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ملخص

تتنػوكؿ ذػ ا درا دس ػح تق اػػؽ در ػكؿ ئػ ل ػػو ؿ در ػسنف ئػ

ػػكسف درةوتقػحا كأاػوف علسذػػو ل ػل ل ػو ؿ ل ػػكـ

در ػسنفا ك ػػا ذػػائت قرػػل تق اػػؽ ل ػػو ؿ للػػم در ػسنف درزػساـ كتستاأػػيا كنػػمكؿ در ػسنف درزػساـا كدرلزػ كدرلػػان ا

كع أوب درنمكؿا كسا درشأهوت درت علاست قكؿ كسف درةوتقحا لأانون ئػ زػؿ رػؾ علػس درفػ ؼ ئػ ف ػكص

ل و ؿ كسف درةوتقح ل ل در ضواو درعولح ئ لأوقث ل كـ در سنفا لف قاػث زكنهػو ارػا ن عك للػوون عك لسلقػون
عك نقك رؾ .كدتأعت ئاي درلنهلاف؛ دو ت دس

كدرتق ا  .كزوف لػف عذػـ نتػو ل درا دس ػح درك ػكؿ قرػل نتػو ل

ا ا ح ئ لأوقث كسف درةوتقحا زور كؿ أأف ع لوء ػكسف درةوتقػح لنهػو لػو ذػك تػك اة كلػو ذػك دلتهػواما كعف

تستاأهو ُاعا لف دلتهوا در قوأح درلكئؽ درلتلاما كدرػسا ل ػل درشػأي درلكلهػح قرػل ػكسف درةوتقػحا زػور كؿ أعػاـ
سنناح أعض در سدءدت .كعف ر ف ؼ ئ ل و ؿ كسف درةوتقح عل دنس زأا دس ئ لأوقث ل كـ در سنف درعولح.

Abstract
This study deals with the achievement of the sayings in the issues of the Qur'an
in Surat Al-Fatihah, and its impact on the sciences of the Qur'an. It aimed to achieve
issues of the collection and arrangement of the Holy Quran, the descent of the Qoran,the
Makki or Madani, the reasons for descent, and the suspicions raised about Surat AlFatihah, indicating in all of this the impact of the controversy in the issues of Surat AlFatihah on the general issues in the sciences of the Quran, that are formed in Surat AlFatihah, In terms of being a guide, an example, or a Weighting point or so. The researcher
followed both inductive and analytical approaches .
The most important results of the study were reaching accurate results in Surat AlFatihah ,such as saying that the names of Surat Al-fatiha are stimulation and diligence,
its arrangement is a successful and an outstanding effort by companions. and to respond
to the suspicion which is directed to Surat Alfatihah, such as saying that some readings
are not Qur'anic. And that the dispute in the matters of Surat Al-Fatihah has a great
impact on the general sciences of the Qur'an.

املكدمة.

درقلا هلل سب درعورلافا كدر

علنوء تاسا

ف كدر

ـ ل ل اا درلس افا كل ل نري ك قأي عللعافا علو أعا ئإني للو رةت نظسم

رل وؽ ل كـ در سنف رزـ درزـ درزأاس لف دو تاووت درتأ ا اح ل ل ع كؿ ل و ؿ ل كـ در سنف كئسكلي

أأارػ ػ ػح تستأط أ كسف درةوتقح دستأوطون كلا ونا أؿ قف زلا دنس لنهو اعتل ػا در كؿ درة ؿ ئاهو كاتةسع لف در كؿ درسدلح ئ ل و ػ ػؿ
* ع تو لشوسؾا

ـ ع كؿ دراافا ز اح درشساعحا لولعح دراسلكؾ.
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كسف درةوتقح؛ ئأقأأت عف عللم ذ ا درل و ؿ درت ذ او ؿ رغاسذو ئ ق ا ح دأللس ككد عيا لق ون رهو ئ لنشأ دو تاوؿ

أهو ئ

كسف درةوتقحا لأانون دستأوط كف دراراؿ كضعةي كعلسا ل ل ل و ؿ ل كـ در سنف دألفسلا ألنهلاح لكضكلاح تق ا احا

درللوؿ و تزلوؿ
أعضهو و ز هوا ل تاون أورلمء ل ل درزؿا كتوسزنو
كد تضت طأاعح دألأقوث درلنشكسف عف نف لف درل و ؿ
َ
َ
أ اح درل و ؿ ئ ا دس ح نفسل؛ ئ فطكف رتةعاؿ درا دس وت درأاناح أاف ف كص درا دس وت در سنناح.
مشكلة الدراسة.
أورنظس قرل أقث درع لوء كتق ا هـ ر ضواو ل كـ در سنفا كلاتهـ ا تاركف ألو كسا ئ تق اؽ ل و ؿ كسف درةوتقح

درفو ح ل ل در ضواو درعولح؛ أل أوب زلاسفا لنهو زلسف دألارح دركدساف ئ
درفو ح أهوا كأورتور ئإف لشز ح ذ ا درا دس ح تت فص ئ
السؤال الرئيس :لو در كؿ درسدلح ئ ل و ؿ ل كـ در سنف ئ

ضواوذوا كزلسف دوفت ؼ ئ تسلاح دأل كدؿ

ؤدؿ س اس كع ح ئسلاح ل ل درنقك دآلت
كسف درةوتقح؟ كلو علسذو ل ل لأوقث ل كـ در سنف درزساـ؟

األسئمة الفرعية.

ع.

لو در كؿ درسدلح ئ ت لاح كسف درةوتقحا كتستاأهوا كلاا ناوتهوا كلف عم ع وـ در كس ذ ؟ كلو علس رؾ ئ لأوقث
ل كـ در سنف درزساـ؟

ب .لو در كؿ درسدلح ئ ملف نمكؿ كسف درةوتقحا كتعاا نمكرهوا ك أأي؟ كلو علس رؾ ئ لأوقث ل كـ در سنف درزساـ؟
رؾ ل ل ضواو ل كـ در سنف درزساـ؟

ج.

لو در كؿ در كدب ئ لزاح كسف درةوتقح كلاناتهو؟ كلو علس درف ؼ ئ

ا.

زاؼ سا درع لوء ل ل درشأهوت درت علاست قكؿ كسف درةوتقح؟ كلو علس رؾ ئ لأوقث ل كـ در سنف درزساـ؟

أٍنية الدراسة.
تزلف عذلاح درأقث ئ فطكسف ضواو ل كـ در سنف درلتع ح أ كسف درةوتقحا كلف رؾ ل ػأرح سنناح در كسفا عك سنناح

أعض دآلاوت عك درز لوت .كدلتلوا زلاس لف علادء دإل
كطعكنهـ ئ در سنف أشزؿ لوـ كئ

ـ ل ل درسكداوت دركدساف أشأف كسف درةوتقح ئ تق اؽ شأهوتهـ

كسف درةوتقح أشزؿ فوص .قضوئح قرل درزـ درزأاس لف دألقوااث كدرسكداوت در قاقح

كغاس در قاقح دركدساف ئ لأوقث كسف درةوتقحا كدفت ؼ كلهوت درنظس ئ ذ ا دألارحا للو د ت مـ ت ناةهو كتق ا هو.
أٍداف الدراسة.
ع.

تق اؽ در كؿ ئ

ضواو كسف درةوتقح ئ لأقث للم در سنف درزساـا لف قاث ت لاتهو كلف عم دأل وـ ذ ا كتستاأهوا

كلاا ناوتهوا كأاوف علس رؾ ئ لأوقث ل كـ در سنف درزساـ.

ب .أاوف در كؿ درسدلح ئ ملف نمكؿ كسف درةوتقحا كتعاا نمكرهوا ك أأي.
رؾ ل ل ضواو ل كـ در سنف درزساـ.

ج.

تق اؽ در كؿ ئ لزاح كسف درةوتقح كلاناتهوا كأاوف علس درف ؼ ئ

ا.

أاوف لنهل درع لوء كلهكاذـ ئ سا درشأهوت درللوسف قكؿ كسف درةوتقحا كأاوف علس رؾ ئ لأوقث ل كـ در سنف درزساـ.

ق.

قظهوس ا دس ح تطأا اح دت شف اح ل ت ح ئ ل كـ در سنف درزساـ ر كسف درةوتقح فو ح.
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ميَج الدراسة.

دلتلات ئ أقل ذ د ل ل درلنهلاف دو ت دس

كدرتق ا

درن اما قاث لت أو ت سدء لكضكلوت ل كـ در سنف درت

زوف عقا عارح ع كدرهو كسف درةوتقحا لـ ق ت در كؿ ئ در ضاح لنا كسف درةوتقحا لـ اس ت علس درسدلح ئاهو ل ل ل و ؿ ل كـ
در سنف درعولحا ا دس ح تق ا اح ن ااح.
الدراسات الشابكة.

كأاف علس درف ؼ ئ ل و هو ئ ل و ؿ
أعا درأقث ئ ل واس درا دس وت در سنناحا رـ علا لف ف ص كسف درةوتقح ّ

ل كـ در سنف للكلونا كدف زوف زسذو لكلكادن ئ زتب لف عرّؼ ئ ل كـ در سنف لةس ون اكف قشوسف قرل علس درف ؼ.
خطة الدراسة.

المبحث األول :سورة الفاتحة في مبحث جمع القرآن الكريم.
المطمب األول :ت لاح كسف درةوتقح.

المطمب الثاني :تستاب كسف درةوتقح.

المطمب الثالث :لا ناوت كسف درةوتقح كدرةو

ح در سنناح ك سنناح درأ ل ح.

المبحث الثاني :قضايا نزول سورة الفاتحة.

المطمب األول :لو اؿ لف عف درةوتقح ذ عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـ.

المطمب الثاني :تعاا نمكؿ كسف درةوتقح.

المطمب الثالث :أب نمكؿ كسف درةوتقح.

المبحث الثالث :سورة الفاتحة في مبحث المكي والمدني.

المبحث الرابع :منيجية العمماء في رد الشبيات حول سورة الفاتحة.
المطمب األول :سنناح كسف درةوتقح.

المطمب الثاني :سنناح كري تعورل (ل ؾ اكـ درااف).
املبحح األول:

سورة الفاحتة يف مبحح مجع الكرآٌ الكريه.
املطلب األول :تشنية سورة الفاحتة.

لف در ضواو درت عف ت للوون كد عون ئ ا دس وت ل كـ در سنف ع لوء در كسا ك ا زس در اكط ر كسف درةوتقح فل ح

كلشساف د لون(ٔ)ا ل تاون ل ل رؾ أأارح لف در سنف درزساـ عك در نح درنأكاحا دز دنس كلي درت لاح رزؿ د ـ لف ع لو هوا
كأورنظس قرل لو زسا درع لوء ئ

رؾا ع تطام عف ع ـ ع لوءذو قرل

لاف دلناف

القسم األول :لو كسا درنص در ساح أي ئ در سنف درزساـ عك در نح درشساةح كلني

ٔ -درةوتقح.
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ٕ -عـ در سنف
ٖ -در أم درللون .
ٗ -در سنف درعظاـ.
ك ا كسات ذ ا دأل لوء ئ دألارح دآلتاح
كري تعورل ولَقَ ْد آتَ ْي َنا َك س ْبعا ِم َن ا ْلمثَ ِاني وا ْلقر َ ِ
يم[درقلس ]ٛٚا ككلي اورح دآلاح ل ل دو ـ تظهس لف
َ ً
َ
َ ْ
َ
آن ا ْل َعظ َ
ف ؿ أ زسا لف عقوااث ئ درت ساح أ رؾ.
-

لو كسا لف عأ ذساسف  عف س كؿ دهلل  وؿ "عـ در سنفا ذ در أم درللون كدر سنف درعظاـ"(ٕ).

ت او س كؿ
زنت ع
 قااث عأ عاا أف درلعّل  وؿئ درل لاا ئالون س كؿ دهلل  ئ ـ ْ
علأيا ئ ُ
ُ
استَ ِجيبوا ِلمَّ ِو َولِ َّمرس ِ
عاك ْم لِ َما ي ْح ِييك ْم[دألنةوؿ ٕٗ]
دهلل! قن زنت ع
ُّيا الَِّذ َ
ول إِ َذا َد َ
َمنوا ْ
ئ وؿ (عرـ ا ؿ دهللَ  :يا أَي َ
ين آ َ
ت
لَُّـ وؿ ر (ألل لنؾ كسف ذ علظـ در كس ئ در سنفا أؿ عف تفسج لف درل لا) .لَُّـ عف أااما ئ لو عسدا عف افسج ُ

ري عرـ ت ؿ (ألل لنؾ كسف ذ علظـ كسف ئ در سنف؟) وؿ (درقلا هلل سب درعورلافا ذ در أم درللون كدر سنف درعظاـ
در م عكتاتي)(ٖ).

