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 مــازن بـن عـبـجالـعـديـد بن مـعـتـهق الـخحـيلـي
العقيمممجكل ةمامممو المممج ػك ين،مممػع المممجقغل  مكعمممو نم القمممخ ل ك مممو الس خكمممول  قدمممع

 السسمكو العخباو الدعػديو.
   sts.15@hotmail.comالبخيج اإللكتخيني: 

 الـملخص:
تشميع البحث دالالت كفيػم السخملفو  مى اإليسمم  املخلمف  مي القمخل  الكمخيعل 

 تع ذلظ  ي كقجكو يتسييج يثسمناو كبمحث يخمتسو ي يمرس تفريماو.حيث 
يييممجا البحممث تلممى تحخيممخ القممػع  ممي حجاممو كفيممػم السخملفممول يالػقممػا  مممى 
ندلممو القممم ميغ اممول يالسخممملفيغ ليممعل ي مممخاز داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى كدممم ف 

يااللتشبمط كمغ اإليسم  املخلف  ي القخل  الكخيعل ي تح ل مق  جقجك  ي التجمخ 
 القخل  الكخيعل الحي ىػ دلتػر ىحه األكو يكرجر االلتجالع األيع.

ياتبعت السشيج االلتقخا ي: يىػ عبمره  غ  سع البامنمتل يكالحطو الطمػاىخ 
 السختبصو ميمل كغ ن ف الخبط ميشيمل يكغ نىع نتم ج البحث:

لفمو  ممى اإليسممم   سعمت اعمس اايممت التمي ضيمخ  ممي داللتيمم اسفيمػم السخم أواًل: 
 املخلف  مييع الدالم.

ـــــًا: ذةمممممخت السعممممممني اإل سملامممممو لتيممممممت الكخيسمممممو ذات العالقمممممو السبم مممممخك  ثاني
 املسبمحث.

ميشممت داللممو كفيممػم اايمممتل كممع ذةممخ داللممو كفيممػم السػا قممو ليمممل ينقمممت  ثالثــًا:
اعمممس كمممم يقفمممت  مامممو  مممغ السفدمممخيغ كسمممغ نمممز  ممممى داللتيمممم  ممممى كفيمممػم 

 حا ةمو  مى ي و االخترمر.السػا قول يى
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ــــة ل اإليسممممم   ل كفيممممػم السػا قممممو كفيممممػم السخملفممممو : داللممممولالكلمــــات الميتاحي
 املخلف.
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The Significance of the Concept of ‘Al-Mukhalafah
1
’ on 

Believing in Prophets in the Holy Quran: A Theoretical 

Practical study 
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Abstract: 

The study deals with the indications of the concept of ‘Al-

Mukhalafah’ on believing in Prophets in the Holy Quran. It consists 

of a preface, an introduction, eight sections, a conclusion, and 

detailed indices. It aims at investigating the concept of ‘Al-

Mukhalafah’, examining the evidence provided by scholars 

supporting and opposing the concept, spotlighting the significance 

of the concept on issues of believing in Prophets in the Holy Quran, 

opening up new horizons in contemplation and deduction in the 

Holy Quran which is the law of the Islamic nation and its first 

source of reasoning. The study adopts an inductive approach that is 

concerned with collecting data, observing related aspects so as to 

connect them. It arrives at a number of conclusions. First, it groups 

verses which show the significance of of the concept of ‘Al-

Mukhalafah’ on believing in Prophets in the Holy Quran. Second, it 

mentions the general meanings of the Holy verses which are closely 

associated with the scope of the research. Third, it briefly reveals 

the significance of the verses, mentions the indications of the 

concept of ‘Al-Mukhalafah
2
’ of the verses, and provides some of 

the investigation of interpreters who use the concept to interpret its 

meaning. 

Keywords: meaning, the concept of ‘Al-Mukhalafah’, the concept 

of ‘Al-Muwafaqah’, believing in Prophets.  

                                                           
1
 It is a methodology used by jurisprudents to reach Islamic 

judgments; when an issue is mentioned and its judgement is 

identified; other contrary aspects of the same issue which are not 

mentioned acquires the opposite judgement.  
2
 When the legal ruling of issues that are mentioned is in conformity 

with that of issues that are mentioned  
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 :مقجمة
ت  الحسج  نحسجه يندتعيشو يندمتففخه ينعمػذ اممن كمغ  مخير ننفدمشم 
يكممغ لمميأمت ن سملشممم كممغ قيممجه ه  ممال كزممف لممول يكممغ يزمممف  ممال ىمممدي لممو 

 ين يج ن  ال تلو تال ه يحجه ال  خيظ لو ين يج ن  دمحمًا  بجه يرلػلو.

  .(1)﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .(2)﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  .(4)(3)﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲

يبعممج:  ممص  ن،ممجق الحممجقثهللا ةتممم ا ه يخيممخ  اليممجي ىممجيا دمحمل ي ممخ 
 .(5)مج و ضاللو مج ول يةفاألكػر كحجثمتايمل يةف  كحجثٍو 

 نكم اعج:

                                                           

 .102ع  سخا : للػرك  1))
 .1لػرك الشدمء:  (2)
 .71-70لػرك األحدا :  (3)
يعمسيم ن،حماول ييدتفتح ميم خصبول يقج  ىحه خصبو الحم و التي ةم  رلػع ه  (4)

يالتخكحي  ي  (ل2118) رييت  غ لتو كغ الرحماول ينخخ يم نمػ داييد  ي لششو:
 يانطخ تخخيجيم السػلع  ي ل(3278) يالشدم ي  ي لششو: (ل1105)  مكعو:

  .(1/3) )الدمدمو الرحاحو(( لمذاخ األلبمني:)
  .(2005) ةتم  الجسعول ام  تخفاف الرالك يالخصبول مخقع: ي كدمع  ونخخ  (5)
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ةتمممم  ه  امممو اليمممج  يالشمممػرل يىمممػ حبمممف ه الستممميغل ي،مممخاشو   مممص 
السدممتماعل يىممػ الممحةخ السبمميغ يالدممخاج السشيممخ الممحي نخممخج ه اممو البذممخيو كممغ 

يقممػع  ل تلممى نممػر التػحيممج يالصم ممو  تعممملىلضممالم الذممخل يالعبػديممو لفيممخ ه
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ : ممممممممممممممممممممممممف  مممممممممممممممممممممممم نوه 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .(1) ﴾ ڳ

ل يننمممدع تلييمممم ن زمممف يخمممز  ه ىمممحه األكمممو اممم    عميمممم لخمممخ األكمممع
 ا ىمممميتذ ؛الكتممممجل ي عممممف ىممممحا الكتممممم  العطمممماع الخملممممج كرممممجرًا لقػتيممممم ي دىممممم

ني: ل ( 2)﴾ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ﴿ل ي سمممماًلل  قيممممجك لتسدمممم ت اممممو
(3)ي نو لذخا لظ يلقػكظ

. 

كعجمممدك خملمممجك   ممممى كمممخ المممجىخ ىمممحا القمممخل  اقم مممو ممم   يكمممغ  طممماع 
ل يالمتسخار غزًم كامح نمدع كمغ  شمج ه  قتحج  األ امع ةميم ن  ي تػا اسثمو

تمممىل يكممغ ليمتممو البيشمممت كيممتممو ي طستممو يري تممو  ممي القمممػ   مممى ةثممخك كممم قا 
مممع ياألح مممممل ييعمممخا امممو الحمممالع يالحمممخاملعيشمممًم المممتسخاره ك    تدمممتشبط كشمممو الحهللا  

 .يتشتدع كشو اليجايمت يالسػا ع

 مممي كختممممو العرمممػر  مممغ ىمممحا  لقمممج ةتمممج العمسممممء رحسيمممع هىمممحا ي 
الكتمممممم  العطممممماع قبيشمممممػ  كعمنامممممو ييدمممممتشبصػ  كشمممممو نح ممممممم الحمممممالع يالحمممممخامل 

                                                           

 .16لػرك السم جك:  (1)
 .44لػرك الدخخا:  (2)
لمصبخي:   مكع البام   ي ت ييف القخل (ل 3/796: )تفديخ كقمتف مغ لماسم  انطخ: (3)

(21/620). 
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كغ البيشمت ياليج    او ييطيخي  ي ػه ت جمزه يبجا ع مامنول لسم نيدع ه 
 :لممبحمنو يتعممملى قمممعي ل (1)﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ :قاا ت الاا    يالتباممم ل

(2)﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
.

يىممحا البحممث  اممو  
إلضيممر  منمج كيمع كمغ الجػانمج العطاسمو التمي ا متسمت  مييمم  كدمىسو كشمي

 ممييع  كفيػم السخملفو  مى اإليسم  املخلمفىحا الكتم  العطاع نال يىػ داللو 
 .الرالك يالدالم

  

                                                           

 .38األنعمم:  لػرك (1)
 .29لػرك ص:  (2)



 
 

 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

673 

 :أىمية المهضهع
   ي الشقمط التملاو: نىساو ىحا السػضػعتتجمى 

 او تضيمر لبعس كم ا تسف  ماو ىحا الكتم  العطاع كغ العمػم   .1
  غ القػا ج يالزػااط التي يضعيم نىف العمع. 

لتشبمط يتجمخه يا عيغ  مى  يع ةتم  ه ت ن  كثف ىحه الجرالو .2
 .اسشيج ،حاح كشزبط كشواألح مم الذخعاو 

ل كغ األىساو اس م الذخعاو  ي الشرػص  كعخ و كفيػم السخملفو .3
يالديغ  ي لي يع ن شمق البمشف لخد  مى نىف الت ييف  ص  ذلظ يدم ج ةثيًخا  ي ا

 .مج يعالشرػص لاللتجالع ميم  مى 
القخل  كغ خالع الرحاحو يالخد  مى كم يخملفيم تقخيخ العقيجك   .4

و  مى كختمو  شميو  طاس عمسمءالكغ القزميم التي ا تشى ميم  الكخيع
ل ىمػ خمف  ماًم كغ خالع الشطخ  ي السؤلفمت الكثيخك التي ييطيخ ذلظ لالعرػر

 .غ ميميقم سالبمحثػ  يالخلم ف العمساو التي كم زاع 
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 خطة البحث: 
 يخمتسممو ي يمممرس كبمحممث اممويثسمنيتسييممج  قتكممػ  البحممث كممغ: كقجكممو

 .تفريماو
المحي  سمشيجالي ل يخصمو البحمث لالسػضمػع ىسامومام  أل  ييم: المقجمة

 .ل ليخ  ماو
 :ييذتسف  مى ثالثو كصملج التمييج:

 و.كنقدمتعخيف السفيػم ي :األيع  السصمج
حجيتممول ينلممسم ول ي ل تعخيفممو الثمممني: كفيممػم السػا قممو السصمممج
 او.ي خيط العسف 

حجيتممول ي  ينلمسم ول لتعخيفمو كفيمػم السخملفمو :الثملمث السصممج
 ي خيط العسف او.

 .داللو كفيػم السخملفو  مى  جالو الخلفالمبحث األول: 
ــاني:  داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى ن  الخلممف يعتممخييع كممم المبحــث الث

 يعتخي البذخ.
ء داللمممو كفيمممػم السخملفمممو  ممممى ننمممو لممماذ كمممغ الشدممممالمبحـــث الثالـــث: 

 رلف.
داللمو كفيمػم السخملفمو  ممى ن  ه لمع قبعمث نبامًم كمغ المبحث الخابع: 

 نىف البمديو.
داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى ن  كعرمماو الخلممػع المبحــث الخــامذ: 

 كعراو ه
داللمو كفيمػم السخملفمو  ممى ن  ه ال يعمح  نحمجًا المبحث الدـادس: 

 تال اعج ترلمع الخلف.
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كفيممػم السخملفممو  مممى خممتع الخلمممالت اممملشبي  داللمموالمبحــث الدــابع: 
 .دمحم

 داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى انتفمممء كحبممو الشبممي المبحــث الثــامن: 
  شج انتفمء الستماعو.

 .: داللو كفيػم السخملفو  مى ةسمع خمق الشبي المبحث التاسع
 :ي ييم نىع الشتم ج الخاتمة: 

 :على تذملو  :الييارس

o .يخس اايمت  
o  األحمدقث. يخس 
o .يخس ااثمر  
o .يخس األديم  يالفخق يالسحاىج  
o  يممخس الكمسمممت الفخيبممو يالسرممصمحمت العمساممو السعممخا ميممم 

  ي البحث.
o .يخس األ الم  
o .يخس السرمدر يالسخا ع  
o .يخس السػضػ مت  

 :منيج البحث
 ي ق الخصػات التملاو: حث السشيج االلتقخا يت  ي ىحا البلمك

  مى السخملفو سفيػما ا  ي داللتيماايمت التي ضيخ  اعس ت سع .1
 اإليسم  املخلف  مييع الدالم.

الكخيسممممممو ذات العالقممممممو  لتيمممممممت واإل سملامممممم منيت السعممممممذةممممممخ  .2
 .السبم خك املسبمحث
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سػا قمممو اللمممو كفيمممػم دال كمممع ذةمممخ ت داللمممو كفيمممػم اايممممتلميشممم .3
غ السفدممخيغ كسممغ نممز  مماعممس كممم يقفممت  ماممو  تنقمممليمممل ي 
يىممممحا ةمممممو  مممممى ي ممممو  ل مممممى كفيممممػم السػا قممممو داللتيممممم مممممى 

 خترمر.اال
 نمػع السفيمػم داللو كفيػم السخملفو  ي اايمتل يبيشمت تذةخ  .4

ى ىحا السفيػم كمغ نىمف العممعل كغ ن مر ني نز  م كع ذةخ
دمممممخيغ ني غيمممممخىعل يربسمممممم ذةمممممخت  مممممي لخمممممخ كمممممغ السف ءً لمممممػا

 السفيػم.ت ىحا اايمت الرخيحو التي تزسش اعس   السبحث
اايممت القخلنامو المػاردك  مي البحمث تلمى كػاضمعيم  مي  ت دي  .5

ل يةتممتيمممم ذةمممخ المممع الدمممػركل يرقمممع اايممموكمممع  القمممخل  الكمممخيعل
 .املخلع العثسمني

 كمغ كرممدرىم األ،مماول األحمدقث الػاردك  ي البحث خخ ت .6
امملعدي  تكتفيما ص  ةم  الحجقث  مي الرمحاحيغ ني نحمجىسم 

ي ذا لمع كتمم  يالبمم  يرقمع الحمجقثل ل كع ذةمخ التلى كػضعو
 مممممي  تكتفيممممم ديتمممممو تلمممممى كرمممممجره ياي مممممغ  مممممي الرمممممحاحيغ 

الح ع  مى الحجقث كغ  تنقم ثعل التخخيج محةخ رقع الحجقث
ني الزعو كمغ خمالع نقمػاع نىمف  ني الحدغل حيث الرحول

 الذ  .
 .السحةػريغ  ي البحث  المتخ سو كخترخك لأل ت سم .7
 خيبو الػاردك  ي البحث.الكمسمت الفاعس كعمني  تحيض .8
امممملفخق ياألديممممم  يالصػا مممو يبعمممس كممممم يحتممممج تلممممى  ت ممم خ   .9

 تعخيف.ال
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ذم ف قخاءتمو كمغ كمم يا اعمس  ضمبطهللا ي  اعالكمت التمخياع تا كلتد ا .10
 الكمسمت الػاردك  ي البحث.

  مى الشحػ السبيغ  ي الخصو. ت  يمرس تفريماويضع .11
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 الـمطلب األول: تعخيف المييهم وأقدامو
ىػ الع كفعػع كغ الفيعل يالفيعا: كعخ تظ الذيءهللا : المييهم لغًة: أوالً 

:  قمتاممو ي خ تممول يتفيممع الكممالم:  قيممو  مميأًم اعممج  : نيت املقمممجل ي يسممتا الذمميءهللا
(1)  يء

. 

ىػ كم دع  ماو المفمع ال  مي كحمف  ثانيًا: تعخيف المييهم اصطالحًا:
رحسممو  -الدممب ي زمممً  ممو ني خ   ل يبممحلظ(2)ل يةممم  ح سممو كػا قممًم لمسشصممػق الشصممق

  .(4)(3)-ه 

 {﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}قػلمممممو تعمممممملى:  مثالـــــو:

ل  سشصػق اايو: ن  كغ ةمم  كدمتصاعًم الحمج تلمى ميمت ه الحمخامل  ػا مج (5)
ل ييؤخمممح كمممغ كفيمممػم اايمممو: ن  كمممغ لمممع  مامممو الحمممجل ىمممحا كمممم نصقمممت امممو اايمممو

يدتصع الحجل  ملحج  ماو لاذ مػا ج. يىمحا الح مع نخمح كمغ كفيمػم اايمو ال 
 السشصػق.

