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هقذهة :
ثسُ اهللار اثيع مل ني اٚثيؽ٠،اٚثيصّ،ا ًا٢ارشاٛي٘اثيؽا مماث َانياً ٚا٢اآيا٘اٚؼاخد٘ا

عاني.اا

ٚاع ا فاااالٕا ًااِا شااد اثيٓااسٍٚاَاأاثيعًااّٛاثملُٗاا١اٚق ا اتٓ ٚياا٘اثمككاإٛاٚثيد ا حثٕٛا ًاا٢اَااراثيعؽااٛرا
ا يتخكٝلاٚثي رثشا١اٚذياواترتد ا٘ااهتا اثهللاتعا راثيكارإٓاثيهار ِٜاٚقا ا حدداما ٕا شا ِٖااٗاحثا
ثيدخنا

َ١ايهت اثهللاتع راٚتكرا اإراثهللا ٚحص ا ْ٘اق ا ٝساا تٞف ا

 )1شٗٛي١اثيعد ر٠اٚٚـٛحٗ .
 )2ثيتٛأٝاالاثيعًُااٞاثي ا قٝلااُٝااباَ ا م٠اثيدخنآآ ٜا لاثيكاارإٓاثيهاار ِٜاٚث ح مٜااناثيٓدٜٛاا ١اٚثآلأ ا را
ٚث قٛثٍ).
 )3ت ٜٝ،اثآلأ راٚث قٛثٍامب اد ٤ا اثيكرإٓاثيهرِٜاٚثيصٓ١اثيٓد.١ٜٛ
 )4تصًصٌاثمل ٛي ا آَٗجا ًُٞاح ٜن.
 )5ثتشتعرثضاثيسَيناثملرتثاطاٚثملٓصجِ.
 )6ث َثً١اثييتاذنرتٗ أَا شد اثيٓسٍٚاثدتٗ لا ٕاتهٕٛا
ٚق اٚمست٘اااا َ

ٝعٗ اؼخٝخ١اٚؼرسم.١

ٌاي رثش١ا شد اثيٓاسٍٚاا آتعرٜافاشاد اثيٓاس ٍٚاُٖٝ ٚتا٘ اٚدٗاٛماثيعًُا ٤ا ا

ثيعٓ ١ٜاا٘ اٚاٛث ٙ ٥ا ٚأرٙا اثيتفصري)ا ْ ٚا اتا م اٞاثيهُا ٍايهاينا شاٍ،اثهللاتعا را ٕا نإٛاقا ا
ٚاكماإراثيؽٛث .اا ا
أهداف البحح  ٜٗ :فاثيدخناإرف ا
 )1ثيٛقٛفا ً٢ااعضاَع ْٞاشد اثيٓسٍٚاٚؼٛرٙاٚثيفٛث ٥اثملصتٓد.١ٛ
 )2اإارثزامٚراثيعًُ ٤اٚدٗٛمِٖا اثيعٓ ١ٜاا،شد اثيٓس.ٍٚ
 )3اَعرا١ا ُٖ١ٝاشد اثيٓسٍٚا ٚأرٙا اتفصرياثيكرإٓاثيهر .ِٜا
أسباب اختًار البحح :
 )1ثملع رن١اٚثإلشٗ ّا اإأرث٤اثملهتد١اثإلش١َٝ،اادعضاثملعً َٛلا ٔا شد اثيٓس.ٍٚ
 )2تك ِٜاَ م٠ا ًُ١ٝا ٔا شد اثيٓسٍٚا اؼٛر٠اشًٗ١اٚٚثـخ.١
 )3اثيتكر اإراثهللاتع رااٗحثاثاٗ ا

َ١ايهت ا٘اثيكرإٓاثيهر .ِٜا

املنهج املتبع يف كتابُ البحح :ثملٓٗجاثيٛؼف.ٞ
أسئلُ البحح  :زم ٝاثيدخنا ٌاث ش١ً٦اثآلت١ٝف
 َ اتعرٜفاشد اثيٓسٍٚاية١اٚثؼ،ٛح ؟ َ ا ُٖ١ٝا شد اثيٓسٍٚ؟ َ ادٗٛماثيعًُ ٤ا اثيعٓ ١ٜاا،شد اثيٓسٍٚ؟ َ اا ٠ ٥اَعرا١ا شد اثيٓسٍٚ؟ َ ا أرا شد اثيٓسٍٚا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜ؟للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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حددود البحددح َٛ :ـااٛهاٖااحثاثيدخااناٜكتؽاارا ًاا٢اتعرٜاافاشااد اثيٓااس ٍٚاُٖٝ ٚتاا٘ اٚدٗااٛماثيعًُا ٤ا ا
ثيعٓ ١ٜاا٘ اٚاٛث ٙ ٥ا ٚأرٙا اتفصرياثيكرإٓاثيهر.ِٜ
خطددُ البحددح  :ثقتفااما ٛاا١اثيدخاانا ٕاٜعااتٌُا ًاا٢اَك َاا١اٚ

صاا١اَ ٛيا

اثظااتًُماثملك َاا١ا ًاا٢ا

ٖا ثفاثيدخاان ا ٚشااد اث تٝا راثيدخاان اٚثملاآٗجاثيااحٟاثتدعتاا٘ ا ٚشاا١ً٦اثيدخاان اٚحا ٚم ٙاٚن ْااما
ثمل ٛي ا ً٢اثيٓخٛاثآلتٞف
ثمل ًٛاث ٍٚفاتعرٜفاشد اثيٓسٍٚاية١اٚثؼ،ٛح  .ا
ثمل ًٛاثيث ْٞفا ُٖ١ٝا شد اثيٓس .ٍٚا
ثمل ًٛاثيث ينفادٗٛماثيعًُ ٤اٚمٚرِٖا اثيعٓ ١ٜاا،شد اثيٓس .ٍٚا
ثمل ًٛاثيرثابفااٛث ٥اَعرا١ا شد اثيٓس .ٍٚا
ثمل ًٛاثخل َضفا أرا شد اثيٓسٍٚا اتفصرياثيكرإٓاثيهر.ِٜا ا
ٚق ا تُماثيدخناخب ١اآٝماا ٗٝا ِٖاثيٓت ٥جاٚثيتٛؼا ٝل اأاِاق ُ٥ا١اا ملؽا مراٚثملرثداباثيايتا
ث تُ ا ً ٗٝاثيدخن .ا
الوطلة األول :تعريف صثة النزول لغة واصطالحا
ا شد اثيٓسٍٚاَرن اإـ

اٖٛٚا اذثت٘اثشِايعًاِا ا ؿااٗاٛاَرنا اَأانًُاتنياآ شاد )ا

ٚآثيٓس)ٍٚاً٘ٝ ٚازم راآ ا ٓ اتعرٜف٘اتعرٜفادس٘ٝ٥ا ٚتً.ا ا
أوال :تعريف كلنُ (أسباب) لغُ واصطالحا:
ا ااية١فاث شد فا

باشد

()1

اٚثيصد فاثسدٌ اٚنٌاَ اٜتٛؼاٌااا٘اإراهاري ٙاٚث ات،ماقرثاا١ا

اقا ٍا

ثااأآَعااٛرفاآٚثيص ا فاثسدااٌاثيااحٟاٜتٛؼااٌاااا٘اإراثملا  ٤اأااِاثشااتعريايهااٌاَ ا اٜتٛؼااٌاااا٘اإراظاا ٤ٞا
نكٛيااا٘اتعااا را ﭽﮨ ﮩ ﮪﭼ

آ)2

()3

ا ٟفاثيٛؼاااٌ ااٚثملاااٛمثل)ا

آ ٚثيصااد فاثسدااٌ ا َٚا اٜتٛؼااٌاااا٘اإراهااري ٙاٚزمُاابا ًاا٢ا شااد
آ)4

ْٛثح ٗٝا ا ٚا اٛثاٗ ا اٚقٛااباثهللاااا٘اثيصااد ا ٟفاثس ٝا ٠ا)

اٚقااا ٍااثيفاااريٚزاآاااا مٟافا

ا ٚشااد اثيصااُ ٤فاَرثق ٗٝا ا ٚا

اٚقٛياا٘اتع ا ر ﭽ ﯛ ﯜ ﯝﭼآ)5ا

إظ رً٠اإراقٛي٘اتعا را ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼآ)6اٚقٛيا٘اتعا را ﭽ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼآ)7اا ملعٓ٢فاآت ٙاثهللأَٔانٌٚاظ٤ٞاَعراً١اٚذرٜعً١اٜتٛؼٌااٗ اا،تدباٚثح ّثا
َٔاأاتًااواث شااد

اً ٚاا٢اذيااواقٛياا٘اتع ا را ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

(ً )1ىظس :الصخاح جاج اللغت الػسبيت للجىهسي  ،145 /1ولظان الػسب البً مىظىز  ،458/1مادة (طبب).
( )2طىزة البلسة آلاًت.166 :
( )3لظان الػسب  ،458/1مادة (طبب).
( )4اللامىض املخيغ ص 96 :مادة (طبب).
( )5طىزة (ص) آلاًت.10 :
( )6طىزة العىز آلاًت.38 :
( )7طىزة الكهف آلاًخان.85 -84 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼآ)8ا ٟفايعًِّااااٞا اًااا اث شااااد اٚثيااااحرث٥باثس مٔأاااا١ا اثيصااااُ  ٤ا
ا،تٛؼٌٖااٗ اإراَعرا١اَ ا٘ٝ ٜاَٛش٢آ .)9ا
اااثؼ،ٛح فاَ اٜهٕٛا رٜك ًايًٛؼٍٛاإراثسهِاهرياَؤأراا .)10(٘ٝا
َث ٍاذيوفازٚثٍاثيعُضا ١َ،ايٛد ٛاثيؽ ٠،اًٛ ٚهاثهلٍ،ا ١َ،ا ً٢اٚد ٛاؼّٛارَف ٕا اقٛي٘ا
تع ر ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ( .)11ا
فائدَ:
 )1آثشتعرياثيصد اإراثس مأ١اثييتأَا دًٗ اْسيماآ١ٜا ٚاآ ٜلأَاثيكرإٓ ا ْا٘اٜتٛؼاٌااا٘اإراتفصاريا
ثآل ١ٜاٚثيٛقٛفا ً٢اقؽتٗ اٚإزثي١اثإلظه ٍا ٓٗ )( .)12ا
 )2تاٜرثماا شد اثيعً١االْ٘اَعٓ٢اَٛي اٚثيصد ا ٓ اثيعر اَا اٜتعًالاا يعا٤ٞاٜٗٚا ٣اإيٝا٘اٜٚتؽاٌا
ا٘ .ا
ثانًا :تعريف (النزول) لغُ واصطالحا:
ا -ثيٓسٍٚاية١فاَؽ راْسٍآٜسٍاْسٚت اٖٛٚاثسً ٍٛاٚثتذم ٛطأَا ً ٢اق ٍاثيرثها فاآثيٓاسٍٚا ا
ث ؼٌفاٖٛاثتذم ٛطأَا ً ٛاٜك ٍفاْسٍا ٔامثات٘ اْٚسٍا اَه ٕانحثاحطارحً٘اا ٘ٝاْ ٚسيا٘ا
()13

هري)ٙ

ااك اٜرثماا٘اثتذم ٛطأَا  ،اٚق اٜرثماا٘اثسًٍٛاا مله ٕ .ا
()14

-ثيٓسٍٚاثؼ،ٛح فاثيتخرىأَا ً٢اإرا مْ٢ا ً٢اشدٌٝاثتتص ها اثملعٓ٢

 .ا

ثالجا :تعريف سبب النزول اصطالحا:
اع ا ٕا رآ اشد اثيٓسٍٚا ادس٘ٝ٥اْعرا٘انُؽًٛحاًٜٛلا ً٢ا ًِااحثت٘ف ا
()15

-ا را٘اثيصٓٓٞ ُٛٝااك ٍفاآٚثيَّحٟاٜتخرٖرا اشد اثيٓٗسٍٚا ْٖ٘فاَ اْسيماثآل١ٜا ّ ٖٜاٚق)٘ ٛ

 .ا

ا ٚرا٘اثيسٖرق ْٞااك ٍفاآشد اثيٓٗسٍٚاٖٛفاَ اَْسَيٜماثآل ١ٜا ٚاثآل ٜلاَتخ ٚأً١ا ٓ٘ا ٚاَدً١ٓٚٝاسٝهُ٘اّ ٖٜاٚق .)16()٘ ٛا
اٚقا ٍاثيكٛا ٕافاآٚياحثااٜعارفااشاد ااثيٓاسٍٚاامباااٜاا،تٞفا"ٖاٛااَاااْاسٍااقارإٓاااعاْ٘،ااٚقامااٚق ٛا٘اانخ مأاا١ا ٚا()17

شؤثٍ")

اٖٛٚاثيحٟامنٌٝاإي٘ٝاٚرمت ر ٙاٚظرح٘انُ اًٜٞف ا

اكٛي٘اآَ اْسٍاقرإٓ)اآَ )اظ ًَ١ايهٌاشد اَُٗ ان ٕ اإذثاأدما ْ٘ان ٕاثيصد ا اثيٓس .ٍٚا
ٚقٛي٘اآااع)ْ٘،اشمرجاَ اْسٍاثات ث٤أَاهرياشد  .ا
( )8طىزة غافس آلاًخان.37 -36 :
(ً )9ىظس :اإلافسداث في غسيب اللسآن للساغب ص ،391 :و بصائس ذوي الخمييز في لعائف الكخاب الػصيص للفيروش أبادي .169 /3
(ً )10ىظس :الخػسيفاث للجسحاوي ص ،117 :والكلياث للكفىي ص.503 :
( )11طىزة البلسة آلاًت.185 :
( )12مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص. 179 :
( )13اإلافسداث في غسيب اللسآن للساغب ألاصفهاوي ص.799 :
( )14مؼ شدة البحث والخلص ي لم أحد _ فيما أغلم _ أحدا غسف كلمت النزول اصعالحا كدًما وحدًثا ،فاحتهدث في إًجاد هرا الخػسيف الاصعالحي وأطأل هللا أن أكىن مصيبا في ذلك.
( )15ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي .116/1
( )16مىاهل الػسفان في غلىم اللسآن للصزكاوي .106/1
( )17مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص.78 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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ٚقٛي٘اآٚقماٚق)٘ ٛاشمرجاَ اْاسٍاَتكا َ ا َثاٌاثآلٜا لاثيايتاتتخا لا أاقؽاؾاث ْدٝا  ٤ا ٚحاٛثٍا
ث َِاَعِٗ ا ٚا ٔااعضاثسٛثملاثمل ـ ١ٝا ٚاْسٍاَت ،رثا ٓا٘اااسَٔا ٜٛاٌاَثاٌاثآلٜا لاثيايتاتتخا لا
ٔاثملصتكدٌفان يّٛٝاثآل را َٚاا٘ٝأَاْعِٝا ٚا ك

اا ملرثمااٛقماٚق٘ ٛفا ٟا ٕاتٓاسٍاثآلٜا لااعا ٙا

َد ظر ٠ا ٚااع اذيوااكً ٌٝاَثاٌاثآلٜا لاثملتعًكا١ااكؽا١ا ٖاٌاثيهٗاف اٚذٟاثيكارْني ااكا اْسيامااعا ا
ص١ا عراَٜٛا اَأاشاؤثهلِاا ثيآ اااؼاً٢اثهللا ًٝا٘اٚشاًِاا اَٚثاٌاح مأا١اثإلااو ااكا اْسياماثآلٜا لا
ثملتعًك١ااحيوااع اظٗر( .)18ا
ٚقٛي٘اآنخ مأ١ا ٚاشؤثٍ)اتٛـٝخ ايؽٛرتٞاشد اثيٓس .ٍٚا
 ٖٓٚاشؤثٍفاَ اثيفرماانياشد اثيٓسٍٚاٚظٕ،اثيٓسٍٚ؟ ا
ٚثاٛث فاٜهُٔاثيفرماا ُٗٓٝا فا ٕٓا شد اثيٓسٍٚاتع جلاَعهً١اح ـر٠اااشاٛث٤ا ن ْاماح مأا١ا
ٝاِٗا َرُٖ ا ِّاَص،ي١ا ٔفَٞاٚدا٘اؼاٛثاٗ ا ّاٚثقعا١اـآٌاشادٌٝاََاردٔٗا اااآسياماثآلٜا١ايتعا جلاظا ْٗ،ا
ٚتفباحً،املعهًتٗ اٖٚاحثا اؾٓاَأاظإ،اثيٓاسٍٚا ا ٕٓاثيعإ،ا آِاَاٛرمثًاَأاثيصاد

اٖٚاٛاث َارا

ثيااحٟاْااسٍاثيكاارإٓايٝع ا جلاظااْ٘،اا ْ ٝا ًاٚظاارح ً ا ٚاث تد ا رثًامبٛثـااباث تد ا رٙانُ ا ا ا نثرٜاا١اقؽااؾا
ثمل ـنياٚثإل د را ٔا َِٝاش ئفني اآسٍاثيكرإٓايٝع جلاٖحٙاثاٛثْ .ااا ا
ا يف رماانياثيصد اٚثيعٕ،اااثؼ،ٛح ًااا ٕٓاث ٍٓٚاٜعينفاَعهً١اح ـر٠اس مأ١ا رـا ١اٚثيثا ْٞفا
َعهً١ا َرٍاٚثقب اشٛث٤ا ن ْماح ـر٠ا ِّاه ار .)19(٠ا
َٔاثيتعرٜفاٜتفحايٓ اثآلتٞف ا
 تاٜع أَاقدٌٝا شد اثيٓسٍٚاَا انا ٕاَأااا اثإل دا را أاثيٛقا ٥باثمل ـا١ٝاناحنراقؽا١اقاّٛاْٛح ا ٚم اٚمثٛم اٚآ ٤اثيدٝم اٚذمٛاذيو.اا ا
 تاٜع أَاقدٌٝا شد اثيٓاسٍٚاَ اثظتًُما ً٘ٝااعضاآٜا لاثيكارإٓاَأاث َاٛراثملصاتكدًا١ٝانا،حٛثٍاثيّٛٝاثآل ر ا َٚاٜهٕٛاا٘ٝأَاأٛث ا ٚا ك  .ا
ا ٠ ٥ف ا
َ )1أاثإلااارثطا ا شااد اثيٓااسٍٚا ٕاْتٛشاابااٝاا٘ اٚدمعااٌآَا٘اَا اٖااٛاَاأاقدٝااٌاثإل دا را اأاث حااٛثٍا
ثمل ـ ١ٝاٚثيٛق ٥باثية ار ٠ا ٚاثإل د را ٔاث َٛراثيةٝد ١ٝا ٚحاٛثٍاثيٝاّٛاثآل اراااحيواٜعا اَأااا ا
ثيتهًف .ا
 ٓ )2اإ ،ماثيٓسٍٚاا يٓصد١ايًكارإٓاالمنا اٜكؽا اااحيواٚداٛمٙا اثيصاُ ٤اثيا ْ ٝاٚٚداٛمٙا اث رضا
آسٚي٘ا ً٢اثيٓ ا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ ا َ ٚاٚدٛمٙا اثيًٛحاثمفٛظااًِاٜارمايفاغاثيٓاسٍٚااا٘ا
َكرتْ آ .)20ا
(ً )18ىظس :اإلادخل لدزاطت اللسآن الكسيم ملخمد أبي شهبت ص ،133_132:ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ص.137 :
( )19جلخيص الخمهيد في غلىم اللسآن ملخمد هادي مػسفت  ،103 -102 /1هلال غً شبكت ؤلامامين الخظىين (غليهما الظالم).
(ً )20ىظس :اإلادخل لدزاطت اللسآن الكسيم ألبي شهبت ص.48 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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ثيفرماانياثإلْاسثٍاٚثيتٓسٜاٌفاا اا ٍٚا نثاراَا اٜارما ايصا ٕاثيعار

