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 في تفسير سورة المائدة  الّنّقاش أقوال  

 ) جمع ودراسة (  

 عبد الجواد سالم عثمان  رونق محمد طالب 

 اإلسالمية قسم التربية  جامعة الموصل كلية التربية االساسية 

 ( 2021/  17/8 في ، قبل للنشر2021/ 7/7  في قدم للنشر)

 ملخص البحث:

ا  حممّهللا و وتلّالي تّس ت سّرة اّوحئ الما ّمئ مّا اماّار الك ااّرة  و ا ّ            تناول البحث جمع أقوال الّنقّّ
خمسّّا اقّّوال تنّّاول تراّّّا المسّّا ا ال قالّّا وااّّبا  النّّّةول والقلّّا القةا لّّا والّّا اللّّّة   ا  ّّاتا الّّي القّّّةا ئ 

قةا لا ثا وجّا ر رحااّا هّذه ااقّوال ل لّاة رحجّا وقّوئ القّول القةا لا تكا   هذه الك سرةار بلا ا وايضاما لآليار ال
 ثا ااطا  النكلجا الكس يكةتب الراا هذا القول ما مواتقا الللما  تجاههللا . 

The sayings of the engraver in the interpretation of Surat 
Al-Ma’idah 

(collection and study ) 
Abdel-Gawad Salem Othman        Rawnq Muhammad Talib 

University of Mosul, College of Basic Education, Department of Islamic 
Education 

Abstract 

 
Research Summary 

         The research dealt with the collection of the sayings of the engraver, may God 

have mercy on him, in the interpretation of Surat Al-Ma’idah from the mothers of the 

interpretations, and there were five sayings in which he dealt with jurisprudential 

issues and the reasons for revelation, the Qur’anic story and morphology in addition 

to the Qur’anic reading. Giving the result of this saying from the approval of the 

scholars towards it. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة 
ّّلي        ّّم   ح  اللّّّّالمرا  وأ ّّ ّّو   ّّّّالح  رمّّّّا  المةاّّّّلرا  وحممّّّّا الحمّّ وأاّّّّلا الّّّّي المبلّّ

 لللالمرا  والي الهللا  وأ حا هللا  والكا لرا  وبلم.

رة الكةا  اااّممس يلّم مّا ا نّي تّةا  وأاهمّهللا تاّو  حّ  مة ّة اّة وتخّة لنّا يجّب          
 المحاتظ اللهللا وااهكما   هللا وما اها واا ا ااهكما  هس  شة الومهللا والكلة  الّي حجّاار هّذه
الحضّّاحئ الكّّس  ا ّّ  رحئ تنرّّة رحو  الهّّم  تّّس تكّّةئ الجاهللّّا لّّمع اللّّالا   اّّةه البلرّّم اّّا  ّّوح 

 الح   والامايا.

وما هنا  اة البحث اا شخللا طواها اجا قميا  وتة   الي ح  لا تقلب ولا ينهّة        
الراّا امّّم تّّمخا  لّّث البّامارا هّّذا المسّّلس  تكنّّ  ممّّا اّاح وحا هّّا  وأم  ّّ  أة ا ّّوة وامّّما  
مّّناا يل ّّا مّّا لحّّ  باّّذا الكّّةا  مّّا الة ّّا   توقلّّ  ارنّّس الّّي م سّّة   رّّة وامّّا  تّّس القّّةا ار 

ا  هحممّّهللا و   اهّّلاأ أا أ ّّا الّّي للّّس لقّّم أهّّكا الللمّّا   ّّهللا اهكمامّّا   ال ّّا   وا ارل  وهّّو الّنقّّّ
الي للس ما  قا أقوالهللا تس ملا  اقوال مجاهم  ومقاتا  والط ةي  و رةها ومّا هنّا تولّم لّمينا 

 ماتة جمع أقوال تس  حث مسكقا.

ا  مّّّا  طّّّوة الككّّّب وا         ّّّ ّّع أقّّّوال الّنقّ ّّا للنلّّّاة  و وهّّّذا البحّّّث هّّّو جمّ ّّذه ا ّّّا خةاجاّ هّ
ولكا هذه   تس الك سرة ااماه ش ا  اللموح هللاهس ما  كا  الّنّقا اقوال تس الحقلقا   أي   ااقوال

  والّنّقا   اة  مّا قّال وهو  كا   خا  ما يل اا هو هحممهللا و  المخطوطا  رة مكوتةئ ااة
برا ال لماة  اة شّروخهللا و اّة ولكاةئ تنقلهللا   1ه"اْلَلمَما الّةمال الجوال   قولهللا: "السوطس هحممهللا و   

طم ّهللاأ بّا ا  ّّةر تّس وقّّ  امكلّال اامّّا اللّهللا تّس القّّةا ار  وا ّبا مّّا اهّا ملّّارحها ل ّة للّّس 
ّّهللا و  ّّذه س هحممّ ّّة  2هالّ ّّاول ل ّ ّّو  اتجّ ّّا اّ ّّا هنّ ّّروخهللا  ومّ ّّهللا  1هشّ ّّس  2ه  وتممذتّ ّّهللا   وللّ   و كبّ

 

هّّ   تحقرّ : الّس  911 طبقار الم سة ا اللشة ا: ا م الةمما با أبس  كّة  جّمل الّميا السّروطس هر :   (1
  .94   ه1396  1محمم امة  ه مككبا وهبا  ط 

ينهة مرةاة اااكمال تس  قم الةجال: شمس الميا أبو ا م و محمم با أممم با اامّاة بّا َقاْيمّال الّذه س    (2
  .520/ 3    ه 1963  1تحقر : الس محمم البجاوي  ه راح الملةتا   ط  هّ   748هر: 
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لذ ةها تس ملار  ارة اا قا  وما ةئ  ولكس ا يطول البحث و خةل اما  حّا  لّمره تقّم ولّم 
ا  تّّس المو ّّا اّّنا ه ه   ثّّا ا كقّّا الّّي   ّّمار وباّّا الكقّّي  شّّروخاا والما اّّا وتلقّّي  266الّنقّّّ

  وتللّلا  واّار الّي   ّمار تّس اخّة ايامّهللا الللو  الي ايّمياا  وطّا  ال لّماة تّس اّ را الللّا تللّا
للكوة بذلس ملجّ   وم ّةا الطّم  تراّا  ّةر للجمرّا للممينّا الكّس امكضّنكهللا  ثّا واتكّهللا المنلّا  تّس 

، وهكذا ختمت حياته وضل  3هَّ يث ىث نث مث زث ُّٱ ه  وهو يةرر قولهللا تلّالي   351انا ه

الحلّائ ابّم مّا     ولنخّةل هّذه ايقّول الّيورقة في سجل هذا التاريخ الكبير من  حيناا البينرية  
 رحااكاا وهذا  الضبط هو ما اقو   هللا.

اّّلكوة  حاّّس تّّس ت سّّرة اّّوحئ الما ّّمئ ل ّّةا  قولّّهللا هحممّّهللا و  ثّّا ارح  هّّذا القّّول  جا ّّب       
 سة ا ثا  حكا الي هّذا القّول  المواتقّا ل رّةه مّا الللمّا  أو المواتقّا اقوال  رةه ما الللما  والم

  نكلجا لمحااكنا. 
 

       
  

 

ا  ومناجّّهللا تّّس ت سّّرة القّّةاة الكّّة ا   (1 الّّس ربّّةاهلا النّّاجا  واشّّةا  الّّم كوح تايّّم ا ّّم  :ينهّّة أبّّو  كّّة الّنقّّّ
  .126-92   ه  1985الوها  ا م الوها  تس جاملا أ  القةع  للا الشة لا والمحااار ااامملا انا 

أقوال الّنّقا  تس الك سرة هاوحئ البقةئ  جملا ورحااا  هجاملا المو ا المحااار اللللا   للا الكةبلا   (2
 .  120  ه ا   23/   8ااااالا   مج 

  .61اوحئ اللاتار  ه  (3
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 فسير سورة المائدة تأقوال الّنّقاش في  
 

 ىك   مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىث  ُّٱ  :قال تلالي  الموضع األول:

 1الما مئ:  َّ  مي زيري  ٰىىن ين   مننن زن رن مم  ام يل ىل مل يك

قالوا للكنّمي أياّا الحكّلا اامّا لنّا ماّا هّذا القّةاة     1ه"أة أ حا  الكنمي  الّنّقا مكي          
تقال  لا أاما ماّا  لضّهللا  تامكجّب أيامّا  ارّةئ   ثّا خّةل  تقّال  دو مّا أقّمح اللّهللا  وا يطرّ  
هّّذا أمّّم ر ّّس تكحّّ  الملّّحا  تخةجّّ  اّّوحئ الما ّّمئ  تنهّّةر  تّّءلا هّّو قّّم أمّّة  الوتّّا   و اّّي 

ني ااكانا   لم ااكانا   ثا أخ ّة اّا قمحتّهللا  ومكمكّهللا تّس اا النكث  وملا تحلرم ااما   ثا ااكا
 .  3ه" 2هاطة ا  وا يسكطلع أة ي تس أمم باذا را تس أجمر 

 الدراسة
ا ل ّّة          هّّذا الكّّم  تّّس ملّّة  ال لّّاة اّّا ااجّّال القّّةاة الّّذي امّّاح اللقّّول  وا ّّاح  الّنقّّّ

تقّال القلو   وااجّة الك ّاح اّا ااتلّاة  مالّهللاأ بّا ااجّة الاقلّرا  وتحّماها الّي أة يّ توا  مالّهللا  
 ٰذ ييمي ىي  خي  حي جي يه ىه مه جه ينمن ىن  خن  حن ُّٱاّّّّّّّّّّّّّبحا هللا 

ّّكطللوا  قولّّّهللا 4هٌَّّ  ٰى ٰر ّّا يسّ ّّوح  تلّ ّّة اّ ّّماها  لشّ ّّا تحّ  مم خم حم جمخل مل ىليل  ُّٱ   ثّ

ّّال    5هَّىه مه جه ينمن ىن  خن حن جن  يم ىم ّّهللا قّ ّّا مالّ ّّوحئ مّ ّّماها  سّ ّّا تحّ ثّ

 

  مار  تكللا  ترلسو  اللة  وا ام  تس الةه  وأمم أبنا  الملوك ما  نمئ  و ش  تس البلةئ  وا كقا رلي    1ه
واشّّّكاة  الطّّّب  وال لسّّّ ا  والمواّّّلقي  والانماّّّا  وال لّّّس  وألّّّا  وتّّّةجا  وشّّّةى  كبّّّا  ارّّّةئ  ية ّّّم اّّّمرها الّّّي 

  .8/195 أوايام   ه12/337ثمثما ا  و اة مكاما تس رينهللا  ينهة ارة أام  الن م   ه
  .5/81لكنو ة  هِتس َأْجَمٍر أي "َجْمُع ِجْلٍم َأْي َأْاَ اٍح. الكحة ة وا  (2
 أ وت سّرة 7/162 أ واللبّا  تّس الّا الككّا   ه6/31 أ و نهة ت سّرة القةط ّس ه2/145هالمحةح الوجرة      3ه

 أ ولهّّةئ الك ااّّرة 3/321 أ وتّّكا ال لّّاة تّّس مقا ّّم القّّةاة  ه2/6 أ  وتّّكا القّّمية  ه337_336/ 2الالّّال س ه
 و را المةا  ما ت سرة ايار ايمكا   أ4/25 أ والك سرة الوالط لطنطاوي .ه2018_4/2017 ه

وجس هر:   ّّ ّّاحي الِقنّ ّّرنس البخّ ّّا لطّّّا و الحسّ ّّس ابّ ّّا الّ ّّا بّ ّّا مسّ ّّاة بّ ّّمي  خّ ّّم  ّ ّّو الطرّّّب محمّ المؤلّّّا: أبّ
  .223    ه 2003هّ   تحقر : محمم مسا راماارا واخةوة  هراح الككب الللملا  ر. ط  1307

  .88اوحئ اااةا   ه  4ه
  .13اوحئ هور  ه   5ه
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 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ  تلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالي

