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:امتدد ح ايانددلن اي اددوي ايلددآن  ايرددآذن ايلددآن   يدد  اي ددن   

يألثآ ايعظن  اي ي نتآله ح ظه وت اآسه  ايآال ي اي ي أ زيه هللا آحمة يلعليمنن،
وتالوتدددده وتدددد اآس أددددي   ددددوم أتلدددده وألالددددته، ومددددل تالدددد ا  ادددده أأددددال  ح ظتدددده  

يي أدددي  آنرددة لالم ددد ، وأددي توا دددع   وقددنم   ومعدددلملت  ، أنظ ددآ آقدددن   ايعددل
وت جلددي حلمددت   أددي  ددآ  مددواج ت    راددلت  وأددي تعددلمل   مددس اي ددلم، ايجدد ،

 .-ايحنلة الل ثرة أي هللا 
ون ددد   تددد ا اياحددددث إيدددل إاددددآاز أتددد  ايظددددواتآ اياال ندددة ايمتمثلددددة أدددي أحل نددددث 

توجندده ايتآ نددب وايتآتنددب ايمت ددآ ة أددي انل دده  لندده ايالددالة وايسددال ، وأثآتددل أددي 
ايمسددلمنن وتددآ نا   أددي ح ددظ ايرددآذن ايلددآن  وت اآسدده وتدد اآس، وأددي تددآتنا   مددن 

 اإل آا    ه وتآله.
م  دددو   وقددد  ت دددلول اياحدددث ثالثدددة محدددلوآ  لدددل اي حدددو ايتدددليي: ايمحدددوآ ا ول:

ايتآ نب وايتآتنب وملل تده أدي اياندلن اي ادوي ايلدآن . ايمحدوآ ايثدل ي: أسدلينب 
 نث اإلقالل  لل ايرآذن ايلآن  وح ظه. ايمحوآ ايثليث:ايتآ نب ايواآ ة أي أحل 

 أسلينب ايتآتنب ايواآ ة أي أحل نث اياع   ن ايرآذن واال لغلل   ه.
 :الكممات المفتاحية

 –ح دددظ  -ايتآ ندددب وايتآتندددب –ايردددآذن ايلدددآن   –أ دددل ل  -والدددلنل  –اال دددة 
 ت اآ.
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 Abstract: The Noble Prophet’s statement praised the Holy 

Qur’an that divine emanation, which God has sent down as 

mercy to the worlds, for the great impact that he left in 

preserving, studying, reciting and contemplating on the souls of 

his family and his own, and the morals that he preserved and 

their values and treatment with, so that their high sophistication 

appears in the way they speak, and in their great humility, and 

in They deal with people, and their wisdom appears in the ways 

they face life's obstacles with confidence in God -mighty and 

majestic-. 

This research aims to highlight the most important rhetorical 

phenomena represented in the hadiths of encouragement and 

intimidation that are unique in his statement, may peace and 

blessings be upon him, and their effect on directing Muslims 

and encouraging them to memorize, study and contemplate the 

Holy Qur’an, and to intimidate them against turning away from 

it and leaving it. 

The research deals with three axes as follows: 

The first axis: the concept of carrot and stick and its place in the 

noble prophetic statement. 

The second axis: the methods of encouragement mentioned in 

the hadiths of seeking and memorizing the Noble Qur’an. 

The third axis: the methods of intimidation mentioned in the 

hadiths being distant from the Qur’an and distracted from it. 

Key words: rhetoric - commandments - virtues - the Holy 

Quran - encouragement and intimidation - memorization - 

contemplation. 
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آحمدددددة ايددددد ي اقت دددددل أن نلدددددون ايردددددآذن ايلدددددآن  آب ايعدددددليمنن  ايحمددددد        

الددلل هللا  لندده -محمدد  وايالددالة وايسددال   لددل  ان ددل ايلددآن   ،يلعددليمننوسددعل ة 
  .ألت  ا  انلء وايمآسلنن –وسل 
مددن مددل نجدد س ايالحددث  ايلددآن  مددن لددآن    لنددة ايانددلن اي اددوي إن  أمددل اعدد  أدد     

أدددي مدددن اي ظدددآ تظ دددآ تل أدددة ومت و دددة  ملدددوقة النغدددة لثندددآة السدددلينب أحل ندددث
أن ددداجم مدددن  ،ايلدددآن أدددي أتمندددة ح دددظ ايردددآذن قنمدددة والدددلنل ث لنلتدددل سددد وآتل و 

 وأأددآى واإلقاددلل  لندده الددل اي ددآ ، أددي ح ددظ لتددلب هللا ُتآ ددبُ  جوا ددبَ   لنلت ددل
مدن  اعد ٍ ت ا اياحث ستت   آاسدة    ه، وأيمن تآله واإل آا  ُتآتب وت  آ 

أدددي أ دددل ل قدددآاءة ايردددآذن ايلدددآن  اياندددلن اي ادددوي ايدددواآ ة أدددي ايمأتدددلآة حل ندددث ا 
مدن و  ،ا حل نث ايتي ت  آ من تآلده واإل دآا    دهوح ظه وم اآسته، ول ي  

 تحلنل ل تحلناًل اال ًنل نت لسب مس أت ا  ت ا اياحث وم  جنته. ث  

ايتددي أوالددت ارددآاءة ايمآ اددة  آاسددة ا حل نددث اي اونددة ايلددآن ة ايالددحنحة      
يانددلن    ده  دن تآلدده واإل دآا  وآتادت ايردآذن ايلدآن  وح ظده وت اآسدده و  دت 

أددي ايدد ي تتآلدده أسددلينب ايتآ نددب وايتآتنددب أددي ايحدد نث اي اددوي ايعظددن  ا ثددآ 
ايرددآذن  ايمسددل ، أح ددظحنددلة تغننددآ سددلولنلت وتوج  ددل  حددو ا أ ددل إلالددالح 

وأآالدددة مدددن اي دددآ  ايلاندددآة ايتدددي وتا دددل هللا  ،ايلدددآن   عمدددة مدددن ايددد ع  ايعظنمدددة
   واآلأآة.، وأي تآله ايأسآان ايحرنري أي اي  نل  تل ايرآذن ايلآن 

يل اياال ة اي لالدعة ايتدي  ،وى اه إنمل هترنحتلج ايمؤمن إيل ايزا  اي ي ن     وا 
 ايددد نن، أ ددد  مرلالددد تلدددح   رلددده ا دددوآ اياندددلن ايعآادددي أت ددديء يددده  آنرددده أدددي 

ونوالددي ايمددؤمن التمنددة ايرددآذن ايلددآن  مددن أددالل  ،و  دد مل نلددنآ ايانددلن اي اددوي
ت جلي يلمؤمن اي  ن مرلآ ة  جناة تآس  لليتآ نب وايتآتنب  ظنمنن  أسلوانن

 حنلة تلآلنده وترلال ل،  ل من اي عن  أي اي  نل واآلأآة، ومل أنيه حنلة أتل ايرآذن
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أتدددد  ، ومددددن أددددي حنددددلت   مددددن اياددددؤم وايلددددرلءنج و دددده ، ومددددل وايمعآ ددددنن   دددده

ومدل ملل دة تد ا ا سدلوب ؟ مل م  و  ايتآ نب وايتآتنب أي اياندلن اي ادوي -    
  اياال نة؟ومل  القة ايتآ نب وايتآتنب الي آاسة  اي اوي،أي ايانلن 

قددآاءة ايرددآذن  أددي بندد أددي ايتآ مددل تددلثنآ ايوالددلنل ايتددي  لآتددل ايانددلن اي اددوي  -  
ومل تلثنآ أسلوب ايتآتنب من تآ  ايرآذن  ايمؤم نن؟أي   وم  وت اآسهوح ظه 
 أأددآى الإل دلأة إيددل أسددلينب اال ندة ظ دآتتددل و  ايمدؤم نن؟أدي   ددوم  ايلدآن 

أدددي  اياال ندددةوايالدددوآ  ومدددل تدددلثنآ تددد س ا سدددلينب وايتآتندددب؟ايتآ ندددب  أسدددلواي
ايتددي از ان ا ددل ايحدد نث اي اددوي ايلددآن  وتآالنادده  تو ددنا ا  ددآا  وايمرلالدد 

   اي آن ة؟

 ،اإلللآة إيدل أتمندة أسدلواي ايتآ ندب وايتآتندب أدي تآاندة  رند ة ايمسدل  أواًل:   
نرلظ   .ايحم أنهموا ن  منآس و وا 

 ملل ة أسلواي ايتآ نب وايتآتنب أي ايانلن اي اوي ايلآن .تو نا ثل ًنل:   
 إنجل  ايعالقة انن أسلواي ايتآ نب وايتآتنب وانن اي آم اياال ي.ثليثًل:   
أ د   اليدة أدي وأتمنت مدل  دن تدلثنآ أسدلواي ايتآ ندب وايتآتندب  ايلل آااًعل:   

  ايمسلمنن.أي   وم  تلثنآسو م   ايانلن اي اوي

ايدددد ي ُنع دددل ا آاسددددة ايتحلنلدددي نعتمددد  تدددد ا اياحدددث  لددددل ايمددد    اياال ددددي      
 ا سددلينب وايظددواتآ ايمعن ددة أددي أ دد  ايانددلن اي اددوي ايلددآن  مددن أددالل اي ظددآ

وأثآتددل أددي أ دد   ،وايتلمددل وايتحلنددل ايدد قن  يلالددوآ اياال نددة وايمحسدد لت ايل ظنددة
يتآالندددب ايللم دددة أدددي ا أسدددلواي ايتآ ندددب وايتآتندددب، ومدددن ثددد  إظ دددلآ أثدددآ جدددو ة

 ايلآن .أ   م يول ايح نث أي - لنه ايالالة وايسال -أحل نث ايمال  ل 
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تمددد ا ي،  هللاايتآ ندددب وايتآتندددب أدددي ايسدددنل  ايرآذ دددي، يلددد لتوآ ل لندددت  أواًل:   
 ايجلمعدددة ايو  ندددة يلغدددلت ايح نثدددة، إسدددال  ذادددل ، ، محل دددآ ارسددد  ايلغدددة ايعآاندددة

اللستلن، ايع   ايثل ي وايعلآون،  -جلمعة ا جلب، التوآمجلة ايرس  ايعآاي، 
 ، وق  أللآ ايالحدث إيدل أسدلوب ايتآ ندب وايتآتندب أدي ايردآذن ايلدآن  ، ٕ٘ٔٓ

أي حنن تلنآ اي آاسة ايحلينة إيل أسلوب ايتآ ندب وايتآتندب أدي اياندلن اي ادوي 
تل ايالحدث أدي ادلب ايتآ ندب أمل ايمو و لت ايتي  لآ  ،ووج ة اي آاسة اال نة

 -جل و ال وايتآ نب أدي  ل دة اي ادي وايتآتنب أم  ل ايتآ نب أي  ال ة هللا
وايتآ ندددب أدددي اإلنمدددلن وايندددو  اآلأدددآ وأدددي ايج دددل  وايتآ ندددب أدددي ايردددآذن ايلدددآن  

أددي وايتواددة واددآ ايوايدد نن، و نددآ  يدد  مددن ايمو ددو لت ايتددي ت لويت ددل اي آاسددة 
حنن آلزت اي آاسة ايحلينة  لل جل ب واح  أر  تو ايتآ ندب أدي ح دظ ايردآذن 

  .وايتآتنب من تآله واإل الآ   ه وت اآسهايلآن  
 اد   . لدللآ محمدو   اإلسددال ،ايتآ نددب وايتآتندددب أددي لددعآ الدد آ  ثل ًنل:    
 -تددددددد ٜٔٗٔأ آوحدددددددة  لتددددددددوآاسب للندددددددة اآل اب ايجلمعددددددة ايمست الددددددآنة،)  لددددددي
، وقدد  ت ددآ  ايالحددث إيددل ت ددلول مو ددو لت ايعرندد ة والددلت ل ٗٔ   /ٜٜٛٔ

اليتآ نب وايتآتنب وأللآ إيل ايعال ات وا أال  ث  آتب من ا أال  ايسن ة، 
ثدد  تتاددس ا مثلددة ايلددعآنة ايمتعلرددة ي آاسددة تدد س ايرددن  ممددل ندد يل  لددل االأددتال  

 ايانن انن ت س اي آاسة واي آاسة ايحلينة.  
أدددي ايددد  وة وايتآاندددة، آسددددلية -الدددلل هللا  لنددده وسدددل -ثليثًدددل: أسدددلينب ايآسدددول  

ملجددددددستنآ، نوسددددد  أدددددل آ حسدددددن ايالدددددوآي للندددددة ايعلددددددو  اإلسددددددالمنة جلمعدددددة 
 ، وقدددد  ت لويددددت تدددد س اي آاسددددة الدددد لت ايمآاددددي وتددددو اي اددددي  لندددده ٜٜ٘ٔاغدددد ا ،

و يدد  مددن ايالددالة وايسددال ، ولدد ي  أسددليناه أددي ايتآانددة  لندده ايالددالة وايسددال ، 
اعً ددل مددن ا حل ندث اي ايددة  لددل  يدد ، ممدل ناددنن االأددتال  اددنن أدالل  ددآ  

 أت ا  اي آاسة ايسلارة، واي آاسة ايحلينة.   
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آااًعددل: أسددلواي ايتآ نددب وايتآتنددب أددي ايرددآذن ايلددآن  وايسدد ة اي اونددة واعدد ن مل   
للنددة  اي آاسددلت اإلسددالمنة، مجلددة سددلتآة  ادد  هللا  ددلحي، ايتعلنمددي وايتعلمددي،

، بٕٚٓٓ نسددددددماآ/لل ون ا ول  ٖٔ) ٔ، ايعدددددد   ٛٔايتآانددددددة يلا ددددددلت، ايمجلدددددد  
،  وية ٖٔ-ٕٔ-ٕٚٓٓاي للآ جلمعة اغ ا  للنة ايتآانة يلا لت، تلآنخ اي لآ، 

ومحددددوآ تدددد س اي آاسددددة ايآ نسددددي تددددو ايتآانددددة وايتعلددددن  ، توجدددده اي لددددآ: ايعددددآا ، 
و القت ل انن ايمعلد  وايمدتعل  اي آاسة أتمنة  آ  ايت آنم أي ايعملنة ايتآاونة، 
 ر دة ا  دال  اي آاسدة ايالحثة ايتي تتحر  من أالل ايتوجنه واإلآلل ، أجعلت 

