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 :مقدمة
صددد  رلر  صددد رر-نورمحمددد ررالحمددد ربرالرالمدددولمصالر اللددد عر السددد  ر  ددد را ددد ل

مرالم دمرر، قتد ر نناو د رب دلرالم دم مرهر ررإنرخصررمورينققرفص راإلنسونر-   مر  تم دم
ورر، تم صم رالذيره رنفضلرالمبوداتر وري دتملرًد ر  مدت رالقرادوترنمدالر د يربر قدت  نجدلم

رلجنةرنر هلرلرً ربر قتورإل را
يالَررّللَاهررَيْرَفع ر﴿:قال تعالى يالَررم نكهمْررآَمنه اراَلذ  ْ مَررنه ته ارَ اَلذ  رَتْمَم ده نَررً َمورَوّللَاهررۚ  رَدَاَجوت رراْلم 

 .(1)﴾ََّخب صر ر

لتمددو راله ا،ددة،ر ا ددتكمولهو،ر هلدديرنندد را مددورتم ددمرالم ددمررالم ددمرالعددر مر    ررمَرم ددمرتَرر إن
ر ادرر-ص  رلر  صد ر  د مرر-مالراتولرلر  نةرا  ل ر  نه دالرلد رتلد ،قتور  مد ت

 ر. ر ن اهإ،مون

ر خ صةرالق لرفمرالغرضرمالرضرلرالمثل:
و،ر،حصورً رق ب ،رارحقصقص ريهلرل مؤمالرن اترر- بحون رر-بصونرننراله ا،ةرمالرل،ر نن رر

رننر ددبلراله ا،ددةر،مدد نرمددالرالمبدد رإهارتم ددمرالم ددمر ا ددتجولرلمددوردلر  صدد  ر  سددتنصر.ر
 مالرالحق.

ص  رلر  ص ر  د مرر-امرالح يثراللحصحرقولرالنبمر الم مر،حتوجرإل رإخ صرف
ور- َّهتَمرًدد   رَفَمَرفددَ هرن َممددَ هرَفَمَرَفهددَ َ رفددَ ه  راْ تهعددْ ل  ة رَاجدده ْ  رالق َصومددَ ر،هْقضددَ رف صدد  ريددَ رالنددو   :رننَ له

رف صددديَر َه وَل:رَقوَت دددْ وْرقدددَ رف صهدددَ ََ ورَ م  دددْ ،رَفَصقددده لرلدددَ ه:رَفمدددَ ََ وَلرل:رادددَذْب ،رقدددَ رَحتددد را تعددده ته
وا ر رًد   رفدمرالندَ ْؤَمره َجوع ،رَفَقْ رق صَل،رَ  ده رنَاْدَترننر،َقوَلرف نرشه َمر،رَ َلك ني  َمرالم  دْ رَتَم دَ ل  َ َاجده

ولَرررآنَرَ َ َ َم رَ َقرنرالقهر وْرقدَ رف صهدَ ََ ورَ م  دْ وَل:رَفمدَ و،رقدَ َرَفَّت َمرً  رَفَمرَف هرن َممدَ هرَفَمَرَفهدَ :رَتَم مدْ
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وا ر وَلرفد نرقدَ َيرنَاْدَترننر،قدَ رَ َلك ندَ ََ َذْب وَلرادَ رف صدَيرالقدرآن،رقدَ رنته ْ َمرَ َ  ْمته ه،رَ قدَ ْ ررئ رالم  َ قدَ
َمرفدددمرالندددَر َلرَ  دددَ رَ ْجهددد   رَحتدددَ رنهْلقددد  ح  َررًددد   رَفسددده مرنهمددد  ،ر هادددررفدددمرالجددد ادر...وا رق صدددَل،ر ددده

خدد صرتجر ددرر...نمث دد  اللدد  ر رر رالنصددةرمددالرالعدد ا لرب ممددور،مصنددير  دد رصددحةراإل 
رفمرالم مر رالتم م.

الم دددمرلتبدددوهمرًددد رالم مدددو رن ررمْر دددَرمَر،دددوربندددمر رتَرنر:نرلقمدددونرالحمدددصمرادددونر،قددد لر بنددد  إ
ارفصدد ر اةبددةرفددمرلتمددوايرًدد رالسدداهو رن رترا ددمرًدد رفددمرالمجددوللر  رتتددر رالم ددمر هدد تر

وريدددذار نرلرفدددوج لر،دددوربندددمراختدددررالمجدددوللر  ددد ر صندددير إهارانيدددَرق مدددترر،الجهولدددة
ورإنممهدددمرف ندددير ر،م مددد  رإنينامدددير  مدددير رر؛تكدددالر ولمدددت رنن لمدددلرلرر،تكدددالرجدددوه ت

ور ريددذار نرلرفدد رتج ددلر إهارانيددَرق مددترر،،ط ددعر  ددصهمربرحمددةرفصلددصبيربهددورممهددم
وإف ندديرر،ممهددم ر اد  رةصدد ررإن رينامددير  مددير رر؛نرتكددالر ولمددت ر،وورن ر صدد رتكددالرجددوه ت

رر.ن عر  صهمرًمذالرفصلصبيرممهم لملرلر،ط
قد ر،مد نرالدتم مرفدرضر دصالر هد رتم دمرمدور رفر:األحمدو ًمضرمرالم مرتمتر  رتم مر إنر

فقد رفدرضرر.ن رمموشدرعر بدودهر،إلقومةردين ر إخ صر م  ربرتمول ر،ب رمن رل مس م
تم دمرر-ًم رتم م رمورتلحرًد ر قص تد رمدالرنصد لرالد يالرر-   رالرمم فر مم اةر

 نحمددو رر،ًدد رالمبددوداتر الممددوم ترمددالرال ضدد  ر الغسددلر اللدد عر اللدد  رمددورتلددح
  جدلرتم دمرنحمدو رر. إخ صرالنصةرفمرالمبدوداتربر، الحجرلمالر جلر  ص ر،الزاوع

ر.البص عر   رالتجوارلصحتر  ار الرالعبهوتر الممر هوترفمر و ررالمموم تر
 بد رمدالراللدبرر بد لر)المبدواعررذاررمدرااتار تكدرااتاربهدذهندرننرينبغدمرر،تم مرالم م فمر

ورًمدد رًدددولررإنمدددوالددنالرفدددمرتم دددمرالم ددمر ر  ننددد رمدددالرر،يهؤخدددذرالم دددمرحدد يثتور حددد يثصالر اوًدددت
ر(ن ر  قلرًحرمون اا تمجلرالعم رقبلرن ر
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صدد  رر–فددمرصددحصحرالجددومعرننرالنبددمرر-اضددمرلر ندد رر–رحدد يثرنبددمرهر ددرعفاددمر
مر رمدالريتحدررالرصدررإنمدورالح دمرًدولتح مرمر رإنمدورالم دمرًدولتم مرر:نقولرر-لر  ص ر   مر

رن،مط ر رمالريتقرالعرريهَ َق ر
 قددد ر ولجدددَرفلددد لرهدددذارالكتدددولرمدددالرمن ددد ارمنهجدددمر دددهلر،لددد حرلطددد لرالم دددمر
رًوآل،وتر األحوديثر نق الرنهلرالم مر امدضرالمعدوه اتر ا  دت   ترالتدمر مست   

رت صلرالطوللرل اهمراللحصح.
ةرفلددد لر فدددمرادددلرفلدددلرتار مدددوتر،سدددهلرل متلددداحرقسدددمَرهدددذارالكتدددولرإلددد ر   دددر

رفصهددددورًوآل،ددددوتر األحوديددددث،ر نقدددد الراألفددددذاهرمددددالرالم مددددو ،ر تنو لهددددورًسدددده لةرمسددددت   
وه ع،ر هدد رمددنهجر،لدد حرلجمصددعرمسددت  وتربدد لرالم ددم  اصنددَرالراجددعرفصهددورر. المهعددَ

ورمالرالرد ..رنسدَّلرلر تقبدلرننرير- دبحون ر تمدول رر-لتسهص هورلط بةرالم مرخر جت
،رولر ورل جهدد رالكددر مرلددصلررألحدد رفصدد رحدد  ر  رنلددصل  منددمرهددذار ننر،مدد نرخوللددت

ررر.الم فق
ر
 
 

ر
 

 

 

 

 الفصل األول 
 مفهوم الثقافة اإلسالمية 
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 تعريف الثقافة لغًة واصطالًحا:
صدَة،ر اددول راأل دررفددمرتح يد رممددولمرالَعرلددَصةر الَثقوفدةراإل دد مَصةرلهدورد ار  ددصمراألهم  

ةرلددد لرالادددرد،ر لددد لرالمجتمدددع،رت ددديرالَعرلدددَصةراَلتدددمرتَتسدددمرًسدددموترالقدددَ ع،راإل ددد مصَر
  الهصبة،ر المج ،ر الر  فمة،ر النمبل،ر الكرامة،ر ا ت  زان،ر اإل،جوبَصة.

نر،قددد  ربددد  اهرفدددمرتعدددصص ر اندددو رالحضدددواعراإلنسدددونصة،ر تمصنددد ر  ددد ر  تؤهدددلرالمسددد مرأل 
ةر التَر ةرالمسددددد مرفدددددمراإلصددددد  ،ررقنصدددددةاإل دددددهو رفدددددمرالَنهضدددددةرالم مصدددددَ هلددددديرألنرمهمدددددَ

صودع،ر الر   دددودع،ر اإلمومدددة،ر القصدددودعر  الَتهدددذيل،ر الَتراصدددة،ر الَتم دددصمرتجم ددد رفدددمرمقدددو رالسددد  
 لسو ررنممرالمولم،ر شم لراألاض،رلتحم  رتب ص را ولةرلرإل رالبعرَ ة.ررر

 الثََّقاَفُة ُلَغًة:
ف(رًضدددم  رالقدددو.رنصدددلرالَثقوفدددةرفدددمرال مغدددةرالمرا ةرمدددَّخ هرمدددالرالامدددلرالث  دددمرر)َ قددده صدددَ

ر اسرهو.
ر ددَ ع،رفهددمرتمنددم:رالحددذ ،ر الاطنددة،ر الددَذ و ،ر  ددر ةر  تهط ددقرفددمرال مغددةر  دد رممددون 
م ،ر إقومددةرإ  جوجدد ،ر الَتَّديددل،ر الَتهددذيل،ر الم ددم،ر الممددوا.،ر الددَتم م،ر تسدد  ةرالعددَ

ر الَتم صم،ر الان ن.
 قف(:رالَثو ،ر القو.،ر الاو .را مةر اح عرإلصهوريرجعرالار ع،ر هد رقولرابالرفوا :رن)
رإقومةردا رالَعم .

ر  هقول:رَ َقاَرالقنوعرإهارنقمَر  جهو.
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،ر هليرننر،لصلر  متورمور،سمم ر   را ت ا نر فمرتهذيلرال غدة:ر رَلق ف   اجلرَ ق ف 
و ًد ...ر  قدول:ر قدفررنابالرالسمصَ:راجلر قفرلقدفرإهارادونرضدوًطتورلمدور،ح  د رقو مدت

رن1الَعم ،ر ه ر ر ةرالَتم مم
  ن رابالرمن  ا:رن...ر قف:ر قفرالَعم ر قاتو،ر  قوفتو،ر  ق فةت:رحذق ،ر اجدلر قدف،ر
  قف:رحوهقاهم،ر نتبم هرفقول ا:ر قفرلقف...ابالردا  :ر قاَرالَعم :رحذقت ،ر  قاتد ر

رإهارظارترً .
ْمرَيَذَ ره ن﴾قولرلرتمول :رر﴿رَف  َمورَتْثَقاَر ْمرَلَمَ هه ْمرَماْلرَخْ َاهه رَفَعر  ْدرب ه  ْمرف مراْلَحْرل  َنهه

 ر2

ر  قفرالَرجلر قوفةرني:رصوارحوهقتورخاصاتورمثلرضرم،رفه رضرم،ر من رالمثوقاة.
ر  قفرني:رصوار قاتورمثلرتملرتمبتورني:رصوارحوهقتورفطنتو.

ننددد ر وبدددَرالممرفدددةرًمدددور،حتدددوجر هددد رةددد  رلقدددالر قدددفرني:ره رفطندددةر هادددو ،ر المدددرادر
فولَثقوفددةرفددمرال مغددةرهددم:رالاهددم،ر  ددر ةرالددَتم م،ر ضددببرالممرفددةرالممتسددبةرفددمرر3إلصدد ن

رمهواع،ر حذ ،ر فطنة.
 الثََّقاَفُة اصطالًحا:

صو ددة،ر قددمرفددمرالقددون ن،ر الس   ة،ر هلددير،عددملرالرم قددمرفددمراألفكددوارالَن ر ددَ ق صددل:رهددمرنالرم
قددمراددذليرفددمراألخدد  ،رن رالسددم   ،ر نمثددولر اإلحوبددةرًقضددو،ورالتددَر ة،ر الرم وا خرالمهمددَ

 ن4هليرمالرا ت  جوهوترالَن رَ ة
 

هددد(،رتحقصددق:رمحمدد ر370تهددذيلرال غددة،رمحمدد ربددالرنحمدد ربددالراأل هددريرالهددر ي،رنبدد رمنلدد ار)ت1-
ر،.9/81 ،رج2001  ضرمر ل،رداارإحصو رالتراثرالمرام،ربصر ت،رالطبمةراأل ل ،ر

ر57  اعراألناولراآل،ةر-2
ر.9/19لسونرالمرل،محم ربالرممر ربالرمن  ا،داارصودا،بصر ت،د.ط،رد.ت،رج3-
نضددددددد ا ر  ددددددد رالَثقوفدددددددةراإل ددددددد مَصة،رنود،دددددددةرشدددددددر  رالممدددددددري،رمؤَ سدددددددةرالر   دددددددولة،رالطبمدددددددةرر-4

ر.9 ،رصر2009،األ ل 
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 ر1 قصل:رنجم ةرالم   ،ر المموا.،ر الان نراَلتمر،ط لرالحذ ربهون

يالرفدمر ور،مندم:ر)الم دمرالدَذيريبحدثرا   صدَوترالد    فولمقل درمالرالَثقوفدةرال ينصدةرملدط حت
يال،ررر2وع(مرت دددفرشدددؤ نرالحصدددر وترهلددديرالددد    َرًم   صدددَ فددد هار صددداَربددد يالرممدددصالراختلدددَ

 رر3فولَثقوفةراإل  مَصةرهمر)  مرا   َصوتراإل   رفمرن مرالحصوعرا   هوربتراًطهو(

 ِميَِّة:َمْفُهوُم الثََّقاَفِة اإِلْسال
اآلنرتمر د رتمَ دتررتمر اوترالم مو ر الماك  ر الرل َثقوفدةراإل د مَصة،ر لدمري جد رحتَد ر

مهحدددَ درمهَتادددقر  صددد رلملدددط حرالَثقوفدددةراإل ددد مَصة،ر إنمدددورهدددمراجتهدددوداترمدددالرًمدددضر
در ورلتمددد م ر ال،ر مدددالرهندددو؛رفقددد رتمدددَ دترالتمر ادددوترلهدددذارالملدددط حرتبمدددت الم مدددو ر الماكددد  

مرات  جوهوترهؤ  رالم مو ر الماك  ر ال:رفقصل:رنإنهوراللم اعرالحَصةرلألهَمةراإل  مَصة،رفه
هددو،ر هددمراَلتددمرتضددببر ددصرعارفددمرالحصددوع،ر درم مددحرشرلددَصتهو،ر قدد ا ر هجه د  اَلتددمرتحدد   

درات  جوههورفص ن.   تح   

نإنهددور قصدد تهوراَلتددمرتددؤمالربهددو،ر مبود هددوراَلتددمرتحددرصر  صهددو،ر ن مهددوراَلتددمرتممددلر
رلد ر   رالتزامهو،ر ترا هوراَلذيرترع ر  ص رمالرالَضصوعر ا ن  وا،ر فكرهورالَر ذيرتد دم

 4الذمي عر ا نتعوان
 

ر.36هد،رصر1424،رالر وض،ر3الق  م،رطرمق موترفمرالَثقوفةراإل  مَصة،رمار ربالر  صمونر1-
مدد خلرفددمر  ددمرالثقوفددةراإل دد مصةراإل دد مصة،ر)الثقوفددةراإل دد مصةر صدد تهورًددولم   راألخددرل(،رر-2

.)ر ه رًحثرمقد  رلقسدمرالثقوفدةر4إ  ادرالطولبة:ةز لرالمنزي،إشرا.،رن.د. ب رلرال صصف،رص
راإل  مصة،رًم صةرالعر مةرجوممةراإلمو رمحم ربالر م درًولمم كةرالمراصةرالسم د،ة(

جوممةراإلمو رمهَحَم ربالر م دراإل  مَصة،)رمد خلرإلد ر  دمرالَثقوفدةراإل د مَصة(رن.د. بد ررمجَ ةر-3
ر.89،ص2الم در،هد1410الَرحمالرالزنص ي،رمحر ر

،ر1979،ر3طر،لمحددوترفددمرالَثقوفددةراإل دد مَصة،ر مر دد دعرالرطصددل،رمؤ سددةرالر   ددولة،ربصددر تر-4
ر.13ص



7 
 

 ر1ن رن  مرا   َصوتراإل   رفمرن مرالحصوعرا   هوربتراًطهون

 الَثقوفةراإل  مَصةرادذليرهدمرنالَعرلدَصةراإل د مَصةراَلتدمرتقد  ر  د ر قصد عرالَت حصد ،ر
 د  ر    رتطبصقرالَعر مةراإل  مَصة،ر األخ  راإل،مونصدةرالمسدتقوعرمدالرملدوداراإل

َنةن  2األ و َصة،ر همرالكتولر السم

رفدمرالقددصم،ر م لم     ممدالرننرنمدر.رالثقوفددةراإل د مَصةرًَّنهدورنالم ددمرًمدنهجراإل د  رالعددم
 .3 النم م،ر الاكر،ر نق رالتمراثراإلنسونمرفصهون

 هددذارالَتمر دد راألخصددررااتضددوهرنربددةرمددالر  مددو رالَثقوفددةراإل دد مَصةرفددمرقسددمرالَثقوفددةر
 اإل  مَصةرًم   َصةرالَعر مةرجوممةراإلمو رمهَحَم ربالر م درًولر   وض.

 الثَّقافة في حياة األمم:

راأل مونر المل ارمجم  دةرمدالرالمادوهصمر القدصمر المبدودئر رنم ةر   رمر  فمرحصوعرال  
ةر ا قتلددود، ةر هدد رمددور،همددر.ر الَرا درةرفددمرشددت  رمنددوحمرالحصددوع:رالاكر د ةر ا جتمو صدد 

ثقوفدةرهدذهراألمدةر  مص زهددور دالرةصرهدورمددالراألمدم؛رفتممد رإلد رت  صددقرهدذهرالث قوفدةر ددالرب
بر دددقرتدددَّلصفرالكتدددلر الرم ددد موتر المرط بدددوت،ر فدددمرالملدددررالحددد يثرتممددد رإلددد ر
  و لراإل   رالمر ص ةر المسم  ةر الممت ادةر ا دتر ا رالتكن ل جصدور م اقدعرالَت اصدلر

ة رمددو؛ ةرلنعددرر قوفددةرنمدد  ةر مددورتتمصددزرًدد رمددالررا جتمو صدد  فنجدد رننرهنددو رالث قوفددةرالمراصدد 
ر محوف ة ر   رالق صمر الموداتر الَتقولص ،رامورننرهنو رالث قوفدةرالغراصد ةر التزا ر انضبوط 

 

ر.ر89،رص2هد،رالم د1410 م دراإل  مَصة،رمحر ررمجَ ةرجوممةراإلمو رمهَحَم ربالر1-
ر،رمرجعر وبق.17نض ا ر   رالثقوفةراإل  مصة،رنود،ةرشر  رالممري،رصرر-2
لددصالرفددمرر-3 ة،رتددَّلصفرمجم  ددةرمددالرالمترل   و،ر مددوَدعر  مصددَ لددت و،ر ترلم الَثقوفددةراإل دد مَصةر  مددت

ر مةرالر   ددددوض،رالَثقوفددددةراإل دددد مَصة،رن ضددددو رهصبددددةرالتددددَ ا لرًقسددددمرال ةرالعددددَ َثقوفددددةراإل دددد مَصة،رًم   صددددَ
ر)التوا خر المج  ر اللاحة(1ط
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رمقوبدلرا نحد لر ا نادد تر مص رالمم دم  ر  د راللد   مدورتتمصد زرًد رمدالرالتدزا ر انضددبوط 
. ر األخ قم  مص را جتمو م      رالل 

 راألممرتهتمربثقوفوتهور  رتهملرفصهورحت ر رتت شمرهذهرالثقوفوترمالر ق لر لذارنج
 :ألنرالثقوفةرتمثلر.األبنو ر األجصولرالقودمة

ر..رالل اعرالحصةرلألمةر تح درشرلصةر ق ا راألمة1
 .همرالمقص عرالتمرتؤمالربهوراألمةر تحوف ر ت تز ربهو.2

 مكّونات الّثقافة:

نرالث قوفةر تتب  ا نوترنبر هو:رتتك   عرمم    مالرخ لر   

صدددلرلهدددورالمقدددلرًمددد رالت اكصدددرر الت محدددص ر األفكدددوا:ر هدددمرمجم  دددةرالنتدددو جرالتدددمريت  
 الَط  لرل مم  موترالتمرت ق وهو.

رفدددددمرالحصدددددوعر ة رن رشدددددمل  رنمددددد  المدددددوداتر الَتقولصددددد :ر هدددددمراأل ددددد  لرالمهت بدددددعرلددددد لرني 
 ا جتمو ص ةر ق إنصنهو.

ر .ر الرممدد  رالتددمريددتم كالرنفددرادرالمجتمددعرمددالرخ لهددورمددالرال مغددة:ر هددمرمجم  ددةرالحددر
 الت  اصلرفصموربصنهم.

 : مفهوم الحضارة اإلسالمية 
تمصدد زتراألاضرً هدد ارالكثصددررمددالرالحضددوااترالبددوا عر  دد رمددررالملدد ار األ منددة،ر
 ق رتراَرهذهرالحضوااترخ اهوراآل دوارالتدمرتد لر  صهدو،ر تمد رالحضدواعراإل د مصةر

ضوااتر نبر هورفهمرقو مدةرإلد ريد  رالقصومدة،ر قو مدةر  د رن دو رإ درا رمالرنق لرالح
صد  رر–اإلنسونر النه ضرً ر تحقصقراقص  ،رفق رانط قدَرمدالرم يندةرالر د لرالكدر مر

ورفمرحصوعرالبعر ة.ر،-لر  ص ر   مر   تراَرن رتار اضحت
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قرالحضدددواع:ر هدددمرالجهددد درالتدددمر،قددد  ربهدددوراإلنسدددونرمدددالرنجدددلرتحسدددصالرحصوتددد ر تحقصدددر
 األفضلرفمرجمصعرالمجو ت.

 ق ا  رر،همرمورق م راإل   رل مجتمعرالبعريرمالرقصم ر مبودئرالحضارة اإلسالمية:
مدددد رفددددمرجمصددددعرالج انددددل،ر تهدددد .رالحضددددواعر  ددددو  تر  دددد رالرفددددعرمددددالرشددددَّن ر تق  
ور اإل دد مصةرإلدد رتحقصددقرالسددمودعرالر حصددةرل بعددرراوفددةتر تممصددرراألاضر تنمصتهددور فقددت

 ول .رلعر مةرلرتم

 مفهوم الحضارة لغة واصطالًحا:

َر(،ر  همر فهددددور:تهمددددَر.رالحضددددواعرلهغددددةترًَّنهو   مددددةرمهعددددتقةرمددددالرالجددددذارالثه  ددددمر)َحضددددَ
األصاهونمرًَّنهدور مدلرالبد  ،ر  َرفهدورَمجمدعرال غدةرالمراصد ةرفدمرالقدوهرعرًَّنهدورالرهقدمر

 ا جتمو مر األدبمرفمرالحضر.

ورفقد رتدَّ  ررماهد  رالحضددر وراصدط حت ورند لرإلد رتندد عرنمد  واعرًولم يد رمدالرالتطد اات؛رممد 
 تمر اوتهور ماوهصمهو.

فددَرًَّنهور ،ر:فمهر   ةرتهسددو  راألفددرادر  دد رتطدد  ررإنتددوجهمرالثقدددوفم  ن ددو ر اصبددةراجتمو صدد 
  مالرالماوهصمراألهخرلرل حضواعرفهمر ودعر،هطب قهوراألفرادرفمرحصوتهم.

ترالبعددددر  ةرل تاكصددددرر ا ختددددراعرمجم  ددددةرمددددالرالمحددددو  :امددددورتهمددددَر.رالحضددددواعرًَّنهور
 ا  تعدددو.رالردددوصرًولطبصمدددة؛ربهددد .رال صددد لرإلددد رحصدددوع رنفضدددل،ر الحضدددواعرهدددمر
رمهرت ادة؛ر د ا تراوندَردنص  د ةرن ردينصد ةر جمصعرالنعوبوتراإلنسونصةرالمهرتبطدةرمدعرند ا  
ة.ر تمنددمرالحضددررنير مددلرممندد رالبدد ا ع،ر هددمرتدد لر ةرن ر ق صدد  ةرن رمود،دد  ن را حصدد 

خدوصرمددالرالحصدوعر الرقدمرًوإلضدوفةرإلدد را  دتقراا،رنمدورًولنسدبةرل حضددواعر  د رند عر
رالمتبددع،ر الددذير،مددصالراإلنسددونر  دد ر  ددودعر ورفصقلدد ربهددورالن ددو را جتمددو م  اصددط حت
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النوتجرالثقوفم،ر مالرالممر .رننرالحضواعرتق  ر   رناامةر نوصدررن و دص ة،ر هدذهر
رالمنوصررهم:ر

ة،رالمددد اادرا قتلدددود، ة،ر الدددن مرال سصو دددص ة،ر متوًمدددةرالم ددد  ر الانددد ن،ر التقولصددد رالر قصددد 
ر  بدددد نراإلنسددددونرفددددمرتعددددصص رحضددددوات رالمنعدددد دعرًمجددددردرانتهددددو رالردددد .ر الحددددر لر

 . المموا ر انتعواراألمالر األمون

 ترتكزرالحضواعر   رالان نرالتعمص ص ةر األًحدوثرالم مصد ةرًول اجدةراأل لد ،رفولجوندلر
خترا دددوترفدددمرالمجدددو ترالمرت ادددةر خوصدددةرمجدددو ترالم مدددمر،مثدددلرا بتكدددوااتر ا 

ةر ةر الاندد نرالممموا دد  التكن ل جصددو،رنمددورالاندد نرالتعددمص ص ةرفهددمرتتمثددلرفددمرالتحددفرالانصدد 
رمدو،رف د رنممندورالن دررفدمرن ثدررالحضدوااترتقد متور التمرتسوهمرفمر  ودعراقدمرمجتمدع 

الكثصدررمدالرالاندونصالر بررالتوا خر نج رالحضواعرالر مونصدةر  دن ح رننهدورادونرفصهدور
  الم مو ر الم مو ،رفولاالر الم مرهمورحجراراأل و رإلقومةرن، ةرحضواع.

 :العالقة بين الثقافة والحضارة
فدددد نرر..رفدددد نرةصددددررمثقددددف...:رفدددد نرمثقددددف.  مددددةرحضددددواعرام مددددةر قوفددددةرفنقدددد ل

 .متحضر...رف نرةصررمتحضر

بود،ددة؛رفولحضددواعرهددمرحصددوعر ندد رالمددرلرالحضددواعرتقوبددلرالبدد ا عرفولحضددواعرتقوبددلرال ر
 .المه نر رالب ا عرهمرحصوعراللحرا 

عرماه  رالح  رر:ه ضواعر بررالمل ارإل رم ل لرآخرر ر ق رت   

التمبصددرر ددالرااتقددو رالمجتمددعر ددالرالمسددت  وترالب ا صددةر ر،قلدد  نر ددودعرًددولمجتمعر)
فدددمررالمتحضددررالمجتمددعرالدددذيرلدد رقصمدد رالر حصدددةرالرفصمددةر ن ددولصب رالمود،دددةرالمتطدد اع
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الطبصمصدددة(.رندددَّتمرل نقطدددةراأل و دددصةر رهدددمرالادددر ربدددصالرالحضدددواعر ررم اجهدددةرالحصدددوع
رر:الثقوفة

 ر:،ق لر- ره رالمهَرج حرر-الرنيراأل لر

نإنرماهدد  رالحضددواعرن  ددعرمددالرماهدد  رالثقوفددةرًممندد رننرالحضددواعرتعددملرالثقوفددةر ر
المددود ي.رنمددورلكددالرالثقوفددةر رتعددملرالحضددواعرفولحضددواعرتعددملرالجددونبصالرالممندد ير ر

الثقوفددةرفهددمرتحمددلرالجونددلرالممندد يرًمددور،عددملرمددالرالتددراثرالاكددرين.ر الددرنيرالثددونمر
 ،رولا رف ر،ار  ربصنهمورفصق ل:رنإنرماه ممرالثقوفةر الحضواعرماه مصالرمتسو  صالن.ر

 الرأي الثالث يتفرد بالحضارة: 
را بتكواات.رررررررر،لاةرًَّنهورهمرالتمرتعملرمورت صلرإلص رمجتمعرمورمالرالمرتر وتر ر

  :نتيجة

الم قةربصالرالثقوفةر الحضواعر  قةر  صقةرف مورننرتك نرالحضواعرشصبتور الثقوفةرشصبتور
آخر،ر إمورننرتك نرالثقوفةرهمرالراصدزعرالتدمرتقد  ر  صهدورالحضدواعرإهار نصندورًولثقوفدةر

رالجونلرالممن ير اولحضواعرالجونلرالمودي.
 :العلم :ثانيا

 نص  رإداا رالعم ر   رحقصقت .ر ه رممرفةرالعم رر.ه رنقصضرالجهل: الم مرلغة
    رحقصقت .

و:رهد رمجم  دةرمدالرالحقدو قرالتدمرت صدلرإلصهدور قدلراإلنسدونرفدمرمراحدلر  اصط حت
 .فولم مره ر  ص  رلتحقصقرالثقوفةرلتم ق رًولاكرر المقلر،تاكصرهر تجواا 

 :أهمية الثقافة اإلسالمية للفرد

 .رلصةرالاردر   رالمقص عراللحصحةر   رفهمرالس فراللولحتؤا ربنو رش.ر1
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 .ر ض  ر تح ي رشرلصةرالاردرالمس مر تؤا رل رالقصو رب اجلرا لتزا رًَّحمو ر2

 .العر مةراإل  مصة

 .مميزات الثقافة اإلسالمية عن غيرها من الثقافات
رنفد ﴿  :قاال تعاالىني:رإنرالد حمرهد راأل دو رمدالرقدرآنر  دنةرر:.رااآنصةرالمنهجر1

ن  ررم الْرراونرَ َل ْررۚ  رالقرآنرَيَتَ َبره نَر    1﴾ََّاث صرتاراخت فورف ص  ررَلَ َج ه ارّللَا ررَةْصر رر  

لددمر ريتَّمددلرهددؤ  رالقددرآنر   ا دد ن رحتدد ريثبددَرلهددمرنندد ر ري جدد رفصدد راخددت .ر  ر
اضددطرالرْر حتدد ر،م مدد ارصدد  رمددورجبددَرًدد ْر لدد راددونرمددالر ندد رةصددررلرتمددول ر

 .فص راضطراًتورفمرنحموم ر اخت فتوراثصرتارفمرممونص ل ج  ار

ني:رإنهدددوراوم دددةر شدددوم ةر مت ا ندددةرفدددمرنمددد ارالددد نصورر:.رالتكومدددلر العدددم لر التددد ا نر2
ورإ ر لهدورفصهدورحمدمرشدر مر رمالرنفمدولرالمبدودر  رنمدرتار  رنهصدت  اآلخرع،رف مرتتر رفم ت

َهررالصددْ  َر﴿ قددولرتمددول  مْررن م دد يددَنكهمْررَلكدده َهرَ نترد  ْصكهمْررممددْ مرَ  ددَ َهررن ْمَمتدد  ص مهررَ َاضدد  راإْل ددْ  َررَلكدده
ينتر  ر2﴾ود 

 نتممدددَر  دددصممرنممتدددمرال دددوهرعر البوبندددةرر.الصددد  رن م دددَرلكدددمرديدددنكم:رهددد راإل ددد  
ََرًسدبلرمجو دةرإلد راأل دلرر،ف رنقبلردينورةصرهر. اخترترلكمراإل   ردينتو فمالرنهلجد 

 ر.هلي،رإنرلرةا اراحصمرمالرالمصتةرةصررمو لرلإل مرف رإ مر  ص رفمر

ْمر﴿ :قال تعاالى ه  اْلرنناهسد  مرمد   ْصه  ارَ  دَ ص ت ه  ة رشدَ رنهمدَ ل   رفد مراده ثه ْ َ رَنْبمدَ اررۚ  َ  دَ ص ت ه  ورًد َيرشدَ ْبندَ َ ج 
ص رَ هه تلرَ َاْحَمةترَ اهْعَرٰلرل ْ مهْس  م  رَشْم   ررَ َنَزْلَنورَ َ ْصَيراْلك َتوَلرتبصونورل  كهل   ؤهَ      3﴾الَرَ َ ٰ رهَٰ

 

رر82  اعرالنسو راآل،ةرر-1
رر3  اعرالمو  عراآل،ةرر-2
ر 89  اعرالنحلراآل،ةرر-3
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ر،عده ر  دصهمرًمدورادون ار  صد رر–نيهدورالر د لرر– اهارر يد  رنبمدثرفدمرادلرنمدةرا د  ت
نيهدددورر– جبندددورًددديرر.  دددتك مرب سدددونهمر.هدددذارالر ددد لرمدددالرجنسدددهمر.مدددالراادددررن رإ،مدددون

ور–الر د لر ار  د راألمدمرجمصمددت  نزلندور  صديرالقدرآنرلتبصددصالرادلرمدور،حتدوجرإلدد رر.شدهص ت
 المقولر ةصررهلير نزلنوهره ا،ةرل نو رإل رالحدقرتبصصالرمالرالح لر الحرا ر الث الر

 ر  مدلرًمدورفصدد ر تبعدصرتارل مدؤمنصالرًدوبرًمددورينت در نرمدالرالنمددصمرًددر احمدةرلمدالرآمدالر
 .المقصم

مالرحممةرالبوايرجلرفمر  هرإا دولرالر دلرإلد رادلرقد  رمدالراألقد ا رر:.رالمولمصة3
ادونر،قد لرلق مد رقدولر   رمرراأل مونر،حم  نرالضصو ر الند ارل بعدر ةر ادلرا د لر

ارنخوههمْررَ ود ررَ إل ٰرر﴿رر:تمول  رإنرۚ  رَةْصرهههررإ لَٰ  ررم  الْررَلكهمرَمورّللاََرراْ به ه ارَقْ   ررَ،ورَقولَررۚ  رهه دت
 .1﴾مهْاَتره نررإ  َررننتهمْر

ورهدذهرر ور مم ندت فكونَرا ولةرالرنبمرمح  دعرفمرق م رفق رجو رالقرآنرالكر مرم ضحت
ْ َيالَررَ إلد ٰر﴿  :قال تعاالى الحقصقة َمْصبتورنخدوههمْررمدَ ولَررۚ  رشده ورقدَ ْ   رر،دَ ورّللاََرراْ بده ه ارقدَ مرمدَ الْررَلكده رمد  

رهههررإ لدددَٰ  ر ولَررَتنقهلددده ارَ َ ررۚ  رَةصدددْ ْمصدددَ صدددزانراْلم  مرإندددمرۚ  رَ اْلم  ر ررناا ددده ْصكهمْررنخدددو.هررَ إندددمرً َرصدددْ رَ  دددَ
صب ررَيْ   ررَ َذالَر  .  2﴾ َّممح 

مددورلكددمرمددالرممبدد درر.،ددورقدد  را بدد  ارلر حدد هر:ل نا دد نورإلدد رمدد يالرنخددوهمرشددمصبتورقددو
إنددمرر.  رتنقلدد ارالكصددلر الدد  نرإهارا ددتمرالنددو رن ر  نتمدد همر.،سددتحقرالمبددودعرةصددره

ف رتغصر ارنممةرلر  صممرًولمموصمر إنمرنخدو.رر.ناا مرفمر مةرمالرالر  ر نممة
 م جَّت. رتج  نرمن رمهراتور  رر.  صير ذالري  رمحصبري ا رالرنح رمنكم

 

ر 84  اعره دراآل،ةرر-1
ر 84  اعره دراآل،ةرر-2
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ورنخوههمْررَ مه دَررَ إل ٰرر﴿ :قال تعالى مرَمورّللاََرراْ به ه ارَقْ   ررَ،ورَقولَررۚ  رَصول حت الْررَلكده رهههررإ لدَٰ  ررمد   ررَةصدْ
َّ همرهددده َر الَررننعدددَ َتْمَمَر همْرراأل ْاضررمددد   ورَ ا دددْ َتْغا ره ههررف صهدددَ مَررَفو دددْ مرإنرإلصددد رته اددده ار ددده رَقر  دددل ررَااددد  

صل ر        1﴾ممج 

وتمراألنبصدددو ر المر ددد صالرمحمددد ربدددالر بددد رلراللدددود راألمدددصالرالقرشدددمرحتددد رًمدددثرخدددر
فقضددد رلرًحممتددد رننرير دددلرر.الهوشدددممر  صددد رمدددالرلرنفضدددلرصددد عر نتدددمر ددد  ر

   2﴾ل  ْ َموَلم صالَررَاْحَمةتررإ  َررنا  َنو َررَ َمورقال تعالى:  ﴿ ل مبودر   بمثرل نو راوفةر احمة

رإر–،دددورمحمددد رر– مدددورًمثندددو ر لمدددورتتلدددفرًددد رمدددالرر. راحمدددةرلجمصدددعرالر دددقا ددد  ت
 .الحرصر   ره ا،ةرالنو ر إنقوههمرمالر ذالرل

و﴿ :قاااال تعاااالى ةتررإ  َررنا ددد َنو َررَ مدددَ و  ررَاوفدددَ صرتارل   ندددَ يرتارًَعددد  ذ  الَررَ ندددَ كددد  و  ررن ثدددررَ لَٰ رَ ررالندددَ
     3﴾ن  َ،ْمَ مه 

   ر.التق لرًَّنرلهمرالجنةرإ رل نو ر ومةرمبعرتارنهلر–نيهورالر  لرر- مورًمثنو رر

 لددمرر.-  صدد رالسدد  رر-فوآل،ددوتر اضددحةر قوبمددةرال  لددةر  دد ر مدد  را ددولةرالنبددمر
لألبدددصضر األ ددد در األحمدددرر األ جمدددمر المرادددمر  فَّا دددلر.تكدددالرا دددولت رل مدددرلرفقدددب

فكوتدلرالم د  ر الز مدو ر هدذاردلصدلرآخدرر  د رر. الاوا مر الحبعمر الر ممر ةصرهم
 .جو ربهورخوتمراألنبصو ر  ص رالمر  صالر م  رالر ولةرالتم

ر..رننهورإنسونصة4

 

ر 25  اعره دراآل،ةرر-1
ر 107  اعراألنبصو راآل،ةرر-2
رر28 بَّراآل،ةر  اعررر-3
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رإنددورالندَو هررنيهددور﴿يااا :قااال تعااالى .إنسدونصةرلدمرتاددر ربدصالراألبدصضر األ دد درإ رًدولتق لر
و هم الرَخَ ْقندَ ر ررمد   و همْررَ ننثد ٰررَه دَ مه اتورَ َجَمْ ندَ لَررشده وَافه ارَ َقَبو د  مْررإنرل َتمدَ ند َررن درممه و همْررّللَا رر   ررنْتقددَ

    1﴾َخب صر ررَ   صم ررّللاََررإن

،ددورنيهددورالنددو ،رإنددورخ قنددو مرمددالرهاددرر احدد ر هدد رنبدد امرآد ر ننثدد ر احدد هر هددمرنممددمر
ف ر،ارررًمضممر  د رًمدضرفدمرالنسدلر صدصرنو مرًمد رهلديرر.فنسبممر اح رر.ح ا 

و.ر رلصاردرر  صد .رألنرالاردرر ر شم اتور  يد عر قبو دلرمنتعدرعرلصمدر.رًمضدممرًمضدت
 رًدددولتق ل.رإنرن دددرمممر نددد رلرنتقدددو م.رإنرلر  دددصمرًدددَّح الكم.رخبصدددررًمدددور،مددد نرإ

 . ر،را ر  ص رشم رمالرهلير.تك ن نر  ص رمالرامولر نق ر

نربدد لرمنددورآلرالبصددَ.ر:فولر ددولةرالمحم ،ددةرتددرفضراددلر نلددر ة؛ر،قدد لر  صدد رالسدد  
ولر  صدد رقددرر.فكوندَرالمؤاخددوعربدصالرنبددمرًمدررالقرشددمر ادد لرالحبعدمر صددهصلرالر مدم

ور  صدد راللدد عر نتددمر:اللدد عر السدد   نرلددصلرمنددورمددالرد ددورإلدد ر لددبصةنر قددولرن،ضددت
 .2نرد  هورف نهورمنتنةن:الس  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

رر18  اعرالحجراتراآل،ةررر-1
الجومعرالمسن راللحصحرالمرتلررمالرنم ارا  لرلرص  رلر  ص ر   مرصحصحرالبرواير)رر2-

داارابددددددددالراثصددددددددر،رر،محمدددددددد ربددددددددالرإ ددددددددمو صلرنبدددددددد ر بدددددددد لرالبرددددددددوايرالجماددددددددمر،(  ددددددددنن ر ن،ومدددددددد 
،جرد.رملدددطا رديدددلرالبغدددور تم صدددقرتحقصدددق.1987ر–ر1407ر،الطبمدددةرالثولثدددة.بصر ت،الصمومة داار
ر4/1861
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 مصادر الثقافة اإلسالمية 
ررر-ررالتوا خراإل  ممرر-السصرعرالنب  ةر-رالسنةرالنب  ةرر-رالقرآنرالكر م

 ال غةرالمراصةرر-رر صرراللولحصال
 :توطئة

القرآنرالكدر مراتدولرلرتمدول ر ممجدزعراإل د  رالرولد عرننزلد رلر  د را د ل رصد  ر
فوللددحوًةرر،لر  صدد ر  دد مرله ا،ددةرالنددو ر إخددراجهمرمددالرال  مددوترإلدد رالندد ارً هندد 

ر.اضمرلر نهمرحرص ار   رتم دمرالقدرآنر تم صمد ر تطبصقد ر ال قد .ر  د رنحمومد 
ور  دد را  لتبددو رفددمرالاهددمرمددنمهمرالر دد لرصدد  رلر  صدد ر فددمرب ا،ددةرالتنز ددلر حاوظددت

  دد مرمددالراتوًددةرشددم ر ندد ر دد لرالقددرآنرالكددر م.رفددمرحدد يثرمسدد مر ددالرنبددمر ددمص ر
الر ايراضمرلر ن رننرا  لرلرص  رلر  ص ر   مرقول:ن رتكتب ار ندمر مدالر

ارر، حددد   ار ندددمر  رحدددرجر، تدددلر ندددمرةصدددررالقدددرآنرف صمحددد   مدددالرادددذلر  دددَمرمتممددد ت
 رر1تب نرمقم هرمالرالنوانف ص

 اللدددحوًةرراضدددمرلر دددنهمررا دددتمر ارفدددمرنقدددلرممدددونمرالقدددرآنر تاسدددصررآ،وتددد ر مدددالر
الر اددو راألاامددةر ابددالرمسددم در ابددالر بددو ر نبددمربددالرر.نشددهررالماسددر الرمددالراللددحوًة

 . ملر    ربالر وبَر نب رم   راألشمرير  ب رلربالرالزاصر

الندو رًد رنهدلرممدةرألنهدمرنصدحولرابدالر بدو رنر نمدورالتاسدصررفدَّ  مر:قولرابالرتصمصة
ر اذليرنهلرالك فةرمالرنصحولرابالرمسم دن.

