
 
 

 األساليب اإلنشائية
 -عليه السالم  -يف قصة صاحل 

 فى القران الكريم
 دزاضٛ بالغٗٛ حتمٗمٗٛ

 
 
 

 انذكزٕس
 فهد بن حممد بن فهد العمار
 األعزبر انًغبػذ فى كهٍخ انهغخ انؼشثٍخ

 يذًذ ثٍ عؼٕد ثبنشٌبع اإليبوجبيؼخ 

 



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ً لمٜ اغس  املسضمنياحلىد هلل زب العاملني ٔالصالٚ ٔالطال

 ٔبعد ،، ، 

فٜ القساُ  -لمْٗ الطالً   -)) األضالٗب اإلٌػاٟٗٛ يف قصٛ صاحل 
 دزاضٛ بالغٗٛ حتمٗمٗٛ(( الكسٖي

 االضتفّاً ، األوس ، الٍّٜ ، الٍداٞ . 



 

 



 

 

 ،، ، وما توفيقي إال باهلل
 

 
 

 املبحث األٔه
 االضتفّاً

 
االضتفّاً لػٛ



 

 

ٔاصطالحًا

 

 ِن 

 َْ َو
َ كٗف  كيأٙوا ٘ أٖف أٌف

 ويت أٖاُ

 

اهلىصٚ
وا

َْ كٗ َو
ِن

                                      
(1)

 17إثشاٍْى / -4  9إثشاٍْى / -3  57انزٕثخ /  -2  55األػشاف /  -1يٕاضغ انًٓضح انؼشش   

  24انقًش / -9 146انشؼشاء /  -8     36انًؤيٌُٕ /  -5  63ْٕد /  -6       62ْٕد /  -5

 . 25انقًش /  -17
(2)

 46انًُم  /  -1يٕضغ ) يب (   
(3)

   ) ٍْ   36انقًش /  -2، 63ْٕد /  -1يٕضؼب ) َي
(4)

  37انقًش /  -2،  51انًُم /  -1يٕضؼب ) كٍف (   
(5)

  18،  15انجشٔط /  -2،  32انقًش /  -1يٕضؼب ) ْم (   



 

 

 أٔال:  االضتفّاً باهلىصٚ .

ٔلمٜ ذلف  

                                      
(1)

 276يذًذ يذًذ أثٕ يٕعى ص دالالد انزشاكٍت د/   
(2)

دالئم األػجبص نإليبو ػجذ انقبْش انجشجبًَ رذقٍق / يذًذ ػجذ انًُؼى خفبجً ط . يكزجخ انكهٍبد األصْشٌخ ص   

146  . 



 

 

قالٕا ٖا صاحل قد كٍت فٍٗا وسجًٕا قبن ِرا أتٍّاٌا أُ ٌعبد قاه تعال٘ :
وففا ٖعبففد نباوٌففا ٔفٌٍففا لففف٘ غفف  يففا تففدلٌٕا فلٗففْ وسٖففب 

أتٍّاٌفا 
قفد  وا ٖعبد نباوٌفا  أتٍّاٌا أُ ٌعبد

كٍت فٍٗا وسجفٕاً 

 أال فُ مثٕد كفسٔا زبّي أال بعدًا لثىٕد

                                      
(1)

  62ْٕد /    
(2)

 5/271اإلػشاة انًفظم نكزبة اهلل انًشرم   
(3)

  5/117انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(4)

  68ْٕد /   



 

 

٘ قاه تعال٘ : قاه ٖا قًٕ أ زأٖتي فُ كٍت لمٜ بٍْٗ وَ زبف
ِىصٚ اضتفّاً ال ذلن هلفا أ زأٖتي
زأٙ

أ زأٖفتي فُ  
 ٘ كٍت لمٜ بٍٗٛ وَ زبف

قمفت  

 

قالت زضمّي أيف اهلل غ  ففارس الطفىأا    تعال٘قاه 
أيف اهلل غٗ ٔاألزض

                                      
(5)

  63ْٕد /   
(6)

  5/272اإلػشاة انًفظم نكزبة اهلل انًشرم   
(7)

 2/223انكشبف   
(1)

  17إثشاٍْى /   
(2)

  2/295انكشبف   



 

 

أيف اهلل غ 

غف  األٔل٘

غ ٔالثاٌٗٛ
اضتقس

غ 
ٔالثالثٛ

                                      
(3)

  2/43يغًُ انهجٍت ػٍ كزت األػبسٌت . الثٍ ْشبو ط . انقبْشح   



 

 



 

 

