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 للدكتور صبحي الصاحل (مباحث يف علوم القرآن)كتاب 

 دراسة حتليلية نقدية

 سريين عمر صبَّاغ .أ

 امُلقدِّمة

ّٓهللايادد وأهللٚل هددٌهللايكددا٠هللٚليهللايلػددًِٝهلل ًدد٢هللغددٝسْ هللقُددسهللهلل اؿُدسهلل هللض
هلللَ هللباس:هلللمجاأ.ٚ ٢ًهللآي٘هللٚقشب٘هلل

ٕٓهللؾدطفهللهللهللهللهلل ٕٓهلل ًّٛهللايكطإٓهللَٔهلللؾطفهللاياًّٛهللٚلدًّٗ هللقدسضا، هللٚلنجطٖد هللْااد ، هللٚ   إ
اياًِهللمبلاًك٘هلل هٝفهلل شاهللن ٕهللٖدصاهللاياًدِهللَلاًكد ،هللبد يكطإٓهللايهدطِٜهللايدصٟهلليهلل ٓكهدٞهللهللهللهللهللهللهللهلل
 ذ ٥ب٘ هللٚيهللىًلهلل ٔهللنجط٠هللايطز.هللٚيكسهللبصٍهللاياًُ ٤هللَٓصهللايكسِٜهللدٗدٛزِٖهلل هللاياُدٌهللهللهلل

ّهللا هلل دعهللٚددٌ هللٚيكدسهلللندطَ هللا هلل اد  هللهللهللهللهللهللبٗصٙهللاياًّٛ هللٚايلكٓٝفهلل ٝٗ هللـس١َهللنلد هلل
َب سدحهلل هلل ًدّٛهللهللهلل)بسضاغ١هللنل ّهللاؾلٌُهلل ٢ًهلللْدٛا هللَدٔهللٖدصٙهللاياًدّٛهللٖٚدٛهللنلد ّهللهللهللهللهللهللهلل

يًسنلٛضهللقبشٞهللايك حلهللضمحد٘هللا هلل اد   هلل دوضدٛهللَدٔهللاودٛ هللايهدطِٜهلللٕهللهللهللهللهللهللهللهلل(ايكطإٓ
هللٜٛ ك هللو هلل ٝ٘هللايٓاعهللٚايكٛاّ.

 أىمية البحث وسبب اختياره
ٟٓهللنل ّهللَٔهللنلبهلل ٕٓهلل ٓ ٍٚهللل  ًّٛهللايكطإٓهللب يسضاغ١هللايلشًًٝٝد١هللايٓكسٜد١هللٜٛددبهللهللهللهلل 

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.غٛضٜ  هللد َا١هللزَؿلهلل



 : دراسة حتليلية نقديةكتاب )مباحث يف علوم القرآن( للدكتور صبحي الصاحل

 جملة اجلامعة األمسرية
61 

 ًدد٢هللايب سددحهللايٓاددطهللٚايلددسقٝلهلل ٝدد٘هللبٓاددط٠هللَٛنددٛ ١ٝهلل ًُٝدد١هللباٝددس٠هلل ددٔهللا ٖددٛا٤هللهللهلل
ٕٓهللٖصٙهللايسضاغ١هلل س عهللايب سحهلل  هللايكٝ ّهللبٛادبد٘هللمدٛهللزٜٓد٘ هللهللهللهلل ٚايطغب ت هللب إلن  ١هلل  هللل

ؾدٛا٥بهللهللٚمٛهللَ هللُقٓٓفهلل هللٖصٙهللاياًّٛهلل ٔهللططٜلهلل با زهللَ هلل ًلهللبٗصٙهللاوكٓا تهللَٔهلل
ٌٓهللشيدوهلل ددٌهلل ٓبٝد٘هللايكد ض هلل  هللهللهللهللهللٚهلل اّهطهللقاٖٛ  هللٚاغلدامهللَعاٜ ٖ  ق غٓٗ  هللٚن

َ هللٚقعهللب٘هللاوؤيإٛهللَٔهللا خطد ٤هللٚاشلادٛات هلل ًٗدصٙهللا غدب ّهللاوُٗد١هللاخدذلتهللٖدصاهللهللهللهللهللهللهللهلل
ايبشحهللياًّٞهلللمتهٔهللَٔهللؼكٝلهللٚاديبهلللَ ّهللنل ّهللا هلل ا  هللٚلَ ّهللَ هللقٓسَ٘هلل ًُ ؤْد هللهلل

هللهللهللا   نٌهللضمحِٗهللا هلل ا  .

 البحث منيج
ا لُستهلل هللعجٞهلل ٢ًهللاوٓٗرهللايلد ضىٞهللٚايٛقداٞ هللٚشيدوهللبذلمجد١هللسٝد ٠هللهللهللهللهللهلل
ِٓهللل بال٘هللب وٓٗرهللايغلكطا٥ٞهللايلشًًٝٞهللايٓكسٟ هللسٝدحهللقُد هللهللهلل اوؤيِّف هللٚٚقفهللنل ب٘ هللث
ب غلكطا٤هللاوػ ٥ٌهللايد هللؼلد زهلل  هللاوٓ قؿد١هللٚايدطزهلل هللنلد ّهللز.هللقدبشٞهللايكد حل هللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل قؿ١هللٚايطز.ٚؼًٌٝهللَهُْٛٗ  هللثِهلل ٓ ٚي هللنٌهللَػوي١هللب وٓ

 خّطة البحث
قػُ هللعجٞهلل  هللَكس١َهللَٚبشحهللمتٗٝسٟ هللٚلضبا١هللَب سحهلللغ غد١ٝ هللٚخ متد١هللهللهلل

هلل:ٚ لهللاـط١هللاآل ١ٝ

ثدِهللخّطد١هللهللهللهلل ٚ ؿلٌُهلل ٢ًهللل١ُٖٓٝهللايبشحهللٚغببهللاخلٝ ضٙ هللَٚٓٗرهللايبشحهلل:اوكس١َهلل:لٚي،
هللهللهللايبشحهللاي هللمٔهللبكسزٖ هللاآلٕ.

هللهللهلل:اوبشحهللايلُٗٝسٟهللٚ ٝ٘هلل:ث ْٝ ،

هلل اطٜفهلل ًّٛهللايكطإٓ. .1
ٍٚٓهللَٔهلللّيفهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ. .2 هللل

هلل  ٥س٠هلل ًّٛهللايكطإٓ. .3

هلل:أاآل ٝهللأايلاطٜفهللب وؤيِّفهللٜٚلهُٔهللاوطًبهلل:اوبشحهللا ٍٚهلل:ث يج ،
هللغرل ٘هللايصا ١ٝ.هلل:اوطًبهللا ٍٚ
هللسٝ  ٘هللايا١ًُٝهللٚآث ضٙ.هلل:اوطًبهللايج ْٞ
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هللايلاطٜفهللب وؤيَّفهللٜٚلهُٔهللغل١هللَط يب:هلل:اوبشحهللايج ْٞهلل:ضابا ،
هللغببهلل ويٝفهللايهل ّ.هلل:اوطًبهللا ٍٚ
هللَٓٗرهللاوؤيِّفهلل هلل كػِٝهللنل ب٘.هلل:اوطًبهللايج ْٞ
هلل سزهلللْٛا هلل ًّٛهللايكطإٓهلل هللنل ب٘.هللهللهلل:اوطًبهللايج يح
هللَك زضٙهلل هللٖصاهللايهل ّ.هلل:اوطًبهللايطابع

هلل وثطٙهللمبٔهللغبك٘.هلل:اوطًبهللاـ َؼ
هلللثطهللنل ب٘هلل هللَٔهللل ٢هللباسٙ.هلل:اوطًبهللايػ زؽ

َٓ قؿد١هللاوؤيدفهلل هللبادملهللاوػد ٥ٌ هللٚ ٝد٘هللثداخهلل ؿدط٠هللهللهللهللهللهللهللهللهلل:اوبشحهللايج يدحهللهلل:خ َػ ،
هللَػوي١.

هلل:هللاوبشحهللايطابع:هللاحمل غٔهللٚاوآخصهلل ٢ًهللنل ب٘.غ زغ ،

هللٚ لهُٔهلللِٖهللايٓل ٥رهللٚايلٛقٝ تهللاوكذلس١.هلل::هللاـ مت١غ با ،

 املبحث التنهًدٍ 

هللٚ ٝ٘:

 القرآن عموم تعريف .1
ْعٚيد٘هللهللهللايهدطِٜهللَدٔهللْ سٝد١هللهللهللاوب سحهللاولاًك١هللبد يكطإٓهللهلل=بوْٗ :هللهلل ٓط ٗ هللايعضق ْٞ

ٚ ط ٝبدد٘هللٚمجادد٘هللٚنل بلدد٘هللٚقطا٤ دد٘هللٚ اػددرلٙهللٚ  ذدد ظٙهللْٚ غددد٘هللَٚٓػددٛخ٘هللٚمددٛهللهلل
.هللٚب يٓاطهلل هللٖصاهللايلاطٜفهلللسهلللْ٘هللقسهلل ٓ ٍٚهلللْٛا هلل ًّٛهللايكطإٓ هللٚيكسهللشندطهللهلل(1)+شيو

َب سدحهللهلل=ايسنلٛضهللقُسهللٜٛغفهللايٗؿطظٞهللبوْ٘هللميهٓٓ هللاخلك ضهللٖصاهللايلاطٜفهللبكٛيٓ :هلل
 هلل+ب يكطإٓهللايهطِٜهللَٔهلل ٓس٠هللْٛاح هللميهٔهلل ٓسهللندٌهللَٓٗد هلل ًُد ،هللق ٥ُد ،هللبصا دهللهللهللهللهللن١ًٝهلل لاًلهلل

َٚاًّٛهلللٕهللايٓٛاسٞهللاولاًك١هللب يكطإٓهللٖدٞ:هللْدعٍٚهللايكدطإٓهللايهدطِٜهللٚمجاد٘هللٚ ط ٝبد٘هللهللهللهللهللهللهلل
ٚ سٜٚٓ٘هللٚلغب ّهللْعٚي٘هللَٚهٝٓ٘هللَٚسْٝٓ٘هللَٚلؿ بٗ٘هللْٚ غد٘هللَٚٓػٛخ٘هللٚلغ يٝبهللخط بد٘هللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل 3طهللهلل  هلل ًّٛهللايكطإٓ هللزاضهلل سٝ ٤هللايهلدبهللاياطبٝد١هللهللَٓ ٌٖهللاياط  ٕهللهلل ايعضق ْٞ هللقُسهلل بسهللايااِٝهلل-1

هلل(.12/هلل2)ٖد هللهلل2371
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هلل.(2)ٚ  ذ ظٙ هللٚمٛهللشيو

 القرآن ومفي عم أّلف أّول من .2
 ا ٚ  هللآضا٤هللاياًُ ٤هللٚايب سجأهللٚ ب ٜٓد هللٚدٗد تهللْادطِٖهلل هللؼسٜدسهلللٍٚهللهللهللهللهلل
َٔهلللّيفهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهللب وا٢ٓهللايقطاسٞهلل ٓط٣هللَجا،هللايؿٝذهللايعضقد ْٞهللُٜطددعهللهللهلل

 هللهلل(3)ايلويٝفهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل  هللبسا١ٜهللايكطٕهللاـ َؼهللاشلذطٟهلل ٢ًهللٜدسهللاؿدٛ هللهلل
نل ب٘:هلل)ايدلٖ ٕهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ(.هللٚيكدسهللسّكدلهللايدسنلٛضهللقُدسهللٜٛغدفهللايٗؿدطظٞهللهللهللهللهللهللهلل

ٚايا ٖطهللَٔهللٖصاهللايهل ّهلللْد٘هللنلد ّهلل هلل اػدرلهللايكدطإٓهلليهلل هللهللهللهللهلل=ٖصٙهللاوػوي١هلل ك ٍ:هلل
ِٓهللهللهلل...هلل طضهلل ٝ٘هللق سب٘هلل ْٛا هللَٔهلل ًّٛهللايكطإٓهلل ٓدسهللاوٓ غدب تهللهللهلل ًّٛهللايكطإٓ ...هللثد

ٕٓهللند ١َهللٖصاهللايهل ّهللٚغا١هللسذُ٘هللٜػلب اسهلللٕهللٜهٕٛهلل هلل ًّٛهللايكدطإٓ هلل ٕهللندٌهللهللهلل 
 هللٚبادسهللطدٍٛهللعدحهللهللهللهلل(4)+َٔهللابلسلهلللَطا،هلل إْ٘هللٜهٕٛهللقغرلا،هللثِهللٜهدلهللٚقًٝا،هللثدِهللٜهجدطهللهلل

ٍٚٓهللَددٔهلللّيددفهلل هلل ًددّٛهللايكددطإٓهللبدد وا٢ٓهللهلل ٕٓهللل ٚزضاغدد١هلليًددسنلٛضهللايٗؿددطظٞهللٚدددسهللل
 هللايكدطٕهللايػد زؽهلل هللنل بد٘:هللهللهللهللهلل(5) ٖدد(هللهلل597هلل:ايقدطاسٞهللٖدٛهللابدٔهللاؾدٛظٟهلل)تهللهللهللهلل

 هلل ٕٝٛهللايكطإٓ(هللٖٚٛهللْاػ٘هللنلد ّهلل) ذ ٥دبهلل ًدّٛهللايكدطإٓ(هللايدصٟهللهللهللهللهللهللهلل) ٕٓٛهللا  ٓ ٕ
هلل.(6)ُْٔػبهلل  هللابٔهللا ْب ضٟ

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
يًاًّٛهللايقلك ز١ٜهللٚايك ١ْْٝٛ هلل ًّٛهللايكطإٓهللايهطِٜهلل  ضىد٘هللٚهلل طدٛضٙهللٚلٍٚهللهللهللف١ًهللد َا١هللزَؿلهللهلل-2

هلل.248ّ هللمهللهلل2996هلل: هللاياسزهللا 21ٍٚهلل:اجملًسهللَٔهللليفهلل ٝ٘ 
لبٛهللاؿػٔ هلل ًٞهللبٔهلل بطاِٖٝهللبٔهللغاٝسهللق سبهلل  طاّهللايكطإٓ هللن ٕهلل َ َ ،هلل هللاياطب١ٝهللٚهللايٓشٛهللٚهللهلل-3

ابٔهللاياُ زهللاؿٓبًٞ هلللبٞهللايااحهلل بسهللاؿٞ هللؾصضاتهللايصٖبهلل هلللخب ضهللَٔهللهلل ٖد432ت:هللهلل ا زّ
 هلل2:هللطهلل شٖددب هللؼكٝددل:هلل بددسهللايكدد زضهللا ضْددؤٚطهللٚقُددٛزهللا ضْددؤٚط هللزاضهللابددٔهللنددجرل:هللزَؿددلهللهلل

هلل.(147/هلل3)ٖد هلل2426
هلل.253هلل 251اوطدعهللْاػ٘ هللمهللهلل-4
هللهلللبٛهللاياطزهلل بسهللايطمحٔهللبٔهلل ًٞهللبٔهللقُسهللبٔهلل ًٞهللبٔهلل بٝسهللا هللبٔهلل بسهللا هلل-5 ٜكدٌهللهللهلل هللبدٔهللمحد ز

ٚ د هللهللهلل ق سبهللايلك ْٝفهللايهجرل٠هلل هللايلاػرلهللٚهللاؿسٜحهللٚاياكدهللهلل ْػب٘هلل  هللغٝسْ هلللبٞهللبهطهلل
هللهللهللهلل /هلل4)ابدٔهللاياُد زهللاؿٓبًدٞ هللؾدصضاتهللايدصٖب هللهللهللهللهللهللهلل ٖددهلل597ت:هللهلل َٔهللقدغطٙهللٚهلل د مهلل ٝد٘هللا قدطا

هلل.(َٚ هللباسٖ 319
ِٜهلل  ضىد٘هللٚهلل طدٛضٙهللهللهللاْاط:هللف١ًهللد َا١هللزَؿلهلليًاًّٛهللايقلك ز١ٜهللٚايك ١ْْٝٛ هلل ًّٛهللايكطإٓهللايهدطهللهلل-6

 هللٚهللابٔهللا ْب ضٟهللٖٛهلللبٛهللبهدطهللهلل262مهللهلل 2996هلل:اياسزهللا ٍٚهلل 21ٚلٍٚهللَٔهللليفهلل ٝ٘ هللاجملًس:هلل
= 
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 فائدة عموم القرآن .3
 طدددعهلل  ٥س دد٘هلل  هللايجك  دد١هللايا يٝدد١هللايا َدد١هلل هللايكددطإٓهللايهددطِٜ هللٚ  هللايلػددًضهللهلل
ِٓهلل  هللهللهللهللهللهللهللهلل ب وا ضفهللايك١ُِّٝهلل ٝ٘ هللاغلاسازا،هللؿػدٔهللايدس   هلل دٔهللمحد٢هللايهلد ّهللاياعٜدع هللثد