 جحمج   حججت حت ختمت هت مث  ُّٱ وقّّّّّال تلّّّّّالي، (1)َّجك مق حق  مف خف حف جف

  تّّااجةها للّّس  و ّّاة الك ّّاح اهّّا ل ّّا  وتلّّاما   2هَّحصمس  خس حس جسمخ  جخمح 
  ه ّّلي و اللّّهللا واّّلا و ّّا وا اهّّم  للكحّّمي ا اّّا مخّّال وة لّّهللا  و حملّّوة الضّّ رنا الّّي الن ّّس 

والبااّّث موجّّور  وا يوجّّم مّّا يمّّنلاا  تّّااجةها  همّّهللا  وااجّّةها بلا ّّهللا  وااجّّةها مّّا يةو ّّهللا مّّا 
ّّةه ّّاحه  ال رّّّب  وااجّ ّّةها اخبّ ّّرا  وااجّ ّّ  قلّّّص ااولّ ّّا بلّ ّّارأ بّ ّّا ع  وااحشّ ّّب الوقّ ّّهللا مسّ ا  ةولّ

"اّّا اكةمّّا مةاّّم تّّس قلّّا الولرّّم بّّا الم رّّةئ أ ّّهللا قّّال بو ّّ هللا ال ايّّا مّّا ق ّّا الك ّّاح أ  سّّاا 
نت  مت زتنب ىب  يب رت  مب زب ُّٱ اقّّةأ الّّس تقّّةأ اللّّهللا ه ّّلي و اللّّهللا واّّلا لةاّّول و 

 ه ّّّلي و اللّّّهللا واّّّلا قّّال أاّّّم  ت اّّّار الن ّّّس    3هَّ ىف  يث ىث نث زثمث رثىت يت  
تقال  دو رة لّهللا لحّموئ  واة اللّهللا لطّموئ  واة أاّمه لمامّة  واة أاّ لهللا لم ّمق  ومّا يقّول هّذا 
 شة  وقال لقومهللا  دو ما فلكا حجا أالا  ايشلاح منّس  وا أالّا بةجّةه  وا  قلّرمتهللا منّس  وا 

ذي يقّول شّر ا مّا هّذا  دو رة لقولّهللا الّذي يقّول مّموئ  واة   شلاح الجا  دو ما يشبهللا هذا الّ
وقّم "  4هاللهللا لطموئ  وا هللا لمامة أامه م مق أا لهللا  وا هللا للللو  وما يللي  وا ّهللا لّلحطا مّا تحكّهللا"

ّّّم هّّّذا  مكّّّي اي ّّّملس أ ّّّهللا اّّّمع  ّّّم  جاح ّّّا  تقّّّال لاّّّا قاتلّّّس و مّّّا أتلّّّحس  تقالّّّ   أو تلّ
تجمّع تّس ايّا وامّمئ بّرا    5هَّ يهىه مه  جه ينمن ىن   ٱُّٱ  تلاما  لم قولهللا تلّالي

  ومّرا طل ّوا مّا الةاّول الكّة ا أة ينّةل ايّا جّا ها الّةر  6هأمة ا  و اررا  وخ ّة ا  وبشّاحترا"
ال ّّاما  والملجّّة الّّمال الّّي أة القّّةاة الكّّة ا ااهّّا مّّا  ّّا ملجّّةئ  وللّّس اة الملجّّةار أمّّوح 

طلبوهننا يخلقاّا وأ أمّا القّةاة  تلّّ ا مّا  ّ اتهللا اّبحا هللا  تّّال ةق بّرا القّةاة  والملجّةار الكّّس 

 

  .23اوحئ البقةئ   ه  1ه
  .38اوحئ يو س  ه  2ه
  .90اوحئ النحا  ه  3ه
اااكقار والامايّا رلّي اّ را الةشّار الّي مّذهب السّلا وأ ّحا  الحّميث: يممّم بّا الحسّرا بّا الّس بّا    4ه

َةْوِجةري الخةااّّا س  أبّّو  كّّة ال راقّّس هر  هّّّ   تحقرّّ  : أممّّم الّّا  الكاتّّب  ه راح ا تّّاق  458مواّّي الُخسّّْ
  .268هّ   ه 1401  1الجميمئ  ط 

  .7اوحئ القلص  ه  5ه
  .7273   حقا ه10/299ي لشةى  حلا البخاحي  هرحشار الساح   6ه
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ي   كالفرق بي  الخالق، والمخلوق ذلك "أ  الكالم في الصفات فرع الكالم ع  الذات، ويحتنذ  فن 

ك حنننذو " جب حب خب مب هب جت حت  خت مت  هئ خئمئ حئ جئ  يي ىيني  ميُّٱ ٱ(1)ذَلننن 

 حض  جض   مص  خص  حصمس  خس  حس  جسمخ  جخمح     جحمج    حجهت مث  

  وللّّس مّّرا طّّال وا المشّّة را حاّّول و  ايّّا ملجّّةئ احشّّمها و الّّي هّّذا اااجّّال الّّذي تّّس  2هَّ
مكنّّاول ايّّمها مّّا الحّّةو   والكلمّّار  والقّّمحئ الّّي تّّ لل اا لاّّا  تمّّا ااّّكطاا امّّم اّّا مجاحاتّّهللا  

 ٰى ٰر ٰذ ييمي ىي   خي حي جي ُّٱتم تسكطلع اللهللا الاقمة ي هللا  ّم  المنّاة قّال تلّالي 

ا ُلِ ة ما تخاح  المخةترا  وهذي الماذيا ر ما يلمق اللهللا أ هللا ما   اار الشلاطرا    وم 3هٌَّّ ٍّ 
ّّالي جب حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ  قّّّّّّّّّّّّال تلّّّّّّّّّّ

تقم وحر "اا اكةما أة النضّة بّا الحّة   و ّاة مّا تلّحا  قّة ا اّاح  القّةاة  تقّال      4هَّ
ّّار ط ّّما  والطامنّ ّّمار ملّ ّّا   والحا ّ ّّار لحاّ ّّةا   والةاحاّ ّّابةار خ ّ ّّا   والخّ ّّار اجنّ ّّا   واللاجنّ حنّ

تّس  ّمتهللا  وأطلّا المسّكرا مّا مخمتّهللا  وأخّةل   5هتالمقمار لقما   وقال اخة قم أتلّا مّا هرّنا
  الي  رة للس مما يس   منهللا اللقا  وتن ة منهللا ال طّةئأ بّا  و شّم ة اللسّاة  6هالواجب ما ل اتهللا"

اّّا ل ّّةه لضّّحالا ملا لّّهللا  واّّخاتا موا ّّللهللا  وممّّا ااح ّّهللا ايضّّا  مسّّرلما الكّّذا   تّّاخةاه و 
 اة يقول " والشا  وألوا اا  وأاج اا السور  وأل اا اا  والشائ السورا   والل ا ايبلث  ر ّهللا للجّب 

 

ريضاى الملرا تس قطع مجج أها الكلطرا: يبس ا م و  محمم با ربةاهلا با الم و با جمااا الكنا س    1ه
ّّميا هر  ّّمح الّ ّّاتلس  بّ ّّوي الشّ ّّم   ط  733الحمّ ّّا س  ه راح السّ ّّاوجس ايلبّ ّّللماة  ّ ّّس اّ ّّّ   تحقرّّّ  : وه ّ   1هّ

نهة اللة : لشمس الميا أبّو ا ّم و محمّم بّا أممّم بّا اامّاة بّا َقاْيمّال الّذه س هر  أ و 49     ه  1990
 2003  2هّ   تحقر  : محمم با خلل ا با الس الكملمس  هامارئ البحث الللمس  الجاملّا ا اّمملا  ط   748
  .2/457    ه

  .51_50اوحئ اللنك ور  ه  2ه
  .211 – 210اوحئ الشلةا   ه   3ه
  .223 – 221اوحئ الشلةا   ه  4ه
اي أخ ي  وتهللا  وهو ما يسمي  الم م ا أة يككلا الةجا  الكم  تسمع   مكهللا وا ت اا انهللا ي هللا يخفلهللا. ينهة   5ه

م ا ّم هّّ   تحقرّ : ر. محمّ 224 ة ب الحميث: يبس ُا رم القااا بّا اّّم  بّا ا ّم و الاّةوي الب ّماري هر: 
 أ  كّا  ايتلّال: لللّس بّا جل ّة بّا الّّس 1/260     ه 1964  1الملرّم خّاة  هرا ّةئ الملّاح  اللاما لّا  ط 

اا اللّّّّّقلس هر:  ّّّ   ه اّّّّّالا الككّّّّّب  ط  515السّّّّّلمي  أبّّّّّو القااّّّّّا  الملّّّّّةو   ّّّّّابا الَقطّّّّّ       1983  1هّّّ
  .3/373ه
 رّّب البلّّةي الب ّّماري  الشّّارة  المّّاوحري هر أاّّم  الن ّّوئ: يبّّس الحسّّا الّّس بّّا محمّّم بّّا محمّّم بّّا م   6ه

  .89ه    ه 1409  1هّ   ه راح ومككبا الامل  ط  450
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  و رةهّّّا مّّّا ت اهّّّار الكّّّس ا تلّّّمح اّّّا  1همّّّة  المّّّذق  تمّّّا لكّّّا ا تجكملّّّوة "محّّّث  وقّّّم 
مجنوة تضم  اا ااقا  و ذلس ما جا  اا الة ارقّا   ّءبا الةاو ّمي "ا ّّهللا يمكّا ملاح ّا القّةاة 
 مالّّهللا   وأتّّي باّّذا اللنّّواة جمّّم  اقكبسّّاا مّّا القّّةاة   مّّع ت ررّّة  لّّث أل ا ّّهللا   ومّّذ   لّّث 

س  اخّّة   ماّّا مّّا ل ّّة  ا أاطرنّّاك الجّّواهة  تلّّاِّ لةبِّّّ تّّس ملاح ّّا اّّوحئ الكّّوثة مّّا قولّّهللا  ا ّّّ
وجّاهة   وا تلكمّم قّول اّامة  ومّا ل ّة تّّس ملاح ّا اّوحئ ال اتحّا مّا قولّهللا  الحمّم للّّةمما   
حّ  اي ّّواة   الملّّس الّّمّياة   لّّس النبّّارئ  وبّّس المسّّكلاة   اهّّم ا  ّّةاط اايمّّاة  ولاّّا أّة هّّذا 

  تلّّو تطّّا هّّذا   2همقا ّّم اّّوحئ ال اتحّّا   و مكّّال اناّّا  كو ّّهللا أخلّّة مناّّا"القّّول وا  لجملّّع 
لمّّّّّّّّا اّّّّّّّّلس اّّّّّّّّ را   3هَّىن ين   نن من زن رن مم ام يل ىل يكملُّٱ و رّّّّّّّةه لقولّّّّّّّّهللا

الضّّّمل  تاّّّذه  مّّّالل يقّّّوال مّّّا لاّّّا ملاح ّّّكهللا للقّّّةاة يك ّّّرا لكّّّا مّّّا لّّّهللا تاّّّا أ ّّّهللا مّّّا هّّّذي 
 المجا را  و  ث الشلاطرا. 

