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 السياق القرآني وأثره في تحديد معنى المشترك اللفظي )لفظة آل أنموذًجا(

 عائشة سالم محمد يوسف
قسمممصول مممغةو كليممملدوالاممملو كية ومممربو  وممماتالول كداتاممملوكل  مممربو ركسمممر  بدو رتدممملو

و ألزهادو كسر  بدوتصا
  .azhar.edu.eg419Aeshasalem@ اإللكتروني:  ك ايي

 :  الملخص

دوظلو)آة(ولفقو كسارقو كتيوتا وفاهيهيفوهذ و كبحثوإكىوتحيييو كما  وتنوكف
فركسمممارقوم مممغأووفممميولةامممريواالممما ولتحييممميو كيككممملو كم صمممغ  وتمممنو ك لمممملوفممميو

و ملتهمممممردولقممممميولىمممممرةو ك مممممي تىوإكمممممىو لهماممممملو كسمممممارقوللو كم مممممرأولت ل  بمممممهوت مممممرك 
مممرويمممتا،أوتدمممهدولقمممركغ وجبمممرةتهصو كممممغ  و كي كممملو دو«ك مممقوت مممرلأوت مممرة»تخصغ  

لعلممىوهممذ وفال ممهوكومم ممنوألةمميوليومدممافوتمميكغةولتوكفظمملو ليوليوت ممغيوفمميو
وممارقهردوكووممامروإا وار مماوهممذ و كلفظمملوتممنو ألكفممريو كم ممتاالو كتمميوتدمميوومم ب رو

ممروفمميو كتغومم عو كمميككيوألكفممريو كليمملدكووممامروتلمموو كتمميووت غعمماوتدر لهممروةئاس 
 ل تسدا.

لقمميو تبدمماو كممم هفو كغ ممفيو ا  تاممهو)  ةصممر،دول كتحللممق(وفمميو مممعو  مممربو
 كتمميولة وفلهممروكفمم و)آة(ول كتمميوتدمميو مار مملو كسممارقربو كمختلفمملو كتمميولة وفلهممرو

و كلف دولتدي وتد ر دوثصوقماولية وتهرولتحلللهر.

و كبحثوإكىو ترئفولهمهر:ولقيوتغ قو

ليوهمممذ و كلفظممملوتدممميوتمممنو ألكفمممريو كم مممتاالدول كتممميومم مممنوليومد ممماوع همممروو-
 رألكفمممريو كعرتدممملو كتممميوكهمممروتد مممىو مممرتعوعمممرأولهمممغو) ألهمممق(دوثمممصوتفممما وهمممذ و

وفاجالومحي هرو كسارقو كذتوتا وفاه. و كمد ىو كدرأوإكىوتدريل
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ومغ ،ولامريو رك ا  ملولأوليوكفظلو)آة(وتستدمقوفيوامقوتمرومخمتاو ر  سمريوو-
و ركتبر ول كمغ ك دولتوليوهذ و كلفظلوتعمعولقرةبو   سريدوللتبرعه.

و كسارقو ك اآ يدو كيككلدو كم تاكو كلفظيدوكفظلو)آة(.والكلمات المفتاحية: 
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Qur'anic context and its effect in determining the 

meaning of Homonymy the verbal participant) (the 

word ‘Aal’ as a model) 
Aesha Salem Mohammed Yosof 
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Arabic Studies for Girls - Sadat City, Al-Azhar 

University, Monufia, Egypt. 
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Abstract:ــ 
This research aims at determining the meaning of the 

word ‘Aal’ according to the context in which it is 

mentioned, the context often determines the meaning of 

the word. The old people have referred to the importance 

of the context because it requires a special phrases and 

words to express meanings. The old people said a brief 

and useful phrase like a proverb “To every context a 

saying”.  

Thus, no one can know the meaning of any term without 

being in a context, especially if this is a common and 

diversified language that is considered a major reason for 

the semantic expansion of language. 

I have followed the descriptive approach using its statistic 

and analytic tools in collecting the verses in which the 

word "Aal" is mentioned, which are different contexts in 

which the word is mentioned in multiple meanings. Then I 

analyzed and studied these verses carefully. 

Important results: 
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- This is a common term (language) that can be expressed 

in collecting words which have a general collective 

meaning, namely, the root. This general meaning then 

subsume to sub-meanings governed by its context. The 

term "Aal" is used in all human subjects, whether by 

kinship, followers or loyalty, i.e. this term brings together 

the relatives and followers of man. 

Key words:  Qur'anic context , semantics (significance) 

,Homonymy, the word ‘Aal’. 
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j 
 املقدمــةـ 

واقو دملو كحمي ولتمرأ واقوخلاد وهللوفرتحل وهللاو كي عيوإكىود  كحمي
و وعلىوخل ه ول دص وكصغ  هد وىر، و كمغفقوتن واتر ه ر هد وللسريوعاتيو ال   ة

وليوم ر هوااأو كمخلغقلنت لنو روولةمي ووبحر هدو ق  لتدركىوةمي  وطلب روتبرةا 
وتحميفاه وـ ـ صَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّم دولل ليوللولصوعلىوولي ر و كدابولفصد ح 

وجبرة  وللقغت هص وُةعلد ولللل  هص وكسر  رد وو اا ود هص و كصا وللةىي  ولفضق وعلاه د
وللتصو كتسلاصو.و

: 
ُ

 -وبعــد

 خترةو كصغبو"فاليو ك رظاوفيواتربوهللاوتدركىوويلح ول هوتدركىوقي
و ك لملووب كم رو و روت اكال ويغةيو و مر كلف و كم روبوفيو كمغقعو كم روبد

ول ق؛و حلثويتدذةو وت ي ةواكووو سغ  ؛وإاوكو ولعمقولإىرة ل  كمخترة وكيككلل
وَتْدَلصول ضحووتنوتدركصو  ععرزو كليغتوفيو ك اآيو يؤ  توغلا وتا   دولهذ 

و" و (1) ك ايص ود وإععرز  وتظرها ولعظص وتن وفيولإي و كغ ةي و كلف  و ككل تدي 
تغ ضعوتتدي  و ااااوتنو وتدمرةو كلفظلو كغ ةي وفيووارقربوتتدي  ودوللو

 وتد ر وعنوطايقوعاقلويتحيدولهغوترومدافو) ركم تاكو كلفظي( كذتوتد ى
وأل  ،و ر وتعدلهو ركح  و" كداقل ولهذ  وتنو ألكفريو  خقو كسارقود  كلف و يلا 

و اكفريوت وعاقل وكه وفت غي و فسو كلف وفيووارقوآخا ول ي ولإا  د ىوتدلند
                                                 

/و .وتحميوةسلنوعليو كصيلاو/و  ةو كمؤةخو كداتيومو كصغبو كليغتوفيو ك اآيووو(1)
 .وو204 مو.أو2000همووموو1420للالبوموك  ريو/وو
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و  و كسارق وفي و كمغ غ   و ألكفري وفلؤ تو فسو كلف وأللةلخاىوتختلفوعن د
 غةوإكىو كمد ىو كيقلقوتد ىوآخادولتوليو كسارقويؤ تو لة  و رةز  وفيو كغو

كىووارقودولتنوثصوار او كد رملو ركم رأوللووارقو كحرةوإضرفلوإألملوالمل
ولُوول كلف وضالةي خذبوكلغ غةوإكىو كمد ىوو كيقلقوكلفظلو؛وأليو ك لملوإا 

وكص غفوتن و كحركيوار اوتحتملل و كلفظيولل و كسارق وعن  كمدر يوو مد ة
كلو كم صغ  وفيولةاريواالا ولتحيييو كيكوم غأوو كسارقولعلىوهذ وفالي، (1)"

لىرةو كدلمر،وإكىولهمالو كسارقوللو كم رأوولتنوقيمصلودوتنو ك لملوفيو ملتهر
وت رك و و كمغ   وتخصغ  ولت ل  به وجبرةتهص ولقركغ  وتدهد ويتا،أ وور لكل » كي كل
 و ليولعلىوهذ وفال هوكومم نوألةيوليومدافوتيكغةولتوكف د«و(2)مقٍام مقال

و كلف  واريوهذ  وإا  تنو ألكفريو كم تاالو كتيووليوم غيوفيووارقهدوكووامر
روفيو كتغوعو كيككيوألكفريو كليلدوكووامر تلوو كتيووت غعاووتديوو ب روةئاس 

 .تدر لهرول تسدا
و و حثو كدلمر، و  مربووتدر يولكفريو ك اآيو ك ايصفيولقي فيو ماع

 وفلهرو كسارقربو كمختلفلو كتيولةوو مار لهذ و  مربو دلغ ودولو كتيولة بوفلهر
                                                 

 ة ولو كمد ىوع يو أل غكللنو/و .وطرهاوةمغ  و/و كي ةو كعرتعالوكل برعلول ك  او(ووو1)
 /و .وب.و215 مو.ل كتغزيعومو  و  يةيلو

وللوااأوولتوو(2) وللوفدقل لت هوقغةو كح لئلوروكويغَضُعوفيوغلا دوتغضد وليوك قولتال
و:مميحوعماولنو كخ ربووليدتذةوتنوهعر،و ك تاقريو)تنو كمت رةب(و

ْن َعَلىَّ هََداَك المَِليُك ... َفإنَّ ِلُكل ِ مََقامٍ مََقالً   تحنَّ
ْنوإكلتو: /وو106/وي ظاو/ يغ يو كح لئلو مةتىولاااكوفيواقوت رأو ُحْسنوفدلو.ويلةس 

للغو كفضقولةميولنوتحميولنوو/تعمعو ألتارة  ةو كمدافلو/وللالبوموك  ريودولي ظاو/و
  ةو كمدافلوو/:وتحميوتحلىو كيينوع يو كحملي/وتح.هم(518إلا هاصو كملي  يو ك اسرلغةتو)و

 ..(198/و2)/ووللالبدوك  ريو-
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و و؛ وفيو كلف  ولة ب و كتي و)آة( وكفظل وعلى ولتقارسوهذ  وتد ر د وتدي  لكهذ 
و ك ايص وفيو ك اآي وعييي  و ك ايصووتغ ضع وفيو ك اآي و كلفظل ةلثولة بوهذ 

وتا  ولع اين( وو)وت ر وفي و كسارق و لة ويتضح وتختلفل و كمد ىو مدريل تحييي
و كلفظل وكهذ  و كيقلق وتع ولة ب وإ هر وةلث وفاعغيو)؛ ومسغتغيوو(  غ   كذين

 كذينوُلخذل و ركس لنول  اوتنوو(قغأوتصا) ك رسووغ،و كدذ بدوللة بوتعو
موعلىولة حو ألقغ ةوموو كذتواريوم تصو كاما بودوللة بوتعو) لنوعصوفاعغي(

َ ٱّلَلُ   ﴿دولقرةوإممر ه ن َيُقوَل َرِّبي
َتۡقُتُلوَن َرُجًلا أَ دوللة بوتعو)خيأو[28]غافر:﴾  أَ

دوللة بوـ عليه السالمـ  و كذينو كت  غ و كص يلقو كذتوفاهوتغوىفاعغيولة مه(و
يُجٓوْا َءاَل ُلوط   ﴿  ل ل تاهو كذينوقرةوفلهصوقغأوكغطووـ عليه السالمـ  وتعوكغط ۡخر

ِمين  أَ
َناٞس يَ  يَنُهۡم أُ ـ عليه   دوللة بوتعواةيلو)وإلا هاص [56]النمل: ﴾٥٦َتَطَهُروَن َقۡرَيتيُكۡمۖۡ إ

ـ   والسالم و  ُ فَود و كذين وعما ي( ولاةيل و كدركملن وعلى وتعوغ  ولة ب وللخلا   د
و) ولهرةلي ـ    اـ عليهتغوى و كترالسالم وفي وتر ولي وعلى وكليككل وهغو( وإ مر لغب

وغلاهمرد و لي و)  ل ك خصلهمر ـ   لتع وفيوـ عليه السالم و كمبركيل وعلى وكليككل )
 كت لافول ك تهر وفيو ك رعلوى ا  وهللوعلىول دمهو ك الا و كتيوت هرو)ولامريو

و(ووـ عليه السالمـ  

روللفظلوتنو ألكفريو كم تاالودوواريولكمر تغضغ وهذ و كبحثوخر َّ
وكويتاتىوإكوتنو ك ا ، وكو كمتدي  ومدر يلاريو كتدافوعلىو ك و و كلفظل هذ 

 كغ جالوو كدما لوفيواتبو كتفرولاول كليلوآثابوليوم غيوتغضغ وهذ و كبحثو
و كلفظلفيو كم تاكو كلفظيو وكل  فوعنوتيىو وتادربوهذ  وكا غيوتحرلكل 

و كمدر ي وتنوكتلو وغلاهر و لي وتحييي   و كلفظل وكهذ  و ك اآ ي و كتد لا ولهق د
مضرفوإكىواكووليوهذ وو؟ كيقلقو كما  تحيييو كمد ىوو كمتا  فربوكهولثاوفي

 كلفظلوتحييي  وتنو ألكفريو كتيوطركمرولثرةبوتسرؤكبوفيو فسيوالمروتاةبو
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و وفيو ك اآيو ك ايصود و كبحثو سارقرتهر و كتسرؤكبواريوهذ  لكإل ر لوعنوهذ 
وارقووو كذتو عتميبوفاهوعلىو كم هفو كغ فيو كتحلللي؛ووةلثوقماو داض

فيوضغ،و  مربووبو كتيولة بوفلهروهذ و كلفظلودوثصوقماولتحللقوهذ   مر
دوقو كليغتوللو كخرة يوفيو كعتبرةلقغ ةو كمفساينول كليغيلنوتعولضعو كسار

و ولقي وفي وماتي ولي و كبحث وهذ  وط ادل ولتمهلي قتضا ولتبحالنوت يتلد ود
و كم يتلولخرتمل ولتر و كبحثد وكتسهلقوعملال ولفهرةسوتت غعل فت فيها د فعرَّ

دوللترووخطة البحث وتقسيمه البحث، وأسباب اختياري له،بموضوع 
و كلفظي و كسارقدل كم تاك و: ولع غ  ه و) كمفهغأو كتمهلي و)آة( ولكفظل د

ولكفظتد ىولثاو كسارقوفيوتحيييوو)ودوللترو كمبحثو أللةولع غ  هل كتا لق(
و و كمبحثو كار يولع غ  ه وللتر ود وتعوفاعغي( ولثاو كسو)آة( ارقوفيوتحيييو)

و ك ترئفوولكفظتد ىو وكتت رلةولهص وتاتيو كخرتمل وتص ود وتعو دضو كاوق( )آة(
وسو كمت غعلوكتسهلقوعملالو كبحث. كتيوتغ قو كبحثوإكلهردوثصو كفهرةو

 ’’’’واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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 يد ـــــــــــــ التمه
 :ـ ـ لفظة)آل()املفهوم والتأصيل( املشرتك اللفظيـ ) السياق 
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 مفهوم السياق والتأصيل له :ـ ـ أ 
 يف اللغة :ـ  السياق

وليوووو ويتضح و كليل واتب وفي وو رك ظا و) كسارق( وكفظل و أل قوتاخغا  تن
و) و كسلن كليغتو و ك ي،:( كذتوييةوعلىل ك رفوودل كغ لد ورقوو:م رةودةيل

و.(1)"ورغق ووومسغقو
و وتتر دا" ولإكاوومُوودلتسرلقاو  لق: سرقولهغومسغقو كحييثولةسنووارقد

وتسرقود كحييثو و ك اأ وعلىووهلهذ  ول ئتوو ركحييثوعلىووغقه: إكىواذ د
ووا  . و(2)" وود و كتتر عو  غكهو:" وكهذ  وتاَّقو) لنوت ظغة( م رةولكيبوفا لولقي

ودثاثلول لنوعلىوورقول ةي ولتو دضهصوعلىوإثاو دضوكاسولل هصو رةيل
لت:وليوو(3).."و.ل ةيوفيوإثاول ةيو:لتدروعلىوورقثلوللك وورق ويوكفايوثاك وللُو

و ول تسرق ود ول تفرق ود وتتر ع ولل هص و ك  لن ولل هصوهؤك، وُمفصق ولكص و ك غ  في
و.و عرةيل

وكلفظلوو و كحسي و كمد ى وت رلكا و كليل واتب ولي وهذ  وتن يتضح
دوفر سرقاوتدهوفيو(4) "ىوكهرةي و اللله:وز اولهرولغ  ولهغ:)ةيلو  لق(دوم رة:"

                                                 

و-همممو1399و/  ةو كف ما/و:وع مميو كسماأوتحمميوهمرةليو لمنوفمرةسو/تمح.و/(وت مرياسو كليمل1)
 .)سولوق(و(117/و3)/وأ.1979

  ةو ك تمممبوو/تمممح:وتحمممميو رومممقوعلمممغيو كسمممغ /وهمممم(538ل تخ مممات)كو/و(ولومممرسو كباغمممل2)
 .)سولوق(وو(484/و1)/وأو1998و=هموو1419دو1/وطك  ريو- كدلمالدوللالبو

و–  ةو مممر ةو/همممم(711لمممنوت ظمممغةو أل صمممرةتو كاليفدمممىو  فاي مممىو)و/و كسمممريو كدمممابو(3)
 .)سولوق(و(169/و10)/ووهمو1414و/3/طوللالب

 .)حو و (و(117و/3(وووت رياسو كليلو)4)
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ول كتغ فقو و ك سعرأ وتن و غ  ولإلله و كحر ت وللن ولااي و حي ئهد ول وتغ ، تتر ع
لهيوت ابووفيوولاهرو حي ئهدوهغومحيلهروليسغقهرووليه هروليحااهرول كتغ ؤأ

و.و(1)كحيل ولت سرقوفيوتتر عول وتغ ،و

ووغقو وفصرة ول كحييث و ك اأ وإكى و كحسي و كمد ى وهذ  و  ت ق ثص
 كحييثوم لقوعلىوتتر دهول تصرةول   ئهولبدضهرولخذ  وتنوةركلو ك سعرأو
للنو كحر تولإللهودولك نوهذ و ك سعرأول كتغ فقوهذ و كما وم غيوللنو كمت لصو

لهغوغكهو:"ودول كمخرطبودول ك اأودولهذ وترولىرةوإكاهو) ك تخ اتو(وور   رو  
و ك اأوتسرقودسرقو كحييثومسغقو كحييثولةسنووارقدولإكاوومُو إكىووهلهذ 

ووا   وعلى ووغقه: وعلى و ركحييث ول ئتو وإكىوواذ د وم لا ولذكو ولاا ه "د
ع ر او كسارقولهيو) كمت لصودول كمخرطبودول ك اأ(دولتروم غيولل هصوتنو

ول هو دقووةوللنوع ر او ك اودعاقلوكتح لقوتد ىو كتتر عول كتصر امر
رو دضهوفيوإثاوتتس  ورك ي،وماتيو وليو"و كسا ووغقو كحييثو مد ىووا  ودولو

ور دضوتتتر د و وو(2)..." و كحييثَولواَود وو  ولك،"ل ك ا ،  وعلى ولهمر )لتوو ر،
 وإا واريو ليولفايومسا و كحييثووا  وةيياهدو"ووإا وتر عدو(3)تغ ك ولتتر ع(و"و

و.و (4)"و كسارقوكه

و و) لن وهغ ومُولهر وفص  وت ظغة( و) كتتر عق وكفظل وليضافوإكى (و ك غةد
و ودفا غةو:" و( و) كت رل  وتتر دادوكفظل وإا  و  سرقاولتسرلقاو  لقوتسرلقر لقي

                                                 

 .)هوزوز(وو(424/و5كسريو كدابو)ي ظاوهذ و كمد ىوفيو(ووو1)

و/:وع ميو كحملميوه مي لتو/تح.هم[458لنوولي و كماويو]و/و و(ووو كمح صول كمحاطو ألعظص2)
 .)وسوةو (وو(447/و8أو)و2000و-هموو1421دو1طدووللالبو–  ةو ك تبو كدلمالو

 .)وسوةو (وو(449/و1(ووولورسو كباغلو)3)

 .)سوةو (وو(211/و3(وووكسريو كدابو)4)
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دولاايو  لقوفيوتسرلقهروم غ واقو(1)"ولاذكووت رل بوفهيوتت رل  ولتتسرلقلو
فجاء زوجها يسوق و»ولأوتد يوةييثت هرو  خاوفيوتتر عولتغ فقودولت هو

(2)ا ما تساوق زً أعن
ومسغقو «  و كمتر دلواايو دضهر وتتر ع.ول كمسرلقل: لتوتر

و.و دضر

فسمارقوولتهذ ويتضحوليو كسارقوييلةوةغةوتد ىو كتتر عول كتصرةد
و.ولولغتهو كذتومعاتوعلاهل تصرةووتتر عو ك ماأ

 ـ السياق يف االصطالح :ـ 
دولتروعنوتص لحو) كسارق(وفلصويبديواالا  وعنو كتدايفو كليغتوكهوو

وفهروهغهذ و كلفظلو مرويتفقوتعو كتدايفو كليغتوكهردوو(3)ف يو وتدمقو كدلمر،
ترو كسارقول ك ا ئن:وفال هرو كي كلوعلىول رةبواتربو)إة رأو ألة رأ(وم غة:"و

وااته وتن و كمت لص و كمعمابودتا   ولاري وإكى و كماىي  ولتدللنولهي د
دولهغو(4)"فرضبطوهذ و ك رعي .وفال هروتفلي وفيوتغ ضعوكوتحصىو كمحتماب.

ودو و كمعمق ولتاري ود و كمت لص وتا   وتحييي وفي و كسارق ولهمال وإكى وم لا لهذ 
و و كمحتملل و كمدر ي وتن و كما   و كمد ى وماتيودلتحييي وتفسلاووثص  رةب

                                                 

 .)وسولوق(و(10/166(وووكسريو كدابو)1)

و2) ْوممممَ ر   اُحو    وَ ممممح  يثح  كمسممممتيةكوعلممممىو كصممممحاحلنوكلحممممراصو ك اسممممرلغةتووي ظمممما/و(ووَةممممي 
و-  ةو ك تمممبو كدلماممملوو/تصممم فىوع ممميو ك مممر ةوع مممرو/تح.همممم(405 كمدمممالفو مممرلنو ك امممعو)

 (.10/و3)وأ1990و-هو1411دو1/طللالب

/و4لي ئعو كفغ ئمي)دول لنو كقاصوفيو(317/و1)وو ك اهريوفيوعلغأو ك اآيارك ةا يوفيو(وو3)
 .و(14/و6تعمغ و كفترلى)ول لنوتامالوفيدوو(9

 .وب.وو/ت بدلو كس لو كمحميملو/ لنو قلقو كدليو/(ووإة رأو  ة رأوىاحوعمي و ألة رأ4)
 (.21/و2)
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ل ألةسنوليومفهصو كلف ولغضحوآكالوت  لقوقاي لو) كسارق(و  غكهو:"وف) كم رة(و
ولي ظا وت ه وتغ ضع وفي وت اة وتر ومعمع و اي و فسه و ك اآي وفاتمرووتن فاهد

و مدريوتختلفل وتد ىو  ملو... وتدمق و ملل وتع وليح قواافويتفقوتد ر  د
هو دُضوواُوفادافو كمد ىو كم لغبوتنوللنوتدر اهدولقيوقركغ :وإيو ك اآيومفسَّو

د ىو كلف وتغ ف تهوكمروو قوتنولبدضدولإيولفضقوقاي لوت غأوعلىوةقا لوت
و وتع ول ئتافه و كمد ىد و ملل وتع ول تفرقه و ك تربو ك غةد وكه و كذتو ر،  ك صي

ووو(1)"و عملته
ولاايو ك اخو)ةىليوةضر(وه روم لاوإكىولةاريو كسارقو كمتماللوفيو:مو

لهذ و كاانوتهصوفيولاريودوونوتد ىوترو دي  ل  و ك اأو كذتويُولهيوـ السوابق :ـ 
وفاومم نو كتدمافوعلمىتد ىو وليليو كا غ وو كسارقولةقا تهد تد ىو ك اأ

و(2).كلمد ىوإكىوترومسب هوتنوجبرة بوت تمقوعلىو ك ا ئنو كمؤ يمل
ف الماوتمنو ألكفمريويتحمي وودو ك اأو كذتوي لنوتد ىوتمروق لمهولهيو:ـ ـ اللواحق
وتممممنوجبممممرة بوت ممممتمقوعلممممىو ك مممما ئنو كمؤ يممممملتممممنوخمممماةوتممممرويلح هممممروتد رهممممرو
و(3).كلمد ى

                                                 

 كهلئلو كمصايلو كدرتلو/هم(1354عليوةضرو)ووتحميوةىليولن/و(ووتفسلاو كم رةو1)
 (.20/و1)/أو1990و/كل ترب

و2) و وتدركى( وقغكه وفي وامر َُكوَن لَُهۡم َعُدِو  ﴿و.لاكو ۥٓ َءاُل فيۡرَعۡوَن ِلي ۗ فَٱۡۡلََقَطُه و﴾ا وََحَزناا
ول كد ليوو[8] ك صا: واركعغ ةت ولتصرة ته و و مازتته وم غتغي وتن وهص وه ر وفاعغي فآة

ل كع غ ودول كذتووغَّغوهذ و كمد ىو ليوغلا وتنوتدر يو كلفظلودو افلو) فتدق(و) كت ط(وو
دوامروليوةيثو ككت رطو فسهووو كتصافول ك تهر وفيوتحصلقو كفدقو( كتيوتاتيو مد ىو)
  ك رئفلوتنو ك رسو.وتنوتاقوهذ ووكويتاتىوغركب روإك

ۥٓ  ﴿و.لاكووامروفيوقغكهوتدركىو(وو3) ۡؤميٞن ِميۡن َءالي فيۡرَعۡوَن يَۡكُتُم إييَمََٰنُه  ﴾ َوقَاَل رَُجٞل مُّ
فآةوفاعغيوه روم صيولهصوولقاترؤ و كم اتغيو؛ولقوإيو كمفساينو صغ وعلىو ودو[28:اغفر]

== 
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بالقصد الذي جاء به  وعالقاتهـانظم الجملة الواحدة، ثم نظم الجمل ـ  
 الكاتب 

ولي صيولذكووامروم غةو كباغلغيو)تا عر و ك اأوكم تضىو كحرة(.وووو

وو ثصوتغ كاو وتدمركبو كدلمر،ول كليغيلنوكلفظلو كسارقولهذ و كمد ىواقح
ودل كتصمرةدو كتتمر عودوف ر غ وم ل غيو كلفظلولياييليوت هروو(1)فيووتعركهو
 كذتوي تفوع هو  تظرأو ك اأوعلىولتلا ول ةي و كتا البول ك ظصوول كتما  طوفمي

ووارقروتنو ك اأويتبعو دضهمصبحوهذ و كتتر عو ملهولجبرة تهوةتىوفيو
و.(2) دضروفيو ظمه

وو و ويتاتى ولي ومم ن ول كتصرة و كتتر ع وكيغيلولهذ  وع ر ا ول غ  تن
و ك او ولطلق  خق وليوولهذ  ومم ن ول ه وامر و) كسارقو كليغت( و كدلمر، عللهر

و و يتاتى وتحا ل وخرة ال وع ر ا ول غ  وعللهروتن ولطلق ولهذ  رك اد
و كسارقوم تمقو كدلمر،) وفالي ولعلىوهذ  ووارقو كحرةود ولل  كسارقو كخرة ي(

و.د رعلىوع ر او ككالوتستفر وتنو كم رةول كم رأو ما
                                                                                                                         

== 

ليوهذ و كمؤتنوقب ا روو لنوعصوكفاعغيوآتنووا  ودول كذتويا حوهذ و كمد ىو ليوغلا وتنو
تدر يو  ةو كمحتمللوليوفاعغيو وتمعوك اتهولكصو  تقوتغوىوموعلاهو كساأومودوامرول هو

و واكوو  غكه و دي ۡرضي َيَٰقَ ﴿خرط هص
َ
ُك ٱِۡلَۡوَم َظَٰهيرييَن ِفي ٱۡۡل

؛و [29]غافر: ﴾ ۡومي لَُكُم ٱلُۡملۡ
ولكاسوتنول يو واريوقب ا ر و كلقوعلىول ه ولهذ  وقغأ( وف رةو)مر و وإكىو فسه ةلثولضرفهص

 إوا ئلقو.وو

/و2ا رفو   اةربو كف غيول كدلغأو)دولوو(601 ك لاربو)ص:وي ظاوفيواكو/و(وو1)
و(و933/و2تدعصو كصغ بو كليغتو))ةوقوأو(وووولو(275و/32ترجو كدالسو)دولوو(1428