 

 ر:القرآن الكريم :المصدر األول
 

لبنددون/رر،داارابددالرحددز ر،محمدد ربددالرفتدد  رالحمصدد ير(،البرددواير مسدد م)الجمددعربددصالراللددحصحصالر1 - 
ر.346/رر2.رجد.ر  مرحسصالرالب الر:تحقصق،رالثونصةرالطبمة، 2002ر-هدر1423ر،بصر ت
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مالرفضلرلرتمول ر   رالبعر ةرنن رًمثرالر لر  صهمرالس  رلكمريبعر ار  نذا ار
ال ررر: السدددبلرإقومدددةرالحجدددةر  ددد رالندددو رقدددولرتمدددول  َ لٰرر﴿مدددَ ررل َنْاسددد   ررَيْهتدددَ  يرف نمدددوراْهتدددَ

ال لَررَ مدددَ لمررف نمدددورضدددَ ورَ،ضددد  اهررَ َ رررَ َ ْصهدددَ ز  َاع ررتدددَ َرلٰرر  ْ اَررَ ا   وررنهخدددْ ورَ مدددَ ندددَ ب صالَرراه ذ   رَحتدددَ ٰررمهمدددَ
  1﴾َا ه  تررَنْبَمثَر

ر  الَررام دده ترر﴿ قددولرتمددول  ا  الَررممَبعدد   َبَ ررَ مهنددذ  و  ررَ،كدده نَررلدد  ة ررّللَا ررَ  ددَ رل  نددَ رل رالرم ددهررًَمددْ َررحهجددَ
  2﴾َحك صمتورَ ز  زتارّللَاهررَ اون

 ناادرلرلر ددولةرمحمدد رصدد  رلر  صدد ر  دد مرننرتعددر ر  دد رال جدد در تنتعددررفبمثدد ر
قدولرر.-  دصهمرالسد  رر-   رفترعرمالرالر لرلصمملرصر رإخ ان راألنبصو رمدالرقب د ر

ورفَّح:  صدد راللدد عر السدد   سددن رنمث مر مثددلراألنبصددو رمددالرقب ددمرامثددلراجددلربندد ربصتددت
  مجبد نرًد ر  ق لد نرر.فجمدلرالندو ر،ط فد نرًد ر. نجم  رإ رم ضعرلبنةرمالر ا  دة

 ر3ف نورال بنةر إنورخوتمرالنبصصالرنر،ل  رهذهرال بنة

 :كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم
جبر دددلر  صددد راللددد عر السددد  رندددزلرًدددولقرآنرفَّصدددبحر دددص رالم  كدددةر  دددممرًدددولر  ر

 األمصال

ندزلر  صد رالقدرآنرفَّصدبحر دص راأل لدصالر اآلخدر الرر-  د مررص  رلر  صد ر-ومحم ر
 . نفضلرالمر  صالر  ص رالس  

 

ر 151  اعراإل را راآل،ةرر-1
رر165  اعرالنسو راآل،ةرر-2

جومعرالمسن راللحصحرالمرتلررمالرنم ارا د لرلرصد  رلر  صد ر  د مرالصحصحرالبرواي)3- 
ر:قصدرحقتر،نب ر ب رلرمحمد ربدالرإ دمو صلربدالرإبدراهصمربدالرالمغصدرعرالجمادمرالبردوايرر(،  نن ر ن،وم 

ر9/59ر،جهد1422ر،الطبمةرراأل ل ،داارب  رالنجوعر،محم ر هصرربالرنوصررالنوصر
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 ندزلرفَّصدبحَرخصدرراألمدمرر-ر  صد ر  د مرصد  رلر-القرآنرندزلر  د رنمدةرمحمد ر
 فمرامضونرفَّصبحر ص رالعه ا.ر

 نزلرفمرلص ةرالق ارفَّصبحَرخصررال صولم،رفولرالدذير رإلد رإ رهد رإنرالقدرآنرإهار
،قد لرنرخصدرامرر-  صد رالسد  رر-زلرفمرق لرإنسونرنصبحرخصدررالندو رألنرالنبدمرن

 ر.مالرتم مرالقرآنر   م 

لْرر:القددرآنرا ددولةرلكوفددةرالنددو ،رقددولرتمددول  ور﴿رقدده و هررنيهددور،ددَ رإلددصممْررّللَا ررَا دده لهررإنددمرالنددَ
و صمددت ذ يرَجم  يهررلدددَ هررالددَ َموَ ات ررمه ددْ مر َرهددهررإ  َررإ لدددَٰ َررَ ر َ األ ْاضررالسددَ َهرر،هْحصدد  صددد نه اررَ  هم  آم  َّ ررفددَ و رًددد 
َّ رريهْؤم الهرراَلذ يراأْلهم  م  ررالَنب م  ررَ َا ه ل   ر   1﴾َتْهَت ه نَررَلَمَ كهمْررَ اَتب مه ههررَ َا  َموت   ررً و

ضدددمرالحدددر .ر الك مدددوترر: القدددرا عر،قدددرنرتدددَّتمرًممنددد رالجمدددعر الضدددمر: القدددرآنرلغدددة
ملددد ارقدددرنرقدددرا عرر:القدددرآنرفدددمراألصدددلرادددولقرا ع رر.ًمضدددهورإلددد رًمدددضرفدددمرالترتصدددل

  2﴾ َ رقهرآن رَجْمَم هررَ َ ْصَنورإن﴿ :قال تعالى . قرآنو

     3﴾ قهرآن رَفوَتب عْررقرآنوههرر﴿َف  َهارر:قولرتمول  

 :والقرآن في االصطالح

ر-صددد  رلر  صددد ر  ددد مرر-المندددزلر  ددد را ددد لرلرر4هددد راددد  رلرةصدددررمر ددد  ر
ب سدددونرالمدددرلرلإل جدددو رالمتمبددد رر-  صددد رالسددد  رر- حمرجبر دددلرب ا دددطةرنمدددصالرالدددر

بت  ت رالممت لربصالردفتمرالملحفرالمب   رًسد اعرالاوتحدةر المنتهدمرًسد اعرالندو ر
 المنق لرإلصنورًولت اترنر

 

ر 158  اعراأل را.راآل،ةررر-1
ر 17  اعرالقصومةراآل،ةرر-ر2
ر 3 18  اعرالقصومةراآل،ةرر-3

جوممددةراإلمددو رمحمدد ربددالرر،رنحمدد ربددالر بدد رالح ددصمربددالرتصمصددةرالحرانددمرنبدد رالمبددو ر،ا  ددتقومةر4-
ر136/ر2،جتحقصقرد.رمحم راشودر ولمهد،1403الطبمةراأل ل ر،رالم ينةرالمن اعر،ببمة م د
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 :1أسماء وصفات القرآن الكريم 

ر.ل قرآنرن مو ر صاوتر،مر.ربهورًمجردرالسموعرإهرتنلر.رنههونرالسوممصالرإلصهو
 سماء القرآن الكريم:أ

َذارالقرآن:رقولرتمدول ر﴿إن-1 مرَيهدْ  يرالقدرآنرهدَٰ مَررل َ تد  َ  هررهد  رهررنقدْ ن صالَررَ  هَبعد   ْؤم  يالَرراْلمده ذ  رالدَ
   2﴾َاب صرتارنجرتارَلههمْررننرالَلول َحوت ررَ،ْمَم ه نَر

ْاره همْررف ص  ررا َتوًتورإلصممْررننَزْلَنورَلَق ْر ﴿رتعالىقولر:الكتولر-2  10األنبياء  3﴾َتْمق  ه نَررنفَ ررره 

ه ررَ َ  ٰرراْلارقونرَنَزلَرراَلذ ير﴿َتَبوَا َررالارقون:رقولرتمول -3 يرتارل ْ َموَلم صالَررل َصكه نَررَ ْب     4﴾َنذ 

ْ رَررَنَزْلَنورَنْحالهررالذار:رقولرتمول رر﴿إنو-4    5﴾َلَحوف  ه نَررَل هررَ إنورالذ  

    6﴾اْلَموَلم صالَررَال  رر لهرَلَتنز ررَ إن هر ﴿رقال تعالى التنز ل:ر-5

الملحف:رلمرتردرا مةرملحفر  دممرهدذارا  دمرفدمر هد رنبدمرًمدرراللد يقر-6
حهف رر﴿ف مرقال تعالى  -اضمرلر ن رر-     7﴾ممَكَرَمةرصه

حهف ر ﴿رقال تعالى و   8﴾َ مه َ  ٰررإ ْبَراه صمَررصه

 

حقق ر خرجرنحوديثد رمحمد رر[هدر516درالبغ ير]ت:رسصالربالرمسم رنب رمحم رالحر،ممولمرالتنز ل1- 
درر1417الطبمةرالراًمدة،ر،دااربصبةرل نعرر الت   عر آخر ن،ر ب رلرالنمرر الجدز ر.ر) 1997ر-هد

ر اللاحة(
رر9  اعراإل را رر-2
ر 10  اعراألنبصو راآل،ةرر-3
رر1  اعرالارقونراآل،ةررر-4
رر9  اعرالحجرراآل،ةرر-5
رلعمرا ر  اعرار 192آل،ةرار-6
ر 13  اعر بلراآل،ةرر-7
ر 19  اعرا    راآل،ةرر-1
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 لكتول. همراأل مو رالعو مةر المعه اعر ق رة لرمالرن مو  :رالقرآنر ا

 قدد رشددم َرالقددرآنرالمنو،ددةراإللهصددةرالتددمرًمثهددورلرفددمرنادد  راألمددةرالمسدد مةراألمددةر
الهررإنددو ﴿رقااال تعااالى  قدد رحادد رلرالقددرآنررر،المحم ،ددةرنمددةرالت حصدد ر السددنة ورَنحددْ رَنَزْلنددَ

ْ رَر    1﴾َلَحوف  ه نَررَل هررَ إنورالذ  

 . انقطوعرالسن رر لمر،لب رمورنصولرالكتلرالموضصةرمالرالتحر  ر التب يل

 أوصاف القرآن الكريم 

 لق ر صفرالرلر بحون ر تمول رالقرآنرًَّ صو.راثصرعرنذاررمنهوررر

و ﴿رقال تعالى  .ند ا-1 وَ  همرقدَ ْررالندَو هررنيهدور،دَ ون رررجدَ الربهْرهدَ مْررمد   ورَاا  كده رنده اتارإلدصممْررَ ننَزْلندَ
 2﴾ممب صنتو

وَ ْتكهمرقدَ ْررالندَو هررنيهدورَ،و ﴿رى قال تعال..ر. م   ةر– احمةرر– شاو رر–ه لر-2 رجدَ
َ ة ر َاو  ررَاا  كهمْررم  الرَمْ    ن صالَررَ َاْحَمة ررَ هه تلراللم ه ا ررف مرل  َمورَ ش     3﴾ل  ْ مهْؤم 

َذا ﴿رقال تعالى ...مبوا -3 وههررا تَدول ررَ هدَٰ وَا  ررننَزْلندَ ْصالَررالدَذ يرمملدَ    هررمهبدَ اَررَيَ ،دْ  رربدَ رَ ل تهندذ 
  4﴾َحْ َلَهورَ َمالْررقهَرلٰرالْررنه َر

   5﴾ممب صال ررَ ا َتول ررنه ا ررّللَا ررم  الَررَجوَ  همرَق ْر ﴿رقال تعالى  ..مبصالر-4

ن صالَررَ اهْعَرلٰررهه تل ﴿رقال تعالى ..ًعرلر-5     6﴾ َّل ْ مهْؤم 

 

رر9  اعرالحجرراآل،ةرر-2
ر 174  اعرالنسو راآل،ةررر-3
رر92  اعراألنمو راآل،ةررر-4
رر92  اعراألنمو راآل،ةرر-5
رر15  اعرالمو  عراآل،ةررر-6
رر2  اعرالنملراآل،ةررر-1
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يالَرر﴿إنرقال تعالى ..ر. ز ز-6 ْ ر ررَاَاره اراَلذ  رَ ز  ز رَلك تَررَ إن هرررَجوَ ههمْررَلَمورً ولذ       1﴾ول 

ص ررقرآنرهه َرر﴿َبلْررقال تعالى .....مجص ر7     2﴾َمج 

َْرر﴿  تددَول ررقااال تعااالى  ًعدصرر ندذير...ر-8  َ ورقرآندورآ،وتدد هررفهلد   ْ   ررَ َرا صدد  (ر3،مَ مدده َن)رل  قدَ
صرتا يرتارًَع      3َّ(ر﴾4َ،ْسَممه َن)رَ ررَفههمْررن ثرههمْررَفَّ رضررَ َنذ 

َ ج رره يرَةْصرَررَ َرا ص وررآنوق  ﴿رقال تعالى ..ر. رامر-9   4 ﴾َيَتقه نررَلَمَ ههمْرر  

 اددلرتسددمصةرن رصدداةرفهددمرًو تبددوارممندد رمددالرممددونمرهددذارالقددرآنرالكددر مراتددولرلر
ر.تمول 

 نزول القرآن الكريم 
ل قددرآنرالكددر مرنددز  نرنحددد همورمددالرال دد  رالمحادد  ر الثدددونمرنز لدد ر  دد رالنبددمر  صددد ر

 و.الل عر الس  رمهَنَجمتر
 .5: نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظأوال

صدد  .ر َ رقددرآنرَمج  ْلرهدده  بددَرننرالقددرآنرالكددر مراتددلرفددمرال دد  رالمحادد  رقددولرتمددول رر﴿ربددَ
رالبر ج﴾ رَمْحاه  َ   ررر6ف مرَلْ   

 

رر41  اعرفل َراآل،ةرر-2
رر21  اعرالبر جراآل،ةرر-3
ر 4 3  اعرفل َراآليتونر-4
ر 28  اعرالزمرراآل،ةرر-5
هبةر)ت:رر،المدد خلرل اا ددةرالقددرآنرالكددر مر-6 د1403محمدد ربددالرمحمدد ربددالر دد   مرنبدد رشدده ممتبدد رر(،هدد

ر.1/50ر،ج ر2003ر-هدرر1423الثونصة،ررالطبمة،القوهرعر،السنة
ر 22-21  اعرالبر جراآل،ةرر-7
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رامضدونرالدَذ يررر: مور بدَرإنزالد رإلد رالسدمو رالد نصورجم دةر احد عرقدولرتمدول  ْهره ﴿رشدَ
َ ٰلرَ اْلارقون﴾ننز َلرف ص  را اَلراْلهه رم   رَ َاص  َنوت   رررررر1لقرآنرهه تلرل   َنو  
  2﴾اْلَقْ ا ررَلْصَ ة ررف مرننَزْلَنوههررإنو ﴿قال تعالى 

َنورإنورممَبوَاَ ة ررَلْصَ ة ررف مرننَزْلَنوههررإنو ﴿قال تعالى  ا  الراه   3﴾مهنذ 

مبوااددةرهددمرلص ددةرالقددد ار  ري جدد رنيرتمددواضربددصالرهددذهراآل،ددوترالمبواادددوترفول ص ددةرال
 . لص ةرالق ارفمرامضون

 .نزول القرآن على النبي عليه الصالة والسالم

و(ر  ددد رالنبدددمر ور)رمهاَرقدددت   صددد راللددد عرر-ندددزلرالقدددرآنرمدددالرالسدددمو رإلددد رالددد نصورمهَنَجمدددت
 ر.فمر  ثر  عر الر نةر- الس  ر

احد عرإلد رالد نصور..رنز لرالقرآنرمدالربصدَرالمدزعرمدالرالسدمو رجم دةر ر.قولرابالر بو :ن
فص رتم صمرلعَّن ر ن رالم  كة. مرنزلرًم رهليرمهَنَجمتور   را  لنور  ص رالس  رفدمر

 نا رابالر بو رننري جد رنيرتمدواضر.  ثر  عر الر نةرحسلرال قو عر األح اثر
رَ  ددَر ﴿رقااال تعااالى بدصالراآل،ددوترالدد اادعرفددمرالنددز لر وههرل َتقددرنههرَ  ددَ رالنددَو   ٰ رَ قرآندورَفَرْقنددَ

رَ َنَزْلَنوههرَتنز   تر    4﴾مهْكث 

 ر. نز لرالقرآنر   رالر  لر  ص رالس  رفص رحممراثصرهرمنهور

 

 ر185  اعرالبقرعراآل،ةرر-1

ر 1اآل،ةرر  اعرالق ار-2
رر3  اعرال خونراآل،ةرر-3
  106  اعراإل را راآل،ةرر-4
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 1.تثبيت فؤاد النبي عليه الصالة والسالم :الحكمة األولي

 تمرضد ارلد رًدوألهلرر.ف ق ر جد رالنبدمر  صد رالسد  رد  تد رل ندو رف جد رقسد عر ناد اتا
ز  َلرم ددةر احدد عرقددولرتمددول رر﴿ قددول ارلمددوهار رينددزلرالقددرآنرج ْ َ رندده ره ارلددَ ياَلرَااددَ ذ  وَلرالددَ َ قددَ

﴾ رً   رفهَؤاَدَ رَ َاَتْ َنوههرَتْرت ص ت ََ ْمَ ةتر اح عترَاَذل َيرل نهَثب    رر2َ َ ْص  رالقرآنرجه
ر﴿رقولرتمول ر لذليرجو ترإلص رالتس صةرمالرلرًوآل،وترر ل  َلراه ده ذ   ف نرَاَذبه َ رَفَقْ راه

﴾م الْر راْلمهن صر  رَ اْلك َتول  اهر  رَ الزم رَقْب  َيرَجو ه ارً وْلَبص  َنوت 
 ر3

َبَررنه لده رمالرقب  رر  َّمرهرالقرآنرًوللبررامورصبررالر ل ورصدَ قولرتمول ﴿َفوْصب ْررَامدَ
ْمرَي ْر وريه  ددَ ه َنرلددَ َرْ َنرمددَ ْ َ ريددَ ْمراددََّنهمريددَ ْلرَلهدده َتْمج  رَ َ رَتسددْ ل  اَلرالرم دده ْز  رمدد  وَ ةتراْلمددَ َبثدده ارإ َ ر ددَ

قه َن﴾ رإ َ راْلَقْ  هراْلَاو   رَبَ غ رَفَهْلريهْهَ يه اْلرَنَهوا  م 
 ر4

ر. ا موراشت رحزنرالر  لر  ص رالس  ر نلم رلتكذيلرق م رلد ريندزلرالقدرآنرتسد ص رلد 
مهر  هدد درالممددذبصالرًددَّنرلرمط ددعر  ددصهمر ْمرإنددورَنْم ددَ ْ لههه َيرقددَ نددْ َ رَ،ْحزه وررقددولرتمددول ر﴿فددَ مددَ

رم َنرَ َمور،هْم  نه َن﴾  ررررر5،هس 
اْلر  بعرهرلرًولنلرر المنمةر التَّيص ر رَب   ْ رَمورننز َلرإلصديرمد  قولرتمول ر﴿َ،ونيهورالَر ه له

رإنرّللَاَرَ رَيهدْ  يراْلقدَ ْر اَلرالندَو   مهَيرمد  وَلَت هرَوّللَاهرَ،ْملد  را  دَ ََ ورَبَ غدْ ْلرَفمدَ َ رَاا  َيرَ إنرَلْمرَتْامدَ
 ررررر6اْلَكوف ر  اَل﴾

 

ر،الطبمددددةرالثولثددددة،ممتبددددةرالممددددوا.رل نعددددرر الت   عر،منددددوعرالقطددددون،رمبوحددددثرفددددمر  دددد  رالقددددرآنر1-
ر.107.رص 2000ر-هدر1421

رر32  اعرالارقونراآل،ةرر-2
رر174  اعرآلر مرانراآل،ةرر-3
ر 35  اعراألحقو.راآل،ةرر-4

ر 76اآل،ةررر  اعر،لر5-
ر 67  اعرالمو  عراآل،ةرر-6
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 1التحدي واإلعجاز :الحكمة الثانية
ررفولمعرا نرتمود ارفمرةصهمرر اون ار،سَّل نرن ب ةرتمجصزر ال  قولرتمول ﴿،سدَّل َنَير دَ

مر رفدد  َْ َ رَ قه ددَ ورإ َ رهدده ورل َ ْقت هددَ مرَ ر،هَج   صهددَ َ رَاادد   نددْ ور   ْ مههددَ ْلرإنمددور   وَهورقدده َّنرمهْر ددَ ا،ددَ وَ ة رت السددَ
َ رالسَر ندْ ور   ْ مههدَ رَ ْنَهورقهْلرإنمدور   ْمرإ َ رًَْغَتةتر،سَّل َنَيراََّنَيرَحا مٌّ رَ األ ْاضرَ رَتَّْت صمه َموَ ات 

رَ رَ،ْمَ مه َن﴾  رر2ّللَا رَ َلك اَلرن ثررالَنو  
 ر.فك مورنح ثرالمعرا نرشصبتورنح ثرلرلهمرج اًتو

  3تيسير حفظه وفهمه :الحكمة الثالثة
قولرتمول ﴿ههَ راَلذ يرًََمَثرف مررآنر   رنمةرنمصةر رتمر.رالقرا عر  رالكتوًةرنزلرالق

َةرَ ننراددون ا ْممددَ وَلرَ اْلح  مهراْلك تددَ ْمرَ  هَم   مههدده َز   صه  ْمرآ،وتدد  رَ  دده ْصه  ْمرَيْت دده رَ  ددَ ْنهه رمدد  صاَلرَا دده  ت صدد   راأْلهم  
﴾ رمهب صال  رَلا مرَضَ ل  اْلرَقْبله  .4م 

مرقددولرتمددول ر﴿الددَر َ ههْمرفدد  نددْ ور   ذ يرَ،ج  ه نددَ هرَمْكته اددت َمرالددَ َمراأْلهمدد   ياَلرَيَتب مدده َنرالَر دده َلرالَنبدد  ذ 
ر   هر رَ  هحددَ وت  مهرالَطص  بددَ رَلهدده لم رَ  هحدد  ر  راْلمهْنكددَ ال  وههْمر ددَ رَ َ ْنهددَ وْلَمْمره .  َّْمهرهههْمرًدد  ر،ددَ صددل  رالتدَدْ َااع رَ اإلنج 

ر َثرَ َ ضددَ مهراْلَرَبو دد  ْصه  ياَلرآَمندده ارًدد   رَ  ددَ ذ  ْمرَفولددَ ْصه  رَ  ددَ َْ مراوندد َ َلراَلتدد  َرههْمرَ اأْلةددْ ْمرإ صددْ ْنهه عهر ددَ
 .ر5َ َ َزاه ههرَ َنَلره ههرَ اَتَبمه ارالنم َاراَلذ يرننز َلرَمَم هرنه َلب َيرههمهراْلمهْا  حه َن﴾

ر ر ممونص رفكونرنز لرالقرآنرمارقتور  نتورلهور   رحا  رفمرالل  ار فهمتورآل،وت

 

درمسدو  ربدالر د صمونربدالرنوصدررر،اإل جو رالم ممرإل رنيالْرمقو ترتق  مصةرلإل جو رالم مدم1- 
ر1/52جر،هدر1433الثونصة،رالطبمة،داارابالرالج  يرر،الطصوا

رر187  اعراأل را.راآل،ةر-2
ر1/76،رجنب رشهبةر،الم خلرل اا ةرالقرآنرالكر م3- 
  4ر2الجممةراآل،ةرر  اعر-4

ر 1575  اعراأل را.راآل،ةرر-5
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 1مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع  :الحكمة الرابعة

 ولجرالقرآنرالح ادثرًحممةر ن طوهمرالجر وتر الد  ا رالندوجعر ا مدورحد  َرحود د ر
 دمرتد اجر.نزلرالقرآنرل ممولجةر اونرالقرآنر،َّمررًمموا راألخ  ر  نهد ر دالرالاح 

 .لحود ةالتعر عرفمر  جرالنالرفكونرينزلرالقرآنر فقرا

 الداللة القاطعة على أن القرآن الكريم نزل من حكيم حميد  :الحكمة الخامسة

وررر نزلرالقرآنرمهَنَجمتور   رالر  لر  ص رالس  رفمر  ثر  عر الر دنةرف جد  هرمحممدت
راصدددصالراأل ددد  لرر.متدددراًبرالممدددونمر.دقصدددقرالسدددبي َْ رنهْحك مدددَ ول  قدددولرتمدددول ر﴿الدددررا تدددَ

َْر  َ ﴾رآ،وت هر هَمرفهل   ْنرَحك صم رَخب صر  اْلرَل ه  ر2م 
قددولر لدد راددونرالقددرآنرمددالرادد  رالبعددرر قصددلرفددمرمنو ددبوترمتمدد دعرل قددعرفصدد رالتاكددير

رّللَا رَلَ َج ه ارف ص  راخت فتورَاث صرتا﴾رر رَةْصر  ْن   رتمول ر﴿نفَ رَيَتَ َبره َنرالقرآنرَ َلْ راونرم اْلر  
راإلنلهر  َ راْجَتَمَم َّْته َنررقولرتمول ر﴿قهْلرَلب ال  َذارالقدرآنرَ ر،دَ رهدَ ْثل  رَ َ  رننرَ،َّْته ارً م  الم َ اْلج 

صرتا﴾اإل را  رَظه  ْمرل َبْمض  هه ْث    رَ َلْ راونرًَْمضه رررر88:ً م 
 :نزول القرآن الكريم عن طريق الوحي 

 لغة:ره راإللهو ر اإلشواعر الكتوًةرر الك  رالرامر الرمورنلقصت رإل رةصر .رال حم

ورمددالرننبصو دد رًمددورير دد رننريب غدد رإلصدد رمددالرالعددرعرالعددرع الدد حمرفددمر :ه رإ دد  رلرنبصدد 
 ب ا طةرن رًغصرر ا طة..

 ص ارنز لرال حمر   رالنبمر  ص رالس  ر

 

ر.113،رصالنوشر.منوعرالقطونر،مبوحثرفمر    رالقرآن1- 
ر 12  اعره دراآل،ةرر-2
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قددولرل دد حمرصدد ارينددزلربهددور  دد راألنبصددو ر قدد رهارهددورلرتمددول رفددمراتوًدد ر •
اْلرَقْبلهر﴿رتمول ر رَقْ رَقَلْلَنوههْمرَ َ ْصَيرم  َيررَ اه ه ت ْمرَ َ صدْ هه لدْ ْمرَنْقله رلدَ َ اه ه ت

 ﴾َ َاَ َمرّللَاهرمه َ  رَتْك  صمتو

 والصور التي ينزل بها:
رن رالناثرفمرا   .ر-  ص رالس  رر-.إلقو رالممن رفمرق لرالنبمر1
ْ رقدددددولرتمدددددول ر﴿.تك دددددصمرلر دددددبحونر تمدددددول رننبصدددددو هرمدددددالر اا رحجدددددولر2 رقدددددَ َ اه ددددده ت

ْمرَ َ ْصَيرَ َاَ َمرّللَاهرمه َ  رَتْك  صمتوَقَلْلَنوههْمرَ َ ْصَير ْلهه رَلْمرَنْقله رَ اه ه ت اْلرَقْبله  رر1﴾م 

را ددفر3  ر دد ا رجددو رالم دديرفددمرصدد ات رالم  كصددةرن رًددر.تك صددفرم دديريب دد رالنبددمرقدد  ت
َيرًدد   ْهن ر﴿رقددولرتمددول رصدد اعرًعددر ْبر  ددَلرف ندد هرَنَزلددَ هرَ  ددَ رَقْ بدد  اْلراددونر ددَ ه  ارل ج  ْلرمددَ ّللَا ررقدده

ن صالَر قتورل َمورَبْصاَلرَيَ ْ،  رَ هه تلرَ اهْعَرلرل ْ مهْؤم   ر2﴾مهَل   

 .3كيفية تلقي الوحي

-اضددمرلر ندد رر-ننرالحددواثربددالرهعددو رر-اضددمرلر نهددورر-ا ير ددالر و عددةر
فقدولر،دورا د لرل،راصدفر،َّتصديرالد حمرْرفقدولرا د لرر-  صد رالسد  رر- َّلرالنبمر

ور،دددَّتصنمرمثدددلرص لددد ةرالجدددر .ر هددد رنشددد هر-  ددد مررصددد  رلر  صددد ر-لر :ننحصوندددت
رفصم مندمر وريتمثدلرلدمرالم ديراجد ت   َم.رفصالمر نمر ق ر  صَر ن رمدورقدول.ر نحصوندت

 

ر82  اعرالنسو را ،ةر-1
ر97  اعرالبقرعرا ،ةر-2
َ ا ر-3 رالس   رَ َ  رَمَقوص    رلإلْشَرا.  رالَنَ ر  مَر.رَمَلو   ه راأَل دْ ر  هَسَم :رنالَمْقل  ه ل   م راده ة را دْ  رفدمرمهَطوًَقدَ

َم ن المؤلف:رإبددددراهصمربددددالر مددددرربددددالرحسددددالرالراددددوطربددددالر  ددددمربددددالرنبددددمرًمددددررالبقددددو مر. دددده َاع رل  مهسددددَ
ر1987ر-هدددرر1408الطبمددة:راأل لدد ر.الر وضر–داارالنعددر:رممتبددةرالممددوا.ر.هددد(885)المتدد ف :ر

ر212صر1.جر3  دراألجزا :ر. 
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 لق رانيت رينزلر  ص رال حمرفمرر-اضمرلر نهورر-فَّ مرمور،ق ل.ر قولَر و عةر
 .1الص  رالع ي رالبردرفصالمر ن ر إنرجبصن رلصتال ر رقتون

 .2:مع القرآن الكريم وترتيبهج
رجمعرالقرآنر ن رالم مو ريرادرً رنح رممنصصال:ر

جممدد رًممندد رحا د ر جمددوعرالقدرآنرحاوظدد .ر هددذارالممند رهدد رالددذيررالمعنىى األول:
 قد رادونر،حدر رشداتص رر -  صد رالسد  ر -لنبصد ر   ادرفدمرق لد رتمدول رفدمرخطوًد 

ور   رننر،حا   لسون رًولقرآنرإهارنزلر  ص رقبلرفراغرجبر لرم قولررالرال حمرحرصت
 3﴾رَ َ ْصَنورَجْمَم هرَ قرآن هررنَر*إرَ رتهَحر  ْ رً   رلسونيرل َتْمَجَلرً   رتمول ر﴿

 راتوبتدد را دد .رماددر راآل،ددوتر السدد ا.رن رمرتددلرًممنددررجمددعرالقددرآنالمعنىىي الثىىاني: 
اآل،دددوترفقدددب.ر ادددلرصدددحصاةر  ددد رحددد ع.رن رمرتدددلراآل،دددوتر السددد ارفدددمرصدددحو فر

 ةرتضمرالس ارجمصمتور ق راتلرإح اهورًم راألخرل.مجتمم
  4. جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي عليه السالم1

ورًدددول حمريترقدددلرنز لددد رحتددد ر،حا ددد ر  اهمددد رر-  صددد رالسددد  رر- دددونرالنبدددمر م لمدددت
 5﴾نرَ َ ْصَنورَجْمَم هرَ قرآن هرإ﴿قولرتمول مل اقتورل   رلرتمول ر

 

.رمدددد ربددددالرإ ددددمو صلرنبدددد ر بدددد لرالبرددددوايرالجماددددممحر:المؤلف.الجددددومعراللددددحصحرالمرتلددددرر-1
د.رر:تحقصدددددق.1987ر–ر1407الطبمدددددةرالثولثدددددةر،ر.ربصدددددر تر–داارابدددددالراثصدددددرر،رالصمومدددددةرر:النوشدددددر

ر.6:  دراألجددزا .جوممددةردمعددقر-ملددطا رديددلرالبغددورن ددتوهرالحدد يثر    مدد رفددمرا صددةرالعددر مةر
ر4ص1جر.ًولراصفرب  رال حمر.تم صقرد.رملطا رديلرالبغور:معرالكتول

ر: ب رالرحمالربدالرنبدمرًمدر،رجد لرالد يالرالسدص بمر)المتد ف ر:المؤلف.اإلتقونرفمر    رالقرآن-2
دددد(911 ر:الطبمددددة.الهصبددددةرالملددددر ةرالمومددددةرل كتولر:النوشددددر.محمدددد رنبدددد رالاضددددلرإبراهصمر:المحقق.هد

ر202صر1.ًولرجمم ر ترتصب ر.ج ر1974هد/ر1394
ر16  اعرالقصومةرا ،ةر- 3
ر17ا ،ةر  اعرالقصومةر- 4
ر17  اعرالقصومةرا ،ةر- 5
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 للدددحوبت رفصددد راأل ددد عرالحسدددنة.راامدددورنزلدددَراآل،دددةرمادددردعررفكدددونربدددذليرن لرالحادددو ،
  اامورنزلَراآل،وتر  عرإل ر عررآ،وتر ا مورنزلَرآ،ةرحا َرفمرالل  ا.

اون ارجممتورةاصرتا.رفد نرا  تمدودرر-  ص رالس  رر- إنرحا ةرالقرآنرفمر ه رالنبمر
    رالحا رفمرالنقلرمالرخلو  رهذهراألمة.

َتوًتورل  حمرفصهمرالر او راألاامةر ممو  ةربالرنبدمرر-الس  ر  ص رر-فق راترذرالنبمر اه
 دداصون،ر   دد ربددالر وبددَ،ر نبددمربددالرامددل،ر خولدد ربددالرال لصدد ،ر  وبددَربددالرقددصل.ر اددونر
،ددَّمرهمرًمتوًددةراددلرمددورنددزلرمددالرالقددرآن.ر اددونراددلرمددور،متددلري ضددعرفددمربصددَرالنبددمر

   ص رالس  .

 1عنه .جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا2
  اجهتددد رر-  صددد رالسددد  رر-قدددو رنبددد رًمدددررًدددَّمرراإل ددد  رًمددد ر فدددوعرالحبصدددلرمحمددد ر

نح اثرجسو رفدمرااتد ادرجمهدرعرابصدرعرمدالرالمدرل.رفجهدزرالجصد لرلحدرلرالمرتد يال.ر
 اونَرةز عرالصمومةر نةرا نتمر عرعرل هجرعرتضمر  درابصرتارمالراللدحوًةر القدرا .ر

ر-مالراللحوًةرفهولرهلدير مدرربدالرالرطدولررفو تعه رفمرهذهرالغز عر بم نرقوا تو
 نشدددوار  صددد رًجمدددعرر-اضدددمرلر نددد رر- دخدددلر  ددد رنبدددمرًمدددرر-اضدددمرلر نددد ر

القرآنر اتوبت رخعصةرالضصوعرف نرالقتلرق را تحررر)ني:راشت (ري  رالصمومةرًولقرا .ر
صد  رر-،امدلرمدورلدمر،ام د را د لرلررفناررنب رًمررمالرهدذهرالمقولدةر ابدرر  صد رنن

ر- ظدلر مدرربدالرالرطدولريدرا دهرحتد رشدر رلرصد ارنبدمرًمدررر-ر  ص ر  د مرل
 لهذاراألمر.ر-اضمرلر ن ر

 دددمرنا دددلرإلددد ر  ددد ربدددالر وبدددَرلمموندددةهرفدددمرالقدددرا عر الكتوًدددةر الاهدددمر المقدددل.ر شددده در
المرضةراألخصرع.رفق رنب رًمررلز  رق لر مرربدالرالرطدولرفنادرر  د رامدورنادررنبد ر

 

د(1420المؤلددف:رمندوعربدالرخ صدلرالقطددونر)المتد ف :ر.مبوحدثرفدمر  د  رالقرآن-1 النوشر:رممتبددةر.هد
د1421الطبمددة:رالطبمددةرالثولثددةر.الممددوا.رل نعددرر الت   ع .ًددولرجمددعر1 دد دراألجددزا :ر. 2000ر-هدد

ر126صر1القرنرفمر ه رابمرًمررجر
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ار  د رالمحاد  ررًمررفمرًودئراألمدر  تراجمدورحتد ربوبدَرنادلر  د رل كتوًدة.رممتمد ت
قددولرفددمرصدد  ارالقددرا ر الممتدد لرلدد لرالكتبددةرحتدد ر جدد رآخددرر دد اعرالت اددةررآيتددصالر

رَ َ ْص  رَمو﴿رتمول  ْمرَ ز  ز  مه اْلرنناهس  رم  ن صاَلررَلَقْ رَجوَ  هْمرَا ه ل  وْلمهْؤم  ْصكهْمرًد  رَ  دَ َ ن تمْمرَحر    
صم ر رَاحدد  َ ر128﴿رَا ه .  رَ هدده َه َ رَ َ صددْ  رَتَ َا ددْ َ رإ َ رهدده ب َمرّللَاهرَ رإ لددَ ْلرَحسددْ ْ ارَفقدده ﴾رفدد نرَتَ لددَ

صم ر راْلَم   راْلَمْرل   ر1﴾َالم

جمدددعرالقدددرآنرا ددد رفدددمر دددو ر احددد ر اقصدددَرر-اضدددمرلر نددد رر- قددد رتدددمرألبدددمرًمدددرر
ررحتددد رت فدددوهرلر ددددنةر ددد ثر عددددرعر-اضدددمرلر ندددد رر-اللدددحفر نددد رنبددددمرًمدددرر

ل هجرعرفلواترًم هرإل ر مرر ظ َر ند هرحتد رمدوت.ر دمراوندَر ند رحالدةرابندةر
اونددَرفددمر هدد رنبددمرًمددررر2 تسددمصةرالقددرآنرًولملددحفر-اضددمرلر نهددورر- مددرر

 .-اضمرلر ن رر-الل يقر

وربددالرامددلرر–اضددمرلر ندد رر- اختددوارنبدد رًمددرراللدد يقر ر-اضددمرلر ندد رر–نبصدد 
رلكتوًةر جمعرالملحفرأل بول:

ر.رألن راونراوتلرال حمرفمر ه رالنبمر  ص رالس  .1
ر.رشولرق ير لممونةهرفمرالقرا عر الاهمر المقل.2
ر.شه درالمرضةراألخصرعرل قرآنرمعرالنبمر  ص رالل عر الس  .3

 .3.جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي هللا عنه3
لقددرا رالتددمريددؤد نربهددوراتسدمَرالرقمددةراإل دد مصةر تاددر رالقددرا رفددمراألملددوار  جدد هرا

القرآنرمرت اةرًوخت .راألحر.رالتمرنزلر  صهو.رف موراونَرةز عررنامصنصدةرر ةدز عر

 

ر129-128  اعرالت اةرا ،ةر-1
الطبمدة:رالطبمدةر.النوشر:رداارالم دمرل م يصال.المؤلف:رصبحمراللولح.مبوحثرفمر    رالقرآن-2

ر370صرر1جر1  دراألجزا :ر.2000الراًمةر المعر نراون نرالثونم/رينويرر
المؤلدف:رمحمد ربدالرنحمد ربدالرملدطا ربدالرنحمد رالممدر .رًدَّبمر هدرعر.رالممجزعرالكبرلرالقرآن-3

ر430جرصر1  دراألجزا :ر.رشر:رداارالاكررالمرامالنو.هد(1394)المت ف :ر
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 ند رفدرنلرر-اضدمرلرر-نهااصجونر اا رالمرا راونرفصمالرةزاهدورحذ،ادةربدالرالصمدونر
ر-اخت فتوراثصرتارفمر ج هرالقرا عر امضرهليرمع لرًول حال.رحصنبذرفزعرإل ر ثمونر

قدد رنمدد رإلصدد رر-اضددمرلر ندد رر- نخبددرهرًمددورانل.ر اددونر ثمددونرر- ندد راضدمرلر
شدددم رمدددالرهدددذارالرددد .،رفدددَّ برراللدددحوًةرهدددذاراألمدددررمروفدددةراخدددت .رالندددو رفدددمر
ر-القددرآن.رفدددَّجمم ارنمدددرهمرننرينسدددر اراللدددحفراأل لددد رالتدددمراوندددَر نددد رنبدددمرًمدددرر

 حت ر،جمعرالنو ر   رقرا عر اح ع.ر-اضمرلر ن ر

مصددررالمددؤمنصالرلحالددةرننرنا دد مرإلصنددوراللددحفرننسددرهور ددمرنردهددورفَّا ددلر ثمددونرن
 إلصي.

.ر احدد رمددالراألنلددوار    ددةرمددالرالقرشددصصالر ر1فكدد نرلجنددةرلكتوًددةر نسددخرالملددحف
 هم:ر

 .   ربالر وبَرمالراألنلوار1

ر. ب رلربالرالزاصررالقرشم2
ر. مص ربالرالموصررالقرشمر3
ر. ب رلربالرالحواثربالرهعو رالقرشم4
رف نمورنزلرب سونهم.ر2مر قول:رل راخت اتمرننتمر    رفو تب هرب سونرقر   ن صوه

ر نر  رمالرهليرإل رنم ا:
ر.رننرال جنةرالتمرا اَرااو صةر اح رمالراألنلوار    ةرممص ن.1

 

هرمالرمنع ااترداارر262ر-هرر173ابالرشبةالنمصريرالبلريرر:المؤلف.توا خرالم ينةرالمن اع-1
ر162ص2.ًولرتوا خرالم ينةرالمن اع.رجرالاكررالجز را  لرحقق رفهصمرمحم رش ت ت

 يالرنبدد رحاد ر مدرربدالر  ددمرالمؤلف:رابددالرالم قدالر دراجرالدر.الت ضدصحرلعدر رالجدومعراللدحصح-2
ددد(804بدددالرنحمددد رالعدددوفممرالملدددرير)المتددد ف :ر المحقق:رداارالاددد  رل بحدددثرالم مدددمر تحقصدددقر.هد

ددددددرر1429الطبمة:راأل لدددددد ،ر. دددددد ا ور–النوشددددددر:رداارالندددددد ادا،ردمعددددددقر.التراث  دددددد در. ر2008ر-هد
ر16صر24ًولرنزلرالقرانرب سونرقر  رجرنجزا رل اهوا (ر3 رر33)ر36األجزا :ر
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 .ننرمحلفرحالةراونراأل و رل جنةرفمرالنسخ.2

ر.فمرحولةرا خت .رفمرشم رمالرالقرآنر،متلرب سونرقر  .3
سددددخرمددددالرالنسددددخرالج يدددد عررلألملددددوا. حر رمددددور دددد اهورحسددددمتور.رإا ددددولرن4

 ل ر .ر

 -رضي هللا عنهما  -الفرق بين جمع أبي بكر الصديق للقرآن وجمع عثمان 
لجمعرالقرآنرخعدصةرر-اضمرلر ن رر-.رالبو ثرل لرنبمرًمررالل يقر1

 ههوً ربذهولرحم ت ر ن مورا تحررالقتلرًولقرا .

لجمددعرالقددرآنراثددرعرا خددت .رر-لر ندد رراضددمر-.رالبو ددثرلدد لر ثمددونر2
 فمر ج هرالقرا عرحصالرشه درهليرا خت .رفمراألملوا.

ورفدددمرالرقدددوعر األخعدددولر3 رلمدددورادددونرمارقدددت .جمدددعرنبدددمرًمدددررل قدددرآنرادددونرنقددد ت
ر  دد ر  المسددلر جممهددورفددمرملددحفر احدد رمرتددلراآل،ددوتر السدد ا.رمعددتم ت

 األحر.رالسبمةرالتمرنزلربهورالقرآن.

ورل ر   رحر.ر اح رمالرالحدر .ر.جمعر ثم4 ونراضمرلر ن راونرنسرت
 السبمة.

 قدد راخت ددفرنهددلرالم دددمرفددمر دد درالملددوحفرالتدددمرنسددرَر نا دد هور ثمدددونر
 اضمرلر ن رإل راآلفو .

ن.رفقصدددلر ددد دهور دددبمةرنا ددد َرإلددد رممدددة،رالعدددو ،رالبلدددرع،رالك فدددة،رالدددصمال،ر
 البحر الر الملحفراإلمو رألهلرالم ينة.

  دهورناامةرنا  َرإل رالمدرا ،رالعدو ،رملدر،ر الملدحفررل.ر قصلراون
 اإلمو ر

رج.ر قصلرخمسةر ق رههلرالسص بمرلترجصحرهذارالق ل.
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  1علم رسم القرآن في المصاحف

 التددمر   ددَر  دد رر-  صدد رالسدد  رر- وندَرالملددوحفرالتددمراتبددَرفددمر هدد رالنبددمر
مرًول سدددونرالمجمدددمرالب ددد انرخولصدددةرمدددالرالعدددملر النقدددوط.ر لمدددوراخدددت برال سدددونرالمرادددر

ور  تطر رل اسودر الر لرادونرهدذارهد رالد افعرلكتوًدةرالملدحفرًولعدملر النقدوطرحاوظدت
 ل رمالرالرطَّر الزلل.

 ن لرمالر ضعرض اًبرال سونرالمرامره رالتدوًممرالج صدلرنبد راأل د درالد ألمرًدَّمرر
قولرمالر  مراضمرلر ن ر اونرالسبلرفمرهليرمور مم رمالرقوائر،قرنرخطَّرفمر

راأْلراهَرن َر﴿رول تمددددر ج   ْ َ راْلحددددَ ريددددَ و   اَلرّللَا رَ َا دددده ل   رإلدددد رالنددددَ اَلرنرمدددد  ر ي  رمدددد  رننرّللَاَربددددَ ر  ْ بددددَ
ْمر َر رَلكده ر  َ رَخصدْ َّ  م ارإاْلمهْعر ا صاَلرَ َا ه له هرف نرتهْبتهْمرَفهه ز يرّللَا رننرتَدَ َلْصتهْمرفدَ رمهْمجد  ره نكدْمرَةصدْ

ياَلرَاَاره ارً َمذَر راَلذ  ر  رنل رَ َاع    ر2صمال 

فقرنرًجررال  رفدم)را د له ه(بصنموراللد الرًولضدم،ر الممندمرننرالر د لرادذليربدري ر
 مالرالمعراصال.رفازعرلذليرنب راأل  درفجمل:

ر.  مةرالاتحةرناطةرف  رالحر..1
ر.   مةرالكسررنقطةرن الرالحر..2
ر.   مةرالضمةرنقطةربصالرنجزا رالحر..3
 وندد ر  دد رهددذهرالمهمددةرالر صددلربددالرنحمدد ر.ر جمددلرالسددم نرنقطتددصال،ر قدد رنر4

ورفدددددمرا دددددمرنقدددددبرالحدددددر .ر الاراهصددددد ير هددددد رن لرمدددددالرصدددددنفر نلدددددفراتوًدددددت
   موتهو.ر ن لرمالر ضعرالهمزعر التع ي .ر امد رهلديرتد اجرنهدلرالم دمرفدمر

  توًةرا مرالس اعر الراعر الجز ر الحزلر ةصره.

 

 

النوشددر:رداار.المؤلددف:ر بدد رالجدد ادرخ ددفرمحمدد ر بدد رالج اد.إلدد رالتاسددصرر   دد  رالقرآنمدد خلر-1
ر58صر1ًولرتط ار    رالقرانرجر1  دراألجزا :ر.القوهرعر–البصونرالمرا ر

ر3  اعرالت اةرا ،ةر- 2
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 القرآن الكريم حجة من الكتاب واإلجماع والمعقول:

مالر ن رلرتمدول ر  جدلرر-  ص رالس  رر- رالنبمرًًولحجصةرننرالقرآنرجو ررالمرادر
ر ر المملرً ر فقرالعر مةرفمالراألدلةر   رحجصةرالقرآنرالكر مرق ل رتمدول ًاإل،مونر

رّللَا رَلَ َج ه ارف ص  راخت فترنفَر﴿ رَةْصر  ْن    ر1﴾ورَاث صرتاَ رَيَتَ َبره َنرالقرآنرَ َلْ راونرم اْلر  

ولقرآنر رتج رفص راخت فتو،رخ فتورلك  رالبعررفتج رفص را خت .رإمورفمرال صدفرف
 ن رال ا .

ارَ  دَ ر﴿قولرتمول ر ص ت ه  ْبَنورً َيرشدَ ْمرَ ج  ه  اْلرنناهس  ْمرم  ارَ َ ْصه  ص ت رنهَمة رَشه  رف مراهل   َ َ ْ َ رَنْبَمثه
رَ َنَزْلَنورَ َ ْصَيراْلك َتوَلرت ر رَ هه تلرَ َاْحَمةترَ اهْعَرلرل ْ مهْس  م صالَربصونورل كهرَهؤهَ    رَشْم    ر2﴾ل  

فولقرآنرالكر مرفص رحممرالرشم ر ن ضحرفص رالرمور،حتوجد راإلنسدونر اصدونرشدم ل ر
  الرنلاو رالمم  .

 نمددورمددالراإلجمددوع:رفقدد رنجمددعرالمسدد م نرمددالر هدد راللددحوًةر  دد راإل،مددونرًددولقرآنر
رًمددورجددو رفصدد رمددال ور  مدد ت ور فهمددت وررتطبصقددت نحمددو ،ر نجممدد ار  دد رااددررمددالرننكددررحممددت

  بَرًولقرآنراولزنور الرجمر السرقةر ةصرهو.

ر.رنمورمالرالممق ل:3
فدولقرآنرالكدر مرمدالر ندد رالرالمدزعر الجد لر جددو رالد لصلرالمق دمرًددَّنرالقدرآنرمدالر ندد ر
ورألنرالحوصلرإمورننر،مد نرالقدرآنرمدالر ند رلرن رمدالر ند رالمدرلرن رمدالر لرن،ضت

   ر،م نرمالرةصررهذهرالث ث.ر-  ص رالل عر الس  رر-م ر ن رمح

ْ رف  رق نورإن رمالر ن رالمدرلرفبوبدلرألنهدمر جدز ار دالراإلتصدونرًمث د رقدولرتمدول ر﴿ن
رّللَا ر اْلرده ن  َتَطْمتهْمرمدد  را ددْ ال  رَ اْد ده ارمددَ وت  ْث دد   رمهْاَتَر ددَ رم  َ ا  ر دده ر  َّْته ارً َمعدْ ْلرفددَ َراههرقدده َ،قه لده َنراْفتددَ

ق صالَررنإ ْنتهْمرَصود   ر3﴾اه

 

ر3  اعرالنسو را ،ةر- 1
ر89  اعرالنحلرا ،ةر- 2
ر13را ،ةره در  اع- 3
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ْث د   رَ اْد ده ارإ َر﴿رر قولرتمول ر َنورَفَّْته ارً سه َاع رم اْلرم  َمورَنَزْلَنورَ َ  رَ ْب   رم  ْنتهْمرف مرَاْ ل  نراه
رّللَا ر َهَ اَ  هْمرم اْلرده ن  ق صالَرإشه ْنتهْمرَصود   ر1﴾نراه

رّللَا رْ رَ،قه له َنراْفَتَراههرقهْلرَفَّْته ارً سه رقولرتمول رر﴿ن اْلرده ن  َتَطْمتهْمرمد  را دْ ال  ْث    رَ اْد ه ارمدَ َاع رم 
ق صالَرإ ْنتهْمرَصود   إهارفه رلصلرمالرا  رالمرل.رر2﴾نراه

ار اح  رمالرالمرل.ر–  ص رالس  رر- إهارق نورإن رمالر ن رمحم ر رفبوبل؛رألنرمحم ت
 ف لرهلير   رنن رمالر ن رلرتمول .

