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Abstract  

   The research tackles the reasons of achieving t victory in the 

Holy Qur'an and paves the way for blessed verses that deal with 

the origin of this work in the Holy Quran. Then it presents  the 

truth of victory in the Holy Quran, its types and functions, and the 

factors that led to it. The research is  concluded with an attempt to 

discover what is closer to the spirit of the Quranic research . This 

was manifested in the launch of the fact that the Holy Qur'an is a 

statement of everything, and then the research mention  the truth 

of the angels and whether they actually fought with the believers 

and their role was a moral one. Then the research mentioned a 

number of opinions of ancient and modern commentators on this 

theory - the reasons of victory – and is concluded with the fact  

that it is a color of the miracles that the Arabs and Ajaj failed to 

bring. 
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 : رعش٠ف االعجبة ٚإٌصش ٌغخ ٚاصغالدبز١ّٙذ اٌ

 أٚال : اٌغجت فٟ اٌٍغخ

 : السجل. والكجت: كل مب ركججذ ثه من ؼزم أو َع أو ظَن.قبئاًل  الكجتػؽف الفؽاهُعٌ    

والكجت: قجت اْمؽ الػٌ َىيل ثه، وكل فًل َىيل ثهٍء فهى قجت. والكجت: الٓؽَق  ْكق    

 .(ٔ)رؽَعرًل ثه الً مب 

. نٍء َزىيل ثه الً الهٍء، فهى قجتوالدمغ أقجبة؛ وكل وؾاظ ػلً غل  اثن منظىؼ ثقىله:    

ٌَْؤْعَجبُةوقىله رؼبلً:  ُُ ا ِٙ واهلل، ػقؿ وخقل، مكقجت اْققجبة، وقىلقه ػقؿ        ٙٙٔالجقؽح: ََٚرَمغََّعْذ ِث

َٚاِد وخل: َّب ٌَْؤْعَجبَة  َأْعَجبَة اٌغَّ ققب:: هقٍ أثىاثهقب. والكقت: السجقل،       3ٖ-ٖٙ غبفؽ: ٌََعِّٟ َأْثٍُُغ ا

١َْٔب         فٍ لغخ هػَل؛ وقُل: الكت الىرع، وقىله ػؿ وخل:  ُٗ ِفنٟ اٌنذُّ ُٖ اٌٍَّن ُْٕصنَش ٠َ ْٓ ْْ ٌَن ُّٓ َأ َْ ٠َُنن ْٓ َونب َِن

َّب ِ    ُّْذْد ِثَغنَجٍت ٌَِِنٝ اٌغَّن ١ٍَْ ٌْآِخَشِح َف مؼنقب:: مقن كقبظ َظقن أظ لقن َنًقؽ اهلل، ققجسبكه،         ٘ٔالسقح:  َٚا

ه رؼقبلً:  ، وهقى قىلق  ذ غُظقبً ، ززً َظهؽ: ػلً العَن كله، فلُُم(وقلموآله لً اهلل ػلُه ي)، مسمعًا

والكجت: السجل. والكمبء: الكقف؛ أٌ فلُمعظ زقجال فقٍ قققفه، لقم لُقٓقغ،      ، فلُمعظ ثكجت الً الكمبء

 . (ٕ)أٌ لُمع السجل ززً َنقٓغ، فُمىد مطزنقب

ٛ اِب رعش٠ف إٌصش فٟ اٌٍغخ       لقً ػقعو: َنًقؽ: وكًقؽ: َنًقؽ:      اػبكقخ المظلقى ؛ كًقؽ: ػ    :٘ن

، ورفكقُؽ: أظ َمنؼقه مقن الظلقم اظ     (ٖ)(أصش أخبن ظبٌّنب أٚ ِنٍِٛنب  ) :، وقع وؼظ غل  ؼوائًُبكًؽًا

والنًقُؽ: النبيقؽ؛ ققب: اهلل     أػبكقه ػلقً ابلمقه، وا ققم النًقؽح؛     وخقع: ابلمقب، واظ كقبظ مظلىمقب     

َُ رؼبلً: ِْٔع َٚ  ٌَْٝٛ َّ ٌْ َُ ا ، والدمغ أكًبؼ مثل نؽَف وأنقؽاف. واْكًقبؼ: أكًقبؼ    (ٗ) إٌَِّص١ُش ِْٔع

، ولػل  أَُف الُقه ثلفقا الدمقغ فقُقل أكًقبؼٌ. والنًقؽح: زكقن المؼىكقخ. واكزًقؽ          )و(النجٍ، 

: َكىظ ا كزًبؼ مقن الظقبلم ا كزًقبف وا كزققب ، واكزًقؽ منقه:       ُلقوالؽخل اغا امزنغ من ابلمه. 

ِٗ    اكزقم. وفٍ الزنؿَل الؼؿَؿ:  ِّن ٍْ َْٔزَصنَش َثْعنَذ ُظ ِٓ ا َّن ٌََٚ
ُُ    وقىلقه ػقؿ وخقل:   ،(٘) ُٙ َٓ َِِرا َأَصنبَث َٚاَّنِز٠

   َْ َْٕزِصننُشٚ ٠َ ُْ ُ٘نن  ُٟ ٌَْجْغنن ا
قققؤله أظ ػلققً ػققعو: أٌ   قزنًققؽ:اووا قزنًققبؼ: اقققزمعاظ النًققؽ.    ،(ٙ)

 .(3) َنًؽ: ػلُه

 فٟ االصغالح إٌصشٚ االعجبة ثب١ًٔب: رعش٠ف

 ، وله أقكب  :ب للىيى: الً السكم غُؽ مئلؽ فُهب َكىظ ْؽًَق: ػجبؼح ػّمالكجت 

 الكجت الزب : هى الػٌ َىخع المكجت ثىخىظ: فقّ.

 .(8)ثىخىظ: فقّغُؽ الزب : هى الػٌ َزىقف وخىظ المكجت ػلُه، لكن   َىخع المكجت الكجت 
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  .(9) ىا ثه ككجخ لقؽَخ ركمً كًؽاظالنًؽ والنًؽح: الؼىظ. والنًبؼي قّم

 .(ٓٔ)النًؽ: هى أضى من المؼىكخ  ضزًبيه ثعفغ الُؽ

غُؽ: أو هى الٓؽَ  للىيى: ظ الكجت هى الهٍء الػٌ َزىيل ثه الً أ ب رقع َزُر خلًُب مّم   

الزٍ من ضاللهب َمكن الزىيل  ثمب اظ المؽاظ هى النًؽ فبغا اقجبة النًؽ هٍ ا مىؼ الً المؽاظ

 مؼنىَب.  ظ هػا النًؽ مبظَب أكبأزؽاؾ النًؽ ،والنًؽ هى ظزؽ الؼعو قىاء االً 

 (إٌصش ِٓ عٕذ اهلل عجذبٔٗ ) : ٚياٌّجذث األ

  ِفَٙٛ إٌصش :ٚياٌّغٍت األ 

وظ ا كزًقبؼ َزمثقل   ّعاظ أكثؽ النبـ َسُخ المقبَُف المسعوظح فٍ رقُقُم مفهقى  النًقؽ ، اغ َؼق        

ح وخُقؿح   اظ مثقل هقئ ء      مقع فقّ فٍ قعؼح اإلككبظ ػلً ظزؽ ػقعو: ، أو الكقُٓؽح ػلقً السكقم ل    

   هققئ ءَققؽوظ أٌ اػزجققبؼ  كزًققبؼ الهققعف ورقققع  الغبَققخ ، أو رفققىه واكزهققبؼ المققػهت والفكققؽح ،  

َؼؽفىظ زقُقخ وقعقُخ الػٌ ثػ: كفكه فٍ قجُل اػالء كلمقخ السق  و  َفهمقىظ اَُقًب مؼنقً القُمقخ       

كقبظي ثهقب ايقسبة الؽاَقبد      ٍالكجُؽح الزٍ رنزح ػن اؼاقخ العمبء وثبلزبلٍ رظهؽ الؼؿح والكؽامخ الز

كٓقاله القً أفق     هػا الزقُُم المسعوظ َدؼل من الؼكُؽ الدقىاة ػلقً غلق  ا نقكب: ، أمقب ا      ا لهُخ 

ٍ       المؼبكٍ الىاقؼخ الىَبءح لمفهى    ا كزًبؼ ا لهٍ وهػا مقب أكقع: المفكقؽ ا ققالمٍ ققُع قٓقت فق

ثٓل من اثٓب: ا قال  أ  وهى نهُع كؽثالء ا مب  السكقُن ثقن ػلقٍ )ػلُهمقب الكقال (       زعَثه ػن

 َجقػ: كفكقه فقٍ هقػ:      وهى ػلُه الكال السكُن ا مب  لمفهى  النًؽ فُقى: : " . . . وكنمىغج ؼائغ 

الظبهؽح وثبلمقُبـ الًغُؽ كبكذ هؿَمخ . ضؽ آمن خبكت المفدؼخ والًىؼح الؼظُمخ من خبكت ، 

ههُع فٍ اْؼٌ رهزؿ له الدىاكر ثبلست والؼٓف ورهفى لقه  كه كًؽ ضبلى والبزقُقخ القى: ففؤمب 

" ه النقبـ ػلقً زقع ققىاء     سكُن ؼَقىاظ اهلل ػلُقه ، َكقزىٌ فُق    القلىة وردُم ثبلغُؽح والفعاء كبل

 ىؽ من زُقبح ققُع الهقهعاء اإلمقب  أثق     آلبؼ الطُ ارجبع اهل الجُذ َؽوظ  أّظالً  خفبَا . وَنجغٍ (ٔٔ)

 ػجع اهلل السكُن ) ػلُه الكال  (.