 .(1139/و2تدعصو كليلو كداتالو كمدر ا و)دولو

 . او  ىرة وإكلهصومموعنو كسارقهذ و كمد ىوتست فوتنوةييثوو كدلمر،ومو كذينووب(وو2)
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و:مووويمكن تقسيم السياق تبعًا لذلك إلى

 :ولهغو كمستفر وتنوع ر اوت ركالوو  خقو ك اوالسياق اللغوي  أ :ـ 
 كمستفر وتنو كد ر اوغلاو كليغيلو كتيوتصرةبولهغوو:السياق الخارجي ب:ـ 

وو(1)"و ك ا
و:مووفتتمثل فيالمكونة للحدث اللغوي  (السياق اللغوي  )ناصر أما ع*

 كغةي بولودو) غبوللوفغ اص(ركغةي بو كصغتالو كليغيلو كتيوتحاطو  ك لئلووـو
و.ل ك لمربو كتيويتح قولهرو كتاالبول كسبودو) ايلوللوتغةفاص( كصافال

دوفمدر يو ك لمربوتتحي وتنو(2)وطاي لوتاتلبوهذ و كد ر او  خقو كتاالبـــ 
و و  خقو كعمقخاةوتغقدهر و كسارقولود وفيواذكوولي غأ تغقدهرولضعو ك لمل

روتهمروتدي بوتدر لهرو و قا  و كتاالبو كليغتولتحيييو ككلو ك لملوتحييي وو  خق
وتلوو كمدر يو كتيوتؤ توإكىو ككتبرسول كيمغضو.وليصافو

                                                 

ي ظممماوفممميواكممموو ككممملو كسمممارقولممملنو كتممما ثولعلمممصو كليممملو كحمممييثووو ./وع ممميوو كفتمممرحو(ووو1)
 .و30 مو ك اارلتو

كوىممووليوتاتلممبو كد ر مماو كليغيمملو  خممقو كعملمملومسممرعيوفمميوتحييمميوتد ممىو ك مماأدو(ووو2)
مخممركفوظممرها و كم صمممغ  هدوفامماتيو كتد لمماووف مميتحييمميولومملغبو ك مماأدووعلممىوامممرومسممرعيو

ظمممرها و كخ ممماول كم صمممغ و مممهوووم ممممغيوولقمممي ركمرضممميول كم صمممغ و مممهو كمضمممرة دوللو كد ممممسدو
علممىو كد ر مماو ك حغيمملوتممنوةلممثووسممارق كتمماثلاو ككمملووإ  ممرةومم ممنوكدوامممرول ممهوو    ممر،

 كعملممملوا بو كهلئممملوو كمممذااول كحمممذفدول كت ممميمصول كتممماخلا.ولكوُي  ممماوليو ككممملو كسمممارقوتعدمممق
 ممرختافووغ قمفوتختلفمملدوتختلممفوت كتاال املو كغ ةممي و مفا  تهممرو فسمهروإا وقللمماول صممهروفمميو

/وي ظاوفيوتفصلقواكوول غةو ك ظايملو كسمارقالوع ميوعلممر،و كداتاملو كسارقو كذتوتا وفاهو
لوتراو ك حغول كصافو/ووتحميووركصو ركحو/و .ل لةوهذ و ك ظايلوفيو كتغ قوإكىو كمد ى

 و.و3/و م .الالو كمدلملنو محرفظلو ي /وقسصو كليلو كداتال/ول كدالضو كمسرعي
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(1)طاي لو أل  ،و كليغتو كمصرةبلوكلعمقوللوتروم لقوعلاهو كت اي و كصغتيوـ
 

و أل  ،و كمصرةبو كمتماللوفيوودولوظغ ها و ك  اوهذ  ل كفر للودول كت غاصود
و(2) كصغتالو

 منها:ـ  ،فهي عديدةو((3)* وأما عن عناصر )السياق الخارجي
وو ولتدضوو:وهقوهغواااولأول اى؟ول ةيولأو ث ريولأو مرعلوالمتكلم نفسهوم

 و....عنوغلا .وتمل  ويتصفولهرولو كصفربو كتيو

                                                 

كمد مىو كميقلقوكلم ادولكماسو كمحتممقدوطاي لو أل  ،وتسرعيوفيوتحييميو و(ووكومخفمىولي1)
ول  ،والملو)اق(وفيوقغكهوتدركىو ييُم ﴿فماا  ييُز ٱۡلَكر نَت ٱۡلَعز

يَنَك أَ دوكوو[49 كيخري:]﴾٤٩ُذۡق إ
) كد يم ول كسمخايلوفيوثمصو يمملو كمته صو)إ مو(د(ي دولاذكوو كتغاليوفىييي وو م غيوت  غةُووليولي

تممغةيو مايوهمذ و كمذتويميعيوو ك اي ملو كتميوولهمذ ل  ،هرومحتصوووأليووارقو  مربوو ك ايص(؛
 و ىوفيووغ ،و كعحاص.ليلتلعوتنوت ر تهوهذ وم  كد  ول ك ا تلوفيو كي ارووغفو

 .5ي ظاوفيواكوول غةو ك ظايلو كسارقالوع يوعلمر،و كداتالو م(ووو2)

مممممممصو دمممممممضو كدلممممممممر،و كسمممممممارقوإكمممممممىوعمممممممي ولقسمممممممرأو)و كسمممممممارقو كليمممممممغتودول كسمممممممارقو(وو3) قسَّ
دولومممممممارقو كمغقمممممممفو) كحمممممممرة(ودول كسمممممممارقو كا مممممممرفي(ودولكوىمممممممووليوفممممممميوهمممممممذ و كدمممممممرطفيو

 كت سممممممماصوتدسمممممممفوظمممممممرهاودولتفتلممممممماوتت لمممممممفوكوةر ممممممملوكمممممممهودو؛وأليو كسمممممممبرقو غعمممممممريوكو
ي فصممممممايودو)وممممممارقوكيممممممغت(ومدتممممممميوعلممممممىو ك مممممماأو كم  ممممممغقو  خممممممقو كمممممم اودو)لوممممممارقو

كخرة اممممملوخمممممرة يوللوومممممارقو كمغقمممممفوللوومممممارقو كحمممممرة(ودولهمممممذ ومدتمممممميوعلمممممىو كظمممممالفو 
 كما سمممملوكلحمممميثو ك اتمممميودولهممممذ و كظممممالفوت مممممقولمممميةلهرو قامممملول ممممغ  و كسممممارقودوف مممميو
ت مممممممغيوظالف مممممممرو  تمرجاممممممملودوللوعرطراممممممملودوللوث رفاممممممملوللوغلممممممماواكممممممموو؛وأل مممممممهوكومم مممممممنو

دوللوفصممممممممممممممقو كظممممممممممممممالفووفصممممممممممممممقو ك فدممممممممممممممركبو كخر مممممممممممممملو ممممممممممممممركمت لصوللو كمخرطممممممممممممممب
تممممي.و/ووي ظمممماوتفصمممملقواكممممووفممممميودوللو كمسممممتغىو كا ممممرفيوعممممنو كمغقمممممفو ك ا ك تمرجاممممل

 و.وو181/وعلصو كيككلمو ة ولو ظايلوت  اقالومو .وفاييوعغضوةلية/ م
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ولووومنها: المستمع و ركمت لصد و ك ا  لوعاقته وةلث وتن ود و كصي قل ولل للود
وو.... كمدافلو كس حالو

للتوزتري؟ولتروودلفىولتوت ريدودولفىولتو غوم رةوومنها: موضوع الكالم
 وعلىو وتبرىا وتاثلا ووؤثاتك غكهدولغلاواكووتنو كد ر او ك الا وو كتيوو كي عي

و.ولعلىوتاالبهولعلىوتدر اهدواارالوقغةو ك اأو

دواركقت ر دوللو ألكصدوللو  غا ،والمشتركينومنها: أثر النص الكالمي في 
و(1) "للو كضحو...

دول كخرة ي(و( كي خلي كليغتو)يتضحوتمروو قوليوع ر او كسارقو)و
كهرو ألثاو ألا اوفيوتحيييو كمد ىو كما  ودووغ ،ولار اوهذ و كد ر اوتتماللو
ويتصقولهذ و وار اواقوتر ولأ و  خقو ك اود و كمغ غ   فيو كغةي بو كليغيل
وي يلو وكيغي ر وتحلاا  وتحلللهر ويتص ولتا سربد وظالف ولل وع ر ا  ك اوتن

لتنوخاةوهذ و ركيككلو كصغتالودوثصو كصافالودول ك حغيلودول ك تمرجالدو
وو كيككبوويتضحو كمد ىو كما  ووو.و

  

                                                 

 .6ي ظاوفيواكوول غةو ك ظايلو كسارقالوع يوعلمر،و كداتالو م(ووو1)
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 ب ـ مفهوم املشرتك اللفظي والتأصيل له :ـ 
فيو ربو) كلف وكلمدر ي(ودول كتيوفيواتر هو(وول غيه)تدت اوإىرة بووو

ل تفرقو كلفظلنول كمد ىوتختلفوقغكو:و....دوتنواات هصو علصوليقرةوفلهرو:"و
ي د و كَمْغ   وتن وعلاه ركولَ يُب و كض  ي ي ول   ولة ب وإا  وهذ وللَ يب وللىبر  ل.

. واالاح و (1)" ود و كم تغتلمار ل و كمحرلكب ووللكى و كلفظي و كم تاك  كتيووعن
و كتا ث وتن وول لت ر وفضمهرل كتي وإكلهر ولةرزهروو ق وغلا ود ولتهذ وو لي د

و ك ضال وهذ  وةغة و وقصبو كس ق وخاكهر وتن ولةاز وم غي و) لنود وع ي لقي
وفيو و ر  ر وفيو كتفرقول كفتا قو)ل  رسو ك اأفرةس( وم غةوفاه ود و:( م غيو"

ود تفرقو كلف ول ختافو كمد ىدوا غك روعلنو كمر،و...دواكووعلىول غ :وفم هو
و كمرة ولعلن و كاابلد و كمل  يودلعلن وولعلن وإكىوو(2)..." وم لا ولهذ  ولهغ د

و ك لمرب وللن و كيككال و كداقل وعلىووط ادل و كدلمر، و   لح وتر وت هر ل كتي
و.ووتسملتهولمو) كم تاكو كلفظي(

 ـ المشترك في اللغة :ـ 
ويتضحو و)ت تاك( وتد ىوكفظل وكتحايا واتبو كليل و كا غ وإكىو ع ي

لخافووت رة لل هرو ايلو)تفتَدق(وتنوتر  و)شوةوك(و كتيوتيةوعلىو:"و
و  فا  دو و هولةيهمر ك االدولهغوليوم غيو ك ي،وللنو ث لنولت ه ودكوي فا 

                                                 

ت تبممممملو كخمممممر عيدوو/:وع ممممميو كسممممماأوتحمممممميوهمممممرةليو/تح.همممممم(180)كسمممممل غيهوو/ ك تممممرب(وو1)
 .و(24/و1)/أوو1988و=هموو1408دو3/ط ك رها 

لمنوفمرةسولمنو/و و كصرة يوفيوف هو كليلو كداتالولتسرئلهرولو نو كدمابوفميوااتهمرو(وو2)
و/و1/وط ك رىممما:وتحمممميوعلممميولاضمممغيو/وهمممم(395ووزاايمممر،و ك  لي ممميو كممما زتدوللمممغو كحسممملنو)

 .و(152)ص:و/ووأ1997-هم1418
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وىرةااُو و ابُوفا  وولي رة: وإا  و ك ي،د وفي وللىاااُوور وإا ووىاي ه. فا رد
و)اركمهمغأ(وه فسَووثُوي  وحَوروإا واريومُولةلياوفا روت تاا ودو (1) ".هوىاي روكو دلتُو

ل وصوت تاك:وت تاكوفاهوتدريواالا دو"دوو(2)"لتوليوةلمهوت تاكوكاسولغ ةي
و.و(3)"وومعمعوتدر يواالا اركدلنول حغهردوفال هو

ودووغ ،وار او فمد ىو كلفظلوييلةوةغةو كم رةالدولخافو ك فا  
و ك ا الو وفلهر وت غي و كتي و ألىار، وفي وامر وةسال وت رةال و كم رةال هذ 
و ألف رةودول ألة  يودو وفيوت رةال وامر وتد غيل وار اوت رةال ولأ ود ل ضحل

ول ألفا حدوإكىوغلاواكووتنو ألتغةو كمد غيلو.وو
 ـ المشترك في الصطالح :ـ 

االا  وعنولتروعنوتد ىو) كم تاك(وفيو ك  احوفال هوكومختلفوو
وكهوتنودولك نوتد ر وفيو كليل و؛وتملل    وكهوتدايف رو   اةا ر  كدلمر،ولضدغ 

ليويلتبسو يلا وتنو ألكفريوا بو كميكغكبو ك ايبلوت هو كتيوتيةوعلىو كداقلو
وارأل ود"ف يكفريو كمتا  فلللنو ألكفريولتدر لهر و.... ول ألكفريو كمتضر    وةيَّوود

 كلف و كغ ةيو كي ةوعلىوتد للنوتختلفلنوفااااو ككلوعلىو:لهقو أل غةو ا ه
وو(4)..."و كسغ ،وع يولهقوتلوو كليل

                                                 

 )شوةوك(و.وو(265/و3ت رياسو كليلو)و(وو1)

 )شوةوك(.وو(13/و10تهذيبو كليلو)و(وو2)

 )شوةوك(.وو(684/و6 كمح صول كمحاطو ألعظصو)و(وو3)

  ةوو/:وفمؤ  وعلميوت صممغة/وتمح.همم(911)/وكلسمملغطيو( كم هماوفميوعلمغأو كليملولل غ عهمرو4)
 .ووو(292/و1)/وأ1998همو1418دو1/وطللالبو- ك تبو كدلمالو
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ولتا وكفظللتن وتدر يلته وكهر وفالي و كدلن( ولعلنوو:) ود و كبر ا  و: وت هر االا 
وليو و مد ى و كا ق ومدلن ولي ولهغ و ك فسود ولعلن ود وكهص وي ظا  كعاشو كذت
ي ظاوإكاهوفاصلبهو دلنودول كعروغسودولت اولمرأوكوم لعودولغلاواكووانو

ولكل رتلوفيو ود و) كخرة(وألخيو ألأ وكفظل ولتالهر ود ولكلبدلاوتدر لهر ود  كغ ه
وووو(1)" كضخصودول كسحرب

والعلماء حول المشترك:ـ ـ آراء

وفاي ريو:مول كدلمر،وةغةو كم تاكو كلفظيوو
 رأي المؤيدين :ـ  األول: ـ

و  و ألمماق و كليل وعلمر، و مهغة و كفايق وهذ د(2)قيتغيوهذ  م غةوولفي
ثصوعلقوااا و كغقغ و ايوو"د هوتم نو كغقغ لفرألاااليوعلىو"ووو) كسلغطي(:

روكمد ىوثصومضدهوتنول ضدلنو ايومضعولةيهمروكفظ وووم عو"مم نوليوهذ و
لهذ وو  خاوكمد ىوآخاولي تهاواكوو كلف وللنو ك رئفتلنوفيوإفر تهو كمد للن

و.ووو(3) ..."تغقارالوغلاَووعلىوليو كليرب و
 رأي المنكرين :ـ  الثاني : ـ

و و و كليل وعلمر، وتن وقللق وعي  ومماله و كفايق وللىهاهصولهذ  ود ألقيتلن
يدلقوإ  رة ولوضوليوم غيوكف و)ل ي(وتنو كم تاكدو كذتوياف ةوتغيه() لنو

فلغو رزولضعوكف ول ةيووركليلوتغضغعلوكإل ر لوعنو كمدر يفوهذ و  غكهو:"
                                                 

 .ووو(297/و1 كم هاوفيوعلغأو كليلولل غ عهرو)ي ظاو/و(وو1)

 كخللممقولممنولةممميودولوممل غيهودول أل مممديودولللممغوع لممي ودولللممغوزيمميودول لممنوتمم هصووووو(2)
 .ووو80فرةسودول لغوعليو كفرةويودول لنوة يو/وي ظاو/وعلصو كيككلو كليغيلو مو

 .ووو(293دو292/و1 كم هاوفيوعلغأو كليلولل غ عهرو)وو(3)
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كليككلوعلىوتد للنوتختلفلنوللولةيهمروضيوكآلخاوكمرواريواكووإ ر لولقو
وعلىوهذ و كالتو ا هوو(1)"تدمالولتي ال ؛أليو  لهرأول كتدمالو"وتدلبدولقيوُة َّ

و(2)ي لكيو رك ا ئنو كصرةفلو"و

 ختلفو رختافوت هفواقو"هذ و كظرها وول غ و كح صوعلىلي يلوليو
فايقودوفمنو ظاوإكىو ألكفريولتدر لهرو رعتبرةوترواريودوللوعركعهروتدركعلو
وهغو و رعتبرةوتر وإكلهر ولتنو ظا ول  اولقغ و كم تاكو كلفظيود وف ي ترةيخال

 تبعو كم هفو كغ فيوفهغوتنو كمؤييينوكهذ و كظرها و؛وأليوتتبعوهذ وارئنوللو
وك   ر و ولتاو دبوغلاوتضمغيو ك ترئفو؛ و كترةيخال وتنو ك رةال  كظرها 

تدركعلوهذ ودولتنوثصوفلاسولترت روإكورولتلنو ك رط لنو ألَلةو ركليل ك  لولل  
و  كظر وهذ  وهغوارئنودولهغو كعتا فولغ غ  و رعتبرةوتر ولاكووها  و؛ كظرها 

وو.(3)و"كغ غ ولتالتهروفيو كغ قعو كليغتو  ي

ولقوي بييو ود و كظرها  وهذ  وفيوتايلي ول كمبركيل وفاوي بييو  وا فد لتعوهذ 
و ك و" وإ ه وةلث و كفاي لن؛ وللن ولو  ر وتغقف ر و كىتا كوغقغف وإ  رة ومم ن ك

و اي لةيووكغقغعهوفيولكفريو كليلودولعيأو كتم نوتنوتاليقواقوترولة وت هر
و كم تاكو واكووتنولوبربولقغ  وغلا ولل ود ول  خاوتعرز ود  كمدر يوةقا ل
ول هوتنو كتدسفو كتغوعوفيوإثبرتهو حلثوم مقو كديييو  كسرلقواااهرودوامر
تنولكفريو كليلو؛أليو دضوترويتصغةول هوتنو كم تاكومم نوتاليلهولإخا  هو

وتنوهذ و ك  رقو.
                                                 

 .وو(293دو292/و1 كم هاوفيوعلغأو كليلولل غ عهرو)وو(1)

 .ووو79علصو كيككلو كليغيلوو/و موو(2)

 حممممممغثوفمممممميوعلممممممصو كيككمممممملولمممممملنو ك مممممميتر،ول كمحمممممميثلن/و .وتعمممممميتوإلمممممما هاصوتحمممممممي/ووو(3)
 .وووو83أو/و م2013 كهلئلو كمصايلو كدرتلوكل تربو/



 

 

1676 

و وتر وهغ و رك  غة و أل ية وفركالت وهذ  وتنولعلى و كمحيثلن ولااا وإكاه اهب
و(1) عول كمبركيلو."و كليغيلنودولهغو كتسلاصولغ غ  وتعوعيأو كتغو

 :ـ هلا  تأصيلج ـ لفظة )آل( ، وال
 أ:ـ التأصيل النحوي :ـ 

ل ختلفغ و وصو معوكول ةيوكهوتنوكفظهدوول معو ك حر وعلىوليوهذ و كلفظل
و:موتذه لنفيوةقا تهروعلىوودوفهصو(2)"عنول ل؟ووأدولت  لبلوعنوهر،ولرفيولكفه

 ـ األول مذهب سيبويه :ـ
لهق:وقل او كهر،وهم  دوامروقل او كهم  وهر،وفيو:(آة)ل قولو:"م غةو

كس غ هرول  فترحوتروق لهردو؛وثصوقل او كهم  ولكف رو(دلة ق)وهل لو(دو كذتوها ق)
و.و(آتن)لو(دآ أ)امروفيو

 الثاني مذهب الكسائي:ـ  ـ 
وو وم غة و" ولو:م وووقمَواعَوو(ةلَولَو)ل له ويؤلة)تن ودآة و كغ لوو( تحااا

و.(3) ..."و. ل اولكف رفل  فتحوتروق لهرو

                                                 

 .ووو80علصو كيككلو كليغيلو/و موو(1)

يغوفوو/تح.هم(761و مرةو كييندو لنوه رأو)/وللضحو كمسركووإكىولكرالو لنوتركوو(2)
 .ووووو(29/و1)و  ةو كف اوكل برعلول ك  اول كتغزيعو/ ك اخوتحميو كب رعي

  ةوو/همم(900 مغةو كميينو أُلْىمُمغ يو ك مرفديو)و/ىاحو ألىمغ يوعلىولكرالو لنوتركموو(و3)
 .ووو(18/و1)/تم1998و=هم1419و/1/طك  ريو- ك تبو كدلمالوللالب
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قرةوفيوو(ولهق)فمنوقرةول لهو"ليظهاولثاو ك غكلنوفيو كتصيلادوووو
دولااهمرو(ُلَلْيق)قرةوفيوتصيلا :وو(دَلَلة)لتنوقرةول لهوو(دلهلق)تصيلا :و

و.و(1)..."وتسمغ دولك نو أللةولىهاوللااا

ليول لهرو)لهق(؛ويو ألاااول ألىهاوفيوكفظلو)آة(تنوهذ وليتضحوو
و)آةو ول لهر وم غي ولي ومم ع وك ولهذ  ود و)لُهلق( وفلهر و كم هغة و كتصيلا ألي

قللو وتدمرةوتصيا ودولكدقوأليو كا قويؤلةوإكىولهلهيؤلة(و مد ىو)ة ع(؛و
و.وع هو(لهلقم)فر،ولاتكا)ُلَليق(و؛و

 ب :ـ التأصيل اللغوي  :ـ 
و ر،ووفيوالاربو) ك فغت(وقغكهو:مو

علىوثاثلووم لقو ركىتا كو كلفظيدوفيو كلف و حو ة:هغو معوفيو كمد ىوفاْو 
و:و كع يول ألتبر و حغو)آةوفاعغي(أحدهاوتدريلو

و ةلي(ولو)آةو غح(ر:و ك فسو حغو)آةوتغوى(ولو)آةوهوالثاني

للوتنوو... قوآة:ولهقللو(...دو:ولهقو ك لاوخر لو حغ:و)آةوتحميوالثالث
و.وو(2)و..."للو حغهمردوللوةلتلوودؤلة(وإا وة عوإكاهو  ا  ل)آةوي

وتنو و)آة( و كلفظل وهذ  و اوعلىولي و) ك فغت( واكوولي وتن يتضح
ودو ول ألتبر  و كع ي و) وتدريل وثاثل وللن ويتا   وتد رهر وللي ود و كلفظي  كم تاك

                                                 

ىمممماحو كتصممممايحوعلممممىودولي ظمممماو/(29/و1للضممممحو كمسممممركووإكممممىولكرامممملو لممممنوتركمممموو)ووو(1)
وهم(905ووخركيولنوع يوهللاو ألزهاتدوزينو كيينو كمصاتد)/ كتغضاحو

 .ووو(9/و1)/أ2000و-هم1421و/و1/طوك  ري-للالب-  ةو ك تبو كدلمالوو/

 .ووو(171 ك لاربو)ص:وووو(2)
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ولهقو ك لاوخر ل(ودوثصوتحيثوعنول لهرو كليغتولل هويتا  وللنولو ك فسودولو
ووو.للة(وامروقرةولذكوو ك حغيغيو)لهقودو

 ج :ـ ما تختص به )آل(  :ـ 
وم غةو) لنوتركو(و

 وو(1) "واآلل كـاألهل قليال أفردا ... ولِسوَى األعالم نزرا أسندا
واريو مد ىوو(  ةلتوليو)وو ودتضرف وتدمركهوغلاو) ألهق(وققوإا 

و"لولقيوفصَّودول يةإو ر  وكيلاو ألعاأ و ر ضرفلوق) كا غب(واكووف رةو:م خا 
إكىو ألعاأو ك رط لنو ليو ك  ا بدول ليو ألزت لول ألت  لدوم رة:وآةوفايدو
؛ولكوم رة:وآةوة قولكوآةوزتريواذ دوللوتغضعواذ دولكوم رة:وآةو كخارطو

وهللا وآة وم رة: و ألفضقد و ألىاف وإكى ومضرف و كسل ريلق ووولآة ل ألهقود
لتليودومضرفوإكىو ك قدوم رة:ولهقوهللاوللهقو كخارطدوامروم رة:ولهقوزتنواذ 

واذ . وود(2)" و الكىو كخ اول ك ايواركملغكوللىبرههصدولتول ه خاو وتدمركه
لل اودولفيواكووم غةو) لنوولي (و"و(4)..."و(3)فاوم رةوآةو  و رفول كحعرأ

                                                 

ع مميووتممح.و/هممم(672)وو لممنوتركمموو ك ممرئيو كعاممر يدوللممغوع مميوهللاو/ىمماحو ك رفامملو ك ممرفالو(1)
 رتدملولأو ك ماىوتاام و كبحمثو كدلمميولإةامر،و كتما ثو  وماتيوالاملوو/ كم دصولةميوهاييت

 .ووو(953/و2)و.1/وط ك ايدلول كية وربو  واتالوت لو كم اتل

 مممفغ يوعمممي ريوو/وتمممح.همممم(502وو كا غمممبو أل مممفهر ىو)/ كمفممما  بوفممميوغايمممبو ك ممماآيو(2)
 .ووو(98)ص:وو.همو1412و-و1/وط ت قوللالبو-  ةو ك لصدو كي ةو ك رتالوو/ كي ل ت

كسمريو كدممابو/وي ظمماو/وو  وم رفوالمهو كصممر عدولممرواممريدولخماو دضمهصو ممهو ك عمرةوو(3)
للمممغودول كحعمممرأوتمممنوم مممغأو رتتصمممرصوفمممصو كمحعمممملو/ول ظممماووتهمممذيبو كليممملوو/وو(157/و9)

وللالبو–  ةوإةار،و كتا ثو كداتيو/و:وتحميوعغضوتاعب/وتحهم(370ت صغةو ألزهاتو)
 (و)حوجوأ(.و4/99/و)وأ2001دو1/وط

 .ووو(137/و1 ك  رفوعنوة رئقوغغ تضو كت  يقو)ووو(4)
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غلاو ألىهاو ألخادولوغ ،وفيواكوولضفتهوإكىوتمت عوتنو وتدمرةوآةوفيو
(1)...."تظهاوللولضفتهوإكىوتضما

 ختصاو رألىافودولتوليوكفظلو)آة( 
و(دلهق)ضرفوإكوإكىواتوىافدو خافوتاو ألخاو ليو ك رئعو ألعصودوف

و وم رة و  و رف)فا وو(آة وي ت ضولم" وفاعغيو)لك و رعتبرةوو(آة وىاف ر وكه فالي
ودولهذ وةلتول اه.و(2) ..." كي ار

 د :ـ مواضع ذكر )آل( في القرآن الكريم  :ـ 
لة بوهذ و كلفظلوفيو ك اآيو ك ايصو)وت رولع اين(وتا ودو)لةتعوع ا و(و
تا ووتعوفاعغيو)آةوفاعغي(ودول)لةتعوتا ب(وتعوكغطو)آةوكغط(دولتاتلنوتعو

عواقوإلا هاص)آةوإلا هاص(ودولتاتلنوتعومد غبو)آةومد غب(ودولتا ول ةي وت
و وهرةليولوتغوىدوتنو) وعما يلود ولآلود و)آةوتغوىود ولآةو  لل ( ةوهرةليود

و.و(عما يودولآةو  لل 

لفامرويليوعاضولتحللقوكهذ و كمغ ضعدولتاريو لةوقاي لوو كسارقوووو
فيوتحيييو كمد ىو كما  وتنوكفظلو)آة(دولتاريوهقووت تصاوهذ و كلفظلوعلىو

محتملهروولخاويَوتدر لأوليوه ركوو؟ كمدر يو كااثلو كتيو او) ك فغت(وعللهر
وعرليو كسارقوفيو ك  فوعنوهذ و كمدر يو.ووي كلف ولق

و  

                                                 

 )وهوةول(وو.ووووو(357/و4)و كمح صول كمحاطو ألعظصوووو(1)

 .ووو(18/و1لكرالو لنوتركوو)ىولعىاحو ألىمغ ىووو(2)
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و