  
                                                           

 (.12/459(ل لدم  العخ  المغ كشطػر: )4/457: )المغ  مرس( انطخ: كقمقاذ المفو 1)
(ل 3/94(ل اإلح مم لتكجي: )147انطخ: كشتيى الدػع ياألكف المغ الحم ج: )ص (2)

 (.2/763(ل ي ر مد الفحػع:)1/79تفديخ الثسخات الامنعو: )
خ  الدب يل نمػ نرخ  بج الػىم  مغ  مي مغ  بج الكم ي :ىػ (3)  ماو  م عي كفد هللا

:  جك كشيم كرشفمت لول  مء املذممالقزيلي  كتكمع حم ع ن،ػلي نحػي لفػي 
ل يتػ ي لشو (ه683 لشو )يلج  يغيخىمل ل"كعيج الشعع "ل ي"شبقمت الذم عاو الكبخ  "
 ( . 184/  4)  :األ الم (ل 379 - 8/378) :انطخ:  حرات الحىج .(ه 756)

 (.1/316 سع الجػاكع ي خح السحمى: ) (4)
 .97: سخا  لع لػرك (5)
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 :: أقدام المييهم ثالثاً 

 (1)قشقدع السفيػم تلى قدسيغ كفيػم كػا قول يكفيػم كخملفو
  

                                                           

(ل اإلتقم   ي  مػم 1/79: )ياألح مم الػاضحو القمشعو تفديخ الثسخات الامنعوانطخ:  (1)
(ل كحةخك ن،ػع 2/764: )لمذػةمني الفحػع(ل تر مد 4/1491: )لمديػشي القخل 
 (.370: )صلمذشماصي الفقو
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مييهم المهافقة تعخييو، وأسمائو، وحجيتو، وشخوط العمل  ي:الـمطلب الثان
 بو:

ذةمخ  مسممء األ،مػع لسفيمػم السػا قمو : مييـهم المهافقـة أواًل: تعخيـف
كم يا ق  ي مكعيم ىػ: ل  اختمفت  ي األلفمظ السعمني ي  و جك تعخيفمت كتقمرب

 .(1)السد ػت  شو السشصػق  ي الح ع

لحمغ اسدسامت نخخ  يىمي: " مسمء األ،ػع كفيػم السػا قو  يييدس 
ل ي"تشباممممممو (4)"المامممممممس الجمممممممي"ل ي(3)" حممممممػ  الخصممممممم "ل يةممممممحلظ (2)"الخصممممممم 
 .(5)الخصم "

 .(6)"داللو الشز" :مممنكم  مسمء الحشفاو  ادسػنو م

  
                                                           

(ليامغ الحم ج  ي ةتماو كشتيى الدػع 2/190انطخ: الفدالي  ي السدترفى: ) (1)
(ل كحةخك 3/94(ل يااكجي  ي اإلح مم  ي ن،ػع األح مم : )147ياألكف: )ص

 ( 370ن،ػع الفقو: )ص
 خح الكػةج السشيخ:  (ل1/79) :الػاضحو القمشعوياألح مم الثسخات الامنعو  انطخ: (2)

(3/481.) 
(ل كجسػع  تمي   اخ اإللالم امغ 1/153العجك  ي ن،ػع الفقو لمفخاء: ) انطخ: (3)

 (.22/331تاساو: )
 :لمدرةذي (ل يالبحخ السحاط  ي ن،ػع الفقو513)ص :لمذم عي الخلملو انطخ: (4)

 (.15/73) :لتلػلي السعمني (ل ريح132)ص
 :لمدرةذي (ل البخىم   ي  مػم القخل 2/480) :لمفخاءالعجك  ي ن،ػع الفقو  انطخ: (5)

(2/143.) 
ل نثخ االختالا  ي القػا ج األ،ػلاو: (5/166: )لمعسمدي انطخ: تر مد العقيف الدماع ((6

 (.133)ص
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 :ثانيًا: أقدام مييهم المهافقة
 قشقدع كفيػم السػا قو تلى قدسيغ:

كفيمممػم نيلمممى: يىمممػ كمممم ةمممم  السدممم ػت  شمممو نيلمممى امممملح ع كمممغ  -1
 يذلمظ  مي قػلمو السشصػقل ةجاللو تحخيع الت  و  مى تحخيع الزمخ  ألنمو ن مج  

 .(1)(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ تعملى: 

: يىمػ كمم ةمم  السدم ػت  شمو كدممييًم لمسشصمػق  مي كفيػم كدميٍ  -2
 ىث نث مث زث رث يت ىت﴿ قػلممممو تعممممملى:يكشممممو  الح ممممع
حممخاق ت مممى تحممخيع   ممجع  ل (2)﴾لك اك ىقيق يف ىف يث

 .(3)الجساع تتالا  ذ ت وكتدمييم نيقتمم ألتالا كمع األتني 
ــًا:  ــة مييــهم المثالث تفمممق ما حجممو  كعتتب ممخ ك  كفيممػم السػا قممو  :هافقــةحجي

 سممع اإل نىمف العممع يقمج ح مى غيمخ ياحمج كمغ لاأل سموكمغ  يك غ اعجىع الدمو
  او.خ كغ خالا الطمىخيو  ال قمتفت تلكم ذةتال  مى ذلظل 

: ني- صنكممممره ... ) :(4)-رحسمممو ه  -وقممممع  ممماخ اإللمممالم اممممغ تاساممم
 لكممغ الدمممو التممي لممع يدممبقيع ميمم نحممج   ل(1)كممغ مممجع الطمىخيمو -كفيمػم السػا قممو

 .(2)ػ  اسثف ىحا يىحا( سمزاع الدمو يحتج  

                                                           

 .23لػرك األلخاء: (1)
 .10لػرك الشدمء:  (2)
(ل 22: )صلمدب ي (ل  سع الجػاكع2/254): المغ قجاكو ريضو الشمضخانطخ:  (3)

 (.283: )صلمذشماصي (ل كحةخك ن،ػع الفقو3/486 خح الكػةج السشيخ: )
ل  اخ الحخاني الجكذقي مغ تاساو نحسج مغ  بج الحماع مغ  بج الدالمنمػ العبمس  :ىػ (4)

ينتقغ العخباو ينطخ  ي  الحشمممول تفقو  مى نماو ي جهل يرحف  ي الصمجل كمم ي اإللالم 
== 
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)ي سيممػر العمسمممء قممخي  ن  كثممف ىممحا كممغ  : ممي كػضممع لخممخيقمممع  
 .(4) ي  حج كخاد الستكمع..( (3)نقز العقف يالفيع يننو كغ ام  الدفدصو

 :ػا قوسفيػم السا  خيط العسفرااعًم: 

لرممممحو  القممممم مػ  اسفيممممػم السػا قممممو  ممممخشيغ ا ممممتخط  سيممممػر العمسمممممء
 االلتجالع اول يىسم:

 ن  يافيع السعشى كغ المفع  ي كحف الشصق. .1

ن  ي ممػ  السفيممػما نيلممى كممغ السشصممػق  ممي الح ممع ني كدمممييًم  .2
  .(5)لو

                                                      
== 

جغ ياكتا   العقمامت يرد  مى الستكمسيغ ينرخ الدشول ينيذي  ي هل ل لو -رحسو ه  - حغدا
يلج لشو  "كشيمج الدشو"ل "يااللتقمكو"ل ل"كجسػع الفتمي  " كشيم: طاسو الشفعل كرشفمت 

لمحىبي:  ليخ ن الم الشبالء انطخ: .(ه728)لشو  قمعو مجكذق ي لجغ ال تػ يه(ل ي 661)
 (.8/142: ) حرات الحىجي  (ل2/387ل ذقف شبقمت الحشمممو المغ ر ج: )(23/291)

يقػم ىحا السحىج  مى ن  السرجر الفقيي ىػ ضػاىخ الشرػص كغ الكتم  يالدشول  ال رني يال  (1)
ت سمع لمعقف  ي ح ع كغ نح مم الذخع يال قشطخي   ي التعميف يالمامس ي االلتحدم ل يال ذرا عل يال 

ف يالح ع سخلمول  دسػا ضمىخيو ليحا السعشى؛ ألنيع نخحيا املطمىخ يلع قشطخيا  ي العمالالسرملح 
يىػ  دايد مغ  مي األ،بيمني ياأليادو الذخعاو التي دع  مييم الكتم  يالدشول ين يخ ن سو السحىجل

 يىػ السججد لمسحىج الطمىخي. السحىجل ينمػ دمحم امغ حدم األنجلدي كشذئ
 (.21/207كجسػع الفتمي : ) (2)
التسػيو يالخجاع يالسفملصو  ي الكالمل يىي لفع كعخ  كخةج  ي  :قخاد املدفدصو (3)

 اليػنمناو كغ "لػ ام" يىي الح سو.
 (.27/251كجسػع الفتمي : ) (4)
(ل 6/2880(ل يالتحخيخ  خح التحبيخ : )132انطخ: كخترخ امغ المحمم : )ص (5)

 (.3/482ي خح الكػةج السشيخ: )
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تو، وشخوط العمل الـمطلب الثالث: مييهم المخالية تعخييو، وأسمائو، وحجي
 بو

السخملفمو  األ،ػع كفيػم   ا  مسمءا  خ  : أواًل: تعخيف مييهم المخالية
 .(1)اقػليع: ىػ ن  ي ػ  السد ػت  شو كخملفًم لمسشصػق  ي الح ع

ألنمممممو كمممممغ  مممممشذ ل (2)دليمممممف الخصمممممم (ممممممم: )دمممممسى  شمممممج الذمممممم عاو مييا 
الذمممممميء : )تخرمممممماز مممممممم ماممممممول ي شممممممج الحشفاممممممو م داع   يالخصممممممم ا  لالخصممممممم هللا 

 .(3)(املحةخ

ممم دمممتشج تلمممى ال ي   كجمممخد   : ألنمممو  يمممع  االلمممعسي كفيمممػم السخملفمممو ميمممحا يلا
 .السشصػقهللا  ح عهللا  و ي ػ  نماسا ح س   أل ل ي كشصػقٍ 

 :ثانيًا: أقدام مييهم المخالية

 :(4)ىيي   جكلقشقدع كفيػم السخملفو تلى نقدمم 

                                                           

(ل  خح 3/99(ل يانطخ :اإلح مم لتكجي : )148)ص انطخ: كشتيى الدػع ياألكف: (1)
(ل البحخ السحاط 2/191) (ل السدترفى لمفدالي:53)ص تشماح الفرػع لمقخا ي:

 (ل األ،ف الجمكع إليزمح الجرر السشطػكو  ي لمظ الجػاكع:5/122) لمدرةذي:
(1/55.) 

 (.2/766) :لمذػةمني تر مد الفحػع (2)
ل نح مم القخل  لمجرمص: (2/465) :يد البخمري لعبجالعد  ةذو األلخارانطخ:  (3)

(3/117.) 
نطخ: اإلح مم اي جت اختال ًم ةثيخًا  ي  جد نقدمكو  بيشيسم تجاخاًل يقػًك يضعفًمل  (4)

 يالسدػدك المغ تاساو: (ل270)ص ي خح تشماح الفرػع: (ل3/99لتكجي: )
الجػاكع  (ل ي سع1/98) (ل يتاديخ التحخيخ:94)ص (ل يكفتمح الػ،ػع:357)ص

 :لمكحالني(ل ي  ماو الدم ف 2/173) ي خح السخترخ: (ل1/326) اذخح السحمى:
== 
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ىمممممممػ تعميمممممممق الح مممممممع  ممممممممى المممممممحات ا حمممممممج  مييـــــــهم الرـــــــية:_ (1)
يالجممممممر  لكمممممغ الشعمممممت  شمممممج الشحممممممك  اذمممممسف الحممممممع يىمممممػ ن مممممع  ل (1)األي،مممممما
 .(2)يالطخا يالتسييد ليالسجخير

 يكغ نكثمتو: 
، (3)﴾حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿ :قػلممو تعممملىن. 
 مامممو  قا ي،مممو الفدمممق السعم ممم النتفممممءل بممميغٍ ت   دي    ف  بهللامممقا  املشبممم   مممجع    مممصذا  ممممء

 الح ع.

م ى ك مهللايٍءل ع  مت ضا  ك صتفا الف شهللاي هللا :  . قػلو   كاعت    ل ي  هللاذ ا ناتتبهللاع  ن حجا
متي تتب عت    

(4). 
اممممو  مممممى ن   ع  جهللا الممممتا ي : )(5) -رحسممممو ه  - قمممممع الحممممم ع امممممغ حجممممخ

العمممم د  مممغ األداء ال قمممجخف  مممي الطمممممعل يىمممػ اصخيمممق السفيمممػمل أل  تعميممممق 

                                                      
== 

 كحةخك ن،ػع الفقو لمذشماصي: (ل113يتدييف الػ،ػع: )ص (ل244)ص
 يكعملع ن،ػع الفقو (ل114: )صلعبج ه العبيج (ل الجاللو  شج األ،ػلييغ286)ص

: لعامض الدمسي الفماو  يمو (ل ن،ػع الفقو الحي ال يدع457: )صلسحسج الجيداني
 (.379)ص

 (.114: )صلعبجه العبيج الجاللو  شج األ،ػلييغ (1)
  .(379ن،ػع الفقو الحي ال يدع الفماو  يمو: )ص (2)
 .6لػرك الحجخات: (3)
نخخ و كدمعل ةتم  السدمقمكل ام  تحخيع كصف الفشي ي،حو الحػالو يالتحبم   (4)

 (.1564خقع: )ل مءحيف  مى كميقبػليم تذا نا 
 لل امغ ح ج خ: كغ ن سو العمع يالتمريخنحسج مغ  مي مغ دمحم الكشمني العدقالنيىػ: نمػ الفزف  ((5

 ترمناف ةثيخك  ميمو لويرحف تلى الاسغ يالحجمز يغيخىسمل ل ن،مو كغ  دقال  )افمدصيغ(
== 
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 انتفمممءهللا  شممج  مممى نفمي الح ممع  ممغ المحات  الح مع ارممفو كمغ ،ممفمت الممحات قمجع  
 .(1)تمظ الرفو(

ام داك الذمخط  ق كمغ الح مع  ممى  ميءٍ م هللا يىػ كم  ا  مييهم الذخط: (2)
 .(2)الذخ ي)تذا( يىػ الذخط المفػي ال  ي كثف: )ت (

 يكغ نكثمتو:
 ىه مه جه ين ىن من خن حن ﴿ قػلممممممممممممممممممممممممممو تعممممممممممممممممممممممممممملى:

نمممممو قمممممجع اسفيػكمممممو  ممممممى  مممممجم ي مممممػ  الشفقمممممو لمسعتمممممجك غيمممممخ ص ل (3)﴾يهجي
 . (4)الحمكف

 ل()تلمىل حتمىل الممالم يىمػ كمج الح ممع ام داك الفميمو مييـهم الغايـة: (3)
 .(5)يغميو الذيء لخخه

 نكثمتو:يكغ 

                                                      
== 

"ل يلج لشو الجرر الكمكشو  ي نعام  السأو الثمكشو"لدم  السيدا "ل "تقخيج التيحقج"ل " :ل كشيمنم عو
(ل األ الم لمدرةمي: 1/205الزػء الالكع: ) .انطخ:ه852ىم(ل يتػ ي لشو 773)
(1/178.) 

