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استهالل
قال تعالى:

{بُِْ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِطْالَحَ ٍَب
اعْزَـَعْذُ ًٍََب رٌَْفِْقِِ بِالَّ ثِبىيّوِ
عَيَْْوِ رٌََمَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُِّْت}

[ىٌد]88:

ج

إهداء
إىل هي أهر اهلل باإلحساى والعطف والرب إلُهوا ,إىل هي ربُاًٍ وحرصا علً حعلُوٍ ,إىلهي حعاهداًٍ بالرتبُت يف الصغر وكاًا يل ًرباساً َضٍء فكرٌ بالنصح والخىجُه يف الكرب
والدٌّ الكرميني أبٍ وأهٍ أطال اهلل يف عورَهوا ,ووفقين ألداء حقىقهوا علًّ.
-إىل هي مشلىًٍ بعطفهن وأهدوًٍ بالعىى وحفسوًٍ للخقدم .

إخىاًٍ :عبد الغين وعابد وعلٍ وضُف الرمحي.
وأخىاحٍ :حقىي ,وروضه ,وزهسم ,وأروي ,وخدجي ت ,وفاَسة
إىل هي مشلخين حببها وحناهنا وعطفها وصربث هعٍ وحتولج عناء غربيتزوج ٍ احلبُبت.
إىل هي أحبهن قليب ,وعشقهن فؤادٌ ,زهراث حُاحٍ الُاًعت أوالدٌ األربعت:جبري وشهد وحمود وعبد الرمحي رعاهن اهلل.
إلُهن مجُعاً أهدٌ مثرة جهدٌ وًخاج حبثٍ املخىاضع.
د

شكر وتقدير
بع ػػديػ ػ رم  تعػ ػػعلىتو ػػىتكمتنػ ػػوكاهت ع ػػوكتك ػ ػػو,كاهتث ػػعلنلنػ ػػكؿر ػ ػكل عال ػ ػرتـ
كرتػ ػ 
هحهػػد(:لتي ػ را ه ػػفلتي ػ رال ػػعس)( ,.)1مأتنػػدـبعليػ ػ راللزتػػؿلله 
ػعدةكيػػعبنع ,كالي ػ رهكلػػكؿةدارةلعهع ػ الن ػرمفال ػرتـكتألػػتؿ
ال ػػكدافاليػػنتؽةتػ ن
كالعوكـههثو ن بهدترهعكأ عتذت ع كهكظفت ع .
ه ػػعأب ػػصبعليػ ػ راللزت ػػؿأ ػػتعذمالهي ػػرؼال ػػد تكر/فض للل الى للدلى

ل للد

الدىلاب,الػذمتفلػؿبرتعتػ هػذاالبحػثه ػذلحظػ البداتػ حتػى نطػ ال عتػ ,كلػعد
غـهفهيعغوواللهػ مأبػدلهظحظعتػوكتكلت عتػو
بعلكةتكالل دمي بتؿةراءتوبعلر
ٌ
النته التي عفل عبػعل اثثػرمػيترتتػباث م ػعراث ع ػت الهتعونػ بهكالػتعو,حتػى

كلؿالبحث إلىهذااله تكل ,مووه يبعلصالي ر كبعل العرمعف  .
هعأتنػدـبعليػ رلأل ػتعذتف ال ػرتهتفاله عةيػتفالوػذتفتفلػظبعلهكامنػ توػىه عةيػ 
ه ػػذلالبح ػػثكهه ػػع:الد تكر/تك ػػؼل ػػعبكفذه ػػب –ه عةيػ ػ نعبعرلتػ ػ نع,كالد تكر/تب ػػد
النػػعدرهحهػػدالبتػػرالفػػعد ي -ه عةي ػعندابوتػ ػعن ,مأ ػػأؿالهػػكلىتػػزكلػػؿأفتلزت ه ػػع
ت ػيكتػفطػظبالعوػػـبتػراللػزاء,كأفتهػ هدههعب ػكامراللػح لػتظظهرلعػعنت ػػتزتد
هفتوه ـ  ؿطظبالعوـ ,كأفأ كفت دح فظ ـميالةتداء .
ػدمالعزتػزتفتوػىةوبػيالػذتفيػلعع يتوػى
هعأتندـببعصيػ رمكاهت ػع يإلػىكال ٌ

ػعكأفتلزت ه ػػعبت ػػر
طوػػبالعو ػػـك ػ ػ ظلل ػػيكأ ػػأؿا أفتبػػعرؾكته ػػد م ػػيتهرهه ػ 
اللزاء .

(ُ)ه داةهعـأحهد.حرةـ(ّٕٗٗ)ُّ,ِِّ/ك فأبيداكد.حرةـ(ُُْٖ)ْ ,ِٓٓ/ةعؿاثلبع ي:حدتث
لحتح,كاللعهعال بتر:لوترهذم حرةـ(ُْٓٗ)ّ .َّْ/

ق

مكحبػػيلونعل ػػي
كلتفػػكت يمػػيه ػػذاالهنػػعـأفأ ة ػػدـتظػػتـيػ ػ رمكاهت ػػع يكتن ػػدتر ي
مالع وفػػيالػػذم ػػعفلػػوتظػػتـاثثػػرمػػيإريػػعدمكتيػػلتعي
الػػد تكر /ػػعمعتبػػدالنػػك ي
لهكالػػو د ار ػػتيالعوتػػع,كتبلػػترمكه ػػعتدتيمػػيهػػذاالبحػػث ثت ػ نار,موػػوه ػػي ػػؿ

الفلؿبعدا تععلىميظ كر هذاالبحثبلكرتوالحعلت  .
هػعأتنػدـبػكامرالي ػ ركتظػتـالهت ػعفلأل ػتعذتفال ػرتهتف/أهػتفتوػيأحهػد,كأبػػك
هحهد هرادحهتدتوىتععك هعهعيميإتهعـهذاالبحث .
هػػعأ ي ػ رأبػػيالعزتػػزالػػد تكر/تبػػدا تبػػدا اثحهػػدملتفلػػووبنبػػكؿهرالع ػ 
كتدةتؽهذاالبحث كت نتحوهفاثبطعءالوغكت كاةهظئت  .
هعأ تندـبعلي رل ؿهفةػدـلػيه ػعتدةأك لػحأكتكلتػوتبػصالبحػثههػفلػـ
تت عالهنعـلذ رهـ .
كالي ر هكلكؿل ؿهفدتعليبدتكةميظ رالغتببعلل  .
ل ؿهؤلءه يمتضي ركتندتركاهت عف ,كلزاهـ ا ت يبتراللزاء .
البعحث 

ك

ه تبوص البحث 
هكلكع البحث :اللوح مي النرمف ال رتـ ,كةد هدؼ هذا البحث إلى بتعف هف كـ
اللوح ,كا دراؾ ملوو كح هو  ,كالكةكؼ توى أة عـ اللوح كيركطو ,كهنكهعت
لعحو ,كمكائدلميحتعةالفرد كا لهلتهع ,كلتحنتؽهذل اثهداؼ اتتهدالبعحثتوى
اله ج الكلفيبينتو:ال ت بعطي كالتحوتوي  .
كةدت ٌكفهذاالبحثهفبط البحثكملوتفههع :
الفلؿاثكؿ:هعهت البحثميلكءالنرمفال رتـ كمتوهبحثعف :
كبلعئلوميلكءالنرمف

الهبحث اثكؿ:تعرتؼاللوحكأههتتو كهيركتتتو
ال رتـ .
الهبحث الثع ي:حنتن اللوحكأ كاتوكأر ع و كيركطوميلكءالنرمفال رتـ .
أهعالفلؿالثع ي:هنكهعتإ لعحاللوحك هعذجةرم ت ةلرائوكمثعرلكاثح عـ
الهتعون بو.كمتوهبحثعفههع :
الهبحث اثكؿ:هنكهعتإ لعحاللوحك هعذجةرم ت ةلرائو .
الهبحث الثع ي:اآلثعرالهترتب توىإلراءاللوحكاثح عـ الهتعون بع ت عئو .
كهف بظؿ البحث كالتحوتؿ مند تكلؿ البعحث إلى تدة  تعئج أكردهع مي  عت 
البحث عفهفأبرزهع :
ُ  -كرد لفظ اللوح كهيتنعتو مي النرمف ال رتـ  ت كتيركف لفلعن كمي هكالع
ك كرتدةميالنرمفال رتـ كلوتإلىهعئ كثهع كفهكلععن .
ِ   -أظ رت الد ار

أف النرمف ال رتـ اتت ى بإب راز أههت كأ كاع اللوح هف بظؿ

التكلت عت ال ربع ت مي لهتع هراحؿ حتعة اة عف كبهبتوؼ اله تكتعت الفردت 
كاث رت كالهلتهعت  .

ز

ّ   -تكلؿ البعحث إلى أف حنتن كأ كاع اللوح مي النرمف ال رتـ تتفؽ مي هلهو ع
ت د الفن عء غتر أف الهف رتف ,ذ ركا  ؿ ة ـ ه فردان ت د تف ترهـ آلتعت اللوح,
بت هعاتفؽالفن عءبيأفتعددأ كاع اللوح .
ْ  -لولوحهنكهعتتدة,أبرزهعتهتعالهلوحبعل فعءةكاثهوت ,كةدرتوتوىتكتت 
لهتعأطراؼال زاع .
ٓ  -هف أبرز هعكةعت إ لعح اللوح لعؼ الكازع الدت ي كاثبظةي لدل أم راد
الهلتهع كتفييالل ؿكاثهت  .
هعبوصالبعحث إلىتكلتعته ع :
ُ  -لركرةالهتهعـ بتطبتؽ اللوحبتفأمرادالهلتهع الهت عزتتف كذلؾكمؽهعلعء
مي لكصمتعتالنرمفال رتـ .
ِ   -دتكة البعحثتف مي هلعؿ التف تر كتوكـ النرمف ةلراء الهزتد هف البحكث ذات
العظة بعللوح .
ّ -البحث تف تراث توهعئ ع اثمذاذ الذتف هع زالت هبطكطعت ـ حبت

اثرمؼ

كاثدراج ,كالنتعـبتحنتن علترل ال كر,كترتكم هف بع عاللعمي ؿهتعطش لوعوـ  .

ح

Abstract
The study topic: conciliation in Holly Qur'an, this study aimed
to clarify the concept of conciliation, recognizing its role and
benefits for individual and society , knowing its types,
conditions, and how to make it successful. To achieve this goals,
the researcher depends on the descriptive methodology by its
both types, extrapolation and analysis.
This study composed of the study plan and two chapter :
The first chapter: a research in the verses of Holy Qur'an and it
has two quest; the first, defining conciliation, its importance
legality, and characters in Holy Qur'an. The second, the
conciliation fact, types, and conditions Holy Qur'an.
The second chapter: the factors of making a successful
conciliation with typical examples from Holy Qur'an with
procedures, affects, and related judgments and it has two quest;
the first, the factors of making a successful conciliation with
typical examples from Holy Qur'an. The second, the
consequences of conciliation and its related judgment with its
ends.
Through the searching and analyzing, the researcher reaches to
many results as following :
1- the word conciliation and its derivation was mentioned in 26 th
text and 180 place in Holly Qur'an chapters and verses.
2- the study shows that Holly Qur'an cares about the importance
and types of conciliation through the orders of the God in whole
life of the human through individual, family, and the society.
3- the researcher reaches to the fact that types of conciliation in
Holly Qur'an are the same for the scientist but interpreters of
Qur'an mentioned each one alone when they explained verses.
ط

4- the most important factor of conciliation the councilor who
must have sufficient and ability to compromise the both sides of
conflict .
5- one of the obstruction of conciliation is the weakness of
religion and morals of society members and ignorance and
illiteracy .
The researcher recommend the following:
1- the necessity of applying the conciliation as it have been
mentioned in the text of Holly Qur'an in our society if there any
conflict.
2- inviting researcher in the field of interpreting of Qur'an
science to do more researches.
3- searching for or scientists legacy who have hidden books in
roofs an old libraries and publish them to help researchers in the
entire world.

م

ىقللللدىة:
الحهد  الذم أهر تبعدل بإلظح  ذات البتف  ,كلعؿ مي اللوح البترت 

الهطون منعؿ{وَٱلصُّلحُ خَري}

( )1

.

كاللظة كال ظـ توى أيرؼ الهر وتف  تد ع هحهد كتوى  ملو كلحبو
اللعدةتفالذتفاتتلهكا بحبؿا ك ع كاب عهتوإبكا عن ,أهعبعد :
مهف أتظـ  عهو تععلى أف لعو ع هف أه هحهدلعحب الر عل البعته 
كهي ال يرتع اة ظه ت التي هف بلعئل ع اللظحت كال تهرارت ل ؿ زهعف
كه عف ,إلعم إلى يهكلتت ع ل ؿ ه عحي الحتعة توى ابتظؼ الفئعت كالطبنعت

كالتلعهعت ,ه هعتطكرتحعل البيرت بدلتؿةكلوتععلىٍَّ{ :ب فَشَّؿْنَب فِِ اىنِزَبةِ ٍِِ
شَِْءٍ ثٌَُّ بِىََ سَثِّيٌِْ ُّذْشَشًُُ}( ,)2معلنرمفهكد تكراثه  ,متوببرهعةبو ع  كح ـهع
بت ع,لذلؾلبدهفتح تـيرعا تععلىمي ؿيؤكفحتعت ع .
إف هع كلوت إلتو اثه اة ظهت التكـ هف تهزؽ كيتعت هك  تعج ذلؾ
البعد كاةةلعء ليرع ا  ,مهف اثكلى أف ت كف هك الفتلؿ لحؿ  ؿ البظمعت
كاثزهعت ,معل لكص ال كالح  كاللوت مي النرمف ال رتـ التي تؤ د أف ل  كض
اء ال تع ت ه عأكالةتلعدت 
لأله ٌ
إل بتح تـ تعبا  مي ؿه عحيالحتعة ك ن

أكاللتهعتت كغترهع,ةعؿتععلى{ :فَالَ ًَسَثِّلَ الَ ُّاٍِْنٌَُُ دَزَََّ ُّذَنٌَُِّكَ فََِْب شَجَشَ ثَْْنَيٌُْ
ثٌَُّ الَ َّ جِذًُ اْ فِِ ؤَّسُغِيٌِْ دَشَاب ٍِّ ََّب قَؼَْْذَ ًَ ُّغَيٌَُِّا ْ رَ غْ يَِْب}

( .)3

(ُ)ال عء:اآلت (ُِٖ).
(ِ)اث ععـ :اآلت (ّٖ).
(ّ)ال عء:اآلت (ٓٔ).

ؾ

كتنكؿأتلعن { :فَةُِ رَنَبصَعْزٌُْ فِِ شَِْءٍ فَشُدًُّهُ بِىََ اىيّوِ ًَاىشَّعٌُهِ بُِ مُنزٌُْ رُاْ ٍِنٌَُُ ثِبىيّوِ ًَاىًٌَِْْْ
آخِشِ رَىِلَ خَْْشٌ ًَؤَدْغَُِ رَإًِّْال}(  ,)1ك هعأفاة عفهلبكؿتوىالطهعكالليعالذم
تؤدمميغعلباثحتعفإلىالبتظؼكالتفرؽالذمتفليبدكرلإلىلعؼاثه 
ككه ع ,كت عمتأتدائ عتوت عل ببت رات ع ,كا بععدهعتفدت ع ,كل ذاحذرالنرمف
ه ع ,كأهربعلتكحتدكالتععلدك بذالبتظؼكالفرة ,كحثتوىذلؾميمتعت ثترة

هفالنرمفال رتـ نكلوتععلىًَ{ :اعْزَظٌَُِاْ ثِذَجْوِ اىيّوِ اََِْعب ًَالَ رَسَشَّقٌُاْ ًَارْمُشًُاْ ِّعََْخَ اىيّوِ
عَ يَْْنٌُْ بِرْ مُنزٌُْ ؤَعْذَاء فَإَىَّفَ ثََِْْ قُيٌُثِنٌُْ فَإَطْجَذْزٌُ ثِنِعََْزِوِ بِخٌَْاًّب ًَمُنزٌُْ عَيَََ شَسَب دُسْشَحٍ ٍَِِّ
اى نَّبسِ فَإَّقَزَمٌُ ٍِّنْيَب مَزَىِلَ ُّجَُِِّْ اىيّوُ ىَنٌُْ آَّبرِوِ ىَعَيَّنٌُْ رَيْزَذًُُ}(  ,)2كةدأه ار  الهؤه تفبإلراء

اللوح ت د حدكث  زاع كبظؼ بتف طعئفتتف ه ـ منعؿ تععلىًَ { :بُِ ؿَب ئِسَزَبُِ ٍَِِ
اىَُْاٍِْنِنيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب فَةُِ ثَ غَذْ بِدْذَاىََُب عَيََ األُخْشٍَ فَقَبرِيٌُا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ
رَسِِءَ بِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَةُِ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْعَذْهِ ًَؤَقْغِـٌُا بَُِّ اىيَّوَ ُّذِتُّ اىَُْقْغِـِني}( .)3
كةكلوتععلى  { :فَ ب رَّقٌُاْ اىيّوَ ًَ ؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِ ْْنِنٌُْ}(  .)4

(ُ)ال عء:اآلت (ٗٓ).
(ِ)مؿتهراف:اآلت (َُّ).
الح يلرات:اآلت (ٗ).
( )3ي
()4اث فعؿ:اآلت (ُ).

ؿ

غ ب مي ألر اةلظح بتف ال عس كبوكغ أتوى
هع كردت تدة أحعدتث يترٌ
الهنعهعت  ,ه عهعركالأبكالدرداء رلي ا ت وةعؿ :ةعؿ (,أال أخ ركم أفضل
ىن درجة الصالة دالصيام دالصدقة ,قالدا مى قال :إصالح ذات ال ين قال دفساد
ذات ال ين ىي الحالقة)(  ,)1وقوله (:يا أ ا أيدب أال أدلك مى صدقة يرضي اهلل
تعالى درسدلو ىدضعيا؟ قال :مى قال :تصمح ين الناس إذا تفاسددا ,دتقرب
ينيم إذا ت ا ددا)( ِ).
لذلؾمثرتأفت كفت كاف ر علتي(:اللوح ميالنرمفال رتـ) .
يالريد كاللكاب  .

ظا تععلى أفتكمن يإلى ؿبتركتو ه
عئ ن

أىىية الىدضدع دأس اب اختياره:
ههعدمع يلوبحث ميهذاالهكلكعأهكر ثترةأبرزهع:
ُ  -أهر ا تععلى مي  تعبو العزتز بأكاهر هت ررة بعللوح ككلفو بعلبترت 
الهطون ككتدل بعثلر العظتـ لهف تنكـ بو هف ال عس  كل ثرة هع كردهف أدل 
يرتت حكلو .
ِ  -يدةارتبعط الهكلكع بحتعةالفردكاللهعت ةدتهعنكحدتثعن .
ّ  -الحعل  الهع

لهكلكع اللوح بلكلعن مي اآلك اثبترة  ب بب ا تيعر 

اء حدكدت أكحزبت أكطعئفت أك غترهعهف 
الهي ظت الدكلت 
,كاةةوتهت  ك ن
البظمعت .

ْ  -ةو ت عكؿ هذا الهكلكع هف ةبؿ  -ح ب توـ البعحث  -ك درة ال تعب متو
بر عئؿتوهت هح ه  .

( ُ) هتفؽ توتو  :لحتح الببعرم   .تعب اللوح  ,بعب ملؿ اةلظح بتف ال عس  .ح رةـ(َِٕٕ )ّ, ُٖٕ/
كلحتحه وـ  :تعبالز عة.حرةـ(ََُٗ)ِ.ٔٗٗ/كمتو زتعدة.

()2هلهع الزكائد:حرةـ(َُّّٓ)ٖ ,َٖ/ك زالعهعؿ ,حرةـ(ْٖٖٓ)ّ .ٓٗ/

ـ

ٓ   -ير ثنعم اللوح كالكئعـ بتف ال عس كت ثتر  كاد الهلوحتف؛ ث ع هف
بلعؿالهركءة ,ك ه أ ع ت هف هعتاليرتع اة ظهت .
 ىشكمة ال حث  : لهع ع ت زتعتالبيرميالبتركاليرهبتوف مي ؿزهعفكه عف,ك ع ت
ابؿكتتنعتوكا  كافبرل كاهف

طبعئع ـ كرغبعت ـهتبعت  ,عفلبدأفتبتوف كاكتت عزتك
النرمف ال رتـ ,هؤ دنا 
رحـ كاحد ,كلك لهع ـ دتف كاحد ,لذا لعء اثهر بعللوح مي 
اع ,كهبت عن ل ـ أههت 
لألمراد كاللهعتعت أههت اللوح مي  ؿ هع تنع بت ـ هف  ز و
اللوح كه زلتو ,ك ؿ هع تحتعل كف إلتو هف منو ,ك تؼ تتععهوكف هع ال فكس
الهبتوف  ,بهع تؤلؼبت ع ,كهف ه عمإفهي و البحثتتهثؿمياةلعب توىتدة
ت عؤلته ع :
ُ -هعالهنلكدبعللوحكأر ع و كيركطو؟ 
ِ -هعالفرؽ بتفاللوح كالعفككالتح تـ ؟ 
ّ -هعهيالك عئؿاث ع ت ة لعحاللوح ؟ 
ْ -هؿه ع ؾهعكةعتة لعحاللوح؟ 
ٓ  -هعهي تأثت رات كتداتتعت غتعب إل راء اللوح توى اثمراد ,كاللهعتعت,
كاثحزاب ال تع ت ,كالدكؿكغترهع .
كا ع ت بعل بعللوح؟ 
ٔ -هؿتكلد  هعذجةرم ت 

 أىداف ال حث:ت دؼ البحث إلى بتعف هدم  النرمف ال رتـ مي اللوح ,كهذا هك ال دؼ الععـ 
كتتفرعهفهذاال دؼاثهداؼ اللزئت اآلتت  :
ُ  -بتعفهف كـاللوح كادراؾملووكح هو .
ِ  -الكةكؼتوىأة عـاللوحكيركطوكابرازاثح عـ البعل بو .
ف

ّ  -اةلهعـ بأهـهنكهعت لعحاللوحكهعكةعتو .
ْ  -هعرم مكائداللوحميحتعةالفردكالهلتهع.
ٓ  -لهع أةكاؿ العوهعء الهت عثرة مي بطكف ال تب كح ف ترل ع كترتتب ع مي
ر عل توهت ترمد ب ع اله تبعت اة ظهت  ,أ عهـ ب ع لهف الل كد التي
بذلتةثرائ ع .
ٔ  -ير ثنعم اللوح كالكئعـ بتف ال عس كت ثتر  كاد الهلوحتف ؛ث ع هف
بلعؿالهركءة ,ك ه أ ع ت هف هعتاليرتع اة ظهت .
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الدراسات السابقة

:

لنداتت ى العوهعءبهكلكعاللوحةدتهعن هفبظؿيرحاآلتعتالتيلعءتمي
الهكلكع مي  تب التف تر كمي يرح اثحعدتث ذات اللو  ل ف لـ  تلد البعحث
كلد ار تتف توهتتتفهح هتتف ذاتتظة بعلهكلكعههع :
ُ   -د ار

هرتـ تبد الرحهف أبك توي( َُِْهػ ُٗٗٗ -ـ) بع كاف (اللوح

كاةلظ حميالن رمفال رتـ) ,ر عل هعل تتر -لعهع أـالنرل,كالتي ر زتتوى
هكلكع اةلظح مي  هع عل الععـ كهك لد الف عد أ ثر هف اهتهعه ع بهكلكع
اللوح ,كلذا لعءت الد ار مي هكلكع اللوح هبتلرة هف حتث الهلهكف مي
بعض الهبعحث  ,كتلعهوت  ثتر هف الهكلكتعت ال عه ذات اللو بعللوح هع
بوكهع هف ذ ر اث بعب التي تؤدم ل لعح اللوح بتف اثط راؼ ك ذا بوكهع هف
ال هعذجالنرم ت كالهععلرة .
ِ   -درا

طو تعبدتف ( :د :ت) بع كاف اللوح مي لكء النراف  ال رتـ ,كةد

ا تبدـالبعحث اله ج ال تنرائي ال ت بعطي  ,هعت عكؿاللوح بي ؿتعـ 
كلـتت ع كؿلكا به ه لت تهؿهكلكعاللوح د ار ةرم ت إلب ع,هفذلؾ:
هنكهعتإ لعحاللوحك هعذجةرم ت ةلرائوكمثعرلكاثح عـالهتعون بو .
س

لذا مند حعكلت مي هذا البحث أف أت عكؿ هكلكع اللوح بي ؿ تعـ  ,ثـ أت عكؿ

ةلعتعلاللزئت بييءهفالتفلتؿ.

 ىنيجية ال حث:هف بظؿ إطظتي توى  تعب الهعلـ الهف رس ثلفعظ النرمف ال رتـ تبتف لي
كركدلفظ  اللوح هع هيتنعتوبه كالع ثترة,كتوىذلؾا تتهدت ميبحثيهذا
توىاله ج ال تنرائي الهكلكتي ه طون نع هفال نعطاآلتت  :
ُ -لهعتاآلتعتالتي كردت  مت ع وه اللوحكهيتنعت ع .
كلهعت اآلتعتذات الع عكتف
ِ  -كلعت ت عكتف لآلتعت التيتت عكل عالبحث ,
الهت ع ب ته تدنا لتل تف ع .
ّ -ة هت الهكلكعإلىت علرهترابط ميلكءاآلتعت كالع عكتفالهكلكت 
ل ع .
ْ -رلعت إلى تبالوغ لوكةكؼتوىهعع ياللوح كدللت عكلتغوالوغكت  .
ٓ -اتتهدت توى تبالتف تر الندته كالهععلرةلوكةكؼتوىهعع ياآلتعت .
ٔ  -أكردت أ بعب ال زكؿ لآلتعت -إف كلدت  ,-كهع تترتب توى ذلؾ هف
دللت .
ٕ -اتت تت بذ ره ع ب اآلت لهعةبو عكهعبعدهع,كتظةت عبعل كرةال كاردةمت ع
هعرأتتحعل إلىذلؾ .
ٖ  -ا تبولت  الدللت التي تبرزهع اآلتعت  كبت ت  دكرهع مي تحنتؽ هنعلد
النرمفال رتـ كأهداموةدرا تطعتتي .
برلت اثحعدتثالكاردةهعتهدنا ميذلؾتوىلحتحيالببعرمكه وـ,كهع
ٌٗ -

لعءميالبحثهفغترههعمندةهتبتبرتلو هفهظع وكبتعفح ـالعوهعء متو .

ع

هعؤهـ مي هتف البحث هف
َُ  -ذ رت ترالـ اثتظـ الهغهكرتف التي كردت أ 
الرايدتف ,كاللحعب الهي كرتف ,كأه عت 
اله رالع الهبتل  ,هع تدا البوفعء 
الهؤه تف ,كأئه الهذاهب ,موـأترلـل ـل تفعل ي رت ـ .
ُُ -كةفتتوىاةيعرات كال هعذج النرم ت الهتعون بعلهكلكع .

ىيكل ال حث :
تحنتن نع لألهداؼ الهرلكة هفهذاالبحث,كميلكءاله لت ال عبن لعو ت 
البحثهفهنده كملوتفكبعته   ,عآلتي :
الفصل األدل:ه عهت اللوحميلكءالنرمفال رتـ ,كمتوهبحثعف :
الهبحثاثكؿ:تعرتؼاللوح كأههتتو,كهيركتتتو,كبلعئلوالههتزةلوتفغترل
ميلكءالنرمفال رتـ :كمتوثظث هطعلب :
الهطوب اثكؿ:تعرتؼاللوح لغ نكالطظحعن .
الهطوب الثع ي:أههت اللوحكغعتتوكلتغوكهيتنعتو .
الهطوب الثعلث:هيركتت اللوحكبلعئلوكتهتتزلتفغترل .
الهبحث الثع ي  :حنتن اللوح  كأ كاتو ,كأر ع و ,كيركطو  مي لكء النرمف ال رتـ 
كمتوثظث هطعلب :
الهطوب اثكؿ:حنتن اللوح .
الهطوب الثع ي:أ كاع اللوحمي تعؽالنرمف .
الهطوب الثعلث:أر عف اللوحكيركطو .
كا ع ت ةل رائو ,كمثعرل ,
الفصل الثاني :هنكهعت إ لعح اللوح ,ك هعذج ةرم ت  ,
كاثح عـ الهتعون بع ت عئو ,كمتوهبحثعف :
اله بحث اثكؿ :هنكهعت إ لعح اللوح ,ك هعذج ة رم ت كا ع ت ةلرائو كمتو ثظث 
هطعلب :
ؼ

الهطوب اثكؿ:هنكهعتإ لعحاللوحكهعكةعتو .
الهطوب الثع ي :هعذجةرم ت ةلراءاللوح .
الهطوب الثعلث  :هعذجإ ع ت ةلراءاللوحمتهعبتفاله وهتف كهعغترهـ .
الهبحث الثع ي :اآلثعر الهترتب توى إ لراء اللوح مي الد تع كاآلب رة ,كاثح عـ
الهتعون بع ت عءاللوح ,كمتوثظث هطعلب :
الهطوب اثكؿ:اآلثعر الد تكت  .
الهطوب الثع ي:اآلثعر اثبركت  .
الهطوب الثعلث:اثح عـ الهتعون بع ت عءاللوح .
الخاتىة :كتله تأهـهعتكلؿإلتوالبعحث هف تعئجكتكلتعت .
الف عرس كتحتكمتوى :
ُ  -م رساآلتعت النرم ت  .
ِ  -م رساثحعدتث ال بكت  .
ّ  -م رساثتظـ الهترلـ ل ـ .
ْ  -م رسالهلعدر كالهرالع .
ٓ -م رسالهكلكتعت .

ص

انفصم األٔل
ياْيت انصهح يف ضٕء انقرآٌ انكريى ٔفيّ يبحثاٌ :
املبحث األٔل :
تعريف انصهحٔ ,أًْيتّ ,يشرٔعيتّٔ ,خصائصّ املًيزة نّ عٍ
غريِ يف ضٕء انقرآٌ انكريى.
املبحث انثاَي .
حقيقت انصهحٔ ,إَٔاعّٔ ,أركأَّ ,شرٔطّ يف ضٕء انقرآٌ انكريى.

املبحث األٔل
تعريف انصهحٔ ,أًْيتّ ,يشرٔعيتّٔ ,خصائصّ املًيزة نّ عٍ
غريِ يف ضٕء انقرآٌ انكريى.

الىطمب األدل :تعريف الصمح لغة داصطالحاً.
الىطمب الثاني :أىىية الصمح دغايتو دصيغو دىشتقاتو.
الىطمب الثالث :ىشرد ية الصمح ,دخصائصو ,دتىييزه ن غيره.

ِ

الىطمب األدل :تعريف الصمح لغة داصطالحاً:

أدالً  :الصمح في المغة :هك ا ـ بهع ى الهلعلح  ,كهك اله عله بعد اله عزت 
العلحع,
بظؼ الهبعله  ,كةد لعلح مظف مظ عن ,كالطوحع ,كتلعلحع ,ك ٌ

كألوحع,كألووهفاللظح,كهك نتضالف عد( ُ) .

ككرد مي هعدة (لوح) اللعد كالظـ كالحعء ألؿ كاحد تدؿ توى بظؼ
الف عد,تنعؿلوحالييء تلوحلظحعن( ِ) .

كةتؿ:اللوحبعللـ  :كهكبهع ى ال وـ ,هعميةكلو تععلىًَ{ :بُِ اَنَذٌُ اْ ىِيغَّ يٌِْ
ي
فَب اْنَخْ ىَ يَب ًَ رٌََمَّوْ عَ يََ اىيّوِ بِ َّّوُ ىُ ٌَ اىغََِّْ عُ ا ىْعَيٌِْ}(  .)3

العلحع,كتلعلحع .
كتًنعؿ:لعلحوهلعلح ,كلظح نع,كالطوحع ,ك ٌ
كةعؿأبكالفلؿ( ْ)":إفاللوح ميالوغ هك" :لدالف عد .

(ُ) ا ظر :ت ذتبالوغ :ثبيه لكرهحهدبف أحهدبفاثزهرمال ركم,تحنتؽ:هحهدتكضهرتب,دار
إحتعء التراث العربي ,بتركت  ,ط ُ ََُِ-ـ  ,ُِْ/ ْ ,كاللحعح تعج الوغ  :ثبي  لر إ هعتتؿ بف
اللكهرم الفعرابي  ,تحنتؽ :أحهد تبد الغفكر تطعر ,دار العوـ لوهظتتف ,بتركت ,ط ْ  َُْٕ -هػ ,

حهعد

ُ ,ّّٖ/كل عف العرب  :ثبي الفلؿ هحهد بف ه رـ بف توى ,لهعؿ الد تف ابف ه ظكر اث لعرم

اةمرتنى  ,دار لعدر ,بت ركت ,طْ ُُْْ -هػ ,ُٓٔ/ِ ,كالتعرتفعت :لعوي بف هحهد بف توي الزتف
اليرتؼاللرلع ي ,تحنتؽ:لبطولهعت هفالعوهعء ,دارال تبالعوهت بتركت,لب عف,ط ُ  َُّْ-هػ  ,

ُ,ُّْ/كطوب الطوب :ثبيحفص تهربفهحهدبفأحهدبفإ هعتتؿ  لـالدتف ال في(د,ط ,ت ) 
الهطبع الععهرةه تب الهث ى ببغدادُُُّ ,هػ.ُْْ/ُ ,

(ِ) ا ظر :هعلـهنعتتسالوغ :ثبيالح تفأحهدبفم عرسبفز رتعالنزكت يالرازم ,تحنتؽ :تبدال ظـ
هحهد هعركف:دارالف ر(د ,ط)ُّٗٗق ّ.َّّ/

(ّ)اث فعؿ,اآلت (ُٔ).

( ْ) أبكالفلؿ(ت ّٖٔ :هػ)هك :هلد الدتفتبد ا بفهحهكدبف هكدكدالهكلويالح في,كلدبعلهكلؿ,
ككليةلعءال كم هد ة,ثـا تنرببغدادهدر ع,كتكميمت ع ,لوتدة تب ,ه ع(البتتعرلتعوتؿالهبتعر ,

كالهيتهؿ توى ه عئؿ الهبتلر) كغترهع ,ا ظر :اللكاهر الهلت   :ثبي هحهد تبد النعدر, ُِٗ/ ُ ,


كتعرتخاة ظـ :ثبيتبدا يهسالدتف ,ْٗٔ/ُٓ ,كاثتظـلوزر وي.ُّٓ/ْ ,

ّ

 متنعؿ :لوح الييء إذا زاؿ ت و الف عد ,كلوح الهرتض إذا زاؿ ت و
الهرض ,كهكم عدالهزاج,كلوحمظفمي ترتوإذاأةوعتفالف عد"( ُ) .
كتتبتف هفبظؿالتعرتؼالوغكمأفاللوحتأتيبهع ىالهلعلح ,كال وـ,
كالتكمتؽ ,كذلؾلتأتيإلبعد زاعكبظؼ .

ثانياً :تعريف الصمح ند الىفسرين :

كرد لفظ اللوح كهيتنعتو مي النرمف ال رتـ مي هكالع تدة ,ل ع  نتلر

توىاللوحاليرتي الذم بهع ىمضال زاع كالينعؽ ,كهكهكلكعهذاالبحث  .

مند ذ ر الطبرم (ِ) :كأتدل البعزف ( ّ) ,مي تف تر ةكلو تععلى{:ؤًَْ بِطْالَحٍ ثََِْْ
اى نَّبطِ }( ْ),أم :أف اللوح تع ي" :اةلظح تبف الهتبعت تف كالهتبعلهتف لتترالعع 
إلىهع ع عمتوهفاثلف كاللتهعع توىهعأذفا متوكأهر بو"( ٓ) .

( ُ)البتتعرلتعوتؿالهبتعر :ثبيالفلؿهلدالدتف تبدا بفهكدكدالهكلوي الح في ,تعوتنعت:اليتخ 


هحهكد أبك دةتن  ,هطبع الحوبي ,النعهرة,دارال تب العوهت ,بتركت(,د:ط) ُّٔٓهػ.ٓ/ّ ,
ِ

( ) الطبرم(تَُّ:ق)هك :أبكلعفرهحهدبفلرتربف ثترالطبرمالهؤرخالهف ر,هفأهؿمهوطبر تعف

ع(أببعرالر ؿ

كل وا تكطف بغدادكتكميب ع,ك عف  ثترالترحعؿ,كا عالعوـبدلتؿ  ثرةتلع تفو ,ه
كالهوكؾكتعرؼبتعرتخالطبرم  كلعهعالبتعفميتف ترالنرمف)كغترهع ,ا ظر  :ترأتظـال بظء:ثبي

كاثتظـ لوزر وي ٔ  ,ٔٗ/كهع لـ الهؤلفتف  :لعهر بف
تبد ا يهس الدتف ,ط ,الر عل  ,ِٕٔ/ُْ ,
رلع.ُْٔ/ٗ,

( ّ) البعزف(ت ُْٕ:ق)هك:أبكالح ف تظءالدتفتويبفهحهدالهعركؼبعلبعزفتعلـبعلتف تركالحدتث,
هفمن عءاليعمعت ,بغدادماثلؿ,ك عفبعزفال تببعلهدر يال هت عطت ,كتكميبحوب ,لوتلع تؼ,
ه ع( لبعب التأكتؿميهعع ي الت زتؿ   ,كتدةاثم عـمييرح تهدة اثح عـ)كغترهع ,ا ظر :اثتظـ
لوزر وي,ٓ/ٓ ,كهعلـ الهؤلفتف.ُٕٕ/ٕ ,

( ْ)ال عء:اآلت (ُُْ) .

( ٓ) لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف  :ثبيلعفرهحهدبفلرتربف  ثترالطبرم  ,تحنتؽ:أحهدهحهديع ر:
هؤ

الر عل ,ط ُ َُِْ-ق, َُِ/ٗ ,كالبعزف:ثبيالح ف تظءالدتفالهعركؼبعلبعزف ,تحنتؽ:

تلحتحهحهدتوييعهتف ,دارال تبالعوهت ,بتركت,ط ُ ُُْٓ-هػُ,ِْٔ/كهحع فالتأكتؿ ,لهحهد

لهعؿ الدتف بف هحهد النع هي تحنتؽ :هحهد بع ؿ تتكف ال كد :دار ال تب العوهتو ,بتركت ,طُ -
ُُْٖق .ِّٕ/ّ ,

ْ

كةعؿ أبك ال عكد ( ُ)  مي تف تر ةكلو تععلى {:ؤًَْ بِطْالَحٍ ثَ َِْْ اى نَّبطِ} ( ِ )",ت د كةكع
الهيعة  ,كالهععداة بت ـ هف غتر أف تلعكز مي ذلؾ حدكد اليرع اليرتؼ  ,كهك 
هتعوؽب فس إلظح  ,يتنعؿ:ألوحتبتفالنكـ,أكبهحذكؼهكلف لوأم  عئف
( ّ)
بتفال عس"  .
كةعؿ اثلك ي ( ْ)":الهراد هف اةلظح بتف ال عس التألتؼ بت ـ بعلهكدة إذا

تفع دكاهفغترأفتلعكزميذلؾحدكداليرع اليرتؼ"( ٓ) .