و لآ ايوسدل ل ايتدي اسدتعلن ا دل  لنده ايالدالة  ،اي اي  لنه ايالالة وايسال من 
وايسال  أي ايتآانة وايتعلن ، ث  استعل ت ايالحثة السلواي ايتآ نب وايتآتنب أي 

، ومدددددددن أدددددددالل م ليعدددددددة ا تددددددد ا  لدددددددآن  يتحرنددددددد  أتددددددد ا   آاسدددددددت لايردددددددآذن اي
 وايمو و لت أي ت س اي آاسة نتانن اي آ  ان  ل وانن اي آاسة ايحلينة وأت اأ ل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٙ٘﴾  
  

 يدخم:
ايحلنمة ايتي اتاع ل ايانلن اي اوي ايتآاونة ايتآ نب وايتآتنب من ا سلينب      

 لنه ايالدالة -استل لًمل من ايانلن ايرآذ ي لم     ن ي تآاوي ترننمي نعلي  اه 
أددو   مددل نعتددآي ايدد  م اإل سددل نة مددن ا وجددلج سددااه  ددع  أولددل -وايسددال 
-ة أو استا ا ، و ي  من أالل أقوال مح  ة أو مواق  معن ة م دهأو ل ّ  أول ّ 

أددي لددل أمددآ مدددن  تدد  و ايمسددل  إيددل ايتددوازن واال تدد ال-ل الددلل هللا  لندده وسدد
 واي  نونة.أموآ ايحنلة اي ن نة 

وايتآ نب وايتآتنب من ا سدلينب ايتآاوندة اي لجحدة ايتدي تت لسدب مدس للأدة      
ايلأالددنلت  أ ددواا ايلأالددنلت، سددواء ايلأالددنلت ايلن ددة ايتددي تراددل ايحدد ، أو

ايتآ نددددب   ن   أو ايلأالددددنلت ايجلتلددددة أددددي أمددددوآ  ن  ددددل  ،وايمتجاددددآةايمعل دددد ة 
مدن أنً دل ايانلن اي ادوي، وتمدل  ا سلوانة ايتي امتأل ا مل ايظواتآمن  وايتآتنب

اي ن نددددة  ايتآانددددةل أددددي ملثددددآ اسددددتعملي  ا سددددلينب ايتددددي تأل ددددب ايعرددددل  ويدددد ي 
  .وايحنلتنة  موًمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٙٙ﴾  
  

 احملىر األول
 وانرتهٍبيفهىو انرتغٍب 

 يف انبٍاٌ انُبىي انشرٌف ًاويكاَته 
مدددلأو  مدددن اي عدددل آ دددب، وُنرالددد  اليتآ ندددب ايآ ادددة أدددي  ايتآ ندددب مالددد آٌ        
دؤاُل واي  َمس أي ايثواب، بٔ)ايليء ، وأسدلوب ايتآ ندب نأتلد  بٕ)وايآ ْ اة  تي ايسُّ

ايدد ي ، واددلأتال  ايرل ددل   سدده، ألسددلوب ايتآ نددب ايأ لانددة اددلأتال  ايمرلمددلت
، ومرلملتدده أددي ايمرددل  ا ول أقدآس ايانددلن اي اددوي ايلددآن  نعدد ُّ أسددلوًال   وًنددل تآاوًنددل

 ،ال تلدددون إال تآ نًاددددل أدددي اي  ددددل ل ايعظنمددددة -الددددلل هللا  لنددده وسددددل -ايلدددآن ة
 وينسددتليعاددل ات وا حلددل  ايلددآ نة ومحلسددن ا أددال  ايتددي تسددتح  ايثددواب، ل
  و ايدددد  م ندددد مددددل نرددددس م  ددددل تددددي قدددد ايايالددددل آة مددددن ايالددددآ لسددددلينب ايتآ نددددب ل

، و يد  وس لس  ا موآايآ ا ل و أي اع  ايمواق  يلوقوا أي اآلثل  ونستمنل ل 
قددد  نرادددل  لن دددل ايآ ادددلت اتآ ندددب اي دددلم أدددي ايلددد وات واال غمدددلم أن دددل، وتددد س 

إال أن اي  ددآة ايالددحنحة تآ ددب  ددن  يدد ، لددون  ،وتآ ددب   سدده أن ددل ،اإل سددلن
أدددي أن نلدددون أدددي اي  دددل ل وايمثدددل ايعلندددل ايتدددي واي مدددس ا الدددل أدددي ايتآ ندددب 

 .   لقات ل أنآ اإل سلن والالحه وأالحه
تددددي ايأددددو  ايلدددد ن   مددددن اي عددددل آتددددب، وايآتاددددةُ  ايتآتنددددب مالدددد آ مددددلأو ُ و       
سددلينب ا   أسددلوب مددن أسددلينب ايدد  وة إيددل هللا أنً ددل، ومددن نددو ، وايتأبٖ)واي ددزا
وأقادل  لدل هللا أوأًدل  ،اي لجحة، أإ ا أل  اإل سلن وأزا تدآ  ايمعالدنة ايتآاونة

  من ايعرلب اي ي ن تظآس.
أدددي ، وملل دددة  ليندددة أتمندددة لادددآىيتآ ندددب وايتآتندددب سدددلواي ا يددد ي  لدددلن        

 ،إ ا لدلن ايتآ ندب م ده وا  آاًلدل  ،وندز ا  ا مدآ حآاًلدلايانلن اي ادوي ايلدآن ، 

                                                           

 . ٘ٔٗ، الب ايآاء وايغنن ومل نثلث مل، مل ة: آ ب، الدٕد مرلننم ايلغة، جد/  بٔ)
 .ٕٗ٘، الب: ايآاء، مل ة: آ ب، الد٘د ا ظآ: يسلن ايعآب، جد/  بٕ)
 .ٖٖٚ، الب: ايآاء، مل ة: آتب، الد٘د ا ظآ: يسلن ايعآب، جد/  بٖ)



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٙٚ﴾  
  

أرددآاءة ايرددآذن  اددل ة  ،نتعلدد  اعرندد ة لددل مسددل  ومسددلمةايتآتنددب أددي أمددآ تددل   أو
الدددالته وأدددي ايمسدددل  نردددآأ ايردددآذن أدددي ، لدددون وأجل دددل مدددن أتددد  ايعادددل ات أسلسدددنة
  يددن    أنً ددل ، ونرددآأ ايمسددل  ايرددآذناي  ددلآأ ددآا  أددي ، و ايلنددل ذ ددلء أدديو    ل دده،

ينعددآ    ايرددآذن ايلددآن أددي  ، ونرددآأوأأالقنددلت أمددوآ  ن دده مددن أحلددل  وتلددآنعلت
 ،ونرددآأ ايردآذن أنً ددل يندد آ  ،ايعظددة وايعادآةم  دل أدد  ونل ،أأادلآ وقالدد  ا ويدنن

لدددون  ،لوالدددل  ايج دددة و عنم دددل واي دددلآ وجحنم دددلل، ا أآوندددةلت ندددغناوندددؤمن الي
ويتلدددد  اإلنمددددلُن اليغنددددِب مددددن ملمددددالت اإلنمددددلن ايتددددي أآ دددد ل هللا  لددددل  اددددل س  

تحدددث أحل ندددث أدددي أ دددل ل ايردددآذن ايلدددآن     لدددآأو  نآتدددل ا سدددالب مجتمعدددة 
       .وأأآى تآتب من اإل الآ   هوتآ ب أي اإلقالل  لل ح ظه وت اآسه، 

من ا سلينب اياال نة ا لثآ وآوً ا أي ايانلن اي ادوي وايتآ نب وايتآتنب         
لتآانددة ايعرددل واي ددمنآ  ايلددآن  يمددل ي مددل مددن أثددآ لانددآ  لددل   ددم ايمأل ددب

نرلظ مدددل مدددن ايغ لدددة   ،نعتمددد ان  لدددل ايترلادددل ادددنن ا  ددد ا ، لو  مدددل واي سدددنلنوا 
ا آنرددة إا ا نددة مددؤثآة وايترلاددل مددن ايمحسدد لت ايا نعنددة ايتددي تددؤثآ أددي ايمعددل ي 

 .و لنلتيتحرن  أت ا  
ونجمس ايانلن اي اوي ايلآن  انن ايترلال ايل ظي أي انن ي ظة ومل نرلال دل،       

وادددنن ايترلادددل ايمع دددوي ايتدددي نلدددون ايترلادددل أن مدددل مدددن ج دددة ايمع دددل  ون ايل دددظ 
للسددلواي ايتآ نددب وايتآتنددب، وا  ا لل ددت ايمرلالددة أددي ا ي ددلظ مددن أسددالب زنددل ة 

سدددخ ايمعدددل ي أدددي ايددد تن، ونحرددد  ايحسدددن أدددي ايلدددال ، أدددإن ايترلادددل ايمع دددوي نآ 
ونللدد   ددن قددن  ا لددنلء، وندد    اي لددآة مددن  ،ايغلنددلت ايمآجددوة مددن اإلتنددلن ادده

 أددددنعل  اإل سددددلن أن وآاء ايتآ نددددب ثددددوابٌ يمرلآ ددددة اددددنن ايثددددواب وايعرددددلب، أددددالل ا
 دز وجدل -أمداًل أدي ثدواب هللا واي  ل ل  ، أنرال  لل ايعال ات واي ل لتحسنٌ 

أدددال ندددآلن إيدددل ايددد  نل  ،الددد ن  لألددد  ايتآتندددب  رلاددد وأدددي ايوقدددت   سددده ندددآى –
نمدزج ا سدلوالن مًعدل أترلس   سده  دن ايمعلالدي واآلثدل ، واد ي   ومتل  ل ايرلنل،

  وً ل من ايتعل   ايمتوازن أي ايتآانة وايترون . 



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٙٛ﴾  
  

أددي ايحدد نث اي اددوي مددن أددالل  مددن أسددلواي ايتآ نددب وايتآتنددب ون اددس ايتددلثنآ    
ا قددة  جناددة، و  دد مل نسددتمس إين ددل ايمأل ددب أو ي ددلظ ايتآ نددب ا ترددلء ايحدد نث  

ا ي دلظ ايجمنلدة ايمحاادة يلد  م، أدال نوجد  مرندلم نرآأتل  نج تل  ت وآ أدي ألد  
 مددن مزنددةإال مددل تحملدده  ووأل  ددل يلمع ددل جمددلل تدد س ا ي ددلظايمأل ددب م ادده نرددن

 دددب أدددي   دددم ايمأل ايعل  دددة ايتدددي تغدددآموقدددوة وايتآ ندددب وايحدددآ  ايالددد  ، 
ا آنردددة سددد لة وماللدددآة ا مدددآ ايددد ي نادددآتن لددد ة ايمعدددل ي ايمرالدددو ة أدددي ايعردددل 

، وأدي ايمرلادل  جد  أن أي دلظ تلثنآ ايتآ ندب وايتآتندب أدي  ملندة ايتآاندة وايتعلدن 
وايحددآ   ،ايتآتنددب تحمددل   ددم ايمالدد اقنة ايتددي نستلددعآتل ايرددلآئ أددي ايتآتنددب

ي تدد ا ألاددآ  ينددل  لددل وأدد و دد   االقتددآاب مددن ايمحظددوآ، لددل تددآ  ايمحدد وآ 
 .ايمأل ب تلثنآتل  لل

وق  نآ ان  أر  أو ايتآتنب،ايتآ نب ايح نث اي اوي حلماًل مع ل وق  نآ          
حه،  دددن  مدددآ ادددن مسدددل  أدددي الدددحنمدددل آواس  يددد  مًعدددل أدددي حددد نث واحددد ، ومدددن 

َوَيَضُع بو إنَّ اَّللََّ َيْرَفُع بيذا الِكتَاِب َأْقَواًما، قلل: " اي اي   ن- –ايأ لب 
 .بٔ)" آَخِرينَ 
  دن اي ادي   -– مآ ادن ايأ دلب –وت ا ايح نث ايلآن  اي ي آواس       

ايمسلواة ايتي أآ  ل اإلسال  انن ايمسلمنن، أمن  ظ  من ا حل نث ايتي تانن 
ن لددددلن أددددي قومدددده  ،نآأددددس ملل ددددة اإل سددددلن ونعلددددي مددددن  سدددداهأن ن ايرددددآذلددددلن  وا 
وقالدة أآند ة نآون دل ايالدحلاي  دلِأَس ادَن  ظنمدة  م لسداةل، وي  ا ايحد نث و نع

                                                           

آواس مسل  أي الحنحه لتلب الالة ايمسلأآنن، الب أ ل من نرو  اليرآذن ونعلمده،  - بٔ)
، ٚٔٛحدددد نث وأ ددددل مددددن تعلدددد  حلمددددة مددددن أردددده أو  نددددآس أعمددددل ا مددددل و لم ددددل آقدددد  اي

 ن  لمآ وا لة أن  َ لِأَس اَن  اِ  ايَحلِآِث، َيِردَي  ، و   ايح نث للماًل للآلتي:ٖ٘ٙ 
ُ َمَآ اُعْسدَ لَن، َولدلَن ُ َمدُآ َنْسدَتْعِمُلُه  لَدل َمل دَة، َأردلَل: َمدِن اْسدَتْعَمْلَت  لَدل أَْتدِل ايدَواِ ي، 

قددلَل: َمددْوًيل ِمددن َمَواِينَ ددل، قددلَل: َألْسددَتْأَلْ َت  لددن   َأرددلَل اْاددَن َأْاددَزى، قددلَل: َوَمددِن ااددُن َأْاددَزى؟ 
 ، وا   ده َ دلِيٌ  ادليَ َآاِ ِ ، قدلَل ُ َمدُآ: َأمدل إن  َ اِدن ُلْ  َمْوًيل؟ قلَل: إ  ه َقلِآٌئ ِيِلَتلِب هللِا 

 قْ  قلَل: إن  اَّلل َ َنْآَأُس ا  ا ايِلَتلِب َأْقَواًمل، َوَنَ ُس اه ذَأِآنَن.
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  ﴿ٜٗٛٙ﴾  
  

