القرآف في كالبراء الكالء مفيـك-ِِْ
به  تت حعحا  ممكت رعتر  دار يراهز   تك الحاف الش رمأ :مقاالت اإلسالمييف كاختالؼ المصميف-ِّْ

 ـ.َُٖٗ - ػ ََُْشت عز  تمدعهى يعات دف )ألم هع (  ط الث لثى 
ط الكل  اهى   ال زاكم  اله شر دار دجمى الردف لدكتكر رحعـ عكهسا :مقدمة في منيج البحث العممي-ِْْ
ُِْٗ. 
بتد الرحمف حاف حهتكى المعداهي  دار الكمـ  دمشؽ  تعركف  ط الث هعى  :مكايد الييكد عبر التاريخ-ِْٓ
 .ـُٖٕٗ- ػُّٖٗ
ال رتي  تدكف طت ى  كتدكف  الفكر الشرعؼ  دار إترا عـ أحمد : الرسكؿ كعيد الجاىمية في كالمدينة مكة-ِْٔ
 .ى هشراه
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 لمهشر الم ثر ع اعف  دار تف تشعر تف حكمت. د. أ بالم،ثكر: التفسير مف المسبكر الصحيح مكسكعة-ِْٕ
 ـ. ُٗٗٗ -  ػ َُِْ   الهتكعى  ط الكل  كالطت بى  المدعهى كالتكزعع
الماعرم  دار الشركؽ  الك  رة  ط الكل   الك  ب بتد الدكتكر كالصييكنية: الييكد كالييكدية مكسكعة-ِْٖ
 ـ.ُٗٗٗ
دار الثكى لمهشر كالتكزعع  مكى المكرمى  ط  ال ثعمعف  محمد تف   لح تف محمد :نبذة في العقيدة اإلسالمية-ِْٗ

 .ـُِٗٗ- ػُُِْالكل   
  الكل  محمد تف محمد تف بتد اا تف إدرعس الحاهي الط لتي  ط :نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ-َِٓ
 . ػ  ب لـ الكتب  تعركتَُْٗ
 تف اا بتد تف   لح الشعخ تإشراؼ الملت عف مف بدد : الكريـ الرسكؿ أخالؽ مكاـر في النعيـ نضرة-ُِٓ
 .جدة  ط الرات ى  تدكف اهى هشر كالتكزعع  لمهشر الكاعمى المكي  دار الحـر كلطعب إم ـ حمعد
 شه ب م التكر  التعمي الكرشي الدائـ بتد تف محمد تف الك  ب بتد تف أحمد :األدب فنكف في األرب نياية-ِِٓ
  ػ. ُِّْ الكل   الك  رة  ط الككمعى  كالكث ئؽ الكتب الهكعرم  دار الدعف
 ال ت تطي  دار الدعف العمهي  تحكعؽ ب  ـ الشكك هي اا بتد تف محمد تف بمي تف محمد :نيؿ األكطار-ِّٓ

 .ـُّٗٗ -  ػُُّْ م ر  ط الكل   الحدعث 
 وعـ اتف الدعف شمس ا د تف أعكب تف تكر أتي تف محمد كالنصارل: الييكد أجكبة في الحيارل ىداية-ِْٓ

 .ـُٔٗٗ -  ػُُْٔ جدة  ط الكل   الش معى  دار الكمـ  الح ج  دار أحمد الجكزعى  تحكعؽ محمد
 الحاف أتك الدعف هكر الش ي ي  الحاهي أحمد تف اا بتد تف بمي المصطفى: دار ب،خبار الكفاء كفاء-ِٓٓ

  ػػ.ُُْٗ ت  ط الكل  ال ممعى  تعرك  الكتب الامهكدم  دار
 تحكعؽ اإلرتمي  الترمكي لمك ف اتف أحمد الدعف شمس ال ت س أتك الزماف: أبناء كأنباء األعياف كفيات-ِٔٓ

 هشر. اهى كتدكف طت ى  تدكف تعركت    در  دار إحا ف بت س 
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اعُضُعاخ فٍشس: خامساً    