ئة ذ د درقااث اراؿ كدضح ل ل عف در أم درللون ذ

كسف درةوتقحا كراس زلو زس درطأسم لف دأف ل عكا كدأف

للس أأنهو أم لف در كسا عك أم لف لعون در سنف زوأللس كدرنه كنقك رؾ(ٗ).

وؿ دأف درعسأ أعا عف زس دأل كدؿ ئ لعنل دآلاح (درل أرح درسدأعح ئ تق اؽ ذ د درل طكس اقتلؿ عف ازكف در أم

لف در كسا كاقتلؿ عف ازكف لف دآلاوت؛ رزف درنأ  ا زشؼ نوع دإلشزوؿا كعكضح ُشعوع درأاوف؛ ئة در قاح لنا

زؿ ئساؽ كلف زؿ طساؽ عنهو عـ درزتوبا كدر سنف درعظاـ  -ق ألو ت ّاـ لف كؿ درنأ  ألأ أف زعب (ذ در أم درللون

كدر سنف درعظاـ در م عكتات) كأعا ذ د ئور أم درللون زلاسا كدرزؿ لقتلؿا كدرنص وطم أورلسداا وطم ألف عسدا درتز اؼ

كدرعنواا كأعا تة اس درنأ  ئ تة اسا كراس ر لعتسض قرل غاسا قرل درنزاس)(٘).
ك وؿ درشن اط
ل ل لاـ

قاحا ق و ز ـ ألقا لعي  .كِل َّلو ااؿ

(كأي تع ـ عف كؿ لف وؿ قنهو در أم درطكدؿ غاس

()ٙ

قح رؾ در كؿ قف ناح درقلس ذ ا لزاحا كعف در أم درطكدؿ لو عنمرت قو أورلاانحا كدرع ـ لنا دهلل تعورل) .

كعلو كلي ت لاتهو أور سنف درعظاـ ئ لو سكدا عأك ذساسف  عف س كؿ دهلل  وؿ (ذ عـ در سنفا كذ در أم درللون ا

كذ در سنف درعظاـ) (.)ٚ

٘ -عـ درزتوب كسات ذ ا درت لاح ئ قااث دفت ؼ درع لوء ئ درقزـ ل ايا كذك لو عفسلي درادس طن ك ققي لف

ئكلو ((ق د سعتـ درقلاا ئو عسكد أ ـ دهلل درسقلف درسقاـا ئإنهو عـ درزتوبا كعـ در سنفا كدر أم درللون ا أ ـ
قااث عأل ذساسف لس ن
دهلل درسقلف درسقاـ ققال ناوتهو"(.)ٛ
وؿ دأف قلس ئ ت فاص درقأاس (ذ د درقااث سلوري ل وتا ك قح غاس كدقا لف دأل لح ك ةيا كعل ي دأف در طوف
أه د درتسااا كتز ـ ئاي دأف درلكمم لف علؿ لأا درقلاا أف لعةس ئإف ئاي ل ووا كرزف لتوأعح نكح ري للو ت كاي كدف زوف

نكح ك ةي رزني ئ قزـ درلسئكعا ق و لافؿ ر لتهوا ئ لا نم در سنف)(.)ٜ

ت علو عف ازكف درك ؼ ئ قزـ درلسئكع ئةاي نظس – كدهلل عل ـ–؛ ك رؾ أللساف
أوليما :عف در قوأح زونكد ا لكف در كس أأ لوء لف لنا عنة هـا كو اتقسلكف لف رؾ.
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ثانييما :عننو رك نو أأف ذ د و افسج أوولتهواا ر مـ عف ن ت قب رؾ ئ زؿ لو كسا لف در قوأح درزسدـ لف ع لوء ر كس
درزسالح .كعنأي ذنو قرل عف ت لاح كسف درةوتقح أػ "عـ درزتوب" و ا مـ لني تة اس كري تعورل َ و ِع ْن َده أ ُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب أ كسف درةوتقحا
أؿ درلسدا عف درةوتقح ذ عـ درزتوب ئ ل وـ درز ـ ل ل در كس در سنناح دألفسل.
 -ٙدر

ف كللو زسا درع لوء ئ ع لو هو "در

ف"ا كد تاركد ل ل رؾ أورقااث در ا

در م سكدا عأك ذساسف  وؿ

لعت س كؿ دهلل  ا كؿ وؿ دهلل تعورل لت در ف أان كأاف لأام ن ةافا كرعأام لو أؿا ئإ د وؿ درعأا
الر ِح ِيما وؿ دهلل تعورل علنل ل لأاما
الر ْح َم ِن َّ
ينا وؿ دهلل تعورل قلان لأاما كد د وؿ َّ 
ا ْل َح ْمد لِمَّ ِو َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
كد د وؿ َ مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ستَِعينا
ِّينا وؿ للان لأاما ك وؿ لسف ئكض قر لأاما ئإ د وؿ إِي َ
َّاك َن ْعبد َوِايَّا َك َن ْ
الص ارطَ ا ْلمستَ ِقيم ِ
وؿ ذ د أان كأاف لأاما كرعأام لو أؿا ئإ د وؿ ِ ْ 
ين أَْن َع ْم َت َعمَ ْي ِي ْم َغ ْي ِر
صَارطَ الَِّذ َ
اىد َنا ِّ َ
ْ َ
ا ْلم ْغض ِ
ينا وؿ ذ د رعأام كرعأام لو أؿ"(ٓٔ) .كدرظوذس لف درقااث عف درل
وب َعمَ ْي ِي ْم َوََل الضَّالِّ َ
َ
(ٔٔ)
ف كص كسف درةوتقح ا كراس لو ا ُاةهـ لف عني در ف أق ا تهو درشسلاح عك در ف أق ا تهو در غكاح درأقتح.
كا لف در

ف ذنو

 -ٚدرس اح زس در اكط عف لف ع لو هو "درس اح"(ٕٔ)ا ل تاون ألو لوء لف عأل عاا درفاسم  وؿ "أعلنو س كؿ دهلل

 ئ سّاح ل لاف سدزأوا ئنمرنو أ كـ لف درعسب ئ أرنوذـ عف اضاةكنو ئأأكدا ئ اغ ااذـ ئأتكنو ئ وركد ئازـ عقا اس ل
لف درع سبا ئ ت نعـ عنوا كرزف و عئعؿ قتل تعطكنو شا وا وركد ئإنو نعطازـ ل لاف شوفا ئ وؿ ئ سعنو ل اي «درقلا»

أم لسدتا ئأ عس ئ لو أضنو درغنـ لسض ئ عنة نو لنهو ئزةةنو قتل عتانو درنأ  ئ زسنو رؾ ري ئ وؿ (علو ل لت عنهو

س احا د ت لكذو كدضسأكد ر لعزـ أ هـ)(ٖٔ).

وؿ درأوقث لقلا سعئت "ئلوء ئ ذ ا درسكداح ت لاح در كسف أو ـ درقلا ل ل ر وف عأ

ت لاتهو أورس اح ل ل ر وف س كؿ دهلل ا كمداذـ دطل نونو ل ل

«كدضسأكد ر لعزـ أ هـ»"(ٗٔ).

لح لو

عاا درفاسم ا كلوء

نعكد كلاـ تقسلهـ للو عف كد أأف وؿ رهـ

كر ت لم درزوتب ئ د تاوريا أؿ قف كري ( قنهو س اح)ا راس ارا ن ل ل ت لاتهو أ رؾا أؿ ذك ك ؼ رهو أأنهو

ت ح ر س احا كللسا كقهو
أاراؿ كري تعورل َ ون َنِّزل ِم َن
دلتأوس عف (لف) ذنو أاوناح كرا

ورقون ر س احا

ر س اح و ااؿ ل ل ت لاتهو أ رؾا كفو ح عننو نسل عف در سنف درزساـ ز ي
ِ
ين ۙ وََل َي ِزيد َّ
ا ْلق ْر ِ
ار[دإل سدء ٕ ]ٛل ل
س ًا
الظالِ ِم َ
اء َوَر ْح َم ٌة لِ ْمم ْؤ ِمِن َ
ين إََِّل َخ َ
َ
آن َما ى َو شفَ ٌ
ت تأعاضاح(٘ٔ).

 -ٛدرقلا د تاؿ ع قوب ذ د در كؿ ألو كسا لف درنأ ّ  عني وؿ (ق د سعتـ درقلاا ئٱ عسكد أ ـ دهلل درسقلف درسقاـا
الر ِح ِيم عقا ناوتهو)( .)ٔٙكئ سكداح (ق د سعتـ درقلا هلل).
الر ْح َم ِن َّ
سِم المَّ ِو َّ
قنهو عـ در سنفا ك ّعـ درزتوبا كدر أم درللون ا كِ ب ْ
كئ سكداح عفسل لف عأ ذساسف لف درنأ  عني زوف ا كؿ (درقلا هلل سب درعورلاف أم ناوتا ققادذف أ ـ دهلل درسقلف
درسقاـ  )...درقااث(.)ٔٚ

لف ذنو نتأاف عف لادس در كؿ أت لاح كسف درةوتقح أػ "درقلا" ل ل

قح ذ ا درسكداوتا ئلف

قح ذ ا درسكداوت عك

أعضهو()ٔٛا لل درةوتقح "درقلا"ا كلف ضعةهو كسعل عنهو لك كئح ئ ا عفسج درتك اؼ لف زكف "درقلا" د لون لف ع لوء درةوتقح.
كل ل ئسض عف ذ ا درسكداوت

قاقح كعنهو لقتل ح ر ت لاحا قو عف للح دقتلوون نفسا كذك عف درنأ  و اساا لف

كري (ق د سعتـ درقلا) درت لاح؛ رلو اأت

أوَلً :عني ا كسا ئ غاس قااث عف س كؿ دهلل  زوف ا زس لف در كسف لمءدن لنهو كو اساا لنهو درت لاح .زلو ئ
(قف كسف ئ در سنف ل لكف ناح شةعت رسلؿ قتل غةس ريا كذ تأوسؾ در م أااا درل ؾ)(.)ٜٔ

كري 
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ثانياً:
ثالثاً:

ين[درةوتقح ٕ]ا كذ د
عف درسكداوت درت زستهو ئاهو اغ ل ث الحمدا كا ْل َح ْمد ِلمَّ ِوا كا ْل َح ْمد ِلمَّ ِو َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
الع ن علاؿ قرل عف س كؿ دهلل  عسدا در كسف درلأاكءف أه د درل طما كرـ اسا درت لاح.
ين د لوف نفسدف ر ةوتقح؛
عف كرنو أو لاح (درقلا) ا ملنو در كؿ أأف ز لت ا ْل َح ْمد لِمَّ ِوا كا ْل َح ْمد ِلمَّ ِو َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ونتةوء درةوسؽ لم اراؿ (درقلا) لقلكون كلكضكلون.

القسم الثاني :در ـ در م رـ اسا ئاي اراؿ لف در سنف كو لف در نح در قاقحا كعغ أي دلتهوا لف در قوأح كدرتوأعاػ ػف ا

كلف رؾ دركدئاحا كدرزنما كدرزوئاحا كدأل وسا كدرنكسا كدرشزسا كدرقلا دألكرلا كدرقلا در
كدر ؤدؿا كتع اـ درل أرحا كدرلنولوفا كدرتةكاض(ٕٓ).
درق ا

سلا كدرشةوءا كدرشوئاحا كدرالوءا

كو افةل ل ل درنوظس عف عزلس لو زسا در اكط كغاسا و اعاك عف ازكف عك وئون ر كسف درةوتقحا كراس ذك د لهو

در م تتلام أي لف غاسذو لف در كس كتظهس شف اتهو ئايا كذ د ذك درلسدا لف دو ـا ئورهاؼ لني تلاام درل لل

لف غاسا لف درل لاوت كر رؾ لع ي درع لوء لف درلعوسؼ؛ رلو ئاي لف تلاام اتطوأؽ لم ق ا ح درل لل ككد عيا كو لونم
لف ت لاح در كسف أأقا عك وئهوا أشسط كلكا اراؿ ااؿ ل ل عف ذ د درك ؼ د ـ لف ع لوء در كسف.
أثر الخالف في التسمية عمى مباحث عموم القرآن.

