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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  ئة التحرير املستراريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانواآلدابلغات ، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، العربیةکلیة اللغة ،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هيالدکتور منتاألستاذ 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

ی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر اعةغو 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

بريًا يصملثقففني؛ الجمة  اهتمصمص ك تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعكمة  لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، ل اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، 

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  شةابة باللغة العربية يف أفغانستان وتأثريها شلى لغيت الفارنية والبرتوية 

جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       حممو كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(   عألمستصذ احملصضر 
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلين )أفغصنستصن(عألمستصذ احملصضر 
 205-822 )أفغصنستصن(                                                              حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين  عألمستصذ احملصضر

 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن( ، جصمر  ختصررحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 

 األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(
 162-124 راجوري، كشمري )هنو(                                         عةبصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصه،

   
 

 البسملة ترمجتها وتفسريها ونرا تكرارها يف السور القرآنية 
 154-166                                                      )أفغصنستصن(      جنةب هللا رلحصين، جصمرـ  يرلان عألمستصذ املسصنو 

 

 حکم التعزير باملال يف الفقه اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاين 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 عة يف الفقه اإلنّلميأحكام الودي 
 181-134(                                   احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواهعةوكتور 

 

 اجلدارة يف ضوء الرريعة اإلنّلمية 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( ةوکتور نبواعرافع نةةمیع

    544-185                                                        ، جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن(        مویزمری حمعألمستصذ احملصضر 
     

                                     

   ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ى قـَْةِبَك هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح األِمنُي  َنةَ لاحلمو 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنة

اعولعة   فأهاًل لمسهاًل يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

بقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمية  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل ك2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
نص اعكرام، عرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءحةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  ا

فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف 
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أفاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل خوم  عةغ  اعضصد لترةةمهص جصءت مقصع  "

الالت )نر ( يف اعقراءات د" دالالت اعكةمصت يف اعقراءات اعقرآنة ليف  اعففصرمسة  لاعبشتوی لتأثرياهتص نةى عغيت 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتففليف جمصل اعبالغـ  اعقرآن لترمجتهص "اعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

قصم يرض نمر اي  اعففصرض املصري"، ل  احلب اإلهلي يف شرركذعك أعقى اعبصحث اهلنوي "يف اعسور اعقرآنة " ل 
ک  اعترزیر يصملصل حاألمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  "

کره فقهصً لقصنونصً"ا   اعزّاين، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى "نقوييف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصين"
ُ
 . مل

ل أحكصم اعودیر  يف اعففقه اإلمسالمي" لاعبصحث األفغصين حو اعبصحث املوریتصنةصئي اعضوء حول " كذعك أعقى ل 
 رنصی  اجلوارة تنتج نةى   زدهصر اعبةوان."لامستنتج فةهص أن  اجلوارة يف ضوء اعشریر  اإلمسالمة  "

ثریك  تنقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني أهنص مس 
 نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  

اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني  اعشریفف  يف قةوب األجةصل
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
األكصدميةصت ألجل ةةصت ل االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعك

ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي 
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
ةه يرو أن تهص يف اعرصمل كلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صة

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ص.نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهب لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

جنو يف اعبالد  األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص. 
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

  .عةغ  اعرريةتوجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لا
فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   

  اعسصحرة ةكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرض
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منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه 
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 

رجصل هنومسني لاملورمسني ل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لامل
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

لأّمص عولع  أفغصنستصن كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود 
ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

وموا املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخاعومسصئل املختةفف  لاعطرق 
اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُنشر يرض مقصالت مزیج م  اعررية  لاعففصرمسة  
يف أّلل جریوة  أفغصنة  "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ  

يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة  اعررية 
نومي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص 

ففةوك  م لمستجولن فةه مص ی2422يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  اآلن نودهص اعثصين نشر مسن  
 لینففرك   ن شصء هللا. 

لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

یو يف ني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلوهذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمه
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
  س أمحد بت العمر الدكتور فردو  
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 :املَُلخَّصُ 
مة  يف مسورة اعبس مجع اعرةمصء نةى أنأاعبسمة  آی  م  كتصب هللا حةث كتبهص اعصحصي  يف املصحف ل 

اعقرآن  أمّ يهص صفف﴿ ِنَُّه ِم  مُسَةْةَمصَن َل ِنَُّه ِيْسِ  اهللَِّ اعرَّمْحَِ  اعرَِّحةِ ﴾ ل لهي قوعه ترصىل:اعقرآن مسورة اعنمل آی  م  
 ذا »  قصل: رلي ن  أيب هریرة ن  اعنيّب صةى هللا نةةه لمسةکمص نةةه،   ع  مَّ اعكتصب لاعسبع املثصين لهذا جمُ  لأمّ 

ثصين ليس  هللا اعقرآن لأّم اعكتصب لاعسبع امل لا يس  هللا اعرمح  اعرحة   هنص أمّ ؤ قرأمت احلمو هلل رب اعرصملني فقر 
اإلمصم مذهب  ذااعففصحت  لهمسورة صعبسمة  عةست م  هبذا اعوعةل فحسنه اعرتمذي( « )اعرمح  اعرحة  أحو آیصهتص

هذا یول جح ل ار اع هباملذ آی  م  اعففصحت  لال یس  اجلهر هبص لهو هي احلنصية لننو  -رمح  هللا نةةه-حنةفف  أيب
 موضع م  رام  ثبصت آی  يف ألن موضع اآلي جيري جمرى اآلي نففسهص، يوعةل أنّ  نةى أهنص عةست يآی  منهص
مستنصد مص أهنص  حوى آی  اعقرآن يص نةةهص نةیأمجع اعرةمصء كمص   اعقرآن م آی  يصفف   صم  اعقرآن كم  رام  ثبصهت

 فصعةکتبص يف يوای  كتصيته ُتكمل اعبسمة  اعذي مل اعکصتبكل نةی  شرتط یل  .أيب هریرةحویث ن   يرل 
يف رأس  اهنص رجع  ىل اقرت یففضةة  لاعففضل اع ر أن هلصلنتةجـ  اعبحث یش قط.ف "يصمس  هللا"أل  "يصمس  هللا اعرمح "

مص  اعقرآنة  سورعا هنص آی  مستقة  أنزعت عةففصل يني ل ا لرًدا لتكرارً  يف اعقرآن اعكرمي نظ  اآلی أمسورة لهي  كل
رهص اعشصنر  ىل ممولحه رفقصةوة اع ألن، ی اعشرر اعقصةوة اعبسمة  قبل  اعکتصي لأیضص ال یصح  .نوا مسورة اعتوي 

   ؛ ألن اعرذر حةنئذ مسصقط.فال حصج   عی کتصيتهصيروهص، لیكتب  فال یكتب قبةهص امس  قصئةهص
  .الكلمات املفتاحية: البسملة، تفسريها، ترمجتها، نبب تكرارها، اآليات القرآنية

