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 داللت االلتفاث ّأثرُا فً تْجٍَ الخطاب

 )دراست تطبٍقٍت فً القرآى الكرٌن(

 )هي أّل سْرة سبأ حتى ًِاٌت سْرة األحقاف( 

 أًوْرًجا

 إعذاد الباحث/ِعصام رزق سعٍذ هحوْد العرجاّي

 جاهعت دهٌِْر –كلٍت اَداب  –هذرس هادة 
                 

 جٍَ الخطابداللت االلتفاث ّأثرُا فً تْ        

انؾًد هلل انر٘ خهق  انَعقبٌ ٔمهًقّ انجٛقبٌل ٔانفقلح ٔانعقلو مهقٗ انجؽقٛس انُقرٚس                  

انًُصل مهّٛ انقسآٌل ٔمهٗ آنّ ٔأـؾبثّ انطٛجقٍٛ انطقبْسٍٚ انقرٍٚ وقبَٕا يؽقبمم ْقدٖ 

 ٔرسعًبًَب نهقسآٌل ٔثعد:

ٔاـقطابْب يقٍ ثقٍٛ ظقب س  –ظجؾبَّ ٔرعقبنٗ  –فاٌ انهغخ انعسثٛخ يُر أٌ ؼسفٓب هللا                  

ڳ  چ انهغبد نزكٌٕ نغخ نهقسآٌ انكسٚىل ؽظٛذ ثبنؾاع ئذ رعٓد ظجؾبَّ ثؾاقع وزبثقّ فٛٓقب

ئذ  -مص ٔعقم  -فًب أمظًٓب يٍ نغخ ٔظعذ ولو انًٕنٗ ، (1) چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ 

سامققٙ يطبثقققخ ايزققبشد ثققبنٕفسح انهغٕٚققخ ٔرُققٕا نسا قق  انزعجٛققسل فٓققٗ ثًققب ايزققبشد ثققّ ر

انكلو نًقزمٗ انؾبلل ٔيٍ صى يسامبرٓب نهًٕقف ٔؽبل انًخبنت ؽٛش رزٛؼ نهًقزكهى أٌ 

ٚطٛم فٙ وليّ ئذا اقزمٗ انكلو ذنكل ٔٚهغأ ئنٗ االخزفبز ئذا ؽزى انًٕقف مهٛقّ ذنقك 

يققب ماو انعققبيه ٚآققى مٌٔ نققجط فققٙ يققسام انكققلول وًققب رزققٛؼ نهًققزكهى ؽققر  ثعققك أعققصا  

ٚى ٔانزأخٛس ثٍٛ وهًبد انعٛبقل ٔاالنزابد يٍ لًٛس ئنقٗ آخقسل ٔوقم ذنقك انكلول ٔانزقد

ال ٚأرٙ امزجبنًب ئًَب نغبٚخ ثلغٛخ ٚجزغٛٓب انًزكهى ٔٚقزمٛٓب انًقبول نرا أنقٛذ انمقٕ  فقٙ 

يجًُٛب انغبٚخ انجلغٛخ  )داللت االلتفاث ّأثرُا فً تْجٍَ الخطاب(ْرا انجؾش مهٗ مزاظخ 

ثبالنزاققبد يققٍ لققًٛس ئنققٗ آخققسل ٔذنققك يققٍ خققلل ئٚمققبػ اندالنققخ انزققٙ ٚجزغٛٓققب انًققزكهى 

ٔاخزقسد يًُٓغقب  انُبعًخ مُّل ٔيٍ صى ئثساش مٔز االنزابد فٙ رٕعّٛ انخطبة نهًزهقٙل 

مبًيب ظبز مهّٛ انجؾش ْٕ انًُٓظ انٕـقاٙ انزؾهٛهقٙ انقر٘ ٚعزًقد مهقٗ ٔـقف انظقبْسح 

 انهغٕٚخل ٔيٍ صى زؤٚزٓب ٔرؾهٛهٓب. 

االنزابد يٍ انًٕلٕمبد انؾٕٛٚخ انزٙ رُبٔنٓب مهًبؤَب انكساو فٙ يإنابرٓىل ٔأٔنِٕ                   

انًصٚد يٍ اْزًبيٓى نًب نّ يٍ أًْٛخ فٙ انجلغخ انعسثٛخ ثفاخ مبيقخ ٔانجلغقخ انقسآَٛقخ 

ثفاخ خبـخل فٕٓ فٍ يٍ فٌُٕ انقٕلل ٚٓدٖ انرُٔق األمثٙ انعهٛى ندٖ يُؽئ انكلو ئنٗ 

                                                 
 .9الحجر:  ((1
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ًيب ثبزًمب؛ أٖ: انزاٍُ فٙ اظزخدايّ ثغٛخ رؾقٛ  انإا د انغًقخ فقٙ َاقط اظزخدايّ اظزخدا

 انًزهقٙ ٔفكسِل فملً مًب ٚؾققّ أًٚمب يٍ اقزفبم فٙ انقٕل ٔئٚغبش فٙ انعجبزح.

 االلتفاث لغت ّاصطالًحا:         

ُّٙ انؽقِٙ  يٍ اناعم ناذل ْٕٔ ـس  انؽٙ  مٍ عٓزّل فـــ "انهَّا   االلتفاث لغت:                  ذ نَ

ٌٍ فزَه اِزُّ"  مٍ عٓزّل وًب رَقجِك مهٗ ُمُُِ  ئَعب
(1)

ِ(: "نَاَقَذ 111ل قبل اثٍ يُظٕز )د: 

ان زَ  َٔ   ِ  ٙ ق رَهَاَّقَذ ئِنَقٗ انؽَّ َٔ ُ قُّ.  ضَقُس ِي انزَّهَاُُّذ أَو  َٔ ان زَاََذ ان زِابرًبل  َٔ َسفَُّل  ـَ ِو:   ٕ ٍِ انقَ َُّٓ َم ع  اَقَذ َٔ

 ُٓ ع  َٔ َسَ   ـَ  :ِّ  ٛ ِّ" ئِنَ ٛ ق ُّ ئِنَ
(2)

ل
 

، (3) چىئڈ   ڈ  ٌ  ٍ    ىئچ ٔعقب  فقٙ وزقبة هللا انعصٚقص
 أٖ: أعئزُب نزفسفُب مًب ٔعدَب مهّٛ آثب َب.

فّ انجلغٌٕٛ ثأَّ "َقم انكلو يٍ أظقهٕة ئنقٗ أظقهٕة آخقس  االلتفاث اصطالًحا:                  مسَّ

سِ يققٍ انًققلل ٔانمققغسل رطسٚققخ ٔاظققزدزاًزا نهعققبيهل ٔرغدٚققًدا نُؽققبنّل ٔـققٛبَخ نخققبن

ثدٔاو األظهٕة انٕاؽد مهٗ ظًعّ" 
(4)

ل فٕٓ لقسة يقٍ لقسٔة انجلغقخ انعسثٛقخل فققد 

 مدَِّ انجلغٌٕٛ يٍ يؾبظٍ انهاعل ٔزَٔ  األظهٕة.

 بالغت االلتفاث فً الخطاب القرآًً          

س ئنقٗ آخقس فقٙ نعم انغقسق انقس ٛط انقر٘ ٚقدمٕ ئنقٗ االنزاقبد ثبالَزققبل يقٍ لقًٛ                 

انهغخ انعسثٛخ ثفقخ مبيخ ٔانققسآٌ انكقسٚى ثفقاخ خبـقخ ٚكًقٍ فقٙ ققدزح االنزاقبد مهقٗ 

رُؽٛه ذٍْ انًزهقٙ ٔئٚقبظّ نلظقزًبا ٔذنقك ثسفقه انعقميخ يقٍ االظقزًساز مهقٗ لقًٛس 

ٔاؽققد؛ ألٌ انكققلو انًزققٕارس انًزققٕانٗ مهققٗ لققًٛس ٔاؽققد ال ُٚعققزطبة يققٍ قجققم انققُاط 

خ ثطجٛعزٓقب مهقٗ ؽقت انًزغقدمل فٓقٗ رعقزسٚؼ نزغٛقس نقٌٕ انكقلول انجؽسٚخ ئذ ئَٓب يغجٕنق

ٔٚزغققدم َؽققبنٓب ثبَزقققبل انعققٛبق يققٍ ؽققبل ئنققٗ ؽققبلل ٔذات أممققٗ نقجققبل انًزهقققٙ مهققٗ 

انكققلول ٔئذا وققبٌ ذنققك ْققٕ انغققسق انققس ٛط نلنزاققبدل فققاٌ ذنققك ال ًُٚققه أٌ ٚكققٌٕ نققّ 

ققب فققٙ وزققبة هللا ا ـً نعصٚققص ٚغققد نققّ أغساًلققب أغقساق أخققسٖل فققبنًززجه نلنزاققبد ٔخفٕ

أخققسٖ وضٛققسح ٔيزُٕمققخل ؽٛققش ٚخزهققف يغققصاِ يققٍ يقققبو ئنققٗ يقققبول فهكققم يٕلققه يققٍ 

قب ثقأٌ ْقرِ  ًً يٕالعّ فب دح خبـخ ثّ ٚقزمٛٓب انعٛبق ٔمالنخ يب وبَقذ نزكقٌٕ ئال ثقّل مه

انإا د ٔرهك اندالالد انُبعًخ مُّ ٔانزٙ ثدٔزْب رٕعّ انخطقبة ال ًٚكقٍ ؽقدْب ثؾقد أٔ 

                                                 
انعبيسا ٙل ظهعهخ انًعقبعى ٔانآقبزضل  ِ(ل رؾقٛ : م/ يٓد٘ انًخصٔيٙ ٔم/ ئثساْٛى115انعٍٛل ألثٙ مجد انسؽًٍ انخهٛم ثٍ أؽًد اناساْٛد٘ )د: ( (1

