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 طلخصال

آيررربل النرررهآي ال رررهبؼك   لررر  ذلرررػ يتظرررهذ  رررحا اللجرررب االاؾاخرررف التبربخنررر   ررر    رررلب  خررر         
االقترهاي يرراؽ الررل ض مرؽ الطه برربل التبربخنرر   ر  الةرراهق الظبؾبرر   لنقتلرب يا ررلب  الظرر    ل يرربل 
النهآخن     صلجت تلػ الطه ببل مؽ مصبديق  بنبي اآليربل النهآخنر   ر  ترةراه ب    رحلػ   رلب  

ن  يطاهببل الظب خ  الطظةؾخ    النرهآي خ    تلػ اآليبل  ضًن لؽ ارتلبط تلػ الطه ببل التبربخ
 ال هبؼ.
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Historical Aspect of The Reasons For The Revelation of The 
Quartic Verses 

Prf.Dr.Abdulkarem Uzaldeen S. 
University of Baghdad – College of Education for Women 
 
Abstract  
    This research (the historical aspects of the reasons for the revelation 
of the verses of the Noble Qur’an) deals with the association between 
some of the historical narratives in the Prophet’s biography and their 
relationship to the reasons for the revelation of the Qur’anic verses. 
Those historical narratives of the course of the transcriber and copied in 
the Noble Qur’an. 

 
 

 الطندم :
ت تبه اله بل  اإل نمن  الطجطدي    احدق مؽ الطجظبل التبربخن  الت  غاهل ماهى التبربخ      

م لظرر  الرردلؾق  لرر  التؾحاررد  الررد ؾ   رر  اإلخةرربخ   حاررب اخبتنررت تلررػ اله رربل  مررؽ الا بررهق ال هبنرر  
 الديؽ الاديد    ؾ الديؽ اإل نم  الحي خ   لل  خباظب اله ؾ  دمحم اصك.

  رهلبي مررب اخت ررهل  ررحة الرردلؾق  رر   ر رربر الا برهق ال هبنرر   رررؼ اتةرر ت لت ررط   ر رربر  ا رر   مررؽ 
ن  التر   ربرل يلرب اله ربل  ال بلؼ   ت طؽ قرؾق  رحة اله ربل   لظرؾاخلرب  ر  الطلربدي اإلللنر   اإلخةربخ

الةرررطجبر مرررؽ   ررر  التؾ رررد  لررر  التؾحارررد  الررربدق     تظغرررنؼ حنررربق الظررربس   لرررحلػ  بخرررت الديبخررر  
 اإل نمن  حبضهق ينؾق    الر ه اإلخةبخ   للجربظ  التؾازي     مؾر الدخنب  اآل هق.

إل نمن    قطظب  مؽ  ن    ظبلػ ي ض الطه ببل التبربخن     الةاهق الظبؾب  ال هبر   لله بل  ا
 حا اللجب     يابد ال نق  الؾرنن  ياؽ تلػ الطه ببل التبربخن    باؽ   لب  خر    الرل ض مرؽ 
اآليبل النهآخن   حاب  ي تلػ الطه ببل التبربخن    صرلجت لظرب مرظلًن صرب نًب  ر  م ه ر  مرب  رهى 
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للرررب  الرررحي  ررربر حةرررف الجرررؾاد   ررر  صررردر اإل رررن   اقترررهاي ذلرررػ يبآليررربل النهآخنررر      رررلب  خ   
 التبربخن  آخحاك.

 قطظررب مررؽ  ررن   ررحا اللجررب مررؽ االلتطرربد للرر   تررف الةرراهق الظبؾبرر     تررف الترربربخ اإل ررنم   
  ضًن لؽ  تف للؾ  النهآي  الترةاه النهآخ .

 أواًل. الشدول لغة واصصالحًا:
"الحمووهلو و ووج الظرر     لطرر  لهبنرر  ارربا   الترردا    اال ررتخدا    خ ظرر  يلررب  رر  الل رر  ال هبنرر :     

ندليم وندل عمييم وندل بيم يشدل ندواًل ومشداًل ومشوداًل... وندلوو يودياًلو والتشديوض أيزوًا التخييوب. 
–هللا والتشدل: الشدول في ميموة.. والشودول والروعهد والحخكوة واسونهن مون صوسات األجدوامو  

يتعووالع عوون ولووس ويقووجاو والسووخاد بووو نوودول الخحسووة واأللصووا  ا لييووة و خبيووا موون  -عدوجووض
 .(ٔ)العباد"
 للررؼ   ررلب  الظرر    آليرربل النررهآي ال ررهبؼ مررؽ ال لررؾ  الطلطرر   رر  ال لررؾ  النهآخنرر    قررد خ ررال     

يلب زمؽ  ختنا  للجب الطرةه لؽ الغه ف يآيبل الطصجف  لؽ مظب لبتلب  األاخبص الط ظااؽ
مؽ الؾح     بي الطظتغه مظلب يبلخصرؾص  ي تبراؽ تربربخ خر    اآلير   حتر  ي رهف الظب رخ مرؽ 
الطظةررؾخ  رر  مررب اصررظلآ للنررد اآيرربل األحتررب ك   حترر  يررتطتؽ الطرةرره  الر نررد مررؽ تطاارر  ال ررب  
 الخرربص  الطظلررق  الطناررد مررؽ األحتررب    ل ررؽ  ررحا اال تطررب  خ ررا ي ررد اخنررها  الاارر  الررحي  رربي 

ب دًا للر  الرؾح    لرحا  بخرت األ لربر التر  د خرت  ر   رحا الطضرطبر مه بر  لرؽ التربي اؽ   تره ا
 .(ٕ)مطب  بخت مه ب  لؽ الصجبي     بي للنصبص  األ لبرباؽ د ر يبلغ األره    ت انرلب

 لحلػ  اي  لط  اخ   ك تؤدي  ل  م ظااؽ مت بملاؽ: م ظ      لبمًب مرربدة  ي الظر     رؾ       
تنرب  مررؽ  رؾذ  لرر    رر    م ظرر  ربخنرًب  بصررًب يربلنهآي يتطترر   ر  الظرر    للر  الترردرب    بؤ ررد االخ

 حا الرلؼ خ    النهآي مظاطًب  مرهقًب يجةف مب تنتضرند الظرؾاز   الجرؾاد  مرؽ  حترب .  قرد الرتط  
 .(ٖ)الطرةه ي الندام   حا الط ظ  الخبص    صن   اخ  ك   ًن  مصدراً 

ؼ   ررلب  الظرر      رربي  ررؾ  حررد ال لررؾ  الطلطرر  ل لررؾ  النررهآي الترر    ررتظد للالررب  للنررد  رراي للرر     
الطرةه لترةاه آيبل النهآي   طب يتضآ لظب  ي  يهز الخن بل  الهؤى حؾ  الترةاه النهآخ  ي ر ى 
 ررر  التجنارررق مرررؽ   رررلب  خررر     رررحة اآليررر  النهآخنررر     تلرررػ    ي  رررحا التجنارررق  رررؾ الرررحي ي ظررر  

 نآ لدى الطرةه النهآخ .االخظلبع  التؾض
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  ي  غلررف الطرةررهبؽ ي تطررد ي للرر  الاؾاخررف التبربخنرر  أل ررلب  خرر     ررحة اآليرربل النهآخنرر        
 م ه   الغه ف الطجنظ  يظ  للب حارب  ي م غرؼ  رحة اآليربل مهتلظر  يطظغؾمر  تبربخنر   رنب نر  

ًا للطنررًب  تبربخنررًب يةرربف  ا تطبانرر   ديظنرر     ي  غلررف الدرا رربل  رر  للررؾ  النررهآي  قررد   ررحل حارر  
  طنرر  النررهآي لظررد الطةررلطاؽ لط ه رر   حتبمررد  ت بلنطررد   ضررًن لررؽ ذلررػ  رراي النررهآي  ررؾ  تررب    
 الحي يتضطؽ ياؽ د تند ال تاره مرؽ الط لؾمربل    الط ربرف الطختلرر    مظلرب امتلبلردق األغرها  

مؽ اله ح  الطلرػ   يلرن   الارؽ   مؽ اإلللنبل  الط برف   بدر الخلق  ال ؾي   مب  رار الظبن   
 الرل نبل   األر    التبربخ   اؤ ي  هبق مؽ األخبنبر الطبضراؽ   مرب  رهى يارظلؼ  براؽ  مطلرؼ  
 لألمتررب   االحتاب رربل  األ ن،نرربل   الجنررؾذ ال بالنرر    الةنب رربل الطدخنرر    الررظغؼ اال تطبانرر  

بدال  الط ررررربمنل   الظ ررررربح  الظرررررنذ   الجهبنررررر    النضررررربر  النررررردر   ال ةرررررف  األ تنررررربر   ال لررررر
 .(ٗ) الرهااض   الجد د  النصبص   غاه ذلػ

 ثانيًا: أىسية دراسة عمم ندول القخآن:
"وحوض  ظبلػ لنق   رنن  ياؽ خ    آيبل النهآي ال هبؼ   الد ر الطلرؼ  ر   لرؼ م ربخ  النرهآي      

الشقاب عن وجهه كثيخ من اآليات معزالت التسديخ في كال مجالي األصهل والسخوعو أنيا يخفع 
ندلت لتعالج مذونمة فوي و تيواو ولكشيوا فوي نسوذ اله وت وات وجوو عوام يعوالج مذونالت األموة 
عبخ الحياةو وربسا كان اله ه  عمع الحادثوة األولوع والسشاسوبة األولوع التوي اسوتجعت ندوليواو 

حالووة  لووع يمووس الها عووة موون ريووخ الهسووافض لكذوو  ا بيووام عوون وجووو اآليووةو  و فييووا ا  ووارة ال م
.  ذ ال يةرررتخلص م ظررر  اآليررر  النهآخنررر   ررر  الطنرررب  األ   مرررؽ يظاتلرررب الل ؾبررر   الته ابنررر  (٘)بالوووحات"

 الةنب،ن    إخطب يظلف مؽ م برف  برج الظص الديظ   رق الندام  يصجتلب التبربخنر   بطؾا نتلرب 
مختلررف مررؽ آيرر   لرر    ررهى   نررد  للط رربخ  النهآخنرر     ي الت ؾبرر  للرر    ررلب  الظرر     رر  الترةرراه

يت رر   الطرةرره للرر   رربف الظرر    لننررهر م ظرر  م اظررًب تؤديررد  داق مررؽ األد ال الل ؾبرر      لاتبررت 
 .(ٙ) لطًب مجددًا ل لبرق قهآخن     لترةاه لطؾ  اآلي 

 ثالثًا: التصهر التاريخي لعمم أسباب ندول آيات القخآن الكخيم:
ي الهايع اللاهي  تربقطت عرب هق تجهبرو   ضرع الجرديب الظبرؾي مؽ الط ه ف ياخد  ب د النه      

ال ررررهبو   قررررد ترررر امؽ ذلررررػ مررررع تظررررؾر الاؾاخررررف الةنب ررررن   الطح بنرررر   الظبا نرررر   رررر  تلررررػ الرتررررهق 
التبربخنررر    ب رررد ذلرررػ علرررهل حه ررر  التجنارررق  الترةررراه  الدرا ررربل النهآخنررر  الطختلرررر    بتضرررآ  ي 
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ي لررؼ تلررتؼ يا ررلب  الظرر    ا تطبمررًب ياظررًب   ببررد   ي للرر  ذلررػ الطؤلررربل األ لرر  الابم رر  ل لررؾ  النررهآ
ي رر ى  لرر   ي  ررحا ال لررؼ قررد   ررتؼ يررد الطرةرره ي   لررؼ ت ررؽ  ظرربك حب رر   لرر  تخصنصررد يلررب   رر  