خٛضهللغُ ضهلل اػرلهللايكطإٓهللايهطِٜهللبد٘هللنُالد حهلليًُاػدطٜٔ هلل ُجًد٘هللَدٔهللٖدصٙهللهللهللهللهللهللهللغٗٛي١هلل
هلل.(7)ايٓ س١ٝهللنُجٌهلل ًّٛهللاؿسٜحهللب يٓػب١هللؤهلللضازهلللٕهللٜسضؽهلل ًِهللاؿسٜح

 باملؤلِّف  التعزيف :املبحث األول

هلل:ٜٚلهُٔهللاوط يبهللاآل ١ٝ

 سيرتو الذاتية :المطمب األول
هللهللهلل.قبشٞهلل بطاِٖٝهللايك حلهلل:ازل٘

َٔهلل  ٥ًد١هلل طنٝد١هللهللهللهلل(8)ٖدهلل1345هلل ّهلل1926ٚيسهلل هللططابًؼهللايؿطمهلل  ّهللهلل:لقً٘هللَٚٛيسٙ
ا قٌهللْبغهلل ٝٗ هلل سزهللَٔهللاياًُ ٤هللَجٌهلللخٝد٘هللايؿدٝذهللْ قدطهللض٥دٝؼهللاحملد نِهللايؿدط ١ٝهللهللهللهللهللهللهلل

هلل.(9)بًبٓ ٕهللٚط٘هللايك بٛلٞهللَا هلليبٓ ٕهللايؿُ يٞ

هلل.(10)ٖد1447هلل-ّهلل1986اغلٌٝهلل هللايػ بعهللَٔهلل ؿطٜٔهللا ٍٚهلل هللبرلٚتهلل  ّهللهلل:ٚ   ٘

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
= 

هلل ابٔهللاياُ زهللاؿٓبًٞ هللؾصضاتهللايصٖبهلل ٖد318ت:هللهلل قُسهللبٔهللايك غِهللبٔهللبؿ ضهللايٓشٟٛهللايًغٟٛ
هلل.(325/هلل1)

اإلَ ّهللبسضهللايسٜٔهللقُسهللبٔهلل بسهللا  هللايدلٖ ٕهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللؼكٝلهللايسنلٛضهللٜٛغفهللهلل ايعضنؿٞهلل-7
هللهللهللهلل مجد ٍهللمحدسٟهللايدصٖيبهللهللهللهلل  بسهللايطمحٔهللاوط ؿًٞ هلل:زاضهللاواط د١هللهلل ٚ بدطاِٖٝهلل بدسهللا هللايهدطز

هلل.(34/هللهلل2)هلل ّهلل2994هلل ٖد2425هلل 1طهللهلل يبٓ ٕهلل برلٚت
هلل اوػلسضىهللا ٍٚهللٚايج ْٞ هللزاضهللابٔهللسدعهللقُسهللخرلهللضَه ٕ هلل ل١ُهللا  اّهلليًعضنًٞهللًٜٝ٘هللهللٜٛغف هلل-8

ٚهللضاددعهللاوٛغدٛ ١هللهللهللهلل141 هلل142اجملًدسهللا ٍٚهللمهللهللهلل ّهلل1221هلل ٖد2411هلل:طهلل يبٓ ٕهلل برلٚت
ّهللٚايكدشٝضهللهللهلل2915 كسهللٚضزهلللٕهلل  ّهللٚيز د٘هلل هللهللهللwww. wikipedia. orgاؿط٠ هللٜٚهٝبٝسٜ هلل

هلل.لٜه ،هلل هللشٌٜهللا  اّهللَ هللشنطهلل هلل ل١ُهللا  اّهللُٚشنط
لمحس هللشٌٜهللا  اّهللق َٛؽهلل طادِهلل ؾٗطهللايطد ٍهللٚايٓػ ٤هللَدٔهللايادطّهللٚاوػدلاطبأهللهللهللهللهلل ايااٚي١هلل-9

هلل.223مهللهلل ّهلل2998هلل-ٖدهلل2428هلل 2هلل:طهلل زاضهللاوٓ ض٠هلل ٚاوػلؿطقأ
هلل.141هلل 142 ل١ُهللا  اّهلليًعضنًٞ هللمهللهلل قُسهللخرلهللضَه ٕهلل ٜٛغفهلل-10

http://www.wikipedia.org/
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 حياتو العممية وآثاره :الثانيالمطمب 
 ًك٢هللزضاغل٘هللايج ١ْٜٛهللاوسْٝد١هللٚايؿدط ١ٝهلل هللزاضهللايذلبٝد١هللٚايلاًدِٝهلل هللهللهللهللهللهلل:طًب٘هلليًاًِ .لهلل

َٔهللن١ًٝهلللقٍٛهللايسٜٔ هللنُد هللهللهلل(اإلد ظ٠)ّ هللسكٌهلل ٢ًهللايؿٗ ز٠هللايا ي١ٝهللهلل1947  ّهلل
ّهللغ  طهلل  هلل طْػ هلليًسضاغد١ هللهللهلل1954ٚ هلل  ّهللهللّ.هلل1949ْ ٍهللايؿٗ ز٠هللايا و١ٝهلل  ّهلل

هلل.(11)ّهلل1954ْٚ ٍهللزنلٛضاٙهللايسٚي١هلل هللاآلزاّهلل  ّهلل

 ٌُهلللغل شا،هلليإلغاَٝ تهللٚ ك٘هللايًغ١هلل هللاؾ َا١هللايًبٓ ١ْٝ هللهلل:اوٓ قبهللاي هلل كًسٖ  .ّهلل
نُد هلل دٛ هلل دسزا،هللَدٔهللاوٓ قدبهللآخطٖد هللض٥دٝؼهللاجملًدؼهللايؿدط ٞهللاإلغداَٞهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ا  ٢ً هللٚض٥ٝؼهللايًذ١ٓهللاياًٝ هلليًكطٕهللاـ َؼهلل ؿطهللاشلذدطٟهلل هلليبٓد ٕ هللٚا َدأهللهللهللهلل

ٖط٠هللايا ّهلليطابط١هلل ًُ ٤هلليبٓ ٕ هللنُ هللن ٕهلل هدٛا،هلل هللفُدعهللايًغد١هللاياطبٝد١هلل هللايكد هللهللهللهللهلل
ٚلن زميٝدد١هللاوًُهدد١هللاوغطبٝدد١هللٚاجملُددعهللاياًُددٞهللاياطاقددٞهلل هللبغددسازهللٚؾٓدد١هللهللهللهلل
اإلؾطافهللاياًٝ هلل ٢ًهللاوٛغٛ ١هللاياطب١ٝهللايهدل٣.هللَٓشل٘هللاوٓاُد١هللاياطبٝد١هلليًذلبٝد١هللهللهللهلل

هلل.(12)ٚايجك  ١هللٚاياًّٛهللد ٥ع٠هلل)ايلاهرلهللايدلٗ زٟهلل هللاإلغاّ(

هلل.ز)ٕهللَددٔهللشنددطهللؾددٝٛرهللاوؤيِّددفهلل يهلللهلل-َددٔهللخدداٍهللعجددٞ-ملهلللدددسهللهلل:ؾددٝٛخ٘ .زهلل
 ٖدسا٤ّهللهللهلل(13))َب سدحهلل هلل ًدّٛهللايكدطإٓ(هللهللهللشنطهلل هللايطباد١هللا ٚ هلليهل بد٘هللهللهللهلل(قبشٞ

هلل.(14) غل شٙهلل بسهللايهطِٜهلل ٜٛه١

هللي٘هللاياسٜسهللَٔهللاوؤيا تهللَٓٗ :هلل:َؤيا  ٘ .زهلل

هللٖد.هلل1398هلل زاضهللاآلزاّهلل:برلٚتهللاإلغاّهللٚاجمللُعهللاياكطٟ  .1
هلل.ٖدهلل1385هلل زاضهللاياًِهلليًُاٜأهلل برلٚتهلل ْؿو ٗ هللٚ طٛضٖ هلل:ايٓاِهللاإلغا١َٝ .2
هلل.ٖدهلل1444هلل اوؤغػ١هللاياطب١ٝهلليًسضاغ تهللٚايٓؿطهلل:برلٚتهلل اوطل٠هلل هللاإلغاّ .3

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.141 هلل142م:هلل ل١ُهللا  اّهلليًعضنًٞ هللهلل قُسهللخرلهللضَه ٕهلل ٜٛغفهلل-11
هلل.141 هلل142اوطدعهللْاػ٘ هللم:هللهلل-12
هلل-ٖددهللهلل2377هلل 2هلل:طهللَب سدحهلل هلل ًدّٛهللايكدطإٓ هللَطباد١هللاؾ َاد١هللايػدٛض١ٜ هللهللهللهللهللهللهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-13

هلل.ّهلل2958
ْ ٥بد ،هلل دٔهللاواد هلل هللهللهللهللهلل2955ايؿٝذهللاوا هلل بسهللايهطِٜهلل ػًِهللَٗ ّهللاإل ل ٤هللايسٜ هللسل٢هللاياد ّهللهللهلل-14

هلل.اياًُٞهلليألٚق فهللي٘هللَؤيا تهللٚهللضغ ٥ٌهلل هللاياطا٥ملهللَٚٓاَٛد تهللؾداط١ٜهللهللاجملًػأهللاإلزاضٟهللٚهلل
هلل.www. daralfatwa. orgضادعهللَٛقعهلل

http://www.daralfatwa.org/
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ٖٚدٛهللفُدٛ هللَد هللاخلد ضٙهللايؿدطٜفهللايطندٞهللَدٔهللنداّهلللَدرلهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل:ْٗرهللايباغد١هلل .4
هلل:بدرلٚتهللهلل( نبطهللْك٘هللٚابلهطهلل ٗ ضغد٘هللاياًُٝد١هللهلل)اوؤَٓأهلل ًٞهللبٔهلللبٞهللط يبهلل

هلل.ٖدهلل1387هلل زاضهللايهل ّهللايًبٓ ْٞ

زاضهللهلل:بدرلٚتهللهلل 2طهللهلل( ؼكٝدلهللٚ اًٝدلهللهلل)ظٜد١هللهللابٔهللقدِٝهللاؾهلٛلهلل لسه ّهلللٌٖهللايص١َ .5
هللٖد.هلل1441هلل اياًِهلليًُاٜأ

هلل)ؾددطحهللايؿددطٚطهللاياُطٜدد١هلل .6 هلل (فددطزا،هللَددٔهلللسهدد ّهلللٖددٌهللايصَدد١هلليبددٔهللايكددٝ
هلل.ٖد1391

هلل ٖدددهلل1379هلل(زَؿددل)َطبادد١هللد َادد١هللهللهلل:زَؿددلهلل زضاغدد تهلل هلل كدد٘هللايًغدد١هللهلل .7
هلل.(ّهلل1993  ّهللهلل5ٚقسضتهللطهلل)

هلل.ٖدهلل1442زاضهللاياًِهلليًُاٜأهللهلل:برلٚتهلل 14طهللهلل َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ .8
زاضهللايؿدٛض٣هللهللهلل:بدرلٚتهللهلل زاضهللقلٝبد١هللهلل:زَؿدلهللهلل 2طهللهلل اإلغاّهللَٚػدلكبٌهللاؿهد ض٠هللهلل .9

هللٖدهللهللهلل1414

هللهللهللهلل:ٌَٓٗهللايٛاضزٜٔ .14 زاضهللاياًدِهللهللهلل:بدرلٚتهللهلل 5طهللهلل ؾطحهللضٜد ضهللايكد ؿأهلليًٓدٛٚ
هللٖد.هلل1397هلل يًُاٜأ

ددٛضزهللقٓدٛا ٞهللهللهللهلل يٜٛؼهللغطزٜد١هللهلل  ًػا١هللاياهطهللايسٜ هللبأهللاإلغاّهللٚاوػٝش١ٝ .11
هلل زاضهللاياًدِهلليًُاٜددأهللهلل:بددرلٚتهلل 2طهللهلل(  طمجد١هللب يؾددذلاىهللَدعهلل طٜددسهللدددلهللهللهلل)

هللٖد.هلل1443هلل-1398
زاضهللاياًددِهللهلل:بددرلٚتهلل 8طهللهلل  ددطضهللٚزضاغدد١هللهلل: ًددّٛهللاؿددسٜحهللَٚكددطًشهلل .12

هللٖد.هلل1422هلل يًُاٜأ
هلل.هللهلل(15)ٖدهلل1398هلل زاضهللاياًِهلليًُاٜأهلل:برلٚتهلل 2طهللهلل َا ملهللايؿطٜا١هللاإلغا١َٝ .13

ؽ يفهللآضا٤هللاؾُٗدٛضهللهللهلل(قبشٞهللايك حل)هللٖٓ ىهللآضا٤هلليًسنلٛضهلل:باملهلللقٛاي٘هللٚآضا٥٘ .ٙهلل
 ٚادلٗ زِٖهللَٓٗ :

 ٕهللس د١هللا َد١هلل  هللايدلٗد زهللبسٜٗٝد١هللهللهللهلل=هلل:لْ٘هللز  هلل  هلل لضهللب ّهللايدلٗ زهللق ٥ا، .1
ملهلل هددٔهلل هللْاددطهللايكددسا٢َهلل كبددٌهللاؾددسٍ هللسلدد٢هللؼلُددٌهللايلودٝددٌهلل ٓددسهللهللهللهللهلل
اوا قطٜٔ هللٚ ٕهللاحملككأهللَدٔهلل ًُ ٥ٓد هللؾد ضنٛاهلل هللَك َٚد١هللايلكًٝدس هللٚ هللهللهللهللهللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.141-هلل142 ل١ُهللا  اّهلليًعضنًٞ هللمهللهلل قُسهللخرلهللضَه ٕهلل ٜٛغفهلل-15



 : دراسة حتليلية نقديةكتاب )مباحث يف علوم القرآن( للدكتور صبحي الصاحل

 جملة اجلامعة األمسرية
00 

ز د٠ٛهللايٓدد ؽهلل  هللايدلٗد زهللٚ ٕهللندد ْٛاهللملهللٜالشدٛاهللب بدد٘هلل ًد٢هللَكددطا ٝ٘ هلل يهللهللهللهللهلل
نًٗ  هللٚضمح١هللنًدٗ  هللَٚكد حلهللنًدٗ  هللهللهللهللٖصٙهللؾطٜا١هلل سٍهللهلل:يًك زضٜٔهلل ًٝ٘.هللٚق ٍ

ٚسه١ُهللنًٗ  هللٚ ْٓ هلليدٔهللْهدٕٛهللع دد١هلل  هلللؾدد مهللاجمللٗدسٜٔهللٚليكد بِٗهللهللهللهللهللهللهلل
َٚطا بِٗ هللبكسضهللس دلٓ هلل  هللْٛ ١ٓٝهلل اهرلِٖهللٚادلٗ زِٖهللٚاخلك قدِٗهللٚ ْٓد هللهللهلل
ئهللْكِٝهللٚظْ ،هللو هلل طنٛٙهللَٔهللايؿدطٚطهللايلاذٝعٜد١هلل ًد٢هللاجمللٗدسهللاوػدلكٌهللهللهللهللهللهلل

...هللهلليٓاػ٘هللَدٔهللمجٝدعهللٚددٛٙهللايلؿدطٜعهللهللهللهللهللايصٟهللاخل ضهلللٕهللٜٓاطزهللبكٛا سهللَٚٓ ٖر
هلل.(16)+ خل

 بٓٓدد٢هللادلٗدد زهللَددٔهللضل٣هللَددٔهللاياًُدد ٤هلل ب سدد١هللقددٓ زٜلهللايلددٛ رلهللٚايكددطضهللهللهللهلل= .2
اإلغاَٝأهللباسهلل دطا٤هلل اسٌٜهللدع٥ٞهلل ًد٢هللقدٝ غ١هللبادملهللايكٛا دسهللاياهطٜٓد١هللهللهللهللهللهلل

ٟٛٓهللبدأهللاواد َاتهللهللهللهللهلل:ٚايؿطٚطهللايسذلاظ١ٜٓهللايدلٗ ز١ٜٓهللٚق ٍ يهللهٛظهلللٕهللْػد
بهللاو ٍهللَا ،هللٚبأهللايطب هللاؾًٞهللاوطّنبهللاوددٓطّهللهللايٓ  ا١هللآلخصهللاو ٍهللٚق س

هلل.(17)+يًبٝٛت

 باملؤلَّف  التعزيف :املبحث الثانٌ

هللٚ ٝ٘:

 سبب تأليف الكتاب :المطمب األول
ٕٓهللايػببهللاوب ؾطهلليلويٝفهللٖصاهللايهل ّهلل  هللطبالد٘هللهللهلل-َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ- 
قدبشٞ(هلل هللد َاد١هللزَؿدلهلل ًد٢هللهللهللهللهللهلل.)زهللا ٚ هللٖٛهللمجدعهللاحمل ندطاتهللايد هللليك ٖد هللهللهللهلل