 .8/121)م.د(ل )م.ن(ل يبمح )ل   د( 

 –ل رؾقٛق : مجقد هللا مهقٗ انكجٛقسل ٔيؾًقد أؽًقد ؽعقت هللال ْٔبؼقى يؾًقد انؽقبذنٙل )م.د(ل ماز انًعقبز  ِ(111)د:  نعبٌ انعقسةل الثقٍ يُظقٕز( (2

 .5/4551انقبْسحل يبمح )ل   د(  –انُٛم  وٕزَٛػ

 .18َٕٚط: ( (3

 –ِ(ل رؾقٛق : يؾًقد أثقٕ انامقم ئثقساْٛىل )م.د(ل يكزجقخ ماز انزقساس 194انجسْبٌ فٙ مهٕو انقسآٌ: نإليبو ثدز اندٍٚ يؾًد ثٍ أؽًد انصزوؽٙ )د:( (4

 .3/314انقبْسحل 
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هل ٔئًَب يدازْب مهقٗ انقرٔق األمثقٙ انعقهٛى نقدٖ يُؽقئ انكقلو ٔانًزهققٙل لجطٓب ثمبث

فققٙ انزطجٛقق  نكققم قعققى يققٍ أقعققبيّ يققٍ خققلل  -ثعققٌٕ هللا ٔيؽققٛئزّ  –ْٔققٕ يققب ظٛزمققؼ 

 انعٕز انقسآَٛخ انكسًٚخ مهٗ انُؾٕ األرٙ:

 أّالً: االلتفاث هي التكلن إلى الخطاب         

ى فٙ وليّ يٍ لقًٛس انًقزكهى ئنقٗ انخطقبةل ٔٔعقّ ْقرا انُقٕا يقٍ قد ُٚزقم انًزكه                 

االنزابد ْٕ ؽش انعبيه مهٗ االظقزًبا نًقب ٚقٕنقّ انًقزكهىل فمقلً مًقب ٚاٛقدِ يقٍ مُبٚقخ 

ٔرخفٛؿ
(1)

ل ْٔرا انُٕا يٍ االنزابد وضٛس ؼب ه فقٙ انعسثٛقخ ؼقعسْب َٔضسْقبل ًٚكُُقب 

 أٌ َعسق نّ يٍ خلل انقسآٌ انكسٚى.

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڍڈ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڎ  ڈٹ ٹ چ

 [.٤٦األحقاف: ] چڱ  

( ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ) فٙ اٜٚخ انقسآَٛخ ؽدس انزاقبد يقٍ انقزكهى ئنقٗ انخطقبةل فغًهقخ                 
انقققٕل قجهٓققب يمققًسل أٖ: ئَٓققب عًهققخ يقققٕل قققٕل يؾققرٔ ل رقققدٚسِ: )قققبل أٔ قققم( 
(2)

ل 

فقٛم ثأٌ انقب م ْٕ َجٗ هللا ْٕم )مهّٛ انعلو(ل ٔقٛم ثأٌ انقب قم ْقٕ  ٔاخزهف فٙ انقب مل

هللا؛ أٖ: ئٌ انكققلو وققلو هللا ظققجؾبَّ ٔرعققبنٗ ٔ"األٔل أَعققتل ٔأقعققد ثبنافققبؽخ" 
(3)

ل 

فبنقب م ْٕ ْٕم )مهّٛ انعلو( "أٖ: قبل نٓى ْٕ انعراة انر٘ اظزعغهزى ثّل ألقَسَة مقٍ 

انعراة فبعأْى" قٕنٓى مبزق يًطسَبل ٔأخجَس ثأٌ 
(4)

ل فعُديب عب  ْٕم )مهّٛ انعقلو( 

ظقجؾبَّ  -قٕيّ ٚدمْٕى ئنٗ مجبمح هللال ُٔٚرزْى مراثّل مبزلِٕ ٔاظزعغهٕا مقراة هللا 

يعققزجعدٍٚ ٔقٕمققّل فأؽققمَّ هللا مهققٛٓى زًٚؾققب فٛٓققب مققراة أنققٛىل ٔوققبَٕا ٚظَُٕققّ  -ٔرعققبنٗ 

ڑ  ڇ  چ ثقدٔيقّ مهقٛٓى ققب هٍٛ:يطًسال ٔوبَٕا يؾزقبعٍٛ ئنقٗ انًطقس فاسؽقٕا ٔاظزجؽقسٔا 

                                                 
 .3/325انجسْبٌ فٙ مهٕو انقسآٌ: انصزوؽٙ ( (1

ِ (ل 538ثقٍ مًقس انصيخؽقسٖ ) د: اانزبٔٚمل نغقبز هللا أثقٗ انقبظقى يؾًقٕم اَظس: انكؽب  مٍ ؽقب   غٕايك انزُصٚم ٔمٌٕٛ األقبٔٚم فٙ ٔعِٕ ( (2

ل ٔراعقٛس انُعقاٙ )يقدازت انزُصٚقم 5/555ول 1998 –ِ 1418رؾقٛ : انؽٛخ مبمل اؽًد مجد انًٕعٕمل ٔانؽقٛخ مهقٙ يؾًقد يعقٕقل يكزجقخ انعجٛكقبٌل 

ِ(ل ؽققّ ٔخسط أؽبمٚضّ/ ٕٚظقف مهقٙ ثقدٕٚ٘ل ٔزاععقّ ٔققدو نقّ/ يؾٛقٙ 115د: ٔؽقب   انزأئٔٚم(ل ألثٙ انجسوبد مجد هللا ثٍ أؽًد ثٍ يؾًٕم انُعاٙ )

 .3/316ول 1998 -1419ِثٛسٔدل  –اندٍٚ مٚت يعزٕل ماز انكهى انطٛت 

 .1/111ول 1999 –ِ 1425ِ (ل ماز اثٍ وضٛسل انًٛبيخل انطجعخ انعبثعخل 1452اَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّل نًؾٛٙ اندٍٚ اندزٔٚػ ) د: ( (3

ِ(ل مزاظخ ٔرؾقٛ  ٔرعهٛ : انؽٛخ مبمل أؽًد مجد انًٕعٕمل ٔانؽٛخ  145راعٛس انجؾس انًؾٛهل نًؾًد ثٍ ٕٚظف انؽٓٛس ثأثٗ ؽٛبٌ األَدنعٗ )د: ( (4

ول 1993 –ِ 1413نجُبٌل  –مهٗ يؾًد يعٕقل ؼبزت فٗ رؾقٛقّ: م/ شوسٚب مجد انًغٛد انُٕرٗ ٔم. أؽًد انُغٕنٗ انغًمل ماز انكزت انعهًٛخ ل ثٛسٔد 

8/64. 
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أٖ: ْقٕ انعقراة انقر٘ نهجزًقِٕ  (ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ) فقبل نٓقى ْقٕم )مهٛقّ انعقلو(: چڇ

 ؽزٗ آربوى هللا ئٚبِ نٛديس وم ؼٗ . (1) چڦ   چ  چ    چ    چ  ڃ  ڃچ قب هٍٛ: 

ل يققٍ انكققلو ؽققدس االَزقققب (ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ) فهًققب ُؽققِر  فعققُم انقققٕل قجققم قٕنققّ:                 

ثمققًٛس انًققزكهى ئنققٗ انكققلو ثمققًٛس انًخبنققتل ٔانغققسق يققٍ ْققرا االنزاققبد فققٙ اٜٚققخ 

انقسآَٛخ انًجبزوخ ْٕ"ؽش انعبيه ٔثعضّ مهٗ االظزًبا ؽٛش أقجم انًزكهى مهّٛل ٔأمطبِ 

 (.2فمم مُبٚخ ٔرخفٛؿ ثبنًٕاعٓخ" )

  چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ   ىئې  ٹ ٹ چ 

 [.٤٢ -٤2ات:الصاف]

 (  ىئ  ىئ   ىئ   ىئې  ): فٙ اٜٚزقٍٛ انًجقبزوزٍٛ ؽقدس انزاقبد يقٍ انقزكهى فقٙ قٕنقّ                 
ْقٗ (   ىئ  ىئ   ىئ   ىئې  ) فغًهقخ، (ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ) ئنٗ انخطقبة فقٙ قٕنقّ:

  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ) يٍ ولو انكاسح انرٍٚ أَكسٔا انجعش ٔرٓكًقٕا ثمٚقبد هللال ٔعًهقخ

(ل أٖ:  "فهًقب 3ًهخ يققٕل انققٕل انًؾقرٔ ل فٓقٗ يقٍ وقلو انًل كقخ عٕاثًقب نٓقى )ع (ىئ

ٚقٕو ٚافقم فٛقّ ، أى: هذا  (ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ) قبنٕا ْرا ٕٚو اندٍٚل قٛم نٓقى َعقى

 (. 4ثٍٛ انًؾعٍ ٔانًعٗ  ٔٚغبشٖ وم ثعًهّل ٔثًب ٚزامم هللا ثّ مهٗ انًعهى" )

قسآَٛخ انكسًٚخ فٙ ظٛبق انزقسٚه ٔانزقٕثٛخ نٓقإال  انكقبفسٍٚل فقاذا فقد ٔزمد اٜٚخ ان                 

يققب مققبُٕٚا انعققراة ٔانُكققبل ٔأْققٕال ٚققٕو انقٛبيققخل زععققٕا ئنققٗ أَاعققٓى ثبنًليققخ َققبميٍٛل 

يقسٍٚ ثٕؽداَٛزّ ظقجؾبَّ ٔرعقبنٗل يعزقسفٍٛ ثخطقأْى ٔظهًٓقى ألَاعقٓى فقٙ انقداز انقدَٛب 

  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ) خ رقسًٚعققب ٔرٕثًٛخققب قب هققخ نٓققى:نزغٛققجٓى انًل كقق (ىئ  ىئ   ىئ   ىئ) :قققب هٍٛ

                                                 
 .22األؽقب : ( (1

ِ (ل لقجطّ 911يعزست األقساٌ فٗ ئمغبش انقسآٌل نإليبو أثٗ انامم مجد انقسؽًٍ ثقٍ انكًقبل ثقٍ أثقٗ ثكقس عقلل انقدٍٚ انعقٕٛنٗ انؽقبفعٙ ) د: ( (2