كةعؿ الثعوبي ( ٔ) .مي تف ترل لنكلو تععلى ًَ{:اىظُّيْخُ خَْْشٌ}( ٕ),تع ي" :إةعه الزكل بعد
تبتترزكل ع إتعهع ,

( ُ) أبك ال عكد (ت ِٖٗ:ق)هك :أبك ال عكد هحهد بف هحهد العهعدم – هف ر ,ك يعتر هف توهعء الترؾ
اله تعربتف,كلدبنربالن ط طت ت  ,كتنودالنلعءميبرك معلن ط طت ت  ,كلوتدةهل فعته ع(إريعد

العنؿ ال وتـ إلى هراتع ال تعب ال رتـ  ,كتحف الطظب ) كغترهع ,ا ظر :اثتظـ لوزر وي ,ٓٗ /ٕ ,كهعلـ


الهؤلفتف ,َِّ,َُّ /ُُ,كهك كت اثتظـ:ك ازرةاثكةعؼ.ِٖٔ/ُ,

( ِ)ال عء:اآلت (ُُْ).
( ّ )  إريعد العنؿ ال وتـ إلى هزاتع ال تعب ال رتـ :ثبي ال عكد هحهد بف هحهد العهعدم الهعركؼ بأبي
ال عكد(,د :ت,ط)دارإحتعءالتراث العربي ,بتركت.ِِّ/ِ,



( ْ) اثليك ي(ت َُِٕ:ق)هك:أبكالث عء,ي عبالدتفهحهكدبفتبدا اآللك ي:هف ر,كهحدث,كأدتب,
هفالهلددتف,هفأهؿبغداد,كلدكتكميمت ع  ,لوهل فعته ع(ركحالهعع يميتف ترالنرمفكال بع

الهثع ي  ,ك يكة اليه كؿ مي ال فر إلى ا ظهبكؿ )كغترهع ,ا ظر :اثتظـ لوزر وي ,ُٕٔ / ٕ ,كهعلـ

الهؤلفتف.ُٕٓ/ُِ ,

( ٓ)  ركح الهعع ي :لي عب الدتف هحهكد بف تبد ا اثلك ي  ,تحنتؽ :توي تبد البعرم تطت  ,دار ال تب
العوهت بتركت,طُ ُُْٓ-هػ .ُّٗ/ ّ,

( ٔ)الثعوبي(ت ِْٕ:ق)هك:أبكإ حعؽأحهدبفهحهدبفإبراهتـالثعوبيال ت عبكرماةهعـ,الحعمظ العظه ,
يتخ التف تر لو تدة هؤلفعت ه ع( ال يؼ كالبتعف مي  تف تر النرمف ك الع رائس) كغترهع ,ا ظر :كمتعت



اثتتعف,ٕٗ/ُ ,ك ترأتظـال بظء ,ّْٓ/ُٕ,كاثتظـلوزر وي.ُِِ/ُ ,

( ٕ)ال عء:اآلت (ُُٖ).

ٓ

كالهلعلح توى  ترؾ بعض حن ع هف الن ـ كال فن  ,بتر هف الفرة "( ُ) ,كهك هع
ذهبإلتوبعضالهف رتف"( ِ) .
كةعؿ الزهبيرم ( ّ ) :كهع ى اللوح" :أف تتلعلحع توى أف تطتب لو  ف عن تف

الن ه  ,أك تف بعل ع  كاللوح بتر هف الفرة  ,أك هف ال يكز ,كاةتراض ك كء
العيرة,أكهكبترهفالبلكه مي ؿييء,أكاللوح بترهفالبتكر"( ْ).
كتنكؿ ابف تطت ( ٓ)مي ةكلو تععلى ًَ{:اىظُّيْخُ خَْْشٌ}( ٔ)":إ و لفظ تعـ هطوؽ
تنتلي  أف اللوح الحنتني الذم ت ف إلتو ال فكس كتزكؿ بو البظؼ بتر توى
و
جتحتهذاالعهكـلهتعهعتنعتوتواللوحبتفالزكلتفميهعؿ
اةطظؽ,كت در

أككطء ,أكغترذلؾ,م كبترهفالفرة "( ٕ),كهكةكؿبعضالهف رتف( ٖ) .
( ُ)تف ترالثعوبي  :ثبيإ حعؽ أحهدبفهحهدبفإبراهتـالثعوبيتحنتؽ:اةهعـ أبيهحهدبفتعيكر :دار
إحتعءالتراثالعربي ,بتركت,لب عف ,طُ ُِِْ-هػ.ّٗٓ/ّ ,

( ِ) تف ترالبغكم ,إحتعءالتراث:ثبي هحهدالح تف بفه عكدبفالف راءالبغكمتحنتؽ:تبدالرزاؽاله دم  :
دار إحتعءالتراثالعربي ,بتركتطُ َُِْ-هػ ُ ,َٕٖ/كتف ترالبعزف .ّْْ/ُ ,

(ّ)الزهبيرم(ت ّٖٓ:ق)هك:أبكالنع ـهحهكدب فتهركبف أحهد ,الزهبيرمالهف ر ,ال حكم ,الوغكم,
الهت وـ,الهعت زليكتونببلعرا ً
,ث ولعكره زهع ع  ,تكميلتو ت رمومي اللرلع ت ,كلوهل فعت
ه ع(ال يعؼتفحنعئؽغكاهضالت زتؿ ,كالفعئؽميغرتبالحدتث)كغترهع,ا ظر:كمتعتاثتتعف ,ثبي

العبعس يهس الدتف  ,ُٖٔ/ٓ,كتعرتخ اة ظـ , ٕٔٗ/ُُ,ك تر أتظـ ال بظء ,ُُٓ/َِ ,كطبنعت
الهف رتف العيرتف:لعبدالرحهف بفأبيب ر ,ُّٔ/ِ,كاثتظـلوزر وي.ُٕٖ/ٕ ,

(ْ)ال يعؼ:ثبيالنع ـهحهكدبفتهركالزهبيرم,دارال تعبالعربي,بتركت(د,ت)طّ َُْٕ-هػ .ُٕٓ/ُ,


(ٓ) ابف تطت (تِْٓ:ق) هك  :أبك هحهدتبدالحؽبفتهعـبف تطت الغر عطيالنعلي,تعرؼبعثح عـ
كالحدتث  ,كلي ةلعء الهرت  ,تكمي بحلف لكرة  ,لو هل فعت ه ع(الهح رر الكلتز مي تف تر ال تعب

العزتز,بر عهج) كغترهع,ا ظر  :مكاتالكمتعت :لهحهدبفيع ر الهونببلظحالدتف, ِٓٔ/ِ ,كالكامي
بعلكمتعت:لل ظحالدتفبوتؿبفأتبؾ ,َْ/ُٖ,كاثتظـلوزر وي.ِِٖ/ّ ,

( ٔ)ال عء:اآلت (ُِٖ).

( ٕ) الهحرر الكلتز  :ثبي هحهد تبد الحؽ بف تطت اث دل ي تحنتؽ :تبد ال ظـ تبد اليعمي هحهد :دار
ال تب العوهت  ,بتركت,طُ ُِِْ-هػ,َُِ/ِ ,

(ٖ) ت ظر  :تف تر النرطبي :ثبي تبد ا هحهد يهس الدتف النرطبي :تحنتؽ ,أحهد الب ردك ي كمبرتف :دار
ال تب الهلرت  ,النعهرة ,ط ِ ُّْٖ -هػ ,َْٔ/ ٓ ,كتف تر الثععلبي :ثبي  زتد تبد الرحهف الثععلبي  ,
التراثالعربي,بتركت ,ط ُ ُُْٖ-هػ , َّٕ/ ِ ,
تحنتؽ ,اليتخهحهدتوي هعكضكمبرتف ,دار إحتعء  

كمتحالندتر :لهحهد بفتويبفهحهداليك ع ي ,دار:ابف  ثتر,دار:دهيؽ ,ال وـالطتب ,بتركت =,

ٔ

كةتؿأتلنع :أفاللوحتبتصبإ زال ال فعربتف ال عس,تنعؿه و:الطوحكا

كتلعلحكا( ُ).ةعؿتععلى  {:ؤَُ ُّظيِذَب ثَْ نَيََُب طُيذب ًَٱىظُّيخُ خَري}( ِ) .
ثالث ًا :تعريف الصمح في اصطالح الفقياء.

ةتؿبأفال لوحهك:تبعرةتفتندكلعلرمعاله عزت ( ّ).

كةتؿاللوح:ا تنعؿتفحؽ ,أكدتكل ,بعكضلرمع زاع,أكلبكؼكةكتو( ْ) .
كيذ رأتلنع بأفاللوح:هكةبضالييءتفتكضتدبؿمتوهحضالبتع( ٓ) .

 كةتؿ اللوح :هك ا ـ بهع ى الهلعلح  ,كهك اله عله بظؼ الهبعله 

كألووهفاللظح ,كهكلدالف عد,كهع علداؿتوىح والذاتي( ٔ) .
كةتؿ اللوح :هك تند ترتفع بو التيعلر كالت عزع بتف البلكـ ,كههع ه يأ
الف عدكهثعرالفتف( ٕ),ه عةكلوتععلى  {:فَ إَ طْيِذٌُا ثَ ْْنَيََُب}( ٖ) .


= ط ُ ُُْْ-هػ  ,َُٔ/ ُ ,كمتح البتعف:ثبي الطتبهحهدلدتؽبعف النً ه كلي ,طبعوكرالعو   ,ىتبد ا بف
ر,ل ىتدا  ,ىبتركت(د,ط)ُُِْهػ .ِٓٓ/ّ ,
لوطبعت كال ٌ ٍي
اله تب العلرته
ى
ى
لعرم ,ى
إبراهتـاث ى
(ُ)الهك كت النرم ت :ةبراهتـبفإ هعتتؿاثبتعرم ,هؤ

 لؿالعرب (د,ت,,ط)َُْٓهػ .ُِّ/ٖ ,

(ِ)ال عء:اآلت (ُِٖ).

( ّ)متحالندتر:ل هعؿالدتفهحهد بفتبدالكاحد ال تكا ي,دارالف ر(د,ت ,ط)ٖ.َّْ/
(ْ) حعيت العدكم توى يرح  فعت الطعلب الربع ي :ثبي الح ف ,توي بف أحهد اللعتدم العدكم ,ت حنتؽ:
تك ؼاليتخهحهد البنعتي ,دارالف ر ,بتركت(د,ط) ُُْْهػ .ّّٓ/ِ ,

الرتت ي
( ٓ) هكاهب اللوتؿ مي يرح هبتلر بوتؿ :ثب ي تبد ا هحهد  يهس الدتف الهعركؼ بعلحطعب ُّ


الهعل ي(د ,ت)طّ -دار الف رُُِْ/هػ.ٕٗ/ٓ ,

(ٔ)  تبتتف الحنعئؽ :لفبر الدتف تثهعف بف توي بف هحلف الزتوعي الح في  ,الهطبع ال برل اثهترت  ,بكلؽ ,
النعهرة(د:ت)طُ ُُّّ -هػ.ِٗ/ٓ ,

(ٕ)البتتعرلتعوتؿالهبتعر  ,ثبيالفلؿهلدالدتف البودلي.ٓ/ّ ,


(ٖ)الحلرات :اآلت (ٗ).

ٕ

كذ ر الب كتي( ُ),أفاللوح هك":التكمتؽكال وـ"( ِ) .
التعرتفعتال عبن ت دالهف رتف,كالفن عءالتفعؽال كالح
كتظحظهف بظؿ 
الذم تع ي مض اله عزت  ,كالينعؽ الذم تحلؿ بتف هتبعلهتف ,كارلعع الهكدة,
كاثلف بت هع ةدر  اةه عف  ,دكف أم هبعلف ثم كلو هف كلكل اليرع الح تؼ,
كاء  عف مي ي ؿ تند   -هع هك ت د الفن عء  -أك بدكف تند   -هع هك ت د
الهف رتف  -معلهع ى هكذاتو .
كههع  بؽ  بوص إلى أف الهع ى اللطظحي ل تبرج تف الهع ى الوغكم ,كأف
عؾاتفعؽ مي التع رتؼاللطظحي لولوحبتف الهف رتفكالفن عء ,ل ـتبتوفكف
ه
ه
ميحنتنتو,حتثتعدلالفن عءتندناببظؼالهف رتف .

(ُ)الب كتي (تَُُٓ:ق)هك :ه لكربفتك سبفلظحالدتفالب كتىالح بوييتخالح عبو بهلرمي
تلرل  ,بتو إلى (ب كت) مي غربت هلر ,لو  تب ,ه ع(دةعئؽ أكلي ال ى ليرح اله ت ى) كغترهع ,
أ ظر :اثتظـلوزر وي ,َّٕ/ٕ ,كهعلـ الهؤلفتف.ِِ/ُّ ,

( ِ) دةعئؽ أكلي ال ى :له لكر بف  تك س بف لظح الدتف الب كتى ,تعلـ ال تب(د ,ت)ط ُ ُُْْ -هػ  ,
ِ .ُّٗ/

ٖ

الىطمب الثاني :أىىية الصمح دغايتو دصيغ الصمح دىشتقاتو.
أد ًال :أىىية الصمح:

تتلحأههت اللوحبهبتوؼأ كاتوبعلحنتن الهتهثو ميتظـالث كاب,كاللزاء

لونعئهتف بإلرائو؛ كلذا يرع ا اللوح كرغب متو لوحفعظ توى الهكدة ,كاثلف بتف
اله وهتف ,كالتكمتؽ بتف الهتبعلهتف ,كازال الينعؽ بت ـ ,ك بذ الفرة  ,كا تئلعؿ
أ بعب عالهؤدت إلت ع,كبذلؾتلفكاال فكس,كتزكؿاثحنعد,كتلتهع النوكب.
هع تتبتف توؾ اثههت هف بظؿ الع عت النرم ت   ,كالتكلت عت الربع ت بإلراء
اللوح مي لهتع ه راحؿ حتعة اة عف حتى ةبؿ كمعتو ,كهك مي هرض الهكت,
كتوى ابتظؼ اله تكتعت الفردت  ,كاث رت  ,كاللهعتت  ,كالدكلت  ,كههع تؤ د توؾ
الع عت الربع ت  ,كاثههت الهطون هي  هبعيرة ال بي اللوح ب ف و ,ك ذا الع عت 
بعلفلؿ كالثكاب لوهلوحتف النعئهتف بعةلظح بتف ال عس ,كهدح ـ مي النرمف
ال بكت  ,كمي  ؿ ذلؾ تـ اتتبعر أكلعؼ كت هتعت  اللوح مي النرمف

كال

بأكلعؼتوتؽبإلرائو,كبعلنعئهتفبو,مندكلؼاللوح بعلبت رت ,كتـت هتتومي
النرمفال رتـ بعلفتحكال وـ,ك بتفذلؾ هعتوي :
بت ت  أههت اللوح كملوومي
تنكؿال عدم (  :)1مي تف ترل ةحدلاآلتعت التي ٌ

ةكلوتععلى {:فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ}( .)2أم:ألوح كاهعبت ـهفالتيعحف,

كالتنعطع ,كالتبعغض ,كالتدابر ,بعلتكاد ,كالتحعب ,كالتكالؿ ,كالتآلؼ ,مبذلؾ تلتهع
وهت ـ ,كتزكؿهعتحلؿهفذلؾب ببالتنعطعكالتبعلـ,كالتيعلر ,كالت عزع  ,


(ُ) ال عدم ( تُّٕٔ :هػ) هك :تبد الرحهف بف  علر ال عدم  التهتهي :هف ر ,هحدث ,منتو ,أ لكلي,
هت وـكاتظ هف توهعءالح عبو ,هفأهؿ لد  ,كلدكتكميميت تزة(بعلنلتـ)كهك أكؿهفأ يأه تب 

(

ُّٖٓ)لومت ع حكَّ  تعبعكلوتدةهل فعته ع (تت ترال رتـالرحهفميتف تر ظـاله عف

كتت ترالوطتؼاله عفميبظل هنعلدالنرمف)كغترهع,ا ظر :اثتظـلوزر وي  ,َّْ/ّ ,كهعلـ

الهؤلفتف ,لعهربفرلع.ّٗٔ/ُّ,
(ِ)اث فعؿ:اآلت (ُ).

ٗ

ةعؿتععلى ًَ{:ؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَسَعٌُىَوُ ًَالَ رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْشَيٌُاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ ًَاطْجِشًُاْ بَُِّ
)(1
الب وؽ ل ـ  ,كالعفك
اىيّوَ ٍَعَ اىظَّبثِشِِّ}   .هع تدبؿ مي إلظح ذات البتف تح تف ي

وبذلؾالبوؽتزكؿ ثترههعت كفميالنوكبهفالبغلعء
تف اله تئتفه ـ,مإ
ي
كالتدابر(  .)2
كمي يأف العظةع ت اث رت كهحعكل ا ته رارهع ت د حلكؿ ينعؽ كبظؼ بتف

الزكلتفةعؿتععلى ًَ{:بُِِ ٱٍشؤَحٌ خَبفَذ ٍِِ ثعيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَ بِعشَاػب فَيَب اُنَبحَ عَيَْيََِب ؤَُ
ُّظيِذَب ثَْنَيََُب طُيذب ًَٱىظُّيخُ خَري ًَؤُدؼِشَدِ ٱألَّسُظُ ٱىشُّخَّ ًَبُِ رُذغِنٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةِ َُّ ٱىيَّوَ مَبَُ
ثِ ََب رَعََيٌَُُ خَ جِريا}( ّ) .

ك هعذ ربعضالهف رتفلنكلوتععلى {:فَالَ رََِْيٌُاْ مُوَّ اىََْْْوِ فَزَزَسًُىَب مَبىَُْعَيَّقَخِ
ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُسا سَّدَِْب}(ْ),أم إلظح أتهعل ـ ,كأهكر ـ,
كاةعه العدؿبتفأزكال ـ ,كأفلتلكركاكلتف دكامتهعمرلوا توت ـثزكال ـ
هفال فن ,كالعيرةبعلهعركؼ,أكإلظحهعأم دتـهفاثهكرالتيأكلباليعرع
توت ـمعو عهعاثزكاج,ك هعلعءاللوحميهذل اآلت تع ههعن بتفالزكلتف,كذلؾ

,ككمعء
بإرغعـكا لبعرالزكجتوىمعؿهعلت كالال فس,أكتهتؿإلتو,كذلؾاحت عب نع
ن

(ُ)اث فعؿ:اآلت (ْٔ).
(ِ)  تت تر ال رتـ الرحهف مي تف تر  ظـ اله عف :لعبد الرحهف بف  علر ال عدم ,تحنتؽ :تبد الرحهف بف
هعظالوكتحؽ ,هؤ

الر عل  ,طُ َُِْ-ق .َِِ/ُ ,

(ّ)ال عء:اآلت (ُِٖ) .
(ْ)ال عء:اآلت (ُِٗ) 

َُ

غتب مياللوحبتفالزكل تف,متهعابتوفكا متوكبتف
كةتعه نع بحؽالزكل  ,هعهكتر ه

ال عستعه ميلهتعهعابتوفكامتو( ُ) .

كذ ر  تد ةطب ( ِ) ةكلو :كثف اة ظـ تتععهؿ  هع  ال فس البي رت بلهو هع
مت ع هف هزاج مرتد هؤلؼ هف  النبل هف الطتف كال فب هف ركح ا  .كبلهو هع 
مت ع هف ا تعدادات كطعةعت .كبكاةعتت ع الهثعلت  ,أك هثعلتت ع ال كاةعت  ,التي تلع 
ةدهت ع توى اثرض ,كترؼ بركح ع إلى ال هعء ,دكفت عةض كدكفا فلعـ .
ثف  اة ظـ  ذلؾ  ..عف  بي  اة ظـ  -لوى ا  توتو ك وـ  -هك اللكرة 
ال عهو لإل ع ت حتف تبو  أكل عهفال هعؿمت هكمت ع لهتع البلعئص كالطعةعت 
ظ ميحدكدمطرةاة عف .
هكنا هتكازنع هت عه ن

ك عف هذا الر كؿ :كهك تن ـ بتف  عئو متهع تهوؾ ,كتعدؿ مي هذل الن ه  ,ل 
ت ر أ و تؤثر بعل ف توى بعض .كأف هذا بعرج تهع تهوؾ  ( ّ) ,كلذلؾ  عف
تنكؿ ":الميم ىذا قسىي فيىا أىمك فال تمىني فيىا تىمك دال أىمك"( ْ).أم:النوب .
(ُ)  ت ظر:لعهعالبتعف ميتأكتؿالنرمف:لوطبرم ,ِِٗ/ٗ :النرمفالعظتـ:ثبك الفداء إ هعتتؿ  بف  تهر بف 
ثتر النريي :تحنتؽ  :عهي بف هحهد  ظه  :دار طتب لو ير كالتكزتع ط ِ َُِْ-هػ,ُّْ/ ِ ,كمتح
الندتر,لويك ع ي,َِٔ/ ُ:كمتحالبتعف ميهنعلدالنرمف,ثبيالطتبهحهدلدتؽ,ِٖٓ / ّ:كال عدم ,
لعبدالرحهفبف علر, َِٕ/ ُ,التف تراله تر مي العنتدةكاليرتع كاله ج,كال تف تراله ترلوزحتوي:د
كهب بفهلطفىالزحتوي ,دارالف رالهععلر –دهيؽ(د,ت)طِ ُُْٖ-هػ .ِٖٗ/ٓ ,بتلرؼ .
( ِ)  تد ةطب( :تُّٖٓ:ق) هك  :تد ةطب إبراهتـ ح تف اليعربي  ,عتب ,تعلـ بعلتف تر ,هف ر إ ظهي
هلرم ,هفهكالتدةرت  (هكيع)ميأ تكط,تعوـبعلنعهرة ,عفهفبتفةعدةلهعت اةبكافالذتفاتتنوت ـ
ال وطعتكزلتب ـميغتعهبال لكف,مع ؼتوىالتألتؼكهكمي ل و,لو تب ثترةميالدمععتف
اة ظـكالتعرتؼبو,م عفهفأي رهؤلفعتو(ميظظؿالنرمف,كاله تنبؿل ذاالدتف,كهععلـتوىالطرتؽ )
كغترهع,ا ظر:اثتظـلوزر وي ,ُْٕ/ّ ,كهعلـ الهف رتف:تعدؿ كت ض .ُِٗ/ُ,
(ّ)ميظظؿالنرمف :ل تدةطب .َٕٕ/ِ ,
(ْ)  فالدارهي  :ثبيهحهدتبدا بفتبداللهد الدارهي,التهتهيال ه رة دم تحنتؽ :ح تف وتـأ د
الدا ار ي  :دار الهغ ي لو ير كالتكزتع(د,ت)  ط ُ ُُِْ -ق,ح رةـ(ِِّٓ )ّ ,ُُْٔ/كاله تدرؾ لوحع ـ :
ثبيتبدا الحع ـال ت عبكرمالهعركؼبعبفالبتع,تحنتؽ :هلطفىتبدالنعدرتطع:دارال تبالعوهت 
–بتركت,طُ ُُُْ-ق,حرةـ(ُِٕٔ)ِ  ,َِْ/حدتثلحتحتوىيرطه وـ ,ك لبالرات :ل لهعؿ

الدتفالزتوعيتحنتؽ :هحهدتكاه  :هؤ

الرتعفلوطبعت كال ير,بتركت,لب عف(د,ت)ط ُ ُُْٖ-ق=,

ُُ

مأهعحتفتلؼ النوكب,مظتطتؽ هذل اللو  كلتبنى مي فكسالزكلتف هعت تنتـ 
هعو الحتعة,معلتفرؽ إذفبتر.ثف اة ظـل ته ؾ اثزكاجبعل ظ ؿكالحبعؿ,كل 
بعلنتكد كاثغظؿ إ هع  ته

ـ بعلهكدة  كالرحه  أك بعل كالب  كالتلهؿ.مإذا  بو الحعؿ 

أفلتبو هذل الك عئؿ  و عتظج النوكب الهت عمرة,مإ و ل تح ـ توت عأفتنتـمي 
لف هف ال راهت كال فرة أك مي ربعط ظعهرم كا فلعـ حنتني!«كاف تتفرةع تغف ا 
ظهف عتو.ك عفا كا عع ح تهع»  ..
مع تعد  ظ  ه هع أف  تغ تو  هف ملوو هك ,كههع ت دل هك كهك  -بحع و -
ت ع تبعدلكتك ع توت ـ بهعتيعءميحدكدح هتو كتوهوبهع تلوحل ؿ حعؿ( ُ) .
كتظحظ هف بظؿ تتبع متعت اللوح مي  تب التف تر أ ع بلتغ اثهر,

كذلؾتحعيت نع لت ععالبظؼبتفأب عءاثه اله وه ةعؿتععلى ًَ{:بُِ ؿَب ئِسَزَبُِ ٍَِِ
اىَُْاٍِْنِنيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب فَةُِ ثَغَذْ بِدْذَاىََُب عَيََ األُخْشٍَ فَقَبرِيٌُا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ
رَسِِ ءَ بِ ىََ ؤَ ٍْشِ اىيَّوِ فَ ةُِ فَبءدْ فَ إَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِ بىْعَذْهِ

ًَ ؤَقْغِـٌُا بِ َُّ اىيَّوَ ُّذِ تُّ اىَُْقْغِـِني}( ِ) .

كةد راتت اآلت ال رته -لركرة إلراء اللوح حتى مي اثتعـ اثبترة
كبظؼ
و
اع 
لإل عف ,أكمي هرضهكتو,طعلهعأفكلتتوةدت ؤدمإلىحلكؿ ز و

دابؿاث رةالكاحدة,ةعؿتععلى {:فَََِْ خَب فَ ٍِِ ٌٍُّصٍ اَنَسًب ؤًَْ بِثَْب فَإَطْيَ خَ ثَْْنَيٌُْ فَالَ
بِ ثٌَْ عَ يَ ْْوِ بِ َُّ اىيّوَ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ}( ّ) .

كةد حرص النرمف  ال رتـ -أتلعن -توى إل راء اللوح مي ألتؽ دكائرل  ,عظة 

الزكلتف ,هع اتت ىبإل رائوميأك عدكائرلتوىاله تكلالدكليبتفال عس ه هع

=ّ ,ُِٓ/والتوبتص الحبتر :ثب ي الفلؿ أحهد بف حلر الع نظ ي  :دار ال تب العوهت (د,ت)ط ُ -
ُُْق  .ِٗٓ/ّ,

(ُ)ميظظؿالنرمف :ل تدةطب .َٕٕ/ِ ,
(ِ)الحلرات :اآلت (ٗ).
(ّ)البنرة :اآلت (ُِٖ) .

ُِ

ابتوفتهعتندات ـ ,هعةعؿتععلى ًَ{:بُِ اَنَذٌُاْ ىِيغَّ يٌِْ فَباْنَخْ ىَيَب ًَرَ ٌَمَّوْ عَيََ اىيّوِ بَِّّوُ
ىُ ٌَ اى غََِّْ عُ ا ىْعَيٌِْ}( ُ) .

كههعتؤتدأههت اللوحهعلعءميالحدتثاليرتؼلهبعيرةال بي
ب ف و دكف أف تك ؿ غترل ةل رائو ,م عف ل ت هع ببلكه و إل ك عى لولوح
مأف ال بيلعلح
كاللهع بتف  الهت عزتتفكهفذلؾ  :ةل لوحالحدتبت  ,مندرك ٌ
لولوح

أهؿ ه تعـ الحدتبت  ,كهك هع تعرؼ بلوح الحدتبت  ,كذلؾ توى كلع الحرب بت و

كبت ـ تير  تف (  ,) 2كةد كلؼ  -بحع و  كتععلى–ذلؾ اللوح بأ و متح تظتـ,
منعؿ {:بَِّّب فَ زَذْنَب ىَ لَ فَ زْذب ٍُّ جِْنب}(  .)3

رك ىل تف ال بيأ و تأبر تف اللظة به لد ةبعء ,كذلؾ ل يغعلو
هع ي

بعللوحبتفحتتفهفب يتكؼ( .)4

هعأفاةلظحبتفال عسهفأتظـالنربعت,كأملؿالطعتعت,إذاةعـبو
اله وـابتغعءهرلعةا تععلى,كلذلؾكردتتدةمتعتةرم ت ,كأحعدتث بكت تدؿ
توىذلؾكهي هعتوي :

-ةعؿا تععلى {:الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطْالَحٍ

ثََِْْ اى نَّبطِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّاْرِْوِ ؤَاْشا عَظَِْب}( ٓ),كلندكردت

(ُ)اث فعؿ:اآلت (ُٔ).
(ِ) هتفؽ توتو  ,لحتح الببعرم :ثبي تبدا هحهد بف إ هعتتؿ الببعرم اللعفي  ,تحنتؽ  :هحهد زهتر بف 
علرال علر:دارطكؽال لعة(هلكرةتفال وطع ت ) تعبالهغعزم,بعبغزكةالحدتبت ,ط ُ ُِْ-هػ,ح
رةـ(ُِْٕ)ٓ ,ُِٓ /كلحتحه وـ :ثبي الح ف ه وـ بف الحلعجالنيترمال ت عبكرمتحنت ؽ :هحهدمؤاد 
تبد البعةي:دار إحتعءالتراث العربي –بتركت(د,ط) تعبالل عدكال تر ,بعبلوحالحدتبت ميالحدتبت ,
حرةـ(ُّٖٕ)ّ .َُْٗ/
( ّ)الفتح :اآلت (ُ).

(ْ)ت ظر :لحتحالببعرم :تعباللوح,بعبهعلعءمياةلظحبتفال عس,حرةـ(َُٗٔ) ّ.ُِٖ/
( ٓ)ال عء:اآلت (ُُْ).

ُّ

هذلاآلت م يبتعفملؿكأههت اةلظحبتفال عس ,كأفاللوحمتوةطعال زاع
كالبلكهعت.

 كهف ذلؾ ةكلو تععلى ًَ{:الَ رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْشَيٌُاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ ًَاطْجِشًُاْ بَُِّ اىيّوَ ٍَعَاىظَّبثِشِِّ}( ُ),م في هذل اآلت حث توى تدـ الت عزع ,كالبتظؼ  ,ثف هف ك عئؿ
إ عءالت عزعكالبظؼبتفال عسهكالنتعـبعللوحبت ـ .

-كلعءميالحدتثالذمركالأبكالدرداء -رليا ت و -ةعؿ:ةعؿ "ألأببر ـ

بأملؿهفدرل اللظة,كاللتعـ ,كاللدة ؟  ةعل كا:بوى.ةعؿ:إلظحذاتالبتف
ةعؿ:كم عدذاتالبتف هيالحعلن  .)ِ ("...

 كتف أبي هرترة -رلي ا ت و  -ةعؿ :ةعؿ  ":ؿ  ظهى هف ال عس توتولدة  ,ؿتكـتطوع متواليهس,تعدؿبتفال عسلدة "( ّ) .

-بؿكردميال

,هعتدؿتوىل كازتأبتركةتاللظةطعلهع عفاةهعـهيغك نل 

بعةلظح ,أك اللوح بتف ال عس ,كهف ذلؾ الحدتث الذم ركال  ؿ بف  عد -

رلي ا ت و  -كالذم كلح تأبتر ال بيتف اللظة ت دهع حعف كةت أدائ ع,
ةعؿ(:إ ف أ ع ع هف ب ي تهرك بف تكؼ  عف بت ـ ييء ,مبرج إلت ـ ال بي مي
أ عسهفألحعبوتلوحبت ـ,محلرتاللظة,كلـتأتال بي ,ملعءبظؿ,

مأذفبظؿبعللظة,كلـتأتال بي, ملعءإلىأبيب ر,منعؿ:إفال بيحبس
كةد حلرت اللظة ,م ؿ لؾ أف تؤـ ال عس؟ منعؿ  :عـ ,إف يئت ,مأةعـ اللظة
متندـأبكب ر,ثـلعءال بي تهييمياللفكؼحتىةعـمياللؼاثكؿ,مأبذ
ال عس بعلتلفتححتىأ ثركا,ك عفأبكب رلت عدتوتفتمياللظة,معلتفتمإذا
هك بعل بي  كراءل ,مأي عر إلتو بتدل مأه رل أف تلوي  هع هك ,مرمع أبك ب ر تدل,

( ُ)اث فعؿ:اآلت (ْٔ).

( ِ) فالترهذم:ثبيتت ىهحهدبفتت ىبفهك ىالترهذم ,تحنتؽكتعوتؽ:أحهدهحهديع ركمبرتف:
ير ه تب كهطبع هلطفىالبعبيالحوبي ,هلر,طِ ُّٗٓ-هػ,ح رةـ(َِٗٓ) ْ. ّٔٔ/
( ّ) هتفؽ توتو  :لحتح الببعرم   ,تعب اللوح  ,بعب ملؿ اةلظح بتف ال عس  ,ح رةـ(َِٕٕ )ّ, ُٖٕ/
كلحتحه وـ  :تعبالز عة,حرةـ(ََُٗ)ِ,ٔٗٗ/كمتو زتعدة.

ُْ

محهدا  كأث ىتوتو,ثـرلعالن نرلكراءلحتىدبؿمياللؼ,كتندـال بي,
ملوىبعل عس .)ُ ()...,
هع اهتهت اليرتع اة ظهت بعللوح اهتهعهعن  بت انر ,مند أبعح مي  بتؿ

إلرائو لف تعتبر هف اللفعت التي ت في اةتهعف تف الهؤهف ,أل كهي لف 
ال ذب ,كذلؾ مي الحدتث الذم ركال اةهعـ هعلؾ تف لفكاف بف  وتـ ,أ و ةتؿ

ال ؟ قال:
لو بي ",أيكدن الىؤىن ج ان ًا؟ قال :نعم ,فقيل لو :أيكدن الىؤىن خي ً
نعم ,قال :فقيل لو :أيكدن الىؤىن كذا ًا؟ فقال :ال " (  .)2

ل ف اليرع الح تؼ ربص ال ذب مي اللوح ,كذلؾ لوهلوح التي  تعكد توى
طرمي اللوح ,منعؿ ال بي":ل تلوح ال ذب إل مي ثظث :الحرب ,كاةلظح
بتف ال عس ,كحدتث الرلؿ زكلتو كحدتث اله رأة زكل ع" ( ّ ) ,مأبعح ال ذب إذا أراد
اة عفأفتلوحبتفاث تف .
هتتوميالنرمفبعلفتحكال وـ,كهذادلتؿتؤتد

 -هعكلؼاللوحبعلبترت  ,كتـت

كتؤ د أههت اللوح مي النرمف ال رتـ ,ةعؿ تععلى ًَ{:اىظُّيْخُ خَْْشٌ}( ْ).كةكلو{:بَِّّب
فَ زَذْنَب ىَلَ فَزْذ ب ٍُّجِْن ب}( ٓ).

(  )1لحتحالببعرم :اللوح,بعبهعلعءمياةلظحبتفال عسإذا تفع دكا,حرةـ(َِٗٔ) ّ.ُِٖ/


( )2الهكطأ :لألهعـهعلؾبفأ سبفهعلؾاثلبحيالهد ي  ,تحنتؽ:هحهدهلطفىاثتظهي:هؤ

زاتد

بف وطعفمؿ تعفلألتهعؿالبترت كاة ع ت -أبك ظبي -اةهعرات,ط ُ ُِْٓ-هػ ,تعب ,ال ظـ ,بعب

هع لعء مي اللدؽ كال ذب ,ح رةـ (َّّٔ) ٓ ,ُُْْ/كيعب اةتهعف  :ثبي ب ر أحهد بف الح تف,
البت ني  ,تحنتؽ كتبرتج  :الد تكر تبد العوي تبد الحهتد ,كأيرؼ توتو :هبتعر أحهد ال دكم ,لعحب
الدار ال وفت ببكهبعم – ال د  ه تب الريد :لو ير كالتكزتع بعلرتعض ,طُ  ُِّْ -هػ,ب عب حفظ الو عف

تهعلتحتعجإلتو,ح رةـ(ِْْٕ) ٔ,ْٓٔ/كه داةهع ـأحهدبفهظؿبفأ داليتبع ي,تحنتؽ:يعتب
اثر عؤكط,تعدؿهريد ,كمبرتفال عير:هؤ

الر عل ,طُ ُُِْ -هػ,ح رةـ(ُِِٕ)ّٔ .َٓٓ/

(ّ) هتفؽ توتو :لحتح الببعرم ,اللوح ,بعب لتس ال عذب الذم تلوح بتف ال عس,ح رةـ(ِِٗٔ)ّ  , ُّٖ/
كلحتحه وـ:البركاللو كاثدب,حرةـ(َِٓٔ) ْ .َُُِ/

(ْ)ال عء:اآلت (ُِٖ).





(ٓ)الفتح :اآلت (ُ).


ُٓ

ًقٌىو رعبىلَّ{.ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُ اْ ادْخُيٌُاْ فِِ اىغِّ يٌِْ مَأفَّخً ًَالَ رَزَّجِعٌُاْ خُـٌَُادِ اى شَّْْـَبُِ بَِّّوُ ىَنٌُْ
كلذلؾتعداللوحهفأ برالعنكدمعئدة,كههعتؤ د ذلؾأف الي رتع 
عَذًٌُّ ٍُّ جِني}( ُ).
ي
كرب لت متو ا تعهعؿ ييء هف ال ذب إذا دتت الحعل إلى
اة ظهت ح ٌ تٌ ,
ذلؾ .

ثانياً :الغاية ىن الصمح

هف بظؿ هع  بؽ تتلح ل ع اثههت التي اتت ى الن رمف مت ع بيأف اللوح؛
كذلؾ  ظ انر لوغعت العظته التي تتحنؽ بو كهي رلعء ا تععلى ,ثـ التكمتؽ بتف 

البلهتف الهت عزتتف .

مع د إلراء اللوح تتـ إ عء  ؿ بظؼ كينعؽ بتف طرمتو ,كارلعع الهكدة
اء تـ اللوح بتف اله وهتف متهع بت ـ ,أك بتف اله وهتف كال فعر,
كاثلف بت ـ  ,ك ن
أك بتف أهؿ العدؿ  كالبغي ,أك بتف الزكلتف ت د الينعؽ كالعلؿ ,أك بتف
الهتبعلهتفميالهعؿ,أكبتفالهتبعلهتفميغترهعؿ,أكبتفاللتراف,أكبتف
اثةعرب,أكبتفاثلدةعء .

كر كؿ ا  تحذر هف التبعغض كالت عزًع ,ثف  تتل ذلؾ التنعتؿ الذم ةد تعكد
بعل عس إلىال فر,منعؿ ":ال ت اغضدا ,دال تحاسددا ,دال تقاطعدا ,دكدندا

اد اهلل

إخدان ًا"( ِ) .

كحث  لرتح  لو عس توى ا تعهعؿ  ؿ هع تكثؽ
ه
كمي هذا الحدتث دلل كالح ,

ترل الهحب بت ـ كتزتؿ ب كاتث الينعؽ  ,هع تح ثٌ ـ توى الت عهح بدؿ التيعحف

كالتبعلـ,كتوىالتكالؿبدؿالتنعطع( ّ) .

(ُ)البنرة :اآلت (َِٖ) .

(ِ)هتفؽتوتو  ,لحتحالببعرم :اثدب,بعبهع ت ىتفالتحع دكالتدابر ,حرةـ(َْٔٔ)ٖ,ُٗ /كلحتح
ه وـ :تعب,البركاللو كاثدب,بعبال ي تفالتحع دكالتبعغض,حرةـ(ِٖٓٓ)ُّْٖٗ/كمتو زتعدة,
ً
كمبرتف ,دارالنوـ لوطبعت كال يركالتكزتع,
طفىالب ٍف  ,
()3الفنواله لي توىهذهباةهعـاليعمعي:د ,يه ل
دهيؽ,طْ ُُّْ-هػ.َُٕ/ٔ,


ُٔ

ثالثاً  :صيغ الصمح دىشتقاتو الداردة في القرآن الكريم :

تعددت لت اللوح مي الي رتع اة ظهت هف بظؿ كركد لفظ اللوح

كهيتنعتو الهبتوف الهتهثو مي ثظث تير لفظعن ,كمي هكالع ك كر هتعددة مي

(ُ)
اء  عف كركدهع  غرلو 
النرمف ال رتـ ,كلوت إلى هعئ كثهع تتف هكلعنع   ,ك ن
اللوح اليرتي الذم تنلد بو إ عء البظمعت بتف الهت عزتتف أم رادان  ع كا أك

لهعتعت,أكغترل ,أكلظح ال كاتع كاثتهعؿ,كهيهفبعب التكب  ,أككردبوفظ
في الههعثو أم لد الف عد ,أك توؾ التي مي يأف إلظح حعؿ الغتر أك هعلو
علتتتـكهعميح هو ,أككردميالترغتب بألرالنعئهتف بعللوح,ل ع نتلر

توى اللوح اليرتي الذم تع ى مض ال زاع كالينعؽ كألر النعئهتف بو لتعون ع
اء بهع ى لرتح كهحدد أك  عف تعه نع تيهؿ  ؿ أ كاع
الدةتؽ بهكلكع البحث  ,ك ه
اللوح.ك أبتفالهع ى ل ؿلفظهفبظل أةكاؿالهف رتف لآلت  :

 لعء لفظي(الصمح ,دصمح ًا) مي ثظث ه كالع هف النرمف ب ذا الوفظ ,كتنلد بوالحثتوىاللوحلهعمتوهفالبتر ال ثتر .

 بت هع لعء لفظ (أصمح) مي  ت هكالع تبتوؼ اله راد ب ع ملعءت بهع ى اللوحالحعلؿبيأفالكلت ميهكلع كاحد,كميبنت اله كالعلعءتبهع ىلظح
الهعت ندكالعهؿ  .
 ككرد لفظ ( ُيصمحا) مي هكلعتف  كيتراد بو مض ال زاع بتف الزكلتف ت د حلكؿالينعؽ,ككةكعال يكز بيأفا تهرار العظة الزكلت  .