 (.4/466 تح البمري : ) (1)
مام  السخترخ  خح كخترخ (ل 2/761( انطخ:  خح كخترخ الخيضو لمصػ ي: )2)

 (.5/164لمدرةذي: )البحخ السحاط (ل 2/445لأل،بيمني: ) امغ الحم ج
 .6لػرك الصالق:  (3)
 ).455)ص :لسحسج الجيدانيكعملع ن،ػع الفقو  (4)
 خح الكػةج السشيخ المغ الشجمر:  (ل4/48البحخ السحاط لمدرةذي: )انطخ:  (5)

 ).308تر مد الفحػع لمذػةمني: )ص (ل3/506)
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 مى  كفيػكو قجع   ،(1)﴾ ىتيت نت مت زت رت ﴿ قػلو تعملى:
 .ن  الميف ال يجػز ،ػكو  يبصف الػ،معا 

ي مو ىممحا ن  تقدمماسو تلمى قدممسيغ يتخرمماز  مييــهم التقدــيم: (4) 
 ل قجع  مى انتفمء ذلظ الح ع  غ القدع ااخخل يلمػ  مع  اح عٍ  مكشيس كف ياحجٍ 

ننمو ةسفيمػم الرمفو  الح ع الشػ يغ لع ي غ لمتقداع  م جكل يذةخ اإلكممم السػ مق
 .(2) ي القػك

ل ي ذنيم ت كخدت تا  خا  ت يالبهللا  لالثي هللاج نحق  مشفديم كغ يلي هللايم :كثملو: قػلو
 قممجع ىممحا  ممص  ل" كممخيع  يممػ زيممج نكممم كممخ  يب   زيممج  شممجي: " ةقػلممظل ي (3)لمم ػتيم

 .(4)ا خ  غ الكخم نفي  مى

الح ممع الثممممت  يىممػ ن  قممجع  مممى ثبممػت ضممج هللا  مييــهم االســتثنا : (5)
 .(5)لمسدتثشى كشو لمسدتثشى

ال صيام لمن لم : يقػلو  ل(1)ال نكاح إال بهلي: قػلو مثالو: 
 مى نفي الشكمح الرحاح  شج  جم ي ػد المػليل   يجع   .(2)من الليل خضويي

 كغ الميف. لسغ لع قشػ الفخيزو ي جم ت داء ،امم

                                                           

 .187البقخك:  لػرك (1)
 (.319( انطخ: ريضو الشمضخ المغ قجاكو: )ص2)
كدمعل ةتم  الشكمحل ام  التأحا  الثيج  ي الشكمح املشصق يالب خ املد ػتل  ونخخ  (3)

 (.3477مخقع: )
 .(305: ص) ل لمشسموالخا ح السحىج  مى يتصباقمتيم الفقو ن،ػع لسدم ف الجمكع (4)
 .(5/180البحخ السحاط لمدرةذي: )(ل 1/266لمقخا ي: ) العقج السشطػم ( انطخ:5)
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يىػ داللمو الحرمخ  ممى نفمي الح مع  سمم  مجا  مييهم الحرخ: (6) 
 .(3) : )اسم( ي)تنسم( ي)تال(ممممالسحرػر  اول يي ػ  م

ل كفيػكيممم (4)﴾جي يه ىه مه﴿ قػلممو تعممملى: كثملممو:
ل يىحا دالو  مى ت خاده املعبمدك  كم شو لغيخه لبحمنو ال يعبج يال يدتعم  او ن   

 كغ تقجيع السعسػع.
 حجية مييهم المخالية:ثالثًا: 

 وي سم مم ليالحشمممممو ليالذممم عاو لذىممج الجسيممػر كممغ  مسمممء السملكاممو
دلممو الذممخعاو يننممو كممغ األ لكممغ ن،ممحمميع تلممى القممػع احجاممو كفيممػم السخملفممو

هللا عسف او ةمملش  يا  لالسعتبخك  كمغ ننػا مو الدمممقا  نمػعٍ  ةمف هللا  ل كمع اخمتال يع  مي قمػكهللا ز 
 اخمالا ل شج الذم عاو لاذ احجمو ذت ت ؛دتثشى كغ ذلظ كفيػم المقجذةخىمل ييا 

                                                      
== 

(ل يالتخكحيل ةتم  2085نمػدايدل ةتم  الشكمحل ام   ي الػليل مخقع : ) ونخخ  (1)
(ل يامغ كم ول ةتم  الشكمحل 1126ل مخقع: )الشكمحل ام  كم  مء ال نكمح تال مػلي

يالحجقث ،حاح. انطخ: تحقيق تزالو الجىر  (.1881ل مخقع: )مػليام  ال نكمح تال 
 (. 1/139يالػلو: )

(ل يالتخكحيل ةتم  الرػمل 2454نخخ و نمػدايدل ةتم  الرػمل ام  الشاو  ي الراممل مخقع: ) (2)
(ل يامغ كم و 2337يالشدم ي مخقع: )(ل 739ام  كم  مء ال ،امم لسغ لع يعدم كغ الميفل مخقع: )

 .(1249/ 2) يزيمدتو الرفيخ الجمكع ،حاحقمع األلبمني: ،حاح.  (1700مخقع : )
(ل كحةخك ن،ػع الفقو لمذشماصي: 2/46لمذػةمني: )تر مد الفحػع ( انطخ:  3)

 (.285)ص
 .5لػرك الفمتحو: (4)
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 لالحشفامو  مسمء   الجسيػرا  يخملول الحشمممو  قج ا تبخيهبعس السملكاو ي  اعس
 .(1) جم قػليع احجاو كفيػم السخملفو ي  يالطمىخيو  

 كشيم: حتجمج اسفيػم السخملفو ا دلوٍ لتجع الجسيػر  مى االاي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ننمو لسمم ننمدع ه قػلمو:  أوليا:

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

  .(3)ل زيجه  مى الدبعيغ: ل قمع(2)(ڤ

 يممع كممغ الممشز ن  كممم زاد  مممى الدممبعيغ  ن  الشبممي  وجــو الجاللــة:
 ي مممػ  لمممو كمممغ الح مممع خمممالا السشصمممػق السقترمممخ  ممممى ىمممحا العمممجدل  ػ مممج

ال ننممممو نيممممي اعممممج ذلممممظ نياممممًم ،ممممخيحًم  ممممغ الرممممالك تاملديمممممدك  مممممى الدممممبعيغل 
 .(4)يااللتففمر لمسشم قيغ

                                                           

 الطمىخيو ال يقػلػ  اسفيػم السػا قو  سغ األيلى  جم ا تبمرىع كفيػم السخملفو. أل  (1)
 .80لػرك التػبو: (2)
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے}: ل ةتم  التفديخل ام  قػلو تعملى ي ،حاحو نخخ و البخمري  (3)

(ل يكدمعل ةتم   زم ف الرحماول 4672مخقع: ) ل44سىرة ا تىبت:اآليت.  { ﮴ ﮵
 (.6207ل مخقع: )الخصم ام  كغ  زم ف  سخ مغ 

 ل(2/455)  ي ن،ػ الفقو لمفخاء: ( لالعجك2/208: )ريضو الشمضخ المغ قجاكو (4)
ن،ػع الفقو الحي ال يدع الفماو  يمو:  ل(1/344الػ،ػع تلى الػ،ػع: )

  .(382)ص
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ممم ن  الشبمممي  ثانييـــا: ف  سمممم قممممبذ السحمممخم    مممم  ممممحةخ كمممم ال أهللا لا
يال الدمممممخاييالت يال  ال قممممممبذ القسممممماز يال العسمممممم ع:قمبدمممممو السحمممممخم  قممممممع

 . (1)يال الخفما البخانذ

 ممى تامحمو  ننو لمػال ن  تخرماز السسشمػع املمحةخ قمجع   وجو الجاللة:
نيمممع لممم لػا  سمممم يجمممػز لبدمممو ني  ػاامممًم لدمممؤاليعل أل كمممم  مممجاه لسمممم ةمممم  قػلمممو 

 يججل    م  محةخ كمال يجػز لبدول  جع  مى ن  كم  جاه يجػز لبدو.

قمممت لعسممخ )قمممع:   (2) ممغ نمممي يعمممى ممغ نكاممو كدممع   كممم رياه  ثالثــًا:
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ) : نلممع يقممف ه تعممملى: (3)مممغ الخصممم 

 قممع  (ل قج نكغ الشمس؟ (4)(ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث
                                                           

ل ةتم  الحجل ام  كم ال قمبذ السحخم كغ الثام ل مخقع:  ي ،حاحو نخخ و البخمري  (1)
  .(2791كدمعل ةتم  الحجل ام  كم قبمح لمسحخم احج ني  سخكل مخقع: )(ل ي 1542)

ل التساسي   الحمرث مغ ىػ: يعمى مغ نمي  بيجك مغ ىسمم (2)  يىػل قخير حماف الحشطمي 
 يذةخل ريايو يلول نك و يىي الشػ ل يل ػ   الساع ازع اولشت كا  مغ يعمى لو يقمع ال حي

(ل اإل،ماو  ي كعخ و الرحماو: 5/486. انطخ: نلج الفماو: )خمو نمػ يةشيتو
(6/538.) 

 امغل   سخ مغ الخص م  مغ نفيف القخ ي العجيي  حفز السؤكشيغ نمػ نكيخىػ:  (3)
عل ثمني الخمفمء الخا جقغل يكغ ةبمر ىم  مشت حشتسو ينك و ريمحل مغ العد     بج

ي  هللالاو ةمنت الدفمرك  ةم  كغ ن خا قخيرلالرحماول يكغ العذخك السبذخيغ املجشول 
لسم نلمع  سخ : ،ييج الخيكي ل لسم نلمع ن د ه او الجقغل قمع هللاي الجمىماو

يانترفشم  لاملبيت ضيخ اإللالمل يدا ي تلاو  الناول ي مدشم حػع البيت حمًقمل يشفشم
ه(. انطخ: 23لشو ) لالتذيج  او ي تييرددنم  ماو اعس كم  كسغ غمع  ميشمل

 (.4/485(ل اإل،ماو: )4/137نلج الفماو: )
 .101لػرك الشدمء: (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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صـــجقة  قممممع:   جبمممت كسمممم  جبمممت كشمممو  دممم لت رلمممػع ه ):  سمممخ 
 . (1)(وترجق هللا بيا عليكم فاقبلها صجقت  

مم قممج  يهللا  وجــو الجاللــة: القرممخ  مممى حملممو الخممػا م كممغ تعميممق تامحممو س 
 ممى  نقمخ  سمخ م كمغ ذلمظل ممف ت  الشبمي األكغل ي جب م اإلتسمم حمع   ي ػ   

 ىحا الفيع.

إذا : ه  قممع رلمػع :قممع  (2) مغ نممي ذر كدمع   كم رياه رااعًم: 
فـإذا لـم  إذا كـان بـين يجيـو مثـل  خـخة الخحـل، قام أحجكم يرلي، فإنو يدتخه

يقطـع صـالتو الحمـار والمـخأة والكلـب  فأنـو يكن بين يجيو مثل  خـخة الخحـل،
قمت: يم نام ذر ل كم اممع الكممج األلمػدل كمغ الكمج األحسمخل الكممج ل األسهد

ــب  :ةسممم لمم لتشي  قمممع األ،ممفخل قمممع: يممم مممغ نخممي لمم لت رلممػع ه  الكل
 .(3)(األسهد شيطان

 فيسم كغ تعميق الح ع  مى السػ،ػا املدمػاد انتفممءه  وجو الجاللة:
  مى ىحا الفيع. نام ذر  سم لػاهل يةحا نقخ الشبي 

                                                           

نخخ و كدمعل ةتم  ،الك السدم خ يقرخىمل ام  ،الك السدم خ يقرخىمل مخقع:  (1)
(1573.) 

 األيليغل الدماقيغ ينحج الرحماول نجبمء كغ الففمريل ل نمػ ذر هللا  شج  مغ  شمدك مغ ل غىػ  (2)
 له31 لشو املخبحك تػ ي ىجختول اعج  الشبي يالزم اإللالمل  ي خسدو خمكذ كم : قيف

 .(4/62: ) اإل،ماو ل(2/46: ) الشبالء ن الم ليخ انطخ: . الشبي نخبخ كسم يحيجاً  يكمت
 (.510)كدمعل ةتم  الرالكل ام  قجر كم يدتخ السرميل مخقع: نخخ و  (3)
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ـــاة: لممموقػ  خامدـــًا: ـــنم الدك ـــي ســـائمة الغ ن   التخرممماز  ،(1) ف
السعمػ ممو كخممملو لح ممع الدممم سو لممع لممػال ن  ح ممع املممحةخ المممج لممو كممغ  م ممجكل ي 

ي غ لحةخ الدم سو  م جكل  حةخ الدم سو يفيع كشو ح ع غيخ الدم سول يكغ ىشم 
 .لسػه كفيػكمً 

ن  الستبمممممدر تلممممى الفيممممع كممممغ نلمممممليج العممممخ  ي ممممخ يع  ممممي  سادســــًا:
التعسمع عبمراتيعل ن  تقييج الح ع مػ،و ني  خطل ني تحجقج افميو ني  جدل 

الح مع حيمث قػ مج القيمجل ي ممى نفامو حيمث قشتفميل  سمغ قممع:   مى تثبمت قجع  
 ىج امشظ لم و تذا نجحل يفيع كشو ال تيبو تذا لع قشجح.

 ن  القيممػد التممي تممخد  ممي الشرممػصل ال مممج ن  تكممػ  لح سممول :ابعاً ســ
ل ينضيمخ كمم قبممدر أل  الذمرع ال يقي ج مػ،و ني  خط ني غميمو ني  مجد  بثممً 

الح سممممو تخرمممماز الح ممممع اسممممم ي ممممج  اممممو القيممممجل تلممممى الفيممممع ن  تكممممػ  ىممممحه 
يال  مخق  مي ىمحا مميغ  لنفي الح ع  سم لع قػ ج  او القيج ييالتخراز يقتز

الشز الذخ ي يغيخه كغ عبمرات الشمسل تال تذا دل ت قخيشو  ممى ن  الػ،مو 
ني الذخط ني غيخىسم لاذ لمقيج مف لفخض لخخ كثف التفخاع ني السجح ني الحم 

 .(2)لفملجل  ال يحتج اسفيػم السخملفو لوني الجخي  مى ا

 مييهم المخالية:ب رابعًا: شخوط العمل

ا نػا ممو ةميمممل ني -ا ممتخط  سيممػر العمسمممء القممم ميغ اسفيممػم السخملفممو 
  خيشًم  جك لرحو االلتجالع او. -اعزيم

                                                           

 (.1137نخخ و كدمعل ةتم  الرالكل ام  قجر كم يدتخ السرميل مخقع: ) (1)
 .(158: ص) ل لعبج الػىم  خالاالفقو ن،ػع  مع (2)
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 ممصذا تممػ خت ،ممح  االلممتجالع اممول ي ذا لممع تتممػ خ امم   تخمفممت ةميممم ني 
 :(1)االلتجالع او يىييرح  اعزيمل لع

ذ لػ تلمسشصػقل  ني كدمياك   ن  ال تطيخ  ي السد ػت  شو نيلػيوا  - ن
 ل ةم  حيشأح كفيػم كػا قول ال كخملفوني كدمياك   ضيخت  او نيلػيو  

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿ :قػلو تعملى يكشو
اايو الكخيسو  ػاز ضخ   صنو ال يفيع كغ ىحه ، (2)﴾هب

  الزخ  السد ػت  شو نيلى املحخكو كغ الت  اف الػالجقغل أل
 السشصػق او  ي اايو.

ػ ذةخ  مى ي و التبعاو لذيء لخخ  ال كفيػم محةخ كدتقاًلل  ن  قا  -  
 يثىف ىث نث مث زث رث﴿ل يكشو قػلو تعملى: لو
يحخم  ماو السبم خك كصمقًم لػاء ةم   ي السدجج  ص  السعتكو ، (3)﴾

 نم غيخه.
ل او زيمدك االكتشم   مى السد ػت  شو رج  ن  ال ي ػ  السحةػر قا  - ت

 خس حس جس مخ جخ مح﴿يكشو قػلو تعملى: 

                                                           

 (ل مام   خح السخترخ امغ الحم ج:3/489) انطخ:  خح الكػةج السشيخ: (1)
 :المغ قجاكو(ل يريضو الشمضخ 290)ص (ل يالقػا ج يالفػا ج اال،ػلاو:2/445)

يالسشمىج األ،ػلاو:  (ل361(ل يالسدػدك المغ تاساو: )ص320-307)ص
 ي ن،ػع الفقو  (ل يالسحةخك179: )صلمذػةمني (ل ي ر مد الفحػع314)ص

 (.137: )صلعبجه العبيج (ل الجاللو  شج األ،ػلييغ288مذشماصي: )صل
 .23لػرك اإللخاء:  (2)
 .187 لػرك البقخك: (3)
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كغ لحع كم قؤةف كسم  (2) مى كشع القجقج  ال قجع   ،(1)﴾حص مس
يخخج كغ البحخ ةفيخهل  يشم قيج المحع ا ػنو شخيًمل يتقييجه محلظ ال 
ل أل  الػ،و قرج او االكتشم   مى عبمده  يسشع نكف كم لاذ اصخيٍ 

  ميحه الشعسو.
ل ن  ال ي ػ  السحةػر يقرج او التفخاعل يت كيج الحمع ني التشفيخ - ث

 جغ مع جع مظ حط مض﴿يكشو قػلو تعملى: 

 ص  ي،و الخبم امألضعما السزم فو  ،(3)﴾جفحف مغ
تنسم نتي او لمتشفيخ كسم ةم   ماو نىف الجمىماو كغ الطمعل يالحي 

 خس حس جس مخ﴿قجع  مى ةػ  القيج لمتشفيخ قػلو تعملى: 

 .(4)﴾جض مص خص حص مس
ل ي ال (5)تخراز السحةػر املحةخ  خ  كجخ  الفملجن  ال ي ػ   - ج

ل يكشو قػلو تعملى  ي ليو السحخكمت كغ الشدمء:  ال يعتبخ كفيػكو

                                                           

 .14 لػرك الشحف: (1)
و   مى الجسخ القجقج: ىػ  (2) خهللاح ي،ا المحع السجف و  ي الذسذل ي ي المفو كم  ا

 .ليشذػي 
 .130 لػرك اع  سخا : (3)
 .279 لػرك البقخك: (4)
ىحا الذخط كعتبخ  شج نكثخ األ،ػلييغل يبعزيع يح ى األ سمع  ماول انطخ:  خح  (5)

 ي ن،ػ  السحاط(ل يالبحخ 92(ل كفتمح الػ،ػع: )ص3/490الكػةج السشيخ: )
(ل 3/109(ل اإلح مم لتكجي : )1/99(ل يتاديخ التحخيخ: )4/19: )الفقو لمدرةذي

 (.271يتشماح الفرػع: )ص
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 (2) تقييج تحخيع الخبيبو، (1)﴾ مم ام يل ىل﴿
ا ػنيم  ي حجخ الديج ال قجع  مى ننيم تكػ  حالاًل تذا لع تكغ  ي 

ل أل  الفملج ةػ  الخبيبو  ي (3)حجخهل مف ىي كحخكو  مى اإلشالق
 حجخ زيج نكيم يكع نكيم نقغ ةمنت.