ااُٝا اْاسٍا ًا١اٚثحا ٠انٓاسٍٚا

ثيكارإٓا ًا١اإراثيصاُ ٤اثيا ْ ٝاآماعا )ٞاٚثيثا ْٞاٜعاانااا٘ا اد ْا اَا اْااسٍاَفرقا اآتا رزم)ٞاَاأا
ثيصُ ٤اثي ْ ٝاإراث رضا اأ،لا ٚعرٜٔاشٓ١اتكرٜد ( .)21ا
رابعا :أنىاع سبب النزول:
ٜٓكصِاثيكرإٓأَاحٝناثيٓسٍٚاإراقصُنيفاثات ث ٞ٥اٚشددٔٞف ا
مأا١ا ٚاشاؤثٍ ا َُٖٚاَٛا نثاراثيكارآ إ أَٚأِااذياوااآٜا لاا

ث ٍٚفاثات ثٞ٥فا ٖٛٚاَا اْاسٍاثاتا ثّ٤اهارياَتعًالا

ثيعك  ٥اٚثخلًلاٚهريٖ اٖٚحثاتاٜع أَا شد اثيٓس .ٍٚا
ثيث ْٞفاشد فاٖٛٚاَ اْسٍا ك اح مأ ١ا ٚاشؤثٍ اٖٚحثاثيكصِاٖٛاثياحٟا اينااا٘اثيعًُا ٤اممأانتداٛثا
ا شد اثيٓس .ٍٚا
خامشا :صىر سبب النزولَٔ :ا ٍ،اتعرٜفاشد اثيٓسٍٚاٜتدنيايٓ ا ْ٘اٜتخكلاالح ٣ا رٜكتنيف
ث ٚرفا ٕاحت لاح مأ١ااٝتٓسٍاثيكرإٓااع . ْٗ،ا
َث ي٘اَ ا رد٘اثيدا ر ٟاَٚصًِا ٔاثأا دا طاا_ارـاٞاثهللا ُٓٗاا_اقا ٍفاآاملا اْاسٍااقٛيا٘اتعا را
ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼآ)22ا رجاثيٓ ا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشاًِا_احتا٢اؼاع اثيؽاف ااٗتافاآآٜا ا
ؼااد ح ))ٙاا ا دتُعٛثاإيٝاا٘ااك ا ٍفاآآ رٜااتهِايااٛا اانتهِا ٕا ااً،ٝالاارجااصاافحاٖااحثاثادااٌا نٓااتِا
َؽ قٞ؟))اق يٛثفاَ ادرآ ا ًٝوانحاّ اق ٍفاآآالْٞاْحٜرايهِاانياٟ ٜا حث اظ  )) ٜااكا ٍفا ااٛا
هل فاتد٘ ايواإمن ا

عتٓ اهلحث؟اأِاق ّفاآسيماٖحٙاثيصٛر ٠ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼآ .)24())23ا

ثيث ْ١ٝفا ٕاُٜصٍ،ارشٍٛاثهللا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ا ٔاظ٤ٞاآٝسٍاثيكرإٓاادٕ ٝاثسهِاا .٘ٝا
َث ي٘فاَ ا رد٘اثاأاَ دا ١اٚثسا نِاالشآ مٕاؼاخٝحا أا ٥عا١ااارـاٞاثهللا ُٓٗا اااق يامفاآتدا رىا
ثياحٟاٚشابامسعا٘اناٌاظا٤ٞاإْاٞاا مساباناّ،ا ٛيا١اآاماأعًداا١اٚشمفا٢ا ًااٖٞااعفا٘ا اٖٚاٞاتعااتهٞا
زٚدٗا اإرارشااٍٛاثهللا_اؼااً٢اثهللا ًٝاا٘اٚشااًِا_اٖٚااٞاتكااٍٛفاٜا ارشااٍٛاثهلل ا نااٌاظااد ا ٞاْٚثاارلاياا٘ا
اٛين احت٢اإذثاننلاشين اٚثْكٛباٚي ٟاظ ٖراَين اثيًِٗاإْٞا ظهٛاإيٝو ااُ اارحماحت٢اْاسٍا
دنثٝ٥اٌااٗاؤت٤اثآلٜا لا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭼ( .)26())25ا

( )21للمصيدحىلالفسق بين ؤلاهصالوالخنزًلًىظس :معجم الفسوق اللغىيت أبي هالل :الخظً الػظكسي ص ،79 :واإلافسداث في غسيب اللسآن للساغب ألاصفهاوي ص ،799 :والخػسيفاث ،للجسحاوي ص،68 :
والكلياث ص ،196 :وجاج الػسوض للصبيدي  479 /30مادة (هصل).
( )22طىزة الشػساء آلاًت.214 :
( )23طىزة اإلاظد آلاًت.1:
( )24صخيحالبخازي،كخابجفظيراللسآن،بابكىله ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (طىزةالىصسآلاًت 179/6 ،)3 :زكم ( ،)4971وصخيح مظلم ،كخاب الخفظير،
باب في كىله حػالى ﭽﭿﮀ ﮁﭼ (طىزة الشػساء آلاًت 192/1 ،)214 :زكم (.)208
( )25طىزة املجادلت آلاًت.1 :
( )26طنن ابًماحت ،كخاب العالق ،باب الظهاز  666/1زكم ( ،)2063واإلاظخدزك ،كخاب الخفظير  523/2زكم ( ،)3791كال الخاكم :هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولم ًخسحاه ،ووافله الرهبي ،وصدخه
ألالباوي في طنن ابً ماحت.
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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الوطلة الثاني :أهوية أصثاب النزول
تتجً٢ا ُٖ١ٝا شد اثيٓسٍٚا اثآلتٞف ا
ا -

ٓ ١ٜاثيؽخ ا١اا،شد اثيٓسٍٚف ا

 )1اٚرما اأاثيؽااخ ا ١ااارـااٛثٕاثهللا ًاا ِٗٝااااَ ا ا ٜا ٍا ًاا٢اثٖتُ ا َِٗااٗااحثاثيعًااِ اٚحرؼااِٗا ًاا٢ا
حتؽ ً٘ٝاٚثتشتٓ ر٠اافُٗ٘ أَاذيواَ ا رد٘اثيدا رٟاَٚصًِا ٔا رمااأاظاٗ اقا ٍفاآدا ٤ا
ردٌأَاثيٛٗٝماإرا ُرااك ٍفا ٜا َرياثملؤَٓنياآ١ٜا انت اهِاتكرؤ ْٗٚايٛا ًٓٝا اْسياماَععارا
ثيٛٗٝماتلحْ اذيواثيّٛٝا  ٝث اق ٍفاٟ ٚاآ١ٜ؟اق ٍفاﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼآ)27اااك ٍا ُرفاإْٞا ًِاثيّٛٝاثيحٟاْسيماا ٘ٝاٚثمله ٕاثياحٟاْسياما
ا ٘ٝاْسيما ً٢ارشٍٛاثهللاااؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِااااعرا لا اّٜٛا

ع.)28()١

 )2أَٚاذيوااا ٜف اااَ ارٟٚا ٔا َرياثملؤَٓنيا ًٞاأا اٞا ي ااارـٞاثهللا ٓ٘ااا ْ٘اق ٍفاآٚثهللاَ ا
ْسيااماآٜاا١اإتاٚق ا ا ًُاامااااِٝا ْسياام؟ اٜ ٚاأا ْسياام؟ اإٕاراااٞا ٖٚا ايااٞاقًد ا ا كااٛت اٚيص ا ْ ا
()29

شؤٚت)

اٜفٗاِاَأاقٛيا٘اثآلٜا لاثيايتاهلا اشاد اْاسٍٚاتاآٜا لاثيكارإٓانًاٗ ا ٚاذياواإظا ر٠ا

ٚثـخ١اإراثٖتُ ّاثيؽخ ا١ا_ارـٛثٕاثهللا ًِٗٝا_اآسٍٚاثيكرإٓ.
ٖٚ )3حثاثأاَ صعٛمااارـٞاثهللا ٓ٘اااٜكٍٛفاآٚثهللاثيحٟاتاإي٘اهري ٙاَ ا ْسيماشٛر٠أَانتا اثهللا
إتا ْ ا ًِا ٜٔا ْسيم اٚتا ْسيماآ١ٜأَانت اثهللاإتا ْ ا ًِااِٝا ْسيم اٚيٛا ًِا ح ثا ًاِا
()30

َينااهت اثهلل اتدًة٘اثإلاٌايرندماإي)٘ٝ

اٖٚحثاٜٛٓدلاا ُٝاي٘اشد اْس.ٍٚا

ًَّ ٚ )4لاثيدا رٟٓا نثًااؽٝة١اثاسّا ٔاثأا ُرا_ارـٞاثهللا ُٓٗ ا_اٍٗ ٜا ً٢ا ٕٖادٌٗا  ْٝطٍااعًِا
شد اثيٓٗسٍٚا ًٖٜه ِٜٗااك ٍارمح٘اثهللفاآا اقتٌاثخلٛثرجاٚثملًٝخ ٜٔٔااع اإق َ١اثسٝج١ا ً ِٗٝا
ٚقٍٛاثهللاتع راﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﭼآ)31ا ٚنا ٕاثااأا ُااراٜاارثِٖاظاارثرا ًاالاثهلل اٚقا ٍفاإْٖٗااِاثًْٛكااٛثاإراآٜا لاَْسَيٜااما ا
ثيهفَّ رااجعً ٖٛا ً٢اثملؤَٓني)(.)32
ا ١ٜ ٓ -اثيت اعنيا ٚثٖتُ َِٗاا،شد اثيٓسٍٚف ا

( )27طىزة اإلاائدة آلاًت.3 :
( )28صخيحالبخازي،كخابجفظيراللسآن،بابكىله ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ (طىزة اإلاائدة آلاًت 50/6 ،)3 :زكم ( ،)4606وكخاب الاغخصام بالكخاب والظىت  91/9زكم ( ، )7268وصخيح
مظلم ،كخاب الخفظير  2313/4زكم ( .)3017غىد مظلم هى حدًث الكخاب.
( )29أخسحه أبى وػيم في الخليت  ،68 -67/1وهلله الظيىظي في ؤلاجلان في غلىم اللسآن  ،233/4وغصاه إلى أبي وػيم.
( )30صخيح البخازي ،كخاب فضائل اللسآن ،باب اللساء مً أصخاب الىبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  187/6زكم (.)5002
( )31طىزة الخىبت آلاًت.115 :
( )32صخيح البخازي ،كخاب اطدخابت اإلاسجدًً واإلاػاهدًً وكخالهم .16/9
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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 )1اْكٌا ٔاثيت اعنياَ اٍ ٜا ً٢ا ٓ ٜتِٗاٚثٖتُ َِٗاا،شد اثيٓاسٍٚاَٚأاذياواَاااذنارااثيصاٞ ٛٝافا
آ ٔا  ٜٛاق ٍفاشٍ،اردٌا هرَ١ا ٔاآ١ٜأَاثيكرإٓ ااك ٍفاْسيما اشافحاذياواثاداٌ ا ٚظا را
إراشًب)ا(.)33
فاق ٍا هرَ١ا اقٛي٘اتعا رااﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ

آ)34اا

 )2اٚق ٍاثيكر

ًداما

ثشِاٖحثاثيردٌا رابا عر٠اشٓ١احت٢اٚد ت٘ اق ٍاثأا د اثينفاٖٛاـُر٠اأاحد.)35( ٝ
()36

 )3اٚق ٍاجم ٖ فا ح اثخلًلاإراثهللاتع را ًُِٗامب ا ْسٍ

.

 )4اٚرٍُٟٚا أاثسصأاا ْا٘اقا ٍافا آَا ا ْاسٍاثهللاتعا راآٜا١اإتاٖٚاٛاسما ا ٕاٜعًاِاااِٝاْسيام اَٚا ا رثما
اٗ )( .)37ا
١ُٖٝ ٚ )5اٖحثاثيعًِااك ان ٕاحمطَّاثٖتُ ّانثريأَاثيعًُ  ٤اٚق اٚرما ِٓٗا اذيواآأ رْاناثري٠ا
َٓٗ ف
-

ق ٍاثيٛثح ٟفااٖٛٚاٜتخ لا ٔا شد اثيٓسٍٚاآ...اإذاٖٞا ٚا٢اَ ازم اثيٛقٛفا ً ٗٝاٚ ٚرا
َ اتؽرفاثيعٓ ١ٜاإي ٗٝاتَتٓ هاَعرا١اتفصرياثآل١ٜاٚقؽ اشد ًٗٝامٕٚاثيٛقٛفا ًا٢اقؽاتٗ ا
ٚإ ٝاْسٚهل )(.)38

-

ٚق ٍاثأاتُٝٝا١فاآَعراا١اشاد اثيٓاسٍٚاٜعانيا ًا٢ااٗاِاثآلٜا ١ااالٕاثيعًاِاا يصاد اٜاٛرلاثيعًاِا
()39

ا ملصد )
-

ٚق ٍاثيعا

.
افا آَعراا١ا شاد اثيٓاسٍٚاتزَا١املأا رثما ًاِاثيكارإٓ...اَٚعراا١اث شاد ارثاعا١ا

يهٌاَعهٌأَاٖحثاثيُٓط ااٗٞأَاثملُٗ لا ااٗاِاثيهتا ااا،ااا ...اٚثاٗاٌاا،شاد ا
ثيتٓسٜااٌاَٛقاابا اثيعااد٘اٚثإلظااه تل اَٚااٛرمايًٓؽااٛؿاثيع ا ٖر٠اَااٛرماثإل

ا ٍاحتاا٢اٜكاابا

ثت ت،ف اٚذيواَعٓ١اٚقٛهاثيٓسثه)( .)40ا
-

ا اا

ٚق ٍاثيسرنعٞفاآا يكرإٓانً٘املآٜسي٘اااتع راااإتايٝفُٗ٘ اٜٚعًِ اٜٚفِٗ اٚياحيواا

آ)41

ا٘ا ٚيٞاث يد اثيحٜٔاٜعكً ٕٛاٚثيحٜٔاٜعًُ ٕٛاٚثيحٜٔاٜفكٗ ٕٛاٚثياحٜٔااٜتفهار ٕٚا)...ا

ا

ٚق ٍاٖٛٚاٜتخ لا ٔاَعرا١اشد اثيٓسٍٚاآ،ٛ ٚأَاز ِا ْ٘اتا ٥اٌااحتتا٘ااارْ ٜا٘ااجمار٣اا
ثيت رٜخاٚيٝضانحيوا)...آ.)42ا ا

( )33ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي .38/1
( )34طىزة اليظاء آلاًت.100 :
(ً )35ىظس :الجامؼ ألحكام اللسآن لللسظبي  ،26/1و.349-348/5
(ً )36ىظس :املخسز الىحيز في جفظير الكخاب الػصيص البً غعيت  ،40/1والجامؼ ألحكام اللسآن لللسظبي  ،26/1والعجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت) .9/1
( )37أخسحهأبى غبيد:اللاطمبًطالم بظىدهغىهً.ىظس:فضائلاللسآن،كخابفضلاللسآنومػاإلاهوأدبه ،باب فضل غلم اللسآن والظعي في ظلبه ص ،97 :ويىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس
(اإلالمت) .105/1
( )38أطباب النزول ص.10:
( )39ملدمت في أصىل الخفظير البً جيميت ص.16 :
( )40اإلاىافلاث للشاظبي .146/4
( )41البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي .145/2
( )42البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي  ،22/1ويىظس :ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي .107/1
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 )6نثراثملفصٓرٜٔاق ر٠ا ً٢اإتكا ٕاثيتفصارياٚحتكٝكا٘ا نثارِٖا ًُا ًاا،شاد اثيٓٓاس ا ٍٚاٚهلاحثاتعتانا
َعرااا١اشااد اثيٓااسٍٚاَاأاث َااٛراثملُٗاا ١اثياايتاتاميهاأاثتشااتةٓ ٤ا ٓٗا ا اتفصااريانااّ،اثهللا_ا
تع ر .ا
ْٚحنرآٖ اَث ينيايً تي١ا ً٢ا ُٖ١ٝاثيعًِاا،شد اثيٓس :ٍٚا
ثملث ٍاث ٍٚفاقٍٛاثهللاتع ر ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

آ)43

اإذا

ق اٜفِٗأَاثآل١ٜا ٕاٜتٛد٘اثملؽًٞا اؼ،ت٘اإرا ٟادٗ١اٜع  ٤اْ٘ ٚاتازم ا ً٘ٝا ٕاٜٛيّٞاٚدٗ٘اظٛرا
ثملصج اثسرثّ اٜٚصتٟٛا اذيواثملص اراٚثملك ِٝاٚيهٓٓ ا ٓ اَ اْعارفاشاد اْاسٍٚاٖاحٙاثآلٜا١اٜعٗارا
يٓ ا ْٗا اتكتؽارا ًا٢ا حاٛثٍاَعٓٝا ١اٚيٝصاماحهُا ا َا اٜعفاٞاَأاثيتٛدٓا٘اإراثملصاج اثسارثّ ااكا اا
رجااَصًِا ٔاثأا ُرا_ارـٞاثهللا ُٓٗ ا_اآ ْٗ اْسيما اؼا٠،اثملصا اراثيٓفاٌا ًا٢اثيرثحًا١ا ُٜٓا ا
()44

تٛدٓٗم)

ااًٛاملاٜعًِاشد اْسٍٚاثآل١ٜاسًُما ً٢اَعٓ ٖ اث ٍٚاٖٛٚاثيتٛد٘ا ٟادٗ ١اٖٚاحثاٜا يٓ ا

ً٢ا ُٖ١ٝاَعرا١اشد اثيٓس .ٍٚا
ثملث ا ٍاثيث ا ْٞفاقااٍٛاثهللاتع ا رااﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﭼآ)45اَاأاثملعاارٚفا ٕاثيصااعٞاااانياثيؽااف اٚثملاار٠ٚارناأاَاأاظااع ٥راثسااجاٚثد ا اث مث ٤ا
 ٚد ر٠اآتادٓ ح)ا اثآل١ٜاثيهرميا١اتاتفٝا اثيٛدا ٛاا ٕارااباثآا حاٜفٝا اثإلا حا١اتاثيٛدا ٛااٚقا ا
ظهٌاٖحثا ً٢ا ر٠ٚاأاثيساريااصٍ،ا ّاثملؤَٓنيفا ٥ع ١ااارـاٞاثهللا ٓٗاا اا ااارملا ًٝا٘امبا اٚرما ا
شد اْسٍٚاثآل ١ٜاافٞاثيؽخٝخنيا ٔاثيسٖرٟاق ٍفاآق ٍا ر٠ٚفاش،يما ٥ع١ااارـٞاثهللا ٓٗ اااااكًامّاا
هلااا فا ر ٜااااماقااااٍٛاثهللاتعااا ر ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﭼ

آ)46

ااٛثهللاَ ا ً٢ا ح ادٓ حا ٕاتاٜٛٛفاا يؽف اٚثملر ٠ٚاق يامافااا٦ضااَاااقًامااٜاااثاأاا

يت اإٕاٖحٙايٛان ْمانُ ا ٚيتٗ ا ً ٘ٝان ْمفاتادٓ حا ً٘ٝا ٕاتاٜتٛاٛفاااُٗا ااٚيهٓٗااا ْسياماا
اث ْؽ ر ان ْٛثاقدٌا ٕاٜصًُٛثإًٜٛٗاملٓ ٠اثي ٛه ١ٝاثييتان ْٛثاٜعد  ْٗٚا ٓ اثملعًٌ ااها ٕااَأاا
ٖاٌٖااٜتخارجاا ٕاٜٛااٛفاا يؽافااٚثملاار ٠ٚااًُااا شاًُٛث ااشاا،يٛثارشاٍٛااثهللاااااؼاً٢ااثهللا ًٝا٘ااٚشااًِاااا أاا
ذيو اق يٛثفا ٜارشٍٛاثهلل اإْ انٓ اْتخرجا ٕاْٛٛفاانياثيؽف اٚثملر ٠ٚاااْ،سٍااثهللاتعا راف ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﭼ ثآل)١ٜ

