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 الممخص

سػػػكرةكاثرػػػكرركورةػػػركسػػػكرةكعػػػ،كرلػػػكبكااكلتػػػكثتحككثاػػػككرػػػكفكااكلتػػػكثتكل ػػػدلكاثتػػػكثا فك

انهككثككبارؿكورةػراكحكعدػدكانبػرلكبتػضكاثت اػكاكثدراسػاكاػذةكاثسػكرةكركةػد فكبكإلل كفكبارؿكسكرةك

ك.ب كفكوسراركاإلعجكزكع هككركإلاكـكاثزاخشرم

ك أل،كاذاكاثب ثكث ددـكدراساكشػكا اكثهػذةكاثسػكرةكاثتظ اػاحكاررػزانكع ػتكاثجكنػبكاثل    ػ،ك

لكخ اكإظهكركاإلعجكزكاثب كن،كألثفكظهكككابكن هكككاتكن هكككنظاهكككلرر بهككثلركفكدراساكلطب د اكا

بأج تكةكرةحكع،كاثدرآفكاثرر ـكبأرةركسكرةحككلركفكارجتكنكث دارسػ فكعػ،كإعطػكاكناػكذجكلطب دػ،ك

ك.كالركاؿكثناطكاثلفس ركاثل    ،

Abstract :  

 

Surat Al- -Kawther is the shortest one in God book ( Holy Quran), 

God Allah had challenged the world to bring a same sura even like the 

shortest one. Some scientists studied this sura intended to discover the 

incapacitation the secrets in it like: the Imam Al-Zamakhshari.  

 

This research present a complete study to this great sura 

concentrating on the analysis side to it’s enunciates, meanings, 

organization and synthetic. To be an application study to show the 

declaration  incapacitation  in a perfect picture in the Holy Quran with 

the shortest sura and to an reviewer to the learners to give a complete 

application project to the analysis explanation form.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة 

رلكبػػكنكسػػكطتكنكلب كنػػهحكنكةػػتكنككاث اػػدكاكاثػػذمكونػػزؿكاثدػػرآفكاثرػػر ـكع ػػتكرسػػكثهكاثتظػػ ـك

ك.كب كنهحكركطتكنكبراكنهحكاتجزانكبكر كنكدكفكرؿكاتجزكع تككجهكرؿكزاكف

 خ ػػؽكع ػػتكررػػرةكاثػػردحككالك شػػبمكانػػهكاثت اػػكاحككاثةػػ ةككاثسػػ ـككالكلندضػػ،كعجكهبػػهحككال

ك:كع تكوعةحكاثخ ؽحكثسكفكاث ؽحككع تكآثهككة بهككس ـكلس  اكنكرر رانحكواككبتد

؛كثاػػككثهػػذةكاثسػػكرةكاػػفكورػػركرب ػػركعػػ،كنفسػػ،كاػػ،ك(سػػكرةكاثرػػكرر)عدػػدككرػػمكاخل ػػكرمكع ػػتك

كثانزثلػهككرعتػاكشػأنهككسػكؿكااككوكاخركسكرةكاثلكبػاحكثاػكك لضػانكفكاػفكرنػكاكعظػ ـكع ػتكرك كب ػكفو

ك  ػػككثكفكإثػػتك كانػػككاػػذاحكاػػفكوةػػ كبككعنػػدكااحكعػػ،كادكب ػػاكوكثهػػؾكاثػػذ فك ػػككثكاكاثن ػػؿكانػػهك

اث رركتكاثبكطن احكاثذ فكركنكاك رراكفكاذةكاآل كتكك كدكفك ذعهككافكاثاة ؼحكوككوكثهؾكاثػذ فك

كوشػدكاػككنرػكفك كجػاكثلنػككؿكك.عسركاككباكك خدـكوغراضهـكك لفؽكامكاتلدداتكن  لهـك كن فكاث ػـك

خكةػػاككوفكاثسػػك اك,ككرعتػػاكشػػأنهككع ػػككانزثلػػهككاثنةػػكصكاثدرآن ػػاكاثال درػػاكعػػفكاركنػػاكاثنبػػ،ك

ك.ع،كنفسهككعرضهككاالفكلشهدكرر راكافكاإلسكااتكث نب،ك

كوررػػػػركاػػػػفكلتػػػػرضكثلفسػػػػ ركاػػػػذةكاثسػػػػكرةكاثشػػػػ تاكعأعردكاػػػػككبكثلػػػػأث ؼككاثرلكبػػػػاككخٌةػػػػكاكك

ك–كنػػدكالهـككاجكثسػػهـكاثت ا ػػاكذثػػؾكألنهػػـك  ةػػركفكاتنػػتكاثرػػكرركبفكطاػػاكاثزاػػرااككبا كضػػرالهـ

رضػػ،كااكك–ك بنػػكفكع ػػتكذثػػؾك ةػػراـكآؿكاثب ػػتكعػػ،كذر ػػاكعكطاػػاككع ػػ،ك.كك-رضػػ،كااكعنهػػكك
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كاػفكربكهػبكاثنبػ،ك:كاألخر كتكبنكتكة ب كتكثػهكك دكثػكفكككك نرركفكوفكبنكتكاثنب،ك–عنهاكك

عبػػدك:ككااػػفكوعرداػػككاػػنهـكبكثلفسػػ ركك.اػػفكوزكاجهػػككاثسػػكبد فكك–عنهػػكككرضػػ،كااك–كبنػػكتكخد جػػاك

ك.اث ا دكاثاهكجرككجتفركارلضتكاثتكارمك

واػػككاػػفكواػػؿكاثسػػناكعدػػدكلتػػرضكثلفسػػ راككجاكعػػكتكاثافسػػر فكعػػ،كلفكسػػ راـككاتظاهػػـكثػػـك

ك:ككانهـ,ككوعرداككبكثلأث ؼر اكر   اكاـكافكاعلنتكبهكككككك.ك فرداككبلأث ؼكخكص

كاػػككب ػػثكاخلةػػركجػػداكعبكرلػػهك(كإعجػػكزكسػػكرةكاثرػػكررك)ك،كرلكبػػهكاثزاخشػػرمكعػػ .1

جزثػػػاكا راػػػاكل لػػػكجكاثػػػتكاز ػػػدكشػػػرحككب ػػػكفككثػػػذاكعدػػػدكجت ػػػتكاث طػػػكهؼككاثنرػػػكتك

كوسراركاثلتب ػركاثدرآنػ،كاثلػ،كوشػكركاث هػككاثزاخشػرمكانط دػككعػ،كاتظػـكاثل  ػ  تك

اثلػػػ،كذرراػػػككككوضػػػفتكثهػػػككرر ػػػراكاػػػفكاثدضػػػك ك,كاثب كن ػػػاككاثلفسػػػ ر اكاثلػػػ،كلنككثلهػػػكك

ك.اثت اكاككاثافسركفك

ك:ككافكاذةكاثرلبكرذثؾك

 .ابفكاثبنكاكاثارارش،ك-لفس ركسكرةكاثركررك .2

 .ش كدةكاثتارمك.كدكك–لفس ركسكرةكاثركررك .3

 .عبدكاثاج دك كادكةبحكك–افكع ضكسكرةكاثركررك .4

ك

ك

ك
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ككككككككك

ك:كردكجكاتكاذةكاثدراساكع،كاددااككعة  فككخكلاا

ك:ؿكاثسكرةكاثرر ااككاداخؿكثهكحككع هكراكن اكابك ثحكا،ادداكتك ككك:الفصل األول

 .جو السورة وبين يدييا : المبحث األول

 . أسماء السورة: المبحث الثاني

 .عدد آيات السورة: المبحث الثالث         

 .سبب نزول السورة: المبحث الرابع         

 .ليامكية السورة ومدنيتيا وتاريخ نزو : المبحث الخامس         

 .فضل سورة الكوثر وما جاء في وصف النير: المبحث السادس

 . مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا: المبحث السابع

 . القراءات المتواترة في السورة وتوجيييا: المبحث الثامن
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ك:حككع هكو ضكنكعددكافكاثابك ثحكا،التفسير التحميمي لمسورة: الفصل الثاني 

 وثر وداللتيا عمى اإلعجاز سورة الك: تمييدك

 :التفسير التحميمي  

 تمييد

  چڎ    ڎ  ڈ  چ : المبحث األول

   چژ  ژ  ڑ  چ : المبحث الثاني

 چک     ک  ک  ک          چ: المبحث الثالث

عػػ،كك–كرػدككجػػدتكعنػدكاثافسػػر فكرر ػػراكاػفكاثدضػػك كككاثات كاػػكتك ػكؿكاثسػػكرةحكاخلػػرتكانهػككودرهػػكك

هكعاكا ػػػػكتككاػػػػكككجدلػػػػهكبت ػػػػدانكعػػػػفكاثدرػػػػاحكواػػػػككاػػػػككرػػػػكفكاهاػػػػككاػػػػفككعزعػػػػتكعاػػػػككع ػػػػك–نظػػػػرمك

اثاكضكعكتكحكع ككثتكل د دهككاثكةكؿكإثتكنل جاكع هكاكككستلن،كاثا ككثاحكاررزاكع تكاألسرارك

راػػػككراػػػتكبكثلرجاػػػاكثاعػػػ ـكغ ػػػركاثاشػػػلهر فكعػػػ،كك.كاثنرػػػكتككاث طػػػكهؼكاثلػػػ،كلبػػػرزكدرػػػاكاإلعجػػػكز

كثػػػ سكاػػػفكانهجػػػ،كاثلرجاػػػاكثرػػػؿكاػػػفككردكذرػػػرةكعػػػ،ك,ككك كشػػػ اكاثةػػػف كتكاثلػػػ،ككردكذرػػػراـكع هػػػ

ك.ةف كتكاثب ثك

وسػػأؿكااكوفك جتػػؿكاػػفكاػػذاكاثجهػػدكسػػببكنك نج نػػ،كحككنػػكرانكع ػػتكاثةػػراطك سػػتتكبػػ فك ػػدمك

ك.ككب ا ن،حككثكاثدٌمككوسكلذل،ككل ا ذمككافكثهـكع ،كعضؿحككنتـكاثاسؤكؿ

ك

ك
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 الفصل األول

 مدخل إلى السورة الكريمة

 جو السورة وبين يدييا : المبحث األول

ركفكاثاسلهزهكفكافكرر شكركثتكصكبفككاهؿككعدباكبفكوب،كات طككوب،كثهبككواركثهـكإذاك

بلػركا اػد؛كومكثػـك بػؽكثػهكذرػركعػ،كوكالدةكاػفكبتػدةحكك تػدكفك:ك اكلػكفك دكثػكفكروكاكوبنكاكاثنب،ك

اثاسػػػ ا فككعدػػػراـككذثػػػؾكع بػػػكنك  ازكنػػػهكبػػػهكك نفػػػركفكبػػػهكاثنػػػكسكاػػػفكالٌبكعػػػهحككرػػػكنكاكإذاكروكوكضػػػتؼ

كر ػػلهـحك سػػلخفكفكبهػػـكك هكنػػكفكواػػراـحكك تػػدكفكذثػػؾكا،اػػزانكعػػ،كاثػػد فحكك أخػػذكفكاثد ػػاككاثضػػتؼك

دث  نكع تكوفكاثد فكث سكب ؽحككثككرػكفك دػكنكثنشػأكاػمكاث،نػتككاثدػكةحكشػأفكاثسػفهكاكاػمكاث ػؽكعػ،ك

كفكافكاثشػدةككاثبأسػكاحكرؿكزاكفكوككاركفكغ بكع هكاثجهؿحككركفكاثانكعدكفكإذاكروكاكاككع هكاثاؤان

 ياٌنكفكونفسهـكب، باكإخكانهـكاثدداكاكافكاثجك د فحكك نلظركفكاثسكاكبكثاس ا فكثد اكعدداـككخ ػكك

و د هـكافكاثاكؿحككركفكاثضتفكاكافك د ر،كاثتهػدكبكإلسػ ـكاػفكاثاػؤان فحكلاػركبنفكسػهـكخػكاطرك

اٌ ػػصكاػفكنفػكسكاػؤالاكك برػػتكاثسػكاكعنػداككلشػلدكع ػ هـك  دػػكتكاثضػ ؽحكعػأرادكااكسػب كنهكوفك 

اآلخػر فحكعأٌرػدكاثخبػركثنب ػهكوفكاػػكك خكثػهكاثنظػركاثدةػ ركر ػ  نكاػػككاثرر ػركاثبػكثككاث،ك ػاكعػ،كاثررػػرةحك

ث ؤردكثهكاثكعدكبأنهكاككاثفكهزحككوفكالبتهكاككاثظكارحككوفكعػدكةكاػككاثخكهػبكاألبلػركاثػذمك ا ػتك

ك.ك(1)  چڎ    ڎ  ڈ  چ     ذررةكحكك تفتكوررةحكعدكؿ

                                                           

 (
1
حك2حكداركابػػفكز ػػدكفحكب ػػركتحككارلبػػاكاثر  ػػكتكاألزار ػػاحكاثدػػكارةحكط191عبػػدةحكا اػػدحكلفسػػ ركجػػزاكعػػـحكص(

داركاثرلػػػبكاثت ا ػػػاحككح(سػػػكرةكاثرػػػكرر)حك317ك-316ك نظػػػركوسػػػبكبكاثنػػػزكؿكث كا ػػػدمحكص.كـ1989ك-اػػػػك1419
حكب ركت235س كط،حكصككثبكبكاثندكؿكع،كوسبكبكاثنزكؿكث ك.1981حك1ب ركتحكط ك.حكداركإ  كاكاثت ـك
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عهػػػذةكاثسػػػكرةكاثرر اػػػاكع ػػػتكرةػػػراككللنػػػككؿكرضػػػ اكخط ػػػرةكعػػػ،ك  ػػػكةكاثبشػػػرككاػػػ،كرضػػػ اك

اثةراعكب فكانهج فكالبك ن ف؛كانهجكاثخ رككاثهدلككولبكعػهحككاػنهجكاثشػرككاثضػ ؿككولبكعػهحكإنػهك

كاػػفكآاػػفكاتػػهكبكثػػدعكةكاثجد ػػدةككاثػػد فككاثةػػراعكبػػ فكاث ػػؽككاثبكطػػؿحكاث ػػؽكاثػػذمكاٌر ػػهكاثنبػػ،كك

شلاؿكع  هكافكاثك ،ككاثلأ  دكاإلثه،حككب فكاثبكطؿكاثالارػؿكبدػكلكاثرفػرككاػككللسػ حكاثجد دحككاكك 

بػػهكاػػفكرػػكةكاكد ػػاككر ػػدكاتنػػكمحككانػػهكاػػككرػػكنكاك شػػ تكنهكع ػػتكركهػػدكاػػذاكاثػػد فكاثجد ػػدكاػػفكشػػلتك

اثشكهتكتكاثخ يد اكع،كواؿكب لهحكوككاثًخ د اكع،كنفسهككذر لهحكااكك لكرتكفكانهكوفك فتكعػ،كعضػدك

ك.كولبكعهكاثنب،كك

رأخل هػػككسػػكرةكاثضػػ تكككاػػفكانػػككلػػأل،كاػػذةكاثسػػكرةكاثرر اػػاكسػػكرةكخكةػػاكثرسػػكؿكااك

حكككعداكثهكبكثخ رككاثتطكاككاثلار فحككألعداههكبػكثبلرككاثبػكارككاثكبػكؿحكككسكرةكاثشرححكلسر اكثهك

هػهحككوفككع،كط كلهككل اؿكاثبشرلكث اس ا فكوفكااكلتػكثتكا ػبكألكث كهػهحكاػب،ضكألعػداههـكوعدا

اسػػػػلدبؿكاثهػػػػدلككاثخ ػػػػرككاإل اػػػػكفكررػػػػرةككعػػػػ ضككاالػػػػدادحككاةػػػػ ركاثضػػػػ ؿككاثشػػػػرككاثرفػػػػرافكر ػػػػاك

ك.(2)كان سكرككانبلكر

كخكثػػدكجػػرلكاجػػرلكاثدػػكنكفككاثسػػناكاثركبلػػاحككاث راػػاككاثارػػؿك كلخػػلـكاثسػػكرةكاثرر اػػاكبب ػػكفو

،كاثػػدن كككاآلخػػرةحكإنػػهكاثخػػزمككاالندطػػكعكاػػفكرػػؿكخ ػػركعػػ"كحكچک     ک  ک  ک          چاثسػػكهرك

كاثرسكؿك ارعكعكع تكاثانكهرككاثانكبرحككاساهكاثشر ؼكع تكرؿكثسكفحكخكثدكإثتكآخرككب ناككًذٍرري

ك.(3)اثدارككاثزاكفك

ك
                                                           

(
2
حك1داركاثشػػػػركؽحكب ػػػػركتككاثدػػػػكارةحكط.كحكبلةػػػػرؼ3987حكص6سػػػػ دكرطػػػػبحكعػػػػ،كظػػػػ ؿكاثدػػػػرآفحكج:ك نظػػػػرك(

كك.ـك1994ك-اػك1415
(
3
كك.كـ1981حك4حكداركاثدرآفكاثرر ـحكب ركتحكطك611حكصك3ا ادكع ،كاثةكبكن،حكةفكةكاثلفكس رحكجك(
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 أسماء السورة : المبحث الثاني

ك.(4).كلساتكاذةكاثسكرةكسكرةكاثركررحككسكرةكاثن رحككثـكوجدكثهككافكاألساكاكغ ركذثؾ

دةكداككاثان ػاكبرػؿكخ ػرك ارػفكوفك رػكفحككاسػاهككاثرػكررككاضػحكا:كركؿكاإلاكـكاثبدكع،

كعندكاثترب ك.(5)ع،كذثؾحككرذاكاثن رحكألنهكاتركؼكع،كن ركاإلبؿحككذثؾكغك اكاثرـر

ك:كركؿكابفكعكشكركع،كاثل ر رككاثلنك ر

سػكرةك"سا تكاذةكاثسكرةكع،كجا مكاثاةػك ؼكاثلػ،كرو نكاػكحككعػ،كجا ػمكاثلفكسػ ركو ضػكنكك

عنكنهككاثلراذمكع،كرلكبكاثلفس ركافكجكاتهحككعنكنهككاثبخكرمكع،كة   هكسكرةكككرذثؾ"كاثركرر

ك.(6)كثـك تداككع،كاإللدكفكامكاثسكركاثل،كثهككوررركافكاسـ"كإنككوعط نكؾكاثركرر"

 

 

 

 

 

                                                           

(
4
اآلثكسػ،حكشػهكبك.كـ1995حك1حكداركاثرلبكاثت ا ػاحكب ػركتحكثبنػكفحكط547حكصك8جكاثبدكع،حكنظـكاثدررحكاك(

اثل ر ػػرككاثلنػػك رحك.ككـ1987-ق1418حكداركاثفرػػرحكدطحك312حكصك3حكجك15اثػػد فحكركحكاثاتػػكن،حكاج ػػدك
ك.كككـ1995حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكثبنكفحكط547صكابفكعكشكرحك

(
5
ك.ككـ1995حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكثبنكفحكط547حكصك8اثبدكع،حكنظـكاثدررحكجك(

(
6
حك1سػػػػت دكاثانػػػػدكبحكج:كاإللدػػػػكفكث سػػػػ كط،حكل د ػػػػؽ:كك نظػػػػر.ك547صكاثل ر ػػػػرككاثلنػػػػك رحكابػػػػفكعكشػػػػكرحك.كك(

ك.ـ1996حك1حكداركاثفررحكثبنكفحكط156-148ص
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ك عدد آيات السورة: المبحث الثالث

كاػػكتكر اهػػككعشػػركر كار ػػاككرػػدكذرػػركنظ رلهػػككعػػ،كجا ػػمكاثتػػدد"كك:رػػكؿكوبػػككعاػػرككاثػػدان،

ك)ككرؤكسكاآلمككا،كر ثكآ كتكع،كجا مكاثتددكث سكع هػككاخػل ؼكك ركعهككارنكفككوربتكفك رعك

ك(7)(األبلرك,كان ر,كاثركرر

دػػ،كعػػفكابػػفكه ؼحككثػػ سكعػػ،كاثدػػرآفكراػػككوخػػرجكاثبكآ هػػككرػػ ثكبػػ كخػػ :ك"كرػػكؿكاآلثكسػػ،ك

ك.(8)"شبرااكسكرةكآ هككورؿكافكذثؾحكبؿكةٌر كاكبأنهككورةركسكرةكع،كاثدرآف

كعددكآ هككر ثكبكاللفكؽحككا،كورةركسػكركاثدػرآفكعػددكر اػكتككعػددك:ككركؿكابفكعكشكر

ك.ك(9) ركؼحككواككع،كعددكاآل كتكعسكرةكاثتةرككسكرةكاثنةركار هكحككثرفكر اكلهككوررر

ر ػػتكاػػذاكب سػػبك.كك(10)كعػػددكر اكلهػػككعشػػركر اػػكتحككعػػددك ركعهػػككارنػػكفككوربتػػكفك رعػػكك

ك.فظكعه،كر راككوربتكفك رعكحكاذاكعداكاثبسا ارسـكاثاة ؼحكواككب سبكاث 

 

 

 

 
                                                           

(
7
ػػكعػػ،كاثب ػػكفكاثػػدان،حكوبػػككعاػػركح( كاثاخطكطػػكتكاررػػزككح292غػػكنـكرػػدكرمكاث اػػدحكص:كحكل د ػػؽاثدػػرآفكآمكد كعى

ك.ـ1994ك-اػك1414ك-ح1حكطكاثرك تك-ككاثلراث
(
8
ك.312حكصك3حكجك15اآلثكس،حكشهكبكاثد فحكركحكاثاتكن،حكاج دكك(

(
9
ك.ك572حكصك32ابفكعكشكرحكاثل ر رككاثلنك رحكجكك(
(
10

دارككح518حكص6حكج(ثبػػكبكاثلأك ػؿكعػػ،كاتػكن،كاثلنز ػػؿك)كاثخػكزفحكعػ اكاثػػد فكع ػ،كبػػفكا اػدحكلفسػػ ركاثخػكزفكك(
ك.ك1995حك1ثبنكفكحكطك–اثرلبكاثت ا احكب ركتك
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 سبب نزول السورة: المبحث الرابع