 : ِٗشارجٚ أٔٛاع إٌصش :بٟٔاٌثاٌّغٍت 

النًؽ ػلً اْػعاء ثبلقزب: وقىح الكالذ ، كبكزًبؼ  :والنًؽ من اللَّه قجسبكه ػلً أكىاع ، منهب   

الؽقى: اْػظم ) يلً اهلل ػلُه وآله ( ػلً ػزبح الكفؽ والظلم من قؽَم وغُؽهم ، ومنهب النًؽ 

ثؼػاة من الكمبء كبلطكف والٓىفقبظ والقؽَر الؼبرُقخ ، ومنهقب النًقؽ ثققىح السدقخ والجؽهقبظ ػنقع          
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لى الهؤظ وضلىظ الػكؽ فٍ العكُب ، ومنهب النًؽ فٍ اِضقؽح  كقبل الطًم وخعاله ، ومنهب النًؽ ثؼ

ٍّ وخى:  (ٕٔ)َى  ركىّظ وخى: ورجُ
 ِفٟ اأَلْصفبِد َٓ ١ِٔ َُِمشَّ َِِئٍز  ْٛ ٠َ َٓ ١ِِ ُّْجِش ٌْ  . (ٖٔ)  َٚرَشٜ ا

ثقبضزالف المقىاؼظ واْنقطبو ، فقبّظ مفهقى  النًقؽح مقن اْفقؽاظ وفقٍ          مؽارت النًقؽ  طزلف رو   

فنًؽ اللَّه ػقّؿ وخقّل وػىكقه أنقّع مؽارقت النًقؽ وأققىي وأرقّم ، لقّم النًقؽ مقن             مىاؼظهب مطزلفخ ،

اْكجُبء الهبظَن واْئّمخ زدح اللَّه ػلً النبـ أخمؼُن ، لّم من الؼلمبء الَّػَن هم وؼلخ اْكجُقبء ، لقّم   

 . (ٗٔ)المئمنُن المزقُن ، لّم من اْيعقبء ا ضىاظ فٍ اللَّه ؼّة الؼبلمُن -من اِثبء 

 

  ٚاٌعم١ذح ٕصشاٌ : ثبٌثاٌّغٍت اٌ  

أَقن وػقع اهلل لؽققله    ظ كؽَقع خىاثقًب ثقىلنقب:    خغ قلُاًل وكؼؽف مؼنً القُم قجقل أ ظ كؽَنجغٍ ػلُنب أ    

وللمققئمنُن ثبلنًققؽ فققٍ السُققبح الققعكُب  ػلققً أظ هنققبت زققب د كثُققؽح َققزم فُهققب النًققؽ فققٍ يققىؼره    

الظبهؽح القؽَجخ. غل  زقُن رزًقل هقػ: الًقىؼح الظقبهؽح القؽَجقخ ثًقىؼح ثبقُقخ لبثزقخ. لققع اكزًقؽ            

قزهب الكبملخ فٍ اْؼٌ. فٍ زُبره. ْظ هػا النًؽ َؽرجّ ثمؼنً اقبمخ هػ: الؼقُعح ثسقُ النجٍ )و(

 فهػ: الؼقُعح   َزم رمبمهب ا  ثؤظ رهُمن ػلً زُبح الدمبػخ الجهؽَخ.

الظبهؽح مغ الًىؼح ثؼع منه ززً ايجسذ هػ: الًىؼح  لزسم نكل النًؽ القؽَت ثهكل اضؽ أا    

 وف  رقعَؽ اهلل ورؽرُجه.ػلً السقُقُخ. 

ػع اهلل قبئم لؽقله وللػَن آمنىا. و  ثع أظ رىخقع  وهنبل  اػزجبؼ آضؽ رسكن مؽاػبره كػل . اظ و   

زقُقخ اإلَمبظ فقٍ القلقىة الزقٍ َنٓجق  هقػا الىػقع ػلُهقب. وزقُققخ اإلَمقبظ كثُقؽا مقب َزدقىؾ النقبـ              

. واظ اْضُبؼ من المئمنُن َلمكىظ آلبؼ اقزههبظ السكُن )ػلُه الكال ( واقزهقهبظ يقسجه   (٘ٔ)فُهب

ظ مدبلف الؼؿاء الزٍ رقب  للسعَث ػن منبقت السكقُن ويقسجه   الجؽؼح من أهل ثُزه وأيسبثه ، وا

ثؤػُننقب ومقن   ُٓنقب مقن لمبؼهقب ززقً ؼأَنقب غلق        ؼر ذومقب ؾالق   ذهم َنبثُغ الؽزمخ الكجُؽح الزقٍ كبكق  

ضال: النمىغج الثىؼٌ الػٌ نهعره أؼٌ اَؽاظ المكلمخ ، كُف اقزٓبع المالَُن من أثنبء اإلقال  

للقُبء ػلً الظلم والٓغُبظ وا ققزكجبؼ . لققع نقبهعكب ثؤػُننقب كُقف      أظ َزسؽكىا فٍ أَب  ػبنىؼاء 

اقزٓبع هػا الدُل المُسٍ الػٌ رؽثً فٍ معؼقخ أثقٍ الهقهعاء السكقُن ) ػلُقه الكقال  ( ورغقػي       

 . (ٙٔ)ممب رعؼ: مدبلف ػؿائه ، أظ َسٓم ثؤَع ضبلُخ ػؽل أقىي الكالُْن الدجبؼَن

ع نققجبة اهققل الدنققخ المُققسُخ الزققٍ رؽثققذ فققٍ معؼقققخ قققُوارُققر ممققب رقققعم  أظ هققػ: ا خُققب:    

اققزٓبػذ اظ رسٓقم اققىي القعو: الدجقبؼح وققع نقبهعكب غلق  ظ  السكقُن )ػلُقه            ورغػد فٍ مدبلكه
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وكؽامخ وغُؽ كل الزقعَؽاد الؼككؽَخ ززً  ؟ واػٓبهم ػؿًح الكال ( كُف قبؼ فٍ ػؽوه الهجبة

 .ػ اكثؽ من اؼثؼخ ػهؽ قؽكًبكبظ ومب ؾا: غل  الع  منزًؽًا والبؼ: واَسخ من

 اٌّؤ١ِٕٓ  اهلل شٔص:  شاثعاٌّغٍت اٌ 

 حؼىػكمالبح الؼبمخ فقع خبءد هػ: اَِبد اككدب  آَبره الكؽَمخ مغ السُ ػلًػىّظكب القؽآظ الكؽَم    

 لزئكع ػلً أظ النًؽ من ػنع اهلل قجسبكه .قب: رؼبلً : ًبآكف

ٔ -  َعبٌُُٛد ًَ َّب َفَص ُْ            َفٍَ ْٓ ٌَن َِن َٚ ِّٕنٟ  ِِ ُٗ َفٍَن١َْظ  ْٕن ِِ ْٓ َؽنِشَة  َّن َٙنٍش َف َٕ ُْ ِث ُِْجَزٍِن١ُى  َٗ َّْ اٌٍَّن ٌُْجُِٕٛد َلنبَي ِِ ِثب

         َٚ َّّنب َ نب ُْ َفٍَ ُٙ ْٕ ِِن ُٗ ٌَِِّنب َل١ًٍٍِنب  ْٕن ِِ ِٖ َفَؾنِشُثٛا  ِٓ اْغَزَشَف ُغْشَفنًخ ِث١َنِذ َِ ِّٕٟ ٌَِِّب  ِِ  ُٗ َّٔ ُٗ َفِإ ّْ َٓ   ٠َْغَع َٚاَّنِز٠  َٛ ُ٘ن  ُٖ َص

ُٕ َِ ِٗ َون     آ ٍَُِنبُلٛ اٌَّن  ُْ ُٙن َّ َْ َأ َٓ ٠َُنُّنٛ ِٖ َلبَي اٌَِّز٠ َُٚ ُِٕٛد ََ ِثَجبٌَُٛد  ْٛ ١ٌَْ َٕب ا ُٗ َلبٌُٛا ٌَب َعبَلَخ ٌَ ََِع ْٓ ِفَئنٍخ   ٛا  ِِن  ُْ

َٓ ََِع اٌصَّبِثِش٠  ُٗ َٚاٌَّ  ِٗ ِْ اٌَّ  . (ٔ3)َل١ٍٍٍَِخ َغٍََجْذ ِفَئًخ َوِث١َشًح ِثِإْر

ٕ-  ُْ َْ ٌَُى َٞ      َلْذ َوب ُْ َسْأ ِٙ ِِْثٍَن١ْ  ُْ ُٙ َٔ ْٚ َُٚأْخنَشٜ َونبِفَشٌح ٠َنَش  ِٗ ًِ اٌَّن ًُ ِفٟ َعِج١ ٌَْزَمَزب ِفَئٌخ ُرَمبِر ِٓ ا آ٠ٌَخ ِفٟ ِفَئَز١ْ

ٌَْؤْثَصنبسِ      َّ ِفنٟ َرٌِنَه ٌَِعْجنَشًح ٌِنُؤٌِٟٚ ا ْٓ ٠ََؾبُ  ِِ َِ  ِٖ َْٕصِش ُٗ ٠َُؤ٠ُِّذ ِث َٚاٌَّ  ِٓ ٌَْع١ْ َوَمقب   وققب: رؼقبلً:   .  (ٔ8)ا

ًْقُؽ ِالَّقب ِمقْن ِػْنقِع اللَّقِه ِاظَّ اللَّقَه َػِؿَقؿ         َخَؼ َْٓمِئنَّ ِثِه ُقُلىُثُكْم َوَمقب النَّ  .  (ٔ9) َزِكقُم   َلُه اللَُّه ِالَّب ُثْهَؽي َوِلَز

ْْ  وقب: رؼبلً : َِِٚ  ُْ َٛ َخ١ٌْش ٌَُى ُٙ ُٙٛا َف َْٕز ْْ َر َِِٚ ٌَْفْزُخ  ُُ ا ْْ َرْغَزْفِزُذٛا َفَمْذ َ بَ ُو ِِ َٟ ِٕ ْٓ ُرْغ ٌََٚ َُٔعْذ  َرُعُٛدٚا 

َٓ ١ِٕ ِِ ُّْؤ ٌْ ََِع ا  َٗ َّ اٌَّ ََٚأ ْٛ َوُثَشْد  ٌََٚ ُْ َؽ١ًْئب  ُْ ِفَئُزُى ُْٕى َع
 (ٕٓ). 

ٖ-ٌَْفْزُخ َٚا  ِٗ  .(ٕٔ) َِِرا َ بَ  َْٔصُش اٌَّ

فقٍ  وقىلقه : " ومقب النًقؽ ا  مقن ػنقع اهلل " مؼنقب: أظ السبخقخ  ؾمقخ          قب: الٓىقٍ فقٍ رجُبكقه :     

المؼىكخ واظ أمعهم ثبلمالئكخ فبكهم   َكزغنىظ ػن مؼىكزقه ْؽفقخ ػقُن فقٍ رقىَقخ قلقىثهم وضقػ ظ        

قىا  لهم ا  ثهقب و  مزكقل لهقم ا  ػلُهقب .      هم الً غُؽ غل  من اْمىؼ الزٍ  ػعوهم ثُؼف قلىث

وثؼقٍ   فبظ قُل : كُف قب: " ومب النًقؽ ا  مقن ػنقع اهلل " وققع َنًقؽ المئمنقىظ ثؼُقهم ثؼُقبً        

اهلل ْكقه ثمؼىكزقه وزكقن رىفُققه ،      مقن   :  ظ كًؽ ثؼٍ المقئمنُن ثؼُقبً  المهؽكُن ثؼُب ؟ قلنب 

ظ ػبقجزه الً نؽ مآ: ا ، واهلل  ؼُع ػنوأمب كًؽ المهؽكُن ثؼُهم ، لجؼٍ ، فال َؼزع ثه ، ْكه ث

كه   زبخخ الً معظ واكمب وفُه رنجُه أ ظالؼعوػنع اهلل   من الؼعح . فبلنًؽ من (ٕٕ)من الؼقبة العائم 

ػلً قلىثهم مقن زُقث أظ كظقؽ الؼبمقخ القً اْققجبة أكثقؽ زقث          أمعهم ووػع لهم ثهبؼح لهم وؼثًٓب

 ػلً أظ   َجبلىا ثمن رؤضؽ ػنهم الؼؿَؿ الػٌ   َغبلت فٍ أقُُزه فهى قجسبكه القبٍَ .
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 (الفُل اإللهٍ) :ثبكٍالمجسث ال