 النتيجة 
لموا لع اااجال واتي  قول ابا الكنمي لرنبهللا الي  الّنّقا يهاة مما تقم  ااكنا  ااما          

تّّءلا ااجّّة بل ّّا  قّّة ا واللّّة  الّّي مّّم اّّوا  تل رّّةه اّّم  امكّّاة امّّم أة يّّ تس  ايّّا مّّا مالّّهللا 
أاجة  وأ اة ال ل ا  خ ةوا للس  با قة ا له   الي أة اتباا واا ا اا طاار والحلاح الي 
المسلمرا وتلذي اا با وقكالاا أهوة  وأيسة ما أة ي توا  ماا ايا واممئ ما اياتهللا  مكي أ اا  لّا 

 تسّكطللوة الّي للّس اّ رم   تّاثةوا مّا اّلا ل ّة بّما اّا تلك كوا الي الملاح ا لللماا أ اّا ا
تضّّم  اّّا  رّّةه مّّا الجوا ّّب  ت ضّّلوا ايّّم  الّّن س وااقّّاح  واللشّّرةئ   4هتحميّّهللا تّّس جا ّّب الل ّّا

 الي الةر   أو الملاح ا للقةاة الكة ا. 
 *** 

 

  .157راجال القةاة للباقم س  ه  1ه
ا ايطاّّاحهالراا مّّمخا الك سّّرة   2ه م ال ا ّّا اللنكةا ّّس  تحقرّّ  : مة ّّة تقّّهللا اي مّّّ ايّّا و اللهمّّي الشّّلد محمّّّ

  .111ه السم  
  .1اوحئ هور  ه  3ه
ينهّة راجّال القّةاة الكّة ا  ر. ا ّم الجبّاح تكحّس ل ّماة ل ّوة  ّوتس الحمّما س  ه راح الككّب والوثّا    ط   4ه
  .14_13     ه 2018  4
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   زت نب ىبيب رت    مب  زبرب    يئ   ىئ   نئ  مئ  زئ  رئّٰ    ُّٱ  قال تلالي:   :ثانيالموضع ال

  ىك   مك  لك  اك   يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث   نث  مث   زث  رثيت    نتىت  مت

 12الما مئ:  َّني   مي زيري  ٰىىن ين   نن من زن ممرن  ام يل ىل مل  يك

ا ل ّّة  "أي ملكَّّا  وأة ا يّّا تلميّّم  لمّّا و  َّنب ىبيب  مب زبرب  ُّٱأة ملنّّي قولّّهللا تلّّالي الّنقّّّ
الّّراا تّّس أة  لّّث   ّّمماا هّّذا اللّّمر مّّا الملّّوك قّّال  تمّّا وتّّي مّّناا را خمسّّا راور اللّّهللا 
السم   وابنهللا اللماة  وطالور  ومةقلا  وابنهللا  و  ة السبلا  وبملوا  وقكلوا اي  لا   وخةل خّمل 
ْا  ااثنّس اشّّة اثنّّاة  وثمثّّوة جبّّاحا   لاّّا ي خّّذ الملّس  السّّلا  و لرّّث تّّراا  والضّّمرة تّّس َمَلكُّّ

   1هل نس راةا را جمللا   ولاا  ا   هذه المقالا"
 الدراسة 
ا النّ ل ّّّة           تّّّس ملنّّّي ا يّّّا مّّّا جّّّةع ل نّّّس ااّّّةا را  ومّّّال ملّّّو اا  ومّّّا جّّّةع مّّّا  قّّّّ

تّس ت سّرة  الّنّقا اابكلار اا الناج الذي احار و مناا  وما ما باا  وللكلة  الي  حا قول 
 هما: ا يا الكة ما  نهة لآليا الكة ما ما جا  را

 الجانب االول 
تس ملني النقبا   لذا  اة ابم لنا ما أة  طةق جا ب الل ا  تما ملني  لمّا  قرّب الجّوا  هّو  

أة النقرب ما  " قب النوة  والقا   والبا  أ ا  حلا يمل الي تّكا تّس شّس   و قّب الحّا ط 
اَل و 3ه  و قّّال"  قّّب الةجّّا الّّي القّّو  ينقّّب  قا ّّا  تاّّو  قرّّب" 2هينقبّّهللا  قبّّا" اَلي   ومناّّا "قَّّ  َتلَّّ

  وهو  ملني تااا "وامس بذلسأ ي هللا ي كا اا أموال  4هَتنقُ وا ِتس اْلِ َمر َأي جالوا ِترَاا  َوَبَحُاوا"
القّّو  وأاّّةاحها... وقرّّّا هّّو  ملنّّي م لّّّول   ّّ ة القّّو  اخكّّّاحوه الّّي الّّا مّّّناا  وت كّّلا الّّّي 

اا  ينقّّّب اّّّا أمّّّوالاا  و  ّّّكا   تمّّّا ملنّّّي تااّّّا يكّّّوة "   رّّّة القّّّو   والمقّّّم   الّّّر 5هأموالّّّهللا"
  1ه  أي "الّّذي ا يكك ّّس  هّّواهة ايمّّوحأ بّّا ينق اّّا لللّّة   ّّةو   وأاّّبا   ّّا وامّّم" 6هالراّّا"

 

  .202/ 4 أ و نهة البحة المحلط تس الك سرة   ه168/ 2المحةح الوجرة  ه  1ه
  .6/450محلط اياها  ه أ و نهة المحكا وال5/465ملجا مقايلس الل ا  ه  2ه
  .9/159تاذيب الل ا  ه  3ه
  .2/23مشاحق اي واح الي  حاى ا ثاح  ه  4ه
  .7/247اللبا  تس الو  الككا   ه  5ه
  .2/17البحة المميم تس ت سرة القةاة المجرم  ه  6ه
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ِمرُناا" ْوِ   و َّّّ ّّاهُم اْلقَّّّ َو شّ ّّا ملا لّّّهللا "الَلة ُّّّا  َوهُّّّ   تاّّّا "اةتّّّا  الّّّي قبّّّا لاا  المبايلّّّا   2هومّ
  فلكّّوة  ّّا  قرّّب "أي شّّاهما   الّّي  ّّا اّّبط   قرّّب  3هولككا ّّهللا"والسّّمع  والطااّّا    ولةاّّولهللا  

"يلنّّّس   5هَّنب ىبيب مب زبرب ُّٱ  وهنّّّا يكّّّوة ملنّّّي  4هيك لاّّّا  الوتّّّا   مّّّا الّّّراا مّّّا الوتّّّا   ّّّهللا"
بذلس  وبلانا مناا اثنس اشة   رم   تك لوا الراا  الوتا     ما وثقوا اللهللا ما اللاور فلما أمةها 

ا ذا ملنّي النقرّب  والنقبّا  تلمّالا ل ّة   تءلا  اة ه 6هانهللا" أ اّا ملّوك بنّس ااّةا را  واّمل  الّنقّّ
ا اّّا هّّذا الملنّّس الّّذي يكّّار يط ّّ  اللّّهللا  ّّا اهّّا الل ّّا  والك سّّرة  والّّذي يّّةاه البامّّث أة   الّنقّّّ

مرا ي سة القةاة  النقا أ تءما  يلةى  ما  قا انهللا  أو ينقا الكم   وا يلةى ممّا اخّذ انّهللا  
أو يّّذ ة ملنّّي  ّّم   جّّم ا ّّلهللا انّّم امّّم اللّّحا ا  أو الكّّا لرا  أو ممّّا اّّبقهللا تّّس هّّذا ال ّّا 
 "الك سرة"  ثا يضا اجكااره  ولاذا ت  هللا اخذ ا ا الكم  ما أبا عبا  مرا تسة ملني النقرب 

  تنقلّّهللا هّّذا الملنّّي الّّي ملّّوك بنّّس ااّّةا را  7ها  قّّا للّّس ابّّو منلّّوح الماتة ّّمي "هّّو الملّّس" مّّ
  وللّّا ايضّّا  8ها ّّا الّّي للّّس أة مّّا ملا لّّهللا ايضّّا  "ح لسّّا   وامّّمئ   وشّّة  ا   وامرّّما   ولعلمّّا"

ىن ين  نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ الّّذي جللّّهللا يقّّول باّّذا قولّّهللا تلّّالي

وما جا  تس ت سرةه اا ابا عبّا  " قّال    9هَّ  خئ حئ جئ يي ىيني  مي  زيري    ٰى
  تاّذا يلّم ملكّا   10ه اة الةجا ما بنس راةا را رلا  ّاة لّهللا الةوجّا  والخّار   والّماح  اّمس ملكّا"

 

  .5/2998الخواطة  ه –ت سرة الشلةاوي   1ه
  .1/769لساة اللة   ه  2ه
  .3/64القةاة اللهلا  هت سرة   3ه
 ها المحح تس تنااب ا يار والسوح:  بةاهلا با امة با مسا الةبّاط بّا الّس بّا أبّس  كّة البقّااس هر    4ه

  .6/47هّ   راح الككا  ا اممس  ه 885
  .12اوحئ  الما مئ ه  5ه
  .3/39المح المناوح تس الك سرة  الم ثوح ه  6ه
 أ و نهّة تنّّو ة المقبّا  مّّا ت سّرة ابّّا عبّا : لل ّّم و 3/479أهّا السّّنا   هت سّرة الماتة ّمي هتّّ و مر   7ه

هّّّ   جملّّهللا: مجّّم الّّميا أبّّو طّّاهة محمّّم بّّا يلقّّو  ال رةولا ّّاري هر  68بّّا عبّّا  ح ّّس و انامّّا  هر : 
  .90هّ  ه راح الككب الللملا  ر. ط  ر. ر  ه 817

  .6/306بلاة الملا س  ه  8ه
  .20اوحئ الما مئ ه  9ه
  .3/73ت سرة القةاة اللهلا  ه  10ه
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ي هللا يملس   سّهللا  وا ّمه  وامةأتّهللا  وراحه  وهّا الّم لا را للّس  و ؤ ّمه مّا جّا  تّس الحّميث الحسّا 
اُ   ه لي و اللهللا والا "َاِا الن ِ سِّ   َمُه َطلَّ ِمِه  ِانّْ ات ي تِّس َجسَّ ْةِبهللِا  ُملَّ ا تِّس اِّ َبَا اِمنّ  ْا َأ ّْ َقاَل مَّ

ْ َلا"   ا ا لّذلس مّا تّس ملنّي النقبّا  مّا الكشّة ا  لّذا  ّاة " قبّا   1هَيْوِمهللِا  َتَكَ   َما ِمرَةْر َلهللُا المُّ
ا   للا هذه ااابا  مجكملا جللّ   2هبنس راةا را ها لاما  أاباطاا ااثنس اشة" يقّول  الّنقّّ

باّّذا القّّول مواتقّّا  ابّّا عبّّا  ح ّّس و انّّهللا  وقّّم  قّّا ابّّو ملّّاة اة المقلّّور هّّا ملّّوك بنّّس 
لّّوك  لاّّوا تّّراا يقلمّّوة اللّّمل  و ّّ مةو اا  ّّالملةو   و ناّّو اا اّّا ااّّةا را  تقّّال "قرّّا هّّا الم

 . 3هالمنكة"
 

 النتيجة
 

 و  ي  ّهللا امامّا   و رّةه مّا تس ت سّرة ا يّا ابّا عبّا   الّنّقا مما ا   يكضا مواتقا           
الللما  مرث جا ر ا يار الكة مار تس اّلاق مجمواّا مّا ا يّار ت ّرا  قّث للراّور المواثرّ  
مع اا  لا   ما هو ملس أياا الن س  لي و اللس والا تسللما  رثة قلا  الراور  ال مح  ومحاولا 

  وهّّو  قضّّاا اللاّّور   4هب اّّمتاا  واة هّّذا السّّلوك مكجّّذح باّّا  و ه ّّلي و اللّّهللا واّّلا قكلّّهللا 
ذر الّّراا  ولّّا يكّّا النقبّّا  مخّّكص  ّّايما السّّا قاأ بّّا أة ه ّّلي و "الن ّّس  والمواثرّّ  الكّّس ُأخِّّ

ّّلا  ّّهللا   اللّّّهللا واّ ّّا  الّّّي قومّ ّّا  قربّ ّّايلوه باّ ّّذيا  ّ ّّا الّ ّّم مّّّا الجمااّ ّّا  ّّّا وامّ ّّا اللقبّ ّّم جلّّّا لرلّ قّ
 وا اثنّّّّّس اشّّّّّة  قربّّّّّا  لاّّّّّا مّّّّّا وجمااكّّّّّهللا  لل خّّّّّذوا الّّّّّراا ا اّّّّّم   و لةتّّّّّوها شّّّّّةا طهللا  و ّّّّّا

 حرّّّث يكّّّّوة النقرّّّب "هّّّّو المنهّّّوح رللّّّّهللا  والملّّّموح اّّّّا حأيّّّهللا  وهّّّّو مّّّا وجّّّّوه    5هاي لّّّاح"

 

هّّّ   تحقرّّّ :  256اير  الم ّّةر: لمحمّّم بّّا راّّماارا بّّا ربّّةاهلا بّّا الم رّّةئ البخّّاحي  أبّّو ا ّّم و هر:   1ه
  .300   حقا ه112     راح البشا ة ا امملا  ه 1989   3همحمم تؤار ا م الباقس  ط 