 خػرجكاػفكاثاسػجدككحككذثؾكونهكرولكاثنب،ك(11)نزثتكع،كاثتكص:كركؿكابفكعبكس:ك"كركؿكاثكا دم

حككل دركككونكسكاػفكةػنكد دكرػر شكعػ،كاثاسػجدكج ػكسحك(12)كاكك دخؿحكعكثلد ككعندكبكبكبن،كسهـ

ةػ كاتكااكك–ذاؾكاألبلػر؛ك تنػ،كاثنبػ،ك:كاػفكاثػذمكرنػتكل ػدثلكرػكؿ:ككصكرػكثكاكثػهع اككدخػؿكاثتػ

كرػػكفكاػػفكخد جػػاحككرػػكنكاكككرػػكفكرػػدكلػػكع،كربػػؿكذثػػؾكعبػػدكااكبػػفكرسػػكؿكااكك–كسػػ اهكع  ػػهك

ك. ساكفكافكث سكثهكابفكوبلرحكعأنزؿكااكلتكثتكاذةكاثسكرة

كبحكوخبرنػػػككو اػػػدكبػػػفكعبػػػدكوخبرنػػػككا اػػػدكبػػػفكاكسػػػتكبػػػفكاثفضػػػؿحكوخبرنػػػككا اػػػدكبػػػفك تدػػػ -

:ك ػٌدرن،ك ز ػدكبػفكركاػكفكرػكؿ:كاثجبكرحكوخبرنكك كنسكبفكبر ركعفكا ادكبفكإس كؽحكرػكؿ

دعػػكةكعمناػػككاػػككرجػػؿكوبلػػركالك:كرػػكؿكرػػكفكاثتػػكصكبػػفككاهػػؿكاثسػػها،كإذاكذرػػركرسػػكؿكااك

ڎ    ڎ  چ عدبكثهحكثككا ػؾكاندطػمكذرػرةككاسػلر لـكانػهحكعػأنزؿكااكلتػكثتكعػ،كذثػؾك

ك.ثتكآخركاثسكرةإكچڈ  

                                                           

كودرؾكاالس ـحككظؿكك.و دكاث ركـكع،كاثجكا  ا:كفكرر شبفككاهؿكبفكاكشـكاثسها،حكا(كوككاثتكة،)اثتكصك(11)
ك=(عارككبفكاثتكص)كاكككاثدك.كاثذ فكاكلكاكرفكراككرن  ف(كاثزنكدرا)كافك(كاثاسلهزه ف)ك تدكافك.كع تكاثشرؾ

حككب ركتكداركاثت ـكث ا   فحك,247ص,3ج,كاألع ـك,كاثزرر ،ك)كك(ق.ؽك3)ا ؾكن كك,اةركب،كعكلحك اثة=
ك(.ـ1991حك9ط
(
12

,ككبنػػككرتػػبكبػػفكثػػؤمك,ككاػػـككثػػدكرةػػ،كبػػفكرػػ بك(ك:كرػػر شكاثبطػػكح:ك)كبنػػككرػػر شكرسػػاكفك,كو ػػدكبطػػكفكرػػر شكك(
=ككبنػك,كبنككسهـكبفكعاػركك:كككردكلفرعكعفكاذ فكاثدسا فكبطكفكرر رةكانهك.ككاـكافكسكااـ(:كرر شكاثظكاار)

ك=ك ,كاألعػ ـك,كاثزرر ،ك)كك.ككبنككاكشـككغ راـ,ككبنككاثاط بك,ككبنككعبدكاثدارك,ككبنككزارةكبفكر بك,كاخزـك
ك(.ـ1991حك9داركاثت ـكث ا   فحب ركتحكطك,195ص,5ج
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إنػ،كألشػنؤؾك:كويقوو  رػكفكاثتػكصكبػفككاهػؿك اػركبا اػدك:ككركؿكعطكاكعفكابفكعبكس -

نػػؾكألبلػػركاػػفكاثرجػػكؿحكعػػأنزؿكااكلتػػكثتك اػػفكخ ػػركاثػػدن كككچک     ک  ک  ک          چكا 

ك.ك(13)"ككاآلخرةك

فكرنػػككسػػننكرشكاػػذةك اػػذاكاػػككذرػػرةكاثكا ػػدمكعػػ،كوسػػبكبكاثنػػزكؿككجاكعػػاكاػػفكاثافسػػر فككا 

ك.(ك14)ثركا كتكعندكاب ثكار اكاثسكرةككادن لهككباكك دلض،كعدـكربكثهكا

كاثػػػذمكوراةكعػػػ،كسػػػببكاثنػػػزكؿكاػػػككاػػػككوخرجػػػهكاإلاػػػكـكاسػػػ ـككو اػػػدككوبػػػككداككدككاثنسػػػكه،كك

ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن أَِبى َشْيَبَة ركؿكاإلاكـكاس ـك.ككاثب هد،كعفكونسكبفكاكثؾكر اهـكااكلتكثت ُُ  -َحدَّ َواللَّْف 

نَ ا َرُل وُ  اللَّ ِه  -َلُه  ٍٍ ََ اَ  بَ ي ْ ثَ َنا َعِلىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعِن اْلُمْخَتاِر َعْن أَنَ  َذاَت يَ  ْوٍٍ بَ  ْيَن  -ص لى ا  علي ه ول ل -َحدَّ

ََ يَ ا َرُل وَ  اللَّ هِ  َك ََ ْْ َعلَ ىَّ ِنًِف ا ُل ورَة  » ََ اَ   َأْظُهرِنَا ِإْذ َأْغَفى ِإْغَفاَءًة ثُ َّ َرَفَع رَْأَلُه ُمَتَبسًِّما فَ ُقْلَنا َما َأْض  . «أُْنزِلَ 

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک      ٱ       ٻ  ٻ  ٻچ فَ َقَرأَ 

ََ  َّ َعَلْي ِه فَِإنَّ ُه نَ ْه ر  َوَعَدنِي ِه رَبِّ » ََاَ  . فَ ُقْلَنا اللَُّه َوَرُلوُلُه َأْعَل ُ . «أََتْدُروَن َما اْلَكْوثَ ُر » ثُ َّ ََاَ     چگ    ى َع زَّ َو

ر  َكِثير  ُهَو َحْوض  َترُِد َعَلْيِه ُأمَِّتى يَ ْوٍَ اْلِقَياَمِة ِنَِيُتُه َعَدُد النُُّجوٍِ فَ ُيْختَ َلُج اْلَعْبُد ِم  َُوُ  َرِِّّ ِإنَّ ُه ِم ْن ُأمَّتِ ىَخي ْ ََ ُهْ  فَ  . ن ْ

ْْ بَ ْع َدَ   وفكذثػؾكك–سػنذرراككع اػككبتػدك_كرتكبتػضكاثركا ػكتكحككذرػك(15)ك. «فَ يَ ُقوُ  َما َتْدِرى َم ا َأْح َدَث

                                                           

(
13

كك.ك316اثكا دمحكوسبكبكاثنزكؿحكصكك(
(
14

رػػؿكاػػذةكاثركا ػػكتك(كاثػػدخ ؿكاػػفكوسػػبكبكاثلنز ػػؿ)رلكبػػاكاثدػػ ـككثدػػدكذرػػركاثػػدرلكركنػػكدمكبػػفكا اػػكدكاألزاػػرمكعػػ،ك(
اثلػػ،كذرراػػككاثكا ػػدمككركا ػػكتكغ راػػكحككدرسػػهككدراسػػاكندد ػػاك د ر ػػاكاػػفك  ػػثكةػػ لهكحكك رػػـكع  هػػككجا تػػكنك
بكثضتؼكوككاثكضمككثـكلس ـكانهػككركا ػاككا ػدةكاػفك  ػثكسػنداككاػفكوفكلرػكفكدخ  ػاحككثػكالكاإلطكثػاكألربػتك

اثػػػدخ ؿكاػػػفكوسػػػبكبكاثلنز ػػػؿحك:ك)ك نظػػػر.كك،كبهػػػذةكاإلشػػػكرةككو  ػػػؿكإثػػػتكاثرلػػػكبكاثاػػػذركرذثػػػؾحككثرننػػػ،كارلفػػػ
ك(.كـك1999حك1حككاطبتاكاألاكناحكاةرحكط396-393ص

(
15

حك14حكبكبك جاكافكركؿكاثبسا اكآ اكاػفكوكؿكرػؿكسػكرةكسػكلكبػرااةكررػـك5رلكبكاثة ةكررـكة  حكاس ـحك (
اثسػػنفكاثربػػرلك:كك نظػػر.ككداركاآلعػػكؽكاثجد ػدةحكب ػػركتحكداركاثج ػػؿحكب ػػركتك12حكص2حكج921ررػـكاث ػػد ثك

حك979حكررػـكاث ػد ثك381ث نسكه،حكل د ؽك سفكعبدكاثاػنتـكشػ ب،حكبػكبكرػرااةكبسػـكااكاثػر افكاثػر  ـكررػـك
 نظػػػػػركطبتػػػػػاكارلػػػػػبكاثاطبكعػػػػػكتك)كةػػػػػ  حك:كحكاؤسسػػػػػاكاثرسػػػػػكثاحكب ػػػػػركتحككرػػػػػكؿكاألثبػػػػػكن،133حكص2ج
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بتػدكاثاتكنػكةكعػ،كاث د ب ػاككسػ أل،ككك دثكبتدكة حكاث د ب اككبتدكسػكرةكاثفػلححكإررااػكنكث رسػكؿك

ك.كإفكشكاكااكلتكثت(كار اكاثسكرةككادن لهكك)كاز دك د ثكعفكاذاكع،كاثاب ثكاثلكث،ك

 وليا مكية السورة ومدنيتيا وتاريخ نز : المبحث الخامس

ثػػـك خل ػػؼكاثت اػػكاكعػػ،كار ػػاكسػػكرةككاػػدن لهككاخػػل عهـكعػػ،كسػػكرةكاثرػػكررحكع دػػدكلتكرضػػتك

ك.كاألركاؿككاآلركركع،كذثؾكلتكرضكنكشد دانحكااكك دعككإثتكضركرةكل د ؽكاذةكاثاسأثا

 القائمون بمكيتيا وأدلتيم: المطمب األول

 فحككرػدكركمكاػذاكعػفككارلةػركع  ػهكوررػركاثافسػركك(16)كذابكاثجاهكركإثػتكاثدػكؿكبار لهػك

ػػمىكاػػفكنترعػػهكع ػػتكونهػػكك:كابػػفكعبػػكسككادكلػػؿككاثر بػػ،حككندػػؿكاثخفػػكج،كعػػفكرلػػكبكاثنشػػركرػػكؿ وىٍجاى

ك.(18)كع هكنظركامككجكدكاالخل ؼكع هك:ك(17)ار احكركؿكاثخفكج،

ك:ودثلهـ

ک     ک  ک       چ:كونهػػككنزثػػتكعػػ،كاثتكةػػ،كبػػفككاهػػؿكحكومكركثػػهكلتػػكثت -1

ككنزثتكع،كعدباكبفكوب،كات طحككركؿكبتضػهـكعػ،ككذابكبتضهـكإثتكونهك چک   

ك.كوب،كجهؿحككوررراـكع تكونهككع،كاثتكة،كبفككاهؿ

                                                                                                                                                                      

كاػككاخػرجكو ضػكك.كاثفلكحكوبككغدةككاذ  اكبأ ركـكاألثبكن،كع  هككحكل د ؽكعبد1986حك2اإلس ا احك  بحكط
ك..ع،كسنفكوب،كداكدحككاسندكاإلاكـكو ادككسنفكاثب هد،كاثربرلحككاسندكوب،ك ت تحككاةنؼكابفكوب،كش با

(
16

ك.كـ1993حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكط521حكصك8وبكك  كفحكاثب ركاثا  طحكج:ك نظركك(
كًش ايكاثش كك,اثخفكج،:ك نظركك(17) كًكم ى ًعنىك ايكاثدىكًضتككًرفىك ايكاثرَّاًضتكعى ىتكلٍفس ًرك)كهىكًبكعى ىتكلٍفس ًركاثبى ضى

ككم ك.ب ركتك,كداركةكدرك,كك402ص,كك8ج,(اثبى ضى
(
18

ك.ك571حكصك32ابفكعكشكرحكاثل ر رككاثلنك رحكج:ك نظركك(
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حك چک     ک  ک  ک        چوفكادلضتكاكك ركلكع،كلفس ركركثهكلتكثتك -2

كعسػػركاككبأنػػهكاثػػذمكالكعدػػبكثػػهحككچک  چ   وفكلرػػكفكار ػػاحكعدػػدككرفػػكاكعنػػدكر اػػا

 ك.لكعكاـكااكع،كاراككككوكالدكاثنب،

ك

 القائمون بمدنيتيا وأدلتيم: المطمب الثاني

ك.ك(19)عفكاث سفككرلكدةككاجكادككعررااكا،كادن ا

 :أدلتيم

ر اهػـكااكك– شهدكثهـكاككوخرجػهكاإلاػكـكاسػ ـككو اػدككوبػككداككدككاثنسػكه،ككاثب هدػ،ك -1

عػفكونػسكك-(كسػببكاثنػزكؿك)ككردكذررتكاثركا اكركا اكع،كاثاب ثكاثسػكبؽككك-لتكثت

ُمَتَبسِّ ماً   نككرسكؿكااكذاتك ػكـكبػ فكوظهرنػكككإذكوغفػتكإغفػكاةكرػـكرعػمكروسػهب"بفكاكثؾك

ََ يَا َرُلوَ  اللَِّه ؟ََا َ : فَ ُقْلَنا َك ََ كآنفكنكسكرةكحكعدػروك:ككَما َأْض   ٱ       ٻ  ٻ  ٻچ ونزثتكع ،َّ

..."ككچڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گ   

كعػػ،كرػػ ـكاثنبػػ،ك"كآنفػػكنك"عػػ،كةػػدركاثهجػػرةكعػػمذاكرػػكفكثفػػظكككونػػسكوسػػ ـ.ك(20)اث ػػد ث

اسػػلتا نكعػػ،كظػػكاركاتنػػكةككاػػككاثػػزافكاثدر ػػبحكعكثسػػكرةكنزثػػتكانػػذككرػػتكرر ػػبكاػػفك

ك.(21) ةكؿكل ؾكاثرؤ ك

                                                           

(
19

ك.حكداركاثفرر478حكصك15اآلثكس،حكركحكاثاتكن،حكجك: نظركك(
(
20

ك.سبؽكلخر جكاث د ثكك(
(
21

ك.ك571حكصك32ابفكعكشكرحكاثل ر رككاثلنك رحكج:ك نظركك(
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كاألضػ تك(ككان ر)ادلضتكظكاركلفس ركركثهكلتكثتك -2 افكوفكاثن ػركعػ،كاث ػجكوكك ػـك

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.كككككككككككككككككككككككوفكلركفكاثسكرةكادن ا

 

وة كبكاذاكاثػرومك دكثػكفكإنهػككنزثػتكعػ،كاث د ب ػاحككذرػركاكعػ،كذثػؾكركا ػكتكانهػكحكك -3

                            :ك ػاك تنػ،كركثػهركنػتكاػذةكاآل"اككوخرجهكاإلاكـكاثطبػرمكعػفكسػت دكبػفكجب ػركونػهكرػكؿك

كاث د ب ػػاحكولػػكةكجبر ػػؿكع  ػػهكاثسػػ ـحكعدػػكؿ چژ  ژ  ڑ چ  ان ػػرككارجػػمكك:ك ػػـك

عخطػػػبكخطبػػػاكاثفطػػػرككاثن ػػػركرػػػـكررػػػمكررتلػػػ فكرػػػـكانةػػػرؼكإثػػػتككعدػػػكـكرسػػػكؿكااك

 .ك(22)"كچژ  ژ  ڑ چ اثبدفكعن راك؛كعذثؾك  فك دكؿك

ك

 

 يحالمناقشة والترج: المطمب الثالث

االاػكـكاثذمك لرجحكثدمكوفكاثسكرةكادن احككردكذابكإثتكاػذاكبكإلضػكعاكإثػتكاػفكذررنػكاـك

كرػػػدكربػػػتكعػػػ،ك)ررػػػكؿكابػػػفك جػػػك.كابػػػفكعكشػػػكرككغ ػػػراـك(23)كاثسػػػ كط،كابػػػفك جػػػرك ػػػكعظاثاثنػػػككمككك

كرػدكسػبؽكوفكوشػرتكإثػتكك(24)ك(ادن ػاكعهػككاثاتلاػدكوفكسػكرةكاثرػكررة  حكاس ـكاػفك ػد ثكونػسك

 سػػلفكدكانهػػككوفكاثسػػكرةكار ػػاحكب ناػػككركا ػػاكونػػسكةػػ   اككاػػ،كعنػػدكاإلاػػكـككضػػتؼكاثركا ػػكتكاثلػػ،

ك.كاس ـككغ رة

                                                           

(
22

ك.كـ1992حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكط724ك-723حكصك12اثطبرمحكلفس ركاثطبرمحكجك(
(
23

كاثدرآفك,كاثس كط،كك( ك.كـ1987ك-اػك1417,كك1ط,ب ركتك,كداركاثرلبكاثت ا اك,كك26ص,اإللدكفكع،كع ـك
(
24

كك.ب ركتك,كداركاثاترعاك,كك41ص,كك9ج,كعلحكاثبكرمك,كركاثتسد ن،كابفك جك(
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حككركؿكإنهكركفك(25)(إلدكفكاثبراكف)كردكنكرشكاثدرلكركعضؿكعبكسكاذةكاثدض اكع،كرلكبهك

 رلكار اكاذةكاثسكرةكرـكظهركثهكافكبتدكاثلا  صكونهككادن احككنكرشكاثدكه  فكبار لهككباػكك  ػ،حك

ك:كركؿ

كنظػػفكوفكاثدػػكه  فكبار لهػػكككرفػػكاكعنػػدكر اػػػاكاألبلػػرحككعسػػركةكبأنػػهكاثػػذمكالكعدػػبكثػػػهحك"كك

ك:ككنسجتك كؿكاذاكاثلفس ركاذةكاثركا كتحككثنككع تكاذةكاثركا كتكوررركافكاأخذ

رضػػ،كااكك–اثدػكؿكبار لهػككركمكعػفكابػػفكعبػكسككاثر بػ،ككادكلػؿحكواػػككابػفكعبػكسكك:أوالا  

 ػاكعنػهحككواػككاثر بػ،ككادكلػؿكعأارااػككاتػركؼكعنػدكواػؿكاثت ػـحكع كنا ػؾكاػكك ةػ حكاثركاك-عنهاك

كاذةكاثركا كتكوخرجهككابفكستدككابػفكعسػكرركعػفكاثر بػ،كعػفكوبػ،كةػكثحكعػفكابػفكعبػكسكحكراػكك

ك.كعفكشاركبفكعط اك(27)كابفكوب،ك كلـك(26)وخرجهككابفكجر ر

 ػرانكع اػككركمكاػفكعمفكذاكبكرلكدةككاجكادكإثتكاثدكؿكباػدن لهكك جت نػككنشػؾكررك:وأما ثانياا 

ك.ار لهككعفكابفكعبكسكحكألنهاككافكخكةاكل ا ذةكرض،كااكعنهـ

اخل ؼكاثركا كتكع افكنزثتكع هـكاثسكرةككعدـكااللفػكؽكع ػتكل د ػدكشػخصكاتػ فكك:ثالثاا 

نزثتكع هك جت نككالكنرؽكبهذةكاثركا كتحكعب ناككذابتكبتضكاثركا ػكتكإثػتكونهػككنزثػتكعػ،كاثتكةػ،ك

ك.كلكلدكؿكإنهككنزثتكع،كعدباكبفكوب،كات طككركثراكإنهككنزثتكع،كوب،كجهؿبفككاهؿكنجدكوخرك

                                                           

(
25

ضػػكعكتك412حكصك1عضػػؿكعبػػكسحكإلدػػكفكاثبراػػكفحكج.كد:ك نظػػرك( حكدارك1997حك1طحككاػػككبتػػداككبلةػػرؼككا 
ككك.اثفرركفحكعاكف

(
26

حككثاكاؤسساكاثرس,كو ادكشكررك:كل د ؽك,ك657ص,كك24ج,كسكرةكاثركررك,كجكامكاثب كفك,كابفكجر ركك: نظرك(
كك.كـ2000حك1ط

(
27

اثارلبػاك,كوسػتدكاثط ػبك:كل د ػؽك,كك3471ص,كك11ج,كلفسػ ركابػفكوبػ،ك ػكلـك,كابػفكوبػ،ك ػكلـكاثػرازمكك: نظرك(
ك.ة داك,كاثتةر اك
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حك  ناككاشلدكاثةػراعكب نػهككبػ فكوكثهػؾكاثرػكعر فحكرػكفكعػ،ككإفكس دنككرسكؿكااكك:رابعاا 

األربت نػػػكتكاػػػفكعاػػػرةكاثشػػػر ؼحككاػػػككعاػػػركالك  رػػػـكع ػػػتكاإلنسػػػكفكع ػػػهكبأنػػػهكالكعدػػػبكثػػػهحكعاػػػفك

ربت نكتككاثخاس نكتككاثسل نكتكحككاثاكثكدكردك ركفكذررانكوككونرتحكاثاارفكوفك كثدكثإلنسكفكع،كاأل

ك.بأنهكالكعدبكثهكعر ؼكاسلطكعكوكثهؾكوفك  راكاكع  هك

حككرػدكرػكثكاكإفكاألبلػركاثػذمك(28)إفكاألبلركع،كاث ،اكاأخكذكاػفكاثبلػرككاػككاثدطػمك:خامساا ك

 كؽككاثانطػػؽحككثػػ سكرػػذثؾكالكخ ػػركع ػػهحككنظػػفكوفكاػػذاكاثلفسػػ ركثابلػػرحكاػػككاثػػذمك لفػػؽكاػػمكاثسػػ

اثلفسػ ركاألكؿ؛كألنػهكالك تدػؿكوفك ةػػدركاػفكعكرػؿكحكرػـكإفكااكلبػػكرؾككلتػكثتكسػ رذبكاػذاكاثدكهػػؿك

ك.كك خز ه

إفكلفس ركاألبلركباككعسركةكافكونهكاثذمكالكعدبكثهحك ر ركاثشبهكتك كؿكاثدرآفكك:سادساا 