أعا تق اؽ در كؿ ئ ت لاح كسف درةوتقح ع تطام عف ع كؿ قف دأل لوء درت

زسذو درع لوء ر كسف درةوتقح ع وـ

القسم األول :لو كسا ئ در سنف درزساـ عك در نح در قاقح كزوف ن ون ئ دو لاحا ئهك تك اة .

القسم الثاني :لو زوف
القسم الثالث :لو زوف

ساقون ئ دو لاح قو عف ارا ي رـ الأتا ئ نلمـ عني تك اة .

ساقون

القسم الرابع :لو زوف ارا ي
در كسف.

قاقون ئ دو لاح قو عني لف غاس در سنف كو لف در نح در قاقحا ئهك دلتهوام و تك اة .

قاقون لف قاث درلأكتا قو عني قرل درك ؼ ع سب لني قرل دو لاحا ئهك و اافؿ ئ ع لوء

كاتضح علس ذ ا درل أرح ل ل ضواو ل كـ در سنف ئ عف لف وؿ أأف ع لوء در كس ز هو تك اةاح دلتلا ل ل در ـ دألكؿ
ئ تسلاح سعايا كعلو لف وؿ أأنهو دلتهوااح ئ ا دلتلا ل ل دأل وـ درل لح درأو اح ئ تسلاح كريا كعلو لف وؿ أأف
أعضهو تك اة كأعضهو دآلفس دلتهوام ئ ا دلتلا ل ل در ـ دألكؿ ئ قلأوت درتك اة لنهو كل ل دأل وـ درل لح دألفسل ئ

قلأوت دلتهوااح أعضهو دآلفسا اكف عف ا ت قب درقزـ ل اهو ز هو أأارح كسات ئ أعضهو اكف أعضهو دآلفس.

املطلب الجاىي :ترتيب سورة الفاحتة.

للو و افةل عف درل قؼ درلكلكا دآلف أاف عااانو لأاكء أ كسف درةوتقحا قو عف لاادن لف درع لوء فورةكد ئ زكف

كس در سنف درزساـ ستأت أتك اؼ لف س كؿ دهلل ا زلو زس در اكط

رؾ لف دإللوـ لورؾ كعأ أزس درأو ن كدأف ئوسس(ٕٔ)ا

كعلو لف كسف درةوتقحا ئإني رـ اسا لو الأت ت ساقون عف تستاأهو ئ درل قؼ أؿ درأ سف زوف أتك اؼ لف درس كؿ .
كذ د االـ عارح در و اف أورتك اؼا كذ عارح لولح رهو لو رهو كل اهو لو ل اهو.

رلو رـ تزف عكؿ كسف ئ ل قؼ دأف ل عكا قاث أاع أورأ سف لـ أورن وء
كللو اهلن ئ ذ ا درا دس ح عف كسف درةوتقح ّ
(ٕٕ)
ل ػ ػـ أآؿ للسدفا كل قؼ ل زوف عكري (د سع) لـ (درلالس) لـ (ف) لـ (درلملؿ)  .ل ل قاف عف ل قؼ عأ ّ  أػ ػ ػاع
(درةوتقح)ا لـ (درأ سف)ا لـ (درن وء)ا لـ (نؿ للسدف)ا ل ل دلتأوس عف كسف درةوتقح لف عكد ؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـا عك عكؿ
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لو نمؿ لف در سنف درزساـ – ل ل قا كؿ درملفشسم)ٕٖ(-ا زلو اأتانو ئ لأقث عكؿ لو نمؿ كنفس لو نمؿ.
كدر م اظهس – كدهلل عل ـ– عف تستاب كسف درةوتقح ئ أاداح درل قؼ راس أتك اؼ لف درس كؿ ؛ رعاـ لأكت درنص
در ساح أ رؾا كو افةل عف علس درتك اؼ لأنوا ل ل

قح درن ؿا كقاث و ن ؿا ئإني و اأ ل قو عف ن كؿ قف تستاب
وئاحا زلو ذك درشأف ئ دلتهوادتهـ ا

در قوأح ر كس در سنف درزساـا دلتهوا لكئؽ لنهـا لأن ل ل لعوسؼ كدئاحا كنكداو

ئهـ ع سب درنوس قرل درقؽا كعر ؽ درنوس أ نح درنأ ؛ ئإف درع لوء كدف نةكد درتك اؼ؛ قو عف ذ د و اعن

عف دلتهوا

در قوأح زولتهوا غاسذـ.
كعلو علس ذ ا درل أرح ئ لأوقث ل كـ در سنف درزساـا ئإني اتضح ئ عف در اف وركد أأف تستاب در كس ئ درل قؼ
دلتهوام دلتلاكد  -ئ عقا عارتهـ -ل ل عف كسف درةوتقح رـ تزف در كسف دألكرل تستاأنو ئ ل قؼ ل

كل قؼ دأف ل عكا -سض دهلل لنهلو-ا كرك زوف دأللس تك اةانو رلو لوم رع

أف عأ طورب

كو وأف ل عكا عف اأاعكد أ كسف غاس كسف

درةوتقح زورأ سف درت ذ در كسف درلوناح عك درع ؽ درت ذ در كسف در وا ح كدرت عكف ئ درل وقؼ درلعتلاف ئ نفس لو د ت س
ل اي دأللس.
كدراراؿ ل ل لو ت لو زسا درمس ون ئ عارح در و اف أولتهوااح درتستابا قاث زس دفت ؼ در قوأح ئ تستاب

ل وقةهـا كلاـ قللولهـ ل ل كضم كسف درةوتقح عكؿ كسف (ٕٗ).

املطلب الجالح :عدد آيات سورة الفاحتة والفاصلة الكرآىية وقرآىية البشنلة.

كللو زوف ري علس ئ تكلاي دأل كدؿ ئ ل و ؿ ل كـ در سنف لاا ناوت كسف درةوتقح كدستأوطي دركلاؽ أورةو

ح در سنناحا

ك أأقث ذنو ضاتاف دلنتاف دألكرل لاا دآلاوت .كدرلوناح تقااا ئكد ؿ در كسفا كرـ ازف ذ د دأللس كقاا درلؤلس ئ
درةو

ح در سنناح ر كسف درةوتقحا أؿ زوف ر ف ؼ ئ

سنناح أ ل ح درةوتقح  -عاضون -علس عزأس ئ درف ؼ ئ درةكد ؿ در سنناح.

عضؼ قرل رؾ عف ذ ا دأللكس للتلعح زوف رهو علس زأاس ئ ق ـ درف ؼ ئ

عو كذ دولتهوا كدرتك اؼ ئ درةو

ضاح عفسل لف ضواو ل كـ در سنفا

ح در سنناحا دأللس در م اقتّـ ل ّ عف ع ـ ذ د درلط ب قرل درةسكع دآلتاح

الفرع األول :عدد آيات سورة الفاتحة وفواصميا.

اسل زلاس لف درع لوء كدرلة ساف عف دوتةوؽ دنع ا ل ل عنهو أم ناوتا وؿ درطأسم (كعلو تأكاؿ د لهو عنهو در أم ئإنهو

أم ناوتا و ف ؼ أاف درللام لف در سدء كدرع لوء ئ

رؾ)(ٕ٘) .ك زس عأك للسك درادن عف دإلللوع دنع ا ل ل عف لاا

ناوت كسف درةوتقح أم( .)ٕٙك زس دأف لطاح لف درلعة ف ؼ دإلللوع در م زسا درطأسم كدرادن ا كعنهو ت ناوت كئ

كؿ للون ناوتا ئ وؿ (ألف دإلللوع عنهو أم ناوتا قو لو سكم لف ق اف درلعة عنهو ت ناوتا كذ د شو و اعكؿ

َّاك َن ْعبد[درةوتقح ٘]ا ئه ل ل لاا للون ناوتا كذ د عاضو شو  .ك كؿ دهلل
ل اي كز رؾ سكم لف للسك أف لأاا عني لعؿ إِي َ
ناك س ْبعاً ِم َن ا ْلم ِ
ثاني[درقلس  ]ٛٚذك درة ؿ ئ رؾ)(.)ٕٚ
تعورل َ ولَقَ ْد آتَْي َ َ
َ
كلو زسا درطأسم كلف لوء أعاا زورادن كدأف لطاح ذك در قاح؛ رظهكس دألارح ككضكقهو ل ل درعااا أغض درنظس

لف دنع وا دإلللوع كلاليا أؿ قف

ناعهـ ااؿ ل ل عف أعض دأل كدؿ و تطعف ئ

قح دنع وا دإلللوع؛ رظهكس ش ك ذو

كلفورةتهو ر ن كص.
كعلو ئكد ؿ كسف درةوتقح ئ ا زس درع لوء عف درةو

ح در سنناح للكلون تعسؼ أألساف دألكؿ تك اة و للوؿ ر لتهوا
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ئايا كد تاركد ل اي أوألقوااث درت لأت ئاهو ك كؼ درنأ  ل ل لو لاا نهواوت رآلاوتا زعاا ر ةوتقح أأنهو أم ناوتا

كر ل ؾ أأنهو ل لكف ناح()ٕٛا كدرلون

او

ا كذك (لو عرقؽ لف درلقتلؿ غاس درلن كص أورلن كص رلنو ب)()ٕٜا وؿ

درلعأسم (رلعسئح درةكد ؿ طسا وف تك اة ك لول )(ٖٓ).

كد د عسانو عف نطأؽ ا دس تنو ذنو ل ل ذ ا در ضاحا ئإننو ن كؿ قف أعض درع لوء ا قاا ئكد ؿ ناوت كسف درةوتقح أنوء

ل ل در اوسا أولتأوس درتلولؿ عك درت وسبا ا كؿ دإللوـ درمسزش

(ئول ـ عف ئكد ؿ در سنف درزساـ و تفسج لف ذ اف در لاف
ل ل ل ذب عأ قناةح ئ لا درةوتقح أم ناوت لم

أؿ تنق س ئ درلتلول ح كدرلت وسأحا كأه د اتسلح ل ذب درشوئع
درأ ل ح؛ ك رؾ ألف درشوئع درللأت رهو ئ در سنف وؿ ِ 
ين قرل نفس در كسف ناح كدقاف .كعأك قناةح رلو ع ط
صَار َ
ط الَِّذ َ
درأ ل ح لف درةوتقح وؿ ِ 
ين أَْن َع ْم َت َعَم ْي ِي ْما كَ غ ْي ِر ا ْلم ْغض ِ
وب .كل ذب درشوئع عكرل؛ ألف ئو ح كري
صَار َ
ط الَِّذ َ
َ
ِ
ين أَْن َع ْم َت َعمَ ْي ِي ْم و تشوأي ئو ح دآلاوت درلت الحا كسلواح درتشوأي ئ درةكد ؿ ومـ .ك كري أَْن َع ْم َت َعَم ْي ِي ْم
صَار َ
ط الَِّذ َ

راس لف در لاف .ئولتنم لع ي لف درل وطم ك ا دتةؽ درللام ل ل عف درةوتقح أم ناوت رزف درف ؼ ئ زاةاح درعاا)(ٖٔ).
أثر الخالف في العد عمى الخالف في تحديد الفاصمة.

الت ننةون عف در كؿ درسدلح ئ لاا ناوت كسف درةوتقح عنهو أم ناوتا ك ا علس ذ د ل ل تقااا ئكد ؿ در كسف
ل ل درنقك دآلت
أوَلً :لف لا درأ ل ح ناح لف كسف درةوتقح زلو ذك ل ذب لو ـ(ٕٖ) ك ؼ ل ل كري تعورل ا ْلم ِ
يما ئ دآلاح در وا حا
ْ
ستَق َ
ينا ئ دآلاح در وأعح.
كل ل كري تعورل َ وََل الضَّالِّ َ

ثانياً :لف رـ اعا درأ ل ح ناح لف درةوتقح ك ؼ ل ل كري تعورل أَ ْن َع ْم َت َعمَ ْي ِي ْما ئو
ثالثاً :دفت ؼ درع لوء ئ تقااا ئكد ؿ كسف درةوتقح زوف عقا دألارح ل ل عف أعض ئكد ؿ در كس او كراس تك اةاونا
ل ل قاف عف لف سعل عنهو تك اةاح زلو زس درمسزش (ٖٖ)ا دلتلا -ئ عقا عارتي -ل ل لو عكساا عأك ادككا ئ نني
الر ْح َم ِن
سِم المَّ ِو َّ
لف قااث لف لأا دهلل أف عأ ل ازح لف عـ لح عنهو زست عك ز لح غاسذو سدءف س كؿ دهلل ِ ب ْ
الر ِح ِيم َم ِال ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين ا طم سدءتي ناح ناح)(ٖٗ) .ا كؿ وقب "لسشا
الر ْح َم ِن َّ
ين َّ
َّ
الر ِح ِيم ا ْل َح ْمد ِلمَّ ِو َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
درف ف" (د تاؿ درع لوء ل ل لأكت ذ د درع ـ [ا ا لا دآلم] أورتك اؼ ألو اأت  ...لورلنو لف ع كل دألارح ل ل
لأكت ذ د درع ـ أورتك اؼ .عف درنأ  زس عف درةوتقح أم ناوت .)ٖ٘()...
ح رآلاح در وا ح.