طدداّهللايًغدد١هللاياطبٝدد١هلليلهددٕٛهللَال سدد ،هللشلددِهلل هلل ٗددِهللايددسضٚؽهللاياًُٝٓدد١هلل هللايلاػددرلهللهلل
ٚيلبػٝطهللط ٥ا١هللَٔهلللَٗ تهللاوػ ٥ٌهللايكطآ١ْٝهللاي هللقسهللٜهٕٛهللَٔهللاياػرلهلل ًد٢هللايب سدحهللهللهلل
اياكطٟهلل هللؾؤٕٚهللاإلغاّهللٚايكطإٓهلللٕهللٜطدعهلل  هللايهلبهللايكسمي١هلليٝاجدطهلل ًٝٗد .هلللَد هللهللهللهلل

ٕٓهللايػببهللٚايسا عهللشل هللٖٛهلل ن   تهللٚظٜ زاتهلل هللباملهللا َدٛضهللايد هللهللهللايطبا١هللاؾسٜ س٠هلل إ
ملهلل هٔهللَٛدٛز٠هلل هللايطبا١هللا ٚ  هللٚقدٛ هللبادملهللايابد ضاتهللبوغدًّٛهللَدٓكضهلللنجدطهللهللهللهللهللهللهلل

هلللْ ق١هللٚ ؾطاق ،.
هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هلل.ّهلل1229/هللهلل22/هللهلل14ّٜٛهللايجاث ٤هللهلل اوٛغٛ ١هللاؿط٠ هللٜٚهٝبٝسٜ هلل-16
هللاوطدعهللْاػ٘.هلل-17
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  هللٖدصٙهللا غدب ّهلل هللايهداّهلل دٔهللايطباد١هللاؾسٜدس٠هللهللهللهللهللهللهللهلل(قبشٞهلل.ز)ٚيكسهلللؾ ضهلل
ملهللهلل-ٖ  ٝدوهللايطباد١هللا ٚ هللهللهلل -ٚ ْٞهللبٝ هللٚبأهللْاػٞهلل  دطفهلللٕهللايهلد ّهللهللهلل=هلل: ك ٍ

ٜهٔهللٜعٜسهلل ٢ًهللزضٚؽهللد َا١ٝهللوُُ هللؾل  ٗ هللمم هللليكٝل٘هللخاٍهلل د َأهلل ًد٢هللطداّهللهللهللهلل
 هللن١ًٝهللاآلزاّهللظ َا١هللزَؿل هللٚملهللٜهٔهلليدٞهللَطُدعهلل هللهللهللهلل(ؾٗ ز٠هلل ًّٛهللايًغ١هللاياطب١ٝ)

ٖصٙهللايسضٚؽهللايٓاط١ٜهلللٚغعهللَٔهلللٕهلل هٕٛهلل هلللٜسٟهلللٚي٦وهللايطاّهللَاد  ٝضهللايدسضٚؽهللهللهلل
 ٝهد زهللندٌهللهللهللهلل-لٟهللاؾسٜس٠-لَ هللٖصٙهللايطبا١هلل=هلل:.هللثِهللٜل بعهللقٛي٘(18)+ايا١ًُٓٝهلل هللايلاػرل

عحهلل ٝٗ هللٜهٕٛهللدسٜسا،هلل ٕهللملهللٜهٔهلل ُٝ هلللؿدلهللبد٘هللَدٔهللظٜد زاتهلل ادٞهللقدٛ هللبادملهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلل.(19)+ ب ضا ٘هللبوغًّٛهللَٓكضهلللنجطهلللْ ق١هللٚ ؾطاق ،

 كتابو منيج المؤلِّف في تقسيم :المطمب الثاني
 هللَكسَل٘هلل إْٓ هللْط٣هلللْٓد٘هللقٓػدِهللنل بد٘هلل  هللَكسَد١هللهللهللهللهللهلل(ز.هللقبشٞ)ٚ ك ،هللو هللشنطٙهلل
هلل.ٚلضبا١هلللبٛاّهللٚخ مت١

لَ هللاوكس١َهلل كسهللاؾلًُ هلل ٢ًهللاشلسفهللَٔهلل ويٝفهللايهل ّهللٚ ٓ ٜد١هللايكدسا٢َهلل هللهللهلل
باسِٖ هللثِهلل طضهلليباملهللاوآخصهللاي هلل ؤخصهلل ًد٢هللهللهللٖصاهللاياًِهللٚ هًِٗهلل ٢ًهللَٔهللل ٢

هللب ّهللايٓعٍٚ. ًّٛهللايكطإٓهللن يٓ غذهللٚاوٓػٛرهللٚلغهللايكسا٢َهلل هللباملهلللْٛا 

ُٓٔهللندٌهللبد ّهلل دس٠هلل كدٍٛ هلل  يبد ّهللا ٍٚهللهللهللهللهللهللهللهلل ٚل بعهللاوكس١َهللبوضبا١هلللبدّٛا هللٚند
ل طزٙهللباكدٛي٘هللايجاثد١هلليًكدطإٓهللٚايدٛسٞ هللٚلغدٗبهلل هلل اػدرلهللاد ٖط٠هللايدٛسٞ هللنُد هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
لغٗبهلل هللٚقفهلل ٓذِٝهللايكطإٓهللٚلغطاضٙ.هللٚاْلكٌهلل هللايب ّهللايج ْٞهلل  هلل د ضٜذهللايكدطإٓ هللهللهلل

هللهللهلل ُٓٔهلل كٛي٘هللايجاث١هللٚقدا ،هللؾُدعهللايكدطآ ٚنل بلد٘ هللٚضٓزهلل ًد٢هللندجرلهللَدٔهللؾدبٗ تهللهللهللهللهللهللهللٚن
اوػلؿددطقأهللٚاوػددلاذُأ هللْٚدد قـهللَٛنددٛ هللا سددطفهللايػددبا١ هللٚلندد فهللباددملهلل
ِٓهللقكطهللايب ّهللايج يدحهللباكدٛي٘هللهللهلل ايلشكٝك تهللاؾسٜس٠هلل هللْؿو٠هللايطغِهللايكطآْٞهللٚ طٛضٙ.هللث

هللهلل.نُ هللٜصنطهللز-ايجُ ١ْٝهلل ٢ًهلل) ًّٛهللايكطإٓ(هللٚن ٕهلليعاَ ،هلل لٕهللٜػدلغطمهلللنجدطهللهللهللهلل-قدبش
 هلل ْٓ٘هللي٘هللقد١ًهللب غدِهللايهلد ّ هللٚيكدسهللند ٕهلل هللٖدصاهللايبد ّهللظٜد زاتهللهللهللهللهللهللهللهللهللَٔهللْكفهللايهل ّ

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
مهللهلل ّهلل2988هلل 27طهلل بدرلٚتهللهلل:قبشٞ هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللزاضهللاياًِهلليًُاٜأهلل ايك حلهلل-18
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ايد هللملهللٜلادطضهللشلد هللاوؤيدفهللقدّطهللسدأهللهللهللهللهللهللهللهلل(َاه١ًهللايٓ غذهللٚاوٓػٛر)هللؾ  ١ٝهلللُٖٗ :
اٗطهللايهل ّهلل ٍٚهللَط٠.هللٚل طزهللاوؤيفهلل)ايلاػرل(هلل هللبد ّهللضابدعهللا لٓد ٤ّهللبد٘هللٚ  ا َد ،هللهللهللهللهللهلل

ِٓهلل يٝ٘هلللقطّهللايبشٛخهللؾبٗ ،هللب٘هللٖٚٛهلل)اإل ذ ظ( هلل ُٓٔهللٖدصاهللايبد ّهلللضباد١هللهللهللهلليؿوْ٘ هللٚن ٚن
ؼسخهلل ٝٗ هلل ٔهللْؿو٠هللايلاػرلهللٚ طٛضٙ هللٚنٝفهللٜلٝػطهلل اػرلهللايكدطإٓهللبد يكطإٓ هللهللهللهلل: كٍٛ

ٚضبطهللٖصاهللنً٘هللب واّٗٛهللايا هللاؿسٜحهلليإل ذ ظهللق ٚي،هللبحهللاؿٝد ٠هلل هللَكدطًش تهللهللهلل
ََٚضٖزهللغشطهللايكطإٓهللب وكد ّهللا ٍٚهلل  هلل ٜك  د٘هللايدساخًٞ هللٚخدٓلهللٖدصاهللهللهللهللهللهلل ايباغ١هللايكسمي١ هلل

َٕهلل هط٠هلل دٔهللاغدلذُ  هللايكدطإٓهللندٌهللَعاٜد هللايٓجدطهللٚايؿداطهللهللهللهللهللهللهللهللاإلٜك  هللبا ِّٛ كٌهللدسٜسهللئَُٝه
هلل.(20)بوغًّٛهلل ٓصهللُ ذ ّ

لَ هللاـ مت١هلل كسهللاؾلًُ هلل ٢ًهلل ًدٝلهللا ْٛا هللٚا  ه ضهللاو١ُٗهللاي هللُ ِطَند هللهلل
هللخاٍهلل كٍٛهللايهل ّ.

 عدد أنواع عموم القرآن التي ذكرىا في كتابو :المطمب الثالث
هلل) ٕهلل سزهللاياكٍٛهللاي هللشنطٖد هللهلل  كدا،هلل ٓدسضزهللندٌهللهللهللهللهلل18 هللنل بد٘هللهللهلل(ز.هللقدبش

ّٕهللٚاسددسهللٖٚددصٙهللاياكددٍٛهللسلًدد هلل َددٔهللخدداٍهللَاسادد١هلل-فُٛ دد١هللَٓٗدد هللؼدد هللبدد 
ْٛ  ،هللَٔهلللْٛا هلل ًّٛهللايكطإٓهللٖٚٛهلل سزهللقًٌٝهلل شاهللَ هللقدٛضٕهللَدعهللا ْدٛا هللهللهللهللهلل18هلل- ٓ ٜٚٓٗ 

هلل)اي هللشنطٖد هللايػدٝٛطٞهلل هللهللهلل ْٛ د ،هلللٚهللَدعهللا ْدٛا هللايد هللشنطٖد هللهللهللهللهللهللهلل84ٖٚدٞهللهللهلل(اإل كد 
هلل.ْٛ  ،هلل47ٖٚٞهللهلل(دلٖ ٕاي)ايعضنؿٞهلل هلل

هللهللهلل:ٖٚصٙهللا ْٛا هللٖٞ
هللهللهلل.لزل ٤هللايكطإٓهللَٚٛاضزهللاؾلك قٗ  .1
هللهللهلل.ا ٖط٠هللايٛسٞ .2

هلل ٓذِٝهللايكطإٓهللٚلغطاضٙ. .3
هللهللهلل.مجعهللايكطإٓهللٚنل بل٘ .4
هللهللهلل.اوك سفهللاياجُ ١ْٝهلل هللطٛضهللايلذٜٛسهللٚايلشػأ .5

هلل.ا سطفهللايػبا١ .6
هللهللهلل.حمل١هلل  ضى١ٝهلل ٔهلل ًّٛهللايكطإٓ .7

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.8-هلل7-هلل6قبشٞ هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهللمهللهلل اْاط:هللايك حلهلل-20
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هللهللهلل. ًِهلللغب ّهللايٓعٍٚ .8
هلل. ًِهللاوهٞهللٚاوسْٞ .9

هللهللهلل.حمل١هللخ طا١هلل ٔهلل ٛا ضهللايػٛض .14

هللهللهلل. ًِهللايكطا٤اتهللٚحمل١هلل ٔهللايكطا٤ .11
هلل. ًِهللايٓ غذهللٚاوٓػٛر .12
هللهللهلل. ًِهللايطغِهللايكطآْٞ .13

هللهللهلل. ًِهللاحملهِهللٚاولؿ ب٘ .14
هلل.ْؿو ٘هللٚ طٛضٙهلل:ايلاػرل .15
هللهللهلل.ايكطإٓهللٜآػطهللباه٘هللباه ، .16

هلل.(اجمل ظهللٚايهٓ ١ٜهلل هللايكطإٓهلل-هلل ؿبٝ٘هللايكطإٓهللٚاغلا ضا ٘)  ذ ظهللايكطإٓهلل .17
هلل.ايكطإٓاإل ذ ظهلل هللْغِهلل .18

 سبب االقتصار على هذه األنىاع

هللَ هللٜو ٞ:هلل ٕهللَٔهلللِٖهللا غب ّهللاي هللز  هللاوؤيِّفهللياقلك ضهلل ٢ًهللٖصٙهللا ْٛا 

طبٝا١هللاوكطضاتهللٚاوٓ ٖرهللايسضاغ١ٝ:هلل ًكسهللشنطتهللغ بك ،هلللٕهللغببهلل ويٝفهللايهلد ّهللهلل .1
 هللد َا١هللزَؿلهلل ًد٢هللطداّهللهللهللهلل(ٖٛهللمجعهلليًُش نطاتهللاي هللليك ٖ هلل)ز.هللقبشٞ

ب١ٝ هلل ه ٕهللَٔهللايطبٝاٞهللشلصٙهللاحمل نطاتهلللٕهلل بلاسهلل دٔهللايؿدٍُٛهللهللهللؾٗ ز٠هللايًغ١هللاياط
ٚايغلٝا ّ هللٚ كذلّهللَٔهللايقلك ضهلل ٢ًهلل بػدٝطهلللَٗد تهللاوػد ٥ٌهللاوُٗد١هللايد هللهللهللهللهللهلل

ز.هلل) ػ  سهللايط يبهلل ٢ًهلل ِٗهلللِٖهللا ْٛا هللاي هلل لاًلهللباًّٛهللايكطإٓ هللٚيكدسهللقدطحهللهللهلل
ٞهللقدٓطهللبدوهلْٓلهللل=قٛيد٘هلل هللَكسَلد٘:هللهللهللهللبصيوهلل هلل س٠هللَٛانعهللَدٔهللنل بد٘هللَٓٗد هللهللهللهلل(قبشٞ

.هللٚقٛيد٘هللهلل(21)+ ٓ ٚي هلللَٗ تهللاوػ ٥ٌ هللٚملهللل كٌهللايكٍٛهلل هللؾد٤ٞهللَٓٗد هلل اكدٝا،هللهللهلل
ٚباس هلل لًوهللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلليُْٓدٞهلل يٝٗد هللايػدا١هللهللهللهلل=هلل هللخ مت١هللَكسَل٘:

ٚايؿٍُٛ هللٚيهللْس ٞهللشل هللايلاكٌٝهللٚايغلٝا ّ هلل مند هللٖدٞهللط ٥اد١هللَدٔهللاوػد ٥ٌهللهللهللهللهللهلل
ب يه زهلللٚهللَػدًِهللٜٗلدفهللهللهللهللاو١ُٗهللاي هللْطدٛهللليهللهًٗٗ هلللٚهللٜلذ ًٖٗ هلل طبٞهللٜٓطل

هلل.(22)+بٗصاهللايسٜٔهللاؿٓٝف
هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هلل.9مهلل قبشٞ هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل ايك حلهلل-21
هلل.23اوطدعهللايػ بل هللمهلل-22
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ططٜك١هللاوؤيِّفهلل هلل كػُٝ٘هلليألْٛا :هلل  يك ض هللٜاس هلللٕهللاوؤيِّفهللملهللٜكلكطهلل ًد٢هللهلل .2
ِٖهلل يٝٗ هلللْٛا  ،هلللخدط٣هللٚملهللٜاطزٖد هلل هللايلبٜٛدبهلليلؿد بٗٗ هلل هللهللهللهللهللهلل18 ْٛ  ، هللٚ من هللن

هللهلل ِٖهلل يٝد٘هلللْٛا د ،هللهللهللهللهللهللهللهلل:اوٛنٛ  هللنُ هلل ادٌهلل هلل كد هلل ًدِهللاوهدٞهللٚاودسْٞ هلل كدسهللند
 هللَب سحهللخ قد١هللن يػداطٟهللٚاؿهدطٟ هللَٚد هللهللهللهللهللهلل(اإل ك ٕ)ل طزٖ هللايػٝٛطٞهلل هلل

هللْعٍهلليٝا،هللَٚ هللْعٍهللْٗ ضا، هللَٚ هللْعٍهللقٝا ،هللَٚ هللْعٍهللؾل ٤ّ.