"وال نعموم اليوهم  وي ًا عون حوا أربووار مصرظربل للرؾ  النرهآي   ال  لر    رهادة يترالنو مةرتن  يحاترد 
عمهم القخآن. فقج وكوخ ابون الشوجيم كتابوًا ًوخسًا لوم يرومشا أسباب الشدول في أول يأليف محس ل

م(و بعشووهان الحوواو  فووي عمووهم القووخآنو ًووم ٕٕٜىووو/ٜٖٓ)ت (ٚ)لسحسووج بوون رموو  بوون السدربووان
 . (ٜ) (ٛ)سبعة وعذخين جدءًا"

  بطتظظب النؾ  ياي للؼ   لب  الظ    قد مه ياطؾار مختلر    بآلت :
  رلب  الظر    حتر  النررهي األ   اللارهي  الظصرف األ   مررؽ الطت لرق يتربربخ للررؼ الصوهر األول: 
 النهي التبخ .
الظصف التبخ  مؽ النهي التبخ   بطتد  ل  آ ه النرهي الهايرع اللارهي   تر امؽ ذلرػ  الصهر الثاني:

مرع ترد بؽ الط ربرف اإل رنمن   بفارهاف الد لر  ال لب رن     ي النصرد مرؽ  رحا الترد بؽ  رؾ تظغرنؼ 
  الطتدا لر    رق ضرؾاين مظلانر     تنربرال م ه نر    ب تنرد  ي اال رتنهار الظلربا  اله ايبل ال رؾب

 رربي  رر  الظصررف األ   مررؽ النررهي الهايررع اللاررهي   ب ظرر  ذلررػ  ي الترب رراه الطؤلررر  ي ررد الظبررهي  
  الت   لتظ   الب  صجبيلب يا لب  خ    النهآي.

اللارهي   قرد ا رتن  للرؼ خر    النرهآي يتضآ ذلػ الظرؾر  لنرًب  ر  النرهي الخربم   الصهر الثالث:
يصؾرق  بمل    ل د  ي  بي طال    ته مؽ قهي مظردر ًب  ر   دينربل الترةراه النهآخر  اخرصر  لظلرب 

الظنةرربيؾري    ررؾ مررؽ للطرربر  (ٓٔ)يرردرًا مررؽ النررهي الخرربم    ب ررد  تررب  ا  ررلب  الظرر   ك للؾاحرردي
   مطرب ي ر ز   ب ر   رحا الره ي  ي  ترف النهي الخبم  اللاهي      تالنو  بم  مرهد للحا ال لرؼ

التررها ؼ  الظلنرربل  الطؾ ررؾلبل  الترربربخ  لررؼ خررح ه  ي  تررب  يجطرر  لظررؾاي ا  ررلب  الظرر   ك قبرر  
 .(ٔٔ)الؾاحدي

  ي التظؾر التبربخ  ل لؼ   لب  خ    آيبل النهآي ال هبؼ  قد التطد    األ ربس للر  الره اق     
ؽ  بخررررت  ررررلبق  للررررحة الطارررر ق   ذ اختةررررف  لالررررب  لرررردد مررررؽ  اله ايرررربل التبربخنرررر     ي مدر رررر  الررررنط

 النصبص  اإل لبرباؽ   مؽ  يهز ؼ:
 ك   بظةررف  لنررد  تررب  ا  لرربر الررنطؽ 686 ررر/67ال خجررؾ  (ٕٔ)لباررد يررؽ اررهبد الاه طرر  -1

   ا بر ب   خةبيلبك.
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 ك  صرررربحف  تررررب  االتنارررربي مررررؽ ملررررؾك 732 ررررر/114ال (ٖٔ)  ررررف يررررؽ مظلررررد الررررحمبري  -2
 حطاهك. 

 بذ يةب  الاط    ي  حة الطدر   تتةؼ يبألمؾر اآلتن : بهى األ ت
اال تربر يت  مب  ؾ لااف  غهبف  برج لؽ الطالؾف   لل  ذلػ رغل   ؤالر النصبص  -1

  اإل لبرباؽ    لظف قلؾ  الاطلؾر.
 لؼ ت ؽ الج نن  التبربخن  مؽ ا تطبمبل النصبص البت . -2
اهتد  م بزبررررد ي ارررردق لررررؽ   رررر  النصرررربص  اإل لرررربربؾي صررررؾرق للظبرررر  دمحم اصك  رررر   رررر -3

 .(ٗٔ)الصؾرق الت  ر طلب لد النهآي
   ق  حة الطت اهال التبربخن   ند يهزل  تف للؾ  النهآي تلبلًب   مرؽ  يرهز ذلرػ   ترب  ا  رلب  

    ترب  ااإلتنربي  ر  للرؾ  (ٙٔ)    تب  االبه ربي  ر  للرؾ  النرهآيك لل ر  ر (٘ٔ)الظ   ك للؾاحدي
 .(ٚٔ)النهآيك للةاؾط 

 لنق    لب  الظ    يبلترةاه النهآخ :راي ًب: 
 ظبلررػ لنقرر   رننرر  يرراؽ الاؾاخررف التبربخنرر  أل ررلب  الظرر    ل يرربل النهآخنرر    مررع للررؼ الترةرراه 
النهآخ     ي  حة ال نق  ت  زل مؽ الظبحن  التبربخنر  ي رد لطلنر  الترد بؽ  ال تبير    االختنرب  مرؽ 

ص مهحلررر  الط رررب ل   لررر  مهحلررر  ال تبيررر   التررر  تتظلرررف التررردقاق  التطجرررنص  ررر  مضرررطؾي الظصرررؾ 
"فوووال األموووخ بشوووا  لوووع  فوووادة النهآخنررر  الطختلرررر     قرررد  اررربر  لررر  ذلرررػ صرررهاح  الؾاحررردي يررربلنؾ : 

السبتجفين بعمهم القخآنو  بانو ما أندل فيو من األسوبابو  و ىوي أوفوع موا يجوب اله وه  عمييوا 
وأولع موا يروخ  العشايوة  لييوا المتشواع معخفوة يسدويخ اآليوة و روج سوبيميا دون اله وه  عموع 

 .(ٛٔ)ا وبيان ندوليا" رتي
 لحلػ  يضًب لط  الطرؤرخ  الر نرد  الطرةره الةراؾط   لر   رلربل آير     ماطؾلر  آيربل مرؽ النرهآي 
ال هبؼ   بجدد  بف خ  للب  ررؼ ي ره  اله اير  التبربخنر  للرحة اآلير  النهآخنر    مباظرًب ر يرد  ر   رظد 

ي لرؼ اله رب   للرؼ الدراير    ببرد  اله اي     ؾ لط  يتظلف ملبرال م ه ن  مت رددق  مظلرب م ه ترد 
 ي الةاؾط  يهبد  ي يباؽ يراي اله اير  التبربخنر  للرب قد راتلب  ر  للرؾ  النرهآي   التر  تتظلرف  قر  

"الست كتابًا حافاًل موهجدًا لوم يفلو  مثموو فوي تد،ننًب  تطجنصًب     تف التبربخ ال ب    لحلػ قرب : 
 .(ٜٔ)ول"ىحا الشهع سسيتو لباب الشقهل في أسباب الشد 
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 مرررؽ  يرررهز  ترررف الترةررراه  رررؾ  ترررب   ررربمع البنررربي  ررر  ترةررراه النرررهآي  للر نرررد  الطرررؤرخ الط ررره ف 
 ك    ط   حا الترةاه  يضًب ا ربمع البنربي لرؽ تا بر   ي النرهآيك    رؾ 923 ر/313الظبهي ال

مررؽ  ارررله  ترررف الترةررراه يبلطرررارؾر    رررحا الترةررراه ياطرررع مرررب يررراؽ اآليررربل النهآخنررر    ترررف الجرررديب 
اله ايبل التبربخن    بطب  ي صبحف الترةاه ي تبه مؽ الطؤر اؽ ال لربر  لرحلػ  ربر ترةراهة   رق   

التتلع لله ايبل التبربخن  أل رلب  الظر     حارب ينرؾ  يةرهد  قرؾا  الصرجبي   التربي اؽ  ر  ترةراهة  
  للر  ترةراه     ي الطنمآ ال بم  ال بللر(ٕٓ) ضًن لؽ اله ايبل التبربخن  الت  تؤبد ذلػ الترةاه

الظبهي مب تضطظد  حا الترةاه لطاتطع مخصؾص    الت بم  مع   لبر   لب  الظ       ؾ مرب 
ي ظاظب ي ت  ملباه    بي حهبصًب لل  خن    لبر   لب  الظ    يا بخاد ب  بمل   إرلبل مختلف 

بدي ر ي  بجتؼ  ن للب    حا ي د  ل   دراج ترةاهة ضطؽ الترب اه التبربخن     بي الظبهي ال ي
يبله اي  التبربخن    قدرتد لل  التؾ ارق يراؽ   رلب  الظر    ل ير  الؾاحردق  الاطرع ياظلرب   التره نآ 

 .(ٕٔ) اال تنبر  ا تظبدًا  ل  مةبلػ    الت لا  لديدق
 مؽ د ي الترب اه النهآخن  الطلط   الط تبهق  ؾ ترةراه ارنخ الظبارر   ال رنخ الظؾ ر  ا يرؾ   رره 

 ك    تبيررد االتبنرربي  رر  ترةرراه النررهآيك    ررحا الترةرراه ي تطررد للرر   حبديررب 1353ر/ رر463دمحم ل
 مه ببل     البات للالؼ الةن     حلػ الل ض مؽ الصجبي   التبي اؽ   لحلػ  لؾ يتته الظن  
لؽ  اط      البات للالؼ الةن    قد  لتطد للند  تاه مؽ الطرةرهبؽ مرؽ ي ردة  مرظلؼ الظبه ر  

 ك    تبيد اماطع البنبي    ترةاه النهآيك    ؾ مؽ 1153 ر/548الرض  يؽ الجةؽ ا يؾ لل  
 تف الترةاه الطهمؾق    الت   لتطد مؤلرد لل  الطه بربل التبربخنر   الجديتنر  أل ر  البارت للرالؼ 

    مررب ي نرر   برره  رربف الظرر    ذاتلررب لظررد ال ررنخ الظبه رر    رراي اإل ررظبد  الررب متنصرره (ٕٕ)الةررن 
ل  ذ ه الجلن  األ ل  مؽ حلنبل ر اي  الخبه   قرد يلطر  اإل رظبد   طرباًل تبمرًب   تترار آ لطؾمًب ل

متررؾي   لرربر الظرر    لظرردة يرراؽ االقتضررب  ترربرق  اإلطبلرر  طررؾرًا   االلترردا  طررؾرًا   ب لررف ال ررت  
 .(ٖٕ)األ اه لل  تظب   الظبه   أل لب  الظ   

 ررررلب  خرررر    اآليرررربل النهآخنرررر     ررررق الطه برررربل  مررررؽ  تررررف الترةرررراه النهآخنرررر  الطلطرررر   الطنتهخرررر  يا
 ك  1329 رر/636التبربخن   الجديت   ؾ  ترب  الرهازي ا يرؾ لبرد   دمحم يرؽ لطره  خره الرديؽ ال