وٕضٕع الػاِد

فقالٕا ابػسًا وٍا ٔ أحدًا ٌتبعفْ فٌفا فذًا لفف٘ ضفاله     قاه تعال٘ -4

ٔضعس

ٔوا ألجب غأُ الضفاله  
مل ٖسضٕا لمٍبفٕٚ ببػفس ٔقفد زضفٕا      –لمٜ سلٕ وا ٖقٕه الصرلػسٙ  –

لإلهلٗٛ حبجس

ْ أ بػسًا ٌتبعف

                                      
(1)

ٌُٔظش فيً   . 35ثُبء انجًهخ انؼشثٍخ رأنٍف انذكزٕس / يذًذ دًبعخ ػجذ انهغٍف ، ط داس غشٌت ، انقبْشح ص   

  417ثبنقبْشح ص  –رنك أٌضب ششح شزٔس انزْت الثٍ ْشبو رذقٍق يذًذ يذًٍ انذٌٍ ػجذ انذًٍذ 
(2)

 24انقًش /   
(3)

  3/46انكشبف :   



 

 

أ بػس ّٖدٌٍٔا 

أ بػفساً 
بػفساً 

 ْ ٌتبعف

ٞ ٌتبعْ اهلفا

 ْ ٌتبعف

أ ألق٘ الركس لمٗٛ وَ بٍٍٗا بن ِٕ كفراب أغفس  قاه تعال٘  -

                                      
(4)

 13/196انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(1)

ذ انقبدس انُُكذ فً انقشآٌ ألثً انذغٍ ػهى ثٍ فضبل انًجبشؼً انُذٕي دساعخ ٔ رذقٍق انذكزٕس / ػجذ اهلل ػج  

 . 598انغٌٕم ط . داس انجذس نهُشش ٔانزٕصٌغ ٔانزشجًخ ص 
(2 )

  25انقًش /   



 

 

ْ    أ بػفسًا وٍفا ٔاحفدًا ٌتبعف
أ ألق٘ الركس لمْٗ وَ بٗتفا 

ٔاحدًابػسًا

أ ألق٘ الركس لمْٗ وَ بٍٍٗاوَ بٍٍٗا
لمْٗ

                                      
(3)

 .195،  196/  13انزذشٌش ٔانزٌُٕش  



 

 

َ اضتضعفٕا ملفَ نوفَ   قاه الرَٖ اضتكربٔا وَ قٕوْ لمرٖقاه تعال٘ -

ُ وٍّي أتعمىُٕ أُ صاحلًا وسضن وَ زبْ أتعمىفٕ

الرَٖ اضتضفعفٕا 

 ُ فٌا مبا أزضن بْ وؤوٍفٕ
                                      

(4)
 13/195انغبثق   

(1)
   

(2)
 55األػشاف /  

 



 

 

أٖعدكي أٌكي فذا وتي ٔكٍتي  تسابًا ٔلظاوًا أٌكي رلسجُٕقاه تعال٘

                                      
(3)

  5/223انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(1)

  35انًؤيٌُٕ /   



 

 

                                      
(2)

 . 9/53انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(3)

  146انشؼشاء /   



 

 

                                      
(1)

 155،  9/154انزذشٌش ٔانزٌُٕش    
(2)

 3/122انكشبف    



 

 

                                      
(3)

 57انزٕثخ /    
(1)

  9إثشاٍْى /  



 

 

                                      
(2)

 6/14اإلػشاة انًفظم نكزبة اهلل انًشرم   
(3)

 294ثُبء انجًهخ انؼشثٍخ ص   



 

 

                                      
(1)

 36انضيش /   
(2)

 3/345انكشبف   
(3)

  46انًُم /   
(4)

 245شاٍْى ط . داس انًؼبسف ص انُذٕ انٕظٍفً رأنٍف / ػجذ انؼهٍى إث  
(5)

 284َظش ثضبء انجًهخ انؼشثٍخ ص   



 

 

 ) َْ  ثالثا : االضتفّاً بف ) َو

                                      
(6)

 ) ثزظشف (  287،  9/259انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(1)

  3/145انكشبف :   



 

 

                                      
(2)

. انًغجؼيخ  5يخزبس انظذبح نهشٍخ اإليبو يذًذ ثٍ أثً ثكش ػجذ انقبدس انشاصي ػًُ ثزشرٍجيّ يذًيٕد خيبعش ط      

  635،  634و ص   1916 – 1334األيٍشٌخ ثبنقبْشح 
(3)

 63ْٕد /   
(4)