 مصادره في ىذا الكتاب :المطمب الرابع
هلل ٕهلللِٖهللَك زضهللاوؤيفهللٖٞ:

هللهللهللهلل .1  هلل3طهللهلل َطباد١هللسذد ظٟهللب يكد ٖط٠هللهللهللهلل اإل ك ٕهلل هلل ًدّٛهللايكدطإٓهلليًػدٝٛطٞهللددع٤ا
هلل.ّهلل1941ٖدهلل1364

 بٞهللايك غِهللٖب١هللا هللبدٔهللهللهلل(ايٓ غذهللٚاوٓػٛر)بٗ َؿ٘هللهلل (يًٛاسسٟ)لغب ّهللايٓعٍٚهلل .2
هللٖد.هلل1351ايك ٖط٠هللهلل غا١َ

هلل.ٖدهلل1349ايػًا١ٝهللهلل ايك ٖط٠هلل(يًب قاْٞ)  ذ ظهللايكطإٓهلل .3
هلل.ّهلل1957هلل-ٖدهلل1377ايك ٖط٠هللهلل(يبٔهلللبٞهللاإلقبع)بسٜعهللايكطإٓهلل .4

 هللايكد ٖط٠هلل هللاياهٌهللابطاِٖٝايدلٖ ٕهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل)يًعضنؿٞ(هللؼكٝلهللقُسهلللبٛهلل .5
هللّ.1957 هللٖد1376 هلللضبا١هلللدعا٤ هللزاضهلل سٝ ٤هللايهلبهللاياطب١ٝ

هللٖد.1326 هللايك ٖط٠هلل)يًػٝٛطٞ(هللبغ١ٝهللايٛ  ٠ .6

َطبٛ هللنُٔهللثداخهللضغد ٥ٌهلل هلل  ذد ظهللايكدطإٓهللهللهللهللهللهلل(يًدط بٞ)بٝ ٕهلل  ذ ظهللايكطإٓهلل .7
هلل.زاضهللاوا ضفهلل ايك ٖط٠هلل بلشكٝلهللقُسهللخًفهللا هللٚقُسهللظغًٍٛهللغاّ

هللٖد.1373هلل زاضهلل سٝ ٤هللايهلبهللاياطب١ٝهلل ايك ٖط٠هلل(يبٔهللقلٝب١) وٌٜٚهللَؿهٌهللايكطإٓهلل .8

طبدعهللاوٓد ضهللهللهللهلل(يًؿٝذهللط ٖطهللاؾعا٥طٟ)ايلبٝ ٕهلليباملهللاوب سحهللاولاًك١هللب يكطإٓهلل .9
هلل.ّهلل1934ب يك ٖط٠هلل

هلل.(يابسهللايك ٖطهللاؾطد ْٞ)زي٥ٌهللاإل ذ ظهلل .14

هلل.(يًذطد ْٞ)ايطغ ي١هللايؿ  ١ٝهلل هلل  ذ ظهللايكطإٓهلل .11
هلل.(ايٓسِٜهلليبٔ)اياٗطغ هلل .12
هلل.(يبٔهلللبٞهللزاٚٚز)اوك سفهلل .13

هلل.(يًعضق ْٞ)َٓ ٌٖهللاياط  ٕهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل .14
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هلل.(قُسهلل بسهللا هللزضاظ)ْاطاتهللدسٜس٠هلل هللايكطإٓهللهلل ايٓبوهللايااِٝ .15
هلل.(ايٓ غذهللٚاوٓػٛرهلل) بٞهللدااطهللايٓش ؽ .16
هلل.(يًطَ ْٞ)ايٓه هلل هلل  ذ ظهللايكطإٓهلل .17

 تأثره بمن سبقو :المطمب الخامس
هلل)ٜاسد هللايكدد ض هللَددٔهللخداٍهللقطا٤ دد٘هلل ددوثطهللهللهلل ب يكددسا٢َهللَددٔهللخدداٍهللهلل(ز.هللقدبش

اإلس يتهللايهجرل٠هللاي هلليهللؽًٛهللقاش١هللَٓٗ هلل هللنل ب٘ هللٚخ ق١هللاإلس يتهلل  هللنلد ّهللهلل
هلل)يًعضنؿٞهللٚهلل(ايدلٖ ٕ) يًػدٝٛطٞ هللٚيهللغطابد١هلل هللشيدوهلل شهلل ٕهللنًُٝٗد هللن ْد هللهللهللهللهللهللهلل(اإل كد 

ٌّهللٌٜٓٗهللَُٓٗ هللب كسضهللس دل٘هلل ُٗ هللا غ ؽهللٚايًبٓد١هللهللَٛضزا،هللي٘هللٚؤهللغبك٘هللَٔهللاوؤياأهللن
هلل)ٚهللا ٚ هللاي هللٜالُسهلل ًٝٗ هللغد ٥طهللاودؤياأهلل هلل ًدّٛهللايكدطإٓ.هللهللهللهلل ٜادذلفهللهللهلل(ز.هللقدبش

باهٌهللَٔهللغبك٘هلل هللٖصاهللاياًِ هللٜٚكدٗطهللب غدلا ز ٘هللَدِٓٗهلل هلللَٗد تهللاوػد ٥ٌهلل ٝكدٍٛ:هللهللهللهللهللهللهلل
م ٍٚهللبهل بٓ هللٖصاهلل بػٝطهلل سزهلليهللٜػلٗ ٕهللب٘هللَٔهللاوب سحهللايكطآ١ْٝهللايد هللمدٔهلل ٝٗد هللهللهللهلل=

 ي١هلل ٢ًهللغًآ هللايك حلهللٚ ًُ ٥ٓد هللا  كٝد ٤هللا بدطاض هللْلاكد٘هللبآثد ضِٖ هللْٚػلهد٤ٞهللهللهللهللهللهللهللنًٗ هلل 
هلل.(23)+بوْٛاضِٖ هللٚلسهللاشلس٣هللٚايطؾسهلل ٓسِٖ

 أثر كتابو في من أتى بعده :المطمب السادس
هلل:َٔهلللبطظهللاياًُ ٤هللايصٜٔهلل وثطٚاهللب يسنلٛضهللقبشٞهللايك حل

هللز.هللقُسهللغاٝسهللضَه ٕهللايبٛطٞهلل ًكسهلل وثطهللب٘هلل : .1

ٚنل بل٘:هلل شهللٜٓكٌهللَ هللق ي٘هلل هللايكشفهللايد هللن ْد هلل ٓدسهللساكد١هللهللهللهللهللمجعهللايكطإٓهلل .لهلل
هلل.(24)ضنٞهللا هلل ٓٗ هللَٔهلللٕهللَطٚإهللبٔهللاؿهِهلللسطقٗ هللباسهللٚ   ٗ 

هللهللهلل:ضغِهللايكطإٓهللٚاوطاسٌهللايلشػ١ٝٓٝهللاي هلل سضزهلل ٝٗ  .ّهلل

ٜوخصهلل ٔهللز.هللقبشٞهلللْ٘هللن ٕهلليًشذد زهلل ُدٌهلل ادِٝهلل هللضغدِهللايكدطإٓهللبكطدعهللهللهللهللهللهللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.5م هللّهلل2958هلل-ٖدهلل2377 هلل2هلل:ط هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-23
هللهللهلل َٔهللضٚا٥عهللايكطإٓهلل قُسهللغاٝسهللضَه ٕهلل اْاط:هللز.هللايبٛطٞهلل-24 هلل ٖددهللهلل2391هلل 3طهللهلل َهلبد١هللاياد ضاب

هلل58مهللهلل ّهلل2971
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هلل.(25)ايٓاطهلل ٔهلل ا قٌٝهللَ هللق ّهلللٚهلللَطهللب٘

سهللاؿسٜحهلل ٔهللطب  ١هللايكطإٓهلللخصهلل ٓ٘هللايكدٍٛهللبدوٕهللايكدطإٓهللاٗدطهللَطبٛ د ،هللهللهللهللهللهللٚ ٓ
... هللثدِهللاٗدطتهلللٍٚهللطب  د١هلل غدا١َٝهلل هللغد ْ هللبذلغدبٛ هللهللهللهللهللهللهللهلليًُط٠هللا ٚ هلل هللايبٓسق١ٝ

هلل.(26)ٖدهللبٗصاهللا َطهللاياا1877ِٝبطٚغٝ  هللثِهللُ ٓٝ هللا غل ١ْهلل هللغ١ٓهلل

هللز.هللْٛضهللايسٜٔهلل ذل: .2

اياجُد ْٞهلل هللاؾد َعهللهللهللهلللخصهلل ٓ٘هللايكٍٛهللبوْ٘هللن ٕهللٜٛدسهللْػد١هللَدٔهللاوكدشفهللهلل .لهلل
ٖدهللسل٢هللن ٕهللاؿطٜدلهللايهدبرلهللايدصٟهلللقد ّهللهللهللهللهللهلل1314ا َٟٛهللبسَؿلهللقبٌهللغ١ٓهلل
هلل.(27)ٖدهللٚاسذلمهلل ٝ٘هللٖصاهللاوكشفهللاؾ1314ًٌٝاوػذسهللا َٟٛهللغ١ٓهلل

ٕٓهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل .ّهلل  وثطهللبد٘هلل ٓدسهللاؿدسٜحهلل دٔهللْاطٜد١هللاإل ذد ظهللب يلكدٜٛطهللاياد هلل شهللٜكدٍٛ:هلل 
ياًدٗ هللنُد هللقد ٍهللهللهللهللايٓلٝذ١هللاي هللاْل٢ٗهلل يٝٗد هللعدحهللايلكدٜٛطهللاياد هلل هللايكدطإٓهللهللهللهللهللهلل

لٕهلل هددٕٛهلللقددسمهلل طمجدد١هللواَٗٛٓدد هللاؿددسٜحهلل=هلل:ايددسنلٛضهللقددبشٞهللايكدد حل
إل ذ ظهللايكطإٓهلل ْٗد هلل ػد  سهللدًٝٓد هللاؾسٜدسهلل ًد٢هللاغدذلٚاحهللاؾُد ٍهللاياد هللهللهللهللهللهللهللهللهلل
اـدد يلهلل هللنلدد ّهللا هللٚمتّهددٔهللايساضغددأهللَددٔهللاغددلدامهللشيددوهللبوْاػددِٗهلل
ٚايغددلُل  هللبدد٘هللبٛدددساِْٗهللٚؾدداٛضِٖ هللٚيهللضٜددبهلللٕهللاياددطّهللاوا قددطٜٔهللهللهلل

ٖٔؿددٛاهللقبددٌهللنددٌهللؾدد٤ٞهللبوغددًٛب٘هللايددصٟهللسدد ٚيٛاهلللٕهللٜا ضنددٛٙهلل ُدد هللهلليًكدد طإٓهللُز
هلل.(28)+اغلط  ٛاهللسل٢هلل شاهلل ُٗٛٙهلللزضنٛاهللمج ي٘هللَٚٓؼهللقًٛبِٗهللبلوثرلٙ

هلل:ز.هلل سْ ٕهللقُسهللظضظٚضهلل وثطهللب٘هلل هللَػوي١ .3

َطا  ٠هللايؿٗٛزهلل ٓسهللمجعهللايكدطإٓهللايهدطِٜ هللَٚطا د ٠هللايلدٛا طهلل هللساد هللآخدطهللهللهللهللهللهللهلل .لهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل66مهللهلل َٔهللضٚا٥عهللايكطإٓهلل قُسهللغاٝسهللضَه ٕهلل ز.هللايبٛطٞهلل-25

هللاوطدعهللْاػ٘.هلل-26

هللهلل اْاط:هللز.هلل ذلهلل-27  هلل2427هلل 3طهللهلل ايلاػدرلهللٚ ًدّٛهللايكدطإٓ هللَٓؿدٛضاتهللد َاد١هللزَؿدلهللهللهللهللهللهللهلل ْٛضهللايدسٜ
هلل.158مهلل ّهلل2998هلل 2997هلل/هلل2428

هللهلل ز.هلل ذلهلل-28 هلل 2424هلل زَؿدلهللهلل:اوطباد١هللاؾسٜدس٠هللهللهلل ايكدطإٓهللايهدطِٜهللٚايسضاغد تهللا زبٝد١هللهللهللهللهلل ْٛضهللايدسٜ
هلل264هلل 263مهلل ّهلل2985هلل 2984هلل ٖدهلل2425
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نل بلٗ هللبأهللٜسٟهللايطغٍٛهللهللغٛض٠هللايلٛب١هلل ٓسهلل سّهللٚدٛزهللايؿٗٛزهلل ٢ً
هلل.(29)

هلل.(30)لخصهلل ٓ٘هللَٔهلل كٌهللاإل ذ ظهلل هللْغِهللايكطإٓ .ّهلل

هللز.هلل هٌهللسػٔهلل ٓب ؽ: .4

لخصهللَٓ٘هللايؿب١ٗهللاي هلللٚضزٖ هللاوػلؿطمهللباؾرلهلل ٢ًهللمجعهللايكطإٓهللايهدطِٜهلل هللهلل
هلل.(31)َٔهللخاٍهللايلؿهٝوهللبٓٝل٘ هللَٚضٖزهللز.هللقبشٞهلل ًٝٗ هللاإلغ ٠٤هلليػٝسْ هلل جُ ٕهلل

 يف بعض املسائل : مناقشة املؤلفاملبحث الزابع

هللٚ ٝ٘هللثاخهلل ؿط٠هللَػوي١:

 ؟ىل لفظ )قرأ( آرامي أم عربي :المسألة األولى
لخدصٖ هللايادطّهللهللهللهلل( داهلل)مبا٢ٓهللهلل(قطل) طضهللاوػوي١:هللٜصنطهللز.هللقبشٞهلللٕهلليا هلل

ِٓهللاغلاًُٖٛ هللقبٌهللاإلغاّهلل آطب  هللٚد ٤هللاإلغاّهللٚاغدلاًُٗ هلل هلل ػد١ُٝهللهللهلل َٔهللاآلضا١َٝهللث
هلل اوٓ قؿد١هللهللهلل.(32)ايهل ّهللايهطِٜهللب يكطإٓهلللٚهللايهل ّ هلل وقٌهلليا هللايكطإٓهللٚايهل ّهللآضاَد

ٚايطز:هلل ٕهللٖصاهللايكٍٛهللٖٛهللظ ِهلليباملهللاوػلؿطقأ هللٚيدٝؼهللةد١هللخدافهللبدأهللَكد زضهللهللهللهللهللهلل
لػُٝلأهللايًغدٟٛ هللٚشيدوهللٜدسٍهلل ًد٢هللبطدإهللَد هللظ ُدٛٙهللَدٔهللهللهللهللهللهللهللهللهللايًغ١هلل هلللقٌهللٖ  أهللاي

  هلللقٌهللآضاَٞ هللٖٚٛهللظ ِهللب طدٌهللٜدسٍهلل ًد٢هللشيدوهللهللهللهللهللهلل(نل ّ)ٚهلل(قطإٓ) ضد  هللَ ز ٞهلل
هلل.(33) ُلهللاغلاُ ٍهللاياطّهلل قٌهللايلػُٝلأهلل هللقُِٝهللسٝ  ِٗهللاياطٜك١

 ؟(الوحي)لفظ  الكريم من اختيار القرآن ما الحكمة :المسألة الثانية
 ددطضهللاوػددوي١:هللٜددط٣هللز.هللقددبشٞهلللٕهللايكددطإٓهللاخلدد ضهلليادد هللايددٛسٞهلليلشكددٌهللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هللهلل  سْ ٕهللقُس هللَدسخٌهلل  هلل اػدرلهللايكدطإٓهللٚ ًَٛدهللهللهللهللهلل اْاط:هللز.هللظضظٚضهلل-29 ايدساضهللهللهلل زَؿدلهللهلل:زاضهللايكًد

هلل.224مهلل 2995ّهلل ٖد2426هلل 2ط:هللهلل برلٚتهلل:ايؿ ١َٝ
هلل.284 هلل283 هلل279اْاط:هللاوطدعهللْاػ٘ هللمهللهلل-30
هلل 1ط:هللهلل ا ضزٕهلل: هٌهللسػدٔ هلل  كد ٕهللايدلٖد ٕهلل هلل ًدّٛهللايكدطإٓ هللزاضهللايٓاد ٥ؼهللهللهللهللهللهللهلل اْاط:هللز.هلل ب ؽهلل-31

هلل.(196/هلل2)هلل 1222ّهلل ٖد2432
هلل12 هلل29م هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل قبشٞهلل ايك حلاْاط:هللهلل-32

هلل.8مهلل ايكطإٓهللايهطِٜهللٚهللايسضاغ تهللا زب١ٝهلل اْاط:هللز.هلل ذل هللْٛضهللايسٜٔهلل-33
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يصيوهللسطمهللايكدطإٓهللهلل=اوؿ ب١ٗهللايًاا١ٝهلل هللَسيٍٛهللايٛسٞهلل ٓسهللمجٝعهللا ْبٝ ٤هلل ٝكٍٛ:هلل
 ٢ًهلل ػ١ُٝهللَ هللْعٍهلل ٢ًهللقًبهللقُسهللٚسٝ ، هلليٝؿ ب٘هللَسيٍٛهللايٛسٞهللبأهللمجٝدعهللايٓبدٝأهللهللهلل

هلل.(34)+ ؿ ب٘هللايًا هللايساٍهلل ًٝ٘

 ًٝ٘هللز.هللْٛضهللايسٜٔهللبكٛي٘:هلل ٗدصاهللايكدٍٛهللهادٌهللاوػدوي١هللهللهللهللهللاوٓ قؿ١هللٚايطز:هلليكسهللضٓزهلل
َػوي١هلل ؿ ب٘هلل هللايًا  هلل هوٕهلليا هللايٛسٞهللن ٕهللَاطٚ  ،هلل هللايًغ تهللايػ بك١ هلل ُدٔهللقد ٍهللهللهلل

ٟٓهللَطدعهلل ًُٞهلللٚهلليغٟٛهللغرلهلل طبٞهلللدسهللٖدصاهللايًاد هللهللهللهلل هلل)شيوهللٚلٜٔهللٚ هللل لٚهللهلل(ٚسد
شيدوهللَد هلليهللهللهللَ هللٜسٍهلل ٢ًهللَآ ٙهللزييل٘هلل ًد٢هللَآد ٙهللايدصٟهلل ط ٓد ٙهلل هللايًغد١هللاياطبٝد١ هللهللهللهللهللهللهلل

هلل)ميهٔهلللٕهللٜكِٝهللايه  بهلل ًٝ٘هلللٟهللزيٌٝ.هلل من هللاخلد ضهللايكدطإٓهللياد هللهللهللهلل متؿدٝ ،هللَدعهللهللهللهلل(ٚسد
ِٓهللاؾ١ًُهللٖٚهصا هللٖٚدصٙهللايهًُد١هلللزمهلل ادبرلهلل دٔهللهللهللهللهلل لغًٛب٘هللاواذعهلل هللاخلٝ ضهللايه١ًُهللث
قه١ٝهللايٛسٞ هلل ْٗ هللؼلٟٛهلل ٢ًهللَهُْٛ٘هللند َا، هلل د يٛسٞهلل  داّهللٚغدط ١هللٚخاد ٤ هللهللهللهللهللهلل

هلل.(35)ضغً٘هللَ هللٜؿ ٤هلل باغِٗهللٚنٌهللٖصٙهللقسهللادلُا هلل هلل با هللا 

 مسألة العفو عن النبي  :المسألة الثالثة
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  هلل:ق ٍهلل اد  هلل

هلل.ص43هلل:ايلٛب١طهللڎ

بال ّهللا هلليٓبٝ٘هلل هللاآل١ٜهلل ًد٢هلللٕهللايدٛسٞهللهللهللهلل(ز.هللقبشٞ)اغلسٍهللهلل: طضهللاوػوي١
يٝؼهلل شل َ ،هلللٚهللس ي١هللَٔهللاياؾداٛض هللٚشيدوهلل ٕهللآٜد تهللايالد ّهلل ادطمهللبدأهللقدا١هللا هللهللهللهللهللهللهللهلل

هللاولهًِهللَٓعٍهللايٛسٞهللٚبأهللقا١هللضغٛي٘هللاود طبهللَلًكٞهللايٛسٞ.