 .1/286ول 1988 –ِ 1458نجُبٌل  –ٔـؾؾّ ٔوزت فٓبزظّ: أؽًد ؼًط اندٍٚل ماز انكزت انعهًٛخل ثٛسٔد 

 .1/341ل ٔاَظس: راعٛس انجؾس انًؾٛه: أثٕ ؽٛبٌ 5/255انكؽب : انصيخؽس٘ ( (3

 –1458ِِ (ل رؾقٛق : مجقد انغهٛقم مجقدِ ؼقهجٙل مقبنى انكزقتل 311يعبَٗ انقسآٌ ٔئمساثّل ألثٙ ئظؾبق ئثساْٛى ثٍ انعس٘ ثقٍ ظقٓم انصعقبط ) د: ( (4

 .4/351ول 1988
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فرات ٕٚو ال رُاه فّٛ انُدايخل فل ٚغدٚٓى امزسافٓى ثخطأْىل ٔال ٚغُٗ مقُٓى  (ىئ  ىئ  ىئ

    (.1ئقسازْى ثٕؽداَٛزّ ؼٛئًب )
 فهًب ؽر  فعقم انققٕلل ؽقدس االَزققبلل أٖ: االنزاقبد يقٍ انكقلو ثمقًٛس انًقزكهى                 

ٔٚققسٖ انجبؽققش أٌ االنزاققبد زثًققب عققب  نــــققـ ، (ىئ) و ثمققًٛس انًخبنققتئنققٗ انكققل( ىئ)

"ؽققش انعققبيه ٔثعضققّ مهققٗ االظققزًبا ؽٛققش أقجققم انًققزكهى مهٛققّل ٔأمطققبِ فمققم مُبٚققخ 

 (.2ٔرخفٛؿ ثبنًٕاعٓخ" )

 االلتفات من التكمم إلى الغيبةثانًيا:        
هى ئنقٗ انغٛجقخل ٔٔعقّ ْقرا انُقٕا يقٍ قد ُٚزقم انًزكهى فٙ وليّ يقٍ لقًٛس انًقزك                 

االنزابد ْٕ أٌ ٚعهى انعبيه أٌ يب  ٚقٕنّ انًزكهى ْٕ يب يبٚضفدِ يٍ انعقبيه ظقٕا  أوقبٌ 

ؽبلًسا أو غب جًقبل ٔأَقّ نقٛط يًقٍ ٚزهقٌٕ فقٙ وليقّل ثقم وليقّ فقٙ انؾمقٕز ٔانغٛقبة 

َعسق نّ يٍ (ل ٔٔعد ْرا انُٕا يٍ االنزابد فٙ انعسثٛخ ؼعسْب َٔضسْبل ًٚكُُب أٌ 3)

 خلل انقسآٌ انكسٚى.
  ہ  ہ  ہ    ۀڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀٹ ٹ چ

 [.٥٧يس: ] چ

ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ : فٙ اٜٚزٍٛ انًجبزوزٍٛ ؽدس انزاقبد يقٍ انقزكهى فقٙ قٕنقّ                 

ٔأـقهّ: يقٍ ه( "538ي )ت: . قذل   زمخشرذ  (ں  ڻ  ڻ): ئنٗ انغب قت فقٙ قٕنقّ چڱ  ڱ  ڱ

(ل 4يٍ انزكهى ئنٗ انغٛجخ مهٗ نسٚقخ االنزابد" )، فنق   زكالم (ڱ)و (ڎ): صًسَبل وًب قبل

( مب د مهٗ هللا ظجؾبَّ ٔرعبنٗل نٛكقٌٕ انًعُقٗ مهقٗ ذنقك: نٛقأوهٕا ڻفبنمًٛس فٙ قٕنّ )

 (.5يًب خهقّ هللا يٍ انضًس )

                                                 
ِ (ل رؾقٛق : ظقبيٗ 114ٛم ثٍ مًس ثٍ وضٛس ثٍ لٕ  ثٍ وضٛس ثٍ شزا انقسؼٙ انًعقسٔ  ثقبثٍ وضٛقس ) د: اَظس: راعٛس اثٍ وضٛسل أثٕ انادا ئظًبم( (1

 .1/8ول 1999 –ِ 1425ثٍ يؾًد انعليخل ماز نٛجخ نهُؽسل انطجعخ انضبَٛخ 

 (.24)يٍ األؽقب :  1/286اَظس: يعزست األقساٌ: انعٕٛنٙ ( (2

 .311-3/316انجسْبٌ فٙ مهٕو انقسآٌ: انصزوؽٙ ( (3

 .5/111انكؽب : انصيخؽس٘ ( (4

ِ (ل رؾقٛق : 156اندز انًفٌٕ فٙ مهٕو انكزبة انًكٌُٕل ألثٙ انعجبض ؼٓبة اندٍٚ أؽًد ثٍ ٕٚظف ثٍ مجد اندا ى انًعسٔ  ثبنعًٍٛ انؾهجقٙ ) د: ( (5

 .9/261ول 1986أؽًد يؾًد انخسانل ماز انقهىل ميؽ ل 
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نكسًٚقخ فقٙ ظقٛبق انزأوٛقد ٔانزُجٛقّ ٔانزقروٛسل فٓقٙ رقروٛس فقد ٔزمد اٜٚخ انقسآَٛقخ ا                 

(ل فقققد أظٓققس ظققجؾبَّ قدزرققّ نخهقققّ ثًققب 1ثٕؽداَٛزققّ ظققجؾبَّ ٔرعققبنٗل ٔوًققبل قدزرققّ)

ٚؽققبْدَّٔ يققٍ يعغققصاد مغٛجققخ ٔآٚققبد مظًٛققخ ؽققٕنٓىل رهققك اٜٚققبد انزققٙ رققدل مهققٗ 

هٛٓب انًطس يقٍ ٔؽداَٛزّل ٔقدزرّ انزبيخل فٕٓ يٍ ٚؾٛٙ األزق ثعد يٕرٓب ؽٛش ُٚصل م

انعًب  نزخسط يٍ ثبنُٓب شزًٔمب يخزهاقخ أنٕآَقب ٔنعٕيٓقب ٔزٔا ؾٓقبل وًقب ععقم فٛٓقب 

 .  األَٓبز انعبزؽخ نٛزُعى انعجبم ثُعًّٛ مهٛٓىل ٔٚزهرذٌٔ ثامهّ ٔيُِّّ

ٚسٖ انجبؽش أٌ االنزاقبد يقٍ انقزكهى ئنقٗ انغٛجقخ ققٙ ْقرِ اٜٚقخ انًجبزوقخ عقب  نجٛقبٌ                  

 االيزُبٌ نهًٕنٗ مص ٔعمل ٔثٛبٌ يصٚد انسمبٚخ ٔانؽعبٌ نعجبمِ.وًبل 
 ې      ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ُ  َ  ُ    ِ  ے ٹ ٹ چ

 [.٧٥الزمر: ] چې   ۉ     ۉ   ې  

 ِ  ُ ) ئنٗ انغب قت فقٙ قٕنقّ( ۀ) فٙ اٜٚخ انقسآَٛخ ؽدس انزابد يٍ انزكهى فٙ قٕنّ                 

ِ(: " قٛققم فققٙ ْققرِ اٜٚققخ يققٍ أَققٕاا انًعققبَٙ 156(. قققبل انعققًٍٛ انؾهجققٙ )د:   ےے

ٔانجٛبٌ أؼٛب  ؽعُخل يُٓب: ئقجبنّ مهٛٓى َٔداؤْىل ٔيُٓب ئلقبفزٓى ئنٛقّ ئلقبفخ رؽقسٚفل 

 .(2) "(  ےِ  ے ُ ) ٔيُٓب االنزابد يٍ انزكهى ئنٗ انغٛجخ فٙ قٕنّ:
ظقجؾبَّ  -كسًٚقخ فقٙ ظقٛبق انزٕثقخ ٔانَبثقخ ئنقٗ هللال فقاٌ هللا ٔزمد اٜٚخ انقسآَٛخ ان                 

ٚغاس عًٛقه انقرَٕة يًٓقب وبَقذ نًقٍ رقبة يُٓقبل ٔاثزعقد مُٓقبل ٔزعقه ئنقٗ هللا  -ٔرعبنٗ

ثقهت ظهٛىل فٓرِ اٜٚخ انًجبزوخ ممٕح يٍ هللا نغًٛه انعفبح ثبنزٕثخ ٔانسعقٕا ئنٛقّل فٓقٕ 

خ يهٛئخ ثًظبْس زؽًقخ هللا ثعجقبمِل فققد ألقبفٓى (ل فب3ٜٚنهرَٕةل انسؽٛى ثعجبمِ ) انغقبز

نزؽققسٚآىل ٔزفققه ؼققأَٓىل ٔيصٚققد رجؽققٛسْىل صققى ٔـققآى ثعققد ذنققك ( ۀ) ئنققٗ َاعققّ قققب لً 

ثاظسافٓى فقٙ انًعبـقٗل صقى أمققت ذنقك ثقبنُٓٗ مقٍ انٛقأض يقٍ زؽًقخ هللال فققد ٔظقعذ 

چٿ   ٹ  ٹ ٹچ  زؽًزّ وم ؼٗ  فٕٓ انقب م:
فاذا ، چڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ڭ  چ ، وهو  زقلئذ : (4)

                                                 
نقسآٌ ٔانًجٍٛ نًب رمًُّ يٍ انعُخ ٔآ٘ اناسقبٌ: ألثقٙ مجقد هللا يؾًقد ثقٍ أؽًقد ثقٍ أثقٙ ثكقس انقسنجقٙ )د: اَظس: راعٛس انقسنجٙ )انغبيه ألؽكبو ا( (1

 .11/445ول 2556 –ِ 1421نجُبٌل  -ِ(ل رؾقٛ : م/ مجد هللا مجد انًؾعٍ انزسوٙل يإظعخ انسظبنخل ثٛسٔد 611