ايددوايي ايدد ي اسددتعمله  ددن  - –اددن ايأ ددلب  اددِ  ايَحددلِآِث   دد مل سددليه  مددآ 
 ،بٕ)ُند  ل اادن أادزي بٔ)مدن ايمدوايي ل تل ايوا ي، أآ   لنه أ ه ويدل  لدن   وايًند

اَن  اِ   لأس أو ا يه  أي ا انة ا مآ  االأتنلآ ت ا من – –أتعجب  مآ 
يلتددلب هللا  ون  نددآس مدن اي ددلم ارآاءتدده اادن أاددزي  تنددلآأسدداب ا -–ايَحدلِآِث 

 لدددآ و  ، يددد  –-ألددد  نسدددت لآ  مدددآ ادددن ايأ دددلب ادددلي آا   ،لمددده ايلدددآن ، و 
  ."إنَّ اَّللََّ َيْرَفُع بيذا الِكتَاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بو آَخِرينَ ": ح نث اي اي 

أو م لدًآا  ،لل من للن متآ ً اي مؤلً ا أاآ أأاآ اه اي اي  وت ا ايح نث       
   اي لم.أ ل    لل سل آ الن هللا آأع   و  ،للن أتل ايرآذن ايلآن 

ايرددآذن ايلددآن  وايتآ نددب أددي وأددي ايحدد نث اي اددوي إلددلآة  ظنمددة إيددل أتمنددة       
ونجد   ،قدلآئ ايردآذن أدي ايد  نل ن لي دل ايتديوايآأعدة ليللن وايملل ة أ اإلقالل  لنه،

تعدد  حددلأًزا قوًنددل ندد أس اإل سددلن إيددل االسددتمآاآ أددي قددآاءة ايرددآذن أثآتددل أددي حنلتدده 
آأعدة   دل  أ، قلالآة  لدل ايحندلة ايد  نلايلآن  واإلقالل  لنه، وت س ايآأعة ينست 

إلدلآة أأدآى تد ا ايثدواب رلادل موأدي  ايمرن ، عن  ايعظن  و ايثواب حنث اي اآلأآة،
وتدددي اي دددعة أدددي ايددد  نل  ،تدددلآ  ايردددآذن وايمددد اآ   دددهوادددة ايتدددي ت تظدددآ ايعرإيدددل 

ددَعُة تأددلي  أنً ددل، واي عددل ن ددس  دد  اي عددل نآأددس   ن  اآلأددآةاي ددعة أددي و  اي ِّ
ْأَعددِة ِأددي اْيرَددْ ِآ،  ددِآنِ ، ايآجددل ايَوِ ددنٌس، ِ دد ُّ ايآجددل و  ،َآُجددٌل َوِ ددنسٌ أنرددلل: ايآِّ ايل 

ددَعُة: ايددد ُّلُّ َواْي َدددَواُن و َحَسدددِاِه ِ دددَعٌة، أددي  ايددد ي: ايددد  ِ يُء اي ددلم مدددن َواْيَوِ ددنسُ  اي  

                                                           

يللمددة ايمددويل ايع ندد  مددن ايمعددل ي لليمليدد ، واي لالددآ، وايرآنددب، وايمعتدد ، واي لالددآ  - بٔ)
و نآتددل، وايمددويل قدد  نلددون مددن ايعددآب أو ايعجدد  أو مددن ايعاندد  ايدد نن أ ترددوا  وأددي تدد ا 

 ايسنل  وآ ت ايويي الي ي َنِلي  لن  َأمآ  ث  ا ظآ: يسلن ايعآب، مل ة: ويي.
لاي مددن الددغلآ ايالددحلاة، مددن آواة ا حل نددث اي اونددة،  ادد ا يددآحمن اددن أاددزي الددح - بٕ)

، ٖولددلن أرن ًددل، وتددو مددويل  ددلأس اددن  ادد  ايحددلآث، ثدد  ا ظددآ سددنآ أ ددال  اي دداالء، جددد/
 . ٕٕٓالد



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٚٓ﴾  
  

و تلب ايلدآ  وايد ل واي دوان مدن ايعروادلت  ،، أرلة اير آ انن اي لمبٔ) َواي  َ لَءةُ 
 ايتي نج تل اإل سلن أي حنلته إ ا تآ  ايرآذن وأ اآ   ه. 

جددالل يلرددآذن ايلددآن ، ألياددلء  با دد ا ايلتددلب) ملسو هيلع هللا ىلصوأددي قويدده        تعظددن  وتمننددز وا 
أنً دددل  )ايادددلءبوتلتي ،اإليالدددل  ايحرنرددديأدددي ايسدددنل  ومدددن معل ن دددل  ،حدددآ  جدددآ

ولثآة ماللحاته يلرآذن لل ت سداًال  ل ة ايتالل  ايمسل ، امع ل ايماللحاة   ن  
ه ايمأل ددب  لددل ح ددوآ نددت او ا اإللددلآة يوتددل ايت اندده  ،أسلسددًنل أددي تدد س ايآأعددة

ملدددلت  ايردددآذن ايلدددآن  أنً دددل أن و  ،ايردددآذن ايلدددآن مدددن  ومددد ى قآاددده ،ايملدددلآ إينددده
لتددلب اددلل ايع  نددة  يلتعآندد  ايو ، بٕ)مددن لددل مسددل يلماليغددة أددي قآادده ومحسددوم 

   .بٖ)معآو      ايمأل ب و  و عم ن  ايرآذن ايلآن  
ُأثدددآس أدددي  بون دددس)نآأدددس، ولدددلن يلتعاندددآ ال دددظ ايم دددلآا ادددنن ايمت دددل نن      

 ،اسددتمآاآ حدد ث ايآأددس  تددل ايرددآذن أأددل   اليددةليم ددلآا ايمع ددل لددون ايتعانددآ ا
 . يتلآلنهالي ساة  يو سوح ث ا

إن ايمتلمل أي ايح نث ايسلا  نج  تل  ايمرلآ دة ايعظنمدة ادنن حدلل ايردلآئ       
ايدد ي ن ددس  وحددلل ايتددلآ ايدد ي نآأددس قومدده مددن حنددلة ايعاو نددة وايدد ل إيددل ايعلددو 

ن لل وا أالحلب م لالب أو سنل ات ،قومه ، ونجد  تلد  ايم لآقدة ايعجنادة ادنن وا 
 واآلأآة.أي اي  نل  و رواة ايتلآ  ،اي  نل واآلأآة ايرلآئ أيثواب 
 ايآأعددة تدد س وأن وايم  عددة، اي  ددل إيددل أأددآى إلددلآةب أقواًمددل) ملسو هيلع هللا ىلصوأددي قويدده        

 ايآجل، ت ا قو  آأعة تلمل وا  مل هللا، التلب ايعلي  ايلأ   لل قلالآة ينست

                                                           

 . ٖٓٗ، الب ايعنن، أالل ايواو، مل ة و س، الدٛا ظآ: يسلن ايعآب، جد/  - بٔ)
ا ظآ: معدل ي اي حدو ايد لتوآ: محمد  أل دل ايسدلمآا ي،  اآ اي لدآ يل ال دة واي لدآ،  - بٕ)

 ومل اع تل.  ٛٛ، الدٔ ، جد/ٕٓٓٓتد، ٕٓٗٔ، ٔ د/
 ومل اع تل.  ٛٛالد ٔا ظآ: معل ي اي حو اي لتوآ: محم  أل ل ايسلمآا ي، جد/  - بٖ)



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٚٔ﴾  
  

ايد نن نجتمعدون  ايآجدل أقآادلء وتد  ألالدة، وايآجدلل اي دلم، من ايجمل ة وايرو 
 . بٔ)معه أي  سب أو ج ِّ واح 

واي  لندة ايمآ ادة  ،ايألتمة ايسن ة وايمالنآ ايمظل تي ون س اه ذأآنن          
اآلأدآة أدي ، و ايد  نل أ دي  روادة أدي ،يلدل مسدل  ايتي أآا  أن نو ح ل اي ادي 

يإليالدل  ايمجدلزي، امع دل ايتالد  و دعه  باده) ن ايرآذن، وايالء أدي  الاتعل س
 . بٕ)انن اي لم اساب إ الآس  ن ايرآذن

ومن ا حل نث ايتي اجتمس أن دل أسدلواي ايتآ ندب وايتآتندب، مدل آواس اياأدلآي،    
ِإنََّمااا َملَااُ  » ، َأن  َآُسددوَل اَّللِ  قَددلَل: ، َ ددْن َ ددلِأٍس، َ ددْن َ ْاددِ  اَّللِ  ْاددِن ُ َمددآَ َ ددْن َملِيدد 

ْن َأْطَمَقَيا  َصاِحِب اْلُقْرآِن َكَمَلِ  َصاِحِب اإلِبِ  اْلُمَعقََّمِة ِإْن َعاَىَد َعَمْيَيا َأْمَسَكَيا َواِ 
  بٖ)«.َذَىَبتْ 

أمثددلل  ا مثددلل اي اونددة، وتددو مددنُنالدد   مددن ي اددوي ايلددآن  ايحدد نث اتدد ا     
 اي ظندددآ،وايتدددي وقعدددت أدددي ايددد   امع دددل  ،الدددآنحه ال ظدددة )ايمثدددلبايتمثندددل، يت

تلددانه حددلل الددلحب  ملسو هيلع هللا ىلصوقدد  قالدد  ادده  ايتلددانه،ايّ ايددة  لددل  ب،ويوجددو  )ايلددل 
 ايمعرلة.ايرآذن احلل اللحب اإلال 

وح ددددظ ايرددددآذن ايلددددآن  وتع دددد س مددددن اي ل ددددلت ايتددددي أمآ ددددل ا ددددل هللا سدددداحل ه     
ح ظددده و اتالوتددده وت انرددده، وأدددي تع ددد س  ايمعجدددز ايمتعاددد أ دددو لالمددده ، وتعدددليل

ِإنَّ ىاااَذا القُاارآَن ﴿ تعدليل: هرويددمالد اًقل ي ايدد اآنن،الدالح اإل سدلن وسددالمته أدي 
ُر الُمؤِمنيَن الَّذيَن َيعَمماوَن الّصااِلحاِت َأنَّ َلُيام َأاارًا  َييدي ِلمَّتي ِىَي َأقَوُم َوُيَبشِّ

                                                           

 اآ اإلآلدددل ،  -لثندددآ  إ دددآاب ايردددآذن ايلدددآن  وانل ددده، محدددي ايددد نن ايددد آون   اآ اادددن -بٔ)
 .ٕٚٙالد ٜايمجل   ٖ ،  د/ٕٜٜٔه ٕٔٗٔ

ا ظآ: معدل ي اي حدو ايد لتوآ: محمد  أل دل ايسدلمآا ي،  اآ اي لدآ يل ال دة واي لدآ،  - بٕ)
 و مل اع تل.ٜٔ ، الدٕٓٓٓتد، ٕٓٗٔ، ٔ د/ ٖجد/ 

، وأي آواندة أأدآى  دن أادي موسدل ٖٖٓ٘د آواس اياألآي، لتلب أ ل ل ايرآذن، آقمه   بٖ)
َتعلتُ وا ايردآذَن، أدَو ايد ي   سدي اندِ س »ا لعآيِّ د آ ي هللا   ه د، قلل: قلل آسوُل اَّلل ِ: 

 .«َيُ َو أل ُّ ت اِلنًّل مَن اإِلاِل أي ُ ُرِل ل



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٛٚ﴾  
  

 ايحنددلة،ليرآذن ايلددآن  أندده ت انددة يلالددآنة أددي جمنددس مجددلالت أدد، بٔ) ﴾ٜ﴿ َكبياارًا
  .بٕ) قو  ايسال وأ  ي ل  ه ن  ي 

اي اددددوي ايلددددآن   دددد ة مزانددددل وأالوالددددنلت  ايحدددد نثوأددددي تآالنددددب تدددد ا       
 ،أظ آت ددل  قددة ا ي ددلظ وجددو ة ا سددلوب ايدد ي نت لسددب وايمع ددل ايدد ي قالدد س 

 لنده ايالدالة   لدل إ جدلزس ايالدآيوحسن ت س ايتآالنب وجو ت دل  اليدة الدل قة 
 ليأاآنددة ادددا ايحدد نثوامتزاجدده اتلدد  اي  حددة ايآال نددة ايعظنمددة، وااتدد اء  وايسددال ،

ن ل ددت )إنب  ددن  ب)إ مددل أ ددل  إيددل ايمع ددل حسددً ل و لنددة،  ن )مددلب ايللأددة وا 
 مل ددل ، أددال نع ددي  يدد  أ  ددل جددلءت  اثًددل أو  ا ددل  لددل ايلددال  ، وا  مددل وآ ت 

وايدد ي  ايحد نث،نو ددح ل ايغدآ  مددن مجديء )إ مددلب أدي ا انددة  ي لتدة اال ندة ،
، ألالددددداا ايلدددددال  للددددده محالدددددوًآا أدددددي  ا دددددآة )ايحالدددددآبيأاآندددددة مع دددددل الأأدددددل  

 .علت س وايم اومة  لنهتي ايتآ نب أي ح ظ ايرآذن وت مأالوالة
، ووقددوا أ اة ايحالددآ أددي ايح ددظ سددنل ه اتددآ   يدد  مددن أنلددون ايتآتنددب  وأمددل   

 .المته ملسو هيلع هللا ىلص لن  ايع لنة واالتتمل  من قالهأول ايجملة أأل  تل
 و دددآب ايمثدددل مدددن ايوسدددل ل ايانل ندددة ايما  دددة أدددي ايتعلدددن ، لدددون ايمثدددل      

ليمع ل ايماللدددآ سدددوق ل ادددنللددد   دددن وجدددوس وأ لندددل لثندددآة يلمع دددل تأتلددد   دددن 
 ايددد تن أدددديلمدددل نردددو  ايمثدددل اعدددآ  ايغل دددب  دددن  ايمجدددآ ة،وايالدددآنا يلعادددلآة 
ترآنب ايمع ل اي ي نعنن  لل اي    وسآ ة ثالته أي ا      معآ  ايحل آ
، و ددن  آنردده نددت  ايددو ظ وايتدد لنآ وايحددث وايزجددآ الي ددلظ قلنلددة   ددم ايمأل ددب