 رقـ الصفحة المكضكع
 ب ااعى

 ج اإل داف
 د ال ري فالشكر كالتكدعر ك 

 ك المكدمى
 ك أ معى المكضكع

 ك أات ب التع ر المكضكع
 ز الدراا ت الا تكى

 ز مههج كطرعكى التحث
 ح اللطى

 الفصؿ األكؿ
 ُ الف ؿ الكؿ: عهكد المدعهى كأات ب غزكة تهي ورعظى

 ِ حكله  كم  المدعهى يي الكؿ: العهكد المتحث
 ّ حكله  كم  المدعهى يي كدعىالعه الكت ئؿ بف الكؿ: هتذة المطمب

 ّ وتعمى تهي ورعظى .ُ
 ٓ وتعمى تهك الهضعر .ِ
 ٔ وتعمى تهك وعهك ع .ّ
 ٕ وتعمى لعتر .ْ
 ٖ وتعمى تعم ف .ٓ

 َُ كت د   الهتكة وتؿ  الهتي مف المدعهى عهكد الث هي: مكوؼ المطمب
 ُُ وتؿ الهتكة أكال: مكوؼ عهكد المدعهى مف الهتي 

 ُٓ ت د الهتكة هى مف الهتي ث هع ن: مكوؼ عهكد المدع
 ُٔ بداكة العهكد لمراكؿ أكالن: 
 ُٔ كفر ـ تدبكة الراكؿ  (ُ
 َِ  مح كلتهـ يتهى الهتي  (ِ
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 رقـ الصفحة المكضكع
 ُِ احر ـ لمهتي  (ّ

 ِِ ت لككؿ إعذاف الراكؿ  ث هع ن:
 ِِ طمتهـ أف عكممهـ اا (ُ
 ِّ تهـ ل   ن  كت ت ن  طمتهـ (ِ
 ِْ اؤالهـ بف اا  (ّ
 ِٔ اؤالهـ بف الركح (ْ
 ِٕ الالرعى كاالاتهزاف مف راكؿ اا  (ٓ
 ِٕ وكلهـ: اامع غعر مامع كرابه  - ث
 ِٗ وكلهـ الا ـ بمعؾ - ج
 َّ الكتمى تحكعؿ بهد وكلهـ - ت

 ّّ مع العهكد كغدر ـ لمماممعف المطمب الث لث: م   دة الراكؿ 
 ّْ كغدر ـ لا لتهي وعهك ع أكالن: م   دتا 
 ّٔ عر كغدر ـ لالتهي الهض ث هع ن: م   دتا 
 ّٕ لتهي ورعظى كغدر ـ لا ث لث ن: م   دتا 
 ّٖ لعهكد لعتر كغدر ـ لا رات  ن: م   دتا 

 ِْ ال،زكة الث هي: أات ب المتحث
 ّْ ورعظى تهي ت،زكة كبالوته  الحزاب غزكة: الكؿ المطمب
 ْٓ ورعظى تهي بم  كالزحؼ لم،زكة الث هي: التجهعز المطمب

 ْٓ تحرب تهي ورعظى  لراكلا  أمر اا .ُ
 ْٔ الماممعف لمزحؼ هحك تهي ورعظى إتالغ الراكؿ  .ِ
 ْٕ ح  ر تهي ورعظى كتحكعـ ا د يي أمر تهي ورعظى .ّ

 ْٖ كهت ئجه  ال،زكة الث لث: ك ؼ المطمب
 وتؿ حعي تف ألطب ْٗ 
 وتم  المشركعف يي تهي ورعظى ُٓ 
 تكاعـ ييف تهي ورعظى ِٓ 
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    [ِْٔ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 الثاني الفصؿ

 ْٓ ورعظى تهي غزكة يي الث هي: اإللهع ت ؿالف 
 تهي غزكة مف الماتهتطى كال ف ت كالام ف الرتكتعى تكحعد ما ئؿ: الكؿ المتحث
 ورعظى

ٓٓ 

 ٔٓ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتطى الرتكتعى تكحعد ما ئؿ: الكؿ المطمب
 ٔٓ أكالن: تكحعد الرتكتعى ل،ىن كا طالح ن 