َٚٔهللاواًدّٛهلللٕهللاياادٛهلليهللٜهدٕٛهلل يهللهللهللهلل=هلل: ٢ًهللاآل١ٜهلل ٝكٍٛهلل(ز.هللقبشٞ)ٜٚاًلهلل
يهلل هٕٛهلل يهللباسهللشْبهللٚقسهللقدطس هللاآلٜد١هللبٗدصاهلل هللغدٛض٠هللهللهللهللهلل ٔهللشْبهللنُ هلللٕهللاوغاط٠هلل

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  هلل:ايادددددددلض

باددسهللٖددصاهللايكددٍٛهللايكطآْددٞهللهللهلل- ُددٔهللاياذٝددبهللهللهلل ص2-1هلل:اياددلضطهللٿ  ٿ  ٿ
لٕهللٜجبلٛاهلللٕهلليا هللاياادٛهلليهللٜدٛسٞهللهللهللهلل-ن يطاظٟ-لٕهللو ٍٚهللباملهللاواػطٜٔهللهلل-ايكطٜض

نُد هللٜكدٍٛهللهللهلل-ب يصْبهللٚلٕهللايصٟهلل   بهللب٘هللا هللْبٝ٘هلل من هللن ٕهللاض ه ب٘هللخافهللا ٚ هللٖٚٛهلل
هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هلل.11مهلل َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-34
هلل.11مهلل ايكطإٓهللايهطِٜهللٚايسضاغ تهللا زب١ٝهلل ْٛضهللايسٜٔهلل ز.هلل ذلهلل-35
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مجٛزهللَعهللايقطاس تهللاحملسث١هللٚايادطفهللاـد مهلل هللَآد٢هللايدصْبهللهللهللهللهللهلل-ضؾٝسهللضن 
َٚ هللن ٕهللٜٓبغٞهللشلِهلللٕهللٜٗطبٛاهللَٔهلل ثب تهللَ هلللثبل٘هللا هلل اد  هلل هللنل بد٘هللهللهللهلل ٖٚٛهللاواك١ٝ

هلل.(36)+متػه ،هللب قطاس  ِٗهللٚ ط ِٗهللاود يفهللي٘هللٚوسيٍٛهللايًغ١هلللٜه ،

يهللْػدًِهلللٕهللقٛيد٘هللهللهللهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز:هللٜطزهللايطاظٟهلل ٢ًهللَٔهللٜكٍٛهللبٗصاهللايكٍٛهللبكٛي٘
َِهلليهللهٛظهلللٕهللٜك ٍهلل ٜٛدبهللايصْبهلل( ا هللا هلل ٓو) يوهللٜدسٍهلل ًد٢هللَب يغد١هللا هللهللهللهلل ٕهللشهلل:ٚٔي

 اد هللا هلل ٓدوهللَد هللهللهللهلل) هلل ااُٝ٘هللٚ ٛقرلٙهللنُ هللٜكٍٛهللايطدٌهلليغرلٙهلل شاهللن ٕهللَُااُ ،هلل ٓسٙهلل
هلل ٚ   د ىهللا هللَد هلل ط د هللهللهللهللهلل؟قٓا هلل هلللَطٟ هللٚضنٞهللا هلل ٓوهللَ هللدٛابوهلل ٔهللناَد

.هلللَ هللاغدلسيٍهللهلل(37) اهللٜهٕٛهللغطن٘هللَٔهللٖصاهللايهاّهلل يهللَعٜسهللايلبذٌٝهللٚايلااِٝهلل(سكٞ
 ًد٢هللهللهللص2هلل:ايادلضهللطهللپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺهلل:بكٛيد٘هلل اد  هللهللهلل(ز.هللقبشٞ)

  ؾٛاّهلل ٓ٘:هلللٕهللاودطازهللَدٔهللاآلٜد١هللٖدٛهللاآل دٞ:هلل ْد هللهللهللهللهللهللهللهلل ثب تهللايكطإٓهللايصْبهلليًطغٍٛهلل
ٕٓهللايٓد ؽهلل ًُدٛاهللبادسهلل د ّهللاياٝدٌهلللٕهللهللهللهللهللهللهلل  لشٓ هلليوهلليٝاطفهلللْوهللَغاٛضهلليو هللَاكّٛ هلل دإ

صٖ هللسبٝددبهللا هللَهدد١هلليهللٜوخددصٖ هلل ددسٚهللا هللاوػدددٛطهلل ًٝدد٘ هللٚ مندد هللٜسخًددٗ هللٜٚوخددهلل
 َد هللاودطازهللاض هد ّهللخدافهللا ٚ  هلللٟ:هلل دطىهللا  هدٌهلللٚهللهللهللهللهللهللهللهلل(َٔهللشْبدوهلل)اوغاٛضهللي٘.هلل

هلل.(38)شّْٛهللاوؤَٓأهلللٚهللاوطازهللايكغ ٥ط هلل إْٗ هللد ٥ع٠هلل ٢ًهللا ْبٝ ٤هللب يػٗٛهللٚاياُس

هلل)ٚباسهللٖصاهللايٓك فهللٜلبٝٓٔهلليًك ض هللنافهللَ هللق يد٘هللهلل ٕٓهلل شٕهللهلل(ز.هللقدبش  هللٚشيدوهلل 
ايطغٍٛهلليًباملهللبد يكاٛزهلل دٔهللايكلد ٍهلل هللغدع٠ٚهلل بدٛىهللٖدٛهللَدٔهللقبٝدٌهللايدلٗد زهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
اؿطّٚهللَٚك حلهللايسْٝ هللٚيًدٓيبهللايدلٗد زهلل ٓدسهللغدهٛتهللايؿد ض هلل دٔهللاؿهدِهلل دإشاهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ادلٗسهللٚملهللٜكبهللب دلٗ زٙهللاؿلهللايج ب هلل هلل ًِهللا هلل ا  هلليهللٜهٕٛهللشيدوهللشْبد ،هللَٚدٔهللهللهللهلل

ب٘هللخافهللا ٚ هللٚيٝؼهللايااٛهلل ٔهللشْدب هلل ٕهللايدٓيبهللهللهللثِهللٜهٕٛهلل اٛهللا هلل ٔهلل اً٘هلليض ه 
هلل.َاكّٛهلل ٔهللايصّْٛهلل

 نزول القرآن الكريم مسألة :المسألة الرابعة
 ٕهللز.هللقبشٞهلل ب٢ٓٓهللقٍٛهللايؿايبهللبدوٕهللايكدطإٓهللابلدسلهللْعٚيد٘هلل هللهللهللهللهللهلل: طضهللاوػوي١

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.32قبشٞ هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهلل ايك حلهلل-36
هلل.(73/هلل26)هلل 1:هللطهلل طٗطإهلل:ايلاػرلهللايهبرل هللزاضهللايهلبهللايا١ًُٝهلل ايادطهللايطاظٟهلل-37
هلل.(78/هلل18)اوطدعهللْاػ٘ هللهلل-38
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ي١ًٝهللايكسض هللثِهللْعٍهللباسهللشيوهللَٓذُ ،هلل هلللٚق تهللكلًا١هللَٔهللغد ٥طهللا ٚقد تهللثدِهللقد ٍ:هللهللهللهللهلل
هللص1هلل:ايكدسضهللطهللٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻهللهُعهلل هللٖصاهللايطلٟهللبأهللقٛي٘هلل اد  :هللٚايؿايبهلل=

هللٖٚدٛهلل ٗدِهللهللهللص146هلل:اإلغطا٤طهللڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿهللٚقٛي٘:  
غسٜسهلليهللٜله ضّهللَعهلل خب ضهللا هللبإْعاٍهللنل ب٘هلل هللي١ًٝهللَب ضند١ هللٚ هللؾدٗطهللضَهد ٕ هلل شهللهللهللهلل

ٚٚقدفهللٖدصٙهللايًًٝد١هللبوْٗد هلليًٝد١هللهللهللهللهللهللهلل ٜهٕٛهللاوطازهلللْ٘هلل ا  هللابلسلهلل ْعاي٘هلل هلليًٝد١هللَب ضند١هللهلل
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  هللايكددسضهللٖٚددٞهلل سددس٣هلليٝدد يٞهللضَهدد ٕ هللنُدد هلل هللقٛيدد٘:هللهلل

 هللثِهللاغلُطهللْعٚي٘هللص185هلل:ايبكط٠طهللڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
قددبشٞهللقددٍٛهلل.هللزهللٚيهللٜٛا ددلهلل+لَٛدد ،هللباددسهللشيددوهللَلددسضد ،هللَددعهللايٛقدد ٥عهللٚا سددساخ

  هللايدطلٟهللايك ٥دٌ:هلل ٕهللهللهللٚهلليػدٓ هللمنٝدٌهللهللهلل=اؾُٗٛضهللبوٕهلليًكدطإٓهلل ٓدعيتهللثاثد١هلل ٝكدٍٛ:هللهللهللهللهلل
يًكطإٓهلل ٓعيتهللثاث١ هللا ٍٚ:هلل  هللايًٛحهللاحملاٛا هللٚايج ْٞ:هلل  هللبٝ هللاياع٠هلل هللايػدُ ٤هللهلل
ايسْٝ  هللٚايج يح:هلل اطٜك٘هللَٓذُ ،هللعػبهللاؿٛازخ هللٚ ٕهللن ْ هلللغ ْٝسهللٖدصاهللايدطلٟهللنًدٗ هللهللهللهلل
ٕٓهللٖصٙهللايلٓعيتهللاوصنٛض٠هللَٔهلل  ملهللايغٝدبهللايدصٟهلليهللٜؤخدصهلل ٝد٘هلل يهللمبد هللهللهللهللهللهلل قشٝش١ هلل 

ٜكٝٓ ،هلل هللايهل ّهللٚايػد١ٓ هلل كدش١هللا غد ْٝسهلل هللٖدصاهللايكدٍٛهلليهلل هادٞهللٚسدسٖ هللهللهللهللهللهللهللهلل ٛا طهلل
هلل.(39)+؟!قسهللْطلهللايكطإٓهللغا ٘ٚهلليٛدّٛهللا لك زٙ هلل هٝف

اوٓ قؿ١هللٚايطز:هلليسآ هلللثٓ ٤هلل طضهللاوػوي١هلللٕهللز.هللقبشٞهللضٓزهللقدٍٛهللاؾُٗدٛضهللهللهلل
هلل:يػببأ
 هلل دٛا طهللٜكٝٓد ،هللهللهلل:هلل ٕهللايلٓعيتهللايجاث١هللَٔهلل  ملهللايغٝبهللايصٟهلليهللٜؤخدصهلل ٝد٘هلل يهللمبدهللهللهللا ٍٚ

هلل. هللايهل ّهللٚايػ١ٓ
هلل.:هلللٕهللايكطإٓهللايهطِٜهللْطلهللغافهللٖصٙهللايلٓعيتايج ْٞ

هللهللهلل:ايطزهلل ًٝ٘

 ٕهللايلٓعيتهللايجاث١هللايد هللدد ٤تهلل دٔهللابدٔهلل بد ؽهللضندٞهللا هلل ُٓٗد هللٚ ٕهللن ْد هللهللهللهللهللهللهللهللهلل .1
ٕٓهللٖصٙهللايلٓدعيتهللَدٔهللا َدٛضهللايغٝبٝد١هللايد هلليهللهللهللهللهللهلل َٛقٛ ١هلل إٕهللشل هللسهِهللاوط ٛ  هلل 
ٜك ٍهلل ٝٗ هللب يطلٟ هلل ٝهٕٛهللادلٗ زهللايكش بٞهلل ٝٗ هللي٘هللسهِهللاوط دٛ  هلل شهلليهللبدٓسهللٚلٕهللهللهلل

هللب يكٍٛهللبطلٜ٘هللَٔهللغرلهللزيٌٝ. ّي هللو هللػطلهللٚهلل ٜهٕٛهللقسهللزلا٘هللَٔهللضغٍٛهللا هلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.52قبشٞ هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهلل ايك حلهلل-39
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 ٕهللايكٍٛهللبوٕهللايكطإٓهللْطلهللغافهللٖدصٙهللايلٓدعيتهلل ٝد٘هللْادط هلل ٕهللٖدصٙهللايلٓدعيتهللهللهللهللهللهللهلل .2
هللۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ث بلدد١هلل هللايكددطإٓهللايهددطِٜهلل هللقٛيدد٘هلل ادد  :هللهللهللهلل

هلل.(40) ص22-21هلل:ايدلٚزط

وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  هللٚاـاق١:هلللٕهللٖصٙهللايلٓعيتهللثبل هلل هللايكطإٓهلليكٛيد٘هلل اد  :هللهلل

 هللْٚاًِهلللٕهللايكطإٓهللَلدٛا طهللايجبدٛتهللٜكٝٓد ، هلللَد هلللس زٜدحهللابدٔهلل بد ؽهللهللهللهللهللهللهللهللۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ
ٕٓهللباهدٗ هللٜكدٟٛهللايدباملهللاآلخدطهللهللهللهللهللهللهللهلل ضنٞهللا هلل ُٓٗ هلل ًٗ هللسهِهللاوط دٛ  هللٚيهجط ٗد هلل دإ

هلل ذلق٢هلل  هللزضد١هللايكشٝض.