ّ اية محسوسة االوآة الآنحة  )مثلبللمة ايح نث أجلء أي سنل  ت ا  موجزة،
 آم ايردآذن واستددمآاآ تالوتده  ألداه  ،ايتلانه يلتآ نب اليتمسد  ادليرآذن لل 

م  عدة ايتدي ن ت دس ا دل قدلآئ   يتالدونآ اياال  دالتاآا  اياعنآ اي ي نألل م ده 
                                                           

 .ٜسوآة اإلسآاء، اآلنة : بٔ)
لمس  حلل  ايرآذن وايمانن يمل ت دم ه مدن ايسد ة وذي اي آقدلن،  ادي  اد  هللا ا ظآ: ايج بٕ)

محمدد  اددن أحمدد  اددن أاددي الددآ ايرآ اددي، تحرندد :  .  ادد  هللا اددن  ادد  ايمحسددن ايتآلددي، 
 .ٖٗ، الد ٖٔجد/



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٛٚ﴾  
  

وايم  عددة ايمتآتادة  لددل آاد  اياعنددآ حدلل اآتددا  ادليرآذن ايلدآن   ايردآذن أدي حنلتدده
، وأي ايمرلال تالدونآ اي دآآ ايحلالدل مدن تدآ  ايردآذن، ادل  الت و    ا  الته

 . ا ل ا ر تلاإلال وت آآ اللح
إيدل  وم  دنة ،واأتنلآ للمة )الدلحبب أدي تد ا ايمثدل جدلءت  قنردة جدً ا      

وتلي دددده مدددددن أددددالل ايمعللدددددآة  ن ايالدددددلحب تددددو ايددددد ي تالزمدددده    لنددددة جلنلددددة
ن والزمدددده االددددلحب ايردددآذن    دددده قددددآأ ايرددددآذ ملسو هيلع هللا ىلص، وا  مددددل سددددملس ايآسددددول وايالدددحاة
أددإ ا تجددآس ، ندده قآاءتددهنسدد ل  لقددآاءة ايرددآذن أددإن ايدد ي ندد او   لددل  ،لليالددلحب

أن ددل ال نلددتآ  ، وللمددة )الددلحبببٔ)أالدداحت لددلقة  لندده ثرلددت  لندده ايرددآاءة و 
الددلحب أنالددا أن ُنرددلل أن نلددون ايالددلحب وايمددالز  يإل سددلن لأاًلددل معنً ددل، 

لمل أي جملة  أنً ل ، سملء ايحنوان  ت لالا إ لأتايلتلب، واللحب ايرل ، و 
لحبب ايألنددل، وايرددآنن، ومددن مآا أددلت )ايالد ،الددلحب اإلادل باي اددوي )ايحد نث 
أدي اي اليدة  ت تدآ   س ايمآا أدلت أدي ايمع دل إال أ  دل قد ، ومدس ات دل  تدوايال ن 

اياللحب ت ل  لل ايمالزمة وايماللحاة مس أي    ن ي ظة واالستعملل ايلغوي
ومن  الالت استعملل ي ظة ايالحاة مل نلنآ ليء ناللحاه اإل سلن ونالزمه، 

وأدددي تددد ا  اليدددة  لدددل  قدددة اأتندددلآ ، بٕ)أحددد  ايالدددلحانن مدددن اآلأدددآ إيدددل ا ت دددلا
ا ي لظ وات لق ل مس ايمع ل، وأي إ لأة ي ظة ايرآذن يللمة )اياللحبب أل د تلن 
جلنلتدلن تمددل :ايتعظدن  ي دد ا ايالددلحب ايد ي  ددلل تدد ا ايلدآ  امالددلحاة ايرددآذن، 

وأدي جملدة الدلحب اإلادل  ،واالأتاللآ ايد ي نرت دنه مردل  ايمثدل وتدو اإلنجدلز
قنمة أأل ت ايمرال  م  ل، وأي اأتالل  اإلال ا  س ايالحاة  ون  نآتدل مدن 
ايحنوا دددلت ا ين دددة ايتدددي لدددلن نرت ن دددل اإل سدددلن نظ دددآ ايمرالددد  مدددن ا ترل  دددل أدددي 

                                                           

، ومدل اعد تل، ٕٙٔ، الب ايال ، أالل ايألء مل ة ألل، الدٔٔا ظآ: يسلن ايعآب، جد/ بٔ)
 ، ومل اع تل. ٜٔ٘أالل ايالل ، مل ة: الحب، الد، الب ايالء، ٔوجد/

ا ظآ: اي آو  ايلغونة، الاي تالل ايعسلآي ايحسن ان  ا  هللا ادن سد ل ادن سدعن ،  - بٕ)
 -تددددٛٔٗٔتحرنددد  وتعلنددد : محمددد  إادددآاتن  سدددلن ،  اآ ايعلددد  وايثرلأدددة يل لدددآ وايتوزندددس، 

 .ٖٕٛ ، الدٜٜٚٔ



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٚٗ﴾  
  

جملددة ايمثددل، ألإلاددل نالددحا ل اإل سددلن أددي حلدده وتآحليدده، ونسددت ن  مددن يحوم ددل 
موجدو ة   د  اعد  ايحنوا دلت ا أدآى لل اردلآ وأيال  ل، وق  تلون ت س اي وا د  

واي ددددلن وايمددددل ز إال أن مرالدددد  ايمثددددل اتجدددده اتجلًتددددل ذأددددًآا أددددي ا ترددددلء اإلاددددل 
ن لل ددت  ،ينو ددا الدد ة ألالدددة مددن الدد لت اإلاددل  ألالددة، مددن ألددد  أ دددي وا 

ايحنوا دلت أي دة والدحاة إال أ  دل مدن ألدد  ايحنوا دلت   دوًآا   د  تآل دل  ون قندد ، 
، وتدد ا مددل أآا  ترآنادده  الددحلاه مددن  وآتددل الددعواة لدد ن ةوأددي تحالددنل ل اعدد   

 الوآة اللحب ايرآذن وتلان ه االلحب اإلال.
ي ظدة  ، ألأتندلآايمع دلأأآى من قال د  ايحسدن أدي  للمة :اْيُمَعر َلةِ واإلال       

ي ددل  اليت دددل أددي توجندده مرالددد  ايحدد نث اي اددوي وي دددل أثآتددل أدددي إ آا   )اْيُمَعر لَددِةب
ومدن معل نده ايحدام ايعردل: ايم دس واإلمسدل ،  ، ومدن معدل ي ايمع ل ايمرالدو  

ل سدمي  ردل اإل سدلن  رداًل    ده نم دس الدلحاه وا  م د ، ن تعل ي ايراناوايآا  
ل ددلم أتمنددة آادد  أددلآا   لندده ايالددالة وايسددال  أن ناددنن ي، بٔ)مددن ايجحددو  وايل ددآ

أأددل ت قدد    رددلي ظددة ا  ا لل ددت و ، اياعنددآ و رل ددل حتددل ال تت لددت مددن الددلحا ل
مدس ايدآا  مع دل ذأدآ تدو لد ة  أأدل تقد   ب،معرلدة)للمة أإن   أر ،مجآ  ايآا  

وايمرالدددد  ايدددد ي أآا   اإلتمددددلل،ايددددآا  يلماليغددددة أددددي ايحددددآ  واالتتمددددل  و دددد   
تدددو تعلدددنم   ايحدددآ  واالجت دددل  أدددي تعلتددد  ايردددآذن مثلمدددل نحدددآ   ملسو هيلع هللا ىلصتوالدددنله 

 م ه.اللحب اإلال  لل إاله ونحل  آا  ل حتل ال ت  لت 
 حآالددده  يحددد نث اي ادددويا أدددي تددد اونالحدددظ  لدددل تددد ا ايتالدددونآ اياندددل ي     

ايد  م  ايد تن، وندؤ م أديوتد ا ممدل نآسدخ ايمع دل  وايان ة،اآا  لالمه اليواقس 
 اقس.التاللل ايمع ل اليو 

وايرآن دة ايّ ايدة  لدل  ايمثدل،مردل   اقت دلسوأي ايمثدل اي ادوي إنجدلز اليحد       
ايحدددد   ايجددددلآ وايمجددددآوآ )َلَمثَددددِلب ايمتعلرددددلن اددددليأاآ ايواجددددب ايحدددد   ايمردددد آ 

                                                           

 ٜ٘ٗ ايعدددنن، مدددل ة:  ردددل، الدددد ، ادددلب ايدددال ، أالدددلٔٔا ظدددآ: يسدددلن ايعدددآب، جدددد/ - بٔ)
 وملاع تل. 
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  ﴿ٗٛٚ٘﴾  
  

وللمدة ايمردل ، )الون  ل ب، ومن أوا   اإلنجلز اليح   ت دل االأتالدلآ ي دن  
ايرددآذن مددن إي دده  تلددانه الددلحب يددت  لددل  ايرددآذنبالددلحب  )مثددلمثددل ا ويددل 

وأدي ايملداه اده )لمثدلب  ايمعرلدة،اللحب اإلادل ايلرآذن وم اومة قآاءته وح ظه 
  اتدنن واجتمدلا ا ايتلدانه،يتللند  تد ا  مثلباجتمعت )لل ب ايتلانه مس للمة )

ات لق مدل وت دم  مل مع دل ايوالد . أجملدة الدلحب )ايلل  ومثلب  الية  لدل 
وللمددة الددلحب اإلاددل  ايرددآذن،الددلحب ايرددآذن مددس  ايرددآذن لل  ددل تالدد  ي ددل حددلل

مدن ُنع  وت ا ايتلانه  ايمعرلة،ايمعرلة تال  أنً ل حلل اللحب اإلال مس إاله 
  اليمحسوم.قانل تلانه ايمعرول 

ْن َأْ َلَرَ ل        َ َتَاْتب،  الآةوا  ا ا ترل ل إيل جملتي )ِإْن َ لَتَ  َ َلْنَ ل َأْمَسَلَ ل َواِ 
يل اليدددة  لدددل وقدددوا مت دددل تنن ومتردددلالتنن أدددي ايمع دددل تنن  دددن جملتدددنن لدددآ ن

 ايمسترال:ايلآ  أي 
ليتعلتد  مددآتا  أ ،ايتآ ندب، ومرالد تل َ لَتدَ  َ َلْن َدل َأْمَسدَلَ لب ا ويدل: )ِإنْ       

ي اليتدده  ارددوة ايمسدد  ومجددي أعددل ايلددآ  االددنغة ايمل ددي يدده أثددآس أددي ايمع ددل 
ألسددداه تجددد      لدددل وقدددوا ايحددد ث أدددي ايمل دددي، ووقو ددده اعددد  )إنب ايلدددآ نة

   ن )إن ايلدددآ نةب تسدددتأ   مدددس ا مدددوآ ايتدددي ُنلددد  أدددي ايحددد وث واسدددتمآاآنته
وقو  دددل أو ن ددد آ وقو  دددل، أليمعلتددد ة  لدددل ايردددآذن قددد  تلدددون  ا مدددة وقددد  تلدددون 

ل سدار ل مددن ايلددال  وسددنرت جملددة ايلدآ  تدد س يانددلن وجده ايلدداه أنمدد ،بٔ)متر عدة
، يدد ي  باِحِب اإلِبااِ  اْلُمَعقََّمااةِ ِإنََّمااا َملَااُ  َصاااِحِب اْلقُااْرآِن َكَملَااِ  َصاا: )أددي قويدده 

والددددل ل الحدددد  حددددآو  ايع دددد ، وللمدددددة  اسددددتغ ت جملددددة ايلددددآ  ا ويددددل  دددددن
ل لنة  ن س وية ا رنل  اإلال  حاس ل  ن  آن  آا  ل اليحالل، :)أمسل لب أي

أث ددلء آا  ددل اليعرددلل، لمددل أن أددي اأتنددلآ حددآ  ايجددآ ) لددلب،  ون  نددآس مددن 

                                                           

ايللل   ن حرل    وام  ايت زنل و نون ا قلونل أي وجوس ايتلونل، تلين  / أادي  - بٔ)
تدب، تحرن  وتعلن  و آاسدة: ٖٛ٘-ٚٙٗايرلس  جلآهللا محمو  ان  مآ ايزمألآي، )ت

 .ٙٗ٘، الدٔ ل ل  ا  ايموجو ، ايلنخ  لي محم  معو ، جد/



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٚٙ﴾  
  

 ن ) لن دددلب  أأددل ت أدددي سدددنل  تددد ا  ،و  ايجدددآ يددده اآتاددل  ادددليمع ل أنً دددلحددآ 
 ايمثل مع ل ايماللحاة. 