 -كلعء لفظ (أصمحدا ,دتصمحدا) مي به

 هكالع ,كهك بهع ى اثهر ,كالحث

بإلراءاللوح,كمضال زاعبتفالهتبعلهتف ,كاثهرت داثلكلتتفتفتدالكلكب
,ثف بعض الحعلت ت تكلب النتعـ بعللوح بتف الهبتوفتف ,لهع ةد ت بب هف
ألرارثحكاؿال عس.
هكا لع :ه ع هع تفتد النتعـ بإلظح
إصالح ,دا صالح ًا) كردت مي  أربع  
 كلفظ (ٌ
الينعؽ بتف الزكلتف ,أك تفتد هدل بت رت  ظـ ال عس ,كا حلعرل مي ثظث أيتعء
ه عالنتعـبعةلظحبتفال عس .
()1الهعلـ الهف رسثلفعظالنرمفال رتـ :لهحهد مؤادتبدالبعةي ,داراث دلس ,بتركت(د,ت,ط) َُْ.

ُٕ

هكا لع  ,ملعء بهع ى اللوح
 أهع لفظ (اإلصالح ,إصالحيا) مند كرد مي ثظث  اء عفهفبعبال دات كالدتكةإلى
كاةلظحتهكهعنهع فيالف عدبعل وت ,أم ك ه
طرتؽ الحؽكاللكاب,أكبهع ىإ عء ؿبظؼهكلكدبتفالهدتكتف  .
كتراد ب ع أف
الىصمحين)  مي به هكالع ,ي
دىصمحدن ,د ُ
الىصمحُ ,
 كلعء لفظ ( ُبترة لعلح ترتد اللظح لو عس ,كت بذ الف عد  كالير أتعن  عف
ؿ لعحب  ت ٌ
هلدرل,كلونعئهتفبعللوحالثكابالعظتـت دا تععلىل تعوهوإلهك,ك ذ ر

هذل اثلفعظ مي اللدكؿ اآلتي  ا تئ ع عن ,كاف  عف الهع ى  بعتدان ح ب هع كرد مي
ع ألفعظ تدؿ هف ظعهر الوفظ  توى النعئـ

تب التف تر تف هكلكع البحث ,كل

اءبتفالزكلتف ,أكأيبعص ,أكلهعتعت .
بإلراءاللوحبتفالهت عزتتف  ك ن

كةدا تح ف البعحث كلعتوؾاللت هعاآلتعتميلدكؿ هعتوي :
لدكؿرةـ(ُ )تبتفألفعظاللوحالهتعددة  ميالنرمفال رتـ  .
ـ.

اآلت كرةه ع

الوفظالكاردمي
النرمف

ح
ُ  الصُّلْ ُ

{وَالصُّلْحُ خَْْشٌ}ُِٖ...

ال كرة

ه عف
زكل ع

ال عء  هد ت 

ِ

صُلحا

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن َُصلِحَا بَينَهُمَا صُلحا}ُِٖ..

ال عء

هد ت

ّ



{فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٌٍُّصٍ اَنَسًب ؤًَْ بِثَْب فَأَصْلَحَ ثَْْنَيٌُْ فَالَ بِثٌَْ

البنرة

هد ت



عَيَْْوِ}ُِٖ..








أَصْلَحَ

{فَََِ رَبةَ ٍِِ ثَعْذِ ظُيَِْوِ وَأَصْلَحَ فَةَُِّ اىيّوَ َّزٌُةُ عَيَْْوِ

الهعئدة

هد ت

ّٗ}
{فَََِْ آٍََِ وَأَصْلَحَ فَالَ خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَالَ ىٌُْ َّذْضٌَُُّْٖ}

اث ععـ

هت

{ؤََّّوُ ٍَِ عََِوَ ٍِننٌُْ عٌُءا ثِجَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَبةَ ٍِِ ثَعْ ذِهِ

اث ععـ

هت

وَأَصْلَحَ فَإََّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْْٓ}
ُٖ

{فَََِِ ارَّقََ وَأَصْلَحَ فَالَ خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَالَ ىٌُْ

اثتراؼ

هت

َّذْضٌَُُّّٓ}
ْ

يُصْلِحَا
ٓ



{فَََِْ عَسَب وَأَصْلَحَ فَإَاْشُهُ عَيََ اىيَّوِ َْ}

اليكرل

{ًَبُِِ اٍْشَؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فَالَ اُنَبْ حَ

ال عء  هد ت 

عَيَْْيََِب أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا}ُِٖ..
اث فعؿ

{فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ وَأَصْلِحُىاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ}ُ...

َ

الح يلرات
{وَإِن طَائِفَتَانِ مِهَ الْمُؤْمِنِنيَ اقْتَتَلُىا فَأَصْلِحُىا ي

أَصْلِحُواْ

ٔ

تُصْلِحُواْ
ٕ


الحٌ 
صَ
إِ ْ


ٖ

هد ت
هد ت

بَيْنَهُمَا}...9

{فَةُِ فَاءتْ فَأَصْلِحُىا ثَْْنَيََُب}ٗ...

الحلرات

هد ت

{بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌ فَإَطْيِذٌُاىب ٍت ىف ؤَخٌََّْنٌُْ}َُ...

الحلرات

هد ت 

{ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُس ا

ال عء 

هد ت 

سَّدَِْب}ُِٗ...
{ًَّغْإَىٌَُّلَ عَِِ اىَْْزَبٍََ قُوْ بِطْالَحٌ ىَّيٌُْ خَْْشٌ}َِِ...
{بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ

لظى وح
ؤًَْ إً ٍ

ثََِْْ



اىنَّبطِ}ُُْ...



{ًَثُعٌُىَزُيَُِّ ؤَدَقُّ ثِشَدِّىَِِّ فِِ رَىِلَ بُِْ ؤَسَادًُ اْ



هت

لظى نحع}ِِٖ...
إً ٍ

ُٗ

البنرة

هد ت

ال عء

هد ت

البنرة

هد ت

صالَحّا
إِ ْ
ٗ

ص َالحَ
اإلِ ْ

َُ  


ُُ

صالَحِهَا
إِ ْ


عتىكمِّ ًؽ اىيّوُ ثَْْنَيََُب}ّٓ...
{بُِ يت ًر ى
لظى نح ي
تداإً ٍ
تدإًله ً
ت }ٖٖ...
{إً ٍفأ ًير ي
هعا ٍ ىتطى ٍع ي
اة ٍ
لظى ىح ى

{كلىتي ٍف ً يدكاٍ ً
مياث ٍىر ً
لظى ًح ىع }ٓٔ..
ب ٍع ىد إً ٍ
ضى
ى

{ًَالَ رُسْغِذًُاْ فِِ األَسْعِ ثَعْذَ بِطْالَدِيَب رَىِنٌُْ خَْْشٌ ىَّنٌُْ



بُِ مُنزٌُ ٍُّاٍِْنِني}

الْمُصِْلحِ

ُِ

مُصْلِحُون

ال عء
هكد 

هد ت \
هت 

اثتراؼ  ه ت 
اثتراؼ  ه ت 

{ًَاىيّوُ َّعْيٌَُ اىَُْسْغِذَ ٍَِِ اىَُْظْيِخِ}222..

البنرة

هد ت

{ًَبِرَا قِْوَ ىَيٌُْ الَ رُسْغِذًُاْ فِِ األَسْعِ قَبىٌُاْ بَََِّّب َّذُِْ

البنرة

هدت

ٍُظْيِذٌُُ}11...
{ًٍََب مَبَُ سَثُّلَ ىُِْيْيِلَ اىْقُشٍَ ثِظُيٌٍْ ًَؤَىْيُيَب

هكد

هت

ٍُظْيِذٌُُ}11١
ُّ

الْمُصْلِحِين

{ًَاىَّزَِِّ ََُّغَّنٌَُُ ثِبىْنِزَبةِ ًَؤَقَبٌٍُاْ اىظَّالَحَ بِ َّّب الَ ُّؼِْعُ

اثتراؼ

هت

ؤَاْشَ اىَُْظْيِذِني}1١2
{بُِ رُشِّذُ بِالَّ ؤَُ رَنٌَُُ اَجَّبسا فِِ األَسْعِ ًٍََب رُشِّذُ ؤَُ

النلص

هت

رَنٌَُُ ٍَِِ اىَُْظْيِذِني}1١
هف بظؿ اللدكؿ ال عبؽ تتبتف ل ع كركد ثظث  تير لفظعن لولوح مي  به



كتيرتف هكلععن  مي النرمف ال رتـ .كتتلح ههع  بؽ أف أههت اللوح تأتى هف

بظؿ تظـ الثكاب كال لزاء لونعئهتف توتو ,كأف أههت اللوح تأتي هف بظؿ  ثرة

كاهتهعـ النرمف ال رتـ بو ,كههع تؤ د أههت اللوح أتلعن ,هع تـ
التكلت عت الربع ت 
كلفوميالنرمفبعلبت رت ,كت هتتوبعلفتحكال وـ,كههعتؤ د –أتلعن  –أههت اللوح
َِ

ل ,كترالي البلهتف الهت عزتتف
الغعت العظته التي تتحنؽ بو كهي رلعء ا أ كن

ثع تعنبإرلععالهكدةكاثلف متهعبت هع .

ُِ

الىطمب الثالث :ىشرد ية الصمح دخصائصو دتىييزه ن غيره.
الفرع األدل :ىشرد ية الصمح:
كردتتدةأدل ةرم ت تثبتهيركتت اللوح ,كلعءتال

الهط رةهؤ دة

لتوؾ الهيركتت   ,هع ألهع العوهعء رحه ـ ا تععلى -توى هيركتت اللوح بتف
الهتبعلهتف ,كته فإترادتوؾاثدل  عآلتي :
ال :أدلة ىشرد ية الصمح في القرآن الكريم .
أد ً

اء توىه تكلالفردمي
كردتهيركتتتوميتدةمتعتتبتف تدةأح عـ ك ن
ؿأحكالو,أكتوىه تكلاث رة ,أكتوىه تكل اثه كهي عآلتي :

ُ)ةعؿتععلى {:الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطْالَحٍ ثََِْْ
اى نَّبطِ ًَ ٍَِ َّسْعَوْ رَىِ لَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَ غٌَْفَ ُّ اْ رِْوِ ؤَاْشا عَ ظَِْ ب}( ُ) .

تنكؿ الراغب ( ِ) كالرازم ( ّ),مي تف تر هذل اآلت  ":إ و لهع  عف الت علي  ه ركه نع مي
اثلؿ هعميةكلوتععلى {:بَََِّّب اىنَّجٌٍَْ ٍَِِ اىشَّْْـَبُِ}( ْ) ,ملعرذلؾهفاثمععؿ

,مبتفتععلىأف ال لكلل
التيتنبحهعلـتنلدبوكلوهحهكد عله ر,كالبدتع
ٌ

تح يف هعلـتبصب عهذلالكلكل اله تث عل"( ٓ) .
(ُ)ال عء:اآلت (ُُْ) .

( )2الراغب(ت َِٓ:ق)هك:أبك النع ـالح تفبفهحهدبفالهفلؿ,اثلف ع ي الهعركؼبعلراغبأدتب,
هفالح هعءالعوهعء ,هفأهؿ ألب عف فببغداد,كايت رمت ع ,حتى عفتنرفبعةهعـ الغزالي لعوهو
كأدبو كح هتو ,لو تدة  تب ه ع (,الذرتع إلى ه عرـ  اليرتع  ,كلعهع التفع تر) كغترهع ,ا ظر :اثتظـ

لوزر ويِ.ِٓٓ/

()3ال رازم(تَٔٔ:ق)هك:أبكتبدا هحهدبفتهربف الح فبف تويالتتهيالب رم الهونبمبرالدتف ,
اةهعـ الهف ر,أكحد  زهع و مي الهعنكؿ كاله نكؿ كتوكـ اثكائؿ,كهك ةريي  ال ب ,ألوو  هف طبر تعف ,
كهكلدل مي الرم ك ت ب إلت ع ,كتكمي مي هراة ,لو تلع تؼ تدة ه ع (هفعتتح الغتب  ,كهععلـ ألكؿ 

الدتف) كغترهع,ا ظر:كمتعتاثتتعف ,ِْٖ/ْ,كاثتظـلوزر وي.ُّّ/ٔ,
()4الهلعدل  :اآلت (َُ) .

( ٓ) تف ترال راغب:ثبيالنع ـالح تفالهعركؼبعلراغباثلف ع ى ,تحنتؽ:د.هحهد تبدالعزتز ب تك ي:

وت اآلداب -لعهع ط طع,ط ُ َُِْ-هػ ,ُْٗ/ ْ,كهفعتتحالغتب :ثبي تبدا هحهدبفتهربفالح ف

الهونببفبرالدتفالرازم:دارإحتعءالتراثالعربي,بتركتطِ َُِْ-هػ  ,ُِٖ/ُُ,ركح الهعع ي  مي =

ِِ

كةدبصا تععلىميهذلاآلت ثظث أمععؿدكف كاهع,كاف  عفةدكرد
كت ررال يتفال لكلميالنرمفال رتـ,إلأف هذلالثظث اثمععؿاله تث عة مي
ع,كلذلؾكردلفظ(أهر)ميهذلاآلت بلتغ 
هذلاآلت تتلهف اثمععؿالح  و
ى
اثهر ,كاف  عف مي ي وو ال لكل ,م بو بعللدة كبل ع توى اثمععؿ ال كالب ؛
ل ك عأ ثر فععن ميإتلعؿالبترإلىالغتر,ك بوبعلهعركؼتوىال كامؿالتيهي
اةح عف كالتفلؿ ,كبعةلظح بتف ال عس توى  تع ت ـ ,كهع تؤدم إلى لهع
وهت ـ ,كاتنعع اثلف بت ـ إذا تفع دكا هف غتر أف تلعكز مي ذلؾ حدكد اليرع
اليرتؼ  ,هع أبتح ال ذب مي هثؿ هذل اثهكر( ُ).كةتؿ :بل ع بذلؾ لهحب ا ل ع
كلهف ت على مي أهرهع مهف أمععؿ البتر إهع أف ت كف بإتلعؿ اله فع  ,أك بدمع
الهلرة ,مهف أمععؿ إتلعؿ البتر هع ت كف هف البترات الل هع ت كهك :إتطعء
الهعؿالذمتعدينتؽالركح,كةدأييترإلتوبنكلو{ :بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ}( ِ),كاهعأف
ي
ت كفهف البتراتالركحع ت ,كهك:تبعرةتف ت هتؿالنكة ال ظرت بعلعوكـ اليرتت ,
أك ت هتؿ النكة العهوت بعثمععؿ الح

 ,كهلهكت هع تبعرة تف اثهر بعلهعركؼ,

كالتو اةيعرة بنكلو {:ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ}( ّ)  ,كأهع إزال اللرر مإلت ع اةيعرة بنكلو{:ؤًَْ
بِ طْ الَحٍ ثَ َِْْ اىنَّبطِ}( ْ) ,مثبتأفهلعهع البترات هذ كرةميهذلاآلت ( ٓ) .
البت رتف ثداء أهر هف هذل اثهكر ,كتتفنكف متهع
كةد تت كف العلب هف ِّ
تعد  لكل كل تآه انر  ,كهف ثـ  هعل ا 
بت ـ  انر توى النتعـ ب ذا اثهر ,م ذا ل ي
= تف ترالنرمفالعظتـ كال بعالهثع ي ,لأللك ي .ُّٗ/ّ,
( ُ) تف تر الراغب اللف ع ي ,ثب ي  النع ـ , َُٓ/ْ:كهفعتتح الغتب ,لورازم ,ُِٖ/ ُُ :ركح الهعع ي مي 
تف ترالنرمف العظتـكال بعالهثع ي ,لأللك ي ,ُّٗ/ّ:كميظظؿالنرمف,ل تدةطب  .ٕٖٓ/ِ:

()2ال عء:اآلت (ُُْ).
()3ال عء:اآلت (ُُْ).
()4ال عء:اآلت (ُُْ).

( ٓ) ت ظر:تف ترالراغب ,ثبي النع ـ اللف ع ي ,َُٓ/ ْ,كهفعتتحالغتب,لو رازم,ُِٖ/ُُ :ركحالهعع ي
مي  تف تر النرمف العظتـ كال بع الهثع ي ,لأللك ي ,ُّٗ/ّ :كمي ظظؿ النرمف ,ل تد
ةطب .ٕٖٓ/ِ:بتلرؼ .

ِّ

ِّرلوبترتفأهثعلو
ِّ
تععلى(أه نار)كاف عفلوي ؿال لكل,كذلؾبإبعح  رالرلؿالبت
اء  عفال رهتعونعن بأهرميهعركؼتعوهوأكبطر تحؿبو,توىيرط
منط ,ك ن
أف ت كف البعتث هك ابتغعء هرلعة ا  ,مظ تلكز ابتغعء الي رة بعل عي مي

اةلظحبتفال عس,كتلبالحذرهفلهتعهعتع ٌ رلفعءالتلعلإلىا تععلى
ابكالرلعهفا تععلى( ُ),كهذلاآلت تبتف حعل هفحعلتاللوح
حتىت عؿالث ك 

الكالب إل ارؤلتوىه تكل الفرد .

ِ)ةعؿا تععلى  ًَ {:اىظُّيْ خُ خَْْشٌ}( ِ) .

ابتوؼالهف ركفمي بب زكؿهذلاآلت توىرأتتف( ّ) .
الرأي األدل :ترك ىل تف ابف تبعس -رلي ا ت و -كلهعت هعو :بأ ع  زلت مي

ال بي ك كدةب تزهع -رليا ت ع ,-كذلؾلهعركالالطبرمب دتفابف
تبعس ةعؿ :بيتت  كدة أف تطون ع ر كؿ ا  منعلت :ل تطون ي كاحب ي هع

عئؾ,كلتن ـلي,مفعؿم زلت ًَ{:بُِِ ٱٍشَ ؤَحٌ خَبفَذ ٍِِ ثَعيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَ بِعشَاػب فَيَب
اُنَبحَ عَ يَْيََِب ؤَُ ُّظيِذَب ثَْنَيََُب طُيذب ًَٱىظُّيخُ خَري}( ْ) .كلعءميالهل فعتأف كدة
لهع برتكهبتتكه علععئي -رلي ا ت ع,كهكتتفؽهعالرأم اثكؿ( ٓ) .
الرأي الثاني :تنكؿألحعبو ,كهـ عتدبفاله تب كغترل :أ ع زلتب بب
ةل رامعبفبدتجكبكل ب تهحهدبفه وه ,كذلؾأ عت دهع برتميال ف
تزكجتوت عيعب ,مآثراليعب توت ع,موـتلبرهي,مطون ع طون ثـ ترالعع,مععد
()1ميظظؿالنرمف ,ل تدةطب .ٕٖٓ/ِ:
()2ال عء:اآلت (ُِٖ).

( )3لعهعالبتعفميتأكتؿ النرمف,لوطبرم,ِٖٔ/ٗ :كتف ترالبغكم ,ثبيهحهدالح تفبفه عكدالبغكم
إحتعءالتراث ,َٕٖ/ُ ,الهحرر الكلتز مي تف تر ال تعب العزتز,ةبفتطت  ,ُُٗ/ِ :كال تف تراله تر ,

لوزحتوي ٓ.ِٗٔ/بتلرؼ .

()4ال عء:اآلت (ُِٖ) .

(  )5لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف ,لوطبرم ,ِٖٔ/ ٗ ,البغكم ,ثبي هحهد الح تف  بف ه عكد البغكم إحتعء
الت ارث ,َٕٖ/ُ ,الهحرر الكلتز مي تف تر ال تعب العزتز ,ةبف تطت  ,ُُٗ/ ِ ,كال تف تر اله تر,

لوزحتوي.ِٗٔ/ٓ ,بتلرؼ


ِْ

مآثراليعب موـتلبرهيمطون عأبرل,موهعبنيهفالعدةت ترةعؿل ع:إفيئ ت
رالعتؾكلبرتتوى اثثرة,كاف يئتتر تؾحتىتبوك ألوؾ,ةعلت:بؿ رالع ي
كألبر,مرالع عمآثراليعب موـتلبر,منعؿ:إ هعهي كاحدة,مإهعأفتنرمتوىهع
ترتف هف اثثرة,كالطونتؾ,منرت,م ذاهكاللوح الذمأ زؿ ا تععلىمييأ و
هذلاآلت ( ُ) .

ةكلو ًَ{:بُِِ ٱٍشَؤَحٌ خَبفَذ ٍِِ ثَعيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَ بِعشَاػب فَيَب اُنَبحَ عَيَْيََِب ؤَُ ُّظيِذَب ثَْنَيََُب
طُيذب ًَٱىظُّيخُ خَري}( ِ) ,كلذلؾ  ةعؿبعضالهف رتف :إ ولعظـالبترالهترتبتوى
اللوح,ميةكلوتععلى ًَ{:اىظُّيْخُ خَْْشٌ}( ّ)",أ ولفظتعـهطوؽبهنتلىأفاللو ح
الحنتني الذم ت ف إلتو ال فكس كتزكؿ بو البظؼ بتر توى اةطظؽ ,كت درج
تحتهذاالعهكـأفلوحالزكلتفتوىهعذ ر عبترهفالفرة كالت رتح,أكهف
ال يكز كاةتراض,ك كء العيرة,أك هك بتر هفالبلكه مي  ؿييء,حفعظ نع 
توى ال رابط الزكلت  ,كه ععن هف هدـ  تعف اث رة  كالحعؽ اللرر بعثكلد ,ثف
الطظؽ أبغض الحظؿ إلى ا  ,ك ؿ ذلؾ تكلب العكدة إلى الهععيرة بعلهعركؼ

كالهععهو بعلعدؿ  هعأف  وه (بتر) رة؛ثفال رةتفتدالعهكـ كال ثرة,أم:متو
بترالدتفكالد تعكاآلبرة"( ْ) .

هع أف  هذل اآلت ي عدة هف ا تععلى هف مكؽ  بع  هع كات بأف لهع
النوكب  كائتظؼ اثركاح  الهت عمرة  ل ت كف إل بعللوح  لهع متو هف البتر ال ثتر ,
اءأفتعطي
كمت عإيعرةكالح بأ كاعاللوح و عبأ عهبعح ميهذلال ع زل ,ك ك ه
( )1لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف ,لوطبرم,ِٖٔ/ٗ :كتف ترالبغكم ,ثبيهحهدالح تف فه عكدالبغكم,
إحتعءالتراث ,َٕٖ/ُ :الهحرر الكلتز مي تف تر ال تعب العزتز,ةبف تطت  ,ُُٗ/ ِ:كالتف تراله تر

لوزحتوي .ِٗٔ/ٓ :بتلرؼ 

()2ال عء:اآلت (ُِٖ) .
()3ال عء:اآلت (ُِٖ).

()4لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف ,لوطبرم ,ِٖٔ/ٗ :كتف تر البغكم  ,ثبي هحهد الح تف بف ه عكد ,إحتعء
التراث, َٕٖ/ُ :الهحررالكلتز ميتف ترال تعب العزتز,ةبفتطت ,ُُٗ/ِ:كال تف تراله ترلوزحتوي:



ٓ .ِٗٔ/بتلرؼ

ِٓ

الزكج توى أف تلبر الزكل  ,أك تعطي هي توى أف ل تؤثر الزكج ,أك توى أف
تؤثركتت ه ؾبعلعله ,أكتنعاللوح توىاللبرتوىاثثرة,م ذا ووهبعح( ُ) .

ّ)تنكؿتععلى { :

بُِ ُّ شِّذَا بِ طْالَدب ُّ ٌَفِّقِ اىيّوُ ثَ ْْنَيََُب بِ َُّ اىيّوَ مَبَُ عَ يَِْب خَ جِريا}( ِ) .

بهع ي أ و إذا لدؽ الح هعف  تت هع مي اةلظح بتف الزكلتف الهتكةع
ينعؽ بت هع ,كم ن هع ا مي ح ه ـ ,كبكرؾ ل هع مي لوح ـ ,كأكةع ا بتف

,كترادب ػ{ بُِ ُّشِّذَا بِطْالَدب}أم:إفأرادالزكلعف
الزكلتفالهحب ,كالهكدة,كالرحه ي
إلظحهعبت هعهفالينعؽ,كاليلعرأبدل هعا بهع عفبت هعهفينعؽ,كغترل
كح فالعيرة( ّ) .
إلىاثلف ي

ْ)ةعؿتععلى  {:فَب رَّقٌُاْ اىيّوَ ًَ ؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِ ْْنِ نٌُْ }( ْ) .

يذ ر تف بعض الهف رتف مي تف تر هع ى هذل اآلت  :أف اةلظح تـ بتف

اللحعب مي غ عئـ غزكة بدر ال برل  حتف حلؿ  كع هف البظؼ بتف اللحعب 

بيأف توؾ الغ عئـ ثـ دتعهـ ال بي كأهرهـ أف تنت ه كا توؾ الغ عئـ بت ـ بعلعدؿ,
م عفرداللحعب -رلكافا توت ـ -أفةدأ و عكأ فن ع,منعؿ:لتردبعل ـتوى
بعض( ٓ) .

()1اللعهع ثح عـالنرمف ,ثبيتبدا هحهدبفأحهدبفأبيب رالنرطبي ,َْٓ/ٓ:البحر الهحتط مي 

التف تر:ثبيحتعف هحهد بف تك ؼبفأثترالدتف اث دل ي:تحنتؽ :لدةي هحهد لهتؿ:دارالف ر,
بتركت(د,ط)َُِْهػ,ٖٔ/ْ ,كالتف تراله تر,لوزحتوي َُّ/ٓ:
.



()2ال عء:اآلت (ّٓ).

(  )3لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف ,ل وطبرم ,ِّّ/ٖ  :كال يعؼ تف حنعئؽ غكاهض الت زتؿ ,لوزهبيرم :
ُ  ,َٖٓ/الهحرر الكلتز مي تف تر ال تعب العزتز ,ةبف تطت  ,ْٗ/ِ  :إريعد العنؿ ال وتـ إلى هزاتع
ال تعبال رتـ ,ثبيال عكد,ُٕٓ/ِ:كمتحالندتر,لويك ع ي.ّْٓ/ُ:

()4اث فعؿ:اآلت (ُ) .

()5ال يعؼتفحنعئؽغكاهضالت زتؿ,لوزهبيرم,ُٗٓ/ِ :كاللعهعثح عـالنرمف:ثبيتبدا هحهدبف 
النعهرة ,ط ِ -
يهس الدتف النرطبي  ,تحنتؽ :أحهد البردك ي كمبرتف :دار ال تب الهلرت –  

ُّْٖهػ.ّْٔ/ٕ,



ِٔ

أهع حنتن ةكلو تععلى{:رَادَ ثِْْنِنٌُْ}أم :حنتن كلو ـ ,كالبتف الكلؿ,
كالظحهعبت ـ,تع ى هعبت ـ هفاثح كاؿحتىت ك كاهلتهعتفتوى أهرا ,
كمي الدت عء الو ـ ألوح ذات البتف ,أم الحعؿ التي تنع ب ع اللتهعع ,حتى ت كف
أحكاؿ ألف كهحب كاتفعؽ  ,نكلو{ :ثِزَادِ اىظُّذًُس}( ُ) ,كهي هله رات ع ,كلهع  ع ت
اثح كاؿهظب لوبتفةتؿل ع:ذات البتف ,نكل ـ:ا ن يذا إ عئؾ,ترتدكف هعمي 
اة عءهفاليراب,كةدلعؿالتنكل كالظحذاتالبتفكطعت ا كر كلوهفلكازـ
اةتهعف كهكلبعتو,لتعوه ـ أف هعؿاةتهعف هكةكؼتوىالتكمرتوت ع( ِ) .
متنكل ا

 بحع و كتععلى تتهثؿ مي طعتت ـ إتعل بأةكال ـ كأمععل ـ,

{ًَؤَ طْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ} ( ّ ).أم :أحكال ـ بترؾ اله عزت كالهبعلف  ,ك ؿ هع تثتر

التفرة  ,كالهععداة بت ـ,أكتكلب غلبا ك بطو توت ـ,معلت ب كا ؿهع تزرع

البظؼ بت ـ حتى تتآلؼ ال فكس ,كتلتهع أح كاؿ اله وهتف توت ع{,ﭠﭡ
ﭢ }( ْ) ,ميةبكؿالغ عئـ ,كغترهعهف ؿأهرأك ي,أكةلعءكح ـ( ٓ) .

 م ذلاثهكرالثظث كالهتهثو ميتنكل ا تععلى,كالظحذاتالبتف,كطعت 
أكاهرا ,كر كلوتتكةؼتوت علظحاللهعت اة ظهت ,كله ع اثهربإلظح
ذات البتف مند تك ط بتف اثهر بعلتنكل ,كاثهر بعلطعت ةظ عر الع عت ال عهو 

لإللظح,كبذلؾالتعوتؿ الذم لتتوتواآلت بنكلو{ :ﭣ ﭤﭥ}( ٔ) .
()1آل عمران :اآلية(.)119

()2هعع يالنرمفكاترابو:ثبيإ حعؽإبراهتـبف ؿالزلعج  ,تحنتؽ:تبداللوتؿتبدليوبي:تعلـال تب ,
بتركتطُ  َُْٖ  -ق ,ََْ/ ِ ,كال يعؼ تف حنعئؽ غكاهض الت زتؿ ,لوزهبيرم ,ُٗٓ/ِ :اللعهع



ثح عـالنرمف,لونرطبي .ّْٔ/ٕ :

()3اث فعؿ:اآلت (ُ) .
()4اث فعؿ:اآلت (ُ) .
(  )5هعع ي النرمف كات رابو ,لوزلعج ,ََْ/ِ :البغكم  ,ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم إحتعء التراث :
ِ ,ِٖٔ/التف تراله تر ,لوزحوي  .ِْٓ/ٗ:

()6اث فعؿ:اآلت (ُ) .

ِٕ

أم:هلدةتف ظـا ك عهوياةتهعف ,الذمدتع ـالر كؿ إلتوكالذملتتـإل
ب هعؿ اللتزاـ بعلطعت  ,معلحذر هف الهبعلف كالبركج تف الطعت حتى ل تكلب
ذلؾ البركج بزكاؿ اةتهعف تف هذل اآلت  ,مإف التلدتؽ تنتلي الهتثعؿ ,ك هعؿ
اةتهعف تكلب هذل البلعؿ الثظث ,مأهر ا تز كلؿ أف  لوح ذات بتف

اله وهتف ,لهعميذلؾهفبترالد تعكالدتف ,م دبتبعدلكحثٌ ـ توىذلؾ( ُ) .

ٓ)ةعؿتععلى  ًَ { :بُِ ؿَ بئِسَزَبُِ ٍِ َِ ا ىَُْاٍِْنِنيَ ا قْزَزَيٌُا فَ إَ طْيِذٌُا ثَ ْْنَيََُب}( ِ) .

ذ ر الهف ركفبأفهذلاآلت  زلتميطعئفتتفهفاثكس ,كالبزرجاةتتوتع
مي بعض هع ت عزتتع متو ,كةعؿ ةتعدة  :زلت مي رلوتف هف اث لعر  ع ت بت هع

هدا راة معةتتؿ اثكس كالبزرج حتى أتعهـ ال بي  -م زلت اآلت  ,كأهر ا 
بتوكالهؤه تف أفتلوحكابت هع( ّ) .
ك كاء عف زكؿهذلاآلت ب بب حعدثهعتف هعذ رت الركاتعت,أـ عف
تي رتع نع لتظمي هثؿ هذل الحعل  ,م ك تهثؿ ةعتدة تعه هح ه للتع اللهعت 
اة ظهت هف التف ؾ كالتفرؽ .ثـ ةةرار الحؽ كالعدؿ كاللظح ,كالرت عف مي هذا
ووتعكدإلىتنكلا  -تزكلؿ -كرلعءرحهتوبإةرارالعدؿكاللظح( ْ) .
كلذلؾمإفهذلاآلتعتال عبؽذ يرهعتدؿ توىملؿاللوحبتفال عس,كا 

تععلىتنكؿ{ :بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌ فَإَطْيِذٌُا ثََِْْ ؤَخٌََّْنٌُْ}( ٓ).ملعو ـ علل دال كاحد,
ل ترلى اله وـ ةب كا و أف تتفرةكا ,أك تتنعطعكا ,أك تتهزةكا ,متت وـ هذا مي هذا,
كتععدمهذاهذا,إلىغترذلؾهفالهفع دالهترتب توىالبلكه كال زاع  .
(  )1الوبعب  مي توكـ ال تعب :ثبي حفص  راج الدتف ال عهع ي  ,تحنتؽ :اليتخ تعدؿ أحهد تبد الهكلكد
كمبرتف,دارال تبالعوهت ,بتركت,لب عفط ُ ُُْٗ-هػ,ْْٕ/ٗ,كاريعدالعنؿال وتـإلىهزاتعال تعب

كالتف تراله تر ,لوزحتوي .ِْٓ/ٗ:
ال رتـ ,ثبيال عكد ,ّ/ْ:
()2الحلرات :اآلت (ٗ) .

,كاللعهعثح عـالنرمف  ,لونرطبي,ُّٓ/ُٔ:لبعب
( )3ت ظر:لعهعالبتعفميتأكؿالنرمف ,لوطبرم ِّٗ/ ِِ :
التأكتؿميهعع يالت زتؿ,لوبعزف ,ُٕٗ/ْ:بتلرؼ .

()4ميظظؿالنرمف ,ل تدةطب.ّّّْ/ٔ:
()5الحلرات :اآلت (َُ) .

ِٖ

ٔ)ةعؿتععلى{ :فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٌٍُّصٍ اَنَسًب ؤًَْ بِثَْب فَإَطْيَخَ ثَْْنَيٌُْ فَالَ بِ ثٌَْ عَ يَْْوِ بَُِّ اىيّوَ غَسٌُسٌ
سَّدٌِْ}( ُ).ذ ر بعض الهف رتف  :بأف ه عؾ تدة أةكاؿ مي تف تر هذل اآلت  ,كل ف
أرلح  اثةكاؿ( ِ) ,ميتأكتؿهذلاآلت هك:أفهفبعؼهفهكصل ف نع أكإثهنع  كهك
أف تهتؿ إلى غتر الحؽ بطأ ه و ,أك تتعهد إثهعن مي كلتتو ,بأف تكلي لكالدتو

كأةع ربوالذتفلترثك وبأ ثرههعتلكزلوأفتكليل ـبوهفهعلو,كغترهعأذف
ا لو بو ههع لعكز الثوث أك بعلثوث  وو ,مظ بأس توى هف حلرل كهك الهتك ط
بعةلظح كا هء  عفالكليأكغترل,بأفتلوحبتفالذتفتكلىل ـ,كبتفكرث 
الهتت,كبتفالهتت,بأفتأهرالهتتميذلؾبعلهعركؼ,كتعرموهعأبعحا لومي
ذلؾكأذفلومتوهفالكلت ميهعلو,كت علأفتلعكزميكلتتوالهعركؼالذم

ذ رلا تععلىمي تعبو{ :مُزِتَ عَيَْْنٌُْ بِرَا دَؼَشَ ؤَدَذَمٌُُ اىٌََْْدُ بُِ رَشَكَ خَْْشا اىٌَْطَِّْخُ
ىِيٌَْا ىِذَِِّْ ًَاألقْشَثِنيَ ثِبىََْعْشًُفِ دَقًّب عَيََ اىَُْزَّقِني}( ّ) ,كذلؾ هك اةلظح الذم ةعؿ ا 
تععلى { :فَإَطْ يَخَ ثَْْنَ يٌُْ فَالَ بِثٌَْ عَيَْْوِ}( ْ)أم :ألوح هع كةع بتف الكرث هف الينعؽ,
كاللطراب ب بب الكلت بإبطعؿ هع متو لرر ,إهع بتنلتر ,أك إ راؼ ,أك
ت عد هف ط رتؽ
هبعلف لهع يرتو ا ٌ  ,
مغتر مي الكلت هف البعطؿ إلى الحؽ م ذا ي
اةلظحاله تح فيرت نع,كاثبعتهعهكحؽ علكلت ميةراب لغتركارث,كهذا

هكهفاةلظحبت ـبعلهعركؼ .

()1البنرة :اآلت (ُِٖ) .
( )2لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف ,ل وطبرمَّْ/ ّ :ػ ,البغكم  ,ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم إحتعء
التراث  ,ُِّ/ ُ:غرائب النرمف كرغعئب الفرةعف  :ل ظعـ  الدتف  الح ف  بف هحهد  بف ح تف  النهي 
ال ت عبكرم :تحنتؽ :اليتخ ز رتع تهترات :دار ال تب العوهت  ,بتركت ,ط ُ ُُْٔ -هػ ,َْٗ / ُ ,كمتح

الندتر :لهحهدبفتويبفهحهدبفتبدا اليك ع ي الته ي  ,دارابف ثتر,دهيؽ,دارال وـ الطتب ,


بتركت(د,ت)طُ ُُْْ -ق .َِٓ/ُ,

()3البنرة :اآلت (َُٖ).

()4البنرة :اآلت (ُِٖ) .

ِٗ

مهفبظؿهع بؽتتبتف  ت كعبطعبعتالنرمفال رتـميإلراءاللوحمحث
توىإلرائوبلكلعن  إذاتعوؽببظمعتدكلت بتفاله وهتف,كغترهـهفاليعكب,

لنكلو تععلىًَ{ :بُِ اَنَذٌُاْ ىِي غَّيٌِْ فَباْ نَخْ ىَيَب}( ُ)  .هع حث أتلعن  توى إل رائو ت د
ح لكؿبظمعتأ رت  علبظمعتالزكلت  .

هع حث أتلعن توى إلرائو توى ه تكل الفرد ,منعؿ تععلى{ :ؤََّّوُ ٍَِ عََِوَ
ٍِننٌُْ عٌُءا ثِجَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَبةَ ٍِِ ثَعْ ذِهِ ًَؤَ طْيَ خَ فَإََّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ}( ِ) .ك ذلؾ مي لهتع
أحكالوالععه ,كالبعل ميال ر,كالعظ ت ,كهفذلؾميحعل د كاثلؿ كالكلت 
هف تر تو هف بعدل .كاةلظح مي  ؿ هذا هطوكب ك هؿ توى ةدر  عتو كطعةتو,

نكؿ تععلى توى ل عف هكد توتو ال ظـ{ :بِ ُْ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِ طْالَحَ ٍَب اعْزَـَعْذُ ًٍََب

رَ ٌْ فِْقِِ بِ الَّ ثِ بىيّوِ عَ يَ ْْوِ رَ ٌَمَّيْذُ ًَ بِىَْْوِ ؤُ ِّْت}( ّ) .
ثانياً :أدلة ىشرد ية الصمح في السنة الن دية:

كردتهلهكت هفاثحعدتثكاله كاةؼالنكلت ,كالفعوت ,لو بي كاللحعب  -

رلكافا توت ـ  -ميبعباللوح  ذ ره عاآلتي  :


()1اث فعؿ:اآلت (ُٔ) .
()2اث ععـ:اآلت (ْٓ) .
()3هكد :اآلت (ٖٖ).

َّ

ُ )الحدتث الذم ركال تكؼ بف هعلؾ ( ُ ) -رلي ا ت و  -أف ر كؿ ا ةعؿ:
" الصمح جائز ين الىسمىين إال صمحاً حرم حالالً أد أحل حراىاً دالىسمىدن مى
طا حرم حالالً ,أد أحل حراىاً"( ِ) .
شردطيم ,إال شر ً

ِ ) هع ركتو أـ  وثكـ ب ت تنب بف أبي هعتط -رلي ا ت ع  ,-ك ع ت هف
اله عل رات اثكائؿ ,الظتي بعتعف ال بيأ ع  هعت ر كؿ ا كهك تنكؿ"ليس
الكذاب الذي يصمح ين الناس ,فينىي( ّ) خيراً أد يقدل

خيراً" ( ْ).

ةعؿابفي عب ( ٓ):كلـأ هعو تربصميييءههعتنكؿال عس ذب نع إلميثظث:
الحرب ,كاةلظحبتفال عس,كحدتثالرلؿاهرأتو كحدتثالهرأة زكل ع( ٔ).

ّ)   ةكؿ ال بي  مي حعدث كةعت بتف أهؿ ةبعء ت دهع اةتتو كا ,كتراهكا بعلحلعرة
منعؿثلحعبو ":اذى دا نا نصمح ينيم"( ٕ) .