  .6/232هت سرة المناح   هت سرة القةاة الحكلا   2ه
  .4/202البحة المحلط تس الك سرة  ه  3ه
  .109/ 10ينهة جامع ال لاة تس ت و ا القةاة  ه  4ه
  .5/101الناايا تس  ة ب الحميث وايثة  ه  5ه
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  تلا يكو وا ملو ا أ با االارا   ولامّا  يقّواماا  و نقلّوا ااخبّاح الّراا  واّناا الّي الن ّس  1هالقو "
 .ه لي و اللهللا والا 

 الجانب الثاني 
ْا ل نّس راّةا را جمللّا  ولاّا  ا ّ  هّذه المقالّا"وهو قولهللا     تّءة للللمّا  تّس  2ه"والضمرة تّس َمَلكُّ
 للس قولرا:

  "وحجحّهللا أبّو ملّاة رل هّا المحكّاجوة  3ها هللا خطا  ل نس ااةا را جمللاا  قولهللا الجماّوح  االول:
  4هرلي ما ل ة ما الكة رب  والكةهرب"

  وقّال اامّا   6ه  ومقاتّا  والةبلّع 5هثنس اشة  وهو قول ابا عبا أ هللا خطا  للنقبا  اا  الثاني:
ّّذ وحار   ّّما رلّّّي أقّّّة  المّ ّّمرة يكّّّوة اا ّ ّّا محكمّّّا را أة ايول أولّّّي  ية الضّ الّّّةالي "و مهمّ

يهاة للبامث أة  م القولرا  لضهللا ما  لث  ولكو اا  قبا  اا   7هوأقة  المذ وح هنا النقبا "
َ ِلاا  واة  ّاة الخطّا  ل نّس ااّةا را  بنس ااةا را  تاا تا ل وة لاا ا اا الل وئ المخكّاحئ مّا قِّ

 تاا أي النقبا  ما جملكاا  و  وتاا.   
 النتيجة 

ا وممّّّا تقّّّم  يكضّّّا أة قّّّول    واتّّّ   ّّّهللا الجماّّّوح تّّّس اّّّورئ الضّّّمرة تّّّس ملكّّّا الّّّي بنّّّس الّنقّّّّ
  .ااةا را

 *** 
 

 

  .3/479  ت سرة الماتة مي هت و مر أها السنا   ه1ه
  .202/ 4 أ ينهة البحة المحلط تس الك سرة   ه168/ 2ه المحةح الوجرة     2ه
  .1/527ينهة لار المسرة تس الا الك سرة  ه   3ه
  .3/260حوى الملا س تس ت سرة القةاة اللهلا والسبع الماا س  ه   4ه
  .3/480ينهة ت سرة الماتة مي هت و مر أها السنا   ه   5ه
  .1/527هينهة لار المسرة تس الا الك سرة     6ه
ه الك سرة الك رة : أبو ا م و محمّم بّا امّة بّا الحسّا بّا الحسّرا الكلمّس الّةالي الملقّب   م اتلا ال رب    7ه

  .11/323ه  هّ  1420  3هّ   هراح رملا  الكةا  اللةبس   ط  606  خة الميا الةالي خطرب الةي هر: 
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تعالى   :ثالثال  موضعال   ىف   ىثيث  نث   مث  زث   رثنت ىت يت    مت   زت يب رت    ٱُّٱ  : قال 

ىنين     نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف

جب حبخب مب هب جت حت  خت مت هت مث   مئهئ   خئ  حئ   جئ  يي  ىيني    مي  زيري    ٰى

 48الما مئ:  َّمج  حج

حر ثللب الي ابا قكربا  وللس أة ابّا قكربّا  قّا  َّىثيث  نثُّٱ  تس ت سرة قولهللا تلالي  الّنّقا مكي  
وهنّّا مكّّي   2ه   مّا يقّّال "أحقّّ  المّّا   وهةقكّّهللا " 1هقّول الم ّّةر "أ ّّلهللا مّّؤ ما  تقل ّّ  الامّّةئ هّّا "

ا  هّّذا  اطّّا  والوثّّو  الّّي القّّةاة  :"رة مّّا قّّال ابّّا قكربّّا حري   وقّّال :قّّول ثللّّب  تقّّال الّنقّّّ
 .  3هشميم  وهو ما امع الحميث ما قوي  وا  نلا  وا ما جمع الككب"

 الدراسة 
رة ل ها مالما لا ت تس تس القةاة الكة ا را تس مو لرا هذا اممها  والمو ع ا خة           
  جحمج  حجحب خب مب هب جت حت خت  مت هت مث  ُّٱالحشة تس قولهللا تلالي ٱتس اوحئ 

 23الحشة:  َّ  حصمس   خس  حس جسمخ جخمح 
هذا الّةأي    يقول باذا القول  و ذهب الي الّنّقا لقول ثللب يهاة لناأ رما اة   الّنّقا واة  قا    

 قلهللا للهاة لنا أة هناك خم  تس المس لا تس ا ا هذه الل ها  أو الكلما  والي  الّنّقا أو أة 
 ّم اامكمّّالرا  تلننهّة فلمّّا وحر مّا  ّّم  مّول ل هّّا ماّلما "وقّّم اخكلّا تّّس أ ّا تللّّهللا  هّّا 

  لطّّة  هّّو أ ّّا بن سّّهللا أي ر ّّهللا لّّلس م ّّما  مّّا شّّس  يقّّال هّّلما ياّّلما  وااّّا ال ااّّا ماّّلما
ي لطّّة  تاّّو م لطّّة  أو أة هّّا ه م ملّّا مّّا همّّةئ  وأ ّّهللا ااّّا تااّّا مّّا امّّا  رّّةه مّّا الخّّو   

   4هواي ّّا مّّؤأيما بامّّةترا  أبّّمل  الاا لّّا يّّا   ةاهلّّا اجكمّّاا همّّةترا  ثّّا أبّّمل  ايولّّي هّّا "
"ماّّلِما َأ ّّلهللا مّّؤ ِما    5هوممّّا قّّالوا ايضّّا  الماّّلما جّّا  الّّي  ّّل ا الكلّّ رة  ولّّلس  ملّّ ة

 

  . 2/43 أ و نهة ت سرة القةاة للسملا س  ه4/74الكشا وال لاة اا ت سرة القةاة  ه  1ه
  .2/43ت سرة القةاة  للسملا س  ه  2ه
ّّوجرة  ه  3ه ّّةح الّ ّّوة  هو  أ 200/ 2المحّ ّّا  المكنّ ّّو  الككّ ّّس الّ ّّوة تّ ّّمح الملّ ّّس الّّّا و  أ 288/ 4الّ ّّا  تّ اللبّ

  .366/ 7الككا   ه
  .493_492/ 2راةا  القةاة وبلا هللا  ه  4ه
  .267/ 4المخلص  هينهة   5ه
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  وأما  ةتهللا  تقّم " ّة  تقرّا  1هَتَكَ ة َهِذه اْلَاا  ِاْنمه همَةئ  َوُ َقال تَمة مالِما الي بنس تَمة"
  وما للس "يقال قم هلما الةجا ياّلما رلا  2ههلما يالما هلمنا  وهو مالما  ملني  اة أمرنا"

 ل مساة اة حقربا الي الشس   وشاهما اللهللا ماتها  قا
  3هرة الككا  مالما لن رنا ... والح  يلةتهللا لوو ايلبا "

ُ  المّاَ    َؤْ ماأ ت بّملوا مّا الامّةئ هّا أ  مّا قّالوا َأَحقّْ "قال  لث  حو س البلّةئ  أ ّا ماّلما مُّ
 وَهَةْق  الما   واّياك  وِهّلاك قال الشااة:

  4هالُلُنْ  "يا خال هّم قلَ  رل أاطركنس ... ِهّلاَك ِهّلاَك ومنواَ  
وي هللا "مجال تس ال  الملني  وهو الةقا ا  ت  لهللا مؤأما  تك  اا حامّوا أة ي ةقّوا برنّهللا  وبّرا ااّا 
ال ااا ما اما  ملني ااكقم  وبملني امنهللا  ية هذا الملني المجالي  اح مقلقا مسكقلا  تقل وا 

  و هاّّة  5هاق هّّةاق  تقّّالوا هّّلما"الامّّةئ الاا لّّا يّّا   وقل ّّوا الامّّةئ ايولّّي هّّا    مّّا قّّالوا تّّس أح 
  و"هّّذا  6ه"الّّي مّّذهب اللةبلّّا مسّّا  ومواتّّ  لّّبلث مّّا جّّا  تّّس الك سّّرة  ية ملنّّاه مّّؤتما"

َا اَيما ّا" 7هالي قلا  اللةبلا  حلا رة شا  و تلالي" ام مِّ   وايضّا   8ه  وهو الّي ولة " ُمَفْللِّ
مّا الامّةئ  وحوي اّا امّة  ح ّس و تلّالي انّهللا  أي رة "الاّا  بّمل   9هقالوا "هلما قال امّرا"

  أي تّّّ منوا  قلّّّب أمّّم مةتّّّس الكشّّميم تّّّس أمنّّوا يّّّا   تلّّّاح  10هأ ّّهللا قّّّال يومّّا ر ّّّس راٍا  تالمنّّوا
  1هأيمنوا  ثا قلب الامةئ ها   واممع الملمرا يا   تلاح هلمنوا"

 

  .3/1272جماةئ الل ا  ه  1ه
  .6/210الجامع يمكا  القةاة  ه  2ه
    371/ 12م اتلا ال رب  ه  3ه
  .86/ 1الةاهة تس ملا س  لمار النا   ه  4ه
  .221/ 6ه الكحة ة والكنو ة   5ه
  .2/180ملا س القةاة وااةا هللا  ه  6ه
  .176/ 6الل ا  هتاذيب    7ه
  .13/437لساة اللة   ه   8ه
: مككّّب  حقرّّ هّّّ   ت 817طّّاهة محمّّم بّّا يلقّّو  ال رةولا ّّارع هر  سبّّيالقّّامو  المحّّلط: مجّّم الّّميا   9ه

  .1240    ه 2005   8ه مؤاسا الةاالا  ط   تحقر  الكةا  تس مؤاسا الةاالا
ر س راا الي ثم  تالمنوا اللاا  :  امة الي المن ة تقال"قا :والةوايا هس  ما حواها اياور با همل قال  10ه

ة محمّّم بّّا أممّّم بّّا  سبّّيالكنّّي واياّّما :   .ر ّّس  لّّلظ تلرنّّس  وا ّّس شّّحلا تسّّخنس  وا ّّس  ّّنلا تقّّو س ِ شّّْ
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ا   َا  ْ  يَّ ُا َوُقِل َّ ْ  الامّةُئ الا اِ لَّ َؤْأِما ُلرِّنَّ ْا َأة َأ َّلهللا مُّ ْلِما مِّ َةُه تِّس ُماَّ  اما القول ا خة وهو" َما َل َّ
َذا َأة ُمَاْلِمنّّا  مّّْا هَّّ  َ  ِباَّّ اَل َتَا َّّ ُة  قَّّ َب َأل ّّا  َا َ رّّْ ا َأة ُتْقلَّّ ا َتْخِفلُ اَّّ اِ َنام  َوِا  مَّّ َا  ْلمَ يلّّاُّ  َي اّّا اَّّ

ُة" ّّْ ْلِمام َا َ ر َو ُماَّّ َتاُّّ
  و ّّذلس قّّالوا "اي اّّة أة هّّا ه أ ّّللا  وأة تللّّهللا بّّولة فللّّا  سّّلطة   2ه

 . 3هولكا لا يسمع لهللا تلا مجةر  تلا يسمع هما"
 والذي يهاة أة تس المس لا قواة 

قل ّ  همةتّهللا هّا   وهّو قّول الممحاّا البلّة ا  الكّس ينكمّس  وهو أة مالما ا ّلهللا مّؤ ما  االول:
 الراا الم ةر.

وهّّو أة ماّّلما هّّا  ماّّلما ا ّّللا  وهّّذا الّّي حأي الممحاّّا الكوفلّّا  الكّّس ينكمّّس الراّّا  الثاااني:
 ثللب.