()47

اا ٍٖاذيوا ً٢ا ُٖ١ٝاَعرا١اشد اثيٓس.ٍٚ

( )43طىزة البلسة آلاًت.115 :
(ً )44ىظس :صخيح مظلم ،كخاب صالة اإلاظافسيً وكصسها ،باب حىاش صالة الىافلت غلى الدابت في الظفس حيث جىحهذ  486 /1زكم (.)700
( )45طىزة البلسة آلاًت.158 :
( )46طىزة البلسة آلاًت.158 :
( )47صخيحالبخازي،كخابالدج ،بابوحىبالصفاواإلاسوة،وحػلهامً شػائسهللا  158-157/2زكم (،)1643وصخيحمظلم،كخابالدج،باب بيان أن الظعي بين الصفا واإلاسوة زكً ال ًصح الدج إال
به  929 /2زكم (.)1277
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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الوطلة الثالث :جهىد العلواء في العناية تأصثاب النزول ،وأهن الوؤلفات
تتجً٢اَع ٖرا ٓ ١ٜاثيعًُ ٤اا،شد اثيٓسٍٚا اثآلتٞف ا
ث ٍٚفا ٕاثيعًُ ٤ا ارمٚثا شد ا ثيٓسٍٚااد اَصتكٌأَا اٛث ا ًاّٛاثيكارإٓا ا

ٝاباثيهتا اثملؽآف١ا

ا ًّٛاثيكرإٓ .ا
ثيثا ْٞفا ٕاثملفصاارٜٔاٜااٛرمٕٚا ٍٚاَا اٜااٛرمٕٚا اتفصاارياثآلٜاا١اشااد اْسٚهلا اااااإٕانا ٕاهلا اشااد اْااس ٍٚاااا
ٜٚعتٕٓٛااحيواٜٚصتٓ ٕٚاإي٘ٝا اتفصرياثآل .١ٜا
ثيث ينفا ٕاثيعًُ ٤ا ارمٚثا شد اثيٓسٍٚامبؤيف لاَصتكً١اٖٞٚاَؤيف لانثري .)48(٠ا
ثيرثابفاثيعٓ ١ٜاا رثش١ا ش ْ ٖ ٝاٝٝ ٚساؼخٝخٗ أَاشك .)49( ُٗٝا
ْٚصتٝٛبا ٕاْكصِا ٓ ١ٜاثيعًُ ٤اا،شد اثيٓسٍٚاإراَرثحٌف ا
املرحلُ األوىل :اللبنات األوىل ،أو مرحلُ ما قبل الىاحدٍ:
ادا ٤اثٖتُا ّاثيعًُا ٤اا،شااد اثيٓااسٍٚاَُدهارّث ااكا ا ظا رلاثملؽا مرا ٕا ٍٚانتا ٕا ااارما اذيااوا
ن ٕا اْٗ ١ٜاثيكرٕاث  ٍٚا ٚا اا ث١ٜاثيثا ْ ٞاإذا يَّافاَُٝإٛااأاَٗارثٕااثااسرٟاثيرقاٞاآلفاٖ117اا)اا
()50

نت اّا ا امسا ا ٙافاتفؽاااٌٝا شاااد اثيتٓسٜا اٌا

اٚيهااأانت اااا٘املاٜؽاااٌاإيٓٝا ا اهاااريا ٕاثيا ا نتٛر/اا
()51

د ثسهِٝاث ْٝضاحمكلاثيعج ا اإ ٝاث شد اذنرا ْ٘اث ًبا ً٘ٝ

 .ا

ٚد ٤اَأااعا ٙاثإلَا ّا ًاٞااأاثملا ٜيناآلفٖ234ااا)ااا،يَّفانت اّا ااعٓاٛثٕافا شاد اثيٓاسٍٚا اٜٚعتكا ا
ثيد حنا ٕاثأاثمل ٜيناق اث ًبا ً٢انت إَُٛٝاأاَٗرثٕ ايهٓٓ اتاْصاتٝٛبا ٕادماسّاااحيوايعا ّا
ٚدٛماَ اٜؤن  ٙااٚمم ازم راثإلظ ر٠اإي٘ٝا ٕانت اثأاثمل ٜيناق اح٣ٛا شد اثيٓسٍٚاثيؽاخٝخ١ا ٚا
ثسصاآ ١ا ٚا ًاا٢اث ق اٌٚاهاارياثملٓهاار٠ا ٚاثملٛـاا١ ٛاحٝاانا اارفا ٓاا٘ا ْ ا٘ااحم ا ٚلْاناادريْ اٖٚااٛاظااٝخا
ثيدا ر ٟا أُاهرياثملعكٍٛا ٕاسمٟٛانت ا٘اَا اٖاٛآَهارا ٚاَٛـاٛهاٖٚاٛا ًا٢اقا را عاِٝاَأاثيعًاِا
ٚثملعرااا ١ا ٚملاتؽااٌاإي ٓٝا ا ٟاَعً َٛا لا اأاثيهت ا انياإتا ٕاثيصااٞ ٛٝاق ا ا ظ ا راإرانت ا ا ًااٞاااأا
ثمل ٜينا ٓ ا ٙا ارزاثملؽٓف لا ا شد اثيٓس ٍٚانُ اتحنرانت اثيرتثدِا ٕاثأاثمل ٜيناق ا يفا
ا شد اثيٓسٍٚا( .)52ا
ٚا ا يٓعراإرات ا رٜخاٚا ا ٠اَُٝاإٛاااأاَٗاارثٕاٚنااحثا ًااٞاااأاثمل ا ٜينادم ا ا ٕاثيفاارت٠اثيسَٓٝاا١ايٝصااما
ا يدص١ٛٝايهٓٓ اَباظا ٠اثيدخاناٚثيتخارٟاملادما اَأانتا ا ٚا ظا راإراٚداٛماَؤيفا لاَصاتكً١ا ا
شد اثيٓسٍٚا اتًواثيفرت .٠ا
أِاد ٤ااع اذيواثيك ـٞفاثم لفا د ثيرمحٔاأاحمُ اأا ٝص٢اأااٛاٝضااآلفٖ402اا)اااا،يفا
نت ا ااعٓٛثٕفاثيكؽؾاٚث شد اثييتاْسٍأَا دًٗ اثيكرإٓ اُٜٚعتَك ا ٕاثأااٝٛضاق اث ًَّبا ً٢ا ٌُا
( )48دزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ص.136 -135 :
( )49املخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني .160/1
(ً )50ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت)  ،80/1واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني .41/1
(ً )51ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت) .80/1
(ً )52ىظس :ؤلاجلان في غلىم اللسآن .107 /1
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ثإلَ ّا ًاٞااأاثملا ٜين اٚ

اباثاأاثملا ٜين اإذانا ٕاثاأااٛاٝضا اثيعؽاراثياحٖ ا

ابا نثاراممَّا ا

()53

ثإلشاا َٞ،اثيااحٟانثُاارلااٝاا٘اثملهتد ا لاثيع َٖ ا١ا

اٚسمتُااٌا ْاا٘اثشااتف ماَاأاَؤيف ا لا اار٣ايهاأا

ثملؽ مراق اـٓما ً ٓٝاا س ٜنا ٔاذيو اٖٛٚاَ ازمعًٓا اهارياقا مرٜٔا ٕادماسّاااحيوايعا ّاٚداٛماَا ا
ٜؤ ٜاَ ادمسّاا٘ .ا
ٚق ا ادعًٓ ا اَ ا اقدااٌاثيٛثح ا ٟاَرحًاا١اَصااتكً١اَاابا ْاا٘املاٜؽااٌاإي ٓٝا آَٗ ا اظاا٤ٞاٚذيااوا ٕاَ اععااِا
ثملت ،رٜٔاق ا ظ رٚثاإراتًواثملؤيف لااًعٌأَاد ٤أَااع ِٖاق اث ًبا ً٢اتًواثملؤيف لاْٚكٌآَٗ  .ا
املرحلُ الجانًُ :الىاحدٍ وعنايته بأسباب النزول:
اٖااحٙاثملرحًاا١اد ا ٤اثاإلَ ا ّا ًااٞاااأا مح ا اثيٛثح ا ٟاآلافٖ468ااا)اااا،يفانت ا ا ا مس ا ٙفا شااد ا
ثيٓس ٍٚاٖٛٚا ٍٚانت اٜؽٌاإي ٓٝا ا شد اثيٓس ٍٚا

باا٘ٝاَؤيف٘ا شد اثيٓسٍٚاَرتد١ا ً٢اترت ٝا

شٛراثيكرإٓ اَر١ٜٚاا إلشٓ ماه يد اٚق امحٌا ً٢اثيحٜٔاٜارٕٚٚا شاد اثيٓاسٍٚااا ٕٚا ًاٍِ اٚذنارا ٕٖا
ثيٓ طاٚـعٛثا شد اّ أَا ٓ ا ْفٝصِٗ اأِاذنرا ُٖ١ٖٝا ِحاٖحثاثيعًِا ٔا رٜلاثيرٚث ١ٜاٚيهٖٓ٘ا

ابا

ثملر ٜٚلامٕٚا خٝؾ ايحيواـِٖانت اُ٘اثيةنٖاٚثيصُنيأَاحٝناثيؽخٖ١اٚثيفعف( .)54ا
ٚمحً١اثيٛثح ٟا ً٢اثيحٜٔاٜرٕٚٚا شد اثيٓسٍٚاا ٕٚا ًِ اتؤنا ايٓا ا ْا٘اقا اث ًابا ًا٢اَؤيفا لا
ش اك١ايعؽرٙاَبا ْ٘املاٜؽٌاإي ٓٝآَٗ اظ.٤ٞاا ا
ٚنت اثيٛثح ٟاٜع أَا ظٗراثيهت اثملؽٓف١ا ا شد اثيٓس ٍٚااك اث تُ ا ً٘ٝاَأادا ٤ااعا ٙا
ممٔا يفا ا شد اْسٍٚاثيكرإٓ انُ ا دبا ٠ا دع لاٚتٓ ٚي٘انثريأَاثيعًُ ٤اا ي رثش١اٚثيتخكٝل .ا
١ُٖٝ ٚاٖحثاثيهت ااك ا ُ اإي٘ٝاإاارثِٖٝااأا ُاراثاعانٟاآلفاٖ732اا)ااا ،تؽارٙا انتا ا
()55

مس ٙفاتكر ٜاثملٍَٛ،ا اترت ٝا شد اثيٓسٍٚ

ااك ّاا حفاث ش ْ ٝاٚملاٜسما ً٢اذيواظ٦ٝ

()56

ا

اٌاذنراا شد اّ ايٓسٍٚاثيدصًُ ١اٚيٝضاهل اشد ْايًٓس ٍٚاٚذنرا ٕٖاشد اْسٚهلا اثيننا١ا اٚتٛدا آَا٘ا
ْصا١ا ١ٝٛاا ثراثيهت اثملؽر .١ٜا
َٚباذيوااًًعًُ ٤اَآ حا ً٢اثيٛثح ٟآَٗ ف ا
ْ٘ )1ا ٖاثإل د را ٔاث َِاٚثسٛثملاثيص اك١ا ً٢اْسٍٚاثيكٝرإٓا شد اّ ايًٓس ٍٚاٖٞٚايٝصمانحيو ا
ٚق اثْتك ٙاثيصٞ ٛٝا اذيو(.)57
 )2ا ّاتثدٗتاا٘اَاأاثملر ٖٜٚا لاثياايتاـ اُٖٗ ا انت ا ا٘ا ااك ا اثْتك ا ٙاثااأاحجااراثيعصااكْٞ،اا ٚا َا ً ٝا٘اا
ذيو(.)58

(ً )53ىظس :ظبلاث اإلافظسيً للداوودي  ،292 /1والعجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت)  ،80/1واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني .41/1
(ً )54ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت)  ،80/1واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني .41/1
( )55مجلتالبحىرؤلاطالميت،غىىانالبحث(:أطبابالنزولوأزسهافي جفظيراللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص ،191:وحاء غىد البػض (عجائب الىلىل في أطباب
الىلىل)ً .ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس(اإلالدمت)  ،82-81/1واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني .41/1
(ً )56ىظس :ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي  ،107/1لم ًركس الظيىظي اطم الكخاب املخخصس.
(ً )57ىظس :ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي  ،116/1ولباب الىلىل للظيىظي ص.6_4:
(ً )58ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت) .200/1
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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َٚرحً١اثيٛثح ٟاٖٞاثملرحً١اثييتاشتؽدحاتحك اثملعتُ املععِأَا يفا ا شد اثيٓسٍٚا_اإٕاد زا
يٓ اثيتعدريا_ااُععِأَا يفا ا شد اثيٓسٍٚاق ا ظ راإرانت اثيٛثح  .ٟا
 ٖٓٚىأَانت ا ا شد اثيٓسٍٚا اتًواثسكد١اثيسَٓ١ٝاٖٞٚاَ اانياثيٛثح ٟاٚثاأاحجاراهاريا ٕا
َؤيف تِٗاملاحتغاا يعٗر٠انهت اثيٛثح ٟارمبا اٜرداباذياوايعا اّاظاٗر٠اَؤيفٗٝا ا ٚايعا ّاٚؼاٍٛا
َؤيف تِٗاإي ٓٝا ٚايعًٓ املادم أَاتٓ ٍٚاتًواثملؤيف لاا يدخاناٚثيتا قٝل اَٚأاثملؤيفا لاثيايتانتداما
اتًواثسكد١اثيسَٓ)59(١ٝف ا
 )1شااد اثيٓااسٍٚاٚثيكؽااؾاثيفرق ْٝاا١فا اااٞاثملعفاارفاحمُ ا اااأا شااع اثيعرثقااٞاثسٓفااٞاثسهُٝااٞا
آلف567اٖااا)اٖٚاٛاانتا ااشمًاٛااَأااث شا ْ ٝاا َا ا ٚقا ا

ابااٝا٘ااانيا شاد اثيٓاسٍٚاٚثيتفصاريا

ٚثيكؽااؾ اٜٚكاابا اآا)152اٚرقاا١اٚتٛد ا آَاا٘اْصااا١اَؽااٛر٠ا اد َعاا١اثإلَ ا ّاحمُ ا اااأاشااعٛماا
ثإلش ١َٝ،اْٚصات ٕاجب َع١ا ّاثيكر.٣
 )2ث شد اٚثيٓسٍٚا ً٢اَحٖ اآٍاثيرشٍٛفا اٞادعفرفاحمُ اأا ًٞاأاظٗراآظ ٛاثيٛنٟاثيعٝعٞا
آلف588اٖا).
 )3شد اثيٓسٍٚفا اٞاثيفرجفا د ثيرمحٔاأا ًٞاأاحمُ اثاٛزٟاآلف597اٖا).
 )4شد اْسٍٚاثآلٟفا اٞاثيفتحفاحمُٛماأاحمُ اث رتكٞاآلفٖ619ا)اٖٛٚاخمتؽرانت اثيٛثح .ٟ
 )5ج ٥اا ااثيٓكااٍٛاا ا شااد ااثيٓااسٍٚفاا اااٞااإشااخ مااإااارثِٖٝااااأاا ُااراثاعاانٟااآلٖ732ااا)ااذنااارا
ثيصٞ ٛٝا ْ٘اث تؽرٙأَانت اثيٛثح ٟااخحفا ش ْٙ ٝاٚملاٜسما ً٘ٝاظ . ّ٦ٝا
 )6شااد اثيٓااسٍٚا اتدًٝاا اثيرشااٍٛفااتااأاثيفؽااٝحفااااارااثياا ٜٔا محاا اااأا ًااٞااااأا محاا اثيهاا ٛاا
آلٖ755ا) .ا
 )7رش ي١ا ا شد اثيٓسٍٚفايعًٞاأاظٗ اثي ٜٔاحصٔاأاحمُ اثهلُحثْٞاآلٖ786ا).ا
َٚباذيواا،اْصتٝٛبا ٕادمسّاا تُ ماٖؤت٤ا ً٢انت اثيٛثح ٟانُ اٖٛاثملع را ٓ اثاعن.ٟا ا
املرحلُ الجالجُ :ابن حجر وعنايته بأسباب النزول:
ُٜعَ ٗاثأاحجرفا مح اأا ًٞاثيعصكْٞ،اآلفٖ852ا)ا افٌأََا يَّفا ا شد اثيٓس ٍٚاٚذيوايصع١ا
ًُ٘ اٚتدخرٙا ا ًِاثارحاٚثيتع  ٌٜاٚثٖتُ َ٘اا يصٓ١اثيٓد ١ٜٛاٚإا مت٘اممٔاشدك٘ا اٖحثاثيفٔ .ا
َ انت ا٘اثيعج ااك اذنراثي نتٛر/ا د ثسهِٝاث ْٝضاآحمكلاثيهت )فا ْا٘اسمتاٟٛاا ًا٢اا
شااد اْااسٍٚاثآل ٜا لاثيكرآْٝاا١اثياايتاذنااراهل ا اشااد ا اثيرٚث ٜا لا اأاثيؽااخ ا١اٚثيت ا اعني ا ٚانت ا ا
ثيتفصرياَصتكر ٠أَاَؽ مرانثري .٠ا
ٚمم اق ي٘فا ٚرٜكت٘ا ٕاٜٛرماثآل١ٜااٌااعفٗ اأِاٜصٛماثيرٚث ٜلانُ اٖٞا رٜك١اثيٛثح ٟأَاقدٌ ا
ٚإذثا رثما ٕاٜٛرماقٛتاآ را ٕٓٛايحيوااكٛي٘فا"قٍٛاآ ر"ا ٚا"شاد ااآ ارا"اٚملا دا ااارقااااانيااثيتعادري ٜٔاا

(ً )59ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت)  ( 84 _ 80/1مؼ جصسف بظيغ).
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 َ ٚاثيٛثح ٟااًِاٜصتعٌُاإـ ا١ا"قٍٛاآ ر"احنياتتع ماث قاٛثٍااإتاَار٠ااٚثحا ا٠ا انت اا٘اانًا٘ا...اإرا
ٕاٜكٍٛفاٖٛٚا ٚشباثيهت اثملؤيف١ا اٖحثاثجمل ٍآ .)60ا
قًاامفاٚثيااحٟادمااسّاااا٘ا ٕاَؤيفاا٘اق ا اتٛقاافا ٓ ا اثآلٜاا١اآا)78اَاأاشااٛر٠اثيٓص ا  ٤ايهاأاثي ا نتٛر/ا
ث ْٝضاق ٍفااٚثيعا ٖراا ْا٘اا نًُا٘ا...اٚثشاتْ،ضايكٛيا٘ ااكا ٍفاٚتااْا رٟاااًعاٌااث ٜا ّااتهعافاايٓااا أاا
ْصا١ان ًَ١أَا"ثيعج "ا ٚاتهعفااعضا شرثرٙآ .)61ا
اٚق ا ٝسا ٌُاثأاحجرا ْا٘ا ُا اإرانتا اثيٛثحا ٟاَتٖااحّثاَر ٜٖ ٚتا٘ا ش شّا ايا٘ اٚيهٖٓا٘ا ُا ا
إي ٗٝاتؽخٝخّ اٚحتكٝكً اٚتفّٓ ٝث اٚزثما ً ٗٝانثريثأَاث شد اثييتاملاٜحنرٖ اثيٛثح  .ٟا
اَٚاأاممٝسثتاا٘ا ْاا٘انتداا٘ا اآ ٔاارا ُاار ٙاٖٚااحثاٜعااينا ْاا٘انتداا٘ا اَرحًاا١اقا ااًا ااٗٝا اَاأاثيعًااِا
َدًة٘ انُ ا ْ٘ا