كه عؾ أدل تؤ د هيركتت اللوح بهع كرد مي ال

الفعوت  ,كهي تدتدة

ذ ره عاآلتي :

( )1ىو عوف بن مالك بن أيب عوف األشجعي الغطفاين صحايب جليل ,شهد مؤتة مع خالد بن الوليد واألمراء قبلو,
وشهد الفتح وكانت معو راية قومو يومئذ ,وشهد فتح الشام ,وروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
أحاديث ,وروى عنو مجاعة من التابعُت وأبو ىريرة ,وقد مات قبلو ,وقال الواقدي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة
وغَت واحد :تويف سنة ثالث وسبعُت بالشام.
( )2فالترهذم :تحنتؽ  :يع ركمبرتفأبكاباثح عـ ,ح رةـ(ُِّٓ ) ّ ,ِٔٔ/كةعؿح فلحتح  ,ط ُ -
ُّٓٗق  ,لححواثلبع ي.

( )3ت هي  :هأبكذة هف  هى الحدتث إذا رمعو كبوغو توى كلو اةلظح ,كأ هعل إذا بوغو توى كلو اةم عد,
ا ظر:تهدةالنعرئيرحلحتحالببعرم :ثبيهحهدهحهكدبفأحهدالغتتعبى الح فىبدرالدتف العت ى:



دارإحتعءالتراثالعربي –بتركت(د,ت,ط)ُّ .ِٔٗ/

( ْ)هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم :حرةـ(ِِٗٔ)ّ ,ُّٖ/كلحتحه وـ:رةـ(َِٓٔ)ْ.َُُِ/

ً
وـبفي ىعبالزهرم,هف ةرتش,أكؿهفدكف  الحدتث 
( )5ابفي عب(ت ُِْ:ق) هك:أبكب رهحهدبفه
ب,مبرحدالحلعزكأكؿ
ٌ
كأحدأ عبرالحفعظكالفن عءتعبعي,هفأهؿالهدت ,ةعؿابفاللزرم:هعتب ىيغٍ

حدمو طتف,ا ظر ترأتظـال بظءٓ ,ّْٗ/كالكاميبعلكمتعت ,ُٕ/ٓ,كاثتظـلوزر وي.ٕٗ/ٕ,
( )6لحتحه وـ:حرةـ(َِٓٔ)ْ. َُُِ/

( )7لحتحالببعرم :تعباللوح ,بعبةكؿاةهعـثلحعبو,إذهبكاب ع لوح ,حرةـ (ِّٗٔ) ّ.ُّٖ/

ُّ

رك ىم تف البراءبفتعزب رليا ت وأفال بي  لعلحأهؿه تعـ
ُ -هع ي
الحدتبت ,كهكهعتعرؼبلوحالحدتبت ,كذلؾتوىكلعالحرببت وكبت ـتير
تف( ُ) .
كهعرك ىلتف ؿبف عد رلي ا ت و":أن أناسا ىن ني ىرد ن دف
ِ  -ي
كان ينيم شيء ,فخرج إلييم الن يفي أناس ىن أصحا و يصمح ينيم,

فحضرت الصالة ,دلم يأت

الن ي

فجاء الل ,فأذن الل الصالة ,دلم يأت

الن ي ,فجاء إلى أ ي كر ,فقال :إن

الن ي

ح س دقد حضرت الصالة ,فيل

لك أن تؤم الناس؟ فقال :نعم ,إن شئت ,فأقام الصالة فتقدم أ د كر ,ثم جاء
الن ي ,يىشي في الصفدف حتى قام في الصف األدل ,فأخذ الناس التصفيح

حتى أكثردا ,دكان أ د كر ال يكاد يمتفت في الصالة ,فالتفت فإذا ىد

الن ي

دراءه ,فأشار إليو يده فأىره أن يصمي كىا ىد ,فرفع أ د كر يده ,فحىد اهلل
دأثنى ميو ,ثم رجع القيقرى دراءه حتى دخل في الصف ,دتقدم الن ي  ,فصمى
الناس" ( ِ ) ,حتث  عف ب ك تكؼ هف اث لعر ,كهـ ل
م عفلت هعببلكه و هعإلك عىلولوح كاللهع بت ـ .

ةبعء ,ةبوي الهدت ,

ّ  -حرصالر كؿتوىالنتعـبعللوحب ف و,مند"ردي ن

د اهلل ن كعب ن

ىالك ن كعب(  )3أنو تقاضى

د اهلل ن أ ي حدرد دين ًا كان لو ميو في الىسجد,

فارتفعت أصداتيىا في الىسجد حتى سىعيىا الن ي ,دىد في يتو ,فخرج إلييىا
حتى كشف سجف

(ْ)

حجرتو ,فنادى :يا كعب؟ فقال كعب ل يك يا رسدل اهلل

فقال :ضع ىن دينك ىذا ,دأدىأ إ ليو أي :الشطر ,فقال :كعب لقد فعمت يا رسدل
اهلل فقال  :ال ن أ ي حدرد(  :)5قم فاقضو"( ُ) .

()1ت ظر :لحتحالببعرم :حرةـ(ِٖٗٔ)ّ ,ُْٖ/كلحتحه وـ:حرةـ(ُّٖٕ)ّ.َُْٗ/
( )2لحتحالببعرم:حرةـ(َِٗٔ )ّ .ُِٖ/

( )3عبد اهلل بن كعب بن مالك بن أيب بن كعب األنصاري السلمي ذكره أبو أمحد العسكري فيمن حلق النيب صلى
اهلل عليو وسلم ,ينظر :أسد الغابة يف معرفة الصحابة :لعز الدين ابن األثَت ,حتقيق :علي حممد معوض وآخرين
 :دار الكتب العلمية ,ط1415 - 1ىـ .371/3,
(( )4سجف) والسجف بفتح السُت وكسرىا :السًتان ادلقرونان بينهما فرجة ,ينظر :مجهرة اللغة.474 /1 ,
( )5عبد اهلل بن أيب حدرد األسلمي ,واسم أيب حدرد :سالمة بن عمَت بن أيب سالمة بن سعد بن مساب بن=
ِّ

م تف أبي أتكب
رك ى
ْ   -هع ٌ
تد بعض العوهعء اةلظح هف اللدة  ,كأتدكل بهع ي

اث لعرم -رلي ا تععلىت و ":-أن الن يقال لو :يا أ ا أيدب أال أدلك

مى

صدقة يرضي اهلل تعالى درسدلو ىدضعيا؟ قال :مى قال :تصمح ين الناس إذا
تفاسددا ,دتقرب ينيم إذا ت ا ددا"( ِ) .
ٓ  -هعحثال بي,توىملؿاةلظح ,هعمي الحدتثالذمركال تبدا بف
تهرك -رلي ا ت هع -ةعؿ:ةعؿر كؿ":,أفضل الصدقة إصالح ذات ال ين"( ّ) .
كةكلو  ":أال أخ ركم أفضل ىن درجة الصيام ,دالصالة ,دالصدقة ,قالدا :مى,
قال ":صالح ذات ال ين ,فإن فساد ذات ال ين ىي الحالقة"( ْ) .كل تبفى أف هذا
حكلهبرجهبرج الترغتب,كلتسالهرادظعهرل إذ ليؾأف اللتعـالهفركض,
ك
ٌ

كاللظةالهفركل ,كاللدة  ذلؾأملؿهفاةلظحالو ـإلأفت كفإلظح نع 
تترتبتوىتدهويرتظتـكم عد بتربتفال عس .

=احلارث بن عبس بن ىوزان بن أسلم ,وقيل عبد بن عمَت بن عامر ,لو صحبة ,يكٌت أبا حممد ,وأول مشاىده
احلديبية ,وخيرب ,وما بعدمها ,وبعثو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عينا إىل مالك بن عوف النصري ,ينظر
 :أسد الغابة يف معرفة الصحابة :لعز الدين ابن األثَت ,حتقيق :علي حممد معوض وآخرين :دار الكتب العلمية,
ط1415 - 1ىـ.211/3,

( )1لحتحالببعرم :بعبالتنعلي,حرةـ(ْٕٓ)ُ . ٗٗ/

(  )2هلهع الزكائد  :ثبي الح ف  كر الدتف توي بف أبي ب ر ال تثهي  ,تحنتؽ :ح عـ الدتف الند ي :ه تب 
الند ي,النعهرة(,د,ط)ُُْْ هػ,ح رةـ(َُّّٓ)ٖ , َٖ/ك زالعهعؿ :لعظءالدتفتويبفح عـالدتف

الي تربعلهتنيال دم,تحنتؽ:ب رمحتع ي  كمحرتف:هؤ

الر عل ,ط ٓ  َُُْ-هػ ,تعب اثبظؽ  ,

بعبتعدداثبظؽالهحهكدة ,حرةـ(ْٖٖٓ)ّ .ٓٗ/
( )3الهعلـ ال بتر لوطب ار ي  :ثبي النع ـ  وتهعف بف أحهد ,الطب ار ي تحنتؽ :حهدم بف تبد الهلتد ال وفي:
ه تب ابف تتهت  ,النعهرة ,ط ِ  -ح رةـ(ُّ)ُّ ,َِ/ك يعب اثتهعف :لوبت ني :تحنتؽ تبد  العوي تبد 

الحهتد حعهد :ه تب الريد  لو ير كالتكزتع بعلرتعض  تعب ,اةلظح بتف ال عس إذا هرلكا كم دت ذكات
بت ـ,ط ُ ُِّْ-ق,ح رةـ(َُُٖٓ)ُّ, َّْ/حدتث لعبؼ ,ك  لب الرات  :لوزتوعي ,تحنتؽ  :هحهد 
تكاه   :تعب الل عتعت بعب الي عدات مي النتؿ :هؤ

الرتعف لوطبعت كال ير  -بتركت -لب عف,ط ُ -

ُُْٖق , ّٓٓ/ ْ,كهلهع الزكائد  :لو تثهي ,تحنت ؽ :ح عـ الدتف الند ي :ه تب الند ي ,النعهرة(د,ط) 


ُُْْهػ ,حرةـ(َُّّٓ) ٖ.َٖ/

( )4فالترهذم ,حرةـ(َِٗٓ) ْ .ّٔٔ/

ّّ

ٔ  -هعكردمياثثربتعفالحثتوىإتهعؿاللوحبأهرهفالنعلي كفاللوح
ةد ت كف ألدل  فععن ة عء ال زاع بتف البلكـ ,ةبؿ أف تيعرض النلت أهعـ

,كهفذلؾهعركمتفالفعركؽتهربفالبطعب -
النلعء ,كتدبؿمت عالهيعحح
ي
رليا ت و -أ وةعؿ ":رددا الخصدم كي يصطمحدا فإن فصل القضايا يدرث ينكم
الضغائن"(  .)1
معل

النكلت  كالفعوت تدؿ  توى هيركتت اللوح ,كةطع البلكهعت,

كال زاتعت بعللوح بتف ال عس ,كتنرتب ةوكب بعل ـ إلى بعض ,كت كف اللوح
لعئ انزإذاتـكمؽهعأهرا بوكر كلو,كغعتتو رلع ا تععلىثـ رلع  البلهتف

الهت عزتتف .

اءةدتهعن أـحدتثعن,ههف
كتظحظميأكلععأهؿاللوحكالنعئهتفبإلرائو ك ن

ترمكابعةلظحبتفال عس,كحب ـللهعالنوكبكالتألتؼبت ـ,ك دأبكابالينعؽ
كالبظؼ,تلدبأ ـتتهتعكفمييئكفحتعت ـببترهفا ميد تعهـ,كةدكتدكا
اءبهعتهوكا .متلدهـهحبكبتفبتفال عس,هنبكلي
بعثلرالعظتـهفا تععلى -لز ن

ه ذ هئعت
ه ذ تي رات ال تف ,بؿ ي
اليفعت  ,هرمكت ه ع ت ـ ,حتى أف أةكاهعن هعتكا ي

ال تفكلت زاؿال عسميذ رهـالحهتدبهعبوفكاهفالهآثرال رته مياللوحبتف
ال عس .

( )1الهل ؼ  :ثبيب ر تبدالرزاؽبفههعـالحهترمالل عع ي ,تحنتؽ:حبتبالرحهف اثتظهي:الهلوس
العوهي  -ال د  ,ط ِ َُّْ -ق,ح رةـ(َُّْٓ) ٖ ,َّّ/ك يرح لحتح الببعرل  لبف بطعؿ :ثبي
الح فتويبف بوؼابفبطعؿ -تحنتؽ:أبكتهتـتع ربفإبراهتـ:ه تب الريد -ال عكدت ,الرتعض ,
تعب اللوح,بعب هع  لعء مي اةلظح بتف ال عس كةكلو تععلى (ل بتر مي  ثتر هف  لكاهـ إل هف

أهر)...اآلت كبركجاثهعـإلىالهكالعلتلوحبتفال عسبألحعبوطِ ُِّْ-هػ .ٕٗ/ٖ ,

ّْ

ثالثاً :أدلة ىشرد ية الصمح اإلجىاع :

ح ى العوهعء كأئه اة ظـ  -توت ـ  -رحه ا تز كلؿ – توى هيركتت 

اللوح كملوو؛ ل ك و هف أ ثر العنكد معئدة ,لهع متو هف ةطع ال زاع كالينعؽ .كأف
هفأتظـكألؿالطعتعتكأحب عإلىا  -بحع وكتععلى -إلظحذاتالبتف,إذا

عفذلؾاللوحتوىاةةرار,كل

ـابتوفكاميلكازلتوىاة عر,ه ـهفألعزل

كه ـهفه ع( ُ) .
الفرع الثاني :خصائص الصمح:
لـ تتعرض الفن عء لبلعئص اللوح بي ؿ ه تنؿ ,كل ع هف بظؿ تتبع
تع رتؼ ا للوح ,كأ كاتو ,كاثلفعظ التي تهتزل تف غترل ته ع لهع ذلؾ ,معآلتعت
الكاردة مي النرمف ال رتـ بيأف اللوح بهبتوؼ لتغو  ,أك هف بظؿ ا تنراء أةكاؿ
الهف رتف لتوؾ اآلتعت ,تتبتف كلكد هلهكت هف البلعئص الععه لوي رتع 
اة ظهت تتكامؽهعهكلكعالبحث ,كالتيتهتزلب ع ليت ار وهعغترلهفالهبعدئ
كاث س اة ظهت الهر التي تدكر هع هلوح الفرد ,كتلكف  تعف الهلتهع

اله وـ  دؼ  وعـ ,كغعت تظته لويرتع اة ظهت  ,كبذلؾ  تطتع إبراز توؾ
البلعئص توىال حكاآلتي( ِ).
أىر ر اني:
 )1القيام الصمح د إىضاؤه ٌ

ظحظ متهع  بؽ مي هيركتت اللوح غ ازرة اآلتعت ,كتعدد اللت كاله كالع ,

عء توى اثهر بإل رائو كالحث توتو  ,هع ه ك 
كهذا تكلح أف ه ج اللوح ربع ي ب ن
تبعرةتف  لكص ه تهدةهفالنرمف ال رتـ,كهفه عتتبتفل عأف اللوحتلب

(  )1بدات الهلت د  :ثبي الكلتد هحهد بف أحهد بف ريد  النرطبي الي تر بعبف ريد الحفتد -دار الحدتث  ,
النعهرة(,د,ت,ط) ُِْٓهػ,ٕٕ/ْ ,كالهحوى بعآلثعر  :ثبي هحهد توي بف أحهد بف  عتد النرطبي



الظعهرم  -دارالف ر –بتركت –(د,ت,ط)ٔ.ْْٔ/

(  )2ت ظر :ر عل الهلعلح  كبطعب ع :لعبد الرءكؼ أحهد تبد الغفكر  ,ر عل هعل تتر ه يكرة ,اللعهع 
اة ظهت ,غزة,ة ـالتف تركتوكـالنرمف,صُُُِّْ ,ق 

ّٓ

أفت كفتوىأن سربع ت ,ه تهدهفةكلوتععلىًَ{:بُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَب َُ
غَسٌُسا سَّدَِْب}( ُ).
لذلؾ مإف  ير ثنعم اللوح كظتف كالب هف كظعئؼ  اة عف ,كذلؾ بعد

تنكل ا تععلى كالظح  اة عف  ف و ,كذلؾ اهتثعلن لنكلو تععلى  {:-فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ

ًَؤَطْيِذٌُاْ رَا دَ ثِْْ نِنٌُْ ًَ ؤَؿِْعٌُ اْ اىيّوَ ًَ سَعٌُىَوُ بُِ مُنزٌُ ٍُّاْ ٍِنِني}( ِ) .إلعم لهع  بؽ مإف
اثهرال هعكمبعللوحتلتؼتوتوةد ت بعل ,حتثكأفا تععلىةدحددل ع
ه جالحتعةالذمتلوحل عميالد تعكاآلبرة,كهفألؿهذلالربع ت لـت فلوه وـ
بتعر مي ةبكؿ أح عـ اليرتع  ,أك التردد مي ت فتذه ع ,ثف ذلؾ هف هنتلي إتهع و

الذمأكلبتوتوالطعت لألكاهراةل ت ,ةعؿتععلى ًٍََ{:ب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ًَالَ ٍُاٍِْنَخٍ بِرَا
قَؼََ اىيَّوُ ًَسَعٌُىُوُ ؤٍَْشا ؤَُ َّنٌَُُ ىَيٌُُ اىْخَِْشَحُ ٍِِْ ؤٍَْشِىٌِْ ًٍََِ َّعْضِ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ فَقَذْ ػَوَّ
ػَ الَ الً ٍُّ جِْنب}( ّ) .
ِ) دضدح دصراحة التدجييات الر انية الصمح:

مآتعتاللوحميالنرمفال رتـكردتبي ؿكالحلغهكضمت ع,كللبس,
ل لوتأكتؿ
الح ,ةكمداه ,لتدعهلع ن
تح ك ه
كلإي عؿميم ه ع,مه جاة ظـل ر ه

كاللت عد ,كهف أهثو ذلؾ -أهراةلظحكالهلعلحعتبهبتوؼحعلت ع  ,ثههتت ع 
مي حتعة ال عس كهف ح هتو  -تععلى  -أف أكلح لو عس أهر دت ـ كد تعهـ ,حتث
بعطب  -بحع و كتععلى -ال عس بأكلح بطعب كدتعهـ إلى اةلظح ك بذ الفرة 
كالبظؼ,

(ُ)ال عء:اآلت (ُِٗ) .


()2اث فعؿ:اآلت (ُ).


()3اثحزاب :اآلت (ّٔ).

ّٔ

منعؿتععلى ًَ{:بُِ ؿَبئِسَزَبُِ ٍَِِ اىَُْاٍِْنِنيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب فَةُِ ثَغَذْ بِدْذَاىََُب
عَ يََ األُخْشٍَ فَقَبرِيٌُا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ رَسِِءَ بِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَةُِ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْعَذْهِ
ًَ ؤَ قْغِـٌُا بِ َُّ اىيَّوَ ُّ ذِتُّ ا ىَُْقْ غِـِني}( ُ) .

هع ب ػ ػػتف  -بحع و كتععلى -ال تتل الحتهت ل ذل الهلعلحعت  بهبتوؼ أ كات ع بتف

ال عس,منعؿتععلى ًَ{:بُِِ اٍْشَ ؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فَالَ اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ
ُّظْيِذَب ثَْْنَيََُب طُيْذب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ ًَؤُدْؼِشَدِ األَّسُظُ اىشُّخَّ ًَبُِ رُذْغِنٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ
ثِ ََب رَ عََْيٌَُُ خَ جِريا}( ِ) .

كالبطعب النرم ي تلدع بفو ف اللوح مي كلكح ,ك ةكة ,كل تطوب رلع
الهبعلفتفبعتتذار,أكتب رترل كليبلي,أكم رم,بؿت طوؽإلىإبرازالحنعئؽ,
كبتعفلظؿاله عهج الهبعلف لبطعب ا ,كه لو,كينعئ علبعدهعتف ه ج ا 

تععلى ,مأهر -ا تععلى ر كلو , أف تبوغ ع الطرتؽ النكتـ ةعؿ تععلى {:قُوْ ىَـزِهِ
عَجِْ يِِ ؤَ دْعٌُ بِىََ اىيّوِ عَ يََ ثَ ظِريَحٍ ؤَ َّبْ ًَ ٍَِِ ا رَّجَعَنِِ ًَ عُجْذَب َُ اىيّوِ ًَ ٍَب ؤَ َّ بْ ٍِ َِ

اىَُْشْشِمِني} ( ّ) 

ّ -يهكلت اثهر بعللوحكالحثتوتو :
ظ مي دللتو ب هبتوؼ هلعلت الحتعة
لعء البطعب النرم ي لولوح يعه ن

اة ع ت ,كأحكال ع ,تنكؿتععلى  {:فَب رَّقٌُاْ اىيّوَ ًَ ؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِ ْْ نِنٌُْ}( ْ) .

هع لعءاثهر لإل ع ت لهععءتوىابتظؼأل ع ع,كأت ارة ع,كطكائف ع,
هع يهؿ لهتع اله تكتعت الفردت  ,كاللهعتت  ,كالدكلت  ,كاثه  و ع .كلعء اثهر

()1الحلرات :اآلت (ٗ).


()2ال عء:اآلت (ُِٖ).


()3تك ؼ:اآلت (َُٖ) .
()4اث فعؿ:اآلت (ُ).


ّٕ

بعللوح هف ا  – بحع و  كتععلى  -توى ه تكل الفرد ,منعؿ تععلى {:ؤََّّوُ ٍَِ عََِوَ
ٍِن نٌُْ عٌُءا ثِ جَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَب ةَ ٍِِ ثَ عْذِهِ ًَ ؤَطْ يَخَ فَ إََّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ}( ُ) .

هعلعءالبتعف هفا تععلى لإل عف فردبإل ظحذاتو,كاللوح مي عئرأمععلو,

كأةكالو,ةعؿتععلى ِْ ٍَ { :عَ َِوَ طَ بىِذب ٍِِّ رَمَشٍ ؤَ ًْ ؤُّثََ ًَىُ ٌَ ٍُ اٌٍِِْ فَ يَنُذَِْْْنَّوُ دََْبح ؿَِّْجَخً
ًَ ىَنَجْضِ َّنَّيٌُْ ؤَ اْشَىٌُ ثِ إَدْغَِِ ٍَب مَ بٌُّ اْ َّعََْ يٌُُ}( ِ).
كبعطب ـ لؿ كتظ–أتلنع -توى ه تكل الع ظةعت اث رت  ,كاثحكاؿ 

اليبلت  ,تنكؿ تععلى {:فَالَ اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ ُّظْيِذَب ثَْْنَيََُب طُيْذب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ
ًَؤُدْؼِشَدِ األَّسُظُ اىشُّخَّ ًَبُِ رُذْغِنٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ ثََِب رَعََْيٌَُُ

خَجِري ا}( ّ).

هعإ ف 

طعلب  اة عف ب ع مي لهتع أحكالو الععه  ,كالبعل مي
ت ى
اةلظح كاللوح بأ كات هع ي
ال

ر,كالعظ ت ,تنكؿتععلى {:-الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ

ؤَ ًْ بِ طْ الَحٍ ثَ َِْْ اىنَّب طِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِ لَ اثْزَغَبء ٍَ شْػَبدِ اىيّوِ فَ غٌَْفَ ُّ اْ رِْوِ ؤَاْشا عَ ظَِْب}( ْ) .

ك ذلؾتوىه تكلاللهعت كاثه  و ع,ةعؿتععلى َّ{:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ا رَّقٌُا
اىيَّوَ ًَقٌُىٌُا قٌَْالً عَذِّذ ا(ُّ)١2ظْيِخْ ىَنٌُْ ؤَعََْب ىَنٌُْ ًَّ غْسِشْ ىَنٌُْ رٌُُّثَنٌُْ ًٍََِ ُّـِعْ اىيَّ وَ ًَسَعٌُىَوُ فَقَذْ
فَب صَ فَ ٌْصًا عَ ظَِْب}( ٓ) .

()1اث ععـ :اآلت (ْٓ).


2

( )ال حؿ :اآلت (ٕٗ) .

()3ال عء:اآلت (ُِٖ).


()4ال عء:اآلت (ُُْ).


(ٓ)اثحزاب :اآلت (َٕ.)ُٕ,

ّٖ

كةدبعطب ـ بحع وتوىه تكلالط كائؼ,كالهعتندات,متنكؿتععلى ًَ{:بُِ
ؿَب ئِسَزَبُِ ٍِ َِ ا ىَُْاٍِْنِنيَ ا قْزَزَ يٌُا فَ إَطْيِذٌُا ثَ ْْنَيََُب}( ُ) .
كلعء التكلتو الربع ي بعثهر بإلراء اللوح توى اله تكل الدكلي ه هع
ابتوفت الف رة ,كالعنتدة بتف الهتبعلهتف الدكلتتف  ,هع يهؿ هذا التكلتو لهتع
أتهعؿاللوحبتفاله وهتفبلكل نعكهعغترهـهفاليعكبتهكه نع,تنكؿتععلى:
{ ًَ بُِ اَ نَذٌُاْ ىِي غَّيٌِْ فَباْنَ خْ ىَيَب}( ِ) .

أهر ربع ي ت تكلب  الت فتذ
كتتلح هف بظؿ هع  بؽ أف النتعـ بعةلظح ه

ذلؾإةتداء بهع كرد ميالنرمفال رتـ توى ل عف
بح بالندرة,كال تطعت توتو,ك
ن

هكدتوتو ال ظـميةكلوتععلى ًٍََ{:ب ؤُسِّذُ ؤَُْ ؤُخَبىِسَنٌُْ بِىََ ٍَب ؤَّْيَبمٌُْ عَنْوُ بُِْ ؤُسِّذُ بِالَّ

ا إلِطْالَحَ ٍَب اعْزَـَعْذُ ًٍََب رٌَْفِْقِِ بِالَّ ثِبىيّوِ عَيَْْوِ رٌََمَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُِّْت}( ّ),كثفا تععلىةد
ربصأتلعن  ميذلؾحتىتوى ه تكلالعبعداتالهحل  ,كالت علتؼالفردت ,منعؿ
تععلى  {:الَ ُّنَ يِّفُ اىيّوُ َّسْغب بِ الَّ ًُ عْعَيَب ىَ يَب ٍَب مَ غَجَ ذْ ًَ عَيَْْيَب ٍَب ا مْزَغَ جَذْ  .)ْ (}...

هع أف التكلتو النرم ي لولوح لعء هكل عن إلى ال عس مي الهلعلت

الةتلعدت  ,كال تع ت  ,كاليرتت  ,كاة ع ت   ,هع تٌكتت بطعبعت النرمف لتن رتر

الهلعلحعت منرر هبعدئ العفك ,كاةعه العظةعت الععه بتف ال عس ,كالت عهي,
كالترمع تفاللغعئر ,


()1الحلرات:اآلت (ٗ).


()2اث فعؿ:اآلت (ُٔ) .


()3هكد :اآلت (ٖٖ).


()4البنرة :اآلت (ِٖٔ) .


ّٗ

منعؿتععلى{:ؤًُْىَئِلَ ُّاْرٌَْ َُ ؤَاْشَىٌُ ٍَّشَّرَِِْْ ثََِب طَجَشًُا ًَّذْسَئًَُُ ثِبىْذَغَنَخِ اىغَِّّْئَخَ
ًٍَََِّب سَصَقْنَبىٌُْ ُّنسِقٌُُ(ًَ ) 45بِرَا عََِعٌُا اىيَّغٌَْ ؤَعْشَػٌُا عَنْوُ ًَقَبىٌُا ىَنَب ؤَعََْبىُنَب ًىَنٌُْ ؤَعََْب ىُنٌُْ
عَ الَ ًٌ عَ يَ ْْنٌُْ الَ َّ جْ زَغِِ ا ىْجَبىِيِني}( ُ) .

هع تتلح أتلعن يهكلت ال بطعب النرم ي لولوح ,كتعدد هلعلت ذلؾ

البطعب كالهبعطبتف بو ,كلت كع بطعبعت النرمف ال رتـ لولوح ,ةرر ذلؾ البطعب 
هبعدئ إ ظهت مرتدة ته ع حدكث البظؼ هف اثلؿ ,كتؤلؿ لولوح ,محرـ
ملعء ت هح
الغتب ,كال هته ,كالتل س,كغترهعهفالهبعدئاة ظهت ,التيتحنؽ 
ن

بإةعه الهلعلحعت,كه عةكلوتععلىَّ{ :ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا الَ َّغْخَشْ قًٌٌَ ٍِِّ قًٌٍَْ عَغََ
ؤَُ َّنٌٌُُّا خَْْشا ٍِّنْيٌُْ ًَالَ ِّغَبء ٍِِّ ِّّغَبء عَغََ ؤَُ َّنَُِّ خَْْش ا ٍِّنْيَُِّ ًَالَ رَيَِْضًُا ؤَّسُغَ نٌُْ ًَالَ
رَنَبثَضًُا ثِبألَىْقَبةِ ثِئْظَ االِعٌُْ ا ىْسُغٌُقُ ثَعْذَ اإلِميَبُِ ًٍََِ ىٌَّْ َّزُتْ فَإًُْىَئِلَ ىٌُُ اىظَّبىٌَُُِ (َّ)11ب ؤَُّّيَب
اىَّزِّ َِ آٍَنٌُا ااْزَنِجٌُا مَثِريا ٍَِِّ اىظَِِّّ بَُِّ ثَعْغَ اىظَِِّّ بِ ثٌٌْ ًَالَ رَجَغَّغٌُا ًَالَ َّغْزَت ثَّعْؼُنٌُ ثَعْؼًب

ؤَُّذِتُّ ؤَدَذُ مٌُْ ؤَُ َّإْمُوَ ىَذٌَْ ؤَخِْوِ ٍَْْزًب فَنَشِىْزٌَُُهُ ًَارَّقٌُا اىيَّوَ بَُِّ اىيَّوَ رٌََّاةٌ سَّدٌِْ}( ِ),كةكلو
«:ال تحاسددا ,دال ت اغضدا ,دال تجسسدا ,دال تحسسدا ,دال تناجشدا ,دكدندا
اد اهلل إخدانا»(  .)3

 )4داقعية األىر الصمح دىالىستيا األحدال الىتند ة.

ل ندتلعكزالبطعبالنرم ياللع بال ظرمإلياللع بال وك يالعهويحتى
بونكا هف ألو ع ,كهي ال تبظؼ مي اثرض
تته ف  ال عس هف تحنتؽ الغعت التي ي
كالعبكدت  تز كلؿ ,م عف التظزـ هكلكدنا مي اللع ب ال ظرم  كال وكؾ العهوي,
م ك تحهؿ لع بعن تهوتعن ه هعن ل ت تنتـ كل تلوح حعؿ اة عف إل إذا طبنو مي

(ُ)النلص :اآلت (ْٓ.)ٓٓ,
()2الحلرات :اآلتعت(ُُ.)ُِ,


( )3صحيح مسلم :باب حترمي الظم والتجسس ,ح رقم(.1985/4)2563
َْ

لهتع يئكف حتعتو التكهت   ,هع أف البطعب الن مر ي كاةعي تلوح ل ؿ زهعف ه ذ
زكلوتوى تد عهحهدكحتى عت الزهعف,متحتعبواثهـ,كتيلوح كاةع ع,كت ظـ

يئك ع ,كبو تتحنؽ ا لغعت اث ع ت هف بوؽ اة عف ,موـ تأت البطعب النرم ي
بلهو هفالهبعدئالتربكت البتعلت التيتلعبتطبتن ع,كت فتذهعتوىالكاةع .
كلند أيعر  تد ةطب  -ل ذا منعؿ":إف اة ظـ ه ج كاةعي لوحتعة ,ل تنكـ
توى هثعلتعت بتعلت لعهدة مي ةكالب  ظرت  ,إ و تكالو الحتعة البيرت   -هع هي -
بعكائن ع كلكاذب ع كهظب عت ع الكاةعت  ,تكال ع لتنكدهع ةتعدة كاةعت إلى ال تر كا لى

مف ك و
الرتنعء مي و
احد ,تكال ع بحوكؿ تهوت ت عمئ  كاةعتعت ع ,كل ترمرؼ مي بتعؿ
حعلـ,كرؤل هل ح لتلدمتوىكاةعالحتعةيتئنع"( ُ) .

هع أف بطعب اللوح لزء هف اله ج اة ظهي النرم ي الكاةعي الذم هك

ه ـ ةر عء هععلـ الهلتهع اله وـ الهتهع ؾ ,كالهتععكف ,مإف ا  -بحع و كتععلى -
ابتعر ل ع الحؿ اثهثؿ مي البطعب النرم ي  ,م ك تكالو الفطرة اة ع ت هكال 
لرتح هبعيرة كاةعت تهوت  ,ثف  الفطرة  وته  ,كب ع الهيعتر الحنتنت ال عه 

بدابؿاة عف,منعؿتععلى  {:فَإَقٌِْ ًَاْيَلَ ىِيذِِِّّ دَنِْسًب فِـْشَد اىيَّوِ اىَّزِِ فَـَشَ اىنَّبطَ عَيَْْيَب
الَ

رَ جْ ذِّوَ ىِ خَيْقِ اىيَّوِ رَ ىِلَ اىذُِِّّ ا ىْقٌَُِّْ ًىَ نَِِّ ؤَ مْثَشَ اىنَّب طِ الَ َّ عْ يٌََُُ}( ِ) .

بؿ إٌو حدد ك عئؿ لتنرر هذا اله ج ,م ك تطبؽ كتزاكؿ  ظرتعتو كتلعو ع

كاةع نع مي حتعة ال عس ,هثعلو مي ذلؾ هبدأ اليكرل ةعؿ تععلى  {:فَجََِب سَدََْخٍ ٍَِِّ اىيّوِ

ىِن ذَ ىَيٌُْ ًىَ ٌْ مُن ذَ فَظًّب غَيِْظَ اىْقَيْتِ الَّسَؼٌُّاْ ٍِ ِْ دٌَْىِلَ فَبعْفُ عَنْ يٌُْ ًَاعْزَغْسِشْ ىَ يٌُْ ًَشَبًِسْىٌُْ
فِِ ا ألَ ٍْشِ فَ ةِرَا عَ ضٍَْذَ فَ زٌََمَّوْ عَ يََ اىيّوِ بِ َُّ اى يّوَ ُّذِتُّ ا ىَُْزٌََمِّيِني}( ّ) .

()1ميظظؿالنرمف ,ل تدةطب.ِِٔ/ُ:
()2الركـ:اآلت (َّ) .


()3مؿتهراف :اآلت (ُٗٓ).


ُْ

هع أف  هف هظعهر اهتهعـ الن رمف ال رتـ بعليكرل كلكرهع الهتعددة ,أ و ةد
لؿ ههعر عتتطبتنت تهوت لويكرل,ت تفعال عسب ع,كتهعر كهعمي كاةعحتعت ـ,
كت دالتف ترميهي ظت ـ,كاتلعدالحوكؿاله ع ب ل ع .

ةعؿتععلى  {:فَةُِْ ؤَسَادَا فِظَبالً عَِ رَشَاعٍ ٍِّنْيََُب ًَرَشَبًُسٍ فَالَ اُنَبحَ عَيَْْيََِب ًَبُِْ

ؤَ سَدرٌُّْ ؤَُ رَ غْزَشْػِعٌُ اْ ؤًَْ الَدَمٌُْ فَ الَ اُ نَبحَ عَ يَ ْْنٌُْ بِ رَا عَ يََّْزٌُ ٍَّأ آ رَْْزٌُ ثِ بىََْعْشًُ فِ}( ُ) .

 هف بظؿ ا تعراض اآلتعت  كاثةكاؿ  ,لد أف بطعب اللوح مت ع بطعبعن  كاةعت نع كتهوتعن تلوحللهتعب يالبير كمي ؿزهعف,كه عف .

الفرع الثالث :تىييز الصمح ن غيره ىن األلفاظ:

ةد تتيعبو بعض العنكد كاثلفعظ بعند اللوح مي  ثتر هف اةل راءات
كالبلعئص كاليركط ذ ره ع :
 ) 1تىييز الصمح ن التحكيم:

التح تـميالوغ :هلدر ح ـ,تنعؿ:ح ٌ ىهومياثهرتح تهعن أم :أهرل أف
تح ـبت ـمعحت ـ,م كح ـ,كهح ـ,كتح ه ـ:أملعزمتوح هو( ِ).
معح ىت ى ىـ  ىتىو هي مي
ح ه ٍهتيوي مي هعلي ,إذا
ى
الح ٍ ىـ متوٍ ,
لعوت إلتو ي
كتنعؿ أتل نع :ى

ذلؾ( ّ).كلعءميةكلوتععلى {:فَالَ ًَسَثِّلَ الَ ُّاٍِْنٌَُُ دَزَََّ ُّ ذَنٌَُِّكَ فََِْب شَجَشَ ثَْْنَيٌُْ ثٌَُّ الَ
َّ جِ ذًُاْ فِِ ؤَّسُغِيٌِْ دَشَاب ٍِّ ََّب قَ ؼَْْذَ ًَ ُّغَيٌَُِّاْ رَ غْ يَِْب}( ْ) .

أهع تعرتؼ التح تـ ت د الفن عء م ك":تبعرة تف تكلت البلهتف ,ح هعن  ,

لفلؿبلكه بتفهت عزتتف" ( ٓ) ,كةدت كفهذلالتكلت بإحعل هف النعلي,أك هف
ةبؿالبلهتف .
()1البنرة :اآلت (ِّّ) .
()2النعهكسالهحتط :ثبيطعهرهلدالدتف الفتركزمبعدم .َُٗٓ/ُ,

()3اللحعح  تعجالوغ :ثبي لرإ هعتتؿالفعرابي,َُِٗ/ ٓ ,كل عف العرب:ثبي الفلؿ  هحهدبف رـ
اث لعرم.ُُْ/,ُِ,

()4ال عء:اآلت (ٓٔ) .

(  )5البحر الرائؽ :لزتف الدتف بف إ براهتـ الهعركؼ بعبف  لتـ الهلرم :دار ال تعب اة ظهي(د,ت)ط ِ =-

ِْ

 هعترمتهلو اثح عـ العدلت التح تـ بأ و":تبعرةتفاتبعذالبلهتف 

مبربرلعههع لفلؿبلكهت هعكدتكاههع"( ُ) .
ح هعن ان
كةد  يذ ر أتلنع  أف اللوح ت د الح فت ( ِ) :هك تند كلع لرمع اله عزت بعد كةكت ع

بعلترالي( ّ) .

كزادالهعل ت توىهذاالهدلكؿ ةكل ـ :العندتوىرمع عةبؿكةكت ع -أتلعن –كةعت  .

 ملعء مي تعرتؼ ابف ترمو ( ْ)لولوح :أ و ا تنعؿ تف حؽ أك دتكل بعكض لرمع
زاع,أكبكؼكةكتو( ٓ) .
مفيالتعبترب ػػ(بكؼكةكتو)إيع رةإلىلكازاللوحلتكةيه عزت غترةعئه بعلفعؿ,
كل

عهحتهو الكةكع,كبذلؾةدتتفؽاللوحكالتح تـ ميبعضاله عئؿ ( ٔ) :

األدلى :كثتن اللوحالتيتلدرهعالهلوحبتف الطرمتفتعتبرهوزه ل هع,ككالب 
الت فتذ ,كلتس ثم ه هع الرلكع ت ع  ,ك ذلؾ التح تـ توى ةكؿ الح فت كالح عبو ,
ببظؼهعذهبإلتوالهعل ت  .