 :3مالقرآن معجزة الرسول عليه السال
لرالنبددمرر-  صدد رالسدد  رر-القددرآنرممجددزعرًددوهرعرل ر دد لر ر-  صدد رالسدد  رر-فقدد رنها دد 

ر-ل نددو راوفدد ر نا دد  رلرلصب دد رالمددرلرنهددلرالالددوحةر الب ةددةرا ددولةراادد رفتحدد اهمر
ربهذارالقرآنر تح اهمرننر،َّت ارًمث  رن رًجز رمن ؛رقولرتمول ﴿رر-  ص رالس  ر قهْلرَلب ال 

راإلندددل  َ ْ رادددونرراْجَتَممدددَ ْث ددد   رَ لدددَ َّْته َنرً م  َذارالقدددرآنرَ ر،دددَ رهدددَ ل  ثدددْ َّْته ارً م  رَ  دددَ رننر،دددَ الم َ اْلجددد 
صرتا رَظه  ْمرل َبْمض  هه رر4﴾ًَْمضه

نددده َنرقدددولرتمدددول ر﴿ن ْلرَ ريهْؤم  ْث ددد   رر(33)ْ رَ،قه لددده َنرَتَقَ لدددَ هربدددَ رم  يث  َّْته ارً حدددَ   نرادددون ارإَفْ صدددَ
ق صالَر  5﴾َصود 

رمنهو:ر6ر جو راثصرع لذليراونَرص اراإل
 

ر23  اعرالبقرعرا ،ةر-1
ر38  اعري نلرا ،ةر-2
محمد ر بد رالدرحمالربدالر بد رالدرحصمرالمبدوااا ايرر:المؤلف.تحاةراألح هيرًعر رجومعرالترمذي-3

ر207صر2.ج10ر:  دراألجزا .بصر تر–داارالكتلرالم مصةرر:النوشر.نب رالم 
ر88  اعرا  را را ،ةر-4
ر34-33  اعرالط اراأل،ةر-5
ن.رد.رفولحربالرمحمد ربدالرفدولحرر ةرالت قمرفمرهذارال يالداا ةرلمل ار.رح يثرتراَرفصممرنمر ال-6

ر1.ًولرحدد يثرتراددَرفددصممرامددر الرجاأل ددتوهرًجوممددةراإلمددو رمحمدد ربددالر ددم دراإل دد مصة.راللددغص ر
ر8ص
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.إخبوارالقرآنرًَّح اثرتح ثرفمرالمستقبلرامورنخبررًونتلدوارالادر ر  د رالدر  ر1
قددولر هددذارمم دد  .ر نخبددررًددَّنرالددر  ر تنتلددرر  دد رالاددر ر  اددر ربددذليرالمؤمندد ن؛ر

رالرم  هررر(1)المرر﴿ررتمول   َ َصغْرنرف مر(2)ةه  َب ْمر دَ رَةَ ب ه  اْلرًَْم     به َنررْدَن راأل ْاضرَ ههْمرم 
ن صاَلرّ َ راأْلرر(3) ر   نه نَرف مرً ْضع  راْلمهْؤم  رَ،ْاَر ه رَ َ ْ َمب ذ  اْلرًَْم ه رَ م  اْلرَقْبله رم   ر1﴾ْمره
.رإخبوارلر دالراألمدمرالسدوًقةرًَّخبدوار تاوصدصلردقصقدةرتحد ثر نهدورالقدرآنرالكدر مر2

صمثلرق  رن  ر صولحرقولرتمول ر﴿ رنه ح  راْلَغْصل  اْلرننَبو   ورت ْ َيرم  رَتْمَ مههدَ ََ ندْ َهورإلصيرَموراه
رَهَذارَفوْصب ْرر اْلرَقْبل  رَ َ رَقْ مهَيرم  ََ  2﴾نراْلَموق َبَةرل ْ مهَتق صالَرإنن

.راإل جددو رالتعددر مم:القرآنرالكددر مرجددو رلتن ددصمرالم قددوتراإلنسددونصة:ر  قتدد ربرادد ر3
لممر .ر اناسدد ر اغصددرهر اولسدد طونر تن ددصمرالمق اددوتر األخدد  ر القضددو ر األمددررًددو

ْمرر النهمر الرالمنكررقولرتمدول ر﴿ ه  اْلرنناهسد  ْمرمد  ْصه  ارَ  دَ ص ت ه  ة رشدَ رنهمدَ ل   رفد مراده ثه ْ َ رَنْبمدَ َ  دَ
ةتر رَ هدده تلرَ َاْحمددَ ْم   رشددَ ل   وَلرتبصونددورل كدده َيراْلك تددَ ورَ َ صددْ رَ َنَزْلنددَ ؤهَ    ارَ  ددَ رهددَ ص ت ه  َيرشددَ ورًدد  ْبنددَ َ ج 

 ر3﴾َ اهْعَرلرل ْ مهْس  م صالَر
 :4القرآن على األحكام داللة

  د لةرالقرآنر   راألحمو رإمورننرتك نرد لةرقطمصةر إمورننرتك نرد لةرظنصةر

 

ر3-2-1  اعرالر  را ،ةر-1
ر49  اعره درا ،ةر-2
ر89  اعرالنحلرا ،ةر-3
ر ندَلته هر)الَعوملرلألدل ةرالعَر-4 ر َصةر اآلاا رالمذهبَصةر نهم رالَن رَ وترالاقهصدَةر تحقصدقرالا ْق هراإل  ممم

،رن دتوهر ا دصلرقسدمرالاقد ر.األحوديثرالَنب َ ةر ترر جهو( المؤلف:رن.رد.رَ ْهَبةربالرملدطا رالزمَحْص د م 
ر نص ل رًجوممةردمعقر الطبمة:ر.دمعقر–  اَ ةرر-النوشر:رداارالاكرر.ا  َصةرالَعر مةر-اإل  مم 

لَراًمددةرالمنَقحددةرالممَ لددةرًولن  سددبةرلمددور ددبقهور) هددمرالطبمددةرالثونصددةر عددرعرلمددورتقدد مهورمددالرببمددوترا
ر ضد رفدمرم تقد رنهدلرالحد يث.10 د دراألجدزا :ر.رملد اع( وم ة/رنبد رن در رالح بدم  .ًولرن د هرل عدَ

ر6285صر8القرا الر.ج
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.ال  لددةرالقطمصددةر هددمرننرال ادد ر،ددَّتمرًممندد ر احدد ر ر،حتمددلرتددَّ   ر  ر،اهددمرمندد ر1
مهرّللَاهرفد مرةصرهر هذارالن عرق صلرفدمرالقدرآنرمثولد رقدولرتمدول رر﴿ صمه مْرن ْريه صد  اده رَ د  رل  دَذَ ر 

راألنثَصْصال ر رَح    ْثله  ر1﴾م 
وَ َةرَجْ َ ع راالزرقولرتمول ر﴿ َمورم  ْنهه ر2ر﴾نصةرَ الزانمرَفوْج   ه اراهَلر اح رم 

.ال  لةرال نصة:رننرال ا ر،حتملرن ثررمالرممن :ر لمر،حد درالعدواعرالممندمرالمدرادر2
وتهربلرتدر رل مجتهد رننر،جتهد رمثدولرقدولرتمدول رر﴿ اَلرَ َ  َدَةرَ اْلمهَطَ قدَ ه  اَلرً َّناهسد  رَيَتَرَالدْ

 ررر3﴾قهره   ر
المددرادرًددولقر  ر ندد رالحناصددةرالحصضددوتر ههددلرالعددوفمصةرًددَّنرالقددر  راإلبهوا. مثددولر

ورررقولرتمول رر﴿ ْنتهْمرَمْرَض رإ َرن،ضت رننراه َار  ررن ْرْ رَ َ  ر دَ و  ب  اَلراْلغدَ ْنكهْمرمد  وَ رنحد رمد  جدَ
ارَبص  بتوْ رَ َمْستهمهرالن  َسوَ رَفَ مْرن ص ت رَفَتَصَممه ارَصم   رررر4﴾رَتج  ه ارَمو ت

فولم مسةرهنورلهدورممنصدونرفدمرال غدة:األ لرًممند رالجمدوع،ر الثدونمرًممند رم مسدةر
البعدددرعرد نرال قدددوع.رفحمدددلرالحناصدددةرالم مسدددةر  ددد رالجمدددوعر ههبددد ارإلددد رننرمجدددردر

لريدنقضرال ضد  .رال ملر رينقضرال ض  .ر العوفمصةررحم  هر   رننرمجردرال مدر
  نمورمولير نحم رفقص ارال ملرالنوقضرًملوحلرالعه ع.ولرن  م.

 ر :المصدر الثاني: السنة النبوية
السددنةرهددمرالطر قددةرن راأل دد عر دد ا راونددَرمحمدد دهرن رمذم مددة،رقددولر  صدد راللدد عر
 السدد  :نمالر ددالر ددنةرحسددنةرف دد رنجرهددور نجددررمددالر مددلربهددو،ر مددالر ددالر ددنةر ددصبةر

 

ر11  اعرالنسو را ،ةر-1
ر2  اعرالن ارا ،ةر-2
ر228 ،ةر  اعرالبقرعرا-3
ر43  اعرالنسو را ،ةر-4
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ْ رمس م،ر رقولرتمدول رر﴿ر1و...نفم ص ر  اه ورقدَ ْمرمدَ ْررَلهده ره ارننرَيْنَتهده ار،هْغادَ ياَلرَاادَ ذ  ْلرل  دَ قده
راأْل لصالَر َه َن ر ه َْ  رر2﴾َ َ َفرَ ننرَ،مه ده ارَفَقْ رَمَض

رررر3 ق ل ر  ص رالس  :نرلتتبمالر نالرمالرقب كمرشبرتارًعبرر هاا توربذااع...ن
ر ه. قصلرمالرَ اَلرالمو رإهار ال رصبَرر

ورمور اظلر  ص رالنبمر رفق رنحسالرا ويت رفه ر نة.رر-ص  رلر  ص ر   مرر- ن،ضت
ر رق  رًم هرقصلره رالذير َن ه.ً الرمالرابت نرنمرتار ملر

 معنى السنة االصطالحي:
نمدددورممنددد رالسدددنةرفدددمراصدددط  رالم مدددو رفقددد راخت ادددَرنةراضدددهمر فنددد نهمرفهدددمر نددد ر

رةصرهور ن رالمح    صالر الاقهو .األص لصصالرمث ت
ر-صدد  رلر  صدد ر  دد مرر-.رالسددنةر ندد راألصدد لصصالر بددواعر مددورصدد ار ددالرالنبددمر1

 ةصررالقرآنرمالرق لرن رفملرن رتقر ر.
.ر نمور ن رالاقهو رفهمر ند همرمقوب دةرل  اجدل؛رفتكد نر بدواعر دالرالامدلرالدذيردلر2

لرتوااهدو.رالرطولر   رب ب رب بتورةصررجو  .رفقدول ارهدمرمدوريثدولرفو  هدور  ر،موقدر
   رادرمنهورالمستحلر التط عر النال.

 

نبدد رالحسددالر  ددمربددالرخ ددفربددالر بدد رالم دديربددالرر:المؤلف.شددر رصددحصحرالبرددوالردر بددالرًطددول-1
دددددددر1423ر-السددددددم د،ةر/رالر ددددددوضرر-ممتبدددددددةرالرشدددددد رر:داارالنعددددددر.ًطددددددولرالبمددددددريرالقرببددددددم ر-هد

الدد ،وتر..جرر تددول10 دد دراألجددزا ر/ر.نبدد رتمددصمر،و ددرربددالرإبراهصمر:تحقصق.الثونصددةر:الطبمددة. 2003
ر497ص8
ر38  اعرا ناولرا ،ةر-2
مسدد مربددالرالحجددوجرنبدد رالحسددصالرالقعددصريرر:المؤلف.صددحصحرمسدد مر رر306صرر18البرددوايرج-3

 ددد در.محمددد رفدددؤادر بددد رالبوقمر:تحقصدددق.بصر تر–داارإحصدددو رالتدددراثرالمرادددمرر:النوشدددرررالنصسدددوب اير
ر4تبدوعر ددنالرالصهدد در النلددواير.جر.رًددولراتم صدقرمحمدد رفددؤادر بد رالبددوقمر:مددعرالكتددول.5ر:األجدزا 

ر2054ص
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َرر دالرالنبدمر3 مدالرقد لرر-صد  رلر  صد ر  د مرر-.نمورالمهَح    ه نرفولسدنةرادلرمدورنه د 
ةرن ر ددصرع.ر دد ا راددونرهلدديرقبددلرالبمثددةرن ر ةرن رَخْ ق صددَ ن رفمدلرن رتقر ددررن رصدداةرخه هق صددَ

 ًم هو،راتحنث رفمرةوارحرا .ر
 يع اإلسالمي:مكانة السنة في التشر 

الحددد يثراللدددحصحرهددد رحجدددةر  ددد رجمصدددعراألمدددةر مدددالرالطبصمدددمرننرينتهدددمرالتحقصدددقر
 الم ممرإل رهذارالحمم.

ف ر،حلرلمس مرننر،قتلرر  د رنخدذرنحمدو رديند رمدالرالقدرآنر حد هرد نرالسدنة؛رألنر
السنةرفمرالجم ةرم افق رل قرآنرالكر م.ر األحمدو رالتدمرا دتق َربهدورالسدنةر رتقدلرفدمر

لةر الراألحمو رالتمرن ر  صهورلرفمرالقدرآن.ألنرمدور دنةرالنبدمر  صد رالسد  رالمنزر
َ لرر ر،مدددد نرإ رحقددددورقددددولرتمددددول رر﴿ راْلهددددَ ال  ر ددددَ قه ورَيْنطدددد  رر(3)َ مددددَ م  َ رإ َ رَ حددددْ ننرهدددده

 1﴾يه َح 
و.رفَّاشدد هر ورمرصطددت ورقدد رااتدد ير  اددت رمحرمددت مددورا لرننر بدد رالددرحمالربددالر  دد رانلراجدد ت

ألخدددذرًسدددنةرالنبدددمرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرفدددمرلدددبلراإلحدددرا .ر قدددولرإلددد رندددزعر صوًددد ر ا
الرجلرلمب رالرحمال.را تنمرًآ،ةرمالراتولرلرتنزعر صوبم.رف مريدرر بد رالدرحمالرخصدرتار

و هْمرَ نددْ هرمددالرننر،قددرنر  صدد رقدد لرلرقددولرتمددول ر﴿ ورَنهددَ ذه ههرَ مددَ رَفردده و همهرالَر دده له ورآتددَ َ مددَ
َقول ررف نته ارَ اَتقه ارّللاََر راْلم  ي ه  2﴾ننرّللَاَرَش  

ورفمراتولرل،ر إنمور ادرفمرالح يثرفقب. ر رفنزعرالث لرالمرصبرلمريردرصر حت
ة رإ َهارَقضددَ رّللَاهرَ َا دده له هرنمددْر﴿رقددولرتمددول ر نددَ رَ َ رمهْؤم  ْؤم ال  وراددونرل مدده مهررترَ مددَ ارننرَ،كدده َنرَلهدده
اْلر َصَرعهرم  رّللاََرناْلر  ْمرَ َماْلرَ،ْم   رمهب صنتوْمر ه   رر3﴾رَ َا ه َل هرَفَقْ رَضَلرَضَ  ت

 

ر4-3  اعرالنجمرا ،ةر-1
ر7  اعرالحعررا ،ةر-2
ر36  اعرا حزالرا ،ةر-3
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 اهذاريتضحرج ص ورننرالسنةرالنب  ةرهمرالمل ارالثونمرمالرملودارالتعدر عرًوتادو ر
  مو راألمةرفمور  د رالمسد مصالرإ رننر،هحم  مد ارهدذهرالسدنةرفدمرادلرخد .؛رلدذارقدولر

نددده َنرَحتدددَ ر،هحَررتمدددول ر﴿ َيرَ ريهْؤم  َ رَ َااددد   مرفدددَ َمرَ رَ،جددد  ه ارفددد  ْمر ددده َنهه َجَررَبصدددْ ورشدددَ ك  مددده َ رف صمدددَ
رَ  هَس   مه ارَتْس  صمتور ََ َمورَقَضْص ورم  ْمرَحَرجت ه    ر1﴾نناهس 

 إلدد رممونددةرالسددنةرفددمرالتعددر عرنبدد رلرتمددول رالمددؤمنصالر ندد مورخوبددلرنبصدد رًق لدد ر
ورإلصددديرالدددذ   ْرتمدددول رر﴿ رَ ننَزْلندددَ ر  اددده رَ الزم وت  مْرً وْلَبص  ندددَ ز  َلرإلدددصهْمرَ َلَمَ هددده ورنددده رمدددَ و   ص  اَلرل  ندددَ رَررل تهبدددَ

 ررر2ن﴾َيَتَاَكره ر
ف  سنةرننرتناردرفمرالتعر عرحصالر،سمالرالقرآنر الرالتلر ح؛رألنرالعرعراإل د ممر

:نتراَرفصممرنمر الر-  ص رالس  رر-يتك نرمالرنص صالرالقرآنر السنةرمل اقتورلق ل ر
 لرلر  نتم...ن.لالرتض  ارمورإنرتمسمتمربهوراتو

 وتنقسم السنة من حيث العموم إلى ثالثة اقسام: 
 .السنة القولية: 1

 همرنق ال رالتمرنطقربهورتبمتورلمقتضصوتراألح الرمموريتم قربتعدر عراألحمدو ر مدالر
 ق لد :نرإنرالحد لربدصالرر3ق ل ر  ص رالل عر الس  :نر رضرار  رضراانررنمث تهو:

ر.4 الحرا ربصالن
 

 

ر65  اعرالنسو را ،ةر-1
ر44  اعرالنحلرا ،ةر-2
نبدددد رًمددددررنحمدددد ربددددالرالحسددددصالربددددالر  ددددمرر:المؤلددددف.السددددنالرالكبددددرلر فددددمرهي دددد رالجدددد هررالنقم-3

ر:الطبمددددة.ا.رالن ومصددددةرالكو نددددةرفددددمرالهندددد ربب دددد عرحصدددد ارآًودمج ددددلردا ددددرعرالممددددور:النوشددددر.البصهقم
م قعر  ااعراأل قو.رالملدر ةر قد رر:مل ارالكتول.10ر:  دراألجزا ر.هدر1344األ ل ردرر:الطبمة

ر70صر6.رًولر رضرار  رضراارجنشوا ارإل رجممصةرالممنزراإل  مم
مدعر.5ر:  دراألجزا .نصسوب ايرمس مربالرالحجوجرنب رالحسصالرالقعصريرالر:المؤلف.صحصحرمس م-4

ر1219صر3.جتم صقرمحم رفؤادر ب رالبوقمر:الكتول
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 ة الفعلية:.السن2
فمرشؤ نرالمبودعرر-ص  رلر  ص ر   مرر- همرمورنق  راللحوًةرمالرنفمولرالنبمر

 .1 ولل  ر الزاوعر ال ض  ر ةصرهورمل اقتورلق ل :نص  ارامورانيتم نمرنص من
 . السنة التقريرية:3

 هدمر بدواعر دالر دم ت ر  صدد رالسد  ر  د  رإنكدوارقدد لرن رفمدلرصد ار دالرنصددحوً ر
 .رفولسم ترهذاري لر  د رجد ا رًصبت ،رن رح ثرفمر لرهر   مرفمرحضرت رن رة

الاملرألن ر  ص رالس  ر ر،سدمَر  د رًوبدل.ر مثولهق لد رصد  رلر  صد ر  د م:ن ر
 مثددولرآخددررحدد يثرممددوه:نراصددفرر...ن.2،لدد صالرنحدد امرالملددررإ رفددمربنددمرقر  ددة

ر.ررر3تقضمرإهار رضر  صيرالقضو ْ...ن
 

 

محمدد ربددالرحبددونربددالرنحمدد رنبدد رحددوتمرالتمصمددمرر:المؤلف.صددحصحرابددالرحبددونربترتصددلرابددالرب بددون-1
شددددمصلرر:تحقصددددق.1993ر–ر1414الطبمددددةرالثونصددددةر،ر.بصر تر–مؤ سددددةرالر ددددولةرر:النوشددددر.البستم

ر4.ًددددولرا هانرجحوديددددثرمذي ددددةرًَّحمددددو رشددددمصلراألانددددؤ طر  صهواأل.18ر: دددد دراألجددددزا .األانؤ ط
ر541ص

المؤلف:رابالرًطولرنب رالحسالر  مربالرخ فربالر ب رالم ير.شر رصحصحرالبروالر بالرًطول-2
ددد(449)المتددد ف :ر السدددم د،ة،رر-داارالنعدددر:رممتبدددةرالرشددد ر.تحقصق:رنبددد رتمدددصمر،و دددرربدددالرإبدددراهصم.هد

ر4.رًولرالجمعربدصالراللد تصالر.ج10  دراألجزا :ر. 2003ر-هدر1423الطبمة:رالثونصة،ر.الر وض
 352ص

ر.داارالاكدرر:النوشدر.  صمونربالراألشمثرنبد ردا درالسجسدتونمراأل دير:المؤلف. نالرنبمردا د-3
ْفرر:مدددعرالكتدددول.4ر: ددد دراألجدددزا .محمددد رمحصدددمرالددد يالر بددد رالحمص ر:تحقصدددق ولري  ددده تم صقدددوترَامدددَ

ر327صر2.ًولراجتهودرالرايرجرونمر  صهوالح هتر األحوديثرمذي ةرًَّحمو راأللب
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 :1إثبات حجية السنة
ر-  صدد رالسدد  رر-آنرالكددر مرحوفددلرًَّدلددةرقوبمددةر  دد ر جدد لرقبدد لر ددنةرالنبددمرالقددرر

ر مل ارتعر مم.
ورًمددضراألدلددةر  دد رننرالر دد لر مبددصالرل نددو راتددولرر-  صدد رالسدد  رر- ت جدد رن،ضددت

وريتحققرننرالسدنةرهدمرالملد ارالثدونمرمدالرملدودارالتعدر عر ننهدور ااهم.ر اهذارن،ضت
 وفر.حجةر الذير،ق لرًر ف رفه رممون را

رفحجصةرالسنةر وبتةرفمرالقرآنر السنةرناسهور اإلجموعر الممق ل:
 من القرآن الكريم:

ر.إ،جولربو ةرالر  لردلصلر   ر ج لربو ت ر  ص رالس  .1
ْمررقولرتمول رر﴿ هه ْمرإ ْهرَظَ مده ارنناهسدَ ْ رننهده رّللَا رَ لدَ وَعرًد   ْهن  رإ َ رل صهطدَ َ َمورنا  َنورم اْلرَا ده ل 

صمتورَرَجو ه  َر رَلَ َج ه ارّللَاَرَتَ اًتورَاح   ر2﴾رَفوْ َتْغَاره ارّللَاَرَ اْ َتْغَاَررَلههمهرالَر ه له
  صد رالسد  رر– الغرضرمالرإا ولرالر لره ربدو تهمر ا نقصدودرأل امدرهم.ر ا د لنور

 نح رالر لربلربو ت رآ  ر نش .رر-
 ًطو ةرلرتمول .ر.راقترانراألمررًطو ةرالر  لر  ص رالس  رمعراألمر2

ْنكهمْرقولرتمول رر﴿ ياَلرآَمنه ارنبصم ارّللَاَرَ نبصم ارالَر ه َلرَ نه ل مراأْلمررم   رر3﴾َ،ونيهوراَلذ 
ررررر4﴾َ نبصم ارّللَاَرَ الَر ه َلرَلَمَ كهْمرتهْرَحمه نَر قولرتمول ر﴿

 

نحمدددد ربددددالرالحسددددصالربددددالر  ددددمربددددالرم  دددد رر:المؤلددددف.جمددددعرالبصهقمر-نحمددددو رالقددددرآنرل عددددوفممر-1
رديرالررا ددونم،رنبدد رًمددررالبصهقددمر)المتدد ف  َرْ ج  دد(458ر:الرهسددْ  بدد رالغنددمر بددد رر: تلره امعدد .هد

هدددر1414الثونصدة،رر:الطبمددة.قوهرعالر–ممتبددةرالردونجمرر:النوشدر.محمد ر اهدد رالك  ريرر:قد  رلدد .الرولق
]ترقصمرالكتددددولرم افددددقرل مطبدددد عر،ر هدددد رمددددذيلر.)فددددمرمج دددد ر احدددد (ر2ر: دددد دراألجددددزا ر. 1994ر-

ر240صر1.جرًولح اشم،ر ضمالرخ مةرمقوانةرالتاو صر
ر64  اعرالنسو را ،ةر-2
ر59  اعرالنسو را ،ةر-3
ر132  اعرالر مرانرا ،ة-4
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ة رإ َهارَقضددَ رّللَاهرقددولرتمددول رر﴿ نددَ رَ َ رمهْؤم  ْؤم ال  وراددونرل مدده مهررَ َا دده له هرنمددرترَ مددَ ارننرَ،كدده َنرَلهدده
رمهب صنتو رّللَاَرَ َا ه َل هرَفَقْ رَضَلرَضَ  ت ْمرَ َماْلرَ،ْم   َصَرعهرم اْلرنمره   ر1﴾اْلر 

 ق ر رح رالم مو رنند رمدورجدو رنمدررًطو دةرلرفدمراتوًد رالكدر مرإ رقدرنرلرتمدول ر
 مم راألمررًطو ةرا  ل .

رلر  لر  ص رالس  ر   را ناراد..نمررلرًطو ةرا3
ْنكهمْرقولرتمول رر﴿ ياَلرآَمنه ارنبصم ارّللَاَرَ نبصم ارالَر ه َلرَ نه ل مراأْلمررم   رر2﴾َ،ونيهوراَلذ 
رتارقولرتمول رر﴿ َ إ َهارتهْتَ  رَ َ ْص  رآ،وتَنورَ َل رمهْسَتْكب رتاراونرَلْمرَ،ْسَمْمَهورادونرفد مرنهههَنصدْ  رَ قدْ

رْر رنلصمَفَبع    رر3﴾ههرً َمَذال 
رالَر ددده َلرَفقدددَ ْرقدددولرتمدددول رر﴿ ع  اْلر،هطددد  ْمرررمدددَ ْصه  ورنا ددد َنوَ رَ  دددَ َ َل رَفمدددَ اْلرتدددَ رنبدددوعرّللَاَرَ مدددَ

 رر4﴾َحا ص تو
 هدذهراآل،دوتردالدةر  دد ررننربو دةرالر د لر  صد رالسدد  رقطمصدة،ر هدذارند رصددر حر

    ر ج لربو ت ر التس صمرل .
 ة: مالرالسنةر   رحجصةرالسن

قرننورفمراللداحةرالموضدصةراصدفرننرالقدرآنرن بدَرحجصدةرالسدنةر اصدفرننرلرتمدول ر
 ن جلربو ت ،ر نَّخذرمنح رآخررإل بوتر حجصةرالسنةرمالر نت ر  ص رالس  .

ا لرابالر ب رالبررق ل رص  رلر  ص ر   مرب اد :ن...راحدمرلرامدر تار دمعرمقدولتمر
 .5ومع...نرفَّداهورامور ممهور الرمب  رن   رمالر 

 

ر36  اعرا حزالرا ،ة-1
ر59نسو را ،ةر  اعرال-2
ر7  اعرالحعررا ،ةر-3
ر80  اعرالنسو را ،ةر-4
داارالكتدولرالمرادمرر:النوشدر. بد لربدالر بد الرحمالرنبد رمحمد رال ااممر:المؤلف. نالرالد اامم-5
 ددددد دررفددددد ا رنحمددددد ر مرلدددددمرعرخولددددد رالسدددددبعرالم مدددددمر:تحقصدددددق.1407الطبمدددددةراأل لددددد ر،ر.بصر تر–

ر86صرر1.جرالر  صمرن  ر  صهواألحوديثرمذي ةرًَّحمو رحسصر.2:األجزا 
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 ق لدد ر  صدد رالسددد  :نرتراددَرفددصممرنمدددر الرلدد رتضدد  ارمدددورإنرتمسددمتمربهمددوراتدددولرلر
   نةرنبص ...ن.ر

 ق لدد ر  صدد رالسدد  :ن...رن رإنددمرن تصددَرالكتددولر مث دد رممدد رن ري شدديراجددلرشددبمونر
  دد رنا متدد ر،قدد ل:ر  ددصممربهددذارالقددرآنرفمددور جدد تمرفصدد رمددالرحدد لرفددَّح  هر مددور جدد تمر

ا رفحرمددد هر إنرمدددورحدددر را ددد لرلرامدددورحدددر رل...نرالترمدددذي.ر)تردددر جرفصددد رمدددالرحدددرر
 الح يث(

 ومن اإلجماع على حجية السنة:
لق رنجممَراألمةراإل  مصةر   راتبوعرالسنة،رفقدولراإلمدو رالعدوفممرفدمرن لراتدولرر
ارنسدب رالندو رن رنسدلرناسد رإلد رالم دمر،ردولفرفدمرننر )جموعرالم م(:نرلمرن معرنح ت

 راتبوعرنمررا  ل ر التس صمرلحمم ن.رفرضرل
ياَلرآَمنددده ارنبصمددد ارّللَاَرَ نبصمددد ار﴿رقدددولرتمدددول ر قدددولرابدددالرحدددز رفدددمراإلحمدددو ر ذ  َ،ونيهدددورالدددَ

ْنكهمْر  ر1﴾الَر ه َلرَ نه ل مراأْلمررم 
قول:نإنراألمدةرمجممدةر  د رننرهدذارالرطدولرمت جد رإلصندو،ر قد رب غدَرنخبدوارتمسدير

 .ًحصثر رتحل ن)ترر جرا  رابالرحز (األمةرًولسنةرمالرالكثرعر
 ددالرقبصلددةربددالرهأ ددلرقددول:نرجددو ترالجدد عرإلدد رنبددمرًمددرراللدد يقرلتسددَّل رمصرا هددو،رر
فقولرلهورنب رًمر:رمورليرفمراتولرلرشم ر مورن  مرليرفمر نةرا د لرلرصد  ر
لر  صدد ر  دد مرشددصبتورفددواجممرحتدد رن ددَّلرالنددو ،رفسددَّلرالنددو رفقددولرلدد رالمغصددرعريددالر

ة:رحضرترا  لرلرص  رلر  ص ر   مرن طوهورالسد  رفقدول:رنبد رًمدررهدلرشمب
 رر2مميرةصر رْرفقو رمحم ربالر  مةرفقولرمثلرمورقولرفَّناذهرلهورنب رًمرن

 

ر59  اعرالنسو را ،ةر-1
شدددددددمصلراألاندددددددؤ طرر:المحقق.نحمددددددد ربدددددددالرحنبدددددددلر:المؤلف.مسدددددددن راإلمدددددددو رنحمددددددد ربدددددددالرحنبدددددددل-2

ر5+45)ر50ر: دد دراألجددزا . 1999هدددر،ر1420الثونصددةرر:الطبمة.مؤ سددةرالر ددولةر:النوشددر. آخر نر
ر500صر29جرفهوا (.
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  ددالر ددمص ربددالرالمسددصلرننر مددرربددالرالرطددولراددونر،قدد ل:نرال ،ددةرل موق ددة،ر  رتددرثر
نرننرالر  لر  صد رالسد  رالمرنعرمالرد،ةر  جهورشصبتو،رحت رنخبرهرالضحو ربالر اصو

ر1 تلرإلص رننري اثرامرنعرنشصمرالضبوبمرمالرديت رفرجعرإلص ر مرن
ياَلر﴿رقولرتمول ر ذ  مهرّللَاهرالدَ ورَقْ رَ،ْم دَ ْمرًَْمضت مه رًَْمض  َ و   رَبْصَنكهْمرَا ه َ وَ رالَر ه ل  َ رَتْجَم ه ارده

يالَر ذ  رالددَ َذا  َ اهتارَفْ َصحددْ ْنكهْمرلدد  َ  ه َنرمدد  ْمرَيَتسددَ صَبهه اْ ر،هلدد  ة رت ْمرف ْتنددَ صَبهه اْلرنمددره رننرتهلدد  ول اه َنر ددَ ر،هرددَ
رنلصم  ر2﴾َ َذال 

  مالرالممق ل:
رمدالرااد رإلد رخ قد ر موردا رالد لصلرالقطمدمريد لر  د رننرالر د لر  صد رالسد  رمر دل 

وَتَمرًَورنح رم اْلرا َجول كهْمرَ َلك اْلرَا ده َلرّللَا رنَموراونرمهَحَم  ر﴿ررقولرتمول  جلراتبو  ر رَ خدَ
رَ   صمتو رَشْم    3ر﴾الَنب ص  صاَلرَ اونرّللَاهرً مهل  

 بيان منزلة السنة من القرآن الكريم:
 رشيرننرالسنةرفمرالمرتبةرالثونصةرًم رالقرآنرمالرجهةرا حتجوجربهور الرج عرإلصهور

رالْر﴿ررقولرتمول ر الر  لر  ص رالس  ر رينطقر الراله لر رَ ال  قه  رر4﴾َهَ لرَ َمورَيْنط 
  ال لصلر   رننهورهمرفمرالمنزلةرالثونصةرمورا ت لرً راإلمو رالعوببمرفمرم افقوت :ر

.الكتددولرمقطدد عرًدد ر السددنةرم ن نددة،ر المقطدد عرًدد رمقدد  ر  دد رالم ندد نرف ددز ربددذلير1
 تق ،مرالمقط عر   رالم ن ن.

 

داارالكتددلرر:النوشدر.مصلرنبد ر بدد رالدرحمالرالنسو منحمدد ربدالرشدرر:المؤلدف. دنالرالنسدو مرالكبرلر-1
د. ب رالغاوار  صمونرالبن اايرعر ص رر:تحقصق.1991ر–ر1411الطبمةراأل ل ر،ر.بصر تر–الم مصةر

ر78صر4.ًولرت ا ثرالمراعرمالرد،ةر  جهور.رجر6ر:  دراألجزا . سر يرحسال
ر63  اعرالن ارا ،ةر-2
ر.40ر  اعرا حزالرا ،ة-3
ر3ا ،ةر  اعرالنجمر-4
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و2 رر.السددنةرإمددورننرتكدد نربصونددورل كتددولرن ر  ددودعر  دد رهلددي،رفدد نراونددَربصونددت فهدد ر ددون 
    رالمبصالرفمرا  تبوا.

 موردلر   رهليرمالراألخبوار اآل واراح يثرمموهرفق رقولرلد رالنبدمر  صد رالسد  :ر
،رقدول:رفد نرلدمرتجد رن صفرتقضمرإهار رضر  صيرالقضدو ْرقدول:رنقضدمرًمتدولرل

ْرفد نرلدمرتجد رفدمر دنةرا د لرلرْرقول:رنقضمرًسدنةرا د لرل،رقدول:فمراتولرل
 ر1نجته رانيم...نرقول:

ور الرابالرمسم درقول:نرمدالر درضرلد رمدنكمرقضدو رف دصقضرًمدورفدمر  مثولرهذارن،ضت
 ر2 تولرلرف نرجو هرمورلصلرفمراتولرلرف صقضرًمورقض رً رنبص ر  ص رالس  ن

  الرابالر بو رنن راونرإهار بلر الرشم ،رف نراونرفمراتولرلرقدولرًد ر إنرلدمر
 .3 الرا  لرلرقولرً ،مالرفمراتولرلر اونر

ر نمورمنزلةرالسنةرمالرنوحصةرمور ادرفصهورمالراألحمو رفتنقسمرإل ر   ةرنقسو :
 لتح يدد رهددذهرالم قددةربددصالرالسددنةر القددرآنر لت ضددصحرادد نرالسددنةرمبصنددةرل قددرآنرالكددر مر

ارمالر  ث:  نق ل:رإنرنسبةرالسنةرإل رالقرآنر رتم  ار اح ت

 

(،راتدددددول:راألقضدددددصة،رًدددددول:راجتهدددددودرالدددددرنيرفدددددمرالقضدددددو ،ر الترمدددددذير3592ا اهرنبددددد ردا در)-1
(،راتدول:راألحمدو ،رًددول:رمدورجددو رفدمرالقوضددمراصدفر،قضددم،ر اإلمدو رنحمدد رفدمرنالمسددن نر1327)
(،ر دالرنهدلرحمد رمدالرنصدحولرممدوهربدالر114/ر10(،ر البصهقمرفمرنالسنالرالكبدرلنر)230/ر5)

ر.- ن راضمرلرر-جبلر
المؤلف:رابالرًطولرنب رالحسالر  مربالرخ فربالر ب رالم ير.شر رصحصحرالبروالر بالرًطول-2

ددد(449)المتددد ف :ر السدددم د،ة،رر-داارالنعدددر:رممتبدددةرالرشددد ر.تحقصق:رنبددد رتمدددصمر،و دددرربدددالرإبدددراهصم.هد
ر10ًدولرمويدذاررمدالره رالدرايرج10  دراألجزا :ر. 2003ر-هدر1423الطبمة:رالثونصة،ر.الر وض

 345ص

ر:النوشدر. ب لربدالري  دفرنبد رمحمد رالحنادمرالز  ممر:المؤلف.نللرالرا،ةرألحوديثراله ا،ةر-3
ر:مددددعرالكتددددولر.4ر: دددد دراألجدددزا .محمدددد ري  دددفرالبن ايرر:تحقصدددق.1357،رملددددرر-داارالحددد يثر

 88صر4.رًولرادلرالقوضمرجرحوشصةرًغصةراأللمممرفمرترر جرالز  مم
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ورجددو رفدمرالقددرآن؛رفصمد نرالحمددمرلد رملدد اانر.ننرتكد نرالسددنةرمؤاد عر مقددراعر1 حممدت
    ص ردلص ن.

دلصدددلرمثبدددَرمدددالرالقدددرآنر دلصدددلرمؤ ددد رلددد رمدددالرالسدددنةرالنب  دددةر مدددالرنمث دددةرهلددديرإقومدددةر
َقرَ نندددتهْمر﴿رقدددولرتمدددول راللددد عر إيتدددو رالزادددوعر رَ َتْكتهمددده اراْلحدددَ ل  َقرً وْلَبوبددد  َ َ رَتْ ب سددده اراْلحدددَ

صالَر﴾رَ نقصم ر42َتْمَ مه َنرر﴿  1﴾ارالَلَ َعرَ آته ارالَزَ وَعرَ اْاَ مه ارَمَعرالَرا  م 
رقددولرتمددول رر،ر اددذليراللدد  ر2فجددو ترالسددنةرفقولددَ:نربنددمراإل دد  ر  دد رخمددل...ن

ْمر﴿ ْب  كهْمرَلَمَ كددده اْلرقدددَ ياَلرمددد  ذ  َلرَ  دددَ رالدددَ تددد  وراه َصو هرَامدددَ ْصكهمهراللددد   َلرَ  دددَ تددد  ياَلرآَمنددده اراه ذ  َ،ونيهدددورالدددَ
رررر3ن﴾َتَتقه ر

صَمرَ َماْلرَدَخَ  هرادونرر﴿ررقولرتمول  اذليراألمررفمرالحج،ر رَمَقو هرإ ْبَراه  ف ص  رآ،وترَبص  َنوت 
مٌّر رَ َماْلرَاَاَررف نرّللَاَرَةند  راْ َتَطوَعرإلص رَ ب ص ت رَمال   َ راْلَبْص جم رح  نتورَ ّ َ رَ َ  رالَنو   ررآم  ال   دَ

 ر4﴾اْلَموَلم صالَر
ورالنهددمر  ددالرالزنددور العددر رًددوبر شددهودعرالددز ار الراددور قتددلرالددنالرالتددمر منهددورن،ضددت

حرمهورلرإ رًولحقر ةصرهورمالرالمَّم ااتر المنهصوترالتمردلر  صهورالقدرآنر نيد تهور
 السنة.

. إمورننرتك نرالسنةرمثبتةرحممتور مَر ن رالقرآنرفصم نرهدذارالحمدمر وبتدتورًولسدنةر2
   ري لر  ص رن رمالرالقرآن.

 

ر.43-42  اعرالبقرعرا ،ةرر-1
معرالمسدددددن راللدددددحصحرالمرتلدددددررمدددددالرنمددددد ارا ددددد لرلرصددددد  رلر  صددددد ر  ددددد مر  دددددنن رالجدددددو-2

ر:المحقق.نب ر ب رلرمحم ربدالرإ دمو صلربدالرإبدراهصمربدالرالمغصدرعرالجمادمرالبردوايرر:المؤلف. ن،وم 
د1422األ لدددددد رر:الطبمددددددة.دااربدددددد  رالنجوعر:النوشددددددر.محمدددددد ر هصددددددرربددددددالرنوصددددددررالنوصر   در.هدددددد

ر.9:األجزا 
ر183ا ،ةر  اعرالبقرعر-3
ر97  اعرالر مرانرا ،ةر-4
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ث دةرهلديرتحدر مرلدبلرالحر درر التردتمرًولدذهلر  د رالرجول،حصدثرجدو رالنهدمر مدالرنم
 ن رفمرالسنة،ر اذليرالجمعربصالرالمرنعر  متهو،ر اصالرالمرنعر خولتهدوررامدورجدو رفدمر

رر1الح يثرنر،حر رمالرالرضوعرمور،حر رمالرالنسلن
َلر،قددد ل:ر َزر جدددَ وتهكهمْر﴿ولر ددَ ْصكهْمرنهَمهدددَ رَ  دددَ َْ  رآخدددرراآل،دددة،ر لدددمريدددذاررإلدددرر2...ر﴾حهر  مدددَ

ر   رمدددالرالرضدددوعرإ راأله رالمرضدددمةرر نالجمدددعربدددصالرالمدددرنعر  َمتهدددور خولتهدددو،ر لدددمر،هحدددَ
َلرَلكهْمرَمورَ َااَ رَهل كهمْر﴿.ر مرقول:ر. األخَرًولرضوع. ف خ َرالمرنعر   ر مَتهورر3﴾َ نهح 

ر خولتهو،ر الراضوعر  لراأل ر األهخَ،رفصمورنحَ  رلرتمول .
اْلرالَنَسل رَح  ر اْلراْل  َ َدع رَ  هْرَ لرَمورَ،ْحره هرم  رَمورَ،ْحره هرم  اْلرالَرَضوع  رنَ،ْحره هرم   رر4نيث 

 

ر552صر6ا اهرالبروايرج-1
ر180  اعرالنسو را ،ةر-2
ر24  اعرالنسو را ،ةر-3

،راتدددولر5/300،ر البردددواير1،راتدددولرالرضدددوع:رًدددولراضدددو ةراللدددغصر،رحددد يثر2/601نخرجددد رمولدددير4-
،راتددولر2/1068،ر مسدد مر2644العددهودات:رًددولرالعددهودعر  دد راألنسددولر الرضددوعرالمسددتاصصض،رحدد يثر

،راتددولر103-6/102،ر النسددو مر2/1444الرضوع:رًولر،حر رمالرالرضو ةرمور،حر رمالرال  دع،رحدد يثر
،راتولرالنكو :رًولرمور،حر رمددالرالرضددوع،ر  بدد رالددر ا ر156-2/155النكو :رًولرلبالرالاحل،ر ال ااممر

،ر البصهقددمر4374قددمر،رار7/338،ر نبدد ر،م دد ر687،ر ابددالرالجددوا در6/178،ر نحمدد ر13952،راقددمر7/476
،راتولرالنكو :رًولرمور،حر رمالرنكو رالقراًددةر الرضددوع...را هددمرمددالربر ددقر بدد رلربددالرنبددمرًمددرر7/159

 الر مرعربنَر ب رالرحمالر الر و عةرقولَ:رقولرا  لرلرَصَ  رّللَاهرَ َ ْص  رَ َ َ َم:رن،حر رمددالرالرضددوعرمددور
ريثربر قرآخرر الر و عة: ل ح ر،حر رمالرال  دعنر ل رلا رآخررمط  

،ر العدوفممر15،راتدولرالرضدوع:رًدولرجدومعرمدورجدو رفدمرالرضدو ة،رحد يثر2/607نخرج رمولير
،راقددددمر7/477،ر  بدددد رالددددر ا ر59،راتددددولرالنكددددو :رًددددولرمددددو رفددددمرالرضددددوع،رحدددد يثر2/19-20

،راتولرالنكدو :رًدولر،حدر رمدالرالرضدو ةر546-2/545،ر نب ردا در51،ر6/44،ر نحم ر13954
،راتدولرالرضدوع:رًدولرمدورجدو ر،حدر رمدالر3/453،ر الترمدذير2055مدالرالنسدل،رحد يثررمور،حر 

،راتدولرالنكدو :رًدولر،حدر رمدالر1/623،ر ابدالرموجدةر1147الرضوعرمور،حر رمالرالنسل،رحد يثر
ر،2/156،ر ال ااممر6/99 النسو مر،ر1937الرضوعرمور،حر رمالرالنسل،رح يثر
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رن رمقصدد عرلمددور3 .ر إمددورننرتكدد نرالسددنةرمالدد ةر ماسددرعرلمددورجددو رفددمرالقددرآنرمجمدد ت
رجو رفص رمط قتو.رن رمرللةرلمورجو رفص ر وم و.رفصم نرالتاسصررمبصنتورل مراد.

 :نرالسنةرمعرالقرآنر   ةرن ج :ر-احم رلرر–بالرالقصمرقولرا
 .1.رننرتك نرالسنةرمؤا عر م افقةرالقرآنرمالرالر ج رفصم نرمالرت اادراألدلة1

 ادرفددمرالقددرآنرالكددر مرنحمددو ر جددو ترالسددنةرم افقدد رلدد رمددالراددلر جدد رنمرنددورلرفددمر
َ َعرَ آ﴿ررقددددولرتمددددول رالقددددرآنرً قومددددةراللدددد عر َعرَ نقصمدددد اراللددددَ وَعرَ اْاَ مدددده ارمددددَ تدددده ارالَز ددددَ

صال  ررر2﴾الَرا  م 
َلرَ  ددَ ر﴿قددولرتمددول ر اللدد  راددذلير تدد  وراه َصو هرَامددَ ْصكهمهراللدد   َلرَ  ددَ تدد  ياَلرآَمندده اراه ذ  َ،ونيهددورالددَ

اْلرَقْب  كهْمرَلَمَ كهْمرَتَتقه نَر ياَلرم   ررر3﴾اَلذ 
راْ َتَطوَعرإلص رَ ّ َ رَ َ  رالنَر﴿رقولرتمول ر ن جلرالحجرلمالرا تطوع رَمال   َ راْلَبْص جم رح  و  

راْلَموَلم صالَر رَ ال  رَ َماْلرَاَاَررف نرّللَاَرَةن مٌّ  رر4﴾َ ب ص ت
فجددو ترالسددنةرتددَّمررًوللدد عر اللدد  ر الحددجر الزاددوعر الحددجر هددذارمددور ادرفددمرق لدد ر

 .5  ص رالس  :نربنمراإل   ر   رخمل...ن
 اسرعرن رمال ةرل قرآن(..رننرتك نربصونورلمورنا  رًولقرآن.ر)م2

 

لف:رمحمدد رجمددولرالدد يالربددالرمحمدد ر ددمص ربددالرالمؤر.ق ا دد رالتحدد يثرمددالرفندد نرملددط حرالحدد يث1-
دددد(1332قو دددمرالحدددد  رالقو ددددممر)المتدددد ف :ر  دددد در.لبنون-بصددددر ت-النوشر:رداارالكتددددلرالم مصددددةر.هد

 149صر1جر1األجزا :ر

ر43  اعرالبقرعرا ،ةر-2
ر138  اعرالبقرعرا ،ةر-3
ر97  اعرالر مرانرا ،ةر-4

  رلر  صدددد ر  دددد مر  ددددنن ر دددد درالجددددومعرالمسددددن راللددددحصحرالمرتلددددررمددددالرنمدددد ارا دددد لرلرصددددر
ر.9:األجزا 

ر دد در  ددنن ر  دد مر  صدد رلرصدد  رلرا دد لرنمدد ارمددالرالمرتلددرراللددحصحرالمسددن رالجددومعر-5
  .9ر:األجزا 
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 القرآنرالكر مرفص رنل صراثصرهرتحتوجرإل رإ،ضو ر تاسصرر ق رتكا َرالسنةربدذلير
  تن  َرن ولصلرالبصونرإل ر  عرنن اع:

 أ.بيان المجمل في الكتاب الكريم
قولراإلمو رالمر  يرفمراتوً ر)السنة(ر ج ترنص لرالارا ضرا هور ،مر.رتاسصرهور

 رالمملربهورإ ربترجمةرمالرالنبمر  ص رالس  ر تاسدصررمند رمثدولر  ر،ممالرتَّديتهور ر
 هلي:رالل ع،ر الزاوع،ر الل  ،ر الحج،ر الجهود.

ْمرفددَ  َهار﴿قددولرتمددول رر.1 ندده ا مه ارَ َ  ددَ رجه ورَ قهمدده دت وْه هره ارّللَاَرق َصومددت َ َعرفددَ ْصتهمهراللددَ فددَ  َهارَقضددَ
ن صاَلرا َتوًتورَمْ قه تتواْبَمَّنْنتهْمرَفَّقصم ارالَلَ َعرننر رَ َ  راْلمهْؤم  َْ  رررر1﴾الَلَ َعراون

فَّجمدددلرلرتمدددول رفرضدددهورفدددمراتوًددد ر لدددمر،اسدددرهو.ر لدددمر،حددد در ددد دهور  رن قوتهدددو.ر
فولر دد لر  صدد رالسدد  رهدد رالماسددرر المبددصالرلرل صددهور  م مهددور ن قوتهددور حدد  دهور

خمدددلرصددد  اترفدددمرالصددد  رر نخبدددررالنبدددمر  صددد رالسددد  رننراللددد عرالتدددمرفرضدددهورل
ور  ال ص ددةرفددمراأل قددوترالتددمربصنهددور حدد دهورفجمددلرصدد عراللددبحراامتددصالر ال هددررناامددت
و،ر قددددولر  صدددد رالسدددد  :نرصدددد  ارامددددور ور المعددددو رناامددددت ور المغددددرلر   ددددت  الملددددررناامددددت

 .ر2انيتم نمرنص من
َ َعرَ آتدده ارالزَر﴿تمددول رلرقددولر.ر فسددررالزاددوعرًسددنت ،ر2 َعرَ نقصمددد اراللددَ وَعرَ اْاَ مدده ارمدددَ  ددَ

صالَر  .3﴾الَرا  م 

 

ر103  اعرالنسو را ،ةر-1
نبدددد رًمددددررنحمدددد ربددددالرالحسددددصالربددددالر  ددددمرر:المؤلددددف.السددددنالرالكبددددرلر فددددمرهي دددد رالجدددد هررالنقم-2

ر:الطبمددددة.الممددددوا.رالن ومصددددةرالكو نددددةرفددددمرالهندددد ربب دددد عرحصدددد ارآًودرمج ددددلردا ددددرعر:النوشددددر.البصهقم
در1344األ لد ردرر:الطبمة م قدعر  ااعراأل قدو.رالملدر ةر قد رر:ملد ارالكتدول10ر:  دراألجدزا .هد

ر245ص2ولرمالر هورفتر راانور ودر.ج.رًنشوا ارإل رجممصةرالممنزراإل  مم
ر43  اعرالبقرعرا ،ةر-3



50 
 

فددَّخبررننرالزاددوعرتجددلرفددمرًمددضراألمدد الرد نرًمددضر  دد راأل قددوتر الحدد  درالتددمر
حددد دهو،رمدددالرالغدددنمر البقدددرر اإلبدددلر الدددذهلر  ادددور دددالرًمدددضراألمددد الرالتدددمرلدددمرتب ددد ر
الحدد  درفقددول:نرلددصلرفددمرنقددلرمددالرخمددلرن اا رمددالرالدد ا رصدد قة،ر  رفددمرنقددلرمددالر

 قة،ر  رفمرنقلرمالرخملره درصد قةر  رفدمرنقدلرمدالرناامدصالرمدالرخمسةرن  قرص
 رر1الغنمرص قةر  رفمرنقلرمالر   صالرص قةن

َلر﴿ررقددولرتمددول ر. اددذليراللددصو ر3 تدد  وراه َصو هرَامددَ ْصكهمهراللدد   َلرَ  ددَ تدد  ياَلرآَمندده اراه ذ  َ،ونيهددورالددَ
اْلرَقْب  كهْمرَلَمَ كهْمرَتَتقه نَر ياَلرم   2ر﴾َ َ  راَلذ 

َصض،رفسدد لربددصالراللددصو رفجمددلر   صدد رالسدد  رفددرضراللددصو ر  دد رالبددولغصالرإ رالحدده
  الل عرفمرافمهور الرالحصضر فر ربصنهمورفمرالقضو .