 ؟أواخر سورة التوبة من ىو الصحابي الذي وجد عنده :المسألة الخامسة
ٜصنطهللز.هللقبشٞهلللٕهللا َطهللاخلًطهلل ٢ًهللايدطٚا٠هللٚاودؤضخأهلل هللهللهللهلل: طضهللاوػوي١

اغِهللَدٔهللٚددسهلل ٓدسٙهلللٚاخدطهللغدٛض٠هللايلٛبد١هلل ٝكدٍٛهلل هللاؿ ؾد١ٝهللَاًكد ،هلل ًد٢هللضٚاٜد١هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ايبد ضٟهللاي هللَشَنطتهلللٕهللظٜسهللبدٔهللث بد هللٚددسهللآخدطهللغدٛض٠هللايلٛبد١هللَدعهلللبدٞهللخعميد١هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

٘هللؾدٗ ز هللهللَعهلللبٞهللخعميد١هللا ْكد ضٟهللايدصٟهللدادٌهللايدٓيبهللهللهللهللهللهلل)ٚ هللضٚا١ٜ:هلل=ا ْك ضٟ:هلل
(هلللٕهللخعميد١هللهلل144 هلل3 هللٚايصٟهلل هلل ٗصٜبهللايلٗصٜبهلل)234 هلل1ايدلٖ ٕ هللهلل(بؿٗ ز٠هللضدًأ

 هد ٥ٌهللهلل) ٗٛهللغرلهلللبٞهللخعميد١ هللٚ هللايبدد ضٟهللهللهللهلل بٔهللث ب هللا ْك ضٟهللٖٛهللشٚهللايؿٗ ز أ
لٕهللظٜسا،هللٚدسهلل ٓسهللخعمي١هللٖصاهللآ١ٜهللَٔهللغدٛض٠هللا سدعاّ هلل ٗدٌهللاخدلًطهللا َدطهللهللهللهللهللهللهلل(ايكطإٓ

هلل.(41)+ ٢ًهللايطٚا٠هللٚاوؤضخأ

هلل ٕهللَدد هللق يدد٘هللز.هللقددبشٞهللَددٔهللاخددلاطهللا َددطهلل ًدد٢هللايددطٚا٠هللهللهللهلل:ٚايددطزاوٓ قؿدد١هلل
دد تهلل كدد ٍ:هللهللهللهللٚ اوددؤضخأهلليددٝؼهللزقٝكدد ، هلل ًكددسهللمجددعهللاؿدد   هللابددٔهللسذددطهللبددأهللايطٜٚا
ٕٓهللايصٟهللٚدسهللَا٘هللآخطهللغٛض٠هللايلٛبد١هلللبدٛهللخعميد١هللب يهٓٝد١ هللٚايدصٟهللٚددسهللهللهللهللهللهللهلل= ٚا ضدضهللل

هللخعمي١.هللٚلبٛهللخعمي١هللقٌٝ:هللٖٛهللابٔهلللٚؽهللبٔهللٜعٜدسهللبدٔهلللهللهلل قدطّهللهللَا٘هللاآل١ٜهللَٔهللا سعّا
َؿٗٛضهللبهٓٝل٘هللزٕٚهللازل٘ هللٚقٌٝ:هللٖٛهللاؿ ضخهللبٔهللخعمي١ هللٚلَ هللخعمي١هلل ٗٛهللابٔهللث بد هللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل. هللاؿ ؾ131١ٝاْاط:هللز.هلل ذل هللْٛضهللايسٜٔ هللايلاػرلهللٚ ًّٛهللايكطإٓ هللمهلل-40
هلل.75َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-41
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هلل.(42)+...هللشٚهللايؿٗ ز أ

 القرآن أّول من ألف في عموم :المسألة السادسة
قبشٞهلللٕهلللٍٚهللَٔهلللّيفهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهللقُدسهللبدٔهللهللهلل.هللٜط٣هللزهلل: طضهللاوػوي١

اؿدد ٟٚهلل هلل ًددّٛهلل)(هلل هللايكددطٕهللايج يددحهلل هللنل بدد٘هلل349خًددفهللبددٔهللاوطظبدد ٕهلل)ت:هلل
هلل.(43) (ايكطإٓ

يكسهللسكلهللز.هللقُسهللٜٛغفهللايٗؿطظٞهللٖدصٙهللاوػدوي١ هللٚبدٝٓٔهلللٕهللهللهللهللهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز
نلدد ّهللابددٔهللاوطظبدد ٕهللٖددٛهللنلدد ّهلل اػددرلهللٚيددٝؼهللنل بدد ،هلل هلل ًددّٛهللايكددطإٓهللبدد وا٢ٓهللهللهلل
ايقطاسٞهللاولا ضفهلل ًٝ٘ هللٚ ٕهللندد ١َهللٖدصاهللايهلد ّهللهآًد هللْػدلباسهلللٕهللٜهدٕٛهللهللهللهللهللهللهلل

هلل.(44) ؿطٜٔهللدع٤ا،ٚهللطإٓهللاواطٚ ١هللايّٝٛهلل إْ٘هللٜكعهلل هللغبا١خ ق ،هلل هلللْٛا هلل ًّٛهللايك

ٍٚٓهللَدٔهلللّيدفهلل هللهللهللهللهللهللهلل ٕٓهللل ٚباسهللطٍٛهللايبشحهللٚايسضاغد١هلل دبأهلليًدسنلٛضهللايٗؿدطظٞهللل
ٖددهلل هللايكدطٕهللايػد زؽهللهللهللهلل597 ًّٛهللايكطإٓهللب وا٢ٓهللايقطاسٞهللٖٛهللابٔهللاؾٛظٟهللت:هلل

هلل) هللنل ب٘هلل  ًدّٛهللهلل ذ ٥دبهللهلل)ٖٚدٛهللْاػد٘هللنلد ّهللهللهللهللهلل( ٕٓٛهللا  ٓ ٕهلل هلل ٕٝٛهلل ًّٛهللايكدطآ
هلل هللهللهللهلل(ايكدطآ ٕٓهللَدد هللشندطٙهللاواٗطغدٕٛهلل هللاوهلبدد١هللهللهلل(45)ايدصٟهللُْػددبهلل  هللابدٔهللا ْبد ض .هللٚ 

هلل)ايبًس١ٜهللب إلغهٓسض١ٜهللَٔهللْػب١هللنل ّهلل   هللابدٔهللا ْبد ضٟهلليدٝؼهللهللهللهللهلل( ذ ٥بهلل ًّٛهللايكدطآ
قشٝش ، هللٚايكٛاّهلللْ٘هلليبٔهللاؾٛظٟ هللٚلٕهللَٔهللشنطهلللٕهللٖدصاهللايهلد ّهلليبدٔهللا ْبد ضٟ هللهللهللهللهلل

انلادد٢هللمبدد هللٖددٛهللَددصنٛضهلل هللبط قدد١هللهللهللهللهللملهللٜكددفهلل ًدد٢هللايددٓلهللاودطددٛط هللٚ مندد هللهللهللهللهلل
هلل.(46)اودطٛط

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 لضهللايب ضٟهللبؿطحهللقشٝضهللاإلَ ّهللايبد ضٟ هللهلل اإلَ ّهللاؿ   هلللمحسهللبٔهلل ًٞهللبٔهللسذطهلل اياػكاْٞهلل-42

هللهلل زاضهللهلل قكدٞهللقدبهللايدسٜٔهللاـطٝدبهللهللهللهللهلل ؼكٝل:هللقبهللايسٜٔهللاـطٝبهللٚهللقُسهلل ؤازهلل بدسهللايبد ق
هلل.(632هلل-632/هلل8)هلل ٖد2427هلل 3ط:هللهلل زاضهللاوطبا١هللايػًا١ٝ:هللايك ٖط٠هلل ايطٜ ٕهلليًذلاخ

هلل214َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-43

 هلل ًدّٛهللايكدطإٓهللايهدطِٜهلل  ضىد٘هللٚهللهللهللهللهللف١ًهللد َا١هللزَؿدلهلليًاًدّٛهللايقلكد ز١ٜهللٚهللايك ْْٛٝد١هللهللهللهللهللاْاط:هلل-44
اجملًدس:هللهللهلل طٛضٙهللٚلٍٚهللَٔهللليفهلل ٝ٘هلل ًّٛهللايكطإٓهللايهطِٜهلل  ضى٘هللٚهلل طٛضٙهللٚلٍٚهللَدٔهللليدفهلل ٝدهللهللهلل

هلل.259ّ هللم2996هلل: هللاياسزهللا 21ٍٚ
هلل.262اوطدعهللْاػ٘ هللمهلل-45
هلل.259اوطدعهللْاػ٘ هللمهلل-46
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ما  )واهلل :ما المراد من قول سيدنا عبد اهلل بن مسعود :المسألة السابعة
 ؟نزلت آية إال وأنا أعمم فيم نزلت(

اوب يغد١ هللهللهللٜط٣هللز.هللقبشٞهلللٕهللاوطازهللَٔهللقٍٛهللابٔهللَػداٛزهللهللهلل: طضهللاوػوي١
 ْ٘هلليٝؼهلليهٌهللآ١ٜهللغببهللْعٍٚ هلللٚهلللٕهللباملهللايطٚا٠هلل عٜٓدسهلل ًد٢هللايكدش بٞهللايدصٟهللْكدٌهللهللهللهللهللهلل

هلل.(47) ٓ٘

ٖٚددصاهلل=هلل:ٜكددٍٛهللز.هللْددٛضهللايددسٜٔهللضزا،هلل ًدد٢هللز.هللقددبشٞهللايكدد حلهلل:اوٓ قؿدد١هللٚايددطز
ِٓهلل هللْكسٙ هلل إٕهللٖصاهللايكٍٛهلليهللٜا هلللبدسا،هلللٕهلليهدٌهللآٜد١هللهللهللهلل  ذٝبهلل هلل ِٗهللناّهللايكش ب١هللث

شل هللغببهلل ٗٛهللٜاًُ٘ هللٚشيوهللعػبهللَ هللضآٙهللب دلٗ زٙهلل هلل لبدعهللهللغبب ، هللبٌهللاوطازهلل ٕهللن ٕهلل
لغب ّهللايٓعٍٚ هللثِهللنٝفهللٜأهللب يطٚا٠هلل عٜٓسهللِٖٚهللٖٓ هلل هللٖصٙهللايطٚا١ٜهلليٝػٛاهللَدٔهلل  َد١هللهللهلل
ايٓ ؽ هللبٌهللَٔهللايجك تهللا ثب تهلليكسهللن ٕهللشيوهللٜٛدبهلل ٢ًهللا غل شهللايٓ قدسهلل  د ز٠هللايٓادطهللهللهللهلل

هلل.(48)+ هلل ِٗهللايٓلهللَٚككسٙهللاؿكٝكٞ

 ؟سن األربعين في المغة لفظة العمر ترادف ىل :المسألة الثامنة
اوسْٞهللبوٕهللبادملهللهللٚهللشنطهللز.هللقبشٞهلل هللايلُٗٝسهللياكٌهللاوهٞهلل: طضهللاوػوي١

ُِدطهلل)اواػطٜٔهللهعَٕٛهللبوٕهللياا١هلل ڈ  ڈ     ژ  ژ  هلل هللقٛيد٘هلل اد  :هللهللهلل(ايُا

هللهللص16هلل:ْٜٛؼطهللڑ  ڑک  ک  ک هلل طازفهللغٔهللا ضباأهلل ٢ًهللٚد٘هللايٝكأهللٚوٝد
بوٕهللاواػطٜٔهللخًطٛاهللبلاػدرلِٖهللٖدصاهللبدأهللهللهللهللهلل:ايطدلٟهللثِهللٜكٍٛ هللاؿ ؾ١ٝهلل  هلل اػرلهلل

هلل.(49)ايًغ١هللٚٚاقعهللايل ضٜذهللَسيٍٛ

هللهللهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز

 هللن ٕهلللضباأهللغد١ٓهللقبدٌهللايباجد١هللملهللهللهللهلل ٕهللاإلَ ّهللايطدلٟهلل ٓسَ هللبأهللبوٕهلل ُطهللايٓيبهلل .لهلل
 كدسهللهلل=ٜصنطهللبوٕهللغٔهللا ضباأهلل طازفهلليا هللاياُطهلل هللايًغ١ هللٚ يٝوهللقدٍٛهللايطددلٟ:هللهللهلل

يبج هلل ٝهِهلل ُطا،هللَٔهللقبً٘هللٜكٍٛ:هلل كسهلليبج هلل ٝهِهلللضباأهللغد١ٓهللَدٔهللقبدٌهلللٕهللل ًدٛٙهللهللهللهللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.233 هلل231مهلل َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل قبشٞهلل اْاط:هللايك حلهلل-47
هلل.55مهلل ايكطإٓهللايهطِٜهللٚهللايسضاغ تهللا زب١ٝهلل ْٛضهللايسٜٔهلل ز.هلل ذلهلل-48
هلل.264مهلل َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل قبشٞهلل اْاط:هللايك حلهلل-49
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سسثٓ هللبؿطهللقد ٍهللسدسثٓ هللهللهلل=ثِهللٜطٟٚهلل ٔهللقل ز٠هللٖصاهللايلاػرلهلل ٝكٍٛ:هللهلل(50)+...هلل ًٝهِ
...هلل كسهلليبجد هلل دٝهِهلل ُدطا،هللَدٔهللقبًد٘هللل داهللهللهللهللهللهللهللهلل:ٜعٜسهللق ٍهللسسثٓ هللغاٝسهلل ٔهللقل ز٠هللقٛي٘

هلل.(51)+ اكًٕٛهلليبحهلللضباأهللغ١ٓ

 ٓسهللباجل٘هللند ٕهلللضبادأهللغد١ٓهللهللهللهللهللطٙهللاإلَ ّهللايطدلٟهللَٔهلللٕهلل ُطهللايٓيبهللثِهلل ٕهللَ هللشن .ّهلل
قد ٍهللابدٔهللهللهلل=هلل:ٖٛهللاوؿٗٛضهلل هللنلبهللايػرل٠هللايٓب١ٜٛ هلل كسهللدد ٤هلل هللغدرل٠هللابدٔهللٖؿد هللهللهللهلل

لضباأهللغ١ٓهللباج٘هللا هلل ا  هللضمح١،هلليًا وأ هللٚن  د١،هللهللهلل غش م:هلل ًُ هللبًغهللقُسهلل
 اهللميهٓٓ هلل ْه ضهلللٕهلليا هللاياُطهلل هللاآل١ٜهللٜاػدطهللبدوضباأهللغد١ٓ هللهللهللهللهلل(52)+يًٓ ؽهللبؿرلا،

ٚيٝؼهللاي لُ زهللبصيوهلل ٢ًهلللٕهللياا١هللاياُدطهلل هللايًغد١هلل دطازفهللغدٔهللا ضبادأهللبدٌهللهللهللهللهللهللهلل
هللقبٌهللايباج١.هللهللهللا لُ زا،هلل ٢ًهللنلبهللايػرل٠هللاي هللبٝٓٓ هلل ُطهللايٓيبهلل

 ؟المدني أمارات قطعية أم أمارات غالبةو  ىل ضوابط المكي :المسألة التاسعة
 هللَاط د١هللهللهللٜط٣هللز.هللقبشٞهلللٕهللايهٛابطهللايد هللشنطٖد هللاياًُد ٤هللهللهللهلل:طضهللاوػوي١ 

هلل  ٗدٞهلللَد ضاتهللقطاٝد١هلليهلل لدًدفهللهللهللهللهلل- شاهللُسا هللَ هللاغلج هللَٓٗ هللد ْب ،-اوهٞهللٚاوسْٞهلل
هلل.(53)ٚلٕهللايكٍٛهللبوْٗ هلللَ ضاتهللغ يب١هلليهللزا ٞهللي٘

ٕٓهللططٜدلهللَاط د١هللاوهدٞهللٚاودسْٞهلل َد هللزلد  ٞهلللٚهللقٝ غدٞ هللهللهللهللهللهللهللهللهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز  
  يػُ  ٞهللَٓٗ هللميهٔهللاؿهِهللبكطاٝل٘ هلللَ هللايططٜلهللايج ْٞهلل كسهللزخٌهلل ٝ٘هللايدلٗد زهلل داهللهللهلل

ٚ شاهللند ٕهلل هللندٌهللهللهللهلل:قٍٛهللز.هللقبشٞهللٍَ هللْكٛميهٔهللاؿهِهللبكطاٝل٘ هللٚخرلهللؾ ٖسهلل ٢ًهلل
اغدلجٓ ٥ٗ هلل ًد٢هللهللهللَٔهللاوهدٞهللٚاودسْٞهللآٜد تهللَػدلجٓ ٠ هلل ُدٔهللاياًُد ٤هللَدٔهللا لُدسهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل.(54)ايدلٗ زهللزٕٚهللايٓكٌ

 كٍٛهللز.هللقبشٞهللٜؤنسهللبوٕهللٖٓ ىهلل هللايػٛضهللاوه١ٝهللٚاوس١ْٝهللآٜ تهللَػلجٓ ٠هلل دٔهللهلل
هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هلل:دد َعهللايبٝد ٕهلل هلل اػدرلهللايكدطإٓ هللزاضهللاواط د١هللهللهللهللهللهلل اإلَ ّهلللبٞهللدااطهللقُدسهللبدٔهللدطٜدطهللهللهللهلل ايطدلٟهلل-50
هلل.(67/هلل22)هلل 2991ّهلل ٖد2421هلل برلٚت هلليبٓ ٕ

هلل(.68/هلل22اوطدعهللْاػ٘ هلل)هلل-51
 بدطاِٖٝهللا بٝد ضٟهللٚ بدسهللاؿادٝ هللؾدًيب هللهللهللهللهللهللهلل ابٔهللٖؿ ّ هللايػرل٠هللايٓب١ٜٛ هللؼكٝدل:هللَكدطا٢هللايػدك هللهللهللهلل-52

هلل.(149/هلل2)هلل 2936ّهلل ٖد2355هلل َكطهلل:َطبا١هللَكطا٢هللايب بٞهللاؿًيبهللٚلٚيزٙ
هلل.283هلل 281َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهللهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-53
هلل279مهللاوطدعهللْاػ٘ هللهلل-54
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هلل.ططٜلهللايدلٗ زهلل إشا،هلليهللميهٔهللاؿهِهللبكطا١ٝهللٖصٙهللا َ ضات

إلى ست مراحل ثالث في مكة وثالث  تقسيم القرآن الكريم :العاشرة المسألة
 في المدينة

ز.هللقدبشٞهللغدٛضهللايكدطإٓهللايهدطِٜهللا لُد زا،هلل ًد٢هللاودٓٗرهللهللهللهللهللهللهللهللقػِهللهلل: طضهللاوػوي١
هلل.ايل ضىٞهللايعَ هلل  هللثاخهللَطاسٌ:هللابلسا١ٝ٥ هللَٚلٛغط١ هللٚخل ١َٝ

يهللميهٓٓ هلل كػِٝهللايكطإٓهللايهطِٜهلل ٢ًهللايططٜك١هللايد هللشنطٖد هللز.هللهللهللهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز
قبشٞهللبػببهللٚدٛزهللايخلافهلل هللَه١ٓٝهللباملهللايػٛضهلللٚهللَسْٝلٗ  هلل بٓ ٤ّهلل ٢ًهلل كػدُٝ٘هللهلل
غٓذسهلللٕهللباملهللايػٛضهللميهٔهلللٕهلل سخٌهلل هللاوطاسدٌهللايل ضىٝد١هللاوهٝد١هللٚميهدٔهلللٕهللهللهللهللهلل

ض٠هللاودلًدفهلل هللهلل سخٌهلل هللاوطاسٌهللاوس١ْٝهللٖٚصاهللٜؤزٟهلل  هللايكٍٛهللبوٕهللَٛنٛ هللايػٛ
ٍٕهللٚاسس هللٖٚٓد هللٜاٗدطهلليٓد هللهللهللهلل َهٝلٗ هللَٚسْٝلٗ هللميهٔهللمحً٘هلل ٢ًهللاوهٞهللٚ ٢ًهللاوسْٞهللبآ

هللنافهللٖصٙهللايططٜك١هلل هللايلكػِٝ.