ةػػ،كبػػفككاهػػؿحككع ػػتكاػػذاكعػػكاكع دػػدكذاػػبكوررػػراـكإثػػتكوفكاثادةػػكدكبػػهكاثتكك-ك كشػػكةكك-اثرػػر ـك

عددكجكاتكاآل اكبأس كبكاثدةرككاثلأر دكحككاتنتكاآل ػاكوفك چک     ک  ک  ک        چ:كك دكؿ

اثتكةػػ،كوككوبػػككجهػػؿكوككعدبػػاكثػػفك رػػكفكثرػػؿكاػػنهـكعدػػبكوثبلػػهحككاألاػػركغ ػػركةػػ  ححكع دػػدكرػػكؿك

راػهكااكبكإلسػ ـحكعاػرككبػفكاثكارمككاثلكر خحكبأفكاؤالاكجا تكنكركفكثهـحككركفكاذاكاثتدبكااػفكور

ك.كاثتكصككابنهكعبدكااكحككعررااكابفكوب،كجهؿكحككابناكعدباكبفكوب،كات ط

ك.كاذةكاألسبكبككغ راككلجت نككنردكاذاكاثدكؿحكثاكك لرلبكع  هكافكا كذ ركرر رة

كاثػذمك ظهػركبتػدكاػذاكوفكاػككوخرجػهكاإلاػكـكاسػ ـككغ ػرةكاػفكاألهاػاحكاػككاثػذمك نب،ػ،كوفك

ااػػكك ز ػػدكاػػذاكاثدػػكؿكلرج  ػػكنكحكك ز ػػدكاثػػنفسكاطاهنكنػػكنكثػػهحكوفكاثسػػكرةكاثرر اػػاكراػػككلدػػكؿك دبػػؿحكرػػـك

                                                           

(
28

حك1ب ػػػركتحكطك-حكداركاثفرػػػرككداركةػػػكدر14حكصك2جك,(كبلػػػر)اػػػكدةككثسػػػكفكاثتػػػربحكابػػػفكانظػػػكرحك: نظػػػرك(
ككك.ـ1991
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كاثاسػػ اكفكعػػ،كاث د ب ػػاحك لػػتكوفكككاثركا ػػكتكعػػ،كاث د ب ػػاحككن ػػفكنت ػػـكادػػداركاػػككعكنػػكةكاثنبػػ،ك

كع ػ هـككاػكك ت ػـكاػككعػ،كنفكسػهـكبكثسػر ناكحكبػؿكذرػركإنػزاؿكاثسػر ناكاػراتكرػ ثكعػ،كسػكرة كااكاىفَّ

افكاث د ب احككاثانطؽكاثػذمكلطاػهفكإث ػهككنزثتكع،كانةرعهكك–راككنت ـكك–اثفلححككسكرةكاثفلحك

حكركنػتكسػكرةكاثفػلحككعػدانكثػهكبكثنةػرككاثنفسكوفكر لككاثسكرل فكنزثتكعػ،كاث د ب ػاكبشػرلكث نبػ،ك

كعػ،كباػككوعػدكااكثػهكاػفكخ ػرحكالكككرنكانكع تكاثاؤان فكاتهحككركنتكسكرةكاثركرركبشػرلكث نبػ،ك

ژ  ژ  چ :ككاثػذمك ز ػدكاػذاكاألاػرككضػك كنكركثػهكسػب كنه.كاثػدن ككك ػداكحكبػؿكعػ،كاآلخػرةكرػذثؾ

كاألبلػركعػ،كاثسػكرةك....كبتداككةداـكاثاشرركفكعػفكاثتاػرةكك–وعن،كاثن ركك–كاذاكوارك چڑ 

ك.كاثرر ااكاككاثذمكالكخ ركع هحككثددكةدؽكااككعدة

 

 في وصف النير فضل سورة الكوثر وما جاء: المبحث السادس

كوفكاتظػػـكاػػككجػػكاكعػػ،كعضػػكهؿكاثسػػكركضػػت ؼح كثػػـكوجػػدكركا ػػكتكةػػ   اككاػػفكاثات ػػـك

غ ػػركونػػهكاػػفكاثاارػػفكاسػػلنلكجكشػػ،اكاػػفكعضػػكهؿكاثسػػكرةكاػػفك,كةػػر  اكعػػ،كعضػػكهؿكسػػكرةكاثرػػكرر

ننػػػ،كانػػػككارلةػػػركع ػػػتكذرػػػركاػػػككةػػػحكاػػػفكاػػػمكاالشػػػكرةكاثػػػتكو,كخػػػ ؿكاث ػػػد ثكاثػػػذمكركاةكونػػػسك

ك:كككةؼكاثنهركاثسكرةكاثتظ ااكاأل كد ثك كؿكعضكهؿكاذة

 درنككع ،كبفكاسهرحكوخبرنككاثاخلػكركبػفك:ك درنككع ،كبفك جركاثستدم:كركؿكاس ـك-1

حك ػدرنككع ػ،كبػفكاسػهرحكعػفك(كاث فػظكثػه)ع فؿحكعفكونسكبفكاكثؾكك درنككوبككبرػركبػفكوبػ،كشػ باك

رػـكرعػمكروسػهك.ككاةذاتك ػكـكبػ فكوظهرنػكحكإذكوغفػتكإغفػكب نػككرسػكؿكااك:كاثاخلكركعفكونػسحكرػكؿ

كآنفػكنكسػكرةكحكعدػروك:ككََ ا َ !كاككوضػ رؾك ػككرسػكؿكاا:كعد نك.كابلساكنك   ٱ       ٻ  ٻ  ٻچ ونزثػتكع ػ،َّ
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ـكركؿكچڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گ    ولدركفك:ك"ر

هكخ ػركرر ػرحكاػككعمنهكنهرككعدن هكرب،كعػزككجػؿحكع  ػ:ك"ركؿ.كااككرسكثهكوع ـ:كلكعد نك"اككاثركرر

كاثد كاػاحكآن لػهكعػددكاثنجػكـحكع خػل جكاثتبػدكاػنهـ إنػهكاػػفك!كرب:كعػأركؿ.ك ػكضكلػردكع  ػهكوالػ،ك ػـك

ك ارػػفكاسػػلنلكجكعضػػؿكاثسػػكرةكاػػفكاػػذاكاث ػػد ثكك(29)".كاػػككلػػدرمكاػػككو ػػدرتكبتػػدؾ:كع دػػكؿ.كوالػػ،

اثسػػكرةككاثشػػر ؼكاػػفكخػػ ؿكاػػككوظهػػرةكاثنبػػ،كةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـكاػػفكاثفػػرحككاثسػػركركبنػػزكؿكاػػذة

كواككاككجكاكافكغ رةكعهككعػ،ك,ككاذاكاككاألرركاثك  دكاثذمكافكاثاارفكوفك ركفكابكشراك,كاثرر اا

ك.كككةؼكاثنهرككنكردةكألفكاثنهركارلرزكاثسكرة

ك

:ك درنككآدـحك ػدرنككشػ بكفحك ػدرنككرلػكدةحكعػفكونػسكرضػ،كااكعنػهكرػكؿ:كركؿكاثبخكرمك-2

تكع ػتكنهػرك كعلػكةكربػكبكثؤثػؤكاجػكؼحكعد ػتكاػككاػذاك ػككول ػ:كإثتكاثساكاكركؿكثاككعرجكبكثنب،ك"

ك.(30)"اذاكاثركرر:كجبر ؿلكركؿ

 ػدرنككخكثػػدكبػفك ز ػػدكاثرػػكا ،ك ػدرنككإسػػراه ؿحكعػفكوبػػ،كإسػ كؽحكعػػفكوبػػ،ك:ككرػكؿكاثبخػػكرم

اػكك:كسػأثلهككعػفكركثػهكلتػكثتكإنػككوعط نػكؾكاثرػكررحكركثػت:كعب دةحكعفكعكهشاكرض،كااكعنهككركؿ

ك.(31)حكشكطهكةكع  هكدركاجكؼكآن لهكرتددكاثنجكـكنهركوعط هكنب رـك

                                                           

(
29

ك.سبؽكلخر جهكك(
(
30

ك.4964حكرلكبكاثلفس ركحكسكرةكاثركررحك د ثكررـك613/ك8اثبخكرمحكة  حككك(
(
31

ك.4965حكرلكبكاثلفس ركحكسكرةكاثركررحك د ثكررـك613/ك8ة  حكاثبخكرمحكك(
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 درنككست دكبفكوب،كار ـحك درنككنكعمكبفكعارحكعفكوبػفكوبػ،كا  رػاكرػكؿحك:ككركؿكاثبخكرم

 كض،كاس رةكشهرحكاكؤةكوبػ ضكاػفكاث ػبفحككر  ػهكوط ػبك"ككركؿكعبدكااكبفكعارككركؿكاثنب،ك

كاثساكاحكافكشربكانهككع ك ظاأ ك.ك(32)"وبدانككافكاثاسؾككر زانهكرنجـك

 ػػػدرن،كابػػػفككاػػػبكحكعػػػفك ػػػكنسكرػػػكؿكابػػػفك:ككرػػػكؿكاثبخػػػكرمك ػػػدرنككسػػػت دكبػػػفكعف ػػػرحكرػػػكؿ

إفكرػػدرك كضػػ،كراػػككبػػ فك:ك"رػػكؿك ػػدرن،كونػػسكبػػفكاكثػػؾكرضػػ،كااكعنػػهكوفكرسػػكؿكااك:كشػػهكب

فكع هكافكاألبكر ؽكرتددكنجكـكاثساكا ك.ك(33)و  اككةنتكاكافكاث افكحككا 

حككحك ػػدرنككااػػكـحكعػػفكرلػػكدةحكعػػفكونػػسحكعػػفكاثنبػػ،ك ػػدرنككوبػػككاثكث ػػدك:كرػػكؿكاثبخػػكرم

ب ناكك:ك"ركؿككك درنككادباكبفكخكثدكحك درنككااكـحك درنككرلكدةحك درنككونسكبفكاكثؾحكعفكاثنب،ك

اػذاك:كاػككاػذاك ػككجبر ػؿلكرػكؿ:كحكر ػت"ونككوسػ ركعػ،كاثجنػاحكإذكونػككبنهػرك كعلػكةكربػكبكاثػدركاثاجػكؼ

ك(34).كشؾكادبا.كاسؾكوذعركك-وككط نهكك-اثركرركاثذمكوعطكؾكربؾحكعمذاكط بهك

ك

ك

ك

ك

                                                           

(
32

 ػد ثك(.كإنػككوعط نػكؾكاثرػكرر:كعػ،كاث ػكضككركثػهكلتػكثت)حكرلػكبكاثررػكؽحكبػكبك472/ك11ة  حكاثبخكرمحكك(
كك.ك6579ررـك

(
33

ك(.ك6581)كر ؽكنفسهحك د ثكررـكاثارجمكاثسكبؽكاثلكك(
(
34

اكسػػػكعاك)اثلفسػػػ ركاثةػػػ  حك:كث سػػػلزادةك نظػػػرك(ك.كك6581)كاثارجػػػمكاثسػػػكبؽكاثلكر ػػػؽكنفسػػػهحك ػػػد ثكررػػػـككك(
كاػػػككبتػػػداكحكداركاثاػػػ ررحكك674حكصك4رحكج  راػػػتكبشػػػ.كد.كحكو(اثةػػػ  حكاثاسػػػبكركاػػػفكاثلفسػػػ ركبكثاػػػأركر

ك.ـ1999حك1اثاد ناكاثنبك احكط
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 مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا : المبحث السابع

ثددكلتػددتككجػكةكاثػربطكعنػدكاثت اػكاكبػ فكسػكرةكاثرػكررككاػككرب هػكككاػككبتػداكحك -

عذرركوكجهككث ربطكر ر اكاثتػددكك-ر اهكااك–بؿكثددكبكثككبتضكاثت اكاكركإلاكـكاثرازمك

اػفكك–ب فكسكرةكاثركررككاثسكركاثخاػسكعشػرةكرب هػككك–سكرةكاثركررككع تكعددكآ كتك–

عدكؿكا،كركثللااكثاككرب هكحكرـكربطهككباككبتداكككركؿككا،ك:كسكرةكاثض تكإثتكاثركررك

ك.ك(35)ركألةؿكثاككبتداك

إفكاػػذاكاثػػربطكرػػكفكظػػكاركاثلر ػػؼحككاػػمكإ اكننػػككبػػأفكاثدػػرآفكاثرػػر ـك:ككثرػػفحكاث ػػؽك دػػكؿك-

دةحكعكثسكرةكاثكا دةكلرلبطكبربكطككر ؽكامكاككرب هكككاككبتداككعػ،كنظػكـكدر ػؽكك دةكاكضكع اككا 

ون ؽكر بكتكاثتددكاثكا دحكراككوفكآ كتكاثسكرةكاثكا دةك أخذكبتضهككبتنكؽكبتػضكعػ،كلػكاؤـكبػد مك

إالكوفكاػػذاكالك تنػػ،كوفكندبػػؿككنسػػ ـكبرػػػؿكاػػككرلػػبكعػػ،كاػػػذاكك–اػػمكإ اكننػػككبػػػذثؾكك–كا  رػػكـكرع ػػمك

ك.كلهكداتك دبؿكانهككك رعضكك ؤخذكك رداثاجكؿحكعه،كاج

ك:ككوذرركانككواـكاككر ؿكع،كاذاكاثربط

 عالقة سورة الكوثر بسورة الماعون قبميا: المطمب األول

بمعةك هككنكا اكعفكاسككئكاألخ ؽحكركنػتكبمعهكاهػككداع ػاك(كاثد ف)ثاككركنتكسكرةك -1

ك.كإثتكاتكث،كاثش ـكعجكاتكاثركرركثذثؾ

لنف ػرانكاػفكاثبخػؿككااػككجػرةك(كاثانػم)أبخؿكاثبخؿككودنػتكاألخػ ؽككركنتكاثد فكردكخلاتكب

حكألشػػرؼكاثخ هػػؽكلرغ بػػكنكع ػػهك(كاثتطػػكا:ك)اػػفكاثلرػػذ بكحكعكبلػػدهتكاثرػػكرركبػػأجكدكاثجػػكد

                                                           

 (
35

ك.1991حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكط119حكصك32اث، بحكجكاثرازمحكافكل حك(
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ونػتك ػػككخ ػػركاثخ ػؽكغ ػػركال ػبسكبشػػ،اكااػػككنهػتكعنػػهكل ػػؾك:ككنػدبكنكإث ػػهحكعرػكفكرأنػػهكر ػػؿ

 .(36)اثاخللااكبانمكاثاكعكف

ادكب ػاكث سػكرةكاثالدداػاحككذثػؾكألفكعػ،كاثسػكرةكاثالدداػاككةػؼكااكإفكاذةكاثسكرةكركث -2

ك:كلتكثتكاثانكعؽكبأاكركوربتا

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ :كاثبخػػػػػػؿككاػػػػػػككاثاػػػػػػرادكاػػػػػػفكركثػػػػػػهكلتػػػػػػكثت:كوكثهػػػػػػك

ك چڄ

ك چڃ  چ  چ  چ  چ     چ :كلرؾكاثة ةككاككاثارادكافكركثهكلتكثتك:كاثركن،

ك چڇ  ڇ  ڇ  چ :كثارادكافكركثهكلتكثتاثاراااةكع،كاثة ةككاككا:كاثركثث

ك چڍ  ڌ     چ :كاثانمكافكاثزركةككاككاثارادكافكركثهكلتكثت:كاثرابم

ك:كعذرركع،كاذةكاثسكرةكع،كادكب اكل ؾكاثةفكتكاألربمكةفكتكوربتك

وعط نػػػكؾك:كحكوم چڎ    ڎ  ڈ  چ :كعػػػذرركعػػػ،كادكب ػػػاكاثبخػػػؿكركثػػػهكلتػػػكثت -1

ك.كاثرر ركعأعطكونتكاثرر رككالكلبخؿ

ومكدـك  چژچ  :حكركثػػهكلتػػكثت چڃ  چ  چ  چ  چ   چ  ذرػػركعػػ،كادكب ػػاكك -2

ك.كع تكاثة ة

اهػتكبكثةػ ةك:كومكچژ  چركثػهكلتػكثتك چڇ  ڇ  ڇ چ كذرركع،كادكب ػاك -3

 .كثرضككربؾكالكثاراااةكاثنكس

                                                           

(
36

ك.ك547حكصك8اثبدكع،حكنظـكاثدرحكجك(
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كورادكبػػهكاثلةػػدؽكب  ػػـك چڑ     چ حكركثػػهك چڍ  ڌ  چ كذرػػركعػػ،كادكب ػػاك -4

 .(37)األضك ،

كجكاػػكنكوخػػرلكث ػػربطحكك(39)كاثشػػ خكعبػػدكااكا اػػدكاثةػد ؽكاث،اػػكرمك(38)ثردفػ،كرػدكذرػػركابػػفكاثزب ػػركا

ك.كآررتكعدـكذرراككاخلةكرانك

 (:الكافرون)عالقة السورة بما بعدىا؛ سورة : المطمب الثاني

وفك خكطبك  چٻ  چ  وارةكع، چژ  ژ  چ ثاككركؿكلتكثتكع،كاثركررك -1

فحككبػػكثككعػػ،كذثػػؾكعرػػررحككانفةػػؿكاثرػػكعر فكبأنػػهكالك تبػػدكإالكربػػهحككالك تبػػدكاػػكك تبػػدكك

ك.(40)ع تكوفكثهـكد نهـككثهكد نهانهـك

ثاككوخبرةكلتكثتكع،كاثركرركوفكاثتر ؽكع،كشن نهكعدـكحككجبكوفك ترضكعنهكك دبؿك -2

كثاػككرػكفك چٱ چ :كبر  لهكع تكافكونتـكع  ػهكبػذثؾحكعدػكؿكات اػكنكثػهكاػكك دػكؿكك فتػؿ

ركؿكانكد كنكثهكبػأداةكاثبتػدككافكرػكفكشكنههكوعرؽكاثخ ؽكع،كاثض ؿككاثبتدكافكاثخ رحك

كك(41)ك...چٻ  ٻ    چ      كضرانكاتبرانكبكثكةؼكاثاؤذفكبكثرسكخ

كك

 

                                                           

(
37

لنكسػؽكاثػدرركعػ،كلنكسػبكاثسػكرحكصك:ككندؿكذثؾكاثس كط،كع،ك.ك111حكصك32اثرازمحكافكل حكاث، بحكجككك(
ك.ك1986حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكط144

(
38

حكطبكعػػػاكجكاتػػػاكاإلاػػػكـكا اػػػدكبػػػفكسػػػتكدك241دػػػرآفحكصكابػػػفكاثزب ػػػركاثردفػػػ،حكاثبراػػػكفكعػػػ،كلنكسػػػبكسػػػكركاث(
ك.كست دكاثف ح.كحكل د ؽكد1988اإلس ا احك

(
39

ك.كعبدكااكا ادكاثةد ؽكاث،اكرمحكجكااركاثب كفكع،كلنكسبكسكركاثدرآفحكحكارلباكاثدكارةحكدتحكدطكك(
(
40

ك.كك145اثس كط،حكلنكسؽكاثدرركع،كلنكسبكاثسكرحكصكك(
(
41

ك.ك554حكصك8اثبدكع،حكنظـكاثدررحكجكك(
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 القراءات المتواترة في السورة وتوجيييا : المبحث الثامن

ك.ك-ر اهكااك–ركؿكاثش خكعبدكاثفلكحكاثدكض،ك(ك1

كغ رةكث ازةككة ككالك خفتكاككع هكافكاثندؿكثكرشحككافكاثسرت چڑ     ڑ   ک     چ 

كثىبلر)كرذثؾك(ككآن راف:ك)ككرفكنحكعلدرو ك.(42)ك(ايكى

 :توجيو ىذه القراءة

ك:(43)"اثاكضح"ركؿكابفكوب،كار ـكع،ك

كاثكجهكونهكثاككل ررتكاثهازةحككرب هككسكرفحكخففتكبػأفكندػؿك ررػاكاثهاػزةكإثػتكاػككرب هػكحك

ػػًرفَّك)رػػـك ػػذعتكاثهازةػػػحكعةػػكرك كثىٍبلىػػر)كك(كاٍن ى حككاػػذاكلخف ػػؼك(44)ـكا ررػػاكب ررػػاكاثهاػػزةحكاثػػ (ايػػكى

ك.كاثهازةكع،كارؿكاذةكاثةكرة

كاػػككاألةػػؿكاػػفكغ ػػرك چک  ک    چ كچڑ     ڑ   ک     چ كرػػروكاثبػػكركفكبػػكثهازكع هاػػكك

ك.(45)لخف ؼ

                                                           

(
42

ك.كـ1981حك1ب ركتحكطك-حكداركاثرلكبكاثترب،348اثبدكركاثزاارةحكصك:كعبدكاثفلكحكاثدكض،:كانظركك(
(
43

اثاكضػػحكعػػ،ككجػػكةكاثدػػراااتك:كنةػػركبػػفكع ػػ،كاثشػػ رازمكاثفكرسػػ،كاثفسػػكمكاثن ػػكمكاثاتػػركؼكبػػكبفكوبػػ،كاػػر ـكك(
ك.كـ1993حك1 ظكاثدرآفكبجدةحكطحكاثجاكعاكاثخ ر اكثل ف1414حكصك2عاركاثرب س،حكج:ككع  هكحكل د ؽ

(
44

كاػككنػكعكاػفكونػكاعكلخف ػؼكاثهاػزكاثافػردحك:ك"كركؿكابػفكاثجػزرمكعػ،كبػكبكندػؿك ررػاكاثهاػزةكإثػتكاثسػكرفكرب هػكك(
ث،ػػاكثػػبتضكاثتػػربحكاخػػلصكبركا لػػهككرشحكبشػػرطكوفك رػػكفكآخػػركر اػػاككوفك رػػكفكغ ػػرك ػػرؼكاػػدككوفكلرػػكفك

لنك نػػكنكوـكالـكلتر ػػؼكوـكغ ػػركذثػػؾكع ل ػػرؾكذثػػؾكاثسػػكرفككاثهاػػزةكوكؿكاثر اػػاكاألخػػرلكسػػكااكرػػكفكذثػػؾكاثسػػكرف
حكصك1اثنشػػػركعػػ،كاثدػػػراااتكاثتشػػػرحكج"ك)كب ررػػاكاثهاػػػزةحككلسػػدطكاػػػ،كاػػػفكاث فػػظكثسػػػركنهكككلدػػد ركسػػػركنهكك