باَ املازمُعِ٘اثيٛثح  ٟا ٚـ فاثيهثري اٚيهأايسشافاَا لاٚملاُٜهًُٔا٘ اإذا

إْٖ٘اٚقفا اشٛر٠اثيٓص ٤ااكطا ٓ اثآل١ٜاآ)78آَٗ .ا ا
ٚتعرياثملؽ مراإراٚدٛمأَا يفااع اثأاحجرا اٖحثاثيفٔانت ا ااعٓٛثٕا"َ ماثيرمحٔا ا شد ا
ْسٍٚاثيكرإٓ":ايًك ـٞفازٜٔاثي ٜٔفا د ثيرمحٔاأا ٤،اثي ٜٔا ًٞاأاإشخ ماثيتُُٞٝاثي ثرٟاثخلًًٞٝا
ثملك شٞاثيع اعٞاآلفٖ876ااا) اٚملا قافا ًا٢اَأا ظا راإراٖاحثاثيهتا ا ٚاحتا لا ٓا٘اهارياذنارا
ٓٛثْ٘اَٚؤيف٘آ .)62ا
املرحلُ الرابعُ :الشًىطٌ وعنايته بأسباب النزول:
ٜكااٍٛاثيصااٞ ٛٝفادااٍ،اثي ا ٜٔفا د ا ثيرمحٔاااأا اااٞااهااراآلفا)ٙ911ا اأا ٓ ٜاا١اثيعًُ ا ٤اا،شااد ا
ثيٓاااسٍٚفاآ ااارمٙاا يتؽاآٝفا

اا١ا ق ا َِٗا ًاا٢اااأاثمل ا ٜينااظااٝخاثيدا ا ر ٟاَٚاأا ظااٗرٖ فانت ا ا

ثيٛثح ٟا ً٢اَ اا٘ٝأَاإ ٛثز اٚقا اث تؽارٙاثاعانا ٟااخاحفا شا ْٙ ٝاٚملاٜاسما ًٝا٘اظا ٦ٝا ٚيافا
ا٘ٝاظٝخاثإلشّ،فا اٛاثيففٌفاثأاحجرانت ا اَ لا ٓ٘اَصٛم٠ااًِاْكفا ً٘ٝان َ ،اٚق ا يفمااٝا٘ا
نت ا اح ا،اَٛدسثًاحمررثًاملاٜؤيفاَثً٘ا اٖحثاثيٓٛه امسٝت٘فايد اثيٓكٍٛا ا شد اثيٓاس)ٍٚاآ .)63ا
ٚق ٍا اَك َ١اثيًد فاآ اٗحثانت امسٝتا٘فايدا اثيٓكاٍٛا ا شاد اثيٓاس ٍٚاخلؽات٘اَأادٛثَابا
ثس ٜناٚث ؼ ٍٛاٚحررت٘أَاتف شريا ٌٖاثيٓك ٍٛاٚثهللا شٍ،اثيٓفباا٘ااٗاٛا نارّاَصاؤ ٍٚا ٚعاِا
َ)ٍَٛ،آ .)64ا
آ،حغا ٕاثيصٞ ٛٝاق ا
ث شد

با انت ا٘اَ اذنارٙاثيٛثحا ٟاَاباحاحفاث شا ْ ٝاٚزثما ًٝا٘ااعاضا

ا ٚميتا زا ًٝا٘ااتداٝنياثيؽاخٝحاَأاث شاد اَأاهاري ٙا ٚسٖٚا اإراَأا ردٗا اَأا ؼاخ ا

ثيهتا اثملعتان ٠اٚقا ا احاثيصاٞ ٛٝااهاارٜ٠اثاأاحجارااتجُٝااباثملرٖٜٚا لاَأانتا اثيتفصارياٚنتا ا

(ً )60ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت) .127_113 /1
(ً )61ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت) .113 /1
(ً )62ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت)  ،82/1ومعجم غلىم اللسآن إلبساهيم دمحم الجسمي ص ،36 :واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني .42/1
( )63ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي .107 /1
( )64لباب الىلىل للظيىظي ص.3 :
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ثس ٜن اٌُ ٚانت ا٘اثيًد

اٖٛٚانت اَٛدٛهاَٚعتٗرا ٓ اثيدا حثنياٚثملاؤيفني اٚايعاٌاثملتتداباملأا

نت ا ا شد اثيٓسٍٚازم ا ٕاثاُٝباق ا ظ راإراَؤيفا"ايد اثيٓك"ٍٛاٚانيا ُٖٝت٘ .ا
املرحلُ اخلامشُ :أهه املؤلفات يف أسباب النزول روايُ ودرايُ:
اا ِٖاثملؤيف لا ا شد اثيٓسٍٚارٚث١ٜفاتع ملاثملؤيف لا اٖحثاثيفٔاٚتٓ ٛماٚق ا ظرْ اا ُٝاشدلاإرا
ِٖا تًواثملؤيف لا اثملرثحاٌاثملتك َا ١اَ ٚا اَا ااعا اثإلَا ّاثيصاٞ ٛٝااكا اتٓا ٍٚاٖاحثاثيعًاِارٚثٜا١ا
ًُ ٤انثريٕٚأَٚا ِٖاَؤيف تِٗاَ اًٜٞآ)65فا ا
 )1إرظ ماثيرمحٔا شد اثيٓسٍٚاٚثيٓصاخاٚثملتعا ا٘اٚيٜٛا اثيكارإٓافايعٝٛا١اثهللااأا ٝٛا١اثينٖا ْٞا
ثيع اعٞاث دٗٛرٟاآلفٖ1190ا).
 )2ي ا اثيتف شااريا اَعرااا١ا شااد اثيٓااسٍٚاٚثيتفص اريافامُ ا اااأا د ا ثهللاثيك ـااٞاثيرَٚااٞاثسٓفااٞا
ثيعٗريااً اثس اغاآلفاٖ1195ا).
 )3شااد اثيتٓسٜااٌفا مح ا اااأا ًااٞاااأاحمُ ا اثسٓفااٞاآجمٗااٍٛاثيٛا ا )٠اخمٛااٛطا امثراثيهت ا ا
ثملؽر.١ٜا
 )4شد اثيٓسٍٚفايعد ثاًٌٝاثيٓكعدٓ  ٟاخمٛٛطا اث زٖر.
 )5تصٌٗٝاثيٛؼٍٛاإراَعرا١ا شد اثيٓسٍٚفاخل ي ا د ثيرمحٔاثيعو.
 )6ثيؽخٝحاثملصٓ أَا شد اثيٓسٍٚفايًعٝخفاَكدٌاأاٖ مٟاثيٛثم .ٞ
 )7ثتشتٝع ا اإ ٝاث شد فايصًِٝاثهل،يٞاٚحمُ اَٛش٢اآٍاْؽر.
 )8ثمررا ا شد اْسٍٚاثيكرإٓا اثيهت اثيتصع١فايً نتٛر/ا ي اثملسٜين.ا
 )9اؼخٝحا شد اثيٓسٍٚفاإلارثِٖٝاحمُ اثيعً.ٞ
)11
)11

ثيؽخٝحأَا شد اثيٓسٍٚفايً نتٛر/ا ؽ ّاأا د ثمصٔاثسُ ٝثٕ.
ثا َبا ا شد اثيٓسٍٚفا

ع٘اٚرتد٘/احصٔا د ثملٓعِاظً .

ا ِٖ -اثملؤيف لا ا شد اثيٓسٍٚامرث١ٜفاملاٜهٔاثٖتُ ّاثيعًُ ٤اا،شد اثيٓسٍٚارٚث١ٜااخصا اااٌا
ثٖتُٛثا_ا ٜف ا_اا،شد اثيٓسٍٚامرث ١ٜأَٚا ظٗرأَا يفا اذيواَ اًٜٞف ا
 )1ثأات١ُٝٝفا مح اأا د ثسًِٝاآلفٖ728ا)ا ا"َك َ١ا ا ؼٍٛاثيتفصري".
 )2ثيع

فاإارثِٖٝاأاَٛش٢اآلفٖ790ا)ا ا"ثملٛثاك ل".ا

 )3اثيسرنعٞفاا رثي ٜٔاآلفٖ794ا)ا ا"ثينٖ ٕا ا ًّٛاثيكرإٓ".
 )4اثيصٞ ٛٝفادٍ،اثي ٜٔااآلفٖ911ا)ا ا"ثيتخدريا ا ًّٛاثيتفصري" ا"ٚثإلتك ٕا ا ًّٛاثيكرإٓ".
 )5ا ااا ا ػانااااان٣ازثمٙاآلفٖ968اااااا)ا انت اااااا٘ا"َفتااا ا حاثيصاااااع م٠اَٚفتااا ا حاثيصااااا ٝم٠ا اقااا ا ٍا
ثي نتٛر /د ثسهِٝاث ْٝضاٚنٌٗاَ اق ي٘ا حٙأَاثيصٞ ٛٝاٚملاُٜؽرٚح.
 )6اح دٞا ًٝف١اآلفٖ1067ا)ا ا"نعفاثيعٕٓٛا ٔا ش َٞاثيهت اٚثيفٓ."ٕٛ
( )65اإلاػخمد في حمؼ اإلاؤلفاث في أطباب النزول ملدمت العجاب في بيان ألاطباب البً حجس  ( 84 -80/1مؼ جصسف بظيغ).
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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يف التفشري)

 )7حج١اثهللاثي ًٖٟٛاآلفٖ1176ا)ا ا"ثيفٛزاثيهدريا ا ؼٍٛاثيتفصري".
 )8حمصٔاثملص ٟٚاآلفٖ1354ا)ا ا"ْٗجاثيتفصرياظرحآَع١َٛاثيتفصري" ا"ٚثملٓع "١َٛايعد ثيعسٜسا
ثيسَسَٞاآلفٖ976ا)ا حٖ أَانت ا"ثيٓك  "١ٜايًصا ٞ ٛٝا ٚاا ماثيعا رحاَععاِاظارح٘اَأا
"ثإلتك ٕ" ا"ٚظرحاثيٓك ١ٜايًص "ٞ ٛٝاؼرٖحااحيوا اثخل .١
 )9احمُا ا دا ثيععِٝاثيسرقا ْٞاآلفٖ1376ااا)ا ا"َٓ ٖااٌاثيعراا ٕا ا ًااّٛاثيكاارإٓ" ا ٚنثااراَا ا
ٚرمٙاَُص اتَف مْاَاأاثيصااٞ ٛٝاٚملاُٜعٔاار اإتا ْٖاا٘اق ا ٍا اتؽ ا ٜراثيٛدعاا١اثيث يث ا١افا"تا مٖ ااٞا ْٖااينا
ْع،لاٚثاتهرل اٚتا ح أماٚثات م ااٌاقؽ رثٟا ْٖينااُٗمُا ٚحصآمُاثيعارضاإذثانٓاما
ُٚاِّكمُ ا َٖ اثمل م٠اْفصٗ اا يففٌاا ٗٝايعًُ ٤اٖحٙاث َ "١اٖٚحثانّْ،ا ّٙا ٜفّ .
 )11حمُ اثيٛا ٖرااأا ظاٛرااآلفٖ1393ااا)ا اَك َاا١اتفصاريٙا"ثيتخرٜاراٚثيتٓاٜٛر" اثْتكا اإنثا را
ثملفصرٜٔأَات ًُّٛا شد اثيٓس.ٍٚ
 )11ثي نتٛر/احمُ احمُ ا اٛاظٗد١اآلفٖ1403ا)ا انت ا٘ا"ثمل

ٌاي رثشا١اثيكارإٓاثيهار "ِٜا

 َٚانتد٘اَ ٛالْامل اد ٤ا ا"َٓ ٌٖاثيعرا ٕ"ا َّ اٚملاُٜعٔرِاإراظٕ٤ٞأَاذيو.ا ا
 )12ثي نتٛر/اؼدخٞاثيؽ حلاآلفٖ1407ا)ا انت ا٘ا"َد حنا ا ًّٛاثيكرإٓ.ا ا
 )13اثي نتٛر/آَ هاثيكٕ ٛاآلفٖ1420ا)ا انت ا٘ا"اَد حنا ا ًّٛاثيكرإٓ" .ا
ٚمم اشدلاٜتدنيايٓ ادٗٛماثيعًُ ٤اٜ ٓ ٚتِٗاا،شد اثيٓسٍٚارٚث١ٜاٚمرث ١ٜاٚإٕان ٕآٖ ىامث١انت ا
ر٣اتهًُما ً٢ا شد اثيٓسٍٚايهٓٗ ا اَععُٗ اتٓكٌا ٔاثيص اكني ا ٚاتهرراَ اد ٤ا ِٓٗ .ا

الوطلة الراتع :فىائذ هعرفة أصثاب النزول
آ)66

إٕٓاملعرا١ا شد اثيٓسٍٚااٛث ٥ا ّ١اٚهل اا ي اث أارا ااٗاِاثيكارإٓاثيهارِٜاٚتفصاريٙا

اَٚعراا١ا

َك ؼ  ٙااٚق اذنراثيعًُ ٤ااٛث ٥انثري٠املعرا١ا شد اثيٓسٍٚا َٗٓٚفا ا
الفائدَ األوىل:اآَعرا١اشد اثيٓسٍٚا رياشدٌٝايفِٗاَع ْٞاثيكارإٓااثيهارِٜا اٚنعافاثيةُاٛضاثياحٟا
آ)67

ٜهتٓاافااعااضاثآل ٜا لا اتفصااريٖ اَ ا املاُٜعاارفاشااد اْسٚهل اا)
آ)68

تفصرياثآل١ٜامٕٚاثيٛقٛفا ً٢اقؽتٗ اٚإ ٝاْسٚهل )
آ)69

قٟٛا ااِٗاَع ْٞاثيكرإٓ)

اق ا ٍاثيٛثح ا ٟاآتاميهاأاَعرااا١ا

اٚق ٍاثأامقٝلاثيع ٝاآإ ٝاشد اثيٓسٍٚا رٜلا
آ)70

اٚق ٍاثأات١ُٝٝفاآَعرا١اشد اثيٓسٍٚاٜعنيا ً٢ااِٗاثآل)١ٜ

.

َث ٍاذيوفاَ ا ظهٌا ً٢اثيؽاخ ا١ا_ارـاٛثٕاثهللا ًاِٗٝا_ا ااٗاِاَعٓا٢اقٛيا٘اتعا را ﭽ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼآ)71ااك ار٣ٚا اٛامثٚٚم اٚثيرتَاح ٟاٚثيٓصا ٞ٥ا أاا شاًِاا ااٞاا ُارثٕاا
جِٝدٔ ا ٞا ْاا٘اق ا ٍفاآنٓ ا امب ٜٓاا١اثي ارٗ ّٚاااا ،ردٛثاإي ٓٝا اؼااف ًا ع ُٝا ًاَاأاثي ارٗ ّٚااااارجاإيااِٗٝاَاأا
ثيتٗ ٔ
( )66طيخم الخدًث غً أزس أطباب النزول في جفظير اللسآن في معلب مظدخلل.
( )67مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص ،80 :ويىظس :هفحاث مً غلىم اللسآن ملخمد أحمد دمحم مػبد ص.53_52 :
( )68أطباب النزول ص.10 :
( )69البرهان في غلىم اللسآن للصزكش ي ،22/1وؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي.108/1
( )70ملدمت في أصىل الخفظير البً جيميت ص.16 :
( )71طىزة البلسة آلاًت.195 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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يف التفشري)

ثملصًُنياَثًِٗا ٚا نثر ا٢ً ٚا ٌٖاَؽرا ُكدَ١ااأاا ا َرااا_ارـاٞاثهللا ٓا٘ا_اً ٚا٢ااثاُ ا١اااٜفَا ي١اا
صًُٔنيا ً٢اؼفٚاثيارٗاّٚاحتا٢اا َم َاا ٌَاااِٗٝا ااؽا حااثيٓا طاا
أا ُ َد ٝا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_ااخَ ٌَُاردٌْأَاثملِ ٝ
ٚق يٛثفاشدخ ٕاثهلل اًٜكٞااٜ٘ ٝاإراثيتًٖٗٝه ١ااك ّا اٛا  ٜٛٗا_ ارـٞاثهللا ٓ٘ا_ااك ٍفا ٜا  ٜٗاثيٓ ط ا
إْهِاتتٖٚ،يٕٛاٖحٙاثآل١ٜاٖحثاثيت ٌٜٚ،اٚإمن ا ْٝسِ ٜيماٖحٙاثآل١ٜاا ٓٝاَععراث ْؽ ر املااا اسٖااثهللاثإلشاّ،اا
ٚنثارااْ ؼاارٙٚااكا ٍااعفاآ اياادعضا_اشاارثًامٕٚارشاٍٛااثهللا_اؼااً٢اثهللا ًٝاا٘اٚشااًِا_فاإٕٖا َٛثيٓا اقا ا
ـ م اٚإٕاثهللاق ا سٖاثإلشّ،اٚنٜثُراْ ؼر ٙٚااًٛا ٜقُِٓ ا ا َٛثيٓ اا،ؼًٜخِٓ اَ اـ هآَٗ اااْ،سٍاا
ثهللاتع را ً٢اْد٘ٝا_اؼاً٢اثهللا ًٝا٘اٚشاًِا_اٜارمٗاا ًٓٝاااَاااقًٓٝاافاﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﭼآ)72ااه ْماثيتًٖٗٝها١ااثإلق َا١اا ًا٢ااث َاٛثٍااٚإؼا،حٗااٚترنٔٓاااثيةاسٚا ااُااازثٍا ااٛاا ٜٗا ٛا ا_ا
رـاٞاثهللا ٓاا٘ا_اظ ؽاًاا اشاادٌٝاثهللاحتا٢اامُأأااا،رضااثيارٗ)ّٚآ)73ااا،زثٍاشااد اثيٓاسٍٚاثإلظااه ٍا
ثيحٟاح ل اٚنعفاثيةُٛضاثيحٟاثنتٓفاثآل .١ٜا
الفائدَ الجانًُ:ا تٝصرياثسفغاٚتصٌٗٝاثيفٗاِ اٚتثدٝاماثياٛحٞا اذٖأاناٌاَأاٜصاُباثآلٜا١اإذثا ارفا
شددٗ اٚذيوا ٕاراطاث شد اا ملصدد ل اٚث حه ّااا سٛثمل اٚثساٛثملاا ظاا ؿا اٚث زَٓا١ا ا
ٚث َهٓاا ١ا نااٌا ٚي٦ااواَاأامٚث ااٞاتكاارراث ظاا٤ ٝاٚثْتك ظااٗ ا اثيااحٖٔاٚشااٗٛي١اثشااتحن رٖ ا ٓ ا ا
ثشتحن راَك رْ تٗ ا اثيفهر اٚذيواٖٛاق ْٕٛات ث ٞاثملع ْٞاثملكررا ا ًِاثيٓفضآ.)74
الفائدَ الجالجُ:اآإ ٝاثسهُ١اثييتان ْماٚرث٤اتعرٜباحهاِاَأاث حها ّ اٚإمرثىاَرث ا ٠اثيعاراها
يًُؽ حلاثيع َ١ا ا ،جاثسٛثملارمح١اا َ)١آ .)75ا
َث ٍاذيواَ اٚرما اآ ٜلاثملٛثرٜنا اشاٛر٠اثيٓصا ٤ا ااعأادا اراااأا دا ثهللا_ارـاٞاثهللا ُٓٗا ا_اا
ق ٍفاآد ٤لاثَر ٠اشع اأاثيراٝباا آت ٗٝأَاشع اإرارشٍٛاثهللا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ ااك يمفا ٜا
رشٍٛاثهلل اٖ ت ٕاثآت اشع اأاثيراٝب اقتٌا اُٖٛاااَعاوااٜاّٛاا حا ااظاٗ ٝث ااٚإٕا ُُٗااا احااَ هلُا اا
اًِا ٜهاهلُ اَ تًاٚتاتٓهخ ٕاإتاٚهلُ اَ ٍ اق ٍفاآآٜكفٞاثهللا اذيو))اآسيامافاآٜا١ااثملاريثل ااادعاناا
رشٍٛاثهللا  -اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشاًِ ا -اإرا ُُٗا اااكا ٍافاآآ اطااثاآيتااشاع ااثيثًاثني اا ٚاطاا َُٗااا
آ)76