الفرع الثاني :قرآنية البسممة في سورة الفاتحة.
دفت ؼ درع لوء ئ

()ٖٙ

سنناح أ ل ح درةوتقحا كعشهس لو اؿ ئاهو

األول عنهو ناح لف درةوتقحا كذك ئ درعا درزكئ كدرلزاحا ك كؿ درشوئع كسكداح لف عقلا.

الثاني عف درأ ل ح را ت ناح لف درةوتقحا كذك ئ درعا لو ف درلز كدرزكئ ا كذك كؿ عأ قناةح كلورؾ كسكداح لف عقلا.

كر ت ذنو أ اا درتسلاح أاف ذ اف در كرافا بقدر بيان أثر ىذا الخالف في قضايا عموم القرآن .كتكضاح رؾ عف

ع قوب در كؿ درلون دلتلاكد ل ل دألقوااث درت رـ اسا ئاهو زس درأ ل ح ناحن لف ناوتهوا للؿ قااث ( وؿ دهلل تعورل

لت در ف أان كأاف لأام ن ةاف)( .)ٖٚكقااث عنس أف لورؾ  وؿ (
ين[درةوتقح ٕ]ا و ا زسكف بسم اهلل الرحمن الرحيم ئ عكؿ سدءف كو
كلللوفا ئزونكد ا تةتقكف أػ ا ْل َح ْمد لِمَّ ِو َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ئ نفسذو) (.)ٖٛ
ات ف ؼ درنأ  كعأ أزسا كللسا
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ت ئه دف درقاالوف كغاسذلو اسلقوف عف درأ ل ح را ت ناح لف درةوتقحا كأورتور نة

سنناتهو ئ ف كص كسف

درةوتقحا كدف نة عف تزكف درأ ل ح لمءدن لف كسف درةوتقح و اعن أورضسكسف لاـ سنناتهو .كر رؾ كلانو لف درع لوء لف
ا كؿ أأنهو لف در سنف كرا ت لف كس لف ك ح أعانهو زلو زس رؾ دأف تالاح لف دأف درلأوسؾ(.)ٖٜ

كعلو علس ذ ا درل أرحا ئاتضح ئ ف كص ل ح سنناح درأ ل ح ئ تقااا ئكد ؿ در كسفا كعلو لف قاث درعاا ئإف

در و اف أ سنناتهو كلاـ سنناتهو رـ افت ةكد ئ عف كسف درةوتقح أم ناوت.
املبحح الجاىي:

قضايا ىزول سورة الفاحتة.
املطلب األول :ما قيل مً أٌ الفاحتة ٍي أول ما ىزل مً الكرآٌ الكريه.
دفت ؼ درأوقلكف ئ ل كـ در سنف درزساـ ئ عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـا كعفت س ع كدرهـ ئالو اأت

(ٓٗ)

القول األول :دآلاوت درفلس دألكرل لف كسف درع ؽ.

القول الثاني :دآلاوت دألكرل لف كسف درلالس.
القول الثالث :درأ ل ح.

القول الرابع :كسف درةوتقح.

(ٔٗ)

زس درأوقلكف  -أورتة اؿ -عارح دأل كدؿ دألسأعح

كدر م افص ا دس ت ذ ا ذك در كؿ درسدأم لف زكف كسف

درةوتقح عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـ .كدراؾ تق ا هو لف قاث درلن كؿ كدرلع كؿ

م لف طساؽ عأ ق قوؽ لف عأ لا سف وؿ زوف س كؿ دهلل  ق د لس لم لف انوااي
علو درلن كؿا ئإف لو ُسِك َ
او لقلاا ئإ د لم در كت دنط ؽ ذوسنأوا ئأتل فاالح ئأفأسذوا ئأ ست رؾ قرل عأ أزس در ااؽا ئ وؿ دنط أنو

قرل كس حا ئقاليا ئ وؿ كس ح ذؿ عسات شا ون؟ وؿ وا ئ وؿ ق د لعت درنادء ئألأت قتل ت لم لو ا وؿ رؾا ئ لو لم
س كؿ دهلل ا او لقلاا وؿ رأاؾا وؿ ؿ عشها عف و قري قو دهلل كعف لقلادن لأاا كس كريا لـ ؿ ا ْل َح ْمد ِلمَّ ِو َر ِّب
ين ... قرل نفسذو(ٕٗ) .و الأت ك وؿ در وض عأك أزس ئ "دونت وس" (كذ د درفأس لن طم غاس لت ؿ در نا؛ ألني
ا ْل َعالَ ِم َ
(ٖٗ)

لك كؼ ل ل عأ لا سف)

ك وؿ دأف قلس (كذك لس ؿ كسلوري ل وتا ئإف لأت قلؿ ل ل عف رؾ زوف أعا

قسدء كرع ي زوف أعا ئتسف دركق ا كدرع ـ لنا دهلل تعورل)(ٗٗ).

ح غوس

كدر قاح عف دألقوااث درلتزولسف تاؿ ل ل تسلاح زكف كسف درع ؽ ذ عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـا كعلو درلع كؿ

ئإف شسؼ در كسف و ا مـ لني عف تزكف عكؿ لو نمؿا أؿ قف دهلل تعورل انمؿ لف در سنف درزساـ لو اتةؽ لم ل

ملونون كلزونون.
كعلو كؿ درملفشسم أأف عزلس درع لوء ل ل عنهو عكؿ لو نمؿ

(٘ٗ)

قح درن ػ ػوس

ا ئ ا فورةي ئاي دأف قلسا قاث وؿ (كعلو درػ ػ ػ م

ن أي قرل دألزلسا ئ ـ ا ؿ أي قو لاا ع ؿ لف در اؿ أورن أح قرل لف وؿ أوألكؿ)( .)ٗٙكأه د اظهس عني كؿ و اراؿ ل اي و
لف قاث درلن كؿ كو لف قاث درلع كؿ.
كعنأي ذنو قرل ضاح لهلحا كذ عف لف درع لوء لف اقوكؿ درتكئاؽ أاف دأل كدؿ ذ ا أأف درةوتقح عكؿ لو نمؿ لف

قاث زكنهو كسف زول ح ()ٗٚا كع كؿ قف ذ د در كؿ عاضنو اقتوج قرل اراؿ

قاحا كرـ ا زس درع لوء ل ل رؾ ارا ن كدقاند
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ساقونا كلناذو نطل ف قرل عف كسف درةوتقح را ت عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـ كدء لع نو رؾ لولون عك ف

نوا

أ كسف.

كعلو علس درف ؼ ذنو ئاتضح ئالو اأت
أوَلً :عف كسف درةوتقح ذ أعانهو عقا دأل كدؿ ئ ذ ا درل أرح أؿ ذ ع و هو كع

هوا ؛ ئإف أعض درع لوء اسل عنهو عكؿ

لو نمؿ لف در سنف درزساـا ل ل قاف عف درسدلح در م تعضاا دألارح ذك عف عكؿ لو نمؿ ذك ل الح كسف درع ؽ.

ثانياً :عف درأ ل ح لمء لف كسف درةوتقح ل ل لو اسدا زلاس لف درع لوء كدر سدء كدر كؿ أأكراح نمكرهو ذك در كؿ درلورث لف ضلف
ع كدؿ عسأعح ئ درل أرحا كذك سعم لسلكح و اراؿ ل اي.

املطلب الجاىي :تعدد ىزول سورة الفاحتة.
كللو ا زسا درع لوء ئالو اتع ؽ أ كسف درةوتقح لف لأوقث ل كـ در سنف ضاح تعاا درنمكؿا ك ا عكلأ در اكط -سقلي

دهلل -قرل دوفت ؼ ئ

قح درتعاا كلالي قاث وؿ ( سح للولح لف درلت ااف كدرلتأفساف أأف لف در سنف لو تزسس نمكريا

وؿ دأف درق وس ا اتزسس نمكؿ دآلاح ت زا دنس كلكلظح ك زس لف رؾ فكدتاـ كسف درنقؿ كعكؿ كسف درسكـا ك زس دأف زلاس
آمنوا دآلاح(.)ٗٛ
ان ِل َّمنِب ِّي َوالَِّذ َ
لني ناح درسكح .ك زس كـ لني درةوتقح .ك زس أعضهـ لني كري َ ما َك َ
ين َ
لـ وؿ لشا دنس قرل درف ؼ ئ رؾ (تنأاي عنزس أعضهـ زكف ش ء لف در سنف اتزسس نمكري ز د سعاتي ئ زتوب "درزةاؿ
ألعون درتنماؿ " كل ي أأف تق اؿ لو ذك قو ؿ و ئو اف ئاي)(.)ٜٗ

(ٓ٘)

كدرقو ؿ لف ز ـ درع لوء ئ تعاا نمكؿ كسف درةوتقح علسدف

أوليما :عف أعض درع لوء ا
لف عأ در اث در لس نام

(ٔ٘)

ا لف تعاا نمكؿ درةوتقح عنهو نمرت

.

لاف

ـ أؿ درهلسف ك ـ أعاذوا زلو زس در اكط

وثانييما :عنهو نمرت أتلولهو لستاف لسف أؿ درهلسف كلسف أعاذو.

كد تاركد ل ل لكدم رؾ ألللكلح لف دألارح درع اح زسكد لنهو

أوَلً :ا اتزسس نمكؿ دآلاح ت زا دس كلكلظح زلو ن ي در اكط لف دأف درق وس

ثانياً :عف ئ

رؾ تعظالون رشأف درنومؿ(ٖ٘).

(ٕ٘)

.

(كدرقزلح ئ ذ د ز ي عني ا اقاث أ ػ ػب لف

ثالثاً :عف ازكف رؾ ت زا دس لنا قاكث أأي فكؼ ن اوني .وؿ درمسزش
ؤدؿ عك قوالح ت تض نمكؿ ناح ك ا نمؿ أؿ رؾ لو اتضلنهو ئاكق قرل درنأ  ت ؾ دآلاح أعانهو ت زا دس رهـ أهو
كأأنهو تتضلف ذ ا) (ٗ٘).

رابعاً :د تاركد عاضو أنمكؿ در سنف ل ل عزلس لف قسؼا كألو عف دألقسؼ دألفسل نمرت ئ درلاانح لملنو أأف ازكف لو نمؿ
ئ لزح ا نمؿ لسف عفسل ئ درلاانح.
كئ ف كص كسف درةوتقح ئ ا وؿ در اكط

ئأفأس درس كؿ  عف درةوتقح سزف لف در
ري ألزح ئظف رؾ قنم ندو)(٘٘).

(كرع هـ اعنكف أنمكرهو لستاف عف لأساؿ نمؿ قاف قكرت در أ ح

ف زلو زونت ئظف رؾ نمكنو رهو لسف عفسلا عك ع سعا ئاهو سدءف عفسل رـ ا عسذو

كلو زسا در اكط -سقلي دهلل -ذنو و اعاك عف ازكف ئكد ا كقزلون رلكدم تزسس نمكؿ دآلاح عك دآلاوت عك در كسف عزلس

لف لسفا كد د ا ت درنظس ئالو زسا رـ تلا ئاي ارا كدقادنا كدر م اظهس ر ذنو عف در كؿ أتزسس درنمكؿ لتك ؼ ل ل درنص
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در قاح در ساح أتزسس درنمكؿا كدولتلوا ل ل ِ
درق َزـ كدرللوس و ازة ؛ ركلكا درةكد ا نة هو ئ غاس لو زس لف زكني لتزسس

درنمكؿ.
ئزؿ لو ئ در سنف درزساـ لظاـ درشأف ل ء أورلكدلظ كدرعأسا ئ لو د ن ُ س دأللس ل ل كسف اكف غاسذو للو تق ت ئاي
درع ح نة هو؟ كرِ َـ ْرـ اتزسس نمكؿ ناح درزس ا عك كسف دإلف ص درت عفأس لنهو درنأ  أأنهو تعاؿ ل ث در سنف درزساـ(.)٘ٙ
كعلو لو زسا ئ درع ح درلورلح ئةاي نظس زأاسا كزاؼ ازكف رؾ

لف در سنف درزساـ.