  5/273اإلػشاة انًفظم   
(1)

 5/112انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(2)

  26انقًش /   



 

 

                                      
(3)

 . 199،  13/198انزذشٌش ٔانزٌُٕش   

 
(1)

اإلٌضبح نزهخٍض انًفزبح فً ػهٕو انجالغخ رأنٍف أثً ػجذ اهلل يذًذ ثٍ ػجذ انشدًٍ انًؼشٔف انخغٍيت انقيض     

 . 31ص  2اس انغؼبدح ط ًٌُٔ ط . د



 

 

                                      
(2)

 . 58يخزبس انظذبح ص   
(3)

 37انقًش /   
(4)

  595انُكذ فً انقشآٌ /  ص   
(5)

 15اإلعشاء /   



 

 

                                      
(6)

 51انًُم /   
(1)

 . 9/285انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(2)

  18،  15انجشٔط /   



 

 

                                      
(1)

  15/257انزًشٌش ٔانزٌُٕش   
(2)

 32انقًش /   



 

 

                                      
(3)

 13/273انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(4)

 52انُجى / ط  



 

 

 املبحث الثاٌ٘
 

 األوففففس

 تسكٗب صٗؼ أفعاه األوس فمجاال
 تعسٖ  األوس :

لٗفعفن افعن

البدٔا اهلل
فمٗعبدٔا زب ِرا البٗفت 

                                      
(1)

 .152. انغؼبدح طـ  1االرجبِ انجالغً فً رفغٍش انجٍضبٔي ط 
(2)

ييٍ انًالديف فيً طيٍغزً األييش ) افؼيم ( ٔ ) نٍفؼيم ( أٌ انظيٍغخ انضبٍَيخ ، ييذ ٔسدد فيً عيٕسح إثيشاٍْى ، فيً                

هٍزٕكيم انًزٕكهيٌٕ ( ثٍيذ    ( ثظٍغخ ٔادذح فً يٕنّ رؼبنً : ) فهٍزٕكم انًؤيُيٌٕ (  ٔيٕنيّ : ) ف   12،  11اٌَزٍٍ )

أٌ ْزِ انظٍغخ ، ًْٔ طٍغخ انًضبسع انًقزشٌ ثالو األيش ، نى َجذ نٓب يب ًٌبصهٓب يٍ أ فؼبل األيش فً يظخ طبنخ 

ٔنٓزا نى َقى ثئضبفزٓب إنً أ فؼبل األيش دزى ال َقذى ػهً انقظخ يب نٍظ يُٓيب ، ألٌ اٌَيبد ييٍ     –ػهٍّ انغالو  –

ال رذكيً يظيخ طيبنخ ٔديذِ ٔنكُيّ رذكيً يظيزّ فيً إعيبس انذكيً ػيٍ جًبػيخ ييٍ               يٍ عٕسح إثيشاٍْى  15إنً  9

انشعم ْٕ أدذْى.ٔيٍ صى فئٌ ْزا االعزُزبط ، نّ ٔجبْزّ ، ألَُيب ٌجيت أٌ َالديف انًفيشداد انهغٌٕيخ فيً انقظيض        

ركيشِ  انقشآًَ َٔقٕو ثزظٍُفٓب ػهً ٔجّ انذيخ يٍ أجم يؼشفخ انظٍبغخ انهغٌٕخ نًفشداد كم يظخ ػهً دغيت ييب   

 أليٕايٓى.  –ػهٍٓى انغالو  –فً اٌَبد انقشآٍَخ انزً رذكً أيٕال انًشعهٍٍ 
(3)

نقٕيّ ٔيٍ غٍشِ يٍ األَجٍبء ألييٕايٓى دٍيش ٔسد فيً     -ػهٍّ انغالو   –نقذ ركشس ْزا انقٕل انقشآًَ يٍ طبنخ  

،  23ٕد ( ، ٔاٌَيبد  يٍ عٕسح )ْي  84، 61،  57يٍ عٕسح ) األػشاف ( ، ٔاٌَبد :  85،  65،  59اٌَبد : 

 يٍ عٕسح ) انًؤيٌُٕ  (. 32
(4)

 (.3يشٌش آٌخ ) 



 

 

 

فرزِٔا تأكن

ٔاذكسٔا فذ جعمكي خمفاٞ وَ بعد لاد
فاذكسٔا نالٞ اهلل 

متتعٕا يف دازكي
متتعٕا حتٜ حني 

 ُ فاتقٕا اهلل ٔارٗعفٕ

باإلتٗاُ

                                      
(5)

