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 والتحريم الطالق سورتي يف املوضوعي التناسق

 الملخص :

 ايٓطل دزاض١ ايبشح ٖرا ٜتٓاٍٚ

 بػ١ٝ ٚايتشسِٜ، ايطالم ضٛزتٞ يف ايكسآْٞ

 ايطٛزتني يف املٛضٛع١ٝ ايٛسد٠ ع٢ً ايٛقٛف

 ايٛسد٠ ٖرٙ ع٢ً ٜٓبين َٚا ايهسميتني،

 ٚتػسٜعات، ٖٚداٜات َعامل َٔ املٛضٛع١ٝ

 بني ايعذٝب ايتٓاضل ٖرا َعاٖس أِٖ َٚٔ

 َد١ْٝ َُٓٗا نال إٔ ايهسميتني ايطٛزتني

 ايبٝٛت عٔ َُٓٗا نٌ ٚسدٜح باإلمجاع،

 اجملتُعات ٖرٙ ٜٗدد َا ٚأِٖ ٚاألضس،

 اييت ٚأضباب٘ ايطالم َػهالت َٔ املصػس٠

 ٖرا نُاٍ َٚٔ األضساز، إؾػا٤ َٓٗا

 يف االؼاد ايطٛزتني بني ايعذٝب ايتٓاضل

 اثٓتا َُٓٗا نٌ آٜات ؾعدد اآلٜات، عدد

 .ايهٛؾٝني عٓد آ١ٜ عػس

ٍٝ ٔ: ايبشح ْتا٥ر أِٖ َٚٔ  إٔ ايبشح ب

 ايطالم ضٛزتٞ يف املٛضٛع١ٝ ايٛسد٠

 أٚضض. ايصٚد١ٝ بايذلب١ٝ تتعًل ٚايتشسِٜ

 ايتعاٌَ يف ايكسآْٞ األضًٛب ٚدا١ٖ ايبشح

 بٗا ٜتصٌ َٚا االدتُاع١ٝ، املػهالت َع

 ايهسِٜ ايكسإٓ أضًٛب إذ خصٛصٝات، َٔ

 دٕٚ اإلمجاٍ ٖٛ املطُاز ٖرا يف املؿطٌ

 .ايتصسٜض دٕٚ ٚايتًُٝض ايتؿصٌٝ،

 
Abstract  

Subjenctive harmony in sorat Al 

talaq and sorat Al Tahreem. 

Abstract: The current research 

studies the quranic harmony in sorat 

Al talaq and sorat al tahreem to 

know the subjective unity in the 

mentioned soras and the signs and 

laws related to that unity. And kne 

of the most important aspects of this 

harmony is that both soras are 

madeena soras and this is a strong 

indicator for the unity in method and 

subject and both of them are takking 

about families and communities and 

the dangers that threaten these 

communities su h as divorce and 

spreading secrets of the houses. 

One of the best evidence of that 

harmony is the unit of the number of 

verses of both soras which have 12 

verses as shown in the qurran. 

The results of the study shows that 

there is a close relationship in the 

method and subject in both soras 

and the subjective unity related to 

parity education in both soras. 
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 المقذمة:

اؿُد هلل زب ايعاملني ايرٟ أْصٍ ايكسإٓ ايهسِٜ تبٝاْا يهٌ غ٤ٞ، ضاملّا َٔ ايعٛز 

ايرٟ أزضً٘ اهلل  ٚايسٜب ٚاالختالف، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً عبد اهلل ٚزضٛي٘ ضٝدْا قُد

ٞ  اهلل عٔ مجٝع ايصشاب١ ٚايتابعني شلِ بإسطإ  زمح١ يًعاملني، ٚأِٜدٙ بايكسإٓ ايهسِٜ، ٚزض

 -أَا بعد: إىل ّٜٛ ايدٜٔ،
طًب عًِ ايتؿطرل ٖٛ أغسف املطايب ٚايعًّٛ، ٚأزؾعٗا ٚأزلاٖا، ألْ٘ ٜتعًل  ؾإٕ

ژ    ڑ  ڑک   ک  ک               ڈ  ڈ  ژ) بايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ ٖٛ نالّ اهلل تعاىل املعذص

، ٚال ص14-14:ؾصًتط(ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  

غو إٔ غسف ايعًِ ٜٓبع َٔ ثالث١ أَٛز قد بًؼ ؾٝٗا عًِ ايتؿطرل ذز٠ٚ ايرز٣، ٖٚرٙ األَٛز 

َٓ٘، ايجاْٞ: ايػا١ٜ: ٖٚٞ ايجالث١ ٖٞ: األٍٚ: املٛضٛع ٖٚٛ نالّ اهلل تعاىل اجملٝد ايرٟ ال أدٌ 

ؼكٝل ايطعاد٠ ايها١ًَ األبد١ٜ اييت تطتٛعب ايدْٝا ٚاآلخس٠، ايجايح: غد٠ اؿاد١ إيٝ٘ ؾال 

ٜطتػين عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ٚتؿطرلٙ إال احملسّٚ، ؾايكسإٓ ايهسِٜ َٓبع ايعًّٛ 

 ٚاشلدا١ٜ.

ايدلاٖني ع٢ً صدم  دٌ عًّٛ ايكسإٓ ايهسِٜ عًِ املٓاضب١ ايرٟ ٜعد َٔ أد٢ًأَٚٔ 

ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد بعض األضباب اييت  -ْطب١ ايكسإٓ ايهسِٜ يسب ايعاملني دٌ غأْ٘ 

نإ َٔ املؿذلض إٔ تتطبب يف تػٜٛؼ ْعُ٘ اؾًٌٝ َٔ َجٌ طٍٛ  َد٠ ْصٚي٘ اييت اضتػسقت 

حنٛا َٔ ثالخ ٚعػسٜٔ ض١ٓ، ْٚصٚي٘ َؿسقا ع٢ً سطب ايٛقا٥ع ٚاألسداخ يٝال ْٚٗازا، صٝؿا 

ٚغتا٤، ضًُا ٚسسبا، ٚيهٔ األَس يف إْصاٍ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚسؿع٘، ٚمجع٘ ٚتستٝب٘ قد 

دس٣ ٚؾل اإلزاد٠ اإلشل١ٝ، ٚيريو قاٍ ايدنتٛز دزاش يف نتاب٘ ايٓبأ ايععِٝ نالَا َعٓاٙ: إٕ 

 .(4)ايكسإٓ ايهسِٜ قد ؾسم عٔ مجع، ٚمجع عٔ ؾسم

عٔ نجرٍل َٔ  األن١ٓؾهػؿٛا  املٓاضب١ عًِ إىل ٚعًُا٤ عًّٛ ايكسإٓ اتٍ ذ٘ املؿطسٕٚ ٚقد

ُ َٔ سكا٥ك٘، ؾأيؿٛا يف تٓاضب ايكسإٓ ايهسِٜ  أضسازٙ، ٚٚضعٛا أٜدِٜٗ ع٢ً داُْب ععِٝ

ًُا  ٚتٓاضك٘ املؤيؿات ايهجرل٠ مما صرل ٖرا اجملاٍ َٔ أِٖ قا٥ُا بسأض٘، ٜعد اإلملاّ ب٘ َعً

                                                           
لها وجشجيبها ظاهشجان مخخلفخان، وظبيالن كلما (. فاٌ: سحمه هللا سحمت واظػت: )142اهظش، د دساص، الىبأ الػظيم، ) (1) وػم، للذ وان للىجىم اللشآهيت في جنًز

 (.138)( ًلخليان، وللذ خلص لىا مً بين اخخالفهما أهبر الػبر في أمش هزا الىظم اللشآوي
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ٚدٛب َساعا٠ ايطٝام، ٚايػسض أزنإ املؿطس يهتاب اهلل تعاىل، إذ اتؿل مجٝع ايعًُا٤ ع٢ً 

 ايرٟ ْصٍ بصددٙ ايكسإٓ ايهسِٜ.

ِِٗ يف ايهػـ عٔ داُْب َٔ دٛاَْب ثسا٤ ٚعع١ُ ٖرا  ٚيف ٖرا ايبشح أزدت إٔ ُأض

يطٛز اضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ، ٚايتٓاضل املٛضٛعٞ يف تطبٝك٘ ع٢ً  يف دزاض١ ايطبو ٚايٓطل

  إلطاز ايعاّ، ٚإٕ اختًؿا يف طسٜك١ ايتٓاٍٚ.ايكسآ١ْٝ ٜٓتُٞ يًٕٛ ايتؿطرل املٛضٛعٞ َٔ سٝح ا

 أ١ُٖٝ املٛضٛع:

 تدلش أ١ُٖٝ ٖرا املٛضٛع يف األَٛز اآلت١ٝ:        

ايٛقٛف ع٢ً ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايطٛز٠ ايٛاسد٠، ٚإبساش ايتٓاضل ٚايذلابط يف   -4

ْعُٗا ٚضبهٗا، مما ٜدؾع إىل تدبس ايهتاب ايهسِٜ، ٚاضتًٗاّ ٖداٜات٘ 

 ٚأضسازٙ.
ايتشكل َٔ ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايطٛز٠ ايكسآ١ْٝ ٜٛقـ ع٢ً داْب دًٌٝ َٔ   -4

دٛاْب إعذاش ايكسإٓ ايهسِٜ يف أضًٛب٘ ْٚعُ٘ ٚزصؿ٘، يف نٌ آٜات ايطٛز٠ 

 ايهسمي١ ٚمجًٗا، بٌ يف نٌ نًُاتٗا ٚسسٚؾٗا.
إثبات ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايطٛز ايكسآ١ْٝ املتذاٚز٠ ٜدلٖٔ ع٢ً إٔ تستٝب ايكسإٓ   -3

 ؼ ٚاالختالف.ٜتػٛاهلل تعاىل، ٚاْ٘ ضامل َٔ اي ايهسِٜ بتٛقٝـ َٔ
 أضباب اختٝاز املٛضٛع:

 َٔ األضباب اييت دؾعتين يدزاض١ ٖرا املٛضٛع َا ٜأتٞ:

دزاض١ ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ املدْٝتني ٜبني اؼادُٖا يف   -4

 س ٚايبٝٛت.األضًٛب ٚاملطُٕٛ، ٚقد تٓاٚيت ايطٛزتإ غإٔ األض
دزاض١ ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ جيًٞ اشلداٜات ايكسآ١ْٝ يف   -4

بٓا٤ األضس ٚاجملتُع ع٢ً أضاع َتني َٔ اإلميإ باهلل ٚايّٝٛ اآلخس، ٚايجك١، ٚعدّ 

 إؾػا٤ األضساز، ٚضبط تػسٜع ايطالم.
ٛعٞ يف ضٛزتٞ بٝإ ايتٓاضل املٛضَٔ تٓاٍٚ  -يف سدٚد عجٞ ٚاطالعٞ -مل أز   -3

 ايطالم ٚايتشسِٜ.

 أٖداف ايبشح:

 يتٛصٌ إىل األٖداف اآلت١ٝ:اايبشح  قصدت َٔ         
 ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ َٔ د١ٗ األضًٛب ٚاملطُٕٛ.إظٗاز  -1
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ايهأَ يف تٓطٝك٘  إعذاشٙ ػ١ًٝ املصٜد َٔ أضساز ايبالغ١ ايكسآ١ْٝ اييت ٖٞ عُٛد -2

 سابط٘. ٚتستٝب٘ ٚغد٠ ت
تًُظ ايعدل ٚايععات ٚاشلداٜات َٔ املٛضٛعات املتٓاضك١ يف ضٛزتٞ ايطالم  -3

 ٚايتشسِٜ.
بٓا٥٘ يًٓؿٛع ايط١ٜٛ، ٚاألضس ايٛقٛف ع٢ً املصٜد َٔ أضساز ايكسإٓ ايهسِٜ يف  -4

 ايك١ٜٛ، ٚاجملتُعات املت١ٓٝ.
أَٗات املؤَٓني خاص١ عا٥ػ١ بٓت ايصدٜل، ٚسؿص١ بٓت دؾع غبٗات ايطاعٓني يف  -5

ايؿازٚم زضٞ اهلل تعاىل عِٓٗ أمجعني، ٚإٔ أشٚاز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖٔ 

 َٔ أٌٖ بٝت٘ ايػسٜـ يػ١ ٚاصطالسا.

 َٓٗر ايبشح:

 بٓٝت ايبشح ع٢ً املٓاٖر اآلت١ٝ

أٚال: املٓٗر االضتكسا٥ٞ: ٚذيو بتتبع املٛضٛعات اييت تٓاٚيتٗا نٌ ضٛز٠ ٚؾل َكصدٖا 

 ايس٥ٝظ ٚقٛزٖا األضاع.

 ثاْٝا: املٓٗر ايتشًًٝٞ: ٚذيو بتشًٌٝ تًو املٛضٛعات اييت تٓاٚيتٗا  ايطٛزتإ.

 ايدزاضات ايطابك١:

، ٚدزاضاتِٗ ايٓطل ايكسآْٞ ع٢ً َطت٣ٛ اآلٜات ٚايطٛز نبرل٠ عٓا١ٜ ايعًُا٤ مبٛضٛع         

ايٓطل ايكسآْٞ ٖٛ َطتٛدع اإلعذاش، ٖٚٛ قٌ  ٚاضع١ ٚعُٝك١، ٚذيو ألٕ ٚعٛثِٗنجرل٠ 

نجرل َٔ  يد٣، ٚيرا سعٞ بايبشح ٚايدزاض١ اٖتُاّ املؿطسٜٔ، ٚعًُا٤ عًّٛ ايكسإٓ ٚايًػٜٛني

 َٛضٛع دزاض١ تٓاٚيت -يف سدٚد عًُٞ ٚاطالعٞ -، ٚيهٔ مل أز  قدميا ٚسدٜجا ايعًُا٤

 .ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ

 را املٛضٛع َا ٜأتٞ: َٚٔ أبسش َا ٚقؿت عًٝ٘ َٔ ايدزاضات ايكسٜب١ شل         

زضاي١ َادطترل َٔ ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛزتٞ ايتشسِٜ ٚاملعازز، عُس بٔ َعٝٛض ايطًُٞ، 

ٚأصٍٛ ايدٜٔ، قطِ ايهتاب ٚايط١ٓ، ؽصص ايتؿطرل ٚعًّٛ  ايدع٠ٛداَع١ أّ ايكس٣، ن١ًٝ 

 ٖـ.4131، 4131ايكسإٓ، إغساف األضتاذ ايدنتٛز مجاٍ َصطؿ٢ ايٓذاز، 

َػاٜس٠ نريو ملٛضٛع عجٞ َٔ سٝح ايعٓٛإ ٚاملطُٕٛ، ؾعٓٛاْٗا  ايسضاي١ٖٚرٙ 

نُا ٖٛ َطذٌ ٜكصد تٓاٍٚ ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛزتٞ ايتشسِٜ ٚاملعازز، ؾطٛز٠ ايتشسِٜ 

ٖٞ ايطٛز٠ اـامت١ يًذص٤ ايجأَ ٚايعػسٜٔ، ٚضٛز٠ املعازز ٖٞ إسد٣ ضٛز اؾص٤ ايتاضع 
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ٝإ ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايطٛزتني املتذاٚزتني ايطالم ٚايعػسٜٔ، يف سني ٜسَٞ عجٞ يب

 ٚايتشسِٜ، ٚقد أؾدت َٔ ٖرٙ ايسضاي١ ؾذص٣ اهلل صاسبٗا خرلا.

 خط١ ايبشح:

 :ايٓشٛ اآلتٞٚخامت١ ع٢ً ثالث١ َباسح ٚ ٚمتٗٝد َكد١َ ٜتهٕٛ ايبشح َٔ

َٚٓٗذ٘، ٚايدزاضات  ،ٚأٖداف ايبشح ٚأضباب اختٝازٙ، املكد١َ: ٚؾٝٗا أ١ُٖٝ املٛضٛع،

 ايطابك١ ٚخطت٘.

 ايتُٗٝد: ٚؾٝ٘ ايتعسٜـ مبصطًشات ايدزاض١ ٖٚٞ: ايتٓاضل، ٚايتٓاضب، ٚاملٛضٛعٞ.

 ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛز٠ ايطالم.املبشح األٍٚ: 

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:

 .عاّ بطٛز٠ ايطالم تعسٜـ املطًب األٍٚ:

 .َٓاضبات ضٛز٠ ايطالم املطًب ايجاْٞ:

 .َٛضٛعات ضٛز٠ ايطالم ٚتٓاضكٗااملطًب ايجايح: 

 ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛز٠ ايتشسِٜ. املبشح ايجاْٞ:

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب: 

 .عاّ بطٛز٠ ايتشسِٜ تعسٜـ املطًب األٍٚ:

 .ايتشسَِٜٓاضبات ضٛز٠  املطًب ايجاْٞ:

 .َٛضٛعات ضٛز٠ ايتشسِٜ ٚتٓاضكٗااملطًب ايجايح: 

 األضًٛب ٚاملطُٕٛ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. تٓاضل  :يحاملبشح ايجا

 :إٚؾٝ٘ َطًب 

 تٓاضل األضًٛب يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. املطًب األٍٚ:

 تٓاضل املطُٕٛ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. املطًب ايجاْٞ:

 اـامت١: ٚضُٓتٗا ْتا٥ر ايبشح، ثِ أتبعتٗا بكا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع.

يًٓذاح يف مجٝع أقٛايٓا ٚأؾعايٓا، ٚايؿالح يف مجٝع غاٜاتٓا َٚكاصدْا إٕ ٚاهلل أضأٍ إٔ ٜٛؾكٓا 

 زبٞ زسِٝ ٚدٚد.

ٜٚػتٌُ ع٢ً ايتعسٜـ مبصطًشات ايدزاض١ ٖٚٞ: ايتٓاضب، ٚايتٓاضل، : تُٗٝداي

 ٚاملٛضٛعٞ
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 ايطٛز ايكسآ١ْٝ ايهسمي١ يف املٛضٛعٞ ايتٓاضل تعسٜـ

 ضٛز ايكسإٓ ايهسِٜ، املٛضٛعٞ يف ايتٓاضل حيطٔ إٔ أَٗد بتعسٜـ َٛدص ملصطًض

 نٌ تعسٜـ ضأٚزد ُٖا: ايتٓاضل ٚاملٛضٛع، ٚيرا نًُتني، َٔ ٚصؿًٝا تسنًٝبا َسنب ٖٛ

بتعسٜـ املسنب باعتبازٙ يكبا ع٢ً ايؿٔ  ذيو أغؿع ثِ ٚاصطالسا، يػ١ َٓؿسدا َُٓٗا

 املدصٛص.