ك(.كـك1998ك–قك1418حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكط317
(
45

ك.ك348زاارةحكصكحككاثبدكركاث(اثفةؿكاثسكبمكع،كاثهازةككو ركاهككافكاثنشر)انظركك(
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وبػدؿكوبػككجتفػركاثهاػزةك ػكاك:كركؿكاثش خكعبدكاثفلكحكعػ،كاثبػدكركاثزااػرة چک   چ(ك2

ك(.شكن ؾ)كرؼحكعلدروكخكثةاكع،كاث كث فحككرذثؾك ازةكإفك

ك.(46)واككركا اكشكن ؾكعفكاألعشتكعفكشتباكعفكعكةـكعه،كافكاثشكاذك-

 : توجيو ىذه القراءة

كاثكجهكوفكاألةؿكشكنهؾكبػكثهازحكألنػهكاػفكشػنهلهكإذاكوب،ضػلهحكإالكوفكاثهاػزةكخففػتكعػ،ك

كاػ،كاثتػداكةححككك(اهػرة)جاػمك(كا ػر)اثر ااحككلخف فهككاككانػككوفكلجتػؿك ػكا؛كألفكرب هػككرسػرةحكن ػكك

ك.(47)بكثهازكعخفؼ(كاهر)كاألةؿكك

ك

اذاكاككلػكالركاػفكاثدػراااتكعػ،كاػذةكك:(48)بكثهازككاككاألةؿكچک   چكرروكاثبكركفك

ك.اثسكرة

عدػػدكرػػروك(كونط نػكؾ)كوشػ ركانػػككإثػتكرػػرااةكاشػلهرتكعنػػدكاثافسػػر فككثرنهػككاػػفكاثشػكاذككاػػ،ك

،كع تكاككركثهكاثلبر ػزمكث،ػاكاثتػربكبكثنكفككا(كونط نكؾ)اث سفككط  اككابفكا  ةفككاثزعفران،ك

ك.رةكونهككث،اكبن،كلا ـككواؿكاث افافكوكثتكرر شكحككذرركغ 

ك

ك
                                                           

(
46

كاػككاػفك)حكغ ػركوفكوبػككجتفػرك(181:كاثدػراااتكاثشػكذة)عندكابفكخكثك هكاذةكاثركا اكعفكاألعشتكافكاثشكاذكك(
ك.كك396/ك1كاثنشركك173:كانظركإرشكدكاثابلدم.كرروكبهك(كاثدرااكاثتشرة

(
47

ك.كك1415حكصك2اثاكضححكجك(
(
48

ك.348اثبدكركاثزاارةحكصكك(
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ك:كككافكر اهكك

عػػػػ،كك(49)ونطػػػػكاكاثربجػػػػا:كثكاهػػػػؿككاث ػػػػدكاثت  ػػػػككاثانط ػػػػاككاث ػػػػدكاثسػػػػف تكاثانطػػػػكةحككرلػػػػبك"

ك(51").(50)اثةدرا

ك.كعنداككباككونهككافكاثشكاذكحكعلرف،كاإلشكرةكثهككثلت ـحكدكفكاثكركؼك

                                                           

(
49

اثةػدراحكالكاػفكخ ػكركاثاػكؿككالكاػفكرذاثلػهحككاثلػكاكع هػككاػ،كلػكاكاثندػؿكاػفكاالسػا اككومكاثكسػطكعػ،:كاثربجػاكك(
ك(.ك221حكصك2ثسكفكاثتربحكابفكانظكرحكج)كإثتكاثكةؼك

(
50

ك.ك313حكصك31حكاآلثكس،حكركحكاثاتكن،حكج521حكصك8وبكك  كفحكاثب ركاثا  طحكجكك(
اةطفتكعبدكاثدكدركعطكحكداركاثرلبكحكل د ؽك7930/حكح363/حكص4/وخرجهكاث كرـكع،كاسلدررهككجكك(51)

ـحككركؿكاث كرـكة  حكاإلسنكدكككثـك خرجكةحككركؿكاإلاكـكاثذاب،كع،ك1990ك-اػك1411حك1-ب ركتحكطك-اثت ا ا
حك7673حح198/حص4/كوخرجهكاثب هد،كع،كسننهكاثربرلحكجك.(ة  ح):كلت  دهكع تكاث د ثكع،كاثل خ ص

ك.ـ1994ك-اػك1414اراكاثاررااحكك-ا ادكعبدكاثدكدركعطكحكداركابفكبكز:كل د ؽ
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 الفصل الثاني

 : تمييد

 سورة الكوثر وداللتيا عمى اإلعجاز 

رػػكفكعهػػدكنػػزكؿكاثدػػرآفكعػػ،ك  ػػكةكاثتػػربك ارػػؿكذركةكاالاػػكـكاثاجلاػػمكاثدب ػػ،كعػػ،كاثجز ػػرةك"ك

اثترب اكبب غاكاثر ااحككعةػك اكاثانطػؽحككدرػاكاث ػسكاثب ػكن،حكوررػركاػفكومككرػتكاضػتحكع ػ سك

اكاػػفكا لػػراـككلدػػد ركألةػػ كبكاث سػػكفكاثاكشػػؽككاث ػػسكاثاراػػؼحكغر بػػكنكعنػػككاػػككركنػػتكلكث ػػهكاثدب  ػػ

علرلكاثشكعركس ؼكاثدب  اكاثنكطؽحكاثذمكلجردةكبكجهكوعػداههكحككلدداػهكدرعػكنككار ػكنك ػردكعنهػككسػهكـك

اثرػػ ـحك لػػتكوفكوب كلػػكنكاػػفكاثشػػتركل ػػكمكاػػفكرػػكرصكاثر ػػـكوشػػدةك ارػػفكوفكلفتػػؿكعت هػػككوشػػدكاػػفك

ك.كؿاثسنكفحككواضتكافكاثاهندكاثاةد

 جلاتػػكفكع ػػهحكثللةػػكرعكك–إفكةػػحكاثلتب ػػركك–كذاؾكسػػكؽكعرػػكظحكنػػكدمكاألدبػػكاكاثتػػربك

اثر ااكع،ك  باكاثب غاحككث لبكرزكاثب كفكبس كؼكاثفةك احكلشدكإث هكاثر كؿحككلتددكع  ػهكاآلاػكؿحك

كثهكطر دكنحككك ثػـكرؿكذثؾك تاؽكع،كاثجز رةكاثترب اك د داكركنهككاجلامكاثر ااكاثذمكثـك ترؼكاث  في

ك.كلس ؾكاثتجاايكإث هكسب  نك

كجكاكاثدرآفكر ـكااكاثاج دحك نشركاػفكور جػهكعطػركاثدداسػاحك ضػـكبػ فكدعل ػهكاػكك   ػرك

ك.كاثتدكؿكك أخذكبكألثبكب

كاثب ػكفكعػ،كعنفكانػه ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ :كجكاكث ل ػدلكربر ػكاكاثر اػاكعػ،كعدػركداراػكحككشػاكخى

 ٨٨: اإلسواا  چڤ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  
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عركنتكاثاتجزةكاثلػ،كوثدػتكثهػككاثفةػك اكر كداػكحككرػأفكدكثػاكاثب غػاكاثتظاػتكركنػتكلنلظػركا رهػكك

ك.(52)"ب هفاككشكؽحككارذاكركف

عػػػػكثدرآفكاثرػػػػر ـكاتجػػػػزكبب كنػػػػهكث تػػػػربككاثتجػػػػـككثسػػػػكهركاألاػػػػـحكعػػػػ،كاثرر ػػػػركانػػػػهككاثد  ػػػػؿحك

جػػكزكاػػذاكاثرلػػكبكاثج  ػػؿحكبأرةػػركسػػكرةكاػػفككاثدةػػ رككاثطك ػػؿحككن ػػفكانػػككنضػػربكاػػر نكع ػػتكإع

ك اثلنز ػؿحكل،نػ،كعػفكذرػركاإلعجػكزكعػ،كاثرر ػػرككاثطك ػؿحككنبػ فكاػفكخػ ؿكاثلفسػ رككاثل   ػؿحكاثسػػرَّ

حككلب فكع هـكاثتجزيك كاث جزي ك.كع،كاثدرآفكاثذمكافكوج هكاعلرضكاثنكسى

ك:كع،كاذاكاثاتنتك دكؿكاثزاخشرم

كاخلةكرحككذثؾكر ثكآ ػكتكرةػكرحكجاػمككسكرةكع تكةفاكإ جكزكوك تكااكثرسكثهك"

حكك دكدكنػػهكبكثزاػػكـك(53)ع هػػككاػػككثػػـك رػػفكث جلاػػمكأل ػػدكاػػفكعرسػػكفكاثرػػ ـحكاثػػذ فك خطاكنػػهكبكثخطػػكـ

اثػذ فكلفسػ تكعػ،كك(55)كابفكعج فككوضرابهاككافكاثخطبكاكاثاةكرمككاثب ،كاكاثبكارػمك(54)رس بكف

ك(56)".كاذاكاثبكبكخطكاـحككلنفسكع،كا كد نهكادااـ

                                                           

(
52

اػػحك1411حك1ب ػركتحكطك–حكداركاثب غػاك8حكك7اددااكإعجكزكسكرةكاثرػكرركث زاخشػرمحكصك:ك كادكاثخفكؼك(
ك.كـ1991

(
53

ك(.ك1915:ك5ك–خطـكك-اثة كححكاثجكارم)زاالهك:كاثزاكـحككخطاتكاثبت ر:كاثخطكـكك(
(
54

وخطػػبكاػػفك:ك" ضػػربكبػػهكاثارػػؿكعػػ،كاثب ػػكفحك دػػكؿسػػ بكفكبػػفكزعػػركبػػفكإ ػػكسكاثػػكاه ،حكاػػفكبكا ػػاحكخط ػػبككك(
اشلهركع،كاثجكا  اككعكشكزانكنكع،كاإلس ـحككركفكإذاكخطبك سػ ؿكعررػكنككالك"كوعةحكافكس بكف"كك"كس بكف

اإلةكباكع،كلا  زكاثة كباحكابػفك جػرحكاطبتػاك:كانظر)كثـك جلامكبهككك ت دكر ااحكوس ـكع،كزافكاثنب،ك
ا اػكدكشػررمككعػ،كاترعػاكو ػكاؿكاثتػربحككب ػكغكاألرب.كك3663/ك119:ك2قحك1322حك1اثستكدةحكاةػرحكط

اجاػػمكاألارػػكؿكحكاثا ػػدان،حك.ك156:ك3حكحك.2لةػػ  حكا اػػدكبهجػاكاألرػػرمحكداركاثرلػػبكاثت ا ػاحكطكحاآلثكسػ،
ك(.ك79:ك3األع ـحكاثزرر ،حك.ك249:ك1

(
55

ك(.ك19:ك8ك-بدمك-ثسكفكاثترب)اثرجؿكاثداا اك:كاثبكرتا:كاثبكارمكك(
(
56

ك.كك55سكرةكاثركررحكاثزاخشرمحكصككإعجكزك(
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ظػػػركر ػػػؼكنظاػػػتكاثػػػنظـكاألن ػػػؽحككرلبػػػتكاثلرل ػػػبكاثرشػػػ ؽحك  ػػػثكرػػػدـكانهػػػككاػػػكك ػػػدعمكان"

اثدعكلكك رعتهكحككاكك دطمكاثشبهاكك د تهكحكرػـكثاػكك جػبكوفك رػكفكعنػهكايسىػبَّبكنحككع  ػهكالرلبػكنحكرػـك

كنػكرةكاثلػ،كسػترحككاػفك(57)اككاككللااكاث،رضكافككركعكاثتدككع،كاي،ىكَّاله ػر  ٍ  هكًب ى كاثل،ك فرحككىةى

ك.ك(59)"ع تكاثبرماكذنبهك(58)اثشهكدةكع تكإثةكرهكبكثس  ـكع بهحككلكر ره

ك.ككع اكك  ،كب كفكاظكاركاذةكاثتظااكع،كاإلعجكزكلفة  نك

 التفسير التحميمي

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک       ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

كچک  ک  ک    گ   

 تمييد

كاثت ااكاثزاخشرمك  ػكفككجػهكاإلعجػكزكاألاػـككاألكضػحكعػ،كرسكثاكع،كب(كاػ538)ثددكوثَّؼى

سػػػكرةك)اثدػػػرآفحككاػػػككاإلعجػػػكزكاثب ػػػكن،حكإجكبػػػاكع ػػػتكسػػػؤاؿكو ػػػدكاثت اػػػكاكثػػػهحككضػػػربكارػػػكالنكثػػػذثؾك

رػـك.كحككب فكبر ـكاخلةركدر ؽككعا ؽحكثـك لجككزكإربمكةف كتحكاظػكاركاػذاكاإلعجػكز(اثركرر

عذررك كةؿكاػكك(ك،كدرا اكاإلعجكزنهك اكاإل جكزكع)كع،كرلكبهك(كاػ616)جكاكاإلاكـكاثفخركاثرازمك

ك.كوكردةكاثزاخشرمحككنىظَّاىهكع،كندكطكا ددةكبرؿكآ ا

                                                           

(
57

كانػػهك.ك فػرةكركثزب ػػاكل فػػركث ػذهبحكك جتػػؿكع هػػككجػدمكإذاكنظػػركع  ػهكاثػػذهبكسػػدطكع  ػهك ر ػػدة:كا،ػػكاة:كا،كالػهك(
ك(.ك397:ك3ك-غكاك-اثنهك احكابفكاألر ر)حك"ا،كاة"ر ؿكثرؿكاه راك

(
58

حك1لبػػػاكثبنػػػكفكنكشػػػركفحكب ػػػركتحكطوسػػػكسكاثب غػػػاحكاثزاخشػػػرمحكار) ا ػػػهكع  ػػػهك:ككرؾكع  ػػػهكذنبػػػه:كلكر رػػػهكك(
ك(.ك481صكك–ـحكككرؾك1996

(
59

ك.56إعجكزكسكرةكاثركررحكصك(
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حكعػػػذرركرػػػذثؾكاجاػػػ نكثل   ػػػؿك(اثفكاهػػػدكاثاشػػػكؽ)عػػػ،كرلكبػػػهك(كاػػػػ751)رػػػـكجػػػكاكابػػػفكاثدػػػ ـك

ك.كاثزاخشرمكثسكرةكاثركررحككنسبكبتضكاثنكسكاذاكاثل   ؿكالبفكاثد ـكجه نك

رػػػ ـكك-عػػػ،كاث،كثػػبكك–هػػذةكاثسػػكرةكاثرر اػػػاكوفكوجتػػؿككثدػػدكرو ػػتكعػػػ،كلفسػػ رمكاثل    ػػػ،كث

ا كركاثل   ؿحكعهككع،كاتظاهكدر ؽكاخلةركاثتبػكرةكاسػبكرهكك  لػكجكك–ر اهكااكك–اثزاخشرمك

ك–إثتكشرحككلفس رككلت  ؽحكعأذرركعبكرلهكرـكوع ػؽكع  هػككلكضػ  كنككشػر كنككل  ػ  نكحكرػـكوضػ ؼك

ضػػػ ؼكرػػذثؾكااػػككثػػـك ػػػذررةكاثت اػػكاكاػػفكثفلػػكتكاػػػككااػػككذرػػرةكاثت اػػكاكاػػػككثػػـك ػػكردةكاثزاخشػػرمحككو

 ضف،كع تكاثب ثكشاكث اككاسل تكبكنحكك ددـكثافهكـكاثلفس ركاثل    ،كناكذجككلطب د كككاض ككردرك

كوفك ت فحككوفك رزرنككعهـكاثفط فحككوفك بتدكعنككاثرومكاثفط ر ك.كاالسلطكعاككاثكسمحككااىكوسأؿي

 چڎ  ڈ    ڎ     چ  :قولو تعالى: المبحث األول

 : فيو فوائد كثيرة منيا

إنػهك ػػدؿكع ػػتكعط ػػاكرر ػرةحكاسػػلندةكإثػػتكاتػػطكرب ػػرحككالػتكرػػكفكذثػػؾكركنػػتكاثنتاػػاكك:أوالا 

ك.(60)عظ اا

اىػمكضػا ركاثاػلر ـكك-اثداؿكع تكاثتظااك(كإٌنك)كاتنتكاذاكوفكع،كركؿكااكلتكثتك   ػثكجى

اػؿكر ػؼكوفكاػفكويٍسػندكإث ػهكإسػدااكإشكرةكإثتكعظـكاثتطػكاككاثاتطػ،حكعلأك-اثاشتركبتظـكاثربكب اك

اػػػذةكاثتط ػػػاحككا  لػػػكاكاػػػذةكاثاكابػػػاكاثسػػػن احكاػػػككا ػػػؾكاثسػػػاكاتككاألرضحككاكثػػػؾكاثبسػػػطككاثدػػػبضحك

كر ػػؼككسػػمكاثتط ػػاككررراػػكحككوسػػب،هككككعراػػكحكعػػدؿكبػػذثؾكع ػػتكعظػػـكطرعػػ،كاثاتطػػ،ككاثاتطػػتحك

                                                           

     (
60

ا اػدكبررػكتك.كإبػراا ـكاثسػكاراه،حكككد.كد:كل د ػؽاثرازمحكعخركاثد فحكنهك اكاإل جكزكع،كدرا ػاكاإلعجػكزحك(
هك ػػاكاإل جػػكزكعػػ،كعبػػدكاثدػػكدرك سػػ فحكلسػػه ؿكن:كك نظػػرك.ـ1985حكداركاثفرػػرحكعٌاػػكفحك190وبػػككع ػػ،حكصك

ك.ككـك1989ك-اػ1419حك1ب ركتحكطك-حكداركاالكزاع،199درا اكاإلعجكزكث رازمحكصك



31 

 

رػكفكاثتطػكاكرر ػرانحكع ػككككع تكج ؿكجنب،كاثاسدمككاثاسدلحككرػدكعي ػـكونػهكإذاكرػكفكاثاتطػ،كرب ػرانك

ك.(61)ثهككافكنتااكادثكؿكع تكراكثهككحكاشهكدكبج ثهك

اعلػلحكاثرػ ـكب ػرؼكاثلأر ػدكاثجػكرمكاجػرلكاثدسػـكث الاػكـكبػكثخبرحككاإلشػتكركبأنػهكك:ثانياا 

راػػػككلدػػػدـكحككاثرػػػ ـكاسػػػكؽكاسػػػكؽكاثبشػػػكرةككشػػ،اكعظػػػ ـحك سػػػللبمكاإلشػػػتكركبلنك ػػػهكشػػػأفكاثنبػػػ،ك

نشكاكاثتطكاكع،كاث ك.(62)اسلدبؿحكالكاسكؽكاالخبكركبتطكاكسكبؽكع سبكا 

إنػهكبنػتكاثفتػؿكع ػتكاثابلػدوحكعػدؿكع ػتكاثخةكةػ احكعػمفكلدػد ـكاثا ػدثكعنػهكآرػدكك:ثالثاا 

ك.(63)إلربكتكاثخبر

وفكااكلتكثتكردـكاثابلدوكاثذمكاػككاثفكعػؿكاػفك  ػثكاثاتنػتكع ػتكاثفتػؿحك:ككلكض حكذثؾ

ذاكل، ػركاػذاكاثلرل ػبكاػفكاثب  ػككإذكاألةؿكوفك لددـكاثفتؿكع تكاثفكعؿحككاث تكاؿكع تكاثاتاػكؿحككا 

وعط نػػككن ػػفك)ومك(كوعط نػػكؾكاثرػػكرر)عمناػػكك رػػكفكث،ػػرضكب ػػكن،ككرةػػدكب غػػ،حكعكثد ػػكسكوفك دػػكؿك

حكاثفتػؿكرػـكاثفكعػؿكرػـكاثافتػكؿكبػهحككثرنػهكلتػكثتكعػدؿكعػفكذثػؾكثفكهػدةكج   ػاكعظ اػاك(ونػتكاثرػكرر

ك(64)ك(إنػك)كاػككاثنػكفكعػ،ك(كافك  ػثكاثاتنػت)اثفكعؿككحكعلدد ـ(اثدالثاكع تكاالخلةكص)انكككا،ك

ػد ًثك ع تكاثفتؿكعأةبحكاثفتؿكع،كإعكدلهكاثاتنتكاتلادانكع تكاثابلدوكرب هحككثذاكركؿكعػمفكلدػد ـكاثاي ى

ومكاثال ػػدثكاثاٍخبًػػرحككاػػكك:كحككاثا ػػد ث(إنػػك)كاػػككانػػككاثنػػكفكاػػفكثفػػظك(كبرسػػركاثػػداؿحكاسػػـكعكعػػؿ)

ك.ككاثخبركاككانككجا اكوعط نكؾك–فكاثفتؿحكآردكإلربكتكاثخبركومكع(كعنه)انككااكلتكثتحك

                                                           

(
61

ك.ك56اثزاخشرمحكإعجكزكسكرةكاثركررحكصكك(
(
62

ك.ك57حكصك(بلةرؼ)ابفكعكشكرحكاثل ر رككاثلنك ركك(
(
63

ك.ك191نهك اكاإل جكزحكصك:كاثرازم.ك57اثزاخشرمحكإعجكزكسكرةكاثركررحكصككك(
(
64

ع ػذؼك.كعكثلدػد ركإننػككوعط نػكؾ(كنػك)حكومك(كإف)فتكوفكاثفكعؿكاػفك  ػثكاثاتنػتكاػككعػ،كاإلعػرابكاسػـكالك خك(
حكداركإ  ػػكاك711حكصك4 كشػػ اكشػػ خكزادةكع ػػتكاثب ضػػككمحكج:كونظػػر)و ػػدكاثنػػكن فكررااػػاكاجلاػػكعكاألارػػكؿك

ك.كدكتحكدكطك(كاثلراثكاثترب،



32 

 

إننككن فكافكوعطكؾكاذةكاثنتااكاثرر رةحكإننػكك:كك كةؿكاتنتكاثجا اكاثاف دكث خلةكص

ن ػػفكدكفكغ رنػػك؛كألفكاالخلةػػكصك ف ػػدكواػػر فكإربكلػػكككنف ػػكحككانػػككوربػػتكوفكاثتطػػكاكاػػفكعنػػدةكاػػكك