 .434-9/433اندز انًفٌٕ: انعًٍٛ انؾهجٙ ( (2

 .1/156وضٛس اَظس: راعٛس اثٍ ( (3

 .156األمسا : ( (4
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وبٌ انُٓٗ مٍ انقُٕن يٍ زؽًخ هللا نٕٓال  انًعسفٍٛل فاٌ انُٓٗ مٍ ذنك نهًقرَجٍٛ يقٍ 

 (. 1ثبة أٔنٗ)

ٚسٖ انجبؽش أٌ االنزابد يٍ انًزكهى ئنٗ انغب ت فٙ ْرِ اٜٚخ انًجبزوخ عب  نغسق                  

 (.2انزخفٛؿل أٖ: رخفٛؿ انسؽًخ ثبالظى انكسٚى )
  چ    چ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹڤ  ٹ ٹ چ

 [.٨ -٦الدخان:] چچ   چ  ڃ  

ئنقٗ  (ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ): فٙ اٜٚبد انقسآَٛقخ ؽقدس انزاقبد يقٍ انقزكهى فقٙ قٕنقّ                 

: ( فأـم انكلو: )ئَب وُب يسظهٍٛ زؽًخ يُب(. قبل انعًٍٛ انؾهجٙ )دڦ) انغب ت فٙ قٕنّ

انزابد يقٍ انقزكهى ئنقٗ انغٛجقخل ٔنقٕ عقسٖ مهقٗ يُقٕال يقب رققدو ( ڦڦ  ڦ) ِ(: " ٔف156ٙ

 (. 3نقبل: زؽًخ يُب" )

عب  االنزابد نجٛبٌ أٌ انسثٕثٛخ رقزمٗ انسؽًخ مهٗ انًسثٕثٍٛ؛ نقدزرقّ مقص ٔعقم                   

ٕنُب مهققٗ انًسثققٕثٍٛ فٓققٕ انقققبمز مهققٗ وققم ؼققٗ ل ٔزثًققب عققب  االنزاققبد نزخفققٛؿ زظقق

مهٗ  ٔذنك نهزُجّٛ؛ (ڦ) انكسٚى )ـهٗ هللا مهّٛ ٔظهى( ثبنروس ْٕٔ انظبْس فٙ قٕنّ رعبنٗ

اظزؾقبقّ )ـهٗ هللا مهّٛ ٔظهى( ثبالرجبا نٛط نرارقّ ثقم نًقب ارفقف ثقّ يقٍ ـقابد رقدل 

 (.  4مهٗ ـدقّ وبنُجٕح ٔاأليٛخ ٔغٛسْب يٍ انفابد انًروٕزح فٙ وزبة هللا )

 
 فات من الخطاب إلى الغيبةثالثًا: االلت        

قد ُٚزقم انًزكهى فٙ وليّ يٍ لًٛس انخطبة ئنٗ انغٛجخ نغسق ُٚؽدِ يٍ ٔزا                   

ْققرا االَزقققبلل ْٔققرا انُققٕا يققٍ االنزاققبد وضٛققس فققٙ انعسثٛققخ ؼققعسْب َٔضسْققبل ًٚكُُققب أٌ 

 َعسق نّ يٍ خلل انقسآٌ انكسٚى.

                                                 
ِ(ل امزُقٗ ثقّ ٔزاعقه أـقٕنّ/ 1255اَظس: فزؼ انقدٚس انغبيه ثٍٛ فُٙ انسٔاٚخ ٔاندزاٚخ يٍ مهى انزاعٛسل نًؾًد ثٍ مهٙ اثٍ يؾًقد انؽقٕوبَٙ )د: ( (1

 .1281ول ـــــــــ 2551 –ِ 1428نجُبٌل انطجغخ انساثعخ  –ٕٚظف انغٕغل ماز انًعسفخل ثٛسٔد 

 .6/529مزٔٚػ الظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ اَ( (2

 .9/611اندز انًفٌٕ: انعًٍٛ انؾهجٙ ( (3

األزمٌل  –اَظس: االنزابد فٙ انقسآٌ انكسٚى )يقبـدِ انجلغٛخ ٔانمغبشٚخ(ل م/ اظقًبمٛم انؾقبط مجقد انققبمز ظقٛجٕوسل ماز انًعزقص نهُؽقس ٔانزٕشٚقه ( (4

 .21ول ــــ 2511 –ِ 1438
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  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     چڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چٹ ٹ چ 

 [.٥٧الجاثية: ]

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  ): فٙ اٜٚخ انقسآَٛخ ؽدس انزابد يٍ انخطبة فقٙ قٕنقّ                 

(ل فقد ٔزمد اٜٚخ انقسآَٛقخ انًجبزوقخ فقٙ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ)إزى  زغيبة في قوزذ::  (چچ

نققرٍٚ واققسٔا ثمٚققبد هللا ٔاظققزكجسٔا مققٍ ارجبمٓققبل ظققٛبق االظققزٓبَخ ٔانزؾقٛققس نهكققبفسٍٚ ا

ٔأمسلٕا مٍ ظًبمٓبل فهًب أَكس ْقإال  انكقبفسٌٔ انعقبمخ ٔنققب  هللا ٔاظقزٓصؤا ثمٚقبد 

هللا ٔارخرْٔب ظخسًٚبل ععم هللا يأٔاْى انُبزل ٔأمد نٓى انُكبل ٔانعقراة األنقٛى انقدا ى ثقل 

قب ِ فٛعرثٌٕ فٙ َبز عٓقُى ثقل ؽعقبة اَقطبال انجبقٗ ثل شٔالل فبهلل ُٚعبْى وًب َعٕا ن

 (.  1ٔال مزبة)

 فهًب وبٌ يب وبٌ يٍ انكبفسٍٚ ٔعسو ـُٛعٓىل عب  االنزابد فٙ ْرِ اٜٚخ انًجبزوخ                  
 (چ -چ  -ڃ )إزذذذى  زغيبذذذة فذذذي قوزذذذ::  (چ   -ڦ   -ڤ      -ڤ  ) يقققٍ انخطقققبة فقققٙ قٕنقققّ:

 (.2زرجخ انخطبة ) اؽزقبًزا نٓىل ٔاظزٓبَخ ثٓى ثاظقبنٓى يٍ

  [.٧9ص: ] چ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئٹ ٹ چ 

( إزذى   ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ: )فٙ اٜٚقخ انقسآَٛقخ ؽقدس انزاقبد يقٍ انًخبنقت فقٙ قٕنقّ                  
( خفعذذذذو  زقذذذذو    ىئىئ  ىئ  ىئ، فجخلذذذذة )(  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ): انغب ققققت فققققٙ قٕنققققّ

نخذذل قوزذذ:  خحذذاوع ىلذذى  زذذ أم خذذك أك " زكذذالم خذذك  (ىئىئ  ىئ  ىئ)ختصذذ  كهنذذ: قذذو  و حذذا، و ه
  .(3)قو  أه   زنل "

فلآلية  زق آنية  زك يخة تبيك حل  أه   زنل  خك  زكلف يك خك حيث اىذل  بعهذ م ىلذى                   
بعض، ف م يتالىنذوك ويتشلصذخوك ويتكذلابوك بذاًن خذك  لذتقبل  بعهذ م  زذبعض بلزلذالم، فقذا 

  ىئ  ىئ  ىئ)حتذذى صذذل و  إزذذى خذذل هذذم فيذذ: خذذك لذذو   زخصذذي ، فجخلذذة  أهذذ  بعهذذ م  زذذبعض

خذذك كذذالم  زخالئكذذة شمنذذة  زنذذل  زل ؤلذذل   زكفذذ ل فذذي أتبذذلى م  زذذايك  تبعذذوهم فذذي  زكفذذ  (   ىئىئ

                                                 
 .213-1/212اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (1

 .1/156مزٔٚػ الاَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (2

 .2/411ول 1983 –ِ 1453ثٛسٔدل انطجعخ انضبنضخ  -ِ (ل مبنى انكزت 251يعبَٙ انقسآٌل ألثٙ شوسٚب ٚؾٛٗ ثٍ شٚبم اناسا  ) د: ( (3
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خذذذذك كذذذذالم  ؤلذذذذل   زكذذذذلف يك فذذذذي  زنذذذذل   (  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  )، وجخلذذذذة (1)و زهذذذذال  
 زشلذذي  خعذذ: فذذي نذذل  ج ذذنم أحمنذذ: ولذذل    يذذاىوك ىلذذى أتبذذلى م، فذذأا  خذذل  أى  زذذ ئي  خذذن م

 آلشذذ  فذذي  -ىذذم وجذذ   -،  فكذذ  خذذن م يتخنذذى أك يميذذا  زخذذوزى (2) زتلذذلوي خعذذ: فذذي  زعذذا   
 زعذذذا  ، و زذذذازي  ىلذذذى ازذذذي أك  عتبذذذلا يذذذ اوك ىلذذذى  ؤلذذذلئ م ويذذذاىوك ىلذذذي م بذذذنف  اىذذذلئ م 

ىل   زذاي اىذوتم ي يذاوك أك  زذا (3) چ ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئىئڈ  ڈ    ٌ  ٍ    ىئچقلئليك: 
 . (4)ب: ىلينل أنتم أحق ب ا   زعا   خنل إلأو ئكم إيلنل بلزكف  و زهال  وتلببكم فيخل نحك في:

يذذ ى  زبلحذذث أك  نزتفذذلت خذذك  زخشللذذ  إزذذى  زغلئذذ  أفذذلا  زخبلزغذذة "كهنذذ: يذذاك  زغيذذ هم                  
 .(5)حلز م زيعجب م خن ل ويلتاىى خن م  إلنكل  و زتقبيح" 

  [.٢٥فصمت: ] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ٹ چ ٹ 

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    چفي  آليذة  زق آنيذة حذاث  زتفذلت خذك  زشلذل  فذي قوزذ::                  