=ِْٕ/كالدر الهبتعر :لهحهد أهتف بف تهر ابف تعبدتف :دار الف ر بتركت( ,د,ت) ط ِ  ُُِْ -هػ ,
ٓ  .ِْٖ/


(ُ) جملة األحكام العدلية :للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ,حتقيق :ذميب ىواويٍت :نور
حممد ,كارخانو جتار تِكتب ,آرام باغ ,كراتشي(,د,ط) .365/1
()2متحالندتر:ل هعؿالدتفهحهد بفتبدالكاحد ال تكا ي,دارالف ر(د,ت ,ط)ٖ .َّْ/

()3الب عت يرحال دات  :ثبيهحهدالعت ى :دارال تبالعوهت بتركت,لب عف(د,ت) طُ َُِْ-هػ .ّ/َُ,
()4ابفترمو(تَّٖ:ق)هك :أبكتبدا حهدبفهحهدابفت رم الكرغهي ,بتوإلىكرغه ةرت بإمرتنت  ,
كهك إهعـ تك س كتعله ع كبطتب ع مي تلرل ,كلد كتكمى مت ع ,هف  تبو (:ا لهبتلر ال بتر مي منو

الهعل ت  ,كالحدكد مي  التععرتؼ الفن ت )كغترهع ,ا ظر :الكامي بعلكمتعت  ,للظح الدتف بوتؿ بف تبدا 


اللفدم ,ْٔ/ُِ ,كاثتظـلوزر وي.ّْ/ٕ,

(ٓ)هكاهباللوتؿ مييرحهبتلربوتؿ  ٓ:ثبيتبدا الرتت ي ,ٕٗ/,كالفكا والدكا ي :أحهد بف غع ـ (أك 
غ تـ)بف علـابف ه ع ,ي عبالدتف ال فراكم اثزهرم الهعل ي :دارالف ر(,د,ت,ط) ُُْٓهػ .ُِّ/ِ ,

( )6هلو اثح عـ العدلت  :ل ول ه ك هفتدةتوهعءكمن عءميالبظم العثهع ت  ,تحنتؽ :لتبهكاكت ي ,
ال ع ر :كرهحهد  ,عربع وتل عر ًت  تب,مراـبعغ ,راتيي(د,ط)ُ .ّٕٓ/

ّْ

الثانية  :تلح إلراء  ؿ هف اللوح  كالتح تـ مي النلعتع الهعلت الهتعون بحنكؽ
ال عس علل عتعت,كاثحكاؿ اليبلت هفزكاجكطظؽ(  .)1
كتتبتف ههع بؽأفه عؾمركةعنتهتزاللوحتفالتح تـ كتتهثؿمياآلتي :
ي
أحدههع :أف اللوح ت تج ت و تند تترالى توتو الطرمعف الهت عزتعف ,ببظؼ
التح تـ مإ وت تجت وح ـةلعئي,كمرؽبتفالح ـ النلعئي,كالعندالرلعئي .
ثع تنع :أفاللوحتت عزؿمتوأحدالطرمتف,أك ظههعتفحؽ,ببظؼالتح تـموتس
متوت عزؿتفحؽ .

 )2الصمح دالقضاء :

و
ةعض إذا ح ـ
النلعء مي الوغ هك :هأبكذ هف ةلى تنلي ةلعء م ك

كملؿ,كالنلعء:هكالفلؿميالح ـ ,هعميةكلوتععلى ً{:ىٌَْالَ مَيََِخٌ عَجَقَذْ ٍِِ
سَّثِّلَ بِىََ ؤَاَوٍ ٍُّغًَََّ ىَّقُؼَِِ ثَْْنَيٌُْ ًَبَُِّ اىَّزَِِّ ؤًُسِثٌُا اىْنِزَبةَ ٍِِ ثَعْذِىٌِْ ىَسِِ شَلٍّ ٍِّنْوُ
ٍُ شِّت}( ِ).أم:لفلؿالح ـ بت ـ( ّ) .

و
هععف تتفؽ لهتع ع بأ ع بهع ى ا نلعء الييء
متأتي النلعء  مي الوغ توى تدة
كتهعهو,كالنعلي :هكالنعطع لألهكرالهح ـ ل ع,كألووالنطعكالفلؿ .
أهعتعرتؼالنلعءميالطظحالفن عء م ك :اةببعرتفح ـيرتيتوى
بتؿاةلزاـ بو,لفلؿالبلكه ( ْ) .
كتعرتؼالنلعءمييأفاةلظح ,مندترموالح فت بأ و:ملؿالبلكهعتكةطع
اله عزتعت( ٓ) .

(ُ)ادلرجع السابق.

(ِ)اليكرل:اآلت (ُْ) .

( ّ) ت ذتب الوغ  :ثبي ه لكر اثزهرم ,َُٕ/ٗ ,كال لحعح  تعج الوغ  :ثبي  لر إ هعتتؿ الفعرابي,
ٔ ,ِِْٔ/كل عفالعرب :ثبيالفلؿهحهد بفه رـ اث لعرم.ُٖٔ/ُٓ,

()4تبتتفالحنعئؽ:لفبرالدتفتثهعفالزتوعي,ُٕٓ/ ْ,كالح ب ,لبفتتهتو:ثبيالعبعستنيالدتفأحهدابف


تتهت الح ار ي ,تحنتؽ كتعوتؽ:تويبف عتؼاليح كد,طِ ُِْٓ -هػُ  .ُّ/

()5الدرالهبتعر,لبفتعبدتف .ِّٓ/ٓ,

ْْ

كترل ابف تعبدتف ( ُ):أ و لبد أف  يتزاد مي التعرتؼ(:توى كلو بعص) بحتث

ت كف تعرتؼ النلعء :بأ و"  ملؿ البلكهعت توى كلو بعص ( ِ )" ,كال بب مي
توؾالزتعدةت دابفتعبدتف ,حتىلتدبؿمتواللوحبتف البلهتف,كهذا

إلعم
هكالفرؽاللكهرم الذمتهتزاللوح تفالنلعء .
 هع تتبتف أتلعن أف بتف اللوح كالنلعء مكارؽ لكهرت  ,تتلوى مي أف

النلعءهكاثلؿميملؿالبلكهعت,كاله عزتعتأت نع  عف كت ع ,متيهؿالح ـ
مي ةلعتع الحدكد  ,كالنلعص  ,كاله عزتعت اليبلت  علطظؽ ,كالف خ ,كالبوع

كغترهع ,بت هع اللوح مرع هف ذلؾ  ,م ك تتعوؽ بفلؿ بعض البلكهعت ,كتحظر
ت والفلؿمي الحدكد,كالطظؽ,كالف خلعنكدال عحكغترهع ,هعتتهتزالنعلي
بأ و لعحب كلت تعه  ,مظ تبرج تف  وط النلعء أحد ,كل ت تث ى هف
ابتلعلو هكلكع ,ببظؼ الهلوح الذم ل ت كف ذا كلت تعه  ,كت حلر
ابتلعلوميةلعتعهحددةتوى بتؿالحلر .
 )3الصمح دتىيزه ن العفد .

معلعفكميالوغ :تأتيتوىكزفمعكؿهفالعفك ,كهكهفلت الهبعلغ ,تنعؿ:
تفعتعفكتفكان ,م كتعؼكتفك,ةعؿالوتث ( ّ):العفكتفكا تز كلؿتفبونو,

كا تععلى العفك الغفكر ,مع هك الهتلعكز تف الذ كب ,كهك التعرؾ العنعب توى

الهذ ب التعئب( ْ) .
()1ابفتعبدتف(تُِِٓ:ق) هك  :هحهد أهتفبف تهربف تبد العزتزالدهيني منتو الدتعراليعهت  ,كاهعـ
الح فت ميتلرل  ,,تكلى اةمتعءميبعضالهدف اللغترةثـتتفأهت علوفتكلهع ال تدهحهكد حهزة  ,

هفتيدهيؽ كلدكهعتميدهيؽ ,لوتدة تب ه ع (,ردالهحتعرتوىالدرالهبتعر  ,هعتاث حعر=

=توى يرحاله عر)كغترهع,ا ظر:اثتظـ ,لوزر وي .ِْ/ٔ,


()2الدرالهبتعر :لبفتعبدتفِّٓ/ٓ:
هي :إهعـ أهؿ هلر مي تلرل,
( )3الوتث (تُٕٓ :ق) هك :أبك الحعرث الوتث بف  عد تبد الرحهف الف ٌ

كمن ع ,تتلؼ بعل رـ كاللكد ,ألوو هف ب ار عف ,كلد مي  ةوني دة ,كتكمي كدمف مي النعهرة ,لو تدة

هل فعتا ظر  :كمتعتاثتتعف  ,ثبيالعبعسيهسالدتف ,ُِٕ/ْ  ,كتعرتخاة ظـ,ليهسالدتفبف
تثهعفالذهبي, َُٕ/ْ ,كاثتظـلوزر ويٓ .ِْٖ/

()4ل عفالعرب :ث بيالفلؿهحهدبفه رـاث لعرم .ِٕ/ُٓ,

ْٓ

كألؿالعفك هكالهحك,كالطهس,كاة نعط ةعؿتععلى{ :ﰂ

ﰃ}(ُ).

كه وتنعؿ:تفعا ت ؾ.أمهحعذ كبؾ,كترؾتنكبتؾتوىاةترام ع,كتفكتتف
الحؽ:أ نطتو  ,أ ؾهحكتوتفالذم هكتوتو( ِ) .
أهعتعرتؼ العفكميالطظحالفن عء:مت تعهؿغعلبعن بهع ىاة نعطكالتلعكز

تفييءهع( ّ) .

كته ف  بتعفالفرؽالذمتتهتزاللوحمتوتفالعفك كهك:أفاللوحلتتـإل
عء توى ا تفعؽ هف ةبؿ الطرمتف توى إلرائو ,بت هع تنع العفك ,كتلدر هف طرؼ
ب ن

كاحد ,حتىكلكلـتكامؽالطرؼاآلبر .

غتر أف اللوح كالعفك ةد تلتهععف مي حعل هحددة منط  ,هع مي حعل العفك تف
النلعصإلى هعؿ,أكهعتعرؼبعلعفكهنعبؿالدت  ,كاللوح أتـهفالعفك .
 ) 4الصمح دتىيزه ن اإل راء:
اةب راء:تنعؿميالوغ :أبرأت وههعليتوتوكبرأتوتبرئ ,كبرئهفاثهرتبرأ
براءةكبراء,ك ذلؾميالدتفكالعتكببرئإلتؾهفحنؾ,براءةكب راءكبركءانكتبرؤا,
ظ برتئ نع هفالدتف,أكالحؽ الذمتوتو( ْ) .
معةبراءتوىهذا:لعؿالهدتفهث ن

كالتبرئ  :تلحتح البراءة ,كالهبع رأة :اللوح توى الف راؽ كتنعؿ :أبرأؾ ه و

كبرأؾ.كميالت زتؿالعزتز  {:فَجَشَّؤَهُ اىيَّوُ ٍََِّب قَبىٌُا ًَمَبَُ عِنذَ اىيَّوِ ًَاِْيب}( ٓ).كأ عبرمء
هفذلؾكبراء,كاللهع براء( ٔ) .كبذلؾم كتأتيمي الوغ بهع ى الت زتو,كالتبوتص,
كالهبعتدة تفالييء( ٕ) .
( )1كرةالبنرة:اآلت (ِٖٔ).

()2ل عفالعرب  ,ثبيالفلؿهحهدبفه رـاث لعرم.ّٕ/ُٓ,

( )3الهك كت الفن ت ال كتتت   :لعدر تف  :ك ازرة اثكةعؼ كاليئكف اة ظهت  ,ال كتت ,هطعبع دار اللفكة,


هلر(,د,ت)طُ (-هفَُْْ  ُِْٕ-هػ) َّ .َِ/

(ْ)ل عفالعرب :ثبيالفلؿهحهدبفه رـاث لعرم.ّّ/ُ,
()5اثحزاب :اآلت (ٖٔ).

()6ل عفالعرب  :ثبيالفلؿهحهدبفه رـاث لعرم.ُّ/ُ,
()7الهرلع ال عبؽ.

ْٔ

كأهع تعرتؼ اةبراء مي اللطظح ,م ك :إ نعط اليبص حن نع لو مي ذه 

مبر أك ةبوو .مإذا لـ ت ف الحؽ مي ذه يبص كل تلعهو  ,حؽ اليفع كحؽ
ال

ت عد إب راء ,بؿ هك إ نعط هحض .كةد ابتتر لفظ
ى الهكلى بو ,متر و ل ي

(إ نعط)ميالتع رتؼبعلرغـهفأفمياةبراءهع تتف,ههعاة نعطكالتهوتؾ -تغوتبع
ثحدالهع تتف؛كث ولتبوكهفكلوإ نعط( ُ).كةد يذ ر عبنعنأفهفهعع ياللوح
ميالوغ :هكالتكمتؽ,كهكا ـلوهلعلح  ,كهكمياللطظح:تندبوترمعال زاع

كتنطعالبلكه بتفالهتلعلحتف بترالت هع( ِ) .
كهف الهنرر من عن  هع أ وف ع بأف اللوح ت كف تف إةرار ,أك إ عر ,أك 

كت  ,مإذا  عف تف إةرار ,ك عف اللوح توى إ نعط لزء هف الهت عزع متو كأداء
البعةي ,مفي هذل اللكرة تيبو اللوح اةب راء؛ ث ع أبذ لبعض الحؽ  ,كاب راء تف
ال بعةي,أهعإف عفاللوحه عتوىأبذبدؿم كهععكل  .
ك ذلؾالحعؿإف عفاللوحتف إ عرأك كت ,كتلهفإ نعطاللزءهفحنو,
م كبعل ب لوهدتيإبراءتفبعضالحؽ,ميحتفأ وبعل ب لوهدتىتوتوامتداء
لوتهتف,كةطعلوه عزت  .
كل ذاتتبتفأفاللوح تتهتزتفاةبراء,هفكل تف :
األدل :أفاللوحإ هعت كفبعدال زاعميالغعلب,بت هعاةب راءلتيترطمتوذلؾ,
مندت كفةبؿال زاع أكبعدل .
دالثاني  :أف اللوح ةد تتلهف إب راء ,كذلؾ إذا  عف متو إ نعط للزء هف الحؽ
الهت عزعمتو,كةدلتتلهفاةب راء,بأفت كف هنعبؿالتزاـ هفالطرؼاآلبردكف
إ نعط .
كلذامإفالعظة بتف اللوحكاةب راءهيتظة تهكـ,كبلكصهف كلو,
كهيالتهعت هعت دهع  ت كفاةب راءبهنعبؿميحعل ال زاع,بت هع ت فرداةبراءتف
اللوح مي حعلتتف ههع :إذا  عف اة نعط ,أك مي حعل أف ت كف اةبراء مي غتر

()1الهك كت الفن ت ال كتتت  .ُِْ/ُ:

()2ت ظر:البحث ميتعرتؼاللوح -صّ,صٕ,صٖ.

ْٕ

ل,ل
حعل ال زاع ,هعت فرداللوحمتهعإذا عفبدؿاللوحتكل نعتفييءأكبد ن

إ نعطمتو .

بوصههع بؽإلىأفه عؾمتعتتحدثتتفاللوح,كأفألفعظ عتعددت
بتعددالحعلتأكال تعةعت,ك عفاثهربكلكباللوحميالحعلتاث ثربطكرة,
كلر انرت وىالهؤه تف  ,هثؿالةتتعؿمتهعبت ـ,كهفبظؿالبحثتتبتف أفلولوح
تدة بلعئص ,أهه ع :أ و أهر ربع ي  ,كأف التكلت عت متو لرتح  ,ككالح ,
كيعهو  ,كأ و كاةعي ,كهظهس لألح كاؿ ,ك هع تتبتف  -أتلعن  -أف اللوح تتهتز تف
غترلهفاثلفعظهثؿالتح تـ ,كالنلعء,كالعفك,كاةبراء .

معللوح تتهتز تف التح تـ بأف اللوح تند تترالى توتو الطرمعف ,ببظؼ
التح تـ مإ و ح ـ ةلعئي ,كمي اللوح تحؽ ثحد اثطراؼ الت عزؿ تف بعض
الحنكؽ  ببظؼالتح تـموتسمتوت عزؿ,أهعبعل ب لونلعءمإفاللوحتتهتزت و
بأف اللوح مرع ه و ,كبأف الهلوح لتس ذا كلت تعه  ,ببظؼ النعلي مإ و ذك
كلت تعه  ,أهع بعل ب لوعفك مأف اللوح تتهتز ت و بأ و تتـ بتف طرمتف ببظؼ
اةبراء مإف اللوح تتهتز ت و بأف اللوح
العفك  ,مإ و تلدر هف طرؼ كاحد ,كأهع 
إ هعت كفبعد زاع,ببظؼاةب راءمندت كفبدكف زاع ,م ؿإبراءلوح,كلتس ؿ
لوحإبراء .

ْٖ

املبحث انثاَي
حقيقت انصهحٔ ,إَٔاعّٔ ,أركأَّ ,شرٔطّ يف ضٕء انقرآٌ انكريى ٔفيّ
ثالثت يطانب 0
الىطمب األدل :حقيقة الصمح:
الىطمب ال ثاني :أنداع الصمح في سياق القران الكريم.
الىطمب الثالث :أركان الصمح دشردطو.

ْٗ

الىطمب األدل :حقيقة الصمح:
لـ تتعرض توهعء التف تر لحنتن اللوح ,ح ب توـ البعحث كاطظتو مي
تند ,كلتس
هؤلفعت ـ ,بت هعحنتن اللوحت دالفن عءكغترهـ هتهثو مي أفاللوح ه
تفعؽ  مح ب ,كتتبتف ذلؾ هف بظؿ تعرتفعت ـ لولوح ,بأ و هععةدة لرمع
كتد ,أك ا ه
ه
تند ه تن هؿ
البظؼ ,أك هك :تند لرمع ال زاع  ,ل ف هؿ هذا العند  -أم اللوح   -ه
بذاتومي ؿأح عهوكلكرل ؟أـأ وتندغتره تنؿبذاتوكت درجتحتغترلهف

العنكد؟ 
ظ
مله كر الفن عء ترل  :بأف حنتن اللوح هعتبرة مي  ك و تندنا ,كل و لتس ه تن ن

ةعئهعن بذاتو مي يركطو كأح عهو ,بؿ هك هتفرع تف غترل مي ذلؾ ,كتلرم توتو

أح عـالعندالذماتتبر بو,كتراتىمتويركطذلؾالعندكمثعرل( ُ) .

ههع تع ي أ و ت رم توتو أح عـ العنكد التي ت كف إلتو أةرب يب عن بح ب

هلهك وكالذمتـإلراؤل متو.مإذاتـاللوحتفهعؿبهعؿ ,مإ وتعتبره عميح ـ
عد ميح ـ اةلعرة,كاذا عف اللوح
مت ٌ
البتع,أهعإذا  عفاللوحتفهعؿبه فع   ,ي
توى بعض العتف الهدتعة هب بعض الهدتى لهف هك مي تدل مت درج تحت ح ـ
ال ب  ,كاذا  عف اللوح تف  ند ب ند مإ و تأبذ ح ـ اللرؼ ,كأهع إذا  عف اللوح
تف هعؿ هعتف بهكلكؼ مي الذه   ,متأبذ ح ـ ال وـ ,كاذا  عف اللوح مي دتكل
الدتفتوىأفتأبذالهدتيأةؿهفالهطوكبلتترؾدتكالتعتبرأبذان لبعضالحؽ,

كابراءتفالبعةيمتأبذتندإبراء,كه ذاتنعستوتوميبنت العنكداثبرل( ِ) .

( )1ت ظر :يرحهبتلربوتؿلوبريي  :ثبيتبدا  هحهدبفتبدا البرييالهعل ي ,ال عيردارالف ر
لوطبعت  بتركت(د,ت,ط)ٔ ,,ِ/ك يعؼالن عع:له لكربفتك سبفلظحالدتفالب كتى الح بوى :
دارال تب العوهت (,د,ت,ط)ّ  ,ّٕٗ/كتبتتف الحنعئؽ  يرح زالدةعئؽ :لفبر الد تفتثهعفبفتويبف
هحلف الزتوعي ,الح في :الهطبع ال برل اثهترت  ,بكلؽ ,النعهرة(,د,ت)  ط ُ ُُّّ -ق, ,ُّ/ٓ ,

كركل الطعلبتف  :ثبي ز رتع هحتي الدتف تحتى بف يرؼ ال ككم ,تحنتؽ :زهتر اليعكتش :اله تب

اة ظهي,بتركت,دهيؽ,تهعف,طِ ُُِْ -هػُّٗ/ْ,بتلرؼ.

يرحهبتلربوتؿلوبريي,ِ/ٔ,ك يعؼالن عع,له لكربفتك سّ,ّٕٗ/كتبتتف الحنعئؽ  يرح
()2ت ظر :

زالدةعئؽ ,لفبرالدتف تثهعفالزتوعي,ُّ/ٓ ,كركل الطعلبتف كتهدةالهفتتف :ثبيز رتعهحتيالدتف 

ال ككمُّٗ/ْ,بتلرؼ.

َٓ

كتؤتدذلؾهعذ رلالزتوعي ( ُ),أفاثلؿمياللوحأفتحهؿتوىأيبوالعنكدبو,
متلرمتوتوأح عهو؛ثفالعبرةلوهعع ي دكفاللكرة"( ِ) .
كالعم إلىهع بؽ ,مإفتنداللوحتتهتعبحنتن هرتبط ب ك وتندان ,كهك

ثم ه ـ الحؽميالرلكع
اموالهتفنتفابتداء توىإل رائو,كلتس و
النكةالهوزه ثط ر
ن
تفهنتلعل,أكالهطعلب بف بوه فردان؛ كفالنعتدةت ص:بأفاثلؿميالعنكد
الوزكـ,متوزـتنداللوحبعةتلعب كالنبكؿ,كلتسثحدهفأطراموالبتعربأمي ؿ

هفاثي عؿ( ّ) .
معللوح هف العنكد الهوزه  كالهؤبدة أتلنع – بهع ى  :أ و لتس تندان هؤةتعن أك

هحددالهدة ,ت ت يبع ت عءتوؾالهدة( ْ) .

بت هع اتتبر هلهع الفنو اة ظهي حنتن اللوح :بأ و تند تلرل بتف طرمتف
تتلعلحعف توى ييء متو تكض كهعكض ,كطبتع هذا اللوح غررت  ,تع ى
تدبو عالغرر( ٓ) .
كتوى اتتبعر هع ذهب إلتو هلهع الفنو اة ظهي ,بأف طبتع اللوح تدبؿ مت ع 
ظي
الغرر إذا  عف توى ييء متو تكض كهعكض ,ههع تع ي أ و لتس تندان ه تن 

تهؿاللوحهفبظلو.
كه درلعن تحتالعندالذم ي

(  )1الزتوعي (تّْٕ :ق)هك :أبك هحهد تثهعف بف توي ,الهونب مبر ا لدتف اٍل ىح ىفً ٌي كلي هيتب البع نعل

الطنزدهرت بعلن رام   ,ةدـ النعهرة كدرس كأمتى كل ؼ كا تفع ال عس بو ك عف هي ك ار بهعرم الفنو,تكمي
بنرام هلر,لو هل فعت ه ع(تبتتف الحنعئؽ يرح  ز الدةعئؽ ,كيرح اللعهع ال بتر)غترهع ,ا ظر  :

اللكاهر الهلت مي طبنعت الح فت ثبي هحهد تبدالنعدر  ,ّْٓ/ُ ,كتعج الترالـ ثبف ةطوكبغع ,لبي
الفداءزتفالدتفال كدك ي ,َِْ/ُ ,كاثتظـلوزر ويْ .َُِ/,

()2تبتتفالحنعئؽ  يرح زالدةعئؽ:لفبرالدتف تثهعفالزتوعي.ُّ/ٓ ,

ُّ ه
ه
ه
أهـ ال ه ظرتهعت الفن ته كتحنتؽ اثحعدتث
( )3الفً ٍن يو اة
ظهي كأدلتي يو (ال يعهؿ لألدلٌ ال يرتته كاآل ارء الهذهبته ك ٌ
ُّ
بفهلطفىالزىح ٍتوً ٌي ,دارالف ر ,كرته  ,دهيؽ(د,ت)طْ  .ِْٓٓ/ْ -
,ك ٍه ىب
ال هبكته كتبرتل ع)أ ,د ى

 .

()4الهرلع ال عبؽ.ِْٓٓ/ْ,

(  )5هلو هلهع الفنو اة ظهيالتعبعله ظه الهؤتهراة ظهيبلدة ,تلدر تفه ظه الهؤتهراة ظهي 
بلدة(,د,ت)ِ.َِٓ/

ُٓ

ك تظحظ مي تفرتععت الهؤلفتف النداهى ,بلكل نع أهؿ الحدتث ك اثلكلتتف
بعتتبعرأف تعباللوحه فردميهعهتتوكأح عهو ,تفبنت العنكداثبرل .

كههع  بؽ تتلح أف اللوح تند ه تنؿ مي أغوب لكرل كأح عهو ,كلتس
دابظنلهفأمتند مبر,كهفذلؾإذاتـإلراءاللوحبتفهتبعلهتف,ةدحدث
عد تندان ه تنظن
وت ٌ
توىأ ع وبظؼ,مإذاتـاللوحبعدكةكعال زاعكالبظؼ ,مإ ي

هلرال ,كتوتو اتفنت
بذاتو كلتغتو  ,كف العند ال عبؽ تظل تند مبر لحح 
اثطراؼ الهت عزت  .
ك ل فإذاتـإل راءاللوحبتفطرمتفةبؿحدكث زاعكبظؼبت ـتتطوب
تعد تندنا تعبع نع لوعند اله ع ب لو مي
تلحتح نع له كاةف ـ ,مإ و مي هذل الحعل ي
الهلهكف .


ِٓ

الىطمب الثاني :أنداع الصمح:

ذ رالهف ركفكالفن عءأ كاتنع كأة عهنع لولوح,كتفرتععتهتعددة,كل

عتتفؽ

ميهلهو ع,كافابتوفتميالترتتب ,ك ذ رهعبعلتفلتؿهعتحعيي الت رار كهي
توىال حكاآلتي :
ذ رالهف ركفاللوحكأ كاتو ت دتف ترهـلآلتعتال علؼذ رهع ,كبتع ع
ميهيركتت اللوح,كهيأ كاعهت عثرةمي تب ـ,كلـتذ ركا توؾاث كاع هلهو 
هعبت عالفن عء,كل

عهتفن هعتوؾالتن تهعت الفن ت لعنداللوح( ُ).

مع دهع  لهع يتعت الهكلكع ت دهـ  ,لد أ ـ ذ ركا اللوح بتف الزكلتف
اء  عف مي هعؿ أك كطء أك غتر ذلؾ ,كاللوح بتف الهتبعلهتف توى اثهكاؿ
كن
كاثتراض ,كاللوح بتف أهؿ العدؿ كأهؿ البغي ,د اللوح بتف اله وهتف كال فعر  ,
كهكهعت هىبعل د

( ِ).

هعميةكلوتععلى ًَ { :بُِ اَ نَذٌُاْ ىِي غَّيٌِْ فَباْ نَخْ ىَيَب}( ّ).

كتتبتف هف أةكاؿ الهف رتف مي هذا البعب أف أ كاع اللوح الكاردة  لعن مي

اآلتعتالنرم ت  ,هيذاتاث كاع ت دالفن عء .

م لد الف ن عء ةد أمردكا أ كاع اللوح مي هكلكع ه فرد ,كهك هع تتهعيى هع
طبتع الد ار الفن ت لوهكالتعالتيتلهع ؿهعتتعوؽبعلهكلكعتوىحدة,كهي
د ار ةدتبتوؼت عت دالهف رتف ,ك بتفتوؾالتن تهعت مياآلتي:

()1رالعبعلتفلتؿ -البحث  -هيركتت اللوح –صِٓ.
()2الهرلع ال عبؽ.

()3اث فعؿ:اآلت (ُٔ).

ّٓ

أنداع الصمح ند الفقياء:
تتفؽالفن عءميتن تـأ كاعاللوح ,توىاتتبعرأفأ كاعاللوح أربع ( ُ) .
اثكؿ:اللوحمتهعتحدثبتفاله وهتف كاهعه ـ ميحعل الحرب هعأهؿالبغي .
كالثع ي :اللوح بتفاله وهتف كال فعر.
الثعلث:اللوحبتفالزكلتف ت دحلكؿينعؽبت هع .

اثتراض.كهذاال كعابتوفتمراءالفن عءمي
الرابع:اللوحبتفال عسميالهععهظتكاثهكاؿك 

تن تهوتوىةكلتف :

القدل األدل:كهك ةكؿله كر الفن عءهفالهعل ت كاليعمعت كالح عبو ( ِ) :
مترلالهعل ت بأفاللوحتوىاثهكاؿة هعف:اثكؿ :اللوحالذمتنعمتهع
تلكزمتو اللوح,كهكلوحتوىإة رار كا عر,كالثع ي :اللوحال ذمتنعمتو ههع
ل تلكز مي البتكع كهك توى ثظث أة عـ :لوح تف خ بعتفعؽ ,كلوح تف خ
بعبتظؼ,كلوحلتف خبعتفعؽإفطعؿ,كافلـتطؿمتوابتظؼ( ّ) .
بت هع ترل اليعمعت   :بأف اللوح توى اثه كاؿ ة هعف أحدههع :لوح  تلرم
بتف الهتداتتتف كهك  كتعف ,أحدههع  -لوح توى إةرار ,مإف لرل توى تتف غتر
الهدتعةم كبتعبوفظاللوحتثبتمتوأح عـالبتع ,كالثع ي:اللوح توىاة عر .
()1بدائعالل عئع:ثبيب رتظءالدتف بفه عكدبفأحهدال ع ع يالح في:دارال تبالعوهت (د,ت)ط ِ -

َُْٔق ,َْ/ٔ,كبدات الهلت د :ثبي الكلتدهحهدالنرطبي  ,ٕٔ/ ْ ,كأ يالهطعلب:ثبيتحتىز رتع
بفهحهداث لعرم,زتفالدتفال ت ي:دارال تعبا ة ظهي(د,ت,ط)ِ  ,ُِْ /كه عجالطعلبتف:ثبي
ز رت عهحتيالدتفتحتىبفيرؼال ككم ,تحنتؽ :تكضةع ـأحهدتكض ,دار الف رط ُ ُِْٓ-ق

ػُ ,ُِٔ/كهغ ي الهحتعج :ليهس الدتف ,هحهد  بف أحهد البطتب اليربت ي اليعمعي :دار ال تب 
العوهت (د,ت) ط ُ ُُْٓ -هػ , ُُٔ/ّ ,كالهبدع مي يرح الهن ع  :ثبي إ حعؽ برهعف الدتف إبراهتـ بف 
هحهد بفهفوح,دارال تبالعوهت  ,بتركت,لب عف,طُ ُُْٖ-هػ .ِِٔ/ْ,



()2بدات الهلت دك عت الهنتلد :ثبي الكلتدهحهدبفأحهدبفريدالنرطبي: ,دارالحدتث -النعهرة(د,ط) 
ُِْٓهػ ,ٕٕ ,ٕٔ/ْ -كأ

ىالهطعلب مييرحركضالطعلب :لز

رتعبفهحهداث لعرم ,

ككم 
تدد اثلزاءْ :دار ال تعب اة ظهي( ,د,ف,ط) ,ُِْ / ِ:كه عج الطعلبتف :ثبي ز رت ع هحتي الدتف ال 

ُ,ُِٔ/كهغ يالهحتعج :ليهسالدتف اليربت ي,ُُٔ/ ّ ,كالهبدعمييرحالهن ع  :ثبيإ حعؽبرهعفالدتف 
بفهفوح .ِّٔ- ِِٔ/ْ ,

()3بدات الهلت د :ثبيالكلتدهحهد بفأحهد بفريدالنرطبي ْ.ٕٕ- ٕٔ/

ْٓ

الن ـالثع ي:اللوحتوىهعتلرم بتفالهدتي كاثل بي أكالك تؿ( ُ) .
ميحتفترلالح عبو :بأ وت ن ـاللوحمياثهكاؿ إلىة هتف :
أحدههع:لوحتفإ عرك كت ,مأدبو كااللوحميحعل ال كتلهف
حعل اللوح ميحعل اة عر .
الثع ي  :لوحتوى اةة رار,كهك كتعف :أحدههع -اللوحتوى ل س الحؽ
هثؿأفتنر لوبدتفمتلع ت وبعلو,كالثع ي :أفتلعلحتف الحؽبغترل و
م ك هععكل  ,مإف  عف بأثهعف تف أثهعف م ك لرؼ ,كاف  عف بغتر اثثهعف م ك
بتع .
القدل الثاني:كهكةكؿ من عءالح فت  :

تركفبأفاللوحتوىاثهكاؿثظث ,معتتبركااللوحميحعل ال كت كت نع 

ه تنظنتفاللوح ميحعل اة عر( ِ) .

كهف ذلؾ هع ذ رل ال ع ع ي ( ّ)  :أف اللوح مي اثلؿ أ كاع ثظث  ,كتنلد بذلؾ

اللوحتوىاثه كاؿ ,هكلوحت فإة رار الهدتى توتو,كلوحتفإ عرل,كلوح
تف كتو هفغتر إةرار,كلإ عر,ك ؿ  كعهف ذلؾ لتبوكإهعأفت كف بتف
الهدتي ,كالهدتى توتو,كاهعأفت كفبتفالهدتي ,كاثل بي الهتك ط( ْ) .
بت هعذ رلعحب تعبركل الطعلبتف:تن تهعتلولوحكأ كاتو كةدتبتوؼتهع
ذ رلالفن عءمنعؿ:إفاللوحة هعف :
القسم األدل :كهكاللوحمتهعتلرم بتفالهتداتتتف .
القسم الثاني :اللوحمتهعتلرم بتفالهدتي كاثل بي( ٓ) .
(  )1كأ يالهطعلب:ثبيتحتىز رتعبف هحهد اث لعرم, ,ُِْ/ِ ,كه عجالطعلبتف:ثبيز رتعهحتي
الدتفال ككم ,ُِٔ/ُ ,كهغ يالهحتعج:ليهسالدتف هحهداليربت ي .ُُٔ/ّ,

( )2الهبدعمييرحالهن ع :ثبيإ حعؽبرهعفالدتف بفهفوح .ِِٔ,ِّٔ/ْ ,

()3ال ع ع ي(ت ٖٕٓ:ق) :هكأبكب رتظء الدتفبفه عكدال ع ع يالح في ,ت كلىالتدرتسبعلحظكت 

كتكميبحوب  ,لوتدةهل فعته ع(بدائعالل عئعكال وطعفالهبتفميألكؿالدتف)ا ظر :اللكاهر

الهلت ميالطبنعتالح فت  ,ثبيهحهدتبدالنعدر ِ,ِْْ/كهعلـ الهؤلفتف ,لعهربفرلعّ.ٕٔ/
()4بدائعالل عئعميترتتباليرائع :لو ع عبي .َْ/ٔ,


()5ركل الطعلبتف :ثبيز رت عهحتيالدتفال ككم .ُّٗ/ْ,

ٓٓ

فالقسم األدل :اللوحمتهعتلرم بتفالهتداتتتف كتيهؿ :

(ُ)  اللوح بهع تلرم توى اةة رار كهك لربعف :اللوح تف العتف ,كاللوح تف
الدتفك هؿه هعتتلهفلوحالهععكل ,كلوحالحطتط كهك هعتأتي :
ٌ

األدل :اللوح تفالعتف,كتتلهفاآلتي :

(أ)  لوح الهععكل  :كهك الذم تلرم توى غتر العتف الهدتعة ,بأف ادتى
توتو دا نار مأةر لو ب ع ,كلعلحو ه ع توى  عة أك ثكب ,م ذا الل ؼ ح هو ح ـ

فت ندبوفظاللوح .
البتع,كا ي

(ب) لوحالحطتط :كهكاللعرمتوىبعضالعتفالهدتعة ,هفلعلحهف

الدار الهدتعة توى  لف ع أك ثوث ع ,أك هف  ال تعرتتف  توى أحدههع ,م ذا هب تف
بعض الهدتى لهف مي تدل ,متيترط للحتو النبكؿ ,كهلي هدة إه عف النبض.
كمي ايتراط إذف لدتد مي ةبلو البظؼ الهذ كر مي  تعب الرهف ,كتلح بوفظ
ال ب ,كهعهكميهع عهع .
الثاني :اللوحتفالدتف,كتتلهفاآلتي :
(أ)  لوح الهععكل  :كهك اللعرم توى تتف الدتف الهدتى ,مت ظر ,مإف
لعلحتفبعضأهكاؿالربعتوىهعتكامنوميالعو ,مظبدهفةبضالعكضمي
الهلوس ,كل تيترط تعتت و مي  فس اللوح توى اثلح  ,مإف لـ ت ف العكلعف
ربكتتف ,مإف  عف العكض تت نع  لح اللوح ,كل تيترط ةبلو مي الهلوس توى

اثلح ,كاف  عف دت عن لح توى اثلح ,كل ف تيترط التعتتف مي الهلوس ,كل
تيترط النبضبعدالتعتتف توىاثلح( ُ) .

(ب)لوحالحطتط :كهكاللعرمتوىبعضالدتفا لهدتى,م كإبراءتف
بعضالدتف,مإفا تعهعؿلفظاةبراء,أكهعميهع عل,بأفةعؿ:أبرأتؾبه هعئ 
هف اثلؼ الذم توتؾ ,أك لعلحتؾ توى البعةي ,برئ ههع أب رأل ,كل تيترط النبكؿ
توىاللحتح( ِ) .

()1ركل الطعلبتف :ثبيز رت عهحتيالدتفال ككم.ُّٗ/ْ,
()2الهرلع ال عبؽ .ُّٗ/ْ:

ٔٓ

(ِ ) اللوح تف اة عر ,مت ظر إف لرل توى غتر الهدتى ,م ك بعطؿ ,كلكرة
اللوحتوىاة عر,أفتدتيتوتودا نرا -هثظن -مت ر,ثـتتلعلحعف توىثكبأك
دتف,كلت كفطوباللوحه وإة اررا؛ث وربهعترتدةطعالبلكه  .

القسم الثاني :مياللوحاللعرم بتفالهدتي كأل بي,كلوحعلتعف .

الحالة األدلى  :هع إةرار الهدتى توتو ,مإف  عف الهدتى تت عن ,كةعؿ اثل بي :إف
الهدتىتوتوك و يمي هلعلحتؾلوتوى لؼالهدتى,أكتوى هذلال عة هف

هعلو,متلعلحعتوتولح .
الحالة الثانية :أفت كفه انر ظعه انر,ملعءأل بيمنعؿ:أةرالهدتىتوتوت دم,
كك و يميهلعلحتؾلو,إلأ ولتظ رإة اررللئظت زتوه و,مهلعلحتولح( ُ) .
تتلحههع بؽبأفالهف رتف كالفن عءهتفنكفبيأفتن تـاللوح ,غترأف
الهف رتف ذ ركا ؿة ـ ه فردان ت دتف ترهـلآلت عت ,بت هع  لدأفالفن عءةداتفنكا
بيأفتعددأ كاعاللوح,كهيأ ربع ,كةدألهوكهعميبعباللوح هع بؽذ رل,

ملو كا  ؿ  كع هف أ كاع اللوح مي تدة هكالتع ,بد ار عت من ت هتعهن ,
كل ـ ٌ
مدر كا اللوح بتف اله وهتف  ,كأهؿ البغي مي بعب البغي ,كةتعؿ البغعة  كأح عه ع,
كيركط عهفلو ,ك تؼتتـاللوحميهذلالحعل ؟ 
بت هع  لد بحكث اللوح بتف اله وهتف كال فعر مي بعب ال د   ,كال راءات
كغترهع هف أح عـ ,ك تؼ تتـ اللوح مي هذل اللكرة كالنعئهتف
ال وـ كأبذ اللزت  ,
ب ع  ,أهع اللوح بتف الزكلتف مند بت كل مي بعب البوع ,كالف خ ت د تع ر ا ته رار
الحتعة الزكلت بت هع ,هعأ ـ  ةدملوكاميبعباللوح  بعبه تنؿ,كهك ال كع
الرابع البعص بعللوح بتف ال عس تهكه نع مي اثهكاؿ  كاثتراض  ,كالتتداءات
الل دت  ,كغترهع ,كلذلؾ  لدهـ ةد در كهع بييء هف التفلتؿ ,بيأف اللوح مي

حعل اةة رار  ,أك مي حعل اة عر  ,كال كت ,غتر أ ع  هتؿ إلى الرأم النعئؿ بأف
اللوح مي اثهكاؿ ثظث بعتتبعرل حعل ه تنو تبتوؼ مي هلهك ع تف حعل 
اة عر  .



()1ركل الطعلبتف :ثبيز رت عهحتيالدتفال ككم .ُّٗ/ْ,

ٕٓ

الىطمب الثالث :أركان الصمح دشردطو:
اء
ذ رالفن عءبأفحنتن اللوحتتهثؿمياتتبعرلتندنا هثؿبنت العنكدك ك ه

أ عفتندان ه تنظن أـغتر ه تنؿ,كطعلهعأ وتندمظبدلوهفأر عف؛ ث وتتطوب

ل ؿتندأر ع نع ,غترأفه عؾبظم نعمن ت نعمتهعتعتبرر نع,كهعتعتبريرطنع.مفن عء
الح فت لتعتبركفلعنداللوح كلر وف ك و
احد,اللتغ (اةتلعب كالنبكؿ)منط,أهع
هع تداهع م ي هف ه توزهعت اللتغ كيركط ع ,كل تعتبر أر ع عن ,بظمعن لله كر
الفن عء الذتف تركف أف لوعند ثظث أر عف ,هي اللتغ (اةتلعب كالنبكؿ) ,كالهحؿ

(هلعلحت و,كهلعلحتوتو),كالععةداف (الهتلعلحعف ),كل ؿر وف يركطو .