ذاكركفكاثاتط،كاػ ككااكدكفكغ ػرةكع ػؾكوفكللخ ػؿكعظاػاكاػذاكاثتطػكاكباػككعدطحككنفكةكعفكغ رةحككا 

ك.كالك دمكل تكلةكر

كالك خفتكاككع،كاذاكاألس كبكافكز كدةكث لكر دحككلدك اكثاتنػتكاثجا ػاحكذثػؾكألفكاثاسػندك

ك–راػككر نػككك–كاثػذمكاػكك(كاسػـكإف)اثابلػدوك(كإنػك)إث هككاككواـكورركفكاثجا اكلررركارل ف؛كارةكعػ،ك

عػ،كوعط نػكؾحككعػ،كلرػراركاثػررفكاػرل فكاػػفك(كاثفكعػؿ)حككوخػرلكعػ،كاثنػكفكعكعػؿكاػفك  ػثكاثاتنػت

ك.كلدك اكاثجا اككلأر داككاككع هكااكك ترعهكاثب غ كف

إنػػهكوكردكاثفتػػؿكب فػػظكاثاكضػػ،حككثػػـك ػػكردةكب فػػظكاالسػػلدبكؿ؛كث شػػاؿكعطػػكاكاثتكج ػػاكك:رابعــاا 

دالثػػاكع ػػتكل دػػؽكاثكرػػكعكالكككاثلتب ػػركبكثاكضػػ،كعػػفكاثاسػػلدبؿ.كحكاثػػدن كككاآلخػػرة(65)كعطػػكاكاآلج ػػا

ومكسػلركفك النبأ  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  چ ا كثاكردكثهكلتػكثتك

كاثد كااكرذثؾ ك. ـك

كثػػهحكعبػػركبكثاكضػػ،كرأنػػهك ةػػؿك كثرػػفكثاػػككرػػكفكإخبػػكركااكلتػػكثتكعػػفككركعهػػككالكلىخى لػػؼى

كع ػػتكوفكككانلهػػتحككانػػككثاػػككرػػكفككعػػدكااكجػػؿكعػػ،كعػػ ةكثنب ػػهكبكثتطػػكاكالكارل ػػكب عػػ،ككركعػػهحكدؿَّ

ك.كاثرر ـكع،ك رـكاثكارمحككاثالرربكافكنتاكههكبانزثاكاثركبتكاثنكرمك(66)اثالكرمكافكس ب

                                                           

(
65

ك.حكبلةرؼ57إعجكزكسكرةكاثركررحكصكك(
(
66

ك(.ك115/ك1ك-س بك-اثة كح)كاكاثتط:كثس باك(
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ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :كارػػؿكاػػذاككرر ػػبكانػػهكاػػككذرػػرةكاثزاخشػػرمكعنػػدكركثػػهكلتػػكثت

كاثرر ـكاثر  ـكإذاكوطاػمكعت ػتكاػكك"ك دكؿك .البقاة  چ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ك طامكع هك  ك.(67)"كجرمكإطاكعهكاجرلككعدةكاثا لـك

اسػلتاؿكثفػػظكاإلعطػكاكدكفكاإل لػكاكحككاػػذاك  فػتكاثنظػركك سػػلرع،كاالنلبػكةحكذثػػؾكك:خامسـاا 

ألفكاثادػػكـكادػػكـكعطػػكاكعظػػ ـحككثفػػظكاإل لػػكاكثػػهكلا ػػزككوعضػػ  اكع ػػتكثفػػظكاإلعطػػكاكاػػفكاثنػػكا ،ك

ك(68)ك:اآلل ا

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ.كاإل لكاكوركلكافكاإلعطكاكع،كإربكتكافتكثػه (1

ڱ  ڱ  ڱ   ٹ ٹ چ :كب ناككعػ،كاثزرػكةكرػكؿ.  التوبة چڳ  ڳ   ڱ  

كك.البقاة چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڦ  ڦ       چ كاإل لػػػػكاك رػػػػكفكث اػػػػكدمككاثاتنػػػػكمحككغ ػػػػبكعػػػػ،كاثاتنػػػػكم؛كارػػػػؿك (2

ڍ  ڌ  ڌ   چ حكك٢٢: يوسووووووو  چ  ىئېئ  ىئ  ىئچ      ص چڦ  ڄ   ڄ  

ژ  ڑ     ڑ  چ  ٤٧: يوو  األنب چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ٥٦: الكهوو  چڎ  

كاإلعطػػػػكاكوغ ػػػػبكاػػػػكك رػػػػكفكعػػػػ،ك ٢٥: آ  عموووواا  چک  ک  ک  ک  گ  

                                                           

(
67

ك.ـ1977ك–قك1397حك1حكداركاثفررحكب ركتحكط229حكص1اثزاخشرمحكاثرشكؼحكجك(
كاثدػػرآفكحكج:كظػػر نك(68) كركحك.كـك1988اػػػحك1418حك1ب ػػركتحكطك–حكداركاثفرػػرك111حكصك4اثزررشػػ،حكاثبراػػكفكعػػ،كع ػػـك

ا ادكس دكر  ن،حك:ك،حكاث س فكبفكا ادحكل د ؽكاثافرداتكع،كغر بكاثدرآفكث راغبكاألةفهكن.كك315حكصك3اثاتكن،حكج

ك.كبلةرؼك8ح9صك.كداركاثاترعاحكب ركتحكدطحكدت
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ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ٹ ٹ چ اثاكد ػػكتحككثػػذاكعكإلعطػػكاك رػػكفكع ػػتكجهػػاكاثلا  ػػؾحك

ك.كردكالك ركفكاإل لكاكرذثؾككص چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  

ث د  ؿكحكركؿكاإل لكاكالك ركفكإالكث ش،اكاثرر رككاثتظ ـكاثشأفحككردك ركفكاإلعطكاك (3

  النجم چې  ې  ى   ى  چ  لتكثت

اثظػػػػػكاركإذفكوفكثفػػػػػظكاإل لػػػػػكاكرػػػػػكفكو ػػػػػؽكبكثادػػػػػكـكاػػػػػفكثفػػػػػظكاإلعطػػػػػكاحكع ػػػػػـكجػػػػػكاكاثلتب ػػػػػرككككك

 !..كبكإلعطكال

عػكنظركر ػؼكعٌبػركعػفك:ك"ك دكؿكاثدرلكركعضؿكعبكسكبتدكوفكذرركاجاؿكاثفػركؽكاثسػكبدا

 اػػاكاإل لػػكاحكعػػ ارفكوفكن اػػحكاثفػػركؽكاثلػػ،كرػػؿكاػػفكاثزرػػكةككاثجز ػػاحكعفػػ،كجكنػػبكاثزرػػكةكاسػػلتا تكر

ذررنكاككافكربػؿكحكعهػ،كعطػكاكع ػتكسػب ؿكاثلا  ػؾكاػفكجهػاكحككاػ،كوررػركرػكةكعػ،كإربػكتكافتكثهػكك

رػػذثؾكحكألفكاثاػػؤان فك خرجكنهػػككخكثةػػاكاػػفكر ػػكبهـكحككالكرػػذثؾكاثجز ػػاكحككثدػػدكاسػػلتاؿكاال لػػكاك

آ   چڈ    ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک     ڎ  ڈ  چ رػػػػذثؾكبجكنػػػػبكاثا ػػػػؾككاث راػػػػاكحكرػػػػكؿكااكلتػػػػكثتك

 ٢٢: مايم چپ  پ  پچ .ك ٢٥٢: البقاة چ  ىې  ې  ې  ېچ كركؿكلتكثتكك ٢٥: عماا 

چ  چ   چ      ڇ  چ واككاإلعطكاحكع رف،كوفكندروكع اكاذةكاآل اك ٦٧: النس   چڃ  چ  چ  چ 

الككاعطػػػكاكاثانػػػكعد فككالتوبوووة چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  

خش اكوفك يربكع،ككون،كألعط،كاثرجؿككغ رةكو بكإثٌ،كانه"ككثركنهـك سل دكنهكحك دكؿكاثرسكؿك

:كبتػػدكذرػػركاثفػػركؽكبػػ فكثفػػظكاإلعطػػكاككاإل لػػكاحكرػػدك لسػػكاؿكبتػػضكاثنػػكس.كك(69)"كاثنػػكركع ػػتككجهػػه

(ككثسػػكؼك تط ػػؾكربػػؾكعلرضػػت)حككركثػػهكلتػػكثتك(إنػػككوعط نػػكؾكاثرػكرر:ك)اػكذاكلدػػكؿكعػػ،كركثػػهكلتػػكثت

                                                           

ك.114ص,كك3ج,كك2481ررـك,ك(كإعطكاكافك خكؼكع تكإ اكنه)بكبك,كة  حكاس ـك:ك نظركك(69)
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اػككر  ػؿكعػ،ك دػهكاهاػككررػرككعظػـحككاػكك وفكاػذاكاثػذمكوعط ػهكاثنبػ،ك:ككاثجكابكعفكذثؾك..ك.

ك.(70)ر  ؿكرذثؾكإذاكر سكإثتكاككاككوعظـكانهكعندكااكلتكثت

ضػا رانكث اخكطػبحكدكفكاثلتب ػركك–اثرػكؼكاػفكوعط نػكؾكك–جتػؿكاثافتػكؿكاألكؿكك:سادساا 

ات ػػػػؿكحكبػػػػؿكاػػػػككاػػػػفكا ػػػػضكاالخل ػػػػكركبكةػػػػؼكاثرسػػػػكؿكوككن ػػػػكةحكإشػػػػتكرانكبػػػػأفكاإلعطػػػػكاكغ ػػػػرك

ك.(71)كاثاش هاحككع هكو ضكنكافكلتظ اهكع  هكاثة ةككاثس ـكبكثخطكبكاككالك خفت

اخلػػكركاثةػػفاكاثاؤذنػػاكبػػمعراطكاثررػػرةحكاثالرجاػػاكعػػفكاثاتط ػػكتكاثػػدررةحككجػػكاكبهػػككك:ســابعاا 

ك.(72)ع تكة ،اكخكةا

ك:كركؿكةك بكاثل ر رككاثلنك ر

 خ ػػركاثرر ػػركةػػ ككع ػػتكزنػػاكعكعػػؿككاػػ،كاػػفكةػػ ككاألسػػاكاكاسػػـكعػػ،كاث ،ػػاكث:ك"كاثرػػكررك"

حككالكلػػدؿكعػػ،كاثجكااػػدكع ػػتكغ ػػرك(73)اثجكاػػدةكغكثبػػكنحكن ػػككاثركرػػبحككاثجػػكربحككاث كشػػبككاثدكسػػر

اساكاكحككثاكككرمكع هػككاػكدةكاثررػركركنػتكةػ ،لهكاف ػدةكشػدةكاػككاشػلدتكانػهحكبنػكاكع ػتكافكز ػكدةك

اثزاخشػػرمكبػػكثافرطكعػػ،كاثررػػرةحككاػػككو سػػفكاػػككعسػػركبػػهكاثابنػػتكلػػؤذفكبز ػػكدةكاثاتنػػتحككثػػذثؾكعسػػرةك

كاثةػكاتا؛كالشػلدكرهككاػفككةػؼك.كجػكارحكباتنػتكاثشػجكعكرأنػهك جػكاركعػدكة:ككوضبطهحككنظ ػرة

ك.ككوةامككاككدر ؽكاألعضكاحكألفكاثةكاتاكدر داكألفكطكثهككوعرطكافكغ ظهك

                                                           

(
70

حكداركاثفررػػػكفكث نشػػػرككاثلكز ػػػمحك172-171صك(كبلةػػػرؼ)إعجػػػكزكاثدػػػرآفكاثرػػػر ـك:كعضػػػؿك سػػػفكعبػػػكس.كدك(
حكعدػػدكذرػػرككجكاػػككوخػػرلك315حكصك3ركحكاثاتػػكن،حكج:ككانظػػر.ككـ2114ك–قك1424حك5فحكعٌاػػكفحكطاألرد

ك.كافكاثلكج ه
(
71

ك.246حكصك3ركحكاثاتكن،حكج:كونظرك(
(
72

ك.ك57إعجكزكسكرةكاثركررحكصككك(
(
73

انظػػػركثسػػػكفك)اثانػػػلفخكاثجبػػػ فحككعظػػػـكعػػػ،كبػػػكطفكاث ػػػكعرحككاسػػػـكثارنػػػبكاثػػػذررحككاثرت ػػػبكاثػػػذررحك:كاث كشػػػبك(
ك(.285/ك4اث سكفحك)اثدكمكافكاإلبؿحك.كاثضخـكاثشد د:كحككاثدكسر(318/ك1بحكاثترك
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عػ،كرػكؿككك كةؼكاثرجؿكةك بكاثخ ركاثرر ركبكثركرركاػفكبػكبكاثكةػؼكبكثاةػدركراػك

ك:كثب دكع،كرركاكعكؼكبفكاأل كصكاألسدم

ك(74)كعندكاثرداعكب تكآخركركررككككةك بكا  كبكعجتنككبفددةك

كال ػػػظك.ككر ااػػػككاػػػكاكثبنػػػ،كوسػػػدكبػػػفكخز اػػػاحكعكةػػػؼكاثب ػػػتكبرػػػكرر(كا  ػػػكبككاثػػػرداع)

ك:اثرا تكاذاكع،كركثهكع،كادحكعبدكاثا ؾكبفكاركاف

ك(75)بفكاثتدك ؿكركرراكركفكوبكؾكاكككونتكرر رك ككابفكاركافكط بك

ك.ككساتكنهركاثجناكركرراكراككع،ك د ثكاس ـكعفكونسكبفكاكثؾكاثالددـكآنفكنك

كركمكعػفكابػفك.ككردكعسركاثس ؼكاثركرركع،كاذةكاآل اكبلفكس ر؛كوعاهػككونػهكاثخ ػركاثرر ػر

اػككاػفك:كإفكنكسكك دكثػكفكاػككنهػركعػ،كاثجنػاحكعدػكؿ:كعبكسكركؿكست دكبفكجب ركعد تكالبفكعبكس

:كاػككاثدػرآفحككعػفكاثا، ػرة:كاثنبػكةككاثرلػكبحككعػفكاث سػف:كاثركرركانػك:ككعفكعرراا,كاثرر ركاثخ ر

ونػهكرعتػاكاثػذررحككونػهك:كاػككررػرةكاألاػاحكك رػتكاثاػككردم:كونهكاإلسػ ـحككعػفكوبػ،كبرػركبػفكع ػكش

كرػ ـكاثنبػ،كةػ تكااكع  ػهككسػ ـكاثاػركمكعػ،ك ػد ثكونػسكالك دلضػ،ك.كنكركاثد بحككونػهكاثشػفكعا

ك.ك(76)اتكن،كاث فظكع اككذررة ةرك

كركؿكش خكزادةكع،ك كش لهكع ػتكاثب ضػككمكبتػدكوفكذرػركاجاكعػاكاػفكاألرػكاؿكعػ،كاتنػتك

كثتػػؿكاثاةػنؼكإناػػككثػـك ػػرضكبهػػذةكاألرػكاؿحكألفكاثرػػكرركاثػذمكاػػككاثخ ػركاثرر ػػرحك لنػػككؿك:كاثرػكرر

                                                           

(
74

كابػػػفكعكشػػػكركعػػػ،كاثل ر ػػػرك,كك218ص,كك21ج,كسػػػكرةكاثرػػػكررك,كذرػػػرةكاثدرطبػػػ،كعػػػ،كاثجػػػكامكأل رػػػكـكاثدػػػرآفكك(
ك.513ص,كك31ج,كسكرةكاثركررك,ككاثلنك رك

(
75

ك(ك.ررر)اث سكفكاكدةكونظرك,كاثب تكافكاثطك ؿكث را تك:كع،ك كش اكاثب ركاثا  طكك(
(
76

ك-حكداركاثفرػػػػر192حكصك21حكج11كانظػػػركلفسػػػػ ركاثدرطبػػػ،حكاج ػػػػدك.كك572حكصك31اثل ر ػػػرككاثلنػػػػك رحكجك(
ك.كـحكعددكذرركسلاكعشركركالنكع،كاتنتكاثركرر1994ك–قك1414ب ركتحكدطكككحك
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 تكاثبكر،كع جبككث سك ا هكع تكاثبتضكوكثتكافك ا هكعكجا مكاككونتـكااكلتكثتكبهكع  هحك

ك.(77)إبدكؤةكع تكاكك تـكخ رمكاثدن كككاآلخرةحكألفك ا هكع تكاثبتضحكلخة صكدكفكاخةص

كث سكع هكاككع،كاثا ذكؼكاػفكعػرطكك:سابعاا  ٍربىتى جكاكبكثركرركا ذكؼكاثاكةكؼكألفكاثاي

ك.(78).كاإلبهكـككاثش كعككاثلنككؿكع تكطر ؽكااللسكع

 تنػػ،كبػػهكوفكك(ككاكبػػكثركرركا ػػذكؼكاثاكةػػكؼكجػػ)ككاػػذاكاثرػػ ـك  لػػكجكإثػػتكب ػػكف؛كعدكثػػهك

اػػر نحككع رػػكفكاثرػػكررك(كإنػػككوعط نػػكؾكنهػػركاثرػػكررك)كاثرػػكرركةػػفاحككاكةػػكعهككا ػػذكؼككاثلدػػد رك

ناككجكاكبكثركرركةفاكثاكةكؼكا ػذكؼكألفكعػ،كذرػركاثاكةػكؼكل د ػدانكث رػكررك ةفاكث نهرحككا 

بهكـككاثشػ كعككاثلنػككؿكع ػتكطر ػؽكبهذاكاثاكةكؼكعدطحكب ناكك ذؼكاثاكةكؼكع هكاككع هكافكاإل

ك.ك(79)االلسكعك  ثك ةحكوفك ركفكاثركرركةفاكثرؿكاكك ارفكوفك خطركع،كاثبكؿكافكاثخ ر

عػاحكثلرػكفكثاػكك كةػؼكبهػككشػكا احك(كاثرػكرر)ولتكبهذةكاثةفاكك:ثامناا  اةػدرةكبػكث ـكاثايتىر 

ك(80)ك.كع،كإعطكاكاتنتكاثرررةكركا ا

ومكك-كثاػػككثػػـكلرػػفكث اتهػػكدك:ك"كثفدػػرةكعنػػدكاثزاخشػػرمكرػػكؿكاإلاػػكـكاثػػرازمكاكضػػ ككاػػذةكا

حككثػػ سكبتػػضكوعراداػػككوكثػػتكاػػفكبتػػضكعلرػػكفك(81)كجػػبكوفكلرػػكفكث  د دػػاك-اثتهد ػػاك(كوؿ)ث سػػتك

                                                           

(
77

ك.ك711حكصك3 كش اكش خكزادةحكجكك(
(
78

ك.ك57إعجكزكسكرةكاثركررحكصككك(
(
79

حكصك8حكث ش خكس  اكفكاثتج  ،كاثشه ركبكثجاػؿحكج( كش اكاثجاؿكع تكاثج ث ف) كتكاإلثه اكاثفلكك:ك نظركك(
ك.ك1996حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكط417

(
80

ك.ك57إعجكزكسكرةكاثركررحكصككك(
(
81

اثلتر ػؼككعػػ،كلفةػ  تكذثػػؾحكراػككرػػدكلخل ػؼكعبػػكرالهـككاةػط  كلهـكاػػمك(كالـ) خل ػؼكاثت اػػكاكعػ،كاتػػكن،كك(
اثلتر ػػؼكانػػككاػػككإعكدلهػػككاث د د ػػاككاثاكا ػػاحكومك(كالـ)ـكو  كنػػككاثاتنػػتكنفسػػهحكعػػكثرازمك ػػرلكوفكاتنػػتكإرادلهػػ

عهػػكك ر ػػدكبهػػذاكجػػنسكاثرجػػكؿكبشػػرؿك(كاثرجػػؿكورػػكلكاػػفكاثاػػروة)اإلشػػكرةكإثػػتكاثجػػنسكدكفكاثنظػػركثاعػػرادكردكثنػػكك
عكدةكاث د دػاكاػ، كر رػاكث لتر ػؼكاثػداؿككعكـكالكع تكاثلت  فحكع  سكرؿكرجؿكوركلكافكرؿكااروةحككا  و ػدكاتػكفو
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:كألفكبدكاكاالبفكبتدةكالك خ ككعػفكواػر ف:كركا احككردكدخؿكع هكاثجكابكعفكركنهكغ ركاتدبكابنك

نب كاحكوككالك جتػؿكنب ػكنككذثػؾك ػكاـكونػهكخ ػؼكسػكاحكإاككوفك جتؿكنب كنحككذثؾكا كؿكثركنهكخكلـكاأل

حككاػكك ةػكؿكاث،ػرضكاثالت ػؽكبهػـكاػمك(اثخ ػركاثرر ػر)عة فكعفكل ػؾكاثكةػااكباػككوعطػ،كاػفك

ك(82)ك.انلفكاكاثكةااكاث زااكثككركنكاككثـك ركنكاكونب كا

 (2اثركررك) چژ  ژ  ڑ     چ    : قولو تعالى: المبحث الثاني

 : فيو أيضاا عدة فوائد

ك:كاثفكاكعكاكاثلتد بككا،كاككانككاسلتكرةكافكاتنتكاثلسببكثاتن  فك:أوالا 

ك.كجتؿكاإلنتكـكاثرر ركسببكنكث د كـكبشرركاثانتـككعبكدله:كو دااك

ك.(83)جت هكسببكنكثلرؾكاثابكالةكبدكؿكاثتدككاثشكنئكاثاب،ض:كركن هاك

 تكاذةكاثبشكرةكبأفكعك(84)اعلراضحككاثفكاكث لفر م(كعةؿكثربؾ)كركثهك:ك"كركؿكابفكعكشكر

ك.ك شرركربهكع  هكحكعمفكاثة ةكوعتكؿككوركاؿكداثاكع تكلتظ ـكااككاثرنكاكع  هحككذثؾكشرركثنتاله

                                                                                                                                                                      

ع تكاثجنسحككاثاتنتكاآلخركاككوفك دةدكانهككعردكغ ركات فكافكوعرادكاثجنسحكركث ـكافكاثذهبكع،كركثػهك
كخ ػؽك)واككاثاتنتكاألخ ركعهككإعكدةكاسػل،راؽكاثجػنس؛كردكثػهكلتػكثتك(ك...ككوخكؼكوفك أر هكاثذهب)...كلتكثتك