 ٔٓ الرتكتعى ل،ىن  .ُ
 ٔٓ ا طالح ن  تعىالرتك  .ِ

 ٔٓ ا طالح ن  الرتكتعى تكحعد :ث هع ن 
 ٕٓ الرتكتعى تكحعد هكاوض: ث لث ن 
 ٔٓ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتطى الرتكتعى تكحعد ما ئؿ: رات  ن 
 ٖٓ (المر)-ُ
ـٍ )-ِ كى  ُٔ (الحى
 ِٔ (المىًمؾً )-ّ
 ْٔ (كاالم تى اإلتك ف) -ْ

 ٕٔ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتطى كال ف ت م فالا تكحعد الث هي: ما ئؿ المطمب
 ٕٔ ل،ى كال ف ت الام ف تكحعد: أكالن 
 ٕٔ ل،ىن  الام ف-ُ
 ٕٔ ل،ىن  ال ف ت-ِ

 ٖٔ ا طالح ن  كال ف ت الام ف تكحعد: ث هع ن 
 ٖٔ كال فى االاـ تعف الفرؽ: ث لث ن 
 ٗٔ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتطى ال ف ت ك الام ف تكحعد ما ئؿ: رات  ن 
 ٗٔ اا-ُ
 ِٕ المىًمؾٍ -ِ
 ّٕ الفكوعى  فى-ّ
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    [ِْٕ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 ٕٔ التكاب-ْ
 ٖٕ الممعت المحعي-ٓ
كـ-ٔ  َٖ كالحكعـ كالح كـ الحى

 ّٖ ورعظى  تهي غزكة مف الماتهتطى اللك عى تكحعد ما ئؿ :الث هي المتحث
 ْٖ كا طالح ن  ل،ىن  اللك عى تكحعد
 ْٖ ل،ىن  اللك عى.ُ
 ٖٓ ا طالح ن  عىاللك .ِ

 ٖٔ اللك عى لتكحعد كالمتعهى الدالى ااع ت
 ٕٖ الكؿ: الدب ف المطمب

 ٕٖ كا طالح ن  ل،ى الدب ف ت رعؼ: أكالن 
 ٕٖ ل،ىن  الدب ف.ُ
 ٕٖ ا طالح ن  الدب ف.ِ

 ٖٗ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتط الدب ف: ث هع ن 
 َٗ الدب ف يي كالجم بى الاهى أ ؿ ابتك د: ث لث ن 
 ُٗ المشٌريى الهتكعى كالاهى الكرعـ الكرهف يي الدب ف ذكر

مؼي  المطمب  ِٗ كالكىاىـ الث هي: الحى
مؼ: أكالن   ِٗ كا طالح ن  ل،ىن  كالكاـ الحى
مؼ .ُ  ِٗ ل،ىن  كالكاـ الحى
مؼ .ُ  ِٗ ل،ىن  الحى
 ِٗ ل،ىن  الكىاىـ .ِ

 ِٗ ا طالح ن  كالكاـ الحمؼ
 ّٗ ورعظى تهي غزكة فم الماتهتط كالكاـ الحمؼ: ث هع ن 

 ٓٗ كاالات،ف ر الث لث: التكتى المطمب
 ٓٗ ا طالح ن  ل،ىن  التكتى: أكالن 
 ٓٗ ل،ىن  التكتى .ُ
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    [ِْٖ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 ٔٗ ا طالح ن  التكتى .ِ

 ٕٗ كالاهى الكت ب يي التكتى مشركبعى: ث هع ن 
 ٖٗ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتط كاالات،ف ر التكتى: ث لث ن 

 َُُ الترافك  الراتع: الكالف المطمب
 َُُ كالتراف الكالف ت رعؼ: أكالن 
 َُُ كا طالح ن  ل،ىن  الكالف .ُ
 َُُ ل،ىن  الكالف- أ
 َُِ ا طالح ن  الكالف- ب
 َُّ كا طالح ن  ل،ىن  التراف .ِ
 َُّ ل،ىن  التراف- أ
 َُْ ا طالح ن  التراف- ب
 َُْ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتط ف كالتراف الكالف: ث هع ن 