ثيثُٔ ا َٚااكٞااٗٛايو))

ااصد ُاْسٍٚاٖحٙاثآل ٜلا اثملريثلاُٜدأٓٝاثسهُاٜ١ا اتعارٜباثملاريثل ا

ٚثسهُاٜ١اَاأادعااٌاْؽاا ٝايًدٓام اٖٚااٛاَا املاٜهاأاَعٗااٛمّثا اثا ًٖٝا ١ااًااِاتهاأاثيعاار ُاتعٛااٞا
( )72طىزة البلسة آلاًت.195 :
( )73طنن أبي داود ،كخابالجهاد،بابفي كىلهحػالى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ (طىزةالبلسة،آلاًت ،12 /3،)195:زكم (،)2512وطنن الترمري،كخابالخفظير،باب:ومً طىزة البلسة،212/ 5،
زكم ( ،)2972والظنن الكبري لليظائي ،كخاب الخفظير ،باب في كىله حػالى ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ (طىزة البلسة ،آلاًت ،27 /10 ،)195 :زكم ( ،)10961وصدخه ألالباوي.
( )74مىاهلالػسفانفي غلىماللسآن لصزكاوي ،113 /1ويىظس:العجابفي بيانألاطبابالبًحجس(اإلالدمت) ،96 /1ودزاطاثفي غلىماللسآن ملخمدبكسإطماغيلص ،180 :ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد
السومي ص ،143 -142:واملخسز في أطباب هصول اللسآن لخالد بً طليمان اإلاصيني  ،36 /1وغصاها الجميؼ إلى ؤلامام الصزكاوي.
( )75مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص.79 :
( )76طبب هصول آلاًتوزد بألفاػمخلازبتفي بػضهاأن البيخينابيخا طػد بً السبيؼ ،وفي بػضها ابيخا زابذ بً كيع ،وهى مسوي غىد أحمد ،وأبي داوود ،وابً ماحت ،والترمري ،والخاكمً .ىظس :اإلاظىد /23
 108زكم (،)14798وطنن ابً ماحت،كخابالفسائض،بابفسائضالصلب 908/2زكم (،)2720وطنن أبي داود ،كخابالفسائض،بابما حاءفي ميرار الصلب 120/3زكم (،)2891وطنن الترمري،
كخابالفسائضغً زطىل هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ،باب ما حاء في ميرار البىاث  414/4زكم ( ،)2092واإلاظخدزك ،كخاب الفسائض  370/4زكم ( ،)7954كال الخاكم :هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولم ًخسحاه،
ووافلهالرهبي،وحظىهألالباويغىدأبي داوود،وابً ماحت،والترمري،وكال شػيبفي حػليلهغلىاإلاظىد:إطىادهمحخملللخحظينمً أحلابً غليل،ويىظس :أطبابالنزول للىاحدي ص،150 :
والعجاب في بيان ألاطباب البً حجس  ،844 /2ولباب الىلىل للظيىظي ص ،53 :والصخيح اإلاظىد مً أطباب النزول للىادعي ص.،64 :
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يف التفشري)

يًٓص ٤اظ ٦ّ ٝاَأاثملاريثل ااجا ٤اثإلشاُّ،اا،ؼاًحاٖاحثاثيٛـابااجعاٌايآًصا ٤اْؽا ٝامما اتارىاثيٛثيا ثٕا
ٚث قرإٛان يرد ٍا َّ اٚإٕاث تًفماح تلاث ْؽد .١ا
الفائدددَ الرابعددُ:اآ ٜٛـااحاشااد اثيٓااسٍٚاََاأاْسياامااٝاا٘اثآلٜاا١احتاا٢اتاتُخُااٌا ًاا٢اهااريٙااا ثاباثخلؽاا١َٛا
آ)77

ٚثيتخ ٌَ)

أَاذيواَ اٚرما اقٛيا٘اتعا رااﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼآ)78اااك ا ا اارجا
ثيدا رٟا ٔاٜٛشفاأاَ ٖو اق ٍفاآن ٕاَرٚثٕا ً٢اثسج زاثشتعًُ٘اَع ١ٜٚاااٛ

ااجعٌاٜاحنراا

ٜس ٜاأاَع ١ٜٚايهٞاٜد ٜباي٘ااع ا ا ٘ٝااك ٍاي٘ا د ثيرمحٔاأا اٞااهراظ ّ٦ٝااك ٍفا ح ٙٚااا

ٌاا

اٝااما ٥عاا١ااًااِاٜكاا رٚث ااكاا ٍاَاارٚثٕفاإٕاٖااحثاثيااحٟا ْااسٍاثهللااٝاا٘اﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﭼااك يما ٥ع١ا_ارـٞاثهللا ٓٗ ا_أَاٚرث٤اثسج فاَااا ْاسٍااثهللاآٝاااظا٦ٝااَأااثيكارإٓااإتا
ٕاثهللا ْسٍا حر)ٟآ .)79ا
الفائدَ اخلامشدُ:اآإذثانا ٕايفاغاَا اْاسٍا َّٓا اٚٚرماميٝاٌا ًا٢الؽٝؽا٘ ااُعراا١اثيصاد اتُكؽارا
ثيتاؽٝؾا ً٢اَ ا ثاؼٛرت٘ اٚتاٜؽحاإ رثدٗ ا ٕام ٍٛاؼاٛر٠اثيصاد ا اثيًفاغاثيعا ّاقٛعا ٞا
ا،ازمٛزاإ رثدٗ اا تدتٗ ما ْ٘اظين اٖٚحثاٖٛاَ ا ً٘ٝاثاُٗٛر)آ .)80ا
َث ا ٍاذيااواقٛاياا٘اتع ا رفا ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭼآ)81ااقا ٍاثااأا دا طا_ارـااٞاثهللا ُٓٗ ا ا_فاآْسيااما ا ٥عاا١ا ؼاا)١

آ)82

ا ٚارٚثٜاا١ا اار٣ا

ٓ٘_ا ٜفاا_ا اٖاحٙااثآلٜا١اقا ٍافاآقا ٍافاٖاحثاا اظإ،اا ٥عا١اا ٚزٚثجاثيآ اا_اؼاً٢ااثهللا ًٝا٘ااٚشاًِا_ ا
ٖٚااٞاَدُٗاا ١اٚيٝصااماهلااِاتٛااا ١اأااِاقاار ف ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ إراقٛياا٘ف ﭽﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ثآل ١ٜاق ٍفااجعٌاهلؤت٤اتٛا ١اٚملازمعٌاملٔاقحفا ٚي٦واتٛا)١آ .)83ا
اصد اْسٍٚاٖحٙاثآل١ٜاح مأ١اثإلاواثملعٗٛر ٠اٚيفغاثآل١ٜا ّاا ي ٝ ٛاٜعاٌُااثيت ٥ا ااٚهاريااثيت ٥ا اا
يهاأاثآلٜاا١اث

اار٣اثشااتثٓماَاأات ا ااك ا ٍاتع ا رفاﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

( )77مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص.81 :
( )78طىزة ألاحلاف آلاًت.17 :
( )79صخيحالبخازي،كخابجفظيراللسآن،باب ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ  133/6زكم (.)4827
كلذ:ومساد أم اإلاؤمىين_ اهنع هللا يضر _ (ما أهصل هللا فيىا شيئا مً اللسآن إال أن هللا أهصل غرزي) أهه لم ًنزل في آل أبي بكس الىليصت أو الرم أو ش يء مً هرا اللبيل إال ما كان غلى لظان اإلاىافلين مً اتهامها _ اهنع هللا يضر _ وكد
بسأها هللا بما وزد في طىزة الىىز ،وإال فهىاك آًاث هصلذ في آل أبي بكس _ هنع هللا يضر _ في محمل اإلادح والثىاء.
( )80مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص.79:
( )81طىزة الىىز آلاًت.23 :
( )82أخسحه ابً أبي حاجم في الخفظير ،2557/8 ،والخاكم في اإلاظخدزك ،كخاب مػسفت الصخابت _ زض ي هللا غنهم  11/4زكم ( .)6731وكال :هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولم ًخسحاه ،ووافله الرهبي.
( )83أخسحه ابً حسيس غىه في حامؼ البيان  ،228/17ويىظس :والكشف والبيان في جفظير اللسآن للثػلبي  ،82/7ومػالم الخنزًل في جفظير اللسآن للبغىي  ،27/6وجفظير اللسآن الػظيم البً كثير .30/6
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ﮫﭼ

آ)84

ااًفغاثآل١ٜآٖ ا ّاأِا ؽاؾاااكٛيا٘ااتعا راف ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ٚاٗاحثااثيتاؽاٝؾاا

رمؽااؾا ُااّٛاثآلٜاا١اث ٚرف ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼااااااثآلٜاا ١ايهاأاثيتاؽااٝؾايآلٜاا١ا
ث ٚراتاٜعٌُاشد اْسٚهل اٖٛٚاقحفا ٥ع١ا_ارـٞاثهللا ٓٗاا_ااٝدكا٢اا ًا٢اا َُٛا٘اااعا ّااقداٍٛااتٛاا١اا
َٔاقحاٗ ا ٕام ٛي٘ا ايفغاثآل١ٜاث ٚراثيع ّاقٛعٞاٚإ رثدا٘اامباااٚرما اثآلٜا١ااثيث ْٝا١ااثدتٗا مٟااظايناا
ٚثيكٛعٞاتاشمرجاا يعين اٚاٗاحثااٜدكا٢ااحهاِاا ا ّااقداٍٛااتٛاا١ااثيكا ذفاا ؼااااكاحفاا ٥عا١ااَٗ ٚا لاا
ثملؤَٓني اٜٚهٕٛاقدٍٛاثيتٛا١ا اقاحفااهريٖأ اٚثخل،ؼا١اا ٕاثيث ْٝا١اا ؽؽاماا ُاّٛااثآلٜا١ااث ٚراإتا
شد اثيٓسٍٚاا،الؽؽ٘ا ٕام ٛي٘اقٛعٞاٚلؽٝؽٗ اظينآ .)85ا
الفائدَ الشادسُ:اآإ ٝا ٓ ١ٜاثهللاتع رااعد مٙا اتفرٜجانرا تِٗاٚإزثي١اهُ)َِٗٛاآ.)86
َث ٍاذيواآٜا١اثيتاُِٝاٖٚاٞاقٛيا٘اتعا را ﭽ ...ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ...ﭼ

آ)87

ا ااارجاثيداا ا ر ٟاَٚصاااًِا ا أاا ٥عااا١ا_ا

رـٞاثهللا ٓٗ ا_ازٚجاثيٓ ا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ اق يمفاآ ردٓ اَبارشٍٛاثهللا_اؼً٢اثهللا ًٝا٘اا
ٚشًِا_ ا ااعضا شف ر ٙاحت٢اإذثانٓاااا يدٝا ث٤اا ٚاااحثلااثااٝغااثْكٛاباا كا اايا ٞااا،قا ّاارشاٍٛااثهللا
_ؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ ا ً٢اثيتُ ش٘ ا ٚق ّاثيٓ طاَع٘اٚيٝصٛثا ً٢اَ  ٤ااا،ت٢ااثيٓا طااإرا ااٞاااهاراا
ثيؽ ا ٜل ااك ا يٛثفا تاتاار٣اَ ا اؼاآعما ٥عاا١؟ا ق َااماارشااٍٛاثهللا_اؼااً٢اثهللا ًٝاا٘اٚشااًِا_اٚثيٓ ا طا
ٚيٝصٛثا ً٢اَ  ٤اٚيٝضاَعِٗاَ  ٤ااج ٤ا اٛااهراٚرشٍٛاثهللا_اؼاً٢ااثهللا ًٝا٘ااٚشاًِا_اٚثـاباار شا٘اا
ً٢اااحٟاقا ااْا ّ اااكا ٍافاحدصامٔاارشاٍٛااثهللا_ؼاً٢ااثهللا ًٝا٘ااٚشاًِ ا_ اٚثيٓا ط ااٚيٝصاٛثاا ًا٢ااَا  ٤اا
ٚيٝضاَعِٗاَ  ٤ااك يما ٥ع١فااع تدينا اٛااهر اٚق ٍفاَ اظا ٤ااثهللا ٕاٜكاٍٛااٚدعاٌااٜٛعآيناااٝا ٙاا ا
ؼرت ٞاا،اميٓعينأَاثيتخرىاإتاَه ٕارشٍٛاثهللا_ اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ ا ًا٢اااااح ٟاااكا ّاا
رشٍٛاثهللاااؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِاااحنيا ؼدحا ً٢اهرياَ  ٤ااْ،سٍاثهللاآ١ٜاثيتُِٝااتُُٛٝث ااك ٍا ش ٝا
أاثسفريفاَ اٖٞااٍٚ،اارنتهِا ٜاآٍا اٞااهر اق يامافاادعثٓاااثيادعريااثياحٟاانٓاماا ًٝا٘ ااا،ؼادٓاا
ثيعك احتت٘)آ .)88ا
اعٓ اثيٓعرا اشد اْسٍٚاٖحٙاثآل١ٜاْتًُضاَ ٣ا عِارمح١اثهللااعد م ٙا٣ َٚا ٓ ٜت٘ااِٗا اإزثي١ا
هُ َِٗٛاٚتفرٜجانراِٗ اٚثيتافٝفا ِٓٗ .ا

( )84طىزة الىىز آلاًخان.5 -4:
(ً )85ىظس :مباحث في غلىم اللسآن إلاىاع اللعان ص ،81-80 :ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ص ،146 -145 :واإلاىطىغت اللسآهيت اإلاخخصصت ملجمىغت مً ألاطاجرة والػلماء ص.46-45:
( )86أصىل في الخفظير البً غثيمين ص.12 :
( )87طىزة اليظاء آلاًت ،43:وطىزة اإلاائدة آلاًت.6 :
( )88صخيح البخازي ،كخاب جفظير اللسآن ،باب كىله :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ  51-50 /6زكم ( ،)4607وصخيح مظلم ،كخاب الخيض ،باب الخيمم  279 /1زكم (.)367
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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الفائدَ الشابعُ :اآاٝا ٕاا ٓ ٜا١ااثملصاًُنياااا يكرإٓااثيهارِٜااٚثٖتُا َِٗاااا٘ااحتا٢ااإْٗاِااملاٜهتفاٛثاا فاغاا
ثيٓؾاثيكرآْٞااٌاتتدعٛثاَه ٕاْسٚي٘اَٚعرا١اَ اْسٍاقدٌاثهلجر٠ا َٚاْسٍااع ٖ ا َٚاْسٍاا يًٌٝا َٚاْسٍا
ا يٓٗ را َٚاْسٍا اثيؽٝفا َٚاْسٍا اثيعت ٤اٜٚتدباٖحثاثتقت ث٤ااِٗا امرثش١اثيكرإٓا)ًَ٘ٛ ٚآ.)89ا ا
الفائدَ الجامنُ:اإ ٝا ٕاثيكرثٕاْاسٍااَأااثهللاتعا ر ااٚذياواا ٕاثيآ اا_اؼاً٢ااثهللا ًٝا٘ااٚشاًِاا_اٜصاٍ،اا
آ)90

اأاثيعاا ٤ٞااٝتٛقاافا اأاثاااٛث ا حْ ٝاا احتاا٢آٜااسٍا ًٝاا٘اثيااٛحٞ

اَثاا ٍاذيااواقٛياا٘اتعاا رف

ﭽﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼآ)91ا اارجاثيدا ا ر ٟاَٚصااًِا
اأا د ا ثهللاااأاَصااعٛما_ارـااٞاثهللا ٓاا٘ا_فاآ ٕارداا،اَاأاثيٗٝااٛماق ا ٍفا ٜا ا ا ا اثيك شااِاَ ا اثياارٚح؟ا
اصااهم اثياآ ا_اؼااً٢اثهللا ًٝاا٘اٚشااًِا_ ااًااِاٜاارما ًااِٗٝاظاا ٦ٝااعًُااما ْاا٘اٜااٛح٢اإيٝاا٘ ااكُااما
َكاا ا َ ٞااًُاا ا اْااااسٍاثيااااٛحٞاقاا ا ٍفاﭽﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﭼ)(.)92
الفائدَ التاسعُ:اقٛبُام ٣ٛأََاثمٖ ٛثا ْ٘ا ش رياث ٖٚيني اإذاثيٓسٍٚا،ٜتٞا ك اح مأ١ا ٚاشؤثٍآ .)93ا
الفائدَ العاشرَ:اماباتِٖٛاثسؽرآ)94فااك اٜهٕٛا ايفغاثآل١ٜاَ اق اُٜععراا سؽراٖٛٚاهرياَرثما
اُعرا١اشد اثيٓسٍٚات اباَثٌاٖحثاثيت ِٖٛاَث ي٘اقٛي٘اتع راﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼآ)95اقاا ٍا
ثيسرق ْٞفاآ ذٖ اثيع اعٞاإرا ٕاثسؽارا اٖاحٙاثآلٜا١اهارياَكؽاٛم اٚثشاتع ٕا ًا٢امااباتُٖٛا٘ااْٗ،ا ا
ْسياامااصااد ا ٚي٦ااواثيهف ا راثيااحٜٔا اااٛثاإتا ٕاسمرَااٛثاَ ا ا حااٌاثهللاٚسمًااٛثاَ ا احاارّاثهللا ٓ ا مّثاَاآِٗا
ٚحم م٠اهللاٚرشٛي٘ اآسيماثآل١ٜااٗحثاثسؽاراثيؽاٛرٟاَعا ما٠اهلاِاٚحما م٠اَأاثهللااٚرشاٛي٘اتاقؽا ّثا
إراحكٝك١اثسؽر .ا
ْكٌاثيصدهٞا ٔاثيع اعٞا ْا٘اقا ٍاَا اَعٓا ٙفاإٕاثيهفا راملا احرَاٛثاَا ا حاٌاثهللا ٚحًاٛثاَا احارّا
ثهلل اٚن ا ْٛثا ًاا٢اثملف ا م٠اٚثم ا م٠اد ا ٤لاثآلٜاا١آَ قفاا١ايةرـااِٗا ااهْ،اا٘اق ا ٍفاتاحااٍ،اإتاَاا ا
حرَتُٙٛاٚتاحرثّاإتاَ ا حًًتُاٙٛااْاا زتًآَسيا١اَأاٜا كاٍٛاياوفاتات،ناٌاثيٝاّٛاحا ٠ٚ،ااتكاٍٛفاتاآناٌا
ثيّٛٝاإتاح ٠ٚ،اٚثيةرضاثملف م٠اتاثيٓفٞاٚثإلأد لا ً٢اثسكٝكا١ا ااهْ،ا٘اتعا راقا ٍفاتاحارثّاإتاَا ا
حًًتُٙٛأَاثملٝت ١اٚثي ّ اٚسِاثخلٓسٜارا ا َٚا ا ٖاٌايةارياثهللااا٘ اٚملاٜكؽا احاٌاَا اٚرثٙ٤اإذاثيكؽا ا
إأد لاثيتخرِٜاتاإأد لاثسٌاثاٖا .ا
( )89دزاطاث في غلىم اللسآن  -فهد السومي ص.134 :
( )90أصىل في الخفظير البً غثيمين ص.12:
( )91طىزة ؤلاطساء ،آلاًت.٥٨ :
( )92صخيحالبخازي،كخابالػلم،بابكىلهللا حػالى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ ( طىزة ؤلاطساء،آلاًت ،37/1،)85:زكم ( ،)125وصخيح مظلم ،كخاب صفاث اإلاىافلين وأحكامهم ،باب
طؤال اليهىد الىبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ غً السوح وكىله حػالى :ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ ( طىزة ؤلاطساء ،آلاًت ،)2152 /4( ،)85 :زكم (.)2794
(ً )93ىظس :الخحسيس والخىىيس  ،50 /1ودغاوي العاغىين في اللسآن الكسيم ص.223 :
( )94كال الدكخىزألاهيع (:وال ًخضحهرا إال بئًساداإلاثالالريذكسهالصزكش يوهلله َم ًْ بػدهحتى اليىم ) زم أوزد ما ذهب إليه ؤلامام الشافعيً .ىظس :العجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت ).95/1
( )95طىزة ألاوػام آلاًت.145 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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يف التفشري)