ْن َأْ َلَر َددل َ َتَاددتْ  ايثل نددة:    مددآتا    تددلب اإلاددلايتآتنددب   ن ومرالدد تل  ب،)َواِ 
ايجملددة أنً ددل  قندد ، وأدديجعل ددل ادد ون  أي أ لر ددلباإ الق ددل  ون قندد ، ومع ددل )

   قن .ل لنة  ن ل ة   وآ اإلال حنن إ الق ل من  نآ 
ْن َأْ َلَر َددل      وقدد  جددلء ايوالددل أددي جملتددي ايلددآ :)ِإْن َ لَتددَ  َ َلْن َددل َأْمَسددَلَ ل َواِ 

  ويلدددد ة اآتاددددل  ايجملتددددنن ايحلدددد او يرالدددد  ايتلددددآن  ان  مددددل أددددي َ َتَاددددْتب، اددددليو 
وت لسدددا مل، ألدددو الت ن دددل اجملدددة ايلدددآ  ا ويدددل:)ِإْن َ لَتدددَ  َ َلْن َدددل َأْمَسدددَلَ لب، يددد  
نظ ددآ ايمع ددل ايمرالددو  ، وسنالدداا ايمع ددل ما ًمددل   دد  ايمأل ددب ، وا  مددل أددي 

نظ دددآ ايمع دددل ايمرالدددو ، ومدددن أسدددالب ايوالدددل  ايلدددآ نتننمجددديء ايجملتدددنن 
يللمددلت ايمترلالة) لتدد  نن أنً ددل وجددو  ايجددلمس ايدد ت ي اددنن ااددليواو اددنن ايجملتدد

، وأ لر دددلب، وادددنن )أمسدددل ل و تادددتب، وا تردددلل ايددد تن ادددنن تددد س ايمعدددل ي  لن دددل
 .ظ آ ايمع ل ايمآا  او وح  ايمترلالة من أح تمل إيل اآلأآ

 ،ا الدلي ايد ي أآا س اي ادي  ومن تلثنآ أ   ت ا اي   نت دا ايمرالد       
 ،ايحدددث  لدددل تعلتددد  ايردددآذن وايم اومدددة  لنددده وتالوتدددهوتدددو تآ ندددب ايمسدددل  أدددي 

مدددن تعآن ددده يل سدددنلن،  ن تددد ا ايمرالددد  نجعدددل اإل سدددلن وايتآتندددب وايتحددد نآ 
أدددآا س اليرالدد  إينددده أدددي لدددل حدددلل، و ن   أدددي  متوج ًددل إيدددل هللا ايواحددد  ايمعادددو ، وا 

ل ل ح ظدددده ح ددددظ يلدددد نن ايدددد ي تددددو يددددب ايمرلالدددد ، ومددددن وسددددتددددو ح ددددظ ايرددددآذن 
االلددتغلل ادده، سددواء ألددلن اتالوتدده، أ  اتدد اآ معل ندده، أ ددو مددن أأ ددل ايعاددل ات 

وتددد ا ايمرالددد  ا الدددلي يددده مرلالددد  تلاعدددة م  دددل ، وااللدددتغلل اددده أسدددلم ايددد نن
ايتعآُّ   لل مل أي ايرآذن من اي  ى وايعل  اي لأس، أل ساحل ه أو ا أنده  لد  

وا مثددددلل، وايحلدددد ، وايمددددوا ظ، لددددل لدددديء، أإ دددده نت ددددمن ا حلددددل  وايلددددآا س، 
وايتددلآنخ، و ظددل  ايلددون، أمددل تددآ  لددن ًل مددن أمددوآ ايدد نن إال ان  دده، وال مددن  ظددل  

 .ايلون إال أو حه
 



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٚٚ﴾  
  

 احملىر انثاًَ
 أسانٍب انرتغٍب انىاردة يف أحادٌث

 اإلقبال عهى انقرآٌ انكرٌى وحفظه 
ايتآتنددب، مددل آواس  لددآ أي ددلظ وآ ت أددي ايتآ نددب  ون مددن ا حل نددث ايتددي     

،  دن --وتعلمده،  دن  ثمدلن قدآاءة ايردآذن  أ دل أدياياألآي أي الحنحه 
 . بٔ)بَخْيُرُكْم َمن َتَعمََّم الُقْرآَن وَعمََّموُ : )أ ه قلل اي اي 
 غزندددددآة ات ايمعدددددل ي ايوتددددد ا ايحددددد نث ايلدددددآن  مدددددن ا حل ندددددث ايمدددددوجزة       

أ ددل مددن تعلدد  ادد لآ ، وقدد  ادد أ تدد ا ايحدد نث وا تدد ا  ايعلينددة وايرددن  ا الددنلة
قويدده ا انددة ايحدد نث أددي  اسدد  ايت  ددنل ايددواآ  أدديايلددآن  مددن أددالل وآو   ايرددآذن
: " أدددي الدددتآ اال الت اسددد  ايت  دددنل ال ، ومدددنأأندددآ اسددد  ت  دددنل ،"أندددآل  

، يلن أي ي ظة اس  ايت  نل )أنآب  م  أاعد  مأتل تننأو أي لن نن ال تنن 
أي ايمع ل ايمرالو ، أوقوا أنآل  أي ا انة ايح نث ند ل  لدل أن تعلد  ايردآذن 
تو أنآ ا  مدلل  لدل اإل دال ، وال نردلآن  يد  اعلد  ذأدآ،  وتدو أ لدل  آجدة 
مدددن  آجدددلت ايت  دددنل اعلدددم وقدددوا اسددد  ايت  دددنل ادددنن لدددن نن قددد  الدددتآلل أدددي 

 ل أح تمل  لل اآلأآ.   اع  ايال لت، وُأ 
ايردددآذن   ن  نتعلمددده اإل سدددلن،  تعلددد  ايردددآذن أأ دددل مدددن أي  لددد  ذأدددآونعتادددآ      

وا  ا  ددآ  اإل سددلن ملل ددة ايرددآذن ايلددآن  وأ ددله  لددل سددل آ ايعلددو  أسددلم ايعلدد ، 
 ،بٕ)أنً دل بأندآ)لسد  ايت  دنل االاتد اء ا ، ومن  الالتآ ب اه وأقال  لل تعلمه

نلحدد  وتددو ايرددآذن ايلددآن ، وتدد ا ايتعظددن  وتدد ا اي  ددل  ،يلم  ددلايتعظددن  وايثددواب 
أادددآا  ُنعددد  مدددن )أندددآب االاتددد اء السددد  ايت  دددنلاللددد  أن و امدددتعل  ايردددآذن، أنً دددل 

، أدإ ا أدي ايوقدت   سده ايتآ ندبو اليدة  ،ايتلدون    الدآنحمدل ، لو ده االات اءات
                                                           

آواس اياأدددلآي، لتدددلب أ دددل ل ايردددآذن، ادددلب أندددآل  مدددن تعلددد  ايردددآذن و لمددده، آقمددده،  - بٔ)
 . ٜٜٛ، الدٕٚٓ٘

،  ٔا ظدددآ: ايحددد نث اي ادددوي مددددن ايوج دددة اياال ندددة،  .  ددددز ايددد نن  لدددي ايسددددن ،  / - بٕ)
 .٘ٓٗ  ،  اآ اقآأ الددٜٗٛٔتد/ ٗٓٗٔ
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 ،تلددوقت ايدد  م ، لددل ايتآ نددبو ايددة مالددآة اددليأنآ لددد)أنآل ب ادد أ ايرل ددل ال ظددة 
استل سدت ايد  م  ايمتآقاة وتواأ  مس آ ات ل، أإ ا جلء ايأاآ وتآقات سملا ايأاآ

مددد يول ن ايموالدددوية يددده أثدددآس أدددي أ ددد  وايتعاندددآ اَمددد، قالدددت  لدددل ايأندددآواسدددترآت وأ
، أمددن ايموالددوية ايلددال ، أ ددي ي ظددة  قنرددة جددً ا أددي االأتنددلآ مت لسدداة مددس ايمع ددل

، ألدل ايعردالء أن ايأ لب أدي تد ا ايأادآ يعمدو  اي دلم  يت  للأي ت ا ايسنل  
أدددي مجتمعددده، م مدددل لدددلن و دددعه مدددن ايمملدددن أن نلدددون مدددن أندددآ اي دددلم إ سدددلن 

اتعلمدده ايرددآذن ايلددآن ، وتعلنمدده تعددليل أنددآ اي ددلم   دد  هللا ونل ندده لددآًأل أن نلددون 
ه أددي قويددلمددل وآ  اي ددلم ا سلسددي   دد  هللا تددو ايترددوى  وا  ا لددلن مرنددلميل ددلم، 
تو تعل  لتلب  انن اي لم يأنآنةارنلم من ، أإ)إن ألآمل      هللا أترلل ب تعليل:

   ن  ايرددآذن تددو أأ ددل ايعلدو ، ومددن تعلدد  ايرددآذن و لدد  أحللمدده هللا تعدليل وتعلنمدده
 .  لأوامآس و واتنه اللآ اه  ليمً و  ،وأآو ه

 لدل االلدتآا  أدي  بتعلد  ايردآذن و لمده)لمل  يت ايواو ايعل  ة انن جملتدي       
 نلدددملتعلددد  ايردددآذن و ايردددآذن وتعلنمدده،  وأندددآ اي دددلم مدددن نجمددس ادددنن  لددد  ايأنآنددة 

ترل دده وح ظدده ومعآأددة  لومدده ، وال نرتالددآ تدد ا ايأنددآ  لددل مددن وأحللمدده ت اآسدده وا 
تعلدن  ايردآذن ونسدل   أدي تعل  ايرآذن ايلآن  أر ، أليأنآ نع  أنً ل لل من نسلت  

، أمن اي لم من نل ل  لاة ت أ ل تعلن  ايرآذنم لساة الي  آنرة ا  سه أو ايلآن  
مد اآم ح دظ ايردآذن، ومد    مدن نتل دل ا ،م    من نتل ل ام آسي ايرآذنايرآذن، و 

ومددد    مدددن ن ادددس  ،ح دددظ ايردددآذنايمسدددلج ، ونأالددد  أمدددللن يومددد    مدددن نا دددي 
و مدددن أس نحادددب أا دددلءال نسدددت نس مدددل سدددا ، أ، ومددد    ايمالدددلح  ونردددو  اتوزنع دددل

، و ندآ  يد  مدن أ دواا أي ح ظ ايرآذن، ون نل ي   لل ايوسل ل يح ظ ايرآذننعوي   
 .اي  ل
مدن ايتلوندل  واسدعة مسدلحة إ  دلءأدي تد ا ايحد نث اسد  ايت  دنل ومن أوا        

للن أنآ اي لم وأي ايح نث تعآن  وا ا أإ ا  ،وايت ونس أي ايمعل ي واي الالت
 دن  أ ادآمدن  لآ اي دلم تدو أإن  ، وأي ت ا تآ نب، من تعل  ايرآذن ايلآن  و لمه

 .تعلمه وتعلنمهوق      وتآ  تعلنمه أو ،ايرآذن



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٛٚ﴾  
  

أملمه ايالتلي  يأامسل  أي الحنحه،  ن وممل وآ  من ت ا ايانلن مل آواس       
ِتي َيااْوَم اْلِقَياَمااِة اْقااَرُأوا اْلُقااْرآَن. َفِهنَّااُو َياا ْ »قُددوُل: --َسددِمْعُت َآُسددوَل اَّللِّ  قددلل،أ دده 

اْقَرُؤوا الزَّْىاراَوْيِن الَبَقاَرَة، وُساوَرَة آِ  ِعْماراَن، فهنَُّيماا َتْ ِتيااِن َياوَم  أَلْصَحاِبوِ َشِفيًعا 
 ، الِقياَمِة َك نَُّيما َغماَمتاِن، أْو َك نَُّيما َغياَيتاِن، أْو َك نَُّيما ِفْرقاِن ِمن َطْيٍر َصوافَّ

اِن عن أصْ  َرَكاٌة، وَتْرَكياا َحْساَرٌة، حاِبِيما، اْقَرُؤوا ُساوَرَة الَبَقاَرِة، فاهنَّ أْخاَذىا بَ ُتحااَّ
َحَرةُ  وال غيَر . ]وأي آوانة[: َتْسَتِطيُعيا الَبَطَمُة، قاَ  ُمعاِوَيُة: َبَمَغِني أنَّ الَبَطَمَة: السَّ

  بٔ).َيَة َبَمَغِنيأنَّو قاَ : وَك نَُّيما في ِكَمْيِيما، وَلْم َيْذُكْر َقْوَ  ُمعاوِ 
ت ا ايح نث اي اوي ايلآن  من ا حل ندث ايمدوجزة أدي أي لظ دل وايغزندآة أدي       

ا عددل ا مددآ )اقددآأواب، وأسددلوب ا مددآ  - لندده ايالددالة وايسددال -معل ن ددل، وقدد  ادد أس 
ونرت ددي ا مددآ أن نلددون ايمددلموآ  مددن ا سددلينب ا لثددآ وآوً ا أددي أيسدد ة ايعددآب،

يآلمآ، وتو اي اي ايلدآن  من ايملموآنن ايتي توجب االمتثلل  ايآتاة ون اآلمآ أي 
--،   وحث جمندس و آ  ا مآ أي ت ا ايمرل  اي اوي ايلآن  اي الا واإلآلل

م لد  ايردآاءة سدواء مدن ايلآن ، وقآاءة ايردآذن تلدمل  قآاءة ايرآذنايمسلمنن التمنة 
تعّلمده،  لدل قآاءتده للدل  مدل ند ل وتلدمل أنً دل  بٕ)ايمالح  أو مدن ايمح دوظ،

إ جدلزس، وايعمدل أسدآاآ  وايتلمل أي انل ه ايلآن ، ومعآأة ،وايتعا  اهوت ّاآس، وأ مه 
محد وً ا أو  --، وت ا ا مآ ينم قلالًآا  لل أالحلب اي ادي ووآ  أنهامل جلء 

يمسترال ا مة اإلسالمنة إيل أن تردو   -–م ه  ال تو أمآ ممت ، امآحلة زم نة
أإ ه أمآ حرنري واجدب  ،ايسل ة، وامل أن ت ا ا مآ ق  ال آ من ج ة االستعالء

توجدب ، واتآلده وايتآ ندب أنده وملز  أي ت  ن س، وايعمل اه، ونتحر  ات  ن س ايثواب
ذن ايرددآ تمث ددل  أددي تدد ا ايمرددل  نالددوآ ي ددل ايانددلن ايلددآن ، و وايتآتنددب م  ددل ايعرواددة

س، وايعدلملنن ينلدون لد نًعل يمدن نردآؤ ايرنلمدِة،  ايلآن  أي الوآة نآاتل اي لم أدي ندو 
 امل أنه.