معلهلعلح ت و هك :الييء الهت عزع متو ,إذا ةطع ال زاع متو بعللوح  ,كالهلعلح
توتو,أكالهلعلحبو:هكبدؿاللوح,كالهلعلحهك:الهبعير لعنداللوح.
كةداتتبرله كرالفن عءأفاللوحتندغتره تنؿبذاتو,متتبعالعندالذم
تتـ اللوح هف بظلو ,كلذلؾ ترل بعض الفن عء أف يركط اللوح هي ذات ع
اليركط التي تـ اللوح مت ع ,مإف تـ اللوح مي ه أل بتع  ,أبذ أر عف كيركط
البتع( ُ) .كه ذاهعبنت العنكدإلعم إلىبعضاليركطالبعل بعللوح ,بت ع
بعلتفلتؿتوىال حك اآلتي :
الهتلعلحٍتف,
اللعدرف هف
ا
الركن األدل :الصيغة :كتنلد ب ع اةتلعب كالنبكؿ
ى

كمن عءالح فت   ,هـمنطهف ت وـتوىلتغ اللوحبلكرةه تنو مي بعبو,كأتكا
توىذ ربعضيركطكأح عـاللتغ ,ك تكاتفالبعضاآلبرا تفعءبهعأكردكل
هفتفلتظتتتعوؽبعللتغ ميأب كابالبتع,كاةلعرة,كال ب ,كاةب راء,التيتأبذ
اللوحأح عه ع بح بأحكالوكلكرل .


()1حعيت الد كةي :لهحهدبفأحهدبفت رم الد كةي :دارالف ر(د,ت,ط)ّ ,ُِّ /كه ح اللوتؿ:ثبي


تبدا هحهد بفأحهد بفهحهد توتشالهعل ي :دارالف ر ,بتركت(د,ت,ط)َُْٗ,هػ  .ُّٔ/ٔ ,

ٖٓ

معيترطكا لولتغ مياللوحهعتأتي :
 حلكؿاةتلعبكالنبكؿهفالهتلعلحتفتوى ؿحعؿ ,كاءأ عفالهدتىبوههعتتعتف بعلتعتتف أـ لـت ف,كلذلؾل تلح اللوحبدكف إتلعبهطونعن .هع أف

النب كؿهيركطمي ؿلوحتتلهفالهبعدل بعداةتلعب( ُ) .

هع تيترطميلفظ اللتغ التيتتـب عاللوحأفت كفبوفظاللوحمنط,
أفتنكؿالهد تيتوتوالهلعلح:لعلحتؾتف ذاتوى ذا,
كهكةكؿاليعمعت  :
ٌ
أك هف دتكاؾ  ذا توى  ذا .كتنكؿ اآلبر :ةبوت ,أك رلتت ,أك لعلحت ,ك ح ك
تلح اللوح مي بعض أ كاتو
ذلؾ ههع تدؿ توى رلعل ,كةبكلو ب ذا اللوح ,كةد
ٌ
بوفظ اةب راء كالحط ,كهع مي هع عل  ,كبوفظ ال ب  ,كبوفظ البتع إل مي اللوح مي

الل عتعت( ِ) .
أهع له كر الفن عء كهـ الهعل ت  ,كاليعمعت  ,كالح عبو موـ تتعرل كا مي بعب
اللوح لبتعف اليركط الهتع ون بلتغتو؛  ظ ار لتتبعرهـ بأف تند اللوح غتر ةعئـ
بذاتو,بؿتعبع ثةربالعنكدبوميالي رائطكاثح عـ,بحتثتعدبتع نع إذا عفهبعدل 
ه

هعؿبهعؿ,كهب إذا عفتوىبعضالعتفالهدتعة ,كابراءإذا عفتوىبعضالدتف
الهدتى,كغترهعهفالعنكدالتيتوحؽب عاللوح,بح بهحووكهعتلعلحعتوتو  ,
ل ـذ ركا الوفظالذمتتـبواللوح( ّ) .

()1بدائعالل عئع:ثبيب رتظءالدتفال ع ي , َْ/ ٔ,كال دات مييرحبدات الهبتدم:ثبيالح فبرهعف


الدتفتوي ب علهرغت ع ي,تحنتؽ:طظؿتك ؼ:داراحتعءالتراثالعربي ,بتركت,لب عف(د,ط)ّ .ُْٗ/

( )2بدائع الل عئع  :ثبي ب ر تظء الدتف ال ع ع ي ,َْ/ٔ ,كحعيت البلترهي :ل وتهعف بف هح هد بف تهر
الب ىل ٍت ىرًه ٌي الهلرم :هطبع الحو بي (د,ت,ط) تعرتخ ال يرُّٔٗ  :هػ  ,ٗٔ /ّ ,ك عت الهطوب مي د رات 
ي
الهذهب:ثبي الهععلير فالدتف تبد الهوؾ,الهونببإهعـ الحرهتف   ,تحنتؽك م ر :أ .د/تبدالعظتـ

الدتب:داراله عج,ط ُ ُِْٖ -ق ,ْْٖ/ٔ ,كالهغ يلبفةداهو:ثبيه حهدهكمؽالدتفتبد
هحهكد  ٌ
ا بفأحهد,الي تربعبفةداه الهند ي :ه تب النعهرة(د,ت,ط) تعرتخال يرُّٖٖ:ق,ػ ْ .ّّٔ/
()3رالعبعلتفلتؿالبحثصْٖ.

ٗٓ

الهدتي الهلعىلح ,كاله هد ىتى توتو الهلعلح ,كتيترط
الركن الثاني :العاقدان كههعٌ :

مي ؿه هعيركطهي( ُ) :

ُ )أفت كفتعةظنمظتلحلوحالهل كفكاللبيالذملتعنؿ؛ل عداـأهوت 

التلرؼبع عدا ـالعنؿ,كلتيترطالبوكغت دالح فت ,متلحلوحاللبيالهأذكف
مي التلرؼ إذا  عف لو متو  فع ظعهر ,أك ل ت كف لو متو لرر ظعهر ,كتيترط
البوكغت داليعمعت ,مظتلحاللوحهفاللبيكاف عفههتزا,ثفتلرمعتوغتر
عء توى النعتدة الهنررة ت دههع :كهي أف تلرمعت الهرتد
هعتبرة يرتعن ,كاليرط ب ن
عمذة .

اللد 
ِ )أفت كفالهلعلحتفاللغترلوكلت التلرؼميالهعؿ,كذلؾ عثبك ٌ
لتهوؾالتلرؼميهعؿاللغترتف هف
تلرؼمي الهعؿ,ك
الكلي ,ثفاللوح
ك
ٌ
ٌ
ٌ

اثكلتعءغترهؤلء .

ّ ) أل ت كف كلي اللغتر الهلعلح مي اللوح هل انر بعللغتر لر انر ظعه انر ( ِ),

أكهدتىتوتو,كمي هذل اله أل تفلتؿت دالفن عءلتس هحؿ
عفهدتت نع
اء أ
ٌ
ٌ
كه
د ار ت ع .
الركن الثالث :ىحل الصمح(الىصالح

نو دالىصالح

ميو )كتيترطمي ؿه هع

يركطتبتوؼتفاآلبركهي عآلتي :
تدتتو,كتطوبه وأفتلعلحت وتوىتتف,
الىصاَلح نو:كهكالحؽالذم ٌ
(أ) ُ
أكدتف,أكه فع ,توىهع بؽ,كتيترطمتويركط( ّ) :

ل أـ
اء  عف هع ن
ُ ) أف ت كف الهلعلح ت و حن نع ليبص ,كلتس حن نع  تععلى  ,ك ن
تلح اللوح ت و ,موك ا تحؽ إ عف توى  مبر 
لتس بهعؿ  علنلعص ,مإ و
ٌ
النلعص,ملعلحوتوى هعؿبدؿالنلعص لعز  ,كاءأ عف البدؿالهلعلحتوتو

(  )1بدائع الل عئع  :ثبي ب ر تظء الدتف ال ع ع ي  ,َْ/ٔ ,كدرر الح عـ يرح غرر اثح عـ  :لهحهد بف
مراهرزبفتوي الي تربهظب رك,دارإحتعءال تبالعربت (د,ت,ط) ِ .ّٗٓ/

()2بدائعالل عئع:ثبيب رتظءالدتف ال ع ع ي.ُْ/ٔ,

()3الهرلع ال عبؽ,كتبتتفالحنعئؽ:لفبرالدتف تثهعفالزتوعي.ِٔ/ٓ ,

َٔ

ظ   -مإذا  عف دت نع  دراهـ توى د ع تر
ظ  -أـ دت عن   -ألؼ دت عر  -هث ن
تت نع   -دار هث ن
بدٍتف( ُ) .
ايترط التنعبضميهلوساللوح ,حتىلت
كفدٍت عن ى
ى

كتلح الهلعلح تف النلعص  ,كاء أ عف مي ال فس أـ متهع دكف ال فس هف

اثتلعءكالل راح,بت هعلتلحميالحدكدالبعلل  تععلى,بدلتؿالحدتثالذم
ركال أ س -رليا ت و ":أف أبت الربتع,أـحعرث ,لرحتإ ع عن,معبتلهكا

إلى ال بي ,منعؿ ر كؿ ا  : النلعص ,النلعص ,منعلت أـ ال ربتع :تع ر كؿ
ا ,أتنتص هفمظ  كا لتنتصه ع؟منعؿال بي :بحعفا تعأـ الربتع,

النلعص  تعب ا  ,ةعلت :ل ,كا ل تنتص ه ع أبدان ,ةعؿ :مهع زالت حتى ةبوكا

الدت  -منعؿ  :ه
ثبهرل "( ِ).مطوبكا ,أم أهؿ
هف لك أ ٍة ـ توى ا
ى
إف هف تبعد ا ى
اللع ت اثرش :كأف تلعلح كا توى أف تدمع كا هعلن تنعبؿ الل عت  ,موك  عف الهلعلح

ت و حن عن هف حنكؽ ا تععلى  ,أف تلعلح  از تعن توى هع تأبذل ه و توى أف ترمع

حؽ 
الحد ه
أهرل إلى النلعء  -هث ن
ظ    -ي ل تنتـ توتو الحد ,لـ تلح اللوح ,ثف ٌ

هف حنكؽ ا تععلى ,كل تلح التتتعض تف حؽ الغتر توى أف اللوح هف
الحدكدلوحتح ٌؿالحراـ ,مظتلكز .

مند رك ىم  تف أ بي ه رترة  ,كزتد بف بعلد الل ي  -رلي ا ت هع  -ةعل":

لعء أترابي منعؿ :تع ر كؿ ا  ,اةض بت ع ب تعب ا  ,منعـ بلهو منعؿ :لدؽ,

ا ةضبت عب تعبا ,كمي ركات كائذفلي,منعؿر كؿا  : ةؿ,ةعؿ:إفاب ي
مفدتت اب ي ه و
ت ً تف نع ( ّ)توى هذا ,مز ي بعه رأتو ,منعلكا لي:توى اب ؾ الرلـ,
ي
عف ى

بهعئ هفالغ ـككلتدة( ْ) ,

()1البتعفميهذهبالهعـاليعمعي :ثبيالح تفتحتىبفأبيالبترالعه ار يالته ياليعمعي,تحنتؽ:ةع ـ
هحهد ال كرم:داراله عج,لدة,طُ  ُُِْ -هػ.ِْٓ/ٔ,

(  )2هتفؽ توتو ,لحتح الببعرم  :تعب ,اللوح  ,بعب إذا أيعر اةهعـ بعللوح مأبى ,ح ـ توتو بعلح ـ البتف ,ح
رةـ(َِٖٕ)ّ ,ُٖٔ/كلحتح ه وـ  :تعب ,الن عه كالهحعربتف كالنلعص كالدتعت ,بعب إثبعت النلعص مي
اث عفكهعميهع عهع,حرةـ(ُٕٓٔ)ّ.َُِّ/

()3الع تؼ:أماثلتر,كلهعوت فعءأمألراء,ا ظر:لحتحالببعرمبعلحعيت  :تعب,اليركط,بعباليركطالتي
لتحؿ مي الحدكد ,ح رةـ(ِِْٕ)ّ,ُُٗ/كلحتحه وـ بعلحعيت :تعب ,الحدكد ,بعب هف اتترؼتوى  ف و
بعلز ى,حرةـ(ُٕٗٔ)ّ,ُِّْ/كت ذتبالوغ ,ْٔ/ِ:كل عفالعرب.ِْٔ/ٗ:

()4الكلتدة :هياللعرت الههوك ,ا ظر:لحتحالببعرم,بعلحعيت ,ُْٖ/ّ:كلحتحه وـ ,بعلحعيت .ُِّْ/ّ:

ُٔ

ثـ  ألت أهؿ العوـ)ُ( ,منعلكا :إ هع توى اب ؾ اللود هعئ كتغرتب تعـ .منعؿ

لت هف بت هعب تعبا ,أهعالكلتدةيكالغ يـ ِّ
مرد توتؾ,كتوىاب ؾاللود
ال بي":ثةٍ ى
مأغ د توى اه رأة هذا ,مإف اتترمت معرله ع
هعئ كتغرتب تعـ  ,كأهع أى ت تع أ تسٍ  ,
مغداتوت عأ سمرله ع"( ِ) .

ـمرد توتؾدلتؿلرتحميبطظفهذااللوحالذملرل
منكلو : أهعالكلتدةكالغ
ٌ
حرهو ا 
توى حؽ هف حنكؽ ا تععلى ,كهك حد الز ع ,كالذم هنتلعل تحوتؿ هع ٌ

تععلى .

حد 
حد الز ع لهتع الحدكد الت ي تغوب مت ع حؽ ا تععلىٌ  ,
كتنعس توى ٌ

كحد النذؼ ,كاف  عف مت ع حؽ لوعبد ,كل ف الغعلب حؽ ا تععلى ,كحؽ
ال رة ٌ  ,
العبدهغوكب,كالهغوكب تعبعلوغعلب,مظتوتفتإلتويرتعن .

ذلؾلتلح اللوحتوىألتي دتوتو؛أمأفتعطتوهعلن  يلتؤدم
ك
ٌ

تحهو ع توتو ,ثف الي عدة حؽ ا تععلى ,ةعؿ ل ٌؿ كتظًَ{ :ؤَقٌَُِْا
الي عدة التي ٌ
اىشَّيَب دَحَ ىِيَّوِ}( ّ).كتنكؿ أتلعنَّ{:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ مٌٌُُّاْ قٌََّا ٍِنيَ ثِبىْقِغْؾِ شُيَذَاء ىِيّوِ ًىٌَْ
عَ يََ ؤَّسُ غِنٌُْ }( ْ) .

بعطؿ,كتلبتوىهفأبذ الهعؿبدلن ت ع
معللوحتف هذلالحنكؽلوح
ى

رد بو
هف أبذل ه و ,ث و أبذ بغتر حؽ ,ك ب ببتث ,كهك م كؽ تي ُّ
ٌ
ردل إلى ى

الي عدةت دالنعليإذاتوـبو .

ِ )أفت كفحنعن ثعبتعن لوهلعلح,مإفلـ ت فحنعن لولـتلحاللوح,إلإف عف
اللوح تف الذم تحت كلتتو ,كأف ت كف هحؿ اللوح ثعبت نع ,أم هع ترد توتو تند

(  )1أهؿ العوـ :اللحعب الذتف  ع كا تفتكف توى ت دل    -لوى ا توتو ك وـ  -ا ظر  :لحتح الببعرم :

بعلحعيت ّ.ُْٖ/

()2هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم:حرةـ(ِِْٕ) ّ ,ُُٗ/كلحتحه وـ:حرةـ(ُٕٗٔ) ّ.ُِّْ/

()3الطظؽ :اآلت (ِ).

()4ال عء:اآلت (ُّٓ).

ِٔ

اللوح,موكلعلحاليفتع -أم اليرتؾميالعنعرك حكل,الذمبعع يرت و حلتو
وتحؽ لوأبذهذلالحل هفالهيترم بثه ع( ُ) .
لغترلدكفتوهو,مإ
ٌ
ّ ) أف ت كف هعوكهعن ,موك  عف الهلعلح ت و هل كلن لوهتلعلحتف ,أك أحدههع  عف

اللوحبعطظن,لهعمتوهفالغرراله يت و,مت كفدابظن مي هع ىاللوح الذم

أح ٌؿحراه نع .

(ب) الىصالح ميو ( دل الصمح) :

ادتعل هف الحؽ ,
اله ٌد تي هف ي
كهك :البدؿ الذم تأبذل ي
اله ٌد تى توتو ,هنعبؿ هع ٌ

كتيترطمتواآلتي( ِ) :
ي

ادتعل توى بهر ,أك
ُ ) أف ت كف هع ن
ل هتنكه نع يرت نع ,موك لعلح هف الحؽ الذم ٌ

تلح اللوح ,ثف هذل اثيتعء لت ت بهعؿ يرت نع ,
ظ  -لـ
ب زتر ,أك أداة ل ًك  -هث ن
ٌ
كتنداللوحمتوهع ى الهععكل ,معلهلعلحت و,كالهلعلح توتو  علهبتع ,كالثهف

ميتندالبتع,كهعلتسبهعؿيرت نعلتلوحتكل نعميالبتع,كهعلتلوحتكل نع 

ميالبتع لتلوحبدلن مياللوح .

ِ ) أف ت كف ههوك عن لوهلعلح ,ةعد انر توى ت وتهو حعؿ اةتفعؽ توى اللوح ,موك
لعلحتوىييءثـتبتفأ و لتهو و ,هعلك عفبرجه ركة نع,أكهغلكب نع,أك
وتبتفأ ولعلح
حكذلؾ,مإفاللوحتبطؿحتىكلك عفالهلعلىحةدةبلو؛ث
ٌ

توىهعلتهوؾ,متبتفأ ولتلوح؛ث ولتهوؾأفتلعلحتوىهعؿغترل .

ّ )أفت كف الهلعلح توتو هعوكه نع لوععةدتف ,ثفل عل البدؿتؤدمإلى اله عزت ,
كذلؾهفيأ وأفتف دالعند ,هعتيترطميالبدؿالهلعلحتوتوميحعل إذا عف
(  )1بدائع الل عئع  :ثبي ب ر تظء الدتف ال ع ع ي  ,ْٗ /ٔ,كيرح الزر يي توى هبتلر البرةي :ليه س 
الدتفهحهد بفتبدا الزر يي:دارالعبت عف(د,ت) طُ ُُّْ-هػ .َُْ/ْ,

(  )2بدائع الل عئع :لو ع ع ي ٔ ,ِْ /كتبتتف الحنعئؽ :لوزتوعي  ,ِٗ/ٓ,كدرر الح عـ :لهحهد بف مراهرز ,
ِ,ّٗٔ/كهلهعاللهع عت:ثبيهح هدغع ـبفهحهدالبغدادمالح في:دارال تعباة ظهي(د,ت,ط)
ُ ,ّٖٗ/كهلهع ال ر  :لعبد الرحهف بف هحهد الهدت ك بيتبي زادل ,تعرؼ بداهعد أم دم :دار إحتعء
التراث العربي(د,ت,ط) ِ  ,َّٖ /كالدر الهبتعر :ثبف تعبدتف  ,ِٖٔ/ٓ ,كحعيت اللعكم توى اليرح

اللغتر :ثبيالعبعسأحهد بفهحهد ,الي تربعللعكمالهعل ي :دارالهععرؼ(د,ت,ط) ّ .َْْ/

ّٔ

الهلعلحت ودت نع أفتتـةبلوميالهلوسإذات كامؽالبدؿكالدتفميالل س لاير 

كل تو( ُ) .

كبعل ظر مي يركط تند اللوح التي ذ رهع الفن عء  لد أ ـ اةتلركا توى تفلتؿ
اليركط البعل ب كع  كاحد هف أ كاع اللوح منط ,كهك اللوح مي اثهكاؿ
كالل عتعت ,كأهع بنت اليركط التي ت توزهو بنت اث كاع ك ذا هع تيترط مي النعئـ
بعللوح,كهيأهكرتحتعجلد ار كبحث .
كةد ذ ر بعض الهؤلفتف الهععلرتف يركطعن بعل بعند اللوح اللعئز ةد ت توزـ
ميهبتوؼأ كاتوكهيتوىال حك اآلتي( ِ) .

ُ)أفت كفالهتلعلحع ف ذكمأهوت حتىتلحه هعإلراءالتلرمعتاليرتت  .
ِ )أفت كفاللوحمي طعؽاليرعبحتثلتيتهؿاللوحتوىت حرتـحظؿ,أك
تحوتؿحراـ .
ّ ) أف ت كف هلهكف الدتكل لحتح نع كلتس  تدت نع  ,كأل ت كف أحد الهتلعلحتف
عذبعميدتكال .

ْ )  أف تتلؼ الهلوح النعئـ بعللوح بعلتن كل  ,كالعوـ كاةحعط بعلكةعئع ,كالهعرم 
التعه بعلكالبالذمتتطوبوحعؿالهتلعلحتف,كأفت كفغعتتوهفذلؾالل وحهك
إزال البظؼ ,كالينعؽ بت هع ,كأف تتحوى بعة لعؼ بتف الهتلعلحتف توى كلو
الحؽكالعدؿ ,هفغترتحتزثمطرؼه هع .
ٓ )أفت كفاللوحتوىهعؿهتنكـهعوكـ,أكه فع هبعح هعوكه كهعيعب ع .
ٔ ) أف ت كف اللوح مي حنكؽ العبعد ,ل مي حؽ ا  علحدكد ,متلح اللوح مي
الحنكؽالهعلت ,كالل عتعت,كلتلحميالعبعداتكالحدكد؛ثفحنكؽالعبعدتلكز
التعكتض ت ع بهعؿ ,أك غترل  ,ببظؼ حنكؽ ا التي لتلكز مت ع اللوح ,كل
الهداه  ,كلحتىالتيفع( ّ) .

()1هغ يالهحتعج :ليهسالدتفاليربت ي .ُّٔ/ّ,

()2هك كت الفنواة ظهي:لهحهد بفإبراهتـالتكتلرم :بتتاثم عرالدكلت  ,طُ َُّْ-هػ ّ .ْٔٗ/


()3الهرلع ال عبؽ.ْٔٗ/ّ,

ْٔ

كتؤتدذلؾهعلعءميالتيفعلوهرأةالهبزكهت توىت در كؿا  ,منعؿ":أتيفع
ميحدهفحدكدا ؟ثـةعـمعبتطب,ثـةعؿ:إ هعأهوؾالذتفةبو ـ,أ ـ ع كاإذا
رؽمت ـاليرتؼتر كل,كا ذا رؽمت ـاللعتؼأةعهكاتوتوالحد,كأتـا لكأف
معطه ب تهحهد رةتلنطعتتدهع"( ُ) .
















()1هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم :حرةـ(ّْٕٓ) ْ ,ُٕٓ/كلحتحه وـ:حرةـ(ُٖٖٔ)ّ.ُُّٓ/

ٓٔ

انفصم انثاَي
يقٕياث جناح انصهحٔ ,منارج قرآَيت ٔ ,إَساَيت إلجرائّ,
ٔآثارِٔ ,األحكاو املتعهقت باَتٓائّٔ ,فيّ يبحثاٌ .
املبحث األٔل
يقٕياث جناح انصهح ٔمنارج قرآَيت ٔإَساَيت إلجرائّ.
املبحث انثاَي
اآلثار املرتتبت عهى إجراء انصهح ٔاألحكاو املتعهقت باَتٓائّ.

ٔٔ

املبحث األٔل
يقٕياث إجناح انصهح ٔمنارج قرآَيت ٔإَساَيت إلجرائّ.
ٔفيّ ثالثت يطانب.
الىطمب األدل :ىقدىات إ نجاح الصمح دىعدقاتو.
الىطمب الثاني :نىاذج قرآنية إلجراء الصمح.
الىطمب الثالث :نىاذج إنسانية إلجراء الصمح.

ٕٔ

الىطمب األدل :ىقدىات إ نجاح الصمح دىعدقاتو.
الفرع األدل :ىقدىات إنجاح الصمح.
أدالً :ىقدىات إنجاح الصمح التي ترجع إلى شخصية الىصمح.
ه عؾ تدة ت كاهؿ مي اللوح إذا تكمرت كا تهرت أث عء إل رائو مإ ع تعتبر هف
هنكهعت لعحو,لذلؾتلبتوىهفأ رادأفت عىلولوحبتفال عسأفتتكمرمتو
هذل الهنكهعتكهي  هعتوي :
اءمردان أكلهعت ب فعءةكأهوت  .
ُ)أفتتهتع النعئـبعللوح(الهلوح ) ك ن

ت عد هف اثتهعؿ التي أهر ا تععلى بعلنتعـ ب ع 
كف ال عي مي اللوح بتف ال عس ي

لنكلوتععلى  ًَ {:بُِ ؿَ بئِسَزَبُِ ٍِ َِ اىَُْ اٍِْنِنيَ ا قْزَزَيٌُا فَ إَ طْيِذٌُا ثَْْنَيََُب}

( ُ) .

هعتعتبراللوحهفاثتهعؿالبترت ل كفالندكةالعوتعمي وكؾهذاالعهؿهـ
اث بتعء لوكات ا ك ظهو توت ـ  ,م ـ ةد ةعهكا ك عرتكا مي ذلؾ ,كل تكمٌؽ لونتعـ
حبب إلتو معؿ البتر ك ٌرل إلى ةوبو معؿ الير
ب ذا العهؿ إل هف كمنو ا  ٌ

كالتبعغض ,مهف عىلولوحبتفال عس التزـبعللفعتأكال هعتالكاردةميالنرمف
ِّ
تعتبرهفألؿ  كأتظـهنكهعت لعح اللوحلذلؾتلب توىالهلوح 
ال رتـكالتي
ظ ,ذ ره عهعتوي :
التحوي ب عهعا تطعع إلى ذلؾ بت ن
لدلاله لًوحميالنتعـبعللوحهكابتغعءرل كافا 
ي
(أ)أفت كفالنلدكال ت

كبعللعن لكل و ال رتـ .

معةبظص هك  بتؿ ال لعح  كالفظح ت د اةةداـ إلى تهؿ هع ,كهك دأب
العوهعء ,كالهلوحتف بلكلعن كهف  عر توى درب ـ ,مظ بد أف ت تيعر الهلوح
تظه هذا اثهر الربع ي كأف النتعـ بو تبعدة  كا تلعب ثهر هف أكاهرل تععلى

()1الحلرات :اآلت (ٗ) .

ٖٔ

( ُ)
هبتغت نع
الكاردة مي  تعبو العزتز {:فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ}  ,كأف ت كف ي

لت حرـلزاء عتو ,توه نع 
لهرلعةا تععلىحتىتحظىبتكمتؽهفا ميتهووك ي
بعبتظؼ  كاتع بعض الهلوحتف بتف هف تبتغي بعهوو رلعء ا ت و ,كبتف هف
تبتغيرلعء  ال عسحتىتحلؿتوىيي وء هفي  ورة أكرمع و كهعيعب ع,هذاهع

تؤ دلةكلوتععلى {:الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطْالَحٍ
ثَ ْْ َِ اى نَّبطِ ًَ ٍَِ َّسْعَوْ رَ ىِلَ ا ثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَ غَ ٌْفَ ُّ اْرِْوِ ؤَاْش ا عَ ظَِْب}( ِ).
ذ ر بعض الهف رتف ( ّ)  :أف هذل اثمععؿ الثظث التي كردت مي  هذل اآلت 
هنتدة توى البترت بيرط أف ت كف مع تو ع  هبتغتنع  هرلعت ا   ,هع كلؼ النرمف
ال رتـ لزاء معتو ع بعثلر ككلؼ اثلر بعلعظتـ ,كذلؾ ىلهع ت كد البتر مي
الهلتهع هف ت و
لظح بتف ال عس ,كه تلغ انر الد تع
و
أهر بهع ركؼ كا
عمؿ التهعتي  ك و
كأترال عإلىلع بهذااللزاءالعظتـ,كلت تفعاة عفبأمطعت هفالطعتعت
إذا لـتبت ب عكلوا كهرلعتو ,أهعإذاأ راد ب عغرضهفأغراضالد تعلعرت
هفأتظـالهفع دبؿةد لت لكهفاةثـميذلؾكلت تحؽ الهدحكالل زاء؛ ثف
اثتهعؿ الظعهرة تتطوب مت ع الهتهعـ ال عهؿ كالرتعت بأحكاؿ النوب هف إبظص
ال ت  .

()1اث فعؿ:اآلت (ُ).
()2ال عء:اآلت (ُُْ).

(ّ)أح عـ النرمف :ثبيب رأحهدبفتويالرازمالللعصتحنتؽ:هحهدلعدؽالنهحعكم:دارإحتعءالت راث
العرب ي –بتركت(,د,ط)َُْٓهػ,ِٖٔ/ّ ,كتف ترالراغب :ثبيالنع ـ ,ُُٓ/ْ,كهفعتتحالغتب ,لورازم  :

ُُ , ُِٖ/كمتح الندتر,ليك ع ي,ْٓٗ/ُ  :كتف ترالهراغي:ثحهدبفهلطفىالهراغي:ير ه تب 
كهطبع ه لطفىالبعبىالحوبي كأكلدلبهلر(,د,ت)طُ  ُّٔٓ -هػٓ .ُٓٓ/





ٗٔ

كالبظل أفابتغعءهرلعتا إ هعتيطوببعةبظصل  لهفتبتغي  يح ب
ال هع كالي رةأك هفتيؽتوت ـالبذؿكالعطعءبفتعن  أكتبولكاميالحدتثت و
لتع,ثفال تفعدةهفتدـالت علي متهعبت ـهكلذبالنوكبإلت ـ( ُ).
كهف أ بعب التكمتؽ ك داد ال رأم مي اةلظح بتف الزكلتف ,أك بتف
الهتبعلهتف مي اثت راض  ,أك اثه كاؿ كغترههع ,إ هع ترلع ذلؾ إلى لظح ال ت 

ميإلراءاللوحتنكؿتععلى {:بُِْ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِطْالَحَ ٍَب اعْزَـَعْذُ ًٍََب رٌَْفِْقِِ بِالَّ ثِبىيّوِ
عَ يَْْوِ رٌََمَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُ ِّْت}( ِ)  ,تع ي إذا لدؽ الح هعف  تعت هع مي اةلظح بتف
الزكلتف الهتكةع ينعؽ بت هع ألوح ا هبتغعههع ككمن هع مي ح ه هع كبعرؾ ل هع
كأكةع ا بتف الزكلتف الهحب  ,كالكمعؽ ,كالهكدة ,كالرحه  ,ك زع هف
مي لوح هع ,
ةوبت هع أ بعبالبظؼ .
هعيترادب ػ{بُِ ُّشِّذَا بِطْالَد ب}أم:إفأرادالح هعفإلظحهعبتفالزكلتف
هفالينعؽ ,كاليلعر ,كازال ذلؾت ـبطوبالبتر أبدل هع  ا بهع عفبت هعهف
كح ف العيرة ,كمي ذلؾ ت بتو
الينعؽ إلى الكمعؽ كهف البغلعء إلى الهكدة كال رأم ي
توىأفهفألوح تتومتهعتتحرالكمنوا لهعابتغعل( ّ) .

( )1ت ظر :أح عـ النرمف :لوللعص,ِٖٔ/ّ,كتف ترالراغب  :ثبيالنع ـ ,ُُٓ/ ْ ,كهفعتتحالغتب  ,لورازم  ,
ُُ,ُِٖ/كمتح الندتر:ليك ع ي,ْٓٗ/ُ:كتف ترالهراغي ,ثحهدبفهلطفى.ُٓٓ/ٓ ,بتلرؼ.

()2هود :اآلية (.)88

( )3ت ظر :لعهع البتعف ,الطبرم ,ِّّ/ٖ ,كال يعؼ :لوزهبيرم  ,َٖٓ/ ُ ,كهدارؾ الت زتؿ كحنعئؽ التأكتؿ  :
ثبي البر عت تبد ا بف  أحهد بف  هحهكد حعمظ  الدتف ال في ,تحنتؽ:تك ؼ توي بدتكم,كمبرتف  :دار 

ال وـ  الطتب ,بتركت,ط ُ  ُُْٗ -ق,ّٓٔ / ُ:كركحالهعع ي :لأللك ي َِْ/ِ ,كالك تط :لهحهد تد


ط طعكم ,دار ل ,هلرلوطب عت كال يركالتكزتع,الفلعل ,النعهرة(د,ت)طُ ُْ -قّ.ُِْ/بتلرؼ.

َٕ

كترادبػنكلوتععلى  {:بُِْ ؤَسَادًُاْ بِطْالَدب}( ُ),أمإفأراد كابعلرلع إلظحعنلهع
ي
كلعؿ اليرط مي هحؿ اله رالع إ رادة اةلظح ل
بت ـ كبت ف كاح ع عن إلت ف ,ي
اةل رارم ذالبأسبو ,هعلـت فالهرادبعلردهكإت عتالزكل ,كاتعدةتنتتدهع
ميحتعةهحفكم بعثيكاؾ,ا تنعه نعه ع( ِ) .
كههعتندـذ رلتبتفأفالهلوحإذا عفهتلفعن بعةبظصلعدةعن ميال ت 
ةد تلؿ إلى غعتتو كتتحنؽ لو غرلو كت تفع الهلتهع ب عتو  ,هع أ و  تزداد بذلؾ
ةرب  كت عؿهفالرحهفالرلع ,كاللزاءالعظتـ الهكتكدلعبعدا الهبولتف .
(ب) أف تطوب الهلوح النعئـ بعللوح العكف  كالهدد هف ا  ,كأف ل ت تعلؿ مي
إتهعهوكأفت كفذاإرادةكا ع مظتتأس .
هع أف اة عف ه هع بو هف ال تع

كالفط كالل راءة كال تع

كح ف
ي

التلرؼ,مإ ول ت تغ يتفطوبالعكف كالتكمتؽكالوطؼهفا ح تىتتحنؽلو
هرادلمتهعت عى إلتو هفاةلظحبتفال عس,مهف دتع ا ألعبوكهفا تععفبو

أتع وكتؤتدذلؾةكلوتععلى ًَ{:قَبهَ سَثُّنٌُُ ادْعُ ٌِِّ ؤَعْزَجِتْ ىَنٌُْ بَُِّ اىَّزَِِّ َّغْزَنْجِشًَُُ عَِْ
عِ جَب دَرِِ عَ َْذْخُ يٌَُُ اَيَ نٌََّ دَاخِشِِّ}( ّ) .
كترل ثت انرههفت عكفلولوحتتغعموكفتفطوب ال تعع هفا كالتكمتؽ
ه و  ,هعذ رالنرمفتوىل عفيعتبتوتوال ظـميقوله تعبلى:

()1البنرة:اآلت (ِِٖ).
(  )2ت ظر :البغكم  :ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم ,إحتعء التراث ,ََّ / ُ ,كال يعؼ ,لوزهبيرم,
ُِِٕ ,كهفعتتحالغتب ,لورازم ,َْْ/,ٔ ,كظظؿالنرمف,ل تدةطب .ِْٔ/ُ,بتلرؼ.

()3غعمر :اآلت (َٔ).

ُٕ

{ًٍََب رَ ٌْفِْقِِ بِالَّ ثِبىيّوِ عَيَْْوِ رٌََ مَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُِّْت}( ُ),ةعؿبعضالهف رتف أم:هع ت 
هكمنعن ةلعب الحؽ كتحنتؽ هع أةلدل هف إلظح ـ كلـ  أ ف هكمنعن لرلع ا إل
بهعك تو  كتأتتدل ,كلتس تكمتؽ العبد مي إلعب الحؽ كالبتر بإرادتو بؿ هي هدات 
أحدةعدر توىإ لعحه ععممياةلظحبهعتعوـ
ه
كتكفهفا ,موـت فغترا
ه

هف تتي ,كبهعتلزم توىل دم  ,هعل أتتهدتوىأحدمي تحنتؽه ععم ث و
هك كحدل هف أرلع إلتو متهع تحز ي هف اثهكر  ,مهف طوب العكف هف ا أتع و
كهفطوبوهفغترلأهع و,كلـتت رلوهرادل(ِ) .
لذاتلبتوى الهلوحإذاأبفؽميحؿهي و هعحتثكةدبذؿهعبك عو
كا تفرغ لهتع طعةتو موف تعتنو ذلؾ كل ت كف ذا  و
فس ةلتر كلدر لتؽ ,بؿ
تععكد كتحعكؿ هرات أبرل ,مبذان مي ذلؾ  تع

ال فس الطكتؿ كاللدر الرحب,

طهوزـ.
ه تعت نع بع كرالتنع اثلركالثكاب ,كلتستحنتؽال لعحمياةلظحير ي
(ج)أفت كفلدلالهلوح لبعة كحل ةكت .
كهذل اللف تأتي هف بظؿ إلهعـ الهلوح بأح عـ اليرع  كلدتو هعرم  عهو 
بأحكاؿ الهتبعلهتف  ,كأف ت كف لدتو ببرة تعلت مي هلعؿ حؿ ال زاتعت حتى
ت تطتعإة ععلهتع اثطراؼ التيترتدإلظحهعبت ـهف بظؼ,ك ت كفتوى
بظؼ  عف  ,هع تلب توى الهلوح هعرم 
و
ح ـ كتوى أم
بت مي إلدار أم ي
اةلهعـبكاةع ـ ,بلكلعنمياةلظحبتفالزكلتف  

لهتعأطراؼال زاع كأحكال ـ ك

()1هكد :اآلت (ٖٖ).

()2ال يعؼ:لوزهبيرم, ُِْ/ِ,كركحالبتعف,ة هعتتؿحنيبف هلطفى اة تع بكليالبوكتي :دار الف ر  ,
بتركت(,د,ت,ط) ْ ,ُٕٓ/كهحع ف التأكتؿ ,لهحهد لهعؿ الدتف , ُِٔ/ ٔ :كمي ظظؿ النرمف :ل تد

كالتف تر الك تط :د .كهب بف هلطفى الزحتوي  :دار الف ر  ,دهيؽ (د,ت)طُ  -
ةطب ,ُُِٗ/ْ ,
ُِِْ هػِ .َُٔٔ/بتلرؼ.

ِٕ

هع لعء مي ةكلو تععلى ًَ{:بُِْ خِسْزٌُْ شِقَبقَ ثَْْنِيََِب فَبثْعَثٌُاْ دَنََب ٍِِّْ ؤَىْيِوِ
( ُ)
تبعث إلى الزكلتف ةلظح ذات البتف ح هعف تح هع
ًَدَنََب ٍِِّْ ؤَىْيِيَب}  ,أم ي

بت هع ,كهتلفعف بعلعنؿ كالدتف كاة لعؼ ,كأف ت كف الح هتف هف أهؿ الزكلتف  ,
ك هع أتوـ كأترؼ ببكاطف الزكلتف ,كأ طوب لإللظح بت هع ك كف  فكس
الزكلتف إلت هع( ِ) .
 (د)أفتتحرل العدؿكاة لعؼميإلراءاللوح هعترؾاللكر متو :

تنكؿتععلى ًَ{:بِرَا دَنََْزٌُ ثََِْْ اىنَّبطِ ؤَُ رَذْنٌَُُاْ ثِب ىْعَذْهِ بَُِّ اىيّوَ ِّعََِّب َّعِظُنٌُ ثِوِ بَُِّ اىيّوَ مَبَُ
عََِْعب ثَظِريا}( ّ) .أم:أفا تععلىأهرتبعدلالذتفت عكفميالتح تـبتفال عس
أكاةلظحبت ـبت فتذ كاةرار هبعدئالعدؿتوىأ عسه جا النكتـكتع علتهو ,
كلعؿا الح ـبعلعدؿهطونعنيعهظنبتف ال عسلهتععنحتىلعؿا العدؿحنعنل ؿ
تعد العدؿ اث عس الثع ي بعد اثهع مي الح ـ
إ عف بكلفو إ ع عن  ,هع ي
اة ظهي( ْ).
كترك ىل تف أبي هرترة -رلي ا ت و  -أف ر كؿ ا

ىن الناس



ةعؿ":كل سالىى

ميو صدقة ,كل يدم تطمع فيو الشىس تعدل

ين الناس

صدقة"( ٓ),كالعدؿمي اللوحهكالذمتحهؿ لهتعاثطراؼتوى اة لعؼ كالرلع
هعتعدالعدؿكاله ع كاةهفةكاتدالي رتع اة ظهت العهوت التي
بح ـا تععلى ,ي
()1ال عء:اآلت (ّٓ).