 ٚاصطالسا يػ١ ايتٓاضل َع٢ٓأٚال: 

 َع٢ٓ ايتٓاضل يع١:

ايتٓاضل َصدزإ َٔ ايؿعٌ ْطل ايجالثٞ ْٚطل ايطني ٚؾتشٗا، ٚايٓطل بتطهني 

 ْٚعاّ طسٜك١ ع٢ً نإ َا غ٤ٞ:  نٌ َٔ ٚايٓطل بتػدٜد ايطني َصدزٙ ايتٓطٝل،

ؾاضتعُاي٘ يف املادٜات  األغٝا٤ املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، يف عاّٚاضتعُاٍ ايٓطل ٚايتٓطٝل  ،(4)ٚاسد

 ٚدٍز ٍْٚطك٘، ٚغرلٙ ايدٍز م: ْطل ع ٕ)سكٝكٞ ٚيف املعٜٓٛات فاشٟ، قاٍ ايصكػسٟ: 

 ٚقد َتٓاضل، نالّ: اجملاش َٚٔ .ٚتٓاضكت األغٝا٤، ٖرٙ ٚتٍٓطكت ْٚطٌل، ٍَٚٓطل، َٓطٛم،

ٍّ ْطٍل ع٢ً ٚدا٤ نالَ٘، تٓاضل   .(3)ْطكّا( ايكّٛ ٚقاّ. ْطٌل ٚثػس. ْٚعا

، ايطٛا٤ٜكاٍ: ْطك٘ تٓطٝكا، أٟ: ْعُ٘ ع٢ً  قاٍ ابٔ َٓعٛز: )ٚايتٓطٝل: ايتٓعِٝ،

 ٕ ّٜٛ ِٛ ٕ  ٚ ايِْٓش ُّٛ ـَ ُسُسٚف  ُٜط  ٤ْٞ  أَلٕ ايِٓط ِل ُسُسٚف  اِيع ِط َ٘ عطِؿت ِإذ ا ايِػ ْٝ ٦ًْٝا ع ًَ  د س٣ ب ْعد ُٙ غ 

 .(1)ٚ اَسًدا( ِفًس٣

املعاْٞ ايًػ١ٜٛ اييت اضتعًُت ؾٝٗا َاد٠ ايٓطل ٚايتٓاضل  يف ٚايتأٌَ ايٓعس ٚبعد

 ايذلنٝب، ٚسطٔ ٚايعطـ ايًػ١ٜٛ تدٚز ع٢ً َعاْٞ: االْتعاّٚايتٓطٝل ٜعٗس إٔ ٖرٙ املاد٠ 

 ايعٓاصس ٚتستٝب ٚمتاَ٘ ٖٛ سطٔ ايتٓعِٝ يػ١: ٚاتصاٍ، ؾايتٓاضل تٛاٍ ع٢ً تهٕٛ ٚإٔ

يف ْعِ اـسش ٚايدز  اضتعُاٍ ٖرٙ املاد٠ ايًػ١ٜٛ )ٕ ع م( َع بعض، ؾأصٌ بعطٗا ٚاْطذاَٗا

بايرٚم  تٛسٞ َتٓاضب١ إىل طسٜك١ ْعُ٘ يف حيتاز مما ٖٚٞ ٚش١ٜٓ، ؾٝ٘ س١ًٝ مما ،ٚايًؤيؤ

 ٚاؾُاٍ.

 َع٢ٓ ايتٓاضل اصطالسا:

ايتٓاضل ٚايتٓاضب َصطًشإ َتداْٝإ عٓد املؿطسٜٔ ؾهُا ٜصدقإ ع٢ً ايتال٥ِ بني 

اآلٜات بعطٗا َع بعض، ٚايطٛز بعطٗا َع بعض، ؾهريو ٜصدقإ ع٢ً املال١ُ٥ بني 

                                                           
 (.0/352) 1(، وابً مىظىس، لعان الػشب،  مادة: )ن ط ق(،2/266اهظش: الضمخششي، أظاط البالغت، مادة: )ن ط ق(، ) (2)
 (.266/ 2أظاط البالغت، مادة: )ن ط ق(، ) (3)

 .353 - 352/ 10لعان الػشب، مادة: )ن ط ق(،  (4)
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كًني عٔ اإلَاّ ايساشٟ ديٝال ع٢ً َا قًت، قاٍ املٛضٛعات ايكسآ١ْٝ ايعدٜد٠، ٚأْكٌ ٖٓا ْ

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ  ايساشٟ يف تؿطرل قٛي٘ تعاىل:

 اْعلَمْ : اْْل ولَى )اْلَمْسأَلَة   ٨٥النساء:  چې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ا ِعبَاَرة   اْْلََمانَةَ  أَن    اْْلََمانَة ، ه وَ  فََهذَا إِلَْيهِ  اْلَحك   ذَِلنَ  فَأَد ْيتَ  َحك   َعلَْينَ  ِلغَْيِرنَ  َوَجبَ  إِذَا َعم 
ْكم   ا ِعبَاَرة   بِاْلَحك ِ  َواْلح  ْنَسان   َوَجبَ  إِذَا َعم   اْلَحك   ذَِلنَ  َعلَْيهِ  َوَجبَ  َمنْ  فَأََمْرتَ  َحك   َغْيِرهِ  َعلَى ِِلِ

، ذَِلنَ  لَه   َمنْ  إِلَى يَْدفَعَه   بِأَنْ  ا اْلَحك  ِحيح   الت ْرتِيب   َكانَ  َولَم  ْنَسان   يَْبَدأَ  أَنْ  الص   َجْلبِ  فِي بِنَْفِسهِ  اِْلِ
، َوَدْفعِ  اْلَمنَافِعِ  ، بِاْْلََمانَةِ  اْْلَْمرَ  ذََكرَ  تَعَالَى أَن ه   َجَرمَ  لَ  بِغَْيِرِه، يَْشتَِغل   ث م   اْلَمَضار ِ لا  بَْعَده   م  ث   أَو 
ْكمِ  اْْلَْمرَ  ذََكرَ  ، بِاْلح  ِ وَدَعة   اْلم ْرآنِ  لََطائِفِ  أَْكثَرَ  ِْلَن   الت ْرتِيَب، َهذَا أَْحَسنَ  فََما بِاْلَحك   فِي م 

َوابِِط( الت ْرتِيبَاتِ  َوالر 
 (٨). 

ۋ    ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇچ  قاٍ ايساشٟ أٜطا يف تؿطرل قٛي٘ تعاىل:

 چۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ ائ

ا تَعَالَى أَن ه   )اْعلَمْ  ٧٣ؾصًت:  َمةِ  اْْليَةِ  فِي بَي نَ  لَم  تَمَد ِ  ه وَ  َواْْلَْلَوالِ  اْْلَْعَمالِ  أَْحَسنَ  أَن   اْلم 

ِ  إِلَى الد ْعَوة   ال ةِ  الد َلئِلِ  بِِذْكرِ  أَْرَدفَه   تَعَالَى، ّللا  ودِ  َعلَى الد  ج  ِ  و  ا َوِحْكَمتِِه، َول ْدَرتِهِ  ّللا   َعلَى تَْنبِيها
ِ  إِلَى الد ْعَوةَ  أَن   ِ  ذَاتِ  الدالة َعلَى الدلئل تَْمِريرِ  َعنْ  ِعبَاَرة   تَعَالَى ّللا   تَْنبِيَهات   فََهِذهِ  َوِصفَاتِِه، ّللا 

ْستَفَاَدة   َشِريفَة    .(6)اْلم ْرآِن( ع ل ومِ  أَْحَسنَ  الل َطائِفِ  بَِهِذهِ  اْلِعْلم   فََكانَ  اْْليَاِت، َهِذهِ  تَنَاس كِ  ِمنْ  م 

ؾايتٓاضب ٚايتٓاضل ع٢ً َا ذنس ايساشٟ َتكازبإ، ٚأظٔ إٔ ايٓطب١ بُٝٓٗا ٖٞ ْطب١ 

ايعُّٛ ٚاـصٛص ايٓطيب، ؾٝهٕٛ ايتٓاضل أخص َٔ ايتٓاضب، ٚايتٓاضب ٜهٕٛ أعِ َٔ 

ايتٓاضل،ؾٝطتعٌُ ايتٓاضب يف املؿسدات ٚايذلانٝب، ٚال ٜطتعٌُ ايتٓاضل ٚايتٓطٝل إال يف 

 املسنب، َٚٓ٘:

چ  )ايتٓاضل املٛضٛعٞ(، ٜٚؤٜد ٖرا ايتؿسٜل َا قاي٘ أبٛ سٝإ يف تؿطرل قٛي٘ تعاىل :

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

تَنَاِسماا الن ِعَمِ  َهِذهِ  تَْرتِيب   َوَجاءَ )  ٨٥ – ٨٥: ايبكس٠ ذ   م  ه   يَأْخ  ، بِع ن كِ  بَْعض   تَْرِتيب   َوه وَ  بَْعض 

، َها َمر   ال تِي الخمس الت ْرتِيبَاتِ  أََحد   َوه وَ  َزَمانِي   أَْمر   الت ْفِضيلَ  ِْلَن   اْلِكتَاِب، َهذَا فِي ِذْكر 
، ْكِمي  ل   فَه وَ  ح  َها يَتْل و أَْفعَال   َوِهيَ  بَْعَده ، الن ِعَم   َولَعَتِ  ث م   أَو  ا بَْعض  ل َها. بَْعضا ْنَجاء   فَأَو   ِمنْ  اِْلِ
وَسى بِإِْخَراجِ  الن َِساءِ  َواْستِْحيَاءِ  اْْلَْبنَاءِ  ذَْبحِ  اْلعَذَاِب، س وءِ   يَك نْ  لَمْ  بَِحْيث   ِمْصَر، ِمنْ  إِي اه مْ  م 

وجِ، َهذَا بَْعدَ  تَْسِليط   َعلَْيِهمْ  ِلمَْوِمهِ  َولَ  ِلِفْرَعْونَ  ر  ْنَجاِء، اْلخ   َوإَِرائِِهمْ  بِِهمْ  اْلبَْحرِ  فَْرق   ث م   َواِْلِ
وَسى ّللا    َوْعد   ث م   اْلعَِظيَم، اْلَخاِرقَ  َهذَا ِعيَاناا نَاَجاتِهِ  ِلم   اْلِعْجَل، ات َِخاذ ه م   ث م   ذَِلَن، ىإِلَ  َوذََهاب ه   بِم 

                                                           
 (.10/110الشاصي، مفاجيح الغيب، ) (5)

 (.566ـ  565/ 27يب، )مفاجيح الغ  (6)
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ْم، اْلعَْفو   ث م   وَسى إِيتَاء   ث م   َعْنه  ْسنِ  إِلَى فَاْنظ رْ . الت ْوَراةَ  م   اْنتَِظامَ  اْنتََظَمتِ  ال تِي اْلف ص ولِ  َهِذهِ  ح 
ْهرِ  أَْسََلِكَها، فِي الد ر ِ   (7) (ختم لَدْ  ِمْنَها فَْصل   ك ل   أَْفََلِكَها، فِي َوالز 

 :ٚاصطالسا يػ١ املٛضٛع َع٢ٓثاْٝا: 

ايسؾع،  ضد ٖٚٛ ٚسط٘ اـؿض يًػ٤ٞ ٚايٛضع: ٚضع ٚضعا، َٚٛضعا، َٚٛضٛعا;

ٚقد ذنستُٗا ضٛز٠ ايػسح يف ضٝام اإلْعاّ ٚاالَتٓإ ع٢ً زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، 

 ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ چ: قاٍ اهلل تعاىل

ؾٝكاٍ: يًدؿض  ،(8)اؿط َٔ ٚايٛضع أعِ   4 - 1الشرح:  چ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ

ٚاؿط، نُا ٜكاٍ ياليكا٤ ٚايتجبٝت يف املهإ، ٖٚرا ٖٛ األصٌ يف اضتعُاٍ ايه١ًُ يف 

 سٍٛ اؿُض زعت ٚضٝع١: اإلبٌ ٜٚكاٍ: ٚضعت األزض، ع٢ً املادٜات، َٚٓ٘: ٚضعت ايػ٤ٞ

ثِ اضتعٌُ يف املعٜٓٛات، َٚٓ٘:  َٛضٛع٘. ؾٗٞ املسع٢ تدلح...ٚٚضعتٗا: أيصَتٗا ٚمل املا٤،

 قعدت ايرٟ ،(9)ضد ايػسٜـ  ايد٤ْٞ ٖٚٛ ،ايٛضٝع ايَكْدِز، َؾٞ ايسِِّؾع١َ َخالف: ٚايطِّع١ُ ايِطع١ُ

 َٛضع٘ ٜؿازم ال عًٝٗا، َٛضٛع األزض، ع٢ً ًَك٢ ؾهأْ٘ ْطب٘ عٔ املهازّ، أٚ ُٖت٘ ب٘

 ايصبسقإ بٔ بدز ايتُُٝٞ )ايبشس ايبطٝط(:، قاٍ اؿط١٦ٝ ٜٗذٛ ب٘ ايتصل ايرٟ

 ،(40)دع املهازّ ال تسسٌ يبػٝتٗا     ٚاقعد ؾإْو أْت ايطاعِ ايهاضٞ

، غرلٙ إىل ٜدلس٘ ال َعٝٓا َهاْا ٚأيصّ َع١ٓٝ، صؿ١ ي٘ ايرٟ ٖٛ ايػ٤ٞ ؾاملٛضٛع 

تبٝٓ٘ ٖٚٛ ٖٓا َٛضٛع ايهالّ، ٚاملٛضٛع ايكسآْٞ عٓد املؿطسٜٔ ٖٛ ايعٓٛإ أٚ ايػسض ايرٟ 

 آٜات َٔ ايهتاب ايهسِٜ نأسٛاٍ املؤَٓني، ٚايهاؾسٜٔ، ٚاملٓاؾكني.

 ثايجا: َع٢ٓ ايتٓاضب يع١ ٚاصطالسا:

، (44)تدٚز املاد٠ ايًػ١ٜٛ )ٕ ع ب( ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد ٖٚٛ االتصاٍ، َٚٓ٘ ايٓطب ٚايٓطٝب

 عًِ املٓاضب١ إٔ ٚاعًِ) ، قاٍ ايصزنػٞ:(44)َٚٔ يٛاشّ االتصاٍ املكازب١، ٚاملال١ُ٥، ٚاملػان١ً

 ٚؾالٕ املكازب١، ايًػ١ ؾ٢ ٚاملٓاضب١ ٜكٍٛ ؾُٝا ايكا٥ٌ قدز ب٘ ٜٚعسف ايعكٍٛ، ب٘ ؼصز غسٜـ

 ٚابٔ ناألخٜٛٔ املتصٌ ايكسٜب ٖٛ ايرٟ ايٓطٝب َٚٓ٘: ٜٚػانً٘ َٓ٘ ٜكسب أٟ ؾالْا ٜٓاضب

 يف ايع١ً يف املٓاضب١ َٚٓ٘ ايكساب١، ٖٚٛ بُٝٓٗا، زابط مبع٢ٓ َتٓاضبني ناْا ٚإٕ ٚحنٛٙ، ايعِ

 ايٛصـ ذيو ٚدٛد عٓد ظٔ ي٘ َكازبت٘ سصًت إذا ألْ٘ يًشهِ املكازب ايٛصـ ايكٝاع باب

                                                           
 (.1/538أبى حيان، البحش املحيط، ) (7)
 (.874الشاغب ألاصفهاوي، اإلافشداث،  مادة: )و ض ع(، )  (8)

 (.8/397اهظش: ابً مىظىس،  لعان الػشب،، مادة: )و ض ع(، )  (9)

 (.2الحطيئت، دًىان الحطيئت، )  (10)

 (.42 /5بصيرة فى )وعب(، ) بصائش روي الخمييز، ،اهظش،  الفيروص آبادي  (11)
 (.801/ 1، مادة )ن ط ب(، )اهظش،  اإلافشداث  (12) 
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 ٚنريو بايكبٍٛ، تًكت٘ ايعكٍٛ ع٢ً عسض إذا َعكٍٛ أَس املٓاضب١ قٌٝ: ٚشلرا اؿهِ، ٚدٛد

 خاص، أٚ عاّ بُٝٓٗا زابط َا َع٢ٓ إىل أعًِ ٚاهلل َٚسدعٗا ٚخٛامتٗا، اآلٟ ؾٛاتض ؾ٢ املٓاضب١

 ٚاملطبب، نايطبب ايرٖين ايتالشّ أٚ ايعالقات أْٛاع َٔ ذيو ٚغرل خٝايٞ أٚ سطٞ، أٚ عكًٞ

 ايٛدٛد تستٝب ع٢ً ناملستب اـازدٞ ايتالشّ أٚ ٚحنٛٙ ٚايطدٜٔ ٚايٓعرلٜٔ ٚاملعًٍٛ ٚايع١ً

 بريو ؾٝك٣ٛ بعض بأعٓام آخرا بعطٗا ايهالّ أدصا٤ دعٌ ٚؾا٥دت٘: اـدل باب يف ايٛاقع

  األدصا٤ املتال٥ِ احملهِ ايبٓا٤ ساٍ ساي٘ ايتأيٝـ ٜٚصرل االزتباط

 ايساشٟ ايدٜٔ ؾدس اإلَاّ َٓ٘ أنجس ٚممٔ يدقت٘، ايٓٛع بٗرا املؿطسٜٔ اعتٓا٤ قٌ ٚقد

 .(43)ٚايسٚابط( ايذلتٝبات يف َٛدع١ ايكسإٓ يطا٥ـ أنجس تؿطرلٙ: يف ٚقاٍ

 ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛز٠ ايطالم.املبشح األٍٚ: 

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:

 .عاّ بطٛز٠ ايطالم تعسٜـ املطًب األٍٚ:

 .َٓاضبات ضٛز٠ ايطالم ملطًب ايجاْٞ:ا

 .َٛضٛعات ضٛز٠ ايطالم ٚتٓاضكٗااملطًب ايجايح: 

 

 .عاّ بطٛز٠ ايطالم تعسٜـ املطًب األٍٚ:

 أٚال: أزلا٤ ايطٛز٠ ايهسمي١

نُا ٖٛ يف املصاسـ، ٖٛ ضٛز٠ ايطالم،  ايهسمي١ ايطٛز٠ شلرٙ االضِ املػٗٛز

 زضٞ –عبد اهلل بٔ َطعٛد  نالّ يف تطُٝتٗا ٚقعت ٚقد  ٚنتب ايط١ٓ،، ايتؿطرل ٚنتب

تط١ُٝ  ٚٚد٘، (41)ايتؿطرل أٌٖ بإمجاع د١َْٝايطالم  ٚضٛز٠ ،(41)ايكصس٣ ايٓطا٤  –عٓ٘  اهلل