چ  َُ
 . (7)زلتالؤم، وخنللبة  زلفظ  زخعنى  چٹ  ٹچ إزى  زغيبة في قوز:: ( 6)
 -لذذذبحلن: وتعذذذلزى  –آنيذذذة  زك يخذذذة فذذذي لذذذيلق  زتحذذذاي ، فقذذذا بذذذي ك    و ات  آليذذذة  زق                   

زلخرذذ كيك خذذذك  آليذذلت و زخعجذذذم ت خذذذل يذذا  ىلذذذى كخذذل  وحا نيتذذذ: وىظذذذيم قا تذذ:، زكذذذن م كفذذذ و  
بآيلت    وأى هو  ىن ل، وكابو  بخل جل  ب:  لو     )صلى    ىلي: وللم( وت كخذو  بآيذلت 

ىذ  ض، كذلك  زتحذاي  و قذ  ىلذي م    و تشاوهل لش يل، زا  ف لخل كذلك خذل كذلك خذن م خذك ىتذو و ه

                                                 
 .3/162راعٛس انُعاٙ ل 5/211ٔاَظس: انكؽب : انصيخؽس٘ ( (1

 .1/388اَظس: راعٛس انجؾس انًؾٛه: أثٕ ؽٛبٌ ( (2

 .65ؾ: ( (3

 .5/211ل ٔانكؽب : انصيخؽس٘ 1/389اَظس: راعٛس انجؾس انًؾٛه: أثٕ ؽٛبٌ ( (4

 .5/126انكؽب : انصيخؽس٘ ( (5

 .9ففهذ: ( (6

 .6/625مزٔٚػ الاَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (1



 د / رشا السٍذ حوذٍ    

 

 12 آلداب مجمة بحوث كمية ا 

خذذك قبذذ   زخذذوزى ىذذم وجذذ ، فحذذا هم أك تصذذيب م صذذلىقة كذذلزتي أصذذلبت خذذك قذذبل م قذذوم ىذذلا 
ى  ه م ىك  زحق و ز رلا و تبلى م وللو   زريللك  .       (1)وثخوا بلب  كف هم و ه

زتفذذلت، ف ذذو خلذذوق زتحذذاي  هذذؤن   زخرذذ كيك بعذذا فذذلزكالم هنذذل خلذذتهنع ىلذذى ل يذذق  ن                  
ىذذذذك شلذذذذلب م، وهذذذذو تنللذذذذ   -ىذذذذم وجذذذذ   -إى  هذذذذ م، فلفعل ذذذذم  إلىذذذذ  ض أىذذذذ ض  زخذذذذوزى 

وزذم يلذتوىبو  نصذح:  زذاي ق ذامم ز ذم، وزذم  (ڻ)،  فلخل شللب م  زخوزى ىم وجذ  بقوزذ:: (2)حلك
ىذذذ ض ىذذذن م زفعل ذذذم يذذذهب و  زشللبذذذ: وأى هذذذو  ىنذذذ:،  زتفذذذت خذذذك  زشلذذذل  إزذذذى  زغيبذذذة، أى: أ

فهاًل ىخل أفلا  ها   نزتفلت خذك تحقيذ   ،(3) إلى  ض "زيصح  زتالؤم، وينلل   زلفظ  زخعنى" 
 تحقي  وتوبيخ ز ؤن   زخر كيك، و لت لنة ب م بألقلل م خك  تبة  زشلل .

  ىئ  ىئ  ېۅ  ى  ى  ې  ې  ې   ۅۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉٹ ٹ چ   

 [.٩٢ -٩2الزخرف:] چ  ىئ  ىئ

إزذذى  (ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ) :فذذي  آليتذذيك  زخبذذل كتيك حذذاث  زتفذذلت خذذك  زشلذذل  فذذي قوزذذ:                  
و"زذذذو  بذذذل  زكذذذالم بخذذذل قبلذذذ: زقذذذل : )يلذذذلع ىلذذذيكم(؛ عنذذذ: (، ۉ  ې  )هذذخي   زغلئذذذ  فذذذي قوزذذذ:: 

ٌخشلَل  ن خ شَب " 
(4)  

وىلذذل   ىلذذى ىبذذلا   زختقذذيك،  زختحذذلبيك فذذي   ، خن ذذ:  -لذذبحلن: وتعذذلزى  -بذذي ك                      
جذذذو  ح م،  -ىذذذم وجذذذ   - زخجتنبذذذيك أشذذذال   زلذذذو ،  زذذذايك آخنذذذت قلذذذوب م و نقذذذلات زرذذذ ا    

فهؤزئذذي  زلذذعا   يذذوم  زقيلخذذة بخذذل أىذذا     ز ذذم خذذك نعذذيم حيذذث يذذاشلوك  زجنذذة بغيذذ  حلذذل  ون 
 .(٧)خل كلنو  يعخلوكللبقة ىا  ، زيتلااوك بخل في  زجنة خك نعيم جم   ب

                                                 
 .5/313ل ٔانكؽب : انصيخؽس٘ 169-1/168اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس  ((1

 .9/514اَظس: اندز انًفٌٕ: انعًٍٛ انؾهجٙ ( (2

 .6/625مزٔٚػ الاَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (3

 .3/318اَظس: انجسْبٌ فٙ مهٕو انقسآٌ: انصزوؽٙ ( (4

 .1/238اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (5



 ٌٌاٌر 52بطالت الٌساء فً الوجتوع الوصري بعذ ثْرة                                       

                      
 13 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

يذذذذ ى  زبلحذذذذث أك  نزتفذذذذلت خذذذذك  زشلذذذذل  إزذذذذى  زغيبذذذذة جذذذذل  زتنرذذذذيل  زلذذذذلخ ، وجذذذذا                    
زعبذلا   -ىذم وجذ   - نتبله:، و لتجال  صفلئ: بلتلذلا خجذ ى  زكذالم بذاك  خذل أىذا    زخذوزى 

 ىلى ىبلا . -لبحلن: وتعلزى  - زختقيك؛ إظ لً   زخنم: 
 االلتفات من الغيبة إلى التكمما: رابعً          

قا ينتق   زختكلم في كالخ: خك هخي   زغيبة إزى  زتكلم زغذ ض بالأذي ينرذا  خذك و                     
رع هل ونث هل، يخكننل أك نع ض زذ: خذك  نزتفلت كثي  في  زع بية ها   ننتقل ، وها   زنوا خك 

 شال   زق آك  زك يم.
  ې       ې    ۉے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې    ۉ  ُ  َ  ُ   ِ  ے ٹ ٹ چ

 [.9فاطر: ] چٴۇ  

إزذى  زخذتكلم  (ُ  َ  ُ   ِ  ے   ے)في  آلية  زق آنية حاث  زتفلت خذك  زغيبذة فذي قوزذ::                 
. وجذذل   نزتفذذلت زلتنبيذذ: ىلذذى  زتشصذذي  بلزقذذا ل؛ أى: قا تذذ: ىذذم وجذذ  (ڭ( و)ۓ)فذذي قوزذذ:: 

يقذذذا  ىلي ذذذل أحذذذا لذذذو  ، ف ذذذو  زقذذذلا  ىلذذذى إحيذذذل   ع ض بعذذذا خوت ذذذل بلذذذوق   زبذذذله ل  زتذذذي ن
 زلحل   زخ حخ لة بلزخل ، وكازي إحيل   زخذوتى وبعذث خذك فذي  زقبذو ، فقذا  وى ىذك أبذى  ميذك 
أنذذ: قذذل : ")قلذذت: يذذل  لذذو    ، كيذذع يحيذذي     زخذذوتى  وخذذل آيذذة ازذذي فذذي شلقذذ:  قذذل : )أخذذل 

خذذذ  ت بذذذ: ي تذذذم شهذذذ    ( قلذذذت: بلذذذى. قذذذل : )كذذذازي يحيذذذي    خذذذ  ت بذذذو اى أهلذذذي خحذذذال  ثذذذم 
( ے)بعذا  زفعذ   زخهذل ا  (ڭ)و( ۓ)، وىب   بلزفعليك  زخلهييك (1) زخوتى ازي آيت: في شلق:("

، وقذذا "ىذذا  ىذذك زفذذظ  زغيبذذة إزذذى  زذذتكلم؛ عنذذ: أاشذذ  فذذي  نشتصذذل ، (2)زلانزذذة ىلذذى  زتحقذذق
 نزتفذلت أيًهذل خذك إظ ذل  جخيذ  فهذ     وخنمذ: ىلذى فهذاًل ىخذل أفذلا   (3)وأا  ىلي: وأفشم" 

 ىبلا ، فنعم    ن ت حَصى، ون يقا  ىلى خثل ل لو  .