ا تّّالخم  بّّرا ممحاّّكرا اّّة قكرا تّّس الل ّّا  تّّءة  ّّاة  يقّّول  قّّول ثللّّب  تقّّم اخّّذ بّّةأي  الّنقّّّ
 اة اّة  لنّا المسّ لا الخمفلّا لحيضّاى  ولنك ّرا أة تراّا خّم   تقّم  اّة لنّا الكوتررا  واة  

  وا حا   و ارةا  ما  4هالخم   وأما ما ل ةه ثللب ما  م  شميم تس الل ظ  تاذا يلم برا ااقةاة
ينكقّّم امّّم الللمّّا  ااخّّة  كّّم  يهاّّة فلّّهللا الشّّمئ  ّّالةأي  والقّّول  والخّّم  بّّرا الم ّّةر  وثللّّب 

 م  ووا ا تس  كب الل ا  تقم هجا الم ةر البلةي ثللبا  الكوتس يوما   قولهللاشمي
 أقسا  الم كَسا اللذ  ... ومشككي اللب رلي اللب 
 لو أخذ النحو اا الة  ... ما لاره را امي القلب 

 

  : أبّّو قكربّّا  هّّة محمّّم ال اح ّّابس  ه حقرّّ هّّّ   ت 310ممّّار بّّا اّّلرم بّّا مسّّلا اي لّّاحي الّّموابس الّّةالي هر 
  .1177   حقا ه666/ 2    ه 2000   1ة   ط راح ابا م

  .285_284/ 36تال اللةو  ما جواهة القامو   ه  1ه
  . 13/23لساة اللة   ه  2ه
  .6/221ه الكحة ة والكنو ة   3ه
تقم  قا "ابا ا م ال ة تس  كا  الللا  ا ا لكم  ايقةاة المكلا ة ا  لضّاا تّس  لّث  وحأع أة أهّا الللّا    4ه

بّةاهلا بّا مواّي بّا  ا يق ا جةماا را ب لاة وا ا". الشذا الفلاى ما الّو  ابّا اللّمى هحممّهللا و  تلّالي: 
 :  ّّّمى تكحّّّس هلّّّا تحقرّّّ هّّّّ    802س هر أيّّّو   بةهّّّاة الّّّميا أبّّّو راّّّحاق ايبنااّّّس  ثّّّا القّّّاهةي  الشّّّاتل

ال ضا ل ا الميا ا م  سبيألفلا اللةاقس :  هشةى الكبلةئ والكذ ةئ  و  أ  2/743    ه  1998 1همككبا الةشم  ط 
: ا ّم اللطلّا الامّلا   حقرّ هّّ   ت 806الةملا با الحسرا با ا م الةمما با أبس  كة با ربّةاهلا اللةاقّس هر 

  .2/327    ه 2002   1راح الككب الللملا   ط  ه  واخةوة 
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 تكماا ثللب حارا  اللهللا  قولهللا
 تلن  انهللا الن س واللة ا   ...   يشكمنس ا م بنس مسمع 

  1ه ما لا يلث الكلب رة اضا   ...      أجبهللا امكقاحي لهللاولا      
و اة لاذا الخم  رثةا  المس وا ا   لا  هللا الللما  مما جا   لمهما  ولكا ثللب ا لا  

 الةجا  لم أة مار  ولهب الللا الذي يحملهللا  تقال فلهللا 
 ولرذه ا مع الم ةر ثللبا.    ...     "لهب الم ةر وا قض  أيامهللا

 خةبا  وباقس النلا منهللا الخة   ...     را  أ حي  ل هللابر م ما ا 
 تكةروا ما ثللب فبك   ما ... شة  الم ةر اا قة ب يشة 
  2هأو لكمو أة تكك وا أ  ااهللا ... رة  ا   اي  ا  مما يككب"

 وأما ملني ا يا  تجا  تس ملني مالما اقوال مناا "}َوُمَاْلِمنا { الجماوُح الّي  سّة المّلا الاا لّا 
هللا الّي الحّال منّهللا  وهّس ملّمقا " اي  ّوة القّةاة   3هااَا تااا  وهو مال ما الككا  ايول للط ِّ

ا الراّا" 4همالمنا  اي "اّرما "   وقّال ابّا عبّا  "  ّ ة  5ه  ومّا ملا لّهللا "ملّمقا باّذه الككّب  وأمرنّ 
وقّال السّمةقنمي "شّاهما  الّي اّا ة الككّب      6هالقةاة مالما الّي الككّب المكقممّا شّاهم الراّا"

هللِا يلنّّس: قا ّّلا  اللّّهللا  و قّّال:  ااّّخا  لسّّا ة   ّّ ة الككّّا  ايول مّّا و تلّّالي  و قّّال ُمَاْلِمنّّا  َاَللّّْ
    8هوما ملا س "المالما الي الشس  القا ا الي ش و هللا ولهللا م  مةاق كّهللا وتّولي حاايكّهللا"   7هالككب"
 ه ّلي و اللّهللا واّلا وهو بذلس يلنس  الن ّس    9هيكو ا مالرا ما  اِ  »رللس""مالمنا  أة    :وقرا

 

ال ّّّّمى   هّّّّّ   مككبّّّّا 1417سّّّّلرم بّّّّا محمّّّّم بّّّّا أممّّّّم ايت ّّّّا س هر لينهّّّّة مّّّّا تّّّّاح د النحّّّّو اللةبّّّّس:   1ه
  .84_83ه
ل ّم الّّةمما بّا محمّم بّّا ا رّم و اي لّاحي  أبّّو ال ة ّار   مّال الّّميا ل ةهّا ايلبّا  تّس طبقّّار اير ّا :   2ه

  .173    ه 1985  3مككبا المناح  ط  : ربةاهلا السامةا س   ه حقر هّ   ت 577اي باحي هر 
  .4/287المح الملوة تس الو  الككا  المكنوة  ه  3ه
  4/1150ت سرة القةاة اللهلا ابا أبس ماتا  ه  4ه
  .3/533ت سرة الماتة مي هت و مر أها السنا   ه  5ه
  .4/97أمكا  القةاة للجلاص  ه  6ه
   .1/395 حة الللو   ه  7ه
ّّرة المةا ّّّّّس:   8ه ّّط ي المةا ّّّّّس هر يت سّّ         1946  1الحل ّّّّّس ط  البّّّّّابيه هّّّّّّ    1371ممّّّّّم بّّّّّا ملّّ
  .6/128ه
  .4/287المح الملوة تس الو  الككا  المكنوة  ه  9ه
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"أي ملّّّمقا مؤتمنّّا الّّي القّّةاة وشّّاهما  :  وقّّال ابّّو ا رّّمئ 1ه"مّّؤتما الّّي الككّّب" :قّّال مجاهّّم 
هّّذا فلمّّا خّّص ا يّّا الكّّس  حّّا  لّّمرها أمّّا ايّّا   3ه  وقّّال ابّّا قكربّّا أي "أمرنّّا اللّّهللا" 2هاللّّهللا"

الحشة المقلور  المالما هو و ابحا هللا أ رلة  تالُمَاْلما " ااا ما أاما  و الحسّني  وملنّاه 
الة قرب الُمسلِطة الي  اِّ شس  الحاتظ لهللا  الشارم الي  ّا   س  ما  سّ    والمّكلُّا  القّمحئ  

  4هَّمج  حجمت هت مث  ٹٱٹٱُّٱلّّي خلقّّهللا   امّّالاا  وأحلاقاّّا  واجّّالاا والللّّا  والةِّاايّّا  والقّّا ُا ا

  6ه"وهلما الي  ذا رلا  اة حقربا  اللهللا ماتها . دو اّة الطا هللا المالما"  5ه"

 النتيجة 
أة الذي  اة لنا أة  لمّا ماّلما تراّا خّم  بّرا ممحاّكرا البلّةئ  والكوتّا  تّءة  ّاة         
ي خذ  قول ثللب  تقم وات  قول ممحاا الكوتا   واة لا يكا يك ني هذا القول  تاو قّم  بّهللا   الّنّقا 

 قم  اة لنا ا ا الخم  تس المس لا.باذا  الي الخم  تس ا ا الكلما  و 
 

 *** 
 
 

الموضع الرابع: قال تلالي:  ُّٱ مص جض حض خض  مض حط مظ  جع  مع جغ  
55الما مئ:  َّخف  حف جف مغ  

ا حوع أبّو  كّة   أ اّا  ةلّ    اللّهللا السّم هتّس ت سّرة هّذه ا يّا الكة مّا "اّا محمّم البّاقة  الّنقّّ
   7هتس المااجة ا  واي لاح"

 

  .310ت سرة مجاهم   ه   1ه
  .1/168مجال القةاة  ه  2ه
: اّّلرم  حقرّّ هّّّ   ت 276محمّّم ا ّّم و بّّا مسّّلا بّّا قكربّّا الّّمينوحي هر  سبّّي ة ّّب القّّةاة ابّّا قكربّّا:   3ه

  .126اللحا   ه
  .23اوحئ الحشة  ه  (4
  .2/381 نهة أاا  ال م ا هو  أ 3/2387ملجا الل ا اللةبلا الملا ةئ  ه  5ه
  .2/381أاا  ال م ا  ه  6ه
مخكلّة الكح ّا ااثنّس اشّة ا: للممّا الانّّم شّاه ا ّم اللة ّة  ّم  مكّّلا الّمهلوي   قلّهللا مّا ال احاّلا رلّّي    7ه

هّّ  الشّلد الحّاتظ  ّم  محمّم بّا محرّس الّميا بّا امّة اياّلمس  اخكلّةه وهذ ّهللا  هاّنا   1227اللةبلا: هانا  



 2022(، لسنة 1، العدد )18ألساسية ، اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية ا

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 
 

 

72 
 

 الدراسة 
وحرر هذه ا يا تس الاق ا يار الكس تكحم  اا ام  اتخّال الراّور  والنلّاحع أوللّا           

من ىن خن حن  جن ىميم مم خم حم جممل ىل يل  ٱُّٱ مّّّّّّا روة و تقّّّّّّال تلّّّّّّالي

ثا ا ّم الكّم  تّس اّم  اتخّال    1هَّ ٰذ ييمي ىي   خي حي جي ىهيه  مه  جه  ين
هل جم  حم خم مم جن حن خن من هن  ُّٱ  الّّّّذيا اوتّّّّوا الككّّّّا   والك ّّّّاح أوللّّّّا   قولّّّّهللا اّّّّبحا هللا 

  وبرنّّّّ  هّّّّذه ا يّّّّا  وا اّّّّةر  2ه َّ مث هت مت هب مب هئ مئهيجي حي خي مي   ٰهمه  جه
 حط مض خض حض جض مصُّٱ "  وللّس تّس قولّهللا تلّاليأة الوايا    ولةاولهللا  وللمؤمنرا

  هذا موقع ا يا برا هذه ا يار  و س يكضا  3هَّ خف حف  جف مغ جغ  مع جع  مظ
لنا ما  املا السلاق  وتةا ط ا يار فلما برناا  تا يار تكحم  اا الوايا لما يجب أة تلطي  
تناّاها اّا وايّا اهّا الككّا   والمشّة را  وامّةها بوايّا و  وحاّولهللا  والمّؤمنرا  وممّا وحر تّّس 

 جك  مق حق مف ُّٱ   ةلّ   :اّا عبّارئ بّا الولرّم اّا عبّارئ بّا اللّام  قّالب  ةولاّا "ا 

ولاك لقّّول عبّّارئ بّّا اللّّام  أتّّولي و وحاّّولهللا  وت ة ّّهللا    4هَّجل حل خل مل مك لك خك حك
  وهّّذا يكطّّاب  مّّع اّّلاق ا يّّار السّّا قا  و ّّذلس الّّذي  5همّّا بنّّس قرنقّّاا مّّا مل اّّا  ووايّّكاا"

رة الراّور أ اّةوا   ه لي و اللهللا واّلا "ل ة تس  لث القلا أة ا م َّللا  با ام  قال للن س 
لنّّا اللّّماوئ مّّا أجّّا راّّممنا  ومل ّّوا أا يكلمو ّّا  وا يخالطو ّّا تّّس شّّس   ومناللنّّا تّّراا  وا ّّا ا 