و

و

و

 
 

 ـ املبحــث األول :ـ
 ) أثر السياق يف حتديد معىن  لفظ )آل( مع فرعون(  
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 :ـ (1)، وعضدهوأشياعه، وظهريه وأتباعه ، أعوانه،ـ آل فرعون )
ۡينننَكَُٰكم ِمينننۡن ﴿ع مميو ك ظمماوفممميوقممغةوهللاوتدممركى   َءالي فيۡرَعنننۡوَن ِإَوۡذ ََنَ

يَسنٓاَءُ ۡم  َو ي  َننٓاَءُ ۡم َوَيۡسنَتۡنُيوَن ٓ َۡ وَن أَ ُ ي ُِ َيُسوُموَنُكۡم ُسنٓوَء ٱۡلَعنَاا ي ُينَا
ءٞ  ننيمٞ  َذَٰليُكننم ََلننًَلٓ يُكننۡم َع ي دويتضممحوليو (2)اممهدولتالل [49]البقررر : ﴾٤٩ ِميننن َرِِّ

)آةوفاعممممغي(وإكممممىو كيككمممملوعلممممىووممممارقوهممممذ و  مممممربو كممممااثوممحممممضوكفظمممملو
 كمممممممذينويت مممممممغَّىولهمممممممصوفممممممميو(ودولظهلممممممما دولَعُضمممممممي  للىمممممممارعهود)لعمممممممغ يوفاعمممممممغيو

عتممممممغ ولتع مممممما ودولت  مممممما دولتممممممرك ظاوفمممممميو  مممممممربو كتمممممميولة وفلهممممممروكفمممممم و)آة(و
لضممممافوإكلهممممروكفمممم و و وممممصو)فاعممممغي(وعممممنو قامممملو ألومممممر،و كتمممميو   فمممماويتضممممحو
فوإكلهمممممروضمممما(ودوف مممميول،وإضممممرفلوإكممممىوكفمممم و)  ةل ممممهولاامممماو ألومممممر)آة(ولتو

لتهمممممممممممذ و)لةتمممممممممممعوع ممممممممممما و(وتممممممممممما وتمممممممممممنول مممممممممممقو)وممممممممممماولع ممممممممممماين(وتممممممممممما ودو
(%وتممممممممممممنو53.8)فاعممممممممممممغي(و وممممممممممممتاثاولةممممممممممممي وللفمممممممممممم و)  ة(ول سممممممممممممبلو)م غيو

لةل  ودولامممممممايوآةوفاعمممممممغيو)لعغ  مممممممهدوللىمممممممارعهدولظهلممممممما دووإ ممممممممركيوتممممممما ب
                                                 

ااكفممريوتتا  فمملوكليككمملوعلمىوتممنومسممر يو كا ممقولة بوهمذ و ألكفممريووفمميواتممبو كليملووووو(1)
اممقوىممي،ولعر مموو) ولوي(ودو"لو(128/و3)و(تهممذيبو كليمملليدرل ممهودوليدرضممي ودو ممر،وفمميو)

ل ألتبمممر :و كمتبدمممغيو كغ ةممميودووفرك مممر  :و كسمممر  دوو"ودولت مممغة:ولع تمممهوإعر ممملدووفهمممغوعمممغيوكمممو
م مماعوهممغو كممذتومسممرعيو ك) كتبممر و(ودو"لو(96/و4 كمخصمماو)/وي ظمما/وول ألتبممر :و كمتبدممغيو

)وشوتوو(235/و3ت مرياسو كليمملو)و/وي ظمما/و.ول ك مادل:و ألعممغ يول أل صمرةليسممر ي   خماو
"و/ووم ممرة:وظممرهاوفممايوفا ممردوإا وتممرأل وللعر ممهدول كظهلمما:و كدممغيوودل كظهلمما:و ألعممغ يو (د"

ل كدضمممي:و ألعمممغ يدوم مممرة:و)و ولوي(ودو(2168/و6تمممرجو كليممملول مممحرحو كداتاممملو)وي ظممماو/
 .(32/و2 ك  هاوفيوتدر يوالمربو ك رسو)/وي ظا/وكهوعضيدولت:وكهولعغ يوة ق

لة وهممممذ و كتت ممممريوتممممنوهللاوتدممممركىوعلممممىول مممميوإومممما ئلقوتمممماتلنوو أللكممممىوفمممميووممممغة ووووو(2)
دوللة وتممما ول ةمممي وعلمممىوكسمممريووممملي روو[141] ألعممما ف:دول كار اممملوفممميوومممغة ووو[49] كب ممما :

 .ووو[6]إلا هاص:وتغوىوموعلاهو كساأومووك غتهوفيووغة و
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(وامممممر غ و كسممممم بو كمممممائاسوفممممميوعتمممممغ ولتع ممممما ودوف ممممميوللممممم وتمممممنوعتمممممغ ولعضمممممي 
َٰ  ﴿ل  التمممهوليوقمممرةو َ ۡ َ ُكنننُم ٱۡلۡ َننننَا َرُِّّ لتهمممذ ومم مممنوليو د[24]النازعرررا :﴾٢٤أَ

ل ممممممممبحولتمممممممملوفمممممممميو كضمممممممماةول كوممممممممتدا،دولاار  ممممممممروفمممممممميوإ ممممممممهو:وم ممممممممرةوع ممممممممه
نوولَتممممممم"وودلىمممممممارعهدولقممممممميوومممممممرعي وفممممممميواكممممممموولعغ  مممممممهولو كع مممممممالبول ك غامممممممري

دو كممممذينوقممممر ل وو(1)"اممممر غ وعلممممىوت هر ممممهولطاي تممممهوفمممميو ك فمممماو ممممر وتممممنوقغتممممه
ننَيع   ﴿فايممي وفمميو كتع مماودوف مميوكا ممغيو ممغة و ۡهَلَهننا  ي

ۡرضي َوَجَعننَل أَ َ ا َعننًَل ِفي ٱۡلۡ
يَفنن   َيۡسَتۡضننعيُ   يَنننُهۥ َ َن  َطٓائ يَسننٓاَءُهۡم  إ ء ٓ ي َۡ َنننٓاَءُهۡم َوَيۡسننَت َۡ

َُ أَ ي ميننَن ِميننۡنُهۡم ُيننَاَِل
يَن  نننننندي ُمۡفسي رودو [4]القصرررررر :﴾٤ٱلۡ لهممممممغو دلممممممغ ول وممممممت برة و دممممممقو ك ممممممرسوىمممممماد 
رولولي  ودول ك رسوتاكغهلنولع لي  و.ل دقو فسهو وإكه 

َقناَل فيۡرَعنۡوُن َوَمنا َر ُّ ﴿لةلنو عمر وتغومىوإكمىوجبمر  وةبو كدمركملنوو
َلميَي  ن  ﴿دول ر ىوفيوقغتمهو [23]الشرررا::﴾٢٣ ٱۡلَعَٰ َلنۡسَ   ي ُمۡلنُك ميۡ َ َقاَل َيََٰقنۡومي أَ

َفنًَل  ٓ  أَ ِي ن ريي مين ََتۡ ُر ََتۡ ۡنَهَٰ
َ ي ٱۡلۡ ه اي نوَن َوَهَٰ ُ لهمغوتمروفدمقوود [51]الزُّخررف::﴾٥١ ُتۡب ي

دولتممرول ممقوإكممىوهممذ و كية مملوتممنو كدتممغول كتع مماوإكو مسممر ي ولتسممرعي وكمموا
لعغ  مهدولل صمرة ودولآكمهودولقميوة مىو ك مماآيو مغة وتمنوهمذ و كمسمر ي وفميوقممغةو

َمََلُ َما َعليۡمُت َلُكم ِمينۡن ﴿هللاوتدمركىو َها ٱلۡ يُّ
أَ ۡوقينۡد  ي َوَقاَل فيۡرَعۡوُن َيَٰٓ

يي َفوَ ِۡ ن ََ نه   يَلَٰ إ
ن ح   ٱلِطييي َفٱۡجَعل ِ ي ََصۡ

ُن َ َ ٓ َيََٰهََٰمَٰ ي ِِ نُهۥ مينَن ا َلَعن ُُّنُّ َ نهي ُمنوَ َٰ ِإَوِ ي ۡلَ يَلَٰ يَ َٰٓ إ ُُ إ َطلين
أَ

يَي  َ لعلممىوهممذ ويتضممحو لةو كسممارقو كخممرة يو كمتماممقو د [38]القصرر :﴾٣٨ٱۡلَكَٰنناي
مح مهمرودووفاعمغي(وعلمىو ألةضو كتميفيو) كسارقو ك تممرعي(و كمذتوفاضمهو)

مهروإكىوطب رب دوصو ألخاىدول كعماعومح ممهو)فاعمغي(دولاقوطب لوتح  ايوقسَّ
لتمممنواكمممووتمممروللة  و) ك  مممات(وفممميوترةيخمممهو؛وةلمممثوللة وقمممغةوفاعمممغيوك غتمممهو

                                                 

 .ووو(85/و13)وكل  اتو رتعو ك اريوووو(1)
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مممم ألقبممممرطو"و روفمممما خلغهصول  دلممممغ ول مممميو  ظممممال وتملممممغاا صو كممممذينومدملممممغيوخرة  
ل ممميوإوممما ئلقوفممميولعممممرةوغلممممر هصووغ  ك مممذة وفعدلمممإوممما ئلقويلمممغيوتلممموو ألعممممرةو

يَن ﴿دولهممذ وتممروة ممر و ك مماآيو ك ممايصوفمميوقممغةوهللاوتدممركىوو(1) "لممغ وغلمممر هص.لل خَو إ
َيع   ۡهَلَها  ي

ۡرضي َوَجَعَل أَ َ يَف   ا َيۡسَتۡضعيُ  فيۡرَعۡوَن َعًَل ِفي ٱۡلۡ َنٓاَءُهۡم  َطٓائ َۡ َُ أَ ي ِميۡنُهۡم ُيَاَِل
يَنُهۥ َ َن  يَسٓاَءُهۡم  إ ء ٓ ي َۡ يَن َوَيۡسَت ندي ُمۡفسي فركفئملو كمستضمدفلود[4]القصر :﴾٤ميَن ٱلۡ

و ك مماآيو ك ممايصوهممصول ممغوإومما ئلقودولتممرولعغ  ممهوللتبرعممهوفهممصوتممنولقبممرطوتصممادولو
 كممذينو"ل همصوعلمىووآةوفاعمغيو كمتمامقوفي)لعغ  مهدول  مغ  دولتلئمه(و  ئممرويمذاا

)ل غوإوما ئلق(ويغ كغ هوفيوطغار هدوليمركئغ هوفيوعيل  مهدولي صمال هدول ك مدب
وفدمقلوو؛ولكمذ وُلوم يوفميو ك ماآيو ك مايصوامق و(2) "كويذااوفيوت رأو كم ر ا وكفاعغي.

دولي صميولهمصو؛وأل همصو كلميو كتميوت فمذولل تما تمنوفاعمغيوإكمىو)آةوفاعمغي(وىم اعلو
و: ممممىو)  ة(دلتممممنوهممممصوعلممممىوتلتممممهول ي ممممهدولعلممممىوهممممذ وفمودللعغ  ممممهودلىممممارعه

لقممرةو دضممهصو  ةوعلممي يوو...دخر مملو كا ممقوتممنو همملو ك ا  مملوللو كصممحبلو"
)آةوودولتولي(3)" كخاممممملوللعممممميتهرولآةو كا ممممقوت مممم هغيولممممذكووأل هممممصوتدتمممممي 

دوليدتممميوعلمملهصوفمميولتممغةوةارتممهودولهممذ و كغ ممفو كا ممق(وهممصوتممنويت ممغىولهممص
ي   قوفميو ألعمصوعلمىو)آةوفاعمغي(ودوفعمر،وفميو ك ماآيو ك مايصوقمغةوهللاوتدمركىو

َننٓاَءُ ۡم ﴿ َۡ وَن أَ ُ ي ُِ ۡيَكَُٰكم ِمينۡن َءالي فيۡرَعنۡوَن َيُسنوُموَنُكۡم ُسنٓوَء ٱۡلَعنَاا ي ُينَا ِإَوۡذ ََنَ

                                                 

/ووللممالبو–  ةو كتمما ثوو/هممم(310تحممميولممنو ايا ك  مماتو)و/وتممرةيخو كاوممقول كملممغكوو(1)
 .ووو(388/و1)و/ مو.هو1387و-و2ط

 كمدمممممالفو ممممماليوزهممممما وودتحمممممميولمممممنولةمممممميولمممممنوتصممممم فىو/كمدعممممم  و ك  ممممماىو ك ممممماآي و(2)
 .ووو(132)ص:و  و.وب.و  ةو كف او كداتيو/هم(1394)

تؤوسمممملو ك  مممماو/و ك رىمممما/وهممممم(395للممممغوهمممماةو كدسمممم اتو)و/تدعممممصو كفممممالقو كليغيمممملو(3)
 .ووو(281)ص:و/وهم1412دو1/وط«قص»  واتيو كتر دلوكعمرعلو كميةولنولمو



 

 

1684 

يَسٓاَءُ ۡم  َو ي َذَٰ  ءٞ َوَيۡسَتۡنُيوَن ٓ نيمٞ  ليُكم ََلًَلٓ يُكۡم َع ي دوفهمصولإيو[49]البقرر : ﴾٤٩ ِمين َرِِّ
وُلىمممااغ وفممميو كدمممذ بو؛ول همممصووامممر غ ومفدلمممغيوهمممذ و ألفدمممرةو ممماتا ولومممل ر هوإك

لي تضممميوهممممذ وليوتمممنولتمممما وظمممركصو  تممممقولةممميوف تلممممهودو"وكتمممغكلهصواكممموو ا فسممممهص
اممممريو ةوور،و ألخممممذول  همممماك؛وكممممذ وةل مممممرو ممممو(1)." كممممماتغةوفهممممغو كممممماخغاو ممممه

ٱنَلاُر ُيۡعَرُضوَن َعَلۡيَهنا ﴿ ك اآيو ك ايصوفميوقمغةوهللاوتدمركىوة ر ودولهذ وتروفاعغيو
َ َد ٱۡلَعَاا ي 

ُلٓوْا َءاَل فيۡرَعۡوَن أَ ۡدخي
ا  َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلَساَعُ  أَ ِي  ا َوَعشي ف ميو د [46]غافر:﴾٤٦ُغُدِو 

دمممممذ بوليككممممملوفممممميواكممممموو كوعلمممممصوتمممممنوعمممممذ بوآةوفاعمممممغيوليوفاعمممممغيو  خمممممقحو"
.ولقلممقوكوم ممرةواكممووإكوفمميوم لممقوعلممىوا بو ك ممي،..؛وأليو"  ةو(2)" كفحممغىو

(3)ةقو كا قو كعللقو ك مية"
دو رعتبمرةو كمي اروكمهوىمافحوولفاعمغيو كدظماصو ك مافود 

هممصووفمميو كممي اروووممغ،و كدممذ ب كمستضممدفلنوفممآةوفاعممغيو كممذينواممر غ ومسممغتغيو
تهصويمغأو كقارتمملويُودولفاعمغيومْ ملىمميو كدمذ بو كمذينوومليخلغيويمغأوت مغأو كسمرعلو

له ذ وةرةو ألولغبو ك اآ يوةل مرودوحو رومهوفيو  ملدولإيوكصوُمصاَوإكىو ك رة
يممممذااوقصمممملوفاعممممغيودولآكممممهوتمممما  وتممممرة ويتحمممميثوعممممنو)آةوفاعممممغي(وف ممممطو ليو
 كتصممممايحو روممممصو)فاعممممغي(ودوللةار  ممممرولخمممماىويتحمممميثوعممممنو)فاعممممغي(وف ممممطوتممممعو

يَين ٞ ﴿اكووقغةوهللاوتدمركىوو  ىرة وإكىوآكهودولتن  ُذِر
ياَ يُمنوَ َٰٓ إ ِمينن  َفَمٓا َءاَمَن ل

 َٰ ن َيۡفتيَنهُ  َخۡوف  َقۡوميهيء َ َ
ْيهيۡم أَ ۡرضي  ۡم  ِإَوَن فيۡرَعۡوَن َلَعنال  ِمين فيۡرَعۡوَن َوَمََلي َ ِفي ٱۡلۡ

                                                 

ع ميوو/وتمح.همم(542لنوع املو أل يكسمي)/و  كمحاةو كغ ل وفيوتفسلاو ك تربو كد ي ووو(1)
/و1) .هممو1422و-و1/وطللمالبو- ك رىا:و  ةو ك تمبو كدلماملو/وحمي كساأوع يو ك رفيوت

 .ووو(140

و- كمي ةو كتغ سمالوكل  ماوو/همم(1393 ك رهاولنوعرىمغةو كتغ سميو)/ كتحاياول كت غياووو(2)
 .ووو(159/و24)./وهمو1984و/تغ س

 .ووو(222/و3)وكل  اتو رتعو ك اريوووو(3)
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ُمۡرينفيَي  تمعوفاعمغيو؛و و)آة(وت مية وو دوف ميولة وكفم [83]يرنس::﴾٨٣ِإَوَنُهۥ َلمينَن ٱلۡ
ةلممثوقممرةو)علممىوخممغفوتممنوفاعممغيولتلممئهص(ودولإ مممروقممرةو)لتلممئهصو(ولفاعممغيو

هللاوامممروقممرةوودايمميو فاعممغَيوآةوفاعممغيولتحممذفو  ةليوتومعممغزو"ول ةمميو؛وأل ممه
ِي ُنَنا فييَها  َ َوۡس ﴿تدركىو دولامذكوو...وتاييولهمقو ك ايملود[82]ينسر:: ﴾لي ٱۡلَقۡرَيَ  ٱَل

ييَن َفَما ﴿قغكمهوتدمركىو  ُمنَ نر
ۡرُض َوَمنا َ ُننواْ َ  ﴾٢٩ََلَكنۡت َعَلنۡيهيُم ٱلَسنَمٓاُء َوٱۡلۡ

دوليعغزوليو(1)دوقلقو كمد ىو:وفمرو  ىوعللهصولهقو كسمر،ول ألةض"[29]الدخان:
رةوعنو ب رةدول كعبَّرةوُمْخَ اوع مهوبأل هوإخ"ووم غيو معو كضملاوفيوتلئهصو؛و

و كعمع وتدمهوغلمَا دوَفَاَ معو كضمملُاوعلامهووَكمَّروُاا َاوفاعغيُوولقلقو:ودللف   ُعل َصوليَّ
روألتبرعممهدوامممروليوثمممغَ و وممصحوكل  للمملوفاعممغَيو ممرةو وممم وو؛وأليولعلممىوَتممْنوتدممه

دوف ممرولة وومر   اوكفم و)آةوفاعممغي(وف مطو ليوفاعمغيودولُعلمصوتممنووو(2) ..."الهمر
اكوو خمغةوفاعمغيوفميو كح مصوليككملو كفحمغىول كتضمملنودوامذكوو كحمرةوه مرو؛و
ةلممثوُعلممصوتممنو كسممارقو خممغةوآةوفاعممغيووتممعوفاعممغيوفمميو كح ممصودوف ممايولمملنو

)آةو كلفظتلنوتازأدفحلثوُاا او)فاعغُي(وتبر ةوإكىو كمذهنو)آكمه(دولةلمثوُاا ماو
ِإَوۡذ َفَرۡقَنا ﴿دويؤييوهذ وقمغةوهللاوتدمركىو فسهو(فاعغيو)فاعغي(وتبر ةوإكىو كذهنو

نُ نُروَن  ََ ننُتۡم  ۡغَرۡقَنٓا َءاَل فيۡرَعۡوَن َوأَ ََنۡيَكَُٰكۡم َوأَ ۡنَر َفوَ َ يُكُم ٱۡلۡ دوو[50]البقرر :﴾٥٠َل
دو"وأل ممهوقمميوعلممصو خغكممهوفمملهصو؛غمماقوتدهممصواممريوقمميوفحممذفواامماوفاعممغيولإيو

                                                 

لةممميويغوممفو ك عممرتيو/وتحممميوعلمميو ك عممرةو/وو/وتممح.هممم(207 كفمما ،و)/تدممر يو ك مماآيووو(1)
/و1)/وو1/وطتصمممماو–  ةو كمصممممايلوكلتمممماكافول كتا ممممملوو/وع مممميو كفتممممرحوإومممممرعلقو ك ممممل ي

 (.وو15/167.ودولي ظاو/و رتعو ك اريو)(477

 كياتغةولةميوو/تح.هم(756 كسملنو كحل يو)/وكيةو كمصغيوفيوعلغأو ك تربو كم  غيو و(2)
 لتصافومسلا.ووو(255/و6)/وو.ت ق  ةو ك لصدو و/تحميو كخا ط
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دوامممروتح مميوآمممملو(1)..."و قتصمماوعلممىواامماهصوكلدلممصو ا مممهوللكممىو ممهوتمم هصلإ مممرو
ۡتَبَعُهۡم فيۡرَعنۡوُن  ﴿إغا قهوفيوقمغةوهللاوتدمركى ۡننَر َفنأَ َ يۡسَرَٰٓءييَل ٱۡلۡ ٓ إ يَبِني َوۡزَنا َل ۞َوَجَٰ

ۡغي   ََ َننُهۥ ا َوَعۡدوا َوُجُنوُدُهۥ  ۡدَرَكُه ٱۡلَغَرُق َقاَل َءاَمننُت أَ يَذٓا أَ َٰٓ إ َِ يٓي اۖۡ َح ياَ ٱذَ نَه إ يَلَٰ ٓ إ اَ
ُمۡسليميَي  َنَا ميَن ٱلۡ

يۡسَرَٰٓءييَل َوأَ ُنٓواْ إ ََ يهيء  فهمذ و  مملو ماةاو.[90]يرنس::﴾٩٠َءاَمَنۡت َل
هممذ و  مممربوعماممعوف ممالغا قوفاعممغيدولل ممهو  خممقوتممعوقغتممهوفمميو كح ممصو كسممرلقدو

مروةتمى وتتحيثوعنو)فاعمغي(دولعمنو)آةوفاعمغي(ولاا هممرو  سمعمرول تت  مروتد 
 رة ولةي وطرغالوتست ي و؛وكذ و ر،و كخ ربوع هصولاا هوخ مربوإكمىولةمي و

ووووفلهرو.ول ةي وكو  فصرأو

ةلتوعنو)ع يووف يو  صَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ لهذ و ألولغبولة وعلىوكسريو ك  يو
وو((2)هللاولنولليوللفي ِبي  َقرَة: ُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ وَكاَن النَّ ِإَذا َأتَاُه َقْوٌم ِبَصَدَقِتِهمْ، وصَلَّى هللا

ُهمَّ َصل ِ َعَلى آِل ُفاَلنٍ »وَقالَ: ُهمَّ َصل ِ »ُه َأِبي ِبَصَدَقِتِه، َفَقالَ:، َفَأتَا«اللَّ اللَّ

                                                 

للمغو كسمدغ و كدممر توتحمميولمنوتحمميوو/إةىر و كد قو كسلاصوإكمىوت  ممرو ك تمربو ك مايصووو(1)
 .وو(101/و1)و.للالبو–  ةوإةار،و كتا ثو كداتيوو/هم(982لنوتص فىو)

ع مميوهللاولممنوللمميوللفممىو ألومملميوتممنول ممحربو ك ممعا دوغمم  وتممعو ك  مميو مملىوهللاوووووو(2)
لومملصوومماوغمم ل بدولل ممرلتهويممغأوة مملنوضمماتلوفمميواة عممهدوم  ممى:ول ممروتدرليمملدواممريوعلاممهو

مصممب وكحلتممهولةلوممهو ركح ممر،دولكممهوضممفلاتريدواممفو صمما وفمميوآخمماوعممما دوتممغفيوومم لوومماو
/وي ظماوفميوتا متمهولثمر لندولقلق:ووبعولثمر لنو رك غفلدوآخاوتنوتربولهروتمنو كصمحر ل

هللاولمنولةمميولمنوإومحرقولمنوتغومىولمنوتهما يووللغو عاصولةميولمنوع ميو/تدافلو كصحر ل/و
و/1/ط  ةو كممغطنوكل  ممادو كايممرضو/تممح:وعممر ةولممنويغوممفو كدمم  زتو/هممم(430 أل مم هر يو)

 .و(1592/و3)و.و/أو1998و=هموو1419
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وعلىولليوللفدو(1)«َعَلى آِل َأِبي َأْوَفى دوفال هوقيوعلصو خغةوىولآكهلتو:و ق  
 .دوفحسنواااهصو ل هوفيوآكهلليوللفىو
صَلَّى هللاُ  لاذكووآةو كاوغةوودقغتهوللتبرعهوللهقو ي ه"ووفاعغي()لآةوو

و ألعصرةوعَلَيِْه وَسَلَّمَ  ولورئا وفيوعصا  ولتلته و ي ه وعلى وهغ واريوو(2)تن وغ ،
روكهوللوكصوم ن.ولتنوكصوم نوعلىو ي هولتلتهوفلاسوتنوآكهولكولهلهولإيو سلب و

وتنو)آةوفاعغي(وت  ةص(وكصوتُولكوتاىوليو)آوالو ل لوود(3)"اريو سلبهولقايبه َدي 
وزل ُو ول هر ولامقوتع وتن وُعيب وإ هر ولق و؛ ول ي ه وتلته وكاساوعلى وأل هر ه؛

َكمَلَ ِمَن الرِ َجاِل َكِثيٌر، َوَلْم يَْكمُلْ »:وصَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ دوامروةلتوعنو ك  يو ك سر،
وَآِسَيُة اْمرََأُة ِفْرَعْوَن، َوَفْضُل عَاِئَشَة َعَلى ِمَن النِ َساِء ِإلَّ مَْريَُم ِبْنُت ِعْمرَاَن، 

؛كذكووكصوم ملهروقغةوهللاوتدركىوو(4)«النِ َساِء َكَفْضِل الثَِّريِد َعَلى َساِئِر الطَّعَاِم
ُلٓوْا َءاَل فيۡرَعوۡ ﴿ ۡدخي

ا  َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلَساَعُ  أَ ِي  ا َوَعشي َ َد ٱنَلاُر ُيۡعَرُضوَن َعَلۡيَها ُغُدِو  َن أَ

                                                 

:وتحميوزهلاولنو ر او/وتحتحميولنوإومرعلقوللغوع يهللاو كبخرةتوو/(و حاحو كبخرةتو1)
/واتممممربو ك اممممر و/ ممممربو مممما وو(129/و2) .هممممم1422دو1/وط  ةوطممممغقو ك عممممر وو/ ك ر مممما

 (و.ووو1497  ترأول عرئهوكصرةبو كصيقلو/وةييثوةقصوو)

و/وت مللو كمدر صو كداتامل/وي ظاو/وو كمي و ك غيللوللو ك اليوللوعماو  ت ا طغةيربووو(2)
ممميو8و-و1 مممو/و  لمممهوإكممىو كداتاممملولعلممقوعلامممه:/وهممم(1300ةي هممرةبوللتممماوآيوُ لز تو) :وتحمَّ

 ك رىممما:ولز ة و كا رفمممملول  عممماأدو كعمهغةيمممملو/و:و ممممرةو كخاممممرط10دو9 مممممو/وك َعامممميَوممملاصو 
 .وو(90/و11)/وأوو2000و=و1979دوتنو1/وط كدا قال

للغوع يوهللاوتحميولنولةمميولمنوللميو  ماوو(/تفسلاو ك اط يو)كعرتعوألة رأو ك اآيو ووو(3)
لةمميو ك ا ل ميولإلما هاصوتمح:و/وهم(671لنوفاحو أل صرةتو كخ ة يوىمسو كيينو ك اط يو)

 .و(381/و1)/وأ1964و-همو1384دو2/وط ك رها و- ك رىا:و  ةو ك تبو كمصايلو/ولطراش

/واتربول حربو ك  يومو ملىوهللاوعلامهولوملصومو/وو مربوو(29/و5 حاحو كبخرةتو)ووو(4)
 (و.و3769فضقوعرئ لو/وةييثوةقصو)
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وم رةو:وإيول روكهبودولل رولتو)آةو ي ه(دو [46]غافر:﴾٤٦ٱۡلَعَاا ي  ؛ولأل قوهذ 
دولإيوار رووووصَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ ودولكوتنولهلهوصَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ   هقوكاسروتنوآكه
دوصلى هللا عليه وسلمل ختلفغ وفيوآةو ك  يوقا  لودوووصَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ  لل همرولتلنو ك  ي