                                                 
ول 1995 –ِ 1416انقبْسحل  –ِ(ل ؼسؽّ ٔـُه فٓبزظّ/ ؽًصح أؽًد انصٍٚل ماز انؾدٚش 241انًعُدل نإليبو أؽًد ثٍ يؾًد ثٍ ؽُجم )د:  اَظس:( (1

(ل انًعققزدزت مهقٗ انفقؾٛؾٍٛل نإليققبو انؾقبفع أثقٙ مجققد هللا انؾقبوى انُٛعقبثٕز٘ل ماز انؾققسيٍٛ نهطجبمقخ ٔانُؽققس 16136ل ؽقدٚش زققى )12/482-483

 (.8146( ؽدٚش زقى )51ل وزبة األْٕال )5/23ول 1991 -1411ِانقبْسحل  -ٔانزٕشٚه 

 .6/211مزٔٚػ الاَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (2

 .3/325اَظس: انجسْبٌ فٙ مهٕو انقسآٌ: انصزوؽٙ ( (3
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  ے  ے  ۓ    ُڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہٹ ٹ چ  ِ  ُ  َ

 [.٤٩فاطر: ] چۓ   ڭ  ڭ  ڭ

إزذذى  زخذذتكلم فذذي  (ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  )ي قوزذذ:: فذذي  آليذذة  زق آنيذذة حذذاث  زتفذذلت خذذك  زغيبذذة  فذذ                 
فذي هذا   آليذة  زخبل كذة كخذل  قا تذ:،  -لذبحلن: وتعذلزى  -، فقذا بذي ك    (ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ)قوز:: 

وىظيم خريئت: بخل يرلها   زعبلا خك خعجم ت ىجيبة وآيذلت ىظيخذة حذوز م، تلذي  آليذلت  زتذي 
ع: فذذى شلقذذ:  عرذذيل   زختعذذاال  زختنوىذذة تذذا  ىلذذى وحا نيتذذ:، وكخذذل  قا تذذ:، وخن ذذل بذذاي  صذذني

 زختبلينذذة خذذك  زرذذى   زو حذذا، فلزخذذل   زذذاي ينذذم  خذذك  زلذذخل  يشذذ ج بذذ: لذذبحلن: وتعذذلزى بقا تذذ: 
وخرذذذيئت: ثخذذذ  ت خشتلفذذذة أزو ن ذذذل، خشتلفذذذة لعوخ ذذذل و و ئح ذذذل، فيتذذذنعم ب ذذذل ىبذذذلا   ، ختلذذذاايك 

 . (1)بفهل: وخنم: ىلي م 
فلت خك  زغيبذة إزذى  زذتكلم فذي هذا   آليذة  زخبل كذة إظ ذل  كخذل   زعنليذة بلزفعذ  أفلا  نزت                 

حيذث إك " زخنذة بذلإلش  ج أبلذ  خذك  (2) زخل في: خك  زصن   زباي   زا   ىلى كخل   زقا ل  إلز ية
 .(3)إنم    زخل " 

  [.٥الزمر: ] چڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ     ڎ  ڳ ہ ٹ ٹ چ 

إزذى  زخذتكلم فذي  (ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ)في  آلية  زق آنية حاث  زتفلت خك  زغيبذة فذي قوزذ::                  
هذذذى خذذذك كذذذالم  زخرذذذ كيك  زذذذايك ىبذذذاو  ( ڍ  ڍ  )، فجخلذذذة (ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ     ڎ  ڳ)قوزذذذ:: 

أخذو  فذي نصذ هم و مق ذم وخذل يعتذ ي م خذك   -لذبحلن: وتعذلزى  - عصنلم زترف  ز ذم ىنذا    
خفعذو   (ڍ  ڍ  ) زانيل، ف م خقذ وك خعت فذوك بذل ، خنكذ وك جلحذاوك زلبعذث و زحلذل ، فجخلذة 

 أو )قذذلزو ( أى: قذلزو : خذذل نعبذذاهم إن زيق بونذذل إزذذى    مزفذذى (4) زقذو  خحذذاوع، تقذذاي  : )يقوزذذوك(

                                                 
 .6/543اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (1

 .6/286دزٔٚػ اننقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ل ٔ ئمساة ا1215اَظس: فزؼ انقدٚس: انؽٕوبَٙ ( (2

 .9/226اندز انًفٌٕ: انعًٍٛ انؾهجٙ ( (3

 .4/344اَظس: يعبَٙ انقسآٌ ٔئمساثّ: انصعبط ( (4
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قوزذ: ، وبحاع فع   زقو  حاث  ننتقل  في  زشلل ، أى:  نزتفلت خك هخي   زغلئذ  فذي (1)
، وأفلا  نزتفلت فذي هذا   آليذة  زخبل كذة  زتشصذي ، أى: (ڍ)إزى هخي   زختكلم في قوز:  (ڑ)

فذذذي ىبذذذلال أيذذذ      زو حذذذا  زق ذذذل ،  - زبلللذذذة  -تشصذذذي  قذذذو  هذذذؤن   زخرذذذ كيك، وحجذذذت م 
ظ ل هل برك  و هح خلفت زلنظ .   و ه

  ىئ  ىئ        ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئۅ  ى  ى       ې  ې  ې      ې  ٹ ٹ چ  

ٿ  ٿ      ٿ         ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ      پ  ٹ   ىئ  ىئ

 [.٢٤ -٢٢فصمت:] چٿ   ٹ  

إزذى هذخي   زذتكلم فذي ( پ( و)ٱ)في  آليلت  زق آنية حاث  زتفذلت خذك  زغيبذة فذي قوزذ::                  
لذبحلن: وتعذلزى  زكو كذ  فذي  زلذخل   زالهتخلم بلإلشبذل  ىذك نفلذ:، فقذا جعذ (؛ ٹ  ٹ  ڤ)قوز:: 

مينة زلنلظ يك إزي ل خك أه   ع ض، وحفظ ل خك  زختخ ا  زعلني إا  أ  ا أك يلذت ق  زلذخ ، زذا  
جعذذذ  لذذذبحلن: وتعذذذلزى  زكو كذذذ  مينذذذة وحفظ ذذذل؛ تكذذذايب ل زخذذذك أنكذذذ  ازذذذي، و ىتقذذذا بلالنذذذ:، حيذذذث 

زيلذت حفظذل ز ذل ون  جوخذل زخذك  ىتقات للئفة هلزة أك  زنجوم زيلت في لذخل   زذانيل، وأن ذل 
أ  ا أك  يلذذت ق  زلذذخ ، زذذا  ىذذا  إزذذى هذذخي   زخذذتكلم و إلشبذذل  ىذذك ازذذي؛ تكذذايب ل زتلذذي  زف قذذة 

 .   (2) زخعتقال بلالن:
و ات  آلية  زق آنية  زك يخذة فذي لذيلق  زعنليذة و نهتخذلم بذلزشلق، زذا  كذلك  نزتفذلت خذك                  

م زتجايذذا نرذذلل  زلذذلخعيك زلذذو   لذذتعخل  ل يذذق  زغيبذذة، بذذازي   زفعذذ  ل يذذق  زغيبذذة إزذذى  زخذذتكل
، و"قذا ألذنا  زتذمييك إزذى ا تذ: لذبحلن:؛ (3) زخلهى وفلىل: )مينل( زلعنلية بتلي  عنذو    زعظيخذة 

 .(4)إلب  م خميا  زعنلية بلزتمييك  زخاكو " 
  [٢٢الزخرف: ] چٹ  ٹ  ڤ   ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ    پ  پ  پ  ٹٹ ٹ چ. 

                                                 
 ِ(ل رؾقٛ : م/ ؽبرى ـبنؼ انمبيٍل431ل ٔيؽكم ئمساة انقسآٌل ألثٙ يؾًد يكٙ ثٍ أثٙ نبنت انقٛعٙ )د: 5/281اَظس: انكؽب : انصيخؽس٘ ( (1

 .1/398ل ٔراعٛس انجؾس انًؾٛه: أثٕ ؽٛبٌ 2/635ول 1984 –ِ 1455يإظعخ انسظبنخل انطجعخ انضبَٛخ 

 .3/335اَظس: انجسْبٌ فٙ مهٕو انقسآٌ: انصزوؽٙ ( (2

 .24/251ول 1984اَظس: راعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚسل نعًبؽخ األظزبذ انعليخ انيبو انؽٛخ يؾًد انطبْس اثٍ مبؼٕزل انداز انزَٕعٛخ نهُؽسل ( (3

 .6/616مزٔٚػ الاَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (4
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( إزذى  زذتكلم ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ    في  آلية  زق آنية حاث  زتفلت خذك  زغيبذة  فذي قوزذ:: )                 
 ( إظ لً   زفه     وخن: ىلى ىبلا ، پ  پ  پ  ٹفي قوز:: )
و ات  آليذة  زق آنيذذة  زك يخذذة فذذي لذذيلق  زتلذلية ز لذذو     )صذذلى    ىليذذ: ولذذلم( ىذذك                  

 -ىذذم وجذذذ   -ت م   قوخذذ: بذذ: وبخذذل جذذل  بذذ: خذذك  زحذذق، فقذذا أنكذذ و   زبعذذث، فبذذي ك  زخذذوزى  لذذ
حججذذ: وآيلتذذ:  زتذذي تذذا  ىلذذى وحا نيتذذ:، وكخذذل  أزوهيتذذ:، كخذذل أنذذ: هذذو  زخذذنعم  زختفهذذ  ىلذذى 
ىبذذلا  بنعخذذ:  زتذذي ن تحصذذى، حيذذث جعذذ  ز ذذم  ع ض ف  ًرذذل يلذذي وك ىلي ذذل، وثبت ذذل بلزجبذذل  

ب ذذذم، وجعذذذ  ز ذذذم  زلذذذ ق بذذذيك  زجبذذذل  و عوايذذذة ي تذذذاوك ب ذذذل فذذذي لذذذف هم   ز و لذذذى كذذذى ن تخيذذذا
وتنقل م خك خكلك إزى آش ، فهاًل ىك نمو   زخل  خك  زلخل  إلحيذل   ع ض  زخيتذة بذأش  ج 

 .(1) زم وا و زثخ  ت، و لتا  بأحيل   ع ض بعا خوت ل ىلى إحيل   عجللا يوم  زقيلخة
  - زغيبذذذذة زلذذذذتكلم فذذذذي هذذذذا   آليذذذذة  زق آنيذذذذة إلظ ذذذذل  كخذذذذل  قذذذذا ل     جذذذذل   نزتفذذذذلت خذذذذك                 

زخذل وقذ   ننتقذل  خذك كالخ ذم إزذى كذالم    وفهل: وخنم: ىلذى ىبذلا ؛ عنذ: " -لبحلن: وتعلزى 
 (پ)ىذذم وجذذ ، جذذل  أوزذذ: ىلذذى زفذذظ  زغيبذذة، وآشذذ   ىلذذى  ننتقذذل  خن ذذل إزذذى  زذذتكلم فذذي قوزذذ:: 

 .(2)، وزتلجي  خنم: ىلى ىبلا ، وق ا ألخلى م ب ل"  فتتلن ل في أفلنيك  زبالأة
 االلتفات من الغيبة إلى الخطابخامًسا: 
قا ينتقذ   زخذتكلم فذي كالخذ: خذك هذخي   زغيبذة إزذى  زشلذل  زغذ ض بالأذي ينرذا  خذك                  

أك نعذ ض رذع هل ونث هذل، يخكننذل  نزتفذلت كثيذ  فذي  زع بيذة و    ها   ننتقل ، وها   زنذوا خذك 
 ز: خك شال   زق آك  زك يم.