ٍْهللخطدرلهللٜدؤزٟهلل  هللهللهللهللهلل لنفهلل  هللشيوهلللٕهللايكٍٛهللبلكػِٝهللايكطإٓهلل  هللَطاسدٌهللقدٛ
 لضهللايب ّهلللَ ّهللاوػلؿطقأهلليلشكٝلهللَ هللٜطَٕٛهلل يٝد٘هللَدٔهللايكدٍٛهللبدوٕهللايكدطإٓهللخد مهللهللهللهللهللهللهلل

ٚ كطٙهللد ٤هلل هللنٌهللَطس١ًهلليٝا جلهللَ هللن ٕهلل ٝٗد هلل ٗدٛهللخد مهللب ودد طبأهلل هللهللهللهللهللهللبب٦ٝل٘
هللٚيهللٜكًضهلللٕهللٜهٕٛهللشلصاهللاياكطهللايصٟهللْاٝؿ٘.هلل شيوهللاياكط

 مناقشة د. صبحي في أنواع النسخ :المسألة الحادية عشرة
ٜط٣هللز.هللقبشٞهلللٕهللايٛيٛ هللب نلؿ فهللايٓػذهلللٚقدعهللايهٓلد ّهلل هللهللهللهلل: طضهللاوػوي١

ِهللاَؾطا٠٤هلل  هللايكٍٛهللبوٕهللَٔهلللْٛا هللايٓػذ هللْػذهلل دا٠ٚهللهلللخط ٤هللَٓٗذ١ٝهللسل٢هللٚقً هللبٗ
آٜ تهللَا١ٓٝهلل َ هللَعهللْػذهلللسه َٗ هللٚ َ هللزٕٚهللْػذهلللسه َٗ  هللٜٚكدٍٛ:هللبدوٕهللَد هللشندطٚٙهللهللهللهللهلل

هلل.(55)ٚلخب ضهللاآلس زهللا١ٝٓهللٚايكطآ١ْٝهلليهلل جب هلل يهللب يلٛا طهلل  هللا َج١ًهللٖٞهلللخب ضهللآس ز

هلل:َُٜطٗزهلل ٢ًهللز.هللقبشٞهللَٔهللٚدٛٙهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز

لمجددعهللايكدد ٥ًٕٛهللب يٓػددذهللَددٔهللاوػددًُأهلل ًدد٢هللٚقددٛ هللْػددذهللاؿهددِهللٚايددلا٠ٚهللهللهلل .1

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.165مهللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللهلل قبشٞهلل ايك حلاْاط:هللهلل-55
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هلل. إْه ضٙهللشلصاهللايٓٛ هلل ْه ضهلليإلمج  هلل(56)مجٝا ،

 ٕهللا خب ضهللاي هللُشنطتهللنوَج١ًهلل ٢ًهللايٓػذهللسهُد ،هللٚ دا٠ٚ،هلللٚهللايٓػدذهلل دا٠ٚهللزٕٚهللهللهللهللهلل .2
اؿهِ هلللخب ضهللقشٝش١هللٚ ٕهللن ْ هللَٛقٛ ١هلل إٕهللشل هللسهِهللاوط دٛ هلل ٕهللَجًدٗ هلليهللهللهلل

هلل.(57)بٌهلليبسهلل ٝ٘هللَٔهلل ٛقٝفهلل ٜك ٍهللب يطلٟ

لَ هللقٛي٘هللبوٕهللايكطآ١ْٝهلليهلل جب هلل يهللب يلٛا طهللٖٚٓ هللا خب ضهللا١ٝٓهلل ْٗد هلللخبد ضهللآسد ز هللهللهللهلل .3
 ٝذ ّهلل ٓ٘:هللبوٕهللثبٛتهللْػذهللؾد٤ٞ هللٚثبدٛتهللْدعٍٚهللايكدطإٓهللؾد٤ٞهللآخدط هلل جبدٛتهللهللهللهللهللهللهللهلل
ايٓػذهللٜهاٞهلل ٝ٘هللايسيٌٝهللايا هللغدلهللاآلس زهلللَ هللثبدٛتهللْدعٍٚهللايكدطإٓهلل ٗدٛهللايدصٟهللهللهللهللهللهلل

ٚايصٟهللَآ ٙهللثبدٛتهللايٓػدذهلليهللثبدٛتهللهللهللهللهلل يكطاٞهللب ـدلهللاولٛا طٜؿذلطهلل ٝ٘هللايسيٌٝهللا
هلل:.هللْٚدط٣هللز.هللقدبشٞهللٜٛا دلهللقٛيٓد هلل ٓدسهللقٛيدهللهللهللهللهللهلل(58)ايكطإٓهلل ٝهاٞهلل ٝ٘هلللخب ضهللاآلس ز

لٚهلل دٔهللقدش بٞهللهللهللهلل إمن هللٜطددعهلل هللايٓػدذهلل  هللْكدٌهللقدطٜضهلل دٔهللضغدٍٛهللا هللهللهللهللهللهللهلل
هللهلل=هلل: كٛيدهللهلل(59)+آٜد١هللندصاهللْػدد هللندصاهللهللهللهلل=هلل:ٜكٍٛ ٜدبأهلليٓد هللبدوٕهللز.هللهللهللهللهلل+ دٔهللقدش ب

هللقبشٞهللٜكٗطهلل هللٖصاهللاوٛنعهللبجبٛتهللايٓػذهللغدلهللاآلس ز.

 ؟ىل لمرسم العثماني مزايا خفية :المسألة الثانية عشرة
ٜدط٣هللز.هللقدبشٞهلللٕهللايعضقد ْٞهلل هًدفهلل هًاد ،هللاد ٖطا،هلل ٓدسَ هللهللهللهللهللهللهللهللهلل: طضهللاوػوي١

داٌهللَٔهللَعاٜ هللايطغِهللاياجُ ْٞهللزييل٘هلل ٢ًهللَا٢ٓهللخاٞهللزقٝلهللنعٜد ز٠هللايٝد ٤هلل هللنل بد١هللهللهللهلل
 شاهللهللص47هلل:ايددصاضٜ تطهللۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئهلل: هللقٛيدد٘هلل ادد  هللهلل(َلِٜددس)نًُدد١هلل
هلل.(60)ٚشيوهلليإلمي ٤هلل  هلل ااِٝهللق٠ٛهللا هللاي هللب٢ٓهللبٗ هللايػُ ٤هللۆئنلب هلل

ٕٓهللايصٟهللمحٌهللز.هللقبشٞهلل ٢ًهلل ْه ضهللٖصٙهللاوا ْٞهللٖدٛهللض هد٘هللهللهللهلل:اوٓ قؿ١هللٚايطز  
ايؿسٜسهلليًكٍٛهللبد يلٛقٝفهلل هللايطغدِهللاياجُد ْٞهلل ًدٛهلللْد٘هللغدًِهللبٗدصٙهللاواد ْٞهللايسقٝكد١هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
 ؾوٙهللشيوهلل  هللايكٍٛهللبلٛقٝفهللٖدصاهللايطغدِهلل ْد٘هللًٜدعّهللَدٔهللشيدوهلللٕهللٜهدٕٛهللا هلل دعهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل(22/هللهلل1َٓ ٌٖهللاياط  ٕهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هلل)هلل قُسهلل بسهللايااِٝهلل ايعضق ْٞهلل-56
هللاوطدعهللْاػ٘.هلل-57

هلل.127َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهللهلل ايكط ٕ هللَٓ  هلل-58
هلل.171َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهللهلل قبشٞهلل ايك حلهلل-59
هلل177اْاط:هللاوطدعهللْاػ٘ هللمهللهلل-60
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ُد١هللبٗدصاهللايطغدِهلل هللَٛندعهللهللهللهللهللبهل بد١هللٖدصٙهللايههلًلهللهللٚدٌهلللَطهللددلٌٜهللبإخب ضهللايطغدٍٛهللهلل
آخدط هلل دإشا،هللضغدِهللسدطٚفهللايهًُد١هلل ٝد٘هللسهُد١هللَٚككدسهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللٚبطغِهللآخطهلل هللَٛنع

 اهللبٓسهلل شا،هللَٔهللايكٍٛهللبلٛقٝفهللايطغِهللي٦اهللٜٓلادٞهللسكدٍٛهللَدطازهللا هلل دعهللٚددٌ.هللهللهللهللهللهللهلل  ا  
ٌٖهللز.هللقبشٞهللٜاًٌهللظٜ ز٠هللسطفهلللٚهلل ْك ق٘هلل هللَٛنعهللزٕٚهللَٛندعهللآخدطهللبهل بد١هللهللهللهلل ٚيا

ٚفهلل كسهلل ًّلهلل هللاؿ ؾ١ٝهللبادسهلللٕهللشندطهللقدٍٛهللايعضقد ْٞهللهللهللهللهللايه  بأهللٚنٝا١ٝهللْطكِٗهلليًشط
ٚايلاًٌٝهللايطبٝاٞهللشلدصاهللنًد٘هلللٕهللهللهلل=هلل: هلل اًٌٝهللسصفهللسطفهللايٛاٚهلل هللآٜ تهللنجرل٠هللبكٛي٘

ٛاهللايٓطلهلل كط هلل  يٛاٚهلل ػكطهلل هللمجٝعهللاآلٜ تهلل هللايٓطل هلل.(61)+ايهلب١هلليسا

 ؟ىل الرسم العثماني توقيفي أم اصطالحي :المسألة الثالثة عشرة
ٜلب٢ٓهللز.هللقبشٞهللقٍٛهللاياعهللبٔهلل بدسهللايػداّهلل هللسهدِهللايطغدِهللهللهللهللهللهلل:اوػوي١ طضهلل
هللهللهللهلل=هلل:اياجُ ْٞهلل ٝكٍٛ يهللػدٛظهللنل بد١هللهللهللهلل:بٌهللْوخصهللبطلٟهللاياعهللبٔهلل بدسهللايػداّهللايدصٟهللٜكدٛ

هللهللهللهلل اوكشفهللاآلٕهلل ٢ًهللايطغّٛهللا ٚ هللب قطاحهللا ٥ُد١هلل هلليد٦اهللٜدؤزٟهلل  هللزضٚؽهللاياًد
ًَٚدلهللٖصاهللايدطلٟهللا خدرلهللهللهلل=هلل:ثِهللٜاًلهلل ٢ًهللقٍٛهللاياعهللبٔهلل بسهللايػاّهللق ٥ا،هلل+اخل.هلل..

لٕهللايا ١َهلليهللٜػلطٝإٛهلللٕهللٜكطؤٚاهللايكطإٓهلل هللضزلد٘هللايكدسِٜ هلل ٝشػدٔهللبدٌهللهدبهلللٕهللهللهللهللهللهلل
ٜهلبهللشلِهللب يقطاس تهللايؿ ٥ا١هلل هلل كطِٖ هللٚيهدٔهللٖدصاهلليهللٜاد هلل يغد ٤هللايطغدِهللهللهللهللهللهلل
اياجُ ْٞهللايكسِٜ هلل ٕهلل هلل يغ ٥٘هلل ؿٜٛٗ ،هلليطَدعهللزٜد هلل ادِٝهللادلُاد هلل ًٝد٘هللايهًُد١ هللهللهللهللهللهللهلل

هلل ايؿدك م هلل ادٞهللا َد١هللزا٥ُد ،هلل ًُد ٤هللٜاسادٕٛهللٖدصٙهللايادطٚمهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللٚا لكُ هللب٘هللا ١َهللَد
نُد هللاقذلسد هللفًد١هللهللهللهللهلل-َعهللشيدوهلل-ايه١ًٝ٦هلل هللططٜك١هللايطغِهللاياجُ ْٞ هللَٚٔهللاوُهٔهلل

ا ظٖطهلللٕهللٜٓب٘هلل هللشٌٜهللنٌهللقاش١هللَٔهللقاش تهللاوكشفهلل ٢ًهللَ هلل ػ٢هلللٕهللٜهدٕٛهللهلل
هلل.+ ٝٗ هللَٔهللا يا اهللاود يا١هللياقطاحهللاؿسٜحهلل هللاـطهللٚاإلَا٤

ٜلدبأهلليٓد هللَدٔهللقدٍٛهللز.هللقدبشٞهلللْد٘هلل ٓكدٌهلل هللسهدِهللايطغدِهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل:يطزاوٓ قؿ١هللٚا
اياجُ ْٞهلل كد ٍهللبٛددّٛهللنل بد١هللاوكدشفهللب يقدطاس تهللايؿد ٥ا١هللب يٓػدب١هلليًادٛاّهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
خؿ١ٝهللايًبؼهللٚاـًط هلللَ هللب يٓػدب١هلليًددٛامهللٖٚدِهلل ًُد ٤هللا َد١هلل ٓبكدٞهللشلدِهللايطغدِهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللاياجُ ْٞهللواط لِٗهللاياطٚمهلل ٝ٘.

شٞ هلل إْ٘هلليٛهللقًٓ هللبٛددّٛهللنل بد١هللهللهللٚاولوٌَهللٜاس هللنافهللَ هللشٖبهلل يٝ٘هللز.هللقب

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل. هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓقبشٞهلل ايك حلهلل-61
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اوكددشفهللب يقددطاحهللاإلَا٥ددٞهللايؿدد ٥عهلليهددٌهلل كددطهلل ز٣هللٖددصاهلل  هلل غددٝرلهللخددطهللهلل
اوكشفهللَٔهلل كدطهللآلخدط هللٚندٝ  هللاسدذلاّهللايطغدِهللاياجُد ْٞهللايدصٟهلل ٛاضثلد٘هللا َد١هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ٚ ًكل٘هللب يكبٍٛ هللٚضمب هلللز٣هلل  هللسكٍٛهلل ل١ٓهلل هللايبازهللاإلغا١َٝ هللٚلَ هللقدٍٛهللايادعهللبدٔهللهللهللهلل

هللي٦اهللٜدهلل= بسهللايػاّ:هلل ٕٓهللَدٔهللٜالد زهللايكدطا٠٤هلل هللهللهللهللهللهللهلل+ؤزٟهلل  هللزضٚؽهللاياًد  اٝد٘هللْادط هلل 
اوكددشفهللٜددويفهللشيددو هللٜٚاٗددِهللاياددٛاضمهللاإلَا٥ٝدد١هللب إلؾدد ضاتهللاوٛنددٛ ١هلل ًدد٢هللهللهللهلل

هللهللهللهللهللهلل د١هللا َدطهلليط يدبهللاياًد .هللٚا ٚ هلل(62)ايهًُ تهلل للاؾ٢هللايكاٛب١هللايد هلل اٗدطهلل هللبسٜا
اآلٜد تهللَدٔهللهللهللايكٍٛهللبوٕهللايطغِهللاياجُ ْٞهلل دٛقٝاٞ هللٚيهدٔهللػدٛظهللك يالد٘هلل ٓدسهللنل بد١هللهللهللهللهللهللهلل

هللايطاّهلل هللزضٚؽهللاياًِهللٚلق٣ٛهللزيٌٝهلل ٢ًهللدٛاظٙهللايٛقٛ .

 احملاسن واملآخذ على كتابه :املبحث اخلامس

 أىم المحاسن
ا َ ١ْهللٚايسق١هللايا١ًُٝهلل إْ٘هللٜاعٚهللنٌهللقٍٛهلل  هللق ٥ً٘هللٚنٌهلل هط٠هلل  هللايهل ّهللايدصٟهللهلل .1

هللهللهللهلل هللاغلا زٖ هللَٓ٘ هلل ٓاس هلللٕهللنل ب٘هللٜاٝملهللب إلس يتهللايد هللٜٛضزٖد هلل هللس ؾد١ٝهللند
هللقاش١.