ل يكشو ن  ال ي ػ  السشصػق خخج  ػااًم لدؤاع كتعمق اح ع خمص - ح
صلها فييا : لسم لأف  غ الرالك  ي كخااس الفشعل قمع قػلو

ل  ال ا تبمر لسفيػم السخملفو ىشم كغ  جم الرالك  ي (4) فإنيا بخكة
 غيخىم كغ األكمكغ.

عمرض كم ىػ نقػ  كشو ةملسشصػقل  صذا  مرضو ذلظ لقط ن  ال يا  - خ
 ىف يث ىث نث﴿ل ةسم  ي قػلو تعملى: االلتجالع او

 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف

 سفيػكيم ن  ال يقتف الحةخ امألنثىل تال ن  ىحا السفيػم ، (5)﴾يلام
                                                           

 .23لػرك الشدمء: (1)
: سع ربيبول يىي مشت اكخنك الخ ف كغ غيخهل ألنو يقػم ميم غملبًم تبعًم  الخبمممم ج (2)

 ألكيم.
(ل 9/158نطخ:  تح البمري : )اح ى األ سمع  مى ذلظ غيخ ياحج كغ نىف العمع.  3))

(ل 5/112(ل يالجمكع ألح مم القخا  لمقخشبي : )6/569يالسفشي المغ قجاكو : )
 (.2/219يتفديخ امغ ةثيخ : )

ل كدشج (184ل مخقع: )الػضػء كغ لحػم اإلمفل ام  الصيمركل ةتم  نخخ و نمػ دايد (4)
(. قمع األلبمني: رياه نمػ داييد ينحسج اصلشمده ،حاح. 18538سج مخقع: )اإلكمم نح

 .(194/ 1) الدبيف كشمر نحمدقث تخخيج  ي الفميف ترياء
 .178 لػرك البقخك: (5)
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 جت هب مب خب﴿ مرضو نقػ  كشول يىػ قػلو تعملى: 
 ل  يحا كشصػق ،خيح  يدقط داللو السفيػم.(1)﴾خت حت

ل لتقجقخ  يملو السخمشج اول دي   يمو املسد ػت  شون  ال ي ػ   - د
ك   ال يعمع السخمشج ي ػ  زةمك الدم سول ييعمع ي ػ  زةمك 

 ال  ،(2)صجقة الغنم في سائمتيا: السعمػ ول  اقػع رلػع ه 
  جاىم.   تخراز الدم سو نم ًام لمح ع  ع  ي ػ 

ن  ال قاؤدي كفيػم السخملفو تلى تاصمع السشصػق الحي ىػ األ،فل  - ذ
 ال يحتج  مى ،حو ماع الفم ج الحي ىػ  شج البم ع اسفيػم: قػلو 

 :(3)التبع ما ليذ عنجك.  
ت  الجمممممكع ليممممحه الذممممخيط ىممممػ: ن  ي ممممػ  تخرمممماز السشصممممػق  ثممممع 

 املحةخ لكػنو كختًرم املح ع دي  لػاه.
ممج  ممى -رحسو ه  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  مع ني غ  :) صذا  ا

الطغ نال كػ ج لمتخراز املمحةخ كمغ ىمحه األلمبم  ينحػىممل  ممع ننمو تنسمم 
ضيمممممخ ن   تخرممممماز ل نكمممممم ت  (4)خرمممممو املمممممحةخ ألنمممممو كخرمممممػص  امممممملح ع(

السشصػق املحةخ ةم  لدبٍج كغ األلبم  غيخ تخراز الح ع او ينفاو  غ 
                                                           

 .45 لػرك السم جك: (1)
 .(1454ل مخقع: )زةمك الفشعل ام  لدةمكل ةتم  ا ي ،حاحو نخخ و البخمري  (2)
(ل 3503دايدل ةتم  البيػعل ام   ي الخ ف قباع كم لاذ  شجهل مخقع: ) نمػ (3)

ل ام  ةخاهاو ماع كم لاذ  شجهل مخقع: يالتخكحيل نمػا  البيػع  غ رلػع ه 
: التخكحي يقمع ل" األربعو الدشغ"  ن،حم  رياه ل قمع امغ  بج اليمدي: (1276)

 .(8/ 4) اليمدي  بج المغ التحقيق تشماح. حدغ حجقث
 (.31/138كجسػع الفتمي : ) (4)
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لممػاهل  ملتخرمماز املممحةخ  ممي ىممحه الحملممو ال قممجع   مممى اخترم،ممو اممملح ع 
 دي  السد ػت  شو.

: )ثع الزماط ليحه الذخيط يكم  ي -رحسو ه  -(1)يقمع امغ الشجمر 
املحةخ  م جك غيخ نفي الح ع  غ كعشمىم: نال يطيخ لتخراز السشصػق 

 .(2)السد ػت  شو(
 

                                                           

ل الفتػحي السرخي  مغ  مي مغ تمخاهاع دمحم مغ نحسج مغ  بج العديد : نمػ البقمءىػ (1)
اسرخل  تػلى القزمء ي اإل تمءحشبمي السحىجل   ماو ل،ػلينالذييخ اممغ الشجمرل 

 يلج اسرخ لشو لو كرشفمت  جك كشيم: "كشتيى اإلرادات"ل ي"كخترخ التحخيخ"ل
:  األ المل (2/113: ) انطخ: الكػاكج الدم خك .(ه 972)تػ ي لشوي  ل(ه898)
(6/6) 

 (.3/496 خح الكػةج السشيخ: ) (2)



 داللة مفهوم املخالفة على اإلميان بالرسل يف القرآن الكريم  

 داللو كفيػم السخملفو  مى  جالو الخلف.المبحث األول: 
داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى ن  الخلممف يعتممخييع كممم المبحــث الثــاني: 

 البذخ.يعتخي 
داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى ننممو لمماذ كممغ الشدمممء المبحــث الثالــث: 

 رلف.
: داللو كفيػم السخملفمو  ممى ن  ه لمع قبعمث نبامًم كمغ المبحث الخابع

 نىف البمديو.
داللممو كفيممع السخملفممو  مممى ن  كعرمماو الخلممػع المبحــث الخــامذ: 

 .كعراو  
ن  ه ال يعمح  نحمجًا داللو كفيػم السخملفمو  ممى المبحث الدادس: 

 تال اعج ترلمع الخلف.
: داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى خممتع الخلمممالت اممملشبي المبحــث الدــابع

 .دمحم
ــامن  : داللممو كفيممػم السخملفممو  مممى انتفمممء كحبممو الشبمميالمبحــث الث

  شج انتفمء الستماعو.
 .: داللو كفيػم السخملفو  مى ةسمع خمق الشبيالمبحث التاسع
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 داللة مييهم المخالية على عجالة الخسل : األول المبحث
ۀ ہ ہ ہ  } قػلممو تعممملى:يالكممالم  ممي ىممحا السبحممث ي ممػ   ممي 

{ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
(1)

. 

 اإل سملي لتيو: ا ملن 

اسممممم نكممممخه اممممو كممممغ نح مممممم  مده ننممممو اختبممممخ تمممممخاهاع بممممع يخبممممخا 
تممخاهاعل تنمي  ممى نكسمف ي مول  قممع ه لشبامو:يتكملافل  قمم ميم ينتع نداءىمم  

كرمميخل لمشمممس تكمكمممل قممؤتع ييقتممج  اممظ  ممي ن عملممظ ينخالقممظل قمممع تمممخاهاع: 
: كغ ذريتي ةحلظ ن سو يقتجي ميع الشمسل قمع ه كجيًبم تيمه -يم ر هللا -يا عف 

 .(2)ال قشمع  يجي لظ امإلكمكو  ي الجقغ الطملسيغ كغ ذريتظ

 :داللو كفيػم اايو

ذ ننيمع نمملػا ت  مى  جالو األنبامء يالخلف دلت اآلية بمييهم المخالية
ياإلكمكو  ي الجقغ يالخيخل يىحا كفيػم ،فول يقج  ل(3) يج ه الحي ىػ الشبػك

 ن مر تلى ىحا اعس السفدخيغ:

:)ىممحا خبمممخ كممغ ه  ممف ثشمممم ه -رحسممو ه  -ل قممممع(4)الصبممخي مإلكمممم ك
 ممغ ن  الطممملع ال ي ممػ  تكمكممم يقتممجي اممو نىممف الخيممخل يىممػ كممغ ه  ممف ثشممم ه 

                                                           

 .124لػرك البقخك: (1)
 (.64 ي تفديخ ةالم السشم :)ص تاديخ الكخيع الخحسغ (ل2/7) انطخ:  مكع البام : (2)
(ل التفديخ البداط 1/185لمسميردي: )ل الشكت يالعيػ  (2/20)  مكع البام : انطخ: (3)

 (.3/296لمػاحجي: )
 اخ  اإلكمم الصبخيل السؤرخ نمػ  عفخ دمحم مغ  خيخ مغ قديج مغ غملجىػ:  (4)

 نثشىل  ي لكف شبخلتم ل يالتػشغ افجاد يتػ ي ميم ىم(ل224لشو ) . يلجيغالسفدخ 
== 
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ن  يجعممف كممغ ذريتممو ن سممو كثمممول  مم خبخ ننممو   ممػا  لسممم قتممػىع  ممي كدمم لتو تيمممه
 م ممف ذلممظل تال اسممغ ةممم  كممغ نىممف الطمممع كممشيعل  صنممو غيممخ كرمميخه ةممحلظل يال 
 م ممممو  مممي كحمممف نيلام مممو  شمممجهل املتكخكمممو امإلكمكمممول أل  اإلكمكمممو تنسمممم ىمممي 

يعشي: ال قشمع كمم  يمجت  ل(1)أليلام و ينىف شم تول دي  ن جا و يالكم خيغ او(
تلاظ كغ الشبػك ياإلكمكو  ي الجقغ كغ ةمم  ضملسمم كمغ يلمجلل ممف قشممع  يمجي 

 .( 2)كغ ةم  رلػال تكمكم

ي مػ  كمغ ذريتمو ضمسمول يننيمع ال قشمملػ   تشبامو  ممى ننمو قمج في اايو 
اإلكمكممو ألنيممم نكمنممو كممغ ه تعممملى ي يممجل يالطممملع ال يرمممح ليمممل ي نسممم قشمليممم 

 .(3)البخرك األتمامء كشيع
ل مييــهم اآليــة دل  ) :امم   قممج -رحسممو ه  -(4)الدممعجي نيضممح الذمماخي 

 .( 1)ن  غيخ الطملعل ليشمع اإلكمكول يلكغ كع تتامنو ا لبمميم(

                                                      
== 

العمسمءل  قملػا: تنو ثقو  ملعل نحج ن سو الدشو الكبمرل قؤخح ا قػالول يياخ ع تلاو   ماو
كؤلفمت  طاسو الشفع  لو ل خض  ماو القزمء  مكتشعل يالسطملع   مىل لدعو  مسو

 مكع البام   ي تفديخ "ل ي"ييعخا متمريخ الصبخي  "نخبمر الخلف يالسمػلكشيم: "
 ل(192-4/191): خمكم  المغي امت األعام   :خانط م.(ه310)تػ ي لشو  "لالقخل 

 (.96-6/70) :األ الم لمدرةمي
 (.2/20)  مكع البام : (1)
 (.3/296) التفديخ البداط: (2)
 (.1/104) ننػار التشديف ينلخار الت ييف: (3)
 بج الخحسغ مغ نم،خ مغ  بج ه مغ نم،خ  الذاخ العالكو نمػ  بج ه :ىػ (4)

 مم:   شيدك يلج  ي ممجك "ممغ لعجي"ا ييعخا اخترمراً  مشي تساع كغ الدعجي
ل يتػ يت نكو يلو كغ العسخ نربع لشػات يتػ ي يالجه يىػ  ي الدماعول ىم(1307)

== 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
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قػلمو: الطمملسيغ ن   مييـهم) :(2)-رحسو ه  -الذشماصيةحا العالكو ي 
 .(3)غيخىع قشملو  يجه امإلكمكو(

  

                                                      
== 

عالكو القراعل تتمسح  مي قجيو الكثيخ ا يقج ا تيخ  تخبى قتاسًم يلكشو نذ  نذ ك حدشول
ي بجه مغ  قيفل كغ  ل-رحسو ه  -كغ الصال ل كشيع الذاخ امغ  ثاسيغ 

" القػا ج الحدم " ي"القػع الدجقج  مى ةتم  ي ل"تاديخ الكخيع السشم ": كرشفمتو
ل (272-3/218: )لمبدمم انطخ: انطخ:  مسمء نجج .ىم(1376ل تػ ي لشو (التػحيج"

(ل كعجع 3/340األ الم لمدرةمي: )ي  (ل1/378): مجملخخ ل سيخك نندم  األل
 (.13/396السؤلفيغ : )

 (.65)ص تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : (1)
مغ  بج القمدر الج شي الذشماصي: كفدخ كجر س كغ  دمحم األكيغ مغ دمحم السختمرىػ: (2)

 ي  يحج يالتقخ كجرلمً  يدرس الفقو السملكيل يلج يتعمع ميم ل مسمء  شماط )كػريتمنام(
نضػاء ": كرشفمت نم عو كشيم لويالسدجج الشبػيل ملجمكعو اإللالكاو االسجقشو السشػرك 

كشع  ػاز "يي"د ع تقيمم االضصخا   غ لي الكتم "ل  "لالبام   ي تفديخ القخل 
 تػ ي لشوىم(ل ي 1305غيخىمل يلج لشو )ي  "لدا  البحث يالسشمضخك"لي "لالسجمز

األ الم ل (64-1/3: كقجكو الذاخ  صاو دمحم لممممم )نضػاء البام (: )م. انطخ(ه1393)
 (.1/171ل  مسمء يكفكخي   خ تيع لمسخحي : )(6/45): لمدرةمي

 (.4/167) نضػاء البام : (3)
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داللة مييهم المخالية على أن الخسل يعتخييم ما يعتخي : المبحث الثاني
 البذخ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ } قػلمممو تعمممملى:الكمممالم  مممي 

  .(1){﮴

 السعشى اإل سملي لتيو:

: يكم  عمشم الخلف المحقغ نرلممشمىع كمغ قبممظ يمم دمحم تلمى األكمع ïيقػع 
السمضممماو قبممممف نكتممممظل ذيي  دممممج ال يمممم كمػ  الصعمممممل مممممف يمممم كمػ  ةسممممم ي كممممف 

 .(2)غيخىعل يتصخن  مييع العػارض البذخيو كغ السػت يغيخه

 :داللو كفيػم اايو

اذخ ي كمػ  ييتستعػ   • مى ن  الخلف  دلت اآلية بمييهم المخالية
 ييسػتػ  ييجخي  مييع كم يجخي  مى لم خ البذخل يىحا كفيػم ،فو.