  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې    ٴۇ  ۋ   ۋ  ٹ ٹ چ  ِ

 .[٥٩سبأ: ] چۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې

                                                 
 .  225-1/219اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (1

 .1/15مزٔٚػ الئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (2
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 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ فذذي  آليذذة  زق آنيذذة حذذاث  زتفذذلت خذذك  زغيبذذة فذذي قوزذذ::                  

 زلخبلزغة في تحقيق  زشب .  (ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ِ  ے  ے  ۓ)إزى  زشلل  في قوز::  (1)
و ات  آلية  زق آنية  زك يخذة فذي لذيلق  زتلذلية ز لذو     )صذلى    ىليذ: ولذلم( خذك                   

تكذذاي  قوخذذذ: زذذذ:، وكفذذ هم بخذذذل جذذذل  بذذ: خذذذك  زحذذذق، و لذذت م ئ م بذذذ: وبخذذذك خعذذ: خذذذك  زخذذذؤخنيك، 
تقذذذايك أن ذذذم خك خذذذوك ىنذذذا   ؛ عن ذذذم زذذذو زذذذم يكونذذذو  وتكبذذذ هم ىلذذذي م بكثذذذ ل أخذذذو ز م وأوناهذذذم خع

خكذذ خيك ىنذذا  زخذذل كذذ خ م فذذي انيذذلهم هذذا  و مق ذذم بكثذذ ل  عخذذو   و عونا، وأك  زخذذؤخنيك هذذلنو  
ىليذذ: لذذبحلن: وتعذذلزى فذذهاز م فذذي انيذذلهم وحذذ خ م خو هذذ   زعذذم و زقذذول، وقذذل  هذذؤن   زكذذلف وك 

اب م   ، زذا  بذي ك    أنذ: يبلذل  زذ مق زخذك يرذذل  أخذ   آلشذ ل ىلذى أخذ   زذانيل فللذتبعاو  أك يعذذ
فقذذا يولذذذ  ىلذذى  زكذذذلف   زعلصذذذى ويهذذيق ىلذذذى  زخذذؤخك  زخليذذذ ، و بخذذذل  زعكذذ ، و بخذذذل ولذذذ  
نخذل  زعخذ   ىلي خل، و بخل هيق ىلي خل، فليلذت كثذ ل  عخذو   هذى  زتذى تقذ    زعبذا خذك   ، و ه

 .(2) خك ثم  زتخت  بلزجنة ا    زلعا   زصلزح هو خك يق    زعبا خك    ويكلب:  هل ، و 
 زل  في  نزتفلت خك  زغيبة إزى  زختكلم هنل هو "  زخبلزغة في تحقيذق  زشبذ ، وأك ازذي                  

 زاي تل وك ب: وتحب وك خك كث ل  عونا و عخذو   زذك يجذايكم فتذياًل، وزذك يقذ بكم خنذل خذل اخذتم 
ك قي تلبية او ىى  زغي و زهال ، وفذي ازذي إرذل ل هذخنية خ ص يك ىلى خل أنتم في:، خ لت ِللي

إزذذى إنفذذلق  عخذذو   فذذي لذذبي    ، وأوجذذ:  زشيذذ ، وت ذذاي   عونا، وتذذههيل م زخذذل يصذذلح ايذذن م 
 .(3)وانيلهم"

  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ      ڌ  ڌ         ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ

 [.38 – 35  زصلفلت:] چٹ    ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ُ   َ  ُ  ِ  ے  

ڌ  ڌ         ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ حذذذاث  زتفذذذلت خذذذك هذذذخي   زغيبذذذة فذذذي قوزذذذ::       

 .(4)( ُ   َ  ُ  ِإزى هخي   زشلل  في قوز:: ) چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ٹ    چ وقوز: چڱ
                                                 

 .35ظجأ: ( (1

 .126-5/125اَظس: انكؽب : انصيخؽس٘ ( (2

 .6/246مزٔٚػ البَّ: يؾٛٙ اندٍٚ اَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛ( (3

 .6/385 لسابقااَظس: ( (4
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زذذايك كذذابو  و ات  آليذلت  زق آنيذذة  زك يخذذة فذذي لذذيلق  زت ايذذا و زوىيذذا ز ذذؤن   زخرذذ كيك         
إا أنذ: جذل  بكلخذة  زتوحيذا ‘ وأنك و  خل جل  بذ: خذك  زحذق –صلى    ىلي: وللم  – لو     

، (1)ا ىًيل ب ل قوخ:، وزكن م "كلخل لذخعو  بكلخذة  زتوحيذا نفذ و  و لذتكب و  ىن ذل وأبذو  إن  زرذ ي"
صذلى     – إا أن م  لذتكب و  أك يتبعذو   زحذق، وأهذبو  أرذا  زغهذ  خخذل جذل  بذ:  لذو    

  فهيك أك يت كو  ىبذلال  عصذنلم وخذل وجذاو  ىليذ: آبذل هم، خت خذيك  لذو       -ىلي: وللم 
 –لذبحلن: وتعذذلزى  –بلزكذا  و زجنذوك، زذذا  جذل   زتصذايق خذذك     -صذلى    ىليذ: ولذذلم  –

 زليبذة  ز لوز:  زك يم بهن: خل جل  إن بلزحق، خصاًقل خل أشب  ب:  زخ للوك ىنذ: خذك  زصذفلت
 زحخيال، و زخنذله   ز رذيال  زقويخذة، ثذم أىقذ  ازذي بلزت ايذا و زوىيذا ز ذؤن   زخرذ كيك بلزعذا   

 .   (2) عزيم يوم  زقيلخة 
جل   نزتفلت خك  زغيبذة إزذى  زشلذل  فذي هذا   آليذلت  زق آنيذة  زك يخذة زخجلب ذة هذؤن         

ن: بل  أقصى آخلا  وحاوا    (3) زخر كيك بلزغه ، و ه
  [٧٥ -٧٤ص:] چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ُ  َ  ُ     ِ  ے    ٹ ٹ چ. 

إزذذى ( ۀ  ۀ  ہ  ہ)فذذي  آليتذذيك  زقذذ آنيتيك  زخبذذل كتيك حذذاث  زتفذذلت خذذك  زغيبذذة  فذذي قوزذذ::                  
ىذم وجذ   -زتر يع  زخؤخنيك  زختقيك، فقا بي ك  زخوزى (؛ ہ  ُ  َ  ُ     ِ) زشلل  في قوز:: 

 زختقذذيك، وخذذل أىذذا  ز ذذم خذذك جنذذلت  زنعذذيم ىنذذا  ز جذذوا إزيذذ: بعذذا نرذذو هم وبعذذث م جذذم   ىبذذلا   -
خك قبو هم ونجلت م خك  زنل ، ف م يتكئؤك ىلى ل   في  زجنة، ي حَه  ز ذم خذل يللبونذ: خ خذل 

، (4)كذلك، فهذذاَل ىذك قلصذذ  ت  زلذ ع  زختلذذلويلت فذي  زلذذك  زالئذي ن ينظذذ ك زغيذ  بعذذوز تك 
  زاهك ىك تشيل:.  وأي  ازي خك نعيم يعجم

                                                 
 .5/251انكؽب : انصيخؽس٘ ( (1

 .12-1/11اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (2

 .6/385مزٔٚػ الئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (3

 .18-1/11اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (4
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؛ "زترذذذ يع (ہ  ُ  َ)إزذذى  زشلذذل  فذذي قوزذذ:  (ۀ  )جذذل   نزتفذذلت خذذك  زغيبذذة فذذي قوزذذ:                  
زعبذذذذذلا    -ىذذذذم وجذذذذ   -، فشلذذذذل   زخذذذذوزى (1) زختقذذذذيك بعذذذذم   زحهذذذذو  زشلذذذذل     تعذذذذذلزى" 

ىال  خك رهن م وتعظيم زحلز م.   زخؤخنيك هو تر يع ز م و ه
 

  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ېۅ  ى  ى  ې  ې  ې   ۅۋ  ۋ ۉ  ې  ې  ٴۇ ٹ ٹ چ  

 .[٩٤الزخرف: ] چىئ  ىئ     ىئ  ىئ  ىئ  ىئ

إزذى  زشلذل  فذي  (ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  )في  آلية  زق آنية حاث  زتفلت خك  زغيبذة فذي قوزذ:                  
زترذذذذذذذ يع ىبذذذذذذذلا     زختقذذذذذذذيك،  زختحذذذذذذذلبيك فذذذذذذذي   ،  (ىئ  ىئ  ىئ  ىئ)( وىئ   ىئ  ىئقوزذذذذذذذ: )

جذذذو  ح م،  -ىذذذم وجذذذ   -خجتنبذذذيك أشذذذال   زلذذذو ،  زذذذايك آخنذذذت قلذذذوب م و نقذذذلات زرذذذ ا     ز
فهؤزئذذي  زلذذعا   يذذوم  زقيلخذذة بخذذل أىذذا     ز ذذم خذذك نعذذيم حيذذث يذذاشلوك  زجنذذة بغيذذ  حلذذل  ون 

 .(٤)للبقة ىا  ، زيتلااوك بخل في  زجنة خك نعيم جم   بخل كلنو  يعخلوك
خذذك  زغيبذذة إزذذى  زشلذذل  "زلترذذ يع، و زخشللذذ  كذذ  و حذذا خخذذك اشذذ   زجنذذة؛ فلنزتفذذلت                  

وزازي أف ا  زكلع، وزم يقذ : وتلكذم، خذ  أك خقتهذى أو ثتخوهذل أك يقذو : وتلكذم، وازذي ز يذا ك 
 .(٥)بهك ك  و حا خك أه   زجنة خقصوا بلزاك  زا ت:" 