   االترةاه ال بارهك   للر  الرهغؼ مرؽ  ي  رحا الترةراه  رؾ مرؽ   رؼ الترب راه ال نمنر   الرلةر ن   
بربخنر   الجديتر   ير   ظبلرػ مرؽ اللربحتاؽ مرؽ يرهى ل ظد التطد للر  ذلرػ  يضرًب للر  الطه بربل الت
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"أن مادة أسوباب الشودول عشوج الوخاه  ميسوة جوجًا حجسوًا ومحتوهمو ولعوض موا يسيود أربوار أسوباب 
الشوودول ىيشوواو  مووة احتسوواء السسدووخ بشقووض أسووانيجىا كاممووةو  و أنووو ىالبووًا مووا يقترووخ عمووع وكووخ 

 .(ٕٗ)ت عجيجة لدبب ندول اآلية"الخاو  األول لمخبخو ويثبت الخاه  أحيانًا روايا
 مرررررررؽ الترب ررررررراه الهصررررررراظ  األ رررررررهى   رررررررؾ ترةررررررراه النهطبررررررر  ادمحم يرررررررؽ  حطرررررررد يرررررررؽ  يررررررر  يتررررررره 

 ك   الط ه ف االابمع ألحتب  النهآيك    ؾ ترةراه  ربمع آليربل النرهآي  طن رًب 1272 ر/671ال
طهبنتد    الترةاه  ل ظد يه   يصؾرق ابمل  لل  آيبل األحتب     النهآي ال هبؼ   خل  الطؤلف 

يعووخ  مررؽ  ررن  لرره  آيرربل األحتررب     ررق مررب يجررنن يلررب مررؽ   ررلب  الظرر    التبربخنرر    لررؾ  
لوحكخ أسوباب الشودولو والقوخاءاتو وا عوخابو وبوين الغخيوب مون ألسوا  القوخآنو ويحوتكم كثيوخًا  لوع 

 .(ٕ٘)المغةو وينثخ من االستذياد بأ عار العخب"
 ك   ترةرراهة 1695 ررر/1139ق  ررؾ  تررب  الةرراد  باررؼ اللجهاخرر  ال مررؽ الترب رراه ال ررن ن  الطتررا ه 

االبه رربي  رر  للررؾ  النررهآيك    ررحا الترةرراه ي تطررد  رر  األ رربس  بصررؾرق  باررهق  رردًا للرر  الطه برربل 
التبربخن   األحبديب ألاط      البات للالؼ الةن     ق   لب  خ    تلػ اآليبل النهآخن     بي 

حين اعتسجوا عمع السأثهر في التسديخو ومسن مشعوها التسدويخ بالتوجبخ "السفل  من ا رباريين ال
    حا  ضًن لؽ الترب اه النهآخن  األ هى  الطتظؾل .(ٕٙ)والتحوق في كالم هللا"

 مؽ     م ه   التظؾر التبربخ  أل لب  الظ      نيد مرؽ اال تطرب  يتترف الةراهق الظبؾبر    مرؽ 
      تبيد االةاهق الظبؾب ك   ت رد  ترف الةراهق الظبؾبر  مرؽ (ٕٚ)  قد   حة ال تف     اهق ايؽ   ب

 يهز ال تف الطلط     درا   الاؾاخف التبربخن  أل لب  الظ      لحلػ  برل اآليبل الرؾاردق  ر  
 ترررب  الةررراهق الظبؾبررر   التررر  تخرررص الاؾاخرررف التبربخنررر  ياخلرررب لرررؼ تظررر   ي رررت  تهتابررر   يررر   ررربرل 

الطختلررر  الترر  ت رره  للررب الظبرر  دمحم اصررل    للنررد  آلررؼ   ررلؼك  يصررؾرق متظؾلرر  مررؽ الجررؾاد  
"يشظخ ابن ىذام في ما لقيو الشبي دمحم )ص( من عشت وأوم من    ق تةلةللب ال مظ     ظردمب 

 خير يدهق اآليات التي ندلت من أجض ولس الدوبب. ولوحلس وجوجنا عموع التوهالي أسوباب نودول 
( مون سوهرة السخ وانو ٛٓٔ( مون سوهرة موخيم واآليوة )ٓٛ-ٚٚ(و واآليوات )ٗٓٔسهرة اليسدة )

 .(ٕٛ)واعتسج ابن ىذام السشيج نسدو عشج يشاولو اآليات الشاهلة في )مشافقي األنرار("
  حارب  ردل  ر  (ٜٕ) قد  ردل  حدا  الةاهق الظبؾب  ال هبر   حلػ     تب  الظلنبل اليؽ  ر د

ظبؾبرر    قررد ت رره  الطؤلررف  لرر    ررلب  خرر    األ رر ار األ لرر  للررحا ال تررب    ؾاخررف  رر  الةرراهق ال
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"أن ي ض اآليبل النهآخن    ق مةبر ب التبربخ     مؾضؾع الةاهق  الط بزي   الطنحر   ر  ذلرػ 
جض أربار أسباب الشدول فوي كتواب الصبقوات  وج أروحىا ابون سوعج مبا وخة مون أسوتاوه الها وج . 

سوهل. ولوحلس فيوه يعوجد اآليوات التوي ويعمقت أىموب يموس اآليوات بالسخحموة السجنيوة مون حيواة الخ 
ىو( مثاًلو و ج بمغت رسدًا وعادة ما يقتروخ عموع ربوخ واحوج فوي يعيوين سوبب ٕندلت يهم بجر )

 .(ٖٓ)ندول اآلية"
  مررؽ   ررؼ الطصررظربل التبربخنرر  اإل ررنمن  النديطرر   (ٖٔ) ب ررد  تررب  ترربربخ اله رر   الطلررؾك للظبررهي 
بؾب  ال هبر   الجؾاد  األ ل     لصه اله بل    بطرب  قد تظهذ    تبربخد ال باه  ل  الةاهق الظ

 خررد  رربي مؤر ررًب  مجرردرًب  نررد   ررتؼ يبلابخررف الترربربخ   رر    ررلب  خرر    اآليرربل النهآخنرر    نررد ا ررهد 
"وكووخ بسووا كووان موون أمووخ نبووي هللا )ص( عشووج ابتووجاء ه يعووالع وكووخه  يوواه ملجتررًب يرصرر   ب ظررؾاي 

"وكخ األربار الهاردة باليهم الح  يوهفي ظتل  يرص  لظؾاخرد:    ب(ٕٖ)بإكخامو بإرسال جبخيض عميو"
فيو رسهل هللاو ولم ينن ولس التحقيق في أربار أسباب ندول بعس اآليواتو  و أن يشاولوو جواء 

 .(ٖٖ)في سياق التاريخ لسختم  مخاحض الشبي )ص("
 رامدًا: السشيج التحقيقي في ياريخية أسباب الشدول:

 ملظن     مظلان  التجناق    تبربخن    لب  الظر    ل يربل النهآخنر    ظبلػ مظب   للطن       
حاب  ي تؾعنو الطه ببل التبربخن       لب  الظ     اليد  ي ت ؾي  ظبلرػ ضرؾاين مؾضرؾان  

    ذلػ   اليد مؽ م ه   الطه ببل التبربخن  الصجنج  مؽ غاه الصجنج   الض نر .
عميو أىض االصوصال،و مون يروحيإل ا سوشاد أو استزوافة  "ما يعار  مؽ تلػ الطظب    ؾ      

الشقض أو يهايخهو مسا يقصع معو من صحة الحادثوةو لكون ىشالوس وسويمة أروخم لعميوا أدق وأوفوق 
لالعتبار وأكثخ اشخادًا مع ًوهاب  دراسوة التواريخ أن ينوهن السوأثهر فوي  وأن الشودول مسوا يخفوع 

سدويخىا عموع الهجوو األيومو عموع  يوج أن ال ينوهن ا ييام عون وجوو اآليوة يساموًا ويحوض مذونمة ي
مخالسًا لزخورة دين أو متشافخًا مع بجيية العقض الخ يجو األموخ الوح  ينسوي بشسدوو  واىج صوجق 

 .(ٖٗ)عمع صحة الحجيث أيًا كان ا سشاد"
 ببررد   ي الط ررتل  الترر  تؾا ررد اللبحررب  رر  قلرر  مه برربل   ررلب  الظرر     الطتصررل  يبإل ررظبد      

لتجناررق مررؽ صررج   ررحا اإل ررظبد    ي الطجننرراؽ النرردام  قررد الترتررؾا  لرر   ررحة الطنحغرر   ل رره  ا
 لحلػ لطد الةاؾط      تبيد اإلتنبي ياي يح ه    خلبي   تبيد مب ال يبلغ لل  التنرطبا  حديب 
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مه ؾع  مب ياؽ ض نو    نؼ  م ض    اللربق  مه ر  ال حانر   نرد  طنقرًب   ب لرق للر   لرؾد 
"وىحا الهاحج  عسج  لع جسع الذهارد من أسباب الشدولو فمم يسنشو التحخه عن قباًن: الؾاحدي 

الزعا  والسجاىيض وما ال حجية فيوو فسثاًل يخو  كثيخًا عن ابن عباا عن شخيق الكمبي عون 
و فيوي (ٖ٘)أبي صالإل عن ابن عبااو فأن أنزم  لع ولس رواية دمحم بن مخوان الدج  الرغيخ"

 .(ٖٙ)كثيخًا ما يخخج مشيا الثعمبي والهاحج "سمدمة الكحب و 
"أواًلو مدتهم ا سشاد:  مؽ     م ه   مةتؾببل الط ب ل       لب  للؼ الظ      اتظلف      

ولووس أن ايووام أسووباب الشوودول عمووع ا سووشاد عالمووة بووارهة موون عالمووات حزووهر الذووسه  فووي 
بوار أسوباب الشودول ىوه يعوهيميم السنتهبو فالدبيض الح  اريزاه القجامع لمتحقوق مون صوحة أر

عمع ا سشاد والشظخ في يختم  الحمقوات التوي يكهنوو وفوي ًوخوب االيروال واالنقصواع عمييواو 
وثانيًا: مدتهم الستن: وفيو يبخه مظاىخ عجيجة دالة عمع أثار السذافية في األربوار السجونوةو 

يسدوويخه ىووحه الصخيقووة موون  بيووض يعووجد روايووات سووبب نوودول اآليووة نسدووياو و ووج سوومس الصبووخ  فووي 
 .(ٖٚ)بذنض الفت لالنتباه"

وهع فأنوو كثيوخو      حا الصدد  يؤ د ال ر    يربلنؾ :      "يجوب الحوحر مون الزوعيف والسًه
 .(ٖٛ)السغاه  والسالحم والتسديخ" -أواًل أصض ليا-وفالن ليذ أصهل 

النهآخنرر    درا رر   ررظد  ررحة  لررحلػ ذ ررف اللرربحتؾي النرردام   لرر  الترردقاق  رر  الجاتنرربل ل يرربل     
الجاتنبل ل ه  ينبي ترةاه  حة اآلي     تلػ   بظلع ذلػ مؽ  ن  حهصلؼ لل   نم  ترةاه 
الظصرررؾص النهآخنررر  الطلبر ررر    للررر   ررربا  الطترررب  ال الجصررره   ررراي الةررراؾط  ي لرررق للررر  اآليررر  

ت لبر  لررؽ طهبررق الةردي الصرر اه: قررب    يرراي الؾاحرردي  ال(ٜٖ)﴾ َوِإَوا َلُقووهْا َِّلووِحيَن َءاَمُشووهاْ النهآخنر   
   بضررنو يرراي  ررحا اإل ررظبد  اة  رردًا   رراي (ٓٗ)خ لررت  ررحة اآليرر   رر  البررد   يررؽ   يرر    صررجبيدك