 ٚاملٗادس٠ املؿازق١ يف ايتدبرل سطٔ ايطٛز٠ ايهسمي١ بٗرا االضِ إٔ اهلل تعاىل قدز يعبادٙ

 ايٓطا٤، ٚعٓد ٚقٛع أَس ايػكام يف عٓد ذيو نإ إٕ ضُٝا ال بايتك٣ٛ، األخالم بتٗرٜب

 َا أمجع ايطالم ٚايتالم، ٚازلٗا ايتٛاصٌ حنٛ ع٢ً ايؿسام ايطالم، قاٍ ايبكاعٞ: )يٝهٕٛ

                                                           
 (.36 – 35/ 1، )اللشآن غلىم في الضسهش ي، البرهان  (13)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ  َباُب صحيح البخاسي، هخاب جفعير اللشآن،   (14) 

 (30 /6، )4532، بشكم 234البلشة:  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ
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َطًل  بعض ايؿسام يف ايعدٍ ألٕ ايكصس٣، ايٓطا٤ ضٛز٠ ب٘، ٚنرا زلٝت ؾًرا يريو، ٜهٕٛ

 .(46)ايٓطا٤( ضٛز٠ َكصٛد قط ٖٛ ايرٟ ايعدٍ،

 ثاْٝا: ؾطٌ ضٛز٠ ايطالم

 ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ. عٔ صشٝض سدٜح ايطالم ؾطٌ ضٛز٠ يف ٜجبت مل         

 ايطالم ضٛز٠ آٜات ثايجا: عدد

عٓد مجٗٛز أٌٖ ايعد خالؾا  آ١ٜ عػس٠ اثٓتا ٖٛ ايطالم ضٛز٠ عدد آٜات      

 عدد يف عػس٠ ٚاثٓتا ايبصسٟ، يف آ١ٜ عػس٠ إسد٣ ٖٚٞايداْٞ: ) عُسٚ أبٛ قاٍ ،يًُدْٝني

 ،(47)(ايباقني

 ايطالم ضٛز٠ ْصٍٚ زابعا: تازٜذ

 مل أعجس ع٢ً غاٖد ميهٓين َٔ ؼدٜد ٚقت ْصٚشلا يف ايعٗد املدْٞ

 مبا اختصت ب٘ َٔ َٛضٛعات ايطالم ضٛز٠ خاَطا: اختصاص

ضٛز٠ ايبكس٠، َٚٔ ٖرٙ بٝٓت ضٛز٠ ايطالم أسهاّ ايطالم اييت مل تؿصٌ يف 

 األسهاّ َا ٜأتٞ:

بٝإ ايٛقت ايرٟ ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ ايطالم َٛاؾكا شلدٟ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚض١ٓ  - 

 .ضٝد املسضًني ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚذيو يف اآل١ٜ األٚىل َٔ ايطٛز٠

َد٠ عدتٗا، ال ؽسز، ٚال ؽسز  –بٝت شٚدٗا  –بٝإ سل املطًك١ يف ايبكا٤ يف بٝتٗا  -

إال إٔ تأتٞ بؿاسػ١ َب١ٓٝ، ٚذيو يف اآل١ٜ األٚىل  -بؿتض ايتا٤ يف األٚىل ٚضُٗا يف ايجا١ْٝ  -

 .َٔ ايطٛز٠

ذنست ايطٛز٠ ايهسمي١ َا ٜذلتب ع٢ً ايطالم َٔ آثاز َٓٗا ايعد٠، ٚايٓؿك١،  -

 .طابع١ َٔ ايطٛز٠ٚذيو يف اآل١ٜ األٚىل ٚايطادض١ ٚايٚايطه٢ٓ، ٚأدس املسضع، 

بٝٓت ايطٛز٠ عد٠ ايٝا٥ظ اييت اْكطع عٓٗا دّ اؿٝض يهدل، أٚ َسض، ٚعد٠  -

 .ٚذيو يف اآل١ٜ ايسابع١ َٔ ايطٛز٠ايصػرل٠ اييت مل ؼض بعد، ٚعد٠ اؿاٌَ، 

                                                                                                                             
 (.322/ 5ابً غطيت ألاهذلس ي، املحشس الىحيز في جفعير الىخاب الػضيض، )  (15) 

َىِس، )، البلاعي  (16) اِصِذ الّعِ
َ
ى َمل

َ
َشاِف َغل

ْ
ِش لإلش

َ
ظ  (.95 /3َمَصاِغُذ الىَّ

 (.249) اللشآن، آي غذ في البيانأبى غمشو الذاوي،   (17)
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دعت ايطٛز٠ يف تطاعٝـ ٖرٙ األسهاّ ايػسع١ٝ إىل تك٣ٛ اهلل تعاىل تسغٝبا  -

ٚذيو يف اآل١ٜ ايجا١ْٝ ٚايسابع١ ٚايطساز َٔ أسد ايصٚدني،  ٚتسٖٝبا ي٦ال ٜكع اؿٝـ ٚايعًِ

 .ٚاـاَط١ ٚايجا١َٓ َٔ ايطٛز٠

ختُت ايطٛز٠ ايهسمي١ بايتشرٜس َٔ تعدٟ سدٚد اهلل، ٚضسب املجٌ باألَِ ايعات١ٝ  -

عٔ أَس اهلل، ؾراقت ٚباٍ متسدٖا، ثِ أغازت ايطٛز٠ يف اآل١ٜ األخرل٠ إىل قدز٠ اهلل تعاىل ايرٟ 

ٚذيو يف اآل١ٜ ايجا١َٓ ٚايتاضع١ ٚايجا١ْٝ عػس٠ َٔ بع زلٛات طباقا، َٚٔ األزض َجًٗٔ، خًل ض

 .ايطٛز٠

 ايطالم ضٛز٠  ضادضا: َكصد

ضٛز٠ ايطالم َد١ْٝ باإلمجاع، ٖٚرا ٜكتطٞ إٔ ٜهٕٛ طابع ايطٛز٠ دا٥سا سٍٛ 

 املصػس ايداخًٞ اجملتُع ايتػسٜع يبٓا٤ اجملتُع  املدْٞ ٚتسبٝت٘ زٚسٝا ٚضًٛنٝا، ٚخاص١

 املطًِ اجملتُع بٓا٤ قٛزٖا ضٛز نإ عد٠ األثٓا٤ ٖرٙ يف ْصيت سٝح األضس٠، يف املتُجٌ

ايصٚد١ٝ  يًشٝا٠ إشل١ٝ تسب١ٝ ايطالم ضٛز٠ ناْت ٚشلرا، ٚايطالم ٚايٓطا٤، ايبكس٠، ٖٚٞ ضٛز٠

 املتعًك١ باألضس املط١ًُ.

 ٚاملٗادس٠ املؿازق١ يف ايتدبرل تكدٜس سطٔ َٚكصٛد ايطٛز٠ ٖٛ تعًِٝ اهلل تعاىل عبادٙ

 ايٓطا٤، ٚعٓد ٚقٛع أَس ايػكام يف عٓد ذيو نإ إٕ ضُٝا ال بايتك٣ٛ، األخالم بتٗرٜب

 َا أمجع ايطالم ٚايتالم، ٚازلٗا ايتٛاصٌ حنٛ ع٢ً ايؿسام ايطالم، قاٍ ايبكاعٞ: )يٝهٕٛ

َطًل  بعض ايؿسام يف ايعدٍ ألٕ ايكصس٣، ايٓطا٤ ضٛز٠ ب٘، ٚنرا زلٝت ؾًرا يريو، ٜهٕٛ

 .(48)ايٓطا٤( ضٛز٠ َكصٛد قط ٖٛ ايرٟ ايعدٍ،

َطًعٗا إىل ختاَٗا ٖٚٞ تعاجل َٛضٛعا ٚاسدا ٖٛ تعًِٝ  َٔ ايهسمي١ ؾايطٛز٠

أسهاّ ايطالم ست٢ ٜهٕٛ َٛاؾكا يًٗدٟ ايكسآْٞ، َٚطابكا يط١ٓ ضٝد املسضًني ص٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚضًِ.

 .ايطالمَٓاضبات ضٛز٠ املطًب ايجاْٞ: 

 قبًٗا اييت ايتػابٔ يطٛز٠ ايطالم ضٛز٠ أٚال: َٓاضب١

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايٛغا٥ر ٚايصالت األضًٛب١ٝ ٚاملٛضٛع١ٝ بني ضٛزتٞ ايتػابٔ 

ؾُشٛز ضٛز٠ ايتػابٔ اإلبالؽ يف ايتشرٜس مما اغتًُت عًٝ٘ ضٛز٠ املٓاؾكٕٛ، ٚغرلٖا ٚايطالم، 

                                                           
َىسِ   (18) اِصِذ الّعِ

َ
ى َمل

َ
َشاِف َغل

ْ
ِش لإلش

َ
ظ  (.95/ 3، )َمَصاِغُذ الىَّ
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 ايتػابٔ ضٛز٠ ْٗا١ٜ ٚأَا َٓاضب١ ،(49)ٚاألَٛأٍَ ؾنت ايدْٝا اييت َٓ٘ االؾتتإ باألشٚاز ٚاألٚالد 

ڱ  ں  چ  :تعاىل قٛي٘ تكدّ ملاقاٍ ابٔ ايصبرل ايػسْاطٞ: )ؾٗٞ د١ًٝ،  ضٛز٠ ايطالم يبدا١ٜ

ڈ   چ  :ايتػابٔ يف ٚقٛي٘ ٩املٓاؾكٕٛ:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ     ں  ڻ   ڻ

 :تعاىل ٚقٛي٘ ٤١ايتػابٔ:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  

 ي٘ ٜعسض قد ٚاملؤَٔ  ٤١ايتػابٔ:  چڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  چ 

 نٝؿ١ٝ ع٢ً َٓب١ٗ ايطٛز٠ ٖرٙ قٓت٘، ٚزدت ٚععِٝ ؾتٓت٘ ع٢ً ْب٘ َٔ ؾسام إىل ٜططسٙ َا

 ْٚاز اضتشهُت، ٚإٕ ايعدا٠ٚ ٖرٙ ٚإٔ ايطالم، أسهاّ َٚٛضش١ االؾذلام، ٖرا يف اؿهِ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  املعسٚف ٚقطع باؾ١ًُ ايتدلٟ تٛدب ال اضطسَت، ٚإٕ ايؿت١ٓ ٖرٙ

 .(40)(4 :ايطالم چچ  چ  ڇ

 ملكصدٖا  ايطالم ضٛز٠ اضِ ثاْٝا: َٓاضب١

إٕ َٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ إٔ أزلا٤ ايطٛز تتٓاضب متاَا َع َكاصدٖا ايس٥ٝط١، قاٍ 

ِّ ضٛ اختصاص ٚد٘ يف ٜٓبػٞ ايٓعسايصزنػٞ: ) ، ؾتال٥ِ اضِ ايطٛز٠ (44) (ب٘ مبا زلٝت ز٠ن

 دًٞ، ؾُعسؾ١ األضاع املػٗٛز )ايطالم( ٚغرل املػٗٛز )ضٛز٠ ايٓطا٤ ايكصس٣( ملكصد ايطٛز 

أسهاّ ايطالم ايتؿص١ًٝٝ َٛضض يػإٔ َٔ أِٖ غؤٕٚ ايٓطا٤ ٖٚٛ غإٔ اشلذس ٚايؿسام 

 ٚايطالم.

 يٓٗاٜتٗا ايطالم ضٛز٠ بدا١ٜ ثايجا: َٓاضب١

ا١ٜ ايطٛز٠ ْٚٗاٜتٗا، أٚ بني أٍٚ ايطٛز٠ ٚآخسٖا ٜٛضض إٕ ًَشغ ايتٓاضل ايعذٝب بني بد

أسهاّ َؿص١ً تتعًل َكصد ايطٛز٠ األضاع أسطٔ إٜطاح، ؾاؾتتشت ضٛز٠ ايطالم برنس 

بٝإ ايٛقت ايرٟ ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ ايطالم َٛاؾكا شلدٟ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚض١ٓ بايطالم  َٔ 

َد٠ عدتٗا، ال ؽسز، ٚال  –بٝت شٚدٗا  –بٝإ سل املطًك١ يف ايبكا٤ يف بٝتٗا ٚ ضٝد املسضًني،

نُا ٚضشت ايطٛز٠ عد٠ ايٝا٥ظ اييت اْكطع عٓٗا دّ ؽسز إال إٔ تأتٞ بؿاسػ١ َب١ٓٝ، 

ايطٛز٠  ْٚبٗت اؿٝض يهدل، أٚ َسض، ٚعد٠ ايصػرل٠ اييت مل ؼض بعد، ٚعد٠ اؿاٌَ،

، م َٔ آثاز َٓٗا ايعد٠، ٚايٓؿك١، ٚايطه٢ٓ، ٚأدس املسضعايهسمي١ ع٢ً َا ٜذلتب ع٢ً ايطال

األسهاّ ايػسع١ٝ بتك٣ٛ اهلل تعاىل تسغٝبا ٚتسٖٝبا ي٦ال ٜكع اؿٝـ ختُت ايطٛز٠ ايهسمي١ 

                                                           
 (.90/ 3، )اهظش، مصاغذ الىظش لإلششاف غلى ملاصذ العىس   (19)

 (.339، )اللشآن ظىس  جىاظب في البرهان ابً الضبير الغشهاطي،  (20)
 (.271 – 270/ 1، )اللشآن غلىم في البرهان  (21)
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ايتشرٜس َٔ تعدٟ سدٚد اهلل، ٚضسب املجٌ باألَِ ايعات١ٝ ٚٚايعًِ ٚايطساز َٔ أسد ايصٚدني، 

أغازت ايطٛز٠ يف اآل١ٜ األخرل٠ إىل قدز٠ اهلل تعاىل ايرٟ عٔ أَس اهلل، ؾراقت ٚباٍ متسدٖا، ثِ 

ٚذيو يبٝإ إساط١ اهلل تعاىل قدز٠ ٚعًُا بهٌ خًل ضبع زلٛات طباقا، َٚٔ األزض َجًٗٔ، 

 ٚبٗرا اْعطـ آخس ايطٛز٠ ع٢ً أٚشلا، ٚختاَٗا ع٢ً َطًعٗا. غ٤ٞ، 

  َٛضٛعات ضٛز٠ ايطالم ٚتٓاضكٗااملطًب ايجايح: 

 ايطالم أزبع١ َٛضٛعات تتصٌ مبٛضٛع ايطالم اتصاال ٚثٝكا ٖٞ:تٓاٚيت ضٛز٠ 

بٝإ ايٛقت ايرٟ ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ ايطالم ايطين، ٚبٝإ سل املطًك١  املٛضٛع األٍٚ:

 (.4ايصٚد١ٝ ٖٚٛ يف اآل١ٜ األٚىل )يف ايبكا٤ يف بٝت 

األَس يألشٚاز مبالش١َ املعسٚف ساي١ اإلَطاى أٚ ايؿسام، ٚترنرل  املٛضٛع ايجاْٞ:

 (.3 – 4ايطسؾني بتك٣ٛ اهلل عص ٚدٌ، ٖٚٛ يف اآلٜتني َٔ )

بٝإ اآلثاز املذلتب١ ع٢ً ايطالم َٔ ايعد٠، ٚايٓؿك١، ٚايطه٢ٓ، ٚأدس  املٛضٛع ايجايح:

  (.7 – 1)ٚذيو يف اآلٜات َٔ ايسابع١ إىل ايطابع١ املسضع، 

: ختُت ايطٛز٠ ايهسمي١ بايتشرٜس َٔ تعدٟ سدٚد اهلل، ٚضسب املجٌ ٛضٛع ايسابعامل

باألَِ ايعات١ٝ عٔ أَس اهلل، ؾراقت ٚباٍ متسدٖا، ثِ أغازت ايطٛز٠ يف اآل١ٜ األخرل٠ إىل قدز٠ 

ٚذيو يف اآل١ٜ ايجا١َٓ ٚايتاضع١ اهلل تعاىل ايرٟ خًل ضبع زلٛات طباقا َٚٔ األزض َجًٗٔ، 

  (.44 – 8)س٠ َٔ ايطٛز٠ ٚايجا١ْٝ عػ

بٝإ ايٛقت ايرٟ ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ ايطالم ايطين، ٚبٝإ سل املطًك١ املٛضٛع األٍٚ: 

 (.4ايصٚد١ٝ ٖٚٛ يف اآل١ٜ األٚىل )يف ايبكا٤ يف بٝت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  چ  قاٍ اهلل تعاىل:

ڦ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ

 ٢ - ٤: ايطالم چڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

اؾتتشت ضٛز٠ ايطالم َٛضٛعٗا األٍٚ بتٛدٝ٘ اـطاب اإلشلٞ يًسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚؾٝ٘ بٝإ ايٛقت ايػسعٞ ايرٟ  ،چٻ  چ ٚضًِ، َٚٔ بعدٙ أَت٘ بديٌٝ َِٝ اؾُع يف ن١ًُ

ٜكع ؾٝ٘ ايطالم َٛاؾكا يًط١ٓ ايػسٜؿ١، ٜٚهٕٛ ايطالم ايطين يف طٗس مل جياَعٗا ؾٝ٘، نُا 

ْبٗت اآل١ٜ ع٢ً ٚدٛب إسصا٤ ايعد٠، ٚايٓٗٞ عٔ إخساز املطًك١ َٔ بٝت ايصٚد١ٝ، إال إذا دا٤ت 
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اهلل إٔ ٜصًض َا ؾطد بني  بؿاسػ١ َب١ٓٝ، ٚختُت اآل١ٜ ببٝإ ايًطـ اإلشلٞ بايعباد، ؾًعٌ

 ايصٚدني املتػاسٓني.