()2ركحالبتعف :ة هعتتؿالبوكتي ,َِْ/ِ ,كمتحالندتر :لويك ع ي.ّْٓ/ُ,
()3ال عء:اآلت (ٖٓ).

()4ميظ ظؿالنرمف :ل تدةطب  ,ٖٔٗ/ِ ,كتف تراله تر :لوزحتوي.ُِْ/ٓ ,

()5هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم:ملؿاةلظحبتفال عس ,حرةـ(َِٕٕ) ّ ,ُٖٕ/كلحتح ه وـ:بعب 
ا ـاللدة تنعتوى ؿ كعهفالهعركؼ,حرةـ(ََُٗ)ِ.ٔٗٗ/

ّٕ

أهر ا تععلى بتطبتن ع توى ه تكل الفرد  ,كاث رة ,كالهلتهع حتى ت يعـ اللهتع
ببترتتو ,كالتيتلبتوىالهلوحأفتتحوى ب ع,كةدكردلفظالعدؿهظزهعن لولوح
ميةكلوتععلى  {:فَ إَطْيِذٌُا ثَ ْْنَيََُب ثِ بىْعَذْهِ ًَ ؤَقْغِـٌُا بِ َُّ اىيَّوَ ُّ ذِتُّ ا ىَُْقْ غِـِني}( ُ) .
كالهنلكد بعلعدؿ مي هذل اآلت أف ت كف الهلوح هتحرت نع العدؿ مي هبتوؼ 
ال زاتعت( ِ) .كذلؾ ,ثفبعضال عتتفمي اللوحلتتحركف  العدؿكاة لعؼمي
اللوح بؿ تلبح ذلؾ اللوح لوح نع لعئ انر  ,أف تلوح بتف الهت كر الهعتدم
كبلهوالفنتراللعتؼبعلذمتنتليهلوح لعحباللعل,كتلعؿالحتؼتوى
اللعتؼكتظفأ وب ذااللوحةدتحرلالعدؿكاة لعؼ .
(ق) أف تتلؼ الهلوح بأبظؽ توتؽ بعهوو ,كارادة تعلت كلبر لتحهؿ هع تنعبوو
هفتنبعتةميعؿاللوح.
م ظبد أف تتلؼ الهلوح بأبظؽ رمتع توتؽ بعهوو كت كف هلدر ثن ت د
ال عس ,حرتل نع توى  ير البتر هعت نع لهف  عى هف إب كا و مي اللوح حتى تتـ
تحنتنو  ,كتتععهؿ هع لهتع أطراؼ ال زاع  بيفعمت  عهو  ,هع اثدب اللـ كالوبعة 
لبد أف ت كف
البظة التي تتـ هف بظل ع تحنتؽ اللوح ,كل ي تتـ إ لعح اللوح ي
الهلوح  لعحب إ رادة تعلت  عبع هف إتهع و العهتؽ بعثلر  كالث كاب الذم  ت علو
هف ا تز كلؿ  ي ت تطتع هف بظؿ توؾ اةرادة النكت الكلكؿ إلى هنلدل
كتحنتؽهدمو,كذلؾ ,ث و تدبؿبت فأط راؼهتبعلهتف,مندتحلؿميالتبعلـ
ظوـ كاتتداء ك فعه تنؿ كبذاءة ل عف ,مهف لـ تهوؾ إرادة ةكت لتحنتؽ اللوح لـ
تلؿإلىه علوكهنلدل ميتحنتؽاللوحكال دؼ الذملعوو لبتت تو .

()1الحلرات :اآلت (ٗ).

()2تف ترالبعزف :لألبيالح فتظءالدتف ,ُٕٗ/ْ ,كميظ ظؿالنرمف :ل تدةطب.ّّْ/ٔ ,

ْٕ

كلذلؾ ,لعء مي النرمف ال رتـ مي ةل  بي ا هك ى توتو ال ظـ 
ه تعرلعن هكةؼ ةكه و كهك اتتنعدهـ بلظحو هف بظؿ ال وكؾ الذم  عف ت و و
بتف ةكهو ,كاف  عف مي مترة ةبؿ الكحي إلتو ,مع دهع  عف ترتد النكـ اة عءة إلتو
يرتكامي فيتوؾاللف ت و ,يهبت عنذلؾ ,ميةل هك ىتوتوال ظـهعالنبطي

بنكلوتععلى ًٍََ{:ب رُشِّذُ ؤَُ رَنٌَُُ ٍَِِ اىَُْظْيِذِني}( ُ) .أم:لتحبأفتلوحبتفال عس
بعلنكؿكالفعؿكلههفتبتغكف اةلظح بت ـكتدمعكف التبعلـبعلتيهيأح ف,
كل ترتدأفت كفهفألحعبالكرع ,هعتكحياآلت  أفهك ىتوتوال ظـ عفةد
اتبذلوميالحتعةه و عتعرؼبو أ ورلؿلعلحكهلوحكلتحبالبغي كال تلبر,
معلنبطي تظف أف هك ى أراد أف ت كف لبع انر ل هلعلحعن كةعتظن لو عس ل هلوح نع 
لذاتالبتف( ِ) .
إلعم إلىث كابلهتع الصببر ين العبملين في شتى مجبالت الخير موضح بً

رلك في قوله تعبلى  { :بِ َّّ ََب ُّ ٌَفََّ اىظَّبثِشًَُُ ؤَ اْشَىٌُ ثِ غَْْشِ دِ غَبة}( ّ).
كاللبرلف مي هبتوؼحعلت ـكه واللبر توى الطعتعت؛  كفاللوح
لبد أف ت كف هتحوت نع 
بتف الهتبعلهتف هف أتظـ النربعت ,مهف  عى لولوح ي
بعللبر ,ثفه ه النتعـبعللوحبتفال عسه ه تظته  ,معوىالهلوحأفتكطف
ف وتوىاللبركالتحهؿ ,ثفاللوحتعتبرهفاثتهعؿالتيتلعبتحنتن عإل
بعدبذؿالل دال بترالذمت تكلباللبرالعظتـ,كهبت عن درل ملووتوىبعض
الطعتعت ,لذلؾ تعتبر النتعـ بعللوح هف أتظـ  النربعت إلى ا  ,كرد مي الحدتث
الذمركالأبك الدرداء -رلي ا ت و -ةعؿ:إفر كؿا ةعؿ :
()1النلص:اآلت (ُٗ) .

()2ت ظر:ركحالبتعف :ة هعتتؿالبوكتي ٔ  ,ِّٗ/كميظ ظؿالنرمف :ل تدةطب ,ِْٖٔ/ٓ ,بتلرؼ.
(ُّ )3
الزهر :اآلت (َُ).

ٕٓ

" أال أخ ركم أفضل ىن درجة الصيام دالصالة دالصدقة ,قالدا :مى ,قال:
( )1
متعتبرإلظحذاتالبتف
صالح ذات ال ين ,فإن فساد ذات ال ين ىي الحالقة"  .ي

امؿاللتعـكاللظةكاللدة .

أملؿهف ك
ك بوص ههع  بؽ إلى لركرة تهتع الرلؿ الهلوح بعل فعءة كاثهوت  ,كأف
ت كفةلدلك تتوهكابتغعءهرلعةا ,كأفاللوحهفأملؿالن ربعتإلىا  كأ و
أملؿهف كامؿاللتعـكاللدة كاللظة .

ثانياً :ىقدىات إنجاح الصمح التي ترجع إلى أطراف الصمح .
لبدأفتتحوىأم رادالهلتهعتهكهعن,كأطراؼالبلكهعتبلكلعنبلفعت
هيتر تحفظل ـالبنعء,ل يتعتيكا ب ظـككئعـ,كهفتوؾاللفعت :
(أ)كتيأطراؼ البلكه بأههت إلظحذاتالبتف .
معلكتي بهبعدئ اة ظـ الععه  ,يت تتح الهلعؿ لوهلوح بإلراء  اللوح ,ثف

ذلؾغعت هلدلاللهتعةعؿتععلى ًَ{:ا رَّقٌُاْ اىيّوَ ًَُّعَيَُِّنٌُُ اىيّوُ ًَاىيّوُ ثِنُوِّ شَِْءٍ عَيٌِْ}( ِ).

تعدةالتنكل ,كلذلؾلعءتالتنكلهنتر  

كهفالتنكل كالعوـهعرم  ؿهعهف يأ و ز
بعللوح  نكلو تععلى ًَ{:بُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُسا سَّدَِْب}( ّ).أم :إف
ألوحتـكالتزهتـبإلظحهعأم دتـ ههعهلىميبعضأهكر ـ هتو ـإلىبعض
عئ ـأكتر ـبعضهعتلبتوت ـ,كذلؾبعلرل كعإلىا كالعدؿكتنكلا متهع
تهو كف ,ك ؤاؿ ا الهغفرة لهع هلى هف الهتؿ إلى بعض الزكلعت ,كةد حث
كلـ اليهؿ ,كرغب مي
ظ هف الفرد  كاث رة كالهلتهع توى كحدة اللؼ ٌ
اة ظـ  ن
اء مي يععئرهـ التعبدت  ,أكمي
ا تبداـ  لهتع الك عئؿ التي ت عتد توى ذلؾ  ,ك ن
( )1فالترهذم :حرةـ(َِٗٓ) ْ ,ّٔٔ/كلححواثلبع ي.
()2البنرة :اآلت (ِِٖ).
()3ال عء:اآلت (ُِٗ).
ٕٔ

مداب ـ كهععهظت ـ التكهت  ,ك بذ لهتع هع تؤدم  إلى  البتظؼ كالفرة  ,ةعؿ

تععلى ًَ{:اعْزَظٌَُِاْ ثِذَجْوِ اىيّوِ اََِْعب ًَالَ رَسَشَّقٌُاْ ًَارْمُشًُاْ ِّعََْخَ اىيّوِ عَيَْْنٌُْ بِرْ مُنزٌُْ ؤَعْذَاء
فَإَىَّفَ ثََِْْ قُيٌُ ثِنٌُْ فَإَ طْجَذْزٌُ ثِنِعََْزِوِ بِخٌَْاًّب}( ُ) .أم :ته كا ب تعب ا ك فذكا الع كد
كاث كاهرالتي أهر ـ  ب عمي تعبوالعزتز,كلتفعوكاأيتعءت كفبعةترام ـإتعهع إتنعع
الفرة كالبتظؼ متهع بت ـ كتزكؿ هع ع اللتهعع كلظح ذات البتف ,كلف تحننكا
ذلؾإلهفبظؿالتآلؼمتهعبت ـكالتهعع وهت ـتوى الحؽكالبلكعلهعأهر ـ
ا بو .
تنكؿابفه عكد -رلي ا ت و  ":-توت ـبعللهعت مإ عحبؿا الذمأهر
بو,كأفهعت رهكف مياللهعت كالطعت بترههعتحبكفميالفرة "( ِ) .
كتنكؿ تععلى {:فَب رَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ}( ّ) .ذ ر بعض الهف رتف .أ و لهع
حلؿييء هفال زاع كالبظؼبتف اللحعب -رلكافا توت ـ -مييأفغ عئـ 
عؿ أهر توؾ الغ عئـ  كر كلو ,ثـ أيهركا بتنكل ا متهع
ل ى
غزكة بدر ال برل ,ي

تبعلهكا كابتوفكا متوكطعت ر كلو ,ث هعأ عسإلظحذاتالبتف( ْ) .

كرك ىم تفهلعببف عد,تفأبتو أ وةعؿ :زلت مي  أربع متعت :ألبت 

تفع ,مأتى بو ال بي لوى ا توتو ك وـ ,منعؿ :تع ر كؿ ا   ,فو تو ,منعؿ:
«ضعو» ,ثم قام ,فقال لو الن ي « :ضعو ىن حيث أخذتو» ,ثم قام ,فقال:
نفمنيو يا رسدل اهلل ,فقال« :ضعو» ,فقام ,فقال :يا رسدل اهلل ,نفمنيو ,أؤجعل
(ُ)مؿتهراف :اآلت (َُّ).
()2الهعلـ ال بترلوطب ار ي :حرةـ(ُٕٖٗ)ٗ ُٖٗ/كهلهع الزكائد:حرةـ(ُِٔٗ) ٓ ,ِِِ/كةعؿ:رلعلو ثنعت,
()3اث فعؿ:اآلت (ُ).

(  )4ت ظر :لعهع البتعف ,ل وطبرم  ,ُّٕ/ ُّ ,كال يؼ كالبتعف تف تف تر النرمف  :ثبي إ حعؽ الثعوبي ,
كالبغكم  :ثبيهحهدالح تف بف ه عكدالبغكم ,إحتعءالتراث, ِٕٔ/ِ,كال يعؼ :لوزهبيرم, ُٗٓ/ ِ ,

كهدارؾالت زتؿكحنعئؽالتأكتؿ :ثبيالبر عت ال في ,ِٔٗ/ُ,بتلرؼ.

ٕٕ

كىن ال غناء لو؟ فقال لو الن ي « :ضعو ىن حيث أخذتو» ,ةعؿ:م زلت هذل 
اآلت {:ت ألك ؾ تفاث فعؿةؿاث فعؿ  كالر كؿ)( ُ)" .
ةعؿاةهعـال ككم رحهو ا

:كةد ركم مي  تهعهو هع بت و هف  ظـ ال بي 

ل عد بعد  زكؿ اآلت "خذ سيفك إنك سألتنيو دليس لي دال لك دقد جعمو اهلل لي
دجعمتو لك"( ِ) .
(ب)ةعبوت أطراؼاللوحلوهلوح بت ـكبهعتلدربيأ ـلحؿهعبت ـ .
تعتبر ابتتعر الهلوح كالنبكؿ بو هف لهتع أطراؼ ال زاع هنكه نع أ ع ت نع 
ة لعح اللوح,أمأف ت ك كاههفتي هع  وهت ـ,كتيعرؼ  زاهت ـكه ع ت ـ,مع دهع

أف  تظتـكه ع و رمتع ,بح ه ميالنكؿأكح هف ميالف ـ أك
ت كفالهلوحذا ي و
ب تح ب لو,م ظيؾأف لهتعاثطراؼ
ه
ةكةميالحعمظ
أككةعر  ميالدتف أك ه
تنبووكت زؿت دةكلوكتحت ـكتوتزـبهعتنليبو,كههعتؤتدذلؾا تح عفال بي

لتح تـألحعبالعنكؿال ترةكأهؿالفلؿ,كذلؾميالحدتثالذمركال,تزتدابف
يرتحتفأبتوهع ئأ ولهعكمدإلىر كؿا
يرتح,تفأبتو,تفلدل ,ي
الهندادبف ي



هعةكهو هع ـر كؿا ت ك وبأبيالح ـ,مدتعلر كؿا ,منعؿ ":إن

اهلل ىد الحكم ,داليو الحكم ,فمم تكنى أ ا الحكم فقال :إن قدىي إذا اختمفدا في
شيء أتدني ,فحكىت ينيم فرضي كال الفريقين ,فقال رسدل اهلل :ىا أحسن
ش ريح ,دىسمم ,د د اهلل ,قال :فىن أك رىم قمت:
ىذا ,فىا لك ىن الدلد ,قال :لي ُ
شريح"( ّ).
شريح ,قال :فأنت أ د ُ
ُ

(  )1لحتحه وـ:الل عدكال تر,اث فعؿ,حرةـ(ُْٖٕ)ّ.ُّٕٔ/
(ِ) لحتحه وـبيرحال ككم,بعباث فعؿ,حرةـ(ُْٖٕ)ُِ.ّٓ/

( )3فأبيداكد:اثدب,بعبتغتترال ـ النبتح ,حرةـ(ْٓٓٗ)ْ, ِٖٗ/ك فال عئي:مدابالنلعةإذ 
ظ منلى بت ـ ,ح رةـ(ّٕٖٓ) ٖ ,ِِٔ/كال ف ال برل لوبت ني :هع توى النعلي مي 
=ح هكا رل ن
البلكـ==كالي كد ,بعبالتح تـ ,حرةـ(َُُِٓ) ُ.ِّْ/

ٖٕ

غترأف البعض هفال عس لترتدكلتنبؿلوح نع إذاتوـب عيهف لترتد عتو
مياللوح .
(ج)الت عزؿ هفألؿإ لعحاللوحكتدـالتيددميالهكاةؼ.
اؼتعتبر هفأتظـال ت تظت ة لعح
إفإ نعطبعضالحؽهفأحداثط ر ي
اللوح,بلكلعن أفت كفذلؾالت عزؿمي الحنكؽ الهت عزعتوت ع,حتثةدل تتـ
الكلكؿ إلى اللوح إل تف طرتؽ ييء هف التغعلي تف بعض الحؽ  ,هع أف
ا لعفكتفبعضالحؽهفأحداثط راؼتدبؿميهذاالنبتؿ,كذلؾ هعحلؿبتف
هتهفعرة ال بي مأ نطتتكه عثـ
ال بيهعزكلتو كدةب تزهع ت دهع ر ي
الهؤه تف تعئي -رلي ا ت هع -ألهعتف  ,كذلؾلهعرم ه ع ت ع هفةوبو.)ُ (

اثطراؼ تف بعض الحؽ ,هع لعء

تثبت تحنتؽ اللوح إذا ت عزؿ أحد
كههع ٌ

ميحدتث عببفهعلؾ ",أنو تقاضى ا ن أ ي حدرد في الىسجد في ٍ
دين كان لو
ميو ,دكان ذلك في يد رسدل اهللفارتفعت أصداتيىا في الىسجد حتى سىعيا
رسدل اهلل , دىد في يتو ,فخرج رسدل اهلل  إلييىا ,حتى كشف سجف
حجرتو ,فنادى كعب ن ىالك فقال لو الن ي , يا كعب ,فقال كعب ل يك يا رسدل

اهلل ,فأشار الن ي
اهلل ,فقال رسدل اهلل (:قم فاقضو)

يده أن ضع الشطر ىن دينك ,فقال كعب قد فعمت يا رسدل
( ِ) .

م ذا دلتؿ إ نعط أك ت عزؿ تف بعض الحؽ( البعص) لتحنتؽ اللوح كحؿ
البظؼبتفمردتف ,أكتتعداههعإلىأي رههعكابدال وبعثلف كالهحب ,أهعدلتؿالت عزؿ
تفالحؽ؛  ثلؿتحنتؽاللوحالذمتنتليالهلوح الععه ,م ذايأ وأتظـهف
عزؿتفالحؽالبعص,مبترهفت نتدلبوميهثؿهذاالت عزؿهكهعحلؿ
ي
الت
( )1رالعبعلتفلتؿالفلؿاثكؿهفالبحث ,صِّ.

( )2هتفؽتوتو  ,لحت حالببعرم:اللوحبعلدتفكالعتف ,ح رةـ(َُِٕ )ّ, ُٖٖ/كلحتح ه وـ :اله عةعة,
إ تحبعبالكلعهفالدتف ,حرةـ(ُٖٓٓ) ّ.ُُِٗ/

ٕٗ

مي ةل تعـ اللهعت   ,مند رك ىل تف أبي هك ى أ و ةعؿ  هعت الح ف تنكؿ

ا تنبؿالح ف بفتويهععكت بفأبي  فتعفب تعئبأهثعؿاللبعؿ,منعؿتهركبف
الععص لهععكت بف أبي  فتعف ,إ ي أرل  تعئب ل تكلي حتى تنتؿ أة ار ع ,منعؿ
هععكت لعهركبفالععصإفةتؿ هؤلءهؤلء,كهؤلء هؤلء هف لي بأهكرال عس؟ 
هف لي ب عئ ـ؟ هف لي بلتعت ـ؟ مبعث هععكت إلى الح ف بف توي  رلوتف هف
ةرتش هف ب ي تبد يهس ,تبد الرحهف بف  هرة ,كتبد ا بف تعهر بف  رتز,
منعؿ:اذهبعإلىهذاالرلؿ,معترلعتوتو,كةكللو ,كاطوبعإلتو,مأتتعل,مدبظتوتو
مت وهع ,كةعل لو  ,كطوبع إلتو ,منعؿ ل هع الح ف بف توي :إ ع ب ك تبد الهطوب ,ةد
ألب عهفهذا الهعؿ ,كاف هذل اثه ةدتعثتمي  دهعئ ع,ةعل:مإ وتعرض توتؾ
ذا ك ذا ,كتطوب إلتؾ كت ألؾ ةعؿ :مهف لي ب ذا  ,ةعل  :حف لؾ بو ,مهع  أل هع
يتئعإلةعل :حفلؾبو,ملعلحالح فبفتويهععكت بفأبي  فتعفكت عزؿلو
بعلبظم ( ُ) .
م ذادلتؿتوىأفهععكت بفأبي فتعف عفراغبعنمياللوحهعالح فبف
توي -رليا ت هع,مندترضالهعؿكبذلولوح فكرغبومتو,كذلؾحن نعلودهعء
كدرئعن لوفت  ,هعذ رهععكت ل وح ف,بهعكتدبوال بي هف تعدتوكأفا تععلى
تلوحبوبتفمئتتفهفاله وهتف,مت عزؿالح فبفتويتفالبظم لهععكت ابف
أبي  فتعف؛ حفعظ نع توى دهعء  اله وهتف ك إطفعء  عر  الفت  ,كالحرص توى كحدة
اثه ,كالرغب متهعت دا هفاثلركالثكاب الذمكتدالهلوحتف بومياآلبرة( ِ) .

( )1لحتحالببعرم:ةكؿال بيلوىا توتوك وـ(,اب يهذا تدكلعؿا ػفتلوحبوبتفمئتتفتظتهتتف)
حرةـ(َِْٕ) ّ.ُٖٔ/

( )2ت ظر :يرحلحتحالببعرمثبفبطعؿ:أبكالح فتويبفبوؼبفتبدالهوؾ ,تحنتؽ:أبكتهتـتع ر
بفإبراهتـ :ه تب الريد,ال عكدت ,الرتعض,طِ ُِّْ-هػ.ٗٓ/ٖ ,

َٖ

بوص ههع بؽإلى أفه عؾهنكهعتميإ لعحاللوحترلع إلىأطراؼ
اللوح ه ع كتي أطراؼ البل كه بأههت اللوح كةعبوت أطراؼ اللوح لوهلوح
لتح ـبت ـ .
ثالثاً :ىقدىات إنجاح الصمح التي ترجع إلى اإلجراءات الشكمية في الصمح.
إذا  ع ت اله لت النرم ت ةد لعوت أطكؿ مت مي النرمف ال رتـ هي مت 
الهدات  ,كالتي تحث توى ال تعب  كالتدكتف ,ثف ذلؾ تحهي الحنكؽ ,ك ذلؾ إلراء
اللوح تتطوب بعضاةلراءات الي وت كالتيه ع :
(أ) تدثيق الصمح داإلشياد ميو.
تعتبر اللوح هف العنكد التي توزـ لهتع أط راؼ ال زاع توى تكثتؽ الب كد
الهتفؽ توت عهفةبو ـكاةي عدتوت عههف للو لوبأحدأطراؼال زاع,كتعتبر
تكثتؽاللوحكاةي عدت وتوهفاثهكراللركرت  ,بعل إذا عفذلؾاللوحبتف
أهؿاة ظـكأهؿال فر ,أك بتفط كائؼاله وهتف ,كتلبميذلؾالتكثتؽاةهتداد
الزه ي الطكتؿ الذم تتععةبو تدة ألتعؿ كلت كف هرلععن إذا حلؿ بت ع بظؼ,
الدتفكاةي عدتوتول يت كفلعحبالحؽ
كلذلؾتلدالن رمفال رتـةدأهرب تعب ٌ
لعه نع لحنو ,كتدـ البكؼ هف حدكث أم إ عر أك لحكد أك  تعف بعل هف

الد تف ,م تؼ بعلعنكد التي  ييرتت هف
الدتف  كالعنؿ ,هذا هع  عف مي يأف  ٌ
لعفعء ً
اء ةبؿكةكع الفت أكبعدهع  ,كالحدهفتك عت ع,مههعتؤتد
ألؿرمعالبظمعت ك ن
تعب اللوح كاةي عدتوتو,هعلعءمي الحدتثالذم ركال البراءبفتعزب -رلي

ا ت و  -ةعؿ :أ و لهع أراد ال بيالعهرة هك كألحعبو كأرادت ةرتش ه عو  ,تب
توي بف أبي طعلب -رلي ا ت و -اللوح بتف ال بيكبتف الهير تف مي تكـ
الحدتبت ( ُ).
()1هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم :حرةـ(ِٖٗٔ)ّ ,ُْٖ/كلحتحه وـ:حرةـ(ُّٖٕ)ّ.َُْٗ/

ُٖ

(ب) السرية في إجراء الصمح ىن أدل خطداتو حتى إنجاحو .
إ ف ههع تتطوب تحنتؽ إ لعح اللوح كالكلكؿ بو إلى ال دؼ اله يكد ,هك
أف تتلؼ النعئه كف مي اللوح بعل رت كال تهعف ,كهي التي  يتعتبر هف أتظـ
هنكهعت إ لعح اللوح  ,كذلؾ ثف أ ثر أ بعب ميؿ ال عت كف مي اللوح هك تدـ
التحفظبهعتدكرميلو عت ـالبعل بأهكراللوح,إذلتبفىأفالتحدثتهعل
تلب الحدتث ت و ةد تترتب توتو هف اللرر هعل تتكةع ,متحؿ بدؿ اةلظح
الهرغكب الف عد اله ركل ,لذلؾ ,تلب توى هف ت عى مي اللوح بتف ال عس أف
عليالهحهكدةالتيتنلدب عمعؿ
تتحوىبعل رت كال تهعفإلهع عفميهكاطفالت
ي

البتر كابت غعء هرلعة ا  ,كهي التي أيعر ألت ع النرمف ال رتـ مي ةكلو تععلى {:الَّ
خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطْالَحٍ ثََِْْ اىنَّبطِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ
ا ثْ زَغَبء ٍَشْ ػَبدِ اىيّوِ فَ غٌَْفَ ُّ اْرِْوِ ؤَ اْشا عَ ظَِْب}( ُ).

كلعء مي الحدتث الذم ركال هععذ بف لبؿ كتهر بف البطعب  -رلي ا 
ت هع :أف ر كؿا ةعؿ ":استعيندا

مى قضاء حدائجكم الكتىان ليا ,فإن كل

ذي نعى ٍة ىحسدد"( ِ),كذلؾ ,لهعمتوهف بيت هعرم اله عمنتفكالهتربلتفبأهكر 
اللوح,ههعةدت كف ببعنميإميعلو .



(ُ)ال عء:اآلت (ُُْ).

الركتع ي ,تحنتؽ :أ تهف توي أبك تهع ي :هؤ
( ِ) ه د الركتع ي :ثبي ب ر هحهد بف هعركف ُّ

ةرطب ,

النعهرةط ُ ُُْٔ -ق  ,ح  رةـ(ُْْٗ) ِ , ِْٕ/كأتظـ النوكب :ث بي ب ر هحهد بف لعفر الب رائطي:
تحنتؽ حهدم الدهرداش  :زار هلطفى البعز ,ه اله ره   ,الرتعض,ط ِ ُُِْ  -هػ,ح رةـ (َٖٔ )

ِ.ّّٓ/

ِٖ

(ج) أن يكدن الصمح في األىدر التي أجازىا الشرع ,ددن ٍ
تعد دال تقصير ,ىع
تعديل كل ىا فيو ىفسدة في ندد الصمح .
إ ف اللوح ةد تحلر مي ه عئؿ كتهت ع مي أبرل كدبكؿ الهلوح لولوح مي
ةلت لتلحأفتتـتفطرتؽ اللوحبؿاليرع ب تئعتوتعرض اللوحلوبطظف .
أهع هع ل عء مي بتعف تعدتؿ ب كد اللوح مند  عف هذا هؤ دان مي لوح الحدتبت 
كالتي عف هفيركط ع.أ و هفأتىهفالهير تفه وه نع كلب ردل,كهف أتى هف

اله وهتفإلىالهير تفلـتوزـردل,كههعتؤ دهذاالتعدتؿهكةكلوتععلى َّ {:ب ؤَُّّيَب
اىَّزِّ َِ آٍَنٌُا بِرَا اَبء مٌُُ اىَُْ اٍِْنَب دُ ٍُيَباِشَادٍ فَبٍْزَذِنٌُىَُِّ اىيَّوُ ؤَعْيٌَُ ثِةِميَبِّيَِِّ فَةُِْ عَيَِْزٌَُُىَُِّ
ٍُاٍِْنَبدٍ فَالَ رَشْاِعٌُىَُِّ بِىََ اىْنُسَّبسِ الَ ىَُِّ دِوٌّ ىَّيٌُْ ًَالَ ىٌُْ َّذِيٌَُُّ ىَيَُِّ ًَآرٌُ ىٌُ ٍَّب ؤَّسَقٌُا}( ُ),
م عف ظعهر لفظ الع د الذم تندل ال بي هع  فعر ةرتش تهكهعن ,موهع برج
الهؤه عته عل راتطوبالهير كفردهف,كل فا ه ع ردهفبعداهتحع فبنكلو
تععلى { :فَةُِْ عَيَِْزٌَُُىَُِّ ٍُاٍِْنَبدٍ فَالَ رَشْاِعٌُىَُِّ بِىََ اىْنُسَّبس}( ِ ِ) .م خا ردهفهفالعند
كه عه و,كأبنعلميالرلعؿتوىهع عف( ّ) .
بوصههع بؽإلىأفاللوحتتطوببعضاةلراءاتالي وت اللركرت ه ع
تكثتؽاللوحكاةي عدتوتوكال رت ميإلراءاللوحهفأكؿبطكاتوحتىإ لعحو
كأفت كفاللوحمياثهكر التيألعزهع اليرع .

(ُ)الههتح  :اآلت (َُ).
(ِ)الههتح  :اآلت (َُ).
( )3تف ترالهعكردم :ث بيالح فتوي ,الي تربعلهعكردم  ,تحنتؽ :ال تدابفتبدالهنلكدبفتبدالرحتـ  :
دارال تبالعوهت  -بتركت,لب عف(,د,ط) ٓ ,ُِٓ/كهفعتتحالغتب ,لورازم.ِِٓ/ِٗ,

ّٖ

الفرع الثاني :ىعدقات إنجاح الصمح التي ترجع إلى الىجتىع دالى شخصية
الىصمح.
أدالً :ضعف الدازع الديني داألخالقي داخل الىجتىع.
هعإل ك عف ببذلؾاللعؼهكظ كرال حظؿ
و
ميه
رلعؼ
هعظ
لتهع ٌ
ه
ي

البوني ,كتفيي اثبظؽ ال تئ   ,كةطع أكالر اثبكة ,كالتي هي لف هظزه 
ي

لإلتهعف تنكؿ تععلى  {:بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخْ ٌَحٌ فَإَطْيِذٌُا ثََِْْ ؤَخٌََّْنٌُْ ًَا رَّقٌُا اىيَّوَ ىَ عَيَّنٌُْ
رُشْدٌََُُ}( ُ).أمإ هع هـإبكةميالدتفكالكلت كالحره ,لإبكةميال بمح ب,
ك هعةتؿأفاثبكةميالدتفأثبتكأهتفهفاثبكةميال ب,ثفألؿه كب ـ
كاحدهكاةتهعف الهكلب لوحتعةاثبدت ( ِ) .
مهف أتظـ  هعكةعت إ لعح اللوح كلكد هلتهع لعتؼ مي اللع ب الدت ي
ل للعؼ  اةتهعف ,كاثبظؽ الح
كاثبظةي  ,مهع كلد ذلؾ مي هلتهع هع إ ٌ

,

تلعب تحنتؽ كا لعح اللوح متو ,لعدـ
معلهلتهع الهفتند لوكازع الدت ي كاثبظةي ي
اللتزاـ بأبظؽ كةتـ اة ظـ التي تعه ؿ توى زرع الهكدة كتنكت أكالر اثبكة
بعلت عهح كالتلعلح كلهتع اثبظؽ التي حث النرمف  ال رتـ توى الته ؾ ب ع كرغب
مت ع  ,هع أف ألحعب اةتهعف اللعتؼ تراهـ غتر هبعلتف بدهعء كأهكاؿ كأت راض
اله وهتف  ,كذلؾلفندا ـأبظؽكةتـاة ظـالرمتع  .
ثانياً :تفشي الجيل داألىية ين األفراد .
إ فالهلتهع إذا عدمتوالل ؿإلىلع بكلكد اثهت  كالبعدتف هعرم أح عـ
اليرع ت ظ رمتولهتع أل عؼالير كالف عد ,هعميالحدتث  الذم ركال أ س بف
(ُ)الحلرات :اآلت (َُ).

( ِ) ت ظر :تف تر البغكم  :ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم  ,إحتعء التراث , ِٓٗ/ْ ,كهفعتتح الغتب :
لورازم ,َُٔ/ِ ,كاللعهعثح عـالنرمف,لونرطبي.ِِّ/ُ ,بتلرؼ.

ْٖ

هعلؾ  -رلي ا ت و   -ةعؿ ,ةعؿ ر كؿ ا ":إن ىن ا شراط السا ة ,أن يرفع
العمم ,ديث ت الجيل ,ديشرب الخىر ,ديظير الزنا"( ُ).أم:ةو أهؿالعوـكةدت كف
رمع العوـ بكمعة العوهعء ,ككلكد الل ؿ كه ع تنلد بو الل ؿ ثهكر اليرع حتى كا ف
ع كا تعرمكف  العوكـ الهعدت اثبرل ,كظ كر أ كاع الف عد  ,م ي ؿ ذلؾ ,هف أتظـ
هعكةعتإ لعحاللوح .
الهنتر بعلل ؿ حتث تنكؿ تععلى توى ل عف تك ؼ

هع تتبتف أتهعؿ ال كء
توتوال ظـ {:قَبهَ ىَوْ عَيَِْزٌُ ٍَّب فَعَيْزٌُ ثٌُِْعُفَ ًَؤَخِْوِ بِرْ ؤَّزٌُْ اَبىِيٌُُ}( ِ).تنلدب ػػ
(لعهوكف) مي هذل اآلت هعع ي تدة :إهع ل ؿ اللغر ,أك ل ؿ الهععلي ,أك
الل ؿبعكاةباثمععؿالتيلدرتهفإبكةتك ؼ توتوال ظـ ك ـمياللغر,
أكلعهوكفبهعتؤكؿإلتوأهرتك ؼتوتوال ظـ( ّ) .

ثالثاً :دم الكفاءة دالقدرة لدى القائىين الصمح في اإلصالح ين الناس.
لتتـتحنتؽاللوحلهفلـتهوؾال فعءةالعوهت بأح عـاليرعالهتعون بعلعنكد
تفالعرؼالذمهكأحدهلعدرالتي رتع,
م يي وء
ي
عنداللوحكغترهع,كلتعرؼأ ي

تح ـ ب ع بتف أط راؼ ال زاع ,كل تهتوؾ الندرة
كل تف تعدات الهلتهع التي
ن
تعدة ي

اء بعلكةتأكالهعؿكاف عفتحنتؽاللوح هرهك نعتوى ذلؾ.
توىالتلحت  ك ن

(ُ) هتفؽتوتو  ,لحتحالببعرم:العوـ ,بعب رمعالعوـكظ كرالل ؿ,حرةـ(َٖ )ُ,ِٕ/كلحتحه وـ:ح
رةـ(ُِٕٔ) ْ,َِٓٔ/كمتو زتعدل.

()2تك ؼ:اآلت (ٖٗ).

( )3تف ترالهعكردم:ث بيالح فتوي ,الي تربعلهعكردم  ,تحنتؽ :ال تدابفتبدالهنلكدبفتبدالرحتـ  :
دارال تبالعوهت -بتركت,لب عف(,د ,ط) ّ , ْٕ/كزاداله ت ر :للهعؿالدتفأبك الفرج اللكزم ,تحنتؽ:

تبدالرزاؽاله دم :دارال تعبالعربي ,بتركت,طُ  ُِِْ-هػِ .ْٖٔ/

ٖٓ

را عاً :دجدد العدد المددد في النفس ال شرية دخارجيا ,دالىتىثل في إت اع
اليدى دالشيطان .
معتبعع ال كل هف ألد  اثتداء الذم تح ف لإل عف  ؿ اليركر التي تلر
بعلغتردكفأفت تيعررةعب ا توتو .

كةد اتتبر النرمف  ال رتـ اتبعع ال كل إلكهت لعل  ,ةعؿ تععلى {:ؤَسَؤَّْذَ ٍَِِ
ا رَّ خَزَ بِ ىَيَوُ ىَ ٌَاهُ ؤَ فَإَّذَ رَنٌُُُ عَ يَ ْْوِ ًَ مِْال}( ُ) .
كهف اثتداء الذت ف تتأثر ب ـ اة عف حتى تلؿ بو ذلؾ التأثتر إلى تف تؾ
العظةعت,كال عيإلىإم عدالهلتهع ك والغعت التيتبتغت عذلؾالعدك,كتتهثؿمي
كهي  هع لعء مي الحدتث بيأف اهتهعـ إبوتس توتو  الوع مي بث
حبعؿ اليتطعف ,
الفرة بتفال عسكالتحرتش بت ـكاغتتعظو توىتلعلح ـ كاتحعدهـ .
م تف لعبر -رلي ا ت و  -ةعؿ  :هعت ال بي تنكؿ ":إن الشيطان قد
مند رك ى

آ يس أن يع ده الىصمدن في جزي رة العرب ,دلكن في التحريش ينيم"( ِ).كةدحذر ع
ا تععلىمي النرمفال رتـميأ ثرهفهكلعهفهغب اتبععاليتطعف؛كذلؾلعوهو
تععلى الهحتط ب ؿ ييء هف  كء ذلؾ التبعع التي ه ع بطكرة بط كات اليتطعف

توىالفرد كالهلتهعةعؿتععلى َّ{:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا الَ رَزَّجِعٌُا خُـٌَُادِ اىشَّْْـَبُِ ًٍََِ َّزَّجِعْ
خُـٌَُادِ اىشَّْْـَبُِ فَةَِّّوُ َّإٍُْشُ ثِبىْسَذْشَبء ًَا ىَُْننَشِ ًىٌَْالَ فَؼْوُ اىيَّوِ عَيَْْنٌُْ ًَسَدََْزُوُ ٍَب صَمَب ٍِننٌُ
ٍِّ ِْ ؤَ دَ ذٍ ؤَ ثَذا ًَ ىَنِ َِّ اىيَّوَ ُّ ضَمِِّ ٍَِ َّ شَبء ًَاىيَّوُ عَ َِْعٌ عَ يٌِْ}( ّ) .

()1الفرةعف :اآلت (ّْ).

( )2لحتحه وـ:حرةـ(ُِِٖ) ْ .ُِٔٔ/
()3ال كر:اآلت (ُِ).
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أم :أفا تععلىأهرلهتعتبعدلبعدـاتبععاليتطعفميبطكاتو ث وتععلىتعوـ
تكاةبذلؾالتبععالذمتؤدمإلىمعؿالنبعئح ,كاله رات ,ك ؿهعت رهوا  ,هع
أفال يلعءميهذلاآلت ل ؿاله وفتف,ك ذلؾلعءهذاال يتنبحدتثاةمؾ
الذمةعدإلتوبعضالهؤه تفكبعلكا متوم عف هكذلعن ه نفركي تععن( ُ) .

كههع  بؽ  بوص أكلن :إلى بتعف أف ه عؾ تدة هنكهعت أ ع ت ة لعح أم

كعهفأ كاعاللوحكةدتـتل تف عإلىثظثمئعتح بهعطتعتاللوح كأر ع و
التي ترت ز توت ع اللوح مه ع :الهنكهعت التي ترلع إلى الهلوح  ف و ,هف
يبلتتو كلفعتو ,كذلؾ لبد أف ت كف لعحب  فعءة كأهوت لونتعـ بعللوح  ,كأف
ت كفذلؾالعهؿبعلل نع لكل وال رتـ,كطعلب نع العكفهفا ميتحنتؽذلؾاللوح,
أفت كفهتلفعنبأبظؽح

,كا رادةتعلت ,كلعب نراتوىتحهؿالهينعتالتيتنؼ

أهعـإ لعحاللوح .
ثع تعن :كهف توؾ الهنكهعت أتلعن هع ترلع إلى أط راؼ اللوح التكتت بأههت 
إلظحذاتالبتف ,كألرذلؾ ت د ا  كلكأدلذلؾإلى الت عزؿتفبعضالحؽ,
كتدـالتيدتدميالهكاةؼ .
ثعلثعن :كهف الهنكهعت التي ترلع إلى اةل راءات الي وت مي اللوح  :تكثتؽ
اللوحكاةي عد توتوكال رت كال تهعف حتىإ لعحو .
 أهع هعكةعت إ لعح اللوح مه ع هع ترلع إلى الهلتهع كه ع هع ترلع إلى
يبلت ا لهلوح ف و لعؼال كازعالدت ي كاثبظةي,كتفييالل ؿبتفاثمراد,
,كتدـال فعءةكالندرةلدلالهلوح .
 