  

OPEN ACCESS 

http://www.iajcr.com/
mailto:rohani@
file:///C:/Users/sharif/Desktop/IAJCR04.pdf


 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         635-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

 :املقدمة
ْنَسصَن ، ي َخَةقَ يِصمْسِ  َريَِّك اعَّذِ  اقْـرَأْ احلمو هلل ااخبري اعرةة  اعذی قصل فی کتصيه املبني  َخَةَق اإْلِ

ْنَسصَن َمص ملَْ یَـ  َنةَّ َ  ،اعَِّذي َنةََّ  يِصْعَقَة ِ  ،اقْـرَأْ َلَريَُّك اأْلَْكَرمُ  ،ِمْ  َنَةقٍ  لاعصالة لاعّسالم نةی  ،ْرَة ْ اإْلِ
صحصيه ألنةی آعه ل  «ِيذِْكِر اهللَِّ أَْقَطعُ ُكلُّ أَْمٍر ِذي يَصًل اَل یـُْبَوُأ ِفةِه » :قصل يمني اعذرمسوعه األ

 عی یوم اعوی . لاعتصيرني هل  يإحسصن 
تقومي ي یس  عكل قصريءيصعتسمة  کمص  اعقرآن اعقراءةاعكالم ل إفتتصح ياهلل  مرأ: ّمصيروأ

م   خرب نّه یتضّم  مرنی األمر،ألنّه ملّص کصن مرةومصً أنّهإلهو ذاکصن خرباً فنةى اعبسمة  اإلمسترصذة 
أخربنص يه عنففرل  صحه ألنّه  ّّنصيإفتت كمرعنص يصإليتواء يه لاعترب أاهلل ترصعی يأنّه یبوأ يإمس  اهلل فففةه 

حصل  أيّ ّن اعربو فی ألعتوّل نةی  مرأ يتواء کل  مثةه، حلصول اعربک  يإمس  اهلل لاإلمسترصن  يه يف
 عی نون اهلل ترصعی.  لحصج  حمتصج 

 أنباب التسمية وضرورهتا
 (.445/ 3اي  منظور، د.ت: ) «يس  اهلل اعّرمح  اعّرحة »اعتسمة  بیطةق 

   (4:، آیـ اعرةق)ة مسور  اعقرآن کمص يف امس  اهلل املذکورة يف لضرلرهتص مستففصد ن  األلامر يذکر
 اإلنسصن:)ل ﴾اًل تـَْبِتة َلاذُْكِر امْسَ  َريَِّك َلتـََبتَّْل  ِعَْةهِ ﴿ (8املزّمل:)ل ﴾اقْـرَْأ يِصمْسِ  َريَِّك اعَِّذي َخَةقَ ﴿
عَِةْشَهُولا َمَنصِفَع هَلُْ  َلیَْذُكُرلا ﴿ (28،61،63احلج: )ل ﴾َلاذُْكِر امْسَ  َريَِّك يُْكَرًة َلَأِصةاًل ﴿ (25

َهص َلأَْطِرُموا ا  ﴾َبصِئَس اْعفَفِقريَ عْ امْسَ  اهللَِّ يف أَیَّصٍم َمْرُةوَمصٍت َنَةى َمص َرَزقـَُهْ  ِمْ  هَبِةَمِ  اأْلَنـَْرصِم َفُكُةوا ِمنـْ
صِم فَِإهَلُُكْ  َلِعُكلِّ أُمٍَّ  َجَرْةَنص َمْنَسًكص عَِةْذُكُرلا امْسَ  اهللَِّ َنَةى َمص َرَزقـَُهْ  ِمْ  هَبِةَمِ  اأْلَنـْرَ ﴿( 28: )احلج

ِر اْعُمْخِبِتنيَ  َعُكْ   ُكْ  ِمْ  َشَرصئِِر اهللَِّ َلاْعُبْوَن َجَرْةَنصَهص عَ ﴿ (61)احلج ﴾ َِعه  َلاِحو  فـََةُه َأمْسِةُموا َلَيشِّ
َهص َلَأْطِرُموا اعْ  َهص َصَوافَّ فَِإَذا َلَجَبْت ُجُنويـَُهص َفُكُةوا ِمنـْ َقصنَِع َلاْعُمْرتَـرَّ  ِفةَهص َخةـْر  فَصذُْكُرلا امْسَ  اهللَِّ َنَةةـْ

اهلل نةةه لمسّة  لعترةةمه لم  نمةه صةی  (63)احلج ﴾َكَذِعَك مَسخَّْرنَصَهص َعُكْ  َعَرةَُّكْ  َتْشُكُرلنَ 
 رادة.مر یترةق يه اإلأ يتواء کل  اعتسمة  يف
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 کيفية التسمية 
 فبصنتبصر اعنقل لاملنقول مرّة يس  اهلل اعرمح  اعرحة  لمرّة يس  اهلل فقط.

لقصل  ( 64نمل:اع)﴾ة ِ َلِ نَُّه ِيْسِ  اهللَِّ اعرَّمْحَِ  اعرَّحِ  ِمْ  مُسَةْةَمصنَ ِ نَُّه ﴿ قصل اهلل تبصرک لترصعی:
 : لترصعی كاهلل تبصر 
 لمصنزل يف (14:هود ) ﴾َلقَصَل ارَْكُبوا ِفةَهص ِيْسِ  اهللَِّ جَمَْراَهص َلُمْرمَسصَهص ِ نَّ َريبِّ َعَغفُفور  َرِحة   ﴿

َك أَُموُت يِصمسِْ » کذا املنقوللال، ل أکصن جزء عسورة   يتواء کل مسورة مسوی اعسورة اعتوي  مسواء
 (.34/:8د.ت:  ،خبصری) «َلَأْحَةص
 (. 2485: 1/ج۷( )" يصمسك ريب لضرت جنيب، فإن أحةةت نففسي، فصرمحهص)ل

ِه َشْيء ، يف اأْلَْرِض، َلاَل يف اعسََّمصِء، َلُهَو اعسَّ  لکذا  ِمةُع اْعَرِةةُ ،ِيْسِ  اهللَِّ اعَِّذي اَل َیُضرُّ َمَع امسِْ
 (.4232: 1/2( ل )626:   1ج۶)

وّل : فصهنص حلصول اعربک  يإمس  اهلل لاالمسترصن  يه فی  يتواء کل أمرلعتمية ما ألجله التس  
نةی أن اعربو فی کل حصل لحصج  حمتصج اعی نون اهلل ترصعی ل ن کصن نبّةص اللعّةص مقريّص قصل اهلل 