 . (ٔٗ)الةظدي الص اه  حا    حا ال لب 
هج   قرب :   ر(ٕٗ)﴾ِ ِن ََّّلِلَ اَل َيۡدوَتۡحِيٓ  َأن َيۡزوِخَب َموَثالَّ ِموا باؽ الةاؾط  ياي قؾلرد ت ربل :      

 .(ٗٗ)..   ؾ  اة   داً (ٖٗ)الؾاحدي مؽ طهبق البد ال ظ  يؽ   اد التنر ك
ِ َّۡلَسۡذِخُق َوَّۡلَسۡغِخُبُۚ َفَأۡيَشَسا ُيَهلُّهْا َفَثِم َوۡجُو ََّّلِلُِۚ  قؾلد:     خ لت ردًا لل  الالؾد    ت ااه ؼ (٘ٗ)﴾َوَّللِِ

ظرر    رررظبد ب  الط ظرر  يةررربلدة تجؾبرر  النبلرر    نرررب  الةرراؾط : مرررب  رد مررؽ اله ايررربل  رر   رررحا الط 
 .(ٙٗ) يضبً 
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 السنان( في أسباب الشدول: -سادسًا: ياريخية )الدمان
 ظبلػ درا ربل مت رددق ترؼ التظرهذ  لالرب مرؽ قبر  اللربحتاؽ  ر    رلب  خر    اآليربل النهآخنر        

الاؾاخرررف  بترررؾي ذلرررػ تل رررًب لتبربخنررر  ال مررربي  الطتررربي الط ظاررراؽ يررربألمه   مرررؽ الطت ررربرف للنرررد  ي 
التبربخن  ت تلرد  ر  األ ربس للر  ال مربي  الطتربي  اإلخةربي   مظلرب للر   ربا  الطترب :  ي خر    
الرؾح  للرر  اله رؾ  دمحم اصك  يبله رربل    رربي يرؾ  االرظرراؽ    رحا مررب   طررع للنرد الةررؾاد األلغررؼ 

قررب  مررؽ الطةررلطاؽ   ل ررؽ  ظبلررػ مررؽ قررب  يرراي النررهآي قررد خرر   لتطرربخ  ل ررهق  لررت مررؽ رمضرربي    
آ ه ي: ألربع  ل هبؽ  لت مظد   قب  آ ه ي: لةلع ل هق  لرت مرؽ ارله رمضربي  ا ت رلد ا 

    ربي ذلرػ  ر  (ٚٗ)﴾َوَما  َأنَدۡلَشا َعَمٰع َعۡبِجَنا َيۡهَم َّۡلُسۡخَ اِن َيۡهَم َّۡلَتَقوع َّۡلَجۡسَعوانِ  لحلػ ينؾلد ت بل :  
 .(ٛٗ)م ه   يدر الطصبدف الةبيع ل هق مؽ رمضبي

ذلػ  ي تهتاف  ؾر النهآي حةف خ  للب  رؾ م ه ر  تبربخلرب   رغرؼ ال رؾدق  لر  للرؾ   تهتف لل  
  نمن  للغره مظلب يحاك التبربخ   اي التطتؽ مظد  بي   انًب أل لب  لديردق مظلرب  ي تلرػ ال لرؾ  
خرةرررلب   ررردل الحنرررًب ي رررد ت رررت  الرررظص الرررديظ   ا رررتنهار مبدترررد للررر   ا ررر  م اظررر .  مظلرررب  يضرررًب 

 لرربر الطباظرر  لترربربخ خرر    ي ررض  ررؾر النررهآي  مطررب   ضرر   لرر  ،نررب  للررؼ مررؽ للررؾ  ا ررتنف األ
   حةربظب ارب دًا للر  ذلرػ  قرؾا  النردام   ر   رؾرق التؾبر   (ٜٗ)النهآي  ؾ ام ه   الطتر   الطردخ ك

 الط د دق لظد ؼ مؽ الؾح  الطدخ    قد   تهخب  حة الةؾرق يبلحال لت دد مرؾاطؽ الظةرخ  الرب.  نرد 
تةررع آيرربل    ضررًن لررؽ ذلررػ  رراي لرردد اآليرربل الترر  للررب  (ٔ٘) ايررؽ ال هبرر  (ٓ٘)لررب الظجرربسذ رره مظ

  (ٖ٘)ك آير  لردى الةراؾط 35   ا(ٕ٘)ك آير  لظرد الؾاحردي29  لب  خ        حة الةؾرق قرد يلرغ ا
  خؾ   مختلف األقؾا     تبربخ الةؾرق الطح ؾرق لل  الظجؾ اآلت :

 .(ٗ٘) اهب خ  للب        اله اؾا   ظ  تةع  -1
 .(٘٘)خ  للب    ذي الجا   ظ  تةع  اهب  -2
 .(ٙ٘) رك8خ  للب ي د  تآ مت  ارمضبي  -3
 .(ٚ٘)خ  للب ي د  ؾرق اللنهق يةظتاؽ -4
 .(ٛ٘) ر9خ  للب ي د غ  ق تبؾك    ر ف  ظ   -5
 .(ٜ٘)خ  للب ي د  تآ مت   د ؾ  قهبش لإل ن  -6
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  ررحا ي ظرر  يرراي  ظبلررػ   ررؾد لتررؾاربخ متنبربرر  حاظررًب  متلبلرردق حاظررًب آ رره   الررحي دلرر  الطرةررهبؽ 
 للطرربر النررهآي  لرر  ذ رره ترربربخ الةررؾرق مررب تضررطظتد مررؽ  حتررب  خب ررخ  ألحتررب    ررهى   ردل  رر  
ي رررض الةرررؾر الظبزلررر  قبللرررب.  لرررحلػ لررربدق مرررب يرررات   رلررربتلؼ للتررراربخ  رظررربر الترةررراه ال  ررر  يدايترررد  

ك مرؽ  رؾرق اللنرهق    رحا 191بلظجبس متًن يح ه تبربخ خ     رؾرق التؾبر  يطظب رل  ترةراهة ل ير  ا 
األمرره مررع النهطبرر    إزار  ررحا اال ررتنف  رر  ضررلن ترربربخ الظرر     يرردى ايررؽ ال هبرر  احتررهازًا مررؽ 

"وارتمو  النؾ  يبلظةرخ  ر  ي رض  رؾر الطصرجف   لرؼ يةرتت لرؽ الط رت   ير  يظر   لنرد قرباًن: 
شاا في السافجة وبخاءة أ  الدهريين ندلت  بض صاحبتياو وعمع ىحا  وا جيمشوا التواريخ أو لوم ال

 . (ٔٙ)"(ٓٙ)نقصع بو لم يرإل الكالم في الشدخ
  ي  ترررررف التررررربربخ  الةررررراه  قرررررد ياظرررررت لظرررررب يررررراي اله رررررؾ  دمحم اصك  قرررررد ي رررررب ي رررررد  ي ا رررررت ط  

قد ي ب يد    ارله ربنرع األ     قار      حلػ  اي مل تد صل    للند  آلد   لؼ (ٕٙ)األرب اؽ
 ر  حرهار  (ٖٙ)   رمضبي    تبة  بهااا  لال  الةبت  لال  األحد  رؼ عله لد يبله بل  يرؾ  االرظراؽ

 .(ٗٙ)لةلع ل هق  لت مؽ اله رمضبي
  ظبلررػ تهتارررف تررربربخ  ل يررربل النهآخنررر    اررردد ال لطررربر الطتخصصرررؾي يررراي تهتارررف اآليررربل دا ررر  

    رربد االلتنرربد يرراي (٘ٙ)ا  ررحا الطؾقررف مظ لرر    طرربع األمرر  اإل ررنمن  للنرردالةررؾر تررؾ،نر    خ لررؾ 
اآليرر    ي  بخررت خبزلرر  للرر  تهتاررف غارره الررحي  ررؾ متتررؾ    ل ررؽ التهتاررف الطتتررؾ  للنررد النررهآي 
يامه     اخد يامه اله ؾ   تف ذلػ    مه اله ؾ  مؽ  مه     ذلػ متجنق مؽ  ظؽ التهتارف 

 .(ٙٙ)الحي  ند
د  اي يطتؽ النؾ  يراي تهتارف اآليربل دا ر  الةرؾر يهالر    تره مرب يهالر    ر  ر ي النردام    للن

مبد  التظب ف ياؽ اآليربل  حتر   خلرؼ    رد ا للطرًب مرؽ للرؾ  النرهآي  رطؾة ام ه ر  الطظب رلبل يراؽ 
   تنرررررؾ    رررررهق ذلرررررػ يبرتلررررربط اآليرررررربل ي ضرررررلب يرررررل ض لظررررررًب  مضررررربدق  ا ررررررتظهادًا (ٚٙ)اآليررررربلك
..الخ   ب ظرر  ذلررػ  ي تهتاررف اآليرربل  رر  الطصررجف ال تطرربخ  تهتاررف غارره ترربربخ  دا رر   تطتررنًن.

الةررؾرق الؾاحرردق    رربز لظداررح اخرردراج آيرر  مدخنرر       ترره  رر   ررؾرق خ لررت يطترر    ال ترر  متجنررق  
ك مررؽ 234  ررحلػ تنررديؼ الظب ررخ للرر  الطظةررؾخ تررن ق    اررله متررب   رر   ررحا اللررب  التلرربر اآليرر  ا

ك مررؽ الةررؾرق خرةررلب   بررهر النرردام   ررحة الغررب هق يرراي التنررد   رر  243ب ررخ  ل يرر  ا ررؾرق اللنررهق خ
 .(ٜٙ) (ٛٙ)التن ق ال يطظع التا ه    الظ   
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 بتظررهذ الررهازي  رر  ترةرراهة مباظررًب يرراي م غررؼ اآليرربل النهآخنرر  تتظررهذ  لرر  مؾاضررنع التؾحاررد  الظبررؾق 
 .(ٓٚ)يبل األحتب  الهد لل  لبدق األ ربي   صظبف الط ه اؽ        ته مؽ آ

 ضًن لؽ ذلػ  اي آيبل األحتب   للب  الطح ؾرق    النرهآي ال رهبؼ لرن  للرب   رلب  الظر       رحا 
ي ظرر  يدا رر   ي  حتبمررًب قهآخنرر  لديرردق خ لررت ايتررداًر د ي  رربف ترربربخ  ملبارره    ررؾ مررب يظ ررؽ  رر  

 .(ٔٚ)األطه ح  النبال  ياي آيبل األحتب  د ي ا تتظبر خ لت أل لب 
ؽ ينبي الاؾاخف التبربخنر   ر  ارنالب ال مربخ   الطتربخ   لظر    اآليربل النهآخنر  الطلبر ر    رق  بطت

 مب يات :
تظب لرت  ترف ال لرؾ  النهآخنرر    يرهز األمرب ؽ لظر    اآليرربل أمواكن نودول اآليووات القخآنيوة:  -1

 "ما ندل بسنة وىه األىمب واألعومو ومشوو موا نودلالنهآخن  لل  اله ؾ  دمحم اصك   طظد 
و والصوواف و وبيووت السقووجاو (ٕٚ)بالسجيشووة وىووه كثيووخو ومشووو مووا نوودل بغيخىسووا كالجحسووة