ر﴿رقولرتمول ر.ر فمرالحج،رافترضرلرالحجرفمراتوً ر4  َ راْلَبصدْ جم رح  َ ّ َ رَ َ  رالَنو  
رَ َماْلرَاَاَررف نرّللاََر راْ َتَطوَعرإلص رَ ب ص ت راْلَموَلم صالَرَمال  رَ ال   .3﴾رَةن مٌّ

فبصالر  ص رالس  رننرالحجر ر،جلرإ رفدمرالممدررمدرعر احد ع،ر اصندَرالسدنةرمنو دير
 .4الحجرقولر  ص رالس  :نخذ ار نمرمنو مكمن

 ب. البيان بالخصوص والعموم )تخصيص العام في القرآن الكريم(:
مهرّللَاهرفد م﴿ولرتمدول رق ادرفمرالقرآنرموره ر و ر جو ترالسنةرًولترلص ر صمه ررريه صد 

راألنثَصْصال ر رَح    ْثله رم  ْمرل  َذَ ر  ر.5﴾ن  داه
 

رالممرفدةرداار:النوشدر.البغ اديرالد ااقطنمرالحسدالرنبد ر مدرربدالر  مر:المؤلف.ال ااقطنمر نال-1
رص2رج4ر:األجدزا ر د د.الم نمر،مونمرهوشمرلر ب رالسص ر:تحقصق.1966ر–ر1386ربصر ت،ر-
94 

ر١٨٣البقرع:رمالر  اعر-2
ر97  اعرالر مرانرا ،ةر-3
فربالر ب رالم يرالمؤلف:رابالرًطولرنب رالحسالر  مربالرخ .شر رصحصحرالبروالر بالرًطول-4

ر449صر4جررتحقصق:رنب رتمصمر،و رربالرإبراهصم.هد(449)المت ف :ر
ر11  اعرالنسو را ،ةر-5
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فكدددونرالحمدددمرفدددمرادددلرنلر فدددمرادددلر لددد ر إاثرفقدددولر  صددد رالسددد  :ن ريدددرثرالقوتدددلر
 .ر2،ر اح يث:ن ريرثرالمس مرالكوفرر  رالكوفررالمس من1شصبتون

 ج. تقييد المطلق في القرآن:
رررقدددولرتمدددول مرالقدددرآنرفجدددو ترالسدددنةرفقصددد ترهلددديراإلبددد  ،ر ادترآ،دددوترمط قدددةرفدددر

وْقَطمه ار﴿ وا َقةهرفددددَ رَ السددددَ وا  ه رنَ السددددَ اَلرّللَا رَوّللَاهرَ ز  ددددز  رمدددد  و ت َبورَنكددددَ ورَاسددددَ رً مددددَ َزا ت َمورجددددَ َيهه يددددْ  
 .3﴾َحك صم ر

ف د  ر دنةرالنبدمر  صد رالسدد  رالمبصندةر دالرلرل جدلرالقطدعر  دد رادلرمدالرلزمد را ددمر
ص  رلر  ص ر   مرر- رق تَر رقت رن راثرت،ر اتاقرنهلرالم مر   رننرالنبمرر وار
 الرننرالسوا ر ر،قطعرحت رتب  ر رقت رقصمة،ر ننرالص رتقطعرمالرالماللر الص ررر-

 4المقط  ةرالصمن رقولر  ص رالس  :نتقطعرالص رفمرااعردينوارفلو  ان
رَ َ ْصكهْمرنهَمَهوتهكهمْر﴿رقولرتمول  َْ راأل رحهر  َم وته وَ تهكهْمرَ َاندَ وتهكهْمرَ خدَ رَ َاَنوتهكهْمرَ نخدَ اتهكهْمرَ َ مدَ

مر وتهكهمهرالَ تدد  رَ نهَمهددَ  َ راأْلهخددْ وته و  كهْمرنَ َانددَ رن سددَ وته وَ ة رَ نهَمهددَ اَلرالَرضددَ ْمَنكهْمرَ نخددَ اتهكهْمرمدد  ْاضددَ
اْلرن َسو  كهمهرالَ ر ْمرم  الَرَ َاَاو  بهكهمهرالَ ت مرف مرحهجه ا اه  .5﴾ت مرَدَخْ تهْمرب ه 

فحر رلرتمول رفمراآل،ةراأل ر األخَرمالرالرضوعر لمر،ر راضدوعرد نراضدوع.ر
فكددونرالددذيري دددز ر  دد رظدددوهررالكتددولر  م مدد رننر،حدددر رًق صددلرالرضدددوعرامددور،حدددر ر

 ًمثصرهر إل رهذارههبَربو اةرمالرالم مو .ر

 

ر692ا اهرنب ردا درفمر نن راتولرال ،وترًولرد،وتراأل ضو رص-1
ر2484صر6البرواي.ًولر يرثرالمس مرالكوفررج-2
ر38  اعرالمو  عرا ،ةر-3
ر6.جر ربددالرإ ددمو صلرنبدد ر بدد لرالبرددوايرالجماددممحمددرر:المؤلف.الجددومعراللددحصحرالمرتلددر-4

ر2494ص
ر.23ر  اعرالنسو را ،ةر-5
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تحدر رالملدةر  رالملدتونر لكن رق ر بَر دالرالر د لر  صد راللد عر السد  رنند ر ر
فدد لربهددذارننرالمددرادربددذاررالرضددوعرًمددضرالرضددوعرد نرًمددض،ر نندد ر  صدد رالسدد  ر

 خل رالتحر مرًولرضو ةرالتمرهمرن ثررمالرالملةر الملتصال.
 .استقالل السنة بالتشريع: 3
السنةرالمطهرعراولقرآنرتمومتورفدمرالتح صدلر التحدر م.ر قد رنلدَرالنلد صرالعدر صةرر

مسددتق ةربتعددر عرًمددضراألحمددو ؛رألنرالر دد لر  صدد رالسدد  ر رينطددقررةالسددن  دد رننر
راْلَهَ لرر﴿ررقولرتمول ر الراله ل،ر رَ ال  قه  .1﴾َ َمورَيْنط 
و هْمرَ ندددْ هرفددد نته ارَ اَتقددده ارّللَاَرننرّللَاَر﴿ررقدددولرتمدددول ر ورَنهدددَ ذه ههرَ مدددَ رَفرددده و همهرالَر ددده له ورآتدددَ َ مدددَ
َقول ر راْلم  ي ه  .2﴾رَش  

.رني:رن تصددَرالقددرآنر مث ددد ر3صدد رالسدد  :نن رإندددمرن تصددَرالقددرآنر مث دد رممددد ن قددولر  
 السنة،ر مالرنمث ةرا تق لرالسنةرًولتعر ع:

 .تحر مرالحمرراأله صة.ر1
لمددورا لرجددوبرراضددمرلر ندد :نرننرالنبددمر  صدد رالسدد  رنهدد ريدد  رخصبددرر ددالرلحدد  ر

 .ر4الحمرراأله صةن
ر. تحر مرالرحص انرنه  لرإل رقت  .2

 

ر3-2  اعرالنجمرا ،ةر-1
ر7  اعرالحعررا ،ةر-2
مؤ سددةرر:النوشددر.نحمدد ربددالرحنبددلرنبدد ر بدد لرالعصبونمر:المؤلف.مسددن راإلمددو رنحمدد ربددالرحنبددل-3

ر4.جرصمصلراألانددددؤ طر  صهددددواألحوديددددثرمذي ددددةرًَّحمددددو رشددددر.6ر: دددد دراألجددددزا .القوهرعر–قرببددددةر
ر130ص

ر1544صر4ا اهرالبروايرًولرةز عرخصبر.جر-4
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اولحصةر المقرلر الاَّار الح نعرلح يثر و عدةراضدمرلر نهدورننرا د لرلرصد  رر
رمددددالرالدددد  الرا هددددالرفو ددددق؛ر،قددددت الرفددددمرالحر :الغددددرال،ر لر  صدددد ر  دددد مرقددددول:نخمل 

 ؛رلك نهورمستقذاعر مستربثة.ر1 الح نع،ر المقرل،ر الاَّا،ر الك لرالمق انر
 .رتحر مرلبلرالذهلر الحر ررل رجول.3

الل عر الس  :ن رتعرا ارفمرآنصةرالذهلر الاضةر  رتَّ   ارفدمرصدحوفهورقولر  ص ر
 .2ف نهورلهمرفمرال نصور لكمرفمراآلخرعن

 ةصرهورمالراألحمو رمموريؤا رننرالسدنةرهدمرالممم دةرل قدرآن،رامدورننهدورتنادردربدبمضر
َ لرر﴿﴿ررقدددولرتمدددول رراألحمدددو رالعدددر مة، راْلهدددَ ال  ر دددَ قه ورَيْنطددد  َ رإ  َر3َ مدددَ ر﴾رننرهددده م  رَ حدددْ

 .النجمر3﴾يه َح 
 أقسام السنة النبوية من حيث الثبوت:

   مو رالح يثر،قسم نراألخبوارإل رقسمصال:مت اترع،ر آحود.
َلر﴿ررقولرتمول .رالمت اترع:ر الت اتررفمرال غةر،منمرالتتوًعر1 َ َنورَتتدَْرلراده  هَمرنا  َنوراه ده

َذبه ههرفَر ةترَا دده لهَهوراددَ وَ رنهمددَ ورجددَ ْ   رَ رتْرَّمددَ ارل قددَ وههْمرنحوديددثرَفبهمددْ ت ورَ َجَمْ نددَ ْمرًَْمضددت هه ورًَْمضددَ َبْمنددَ
نه نَر  .4﴾يهْؤم 

 الت اترره رمورير  د رجمدعرمدالرالمد  لرالثقدوتر دالرجمدعرمدالرالمد  لرالثقدوتر همدذار
رإل رالنبمر  ص رالس  .

ر رًوتاو رجمصعر  مو رالمس مصال.ً الت اترر،اص رالم مر الصقصالر  ج لرالمملر
 .لت اتررينقسمرإل رقسمصال:ررلا مر رممن ير ا

 

ر387صر2ا اهرالبروايرًولرمو،قتلرالمحر رمالرال  ال.جر-1
ر2133صر5ا اهرالبروايرًولرانصةرالاضةرجر-2
ر4-3  اعرالنجمرا ،ةر-3
ر44  اعرالمؤمن نرا ،ةر-4
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ن.رفددول ا مر هدد رمددورا اهرالجمددعرالمددذا ارفددمرن لرالسددن ر   ددط ر آخددرهرب ادد ر احدد ر
 .1 ص اعر اح عر مالرنمث ت رقولر  ص رالس  :ن...ف نرالحصو رمالراإل،مونن

رل.الممن ي:ر ه رالذير ر،عترطرفمرا ايت رالمطوًقةرال ا صةر إنمور،متامرفص رًدَّدا 
الممن ر ل راخت اَرا ا،وت ،ر مثول رنحوديثرافعراألي يرفمرال  و رفر ير الرالنبمر
  صدد رالسدد  رن ثددررمددالرمو ددةرحدد يثرفددمرافددعرالصدد يالررفددمرالدد  و ر لكددالرفددمرمدد ابالر

ور لكالري ج رق ارمعتر ربصنهمور ه رافعرالص يال.  مرت اةر قضو،ورمرت اةرن،ضت
ر.اآلحود:رفوخت ا ارفص رمالر جهصالرممر فصال:2

ر .ًال ج راأل ل:را ن رحجةر،جلرالمملر
رال ج رالثونم:رفمرإفودت رالم مرن رال ال.ر

    .ريتمر ردرالمذاهلرفمراألمر الرمعرالراجح:
ر ْر   رق لصال:ًاخت فرالم مو رفمرخبررال اح رهلره رحجةر،جلرالمملر

ر .ًالق لراأل ل:رلجمه ارالرافضةر الق ا ةرننرخبرراآلحودر ر،جلرالمملر
  .ًالثونم:إجموعرالس فرقوببةر   رنن ر،جلرالمملررالق ل

 هدددذارالقددد لراجحدددةراإلمدددو رالعدددوفممراحمددد رلرفدددمرا دددولت ر ا دددت لرلددد رًحجدددجرق  دددةر
  انتلررل راإلمو رابالرحز رفمراإلحمو .

 .الذيالرقول ارإن رحجة:1
ورادونر﴿رتمدول رر لدر رق مالرالحججرالق  ةر   رصدحةر جد لراألخدذرًربدرراآلحدودر َ مدَ

ذ راْلمهؤْر رَ ل صهندْ يال  ْمرَبو  َاة رل َصَتَاَقهه ارفد مرالد    ْنهه رف ْرَقة رم  نه َنرل َصْنا ره ارَاوَفةترَفَ ْ َ رَنَاَررم اْلراهل   اه ارم 
ْمرَ،ْحَذاه نَر ْمرإ َهارَاَجمه ارإلصهْمرَلَمَ هه  .2﴾َقْ َمهه

ال غددةرتقددعررفقدد رن جددلرلرتمددول ر  دد راددلرفرقددةرقبدد لرنددذااعرالنددوفررمنهددور بو اددةرفددمر
ا.     رال اح رفلو  ت

 

ر164صر9ا اهرالبروايرًولرالحصو رج-1
ر122ا ،ةر  اعرالت اةر-2
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ياَلرآَمنددده ار﴿رتمدددول رر لدددر رق ر ذ  ورإَ،ونيهدددورالدددَ صبه ارَقْ مدددت رب َنبدددَ  رَفَتَبَصنددده ارننرتهلددد  ق  وَ  هْمرَفو ددد  نرجدددَ
م صالَر  .1﴾ً َجَهوَلة رَفتهْلب حه ارَ َ  رَمورَفَمْ تهْمرَنود 

رن رفو ددقتور  رقددولرابددالرحددز :نر ر،ر دد رالنددوظررل تاقدد رفددمرالدد يالرمددالرننر،مدد نر دد  ترر
َل،ر  مددد نرخبدددرر رقهبددد   ددبصلرلقسدددمر ولدددث،رإنرادددونرفو ددقتورنمرندددورًدددولتبصالر إنرادددونر دد  ت

 ال اح رالم لرد نرالاو قنرر
ار ددمعرمقددولتمرفحا هددور   وهددور نداهددور3 .قددولر  صدد راللدد عر الس  :ننضددررلر بدد ت

 .رر2فرلرحوملرفق رةصررفقص ،ر الرحوملرفق رمالره رنفق رمن ن
ريؤديهدورف مورن  لرالر  لر  ص رالس  رإل را تموعرمقولت ر حا هور ندا هدورإلد رامدرئ 

  األمرر اح .
رفقول:نر4 .  الرابالر مررقول:نربصنمورالنو رفمرقبو رفمرص عرالاجررإهرجو همرآت 

َررننر،سدتقبلرالكمبدةر إنرا  لرلرص  رلر  ص ر   مرق رننزلر  صد رال ص دة،ر قد رنهمد 
 .ر3َر ج ههمرإل رالعو ،رفو ت اا ارإل رالكمبةنفو تقب  هو،ر اون

فدونتق  ارًربدررال احد رمدالرنهدلراللد  ر مددورادونرلهدمرننر،ام د ارًربدررال احد رإ ر ددالر
ر  مر نمورالذيالرننكر ارحجةر نةراآلحودرفو ت ل ارًوآلتم:

ْ م رننرالَسْمَعرَ اْلَبَلَررَ ا﴿ررقولرتمول رر رَمورَلْصَلرَلَيرً   ر   رنه َلب َيراونرَ َ رَتْقفه ْلاهَؤاَدراهلم
 .4﴾َ ْن هرَمْسبه  تر

 

ر6  اعرالحجراترا ،ةر-1
داارالكتدولرالمرادمرر:النوشدر. بد لربدالر بد الرحمالرنبد رمحمد رال ااممر:المؤلف. نالرالد اامم-2
ر: د دراألجدزا .ف ا رنحم ر مرلدمرعرخولد رالسدبعرالم ممر:تحقصقر.1407،رالطبمةراأل ل .بصر تر–
ر86صر1قت ا رًولم مو ر.رج.رًولرا األحوديثرمذي ةرًَّحمو رحسصالر  صمرن  ر  صهو-2
ر157صر1ا اهرالبروايرًولرموجو رفمرالقب ةر.جر-3
ر36راإل را :ر-4
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ْ م ر﴿ررقولرتمول  ْمرً   رم اْلر   رإنرَيَتب مه َنرإ َ رالَ اَلر َرإَ َمورَلهه اَلراْلَحق   نرالَ اَلرَ ر،هْغن مرم 
 .1﴾َشْصبتو

 قددول ا:ربر ددقراآلحددودرظنددمر حتمددولرالرطددَّر النسددصونر  دد رالددرا ي،ر مددوراددونراددذلير
 مم.ف صلرًقط

 ونصو:رقول ا:نرصحر الرالنبمر  ص رالس  رنن رادرخبررهيرالص يالرلمور  مرفمرصد عر
المعو ر الرا نتصال،رفقولرل ره رالصد يال:رننسدصَرن رقلدرتراللد عرْرفقدول:رلدمرنندلر

 .رف مر،مملرًق ل رحت ر َّلرالحوضر ال.2 لمرتقلررفقولرب  رق رنسصَن
  رهليرابالرالقصمرفمرإةو ةرال هاون: الراجحره رحجصةرالمملرًح يثراآلحودرامور و

 رًدرننن ر رتدردرنحوديدثراللدحوًةر األ مدةرالثقدوتربتادردرالدرا يرفكدمرمدالرحد يثرينادردر
 رًددر احدد رمددالراللددحوًةر قب دد راأل مددةرا هددمرف ددمريددردهرنحدد  رمددنهمر اددمرمددالرحدد يثرتاددردر
ارمددالرنهددلرالم ددمرقدد ،متو   ررنحدد رمددالرالتددوًمصالر لددمريددردهرنحدد رمددالراأل مددةر  رنم ددمرنحدد ت

ح يثتورقول:رإنرالح يثرإهارلمرير هرإ رصحوبمر اح رلمر،قبل،ر إنمور،حم ر دالرنهدلر
 3الب عر مالرتبمهمرفمرهليرنق الر ر،مر.رلهورقو لرمالرالاقهو ن

 تدوين السنة:
 رفنورفصمورمضمرننرالعر مةراإل د مةر،قد  ربنوأهدور  د رد دومتصالرإحد اهمورالكتدولر

 الكر مةرالمعرفة.ر ق رتكالرلرًحا همو.رالكر مر الثونصةرالسنةرالنب  ة

 

ر28  اعرالنجمرا ،ةر-1
المؤلف:رمحمدد ربددالرإ ددمو صلربددالرصدد  ربددالرمحمدد ر. ددبلرالسدد  را اهرالبرددوايرًددولرالسدده ر.-2

مصرر)المتد ف :رالحسنم،رالكح نمر مراللدنمونم،رنبد رإبدراهصم،ر دزرالد يال،رالممدر .راَّ د ف رًدوأل
ر302صر1.ج2  دراألجزا :ر.الطبمة:رب  نرببمةر ا  نرتوا خ.النوشر:رداارالح يث.هد(1182

محمددد ربدددالرنبدددمرًمدددررنيددد لرالزا دددمرنبددد ر بددد رر:المؤلف.إةو دددةرال هادددونرمدددالرملدددو  رالعدددصطون-3
محمدددددد رحومدددددد رر:تحقصددددددق.1975ر–ر1395الطبمددددددةرالثونصددددددةر،ر.بصر تر–داارالممرفددددددةرر:النوشددددددر.ل

 295صر1.جر2ر:  دراألجزا .الاقم
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ر نسو تر حَثهمر   را حتاو ر  ق ر  مهمرالنبمر  ص رالس  رالسنةر لقنهمرإ،وهوراجو ت
ًولسددنالر دَلهددمر  دد رهلدديرالر دد لر  صدد رالسدد  رفددمراألخبوا، فصمددوري ددمرًمددضرت ددير

راألخبوا:
ر  صد ر  د مر،قد ل:ر الرابالرمسم دراضمرلر ن رقول:ر ممَرا  لرلرصد  رل

رن   رل رمالر ومعنر  ننضررلرامر تار معرمنورشصبتورفب غ رامور مم رفرلرمهَبَ   
 لق رخ رالنبمر  ص رالس  رمب  رالح يثربهذارال  و رألن ر م رفدمرنضدواعرالم دمر

  تج ي رالسنةرفجو اهرًول  و رًمورينو لرحول .
لرصد  رلر  صد ر  د م:نرال هدمر  الرابالر بو راضمرلر نهمورقول:رقدولرا د لر

ااحددددمرخ اددددو م،رق نددددو:ر،ددددورا دددد لرلرمددددالرخ اددددوأ رْرقددددول:رالددددذيالريددددر  نرنحددددوديثمر
 ر1  م م نهورالنو ن

ر.2 لمرت  نرالسنةرامورد نرالقرآنرالكر مرأل بولرمنهو:
 .اهتمو رالنبمر  ص رالس  رًولقرآنر داا ت .1
وًةر فددمرهلدديرمعددقةر  سددررلق ددةر.تدد   الرالسددنةر،حتددوجرإلدد ر دد درابصددررمددالراللددح2

   و لرالكتوًة.
.رنهددمرالر دد لر  صدد رالسدد  ر ددالراتوًددةرالسددنةر ندد رنددز لرالدد حمرخدد .را لتبددو ر3

 بصالرنق ال ر القرآنر خوصةرإهاراتبَرفمرصحصاةر اح ع.
ر.رإ تمودرالمرلر   رها رتهمرف مرتكالرالحوجةرمو ةرل كتوًة.4
رمنو،ةرًولسنة.ر.رالر .رمالرانلرا.رالنو ر الرالقرآنر ال5

 

:روشددرالن. بدد لربدالري  ددفرنبد رمحمدد رالحنادمرالز  ممر:المؤلف.نلدلرالرا،دةرألحوديددثراله ا،دة1-
مددعرالكتددول:رحوشددصةرر4:ر:رمحمدد ري  ددفرالبن ا مدد دراألجددزا تحقصددق.1357،رملددرر-داارالحدد يثر

ر263صر1.جرًغصةراأللمممرفمرترر جرالز  مم
ر:إ دد اد.)رمدالرخد لرالجدومعراللدحصحر(.صحراألحوديدثر تم ص هدومدنهجراإلمدو رالبردوايرفدمرتلدح2-

  مبم هو20صر1مجررداارابالرحز .ال ات ارحمزعر ب رلرالم صبوايرر:إشرا..نب رًمرراوفم
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 لمورتَّ د رل نبدمر  صد رالسد  رننرالمسد مصالرنصدبح ارفدمرمدَّمالرمدالرننر،ر طد اراد  ر
 لرمعرا م رنًو رل لحوًةرننر،متب ارح يث ر مالراألحوديثرال الةر   رهلي:

. الر ب رلربالر مر ربالرالمدوصراضدمرلر ند رقدول:رق دَ:نر،دورا د لرل،رإندور1
 .1هورنف رنكتبهورْرقول:رب  رفو تب هوننسمعرمنيرنحوديثر رنحا 

رمددالربنددمرلصددثر ددو رفددتحر2 .  ددالرنبددمرهر ددرعراضددمرلر ندد :نرننرخزا ددةرقت دد اراجدد ت
ممةرًقتصلرمنهمرقت  هرفَّهخبرربذليرالنبمر  ص رالل عر الس  رفرادلرااح تد رفرطدلر

جدلرفقول:رإنرلرق رحبلر الرممةرالقتلرن رالاصدل.....رالحد يثر فدمرآخدرهرفجدو هرار
 .2﴾رفقول:را تب ارألبمرف نمالرنهلرالصمالرفقولرا تلرلمر،ورا  لرل

.  الر هلربالرمنب ر الرنخص رقولر ممَرنًورهر رعر،ق ل:نرمورمالرنصحولرالنبمر3
ص  رلر  ص ر   مرنح رن ثدررحد يثتور ند رمندمرإ رمدورادونرمدالر بد رلربدالر مدر ر

 .3ف ن راونر،متلر إنور رن تلن
 ي عصر الصحابة:كتابة الحديث ف

 ادترنخبدددوارصدددحصحةر دددالر دددمو رًمدددضراللدددحوًةرآلخدددر الرًولكتوًدددةرمثدددلر و عدددةر
اضدددمرلر نهدددور ممو  دددةربدددالرنبدددمر ددداصونر  بددد رلربدددالر بدددو ر  بددد رلربدددالر مدددرر

  البرا ربالر و لر الحسالربالر  مراضمرلر نهمرنجممصال.
 

.جرشددمصلراألانددؤ طر آخددر نرر:المحقق.نحمدد ربددالرحنبددلر:المؤلف.مسددن راإلمددو رنحمدد ربددالرحنبددل-1
ر591صر11

مددددد ارا ددددد لرلرصددددد  رلر  صددددد ر  ددددد مر  دددددنن رالجدددددومعرالمسدددددن راللدددددحصحرالمرتلدددددررمدددددالرن-2
.رًددولرنبدد ر بدد رلرمحمدد ربددالرإ ددمو صلربددالرإبددراهصمربددالرالمغصددرعرالجماددمرالبرددوايرر:المؤلف. ن،ومدد 

 117صر1الم مرالجز ر

ر-داارالق دددمررر:النوشدددرر.مولددديربدددالرنندددلرنبددد ر بددد لراألصدددبحمر:المؤلف.م بدددَّراإلمدددو رمولدددي-3
ددددر1413األ لدددد رر:الطبمة..دمعددددق د.رتقددددمرالدددد يالرالندددد  يرن ددددتوهرالحدددد يثرر:تحقصددددقر. 1991ر-هد

َّرر:مددعرالكتددول.3ر: دد دراألجددزا .العددر  رًجوممددةراإلمددوااترالمراصددةرالمتح ع التم صددقرالمهَمجددَ رلم بدد 
رالَ كن ير ر428صر3.رًولراتولرالم مرجراإلمو رمحم ر ه رشر رلمب رالحم 
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 المصدر الثالث:السيرة النبوية:
صرع ن ة،رالط ر قة:رًممن ر1ال  غةرفمرالس  رالر  د لرحصدوعر  د رالت مدر .ربهدوريدرادررف نهور الس 

رال تددمراإلاهوصدوتررظهدد ارالق دل،رمندذرر ا حونددةرالمدصالرقدر عر-  دد مرر  صد رلرصد  ر-
ر  دد راحمونصددةرنضدد ا رت قددمر نحدد اثررظدد اهررمددالرم لدد هر ددبقر مددورلر ددولت ،رمهدد  تر
 .   مر  ص رلرص  رم ل هر م ررالمحم  ، ة،رال    عربر قة

و:رهدمرقلدةرالحصدوعر توا رهدو  لدذلير،قدول:رقدرنتر دصرعرفد ن؛رني:رقلدةرر. اصط حت
 رررررررررر2ن رتوا خرحصوت 

 3اإلسالم فهم في النبوّية الّسيرة أهمّية
رال قددددو عر  دددد رال قدددد .رمجددددردرر فقههددددو،رالنب  ددددةرالسددددصرعرداا ددددةرمددددالرالغددددرضررلددددصل

مدور صدلرإلصندورمدالرمر األحد اثررالقلد ررمدالرجمدلرن ربدر.رمدور دردرر  رالتوا رصة،
ر قدو عرحصدوعرالنبددمرصد  رلر  صدد ر  د مر صدداوت رالر قصدةر الر قصددةر ةز اتد ر  ددرا،وه.

التوا رصة،ر مدالررال اا ةرجم ةرمالرالنب  ةرالسصرعرفق رداا ةرنمتبررننرينبغمرف ر لذا
 جم ةراألهمصة:

 ننهورالمذارعرالتاسصر ةرل قرآنرالكر م..ر1
لمم ددمرل قددرآن؛رألنرالنبددمرصدد  رلر  صدد ر  دد مرفسددررن رهددمرالتطبصددقرن رالتاسددصررار

بدلرفسدرهر  د رناضرال اقدعرامدورقولدَر ند رر،و؛رلصلرفمراتولرن رح يثرالقرآنر م ص ر

 

رلسونرالمرل،رمودع:ر صر،ر القوم  رالمحصب،رمودع:ر صر.-1
المؤلف:رمحمدددد ربددددالرمحمدددد ر.نهمصددددةرداا ددددةرالسددددصرعرالنب  ددددةر المنو،ددددةربهددددورفددددمرحصددددوعرالمسدددد مصال-2

]تددرقصمرالكتددولر.1  دراألجددزا :ر.النوشددر:رمجمددعرالم دديرفهدد رلطبو ددةرالملددحفرالعددر  .الم اجم
 6ص1جرم افقرل مطب عر ه رمذيلرًولح اشم[

مص رَامضددددددونرالمؤل.فقدددددد رالسددددددصرعرالنب  ددددددةرمددددددعرمدددددد جزرلتددددددوا خرالر فددددددةرالراشدددددد ع-3 مدددددد ر ددددددَ ف:رمح 
در1426ر-الطبمة:رالرومسدةر المعدر نر.دمعدقر–النوشر:رداارالاكرر.الب بم .ر1  دراألجدزا :ر.هد

ر384ص1جر
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امدورتمد رم اقدفرالسدصرعرالنب  دةرر.1ن دونرخ قد رالقدرآن:نالسص عر و عةراضدمرلر نهو:
تر الم اقفرالتدمرخلبةرل ماسر الرًمورت فرهرمالرممرفةرن بولرنز لراآل،ورمودع  هور

 و.نزلَرفصهو،ر اصاصةرتطبصقرالجصلراأل لرمالرالمس مصالرله
ضددمونر دد  رالغ دد رن رالتمسددفرفددمرفهددمرالنلدد صر ضددببرهلدديربتمومددلرالنبددمرر.2

راْلكهَاوَار﴿رتمول ر ل رص  رلر  ص ر   مرمعرالم اقفر مثولرهليرق رَجوه    َ،ونيهورالَنب مم
صرهرَ اْلمهَنوف ق صاَلرَ اْة هْ رَ  َر ْمرَ َمََّْ اههْمرَجَهَنمهرَ ا ْبَلراْلَمل   ر.ر2نْصه 

نرفددمراآل،ددةرممط فددةر  دد رالكاددوارفددمر ددر.رال غددةرالمراصددة؛ر هلددير،قتضددمر رفولمنددوفق
مجوه عرالكاوار المنوفقصالرًولسصفر   رح ر  ا ؛رلكالرتطبصقرالنبمرص  رلر  صد ر

النادددو ر   دددصمرر  ددد مرل دددن ،ر امتنو ددد رمدددالرقتدددلر بددد رلربدددالرنبدددمربدددالر ددد  لران 
المنوفقصال،ر نهص رابن ر ب رلربالر ب رلربالرنبمرمالرهلديرلمدورقدولرلد :رنربدلرنترفدقر

،ر اذارنهص ر مدرربدالرالرطدولر دالرهلدير حمويتد ر3ً ر نحسالرصحبت رمورًقمرممنون
..ر اددذار.ار،قتددلرنصددحوً نمددالرالقتددلر ق لدد رلممددر:رنرحتدد ر رتحدد ثرالمددرلرننرمحمدد تر

نرحذ،اةربالرالصمونر ح هروالرًم  رإفعو ر رهمرل لحوًةر ا تبمحمويت رل مو رالمنوفقص
ر(ه رال حص رالذيرنخبرهرًَّ مو همر)نير،   رهلي

ااددبرالق دد لرًلددوحلرالسددصرعرالمطددرعرمحمدد رصدد  رلر  صدد ر  دد م،رفمددالرد ا ددمر.ر3
،قدد لرالنبدددمرصددد  رلرر، ن ددبولرتحقصدددقرمحبتدد رداا دددةر دددصرت ر م اقادد ر حصوتددد را هدددو

 

ر148ص41.رجنحم ربالرحنبلر:المؤلف.مسن راإلمو رنحم ربالرحنبل-1
ر9  اعرالتحر مرا ،ةر-2

ممتبةرالمموا.رر:النوشر.ا ا إ مو صلربالر مرربالراثصررالقرشمرنب رالر:المؤلف.الب ا،ةر النهو،ة3-
 158ص4.جر14ر:  دراألجزا .بصر تر–
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يددددؤمالرنحدددد امرحتدددد رن دددد نرنحددددلرإلصدددد رمددددالر الدددد هر  لدددد هر النددددو ر  صدددد ر  دددد م:نر ر
 .1ننجممصال

رولدد عرلألجصددولرالمسدد مةر  دد رمددررالملدد ارمددالرخدد لرحصددوعرالمم صددةرالقدد  عرالتقدد ،مر ر
نرإقهْلرتمول ر﴿الر  لرص  رلر  ص ر   مر صحوبت راقلةرحصوعراوم ة.ر،ق لرلر

بم َنرّللَاَرَفوَتب مه ن مر،هحْر صم ر هْنتهْمرتهح  رَاح   .2﴾ب ْبكهمهرّللَاهرَ َ ْغا ْررَلكهْمرههنه َاكهْمرَوّللَاهرَةاه ا 
ر:المضدمر  د رمدنهجرالقددرآنرالكدر مرالدذيرقد ر  صنددور دصرراألنبصدو رالسدوًقصالرمثددل.4

 صسددد ر نمددد رمدددر م...ر  دددصهمرجمصمدددورر م  ددد رر ي  دددفرر رإبدددراهصمر نددد  رر رآد ر
ور  صندورننرنجمدعر دصرعرنبصندورمحمد رلزامدترر.رفَّصدبح.و.الس  ررًل اعرشب راوم دةرتقر بدتر

ص  رلر  ص ر   مرادذلي،رلتحقصدقراألهد ا.رالتدمرمدالرنج هدورًسدبرلرتمدول ر دصرر
ر.األنبصو ر م  

السددصرعرالنب  ددةرقلدد ،ر ببصمددةرالدددنالرننهددورتسددت  لرالقلدد رًسددر ة،ر مدددالر.ر5
نصدد رخد لرقلد رالسددصرعريدتمرإحوبدةرالدد اا رًمثصدررمدالر  دد  راإل د  ر  تعدرلرممو

  .د نراثصررجه ر  نو 
 .داا ةرالسصرعرجز رمالرداا ةرالتوا خرررر.6

 مصادر السيرة النبوية مصدران:
رتاهمهمددورمددالربدد ررفدد رالنب  ددةرالسددصرعرملددودارلندد  مرمهمددونرالكتددولر السددنةرملدد اان

را ددددترراجر  دددد رصددددحصحةرمقدددد اعرالسددددصرعرداا رلدددد لر،مدددد نررحتدددد رنحمومهمددددور فهددددم
رمنهدوربد رر رالتدمرالعدر صةرالمرجمصدةر،مث نرف نهمورصرع،السر قو عرمالر المبررال ا  

 .الترا يرر مغزاهورنه افهور فهمرالنب  ةرالسصرعردا رمالرا  تاودعرفم

 

الجدددددومعرالمسدددددن راللدددددحصحرالمرتلدددددررمدددددالرنمددددد ارا ددددد لرلرصددددد  رلر  صددددد ر  ددددد مر  دددددنن ر1-
ر:المحقق.نب ر ب رلرمحم ربدالرإ دمو صلربدالرإبدراهصمربدالرالمغصدرعرالجمادمرالبردوايرر:المؤلف. ن،وم 

ر18صر1جر.محم ر هصرربالرنوصررالنوصر
ر31  اعرالر مرانرا ،ةرر-ر2
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 :الكريم القرآن فهم في العطرة السيرة النبوية أهمية
رلكتدولرر دقصدقرقد يررفهدمر   رمس مرالر،مصالرمورالعر اةرالنب  ةرالسصرعرداا ةرفمرإن
رالتمراألح اثررر تج صهوررتاسرهورإنموررالكر مررالقرآنرآ،وترررمالرراثصرتاررإنرهرإر جل،رر زرل

رمدورالقرآنصدةراآل،دوتررمدالرفهندو رمنهدور م اقاد ر  د م،ر  صد رلرصد  رلربر د لرمرتر
َر َررمعددو لرن ربددرنتررحدد ادثررإ ددررنزلدد َررن ددب ةرن ر قمدد رلرصدد  رالنبددمرإلدد ر جهدد
ر  دددد رتجصددددلررن رالحمددددم،رتبددددصالرن رالحددددلرتحمددددلراآل،ددددوتررهددددذهرفجددددو ترر  دددد م،ر  صدددد 

 .األ ب ة
ر  ددد رالتمدددر.رفدددمراأل دددبولررهدددذهر  ددد رال قددد .رنهمصدددةر  صندددورمددد لر،راددد ر ر ممدددور

ر  دد راآل،ددوتررهددذهرمثددلرفهددمريت قددفرلددمرإنرهددذارلآل،ددة،ر األ ثددرردقددةراللدد الررالممندد 
ر التمددواضرراإلشددمولرفددمر قدد عرالممرفددةرهددذهرةصددولرر  دد ريترتددلرر قدد ررن ددبوبهو،رممرفددة

رممدالراثصدرر  د اهمر التدوًمصالراللحوًةرًمضررمعرًولاملرهذارحللر ق ررةصرهو،رمع
 ًم هم.رجو 

 :1الشريفة السنة فهم في النبوية العطرة السيرة أهمية 
راألهمصدةرت ديرتتمد لربدلرفقب،رالكر مرالقرآنرفهمرفمرالنب  ةرالسصرعرنهمصةرتقفر .ر1

 .المطهرعرالسنةرإل 
رفقدد ررالنب  ددة،رالسددنةرفددمر الندد اهمرمددراأل ارحقصقددةرممرفددةرفددمرتاصدد نورالسددصرعرف اا ددة.ر2

رن رال جدد ل،ر  دد راألمددررهددذارهددلرنم ددمر  رالنب  ددة،رالسددنةرفددمرالنهددمرن راألمددرريددردر
ورالنهددمرنم ددمر  !رمنسدد  رهدد رن راإلاشددود،ر  دد  رالتنز دد ْرن رالتحددر مْر  دد رهددلرن،ضددت
  .المسَّلةرفمرال قصقرالحممرلنورلتبصالرالنب  ةرالسصرعرفتَّتمرمنس  ْره رن 

 

ر:المؤلف.ادرشبهوترح لر لمةرالنب رص  رلر  ص ر  د مرفد رضد  رالسدنةرالنب  دةرالعدر اة-1
ا دددولةرداتددد ااهر م ضددد  هورمق مدددةرمدددالر.1ر:  دراألجدددزا . مدددودرالسدددص رمحمددد رإ دددمو صلرالعدددراصن 

ر   مددد رًولك صدددةالم ا رالمسدددو  رًقسدددمرالحددد يثر ر. مدددودرالسدددص رمحمددد رإ دددمو صلرالعدددراصن .البوحث
 .65ص
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 1مزايا السيرة النبوية أهم
قرالثقددوتراأل بددوتر ددر ددالربرر:رر1الت  صددقرالممتمدد ر  دد رالر ا،ددةرالمسددن عرالمتلدد ة.ر1

الذيالرشواا ارالر  لرص  رلر  ص ر   مرفتراترحصوت رفوللحوًةر وشد ارمدعرالنبدمر
ص  رلر  ص ر   مر شواا ارفمرصصوةةر صرت ر مرامت ترحصوعرالكثصر الرمنهمرلاترعر

 ددمرر، فددوعرالنبددمرصدد  رلر  صدد ر  دد مرفموشدد ارمددعرالتددوًمصالرفتددرعرب   ددةرب   ددةرًمدد ر
 الرالذيالر وصر اراللحوًةر  مم ارمنهمر حم  ار نهم.صالتوًم

 قَرمبمدررفدمرحصدوعرالر د لرصد  رلرب نرمنذررر:الت   الرالمبمررل سصرعرالنب  ة.ر2 
َرفمر من رصد  ر  ص ر   مر هليرًمتوًةراألحوديثرالتمرتتم قرًولح ادثرالتمر قم

لر  ص ر   مرمثدلرًمثتد رصد  رلر  صد ر  د مر ا ا،دةرندز لرالد حمر  صد ر مدورلقصد ر
ًممددةرقبددلرالهجددرعر ددمرهجرتدد رإلدد رالم ينددة،ر هجددرعرًمددضرنصددحوً رإلدد رالحبعددةرقبددلر
هلددي،ر   جوتدد رصدد  رلر  صدد ر  دد مر ةز اتدد ر ن دداواهر ةصددررهلدديرمددالراألمدد ارالتددمر

  .وت را هو،رفكلرهذهراألم ارمثبت رفمرالسنةتتم قرًعرل ر    ا رفمرحص
اضددمرلرر-نمددورالتدد   الرالعددوملرل سددصرعرفقدد ربدد نرمنددذر هدد رممو  ددةربددالرنبددمر دداصونر

د(ر68)المت ف ر دنةررر-رحصثراونر ب رلربالر بو ر- ن  ر-مدوراضدمرلر نهرهد
لي،ري ا رت مصذهرنسلرالنبمرص  رلر  ص ر   مر مغو   ر اونرت مصذهري  ن نرهر

اضددددمرلر نهمددددورالمتدددد ف ر ددددنةررر- اددددذليرفمددددلر بدددد رلربددددالر مددددر ربددددالرالمددددوصر
دد(63) ددد(ر74)اضددمرلر ندد رالمتدد ف ر ددنةررر- مث همددورالبددرا ربددالر دددو لرر-هد ر-رهد

  .ت مصذهرمغو يرا  لرلرص  رلر  ص ر   مر   رحصثراونر،م م
رت رصد  رلر  صدد رفقدد ر بتدَرتاوصدصلر ددص:ر.رالعدم لر ال ضد  رفددمرالسدصرعرالنب  دة3

  د مرًلد اعرشدوم ةر  اضدحةرفدمرجمصدعرمراح هدورمندذر  اجرنبصد ر بد رلرًَّمد رآمنددةر

 

المؤلددددددددف:رملددددددددطا ربددددددددالرحسددددددددنمرالسددددددددبو مر)المتدددددددد ف :ر.دا  ر  برر-السددددددددصرعرالنب  ددددددددةر-1
ددددد(1384 دددددرر1405الطبمة:رالثولثدددددة،ر.النوشر:رالممتدددددلراإل ددددد مم.هد  ددددد دراألجدددددزا :ر. ر1985ر-هد

 15ص1
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ادلر ربنَر هلرإل ر  دت رص  رلر  ص ر   مر مرإل رًمثتد رصد  رلر  صد ر  د مر
مدورمددررًد رقبددلرهلددي،ر دمرمددالرنعددررد  تد رإلدد ر فوتد رصدد  رلر  صدد ر  د مرفكددلرمددالر

صوت رص  رلر  ص ر   مر،ستطصعرهليربصسرر مالرملودارناادرننر،مر.رتاوصصلرح
متم دعر وبتةرالنسبةرإل رمؤلاصهو،رم   قةرالبصونوترالتوا رصةرًل اعر  مصدة،رفولر د لر
ص  رلر  ص ر   مرامورقولرنح رالنوق يالرالغراصصال:ره رال حص رالذير ل رفدمرضد  ر

 .رالعمل
إلدد رالقددرآنرالكددر م،رتضددمنَرادددلرفقدد رتضددمنَراتددلرالسددنةر السددصرعرالنب  دددةرإضددوفةر

تاوصصلرحصوت رص  رلر  ص ر   مرالمومةر الروصدة،رفدنحالراآلنرنمدر.رب قدةرتومدةر
   .جمصعرصاوت رالر قصةر الر قصة

ن ،رولدد نرًعددرت ر شددملرننادد ر منرددره،ر شددملرفمدد ر ن ددنر :فنمددر.ر  دد ر ددبصلرالمثددول
،ر نحددلرالطمددو ر لدد نرشددمرهر ب لدد ر هصبددةرمعددصت ر ج سددت ،ر اصاصددةرا مدد ر ضددحم 

إلصد ،ر اصاصدةرن  دد ر شدرا ،ربددلرحتد ر  قوتدد رالز جصدةر  دد  ا رمدعرن  اجدد !ربدلرنًمدد ر
حت رالسو ة،ر اوإلممدونررعمالرهليرننرآ واربصت ر اقو،وه،ر قبرهرالذيردفالرفص رم ج در

  .التَّ  رمالرالراللاوترالمنس اةرإلص رًول  و لرالم مصةرالح يثة
   مرمالرالحا ر الل نرمورلمريتهصَّرلبعررمالرقب  رفق رت فررلسصرت رص  رلر  ص رر

 لالريت فررلكو الرمالراونرمالرًم هرص  رلر  ص ر   مر هذهرالمزا،ورالث ثرتجم ندور
ر-  دد ر،قددصالرتددو رًلددحةرهددذهرالسددصرع،ر ننهددور ددصرعرنبددمرخددوتمرهدد رمحمدد ربددالر بدد رلر

ًَّن را د لرلررور   رن و ر  ممرمنهجم ن قالر،قصنتورمبنص رر-رص  رلر  ص ر   م
 ص  رلر  ص ر   مرالذيرنا   رلرتمول رإل رالنو راوفةر
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 1خصائص السيرة النبوية
تمصدددزتر دددصرعرالنبدددمرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرًولم يددد رمدددالرالمزا،دددور الرلدددو  ،رالتدددمر
جم تهور صرعرخوصةرلصسَراقلةرحصوعرنيرإنسونرن رحت رنيرنبمرآخر،ر مدالرهدذهر

 :الرلو  ر
فقد رتمصدزترمراجدعرالسدصرعرالنب  دةرفدمرالتدراثراإل د ممرًعد عر1 :تهودقةرتالص ر-1

ندد ر،عددوه رت دديرالمرح ددةرمعددوه عرَّتالددص تهورالتددمرتجمددلرالبوحددثرفصهددور القددوائرلهددورا
المددصال،رفددذارترالمراجددعردقددو قرالنسددلرفددمرالمددرلر ت  ددمَرفددمرهاددررفتددرعرمددورقبددلر

اةرصددد  رلر  صددد رالبمثدددةر توا رهدددو،ر تحددد  َر دددالرم لددد هر نعدددَّت ر اضدددو ت رالعدددر 
 .   م

 تح  َراتلرالسصرعر الرشبوً ر  م  ،ر اصفر،َّ لر اصفر،ضحيرصد  رلر  صد ر
كددلرشددم رتددمرتسددجص  ربتالددصلردقصددقرفر،  دد م،ر اصددفرينددو ،ر مددوهار،حددلرمددالرالطمددو 

يبهررالنوظررفمرهليرالتراثرمالرش عرتتبعرالمس مصالرلكلرشم ر همراون ارفمرت   الر
 .نرلر  صهماوًةرالكرا راض رهذارالتراثر   ره يراللح

،مددددد رالت  صدددددقرنحددددد رنهدددددمر دددددموترالنمددددد هجرالممرفدددددمر2رر:شددددد عرت  صقهدددددور  ب تهدددددور-2
اإل دددد مم،ر قدددد رتَّصدددد َرت دددديرالسددددمةرفددددمرحضددددواعرالمسدددد مصالر بددددررالقددددر نرحتدددد ر

رمالرمم نوتر ق صةرالمس م  .نصبحَرمم نتورنصص ت
مر،َّخذ هرمالرنمةرخ َ،ر   رةصررمثولر وبق،رف رر(  مرالت  صق)ر ق رنب عرالمس م نر

ارمددالرالنددو رفكددونرمددالرالم دد  رالتددمر ضددم هور ام ددَرةو،ددةرالكمددول،ر لددمر،ق دد  ارنحدد تر
،رف ندد ر(ًَّصدد لرالاقدد )ن رمددور،سدم ررر(  دمرالاهددم)   دمرالت  صددقرمث دد رفدمرهلدديرمثددلرر

نر،حتوجهمدورالمدول مرالدذيريتمسديرو  مرب ،عرنعَّرمالرحضدواعرالمسد مصال،ر هدذانرالم  مدر

 

بدالرالنوشدر:رممتبدةرا.المؤلف:راأل توهرالد ات ار دم رالمرصام.الجومعراللحصحرل سصرعرالنب  ةر-ر1
ر)فدمرتدرقصمرمس سدلر احد (ر6 د دراألجدزا :ر. ر2009ر-هدرر1430الطبمة:راأل ل ،ر. ثصر،رالك  َ

ر158ص1جر
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فص  قرملوداهر  تَّ  رمالرمم  موتد رحتد ر ر،قدعرفدمر ق صدةرالررافدةررًولمنهجرالم مم
 .ير رضوًبرل ر  رااًبذرنطبوعرال  رفمرح را 

ر(  دمرا ا،دةرالحد يثر) ر(،  دمرالقدرا اترالقرآنصدة) مالر  د  رالت  صدقر ند رالمسد مصالرر
المسددد م نر  دددمرالقدددرا اترينق ددد نرفصددد راتدددولرلرمدددالرةصدددررتحر ددد ر  ررَّنعدددرنحصدددثر

،ر     رالحد يثرا ا،دةر داا،دةرينق د نرفصهدوراد  را د لرلرصد  رلر  صد رتلحصف
  ددد مرًمدددنهجر  مدددمرةصدددررمسدددب  ،ر   دددمرنصددد لرالاقددد ر   ددد  رالمراصدددةرلصاهمددد ارمدددالر

 .خ لهورالاهمرالمنضببرل ن رالعر مرال اادرإلصنورب غةرالمرلر
مددالر ق صددةرفددولت  صقر قوفددةر،جددلرننرتعددصعرحتدد رنلددلرإلدد رالمق صددةرالم مصددةر نرددرجر

 .نطبو وترالهعةالررافةر ا 
 قددد رب ددد رالت  صدددقرفدددمر دددصرعرا ددد لرلرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرها تددد ،رفكتبدددَر دددنت ر