قاقونا ك ا ضلف دهلل تعورل رنأاي عف و ان ل شا ون

كرـ اأؽ لنانو قو دراراؿ درسدأما كع كؿ قف ذ د ذك دراراؿ دركقاا ل ل تزسس درنمكؿ ل ل دلتأوس عف دألقسؼ نمرت أعا

درهلسف .كدر م اظهس ر أعا تق اؽ دأل كدؿ كتا اؽ لقلكرهو كلاركرهو عف ذ د عاضون و ا

ح ارا ل ل تزسس درنمكؿ ك رؾ

رلو اأت

أعا افت ؼ لف درنومؿ أ ُؿا كو عقػ ػ ػا
أوَلً :عف نمكؿ در كسف ل ل قسؼ نفس و اعا نمكون ر كسف لسف عفسل؛ ألف درنومؿ ُ
ا كؿ قف دألقسؼ در أعح و تفت ؼ .أؿ نمكؿ درقسؼ درلون كدرلورث ...كدر وأم ذك قضوئح رغح عك رهلح عك كلي
لف كلكا درتغواس  -زلو ذك لشهكس ئ ز ـ درع لوء ئ لعنل دألقسؼ در أعح -ا كدإلضوئح طعون را ت تز دس دنس.

ثانياً :عف در كؿ أه د دراراؿ ا مـ لني عف ازكف در سنف درزساـ ز ي نومون عزلس لف لسفا ئ تف اص رلو زسا لف ناوت ك كسف
لعانح .ئورع ح لتق ح ئ زؿ لو زوف ل ل دألقسؼ در أعح.

كل ل لو ت اـا ئإن عسلح عف در كؿ أتزسس درنمكؿ كؿ غاس

قاح؛ ألني فوؿ لف دراراؿا لم عني و اكلا لو انو ضي

كانوزةي لف قاث در مـ عك درل مكـا كعني رك زوف لو دنم ككد عون ئ للكليا ئإف قلأوتي ئ

كس لف ك ح اقتوج قرل عارح

فو ح .كأورتور ئور كؿ أتزسس نمكؿ كسف درةوتقح لائكع أألساف عكرهلو لاـ درت اـ ألكدم تزسس درنمكؿ للكلونا كلوناهلو
لاـ كلكا اراؿ ل ل تزسس نمكؿ كسف درةوتقح ف ك ون.

أثر الخالف:

اتضح علس ذ د درف ؼ أأف در كؿ ألكدم تزسس درنمكؿ للكلون دلتلا ئ عقا عارتي ل ل درسكداوت دركدساف ئ تزسس نمكؿ

ف كص كسف درةوتقحا كلف در اف وركد أتعاا درنمكؿ درمسزش قاث د تاؿ ئ أسذوني ل ل تعاا درنمكؿ أتعاا نمكؿ كسف
زاس لنا قاكث أأي فكؼ ن اونيا زلو اؿ ئ درةوتقح نمرت
تعظالو رشأني كت ند
درةوتقحا ئ وؿ (ك ا انمؿ درش ء لستاف
ن
()٘ٛ
لستاف لسف ألزح كعفسل أورلاانح)()٘ٚا ك زس للؿ رؾ عاضون در اكط ئ دإلت وف ا كألو عف دأللس زلو ق تي ننةون لف

لاـ

قح درسكداوت كضعؼ عارح در و اف أيا نزكف ا ساانو ارا ن لف ع كل عارح در و اف أتزسس درنمكؿا كل اي ئالب درسلكع

قرل عارح عفسل غاس ذ د دراراؿ زلو ذك لع كـ ئ لنطؽ عذؿ درأقث كدو تاوؿ.
املطلب الجالح :سبب ىزول سورة الفاحتة.
عكسا درع لوء ئ

أب نمكؿ كسف درةوتقح لف عأ لا سف عف س كؿ زوف ق د أسم لم لنوااو انوااي او لقلا ئإ د لم

در كتا دنط ؽ ذوسأو ئ وؿ ري كس ح أف نكئؿ ق د لعت درنادء ئولأت قتل ت لم لو ا كؿ رؾ وؿ ئ لو أسم لم درنادء او

لقلاد س كؿ دهللا لـ وؿ ؿ درقلا هلل سب درعورلاف درسقلف
لقلا ئ وؿ رأاؾا وؿ ؿ عشها عف و قري قو دهلل كعشها عف
ن
درسقاـ لورؾ اكـ درااف قتل ئسغ لف ئوتقح درزتوب)(.)ٜ٘
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ت ذ ا درسكداح ذ ُلعتلا لف وؿ أأف ر كسف درةوتقح أب نمكؿا كدر م اظهس ر عنهو و ت
ف كص ذ د درل وـ؛ رؤللكس دآلتاح

حر

تاوؿ ئ

أوَلً :لو زسا درع لوء لف زكف درسكداح لس حا وؿ دأف قلس (ذك لس ؿا كسكدتي ل وت)(ٓ .)ٙك وؿ دأف زلاس (ذك لس ؿ)(ٔ.)ٙ

ثانياً :ذ ا درسكداح ئاهو قشعوس أأف كسف درةوتقح عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـا كذ د راس أ قاحا ئإني ا لأت عف عكؿ لو
نمؿ لف در سنف درزساـ ذك ل الح كسف درع ؽا وؿ دأف زلاس أعا زسا رقااث «ر ا سعات در س ئ درلنح ل اي لاوب درقساس؛
ألني نلف أ ك ا ن » اعن كس ح (ذ د رةظ درأاه ا كذك لس ؿا كئاي غسدأحا كذك زكف درةوتقح عكؿ لو نمؿ)(ٕ.)ٙ

ثالثاً :درسكداح و تاؿ ل ل

راس ئاي اورح ل ل

ساقحا ئألسا ر س كؿ  عف ا كؿ (درقلا هلل سب درعورلاف )...قرل نفس كسف درةوتقح

اغح نمكؿ

اغح أب نمكؿ.

كأنوء ل ل لو ت اـا ئإن عسلح عني راس ر كسف درةوتقح أب نمكؿ
نمرت دأتادء اكف أب

قاح

قاح

ساحا شأنهو ئ ذ د شأف در كس درت

ساح.

كاتضح علس ذ د درتسلاح ل ل لأوقث ل كـ در سنف درزساـ ئ علساف دألكؿ قضوئح للوؿ نفس لف علل ح نمكؿ كسف
اغتي
عك ناوت لف در سنف درزساـ اكف أب .كدرلون عننو و نعتلا ز َّؿ لو كسا أأون رنمكؿ ناح عك كسفا أؿ قننو ننظس ئ
عذ

ساقح ئ در أأاح عـ لقتل ح.

املبحح الجالح:

سورة الفاحتة يف مبحح املكي واملدىي.
املطلب األول :حتكيل الكول يف مكية سورة الفاحتة ومدىيتَا.
دفت ؼ درع لوء االو كقاالو ئ

كسف درةوتقح عذ لزاح عـ لاناحا كر رؾ لاذو زلاس لف درع لوء لف در كس درلفت ؼ

ئاهوا كن ؿ در اكط لف دأف درق وس كري (درلان أوتةوؽ لشسكف كسف كدرلفت ؼ ئاي دلنتو لشسف كسف كلولاد رؾ لز

أوتةوؽ)(ٖ)ٙا كدر كس درلفت ؼ ئاهو درةوتقحا كدرسلاا كدرسقلفا كدر ؼا كدرتغوأفا كدرلطةةافا كدر اسا كدرأانحا كدرمرمرحا
كدإلف صا كدرة ؽا كدرنوس(ٗ. )ٙ

كعلو ئ شأف كسف درةوتقحا ئ ا دفت ةكد ل ل ع كدؿ عسأعح
القول األول :عنهو لزاحا كذك لسكم لف ل

كدأف لأوس 

(٘)ٙ

ا كد تاركد ل ل رؾ ألو اأت
()ٙٙ

.

ٔ -لو كسا لف زكنهو عكؿ لو نمؿا كذ د – قف لأت– اقتّـ در كؿ ألزاتهو
ِ
يم[درقلس ]ٛٚا ك كسف درقلس
س ْب ًعا ِم َن ا ْل َمثَ ِاني َوا ْلق ْر َ
ٕ -عف دهلل تعورل وؿ ئ كسف درقلس َ ولَقَ ْد آتَ ْي َنا َك َ
آن ا ْل َعظ َ
()ٙٚ
لزاح أووتةوؽ زلو زس رؾ درطأسم كدرملفشسم كغاسذلو ك وؿ در اكط (ك ا دلتف ل ل س كري ئاهو أهو ئاؿ
ل ل ت اـ نمكؿ درةوتقح ل اهو ق اأعا عف التف ل اي ألو رـ انمؿ أعا)(.)ٙٛ

ٖ -لو ن ي در اكط لف دأف لطاح لف عف ئسض در

ف زوف ألزحا كرـ اقةظ عني زوف ئ دإل

ـ

ف أغاس درةوتقح(.)ٜٙ

القول الثاني :عنهو لاناحا كن ؿ ذ د در كؿ لف عأ ذساسف  .وؿ درطأسدن ئ دألك ط قالنو لأاا أف غنوـ نأأنو عأك أزس دأف

عأ شاأح نأأنو عأك دألقكص لف لن كس لف للوذا لف عأ ذساسف عف قأ اس سف قاف عنمرت ئوتقح درزتوب كعنمرت أورلاانح)(ٓ.)ٚ
كاقتلؿ عف درلل ح دألفاسف زلو زس در اكط لاسلح لف كؿ للوذا .زلو دشتهس ذ د در كؿ لف للوذا كن ي دأف لطاح لف
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درمذسم كلطوء ك كداف أف ماوا كلأا دهلل أف لأاا أف للاس(ٔ .)ٚكن ؿ در اكط لف درق اف أف درةضؿ عني وؿ (ذ ا ذةكف

لف للوذا؛ ألف درع لوء ل ل ف ؼ كري)(ٕ.)ٚ

القول الثالث :عنهو نمرت لستاف لسف ألزح كلسف أورلاانح لأورغح ئ تشساةهو.

القول الرابع :عنهو نمرت ن ةاف ن ةهو ألزحا كن ةهو أورلاانحا وؿ در سطأ
در لس نام ئ تة اسا)(ٖ.)ٚ

(قزوا عأك در اث ن س أف لقلا أف قأسدذاـ

الراجح ذ ا ع كدؿ عسأعح ئ لزاح كسف درةوتقح كلاناتهوا كأورنظس قراهو علا عف در كراف درلون كدرسدأم رـ اأت ع قوأهو أاراؿ
قاح الأت الكدذـا كعلو در كؿ درلورث ئإني غاس

قاحا ئ ا مـ لف زكف در كسف شساةح عف تنمؿ لسف ئ لزح كعفسل ئ

كرـ ْرـ ازف ذ د ئ در كس دألفسلا كعلو عارح در كؿ دألكؿ ئإف دألكؿ لنهو و ا ـ؛ رلأكت درقااث در قاح در ساح
درلاانحا َ
أأف عكؿ لو نمؿ قنلو ذك ل الح كسف درع ؽ .كعلو درلون ئهك اراؿ كم ل ل تسلاح زكنهو كسف لزاح؛ ك رؾ رلو التي لف عف
درلسدا لف در أم درللون

كسف درةوتقح.

املطلب الجاىي :أثر اخلالف يف مكية سورة الفاحتة ومدىيتَا على مباحح علوو الكرآٌ.
اتضح علس درف ؼ ئ لزاح كسف درةوتقح كلاناتهو ل ل لأوقث ل كـ در سنف أوأللكس دآلتاح

أوَلً :أاوف دفت ؼ درع لوء ئ تقااا لزاح در كسف كلاناتهوا كدظهوس
درلز درلتةؽ ل ل لزاتيا كدرلان درلتةؽ ل ل لاناتي.