و ووات (ٛٚ)و وُأحوج(ٚٚ)و وبجر(ٙٚ)و ويبهك(٘ٚ)و وعدسان(ٗٚ)و ومشعو وعخفات(ٖٚ)والحجيبية
و والبيوووجاءو وبشوووي السروووصمقو وبصووون (ٔٛ)و وىوووجيخ روووم(ٓٛ)و وحسوووخاء األسوووج(ٜٚ)الخ ووواع
السجيشووووةو وفووووي الدووووساءو وعشووووج سووووجرة و وبووووين منووووة و (ٖٛ)و بنووووخاع العسوووويم(ٕٛ)نخمووووو

 .(٘ٛ)"(ٗٛ)السشتيع
:  ظبلرػ رنرر  منربين  لط ه ر  خر    اآليربل الطتنر   الطدخنر   أماكن ندول اآليوات السنيوة -2

ااأل  / الطترربخ :  ررربلطت  مررب خررر   يطتررر   الطرردخ  مرررب خررر   يبلطديظرر   التررربخ / ال مررربخ :  ذ 
الطدخ   لؾ مب خ   ي د اللارهق   ي  ربي  الطت   ؾ مب خ   قب  اللاهق   ي يبلطديظ .  مب 

يطت  التبلب/ مت لق يطنب  النؾ :  بلطت  يخرص اآليربل التر  يرات  مظلرب الخظرب  مؾ لرًب 
 . (ٙٛ) ل      مت    الطدخ  مب  بي  ظبيًب أل   الطديظ 

  ي م ه رر  مترربي  خرر    اآليرربل النهآخنرر    الترر   ررطات يبآليرربل الطتنرر   الطدخنرر   قررد   ضرر       
تجت  حا ال لؼ خجؾ  طة   ل هبؽ خؾلًب   قا : ياي اآليبل النهآخن  الت  خ لت يبلطديظ      لع 

 .(ٚٛ) ل ه ي  ؾرق   باه ب يطت 
"بأنووو لسعخفووة السنووي والسووجني شخيقووان: سووساعي واياسووي.  بضررنو الةرراؾط   رر  االتنرربي      

ييوا الوحين...( فقو و أو كوض فالدوساعي: موا وصوض  ليشوا ندولوو. والقياسوي: كوض سوهرة فييوا )يوا أ
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سهرة أوليوا حوخ  ييوجو أو فييوا  روة آدم وأبوذ سوهم )البقوخة( فيوي منيوة. وكوض سوهرة فييوا 
 .(ٛٛ) رز األنبياء واألمم الخالية منيةو وكض سهرة فييا فخيزة أو حج فيي مجنية"

ية والدساوية:  -3  مب    ظبلػ اآليبل النهآخن  الةطب ب   األرضن  أماكن ندول اآليات األًر
  (ٜٛ)خ   ياؽ الةطبر  األر    مب خ   تجت األر     ال بر     بهخب هلر    الطرةره

ياخد قب : خ   النهآي ياؽ مت   الطديظ   ال  ت آيبل ال    األر   ال    الةرطبر ررن  
ا َمَقووامو ِمۡعُمووهمو  رر   ررؾرق االصررب بلك:   -164﴾  اآليرربل الررتن  اَٗٙٔوَمووا ِمِشووا  ِ اِل َلووُو

ُسووِمَشا    َ َوۡسووك    احرردق  رر  ال  ررهف:  166 [  45﴾ ]اآليرر :ۡض َمووۡن َأۡرَسووۡمَشا ِموون َ ۡبِمووَس ِموون رُّ
 .(ٜٓ)ك خ لت لال  الط هاج286  285 اآليتبي مؽ آ ه  ؾرق اللنهق  طب اآليتبي ا

"اآليووات القخآنيووة أكثخىووا  ظبلررػ مررؽ الظبحنرر  ال مظنرر    رراي  نوودول اآليووات الشيايووة والميميووة: -4
ِت  (ٜٔ)نيارًاو وأما الميميو فحكخ ابن حبيبُأندل  هَٰ فسشو  هلو يعوالع: إِ ِن ِفوي َرۡموِق َّلِدوسَٰ

ِب  ُْوِلي َّأۡلَۡلبَٰ ٖت ألِّ ِ  َِّلۡيِض َوَّلِشَياِر أَل يَٰ -ٜٓٔ لع آرخ سهرة آل عسوخان: ) ﴾َوَّأۡلَۡرِ  َوَّۡرِتمَٰ
ٕٓٓ")(ٜٕ). 

  ظبلررػ  ؾاخرررف تبربخنرر    رررهى  رر  ال مررربي  الجهانووب التاريخيوووة األروووخم لشوودول اآليوووات: -5
َوََّّلِلُ َيۡعِرُسَس ِمَن  الطتبي لظ    اآليبل النهآخن    مظلب مب  ؾ  هاا   مت  قؾلد ت بل :  

[   آير  التنرر  الرحيؽ  لررؾا لرؽ ر رؾ    اصك  ر  غر  ق تبرؾك  67﴾ ]الطبادق:  َّلِشاِا  
  ؾ صلؾال   للند لظد     لط    مرب   ر  الصجنآ  خلب خ لت  قد ين  مؽ اللا  رلتد 

الظررؾم :  طررؽ  متلتررد  ررؾرق ال ررؾره ياظطررب  رربي ر ررؾ    اصك ذال يررؾ   ذ غررر  رررؼ ر ررع 
   نرره : "أنوودل عموِي آنسووًا سوهرة"ر  رد مبتةرطًب   نربلؾا لررد: مرب  ضرجتػ يررب ر رؾ     قرب : 

وو  ِن َّلووِخِحيِم ِ ِنووا  َأۡعَصۡيشَٰ ِ ِن َ وواِنَ َس ُىووَه  َٕفَرووضِّ ِلَخبِّووَس َوَّۡنَحووۡخ  َٔس َّۡلَكووۡهَثخَ ِبۡدووِم ََّّلِلِ َّلووِخۡحسَٰ
 .(ٖٜ)﴾َّٖأۡلَۡبَتخُ 

  ظبلػ مب يظ   ال   لطهتاؽ ت غنطًب ل اخد   تح اهًا لظد حد    ربلد  رؾف خةرنبخد    ظبلرػ مرؽ 
تررؾي يررهى يرراي خرر     ررؾرق الربتجرر  مررهتاؽ   رراي قارر : مررب  بارردق خ  للررب مررهق ربخنرر   قارر : ياررؾز  ي ي

ك  االةررهاطك  بل ررػ  لرررػك  امر خ لررت    مررهق للرر  حررهف  احررد   خ لررت  رر  الترربخ  يجررهف آ رره  خجررؾ امر
 االصررهاطك   خجررؾ ذلررػ    ظبلررػ  يضررًب مررؽ يظ رره يرراي النررهآي ت ررهر خ  لررد    ظبلررػ مررؽ يررهى يرراي 

قرررباع النرررهآي خررر   مرهقرررًب   حنبخرررًب ماتط رررًب   ال بلرررف لظرررد ؼ  ي النرررهآي خررر   مرهقرررًب للررر  منتضررر  الؾ 
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التبربخنرر  أل ررلب  الظرر       مررب مررب خرر    ط ررًب   طررؽ ذلررػ:  ررؾرق الربتجرر    اإل ررنص   ال ررؾره  
 .(ٜٗ) تبت يدا  لؼ يتؽ  الظصه  الط ؾذتاؽ  الطه نل  الصف  األخ ب 

  بي ًب: تبربخن  الةاهق الظبؾب   خ    آيبل النهآي ال هبؼ:
ه ررؾ  دمحم اصك   قررد خ لررت ي ررض اآليرربل  ظبلررػ  ؾاخررف  صررؾر مت ررددق ل نقرر  الصررجبي  مررع ال

النهآخنرر  حررؾ  تلررػ الةرراهق  للرر    ررد الخصررؾص  رر  مةرربا  ال لرربدال   قررد ت هضررت  تررف للررؾ  
النهآي  ل   حة األحدا      اهق الظبؾب    ر   بخرف الصرنق  تاديتلرب    ربي ي رض الصرجبي  ال 

"ندلووت فووي ظةرربر   لررحة اآليرر  ك مررؽ  ررؾرق ال43ي ظرر  ،نطرر  ح ن نرر  للصررنق   لررحلػ خ لررت اآليرر  ا
أناا من أصحاب رسهل هللا )ص(و كانها يذخبهن الخسخ ويحزخون الرالة وىوم نذواومو فوال 
يجركهن كم يرمهن وال ما يقهلهن في صالييمو وكحلس األمخ نسدو مع عبوج الوخحسن بون عوه  

م  م(و حيشسوا أراد أن يرومي بوبعس الرووحابة صوالة السغوخب وىوه سونخانو فووارتٕ٘ٙىوو/ٕٖ)ت
 .(ٜ٘)عميو األمخ وعجد عن   امة بدهرة الكافخون"

  رر  ماررداي الصررنب   رر  رمضرربي   رراي ي ررض الصررجبي  لررؼ يلترر   يررل ض األمررؾر ال ررهان  آخررحاك  
 مظلب ذلػ الجتؼ الرحي  ربي يجره  للر  الصرجبي  مر  الظةربر  األ ر   ال ره  ي رد صرنق ال  ربر 

تر   يلرحا الجترؼ   لرؼ يررهر  ر  اإل رن  يرد    رمضبي.  ل ؽ يبد   ي مؽ  لبر الصرجبي  مرؽ لرؼ يل
 187ارتلب ًب لطجغؾر ي  بقف للند.  حةبظب مرب ته برد اله ايربل التبربخنر  يراي خر    اآلير  النهآخنر  

"كوان الشواا فوي رمزوان  وا صوام الخجوض فأمدوع فشوام حوخم عميوو الصعوام مؽ  ؾرق اللنهق  حاب 
ن عشوج الشبوي )ص( و وج سوسخ عشوجهو فوأراد والذخاب والشداء حتع يسصخ من الغجو فخجع عسخ مو

    ل  مؽ  حا الخبه  ي لطه يؽ (ٜٙ)امخأيو فقالت: أني  ج نست.  ال: ما نست وو ع عمييا..."
الخظررب   ررهذ  ررلؾ ًب متل ررًب  رر  صررؾ  رمضرربي   لررحلػ لررؼ ي رره ا تطبمررًب ينررؾ  امه تررد لررد:  خرر  قررد 

ك    ي  له     مب ي د لؽ خدمد  بلتهف يحخلد لله   .(ٜٚ)ؾ  دمحم اصكخطت 
اُۚ ُ وۡض َموا ِعشوَج ََّّلِلِ  مب يخصؾص اآلي  النهآخنر :   ه ْا ِ َلۡيَيا َوَيَخُكهَك َ ا ِفسَّ َخًة َأۡو َلۡيًها َّنَسزُّ َوِإَوا َرَأۡوْا ِيجَٰ

ِهِ ينَ  ووَخةُِۚ َوََّّلِلُ َرۡيووُخ َّلووخِٰ ووَن َّلِمۡيووِه َوِمووَن َّلتِّجَٰ قررب  خررره مررؽ    رراي  ررحة اآليرر  خ لررت لظرردمب (ٜٛ)﴾َرۡيووخو مِّ
الصررررجبي  يتررررهك  ظلرررر  يررررؾ  الاط رررر  لله ررررؾ  دمحم اصك يةرررربف قررررد   قب لرررر  تابربرررر  قبدمرررر  مررررؽ 

 .(ٜٜ)الطديظ 
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    مؾضؾع ال ر  ال  الط ربرك التر   بضرلب اله رؾ  دمحم اصك   نرد  رد  ر  الةراهق  ي ال لربس 
 ر   ط رب  يؽ لبد الطظلف لؼ اله ؾ  اصك قد  قع    األ ه  ر  يرؾ  م ه ر  يردر    ي مبت ربة 