فهد رالنبدمرال حصد ،ربدلراإلنسدونرر  دصرت رًدَّ  قراأل دونص ر ن ثرهدورًمد رالقدرآنرالكدر م،ر
و ربهدذارال حص رالذيرحا َر صرت ر نق ال ر نفمول ر حراوت ر  دمنوت رفدمرالصق دةر المندر

العددمل،رف دددمريهدددتمرنحددد رًحاددد ر دددصرعرنحدد ر  ددد راألاضر  ددد رمدددررالتدددوا خر  ددد رهدددذار
 ارؤرننعدر رالنح ،ر اهتمرالمس م نربنقلرالرشم ر دالرا د لرلرصد  رلر  صد ر   م،

الم   رلحاد ر دصرت ر  دنت ،ر لقد ربد نرهدذارفدمراللد اراأل لرلإل د  ،رفدوبالر بدو ردر
،َّتمرفصهورالنبمرصد  رلر  صد ر  د مرإلد رخولتد راضمرلر ن ردريتحرلرال ص ةرالتمر

اضددمرلر نهددوردر  بصددَر ندد رخولتدد رحتدد ريراقددلررنمهددوترالمددؤمنصالحدد لرإمصم نددةردر
النبمرص  رلر  ص ر   مرفمرن   ر ن م ر  بودت ،ر  تمثلرً رامدورا لرهلديرمسد مر

ر.فمرصحصح ر ةصره
لدمرينددزلرااندورالقدرآنرالكددر مرررر3 :ورل د حمربصدونرالن ددريرورتطبصقصدد رور م صد رتمد ربصوندترر-3

   حمرلنبص رالم صمرص  رلر  ص ر   مرًول حمرالعر  رلمجردرالتبر ربدت  عرت دير
حصددثر،جدد رالمسدد مرناسدد رنمددو رنلدد صرالدد حمرالعددر  ر،رالك مددوتر ا ا،وتهددورفحسددلر
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رفددمرقددولرتمددول ر ددوجزتر مهرالددَر﴿رار ددالرتطبصقهددورفمددث ت راْ بدده ه ارَاَاكدده و ه ْمرَ،ونيهددورالنددَ ذ يرَخَ َقكدده
اْلرَقْب  كهْمرَلَمَ كهْمرَتَتقه نَر ياَلرم   .1﴾َ اَلذ 

فدد ر،جدد رإجوًددةر ددالرهددذهراأل ددب ةرإ رفددمرفسددصرت ررْفصسددَّلرالمسدد مر اصددفرن بدد رااددمر
نرلتطبصقرا  ر رهمرالنم هجرالتطبصقمرالذيرً ريهت يرالمس مفص  رلر  ص ر   مر

 .ااهم
ورل سصو ةرال اخ صةرر-4 نقو رالنبمرص  رلر  ص ر   مرًم رالبمثةر ه ررر4 :تم رمنهجت

 دنة،رن دررد  تد ر ن  نهدو،رحدذارالندو ر اةدبهم،رر13  دصمرل مسد مصالربدصالرالمعدراصال
و،رنقوم هرفصمور،ممالرننرنسمص رًوإلقومةرالجبر ةرتحملراألهل،رحوصرهرالنو راقتلود، ر

 ن اتر10فمرالم ينةرن رتح ي راإلقومة،ر لكن رخرجرب   ت رإل رالم ينةرالمن اعر نقو 
هدددمربر حددد ه،رجمدددلراأل  ر جمدددلر   رنصددد حربدددصالرالقبو دددل،ر ربنددد رالمجتمدددعرالمسددد مر

خددد ع،ر جمدددلرإ الردددزاجرنخددد عرًمددد رحدددر لرضدددر  ،ر جمدددلرالمهدددوجر الر األنلدددوار
ار  د راإل،مدون،رفوتسدعرماهد  راألخد عرمدالرالممند رماه  راألخ عرفمرالمجتمعرمقل اتر
نرفددمرتجممهددمر تحدددوبهمر رسدد مرا دد ،ر اددونرالمسددد مالتق صدد يرلصمدد نربددصالرالمجتمدددعرالم

َ ع رَفََّر﴿ر وأل رعرال اح ع،رقدولرتمدول ر نده َنرإ خدْ رإنمدوراْلمهْؤم  ْصاَلرنخدَ ْ كهْمرَ اَتقده ارّللَاَرحهر  رصدْ  اربدَ
 2﴾َلَمَ كهْمرتهْرَحمه نَر

ورتطبصقصدد ر ورلجمددعرا مددةرور م صدد رهددذهراإلنجددو اتر ةصرهددورتجمددلرمددالرالسددصرعرنب  ددةرمنهجددت
ل،ر لحسدالرإدااعرالسصو دةرال اخ صدةربددصالرالندو ر  د راخدت .رنه اقهدمر آاا هددم،رالعدم

ًولما ر الرالمسم رمنهم،ر ب لرالمغارعرلهدم،ر إشدرا همرفدمرالدرنير ا تعدواتهمرفهد ر
احمدةرمدالرااد رلهددم،راقصدقرالق دلرممهددم،ر قد رجمدعرلرلد رصدد  رلر  صد ر  د مرت ددير

ة رمدد ر﴿راللدداوترفصقددولرتمددول ر ورَاْحمددَ رَفب مددَ ل  صَ راْلَق ددْ ورَة دد  رَف دد  ََ نددْ ْ راه ْمرَ لددَ رَلهدده ََ اَلرّللَا رل نددْ

 

ر21  اعرالبقرعرا ،ةر-1
ر10  اعرالحجراترا ،ةر-2
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رَفَتَ َاْلرَ ر ََ ْاههْمرف مراأْلمررَف  َهارَ َزْم ْمرَ َشو   ْمرَ اْ َتْغا ْررَلهه رَ ْنهه اْلرَحْ ل َيرَفوْ فه نَاضم ارم 
راْلمهَتَ ا    صالَر  1﴾َ َ  رّللَا رننرّللَاَر،هح لم

ورل سصو ددرر-5 لددمر،مددالرالنجددو رفددمرالسصو ددةرال اخ صددةرًددَّ برررر5:ةرالرواجصددةتمدد رمنهجددت
مندد رفددمرالسصو ددةرالرواجصددة،رفددولنبمرصدد  رلر  صدد ر  دد مرن ددلرد لددةراإل دد  رمددالر

 .الم ينةرالمن اع
ر النلدددوالرر  قددد رالنبدددمرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرالمموهددد اتر ا تاوقصدددوترمدددعرالصهددد در

-صدد  رلر  صدد ر آلدد ر  دد مرر-ر المعددراصال،رفمقدد ترمموهدد عرالح يبصددةربددصالرالر دد ل
ددر/6)فددمر ددو رررر معددرامرممددةر]قددر  [ ،ر اونددَرمدد ادرالمموهدد عرتتضددمالر( ر627هد

ورمالرا رالطرفصالرًم  رمهوجمةرالطر.راآلخر.رفر رَراألمالر السد  رالدذيرضمونتر
ورو دددونرالطرفدددر ور حر ادددت نرًحوجدددةرإلصددد ،رًمددد رننرشددده ترالجز دددرعرالمراصدددةرصدددرا تور نصادددت

 اددونرالر دد لرصدد  رلر  صدد ر  دد مرقدد ر الرالمسدد مصالر المعددراصال ممددوا رضددوا ةربددص
،ر  ا رالمقصمدصالرداخدلرالجز درعرالمراصدةرن رنلوالر ق رمموه اترنخرلرمعرالصه در ال

خواجهددو،ر خددواجرحدد  درد لددةرالم ينددة.رفقدد ر قدد رصدد  رلر  صدد ر  دد مراتاوقصددةر دد مصةر
 .هدر10نر و رامعرنلوالرنجرر

ورإلدااعرالنددد ار-6 ادددونرا ددد لرلرصددد  رلررر6:حمرالمسدددمر ةر الجهود،دددةتمددد رمنهجدددت
،رنراهر هد ر،م دمرقد ادرالجصد لرفدمرالمدولمرًَّ درهر ارشجو تورنبص ت ارمجوه ت   ص ر   مرقو  ت

ب عر  دد رالحقددو قرحقصقددةرالحددر ل،ر اصددفرتدد اا،ر متدد رتبدد نر اصددفرتنتهددم،ر اددو 
  صدد ر  دد مرلددمر،سددَعرالتوا رصددةريتَّ دد رهلدديرالممندد ر مددالرهددذهرالحقددو ق:رنندد رصدد  رلر

نراإلددد رالحدددر لر إنمدددورفرضدددَر  صددد رًسدددبلرا  تددد ا ر  صددد ،رن راةبدددةرال  دددمر المددد  ر
  ص ر    رالمس مصال،رن رمحوااةرديالرلر اآلمنصال،رفق رفهرضر   رالنبمرص  رلر

ور سدمر  رو  ص ر  د مربد الرقصودتد رل   لدةراإل د مصةرا ندصالر  مدر و،رلدمرينعدلرنصالرتحرادت
الرمنهددو،ر خمددلرتحراددوترلددمر،قتددلرةصددررالمسدد مصال،ر مجمدد عرالقت دد رالقتددولرفددمر ددتص

 

ر159  اعرالر مرانرا ،ةر-1
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ور البدددددوقمرمدددددالرارمسددددد مترشدددددهص ترر252شدددددر رمدددددنهمرر1004 العددددده ا رمدددددالرالادددددر قصالر
 .المعراصال

ورلددإلدااعر اختصددوار نوصددررالقصددودعر المددوم صالر-7 اددونرالنبددمرصدد  رلرر7:تمدد رمنهجددت
متد ترمسدوحتهورلتعدملرجمصدعر  ص ر   مره رالحو مرل   لدةراإل د مصةرال لصد عرالتدمرا

شب رالجز درعرالمراصدةر هدمرمسدوحةرمدعرا تبدوارق دةرا تلدو تر الم اصد تر،لدملر
السدددصطرعر  صهدددورإ رإهارحسدددنَراإلدااع،ر ادددونراختصدددوارالددد  عر القضدددوعر قددد ادرالجدددص ر

 .   رن و ر  صم
لذارفمالرين ررفمر صرعرالنبمرص  رلر  ص ر   مر هد رير د رننر،مدر.راصدفر،مد نر

اونرممصوارالكاو عره راألاجحرفكونرخول ربدالرال لصد ر،قد درالجدص رفق رراختصوارالقودع.
رلقصددودعرالجددص ر خبددرعرًولقتددول،رفكددونرممصددوارالكاددو عرهدد رألندد رن ثددررالمسدد مصالرتددَّهص تر

 .األصلرفمرا ختصوارفمرالرالمنوصلر
ورل تراصددةر اندو رالمجتممددوتر  د رفضدو لراألخدد  ر-8 ونددةرلألخد  رممر8:تمد رمنهجدت

إنمورن  صمةرفمراإل   ،ر   لر  د رت ديرالمموندةرقد لرالنبدمرصد  رلر  صد ر  د م:
  هبدصالرالنبددمرصد  رلر  صدد ر  د مرت دديرالمموندةرفددمر،ر1نًمثدَرألتمددمرصدولحراألخدد  

 نقدددراممرمندددمررمَرنرمدددالرنحدددبممرإلدددرنإصددد  رلر  صددد ر  ددد م:ر لدددر رقًحددد يثرآخدددررحصدددثر
 .2..ن.وري  رالقصومةرنحو نكمرنخ قتومج ستر

 

نبددددد رًمدددددرر بددددد رلربدددددالرمحمددددد ربدددددالرنبدددددمرشدددددصبةرر:المؤلف.الملدددددنفرفدددددمراألحوديدددددثر اآل دددددوا1-
 د در.امدولري  دفرالح تر:تحقصدق.1409الطبمةراأل ل ر،ر.الر وضر–متبةرالرش رمر:الك فصولنوشر

ر324صر6جر7ر:األجزا 
محمددددددد ربدددددددالر صسددددددد رنبددددددد ر صسددددددد رالترمدددددددذيرر:المؤلف.الجدددددددومعراللدددددددحصحر دددددددنالرالترمدددددددذير-2

 ددد در.نحمددد رمحمددد رشدددو رر آخر نرر:تحقصدددق.بصر تر–داارإحصدددو رالتدددراثرالمرادددمرر:النوشدددر.الس مم
ر370صر4.ج5ر:األجزا 
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ورل تموملرداخلراأل رعر  صلراألاحو :ر-9 اونرالنبدمرصد  رلر  صد ررر9تم رمنهجت
ورورفمرانفرج ه،ر مرفمرانفر م ،ر مرتز جر تك ندَرلد رن درعرفكدونر  جدتر   مريتصمتر

رل ددز جرالحندد نرالكددر م،رور لدد ر و  ددةر  عددصرع،ر اددونرالنبددمرصدد  رلر  صدد رمثددو تر نًددتر
اتدددلرالسدددصرعرننددد رادددونر،قددد  رلاوبمدددةر  صهدددورالسددد  رر .رالدددرحصم،ر هادددرترأر األلرالدددرر

  قب هوربصالر صنصهو،ر  حملرالحسالر الحسصالر نمومةرنحاودهرفمرالل ع،ر اونرالنبمر
ورلل ةرالرحمرحت رمعرةصررالمس مصالرمنهمر  نم هجت

ورإلدااعراأل مدددوترر-10 ترالددد   عراإل ددد مصةرًَّ مدددوتراثصدددررمندددذرمدددرَرر10:تمددد رمنهجدددت
 نترًمقو مةرمعرامرقر  رل ر ل   ت ر ا ته ا.رالمستضماصالربفر،  دتهورفمرممة

 هددؤ  رالناددررهددمرندد اعرال  لددةراإل دد مصةرالتددمر تسدد درالمددولم،رر،مددالرنتبو دد رًولتمددذيلر
 اج راأل موترال اخ صةرالتدمرادونريثصرهدورالمندوفق نرً  دواعرالادتالرفدمرالمجتمدعر تار دقر

 .المس مصال
 ادثرا  رر، موترًوللبرر الحممةر  ولجهدونداارالنبمرص  رلر  ص ر   مرهذهراأل

اإل،مونر ال ح عربصالرالمس مصال،ر ن  رالم عراللحصحةر قدو ربتراصدةرنصدحوً ر تدَّهص همر
 نخذرًوأل بولر اتلراأل ل  وت،ر نجحرفمرإدااعرالسصو ةرالرواجصدةر ال اخ صدةر خدرجر

 .وور خواجص رمالرالراأل موترالتمر اجهت رداخ ص ر
 :لمراجعتدوين السيرة وأهم ا

رنخبددددواربتدددد   الرتددددبمهمر مددددالرالتددددوًمصال،رمددددالرًمدددد همر مددددالر نبنددددوأهم،راللددددحوًةراهددددتم
رلرا  لرمغو يررنبنو همر،م م نرراون اربلررألبنو هم،رر تم صمهوررالنب  ةررالسصرعر ح ادثر

ر اونرالقرآن،رمالررالس اعرر،حا  نهمراموررإ ،وهورر  حا  نهمرر-ر   مرر  ص رلرص  رر-
رنخبددوار،م ددمراددونرالددذير-ر ندد رلراضددمر-ر ددو لرربددالرا البددررربددذليراهددتمرمددالرنبددر 

رلراضدددمر-ر بدددو ربدددالرلر بددد رر ادددذاري ،ددد ،ربدددصالرفصمتب نهدددورت مصدددذهر  ددد رالسدددصرع
َررالددذير-ر نهمددو رمددالرمنهددورا ددتاودررالنب  ددة،ر المغددو يررالسددصرعرفددمرمدد  نوترر ندد را  دد
رحددز ربددالر مددر ربددالرلر  بدد ررالمغددو ي،رصددوحلرر قبددةربددالرم  دد رنمثددولرًمدد ه،رجددو 
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ر105ر ادون)ترربدالر ثمدونربدالرنًدونرًولسدصرع،راهتم ارالذيالرالتوًمصالر مال.راألنلواير
ررالزاصدرربدالر،  در ع-ر  د مر  صد رلرص  ر-رلرا  لرمغو يرراتولررجمعرالذيرهد(
 :نمثولرالم مرنهلرمالرببقوتررهؤ  رًم رر جو رهد(94ر)تر

مدددو  ددد(ر124ر)ترررالزهدددريرراإل  َررالدددذيرهد رمدددالرالنب  دددةرلسدددصرعارفدددمرمر  وتددد رإلصندددور صددد 
ر هدددمرجدددز رفدددمرمطب  دددةرمغدددو يرر لددد رالنب  دددة،رالسدددنةر اتدددلررالمغدددو ي،راتدددلررخددد ل

 اللنمونم.رالر ا ر ب ررملنفرمالرمستررجة

 المصدر الرابع: التاريخ اإلسالمي:
 :وفروعه وفوائده وأهميته التاريخ تعريف
راإل دد  رلغددةرالتددوا خ:رًددولت اصخ(ر)اإل دد نرفددمرالسددرو يررقددول :لغىىة التىىاريخ تعريىىف
َرر:،قولرًول قَ، َر:رنير ناخت ،رالكتول،رناخ َرربصن  .1اتوبت ر ق

َر:ر،قولرمث  ،ر الت ا خرال قَ،رتمر  رالتوا خ:رالج هريرر قول َررناخ  . ر اخ
رًقدددررمدددالراألنثددد رصدددغوار هددد ر- اسدددرهوررالهمدددزعرًادددتحر-األا ررمدددالراشدددتقوق :ر قصدددل

 .ال ل رر،ح ثررامورح ثررشم رألن رال ح ،
رشددم راددلرتددوا خ:رلدد ر)الرددراج(راتددولررفددمرالكوتددلررجماددرربددالرامددةق ررالاددرجرنبدد رقددول

َررفصؤاخ نررآخره،  .معه اعرح ادثررفص رال ذيرًول ق
:را صدط  ر فدم:رًدولت اصخ(رفدم)اإل  نرالسدرو يررقدول :اصطالًحا التاريخ تعريف
َررالتمر   ر صدحة،ر  فدوع،ر،2 األ مدةرالدر اعررم لد ررمدالراألح الرً رتضببرال ذيرًول ق

 

تحقصق:ر  دمرالدز ااي،ر.المؤلف:رمحمد درمقد ، .نزهةراألن وارفدمر جو دلرالتد اا خر األخبدوار-1
 ددد در. ر1988الطبمدددة:راأل لددد ،ر.لبنونر–النوشدددر:رداارالغدددرلرا  ددد مم،ربصدددر تر.محمددد رمحا  

ر39صر1.ج2األجزا :ر
مربددالرالمؤلددف:رجمددولرالدد يالرنبدد رالاددرجر بدد رالددرحمالربددالر  ددر.المنددت مرفددمرتددوا خراألمددمر الم   -2

دددد(597محمدددد رالجدددد  ير)المتدددد ف :ر المحقق:رمحمدددد ر بدددد رالقددددودار طددددو،رملددددطا ر بدددد رالقددددودار.هد
 دد دراألجددزا :ر. ر1992ر-هدددرر1412الطبمددة:راأل لدد ،ر.النوشددر:رداارالكتددلرالم مصددة،ربصر ت. طو
 8ص1ج19
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رممدورهدذا،رنشدب ر مدور تجدر ح،ر ت  صق،ر ضبب،ر حا ،ر حج،ر اح ة،ر ا ن،ر  قل،
ريتاددقرمددورًدد ر   تحددقر ا ددتقبولهم،ر حددولهمرابتدد ا همرفددمرنحدد الهمر ددالرالاحدد ررمرجمدد 

ر    ددر،ر خ صاددة،رفددرض،ر تج يدد ررم مددة،رظهدد ارمددالرالج ص ددة،ر ال قددو عرالحدد ادثررمددال
ر اامددورد لدة،رانتقدول رر  صد ،رمتغ دلررمدالر انتزا د رب د رر فدتحر حدرل،ر م حمدة،ر ةدز ع،
 .1 قل ررالر قرلب  رفص ريت  ع

  ل توا خرنهمصةر  م :
ْلر﴿رقدولرتمدول ر.ممرفةرال ا  ر المبرر ا  دتاودعرمنهدورفدمرالحوضدرر المسدتقبلر1 قده

راونرن ثرههْمرمهْعر ا صالَر اْلرَقْبله ياَلرم  صره ارف مراأل ْاضرفون ر ارَاْصَفراونرَ وق َبةهراَلذ   ر2﴾  
الر دد ل،رلهددؤ  رالمعددراصالر ددصر ارفددمراألاض؛رفتددَّم  اراصددفراونددَرنيرقددلر،ددورنيهددور

نهو،ةراألممرالممذًةرمالرقب كمرْرفق راونَر وقبةر صبة،راونرمم مهمرمعراصالرًوب.ر
 ،مب  نرمم رةصرهرفَّه ك ارًسبلرإشرا همرًوب.

ه ل مراأْلر﴿ر:قولرتمول  ْبَرع رأل  ْمر   ه  ورادونرحدَرَلَقْ راونرف مرَقَلل  رمدَ اْلرْلَبول  يثتور،هْاتَدَرلرَ َلكد    
نه نَر رَ هه تلرَ َاْحَمةترل َقْ   ريهْؤم  رَشْم   صَلراهل   يَقراَلذ يرَبْصاَلرَيَ ْ،  رَ َتْال   ررر3﴾َتْل  

لقدد راددونرفددمرقلدد راألنبصددو ر قلدد رنممهددم.ر فددمرقلددةري  ددفر إخ تدد رم   ددةر
وريتم ربهورنصحولرالمق لرالس صمة،رموراونرالقرآنرالمعتملر   رهلديرا  ورمرت قدت مدت

ر ممذ اتور   رل،ر لكالراونرتل ،قتورل كتلرالسمو  ةرالمنزلةرمالر ن رل،رر تالص ت

 

ذارعر المسدددتطر.رمدددالرنحددد الرالر  جدددولرل ممرفدددة-1 و رل تدددَ تدددلرالندددَ رمدددالراه رالمؤلف:ر بددد .المسدددَتررجه
الددددددرحمالربددددددالرمحمدددددد ربددددددالرإ ددددددحو ،رابددددددالرمندددددد عرالمبدددددد يراألصددددددبهونم،رنبدددددد رالقو ددددددمر)المتدددددد ف :ر

ددد(470 ررالنوشدددر:ر  ااعرالمددد لر العدددب نراإل ددد مصة.المحقق:رن.رد.ر دددومررحسدددالرصدددبريرالَتمصمممر.هد
ر121ص3  دراألجزا :ر.إدااعرالعب نرال ينصة.رالبحر ال

ر42  اعرالر  را ،ةر-2
ر111  اعري  فرا ،ةر-3
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ارلكددلرخصددر،ر احمددةرلقدد  ر لكددلرمددور،حتددوجرإلدد رتالددص  رمددالراألحمددو ر العددرا عر إاشددودت
  رفهمرالذيالرينتام نرًمورفص .ًيؤمن نر

ورنددتم مراصددفراونددَرحراددةراإل دد  رالتددمربدد نترصددغصرهر  ددر ر ونرمددورانتعددرتر ن،ضددت
 اتددلرلهددورالقبدد لْر اصددفراونددَرحراددةرالر دد لر  صدد رالسدد  رفددمرالدد   عر نصددحوً ْر
 اصفرصبر ار   رال   عرحت رب غ هوْر اصفرصبر ار   رمدررالحصدوعر الجهدودرفدمر

  بصلرلْر اصفرقوب  ارن  ا همر انتلر ار  صهمْ
ورنتمددددددر.ر  دددددد رن ددددددبولردمددددددواراألمددددددمر الم مددددددو رالمتكبددددددر الرر  المتجبددددددر الر ن،ضددددددت

 مثولرفر  نر هومونر ةصرهمو.ر المتغطر صال.
الار  نرنه ك رلرفمرالصمر نج رلرم  د ر  صد رالسد  رًدولصمر هدذاريد لر  د رقد اعر

 لرتمول رفمراإله  رل   مةر النلرعرألهلرال   ع.
ْمرفَر﴿رقدددولرتمدددول  ْنهه ورمددد  مرَّفونتقْمندددَ وههْمرفددد  َذبه ارً راْةَرْقندددَ ْمرادددَ َّنهه ورلدددصمرًددد  ورَ ادددون ارَ ْنهددددَ آ،وتندددَ

 رر1﴾َةوف   صالَر
نه َدههرَفَنَبْذَنوههْمرف مر﴿رقولرتمول ر ر2﴾ن هْررَاْصَفراونرَ وق َبةهرالَ ول م صالَرولصمرفاَفَّخْذَنوههرَ جه

 همذاريه يرلرالطغوع.ر
وربدنالرالد  رالدذيرنه ديرًد رالطوةصدةرفر د نرلمنددةر   نلدرر  نجدمرا د  رًدَّلصمرن،ضدت

ورإلدد رنه   رمه  ددَ رننر﴿رتمددول رقددولررلر  صدد . رَ َ صددْ  رفَرنَ ن حْصنددَ  َ اددْ ص  رفددَ  َهارخ  م  ْلق صدد  رَّْاضدد 
اَلراْلمهْرَ   صالَر  .3﴾ف مرنلصمرَ َ رَتَروف مرَ َ رَتْحَزن مرإنورَاادم ههرإلصيرَ َجو   ه ههرم 

ف ص  رف مر﴿رقولرتمول ر رَفوْقذ  ف ص  رف مرالَتوبه ت  رارلصمرَفْ صهْ ق   راننراْقذ  ْذههر دَ ه ٌّ رَ،َّْخده ل  وح  لدصمرً ولسدَ
ن  مرَ ل تهْلَنَعرَ َ  رَ ْصن م رَ َ ْصَيرَمَحَبةترم  َه رَل هرَ نلقْص  .4﴾ل مرَ َ  ه ٌّ

 

ر136 اعرا  را.را ،ةر -1
ر 40  اعرالقل را ،ةر-2
ر7  اعرالقل را ،ةر-3
ر39  اعرب را ،ةر-4
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رلتوا خراألمةرالمس مةر اص  رلحراةراألمةراإل  مصةرمعرةصرهدورمدالر2 لٌّ ج  .التوا خر  
  مصقتورصودقتو.راألممر العم لرمالرتجواعر حر لر مموه ات،ر  م نرهذارالرص ر

 مؤلفات في التاريخ اإلسالمي:
:رالاد ا رالنوشدررنبد رالقرشدمراثصرربالر مرربالرإ مو صل:رالمؤلف،ر النهو،ةر.الب ا،ة1

 بصر ت.رالمموا.،رممتبة
 األ صررابال:رالتوا خ.رالمؤلفرفمرالكوملر.2
رالطبددريررجر ددرربددالرمحمدد ر:ر الم دد  رالمؤلددفر الر ددلراألمددمرالطبددري،رتددوا خرتددوا خر.3
رالم مصة،ربصر ت.رالكتلررداا:رجماررالنوشررنب 

 المصدر الخامس العلماء المسلمون وأثرهم في ثقافة األمة اإلسالمية
﴾ رَةاه ا  َ َمو هرإنرّللَاَرَ ز  ز  ه راْلمه َبود  رر1قولرتمول رر﴿إنمورَ،ْرَع رّللَاَرم اْلر  

 رف ارصداوت ر شدر  رإنمور،م مرمقو رلرتمول ر  رعوهرالمولم نرً ر بحون ؛رألنهمر
  د  لرق ات ،رإنرلر ز زر ر،غولب رنح رلذن لرمالرتولرمالر بوده.

،ر لمر،جم همر ا ةرالر دل،ر إنمدور2نالم مو ر ا ةراألنبصو ن: لهذارجو رفمرالح يثرننر
قددولررن إنرالم مددو ر ا ددةراألنبصددو ن،ر هلدديرألنرالمددولمرفددمرق مدد ر،قدد  رمقددو رالنبددمرفددمر

 مم .رإ،ضو رالعر مةرالتم
وعهرالعددر مةر مددَ َةراألنبصددو ؛رألنر-الحمو،ددةرالم مصددة-فهددمرإهتارحه ،ر لهددذاراددونرالم مددو ر َا ددَ

األنبصو رلمريهَ ا   ه اردينواتار  رداهمتور إنمورَ َا ه ارالم م،ر الدذيالرَحمدَ رالم دمرهدمراللدحوًةر
مدالرر همرالتوًم نرمالر  مو رالس فر   مدو رتدوًممرالتدوًمصالر-اض انرلر  صهمرر-

 نهلرالح يثر مالرنهلرالاق .

 

 28  اعرفوبرراآل،ةر-1

ر81ص1 نالرابالرموجة،رجرر-2



75 
 

ْذَ َررالجمصدعرًولجمصدل،ر ننر رنقدعرفدمر دولم ر فهدؤ  رمدنهجرنهدلرالسدنةر الجمو دةرننريده
ْذَ ره َنر ْذَ ره َنرًولجمصدلر  ريده مالرالم مو ر رمالرنهلرالح يثر  رمالرنهلرالاق ،ربدلريده

 اراألجددرر الثدد الرًسدد  ،ر إنمددوريهْرجددَ رلهددمرفصمددورنخطددؤ ارفصدد رننهددمرإنمددوراجتهدد  ار َاجددَر
  الرطَّر ريهَتوًَعهر  ص رصوحب .

نالم مو ر ا ةراألنبصو نررنلدصلرمندورمدالرر: تم صمرالم مو ر اللولحصالرمالراألمةر اجلر
 .1لمري قررابصرنور  مر.رلمولمنورفض  ن

}ننرالم مو ر ا ةراألنبصو {رهذارمالرن  مرالمنوقلرألهدلرر-نرق ل :رر-قولرابالرالقصم:ر
 نبصو رخصررخ قرل،رف ا تهمرخصررالر قرًم همالم مرف نراأل

 فصدددد رتنبصدددد ر  دددد رننرمحبددددتهمرمددددالرالدددد يالر اغضددددهمرمنددددو.رل دددد يال،رامددددورهدددد ر وبددددَر
م ا  هم،ر اذليرمموداتهمر محوااتهمرمموداعر محوااةربراموره رفمرم ا  هم،رقدولر

   مراضمرلر ن :نمحبةرالم مو رديالري انرً ن.
ر نخددرجراإلمددو رنحمدد ر نبدد ردا ر درالترمددذير ابددالرموجددةر الدد اامم،رفددمراتددبهم:نرننراجدد ت

 ْمورنق مير،ورنخمر:فقولر- ه رب معقرر-ق  رمالرالم ينةر   رنبمرال ادا ر
 .ح يثرب غنمرإنيرتح ثرً ر الرا  لرلرص  رلر  ص ر   مر:قول
مدورجبدَرر: ،رقدولر:نمدورقد مَرلتجدواعرْرقدولر:قدولر. ر:نمورجبَرلحوجةرْرقولر:قول
فد نمر دممَرا د لرلرصد  رلر  صد رر:قدولر.نمدمر:فمرب لرهذارالح يثْرقدولرإ 

ورإلد رالجندةر:   مر،ق ل  ننرر،مالر  يربر قتوري تملرفص ر  متور د يرلرلد رًد ربر قدت
 ننرالمدولمرلصسدتغاررلد رمدالرر،الم  كةرتضعرنجنحتهورلطولدلرالم دمراضد رًمدور،ط دلر

 

مسدددن رنبدددمر،م ددد ،رنحمددد ربدددالر  دددمربدددالرالمثنددد رنبددد ر،م ددد رالم صددد مرالتمصمدددم،ررداارالمدددَّم نرر-1
ر.238/ر2حسصالر  صمرن  ،رجر:.تحقصق1984ر–ر1404ل تراث،ردمعق،رالطبمةراأل ل ،ر
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 فضددلرالمددولمر  دد رالموبدد رااضددلرر. فددمرالسددم اتر األاضرحتدد رالحصتددَّنرفددمرالمددو
 ننرالم مو ر ا ةراألنبصو ر ننراألنبصو رلمري ا د ارر،القمررلص ةرب ار   ر و ررالك ا لر

 1نرفمالرنخذهرنخذرًح ر افرر، إنمور ا  ارالم مر،دينواتار  رداهمتو
ارن  مرًمتولرلرمنمرتب غ راإلبلرألتصت ن: قولر ب ربربالرمسم در  .ر2نل رن  مرنح ت

 همذارفق رب نترالرح ةرفمرب لرالم مرمنذرن،دو راللدحوًةراضد انرلر  دصهم،رفرحدلر
 جددوبرربددالر بدد رلرإلدد رملددر،ر اددذليرالتددوًم نر تددوًم همرحتدد رشددر.رر،نبدد رنيدد لر

 الم مر التم صمر هاررنقسو ربنمرآد رًولنسبةرإلص .
 :شرف العلم والتعلم

صد  رلر  صد ر  د مرر-ا د ل رر ادترالنل صرالكثصرعرمالراتولرلرتمول ،ر  نة
ياَلرر- ذ  رّللَاهرالددَ ع  فددمرشددر.رالم ددمر التم ددصم،ر ننرالم مددو ر ا ددةراألنبصددو رقددولرتمددول ر﴿َيْرفددَ

﴾ رَوّللَاهرً َمورَتْمَم ه َنرَخب صر  ْ َمرَدَاَجوت  ياَلرنه ته اراْلم  ْنكهْمرَ اَلذ   ر3آَمنه ارم 
ياَلر،َر ذ  َت  يرالدددَ ْلرَ،سدددْ ْلرهدددَ رنه لددده رقدددولرتمدددول رر﴿قددده َذَ ره ياَلرَ رَ،ْمَ مددده َنرإنمدددورَيتدددَ ذ  ْمَ مددده َنرَ الدددَ

﴾  .4اأْلْلَبول 
﴾ رَةاه ا  َ َمو هرننرّللَاَرَ ز  ز  ه راْلمه َبود  رر5قولرتمول رر﴿إنمورَ،ْرَع رّللَاَرم اْلر  

 

رنخرج رالترمذي: الرننلربالرمولي1- 
إحسدددونرر:الطبقدددوترالكبدددرل،رمحمددد ربدددالر دددم ربدددالرمنصدددعرنبددد ر بددد لرالبلدددريرالزهدددري،رتحقصدددق2- 

ر.2/244 ،رجر1968بصر ت،رالطبمةراأل ل ،رر– بو ،رداارصودار
ر11  اعرالمجودلةراآل،ةر- 3
ر9  اعرالزمرراآل،ةر- 4

ر28ةر  اعرفوبرراآل، 5-
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قددول:رقددولرر-اضددمرلر ندد رر- فددمراللددحصحصالرمددالرحدد يثرنبددمرم  دد راألشددمرير
:نرإنرمثدددلرمددورًمثندددمرلرًدد رمدددالرالهدد لر الم دددمر- ر  دد مصدد  رلر  صدددر-ا دد لرلر

و،رفكوندددَرمنهدددوربو ادددةربصبدددةرقب دددَرالمدددو رف نبتدددَرالكدددألر  مثدددلرةصدددثرنصدددولرناضدددت
 المعلرالكثصر،ر اونرمنهورنجودلرنمسمَرالمو ،رفناعرلربهورالندو ،رفعدرا ارمنهدور

  رتنبددَر  ددق ار  ا دد ا،ر نصددولربو اددةرمنهددورنخددرلرإنمددورهددمرقصمددونر رتمسدديرمددو ر
َم،ر مثدلرمدالر َمر َ  دَ  أل،رفذليرمثلرمالرفق رفمرديالرل،ر نام رمورًمثندمرلرًد ،رَفَم د 

و،ر لمر،قبلره لرلرالذيرنا  َرً ن.  لمريرفعربذليران ت
-قول:ر ممَرا  لرلرر-اضمرلر ن -فامراللحصحصالرمالرح يثرممو  ةرر1ر

فنسددَّلرلرر2خصددرتار،اق هدد رفددمرالدد يالنر،قدد ل:نرمددالريددردرلرًدد ر-صدد  رلر  صدد ر  دد م
 تمول رننرير قنوراإلخ صرفمراأل مول.

  الم مو رالراونص نريؤ ر نرفمراألمةرًَّم ارمنهو:
ر..السصرعرالمث  ر الق  عرالحسنةرل نو 1
ور2 .قصومهمرًَّمرراإلص  ر تم صمرالنو رنمرردينهمر د  عرالمس مصالر إاشودهمر ن،ضدت

 ال يالرالحنصف.د  عرةصررالمس مصالرلهذار
ر.رالمطو رالمستمررفمرالم   رالعر صةر الم   رال نص  ة3
 
 

 

در458درر384الحسددصالربددالرنحمدد رالبصهقدد ر)رر،د  ددلرالنبدد عر-ر1  بدد رالممطدد رق مجدد ،رر:،تحقصق(هدد
ر1/368 ،رجر1988هدر/رر1408 داارالر ونرل تراث،رالطبمةراأل ل ،ر،داارالكتلرالم مصة

ر1/39صحصحرالبرواي،رًولرمالريردرلرً رخصرتا،رجر- 2
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 :اللغة العربية :المصدر السادس
 أهمية اللغة العربية والعناية بها. -

شرفَرال غةرالمراصدةرًدَّنراوندَرلغدةرالقدرآنرالكدر مرخدوتمرالكتدلرالسدمو  ةر فدمراتدولر
 :بهذهرال غةرمنهورلرًضعر عرعرآ،ةرتتح ثر الرتنز لرالقرآنرالكر م
 رر1قولرتمول رر﴿إنورننَزْلَنوههرقرآنتور راص ورَلَمَ كهْمرَتْمق  ه َن﴾

رتاهم نرممونص ر تت بر نهو.ر–نيهورالمرلرر–ني:رإنورننزلنورالقرآنرب غةرالمرلرلم كمر
ْكمتور راص و﴾ قولرتمول رر﴿َ َاَذل َيرننَزْلَنوههرحه

ر2
رر–نيهدورالر د لرر–نق امهمرننزلنور  صدير مثلرإنزالنورالكتلرالسوًقةرًَّلسنةر القدرآنرقد  ت

و ورل حدددقر راصددد  رمبصندددت نهددد ا رنهدددلرالكتدددولرفدددمرر–نيهدددورالر ددد لرر– لدددبالراتبمدددَرر.فلددد ت
مسو متهمرليرًحذ.رمور ريتاقرمعرنه ا همرًم رمورجو  رمالرالم مرالذير  ميرلر

لددصلرلدديرمددونعرإ،ددوه؛رف ددصلرلدديرمددالرلر لددمريتدد لمرنمددر ،ر  نلددر ر  دد رن دد ا ي،ر ر
 .،منميرمالر ذاً 

ْمرَيَتقددده َنرنْ ر رَلَمَ هددده صددد   اَلراْلَ    َرْفَنورف صددد  رمددد  ورَ صدددَ ور راصددد  وههرقرآندددت َذل َيرننَزْلندددَ قدددولرتمدددول رر﴿َ ادددَ
ْارتا﴾ ْمره  رَلهه  3،هْح  ثه

 مثلرمورننزلنورمالرقل رالسوًقصالرننزلنورهذارالقدرآنرب سدونر رادمرمبدصال،ر اَصندورفصد ر
مالرته ي ر تر   ؛راجوَ رننر،ردوف ارل،رن رتنعدم رلهدمرمد ا  رالقدرآنررنن اعرال  ص ر

 ا تبواتا.

 

ر2  اعري  فراآل،ةرر- 1
ر37ةر  اعرالر  راآل،ر- 2
ر113  اعرب راآل،ةرر- 3
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ْمرَيَتقه َن﴾ رَلَمَ هه َ ج   1قولرتمول رر﴿قرآنتور راص ورَةْصَرره ير  
ورب سددونر رادمر را  جددوجرفصد ر  رانحدرا.ر  رلددبل؛راجدوَ رننريتقدد ارل ر.جم ندوهرقرآندت

 ًوتبوعرن امرهر اجتنولرن اهص .
رآ،وت هرقرآنتور راص ورل َقْ   رَ،ْمَ مه َن﴾ َْ  َ رفهل    2قولرتمول رر﴿  َتول 

ورلقدد  ر،م مدد ن؛رألنهددمرالددذيالر ور راصدد  مددلرقرآنددت  تددولربصنددَرآ،وتدد رنتددمرتبصددصالر ن م دد ،ر جه
 ينتام نرًممونص ،ر امورفص رمالراله ا،ةرإل رالحق.

ورل ر ور راصد  ْ َ رقولرتمول رر﴿َ َاَذل َيرن حْصَنورإلصيرقرآندت َاريدَ ذ  ورَ تهندْ اْلرَحْ َلهدَ َرلرَ مدَ َارنهَ راْلقده ذ  تهندْ
﴾ صر  رف مرالَسم  رف مراْلَجَنة رَ َفر  ق  رَ رَاْ َلرف ص  رَفر  ق   3اْلَجْمع 

ورلتندذارر-نيهدورالر د لر– مث مورن حصنورإل راألنبصو رمالرقب دير ور راصد  ن حصندورإلصديرقرآندت
ر.جمصمتو،ر تر .رالنو رمدالريد  رالقصومدةممةر مالرح لهورمالرقرلرالمرل،ر مرالنو ر

ي  ر،جمعرلراأل لصالر اآلخر الرفمرصمص ر اح رل حسولر الجزا ،ر  رشيرفمر قد عر
 .هليرالص  ر النو رإمورإل رجنةر إمورإل رنوا

 4قولرتمول رر﴿إنورَجَمْ َنوههرقرآنتور راص ورَلَمَ كهْمرَتْمق  ه َن﴾
ورب سدددونرالمدددرل؛رار ر–،دددورممعدددررمدددالرندددزلرب سدددونكمرر–جدددو رننرتمق ددد ارإندددورننزلندددوهرقرآندددت

 ممونص ،ر تاهم هورلتنق  هورإل راألممراآلخرل.
ور رلسدونتور راصد  رمهلدَ      َذارا تَدول  ةترَ هدَ ورَ َاْحمدَ رمه  دَ رإ َمومدت اْلرَقْب    را تَدوله قولرتمول رر﴿َ م 

ن صاَل﴾ ياَلرَظَ مه ارَ اهْعَرلرل ْ مهْحس  َاراَلذ  ل صهْنذ 
5 

 

ر28  اعرالزمرراآل،ةرر- 1
ر3  اعرفل َراآل،ةرر- 2

ر7  اعرالع الراآل،ةرر 3-
ر3  اعرالزخر.راآل،ةرر 4-
ر12  اعراألحقو.راآل،ةرر 5-
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ور مالرقبلرهدر ذارالقدرآن،رالتد ااعرالكتدولرالدذيرننزلد رلر  د رم  د ر  صد رالسد  رإمومدت
،قتدد لرًددد رفددمرالحدددق،ر احمددةرلمدددالرآمدددالرًدد ر اتبمددد رمددالربندددمرإ ددرا صل.ر هدددذارالقدددرآنر
المنزلر   رمحم ر  ص رالل عر الس  راتدولرملد  رلمدور دبق رمدالرالكتدلرب سدونر

 اامددلرالمموصددم،ر هدد رًعددواعرر راددمرلصنددذارًدد رالددذيالرظ مدد ارنناسددهم،رًولعددر رًددوب
 ل محسنصالرالذيالرنحسن ار  قتهمرمعرخولقهمر   قتهمرمعرَخْ ق  .

 ألهمصددةرالمراصددةرفددمرفهددمرالقددرآنرالكددر مرفقدد رحددثر  مددو راألمددةر  دد رتم مهددور مددالرر-
هليرمورنقلر الر مدررالادوا  راضدمرلر ند رنند رقدول:ن...تم م ارالمراصدةرف نهدورمدالر

ن...فم  راددلرمسدد مرننريددتم مرمددالرلسددونرالمددرلرمددور:العددوفمم قددولراإلمددو رر1ديددنكمنر
ارا دد لرلرصدد  رلر  صدد ر ب غدد رجهدد هرحتدد ر،عدده رًدد رننر رإلدد رإ رلر ننرمحمدد ت
  دد م،ر  ت دد رًدد راتددولرل،ر  نطددقرًولددذاررفصمددورافتددرضر  صدد رمددالرالتكبصددرر نمددررًدد ر

 مالرالتسبصحر ةصررهلي...نرر
ررال غوترتح   وربهور همرتستم رخ  دهورمدالرا نهدور همرمالرنب لرال غوتر مرتار ن ث

 .لغةرالقرآنرالكر مرالرول ر
 دددرهرالعدددوفممرلمدددالر،مدددر.رالمراصدددةرننريدددتك مرًغصرهدددو،ر رقدددولرابدددالرتصمصدددة:نرإنرال غدددةر
المراصةرمالرال يال،ر ممرفتهورفدرضر اجدل،رألنرفهدمرالكتدولر السدنةرفدرض،ر  ر،اهدمر

 رفه ر اجدلرنرر قدولرابدالرفوا :نلدذليرق ندورإنرإ رًولمراصة؛ر مور ريتمرال اجلرإ رً
  ددمرال غددةراول اجددلر  دد رنهددلرالم ددمرلددب ر،حصدد  ارفددمرتددَّلصاهمرن رفتصددوهمرنر قددولرنبدد ر
هدد لرالمسدددمري:نفم مرالمراصدددةر  ددد رمددورتسدددمعرمدددالرخدددوصرمددور،حتدددوجرإلصددد راإلنسدددونر

 لجمول رفمردنصوه،ر امولرآلت رفمر    ردين ن

 

رر10ص1ال غةرالمراصةرالتح ،وتر الم اجهة،ًولرال غةرالمراصةر التح ،وترالمموصرع،رجر- 1
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ر رفو دددل  رفدددمرلقددد رادددونرل مراصدددةرحضددد ا  ور حضدددوا  و،ر ادددونرلهدددذارالحضددد ارن دددره توا رصددد 
تمدوبمرالمن مدوترال  لصدةرممهدورً ،جوبصدةرلدذارصد ارقدراارمدالرالجممصدةرالمومدةرلألمدمر

(رًو تمددددودر28-درر-ر3190 ربددددرقمر)1973د،سددددمبر) ون نرن ل(ر18المتحدددد عرفددددمر
 .ال غةرالمراصةرضمالرال غوترالر مصةر لغوترالمملرالمقراعرفمرالجممصة

 :رتم مم رال غةرالمراصةرتتمثلرفمنهمصةهر ر
الحوجةرإل رإظهوارالرلو  رالترا  ةرالم صمدةرل غدةرالمراصدةرالتدمرتدنمملر  د رر-

 المهتمربهورفمرفكرهر   م ر نخ ق ر ه ق .
حوجددددةرالجهددددوترالتم صمصددددةرإلدددد رممرفددددةراآل ددددوارالترا  ددددةرل غددددةرالمراصددددةرمددددالرنجددددلرر-

 المنوهجرال اا صة.ا  تاودعرمنهورفمرمجولرالت ا ل،ر فمر ضعر
حازرالمم مصالرنح را تعموار تذ  رال غةرالمراصةرمدالرخد لرآ واهدورالترا  دة،رًمدورر-

 ينمملر   ربرا قرت ا سهم.
المسددوهمةرفددمرحاددزرالطدد لرنحدد را هتمددو رًول غددةرالمراصددةرمددالرخدد لربصددونرآ واهددورر-

 الترا  ةرالم صمةرالتمرتنمملر  صهمرمالرداا تهو.
ط قددوترالترا  ددةرتؤادد رنهمصددةرالتطددر رلهددذارالم ضدد عر الكعددفر ددالرفهددذهرالز ا،ددور المن

المزا،ورالترا  ةرل غةرالمراصةر    مهو،ر التمر،غالر نهوراثصررمالرالندو .رحتد رلكدَّنر
داا ددتهورمددالرقبددلرالطولددلرلحلددد لرالنجددو ربتجو  هددو،رملددر .رالن ددرر دددالرإداا ر

ةرجد يررًدَّنريبدذلرفصهدورنهمصتهور الحوجةرإلصهو،رفمرحصالرننرمورتغر  رمالرآ وارترا  در
 ال اا ر  م ر نعوب ر جه ه.ر

  عصررشصخراإل   رابالرتصمصةرإل رنهمصةرال غةرالمراصةر ن رهدورالتراد ي،رحصدثر،قد ل:ر
ور و،ر  دؤ ررن،ضدت وربص  ندت ن ن  مرننرا تبوارال غةريؤ ررفمرالمقلر الر دقر الد يال،رتدَّ صرتارق  د 
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صال،ر معددوبهتهمرتز دد رفددمرالمقددلرفددمرمعددوبهةرصدد ارهددذهراألمددةرمددالراللددحوًةر التددوًم
 .1"  ال يالر الره هق

 هذاريؤا رنهمصةرتم مرال غدةرالمراصدةر المنو،دةربهدور اآدابهدورلمدوريدنمملر  د رصدوحبهور
ر ددالرفهددمرالدد يالر مددالرفلددوحةرال سددون،ر ا ةددةرالبصددونر حسددالر تراصددلرالكدد  ،رفضدد ت

  جمولرالر ق.
ورابصددرتار ر قد رتت مدذراأل مددةرالسدوًق نر  دد رفقهدو رال غدةرفددمر لدر رهم،ر ن ل هددوراهتمومدت

 ،قلر الراهتمومهمرًولم   رالعر صة،رفهمرآلةر   ص ةرلاهمهو.
 :التحديات والمواجهات

رر القلددد ا،ر ننهدددورلدددمرتمددد رم  مدددةرر:التحددد يراأل ل اتهومهدددورًدددولمقمر الجمددد در التحجددد 
 وترالاضو صة.أل ولصلرالقرنرالحودير المعر الر لررالث اعرالمم  موتصةر را ختراق
 التح يرالثونم:رال   لرلتر رالمراصةر إح لرممونهورًول غوترالمومصة.