                                                           

آذن وسدددوآة اياردددآة، آقمددده: آواس مسدددل ، لتدددلب الدددالة ايمسدددلأآنن وقالدددآتل، ادددلب أ دددل قدددآاءة ايرددد بٔ)
 ٖٔٙب الدٗٓٛ)-ٕٕ٘

،  اآ اي ال دة ايأ نوندة ٔمحم   اد  ايدآؤو  ايم دلوي، جدد/ -ايتنسنآ الآح ايجلمس ايالغنآ  - بٕ)
 .ٖٜٔ، الدٖ   /ٜٛٛٔتد / ٛٓٗٔ اآ اي لآ: ملتاة اإلمل  ايللأعي، ايآنل  ،



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٛٓ﴾  
  

مدددددن ايجملدددددة اإل لدددددل نة إيدددددل ايجملدددددة ايأاآندددددة  دددددن  آنددددد   --تردددددل ن ثددددد      
االست  ل  اي ي ن رل ايمأل دب إيدل مآحلدة  ليندة مدن ايتلدون  واالسدتثلآة يمعآأدة 

اندلن ايسداب أدي أتمندة قدآذن ايساب من ت ا ا مآ ايالل آ من أالد   ايالدآ أدي 
، آلأددآةأدي امدن ايثدواب ايحلالددل تد س ايرددآاءة وتحرردده ايردآذن أدي ايدد  نل، ومدل ت علده 

ايمؤلدد ة يت  ددي لددل لدد  أو آناددة أددي لددون ايرددآذن ايلددآن  ايأاآنددة أجددلءت ايجملددة 
ايمأل ب نعل  أدي قدآاآة   سده مدل تحونده لون  نو  ايرنلمة، ل نًعل ياللحاهسنلون 

وأددي ايجملدددة اي علندددة ، الدددل قةوأأاددلآ مددن معلومدددلت وحردددل    --أأاددلآ اي ادددي 
قدد  نحمددل ايلددال   لددل ايحرنرددة، أنددلتي ايرددآذن ايلددآن  لدد نًعل مجددلز ب، لدد نًعل )نددلتي

، وقدد  نحمددل  لددل ايملددلا ة وايتمثنددل، --اليلن نددة ايتددي نعلم ددل هللا  الددحلاه 
و ي  يترآنب الوآة إتنلن ايرآذن ندو  ايرنلمدة، و  رده اليلد ل ة يالدلحاه ، وتح ند  

، وتآجا أنه وتُرلم أنه اينو  اي ي تُ الل أنه ا  ملللو ه  ،نو  ايرنلمةايل ل ة ا
وأددي تدد ا اينددو  نحتددلج اإل سددلن يللدد ل ة، أحن  ددل تلددون ايلدد ل ة  ايمددوازنن اليعدد ل،

  --، وأدي قويده من أ ملل اإل سلن ايالدليحة أدي ايد  نل لليالدنل  وايردآاءة ايردآذن
 الددحلاه، والددلحب ايرددآذن ايمددالز  يدده، وا سددلوب ل لنددة  ددن لثددآة ايرددآاءة و ددول 

وتع ددي ايمالددلحاة أنً ددل مددن نعمددل امرت ددلس ون ادد  أحللمدده وأوامددآس  ،ايمالددلحاة
 و واتنه ين وز اليج ة. 

يترآندآ ايمع دل  ا مآ مآة أأآى ارويده: اْقدَآُؤوا- لنه ايالالة وايسال -ث  لآآ     
 .بٔ)وترونته وتعظنمه أي   م ايمأل بوتللن س 

 ن  أدي  ا د ا االسد   ب ايارآة وذل  مآان، وسمنتلايزتآاونن) وايمرالو  من     
 ويمدددل أن مدددل مدددن لثدددآة، بٕ)أدددي ندددو  ايرنلمدددة قآاءت مدددل  دددوآ وت اندددة وأجدددآ  ظدددن 

                                                           

ا ظدددآ: ايمالدددالح أدددي ايمعدددل ي واياندددلن واياددد نس، اددد آ ايددد نن ادددن مليددد  ايلددد نآ ادددلان اي دددلظ ،  - بٔ)
 ، ايم اعددددة اي مو جنددددة اليحلمنددددة ٜٜٛٔ-ٜٓٗٔ، ٔتحرندددد : حسدددد ي  ادددد  ايجلنددددل نوسدددد   /

 .ٖٖٕايج ن ة، الد
ا ظآ: إلملل ايمعل  ا وا د  مسدل ، يلرل دي  ندل  اينحاُلداي، تحرند  نحندل إسدمل نل،  اآ   - بٕ)

 .ٖٚٔ، الدٖجد/  ٜٜٛٔه / ٜٔٗٔ، ٔ / ايوألء،



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٛٔ﴾  
  

وقد   ،بٔ)ألد ي  لدلن أثدآ  وآتمدل أدي قلدب ايمدؤمن أسملء هللا ايحسد ل و  ،ا حلل 
ي  ددددلن مل وثواا مددددل ايعظددددن  تددددلتنن ايسددددوآتنن  - لندددده ايالددددالة وايسددددال -لدددداه 

لتي مثددل ايظلددة نددثددواب قآاءت مدل أن اإل سدلن، وايمرالددو   لاليغمدلمتنن ايتددي تظلدد
،  دد ة تلددان لتو لددآ  --، ثدد  اسددت آ  أددي نددو  ايرنلمددة  ايتددي تظلددل قلآ  مددل

وتددد ا تلدددانه ذأدددآ  آ ددده زندددل ة ايتو دددنا  ياندددلن ، بٕ)" مدددل  نلنتدددلنلل    :"أردددلل
أ دددل مل وثواا مدددل أدددي تظلندددل اإل سدددلن وايمرالدددو  مدددن ايَغنلَندددة لدددل لددديء نظدددل 

أو ايظدل  ايسحلاة ايُمْ َ ِآَ ة ايواِق دة وايَغنلَنةاإل سلن أو  آأسه لليسحب و حوتل، 
ددحلاة، مددس  دد   واأرددة تي دد س ايظددالل جددلءت موايتث نددة و نلنتددلن  وايَغنلَنددة ِظددلُّ ايس 

 لثليثدد ل، ثدد   لدآ تلدان ألدل سدوآة م  مددل ي دل ظلدة تظلددل الدلحا ل ا دل ،يسدوآتننا
، بٖ)ِأْآقدلِن ِمدن َ ْندٍآ اَلدوا    : "َلل  ُ مل-قويهأي ، وايثوابيلتللن   لل اي  ل 

لِن  ن أاْلحلِاِ مل دوا ُّ  ،ايجمل تدلن مدن اي ندآ ِ ْآقلنِ ليايمرالو  او  "،ُتحلج  وايال 
ايجمل تدلن مدن  لتدلنوت ،تي اي نآ ايتي َتاُل ُّ َأْجِ حَت ل وتاس  ل، أال تحآل ل

ايد ي اياد نس اي نآ ق  اال  ت ا آنرة مستونة  جناة أآن ة يتالد س تد ا ايظدل 
دلِن  دن ) ويدنم تد ا أحسدب ادل ،يردلآئ ايزتدآاونن أمآتل هللا اه أن تالد عه ُتحلج 

حدآاآة ندو  ايرنلمدة،  ، وترندلساليحجدة  دن قلآ  مدلأنً دل ، أي ُت اِأعلِن أاْلحلِاِ ملب
ألي جملل يغوي، وأي مع ل نللت س  ،- هللا وتل علن يه نو  ال ظل إال ظل

ت ا ايتلانه، وأي تآ نب ال عه تد ا اياندلن وجسد س ا د س ايالدوآة أي ايمأل ب 
 ايتددي تلددعآ اإل سددلن اعظمددة ايرددآذن ايلددآن  واي  ددل ايدد ي ن ليدده، ثدد  لددآآ يلمددآة

ايتآ ندددب أدددي و ينردددآآ وينؤلددد  أ دددل سدددوآة اياردددآة   باْقدددَآُؤوا) ايثليثدددة أعدددل ا مدددآ
مع لتل     ل اآلة نستلعآتل اإل سلن أي حنلته، واياآلة  ايمواظاة  لل قآاءت ل

                                                           

،  اآ اي ال دة ايأ نوندة ٔمحم   اد  ايدآؤو  ايم دلوي، جدد/ -ايتنسنآ الآح ايجلمس ايالغنآ  - بٔ)
 ٖٜٔ، الدٖ   /ٜٛٛٔتد / ٛٓٗٔ اآ اي لآ: ملتاة اإلمل  ايللأعي، ايآنل  ،

 . ٗٗٔد، الب ا ي  أالل ايغنن، مل ة  نل، ال٘ٔا ظآ يسلن ايعآب، جد/ - بٕ)
 ٜٗٔالب اي لء أالل ايالل ، مل ة: ال  ،ٜا ظآ: يسلن ايعآب، جد/، - بٖ)



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٛٛ﴾  
  

ايتي ق  تحل  لل اإل سلن من قآاءة سوآة ايارآة، أندآى اياآلدة  بٔ)اي  ملء وايزنل ة
أي مليه وأوال س وانتده وزوجده ولدل مدل نمللده، أدإ ا لدلن أدي أأد تل اياآلدة، أدإن 

 لل تآل ل، و    قآاءت دل و دنلا أ دل ل بٕ)ل ة اي    وتي  ،أي تآل ل ايحسآة
تدددو  ددد   تملدددن وتددد ا اي  دددل  ،واآلت دددل، ثددد  نددد لآ أ ددداًل  ظنًمدددل يسدددوآة اياردددآة

 . من اأتآا  من تحالن ا ل ايسحآة وايلنل نن
 ددن َأُاددي  ،ومددن ا حل نددث ايتددي وآ ت السددلوب ايتآ نددب مددل آواس أاددو  وا      

ِإنَّ ِمااْن ِإْاااَ ِ  اَّللَِّ: ِإْكاارَاَم ": --قَددلَل َآُسددوُل اَّللِ   قددلل:--ُموَسددل اْ َْلددَعِآيِّ 
ْيَبِة اْلُمْسِمِم،  ْكارَاَم ِذي ِذي الشَّ َوَحاِمِ  اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغااِلي ِفياِو َواْلَاااِفي َعْناُو، َواِ 

ْمَطاِن اْلُمْقِسطِ   .بٖ)"السُّ
وآ  تد ا ايحد نث ايلدآن  أددي ادلب ت زندل اي ددلم م دلزي   أي إ  دلء ايردد آ      

وايملل ة ايم لساة ي   أي  ن    وأي  لم   ولآأ   مآا لة يمآاتا   ومردل نآت ، 
سددالب ت  ددنل اع دد    لددل اعدد  أددي ايمجددليم وايمعددلمالت و حوتددل، وأددي وأ

هللا -وايتاجنل من  ن آاه اتأالن  اي  ل  - -ت ا ايانلن ايلآن  نأاآ 
- ا جدآتد ا اي  دل ايعظدن ، وتد ا نسدتحرون  ياع   ادل س ايالدليحنن ممدل 

ل معجدداًل ثواًاددتدد س ايملل ددة ايآأنعددة وايث ددلء مددن هللا ايتددي ُتعدد  و ايدد  نوي ايمسددتح ، 
ومددن تددؤالء، ايمسددل  إ ا لددلن لددنًأل لانددًآا أددي سدد ه، وايمسددل  ايحلمددل  ،أددي ايدد  نل

 . لآاَ  اإلملِ  ايمسل  ايعل ِل اي  ي نحل  انن اي  لِم اليَح ِّ  يلرآذن أي ايحلأظ، وا 
-أدي قويده  بٗ)حسدن االاتد اءأ ه  م  ادنن ومن آوا س ت ا ايح نث اي اوي      
– " ايددد ي نعراددده  وأسدددلوب اإلجمدددلل ،ايلدددآن أدددي ايحددد نث "ِإن  ِمدددْن ِإْجددداَلِل اَّللِ 

                                                           

 . ٜٖ٘، الب ايلل  أالل ايالء، مل ة اآ ، الدٓٔيسلن ايعآب، جد/ - بٔ)
 .ٜٛٔ، الب ايآاء أالل ايحلء، مل ة حسآ،ٗيسلن ايعآب، جد/ - بٕ)
 .ٖٗٛٗ، لتلب ا  ب، آقمه :ٚس ن أاي  وا ، مجل /  - بٖ)
مددن ا سددلينب اياال نددة ايلددنرة حسددن االاتدد اء حنددث ادد أ ايحدد نث اي اددوي اددإجالل هللا  - بٗ)

وايث ددلء  لندده وتدد ا ايجددالل وايعظمددة  أددي قمددة ا ي ددلظ وأ التددل أددي ايمع ددل، ثدد  ا ظددآ 
 .ٖٗ،  ٔأ واآ ايآانس أي أ واا ايا نس، جد/
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  ﴿ٖٗٛٛ﴾  
  

 اي  ددةيمعآأددة ، ايتآ نددب وايتلدون  ، ألددال ا سدلوانن نحمددالن   الدآيايت الدنل 
ايدد ي  ولددلن ي ددل تدد ا اي  ددل ايعظددن  ،اسددتحرت تاجنددل هللا وث ل ددهايمسددلمة ايتددي 

 -ث  ا تردل  أي انل ه ايلآن ، --، و لآتل اي اي هللا تعليل    اه  تاستلثآ 
–  وتددو  و ايلددناة أددي قويددهأول تدد س اي  ددلتأدد لآ ، ايت الددنلإيددل أسددلوب ،": 

دْنَاِة اْيُمْسدِلِ "  مالد آ مدن اي عدل لدآ ، وايلدآن  مدن الد لت واإللدآا   ِإْلَآاَ  ِ ي ايل 
ايجدلمس تدو وأسدمل ه، وايلدآن  لثندآ ايأندآ وايجدو ، واإل سدلن ايلدآن    --هللا 

 .بٔ)  واا ايأنآ وايلآ ، وايلآ  اس  جلمس يلل مل نحم 
لدددآا  اإل سدددلن امع دددل معلملتددده الدددل ا أدددال  ايلآنمدددة      وم  دددل  واي ل دددلة، وا 

ليآحمدددة وايلدددد رة اأنً دددل معلملتددده و  ،االحتدددآا  وايترددد نآ، وايتدددوقنآ أدددي ايمجددددليم
تردد نًآا يمآحلتدده ايعمآنددة، ومددل نعتآن ددل مددن ايتغننددآات للي ددع  أو مددل  وايع دد 

تددو ايلددنخ ايلددناة ايمسددل   ي و  ،نددالز  مآحلددة ايلددنأوأة مددن ا ددتالالت الددحنة
اتدددده ، و ي ايلددددناة ل لنددددة  ددددن ظ ددددوآ ايلددددنب أددددي ايددددآأم و لايلانددددآ أددددي سدددد ه

  . لل لاآ س ه، وايلنب    ايلالب وا تللآس أي آأم اللحاه وتو  ينل
ايحددلأظ احلمددل ايرددآذن وثددل ي تدد س اي  ددلت ايمسددل  حلمددل ايرددآذن، وايمرالددو       
يلردآذن، وقندل سدمي حدلمال وحلمل ايرآذن ل لنة  ن ل ة ايمالدلحاة وايح دظ  ،يه