ق ٍاإَ ّاثسرَنيفاٖٚحثا اه ١ٜاثسصٔ اٚيٛتاشادلاثيعا اعٞاإراذياواملا انٓا اْصاتجٝساخم يفا١ا
َ يوا احؽراثمرَ لاا ُٝاذنرت٘اثآل١ٜاثا)ٙاآ .)96ا
ٚمم ازم راثإلظ ر٠اإي٘ٝا ٕااٛث ٥اَعرا١ا شد اثيٓسٍٚاتاتٓخؽرااع ماَعانيآٖا ىاَأاذنارا قاٌا
َأاٖاحث آٖٚا ىاَأا ـا فااٛث٥ا اهارياَا ا ُذنٕارآٖا اٚرمبا اذنارااعفااِٗاا ٥ا ٠اَعرااا١اشاد اَاأا
ث شد ا ؼ١اٖٚهحثآ .)97ا

الوطلة الخاهش :أثر أصثاب النزول في تفضير القرآى الكرين
إذثاتًَٓ،ا ا اتعرٜافاشااد اثيٓاس ٍٚاٚثيفٛث٥ا اٚثسهاِاثملصاتف م٠اٜتفااحايٓا ا أاارا شاد اثيٓااسٍٚا ا
تفصرياثيكرإٓ اادعضاآ ٜلاثيكرإٓاثيهرِٜاْسيمايإلد ا١ا ً٢اشؤثٍ ا ٚاحٌاَعهٌ ا ٚاإ ٝاحهاِا
ح مأاا ١اَٚاأاثيؽااع ا ًاا٢اثملفصاارا ٕاٜااتُهٔاَاأاثيتفصاارياثيؽااخٝحاٚثشااتٓد طاثسهااِاَاأاثياآؾا
ثيكرآْٞاٚإمرثىاثسهُ١أَاثآل١ٜاقدٌا ٕاٜعرفاشد اْسٍٚاثآل ١ٜاَٚعرا١اثيصد اٜؤمٟاإراثيراطااانياا
ثآل١ٜاٚثيٛثقباثيحٟان ٕاق  ُ٥ا أٓا ٤ااٚرٚماثيآؾ ااٚنإ،ااثيآؾاادا ٤اانجاٛث اا أااٚثقعا١اا ٚانتفصارياا
سهِ اٚتٛـاٝحااي تيا١ا

آ)98

اٚاا يٓعرا ا شاد اثيٓاسٍٚادما ا ٕا أرٖا ا اتفصارياثيكارإٓاٜتُثاٌااُٝا ا

ًٜٞف ا
ٜ )1ؤأرا ااِٗاَعٓ٢اثآل ١ٜاَٚعرا١اثملرثمآَٗ اٚإزثي١اثإلظاه ٍاثياٛثرما ًٗٝاا اَ ٚثًا١اذياوا اثيكارإٓا
ثيهرِٜانثري٠آَٗ فا
أ -قٛيااااا ا٘اتعااااا ا راﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(.)99
ٖحٙاثآل١ٜاق ا ظهًما ً٢ا

١أَاثيؽخ ا١ا_ارـٞاثهللا ِٓٗا_ا ا ٗا ا ُارااأاثخلٛا ا_ا

رـٞاثهللا ٓ٘ا_ااه ْٛثاٜرٕٚا ٕاثخلُراَد ح١اٚسمتجٕٛاا آل ١ٜاٚيهٔا ُراأاثخل ٛا_ارـٞا
آ)100

ثهللا ٓ٘ا_ا رـِٗا اذيو اٚرماثاأا دا طاا_ارـاٞاثهللا ٓٗاُااا_ ًاِٗٝااصاد اْاسٍٚاثآلٜا١ا

ا

ٖٛٚاَ اٚرٚثٙاثيٓص  ٞ٥اٚثي ثراقٛين اٚثسا نِا ٓا٘فاآا ٕا ُارااأاثخلٛا اا_ارـاٞاثهللا ٓا٘ا_ا
تااٞااردااٌاَاأاثملٗ ا درٜٔاث ٚياانياٚق ا اظاار

ااااَ،راااا٘ا ٕازمً ا ااك ا ٍفااملايً ا ْٞ؟ااااٝيناٚآٝااوا

نت اثهلل ااك ٍا ُرفاٟ ٚانت اثهللاي ا ٕاتا دًا ى؟ااكا ٍايا٘فاإٕاثهللاٜكاٍٛا انت اا٘فاﭽ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ثآلٜاااا ١ااْ،اا ا اَاااأاثيااااحٜٔاآَٓااااٛثاًُ ٚااااٛثا
ثيؽا س ل اأااِاثتكااٛثاٚآَٓاٛثا اأااِاثتكااٛثا ٚحصآٛثاٚثهللاسما اثمصاآنيا اظاٗ لاَاابارشااٍٛاثهللا_ا
( )96الفائدة بىصها هلال غً مىاهل الػسفان في غلىم اللسآن للصزكاوي .122/1
( )97للمصيدغًفىائدمػسفتأطبابالنزول ًىظس:البرهانفي غلىماللسآنللصزكش ي،24-22/1وؤلاجلانفي غلىماللسآنللظيىظيللظيىظي،110_107/1ومىاهلالػسفانللصزكاوي ،113-109/1ومباحث
في غلىم اللسآن لللعان ص ،82-79 :ودزاطاث في غلىم اللسآن لفهد السومي ،ص ،146 -140:واإلاىاز في غلىم اللسآن ملخمد غلى الخظً ص ،143 -140:واإلادخل لدزاطت اللـسآن الكـسيم ملخمـد أبـي
شهبت ص ،143 -136:والعجاب في بيان ألاطباب البً حجس (اإلالدمت)  ،96 -94/1وأصىل في الخفظير البً غثيمين ص.13_11:
( )98اإلادخل إلى غلىم اللسآن الكسيم للىبهاوي ،ص.24 :
( )99طىزة اإلاائدة آلاًت.93 :
( )100مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.184 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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ؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ا ا رثا ٚح ثاٚثخلٓ ماٚثملع ٖ ااك ٍا ُرفا تاترمٕٚا ً٘ٝاَا اٜكاٍٛ؟ااكا ٍا
ثأا د طفاإٕاٖؤت٤اثآل ٜلا ْسيما حرثايًُ ـاني اٚحجا١ا ًا٢اثيدا قنيا ااعاحرااثمل ـانيااااِْٗ،اايكاٛثاا
ثهللاقدٌا ٕاحترّا ًِٗٝاثخلُر اٚحجا١اا ًا٢ااثيدا قني ا ٕاثهللا اساٚداٌاٜكاٍٛاﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼآ)101اأاااااِاقااااار ا ٜفااا ا اثآلٜااااا١ا
ث

ر ٣االٕان ٕأَاثيحٜٔاآَٓٛثاًُٛ ٚثاثيؽ س ل ااالٕاثهللاقا اْٗا ٙا ٕاٜعار اثخلُار ااكا ٍا
ُرا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_فاؼ قم اَ ذثاترٕٚ؟اق ٍا ًٞا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_فاإْ٘اإذثاظار اشاهر ا

ٚإذثاشااهراٖااح ٣ا ٚإذثاٖااح٣اثااارت ٣اً ٚاا٢اثملفاارتٟامث ا ْٕٛادً ا  ٠ااااَ،راااا٘ا ُاارااجً ا امث ا ْنيا
آ)102

دً )٠

اآاصد ا ْسٍٚاثآل١ٜاقا ا زثٍاثإلظاه ٍا ٓٗا احٝانا ؽاٗ امبأاَا لاَأاثيؽاخ ا١ا

ٖٚاِاٜعارإٛاثخلُاراقداٌاحترميٗا اٚاا٘ارماثاأا دا طا ًا٢اَأا ٛا،ا ااٗاِاثآلٜا ١ااًاٛتاشاد ا
آ)103

ثيٓسٍٚايدكٞاٖؤت٤ا ً٢ا ِٗ٦ٛاحٝنااُٗاٛثاَأاثآلٜا١اثيعُاّٛا)

اٚياٛتاااٝا ٕااشاد ااثيٓاسٍٚاايعاٌاا

ثيٓ طاإرا َٜٓٛاٖحثاٜدٝخٕٛاتٓ ٍٚاثملصهرثلاٚظر اثخلُٛرا حثااع ٖراثآل .١ٜا
ا_اٚميثاااٌاياااحيوا_ا ٜفا ا ا_ااكٛيااا٘اتعااا رفاا ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

آ)104

ااك ا ا اارجاثيدا ا رٟفا ٕاَاارٚثٕاق ا ٍا

يدَٓٛثا٘فاآثذٖ ا ٜارثاباإراثأا د طااكٌفائ٦ان ٕانٌاثَرئآَ اارحامب ا ٚٝت ٞا ٚح ا ٕاُٜخُ ا
مب املاٜفعٌاُٜعح ايٓ عاحأا
ثيهت ا

عا ٕٛااكا ٍاثاأا دا طفاَا ايهاِاٚهلاحٙاثآلٜا ١اإمنا اْسياما ا ٖاٌا

اأااِاتاا،اااﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼآ)105اثآلٜاا ١اق ا ٍاثااأا د ا طفاشاا،هلِا

رشٍٛاثهللا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_ا ٔاظا٤ٞااهتُاٙٛاإٜا ٙا ٚاحٚثااةاري ٙااارداٛثاٚقا ا رٙٚا ٕا
ق ا ا اانٙٚامب ا اشاا،هلِا ٓاا٘اٚثشااتخُ ٚثااااحيواإيٝاا٘ اٚارحااٛثامب ا ا ٚتااٛثاَاأانتُ ا ٕاَ ا اشاا،هلِا
آ)106

ٓ٘)

ااُعرا١اشد اثيٓسٍٚا زثٍاثإلظه ٍاثيحٟان ٕااُٗ٘اَرٚثٕ اٚانياثملرثماا آل .١ٜا

ج_اٚقاا ا اميثااااٌاياااا٘ااكٛياااا٘اتعاا ا را ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

آ)107

ا رجاثيدا رٟاَٚصًِا ٔاثينث٤ااأا

ز ا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_اق ٍفااآَْسَيٜماٖحٙاثآل١ٜاا ٓٝان ْماث ْؽ راإذثاحجٗٛثااج ؤٚثاملاًٛ ٜثا
َٔا ٔقدٌَا اٛث ااٛٝتِٗ اٚيهٔأَاظٗٛرٖ ااج ٤اردٌْاَأاث ْؽا رااا ٌاَأا ٔقدَاٌاا اا٘ ااهْ،ا٘ا

( )101طىزة اإلاائدة آلاًت.90:
(ً )102ىظس:الظننالكبريلليظائي،كخابالخدفي الخمس_ إكامت الخد غلى مً شسب الخمس غلى الخأويل  ،137 /5زكم ( ،)5269وطنن الدازكعني،كخاب الخدود والدًاث وغيره  213-212/4زكم (،)3344
واإلاظخدزك ،كخاب الخدود  417/4زكم ( ،)8132وكال الخاكم :هرا حدًث صخيح ؤلاطىاد ولم ًخسحاه ،ووافله الرهبي ،وهرا لفظ اليظائي.
( )103مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.185 :
( )104طىزة آل غمسان آلاًت.188 :
( )105طىزة آل غمسان آلاًت.187 :
( )106صخيح البخازي ،كخاب الخفظير ،باب ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ (طىزة آل غمسان آلاًت 40/6 ،)188 :زكم (.)4568
( )107طىزة البلسة آلاًت.189 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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يف التفشري)
آ)108

ُٚٝرَااحيو اآسيماٖحٙاثآل)١ٜ

اآا يك رئاهلحٙاثآل١ٜاثيهرميا١ااٜعاهٌاا ًٝا٘ااْفاٞااثياناا اإتٝا ٕاا

ثيدٝااٛلاَاأاثخلًاافا ْاا٘اتاٜعاارفا ٕا ح ا ثاٜاار٣ا ٕا اإت ٝا ٕاثيدٝااٛلاَاأاثخلًاافاااارثا_ا ٟا ااريثا_ا
ٚيهٓاا٘اإذثاردااباإراشااد اثيٓااسٍٚا ٚاارفا ٕاث ْؽ ا ران ا ْٛثاإذثاحجااٛثاتاٜاا،تٕٛااٝااٛتِٗاإتاَاأا
ثخلًف اٜٚرٕٚا ٕا اذيواارث اٚق ا اٛثارد،احجاٚم ٌااٝت٘أَاا ا٘ اآسيماٖحٙاثآل١ٜاتٓفاٞااَااا
ث تك ٙٚاٚتثداماا ٕاثيانااٚثخلارياا اتكا٣ٛااثهلل اتا اإتٝا ٕااثيدٝاٛلااَأااظٗٛرٖااانُاااث تكا ٚث ااااٌاا
آ)109

ًاااِٗٝا ٕاٜااا،تٛثاثيدٝاااٛلاَااأا اٛثاٗاا )

ااهاا ٕايصاااد اثيٓاااسٍٚا أااارٙا اتفصااارياثآلٜااا ١ااااا،زثٍا

ثإلظه ٍاثيحٟاق اٜتد مراإراث ذٖ ٕ .ا
م_ اٚنحثاميثاٌايا٘ا اكٛيا٘اتعا رااﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼآ)110ا اااااااااااااااااااارجا
ثس نِا ٔا اٞاأانع اق ٍفاآمل اْسيماثآل١ٜاثييتا اشٛر٠اثيدكر٠ا ا مأَا ماثيٓصا ٤ااقا يٛثافا
قا اااكاٞاا ا مااَاأاثيٓصا ٤ااملاٜاحنرٕفااثيؽاة ر ااٚثيهدا ر اٚتاَأااثْكٛاباا آٗٔااثسااٝض اٚذٚثلا
ث مح ٍااْ،سٍاثهللا ساٚدٌاثآل١ٜاثييتا اشٛر٠اثيٓص  ٤ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ

آ )111آ)112

اقاااااااااااااااا ا ٍا

)

ثيصٞ ٛٝفااك ا ظهٌاَعٓ٢اٖاحثاثيعارطا ًا٢ااعاضاث ُ٥ا ١احتا٢ااقا ٍااثيع ٖرٜا١فاااإ،ااثآلٜصا١ااتا
٠ا ً ٗٝاإذثاملاترت

اٚق اانياذياوااشاد ااثيٓاسٍٚا...ااعًاِااااحيواا ٕاثآلٜا١اا ٛا ااملأااملاٜعًاِااَااا

حهُٗاأا اثيع ا ٠اٚثرت ا فاٖااٌا ًاأٗٝا ا ٠ا ٚات؟اٖٚااٌا ا تٗٔان ا ي،تٞا اشااٛر٠اثيدكاار٠ا ٚات؟ا
آ)113

اُعٓاا٢ا"إٕاثرتدااتِ"اإٕا ظااهٌا ًااٝهِاحهُٗاأاٚدًٗااتِانٝاافاٜعت ا ٕٚااٗااحثاحهُٗاأ

آ)114

آادنياشد اثيٓسٍٚا ٕاثملرثماإٕاثرتداتِا احهُٗأاتاحٝفاٗٔانُا اٖاٛاظا ٖراثآلٜا ١ا)

ا

ااًاٛتا

َعرا١اشد اْسٍٚاثآل١ٜايه ٕاتفصريٖ ارمب امحٌا ً٢اٚد٘اآ ر .ا
ٜعاانيا ًاا٢اَعرااا١اثسهُاا١اثياايتاَاأا دًااٗ اظاارهاثسه اِا اٚذيااوا ٕاشااد اثيٓااسٍٚاسمهااٞا
ثمل،اص لاٚثيعرٚفاٚث ٚـ هاثييتانا ٕاثيٓا طا ًٗٝا اقداٌاتعارٜباثسهاِ اادا يردٛهاإرااشاد ا
آ)115

ثيٓسٍٚاْتعرفا ً٢اثسهُ١اثييتاقؽ ٖ اثيع ره

أَٚاث َثً١ا ً٢اذيوفاا

 َ -ا اد ا ٤ا اش ا اْااسٍٚاقٛياا٘اتع ا را ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ

آ)116

ااك ا ا اارجا

ثيدا رٟاَٚصًِا ٔاد ارااأا دا ثهللا_ارـاٞاثهللا ٓا٘ا_اا ْا٘اقا ٍفاآن ْامااثيٗٝاٛمااتكاٍٛافاإذثا
( )108صــخيح البخــازي ،كخــاب الدــج بــاب كــىل هللا حػــالى :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ (طــىزة البلــسة ،آلاًــت ،8 /3 ،)189 :زكــم ( ،)1803وصــخيح مظــلم ،كخــاب الخفظــير  ،2319 /4زكــم
(.)3026
( )109مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.183 :
( )110طىزة العالق آلاًت.4 :
( )111طىزة العالق آلاًت.4 :
(ً )112ىظس :اإلاظخدزك ،كخاب الخفظير  534 /2زكم ( )3821كال الخاكم :صخيح ؤلاطىاد ولم ًخسحاه ،ووافله الرهبي ،وغصاه الظيىظي في لباب الىلىل ص ،199 :إلى الخاكم.
(ً )113ىظس :ؤلاجلان في غلىم اللسآن للظيىظي .109 -108/1
( )114مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.185 :
(ً )115ىظس :مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.186_185 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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يف التفشري)

د َعٗا اَاأاٚرثٗ٥ا ادا ٤اثيٛيا ا حاا ٍٛاآسياامفاﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ)

آ)117

ا

اد يردٛهاإراشد اْاسٍٚاثآلٜا١ااتتادنياثسهُاا١اثيععُٝا١اَأاتعارٜباٖاحاثاثسهاِ اٚقا اآٝاماا
ثآل١ٜاَ ٣ا ثيتٝصريا ً٢اثيٓ طا ا

هاْصا ِٗ٥ا ًا٢ا ٟاٚدا٘انا ٕاَا امثّا اَٛـاباثسارل ا
آ)118

ٚإاٍ ٛامل ا يك ٙاثيٛٗٝما ا ذٖ ٕاثيؽخ ا١أَاثيِٖٛاثيد ٌ

اٚثياحٟااانياذياواٖاٛاَعراتٓا ا

يصد اثيٓس.ٍٚ
 اٚنااحثامب ا اد ا ٤ا اش ا اْااسٍٚاقٛياا٘اتع ا راﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼآ)119ا اارجاثيدا ا رٟا اأاثااأا د ا طا_ارـااٞا
ثهللا ُٓٗ ا_ا اشد اْسٍٚاثآل١ٜا ْ٘اق ٍفاآن ْٛثاإذثاَ لاثيرداٌانا ٕا ٚيٝا ؤٙا حالاا َر تا٘ ا
إٕاظ ٤ااعفِٗاتسٚدٗ اٚإٕاظ ٚ٤ثازٚد ٖٛاٚإٕاظ ٚ٤ثاملاٜسٚد ٖٛااٗاِا حالااٗا اَأا ًٖاٗ ا
آسيماٖحٙاثآل١ٜا اذيو)آ.)120ا ا
ااادنياشااد اثيٓااسٍٚاآاراااباثيعًااِا اأاثيٓص ا  ٤ااحٝاانان ا ٕاثيٓ ا طا اثا ًٖٝاا١اسمرَاأْٗٛاَاأا
ثملريثلاَصتةًنياـعفٗٔ ا ٚجسٖٔ اٜٚفْٔٗٚ ٗٛاٜٚصإٛ٦ٝا عارتٗٔاإذثا رثمٚثاثياتاًؾاَآٗٔ ا
حت٢اٜفت  ٜٔااخرّاثإلشّ،اذيواإتاإذثا تنيااف حع١اَد)١ٓٝآ .)121ا
ج_اٚميثااٌاياا٘ا_ا ٜف ا _اامب ا اد ا ٤ا اش ا اْااسٍٚاقٛياا٘اتع ا راﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