ُ ُهَو اْعَغِِنُّ ﴿ ترصعی:  [45]فصطر: ﴾ِمةوُ احلَْ یَصأَیُـَّهص اعنَّصُس أَنـُْتُ  اْعفُفَقرَاُء ِ ىَل اهللَِّ َلاهللَّ
لعوفع  -و حتّمةه  ال مبرّون  اهلل ترصىللعإلشصرة  عی أّن اعقرآن قول ثقةل الیستطةع اعرب

صًل اَل یـُْبَوُأ ِفةِه ُكلُّ أَْمٍر ِذي يَ »کل امريوأ فةه يإ مس  اهلل کمص لرد فی احلویث   اعشّرلاعنخوم  يف
 (.128: 1/4) «ِيذِْكِر اهللَِّ أَْقَطعُ 
شةخ انورشصه اعکشمريی رمح  اهلل نةةه: مع  ضطراب کةمصت هذاحلویث حسنه لقصل اع

( لعةطةب يرض مص یترةق هبذ احلویث م  اعتبةصن 4ج4 41احلصفظ اعشةخ ايونمرلي  صالح)
فی اعتففسري اعقرآن لعتصغرياعشةطصن لحتقريه کمص لرد فی حویث قصل االمصم امحو ي  حنبل فی 

ه لمسّة  اعنبی صةی اهلل نةةه لمسة  قصل: نثريص عنبی صةی اهلل نةةمسنوه ن  ايی تةم  حيّوث ن  
ةَّى اهللُ َنَةْةِه َنْ  َأيب ََتِةَمَ ، َنْ  َرُجٍل، َنْ  َرِدیِف اعنَّيبِّ صَ فقةت: ترس اعشةط  ، ترصظ  لقصل: )
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: َتِرَس اعشَّْةطَصُن، فـََقصَل اعنَّيبُّ َصةَّى هللاُ ُقْةتُ َلمَسةََّ ، قَصَل: َنثـََر يِصعنَّيبِّ َصةَّى هللاُ َنَةْةِه َلمَسةََّ  مِحَصرُُه، فَـ 
َل: يُِقوَِّت َنَةْةِه َلمَسةََّ : " اَل تـَُقْل: تَِرَس اعشَّْةطَصُن، فَِإنََّك ِ َذا قـُْةَت: َتِرَس اعشَّْةطَصُن، تـََرصَظَ ، َلقَص

 (.5/243:1)(رَي ِمْثَل اعذُّيَصبِ َحَّتَّ َیصِ  َتَصصَغرَ َصَرْنُتُه، َلِ َذا قـُْةَت: ِيْسِ  هللِا، 
ب، َلِ ْن ملَْ یُْذَكِر اهللََّ تـََرصَظَ  اعشَّْةطَصُن لُغةِ  َتَصصَغرَ َلِفةِه َداَلَع   َنَةى َأنَّ اْعَقْةَب َمََّت ذََكَر اهللََّ 

 (564:8/ 2)  َلَغَةَب.
َة ِ »َلَقْو َرَلى اعنََّسصِئيُّ يف   ِمْ  َحِویِث خصعو احلذاء ن  َلاْيُ  َمْرَدَلْیِه يف تـَفْفِسريِهِ « اْعةَـْوِم َلاعةَّةـْ

 اعنَّيبِّ َصةَّى أيب َتةم  لهو اهْلَُجْةِميُّ َنْ  َأيب اْعَمِةةِح ْيِ  أمَُسصَمَ  ْيِ  ُنَمرْيٍ َنْ  أَيِةِه قَصَل: ُكْنُت َرِدیفَ 
ُ َنَةْةِه َلمَسةََّ  َفذََكرَُه َلقَصَل: ا َن َكصْعبَـْةِت، َلَعِكْ  ُقْل ِيْسِ  اهللَِّ اَل تـَُقْل َهَكَذا فَِإنَّهُ یـَتَـَرصَظُ  َحَّتَّ َیُكو »هللَّ

يَصيَ ِ  ،« فَِإنَُّه َیْصُغُر َحَّتَّ َیُكوَن َكصعذُّ َتَحبُّ يف أَلَِّل ُكلِّ َنَمٍل َلهِلََذا ُتسْ  فـََهَذا ِمْ  تَْأِثرِي يـَرََكِ  ِيْسِ  اهللَِّ
ْسِ  اهللَِّ اعرَّمْحَِ  اعرَِّحةِ  فـَُهَو ُكلُّ أَْمٍر اَل یـُْبَوُأ ِفةِه يِبِ »َلقـَْوٍل، فـَُتْسَتَحبُّ يف أَلَِّل ااْخُْطَبِ  ِعَمص َجصَء 

ِعَك َلُتْسَتَحبُّ يف أَلَِّل یِث يف ذَ َلُتْسَتَحبُّ اْعَبْسَمَةُ  ِنْنَو دخول ااخالء ملص َلَرَد ِمَ  احلَْوِ « َأْجَذُم  
َمصِم َأمْحََو َلاعسَُّنِ  ِمْ  رَِلایَِ  َأيب ُهَریـْرََة َلمَسِرةِو ْيِ  َزْیٍو َلأَ  يب مَسِرةٍو اْعُوُضوِء ِعَمص َجصَء يف ُمْسَنِو اإْلِ

ُتْسَتَحبُّ ِنْنَو اأْلَْكِل ِعَمص ل َحِویث  َحَس   َلُهَو « اَل ُلُضوَء ِعَمْ  ملَْ َیْذُكِر امْسَ  اهللَِّ َنَةْةهِ »َمْرُفوًنص: 
قل يس  »يف َصِحةِح ُمْسِةٍ  َأنَّ َرمُسوَل اهللَِّ َصةَّى هللا نةةه لمسة  قصل عريةبه نمر ي  أيب مسةم : 

ِحةَحنْيِ َنِ  اْيِ  َنبَّصٍس اعصَّ  لََكَذِعَك ُتْسَتَحبُّ ِنْنَو اجلَِْمصِع ِعَمص يف « اهللَِّ لَُكْل يَِةِمةِنَك لَُكْل ممَّص یَِةةكَ 
ْأِتَ َأْهَةُه قَصَل: ِيْسِ  اهللَِّ َأنَّ َأَحوَُكْ  ِ َذا أَرَاَد َأْن یَ  َعوْ »اهللَِّ َصةَّى اهللَُّ َنَةْةِه َلمَسةََّ  قَصَل:  َأنَّ َرمُسولَ 

َنص اعشَّْةطَ  َنص فَِإنَّ صَن َلَجنِِّب اعشَّْةطَصَن َمصاعةَُّه َّ َجنِّبـْ نَـُهَمص َلَعو  مَلْ َیُضرَّهُ اعشَّْةطَصُن أََيًواهُ ِ ْن یـَُقوَّرْ َرَزقـَتـْ  .« يـَةـْ
 عغ  يف ثريک  ، لهلص مرصيناجلصرة ذه اعبصء م  حرلف املرصين: أّن هالتسميةيف معةی الباء 