 َُٔ اا أهزؿ تم  الل مس: الحكـ المطمب
 َُٔ كا طالح ن  ل،ىن  الحكـ: أكالن 

 َُٔ ل،ىن  الحكـ
 َُٔ ا طالح ن  اا أهزؿ تم  الحكـ
 َُٗ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتط اا أهزؿ تم  الحكـ: ث هع ن 

 ُُُ لممؤمهعف اا الا دس: كبد المطمب
 ُُُ ا طالح ن  ل،ىن  الكبد: أكالن 
 ُُُ ل،ىن  الكبد .ُ
 ُُِ ا طالح ن  الكبد .ِ

 ُُّ ورعظى تهي غزكة مف الماتهتط لممؤمهعف اا كبد: ث هع ن 
  الثالثالفصؿ 

 ُُْ ورعظى تهي غزكة يي كال حتى الث لث: الهتكات الف ؿ
 ُُٓ ورعظى تهي غزكة يي الهتكات: الكؿ المتحث
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    [ِْٗ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 ُُٔ الهتكة الكؿ: دالئؿ المطمب

 ُُٔ مك هتاك  كمكلده هاتا: أكالن 
 ُُٔ هاتا  .ُ
 ُُٕ مكلده  .ِ
 ُُٕ مك هتا  .ّ

 َُِ كالم جزة الهتكة دالئؿ ت رعؼ: ث هع ن 
 َُِ ا طالح ن  ل،ى الهتكة دالئؿ ت رعؼ .ُ
 َُِ ل،ى الدالئؿ- أ
 َُِ ا طالح ن  الدالئؿ- ب
 ُُِ ا طالح ن  ل،ى الم جزة ت رعؼ .ِ
 ُُِ ل،ى الم جزة- أ
 ُُِ ا طالح ن  الم جزة- ب
 ُِِ كالجم بى الاهى أ ؿ كبهد الكرعـ الكرهف يي الهتكة دالئؿ: ث لث ن 
 ُِِ الكرعـ الكرهف يي الهتكة دالئؿ .ُ
 ُِّ كالجم بى الاهى أ ؿ بهد الهتكة دالئؿ .ِ

 ُِْ ورعظى تهي ت،زكة الكاردة الهتكة دالئؿ أوكاؿ: رات  ن 
 ُِْ كم  ألتره تا بف طرعؽ الكحي جترعؿ  م  ج فه  -ُ
 ُِٓ كمهه  مف هع ت الكرهف الكرعـ مثتت ن هتكتا  بم  الهتي  م  أهزؿ اا  -ِ
 ُِٔ كتحككت ح ؿ حع تا  أك ت د كي تا ال،عكب التي ألتر ته  الهتي  -ّ

 ُِٕ بف ال،عب  كت دعؽ اا لا  كمف ذلؾ كود ج فت  ذه ال،زكة ح يمى تإلت ره 
 ُِٕ رعح هى تإاالـ إلت ره- أ
 ُِٕ ال،عتع ت تت ض مكتا يي  م  ذ تف ا د تإكراـ  إلت ره- ب
 ُِٖ  تمكدما كتتشعر   الا تكى  الهتكات إلت ر-ْ

 َُّ ط بى الهتي كجكب : المطمب الث هي
 َُّ ريعم  أم ابتك د أ ؿ الاهى كالجم بى تكجكب ط بى اعده  محمد أكالن: 
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    [َِٓ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 ُِّ بم  ط بى ال ح تى لمهتي  ث هع ن: المكاوؼ الكاردة يي غزكة تهي ورعظى كالدالى