ك مررؽ  ررؾرق األخرررب     ظبلررػ مررؽ ي تنررد  ي 73الظرربس مررؽ قررهبش لررؼ تتجنررق   لررحلػ خ لررت اآليرر  ا
   بغلرره لظرررب  ي (ٓٓٔ)ال لرربس لررؼ يةررلؼ يررؾ  يرردر   الرردلا  للرر  ذلررػ  ه  ررد مررع قررهبش يررؾ   حررد

 ي ال لرربس لررؼ ي تررهف يطجطررد ر ررؾاًل  ال يررؾ   ررتآ مترر   رر  الةررظ  التبمظرر  لللاررهق حاظطررب  درك  ارردًا 
 .(ٔٓٔ)زمب  األمؾر  صلآ ياد اله ؾ  دمحم اصك

ُمهَنَس َعووِن َّلِذووۡيِخ َّۡلَحووَخاِم ِ َتوواٖل ِفيوووِل ُ ووۡض ِ َتووالو ِفيووِو َكِبيووخوُۚ َوَصووج  َعوون   َ َيۡدوو  ررحلػ  رراي خرر    اآليرر :  
ٓ ِمۡشُو  ٓ َوَّۡلَسۡدِجِج َّۡلَحَخاِم َوِإۡرَخاُج َأۡىِمِو َأۡكَبُخ ِعشَج ََّّلِلُِۚ َوَّۡلِسۡتَشُة َأۡكَبُخ ِموَن َّۡلَقۡتوضِ  َواَل َسِبيِض ََّّلِلِ َوُكۡسُخُۢ ِبِو
 
ُۚ
ُعهْا وُكۡم َعون ِديوِشُكۡم ِ ِن َّۡسوَتصَٰ ِتُمهَنُكۡم َحِتٰع َيوُخدُّ   مرؽ  خلرب خ لرت للر   رهب  لبرد   (ٕٓٔ)﴾َيدَاُلهَن ُيقَٰ

 .(ٗٓٔ)ل    ر ف ي د  ظ   ل   ل ه الهًا مؽ اللاهق  الط ه    يؾق   خخ (ٖٓٔ)يؽ  جش
ٓل خ لت اآلي  النهآخن    ُمهْا َبوۡيَن َيوَجِ  ََّّلِلِ َوَرُسوهِلِو     بخرت ذلرػ (٘ٓٔ)﴾يَٰ َأيَُّيا َِّلوِحيَن َءاَمُشوهْا اَل ُيَقوجِّ

 .(ٙٓٔ)يةبف م بدق  نمن  ياؽ  ي  يته  لطه
 
 خايسةال

ال رهبؼ   الررحي يتضرآ لظرب مررؽ  رن   رحا اللجررب يراي  ظبلرػ للررؾ  متدا لر   ر  ترةرراه النرهآي      
ي ررد ال طرر  يررد  الخررؾ   رر  ترةرراه آيبتررد مررؽ األمررؾر الصرر ل    الترر  تجترربج  لرر  الدقرر   األمبخرر  
 الطؾضررؾان  ألي الطرةرره يت بمرر   رر  تؾضررنآ  اررهح  ررن    لرر    رر    لررحلػ تررؼ تا ررن  للررؼ 

ؾ  النرهآي  ررؾ النرهآي ال رهبؼ  الرحي ي رد اله ار ق األ لر   الطلطر   ر  الترةراه النهآخر    مرؽ  يرهز للر
للؼ   لب  خ    اآليبل النهآخن     ي الاؾاخف التبربخن     الةاهق الظبؾب  لل  األ بس الطلؼ    
ينبي ترةاه تلػ اآليبل   ذلػ يتظلف اله ؾع  ل  الجؾاد  التبربخن      طنع  ؾاخبلب  تداانبتلب 

التجنارق  ر  مترؾي الطه بربل ل ه  ينبي ترةاه تلػ اآليربل    رلب  خ  للرب   للرحا  راي الدرا ر    
التبربخن  للةاهق الظبؾب  للر  األ ربس الطلرؼ  ر  ينربي   رلب  الظر     التر  ت ظاظرب صرؾرق  اضرج  

   ماظ  للترةاه النهآخ .
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 يهامرال

                                                           
 ك  لةرربي ال رره   دار صرربدر  يارره ل  1311 ررر/711مترره  يررؽ للرر   يررؾ الرضرر  ال ايررؽ مظغررؾر  دمحم يررؽ ك1ا

 .238  ص14ج
  مرؽ مندمر  ال ترب  للرد تؾر لبرد 2335  الطه   التنرب   ال هبر   ياره ل  1الاط   يةب     لب  الظ     ط ك2ا

 .8الطااد ال ه    ص
 .83 . ي  ص ك3ا
  دار التنلررراؽ للظ ررره  6نرررهآي  تجنارررق: الةررراد   رررره الجةرررظ   طالخرررؾا   الةررراد النب رررؼ  البنررربي  ررر  ترةررراه ال ك4ا

 .68  ص2338
 .256  ص1  ج2311م ه    دمحم  بدي  التطلاد    للؾ  النهآي  دار الت برف للطظبؾلبل  ياه ل   ك5ا
 .238الاط     لب  الظ     ص ك6ا
يةرررب  الطجرررؾل  الل ررردادي اآل رررهي    رررؾ ال نمررر  اإلمرررب  اإل لررربري   يرررؾ يتررره  دمحم يرررؽ  لرررف يرررؽ الطهزبررربي يرررؽ ك7ا

صبحف التصبخنو   مؽ تالنرد االجبدي    للؾ  النهآيك    تب     االجطب ر ك   ترب  االطتنطراؽك   ترب  
ا  لرربر ال رر هارك  غارره ذلررػ    رربي صررد قًب / يظغرره: الررح ب   األمررب  اررط  الررديؽ دمحم يررؽ  حطررد يررؽ لتطرربي 

  مؤ ةرر  1ف  تجناررق: ارر اف األرخررؤ ط    رره  البؾارر   ط ك   رراه  لررن  الظررلنر   اررها1374 ررر/748ال
 .265  ص14  ج1983اله بل   ياه ل  

 ك   تررب  الرله ررت  دار الط ه رر   يارره ل  يررد ي  ررظ   994 ررر/384يظغرره: ايررؽ الظررديؼ  دمحم يررؽ   ررجبذ ال ك8ا
 .355ص

 .84الاط     لب  الظ     ص ك9ا
الظنةبيؾري  ال ب     صبحف الترةراه   إمرب  للطربر التا بر    ؾ  يؾ الجةؽ لل  يؽ  حطد يؽ دمحم يؽ لل   ك13ا

مؽ   الد التابر    صرلد مرؽ  رب ة  مصرظف الترب راه التنرر  اللةرنن  الؾ رنن  الرؾ ا    ألير  الجةرؽ  ترب  
ا  ررلب  الظرر   ك  مرربل خنةرربيؾر  رر   طرربدي اآل ررهق  ررظ  رطرربي   ررتاؽ   رب طبارر   قررد ارربخ/ يظغرره: الررح ب   

 .343  ص18لنر  ج اه  لن  الظ
 ك.82  75  73  72  61يظغه: الاط     لب  الظ     صا ك11ا
 ك  مؽ  قد  مؤر   ال ه     تؼ يتربربخ الرنطؽ   لرف  ترب  حرؾ  686 ر/67 ؾ لباد يؽ اهبد الاه ط  ال ك12ا

   ك    رد ال بير   ر1232 رر/633ملؾ لب    لبر ب / يظغره: ايرؽ األراره  لر  الرديؽ  ير  الجةرؽ الار ري ال
  3م ه ر  الصررجبي   تجناررق: ال ررنخ للرر  دمحم م ررؾ   آ ره ي  دار ال تررف ال لطنرر   يارره ل  يررد ي  ررظ   ج

 .536ص
 ك  تبي    لا   لد م ه ر  يتترف األ اار  732 ر/114 ؾ   ف يؽ مظلد يؽ  بم  يؽ  الآ يؽ ذي  لبر ال ك13ا

   ملؾك حطاه   قرد التطرد للنرد  إ لبري قصص ي د  قد  مؽ  تف    اإل ن   يظةف  لند  تب  التنابي 
ايرررؽ قتالررر   ررر   ترررب  االط ررربرفك  الظبرررهي  ررر   تبيرررد اتررربربخ اله ررر   الطلرررؾكك  الطند ررر   ررر   تبيرررد االبررردر 
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 الترربربخك   حطررد يررؽ دمحم الت لبرر   رر   تبيررد الررهاا  الطارربل   رر  قصررص األخبنرربرك / يظغرره: الررح ب    رراه 
 .545  ص4 لن  الظلنر  ج

 ك.54  52صا   لب  الظ     ك14ا
 ك.13تؼ ته ط  الؾاحدي    اللبمش رقؼ ا ك15ا
ال ر      ؾ  يؾ لبد    يدر الديؽ دمحم يؽ يلبدر يؽ لبد      ند اب     صرؾل   مجرد    لرد مؤلرربل  ك16ا

 ك   مؽ  يهز مؤلربتد   ترب  االبه ربي 1391 ر/794 تاهق    مختلف ال لؾ    لد    النب هق   تؾ    ظ  ا
للررررررؾ  النررررررهآيك / يظغرررررره: النبضرررررر  ايررررررؽ اررررررلل  الدم ررررررن    يررررررؾ يترررررره يررررررؽ  حطررررررد يررررررؽ لطرررررره يررررررؽ دمحم  رررررر  
  داارهق الط ربرف ال تطبخنر   حاردر 1 ك  طلنبل ال ب  ن   تصجنآ: د. لبد ال لنؼ  بي  ط1448 ر/851ال

 .183  ص1  ج1978 يبد الد ؽ  
   مرب  حرب    مرةره   مرؤرخ    ديرف     نرد الةاؾط    ؾ  ن  الديؽ يؽ لبد الهحطؽ يؽ  ير  يتره يرؽ دمحم ك17ا

اررب      لررد  رر  النررب هق   لررد مصررظربل  تاررهق   مررؽ  يهز ررب ااالتنرربي  رر  للررؾ  النررهآيك  اللررب  الظنررؾ   رر  
 ك / يظغه: ايؽ ال طبد الجظبل   لبد الج  يؽ  حطد 1535 ر/911  لب  الظ   ك   تؾ      النب هق  ظ  ا

  1ال الررح ف  رر    لرربر مررؽ ذ ررف  تجناررق: لبررد النرربدر األرخرربؤ ط  ط ك  اررحر 1679 ررر/1389يررؽ دمحم ال
 .333  ص7  ج1986دار ايؽ  تاه  دم ق  

 .13الؾاحدي    لب  الظ     ص ك18ا
  2332  مؤ ةر  ال ترف التنب نر   ياره ل  1الةاؾط     رلب  الظر    اللرب  الظنرؾ   ر    رلب  الظر   ك  ط ك19ا

 .126ص
 ك  البدايرر   الظلبيرر   متتلرر  الط رربرف  1372 ررر/774ديؽ  يررؾ الررردار   ررطبلا  اليظغرره: ايررؽ  تارره  لطرربد الرر ك23ا