 المٓلت اْو:: ظوؼ القؽآظ الكؽَم  

 خبء القؽآظ الكؽَم فٍ ْبئفخ من آَبره لُئكع المعظ الؽثبكٍ ثقىله :   

ٔ -          ُِْزَ  ِثبْلَس ِّ َوِاظَّ َفِؽًَققب ِمقَن اْلُمقْئِمِنَُن َلَكقبِؼُهىَظ  ََُدبِظُلىَكقَ  ِفقٍ اْلَسق  ِّ َكَمب َأْضَؽَخَ  َؼثَُّ  ِمْن َث

َّققبِئَفزَ   ِن َأكََّهققب َلُكققْم َُْثْؼققَع َمققب َرَجققََّن َكَؤكََّمققب ََُكققبُقىَظ ِاَلققً اْلَمققْىِد َوُهققْم ََْنُظققُؽوَظ  َوِاْغ ََِؼققُعُكُم اللَّققُه ِاْزققَعي ال

َٓقَغ ظَ          َُْؽ َغاِد الهَّقْىَكِخ َرُكقىُظ َلُكقْم َوَُِؽَقُع اللَّقُه َأْظ َُِسق َّ اْلَسق َّ ِثَكِلَمبِرقِه َوََْق اِثقَؽ اْلَكقبِفِؽََن    َوَرَىظُّوَظ َأظَّ َغ

َِْل َوَلْى َكِؽَ: اْلُمْدِؽُمىَظ  ِاْغ َرْكَزِغُُثىَظ َِٓل اْلَجب َؼثَُّكْم َفبْقَزَدبَة َلُكقْم َأكِّقٍ ُمِمقعُُّكْم ِثقَؤْلف       ِلُُِس َّ اْلَس َّ َوَُْج

ًْقُؽ ِالَّق      َْٓمِئنَّ ِثقِه ُقُلقىُثُكْم َوَمقب النَّ ب ِمقْن ِػْنقِع اللَّقِه ِاظَّ    ِمَن اْلَمَلبِئَكِخ ُمْؽِظِفَُن  َوَمب َخَؼَلُه اللَُّه ِالَّب ُثْهَؽي َوِلَز

َٓهِّقَؽُكْم ِثقِه َوَُقْػِهَت            اللََّه َػِؿَؿ  َزِكُم   ِاْغ ََُغهُُِّكُم  ُُْكْم ِمقَن الكَّقَمبِء َمقبًء ِلُُ ـَ َأَمَنقًخ ِمْنقُه َوََُنقؿُِّ: َػَلق النَُّؼقب

َّ َػَلً ُقُلىِثُكْم َوََُثجَِّذ ِثِه اْلَؤْققَعاَ   ِاْغ َُقىِزٍ َؼثُّقَ  ِاَلقً اْلَمَلب     َُْؽِث َٓبِظ َوِل ُْ ِئَكقِخ َأكِّقٍ َمَؼُكقْم    َػْنُكْم ِؼْخَؿ الهَّ

َْقِؽُثىا ِمقنْ   َفَث َِْؽُثىا َفْىَه اْلَؤْػَنقبِه َوا ُهْم ُكقلَّ  جُِّزىا الَِّػََن آَمُنىا َقُؤْلِقٍ ِفٍ ُقُلىِة الَِّػََن َكَفُؽوا الؽُّْػَت َفب

 .(ٖٕ) َثَنبظ  

ًَُِجنَّ الَِّػََن َاَلُمىا ِمْنُكْم َضبيَّقًخ َواْػَلُمقىا أَ  وقب: رؼبلً :  – ٕ ظَّ اللَّقَه َنقِعَُع اْلِؼَققبِة     َوارَُّقىا ِفْزَنًخ َلب ُر

ـُ َفقآَواُكْم َوَأََّقعَ          ََّٓفُكُم النَّقب ٌِ َرَطقبُفىَظ َأْظ ََقَزَط ُْقَؼُفىَظ ِفقٍ اْلقَؤْؼ ًْقِؽِ:  َواْغُكُؽوا ِاْغ َأْكُزْم َقِلُقل  ُمْكَز ُكْم ِثَن

ََِّّجبِد َلَؼلَُّكْم َرْهُكُؽوَظ  ََبَأََُّهب الَِّػََن آَمُن ىا َلب َرُطىُكقىا اللَّقَه َوالؽَُّققىَ: َوَرُطىُكقىا َأَمبَكقبِرُكْم      َوَؼَؾَقُكْم ِمَن ال

َوَأْكُزْم َرْؼَلُمىَظ 
(ٕٗ). 

قققب: الٓىقققٍ فققٍ رجُبكققه :) ضّجققؽ اهلل رؼققبلً ػققن زققب: أهققل ثققعؼ أكهققم لقلققخ ػققعظهم اقققزغبلىا ثققبهلل      

فققؤؼظفهم قققجسبكه ورؼققبلً ثمدمىػققخ مققن المالئكققخ هققم ؼزمققخ لهققم ونققىكخ فققٍ ػُققىظ   والزدققؤوا الُققه

 .(ٕ٘) (المهؽكُن ززً ثبظ النًؽ فٍ يعوؼهم 

فقٍ ويقف المالئكقخ المقؽظفُن :) ػلقُهم لُقبة ثقٍُ وػمقبئم ثقٍُ ، ققع            الكبنبكٍفٍُ ال وقب:   

  .(ٕٙ)أؼضىا أغكبثهب ثُن أكزبفهم (

الػٌ ْبلمب رقف الكمبء  كفكه المعظ اإللهٍ المالئكخ وثهػا الىيف هىؽ من ولؼل هػا الؼعظ الكثُ    

 مغ أكجُبئهب وأرجبػهم من أخل رسقُ  النًؽ وازقبه الس  .

 عججًب ٌٍٕصش (صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ)  اٌّغٍت اٌثبٟٔ : اٌشعٛي األعنُ 

قنُن ثؼع هدؽره ضال: قجغ  (3ٕ)ن غؿوح َلمبظ وػهؽ (وقلموآله يّلً اهلل ػلُه )قبظ الؽقى:     

يققّلً اهلل ػلُققه وآلققه )ضققؽج الققً غققؿوح )وّظاظ( وهققٍ أو: غققؿوح قبظهققب الؽقققى:   اغالققً المعَنققخ ، 

ثنفكه فٍ يفؽ من الكنخ الثبكُخ الهدؽَخ، وكبكذ غؿوح رجقىت آضقؽ غؿوارقه فقٍ ؼخقت مقن        (وقلم
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ُهققىظ ثزكققغ الالكققنخ الثبمنققخ الهدؽَققخ، وقققع كهققت القزققب: ثققُن المكققلمُن ثقُبظرققه، وثققُن المهققؽكُن أو  

 غؿواد من رل  الغؿواد وهٍ:

ثعؼ، وأزع، والطنعه، وقؽَظخ، والمًقٓل ، وضُجقؽ، وفقزر مكقخ، وزنقُن، والٓقبئف، ثُنمقب فقؽ            

 ظوظ قزب:.من المهؽكىظ فٍ ركغ ػهؽح غؿوح منهب 

َطف  الؽقى: يّلً اهلل ػلُه وآله وقلم فٍ أَخ مؼؽكقخ ضبَقهب المكقلمىظ ثقُبظرقه،     ومغ غل  لم    

 ززً غؿوح )أزع( لم ركن اكعزبؼا للمكلمُن من النبزُخ الؼككؽَخ.

ضقالو  القً  كزبئدهب  قزئظٌهى القبئع فٍ مؼؽكخ )أزع( فهل كبكذ  )و(الؽقى:  كبظ غُؽولى    

يّلً اهلل ػلُه )من كل مكبظ؟ ثل لى لم َكن الؽقى:  المكلمُن من المىقف الطُٓؽ الػٌ أزبِ ثهم

هى القبئع فٍ مؼؽكخ )ثعؼ( و )الطنعه( و )زنُن( ، فهل كبظ َنزًؽ المكلمىظ فٍ كقل   (وآله وقلم

 رل  الغؿواد؟.

ّٓلققغ ػلققً مىقققف       واظ الققػٌ َققعؼـ ثبمؼققبظ غققؿواد )ثققعؼ( و )أزققع( و )الطنققعه( و )زنققُن( وَ

ن، وَعق  فٍ رٓىؼ المؼؽكقخ، َدقع ثىَقىذ اْلقؽ الهطًقٍ الفّؼقب:       الٓؽفُن: المكلمُن والمهؽكُ

للمكلمُن، غل  اْلؽ الهطًٍ السبقم لى لم َكن المكقُٓؽ   (وقلموآله يّلً اهلل ػلُه )لقُبظح النجٍ 

 اْو: ػلً قُؽ القزب:، لزجع: وخه الزبؼَص اإلقالمٍ ػمب هى مؼؽوف ثه اِظ .

 .إٌجٟ)ؿ(اٌّغٍت اٌثبٌث: أعجبة أزصبس 

: رؤَُقع اهلل   َؽخقغ القً ػقبملُن: الؼبمقل اْو:     (يقّلً اهلل ػلُقه  وآلقه وققلم    )اظ اكزًبؼ الؽقى:    

: أقجبة ػككؽَخ فنُقخ، وهقػ: اْققجبة الؼكقكؽَخ رقزلطى       رؼبلً له ثنًؽ: المجُن. والؼبمل الثبكٍ

 فٍ أؼثؼخ أقجبة:

 .(وقلم يّلً اهلل ػلُه وآله)قُبظح ػجقؽَخ هٍ قُبظح الؽقى:  -ٔ

 خنىظ مزمُؿوظ هم المكلمىظ اْولىظ. -ٕ

 زؽة ػبظلخ هٍ زؽة المكلمُن ْػعائهم. -ٖ

 .(8ٕ)رؽظٌ السبلخ الؼككؽَخ ْػعاء المكلمُن من الؼؽة المهؽكُن والؽو  والفؽـ  -ٗ

 ٌّغٍت اٌشاثع : صفبد اٌمبئذا 

الطعمقخ الكقفؽَخ( ، وهقى مقن     مؿاَب القبئع الهطًُخ المثبلُخ، كمب َنى ػلُهقب كزقبة: )كظبمقبد        

 أول  المًبظؼ الؼككؽَخ السعَثخ: َنسًؽ أهم واخت للقبئع فٍ ايعاؼ القؽاؼاد.

ولكٍ ركىظ قؽاؼارقه يقسُسخ،   ركفُقه الهقدبػخ الهطًقُخ، و  ا ؼاظح القىَقخ الثبثزقخ و  رسّمقل         

السؽة، وقبظؼا  مجبظةب ػلً ب ربًمب وقىًفػن غل  ػلُه أظ َكىظ واقًف ولُخ ثال رؽظظ، ثل فُاًلئالمك
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مطُلقخ مقؽوكقخ ثمقؿاج   رؤضقػ: كهقىح الفقىؾ و         ظ يقبزت بكق ػلً اثعاء السكم الكؽَغ الىاَر، و

رثّجّ ػؿَمزه كبؼلخ الطُجخ، وأظ َكىظ قبثؽا غىؼ الٓجغ الجهؽٌ، هػا مب كؽا: فٍ نطًُخ السجُت 

 المًٓفً.