)لممممع نجعميممممع كال كممممو ال يمممم كمػ   :-رحسممممو ه  -قمممممع اإلكمممممم الصبممممخي 
 .(3)الصعممل يلكغ  عمشمىع ن دمدا كثمظ ي كمػ  الصعمم(

  

                                                           

 .8لػرك األنبامء: (1)
 تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : (ل18/414) انطخ:  مكع البام : (2)

 (.519)ص
 (.18/414)  مكع البام : (3)
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ن سعمممميغ يمممم كمػ   مسممممػا ن  الخلممممف ا :)(1)-رحسممممو ه  -قمممممع الد مممممجي 
 .(2)الصعممل يننيع يسػتػ (

)كم خمقشم الخلف  دجا ال ي كمػ   (3):-رحسو ه  - ع الدسخقشجيػ قيي 
 .(4)يال يذخبػ ل يلكغ  عمشمىع ن دمدا  ييم نرياح ي كمػ  ييذخبػ (

:)يقػع لع نجعف الخلف كال كو مف اقػلو -رحسو ه  -(5)البفػي   مقي 
 .(6)الصعممل يكم ةمنػا خملجقغل  ي الجنام( عمشمىع اذخا ي كمػ  

                                                           

ةم   ي البفجاديل  ملع كغ  مسمء المفول  دمحم مغ الدخي الد مجىػ: نمػ تلحمق تمخاهاع مغ  (1)
سو السبخدل  كم  يعصاو كغ  سف الد مج ةف قػم درىسمل  تػتو يخخط الد مج يكمع تلى الشحػ  عم  

"ل يلج لشو ت خا  القخل "ل ي"خمق اإلندم "ل ي" اال تقمقل كغ كرشفمتو: " شرحو ي مسو
: األ الم لمدرةمي(ل 11/222ىم(. انطخ: ليخ ن الم الشبالء: )311ىم(ل يتػ ي لشو )241)
(1/40.) 

 (.3/385) كعمني القخل  ي  خااو: (2)
ق شتجيل  نمػ الميث نرخ مغ دمحم مغ نحسج مغ تمخاهاعىػ:  (3) س خت ل "اصكمم اليج الذييخ ممم"الد 

لو ترمناف كشيم "تشباو  الرػ اولزىمد كغ كغ ن سو الحشفاول كفدخل كحجثل حم عل 
انطخ: ليخ (. ه375)ي"ادتم  العمر يغ"ل تػ ي لشو ل " سجك العقم ج"ل يالفم ميغ"

 (.8/27(ل األ الم لمدرةمي: )16/322ن الم الشبالء: )
 (.2/420) احخ العمػم: (4)
 ل كحجثكغ  قيمء الذم عاو  ماوالبفػي  الحديغ مغ كدعػد مغ دمحمل الفخ اءنمػ دمحم  :ىػ(5)

كفدخل ندبتو تلى )ا ف م( كغ قخ  خخالم ل ميغ ىخاك يكخيل كغ كرشفمتو: "التيحقج" ل ي" خح ي 
انطخ:  .(ه510)تػ ي لشو  ىم(ل433يلج لشو )  ي كعملع التشديف"ل الدشو"ل ي"لبم  الت ييف

 (.2/259) :األ الم لمدرةميل (439ل19(ل ليخ ن الم الشبالء: )2/136ي امت األعام : )
 (.3/284) كعملع التشديف  ي تفديخ القخل : (6)
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خمممر يغ  مممغ شبممممع  •الخلمممف األنبامممء ي جعمممف يع لممم - مممف ي ممد- مممن 
كممممغ البذممممخل يمممم كمػ  ي نسممممم ىممممع ل (1)البذممممخ ال يحتممممم ػ  تلممممى شعمممممم ي ممممخا 

ييذخبػ  كثف الشمسل ييجخمػ  األلمػاق لمتكدمج يالتجممركل يلماذ ذلمظ ازممر 
 .(2)تػىسو السذخةػ  ليع يال نمقز كشيع  يأمل ةسم 

نلممػك لدمممم خ ن ممخاد مشممي لدم  مممي :) يممع (3)-رحسمممو ه  -قمممع الذممػةمني
 ح ع الصباعمول يم كمػ  ةسمم يم كمػ ل ييذمخبػ  ةسمم يذمخبػ ل..... تلمى ن  قممع

يكممم  عمشمممىع  دممجا كدممتفشام  ممغ األكممفل مممف ىممػ كحتمممج تلممى  -رحسممو ه  -
ذلممظ يكممم ةمممنػا خملممجقغ مممف يسػتممػ  ةسممم يسممػت غيممخىع كممغ البذممخل يقممج ةمممنػا 

 .(4)ا(يعتقجي  ن  الخلف ال يسػتػ ل    م  ه  مييع ميح

بشاار يياار   •أن ا رساا  يىممحا السعشممى السفيممػم كممغ ىممحه اايممول يىممػ 

ل  مء كشصػقًم او  ي غيخ كم ليمو كمغ ةتمم  بشرعليهم م  يير  عل  س ئر ا 
{ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} ل ةقػلمو تعممملى:ه 

ل ( 5)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } يقػلمممممممممممو:

                                                           

 (.11/272) الجمكع ألح مم القخل :قشطخ:  (1)
 (.3/241) تفديخ القخل  العطاع:قشطخ:  (2)
:  ماو كجتيج كغ ةبمر  مسمء الاسشي دمحم مغ  مي مغ دمحم مغ  بج ه الذػةمني :ىػ (3)

ميجخك  ػةم  )كغ االد خػال ل  ىم(ل1173لشو ) يلج لالاسغل كغ نىف ،شعمء
نيف " لو كؤلفمت  جك كشيم: لييلي قزمءىم يكمت حمكسم ميم لينذ  ارشعمء لاملاسغ(

تػ ي  "ل ي"الجرر الشزيج  ي تخالص ةمسو التػحيج"لاأليشمر كغ نلخار كشتقى األخبمر
 (.11/53(ل كعجع السؤلفيغ: )6/298انطخ: األ الم لمدرةمي: ) .(ه1250)لشو 

 (.3/546)  تح القجقخ:قشطخ:  (4)
 .38 لػرك الخ ج: (5)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ }يقػلممممممممو: ، ( 1){ ٺ

{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 تلى غيخ ذلظ كغ اايمت. (2)

  

                                                           

 .11 لػرك تمخاهاع: (1)
 .9 لػرك األحقما: (2)
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  داللة مييهم المخالية على أنو ليذ من الندا  رسللثالث: المبحث ا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } قػلمممو تعممممملى:الكمممالم  مممي ىمممحا السبحممممث  مممي 

{پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
(1)

.
  

 السعشى اإل سملي لتيو:

: يكمممم نرلممممشم كمممغ قبممممظ يمممم دمحم تلمممى نكمممو كمممغ لشبامممو دمحم  يقمممػع 
نقيمم ي   ةشمتع  لاألكعل لمج مء تلى تػحيجنم تال ر مال كمغ مشمي لدم نمػحي تلمييع

ةمممنػا ةع ن  الخلممف يخبممخي   ملمم لػا نىممف الكتممج الدممماقوذلممظل ال تعمسممػ  الشمممس 
 .(2)اذخاً 

 :داللو كفيػم اايو

ــة بمنطهقيــا ــت اآلي  ممي اعثممو  كػناممو يالذممخعاو مممى ن  لممشو ه ال دل
 .اًل كغ مشي لدممالخلف تلى األكع ن  ي ػنػا ر 

 يغيخه كغ نىف التفديخ تلى ن  ىحه اايو -رحسو ه  - ن مر البفػي ي 
ه ن طمممع كمممغ ن  ل يقمممملػا ا نبمممػك دمحم ي ندلمممت  مممي كذمممخةي ك مممو حيمممث ننكمممخ 

 مممخد ه  ممممييع اممم   ىمممحه  مدتمممو ل (3)مي مممػ  رلمممػلو اذمممخا  يمممال اعمممث تليشمممم كمكممم
 .(4)يلشتو ن  ال قخلف تال ر مال كغ البذخ قػحي تلييع

                                                           

 .43لػرك الشحف: (1)
 تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : (ل17/208) انطخ:  مكع البام : (2)

 (.441)ص
 (.3/80) كعملع التشديف  ي تفديخ القخل : (3)
 (.3/226)  تح القجقخ: (4)
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ال قبعث كغ الشدممء تعملى ن  ه  مى  ودلت اآلية بمييهم المخالية
   ىمحا السفيمػم  مجد كمغ السفدمخيغ ي   ممر تلمىل يىحا كفيػم ،فول يقمج نرلاًل 

 لع يرخحػا محلظ.

)لممع قبعممث ه نباممم كممغ نىممف  : (1)-رحسممو ه  -الحدممغ البرممخي   عممغ
 .(2) البمديول يال كغ الشدمءل يال كغ الجغ(

)يقمػع تعمملى ذةمخه: يكمم نرلممشم يمم  :-رحسمو ه  -يقمع اإلكمم الصبخي 
 مممى ن  ه كممم  ت اايمموجلل  مم(3)كال كممو(دمحمل كممغ قبمممظ تال ر مممال ال ندمممء يال 

 .(4)اعث رلػال تلى الخمق كغ الشدػا 

 )ني نرلممممشم ر ممممال لممماذ  مممييع اكمممخنك  :-رحسمممو ه  -(5)يقممممع القخشبمممي
 

                                                           

يحبخ األكو  ثقو  ماول ل تماعيل ةم  تكمم نىف البرخكلنمػ لعيج الحدغ مغ يدمر البرخي ىػ:  (1)
 م.(ه110)ل تػ ي لشو " ي زكشول نخبمره ةثيخكل يلو: "كمسمت لم خك"ل ي" زم ف ك و 

 :ل األ الم لمدرةمي(2/69) :ي امت األعام  المغ خمكم (ل 1/71تحةخك الحفمظ: )انطخ: 
(2/226) . 

 تفديخ الدسعمني: (ل2/342) تفديخ القخل  العديد المغ زكشيغ السملكي: (انطخ:2)
 يىػ كذتيخ  ي ةتج التفديخ  غ الحدغ البرخيل يلع نقو  مى تلشمده. (ل3/72)

 (.16/293)  مكع البام   ي ت ييف القخل  لمصبخي: (3)
 (.18/521) كفمتاح الفيج: (4)
األنجلديل كملكي  ا خ مغ   ختح األنرمري نمػ  بج ه دمحم مغ نحسج مغ نمي ىػ:  (5)

 قيًيم كحجًثم ل ةم  كغ ةبمر السفدخيغ ىم( يبيم ي شىل600 مم:) اقخشبو يلج السحىجل
يتػلع مجرالو الفقو  العخباو المفو يقػا ج القخل  الكخيع تعمع ليرً م زاىًجا كتعبًجا

ل كغ كرشفمتو: "الجمكع نيزمً  الذعخ سم تعمعيالقخاءات يالبالغو ي مػم القخل  يغيخىم ة
== 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  .(1)يال  شي يال كمظ(

)اايمممممو: تمممممجع  ممممممى تخرممممماز  :-رحسمممممو ه  -(2)ع الدممممميػشيػ قممممميي 
 .(3)الخلملو املخ معل  احتج او ك غ قمع ت  كخيع لادت مشبا و(

) مي اايمو دليمف  ممى ننمو  :(4)-رحسو ه  -يقمع كجيخ الجقغ الحشبمي
 .(5)تعملى لع قخلف اكخنك يال كمكم لمج ػك العمكو(

  

                                                      
== 

"ل ي"التقخيج لكتم  التسييج"ل  نحػاع ااخخك ي التحةخك ا حػاع السػتىألح مم القخل "ل ي"
 .(5/322األ الم لمدرةمي: )انطخ:  ه(.671تػ ي لشو )

 (.9/274) الجمكع ألح مم القخل : (1)
ل  م عي نمػ  بج ه  الع الجقغ دمحم مغ نحسج مغ دمحم مغ تمخاهاع السحمي :ىػ (2)

التفديخ نتسو الجالع ،شو ةتمام  ي  لن،ػليل كفدخ السحىجل ن عخي السعتقجل
"ل يلج لشو ل ي " البجر الصملع"ي " تفديخ الجالليغ " ي " ةشد الخاغبيغس هللا الديػشي.  دا 

 (.5/333ه(. انطخ: األ الم لمدرةمي: )864ىم(ل يتػ ي لشو )791)
 (.3/280) كعتخل األقخا   ي ت جمز القخل : (3)
 كجيخ الجقغل الذييخ ممم"العماسينمػ الاسغ  بج الخحسغ مغ دمحم مغ  بج الخحسغ ىػ: (( 4

كغ نىف القجس. ندبتو تلى  مي مغ  ماع السقجلي. ةم  ل : كؤرخ امحثالحشبمي"
األنذ الجميف  ي تمريخ ل كغ كرشفمتو: "قمضي قزمك القجسل يكػلجه يي متو  ييم

السشيج األحسج  ي تخا ع  ي" ل"الخحسغ  ي تفديخ القخل  تح " "لالقجس يالخميف
الدحم   انطخ: .(ه928)تػ ي لشو ي  ىم(ل860"ل يلج لشو )ن،حم  اإلكمم نحسج

 (.3/331األ الم لمدرةمي : ) (ل1/6الػاممو: )
 (.4/26)  تح الخحسغ  ي تفديخ القخل : (5)
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ذةمممخه كعمممخض  مممي  -رحسمممو ه  -(1)ذممماخ دمحم ممممغ  بمممجالػىم ال قممممعي 
ةميممع ر مممعل  فاممو المممخد  -ني الخلممف  – )ننيممع لمسدممم ف السدممتفمدك كممغ اايممو:

 .( 2) مى كغ قد ع ن   ي الجغ رلال ني  ي الشدمء(

)تمممجع اايمممو  ممممى ن  ه لمممبحمنو لمممع  :-رحسمممو ه  -يقممممع الذمممػةمني
 .(3)قبعث نبام كغ الشدمء يال كغ الجغ(

 {ٻپ } تعمممملى:)ياحمممتج اقػلمممو  :(4)-رحسمممو ه  -ع القملمممسيمقمممي 

 .(5) مى ننو لع قشتطع  ي لمظ الشبػ ك اكخنك(

  

                                                           

ل  مماخ التساسممي ىممػ: نمممػ الحدمميغ دمحم مممغ  بممج الػى ممم  مممغ لممماسم  مممغ  مممي الممػىيبي (1)
 مخع  ممي  لالسمحىج الحشبمممي اإللمالم السجمجد لسممم انمجرس كمغ كعممملع التػحيمجل  ماممو  ممى

لو كؤلفمت ةثيخك يالخخا مت يتػحيج ه ينبح الذخلل  البجع د ػك السدمسيغ لمتخمز كغ
 ي التػحيج  طاسو الشفمع كشيمم: "القػا مج االربمع"ل ي"كدمم ف الجمىمامو"ل "كتمم  التػحيمج"ل 

انطمممخ:  .(ه1206)تمممػ ي لمممشو ىمممم(ل ي 1115يغيخىمممم الكثيمممخل يلمممج  مممي العييشمممو لمممشو )
 (.6/257األ الم لمدرةمي )

 (.179)ص تفديخ ليمت كغ القخل  الكخيع: (2)
 (.3/82)  تح القجقخ: (3)
الذييخ  لمغ ،ملحمغ قملع   سمع الجقغ )ني دمحم  سمع الجقغ( مغ دمحم لعيج :ىػ (4)

كغ  شػ  األد ل ةم  ال يقػع املتقميجل  تزمعمً كلسم املجقغل ي م  ةم  لمممم"القملسي"
انتجمتو الح ػكو لمخحمو ي لقمء الجريس العمكو  ي القخ  يالبالد الدػريول كغ كرشفمتو: 

" يلج الفتػ   ي االلالم"ل ي"ت،الح السدم ج كغ البجع يالعػا ج "ل ي"دال ف التػحيج"
 (.2/135)انطخ: األ الم لمدرةمي :  .(ه1332)تػ ي لشو  ىم(ل1283لشو: )

 (.6/234) كحملغ الت ييف: (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
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) مممي ىمممحه اايمممو دليمممف  :مممميغ ن -رحسمممو ه  - الذممماخ الدمممعجي ةمممحلظي 
}إال رج ال{(  مى ن  الشدمء لاذ كشيغ نباو ال كخيع يال غيخىم لقػلو

(1) . 

 يمممحه السشقمممػالت  مممغ نىمممف العممممع يالتفدممميخ  مممي تػضممماح كعشمممى اايمممو 
( 2)ن  ه لمممع قخلمممف اكمممخنك قمممط ممممى  دلمممت اسجسػ يمممم يكفيػكيممممالكخيسمممول قمممج 

وقااح ى ا  ا شااي  أباى ا   ااه ، إلامال  الخلمملول ي ممى ذلمظ  سيممػر نىمف العممع

اإلجم ع عل  ذ ك -رحسو ه  - األشلر 
(3)

. 