ل امرل شأن م  ک  المسترصن ، لاملراد طةب اعرون م  اهلل ترصعی يفااعررب لعک  اعرّاجح أّن مرنصهص 
مس  االت صنزل اعردنةی م  کصن یسترني ي -ّن يس  اهلل اعّرمح  اعّرحة  عی اعنهصی  أل االيتواء 

االمسترصن ،  يف كمسه ترصعی حففظص لاجتنصيص م  اعشر  صفهذا أمر م  اهلل يصالمسترصن  ي لاعرزی لغريمهص،
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مة  يةغته  ذا ترمّجوا اعتس ل  عبصء،اا هل اعرة  غصفةون ن  مرنی هذأهذ اعزمصن يل يرض  لاعنصس يف
 .اعبصءحرف مرنی  يه اعففصرمسة  لاعبشتو لغريمهص الیصّرحون يصالمسترصن  اعيت

فةون: کو لقصل اع ،: االمس  مشتق م  اعسمو، مبرنی اعرفر  لاعرةّو، هذا رأی اعبصریونيس 
 ء، لتصغريهمسصألن مجره أ لقصل: مذهب اعبصریني لرّجح اعقرطيب ،اعرالم  يمشتق م  اعسم  له
،ألن اجلمع لاعتصغري یرّدلن (484األنراف:) ﴾لهلل األمسصء احلسنی﴿: )مسّی( قصل اهلل ترصعی

 لمسة ( يف) )اعسم (کمص قصل اعکوفةون عوجب أن نقول صوهلص، فةو کصن مشتقص م أعی  األشةصء 
  اجلمع. لمسصم( يفأل) اعتصغري

س  اهلل حني یقول ي يءفصعقصر ، عةمقصمبصء مترةق  مبحذلف، منصمسب لاع تاخري املتعلق:
أکتب مسترةنص  ،مسترةنص يس  اهلل لاعکصتب حني یأخذ اعقة  لیقول: يس  اهلل مرنصه : أقرأمرنصه

لهکذا کل ،أکل مسترةنص يس  اهلل، لل اعطرصم لیقول: يس  اهلل مرنصهيصمس  اهلل لاآل کل حني یتنص
وأ فةه کل أمر ذی يصل الیب»یف: احلویث اعشر  األفرصل لاألنمصل یقّور هلص فرل املنصمسب، ليف

 (.48:2«. )يرتأ بس  اهلل فهوي
احلصر  ةفصدعةبصء مؤخر إل ملترةقصة لاملففسری ، جممونون نةی اّن اهل اعرة  م  اعنحأف

اّلت لاعرّزی اعمس  صرد م  کصن یقول ي نزل يف«ملص يّةنص اّن يس  اهلل اعّرمح  اعّرحة  »لاعتخصةص، 
اعرد نةةه   الّيصإلفصدة اعتخصةص مسواء کصن املترةق نصّمص الخصّصصًم  اعففرل صور  مثال، لالحيصل
مور لاحلوائج ألکل ا  ، مسترةنوا يف«مس  اهلل اعرمح  اعرحة »یقّور ب نأ يلعی ننويصعتسمة ، لاأل

 الن أغثِنف دفع احلوائج لرفع املصصیب خصّص ، لالتسترةنوا، يإمس  غرياهلل ترصعی، لالتقوعوا یص
کثره  ا  مةت فةمص یرتمّجون يإمس  اهلل عتجو أنً ألاعطغةصن، لاذا ت كمثل طریق  أهل اعشر  ،نِّن لأ

 ، فهو اعتوحةو.غصفةني ن  مرنی اعتخصةص
کثرة االمسترمصل، ع ) العصصق( اعف  مستغنصءً ننهص يبصء يغري ،: لتکتب )يس  اهللاعقرطيب قصل

 ختذف عقة  االمسترمصل.هّنص إف ﴾اعذی خةق ك قرأ يإمس  ريّ ﴿ خبالف قوعه
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: االمس  مشتق م  اعسمو، مبرنی اعرفر  لاعرةّو، هذا رأی اعبصریون . لقصل اشتقصقهص
، ءاعکوفةون: مشتق م  اعسم  لهی اعرالم  ،لرّجح اعقرطبی مذهب اعبصریني لقصل:ألن مجره أمسص

مع لاعتصغري [،ألن اجل484]األنراف: ﴾لهلل األمسصء احلسنی﴿: لتصغريه)مسّی( قصل اهلل ترصعی
 )اعسم (کمص قصل اعکوفةون عوجب أن نقول اصوهلص، فةو کصن مشتقص م  عی یرّدلن األشةصء 

هلل اعذی ف اعرةمصء فی  مس  ا ختة» اجلمع. لقصل اي  اجلوزی: يف ل)المسصم( اعتصغري يف )لمسة (
نه نة  عةس مبشتق، لنقل ن  ااخةةل رلایتصن:  فقصل قوم أنه مشتق، لقصل آخرلن:  هلل(اهو )

اعتأعه: اعتربو، ل  مبرنی اعربصدة، هالانه مشتق لاشتقصقه م  اإل ؛انه عةس مبشتق، لاعثصنة  ،حومهصأ
 اهلل() لقةل مشتق م  لعه : ألّن اعقةوب اعربصد توعه حنوه، لتترةق يه جّل لنال.لاعصحةح أّن عففظ

الیثّنی  كعلعذ ،لترصعی،الیشصرکه فةه غريه كمس  تبصر ذات املقوغري مشتق، لأنّه  مس  نة  نةی اع
  لجيمع.

: حّوثنص ريهي  ايی حصمت رمحه اهلل فی تففسحممو نبو اعّرمح  ا قصل اإلمصم ايو :ةيفضيلة التسم
نوی، اعصنرصنی، حّوثص مسالم ي  لهب اجل كايی،حّوثنص جرففر ي  مسصفر، حّوثنص زیو ي  املبصر 

: أّن نثمصن ي  نففصن مسأل رمسول اهلل صةی اهلل نةةه ن  اي  نبصسن  طصلس،  حّوثنص ايی،
  اهلل يةنه ليني  مس ، لمصهو  مس  م  امسصء اهلل» فقصل: لمسّة  ن  )يس  اهلل اعّرمح  اعّرحة (؟

 (.؟؟؟؟) «الّ کمص يني مسواد اعرةنني ليةصضهمص م  اعقرب  األکرب،
زیو ي   ن  ،كي  املبصر ي  امحو، ن  نةی  ، ن  مسةةمصنلهکذا رلاه ايويکر ي  مردلیه

 يه. كاملبصر 
رلی احلصفظ اي  مردیه م  طریقني،ن  امسصنةل ي  نةصش،ن  امسصنةل ي  حيةی ن   لقو
ةسی ي   ّن ن: »صل رمسول اهلل صةی اهلل نةةه لمسة : قن  نطةه، ن  ايی مسرةو، قصل مسرر،