 .64، ْٕد /  53األػشاف /  
(6)

 .54األػشاف /  
(7)

 54األػشاف /  
(1)

 .65ْٕد /  
(2)

 .43انزاسٌبد /  
(3)

 .144انشؼشاء /  
(4)

 .157انشؼشاء /  



 

 

ففأ   ٖا صاحل اٟتٍا مبا تعفدٌا  
ُ الصفادقني بآٖٛ فُ كٍت وَ اإلتٗفا

فأتٌٕا بطمطاُ وفبني 

فازتقبّي ٔاصطرب ، ٌٔب٠ّي

فاضتػفسٔٓ ثي تٕبٕا فلْٗ

قالٕا : تقامسٕا باهلل
قفاه زب  فاٌظس كٗ  كاُ لاقبٛ وكسِي

ُ اٌصسٌ٘ مبا كفربٕ

                                      
(5)

 .55األػشاف /  
(6)

 .154انشؼشاء /  
(7)

 .17إثشاٍْى /  
(8)

 .28،  25انقًش /  
(9)

 .61ْٕد /  
(10)

 .49انًُم /  

 .57انًُم /  (1)
(2)

 .39انًؤيٌُٕ /   



 

 

أوا تستٗب األفعاه تفصفٗالً  - 

تال٘ :ٖكُٕ كال 
البفدٔا األوس بعبادٓ اهلل ٔحدٓ ال غسٖ  لْ -1

البفدٔا اهلل 
أُ البفدٔا اهلل 

أُ أُ  

                                      
(3)

 .61، ْٕد /  53األػشاف /  
(4)

 .45، انًُم /  32انًؤيٌُٕ /  
(5)

داس انفكش نهغجبػخ ٔانُشيش ٔانزٕصٌيغ    2اإلػشاة انًفظم نكزبة اهلل انًشرم ، رأنٍف ثٓجذ ػجذ انٕادذ طبنخ ط 

5  /199. 



 

 

البفدٔا اهلل  
البدٔا اهلل

 
البدٔا 

البدٔا اهلل وا لكي وَ فلْ غريٓ 

اهلل

وا لكي وَ فلْ غفريٓ  البدٔا اهلل 
قمت

قمفت البدٔا اهلل 

                                      
(6)

 .45/  3انكشبف  
(1)

 .42أعًبء ا هلل انذغُى ، دساعخ فً انجٍُخ  ٔانذالنخ طـ   
(2)

 انغبثق  : َفظ انظفذخ. 
(3)

 .65/ 2انكشبف  



 

 

البدٔا اهلل وا لكفي وفَ   
فلْ غفريٓ  

ٔاذكسٔا فذ جعمكي خمفاٞ وَ بعد لاد ٔبٕأكي يف األزض 
تتخرُٔ وَ ضّٕهلا قصٕزًا ٔتٍحتُٕ اجلباه بٕٗتًا فاذكسٔا نالٞ اهلل ٔال  

تعثٕا يف األزض وفطدَٖ 
اذكسٔا

                                      
(4)

 .54األػشاف /   
(1)

 .221/  5انزذشٌش ٔانزٌُٕش  
(2)

 انغبثق َفظ انظفذخ 



 

 

 ٓ فاضفتػفسٔ
)اضتػفسٔٓ

اهلاٞالٕأ
ٙ فاضتػفسٔٓ وَ ذٌٕبكي 

 ٓ فاضفتػفسٔ

 فاضتػفسٔٓ ثي تٕبٕا فلْٗ فُ زب٘ قسٖب دلٗب
 

ٓ تٕبٕا اضفتػفسٔ
فلْٗ

ِفٕ الفرٙ أٌػفأكي وفَ     
األزض ٔاضتعىسكي فّٗا 

أوفا   

                                      
(3)

 .61ْٕد /  
(4)

 . 277/  5اإلػشاة انًفظم نكزبة اهلل انًشرم  
(5)

 .61ْٕد /  
(1)

 .277/  5اإلػشاة انًفظم نكزبة ا هلل انًشرم  
(2)

 .61ْٕد /  



 

 

فّ٘

أٙ

ٍٖٔٗن ضاٟمْ وا ٖسٖدالرٙ ٖطتجٗب لدلاٞ لبدٓ
... فاتقٕا اهلل

 ً ٘ ٔاألزض ٔضعّا لألٌفا ٔقف
ٖقٗفْ   

اتق٘
التقٕٝ

أتقٗاٞالتق٘  

                                      
(3)

 .179،  178/  5انزذشٌش ٔانزٌُٕش  
(4)