   6هأ تنةل  ا يا  تقالوا قم ح رنا  ّاه   وبةاّولهللا  والمّؤمنرا أوللّا " جم مكحمث ا روة هذا المسجم 
 ه ّلي و اللّّهللا واّّلا وممّا جّّا  مّا الناّّس اّا مّّواائ المشّّة را مّا ل ّّةه الضّحاك " رة الن ّّس 

لمّّّا هّّّاجة رلّّّي الممينّّّا  أتّّّاه بنّّّو أاّّّم بّّّا خة مّّّا  وهّّّا اّّّبلما ا حجّّّالاا  و سّّّا ها  تلمّّّا قّّّمموا 
 مص ُّٱ يّّا حاّّول و ا كةبنّا  وا قطلنّّا اّّا قبا لنّّا  واشّرةتنا  تمّّا ينلّّة ا  تنّّةل الممينّا  تقّّالوا

  ومما ل ة تّس اّ ب النّةول أ اّا  ةلّ  تّس "الّس بّا أبّس  1ه"   7هَّحط  مض  خض  حض  جض
 

ّّّ   ه المطبلّّّا  1373رّّّب  ههّّّّ  اممّّّا اللّّّةاق محمّّّور شّّّكةي ايلواّّّس  تحقرّّّ  : محّّّب الّّّميا الخط 1301 هّ
  .141السلفلا  ر. ط  ر. ر    ه

  .51اوحئ الما مئ  ه   1ه
  .57اوحئ الما مئ  ه   2ه
  .55اوحئ الما مئ  ه   3ه
  . 56اوحئ الما مئ  ه  4ه
  .6553  حقا ه4/1163ت سرة القةاة اللهلا ابا أبس ماتا  ه  5ه
  .199 أ و نهة أابا   ةول القةاة للنلسابوحي  ه3/544السنا   هت سرة الماتة مي هت و مر أها   6ه
  .55اوحئ الما مئ  ه  7ه
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  تلّا  الّب بّا  2هطالب  تلمق  وهو حا ع قال السمي مة  ّهللا اّا ا  وهّو حا ّع ت اطّاه خاتمّهللا
ا يقّّول تّّس قولّّهللا  ا يّّا  قّّال  ةلّّ  تّّس  َّ خض حض جض مص ُّٱا رّّم و قّّال اّّمل  مجاهّّم 

  وحر تّس  ةولّهللا أ اّا تلّا اللّحا ا جمللّا  تلّا "ا ّم  3هالس با أبس طالب  تلّم ق  وهّو حا ّع"
 خض حض جض مص ُّٱالملس با أبس اللماة قال ا ل  أ ّا جل ّة محمّم بّا الّس اّا قولّهللا 

ّّم   4هَّ خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ّّحا  محمّ ّّال أ ّ ّّلي و قّ ه ّ
أي "يّّذهب رلّي أة هّّذا لجملّّع المّّؤمنرا  وهّّذا   5هقلّّ  يقولّّوة الّس قّّال الّّس مّّناا" اللّهللا واّّلا 

  ومما وحر ايضا  6هقول برا ية الذيا لجمااا المؤمنرا  وهذا تس توّلس المؤمنرا  لضاا  لضا"
 مض خض حض جض مص ُّٱ  يّّّا"اّّّا ا ّّّم الملّّّس  اّّّا أبّّّس جل ّّّة قّّّال اّّّ لكهللا اّّّا هّّّذه ا

ْا الّّذيا امنّّوا :قلّّ      خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط  !الّّذيا امنّّوا :قّّال ؟مَّّ
   وقال ابا عبّا  قولّهللا 7هالسٌّ ما الذيا امنوا" :بل نا أ اا  ةل  تس الس با أبس طالب قال  :قلنا

ّّلا تّّّّّّواه و  وحاّّّّّّولهللا  والّّّّّّذيا   8هَّحط مض خض حض جض مص ُّٱ "يلنّّّّّّس ر ّّّّّّهللا مّّّّّّا أاّّّّ
  تاذه جملّا مّا ل ّة مّا ااّبا  النّةول وأقّوال تّس ت سّرة ا يّا الكة مّا  فبلضّاا امّا   9هامنوا"

  وهّّو مّّا قلّّّمه وبلضّّاا خلّّص  ومللّّو  أة ا يّّا الّّي اموماّّا تحكمّّّا هّّذه ااقّّوال جمللّّا
 محمم الباقة ح س و انهللا  واا ا ا هللا. 

 النتيجة 
هذه ااابا   وايقوال الكس ل ةر  وما  قا اا اها الك سرة تس  ك اا  تمّناا مّا ل ّة         

السّّ ب الّّي اّّ را الخلّّوص  تّّم يمنّّع امومّّهللا  ومّّا امّّا القّّول ا يمنّّع رخّّول مّّا خلّّص 
فلّّهللا  وهّّذا  ّّا  وااّّع تّّس امّّو  الل ّّظ  وخلّّوص السّّ ب  والكنّّوا  النبّّاحئ الّّي اّّ را الكمارّّا 

تكم   مع مّا ل ّةه الم سّةوة الّي اّ را اللمّو   تاّذا القّول  الّنّقا نوا  وما حواه   املا ا  أو الك

 

  .1/400 حة الللو   ه  1ه
  .3/1787الامايا رلي بلوغ الناايا تس الا ملا س القةاة وت سرةه  وأمكامهللا  وجما ما تنوة الومهللا  ه  2ه
  .10/426هجامع ال لاة تس ت و ا القةاة    3ه
  .55اوحئ الما مئ  ه  4ه
  .3/106المح المناوح  ه  5ه
  . 1/273راةا  القةاة للنحا   ه  6ه
  .10/426جامع ال لاة تس ت و ا القةاة  ه  7ه
  .55اوحئ الما مئ  ه  8ه
  .6546   حقا ه4/1162ت سرة القةاة اللهلا ابا أبس ماتا  ه  9ه
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 رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ٱُّٱ جّامع لكّا مّا ل ّّة و ؤ ّم للّس قّول حبنّّا

  تالوايّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  1هَّجب   هئ مئ خئ حئ ييجئ ىيني  زيميري ٰىىن ين  نن من  زن
   مّا اة وايّا الكّاتة ا تشّما جملّع الكّاتة ا  تّم يجّول لجملع المؤمنرا  ولّلس امّم روة امّم 

 رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّّٰ   ٰى ٰر  ٰذ ييمي ىي  خي حي ُّٱوايّا لكّّاتة  ولّّو  ّاة لا قةبّّي قّّال تلّّالي  

  تلو جالر الوايا لكاتة لجالر لما ل ة  تاا اا ا   وااخواة   2هَّرب  يئ ىئ نئ مئ  زئ
م وايّا مكحققّا بّرا  ّاتة  ومّؤماأ بّا ولكا مرا جا  الما ع  وهو الك ة حتض  هّذه الوايّا  تّ

 الوايا ما لا  ومكحققا  اه  وبةاولهللا وبالمؤمنرا.
*** 

 
   يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رثنت ىت  يت    مت  زت   ُّٱ  :قال تلالي  :خامسلالموضع ا

   ٰى ىن ين    نن  زنمن  رن  مم   ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق

 َّجب حب  خب مب هب جت حت خت مت هت    هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي ني    مي  زيري  

 106المائدا:  

ِا  الّنّقا   ل ة اِص بّْ ْوَلي اْللَّ ْةَ َا مَّ س مَّ ِا َأبِّ َمْيِا بّْ ْ  تِّس بُّ اَل "َ َةلَّ ا ب لنةول هذه ا يّا الكة مّا تقَّ
اِتة ا تِّس  َةَل ُمسَّ اَة خَّ ْاِمسِّ   َّ سِّ  و  البحّةَواِ ِا السّ  ُمُهَما حجّمةِ  ملّهللاِرلَّي َأْحِ  الن َجاشِّ َةاِ ل اِة َأمَّ  َ لّْ

ِة  ِمْا لَ  و اة ُيَسم ي َتِملم ا  هللِا تِّس اْلَبحّْ َس  ِّ ِ رَنِا  َتُةمِّ اَ   َتَماَر ُبَمْيام  َوُهْا تِّس السّ  ْخٍا  َوَاِميِّ ْبِا َبم 
َميْ  اَر بُّّ ا مَّّ َس  َتَلمّّ  اَا أَْهلِّّ َذا اْلَمكَّّ ا هَّّ اَل َأْبِل َّّ اِا  َتقَّّ س اْلَمكَّّ ا تِّّ ا  َجَلَلاَّّ ر َكهللُا  ثُّّ َب َو ِّّ اَة َ كَّّ ا َو َّّ ام َقَبضَّّ

ا ُمَمو هّ  اْلَماَل  َتَ خَ  اٍل  َمْنُقوشّ  ِا ِمْاقَّ ٍا ِفلّهللِا َثَمُثِما َّ ْا ِتضّ  ا   مِّ َذا ِر َّ ا َذا ِمْنهللُا َما أَْاَجَ ُاَما  َتَكاَة ِفلَما َأخَّ
  3هِ الذ َهِب"
 الدراسة 
  محِّ الك سرة ا يجمها تاكا  مسّ لا ااّبا  النّةول   و   ّهللا يُّ  الّنّقا أة النا ة الي اقوال          

مبامث اابا  النةول لكاةئ ل ةها  ومّا للّس را يهملّا ااّبا  النّةول تّس بلّاة ا يّار  وت سّرة 
ا تمّلٍا  واّميٍّ  وبُّميٍا خةجّوا   القةاة الكّة ا  وقّم ل ّة الم سّةوة أ اّا "  ةلّ  هّذه ا يّا تّس قلّّ

 

  .71اوحئ الكوبا   ه  1ه
  .23اوحئ الكوبا  ه  2ه
  .347/ 6الجامع يمكا  القةاة  ه  3ه
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ا  ورتع رلراما مكااّهللا  وَأو ّي رلرامّا أة يّمتلاه رلّي أهلّهللا رلا حجلّا     تمة  ُبميا   تجاحا  رلي الش 
ا البّاقس رلّي أهلّهللا  تللمّوا  خلا كامّا  وحتلوهّا رلّي حاّول و ا  وحر   ت خذا ما مكااهللا ر ا   مّا ِتضّ 

نت ىت   مت زت ُّٱ   تّّ  ةل و تلّّالي هّّذه ا يّّار  وملنّّي ا يّّا للشّّام اه ّّلي و اللّّهللا واّّلا 

  وقم اخةل البخاحي "اا ابا عبا  ح ّس و انامّا  قّال خّةل حجّا مّا  1ه"  َّ  مث  زث  رثيت  
بنّّس اّّاا مّّع تمّّلا الّّماحي  واّّمي بّّا بّّما   تمّّار السّّامس  ّّ ح  لّّلس باّّا مسّّلا  تلمّّا قّّمما 

  ثا ه لي و اللهللا والا ما تضا مخو ا ما لهب  ت مل اما حاول و     2هبكة كهللا  تقموا جاما
وجم الجا   مكا  تقالوا ابكلناه ما تملا  وامي  تقا  حجمة ما أوللا هللا  تحل ا لشّاارتنا أمّ  مّا 

 زث رثنت ىت  يت  مت زت ُّٱ   شّّاارتاما  واة الجّّا  للّّام اا  قّّال  وتّّراا  ةلّّ  هّّذه ا يّّا

تقم ت را "أة ا ب النّةول المّذ وح تّس قلّا تمّلا الّماحي  واّمي بّا     ومما ا   ل ةه  3ه"َّ  مث
ّّا   ّّاهة ا يّ ّّلاقهللا لهّ ّّا اّ ّّناره  ومواتقّ ّّحا راّ ّّس للّ ّّار  وللّ ّّار الكة مّ ّّةول ا يّ ّّ با  لنّ ّّاة اّ ّّما   ّ بّ

اّا ابّا عبّا  اّا   5ه  وقم وحرر حوايا انّم الكةمّذي 4هوامكجال الم سة ا  هللا  وتلو لاا اللهللا "
ا   وقّم واتّ   6هالكةمّذي لاّا مّا  وقّم  قّا السّروطس تضّنلاتملا الماحي ح س و انا تّس  الّنقّّ

ل ّة جاّا اّ ةها قّول مقاتّا بّّا اّللماة مرّث ل ّة أ ّهللا تّس اّّ ة الّي الحبشّا  ومّار تّس البحّّة 
  ول ّّة  7هوتّّس المقّّماح الجّّا   تّّذ ة مقاتّّا أ ّّهللا ثمثما ّّا ماقّّال مّّا تضّّا منقّّو  ممّّوه  الّّذهب 

 ّّاة تمّّلا الّّماحي  واّّمي بّّا بّّما  يخكل ّّاة رلّّي مكّّا  تلّّح اما الوامّّمي "اّّا ابّّا عبّّا  قّّال  
  تّّاخكم  جاّّا السّّ ة ا تّّؤثة تّّس اّّ ب النّّةول  أو ت سّّرة  8هحجّّا مّّا قّّة ا مّّا بنّّس اّّاا "

 ا يا. 