)المممحي  مامممو نىمممف الدمممشو يالجسم مممول  :(4)-رحسمممو ه  -قممممع اممممغ ةثيمممخ
ل  مشيعل ننمو لماذ (5)-رحسمو ه  -األ معخي يىػ الحي نقمو الذماخ نممػ الحدمغ 

 .(6) ي الشدمء نباول ي نسم  او ،جيقمت(

                                                           

 (.519)ص تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : (1)
 (.2/379) نضػاء البام :قشطخ:  (2)
 (.2/115) تفديخ القخل  العطاع:قشطخ:  (3)
ل  نمػ الفجاء تلسم يف مغ  سخ مغ ةثيخ مغ ضػ ء: ىػ (4)  كغمغ درع القخ ي الجكذقي 

شبقمت "ل ي"البجايو يالشيميو"كتبو:  ل كغيكفدخ  ماوي  كؤرخي  اإللالم الكبمرل حم ع
 774) تػ ي لشوي  ىم(ل701يلج لشو ) "لتفديخ القخل  الكخيع"ي "لالفقيمء الذم عييغ

 (.1/320) :األ الم لمدرةمي ل(446-1/445) المغ حجخ: الجرر الكمكشو :انطخ.مىم(
ىػ : مي مغ تلمسم يف مغ نمي اذخ تلحمق األ معخي ل ي لاو ق شتدج األ معخيو ل  (5)

كم  كعتدلاًم ل ثمع ر ع  غ اال تداع تلى كشيج نىف الدشو ل لو  جك كرشفمت كشيم : 
 ه(م  330ه(م ل يقيف ) 324اإلامنو  غ ن،ػع الجيمنو ل تػ ي لشو )

( ل البجاقمو ي 1/265(ل تمريمخ امغ المػردي: )15/85ليمخ ن مالم الشبمالء:) انطمخ :
 (.  15/101الشيمقمو:) 

 (.2/668) تفديخ القخل  العطاع: (6)
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داللة مييهم المخالية على أن هللا لم يبعث نبيًا من أىل خابع: المبحث ال
 البادية 

گ گ ڳ ڳ ڳ } قػلمممو تعمممملى:يالكمممالم  مممي ىمممحا السبحمممث  مممي 

{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں
(1)

. 

 السعشى اإل سملي لتيو:

تال ر مممال كممغ البذممخ ال  دمحم يممم كممغ قبمممظ يقممػع  ممف  مم نو: يكممم اعثشممم
نشممدع  مممييع يحيشممم ةسممم نممػحي تلاممظل يىممع كممغ نىممف القممخ  الممحقغ ىممع  لكال كممو

 نكسف  قػاًل ين،ح لراءً 
(2)

. 

 :داللو كفيػم اايو

ه كمغ نىمف  يعن  الخلف الحقغ اعمث مى  اآلية بمييهم مهافقتيا دلت
  .القخ  

ــة بمييــهم مخاليتيــا ــت اآلي  مممى ن  ه لممع قبعممث نباممًم كممغ نىممف  ودل
 البمديول يىحا كفيػم ،فول يقج ن مر تلاو غيخ ياحج كغ نىف العمع:

)لع قبعث ه تعملى نباًم كغ نىمف  :-رحسو ه  -البرخي  الحدغ عغ 
 .(3)بمديو قط(ال

                                                           

 .109 لػرك قػلو: (1)
 (.406)ص تاديخ الكخيع الخحسغ لمدعجي: (ل16/293) انطخ:  مكع البام : (2)
لمسميردي:  الشكت يالعيػ  (ل 2/342المغ زكشيغ: )انطخ: تفديخ القخل  العديد  (3)

(3/88 .) 
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)يكممم نعمممع ن  ه نرلممف رلممػال قممط تال  : -رحسممو ه  -(1)قتمممدك ي ممغ
 .(3)((2)كغ نىف القخ ل ألنيع ةمنػا ن مع ينحمع كغ نىف العسػد

نسم نرلف الخلف  سمو كغ نىف األكرمر يالسج ؛ لع قبعثػا كغ نىف ي 
قيف:  ساع كم ذةخ البػادي ينىف البخاري يالقخ ؛ تنسم قخيج األكرمر يالبشام ل 

ممم اعممث الخلممف   ممي القممخل  كممغ القخيممو يالقممخ ؛ قخيممج اممو األكرمممر يالسممج ؛ ي ن س 
-ياألنبامء كغ األكرمر؛ يلمع قبعمثيع كمغ البمػادي يكمغ نىمف البمخاري لمػ ييغ 

 :-وَّللا  ن مع

أل  ألىمممف األكرممممر يالسمممج ؛ اختالشمممم ا ،مممشما الشممممس؛  أحـــجىما:
ليممع تجمممر  اممملخمق؛  يممع ن قممف ينحمممع ينارممخ لخمممقل يي ممػ  اياكتداً ممم امم نػاع 

كممغ نىممف البمديممو يالبخيممول تذ اخممتالشيع ياكتممدا يع تنسممم ي ممػ  املسم مماو يننممػاع 
 البيم ع؛ لحلظ اعثػا كغ األكرمر دي  البمديو.

يبعممجا  ممص  الخلممف ي ممػ  ليممع نلممبم  ين ممالم تتقممجم  ممغ يقممت الخلممملو 
ع تلمى اإل مامو ليمع؛ يند مى تحتمج تلى ن  يطيخ ذلظ لمخمق؛ لا ػ  ذلمظ نلمخ 

 يننفح تلى القبػعل  صذا ةمنػا كغ نىف البػادي ال يطيخ ذلظ لمخمق.
ــــاني: ننممممو قممممخاد كممممغ الخلممممملو تضيمرىممممم  ممممي الخمممممق؛  ممممي اا مممممق  والث

ياألشممممخاا ياألكرمممممرل يالسممممج  ىممممي األك شممممو التممممي قشتممممم  الشمممممس تلييممممم  ممممي 

                                                           

 .قتمدك مغ د مكو مغ قتمدك مغ  ديد الدجيلي البرخي ىػ: (1)
ػا ل ي ػ   مى ل األخباو ( يىع ن،حم  ( 2 عخ ني ،ا ب ٍخ ني    ب مءا : ميت  كغ ي  الخهللا

قتغ ني ثالثوٍ   . سػد 

 :لمسميردي (ل الشكت يالعيػ  7/2210) ( انطخ: تفديخ القخل  العطاع المغ نمي حمتع:3)
 (.2/477) :المغ الجػزي  (ل زاد السديخ3/88)
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ي ممي نىممف  لخ ذلممظ  ييمممالتجمممرات يننممػاع الحممػا ج كممغ اا مممق ياألشممخاا؛  اطيمم
اا مق ينكم نىف البػادي يالبخاري؛ لاذ قجخميم يال قشقمج تلييم؛ تال الذممذك كمغ 

 .(1)الشمس؛ يال يقزي  ييم الحػا ج؛  ال يطيخ  ي الخمق الخلملو يكم قخاد ميم

-رحسممو ه  -صيقمممع نمممػ ا ممخ الجرممم
(2)

:)قيممف كممغ نىممف األكرمممر 
 .(3)ع ينح ع ينحخ  اقبػع الشمس كشيع(دي  البػادي أل  نىف األكرمر ن م

)لممممع قبعممممث ه نباممممم كممممغ البمديممممو  :(4)-رحسممممو ه  -يقمممممع الدممممسعمني
لفمطيممممع ي فممممم يعل ينكممممم نىممممف األكرمممممر  يممممع نحممممغ قمػبممممم ينذةممممى ين صممممغ  ممممي 

 .(5)األكػر؛  ميحا اعث ه األنبامء كشيع(
                                                           

 (.6/297) تفديخ السمتخيجي:قشطخ:  (1)
 لاو السشتيى  ي درايو ي لحشفي السحىج ل نمػب خ نحسج مغ  مي الخازي الجرمص :( ىػ2)

 :ل لو  جك كؤلفمت كشيم سع تلى العمع الرالح يالتقػ   ليرً مالسحىجل ةم  زاىًجا 
يلج  "ل خح األلسمء الحدشى "ل ي"الفرػع  ي األ،ػع  ي" ل" خح كخترخ الصحميي "

ل (16/340): انطخ: ليخ ن الم الشبالءىم(. 370(ل يتػ ي لشو )ه305)لشو 
  .(1/220): الجػاىخ السزاو

 (.4/396) نح مم القخل : (3)
تفقو  نحسج السخيزي الدسعمنيل مغ كشرػر مغ دمحم مغ  بجالجبمر نمػ السطفخ: ىػ (4)

 مى يالجه حتى مخع  ي كحىج الحشفاو يك ث  ماو ثالثيغ لشول ثع تخةو يلمر  مى 
االنترمر  كغ كرشفمتو: "ل كحىج الذم عي حتى ي متول ةم  كفتي خخلم   ي  رخ

اال،صالم  ي الخد  مى نمى  ي ن،ػع الفقو"ل ي" القػاشع "ل ي" أل،حم  الحجقث
شبقمت الذم عاو  انطخ:ىم(. 489)يتػ ي لشو (ل 426"ل يلج لشو )زيج الجمػلي
المغ السمقغ:  العقج السحىج  ي شبقمت حسمو السحىج(ل 5/335لمدب ي: )

 (.2/339: )شبقمت السفدخيغ لمجاييدي(ل 106)ص
 (.3/72) تفديخ الدسعمني: (5)



 

 على اإلميان بالرسل يف القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية داللة مفووم املخالفة

714 

السجا غل :)نىف القخ  قخيج كم نرو-رحسو ه  -  القخشبي  ي تعميقي 
يلع قبعث ه نبام كغ نىف البمديو لفمبمو الجفممء يالقدمػك  ممى نىمف البمجيل يأل  

 .(1)نىف األكرمر ن قف ينحمع ين زف ين مع(

:)السممخاد اممملقخ : السمممج ل ال ن  -رحسممو ه  -الحممم ع امممغ ةثيممخبمميغ ي 
يىمممحا ىمممػ  لننيمممع كمممغ نىمممف البمممػاديل المممحقغ ىمممع ن فمممى الشممممس شبم مممم ينخالقمممم

السعيػد السعخيا ن  نىف السج  نرق شبم مل ينلصو كغ نىمف لمػادىعل ينىمف 
 .(2)الخيف يالدػاد نقخ  حمال كغ الحقغ يد شػ   ي البػادي(

)ال كغ البمديول مف كغ نىف القخ  المحقغ  :-رحسو ه  -يقمع الدعجي
 .(3)ىع نكسف  قػال ين،ح لراءل يليتبيغ نكخىع ييتزح   نيع(

  

                                                           

 (.9/274) الجمكع ألح مم القخل : (1)
 (.2/668) تفديخ القخل  العطاع: (2)
 (.268)ص تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : (3)
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 داللة مييهم المخالية على أن معرية الخسهل معرية  خامذ: بحث الالم
  هلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ } قػلمو تعمملى:يالكالم ي ػ   ي 

{ڀ ڀ ڀ ڀ
(1)

. 

 :داللو كفيػم اايو

  ممى ن  كمغ يصمع الخلمػع دلت اآلية بمنطهقيا ومييـهم مهافقتيـا
 . كتثف نكخهانشمع ه ي  قج 

كعرمماو    ممى ن  كعرماو الخلمػع ودلـت اآليـة بمييـهم المخاليـة
 .(2)ل يىحا كفيػم  خط

(3)-رحسمممو ه  -الخاغمممج األ،مممفيمنييقمممػع 
)كمممغ :مبينااا   هااافا ا م هاااى  

نشممممع رلمممػع ه  قمممج نشم مممول  شب مممو ممممحلظ  ممممى كقممممممول يىمممػ ن  كمممغ  رمممى 
(4)رلػلو  قج  رى ه(

. 

                                                           

 .80لػرك الشدمء: (1)
 تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : (ل16/293) انطخ:  مكع البام : (2)

 (.406)ص
)ني األ،بيمني( السعخيا  الحديغ مغ دمحم مغ السفزف األ،فيمنيىػ: نمػ القملع  (3)

ندقجل كغ الح سمء العمسمء. كغ نىف )ن،بيم ( ل غ افجادل يا تيخل "ل الخاغجم"م
الحريعو تلى ك مرم "ي "لاألدامءكحمضخات "حتى ةم  يقخ  امإلكمم الفداليل كغ ةتبو: 

(ل 2/255م. انطخ: األ الم لمدرةمي )(ه502)تػ ي لشو  ل"األخالق"ي "لالذخيعو
 (.13/383كعجع السؤلفيغ لكحملو )

 (.3/1343) تفديخ الخاغج األ،فيمني: (4)
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 :)يخبمخ تعمملى  مغ  بمجه يرلمػلو دمحم -رحسمو ه  -امغ ةثيخ قمعي 
ا نو كغ نشم و  قج نشمع هل يكغ  رممه  قمج  رمى هل يكمم ذال تال ألنمو 

(1)كم قشصق  غ اليػ ل ت  ىػ تال يحي قػحى(
. 

:)ت  -رحسممممو ه  -(2)يقممممع الذمممماخ العالكممممو دمحم مممممغ ،ممممملح العثاسمممميغ
شم تمممو  تتؤخمممح اصخيمممق السفيمممػمل ألنمممو تذا ةمنمممكعرممماو الخلمممػع كعرممماو ل 

(  سعريتو كعراو   وشم 
(3)

. 

  

                                                           

 (.1/726) تفديخ القخل  العطاع: (1)
مغ  ىػ: ،محج الفزيمو الذاخ نمػ  بجه دمحم مغ ،ملح مغ لماسم  مغ  بجالخحسغ (2)

 ثسم ل لع  ثاسيغ كغ الػهبو كغ مشي تساعل  ملع  ميف  ماو ن،ػلي كفدخ لو 
كرشفمت  جديو كشيم: "تقخيج التجكخيو"ل ي"القػا ج السثمى"ل ي" قيجك نىف الدشو 

 (.ىم1421ىم(ل يتػ ي  ي  جك لشو )1347يالجسم و"ل يغيخىمل يلج اعشيدك لشو )
 (.2/8) تفديخ لػرك الشدمء: (3)
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داللة مييهم المخالية على أن هللا ال يعحب أحجًا إال بعج دادس: المبحث ال
 إرسال الخسل

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } تعمممملى: ه قمممػعالكمممالم ىشمممم  مممي  

{ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
(1)

. 

 السعشى اإل سملي لتيو:

سغ لرلاًلل كبذخيغ مثػااو  هيعبمد ويخبخ  ف ثشم ه ننو نرلف تلى خمق
عقمامول لمأال ا مهكمغ خمملو نكمخ ه ي رم ي  نشم يع ياتمبعيع ي،مجقيعل ييشمحر 

ل ا نممو كممم  مممءه كممغ اذمميخ يال نممحقخ يحممتج كممغ ةفممخ ي بممج األنممجاد كممغ دي  ه
كممخهل لتكممػ   الحجممو ألخممملو كمحممج  ممي تػحيممجه ك لحجممو ةممف كبصممف ï  قصممع

و لممممبحمنو يتعممممملى جلمممميىممممحا كممممغ ةسمممممع   لالبملفممممو  ماممممو ي مممممى  ساممممع خمقممممو
 .(2)يح ستو

 :داللو كفيػم اايو

حجممو ه قم سممو  مممى  ساممع  ن  مممى  دلتتا ية تتف وم اتتوا يلموي  تتف
  الخمق اصرلمع رلمو  مييع املبذمرك يالشحارك.

 مممى ن  ه ال يعممح  نحممجًا تال اعمممج  اآليــة بمييــهم المخاليـــة ودلــت
  ترلمع الخلفل يىحا كفيػم  خطل يقج ن مر تلى ىحا اعس السفدخيغ:

                                                           

 .165الشدمء: لػرك (1)
 (.215)ص تاديخ الكخيع الخحسغ: (ل9/408) انطخ:  مكع البام : (2)
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تعممملى ال  ىممحا دليممف  مممى ن  ه :ل يالبفممػيل يالقملممسيقمممع الدممسعمني
 .(1)يعح  الخمق قبف اعثو الخلف

ننو لػ لمع قبعمث الخلمف ) او دليف  مى  :(2)-رحسو ه  -لخمز  ا يقمع
ثممممع ذةممممخ كممممم ذةممممخه  ل(3)لكممممم  لمشمممممس  ماممممو حجممممو  ممممي تممممخل التػحيممممج يالصم ممممو(

 الدسعمني يالبفػيل يالقملسي.