كاثػػذمك نسػػجـكاػػمكاتػػكن،كاثسػػكرةكاثرر اػػاككاثل   ػػؿك.كدانكعػػفكاػػذاكاثاتنػػتعػػ ك خػػرجكإنسػػكفكوبػػ(كاإلنسػػكفكضػػت فكنك
اثجنس اكانككاككإعكدةكاالسل،راؽحكاسػل،راؽكاثررػرةك(كاث ـ)اثذمكب َّنهكاثت اكاككانهـكاثزاخشرمكوفك ركفكاتنتك

اككعػ،كثلركفكثاكك كةؼكبهككشػكا )افكرؿكخ ركع،كاثكجكدكالكاجردكاث د داككاثاكا احككاذاك نسجـكامكركثهك
ك(.كإعطكاكاتنتكاثرررةكركا ا

(
82

ا اػدكبررػكتكوبػكك.كإبػراا ـكاثسػكاراه،حكككد.كد:كنهك اكاإل جكزكع،كدرا اكاإلعجكزحكعخركاثػد فكاثػرازمحكل د ػؽك(
كـ1985حكداركاثفررحكعٌاكفحك191ع ،حكصك

(
83

كا اػػػػد.كحكل د ػػػػؽكد128حكصك11حككاثػػػػدركاثاةػػػػكفحكاثسػػػػا فكاث  بػػػػ،حكجك57إعجػػػػكزكسػػػػكرةكاثرػػػػكررحكصكك(
ك.ـ1994حك1اثخراطحكداركاثد ـحكداشؽحكط

(
84

ك.كومكثلرل بكاككبتداككع تكاككرب هك:كث لفر مك(
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:ككنكسبكوفك ركفكبكالزد كدكااككعكداةكع  هكاثاشرركفككغ راـكاافكركثكاكادكثلهـكاثشػنتكا

غكظاكث ذ فك نهكنهكعفكاثة ةحك ڻ   ڻ  چ ك:راككركؿكلتكثتإنهكوبلرحكعمفكاثة ةكاكشرركثهككا 

ألنهػػػـكإناػػػككنهػػػكةكعػػػفكاثةػػػ ةكاثلػػػ،كاػػػ،كثكجػػػهكااكدكفكاثتبػػػكدةككالعلووو  چۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  

ك.ألةنكاهـحككرذثؾكاثن ركا

ك لتػػػػػ فكوفكعػػػػػ،كلفر ػػػػػمكاألاػػػػػركبػػػػػكثن ركاػػػػػمكاألاػػػػػركبكثةػػػػػ ةكع ػػػػػتكوفكوعطػػػػػكةكاثرػػػػػكررحك

لكونػهكثػـك ػذرركاألاػركبػكثن ركاػمكاثةػ ةكخةكة اكلنكسبكاث،رضكاثذمكنزثتكاثسكرةكثهحكوالكلػرك

 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ :كع،كركثهكلتػكثت

كالحجا

ك ظهركوفكاذةكلس  اكثرسكؿكااكة تكااكع  هككس ـكعفكةدكاثاشرر فكإ كةكعفكاثب تك

اثاسػػػلدبؿحككعبػػركعنػػػهككعػػ،كاث د ب ػػاحكعأع اػػػهكااكلتػػكثتكبأنػػهكوعطػػػكةكخ ػػرانكرر ػػرانحكومكرػػػدرةكثػػهكعػػ،

 چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ بكثاكضػػػ،كثل د ػػػؽككركعػػػهحكع رػػػكفكاتنػػػتكاآل ػػػاكراتنػػػتكركثػػػهكلتػػػكثتك

كاذالكركؿ:كحكعمنهكنزؿكع،كواركاث د ب اكعددكركؿكثهكعاركبفكاثخطكبالفتح كك(85)ك.نتـ:كوىعىٍلحه

ك:ك(86)رةدكبكث ا فك:ثانياا 

ك.كهككن رةكث، ركاااثلتر ضكبد فكاثتكصككوشبكاهكاافكركنتكعبكدل -1

خ ةػػػػػهكاثتبػػػػػكدةكثكجهػػػػػهككلرب ػػػػػتكرػػػػػدا،كرسػػػػػكؿكااك -2 ع ػػػػػتكاثةػػػػػراطكاثاسػػػػػلد ـحككا 

ك.(87)اثرر ـ

 
                                                           

(
85

ك.574حكصك32اثل ر رككاثلنك رحكجكك(
(
86

ك.؛كومككان ركثهحكراككس أل،(كان ر)حككاث ـكاثا ذكعاكع،كركثهك(ثربؾ)ومكب ـك(
(
87

ك.ك58إعجكزكسكرةكاثركررحكصكك(
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كااىكبةػػػػ لهحكعػػػػ ك ةػػػػ ،كث، ػػػػرةحكعف ػػػػهكلتػػػػر ضك(كثربػػػػؾ)عػػػػكث ـكاػػػػفك وعػػػػكدتكونػػػػهك خػػػػصل

ك.كبكثاشرر فكبأنهـك ة كفكثاةنكـكبكثسجكدكثهكككاثطكاؼك كثهك

إثػػتكنػػكع،كاثتبػػكداتككةػػنف،كاثطكعػػكتحك(كاثةػػ ةككاثن ػػر)ل فكوشػػكركبهػػكل فكاثتبػػكدك:ثالثــاا 

ك.(88)وعن،كبهككاألعاكؿكاثبدن اكاثل،كاثة ةكإاكاهكحككاثاكث اكاثل،كن ركاثبدفكسنكاهك

سػػ ـككعاػػكدةكروسكاألاػػركاإل"كك:واػػككاثةػػ ةكعهػػ،كعاػػكدكاثػػد فكرػػكؿكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـ

:ككككككفػكركراػككرػكؿكةػ تكااكع  ػهككسػ ـس ا فككاثركا،كاثتهدكاثفكرؽكب فكاثاك.اث د ث(89).."ككاثة ة

كك(90)"كب ػػػنهـكاثةػػػ ةكعاػػػفكلررهػػػككعدػػػدكرفػػػراثتهػػػدكاثػػػذمكب ننػػػكك"ك كاػػػ،كاد ػػػكسكةػػػ حكاألعاػػػكؿك ػػػـك

كاثد كااكافكعا هكة لهكعمفكك":كاثد كااكركؿكة تكااكع  هككس ـ إفكوكؿكاكك  كسبكبهكاثتبدك ـك

فكعسدتكعددكخكبككخسر ع،كاثدالثػاكع ػتكعضػؿكاثةػ ةككك رف،ك(91)"..ة  تكعددكوع حككونجحككا 

خػػركر اػػهكعػػ،كآخػػركعهػػدةكاػػفكاثػػدن ككاثكةػػ اكبكثةػػ ةكرػػكؿكةػػ تكااكع  ػػهكآرػػكفكككوفكاثنبػػ،

ك.ك"اثة ةكاثة ةككاككا رتكو اكنرـ"ك:ككس ـ

                                                           

(
88

ك.58إعجكزكسكرةكاثركررحكصكك(
(
89

بػػكبكلفسػػ ركك-حككرلػػكبكاثلفسػػ ر2418/حكحك86/حكصك2/وخرجػػهكاث ػػكرـكعػػ،كاسػػلدررهكحكرلػػكبكاثجهػػكدكحكجك(
ةػػ  حكع ػػتكشػػرطكاثشػػ خ فككثػػـك خرجػػكةكحككرػػكؿكعنػػػهك:ككرػػكؿكك3548/حكح442/حكص2/سػػكرةكاثسػػجدةحكج

 اػػكفككوخرجػهكاثلراػػذمكعػ،كاثجػػكامكعػ،كوبػػكابكاإل.ككع ػتكشػػرطكاثبخػكرمككاسػػ ـ:كاإلاػكـكاثػػذاب،كعػ،كاثل خػػ ص
كرػػكؿكك2616/كحكح318/حكص4/بػػكبكاػػككجػػكاكعػػ،ك راػػاكاثةػػ ةحكجك-عػػفكرسػػكؿكااكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـ

ك. د ثك سفكة  ح:كعنه
ك

(
90

حك13/حكص5/بػػػػكبكاػػػػككجػػػػكاكعػػػػ،كلػػػػرؾكاثةػػػػ ةحكجك-وخرجػػػػهكاإلاػػػػكـكاثلراػػػػذمكعػػػػ،كاثجػػػػكامكرلػػػػكبكاإل اػػػػكفكك(
داركإ  ػػػكاكاثلػػػراثك,كاألثبػػػكن،كو اػػػدكشػػػكررككك:كل د ػػػؽك,كك ػػػد ثك سػػػفكةػػػ  حكغر ػػػب:ككرػػػكؿكعنػػػهك2621/ح

ك.كب ركتك–اثترب،ك
(
91

كاثد كاػػاكاثةػػ ةحكك-وخرجػػهكاإلاػػكـكاثلراػػذمكعػػ،كاثجػػكامكرلػػكبكاثةػػ ةك( بػػكبكوفكوكؿكاػػكك  كسػػبكبػػهكاثتبػػدك ػػـك
ك د ثكة  حكغر ب:كحككركؿكعنهكاثش خكاألثبكن،ك257حكص5ج
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:كككعػػ،كركثػػهكلتػػكثتاا لػػهكرػػذثؾكبأاا ػػاكاثةػػ ةكانػػككعػػ،كسػػكرةكاثرػػكرركككعدرنػػتكوككواػػككاثن ػػر

ذرركبػػكارلرانهاػػككاػػماػػفكبػػ فكسػػكهركاثتبػػكداتككل د ػػداعػػكثلرر زكع  هاػػكك{ك..رػػؿكإفكةػػ ل،ككنسػػر،}ك

ك.إشكرةكةر  اكإثتكعظاهاككع هكثربكاثتكثا فكاخكثةككنهوكب كفككاثا  كككاثااكت

فككجػػػهكبهػػػككإالكإثػػػتكااكلتػػػكثتكراػػػككورر اػػػاكوفكاثةػػػ ةكالك جػػػكزكاثلك ظهػػػركعػػػ،كاآل ػػػاكاث

اثن ػػػركاػػػفكاثاسػػػ ـكالك جػػػكزكةػػػرعهكث، ػػػركااكلتػػػكثتكرداكع ػػػتكرفػػػكركاثتػػػربكاثػػػذ فكرػػػكنكاك ن ػػػركفك

ك.عظـكاثشرؾكبكاكلتكثتحككاذاكافكوألةنكاهـككآثهلهـ

رارػػاكاثػػدـكبافهكاػػهكاثاػػككحعػػمخ صكاثةػػ ةكبافهكاهػػككاثبػػدن، اكلتػػكثتكاػػفكدمككاثن ػػرككا 

كككك.ككاكلتكثتكوعظـكع اكتكاثلدكلككاإلخبكت

خػػذكاكاػػفككرػػكعكاألاػػركبػػكثن ركبتػػدكاألاػػركبكثةػػ ةحكدالثػػاكع ػػتكوفكاثضػػ  اكلرػػكفكبتػػدكوكك

اػػمكوفكاثضػػأفكوعضػػؿكعػػ،كاثضػػ ك كككاػػ،كالكلن ػػرحكك-اثةػػ ةحككع  ػػهكعػػكألاركبػػكثن ركدكفكاثػػذبحك

ل،  بػكنكث فػظكاثن ػرككاػككاثػذمكركعػ،كعػ،كك-بكثضػأفكككوفكاثنب،كةػ تكااكع  ػهككسػ ـكثػـك ضػحكإال

لسا اك كـكاألض تك كـكاثن رحككث شاؿكاثض ك ككعػ،كاثبػدفككاثهػدا ككعػ،كاث ػجحكوككث شػاؿكاثهػدا كك

ك.(92).اثل،كعطؿكإرسكثهككع،ك كـكاث د ب اكراككع اتكآنفكيك

ركمكعػػػفكابػػػفك)ومكضػػػمكاث اػػػ فكع ػػػتكاثشػػػاكؿكعػػػ،كاثةػػػ ةكعنػػػدكاثن ػػػرك:كان ػػػر:ككر ػػػؿ"

حك(93)"حككركمكعػػفكع ػػ،كوفكاتنػػكةكوفك رعػػمك د ػػهكعػػػ،كاثلرب ػػركإثػػتكن ػػرةحككرػػكؿك بػػدككن ػػػرة(عبػػكس

                                                           

(
92

ك.575حكصك32اثل ر رككاثلنك رحكجكك(
(
93

ك.كك419حكصك8اثفلك كتكاإلثه احكجك(
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كثتػؿكعػ،كةػ اك:ك"كذرركاآلثكس،كاذةكاألركاؿكامكاثركا كتكاثداثاكع  هكحكرـكعدبكع تكذثؾكبدكثػه

ك.(94)رـكب فكلضت ؼكاثت اكاكثبتضهكككرداـكث بتضكاآلخر"كاأل كد ثكعندكاألررر فكادكالنك

ع ػػتكاتنػػكةكاثظػػكارحكع جاػػمكبػػذثؾكبػػ فكنػػكع،ك(كاثن ػػر)اػػككاثدػػكؿكاألكؿكب اػػؿككاثاػػرجحك

ك.(95)اثتبكدةكاثبدن اككاثاكث اكع تكسب ؿكاثلار ؿكبذرركوشرعهككثلدؿكع تكاككدكنهك

كاػككوفك تلدػدكوفكل ػؾك:كاثشػرركبكثد ػب:ككاثة ةكجكاتاكثجا مكورسكـكاثشرركاثر راككاػ،

كاػككوفك اػدحكاثاػنتـكك رنػ،ك:كاثشػرركبكث سػكف:ككرراػكنحككاثرػكن،اثنتـكافكااكونتـكبهككع  ػهكلفضػ نك

كاػػككوفك خداػػهكك لكاضػػمكثػػهكبػػكثطرؽكاثلػػ،كب نهػػكك:كاثشػػرركبػػكثجكارح:كع  ػػهكباػػككاػػككوا ػػهحككاثركثػػث

عكشػػػررك)دكفك(كعةػػػؿكثربػػػؾككان ػػػر:ك)حككثػػػذاكرػػػكؿ(96)اثشػػػكرعحككاثةػػػ ةكجكاتػػػاكثهػػػذةكاألرسػػػكـكر هػػػك

ك(.ككان ر

ـــاا  اػػػفكاالخلةػػػكصكبكثةػػػ ةك  ػػػثكجت ػػػتكثت ن ػػػهككثرسػػػكؿكااكاثلنب ػػػهكع ػػػتكاػػػككك:رابع

كثددكلتددتكوركاؿكاثت اكاكعػ،كاثادةػكدكبكثةػ ةك.كحككبن ركاثبدفكاثل،كركنتكاالهكع هكرك ا(97)ررة

كاػػػكك شػػػا هكثفػػػظكاثةػػػ ةحكعاػػػفكركهػػػؿكاػػػ،كةػػػ ةكاثةػػػبحك حكاػػػؿكاػػػ،كةػػػ ةكاخةكةػػػاكوـكعاػػػـك

اثن ػركاػػككاثلضػ  احككبتضػػهـكرػكؿكاثةػػ ةكبازدثفػاككاثن ػركبانػػتحككاػفكركهػػؿكاػ،كةػػ ةكاثت ػدحككك

كبكثة ةكع ػتكاثتاػكـحكعف ػهك(كعةؿكثربؾككان ر:ك)حكركؿكابفكعط ا(98)ا،كاثة ةكاثافركضا وٍاره

                                                           

(
94

ك.ك247حكصك31ركحكاثاتكن،حكجك:كانظرك(
(
95

ك.ك712حكصك4 كش اكش خكزادةكع ،كاثب ضككمحكجك(
(
96

ك.712حكصك4 كش اكش خكزادةكع ،كاثب ضككمحكجك(
(
97

:كجت ػػتكثت ن ػػهكرػػرةحكإشػػكرةكإثػػتك ػػد ثكاثرسػػكؿكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـ:ككركثػػه.ك58إعجػػكزكسػػكرةكاثرػػكررحكصكك(
/كك6اسػندكاإلاػكـكو اػدك:ككانظػر"ك)سكاككاثط بحككجت تكررةكع ن،كع،كاثةػ ةاثن:ك ببكإثتكافكاثدن ككر ث"

واػػككرػػرةكاثتػػ فكع ػػـك(ككثفظػػهكرػػكفكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـك تجبػػهكاػػفكاثػػدن ككرػػ ث؛كاثطتػػكـككاثنسػػكاككاثط ػػبك72
ك.ككوجدةكع،كاثة كح

(
98

ك.246حكصك31ركحكاثاتكن،حكجك:كانظرك(
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ن ػػركاثبػػدفككاثنسػػؾكعػػ،كاثضػػ ك ككعػػ،كرػػكؿك:كاثارلكبػػكتكبشػػركطهككحككاثنكاعػػؿكع ػػتكنػػدبهكحككاثن ػػر

ك.(99)جاهكركاثنكس

 شػػ ركإثػػتكجػػنسكاثةػػ ةحكعػػ كنخةةػػهكك(كعةػػؿ)كاثةػػ  حكونهػػككاط ػػؽكاثةػػ ةكع فػػظك

دكفكاخةصحكالس اككوفكاثرسكؿكة تكااكع  هككس ـكركنتكثهكاثةػ ةكخةكةػ كتكإذكجت ػتك

كع  ػػهكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـكر ػػكـكاث  ػػؿكدكفكوالػػهحككر ػػؿكك–راػػككوسػػ فنككك– رػػرةنكثت ن ػػهحكعدػػدكعيػػًرضى

لبػػتكع ػػ،ككثػػـكلرلػػبكرػػ ثكر)كعػػرضكع  ػػهكرػػذثؾكاثضػػ تككاألضػػ  اككاثػػكلرحكعدػػدكركلكعنػػهك

ك.(100)كل(اثض تككاألض  اككاثكلر:كع  رـ

ك(101)ثدالثلهكع  هككبكألكثتك-(ككان ركثه)ومكثـك دؿكك– ذؼكاث ـكاألخرلك: خامساا  حكعمفَّ

ثدالثػاكاػكك(كعةػؿكثربػؾ) دلضػ،كلدػد ركالت دػهكااػكر نكثالت ػؽك(كعةػؿكثربػؾ)ع تك(ككان ر)عٍطؼك

اػكككدعػؾك:ك)كوبةػركبهػـحككردكثػهكلتػكثت:كوم(كبهـككوىٍبةركوىٍسًام:ك)رب هكع  هحكراككع،كركثهكلتكثت

حككاػككإ اػكاكإثػتكإبطػكؿك(عةؿكثربػؾككان ػركثػه)كاككر ؾحكعكثلدد ركع،كاآل اك:كحكوم(ربؾككاككر ت

ك.كن ركاثاشرر فكرربكنكنكثاةنكـ

اثػػػذمكاػػػككاػػػفكجا ػػػاكةػػػنتاكاثبػػػد محكإذاكسػػػكرهكركه ػػػهكك(102)اراعػػػكةك ػػػؽكاثلسػػػج مك:سادســـاا 

كحككثـك رفكالر فكنكوككاةنكعكنكحكعمفكوسجكعكاثدرآفكبت دةكعفكاثلتسؼحكبر هاكافكاسكركنكاطبكعكنك

                                                           

(
99

كك.كـ1993حكك1ب ركتحكطك-داركاثارلبكاثت ا اككح529حكصك5جك:كاثا رركاثكج ز:كابفكعط اك(
(
100

ك.246حكصك31ركحكاثاتكن،حكجكك(
(
101

كك.ك58إعجكزكسكرةكاثركررحكصكك(
(
102

وفكللفػػؽكاثفكةػػ لكفكعػػ،كاث ػػرؼكاألخ ػػرحككاػػككاػػأخكذكاػػفكسػػجتتك:كاػػفكاثا سػػنكتكاث فظ ػػاحككاػػك:كاثسػػجمك(
الكعهككاثاذاـككاث اكااحككالك ركفكا اكدانكادبكالنحكإالكإذاكركفكغ ركالر ؼحككركف ك.كاث فظكع هكلكبتكنكث اتنتككا 

كانهـكاثراكن،ككاثبكر ن،ككركثكاكإفكاككجكاكعػ،كاثدػرآفكع ػتكا هػاك كردكاخل فكاكع،ككركعهكع،كاثدرآفكاثرر ـكعانتهكرـك
كككك=كوسػػجتك)اثسػػجمكإناػػكك سػػاتكعكاةػػؿككالك سػػاتكسػػجتكنحككرػػدكنهػػتكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـكعػػفكاثسػػجمكعدػػكؿك
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ك.(103)اثلر ؼ

ك:ككع هك سنكف(كثربؾ)ونهكركؿكك:سابعاا 

حكاثلػػػػ،كاػػػػ،كوـكاألاهػػػػكتحككةػػػػرؼكاثرػػػػ ـكعػػػػفكثفػػػػظك(104)كركدةكع ػػػػتكطر دػػػػاكاالثلفػػػػكت

حكثاككعػ،ك(عةؿكثنككك...إنككوعط نكؾك)كثـك دؿك(كعةؿكثربؾ)اثاضاركإثتكثفظكاثاظهرك  ثكركؿك

ثفػظكاثػػربكاػػفكاإل اػػكاكإثػػتكاسػل دكرهكاثتبػػكدةكثجػػ ؿكربكب لػػهكعضػػ نكعػفكعػػرطكإنتكاػػهحكعف ػػهكإظهػػكرك

نكعػػػاكثتػػػزةكسػػػ طكنهحككانػػػهكوخػػػذكاثخ فػػػك اثاػػػؤان فكبكثسػػػامك ػػػأارؾكوا ػػػرك:كاكرػػػكثهـكثربر ػػػكاكشػػػأنهحككا 

ك.ككاثطكعاحكك نهكؾكوا ركاثاؤان فكعفكاخكثفاكاثجاكعا

                                                                                                                                                                      

(كوسجتككرسجمكاثرهػكفك)ككاثركا اكاثاشهكرةكع،كرلبكاألدبك"ك1682ة  حكاس ـكررـك"(.كباألعرارسجمك=ك
ك.بشر هكث  د ثكاثرابمكعشر(كعلحكاثبكرم)كردكذررةكابفك جركع،ك