التحدد يرالثولددث:رالدد   لرل كتوًددةرًددولحر .رال تصنصددةرلقطددعراألمددةرمددالرمبددوتراأللدد .ر
 . الرالكتلرالممت اةرًولمراصة

سدصةرالتح يرالراًع:رت ا لرالم   رفمرالجومموترًول غدوتراألجنبصدةراوإلنج صز دةر الارن
  اللصنصةراونرال غةرالتمرننزلربهورالقرآنر رتل حرل م م.

 2أبرز خصائص هذه اللغة:
ر خمسمو ةر نةرن رن ثرر ريزال نر،اهم نرمور1 .رننرنبنو هورالمتح  صالربهورًم رنلف 

 هتلربهورمنذرمبوترالسنصال،رفمرحصالرننرال غوتراآلخرلر،مودر،سدتحصلرننر،قدرنرةصدرر
 

رولاةرنصحولرالجحصم،رنحم ربالر ب رالح صمربالرتصمصةرالحرانمرنب راقتضو راللراطرالمستقصمرم1- 
ر.207،رمحم رحوم رالاقم،رص1369ر،المبو ،رمطبمةرالسنةرالمحم ،ة،رالقوهرع،رالطبمةرالثونصة

رر13شر راآلجر مصة،رحسالرحا م،رصر 2-
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رمالرالسنصال،ر هذهرالحقصقةر رينكرهورنح رالمترللصالرموراهتلربهور منذرًضعرمبوت 
مددالرنصددحولرال غددوتراآلخددرل،ر السددبلرفددمرهددذار،ددورنيهددوراألحبددولرهدد رننرهددذهرال غددةر
ر اله ،ر،قد لرلر دبحون ر تمدول رقدولرتمدول رر﴿إندورَنحدْ ر جل  حها َرًحا راتولرلر ز 

ْ َررَ إنورَل هرَلَحوف  ه َن﴾  .1َنَزْلَنورالذ  
 غةرلغةرديال،ر لغةراتدول،ر اولمحوف دةر  صهدورتدؤجرر  صهدورإهارقلد تربهدور.هذهرال2

لرًحادد راتوًدد رفحها ددَرهددذهر ،رولر ددبحون ر تمددول رتكادد  ر جددل  خ مددةراتددولرلر ددز 
رن رالهجد  ر  د ر ر جدل  ال غة،ر لذليرتج راثصرتارممالرير  رالهج  ر  د راتدولرلر دز 

  ددد راتدددولرلرخوصدددةترممدددالرفدددمررالددد يالراإل ددد ممر ر،سدددتطصعرننريهدددوجمرمبوشدددرعتر
ق  اهمر   ،ر لكن ر،َّتمرإل رال غةرفصهجمر  صهورًغرضرننريت صدلرمدالرهج مد رهدذار
رًدوألحر.رال تصنصدة،ر ،رفصد   رإلد رالكتوًدةرمدث ت ر جدل  إل رالهج  ر  د راتدولرلر دز 
يدد   رإلدد رالمومصددة،ر مددورشددو لرهلددي،رفدد ر،سددتطصعرننريهجددمرمبوشددرعتر  دد راتددولرلر

ر ر ربهج مد ر  د رال غدةر ز  ر جل  ،ربلريترا رمالر اا رهج م ر   راتولرلر ز  جل 
رممددالرناادرلر المراصددةرلغددةرالقددرآنرالكددر م،ر هددذارالجونددلرفددمرالحقصقددةرتلدد لرلدد راثصددر 
رننر،جمدددلر  ددد رنيددد يهمرالرصدددررفددد افم ا،ر الحمددد ربرالرالمدددولمصالرننرادددلر ر جدددل   دددز 

 .رال   اترمورت بثرننرتضمحلر تنلر.ر الرهلي
ورخوصصةرنخرلر همرخوصصةرالت لص ر ا شتقو ،رفصبقد ر3 .رمالرخلو  رال غةرن،ضت

مميرًمضراألحر.ر مرت ل رمودعترنخرل،ر تل غرمنهورمد ادرنخدرلرحتد رتلدلرإلد ر
رج ي عرننَرمهحتوج رإلصهو. رج ي عرلمسمصوت   رمراد رل مجم رًَّلاو  

ر

 

ر9  اعرالحجرراآل،ةرر- 1
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 الفصل الثالث
 العقـــيدة اإلسالمــــية منــهج حـياة

 صول العقيدة اإلسالمية أ
 تعريف العقيدة:

رًقدد ع،ر ،ر العددَ م بددرا ه،ر اإلحمددو ،ر الَت  ددقه ؛ر هدد رالددَرابه،ر اإل  المقصدد عرفددمرال غددة:رمددالرالَمقددْ  
؛ر من رالصقصالر الجز . ي،ر المراصةه،ر اإل بوته ر التمو ه

َ عرالصمدصالر ر ا،ر مند ر هقدْ ر الَمْق رنقدصضرالحدل،ر  قدول:رَ قدَ هر،مقد  هرَ قدْ ت النكدو ،رقدولرّللا 
رتبوا ر تمول :

ذه هْمرً َمورَ َقْ تهمهراإْل،مون﴿ رف مرإ،مونكْمرَ َلك اْلريهَؤاخ  ذه همهرّللَاهرً ولَ ْغ   ررر1﴾َ ريهَؤاخ 
يالرمور،هْقَل هرً ر  المقص ع:رالحممرالذير ر،قبلرالعيرفص رل لرممتق ه،ر المقص عرفمرال   

رر2.ر امثرالر  الر الجمع: قو  را  تقودرد نرالممل،رامقص عر ج درّللا ر
و،ن ر ورًدد ،رفهدد ر قصدد ع،ر دد ا ترن ددونرحقدد   خ صددت :رمددور قدد راإلنسددونر  صدد رق بدد رجو مددت

ر.ًوب تر
َ ربهدددورالق دددل،ر تطمدددبالرإلصهدددورر:3 فدددمرا صدددط   هدددمراألمددد ارالتدددمر،جدددلرننر،هلدددَ   

رالنال،رحت رتك نر،قصنتور وبتتور ر،مو جهورا ل،ر  ر،رولطهورشي.

 

ر.89ر،اآل،ةر:  اعرالمو  ع1-
ر.«»رمودعر ق ر:الممجمرال  صبر،القوم  رالمحصبر،سونرالمرلان ررمموجمرمقويصلرال غة،رل-2
 بدد رلربددالر بدد رالحمصدد راأل ددري،رر،الدد جصزرفددمر قصدد عرالسدد فراللددولحر)رنهددلرالسددنةر الجمو ددة-3

مراجمددددةر تقدددد ،مرصددددولحربددددالر بدددد رالمز ددددزرآلرالعددددصخ،رالطبمددددةراأل لدددد ،ر  ااعرالعددددؤ نراإل دددد مصةر
ر.239صر،هد1422لمراصةرالسم د،ة،ر األ قو.ر ال   عر اإلاشود،رالمم كةرا
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ورني:راإل ،مونرالجو  رالذير ريتطَر رإلص رشديرلد لرممتقد ه،ر  جدلرننر،مد نرمطوًقدت
م ر ور  رظن و؛رف نرلدمر،لدلرالم دمرإلد رداجدةرالصقدصالرالجدو  ر ر،هسدَ ل  اقع،ر ر،قبلرشم 

ر قص ع.
ورالمقصد عرهدمراإل،مدونرالجدو  رًدوبرتمدول ر امدوري جدلرلد رمدالرالت حصد ر اإل،مدونر  ن،ضت

رسم ر قص ع.الر لر الص  راآلخرر الق ارخصرهر شرهر الرهذار،ًولم  كةر الكتلر ر
 همر  دددبربدددصالرفدددر رالضددد لر، ادددلرمدددالرتمسددديرًولمقصددد عر،سدددم رنهدددلر دددنةر جمو دددة
ر.   برفمرن مو رلر صاوت ربصالرالممط ةر المعبهة

  متقدد  نرالسددمعر الطو ددةرلمددالرتدد ل رنمددرهمر هددمر  ددبرفددمراللددحوًةربددصالرالعددصمةر
ررر. الر ااج

ةرنصحولرالمقص عرالس صمةريترضد نر  د رجمصدعراللدحوًةر  مسدم نر دالرفَّهلرالسن
ر.الر ضرفصمورحللربصنهمرمالرتنو ع

رالمدددر ر َم ه رلرتمدددول ربهدددور  ددد ر بدددوده،رفبددد رَ،سدددْ  اإل،مدددونرمدددالرن  دددمرالدددن ممرالتدددمرمدددال 
ر  مص رمطمباَلرالق لرفمرال نصور اآلخرع.ر

 وللمسائل العقدية ضوابط ال بد من الوقوف عندها:
ار.1 رفوبرةصلر الص  راآلخررةصل...ر.ا نهورةصبصةر لصسَرنمترارمعوه ت
َير﴿قددولرتمددول رررر،.رملدد ارالغصددلرالدد حمراللددود رمددالر ندد رلرتمددول 2 الددمر*رَهلدد 

ور َ َعرَ م مددَ رَ  هق صمدده َنراللددَ ل  ندده َنرً وْلَغصددْ ياَلريهْؤم  ذ  صالر*رالددَ َلرف صدد  رهدده تلرل ْ مهَتقدد  رَ رَا ددْ وله اْلك تددَ
رر1ْقَنوههْمريهْنا قه َن﴾َا َر

 

ر3ر-1  اعرالبقرعراآل،وترر- 1
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. رتلحرالمقص عرمعرالعيرألنرمسدو لرالمقصد هر،قصنصدة؛ر العديريندوفمرا  تقدودرقدولر3
ْمرفد مر ْمرَفهده رقه ده اههه َْ َّ رَ الصد  راآلخدررَ اْاَتوبدَ و نده َنرًد  ياَلرَ ريهْؤم  ذ  نهَيرالدَ َتَّْه  تمول رر﴿إنمدورَ،سدْ

ْمرَيَتَرَدده َن﴾ ر.1َاْ ب ه 
حدد عرمتعددوًمةرمتراًطددةر رتناددير ددالرًمضددهورالددبمضر  ربدد رمددالراإل،مددونر.المقصدد عر ر4

و ْصاَلرّللَا رر.بهدددورجمصمدددت َّ رَ اه ددده    رَ  هر  ددد ه َنرننر،هَار  قددده اربدددَ و ره َنرًددد  ياَلرَ،ْكاددده ذ  قدددولرتمدددول ر﴿رالدددَ
رَ  هر  دد ه َنرننرَيَتردد ر َبْمض  ربد  ره رَ َنْكادده َبْمض  ربدد  ر*رَ اه ده    رَ َ قه لدده َنرندهْؤم اله ب ص ت ْصاَلرَهلدد َير ددَ ذه اربدَ

صنتو﴾ نه َلب َيرههمهراْلَكوف ره َنرَحق ورَ نْ َتْ َنورل ْ َكوف ر  اَلرَ َذاًتورمهه 
 .ر2

.إنكددوارالث ابددَرفددمرالدد يالر األصدد لرن رالاددر عرالمم  مددةرمددالرالدد يالرًولضددر اعرهدد ر5
ر. ارر رشيرفص 

التل يقر ا نقصود،رفار  نر.را  تقودرالجو  ر ر،مامر ح ه،رف رب رمالراإل  نر ر6
ور،جدز رًددَّنراآل،ددوترالتددمرجددو ربهددورم  دد رمددالر ندد رلرحق قددولرتمددول رر﴿َ َجحددَ ه ارب هددَ
ْمرظهْ متورَ  ه ه  ارفون هْررَاْصَفراونرَ وق َبةهراْلمهاْر هه يالَرَ اْ َتْصَقَنْتَهورنناهسه ر﴾.3س   

ص  نورجبر لر  ص رهنو رنااونر ت ةرلإل،مونر ادترفمرالح يثرالعر  ر ن مورجو ر 
:ن...نخبرنمر دالراإل،مدونْرقدول:ر رص  رلر  ص ر   مر نهورقدو  ت الس  ر  َّلرالنبم 
اإل،مون:رننرتؤمالرًوب،ر م  كت ،ر اتب ،ر ا   ،ر الص  راآلخر،ر تؤمالرًولق ارخصرهر

...ن ََ  .رر4 شره.رقول:رَصَ ق

ر.  ر،متملرإ،مونرالمس مرمورلمرتتحق قر ن هراألااونرالست ة
 

ر45  اعرالت اةراآل،ةر 1-
ر151ر-ر150  اعرالنسو راآليتونر- 2
ر14  اعرالنملراآل،ةر- 3

ر.28صر1ممرفةراإل   ر اإل،مون،رجًولرر،صحصحرمس م.المؤلف4-
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 1أركان اإليمان:
 :تعريف اإليمان لغة واصطالًحا

رر ون  رًول سدددونر ا تقدددودرًولَجندددَ اإل،مدددونرفدددمرال غدددةرالتلددد يق،ر فدددمرا صدددط  رهددد رقددد ل 
ر األااون،ر ه ريز  رًولطو ةر  نق رًولمملصة.ر رًولج اا   ر)الق ل(ر  مل 

 اإليمان باهلل تعالى:  :األصل األول
ر. راأل و ،ر ن و رهذاراألصلره رالت حص ر لذليراونراإل،مونرًوبرتمول ره

 ت حصدددد راأل ددددمو رر، ت حصدددد را ل هصددددةر، ل ت حصدددد ر   ددددةرنندددد اعرهددددم:رت حصدددد رالرا اصددددة
ر اللاوت.ر

 2:النوع األول: توحيد الربوبية
ه رإفرادرلرتبوا ر تمول رًَّفمول رادولر قر المه دير الدر  ر التد بصررفدمرالكد نر ةصدرر

رتمر ر،عوا رلرتبوا ر تمول رفصهورنح  .رهليرمالراألفمولر اللاوترال
رنقدَررًد رًمدضرنقد ا راألنبصدو   اادررًد رًمضدهم،ر إقدراارًمضدهمرًد رد نرر، ه رت حص  

اإلقرااربت حص راألل هصةرمم ر ريهنجمرصوحب رمالرالنوا،ر  بقد رفدمر د  ادرالكادوارمدور
 لمر،هقَررمم ربت حص راألل هصة.

النمددر درفقدد رر- رالحلدررر-  د ر ددبصلرالمثددولرر ممدالرااددرربهددذارالند عرمددالرالت حصدد ر
صَمرفد مرَااد    رننرآتَدوههر َراه  وَجرإ بدْ ْمرتَدَررإلد رالدَذ يرحدَ  ادرفمرالقرآنرالكدر مرق لد رتمدول ر﴿رنلدَ

﴾ َه ص صمهرَاا  َمراَلذ ير،هْحص مرَ  هم  ّللَاهراْلمهْ َيرإ ْهرَقوَلرإ ْبَراه 
رر3

 

ر،بصددر ت،رالطبمددةرالراًمددةرشددر رالمقصدد عرالطحو  ددة،رابددالرنبددمرالمددزرالحناددم،رالممتددلراإل دد مم،1-
ر.331هد،رًولراإل،مونره راإلقراا،ص1391

مرتلررممواجرالقب ل،ررنب ر وصمرهعو ربالر بد رالقدوداربدالرمحمد رآلر قد ع،رممتبدةرالكد  ر،ر-2
ر.27صر،هدر1418ر،الر وض،رالطبمةرالرومسة

ر258  اعرالبقرعراآل،ةرر- 3
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الدذير،قد درإلد رت حصد راألل هصدة!رفد نراإلقدراارر-بت حصد رالرا اصدةرر-ف ق رااررالنمدر در
بت حص رالرا اصةرًَّنرلره رالرولقرالموليرالمحصمرالممصَرالمهَ برر،سدت ز ر  سدت جلر

رً رإل رت حص راألل هصةر  !-ًمبودعرلر ح هرر-ننرينقودرالمهق رم

ربت حصددد رالرا اصدددةرًمدددضرالكادددرعر رم ؤمالر  هقددد  ر  رر- لكدددالرقددد ريددده مضرفدددبر-امعدددرامرقددده
إ رننهمراون ارم ح يالرفمرالرا اصة!ر لكنهمرقد ر قدعرر-اةمرشراهمرر-معرامرقر  ر

ت حصد رر-ًممند رننهدمرمعدرا نرفدمرر،منهمرالعر ربت حص راألل هصةر ربت حصَ رالرا اصة
 الدددد لصلر  دددد رهلدددديرق لدددد رتمددددول رررر-ت حصدددد رالرا اصددددةرر- م حدددد  نرفددددمرر-األل هصددددةر

َقر اْلرَخ دَ ْمرمدَ َررَلَصقده لهاَلرّللَاهرفد ن ر﴿َ َلب اْلر دَّلَتهه ْمَلرَ اْلَقمدَ َرَررالعدَ رَ اأْلْاَضرَ  دَ َموَ ات  السدَ
ر1يهْؤَفكه َن﴾

فهدددمرمدددعراددد نهمرمدددؤمنصالرمهقدددر   الربت حصددد رالرا اصدددةربرجدددَلر  ددد ر ننددد رالردددولقرالدددرا  ر
رالمهحصمرالمهمصَرالموليرإ رننهمرلمر،مب  ارلر ح هر رشر يرل !رفكدون ار،هعدرا نرفدم
الرخ ددقر ا  ر نمددوتر  بددودعرلرةصددرهرًددولرةمرمددالرإقددرااهمر إ،مددونهمرًددَّنرلر حدد هرمددَ

ر نحصور م ي!
رًد رممد ر:فولر صة ننرت حص رالرا اصةر ريهنجمرصوحب رمالرالنوارمورلمر،جمدعرالمهقد رم

به هر ر.ت حص راألل هصة،رألنرت حص رالرا اصةر،ست ز رت حص راألل هصة ر  ه ج 
الرن  ددمر راإلنسددونرشددصبتورمددالر بودتدد   رلغصددررل،ر هدد رلدذليراددونرمدد  ال  ددم ر اإل ددم رصددر.ه

رالمولير!ر-جَلر   رر-،م مرنن ر رالمَ بره َه رالمحصمرالممص رالرا  ه رالرولقه
 

 

ر61  اعرالمنكب تراآل،ةر 1-
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 1توحيد األلوهية. :النوع الثاني
اَلر راْلجد  َه ورَخَ قدْ  هذارالت حص رمالرنج  رخ قرلرالجالر اإلندل،رامدورقدولرتمدول ررر﴿َ مدَ

﴾َ اإلن ر.2لرإ َ رل َصْمبه ه ن 
َيرإ َ ر ورنا دد َنورَقْب ددَ  مددالرنج دد رنا ددلرلرالر ددلر ننددزلرالكتددل،رامددوررقددولرتمددول رر﴿َ مددَ

ْنتهْمرَ رَتْمَ مه َن﴾ رننراه ْ ر  مرإلصهْمرَفوْ َّله ارنهلرالذ   رنه ح  ر.3ا َجو ت
رننر ه رن لرد  عرالر لر آخرهو،رامورقولرتمول رر﴿َ َلَقْ رًََمْثَنورفد ررر ة رَا ده  ت رنهمدَ ل   مراده

ر.4اْ به ه ارّللَاَرَ اْجَتن به ارالَطوةه َت﴾
ر: مالرنج  

قومدَرالرلد مةربددصالراألنبصدو ر نممهددم،ر ادصالرنتبددوعراألنبصدو رمددالرنهدلرالت حصدد ر .1
ر اصالرنهلرالعر ر نهلرالب عر الررافوت.ر

رالجهددودرفددمر ددبصلرل،ر هدد رن لرالدد يالر آخددره،ربددلرهدد رح .2 ر  َدتر ددص .ه قصقددةرجدده
 ديالراإل   ،ر ه ريتضمالرنن اعرالت حص .

 مددعرنهمصدددةرهدددذارالت حصددد رفقدد رجحددد هرن ثدددررالر دددق،رفددَّنكر ارننر،مددد نرلرتمدددول رهددد ر
 المستحقرل مبودعر ح هر رشر يرل ،ر  ب  ارةصرهرمم .

َذاَر َ ههرَ ندَ َ رّللَاَرَ حدْ ورل َنْمبده ْبَتندَ ورادونرَ،ْمبده هرر لذارقول ا مورحم رلرتمول ر نهمر﴿َقوله ارنج  مدَ
ق صاَل﴾ اَلرالَلود  رم  ََ ْن َنورننراه َنورَفَّْت َنورً َمورَتم  ه  .5آًَوأه

 

ر.رمرجعر وبق27مرتلررممواجرالقب ل،ص 1-
ر56  اعرالذاا وتراآل،ةر 2-
ر7  اعرالنبصو راآل،ةر 3-
ر36  اعرالنحلراآل،ةر 4-
ر70  اعراأل را.راآل،ةر 5-
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نيرلنادردهرًولمبدودع،ر نرلد ربهدورمددالرد نرآلهتندورْ...رفمبد  ارمدعرلرةصدره،ر نشددرا ار
ا.رف ر،لدحرصدر.رشدم رمدالرنند اعرالمبدودعرلغصدررل  رررر،مم ر  اه،ر اترذ ارل رنن ادت

رصولح،ر  رألح رمالرالمر  قصال؛رألنرالمبدودعرلم يرمقرل،ر   رلنبمرمر ل،ر  رلَ ل م  
ر. رتلحرإ ربر زر جل

 .1توحيد األسماء والصفات :النوع الثالث
األ دمو رناَس رفمراتوًد ،رن رَ صداةرًد را د ل ،رمدالررًمور صفرلرً راإل،مون ه ر 

إ بوترمورن بت رلرلناس ،رن رن بتد رلد را د ل رمدالرجمصدعر،رر راللاوترالم   ررالحسن 
نةر  ددد رال جددد راأل دددمو ،ر اللددداوت،ر ممونصهدددو،ر نحمومهدددورالددد اادعرفدددمرالكتدددولر السدددر

ال  دددقرًم متددد ر ج لددد ،رمدددالرةصدددررنادددمرلعدددم رمنهدددو،ر  رتمطصدددل،ر  رتحر ددد ،ر  ر
 نامرمورناوهر الرناس ،رن رناوهر ن را  ل رمالرالنقدو  ر المصد لر مدالرادلرر.تمثصل

رمورينوفمرامول ر زر جل.ر
رمثولرهلي:ر

نؤمالر َم رناس رًولحمرالقص  ؛رفصجلر  صنورننرر- بحون ر تمول رر-ننرلر .1
ًَّنرالحمرا مرمدالرن دمو رلرتمدول ر  جدلر  صندورننرندؤمالرًمدورتضدمن رهدذار

را  مرمالر صفر همرالحصوعرالكوم ةرالتمرلمرتسبقرًم  ر  ري حقهورفنو .
–  ددَم رلرناسدد رًولسددمصعرفم صنددو؛رننرنددؤمالرًولسددمصعرا ددمتورمددالرن ددمو رلر .2

 هد رالحمدمرالدذير اولسدمعرصداةرمدالرصداوت ،ر اَّند ر،سدمعرر- بحون ر تمدول 
 اقتضوهرهليرا  مر ت يراللاة.ر

 

ر27مرتلررممواجرالقب ل،رص 1-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
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ور ْمرمدَ ْنهه و هرَ َلَصز  دَ َنرَاث صدرتارمد  َفرَ،عدَ رَاصدْ َ اههرَمْبسده َبَتونريهْناد قه ْلريدَ فهنورقولرلرتمول :رر﴿بدَ
رتا﴾ اددْ َيربهْغَصونددورَ اه اْلرَاادد   .رفَّ بددَرلناسدد ريدد يالرم صدد فتصالرًولبسددب،ر هدد ر1ننددز َلرإلصدديرمدد 

فصجلر  صنورننرنؤمالرًَّنربرتمول ري يالرا نتصالرمبس بتصالرًولمطو ررالمطو رال ا ع،
ورننرنكصددفر  الددنمم،ر لكددالر،جددلر  صنددورننر رنحددو لرًق  انددورتلدد اتا،ر  رًَّلسددنتنورنطقددت

،قدد ل:رر- ددبحون ر تمددول ر-ت دديرالصدد يال،ر  رننرنمث همددورًَّيدد يرالمر دد قصال،رألنرلر
ْث    رَشْم  رَ ههَ رالَسم ر ﴾﴿َلْصَلرَام  صره  .2صعهراْلَبل 

َير رنه َلبدد  لم َؤاَدرادده َررَ اْلادده ْمَعرَ اْلَبلددَ م رننرالسددَ َيرًدد   ر   ددْ ْصَلرلددَ ورلددَ رمددَ فه   قدد لرتمددول رر﴿َ َ رَتقددْ
﴾ ر.3 ونرَ ْن هرَمْسبه  ت

ْصَلرر فمالرمَثَلرهوتصالرالص يالرًَّي يرالمر  قصالرفق راذلرقد لرلرتمولققدولرتمدول رر﴿لدَ
ْث    رَشمْر صر  رَ ههرَ م  م صعهراْلَبلد  ر اه ار4َ رالسدَ َ رَتضدْ ﴾.ر قد ر لد رلرتمدول رفدمرق لد ر﴿فدَ

ر.5ّ َ راأْلْمَثوَلرإنرّللَاَرَ،ْمَ مهرَ ننتهْمرَ رَتْمَ مه َن﴾
 مالراَصَاههمور قولرهمور   راصاصةرممصنةرن، وراوندَرهدذهرالكصاصدة،رفقد رقدولر  د رلررر

ر. ممور ر،م م،ر قَا رمورلصلرل رً ر 
 
 
 

 

ر64  اعرالمو  عراآل،ةر 1-
ر11  اعرالع الراآل،ةر 2-
ر36  اعراإل را راآل،ةر 3-

ر11  اعرالع الراآل،ةرر- 4
ر74،ةر  اعرالنحلراآلر- 5
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 1معنى كلمة التوحيد ال إله إال هللا:
الردددول ،ر هدددمرن  دددمرفر ضدددةرفرضدددهورلر  ددد ررالت حصددد ر رإلددد رإ رلرهدددمرا مدددةر

ر بوده،ر همرمالرال يالرًمنزلةرالرن رمالرالجس .
  2أركان ال إله إال هللا:

..فولنامر.مةرقو مةر   راانصال:رالراالراأل ل:رالنام،ر الراالرالثونم:راإل بوترهذهرالك 
رفمرق لنو:ر رإل ،ر اإل بوترفمرق لنو:رإ رل.

ورادونرهدذارالغصدرر د ا ر فولنامره رنامراإللهصةر مور  لرلرن، ورادونرهدذارالسد ل،رن،د 
و،رتناددد راإل ورن رحصددد  ورن رمصتدددت ورن رمَ كدددت ورن رم كدددت لهصدددةر مدددور ددد لرل،ر تثبدددَر دددونرنبصددد 

راإللهصةربر ح هر رشر يرل .
فولقرآنر،قرار  ؤا ر   رهذيالرالرانصالرفتج رالنامر اإل بوتر نامراإللهصةر مور  لر
ر لر إ بددوتراإللهصددةربرتمددول ر حدد هرفددمراثصددررمددالرآ،ددوترالقددرآنرالكددر مرمددالرهلدديرمددث ت

ْ رتَر رقددَ يال  مرالدد    َراَهرفدد  رق لدد رتمددول رر﴿َ رإ  ددْ وةه ت  ْررً ولطددَ اْلرَ،ْكادده رَفمددَ م   اَلراْلغددَ رمدد  َصاَلرالرمشددْ ه بددَ
ْ َق رَ رانا َلوَ رَلَهورَوّللَاهرَ م صع رَ   صم ﴾ راْ َتْمَسَيرً وْلمهْرَ ع راْل ه َّ رَفَق   اْلرً و ر.3َ  هْؤم 

 فضائلها:
ننهدددور دددبلرمدددونعرل ر ددد درفدددمرالندددوارلمدددالرا دددتحقردخ لهدددو،ر ألج هدددورنا ددد َر .1

رالر ل..رر

 

مجمددلرا تقددودرن مددةرالسدد ف،ر بدد رلربددالر بدد رالمحسددالرالتراددم،رالطبمددةرالثونصددة،ر  ااعرالعددؤ نرر-1
ر.120صر،هد1417اإل  مصةر األ قو.ر ال   عر اإلاشودرًولمم كةرالمراصةرالسم د،ة،ر

رم خلرل اا ةرالمقص عراإل  مصة،رردر ثمونرجممةرضمصر ة،ررممتبةرالس اديرل ت   ع،رالطبمدةر-2
ر.266 ،رًولرشر طررا مةرالت حص ،رص1996-هد1417الثونصة،ر

ر256  اعرالبقرعراآل،ةرر-3

https://ar.beta.islamway.net/tag/التوحيد
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.رد ددد عرالر دددل:رفمدددورمدددالرا ددد لرإ ر رقددد رقدددولرلق مددد را بددد  ارلرمدددورلكدددمرمدددالرإلددد ر2
اْلرإ لدَ  ر ْمرمد  ورَلكده وَقْ   راْ بده ه ارّللَاَرمدَ وَلر،دَ ورإلد رَقْ مد   رَفقدَ ْ رنا د َنورنه حدت ةصره،قولرتمدول رر﴿َلقدَ

صم ﴾ ْ   رَ  د  َذاَلريدَ رَ َ ْصكهْمر دَ ار،ر قدولرتمدول رر﴿َ إ1َةْصرهههرإنمرنخو.ه رنخدوههْمرهده دت ود  لد ر دَ
رهههرنفدَ رَتَتقده َن﴾ اْلرإ لدَ  رَةصدْ ْمرمد  ورَلكده ،ر قدولرتمدول رر﴿َ إلد رَ مده َدر2َقوَلرَ،وَقْ   راْ بده ه ارّللَاَرمدَ

اْلرإ َل  رَةْصرههه﴾ ورَقوَلرَ،وَقْ   راْ به ه ارّللَاَرَمورَلكهْمرم   .3نخوههْمرَصول حت

 :شروط  -ال إله إال هللا  -ولهذه الكلمة 
ًممنوهدو:ر هلديرًدَّنر،م دمرالندوبقربهدورممند رهدذهرالك مدةر مدورتضدمنت رمددالررالم دمر-1

نامراألل هصةر الرةصررلر إ بوتهورل ر بحون ،رقولرتمول رر﴿َفو  مرنن هرَ رإ َلَ رإ َ رّللَاهر
رَوّللَاهرَ،ْمَ مهرمهَتَقَ َبكهْمرَ َمْثَ ا هْم﴾َ اْ َتْغا ْررل ر َنوت  ن صاَلرَ اْلمهْؤم  َذْنب َيرَ ل ْ مهْؤم 

ر.4
:رًممندد رن ر،قددعرفددمرق ددلرقو  هددورشدديرفصهددورن رفصمددورتضددمنت ،رقددولرتمددول رالصقددصالر-2

نه َنر ْمرفد مر﴿إنموراْلمهْؤم  ه  ْمرَ نناهسد  َّْمَ ال ه  َّ رَ َا ه ل   ر هَمرَلْمرَيْرَتوبه ارَ َجوهدَ ه ارًد  ياَلرآَمنه ارً و اَلذ 
قه َن﴾ رّللَا رنه َلب َيرههمهرالَلود   .5َ ب صل 

 قددولرصدد  رلر  صدد ر  دد م:رننشددده رننر رإلدد رإ رلر ننددمرا دد لرل،ر ري قددد رلر
رفصه ر.ر6نرالجنةمورإ ردخلربهمور ب رةصررشو   

 

ر59  اعراأل را.راآل،ةر 1-
ر65  اعراأل را.راآل،ةر 2-

ر73  اعراأل را.راآل،ةرر- 3
ر9  اعرمحم راآل،ةر 4-

ر15  اعرالحجراتراآل،ةرر- 5
را اهرمس مرر- 6

https://ar.beta.islamway.net/tag/العلم
https://ar.beta.islamway.net/tag/اليقين
https://ar.beta.islamway.net/tag/الجنة
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القبدد لرلمددوراقتضددت رهددذهرالك مددةرًق بدد ر لسددون :ر المددرادرًددولقب لرهنددورهدد رالممندد رر-3
المضددودرل ددردر ا  ددتكبوا،رهلدديرننرلرنخبرنددور ددالرنقدد ا رافضدد ارقدد لر رإلدد رإ رل،ر

رً وْلمهْجر م صاَل﴾فكونرهلير بلر  ذابهم،رقولرتمول رر﴿إنورَاَذل َيرَنْاَمله
1. 

ْمرَ رإ َلَ رإ َ رّللَاهرَ،ْسَتْكب ره َن﴾ر ْمراون ارإ َهارق صَلرَلهه قولرتمول رر﴿إنهه
2. 

ورر-4 رًمددورنمددرهرلرًدد ،رمنتهصددت ا نقصددودرلمددوردلددَر  صدد :رًممندد رننر،مدد نرالمبدد ر ددوم ت
َير مورنهوهرلر ن ،رقولرتمو راْ َتْمسدَ رَفقدَ   ال  َ رمهْحسد  ل ر﴿َ َماْلر،هسدْ  ْمرَ ْجهدَ هرإلد رّللَا رَ هده

﴾ ْ َق رَ إل رّللَا رَ وق َبةهراأْلهمه ا  ً وْلمهْرَ ع راْل ه
.رقولر ب رلربالر بدو راضدمرلر نهمدو:ر3

رنرالمر عرال  ق رهمر رإل رإ رلرن.
:ر ممنوهرننر،ق لهورصودقتورمالرق ب ،ري افقرق ب رلسون رقولرتمول رر﴿َ م اَلرالل  ر-5

ن صاَل﴾ َّ رَ ا ولص  راآلخررَ َمورههْمرً مهْؤم  رآَمَنورً و رَماْلرَ،قه له ر.4الَنو  
ياَلرآَمنه ارَ َمورَ،ْرَ  ه نَرر ْمرَ َمورَ،ْعمهره َن﴾رقولرتمول ر﴿،هَرود  ه َنرّللَاَرَ اَلذ  إ َ رنناهَسهه

5. 

ره ارإ َ راإلخدد صرر-6 ورنهمدد  :ر هدد رإاادعر جدد رلرتمددول ربهددذهرالك مددة،قولرتمددول رر﴿َ مددَ
وَ رَ  هق صمددددهر َناددددَ ياَلرحه صاَلرلددددَ هرالدددد    رل َصْمبدددده ه ارّللَاَرمهْر  لدددد  يدددداله َيرد  وَعرَ َهلدددد  َ َعرَ  هْؤتدددده ارالَز ددددَ  اراللددددَ

ر.6اْلَقص  َمة ﴾

 

ر34  اعراللوفوتراآل،ةر 1-
ر35تراآل،ةر  اعراللوفو- 2

ر22  اعرلقمونراآل،ة 3-
ر8  اعرالبقرعراآل،ةر 4-
ر9  اعرالبقرعراآل،ةر 5-
ر5  اعرالبصنةراآل،ةر 6-

https://ar.beta.islamway.net/tag/الصدق
https://ar.beta.islamway.net/tag/الإخلاص
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لهدددذهرالك مدددةر أله هدددورالمدددوم صالربهدددورالم تدددزمصالرًعدددر بهو،ر اهغدددضرمدددورر:المحبدددةر-7
رّللَا ر ل   ْمرَاحده بدم َنهه ار،هح  رّللَا رنندَ ادت اْلرده ن  ذهرمد  اْلرَيَترد  رمدَ اَلرالندَو   نوقضهو،رقولرتمول رر﴿َ مد 

ب ورّ َ ﴾َ اَلذ ر رحه  .1ياَلرآَمنه ارنَش م

فهذاره رممن رهذهرالك مة،ر هذهرهمرشر بهورالتمربهورتكد نر دبلرالنجدوعر ند رلر
ور،ق ل ن:رمالرقولر رإل رإ رلردخلرالجنة!رفقول:ر  بحون .ر ق رقصلرل حسالرننرنهنو ت

رمالرقول:ر رإل رإ رلرفَّدلرحَقهور فرضهوردخلرالجنة.
ورًعدر بهو،رنمدورمدالرت اد رف رإل رإ ربهدو،رآتصدت  رلر رتناعرقو  هدورإ رننر،مد نر دوم ت

بهورمعرترا رالمملرًموردلَر  ص ،رف رينام رت ا  رحت ر،قرنرًولق لرالممل،رنسدَّلر
 لرالم مرالم صمرننر،جم نورمالرنهلر رإل رإ رلرالموم صالربهور ألج هو.

  2معنى أن محمًدا رسول هللا:
رل  مددددةر ممنوهددددو:راإلقددددرااربر ددددولةرمحمدددد رصدددد  رلر  صدددد ر  دددد مرر()محمددددَ  را دددد له

ا،ر اجتنددولراددلرمددورينوفصهددورمددالراألقدد الر ر ا تقددودت ر فمدد ت  اإل،مددونربهددور ا نقصددودرلهددورقدد  ت
)بو تدد رفصمددورنمددرنر تلدد ،ق ر: األ مددولر المقوصدد ر التددر  ،ر امبددواعرنخددرلرممنوهو

رجر،ر ننر ر،مب رلرإ رًمورشرع(.فصمورنخبر،ر اجتنولرمورنه ر ن ر  ر
 3شهادة أن محمًدا رسول هللا  لها ركنان: 

ر.ص  رلر  ص ر   مر-ا  ترا.ربر ولت ر-1

 

ر165  اعرالبقرعراآل،ةر 1-
د(،مل ارالكتدولر1421شر را وضراللولحصال،رمحم ربالرصولحربدالرمحمد رالمثصمدصالر)ت:رر-2 هد

ر1/245)م قعرجومعرالح يثرالنب ي(جر
ونرمددور،ضددودهورمددالرالعددر راأل بددرر األصددغرر التمطصددلر البدد عر ةصددررهلددي،ر قصدد عرالت حصدد ر اصددرر-3

رر47صر،صولحربالرف  انربالر ب رلرالا  ان
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:رر  صد راللد عر السد  -رامدورقدولربر-صد  رلر  صد ر  د مرر-ا تقودر ب ديتد ر-2
لر  ص ر   مررص  ر-نإنمورإنور ب ؛رفق ل ار ب رلر ا  ل ن؛رف ريرفعرف  رمنزلت ر

فصمددد نرلددد رخلصلدددةرمدددالرخلدددو  راألل هصدددةرفصمتقددد رننددد ر،م دددمرالغصدددلرن رينادددعرر-
  ضررن رنن ر،قضمرالحوجوتر  ارجرالكراوت،ر ق ر صاةرلرًولمب د،دةرفدمرنشدر.ر

رالمقوموت:ر
ه رل َصكده َنرل رر-ن صاَلرفمرإنزالرالقرآن،قولرتمول ر﴿َتَبوَاَ راَلذ يرَنَزَلراْلارقونرَ َ  رَ بدْ   وَلم  ْ مدَ

يرتا﴾ ر.1َنذ 
َرا  رر-لر راْلحددَ ج    اَلراْلَمسددْ رمدد  ْص ت ه رلددَ َرلرً َمبددْ   ذ يرن ددْ فددمراإل ددرا ،رقددولرتمددول ر﴿ ددبحونرالددَ

راأْلْقَل راَلذ يرًَوَاْ َنورَحْ َل ه﴾ ر.ر2إل راْلَمْسج   
وَ رَ بددْ هرّللَا ريددَ ْرر-جر ورقددَ وده ارفددمرمقددو راللدد عر الدد  و ،رقددولرتمدددول رر﴿َ نندد هرَلمددَ  ه ههرادددَ

ا﴾ ر.3َ،كه نه َنرَ َ ْص  رل َب ت
ياَلرر-در ذ  َيرً ولدَ فه ندَ َ ههرَ  هَر    رَ بدْ و.  فمرمقو رالحا ر الكاو،دة،رقدولرتمدول رر﴿نلدصَلرّللَاهرً مدَ

اْلرَهود ﴾ رّللَاهرَفَمورَل هرم  ر.4م اْلرده ن   رَ َماْلر،هْض  ل 
ار مددداَلر  صددد رًرلدددولراثصدددرعر رر-صددد  رلر  صددد ر  ددد مرر-لقددد رن دددر رلرنبصددد رمحمددد ت

رر: صاوتر  صمةرافعربهورق اهر ن   رشَّن ربصالرجمصعرخ ق رمنهو
هاررفصمالرهاررمالراألنبصدو رفدمرالد حمرفدمرق لد رررر-ص  رلر  ص ر   مرر-نن رر-1

رَ الَنب ص  صاَل﴾ ر.5تمول رر﴿إنورن حْصَنورإلصيرَاَمورن حْصَنورإل رنه   

 

ر1  اعرالارقونراآل،ةر 1-
ر1  اعراإل را راآل،ةر 2-
ر19  اعرالجالراآل،ةر 3-

ر36  اعرالزمرراآل،ةر- 4
ر163  اعرالنسو راآل،ةر- 5
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اْلرَا ده َلرنن رخوتمرالنبصصال،رقولرتمول رر﴿ر-2 ول كهْمرَ َلكد  اْلرا جدَ ورنحد رمد  رنًدَ َموراونرمهَحمدَ  
رَ   صمتو﴾ رَشْم   ر.1ّللَا رَ َخوَتَمرالَنب ص  صاَلرَ اونرّللَاهرً مهل  

رر-3 ر  وب  ورفدَ ذهرَ ل صد  َررّللَا رنَترد  ْلرنَةصدْ  ه رن لرالمس مصالرفدمرهدذهراألمدة،رقدولرتمدول رر﴿قده
رَ األ ْاضرَ هدده َر َموَ ات  َ َمرَ َ رالسددَ اْلرن ددْ رننرن دده َنرنَ َلرمددَ ْرته ْلرإنددمرنهمدد  مهرقدده مهرَ َ ر،هْطمددَ ر،هْطمدد 
اَلراْلمهْعر ا صاَل﴾ َتكه َناَلرم 

ر.2
 مددالر  ددصمرقدد اهرنندد رن لدد رًددولمؤمنصالرمددالرنناسددهمر ن  اجدد رنمهددوتهم،رقددولرتمددول رر-4

ْمرَ نْ َ اجدده هرنهمَر ه  اْلرنناهسدد  ن صاَلرمدد  وْلمهْؤم  رنْ لددَ رًدد  مم ْمرَنْ لددَ ر﴿الَنبدد  هه و  رًَْمضدده ْمرَ نه لدده راأْلْاحددَ وتههه هددَ
رّللَا ﴾ رف مرا َتول  ر.3ب َبْمض 

 مدددالر  دددصمرقددد اهرننددد رالعدددوفعرالمعددداعريددد  رالمحعدددر،ر ننددد رنبدددمرالرحمدددة، خصررر-5
رالر ق،ر  م  را ولت رل ثق صال،ر نن ر ص ر ل رآد ر نن رنبمراإل   .

 4اإليمان بالمالئكة :األصل الثاني
همرمر  قوترخ قهورلرتمول رمالرن ا،رتاملرمورنمرهورلرًد ر  رتملدص ،ررالم  كة

ره ر بحون . ر  ر،م مر  دهورإ  
 5من أسماء المالئكة وبعض وظائفها الموَكلة إليها من هللا تعالى: 

رجبر لر  ص رالس  :نمصالرال حم. •

 

ر40  اعراألحزالراآل،ةرر-1
ر14نمو راآل،ةر  اعراألر-2
ر6  اعراألحزالراآل،ةرر-3
اتددولرنصدد لراإل،مددونرفددمرضدد  رالكتددولر السددنة،رنربددةرمددالرالم مددو ،رالطبمددةراأل لدد ،رر  ااعرر-4

ر.123هد،رص1421العؤ نراإل  مصةر األ قو.ر ال   عر اإلاشودرًولمم كةرالمراصةرالسم د،ة،ر
لسدد ف،ر بدد رالمز ددزربددالرصددولحربددالرجهدد درالعددصخرمحمدد راألمددصالرالعددنقصطمرفددمرتقر ددرر قصدد عرار-5

المم كددددددددددةرالمراصددددددددددةرالسددددددددددم د،ة،رالطبمددددددددددةر-إبددددددددددراهصمرالط  ددددددددددون،رممتبددددددددددةرالمبصمددددددددددون،رالر ددددددددددوض
ر.1/354جر، 1999هد/1419األ ل ،
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رإ رافصلر  ص رالس  :رالناخرفمرالل ا. •
رقبضرالر  .َمَ يرالم تر  ص رالس  :ر •
رمصمو صلر  ص رالس  :رالر  . •
راض انرخو نرالجنةر  ص رالس  . •
رمولير  ص رالس  :رخو نرالنوا. •
رًحا راإلنسدونر مدنهمرحم دةرالمدرلر اتوًدةر •  منهمرمالر،م نرم ا ت

 .الحسنوتر السصبوتر

 1واإليمان بهم يقتضي:
ر.اإل،مونرب ج دهم .1
 . اإل،مونرًمور َ منورلرمالرن مو هم .2

 .مونرًمورن  منورلرمالرصاوتهمرالاةرجبر ل اإل، .3

 . اإل،مونرًمورن  منورلرمالرن مولهم .4

 نج رالكثدر الرمدورضد  ارفدمرهدذارالبدولرً نكدوار د  ر جد درالم  كدةر
  منهمرمالر،متق رننرالم  كةربنوترلر صوهتارًوب.ر

رالددرَر وده بددَ ْمر   ياَلرهدده ذ  َةرالددَ رقددولرتمددول رر﴿َ َجَم دده اراْلَمَ   كددَ تهْكَتله ْمر ددَ ه  ه ارَخْ َقهدده ورنشددَ رإنو ددت ْحَمال 
ْمرَ  هْسَّله َن﴾ َشَهوَدتههه

ر.2
 

 

ْصَرع رالنَرر-1 رالسدد   وت  راَ ا،ددَ ْمرَنقددْ   رالمهحددَ    ْصاَلرفدد  رَقَ ا دد    ق  ة رل َتطب صددْ حْصَحةهرمهَحوَ لددَ ةهراللددَ صرعهرالَنَب  ددَ ة ،رد.رالسدد   َب  ددَ
ددددر1415ن ددددر رضددددصو رالممددددري،رممتبددددةرالم دددد  ر الحمددددم،رالم ينددددةرالمندددد اع،رالطبمددددةرالسود ددددة،ر ر-هد

ر.366/ر2 ،ج1994
ر19  اعرالزخر.راآل،ةرر-2
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 1:اإليمان بالكتب:األصل الثالث
ورفصهددوره ا،دةرل ندو ر إاشدود رلهددمر تمر اد :راإل،مدونرًدَّنرلرتمدول رننددزلر  د را د  راتبدت

ر ص  ،ر  ر،م مر  ده ورإ رل.رإل رمورفص ر مودعرال نصور اآلخرع، رالرمورفصهورحقٌّ
رنشهررالكتلرالمهنَزلةر   راألنبصو :

القددرآنرالكددر م:راتددولرالمسدد مصال،رنددزلر  دد ر ددص نورمحمدد رصدد  رلر •
ر  ص ر   م.

ْ َررَ إنورَل هرَلَحوف  ه َن﴾ رَنَزْلَنورالذ    .2قولرتمول رر﴿إنورَنْحاله

وَ ههْمرَ ننددد هر ورجدددَ رَلمدددَ ْ ر  ره ارً ولدددذ   ياَلرَاادددَ ذ  ر*رَ رَ،َّْت صددد  ررقدددولرتمدددول رر﴿إنرالدددَ رَ ز  دددز  ول  َلك تدددَ
﴾ ص   رم اْلرَحك صم رَحم  اْلرَخْ ا   رَتْنز  ل  رَيَ ْ،  رَ َ رم  اْلرَبْصال  رم  له ر.3اْلَبوب 

رالت ااع:راتولرالصه د؛رنزلر   رم   ر  ص رالس  .ر •
ورالَنب صدم ر مهرب هدَ رَ،ْحكده ياَلرقولرتمول رر﴿إنورننَزْلَنورالَتْ َااَعرف صَهورهه تلرَ نده ا  ذ  َ مه ارل  دَ ياَلرن دْ ذ  َنرالدَ

رّللَا ﴾ رً َموراْ تهْحا  ه ارم اْلرا َتول   .4َهوده ارَ الراونص َنرَ اأْلْحَبواه

راإلنجصل:راتولرالنلوال؛رنزلر   ر صس ر  ص رالس  . •
ْصاَلرَي َر وربدَ قتورل مدَ ْرَ َمرمهلدَ    رمدَ ال  صسدَ رابدْ ْمرً م  ورَ  دَ رآ َدوا ه  اَلرالتَدْ َااع رقولرتمول رر﴿َ َقَاْصندَ ،دْ  رمد 

﴾  .5َ آَتْصَنوههراإلنجصلرف ص  رهه تلرَ نه ا 

 

اإل   رنص ل ر مبدودأه،رمحمد ربدالر بد رلربدالرصدولحرالسدحصم،الطبمةراأل لد ،ر  ااعرالعدؤ نرر-1
ر.183صر،هد1421ًولمم كةرالمراصةرالسم د،ة،رراإل  مصةر األ قو.ر ال   عر اإلاشود

ر9  اعرالحجرراآل،ةرر-2
ر42ر-ر41  اعرفل َراآليتونرر-3
ر44  اعرالمو  عراآل،ةرر-4
ر46  اعرالمو  عراآل،ةرر-5
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رالزا ا:رنزلر   ر ص نوردا در  ص رالس  . •
رَ األ ْاضرَ َلَقْ رَفَضْ َنورًَْمَضرالَنب ص  صاَلرَ َ  ر قولرتمول رر﴿َ َاامَيرن  مرً َماْلرف مرالَسَموَ ات 

رَ آَتْصَنورَدا ه َدرَ اه اتا﴾  .1ًَْمض 

حهف:رنزلدددَر  دد ر دددص نورإبددراهصمر  صددد رالسدد  .ر م  ددد ر  صددد را • للددم
ر.الس  

صَمراَلذ يرَ َف ﴾ رمه َ  ر*ر إ ْبَراه  حهف   .2قولرتمول رر﴿رنْ رَلْمريهَنَبَّْرً َمورف مرصه

 ويقتضي اإليمان بالكتب السماوية:
ر.التل يقرًملرمورنخبرنورلرمنهو .1
 .التل يقرًَّنهورمالر ن رلرتمول  .2

مدددددددالر نددددددد رل.التلدددددددر .3 ر يقرننهدددددددورادددددددلرمدددددددورجدددددددو رفصهدددددددورصدددددددحصحورت
رمددالرالتنبصدد رإلدد رننرالكتددلرالسددمو  ةرجمصمهددورد ددَرإلدد رديددالر  ربدد  
رفددمرالتعددر موتربددصالراتددولر آخددر،ر قدد راددونر اإل دد  رمددعراخت فددوت 
رمددالرالنددو ر ندد مور القددرآنرالكددر مرهدد رالمددتممرل دد يال،ر  رطددَراثصددر 

 قدد رحددر .رالصهدد درر،متقدد  نرننراددلراتددولريدد   رإلدد رديددالرمرت ددف،
  النلوالراتبهم.