يىحا السعشى السفيػم كغ ىحه اايول  مء كرخحًم او  ي غيخ كمم ليمو 
{ى ى ائ ائ ەئ ەئ } :كغ ةتم  هل ةقػلو تعملى

 ل يقػلو تعملى:(4)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ }

{ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ڄ } :تعمملى يقػلو ،ليقػلو تعملى: ( 5)

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

{ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ
ہ ہ ھ }ل يقػلمممممممممممممو: (6)

                                                           

ل تفديخ (1/723) كعملع التشديف:ل (1/503) :لمدسعمني تفديخ القخل انطخ:  (1)
 (.3/470القملسي: )

ل "السعخيا املخمز  " لالحدغ  مي مغ دمحم مغ تمخاهاع مغ  سخ الذاحيىػ: نمػ  (2)
املتفديخ يالحجقثل يكغ  مً ةم   ملسل دكذق ي اخا املخمز  ألنو ةم  نكيًشم لس تبو  ي

لبم  الت ييف  ي  " ي الحجقثل ي" كقبػع السشقػع لو كرشفمت كشيم: "ل الذم عاو  قيمء
شبقمت السفدخيغ  انطخ: .(ه741) تػ ي لشوه(ل 678"ل يلج لشو )كعمني التشديف

 (.5/5األ الم لمدرةمي: ) (ل267: )صلألدنو
 (.1/450) لبم  الت ييف  ي كعمني التشديف: (3)
 .15 لػرك اإللخاء: (4)
 .47 لػرك القرز: (5)
 .19 لػرك السم جك: (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ھھ

{ ﯀ ﯁       
(1)

 إ   غير ذ ك مه اآلي ث. ،
  

                                                           

 .9-8 لػرك السمظ: (1)
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  داللة مييهم المخالية على ختم الخساالت بالنبي دمحم: المبحث الدابع
 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ} قػلمو تعمملى:يالكالم  ي ىحا السبحث ي ػ   مي 

{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
(1)

. 

 السعشى اإل سملي لتيو:

 ممغ الستقمميغل ننيممع قؤكشممػ  ييرممجقػ  اممملػحي الممحي ننممدع  يخبممخ 
يىممػ القممخل ل يبسممم ننممدع  مممى لممم خ األنبامممء كممغ قبمممو كممغ الكتممجل   مممى دمحم

دي  تفخيق ميشيمل ييؤكشػ  ييرجقػ  املجار ااخخك تيسمنًم  مزكًم يكم  ييم كغ 
 .(2)العقم  يالثػا 

 :داللو كفيػم اايو

لكمغ املكتمج   مى ي،و كغ ت اآلية بمنطهقيا ومييهم مهافقتيادل  
الدممسمييو الدممماقول ةممملتػراك ياإلنجيممفل يلكممغ اممملقخل  الكممخيع السشممدع  مممى نبيشممم 

 .ل ننيع  مى ىج  كغ ربيع يننيع  م دي   ي الجنام يااخخكدمحم 
ــة ــة بمييــهم المخالي ــت اآلي ل  مممى خممتع الخلمممالت اممملشبي دمحم  ودل

يىػ القخل  العطاعل يكمم ننمدع   في اايو كجح كغ قؤكغ اسم نندع  مى دمحم 
كغ تػراٍه ي نجيٍف يزبمػٍر يغيخىممل  يمجع ىمحا ‰  مى األنبامء يالخلف الحقغ قبمو

ڤ ڤ ڤ  } :ل ننو ال نبي اعمجهل  مافيع كمغ قػلمو تعمملىالتدمدف السشتيي تلاو 

ننممو ال يمم تي اعممجل يممم دمحم نبممي يال رلممػعل يال قشممدع كممغ اعممج ىممحا القممخل   {ڦ
 ،فو. كتم  يىحا كفيػم

                                                           

 .4لػرك البقخك: (1)
 (.41ص) تاديخ الكخيع الخحسغ لمدعجي: (ل1/244) انطخ:  مكع البام : (2)
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)ينكم ي و تذخييم كغ السقرمج الثملمثل  :(1)-رحسو ه  -قمع الشػرلي
خ قم جك )ت  الػاحج تذا تكثخل تدمدمف ال { ڤ ڦ } ل  يػ: ن الخمتساويىػ  ادهللا

السفيمػم  -ني ن سممع- قشقصمع( يبص مسمميد غل ي   الكثيخ تذا اتحمجل المتقخ ال
( خمتع األنبامء ‰ السخملو نمسح ا نو

(2)
. 

يىممحا السعشممى السفيممػم كممغ ىممحه اايممول يىممػ خممتع الخلمممالت اممملشبي دمحم 
 :ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ }  ممممء كرمممخحًم امممو  مممي قػلمممو تعمممملى

{ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
 ڇ چ چ چ } قػلمممممممممممممو تعمممممممممممممملى:يدع  ل(3)

الجقغ  ال دقغ غيخ  مى ةسمع  (4){ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 .دقغ االلالمل يال نبي اعجه

تممجع  مممى خممتع الخلمممالت  نحمدقممث ةثيممخك يقممج يرد  ممي الدممشو السصيممخك
 ل يىي ةثيخه كشيم: املشبي دمحم

                                                           

ل ةخدي األ،فل ي لاو تشتدج حخةو الشػرلاو ىػ: لعيج مغ كيخزا مغ  مي الشػرلي (1)
 ي تخةام اليػمل شمج العمع  ي ،فخه  طيخت  ماو كالكح الشجماو يالحةمءل  يغ 

العمسمني   زػًا  ي ن مى كجمذ  مسي  ي الجيلو العثسمناول حميع الترجي لمسج
السملػني  ي يقت لقػط الجيلو العثسمناو كصملبًم متح اع الذخيعو اإللالكاول  دجغ 

الحقغ تػلػا الدمصو اعج لقػط الجيلو العثسمناول كغ  غيح ع  ماو املقتف كغ العمسمنيي
كؤلفمتو: "رلم ف الشػر  ي حقم ق ليمت الكتم  الس شػ "ل ي"ت مرات اإل جمز  ي 

ىم(. انطخ: 1379ىم(ل يتػ ي لشو )1294"المسعمت"ل يلج لشو )كطم  اإليجمز"ل ي
 (.1/324: )السػلػ و السادخك  ي األديم  يالسحاىج ياألحدا  السعم،خك

 (.60ت مرات اإل جمز: )ص (2)
 .40لػرك األحدا : (3)
 .3لػرك السم جك: (4)
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ـــًا فأحدـــنو » :قػلمممو ـــى بنيان ـــل رجـــل بن ـــا  كمث ـــل األنبي ـــي ومث مثل
الناس يطييهن بو، ويقهلهن: ما رأينا بنيانًا أحدن من ىـحا، وأجملو، فجعل 

 .(1)«إال ىحه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة
  

                                                           

 .(5959خمتع الشبييغل مخقع:) نخخ و كدمعل ةتم  الفزم فل ام  ذةخ ةػ   (1)
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عنج  داللة مييهم المخالية على انتيا  محبة النبي امن: المبحث الث
 ةانتيا  المتابع

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } تعمممملى: ولمممػ قيالكمممالم ىشمممم  مممي 

{ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ
(1).  

 اإل سملي لتيو:السعشى 

 ػ  كحبممممو ه ن  ن  يقممممػع لمممممحقغ قممممج   نباممممو دمحمًا تعممممملى يمممم كخ ه 
 .(2)يكففختوي ف   دليشملػا كحبو ه  قتبعػه ييؤكشػا او ضمىخًا يبمششًمل

 :داللو كفيػم اايو

الذممخط الممالزم  ممي  مممى ن   دلــت اآليــة بمنطهقيــا ومييــهم مهافقتيــا
 يشم تول  يسم كتالزكم . نباو دمحم  ي ف كتماعو  ده كحبو 

ڦ ڦ ڦ } تيو اسفيمػم السخملفمو  مي قػلمو تعمملى:ل خ األيعيدع  ص

غيممخ ،مممدقول ¸  سحبتممو    ل  مممى ن  كممغ لممع قتبممع الشبممي{ڦ ڄ ڄ
 يىحا كفيػم  خط.

)كممغ اتبممع  :-رحسممو ه  - بممجالخحسغ مممغ نم،ممخ الدممعجي قمممع الذمماخ
الخلمممػع دع  ممممى ،مممجق د مممػاه كحبمممو ه تعمممملىل ينحبمممو ه يغفمممخ لمممو ذنبمممول 
يرحسو يلمجده  مي  سامع حخةمتمو يلم شمتول يكمغ لمع قتبمع الخلمػع  مماذ كحبمم 
 تعمملىل أل  كحبتمو  تػ مج لمو اتبممع رلمػلول  سمم لمع قػ مج ذلمظ دع  ممى 

                                                           

 .31( لػرك لع  سخا :1)
 (.6/322( انطخ:  مكع البام : )2)
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ػدىمم غيمخ نم عمو ممجي   جكيم يننو ةمذ  ت  اد مىمل كمع ننيمم  ممى تقمجقخ ي 
 .(1)( خشيم

ڄ ڄ  } يدع  ممصخ اايممو الثمممني اسفيممػم السخملفممو  ممي قػلممو:

 مغ قشمع كحبمو ه لمول يال  ل  مى ن  كغ لع قتبع الشبي{ڄ ڃ ڃ ڃڃ
 كففخهل يىحا كفيػم  خط.

) جعممف اتبممع رلممػلو كذممخيشم  :(2)-رحسمو ه  -قممع اإلكمممم اممغ الممماع
ه ليمممعل يي مممػد السذمممخيط كستشمممع ممممجي  ي مممػد  اسحبمممتيع ل ي مممخشم لسحبمممو

 خشو يتحققو متحققو  عمع انتفمء السحبو  شج انتفممء الستماعمول  منتفممء كحبمتيع 
 الزم النتفمء الستماعو لخلػلول يانتفمء الستماعو كمديم النتفمء كحبو ه ليمعل 

عمو لخلممػلول ا ثبمػت كحبمتيع ل يثبمػت كحبممو ه ليمع ممجي  الستما ادمتحيف تذً 
 .(3)ىي حج ه يرلػلول يشم و نكخه( يدع  مى ن  كتماعو الخلػع 

يحه اايمو الكخيسمو حمكسمو  ممى ةمف كمغ اد مى كحبمو هل يلماذ ىمػ  
 ممممى الصخيقمممو السحسجيمممو  صنمممو ةممممذ   مممي د مممػاه  مممي نفمممذ األكمممخل حتمممى قتبمممع 

 .(4)الذخع السحسجي يالجقغ الشبػي  ي  ساع نقػالو ينحػالو

                                                           

 (.128( تاديخ الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم : )ص1)
لمسع دمحم مغ نمي ا خ مغ نقػ  مغ لعج  سذ الجقغ امغ ياع الجػزيو ىػ: اإلكمم  (2)

المحجقث ل تتمسح المحجقثل يا تفف املعمعل مخع  ي  مػم كتعجدك ال لاسم  مع التفديخ ي 
انطخ: البجايو  .ىم(751) : مى  اخ اإللالم امغ تاساول يالزكو حتى كمتل تػ ي

 (.6/168(ل  حرات الحىج:)4/21(ل الجرر الكمكشو: )18/523يالشيميو:)
 (.1/161) ( كجارج الدملكيغ:3)
 (.1/494: )المغ ةثيخ ( تفديخ القخل  العطاع4)
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 مي  الشبمي   مخشاو كتماعمولسعشى السفيػم كغ ىحه اايو يىػ يىحا ا
 ۋ ٴۇ ۈ} : ممممي قػلممممو تعممممملىيكرممممخ ًحم اممممو  مممممء كقممممخرا حرممممػع كحبممممو ه 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ }ل يقػلو: (1) {وئ  ەئ ەئ

ل (2){ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ }يقػلممممممممو تعممممممممملى: 

(3) {ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
. 

  

                                                           

 .65( لػرك الشدمء: 1)
 .54الشػر:  ( لػرك2)
 . 69( لػرك الشدمء: 3)



 

 على اإلميان بالرسل يف القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية داللة مفووم املخالفة

726 

 داللة مييهم المخالية على كمال خلق النبي التاسع: المبحث 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ } تعممملى: ولممػ قيالكممالم  ممي ىممحا السبحممث  ممي 

{ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
(1)

.  

 السعشى اإل سملي لتيو:

 مامظ  كمغ   ننو مخحسو كمغ ربمظ يرن تمو قبيغ ه  ف   نو لشباو دمحم 
 ممم تسعػا  ماممظ ينحبممػلل ظ يبفيممخىع كممغ الخمممقل  كشممت ر اقممًم رحاسممًم ا ،ممحما

كمممغ حػلمممظ  ػاالقممممجل النرمممخ  الخممممق قملمممي   ياكتثممممػا اكمممخلل يلمممػ ةشمممت لممميء  
 .(2)يتفخقػا  شظ

 :داللو كفيػم اايو

لػ ةم    مى ن  نبيشم دمحمًا  دلت اآلية بمنطهقيا ومييهم مهافقتيا
 . طًم غماع القمج ليء الخمق لتفخق السؤكشػ  كغ حػلول يلع يد شػا تلاو

لمع ي مغ  طمًم غمماع القممج   ممى ننمو  ودلت اآلية بمييهم المخاليـة
مممف ةممم  ر ي ممًم رحاسممًم  صػ ممًمل  كمنممت ثسممخك ذلممظ ننيممع نرممخيه يا تسعممػا كعممول 

 يىحا كفيػم  خط.

                                                           

 .159 ( لػرك لع  سخا :1)
:  ي تفديخ ةالم السشم تاديخ الكخيع الخحسغ  (ل7/341( انطخ:  مكع البام : )2)

 (.154)ص
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 مممف الشمممسل  مممى كتكبممخا ي ممغ لممع :ني):(1)-رحسممو ه  -قمممع السخاغممي
 قػلمو ي م ىمحا اسثمف  دمحما نبامو ه نكمخ يقمج ليمعل كتػاضعم الجمنج لي غ كم 
:{ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} (2) ٺ ٺ ٿ  } :اقػلمممو يي،مممفو

 كممغ كبعممجا ،مممر يتسممخد تمممماذ تجبممخ لسممم ثممع يكممغ {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
 .(3)(ربو رحسو

مغ   سخي مغ ه  بج  مى دخمشم):قمع (4)-رحسو ه  - كدخيق  عغ 
 ي مغ لمع:  قممع  ه رلمػع  محةخ الكػ مول تلمى كعمييمو كمع قجم حيغ لالعمص
إن مــــن أخيــــخكم أحدــــنكم  : ه رلممممػع قمممممع: يقمممممع كتفحذمممممل يال  محذممممم

 .(5)خلقا

                                                           

 لةم  كجرس الذخيعو اإللالكاو ميمل كفدخ نزىخي نحسج مغ كرصفى السخاغي :ىػ (1)
ي يغ نلتمذا لمعخباو يالذخيعو اإللالكاو ا ماو غػردي   لييلي نطمرك اعس السجارس

 "ل ي" الحدبو  ي اإللالم "ل ي" الػ يد  ي ن،ػع الفقو ل كغ كرشفمتو: "املخخشػم
 .(1/258انطخ: األ الم لمدرةمي: )ىم(. 1371تػ ي املقمىخك لشو ) "ل  مػم البالغو

 .215( لػرك الذعخاء: 2)
 (.39/ 16) :تفديخ السخاغي( 3)
الحجقث  ل ينحج رياك كػ ي يكفتي تماعيل نمػ  م ذو كدخيق مغ األ جع الػاد يىػ:  (4)

الشمسل ييقزي ميشيع دي  ن  قتخح  مى ذلظ ن ًخال  يافتي ل ي مذالكػ و ل ل غالشبػي 
(ل ليخ ن الم الشبالء: 6/138انطخ: الصبقمت الكبخ : ) .(ه62)تػ ي لشو 

(4/63.) 
 محذًم يال  نخخ و البخمري  ي ،حاحول ةتم  األد ل ام  لع ي غ الشبي ( 5)

 (.6029كتفحذًمل مخقع:)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
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ل ممممف ةمممم  غماطمممم يال  طمممم ي مممغ لمممع  ننمممواايمممو يالحمممجقث  تقتزممم م
 . م رحاسمل ةسم ي،فو ه ي ر  

يىممحا السعشممى السفيممػم كممغ ىممحه اايممول  مممء كرممخحًم اممو يكشصػقممًم  ممي 
كمغ  مػق لمبع لمسميات ا سممع  ل ةذيمدك ه  غيخ كم ليو كغ ةتم  ه

{ڱ ڱ ڱ ں} قمع تعملى: ‰ي طاع نخالقو
(1)

ھ } ، وقى ا  الا   :

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

{﮷ ﮸ ﮹
(2)

ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻٻ} ، وقى ااااااااااااا :

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

{ڈ ڈ ژ ژ ڑ
(3)

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ، وقى ااااااااا :}

{ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
(4)

 ، إ   غير ذ ك مه اآلي ث.