ورنفُػ أوامقؽ:، ثبلثققخ والقى ء اللقػَن َجؼثهمقب فقٍ       َزمكن القبئع من المسبفظخ ػلً مؼنىَبد قىره    

 كفىـ ؼخبله ثقعؼ مب َزمكن من غل  ثىقبْخ الُجّ.

)فبلهطًُخ القىَخ، ومؼؽفخ الٓجغ الجهؽٌ، وأيبلخ الؽأٌ المىؾوظ، والزفبهم مقغ المؽإوققُن،      

قبكسخ لالرًقب:  ػىامل أظثُخ خىهؽَخ فٍ رنهئخ الكفبَخ الؼككؽَخ، فؼلً القبئع أظ َغزنم كل فؽيخ 

 ثمؽإوقُه اِمؽَن وقٓؼبره، للىقىف ػلً يفبرهم ومب فُهم من خعاؼح( .

 فُقاًل ػقن  هػ: هٍ الًفبد المثبلُخ للقبئع الزٍ َنى ػلُهب كزبة: )كظبمبد الطعمقخ الكقفؽَخ( .      

كل غل  ثؼٍ المًبظؼ الؼككؽَخ السعَثخ، َؽوؼح رسلٍ القبئع ثبلقبثلُخ الجعكُقخ لُكقزُٓغ مهقبؼكخ    

 قىاره فٍ رسّمل مهبه القزب:.

وهنبت من َُُف الً كل رل  المؿاَب: المبَقٍ النبيقغ المدُقع، فقبظ الًقفبد المثبلُقخ للقبئقع ،           

 هٍ:

 القبثلُخ ػلً اػٓبء القؽاؼ الكؽَغ الًسُر. -ٔ

 الهدبػخ الهطًُخ واإلؼاظح القىَخ الثبثزخ . -ٕ

 ولُخ ثال رؽظظ.ئرسّمل المك -ٖ

 ؽة.الس مجبظةمؼؽفخ  -ٗ

 كفكُّخ   رزجع: فٍ زبلزٍ النًؽ وا كعزبؼ. -٘

 قج  النظؽ. -ٙ

 مؼؽفخ كفكُبد مؽإوقُه وقبثلُبرهم. -3

 لقخ قٓؼبره ثه ولقزه ثقٓؼبره. -8

 المسجخ المزجبظلخ ثُنه وثُن قىاره -9

 نطًُخ قىَخ كبفػح. -ٓٔ

 قبثلُخ ثعكُخ. -ٔٔ

 مبٌ كبيغ مدُع. -ٕٔ
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للقبئع المزمُؿ، هٍ كزُدقخ لعؼاققخ نطًقُبد أثقؽؾ الققبظح فقٍ الزقبؼَص؛        هػ: هٍ الًفبد المثبلُخ    

لػل  فهٍ مدمىػخ من مؿاَب نطًُبد كثُؽح   نطًُخ وازعح، فلُف مقن الممكقن أظ رزقىفؽ فقٍ     

 نطى وازع، هى مؼؽوف.

يققّلً اهلل ػلُققه وآلققه )يققفبد الؽقققى:  فُمققب َطققىلًققفبد المثبلُققخ قلُلققخ خققعا  ولكققن كققل هققػ: ا   

لققم رزٓققؽه الُهققب الكزققت الؼكققكؽَخ، ْكهققب   النجققٍ )و(هنققبت يققفبد أضققؽي َزسلققً ثهققب  ، اغ(وقققلم

خ ػبمقخ وغوٌ  فٍ ثهقب، ثقل هقٍ فقىه ْبققخ الجهقؽ ثًق       يفبد ًَؼت ػلً القبظح ا ػزُقبظَُن الزسلق  

 . (9ٕ)ضبيخ ًفخالكلٓبظ منهم ث

قبئمقخ ػلقً القزقل    وثفؼل هػ: الهطًُخ المزمُؿح اقزٓبع السجُت المًٓفً أظ َىزقع أمقخ كبكقذ       

ُْ َخ١ْنَش    والنهت والكلت فدؼلهم أمخ وازعح رهبثهب اْمم الكجؽي كبلؽو  والفؽـ ، ققب: رؼقبلً :   ْٕنُز ُو

ِٗ َْ ِثبٌَّ ُٕٛ ِِ َُٚرْؤ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َع ْٛ َٙ ْٕ ََٚر َّْعُشِٚف  ٌْ َْ ِثب ُُِشٚ ٍَّخ ُأْخِشَ ْذ ٌٍَِّبِط َرْؤ  .(ٖٓ) ُأ

َّنب   أيقسبثه ،ققب: رؼقبلً :      ققُمب وقع كبظ َمزل  قلجًب واقؼًب وزنىكقًب ػلقً اإلككقبكُخ خمؼقبء         َفِج

ٌَِْٛه ْٓ َد ِِ َْٔفضُّٛا  ٍِْت ٌَب ٌَْم َْٕذ َفنًّب َغ١ٍَِظ ا ْٛ ُو ٌََٚ  ُْ ُٙ َْٕذ ٌَ ٌِ ِٗ َٓ اٌَّ ِِ ٍَّخ   .(ٖٔ) َسْد

الكفققبؼ   -ضبلقققه ثبقققزؼمب: القققىح ردققب: اْػققعاء ،      :ومققغ هققػا القلققت الىاقققغ والسنققىظ كققبظ َققؤمؽ       

َِٚثْئَظ  قب: رؼبلً : -والمنبفقُن  ُُ َّٕ َٙ  َ ُْ ُ٘ َٚا َِْؤ َٚ  ُْ ِٙ َٚاْغٍُْظ َع١ٍَْ  َٓ َٕبِفِم١ ُّ ٌْ َٚا ٌُْىفَّبَس  ِِ٘ذ ا ُّ َ ب َٙب اٌَِّج ٠َبَأ٠ُّ

َِّص١ُش ٌْ ا
(ٖٕ). 

 اٌّغٍت اٌخبِظ :االعزعذاد ٌٍّعشوخ

 

وهػا    َنبفٍ اظ َزىكل  ًبضػ ثسقُقخ ا قجبة الملمىقخ امؽًا َؽوؼَالؼعو واْ ظ الزهُئ لمالقبحا    

َئمن ثؤكه مؤمىؼ ثبْضػ ثبْقجبة، وأضػ السُٓخ،  الىقذ كفكهفٍ المئمن ػلً اهلل قجسبكه ورؼبلً 

ُْ  ، وققع أمقؽ اهلل ػقؿ وخقل ثقػل  فقٍ قىلقه رؼقبلً:         (ٖٖ)والزعاثُؽ الالؾمخ َقع ػقعو:   ُٙن َِنب   ََٚأِعنذُّٚا ٌَ

 ُْ ِٙ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َٓ َٚآَخِش٠  ُْ َُّٚو ََٚعُذ  ِٗ َّ اٌَّ ِٗ َعُذ َْ ِث ُِ٘جٛ ًِ ُرْش ٌَْخ١ْ ْٓ ِسَثبِط ا ِِ َٚ ٍَّٛح  ْٓ ُل ِِ  ُْ ُُ  اْعَزَغْعُز ُٙ ُّنَٛٔ ال َرْعٍَ

ُْ ال ُرْن ُْٔز ََٚأ  ُْ َٛفَّ ١ٌَُِِْى ٠ُ ِٗ ًِ اٌَّ ٍْٟ  ِفٟ َعِج١ ْٓ َؽ ِِ ِْٕفُمٛا  َِب ُر َٚ  ُْ ُٙ ُّ ُٗ ٠َْعٍَ َْاٌَّ ُّٛ ٍَ (ٖٗ) . 
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 (اٌّذد اإلٌٟٙ) : ثبٌثاٌّجذث اٌ

 اٌّذد اإلٌٟٙ ٚ اٌّغٍت األٚي : اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 :خبء هػا الىيف فٍ ثبقخ من آَبد الكزبة الكؽَمخ منهب قىله رؼبلً     

ٔ -     َٓ ْٕننَض١ٌِ ُِ ٍََّبِئَىننِخ  ٌْ َٓ ا ِِنن ُْ ِثَثٍَبَثننِخ آٌَننبٍف  ُْ َسثُُّىنن ِّننذَُّو ٠ُ ْْ ُْ َأ ْٓ ٠َْىِفنن١َُى َٓ َأٌَنن ١ِٕ ِِ ُّننْؤ ٍْ ْْ ِِْر َرُمننُٛي ٌِ  َثٍَننٝ ِِ

ٍََّبِئَىننخِ   ٌْ َٓ ا ِِنن َّْغننِخ آٌَننبٍف  ُْ ِثَخ ُْ َسثُُّىنن ّْننِذْدُو َ٘ننَزا ٠ُ  ُْ ِ٘ ِْٛس ْٓ َفنن ِِنن  ُْ ٠ََٚننْؤُرُٛو ََٚرزَُّمننٛا  َٓ  َرْصننِجُشٚا  ١ِِ ِّ   َُِغنن

(ٖ٘). 

2 -َوَفُش َٓ ٌِْمٟ ِفٟ ُلٍُِٛة اٌَِّز٠ ُٕٛا َعُؤ َِ َٓ آ ُْ َفَثجُِّزٛا اٌَِّز٠ ََِعُى  ِّٟ ٍََّبِئَىِخ َأ ٌْ ٚا اٌشُّْعَت ِِْر ٠ُِٛدٟ َسثَُّه ٌَِِٝ ا

ٍْ َٕب َّ َث ُْ ُو ُٙ ْٕ ِِ َٚاْضِشُثٛا  َٕبِق  ٌَْؤْع َْٛق ا  .(ٖٙ) َفبْضِشُثٛا َف

ا  أظ ثً مل  اظ رطمع كىؼ اهلل ولكن اهلل أؼاظد قؽَم ثدمُغ مب رأ ٘بؽُ اٌجذشأٟلبي اٌغ١ذ ٚ    

ا أقٓؼنب للؽزم ، وآربكب ثمب   َزم كىؼ: ، وضؽج أثى خهل من ثُن الًفُن ، وقب: : اللهم ، اظ مسمًع

ْْ َرْغنَزْفِزُذٛا َفَمنْذ     الغعاح ، فؤكؿ: اهلل ػلقً ؼققىله :   (3ٖ)كؼؽفه فؤزنه  ُٙنٛا    ِِ َْٕز ْْ َر ٌَْفنْزُخ ِِٚ ُُ ا  نبَ ُو

ُّ ٌْ ََِع ا َّ اٌَّٗ  ْٛ َوُثَشْد َٚأ ُْ َؽ١ْئًب ٌَٚ ُْ ِفَئُزُى ُْٕى َٟ َع ِٕ ْٓ ُرْغ َُٔعْذ ٌَٚ ْْ َرُعُٛدٚا  ِِٚ ُْ َٛ َخ١ٌْش ٌَُى ُٙ ََٓف ١ِٕ ِِ   (ٖ8) ْؤ