كانهـكابفكاألر ركع،كاثارؿكاثسكهرحككضربكثذثؾكوار اكرر رةكاػفكاثدػرآفككاثسػناحكعاػفكاثدػرآفكارػؿ طػهك:ك)كوجكزةكرـك
اثسػػكرةحك...(كإنػػككوعط نػػكؾكاثرػػكررك)ككك...(ك ػػككو هػػككاثاػػدرركرػػـكعأنػػذرك)كك...(كثدػػرآفكثلشػػدتاػػككونزثنػػككع  ػػؾكا

ك(وعػطكااسػركنكل فػكنك دػكؿكاآلخػركاث هػـكاث هـكوعطكانفدكنكخ فػكنككك..)كافكاثسناكركثهكة تكااكع  هككس ـك.ككارذا
عػفككرػكؿكخ ػرانكع،ػنـكوككسػرتر ػـكااكعبػدانك)كركثػهكك"ك2383ررػـ,كبكبكع،كاثانفػؽككاثااسػؾك,كة  حكاس ـك"

حككغ ػركذثػػؾكك(عػ،كةػ  حكاثجػػكامك3496:كانظػرك ػد ثكررػػـك(ك سػػفك:ك)كرػػكؿكاثشػ خكاألثبػكن،ك)(كعسػ ـكسػكا
كرػػدكركلػػهكرلػػبك,ك(عػػرابتككرسػػجمكاألوسػػج)رر ػػرككردكاكع ػػتكاػػفكا ػػلجكبدػػكؿكاثرسػػكؿكةػػ تكااكع  ػػهككسػػ ـك

رـكسرتحككثاػككثػـك سػرتكع ػـكونػهك(:كوسجتك)دكؿكثككررةكاثرسكؿكة تكااكع  هككس ـكاثسجمكاط دككث:كبدكثهـ
حككاػػكك سػػللبمكذثػػؾكاػػفكاثنهػػ،كثػػذثؾكوككاألعػػرابكذـكنكعػػكنكات نػػكنكاػػفكاثسػػجمككاػػككاثسػػجمكاثػػذمكرسػػجمكاثرهػػكف

ك.كوفك تلرضكع تك رـكاثنب،كبدكؿكردكؿكاثرهكفك–اثرجؿكاثذمكخكطبهكاثرسكؿكة تكااكع  هككس ـك
كثسجمكع،كاثدرآفحكع تكونهكعفكافكعنػكفكاثدػكؿككاألدبكاثاا ػزةحككثرنػهكذثػؾككاثخ ةاكوفكاثنفسكلا ؿكإثتكاثدكؿكب
عضػؿكعبػكسك.ك نظركعػ،كلفةػ ؿكذثػؾكرلػكبكوسػلكذنككد)ككاثر ـكع،كذثؾك طكؿحك.كاثسجمكاثاادكحككث سكاث،ثكاثارركة

ك(ك.كـك1998حك3حككاككبتداكحكداركاثفرركفحكعاكفحكط313ع ـكاثب كفككاثبد محكصكك–اثب غاكعنكنهكككوعنكنهكك
(
103

ك.ك58إعجكزكسكرةكاثركررحكصككك(
(
104

اككاثتػدكؿكاػفكوسػ كبكعػ،كاثرػ ـكإثػتكوسػ كبكآخػرك:كاالثلفكت:ك132/ك2:كركؿكابفك ازةكاثت كمكع،كاثطرازك(
كارػذاحك...كاخكثؼكثاكؿحككاػذاكو سػفكاػفكركثنػكحكاػككاثتػدكؿكاػفكغ بػاكإثػتكخطػكبككاػفكخطػكبكإثػتكغ بػا

هكحككاث دكاثركن،كإناككاككادةكركع تكاث، بػاككاثخطػكبكالكغ ػركحككالكشػؾكألفكاألكؿك تـكسكهركاالثلفكلكتكر 
كاثفةػػؿكرػػكفك)وفكاالثلفػػكتكرػػدك رػػكفكاػػفكاثاكضػػ،كإثػػتكاثاضػػكرعككرػػدك رػػكفكع ػػتكعرػػسكذثػػؾحكارػػؿك إفك ػػـك

ك نفخكع،كاثةكركعلألكفكوعكاجكنككعل تكاثساكاكعركنتكوبكابكنك عهػذاكرػكفكاث ػدكاألكؿكاػككورػكلكدكفك(.كا دكلكنك ـك
ك.كرةغ 
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ك

كبهػػككاثتبػػكدكربهػػـككاػػكثرهـككاػػفك لػػكثتككعي ػػـكبهػػذةكاث ػػصَّ ةػػفاحكوفكاػػفك ػػؽكاثتبػػكدةكوفك ىخي

كبخطأكافكسفهكنفسهحككعطؿكثبهحككثـك تبدكربه ك.(105)اتك شهـككاهكثرهـحككعرَّضى

ضكعاك كلدر بهحككع هكإشكرةكإثتكونػهككإثتكضا ركاثاخكطبكثدةدكلشر ؼكاثنب،ك(كرب)كا 

ك.(106) ربهكك روؼكبه

ك

 : چک     ک  ک  ک            چ: لىقولو تعا: المبحث الثالث

 : وفيو فوائد عدة

كاألاركبكإلربكؿكع تكشأنهككلػرؾكاال لفػكؿكبشػكنههحكع ػتكسػب ؿكاالسػلهنكؼكاثػذمكك:أوالا  ع َّؿى

ك.(107)اككجنسك سفكاثاكرمكراهتهحككردكرررتكع،كاثلنز ؿكاكارته

ثػػـك:كدػػدرحكعرأنػػهكر ػػؿكاػككبهػػذاكاثاتنػػتكاثلت   ػػ،ك رػػكفكاسػػلهنكعكنكب كن ػػكنحكإجكبػػاكع ػػتكسػػؤاؿكا

نرك ػاكعػ،كعػدكةككاب،ضػهككب ػكفكوفكاػػذاك:كاػذاكاثتطػكاكاثػذمكالك ةػركثػهكاػفكااكثرسػكثهلكع جػكب

اثػذمكوعطػ،كاثررػرةككاثالهـكثهكاػككاثاانػكعكاثخ ػركاثادطػكعكاػفكرػؿكعضػ  احكعػ،كادكب ػاكاثرسػكؿك

ك.كاثركررةكافكرؿكخ ر

                                                           

(
105

كك.كبلةرؼك59إعجكزكسكرةكاثركررحكصكك(
(
106

ك.ك574حكصك32اثل ر رككاثلنك رحكجكك(
ك59إعجكزكسكرةكاثركررحكصك(ك107)
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.ك(108)ث راػػاكثخكلاػػاكاألغػػراضك لجػػهكوفكلرػػكفكجا ػػاكث علػػراضحكارسػػ اكإرسػػكؿكاك:ثانيــاا 

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ :كاثلػػػػ،كلجػػػػرمكاجػػػػرلكاثارػػػػؿحككلسػػػػرمكبػػػػ فكاثنػػػػكسحكردكثػػػػهكلتػػػػكثت

چ كركثهكلتكثتكك٢ِ:ك كسؼ چڻ  ڻ  ۀ      ۀ    چ حككركثهكلتكثتك٢ِ:كاثدةص چ﮳

حكعلركفكاذةكاآل ػاكبػذثؾكركثلتد ػبكع ػتكاػككَّ:كاألنفكؿ چں  ڻ  ڻ   ںڱ  ڱ   ڱ

ك.كآلفكلنفةؿكبأدااكاتنتكإذاكرطتتكعفكاثنصككانفردتكبنفسهككسبؽكافكنك  احككلة ح

لةد ركاثجا اكب رؼكاثلكر دحككانهكونهكثـك لكجهكبد  هكإثتكاثةدؽحككثػـك دةػدكبػهكك:ثالثاا 

اإلعةكحكعفكاث ؽحككثـك نطؽكإالكعفكاثشن فكاثذمكاككلكوـكاثب،ػ،ككاث سػدحككعػفكاثب،ضػكاكاثلػ،ك

اهكباكك نبئككعفكاثادتكاألشدحكك ػدؿكع ػتك نػؽكاثخةػـككثذثؾككس.ك(109)ا،كنل جاكاث، ظككاث رد

ك.(110)األثد

كثدػدكلػكثتكاث ػؽكسػب كنهكجػػكابهـكبنفسػهحككاػذةكسػناكاأل بػػكبحكعػمفكاث ب ػبكإذاكسػامكاػػفك"

عػػأ فكادػػكـك.ك(111) شػػلـك ب بػػهكلػػكثتكبنفسػػهكجكابػػهحككاػػذاكار ػػهكعػػ،كاكاضػػمكرر ػػرةكاػػفكاثدػػرآفكاثرػػر ـ

ك.كااكبنفسهكاثدعكعكعنهكردكلكثتككوكثهؾككافكادكـكرسكؿكااك

بهذاكاثكةؼكإناككاكككةؼكعكسدك ضا ؿكك فنتحككواػككاػدحككرـكإفككةؼكاثرفرةكثهك

ك.(112)عمنهكبكؽكع تككجهكاثداركااكلتكثتكنب هك

                                                           

ك59إعجكزكسكرةكاثركررةحكصك(ك108)
ك(.2/334 ردكك–لكجكاثتركسك)كاث،ضبك:كاث رد(ك109)
ك.ك61ح59إعجكزكسكرةكاثركررحكصك(ك110)
ك32/125اثلفس ركاثرب رحك:ك نظر(ك111)
ك32/125ثلفس ركاثرب رحكا:ك نظر(ك112)
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اثشػػكنئكاػػككاثاػػب،ضككاػػككعكعػػؿكاػػفكاثشػػنكاةككاػػ،كاثػػب،ضحككاثشػػن فكاػػككاثػػب،ضك:كرابعــاا 

ك.كو ضكنك

ۓ    ۓچ :كاثػػػػػب،ضحككانػػػػػهكرػػػػػكؿكااكلتػػػػػكثت:كااثشػػػػػنكاةكارػػػػػؿكاثشػػػػػنكع:ك"رػػػػػكؿكابػػػػػفكانظػػػػػكر

كع ػػػػػتككحك٨:كاثاكهػػػػدة چ﮹      ﮸﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ ومكالك  ا ػػػػنرـكب،ػػػػػضكرػػػػـك

ك.(113)ظ اهـ

كذرػػػػرةكانػػػػككبكةػػػػفهكالكبكسػػػػاهحكث لنػػػػككؿكرػػػػؿكاػػػػفكرػػػػكفكعػػػػ،كارػػػػؿك كثػػػػهكااػػػػفك ر ػػػػدكبػػػػد فك

ك.كك ب،ضكرسكؿكاثهدلك(114)اث ؽ

كعكذنبػهكاػفكاثػدكابحكك سػلتكركثاػفكندػصكانػهك د دلهكاثادطكعكبتضهحككغ بكع تكاثادطك:واألبتر

اككاككافكاثخ ركع،كنظركاثنكسحكلشب هكنكبكثداباكاثادطكعكذنبهكحكلشب هكاتدػكؿكبا سػكسكراػككعػ،ك

بلركش هكنكإذاكرطمكبتضهككبلػرك:كحك دكؿ(115)"ااكعهككوبلر يفلحكبذرركرؿكواركذمكبكؿكالك"كاث د ثك

هكذرػكرانحكاػككوبلػرحكع ػتكاالسػلتكرة؛كلشػب هكالخ ػؿكبكثرسركرفرحكعهػككوبلػرحكك دػكؿكث ػذمكالكعدػبكثػ

ك.(116)با سكسحكشبهكةكبكثداباكاثادطكعكذنبهككألنهكريطمكوررةكع،كلخ ؿكواؿكاثترؼ

بكثد ػػػاككاثذثػػػاحككنفسػػػهكبػػػكثرررةككاثدكثػػػاحكعد ػػػبكااكاألاػػػركع  ػػػهحكككاثتػػػدكككةػػػؼكا اػػػدانك

حككاألبلر ػػاككاثػػدنكاةككاثرػػكرركثا اػػدكاثتز ػػزكاػػفكوعػػزةكااحككاثػػذث ؿكاػػفكوذثػػهكااحكعػػكثرررةك:ككرػػكؿ

ك.(117)كاثذثاكث تدكحكع ةؿكب فكوكؿكاثسكرةككآخراككنكعكافكاثاطكبداكثط ؼ

                                                           

ك.1/111اث سكفحكاكدةكشنأحج(ك113)
ك59إعجكزكسكرةكاثركررحكصك(ك114)
ك.اؤسساكاثرسكثا,ك1ط,شت بكاألرنكؤكطك:كل د ؽك,(ك8712)ررـك,كك329ص,كك14ج,كاسندكاإلاكـكو ادك(ك115)
ك.576حكصك31بلةرؼحككاثل ر رككاثلنك رحكجك37ص/ك4ثسكفكاثتربحكج(ك116)
ك.كبلةرؼك125ص/32اثلفس ركاثرب رحكج(ك117)
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عٌرؼكاثخبػركث ػلـكثػهكاثبلػرحكرأنػهكاثجاهػكركاثػذمك دػكؿكثػهكاثةػنبكرحككودخػؿكاثفةػؿكثب ػكفكك:خامساا 

كثهذةكاث،ا ةا ك(118)ك.ونهكاثات َّفكثهذةكاثند ةاحككونهكاثايشىخَّصي

ربكلػهكثػهكدكفكك-خبركإفك–(كاألبلر)كعرؼكاثخبركومك:كاثزاخشرمكعدكؿك ث لـكاثبلركث تدككاثشكنئككا 

غ رةحكألفكدخكؿكالـكاثلتر ؼكع تكاثخبركلف دكاثلخة صحكعدكثنككع فكوبلركاككاجردكإخبكرحككالك

اث ـكواككإذاكودخ نكك.كز دكوبلرككعارك:ك انمكوفك ركفكغ رةكوبلراحككثذاك جكزكوفكنتطؼكع  هكعندكؿ

ع تكاثخبركع ف دكاثلخة صحكعدكثنككز دكاألبلػرك تنػ،كاػككاثاخػلصكبهػذاكاثكةػؼكدكفكغ ػرةككثػذاك

كدالهؿك"ككردكعةَّؿكاذةكاثدض اكاإلاكـكعبدكاثدكاركاثجرجكن،كع،كرلكبهك.كالك جكزكوفكنتطؼكع  ه

ك.(119)"كاإلعجكز

لةكةػػػهكبهػػػػذاككذثػػػػؾكثلأر ػػػدكب ػػػػكفكاخ(كاػػػك) دةػػػػدكضػػػا ركاثفةػػػػؿك..ك"ككودخػػػػؿكاثفةػػػؿك"ككركثػػػهك

كضا ركاثفةؿكعندكاثب غ  فك أل،كث فةؿكبػ فكاثابلػدوككاثخبػرحككالكا ػؿكثػهك.كاثكةؼكدكفكغ رة

كاػػككبتػػدةكخبػػركالكةػػفاحككاثخبػػركررػػفككاثةػػفاكر ػػدكوككعضػػ احك اػػفكاإلعػػرابحككاػػككبػػذثؾك يتىػػ  فكوفَّ

ة تكااكع  ػهككاثررفكوركلكع،كاثلأر دكافكاثةفاحكع ركفكاثر ـكردكوىرَّدكاخلةكصكشكنتاكاثنب،ك

ك.ككس ـكبكةؼكاألبلركاز دكلأر د

عكشػػلاكؿكاثرػػ ـكع ػػتكةػػ ،اكرةػػرحككع ػػتكضػػا ركعةػػؿحككع ػػتكثفػػظكاألبلػػرحكاػػؤذفكبػػأفك

اثادةكدكبهكردكر ـكةكدركاػفكاتػ َّفحكك رك ػاكثفػظكاػرادكبػكثردحككثاػككرنػككرػدكذررنػككضػتؼكوككردك

                                                           

افك:ككاثةنبكر.كومكاثاشهكركاثكاضحكااللةكؼكبهذةكاثةفا:ككاثجاهكر.ك61إعجكزكسكرةكاثركررحكصك(ك118)
ثسكفك.ك)كاغلاةتكع نككا لدرله:ككاث،ا ةا.كاثرجكؿ؛كاثفردكاثضت ؼكاثذث ؿكاثذمكالكواؿكثهككالكعدبككالكنكةر

ك.(جاهرحكةنبرحكغاصك:كاثتربحكاكدة
كاككبتداكحكلت  ؽكا اكدكك173صكك"ع،كاثدكؿكع تكعركؽكع،كاثخبر"كاب ثككزحكدالهؿكاإلعج:ك نظر(ك119)

كافكذثؾككـحككعددكلكسمكع،كب كفكاثفركؽكاثدالث اكب فكاثخبر1992ك–قك1413حك3شكررحكداركاثادن،حكجدةحكط
ك(ك.كاثانط ؽكز دك)ككك(ككز دكاككاثانط ؽك)ككك(كز دكاثانط ؽك)ككك(كز دكانط ؽك:ك)كلفر دهكب ف
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ركثتكصكبفككاهؿككغ ػرةحكعمننػكككرؿكاثركا كتكاثل،ك ددتكاعلراااتككالهكاكتكافكوشخكصكات ن فح

كرباػككرػكفكذثػؾكاػفكإسػراركبتضػهـككإفكانكؾكالهكاكتكركنػتكلةػدركاػفكاثرفػكركث رسػكؿك:كندكؿ

كثرػػفكااكلتػػكثتكوظهػػرةحكع  نهػػذك رػػكفكذثػػؾكاتجػػزانحكوككوفك.(120)اػػمكبتػػضكراػػككرػػكؿكاإلاػػكـكاثػػرازم

كالهـكثػهحككرػدكجػكاكعػ،كاػذاكبأنهكاألبلػرحكومكاألبلػركاػفكركاػهكاثادطػكعكاػنهـكثتػدك ركنكاككةفكةك

بيلػػػػػركا اػػػػػد؛كومكخكثفنػػػػػكككاندطػػػػػمكعنػػػػػككعػػػػػأخبركلتػػػػػكثتكونهػػػػػـكاػػػػػـك:كاثاتنػػػػػتكركا ػػػػػكتك  ػػػػػثكرػػػػػكثكا

كاػػػذاكاثاتنػػػتك لنكسػػػبكاػػػمكاث د ب ػػػاك  ػػػثكردةكركاػػػهككانتػػػكةكاػػػفكاثػػػدخكؿكث ب ػػػتكك.(121)اثابلػػػكركف

تككجهتكث رسػكؿكوفكركؿكااكلتكثتك ظهركانهكبج اكونهكجكاكردانكع تكالهكاك:ككاث كةؿ.كاث راـ

كاػككرةػركر ػبحك د ػبكاثاتنػػتككچک     ک  ک  ک    چ ع ةػؿكاثدةػركعػ،كركثػهكلتػػكثتكك

ك.كاثذمكورادةكاثاخكطبكروسكنكع تكعدب

كاػػككل دػػ،كاثسػػكامكب، ػػركاػػكك لررػػبحكب اػػؿك(:كاألسػػ كبكاث رػػ ـ) ظهػػركعػػ،كاآل ػػاكاثرر اػػاكك:سادســاا 

            نػػػػكةكاػػػػفكر اػػػػهحكردكثػػػػهكلتػػػػكثتكر اػػػػهكع ػػػػتكخػػػػ ؼكاػػػػرادةكلنب هػػػػكنكع ػػػػتكوفكاأل ػػػػؽكغ ػػػػركاػػػػككع

ك.(122)٨١ُ:كاثبدرة چ  ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓے   ے  ۓچ

                                                           

 124حكص32فس ركاثرب رحكجاثل(ك120)

ك124حكصك32اثلفس ركاثرب رحكج(ك121)
اككبكؿكاثه ؿك بػدككةػ، رانكرػـك ربػركرػـك تػكدكراػكك:ك"كسأؿكاثة كباكرضكافكااكلتكثتكع  هـحكرسكؿكااك(ك122)

حككاػذةكاإلجكبػاك(رػؿكاػ،كاكار ػتكث نػكسككاث ػج:ك)بدولكركفكسؤاثهـكعفكاثسببككاثت ػاحكثرػفكاثدػرآفكاثرػر ـكرػكؿ
عفكسببكل، ركاثه ؿحكإناككاػ،كعػفكاث راػاكانػهحكعدػدكسػأثكاكعػفكاثت ػاككاثسػببحككثرػفكاثدػرآفكاثرػر ـككث ست

إجكبهـكعفكاث رااكافكل، ػركاألا ػاحككاػ،كونهػككاكار ػتكث نػكسككاث ػجحكسػأثكاكعػفكشػ،احككثرػنهـكوج بػكاكعػفك
 اسككارترـحكوالكلػرلكونػهك رمكبرـكوفكلسأثكاكعاكك:كش،اكآخرحككاذاكع هكافكاث رااكاككع هحكرأنهك دكؿكثهـ

كرػأفكسػؤاثهـكع ػتكاػػذةكاثشػكر احكرأنػهكإل ػػكفك(ككثػ سكاثبػركبػأفكلػػألكاكاثب ػكتكاػفكظهكراػػك:ك)رػكؿكثهػـكبتػدكذثػػؾ
/كعضػػؿكعبػػكس.كدك-اثب غػػاكعنكنهػػكككوعنكنهػػكحكع ػػـكاثب ػػكفككاثبػػد م:كونظػػر.ك)ث ب ػػكتكاػػفكظهكراػػككالكاػػفكوبكابهػػك

ك(.289صك
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ا اػػدك:ك)ونػػهكثاػػككرػػكفككةػػؼكاألبلػػركعػػ،كاآل ػػاكجػػ،اكبػػهكثا كرػػكةكرػػكؿكاثدكهػػؿ:ككب ػػكفكذثػػؾك

حكإبطػػكالنكثدكثػهكذاؾحككرػػكنكاك دةػدكفكبكةػػؼكاألبلػركونػػهكاثػذمكالكعدػػبكثػهحكوككاثاندطػػمكاػػفك(وبلػر

 لهحكلت فكوفك ركفكذثؾكاإلبطكؿكضػربكنكاػفكاألسػ كبكاث رػ ـحككذثػؾكبةػرؼكاػرادكاثدكهػؿكوا هككرب 

عفكاألبلركاثذمكاككعػد ـكاالبػفكاثػذرىرحكوككاثاندطػمكاػفكركاػهحكإثػتكاػككاػككوجػدركبكالعلبػكرككاػكك