مص اکتب؟ قصل:  ب، فقصل: اکتصل عه املرة عی اعکتصب عةرةمه فق ه مّ أمرمي نةةه اعسالم أمسةمته 
، : قصل عه نةسی: أديصء هبصءاهلليصل املرة  مص أدر مص يس  اهلل ؟ قيس  اهلل، قصل عه نةسی: ل 
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لقو « ةآلهل ، لاعّرمح  رمح  دنةص لاآلخرة، لاعّرحة  رحة  اآلخر مسنصئه، لاملة  ممةکته، لاهلل الاعسني، 
صنةل زيریق، ن   مسصنةل ي  نّةصش، ن  امس اعرالء املةّقب: ي  جریر م  حویث  يراهة  ي ارلاه 

مسرةو،  يبن  ا ن  نطةه، يی مةةک ، نم  حّوثه، ن  ي  مسرود لمسرر،أي  حيةی، ن  اي  
ن  اعنبّی صل اهلل نةةه لمسّة  فذکره لقو رلی اي  مردلیه، م  حویث یزیو ي  خصعو، ن  

مسول اهلل صةی أّن ر  :اي  يریوه ن  ايةهامة ، ن   مسةةمصن ي  يریوه، لفی رای  ن  نبو اعکرمي ايب
)يس   ي، لهيانزعت نةّی آی  مل تنزل نةی نبّی غري مسةةمصن ي  دالد لغري : »اهلل نةةه لمسة  قصل
 اهلل اعّرمح  اعّرحة (.

لقصل لکةع، ن  االنمش، ن  ايی لائل، ن  اي  مسرود قصل : م  أراد أن ینجّةه اهلل م  
جن  م  کل  عةجرل اهلل عه م  کل حرف )يس  اهلل اعّرح  اعّرحي (، عةقرأصنشر فاعزيصنة ، اعتسر  

 :ی. للّجهه  ي  نطّةه لنصره حبویثلاحو. ذکره  ي  نطة  لاعقرطب
ا کثريا طّةبص احلمو محو كريّنص لع»عقول اعرجل:« ت يضر  لثالثني مةکص یبتورلهنصأیعقو ر 
حّوثنص حمو  :نوهمس ص. لقصل االمصم أمحو ي  حنبل يفم   جل أهنص يضر  لثالثون حرف«.مبصرکص فةه

ةی اهلل نةةه یف اعنبی صي  جرففر، حّوثنص شرب ،ن  نصص ، قصل: مسرت ايص َتةم  حيّوث ن  رد
قصل اعّنبی صةی اهلل ف : ترس اعشةطصن،صةی اهلل نةةه لمسة  محصره: فقةت : نثر يصعّنبیلمسة  قصل
رنته.  ذا قةت: ترس اعشةطصن ترصظ . لقصل : يقّوتی ص كالتقل ترس اعشةطصن، فصنّ :»نةةه لمسة 

لاي   «لاعةة  اعةوم»يف ياعنسصئ يرل  لقو«. ل ذاقةت يس  اهلل، تصصغرحتی یصري مثل اعذيصب
مسصمه ي  أي   ن  ايی مةةح -لهو اهلجةمی -تففسريه، م  حویث ااخّواءن  ايی َتةمه مردلیه يف
 تقل هکذا فصنّه ال»فذکره لقصل:  هلل نةةه لمسة ،يةه قصل :کنت ردیف اعنبّی صةی اأنمري،ن  

يصي . فهذا م  نّه یصّغره حتی یکون کصعذإهلل، فلعک  قل: يس  ا یترصظ  حتی یکون کصعبةت،
کل » ل ااخطب  ملصجصء:ألّ  أّلل کل نمل لقول فتستحب يف تأثري يرک  يس  اهلل، هلذا تستحب يف

 جذم.أ)يس  اهلل اعّرمح  اعّرحة ( فهو  أمرالیبوأ يه
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ّلل أ . لتستحب يفكعذ ااخالء، ملص لرد م  احلویث يف لتستحب اعبسمة  ننو دخول
فی مسنو االمصم امحو لاعسن ، م  رلای  ايی هریرة، لمسرةو ي  زیو، لأيی مسرةو  اعوضوء، ملص جصء

نو اعرةمصء م  ألجبهص ن لهو حویث حس . لم «اللضوء مل  مل یذکرأمس  اهلل نةةه:»مرفونص 
اعذکر ههنص، لمنه  م  قصل يوجوهبص مطةقص. لکذا تستحب ننو اعذيةح  فی مذهب اعشصفری 
لتستحب ننو االکل : ملص فی صحةح مسة  أّن رمسول اهلل صةی اهلل نةةه لمسة  قصل: عريةبه نمر 

صع : ملص فی جللکذاعک تستحب ننو ا«.لکل ممصیةةک«قل يس  اهلل لکل يةمةنک»ي  ايی مسةمه:
ا أراد أن عو أّن احوک  اذ»اعصحةحني ن   ي  نبصس أّن رمسول اهلل صةی اهلل نةةه لمسة  قصل : 

یأ تی اهةه قصل : يس  اهلل أهلّ  جّنبنص اعشةطصن، لجّنب اعشةطصن ّننص. فصنّه ان یقوريةنهمص لعو مل 
 «.یضرّه اعشةطصن أيوا

د، قومس ، ذات اهلل جّل لنال، لاجب اعوجو اهلل امس  عذات امل تفسري لفظ"هللا"جلا وشلی:
 الیشصرکه فةه غريه.

یوصف  لترصعی، لیقصل : أنّه أالمس  االنظ ، ألنّه كنة  نةی اعّرّب تبصر  قصل اي  کثري: )اهلل(
هو  -ةنصمل اعغةب لاعشهصد -هواهلل اعذی ال عه ااّلهو﴿جبمةع اعصففصت، کمص قصل اهلل ترصعی 

صر اعقّولس اعّسالم املؤم  املهةم  اعرزیز اجلبّ  كةامل-ذی ال عه  ال هوهو اهلل اع -ة اعّرمح  اعّرح
یسّبح عه  -حلسنیعه األمسصء ا -هو اهلل ااخصعق اعبصرئ املصّور -مسبحصن اهلل نّمص یشرکون -املتکرّب 

مص قصل صقة  کةهص صففصت عه کفصجری األمسصء اعب ﴾لهواعرزیز احلکة  -مص فی اعسموات لاالرض
أ یّصمص -قل ادنوا أهلل أل ادنولا اعّرمح : »، لقصل ترصعی«احلسنی فصدنوه هبص األمسصء لهلل: »ترصعی

ةةه لمسة  مسول اهلل صةی اهلل نهریرة أّن ر  لفی اعصحةحني ن  أيب«.تونوا فةه األمسصء احلسنی
ای  لجصء تروادهص فی رل « أّن هلل تسر  لتسرون  مسص، مأة االلاحوا م  أحصصهص دخل اجلن » :قصل
 يف يلاي  مصجه، ليني رلایتني اختالف زیصدات لنقصصن. لقو ذکر فخر اعوی  اعراز  يعرتمذا
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عف فی لاعسن  اعصحةح ، لأ: أّن هلل مخس  آالف امس  ، أعف فی اعکتصب تففسريه ن  يرضه 
 (.63: 2/4)  اإلجنةل، لأعف فی اعزيور، لأعف فی اعوح احملففوظ. ، لأعف يفاعتورات