املٛضٛع ايجاْٞ: األَس يألشٚاز مبالش١َ املعسٚف ساي١ اإلَطاى أٚ ايؿسام، ٚترنرل 

 (.3 – 4ايطسؾني بتك٣ٛ اهلل عص ٚدٌ، ٖٚٛ يف اآلٜتني َٔ )

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چقاٍ اهلل تعاىل:

ک  ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں      ژ   ڑ  ڑ  کک

ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓ﮲  ﮳ ﮴   ڭ  ۇ  

 3 – 4: ايطالم چۇ  ۆ  ۆ

ازتباط ٚثٝكا ال حيتاز ملصٜد إٜطاح،   يًطٛز٠ األضاع باحملٛز املٛضٛع ٖرا ٜستبط

ؾبعد إٔ اؾتتشت ايطٛز٠ اؿدٜح عٔ ايٛقت املٓاضب إلٜكاع ايطالم ٚؾل اشلدٟ ايكسآْٞ 

ٚاإلزغاد ايٓبٟٛ، غسعت ايطٛز٠ باؿدٜح عٔ ساٍ املطًك١ عٓد َكازبتٗا الْتٗا٤ ايعد٠، 

باملعسٚف ضٛا٤ يف ساي١ ؾأَست اآلٜات ايهسمي١ األشٚاز بطسٚز٠ االيتصاّ املعا١ًَ يًصٚدات 

اإلَطاى شلٔ نصٚدات، أٚ ساٍ َؿازقتٗٔ نُطًكات، ٖٚرٙ قاعد٠ قسآ١ْٝ تٓتعِ املعاَالت 

اإلْطا١ْٝ ٚؾل أسطٔ اشلدٟ ٚأنًُ٘، ٚايكاعد٠  )دٚاّ املعا١ًَ باملعسٚف( َٓطذ١ُ َع َهازّ 

سمي١ إىل أ١ُٖٝ األخالم اييت بعح زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إلمتاَٗا، ٚدعت اآلٜات ايه

إغٗاد ايعدٍٚ يف ٖرٙ األَٛز امل١ُٗ، ؾشؿغ ايعسض ٚايٓطٌ َٔ ايهًٝات اـُظ اييت أندت 

 ايػسٜع١ ع٢ً سؿعٗا.

ٚزبطت اآلٜات ايهسمي١ أسهاّ ايطالم بٛدٛب تك٣ٛ اهلل عص ٚدٌ، ٚيكد أٚثس األَس 

س املٗدد٠ بايطالم بايتك٣ٛ َسازا يف ضٛز٠ ايطالم، ْعسا يًشاالت ايٓؿط١ٝ اييت متس بٗا األض

ٚآثازٙ ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ايٛخ١ُٝ، ؾال بد يهٌ َٔ ايصٚدني ايعاشَني ع٢ً ايطالم َساعا٠ 

تك٣ٛ اهلل تعاىل ؾال ٜطاز نٌ َُٓٗا صاسب٘، ؾايػسٜع١ أضطت اجملتُع ع٢ً أضظ ايتؿاِٖ 

املدسز ٚاملعسٚف ٚايبعد عٔ ايطسز ٚايطساز، ٚاألَس يًصٚدني بايتك٣ٛ ٜطبب ٚدٛد ايؿسز ٚ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ ٚتبدٌٜ ايعطس ٜطسا قاٍ اهلل تعاىل: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  

ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڑ  ک  ک   ک  کگ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

   ٤٧٤ - ٤٢١ايٓطا٤:  چڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ٖٚٓا ٜدلش ايٓطل ايكسآْٞ ٖٚٛ ٜتشدخ عٔ املٛضٛع ايٛاسد )تػسٜع أسهاّ ايطالم( يف  

 ايطٛىل ٚضٛز٠ ايٓطا٤ ايكصس٣(. املٛاطٔ املتعدد٠ )ضٛز٠ ايٓطا٤ 

ٚمما جيدز ايتٓبٝ٘ إيٝ٘ اضتعُاٍ أضًٛب ايػسط يف آٜات ايتك٣ٛ  يف ضٛز٠ ايطالم، 

ٚأضًٛب ايػسط َٔ أق٣ٛ األضايٝب احملت١ُ يٛقٛع دٛاب ايػسط إذا ؼكل ٚقٛع ؾعً٘ قاٍ اهلل 

 چھھ   ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ تعاىل:

 ١ايطالم:  چجب  حب  خب  مب  ىب      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ ٚقاٍ اهلل تعاىل:  3- 4ايطالم: 

 ١ايطالم:  چۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  چ ٚقاٍ اهلل تعاىل: 

املٛضٛع ايجايح: بٝإ اآلثاز املذلتب١ ع٢ً ايطالم َٔ ايعد٠، ٚايٓؿك١، ٚايطه٢ٓ، ٚأدس 

  (.7 – 1)ٚذيو يف اآلٜات َٔ ايسابع١ إىل ايطابع١ املسضع، 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    چ قاٍ اهلل تعاىل:

ې   ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ی   یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىب   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ    پ  پ     ڀڀ

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  

 7 - 4الطَلق:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

ٚمتطٞ ايطٛز٠ ايهسمي١ يف بٝإ َٛضٛعٗا ايجايح َتشد٠ َع َكصدٖا ايس٥ٝظ، 

َٚٓطذ١ُ َع َا تعسض ي٘ َٔ تؿاصٌٝ دقٝك١ ٚقه١ُ يف تػسٜع ايطالم، ؾتبني عد٠ املسأ٠ 

اييت ال ؼٝض، إَا بطبب صػس ضٓٗا أٚ ندلٙ، ؾٛقت شلا ايعد٠ ثالث١ أغٗس، ٚبٝٓت عد٠ 

طًك١ سل يف ايطه٢ٓ ٚايٓؿك١، ٚإٔ ْؿك١ اؿاٌَ متتد اؿاٌَ بٛضع محًٗا، ٚبٝٓت إٔ يًُ

ست٢ تطع محًٗا، ؾإٕ أزضعت املٛيٛد ؾًٗا ع٢ً ذيو اإلزضاع األدس، نٌ ٖرٙ األسهاّ 

َكٝد٠ بايٛضع ٚايطاق١، ٚقؿٛؾ١ بتك٣ٛ اهلل تعاىل ٚادتٓاب املطاز٠، ٚبايٛعد ايهسِٜ خيتتِ 

 7ايطالم:  چڑ  ک  ک  ک  ک     چاملٛضٛع 
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اب َطاؾا إىل ضُرل ٝاضتعُاٍ ايٓعِ ايهسِٜ ؾعٌ االزت ز ايتٓبٝ٘ إيٝ٘ٚمما جيد

ألٕ املطأي١  1ايطالم:  چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چاملداطبني َٔ املهًؿني  

 َٔ األَٛز املػه١ً اييت َٔ يٛاشَٗا االزتٝاب بػأْٗا

١ ايعد٠ ملٔ ال ٚملا نإ ايػإٔ يف َطأي١ إثبات َصدز ايكسإٓ ايهسِٜ َػاٜسا ملكاّ َعسؾ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   چ  ؼٝض تػاٜس ايٓعِ اؾًٌٝ، قاٍ اهلل تعاىل:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

  41ـ 43ايبكس٠:  چی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   

غسٚع يف ؼكٝل إٔ  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ قاٍ أبٛ ايطعٛد: )

ايهتاب  ايهسِٜ ايرٟ َٔ ُدًُت٘ َا تًٞ َٔ اآلٜتني ايهسميتني ايٓاطكتني بٛدٛب ايعباد٠َ 

ٌٍ َٔ عَٓد اهلل عِص ٚدٌ ع٢ً زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، نُا إٔ َا ذنس  ٚايتٛسَٝد َٓص

مبا ذنس يف  ؾُٝٗا َٔ اآلٜاَت ايته١َٜٝٓٛ ايداي١َ ع٢ً ذيو صادز٠ عٓ٘ تعاىل يتٛضٝض اتصاَؾ٘

َطًَِع ايطٛز٠َ ايػسٜؿ١ َٔ ايٓعَٛت اؾ١ًًَٝ اييت َٔ مجًتٗا ْصاُٖت٘ عٔ إٔ ٜعذلٜ ٘ زٌٜب َا، 

ٚايتعبرُل عٔ اعتكاَدِٖ يف سك٘ بايسٜب َع أِْٗ داشَٕٛ بهْٛ٘ َٔ نالّ ايبػس نُا ُٜعسب 

إٕ إَا يإلٜرإ بإٔ أقص٢ َا ميهٔ صدُٚزٙ عِٓٗ ٚ  چۈئ    ۆئ  ۈئ چ عٓ٘ قٛي٘ تعاىل: 

ُّ املرنُٛز  ُٕ َٔ املهابس٠ ٚايَعٓاد ٖٛ االزتٝاُب يف غأْ٘، ٚأَا اؾص ناْٛا يف غا١َٜ َا ٜهٛ

ؾدازٌز َٔ دا٥س٠ االستُاٍ، نُا إٔ تٓهرل ٙ ٚتصدٜس ٙ به١ًُ ايػوِّ يإلغعاز بإٔ سكَّ٘ إٔ 

َ ِٗ ذيو مبٓصي١ ايسٜب ايطعٝـ  ٜهٕٛ ضعٝؿّا َػهَٛى ايٛقٛع، ٚإَا يًتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ دص

َ٘ يهُ ٌِ اإلعذاِش ْٚٗا١َٜ قَٛتٗا، ٚإمنا مل ٜكٌ: ٚإٕ ازتبتِ ؾُا ْصيٓا اخل ملا ُأغرل  إيٝ ٍِ ٚضِٛح دال٥ ا

ٌِ عٔ غا٥ب١ ٚقِٛع ايسٜب ؾٝ٘ سْطبُا َْطل ب٘ قُٛي٘  ُ٘ ضاس١َ ايتٓصٜ ؾُٝا ض ًَـ َٔ املبايػ١ يف تٓصٜ

ْٕ ٚقع ؾُٔ دٗتِٗ  ٢ايبكس٠:  چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  تعاَي٢: ٚاإلغعاز بإٔ ذيو إ

ال َٔ دٗت٘ ايعاي١َٝ ٚاعتباُز اضتكساِزِٖ ؾٝ٘، ٚإساطُت٘ بِٗ ال ٜٓايف اعتباز  ضعَؿ٘ َٚقًت٘ ملا إٔ َا 

ُّ َالبطتِٗ ب٘ ال قٛت٘ ٚنجست٘(  .(44)ٜكتطٝ٘ ذيو ٖٛ دٚا

ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚأْ٘ تٓصٌٜ َٔ زب ايعاملني، داز  َٚا قسزٙ أبٛ ايطعٛد يف ثبٛت سك١ٝ

نريو يف سك١ٝ ثبٛت ٚٚقٛع ايّٝٛ اآلخس، ٚيرا اؼد ايٓعِ اؾًٌٝ يف املٛضٛعني قاٍ اهلل 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  چ  تعاىل:

                                                           
 (.63 /1إسشاد الػلل العليم إلى مضاًا الىخاب الىشبم، ) أبى العػىد،  (22)



 
 

 
 
 246 

 محمد عبدالرحمن محمد عودات. د  |التناسق املوضوعي يف سورتي الطالق والتحريم   

 الغرازي
ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018ديسمبر  -(  أكتوبر5( المجلذ )20العذد )

ے  ۓ     ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے

﮿   ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾   ۓ 

﯀  ﯁                                  

 ١اؿر:  چ  ڭ  ڭ   

املٛضٛع ايسابع: ختُت ايطٛز٠ ايهسمي١ بايتشرٜس َٔ تعدٟ سدٚد اهلل، ٚضسب املجٌ 

زت ايطٛز٠ يف اآل١ٜ األخرل٠ إىل قدز٠ باألَِ ايعات١ٝ عٔ أَس اهلل، ؾراقت ٚباٍ متسدٖا، ثِ أغا

ٚذيو يف اآل١ٜ ايجا١َٓ ٚايتاضع١ اهلل تعاىل ايرٟ خًل ضبع زلٛات طباقا َٚٔ األزض َجًٗٔ، 

  (.44 – 8)ٚايجا١ْٝ عػس٠ َٔ ايطٛز٠ 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  قاٍ اهلل تعاىل:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  

ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  

ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  

حئ  مئ  ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث          ی  ی  جئ  

 ٤٢ - 8: ايطالم چىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس 

ايصٚد١ٝ يف غإٔ ايطالم،  ايذلب١ٖٝرا املٛضٛع اـامت شلرٙ ايطٛز٠ ايهسمي١، ٖٚٛ 

املٛضٛع عسضت ٚيف ٖرا َتشد َع َكصدٖا  احملٛزٟ،  يٝكع ع٢ً ْٗر ايتٛاصٌ ٚايتالم،

ايطٛز٠ يف ختاَٗا َجال يألَِ ايعات١ٝ عٔ اَس زبٗا، ٚنٝـ سام بٗا عاقب١ متسدٖا، ٚصرلٚزتٗا 

إىل اـطسإ، ٚدا٤ت اآل١ٜ األخرل٠ يف ايطٛز٠ ايهسمي١ تبني ععِٝ قدزت٘ تعاىل، ٚإساط١ 

عًُ٘ بهٌ غ٤ٞ دٌ غأْ٘، ؾٗٛ اـايل يًطُٛات ايطبع ايطبام، ٖٚٛ اـايل ملجًٗٔ َٔ 

 األزض، ٖٚٛ ايكدز ع٢ً ًَهٗٔ ٚتدبرلٖٔ، ٚتٓصٌٜ أَسٙ بٝٓٗٔ ضبشاْ٘ ٚتعاىل.

 املبشح ايجاْٞ: ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛز٠ ايتشسِٜ.

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:

 عاّ بطٛز٠ ايتشسِٜ.تعسٜـ املطًب األٍٚ: 

 ايتشسِٜ.َٓاضبات ضٛز٠ ايجاْٞ:  املطًب

 ااملطًب ايجايح: َٛضٛعات ضٛز٠ ايتشسِٜ ٚتٓاضكٗ
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 عاّ بطٛز٠ ايتشسِٜ.تعسٜـ املطًب األٍٚ: 

 أٚال: أزلا٤ ايطٛز٠ ايهسمي١

 ايتؿطرل ٖٛ ضٛز٠ ايتشسِٜ، نُا ٖٛ يف نتب ايهسمي١ ايطٛز٠ شلرٙ االضِ املػٗٛز

  ٚايط١ٓ،

ٜٚكاٍ شلا: ضٛز٠ املتشسّ، ٚايجابت إٔ شلرٙ ايطٛز٠ ثالث١ أزلا٤ ذنسٖا اآليٛضٞ ؾكاٍ: )

 ، (43)(ايٓيب ص٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚضًِٚضٛز٠ مل ؼسّ، ٚضٛز٠ 

ٚاملتشسّ اضِ ؾاعٌ عا٥د ع٢ً صاسب ايتشسِٜ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، َٚٔ ظٓ٘ 

 .(41) )احملسّ( ؾكد ِٖٚ

 ثاْٝا: ؾطٌ ضٛز٠ ايتشسِٜ

 ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ صشٝض سدٜح ايتشسِٜ ضٛز٠ ؾطٌ يف ٜجبت مل     

 ايتشسِٜ ضٛز٠ آٜات ثايجا: عدد

، (41) اختالف( ؾٝٗا يٝظ ايعدد مجٝع يف آ١ٜ عػس٠ اثٓتا ايداْٞ: )ٖٚٞ عُسٚ أبٛ قاٍ

عدد  يف خالف ال اييت ايطٛز ضُٔ اإلتكإ عٔ املٛصًٞ أْ٘ عدٖا يف ايطٝٛطٞ ْٚكٌ

 .(46)آٜاتٗا

 ايتشسِٜ ضٛز٠ ْصٍٚ زابعا: تازٜذ

 ٚمما٠ َٔ ايعٗد املدْٞ، َتأخس َسس١ً يف ْصيت اييت املد١ْٝ، ايطٛز َٔ ايتشسِٜ ضٛز٠

 ألَٗات أزلا٤ َٔ ْصٚشلا أضباب زٚاٜات بعض يف ذنس َا ايتشسِٜ ضٛز٠ ْصٍٚ تأخس ػرل إىلٜ

 نصٜٓب َتأخس٠ َسس١ً يف ب٢ٓ بٗٔ إالص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  اهلل زضٍٛ ٜهٔ املؤَٓني، ٚمل

 زضٞ اهلل عٓٗٔ. ايكبط١ٝ َاز١ٜ ٚدازٜت٘ سٝٞ، بٓت ٚصؿ١ٝ، دشؼ بٓت

ظُٝع آٜاتٗا، نُا ضبل عٔ ابٔ عباع زضٞ اهلل عُٓٗا:  َد١ْٝ ايتشسِٜ ؾطٛز٠

 ، ٚقاٍ(48) َد١ْٝ باإلمجاع( ايتشسِٜ عط١ٝ: )ضٛز٠ ابٔ ٚقاٍ ،(47))ْصيت ضٛز٠ ايتشسِٜ باملد١ٜٓ(

 .(49) اؾُٝع( قٍٛ يف َد١ْٝ ايكسطيب: )ٖٚٞ

                                                           
 (.341/ 14آلالىس ي، سوح اإلاػاوي، )  (23)

الخىاظم  غمش بً مػيىض العلمي،   )ألاسجح أن )املحشم( جحشيف اإلاخحشم، فهي ظىسة الخحشيم،(، 165/ 3هما أفاده محللى مػاوي اللشآن للفشاء،:   (24)

 (.44ظىسحي الخحشيم واإلاػاسج، )اإلاىطىعي في 
 (.250)  ،اللشآن آي غذ في البيان  (25)

(26)    
َ

ٌٍ َوَل  ِفي ِإْحَما
َ

 ِفيِه َل
ْ
ف

َ
َخل

ْ
خ ًُ ْم 

َ
َعاٍم: ِكْعٌم ل

ْ
ك
َ
ِت أ

َ
ث

َ
ال
َ
ى ث

َ
ُلْشآِن َغل

ْ
مَّ ُظَىُس ال

ُ
: ث ْىِصِليُّ

َ ْ
ٌَ اإلا ا

َ
ْفِصيٍل ورهش منها ظىسة الخحشيم.  ك

َ
 (.233/ 1العيىطي، ؤلاجلان، )ِفي ج

 (213/ 8اهظش: العيىطي، الذس اإلاىثىس، )  (27)

 (.329/ 5، )الىحيز املحشس   (28)
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 َٔ َٛضٛعات مبا اختصت ب٘ ايتشسِٜ ضٛز٠ خاَطا: اختصاص

ٖٚٞ . (30)َٔ ااملٛضٛعات بعدد ايهسِٜ ايكسإٓ ضٛز بني َٔ ايتشسِٜ ضٛز٠ اختصت

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 َسضا٠ ابتػا٤ ْؿط٘ غ٦ٝا َٔ ايطٝبات ع٢ًؼسِٜ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -

 .أشٚاد٘

 ايطس. ذيو ٚإؾػا٤ أشٚاد٘، بعض إىل سدٜجاإضساز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -

 شٚدات٘ َٔ خرًلا  أشٚادا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بإبداي٘ٚعد اهلل تعاىل ْبٝ٘ قُدا  -

 .طًكٗٔ إٕ

 .ايٓرلإ َٔ ٚاألٌٖ ايٓؿظ بٛقا١ٜاألَس اإلشلٞ يًُؤَٓني  -

 .ايٓصٛح بايتٛب١ اإلشلٞ يًُؤَٓني األَس -

 األْبٝا٤ عًِٝٗ ايطالّ اَسأ٠ شٚدات َٔ ناؾستني باَسأتني املجٌ ضسب٘ ضبشاْ٘ -

 يٛط. ٚاَسأ٠ ْٛح

يؿسعٕٛ،  شٚد١ َؤَٓتني، األٚىل َُٓٗا ناْت باَسأتني املجٌ ضبشاْ٘ضسب٘  -

 ٚايجا١ْٝ َُٓٗا ناْت أَا يًُطٝض عٝط٢ ابٔ َسِٜ عًٝ٘ ايطالّ.