ـ لورث ذك در كس درلفت ؼ ئاهوا غاس در لاف دآلفساف

ثانياً :علس درف ؼ ل ل ل أرح تعاا نمكؿ در كسفا ئور و كف أي دلتلاكد ل ل نمكؿ درةوتقح لسف أؿ درهلسف كعفسل أعاذو زأقا
دألارح ل ل سعاهـ.

ثالثاً :ل ح درف ؼ ئ لزاح كسف ألأقث عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـا كدف لف وؿ أأف درةوتقح عكؿ لو نمؿ لف در سنف

درزساـ ئإني ُالأت اكف شؾ أأنهو لزاح.
رابعاً :أاوف ل ح دوفت ؼ ئ لزاح كسف درةوتقح كلاناتهو أل أرح نمكؿ در كسف دركدقاف ل ل لسدقؿ لافا زلو زستي ئ
در كؿ درسدأما كدف لأت ذ د ئ

كسف درةوتقح -كذك و الأت -ئإني ازكف ارا ن قضوئاون ل ل لكدم نمكؿ در كسف دركدقاف

ل ل لسدقؿ لافا زلو ذك درشأف ئ

كسف درأ سف كغاسذو.

املبحح الرابع:

ميَجية العلناء يف رد الشبَات حول سورة الفاحتة.
املطلب األول :قرآىية سورة الفاحتة.

لف لأوقث ل كـ در سنف درلتع ح أ كسف درةوتقح لو اتع ؽ أللم در سنف درزساـ كلو علوسا دأللادء لف شأه ػ ػوت قكؿ

أعض ناوتي ك كساا كزوف لف ضلف ت ؾ درشأهوت درتل علوسذو درل تشس كف كغاسذـ لف علادء دإل

ـ

(ٗ)ٚ

لو علاس قكؿ

قنزوس دأف ل عكا  ر ةوتقحا ك ا د تسف ذ د دإلنزوس أإنزوس درلعك تاف عاضنوا كر رؾ كلانو درع لوء  -زوإللوـ درأو ن كدإللوـ

درنككم كغاسذلو -اساكف ل ل ذوتاف درشأهتاف أولتأوس زكنهلو شأهح كدقاف(٘.)ٚ

رزف در م اأاك ر ّعو نعا ذوتاف درشأهتاف شأهح كدقاف؛ وفت ؼ درن كص كدآللوس دركدساف لف دأف ل عكا ئ درةوتقح
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كدرلعك تاف .كر سا ل ل ذ ا درشأهح ع كؿ
أوَلً :قني رـ الأت لف دأف ل عكا  عني عنزس سنناح درةوتقحا أؿ در م سكدا دإللوـ عقلا ئ ل ناا ذك عني رـ ازتأهو ئ

ل قةي( .)ٚٙكدني و افةل ل ل لف زوف لناا ل زح لف ل ـ عف لاـ درزتوأح تفت ؼ دفت ئون لكذساون لف قنزوس
كتأانو طسا ح در قوأح ئ ل وقةهـ.
در سنناحا كفو ح ق د ل لنو ّ

ثانياً :قف در م لأت راانو أورا اف ذك لزس لو اؿ تلولونا ئإف درسكداوت درلتكدتسف علأتت ألو و للوؿ ر شؾ ئاي عف دأف
ل عكا زوف ا عس درةوتقح ك ا ع سعذو رت لا اا ك ا زس درمس ون ئ لنوذؿ درعسئوف لللكلح لف درطسؽ درت سكات

لف دأف ل عكا كئاهو درلعك توفا كئاهو عاضو كسف درةوتقح كذ د ذك درشوذا لف ز لي ( .)ٚٚكع كؿ ق د زوف دأللس

أعا ئ درت ّكؿ ل ل دأف ل عكا  لو رـ ا ؿ.
ز رؾ ئأم قلح ُ
ثالثاً :ل ل ئسض عف دأف ل عكا رـ ازتب درةوتقح ئ ل قةيا عك رـ اعاذو سننو – ل ل ع كع دقتلوؿ– ئإف ذ د لن كض
أوقتلووت زلاسف ز هو

قاقح ئ ل وـ درللم أاف درن كص كد تف ص درق و ؽ لنهوا كقاث قننو علأتنو أورأسذوف

در وطم كدراراؿ در وطم عف در سدء ا عسكد لف دأف ل عكا كسف درةوتقحا كعف رؾ لوأت أورتكدتس در م العؿ درع ؿ

ا اس ئ طساؽ كدقا لف دو تاوؿ ذك درت ااؽ كق با ئإننو نلمـ عف لاـ زتوأح دأف ل عكا ر ةوتقح  -قف
أي درفأس -راس لف أوب درتشزاؾ ئ

ح

سنناتهوا كلف عاف رنو عف نكلب ل ل دأف ل عكا عف ازتب للام در سنف درزساـا

كرـ أ رؾ درس كؿ ا كزؿ لو سكم لف در قوأح ئ

رؾ ئهك اراؿ ل ل اااف در قوأح كشغ هـ درشوغؿ ئ تعظاـ

شأف در سنف درزساـا كماواف درقسص ل ل عو ُااف كد ئاي لو راس لني؛ دتأولون رك اح درنأ .

كل ل لو ت اـ ئإنن عسلح لو زسا درع لوء لف عف لاـ زتوأح دأف ل عكا ر كسف درةوتقح قنلو؛ رعاـ كلكب رؾ ل ايا
كألني زوف ئ ملف درتلأتا لـ رلو تلأت لنهو سعذو كع سعذو رت لا اا قتل ك ت ع ونااا قرانو ألو و للوؿ ٍ
رشوؾ ئايا كو
ٍ
أطعف عك أتشكاي.
لزوف رطولف عف اق ؽ لسدلون

كرؾ عف ت كؿ عاضون قف دأف ل عكا رـ ازتب درةوتقح؛ ألنهو لف درظهكس ألزوفا كلف درقةظ كدرتساا ألو و قولح ئاي

قرل اراؿ عك أسذوف.
وؿ درمس ون

(ئور كؿ أأ وء دأف ل عكا ل ل قنزوس سنناح ذ ا در كسف لقض دئتسدء ل اي .كزؿ لو ئ دأللس عني رـ ازتب

درةوتقح ئ ل قةي؛ دتزوون ل ل شهستهو كلاـ درفكؼ ل اهو لف درن اوف قتل تزتب .كز رؾ در كؿ ئ درلعك تاف .ك اؿ قني
رـ ازف اع ـ عكؿ دأللس عف درلعك تاف لف در سنف أؿ زوف اةهـ عنهلو س اح اعك أهلو درس كؿ درق ف كدرق اف .كلف ذنو لوءت

سكداوت قنزوسا عنهلو لف در سنف .لـ ل ـ أعا رؾ سنناتهلو .كلف ذنو لوءت درسكداوت لني أ سنناتهلو .زلو

نوا أاف اااؾ لف

عسأعح لف در سدء در أعح أأ وناا ذ لف ع ح دأل وناا درلؤااف ألو تكدتس كد تةوض كألو عللعت دأللح ل اي لف سنناح درةوتقح

كدرلعك تاف لن لها درف ئح درسدشاف قرل اكـ درنوس ذ د)( .)ٚٛكعنأي ذنو قرل عف لو زسا درمس ون لف لاـ تلاام دأف ل عكا
أاف درس اح كدر سنف ئاي نظس زأاسا كزاؼ ازكف رؾ لف عقا لأوؿ درع ـ كع وطاني لف ت لا س كؿ دهلل .
كأ

()ٜٚ

عف ننأي قرل ش ء فطاس زسا در طوف

كذك كرهـ قف سعم دأف ل عكا لن كض أإللوع درل لافا كرعلس

درقؽا قف ذ د درز ـ و ا أؿ ئ قؽ دأف ل عكاا كزاؼ ن أ ي كئاي طعف وأف ل عكا ا كدف رـ ازف ل
كنقف نع ـ عف درع ؿ اقاؿ قنزوس دأف ل عكا ر ةوتقح أور دتا ئه در كسف درت ت عس ئ زؿ
درةضو ؿ لو و الزف عف افةل ل ل نقوا در قوأح ئض لف ل لو هـ كزأ دس هـ.

كادن للف وري.

فا كذ در كسف درت رهو لف
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كاتضح علس ذ ا درل أرح ئ عزلس لف لأقث لف لأوقث ل كـ در سنفا زلأقث دركق كلأقث للم در سنف درزساـا زلو
اظهس ئ ضسكسف تق اؽ للام درسكداوت دركدساف لف در ؼ لف قاث
لنهو ئ تغطاح درقؽ كدظهوس درأوطؿ.

قتهو نادن كلتننوا كطسا ح درل تشس اف ئ دإلئواف

املطلب الجاىي :قرآىية قولُ تعاىلَ  :مِم ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين.
كئ للوؿ در سدءدت در سنناح رـ اتسؾ درلشززكف درطعف ئ كسف درةوتقحا ئ ا عكسا أعض درطولناف قنزوس زكف َ ممِ ِك
َي ْوِم الد ِ
ِّين اكف عرؼ لف درةوتقحا أؿ ذ أالح كلات ئ ملف لأا درل ؾ أف لسكدف لالاف عف ذ د ز ـ درمذسم -سقلي
دهلل تعورل.-

كأعا دوط ع ل ل درسكداوت درت دلتضا أهو در و كف أه ا درشأهح عرةاتهوا تن ـ قرل

لاف دلناف

القسم األول :درسكداوت درت ئاهو عف درنأ  كعأو أزس كللس كلللوف زونكد ا سعكف أػ َ مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين[درةوتقح ٗ] أوألرؼ.
كلنهو لو زسا دأف عأ ادكا لف عنس كلأا دهلل أف للس كلف عأ ذساسف كدرأسدء أف لومب كدرمذسم  كغاسذـ(ٓ.)ٛ
القسم الثاني :درسكداوت درت ئاهو درت ساح أأف عكؿ لف سعذو ذك لسكدفا ئ ا ن ؿ دأف عأ ادككا لف درمذسم (كعكؿ لف سعذو
َ ممِ ِك لسكدف)(ٔ)ٛا كئ لكطف نفس ( وؿ دأف شهوب كعكؿ لف عقاث َ ممِ ِك لسكدف)(ٕ.)ٛ
ك ا سا درع لوء ذ ا درشأهح ألو اأت
أوَلً :قف در سدءف ل ل سدءف كدقاف و تعن أقوؿ لف دألقكدؿ قنزوس در سدءدت دألفسل عك دألقسؼ دألفسل .كذو ذـ دأل لح

كدرقةوظ –ل ل لس درع كس -ا سعكف در سنف ل ل سدءف كدقاف ك اؿ لنهـ لف ا عس در سنف ل ل عزلس لف سدءفا كللوؿ رؾ
در

ح درلشهكسف أاف للس أف درفطوب كذشوـ أف قزاـ -سض دهلل لنهلو -ئ

سدءف كسف درةس وف (ٖ.)ٛ

ثانياً :ق ّف لف لناا ل ـ ا اـ ل ل لف و ل ـ لنااا كعشوس قرل رؾ دأف زلاس قاث وؿ (لسكدف لناا ل ـ أ قح لو سعاا
رـ اط م ل اهو دأف شهوب درمذسم)(ٗ.)ٛ
ثالثاً :عف ز ـ درمذسم اقتلؿ درتكلايا كزلو ذك لع كـ عف دألارح ق د ظهس لنهو درتعوسض كعلزف درللم أانهو كلب درل اس
قرل درللم و قرل قذلوؿ عقا درارا اف عك قأطوؿ درعلؿ أيا كل اي ئإننو ن تطام عف نكلي ز ـ درمذسم ألو اأت

ٔ -عف ازكف لسدا درمذسم ك عاا أف درل اب عف عكؿ لف عس لف دأللسدء لط ون ئ در

ف ذك لسكدفا كراس درلسدا عكؿ

لف عس ل ل دوط ؽا كئ رؾ ا كؿ در هوسنةكسم(٘( )ٛكزتب لكونو لقلا اقال درلسقكـ لف ت ساس شافي  كري
(عكؿ لف سعذو لسكدف)ا و اعن أ رؾ عف دأف شهوب عك عاا أف درل اب رـ اع لو سدءف َ ممِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين أؿ لسكدف
لط ونا أؿ درلسدا عني عكؿ لف عس لف دأللسدء ئ در ف أللولحا كدو ئ ا زونت در سدءف لع كلح رااهـا كأعاا لف
درمذسم عك عاا أف درل اب – لم ل رتهلو– عف تفةل لنهلو ت ؾ در سدءف درلتكدتسف)(.)ٛٙ

ٕ -زلو اقتلؿ عف نكلي لأوسف درمذسم ل ل عف لسكدف عكؿ لف عس ئ لها لأا درل ؾ فو ح.
رابعاً :عننو رك تلوكمنو درللم قرل غاسا رزوف رنو عف ن كؿ قف ذ د سعم فوص أورمذسم اقتلؿ درن ا كدرساا كأغض درنظس لف
درتلوس درع س عك لاليا ئإني دلتهوا و ا أؿا كو اطعف ئ

سنناح ز لح لف ز لوت كسف درةوتقح.