  

                                                           

 .4 ( لػرك القمع:1)
 .128 ( لػرك التػبو:2)
 .29 ( لػرك الفتح:3)
 .21( لػرك األحدا :4)
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 الخاتمة

الحسج  نياًل يلخًخا  مى كم ننعع او  مي  كغ تتسمم ىحا البحثل يبعج 
 مممي الشقممممط  يس مممغ ن  ن سمممف الخمتسمممواالنتيممممء كشمممو اعمممػ  ه تعمممملى يتػ اقمممول 

 التملاو: 
ن  تفدممميخ اايمممو اسفيمممػم السخملفمممول يزممماف كعشمممى  جقمممجًا تلممممى  أواًل:

  منج تفديخىم اسشصػقيم يكفيػم كػا قتيم.
   ةبمر السفدخيغ  دخيا ليمت  ي ةتبيع اسفيػم السخملفول ي  ن  ًا:نيثا

 لع يرخح اعزيع محلظ.

ــ ن  تفدمميخ اايمممت اسفيممػم السخملفممول ي مممد قتفممق  ماممو  سيممػر  ًا:ثالث
   اختمفػا  ي حجيتو. العمسمءل اسم  ييع الحشفاول ي 

ن  ضيممممػر تفدمممميخ ليمممممت القممممخل  اسفيممممػم السخملفممممو  ممممي ةتممممج  ًا:رابعــــ
كعممني القمخل  العطماعل التفديخ قمجع  ممى االىتسممم البمملغ كمغ السفدمخيغ مبامم  

 .  حدج  مى كشصػق اايو ا مع يقترخي 

: ن  اال تشمممء متفدمميخ ليمممت القممخل  العطمماع اسفيممػم السخملفممول اً خامدــ
 شمق الشرػص لاللتجالع ميم  ممى يدم ج  ي الخد  مى نىف الديغ  ي لييع ن 

 كعتقجاتيع البمشمو.

مج  نر ػينخيًخال  يت ن  نكػ  قج يا  قت  اسم قجكت  ي ىمحا البحمث كمغ  ا
ل  ن  يجعمشمممي كمممغ المممج  مك تلمممى ه تعمممملى  ممممى  - مممد  ي مممف  - ه نلممم عي كقمممفٍ 

ارممميخٍك يح سمممٍول ين  قخزقشمممم اتبممممع الدمممشول ياقتفممممء لثممممر الدممممو الرمممملحل تنمممو 
ل  ممػاد  ةممخيع ل ي،مممى ه يلممم ع يبمممرل  مممى نبي شممم كحسممٍج تعمممل ى لممساع  كجيممج 

  ي مى للو ي،حبو ن سعيغ.



 الفهارس:

 .يخس اايمت  
 .يخس األحمدقث  
 .يخس ااثمر  
 .يخس األديم  يالفخق يالسحاىج  
  يخس الكمسمت الفخيبو يالسرصمحمت العمساو 

 البحث.السعخا ميم  ي 
 .يخس األ الم  
 .يخس السرمدر يالسخا ع  
 .يخس السػضػ مت  
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 فيخس اآليات
 الدهرة طخف اآلية م

رقم 
 اآلية

 5 الفمتحو ﴾جي يه ىه مه﴿  1
 187 البقخك ﴾ ىتيت نت مت زت رت ﴿  2
 187 البقخك ﴾ يثىف ىث نث مث زث رث﴿  3
 279 البقخك ﴾ مس خس حس جس مخ﴿  4
 يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿  5

 ﴾ اك
 178 البقخك

 124 البقخك {ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  }  6
 4 البقخك {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}  7
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿  8

 ﴾ڦ
 102 لع  سخا 

 97 لع  سخا  {﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}  9
 130 لع  سخا  ﴾ جغ مع جع مظ حط مض﴿  01

 31 لع  سخا  { ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}  11
 159 لع  سخا  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ }  12
 1 الشدمء ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  13
 10 الشدمء ﴾  نث مث زث رث يت ىت﴿  14
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 الدهرة طخف اآلية م
رقم 
 اآلية

 101 الشدمء (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  15
 23 الشدمء ﴾ مم ام يل ىل﴿  06

 8 الشدمء {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ }  17
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }  18

 {ڎ 
 165 الشدمء

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }  19

 {ې  
 65 الشدمء

 69 الشدمء {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  }  20
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿  21

 ﴾ ڑ
 16 السم جك

 45 السم جك ﴾خت حت جت هب مب خب﴿  22
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }  23

 {ڇ ڇ 
 19 السم جك

 3 السم جك { ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }  24
 38 األنعمم ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿  25
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک }  26

 {ک
 31 األنعمم

 128 التػبو {ھ ھ ے ے ۓ }  27



 
 

 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

733 

 الدهرة طخف اآلية م
رقم 
 اآلية

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }  28

 {ںں
 109 قػلو

 ڻ ڻ ۀڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }  29

} 
 38 الخ ج

 11 تمخاهاع { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}  30
 خس حس جس مخ جخ مح﴿  30

 ﴾حص مس
 14 الشحف

 43 الشحف {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ }  32
 15 االلخاء {ى ى ائ ائ ەئ ەئ }  33
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿  34

 (ۓ
 23 اإللخاء

 23 اإللخاء ﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿  35
﮳ }  36 ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

 {﮴
 8 األنبامء

 54 الشػر {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  }  37
 215 الذعخاء {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }  38
 47 القرز {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک }  39
 71-70 األحدا  ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿  40
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 الدهرة طخف اآلية م
رقم 
 اآلية

 40 األحدا  { ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}  41
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ :}  42

 {ىئ 
 21 األحدا 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  43

 ﴾چ
 29 ص

 44 الدخخا ﴾ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ﴿  44
 9 األحقما {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ}  45
ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }  46

 {ڀڀ 
 29 الفتح

 6 الحجخات ﴾حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿  47
 ىه مه جه ين ىن من خن حن ﴿  48

 ﴾يهجي
 6 الصالق

﮳ }  49 ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 {﮴ ﮵ 
 9-8 السمظ

 4 القمع {ڱ ڱ ڱ ں}  50
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 األحاديثيخس ف
 طخف الحجيث م

تذا ةم  ميغ قجيو كثف لخخك  تذا قمم نحجةع يرميل  صنو يدتخه»  0
 «الخحف 

ت كخالثي هللاج نحق  مشفديم كغ يلي هللايم»  2 خا تادت  «ل يالبهللا ت

 «كغ نخيخةع نحدشكع خمقمت  »  3

 «ل زيجه  مى الدبعيغ»  4

 «،جقو الفشع  ي لم ستيم»  5

 «،جقو ترجق ه ميم  ما ع  مقبمػا ،جقت و»  6

 «،مػا  ييم  صنيم مخةو»  7

 « ي لم سو الفشع الدةمك»  8

يال الدخاييالت يال البخانذ يال  ال قمبذ القساز يال العسم ع»  9
 «الخفما

 «التبع كم لاذ  شجل»  01

 «كثمي يكثف األنبامء ةسثف ر ف مشى مشامنًم   حدشو ين سمو »  00

متي تتب عت  ك صتفا الف شهللاي هللا »  02 م ى ك مهللايٍءل    كاعت     «ضامتع ل ي  هللاذ ا ناتتبهللاع  ن حجا

 فيخس األديان واليخق والمحاىب
 أو المحىب اليخقة م

 الطمىخيو 1
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 فيخس الكلمات الغخيبة والمرطلحات العلمية المعخف بيا في البحث
 الكلمة م

 القجقج 1
 الدفدصو 2
 الخبيبو 3
 نىف العسػد 4
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 فهرس األعالم

 العلم م
 امغ الماع  0
 امغ الشجمر  2
 امغ تاساو  3
 امغ حجخ  4
 امغ ةثيخ  5
 نمػ الحدغ األ عخي   6
 الجرمصنمػ ا خ   7
 نمػ ذر  8
 نمي يعمى مغ نكاو  9

 البفػي   01
 الحدغ البرخي   00
 الخمز    02
 الخاغج األ،فيمني  03
 الد مج  04
 الدب ي  05
 الدعجي  06
 الدسخقشجي  07
 الدسعمني  08
 الديػشي  09
 الذشماصي  21
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 العلم م
 الذػةمني  20
 الصبخي   22
  سخ مغ الخصم   23
 القملسي  24
 قتمدك  25
 القخشبي  26
 كجيخ الجقغ الحشبمي  27
 ،ملح العثاسيغدمحم مغ   28
 دمحم مغ  بجالػىم   29
 السخاغي  31
 كدخيق   30
 الشػرلي  32
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 فيخس المرادر والمخاجع
  ي امت األعام  المغ خمكم 
 الػ،ػع تلى الػ،ػع 
 الشكت يالعيػ  لمسميردي 
 الشدم ي  ي لششو 
 السػلػ و السادخك  ي األديم  يالسحاىج ياألحدا  السعم،خك 
 كشتيى الدػع ياألكف المغ الحم ج 
 السشمىج األ،ػلاو 
 ) كقجكو الذاخ  صاو دمحم لممممم )نضػاء البام 
  المغ  مرسكقمقاذ المفو 

 كفتمح الػ،ػع 
 كفمتاح الفيج 
 السفشي المغ قجاكو 
 كعجع السؤلفيغ 
  كعتخل األقخا   ي ت جمز القخل 
 كعمني القخل  ي  خااو 
  كعملع التشديف  ي تفديخ القخل 
 لسحسج الجيداني كعملع ن،ػع الفقو 
 السدػدك المغ تاساو 
 كدشج اإلكمم نحسج 
 السدترفى لمفدالي 
 كحةخك ن،ػع الفقو لمذشماصي 
 كجارج الدملكيغ 
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 كخترخ امغ المحمم 
 كحملغ الت ييف 
 كجسػع  تمي   اخ اإللالم امغ تاساو 
 لدم  العخ  المغ كشطػر 

 لبم  الت ييف  ي كعمني التشديف 
 الكػاكج الدم خك 
 لعبجالعديد البخمري  كذو األلخار 
  األ،ػلاوالقػا ج يالفػا ج 
   خمكم  المغ امت األعام 
 تح القجقخ  
  تح الخحسغ  ي تفديخ القخل  
  تح البمري  
 الفدالي  ي السدترفى 
  مسمء يكفكخي   خ تيع لمسخحي  
 لمبدمم  مسمء نجج 
 ل لعبج الػىم  خالاالفقو ن،ػع  مع  
 لمقخا ي العقج السشطػم 

  المغ السمقغ  ي شبقمت حسمو السحىجالعقج السحىج 
  لمفخاءالعجك  ي ن،ػع الفقو 
 شبقمت السفدخيغ لمجاييدي 
   الصبقمت الكبخ 
 شبقمت الذم عاو لمدب ي 
 الزػء الالكع 
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 حاح كدمع، 
 يزيمدتو الرفيخ الجمكع ،حاح 
 حاح البخمري  ي ،حاحو، 
 خح كخترخ الخيضو لمصػ ي  

 خح تشماح الفرػع لمقخا ي  
 خح السخترخ  
 خح الكػةج السشيخ  
 حرات الحىج  
 ليمخ ن مالم الشبمالء 
 الدمدمو الرحاحو لمذاخ األلبمني 
 الدحم  الػاممو 
 المغ الجػزي  زاد السديخ 
 ريضو الشمضخ المغ قجاكو 
 لتلػلي السعمني ريح 
 لمذم عي الخلملو 
 لعبجه العبيج الجاللو  شج األ،ػلييغ 
 الجرر الكمكشو 
 الجػاىخ السزاو 
 مجملخخ ل  األل سيخك نندم 
 سع الجػاكع ي خح السحمى  
 لمدب ي  سع الجػاكع 
 ل لمشسموالخا ح السحىج  مى يتصباقمتيم الفقو ن،ػع لسدم ف الجمكع 
 لجمكع ألح مم القخا  لمقخشبيا 
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  الجمكع ألح مم القخل 
  مكع البام   ي ت ييف القخل  لمصبخي  
  ياألح مم الػاضحو القمشعوالثسخات الامنعو 
  الكخيع الخحسغ  ي تفديخ ةالم السشم تاديخ 
 تاديخ التحخيخ 
 تشماح الفرػع 
 اليمدي  بج المغ التحقيق تشماح 
  تفديخ كقمتف مغ لماسم 
 تفديخ لػرك الشدمء 
 تفديخ ليمت كغ القخل  الكخيع 
 تفديخ السخاغي 
 تفديخ السمتخيجي 
  لمدسعمني تفديخ القخل 
 المغ ةثيخ تفديخ القخل  العطاع 
 تفديخ القخل  العطاع المغ نمي حمتع 
 تفديخ القخل  العديد المغ زكشيغ السملكي 
 تفديخ القملسي 
 تفديخ الدسعمني 
 تفديخ الخاغج األ،فيمني 
 ياألح مم الػاضحو القمشعو تفديخ الثسخات الامنعو 
 تفديخ الثسخات الامنعو 
 التفديخ البداط لمػاحجي 
 تدييف الػ،ػع 
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 لتخكحي  ي  مكعوا 
 الحفمظ تحةخك 
 تحقيق تزالو الجىر يالػلو 
 التحخيخ  خح التحبيخ 
 تمريمخ امغ المػردي 
 مام   خح السخترخ امغ الحم ج 
 لأل،بيمني مام  السخترخ  خح كخترخ امغ الحم ج 

  لمدرةذي البخىم   ي  مػم القخل 
 البجاقمو ي الشيمقمو 
 البحخ السحاط لمدرةذي 

 لمدرةذي البحخ السحاط  ي ن،ػع الفقو 
  العمػماحخ 
 ننػار التشديف ينلخار الت ييف 
  ااكجي  ي اإلح مم  ي ن،ػع األح مم 
 األ الم لمدرةمي 
  نضػاء البام 
 لمدمسي ن،ػع الفقو الحي ال يدع الفماو  يمو 
 األ،ف الجمكع إليزمح الجرر السشطػكو  ي لمظ الجػاكع 
 اإل،ماو  ي كعخ و الرحماو 
 ت مرات اإل جمز 
 نلج الفماو 
 الدبيف كشمر نحمدقث تخخيج  ي الفميف ترياء 
 لمذػةمني تر مد الفحػع 
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 لمعسمدي تر مد العقيف الدماع 
 اإلح مم لتكجي 
 نح مم القخل  لمجرمص 
  لمكحالنيت ماو الدم ف 
 نثخ االختالا  ي القػا ج األ،ػلاو 
  لمديػشي اإلتقم   ي  مػم القخل 
 نمػ داييد  ي لششو 
 امغ كم و  
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 فيخس المهضهعات

 

 >;; .................................................................. الـملخص:

 6>; ..................................................................... مقدمة:

 8>; ................................................................... أمهية املوضوع:

 9>; .....................................................................خطة البحث:

 :>; .................................................................... منهج البحث:

 =>; ..................................................................... التمهيد

 <>; ............................................الـمطلب األول: تعريف املفهوم وأقسامه

 6=; .......... الـمطلب الثاين: مفهوم املوافقة تعريفه, وأمسائه, وحجيته, وشروط العمل به:

 9=; ......... الـمطلب الثالث: مفهوم املخالفة تعريفه, وأمسائه, وحجيته, وشروط العمل به

 =<; ...................... ميان ابلرسل يف القرآن الكرميداللة مفهوم املخالفة على اإل

 <<; ......................... املبحث األول: داللة مفهوم املخالفة على عدالة الرسل

 67> ...... املبحث الثاين: داللة مفهوم املخالفة على أن الرسل يعرتيهم ما يعرتي البشر

 ;6> ............. املبحث الثالث: داللة مفهوم املخالفة على أنه ليس من النساء رسل

 66> ..... املبحث الرابع: داللة مفهوم املخالفة على أن هللا مل يبعث نبياً من أهل البادية

 : ..... <6املبحث اخلامس: داللة مفهوم املخالفة على أن معصية الرسول معصيةٌ هلل

داللة مفهوم املخالفة على أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد إرسال الرسـلاملبحث السادس: 
 ............................................................................ <6< 

  .......... <76املبحث السابع: داللة مفهوم املخالفة على ختم الرساالت ابلنيب دمحم
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 78> .. عند انتفاء املتابعة املبحث الثامن: داللة مفهوم املخالفة على انتفاء حمبة النيب 

 ; ................. <7املبحث التاسع: داللة مفهوم املخالفة على كمال خلق النيب 

 <7> ....................................................................... اخلامتة

 86> ................................................................... الفهارس:

 86> ............................................................... فهرس اآلايت

 :8> ............................................................ فهرس األحاديث

 :8> .............................................. ق واملذاهبفهرس األداين والفر 

 ;8> .............. فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية املعرف هبا يف البحث

 >8> ............................................................... فهرس األعالم

 <8> ...................................................... عفهرس املصادر واملراج

 :9> ........................................................... فهرس املوضوعات

 
 