 ايتشسِٜ ضٛز٠  ضادضا: َكصد

تكدّ إٔ ضٛز٠ ايتشسِٜ َد١ْٝ باإلمجاع، ٚأْٗا ْصيت يف َسس١ً َتأخس٠ يف ايعٗد املدْٞ، 

ايطٛز٠ دا٥سا سٍٛ ايتػسٜع يبٓا٤ اجملتُع  املدْٞ ٚتسبٝت٘ زٚسٝا ٖٚرا ٜكتطٞ إٔ ٜهٕٛ طابع 

 األثٓا٤ ٖرٙ يف ْصيت سٝح األضس٠، يف املتُجٌ املصػس ايداخًٞ اجملتُع ٚضًٛنٝا، ٚخاص١

، ٚايطالم األسصاب، ٚضٛز٠ ايٓطا٤، ٖٚٞ ضٛز٠ املطًِ اجملتُع بٓا٤ قٛزٖا ضٛز نإ عد٠

صٚدات ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ايصٚد١ٝ املتعًك١ ب يًشٝا٠ إشل١ٝ تسب١ٝ ايتشسِٜ ضٛز٠ ناْت ٚشلرا

 .املؤَٓني يٓطا٤ اؿط١ٓاألض٠ٛ  ٖٚٔ ،املؤَٓني أَٗات ٖٔ ايالتٞٚضًِ 

 ٚأال غسع١ٝ، مبدايؿ١ شٚدت٘ ايصٚز أال ٜسض٢ املط١ًُ يألضس٠ دزٚع ايطٛز٠ ٚيف

 قاْت١ َؤ١َٓ َط١ًُ ايصٚد١ تهٕٛ ٚإٔ عًٝ٘، ٚتعاٖس تعادٜ٘ ٚأال شٚدٗا، ضس املسأ٠ تؿػٞ

 إٔ اؾُٝع ع٢ً ٚإٔ ايٓاز، ٚأًِٖٝٗ أْؿطِٗ ٜكٛا إٔ ايسداٍ ع٢ً ٚإٔ صا١ُ٥، تا٥ب١ عابد٠

                                                                                                                             
 (.177/ 18،  )اللشآن ألحيام الجامؼ اللشطبي،  (29)

 (.55 – 54الخىاظم اإلاىطىعي في ظىسحي  الخحشيم واإلاػاسج، )  (30)
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 صاحل، زدٌ شٚد١ تػذل بأْٗا ٚال بٓؿطٗا، ؼكل إمياْٗا إٔ املسأ٠ ع٢ً ٚإٔ اهلل، إىل ٜتٛبٛا

 يًطٛز٠. اـاص َٔ ايطٝام دٛاْب ْدزى املعاْٞ ٖرٙ تالسِ َٚٔ

ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ يطٛز٠ ايتشسِٜ يف ض٤ٛ َكصدٖا ايس٥ٝظ إىل أزبع١ ٚميهٔ ْعِ 

 َٛضٛعات ٖٞ نُا ٜأتٞ:

 (.4 – 4اآلٜتني ) املٛضٛع األٍٚ: ايعتاب ٚايتشسِٜ ٚاملػؿس٠ ٜٚػٌُ

 (.6 – 3اآلٜات َٔ ) ايصٚد١ٝ ٜٚػٌُ األضساز سؿغ يف املٛضٛع ايجاْٞ: ايذل١ٜٝ

 (.9 – 7اآلٜات َٔ ) ٜٚػٌُ ٚاألٌٖ ٚاجملتُع يًٓؿظ ايٛقا١ٝ٥ املٛضٛع ايجايح: ايذلب١ٝ

 40اآلٜات َٔ ) ايػابسات ٜٚػٌُ بايٓطا٤ املجٌ بطسب ايصٚد١ٝ املٛضٛع ايسابع: ايذلب١ٝ

– 44.) 

َطًعٗا إىل ختاَٗا ٖٚٞ تعاجل َٛضٛعا ٚاسدا ٖٚٛ ايذلب١ٝ  َٔ ايهسمي١ ؾايطٛز٠

 ايصٚد١ٝ.

 ايعتاب يف اآل١ٜ ٖرا ٚضًِ ٚختِبدأت ايطٛز٠ ايهسمي١ بعتاب يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ب٘، ثِ بني ضبشاْ٘ إ  ٚزمحت٘ ي٘ َػؿست٘ ع٢ً بازلني نسميني َٔ أزلا٤ اهلل تعاىل، ٜدالٕ

 َٔ متاّ زمحت٘ بايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚأَت٘ إٔ غسع شلِ ؼ١ً األميإ.

 بعض عتاب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إىل عتاب َٔ ايهسمي١ ايطٛز٠ آٜات اْتكًت ثِ

 األضساز سؿغ أ١ُٖٝ عٔ أضسازٙ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، َتشدث١ َٔ ضسا ممٔ أؾػت أشٚاد٘

 االضذلضاٍ ٚعدّ تعاىل، اهلل إىل تٛب١ ٜعكب٘ إٔ ٜٓبػٞ ٖرا اإلؾػا٤ ٚإٔ َٚهاْت٘، ايصٚد١ٝ

 شٚدات٘، ع٢ً ٚخ١ُٝ ذيو عٛاقب ألٕ. ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ع٢ً ٚايتعاٖس ذيو، يف

 َٓٗٔ. خرلا شٚدات اهلل يٓبٝ٘ ٚاضتبداٍ ايطالم إىل ذيو ٜؤدٟ ٚقد

ٖٞ األضس٠ ٚ ايٓاز، َٔ ٚاألٌٖ ايٓؿظ ٚقا١ٜ أ١ُٖٝ بٝإ يف ايهسمي١ ايطٛز٠ أخرت ثِ

 ِٖٚ اجملتُع ايهبرل املؤَٓني ٚٚقا١ٜ ايٓصٛح، ايتٛب١ إىل املطازع١ ؾشجت إىل اجملتُع املصػس

 .ٚاملٓاؾكني ايهؿاز غس َٔ

 ْبٝني ؼت ناْتا ناؾستني، باَسأتني املجٌ بطسب ايهسمي١ ايطٛز٠ تُتٚخ

 يف ايٓاز َصرلُٖا ؾهإ ايدْٝا يف ؾداْتاُٖا يٛط، ٚاَسأ٠ ْٛح اَسأ٠ ُٖٚا صاؿني

 شٚد١ ناْت َؤ١َٓ باَسأ٠ املجٌ ضسبت ْطب، ثِ ٚال سطب ايّٝٛ ذيو ٜٓؿعُٗا ٚئ اآلخس٠،

 اآلخس٠ اختازت املؤ١َٓ ايصاؿ١ ايصٚد١ ٖرا إٔ ؾسعٕٛ، إال ٖٚٛ اهلل أعدا٤ أغد َٔ يهاؾس
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 ايعؿٝؿ١ ايصاؿ١ املتصٚد١ غرل باملؤ١َٓ َجٌ بطسب ايطٛز٠ ختُت ثِ اهلل، دٛاز يف ٚزغبت

 ، ٖٚٞ ايصدٜك١ َسِٜ بٓت عُسإ.املص١ْٛ

 ايتشسِٜ.َٓاضبات ضٛز٠ املطًب ايجاْٞ: 

 قبًٗا اييت ايطالم يطٛز٠ ايتشسِٜ ضٛز٠ أٚال: َٓاضب١

إٕ ايٓعس املتدبس يًطٛزتني ايهسميتني جيصّ بٛدٛد ايٛغا٥ر ٚايصالت األضًٛب١ٝ 

، ايصٚد١ٝ املػهالت بعض ٚعالز سٌ ٜتٓاٍٚ َُٓٗا نٌ ؾُشٛزٚاملٛضٛع١ٝ بني ايطٛزتني، 

ؾإذا بٝٓت ضٛز٠ ايطالم أسهاّ ايطالم َٚا ٜذلتب عًٝ٘ يعُّٛ املؤَٓني، ؾإٕ ضٛز٠ ايتشسِٜ 

ٖٚٛ إؾػا٤ أضساز ايصٚز، ٚأغازت نريو إىل تٗدٜد أَٗات املؤَٓني بٝٓت أِٖ أضباب ايطالم 

 بايطالم، َٚٔ عذٝب ايتالسِ بني ايطٛزتني ايهسميتني اؾتتاح نٌ َُٓٗا بايٓدا٤ يًٓيب ص٢ً

، ٚاالؼاد يف عدد اآلٜات ايكسآ١ْٝ ٖٚٛ اثٓتا عػس٠ آ١ٜ، ٚيٝظ يف چٱ  ٻ چ  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

االتؿام ٚاملصادؾ١، بٌ ٖٛ نتاب َبين ع٢ً غا١ٜ ايدق١ ايكسإٓ ايهسِٜ غ٤ٞ ٚاقع مبشض 

 ٚاإلسهاّ ٚايٓعاّ.

ؾٗٞ د١ًٝ، ؾًُا ختُت ضٛز٠  ضٛز٠ ايطالم يٓٗا١ٜ ايتشسِٜ ضٛز٠ بدا١ٜ ٚأَا َٓاضب١

ايطالم ببٝإ ضع١ عًِ اهلل تعاىل ٚإساطت٘ ٚععِٝ قدزت٘، َٚا يف خًل ايطُٛات ٚاألزض 

يف اؾتتاح ضٛز٠ ايتشسِٜ ايعتاب اإلشلٞ ع٢ً َا ٚقع َٔ  ٚتٓصٌٜ األَس بٝٓٗٔ َٔ ايعذا٥ب، ذنس

سٛادخ يف بٝت ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚإذا أغازت ضٛز٠ ايطالم إىل سهِ ايطالم 

 بػد٠ خؿا٤ ال: )ايصبرل ابٔ اإلَاّ قاٍٚايعد٠، ؾإٕ ضٛز٠ ايتشسِٜ أغازت إىل سهِ اإلٜال٤، 

 اهلل زضٍٛ إٔ ظٔ ٚقد َعٓاُٖا، ٚتكازب ُاَسَاٖ الؼاد ايطالم بطٛز٠ ايطٛز٠ ٖرٙ اتصاٍ

زضٞ اهلل عٓ٘،  عُس ضأي٘ ست٢ املػسب١، يف اعتصٍ سني ْطا٤ٙ طًلص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، 

 ناَال، غٗسا اعتصاشلٔ ٚبعد ذيو إثس إٜأٖ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚؽٝرلٙ َعسٚؾ١، ٚايكص١

ڻڻ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :قٛي٘ يف عًٝٗٔ اهلل ٚعتب

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  چ :ٚقٛي٘، ١ايتشسِٜ:  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ٚبسا٠٤ األْؿاٍ بطٛز٠ ٚأغب٘ غ٤ٞ أقسب ايطالم ٚضٛز٠ ايطٛز٠ ؾٗرٙ، ١ايتشسِٜ:  چۓ 

 .(34)(املكاصد ٚايتشاّ املعاْٞ يتكازب

 ملكصدٖا  ايتشسِٜ ضٛز٠ اضِ ثاْٝا: َٓاضب١

                                                           
 (.340، )اللشآن ظىس  جىاظب في البرهان  (31)
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 ايتشسِٜ إٔ دًٞ، ؾُعسؾ١ األضاع تال٥ِ اضِ ايطٛز٠ املػٗٛز )ايتشسِٜ( ملكصد ايطٛز 

 إزضا٤ٙ َٓ٘ ايػسض ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚعاتب٘ اهلل تعاىل عًٝ٘، نإ ب٘ تهًِ ايرٟ

 .ايصٚد١ٝ ايذلب١ٖٝٛ  يًطٛز٠ األضاع املكصد نإ أشٚاد٘، ٚشلرا يبعض

 يٓٗاٜتٗا ايتشسِٜ ضٛز٠ بدا١ٜ ثايجا: َٓاضب١

إٕ ًَشغ ايتٓاضل ايعذٝب بني بدا١ٜ ايطٛز٠ ْٚٗاٜتٗا، أٚ بني أٍٚ ايطٛز٠ ٚآخسٖا 

ايٓيب  شٚداتٜٛضض َكصد ايطٛز٠ األضاع أسطٔ إٜطاح، ؾاؾتتشت ضٛز٠ ايتشسِٜ برنس 

 يف شٚدات٘ بعض برنس، ختُت ايطٛز٠ ايهسمي١ ٚاآلخس٠ ايدْٝا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف

 أشٚاز برنس بد٥ت، قاٍ ايطٝٛطٞ: )عُسإ بٓت َٚسِٜ، ؾسعٕٛ اَسأ٠ آض١ٝ ُٖٚا: اآلخس٠

 بٓت َٚسِٜ ؾسعٕٛ، اَسأ٠ آض١ٝ اؾ١ٓ يف شٚدتٝ٘ برنس ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚختُت

 ، ٚبٗرا اْعطـ آخس ايطٛز٠ ع٢ً أٚشلا، ٚختاَٗا ع٢ً َطًعٗا. (34) (عُسإ

ْٛح  َسأ٠. َٔ نٕٛ ضسب املجٌ با(33)ٚال أدد ْؿطٞ َستاسا ملا ٜسددٙ بعض املؿطسٜٔ

ٚاَسأ٠ يٛط عًُٝٗا ايطالّ نإ تعسٜطا بايطٝد٠ عا٥ػ١ ٚسؿص١ زضٞ اهلل عُٓٗا ٚعٔ 

أبُٝٗا، ٚمما ٜعصش اضتبعاد ٖرا ايتعسٜض إٔ ضسب املجٌ بصٚد١ ْٛح ٚيٛط عًُٝٗا ايطالّ نإ 

ٚقاٍ بعض ايٓاع: إٕ َجال يًهاؾسٜٔ، ٚيٝظ يًُؤَٓني، ٖٚٔ أَٗات املؤَٓني، قاٍ ابٔ عط١ٝ: )

يف املجًني عدل٠ يصٚدات ايٓيب قُد عًٝ٘ ايطالّ، سني تكدّ عتابٗٔ، ٚيف ٖرا بعد ألٕ ايٓص 

 .(31)(أْ٘ يًهؿاز ؾٝبعد ٖرا

ٚقد ختُت ايطٛز٠ برنس ثالث١ أصٓاف يًٓطا٤، ؾاألٚىل مل تٓؿعٗا صًتٗا بٓيب، 

قاٍ  .(31)ٜٓؿعٗا عدّ ايص١ً بػ٤ٞٚايجا١ْٝ مل تطسٖا صًتٗا بهاؾس، ٚايجايج١ مل ٜطسٖا، ٚمل 

ضسب اهلل املجٌ األٍٚ حيرز عا٥ػ١ ٚسؿص١، ثِ ضسب ابٔ ايكِٝ ْكال عٔ  حي٢ٝ بٔ ضالّ: )

شلُا املجٌ ايجاْٞ حيسضُٗا ع٢ً ايتُطو بايطاع١، ٚيف ضسب املجٌ يًُؤَٓني مبسِٜ أٜطا اعتباز 

ٝٗٛد شلا، ْٚطبتِٗ إٜاٖا ٚابٓٗا آخس ٖٚٛ أْٗا مل ٜطسٖا عٓد اهلل غ٦ٝا قرف أعدا٤ اهلل تعاىل اي

 إىل َا بسأُٖا اهلل عٓ٘ َع نْٛٗا ايصدٜك١ ايهدل٣ املصطؿا٠ ع٢ً ْطا٤ ايعاملني، ؾال ٜطس

ايسدٌ ايصاحل قرف ايؿذاز ٚايؿطام ؾٝ٘، ٚيف ٖرا تط١ًٝ يعا٥ػ١ أّ املؤَٓني، إٕ ناْت 

ايطٛز٠ ْصيت بعد قص١ اإلؾو، ٚتٛطني ْؿطٗا ع٢ً َا قاٍ ؾٝٗا ايهاذبٕٛ إٔ ناْت 

                                                           
حاءث مً طشق طػيفت، وأخشي  الجىت في  ومشيم وألاحادًث في صواج الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً آظيت(، 164، )واإلاطالؼ اإلالاطؼ جىاظب في اإلاطالؼ مشاصذ العيىطي،  (32)

 (.166ـ  164باصمٌى هزه الشواًاث بمجمىع طشكها فهي مً الحعً لغيره، ) دمحم الذهخىس  مىىشة، وكذ حعً محلم الىخاب: ألاظخار

 (.305/ 5(، الشىواوي، فخح اللذًش، )574/ 30(، مفاجيح الغيب، )571/ 4، )ظش، الىشافاه  (33)

 (،335/ 5، )املحشس الىحيز  (34)

 (.58ـ  57ابً الليم، ألامثاٌ في اللشآن، )اهظش،   (35)
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 (قبًٗا...ٚأضساز ايتٓصٌٜ ؾٛم ٖرا ٚأدٌ َٓ٘، ٚال ضُٝا أضساز األَجاٍ اييت ال ٜعكًٗا إال ايعاملٕٛ

(36). 

  ايجايح: َٛضٛعات ضٛز٠ ايتشسِٜ ٚتٓاضكٗا املطًب

 :(37)تٓاٚيت ضٛز٠ ايتشسِٜ أزبع١ َٛضٛعات ٖٞ

 (.4 – 4اآلٜتني ) املٛضٛع األٍٚ: ايعتاب ٚايتشسِٜ ٚاملػؿس٠ ٜٚػٌُ

 (.1 – 3اآلٜات َٔ ) ايصٚد١ٝ ٜٚػٌُ األضساز سؿغ يف املٛضٛع ايجاْٞ: ايذل١ٜٝ

 (.9 – 6اآلٜات َٔ ) ٜٚػٌُ ٚاألٌٖ ٚاجملتُع يًٓؿظ ايٛقا١ٝ٥ املٛضٛع ايجايح: ايذلب١ٝ

 40اآلٜات َٔ ) ايػابسات ٜٚػٌُ بايٓطا٤ املجٌ بطسب ايصٚد١ٝ املٛضٛع ايسابع: ايذلب١ٝ

– 44.) 