 أّن اهلل ترصعی ذکره، لتقومست أمسصئه، أّدب نبّةه حمموا يترةةمه» ي  جریر اعطربی:اقصل 
تقومي أمسصئه احلسنی،امص مجةع أفرصعه ،لجرل ذاعک جلمةع خةقه مسن  یستنون هبص، لمسبةال یتبرون 
نةةهص، قةل أفتتصحص أ لائل منطقه ، لصورلر رمسصئةه ، لکتبه  لحصجصهت ، حتی أنتنت دالع  

اعّرمح   :»س  اهلل(نةی مصيط  م  مراده قصل اي  املنظور فی اعةسصن مصظهر م  قول اعقصئل )ي
غصی  اعرق  اعقةب فی ينی آدم ، لنطففه لرمح  اهلل ل حسصنه لرزقه. لهی لعذا قةل أّن اعصففصت اهلل 

   اي  نبصس،. لقصل اي  اجلریر: يسنوه ناملبصدی اعغصیصت ال ترصعی فی مثل هذاملقصم تؤخذ يإنتبصر
اعرفةق، اعرقةق، مل  أحّب أن یرمحه لاعبرةو اعشویو نةی م  أحّب أن یرنف نةةه،  ّرحة ،اعّرمح  اع

لإلرادة املرنی اعغوی فی اعربصد یذکر عففظ اعرحة ، فی صففصهت ، مثل قول اهلل ترصعی : فی صفف  
لجهولا  اعذی  هصجرلا ّن اعذی  آمنوال ﴿ :  مبرنی اجلن  کمص فی قوعه ترصعینبّةه صةی اهلل نةةه لمسةّ 

 [.248عبقرة:ا] ﴾ ّرحة  یرجون رمحت اهلل لاهلل غففور كعئل فی مسبةل اهلل أ
حمذلف. فقول اعقصئل: )يس  اهلل اعّرمح  اعّرحة (  ذا أفتح تصعةص مسورة امس  موصول  ياعذ

نو قروده.  ن )يس  اهلل(ننو هنوضه عةقةصم، أل قوعه كینبئ أّن مراده يذاک: أقرأيس  اهلل، لکذاع
لکذا مسصئر األفرصل  اهلل، لأنّه اراد أقوم يس  اهلل، لأقرو يس  رنی مراده يقوعه)يس  اهلل(ینبئ ن  م

 یطةق  الّ  ل النة  مرجت : )أهلل(قرطيبلترصعی. لقصل اع كمس  مل یسّ  يه غريه تبصر إ: لهو مث قصل
 نةی املربود حبق.

: رطيبمشتقصن م  اعرمح ، لقصل اعق لترصعی، ك:  مسصن م  أمسصئه تبصر معةی الرامحن الراحيم 
 نبو اعّرمح  ي  نوف رضی اهللن   -لصححه -لاعوعةل نةی أهنص مشتق مص أخرجه اعرتمذی

ةقت اعّرح  خ قصل اهلل ترصعی:أنص اعّرمح ،» :ول اهلل صةی اهلل نةةه لمسة  یقول: أنّه مسع رمسننه
(.قصل لهذا 444:4/ 5) «هلشققت هلص  مسص م  أمسی، فم  لصةهص لصةته، لم  قطرهص قطرت
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ّنص فی اإلشتقصق، فال مرنی عةمخصع  لاالشقصق . لقةل ال  شتقصق هلمص ألّّنهص م  أمسصء املختّص  
  .صفف  ااخةق ن اعّرمح  يفأنة  فص ،يه مسبحصنه لترصعی

ةق لدفع :  یصصل ااخري ااخاعصفف  ااخصعق تففضل لاالحسصن. ليفرق  اعقةب، یقتضی اع-4
 اعّشرننه  .

 كنتنص لهب عنص م  عوذ هوی  ريّنص ال تزغ قةوينص يرو﴿ترصعی:  قوعه يفمبرنی اعتثبت کمص 2-
 [248: ]آل نمران ﴾أنت اعوّهصب كرمح   ن
مّت  ملغففرة م   لأ مسبةل اهلل لعئ  قتةت  يف﴿ :خرلیّ  کمص فی قوعه ترصعیمبرنی اعنر  األ -6

 [ 453] آل نمران: ﴾اهلل لرمح  خري ممّص جيمرون 
نت هل  لعو  فبمص رمح  م  اهلل ع﴿مبرنی اعففةضصن األخالق احلسن  کمص فی قوعه ترصعی : -1

فصذا  مراأل فصنف ننه  لامستغففرهل  لشصلره  يف كم  حوع نففضواةظ اعقةب الةکنت فظص غ
سک  نزیز نةةه عقوجصئک  رمسول م  انفف﴿لأیضص ﴾نزمت فتوکل نةی اهلل  ّن اهلل حيّب املتوّکةني

الیوه   ياعّةففظ كشرتالعةس اال( 428: اعتويه) ﴾نةةک  يصملؤمنني رؤلف اعرحة  مصننّت  حریص
 .كاعشر 

هبک  اعّرمح   ن یشأ یذ اعغنّی ذل كلريّ ﴿مبرنی صفف  اهلل کمص فی قوعه ترصعی :  -5
 [     466] االنرصم :﴾لیستخةف م  يروک  مصیشصء کمص أنشئک  م  ذریّ  قوم آخری 

نةی اعذی  مث آتةنص مومسی اعکتصب َتصمص﴿ :قوعه ترصعی کمص يفمبرنی اعقرآن ای صففته   -3
 [451] االنرصم:  ﴾آحس  لتففصةال عکل شئ .هوی لرمح  عرّةه  يةسقصءرهّب  یؤمنون

نوه خوفص رض يرو اصالحهص لادلالتففسولا فی األ﴿ :قوعه ترصعی إلحسصن کمص يفامبرنی -3
 [ 53ف:] االنرا ﴾اهلل قریب م  احملسنني ـ لطمرص  ّن رمح

رمح  مّنص لقطرنص فصجنةنصه لاعذی  مره ي﴿قوعه ترصعی: مبرنی اعرمح  اعونةویّ  ااخصّص  کمص يف -8
 [ 32] االنراف: ﴾وا يآیتنص لمصکصنوامؤمنونياعذی  کذّ  داير
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 عواح ليفلملّص مسکت ن  مومسی اعغضب آخذ األ﴿کمص فی قوعه ترصعی :   ةصفف  اعتورا -4
 [451] االنرف : ﴾نسختهص هوی لرمح  عةذی  ه  عرهّب  یرهبون