 .51أعًبء اهلل انذغُى ، دساعخ فً انجٍُخ ٔانذالنخ طـ  
(5)

 .49انغبثق : طـ  
(6)

 .157،  144انشؼشاء /  
(7)

 .17انشدًٍ /  
(8)

 .659انًؼجى انٕجٍض /  



 

 

ففاتقٕا اهلل  ٔأرٗعُٕ 
أرٗعُٕ

ٖا لباد فاتقُٕ

فٌ٘ لكي زضٕه أوني فاتقٕا اهلل ٔأرٗعُٕ

                                      
(1)

 .157،  144نشؼشاء / ا 
(2)

 .16انضيش /  
(3)

 .134،  133/  3انخظبئض ألثً انفزخ ػضًبٌ ثٍ جًُ ، ثزذقٍق يذًذ ػهً انُجبس ط انًكزجخ انؼهًٍخ  
(4)

 .144،  143انشؼشاء /  



 

 

 ٔوا أض٠مكي لمٗفْ وفَ أجفس فُ أجفسٙ فال لمف٘ زب     ثاًٌٗا 
العفاملني 

 ُ فاتقٕا اهلل ٔأرٗعفٕ
لمْٗ

ففاتقٕا اهلل  
 ُ ٔأرٗعفٕ

فأ  بآٖٛ فُ كٍت وَ الصادقني( قاه تعال7٘)

فُ
وَ الصادقني

 فبساِٗي 
فأتٌٕا بطمطاُ وفبني 

                                      
(5)

ٔيذ ركشسد ْيزِ اٌَيخ فيً كيم انًٕاضيغ انزيً رذكيً         157،  149،  148،  145،  146،  145انشؼشاء /  

 126،  117،  178ٌُظش اٌَبد  –ػهٍّ انغالو  –هٍٍ أليٕايٓى ثبعزضُبء يٕضغ انذكبٌخ ػٍ يٕعى يٕل انًشع

 ،131  ،144  ،157  ،163  ،159. 
(1)

 .127/  3انكشبف  
(2)

 .154انشؼشاء /  
(3)

 .155/  9انزذشٌش ٔا نزٌُٕش  



 

 

ألذحبٍْ أٔ لٗأتٗين بطمطاُ وبني

ألقابّي ٌاع وَ زوضفّي أُ ٖؤوٍفٕا  

                                      
(4)

 .17إثشاٍْى /  
(5)

 .21انًُم /  
(1)

 .51،  57/  2انكشبف  



 

 

فٌا وسضفمٕا الٍاقفٛ فتٍفٛ هلفي ففازتقبّي ٔاصفطرب       
ٌٔب٠ّي أُ املاٞ قطىٛ بٍّٗي كن غسب ذلتضس 

 فتٍٛ هلي

 ٌٔب٠ّي أُ املاٞ قطىٛ بٍّٗي

                                      
(2)

 .28،  25/  انقًش  



 

 

فٌا وسضمٕا الٍاقٛ

ِٔا تأكفن يف أزض اهلل فرز
ففرزِٔا 

 ذزٔا
تأكفن ِا

تأكن يف أزض اهلل

                                      
(1)

 .277،   199/  13انزذشٌش ٔانزٌُٕش  
(2)

 .63، ْٕد /  53األػشاف /  
(3)

 . 455،  456/  4إػشاة انقشآٌ ٔطشفّ ٔثٍبَّ  



 

 

قاه زب اٌصسٌ٘ مبا كربُٕ قاه لىا قمٗن 
ٌادوني لٗصبحَ

زب اٌصسٌ٘ 

 ِّٗا  ِّٗا  ملا تٕلدُٔ

ُ  ازب اٌصسٌ٘ مب كفربٕ

لٗصبحَ ٌفادوني  لىا قمٗن
 َ لف

                                      
(1)

 47،  49انًؤيٌُٕ /  
(2)

 . 36انًؤيٌُٕ /  
(3)

 .58،  55/  9انزذشٌش ٔانزٌُٕش  



 

 

 بعد

قمٗنوا

 فعقسٔا الٍاقٛ ٔلتٕا لَ أوس زبّي ٔقالٕا ٖا صاحل
اٟتٍا مبا تعدٌا فُ كٍت وَ الصادقني

اٟتٍا  مبا تعدٌا

 مبا تعدٌا

الٕلد

الٕلٗد

                                      
(4)

 انغبثق : َفظ انظفذخ. 
(5)

 .55األػشاف /  
(1)

 . ) ثزظشف ( 53/  2انكشبف  
(2)