 (.4 – 4اآلٜتني ) املٛضٛع األٍٚ: ايعتاب ٚايتشسِٜ ٚاملػؿس٠ ٜٚػٌُ

ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀچ قاٍ اهلل تعاىل:

 ٢ - ٤ايتشسِٜ:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  

 ٖرا املٛضٛع األٍٚ يف ايطٛز٠ ايهسمي١، ٖٚٛ املٛضٛع  احملٛزٟ املؿتاسٞ يهٌ

 َٛضٛعاتٗا، ٚازتباط 

ػؿس٠ مبكصد ايطٛز٠ األضاع يف غا١ٜ ايعٗٛز ٚاؾال٤ )ايذلب١ٝ املٚ تشسِٜايٚ ايعتاب

ايصٚد١ٝ(، ٚقد اختًـ املؿطسٕٚ يف ضبب ْصٍٚ اآلٜات األٚىل َٔ ايطٛز٠ ايهسمي١ ع٢ً ثالث١ 

 أقٛاٍ:

 عبٝدَٔ طسٜل  األٍٚ: َٚدازٙ ع٢ً غسب ايعطٌ ٖٚٛ َا زٚاٙ ايػٝدإ ايبدازٟ َٚطًِ

 شٜٓب عٓد ميهح نإص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ   ايٓيب عٓ٘ إٔ اهلل عُرل عٔ عا٥ػ١ زضٞ بٔ

ص٢ً  ايٓيب عًٝٗا دخٌ أٜتٓا إٔ  ٚسؿص١ أْا ؾتٛاصٝت عطال، عٓدٖا ٜٚػسب دشؼ، بٓت

 ؾكايت إسداُٖا ع٢ً ؾدخٌ َػاؾرل، أنًت َػاؾرل، َٓو زٜض أدد إْٞ ؾًتكٌ: اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٱ  چ  ؾذليت: (38) ي٘( أعٛد ٚئ دشؼ، بٓت شٜٓب عٓد غسبت عطال بٌ قاٍ )ال ذيو، ي٘

 ال ؿتسً زٚاٜت٘: )ٚقد يف ايبدازٟ شاد  چک  ک      گ      گچ  إىل چٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ

                                                           
 (.58 – 57ألامثاٌ في اللشآن، )  (36)
 (.85الخىاظب اإلاىطىعي في ظىسحي الخحشيم واإلاػاسج، )  (37)

 الطالق، معلم، هخاب وصحيح  (،7/44، 5267 سكم، چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀچ  صحيح البخاسي، هخاب الطالق، باب:  (38)

 (،1100/ 2، )1474 امشأجه، بشكم حشم مً غلى الىفاسة وحىب باب
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نجرل:  ٚقاٍ ابٔ، (14)ٚايكسطيب ،(10)ابٔ ايعسبٞ ٚممٔ دصّ باختٝازٙ، (39)أسًدا( بريو ؽدلٟ

ايَّ٘ ص٢ً  زضٍٛ َاز١ٜ، ٚنإ غإٔ يف ْصيت ؾكٌٝ: ايطٛز٠ ٖرٙ صدز ْصٍٚ ضبب يف )اختًـ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  چ  تعاىل: قٛي٘ ٍصٓؾ سسَٗا اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قد

 يف ؼسمي٘ نإ ذيو إٔ قاٍ: ٚايصشٝض ايكص١، ثِ تًو يف األسادٜح ٚضام چڀ

 األسادٜح املؤٜد٠ يتًو ايكص١. ضام ثِ (14)ايعطٌ(

زضٞ اهلل  أْظ عٔ ز ايٓطا٥ٞأخسايجاْٞ: َٚدازٙ ع٢ً ؼسِٜ دازٜت٘ َاز١ٜ ايكبط١ٝ، 

١ٌَ ي٘ ناْت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايَّ زضٍٛ إٔعٓ٘   ٚسؿص١ عا٥ػ١ تصٍ ب٘ ؾًِ ٜطؤٖا، أ

، ٚممٔ اْتصس (13)چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀچ  ايَّ٘ ؾأْصٍ سسَٗا ٢ست

 إٔ األٍٚ ٚايكٍٛشلرا ايكٍٛ َٔ املتكدَني ابٔ عط١ٝ، َٚٔ املتأخسٜٔ ايكازلٞ، قاٍ ابٔ عط١ٝ: )

 (11)(اآل١ٜ يف ايٓاع تؿك٘ ٚأٚضض، ٚعًٝ٘ أصض َاز١ٜ بطبب ْصيت اآل١ٜ

 (11) ٚأٚزد ايكازلٞ ٚدٖٛا يف االْتصاز شلرا ايكٍٛ     

 ايكٍٛ ٖرا إىل ٚذٖب تعٝني، بال ايكٛيني استُاال ايجايح: َٚدازٙ ع٢ً إطالم ايكٍٛ

 .(17)، ٚايبػٟٛ(16)ايطدلٟ

ع٢ً سًـ ٚايرٟ ٜبدٚ يٞ يف ؼدٜد ضبب ْصٍٚ اآلٜات ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ ايرٟ َدازٙ 

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  يػسب٘ ايعطٌ عٓد شٜٓب بٓت دشؼ زضٞ اهلل عٓٗا، ٚذيو 

 يألضباب اآلت١ٝ:

 بٔ ايٓصٍٚ نُا يف زٚا١ٜ عبٝد ذنس ؾٝٗا ٚقد دا٤ أٚال: أْ٘ املسٟٚ يف صشٝض ايبدازٟ

 ٚايذلدٝض.عُرل عٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عِٓٗ أمجعني، ٚزٚا١ٜ ايصشٝض ٖٞ املكد١َ عٓد ايتعازض 

                                                           

 (.156/ )6 . 4912بشكم:  چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀچ   باب الخفعير، هخاب صحيح البخاسي،  (39)

 (.1846ـ 1845 /4أحيام اللشآن، ) ،ابً الػشبي  (40)

 (.179ـ  177/ 18، )اللشآن ألحيام الجامؼ  (41)

 (.387ـ  386/ 4) الػظيم، اللشآن جفعير ،ابً هثير  (42)

 أوغ غير مً أخشي  طشق  مً سوي وكذ(، 71 /7، )3959 بشكم  چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀچ  باب: الخفعير، هخاب ظنن اليعائي الصغشي،  (43)

في جحليله لعنن أبي  شَػيب ألاسهاؤط(، ولم ًخشحه مً أصحاب العنن ألاسبػت إَل اليعائي، كاٌ الشيخ 376 /9صحيح، ) وظىذه، الفخح في إليها الحافظ أشاس ومشظلت، مىصىلت

 (.5/548( بعىذ صحيح هما كاٌ ابً هثير في "جفعيره، أبى داود، العنن، )3959داود: فلذ أخشج اليعائي )

 (.47ـ  46/ 6، )املحشس الىحيز  (44)

 (.269 – 268/ 9الخأويل، ) محاظً، اهظش: اللاظمي  (45)

 (.90 – 89/ 22، )البيان حامؼ الطبري،  (46)
ل، ) لمالبغىي مػا  (47)  (.116 – 115/ 5الخنًز
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 چڳ  ڳ  ڱچ  قٛي٘ ألٕ ايكسإٓ ضٝام ٜٛاؾل شٜٓب ١ يًعطٌايطاقٝ نٕٛ ثاْٝا: إٔ

ٍِ. البٔ عُس ب٘ دصّ َا ٖٚٛ أنجس، ال ثٓتإ أُْٗا ع٢ًٜدٍ   عباع زضٞ اهلل عٓٗ

ٚسؿص١(  أْا عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا قد صسست بريو يف قٛشلا: ) تٛاصٝت ثايجا: إٔ 

 عُس زضٞ اهلل عٓ٘. ٚقٍٛ اآل١ٜ، ٜٛاؾل ظاٖس ٖٚرا

 يهٔ ؾٝٗا قٌٝ َا زلعت ٚقد َتعازض١، األخباز ٚباؾ١ًُٚيريو قاٍ اآليٛضٞ: )     

 َاز١ٜ قص١ يف ال ايعطٌ قص١ يف اآل١ٜ إٔ ايصشٝض: َطًِ غسح يف ايٟٓٛٚ قاٍ: اـؿادٞ قاٍ

 عٓ٘ ْكال اـؿادٞ قاٍ ثِ صشٝض طسٜل يف َاز١ٜ قص١ تأت ٚمل ايصشٝشني، غرل يف املس١ٜٚ

 ؾُٝا ايطٝيب ٚقاٍ عٓٗا، تعاىل اهلل زضٞ شٜٓب عٓد نإ ايعطٌ غسب إٔ ايصٛاب: أٜطا

 .(18)أعًِ( تعاىل ٚاهلل املػٗٛز٠ ايهتب يف ٚددت٘ َا: ايهػاف عٔ ْكًٓاٙ

 (.1 – 3اآلٜات َٔ ) ايصٚد١ٝ ٜٚػٌُ األضساز سؿغ يف املٛضٛع ايجاْٞ: ايذل١ٜٝ

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  چ قاٍ اهلل تعاىل:

ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  

گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ   ۇ  

 ١ - ٧سِٜ: ايتش چۆ  ۆ  

ٚثٝل االزتباط ٜدزى أد٢ْ ْعس٠،   يًطٛز٠ األضاع باحملٛز املٛضٛع ٖرا ٜستبط      

 ايذلب١ٝ مناذز َٔ منٛذداٚيف ٖرا املٛضٛع تعسض ايطٛز٠ اايصٚد١ٝ،  ؾُشٛز ايطٛز٠ ايذلب١ٝ

ايصٚد١ٝ، ٚال خيؿ٢ ع٢ً ايعاقٌ خطٛز٠ ٖرا املٛضٛع  األضساز سؿغ يف ايذلب١ٝ ٖٚٛ ايصٚد١ٝ،

 إٔ ايصٚدني جيب بني اييت ؾاألضساز بطبب اإلخالٍ ب٘، ايبٝٛت ٖدَت بعض ٚسطاضٝت٘، ٚقد

 يتدّٚ ايجك١ ٚاملٛد٠ ٚايسمح١ بني األشٚاز. ٚذيو األقازب ٚاؾرلإ، َٔ أسد عًٝٗا ٜطًع ال

ٚأَا عٔ َٓاضب١ ٖرا  ،ٖرا غصٛص تٓاضل املٛضٛع َع قٛز ايطٛز٠ األضاع

املٛضٛع َع املٛضٛع األٍٚ ايرٟ اؾتتشت ب٘ ايطٛز٠، ؾبعد إٔ ٚد٘ اهلل تعاىل ايٓدا٤ ٚايعتاب 

يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚايتٛضع١ عًٝ٘ باملػؿس٠ ٚايسمح١ اييت َٔ مجًتٗا نؿاز٠ ايُٝني، 

ًِ ٖٚٔ ايكد٠ٚ يًُؤَٓات ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚض أشٚاز تسب١ٝ إىل اؿدٜح اْتكاال ضًطا اْتكٌ

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜعاٌَ أشٚاد٘ أنسّ َعا١ًَ،  ؾهإ، ايصٚد١ٝ األضساز يف سؿغ

                                                           
 (.342/ 14، )سوح اإلاػاوي  (48)
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)ؾإٕ قًت: ٖال قٌٝ: ؾًُا ْبأت ب٘  قاٍ ايصكػسٟ: ؾهإ ٜطًب ٚدٖٔ، ٜٚبتػٞ َسضاتٗٔ،

بعطٗٔ ٚعسؾٗا بعط٘؟ قًت: يٝظ ايػسض بٝإ َٔ املراع إيٝ٘، َٚٔ املعسف، ٚإمنا ٖٛ ذنس 

دٓا١ٜ سؿص١ يف ٚدٛد اإلْبا٤ ب٘ ٚإؾػا٥٘ َٔ قبًٗا، ٚإٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  

 .(19) بهسَ٘ ٚسًُ٘، مل ٜٛدد َٓ٘ إال اإلعالّ ببعط٘(

 ٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ شٚدات٘ اؿدٜح ٖٞ سؿص١ زضٞ اهلل عٓٗا،ٚاييت أضس اي

ک  چ ؾاملداطب بكٛي٘ تعاىل: ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ غسب ايعطٌ، ؼسِٜ ٚاؿدٜح ٖٛ 

 ڻچ اؾ١ًُ ٖرٙ ٚيفزضٞ اهلل عُٓٗا،  ٚعا٥ػ١ سؿص١ ُٖا چگ  ڳڳ گ  گ  گ ک

ٚبعد إٔ تٛد٘ اهلل ، باملتعاٖستني تعسٜض ٚؾٝ٘ ايصاؿني، املؤَٓني بػإٔ تٜٓٛ٘  چڻڻ

ہ  ہ  چ   ، ٚقٛي٘ تعاىل:بايتطًٝل ٚاإلبداٍ  ؽٜٛؿُٗا يف غسعتعاىل يًُتعاٖستني بايعتاب، 

 ٚمل ايتطًٝل ٖٚٛ بػسط عًك٘ اهلل ألٕ ٖرا; إال ٚادب ايكسإٓ يف عط٢ نٌ چھ  ھ

املؤَٓني َٚساعا٠ َكاَٗٔ  أَٗات خصٛص١ٝ، َٚٔ أِٖ َا ٜتٛدب ايتٓب٘ ٚايتٓبٝ٘ إيٝ٘ (10)ٜطًكٗٔ

 ٚأخؿٗا يف َعسض ايهالّ عٔ تطًٝكٗٔ، ٚاضتبداشلٔ ايعبازات أيطـ باضتعُاٍ ايهسِٜ

 بػسط ) ٚعًك٘ غايبا، ايذلدٞ تؿٝد عط٢ ٚدالي١ چہ  ہ  ھ     ھ چ  ايتعبرل دا٤ سٝح

  طًكهٔ( إٕ

 ؼكل تؿٝد اييت)إذا(  غالف ايتػهٝو ٜؿٝد ٕ( ٖٚٛ)إف سس ايػسط يف ٚاضتعٌُ

 .ؾطًٗٔ يععِٝ ايطالم حيصٌ مل نً٘ ٖرا ايٛقٛع، َٚع

 (.9 – 6اآلٜات َٔ ) ٜٚػٌُ ٚاألٌٖ ٚاجملتُع يًٓؿظ ايٛقا١ٝ٥ املٛضٛع ايجايح: ايذلب١ٝ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ   قٛي٘ تعاىل:

ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ی  ی    ىئ  ىئ  ی

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   

                                                           
 (.570/ 4، )الىشاف  (49)

 (.193/ 18، )الجامؼ ألحيام اللشآن  (50)
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ايتشسِٜ:  چڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ      ژژ  ڑ  ڑ  ک  

٩ - ٦ 

ايصٚد١ٝ،  ؾُشٛز ايطٛز٠ ايذلب١ٝٚثٝل،   يًطٛز٠ األضاع باحملٛز املٛضٛع ٖرا ازتباط

 اعتُادا ع٢ً أضًٛب ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥ األشٚاز ايذلب١ٝٚيف ٖرا املٛضٛع تعاجل ايطٛز٠ َٛضٛع 

يًهاؾسٜٔ،  اهلل أعدٖا اييت ايٓاز َٔ ٚتٓذٝتِٗ ٚاجملتُع ثايجا: ٚاألٌٖ ثاْٝا: يًٓؿظ أٚال:

ايرْٛب، ٚاملكسب١ َٔ عالّ ايػٝٛب، ٚختِ ٖرا ٚأَسِٖ بدٚاّ ايتٛب١ ايٓصٛح املطٗس٠ َٔ 

املٛضٛع بأَس اهلل تعاىل يٓبٝ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥ يًُذتُع املطًِ َٔ ايداخٌ 

َٚٔ اـازز، ع٢ً صعٝد املٓاؾكني ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ بني ظٗساْٞ املطًُني، ٚع٢ً صعٝد 

 ايهاؾسٜٔ ايرٜٔ ٜػاقٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ دٗازا.

نَاِسبَةا ِلتَْنِبيِه )ٔ عاغٛز: قاٍ اب َكانَْت َمْوِعَظة  نَساء النبي َصل ى هللا  َعلَْيِه َوَسل َم م 

د ه م  اْستِْبمَاء   ْؤِمنِيَن ِلعََدِم اْلغَْفلَِة َعْن َمْوِعَظِة أَْنف ِسِهْم َوَمْوِعَظِة أَْهِليِهْم، َوأَْن َل يَص  ْم اْلم   اْلِود ِ بَْينَه 
ْؤِمنِيَن بَْعَد َعْن إِْسَدا ه  إِلَى اْلم  َوج  ْم َوإِْن َكاَن فِي ذَِلَن بَْعض  اْْلَذَى. َوَهذَا نَِداء  ثَان  م  ِء الن ْصحِ لَه 

ِل نَِداء النبي َصل ى هللا  َعلَْيِه َوَسل َم بِمَْوِلِه تَعَالَى: ٱ  ٻ  ٻ    چ  اْستِيفَاِء اْلَمْمص وِد ِمَن الن َِداِء اْْلَو 

ْؤِمنِيَن ليأتنسوا بالنبي َصل ى هللا   چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀ هَ اْلِخَطاب  إِلَى اْلم  ج ِ و 

 .(٨1) (َعلَْيِه َوَسل َم فِي َمْوِعَظِة أَْهِليِهمْ 

ٚشلرا سطٔ أميا سطٔ االْتكاٍ َٔ ْصض ايٓؿظ ٚاألٌٖ ٚٚقاٜتِٗ َٔ ايٓاز، إىل        

أَس ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ظٗاد دبٗيت املٓاؾكني ٚايهاؾسٜٔ، ؾبٗرا ٜتِ ؼصني اجملتُع 

 املطًِ َٔ ايداخٌ ٚاـازز.

عًٝ٘ ٚضًِ  ٚأَا عٔ اتصاٍ ٚازتباط ٖرا املٛضٛع مبا ضبك٘ َٔ تأدٜب ايٓيب ص٢ً اهلل

يبعض أشٚد٘ زضٞ اهلل عٓٗٔ، اْتكٌ يًشدٜح إىل األَس املٛد٘ يًُؤَٓني بٛدٛب تسب١ٝ أْؿطِٗ 

ٚأًِٖٝٗ تسب١ٝ ٚقا١ٝ٥ ي٦ال ٜكعٛا يف َعص١ٝ اهلل تعاىل، ٚإٕ سدخ ٖرا ٖٚٛ سادخ مبكتط٢ 

ٜا ايبػس١ٜ اجملبٛي١ ع٢ً اـطأ ٚايػ٠ٛٗ ٚايٓطٝإ، ؾإٕ باب ايتٛب١ َؿتٛح  َُٗا بًػت خطا

 اإلْطإ.

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖرا ايتٓاضل ٜعٗس إٔ شٚد١ ايسدٌ َٔ أًٖ٘، بٌ ٖٞ أًٖ٘ قاٍ اآليٛضٞ:      

ٚاملساد باألٌٖ ع٢ً َا قٌٝ: َا ٜػٌُ ايصٚد١، ٚايٛيد، ٚايعبد، ٚاأل١َ. ٚاضتدٍ بٗا ع٢ً أْ٘ )

                                                           
 (.365/ 28، )الخحشيش والخىىيش ابً غاشىس،  (51)
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ْؿظ جيب ع٢ً ايسدٌ تعًِ َا جيب َٔ ايؿسا٥ض ٚتعًُٝ٘ شلؤال٤، ٚأدخٌ بعطِٗ األٚالد يف األ

 .(14) ألٕ ايٛيد بعض َٔ أبٝ٘(

 40اآلٜات َٔ ) ايػابسات ٜٚػٌُ بايٓطا٤ املجٌ بطسب ايصٚد١ٝ املٛضٛع ايسابع: ايذلب١ٝ

– 44.) (13.) 