 

  .339الوجرة تس ت سرة الككا  اللة ة  ه  1ه
ينهّّة  .هّّذا ت سّّرة الخّّاص  اللّّا   وهّّذا ا يجّّول ية ا  ّّا  أاّّا مّّا الجّّا   والجّّا  هّّو الكّّ  و   قرّّا ر ّّا   2ه

  .14/76اممئ القاحي شةى  حلا البخاحي  ه
  .91 أ واللحلا المسنم ما أابا  النةول  ه2780   حقا ه4/13البخاحي  ه حلا    3ه
  .1/520المحةح تس أابا   ةول القةاة ما خمل الككب الكسلا رحااا ايابا  حوايا ورحايا  ه  4ه
  .3059   حقا ه108/ 5انا الكةمذي  ه -الجامع الك رة   5ه
  . 87ينهة لبا  النقول تس أابا  النةول  ه  6ه
  .12/450 أ وم اتلا ال رب  ه512_1/511ينهة ت سرة مقاتا با اللماة  ه  7ه
  213أابا   ةول القةاة  للواممي  ه  8ه
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 النتيجة 
ا ممّّا اّّ   يك ّّرا مواتقّّا مّّا ل ّّة               تّّس ااّّبا  النّّةول  لمّّا حو ّّهللا تّّس  ّّحلا  الّنقّّّ

واّمي بّا   س قا م  "وا أالا خمتا أة هذه ا يار  ةل   س ب تملا الماحي البخاحي  ول ة القةط 
  وايضا  "ملامّا بّميا بّا أبّس مّة ا مّا بنّس اّاا مّولي امّةو بّا اللّاص  و ّاة مسّلما   1هبما "

  وأما ل ة الجاا الكس مار تراا ح س و انهللا  تمناا مّا ل ّة تّس اّ ة الّي الحبشّا  2همااجةا"
البحّّّة  وقّّّال اخّّّةوة تّّّس طة ّّّ  الشّّّا   وهّّّذه الك ا ّّّرا لّّّلس لاّّّا   رّّّة تا ّّّمئ  تال ا ّّّمئ تّّّس تّّّس 

 الواقلا  والحم  الذي جةع  وما وقع منهللا ال لا  ومطا قا للس للك سرة اللحلا.
 
 

 

  .6/347الجامع يمكا  القةاة   ه  1ه
  .7/98الك سرة المنرة تس اللقرمئ والشة لا والمناج  ه  2ه
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 المصادر والمراجع
 القةاة الكة ا

 
اي لّّّاحي الجّّّامع يمكّّّا  القّّّةاة: أبّّّو ا ّّّم و محمّّّم بّّّا أممّّّم بّّّا أبّّّس  كّّّة بّّّا تّّّةى  .1

هّ   تحقر : أممم ال ةرو س وابّةاهلا أطفّلا    671الخةحجس شمس الميا القةط س هر:  
   . 1964  2القاهةئ  ط  –راح الككب الملة ا 

اير  الم ّّّةر: لمحمّّّم بّّّا راّّّماارا بّّّا ربّّّةاهلا بّّّا الم رّّّةئ البخّّّاحي  أبّّّو ا ّّّم و هر:  .2
     راح البشّا ة ا اّمملا   1989   3هّ   تحقر : همحمم تؤار ا م الباقس  ط    256
  .1989  3ط 

ّّاحي لشّّّةى  ّّّحلا البخّّّاحي:  .3 ّّار السّ ّّس رحشّ ّّم الملّ ّّا ا ّ ّّا أبّّّي  كّّّة بّ ّّم بّ ّّم بّّّا محمّ أممّ
هّّ   المطبلّا الك ّةع  923الملةي  أبو النبا   شاا  الميا هر:   القسطم س القكر س

 هّ . 1323  7ايمرة ا  ط 
أابا   ةول القةاة: أبو الحسا الس با أممم با محمم بّا الّس الوامّمي  النلسّابوحي   .4

هّ   تحقر : الا  با ا ّم المحسّا الحمرّماة  هراح ا  ّمى  ط   468الشاتلس هر:  
2  1992 .   

والامايّّا رلّّي اّّ را الةشّّار الّّي مّّذهب السّّلا وأ ّّحا  الحّّميث: يممّّم بّّا اااكقّّار  .5
َةْوِجةري الخةااّّا س  أبّّو  كّّة ال راقّّس هر  هّّّ    458الحسّّرا بّّا الّّس بّّا مواّّي الُخسّّْ

 هّ . 1401  1تحقر  : أممم الا  الكاتب  ه راح ا تاق الجميمئ  ط 
وتس الحمّما س  ه راح الككّب راجال القّةاة الكّة ا  ر. ا ّم الجبّاح تكحّس ل ّماة ل ّوة  ّ .6

    . 2018  4والوثا    ط 
هّّّ   تحقرّّ :  403راجّّال القّّةاة للبّّاقم س: أبّّو  كّّة البّّاقم س محمّّم بّّا الطرّّب هر:  .7

    1997  5السرم أممم  قة  هراح الملاح   ط 
راةا  القةاة للنحا : أبو جل ة الن ح ا  أممم با محمم با راماارا با يو س المةاري  .8

  1هّّّ   تحقرّّ : ا ّّم المّّنلا خلرّّا ربّّةاهلا  هراح الككّّب الللملّّا  ط  338ي هر: النحّّو 
 هّ  1421

أام  الن وئ: يبس الحسا الس با محمم با محمم با م رب البلةي الب ماري  الشّارة  .9
 ه  . 1409  1هّ   ه راح ومككبا الامل  ط  450 الماوحري هر 
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لّّس بّّا تّّاح   الةح لّّس الممشّّقس هر: اياّّم : خرّّة الّّميا بّّا محمّّور بّّا محمّّم بّّا ا .10
   . 2002  15هّ   هراح الللا للمميرا  ط  1396

ومناجهللا تّس ت سّرة القّةاة الكّة ا وهّو  حّث ملّم مّا ق ّا الطالّب الّس   الّنّقا أبو  كة   .11
ربةاهلا النّاجا  واشّةا  الّم كوح تايّم ا ّم الوهّا  ا ّم الوهّا  تّس جاملّا أ  القّةع  للّا 

 .   1985امملا انا والمحااار اا الشة لا
ريضاى الملرا تس قطع مجج أها الكلطرا: يبس ا م و  محمم با ربةاهلا با الم و  .12

هّّ   تحقرّ  : وه ّس اّللماة  733با جمااّا الكنّا س الحمّوي الشّاتلس  بّمح الّميا هر 
    .  1990  1 اوجس ايلبا س  ه راح السم   ط 

هّّ    373بّا أممّم بّا ربّةاهلا السّمةقنمي هر:  حة الللو : أبو اللرث  لة با محمم  .13
 هر. ة  ر. ط  ر. ر .

البحّّة المحّّلط تّّس الك سّّرة: أبّّو ملّّاة محمّّم بّّا يواّّا بّّا الّّس بّّا يواّّا بّّا ملّّاة  .14
هّّ   تحقرّ :  ّمقس محمّم جمرّا  هراح ال كّة   ر. ط   745أثرة الميا اي ملسّس هر:  

 هّ . 1420
و النبّّّا  أممّّّم بّّّا محمّّّم بّّّا الماّّّمي بّّّا البحّّّة المميّّّم تّّّس ت سّّّرة القّّّةاة المجرّّّم: أبّّّ .15

ّّّ   تحقرّّّّ : أممّّّّم ا ّّّّم و  1224اجربّّّّا الحسّّّّنس اي جّّّّةي ال ااّّّّس اللّّّّوتس هر:  هّّ
 هّ . 1419القةشس حامة  هالم كوح مسا عبا  ل س  ر. ط  

 1398بلاة الملا س : ا ّم القّارح بّا مّّم مّو ا السّرم محمّور ال  ّالي اللّا س هر:  .16
    . 1965  1هّ   مطبلا الكةقس  ط 

الكحة ة والكنو ة هتحة ة الملني السميم وتنو ة اللقّا الجميّم مّا ت سّرة الككّا  المجرّم   .17
هّّّّ    1393محمّّم الطّّاهة بّّّا محمّّم بّّّا محمّّم الطّّّاهة بّّا ااشّّّوح الكو سّّس هر :  :

 هّ . 1984هالماح الكو سلا للنشة  ر. ط  
هّّّّّ   ه مطّّّّا ع  1418الخّّّّواطة: : محمّّّّم مكّّّّولس الشّّّّلةاوي هر:  –ت سّّّّرة الشّّّّلةاوي  .18

 .أخباح الرو   ر. ط  ر. ر 
ح ّا بّا محمّم شّمس الّميا ت سرة القةاة الحكلا هت سرة المناح : محمم حشرم بّا الّس  .19

هّّ   ه الار ّا  1354با محمّم باّا  الّميا بّا مّنم الّس خلل ّا القلمّو س الحسّرنس هر: 
   . 1990الملة ا اللاما للككا   ر. ط  
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ت سّرة القّّةاة اللهّّلا ابّّا أبّّس مّّاتا: أبّّو محمّم ا ّّم الّّةمما بّّا محمّّم بّّا ررح ّّس بّّا  .20
هّّّ   تحقرّّ : أاّّلم محمّّم  327المنّّذح الكملمّّس  الحنهلّّس  الّّةالي ابّّا أبّّس مّّاتا هر: 

 ه ّ  1419  3الطرب  همككبا  ةاح ملط ي البال  ط 
ّّة القة  .21 ّّا  ارّ ّّة بّ ّّا امّ ّّماارا بّ ّّما  راّ ّّو ال ّ ّّلا: أبّ ّّةاة اللهّ ّّرة القّ ّّا ت سّ ّّةي ثّ ّّس البلّ شّ

  . 1999  2م امما  هراح طربا  ط هّ   تحقر : اامس با محم 774الممشقس هر:  
ّّوح  .22 ّّو منلّ ّّور  أبّ ّّا محمّ ّّم بّ ّّا محمّ ّّم بّ ّّنا : محمّ ّّا السّ ّّ و مر أهّ ّّمي هتّ ّّرة الماتة ّ ت سّ

ّّلو  333الماتة ّّّّّّمي هر:  ّّّ   تحقرّّّّّّ  ر. مجّّّّّّمي  ااّّّّ ّّا  ط هّّّّ   1  هراح الككّّّّّّب الللملّّّّ
2005.   

مئ والشة لا والمناج  ر وهبا با ملط ي الةمرلس  ه راح ال كّة الك سرة المنرة تس اللقر .23
 هّ . 1418  2الملا ة   ط 

الك سّّرة الواّّلط للقّّةاة الكّّة ا: محمّّم اّّرم طنطّّاوي  هراح  اضّّا ملّّة للطبااّّا  ط   .24
   ر. ر .1
ت سّرة مقاتّّا بّّا اّّللماة: أبّو الحسّّا مقاتّّا بّّا اّللماة بّّا  شّّرة ايلري ال لخّّس هر:  .25

 هّ . 1423  1 محمور شحاتهللا  هراح رملا  الكةا   ط هّ   ا م و 150

 68تنو ة المقبا  ما ت سرة ابّا عبّا : لل ّم و بّا عبّا  ح ّس و انامّا  هر :  .26
هّّّ  ه راح  817هّّّ   جملّّهللا: مجّّم الّّميا أبّّو طّّاهة محمّّم بّّا يلقّّو  ال رةولا ّّاري هر 

 الككب الللملا  ر. ط  ر. ر 
هّ   تحقرّ :  370يلهةي الاةوي  أبو منلوح هر: تاذيب الل ا: محمم با أممم با ا .27

   . 2001  1محمم او  مةاب  هراح رملا  الكةا  اللةبس  ط 
جامع ال لاة تس ت و ا القةاة  محمم با جة ة بّا ية ّم بّا  ارّة بّا  الّب ا ملّس  أبّو  .28

هّّّّّّ   تحقرّّّّ : أممّّّّّم محمّّّّّم شّّّّا ة  ه مؤاسّّّّّا الةاّّّّّالا  ط  310جل ّّّّة الط ّّّّّةي هر: 
12000  .    