» من زًً وؼمً ثه فٍ وخقى: ققؽَم ، وققب: :     . لم أضػ ؼقى: اهلل ) يلً اهلل ػلُه وآله ( كفًب

السجُققت قققب: فققٍ وخققى: قققؽَم ، فكبكققذ الهؿَمققخ .     رُققؽة  فجؼققث اهلل ؼَبزققبً « نققبهذ الىخققى:  

اللهم   َفلقزن فؽػقىظ هقػ: اْمقخ أثقى خهقل ثقن ههقب  ، فقزقل مقنهم ققجؼىظ             )( :  و)  المًٓفً

ؽة ػمؽو أثب خهل ػلً فطػ: ، وأقؽ منهم قجؼىظ ، والزقً ػمؽو ثن الدمىذ مغ أثٍ خهل ، فُ

وَؽة أثى خهل ػمؽا ػلً َع: ، فؤثبكهب من الؼُع ، فزؼلقذ ثدلعح فبركؤ ػمؽو ػلً َع: ثؽخله ، 

 . (9ٖ)(  لم كؿا فٍ الكمبء ززً اكقٓؼذ الدلعح ، وؼمً ثُع:

فٍ اكهم قع أضجؽ قجسبكه اكه أمؽ المالئكخ أظ َثجزىا المئمنُن ، ولُف من ن   وقب: خىاظ مغنُخ :    

فؼلىا ، ْكهم َفؼلىظ مقب َقئمؽوظ ، وأَُقب لقُف مقن نق  اظ المهقؽكُن هقبثىا المكقلمُن ورطىفقىا           

المئمنُن اكزًؽوا ػلً المهؽكُن . . هقػا كقل مقب     ّظاللَّه وػع ثػل  ، ووػع: الس  ، ومنهم ، ْظ ا

 . (ٓٗ) ظ: ػلُه ابهؽ النى

  إٌصش ٚاٌٙض٠ّخعٛاًِ ٚأعجبة  اٌّغٍت اٌثبٟٔ :

فزر المكلمىظ ػُىكهم ػلً ثهبنخ الفىؾ فٍ ثع ؼ ورُس  لهم ضال: اْؼٌ والكمبء، ْظ هػا     

ُٗ    الظفؽ المزبذ لهم ؼّظ ػلُهم السُبح واْمل والكؽامخ، وضلًهم من أغال: لقب:  ُُ اٌَّن ٌَََٚمْذ ََٔصنَشُو

َْ ُْ َرْؾُىُشٚ َٗ ٌََعٍَُّى ُْ َأِرٌَّخ َفبرَُّمٛا اٌَّ ُْٔز ََٚأ  .(ٔٗ) ِثَجْذٍس 
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هب اهلل لهقم  ّعؼثؼخ ػهؽ ؼخاًل وفبؾوا فٍ خنبد النؼقُم الزقٍ اػق   أوكبظ من قزل منهم فٍ قجُل اهلل    

 .(ٕٗ)ػالء كلمخ الس  اخؿاًء  لمب يجؽوا رل  العمبء من اخل 

ولقع كبظ كًؽ اهلل للمئمنُن فٍ ثعؼ ثبلقىح المؼنىَخ وزعهب، فبلزعثُؽ رعثُؽ اهلل، والنًؽ ثُع اهلل،    

 والكثؽح الؼعظَخ لُكذ هٍ الزٍ ركفل النًؽ، والؼعح المبظَخ لُكذ هٍ الزٍ رقؽؼ مًُؽ المؼؽكخ.

ولقع وَغ اهلل للمئمنُن المىاّظ فٍ ظقزىؼ هػ: القىح الزقٍ   َكقزغنٍ ػنهقب خقُم َسقؽو ػلقً          

 الفىؾ، وأؼنعهم الً ْؽَ  النًؽ وقبكىكه.

ُٕنن : رؼققبلًقققب: و    َِ َٓ آ َٙننب اَّننِز٠ َْ    ٠َننب َأ٠ُّ ُْ ُرْفٍُِذننٛ َٗ َوِث١ننشًا ٌََعٍَُّىنن َٚاْرُوننُشٚا اٌَّنن ُْ ِفَئننًخ َفننبْثُجُزٛا  ٛا َِِرا ٌَِم١ننُز

َِنَع اٌصَّنبِثِش٠          َٗ َّْ اٌٍَّن َٚاْصنِجُشٚا ِِ  ُْ ََ٘ت ِس٠ُذُىن ََٚرنْز َٕنبَصُعٛا َفَزْفَؾنٍُٛا  َٚال َر  ُٗ ََٚسُعٌَٛ  َٗ َٚال ََٚأِع١ُعٛا اٌٍَّ  َٓ

َٓ َخَشُ ٛا  َْ     َرُىُٛٔٛا َوبٌَِّز٠ ٍَُّنٛ َّنب ٠َْع ُٗ ِث َٚاٌَّن  ِٗ ًِ اٌَّن ْٓ َعِج١ َْ َع ٠ََُٚصذُّٚ َِٚسَئبَ  اٌَّبِط  ُْ َثَغشًا  ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ

 .(ٖٗ) ُِِذ١ٌظ

هػ: ػىامل النًؽ السقُقُخ: الثجبد ػنقع لققبء الؼقعو، وا رًقب: ثقبهلل ثبلقػكؽ الكثُقؽ، والٓبػقخ هلل           

والؽققققى:، واْقققؽاذ النقققؿاع والهققققبه، والًقققجؽ ػلقققً ركقققبلُف المؼؽكقققخ، وػقققع  الجٓقققؽ والجغقققٍ   

 .(ٗٗ)والؼعواظ

 :المهمخ  من أقجبة النًؽو

 ثبهلل ػؿ وخل.ا َمبظ  -

 .  نؽَ  له  ػلُه وزع: ػزمبظا  -

 الُه. لهكىيا -

 .ثبهلل رؼبلً الثقخ والمىيلخ الً النًؽ ٓؽه الثدمُغ  اْضػ -

 .(٘ٗ)ثؤظ الفىؾ والنًؽ منه قجسبكه ورؼبلً ػزقبظ ا  -

ُْ : -و: غؿوح وهى ورؼبلً أوفٍ هػا المقب  َزُر قىله قجسبكه ورؼبلً فٍ       َْ َسثَُّى ِِْر َرْغَزِغ١ُثٛ

ٌََِٚز ُٗ َِِّب ُثْؾَشٜ  ُٗ اٌَّ َِب َ َعٍَ َٚ   َٓ ُِْشِدِف١ ٍََّبِئَىِخ  ٌْ َٓ ا ِِ ٌٍْف  ُْ ِثَؤ ِّذُُّو ُِ  ِّٟ ُْ َأ ُْ  َفبْعَزَجبَة ٌَُى ِٗ ُلٍُنُٛثُى َّ ِث َِّئ ْغ

 ٌُ َٗ َعِض٠ٌض َدِى١ َّ اٌَّ ِِ ِٗ ِْٕذ اٌَّ ْٓ ِع ِِ َِب إٌَّْصُش َِِّب  َٚ (ٗٙ). 

 :اقبة الفهل ومن   

 العكُب. ا قجب: ػلً -

 الهؽػُخ. ػع  ا لزؿا  ثبْوامؽ -

َى  أزع، فقع ثعأد المؼؽكخ ثنًؽ كجُؽ للمكلمُن، وضبلف الؽمبح أمؽ ؼققى:   من غل  واقزجبظ    

-رؼدت الًسبثخ لمب أيقبثهم أكقؿ: اهلل   وززً كؿ: الؽمبح من الدجل واكقلت النًؽ الً ضػ ظ اهلل 
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َّ : -رجبؼت ورؼبلً ِِ ُْ ُْٔفِغُى ِْٕذ َأ ْٓ ِع ِِ  َٛ ُ٘  ًْ ََ٘زا ُل  َّٝ ُْ َأ ٍُْز َٙب ُل ِِْث١ٍَْ  ُْ ُِِص١َجٌخ َلْذ َأَصْجُز  ُْ َّب َأَصبَثْزُى ٌََٚ  َأ

ٍْٟ  َلِذ٠ٌش ِّ َؽ َٗ َعٍَٝ ُو  . (ٗ3) اٌَّ

فمطبلفخ وازعح كبظ مب كبظ من رسىَل النًؽ الً هؿَمخ؟  كؼقم، فكُقف ثنقب َقب أمقخ اإِلققال ؟ وققع          

فكعد الؼقُعح، ورؽت الكثُؽوظ الًالح، وأكلنب الؽثب، ورجؽخذ النكبء، ورؽكنب يقالح الدمبػقخ، ا    

 .(8ٗ)من ؼزم ؼثٍ

ظؼوـ مفُقعح مقن ققبزخ المؼؽكقخ : اظ هقػ: اَِقبد        ظلى: اغ َققى: : وخبء مكبؼ  الهُؽاؾٌ لُعلى    

المكقلمُن لزثُقؽ فقٍ كفىققهم     لٓف ا لهٍ الكجُؽ الػٌ ػم لرزكلم ػن ا وقبد السؽخخ لىاقؼخ ثعؼ وا

 اإلزكبـ ثبلٓبػخ والهكؽ ، ولزؼجُع العؼة كسى اكزًبؼاد المكزقجل .

بء فققٍ ثؼققٍ الؽواَقققبد أظ   خقق  إلمققعاظ المالئكققخ فزقققى: : واغ ركقققزغُثىظ ؼثكققم .     اثزققعاء ورهققُؽ     

، وققع ؼفقغ َعَقه كسقى الكقمبء       كبظ َٓلت من اهلل مغ خمُغ المكلمُن ا قزغبلخ الكبملخ (  والنجٍ)

قبئال : " اللهم أكدؿ لٍ مب وػعرنٍ ، اللهم اظ رهل  هػ: الؼًبثخ   رؼجع فٍ اْؼٌ ( . وػنع غل  

( ثمؼنقً   اْؼظاف) مقؽظفُن ( مقن )    فبقزدبة لكم أكٍ ممعكم ثؤلف من المالئكقخ مقؽظفُن . وكلمقخ   

 . (9ٗ)فٍ النؿو: لنًؽح المكلمُن ثؼًُب  بهثؼُ خؼل المالئكخ رزبثغ

 

 اٌّالئىخ ؟ بيزل اٌّغٍت اٌثبٌث :   

ا ثُن المفكؽَن ، فجؼُهم َؽي أظ المالئكخ ظضلذ قبزخ لقع خؽي الجسث فٍ هػ: المكؤلخ كثًُؽ      

د خملقخ مقن المهقؽكُن وهنقبت     خنقعّ النىؼاكُقخ الطبيقخ ثهقب و   المؼؽكخ وقبومذ المهؽكُن ثبْقلسخ 

 :وقبئغ  حقؽائن رهُؽ الً هػا الؽأٌ وهػا من ػع

َنبيققؽوظ . فققبغا مققب ػلققم المكققلمىظ ثهققػا المققعظ "ولزٓمققئن قلققىثكم ": المجبؼكققخ  قؽأكققب فققٍ اَِققخ -ٔ

 .المكلمُن ثىخه اكمل   المهبؼكخ فٍ القزب: 

خبء فٍ فؤَخ فُُلخ للمدبهعَن فٍ مؼؽكخ ثعؼ ومب نىظ المؼزعَن  اظ المالئكخ هٍ الزٍ غثسذ خ -ٕ

 هػا المقب  ازبظَث كثُؽح.