الدد ة حمددل ايرددآذن ايلددآن : ، و بٕ)ملددل  لثنددآةيلرددآذن يمددل نحملدده قددلآئ ايرددآذن مددن 
 واندددل ايمسددلمنن أددي ح ددظ ايردددآذن يلددن  أي ح ظدده قدد  ن لي ددل ايلثندددآ مددن اي ددلم،

، أ  ل  من نح ظ ايرآذن  ل ة  وآ اة أي ايج ة وايثواب، ومد    مدن مأتل ة
 ،ينرددلل   دده حددلأظ يلرددآذن ،نح ظدده يلعلدد  ايدد  نوي أردد ، ومدد    مددن نح ظدده آنددلء

مدددن حملدددة ايردددآذن ايلدددآن  ايغدددليي أنددده  - لنددده ايالدددالة وايسدددال -يددد ي  اسدددتث ل 
                                                           

 . ٖٔ٘، الب ايمن ، مل ة لآ ، الدٕٔا ظآ: يسلن ايعآب، مجل   - بٔ)
ا ظددآ:  ددون ايمعادددو ،  لددل لدددآح سدد ن أاددي  او ،  ادددي  ادد  ايدددآحمن لددآ  ايحددد   - بٕ)

ايعظددن  ذاددل ي اددن أمنددآ اددن  لددي اددن حندد آ ايالدد نري، مآاجعددة وتدد قن ، محمدد   لالددآ 
 ،  اآ ٕ٘ٓٓتدد/ٕٙٗٔ، ٔا يال ي، ا ت ل اه: أادو  اد  هللا ا ثدآي،  اآ اادن حدز ،  /

  ٜٕ٘ٓ، الدٖٗٛٗزي  ، آق  ايح نث: اان حز ، لتلب ا  ب، الب ت زنل اي لم م ل
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  ﴿ٗٛٛٗ﴾  
  

، واستعملل أ اة االستث لء أي ت ا ايمرل  يه أثدآس أدي توجنده ايمع دل وايجلأي   ه
وت نددد  أ  ددددل تأدددلي  مدددل قال ددددل ايمرالدددو  ، أغندددآ مدددن أ وات االسددددتث لء ايما مدددة 

ادلي  و دليل امع دل ، بٔ)يحرنرة مدل اعد س، وتدي  ايدة  لدل االسددتث لء واي  دي مًعدل 
ت اا، وتحمنل ايردآذن مدل والل اغلوس إيل ح  االا ، أوبٕ)ايتل ن ايح  أي  وجلوز

ال نحتمددل، ومددن أ ددواا ايغلددو أددي ايرددآذن تحلددن  ايددآأي، ومواأرددة ا تددواء، وتغننددآ 
 وأايتجوند ، أدي  لآجايتل ن  أي قآاءة ايمأداي توى تاًعل يل وى، ومن ايغلو أنً ل 

ايردلآئ  دن تد اآ معدل ي  تعند وتد س ا مدوآ مدن لدل  ل أن ، ايتسآنس أدي ايردآاءة
  يددد ي  لدددلن ايغدددليي ،  قدددآاءة ايردددآذناتددد أ و  مدددن أتددد   لندددلتعددد  يددد ي نايردددآذن، ا

 ،مأليً ل ي اس حلمل ايرآذن اي ي نحمدل ايردآذن  مًعدل أدي ثدواب هللا، أمدل ايجدلأي
وقد  ن سدل ايردلآئ  أ و اي ي نتدآ  ايردآذن ج دوة اعد  تعلمده أنتدآ  تآتنلده وقآاءتده

 لنده -ن  دل اي ادي ، وايج دوة تدي قسدوة ايرلدب، و  د مل ايرآذن  تنجة ت ا ايج دلء
أإ  ل نوج  ل إيل اأتنلآ ايتوسد  أدي لدل  ، ن ايغلو وايت آن -ايالالة وايسال  

، وأددي للمددة ايغددليي ل لنددة  ددن لدد ة ايمغددلالة، ولدد ي  أددي للمددة ايجددلأي أموآ ددل
اي  ة ايثليثة من اي نن أ ل   هللا و  ،بٖ)ل لنة  ن ايج وة واياع   ن ايرآذن ايلآن 

ْلَ لِن اْيُمْرِسِ " و ي ايسل ايحلل  ايمرس  تعليل واجل   ْلَآاَ  ِ ي ايسُّ  لن تدو " َواِ 
  أتددويي ايحلدد  يددنم مددن ا مددوآ ايسدد لة واياسددن ة ايحددلل  وايمرسدد  تددو ايعددل ل

                                                           

ا ظآ  الية  نآ وا  آاا ل أي ايرآذن ايلآن ، يلد لتوآ  دل ل محمد   اد  ايدآحمن، اي الدل  بٔ)
 ٖٔ، )ٙ، ايعددددددددد  :ٕٙٓٓا ول، مجلدددددددددة اياحدددددددددوث واي آاسدددددددددلت اإلسدددددددددالمنة، ايمجلددددددددد  

 ٖٔ-ٛٓ-ٕٙٓٓب، ٕٙٓٓأ س م/ذب 
 .ٖٗ، ايعآا ، الد نوان ايوق  ايس ي مآلز اياحوث واي آاسلت اإلسالمنة

، ٖٗٛٗا ظدآ:  ددون ايمعاددو ، لتدلب ا  ب، اددلب ت زنددل اي دلم م ددلزي  ، آقدد  ايحدد نث:  بٕ)
 .ٜٕ٘ٓالد

ا ظآ: س ن أاي  او ، سلنملن ان ا لعث ان إسحل  ان النآ ا ز ي ايسجستل ي،  - بٖ)
، ٚ، جدددد/ٔ ،  /ٜٕٓٓه/  ٖٓٗٔتحرنددد : لدددعنب ا آ دددلؤو ،  اآ ايآسدددلية ايعليمندددة، 

 .ٖٕٔا  ب،  لتلب 
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ايحلل  يمواق   الناة جدً ا م  دل ايوسدل ة ايتي نتحمل ل اإل سلن، وق  نتعآ  
يسدداب لددلن يلحددلل  ايعددل ل اددنن أددي ايحدد و  وم  ددل مسددلنآة أ نددلن اي ويددة، وي دد ا ا

، ولددلن  سددلوب ايترسددن  أددي  ددآ  تدد س --اي ددلم ملل ددة  ظنمددة   دد  هللا 
اي  دددلت ايددددثالث أثددددآ  ظددددن  أددددي تو ددددنا ايمع ددددل وت الددددنله، واسددددتن لء ايلددددال ، 

، ممل لدلن يده ألادآ ا ثدآ أدي معآأدة ايسداب أدي تأالدن  تد س بٔ)واإلحل ة اه
 اي  لت اليتاجنل وايت  نل  ون  نآت .

ت لددب أاددآة للأنددة و منرددة أددي  ظدد  اال نددة وأسددلوب و ددآ ن  لأدد ةوايترسددن       
ايلددال  وتآتنادده، وال نحسدد ه إال مددن ي ندده موتاددة آال نددة أددي  ظدد  ايلددال  وآالدد ه، 
وال نرتددددآب م دددده إال مددددن امتلدددد  زمددددل  اياال ددددة وايلغددددة، و ددددآ  أالنلتددددل وأ آ  

ايتدي تحدن   تد س ايمللدة اي ادوي وجد ايماللغ أسآاآتل وأواال ل، ومن تلمل ت ا 
اعددد  اددد قل   ا مدددوآ ايددد ي ال تأ دددآ ا لدددآ ايمتلردددي أدددي ا اندددة تلرنددده يلاندددلن، إال 

وايم ظدددو  ادددلي  آة وايمددد آ  ، ليحلمدددةا دددل   اي --انل ددده  وايتلمدددل أدددي اي ظدددآ
  ااسدت آ قد آة أدي توجنه ايمعدل ي يمرلالد تل، و  أي لن نة ، وأسلواه ايرون اليعرل
ايانددلن اي اددوي  ايترسددن  أدديو ليًاددل مددل نددآ  ، ننآ ايمع ددل لددل تسدد لوقدد آت  ا ي ددلظ

 لت النل اع  إجملل لمل أي ت ا ايح نث ايلآن .
 
 
 
 
 

     
 

                                                           

ا ظآ اياآتلن أي  لو  ايرآذن، تلين  اإلمدل  اد آ ايد نن محمد  ادن  اد  هللا ايزآللدي  - بٔ)
 .ٔٚٗ، الدٖايرلتآة جد/ –تدب، تحرن  محم  أاو اي  ل إاآاتن ،  اآ ايتآاث ٜٗٚ)ت 
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  ﴿ٗٛٛٙ﴾  
  

 احملىر انثانث
 أسانٍب انرتهٍب انىاردة

 يف أحادٌث انبعد عٍ انقرآٌ واالَشغال عُه.
 لدل قدآاءة ايردآذن وتآ دب أن دل وأي مرلادل اي الدو  ايتدي جدلءت تحدآ      
اال لددغلل  وتحدد آ مددن اياعدد   ددن ايرددآذن وتجددآس أ ا حل نددث ايتددي اعدد  توآ 

   ه.
، ح ث ل َ ِلديُّ  - ٙٛٔ ح ث ل َأُاو ُ َمَآ ُ َاْنُ  اَّللِ  ْاُن ُ ْثَملَن ْاِن َ ْاِ  اَّللِ  اْيُعْثَملَ يُّ

، ح ث ل ، َ دْن قَدلُاوَم ْادِن َجِآندُآ ْادُن َ ْادِ  اْيَحِمند ِ  -ْاُن َ ْاِ  اَّللِ  ْاِن َجْعَ ٍآ اْيَمِ نِ يُّ
ِإنَّ الَّاِذي : »--َأِاي َظْاَنلَن، َ دْن َأِاندِه، َ دِن اْادِن َ ا دلٍم قَدلَل: قَدلَل َآُسدوُل اَّللِ  

  .بٔ)«َلْيَس ِفي َاْوِفِو َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن َكاْلَبْيِت اْلَخِربِ 
ينالوآ ي ل حدلل ايلدأ   ملسو هيلع هللا ىلصت ا ايح نث  الآة  ن أاآ أأاآ ل اه ايآسول    

اي ي  أل اإلسال ، و دآ  ايردآذن وأدي ايوقدت   سده يدنم أدي جوأده لديء مدن 
 لالسدمنةا "اي ي إن  "– لنه ايالالة وايسال  -وق  ا أ    ايح نث ارويه، ايرآذن

اسد  بايد ي)و يمن تآ   أو لد  أدي أتمندة ايردآذن،تللنً ا وآً ا قل ًعل تأالناًلل و 
، ألددل إ سددلن  لددًآا لددلن أو أ ثددل أددال جوأدده مددن بٕ)إآا ة ايعمددو  أأددل   موالددول

 د   اي  دي و وينم من ا أعلل ايجلم ة ايتي أأل ت  ،ايرآذن، أ و لليانت ايأآب
جو  اإل سلن ايمرالو  او  وجو  ليء من ايرآذن أي  األ جو  ت ا اإل سلن،

 لددل اددل ن ايددا ن، وقنددل ايمددآا  اددليجو   أنً ددلايجددو   ا ددن اإل سددلن، ون لدد 
وا جوأدلن تمدل  ،مثل ايا ن وايد ملغ أروت مدل محنلدة، وقندل ايرلدب ،لل مليه قوة

                                                           

محمدد  ادن  نسددل ادن سددوآة ب ا وقددل  ايسدعو نة.  ب )سدد ن ايتآمد ي)جدلمس ايتآمد ي  - بٔ)
اددن موسددل ايسددلمي اياددو ي ايتآمدد ي، أاددو  نسددل، حدد نث حسددن الددحنا، اددلب أ ددل ل 

وزاآة ايلددددؤون اإلسددددالمنة وايدددد  وة واإلآلددددل  ايسددددعو نة،  ،ٕ/،  ٖٜٕٔ: ايرددددآذن، آقمدددده
  ، ٕٓٓٓ/ تد ٕٔٗٔ

 ،  اآ اي لددآ ٕٓٓٓتددد/  ٕٓٗٔ، ٔمعددل ي اي حددو،  . أل ددل الددليا ايسددلمآا ي،  / - بٕ)
 .ٕٔٔ، الدٔال ة واي لآ وايتوزنس   جد/يل 



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٛٚ﴾  
  

ايددا ن واي ددآج التسددلا أجواأ مددل، وا قددآب يلالددواب مددن تدد س ايمعددل ي أن نلددون 
هللا  ومعآأدددةايمددآا  مدددن ايجدددو  ايرلدددب لو ددده ايملددلن ايمعدددآو  ادددليو ي وايح دددظ 

 .بٔ)ساحل ه وتعليل 
 –، وقويدده  بايردآذن ايلددآن )لدديء ال ظدة ايمرالددو  ب ويَدْنَم ِأددي َجْوِأدِه )َلددْيءٌ     
-  دن  - لنده ايالدالة وايسدال -من ايرآذن، أي اعً ل مدن ايردآذن، ثد  أأادآ 

وتدد س الددوآة مآتاددة لليانددت ايأددآب،  تدد ا اإل سددلن اي ددلآغ جوأدده مددن ايرددآذن ال دده
من أالل تد ا ايتلدانه آس  ايانلن اي اوي وق  ه من ايرآذن، قلايمن أال ومآ اة 

أ   الدوآة مملددن أن نتأنل دل  رددل اإل سدلن ونعن ددل، وتدي ايانددت ايأدآب، وتددي 
حنددلة إحنددلء أتمنددة ايرددآذن ايلددآن  أددي  لددل  --تللنددً ا م دده الدد ة م  ددآة يلغلنددة 

اياندددت  لدددل وجددده ايتح نددد    ن  باياندددت ايأدددآب) واأتندددلآ ايملددداه ادددهايمسدددل ، 
وايأآاددة مو ددس ايأددآاب ، وايدد اآ ايأآاددة ايمتآولددة  يلسددل ل، ال نالددلا ايأددآب 

تددو يلأددآاب، وتددي ايتددي نأآجددون م  ددل أالددحلا ل ونتآلو  ددل يلأددآاب، وايتأآنددب 
 .بٕ)اي   

مددددن تددددوا  أو  وايأدددآب والدددد  يلم ددددزل ايمت ليدددد   نددددآ الدددليا يلسددددلن يمددددل أندددده
حلآات أو لنل نن تسدل ه أتسداب اي دآآ وايوحلدة وايتأدا  وايوحلدة وايآ دب 