اّّنا الكةمّّذي: محمّّم بّّا علسّّي بّّا اّّوحئ بّّا مواّّي بّّا الضّّحاك   -الجّّامع الك رّّة  .29
ّّو علسّّّّّي هر:  ّّذي  أبّّّ ّّة   279الكةمّّّ ّّةو   هراح ال ّّّ ّّوار ملّّّ ّّاح اّّّ ّّ :  شّّّ ّّّ   تحقرّّّ هّّّ

 .   1998  1ا اممس  ط 
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الجّّامع يمكّّا  القّّةاة : أبّّو ا ّّم و محمّّم بّّا أممّّم بّّا أبّّس  كّّة بّّا تّّةى اي لّّاحي  .30
هّّّّّّ   تحقرّّّّّ : أممّّّّّم ال ةرو ّّّّّس وابّّّّّةاهلا  671قةط ّّّّّس هر : الخةحجّّّّّس شّّّّّمس الّّّّّميا ال

   . 1964  2أطفلا  هراح الككب الملة ا  ط 
الجواهة الحساة تس ت سرة القةاة: أبو ل ّم ا ّم الّةمما بّا محمّم بّا مخلّو  الالّال س  .31

 هّ   تحقر : الشلد محمم الس ملو  والشلد اارل أممم ا م الموجور  875هر:  
 سّّرة  المّّ ثوح: ا ّّم الّّةمما بّّا أبّّس  كّّة  جّّمل الّّميا السّّروطس الّّمح المناّّوح تّّس الك .32

 هّ   ه راح ال كة  ر. ط  ر. ر .   911هر:  
حوى الملا س تس ت سرة القةاة اللهلا والسبع الماّا س: شّاا  الّميا محمّور بّا ا ّم و  .33

هّ   تحقر : الس ا م الباحي اطلا  راح الككب الللملا   1270الحسرنس ايلواس هر: 
 هّ   1415  1ط 

لار المسّّرة تّّس الّّا الك سّّرة  جمّّال الّّميا أبّّو ال ّّةل ا ّّم الّّةمما بّّا الّّس بّّا محمّّم  .34
  1هّّّّّّ   تحقرّّّّ : ا ّّّّّم الّّّّةلاق الماّّّّّمي  هراح الككّّّّا  اللةبّّّّّس  ط  597الجّّّّولي هر: 

 هّ  . 1422
 1394لهةئ الك اارة: محمم با أممم با ملط ي بّا أممّم الملّةو   ّ بس لهّةئ هر:  .35

  .2018ة: راح ال كة اللةبس  ر. ط  هّ   ه راح النش
اّّرة أاّّم  النّّ م : لشّّمس الّّميا أبّّو ا ّّم و محمّّم بّّا أممّّم بّّا اامّّاة بّّا َقاْيمّّال  .36

هّّّ   ر : مجمواّّا مّّا تحقلقّّرا  ءشّّةا  الشّّلد شّّلرب ايح ّّا وط  ه  748الّّذه س هر 
    . 1985  3مؤاسا الةاالا  ط 

لبخاحي الجل س  تحقرّ  : محمّم لهرّة  حلا البخاحي  محمم با راماارا أبو ا مو ا .37
 هّ . 1422  1با  ا ة النا ة  هر. ة  ط 

اللحلا المسنم ما أابا  النةول: ُمْق ُا بُا َهاِري بِا ُمْقِ ِا بِا َقاِ َمَئ الَاْمَما س الوارِاسُّ  .38
   . 1987  4هّ   مككبا ابا تلملا  ط  1422هر:  

اللحلا المسنم ما أابا  النةول: ُمْق ُا بُا َهاِري بِا ُمْقِ ِا بِا َقاِ َمَئ الَاْمَما س الوارِاسُّ  .39
   . 1987  4هّ   مككبا ابا تلملا   ط  1422هر:  

اللّّة : لشّّمس الّّميا أبّّو ا ّّم و محمّّم بّّا أممّّم بّّا اامّّاة بّّا َقاْيمّّال الّّذه س هر  .40
لّس الكملمّس  هامّارئ البحّث الللمّس  الجاملّا هّ   تحقر  : محمم بّا خلل ّا بّا ا  748

  .2/457    ه 2003  2ا امملا  ط 
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اممئ القاحي شةى  حلا البخاحي: أبو محمم محمور با أممم بّا مواّي بّا أممّم بّا  .41
هّّ   هراح رملّا  الكّةا  اللةبّس  ر.  855مسرا ال ركابس الحن س بمح الميا اللرنّس هر: 

 ط  ر. ر .

 224 رّّم القااّّا بّّا اّّّم  بّّا ا ّّم و الاّّةوي الب ّّماري هر:  ة ّّب الحّّميث: يبّّس اُ  .42
   .1964  1ةئ الملاح  اللاما لا  ط هّ   تحقر : ر. محمم ا م الملرم خاة  هرا 

تّّكا ال لّّاة تّّس مقا ّّم القّّةاة: أبّّو الطرّّب محمّّم  ّّمي  خّّاة بّّا مسّّا بّّا الّّس ابّّا  .43
 1992ككبا الللة  ا  ر. ط  هّ  ه المَ   1307لطا و الحسرنس البخاحي الِقن وجس هر:  

 .   
هّّّ    1250تّّكا القّّمية: محمّّم بّّا الّّس بّّا محمّّم بّّا ا ّّم و الشّّو ا س اللمنّّس هر:  .44

 ه .  1414  1هراح ابا  ارة  راح الكلا الطرب  ط 

اا  .45  كّّا  ايتلّّال: لللّّس بّّا جل ّّة بّّا الّّس السّّلمي  أبّّو القااّّا  الملّّةو   ّّابا الَقطّّ 
   . 1983  1ا الككب  ط هّ   ه اال 515اللقلس هر: 

اللبّّّا  تّّّس الّّّو  الككّّّا : أبّّّو م ّّّص اّّّةال الّّّميا امّّّة بّّّا الّّّس بّّّا اّّّارل الحن لّّّس  .46
هّ   تحقّس: الشّلد اّارل أممّم ا ّم الموجّور والشّلد الّس   775الممشقس النلما س هر:  

 .   1998  1راح الككب الللملا  ط محمم ملو   ه 
جمال الّميا ابّا منهّوح اي لّاحي  لساة اللة : محمم با مكة  با الي  أبو ال ضا  .47

 هّ . 1414  1هّ   هراح  ارح   ط  711الةو  لس ا تة قس هر: 
المحّّّةح الّّّوجرة تّّّس ت سّّّرة الككّّّا  اللة ّّّة: أبّّّو محمّّّم ا ّّّم الحّّّ  بّّّا  الّّّب بّّّا ا ّّّم  .48

هّّ   تحقرّ : ا ّم السّم  ا ّم  542الةمما با تما  با اطلا اي ملسّس المحّاحبس هر: 
 .هّ  1422  1لككب الللملا  ط اح االشاتس محمم  ه ر 

المحّّةح الّّوجرة تّّس ت سّّرة الككّّا  اللة ّّة: يبّّس محمّّم ا ّّم الحّّ  بّّا  الّّب بّّا ا ّّم  .49
هّّ   تحقرّ  : ا ّم السّم  ا ّم  542الةمما با تما  با اطلا اي ملسّس المحّاحبس هر 

 هّ . 1422  1الشاتس محمم ه راح الككب الللملا  ط 
خّمل الككّب الكسّلا رحااّا اياّبا  حوايّا ورحايّا  المحةح تس أابا   ّةول القّةاة مّا   .50

    2006  1خالم با اللماة المة نس  ه راح ابا الجولي  المما   ط 
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 458المحكّّا والمحّّلط اياهّّا: أبّّو الحسّّا الّّس بّّا راّّماارا بّّا اّّرمه المةاّّس هر:  .51
    . 2000   1هّ   تحقر : ا م الحمرم هنماوي  هراح الككب الللملا  ط 

ح ا ااثنس اشة ا: للمما الانم شاه ا ّم اللة ّة  ّم  مكّلا الّمهلوي   قلّهللا مخكلة الك .52
هّّ  الشّّلد الحّاتظ  ّّم  محمّّم بّا محرّّس الّّميا  1227مّا ال احاّّلا رلّي اللةبلّّا: هاّّنا 

ّّنا  ّّهللا  هاّ ّّةه وهذ ّ ّّلمس  اخكلّ ّّة اياّ ّّا امّ ّّكةي  1301بّ ّّور شّ ّّةاق محمّ ّّا اللّ ّّّ  اممّ هّ
ّ   ه المطبلا السّلفلا  ر. ط  ر. ر ه 1373ايلواس  تحقر  : محب الميا الخطرب  ه

.  
م ال ا ّّّا اللنكةا ّّّس  تحقرّّّ  : مة ّّّة تقّّّهللا مّّّمخا الك سّّّرة  .53 ايّّّا و اللهمّّّي الشّّّلد محمّّّّ

 .اي ّما ايطااحهالراا السم  
ّّاح: علّّّّا  بّّّّا مواّّّّي بّّّّا علّّّّا  بّّّّا امّّّّةوة  .54 مشّّّّاحق اي ّّّّواح الّّّّي  ّّّّحاى ا ثّّ

لكلقّا وراح الكّةا   ر. ط  ر. هّّ   ه المككبّا ال  544اللحل س الس كس  أبو ال ضا هر:  
 ر .

القةو نّّّس الّّّةالي  أبّّّو الحسّّّرا هر:  ملجّّّا مقّّّايلس الل ّّّا: أممّّّم بّّّا تّّّاح  بّّّا ل ة ّّّا  .55
   .1979هّ   تحقر : ا م السم  محمم هاحوة  هراح ال كة  ر. ط  395

م ّّاتلا ال رّّب ه الك سّّرة الك رّّة : أبّّو ا ّّم و محمّّم بّّا امّّة بّّا الحسّّا بّّا الحسّّرا  .56
هّ   هراح رملّا  الكّةا   606الكلمس الةالي الملقب   خة الميا الةالي خطرب الةي هر: 

 هّ . 1420  3ةبس   ط الل
 ها المحح تّس تنااّب ا يّار والسّوح:  بّةاهلا بّا امّة بّا مسّا الةبّاط بّا الّس بّا  .57

 هّ   ه راح الككا  ا اممس  ر. ط  ر. ر  . 885أبس  كة البقااس هر 
الناايا تس  ة ب الحميث وايثة: مجم الميا أبو السلارار المباحك با محمّم بّا محمّم  .58

هّّّ   تحقرّّ : طّّاهة  606كّّة ا الشّّربا س الجّّةحي ابّّا ايثرّّة هر: بّّا محمّّم ابّّا ا ّّم ال
   . 1979أممم الةاوع  ه المككبا الللملا   ر. ط  

 را المةا  ما ت سرة ايّار ايمكّا : أبّو الطرّب محمّم  ّمي  خّاة بّا مسّا بّا الّس  .59
هّ   تحقرّ : محمّم مسّا راّماارا 1307هر:  ابا لطا و الحسرنس البخاحي الِقن وجس
   . 2003واخةوة  هراح الككب الللملا  ر. ط  

الامايّّّا رلّّّي بلّّّوغ الناايّّّا تّّّس الّّّا ملّّّا س القّّّةاة وت سّّّرةه  وأمكامّّّهللا  وجمّّّا مّّّا تنّّّوة  .60
   . 2008   1الومهللا  تحقر  مجمواا    للا الشة لا والمحااار ا امملا  ط 

 