خامساً :قف ز ـ درمذسم – قف عف نوا ل ل ظوذسا– ئإني لن كض ألو ن ؿ لف قللوع دأللح كدتةوؽ در سدء كدرة هوء كدرع لوء
ل ل تكدتس سدءف َ ممِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين ألو و للوؿ ر شؾ ئايا كو الزف عف نتسؾ قللوع دأللح قرل كؿ عقاا ّعاون لو ازف ا أ م
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لف درع ـ كق ف درااونح وقتلووت زلاسف لو مف.

سادساً :عف لللوف أف لةوف رلو للم در سنف درزساـ ا علأت ئ زؿ لو ن في َ ممِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين أه ا در كسف للو العؿ دأللس
و غو ر سدءتافا كر ت علن أ رؾ عف للسا درس ـ درعللون اراؿ ل ل قح در سدءف كلالهوػ كرزن ع ا دلتلوع درس ـ لم
لو تكدتس عك دشتهس ئ دأل وناا لف سدءتهو أه ا در كسف اكف عرؼ.

كأه دا اتأاف رنو عف ذ ا درسكداح لف درمذسم ك عاا أف درل اب را ت ل ل قط هوا كرا ت زلو اظف لف ظف عنهو

سدءف لسئكضح لنا ذ اف درع لاف درزأاسافا أؿ ذ

سكداح تقتلؿ كلكذون لاااف كتفسالوت ل أكرحا ا أ هو لف عسدا درقؽا

كاسئضهو لف اسئض درقؽ كو اساا قو درطعف كدإلض ؿ .كأه د تتهوكل ق ح عفسل لف ق وت درطعف ئ لأقث لظاـ لف
لأوقث ل كـ در سنف درزساـ.
كعلو لف علس درف ؼ ذنوا ئهك أوإلضوئح قرل لو التي وأ ون عف للؿ ذ ا درسكداوت د تفالهو علادء دإل

ـ؛ ر طعف ئ

زتوب دهلل تعورل كدرتشزاؾ أل اساا كو شؾ عف لأقث دركق ا لف قاث قلزوناتي كدر طم أي ذك لف عذـ لأوقث ل كـ در سنف

درزساـ درت دلتنل أهو ل لوؤنو دألل ءا كدف زؿ سا ألم شأهح قتل كرك زونت

غاسف؛ راافؿ ئ درائوع لف دركق ا كدلأوت

ل اس در سنف درسأون .
اخلامتة.

كأعا ذ د درتطكدؼ ئ تأ اؿ ضواو كسف درةوتقح كأاوف علسذو ئ لأوقث ل كـ در سنف درزساـا ع ؿ قرل درنتو ل دآلتاح

ٔ)

دلتلا در و كف أأف ع لوء در كس تك اةاح ل ل لو كسا أي درنص در قاح در ساح لف ع لوء كسف درةوتقحا كئ درل وأؿ
دلتلا در و كف أأف ع لوء در كس دلتهوااح ل ل لو زوف

ساقون غاس

غاس دركقاافا عك لو زوف قرل درك ةاح ع سب لني قرل دو لاح.

قاحا عك لو زوف

قاقون

ساقون كرزني لف

ٕ)

د تاؿ در و كف أأف تستاب در كس ئ درل وقؼ دلتهوام أعاـ كضم أعض در قوأح كسف درةوتقح ئ أاداح ل وقةهـ.

ٖ)

دفت ؼ درع لوء ئ تقااا زكف درأ ل ح ناح لف كسف درةوتقح عك را ت ناحا لم دتةو هـ ل ل زكنهو أم ناوتا كدفت ئهـ

ٗ)

ئ ئكد

درسدلح ئ

هوا زوف عقا دأللل ح ل ل درةكد ؿ در او اح.

كسف درةوتقح عنهو لزاح ئ طا كدر كؿ ألاناتهو عال قرل در كؿ أأنهو نمرت لستاف لسف ألزح كعفسل ئ درلاانح

تكئا ون أاف در كرافا كرزف ذ د درتكئاؽ غاس

قاح.

٘)

در قاح عف عكؿ لو نمؿ لف در سنف ذك ل الح كسف درع ؽ كراس كسف درةوتقح.

)ٙ

دلتلا أعض درلشززاف ئ در سنف درزساـ ل ل أعض لو كسا لف سكداوت لز كأح كدذاح اكذـ ظوذسذو درتشزاؾ ئ

سنناح

كسف درةوتقح عك أعض ناوتهو عك أعض ز لوتهو عك أعض در سدءدت ئاهو ز سدءف (ل ؾ اكـ درااف) اكف عرؼ .كرزف ذ د

ز ي ات شل ئ ل وـ درأقث درع ل دأل اؿ درلتلساا ئورةوتقح كسف لف در سنف درزساـ أوراراؿ در وطم كدرأسذوف در وطم.
)ٚ

عظهس درأقث ضعؼ أعض لقوكوت درتكئاؽ أاف دأل كدؿ ئ ل و ؿ ل كـ در سنف درزساـ درلفت ؼ ئاهوا للؿ ل أرح
عكؿ لو نمؿ لف در سنف درزساـا كعني لف دآلاوت ل الح كسف درع ؽا كلف در كس
كدن عقلا دهلل تعورل عف ك ت قرل نهواح درأقثا كع أري تعورل عف العؿ لل

قرل كدء در أاؿ.

كسف درةوتقح.

ذ د فور ون ركلهي درزساـا كدهلل درهوام
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اهلوامش.
)ٔ) لأا درسقلف أف عأ أزس در اكط (ٜٔٔذػٔ٘ٓ٘/ـ)ا اإلتقان في عموم القرآنا تق اؽ لقلا عأك درةضؿ قأسدذاـا ل سا
درها ح درل ساح درعولحا ٖٜٗٔذػٜٔٚٗ/ـا (ا.ط)ا جٔا صٕ٘ا ٖ٘ .كانظس لقلا أف لأا دهلل درمسزش ا (ٜٗٚذػ/
ٖٜٔٔـ)ا البرىان في عموم القرآنا تق اؽ لقلا عأك درةضؿ قأسدذاـا ادس ققاوء درزتب درعسأاحا ٖٔٚٙذػٜٔ٘ٚ/ـا (طٔ)ا
جٔا صٕٜٙا ٓ.ٕٚ
)ٕ) درأفوسما صحيح البخاريا زتوب درتة اسا أوب

كسف درقلسا أس ـ ( .)ٕٗٗٚكلقلا أف لأا دهلل درمسزش ا (ٜٗٚذػٖٜٔٔ/ـ)ا

البرىان في عموم القرآنا جٔا صٓ.ٕٚ
)ٖ) درأفوسما صحيح البخاريا زتوب ئضو ؿ در سنفا أوب ئضؿ ئوتقح درزتوب س ـ (.)٘ٓٓٙ
)ٗ) لقلا أف لساس أف اماا درطأسم (ٖٓٔقٜٕٕ/ـ)ا جامع البيانا تق اؽ لأا دهلل درتسز ا ادس ذلسا ٕٕٖٔقٕٓٓٔ/ـا (طٔ)ا
جٗٔا ص.ٔٓٛ
)٘) لقلا أف لأا دهلل عأك أزس دأف درعسأ ا أحكام القرآنا سدلم ع كري كفسج عقواالي كل ؽ ل اي لقلا لأا در واس لطوا رأنوفا
أاسكتا ادس درزتب درع لاحا ٕٗٗٔقٕٖٓٓ/ـا (طٖ)ا جٖا صٖٔٔ.
) )ٙلقلا دأللاف أف لقلا درلفتوس درشن اط ا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ٖٖٜٔقٜٖٔٚ/ـ)ا رأنوفا أاسكتا ادس
درةزس ر طأولح كدرنشس كدرتكماما ٘ٔٗٔذػٜٜٔ٘/ـا (ا ط)ا جٕا صٖ٘ٔ.
) )ٚعقلا أف قنأؿا أس ـ ()ٜٚٛٚا درقوزـا المستدركا زتوب درتة اسا أوب تة اس كسف درةوتقحا أس ـ ()ٖٜٓٔا ك وؿ

قاح

ل ل شسط ل ـ كرـ افسلوا.
) )ٛدرأاه ا السنن الكبرىا زتوب درطهوسفا أوب دراراؿ ل ل عف أ ـ دهلل درسقلف درسقاـا ناح تولح لف درةوتقح (ٔ )ٗ٘/س ـ .ٕٕٔٛ
كدرادس طن ا سنن الدارقطنيا زتوب در
) )ٜعقلا أف ل

أف لقلا دأف قلس درع

فا أوب زس درتزأاس كسئم دراااف لنا دراااف كدرسزكع كدرسئم لنيا أس ـ (ٕٕٓٔ).
ن (ٕ٘ٛذػٔٗٗٛ/ـ)ا التمخيص الحبيرا تق اؽ عأك لو ـ ق ف أف لأوس أف طبا

ل سا لؤ ح سطأحا ٔٗٔٙقٜٜٔ٘ /ـا (طٔ)ا جٔا صٕٔٗ.
)ٓٔ) ل ـا صحيح مسمما زتوب در

فا أوب كلكب سدءف درةوتقح ئ زؿ سزعحا أس ـ (ٗٓ)ٜا جٕا ص.ٜ

)ٔٔ) در اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا صٔ.ٜٔ
)ٕٔ) المرجع السابق.
)ٖٔ) درأفوسما صحيح البخاريا زتوب درطبا أوب درنةث ئ درس احا أس ـ (.)٘ٗٔٚ
)ٗٔ) لقلا سعئت عااا تاريخ نزول القرآنا ل سا درلن كسفا ادس دركئوءا ٕٕٗٔذػٕٕٓٓ/ـا (طٔ)ا صٕٔ.
)٘ٔ) لأا دهلل أف للس درأاضوكم (٘ٙٛقٕٔٛٙ/ـ)ا أنوار التنزيل وأسرار التنزيلا تق اؽ لقلا لأا درسقلف درلسلش ا رأنوفا
ادس ققاوء درتسدث درعسأ ا ٔٗٔٛذػا (طٔ)ا جٖا ص٘.ٕٙ
) )ٔٙت اـ تفسالي ئ درهولش س ـ (.)ٛ
) )ٔٚانظس درأاه ا السنن الكبرىا زتوب در

فا أوب دراراؿ ل ل عف أ ـ دهلل درسقاـ ناح تولحا أس ـ ()ٕٕٜٔا كل

دأف

للس درادس طن (ٖ٘ٛقٜٜ٘/ـ)ا أس ـ ()ٖٙا (ٔ .)ٖٕٔ/كدراا ل ا أس ـ (ٖٗٓٔ)ا (ٔ .)ٕٙٛ/كدرطأسدن ئ المعجم الكبير،
أس ـ ()ٕٔٛٛا (ٕٓ .)ٖ٘/واألوسط ،أس ـ (ٓٔ٘)ا (٘ )ٕٓٛ/كغاسذـ.
) )ٔٛانظس در اكط ا اإلتقانا جٔا ص.ٔٛٛ
) )ٜٔانظس لقلا نو س درااف دألرأون ا صحيح الترغيب والترىيبا لزتأح درلعوسؼ ر نشس كدرتكماما درساوض در عكااحا ٕٔٗٔذػٕٓٓٓ/ـا
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 333
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(طٔ)ا أس ـ (ٗ.)ٔٗٚ
)ٕٓ) در اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا صٔ.ٜٔ
)ٕٔ) المرجع السابقا جٔا ص.ٕٔٙ
)ٕٕ) المرجع السابقا جٔا ص.ٕٔٙ

)ٖٕ) درملفشسما الكشافا جٗا ص٘.ٚٚ
)ٕٗ) درمس ون ا مناىل العرفانا صٖٖ٘.

)ٕ٘) درطأسما جامع البيانا جٔا ص٘ٓٔ.