 .165  ص11  ج1993ياه ل  
 ك.99-98الاط     لب  الظ     صا ك21ا
 .349  ص1  طلهاي  ج1 يبزي  دمحم لل   الطرةه ي حنبتلؼ  مظلالؼ  ط ك22ا
 ك.131-133الاط     لب  الظ     صا ك23ا
 .132 . ي  ص ك24ا
 .432  ص2  ج2312لح ب   د. دمحم حةاؽ  الترةاه  الطرةه ي  دار الجديب  النب هق  ا ك25ا
 .295  ص1 يبزي  الطرةه ي  ج ك26ا
 ك  يرره ي الةرراهق الظبؾبرر  لررؽ ايررؽ   ررجبذ   قررد 834 ررر/218 ررؾ  يررؾ دمحم لبررد الطلررػ يررؽ   ررب  يررؽ  يررؾ  ال ك27ا

الظبؾبرر  اليررؽ   ررجبذ / يظغرره: الررح ب    رراه   ررهى ايررؽ   ررب  ي ررض الت رردينل  ضررب ً   حررح ًب للرر  الةرراهق 
 .429  ص13 لن  الظلنر  ج

  1995  دار  حنبر التها  ال هب   ياه ل  1ايؽ   ب   الةاهق الظبؾب   تجناق: مصظر  الةنب  آ ه ي  ط ك28ا
 ك.113-111ك  الاط     لب  الظ     صا143-133اص 2ك  ج395-394اص 1ج

ؽ مظنرررع   لرررد  ررر  اللصرررهق  مرررؤرخ  مجرررد    مرررؽ  يرررهز    رررؼ مصرررظربتد  ترررب  ايرررؽ  ررر د:  رررؾ دمحم يرررؽ  ررر د يررر ك29ا
 ك / يظغره: الخظارف الل رردادي  845 رر/233االظلنربلك  الط ره ف ايبلظلنربل ال برهىك  ترؾ   يل رداد  رظ  ا
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 ك  ترربربخ ي ررداد امديظرر  الةررن ك  تجناررق: ي رربر لررؾاد 1371 ررر/463 يررؾ يترره  حطررد يررؽ للرر  يررؽ ربيررت ال
 .321  ص5  ج2331ر ال ه  اإل نم   ياه ل    دا1م ه ف  ط

/ الاطررر     رررلب  الظررر      363  ص1  ج1994  دار الر ررره  ياررره ل  1ايرررؽ  ررر د  الظلنررربل ال برررهى  ط ك33ا
 ك.114-113صا

 ؾ دمحم يؽ  هبه يؽ ي بد الط ره ف يبإلمرب   يرؾ   رره الظبرهي  مرةره  مرؤرخ    نرد   لنرف يفمرب  الطرةرهبؽ   ك31ا
 ك / يظغرره: 923 ررر/313تد:  رربمع البنرربي  رر  ترةرراه النررهآي   ترربربخ اله رر   الطلررؾك ال مررؽ  يررهز مصررظرب

 ك  م اررؼ األديرربر ا رارربد األربررف  لرر  م ه رر  1229 ررر/626يرربقؾل الجطررؾي  اررلب  الررديؽ  يررؾ لبررد   ال
 .49  ص18  ج1993  دار ال ه  اإل نم   ياه ل  1األديفك  تجناق:  حةبي البس  ط

 .298  ص2ربخ اله    الطلؾك  تجناق: دمحم  يؾ الرض   يهاهنؼ  ياه ل  يد ي  ظ   جالظبهي  تب ك32ا
 .116/ الاط     لب  الظ     ص 233  ص3 .ي  ج ك33ا
 .259  ص1م ه    التطلاد ل لؾ  النهآي  ج ك34ا
مرةررره  رررؾ دمحم يرررؽ مررره اي يرررؽ لبرررد   يرررؽ   رررطبلا  يرررؽ لبرررد الرررهحطؽ  ي رررهف يبلةررردي  مرررؽ   ررر  ال ؾ ررر    ك35ا

  4 مجرررد     رررؾ لرررن  ي ررر ر   لرررن  رنررر     رررؾ ضررر نو / يظغررره: الخظارررف الل ررردادي  تررربربخ ي رررداد  ج
 .63ص

  مؤ ةررر  اله ررربل  خباررره ي  دم رررق  1الةررراؾط   االتنررربي  ررر  للرررؾ  النرررهآي  تجنارررق: اررر اف األرخرررؤ ط  ط ك36ا
 .239  ص4  ج2338

 ك.66-65الاط     لب  الظ     صا ك37ا
 ك  البه رربي  رر  للررؾ  النررهآي  تجناررق: د. دمحم  يررؾ 1392 ررر/794 يررؾ لبررد   دمحم ال ال ر  رر   يرردر الررديؽ ك38ا

 .156  ص2   ج1988الرض   يهاهنؼ  دار الاا   ياه ل  
 .14 ؾرق اللنهق  اآلي   ك39ا
لبررد   يررؽ  يرر  يررؽ  ررلؾ    حررد قرربدق رؤ رربر الخرر رج مررؽ يترره     بخررت اخصررن  م بديرر  للطةررلطاؽ   ل لررد  ك43ا

ؾي يتباه الطظب ناؽ   قا   خد لل   اػ  ي يتؾي  اد يته  قب   ي يصللب اله ؾ  دمحم اصك  تؾ   الطةلط
 .322  ص1 ك / يظغه: الح ب    اه  لن  الظلنر  ج631 ر/9 ظ  ا

 .239  ص4االتنبي  ج ك41ا
 .26 ؾرق اللنهق  اآلي   ك42ا
الط ظر   ر  الضر ربر  تجنارق: خرؾر الرديؽ لتره   ؾ  حد الطجدراؽ  ض نو الةظد  اله اي  / يظغره: الرح ب    ك43ا

 .4  ص2  ج2339 دارق  حنبر التها   قظه  
 .11  ص1للب  الظنؾ   ج ك44ا
 .115اللنهق  اآلي   ك45ا
 .24  ص1للب  الظنؾ   ج ك46ا
 .41 ؾرق األخرب   اآلي   ك47ا
 ك.294-293  صا2يظغه: الظبهي  تبربخ اله    الطلؾك  ج ك48ا
 ك.235-187  صا1البه بي  جال ر      ك49ا
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 ك  الظب ررخ  الطظةررؾخ  رر   تررب    لرر    رر   ا ررتنف 949 ررر/338الظجرربس   يررؾ   ررره  حطررد يررؽ دمحم ال ك53ا

 .152  ص2339  مؤ ة  اله بل   ياه ل  1ال لطبر    ذلػ  تجناق: د.  لنطبي يؽ  يهاهنؼ  ط
 ك  الظب ررخ  الطظةررؾخ  رر  النررهآي ال ررهبؼ  1148 ررر/543ايررؽ ال هبرر    يررؾ يترره دمحم يررؽ لبررد   الط ررب هي ال ك51ا

 .139  ص1992  متتل  التنب   الديظن   النب هق  1تجناق: لبد ال باه ال لؾي الطدغهي  ط
 .246الؾاحدي    لب  الظ     ص ك52ا
 .221للب  الظنؾ   ص ك53ا
 ك.334-332  صا6الظبهي  ترةاه الظبهي  ج ك54ا
 .199  ص4ايؽ   ب   الةاهق الظبؾب   ج ك55ا
 .236  ص15الهازي  ترةاه الهازي  ج ك56ا
 .234  ص2النهطب   الابمع ألحتب  النهآي  ج ك57ا
 .43  ص8 . ي  ج ك58ا
 .23  ص4الظبهي  ترةاه الظبهي  ج ك59ا
 .113الظجبس  الظب خ  الطظةؾخ  ص ك63ا
 ك.316-314الاط     لب  الظ     صا ك61ا
 ك  ال بم     التربربخ  تجنارق:  يرؾ الرردار لبرد 1233 ر/633الا ري الايؽ األراه  ل  الديؽ  ي  الجةؽ  ك62ا

 ك.33-29  صا1  ج1987  دار ال تف ال لطن   1  النبض   ط
 ك  تررربربخ الن نرررؾب   دار صررربد  934 رررر/292الن نررؾب    يرررؾ ال لررربس  حطرررد يرررؽ   رررجبذ يررؽ   رررره ال ي رررد  ك63ا

 ك.18-17  ص ا2ياه ل  يد ي  ظ   ج
 .129  ص1الظلنبل  ج ايؽ   د  ك64ا
 .172  ص1الةاؾط   االتنبي  ج ك65ا
  دار  حنررربر الترررها  ال هبررر   ياررره ل  يرررد ي 3 ك  الترةررراه ال بارره  ط1239 رررر/636الررهازي   خررره الرررديؽ ال ك66ا

 .157  ص25 ظ   ج
 .35  ص1ال      البه بي  ج ك67ا
 .128  ص26الهازي  ترةاه الهازي  ج ك68ا
 .319صالاط     لب  الظ      ك69ا
 .88  ص2يظغه: ج ك73ا
 .162الاط     لب  الظ     ص ك71ا
الاجررر : يبلضررؼ رررؼ الةررتؾي    رر  قهبرر  للرر  طهبررق الطدخنرر     رر  مننرربل   رر  مصرره  ال ررب     رربي ا ررطلب  ك72ا

املن  ك   طات الاجر  ألي الةا  ا تجرلرب / يظغره: يربقؾل الجطرؾي  م ارؼ البلرداي  دار صربدر  ياره ل  
 .111  ص2يد ي  ظ   ج

الجديبن : مؾضع ياؽ  دق  متر    رطات يب ره  ظربك لظرد مةراد ال راهق التر  يربيع ر رؾ    اصك تجتلرب /  ك73ا
 .229  ص2يظغه:  .ي   ج
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خد  ل   لب  له  / يظغه:  .  ك74ا له بل: قهب  خ للب الجابج يؾ  له     حد ب مؽ الاا  الط هذ لل  يظؽ ل هر

 .134  ص24ي  ج
ياؽ الطةاديؽ     مؽ مت  لل  مهحلتاؽ    ا : لةربي قهب   بم   يلب مظبره  خخار   لةربي:    مظظن  ك75ا

 .122  ص24 م ارع / يظغه:  . ي  ج
تبررؾك: مؾضررع يرراؽ  ادي النررهى  ال ررب     ررؾ حصررؽ يررد لرراؽ  خخرر   حرربان يظةررف  لرر  الظبرر  اصك   تؾ ررد  ك76ا

 .14  ص2 اتد/ يظغه:  .ي  جالظب  اصك     ظ  تةع لللاهق  لالب مؽ  ر  ال ب       آ ه غ  
 .357  ص1يدر: مبر م لؾر ياؽ مت   الطديظ  /  .ي  ج ك77ا
  1 حرررد: ا رررؼ الابررر  الرررحي  بخرررت لظررردة غررر  ق  حرررد التررر  قتررر   الرررب حطررر ق لرررؼ الظبررر  اصك/ يظغررره:  .ي  ج ك78ا

 .139ص
يرحال الهقربع   ذال الهقبع:    غ  ق لله رؾ  دمحم اصك   بخرت  ر  الطجره   رظ   طر  مرؽ اللارهق    رطات ك79ا

ألي الابرر  الررحي  ررطات يررد ذال الهقرربع  برر  يررد  ررؾار  بنررب   حطررهق   ةررطات ال رر  ق يررحلػ الابرر / يظغرره: 
 .556  ص3الظبهي  تبربخ الظبهي  ج

حطرررهار األ رررد: مؾضرررع للررر  رطبخنررر   منرررب  مرررؽ الطديظررر   اختلررر   لنرررد ر رررؾ    اصك  يرررؾ   حرررد  ررر  طرررف  ك83ا
 .331  ص2  م اؼ البلداي  جالط ه اؽ / يظغه: يبقؾل الجطؾي 