و كذينوةاو وهص وخمسقلق: وت هر ولعغضغ  و كصيقلد وعللهص ول كفي،دووأ  كي امل
آةوعليدولآةو دفادولآةوجبرسودولآةودولهصو) كم لبوغ كهرىصدولت وغصول له

إنها ل تحل لمحمد، ول آلل »فيو كصيقل:ووصلى هللا عليه وسلمقرةو ك  يو(دوع لق
وو«(1)محمد وت يد وتؤتن واق وآكه: وهذ وو(2)"....ولقلق: وللن و كعمع وليم ن د

و و اي و كائاسوو ألقغ ة وفاتر و ك رسد وللورط وتن واري وإا  ولهلهد و كا ق: آة
دوفآةو)تحميولنوع يوهللاولنوع يو كم لبولنول كدظاصدوفآكه:ولىارعهوللتبرعه

وهص و( ووت رف وتن و كم لبول ا ه ولت ي و كهرىصد وةاوول ي وعللهصو كذين أ
(وصلى هللا عليه وسلمدولترو)آةو ك  يو كي املول كفي،ويقلدولعغضغ وت هروخمس كص

إنها ل تحل لمحمد، ول آلل »وصلى هللا عليه وسلمفهصولتبرعهولاقولتتهو؛وكذ وقرةو
لكصوم قو)إ هروكوتحقوكل  يولكو ةو ك  ي(دواذكوو)آةوفاعغي(وهصوو« محمد

تدركىوفيووامروقرةوهللادوولىارعهوللتبرعهدوللعغ  هدولتنوهصوعلىوتلتهول ي هو
ـ   لنو غحو ُ َصَٰ ﴿وـ عليه السالم ِۡ ََ يَنُهۥ َعَمٌل  ۡهليَكۖۡ إ

يَنُهۥ َلۡسَ  ميۡن أَ َ   َقاَل َيَُٰنوُح إ   لي
و[46]هند:﴾ ود و كمتبر كف ي و ألهلال و فىوهللاوتدركى و غح وللن ـ ل ل ل هو  ـ عليه السالم

                                                 

لمممميواالمممماو أل صممممرةتوإومممممرعلقولممممنو دفمممماولممممنول/وولةر يممممثوإومممممرعلقولممممنو دفمممماووو(1)
رار ي/وهم(180) ت تبلو كاىيوكل  اول كتغزيمعدوو/و ة ولولتح لق:وعماولنوةفغ ولنوةفليو كس 

 .و(370)ص:و/وأو1998و=هموو1418:و1/وطىاالو كايرضوكل  اول كتغزيعو- كايرضو

للممغوتحممميو كحسمملنولممنوتسممدغ ولممنوتحممميولممنو كفمما ،و كبيممغتو ك ممرفديوو/ىمماحو كسمم لووو(2)
 ت مممقدوو- كم تمممبو  وممماتيوو/تحمممميوزهلممماو ك مممرليش-:وىمممدلبو ألة مممؤلطتمممح/وهمممم(516)

 .وو(171 ك لاربو)ص:ودولي ظاو/وو(193/و3).  أ1983و=همو1403دو2/وطللالب



 

 

1689 

 كذتوةلتهو(ةييثو ك سر،)؛وأل هوكاسوعلىوتلتهول ي هودولتنواكوو كصل ي
ـ )لأوولمل(و وَةُوغَةوَّللاَّ ووـ رضي هللا عنها َملوصَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّمَ َليَّ :ووـ رضي هللا عنهاـَقرَةوك َفرط 

، َقاَلْت:  (1)، َفَجاَءْت ِبِهْم، َفَأْلَقى َعَلْيِهْم ِكَساًء َفَدِكيًّا« ِبَزْوِجِك وَاْبَنْيكِ  اْئِتيِني»
ُهمَّ ِإنَّ َهُؤَلِء آُل مَُحمٍَّد، َفاْجَعْل َصَلوَاِتَك »ُثمَّ َوَضَع يََدُه َعَلْيِه ُثمَّ َقالَ:  اللَّ

، َقاَلْت ُأم  َسَلمََة: « ٍد، ِإنََّك َحِميٌد مَِجيدٌ َوَبَرَكاِتَك َعَلى مَُحمٍَّد، َوَعَلى آِل مَُحمَّ 
و.و(2)«ِإنَِّك َعَلى َخْيرٍ »َفَرَفْعُت اْلِكَساَء ألَْدُخلَ مَعَُهمْ، َفَجَذَبهُ ِمْن يَِدي َوَقالَ: 

 ولتممممممنوهممممممصوعلممممممىو كملمممممملودوتبممممممريو  ةوه ممممممروهممممممصو ألف ممممممقوهممممممذ ويمممممميةوعلممممممىول
و(و)تنو ك غيق(و:م(3)ة الو كا فيلت هوقغةو)ل

                                                 

مرودو  مرةو:وول رةالو كحعرز سبلوإكىوتغضعووووو(1) دوليم منوليوم مغيو كمد مىوثغتمروت فغى 
 فو وكوو.وو(73/و10)تهذيبو كليلو/ي ظاو/وووفيااو ك  نوتفيم روإا و ف ته

و مممحاحوعلمممىوىمماطو كبخمممرةتولكمممصومخا ممر .و(2) تسممم يو/وي ظممماو/وقممرةو كحمممراص:وهمممذ وةممييثح
/وعممممر ةوتاىمممميدولآخمممماليوو-ىممممدلبو ألة ممممؤلطوو/وتممممح.هممممم(241)/وو  تممممرأولةممممميولممممنوة  ممممق

و=هممموو1421دو1/وط ك رىما:وتؤوسملو كاومركل/إىما ف:و وع ميوهللاولمنوع ميو كمحسمنو كتاامي
للمممغوع ممميوهللاولةمممميولمممنوتحمممميولمممنوة  مممقوو/فضمممرئقو كصمممحر لودو(122/و44)./وأو2001

دو1/وطللمممالبو- ك رىمما:وتؤوسمملو كاوممركلو/و:و .ول مميوهللاوتحممميوجبمممرس/وتممح.هممم(241)
وموةضمممميوهللاوع ممممهو/وةممممييثوةقممممصو/و ممممربوفضممممرئقوو(602/و2).1983و=و1403 علممممي

 (.و1029)

فيو كصمحر لودوو ْكُبَخرة ت ووااا وَعْمالوْلنولة الولقلق:و ْلُنوَلل يولة الدوو نو كبصا .وووو(3)
وَلَومملََّصووف ممرةو: ُوَعَلْاممه  وَ مملَّىوَّللاَّ و ك َّ  ممي   ْكَحَسممنودوَعْمممالوْلممنولة امملدوومم نو كبصمما دولةلىوَعممن 

مروَتمَعوزيمر وَعَلمىوومايا دوفماتيو  مرهيدولة  وتمرةوف ميو دوليوَعْمالوْلنولة الوَامرَيو ركس   ْكَبْصا ت 
وَ ممملَّىوَّللاَُّوىممهر تهدوَفَ ممرَةوَكممُهوزيممر دو  ْدُاوَةُوممغةوَّللاَّ هللاوألق دممنوكسمممر ودوَفَ ممرَةوَعْمممال:وَوممم 

و كمالمممملدوليمممماتاو ركصمممميقلو". وَلَومممملََّصو"وي همممميوَعممممن  ومممميو كير مممملوفمممميوتدافمممملو/وي ظمممماو/ولَعَلْاممممه 
== 
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... علي  وعباس وآل أبي بكر ن هُ أجَ  تٍ ا بعد ميْ تً فال تبك ميْ 
(1) 

دولاممممر غ وتممممنو دممممي و(2)صـَـــلَّى هللاُ عَلَيـْـــِه وَسـَـــلَّمَ مد مممميو كمممممؤت لنو كممممذينوق ممممال وةوممممغةوهللاو
ونولتبرعهو.ولت وووـ رضي هللا عنهـ فيوطرعلولليو  او كصييقو

و كتيوهيوكل ا  لول كصحبلوو يتضحوتمروو قوليو كتد لاوللفظلو)آة(
اريوتنواقو) ألتبر ودول ألعغ يودول ك ادلدولوفيوهذ و كمغضعوكليككلوعلىو

نو ألتبر وللوتتنوكصوم نودولتروكصوم نوألوقايب راريولوغ ،ووتسر ي  وظهلا  (د
تنو ألقرةبدولعلاهوفاليو كم صغ وتنو)آةولإيواريوو  ةفلاسوتنو ألعغ يدو

و.وفاعغي(وفيوهذ و كمغضعواقولتبر وفاعغيولاقوتنوهغوعلىوو ي هولتلتهو

وو

  

                                                                                                                         
== 

عمر ةولةممميوع مميوو-علميوتحممميوتدممغضوو/تح.هممم(630ووعمم و كمميينو لمنو ألثلمماو)/ كصمحر ل
 .و(178/و4)/وأو1994و-همو1415و/1ط/  ةو ك تبو كدلمالو/ كمغ غ 

للمممغو كعبمممرسدو كمدمممالفو مممركم ا وو/كتدمممرزتول كما ثممميول كممممغ ع ول كغ مممرمر ك لممماوفممميو ووو(1)
/و هضممملوتصممماوكل برعممملول ك  ممماول كتغزيمممعو/و:وإلممما هاصوتحمممميوةسمممنو كعممممق/وتمممحهمممم(285)

و-  ةو ك تممبو كدلمامملوو/هممم(328وو لممنوع مميوةتممهو أل يكسمميو)/ووكد مميو كفايمميدو و(239)ص:و
ع مممممميو كمممممماةمنولممممممنوإوممممممحرقو كبيممممممي  توو/ ألتممممممركيدو(258/و3).همممممممو1404دو1/وطللممممممالب

و-  ةو كعلممممقوو/تممممح:وع مممميو كسمممماأوهممممرةليو/وهممممم(337و ك هرل مممميتو ك  ممممر يدوللممممغو ك روممممصو)
 .وو(9)ص:و/ووأو1987و=هموو1407دو2/وطللالب

 .و(140/و1 كمحاةو كغ ل وفيوتفسلاو ك تربو كد ي و)ووو(2)
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وـ آل فرعون ) أهل طاعته(:ـ
ودوو ولعغ  ه و)آةوفاعغي( وتن و كما   ولي و كحييثو كسرلقوي لن واري إا 

للىارعهودوللتبرعهودولتنوهصوعلىوتلتهول هعهوقلب رولقركب رودو رط  رولظرها  ودو
فاليوه ركوآملو ر،وفلهروكف و)آةوفاعغي(ودول تسداو  ئا و كمد ىوفاهوكت مقو

هذ و ك رعلوعنوومووغ ،ولار ااقوتنواريوكفاعغيوعلاهوةقو ك رعلول كغك،و
وقغةوهللاوتدركىو َوَلَقۡد ﴿طلبوخرطاولأوار اوعنوقساولإةغرأودومح يوهذ 

يَي َوَنۡقص   ن يٱلِسي َخۡاَنٓا َءاَل فيۡرَعۡوَن َل
دو[130]األعرا::﴾ (1) ١٣٠ِميَن ٱثَلَمَرَٰتي َلَعَلُهۡم َيَاَنُروَن  أَ

وفاعغيو وفاعغيووفآة وليَّي وتن واق و  مل وهذ  و ركصماوودفي و كتايلي واري لكغ
 ك ساتوعلىولفدركهوتنوغلاوإ  رةوكهردويؤييوهذ و كمد ىوليو كد ربوفيوهذ و

دولتهذ و ك غةوقرةو)ت رتق(و؛وا،وإا و ر،وفال هومدصودولي ص ا،ودول كبو  ملو
وفيوتد ىو  ملوةلثوقرةو ومد يوقحطو كم امد يولَه:" ودقوتصاو  ركس    لَن

و و كعغ  وفا رلهص و كاََّما ب  َن وت  وو(2) ..."َلَ ْ ال وهذ ود و) ك تخ ات( وفصق لقي
:ولترو كس غيوف ر اوكبر يتهصوللهقورضى هللا عنهلقرةو لنوجبرسو ألخذو  غكهو:"و

فاليوهذ وودولعلىواقلوو(3) ..."للترو  او كاما بوف ريوفيولتصرةهصودتغ ىلهص
كا مقواقوودول ىتيووإ هو تتي ألخذوكصوم تصاوعلىوفاعغيولقغتهوف طو؛ولقو

                                                 

 ختلمممممفو كمفسممممماليوفممممميوتحييممممميو كمممممما  وتمممممنو)آةوفاعمممممغي(وفممممميوهمممممذ و  مممممملوإكمممممىو:ووو(1)
مممممودو كامممممر يو:وهمممممقو ي مممممهلوقمممممغأوفاعمممممغيولووقمممممغكلنو:و أللةو: رودوي ظممممماوفممممميولهمممممقوتصممممماو ماد 

زهمممممممممممما ودوو(560/و8 كتفسمممممممممممملاو ك اآ مممممممممممميوكل مممممممممممماآيو)دوو(217/و3ةلحو ك اممممممممممممريو)واكمممممممممممموو/
 .و(357/و5 كتفسلاو كغواطوك   رلتو)دوو(2933/و6 كتفرولاو)

  ةوإةار،و كتا ثوو/ع يوهللاوتحمغ وىحرتهو/وتح.هم(150و)تفسلاوت رتقولنوولامريووو(2)
 .(56/و2هم)و1423و-و1/وطللالبو-

 .(144/و2 ك  رفوعنوة رئقوغغ تضو كت  يقو)ووو(3)
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دوفركسارقو كليغتوفيوهذ و  ملو كمتماقوفيوط ادلوهذ وعماعو كودوليدصىي،
غيو كما  وتنو)آةوفاعغي(ولهقو كد ربو كذتولخذوهللاو هو)آةوفاعغي(وويا حوا

يوقغتهو كمركالول كع يملوفيوعهي دولهصوتؤ خذليو ظلمهولطغار ه؛وألوتصا
 ولااتهصو ركد قول كف ا و كتيوت ا و كظلصول ك غاريوت هصدولقيوخل هصوهللاولةا ة و

وك غار هو وآكل ول دلهص وكهصد و وتعبر   وم  لغ  ولك وعللهص وة ر وف ري  ركياي  د
وإكلهصو و عغته وتغوىولل غة و دال و دي ولكووامر ولىهغ تهد وا ايرئه لإةضر،

تد تروعلىولكول ال وودولتعواكووو(1) ..." هوتنو  مرب.ولةؤيتهصدوكمروليي وهللا
و و مغوىولإكههد ووتعيؤت غ  وقغةوهللاووآمربوتنوو هوتغوىو ر،تر وة ر  امر

َُ ﴿تدركىو يۡس ۡسَنا ُموَ َٰ ت ََ يَكَٰت   َوَلَقۡد َءا ِي ََ يۡذ َجٓاَءُهۡم   َ َفۡس  َءاَيَٰتِۢ  يۡسَرَٰٓءييَل إ ٓ إ ۡل ََلِني
يۡرَعۡوُن  ۥ ف َك َيَُٰموَ َٰ َمۡسُنور  َفَقاَل ََلُ ُُّنُّ يِ ي َۡلَ دولاذكووقغكهو [101]اإلسرا::﴾١٠١ا إ

يٱۡلَعَاا ي َلَعَلُهۡم ﴿تدركى َخۡاَنَُٰهم َل
ۖۡ َوأَ يَها ۡخت

ۡ ََبُ ميۡن أُ َ أَ ياَ ِهي ييهيم ِميۡن َءاَي   إ َوَما ُنر
وكصوو[48]الزُّخرف::﴾٤٨َيۡرجيُعوَن  واكو ولتع وهللاوعللهص ولةولهر و  مرب وتن وف ص د

ول  او كاما ب ول ك حط و كعيب وفي و كمتماق و و كبا، وهذ  وفروتح غ  وديؤت غ 
وغ رهصو وتصية وت هص ولخذ ول كد ر  و ك فا وعلى ول ال  وكمر وتدركى وهللا لااي

دومح يوهذ وقغةوهللاوتدركىولثا ،هصو كذتوتي ىو هو)فاعغي(ولتفرخاو هوآ ف رو
يي  َوَناَدىَٰ ﴿ ر ۡنَهَُٰر ََتۡ

َ ي ٱۡلۡ ه َلۡسَ   ي ُمۡلُك ميۡ َ َوَهَٰاي يۡرَعۡوُن ِفي َقۡوميهيء َقاَل َيََٰقۡومي أَ ف
وَن  ُ َفًَل ُتۡب ي ٓ  أَ ِي وتحتهو[51]الزُّخرف::﴾٥١مين ََتۡ و كتيوتعاتوتن و أل هرة وفهذ  د

و و ك لق( و ك ةو) ها وفي ولثا ئهص وغ رهص وتصية ول كضا  هي و ر،هصود وفلمر د
و  و كبا، و ك بعد وهذ  وفف وتدركى وزة جالو آمربو خت اهصر  و رك ة وو تتدلق
قرة:ويبسوكهصواقوووـ رضي هللا عنهـ وعنو لنوجبرسوتوةلويؤييواكووترول كضا دو

                                                 

 .(76/و9تفسلاو كم رةو)ووو(1)
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وتصا و لق ويبس وةتى وتغ ىلهصد ولاه ا وللكوودو(1) ..."ىي،د وهللا فدرق هص
و  او كاما بوةلثوةبساوع هصو ألت رةددوثصوو) كعيبول ك حط(و ركس لن

دوليم نوةهصواوت ةلعرتهصدولتلفاولىعرةهصولثمرتار و هاو ك لقدول فَّووْاولَّولقَو
ليومدضيوهذ و كسارقو كليغتوكآلملو كمتماقوفيو غ و كد ربو كذتولخذوهللاو هو

و اكوو كسارقو كخرة يو كمتماقوفيو)آةوفاعغي(ولهغو كبا،و كذتومدصولي ص
ةغزوويةوعلى:يتو كذو(ذ)لخو كفدقو)وارقو كحرة(و كذتومح يوتغ ضعوتعي،

 ليوغلا دوإتبرع روكهذ و كم هفوو كفدقفاليارةوهذ ودو(2)" رك هاوو ك ي،ولتحصلله
 كاتر يوفيوإهاكو ك اىوعرتلوفاليو كتد لاوم غيو ركفدقو)لخذو(ومح يوهذ و

َ َظَٰ ﴿ىقغةوهللاوتدرك َخَا ٱۡلُقَرىَٰ َوِهي يَذٓا أَ يَك إ ۡخُا َرِِّ
يَك أَ يَن َوَكَذَٰل مٞ ليَمٌ   إ ِلي ۥٓ أَ ۡخَاُه  أَ

يٌد  ين ِمين ﴿لقغكهوتدركىوو[102]هند:﴾١٠٢َ دي ِي
يَم ٞ َوَكأَ َ َُّال ۡمَلۡيُت َلَها َوِهي ُثَم  َقۡرَي   أَ

 ُِ َخۡاُتَها ِإَوَ َ ٱۡلَمصي
للنو كفدقو)لخذ(ولتلنووأتازو كوهذ دلاايوو[48]احلج:﴾٤٨أَ

دووصولهقوتصامدضيواغيو كما  وتنو)آةوفاعغي(وفيو  ملوهإهاكو ك اىو
فظرهاو  ملول هصو  يوفيوةركلو)إتا،ولإتهرة(ودولفيوهذ وم غةو) كا زت(:مو

أل قوليول ك ي ئيو؛تدركىوإ مرول  ةوعللهصوهذ و كمضرةو"وظرهاو  ملول هوول
و ول كد غ مل وإكىو ك قار  ول كد ر  و كتما  وعن ويا دغ  و ك ي و؛ لاكووأليولةغ ة

فهصوفيوةركلوإتهرةولإتا،وتنوهللاودو(3) ..."تاققو ك لبولتاغبوفامروع يوهللاو

                                                 

لنوعليولنوتحميو مرةو كيينوللغو كفاجوع يو كاةمنوو/  و كمسلاوفيوعلصو كتفسلازوووو(1)
و-1/وطللالبو-  ةو ك تربو كداتيوو/ع يو كاز قو كمهيتو/وتح.هم(597وو كعغزتو)
 .(147/و2)و.همو1422

 .(67 كمفا  بوفيوغايبو ك اآيو)ص:وووو(2)

  ةوإةار،و كتا ثوو/وهم(606فخاو كيينو كا زتو)(/و كتفسلاو ك  لاو)تفرتاحو كيلبوووو(3)
 .(344/و14)/وهو1420و-و3/وطللالبو- كداتيو
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و وتدركىد ولي و)هذلتع و كختبرة و"  و كاما ب( ةارتهصدوويَوقرةَو كس لنول  اوتن
تعا تهصدوةتىوكصوم نوك ركبوةقوليوياتربدولكوك ركبو كهي ملوليوولتسَّو
وو(1)"ممتاتو و و؛كذ  ولا اهص وعلىوع ر هص ول ال  اوكف و)لخذ ر(وخُوإكول هص ص  

علىوتد ىو كمعرز  ول كم رلللوكمرولخذل وتنو ك دصوكلت  اهو" كذتوت هو) كمؤ خذ (و
و رك  ا و ك دصو رك  اولخذهصوهللاوتدركىودوو(2)"فلصوم رللغ  وكصوم رللغ  لاا هصوكمر

و ول كتا لبلعرتلهص و" ركلغأد و د و ركس لن وتدرتا وفاعغي وآة وهللا ي لوعفاخذ
ووبحر ه ومخت اهص ول  او كاما بد وه ركووتصل هصد ولي ويذاالي وكدلهص لذكو

 وغلاوفاعغيدولليو ألتاوكاسو الة  تهصولكو الة   وفاعغيدوإ مروهغو الة   وتيلا و
لك  هصوكصويتذاال وكف رئهصوفيوفاعغيووخلقوفاعغيدولخلقو ك ة ول كامرةدوتن

دو(3)"وعنوة رتهصولتلئهدولاذكوولهقوفاعغيو  ئمردوَكوي فصلغيوفيو فغوهص
دوكمصلحلوت تضيوتهوعلاهكو ك ت رأوتعوقيةولتاَولتعواكوولتهلهصوهللاوتدركىو

و وآ اد و  مربواريواكووعر اولل وتح قواق و دي وعلىوةركهص ول ال  فلمر
و و ك ييي و ألخذ و ألا ا( و)كلفاعغي وتدركى وهللا وقغة ومح اه َخَاُه ٱّلَلُ ﴿ كذت َفوَ

وََلَٰٓ  ُ َرةي َوٱۡلۡ يَن ِفي  ٢٥َنَكاَل ٱٓأۡلخي َشَٰٓ إ يَمن ََيۡ ة  ِل يَك َلعيَۡبَ وو [26:  25]النازعا :﴾٢٦  َذَٰل
وفعر،و كتد لاول فسو كفدقو)لخذ(ولك نوتعو كفرةق.و

يتضحوتمروو قو لةو كسارقو كليغتو كمتماقوفيوتحيييوط ادلوع ربووو
هللاوتدركىوكم)آةوفاعغي(و كذتوهغو ا،ودول كبا،وإا و ر،ومدصولي صودوإضرفلو

وارقو كحرةو كمتماقوفيوهذ و كتازأوللنو كفدق)لخذ(ولتلنو)إهاكو ك اى(وإكىو
                                                 

 لتصافومسلا.و(290 كمدع  و ك  اىو ك اآيو)ص:وووو(1)

 .(67 كمفا  بوفيوغايبو ك اآيو)ص:وووو(2)

تحميولنولةميولنوتص فىولنولةميو كمدالفو اليوزها و/وزها و كتفرولاو(3)
 .(2933/و6)و/  ةو ك  ا:و  ةو كف او كداتي/وهم(1394)
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وييةوعلىوليو)آةو واقوهذ  وفيولاااوتنوتغضعود و ك اآيو ك ايص وة ر  امر
آةوتصاو كذينوهصوآةوفاعغيدولتنوم غأولهصولتركح صووفاعغي(وفيو  ملو:"

ووغ ،و ةتضغ وة مهولوارورتهولأوكو.وو(1)"فلهص

 أقرباؤه املقربون(:ــ آل فرعون ) 
ودووووووو وكمد ىو)لقرةبو كا قو كم اتلن( ول هومم نوليوتاتيوكفظلو)آة( امر

و وتدركى وهللا وقغة وفي يۡرَعۡوَن َيۡكُتمُ ﴿امر ۡؤميٞن ِميۡن َءالي ف  َوَقاَل َرُجٞل مُّ
ۥٓ   ييَمََٰنُه آتنوواريوقب ارو لنوعصوكفاعغي:قرةو) ك تخ ات(و:"ودو[28]غافر:﴾ (2) إ

ووا  و(3)" مغوى ود و:" و رةي ولقلق و رةبواري ولتعاى و كدهي ولكي وتعاى ر
و ك اطل و(4)" وفاعغي(د وآة و)تن وقرة ولكهذ  و كمغقفو(لو)؛ وتنوووارق ول ه يؤيي

ووفاعغيو وتمعوإكىوااتهودولافوعنإيوو؛وةلث)لقرةبوفاعغيو كم اتلن(و
وتغوىو ووــ عليه السالمقتق وإواته؛ و كذتولىها و كا ق وهذ  وم تق وكص وإ ه دولق

ۡهدييُكۡم   ﴿ل اتفىو ايوقرةو ديوقغةوهذ و كا قو
َرىَٰ َوَمٓا أَ ياَ َمٓا أَ ييُكۡم إ ر

َمٓا أُ
ييَل ٱلَرَ ادي  ياَ َسب و:" [29]غافر: ﴾٢٩إ ولفيواكووم غةو) ك  ات( واريود لك  هوكمر

                                                 

 .(2933/و6زها و كتفرولاو)ووو(1)

قب ميولفو كمفساليوفيوتحيييوترهالوهذ و كا قوإكىولقغ ةو:فم هصوتمنوقمرةوإ مهو ختووو(2)
ودولقلممقو:ووتاممقوفاعممغيو مما  اممريوتممنوقممغأوفاعممغيدوغلمماول ممهواممريوقمميوآتممنو مغوممىدولاممريوُمس 

امريو كا مقودولقلمقو:وو لمنوعمصوفاعمغيودولقلمقو:ووإممر هوتنوفاعغيولقغتمهوخغفمروعلمىو فسمه
تفسممملاوت رتمممقولمممنو/وي ظممماوفممميواكممموو/ووتمممنوآةوفاعمممغيوإوممما ئللاردولك  مممهوامممريوم مممتصوإممر مممهو

 .(376دوو375/و21 رتعو ك اريو)دو(711/و3ولامريو)

 .(162/و4 ك  رفوعنوة رئقوغغ تضو كت  يقو)ووو(3)

 .(509/و27)وكلا زتوتفرتاحو كيلبوووو(4)
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وعمرواريوهص و هوفيوتغوى. ة ىودوثصوو(1)"وتنوتألوقغتهدو وتمعوقغكهدولاف 
و ك اأوعلىوفاعغيوف رة:و ك اآيو يٓي َءاَمَن ﴿ليواكوو كمؤتنوة وهذ  َوَقاَل ٱذَ

ييَل ٱلَرَ ادي  ُكۡم َسب ۡهدي
يُعوني أَ ب ََ وعلاهو"و[38]غافر:﴾٣٨َيََٰقۡومي ٱ وتر و اي وتصايح لفاه

دوفسارقو كمغقفوهذ وي لنوليو كما  وتنوو(2)..."وفاعغيولقغتهوهغوو لقو كيي
ولو وهغ وإ مر وكهصوتؤتنوآةوفاعغيوهذ  و كذين و كم اتلن ولقرةبوفاعغي وتن  ةي

دوامروليو كسارقو كليغتوفيوهذ و  ملول كمتماقو للولثا لوتات هصو فاعغيو
ييَن ﴿فامرو ر،و ديوهذ و  ملوتنوقغةوهذ و كا قو هير ۡوَم َظَٰ َيََٰقۡومي َلُكُم ٱۡلُمۡلُك ٱِۡلَ
ين َجٓاَءَنا   سي ٱّلَلي إ

ۡ
َنا ميۢن ََلو ۡرضي َفَمن َينُ ُ َ فهذ و كلقوعلىول هودو [29]غافر: ﴾ِفي ٱۡلۡ

إكىوق غةولعظهوولقابو؛ولكذكوو"لضرفهصوإكىو فسهوف رةو)مروقغأ(وكا غ غ قب ي
َقالَ: َلْم يَُكْن ِفي آِل ِفْرَعوَن مُْؤِمٌن   اـ رضي هللا عنهعنو) لنوجبرس(لةلتو د(3)"

الَِّذي َقالَ:  عَلَيِْه السَّالمُ َغْيرَهُ َوَغْيَر اْمرََأِة ِفْرَعْوَن َوَغْيَر اْلمُْؤِمِن الَِّذي َأْنَذَر مُوَسى 
ْقُتُلوَك » يَك َِلَ ميُروَن َل ََ