َحوَ ر صَلرَ إ  دْ َمو   صَمرَ إ  دْ َراه  َّ رَ َمورننز َلرإلصنورَ َمورننز َلرإل رإ بدْ قولرتمول رر﴿قه له ارآَمَنورً و
ْمرَ رنهَار  ر اْلرَاا  ه  صَس رَ َمورنه ت َمرالَنب صم َنرم  رَ َمورنه ت َمرمه َ  رَ    ْصاَلرَ َ ْمقه َلرَ اأْلْ َبوط  ربدَ  ه

رَل هرمهْس  مه َن﴾ ْمرَ َنْحاله ْنهه نح رم 
ر.3

 

ر55  اعراإل را راآل،ةر 1-
ر37ر-ر36  اعرالنجمراآليتونر 2-

ر136  اعرالبقرعراآل،ةر 3
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 1:اإليمان بالرسل :األصل الرابع
رإلددد رالبعدددرر ر،م دددمر ددد دهمرإ رهددد ر تمر اددد :راإل،مدددونرًدددَّنرلرتمدددول رنا دددلرا ددد ت
 بحون ؛رل   تهمرإل ر بدودعرلر حد ه،ر  د  راإلشدرا رًد ،ر،م  مد نهمرمدوريدنامهمرفدمر

ردينهمر دنصوهم.
ْمرقددولرتمددو اْلرلددَ ْمرمددَ ْنهه َيرَ مدد  َنورَ َ صددْ اْلرَقَللددْ ْمرمددَ ْنهه َيرمدد  اْلرَقْب دد  رمدد  ْ رنا دد َنوراه دده ت ل ر﴿َ َلقددَ

ْ رَ َ ْصَي﴾ ر.2َنْقله
﴾ ير  اْلرنهَمة رإ َ رَخَ رف صَهورَنذ  يرتارَ ننرم  صرتارَ َنذ  رًَع  ر.3 قولرتمول ر﴿إنورنا  َنوَ رً وْلَحق  

ة راَرر قدددولرتمدددول  رنهمدددَ ل   ْمرَ ر﴿َ ل كددده رَ هددده ب  ْمرً وْلق سدددْ َنهه َمرَبصدددْ ْمرقهضددد  وَ رَا ددده لههه رفدددَ  َهارجدددَ  ددده ل 
،هْ َ مه َن﴾

ر.4
ر، المدددددددذا ا نرفدددددددمرالقدددددددرآنرمدددددددالراألنبصدددددددو ر الر دددددددلرخمسدددددددةر  عدددددددر نر هدددددددمر)آد 

ر، إ ددددحو ر، إ ددددمو صلر،  دددد نلر، لدددد طر، هدددد درر، إبددددراهصمر، صددددولحر، إدا ل، ندددد  
ر،  ار دددددددور، دا درر،ه رالكادددددددل رر، الصسدددددددعر، هدددددددوا نرر، م  دددددددمر، شدددددددمصلرر،  مقددددددد لر
ر  صس ،رومحم رص  اترلر   م ر  صهمرجمصمتو(.ر،  حص ر، إلصو ر،   صمون

 :واإليمان بالرسل يقتضي
راإل،مونربنب عرالرمالرنا ل،ر مالرننكررا ولةرمالرًمثرمنهمربر ولةراار.ر .1
.ر .2  اإل،مونرًمالرنمرف ر مور رنمرف رإجمو ت

 

  ددمراألصد لالرحدوف ربددالرنحمد رحممددم،رداارابدالرالقددصم،ررممدواجرالقبد لرًعددر ر د مرال صدد لرإلد 1-
ر2/675 مرربالرمحم درنب ر مر،رجر: ،رتحقصق1990ر–ر1410ال مو ،رالطبمةراأل ل ،

ر78  اعرةوفرراآل،ةر 2-
ر24  اعرفوبرراآل،ةرر-3

ر47  اعري نلراآل،ةر4-
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 الر قرل بعواعر النذااع.اإل،مونرًَّنرلرًمثرالر لرإل ر .3

نؤمالرًَّنرلرتمول رنا لرجمصعرالر لرلتحقصقرةدرضر احد رهد ر بدودعرلر .4
 تمول .

 1أولو العزم من الرسل:

هددمرالر ددلرنصددحولرالقدد عرفددمرالمبددودعر الدد   عرإلدد رلرتمددول ،ر هددمر  دد رالترتصددل:ر
،ر  صسدد رمحمدد رصدد  رلر  صدد ر  دد م،ر إبددراهصمر  صدد رالسدد  ،ر م  دد ر  صدد رالسدد  

ر  ص رالس  ،ر ن  ر  ص رالس  .
صسدَ ر صَمرَ مه َ  رَ    رَ إ ْبَراه  اْلرنه    ْنَيرَ م  ْمرَ م  صَثوَقهه اَلرالَنب ص  صاَلرم  قولرتمول رر﴿َ إ ْهرنخْذَنورم 

صَثوقتورَة  ص تو﴾ ْمرم  ْنهه رَمْرَ َمرَ نخْذَنورم  اْبال 
ر.2

 الواجب علينا نحو الرسل:
ورًمدد راإل،مددونربهددمر ار ددولتهمر ننر رناددر ربصددنهم،رفمددالر.التلدد يقربر ددلرلرجمص1 مددت

ورادددونرمدددالر فدددر رفدددآمالرببمضدددهمر اادددررًدددوآلخر الرن رصددد  رًمضدددهمر ادددذلرًمضدددت
ْصاَلرّللَا رر.الكدددوفر ال َّ رَ اه ددده    رَ  هر  ددد ه َنرننر،هَار  قددده اربدددَ و ره َنرًددد  ياَلرَ،ْكاددده ذ  قدددولرتمدددول ر﴿إنرالدددَ

﴾رَ اه ه    رَ َ قه له َنرنهْؤم الهر ذه ارَبْصاَلرَهل َيرَ ب ص ت رَ  هر   ه َنرننرَيَتر  رب َبْمض  رَ َنْكاهره ر.3ب َبْمض 
ر. نددؤمالرًددَّنراددلرا دد لرنا دد  رلرندلرنمونتدد ر ا دد را ددولت ر  دد رال جدد راأل مددل.ر2

 . اصنهوربصونتورشوفصتو

 

داارالكتدددلررالمسددت ا ر  دد راللددحصحصال،رمحمددد ربددالر بدد لرنبدد ر بددد لرالحددو مرالنصسددوب اي،ر-1
ملدددددددطا ر بددددددد رالقودا طدددددددو،رر: ،رتحقصدددددددق1990ر–ر1411الم مصدددددددة،ربصدددددددر ت،رالطبمدددددددةراأل لددددددد ،

ر.2/639ج
ر7  اعراألحزالراآل،ةرر-2
ر150  اعرالنسو راآل،ةرر-3
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رّللَا ﴾ رإ َ رل صهَطوَعرً   ْهن  قولرتمول رر﴿َ َمورنا  َنورم اْلرَا ه ل 
ر.1

و.ر ننرلر.ر3 .ر نصدددد قهمر ن م هددددمرنخ قددددت ور  مدددد ت  نمتقدددد رننهددددمرن مددددلرالر ددددقر  مددددت
  دددالرالكبدددو ررا هدددورابصرهدددورر، لدددمهمرمدددالرالكدددذلر الرصوندددةر التقلدددصررفدددمرالتب صددد 

ر. صغصرهو
رمددالرالبعددررف ددمر،م ندد ارمددالرالم  كددةر لددمر4 وراددون اراجددو ت .ر نمتقدد رننرا ددلرلرجمصمددت

َّله ارنهددلريبمددثرلرننثدد رقددولرتمددول رر﴿ مرإلددصهْمرَفو ددْ رندده ح  و ت َيرإ َ را جددَ ورنا دد َنورَقْب ددَ َ مددَ
ْنتهْمرَ رَتْمَ مه َن﴾ رننراه ْ ر  الذ  

ر.2
 إنمددوراختددواهمر ددبحون رر.. نددؤمالرننرلرلددمر،رلددهمرًطبددو عرةصددررالطبددو عرالبعددر ة5

مددددالرالرجددددولرالددددذيالر،ددددَّ   نر  عددددرا نر  معدددد نرفددددمراأل دددد ا ر  نددددوم نر  ج سدددد نر
اَلرر.  تز جددد نر ةصرهدددورمدددالراللددداوتر  ضدددحم نر َيرمددد  ورنا ددد َنورَقْب دددَ قدددولرتمدددول رر﴿َ مدددَ

ر َبْمض  ْمرلددد  مه ورًَْمضدددَ رَ َجَمْ ندددَ َ ا   مراأْل دددْ وَ رَ َ ْمعددده َنرفددد  َّْ ه ه َنرالَطمدددَ ْمرَلصدددَ اْلمهْر دددَ  صاَلرإ َ رننهددده
صرتا﴾ اَتْلب ره َنرَ اونرَاامَيرًَل  ر.3ف ْتَنةترت

صبتورمدالرخلدو  راألل هصدة.رفد ريتلدرف نرفدمرالكد نر.ر نؤمالرًَّنهمر ر،م كد نرشدر6
وَ ر ورشدَ ر ارإ َ رمدَ ورَ َ رضدَ مرَنْامدت رل َنْاسد  ْلرَ رنْم د يه   ر،م ك نرالناعر الضدررقدولرتمدول ر﴿قده
ي ذ  ن َمرالسددم  هرننرإنددورإ َ رنددَ ورَمسددَ رَ مددَ ر  اَلراْلَرصددْ رمدد  َتْكَثْرته َلرَ  ددْ رن  ددمراْلَغصددْ َه نددْ ْ راه رّللَاهرَ لددَ ر 

نه َن﴾ رل َقْ   ريهْؤم  صر  ر.4َ َاع 

 

ر64  اعرالنسو راآل،ةرر- 1
ر7  اعراألنبصو راآل،ةرر- 2
ر20  اعرالارقونراآل،ةرر- 3

ر188  اعراأل را.راآل،ةرر 4-
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 إنمددورخلددهمرلرًولمزا،ددور الاضددو لر المددؤه ترلصت قدد ارالدد حمر ا ضددط عرًَّ بددو ر
رالر ولةرلصم ن رق  عرل نو .

ر نمتق رننهمرممل م نرمالرنيرنقصلةرتق  رفمردينهمر بو تهمربرتمول ر.ر7
ر اآل،وترال وهرات.ر نؤمالرًَّنرلرتمول رني همرًولممجزاترالبوهراتر.ر8
.ر نددؤمالرًددَّنرلرفضددلرًمضددهمر  دد رًمددضرمددنهمرمددالرا مدد رلر مددنهمرمددالرافمدد ر9

َعر َمرّللَاهرَ َافددَ اْلرَا ددَ ْمرمددَ ْنهه رمدد  ض  ْمرَ  ددَ رًَمددْ هه ْ َنورًَْمضددَ رَفضددَ له َيرالرم دده لرقددولرتمددول رر﴿ت  ددْ
صَس راْباَلرَمْرَ َمراْلَبص  ر رَ آَتْصَنور   ْمرَدَاَجوت  ﴾ًَْمَضهه راْلقه ه   رَ نَيْ َنوههرب ره    ر.1َنوت 

 نؤمالرًَّنرنفضد همر نفضدلرالر دقر  د راإلبد  رنبصندورمحمد رصد  رلر  صد ر.ر10
ر..   م

 :نواإليمان بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم يتضم
ارصد  رلر  صد ر  د مرنبدمرلر ا د ل ر  بد هر صداص .ر1  لدمرر،ننرنؤمالرًَّنرمحمد ت

ر،عر رًوبربرفةر صال.،مب رصنمتو،ر لمر
اْلر2 ورنحدد رمدد  رنًددَ وراددونرمهَحمددَ   .ر نددؤمالرًَّندد رخددوتمراألنبصددو ر المر دد صالرقددولرتمددول ر﴿مددَ

رَ   صمتو﴾ رَشْم    .2ا َجول كهْمرَ َلك اْلرَا ه َلرّللَا رَ َخوَتَمرالَنب ص  صاَلرَ اونرّللَاهرً مهل  

فه راذالرقدولر  صد راللد عر. نؤمالر نمتق رنن ر رنب عرًم ه.ر ننرالرمالراَد وهور3
 ننددورخدددوتمرر.ن نن ر ددصم نرفددمرنمتددمر   دد نراددذاب ن،را هددمريدد  مرنندد رنبددم: السدد  

ر3النبصصال؛ر رنبمرًم ينر

 

ر253رعراآل،ةر  اعرالبق 1-
ر40  اعراألحزالراآل،ةر 2-

ر170/ر7صحصحرمس م،رجرر- 3
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.ر نؤمالرًَّنرالنبدمر  صد رالسد  رإمدو رالمتقدصالرالدذير،قتد لرًد رفدمرالرصدررا د رقدولر4
بم َنرّللَاَرَفوَتب مه ن مر،هر ْنتهْمرتهح  رتمول رر﴿قهْلرإنراه ْمرههنده َاكهْمرَوّللَاهرَةاده ا  ْررَلكده ْحب ْبكهمهرّللَاهرَ َ ْغاد 

صم ﴾ َاح 
ر.1

ْمر دهَمرَ رَ،جد  ه ارفد مر نه َنرَحَت ر،هَحك  مه َ رف صَمورَشَجَررَبْصَنهه  قولرتمول رر﴿َفَ رَ َاا  َيرَ ريهْؤم 
َمورقَر ورم  ْمرَحَرجت ه  رَ  هَس   مه ارَتْس  صمتونناهس  ََ َضْص

ر﴾.2
ر5 . ندددؤمالرًدددَّنرالر ددد لر  صددد رالسددد  رحبصدددلرالدددرحمال:ن...رلددد راندددَرمتردددذتارخ ددددص ت

ر لكندد رنخددم،ر صددوحبم،ر قدد راترددذرلر ددزر جددلرصددوحبممر  ترددذترنًددورًمددررخ ددص ت
ن رر3خ ص ت

. نددؤمالرًَّندد رمبمدد ثرلكوفددةرالجددالر اإلنددلرًددولحقر الهدد لرقددولرتمددول رحمو،ددةر ددالر6
صبدده ارَدا دد ر ورنج  ورَقْ َمنددَ ْر هْمرمددؤمنمرالجددالر﴿ر،ددَ ْمرَ  هجدد  اْلرههندده ا مه ْمرمدد  ْررَلكدده ندده ارًدد   رَ،ْغادد  َمرّللَا رَ آم 

رنلصم﴾ اْلرَ َذال  ر.4م 
الَر يرتارَ َلكدددد  ذ  صرتارَ نددددَ رًَعدددد  و   ةترل  نددددَ ورنا دددد َنوَ رإ َ رَاوفددددَ رَ ر قددددولرتمددددول ر﴿َ مددددَ و   رن ثددددررالنددددَ

َ،ْمَ مه نَر
ر﴾.5

فمالرننلربالرمولديراضدمرر. النال.  جلر  صنورننرنق  رمحبت ر   رال ال ر ال ل ر7
قولرا  لرلرص  رلر  ص ر  د م:ن ريدؤمالرنحد امرحتد رن د نرنحدلر:لر ن رقول

ر6إلص رمالر ال هر  ل هر النو رنجممصالن
 

ر31  اعرآلر مرانراآل،ة 1-
ر65  اعرالنسو راآل،ةر 2-

ر7/105مس م،رج- 3
ر31  اعراألحقو.راآل،ةر 4-

ر28  اعر بوراآل،ةر- 5
ر14/ر1ا اهرالبرواي،رجرر- 6
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  الر ب رلربالرهعو رقولرانورمدعرالنبدمرصد  رلر  صد ر  د مر هد رآخدذربصد ر مدرر
إلدَمرمدالرادلرشدم رإ رناسدم،ربالرالرطولرفقولرل ر مدر:ر،دورا د لرلرألندَرنحدلر

فقولرالنبمرص  رلر  ص ر   م:طر ر الذيرناسمربص ه،رحت رن  نرنحلرإلصديرمدالر
ناسدددي،رقدددولر مدددررفَّندددَراآلنرنحدددلرإلدددَمرمدددالرناسدددم،رفقدددولرالنبدددمرصددد  رلر  صددد ر

رر1   م:اآلنر،ور مرن
 ننرر. نؤمالرًَّنرلرني هرًدولممجزاترال الدةربصقدصالر  د رصد ق رفدمرادلرمدورجدو رًد 8

َنرلددَ هر اْلرنه  َ ههرإ َ رل مددَ نددْ َاوَ ةهر   عهرالعددَ القددرآنرالم ددصمرممجزتدد رالبددوهرعرقددولرتمددول ر﴿َ َ رَتْناددَ
﴾ راْلَكب صره ْمرَقوله ارَموَهارَقوَلرَاامكهْمرَقوله اراْلَحَقرَ ههَ راْلَم  مم ر.2َحَت رإ َهارفهز  َعرَ اْلرقه ه ا ه 

لممجزاترالحسددددصةرالمدددددذا اعرفددددمراألحوديدددددثر. نددددؤمالرًددددَّنرلر دددددزر جددددلرنيددددد هرًددددو9
اللددحصحةرمثددلرانعددقو رالقمددر.ر تسدد صمرالحجددرر  صدد ، حنصالرالجددذع،ر إشددبوعرالر ددقر
الكثصددررمددالرالطمددو رالق صددل،ر نبدد غرالمددو رمددالربددصالرنصددوًم ،ر إظدد لرالسددحولرلدد رقبددلر

 مبمث ،ر
وَ  هْمر10 ْ رجدددَ اْلر. ندددؤمالرًدددَّنرلرحبدددوهرنخددد  رالقدددرآنرا هدددورقدددولرتمدددول ر﴿َلقدددَ رمددد  َا ددده ل 

صم ﴾ رَاح  ن صاَلرَا ه .  رَ َ ْصكهْمرً وْلمهْؤم  رَ َ ْص  رَموَ ن تمْمرَحر     ْمرَ ز  ز  مه ر.3نناهس 
 4اإليمان باليوم اآلخر:

ور،مد نر رمورنخبررً رلرتمول ر ا  ل ر  ص رالل عر الس  رممد  تمر ا :راإل،مونرًمل 
بمث،ر الحعر،ر اللحف، الحسول،رًم رالم ترمالرفتنةرالقبر،ر  ذاً ،ر نمصم ،ر ال

 

ر.(6632ا اهرالبرواي،رمالرح يثر ب رلربالرهعو ربرقمر) 1-
ر23  اعرالبقرعراآل،ةر 2-
ر128  اعرالت اةراآل،ةر 3-

نشددددراطرالسددددو ة،ر بدددد رلربددددالر دددد صمونرالغاص ددددم،رالطبمددددةراأل لدددد ،ر  ااعرالعددددؤ نراإل دددد مصةرر-4
ر.4هد،رص1422 األ قو.ر ال   عر اإلاشودرًولمم كةرالمراصةرالسم د،ة،ر
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 المصزان،ر الح ض،ر اللراط،ر العاو ة،ر الجنة،ر النوا،ر مورن د  رلرتمدول رأله هدور
و.ر،ممددالرتمر دد رالقدد ارًَّندد را  تقددودرالجددو  رًم ددمرلراأل لددمر معددصبت رالنوفددذعر جمصمددت

ر ق ات رالعوم ة.
لبدوبالرمدالرالد يالر لدذارفسدرهرفوإل،مونرهنورشر تورًممن رالممتق رالجدو  ر هد رالجوندلرا

فددمرحدد يثرجبر ددلرًَّندد راإل،مددونرًددوبر م  كتدد ر اتبدد ر ا دد  ر الصدد  راآلخددرر اولقدد ار
رخصرهر شره.

رًوإل دد  .رفهنددوريددرادرًدد ر  الحولددةرالثونصددة:رإب قدد ر  ا دهرفددمرالنلدد صرةصددررمقتددرن 
ر-لدد رالدد يالرا دد رظددوهرهر اوبندد .رامددورننراإل دد  رإهارنب ددقرنا دد رًدد رالدد يالرا دد ،راق ر

ر اْلرًَمدْ   ياَلرنه تده اراْلك تَدوَلرإ َ رمد  ذ  َفرالدَ وراْخَت دَ ْ َ  هرَ مدَ ْنَ رّللَا راإْل  ياَلر   قولرتمول رر﴿إنرال   
﴾ َسول  ْمرَ َماْلرَ،ْكاهْررً آ،وترّللَا رف نرّللَاَرَ ر  عهراْلح  ْ مهرًَْغصتورَبْصَنهه َمورَجوَ ههمهراْلم 

1. 

 كمته:اهتمام القرآن بهذا الركن وح
لقدد رحاددلرالقددرآنرالكددر مرًددولص  راآلخددرر نبدد رإلصدد رفددمراددلرمنو ددبةر مددالرم ددوهررهددذار

ر:ا هتمو ربهذارالص  رالم صمرفمراتولرلرتمول 
َررننرتهَ لدم ار1 ْصَلراْلبد  .نن راثصرتارموراابراإل،مونرً رًوإل،مونرًوبرتمدول رقدولرتمدول ر﴿لدَ

رَ اْلَمغدددْر ر    َلراْلَمعدددْ َّ رَ الصددد  راآلخدددررَ اْلَمَ   كدددَر هجددده َهكهْمرق بدددَ و اَلرًددد  اْلرآمدددَ َررمدددَ اَلراْلبددد  رَ َلكددد  ة رر ل 
رَ الَنب ص  صالَر ر﴾.2َ اْلك َتول 

إ ثوارالقرآنرمالرهاررالصد  راآلخدرر رتكدودرتمدررًدَّيرصداحةر إ ر فصهدور .1
ر.هاررالص  راآلخر

 

ر19  اعرآلر مرانراآل،ةر1-
ر177  اعرالبقرعراآل،ةر 2-
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التمري لرادلر احد رمنهدور  د رمدور دصقعرر، ثرعرمور موهرلرمالراأل مو  .2
يد  رر،يد  رالد يالر،اآلخدرعر،السدو ةر،القصومة: رمالراأله ال، مالرا دمو  فص

ر،الحوقدددددةر،يددددد  رالتندددددودرر،يددددد  رالحسدددددرعر،يددددد  رالدددددت  ر،الادددددتحر،الحسدددددولر
 الغوشصة. ةصرهو

 :وأما حكمة ذلك االهتمام بهذا الركن
رننراإل،مونرًولص  راآلخررل رن رر  صمرفمرحصوعراإلنسونر .1

ار  قددولر  دد الرلدد رنشدد راأل ددررألنراإل،مددونرًمددورفصدد رمددالرجنددةر نددو
 .   راإلنسونر التزام رًولمملراللولحر تق لرلر زر جل

رننر ج درالص  راآلخرراونر مو الريثصررا تغرالرالكوفر الر تمجبهمر .2
صدل*نإ َهار ْم  رَ ج  َذارشدَ ْمرَفَقوَلراْلَكوف ره َنرهدَ ْنهه رم  ا  به ارننرَجوَ ههْمرمهْنذ  قولرتمول ر﴿َبْلرَ ج 

ْتَنور ص  ﴾م  َنورتهَراًتورَهل َيرَاْجع رًَم   .ر1َ اه

 أدلة اإليمان باليوم اآلخر ورد شبهات المنكرين له:
ر، لق ردلر   راإل،مونرًولص  راآلخرراتولرلر  نةرالنبمر  ص رالل عر نتمرالسد  

امدورفلدلر دبحون ر تمدول رر،فَّ ثرر دبحون ر تمدول رمدالرهادررالصد  راآلخدررفدمراتوًد 
رص  ر ح اد  .فمرنمررهليرال

صاَل﴾ رَ الَنب صدد   ة رَ اْلك تددَول  َّ رَ الصدد  راآلخددررَ اْلَمَ   كددَ و اَلرًدد  اْلرآمددَ َررمددَ اَلراْلبدد  .ر2قددولرتمددول ر﴿َ َلكدد 
َزَلرَ  ددَ رَا دده ل   ر ذ يرنددَ رالدَ َّ رَ َا دده ل   رَ اْلك تددَول  و ندده ارًد  ياَلرآَمندده ارآم  ذ   قدولرتمددول ر﴿َ،ونيهددورالدَ

 

ر3-2اآل،ةر  اعر رر- 1
ر177  اعرالبقرعراآل،ةرر- 2
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رالَر ْ رَ اْلك َتول  تهب   رَ اه ه    رَ الص  راآلخدررَفقدَ َّ رَ َمَ   َكت   رَ اه رَ َماْلرَ،ْكاهْررً و اْلرَقْبله ذ يرننَزَلرم 
ا﴾ ص ت رًَم  ر.1َضَلرَضَ  ت

رنهْخا صَهورل تهجْر اَ وده رً َمورَتْسَم قولرتمول ر﴿ننرالَسوَ َةرآت َصة رت رَنْال  ر﴾.2َزلراهلم
ور لددصلرلهددمردلصددلر  دد رإنكددواهمر الددذيالرينكددر نرالبمددثرإنمددور،مددذر ب نرا ددلرلرجمصمددت

ر.ل بمثرألن ر  مرةصلر ر،م م رإ ره ر بحون 
 قددد رن دددوارالمنكدددر نرل بمدددثرًمدددضرالعدددبهوتر العدددم  رحددد لر جددد درهلددديرالصددد  رقدددولر

ورإ َ را وريهْه  كهندَ ورَ مدَ رَ َنْحصدَ ْنَصورَنمده ته ورالد م َمرإ َ رَحَصوتهندَ ْمرتمول رر﴿َ َقوله ارَمورهد  ورَلهده رَ مدَ لدَ ْهره
ْ م رننرههْمرإ َ رَ، هنم َن﴾ ر.3ب َذل َيرم اْلر  

 ق رادرلرتمول ر  صهمر  ا را مهمرفمرن ثررمالرم ضعرفقولر بحون رفدمرشدَّنهمر
وَاعترنْ ر جدددَ ْلراه نددده ارح  ا*رقددده يددد ت ورَج   ورنإندددورَلَمْبمه  ددده َنرَخْ قدددت َفوتدددت ورَ اه َ ومدددت ور   ندددَ وله ارنإ َهاراه ﴿َ قدددَ

ا﴾حَر ي ت ر.4  
ْلر  قولر بحون  صم ر*رقده َمرَامد  وَ رَ هد  راْلم  دَ م  َمرَخْ َق هرَقوَلرَماْلر،هحدْ رَ َنس  ﴿َ َضَرَلرَلَنورمث ت

رَ   صم ﴾ رَخْ ق  ر.5،هْحص صَهوراَلذ يرننَعََّهورنَ َلرَمَرع رَ ههَ رً مهل  
بعددررف دد راا رن  ددمرالر:فصقدد لرصددوحلرشددر رالمقصدد عرالطحو  ددةرفددمرشددر رهددذهراآل،ددوتر

ًمث هددور  ضدد  رر نفلدحهمر نقدد اهمر  د رالبصددونرننر،ددَّتمرًَّحسدالرمددالرهددذهرالحجدةرن 
ر.نواألدلةر صحةرالبره

 

ر136  اعرالنسو راآل،ةر 1-
ر15  اعرب راآل،ةر 2-
ر24  اعرالجو صةراآل،ةر 3-
ر51ر-ر50  اعراإل را راآليتونر 4-

ر79ر-ر78  اعر،لراآليتونرر- 5



110 
 

 دمرر.ف هاراونرتمو رالم مراوملرالقد اعرفكصدفريتمدذار  صد رننر،حدمرالم دو ر هدمرامدصم
ر.ا  رل رًحجةرقوهرع
 :1وفي اليوم اآلخر

 ..فتنة القبر وسؤال الملكين1
 الس  رفمراألحوديثرالد اادعراللدحصحةرننرالندو ر،متحند نرفق رنخبرر  ص رالل عر
ر،فصقدد لرالمددؤمالرااددمرلر، مددالرنبصددير، مددوردينددير،مددالرااددير.فددمرقبدد اهمرفصقددولرل مبدد ر

 رندايرر:ومحمدد رصدد  رلر  صدد ر  دد مرنبصددمر نمددورالمرتددولرفصقدد لر، اإل دد  ردينددم
 . ممَرالنو ر،ق ل نرشصبتورفق ت رفصضرلر  مذلر

رددواير مسدد مر ددالرالبددرا ربددالر ددو لراضددمرلر ندد ر ددالرالنبددمر  صدد ر مددورنخرجدد رالب
الل عر الس  رقول:رر﴿يثبَرلرالذيالرآمن ارًولق لرالثوبَر﴾رقولرنزلَرفدمر دذالر
القبررفصقولرل رمالراايرفصق لراامرلر نبصمرمحم رص  رلر  ص ر   مرفدذليرق لد ر

ياَلر ذ  رّللَاهرالددَ َه مر ز جددلرقددولرتمددول رر﴿يهَثبدد   ْنَصورَ فدد  وع رالدد م مراْلَحصددَ رفدد   َ رالَثوبدد  وْلَقْ ل  آَمندده ارًدد 
رّللَاهرَمورَ،َعو هر صاَلرَ َ ْاَمله رّللَاهرالَ ول م  لم  .﴾2اآلخرع رَ  هض 

 .عذاب القبر ونعيمه2

 ام رفتنةرالقبرر،جلراإل،مونربنمصم ر  ذاً ،ر ق رهاررلر بحون رفمراتوً راآل،وتر
وَ رًددددد رالمتضدددددوفرعرقدددددولرتمدددددول ر ره ارَ حدددددَ ورَمكدددددَ رمدددددَ ص  َبوت  وههرّللَاهر دددددَ ْ َنر ددددده  هر﴿َفَ قدددددَ رف ْر دددددَ آل 

 ﴾.3اْلَمَذال ر
 

األادن،رالطبمدةرر–إ بوتر ذالرالقبر،رنحم ربالرالحسصالرالبصهقمرنب رًمدر،رداارالارقدون،ر مدونر1-
ر127د.رشر.رمحم درالقضوع،رجر/ر:هد،رتحقصق1405ونصة،الث

ر27  اعرإبراهصمراآل،ةر 2-
ر45  اعرةوفرراآل،ةر 3-
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 .أشراط الساعة:3

  جدلر  صندورننرنددؤمالرننرالسدو ةرآتصددة ر را دلرفصهددور ننرلريبمدثرمددالرفدمرالقبدد ا.ر
ور  ر ْ مههدَ ْلرإنمدور   وَهورقده وَ ة رن،دََّنرمهْر دَ رالسدَ ال  ورقولرتمول ر﴿،سَّل َنَير دَ َ رَااد  مرَ ر،هَج   صهدَ ندْ

ْمرإ َ رًَْغَتةت﴾ رَ األ ْاضرَ رَتَّْت صمه رف مرالَسَموَ ات  َْ  َ ر.1ل َ ْقت َهورإ َ رههَ رَ قه
  ل سو ةر  موترصغرلر ابرلر ادترفمرمجملراألحوديثرال اادعرفمرهذارالعَّنر

   2عالمات الساعة الصغرى:
ربصنهمرفمرآخررالزمون،ر منهو:ررمم مهوري  ارح لرفسودرالنو ر ظه ارالاتال

.ًمثددةرالنبددمر  صدد رالسدد  ،رنخددرجرالبرددواير مسدد مرمددالرقدد لرالر دد لر  صدد راللدد عر1
 .ر3ناهوتصال،ر نشوارًولسبوًةر ال  ط ر الس  :نًمثَرننور السو ة

 فمرالح يثرد لةر   رننرالنبمر  ص رالل عر الس  رامورجو رفمرفتحرالبوايرنن ر
 . ةرنبمٌّرلصلربصن ر اصالرالسو

. رمدددالرالم مدددوتراللدددغرلرمدددور ادرفدددمرحددد يثرجبر دددلرالط  دددلرننرجبر دددلر  صددد ر2
السدد  ر ددَّلرالنبددمر  صددد رالسدد  ر ددالرالسدددو ةرفقددول:رمددورالمسدددؤ لر نهددورًددَّ  مرمدددالر
السو ل،رقدولرفدَّخبرنمر دالرنموااتهدو:رقدولرننرت د راألمدةرااتهدو،ر ننرتدرلرالحادوعرالمدراعر

 .4ا و رالعوهريتطو ل نرفمرالبنصونن

 

ر178  اعراأل را.راآل،ةرر-1
ال جصزرفمر قص عرالس فراللولح،ر ب رلربالر ب رالحمص راأل ري،رمراجمةر تقد ،م:رصدولحربدالر2- 

 األ قدو.ر الد   عر اإلاشدودرًولمم كدةرالمراصدةر ب رالمز زرآلرالعصخ،رنعرر  ااعرالعدؤ نراإل د مصةر
ر86/ر1هد،رج1422السم د،ة،رالطبمةراأل ل ،ر

ر.16/343ا اهرالبرواي،رجر 3- 
ر.1/36صحصحرمس م،جر- 4
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.ر منهورمورجو رفصمورنخرج رالبرواير الرنبمرهر رعراضمرلر ن رننرالنبمر  ص ر3
الل عر الس  رقول:ن رتق  رالسو ةرحت رتقتتلرفبتونر  صمتونر،م نربصنهمدورمقت دةر

ثرر)، هددر دجددول نراددَذاب نرقر ددلرمددالر   ددصالررر(  صمددة،رد  تهمددور احدد عر حتدد ريهبمددَ
ريددز مرنندد ر-نسددمر مسددص ةرالكددذالر رمددالرنمثددولرهددؤ  راأل دد درالمر- ا دد لرل،رراددلٌّ

،ر تكثررالز  لر  تقوالرالزمونر ت هررالادتالر(المرادرنزعرالبراة حت ر،هقَبضرالم مر)
  مثررالهرجر) ه رالقتل(ر حت ر،مثررفصممرالمدولرفصادصض،رحتد ريهدمرالرالمدولرمدالر

 ريتطدو لر،قبلرص قت ر حت ر،مرض رفصق لرالذير،مرض ر  ص ر رالرلمرًد ،ر حتدر
 حت ر،مررالرجلرًقبررالرجلرفصق ل:ر،ولصتنمرممون ،ر حت رتط عرر،النو رفمرالبنصون

فدد هارب مددَر اآهددورالنددو ؛آمن ارر- هددذهرمددالرالم مددوترالكبددريرر-العددملرمددالرمغراهددور
ورإ،مونهددورلددمرتكددالرآمنددَرمددالرقبددلرن راسددبَرفددمرر،نجممدد نر فددذليرحددصالر رتناددعرناسددت

 إ،مونهورخصرتان.

ليراضدمرلر ند ،رننرالنبدمرصد  رلر  صد ر  د مرقدول:نإنرمدالر.  الرننلربالرمو4
  اعد ارالزندو،ر  عدرلرالرمد ا،ر  مثدرر،   هدررالجهلر،نشراطرالسو ةرننريرفعرالم دم

 .1حت رلصم نرلرمسصالرامرنعرقصمر اح نر،  قلرالرجولر،النسو 

رقددولرلر دد لرلرصدد  رلر  صدد ر  دد 5 مر.  ددالرنبددمرهر ددرعراضددمرلر ندد رننراجدد ت
اصددفرإضددو تهورْرر:نإهارضددصمَراألمَّنددةرفددَّنت ررالسددو ةر!رقددول:متددمرالسددو ةرْرفقددول

ر2قول:إهارن ن راألمررإل رةصررنه  رفونت ررالسو ةن

 

ر.17/164صحصحرالبرواي،جر 1-
ر.16/330صحصحرالبرواي،جر 2- 
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.  دددالرنبدددمرهر دددرعراضدددمرلر نددد رننرالنبدددمرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرقدددول:ن رتقددد  ر6
 ديرمددالرالسددو ةرحتدد ر،قوتددلرالمسدد م نرالصهدد د،رفصقددت همرالمسدد م نرحتدد ر،رتبددَرالصهددر

ن رالعجررفصقد لرالحجدررن رالعدجر:ر،دورمسد م،ر،دور بد رل،رهدذاريهد ديرر اا رالحجر
 1خ امرفتمولرفوقت  رإ رالغرق رف ن رمالرشجررالصه دن

 .2العالمات الكبري: 
نمورالم موترالكبدرلرفقد ر ادتربهدوراألحوديدثراللدحصحة،راحد يثرحذ،ادةربدالرن دص ر

مدورر:ر  ص ر   مر  صنور نحالرنتذا ر،رفقدولناب عرالنبمرص  رلر:الغاوايرحصثرقول
ب  عر:إنهورلالرتق  رحت رتدر ارقب هدور عدررآ،دوتر:ْرفقول ا:رنذاررالسو ة،رقولَتَذاَ ره نر

  َّج جر مَّج ج،رر، نز لر صسمرابالرمر مرص  رلر ص ر   مر،العملرمالرمغراهو
ر    دةرخسد .:رخسدفرًولمعدر ،ر خسدفرًدولمغرل،ر خسدفرًجز درعرالمدرل،ر آخددر

رتررجرمالرالصمالرتطردرالنو رإل رمحعرهمن ر.ر3هليرنوا 
  فصموري مرنبصالرنهمر نشهررهذهراآل،وترحسلرمورهارهر  مو رالح يث:

 .طلوع الشمس من مغربها: 1
 هدددذهراآل،دددةرب ا،دددةرالتغصصدددررالدددذير،ح  ددد رلر  ددد رن دددو رالكددد ن،رً هددد ارآ،دددوترةصدددرر

رخر جهورمالرمعرقهو  .مَّل فةرل بعر،رألنرالعملرنص ت
 .خروج الدابة:2

ور ْمرنْخَرْجندَ ْصه  رَ  دَ ْ له َعراْلقدَ  هذهراآل،ةرنشوارإلصهورالقرآنرالكدر مرفدمرق لد رتمدول ر﴿َ إ َهارَ قدَ
ْمرننرالَنوَ ر ْمرَدآًَةترم اَلراأل ْاضرتهَك   مههه ر﴾.4اون ارً آ،وتَنورَ ريه ق نه نَررَلهه

 

ر.188/ر8صحصحرمس م،جر 1-
ر.166نشراطرالسو ة،ر ب رلربالر  صمونرالغاص م،رص 2-
ر178صر8جر،ا اهرمس م 3-

ر82  اعرالنملراآل،ةر- 4
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 .ظهور الدجال وهو الكذاب شديد الدجل:3

رألن ر،غطمرالحقرببوب  .ر ال جلرفمرال غة، ره :رالتغطصة،ر  ممرالكذالردجو ت
 هذارالرجلري  مراألل هصةر  حو لرننر،اتالرالنو رفمردينهمرًمور،ح  د رمدالرخد اا ر
المددودات،رمددالرإحصددو رالمدد تمرالددذيالر،قددت هم،ر مددالرظهدد ار هددرعرالدد نصور الرلددلرممدد ر

ر اتبوعران  راألاضرل ،ر نمررالسمو رننرتمطررفتمطر.
 :عيسي عليه السالم .نزول4

فقدد ردلددَرالسددنةرالنب  ددةر إجمددوعراألمددةر  دد رننر صسددمر  صدد رالسدد  رينددزلرفددمرآخددرر
  حصمرمالرر،  حممرًعر مةراإل   ،الزمونرقرلرالسو ة،رن نو ر ج درال جول،رفصقت  

 دددمر،مددد ت،رر،شدددَّنهورمدددورترادددةرالندددو ،ر دددمر،ممدددثرفدددمراألاضرمدددورشدددو رلرننر،ممدددثر
  فال.  ل مر  ص رالمس م نر  

 .ظهور يأجوج ومأجوج: 5
ر له ْلرَنْجمددَ َّْجه َجرمهْاسدد  ه َنرفدد مراأل ْاضرَفهددَ َّْجه َجرَ مددَ رإنر،ددَ ْرَنْصال  وَهاراْلقددَ وله ار،ددَ قددولرتمددول ر﴿قددَ

ا﴾ ْمرَ    ورَ َ  رننرَتْجَمَلرَبْصَنَنورَ َاْصَنهه َلَيرَخْرجت
1. 

رَ َمَّْجه جهرَ ههر رَ،َّْجه جه َْ رَيْنس  ه َن﴾ قولرتمول رر﴿َحَت رإ َهارفهت َح رَحَ ل   .2ْمرم اْلراهل  

ور دخددلرالر دد لر  صدد راللدد عر السدد  ر  دد ر  نددلربنددَرجحدد راضددمرلر نهددورفز  ددت
  دددلرل مدددرلرمدددالرشدددررقددد راقتدددرلرفدددتحرالصددد  رمدددالراد ر،دددَّج جرر،،قددد ل:ن رإلددد رإ رل

 

ر94  اعرالكهفراآل،ةر 1-
ر96  اعراألنبصو راآل،ةر 2-
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،دورا د لرر: مَّج جرمثلرهذهر ح قرًَّصبمص راإلبهو ر التمرت صهو،رقولَر  نلرجحد 
 .1نممرإهاراثررالربثن:نه ير فصنوراللولح نرْرقوللرنف

 :بداية اليوم اآلخر
اآل،ددوترتدد لر  دد رننرالصددد  راآلخددرريبدد نرًَّحددد اثرتغصصددررفددمرالكددد نرا دد رقددولرتمدددول رر

﴾ رَ َاَر ه ارّ َ راْل اح راْلَقَهوا  رَةْصَرراأل ْاضرَ الَسَموَ اته راأْلْاضه ر.2﴿َيْ َ رتهَبَ له
تعددققرالسددمو ر تتنددو ررالنجدد  ر تتلددود رالك ا ددلر تتاتددَرر  حلددلرفددمرهددذارالكدد نر

 األاضر  ررلرالرشم .

اْلر اْلرفدد مراأل ْاضرإ َ رمددَ رَ مددَ َموَ ات  مرالسددَ اْلرفدد  َقرمددَ م  رَفلددَ َخرفدد مراللددم ا  قددولرتمددول ر﴿َ نهادد 
 ﴾.3ره نَرَشوَ رّللَاهر هَمرنها َخرف ص  رنهْخَرلرَف  َهارههْمرق َصو  رَيْن هر

ر:هر دددرعراضدددمرلر نددد ر دددالرالنبدددمرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرننددد رقدددول ا ير دددالرنبددد ر
ننددددورالم دددددي،رنيددددالرم ددددد  رر:ن،قددددبضرلراألاض،ر  طددددد يرالسددددمو ربصمصنددددد ،ر ددددمر،قددددد ل

 .4األاضْن

. نؤمالرًَّنرلر،َّمررًولنارةرالثونصةرفتم درالحصدوعر  رجدعرلإلنسدونرالدر  ر دمر،ردرجر6
ورالنددو رمددالراألجدد اثرنحصددو رفصقدد لرالكاددوار المنددوف وله ارَ،وَ ْ َ نددَ ورق نرحصنبددذر﴿قددَ اْلرًََمَثنددَ مددَ

َنو اْلرَمْرَق   رَ َصَ َ راْلمهْرَ  ه َن﴾ر﴾.5م   .6  ق لرالمؤمن ن﴿َهَذارَمورَ َ َ رالَرْحَماله

 

ر1221صرر3ا اهرالبرواي.ج- 1
ر48  اعرإبراهصمراآل،ةر 2-

ر68  اعرالزمرراآل،ةر- 3
ر388صر18ا اهرالبرواي.جر- 4
ر52  اعر،لراآل،ةر- 5
ر52  اعر،لراآل،ةر- 6
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 :.الحشر6
ْ قههمرر  ندددؤمالرًدددَّنرالحعدددرر،مددد نرًمددد رالبمدددثر إخدددراجهمرمدددالرقبددد اهمر الحعدددررهددد ر دددَ

ورإلددد رالم قدددفر هددد رالممدددونرالدددذيري قاددد ر نرفصددد رانت دددواتارلالدددلرالقضدددو رفدددصهم،رجمصمدددت
ْ َ ر  تق  ربذليراألنبصدو رفصسد ق نرالندو رلمحعدرهمر حدولهمرامدورخ قد ارقدولرتمدول رر﴿يدَ

راْلمهر ار*رَ َنسه  ه رَ ْف ت راْلمهَتق صاَلرإل رالَرْحَمال  ره اَنْحعه ْادت صاَلرإل رَجَهَنَمر   ر﴾.1ْجر م 
 رلر  صددددد ر  ددددد مر دددددالر و عدددددةراضدددددمرلر نهدددددورقولدددددَ:ر دددددممَرا ددددد لرلرصددددد 

َر ،رق  ،دورا دد لرل،رين ددررًمضددهمر:،ق ل:ن،حعدررالنددو ريدد  رالقصومدةرحاددوعتر ددراعترةددر ت
رمدالرننرين دررًمضدهمر إل رًمضْرقولرصد  رلر  صد ر  د م:،ور و عدة،راألمدررنشد م

ر.2إل رًمضن
 . جزاء األعمال:7

قددولرر نددؤمالرًجددزا راأل مددولرفصجددزلرالمبددودر ددالراددلرصددغصرعر ابصددرعرمددالرخصددرر شددر،
ياَلرَ م  ده ار ذ  َزلرالدَ َ ر،هجدْ ص  َبة رفدَ وَ رً ولسدَ اْلرجدَ ورَ مدَ ْنهدَ رم  ر  َنة رَف دَ هرَخصدْ وَ رً وْلَحسدَ تمول ر﴿َماْلرجدَ

رإ َ رَموراون ارَ،ْمَم ه َن﴾ ر.3الَسص  َبوت 
 :. العرض والحساب8

لدراهمر  مدرضرالندو رر. ننرالجزا ر،م نرًم رالمحو مةرالمودلةرمالرلرتمول رل مبوده
و هْمرنَ َلر ورَخَ ْقندَ ْبتهمه َنورَامدَ   ر نرن مولهم،رقولرتمول ر﴿َ  هر ضه ارَ َ  رَاا  َيرَصا ورَلَقْ رج 

ا﴾ ر.4َمَرع رَبْلرَ َ ْمتهْمرنَلاْلرَنْجَمَلرَلكهْمرَمْ    ت
 

ر86ر-ر85نر  اعرمر مراآليتو- 1
ر.(2859 صحصحرمس م،ربرقمر)ر،(6527صحصحرالبرواي،ربرقمر)ر:متاقر  ص - 2
ر84  اعرالقل راآل،ةر- 3
ر48  اعرالكهفراآل،ةر- 4
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فدددوبرتمدددول ريتددد ل رالحسدددولربناسددد ربددد  نر ا دددطة،رقدددولرا ددد لرلرصددد  رلر  صددد ر
مددالرنحدد ر إ ر ددصم م رلريدد  رالقصومددةرلددصلربصندد ر اصندد رترجمددون،ر ددمرر  دد م:نرمددورمددنكم

ين ررف ريرلرشصبتورقَ ام ،ر مرين درربدصالري ،د رفتسدتقب  رالندوا،رفمدالرا دتطو  ارمدنكمر
 رر.1ننريتق رالنوار ل رًعقرتمرعن

ْ  َرقددولرتمددول ر رلددَ هريددَ ر جه مر هنهقدد   رَ نهرددْ و  َرههرفدد  وههربددَ َلرإنسددونرنْلَزْمنددَ وههرر﴿َ ادده ورَيْ قددَ ة را َتوًددت اْلق َصومددَ
ر.2َمْنعه اتا﴾

 والناس يوم القيامة يتفاوتون في الحساب: 
فمنهمرمالر،حو لرحسوًتور،سصرتا،ر،مرضر  ص ر م د ،رفصط مد رلر  د ر دصبوت ر دمر.1

ر.،ما ر ن ر  ؤمررً رل جنة
. منهمرمالريندوق رالحسدولرًدَّنر،سدَّلر دالرادلرجز صدةر  طولدلرًدولحججر البدراهصالر2
َ ا   اَلرفددر عهراْلمدددَ  ر،قبدددلرمندد ر دددذاتار  رحجددة؛رفصه ددديرمدددعرالهددولكصال،رقدددولرتمددول ر﴿َ َنضدددَ

ور ورب هددَ رنَتْصنددَ ْرَدل  اْلرخددَ ة رمدد  وَلرَحبددَ ْثقددَ ْصبتورَ إنراددونرم  رشددَ ل  مهرَناددْ َ رتهْ  ددَ ة رفددَ ْ   راْلق َصومددَ َبرل صددَ اْلق سددْ
ب صاَل﴾  .3َ َاَا رب َنورَحو  

ر :ن رتدز  رقد مور بد رحتد ر،سدَّلر دالر مدرهرفدصم  قد لرالر د لر  صد راللد عر السد 
ر.4ْر  الرجسم رفصمورنب هر﴾نفنوهرْر  الرمول رمالرنيالرا تسب ْر فصمرنناق 

ر
 

 

را اهرالبرواير- 1
ر13  اعراإل را راآل،ةر 2-

ر47  اعراألنبصو راآل،ةر- 3
ر(.537مق مةر)ال،  نالرال اامم.(2417 نالرالترمذي،رصاةرالقصومةر الرقو قر ال اعر)- 4
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 .الحوض:9
تاضدددددلرلر  ددددد را ددددد ل ر  صددددد رالسددددد  ر   ددددد رنمتددددد رًدددددولح ضر  ادتراألحوديدددددثر

 ن رراللحو رفمرهلي،ر ن لرمالريردهرنبصنورمحم ر  ص رالس  ،ر مرًم هرنمت ر  طردر
ر.الكاوار بو اةرمالرالملوعر نهلرالكبو ر

 ام را نتهو رمالرالم قفرًمدورفصد رمدالرنهد ال،ر  درض،ر حسدول،ر قدرا عراللدحف،ر
مدالرر-فهد رمدالريتقد مهمرإلصد ررر-نننورفربممر   رالح ضر:قولر  ص رالل عر الس  

ار لصردنر  َمرنقد ا رن درفهمر  مرفد ننم،ر دمر، حدولر ادرشرل،ر مالرشرلرلمر، مَّرنب ت
ْحقتورر:بصنمر اصنهم،رفَّق ل:رإنهمرنمتم!رفصقول:رإنير رت ايرمور م  ارًمد  !رفدَّق ل  ده

حقتورلمالرب لرًم ين ر.ر1 ه
 :.الميزان10

َ ا   اَلر عهراْلمدددَ تدد  نراأل مدددولريددد  رالقصدددو ؛رإظهدددواتارلمدد لرلرتمدددول ،رقدددولرتمدددول ر﴿َ َنضدددَ
ل ر مهرَناددْ َ رتهْ  ددَ ة رفددَ ْ   راْلق َصومددَ َبرل صددَ وراْلق سددْ ورب هددَ رنَتْصنددَ ْرَدل  اْلرخددَ ة رمدد  وَلرَحبددَ ْثقددَ ْصبتورَ إنراددونرم  رشددَ

ب صاَل﴾ ورَحو د  َير2َ َاَا رب ندَ رَمَ ا   نده هرَفَّه َلبد  َْ اْلرَ قه دَ رَفمدَ قم راْلحدَ ذ  رَيْ َمبد  َ ْ نه ،ر قدولرتمدول ر﴿َ الدْ
رهر ياَلرَخسدد  ذ  َيرالددَ رَمَ ا   ندده هرَفَّه َلبدد  َْ اْلرَخاددَ مهراْلمهْا  حدده َنر*رَ مددَ ورهدده وراددون ارً آ،وتنددَ ْمرً مددَ هه  ارنناهسددَ

َ،ْ   مدده َن﴾
.ر  مدد نر  نراأل مددولرًمدد رتمددو رالحسددولرألنرالدد  نرل جددزا رفصمدد نرًمدد ر3
 لكددالر ر،مدد نرالدد  نرفددمرحددقراألنبصددو ر الم  ددةر مددالرا ددتثنوهمرلرمددالرر،المحو ددبة
رالحسول.