ڳ  ڱ     ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳچ  قاٍ اهلل تعاىل:

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    

﮳    ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  ې  ې   ى  ى     ائ  ائ  ەئ  

 ٤٢ - ٤١ايتشسِٜ:  چەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

ٙ ايطٛز٠ ايهسمي١، ٖٚٛ َتشد َع املكصد  احملٛزٟ ٖرا املٛضٛع اـامت شلر     

ٚيف ٖرا املٛضٛع عسضت ايطٛز٠ يف ختاَٗا َجال يًٓطا٤ ايصٚد١ٝ،  ايذلب١ٝيًطٛز٠ ٖٚٛ 

ايهاؾسات ٖٚٔ اَسأ٠ ْٛح ٚاَسا٠ يٛط، َٚجال يًٓطا٤ املؤَٓات ٖٚٔ اَسأ٠ ؾسعٕٛ، َٚسِٜ بٓت 

ضاع أٚال: َٚطًعٗا ثاْٝا بدٜع، ؾبعد عُسإ، ٚال غو إٔ تٓاضل ختاّ ايطٛز٠ َع قٛزٖا األ

إٔ بٝٓت ضٛز٠ ايتشسِٜ َا ٚقع َٔ بعض أشٚاز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  َٔ ايتعاٖس عًٝ٘، 

ٚإؾػا٤ ضسٙ، ٚناد إٔ ٜهٕٛ ذيو ضببا يف تطًٝكٗٔ ٚاضتبداشلٔ، ؾاملجالٕ املطسٚبإ يف ختاّ 

ملؤَٓني ثاْٝا: عجٗٔ ع٢ً ايتصاّ ايطٛز٠ ٜٓطٜٛإ ع٢ً ؼرٜس أَٗات املؤَٓني أٚال: ْٚطا٤ ا

 ايطاع١، ٚتط١ًٝ َٔ أٚذٟ َٓٗٔ.

ٚأَا عٔ اتصاٍ املجًني مبٛضٛع ايذلب١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ؾعاٖس، ألٕ َٔ مل ٜتل زب٘ املتعاٍ مل 

ٜٓؿع٘ ْطب ٚال سطب، نكساب١ ْيب نُا نإ الَسأ٠ ْٛح ٚاَسا٠ يٛط، ٚيف ضٛز٠ املطد 

 َٛعع١ د١ًًٝ ملٔ تدبسٖا. 

ايتٓبٝ٘ إىل قط٠ٛ عباز٠ ايصكػسٟ اييت تٓبٛ عٔ املكاّ ايهسِٜ ألَٗات املؤَٓني ٚجيدز 

ٍٍٚ سٝح قاٍ عؿا اهلل عٓ٘: ) ٢ٍَ املؤَٓني املرنٛزتني يف أ ٚيف ط٢ٍ ٖرٜٔ ايتُجًٝني تعسٜض بأ

ايطٛز٠، َٚا ؾسط َُٓٗا َٔ ايتعاٖس ع٢ً زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ مبا نسٖ٘، 

غ ٚد٘ ٚأغدٙ، ملا يف ايتُجٌٝ َٔ ذنس ايهؿس. ٚحنٛٙ يف ايتػًٝغ قٛي٘ ٚؼرٜس شلُا ع٢ً أغً

                                                           
 (.153/ 28، )روح املعاوي  (52)

 (58ـ  57ألامثال في القرآن، )اهظر،   (51)
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ٚإغاز٠ إىل إٔ َٔ سكُٗا إٔ  ٩٣آٍ عُسإ:  چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  چ تعاىل:

تهْٛا يف اإلخالص ٚايهُاٍ ؾٝ٘ نُجٌ ٖاتني املؤَٓتني، ٚإٔ ال تتهال ع٢ً أُْٗا شٚدا 

ٍٕ ذيو ايؿطٌ ال  ٜٓؿعُٗا إال َع نُْٛٗا كًصتني، ٚايتعسٜض عؿص١ أزدض، زضٍٛ اهلل، ؾإ

ألٕ اَسأ٠ يٛط أؾػت عًٝ٘ نُا أؾػت سؿص١ ع٢ً زضٍٛ اهلل، ٚأضساز ايتٓصٌٜ ٚزَٛشٙ يف 

قاٍ ابٔ  .(11) (نٌ باب بايػ١ َٔ ايًطـ ٚاـؿا٤ سدا ٜدم عٔ تؿطٔ ايعامل ٜٚصٍ عٔ تبصسٙ

ات ايٓيب قُد عًٝ٘ ايطالّ، سني تكدّ قاٍ بعض ايٓاع: إٕ يف املجًني عدل٠ يصٚدعط١ٝ: )

 .(11) (عتابٗٔ، ٚيف ٖرا بعد ألٕ ايٓص أْ٘ يًهؿاز ؾٝبعد ٖرا

 تٓاضل األضًٛب ٚاملطُٕٛ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. :يحاملبشح ايجا

 :إٚؾٝ٘ َطًب

 تٓاضل األضًٛب يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. املطًب األٍٚ:

 ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ.تٓاضل املطُٕٛ يف  املطًب ايجاْٞ:

 

 تٓاضل األضًٛب يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. املطًب األٍٚ:

يهٌ َٔ ايكسإٓ املهٞ ٚاملدْٞ خصا٥ص٘ األضًٛب١ٝ املتٓاضك١ َع طبٝع١ األغساض 

املساد غسضٗا ٚتسضٝدٗا، ؾايطٛز املد١ْٝ َٚٓٗا ضٛزتا  ايطالم ٚايتشسِٜ اييت قصدت يذلب١ٝ 

األضس يف باب ايطًٛى ٚاألخالم، َٚٔ َؿسدات ايتػاب٘ األضًٛبٞ بني اجملتُع َٚا ؾٝ٘ َٔ 

 ايطٛزتني ايهسميتني املتذاٚزتني َا ٜأتٞ:

أٚال: تٛدٝ٘ اـطاب اإلشلٞ يف بدا١ٜ نٌ َٔ ايطٛزتني إىل ايسضٍٛ قُد ص٢ً اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   :چعًٝ٘ ٚضًِ، ٚدا٤ ايٓدا٤ بٛصـ ٚاسد ٖٚٛ ايٛصـ بايٓب٠ٛ قاٍ تعاىل: 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ چ ، ٚقاٍ تعاىل:  چٻ  پ  پ

ٖٚرا َتطل متاَا َع طابع ايكسإٓ املدْٞ املهجس َٔ بٝإ األسهاّ ايتػسٜع١ٝ، ألٕ ، چ

 ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖٛ املبًؼ عٔ زب٘ دٜٓ٘ ايععِٝ.

صٝػ١ اـطاب ايعاّ، ألٕ ن١ًُ ثاْٝا: بٓٝت ضٛز٠ ايطالم يف بٝإ أسهاّ ايطالم ب

ايٓطا٤ ايٛازد٠ يف بدا١ٜ ايطٛز٠ َٔ أيؿاظ ايعُّٛ )االضِ احمل٢ً بأٍ(، يف سني إٔ ضٛز٠ ايتشسِٜ 

                                                           
 (.4/573، )الكشاف  (54)

 (.115/ 5، )املحرر الوجيز  (55)
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بٓٝت يف خطابٗا  اـاص بأشٚاز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ باعتبازٖٔ األض٠ٛ اؿط١ٓ يًٓطا٤ 

 املؤَٓات إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

ألَس بايتك٣ٛ صساس١ يف عدد َٔ املسات  ٖٞ: قٛي٘ ثايجا: زنصت ضٛز٠ ايطالم ع٢ً ا

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  چ ٚقٛي٘ تعاىل: ،  چ ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چتعاىل: 

، يف سني زنصت ضٛز٠  چڍ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ںچ ٚقٛي٘ تعاىل: ،  چڳحب  خب  مب

 ايتشسِٜ ع٢ً األَس بايتك٣ٛ ضُٓا يف ايصٛز اييت عسضتٗا ايطٛز٠ ايهسمي١،        

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    چ  َٚٔ ٖرٙ ايصٛز: قٛي٘ تعاىل:

ڦ  ڦ         چ ٚقٛي٘ تعاىل:،  چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڄ

ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  ، ٚقٛي٘ تعاىل:چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 .چوئ  وئ  ۇئ 

زابعا: ًٜشغ يف ايطٛزتني ذنس األؾعاٍ اييت تؿٝد َع٢ٓ ايذلدٞ، ٖٚرا َٓطذِ متاَا 

ڃ  ڃ  چ  َع املٛضٛعات اؿطاض١ اييت  تطبب األشَات يف اجملتُع، َٚٔ تًو ايػٛاٖد قٛي٘ تعاىل:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   چ قٛي٘ تعاىل:ٚ، 4: ايطالم چڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

ہ  ہ  ھ     چ ، ٚقٛي٘ تعاىل:6: ايطالم چ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 چھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

، ٖرا َع اؼاد ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ يف عدد اآلٜات ٖٚٛ اثٓتا عػس٠ آ١ٜ عٓد ١ايتشسِٜ: 

 ايهٛؾٝني.

 تٓاضل املطُٕٛ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. املطًب ايجاْٞ:

اقتطت َد١ْٝ ايطٛزتني ايطالم ٚايتشسِٜ االؼاد يف اإلطاز املٛضٛعٞ ايعاّ، ٖٚٛ 

تٓعِٝ اجملتُع املدْٞ، ٚاإلطاز اـاص، ٖٚٛ تٓعِٝ ايعالقات األضس١ٜ َٔ ايتشسِٜ، ٚايتش١ً  

ٚايطالم، ؾاغذلنت ايطٛزتإ بذلب١ٝ اجملتُع زٚسٝا يًُٝني، ٚإؾػا٤ ضس ايصٚد١ٝ، ٚاإلٜال٤ 

 األضس املط١ًُ. يف املتُجٌ املصػس ايداخًٞ اجملتُع ٚضًٛنٝا، خاص١
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 ٚادتُع َكصٛد ايطٛزتني ع٢ً َٛضٛع ايذلب١ٝ ايسٚس١ٝ ٚايطًٛن١ٝ يًشٝا٠ ايصٚد١ٝ،

 بتٗرٜب ٚاملٗادس٠ املؿازق١ يف ايتدبرل سطٔ ؾؿٞ ضٛز٠ ايطالم تعًِٝ اهلل تعاىل عبادٙ

ايطالم، نُا  ايٓطا٤، ٚعٓد ٚقٛع أَس ايػكام يف عٓد ذيو نإ إٕ ضُٝا ال بايتك٣ٛ، األخالم

 َا أمجع ايطالم ٚايتالم، ٚازلٗا ايتٛاصٌ حنٛ ع٢ً ايؿسام دا٤ يف َصاعد ايٓعس: )يٝهٕٛ

َطًل  بعض ايؿسام يف ايعدٍ ألٕ ايكصس٣، ايٓطا٤ ضٛز٠ ب٘، ٚنرا زلٝت ؾًرا يريو، ٜهٕٛ

 .(16)ايٓطا٤( ضٛز٠ َكصٛد قط ٖٛ ايرٟ ايعدٍ،

صٚدات ايٓيب ص٢ً اهلل ايصٚد١ٝ املتعًك١ ب يًشٝا٠ إشل١ٝ سب١ٝؾٗٞ ت ايتشسِٜ ضٛز٠ ٚأَا

تٛدٝٗات ، َٚٔ املؤَٓني يٓطا٤ اؿط١ٓاألض٠ٛ  ٖٚٔ ،املؤَٓني أَٗات ٖٔ ايالتٞعًٝ٘ ٚضًِ 

 ضس املسأ٠ تؿػٞ ٚأال غسع١ٝ، مبدايؿ١ شٚدت٘ ايصٚز أال ٜسض٢ املط١ًُ يألضس٠ ايطٛز٠

 تا٥ب١ عابد٠ قاْت١ َؤ١َٓ َط١ًُ ايصٚد١ تهٕٛ ٚإٔ عًٝ٘، ٚتعاٖس تعادٜ٘ ٚأال شٚدٗا،

 اهلل، إىل ٜتٛبٛا إٔ اؾُٝع ع٢ً ٚإٔ ايٓاز، ٚأًِٖٝٗ أْؿطِٗ ٚقا١ٜ ايسداٍ ع٢ً ٚإٔ صا١ُ٥،

 .بٓؿطٗا ؼكل إمياْٗا إٔ املسأ٠ ع٢ً ٚإٔ

ٖٚٓا تس٣ ايتالسِ املٛضٛعٞ بني ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ ٚاضشا، ؾًُا بٝٓت ضٛز٠ 

ايطالم أسهاّ ايطالم اييت مل تؿصٌ يف ضٛز٠ ايبكس٠، َٚٔ ٖرٙ األسهاّ: بٝإ ايٛقت ايرٟ 

ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ ايطالم َٛاؾكا شلدٟ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚض١ٓ ضٝد املسضًني ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ذنست ايطٛز٠ بٝت شٚدٗا َد٠ عدتٗا، ٚ –ًك١ يف ايبكا٤ يف بٝتٗا ٚضًِ، ٚبٝإ سل املط

ايهسمي١ َا ٜذلتب ع٢ً ايطالم َٔ آثاز َٓٗا ايعد٠، ٚايٓؿك١، ٚايطه٢ٓ، ٚأدس املسضع، 

بٝٓت ايطٛز٠ عد٠ ايٝا٥ظ اييت اْكطع عٓٗا دّ اؿٝض يهدل، أٚ َسض، ٚعد٠ ايصػرل٠ اييت ٚ

دعت ايطٛز٠ يف تطاعٝـ ٖرٙ األسهاّ ايػسع١ٝ إىل  نُامل ؼض بعد، ٚعد٠ اؿاٌَ، 

ختُت ٚتك٣ٛ اهلل تعاىل تسغٝبا ٚتسٖٝبا ي٦ال ٜكع اؿٝـ ٚايعًِ ٚايطساز َٔ أسد ايصٚدني، 

ايطٛز٠ ايهسمي١ بايتشرٜس َٔ تعدٟ سدٚد اهلل، ٚضسب املجٌ باألَِ ايعات١ٝ عٔ أَس اهلل، 

ألخرل٠ إىل قدز٠ اهلل تعاىل ايرٟ خًل ضبع ؾراقت ٚباٍ متسدٖا، ثِ أغازت ايطٛز٠ يف اآل١ٜ ا

 زلٛات طباقا، َٚٔ األزض َجًٗٔ.

 :(17)تٓاٚيت ضٛز٠ ايتشسِٜ أزبع١ َٛضٛعات ٖٞ

                                                           
َورِ البقاعي،   (56) اِصِد الّسِ

َ
ى َمق

َ
َراِف َعل

ْ
ِر لإلش

َ
ظ

َّ
 (.1/95، )َمَصاِعُد الى

 (.85التىاسب املوضوعي في سورتي التحريم واملعارج، )  (57)
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املٛضٛع األٍٚ: ايعتاب ٚايتشسِٜ ٚاملػؿس٠، ٚنٌ ٖرا يف خطاب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

 األضساز سؿغ يف املٛضٛع ايجاْٞ: ايذل١ٜٝٚ ٚضًِ َٚا ٚقع َٔ شٚدات٘ زضٞ اهلل عٓٗٔ مجٝعا،

ايصٚد١ٝ، ٚنريو ٖرا خاص ؾُٝا ٚقع يف بٝٛت ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚاملٛضٛع ايجايح: 

ٚاألٌٖ ٚاجملتُع، ٖٚٓا ٚدٗت ايطٛز٠ خطابٗا ايعاّ يهٌ املداطبني  يًٓؿظ ايٛقا١ٝ٥ ايذلب١ٝ

 بايٓطا٤ املجٌ بطسب ايصٚد١ٝ بٛدٛب ٚقا١ٜ ايٓؿظ ٚاألٌٖ َٔ ايٓاز، ٚاملٛضٛع ايسابع: ايذلب١ٝ

 ايػابسات، ٖٚٓا تؤند ايطٛز٠ ع٢ً طابعٗا ايعاّ يف تسضٝذ األسهاّ ٚاشلداٜات.

 

 :اـامت١

اؿُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات،ٚبعد ٖرٙ ايطٛؾ١ املتدبس٠ يف ضٛزتٞ ايطالم 

ٚايتشسِٜ بػ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً ْعاّ ايكسإٓ ايهسِٜ يف تٓاضب٘ ٚتٓاضك٘ ٚايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ 

ٙ، ؾٗٛ ايهتاب ايعصٜص ايرٟ ال تٓكطٞ عذا٥ب٘، ٚال خيًل ع٢ً نجس ايذلداد، جيٌُ بٞ يطٛز

 إٔ أضذٌ أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚتٛصٝات٘، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 

 أٚال: ْتا٥ر ايبشح:

أثبت ايبشح إٔ ٖٓاى اتصاال ٚثٝكا ٚمتاضها عذٝبا َٔ سٝح األضًٛب ٚاملطُٕٛ يف  ـ 4

 ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ. 

ٍٝ ٔ ايبشح إٔ ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ يف ضٛزتٞ ايطالم ٚايتشسِٜ تتعًل بايذلب١ٝ ايصٚد١ٝ، ـ 4 ب

ؾُشٛزُٖا ٜدٚز ع٢ً أسهاّ ايبٝٛت ٚاألضس، ؾاختصت ضٛز٠ ايطالم ببٝإ أسهاّ ايطالم، 

ٚإٔ ايصٚاز ٚايطالم َٔ َٓعٛز ايكسإٓ ايهسِٜ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ باملعسٚف، ٚاختصت ضٛز٠ 

ب ايصٚد١ٝ َٔ سس١َ ؼسِٜ بعض ايطٝبات ابتػا٤ َسضات بعض األشٚاز، ايتشسِٜ ببٝإ اآلدا

ٚسؿغ األضساز ايصٚد١ٝ، ٚسس١َ املعاٖس٠ ع٢ً ايصٚز بػرل َٛدب، ٚٚدٛب زعا١ٜ ايصٚز ٚٚقاٜت٘ 

  ألًٖ٘ ٚأٚالدٙ َٔ ايٓاز.