 النتـــــــــــــــــائج         
 ر عنه هذا البحث:لعل أبرز ما أسف         
ذذال بذذاننت رذذتى وفو ئذذا جخذذة تثذذ ى    -1 قذذا ل  نزتفذذلت ىلذذى توجيذذ:  زشلذذل  زلختلقذذي خ حخ 

  زليلق، و زتي خل كلنت زتكوك إن بلنزتفلت.
 زذذاننت  زنلجخذذة ىذذك  نزتفذذلت و زتذذي بذذاو هل توجذذ:  زشلذذل  ن يخكذذك حذذاهل بحذذا أو   -2

نخل خا  هل ىلى  زاوق  عابي    زلليم زاى خنرئ  زكالم و زختلقي.هبل ل بهلبل، و ه

                                                 
 .23/284راعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚس: اثٍ مبؼٕز ( (1

 .1/238اَظس: راعٛس اثٍ وضٛس ( (2

 .1/154مزٔٚػ الاَظس: ئمساة انقسآٌ انكسٚى ٔثٛبَّ: يؾٛٙ اندٍٚ ( (3
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 أهخية  نزتفلت في تيلي  ف م  زختلقي زلشلل   زق آني.  -3
 التوصيات

أيذذذ   زنذذذللقيك  -أوصذذذى بهذذذ و ل  رذذذتخل   زنصذذذو   زخقذذذ  ل ىلذذذى  زلذذذال   عجلنذذذ                  
صذفة ىلذى لذ ق  زقذ آك  زكذ يم فذي ىذو  ض  زت كيذ  بصذفة ىلخذة و نزتفذلت ب – بلزلغة  زع بيذة

 شلصة كي يتاوقو  جخل   زلغة  زع بية، وجخل   زق آك  زك يم بوقوف م ىلى خو لك إىجلم .
 المصادر والمراجعثبت 

ه (، ا    بذك 1442ا ويش ) ت:  زذإى     زق آك  زكذ يم وبيلنذ:، زخحيذي  زذايك  -1
 م.1999 –ه 1424كثي ،  زيخلخة،  زلبعة  زللبعة، 

 زبالأيذذة و إلىجلميذذة(، ا/  لذذخلىي   زحذذلج   نزتفذذلت فذذي  زقذذ آك  زكذذ يم )خقلصذذا  -2
 م. 2417 –ه 1438 ع اك،  –ىبا  زقلا  ليبوك ، ا    زخعتم زلنر  و زتومي  

ه(، 794 زب هذذلك فذذي ىلذذوم  زقذذ آك: ز خذذلم بذذا   زذذايك خحخذذا بذذك أحخذذا  زم كرذذي )ت: -3
  زقله ل. –خكتبة ا    زت  ث )ا.ت(، تحقيق: خحخا أبو  زفه  إب  هيم، 

زبحذذذ   زخحذذذيل، زخحخذذذا بذذذك يولذذذع  زرذذذ ي  بذذذهبى حيذذذلك  عنازلذذذى )ت: تفلذذذي    -4
ه(، ا  لذذذة وتحقيذذذق وتعليذذذق:  زرذذذيخ ىذذذلا  أحخذذذا ىبذذذا  زخوجذذذوا، و زرذذذيخ ىلذذذى خحخذذذا  745

خعذذذوض، رذذذل ي فذذذى تحقيقذذذ:: ا/ مك يذذذل ىبذذذا  زخجيذذذا  زنذذذوتى وا. أحخذذذا  زنجذذذوزى  زجخذذذ ، ا   
 م.1993 –ه 1413زبنلك،  – زكت   زعلخية ، بي وت 

لذذي   زتح يذذ  و زتنذذوي ، زلذذخلحة  علذذتلا  زعالخذذة  إلخذذلم  زرذذيخ خحخذذا  زلذذله  تف -5
 م.1984 بك ىلرو ،  زا    زتونلية زلنر ، 

تفلذذذي   زق لبذذذي ) زجذذذلخ  عحكذذذلم  زقذذذ آك و زخبذذذيك زخذذذل تهذذذخن: خذذذك  زلذذذنة وآي  -6
ا ه(، تحقيذق: ا/ ىبذ671بذك أحخذا بذك أبذي بكذ   زق لبذي )ت:   زف قلك: عبي ىبذا    خحخذا 

 م.  2446 –ه 1427زبنلك،  -   ىبا  زخحلك  زت كي، خؤللة  ز للزة، بي وت 
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تفلذي   بذذك كثيذ ، أبذذو  زفذذا  إلذخلىي  بذذك ىخذ  بذذك كثيذذ  بذك هذذو  بذك كثيذذ  بذذك  -7
ه (، تحقيذذذق: لذذذلخى بذذذك خحخذذذا  زلذذذالخة، ا   774م ا  زق رذذذي  زخعذذذ وع بذذذلبك كثيذذذ  ) ت: 

 م.1999 –ه 1424ليبة زلنر ،  زلبعة  زثلنية 
تفلذذذي   زنلذذذفي )خذذذا  ي  زتنميذذذ  وحقذذذلئق  زتهإويذذذ (، عبذذذي  زب كذذذلت ىبذذذا    بذذذك  -8

ه(، حققذذ: وشذذ ج أحلايثذذ:/ يولذذع ىلذذي بذذايوي، و  جعذذ: 714أحخذذا بذذك خحخذذوا  زنلذذفي )ت: 
 م. 1998 -ه1419بي وت،  –وقام ز:/ خحيي  زايك اي  خلتو، ا    زكلم  زلي  

 زعبذذل  رذذ ل   زذذايك أحخذذا بذذك   زذذا   زخصذذوك فذذي ىلذذوم  زكتذذل   زخكنذذوك، عبذذي -9
ه (، تحقيذذذذق: أحخذذذذا خحخذذذذا 756يولذذذذع بذذذذك ىبذذذذا  زذذذذا ئم  زخعذذذذ وع بلزلذذذذخيك  زحلبذذذذي ) ت: 

 م.1986 زش  ل، ا    زقلم، اخرق، 
ه(، تحقيذذذق: ا/ خ ذذذاي 175 زعذذذيك، عبذذذي ىبذذذا  زذذذ حخك  زشليذذذ  بذذذك أحخذذذا  زف  هيذذذاي )ت:  -14

 ل  ، )ا.ت(، )ا.ل(.للخ  ئي، للللة  زخعلجم و زف  زخشموخي وا/ إب  هيم  ز
فذتح  زقذذاي   زجذلخ  بذذيك فنذي  ز و يذذة و زا  يذة خذذك ىلذم  زتفلذذي ، زخحخذا بذذك ىلذي  بذذك خحخذذا  -11

 –ه(،  ىتنذذى بذذ: و  جذ  أصذذوز:/ يولذذع  زغذوش، ا    زخع فذذة، بيذذ وت 1254 زرذوكلني )ت: 
 م.2447 –ه 1428زبنلك،  زلبغة  ز  بعة 

  فذذذي وجذذو   زتلويذذذ ، زجذذذل     أبذذذى  زكرذذلع ىذذذك حقذذذلئق أذذذو خض  زتنميذذ  وىيذذذوك  عقلويذذذ -12
ه (، تحقيذذذذذق:  زرذذذذذيخ ىذذذذذلا   حخذذذذذا ىبذذذذذا 538بذذذذذك ىخذذذذذ   زمخشرذذذذذ ى ) ت:   زقللذذذذذم خحخذذذذذوا 

 م.1998 –ه 1418 زخوجوا، و زريخ ىلي خحخا خعوض، خكتبة  زعبيكلك، 
، تحقيذذذق: ىبذذذا    ىلذذذى  زكبيذذذ ، وخحخذذذا أحخذذذا ه(711)ت:  زلذذذلك  زعذذذ  ، نبذذذك خنظذذذو  -13

  زقله ل. –كو نيش  زني   –ا    زخعل ع )ا.ت(، خا  زرلازي، حل    ، وهلرم خح
ه(، رذذذ ح: وصذذذن  ف ل لذذذ:/ حخذذذمل 241 زخلذذذنا، ز خذذذلم أحخذذذا بذذذك خحخذذذا بذذذك حنبذذذ  )ت:  -14

 م.1995 –ه 1416 زقله ل،  –أحخا  زميك، ا    زحايث 



 د / رشا السٍذ حوذٍ    
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  زخلذتا ي ىلذى  زصذحيحيك، ز خذلم  زحذذلفظ أبذي ىبذا     زحذلكم  زنيلذلبو ي، ا    زحذذ خيك -15
 م.1997 -ه1417 زقله ل،  -زللبلىة و زنر  و زتومي  

ه(، تحقيذق: ا/ 437خرك  إىذ     زقذ آك، عبذي خحخذا خكذي بذك أبذي للزذ   زقيلذي )ت:  -16
 م.1984 –ه 1445حلتم صلزح  زهلخك، خؤللة  ز للزة،  زلبعة  زثلنية 

بيذذ وت،  -ه (، ىذذلزم  زكتذذ  247خعذذلني  زقذذ آك، عبذذي مك يذذل يحيذذى بذذك ميذذلا  زفذذ    ) ت:  -17
 م.1983 –ه 1443 زلبعة  زثلزثة 

ى  بذ:، عبذي إلذحلق إبذ  هيم بذك  زلذ ي بذك لذ    زمجذلج ) ت:  -18 ه (، 311خعلنى  زقذ آك و ه
 م.1988 –ه1448تحقيق: ىبا  زجلي  ىبا  رلبي، ىلزم  زكت ، 

خعت ي  عق  ك فى إىجلم  زق آك، ز خلم أبى  زفهذ  ىبذا  زذ حخك بذك  زكخذل  بذك أبذى بكذ   -19
ه (، هذذذذبل: وصذذذذحح: وكتذذذذ  ف ل لذذذذ:: أحخذذذذا 911زذذذذايك  زلذذذذيولى  زرذذذذلفعي ) ت: جذذذذال   

 م. 1988 –ه 1448زبنلك،  –رخ   زايك، ا    زكت   زعلخية، بي وت 
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