) )ٕٙلللوف أف عاا أف لللوف درادن (ٗٗٗقٖٔٓ٘/ـ)ا البيان في عد آي القرآنا تق اؽ غونـ اكسم درقلاا درزكاتا لسزم
درلفطكطوت كدرتسدثا ٗٔٗٔقٜٜٔٗ/ـا (طٔ)ا صٔٔٔ.

) )ٕٚلأا درقؽ أف غورب دأف لطاح (ٕٗ٘قٔٔٗٛ/ـ)ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا تق اؽ لأا در
لقلاا أاسكتا ادس درزتب درع لاحا ٕٕٗٔذػا (طٔ)ا جٔا صٔ.ٙ

ـ لأا درشوئ

) )ٕٛدرتسل ما سنن الترمذيا عأكدب ئضو ؿ در سنفا أوب لو لوء ئ ئضؿ كسف درل ؾا أس ـ (ٔ.)ٕٜٛ
) )ٕٜانظس درمسزش ا البرىانا جٔا ص.ٜٛ

)ٖٓ) در اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٖا صٖٖٖ.
)ٖٔ) انظس درمسزش ا البرىانا جٔا ص٘.ٚ
)ٕٖ) انظس المرجع السابقا جٔا ص٘.ٚ
)ٖٖ) انظس المرجع السابقا جٔا صٖٗ.

)ٖٗ) عأك ادككاا نف عأ ادككاا عأكدب ئضو ؿ در سنفا أوب زاؼ ا تقب درتستاؿ ئ در سدءفا أس ـ ( )ٔٗٙٙك وؿ درشاخ دألرأون

( قاح) .ك وؿ درشاخ شعاب دألسنؤكط (سلوري ل وتا قو عني دفت ؼ ئاي ل ل لأا دهلل أف عأ ُل ازح زلو عكضقنوا ئ "ل نا
عقلا" (ٔ٘ٗ )ٕٙك(ٖ .)ٕٙ٘ٛئلسف اسكل لف دأف عأ ل ازحا لف أعض عمكدج درنأ ا كلسف اسكل لني لف عـ لحا
لح زلو

ؼ أس ـ ( .)ٔٗٙٙكاع ل أف لل ؾ للهكؿ .كلم رؾ ئ ا

قح

كلسف ُاسكل لني لف اع ل أف لل ؾا لف عـ
دأف فمالح كدرادس طن كدرقوزـ .رزف وؿ درتسل م ذ د قااث غسابا ك وؿ در ذأ ئ "در اس"ا ٘ٔ-ٖٕٙ/
ذد
َ
درقااث ُ

ٖ ٖٙغساب لنزسا كد نواا نظاؼ)ا جٙا صٕٗٔ.
)ٖ٘) لأا درسمدؽ ل

قأسدذاـا مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآنا أاسكتا

) )ٖٙانظس درمسزش ا البرىانا جٔا ص٘.ٚ
) )ٖٚل ـا صحيح مسمما ئ زتوب در
) )ٖٛالمرجع السابقا ئ زتوب در

اادا درلزتأح درع ساحا ص ٔٚكص.ٔٛ

فا أوب كلكب سدءف درةوتقح ئ زؿ سزعح أس ـ (ٗٓ.)ٜ

فا أوب قلح لف وؿ و الهس أورأ ل ح أس ـ (.)ٜٔٛ

) )ٖٜدأف تالاحا مجموع الفتاوىا جٕٕا صٕٖٗ.

)ٓٗ) انظس ذ ا دأل كدؿ درمسزش ا البرىانا جٔا ص.ٕٓٙ

)ٔٗ) انظس ذ ا دأل كدؿ المرجع السابقا جٔا ص .ٕٓٙدر طوفا مباحث في عموم القرآنا ص٘.ٙ
)ٕٗ) درأاه ا دَلئل النبوةا زتوب للوع عأكدب درلأعثا أوب عكؿ كسف نمرت لف در سنفا جٕا ص .ٔ٘ٛكدرقااث ضعةي دأف
قلس كدأف زلاس .انظس عقلا أف ل

أف لقلا دأف قلس درع

ن (ٕ٘ٛذػٔٗٗٛ/ـ)ا العجاب في بيان األسبابا تق اؽ

لأا درقزاـ لقلا دألناسا درالوـا ادس دأف درلكمما ٜٜٔٚـا (طٔ)ا صٕٕ٘ .كانظس ق لولاؿ أف للس أف زلاس (ٗٚٚق/
ٖٖٔٚـ)ا البداية والنيايةا تق اؽ لأا دهلل درتسز ا ادس ذلسا ٔٗٔٛـٜٜٔٚ/ـا (طٔ)ا (ٕٗٗٔقٕٖٓٓ/ـ)ا جٓٔا صٔ.ٕٙ
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)ٖٗ) لقلا أف درطاب أف لقلا درأو ن (ٖٖٓقٖٔٓٔ/ـ)ا اَلنتصار لمقرآنا تق اؽ لقلا ل وـ ادس در ضوفا للوفا ادس درةتحا
أاسكتا ادس دأف قمـا ٕٕٗٔذػٕٓٓٔ/ـا (طٔ)ا جٔا صٕٔٗ.

)ٗٗ) دأف قلسا العجابا جٔا صٕٕٗ.
)٘ٗ) درملفشسما الكشافا جٗا ص٘.ٚٚ

) )ٗٙدأف قلسا فتح الباريا جٛا صٗٔ.ٚ

) )ٗٚدر طوفا مباحث في عموم القرآنا ص.ٙٙ
) )ٗٛدر اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا صٖٔٔ.
) )ٜٗالمرجع السابقا جٔا صٖٔٔ.

)ٓ٘) المرجع السابقا جٔا ص .ٗٚكدآلرك

ا روح المعانيا جٚا صٕٖٔ.

)ٔ٘) در اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا ص.ٗٚ
)ٕ٘) المرجع السابقا جٔا صٖٓٔ.

)ٖ٘) درمسزش ا البرىان في عموم القرآنا جٔا ص.ٕٜ
)ٗ٘) المرجع السابقا جٔا صٖٔ.

)٘٘) در اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا صٖٔٔ.
) )٘ٙدرأفوسما

قاح درأفوسما زتوب أاء دركق ا لف قااث عأ

در سنف) أس ـ (ٖٗ.)ٙٙ

عاا عف س كؿ دهلل  وؿ (كدر م نة

أااا قنهو رتعاؿ ل ث

) )٘ٚدرمسزش ا البرىان في عموم القرآنا جٔا ص.ٕٜ

) )٘ٛدر اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا صٕٕٔ.
) )ٜ٘ت اـ تفساليا كذك ضعاؼ.

)ٓ )ٙدأف قلسا العجابا صٕٕ٘.

)ٔ )ٙدأف زلاسا البداية والنيايةا جٖا صٓٔ.
)ٕ )ٙالمرجع السابقا جٓٔا صٔ.ٕٙ

)ٖ )ٙدرمس ون ا لنوذؿ درعسئوف في عموم القرآنا جٔا ص.ٜٔٛ
)ٗ )ٙزورقااث در م عكساتي ئ

أب نمكؿ كسف درةوتقحا ك ا زست عني و الأت.

)٘ )ٙدركدقاما أسباب نزول القرآن الكريما صٕٕ.
) )ٙٙدر اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا ص.ٗٙ

) )ٙٚدرطأسما جامع البيانا جٗٔا ص٘ .كلقلكا أف للسك أف عقلا درملفشسم (ٖ٘ٛقٖٔٔٗ/ـ)ا الكشافا أاسكتا ادس
درزتوب درعسأ ا ٔٗٓٚقا (طٖ)ا جٕا ص.ٜ٘ٙ

) )ٙٛدر اكط  ،اإلتقان في عموم القرآنا جٔا ص.ٗٙ
) )ٜٙالمرجع السابق.

)ٓ )ٚدرطأسدن ا المعجم األوسط ،زتوب أوب درعافا لف د لي لأااا أس ـ ()ٗٚٛٛا ج٘ا صٓٓٔا ك وؿ (رـ اسك ذ د درقااث
لف لن كس قو عأك دألقكصا تةسا أي عأك أزس أف عأ شاأح)ا ك وؿ درهالل

(سكدا درطأسدن ئ دألك ط كذك شأاي درلسئكع

كسلوري سلوؿ در قاح) درهالل ا مجمع الزوائدا جٙا ص.ٖٖٜ

)ٔ )ٚدر اكط  ،اإلتقان في عموم القرآسنا جٔا ص.ٗٙ
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)ٕ )ٚدر اكط ا اإلتقان في عموم القرآنا جٔا ص.ٗٚ

)ٖ )ٚلقلا أف عقلا أف عأ أزس در سطأ (ٔٙٚقٕٖٔٚ/ـ)ا الجامع ألحكام القرآنا تق اؽ
درزتبا ٖٕٗٔقٕٖٓٓ/ـا جٔا ص٘ٔٔ.

لاس درأفوسما درساوضا ادس لورـ

)ٗ )ٚانظس درنككما شرح صحيح مسمم جٕا ص ٔٓٛكلو أعاذو.

)٘ )ٚانظس كالم المستشرق ويمش في دائرة المعارف اإلسالميةا ج٘ا صٓٔٗ.
) )ٚٙعقلاا درل ناا أس ـ (.)ٕٔٔٛٙ

) )ٚٚلقلا لأا درعظاـ درمس ون (ٖٔٙٚقٜٔٗٛ/ـ)ا مناىل العرفانا لطأعح لا ل درأوأ درق أ ا (طٖ)ا جٔا ص٘ ٕٚكلو أعاذو.
) )ٚٛدرمس ون ا مناىل العرفانا جٔا صٖ.ٗٚ

) )ٜٚدر طوفا مباحث في عموم القرآنا ص.ٖٔٛ
)ٓ )ٛلأا دهلل أف
دإل

الوف دأف عأ

ادككا (ٖٔٙقٜٕٛ/ـ)ا المصاحفا تق اؽ لقب درااف لاا در أقوف كدلظا ادس درأشو س

لاحا ٖٕٗٔذػٕٕٓٓ/ـا (طٕ)ا ص.ٖٜٕ–ٖٛٛ

)ٔ )ٛدأف عأ ادككاا المصاحفا صٓ .ٖٜوؿ لق ؽ زتوب درل وقؼ (سكدا عأك ادكا لف عقلا أف قنأؿ لف لأا درسمدؽ لف

لعلسا أيا ك وؿ ذ د ع ح لف قااث درمذسم لف عنسا كدرمذسم لف ورـ لف عأاي .سنن أبي داودا ٗ .ٖٚ/كعكسا درتسل م

دأللس أإ وط لللوف .سنن الترمذيا ٗ .ٕ٘ٛ/كدر اكط زورتسل ما كلمدا قرل كزام ئ تة اسا كلأا أف قلاا كعأ ادكا
كدأني .الدر المنثورا ٔ .ٖٙ-ٖ٘/ق نواا ئاي اقال أف أف الوف كذك لتهـ لف أؿ قةظيا رزف توأعي لأا درسمدؽ لنا عأ
ادكاا ئوإل نوا ق ف رغاسا قرل درمذسما كدأللس لف أ غوت درمذسم زلو

)ٕ )ٛدأف عأ ادككاا المصاحفا صٕ.ٖٜ

سح أي ئ دأللس [عم دأف عأ ادكا].

)ٖ )ٛدرأفوسما صحيح البخاريا أوب عنمؿ در سنف درزساـ ل ل أعح عقسؼ أس ـ (.)ٕٜٗٔ

)ٗ )ٛق لولاؿ أف للس أف زلاس (ٗٚٚقٖٖٔٚ/ـ)ا تفسير القرآن العظيما تق اؽ لقلا ق اف شلس دراافا أاسكتا ادس درزتب
درع لاحا ٜٔٗٔقا (طٔ)ا جٔا صٕٗ.

)٘ )ٛذك ف اؿ عقلا أف للاا در هوسنةكسم دألن وسم درقنة ا كرا لوـ ٕٜٔٙذػا كتكئ لوـ ٖٔٗٙذػا لف ل نةوتي أ ؿ درللهكا
ئ قؿ عأ ادكاا كدرلهنا ل ل درلةناا كتنشاط دأل دفا كغاسذو.

) )ٛٙف اؿ عقلا أف للاا در هوسنةكسم (ٖٔٗٙقٜٕٔٚ/ـ)ا بذل المجيود في حل أبي داودا تق اؽ لقلا مزساو درزوناذ كما درهناا
ناكف درع لوءا جٔٙا ص.ٖٕٛ
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