 .226/  5انزذشٌش ٔانزٌُٕش  



 

 

فعقسِٔا 
فأصبحٕا ٌادوني

لىا قمٗن لٗصبحَ ٌادوني
 فقاه متتعٕا  يف دازكي ثالثٛ أٖاً ذل  ٔلد غري

ٔيف مثٕد فذ قٗن هلي متتعٕا حتٜ حنيوكرٔب
فعتٕا لَ أوس زبّي 

...متتعٕا

متتعٕا

الٕأ
متتعٕا حتٜ حني

                                      
(3)

 . 155انشؼشاء /  
(4)

 .47انًؤيٌُٕ /  
(5)

 .65ْٕد /  
(6)

 .43انزاسٌبد /  
(7)

 ) َفغّ (.  6/  14ٌُٔظش  275/  5ٌُظش إػشاة انقشآٌ ٔطشفّ ٔثٍبَّ  



 

 

فذ قٗن هلي متتعٕا حتٜ حني
فعقسِٔا فقاه متتعٕا يف دازكي ثالثٛ أٖاً 

ثالثٛ أٖاًحني

حني

قالٕا تقامسٕا باهلل لٍبٗتٍْ ٔأِمْ ثي  لٍقٕلَ 
 لٕلْٗ وا غّدٌا

لصادقُٕوّم  أِمْ ٔفٌا 

                                      
(1)

 .13/  13انزذشٌش ٔانزٌُٕش  
(2)

 .412و طـ  1955بنك رذقٍق ػذَبٌ ػجذ انشدًٍ انذٔسي ثغذاد ششح ػًذح انذبفف ٔػذح اناليظ الثٍ ي 
(3)

 .13/  13انزذشٌش ٔانزٌُٕش   
(4)

 .49انًُم /  



 

 

ٔفذ ميكس ب  الرَٖ كفسٔا لٗثبتٕك أٔ ٖقتمٕك أٔ خيسجٕك ٔميكسُٔ ٔميكس اهلل 
املاكسَٖٔاهلل خري

فاٌظس كٗ  كاُ لاقبٛ وكسِي فٌا دوسٌاِي ٔقٕوّي 
أمجعني

                                      
(1)

 . ) ثزظشف (284،  283،  282/  9انزذشٌش ٔانزٌُٕش   



 

 

                                      
(2)

 .285،  284/  9انغبثق   

 



 

 

 املبحث الثالث
 الٍففففففففّ٘

 

 الصٕزٚ األٔل٘:

 ٔالصٕزٚ الثاٌٗٛ:

                                      
(1)

 .4/2،3انكشبف   
(2)

 .261، 267طـ -258أثٕ يٕعى ط. يكزجخ ْٔجخ طـ  دالالد انزشاكٍت، دساعخ ثالغٍخ ، رأنٍف د/ يذًذ يذًذ 



 

 

 ْ ٔلمٗف

ٍٞ فٗأخركي لراب ألٗي ٔال متطِٕا بطٕ
ٍٞ فٗأخركي لراب قسٖب ٔال متطِٕا بطٕ

ٍٞ فٗأخركي لراب ًٖٕ لظٗي ٔال متطِٕا بطٕ
:)لفراب قسٖفب(  )لفراب ألفٗي(  

لراب ًٖٕ لظٗي
هلا غسب ٖفًٕ ٔلكفي غفسب ٖفًٕ     

وعمًٕ

ال تضسبِٕا ٔال تطسدِٔا ٔال تسٖبِٕا بػ٘ٞ وَ األذٝ فكساوفًا  
آلٖٛ اهلل

ال
متطٕا

ِفا 

                                      
(3)

 53األػشاف / 

 64ْٕد / (4)

(5)  /
(6)
 156انشؼشاء/ 

 

 

(1)
 .2/51انكشبف 



 

 

 ٞ ٞ متطفِٕا بطفٕ فلففا
ٖأخر

ألفٗي لفراب اٞ ، ٔكيالف
قسٖفب 

أُ ٖأخفركي ..( 
ال ٖكَ وٍكي وظ بطٕٞ فأخركي بعراب

فٗأخركي لراب ٖفًٕ لظفٗي  

فعقسِٔا فأصبحٕا ٌادوني

                                      
(2)

 َفغّ(7 375، 6/374. ٌُٔظش 4/455إػشاة انقشآٌ ٔطشفّ ٔثٍبَّ  
(3)

 .3/123انكشبف  
(4)

 .155انشؼشاء / 
(5)

 3/123انكشبف  



 

 