ْ
يَن اْلَمًل َيأ عليه  ـ صلى هللا  عنو ك  يودولةلتو(4)"«[20]القص : إ

اُر مُْؤِمُن آِل يَاِسيَن الَِّذي َقالَ » : ل هوقرة ـوسلم دِ يُقوَن َثاَلَثٌة: َحِبيٌب النَّجَّ : الص ِ

يُعوا اْلُمْرَسليَي } ب ََ : ، َوِحْزِقيُل مُْؤِمُن آِل ِفْرَعْوَن الَِّذي َقالَ [ 20]ي::  {َيا َقْومي ا

{ َ ْن َيُقوَل َرِّبي
َتْقُتُلوَن َرُجًلا أَ اِلُث، [ ، 28]غافر:  {اّلَلُ أَ َوَعِلي  ْبُن َأِبي َطاِلٍب الثَّ

لو)آةوفاعغي(وفيوهذ و  ملوظدواقوهذ و ككلوعلىوليوكف (5) « َوهَُو َأْفَضُلُهمْ 
                                                 

 .(376/و21)وكل  اتو رتعو ك اريوووو(1)

 .(518دوو511/و27)وكلا زتوتفرتاحو كيلبووووو(2)

 .(310/و15تفسلاو ك اط يو)ووو(3)

ت تبملو م  ةوو/:ولوديوتحميو ك لمب/تحهم(327وو)وتفسلاو ك اآيو كدظاصوكلنولليوةرتصو(4)
 .(3266/و10)/همو1419و-و3/ط كممل لو كداتالو كسدغ ملو-تص فىو كبرزو

 .(655/و2فضرئقو كصحر لوألةميولنوة  قو)ووو(5)
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و كمد ىو)عرئللو يا  وت هرو) ألقاتر،و كم اتغي(و كذينوهصو م  كلو كدرئللودولهذ 
و ك ر يلو)تنو كبساط(و:م(ويتفقولقغةو ألقاتغيو كا قودولت غوللاهو

  (1)وقفت فيها سراة اليوم أسألها ..... عن آل نعم أموًنا عبر أسفار
ليوودممممممي وح غتتممممممهومسمممممماكهروعممممممنو)آةو دممممممص(ودولطبَوفرك ممممممرعاولقممممممفوفمممممميو  ةوت

ودوللل ر،و ألبو.دول كدرئللتنومس نو كي ةو كد لا 

 ـ آل فرعون ) اجلواري واجلنود(:ـ
ليم نوليوم غيو كما  وتنو  ةو)خر لو كا قوتنو هلو كصحبل(ودوو

دوكهودولإيوكصوم نولل هصو للوقا  للتوتنوهصوفيوتغضعو كصحبلول كمازتلو
وفيوقغةوهللاوتدركىو ُكوَن َلُهۡم َعُدِو  ﴿امر َ يۡرَعۡوَن ِلي ۥٓ َءاُل ف َقَطُه ي َفٱۡۡلَ ۗ إ ا َن ا َوَحَزنا

َمََٰن  يۡرَعۡوَن َوَهَٰ دوفآةوفاعغيوه روهصو [8]القص :﴾ (2) ٨َي   يَوُجُنوَدُهَما َ ُنوْا َخَٰطي ف
ول  غ و ود ول كد لي واركعغ ةت ود ول هرة   وكاا  ولتصرة ته و مازتته وم غتغي تن

و و كمد ىواكوو كسارقوو(3)فاعغيوللعغ  ه وتتمحضوكهذ  و كلفظل ول كذتو دق د

                                                 

ودولهغوتنوتدل تهو كتيوت لدهرو:موو47 ك لاوفيو يغ  هو موو(1)
 .للةعرةو ؤىووتنوتحلغيووترا ...وو كي ةو ت لوك دصوفحلغ وعغ غ 

 غ ةتو تال و ختلفو كمفساليوفيوتحيييو كما  وتنو)آةوفاعغي(وفيوهذ و  ملوإكىو:ووو(2)
دولقلمقو:ووفاعمغيوع ىو هولعمغ يودولقلقو:وولقرةوآخالي:ولقوع يو هو ل لوفاعغيودووفاعغيو

 كمحمماةودولي ظمماو/وو(523دوو522/و19 ممرتعو ك اممريو).و/وي ظمماوفمميواكمموو/ولهلممهول ملتممه
 .و(277/و4 كغ ل وفيوتفسلاو ك تربو كد ي و)

 (و.523دو522/و19ي ظاوفيواكوو/و رتعو ك اريوكل  اتو)ووو(3)
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لت:وو(كتصافو مد ىو)  كليغتو كمفر وتنو ايلو) فتدق(و) كت ط(و كتيوتاتيو
ووو(1)...."وو ك تهر ول كض ا بوفيوتحصلقول قو كفدق

و  تهيَو ولتو: ود و ك تهر وولترك َووفمد ىو) كت ط( ولهذ  فيوتحصلقو ككت رطود
و وتستضدفل وفئل وتن وإك وم غ ري وك و كملت طول كمبركيل وهذ  وإةضرة وفي تاى

سارقو ك تمرعيوفيو كُحظغ ودول كم ر لودول كم  كلوع يو كملوودوامروورعيو ك
 ككلوهذ و كلفظلو)  ة(وعلىوتد ىو) كعغ ةتول كد ليو(وللو) كخيأول كح ص(و
لهغوليو كحيثو فسهو) ككت رط(وكويتاتىوموغركب روموإكوتنوتاقوهذ و كفئلوتنو
و"و و) كدلن( وفي و ر، ود و ألىار، ويلت  غي وك و ول كغ هر، وفرألىا ف ود  ك رس

وو(2) اذكوو..."واةدول كمال ول كلَّقا ل:و كا قو كمهلنو كاَّو
و  ملوو وفيوهذ  وو قوليوتد ىو)آةوفاعغي( و كعغ ةتويتضحوتمر هص

وإكىو وإضرفل و) فتدق(د و كسارقو كليغتو كمتماقوفيو ايل وورعي ولقي ل كع غ 
و) ككت رط(لهذ و كفئلوتنو ك رسد كسارقو ك تمرعيو كمتماقوفيو ةتبرطوةيثو

و.ووو(3)لقيو ر،وفيواتبو كترةيخوترويؤييوهذ 
ت غعاومووت تا لو فاعغيو كداضو كسرلقويتضحوليوكفظلو)آة(موو ديوهذ ووووووو

لقرةتهولواقوتنوكفاعغيوعلاهوةقو ك رعلودولو ككتهروللنو) ألعغ يول ألتبر ودو
                                                 

 .(110/و1 كاضيو ألوتا  راتو)و-(وىاحوىرفالو لنو كحر بو1)

:و و/تحهممم(170للمغوع ميو كماةمنو كخللممقولمنولةمميولمنوعممالو كفا هلميتو)و/(اتمربو كدملن2)
 .(101/و5  ةولت تبلو كهاة)/وتهيتو كمخ لتيدو وإلا هاصو كسرتا ئي

للممغو ك روممصوعلمميولممنو كحسممنولممنوهبمملوهللاو كمدممالفوو/تممرةيخو ت ممقوي ظماوفمميواكمموو/ووو(3)
و/كل برعلول ك  اول كتغزيع  ةو كف او/عمالولنوغا تلو كدمالتوو/تح.هم(571 رلنوعسرااو)

و/ كممميةو كم امممغةوفممميوطب مممربوةتمممربو كخممميلةدولي ظممماو/و(22/و61).أو1995و-همممموو1415
زي ممبول مماوعلمميولممنوةسمملنولممنوع لمميوهللاولممنوةسممنولممنوإلمما هاصولممنوتحممميولممنويغوممفوفممغ زو

 .(40)ص:و.همو1312دو1/ط كم بدلو ك  اىو ألتلايلدوتصاو/هم(1332 كدرتليو)
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 كم تاالو كتيوكهروويفظلوتنو ألكفرل كعغ ةتول كع غ (ودوفهذ و كلو كم اتغيودو
و أل وهؤك، ومص ف وثص و) ألهق( ولهغ و رتع و كفاجالوتد ى و كمدر ي وإكى هق

 كسر  لو حسبووارقو  ملودوامرويتضحوليوتدر يوهذ و كلفظلو كعرتدلو  لاو
و كُغ للولل هرو.

و)فاعغيو ولي و كلفظل وهذ  وتدر ي وت غ  وفي و كائاس و كس ب وتنوو(لكدق اري
و وف ي و ك رس وللن و كتفايق َيع  ﴿واروته ۡهَلَها  ي

وفاق رو [4]القص :﴾ا َََجَعَل أَ ولت د
مستضدفوطرئفلوت هصودويذ حو ألل ر،دوليستحليو ك سر،ودوليعدقوتعمغعلو
و ك رسوعلىو وففاقوللن ود وكه وت اتل ولتعمغعل ود وكلافدل ولتعمغعل ود كلخيتل
تملل وع صاتواريويتخذ ودول دقول يوإوا ئلقوفيول  ىو كم رزةودولورتهصو

و و" ود و كدذ ب و كقبوغ، و دق و اي وفاعغي وتن و كفدق وهذ  وتلغارولاري ط
وع لي وتستخيَو وإوا ئلق ول ي ول دق وتستخيَوتلند و ك رئفلو  وار غ  ولهص تلند

و كمستضدفل وتستخيَوو(1)" وفركعماع وتستخيَود وطرئفل واق ولك ن ود وع ي  تلوأ
كل رئفلو كتيوفغقهرودوثصوإيو كعماعوتستد يوكل رغالو ألعظصو)فاعغي(و كذتو

َٰ  ﴿قرةو َ ۡ َ ُكُم ٱۡلۡ َنَا َرُِّّ لاايوهذ و كتفاقول ك  سرأوإكىوىاعود [24]النازعا :﴾٢٤أَ
و)آةوفاعغي(و وفركعماع ود وإكىو)فاعغي( و ك ب ربو كتيو س اوالهر وهذ  لفاز

و وار غ  ولأ ود وللتبرعه و)لعغ  ه ولار غ  وطروغ ، ولقاتر، ولهق وار غ  ولأ ود عته
و كتيو كم اتلن و كلفظلو)  ة( ولأوار غ وخيتهول غ ةيه(ودولكول سبوتنوهذ  د

ولو و) ك ا  ل وعلى و كتتية وتن و ك غ ئفو كختصرص( وهذ  واق وعن د لا
و.دو هللاوتدركىولعلىوللعلصول ك ب رب

   

                                                 

 .(276/و4 كمحاةو كغ ل وفيوتفسلاو ك تربو كد ي و)وو(1)
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 ـ املبحــث الثاني :ـ
 )آل( مع بقية الرسل ( ةأثر السياق يف حتديد معىن  لفظ)
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وـ آل مبعىن ) أهل البيت(:ـ
وَن ﴿قرةوهللاوتدركىوو َُ

ۡ
أ ََ يۡذ َقاَل ليَقۡوميهيٓء أَ ا إ وَن َوُلوطا ُ نُتۡم ُتۡب ي َشَ  َوأَ ني ٱۡلَفَٰ

يَجاَل َ ۡهَوة   ٥٤ وَن ٱلِر َُ
ۡ
أ يَنُكۡم َۡلَ ئ

يَس  أَ نُتۡم َقۡومٞ ِمين ُدوني ٱلِن َهُلوَن  ٓاءي  ََلۡل أَ َفَما  ۞٥٥ََتۡ
يُجٓوْا  ۡخر

ن َقاُلٓوْا أَ ٓ أَ ياَ َناٞس  َءاَل ُلوط  َ َن َجَواَ  َقۡوميهيٓء إ يَنُهۡم أُ  ِمين َقۡرَيتيُكۡمۖۡ إ
ييَن  ٥٦َتَطَهُروَن يَ  ُهۥ َقَدۡرَنََٰها ميَن ٱۡلَغََٰبي ََ

ياَ ٱۡمَرأَ ۥٓ إ ۡهَلُه
ََنۡيَكَُٰه َوأَ  ﴾ (1)٥٧َفوَ

 .  [54:57]النمل:

يتضحوليو ـ عليه السالمـ فيوهذ و  مربو كتيوتح يوقصلو)كغط(و رك ظاو 
 ألكفريوهيونووقغأوكغطوودولهذ وهذ و  مربو ر،وفلهروثاثلولكفريوكلتد لاع

و ألل رفويا عوإكىو) وت غ وهذ  ولكدقو ود ولهقوكغط( وآةوكغطود وكغطود قغأ
وإكىوطرئفلوتنوقغأو)إلا هاص(وو ـ  عتبرة بوتختلفلوت هرو:"وليوكغط رواريوتاوا 

ووعليه السالم وقغتهووو(2)هصوتدرةفوكغطو" دوفلغطوكصوم نوت هصودولهصوكصوم غ غ 
و ك و كفايي و كغ ف واكو وهذ  ويؤيي ود و)كغط(وةقا ل وقغأ ول ف وفاه و ر، ذت

وف يو [13]ق:﴾١٣َوََعٞد َوفيۡرَعۡوُن ِإَوۡخَوَُٰن ُلوط  ﴿ الخغ يوكغطوفيوقغةوهللاوتدركىو د
إاوو؛لإ مرواريو  ياوفلهصدلكصوم نوتنو س هصوودروك غتهلخ ووـ عليه السالمو دقوكغط"

رولهغوع ا  ا ووـ عليه السالماريوقغأوكغطوتنولهقوفلس لنوتنو ك  در للندولاريوكغطو
وإلا هاص ولخي ولووـ عليه السالم  لن وفلهص ولعرىا و ا هص و وتغطن وكمر ةركفهصولك  ه

                                                 

دووكغطول ل تاه ختلفو كمفساليوفيوتحيييو كما  وتنو)آةوكغط(وفيوهذ و  ملوإكىو:وووو(1)
قغ ول تبدمغ وعلمىو ي مهلقلقو:و دوولتبرعمهو كمذينوامر غ وعلمىو ي مهدولقلمقو:ووآةوكغطو كذينو مي 

وكل  ماتو رتعو ك امريودو(312/و3لامريو)تفسلاوت رتقولنوولقلقو:وكغطولةه هو/وي ظاو/وو
ع ميو ك ممايصو .و/كتفسملاو ك اآ ميوكل ماآيدو و(153/و19)وكلما زتوتفمرتاحو كيلمبوود(596/و22)

 .وو(425/و4)/و .وب.و ك رها و–  ةو كف او كداتيوو/هم(1390يغ سو كخ لبو)

 (.28/132تفرتاحو كيلبو)وو(2)
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وا غك وكهص ولخر و دق يۡخَوََٰن ٱلَشَيَٰطييي  ﴿تدركىوهلظرهاهص ييَن َ ُنٓوْا إ ر يَن ٱۡلُمَبِاي  ﴾ إ
و.(1)"و[27]اإلسرا::

ــــــ عليــــــه الســــــالملتممممممروعممممممنو كتد لمممممماوللفظمممممملو)قممممممغأ(وتممممممعوكممممممغطووو  فمممممماليوكهممممممر  ـ

 كا مممممممقودو مممممممر،وفممممممميووع ممممممملا (وتد ممممممميو:تممممممميكغكهرو؛وةلمممممممثوإيوكفظممممممملو) ك مممممممغأ
و(3)دول ك ممممممغأوهممممممصو" كا ممممممرةو(2) كدمممممملنو:"ولقممممممغأواممممممقوة ممممممقوىممممممادتهودولع مممممملاتهو"

 مممممعوعلمممممىو ك سمممممر،وإكولكوموألتمممممغةد كمممممذينووم مممممغأو دضمممممهصوتمممممعو دمممممضوفممممميو 
ُمۡرَسننليَي ﴿ةوعمم ول ممقورامممروقممدوعلممىول ممهو كتبممع  ﴾١٦٠َنننَاََلۡت َقننۡوُم ُلننوط  ٱلۡ

(4) .."ل ك سممممممر،وتبممممممعوكهممممممصدوا ممممممرةل كممممممما  و ك،  [160]الشررررررررا::
؛وأليوقممممممغأواممممممقو  مممممميو 

وموتمممعو ل مممرةول سمممر،ودولكدمممقو كتد لممماوللفظممملو)قمممغأ(و كتممميوتممميةوعلمممىو كا مممرة
تمممممممممنولةومممممممممقوإكممممممممملهصوكمممممممممغطول سمممممممممبو؛وأليوهمممممممممؤك،و ك مممممممممغأوامممممممممر غ وت مممممممممهغةينو
) ممممركلغ ط(ولهممممغو  ممممرحو كا ممممرةو ليو ك سممممر،و؛وكممممذ واممممريو مممم  ،و تممممال و ممممغحوفمممميو

نن﴿قغكممهوتدممركىو ََ ياَ ٱۡمَرأَ ۥٓ إ ۡهَلننُه
ََنۡيَكَٰننُه َوأَ ييَن َفوَ َها ميننَن ٱۡلَغَٰننَبي  ﴾٥٧ُهۥ َقننَدۡرَنَٰ

(لكممممممصوم ممممممقو)تممممممنو كيممممممرلا ب(و؛و"وأل ممممممهوتممممممنو كيممممممرلايندو ممممممايوقممممممرةو) [57]النمررررررل:
ْاُاهمممممروإكمممممىوااممممماو كا مممممرةولةيممممميول همممممروتممممممنو  ممممميوتمممممعو كا مممممرةودوف لممممممروُضمممممصَّوا 

 .وو(5) تنو كيرلاين("(و:قلق

                                                 

 .(178/و19 كتحاياول كت غياو)وو(1)

 (و)وقولوأ(و.و.5/231دلنو)اتربو كوو(2)

لإ ممممرو قتصممماوهمممذ و كتدايمممفوعلمممىو كا مممرةوف مممطو ليو ك سمممر،و ومممت ر   وك مممغةوهللاوتدمممركىووو(3)
ا ِميۡنُهۡم ﴿  ِۡ ن َيُكوُنواْ َخ ييَن َءاَمُنواْ اَ َيۡسَخۡر َقۡوٞم ِمين َقۡوم  َعََسَٰٓ أَ َها ٱذَ يُّ

أَ َواَ ﴿ثم قال   ﴾ َيَٰٓ
نُفَسُكۡم  ۡلميُزٓواْ أَ ََ ا ِميۡنُهَنۖۡ َواَ   ِۡ ن َيُكَن َخ يَسٓاء  َعََسَٰٓ أَ ِٓ يَسٓاٞء ِمين   .[11] كُحُعا ب:﴾ ٓ

 .(280 كفالقو كليغيلوكلدس اتو)ص:ووو(4)

 (.و12/551 رتعو ك اريوكل  اتو)وو(5)
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ولهقوللته" دوياييوهذ وتروة ر وو(1)لتروعنوتد لاو)آةوكغط(وفاليوآةو كا قو:"
تنواريوفيوقغأوكغطووو ك اآيو ك ايصوفيووغة و) كذ ةيرب(وليوهللاوتدركىول عى

لل هصوكصوم نوفلهصوتنو كمسلملنوإكوللاول ةيولهصو)آةوكغط(ودوتنو كمؤت لند
ۡخَرۡجَنا َمن َ َن فييَها ميَن ٱۡلُمۡؤمينيَي ﴿لاكووفيوقغكهوتدركىو

ا َفَما َوَجۡدَنا فييهَ  ٣٥َفوَ
ۡيت  ِميَن ٱۡلُمۡسليميَي  ََ  َ ِۡ دولفاهومد يو:"وكغط رول ل تاهودو[ 36:  35]الذاراي :﴾٣٦ََ

:وللاوىايفويا  و هويوم رةدولقدولتوفمرول ي روفلهروغلاولهقوللاإضمرةو
وو(2)" ألهق واريو غ بوقغته وكذ  يُجٓوْا َءاَل ُلوط   ﴿؛ ۡخر

َناٞس  أَ يَنُهۡم أُ ِمين َقۡرَيتيُكۡمۖۡ إ
للفظلو)آة(و ليوكفظلو)لهق(و؛وأل هصودولكدقوتد لاهصو [56]النمل: ﴾٥٦َتَطَهُروَن يَ 

وإخا جو) واكوو  غ هصو)ل رسوكغطول ل تاه(تنو ك ايلو ليوغلاهصلة  ل  دولعللغ 
و)ل رس وللفظل و كسارقو كليغتو كمتماقوفيو كتد لا وورعي ولقي (دو(3)يت هالي(د

()ُفدرة(وول غيه)ويتضحول هروعلىولزيو)ُفدرة(دولع يولترك ظاوفيوهذ و كلفظل
و كعمغ  و(4) ..."تنو ا  ول  ىود وعلى ويية ول ه وفركا  ح ر و مد  واري ولإي لهغ
تنوعر  بو ك اآيول هوترو ر،وفيوالاربو) ك فغت(وقغكهو:م"و كعمعودويؤييوهذ و

واريو كم َوُُكَ ﴿:وقغكهوتدركىو   سريو حغ رأوت رأو كتد لاوعنو كمفا ويذااوإا 
ۡلَزۡمَكَٰ  ن  أَ َسَٰ ٓي يَرُهۥ ِفي ُعُنقيهيءۖۡ إ ئ لإا واريوت رأو كتد لاوعنو كعمعو د[13]اإلسرا:: ﴾ُه َطَٰٓ

و ك رسو حغ وتدركىويذاا ۡ ََثَ ﴿قغكه َن أَ و َفۡضل  َ َ ٱنَلاسي َوَلَٰكي
يَن ٱّلَلَ َذُ إ

و [61]غافر:﴾٦١ٱنَلاسي اَ َيۡشُكُروَن  ول كضملاو؛ وإك و   سري ويذاا وك لكذكو
                                                 

 (و)لولوة(و.و160/و1ت رياسو كليلو)وو(1)

 (و.و17/48تفسلاو ك اط يو)ووو(2)

دوو[82: ألعما ف]دوو[60: كب ما و]لة بووهذ و كلفظلوفميو ك ماآيو ك مايصوخممسوتما بو:وو(3)
 .و[56] ك مق:دوو[71:  وا ،و]دوو[160: ألعا ف]

 .و(206/و2 كاضيو ألوتا  راتو)و-ىاحوىرفالو لنو كحر بووو(4)
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إا ودولو كا  عوإكاهوتفا دولكويذااو ك رسوإكول كضملاو كا  عوإكاهوضملاو مع
و وت هويذااو أل رسو حغ: و كتد لاوعنوطرئفل وت رأ ُُكَ َيۡوَم َنۡدُعوْا ﴿اريو كم رأ

يَمَٰميهيۡمۖۡ  يإ َناِۢس َ و)(1)"[71]اإلسرا::﴾أُ وفلفظل ولعلىوهذ  وللول رسد وتيةوعلىوطرئفل )
َنِبيَّ َّللاَِّ َأنَّ » ـ عليه السالمـ عي وقللقوتنو ك رسدويؤييوهذ وتروةلتول سولنوتركوو

لترو د« (2)  كحييث ...َأرَاَد َأْن يَْكُتَب ِإَلى رَْهٍط، َأْو ُأَناٍس ِمَن اأَلعَاِجمِ  صَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّم
ِبيَّ »َقرَة:و:وةلتوعنوع يو كاةمنولنومدماو كيؤكيو ُ عَلَيِْه وَسَلَّ َأتَْيُت النَّ وَهَُو  مصَلَّى هللا

اًل َفَناَدى: يَا َرُسولَ َأْو َنَفٌر ِمْن َأْهِل َنْجَد، َقالَ: َفَأمَُروا َرجُ  ِبعََرَفة، َفَجاَء ُأَناٌس 
َن: للاِ  ؟ َفَأمََر َرُجاًل َفَأذَّ "دوففيوااو(3) كحييث....َرَفةاْلَحج  َيْومُ عَ »، َكْيَف اْلَحج 

تنوو كحييالنوىووتنو كا لتوفيوكفظلو)ل رس(وللنو) فاودولةهطو(ودول ك فا:"
و كد ا  وإكى وم رة:وود كا اثل ولك وة رةد وع ا  ولت: وَ َفاد وع اُ  وهؤك،  ُم رة:

و كَدَ ا ع اليو فا و وفغَق وإكىو" كاَّْهُط:ودوو(4) ..." دولكوتر وُمْعَمعوتنوثاثلل عي ح
وتنوو(5) ..."َعَ ا لو و ك للق و كدي  وتد ي و)ل رس( وكفظل وعلىولي و ككل دففيوهذ 

 ك رسودولاايوقغأوكغطو  غكهصو)لخا غ وآةوكغطوتنوقايت ص(وإ مروياييليوكغط رو
ول ل تاهوف طو ليوغلاهصوتمنوتبعوكغط رو دولكدقو كس بوفيوهذ واغيوكغطو  يا 

وكوياي وفهص وكذ  و؛ وفلهصولكاسوت هص وأللاذكوويل هد ويتدففغيوعنو ل تاهو؛  هص

                                                 

 .و(200:و199 ك لاربو)ص:ووو(1)

 .(7/157)(/)5872 كخرتصو/وةقصو)ووربو  ش/واتربو كلبرسو/و  حاحو كبخرةتووو(2)
للمغو عماصولةمميولمنوع ميوهللاولمنولةمميولمنوإومحرقوو/وةلالو أللكار،ولطب ربو أل رار،وو(3)

و=همو1394 عغ ةوتحرفظلوتصادوو- كسدر  و/وهم(430)ولنوتغوىولنوتها يو أل  هر ي
 .و(119/و7) .أ1974

 )ويوفوة(و.و(267/و8 كدلنو)اتربوو(4)
 )ةوهوط(.وو(19/و4)و كسرلقوو(5)
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يَك ميۡن َحِق  ﴿دوامروقركغ وكهول رته َناَ ََ ا ِفي  ۡعَلُم َما  َقاُلوْا َلَقۡد َعليۡمَت َما نَلَ ِإَوَنَك َۡلَ
ييُد  ويا عو[79]هند: ﴾٧٩ُنر ووُلب غيوعلاهوعله وفال هص وتنوتبعوكغط ر و قال وللتر د

وفيو و)آة( و كسارقوتتمحضوكفظل ولتهذ  و) ل تاه(د وإخا جوكغطولآكه و دي إكلهص
وتنوهذ و  مربوكليككلوعلىو لققو كعمعولهغو)وكغطول ل تاه(دولي غيو كمد  ي 

و و" وقرةو) لنوع ال( وامر ول رسويت هالي( و)إ هص ل كضملاو كضملاوفيوقغكه
للهلهودولةلتول هوكصوم نوتدهوغلاو ل تاهولعلىوهذ وع يوو(كغط)عرئيوعلىو

َنَۡيَكَُٰه ﴿ثصوماتيو ألتاو  كهيوفيوقغكهوتدركىودو(1)"وفيو كضملاوهغول ل تر 
َ
فَو

ييَن  َغََٰبي
ََُهۥ قََدۡرَنََٰها ميَن ٱلۡ

َ
ۥٓ إيَا ٱۡمَرأ ۡهلَُه

َ
 ال عر،وكغطولكاس)آكه(و،  [57]النمل: ﴾٥٧َوأ

ف طو؛ولقو)للهله(وتدهصودولهصوتنوآت غ و هودولقلقو:"واريوعي و ك ر لنوت هصو
دوفاهقوكغطو:وتنوييي غيوليينوكغطووغ ،ولار غ وتنولقاترئهولأوو(2)"ثاثلوع ا

ولو و:" و) كدلن( وفي و ر، ود ولقاترئه وتن وم غ غ  وزل ُوكص و كَا ق: ولَْهُق وللخا  ُهد
دولعلىوهذ وو(3) ..." ر هدوللهُقو  واأ:وتنوييينو هللهقو ك لا:ووود ك رسو ه

هقولوو:م غيوتنو هلو ك سبول كختصرصوفمنو هلو ك سبوقغكو"ورألهقوف
و وك ا لته و أل  لن كا ق وقغكود و كختصرص و هل وللهقوو:لتن و كبصا  لهق

واريوو(4) ..." كدلص ود وتنوقايتهص وكغطو الخا جو)آةوكغط( واريوقا ةوقغأ وفالا  د
وللهلهودولاقوتنو وم غةو كعغ بو  كهيو ال عر،وكغطود آتنوتدهودولفيوهذ 

دوللتبرعهو كذينوق لغ و ي هودوقوليوم غيو كما  وتنولهلهول صرة محتم) كا زت(:"

                                                 

 .و(425/و2 كمحاةو كغ ل وفيوتفسلاو ك تربو كد ي و)وو(1)
إلا هاصولنوعماولنوةسنو كاترطولنوعليولنوو/ ظصو كيةةوفيوت روبو  مربول كسغةوو(2)

 .و(466/و18)/و  ةو ك تربو  واتيدو ك رهاو/وهم(885لليو  او كب رعيو)

 )ولوهوة(.و(89/و4 كدلنو)اتربووو(3)
 .و(281قو كليغيلوكلدس اتو)ص:و كفالووو(4)
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و كمتصللنو هو رك سبو..." وفلفظلو)له(1) ليحتمقوليوم غيو كما   وتحتمقود ق(
ول ألهقوتنو هلو) كختصرص(ولهصوتنو ود و ك سبو) ل تاه(  ألهقوتنو هل
و ا  وار اوُتس  وكغطوفال هر و ألهقو تال  و وتا ىوتنوهؤك، ولك  ه ود ييي غيوليي ه

  ك فاو؛وكذ وار اوتنو كيرلاينو كذينو َ غ وفيو مرةهصوكلدذ بوفهل غ و.