آ)122

ا رجاثإلَ ّاَصًِا ٔاشع اأا ااٞاٚقا ؿاا

_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_ا ْ٘اق ٍفاآ تٝما ً٢اْفرأَاث ْؽ راٚثملٗ در ٜٔااك يٛثفاتع ٍاْٛعُواْٚصكٝوا
رث اٚذيواقداٌا ٕاحتارّاثخلُار اقا ٍفااا،تٝتِٗا احاغا_اٚثساغاثيدصات ٕا_ااالذثار طاداسٚرا
َعٟٛا ٓ ِٖ اٚزمأَا ر اق ٍفاا،نًماٚظاراماَعٗاِ ااقا ٍفاااحنرلاث ْؽا رااٚثملٗا درٜٔا
ٓ ِٖ ااكًمفاثملٗ درٕٚا ريأَاث ْؽ ر اق ٍفاا ،حاردٌا ح اسٞٝاثير طاافراينااا٘ااجارحا
ْف ٞاا،تٝمارشٍٛاثهللا_اؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_اا ،نت٘ ااْ،سٍاثهللا اساٚداٌا ٘اا_اٜعايناْفصا٘اا
_اظٕ،اثخلُر)آ .)123ا
اد يردٛهاإراشد اْسٍٚاٖحٙاثآلٜا١ااتتادنيااثسهُا١ااثيععُٝا١ااَأااتعارٜبااٖاحثااثسهاِا تاٖٚاٛا
حترِٜاثخلُر ا ْٗ اتصد ا ـرثرثانثري٠اَٚف شا ا عُٝا ١اَٚأاـآُٗ اَا احا لااانياثيؽاخ ا١ا

( )116طىزة البلسة آلاًت.223 :
( )117صخيح البخازي ،كخاب الخفظير ،باب ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﭼ (طىزة البلسة ،آلاًت 29/6 )223 :زكم ( ،)4528وصخيح مظلم ،كخاب الىكاح ،باب
حىاش حماغه امسأجه في كبلها ،مً كدامها ،ومً وزائها مً غير حػسض للدبس  1058 /2زكم (.)1435
( )118مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.187_186 :
( )119طىزة اليظاء آلاًت.19 :
( )120صخيح البخازي ،كخاب الخفظير ،باب ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭼ (طىزة اليظاء آلاًت 44/6 )19 :زكم (.)4579
( )121مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.187:
( )122طىزة اإلاائدة آلاًت.90:
( )123صخيح مظلم ،كخاب فضائل الصخابت ،باب في فضل طػد بً أبي وكاص ـ هنع هللا يضر  1877/4زكم (.)1748
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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يف التفشري)

َاأاث تا ث٤ااعفااِٗا ًاا٢ااعااضاملا اظاارا ٖٛاٚيااٛتاَعراتٓا ايصااد اثيٓااسٍٚاَا ا رآا اتًااواثسهااِا
ٚتٓ ٚيتٗ انت اثيتفصري .ا
-

ٜف ْ ٝا اَعرا١اثيت رجا اتعرٜبااعضاث حه ّاٚثملرثحٌاثييتاَرلااٗ اا يت رجا اتعرٜبا
اعضاث حه ّاق اٜهٕٛايٛف اا يعد ماَٚرث ٠ايت،ؼٌااعضاثيع مثلا اثيٓفاٛطا انُا ا ٕا
َعرااا١اٖااحثاَٗااِايً ا

٠ا ؽٛؼ ا اثيااحٜٔا ٜا ٕٛاإراثإلشااّ،ا اااا،ماثيهفاارااعًاا ٗٝاِا ٕا
آ)124

.

ٜت ردٛثاَعِٗا اتعًِٝاثإلشّ،اٚثي ٠ٛاإي٘ٝاٚتٛدٝلاتع يُ٘ٝ

َٔاذيواَ ارٚثٙا اٛامثٚم اٚثيرتَح ٟاٚثس نِ اٚثيٛثح  ٟاٚهريِٖاا ٔا ُراأاثخل ٛا_ا
رـٞاثهللا ٓ٘ا_ ا ْ٘اق ٍاآثيًِٗاانيايٓ ا اثخلُراإ ٝاظف  ٤اآسيماثييتا اثيدكر ٠اقٛي٘اتع ر
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼآ)125اا ٞا
ُر ااكر٥م ا ً ٘ٝااك ٍف اثيًِٗ ااني ايٓ ا اثخلُر اا ٕ ٝاظف  ٤اآسيم اثييت ا اثيٓص  ٤اقٛي٘ اتع را
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼآ)126اا ٞا ُرااكر٥ما ً ٘ٝاأِاق ٍفاثيًِٗا
انيايٓ ا اثخلُراإ ٝاظف  ٤اآسيماثييتا اثمل  ٠ ٥اقٛي٘اتع ر ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭼآ )127اإر اقٛي٘ اتع ر ﭽﭳ ﭴ
ﭵﭼآ)128اا ٞا ُرااكر٥ما ً.٘ٝااك ٍفاثْتٗ ٓٝاثْتٗ) ٓٝآ .)129ا
اصاد اْااسٍٚاٖاحٙاثآلٜا لااانيايٓا ا ٕاحتارِٜاثخلُاارانا ٕا ًاا٢اثيتا رٜج ااآٜاا١اثيدكار٠اآٝااما ٕاإأااِا
ثخلُرا ننأَاْفعٗ اٚملاحترَٗ اا يع قٌا ٜرىأَاٖحثا ٕاَا انا ٕاإمثا٘ا ناناَأاْفعا٘ااا ٚرا
ترن٘.ا ا
أِاْسيماآ١ٜاثيٓص ٤اتٓٗ٢ا ٔاقرا ٕاثيؽا٠،اح يا١اثيصاهر ا ٚاٖاحثاتكًٝاٌا ٚقا لاظار اثخلُار ا
ٚتع ٜٛايًُصًُنيا ً٢اترنٗ ا ااعضاث ٚق ل اأِاْسيماآٜت اثمل ٠ ٥ااخرَتٗ اق ٍاتعا راﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼآ)130اا تشااااااااااتفٗ ّا
إْه رٟامبعٓ٢اثيٓٗٞا ٟاثْتٗٛث ااًحثامل اقر٥ما ً٢ا ُرا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_اق ٍفاثْتٗ ٓٝاثْتٗ . ٓٝا
(ً )124ىظس :مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.187 :
( )125طىزة البلسة آلاًت.219 :
( )126طىزة اليظاء آلاًت.43 :
( )127طىزة اإلاائدة آلاًت.91 :
( )128طىزة اإلاائدة آلاًت.91 :
(ً )129ىظس:طنن أبي داود ،كخابألاشسبت،باب في جحسيمالخمس 325 /3زكم (،)3670وطنن الترمري،كخابالخفظير،بابومً طىزة اإلاائدة  253/5زكم ( ،)3049واإلاظخدزك ،كخاب الخفظير  305 /2زكم
( ،)3101كال الخاكم في اإلاظخدزك :صخيح غلى شسط الشيخين ،ولم ًخسحاه ،ووافله الرهبي ،وصدخه ألالباوي غىد أبي داود ،وطكذ غىه غىد الترمري.
( )130طىزة اإلاائدة آلاًخان.91_90:
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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ٚاع اْسٍٚاٖ تنياثآلٜتنيا رثماثيؽخ ا١اثخلُرا اثيٛرماٚنصرٚثامْ ْٗا اٚثْتٗاٛثآَٗا ا ٚاثيتا رجا ا
حترِٜاثخلُرايٛفأَاثهللااعد مٙاحٝناملاٜف دِٗ٦اا يتخرِٜأَا ٍٚاسعا١ايعا٤ٞانا ْٛثاسمدْٛا٘ا
ٜٚتعًكٕٛاا٘.ا ا
 ٚاٖحثامرطايً

٠ا ٕاٜتعًُاٛثاَأاَآٗجا ثهللا اتعارٜباث حها ّاحٝانارث ا٢اظاعٛراثيٓا طاَٚا ا

يفٙٛأَاثيع مثلااًِاسمرّاذيواماع ١اي،٦اٜؤمٟاإراْفٛرِٖ ا ٚاحردِٗ اٚإمن ات رجاَعٗاِا اذياو ا
اك ااكٞاثيرش ٍٛاااؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِ ااا اثمل ٜٓا١ا عاراشآنياتٓاسٍا ًٝا٘اثآلٜا لاثيتعارٜع١ٝاا يتا رٜجا
حت٢ا نٌُاثهللايًُؤَٓنيامِٜٗٓا ٚمتا ًِٗٝاْعُت٘آ.)131ا ا
 )1اٜعنيا ً٢اَعرا١اثشِأَاْسيماا٘ٝاثآل ١ٜا ٚاٖحثاتعٝنياثملدِٗآ)132أَٚا َثًت٘فا  -ا
اقٛياااا٘اتعاا ا رفاﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼآ )133ا رجاثيدا رٟا ٔا ْضاأاَ يوا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_اآ ٕاٖحٙاثآلٜا١اف
ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ ْسيما اظٕ،از ٜٓاآمادخغاٚز ٜاأاح رأ)١اآ)134االٕاٖحثا
ثملٓعِا ً٘ٝاز ٜاثأاح رأ١ا_ارـٞاثهللا ٓ٘ا_ اٚق اميٓ ا ً٢اذيواشد اثيٓس .ٍٚا
ا -قٛياااااااا٘اتعاااااا ا رف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭼآ)135ار٣ٚاثس نِا أا ٥عا١ا_ارـاٞاثهللا ٓٗا ا_اق يامافاآتدا رىااثياحٟااٚشاباامسعا٘ااناٌاا
ظ٤ٞاإْٞا مسبانّ،ا ٛي١اآماأعًد١اٚشمف٢ا ًٞااعف٘ اٖٞٚاتعتهٞازٚدٗاااإرارشاٍٛااثهللا_ا
ؼً٢اثهللا ً٘ٝاٚشًِا_اٖٞٚاتكٍٛفا ٜارشٍٛاثهلل ا نٌاظاد اٞااْٚثارلاايا٘اااٛاين ااحتا٢ااإذثانانلاا
شاايناٚثْكٛااباياا٘اٚيا ٟاظا ٖراَاايناثيًااِٗاإْااٞا ظااهٛاإيٝااو.اق يااما ٥عاا١فاااُا اارحااماحتاا٢اْااسٍا
دنً٘ٝ _ٌٜاثيصّ،ا_ ااٗؤت٤اثآلٜا لااﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼاق ٍفاٚزٚدٗ ا ٚطااأااثيؽا َم ااٚقا ٍف اٖاحثااحا ٜنااؼاخٝحااثإلشآ مااٚملا
شمرد )ٙآ .)136ا
اصد اثيٓسٍٚاانياثشِاثجمل مي١اٖٞٚا ٛي١اآماأعًد١اٚزٚدٗ ا ٚطاأاثيؽ َم ااُعرا١اذيواتف ْ ٝا
اثيتعرفا ً٢اثيعرٚفاٚثمل،اص لاثييتا ح ماآسٍٚاثآل .١ٜا

(ً )131ىظس :مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.188 :
(ً )132ىظس :مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.189 :
( )133طىزة ألاحصاب آلاًت.٧٣ ::
( )134صخيح البخازي ،كخاب الخفظير ،باب ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ  117/6زكم (.)4787
( )135طىزة املجادلت آلاًت.1 ::
( )136اإلاظخدزك ،كخاب الخفظير  523/2زكم ( ،)3791وصدخه الرهبي.
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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، ٚؼاا١اثيكااٍٛفاا ااالٕا شااد اثيٓااسٍٚاتااؤأرا اتفصاارياثيكاارإٓاثيهاارِٜاَاأاحٝاانااٗااِاثملعٓاا٢اٚإزثياا١ا
ثإلظه ٍاٚإارثزاثسهُ١أَاتعرٜبااعضاث حه ّ اٚتٛـٝحاثملادِٗ اَٚأاْسيامااٝا٘اثآلٜا ١ااٗٓا ىا
َٛثقفانثري٠اتاتتفحاإتأَا ٍ،اَعرا١اشد اثيٓسٍٚآ .)137ا

الخاتوة :
اففٌأَاثهللاتع را ُماٖحثاثيدخنا اعا ا ٕاقفاٝماَا ٠ازَٓٝا١ايٝصاماا يكؽاري ٠اٚقا اتٓ ٚياما
ا٘ٝاَ

،اي رثش١ا شد اثيٓسٍٚااتخ أما أاتعرٜافاشاد اثيٓاسٍٚايةا١اٚثؼا،ٛح اٚاٝا ٕا ُٖٝتا٘ ا

ٚدٗٛماثيعًُا ٤ا اثيعٓ ٜا١ااا٘ اا َاباذنارا ٖاِاثملؤيفا لا ا شاد اثيٓاسٍٚاقا مي اٚحا ٜث ارٚثٜا١اٚمرثٜا ١ا
ٚنحثا ِٖاثيفٛث ٥اثييتاثشتٓد ٗٛاثيعًُ  ٤ا ٚأرٙا اتفصرياثيكرإٓاثيهر ِٜاٚق اـُٓماذيوا َثً١أَا
ثيكرإٓاثيهرِٜاَ ا َهٔ اٚن ٕأَا ِٖاثيٓت ٥جاثييتاتٛؼًماإي ٗٝف ا
١ُٖٝ )1اَعرا١اشد اثيٓسٍٚايًُفصرٜٔاٚهريِٖأَاثيد حثني.ا
 )2إٕاشد اثيٓسٍٚاتاٜهٕٛاإتااع اح مأ١ا ٚاشؤثٍ.
 )3يٝضأَاثيفرٚرٟا ٕاٜهٕٛايهٌاآ١ٜاقرآْ١ٝاشد اْس.ٍٚ
٣ َ )4ا ٓ ١ٜاثيؽخ ا١اٚثيت اعنيأَٚاد ٤أَااع ِٖأَاثيعًُ ٤اا،شاد اثيٓاسٍٚاٚثتشاتف م٠آَٗا ا ا
تفصرياثيكرإٓاثيهر.ِٜ
 )5إٕاشد اثيٓسٍٚاٜؤأرا اتفصرياثيكرإٓاثيهرِٜأَاحٝنااِٗاثملعٓ٢اٚإزثي١اثإلظه ٍاٚذيوا ص ا
ثيٛرٚم.
ٚن ٕأَا ِٖاثيتٛؼ ٝلف ا
 )1ـرٚر٠امرثش١ا شد اثيٓسٍٚاثيٛثرم٠ا انت اثيتفصرياَٚعرا١ا أرٖ ا اتفصرياثيكرإٓاثيهر.ِٜ
ٕ )2الؽااؾاثا َع ا لاٚثيهً ٝا لاَ ا م٠اَصااتكً١اا،شااد اثيٓااسٍٚات ا رطا اث قص ا ّاثياايتاتعٓاا٢ا
ا رثش١ا ًّٛاثيكرإٓ.
ٚثسُ اهللار اثيع ملني

ا

الوصادر والوراجع :
 .1ثإلتك ٕا ا ًّٛاثيكرإٓفايعد ثيرمحٔاأا اٞااهار اداٍ،اثيا ٜٔاثيصاٞ ٛٝاآلفاٖ911اا) احتكٝالفا
حمُ ا اٛاثيففٌاإارثٖ ِٝاثهل١٦ٝاثملؽر١ٜاثيع َ١ايًهت ا_اَؽر ام/ط اٖ1394اا_ا.ّ1974ا ا
 .2شااد اثيٓااسٍٚفايإلَ ا ّا اااٞاثسصاأفا ًااٞاا أاا مح ا اثيٛثح ا ٟاآلفاٖ468ااا)ااااحٌٜفاتفصاارياٚا ٝا ٕا
نًُ لاثيكرإٓاثيهرِٜااٗ َغاثيكرإٓاثيهرِٜفاإ ثماَٚرثدع١اٚت قٝلفاث شت ذاَرٚثٕاْٛراثي ٜٔا
شٛثر امثراثيفجراثإلشَٞ،ا_امَعل اط 11/اٖ1423اا_.ّ2112

( )137للمصيد ًىظس :مجلت البحىر ؤلاطالميت ،غىىان البحث( :أطباب النزول وأزسها في جفظير اللسآن الكسيم للدكخىز /غبدهللا بً إبساهيم الىهيبي) ،الػدد (  )38ص.190_182 :
للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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 .3ؼٍٛا اثيتفصريفاحمُ اأاؼ حلاأاحمُ اثيعثُٝنياآلفٖ1421اا) ا ظارفا ًا٢احتكٝكاا٘فاقصاِا
ثيتخكٝلاا ملهتد١اثإلش ١َٝ،اثملهتد١اثإلش ١َٝ،ام/

اط 1/ا1422اٖاا -ا2111اّ .ا

 .4ثينٖ ٕا ا ًّٛاثيكرإٓفامُ اأااٗ مرااأا دا ثهللاثيسرنعاٞاآلفاٖ774اا) احتكٝالفاحمُا ا ااٛا
ثيففٌاإارثٖ ِٝامثراثملعرا١ا_ااريٚل اط 2/اٖ1391ا.
 .5اؽ ٥راذٟٚاثيتُٝٝسا اي٥ ٛفاثيهت اثيعسٜسافاجمل اثي ٜٔفا اٞا ا ٖرفاحمُا ااأاٜعكا ٛاثيفاريٚزاا
آا م٣اآلفاٖ 817ا) احتكٝلفاحمُ ا ًٞاثيٓج ر اثجملًضاث ًا٢ايًعإٛ٦اثإلشا١َٝ،ا_اآا١اإحٝا ٤ا
ثيرتثلاثإلشَٞ،ا_اثيك ٖر ٠ام/ط ا1416اٖاا_1996اّ .ا
 .6تا جاثيعارٚطاَاأاداٛثٖراثيكا َٛطفام ُٓا ااأاحم ُٓا ااأا دا ثيرزٓثماثسصااٝين اثملً ّكاا امبرتفاا ٢ا
ثيسٖاٟ ٝاآلفٖ1215ا) احتكٝلفاجمُ١ ٛأَاثمككني امثراثهل ث ١ٜام/ /ط/ل.
 .7ثيتخرٜراٚثيتٜٓٛرا"حترٜراثملعٓ٢اثيصا  ٜاٚتٓاٜٛراثيعكاٌاثا ٜا اَأاتفصارياثيهتا اثجملٝا "فامُا ا
ثيٖ ٛراأاحمُ اأاثيٖ ٛراأا ظاٛراثيتْٛصاٞاآلفاٖ1393اا) اثيا ثراثيتْٛصا١ٝايًٓعارا_اتاْٛض ا
م/ط ا .ّ1984ا
 .8ثيتعرٜف ل ايًجرد ْٞفايعً٢اأاحمُ اأا ًٞاثارد ْٞاآلفٖ816ا) احتكٝلفاإارثِٖٝاث اٝا ر ٟا
مثراثيهت اثيعراٞا_ااريٚل اط 1/اٖ1415ا.
 .9تفصرياثيكرإٓاثيععِٝفا اٞاثيف ث٤فاإمس ٌٝاأا ُراأانثرياثيكرظٞاثيدؽرٟاأِاثي َعكٞاآلفٖ774ا) ا
حتكٝلفاحمُ احصنيامشضاثي  ٜٔامثراثيهت اثيعًُ ١ٝآَعٛرثلاحمُ ا ًاٞااٝفإٛا_اااريٚل اط/ا 1ا
1419اٖا .ا
 .11تفصاارياثيكاارإٓاثيععااِٝاَصاآ ثًاإرارشاااٍٛاثهلل اااؼااً٢اثهللا ًٝاا٘اٚشاااًِ اااٚثيؽااخ ا١اٚثيتاا اعنيفا
يعد ثيرمحٔاأاحمُ اأاإمرٜضاأا اٞاح متاثيرثزٟاآلفٖ327ا) احتكٝلفا شاع احمُا اثيٝٛا