قع كبظ من قزل فٍ ثعؼ من المهؽكُن )قجؼُن كفؽًا ( وكبظ اكثؽهم قع ققّ ثكُف ا مب  ػلقٍ    -ٖ

 اَِخ )ػلُه الكال ( وا ضؽوظ ثُع المقبرلُن المكلمُن وهػا القى: مؼؽوف فٍ كزت الزبؼَص لم ثُنذ

بظح ) فزقققى: : اغ َغهققُكم النؼققبـ أمنققخ منققه . و ) َغهققً ( مققن مقق  الكؽَمققخ النؼمققخ الثبكُققخ للمققئمنُن  

 .(ٓ٘)وازبْزه . فكؤظ النى  كبلغٓبء الػٌ وَغ ػلُهم فغٓبهم  ٍءالغهُبظ ( ثمؼنً رغُٓخ اله
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 ُٙع١بعز صفبرُٙػ ٛاٌج١ ا شُِأ اٌّغٍت اٌشاثع :

 ٍ :ا مىؼ َمكن رلطًُهب ثمب َؤرػخ من ؿ  فٍ غل  مدمىلَو   

أزعهب: زؽاقزهم من غؽح َظفؽ ثهب الؼعو مقنهم، وغلق  أظ َززجقغ المكقبمن وَسقىِ ققىاظهم ثسقؽـ        

 .َسمُهم من ضىاْؽ الؼعو ونىكزهم 

 .ن لهم ضٓىؼح الؼعو لُكىكىا فٍ اقىي امبكن المؽاثٓخ َطزبؼ لهم ػعح مىاَغ رئّموالثبكٍ: أظ 

ثهب والثبلث: اػعاظ مب َسزبج الدُم الُه من ؾاظ وػلىفخ رفؽه ػلُهم فٍ وقذ السبخخ؛ ززً رككن 

 .اؼوازهم وَكزغنىظ ػن ْلت الغُؽ ززً َكىكىا ا قعؼ ػلً مىاخهخ الؼعو 

َقف ػلُهب، وَزًفر أزىاله ززقً َطجؽهقب، فُكقلم مقن مكقؽ:،       اظ َزؼؽف ػلً اكجبء الؼعووالؽاثغ: 

 .الهدى  ػلً الؼعو وَٓلت القىح فٍ 

زبكقبد  لهقب، وَزفققع    ًءَقؽا: كقف  : رنظُم يفىف الؼككؽ فٍ مىاخهخ الؼعو ززً َزمكن اظ والطبمف

 .الدُم وَؼبلح الطلل فُهب 

أقققجبة النًققؽ؛ لُقققل الؼققعو فققٍ   اظ َهققع مققن قلققىثهم ززققً َهققؼؽوظ ثققبلفىؾ وهققى مققن   والكققبظـ: 

َِِه َل١ًٍٍِب ً : ) بلَرؼ َقب: اللَّه، أػُنهم، فُكىظ ػلُه أخؽأ وثبلدؽأح َزكهل الظفؽ َٕب َِ ُٗ ِفٟ  ُْ اٌَّ ُٙ ِْر ٠ُِش٠َى

ِِْش ٌَْؤ ُْ ِفٟ ا َٕبَصْعُز ٌَََٚز  ُْ ٍُْز ُْ َوِث١ًشا ٌََفِؾ ُٙ ْٛ َأَساَو ٌََٚ ) (٘ٔ). 

وثبلدؿاء والنفل مقن الغنُمقخ    هل الهعح والقىح منهم ثثىاة اهلل ولى ثُى  السكبة أ ظ َهُؤأوالكبثغ: 

ٌْنآِخَشِح    بَلً : ) َقب: اللَّه رؼ اظ كبكىا من أهل العكُب َٛاَة ا ْٓ ٠ُنِشْد َثن َِ َٚ َٙب  ْٕ ِِ  ِٗ ُْٔؤِر ١َْٔب  َٛاَة اٌذُّ ْٓ ٠ُِشْد َث َِ َٚ

َٙب  ْٕ ِِ  ِٗ  .(ٕ٘)( ُْٔؤِر

أنقكل؛ لُقؤمن الطٓقؤ وَكقلم      هل الطجؽح وَؽخغ الً اهل ا ضزًبو فُمقب اغا َكزهُؽ أوالثبمن: أظ 

ًْ      من الؿلل، فُكىظ من الظفؽ أقؽة؛ قب: اهلل رؼبلً لنجُه: َٛوَّن ِْنَذ َفَز ِِْش َفنِإَرا َعَض ٌَْؤ ُْ ِفٟ ا ُ٘ ِْٚس ََٚؽب

ِٗ ػلقً   لُزدقؽإوا والظبهؽ أظ اهلل رؼقبلً قجقل القزقب: قلقل المكقلمُن فقٍ أػُقنهم         .(ٗ٘)،(ٖ٘)  َعٍَٝ اٌَّ

ِٚر ٠ش٠ىّننُٛ٘ ِر اٌزم١ننزُ فننٟ  :  كمققب قققب: رؼققبلً،  مققئمنُن، وقلققل المهققؽكُن فققٍ أػققُن ال  الؼققعو

 للكبفؽَن ؿٌللمئمنُن ، والط الؼىامل الفىؾ افُلاَِخ ، وغل    أع١ٕىُ ل١ٍال ٠ٚمٍٍىُ فٟ أع١ُٕٙ

(٘٘) .  

الدبهلُقخ أػقعاء   ف ثقُن المقئمنُن ثؼقع أظ كقبكىا فقٍ      فؤقجبة النًؽ من اهلل قجسبكه وغل  ثؤظ أّلق     

ُْ )  ،قب: رؼبلً : ِٙ َٓ ُلٍُِٛث ( المزنبفؽح ززً َكىكىا قىح وازعح فٍ وخه اْػقعاء ، فقبظ وزقعح    َٚأََّف َث١ْ

الكلمخ من أهم أقجبة النًؽ ، وقع كبكىا قجل اإلقال  فٍ أنع زبلخ من الؼعاوح والجغُبء ززقً أكقه   

١ِّعنًب      خ قنخ  كبظ ثُن اْوـ والطؿؼج ػعاوح وقزب: ظا  أكثؽ من مبئ َْٔفْمنَذ ِنب ِفنٟ اأَلْسِج َ  ْٛ َأ ٌَ
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ُْ ِٙ َٓ ُلٍُِٛث فبظ المب: َؿَع الؼعاوح ، فبكه َكىظ وقىظا لهب ، واكمب أؾا: اهلل قجسبكه   .(ٙ٘)  ِب َأَّْفَذ َث١ْ

َُْنُهْم ( ثهعاَزهم لإلقال  المّٓهؽ  الُغبئن ثزًفُخ القلىة ورٓهُؽ أظؼاظ النفىـ  ) ولِكنَّ اللَّه َألََّف َث

ئب أوخقع:  ) َزِكقُم  (   للؼعاوح ػن اْفئعح  ) ِاكَّه ( قجسبكه  ) َػِؿَؿ  ( غبلت ػلً أمؽ: ، فقبغا أؼاظ نقُ  

 . (3٘)ثسكمزه ورعثُؽ: َعّثؽ اْمىؼ وَعَؽهب

 (إٌصش د١ٍف اٌّنٍَٛ) :شاثعاٌّجذث اٌ

 ٌٍّنٍَٛإٌصش  اٌّغٍت األٚي:

 النًؽ زلُف من كبظ مظلىمًب ولى مكزقجاًل ، قب: رؼبلً : أكع الكزبة الؼؿَؿ ػلً أّظ

ٔ -  ُْ ِ٘ ْٓ ِد٠َبِس ِِ َٓ ُأْخِشُ ٛا  ُْ         اٌَِّز٠ ُٙ َّٕنبَط َثْعَضن ِٗ اٌ ٌَْٛنب َدْفنُع اٌٍَّن ٌََٚ  ُٗ َٕنب اٌٍَّن ْْ ٠َُمٌُٛنٛا َسثُّ ِثَغ١ِْش َدكٍّ ٌَِِّب َأ

  ُٗ َّْ اٌَّنن ُْٕصننَش ١ٌَََٚ ِٗ َوِث١ننًشا  ُُ اٌَّنن َٙنب اْعنن ََِغننبِ ُذ ٠ُننْزَوُش ِف١ َٚ َٛاٌد  ََٚصننٍَ َِٚث١َننٌع  ُِِع  َٛا َِْذ َصنن ُٙننذِّ ٌَ ٍٍ ْٓ ِثنَجْع َِنن  

 َٗ َّ اٌَّ ِِ ُٖ ُْٕصُش ٌّ َعِض٠ٌض٠َ ِٛ  . (٘8) ٌََم

ٌّٛ              قب: رؼبلً : - ٕ َٗ ٌََعُفن َّْ اٌٍَّن ِِ ُٗ ُٗ اٌٍَّن َّٔ ُْٕصنَش ١ٌََ ِٗ َٟ َع١ٍَْن َُّ ُثِغن ِٗ ُثن َِنب ُعِٛلنَت ِثن  ًِ ِّْثن ْٓ َعبَلنَت ِث َِن َٚ َرٌَِه 

 .(٘9)   َغُفٌٛس

الهقؼجٍ ػلقً   وضُؽ ظلُل ككزع: ثه ػلً غل  كًؽ اهلل قجسبكه ورؼبلً  الدُم الؼؽاقٍ والسهقع     

القىح العاػهُخ الؼبرُخ رل  الهدمخ الهؽقخ الزٍ واخههب اثنقبء الهقؼت الؼؽاققٍ الجبققل ، ثؼقع الفزقىح       

ي الدهقبظ  المجبؼكخ الزٍ افزبهب المؽخغ اْػلً الكُع ػلٍ الكُكقزبكٍ )زفظقه اهلل وؼػقب:( وهقٍ فزقى     

ٌ والؼقبؼ للقعواػم القػَن    هت فُهب اثٓب: الهؼت الؼؽاقٍ وكقبظ النًقؽ زلقُفهم والطقؿ     الكفبئٍ  اغ

ركبلجىا ػلً ثلعكب السجُت من كل يىة وكبزُخ واػعوا ثكبفخ ا مكبكُبد من اقلسخ مزٓىؼح فزبكخ، 

 .ورعؼَت ،وامىا: ْبئلخ، وغُؽ غل  من ا مكبكُبد 

 : ٔصشح اٌّنٍَٛاٌّغٍت اٌثبٟٔ :

هقػا الهقطى ، رؼقُن     الً مكؤلخ وخىة كًؽح المظلى  ، اغا اكسًؽ اكزًبؼ: ثههبظح النظؽ ّظا   

مب أفزً ثه الًعوه ) ؼزمه اهلل ( من أكه اغا اكسًؽد الههبظح ثه ، فؼلم أظ يبزت الس  مظلى  