 ر،وتا وللفظلوفيوقصلو)كغط(ويتضحوتمروو قوليو كتد لاو ك اآ يوو
دوللخاىوللفظلو)لهق(ودوفعر،بوكفظلو)آة(وتعولهقوللاوكغطو) ل تاه(و)آة(

كوك افلوت منوفيو تفرقوةوصوأليوكفظلو)آة(ولخاوتنو ألهقودوامروليوه ر
دوللقاترؤ ومعسيواكووهذ و كت رةبو كلفظلوتعو كيككلدوفرألهقوهصول صرةو كا ق

  هصوكاسغ ولقاتر،و م  كلودولك(للنو غبو) كهم  و(ول غبو) كهر،وفيو كمخاج
دوفرك ا  لوفيو)  ة(ولقغىوللىيودومعسيواكووهذ و كتمرثقوفيو كمخاجو)  ة(

وووووونوتنو غ وخرصو.و=)آة(وفهصولهقولك ل كصفلوللنو كهم تلنو)َلْلة(
  

  

                                                 

 (.و4/312تفرتاحو كيلبوكلا زتو)وو(1)
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 ـ آل مبعىن ) الذرية (:ـو
وو وتدركى وهللا وقغة وفي يَن ٱّلَلَ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم ﴿ رك ظا ا َوَءاَل َوُنوح  ۞إ
يَۡلَرَٰهيي وهذ و  ملودويتضحوليو[33]آل عمران:﴾ (1)33عيۡمَرََٰن َ َ ٱۡلَعََٰلميَي َم َوَءاَل إ

و وعلى و كت ا و دض وهذ ووخلق   فر، وللي ول كاوركلد وكل  غ  ل ختارةهص
ر  أو)وإ مرولقعوو ك  فر، إيول كمد ىو:"دو(دولآةوإلا هاصدولآةوعما يل غة 

 دضهصوو(2)"ل دلهصو فغ و كدركملنو عدقو ك  غ ول كاوركلوفلهصوهللاو خترةوهؤك،
وتنو دض و)د و  مل وفيوهذ  و)آة( وللفظل و كما   وفالي ولقيو كلعلىوهذ  ذةيل(د

ورعيو كسارقو كليغتوكهذ و  ملوفيوتحيييو كمد ىو كما  دولهذ و كسارقويتماقو
و وتدركىو وقغكه ولهغ و  مل وهذ  و دي و ر، ۡعُضهَ ﴿ فامر ََ يَيَۢة  ۡعض   ُذِر ََ ّلَلُ َوٱ ا ميۢن 

ٌُ َعلييٌم  وفوود[34:  33]آل عمران:﴾٣٤َسميي  صبواةيلوعلىوركمفساليوعلى"
وو)لت ك ية وعما ي( ولآة وإلا هاص وآة ولوتن واةوولي": كمد ىد ول ةي ويَّو  كلن ل

وَمعمُعوَ سقو    دول كذةيل:"(3) ..."تتسلسللو دضهروتت دبوتنو دض و وصح َسري 

                                                 

 ختلفو كمفساليوفيوتحيييو كما  وتنو)آةوإلا هاصولآةوعما يو(وفميوهمذ و  مملوإكمىوووو(1)
.دولقلمقو:وآةو كا ق"دولتبرعهولقغتهدولتنوهمغوعلمىو ي مه.ف كمؤت لن.و"لقغ ةودو أللةو:ولتو
اَصوإومرعلقو ْما َيوتغوىولهاليوآَةوإ ْلا ه  دولتو)اةيتهمر(ودولقلمقوولإوحرقولللك همر.ولآَةوع 

/و6)وكل  ماتو مرتعو ك امريو/وي ظاوفيواكوو/وو ألهقول ك ا  لدولي رةوكألتبر وللهقو ك رعل:و
 كمحمماةو كممغ ل وفمميوتفسمملاودوو(354/و1 ك  ممرفوعممنوة ممرئقوغممغ تضو كت  يممقو)دوو(326

 .(201/و8)وكلا زتوتفرتاحو كيلبوود(423/و1 ك تربو كد ي و)

ىممماالوت تبممملولت بدممملوو/وهمممم(1371لةمممميولمممنوتصممم فىو كما غممميو)و/تفسممملاو كما غممميوو(2)
 .و(142/و3).أو1946و=هموو1365دو1/وطتص فىو كبرلىو كحل يولللك  و مصا

 كمحممماةو كمممغ ل وفممميوتفسممملاو ك تمممربو كد يممم ولو(ودو355دوو1/354ي ظممماو/و ك  مممرفو)وو(3)
 .و(423/و1)
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وَلُل  وَاَاال ْن ؛و(2)"لللك وللك  وتنو كذاغةول    رثودللك  " كا ق:ولُواة يدولو(1)"َاىت 
؛وكذ ولتو:وتتسلسقو دضهروتنو دضلكذكووقرةو ديهرو) دضهروتنو دض(و

و وإي وةلث و؛ ولم)تن( و كتد لا وهذ وللنو كتصرةوىي و"لاريو كم صغ و ر،
وف قو ك ا  لدو تصرةو كذةيلوهذ وللنولت:وكلتبعاضوكوكاتصرةوفم نو كذةيلد
لعلىوهذ وم غيو كما  وتنودوو(3)   خاو..."و ركبدضوتتصقوهغوفلهرو دض

و" وإلا هاص ولإوحرقآة ولهودلللك همرـوإومرعلق وتغوى ْما َي وع   ل رووةليورلآَة
ومصها ولن وجاسىودعما ي ولتلنوودلقلق وترثريد ولن وعما ي ول ا لتايص

و  كلنواة يلول ةي وتتسلسللوو:مد ى...ولهذ و كدما  لنولكفولثمر مرئلوو ل. لي 
ةليوتنوعما يدولعما يوتنومصهادور دضهروتت دبوتنو دض:وتغوىوله

ومد غو وتن ولكلى وكلىد وتن ولفرهث وفرهثد وتن وتنوليصها وليد غب بد
ل اوعما يولنوترثريولنوولامريولنو  ل وولنوتايصإوحرق.ولاذكووجاسىو

ولنومد غبولنوإوحرق ولنويهغا  ـ  ـ عليه السالوآةوإلا هاصلقيو خقوفيودولنو م ر  م

و ُ عَلَيِْه وَسَلَّ ةوغةوَّللاَّ أليو أل  ار،و اواهصوتنوو؛لإ مروخاوهؤك،و ركذاا"ودو(4)"مصَلَّى هللا

                                                 

تعمميو كميينوللممغو كسمدر  بو كمبممرةكولمنوتحممميولممنو/وغايمبو كحممييثول ألثما ك هرمملوفمميووو(1)
تمح:وطمرهاولةمميو/وهمم(606تحميولنوتحميو لنوع يو ك ايصو ك لبر يو كعم ةتو لمنو ألثلماو)

/و2).وأ1979و=همو1399للالبدوو- كم تبلو كدلمالوو.و/تحمغ وتحميو ك  رةيو- ك  لىو
 .و(157

  ممممغ يولممممنووممممدليو كحملمممماىو كام مممميوو/تممممنو ك لممممغأىمممممسو كدلممممغأول ل ،وامممماأو كدممممابووو(2)
 ويغومممفوو-ت هممماولمممنوعلممميو  ةيمممر يوو- وةسممملنولمممنوع ممميوهللاو كدمممماتوو/وتمممح.همممم(573)

/وومممغةيل(و-ك  مممري(دو  ةو كف ممماو) ت مممقوو-  ةو كف ممماو كمدر ممماو)للمممالبوو/تحمممميوع ممميوهللا
 .و(2226/و4).وأ1999و=هموو1420دو1ط
 .و(231/و3)ول كت غياو كتحاياوو(3)
 .و(355دوو354و/1 ك  رفوعنوة رئقوغغ تضو كت  يقو)و(4)
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وقغةوهللاوتدركىوود(1) " سلهص وة ر  ـ عنوإلا هاصوامر َق ﴿وـ عليه السالم يۡسَحَٰ ۥٓ إ َوَوَهۡبَنا ََلُ
ا وَ   َوَيۡعُقوَ   ّلُُكا َهَدۡيَنا  َوُنوحا يُّ يَيتيهيء َداُوۥَد َوُسَلۡيَمََٰن َوأَ ۖۡ َومين ُذِر َهَدۡيَنا مين َقۡبُل

يَي  ن يي ٱۡلُمۡنسي ز يَك ََنۡ يَيا َوَيۡنََيَٰ َوعيسََسَٰ  ٨٤َوُيوُسَ  َوُموَ َٰ َوَهَُٰروَن  َوَكَذَٰل َوَزَكر
 ٞ اَسۖۡ ُُكِ َي  ِإَوِۡلَ ليني َُ َوُيوُٓ  ٨٥ِميَن ٱلَصَٰ  َفَضۡلَنا َ َ ا  َوُُكِ  َ  َوُلوط  ِإَوۡسَمَٰعييَل َوٱۡلَسَس
يَيَٰتيهيۡم ِإَوۡخَوَٰ  ٨٦ٱۡلَعََٰلميَي  يهيۡم َوُذِر َرَٰط  َوميۡن َءاََلٓائ يَ َٰ صي يهيۡمۖۡ َوٱۡجَتَبۡيَكَُٰهۡم َوَهَدۡيَكَُٰهۡم إ  ن
ۡسَتقييم   و.و [87:  84]األسرام:﴾ ٨٧ مُّ

و وتدركى وهللا وقغة وفي و) كذةيل( و)  ة( مد ى وكف  و ر، يَك ﴿امر َوَكَذَٰل
ييَك  َتب َٰٓ َءالي ََيۡ يۡعَمَتُهۥ َعَلۡيَك َوَ َ َحادييثي َوُيتيمُّ ن

َ ييلي ٱۡلۡ و
ۡ
و ََ يُمَك مين  َك َوُيَعِل َرُِّّ

يَن َرََِّك َعلييٌم  َق  إ يَۡلَرَٰهييَم ِإَوۡسَحَٰ ََلَوۡيَك مين َقۡبُل إ
َٰٓ أَ َتَمَها َ َ َيۡعُقوَ  َنَمٓا أَ

يُث ميۡن ﴿تدركىودولقغكهو[6]ينس:: ﴾(2)٦َحكييمٞ  يُثِني َوَير َءالي َيۡعُقوَ ۖۡ َوٱۡجَعۡلُه َرِ ي َير
ِي   كسلي روفعر،بوعلىوكسريوولي رو)مد غب(ودولترو  ملو أللكى[6]مرمي:﴾٦ا َرضي

ِن ِن الَكِريِم، ابالَكِريِم، اب نُ الَكِريمُ، اب» مصَلَّى هللاُ عَلَيِْه وَسَلَّ و ك َّ  يوامروقرة ـ عليه السالم  )يغوف(و

                                                 

للغو كحسنوعلميولمنولةمميوو كغ ةميتدو ك اسمرلغةتدوو/كغواطوفيوتفسلاو ك اآيو كمعلي وو(1)
و-  ةو ك تبو كدلمالدوللمالبو/ووو ك اخوعر ةولةميوع يو كمغ غ و.تح/وهم(468 ك رفديو)

إةىممر و كد ممقو كسمملاصوإكممىوت  مممرودولي ظمما/وو(430/و1) .أ1994و=هممموو1415دو1/وطك  ممري
 .و(26/و2 ك تربو ك ايصو)

لهقو ينو ختلفو كمفساليوفيوتحيييو كما  وتنو)آةومد غبو(وفيوهذ و  ملوف لقو:وووو(2)
للك  ول سملهصولت:ودولقلمقو:وول ميومد مغبوالهمصدولقلمقو:وومد غبدولتلتهوتمنواةيتمهولغلماهص

 ك  مرفوود(560/و15 مرتعو ك امريو)موي ظا/ولقلق:ولهقو ي هوللتبرعهموو عدقو ك  غ وفلهص.و
 كبحمماو كمحمماطوودو(129/و9تفسمملاو ك اط مميو)دوو(445/و2عممنوة ممرئقوغممغ تضو كت  يممقو)

للغوةاريوتحميولنويغوفولنوعليولنويغوفولنوةاريولثلاو كيينو أل يكسيوو/فيو كتفسلا
 .و(240/و6).ووهمو1420و/للالبو-  ةو كف اوو/ يقيوتحميو ملقو/وتح.هم(745)
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الَمُ الَكِريِم يُوُسُف بُن يَعُْقوَب بِن ِإْسَحاَق ب ـ فاد غبودو(1)«ِن ِإْبرَاِهيمَ َعَلْيِهمُ السَّ

كىوعي ل ؛وإوإخغتهوكهوكومعبوليومحغكهو ايواليو ـ عليه السالم  واويغوفَوا  وُيذَوو عليه السالم  
هصوللل رؤهصوَةَفي ومد غبدوودعلىوهؤك،وفهصوآُةومد غبورأليو ك   دصووتتصولمض و

وع    و وتن و دضح ولول ركهص وعلىوو وق ق وتن ولتمَّهر وامر ولتركهد يغوفول رهه
قورإلا هاصو كعيو أللةوكلغوفو رتخرا وخلااوهللدوللتصَّووبحر هو دمتهوعلىوإوح

دولتو:"و ماعوو(3)دولعلىوهذ وفركما  وتنو)آةومد غب(و" سلهولاةيته"(2) و" رك  غو
إىرة وإكىول هووبحر هوواخترة و"ودولفيوهذ (4)لة  وهللاوتنواةيتهصو"وإخغتوولتن

كهروكمنول دصوهللاوعللهصوتنوجبر  دولاذكوو  غ دولهذ وهغوتمرأو ك دملدولامركل
دو(5)"ل  ار،دوامرواريوللغ هصوإلا هاصولإوحقو  ل لن.«وآةومد غب»وا غيوإخغتهو

وتنو كيهاو.وله ذ وتتسلسقو ك  غ وفيولوبرطهصولاةيرتهصوةل  ر
يُث ميۡن ﴿عنوقغكهوتدركىلترووووو يُثِني َوَير ِي  َير  ﴾٦ا َءالي َيۡعُقوَ ۖۡ َوٱۡجَعۡلُه َرِ ي َرضي
ـ وفعر،بوعلىوكسريوولي رو)زااير(دو[6]مرمي:  كذتوخرفوليوتذهبو ك  غ ووـ عليه السالم

دوف لبوتنوةتهوليويهبوت قوإكىو كمغ كيوتنولل ر،وعمغتتهتنولهقوللتهولت 
اكووتروةلتوولكا روكي ا رومد يوهللاولياثو ك  غ ول كاوركلوتنو)آةومد غب(ولتنكهو

َكاَن آِخَر َأنِبيَاِء بَِني ِإْسرَاِئيلَ َزَكِريَا ْبُن َأْدَن ْبِن »قرة:وـ رضي هللا عنهـ عنو) لنوجبرس(

                                                 

/واتربو)لةر يثو أل  ار،(و/ مربو)ك ميوامريوفميويغومف(وو(151/و4 حاحو كبخرةتو)وو(1)
 (و.و3390/وةقصو)

ت ممر عولخبممرةوو/وهممم(1418تحممميوتتممغكيو ك ممدا لتو)و/ كخممغ طاو-تفسمملاو ك ممدا لتووو(2)
 .و(6857دو6856/و11)أو.و1997/و كلغأ

 يغوف.وهرتشو/واتربو كتد لاو/و ربوةؤيروو(31/و9 حاحو كبخرةتو)وو(3)
 (.و10/19 ظصو كيةةو)ووو(4)
 .و(1236/و6 كتفسلاو ك اآ يوكل اآيو)وو(5)
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ْن آِل يَعُْقوَب ُمْسِلٍم َوَكاَن ِمْن ُذرِ يَِّة يَعُْقوَب َقالَ: َيِرُثِني مُْلِكي، َوَيِرُث مِ 
ُبوَّةَ  و(1) «الن  وفركملا ثوه ر وكاسوتلا ثوترةد و" ولإ مر ود وتتر  ولك وتلا ثود هغ
دوم غأوفلهرو كخلفوت رأو كسلفو...وةلثوم غيو كغكيول ةث روكوصوللاهدوخافل

دوو(2) ل  اوولسللو ك سبو كممتي وتنو أل ي  وإكىو   ر،ودوإكىو ألل ر،و..."
و. دضفهصواةيلو دضهروتنو

و  مربوليوتد رهروو وفيوهذ  و)آة( يتضحوتنو كداضو كسرلقوكلفظل
و و ماو كتي) كذةيل( ولتهذ وعو سقو   سريوتنو كذاغةول   رثتعمعوليلةهر ؛

و ود وت   ع وك و ك سبو سلسلل وتتصلغ و ألخارة وهؤك، واةيلوو(ف غح)م غي تن
دو(إلا هاصتنواةيلو)آةو(آةوعما ي)دولهاص(وتنواةيلو) غح(لآةوإلا و))آ أ(ودو

دوليتاتبوعلىورولبدضوفيو ك سبول كهي مللسللووتتصقو دضهله ذ وفهيوو
و و كخلا وفي و فرتهص وتت ر ه ولي و كتسلسق و ماد روهذ  و  تغ  وتر ل كفضللل

روتنوولسللول ةي دوتص فلن ودولكدقوهذ و كمد ىومضفيوعلىلترو  تغ و ماد 
َتب عودوف قو  يول كاوركلووفيو ك  غ و كغةي ود  مربوتلمحو كغةي وفيواقوىي،

ول كاوركل وفيو كتغةلي و  ا ر ول ماعو أل  ار، ول ماعو كاوقوييعغيوإكىو ينود د
و و كت  بر  وفي و كغةي  ولتركتركي ود ول ةي  وع لي  ولإكى ود ول ةي وإكه ولإكى دول ةي

روي بييوليومد يل عو كب اوفعما تصي ق روك غةودو  ي  رول ةي وول ةي  دوليدت يل وإكه 
و وتدركى يَۡلَرَٰهي ﴿هللا يَ َٰٓ إ يَل إ نز

َنا َوَمٓا أُ يَِلۡ يَل إ نز
يٱّلَلي َوَمٓا أُ َم ِإَوۡسَمَٰعييَل  ُۧقوُلٓوْا َءاَمَنا َل

َق وَ  يهيۡم ِإَوۡسَحَٰ وَن مين َرِِّ ييُّ َ ٱنَلب وِتي
َ ُموَ َٰ َوعيسََسَٰ َوَمٓا أُ وِتي

ۡسَباطي َوَمٓا أُ َ َيۡعُقوَ  َوٱۡلۡ

                                                 

 .و(4144/وةقصو)و(645/و2 كمستيةكوعلىو كصحاحلنوكلحراصو)لخا هو كحراصوفيووو(1)
 .و(724/و8 كتفسلاو ك اآ يوكل اآيو)وو(2)
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َحد  
ۡيَ أَ ََ يُق   ُنَفِر

ۥ ُمۡسليُموَن ِمينۡ  اَ ُن ََلُ كومخاجوعنوهذ و د [136]البقر :﴾١٣٦ُهۡم َوََنۡ
 .ونوضقوعنوو لقو كهي مل ك سعرأول كت رغصولهذ و كغةي وإكوتَو

 ص نفسه (:ـخجميء ) آل( للتوكيد مبعىن ) الشـ ـ

ن﴿إيو كمتاتقوفيوقغةوهللاوتدركىوو يَن َءاَيَ  ُمۡلكيهيٓء أَ ُهۡم إ ييُّ  َوَقاَل َلُهۡم َنب
تيَيُكُم ٱَۡلاَُلوُت فييهي َسكييَن ٞ 

ۡ
يُكۡم َوَِّقيَيٞ  ِميَما  َيو َرَك َءاُل ُموَ َٰ َوَءاُل َهَُٰروَن ِمين َرِِّ ََ

يَك ٓأَلَي    يَن ِفي َذَٰل يَكُ   إ ئ ميُلُه ٱۡلَمَلَٰٓ ين ُننُتم مُّ  ََتۡ دوياىو [248]البقر :﴾(1)٢٤٨ۡؤمينيَي َلُكۡم إ
وتح يوةرةو كمأل و  مل وتغوىووليوهذ  تسلطووكمرتنول يوإوا ئلقوتنو دي

ك ترةولعي ئهصدووردوم غ هص  ول وهصوليومعدقوعللهصوتَو  لعللهصولعي ؤهصدوطل غ وتنو
وعلاهو ا ه كاسوتنوللاووفاخ اهصوليوهللاو دثوكهصوطركغبوتل ردوفرعتاضغ 

ليوثصوورقوإكلهصوآملوتيةوعلىوتلوو)طركغب(ولهيو كملغكدولكاسوع ي وترةدو
ولعي ؤهص وماتلهص وإمر  وول هص و كذت وإكاهوكترلغب وتس ن وةتهص وتن وو ل ل وفاه د

دولقيوةرضاهصو مرضلهصودول للَولت مئنودولياليوفاهوع هصولتعيهصو فغوهص
؛وتنوةلثوإ هصوياليوغبو ايوفاهوو ل لول طمئ ر  روكهصل فوهللاوتدركىو كترل
ةوتنوآثرةول ريول كد  ودول ك غ ودولهذ و كترلغبوفاهوآثرسفيوعغ تهو  اىو رك

ف يل ولقاوليوُضاتاوعللهصو كذكلدوللخا غ وتنوودولقي(السالم  اـ عليهو)تغوىولهرةليو

                                                 

 ختلفو كمفساليوفيوتفسملاو)آةو(وفميوهمذ و  مملووإكمىوقمغكلنودولتمرو أللةواهمبوإكمىوو(1)
ليو كم صممغ وت ممهو)آةوتغوممىولآةوهممرةلي(وامممروم تضمماهوظممرهاو كلفمم ودوللتممرو ك ممغةو كاممر يو

 كتفسلاو كغوماطوكلغ ةميتوفذهبوإكىوليوو كم صغ وت هو)ىخاوتغوىولهرةليو(و/وي ظامو
/و1 ك  ممرفوعممنوة ممرئقوغممغ تضو كت  يممقو)دولوو(431و/1)ووتفسمملاو كبيممغتودولو(358/و1)

 كبحمماو كمحمماطودولو(62/و4تفسمملاو ك اط مميو)دولوو(508/و6)وكلمما زتوتفممرتاحو كيلممبولوود(294
 .(494/و2 كتحاياول كت غياو)دولو(583/و2فيو كتفسلاو)
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و كف ي وكذكو وت رة ل و كذكل وف ر ا وكلب ر، مرةهصد وت رة ل ول كد   وهذ و(1) د ولعلى د
والمل) قال(:لت و كمبرةك"فمد ى و ك راس وتنو كذو(2)" ك ي، و" قال ومحغت ت

و أل  ار، ولت(3)"عاترب و)تد ولهرةلي(غوى وفاه و"اري وفركترلغب  و(4)ةضرضد
وتغوى وعصر وفاه ولاري وت سابود و كتي ولعمرتلووـ عليه السالم  ألكغ ح ود ول دا  د

دولعلىوهذ وفر ةوت حصوكتفخاصوىا همرولىي،وتنو كتغة  ودولعصر وـ عليه السالم هرةليو
دووالسالم  اـ عليهلتوليوكفظلو)آة(وفيوهذ و  ملوتغاليوك خاوتغوىولهرةليوود(5)"

وـ صلى هللا عليه وسلم  لقيولة وهذ ومولتوتعي،وكفظلو)آة(وت حملوكلتغاليموعنو ك  يوو
يَا َأبَا مُوَسى »وـ رضي هللا عنهـ  ألليوتغوىو ألىداتووـصلى هللا عليه وسلم   لتنواكووقغكه

ـ   عليه السالمدوللة  و هوتنوت  تلاو  ل وو(6)«َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزمَارًا ِمْن مَزَاِميِر آِل َداُودَ 

واريو فسه؛وأل ه وتنو كصغبو كحسنوتاقوتر وتنو)آةو  ل ( وم نوألةي وكص "
ولت هوقغةو) ملقو(و)تنو ك غيق(و:معليه السالم ، كي ل و

                                                 

 (.وو896د2/895ي ظاو/وزها و كتفرولاو)وو(1)
 (.و12/139 كتحاياول كت غياو)وو(2)
/وهممم(311إلمما هاصولممنو كسمماتولممنووممهقدوللممغوإوممحرقو ك  ممرجو)و/ ك مماآيولإعا  ممهتدممر يووو(3)

.وأ1988و=همممممموو1408و1/وط/للمممممالبو-عمممممركصو ك تمممممبوو/ع ممممميو كعللمممممقوع مممممي وىمممممل يوتممممح.
 (.و1/329)
لةضرضو ك ئ:وفترتمه.ولامقوىمئواسماتهوف ميوةضاضمته.ول كحعمرة وتتاضماضوعلمىووو(4)

 .وو(1078/و3حو كداتالو)ترجو كليلول حرووو/وي ظا/ل هو ألةضدولتوتت سا
دولي ظمممممماو/وتفسمممممملاو كبيممممممغتو(293/و1 ك  ممممممرفوعممممممنوة ممممممرئقوغممممممغ تضو كت  يممممممقو)وو(5)
 (.و1/299)
/واتمممربوفضممرئقو ك ممماآي/و ممربوةسمممنو كصممغبو مممرك ا ، وو(195/و6 ممحاحو كبخممرةتو)وو(6)

 (وو.و5048كل اآيو ك ايص(وو/وةييث)
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  و(1)بلغائِ  الَ صَ ى ل وِ نَ ا ....        يكن ألدْ مَ وإنَّ  اءِ نسَ ال ِ  آلِ  منْ  بثينةُ 
ىا هرودولاايو ك رعاولة  ولهذ و كغ فوليو)لال ل(ووتنو ك سر،و(لال ل)لتو:و

لترو كيرئبوف يوت  داوىايواقو ك سر،وومصلنوةبرةو كي  يو ك ايبو ركمغ  ودو
ودولعلىوهذ وف ال لوتنو  سو ك سر،.ووةبركهولتلووىامهن

و:موو)تنو كغ فا(ولقغةو  خا
ِ  اددَ العِ  منَ  يمُ لِ السَّ ى قَ لْ ى ... كما يَ ليلَ  آلِ  رِ ك  ذَ تَ  نْ ي مِ القِ يُ 

(2) 
وو فسهر.وو:موماقيوتنوتذااو)كللى(ل كمد ى

و و  مل وفيوهذ  و)آة( وتد ىوكفظل ولي وتنوهذ  ) ك خاو مد ىمفهص
وتاكو"دولعلاهوفال هو فسه( وتمر وف ا هوقلقو: م لقوعلىوىخاو كا قوآكهود

و كترلغبومرتغوىولهرةليول فسه و كتيوتضم هر و ك راسل وف سبوتلوو ألىار، د
  رمروغلاهمرودوفعاىووتنإكىول هروتنو  رمروتغوىولهرةليوىخصلهمرودوكو

وتع وه ر و( و:اىو)آة و ه و كذتويا   وهغو  كتغالي و كخلا واكو و كمتالكوتن لي
وفا غيووالسالم  اعليهولهرةليووت سغبوكذ بوتغوى وا ت وود همروفيو كت صااوعللهمر

                                                 

) ملقولال ل(دولكمصولعاماوعلامهولة وهذ و ك لاوت سغت روفيوو دضواتبو كتفرولاووإكىووو(1)
كلادل ميوو ك  فول ك امريوعمنوتفسملاو ك ماآيودوو(37/و2 رتعو ك اريو)وفيو يغ  هوو/وي ظاو/

 كمميةو كمصممغيوفمميوعلممغأو ك تممربودوو(583/و2 كبحمماو كمحمماطوفمميو كتفسمملاو)دوو(213/و2)
 .و(276/و4 كلبربوفيوعلغأو ك تربو)دوو(524/و2 كم  غيو)

دوو)بوهوة(وو(332/و1 مهمما و كليمملو)دوو(382/و4 كحلممغ يو)و ك لمماو مماو سممبلوفمميووو(2)
تمممرجو)و و (ودوو(507/و2دووتمممرجو كليمملول مممحرحو كداتاممملو)) و (وو(68/و1تهممذيبو كليممملو)

 كدي  :و هتارجول معو كلميم دولاكمووإا وتمماوكمهووم لوتمذوو.)لولوة(وودوو(36/و28 كدالسو)
 كسلاصوليوتديوكهووبدلولمرأوفاليوتضاوة غ وكمهو ك ما،دوويغأوكيغوهرجو هو ألكص.ولقلق:وعي  
 .ولتروكصوتمضوقلق:وهغوفيوعي   
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و وت حمرتفخاص واكو ولاري وتاكوتغوىولهرةليوو؛ك ا همرد وتمر وقلق: وكغ أل ه
لقيودوو(1)..."كاتفىدولاريوظرهاواكوول همرول فسهمردوتاارواكووللةثوع همر

)وارقو كحرة(و كمتماقوفيوقصلوهذ و كترلغبوتعول يوإوا ئلقدول  لهصووورعي
ولي وعللهصدلإخبرةهص وتل  ر و)طركغب( ولتغكال وإمرهص وتلووولإخبرة  ولاال عاتل

دووصهذوت خ ولُوقيوو كذتواريوو كم يسوصو كترلغبههللاوعللو َّوصوليوياُوهطركغبوعلل
لإ مرو اتسبوهذ و كترلغبوقيولتهوتمرولي خلهوتنولىار،و راسلوتخاو)تغوىو

وورعي وامر وغلاهمرد ولةي وك و فسلهمر وفيوولهرةلي( و كمتماق و كليغت  كسارق
)تمروتاكوتدركىلهرةلي(وفيوقغكهووت ا ةو)كفظل(و)آة(وتعواقوتنو)تغوىود

) ك خاو فسه(دو مد ىآةوتغوىولآةوهرةلي(وفيو دقوكفظلو)آة(وكلتغاليو
وتعوتغوىولهرةليوعلىو عتبوباااووف ي و)آة( وآةوكفظل وت همر رةواقول ةي

دوفمغوىوتمل وعنوهرةليو مروتست قولذ تهدوتختاو م  مروكاساوفيو  خا
وتمل وعنوتغوىوو مرواريوفاهوتنيوواوهللاودولهرةلواريوفاهوتنو ك ي وفيولت

وعليه  السالم  ك اآيو ك ايصوة رملوعنوتغوىودويؤييوهذ وترو ر،وفي كللنول كةتمرة
يَسان  ﴿ َُ ميِِني ل ۡفَص

ُروُن ُهَو أَ ِخي َهَٰ يۡدء  ا َوأَ َ ر ۡلُه َمِعي ۡرسي
ن َفوَ َخاُف أَ ٓ أَ يِ ي ٓ  إ ُقِني ا ُيَصِدي

َُلوني  و[34]القص :﴾٣٤ُيَكِاي

اايواقول ةيولودوقول فسهوكهوطبعوخرصو هل ةيوت همرول قوتست ف ايواقوو
وت همرو رةوعلم روألتبرعهو.