هللاٖلُ َ٘هللب يطزهلل ٢ًهللؾبٗ تهللاوػلؿطقأهلل هللنٌهلل كٌهللَٔهلل كٍٛهللنل ب٘. .2

هللٜٛضزهلللقٛاٍهللاياًُ ٤هللٚاخلا   ِٗهللٜٚبأهلللزيلِٗهللٜٚطدضهلل ُٝ هللبٝٓٗ . .3

هلل ٓ ٜل٘هللب يذلمج١هللوااِهللا  اّهللاي هللٚضزتهلل هللنل ب٘. .4

ا لل حهللَااِهلل كٍٛهللنل ب٘هللبلُٗٝسهلليًٓٛ هللايصٟهللغٝصنطٙهللعٝحهللٜٛقٌهللايكد ض هللَدٔهللهللهلل .5
قًبهللاوٛنٛ هللزٕٚهللؾاٛضٙهللبٗصٙهللايٓك١ًهللَدٔهللايلُٗٝدسهلل  هللاوٛندٛ هللهللهللهللهللخاي٘هلل  

ايددط٥ٝؼهلل هللايٓددٛ هللايددصٟهللٜاطندد٘ هللن يلُٗٝددسهللايددصٟهلل طندد٘هلل هلل كددٌهلل)لغددب ّهلل
هلل.ايٓعٍٚ(هللٚغرلهللشيو

لغًٛب٘هللا زبٞهللاوؿطمهللٚغٗٛي١هلل ب ض ٘ هللٚلنجطهللاوٛاندعهللايد هللٜاٗدطهلل ٝٗد هللشيدوهللهللهللهللهللهلل .6
هللاإل ذ ظهلل هللْغِهللايكطإٓ.

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.234هلل 233مهللهلل اْاط:هللايكط ٕ هللَٓ   هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓهلل-62
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قسَأهلللٚهلل  هللْكٌهللاياًُد ٤هلل دٔهللباهدِٗهللَدٔهللغدرلهللهللهللهللهللهللنجط٠هللايلٓبٝٗ تهلل  هلللخط ٤هللا  .7
هلل: عٚ

 ٓبٝٗ٘هلل  هللا خطد ٤هللٚاوغ يطد تهللايد هللٚقدعهللبٗد هللَدٔهللقدٓٓفهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهلل:َج ٍهللا ٍٚ
ڄ  لغب ّهللايٓعٍٚهللَٔهللا قسَأهللن يٛاسسٟهلل ٓسهللشنطٙهلليػدببهللْدعٍٚهللقٛيد٘هلل اد  :هللهللهللهللهلل

 ٓبٝٗ٘هلل  هلللٕهللايعضنؿٞهلللخدصهللهللهلل:.هللَٚج ٍهللايج ْٞص114هلل:ايبكط٠طهلل...ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
 ب ض٠هلللبٞهللؾ ١َهللاوكسغٞهللَٔهللغرلهلل عٚهلل يٝ٘ هللٚشيدوهلل هللاؿهُد١هللَدٔهللْدعٍٚهللايكدطإٓهللهللهللهللهللهلل

.هللٚ ٓبٝٗ٘هلل هللاؿ ؾ١ٝهلل  هلللٕهللايعضق ْٞهلللخصهلل دٔهللابدٔهللاؾدعضٟهلل هلل دطدٝضهللهللهللهللهلل(63)َٓذُ ،
هلل.(64)َصٖبهلللبٞهللاياهٌهللايطاظٟهلل هللَا٢ٓهللا سطفهللايػبا١هللَٔهللغرلهلل عٚهلل يٝ٘

اياكدٍٛهللخ متد١هلل دبأهلللُٖٝد١هللاوٛندٛ هللايدصٟهلل طند٘هللهللهللهللهللهللهللهللٜصنطهلل هللْٗ ٜد١هللغ يدبهللهللهلل .8
ن ـ مت١هلل هلل كٌهللاإل ذ ظهلل هللْغِهللايكطإٓ هلللٚهللُ اٗطهللْلٝذد١هللايبشدحهللن ـ متد١هللهللهللهلل

هلل هلل كٌهللايٛسٞ.

 ما ُيؤخذ عمى كتابو

 ٕهللشنطهللباملهللاوآخصهلل ٢ًهللنل ّهللز.هللقبشٞهلليهللٜٓكلهللَٔهللقُٝل٘هللايا١ًُٝهللايد هللهلل
 :ٔهلللُٖٗ بطظتهللَٔهللخاٍهلل وثطهللنب ضهللاياًُ ٤هلل هللا خصهللَٓ٘ هلل ُ

 غٗ ب٘هلل هلل اكٌٝهللنجرلهللَٔهللاوػ ٥ٌهلل هلل س٠هللَٛانع هللنصنطٙهللمند شزهللندجرل٠هللَدٔهللهللهللهلل .1
ايػٛضهللاي هللق ّهللبلطبٝكٗ هلل ٢ًهللاوٓٗرهللايعَ هللايصٟهللا لُسٙهلل هلل كػدِٝهللايكدطإٓهلل  هللهللهلل

هللقاش١.هلل46غ هللَطاسٌهللسٝحهللبًغهللبلاكًٝ٘هلل

هلل) وثطٙهللبوقٛاٍهللاوػلؿطقأهللنكٛي٘هللبدوٕهللنًُد١هللهللهلل .2 هلل)ٚنًُد١هللهللهلل(ايكدطآ لقدًٗ هللهللهلل(ايهلد 
هللآضاَٞ.

 سّهلل ١ْٛٓهللاياكطاتهلل هللَااِهللاياكٍٛ هللٚ سّهلل آٝسٙهلليًؿبٗ ت:هلل كسهللٚندعهللٖدصٙهللهللهلل .3
هللايآ ٜٚٔهلل هلل ٗطؽهللاوٛنٛ  تهللٚن ٕهللَٔهللا ٚ هلليٛهللٚناٗ هللزاخٌهللنٌهلل كٌ.

قسهللُٜغاٌهللايلٛثٝدلهلل هللبادملهللا سٝد ٕ هللنُد هلل ادٌهلل ٓدسهلل اطٜدفهللايكدطإٓهللمبآد ٙهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل .4
هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هلل هللاؿ ؾ١ٝ.هلل 53َب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهللهلل قبشٞهلل اْاط:هللايك حلهلل-63

هلل.226مهللاوطدعهللْاػ٘ هللاْاط:هللهلل-64
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 هلللٚهللٜذلدِهلليأل اّهللَدٔهللهلل(65)ايقطاسٞهلل كسهلللخصٙهلل ٔهللايعضق ْٞ هللٚملهللٜٛٓثلهللشيو
هلل.(66)غرلهلللٕهللٜصنطهللاوطدعهللايصٟهللاغلا زهللَٓ٘هللنذلمجل٘هلليًٝعٜسٟ

 اخلامتة

هلل:اوكذلس تهللاآل ١ٝٚهللٚخل َ ،هللشلصاهللايبشحهلل إْٓ هللنًلهلل  هلللِٖهللايٓل ٥ر

 ٕهللز.هللقبشٞهلليهللًٜعّهللْاػ٘هللبوقٛاٍهللمجٗٛضهللاياًُ ٤هلل ٗٛهلليٝؼهللفطزهللْ قدٌهللبدٌهلليد٘هللهللهللهلل .1
هلل. هللب يسيٌٝآضاؤٙهللاـ ق١هللاي هللهلٗسهلل ٝٗ هللٜٚس ُٗ

هلل ب٢ٓٓهلللقٛاشلِهلل هللباملهللا سٝ ٕ.ٚهلل وثطٙهللبباملهللاوػلؿطقأهلل كسهللْكٌهلل ِٓٗ  .2

ٖصٙهللٖٞهللايٓل ٥رهللاي هلل ٛقً هلل يٝٗد هلل دإٕهلللقدب هللبٗد هلل ُدٔهللا  هللٚ ٕهلللخطدوتهللهللهللهللهللهللهلل
ٞٓهللايلٛ ٝل. ُ هللَٚ هللٔهللايؿٝط ٕ هللٚا هللٚي

لِٖهللاوكذلس تهللاي هللد ٤تهللبٗد هللٖدصٙهللايسضاغد١:هللاياُدٌهلل ًد٢هلل ند  ١هللًَشدلهللهللهللهللهللهللهللهلل
يهل ّهللز.هللقدبشٞهللٜلهدُٔهللبادملهللا ْدٛا هللاوُٗد١هللايد هلللغاًدٗ هللاوؤيدفهلل هللنل بد٘هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ن واطّهلل هللايكطإٓهللايهطِٜ هللٚ طمجد١هللايكدطإٓ هللٚخ قد١هلللٕهللنل بد٘هللند ٕهللٜدسضؽهلل هللهللهللهللهللهللهلل
هلل هللزَؿددل هللٚعددحهللاواددطّهلليدد٘هللقدد١ًهللٚثٝكدد١هللبوقددش ّهللٖددصاهللهللهللهللهللهللهللهلل د َادد١هللاآلزّا

ِّهللايا وأهللٚايكا٠هللٚايػداّهلل ًد٢هللل هدٌهللاـًدلهللٚغدٝسهللهللهللهللهللهللا يخلك م.هللٚاؿُسهلل هللض
 .اوباٛخهللضمح١هلليًا وأهللاوطغًأهللقُسهلل

هللهلل

هللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
هلل.(21/هللهلل2قُسهلل بسهللايااِٝ هللَٓ ٌٖهللاياط  ٕ هلل)هلل اْاط:هللايعضق ْٞهلل-65
هلل.152قبشٞ هللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هللمهلل اْاط:هللايك حلهلل-66
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 املصادر

  كدد ٕهللايدلٖدد ٕهلل هلل ًددّٛهللايكددطإٓ هلليًددسنلٛضهلل هددٌهللسػددٔهلل بدد ؽهللزاضهللايٓادد ٥ؼ:هلل .1
هللاؾع٤هللا ٍٚ.هلل 2414ّهلل ٖد1434 هلل2ا ضزٕ هللط:هلل

ٚب شلدد َـهللهللددداٍهللايددسٜٔهلل بددسهللايددطمحٔ اإل كدد ٕهلل هلل ًددّٛهللايكددطإٓهلليًػددٝٛطٞهلل .2
ايك نٞهلللبدٞهللبهدطهللايبد قاْٞ هلل  ذد ظهللايكدطإٓ هللَطباد١هللَكدطا٢هللايبد بٞهللاؿًديبهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللّ هللاؾع٤هللا ٍٚ.هلل1951هلل ٖدهلل1374 هلل3هلل:ٚلٚيزٙ:هللَكط هللط

ؼكٝدلهللهللهلليإلَ ّهللبسضهللايسٜٔهللقُسهللبٔهلل بسهللا هللايعضنؿدٞ هللهلل ايدلٖ ٕهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ .3
مج ٍهللمحسٟهللايصٖيب هللٚ بطاِٖٝهلل بدسهللهللايسنلٛضهللٜٛغفهلل بسهللايطمحٔهللاوط ؿًٞ هلل

ّ هللاؾددع٤هللهلل1994هلل ٖددد1415هلل 2يبٓدد ٕ هللطهللهلل بددرلٚتهلل:ا هللايهددطزٟ هللزاضهللاواط دد١
هلل.ا ٍٚ

ًٜٝد٘هللاوػدلسضىهللا ٍٚهللهللهللٚهلل ل١ُهللا  اّهلليًعضنًٞهللحملُدسهللخدرلهللضَهد ٕهللٜٛغدف هللهللهللهلل .4
هللّ هللاجملًسهللا ٍٚ.هلل2442هلل ٖد1422هلل:برلٚت هلليبٓ ٕ هللطهلل:ٚايج ْٞ هللزاضهللابٔهللسعّ

 هللاؾدع٤هللهلل2:هللطٗدطإ هللطهللهلل:يإلَ ّهللايادطهللايطاظٟ هللزاضهللايهلدبهللاياًُٝد١هللهللايلاػرلهللايهبرلهلل .5
هللاؾع٤هللايج َٔهللٚاياؿطٕٚ.ٚهللايػ زؽهلل ؿط

هلل 3ايلاػرلهللٚ ًّٛهللايكطإٓ هلليًسنلٛضهللْٛضهللايسٜٔهلل ذل هللَٓؿٛضاتهللد َاد١هللزَؿدل هللطهللهللهلل .6
هلل.ّهلل1998هلل 1997هلل/هلل1418 هلل1417

زاضهللهللد َعهللايبٝ ٕهلل هلل اػرلهللايكطإٓ هللاإلَ ّهلللبٞهللدااطهللقُسهللبدٔهللدطٜدطهللايطددلٟ هللهللهلل .7
هللاؾع٤هللاؿ زٟهلل ؿط.هلل 1992ّهلل ٖد1412برلٚت هلليبٓ ٕ هللهلل:اواط ١

شٌٜهللا  اّهللق َٛؽهلل طادِهلل ؾٗطهللايطدد ٍهللٚايٓػد ٤هللَدٔهللايادطّهللٚاوػدلاطبأهللهللهللهللهللهلل .8
هللّ.هلل1998هلل-ٖدهلل1418هلل 1هلل:ٚاوػلؿطقأهلل محسهللايااٚي١ هللزاضهللاوٓ ض٠ هللط

هللبدطاِٖٝهللاإلهلل ايػرل٠هللايٓبٜٛد١هلليبدٔهللٖؿد ّ هللؼكٝدل:هللَكدطا٢هللايػدك  هللهللهللهللهللهللهلل .9 بدسهللهلل ٚهللبٝد ض
هلل ٖددد1355هلل اؿاددٝ هللؾددًيب هللَطبادد١هللَكددطا٢هللايبدد بٞهللاؿًدديبهللٚلٚيزٙ:هللَكددطهلل

هللّ هللاؾع٤هللا ٍٚ.1936
ؾصضاتهللايصٖبهلل هلللخب ضهللَٔهللشٖب هلللبٞهللايااحهلل بسهللاؿٞهللابٔهللاياُ زهللاؿٓبًدٞ هللهلل .11

 هلل1:هللطهلل ؼكٝل:هلل بسهللايك زضهللا ضْؤٚطهللٚقُٛزهللا ضْدؤٚط هللزاضهللابدٔهللندجرل:هللزَؿدلهللهللهللهلل
هلل.ايطابعٚهللايج ْٞهللٚايج يحٚهلل هللاؾع٤هللا 1446ٍٚ

 لضهللايب ضٟهللبؿطحهللقشٝضهللاإلَ ّهللايبد ضٟ هلليإلَد ّهللاؿد   هلللمحدسهللبدٔهلل ًدٞهللبدٔهللهللهللهللهللهللهلل .11
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قُدسهلل دؤازهلل بدسهللايبد قٞ هللهللهللهللهللٚهللسذطهللاياػكاْٞ هللؼكٝدل:هللقدبهللايدسٜٔهللاـطٝدبهللهللهللهلل
هلل قكٞهللقبهللايسٜٔهللاـطٝب هللزاضهللايطٜ ٕهلليًدذلاخ هللزاضهللاوطباد١هللايػدًا١ٝ:هللايكد ٖط٠هللهللهللهلل

هللاؾع٤هللايج َٔ.هلل ٖد1447هلل 3ط:هلل

هلل:اغ تهللا زب١ٝ هلليًسنلٛضهللْدٛضهللايدسٜٔهلل دذل هللاوطباد١هللاؾسٜدس٠هللهللهللهللهللايكطإٓهللايهطِٜهللٚايسض .12
هلل.ّهلل1985هلل 1984هلل ٖدهلل1445هلل 1444زَؿل هلل

هلل:طهللَب سحهلل هلل ًّٛهللايكطإٓ هلليًسنلٛضهللقبشٞهللايك حل هللَطبا١هللاؾ َا١هللايػدٛض١ٜ هلل .31
هللّ.هلل1988 هلل17برلٚت هللطهلل:زاضهللاياًِهلليًُاٜأٚهللّ هلل1958هلل ٖدهلل1377هلل 1
هلل 35ط:هلل هللايكطدد ٕ هللَؤغػدد١هللايطغدد ي١َب سددحهلل هلل ًددّٛهللايكددطإٓ هلليًددسنلٛضهللَٓٓدد  هلل .14

هللّ.هلل1998هلل ٖدهلل1418

هلل12هلل:ف١ًهللد َا١هللزَؿلهلليًاًدّٛهللايقلكد ز١ٜهللٚايك ْْٛٝد١ هللاجملًدسهللهللهللهلل .15 هلل: هللايادسزهللا ٚ
هلل.1996

َسخٌهلل  هلل اػرلهللايكطإٓهللٚ ًَٛ٘ هلل سْ ٕهللقُسهللظضظٚض هللزاضهللايكًِ:هللزَؿدل هللايدساضهللهللهلل .16
هللّ.1995هلل ٖد1416هلل 1ايؿ ١َٝ:هللبرلٚت هللط:هلل

كطإٓ هللقُسهلل بسهللايااِٝهللايعضق ْٞ هللزاضهلل سٝد ٤هللايهلدبهللهللهللَٓ ٌٖهللاياط  ٕهلل هلل ًّٛهللاي .17
هللايج ْٞ.ٚهللاؾع٤هللا ٍٚهلل ٖدهلل1372 هلل3اياطب١ٝ هللطهلل

هلل 3َٔهللضٚا٥عهللايكطإٓ هلليًسنلٛضهللقُسهللغاٝسهللضَه ٕهللايبٛطٞ هللَهلبد١هللاياد ضابٞ هللطهللهللهلل .18
هللّ.هلل1972ٖد هللهلل1392