 ُّٓ  ف ت الهتي : المطمب الث لث
 ُّٓ كم  كرد يي ال،زكة كمهه  ت ض  ف ت الهتي 

 ُّٓ له  كاالاتج تى  اا لمر كالط بى الامع اربى .ُ
 ُّٓ كالشج بى الفطهى .ِ
 ُّٓ -بمعهـ اا رضكاف– ل ح تتا الدعف ت معما ككعفعى  كيكها حمما .ّ
 ُّٔ بمعه  كمكايكتا الكرار اتل ذ يي ل ح تتا الرأم  مش كرتا .ْ
 ُّٔ ت للعر لهـ كتتشعره -بمعهـ اا رضكاف –لم ح تى  حتا .ٓ
 ُّٔ  اا أمر كعل لفكف ال هد عهكضكف الذعف لمك يرعف  وت لا .ٔ
 ُّٕ ورعظى تهي مف العهكد كأطف ؿ تها ف رحمتا .ٕ
 ُّٕ الاعؼ تككة اإلاالـ بم  اله س  إرغ ما بدـ .ٖ

 ُّٖ ورعظى تهي غزكة يي ال حتى: الث هي المتحث
 ُّٗ ورعظى تهي غزكة يي الكارد ذكر ـ ال ح تى ت ض يضؿ: الكؿ المطمب
 ُُْ ورعظى تهي غزكة يي ذكر ـ كرد الذعف ال ح تى

 ُُْ ال ح تي الجمعؿ دحعى الكمتي  .ُ
 ُِْ ال ح تي الجمعؿ أتي لت تى  .ِ
 ُْْ  تي الجمعؿ ا د تف م  ذ ال ح .ّ
  يض ئؿ ا د تف م  ذ ُْْ 
 ُْْ  لدب ئا ت  ل  اا ااتج تى- أ
 ُْٓ لا  الراكؿ تكرعـ- ب
 ُْٓ  م  ذ تف ا د تكي ة  الهتي إلتالغ  جترعؿ الكحي هزكؿ- ت
 ُْٔ  جه زتا تشععع يي -الاالـ بمعهـ- المالئكى مش ركى- ث
 ُْٔ بمعا كثه ؤه  م  ذ تف لا د الهتي  كداع- ج

 ُْٖ ال ح تى حب بم  اله س الث هي: ترتعى المطمب
 ُْٖ الكرعـ الكرهف يي -بمعهـ اا رضكاف– ال ح تى يض ئؿ: أكالن 
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    [ُِٓ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 ُْٗ المطٌهرة الاهى يي -بمعهـ اا رضكاف– ال ح تى يض ئؿ: ث هع ن 

 ُُٓ ال ح تى اب حكـ الث لث: المطمب
 الفصؿ الرابع  

 ُٓٓ ورعظى تهي غزكة يي الراتع: ال،عتع ت ؿالف 

 ُٔٓ المالئكى: الكؿ المتحث
 ُٕٓ تهـ اإلعم ف ككجكب المالئكى ت رعؼ: الكؿ المطمب

 ُٕٓ كا طالح ن  ل،ىن  المالئكى ت رعؼ: أكالن 

 ُٕٓ ل،ىن  المالئكى .ُ
 ُٖٓ ا طالح ن  المالئكى .ِ

 ُٖٓ ت لمالئكى اإلعم ف كجكب: ث هع ن 
مكعى المالئكى لث هي:  ف تا المطمب مكعى اللى  ُٗٓ كاللي

مكعى المالئكى  ف ت: أكالن   ُٗٓ اللى
مكعى المالئكى  ف ت: ث هع ن   ُُٔ اللي

 ُّٔ لممؤمهعف كتأععد ـ ورعظى ته  غزكة يي الث لث: المالئكى المطمب
  المه ـ التي و ـ ته  جترعؿ يي غزكة تهي ورعظى ُْٔ 

 ُْٔ لكت ؿ تهي ورعظى ر اا تأم أكالن: إتالغ الهتي 
 ُْٔ ث هع ن: حضكره ت كرة ال ح تي الجمعؿ دحعى الكمتي 

ث لث ن: زلزلى ح كههـ  كوذؼ الربب يي ومكتهـ  كمش ركى المالئكى يي وت ؿ تهي 
 ورعظى

ُْٔ 

 ُٓٔ ت اتشه د ا د تف م  ذ  رات  ن: إلت ره 
 ُٓٔ شععع جه زة ا د يي ت -بمعهـ الاالـ-مش ركى المالئكى ل ما ن: 
 ُٕٔ الث هي: ال رش المتحث
 ُٖٔ إثت تا بم  كالدلى ال رش ت رعؼ: الكؿ المطمب