 .  (ٓٙ)زقخ ا  ثههبظره ، وخجذ ػلُه اقبمزهب ، ولم َسل له كزمبكهب ٍسُو  َُ

      ً للمظلقى  مقن   ؼققى: اهلل ) يقلً اهلل ػلُقه وآلقه ( : )مقن أضقػ        -:  ولهػا ققب: السجُقت المًقٓف

 الظبلم

 . وقب: اإلمب  ػلٍ ) ػلُه الكال  ( : )أزكن الؼع: كًؽح (ٔٙ)( كبظ مؼٍ فٍ الدنخ مًبزجًب

مقب مقن مقئمن َؼقُن مئمنقب      ):  قب: اإلمقب  الًقبظه )ػلُقه الكقال (    وفٍ هػا الطُم  . (ٕٙ)المظلى ( 

مظلىمب ا  كبظ أفُل من يُب  نهؽ واػزكبفقه فقٍ المكقدع السقؽا  ، ومقب مقن مقئمن َطقػ: أضقب:          
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. ولؼقل أزقع أهقعاف ثؼثقخ اْكجُقبء )ػلقُهم       (ٖٙ)وهى َقعؼ ػلً كًؽره ا  ضػلقه فقٍ القعكُب واِضقؽح(    

  . مقعـؼع الب، فبظ كًؽح المظلى  واخجخ فٍ الهالكال ( هى كًؽح المظلى  

َؽَع أظ َؼٍٓ القبػعح للنبـ ؛ لُؼؽفىا : أظ السكقم اإللهقٍ القػٌ    « يلً اهلل ػلُه وآله » و اكه    

َدؽَه ػلً كل الجهؽ ، هى أظ كفف رؽت كًؽح المظلى  َكززجغ فققعاظ النًقؽ اإللهقٍ فقٍ مىَقغ      

« ػلُه وآله يلً اهلل » السبخخ الُه وله هػا اْلؽ ، ثغٍ النظؽ ػن أَخ ضًىيُخ أضؽي ، فهى 

أفُل أقلىة ثُقبكٍ رٓجُققٍ ، َدكقع الفكقؽح لّضقؽَن ثًقىؼح زُقخ وواقؼُقخ ، وَكقهل           لمؼقع اقز

 الكؽَمخ لزئكع كًؽح المظلى .اَِخ  وثهػا الزؤكُع خبءد . (ٗٙ)اظؼاكهب وفهمهب ػلً كل النبـ 

ُٖ      ولهػا خبء فٍ قىله رؼبلً     ُْٕصنُش ٠َ ْٓ َِن  ُٗ َّ اٌَّن ُْٕصنَش ١ٌَََٚ (ٙ٘).       قكقم ثقال  الزىكُقع لنبيقؽ: ولقم

ًْقُؽ      : َكن له كبيؽ ققىي أثقٍ ْبلقت واهلل رؼقبلً اكمقب َنًقؽ المقئمنُن قىلقه         ُْنقب َك َوكقبَظ َزقاقب َػَل

اْلُمْئِمِنَُن 
يقلً اهلل ػلُقه وآلقه    وفٍ ظ ئل النجقىح ورقبؼَص ثغقعاظ ورفكقُؽ الثؼلجقٍ أظ النجقٍ )        .(ٙٙ) 

  ؼزققم وخؿَققذ ضُققؽا كفلزنققٍ يققغُؽا وزًققنزنٍ كجُققؽا ( قققب: ػنققع وفققبح أثققٍ ْبلققت ويققلز وقققلم

لؼمٍ نفبػخ َؼدت لهب الثقالظ فقعػب   نفؼن ْواهلل  بفقب: أم وخؿَذ ػنٍ ضُؽا لم أقجل ػلً النبـ

ُْ ِبَد َأَثذًا :)( أظ َعػى ثؼع المىد لكبفؽ قىلهو) ؽقى:للله ولُف  ُٙ ْٕ ِِ ِّ َعٍٝ َأَدٍذ  ولققع   (َٚال ُرَص

ُٗ  :) كبظ اثؽاهُم قب: ْٕ ِِ ِٗ َرَجشََّأ  ٌَِّ ٌّ ُٗ َعُذ َّ ُٗ َأ ٌَ َٓ َّب َرَج١َّ َّ َفٍَ ٌَِٚٛاٌَِذ لم قجل الهفبػخ لقه  ( َسةِّ اْغِفْش ٌِٟ 

ِٓ اْسَرضٝوالهفبػخ   ركىظ ا  لمئمن قىله )  َّ َْ َِِّب ٌِ ب مقن ثقُن أو ظ:   ( لم اكه أمؽ ػلًُ َٚال ٠َْؾَفُعٛ

ه ظوظ ػقُقل وْبلقت ولققم َكقن مقن أو ظ: مقن آمقن فقٍ رلقق         مىاؼارق  السبَقؽَن ثزغكقُله وركفُنقه و   

السب: ا  ػلٍ وخؼفؽ وكبظ خؼفقؽ فقٍ ثقالظ السجهقخ ولقى كقبظ كقبفؽا لمقب أمقؽ اثنقه المقئمن ثزىلُزقه             

ولكبظ الكبفؽ أز  ثه وممب َع: ػلً اَمبظ أثٍ ْبلت اضاليه فٍ القىظاظ لؽققى: اهلل والنًقؽح لقه     

ب وخؼفؽا وْضُه زمؿح ثبرجبػه وكل مقب َقع: ػلقً أظ غُقؽ: مقن      ثقلجه ولكبكه وَع: وأمؽ: ولعَه ػلُ

( مقئمن أو مققؽ فبكقه مىخقىظ فُقه مقب اظ لقم َقؿظ ػلقً اققؽاؼ            يلً اهلل ػلُه وآلقه وققلم  أمخ النجٍ )

خمُغ المكلمُن لم َنقى ػنه ومن أنؼبؼ: العالخ ػلً اَمبكه مب َؿَع ػلً لاللخ آ ف ثُذ َكبنقف  

 ًا( وًَسر كجىره منهب قىله لجنٍ هبنم نؼؽ هلل ػلُه وآله وقلميلً افُهب من َكبنف النجٍ )

 .(3ٙ) اثنٍ وػم الطُؽ ػجبقًب ػلًُب     أويٍ ثنًؽ النجٍ الطُؽ مههع: 

من َنًؽ ظَنه وأولُبء: . وهى اضجبؼ من اللَّه ػّؿ وخقّل ثظهقؽ الغُقت     الكبنبكٍ :الفٍُ  وقب:     

المهقبخؽَن واْكًقبؼ ػلقً يقنبظَع الؼقؽة ، وأكقبثؽ       ػّمب ققُكىظ . وققع أكدقؿ وػقع: ، ثقؤظ ققلَّّ       

 .(8ٙ)أكبقؽح الؼدم وقُبيؽرهم ، وأوؼلهم أؼَهم وظَبؼهم
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 اٌذغ١ٓ )ع١ٍٗ اٌغالَ( ِبَاإل دّك ِٓ ٕصشاٌ: ٌثاٌّغٍت اٌثب

ُٕنٛا ِفنٟ        قئل الهُص المفُع)ؼزمه اهلل( ػقن قىلقه رؼقبلً :         َِ َٓ آ ُْٕصنُش ُسُعنٍَٕب ٚاَّنِز٠ َٕ َّنب ٌَ ٌَْذ١نبِح  ِِ ا

َُ اأَلْؽٙبُد ََ ٠َُمٛ ْٛ ١ْٔب ٠َٚ  . (ٙ9) اٌذُّ

فققٍ هققػا الققنى القؽآكققٍ رىكُققع منققه قققجسبكه ورؼققبلً َنًققؽ المققئمنُن وهققػا اثققن امُققؽ     فقققبلىا :     

قزقل مظلىمقب فلقم َنًقؽ: أزقع ، واللَّقه رؼقبلً غُقت لنبققخ فؤهلق  اْؼٌ            المئمنُن السكُن الههُع

مقنهم فقؤملً    ظالمزجققى جٍ وُقهى واو ظ: وأيسبثه اإلمب   )ػلُه الكال (  واقزههع، كبظ فُهب ومن 

 اللَّه لهم ولم َظهؽ غُجه ػلُهم . 

ّظ اللَّه رؼبلً وػع ؼقله والمئمنُن فٍ العكُب واِضؽح ثبلنًؽ ، فقؤكدؿ وػقع: فقٍ القعكُب ومندقؿ      ا   

لهقم   ؽالظفق  العولقخ العكُىَقخ ، و   ٍالنًؽ الػٌ وػعهم ثه فٍ القعكُب هق  لهم وػع: فٍ اِضؽح . ولُف 

 .م ثطًىمه

لجؽاهُن القبهؽاد ، وقع فؼل قجسبكه غل  ، فؤَّع اْكجُبء والؽققل والسدقح مقن ثؼقعهم     ظلُل ثبهى    

ثبَِققبد المؼدققؿاد ، وأاهققؽ هققم ػلققً أػققعائهم ثققبلسدح ، الجبلغققبد وضققػ: أػققعاءهم ثبلكهققف ػّمققب 

 . قؽائؽهماػزمعو: من الهجهبد ، وفًسهم ثػل  وكهف ػن 

 ، وأػعاإهم مطػولىظ ثب لزدبء الً الهجهبد . وأمب المئمنىظ فبلنًؽ مطؿوظ لهم

فؤّمب مب وػعهم رؼبلً من النًؽ فٍ اِضؽح ، فبّكه ثب كزقب  لهقم مقن اْػقعاء وزلقى: ػقبثقه ثمقن          

 .(3ٓ)ظ لهم كبؼ خهنم ضبلف من اػعائهم فب

َزسّقق  فقٍ الطقبؼج رسقذ أمقؽ: رؼقبلً وثبؼاظرقه ورققعَؽ:         واّظ زقُقخ النًؽ ككقبئؽ اْفؼقب: اّكمقب       

وثبلىقبئّ المطلىقخ منه ، فبّكه المجعأ لكّل فؼل ، والُه المؽخغ فٍ كقّل أمقؽ ، وهقى الققبئم ػلقً كقّل       

كفف، واظ زقُقخ النًؽ مطزى ثه ػؿ وخل لُث  ثه المئمنىظ و  َقنٓىا منقه ػنقع فققعاظ أققجبثه     

 ه ػّؿ وخّل   َنقٓغ ػن ػجبظ: ثبلكلَُّخ .. فبّظ كًؽ اللَّ(3ٔ) مبؼارهاو
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 اٌخبرّخ ٚف١ٙب أُ٘ إٌزبئج

النًؽ فٍ القؽآظ الكؽَم الزٍ مقب ؾالقذ رسقزفا     لهػا ا َدبؾ من اقجبة  الزقعَمكطلى من هػا     

ثمكبكزهقب فققٍ القققؽآظ الكقؽَم ، واككققدبمهب مققغ ْجُؼققخ اإلػدقبؾ القؽآكققٍ  ثمققب هقى زقُقققخ واقؼُققخ فققٍ     

النظؽَقخ واكزهقبف    المفكؽَن القعَمخ والسعَثخ ؾاظد من رؤيقل هقػ:  ظَّ آؼاء االكُبه القؽآكٍ ، كمب 