 .389  ص2غديه  ؼ:  ؾ  اد ياؽ مت   الطديظ  يد غديه  ياظد  باؽ الاجر  منني / يظغه:  .ي  ج ك81ا
يظررؽ خخرر : مظرر   مررؽ مظرربز  يظرر  ر للرر   رر  الطديظرر  للرر  مررهحلتاؽ   قارر  مؾضررع يظاررد مررؽ  ر  غظررربي/  ك82ا

 .276  ص5يظغه:  .ي  ج
ةربي  ضراظبي    رؾ مظر   مرؽ مظربز  يظر  ارل  يراؽ رايرغ  الاجرر  / يظغره:  .ي  يتهاع ال طنؼ: مبر ياؽ ل   ك83ا

 .214  ص4ج
 رردرق الطظتلرر : الط ررلؾر  ي الةرردرق ارراهق  رر  الةررطبر الةرربيع  للالررب مترر  الظبررق  قارر   رر  الةررطبر الةبد رر /  ك84ا

 .244  ص28يظغه: الهازي  ترةاه الهازي  ج
  مه ر  اللجرؾ   الدرا ربل 1ال ببدق  اإلحةبي    للؾ  النهآي  ط ك  1738 ر/1153الطت   ايؽ لنال  ال ك85ا

 ك.249-248  صا1  ج2336 بم   ال برق   
 .213الاط     لب  الظ     ص ك86ا
 .236  ص1ايؽ لنال   ال ببدق  اإلحةبي  ج ك87ا
 .87  ص1ج ك88ا
  بي  حر    ر  زمبخرد لترةراه  ؾ: هل    يؽ  نم  يؽ خصه الل دادي  الطرةه الظجؾي  الطنهي الضهبه   ك89ا

 ك  1679 ررر/13879 ك  الجظبلرر   لبررد الجرر  يررؽ  حطررد ايررؽ ال طرربد ال1319 ررر/413النررهآي  تررؾ    ررظ  ا
  دار ايرؽ  تاره  1احرال الح ف      لبر مؽ ذ ف  تجناق: لبد النربدر األرخربؤ ط  مجطرؾد األرخربؤ ط  ط

 .192  ص3  ج1986ياه ل  
 .263  ص1حةبي  جايؽ لنال   ال ببدق  اإل ك93ا
ايرررؽ حبارررف:  رررؾ الجةرررؽ يرررؽ دمحم يرررؽ حبارررف يرررؽ  يرررؾ   يرررؾ النب رررؼ الظنةررربيؾري  الطرةررره الرررؾال   صرررظف  ررر   ك91ا

 .237  ص17 ك/ يظغه: الح ب    اه  لن  الظلنر  ج1315 ر/436الترةاه  األد   تؾ    ظ  ا
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 .264  ص1ايؽ لنال   ال ببدق  اإلحةبي  ج ك92ا
 ك.288-284  صا1 . ي  ج ك93ا
 ك.342-328  صا1 . ي  ج ك94ا
 .157الؾاحدي    لب  الظ     ص ك95ا
 .51الةاؾط   للب  الظنؾ   ص ك96ا
 .436الاط     لب  الظ     ص ك97ا
 ك.11 ؾرق الاط    اآلي  ا ك98ا
 .7  ص7الظبه    ماطع البنبي  ج ك99ا
 .33  ص8النهطب   ترةاه النهطب   ج ك133ا
 .418صالاط     لب  الظ      ك131ا
 .217اللنهق:  ك132ا
 ك  صجبي  يدري مؽ الةبيناؽ  ل  اإل ن    مؽ الطلب هبؽ    ؾ ايؽ 624 ر/3 ؾ لبد   يؽ  جش ال ك133ا

لطرر  الظبرر  دمحم اصك   ررب ه  لرر  الجل رر  رررؼ  لرر  يترره    ارربرك  رر  غرر  ق يرردر   ا ت ررلد  رر  غرر  ق  حررد/ 
 .94  ص13يظغه: ايؽ   د  الظلنبل  ج

 .414  ص2بخ الظبهي  جالظبهي  تبر  ك134ا
 .11 ؾرق األح ا   اآلي   ك135ا
 .439الؾاحدي    لب  الظ     ص ك136ا
 

 السرادر والسخاجع
 أواًل. القخآن الكخيم.

 ثانيًا. السرادر العخبية:
  ك:1232 ر/633ايؽ األراه  ل  الديؽ  ي  الجةاؽ الا ري ال -

م رررؾ   آ ررره ي  دار   رررد ال بيررر   ررر  م ه ررر  الصرررجبي   تجنارررق: ال رررنخ للررر  دمحم  -1
 ال تف ال لطن   ياه ل  يد ي  ظ .

  دار ال تررف ال لطنرر   1ال بمرر   رر  الترربربخ  تجناررق:  يررؾ الررردار لبررد   النبضرر   ط -2
 .1987ياه ل  

  ك:1679 ر/1389الجظبل   لبد الج  يؽ  حطد ايؽ ال طبد ال -
 ارررررحرال الرررررح ف  ررررر    لررررربر مرررررؽ ذ رررررف  تجنارررررق: لبرررررد النررررربدر األرخررررربؤ ط  مجطرررررؾد -3

 .1986  دار ايؽ  تاه  ياه ل  1األرخبؤ ط  ط
  ك:1371 ر/463الخظاف الل دادي   يؾ يته  حطد يؽ لل  يؽ ربيت ال -
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  دار ال رررررره  1تررررربربخ ي رررررداد امديظررررر  الةرررررن ك  تجنارررررق: ي ررررربر لرررررؾاد م ررررره ف  ط -4
 :2331اإل نم   ياه ل  

  ك:1374 ر/748الح ب   اط  الديؽ دمحم يؽ  حطد يؽ لتطبي ال -
  مؤ ةر  1  الظرلنر   ارهاف  تجنارق: ار اف األرخربؤ ط    ره  البؾار   ط اه  لن -5

 .1983اله بل   ياه ل  
  ك:1239 ر/636الهازي   خه الديؽ ا -

   دار  حنبر التها  ال هب   ياه ل  يد ي  ظ .3الترةاه ال باه  ط -6
 .2339الط ظ     الرضبر  تجناق: خؾر الديؽ ل    دارق  حنبر التها   قظه   -7
  ك:1392 ر/794     يدر الديؽ  يؾ لبد   دمحم الال ر  -

البه رررربي  رررر  للررررؾ  النررررهآي  تجناررررق: دمحم  يررررؾ الرضرررر   يررررهاهنؼ  دار الاارررر   يارررره ل   -8
1988. 

  ك:1535 ر/911الةاؾط    ن  الديؽ يؽ لبد الهحطؽ ايؽ  ي  يته ال -
خ ره ي    مؤ ةر  اله ربل   1االتنبي  ر  للرؾ  النرهآي  تجنارق: ار اف األرخربؤ ط  ط -9

 .2338دم ق  ص
  مؤ ةرررر  ال تررررف التنب نرررر   1  رررلب  الظرررر    اللررررب  الظنررررؾ   رررر    رررلب  الظرررر   ك  ط -13

 .2332ياه ل  
  ك:845 ر/233ايؽ   د  دمحم يؽ   اد يؽ مظنع ال -

  .1994  دار الر ه  ياه ل  1الظلنبل ال بهى  ط -11
 : ك1448 ر/851ايؽ الل  الدم ن    يؾ يته يؽ  حطد يؽ لطه يؽ دمحم ال -

  داارررهق الط ررربرف ال تطبخنررر   1طلنررربل ال رررب  ن   تصرررجج : د. لبرررد ال لرررنؼ  ررربي  ط -12
 .1978حادر آيبد الد ؽ  

  ك:923 ر/313الظبهي  دمحم يؽ  هبه يؽ ي بد ال -
 تبربخ اله    الطلؾك  تجناق: دمحم  يؾ الرض   يهاهنؼ  ياه ل  يد ي  ظ . -13

  ك:1148 ر/543الايؽ ال هب    يؾ يته دمحم يؽ لبد   الط ب هي  -
  متتلر  1الظب خ  الطظةؾخ    النهآي ال هبؼ  تجناق: لبد ال باه ال لؾي الطدغهي  ط -14

 .1992التنب   الديظن   النب هق  
  ك:1679 ر/1389ايؽ ال طبد الجظبل   لبد الج  يؽ  حطد يؽ دمحم ال -
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ايررؽ   دار 1اررحرال الررح ف  رر    لرربر مررؽ ذ ررف  تجناررق: لبررد النرربدر األرخرربؤ ط  ط -15
  .1986 تاه  دم ق  

  ك:1372 ت/774ايؽ  تاه  لطبد الديؽ  يؾ الردار   طبلا  ال -
 .1993البداي   الظلبي   متتل  الط برف  ياه ل   -16

  ك:1738 ر/1153الطت   ايؽ لنال  ال -
  مه رررر  اللجررررؾ   الدرا رررربل  رررر   بم رررر  1ال برررربدق  اإلحةرررربي  رررر  للررررؾ  النررررهآي  ط -17

 .2336ال برق   
  ك:1311 ر/711 يؽ مته  يؽ لل   يؾ الرض  الايؽ مظغؾر  دمحم -

 لةبي ال ه   دار صبدر  ياه ل  يد ي  ظ . -18
  ك:949 ر/338الظجبس   يؾ   ره  حطد يؽ دمحم ال -

الظب رررخ  الطظةرررؾخ  ررر   ترررب    لررر    ررر   ا رررتنف ال لطررربر  ررر  ذلرررػ  تجنارررق: د.  -19
 .2339  مؤ ة  اله بل   ياه ل  1 لنطبي يؽ  يهاهنؼ  ط

  ك:994 ر/384يؼ  دمحم يؽ   جبذ الايؽ الظد -
 الرله ت  دار الط ه    ياه ل  يد ي  ظ . -23

  ك:834 ر/218ايؽ   ب    يؾ دمحم يؽ لبد الطلػ ال -
  دار  حنررربر الترررها  ال هبررر   1الةررراهق الظبؾبررر   تجنارررق: مصرررظر  الةرررنب  آ ررره ي  ط -21

 .1995ياه ل  
 : ك1229 ر/626يبقؾل الجطؾي  الب  الديؽ  يؾ لبد   ال -

  دار 1م اؼ األديبر ا رابد األربف  ل  م ه ر  األديرفك  تجنارق:  حةربي الربس  ط -22
 .1993ال ه  اإل نم   ياه ل  

 م اؼ البلداي  دار صبدر  ياه ل  يد ي  ظ . -23
  ك:934 ر/292الن نؾب    يؾ ال لبس  حطد يؽ   جبذ يؽ   ره ال ي د -

 تبربخ الن نؾب   دار صبدر  ياه ل  يد ي  ظ . -24
 السخاجع العخبية:. ربلتبً 

  يبزي  دمحم لل : -
   طلهاي.1الطرةه ي  حنبتلؼ  مظلالؼ  ط -1
 الاط   يةب    -

   الطه  1  لب  الظ     ط -2
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 الخؾا   الةاد  يؾ النب ؼ: -
  دار التنلررراؽ للظ ررره  6البنررربي  ررر  ترةررراه النرررهآي  تجنارررق: الةررراد   رررره الجةرررظ   ط -3

2338. 
 الح ب   د. دمحم حةاؽ: -

 .2312 الطرةه ي  دار الجديب  النب هق  الترةاه  -4
 م ه    دمحم  بدي: -

 التطلاد    للؾ  النهآي  دار الت برف للطظبؾلبل  ياه ل. -5