 ُٖٔ كا طالح ن  ل،ىن  ال رش ت رعؼ: أكالن 
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    [ِِٓ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
 ُٖٔ ل،ىن  ال رش .ُ
 ُٗٔ ا طالح ن  ال رش .ِ

 َُٕ الشرعفى الهتكعى كالاهى الكرعـ الكرهف يي ال رش إثت ت بم  الدلى: ث هع ن 
 ُِٕ كالجم بى الاهى أ ؿ بهد كاثت تا ال رش الث هي: ك ؼ لمطمبا

 ُِٕ ك عئتا ال رش لمؽ: أكالن 
 ُِٕ ال رش مك ف: ث هع ن 
 ُّٕ ال رش ل  ئص: ث لث ن 
  ت ض الل  ئص التي التص ته  ال رش ككرما اا ته ُّٕ 
 ُّٕ االاتكاف-ُ
 ُّٕ أري ه ك  الملمكو ت أبم  ال رش-ِ
 ُّٕ كأثكمه  كأبظمه  لملمكو تا أكتر ال رش-ّ
 ُْٕ عطكل كيعم  عكتض يعم  دالالن  لعس ال رش-ْ

 ُٕٓ .بمعا كااتكائا كبمكه ت  ل  اا بظمى كتع ف ال،زكة  يي ال رش ذكرالث لث:  المطمب
 ُٕٕ الث لث: الكتر المتحث
 ُٖٕ الكتر ت رعؼ: الكؿ المطمب

 ُٖٕ كا طالح ن  ل،ىن  الكتر ت رعؼ: أكالن 
 ُٖٕ ل،ىن  الكتر .ُ
 ُٕٗ ا طالح ن  الكتر .ِ

 َُٖ كالجم بى الاهى أ ؿ بهد كبذاتا الكتر ه عـ الث هي: إثت ت المطمب
 َُٖ الكرعـ الكرهف مف كبذاتا الكتر ه عـ إثت ت: أكالن 
 ُّٖ الهتكعى الاهى يي كبذاتا الكتر ه عـ إثت ت: ث هع ن 

 ُٖٔ المؤمف حع ة بم  كأثره ال،زكة يي الكتر الث لث: ذكر المطمب
 ُٖٗ الراتع: الجهى المتحث
 َُٗ الجهى ت رعؼ: الكؿ المطمب

 َُٗ كا طالح ن  ل،ىن  الجهى ت رعؼ: أكالن 
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    [ِّٓ ] 

 رقـ الصفحة المكضكع
هاى .ُ  َُٗ ل،ىن  الجى
هاى .ِ  ُُٗ ا طالح ن  الجى

 ُُٗ كالاهى الكرعـ الكراف يي كردت كم  الجهى الث هي:  ف ت المطمب
 ُٓٗ المؤمف حع ة بم  كأثر   ال،زكة يي الجهى الث لث: ذكر المطمب

 ُٓٗ الجهى بف ورعظى تهي غزكة يي الكاردة ااث ر: أكالن 
 ُٔٗ المؤمف حع ة بم  ت لجهى االعم ف بكعدة أثر: ث هع ن 

 ََِ اللػػػػ تػػػمػػػى
 ََِ التحث إلعه  تك ؿ التي الهت ئج أ ـ: الكؿ الكاـ
 َُِ التك ع ت: الث هي الكاـ

 َِّ ثالتح مملص
Abstract َّْ 
 َِٔ ال  مى الفه رس

 َِٕ الكرههعى ااع ت يهرس:  أكالن 
 ُِٗ كااث ر الح دعث يهرس: ث هع ن 
 ِِٔ البػالـ المترجـ له  يهرس: ث لث ن 
 ِِٖ كالمراجع الم  در يهرس: رات  ن 
 ِْْ المكضكب ت يهرس: ل ما ن 

 

 