َمَٰثييَل ﴿هذ وقغةوهللاوتدركىولتاقو ََ ييَب َو ر ۥ َما َيَشٓاُء مين َمَحَٰ َيۡعَمُلوَن ََلُ
َوا ي  َوجيَفان   َيَٰت   ٱۡعَمُلٓوْا َءاَل َداُوۥَد ُ ۡكر   َوُقُدور  َنٱۡۡلَ ا  َوَقلييٞل ِميۡن عيَباديَي َراسي

                                                 

 .و(584دوو583و/و2 كبحاو كمحاطوفيو كتفسلاو)وو(1)
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و [13]سبأ: ﴾(1) ١٣ ٱلَشُكورُ  وقغكهد وفي وهغوتدركىوفرألتا وإ مر و  ل ( وآة ) عملغ 
لعلىوهذ ودوو(2)"هللاوتدركىو ايوخرطبهوخ ربو كعمعفهولقيوىاَّو"دووعليه  السالمكي ل و

م غيو كما  وتنوكفظلو)آة(وفيوهذ و  ملوهغو)وىخاو  ل و فسهو(دولي غيو
وقرةو،   عليه  السالمكي ل ووفيو) عملغ ( ألتاو وْا ميَن ﴿هللاوتدركىوامر ُسُل ُُكُ َها ٱلرُّ يُّ أَ َيَٰٓ

يَما َتۡعَمُلوَن َعلييمٞ  يِ ي َل ۖۡ إ ا لينا يَبَٰتي َوٱۡعَمُلوْا َصَٰ وفظرهاوو[51]املؤمننن:﴾٥١ ٱلَطِي د
و"و كخ رب وقرةو كسماق يتوم وامر وعليه وسلمصلى هللا   ك  يووردول كما  و هكلاوقو ماد وم
ومو(3)"وخر ل وهذ  ولفي ود و:" و( و) ك تخ ات وعلىو غة وكاسر ول كخ رب  ك ي ،

لإ مرو كمد ى:وودظرهاهمردولاافول كاوقوإ مرولةولغ وتتفا قلنوفيولزت لوتختلفل
روعلىوو(4)..."و هويلل و  عاأو ايواقوةوغةوفيوزتر هو غ توكذكو دولقارو 

هذ ومم نو ك غة:وإيو كخ ربوفيوهذ و  ملو) عملغ وآةو  ل وى ا  (وإ مروهغو
لقيوخرطبهوهللاوتدركىو خ ربو كعمعولعمَّصوكهو كت لافو عليه  السالمك خاو)  ل (و

َٰ َما ﴿فيوقغكهوتدركىةسبو ك دصو ك الا و كتيول دصوهللاو هوتدركىوعلاهدو َ َ ۡ ٱۡصَبي
                                                 

دووكمي ل وللهلمه ختلفو كمفساليوفيوتفسلاو)آةو(وفميوهمذ و  مملووإكمىوامغيو كخ مربووو(1)
/و6تفسلاو لنواالما)دوو(268/و14تفسلاو ك اط يو)للوإكىو)  ل و فسه(ووي ظاوفيواكوو/و

/و4فتحو ك ميياوكل مغار يو)دو(680دوو679/و6 كيةو كم اغةوفيو كتفسلاو ركماثغةو)دو(500
تفسملاو كبيمغتودوو(790/و11 كتفسلاو ك اآ ميوكل ماآيو)دو(67/و22تفسلاو كما غيو)دو(365

 .و(174/و11فتحو ك اريوفيوت ر يو ك اآيو)دوووو(674/و3إةار،و كتا ثو)و-
للممغو كفممي ،وإومممرعلقولممنوعممماولممنواالمماو ك اىمميو كبصمماتوثممصوو/وتفسمملاو ك مماآيو كدظمماصوو(2)

و/2/وط  ةوطلبمممملوكل  مممماول كتغزيممممعو/ووممممرتيولممممنوتحممممميوومممماتلو/وتممممح.هممممم(774 كيت مممم يو)
 (و.و6/501./و)أو1999و=همو1420

/وهممم(373للممغو كللممثو صمماولممنوتحممميولممنولةممميولممنوإلمما هاصو كسممماق يتو)و/(و حمماو كدلممغأ3)
 .و(82/و3)
 .و(190/و3(و ك  رفوعنوة رئقوغغ تضو كت  يقو)4)
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َواٌ  َيُقوُلوَن  ۥٓ أَ يَنُه ۡيدي  إ
َ يَنا َسَخۡرَنا ٱۡۡليَباَل َمَعُهۥ  ١٧َوٱۡذُنۡر َعۡبَدَنا َداُوۥَد َذا ٱۡلۡ إ

اقي  ۡۡشَ ي
ي َوٱۡلۡ ِ يٱۡلَعشي يۡنَن َل َواٞ   ١٨ُيَسِب ۥٓ أَ ٞ ََلُ ۖۡ ُُكِ ُشوَرة  َ ََمۡ ِۡ َوَ َدۡدَنا ُمۡلَكُهۥ  ١٩َوٱلَط

وهللاوتدركىو.[ 20: 17 ﴾]ص٢٠ۡۡليَطا ي َوَءاَتۡيَكَُٰه ٱۡۡليۡكَمَ  َوَفۡصَل ٱ وقغة ووووولاذكو
ُي  َيََٰداُوۥدُ  ﴿ ي َتب ََ ِقي َواَ  يٱۡۡلَ ۡيَ ٱنَلاسي َل ََ ۡرضي َفٱۡحُكم  َ يَنا َجَعۡلَكََٰك َخلييَف   ِفي ٱۡلۡ إ

ييلي ٱّلَلي َلُهۡم َعَااٞ   وَن َعن َسب
لُّ يَن ٱَذييَن َيضي ييلي ٱّلَلي  إ َلَك َعن َسب َهَوىَٰ َفُيضي

ٱلۡ
ُسوْا َيۡوَم ٱۡۡليَسا ي  َٓ يَما  يُدۢ َل وو.و[26]ص: ﴾٢٦َ دي

تمنوتسمخلاو كعبمرةوعليه  السـالمفهذ و  مربووتدي و دصوهللاوتدركىوعلىو  ل و
دولاذكووو  تبمر،وهللاوتدمركىوبكهودول ك لادولتا لاوتل هدولإتار هوفصقو كخ ر

ع مي و عليـه  السـالموييةوعلىوت ر تهودولهذ خلافلوفيو ألةضوه دل ايو"و عليه  السالمكي ل و
(1)..."ل   فرئه

ةلتودوف يرو رفذو كح ص  ول وتَوو عدلهو عليه  السالم ك ْية ودولفيوهذ وإعا، 
دو «(2)اكــان أ ــد ملــوك األرن ســلطانً وعليــه  السـالم أنــهو»وورضــي هللا عنهمــا لممنوجبممرسوعممنو

ۖۡ ﴿لاذكووقغةوهللاوتدمركىو ۡسَننا َداُوۥَد ميَننا َفۡضنًل  ََ يّبي َمَعنُهۥ  ۞َوَلَقۡد َءا ِو
َبناُل أَ َيَٰجي

يَد  دي ا ََلُ ٱۡۡلَ نَلَ
ۖۡ َوأَ َ ِۡ يَغَٰت   ١٠ َوٱلَط ب ني ٱۡعَمۡل َسَٰ

ۡر ِفي ٱلَرۡ  أَ يِ ي َوَقِدي ۖۡ إ ا لينا دي  َوٱۡعَمُلواْ َصَٰ
 ِٞ يَما َتۡعَمُلوَن ََلصي    اعليه  ل ولنوثصوقرةو ديواكووفيوولامريودو [11: 10 ]سبأ:﴾١١ َل

ۖۡ ﴿و السـالم َها َ ۡهٞر َوَرَواُحَها َ ۡهٞر ََ ُغُدوُّ يي َن ٱلِر يُسَلۡيَمَٰ ي  َومينَن َول ۥ َعۡيَ ٱۡلقيۡطر َسۡلَنا ََلُ
َوأَ

ۡقُه ميۡن َعَاا ي  يَنا ُناي ۡمر
يۡغ ميۡنُهۡم َعۡن أَ يهيءۖۡ َوَمن َيز يۡذني َرِِّ يإ ۡيَ َيَدۡيهي َ ََ ٱۡۡليِني َمن َيۡعَمُل 

ي  ۥ  ١٢ٱلَسعِي َفان  َيۡعَمُلوَن ََلُ ثييَل َوجي َمَٰ ََ ييَب َو ر َوا ي  َما َيَشٓاُء مين َمَحَٰ  َوُقُدور  َنٱۡۡلَ
ا  َوَقلييٞل ِميۡن عيَباديَي  َيَٰت   ٱۡعَمُلٓواْ َءاَل َداُوۥَد ُ ۡكر  دو [13:  12]سبأ:﴾١٣ٱلَشُكوُر َراسي

                                                 

 .و(152ودوو151و/9 كبحاو كمحاطوفيو كتفسلاو)و(1)
/و16 ظصو كميةةوفميوت رومبو  ممربول كسمغةو)دوو(393/و16 كلبربوفيوعلغأو ك تربو)و(2)

 .وو(355



 

 

1718 

  ل وعظممماصوتسمممتحقوتمممنو عليـــه  الســـالم  ل ووص وَدمممتضمممرفلوإكمممىو  ووو عليـــه  الســـالموممملامريووصُودَوفممم  و
ــه  الســالم ومملامري"وألي؛دولإ مممرواممريو  ل وهممغو كمخممتاو رك مم ا ك مم ا  فسممهوتممنووعلي

ــه  الســالم دممصوهللاوتدممركىوعلممىو  ل و اُوۥَد ﴿مح مميوهممذ وقممغةوهللاوتدممركىو،   علي َ َي َوَوَهۡبَنننا 
َواٌ   ۥٓ أَ يَنننُه يۡعننَم ٱۡلَعۡبننُد إ َن  ن وفهممذ و  ممملولتممرو دمميهروتح مميدو [30]ص:﴾٣٠ ُسننَلۡيَمَٰ

لتا هممرودووعليــه الســالمتممنو همملول ممهوتممنوتمم نوهللاوعلممىو  ل ووعليــه الســالمت رقممبوومملامريو"
رولهعمملوكممهوفمميوإاولع ممر وومملامريو ل  مم؛وعليــه الســالم إتمممرأوكمممرول دممصوهللاو ممهوعلممىو  ل 

هبمملوتممنو"دوإ مممروهممغووعليــه  الســالمسمملامريوفدو(1)..و"وللةثوتل ممهو دمميوتمرتممهدوةارتممه
هبربوهللاو كدظامملدولع مر،وتمنوع رممر و كعلللملو كمسمغقلوإكمىوع ميوتمنوجبمر  و

يۡعَم ٱۡلَعۡبنُد  »  غكمهوعليـه  السـالم وملامريوهللاوتدمركىووثصوتيحو... كمحس لندو ودولهمذ و«ن
وعليه  السالم دولعلىو  ل و عليه  السالم ث ر،وعظاصوتنو كمغكىووبحر هولتدركىوعلىوولامري

 كلمنوهمذ وامغيودوإضمرفلوإكمىو"و(2) "إاواريواكوو كلنوهبلوكمهوتمنوةتمه..و؛لمضر
ممموةلممثول ممفوااهمممرولهممذ و"و(3)ىمم لهروأللاممهوفمميو ممفربو ك مممرةوفمميو كفضممللل

 ركصممفلو كتمميول ممفولهممروللممغ ووعليــه  الســالم   ل ممفوومملامريدولفي"(4)  كغ ممفو)للَّ ب(
تصممرةوإىممرة وإكممىول همممروعلممىو ة مملول ةممي وتممنو كو( ب أللَّو)دولهممىوعليــه  الســالم  و  ل 

"ووووف مقوهمذ و كم دصوتسمتحقوتمنو  ل و ك م ادولود 5)"ولاتهصدول كا غ وإكاهو  ئمر

                                                 

 .و(253/و23 كتحاياول كت غياو)و(1)
 كمحمماةو كمغ ل وفميوتفسملاو ك تممربو ظماو/ودوليو(1080/و12 كتفسملاو ك اآ ميوكل ماآيو)و(2)

 .و(494/و4فتحو ك يياوكل غار يو)دولو(503/و4 كد ي و)
 .و(و389/و26)وكلا زتوتفرتاحو كيلبوو(3)
َواٌ  ﴿لتوفميوقغكمهوتدمركىوووو(4) ۥٓ أَ يَننُه ۡيندي  إ

َ َٰ َما َيُقوُلوَن َوٱۡذُنۡر َعۡبنَدَنا َداُوۥَد َذا ٱۡلۡ َ َ ۡ ٱۡصَبي
َواٌ  تدركىو﴿ودولقغكه[١٧:ص﴾]١٧ ۥٓ أَ يَنُه يۡعَم ٱۡلَعۡبُد إ َن  ن اُوۥَد ُسَلۡيَمَٰ َ َي  .وووو[30]ص:﴾٣٠ َوَوَهۡبَنا 
 .و(1080/و12 كتفسلاو ك اآ يوكل اآيو)و(5)
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وموواممريو ألتمماوك خصممهو ركدمممقو كصممركحو وموةممرةوةارتممه كاؤيتممهواممقوهممذ و كمم دص
و(1) كيؤلبوك  اوهذ و ك دص.و"و

 »وقرةو:وعنو كفضلقولنوجارضولتمرويؤييوهذ وتروللة  و ك له يوفيوىعبهود
 ، َقالَ  ﴾١٣ٱلَشُكوُر ا  َوَقلييٞل ِميۡن عيَباديَي ٱۡعَمُلٓوْا َءاَل َداُوۥَد ُ ۡكر  ﴿لما أنزل للا تعالى

، َكْيَف ُأِطيُق ُ ْكَرَك وََأْنَت الَِّذي تُْنِعُم َعَليَّ، ُثمَّ َتْرُزُقِني َعَلى داود  : يَا َرب ِ
ْكَر،  ْكُر النِ ْعمَِة الش  ، وَالش  ُثمَّ َتِزيُدِني ِفي ِنْعمٍَة بَعَْد ِنْعمٍَة، َفالنِ ْعمَُة ِمْنَك يَا َرب ِ

 و"و(2)«ِمْنَك، َوَكْيَف ُأِطيُق ُ ْكَرَك؟، َقالَ: اآْلَن َعَرْفتَِني يَا َداُوُد َحقَّ مَْعِرَفِتي
فهمممممذ ويممممميةوعلمممممىوليو كمممممماتغةو ركدممممممقول ك ممممم اوهمممممغو  ل و فسمممممهولىخصمممممهودو

وووو.وكهو؛أل هصوكصومعاوكهصواااوفيو  مرب لكاسو

و و كداضو كسرلق وتن ووةلو يتضح وت ا ةو كسارق وفي و كمتماق  كليغت
كفظلو)آة(وفيوقغكهوتدركى)لتقالوتمروتاكوآةوتغوىولآةوهرةلي(وفيوتحيييو

و وتن و)آة( كما   وتد ىوكفظل وتا اح وفي و كليغت و كسارق وهذ  وورعي وةلث ؛
)آةوتغوىولآةوهرةلي(دولاايو)ىخاوتغوىولىخاوهرةلي(وعلىوتد ىو

ر لوتغاليوا بو ك خادولتوليوهذ و كترلغبوفاهو قالوآثرةو كلفظلوو ر،بو ما
و.وتغوىولهرةليو فسلهمردوفل قوت همروكهو قالوفيو كترلغب

ويتضحو لةووارقو كحرةو كمتماقوفيوَتدي  و ك دصو كتيول دصوهللاو امر
 فسهودول كتيوتنولعظمهرو دملولهبهووـ عليه السالمـ تدركىولهروعلىوىخاو)  ل (و

 دصو كد يدول كتيو وتح اوليومخرطبهوهللاوتدركىو خ ربووـ عليه السالموولامريإمر و
                                                 

 .و(253/و23 كتحاياول كت غياو)وووو(1)
ت تبلو كاىيوكل  اول كتغزيعو ركايرضو ركتدرليوتمعو/وىدبو  ممريللة  و ك له يوفيوووو(2)
 .وو(239/و6).وأو2003و=هموو1423دو1/وطي ةو كسلرالول غتبرتو ركه ي ك
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محضوكفظلو)آة(و كعمعوفيوقغةوهللاوتدركىو) عملغ وآةو  ل وى ا  (ودولعلاهوتت
ووووووو.وو فسهو ـ عليه السالمكتغاليوىخاو  ل وو
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 ـ اخلامتة :ـ

 ك صلا وتعوكفظلو)آة(وفيو ك ايو ك ايصوتعلىوتيىو ديووهذ و كعغكلو
ووتعو كسارقو كتيوتا وفاهوت روبوهذ و كلفظلوتحييي  و ليوغلاهروتنوتا  فرتهر

وألي و كم تاالولاكو و ألكفري وتن و كلفظل وع هروهذ  ومد ا ولي ومم ن ول كتي د
و كعرتدل   رألكفري

وهذ و  وتفا  وثص و) ألهق(د ولهغ وعرأ و رتع وتد ى وكهر  كتي
وفاو كمد ىو و.وجالومحي هرو كسارقو كذتوتا وفاه كدرأوإكىوتدريل

و اوعلىوليوتدر يو)آة( وقي وفيوالارته و) ك فغت( واري ثاثلوولإا 
و.:و كع يول ألتبر و حغو)آةوفاعغي(أحدهاوتدريلو

ووو.ةلي(ر)آةوه:و ك فسو حغو)آةوتغوى(ولوالثاني

و.(:ولهقو ك لاوخر لو حغ:و)آةوتحميوالثالث

وو:مبحثوتغ قوإكىوعي و ترئفوتنولهمهروهذ و كوفاليو

و)لةتعو و وت هر وتا  ولع اين( و)وت ر و ك ايص و ك اآي ولة بوفي و كلفظل وهذ  ولي م
لتهذ وم غي)فاعغي(و وتاثاولةي وللف ودوع ا و(وتا وتعوفاعغيو)آةوفاعغي(

و) ول سبل و53.8)  ة( ولااي ود وإ مركيوتا بولةل   و كمغقفو(%وتن وارق
مرجالو كتيوار اوورئي وفيوهذ و كفتا وورعيبوفيو ألةغ ةو ك ت كمتماقوفيو

ل غ واقوهذ و ك غ ئفو كتيو ةتملهروكف و)آة(وتضرف روإكىوفاعغيودوفه ركو
و كس بو كائاسو و كذينوار غ  ولظهلا دولعضي ( وللىارعهد آةوفاعغيو)لعغ  هد

وله ركو ود ولتع ا  وللوفيوعتغ  وكه و)تؤييين ر و ماد  وطرعته( و)لهق وفاعغي آة
آةوفاعغيو)لقرةتهو كم اتغي(دوله ركوآةوفاعغيو)و كعغ ةتوركوت  اين(دوله 

لكدقو كس بو كائاسوفيوت غ وتدر يوهذ و كلفظلوليو)فاعغي(واريول كع غ (دو
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َيع  ﴿تنوواروتهو كتفايقوللنو ك رسوف يو ۡهَلَها  ي
دولتوفاق رو [4]القص :﴾ا َََجَعَل أَ

مستضدفوطرئفلوت هصودويذ حو ألل ر،دوليستحليو ك سر،ودوليعدقوتعمغعلو
و ك رسوعلىو وففاقوللن ود وكه وت اتل ولتعمغعل ود وكلافدل ولتعمغعل ود كلخيتل
تملل وع صاتواريويتخذ ودول دقول يوإوا ئلقوفيول  ىو كم رزةودولورتهصو

و و" ود و كدذ ب و كقبوغ، و دق و اي وفاعغي وتن و كفدق وهذ  وتلغارولاري ط
وع لي و وإوا ئلق ول ي ول دق و ك رئفلوتستخيتلند وار غ  ولهص وتستخيتلند  

رئفلوتستخيتلوكل رئفلودوفركعماعوتستخيأوع ي ودولك نواقوطو(1)"و كمستضدفل
َنَا  ﴿دوثصوإيو كعماعوتستد يوكل رغالو ألعظصو)فاعغي(و كذتوقرةو كتيوفغقهر أَ

 َٰ َ ۡ َ ُكُم ٱۡلۡ هذ و كتفاقول ك  سرأوإكىوىاعولفازوهذ وودلااي [24]النازعا :﴾٢٤َرُِّّ
و ك ب وإكىو)فاعغي( فركعماعو)آةوفاعغي(ووغ ،ولار غ وو ربو كتيو س اوالهر

م اتلنودولأوار غ و)لعغ  هوللتبرعهودولأوار غ ولهقوطرعتهودولأوار غ ولقاتر، و ك
ول غ ةيه( و) ك ا  لوخيته وعلى وتية و كتي و)  ة( و كلفظل وهذ  ول سبوتن ولك د

 ل كختصرص(وتنو كتد لاوعنواقوهذ و ك غ ئفول ك ب ربو.

دولع يو)آةوكغط(وووـ عليه السالمـ امرولة بوهذ و كلفظلو)لةتعوتا ب(وتعوكغطوموو
و ر،و كتد لاوللف و)وآة(ولهر) ل تر (؛وأليوكفظلو)آة(ولخاوتنو ألهق ؛وكذ 

و)لهق(ليو  و كيككل وتع و كلفظل وةوص و تفرق وورعي ولقي ول صرةد وهص وفرألهق
و(و وللنو غبو) كهم   و كمخاج و كت رةبوفي وهذ  واكو ومعسي وللقاترؤ   كا قد
ل غبو) كهر،(دولك  هصوكاسغ ولقاتر،و م  كلو)  ة(دوفرك ا  لوفيو)  ة(ولقغىو

ة(=)آة(وللىيودومعسيواكووهذ و كتمرثقوفيو كمخاجول كصفلوللنو كهم تلنو)َللْو
وووو.وووفهصولهقولك نوتنو غ وخرص

                                                 

 .(276/و4 كمحاةو كغ ل وفيوتفسلاو ك تربو كد ي و)وو(1)
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تاتلنوتعوإلا هاص)آةوإلا هاص(ودولتاتلنوتعومد غبوموامرولة بوهذ و كلفظلوو
 كما  وللفظلو)آة(ودولتا ول ةي وتعوعما يو)آةوعما ي(ولاريوو)آةومد غب(

 كتيوتعمعوليلةهرو ماعو سقو   سريوتنو كذاغةوو)الذرية(فيوهذ و كمغ ضعو
كوت   عوو)ف غح(وول   رث؛ولتهذ وم غيوهؤك،و ألخارةوتتصلغو ك سبو سلسلل

تنواةيلو)آ أ(ودو)لآةوإلا هاص(وتنواةيلو) غح(دول)آةوعما ي(تنواةيلو)آةو
و.وإلا هاص(دوله ذ وفهيوولسللووتتصقو دضهرولبدضوفيو ك سبول كهي مل

ولهرةليدووو وتغوىد و) وتن واق وتع ول ةي  وتا  و)آة( وكفظل ولة ب وللخلا   م
ل  لل (دولاريو كما  وت هروفيوهذ و  مربو) كتغاليو مد ىو ك خاو فسه(دو

ووفيوتغضاحوتد ىوهذ و كلفظل.ولقيوورعيو كسارقو

ومختاو وتر وتستدمقوفيواق و)آة( وكفظل و كمدر يو اي واقوهذ  ليم نو مع
 ا  لولأو ركتبر ول كمغ ك ودولتوليوهذ و كلفظلوتعمعو ر  سريووغ ،ولاريو رك

يَنُهۥ ميۡنُهۡمۗ  ﴿لقرةبو   سريودوللتبرعهدوامروقرةوتدركى  ﴾ َوَمن َيَتَوَلُهم ِمينُكۡم َفإ
و [51]املائد : يَنُهۥ ميِِني  َفَمن  ﴿تدركىولقرةد يَعِني َفإ ب وهرتريو[36]إبراهيم:﴾  ََ وففي د

و(و1)" كيي الوتعاىو ك ا  لول كلحملل اىو كمغ ك و  يتريو"
  

                                                 

للغو ك روصو كحسلنولنوتحميو كمدالفو ركا غبوو/تفسلاو كا غبو أل فهر يوو(1)
ع يو كد ي وتح:و .وتحميو/و:و كم يتلولتفسلاو كفرتحلول كب ا 1  ،و/وهم(502 أل فهر ىو)

دوو183/و1).أو1999و=هموو1420و/1/وط رتدلوط  رو-الالو    بوو/و سلغ ي
184). 
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 :ـصادر والمراجع  *ـ فهرس الم
مممممموإة مممممرأو  ة مممممرأوىممممماحوعممممممي و ألة مممممرأ/و لمممممنو قلمممممقو كدلمممممي/وت بدممممملو كسممممم لو

و كمحميمل/و .وب.