أظٗس ايبشح ايتٓاضب ايعذٝب بني َطًع ايطٛزتني ٚختاَُٗا َٔ د١ٗ، ٚاْتعاّ َٛضٛعات ـ 3

ز٠ َُٓٗا َع ٚسدتُٗا املٛضٛع١ٝ، ٚإٔ الضِ ايطٛز٠ دالي١ عُٝك١ ع٢ً َكصدٖا نٌ ضٛ

 ٚٚسدتٗا املٛضٛع١ٝ.

أند ايبشح ع٢ً َد٣ أثس عًِ املٓاضب١ يف عًِ ايتؿطرل، ٚإٔ عًِ املٓاضب١ َٔ أِٖ زٚاؾد ـ 1

 إعذاش ايكسإٓ ايهسِٜ، إذ َععِ أضساز ايكسإٓ ايهسِٜ َٛدع١ يف ايذلتٝبات ٚايسٚابط.
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ضض ايبشح ٚدا١ٖ األضًٛب ايكسآْٞ يف ايتعاٌَ َع املػهالت االدتُاع١ٝ، َٚا ٜتصٌ بٗا أٚـ 1

َٔ خصٛصٝات، إذ أضًٛب ايكسإٓ ايهسِٜ املؿطٌ يف ٖرا املطُاز ٖٛ اإلمجاٍ دٕٚ 

 ايتؿصٌٝ، ٚايتًُٝض دٕٚ ايتصسٜض.

 

 ثاْٝا: تٛصٝات ايبشح:

ٚؾإ اـطط يف بساَر ٜٛصٞ ايباسح أقطاّ ايدزاضات اإلضال١َٝ ٚايكسآ١ْٝ،  ـ 4

ايدزاضات ايعًٝا، ٚطًب١ ايعًِ يف ٖرٙ ايدلاَر مبٛاص١ً ايبشٛخ يف َٛضٛع ايتٓاضل املٛضٛعٞ 

يف ضٛز ايكسإٓ ايهسِٜ، َٚٔ ذيو ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايصٖساٜٚٔ، ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف 

املؿتتش١  ايطٛز املطبشات، ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ضٛز سِ، ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايطٛز

باؿُد، ايتٓاضل املٛضٛعٞ يف ايطٛز اييت زلٝت بأزلا٤ األْبٝا٤ َٔ د١ٗ ٚيف ضٛز٠ األْبٝا٤ 

 َٔ د١ٗ ثا١ْٝ.

ٚيف اـتاّ: ٖرا دٗد َكٌ نتبت ٖرٙ ايهًُات بٓؿظ احملب شلرا ايهتاب املعذص ايرٟ 

رلا ٚاضعا، أضست ٖٝبت٘ ايكًٛب، ٚاهلل أضأٍ إٔ ٜتكبً٘ بكبٍٛ سطٔ، ٚإٔ جيعٌ َٔ قًًٝ٘ نج

إٕ زبٞ غؿٛز زسِٝ، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ٚبازى ع٢ً ضٝد اـًل، ٚخًٌٝ اؿل ْبٝٓا قُد ٚع٢ً 

ڍ ڌ ڌ ڎ )آي٘ ٚصشب٘ ٚضًِ تطًُٝا نجرلا َصٜدا إىل ّٜٛ ايدٜٔ، ٚآخس دعٛاٟ 

 .(ڎ

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 ايكسإٓ ايهسِٜ

 ايػاؾعٞ ايطدلٟ، عًٞ، بٔ قُد بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ عُاد، اشلساضٞ ـ ايهٝا4

 داز عط١ٝ، عبد ٚعص٠ عًٞ، قُد َٛض٢: احملكل ايكسإٓ، ، أسهاّ(ٖـ101: املتٛؾ٢)

 ٖـ.4101 ايجا١ْٝ،: ايطبع١، برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب
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 يف املعاْٞ ، زٚح(ٖـ4470: املتٛؾ٢) اؿطٝين اهلل عبد بٔ قُٛد ايدٜٔ غٗاب ـ اآليٛضٞ،4

 ايهتب عط١ٝ، داز ايبازٟ عبد عًٞ: املجاْٞ، احملكل ٚايطبع ايععِٝ ايكسإٓ تؿطرل

 ٖـ.4141 األٚىل،: برلٚت، ايطبع١ ايع١ًُٝ،

 َٔ املدتصس ايصشٝض املطٓد اؾعؿٞ، اؾاَع إزلاعٌٝ بٔ قُد عبداهلل أبٛ ـ ايبدازٟ،3

 ْاصس بٔ شٖرل قُد: ٚأٜاَ٘، احملكل ٚضٓٓ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ أَٛز

، (ايباقٞ عبد ؾؤاد قُد تسقِٝ بإضاؾ١ ايطًطا١ْٝ عٔ َصٛز٠) ايٓذا٠ طٛم ايٓاصس، داز

 ٖـ.4144 األٚىل،: ايطبع١

 ايػاؾعٞ ايؿسا٤ بٔ قُد بٔ َطعٛد بٔ اؿطني قُد أبٛ ايط١ٓ قٝٞ ـ ايبػٟٛ،1

 إسٝا٤ املٗدٟ، داز ايسشام عبد: ايكسإٓ، احملكل تؿطرل يف ايتٓصٌٜ ، َعامل(ٖـ140: املتٛؾ٢)

 ٖـ.4140 األٚىل،: ايعسبٞ، برلٚت، ايطبع١ ايذلاخ

، ( ٖـ 881 املتٛؾ٢)  ايػاؾعٞ عُس بٔ إبساِٖٝ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ بسٖإ ـ ايبكاعٞ،1

ٛ ِز، قدّ ي٘ ٚسكك٘ ٚعًل عًٝ٘ ٚخسز أسادٜج٘  َ َكاَصَد ع ٢ًَ يإلْغس اَف ايَِٓعِس َ ص اَعُد ايطِّ

: األٚىل ايسٜاض، ايطبع١ عازف،امل ايدنتٛز عبد ايطُٝع قُد أمحد سطٓني، َهتب١

 ّ.4987، ٖـ4108

 ايبازٟ ، ؾتض(ٖـ814: املتٛؾ٢)ايػاؾعٞ ايعطكالْٞ عًٞ بٔ أمحد ايؿطٌ أبٛ سذس، ـ اب6ٔ

 بإخساد٘ ايباقٞ، قاّ عبد ؾؤاد قُد: ٚأسادٜج٘ ٚأبٛاب٘ نتب٘ ايبدازٟ، زقِ صشٝض غسح

 بٔ ايعصٜص عبد: ايعال١َ تعًٝكات اـطٝب، عًٝ٘ ايدٜٔ قب: طبع٘ ع٢ً ٚأغسف ٚصشش٘

 ٖـ.4379 برلٚت، املعسؾ١، باش، داز بٔ اهلل عبد

، (ٖـ414: املتٛؾ٢) ايػٝباْٞ أضد بٔ ٖالٍ بٔ قُد بٔ أمحد اهلل عبد أبٛ سٓبٌ، ـ اب7ٔ

 عبد بٔ اهلل عبد د: ٚآخسٕٚ، إغساف َسغد، عادٍ األزْؤط، غعٝب: املطٓد، احملكل

 ّ.4004، ٖـ4144 األٚىل،: ايطبع١ايسضاي١،  ايذلنٞ، َؤضط١ احملطٔ

: املتٛؾ٢) األْديطٞ سٝإ بٔ ٜٛضـ بٔ عًٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد ايدٜٔ أثرل سٝإ، ـ أب8ٛ

 برلٚت، ايؿهس، داز مجٌٝ، قُد صدقٞ: ايتؿطرل، احملكل يف احملٝط ، ايبشس(ٖـ711

 ٖـ.4140: ايطبع١

 ايطبع١ اؿُد، قدٚزٟ غامن.ؼكٝل: د ،ايكسإٓ آٟ عد يف ايبٝإأبٛ عُسٚ، ، ايداْٞـ 9

 ّ.٤٩١١ـ، ٤١١١ٖ ٚايذلاخ، ايهٜٛت، َسنص املدطٛطات األٚىل،
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 األشدٟ عُسٚ بٔ غداد بٔ بػرل بٔ إضشام بٔ األغعح بٔ ضًُٝإ، داٚد أبٛـ 40

ُِد األزْاؤط، غع ٝب ؼكٝل: .داٚد أبٞ ضٓٔ ،(ٖـ471: املتٛؾ٢) ايطَِّذْطتاْٞ ٌََ َق  قسٙ نا

 ّ.4009 ، ٖـ4130 األٚىل، :، ايطبع١ايعامل١ٝ ايسضاي١ داز بًًٞ،

ايكسإٓ ايهسِٜ، َسنص  يف ددٜد٠ ْعسات ايععِٝ اهلل، ايٓبأ عبد ـ دزاش، د. قُد44

 ّ.4046ٖـ، 4137 :ايكاٖس٠، ايطبع١ ايجا١ْٝ إبصاز،

 ايتُٝٞ اؿطني بٔ اؿطٔ بٔ عُس بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ ؾدس ـ ايساشٟ،44

ايجايج١، : برلٚت، ايطبع١ ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ ايػٝب، داز َؿاتٝض، (ٖـ606: املتٛؾ٢)

 ٖـ. 4140

 يف ، املؿسدات(ٖـ104: املتٛؾ٢) قُد بٔ اؿطني ايكاضِ أبٛ األصؿٗا٢ْ، ـ ايساغب43

 دَػل، ايػا١َٝ، ايداز ايكًِ، ايداٚدٟ، داز عدْإ صؿٛإ: ايكسإٓ، احملكل غسٜب

 ٖـ.4144 األٚىل،: برلٚت، ايطبع١

 ايدلٖإ ،(ٖـ708: املتٛؾ٢) ايػسْاطٞ، ايجكؿٞ إبساِٖٝ بٔ أمحد دعؿس أبٛ ايصبرل، ـ اب41ٔ

 اإلضال١َٝ، ٚايػؤٕٚ األٚقاف غعباْٞ، ٚشاز٠ قُد: ايكسإٓ، ؼكٝل ضٛز تٓاضب ؾ٢

 ّ.4990، ٖـ4140 املػسب،

، (ٖـ791: املتٛؾ٢) بٗادز بٔ اهلل عبد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ ـ ايصزنػٞ، بدز41

 إسٝا٤ داز األٚىل،: إبساِٖٝ، ايطبع١ ايؿطٌ أبٛ قُد: ايكسإٓ، احملكل عًّٛ يف ايدلٖإ

 ّ.4917 ٖـ،4376ٚغسنا٥٘،  اؿًيب ايباب٢ عٝط٢ ايعسب١ٝ ايهتب

 ، أضاع(ٖـ138: املتٛؾ٢) أمحد، بٔ عُس بٔ قُٛد اهلل ايكاضِ داز أبٛ ـ ايصكػس46ٟ

: يبٓإ، ايطبع١ برلٚت، ايع١ًُٝ، ايهتب ايطٛد، داز عٕٝٛ باضٌ قُد: ايبالغ١، ؼكٝل

 ّ.4998، ٖـ4149 األٚىل،

، (ٖـ138: املتٛؾ٢) أمحد، بٔ عُس بٔ قُٛد ايكاضِ أبٛ اهلل داز ـ ايصكػسٟ،47

 ايجايج١،: برلٚت، ايطبع١ ايعسبٞ، ايهتاب ايتٓصٌٜ، داز غٛاَض سكا٥ل عٔ ايهػاف

 ٖـ.4107

 ايعكٌ ، إزغاد(ٖـ984: املتٛؾ٢) َصطؿ٢ ايعُادٟ بٔ قُد بٔ قُد ايطعٛد، ـ أب48ٛ

برلٚت، بدٕٚ زقِ طبع١،  ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ ايهسِٜ، داز ايهتاب َصاٜا إىل ايطًِٝ

 ٚال تازٜذ ْػس.
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 عًّٛ يف ، اإلتكإ(ٖـ944: املتٛؾ٢) بهس، أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد ايدٜٔ دالٍ ـ ايطٝٛطٞ،49

: يًهتاب، ايطبع١ ايعا١َ املصس١ٜ اشل١٦ٝ إبساِٖٝ، ايؿطٌ أبٛ قُد: ايكسإٓ، احملكل

 ّ.4971 ٖـ،4391

املٓجٛز يف  ، ايدز(ٖـ944: املتٛؾ٢) بهس، أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد ايدٜٔ دالٍ ـ ايطٝٛطٞ،40

 برلٚت، بدٕٚ زقِ طبع١، ٚال تازٜذ ْػس. ايؿهس، ايتؿطرل باملأثٛز، داز

، َساصد املطايع (ٖـ944: املتٛؾ٢) بهس، أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد ايدٜٔ دالٍ ـ ايطٝٛطٞ،44

يف تٓاضب املكاطع ٚاملطايع، ؼكٝل، قُد عُس باشٍَٛ، املهتب١ امله١ٝ، َه١ 

 ّ. 4004ٖـ، 4143املهس١َ، ايطبع١ األٚىل، 

 ، ؾتض(ٖـ4410: املتٛؾ٢) ايُٝين اهلل عبد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ قُد ـ ايػٛناْٞ،44

 ٖـ.4141 األٚىل،: برلٚت، ايطبع١ دَػل، ايطٝب، ايهًِ داز نجرل، ابٔ ايكدٜس، داز

: املتٛؾ٢) اآلًَٞ، غايب بٔ نجرل بٔ ٜصٜد بٔ دسٜس بٔ قُد دعؿس أبٛ ـ ايطدلٟ،43

 احملطٔ عبد بٔ اهلل عبد ايدنتٛز: ايكسإٓ، ؼكٝل آٟ تأٌٜٚ عٔ ايبٝإ ، داَع(ٖـ340

 عبد ايدنتٛز ٖذس بداز اإلضال١َٝ ٚايدزاضات ايبشٛخ َسنص َع ايذلنٞ، بايتعإٚ

 األٚىل،: ٚاإلعالٕ، ايطبع١ ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ ٖذس ميا١َ، داز سطٔ ايطٓد

 ّ.4004، ٖـ4144

، (ٖـ4393: املتٛؾ٢) ايتْٛطٞ ايطاٖس قُد بٔ قُد بٔ ايطاٖس قُد عاغٛز، ـ اب41ٔ

 ْٛط١ٝ،ايت اجملٝد، ايداز ايهتاب تؿطرل َٔ اؾدٜد ايعكٌ ٚتٜٓٛس ايطدٜد املع٢ٓ ؼسٜس

 ٖـ.4981: ايٓػس تْٛظ، ض١ٓ

 احملازبٞ األْديطٞ متاّ بٔ ايسمحٔ عبد بٔ غايب بٔ اؿل عبد قُد أبٛ عط١ٝ، ـ اب41ٔ

 عبد ايطالّ عبد: ايعصٜص، احملكل ايهتاب تؿطرل يف ايٛدٝص ، احملسز(ٖـ116: املتٛؾ٢)

 ٖـ.4144 األٚىل،: برلٚت، ايطبع١ ايع١ًُٝ، ايهتب قُد، داز ايػايف

 ذٟٚ ، بصا٥س(ٖـ847: املتٛؾ٢) ٜعكٛب بٔ قُد طاٖس أبٛ ايدٜٔ فد ـ ايؿرلٚشآباد٣،46

 يًػ٦ٕٛ األع٢ً اجملًظ ايٓذاز، عًٞ قُد: ايعصٜص، احملكل ايهتاب يطا٥ـ يف ايتُٝٝص

 ّ.4996، ٖـ4146ايكاٖس٠،  اإلضالَٞ، ايذلاخ إسٝا٤ ؾ١ٓ اإلضال١َٝ،

، (ٖـ4334: املتٛؾ٢) اؿالم قاضِ بٔ ضعٝد قُد بٔ ايدٜٔ مجاٍ قُد ـ ايكازلٞ،47

: برلٚت، ايطبع١ ايعًُٝ٘، ايهتب ايطٛد، داز عٕٝٛ باضٌ قُد: ايتأٌٜٚ، احملكل قاضٔ

 ٖـ.4148 األٚىل،
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018ديسمبر  -(  أكتوبر5( المجلذ )20العذد )

 األْصازٟ ؾسح بٔ بهس أبٞ بٔ أمحد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ سلظ ـ ايكسطيب،48

 ٚإبساِٖٝ ايدلدْٚٞ، أمحد: ايكسإٓ، ؼكٝل ألسهاّ ، اؾاَع(ٖـ674: املتٛؾ٢) اـصزدٞ

 ّ.4961ٖـ، 4381 ايجا١ْٝ،: ايكاٖس٠، ايطبع١ املصس١ٜ، ايهتب اطؿٝؼ، داز

: املتٛؾ٢) ضعد بٔ أٜٛب بٔ بهس أبٞ بٔ قُد ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل سلظ ايكِٝ، ـ اب49ٔ

 ايصشاب١، قُد، َهتب١ بٔ إبساِٖٝ سرٜؿ١ أبٛ: ايكسإٓ، احملكل يف ، األَجاٍ(ٖـ714

 ّ.4986، ٖـ4106 األٚىل: طٓطا، ايطبع١ َصس،

 ايدَػكٞ ثِ ايبصسٟ ايكسغٞ عُس بٔ إزلاعٌٝ ايؿدا٤ أبٛ نجرل، عُاد ايدٜٔ ـ اب30ٔ

طٝب١،  داز ضال١َ، قُد بٔ ضاَٞ: ايععِٝ، احملكل ايكسإٓ ، تؿطرل(ٖـ771: املتٛؾ٢)

 ّ.4999، ٖـ4140 ايجا١ْٝ: ايطبع١

 ، املطٓد(ٖـ464: املتٛؾ٢) ايٓٝطابٛزٟ اؿذاز ايكػرلٟ ابٔـ َطًِ، أبٛ اؿطني 34

: ٚضًِ، احملكل عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ إىل ايعدٍ عٔ ايعدٍ بٓكٌ املدتصس ايصشٝض

 برلٚت. ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ ايباقٞ، داز عبد ؾؤاد قُد

 األْصازٟ ، ع٢ً، بٔ َهسّ بٔ قُد َٓعٛز ايؿطٌ ابٔ ايدٜٔ أبٛ مجاٍ َٓعٛز، ـ اب34ٔ

 ايجايج١،: برلٚت، ايطبع١ صادز، ايعسب، داز ، يطإ(ٖـ744: املتٛؾ٢) اإلؾسٜك٢ ايسٜٚؿع٢

 ٖـ .4141

، (ٖـ303: املتٛؾ٢) اـساضاْٞ، عًٞ بٔ غعٝب بٔ أمحد ايسمحٔ عبد أبٛ ـ ايٓطا٥ٞ،33

سًب،  اإلضال١َٝ، املطبٛعات غد٠، َهتب أبٛ ايؿتاح عبد: ايصػس٣، ؼكٝل ايطٓٔ

  ّ.4986ٖـ، 4106 ايجا١ْٝ،: ايطبع١

 