فٗأخفركي  
 فعقسِٔا فقاه متتعٕا يف دازكي ثالثٛ أٖاً ذل .(لراب قسٖب

(ٔلد غري وكرٔب

ٔال تعثٕا يف األزض وفطدَٖ
يف األزض)التعثٕا

وفطدَٖتعثٕا

ٔال تعثٕا

وفطدَٖ
تعثفٕا 

                                      
(2)

 54األػشاف  /  
(3)

 .458/  4فّ ثٍبَّ إػشاة انقشآٌ ٔطش 
(4)

 .5/221انزذشٌش ٔانزٌُٕش  



 

 

فذُ
ٔال تطٗعفٕا   

أوس املطسفني

سٙٔأرٗعٕا أو
األزض ٔال ٖصمحُٕ الرَٖ ٖفطدُٔ يف

ٔال ٖصمحُٕ

                                      
(5)

 151انشؼشاء / 
(1)

 .3/123انكشبف  
(2)

 . 97عّ /  
(3)

 .152انشؼشاء / 
(4)

 .3/123انكشبف  



 

 

فإُ ألسضٕا فقن أٌرزتكي صالقٛ وثن صالقٛ لاٍد ٔمثفٕد فذ جفاٞتّي   
ٔوَ خمفّي أال تعبدٔا فال اهلل السضن وَ بني أٖدّٖي
(أال تعبدٔا فال اهلل) 

البدٔا  : 
(ٔأُ البدٔا اهلل.)(1)( وَ فلْ غريٓ اهلل وا لكي

نال تعبفدٔا 

                                      
(5)

 14/ 13فظهذ /  
(1)

 .61/ ْٕد  53األػشاف   
(2)

 .45، انًُم / 32انًؤيٌُٕ / 
(3)

 .385/  3انكشبف  
(4)

ٌْ( يخففخ يٍ انضقٍهخ " ٔدٍُئز ركزت يُفظهخ ػيٍ ال، ٌٔجيٕص أٌ ركيٌٕ ديشف      انشأي انشاجخ ػُذ انُذبح أٌ   )أ

رفغٍش نزقذو يجىء انشعم ٔفٍّ يؼًُ انقٕل ،ٔ)ال( َبٍْخ ٔانجًهخ ال يذم نٓب " ٌٔجيٕص أٌ ركيٌٕ دشفيبص يظيذسٌبص     

 (. 12/293 َٔظت ٔ)ال( َبفٍخ ، ٔانًظذس انًؤٔل فً يذم جش ثبنجبء انًقذسح )إػشاة انقشآٌ ٔطشفّ ٔثٍبَّ



 

 

أُ
اهللفالال

البدٔا اهلل
(أال تعبفدٔا فال اهلل 

 املبحث السابع
 الٍفففففداٞ

) أدلفٕ ( 
ٖا

                                      
(5)

 انغبثق : َفغّ. 



 

 

ٖاِٗاأٖا
ٖأّٖفا 

ِفا ٖا
أٙ

ٖفا 
أٙ ِا

أٔاًل 
ثاًٌٗا 

ثالثًا
زابعا

قاه ٖا قًٕ البدٔا اهلل وا لكي وَ فلْ غريٓ 

                                      
(1)

االرقبٌ فً ػهٕو انقيشآٌ نهذيبفف جيالل انيذٌٍ ػجيذ انيشدًٍ انغيٍٕعى رذقٍيق يذًيذ أثيٕ انفضيم إثيشاٍْى ط داس              

 245/  3انزشاس ، 
(2)

 .55، األػشاف /  61، ْٕد /  53األػشاف /  
(3)

 .64، ْٕد /  62، ْٕد /   59األػشاف /  
(4)

 .46، انًُم /  63ْٕد  /  
(5)

 .13انشًظ /  
(6)

 .61، ْٕد / 53األػشاف / 



 

 

 (                                   ٖا قًٕ

قفًٕ   ٖا

ٌاقٛ اهلل ٔضقٗاِا

اٌتصب ٌاقٛ اهلل لم٘ التحرٖس
ٖا قًٕ

البدٔا اهلل
ٔأوسِي بعبادتْ

فمي ٖتبعْ فال قمٗن وٍّي وطتضعفُٕ
أٙ أٌّي كإٌا لم٘ سلٕ وا أخرب اهلل لٍّي"ٔوا كاُ أكثفسِي وفؤوٍني  

قالٕا ٖا صاحل قد كٍت فٍٗفا وسجفًٕا قبفن ِفرا    

قد كٍت  فٍٗفا  
 وسجًٕا

                                      
(1)