اثنكرصك ظكاثخ رحكومكث سكباندصكث اراكونهكالككثدكثه؛كألفكذثؾكالك تكدكع تكاثاراكبندصكع،ك

ناػػككاةػػط حكاثنػػكسكع ػػتكاعلبػػكرةكندةػػكنك!!ك هدػػهككعد ػػهحككاػػبكونػػهكثػػـك كثػػدكثػػهكاثبلػػاةػػفكلهككخ كا 

ثرغبلهـكع،كاثكثدحكبنكانكع تكاككركنتكع  هكو كاثهـكاالجلاكع اكافكاالعلاكدكع تكاثجهكدكاثبدن احك

عهـك بل،كفكاثكثدكاثذركركرجكاكاالسلتكناكبهـكعندكاثربرحككذثؾكواركردك تػرضككرػدكالك تػرضحكوكك

ردكوغنكةكااكبكثدنكعاحككوعػزةكبكثلأ  ػدحككرػدككا بهكذرركاثاراكبتدكاكلهككذثؾكوارككاا،حككاثنب،كث

جتػؿكااكثػػهكثسػكفكةػػدؽكثػـك جتػػؿكار ػهكأل ػػدكاػفكخ دػػهحكعػلا ضكوفكراكثػػهكاثػذال،كإناػػككاػككباػػكك

ثػػػػتكع َّاػػػػهكااكع ػػػػهحكإذكجتػػػػؿكع ػػػػهكرسػػػػكثلهحككوفكراكثػػػػهكاثترضػػػػ،كبأةػػػػ كبهككوالػػػػهكإذكجت ػػػػهكااكوكك

ك.(123)بكثاؤان فكافكونفسهـحككاككر ؿكع،كاذاكاثاتنتك دكؿكع،ككةؼكاثاندطمكعفكوا هككركاه

ك

ك

ك

ك

ك

                                                           

ك.كحكبلةرؼ577حكصك32اثل ر رككاثلنك رحكج(ك123)
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 الخاتمة

ك.اث ادكااكك دةككاثة ةككاثس ـكع تكافكالكنب،كبتدة

 :أما بعد

ع ددكرو نككافكخ ؿكاذاكاثلطكاؼكع،كاذةكاثسكرةكاثتظ ااكاتكثـكاإلعجكزكالج  ػاكعػ،كدرػاك  

درازكالج  ػػاكعػػ،كاػػذةك.كلكرػػذثؾكخةػػكهصكوسػػ كبكاثدػػرآفكاثرػػر ـكاثلػػ،كذرراػػككداػػفكاإل جػػكزحككنػػرك

كعنرلكبكضكح ؿحو  :كاثسكرةكو اككلىجى

ك.كاثدةدكع،كاث فظككاثكعكاكب ؽكاثاتنت .1

 .خطكبكاثتكااككخطكبكاثخكةا .2

الكعكاثتكطفاك .3  .كإرنكعكاثتدؿككا 

 .(124)اثب كفككاإلجاكؿ .4

اع ػـكوفكاػفك:ك"كثسػكرةكاثرػكررك  ػثكرػكؿكوخلـكانػككبدػكؿكاإلاػكـكاثػرازمكعػ،كخكلاػاكلفسػ رةك

لأاػؿكعػ،كاطػكثمكاػذةكاثسػكرةككادكطتهػككعػرؼكوفكاثفكاهػدكاثلػ،كذررنكاػككبكثنسػباكإثػتكاػككاسػػلأرركااك

إنػػػػككوعط نػػػػكؾك:ك)بت اػػػهكاػػػػفكعكاهػػػػداككرػػػػكثدطرةكعػػػػ،كاثب ػػػػرحكركمكعػػػػفكاسػػػػ  ااكونػػػػهكعكرضػػػػهككعدػػػػكؿ

ؼكاثاخػػذكؿكونػػهكا ػػركـكعػػفكحككثػػـك تػػرك(اثجاػػكارحكعةػػؿكثربػػؾككجػػكارحكإفكاب،ضػػؾكثرجػػؿكرػػكعر

.كوفكاألثفكظككاثلرل ػبكاػأخكذافكاػفكاػذةكاثسػكرةحككاػذاكالك رػكفكاتكرضػا:كو داك.كاثاط كبكثكجكة

ونػػككذررنػػككوفكاػػذةكاثسػػكرةكركثللاػػاكثاػػككرب هػػكحككركألةػػؿكثاػػككبتػػداكحكعػػذرركاػػذةكاثر اػػكتك:ككركن هػػك

اثتظػ ـكاثػذمك دػركبػهكاػفكثػهكذكؽككاثلفككت:ككركثرهك.كك داكك ركفكإااكالنكألررركثطكهؼكاذةكاثسكرة

حككاػػػػفك(إفكاب،ضػػػػؾكرجػػػػؿكرػػػػكعر:ك)كبػػػػ فكركثػػػػهككچک     ک  ک  ک    چ ك:سػػػػ  ـكبػػػػ فكركثػػػػه
                                                           

ك.1988حك3حككاككبتداكحكداركاثد ـحكب ركتحكط119صك/كا ادكعبدكااكدرازحكاثنبأكاثتظ ـ.كد:ك نظر(ك124)
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بكةػػؼكآخػػرحكعكةػػفهكبتضػػهـككثطػػكهؼكاػػذةكاثسػػكرةكوٌفكرػػؿكو ػػدكاػػفكاثرفػػكرككةػػؼكرسػػكؿكااك

عػكاكسػب كنهككبأنهكالككثدكثهحككآخركبأنهكالكات فكثػهككالكنكةػركثػهحككركثػثكبأنػهكالك بدػتكانػهكذرػرح

ألنهكثاككثػـك د ػدكذثػؾكك چڎ    ڎ  ڈ چ :كاد هكاد كنكودخؿكع هكرؿكاثفضكهؿحككاككركثه

كلنككؿكجا مكخ راتكاثدن كككاآلخرة  .(125)"اثركرركبش،اكدكفكش،احكالكجـر

ك:كااككركثهكاإلاكـكاثزاخشرمكع،كخكلااكل    هكاثادلضبكاثاكجزكاثارلنزكبكثاتكن،

اثرر ـحكرو نػككع ػككاط تهػكككلاػكـكادطتهػكحككاجككبػاكعجزاػكككاذةكا،كورةركسكركاثدرآف"ك

اػمكركنهػككاشػ كنهكبكثنرػتكاثج هػؿحكك–ثةدراكحككالةػكعهككباػككاػككطػرازكاألاػركر ػهكاػفكاج ههػكك

خكث ػػػاكاػػػفكلةػػػنمكاػػػفك لنػػػككؿكاثلنر ػػػتحككلتاػػػؿكاػػػفك لتػػػكطتكك-ارلنػػػزةكبكثا كسػػػفكغ ػػػركاثد هػػػؿ

تكعكاانهحككالك لتادكإثتكإب غكنرلهككا كسػنهحككالكبا كجلهكاثلبر تحكرأنهككر ـكافك را،كبهكع 

ك.ك  دكؾكذثؾكإالكع،كر ـكربكاثتكثا فحككادبركاثر ـككاثالر ا ف

عسػػب كفكاػػفكثػػككونػػزؿكاػػذةكاثكا ػػدةكك ػػداكحككثػػـك نػػزؿكاػػككرب هػػكككاػػككبتػػداكحكثرفػػتكبهػػككآ ػػاكل،اػػرك

ػؿحكاألذاكفحككاتجزةكلكجػبكاإلذعػكفحكعر ػؼكباػككونػزؿكاػفكاثسػبمكاثطػكاؿحككاػ كككراااػككإثػتكاثايفىةَّ

ؿحك ػككثهػككاػفكاتجػزةكرػـكاتجػزاتكعػ،كط هػكحكعنػدكرػؿكرػ ثكآ ػكتكلدػركاألثسػفكبت هػكحكثػكك كاثايفةَّ

ورادكاثرد فكلس  اكاثا، ظكاثا نؽحكألخذتكافكوعكة هـكبكثاخنؽحكإفكاىالكاكبمنشكاكسكرةكلكاز هػكحك

ك.(126)"اثاكاكركثسرابككر ثكآ كتكلدان هكحكا هكتحكربؿكذثؾك ش بكاث،رابحكك س بك

ك.ككسب كنؾكاث هـككب ادؾحكنشهدكوفكالكإثهكإالكونتحكنسل،فرؾككنلكبكإث ه

 والحمد هلل أوالا وآخراا                            
                                                           

ك126حكص32اثلفس ركاثرب ركج(ك125)
ك61حك61إعجكزكسكرةكاثركررحكصك(ك126)
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 قائمة المراجع                           

ابػفكاألر ػػرحكوبػػككاثسػػتكداتكاثابػػكرؾكبػػفكا اػدكاثجػػزرمحكاثنهك ػػاكعػػ،كغر ػػبكاث ػػد ثك .1

طػػػكاركو اػػػدكاثػػػزاكمككا اػػػكدكا اػػػدكاثطنػػػك ،حكاثارلبػػػاكاثت ا ػػػاحك:كرػػػرحكل د ػػػؽكاأل

ك.كـ1979ك–قك1399ب ركتحك

اؤسسػػػػػػاك,ك1ط,شػػػػػػت بكاألرنػػػػػكؤكطك:كل د ػػػػػؽككو اػػػػػدكبػػػػػفك نبػػػػػػؿكاثشػػػػػ بكن،حكاثاسػػػػػػندح .2

 .2111,اثرسكثا

األزاػػرمحكنػػكدمكبػػفكا اػػكدحكاثػػدخ ؿكاػػفكوسػػبكبكاثلنز ػػؿحكاطبتػػاكاألاكنػػاحكاةػػرحك .3

 .ـ1999حك1ط

ركحكاثاتػػكن،كعػػ،كلفسػػ ركاثدػػرآفكاثرػػر ـككاثسػػبمكاثارػػكن،حكدارك:كشػػهكبكاثػػد فك:اآلثكسػػ، .4

 .كـ1987-ق1408اثفررحكدطحك

ب كغكاألربكع،كاترعاكو كاؿكاثتربحكلةػ  حكا اػدكبهجػاك:كاآلثكس،حكا اكدكشررم .5

 .ك2األررمحكداركاثرلبكاثت ا احكط

كد ػػػثكا اػػػدكبػػػفكإسػػػاكع ؿحكاثجػػػكامكاثةػػػ  ححكاثاسػػػندكاثاخلةػػػركاػػػفكو :كاثبخػػػكرم .6

 .كب ركتك–رسكؿكااككسننهككو كاهحكداركاألررـك

اثبدػػػكع،حكبراػػػكفكاثػػػد فحكنظػػػـكاثػػػدرركعػػػ،كاثلنكسػػػبكبػػػ فكاآل ػػػكتككاثسػػػكرحكداركاثرلػػػبك .7

 .كـ1995حك1ثبنكفحكطك–اثت ا احكب ركتك

اثسػػنفكاثربػػرلحك,كو اػػدكبػػفكاث سػػ فكبػػفكع ػػ،كبػػفكاكسػػتكوبػػككبرػػركاثب هدػػ،,كاثب هدػػ،ك .8

 .ـ1994ك-اػك1414اراكاثاررااحكك-داركابفكبكزكا ادكعبدكاثدكدركعطكح:كل د ؽ
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اثجػػػكامكاثةػػػ  حكسػػػنفك,ككا اػػػدكبػػػفكع سػػػتكوبػػػككع سػػػتكاثلراػػػذمكاثسػػػ ا،,ككاثلراػػػذم .9

 .كب ركتك–داركإ  كاكاثلراثكاثترب،ك,كو ادكشكررككاألثبكن،ك:كل د ؽك,ككاثلراذم

اثجرجكن،حكعبدكاثدكارحكدالهؿكاإلعجكزحكلت  ؽكا اكدكشكررحكداركاثادن،حكجدةحك .10

 ـحكك1992ك–قك1413حك3ط

حك1اثرلػػػبكاثت ا ػػػاحكب ػػػركتحكطكحكداركابػػػفكاثجػػػزرمحكاثنشػػػركعػػػ،كاثدػػػراااتكاثتشػػػر .11

 (.ـك1998ك–قك1418

 كشػػػػػ اكاثجاػػػػػؿكع ػػػػػتك)اثجاػػػػػؿحكسػػػػػ  اكفكاثتج  ػػػػػ،كاثشػػػػػه رحكاثفلك ػػػػػكتكاإلثه ػػػػػاك .12

 .1996حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتحكط(اثج ث ف

 ،ػػاككةػػ كحكاثترب ػػاحكداركاثت ػػـكاثجػػكارمحكإسػػاكع ؿكبػػفك اػػكدحكاثةػػ كحكلػػكجكاث .13

 .ـ1987ك–قك1407حك4ث ا   فحكب ركتحكط

اثارلبػػاك,كوسػػتدكاثط ػػبك:كل د ػػؽك,كلفسػػ ركابػػفكوبػػ،ك ػػكلـك,كابػػفكوبػػ،ك ػػكلـكاثػػرازمك .14

 .ة داك,كاثتةر اك

اةػطفتكعبػدكاثدػكدرككحكل د ػؽككاثاسلدرؾكع ػتكاثةػ    ف,ككاث كرـكاثن سكبكرم .15

 .كـ1990ك-اػك1411حك1-ب ركتحكطك-عطكحكداركاثرلبكاثت ا ا

ابػػفك جػػركاثتسػػد ن،حكاإلةػػكباكعػػ،كلا  ػػزكاثةػػ كباحكاطبتػػاكاثسػػتكدةحكاةػػرحك .16

 .كاػ1322حك1ط

 .اػك1379,كدكطك,كب ركتك,كداركاثاترعاك,كابفك جركاثتسد ن،ك .17

ـحك1999حك1 راػػتكبشػػ رحكاكسػػكعاكاثةػػ  حكاثاسػػبكركاػػفكاثلفسػػ ركبكثاػػأركرحكط .18

 .كدار

 .ـ1993حك1حكداركاثرلبكاثت ا احكطوبكك  كفكاألندثس،حكاثب ركاثا  ط .19
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ثبػػػكبكاثلأك ػػػؿكعػػػ،كاتػػػكن،ككك)اثخػػػكزفحكعػػػ اكاثػػػد فكع ػػػ،كبػػػفكا اػػػدحكلفسػػػ ركاثخػػػكزفك .20

 .ك1995حك1ثبنكفكحكطك–حكداركاثرلبكاثت ا احكب ركتك(اثلنز ؿك

كًشػػ ايكاثش ػػهىكًبكعى ىػػتكلٍفسػػ ًركك,كو اػػدكبػػفكا اػػدكبػػفكعاػػركشػػهكبكاثػػد فك,اثخفػػكج، .21  ى

ػػكًكم ػػككمكًعنىك ػػايك)كاثبى ضى ,كداركةػػكدرك,ك(اثدىكًضػػتككًرفىك ػػايكاثرَّاًضػػتكعى ىػػتكلٍفسػػ ًركاثبى ضى

 .ب ركتك

ػػكعػػ،كاثب ػػكفكاثػػدان،حكوبػػككعاػػركح .22 كاررػػزغػػكنـكرػػدكرمكاث اػػدحك:كحكل د ػػؽاثدػػرآفكآمكد كعى

 .ـ1994ك-اػك1414ك-ح1حكطكاثرك تك-ككاثلراثكاثاخطكطكت

 .1988حك3درازحكا ادكعبدكااكحكاثنبأكاثتظ ـحكداركاثد ـحكب ركتحكط .23

إبػػػػػراا ـك.كد:كل د ػػػػػؽعخػػػػػركاثػػػػػد فحكنهك ػػػػػاكاإل جػػػػػكزكعػػػػػ،كدرا ػػػػػاكاإلعجػػػػػكزحك:كاثػػػػػرازم .24

 .ـ1985ا ادكبرركتكوبككع ،حكداركاثفررحكعٌاكفحك.كاثسكاراه،حكككد

 .كـ1986حك1حكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحككافكل حكاث، بحكداراثرلبكاثت ا ا .25

ا اػدكسػ دكر  نػ،حكداركاثاترعػاحك:كاثراغبكاألةفهكن،حكاث س فكبفكا ادحكل د ػؽ .26

 .ب ركتحكدطحكدت

ابػػفكاثزب ػػركاثردفػػ،حكاثبراػػكفكعػػ،كلنكسػػبكسػػكركاثدػػرآفحكجكاتػػاكاإلاػػكـحكل د ػػؽكسػػت دك .27

 .1988اثف ححكسناك

كاثدػػػػػػرآفحكداركاثفرػػػػػػرك:كاثزررشػػػػػػ، .28 ك-ق1408حك1ب ػػػػػػركتحكطك–اثبراػػػػػػكفكعػػػػػػ،كع ػػػػػػـك

 .كـ1988

 .ك1990حك9اثزرر ،حكخ ركاثد فحكاألع ـحكداركاثت ـكث ا   فحكب ركتحكط .29

ا اػػػكدكبػػػفكعاػػػرحكإعجػػػكزكسػػػكرةكاثرػػػكررحكل د ػػػؽك كاػػػدكاثخفػػػكؼحكدارك:كاثزاخشػػػرم .30

 .كـ1991-ق1411حك1اثب غاحكب ركتحكط



56 

 

دػػكهؽكغػػكااضكاثلنز ػػؿككع ػػكفكاألركك ػػؿكعػػتككجػػكةكاثرشػػكؼكعػػفك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحك .31

 .ـ1977ك–قك1397حك1داركاثفررحكب ركتحكطحكاثلأك ؿ

 .ـ1996حك1وسكسكاثب غاحكارلباكثبنكفكنكشركفحكب ركتحكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحك .32

اثسػػػ  ـكإثػػتكازا ػػػككاثرلػػػكبككإرشػػكدكاثتدػػػؿ:كا اػػػدكبػػفكا اػػػدكاثتاػػػكدم:كوبػػككاثسػػػتكد .33

 .كـ1998حك1اثرر ـحكداركاثرلبكاثت ا احكط

حك1و اػػدكاثخػػراطحكداركاثد ػػـحكداشػػؽحكط.كاثسػػا فكاث  بػػ،حكاثػػدركاثاةػػكفحكل د ػػؽكد .34

 .ـ1994

كاثدػػرآفحكداركاثرلػػبكاثت ا ػػاكاثسػػ كط،حكجػػ ؿكاثػػد فحك .35 ب ػػركتحكك–االلدػػكفكعػػ،كع ػػـك

 .ـ1987حك1ط

 .ـ1996حك1داركاثفررحكثبنكفحكطست دكاثاندكبحكك:كاإللدكفحكل د ؽ .36

حك1لنكسػػػؽكاثػػػدرركعػػػ،كلنكسػػػبكاثسػػػكرحكداركاثرلػػػبكاثت ا ػػػاحكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك .37

 .كـ1986

داركإ  ػكاكاثلػراثكاثتربػ،حكدكتحكك. كش اكاثش خكزادةكع تكاثب ضككمحك:كاثش خكزادة .38

 ك.كدطك

نةػػػػركبػػػػفكع ػػػػ،حكاثاكضػػػػحكعػػػػ،ككجػػػػكةكاثدػػػػراااتككع  هػػػػكحكل د ػػػػؽكعاػػػػرك:كثشػػػػ رازما .39

 .كـ1993حك1جدةحكطك–اثرب س،حكاثجاكعاكاثخ ر اكثل ف ظكاثدرآفك

حك4اثةػػػػكبكن،حكا اػػػػدكع ػػػػ،كحكةػػػػفكةكاثلفكسػػػػ رحكداركاثدػػػػرآفكاثرػػػػر ـحكب ػػػػػركتحكطك .40

 .ـ1981

لػبكاثت ا ػاحكاثطبرمحكا ادكبفكجر ػرحكجػكامكاثب ػكفكعػفكلأك ػؿكآمكاثدػرآفحكداركاثر .41

 .كـ1992حك1ب ركتحكط
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حك1حكطاؤسسػػػػاكاثرسػػػػكثاك,كو اػػػػدكشػػػػكررك:كل د ػػػػؽك,جػػػػكامكاثب ػػػػكفكككككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككككك

 ك.كـ2000

حك1اثل ر ػػػػػػرككاثلنػػػػػػك رحكداركاثرلػػػػػػبكاثلكنسػػػػػػ احكط:كابػػػػػػفكعكشػػػػػػكرحكاثطػػػػػػكاركا اػػػػػػد .42

 .كـ1970

بػػػدكركاثزااػػػرةكعػػػ،كاثدػػػراااتكاثتشػػػركاثالػػػكالرةحكداركاثرلػػػكبكاث:كعبػػػدكاثفلػػػكحكاثدكضػػػ، .43

 .كـ1998/ك1اثترب،حكب ركتحكط

عبدكاثدكدرك س فحكلسه ؿكنهك اكاإل جكزكع،كدرا اكاإلعجكزكث رازمحكداركاألكزاعػ،حك .44

 .ككـك1989ك-اػ1419حك1ب ركتحكط

ك–ابػػػػفكعط ػػػػهحكاثا ػػػػرركاثػػػػكج زكعػػػػ،كلفسػػػػ ركاثرلػػػػكبكاثتز ػػػػزحكداركاثرلػػػػبكاثت ا ػػػػاك .45

 .كـ1993حك1كتحكطب رك

اثت كمحك   تكبفك ازةحكاثطرازكاثالضافكألسراركاثب غاككع كـك دػكهؽكاإلعجػكزحك .46

 .كداركاثرلبكاثت ا احكب ركت

 .كاث،اكرمحكا ادكةد ؽحكجكااركاثب كفكع،كلنكسبكسكرةكاثدرآفحكارلباكاثدكارة .47

كاثدرآفحكداركاثفرركفحكعاكفحكط .48  ك.ح1997/ك1عضؿكعبكسحكإلدكفكاثبراكفكع،كع ـك

حكك5عجػػػػػكزكاثدػػػػػرآفكاثرػػػػػر ـحكداركاثفررػػػػػكفحكاألردفحكعٌاػػػػػكفحكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككإ .49

 .ـ2004-ق1424

داركاثفررػػػكفحك(كع ػػػـكاثب ػػػكفككاثبػػػد م)كنكنهػػػككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاثب غػػػاكعنكنهػػػكككوع .50

 .كـ1998حك3عاكفكط

داركاثفرػػػػرحكب ػػػػركتحكدطكحكاثدرطبػػػػ،حكا اػػػػدكبػػػػفكو اػػػػدحكاثجػػػػكامكأل رػػػػكـكاثدػػػػرآفحك .51
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