، ألالدلاه يمن  ألده، وتد ا ايحدلل ن  اد   لدل لدل إ سدلن أ دآ   دن  لدآ هللا
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكاِري  :مال اًقل يرول هللا تعليلمن     ايعن  مل أاللاه 

َقاااَ  َربِّ ِلااَم َحَشااْرَتِني * ُرُه َيااْوَم اْلِقَياَمااِة َأْعَماا  َفااِهنَّ َلااُو َمِعيَشااًة َضاانًكا َوَنْحُشاا
ََ اْلَياااْوَم * َأْعَمااا  َوَقاااْد ُكناااُت َبِصااايرًا  ََ آَياُتَناااا َفَنِسااايَتَيا َوَكاااَذِل ََ َأَتْتااا َقااااَ  َكاااَذِل

ُتنَس 
  بٖ)
ألدددو ووجددده ايلددداه ادددنن ايجدددو  ايأدددليي مدددن ايردددآذن واياندددت ايأدددآب تدددو       

 ،أي سل ه ومللن استرآاآستحر  مت لالت وأسالب ايسعل ة يإل سلن  االث نن من
                                                           

 .ٖٗ لء أالل ايجن ، مل ة: جو ، الد، الب ايٜا ظآ: يسلن ايعآب جد/ - بٔ)
 و مل اع تل.ٖٚٗلء، مل ة: أآب، الد، الب ايالب أالل ايأٔا ظآ يسلن ايعآب جد/ -بٕ)
 .ٓٗسوآة  ه : - بٖ)



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٛٛٛ﴾  
  

أإ ا ي  توج  ايسعل ة أي ايأآاب أمن ايمؤل  أن تلتي مس ايعمآان لدون ايأدآاب 
 دوا ايمتدس ايتدي نجد تل اإل سدلن أدي انتده مدن أسدالب    ايعمآان، ول ي  أإن ت

أإ ا ي  نج  اإل سدلن مدل نلدعآس اليسدعل ة أدي انتده  ، و    تجآا ه، مآان ايم زل
وتدد ا يعدد   وجددو  مت لاددلت ايسددعل ة وايمتعددة أإ دده المحليددة سددن جآ تدد ا ايسددلن، 

 .ساب من أسالب أآاب ايم لزلاي جآان 
مددن تدد س نددآى ايمسددل  الًاددل ذأددآ يألمددل واي جددلة مرلاددل ايآتاددة وايأددو  وأددي     

سددنرال  هأإ دد ،مددن ايرددآذنس  رواددة مددن أددال جوأدده تدد ت ايحنددلة ايال سددة أددإ ا لل دد
ايد ي  مدآ ا ثدآ ايد ي نتآلده ايردآذن أدي قلدب ايمدؤمن   لل ايرآذن يمل ندآاس مدن 

، أرلدب ايمدؤمن ايعدلمآ ادليرآذن تدو من ا لآاح وسعل ة وت انةقلاه ايرآذن ايلآن  
 واليتدليي أدإن تد ا ايحد نثايسلن ايعلمآ ايجمنل اي ي نجلب ايسعل ة ياللحاه، 

ايلدددآن  قددد  أأدددل  مدددن ترآندددب الدددوآة ايأدددليي جوأددده مدددن ايردددآذن الياندددت ايأدددآب 
 ل م ًمددلمددل ايحدد نث ايلددآن  جل ًاددحالسددلوب م  ددآ ومأندد  ، وأددي ايوقددت   سدده 

أإ ا للن حدلل ايأدليي جوأده مدن ايردآذن ، من جوا ب ايتآ نب أي ايرآذن ايلآن  
 . ايعلمآمثل ايانت ايأآب أإن ايحلأظ قلاه يلرآذن أإ ه مثل ايانت 

وتدد ا ايحدد نث ناددنن أتمنددة ح ددظ ايرددآذن أو اعً ددل م دده ينلددون ايجددو   ددلمًآا     
ألياندت  ،ا لآ هللا تعليل وأي ايوقت   سده ن  دل  دن ألدو ايجدو  مدن  لدآ هللا

لليانددت  مددن ايرددآذن أليًنددلأددإ ا لددلن جددو  اإل سددلن  ،ايأددآب  دد  ايانددت ايعددلمآ
 .أإ ه اليمرلال سنلون جو  اإل سلن ايمليء اليرآذن لليانت ايعلمآ ،ايأآب
مددددل آواس مددددن تددددآ  تددددالوة ايرددددآذن أو تجددددآ ايرددددآذن ومددددن أحل نددددث ايتآتنددددب      

اَل َتْاَعُموا ُبُياوَتُكْم َمَقااِبَر، قلل:) - - ن اي اي-- ن أاي تآنآة ايتآم ي، 
ن البياات الااذي ُتْقاارَُأ اْلَبَقااَرِة ِفيااِو ال يدخمااو  ااْيَطانُ وا   وتدد ا ايحدد نث اي اددوي.بٔ)ب الشَّ

 لدل أمتده، و لدل  - لنده ايالدالة وايسدال  –نانن مر اآ حدآ  اي ادي  ايلآن 
ا  ى مدددن ايمألوقدددلت اي دددلآة لليلدددنل نن وايددد واب  ايمسدددل  ناعددد   دددنلدددل مدددل 

                                                           

 .ٕٚٚٛالب أ ل ل ايرآذن، آقمه:  آواس ايتآم ي، وقلل ح نث حسن الحنا، - بٔ)



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٛٛ﴾  
  

 - لنده ايالدالة وايسدال -أي قويه  الي  يوق  ا أ ت ا ايح نث ،  واي وا  و نآتل
اي الدا وايتآ ندب أدي  لدآ هللا  مع دل ايد ي أدآج إيدل )ال َتْجَعُلوا ُاُندوَتُلْ  َمرَدلِاَآب

، أددي اإل ددآا   ددن  لددآ هللا  ايلآاتددةتعددليل وأددي ايتآتنددب ايدد ي حمددل مع ددل 
يألوتدل لليمردلاآ  ،ال نجعلدوا اندوت   ادلن  وت ا ايحد نث نأل دب  مدو  ايمسدلمنن 

أدي قدآاءة اعد  ذندلت ايردآذن ايلدآن  أو   واأدل أوأدي إقلمدة ايمن  لدآ هللا سدواء 
 - وق  أ    اي  لء وايتسانا و حو  ي  ممل نجعل ايانوت  لمآة ا لآ هللا 

لدددد  نرددددل أ ،أدددآىا مددددللن  نآتددددل مدددن ا  ون  ايانددددوت -وايسدددال  لنددده ايالددددالة 
االددد ة  اإل سدددلن لنآتل تددد ايتدددي نللمدددا ألثدددآ اياندددوت    ن  م دددلزيل  أو  وآلددد 

ومجمددددس ايمددددلوى تددددو وايانددددت  ، سدددداة يلمانددددت أنددددهانتًددددل انددددت اي، وسددددمي نومنددددة
 زل ُنرلل اس  مللن يلمللن اي ي ن زل أنه اإل سلن، و أ و أمل ايم زل ، بٔ)ايلمل

دن   أي حل أنه، وايم زل مو س اي زول، وايم دزل مدل :أي ايمللن ُن ن دل أنده يل  
 دددل اسددد  جدددلمس يلا دددلء وايَمَحل دددِة، ولدددلُّ َأمدددل ي ظدددة ايددد  اُآ أإ    ،بٕ)أندددهينللدددل أو ن دددل  

تسدمل اي  نل َ اُآ ايَ  دلء، و  ، وتسملمو س نحل اه قو  من ا قوا  ، أ و َ اُآُت ْ 
ددال لدد ي  ايرَددآاآ و  اآلأددآة َ اآُ  أددإ ا وجدد  اإل سددلن آاحتدده أددي انتدده وجدد  ، َ اُآ ايس 

وقدد  لدداه  وايعثددآات، وجدد  أددي انتدده ايلددرلءايآاحددة ا مددلن وايسددعل ة، وا  ا يدد  نجدد  
اي اي  لنه ايالالة وايسال  ايانوت ايألينة مدن  لدآ هللا اليمردلاآ، وايمردلاآ تدي 

وايمراددآة تددي ملددلن  أددن ايمددوتل وال تجددوز ،  ايمدد اأن ايتددي ندد أن أن ددل اإل سددلن
 ايالددالة أن ددل الأتال  ددل ا جلسددلت ايمددوتل، ولدد ي  ايمسددل  إ ا مددلت يدد  نسددت س

ألوتمددل مدن ا  ددم ادد لآ ، ووجدده ايلداه اددنن ايمردلاآ وايانددوت ايأليندة بٖ)ايالدالة

                                                           

، اددلب ايادلء واينددلء ومددل نثلث مدل، مددل ة: انددت ٔا ظدآ: مرددلننم ايلغدة، الاددن أددلآم، جدد/ - بٔ)
 ٖٕٗ. 

، ومددل ٙ٘ٙ، اددلب ايددال ، أالددل اي ددون، مددل ة:  ددزل، الدددٔٔا ظددآ: يسددلن ايعددآب، جددد/ - بٕ)
 اع تل

 ومل اع تل. ٛٙقاآ، الد، الب ايآاء أالل ايرل ، مل ة ٘ا ظآ: يسلن ايعآب، جد/- بٖ)



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٛٓ﴾  
  

، وايالدددالة  ددد   ايرددد آة  لدددل ايددد لآو ايوحلدددة وايأدددو  هللا تعدددليل والدددتآالمل أدددي 
  .وأي  ي  إللآة إيل أتمنة اي لآ وايالالة أي ايانوت

   دددي ايددد ي نحمدددل ايالدددوآةايأسدددلوب ثددد  ا تردددل  لنددده ايالدددالة وايسدددال  مدددن      
ايم  ددآة وايمآتاددة مددن ألددو ايانددوت مددن ايدد لآ إيددل أسددلوب ايترآنددآ ايدد ي نحمددل 

أتمندة قدآاءة  – لنه ايالالة وايسال   -الوآة ايتآ نب، وأي ت ا ا سلوب نرآآ
ايرآذن ايلآن  ،ونانن يل لم أجمعدنن أن قدآاءة سدوآة اياردآة أدي اياندت سداب يعد   

 س لل إ سلن نرآأ أي انته  أول ايلن لن إيل ت ا ايانت، وت ا أ ل  ظن  نج
مددن اي  ددل ايعظددن ،  ليمددل أن دد  لددل وجدده ايأالددو  ايرددآذن، ونرددآأ سددوآة ايارددآة

تو ا ل  اي لم الآوآ ايلن لن وأ اس يإل سلن،  - لنه ايالالة وايسال -ألي اي 
هللا   لدآ أوا د  أدي جمندس ايمسدلمنن أل ي  نآتب أمته  ن تآ   لدآ هللا ونآ دب

    .أي ايانوتتعليل 
 ،،،وعىل آله وصحبه وسلم عىل سودىا حممد  موصل الله                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ىقدية بالغوة دراسة) وتدبره وحفظه الكريم القرآن قراءة يف وأثرها النبوي البوان يف والرتهوب الرتغوب أحاديث
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٛٔ﴾  
  

 اي ي من  لن ل ا عمه ظلتآة وال  ة ي الل احم س ولدلآس إيدل تد ا ايحم     
 ايتي تمثلت أي اآلتي:، و أنه ألتمة ت ا اياحث ي ُيأالت ايمرل  اي

آلدل تل إيدل ايأندآ و لمتده واتتملمده ا- لنده ايالدالة وايسدال -حآ  اي اي -ٔ ا 
 ايلآ الل ايوسل ل ايممل ة. من ايوقوا أيوتح نآتل ، الل ايوسل ل

 ايتآ نب وايتآتنب من ا سلينب اياال نة ا لثآ وآوً ا أي ايانلن اي اوي. -ٕ
يلتآ نددب وايتآتنددب أددي ايانددلن اي اددوي مسددل  تآاددوي وتعلنمددي مأتلدد   ددن  -ٖ

منددددس ايلأالددددنلت مددددس جواأدددد  تم ،موحدددد  أددددي مرلالدددد س ، نددددآس أددددي مزانددددلس
  يالددالحنة ايانددلن اي اددوي وتغنددآ زمل  ددل ،ايالددآنة  لددل اأددتال   انعت ددل

 يلل زملن ومللن.
اليالدددوآ اياال ندددة أدددإن تلثنآتدددل أدددي ايمع دددل  ايتآ ندددب وايتآتندددب إ ا اقتدددآن -ٗ

   .ايماللآة ا سلينبواي    أقوى من 
اإلقاددلل  لددل أأعددلل ايأنددآ أددي اي  ددوم تآ نددب مددن ذثددلآ أسددلوب ايتآ نددب  -٘

  واي  ل ايعظن .  مًعل أي ايثوابوق ل ة اآ اة ومحاة 
مددددن ايمعلالددددي واآلثدددددل ، تآتنددددب اي  ددددوم و  وآتدددددل مددددن ذثددددلآ ايتآتندددددب    -ٙ

 أوًأل من  رلب هللا.ولآاتنة و     ل ق ل ةواال الآا  
ايتآ نددب وايتآتنددب نآانددلن ايعرددل  لددل ايت لنددآ ايدد ي نعلددو ا مددة اإل سددلن   -ٚ

 اي  نل.أي  أ ل، وتمل من وسل ل ايسالمة واالسترلمة ايالحنحةإيل ا 
أسددلينب ايتآ نددب ايتددي وآ ت أددي ايانددلن اي اددوي ايلددآن  أددي أ ددل قددآاءة  -ٛ

ايرآذن ايلآن  ألثآ من ا سلينب ايتي وآ ت أي ايتآتنب من تآله وح ظه 
 أي ايتآانة.  و ظمه أسلوب ايتآ نبواإلقالل  لنه، ممل ن ل  لل أتمنة 

قن  أددددي معددددل ي ايتآتنددددب أو ايتآ نددددب نللدددد   ددددن ايتالددددل  تدددد نن ايتدددد  -ٜ
ا سددلوانن وترلال مددل أددي ايمع ددل، ألددل تآ نددب نعرادده تآتنددب أددي ايمع ددل، 

 ولل تآتنب نعراه تآ نب أي ايمع ل.
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