موإةىر و كد قو كسلاصوإكىوت  مرو ك تمربو ك مايص/وللمغو كسمدغ و كدممر توتحمميولمنو
وللالب.و– كداتيوهم(/و  ةوإةار،و كتا ثو982تحميولنوتص فىو)

هممم(/وتممح:وتحممميو روممقوعلممغيو كسممغ /و  ةو538مممولوممرسو كباغممل/ووكل تخ ممات)
وأ.وو1998همو=وو1419دو1ك  ري/وطو- ك تبو كدلمالدوللالبو

هممم(/تح.وعلمميو630مممولومميو كير مملوفمميوتدافمملو كصممحر ل/ع و كمميينو لممنو ألثلمماو)
/و1عمممممر ةولةممممممميوع ممممميو كمغ مممممغ /و  ةو ك تمممممبو كدلماممممممل/طو-تحمممممميوتدمممممغضو

وأ.و1994و-همو1415

مول غةو ك ظايلو كسمارقالوع ميوعلممر،و كداتاملول لةوهمذ و ك ظايملوفميو كتغ مقو
إكممممىو كمد ممممى/و .وتحممممميووممممركصو ممممركحو/ولوممممتراو ك حممممغول كصممممافول كدممممالضو

و كمسرعي/وقسصو كليلو كداتال/والالو كمدلملنو محرفظلو ي .و

 يدوللمغو ك رومصومو ألتركي/وع يو كماةمنولمنوإومحرقو كبيمي  تو ك هرل ميتو ك  مر
هممموو1407دو2للممالب/وطو-همم(/وتممح:وع ميو كسمماأوهممرةلي/و  ةو كعلمقو337)و
وأ.وو1987=و

مممول سممربو كخلممقوفمميو كعرهلامملول  ومماأوللخبرةهممر/وللممغو كم ممذةوه ممرأولممنوتحممميو
هم(/وتمح:و ألومتراو كمياتغةوةمرتصو204لليو ك ضاولنو كسرئبولنو  او ك ل يو)

وأ.و2003و-همو1423دو1وغةيل/وطو-قو ركحو كضرتن/وو  ةو كب رئادو ت 

همم(/تح.و761موللضحو كمسركووإكىولكرالو لنوتركوو/ مرةو كمييندو لمنوه مرأو)
ويغوفو ك اخوتحميو كب رعي/و  ةو كف اوكل برعلول ك  اول كتغزيعووو.ووو
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دو1همممم(/و  ةو ك ت مممي/ط794ممممو كبحممماو كمحممماطوفممميول مممغةو كف مممهو/كل ةا ممميو)و
وأ.1994و-همو1414

مو كبحاو كمحاطوفيو كتفسلا/وللغوةاريوتحميولمنويغومفولمنوعلميولمنويغومفو
همممم(/وتمممح.و ممميقيوتحمممميو ملمممق/و  ةو745لمممنوةامممريولثلممماو كممميينو أل يكسممميو)

وهمو.وو1420للالب/وو- كف او

مممو حممغثوفمميوعلممصو كيككمملولمملنو ك مميتر،ول كمحمميثلن/و .وتعمميتوإلمما هاصوتحمممي/و
و.83 مأو/و2013 كهلئلو كمصايلو كدرتلوكل تربو/

همممم(/و  ةو ك تمممربو كداتممميدوللمممالبدو751ممممولمممي ئعو كفغ ئممميو/ لمممنوقممماصو كعغزيممملو)و
وك  ري.و

هممممم(/تحو.تحممممميوللممممغو كفضممممقو794مممممو ك اهممممريوفمممميوعلممممغأو ك مممماآيو/كل ةا مممميو)
أ/و  ةوإةار،و ك تمبو كداتاملوجاسمىو كبمرلىوو1957و-هموو1376دو1إلا هاص/ط

و كحل يولىاارئه.

هم(/وتحو.تعمغعملوتمنو1205كل َّتليتو)وووموترجو كدالسوتنو غ هاو ك رتغس/
و كمح  لن/و  ةو كهي مل.و

موترةيخو ت ق/وللغو ك روصوعليولنو كحسنولنوهبلوهللاو كمدالفو رلنوعسرااو
هم(/تح.وعمالولنوغا تلو كدمالت/  ةو كف اوكل برعلول ك  اول كتغزيمع/و571)

وأ.و1995همو=وو1415

و–همممم(/و  ةو كتممما ثو310مممموتمممرةيخو كاومممقول كملمممغكو/وتحمممميولمممنو ايا ك  ممماتو)
وهمو.وو1387و-و2للالبو/وط

هممم(/و كممي ةو كتغ سممالو1393مممو كتحايمماول كت غيا/ ك ممرهاولممنوعرىممغةو كتغ سمميو)
وهم.و1984تغ س/وو-كل  او
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ممممممو كتدمممممرزتول كما ثممممميول كممممممغ ع ول كغ مممممرمر/وللمممممغو كعبمممممرسدو كمدمممممالفو مممممركم ا و
ح:وإلمما هاصوتحممميوةسممنو كعمممق/وو هضمملوتصمماوكل برعمملول ك  مماوهممم(/وتمم285)

ول كتغزيع.

موتفسلاو كا غبو أل فهر ي/وللغو ك روصو كحسملنولمنوتحمميو كمدمالفو ركا غمبو
:و كم يتمممملولتفسمممملاو كفرتحمممملول كب مممما /وتح لممممقو1هممممم(/و مممم ،و502 أل ممممفهر ىو)

و رتدمممملو-ل ة وممممل:و .وتحممممميوع مممميو كد يمممم و سمممملغ ي/و ك رىمممما:والامممملو    بو
وأ.و1999همو=وو1420/و1ط  ر/وط

هممم(/ووت ممر عو1418 كخممغ طا/وتحممميوتتممغكيو ك ممدا لتو)و-ممموتفسمملاو ك ممدا لتو
وأو.1997لخبرةو كلغأ/و

تفسمممملاو ك مممماآيو كدظمممماص/ووللممممغو كفممممي ،وإومممممرعلقولممممنوعممممماولممممنواالمممماو ك اىمممميو
هممم(/وتمممح.ووممرتيولممنوتحمممميوومماتل/وو  ةوطلبممملو774 كبصمماتوثممصو كيت ممم يو)

وأ.و1999همو=و1420/و2كل  اول كتغزيع/وط

موتفسلاو ك اآيو كدظاصوكلنولليوةرتصو/وللغوتحمميوع ميو كماةمنولمنوتحمميولمنو
همم(/تح:و327إ ةيسولنو كم مذةو كتمامميدو كح ظلميدو كما زتو لمنوللميوةمرتصو)وو

 كممل مممممملو كداتامممممملوو-لوممممممديوتحممممممميو ك لممممممب/وت تبمممممملو مممممم  ةوتصمممممم فىو كبممممممرزو
وهم.و1419و-و3 كسدغ مل/ط

هممم(/و  ةو كف مماو1390كل مماآي/وع مميو ك ممايصويممغ سو كخ لممبو)مممو كتفسمملاو ك اآ مميو
و ك رها و/و .وب.و– كداتيو

همممم(/ووىممماالوت تبممملو1371مممموتفسممملاو كما غمممي/ولةمممميولمممنوتصممم فىو كما غممميو)
وأ.1946وهمو=و1365دو1لت بدلوتص فىو كبرلىو كحل يولللك  و مصا/وط
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/و  ةوإةامر،وهم(/وتح.وع ميوهللاوتحممغ وىمحرته150موتفسلاوت رتقولنوولامري)و
وهم.و1423و-و1للالب/وطو- كتا ثو

همممم(/ كهلئلو كمصمممايلو1354مممموتفسممملاو كم مممرةو/وتحمممميوةىمممليولمممنوعلممميوةضمممرو)و
وأ.و1990 كدرتلوكل ترب/و

هممممم(/و  لممممهوإكممممىو1300مممموت ملمممملو كمدممممر صو كداتامممملو/وةي هممممرةبوللتمممماوآيوُ لز تو)
مميوَومملاصو ك َعامممي/و مممو8و-و1 كداتامملولعلممقوعلاممه:/و مممو :و مممرةو10دو9:وتحمَّ

دوتممممممنو1 كخاممممممرط/و ك رىمممممما:ولز ة و كا رفمممممملول  عمممممماأدو كعمهغةيمممممملو كدا قاممممممل/وط
وأ.و2000=و1979

همم(/وتمح:وتحمميوعمغضوتاعمب/و370موتهذيبو كليلوو/وللغوت صغةو ألزهاتو)
وأ.2001دو1للالبو/وطو–  ةوإةار،و كتا ثو كداتيو

تح.ولةميووهم(/310مو رتعو ك اريوفيوتاليقو ك اآي/وتحميولنو اياو ك  اتو)
وأ.2000و-هموو1420د1تحميوىراا/وتؤوسلو كاوركل/وط

ممو كعممرتعوألة ممرأو ك مماآيو)وتفسمملاو ك اط ممي(/وللمغوع مميوهللاوتحممميولممنولةممميولممنو
همم(/وتمح:و671لليو  ماولمنوفماحو أل صمرةتو كخ ة ميوىممسو كميينو ك اط ميو)

 ك مممرها /وو-لةمممميو ك ا ل ممميولإلممما هاصولطرممماش/و ك رىممما:و  ةو ك تمممبو كمصمممايلو
وأ.1964و-همو1384دو2ط

مو كعرتعو كمس يو كصحاحو كمختصاوتنولتغةوةوغةوهللاو لىوهللاوعلاهولوملصو
لومم  هوللمرتممهو)و ممحاحو كبخممرةت(/وتحممميولممنوإومممرعلقوللممغوع مميهللاو كبخممرةت/و

وهم.و1422دو1تح:وتحميوزهلاولنو ر او ك ر ا/و  ةوطغقو ك عر و/وط

وللالب.و–هم(/و  ةو كف او395مو مها و ألتارة/وللغوهاةو كدس اتو)و
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ممموةممييثوعلمميولممنوةعمماو كسممديتوعممنوإومممرعلقولممنو دفمماو كمممي ي/وإومممرعلقو
همممم(/وتمممح:و180لممنو دفممماولمممنوللممميواالممماو أل صممرةتوودوللمممغوإومممحرقو كممممي يو)

ممرار ي/ووت تبمملو كاىمميوكل  مماول كتغزيممعدو كايممرضو و-عممماولممنوةفممغ ولممنوةفلمميو كس 
وم.1998همو=وو1418:و1الو كايرضوكل  اول كتغزيع/وطىاو

موةلالو أللكار،ولطب ربو أل رار،و/وللغو عماصولةمميولمنوع ميوهللاولمنولةمميولمنو
 عممممغ ةوو-هممممم(و/و كسممممدر  و430إوممممحرقولممممنوتغوممممىولممممنوتهمممما يو أل مممم هر يو)

وأ.و1974همو=و1394تحرفظلوتصادو

 ةو كعرتعاملوكل برعملومو ة ولو كمد ىوع يو أل غكللنو/و .وطرهاوةمغ  و/و كي
ول ك  اول كتغزيعومو  و  يةيلو/و .وب.

همممم(/تح.و756ممممو كممميةو كمصمممغيوفممميوعلمممغأو ك تمممربو كم  مممغي/و كسمممملنو كحل ممميو)
و كياتغةولةميوتحميو كخا ط/و  ةو ك لصدو ت ق.

مو كيةو كم اغةوفيو كتفسلاو ركماثغةو/وع يو كماةمنولمنوللميو  مادو ماةو كميينو
وللالبو/و .وبو– كف اووهم(/و  ة911 كسلغطي/و)

لنوع ليو مو كيةو كم اغةوفيوطب ربوةتربو كخيلة/وزي بول اوعليولنوةسلنو
همممم(/و1332هللاولمممنوةسمممنولمممنوإلممما هاصولمممنوتحمممميولمممنويغومممفوفمممغ زو كدمممرتليو)

وهم.و1312دو1 كم بدلو ك  اىو ألتلايلدوتصا/ط

ئفومممممو ككمممملو كسممممارقولمممملنو كتمممما ثولعلممممصو كليمممملو كحممممييثو ة ومممملوتحلللامممملوكلغظممممر
 كصمممممغتالول ك  لغيممممملول كتاا لبممممملوفممممميوضمممممغ،و ظايممممملو كسمممممارقو ./وع ممممميوو كفتمممممرحو

و ك اارلتو/ .وب.

مممو ككمملو كسممارقوللثاهممروفمميو ألوممركلبو كداتامملو/ .وو ة يمماوتحممميوللممغو كسممدغ /و
وأ.1987همو1407/وو لو7تعللوالالو كليلو كداتالو اولغط/وعي و
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 كفاجوع يو كاةمنولنوعليولنوموز  و كمسلاوفيوعلصو كتفسلا/و مرةو كيينوللغو
و-هممم(/وتممح.وع مميو كمماز قو كمهمميت/و  ةو ك تممربو كداتمميو597تحممميو كعممغزتو)وو

وهم.و1422و-1للالب/وط

همم(/وتمح.و .وةمرتصو328مو ك  هاوفيوتدر يوالمربو ك رس/للغو  او أل بمرةتو)وو
و.1992و=ه1412د1ط/للالبو-وتؤوسلو كاوركلو ركحو كضرتن/

لمنولةمميولمنوتصم فىولمنولةمميو كمدمالفو ماليوزهما وزها و كتفرولا/وتحمميومو
و.10 أل   ،:وعي /وو  ةو كف او كداتي  ةو ك  ا:و/وهم(1394)

ممممموىمممماحو ألىمممممغ يوعلممممىولكرامممملو لممممنوتركممممو/و ممممغةو كمممميينو أُلْىممممُمغ يو ك ممممرفديو
وأ.و1998هم=و1419/و1ك  ري/طو-هم(/و  ةو ك تبو كدلمالوللالب900)

لممممنوع مممميوهللاو ألزهمممماتدوزيممممنو كمممميينوىمممماحو كتصممممايحوعلممممىو كتغضمممماحو/خركمممميومممممو
/وو1طوك  ممممممممري/-للممممممممالب-هممممممممم(/و  ةو ك تممممممممبو كدلمامممممممملو905 كمصمممممممماتدووو)وو

وأ.و2000و-هم1421

مممموىممماحو كسممم ل/وللمممغوتحمممميو كحسممملنولمممنوتسمممدغ ولمممنوتحمممميولمممنو كفممما ،و كبيمممغتو
تحمممميوزهلممماو ك مممرليش/و كم تمممبو-همممم(/وتمممح:وىمممدلبو ألة مممؤلط516 ك مممرفديو)
وأو.و1983همو=و1403ود2 ت قدوللالب/وطو-  واتيو

همم(/وتمح.و686موىاحوىرفالو لنو كحر ب/وو كاضميو  ومتا  راتدو عمصو كميينو)
و-هممموو1395ك  ممري/وو-تحمغعمملوتممنو كمح  مملنو/و  ةو ك تممبو كدلمامملوللممالبو

وأ.و1975

هممم(/تح:و .وع مميو715ممموىمماحوىممرفالو لممنو كحر ممب/وةاممنو كمميينو ألوممتا  راتو)و
/و1 كمياتغة  (/وت تبملو كا رفملو كيي امل/وط كم صغ وتحميوع ميو كم صمغ و)ةومركلو

وأ.2004و-همو1425
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هممم(/و672ممموىمماحو ك رفامملو ك ممرفال/و لممنوتركمموو ك ممرئيو كعاممر يدوللممغوع مميوهللاوو)
تح.وع ميو كمم دصولةمميوهايميت/و رتدملولأو ك ماىوتاام و كبحمثو كدلمميولإةامر،و

و.1 كتا ثو  واتيوالالو ك ايدلول كية وربو  واتالوت لو كم اتل/وط

مموىمدبو  مممري/ولةمميولمنو كحسملنولمنوعلميولمنوتغومىو كخا ومر يدوللمغو  ماو
هم(/وتح.و .وع يو كدلميوع ميو كحملميوةرتمي/وت تبملو كاىميوكل  ماو458 ك له يو)

همموو1423دو1ل كتغزيعو ركايرضو ركتدرليوتعو كي ةو كسلرالول غتبرتو ركه ي/وط
وأ.وو2003=و

أ/و  مممغ يولمممنوومممدليو كحملممماىومممموىممممسو كدلمممغأول ل ،واممماأو كدمممابوتمممنو ك لمممغو
همم(/وتمح.و .وةسملنولممنوع ميوهللاو كدمماتو)لآخماين(و/و  ةو كف مماو573 كام ميو)

هممموو1420دو1ومغةيل(/وطو-ك  مري(دو  ةو كف مماو) ت مقوو- كمدر ماو)للمالبو
وأ.و1999=و

مممو كصممرة يوفمميوف ممهو كليمملو كداتامملولتسممرئلهرولومم نو كدممابوفمميوااتهممرو/و لممنو
همممم(/و ك رىممما:وتحمممميو395 كممما زتدوللمممغو كحسممملنو)وفمممرةسولمممنوزاايمممر،و ك  لي مممي

وأ.و1997-هم1418/وو1عليولاضغي/وط

مو كصحرحوترجو كليلول حرحو كداتال/وللغو صاوإومرعلقولنوةمر و كعغهاتو
و-همممم(/وتمممح:ولةمممميوع ممميو كيفمممغةوع مممرة/و  ةو كدلمممصوكلمايممملنو393 كفمممرة ليو)وو
وأ.و1987و-ووهمو1407/و4للالب/وط

 مماآيو/و .وتحممميوةسمملنوعلمميو كصمميلاو/و  ةو كمممؤةخومممو كصممغبو كليممغتوفمميو ك
و.أو2000همووموو1420 كداتيوموللالبوموك  ريو/وو

و-همممم(/و  ةو ك تمممبو كدلماممملو328ممممو كد ممميو كفايمممي/وو لمممنوع ممميوةتمممهو أل يكسممميو)وو
وهم.و1404دو1للالب/وط
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و.وموعلصو كيككلمو ة ولو ظايلوت  اقالومو .وفاييوعغضوةلية

وأ.2000/و1/و .وع يو كيفرةوةرتيوهاةو/و ك رها و/وطموعلصو كيككلو كليغيلو

موفتُحو ك اريوفيوت ر يو ك ماآي/وللمغو ك لمبوتحمميو مييقوخمريولمنوةسمنولمنو
همم(/و كَم تبملو كدصممايَّلو1307علميولمنوك مفوهللاو كحسمل يو كبخممرةتو ك   َّمغ يو)

وأو1992همو=وو1412َللالب/وو-كل َبرعلول ك  ْ ادوَ لَي و

يولممممنوعلمممميولممممنوتحممممميولممممنوع مممميوهللاو ك ممممغار يو كام مممميوفممممتحو ك ممممييا/وتحممممممممممو
و-وو1 ت مممقدوللمممالب/وطو-همممم(/و  ةو لمممنواالمممادو  ةو ك لمممصو ك لمممبو1250)

وهمو.و1414

همم(/وتمح.:و241موفضرئقو كصحر ل/وللغوع يوهللاولةميولمنوتحمميولمنوة  مقووو)
دو1للممممممالب/وطو- .ول مممممميوهللاوتحممممممميوجبممممممرس/و ك رىمممممما:وتؤوسمممممملو كاوممممممركلو

وأ.1983همو=و1403

اتممممربو كدمممملن/وللممممغوع مممميو كمممماةمنو كخللممممقولممممنولةممممميولممممنوعمممممالو كفا هلمممميتومممممو
هممممممم(/تح:و .وتهمممممميتو كمخ لتمممممميدو .وإلمممممما هاصو كسممممممرتا ئي/و  ةولت تبمممممملو170)

و كهاة.

هم(/تح.:وع يو كساأوتحميوهرةلي/وت تبلو كخر عيدو180 ك ترب/وكسل غيهو)مو
وأ.و1988همو=وو1408دو3 ك رها /ط

او ك ماآي/ولةمميولمنوتحمميولمنوإلما هاصو كادل ميدوللمغومو ك  فول ك امريوعمنوتفسمل
هممممم(/وتممممح:و  تممممرأوللمممميوتحممممميولممممنوعرىممممغة/  ةوإةاممممر،و كتمممما ثو427إوممممحرقو)

وأ.2002=وهم1422و1ك  ري/وطو- كداتيدوللالبو

همممممم(وتمممممح:و .وعلممممميو1158ا مممممرفو  ممممم اةربو كف مممممغيول كدلغأ/كلتهمممممر غت)وممممممو
وأ.1996و-و1للالب/وطو- ةالج/وت تبلوك  ريو رىاليو
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هممم(/و  ةو538 ك تخ مماتو ممرةوهللاو)و ك  ممرفوعممنوة ممرئقوغممغ تضو كت  يممق/مممو
وهم.وو1407و-و3للالب/طو- ك تربو كداتيو

مو ك لاربوتدعصوفيو كمص لحربول كفالقو كليغيل/وليغبولنوتغومىو كحسمل يو
تحممميوو-هممم(/تح.وعممي ريو ةليممشو1094 ك ايمميو ك فممغتدوللممغو كب ممر،و كح فميو)

وللالب.وو– كمصات/وتؤوسلو كاوركلو

 كلبربوفيوعلمغأو ك تمرب/ووللمغوةفماووما جو كميينوعمماولمنوعلميولمنوعمر ةومو
هم(/وتح.و ك اخوعمر ةولةمميوع ميو كمغ مغ ودو775 كح  ليو كيت  يو ك دمر يو)

دو1للمممالبو/وك  مممري/وطو-ل ك ممماخوعلممميوتحمممميوتدمممغض/و  ةو ك تمممبو كدلماممملو
وأ.1998هموو=وو1419

هممممم(/  ةو711غةو أل صممممرةتو كاليفدممممىو  فاي ممممىو)ممممموكسممممريو كدمممماب/و لممممنوت ظمممم
وهمو.و1414/و3للالبو/طو– ر ةو

همم(/تح.وتحمميو518غةتو)تعمعو ألتارة/وللغو كفضقولةميولنوتحميو ك اسرلمو
وللالبدوك  ري.و-تحلىو كيينوع يو كحملي/و  ةو كمدافلو

هم(/وتح.وع يو كماةمنولمنوتحمميو728تعمغ و كفترلىو/و لنوتامالو كحا  يو)ووم
لمممنوقرومممص/وتعممممعو كملمممووفهممميوك برعممملو كمصمممحفو ك مممايفدو كميي ممملو ك  غيممملدو

وأ.1995هم/1416 كممل لو كداتالو كسدغ مل/و

هممم(/و542 ل وفمميوتفسمملاو ك تممربو كد يمم /و لممنوع امملو أل يكسممي) كمحمماةو كممغومممو
للممالب/وو-تممح.وع مميو كسمماأوع مميو ك ممرفيوتحمممي/و ك رىمما:و  ةو ك تممبو كدلمامملو

وهم.و1422و-و1ط

هممم[/تح.:وع مميو كحملمميو458 كمح ممصول كمحمماطو ألعظممصو/و لممنوومملي و كماومميو]ومممو
وأ.وو2000و-هموو1421دو1للالبو/وطو–ه ي لت/و  ةو ك تبو كدلمالو
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هم(/وتمح:و458مو كمخصا/وللغو كحسنوعليولنوإومرعلقولنوولي و كماويو)
هممممممو1417دو1للمممممالب/طو-خللمممممقوإلممممما هصو فمممممرة/و  ةوإةامممممر،و كتممممما ثو كداتممممميو

وأ.1996

ه(و/وتمح./ول. .وةمرتصو577مو كمميخقوإكمىوت مغيصو كلسمريو/و لمنوه مرأو كلخمميو)
وأ.2003مهمو1424/و1 ركحو كضرتنو/و  ةو كب رئاو  واتالو/وط

همممم(/وتمممح.:وفمممؤ  وعلممميو911ممممو كم هممماوفممميوعلمممغأو كليممملولل غ عهمممرو/وكلسممملغطيو)
وأ.1998همو1418دو1للالب/وطو-ت صغة/و  ةو ك تبو كدلمالو

ممممممو كمسمممممتيةكوعلمممممىو كصمممممحاحلنوكلحمممممراصو ك اسمممممرلغةتو كمدمممممالفو مممممرلنو ك امممممعو
دو1للمالب/طو-هم(/تح.وتص فىوع يو ك ر ةوع ر/و  ةو ك تبو كدلماملو405)

وأ.1990و-هو1411

عممر ةوو-هممم(/وتممح.وىممدلبو ألة ممؤلطو241ممموتسمم يو  تممرأولةممميولممنوة  ممق/وو)
تاىيدولآخالي/وإىا ف:و وع يوهللاولنوع يو كمحسمنو كتااي/ ك رىما:وتؤوسملو

وأ.و2001همو=وو1421دو1طو كاوركل

موتدركصو كت  يقوفيوتفسلاو ك ماآيو)وتفسملاو كبيمغت(/وتحلميو كسم لودوللمغوتحمميو
همم(/وتمح.وع ميو510لنوتحميولمنو كفما ،و كبيمغتو ك مرفديو) كحسلنولنوتسدغ و

وهم.وو1420دوو1للالب/وط- كاز قو كمهيت/وو  ةوإةار،و كتا ثو كداتيو

همممم(/وتمممح.ولةمممميويغومممفو ك عمممرتيو/وتحمممميوعلممميو207مممموتدمممر يو ك اآي/ كفممما ،و)
و– ك عممرةو/وع ممميو كفتممرحوإوممممرعلقو ك ممل ي/وو  ةو كمصمممايلوكلتمماكافول كتا مممملو

و.و1تصا/وط
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تدمممر يو ك ممماآيولإعا  مممه/وإلممما هاصولمممنو كسممماتولمممنوومممهقدوللمممغوإومممحرقو ك  مممرجوومممم
و1للمممممالب/وطو-همممممم(/وتمممممح.وع ممممميو كعللمممممقوع مممممي وىمممممل ي/وعمممممركصو ك تمممممبو311)

وأ.1988همو=و1408

مممو كمدعمم  و ك  مماىو ك مماآي/وتحممميولممنولةممميولممنوتصمم فىولممنولةممميو كمدممالفو
وهم(/و  ةو كف او كداتيو و.وب.و1394 اليوزها و)

صغ بو كليغتو/لةميوتخترةوعماو مسرعي وفايقوعمق/عركصو ك تبدوموتدعصو ك
وأ.و2008و-هموو1429دو1 ك رها /وط

هممم(/وتممح:و ك مماخوللمماوهللاو395مممموتدعممصو كفممالقو كليغيممل/وللممغوهمماةو كدسمم اتو)
لاممربدولتؤوسمملو ك  مماو  ومماتي/وتؤوسمملو ك  مماو  ومماتيو كتر دمملوكعمرعمملو

وهم.1412دو1ط«/وقص» كميةولنولمو

همم(و1424 ولةميوتخترةوع ميو كحملميوعمماو)وعصو كليلو كداتالو كمدر ا /موتد
وأ.و2008و-هموو1429دو1 مسرعي وفايقوعمق/عركصو ك تب/ط

موتدافلو كصحر ل/وللغو عاصولةميولنوع يوهللاولنولةميولنوإوحرقولمنوتغومىو
هممم(/تح:وعممر ةولممنويغوممفو كدمم  زت/و  ةو كممغطنو430لممنوتهمما يو أل مم هر يو)

وأ.و1998وهمو=و1419/و1رضو/وطكل  ادو كاي

همم(/وو606موتفرتاحو كيلبو)و كتفسلاو ك  لا(/وفخاو كيينو كا زتوخ لمبو كماتو)
وهم.و1420و-و3للالب/وطو-  ةوإةار،و كتا ثو كداتيو

همممم(/وتممح.و مممفغ يو502مممو كمفمما  بوفممميوغايممبو ك اآي/ كا غمممبو أل ممفهر ىو)وو
وهم.1412و-و1للالب/وط ت قوو-عي ريو كي ل ت/و  ةو ك لصدو كي ةو ك رتالو

مممموت مممرياسو كليمممل/و لمممنوفمممرةسو/تمممح.:وع ممميو كسممماأوتحمممميوهمممرةليو/  ةو كف ممما/و
وأ.1979و-همو1399



 

 

1735 

ممممو ك حمممغولو كيككممملو/ .وتحمممميوةمروممملوع ممميو كل امممفو)تممميخقوكية وممملو كمد مممىو
وأوو.و1983همو1403/و ك رها و/و 1 ك حغتو كيككي(و/وط

إلا هاصولنوعماولمنوةسمنو كاتمرطولمنومو ظصو كيةةوفيوت روبو  مربول كسغة/و
وهم(و/و  ةو ك تربو  واتيدو ك رها .885عليولنولليو  او كب رعيو)

مممو ك هرممملوفمميوغايممبو كحممييثول ألثمما/وتعمميو كمميينوللممغو كسممدر  بو كمبممرةكولممنو
همممم(/وتمممح:وطمممرهاو606تحمممميولمممنوع ممميو ك مممايصو ك ممملبر يو كعممم ةتو لمممنو ألثلممماو)

للمممممالبدوو-تحممممممغ وتحمممممميو ك  مممممرةي.و/و كم تبممممملو كدلماممممملوو-لةمممممميو كممممم  لىو
وأ.و1979همو=و1399

لمنولةمميولمنوتحمميولمنومو كغواطوفميوتفسملاو ك ماآيو كمعلمي/وللمغو كحسمنوعلميو
همم(/وتمح.و ك ماخوعمر ةولةمميوع ميو468عليو كغ ةيتدو ك اسمرلغةتدو ك مرفديو)

همممو=وو1415دو1ك  ممري/وطو- كمغ ممغ )لآخاين(و/و  ةو ك تممبو كدلمامملدوللممالبو
وأ.و1994
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