ئذلن اعنبّی لمنه  اعذی  ی﴿ :یقوعه ترصع صفف  اعنبّی صةی اهلل نةةه لمسة  کمص يف -44
لیقوعون هواذن قل اذن خريخري ّعک  یؤم  يصهلل لیؤم  عةمؤمنني لرمح  عةذی  آمنوامنک  لاعذی  

 [34اعتوي :] ﴾یؤذلن رمسول اهلل هل  نذاب أعة 
ص رمح  مثّ نزننهص لعئ  أذقنص االنسصن منّ ﴿ قوعه ترصعی: مبرنی اعنر  اعونةویّ  اعتصّم  کمص يف -44

 [4]هود: ﴾منه أنّه عةئوس کففور
رّيی لآتنی  قصل یص قومصرئةت   ن کنت نةی يّةن  م ﴿ :مبرنی اعنبّوة کمص فی قوعه ترصعی -42

 [28]هود: ﴾لأنت  هلص کرهونرمح  م  ننوه فرمةت نةةک  أنةزمکموهص 
عرمح  لاخففض هلمص جنصح اعّذّل م  ا﴿: نسصنة  کمص فی قوعه ترصعیمبرنی اعشففق  اإل -46

 [21]االمسراء: ﴾صغريا ينصلقل رّب  رمحهمص کمص ريّة
 ك  م  ريلاّمص تررضّ  ننه  ايتغصءرمح﴿ :قوعه ترصعی مسر  اعونةویّ  کمص يفمبرنی اعو  -41

 [28] االمسراء : ﴾ترجوهص فقل هل  قوال ّمةسورا
 [      2]مرمي: ریّص﴾نبوه زک كريّ   رمح ذکر﴿: قوعه ترصعی تجصي  اعونصء کمص يفمبرنی االمس -45
ک  رمح  م  دینص لعنص ذ  لمص کنت جبصنب اعّطور﴿: قوعه ترصعی مبرنی اعوحی کمص يف -43

 [13اعقصص: ] ﴾عرّةه  یتذکرلن كتصه  م  نذیر م  قبةقومص ّمص آ عتنذر كريّ 
کتب یتةی نةةه  اع كمل یکففه  انّص انزعنص نةة لأ﴿مبرنی اعغةث کمص فی قوعه ترصعی :  -43

 [ 54]اعرلم:﴾ ّن فی ذاعک عرمح  لذکری عقوم یؤمنون
 تقنطوا نففسه  الأقل یربصدی اعذی  أمسرفوا نةی  ﴿ :مبرنی املغففرة کمص فی قوعه ترصعی -48

 [56] اعزمر:﴾ ّن اهلل یغففر اعذنوب جةرص  نّه هو اعغففور اعّرحة م  رمح  اهلل 
وال فضل اهلل مّث توعّت  م  يرو ذاعک فة﴿: مبرنی قبوعة  اعتوي  کمص فی قوعه ترصعی -44

 [31]اعبقرة: ﴾نةةک  لرمحته عکنت  م  ااخسری 
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حلرام اه  اعذی  کففرلالصّولک  ن  املسجو ﴿: قوعه ترصعی مبرنی اإلمسالم کمص يف -24
لاهلوی مرکوفص أن یبةغ حمّةه لعوالرجصل مؤمنون لنسصء مؤمنت مل ترةمواه  أن تطئوه  فتصةبک  

 ﴾منه  نذايص أعةمص رلاص اعذی  کففنرمحته م  یشصء عو تزیّةوا عرذيّ  منه  مررّة يغري نة  عةوخل اهلل يف
 [31اعففتح:]

اعّرمح (مبنّی عففظ )نر  يو قصئقهص  ل : املنر  جبالل اعنر ، لمرنی اعّرحة  : امللمرنی اعّرمح 
، مبصعغ ة، لمرنصه : ذلاعرمح  اعتی النظري عه فةهص ، ألّن ينصء) فرالن( فی کالم اعررب عنةی املبصعغ 

 فصهّن  یقوعون عّشویو االمتالء : مآلن، لعّشویو اعشبع : شبرصن.
 ه ،قه  لمصصحلأرزا لمسرت ااخةق يف اعرمح  اعشصمة  اعيت ذل : ف)اعرمح (قصل ااخطصيب

صن يصملؤنني لک﴿: لترصعی ك( خص  عةمؤمنني کمص قصل اهلل تبصر لنّمت املؤم  لاعکصفر.)لاعّرحة 
 .﴾رحةمص

 :بني هاتني الصفتنيبيان الفرق 
 وّن اعّرمح  أشّو مبصعغ  م  اعرحة ، فمص قصل : ايأي  جریر حکصی  اإلتففصق نةی افی کالم 

ةل، فرالیربأ يه عروم اعتسصلی يني ينصء فرالن ل  "نومي"ل "مصننوكة  "نبةو )اعّرمح  لاعّرحة  ( ک
 أشّو املبصعغ  م  اعّرمح  قول مسخةف کمص الخیففی.ّن اعّرحة  أزن  يرض  لکذا مص

ةی : اعّرمح  نةی أهل اعسموات لاعّرحة  نكقصل اعضحص ،: األّللمثّ اعففرق يةنهمص نةی لجوه
رطی مسئل انطی. لاعرحة : م  ی ذا: اعّرمح : م   كبصر ي  املااهلل  صل نبوق: رض. لاعثصينأهل األ

  یول حّةصن : اعّرمح  یول نةی کثرة اعّرمح  ای افراده کثرية، لاعّرحة ، فصل ايويغري مسوال. لاعثصعث
نةی تکراراعرمح . لاعرايع : قصل اعففرّاء: اعّرمح  فی اعونةص لاعّرحة  فی اآلخرة. لااخصمس : قصل  ي   

 يرض اعسةف:  اعّرمح  فی اعّونةص لاعّرحة  فی اآلخرة. لاعسصدس قصل  ي  جریريسنوهکثري نصقال ن  
اعی اعرزرمی قصل : اعّرمح  جلمةع ااخةق لعذا ذکره فی مقصم اإلمستواء يإمسه اعّرمح  عةرّ  مجةع ااخةق، 

 [66: ]االحزاب﴾لکصن يصملؤمنني رحةمص﴿ لاعّرحة  خمتّص يصملؤمنني کمص فی قوعه ترصعی
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: قصل يرض اعّرمح  مرطی اعنر  اجلةةة  لاعّرحة  مرطی اعنر  اعصغرية، ذکره يروه سصيعلاع
 لحصشص. عئالیتوّه  أّن غريه ترصعی یقّور نةی اعنففع يقةةل م  اعنر  کالّ 

وافع اعشوائو اعّرحة  اع: اعّرمح  مرطی اعنر  اجلةةة  لاعصغرية ل هل اعرة ألاعثصم : قصل يرض 
 [43]االنرصم:﴾م  یصرف ننه یومئذ فقو رمحه﴿ ه ترصعی:،کمص فی قوعلاعبالیص