 .199/  5اإلػشاة انًفظم نكزبة اهلل انًشرم  
(2)

 .13انشًظ / 
(3)

 .354/ 15انزذشٌش ٔانزٌُٕش  
(4)

 .57/  2انكشبف  
(5)

 .158انشؼشاء /  
(6)

 .62ْٕد /  



 

 

قفد 

 فٍٗا يف  
 

كاُوسجًٕا
وسجفًٕا  قبن ِرا 

ِرا

قاه ٖا قًٕ أزأٖتي فُ كٍت لم٘ بٍٗفٛ وفَ   
 زب٘

 زأٙ )أزأٖفتي 

فُ كٍفت   
لم٘ بٍٗٛ

                                      
(1)

 .63ْٕد / 
(2)

 .146انذالئم /  
(3)

 .223،  2انكشبف / 



 

 

فُ كٍت

ٖٔا قًٕ ِرٓ ٌاقٛ اهلل لكفي نٖفٛ ففرزِٔا    
متطِٕا بطٕٞ فٗأخركي لراب قسٖبتأكن يف أزض اهلل ٔال

 (
فرزِٔا

) ٔال متطِٕا ( 

 فقفاه هلفي زضفٕه اهلل ٌاقفٛ اهلل ٔضفقٗاِا     

                                      
(4)

 .64ْٕد /  
(1)

 .13انشًظ /  



 

 

ٌاقٛ اهلل

ضفقٗا   

ألصوفٕا   ٔضقٗاِاذزٔا

ٔقالٕا ٖا صاحل اٟتٍا مبا تعدٌا فُ كٍت وَ الصادقني
فعقسٔا الٍاقفٛ ٔلتفٕا   

 لَ أوس زبّي

                                      
(2)

 .354/  15انزذشٌش ٔانزٌُٕش  
(3)

 ) َفغّ ( 246/ 3ٌُٔظش  157/  3اإلرقبٌ فً ػهٕو انقشآٌ  
(4)

   ،
(5)

 .55األػشاف /  

 



 

 

اٟتٍا..(ٖا صاحل
 فُ كٍت وَ الصفادقني 

قاه ٖا قًٕ مل تطتعجمُٕ بالطف٠ٗٛ قبفن احلطفٍٛ    
 (1)لٕال تطتػفسُٔ اهلل لعمكي تسمحُٕ (

ٛ أٔاًل الطف٠ٗ

الط٠ٗٛ
ٛ ثاٌٗا الطف٠ٗ

تعجمُٕتطالط٠ٗٛ

                                      
 .4/461إػشاة انقشآٌ ٔطشفّ  ٔثٍبَّ  (6)

(1)
 .46انًُم / 
(2)

 . 259/  9انزذشٌش ٔانزٌُٕش  



 

 

 فاٌظس كٗ  كاُ لاقبٛ وكسِي أٌا دوسٌاِي أمجعني 
قاه ٖا قًٕ لقد أبمػتكي زضالٛ زب٘ ٌٔصفحت  

بُٕ الٍاصحنيلكي ٔلكَ ال حت

لكَ
ٌٔصحت لكفي   لقد أبمػتكي زضالٛ زب٘

ضالٛ ِالكّي ِٔرا أوس وطفتحٗن  

 
 
 
 

                                      
(3)

 .51انًُم /  
(4)

 .59األػشاف /   
(1)

 . ) ثزظشف (.228/  5ذشٌش ٔانزٌُٕش انز 



 

 

 ( تفعفقفٗففب) 

ٔقاه الرٙ نوفَ  
 لمٗكي وثن ًٖٕ األحصاب ٖا قًٕ فٌ٘ أخا 

 َ  الرٙ نوف

                                      
(2)

 .31،  37غبفش /  



 

 

 اخلفامتٛ

امحد اهلل محدا كثريا اٌْ ٔفقين يف فزلاش ِرا البحث 
 فمْ ضبحاٌْ احلىد ٔالػكس  ٔبعد ،، ،

 فمقد متخض ِرا البحث لَ ٌتاٟج لدٚ ِ٘ كالتال٘ : 

وا   ) اهلىصٚ (

كٗ وَ
(.2)ِن

)افعن ( ٔ) لٗفعفن ( 

)ال(



 

 
) 

 

  

(4)
 

(5)
 

 

(

)ٖا(
 ٔبعد



 

 

 وطسد املصادز ٔاملساجع
 أِي املصادز ٔاملساجع
بعد القسنُ الكسٖي

 أٔال : املصادز 



 

 

 ثاٌٗا : املساجع .



 

 