مُمىظ الجسث والقؽآظ الكؽَم والكقنخ النجىَقخ  المٓهقؽح،     واؼرجبًْب مغ أهعافهب من النى المجبؼت

 -ٍ :ؤرفٍ مب َجسث الكزبئح وَمكن اخمب: 

 . اظ فُل اهلل قجسبكه ورؼبلً لؼجبظ: َزسق  من ضال: القؽآظ الكؽَم – ٔ

 اظ النًؽ زلُف المظلى  ػبخاًل أ  آخاُل. – ٕ

 رؤيُل اإلػدبؾ فٍ القؽآظ الكؽَم من ضال: أقجبة النًؽ. – ٖ

 .نًب مغ المئمنُن امكبكُخ قزب: المالئكخ ػُ -ٗ

 نمىش السجُت المًٓفً فٍ مُبظَن القزب: كقبئع مُعاكٍ ػظُم. – ٘

 اٌٙٛاِؼ    

أثى ػجع القؽزمن الطلُقل ثقن أزمقع ثقن ػمقؽو ثقن رمقُم الفؽاهُقعٌ الجًقؽٌ )المزقىفً:            الؼُن (ٔ)

.ٕٗٓ-ٖٕٓ/3ظاؼ ومكزجخ الهال:: ، ظ مهعٌ المطؿومٍ، ظ اثؽاهُم الكبمؽائٍ المسق :هـ(3ٓٔ

لكقبظ الؼقؽة ، مسمققع ثقن مكققؽ  ثقن ػلققً، أثقى الفُقل، خمققب: القعَن اثققن منظقىؼ اْكًققبؼٌ          (ٕ)

 ٗٔٗٔ -ثُققققؽود، الٓجؼققققخ: الثبلثققققخ   –هققققـ( ،ظاؼ يققققبظؼ 3ٔٔ)المزققققىفً:  اإلفؽَقققققٍالؽوَفؼققققً 

 .9٘ٗ-8٘ٗ/ٔهـ:

:  الٓجقققغ ققققنخ ،ٕ٘٘:  الىفقققبح، القققعاؼمٍ القققؽزمن ثقققن اهلل ػجقققع:  المئلقققف، القققعاؼمٍ ققققنن (ٖ)

 .ٖٔٔ \ٕ:  ظهمبظ أزمع مسمع ثؼنبَخ ْجغ، ظمه  – السعَثخ مٓجؼخ:  المٓجؼخ،9ٖٗٔ

 .ٓٗا كفب:: (ٗ)

 .ٔٗالهىؼي : (٘)

 . 9ٖ الهىؼي : (ٙ)

 .ٕٓٔ/٘ لكبظ الؼؽة، اثن منظىؼ:،و8ٓٔ/3 ( الؼُن، الطلُل ثن أزمع الفؽاهُعٌ:3)
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ػلققققٍ ثققققن مسمققققع ثققققن ػلققققٍ الققققؿَن الهققققؽَف الدؽخققققبكٍ )المزققققىفً:       ،كزققققبة الزؼؽَفققققبد  (8)

ظاؼ الكزت الؼلمُقخ ثُقؽود   ، المسق : َجٓه ويسسه خمبػخ من الؼلمبء ثبنؽاف النبنؽ،هـ(8ٔٙ

 .3ٔٔ : 98ٖٔ-هـ ٖٓٗٔالٓجؼخ: اْولً ، لجنبظ–

ُن ثقن  ؾَن العَن مسمع المعػى ثؼجع القؽإوف ثقن رقبج الؼقبؼف     ،الزىقُف ػلً مهمبد الزؼبؼَف (9)

ػجقع   8ٖػقبلم الكزقت   ، هقـ( ٖٔٓٔػلٍ ثن ؾَن الؼبثقعَن السقعاظٌ لقم المنقبوٌ الققبهؽٌ )المزقىفً:       

 . ٕٖ٘ :  99ٓٔ-هـٓٔٗٔالٓجؼخ: اْولً، ، القبهؽح-الطبل  لؽود

أَققىة ثققن مىقققً السكققُنٍ القؽَمققٍ     ، الكلُققبد مؼدققم فققٍ المًققٓلسبد والفققؽوه اللغىَققخ     (ٓٔ)

مئقكخ ، مسمع المًؽٌ -المسق : ػعكبظ ظؼوَم ،هـ(9ٗٓٔىفً: الكفىٌ، أثى الجقبء السنفٍ )المز

 .9ٓ9ثُؽود: –الؽقبلخ 

 . 8ٖٙٓ/٘فٍ اال: القؽآظ :   (ٔٔ)

 .3ٙ/3( الزفكُؽ الكبنف:ٕٔ)

 .9ٗ : اثؽاهُم (ٖٔ)

  .ٖٓ/ٖكؽَم ، الهُص زكن المًٓفىٌ:( الزسقُ  فٍ كلمبد القؽآظ الٗٔ)

 . 8ٖٙٓ/٘:  فٍ اال: القؽآظ (٘ٔ)

 . 83ٕ/٘ٔاْمثل فٍ رفكُؽ كزبة اهلل المنؿ:: (ٙٔ)

 .9ٕٗالجقؽح: (3ٔ)

 .ٖٔآ: ػمؽاظ : (8ٔ)

 .ٓٔاْكفب:: (9ٔ)

 .9ٔاْكفب: : (ٕٓ)

 .ٔالنًؽ: (ٕٔ)

 .8ٖ٘/ ٕ:، الٓىقٍالزجُبظ فٍ رفكُؽ القؽآظ (ٕٕ)

 .ٕٔ- ٘اْكفب: : (ٖٕ)

 .3ٕ – ٕ٘اْكفب: : (ٕٗ)

 .8ٗ/٘فٍ رفكُؽ القؽآظ:الزجُبظ  (ٕ٘)

 .ٙٔ/ٖالمال فزر اهلل الكبنبكٍ: ؾثعح الزفبقُؽ ، (ٕٙ)

، أكه قبظ قجؼب وػهؽَن غؿوح، ولم َعؼج غؿوح ثنقٍ قُنققبع   8ٕٓ/ ٗفٍ قُؽح اثن ههب :  -( 3ٕ)

 مغ غؿواره.
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 . ٕٖٗ – ٖٔٗالؽقى: القبئع ، مسمىظ نُذ ضٓبة : و  (8ٕ)

 . ٖ٘ٗ – ٖٗٗالؽقى: القبئع:  و (9ٕ) 

 .ٓٔٔآ: ػمؽاظ : (ٖٓ)

 .9٘ٔػمؽاظ :آ: ( ٖٔ)

 .9ٖالزىثخ :  (ٕٖ)

 . 9ٔ/ٔمؽوَبد غؿوح زنُن وزًبؼ الٓبئف، اثؽاهُم ثن اثؽاهُم قؽَجٍ:  (ٖٖ)

 .ٓٙاْكفب::  (ٖٗ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔآ: ػمؽاظ:( ٖ٘)

 .ٕٔاْكفب: :(ٖٙ)

 « . 9ٕٔ/ ٗالقبمىـ المسُّ » ( السُن : الهالت ، وأزنه : أهلكه 3ٖ)

 . 9ٔا كفب::( 8ٖ)

 .ٙ٘ٙ/ٕرفكُؽ القؽآظ ، الكُع هبنم الجسؽاكٍ:( الجؽهبظ فٍ 9ٖ)

 .8٘ٗ/ٖ( الزفكُؽ الكبنف ، مسمع خىاظ مغنُخ:ٓٗ)

 . ٖٕٔ :آ: ػمؽاظ (ٔٗ)

 .3ٖٙٔ،ؼقم:ٕٙٗٔ/ٗ:مسمع ثن اقمبػُل أثى ػجعاهلل الجطبؼٌ  المئلف:، الدبمغ الًسُر المطزًؽ (ٕٗ)

 

 . 3ٗ-٘ٗ:اْكفب:  (ٖٗ)

/و  ٖ٘غؿوح ثعؼ الكجؽي،: مسمع ػجع المقًىظ خقبة اهلل: ج ( قىح الؼقُعح قجُل النًؽ فٍ ٗٗ) 

ٔ8ٕ – ٔ8ٖ. 

َّققالح َوالكَّققال ،: يققبلر ثققن ْققه ػجققع        (٘ٗ)  ُقققُجل الكَّققال  ِمققن َيققسُر قققُؽح َضُققؽ اَْكققبِ  َػلُققه ال

 .٘ٔالىازع:

 .ٓٔ – 9اْكفب:: ( ٙٗ)

 .٘ٙٔآ: ػمؽاظ: ( 3ٗ)

 .ٙٔالمًعؼ الكبث  :  (8ٗ)

 . 3ٖٙ/٘كزبة اهلل المنؿ: ، الهُص كبيؽ مكبؼ  الهُؽاؾٌ:اْمثل فٍ رفكُؽ  (9ٗ)

 . 33ٖ/٘( المًعؼ الكبث :ٓ٘)

 . ٖٗاْكفب:: ( ٔ٘)



 هـ0110-م9102/ العدد الثالث/ السنة   للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث  ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 
 

ٕٖٔ 

 

 .٘ٗٔآ: ػمؽاظ: ( ٕ٘)

 . 9٘ٔآ: ػمؽاظ: ( ٖ٘)

 . 8ٓ-39( اْزكب  الكلٓبكُخ والى َبد العَنُخ، ػلٍ ثن مسمع الجغعاظٌ المبوؼظٌ:ٗ٘)

 .3ٕٓ/9ٔالمدلكٍ:( ثسبؼ اْكىاؼ ،المئلف : الؼالمخ ٘٘)

 .ٖٙاْكفب:: ( ٙ٘)

 . ٖٖ٘/ٕع مسمع السكُنٍ الهُؽاؾٌ:رقؽَت القؽآظ الً اْغهبظ ، الكُ (3٘)

 . 9ٖالسح:( 8٘)

 .ٓٙالسح :( 9٘)

 .٘ٔٗ( القُبء فٍ الفقه اإلقالمٍ ، الكُع كبام السبئؽٌ:ٓٙ)

 /  . 9ٖ٘/  3٘( الجسبؼ : ٔٙ)

 . 933ٕغؽؼ السكم :  (ٕٙ) 

 . 3ٔ/  ٕٓ:  3٘و  3٘/  9ٓ/  ٓٓٔ( الجسبؼ : ٖٙ)

 . ٔٙ/ٕٔ( الًسُر من قُؽح النجٍ اْػظم ) و( : الكُع خؼفؽ مؽرًُ الؼبملٍ:ٗٙ)

 . 9ٖالسح: (٘ٙ)

 . 3ٗ:ؽو  ال( ٙٙ)

 . ٘ٙ: ٕ، اثن نهؽ آنىة: ومطزلفخ( مزهبثه القؽآظ 3ٙ)

 . 99ٖ/ ٗ( ؾثعح الزفبقُؽ :8ٙ)

   .ٔ٘غبفؽ:( 9ٙ)

 .ٙٙٗالهُص المفُع: ( رفكُؽ القؽآظ المدُع ،3ٓ)

 .8ٔ/ٕ( رفكُؽ أثٍ الكؼىظ ، أثٍ الكؼىظ:3ٔ)
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