 [4:]اعغصفر﴾رمحته اعسةئصت یومئذ فقو يلقه  اعسةّئصت لم  تق﴿لقوعه ترصعی
: قصل شةخنص حممو طصهر رمحه اهلل : اعّرمح  نصم اعّرمح  للامسع اعّرمح  کمص فی قوعه مسعلاعتص

 [453نرف:]األ ﴾لمسرت کّل شئّ  لرمحيت﴿ ترصعی
 [3عغصفر:ا] ﴾ريّنصلمسرت کّل شّئ رمح  لنةمص﴿ عیلقوعه ترص

 [51]االنرصم:﴾کتب نةی نففسه اعرمح ﴿ لاعّرحة  اعوائ  اعرمح  لالزمهص کمص قصل اهلل ترصعی
 ﴾نونلیؤتون اعزکوة لاعذی  ه  يآیص تنص یؤم عةذی  یّتقون تبهصأك﴿فس لقصل اهلل ترصعی

 [453نرف:]األ
 م  اذامسئل انطی لاعّرحة  م  اذامل یسئل یغضب.: اعّرمح  كقصل اي  املبصر لاعرصشر: 

ف أنه هل اعرة  م  اعسةف لااخةأختصةص اعرمح  يصهلل ترصعی فةمص قصل  يّ : اص اعرايعمّ أل 
ع ن  االطالق مس  ممنو ا ،جریر يسنوه ن  احلس  قصل: اعرمح الیطةق  ال نةی اهلل ترصعی. قصل  ي  

نتحةوه ی مس  الیستطةع اعنصس أنااحلس ، اعّرمح  . لقصل  ي  أيی حصمت ن  نةی غري اهلل ترصعی
 (.2/24:4لترصعی) كیسمی يه تبصر 

ص يصهلل : کثر اعرةمصء نةی أّن اعّرمح  خمتمحو اعقرطيبأنبو اهلل، حممو ي   لقصل املففسر ايو
 (.  42/434:4) نّزلجل الجيوز أن یسّمی يه غريه مث قصل يرو أمسطر لهو  مس  مل یسّ  يه غريه

اهلل ترصعی  : لالیطةق اعّرمح   ال نةیمو ي  املففضل اعرّاغب األصففهصينّسر اعغوی حملقصل املفف
(.لإلن مصذکر م  املرصنی فی تففسري اعّرمح  شةئ منهص 444:4) م  حةث أّن مرنصه الیصح  العه

  توصةف ه . لامص  نکصر املشرکني م  اعررب نةففظ تصيع عةمرنی، فةفی غريه ترصعی لاعال یصح 
 [63]انبةصء: ﴾له  يذکر اعّرمح  کصفرلن﴿ قوعه ترصعی صعی يصعّرمح  کمص يفاهلل تر
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هلل ّمص جهةه  يصأ هو! هذا (34:فرقصن) ﴾نسجو ملص تأمرنصأ قصعوا لمص اعّرمح  ﴿ لقوعه ترصعی
رمح  صفف  املسةةم  اعکّذاب لهو یسّمی نففسه ي لعذا کصنوا یذکرلن هصذا يف ترصعی لمص لجب عه،

 عی یوم اعنشور. حةصته ليرو ممصته  فةذا اشتهر لصففه اعکّذاب يف  اعةمصم
ه  فإنّه لجو کففر   نکصره  هبذا  ّنص هو جحود لننصد لترنت يف ي  کثري لاعظصهر أّن القصل 

 : يمسالم  ي  جنوب اعطهو  أنشواجلصهةة  تسمة  اهلل يصعّرمح  کمص  أشرصره  يف يف
 یشصء اعّرمح  یرقو لیطةق لمصنجةنص نةةک             نجةت  نةةنص  ذ

 اعبسمة  دعةل نةی ختصةص اإلمسترصن  يإمس  اهلل ترصعی. ااخصمس : فألّن ذکرمهص يف صمّ أل 

 واملراجع فهرنت املصادر
 کرمياع اعقرآن -4
ب  املکت، تفسري ابن كثري هـ.ق(.4653) نمصد اعوی   مسصنةل ي  نمر. أيو اعففواء ي  کثري،ا -2

 اعتجصری  اعکربی مبصر. 
، لسان العرب هـ.ق(.344. )ي  منظور حممو ي  مکرم مجصل اعوی فریقی، اال ي  منظورا -6
 اعکتب اعرةمة .يريلت. عبنصن. دار
احملقق: شرةب  ،نةن ابن ماجه. م(2444). اعقزلیِن حممو ي  یزیو ،أيو نبو اهللاي  مصجه  -1

 األلىل. اعطبر  ،دار اعرمسصع  اعرصملة يريلت:  -ط األرنؤل 
امحد  مسةد اإلمام م(.4448 .)شةبصيناع ي  حنبل أمحو ي  حممو نبو هللا ايو ي  حنبل.ا -5

 عبنصن. -دار اعكتب اعرةمة : يريلت، ابن حةبل
جِجْستصين ي   مسحصق ي  نمرل األزدي د، مسةةمصن ي  األشرثدال  وأي -3  .م(2445) .اعسِّ

 .واملكتب  اعرصری ، صةا :يريلت ،، احملقق: حممو حمةي اعوی  نبو احلمةونةن ابی داود
، ة احلقصن املکتب  اعففصرلقة  .اجلامع الصحيح هـ.ش(.4653) حممو ي   مسصنةل. خبصری، -3

 پصکستصن.
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.املکتب  احلقصنةة .پشصلر الرتمذی نةنهـ.ق(.4124) نةسی حممو ي  نةسی. أيو ،يترمذ -8
 پصکستصن.

ار : ديريلت، يف غريب القرآن املفرداتهـ( 4142) . حسني ي  حممو ،راغب األصففهصين -4
 األلىل .  اعطبر ، اعقة ، اعوار اعشصمة 

، مؤمسس  منصهل حکامروائع البيان تفسريآيات األم(. 4484ي. )حممو نة ،صصيوين -44
 يريلت، اعطبر : اعثصعث .  -اعررفصن
مؤمسس  ، التفسري الطربی .م(2444) ي  غصعب. ي  یزیو جرففر حممو ي  جریر أيو ،يطرب  -44

 األلل.  اعطبر ،اعرمسصع 
ملکتب  ا، اجلامع ألحکام القرآن (.د.تهللا حممو ي  أمحو.) ايونبو ،ياألنصصر  قرطيب -42

 اعرشةوی ،کویته.يةوچستصن.
اإلحةصء  داريريلت: .اجلامع الصحيح املسلم. .ق(هـ4146) مسة  ي  حجصج. ،يقشري  -46

  .عبنصن، رريباعاعرتاث 
شلى صحيح  فيض الباری .م(2445). أنور شصه ي  مرظ  شصه، حممو كشمريي اهلنوي-41
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