 

ر.6/394(.ر مسن رنحم ربالرحنبل،ج23اإل،مونر)،صحصحرمس م 1-
 .47  اعراألنبصو راآل،ةر- 2

ر.9ر–ر8  اعراأل را.راآليتونر 3-
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 .الصراط:11
لم قدددفر،مدددر نر  ددد ر ندددؤمالرًَّنددد رًمددد رالحسدددولر المصدددزانر انلدددرا.رالندددو رمدددالرار

ر.اللراط،ر المر ارل جمصعرحت راألنبصو ،ر مالر،حو لر مالر ر،حو لر
ْنكهْمرإ َ ر  هدددذارالمدددر ار  ددد راللدددراطرهددد رالددد ا درالمدددذا ارفدددمرق لددد رتمدددول ر﴿َ إنرمددد 

ص ون َهوراونرَ َ  رَاا  َيرَحْتمتورَمْقض  َ اا ده
ر.1

 رنحد  ،را لرمسد مرننرا د لر ننر ا درالنوار ر،ست ز ردخ لهونر ال ا در رينج رمن
لرصددد  رلر  صددد ر  ددد مرقدددول:نر ريددد خلرالندددوارإنرشدددو رلرمدددالرنصدددحولرالعدددجرعر

َهورر–الذيالرًو،م ارتحتهو،رفقولَرحالةرر.2نح  ن ْنكهْمرإ َ رَ اا ده اضمرلر نهمور﴿َ إنرم 
ص و﴾ ورَمْقضد  فق رقدولرلر ددزر:؛رفقددولرالنبدمر  صد راللد عر السد  3 دونرَ  دَ رَااد  َيرَحْتمدت

ث ص و﴾ صاَلرف صَهورج  رالَ ول م  ياَلراَتَقْ ارَ َنَذاه مراَلذ   .4 جلر﴿ هَمرنهَنج  

 امددد رالمبددد ار،قدددفرالمؤمنددد نر  ددد رقنطدددرعربدددصالرالجندددةر الندددوارفصقدددت رمدددالرًمضدددهمر
َنرلهددمربدد خ لرالجنددة.را لرنبدد ر ددمص رالردد ايراضددمرلر ندد ر به ارنهه  ذ   الددبمضرفدد هارهدده

ص رالل عر الس  رقول:ن،ر  رالمؤمن نرمدالرالندوا،رفصحبسد نر  د ر الرالر  لر  
قنطدرعربدصالرالجندةر الندوا،رفصقددت رلبمضدهمرمدالرًمدضرم ددولمراوندَربصدنهمرفدمرالدد نصور

 

ر71  اعرمر مراآل،ةر1-
 لا د رن رر،بدلرمدالرا ايتد ر دالرن رمبعدرر، لكن رلصلرمالرحد يثرجدوبرر،263صر2جر،مس مر-2

ر.العجرعرنح رالذيالرًو،م ارتحتهونرمالرنصحولر،إنرشو رلر،ي خلرالنوا
ر71  اعرمر مراآل،ةرر-3
ر72  اعرمر مراآل،ةرر-4
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حتدد رإهارهددذب ار نقدد ارنهنرلهددمرفددمردخدد لرالجنددةرفدد رالددذيرناددلرمحمدد ربصدد هرألحدد همر
 .1نه لرًمنزل رفمرالجنةرمن رًمنزل راونرفمرال نصون

 جنة والنار: . ال12
 نددؤمالرب جدد درالجندددةر النددوا،ر ننهمدددورمر  قتددونرن ددد همورلرل ثدد الر المقدددولر ننرلر
ياَلرآَمندده ارقدده ار ذ  تمددول رخ قهمددورقبددلرالر ددقر همددوراآلنرم ج دتددونرقددولرتمددول ر﴿َ،ونيهددورالددَ

ورَمَ   ر وَاعهرَ َ ْصهددَ جددَ رَ اْلح  و ه ورالنددَ هددَ واتارَ قه ده ْمرنددَ ْمرَ نه ددصمه مه َ اد رَ رَ،ْملدده َنرنناهسددَ َ   رشدد  ة رةدد  كددَ
ر﴾.2رَ َ ْاَم ه َنرَموريهْؤَمره نَرّللَاَرَمورنَمَرههمْر

ص  ﴾ راْلَجَنةهرل ْ مهَتق صاَلرَةْصَررًَم   َ  قولرتمول ر﴿َ نهْ ل َا
3. 

 نددؤمالراددذليرًَّندد ر،مدد نرتحددو ار تروبددلربددصالرنهددلرالجنددةر نهددلرالنددوا،رقددولرتمددول رر
راْلَجَنة ر ْ تهْمر﴿َ َنوَدلرنصحوله ْلرَ جدَ ورَفهدَ ورَحقد  َ َنورَاامندَ ورَ  دَ ْ َنورمدَ ْ رَ جدَ رننرقدَ رنْصَحوَلرالَنوا 

ْمرننرَلْمنَر رَبْصَنهه ن  ر﴾.4ةهرّللَا رَ َ  رالَ ول م صالَرَمورَ َ َ رَاامكهْمرَحق ورَقوله ارَنَمْمرفََّهَنرمهَؤه  
ة ر َحوَلراْلَجنددَ رنصدْ وا  رالنددَ وَدلرنصددحوله رنْ ر قدولرتمددول ر﴿َ ندَ و   اَلراْلمددَ ورمدد  رننرنف صضدده ارَ َ ْصندَ
َمورَ َ  راْلَكوف ر  اَل﴾ َمورَاَ َقكهمهرّللَاهرَقوله ارإنرّللَاَرَحَرَمهه م 

5. 

 ام را تقراارنهلرالجنةرفمرالجنةر نهلرالنوارفمرالنواريدؤهنرلهدمرًدولر  در فدمرهلدير
 رالجنددةر نهددلرالنددوار،قد لرا دد لرلرصدد  رلر  صدد ر  دد م:نرإهارصددوارنهددلرالجنددةرإلددر

ر،دور إل رالنوارجدم رًدولم ترحتد ر،جمدلربدصالرالجندةر الندوا،ر دمريدذًح،ر دمريندوديرمندود 

 

ر381صر16صحصحرالبرواي،رجر 1-
ر6  اعرالتحر مراآل،ةر 2-

ر31  اعر راآل،ةر- 3
ر44  اعراأل را.راآل،ةر 4-
ر50  اعراأل را.راآل،ةر 5-
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ورإلدد رفددرحهم،رر،نهددلرالجنددة،ر رمدد تر ،ددورنهددلرالنددوا،ر رمدد ت؛رفصددزدادرنهددلرالجنددةرفرحددت
ر.1  زدادرنهلرالنوارحزنتورإل رحزنهمن

 اإليمان بالقضاء والقدر:
 2.مالرنااونرالمقص عراإل،مونرًولقضو ر الق ار اح ر

ر  مرلرًمورتك نر  ص رالمر  قوترفمرالمستقبل.ر: الق اره 
ر.ه رإ،جودرلرتمول رلألشصو رحسلر  م ر إاادت : القضو 

ر ْم   رشدَ لم رَ اده ورتَدْزَداده و هرَ مدَ راأْلْاحدَ صضه ورَتغد  رننثد رَ مدَ لم راده له ورَتْحمد  قولرتمول ر﴿ّللَاهرَ،ْمَ مهرمدَ
ْق َر ْنَ ههرً م    ﴾ ر.3اا 

 . ت  برنهلرالسنةر الجمو ةرفمرهذارالبولربصالرالق ا ةر الجبر ة

فقدددول ارإنرنفمدددولرالمبدددودر بدددو تهمر مموصدددصهمرلدددمرتددد خلرتحدددَرر:فولق ا دددةرناددد ارالقددد ا
قضدددو رلر قددد اهر  ددد ر  مهدددمرننرلرلدددمر،ر دددقرنفمدددولرالمبدددودربدددلرالمبدددودرمسدددتق  نر

ورمدددعرلر هدددذارشدددر رفدددمرر.ًَّفمدددولهم،ر  متقددد  نرننرالمبدددودرخ قددد ارنفمدددولهم فدددَّ بت ارخ قدددت
الرا اصددة؛رفاددصهمرشددب رًددولمج  رالددذيالرقددول ارإنرل كدد نرخددولقصال،ررفولقر ددةرهددمرمجدد  ر

رهذهراألمة.
 الجبر ةرهمرالذيالر،ق ل ن:رإنراإلنسدونرمجبد ار  د رن مولد ،ر ةد عراللد فصةرالدذيالر

بددد ،ر  جم  نهدددور،ق لددد ن:رب حددد عرال جددد د،رن لراألمدددررادددون ارجبر دددةرينكدددر نرنفمدددولرالم

 

ر(.43ر،40 مس مر)رالجنةر/رر(،6548ر،4730صحصحرالبرواير)ر-1
 رالمقص عرالطحو  ة،لإلمو رنبمرجماررنحم ربالرمحم ربالر  مةراأل ديرالطحو ي. المسم رشرر-2

ر19بدر)إتحو.رالسو لرًمورفمرالطحو  ةرمالرمسو ل(،رالعصخرصولحربالر بد رالمز دزرآلرالعدصخ،ررج
ر18ص

ر8  اعرالر  راآل،ةرر-3
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رب،ر ددمرينكددر نرالمبدد ،ر  ق لدد ن:رلددصلرهنددو ر بدد ر  رال،رفولمبدد رهدد رالددرل،ر نفمددو ت
  الرلره رالمب .

 فائدة:
لا مرًددولقرآنرمر دد  ،ر:نندد رقددول:نرمددالرقددولر-احمدد رلر- اشددتهرر ددالراإلمددو رنحمدد ر

؛رفسد رالبدولرمدالرالجهتدصال؛رألنر1فه رجهمدم،ر مدالرقدول:رةصدررمر د  رفهد رمبتد عرن
 ادد رقدد ريددرادرًدد رالم ادد  ر ندد رًمددضرالنددو ،رفصمدد نرممندد رق لدد :ر)لا ددمرًددولقرآنرال

مر   (رني:رم ا ظ ،ر هدذارخطدَّ،ر مدالرقدول)ةصررمر د  (رألنرالم اد  رقد ريدرادرًد ر
و،رفس ر رمالرالجهتصال.رر-احم رلرالبولرر-ال ا رن،ضت

 خالصة في القدر والمشيئة:
مبدودرمدوردلدَر  صد رنلد صرالكتدولرمذهلرنهلرالسنةر الجمو ةرفمرالق ار نفمدولرال

 السنةرمالرننرلر دبحون رهد رالردولقرلكدلرشدم رمدالراأل صدونر األ صدو.ر األفمدولر
 ةصرهددو،ر ننرمعددصبت رتمددول ر ومددةرشددوم ةرلجمصددعرالكو نددوترفدد ر،قددعرمنهددورشددم رإ ر
ورلمددور  مدد رمنهددور بت دديرالمعددصبة،ر ننرخ قدد ر ددبحون راألشددصو رًمعددصبت رإنمددور،مدد نر فقددت

لقددد ،م،ر لمدددوراتبدد ر قددد اهرفدددمرال دد  رالمحاددد  ر ننرل مبدددودرقدد اعر إاادعرتقدددعربهدددورًم مدد را
نفمولهمر ننهمرالاو   نرحقصقةرلهذهراألفمدولرًمحدضراختصدواهمر لهدذار،سدتحق نر  صهدور
الجدزا ،رإمدورًولمد  ر المث ادةر إمدورًولددذ ر المق ادة،ر ننرنسدبةرهدذهراألفمدولرإلد رالمبددودر

 

وًة،رهبددةرلربددالرشددر رنصدد لرا تقددودرنهددلرالسددنةر الجمو ددةرمددالرالكتددولر السددنةر إجمددوعراللددحر1-
د.رنحمدد ر ددم رر:هددد،رتحقصددق1402الحسددالربددالرمنلدد ارنبدد رالقو ددمرال لكددو م،ردااربصبددة،رالر ددوض،

ر.355/ر2حم ان،رج
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رفدد رتنددوفمرنسددبتهورإلد رل ار خ قتو؛ألندد رهدد رالردولقرلجمصددعراأل ددبولرالتددمرفمد ت رإ،جددودت
ر قمَربهو.

 اإل،مددونرًولقدد ارجددز رمددالر قصدد عرالمسدد م،ر لددصلرممنددوهراإلجبددوا،رقددولرالرطددوبم:رنقدد ر
،حسدلراثصدررمدالرالندو رننرممند رالقضدو ر القد ارإجبدوارلر دبحون رالمبد ر  د رمددور

اإلخبددوار دددالرتقددد ،مر  دددمرلرقدد اهر قضدددوه،ر لدددصلراألمدددررامددوريت همددد نر إنمدددورممندددوهر
 بحون رًمور،مد نرمدالرا تسدوًوترالمبد ر صد  اهور دالرتقد يررمند رتمدول ،ر خ قد رلهدور

رخصرهور شرهور الق ارا مرلمورص ارمق اتار الرفملرالمقودان.
 همر وبتددةرمددالرالكتددولر السددنةر:فَّهددلرالسددنةريؤمندد نرًمراتددلرالقضددو ر القدد اراألااددع

ر: هم
 امدورر،،ر نن رتمول ر ولم رًمدورادونر مدور دصم نر.  مرلرالمحصبرًملرشم 1

ر. صم م رالر قرقبلرننر،ر قهم
. توًدددةرلرتمدددول رلكدددلرمدددورهددد رادددو الرفدددمرال ددد  رالمحاددد  رقبدددلرننر،ر دددقر2

رالسمو اتر األاضرًرمسصالرنلفر نة.
 ق ات رالعوم ة،رفمورشو رلراونر مورلمر،عَّرلدمر،مدال،رر،.معصبةرلرالنوفذع3

رارال ج درق رناادهرلرقبلر ق   . ننرمور،قعرفمرهذر
.ننرلرخددولقرادددلرشدددم ر ادددلر ومدددلر  م دد ر ادددلرمتحدددر ر حراتددد ر ادددلر4

ر. و الر  م ن 
ر مالرنهمرمسو لرالقضو ر الق ارالتمر،جلر  صنورامس مصالرننرنؤمالربهو.

ر.ننرنؤمالرًَّنرجمصعرمورق اهرلرتمول رحممةر   ل
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 :ثمرات وفوائد اإليمان بالقضاء والقدر
تكمصددلراإل،مددونرًددوبرتمددول ،رفولقدد ارقدد ارل،رفوإل،مددونرًدد رمددالرتمددو راإل،مددونرًددوبر.1

ر.تمول 
.ا دددتكمولرناادددونراإل،مدددونر؛ألنرالنبدددمر  صددد راللددد عر السددد  رهادددرهرضدددمالرناادددونر2

ر.اإل،مونرفمرح يثرجبر لرالمعه ا
هار.ننراإلنسددونر،مددص رحصددوعر ددمص ع،رفدد ريتكدد ار صعدده ر  ر،َّ ددلرناسدد رًولحسددراترإ3

ر،حب  ر.نصوً رممر ه،ر  ر،حزنرإهارفوت رنمر 
اْلر رمدد  ول  مرا تددَ ْمرإ َ رفدد  مه مرنناهسدد  مراأل ْاضرَ َ رفدد  صَبة رفدد  اْلرمهلدد  وَلرمدد  ورنصددَ قددولرتمددول ر﴿مددَ

﴾ صر  رننرَنْبَرنَهورننرَهل َيرَ َ  رّللَا رَ،س  ر.1َقْبل 
وَتكهْمرَ َ رَتاْر ورفدددَ ْ ارَ  دددَ رمدددَ ْصَ رَتَّْ دددَ و هْمرَوّللَاهرَ ر قدددولرتمدددول ر﴿ل كدددَ ورآتدددَ َلرَرحددده ارً مدددَ راددده لم ،هحددد 

رَفره ا ر مهْرَتول 
ر﴾.2

 لصلر،  ق لرالر  لر  صد راللد عر السد  :ن جبتورألمدررالمدؤمال،رإنرنمدرهرا د رخصدر
 إنرنصددوبت رضددَرا هرر،هلدديرألحدد رإ رل مددؤمال،رإنرنصددوبت ر ددَرا هرشددمر،رفكددونرخصددرتارلدد 

ر.3صبررفكونرخصرتارل ن
الذير،جملراإل،مونرًولقضو ر الق ارنمو ر صنص ر  تذارهر ن رالر ملرر.ننرالمؤمال4

،حم دد رهلددير  دد رننر،قتلددر ن رفم دد رلأل ددبولرل حلدد لر  دد رمددور،ير دد رننر،قدد  رً 

 

ر22  اعرالح ي راآل،ةر- 1
ر23  اعرالح ي راآل،ةر 2-
ر.2999 ر4/2295مس م/رفمرالزه ر الرقو ق،رًولرالمؤمالرنمرهرا  رخصر 3-
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ير  هرلج دلرمرةد لرن رل دتر  رمدالرممدر هر  د راأل دبولرالتدمرنًوحهدورلرتمدول ،ر
ر ن مورير  رالحل لر   رمولر،س يربر قرالكسلرالح ر ل.مث ت

.ننرالمس مر ر،مجدلربناسد ر ند رحلد لرمدرادهرمثدولر ر،قد لرحلدلرهدذارالعدم ر5
 ًسبلرمهوااتمر هاو مرألنرهذارا  رمالر ن رلرتمول .

.ننرالمسددد مر ر،ردددو.رمدددالرقطدددعرا قددد ر  رمدددالرالمددد ت،ر نددد رقصومددد رًمدددورن جبددد رلر6
ال.رألن ر،م دمرتمول ر  ص رمالراألمررًولممر .ر النهمر الرالمنكرر مالرالجهودرًولن

 نن رلالر،لصب رإ رموراتلرلرننر،لصب .

 األصول التي يقوم عليها اإليمان بالقضاء والقدر: 
ر:قرارنهلرالم مرفمرهذارالبولرنص  ر   ابَر،ق  ر  صهورالقضو ر الق ا

رمحصبرًملرشم ر ق راتلرفمرال   رالمحا  رالرشم .1  .   مهرلرتمول رن لمٌّ

ر.ر ر،ج  رألح رم2 له ورَ،ْامدَ رَ مدَ َّله نوقعةرلرفمرحممت ر قضو  رقولرتمدول ر﴿رَ ر،هسدْ
ر.1َ ههْمر،هْسَّله َن﴾

ر.رمعصبةرلرمحصط رًولر  ق،ر  ر،قعرفمرم ك رإ رًم م .3
.مبوشددرعراأل ددبولرمددالرالقدد ا،رفددوبرقدد ارننر،مدد نرال لدد رًولنكددو .ر ننر،مدد نرالددرير4

لقدد ا،رفولر دد لر  صدد رالسدد  راددونريرتددلرًولمددو .رنمددورإهمددولرالسددبلرفوحتجددوجر  دد را
 اللا .رفمرالممراةر  مملرمصمنةر مصسرعرل حرلر القتولر تَّهلرالممراة.

 .الق ارمست ار   رالمبودر  ر،ج  رألح رننر،حتجرً .5

 

ر23اعراألنبصو راآل،ةر ر ر- 1
ر
ر
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 قائمة المصادر والمراجع
 القران الكريم  

د370)ت:ر،محم ربددالرنحمدد ربددالراأل هددريرالهددر ير،.تهددذيلرال غددة،رنبدد رمنلدد ا1 ،ر(هدد
تحقصددددددق:رمحمدددددد ر دددددد ضرمر ددددددل،رداارإحصددددددو رالتددددددراثرالمراددددددم،ربصددددددر ت،رالطبمددددددةر

ر .2001األ ل ،
.لسونرالمرل،رجدولرالد يال،رمحمد ربدالرممدر رابدالرمن د ا،داارصدودا،بصر ت،د.ط،ر2

 د.ت.

.نضدد ا ر  ددد رالَثقوفددةراإل ددد مَصة،رنود،ددةرشدددر  رالممري،مؤَ سددةرالر   دددولة،رالطبمدددةر3
  .2009،األ ل 

لَثقوفددددةراإل دددد مَصة،رماددددر ربددددالر دددد صمونرالق  ددددم،رالطبمددددةرالثولثددددة،ر.مقدددد موترفددددمرا4
 هد.1424الر وضر

.مددد خلرفدددمر  دددمرالثقوفدددةراإل ددد مصةراإل ددد مصة)الثقوفةراإل ددد مصةر صددد تهورًدددولم   ر5
اآلخدرل(،رةدز لرالمندزي.ر) هد رًحدثرمقد  رلقسدمرالثقوفدةراإل د مصة،رًم صدةرالعددر مةر

  كةرالمراصةرالسم د،ة(.جوممةراإلمو رمحم ربالر م درًولمم

.رمج ددددةرجوممددددةراإلمددددو رمحمدددد ربددددالر ددددم دراإل دددد مصة،رمدددد خلرإلدددد ر  ددددمرالثقوفددددةر6
 هد.1410د.ر ب رالَرحمالرالزنص ي(،الم دالثونم،محر ر.اإل  مصة)ن

ر،.رلمحدددوترفدددمرالَثقوفدددةراإل ددد مَصة،ر مر ددد دعرالرطصدددل،رمؤ سدددةرالر   دددولةربصدددر تر7
  .ر1979الطبمةرالثولثة،
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ة،رتدددددَّلصفرمجم  دددددةرمدددددالر.رالثَر8 و،ر مدددددوَدعر  مصدددددَ لدددددت و،ر ترلم قوفدددددةراإل ددددد مَصةر  مدددددت
لصالرفمرالَثقوفةراإل  مَصة،رن ضو رهصبةرالَت ا لرًقسدمرالَثقوفدةراإل د مَصة،ر المترل  

 ًم   َصةرالَعر مةرالر   وضر

.رالجددومعرالمسددن راللددحصحرالمرتلددررمددالرنمدد ارا دد لرلرصدد  رلر  صدد ر  دد مر9
ن ر ن،ومدد )رصددحصحرالبرددواي(رنبدد ر بدد رل،رمحمدد ربددالرإ ددمو صلربددالرإبددراهصمربددالر  ددن

د.رملدددطا رديدددلرالبغدددو،رداارابدددالراثصدددر،رداارر:المغصدددرعرالجمادددمرالبردددواي،رتحقصدددق
 .ر1987ر–ر1407ر،الصمومة،ربصر ت.الطبمةرالثولثة

.الجددومعرالمسددن راللددحصحرالمرتلددررمددالرنمدد ارا دد لرلرصدد  رلر  صدد ر  دد مر10
 ر ن،ومدد )رصددحصحرالبرددواي(،نب ر بدد رل،رمحمدد ربددالرإ ددمو صلربددالرإبددراهصمربددالر  ددنن

محم ر هصرربالرنوصررالنوصر،رداارب  رالنجوع،رر:المغصرعرالجمامرالبرواي،المحقق
رهد.1422الطبمةراأل ل ،ر

د.رر:.رالجمعربصالراللحصحصالرالبرواير مس م،رمحمد ربدالرفتد  رالحمصد ي،رتحقصدق11
دددر1423بصدددر ت،رالطبمةالثونصدددة،رر-بدددالرحدددز ،رلبندددون  دددمرحسدددصالرالبددد ال،رداارا ر-هد

  .ر2002

.ا  ددتقومة،رشددصخراإل دد  رنبدد رالمبو ،نحمدد ربددالر بدد رالح ددصمربددالرتصمصددةرالحرانددم،ر12
د.رمحم راشودر ولم،رببمةرجوممةراإلمو رمحم ربالر م د،رالم ينةرالمند اع،رر:تحقصق

 هد.1403الطبمةراأل ل ،ر

ر516نبد رمحمد رالحسدصالربدالرمسدم درالبغد ي)رت:ر،.رممولمرالتنز دل،رمحصدمرالسدنة13
د ،رحققدد ر خددرجرنحوديثدد رمحمدد ر بدد رلرالنمددرر  ثمددونرجممددةرضددمصر ةر ر دد صمونر(هدد

  .ر1997ر-هدرر1417ر،مس مرالحرل،ردااربصبةرل نعرر الت   ع،رالطبمةررالراًمة
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هبةرر..14 المدد خلرل اا ددةرالقددرآنرالكر م.المؤلددف:رمحمدد ربددالرمحمدد ربددالر دد   مرنبدد رشدده
  ر2003ر-هدرر1423هد(،رممتب رالسنة،رالقوهرع،رالطبمةالثونصة،ر1403)ت:ر

.رمبوحدددثرفدددمر  ددد  رالقدددرآن،رمندددوعرالقطدددون،رممتبدددةرالممدددوا.رل نعدددرر الت   دددع،ر15
  .رر2000ر-هدر1421الطبمةرالثولثة،

.اإل جددو رالم مددمرإلدد رنيددالْرمقددو ترتق  مصددةرلإل جددو رالم مددم،رد.رمسددو  ربددالر16
 هد.رر1433طصوا،رداارابالرالج  ي،رالطبمةرالثونصة،ر  صمونربالرنوصررال

.جمددعرالقددرآنر)داا ددةرتح ص صددةرلمر  وتدد (،رن ددر ر بدد رخ صاددةرحمدد رالدد لصمم،ر)نصددلر17
الكتولرا ولةر  مصة،رًم صدةرالم د  راإل د مصة،رجوممدةرًغد اد،رنشدر.ر  صهدورالد ات ار
ةر مددددددددررمحمدددددددد درحسددددددددصالرالسددددددددومرا م(.،رداارالكتددددددددلرالم مصددددددددة،ربصددددددددر ت،رالطبمددددددددر

 رر. 2006ر-هدرر1427األ ل ،

.الم خلرإلد ر  د  رالقدرآنرالكدر م،رمحمد رفدوا  رالنبهدون،رداا دولمرالقدرآن،رح دل،ر18
  .ر2005ر-هدر1426الطبمةراأل ل ،ر

َم رفددمر19 َم :رنالَمْقلدد  هراأل ددْ .ر  هسددَ َ ا  رالسدد   رَ  ددَ رَمَقوصدد    َرا.  رلإلشددْ ر  رالَن ددَ و   ه .َملددَ
ر هر  َاع رل  مهَسَم ن،رإبراهصمربالر مرربالرحسالرالراوطربدالر  دمربدالرنبدمرمهَطوًََقة راْ م راهل  
ر-هدرر1408هد(،رممتبةرالمموا.،رالر وض،رالطبمةراأل ل ،ر885ًمررالبقو مر)ت:ر

1987.  

.اإلتقونرفمر    رالقرآن،ر ب رالرحمالربالرنبمرًمر،رج لرال يالرالسدص بمر)ت:ر20
لهصبددةرالملددر ةرالمومددةرل كتول،ببمددةرمحمدد رنبدد رالاضددلرإبددراهصم،رار:هددد(،المحقق911
  .1974هد/ر1394 نةر



129 
 

.البرهدونرفددمر  دد  رالقددرآن،رمحمد ربددالربهددوداربددالر بد رلرنبدد ر بدد رلرالزااعددم،ر21
 هد،رتحقصق:رمحم رنب رالاضلرإبراهصم.1391داارالممرفة،ربصر ت،

.رجمدددعرالقدددرآنرالكدددر مرفدددمر هددد رالر ادددو رالراشددد يال،رد. بددد رالقصددد  ر بددد رالغاددد ار22
 السن ي.ررررررررر

.رمبوحثرفمر    رالقرآن،رصبحمراللولح،رداارالم دمرل م يدصال،رالطبمدةرالراًمدةر23
  .2000 المعر نراون نرالثونم/رينويرر

.رالممجزعرالكبرلرالقرآن،رمحم ربالرنحم ربالرملطا ربدالرنحمد رالممدر .رًدَّبمر24
 هد(،رداارالاكررالمرام.1394 هرعرر)ت:ر

ددر173 اع،رابددالرشددبةرالنمصددريرالبلددري)ر.رتددوا خرالم ينددةرالمنددر25 د262ر-هد ،رحققدد ر(هدد
 فهصمرمحم رش ت ت،رمالرمنع ااترداارالاكر.

.رالت ضصحرلعر رالجومعراللحصح،رابالرالم قالر راجرال يالرنب رحاد ر مدرربدالر26
هددد(،تحقصقرداارالاد  رل بحدثرالم مددمر804  دمربدالرنحمدد رالعدوفممرالملدريرر)ت:ر

دددر1429 ددد ا و،رالطبمدددةراأل لددد ،رر–،ردمعدددقر تحقصدددقرالتراث،نعدددررداارالنددد ادا ر-هد
  .ر2008

.تحاددةراألحدد هيرًعددر رجددومعرالترمددذي،رمحمدد ر بدد رالددرحمالربددالر بدد رالددرحصمرنبدد ر27
 الم رالمبوااا اي،رداارالكتلرالم مصة،ربصر ت.

)داا ةرلمل ا ةرالت قمرفمرهذارال يال(رن.رد.رفولحربدالرر.ح يثرتراَرفصممرنمر ال28
 .محم ربالرفولحراللغص ر
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ر ندَلته هرر)الَعوملرلألدل ةرالَعر َصةر اآلاا رالمذهبَصةر نهدم رالَن ر دَوتر29 .الا ْق هراإل  ممم
،ر م  ةربددالرملددطا رالزمَحْص دد  ةر ترر جهددو(،رن.رد.رَ ْهبددَ ةر تحقصددقراألحوديددثرالَنب  ددَ الاقهصددَ

 دمعق،الطبمةرالثونصةر عرع.ر–داارالاكر،ر  اَ ةر

نب رالحسددالر  دددمربددالرخ ددفربدددالر بدد رالم ددديربددالرًطدددولر،والر.رشددر رصددحصحرالبردددر30
ر–نبددد رتمدددصمر،و دددرربدددالرإبدددراهصمرممتبدددةرالرشددد ،رالسدددم د،ةرر:البمدددريرالقرببدددم،رتحقصدددق
  2003ر-هدر1423الر وض،رالطبمةرالثونصة،ر

ر:.صددحصحرمسدد م،رنبدد رالحسددصال،رمسدد مربددالرالحجددوجرالقعددصريرالنصسددوب اي،رتحقصددق31
 التراثرالمرام،ربصر تررمحم رفؤادر ب رالبوقم،رداارإحصو 

.رالسددنالرالكبددرلر فددمرهي دد رالجدد هررالنقددم،رنبدد رًمددررنحمدد ربددالرالحسددصالربددالر  ددمر32
البصهقم،رمج لردا رعرالمموا.رالن ومصدةرالكو ندةرفدمرالهند ربب د عرحصد ارآًدود،رالطبمدةر

دد.)مل ارالكتددولر1344األ لدد ردر م قددعر  ااعراأل قددو.رالملددر ةر قدد رنشددوا ارإلدد رر:هد
 إل  مم.(رجممصةرالممنزرا

.رصددحصحرابددالرحبددونربترتصددلرابددالرب بددون،رنبدد رحددوتم،رمحمدد ربددالرحبددونربددالرنحمدد ر33
شددددمصلراألانددددؤ ط،رمؤ سددددةرالر ددددولة،ربصددددر ت،رالطبمددددةرر:التمصمددددمرالبسددددتم،رتحقصددددق

  .1993ر–هدرر1414الثونصة،

ر:.ر ددنالرنبددمردا د،رنبدد ردا د،ر دد صمونربددالراألشددمثرالسجسددتونمراأل دي،رتحقصددق34
 . ب رالحمص ،رداارالاكرمحم رمحصمرال يالر

.رنحمددو رالقددرآنرل عددوفمم)جمعرالبصهقددم(،رنبدد رًمددر،رنحمدد ربددالرالحسددصالربددالر  ددمربددالر35
َرْ ج رديرالررا دددنمرالبصهقدددم)ت:ر ددد(، تلره امعددد ر بددد رالغندددمر بددد ر458م  ددد رالرهسدددْ هد
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ر،ممتبدةرالردونجم،رالقدوهرع،رالطبمدةرالثونصدةر:محم ر اه رالك  ري،النوشدرر:الرولق، ق  رل 
  ر1994ر-هدرر1414

فد ا رنحمد رر:.ر نالرالد اامم،رنبد رمحم ، بد لربدالر بد الرحمالرالد اامم،رتحقصدق36
 رخولدددددددددد رالسددددددددددبعرالم مددددددددددم،رداارالكتددددددددددولرالمراددددددددددم،ربصددددددددددر ت،رالطبمددددددددددةر، مرلددددددددددم
 .هد1407األ ل ،

.رمسددن راإلمددو رنحمدد ربددالرحنبددل،نب ر بدد رل،رنحمدد ربددالرحنبددلرالعددصبونم،رتحقصددق:ر37
  .1999ر،هد1420ؤ سةرالر ولة،رالطبمةرالثونصةرشمصلراألانؤ طر آخر ن،رم

ر:.ر دددنالرالنسدددو مرالكبدددرل،رنحمددد ربدددالرشدددمصلرنبددد ر بددد رالدددرحمالرالنسدددو م،رتحقصدددق38
 ر دص راسدر يرحسدال،رداارالكتدلرالم مصدة،ربصدر ت،ر،د. ب رالغادوار د صمونرالبند ااير

  .1991ر–هدر1411الطبمةراأل ل ،

ي  دفرنبد رمحمد رالز  مدمرالحنادم،رر.رنللرالرا،ةرألحوديدثراله ا،دة،ر بد لربدال39
ددد،. رمدددعرالكتدددولر1357ر،ملدددرر،محمددد ري  دددفرالبنددد اي،رداارالحددد يثرر:تحقصدددق ر:هد

 حوشصةرًغصةراأللمممرفمرترر جرالز  مم.ر

.رق ا ددد رالتحددد يثرمدددالرفنددد نرملدددط حرالحددد يث،رمحمددد رجمدددولرالددد يالربدددالرمحمددد ر40
 لبنون.ر-صر ترب،هد(،رداارالكتلرالم مصة1332 مص ربالرقو مرالح  رالقو مم)ت:ر

ر:.ر دددنالرالددد ااقطنم،نب رالحسدددال،ر  دددمربدددالر مدددررالددد ااقطنمرالبغددد ادي،رتحقصدددق41
  .1966ر–هدر1386ر،السص ر ب رلرهوشمر،مونمرالم نم،رداارالممرفة،ربصر تر

.ر ددبلرالسدد  ،رمحمدد ربددالرإ ددمو صلربددالرصدد  ربددالرمحمدد رالحسددنمررالكح نددمر42
 ر،د.ط،رد.ت.هد،رداارالح يث،مل1182األمصرراللنمونم،)ت:ر
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.رإةو ةرال هاونرمالرملو  رالعصطون،رنب ر ب رل،رمحم ربالرنبمرًمرربدالرنيد لر43
محم رحوم رالاقم،رداارالممرفدة،ربصدر ت،رالطبمدةرر:الزا مرابالرقصمرالج   ة،رتحقصق

  .1975ر–هدر1395الثونصة،ر

.رمددنهجراإلمددو رالبرددوايرفددمرتلددحصحراألحوديددثر تم ص هددو.ر)رمددالرخدد لرالجددومعر44
 .،رنب رًمرراوفم،رداارابالرحز (للحصحا

.رم بددَّراإلمددو رمولددي،رنبدد ر بدد ل،رمولدديربددالرننددلراألصددبحم،رتحقصددق:رد.رتقددمر45
در1413ال يالرالن  ي،رداارالق م،ردمعق،الطبمةراأل لد ،ر ر: .ر مدعرالكتدولر1991ر-هد

رالَ كن ي.ر  التم صقرالمهَمَج رلم ب َّراإلمو رمحم ر ه رشر رلمب رالحم 

داا ددةرالسددصرعرالنب  ددةر المنو،ددةربهددورفددمرحصددوعرالمسدد مصال،رمحمدد ربددالرمحمدد رر.رنهمصددة46
 الم اجم،رمجمعرالم يرفه رلطبو ةرالملحفرالعر  .ر

مص رامضدددونر47 مددد ر دددَ .رفقددد رالسدددصرعرالنب  دددةرمدددعرمددد جزرلتدددوا خرالر فدددةرالراشددد ع،رمح 
 هد.ر1426ر-الب بم،رداارالاكر،ردمعق،رالطبمةرالرومسةر المعر نر

ةر النهو،ددددة،رنبدددد رالادددد ا،رإ ددددمو صلربددددالر مددددرربددددالراثصددددررالقرشددددم،رممتبددددةر.رالب ا،ددددر48
 المموا.،ربصر ت.

.رادرشددبهوترحدد لر لددمةرالنبدد رصدد  رلر  صدد ر  دد مرفدد رضدد  رالسددنةرالنب  ددةر49
 (ا ولةردات ااه:العر اة،ر مودرالسص رمحم رإ مو صلرالعراصن ،)نصلرالكتولر

نمرالسدددددددبو مرر)ت:ردا  ر  بدددددددر،رملدددددددطا ربدددددددالرحسدددددددرر-.رالسدددددددصرعرالنب  دددددددةر50
  .1985ر-هدر1405هد(،رالممتلراإل  مم،الطبمةرالثولثة،ر1384

.رالجددومعراللددحصحرل سددصرعرالنب  ددة،راأل ددتوهرالدد ات ار ددم رالمرصددام،رممتبددةرابددالر51
  .2009ر-هدر1430 ثصر،رالك  َ،رالطبمةراأل ل ،
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بةر.رالملددنفرفددمراألحوديددثر اآل ددوا،رنبدد رًمددرر بدد رلربددالرمحمدد ربددالرنبددمرشددص52
امدددددددولري  دددددددفرالحددددددد ت،رممتبدددددددةرالرشددددددد ،رالر دددددددوض،رالطبمدددددددةرر:الكددددددد فم،رتحقصدددددددق

 .هد1409األ ل ،

.رالجدددومعراللدددحصحر) دددنالرالترمدددذي(،رنبددد ر صسددد ،رمحمددد ربدددالر صسددد رالترمدددذير53
 نحم رمحم رشو رر آخر ن،رداارإحصو رالتراثرالمرام،بصر ت.ر:الس مم،رتحقصق

تحقصددق:ر  ددمرالددز ا ي،رومحمدد ر.رنزهددةراألن ددوارفددمر جو ددلرالتدد اا خر األخبددوا،ر54
لبنددون،رالطبمددةراأل لدد ،رر–محادد  ،رمحمدد درمقدد ، ،رداارالغددرلرا  دد مم،ربصددر تر

ر .1988
.رالمنت مرفمرتوا خراألممر الم   ،رجمولرال يالرنب رالارجر ب رالدرحمالربدالر  دمر55

هد﴾،رتحقصق:رمحم ر ب رالقودار طو،ر ملدطا ر بد ر597بالرمحم رالج  ي،ر)ت:ر
  .1992ر-هدر1412داارالكتلرالم مصة،ربصر ت،رالطبمةراأل ل ،رالقودار طو،

.رالمسَتررجهرمالراهتلرالَنو رل َتذارعر المستطر.رمالرنح الرالر  جولرل ممرفدة،رنبد ر56
القو دددم،ر بددد رالدددرحمالربدددالرمحمددد ربدددالرإ دددحو رابدددالرمنددد عرالمبددد يراألصدددبهونمر)ت:ر

 ال،إدااعرالعؤ نرال ينصة.هد(،ر  ااعرالم لر العؤ نراإل  مصة،ًمم كةرالبحر 470

محمدد رفددؤادر بدد رر:.ر ددنالرابددالرموجددة،رنب  بدد لرمحمدد ربددالريز دد رالقز  نددم،رتحقصددق57
 البوقمرداارالاكر،بصر ت.

.مسدددن رنبدددمر،م ددد ،رنبددد ر،م ددد ،رنحمددد ربدددالر  دددمربدددالرالمثنددد رالم صددد مرالتمصمدددم،ر58
ر–دهدرر1404،حسصالر  صمرن د ،رداارالمدَّم نرل تدراث،ردمعدق،رالطبمدةراأل لد ر:تحقصق
1984.  
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.رالطبقوترالكبرل،رمحم ربالر م ربالرمنصعرنب ر ب لرالبلريرالزهري،رإحسدونر59
  .1968 بو ،رداارصودا،ربصر ت،رالطبمةراأل ل ،

درر384نحمددددددددد ربدددددددددالرالحسدددددددددصالرالبصهقدددددددددمر)،اإلمدددددددددو رنبددددددددد رًمرر،.رد  دددددددددلرالنبددددددددد ع60
د458 .تحقصق:د. ب رالممطددددددددد رق مجددددددددد ،رداارالكتدددددددددلرالم مصدددددددددة،ر داارالر دددددددددونر(هددددددددد

  .ر1988هدر/رر1408تراث،الطبمةراأل ل ل 

.الددد جصزرفدددمر قصددد عرالسددد فراللدددولح)نهلرالسدددنةر الجمو دددة(،ر بددد رلربدددالر بددد ر61
ر،الحمصدد راأل دددري،رمراجمدددةر تقددد ،مرصدددولحربددالر بددد رالمز دددزرآلرالعدددصخ،الطبمةراأل لددد 

  ااعرالعددددددددددؤ نراإل دددددددددد مصةر األ قددددددددددو.ر الدددددددددد   عر اإلاشددددددددددودرًولمم كددددددددددةرالمراصددددددددددةر
 هد.1422السم د،ة،

.شدددر رالمقصددد عرالطحو  دددة،رابدددالرنبدددمرالمدددزرالحنادددم،رالممتدددلراإل ددد مم،ربصدددر ت،ر62
رهد.1391الطبمةرالراًمة،ر

.مرتلدررممدواجرالقبد ل،رنبد ر وصدمرهعدو ربدالر بد رالقدوداربدالرمحمد رآلر قدد ع،ر63
 هد.ر1418ممتبةرالك  ر،رالر وض،رالطبمةرالرومسة،ر

المحسددالرالترام،الطبمددةرالثونصددة،رر.رمجمددلرا تقددودرن مددةرالسدد ف،ر بدد رلربددالر بدد ر64
  ااعرالعددددددددددؤ نراإل دددددددددد مصةر األ قددددددددددو.ر الدددددددددد   عر اإلاشددددددددددودرًولمم كددددددددددةرالمراصددددددددددةر

 هد.1417السم د،ة،

.رم خلرل اا ةرالمقص عراإل  مصة،رد. ثمدونرجممدةرضدمصر ة،رتقد ،م:رد.ر بد رلر65
  .1996-هدر1417،بالر ب رالكر مرالمبودي،رممتبةرالس اديرل ت   ع،الطبمةرالثونصة

د(1421ر:.رشر را وضراللولحصال،رمحم ربالرصدولحربدالرمحمد رالمثصمدصالرر)تر66 رهد
 م قعرجومعرالح يثرالنب ي.ر:مل ارالكتولر
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.ر قص عرالت حص ر اصونرمور،ضودهورمالرالعر راأل برر األصدغرر التمطصدلر البد عر67
  ةصررهلي،رصولحربالرف  انربالر ب رلرالا  ان.

مرضدد  رالكتددولر السددنة،رنربددةرمددالرالم مو ،الطبمددةرر.راتددولرنصدد لراإل،مددونرفددر68ر 
األ لدددد ،رر  ااعرالعددددؤ نراإل دددد مصةر األ قددددو.ر الدددد   عر اإلاشددددودرًولمم كددددةرالمراصددددةر

 هد.1421السم د،ة،ر

.رجه درالعصخرمحم راألمصالرالعنقصطمرفمرتقر رر قص عرالسد ف،ر بد رالمز دزريدالر69
ض،رالمم كددةرالمراصددةرالسددم د،ة،رصددولحربددالرإبددراهصمرالط  ددون،رممتبددةرالمبصمددون،رالر ددو

  .1999-هدر1419الطبمةراأل ل ،

را ا،دددوتر70 ْمرَنقدددْ   رالمهحدددَ    ْصاَلرفددد  رَقَ ا ددد    ق  ة رل َتطب صدددْ حْصَحةه،رمهَحوَ لدددَ ةهراللدددَ صرعهرالَنَب  دددَ .رالسددد  
ة ،رد.رن ددددر رضددددصو رالممددددري،رممتبددددةرالم دددد  ر الحمددددم،رالم ينددددةرالمندددد اع،ر ْصَرع رالَنَب  ددددَ السددد  

  .1994ر-هدر1415طبمةررالسود ة،ال

.راإل   رنص ل ر مبودأه،رمحم ربالر ب رلربالرصولحرالسحصم،رالطبمةراأل ل ،ر71
  ااعرالعدددؤ نراإل ددد مصةر األ قدددو.ر الددد   عر اإلاشدددودرًولمم كدددةرالمراصدددةرالسدددم د،ة،ر

 هد.1421

ر.رممواجرالقب لرًعر ر  مرال ص لرإلد ر  دمراألصد ل،رحدوف ربدالرنحمد رحممدم،72
 مدرربدالرمحمد درر: ،رتحقصدق1990ر–ر1410داارابالرالقصم،رال مو ،رالطبمدةراأل لد ،

 نب ر مر.ر

.رالمست ا ر   راللحصحصال،رمحمد ربدالر بد لرنبد ر بد لرالحدو مرالنصسدوب اي،ر73
ملدددددددددطا ر بددددددددد رالقدددددددددودار طدددددددددو،رداارالكتدددددددددلرالم مصة،بصر ت،الطبمدددددددددةرر:تحقصدددددددددق
  .1990ر–هدر1411،األ ل 
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 بددد رلربدددالر ددد صمونرالغاص م،الطبمدددةراأل لددد ،ر  ااعرالعدددؤ نرر.رنشدددراطرالسدددو ة،74
 هد.1422اإل  مصةر األ قو.ر ال   عر اإلاشودرًولمم كةرالمراصةرالسم د،ة،

د.رشدددر.رر:تحقصدددقر،نحمددد ربدددالرالحسدددصالرالبصهقدددم،.رإ بدددوتر دددذالرالقبدددر،رنبددد رًمر75
  .1405محم درالقضوع،رداارالارقون،ر مونراألادن،رالطبمةرالثونصة،ر

.رشددر رالمقصدد عرالطحو  ددة.لإلمو رنبددمرجماددررنحمدد ربددالرمحمدد ربددالر دد مةراأل دير76
ددد)إتحو.رالسدددو لرًمدددورفدددمرالطحو  دددةرمدددالرمسو ل(شدددرحهورالعدددصخر الطحو ي. المسددم ربد

 صولحربالر ب رالمز زرآلرالعصخ.

.رشر رنص لرا تقودرنهلرالسنةر الجمو ةرمالرالكتولر السنةر إجمدوعراللدحوًة،ر77
د.رنحم ر دم رحمد انرر:سالربالرمنل ارال لكو مرنب رالقو م،،تحقصقهبةرلربالرالح

 هد.1402،دااربصبة،رالر وضر
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