ا

َهتد١اْسثراَؽٛفٞاثيد زا_اَه١اثملهرَ ١اط 1/ااٖ1417اا_ا.ّ1997
 .11تًاٝؾاثيتُٗ ٝا ا ًاّٛاثيكارإٓفامُا اٖا مٟاَعراا ١اَؤشٓصا١اثيٓعاراثإلشاَٞ،اثيت اعا١ااُ ا١ا
ثمل رٓشنيااكِا_ا إٜرثٕ ام/ط/ل.اثيهتا اْعاراإيٝهرتْٝٚا ًا ٚارجاآٝٚا ًاار ٜا١اٚإظارثفاظاده١ا
ثإلَ ا َنياثسصاآنياآ ً ُٗٝا اثيصاا)ّ،اٚتااٛيَّ٢اثيعُااٌا ً ٝاا٘اـاادً ٛاٚتؽااخٝخ ًاٚترق ُٝا ًاقصااِاثيًجٓاا١ا
ثيعًُ١ٝا اثيعده .١ا
 .12د َباثيدٕ ٝا ٔاتٌٜٚ،اآٟاثيكرإٓفامُ اأادرٜراأاٜس ٜااأاناثريااأاه يا اثآلًَا ٞا ااٞادعفارا
ثيٛنٟاآلفٖ 311ا) احتكٝالفاثيا نتٛر/ا دا ثهللااأا د ثمصأاثيرتنا ٞاا يتعا ٕٚاَاباَرناسا
ثيدخااٛلاٚثي رثشا لاثإلشاا١َٝ،ااا ثراٖجااراثي ا نتٛرا د ثيصاآ احصاأامي َاا ١امثراٖجاارايًٛد اا١ا
ٚثيٓعراٚثيتٛزٜباٚثإل  ٕ،ام/

للعلىم اإلنضانية واالجتواعية
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 .13ثا َبا حه ّاثيكرإٓفا اٞا د ثهللفاحمُ اأا مح اأا اٞااهراأااارحاث ْؽا رٟاثخلسرداٞا
ثيكااار

اآلفٖ 671اااا) احتكٝااالفا محا ا اثينمْٚااا ٞاٚإاااارثِٖٝا فاااٝغ امثراثيهتا ا اثملؽااارٜا١ا_ا

ثيك ٖر ٠اط 2/اٖ1384اا_ا .ّ1964ا
 .14حً١ٝاث ٚي٤ ٝا ٚدك لاث ؼف٤ ٝفا اٞاْعِٝفا مح ااأا دا ثهللااأا محا ااأاإشاخ مااأاَٛشا٢ااأا
َٗرثٕاث ؼدٗ ْٞاآلفٖ431ا) اثيصع م٠ا_اجبٛثراحم اع١اَؽر ام/ط اٖ1394اا_ا .ّ1974ا
 .15مرثش لا ا ًّٛاثيكرإٓاثيهارِٜفايااا .ام.ااٗا ااأا دا ثيرمحٔااأاشاإً ُٝاثيرَٚا ٞاحكاٛماثيٛدابا
حمفٛظ١ايًُؤيف اط 12/اٖ1424اا_ا .ّ2113ا
 .16مرثش لا ا ًّٛاثيكرإٓفامُ ااهراإمس  ٌٝامثراثملٓ ر ام/

اطٖ211419/اا_.ّ1999

 .17م ٣ٚاثيٓ ٛنيا اثيكرإٓاثيهرِٜا اثيكرٕاثيرثابا عراثهلجرٟاٚثيرما ً ٗٝفايعد ثمصٔاأازأا
أاَتع اثملٛري ٟامثراثيدع ٥راثإلش ١َٝ،ااريٚلا_ايدٓ ٕ اط 1/ا1427اٖاا -ا2116اّ.
 .18شٓٔاثيرتَحٟاآثا َباثيؽخٝح)فامُ اأا ٝصا٢اثيرتَاحٟاثيصاًُٞاآلفاٖ297اا) احتكٝالفا محا ا
حمُا اظا نراٚآ ار ٕٚاٚث ح مٜااناَحًٜا١اا،حها ّاث يدا ْٞا ًٗٝا امثراإحٝا ٤اثياارتثلاثيعراااٞا_ا
اريٚل ام/ط/ل.
.19شاآٔاثيا ثرقٛينفايعًااٞاااأا ُاارا ااا٢اثسصاأاثيا ثرقٛيناثيدةا ثمٟاآلفٖ385ااا) احتكٝاالفاثيصاا ٝفا
د ثهللاٖ ظِامي ْٞاثمل ْ ٞامثراثملعرا١ا_ااريٚل ام/طاٖ1386ا_.ّ1966
 .21شاآٔا اااٞامثٚمفايصاإً ُٝاااأاث ظااعنا اااٞامثٚماثيصجصاات ْٞاآلفاٖ275ااا) احتكٝاالفاحمُ ا احمٝااٞا
ثي ا ٜٔا د ثسُ ٝا اَااباثيهت ا اتعًٝك ا لفانُ ا ٍاٜٛشاافاثسااٛل اٚث اح مٜااناَحًٜاا١اا،حه ا ّا
ث يد ْٞا ً ٗٝامثراثيفهرا_ااريٚل ام/ط/ل.
 .21ثيصٓٔاثيهن٣فا اٞا د ثيرمحٔفا مح اأاظاع ٝااأا ًاٞاثخلرثشا ْ ٞاثيٓصا ٞ٥اآلفاٖ313اا) ا
حكك٘ا ٚرجا ح مٜث٘فاحصٔا د ثملٓعِاظً

ا ظرفا ً٘ٝفاظع ٝاث رْ ؤٚط اق ّايا٘فا دا ثهللااأا

د ثمصٔاثيرتن ٞاَؤشص١اثيرش ي١ا_ااريٚل اط111421/اٖاا_ .ّ2111ا
 .22شاآٔاثااأاَ دااا١فامُاا اااأاٜسٜاا ا اااٞا داا ثهللاثيكاااساٜٚاايناآلافٖ275ااا) احتكٝااالفاحمُاا اااااؤثما
د ا ثيد ق ٞاَااباثيهت ا فاتعًٝاالاحمُ ا ااااؤثما د ا ثيد ق ٞاٚث ح مٜااناَحًٜاا١اا،حه ا ّاث يد ا ْٞا
ً ٗٝامثراثيفهر ااريٚل ام/ط/ل .ا
 .23ثيؽخ حات جاثيًة١اٚؼخ حاثيعرا١ٝفا اٞاْؽرفاإمس ٌٝاأامح ماثاٖٛرٟاثيفا رثاٞاآلفاٖ393اا) ا
ٖاا_ا .ّ1987ا
حتكٝلفا مح ا د ثيةفٛرا  ٛر امثراثيعًِايًُٜ،نيا_ااريٚل اط 4/ا1417ا ا
 .24ؼخٝحاثيدا رٟفامُ اأاإمس ٝاٌا ااٞا دا ثهللاثيداا رٟاثاعفاٞاآلفاٖ256اا) احتكٝالفاحمُا ا
زٖرياأاْ ؼراثيٓ ؼر امثرا اٛماثيٓجا ٠اآَؽاٛر٠اا أاثيصاً١ْٝ ٛاالـا ا١اتارقِٝاحمُا اااؤثما دا ا
ثيد ق )ٞاط 1/اٖ1422ا.
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يف التفشري)

 .25ؼخٝحاَصاًِفاملصاًِااأاثسجا جا ااٞاثسصأاثيكعاريٟاثيٓٝصا اٛرٟاآلافٖ261اا) احتكٝالفاحمُا ا
اؤثما د ثيد ق ٞامثراإح٤ ٝاثيرتثلاثيعراٞا_ااريٚل ام/ط/ل .ا
هل ُِاا َثْٞاثياٛثم ُٔٓٞاآلفاٖ1422اا) ا
 .26ثيؽخٝحاثملصآ اَأا شاد اثيٓاسٍٚفاملكداٌااأاٖا مٟااأاَكداٌاث ٜ
َهتد١اثأات١ُٝٝا_اثيك ٖر ٠اط 4/اٖ1418اا_ا .ّ1987ا
 .27دك لاثملفصرٜٔفايعُضاثي ٜٔفاحمُا ااأا ًاٞااأا محا اثيا ثٚٚمٟاآلفاٖ945اا) ارثداباثيٓصاا١ا
ٚـدطا  َٗ،اآ١أَاثيعًُ ٤االظرثفاثيٓ ظر امثراثيهت اثيعًُ١ٝا_اااريٚل اط/ا 1اٖ1413ااا
_ .ّ1983ا
.28ثيعجا ا ا ااٝا ا ٕاث شاااد فايعاااٗ اثيا ا ٜٔفا محا ا ااااأا ًاااٞااااأاحجاااراآلفاٖ852اااا) احتكٝااالفا
د ثسهِٝاحمُ اث ْٝض امثراثأاثاٛزٟا_اثي َ ّ اط 1/ا .ّ1997ا
 .29اف ٌ٥اثيكرإٓفا اٞا ُد ٝفاثيك شِااأاشاّّ،ااأا دا ثهللاثهلارٟٚاثيدةا ثمٟاآلفاٖ224اا) احتكٝالفا
َاارٚثٕاثيعٝٛاا ١اٚحمصاأا رثااا ١اٚٚا ا ٤اتكااٞاثي ا ا ٜٔامثراثااأانااثرياآمَعاالا_ااااريٚل) اط 1/ا
ٖ1415ا_ .ّ1995ا
 .31ثيك َٛطاثمٝطفاجملا اثيا ٜٔا ااٞا ا ٖرفاحمُا ااأاٜعكا ٛاثيفاري ٚازاآاا م٣اآلفاٖ817اا) احتكٝالفا
َهت احتكٝلاثيرتثلا اَؤشص١اثيرش ي ١االظرثففاحمُا اْعاِٝاثيعرقصُٛشا ٞاَؤشصا١اثيرشا ي١ا
يًٛد ١اٚثيٓعراٚثيتٛزٜب ااريٚلا_ايدٓ ٕ اط 8/ا1426اٖاا_2115اّ .ا
 .31نعفاثيعٕٓٛا ٔا ش َٞاثيهت اٚثيفٕٓٛفاملؽاٛفٞااأا دا ثهللاثيكصاٝٛٓٛيناثيرَٚا ٞاثيعاٗريا
ااآد دٞا ًٝف)١اآلفٖ1167ا) امثراثيهت اثيعًُ١ٝا_ااريٚل ام/طاٖ1413ا_ .ّ1992ا
 .32ثيهً ٝلاَعجِا اثملؽًٛخ لاٚثيفرٚماثيًة١ٜٛفا  ٜٛاأاَٛش٢اثسصاٝيناثيهفا ٟٛا ااٞاثيدكا ٤ا
آلفٖ1194ا) احتكٝلفا ْ ٕامرٜٚغ اٚحمُ اثملؽر ٟاَؤشص١اثيرش ي١ا_ااريٚل ام/ط/ل .ا
 .33يد اثيٓكٍٛا ا شد اثيٓسٍٚفااٍ،اثي ٜٔفا د ثيرمحٔاثيصٞ ٛٝاآلفٖ911ا) اثملهتد١اثيععد١ٝا
_ااريٚل اط 2/ام/ل .ا
 .34يص ا ٕاثيعاار

اتااأآَعااٛرفامُ ا اااأاَهاارّاااأا ًاا ٢ا اااٞاثيففااٌفا

ا ٍاثي ا ٜٔفاثااأاَآعااٛرا

ث ْؽ رٟاثيرٜٚفع٢اثإلارٜك٢اآلفٖ711ا) امثراؼ مرا_ااريٚل اط 3/اٖ1414ا .ا
َ .35د حنا ا ًاّٛاثيكارإٓفاملٓا هااأا ًٝاٌاثيكٛا ٕاآلفاٖ1421اا) اَهتدا١اثملعا رفايًٓعاراٚثيتٛزٜاب ا
م/

اطٖ311421/اا_.ّ2111

 .36ثمررا ا شد اْسٍٚاثيكرإٓاَأا اٍ،اثيهتا اثيتصاع١امرثشا١اث شاد ارٚثٜا١اٚمراثٜا١فاخل يا ااأا
شاإً ُٝاثملااسٜين امثراثااأاثاااٛزٟا_اثياا َ ّا_اثملًُهاا١اثيعراٝاا١اثيصااعٛم ١ٜاط/ا 1اٖ1427اااا_ا
 .ّ2116ا
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يف التفشري)

 .37ثمرراثيٛدٝسا اتفصرياثيهت اثيعسٜسفا اٞاحمُ فا د ثسلاأاه يا ااأا دا ثيرمحٔااأا ا ّا
ااأا ٝٛاا١اث ْ يصااٞاثما راٞاآلفٖ546ااا) احتكٝاالفا د ثيصااّ،ا د ثيعا احمُا امثراثيهتا ا
ثيعًُ١ٝا_ااريٚل اطٖ111422/ا .ا
 .38ثملا ٌاي رثشا١اثيكارإٓاثيهارِٜفامُا ااأاحمُا ااأاشاًِٜٛا ااٞاظُاٗد١اآلفاٖ1413اا) اَهتداا٘ا
ثيصٓ١ا_اثيك ٖر ٠اط 2/اٖ1423اا_ .ّ2113ا
 .39ثملصاات رىا ًاا٢اثيؽااخٝخنيفا اااٞا د ا ثهللاثس ا نِفاحمُ ا اااأا د ا ثهللاااأاحمُ ا اااأامح ٜٚاا٘ا
ثيٓٝصاا اٛرٟاآلفٖ415اااا) احتكٝااالفاَؽاااٛف٢ا داا ثيك مرا ٛاا امثراثيهتاا اثيعًُٝااا١ا_اااااريٚل ا
طٖ111411/اا_ .ّ1991ا
 .41ثملصاآ فا محا اااأاحٓدااٌا اااٞا دا ثهللاثيعااٝد ْٞاآلفاٖ241ااا) اث ح مٜااناَحًٜاا١اا،حها ّاظااع ٝا
ث رْؤٚطا ً ٗٝاَؤشص١اقر د١ا_اثيك ٖر ٠ام/ط/ل.
َ .41عا ملاثيتٓسٜااٌا اتفصاارياثيكاارإٓاآتفصاارياثيدةاا)ٟٛفامٝااٞاثيصاآ١فا اااٞاحمُا فاثسصاانياااأاَصااعٛما
ثيدةٟٛاآلفاٖ516ا) احكك٘ا ٚرجا ح مٜث٘فاحمُ ا د ثهللاثيُٓارا ٚثُا ٕا

عا١اـاُري١ٜاٚشإً ُٝا

َصًِاثسرػ امثرا ٝد١ايًٓعراٚثيتٛزٜب اط 4/ا1417اٖاا_ا1997اّ.
َ .42عجِا ًّٛاثيكرإٓفاإلارثِٖٝاحمُ اثارَ ٞامثراثيكًِا–امَعل اط 1/ا1422اٖاا -ا2111اّ .ا
َ .43عجااِاثيفاارٚماثيًةٜٛاا١فا اااٞاٖااٍ،فاثسصاأاااأا د ا ثهللاااأاشااٌٗاااأاشااع ٝاااأاسمٝاا٢اااأاَٗاارثٕا
ثيعصااهرٟاآلفاذمااٛاٖ 395ااا) احتكٝااالفاثيعااٝخفااٝااماثهللااٝاا ل اَٚؤشصاا١اثيٓعااراثإلشااا َٞ،ا
َؤشص١اثيٓعراثإلشَٞ،اثيت اع١ااُ ١اثمل رشنياااا«قِ» اط 1/اٖ1412ا.
 .44ثملعجِاثيهدريفايصًٕ ُٝاأا مح اأا  ٜٛا اٞاثيك شِاثيٛنثْٞاآلفٖ361ا) احتكٝالفامحا ٟااأا
د ثجمل ٝاثيصًف ٞاَهتد١اثيعًّٛاٚثسهِا_اثملٛؼٌ اط 3/اٖ1414اا_ا .ّ1983ا
 .45ثملفااارمثلا اهرٜا ا اثيكااارإٓفا ااااٞاثيك شاااِفاثسصااانيااااأاحمُا ا اثملعااارٚفاا يرثها ا اث ؼااافٗ ْ٢ا
آلفٖ512ااا) احتكٝاالفاؼاافٛثٕا ا ْ ٕاثي ا ثٚم ٟامثراثيكًااِ اثيا ثاراثيعا َ١ٝا_اآمَعاالا_ااااريٚل) ا
ط 1/ا1412اٖا .ا
َ .46ك َ١ا ا ؼٍٛاثيتفصريفايتكٞاثي ٜٔفا اٞاثيعد طفا مح اأا دا ثسًِٝااأا د ثيصاّ،اثاأاتُٝٝا١ا
ثسرثْٞاثسٓدًٞاثي َعكٞاآلفٖ728ا) امثراَهتد١اثس٠ ٝا_ااريٚلا_ايدٓ ٕ ام/ط/ل .ا
 .47ثملٓ ا را ا ًااّٛاثيكاارإٓاَااباَ ا

ٌا ا ؼااٍٛاثيتفصاارياَٚؽ اامرٙفايً ا نتٛر/احمُ ا ا ًااٞاثسصاأ ا

آنً١ٝاثي رثش لاثإلش١َٝ،اجب َع١اثإلَ رثلاثيعرا١ٝاثملتخا  )٠اقا ّايا٘فاثيا نتٛر/احمُا ا جا جا
ثخل ٝٛاآرٝ٥ضاقصِاثي رثش لاثإلش١َٝ،اجب َع١اثإلَ رثلاثيعراٝا١اثملتخا  )٠اَاؤشصا١اثيرشا ي١ا_ا
اريٚل اطٖ111421/اا_.ّ2111ا ا
ٌٖ َٓ .48اثيعرا ٕا ا ًّٛاثيكرإٓفامُ ا دا ثيععِٝاثيسرقا ْٞآاٖ1376اا) احتكٝالفاَهتا اثيدخاٛلا
ٚثي رثش ل امثراثيفهرا_ااريٚل اط 1/ا .ّ1996ا
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يف التفشري)

 .49ثملٛثاك لفاإلارثِٖٝاأاَٛش٢اأاحمُ اثيًاُٞاثيةرْ ٞاثيعٗرياا يع
اٞا د٠ ٝفاَعٗٛراأاحصٔاآٍاشًُ ٕ امثراثأا ف ٕ ام/

اآلفٖ791ا) احتكٝالفا

اط 1/اٖ1417اا_ا.ّ1997

 .51ثملٛش١ ٛاثيكرآْ١ٝاثملتاؽؽ١فاجملُ١ ٛأَاث ش تح٠اٚثيعًُ ٤اثملتاؽؽني اثجملًضاث ًا٢ايًعإٛ٦ا
ثإلش١َٝ،ا_اَؽر ام/ط ا1423اٖااا_ا2112اّ.
ْ .51فخ لأَا ًّٛاثيكرإٓفامُ ا مح احمُ اَعدا اآلفاٖ1431اا) امثراثيصاّ،ا_اثيكا ٖر ٠اط/ا 2ا
1426اٖاا_2115اّ.
اجملالت :
 .52جمً١اثيدخٛلاثإلش١َٝ،ا_اجمً١امٚر١ٜاتؽ را ٔاثير ٥شا١اثيع َا١اإلمثرثلاثيدخاٛلاثيعًُٝا١اٚثإلاتا ٤اٚثيا ٠ٛا
ٚثإلرظ ما_اثيصعٛم١ٜفاثيع ماآ)38اآذٚاثيكع ٠ا_اؼافرا_1413اٖ1414اا) اثيدخانفا أارا شاد اثيٓاسٍٚا ا
ثيتفصريفاايً نتٛرا د اثهللاأاإارثِٖٝاثي ٖٝٛاؿفا .191_182ا
مىاقع انرتن :
53. alhassanain.org/m/Arabic/?com.
ا
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