()1تف ترالبغكم   :ثبيهحهدالح تفبف ه عكدالبغكم ,إحتعءالتراث,ّٗٓ/ّ  ,كالوبعب  ميتوكـال تعب  :
ثبيحفصال عهع ي ,ُّّ/ُْ ,كميظظؿالنرمف :ل تدةطب.َِْٓ/ْ ,
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الىطمب الثاني :نىاذج قرآنية إلجراء الصمح.
كلح مي هذا الهطوب ال هعذج النرم ت تف إلراء اللوح ,حتث تتلهف
مرتتف :اثكؿ  هعذج تف اللوح بتف اله وهتف ,كالثع ي  هعذج تف اللوح بتف
اله وهتف كغترهـ,ك كلح ع عآلتي :
الفرع األدل :نىاذج ن الصمح ين الىسمىين.
وهتفحتثتعدهف
أهر عا  بحع وكتععلىميالنرمفال رتـبعللوحبتفاله
ي
الكالبعت اليرتت   ,كلتس هف اثهكر اله تحب  ,بؿ هك ت وتؼ هف ا تععلى ثهؿ
الندرةتوىالنتعـبو,حتىلتف دأكالر اثبكةاةتهع ت بتفالهؤه تف .
لذلؾ مإف النرمف ال رتـ ةد رغب اله وهتف بلهع النوكب كاةلظح بتف

ال عس ,كأف ت كف أهر اله وهتف هلتهععن ,ةعؿ تععلى {:فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ
ثْننٌ}( ُ) ,أم :لهع حلؿ البظؼ بتف اللحعب رلكاف ا توت ـ بيأف غ عئـ
بدر ,أهرهـ ا تععلى بتنكال أم بطعتتو ,كالظح الحعؿ التي بت ـ بترؾ اله عزت 
كالبظؼ,كتكثتؽاللو التيتلهع يهو ـحتىت كفحعؿأيلف و كهحب و كهكدة( ِ) .
ػثتوت ػػوال ب ػػيبي ػػأفالل ػػوح
كه ػػفتو ػػؾال ه ػػعذجال بكتػ ػ م ػػيه ػػذاالهلػ ػعؿه ػػعح ػ ٌ
بػ ػػتفاله ػ ػػوهتف ,منػ ػػعؿمػ ػػيالحػ ػػدتثالػ ػػذمركال ثتػ ػ يػربػ ػ يػفتبػ ػػدا بػ ػػفتهػ ػػركبػ ػػف

لائز للين
ت ػ و
ػكؼ ,ت ػػفأبت ػػوت ػػفل ػػدلة ػػعؿ :ػػهعتر ػػكؿا تن ػػكؿ":الص للمح ج ل ٌ
صمح ًا حرم حالالً أد أح ّل حراىاً"( ّ) .
الىسمىينّ ,إال ُ
()1اث فعؿ:اآلت (ُ).

(  )2تف تر البغكم  :ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم  ,إحتعء التراث , ِٖٔ/ِ ,كال يعؼ :لوزهبيرم ,
ِ .ُٗٓ/

(  )3فابفهعلو:ثبيتبدا هحهدبفتزتدابف هعل  ,تحنتؽ:هحهدمؤادتبد البعةي :دارإحتعءال تب
العربت -متلؿ تت ىالبعبيالحو بي(,د,ط) اثح عـ ,بعب اللوح  ,ح رةـ( ِّّٓ) ِ ,ٕٖٖ/كلححو
اثلبع ي,ك فالترهذم :اثح عـ ,حرةـ(ُِّٓ) ّ ,ِٔٔ/كلححواثلبع ي.
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كتت ػ ػػكعأ ػ ػ ػػوكبالن ػ ػ ػرمفال ػ ػ ػرتـمػ ػ ػػياثهػ ػ ػػربعلل ػ ػػوحبػ ػ ػػتفاله ػ ػ ػػوهتفتوػ ػ ػػى
ح ػ ػػب ةلػ ػػعتعك ػ ػػكعال ازتػ ػػعتالهكلػ ػػكدة,منػ ػػدأىريػ ػػد عإلػ ػػىالطرتن ػ ػ التػ ػػي تععهػ ػػؿ
هع ع,كهفبظل عتتـإتلعدالحوكؿل ع,ك عرل عمتهعتوي :
أدالً :نىاذج ن الصمح ين الزدجين.
ح  مي  تعب ا
إف ألؿ العظة الزكلت كال ه

العزتز  هع مي ةكلو

تععلى  ِْ ًٍَِ{:آَّبرِوِ ؤَُْ خَيَقَ ىَنٌُ ٍِِّْ ؤَّسُغِنٌُْ ؤَصًَْااب ىِّزَ غْنُنٌُا بِىَْْيَب ًَاَعَوَ ثَْْنَنٌُ ٌٍََّدَّح
ًَسَدََْخً بَُِّ فِِ رَىِلَ َّٓبدٍ ىِّقًٌٍَْ َّزَسَنَّشًُُ}( ُ).تنكؿ تدةطب ":متدر كفح ه البعلؽ
الفطرت :

مي بوؽ  ؿ هف الل تف توى  حك تلعوو هكامنع لآلبر .هوبتع لحعلتو
ف ت كتنوت كل دت  .بحتث تلد ت دل ال راح  كالطهأ ت كال تنرار كتلداف مي
التهعت هعال فكال تفعء,كالهكدةكالرحه " ( ِ).كههعتؤتدذلؾالترابطبتفالزكلتف

هعذ رل تععلى  مي تعبوالعزتزمنعؿ ًَ{:مَْْفَ رَإْخُزًَُّوُ ًَقَذْ ؤَفْؼََ ثَعْؼُنٌُْ بِىََ ثَعْغٍ
ًَؤَخَزَُْ ٍِننٌُ ٍِّْ ثَبقًب غَيِْظًب}( ّ) .أم:هتثعؽال عحت دةكؿ"ب ـا كتوى

ر كؿ

ا )ْ ("...إ و الهتثعؽ الغوتظ الذم ل ت ت تف بحرهتو ةوب هؤهف  ,هع  عداهـ بلف 
اةتهعفأفتحترهكاهذاالهتثعؽالغوتظ .هعأفهذاالهتثعؽهكالعندالذم عفمتو
إحظؿ مركل ف لهفتزكل ف  .
 ًكثههت هذاالهتثعؽالغوتظمإ وتتطوبالع عت كالحت راـهف ظالزكلتفإف
ئ  هع ,كذلؾ ةبؿ حلكؿ هع تؤدم إلي الينعؽ ,كبعلرغـ هف إتطعء
حدث بت هع ي ه
الركـ :اآلت (ُِ) .
(ُّ )1

()2ميظظؿالنرمف :ل تدةطب.ِّٕٔ/ٓ ,
()3ال عء:اآلت (ُِ).

(   )4يرح هي ؿ اآلثعر :ثبي لعفر أحهد بف هحهد بف  وه اثزدم الهعركؼ  بعلطحعكم ,تحنتؽ :يعتب 


اثر ؤكط:هؤ

الر عل طُ ُُْٓ-هػ,ح رةـ(ْْٖٔ) ُِ .ُّٓ/
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تبعلـ 
ه
إل أ و تحدث البظؼ بتف الزكلتف ,مإذا حدث
توؾ اثههت ل ذا الهتثعؽ ٌ

بتفاثزكاج  كلعا تععلىهععلـلإللظحبت هع( ُ) .

معللوحبتفالزكلتفالهتبعلهتفهفأهـأ كاعاةلظح,حتثكهـأ عس
اث رةالتيهيلبٌ الهلتهعمإفلويحتلوحالهلتهع,كافتف تتف ؾالهلتهع
هي  ببعن مي ذلؾ ,معلعظة بتف اثي ًر تنكـ توى أ عس أكالر الهكدة
ك عت ى
تهر بدكاه هع ,اهتثعل لهع كرد مي كلعتعل  ةكلو ":استدصدا النساء
كالرحه كت ي
فإن الىرأة خمقت ىن ضمع دان أ دج شيء في الضمع أ اله فإن ذى ت تقيىو

كسرتو دان تركتو لم يزل أ دج فاستدصدا النساء" ( ِ)  .مإذا ا نلت لهتع توؾ
اثكالر كحؿالينعؽ,لعرالفراؽإلت هع أةرب  .
حث النرمف ال رتـ توى اةلظح بتف الزكلتف بيت كةكع الينعؽ
كلند  ٌ

بت هع,منعؿتععلى ًَ{ :بُِْ خِسْزٌُْ شِقَبقَ ثَْْنِيََِب فَبثْعَثٌُاْ دَنََب ٍِِّْ ؤَىْيِوِ ًَدَنََب ٍِِّْ ؤَىْيِيَب بُِ
ُّ شِّذَا بِ طْالَدب ُّ ٌَفِّقِ اىيّوُ ثَ ْْنَيََُب بِ َُّ اى يّوَ مَبَُ عَ يَِْب خَ جِريا}( ّ) .
هع ةتؿأفهفهعع يةكلوتععلى ًَ{:بُِْ خِسْزٌُْ شِقَبقَ ثَ ْْنِيََِب}( ْ),أم:بفتـ
حلكؿبظؼ  بتفالزكلتف,كالبكؼبهع ى التنتف أكالظف ,أم:إفظ تـينعؽ
ه
بت هع( ٓ) .

( )1تف تر البغكم :ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم  ,إحتعء التراث ,ُّٔ/ ُ ,ك ال يعؼ :لوزهبيرم ,
ُ. َٖٓ/

()2هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم :حرةـ(ُّّّ) ْ ,ُّّ/كلحتحه وـ :حرةـ(ُْٖٔ)ِ .َُُٗ/
()3ال عء:اآلت (ّٓ).
()4ال عء:اآلت (ّٓ).

كال يعؼ:
(  )5ت ظر :تف تر البغكم  :ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم ,إحتعء التراث ,ُّٔ/ُ  ,
لوزهبيرم.َٖٓ/ُ ,بتلرؼ.
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كلهو هعتندـأ وإذاكةعينعؽبتفالزكلتفكايتبومتو ,أفلـتنـالرلؿ
بع للفحكلبعلفرة كلتنكـالهرأة بتأدت هعتوت ع هفالحؽككةع هعلتلكزكةكتو
ؿ  ه هع ح ً
هتف تدلتف حرتف ,حتى
بعلنكؿ كالفعؿ ,معوى اةهعـ أف تبعث إلى  و
تتبت كا هف  ظ الزكلتف إف  ع ت ل هع رغب مي اللوح أك مي الفرة  ,كالح ه مي
ت ٌعل مي
بعث الح هتف هف أهو هع ,ث هع ببتراف بهع تبط و الزكلعف ,كهع ي
لهعئرههع ,كتوه هع بأحكال هع  ,كث هع أحرص لإللظح بت هع ,كل تن رار  فكس
الزكلتف إلت هع ,ثـ تلتهع الح هعف لت فذا هع تكلظ إلتو هف اللظح ,كذلؾ هك
هع ىالهراد هف ةكلوتععلى  {:فَب ثْعَثٌُ اْ دَنََب ٍِّ ِْ ؤَ ىْيِوِ ًَ دَنََب ٍِّ ِْ ؤَ ىْيِيَب}( ُ) .
أهعهع ىةكلوتععلى {:بُِ ُّشِّذَا بِطْالَدب}أم:الح هعفإذاةلداك لحع
ميألظحذات البتفلوزكلتفكمؽا بت هع,كةتؿلوزكلتف إذارغبعميإلظح
هعبت هع,أبدل هعا بعلينعؽأيلف نكبعلبغلعءهكدة ,كهع ى ٌَُّ{:فِّقِ اىيّوُ ثَْْنَيََُب}أم:
تلعؿ ا التكمتؽ بتف الزكلتف ,كةتؿ بتف الح هتف ( ِ )  ,كتؤتد ذلؾ هع ذهب إلتو

له كر العوهعء إلى أف الهراد ةكلو تععلى {:بُِ ُّشِّذَا بِطْالَدب ٌَُّفِّقِ اىيّوُ

ثَْْنَيََُب}( ّ).

ة,مإذاتدـييء
ي
أ هعالح هعفكتيترطميلفت هعاة ظـكالبوكغكالحرت كالذ كر
هفذلؾلـتلزتح ته هعبرلعالزكلتفكلببعث ال وطعفكتيترطالعدال مت هع,
ةعؿبذلؾاةهعـهعلؾ,كل هعلفعتأبرلتعتبرهفلفعت هعل هعكهيأفت ك ع
هفأهو هع ,كأفت ك عمنت تف( ْ) .
كال يعؼ :لوزهبيرم,
( )1تف تر البغكم  :ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم ,إحتعء التراث ,ُّٔ / ُ  ,
ُ.َٖٓ/

()2الهرالع ال عبن .

()3ال عء:اآلت (ّٓ).

( )4ت ظر:اله تنى  يرح الهكطأ:ثبيالكلتد  وتهعف النرطبي ,هطبع ال ععدة -بلكار هحعمظ هلر(,د,ت)=
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أهعهعتتعوؽبعلتفرة هفالح هتفبتفالزكلتفكهؿتحتعجإلىتك تؿأـل,
مفتو بظؼ ,منعؿ هعلؾ كألحعبو :إف أح ف هع  ي هع هف أهؿ العوـ أ و تلكز

لوح هتفةكل هعبتفالرلؿ كاه رأتوميالفرة كاللتهعع,كدلتو هعهعرك ىم تف ابف

عثتأ عكهععكت ح هتفمنتؿل ع":إف رأتتهعأف
تبعس -رليا ت هع -أ
وةعؿ:ب ي
ي
ةعمرةتهع"( ُ) .
تلهععلهعتهعكافرأتتهع أفتفر ٌ

هتفأفتفرةعبتفالزكلتف
كتنكؿأبكح تف كاليعمعي كألحعب هع,أ ولتسلوح
ٌ

إلإذالعؿالزكجالتفرتؽإلت هع,كدلتو هعهعرك ىم تفتوي -رليا ت و -ت دهع
ةعمرةتهع,منعؿالزكجأهع
ةعؿلوح هتف":إفرأتتهع أفتلهععلهعتهع كاف ر
أتتهعأفتفر ٌ
ٌ

هذامظ,منعؿتوي -رليا ت و -لوزكج ذبتكا لتبرححتىترلىب تعبا 
لؾكتوتؾ هعرلتتبو,أمالهرأة"( ِ) .
كههع تندـ تتبتف أف هع ت رال الح هعف هلوح لوزكلتف ,كذلؾ بعد إطظت هع
ال عهؿللهتعأ بعبالبظؼبت هعمإف عفبظمعنلـت تكلبالتفرتؽبت هعكلب
توت هعاللهعبت هع,أهعإذا عفبظمعن تلعؿحتعةالزكلتفهفكرائوحتعةلهكدة
مت عكلرحه بت هعكتف ت نع لأل رةلهععء,مفيهذلالحعل تلبتوىالح هتفأف
تفرةعبت هعبيت كلكل هع إلىهع هكأتظـ هفذلؾ البظؼ,كهذاتكامؽ هعرمل
هعلؾكألحعبو .



=طُ ُِّّ-هػ .ُُّ/ْ ,بتلرؼ .

( )1الهل ؼ:ثبي ب رتبدال رزاؽبفههعـ الل عع ي  ,تحنتؽ:حبتبالرحهفأثتظهي:الهلوسالعوهي ,
ال د:اله تب اة ظهي,بتركت,طِ َُّْ-ق ,بعبالح هتف ,حرةـ(ُُٖٖٓ) ٔ.ُِٓ/

(   )2اثهعلي مي مثعر اللحعب لوحعمظ الل عع ي :ثبي ب ر تبد الرزاؽ الل عع ي ,تحنتؽ :هل دم ال تد
إبراهتـ:ه تب النرمف ,النعهرة(د,ط)بعبالطرتؽلإللظحبتفالزكلتف,ح رةـ(ٔ)ُ,ِٖ/كال فال برل 

لو عئي :ثبي تبد الرحهف ال عئي ,تحنتؽ كبرج :ح ف تبد اله عـ يوبي ,بعب الينعؽ بتف الزكلتف :
هؤ

الر عل  ,بتركت,طُ ُُِْ-هػ,ح رةـ(ُْٔٔ) ْ .ُِْ/

ِٗ

أهع إذا ظ ر لوزكل أه نار تبتف ع هف زكل ع  أف تتلعمى ت ع ,أك ت بر
اله ث كالحدتث هع ع ,مإف البطعب النرم ي أريدهع لوهبعدرة
كتتععلى توت ع ,أك ةو ي

لهعمتوهلوح اللهتع,منعؿتععلى ًَ{:بُِِ اٍْشَؤَحٌ خَب فَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فَالَ
اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ ُّظْيِذَب ثَْْنَيََُب طُيْذب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ ًَؤُدْؼِشَدِ األَّسُظُ اىشُّخَّ ًَبُِ رُذْغِنٌُاْ

ًَرَزَّقٌُ اْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ ثََِب رَعََْيٌَُُ خَجِري ا}( ُ).أم :إذاتبتفلوهرأةظ كرهعتبعموكتبيعل
هف  يكز زكل ع  علتلعمي كالترمع كالتنلتر ,أك إترال نع بنو  الحدتث كاللوكس
هع ع,مهف اثكلى إذا ظ رت هثؿهذلالحعل أفتلوحعبت هعلوحعن,كذلؾتوى
أف تحط الهرأة يتئنع هف ه رهع أك بعل نع ههع  عف توى الزكج هف ال فن  ,أك ت ب
يتئنع  هفهعل عأكت نطتكه عرغب ميدكاـ اللحب ,مإفارتلتبذلؾكالطوح ع
بتر ل هعهفالفرة ,لنكلو
توتولعزلورلؿالبنعءهع ع,كلوح هعتوىهذلالحعل
ه

تععلى ًَ{:اىظُّيْخُ خَْْشٌ}أم :بتر هف الفرة ك كء العيرة ,أهع ت د تدـ رلع ء 
الزكل بإ نعط حن ع هف الن ه  كال فن  ,متلب توى الرلؿ الكمعء بحن ع هف غتر
نلعف,كاذا عفةعد انرتوىهلعلحت عبإتطعئ عهعلن تكلعن تفإ نعط علن هت ع,
مإفرلتتب ذالعزل هعهعتلعلحعتوتو( ِ) .

()1ال عء:اآلت (ّٓ).
()2هحع فالتأكتؿ,لهحهدلهعؿالدتفالنع هي, َّٔ/ّ ,كتف ترالنرمفالح تـ:لهحهدريتدرلعالح ت ي:
ال تئ الهلرت الععه لو تعب( ,د,ت)ُُُْ- َُُْ:ق .ّّٔ/ٓ ,

ّٗ

ثانيلللاً :نىلللاذج قرآنيلللة لللن الصلللمح لللين الىتخاصلللىين :دىلللد يتضلللىن
ثالث حاالت:
الحالة األدلى :الصمح ين الىتخاصىين في شأن الدىاء:
بوؽ ا تععلى البير توى الفطرة التي أرادهع ل ـ منعؿ تععلى {:فِـْشَد اىيَّوِ
اىَّزِِ فَـَشَ اىنَّبطَ عَ يَْْيَب}( ُ).كتعوـهعتلوح ـإذاظ ره ـهعتبعلؼمطرت ـ,موهع
ظ ر م عدهـ  مي اثرض بنتؿ ال فس الهحره  ,التي هي أحد ال بع الهكبنعت مند

لوبكا غلب ا كتنعبو ,تنكؿتععلى َّ ًٍََِ{:قْزُوْ ٍُاٍِْنب ٍُّزَعََِّذا فَجَضَآئُهُ اَيَنٌَُّ خَبىِذا
اعتدة
فِْيَب ًَغَؼِتَ اىيّوُ عَيَْْوِ ًىَعَنَوُ ًَؤَعَ ذَّ ىَوُ عَزَاثب عَ ظَِْب}( ِ),كلندظ رتلونتؿأ ك ه
هع بت ت ع أح عـ اليرتع اة ظهت  ,كهي ةتؿ العهد كيبو العهد كالبطأ ,ملعء
إرلعء ثكلتعء
النرمف ال رتـ هبت عن  تفت إل ارء اللوح هع  ؿ  كع هف أ كاع النتؿ
ن
الدـ,بحتثلت تهرالعداكة بتفال عس,كزال انرلهفت ت تفبإراة دهعءالبيرهف
غترحؽكًلهعل عهفحره ت دا ,ك تعرض ذلؾمياله عئؿ اآلتت  :

الىسألة األدلي :الصمح تنفيذ حكم القصاص العادل:
يرع اة ظـ ح ـ  النلعص توى اللع ي ت د تعهدل للرته النتؿ العهد أك
الل راح ,كتعتبر ت فتذ النلعص كال نتعد لو لوحعن ب ؿ هع تع تو ال وه ؛ ثف ذلؾ
حعلز هفا تيعرالثعرات كيتكعالفكلىكاللطرابعت دابؿالهلتهع( ّ) ,
ه

()1الركـ :اآلت (َّ) .

()2ال عء:اآلت (ّٗ).

(ّ)الهلعلح كبطعب ع :لعبدال رؤكؼأحهدتبدالغفكر ,ر عل هعل تتره يكرة,اللعهع اة ظهت ,غزة,ة ـ
التف تركتوكـالنرمفُِّْ ,ق ,صُْ.

ْٗ

تنكؿ تععلىَّ{:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ مُزِتَ عَيَْْنٌُُ اىْقِظَبصُ فِِ اىْقَزْيََ اىْذُشُّ ثِبىْذُشِّ
ًَا ىْعَجْذُ ثِ بىْعَ جْذِ ًَاألُّثََ ثِبألُّثََ}( ُ) .
هعلعؿاليرعالعنكب الل عئت يبلت لتتعدلاللع يإلىأهووكأةعربو ,
كل عميةل تك ؼتوتوال ظـأ كةح

ت دهعحت تالحتو ثبذأبتوبحل 

رؽلكاعالهوؾ,منعؿتععلى {:قَبهَ ٍَعَبرَ اىيّوِ ؤَُ َّّإْخُزَ بِالَّ ٍَِ ًَاَذَّْب ٍَزَبعَنَب عِنذَهُ بَِّّـأ
بِرًا ىَّظَبىٌَُُِ}( ِ) .أم:أف تك ؼ توتو كتوى  بت ع أملؿ اللظة كأز ى الت وتـ ,ةعؿ
لهع كلد اللكاع مي رحؿ أبتو ا تعطفو إبكتو اآلبركف بتر و أبت ـ كأبذ أحدهـ
ه ع و ,مهع عفه واللكاب توت ـإلأفا تععذبع هفأفتأبذبرتئعن ب نتـ( ّ) .
لذلؾ لعء اليرع ةبطعؿ الععدات التي  عف تهعر ع البير مي الحركب ةبؿ
اة ظـكهيه أل الثعراتبتفالنبعئؿ,مح ـتوى ؿهفاةترؼلرته العهدمي
دكفغترل,مرك ىم تفابفتبعس -رليا ت و -

النتؿأكاللراحبعلعنكب الفردت

أف ر كؿ ا ةعؿ  ":أ غض الناس إلى اهلل ثالثة :ىمحد في الحرم ,دى تغ في

اإلسالم سنة الجاىمية ,دىطمب دم اىرئ غير حق لييريق دىو "( ْ).أم:أ و عف
مياللعهوت إذاةيتؿالنتتؿلـتنتعدأهؿالنتتؿهفالنعتؿ ف وكا هعتنتيوكاأحدانغترل,
أهعإذاتـت فتذحدالنلعصتوىاللع يمإ وتتحنؽاللوحكتحظىاللهتعبعلحتعة

(ُ)البنرة :اآلت (ُٖٕ).
(ِ)تك ؼ:اآلت (ٕٗ).

()3ت ظر:تف ترالنرمفالعظتـ ,لبف ثتر.َّْ/ْ:بتلرؼ.

( )4لحتحالببعرم:بعب,هفطوبدـإهرلءبغترحؽ ,حرةـ(ِٖٖٔ) ٗ.ٔ/

ٓٗ

اله يكدة التي أيعر إلت ع الهكلى تز كلؿ بنكلو  ًَ{:ىَنٌُْ فِِ اىْقِظَبصِ دََْبحٌ َّبْ ؤًُىِِْ
ا ألَ ىْ جَبةِ ىَ عَيَّنٌُْ رَزَّقٌُُ}( ُ) .
كبعدأفذ را  بحع وكتععلى داءللوذتف مه كابيرتع النلعصل ـمي
النتوىٌ  ,بتفميهذلاآلت الح ه العهتن كهدم عالععـ بنكلوتععلى  مياآلت ال علف 
ذ رهع  ًَ {:ىَنٌُْ فِِ ا ىْقِظَبصِ دَ َْبحٌ َّ بْ ؤُ ًىِِْ ا ألَىْجَبةِ ىَ عَ يَّنٌُْ رَ زَّقٌُُ}(ِ).إ ولتسال تنعـ,

كلتسإركاءاثحنعد.إ هعهكألؿهفذلؾكأتوى .إ ولوحتعة,كمي بتؿالحتعة,بؿ
هكميذاتوحتعة..ثـإ ولوتعنؿكالتدبر ميح ه الفرتل ,كل تحتعءالنوكب
كا تلعيت ع لتنكلا  ..
كالحتعةالتيميالنلعصت بثؽهف ؼالل عةتفالتتداء عت البتداء.معلذم
تكةف أ و تدمع حتعتو ثه ع لحتعة هف تن تؿ ..لدتر بو أف تتركل كتف ر كتتردد  .هع
ت بثؽهفيفعءلدكرأكلتعءالدـت دكةكعالنتؿبعلفعؿ.يفعئ عهفالحندكالرغب 
مي الثأر .الثأر الذم لـ ت ف تنؼ ت د حد مي النبعئؿ العربت حتى لتدكـ هععر و
الهتنطع أ ربعتف تعهع  هع مي حرب الب كس الهعركم ت دهـ .ك هع  رل  حف مي
كاةعحتعت عالتكـ,حتثت تؿالحتعةتوى هذابحاثحنعدالععئوت لتظبعدلتؿ,كل
ت ؼتف اله تؿ,كمي النلعص حتعةتوى هع عهع اثيهؿاثتـ  ,معلتتداءتوى
حتعة مرد اتتداء توى الحتعة  و ع ,كاتتداء توى  ؿ إ عف حي ,تيترؾ هع النتتؿ
مي  ه الحتعة .مإذا  ؼ ا لنلعص اللع ي تف إزهعؽ حتعة كاحدة ,مند  فو تف
التتداء توىالحتعة و ع.ك عفميهذاال ؼحتعة.حتعةهطون ( ّ) .


()1البنرة:اآلت (ُٕٗ).
()2البنرة :اآلت (ُٕٗ).

()3ميظظؿالنرمف :ل تدةطب.ُٔٓ/ُ ,

ٔٗ

( ُ)
ـأت عالبيرةي
هعأفالهتأهؿلنكلوتععلى ً{:ىَنٌُْ فِِ اىْقِظَبصِ دََْبحٌ} أم:أفل ي
ي

والحتعة,موكلـتيرع
الهكتحتعة,ثفالنلعصهكالنتؿكهكالذمتتحنؽهفكرائ
ي
كلد توى ظ ر اثرض بير ,كلك تعوـ ال فكس التي تتهعدل توى
النلعص لهع ى
أمععؿاليركتركلتتوتوأ ولكلكدليرعتح ه عكلتردثهؿالهظعلـحنكة ع
بتفأفميالنلعصبترالحتعة( ِ) .
لبغىبعل ـتوىبعض,كل فذلؾاليرع ٌ
تعد مي
لذلؾ معلنلعص كالعدؿ تعتب راف أ عس اللوح حتث  كأف النلعص ي

ذلؾتحد هف ثرةاةهدارلدهعءبغترحؽ,
ؾحرهعتا ك
اء لهفت ت
ي
ي
حدذاتولز ن

يتر إلى هع  بؽ ذ رل  بهع رك ىم تف أبي
كبو تتحنؽ اللوح كالبتر لوهلتهع ( ّ) كأ ي

حد يقام في
ه رترة رلي ا ت و ,أف ر كؿ ا -لوى ا توتو ك وـ  -ةعؿٌّ " :

اءإةعه حدالنلعصأكغترلهف
خير ىن أن يىطردا أر عين ص اح ًا"( ْ) .ك ه
األرض ٌ

حدكداليرع .

الىسألة الثانية :الصمح ىع أدلياء الدم الديات:
كبعد أف اتلح  تفت اللوح مي النلعص مي اله أل اثكلى  ,بتف اآلف
تفت اللوحهعأكلتعءالدـبعلدت ,م ندذ را تععلىمي تعبوال رتـأ هعتلبمي
النتؿ البطأ هك الدت  ,ك هع تلب بعد العفك تف النلعص مي اللرائـ كاللراح

()1البنرة :اآلت (ُٕٗ).

( )2أكلحالتفع تر:لهحهدهحهد تبد الوطتؼ:الهطبع الهلرت كه تبت ع ,ط ٔ (-د,ت)رهلعف ُّّٖق ,ػ
ُ.ِّ/
()3الهلعلح كبطعب ع ,هرلع عبؽ,صِْ.
(   )4تبرتج اثحعدتث مي  تعب التعرتخ ال بتر لوببعرم :ثبي تبد ا هحهد بف إ هعتتؿ الببعرم ,إتداد:
د تكر/هحهد بفتبدال رتـ ,ه تب الريد,الرتعض,طُ َُِْ-هػ ,حرةـ(ََٓ) ُ .َٗٓ/

ٕٗ

العهدت ,تنكؿتععلى ًٍََ{:ب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ؤَُ َّقْزُوَ ٍُاٍِْنب بِالَّ خَـَئًب ًٍََِ قَزَوَ ٍُاٍِْنب خَـَئًب
فَ زَذْشِّشُ سَ قَجَخٍ ٍُّ اٍِْنَخٍ ًَدَِّ خٌ ٍُّ غَيَََّخٌ بِ ىََ ؤَ ىْيِوِ بِ الَّ ؤَُ َّ ظَّذَّقٌُاْ}( ُ) .
ةتؿ :تف  بب  زكؿ هذل اآلت ةكلف ,األدل :أف الحعرث بف تزتد هف ب ي تعهر
عف تعذب تتعش بف أبي  ربتع الهبزكهي هع أبي ل ؿ ,ك عف الحعرث ةد برج
ه عل انرإلىال بيكةدأ وـمونتوتتعشمنتوو,كهكلتعو ـبإ ظهو ,دالثاني:أ ع
ؿذلؾتعدهفبعبهعرم  بب
اتيغ ـ,ك
ي
زلتميأبي الدرداءحتفةتؿرلظن ر ى

ال زكؿ .

 أهعهعتتعوؽبهكلكعالبحث هكهعرم هعأكلبوا تععلى هفدت توىهفةتؿ
هؤه نع بطئ نع بنكلو تععلى ًَ{:دَِّخٌ ٍُّغَيَََّخٌ بِىََ ؤَىْيِوِ}( ,)2أم :كل كب تكمتر دت  عهو 
غتره نكل لحنكؽأهؿالنتتؿ( ّ) .
تتب ػػتفههػ ػػع ػ ػػبؽأ فالهتأهػ ػػؿمػ ػػيكلػ ػػكبت ػ ػػوتـالدت ػ ػ ثهػ ػػؿالنتتػ ػػؿإ هػ ػػع
ه ػػكترغت ػػبه ػػفاله ػػكلىتب ػػعرؾكتع ػػعلىل ػػـكل ي ػػرهب ػػدأالل ػػوحب ػػتفه ػػفح ػػدثت
ت ػػدهـه ػػذلال عزل ػ ػ ,كاف ػػعفةػ ػػدحل ػػؿي ػػيءهػ ػػفالح ػػزفكاث ػ ػػىلفن ػػدافأحػ ػػد
ػعةل ػ ػػـإفأبػ ػػذكهع,أهػ ػػعإذاتفػ ػػكتهػ ػػف
اث ػ ػرة,لػ ػػذلؾكلبػ ػػتالدت ػ ػ لألهػ ػػؿهكا ػ ػ ن
كلبػ ػػتتوتػ ػػودمع ػ ػػع ػ ػػعفأكلػ ػػى,معلح ه ػ ػ هػ ػػفهيػ ػػركتت كلػ ػػكبدمػ ػػعالدت ػ ػ هػ ػػك
اء ع ػ ػػتال ػ ػػدتعتمػ ػ ػػي
ػ ػ ٌػدلهت ػ ػػعذ ارئ ػ ػػعال ازت ػ ػػعتكا ػ ػػتهرارهعب ػ ػػتفال ػ ػػعس ػ ػ ػك ه

ال ػػدهعءأكم ػػياللػ ػراح,مو ػػكل ػػـتيف ػػرضالدتػ ػ له ػػعتكة ػػؼأم ػ ػزاعأكب ػػظؼبػ ػػتف

وحبت ـ .
ل ه
ال
ي
عسكحفظتدهعؤهـكحنكة ـكأيلر ىم ي
()1ال عء:اآلت (ِٗ).
()2ال عء:اآلت (ِٗ).

()3لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف :لوطبرم.ِّ/ٗ ,

ٖٗ

الىسالة الثالثة :الصمح ىع أدلياء الدم العفد:
اء مي النتؿ أك اللراح,
إف ا تععلى مرض النلعص مي ل عتعت العهد  ك ن

إل إف ا  بحع وكتععلى رٌغ ب
كلعؿ لإل عف  عهؿالحرت  كالبتتعرميت فتذلٌ ,

اة عف مي ابتت عر العفك تف اللع ي بدلتؿ ةكلو تععلى {:فَََِ رَظَذَّقَ ثِوِ فَيٌَُ مسبسح
ىو}( ُ).ابتوؼأهؿالعوـ ميهع ى هذلاآلت توى ةكلتف:

كترادب ع:الهلركحأككليالنتتؿ( ِ),كالدلتؿتوىذلؾهعرك ىم:تف
القول األول :ي
تونه بفكائؿكغترلأف أبعلحدثو,منعؿ :إ ي تةعتدان  هعر كؿا  إذلعء

ظ مبر  منعؿ تع ر كؿ ا  ,هذا ةعتؿ أبي ,منعؿ لو ال بي"
رلؿ كهك تنكد رل ن
أقتمتو ,قال نعم قتمتو فانطمق

و الرجل ليقتاد ىن قاتل أخيو فمىا دلى ,قال

(إن

قتمو فيد ىثمو)(  ,)3فرجع فقال يا رسدل اهلل مغني أنك قمت(إن قتمو فيد ىثمو) دقد
أخذتو أىرك فقال لو  -أىا تُريد أن ي دء إثىك داثم صاح ك) قال يا رسدل اهلل
مى فقالفإن ذاك كذاك ,فىا كان ىن ذلك الرجل أي :أخا الىقتدل ّإال أن رىى
يجّر يا القاتل دخمى س يمو"( ْ).مد ٌؿهذاالحدتثتوىالعفكتف
سعفتو التي كان ُ

النلعصهفكليالهنتكؿ .

أهعدلتؿالعفكتف لعحب اللراح,م كهعرك ىم تف أبي الدرداءرليا 
ت وكغترلةعؿ :هعتر كؿا



تنكؿ":ىا ىن ٍ
رجل ُيصاب شي ٍء ىن جسده

فيتصدق وّ ,إال رفعو اهلل و درجة ,أد حط نو و خطيئ ًة"( ٓ) .
()1الهعئدة :اآلت (ْٓ).

()2لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف:لوطبرم.ِّٔ/َُ :

( )3أي  :أ ولملؿكله ثحدههعتوىاآلبرث وةدا تكمى حنوه وببظؼهعلكغفىت ول عفلو
ح فالثتعءميالد تع كالفلؿكاله كالثكابمياآلبرة.

حرةـ(َُٖٔ) ّ.َُّٕ/
( )4لحتحه وـ :يرحهحهدمؤادتبدالبعةي ,

( )5ال تعب الهل ؼ مي اثحعدتث كاآلثعر  :ثبي ب ر بف أبي يتب  ,تحنتؽ  :هعؿ تك ؼ الحكت :ه تب = 

ٗٗ

م ذاالحدتثتد يؿ توى أفهع ىةكلوتععلى {:فَََِ رَظَذَّقَ ثِوِ فَيٌَُ مَسَّبسَحٌ ىَّوُ}( ُ).أم:
فعرةلوهلركح .
كترياد ب ع اللعرح أك اللع ي ,بهع ى أف هف تلدؽ أك تفع تف
القدل الثاني  :ي
اء هفةلعصأكدت  عفذلؾالعفك فعرةلولع يةتع نع 
اللع يمتهعكلبلو ,ك ه
بأف النلعص هف اللع ي  فعرة لو ,أهع الععمي الهتلدؽ مألرل توى ا تععلى ( ِ).

كال دلتؿتوى ذلؾهعرك ىمتفابفتبعس ,كغترللهع ىةكلوتععلى {:فَََِ رَظَذَّقَ ثِوِ
ألرالهلركحتوىا تععلى,أكهي
فَيٌَُ مَسَّبسَحٌ ىَّوُ}( ّ) ..ةعؿهي فعرةلوذمألعبو,ك
ي
لوذمتلدؽتوتو( ْ) .
ػوت ػ ػرادب ػ ػػعالهلػ ػػركح
كبعػ ػػدالتتبػ ػػعلهع ػ ػػىاآلت ػ ػ مػ ػػيالتفع ػ ػػتر,بػ ػػتفهػ ػػفةػ ػػعؿأ ػ ػ ي
ػعؿت ػ ػرادب ػ ػػعاللػ ػػعرحكالنعتػ ػػؿ,كل ػ ػػفتبػ ػػتفأفاثكؿ
ككلػ ػػيالهنتػ ػػكؿ,كبػ ػػتفهػ ػػفةػ ػ ي

هػػكاثرل ػػحثفال ػػعءم ػػيةكل ػػو( :ل ػػو)لػػهترتع ػػكدتو ػػىةكل ػػو(:ه ػػف)كه ػػيأكل ػػى
ػرإلب ػ ػ ػػعلهع ىدكف
كأحػ ػ ػػرلهػ ػ ػػفأفت ػ ػ ػػكفهػ ػ ػػفذ ػ ػ ػػرهػ ػ ػػفلػ ػ ػػـتلػ ػ ػػرلػ ػ ػػوذ ػ ػ ػ ٌ
التلرتح( ٓ) .
=الريد ,ط ُ َُْٗ -ق,ح رةـ(ِّٕٗٗ)ٓ  ,ِْٔ /ك ف ابف هعلو ,بعب العفك مي النلعص ,ح رةـ
(ِّٗٔ) ِ ,ٖٖٗ/كلعفواثلبع ي.

()1الهعئدة :اآلت (ْٓ).

()2لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف :لوطبرم .ّٔٔ/َُ ,
()3الهعئدة :اآلت (ْٓ).

() 4التف ترهف ف عتدبفه لكر:ثبيتثهعف عتدبفه لكر  :تحنتؽ:د عدبفتبدا مؿحهتد:
التكزتع ,طُ ُُْٕ-ق ,حرةـ( َٕٔ)ْ  ,ُْْٗ/ك ت عبالهل ؼمياثحعدتث
داراللهتعيلو يرك 
كاآلثعر,حرةـ(ِٖٖٕٗ) ٓ.ِْٔ/

(  )5لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف :لوطبرم  ,ّٔٗ/َُ ,كمتح الندتر :لويك ع ي , ْٓ/ ِ ,كمتح البتعف :لبي
الطتب هحهد الن كلي , ّْْ/ّ ,كالتحرتر كالت كتر :لهحهد الطعهر  بف  هحهد بف هحهد الطعهر  بف 

تعيكر:الدار التك ت لو ير,تك س(د,ت,ط) ُْٖٗهػ ٔ .ُِٔ/

ََُ

هه ػ ػػع ػ ػػبؽتتلػ ػ ػػحأفالتل ػ ػ ُّػدؽأكالعف ػ ػػكتػ ػ ػػفالنعت ػ ػػؿأكالل ػ ػػعرحأث ػ ػ ػػعء
اءكلػ ػػيالهنت ػػكؿأكالهلػ ػػركح,مإ ػػوهػ ػػف
ة ػػدرةل ػػعحبالحػ ػػؽتو ػػىأبػ ػػذحن ػػو ػ ػك ن
أ ل ػػحكأتظػ ػػـك ػ ػػعئؿاللػ ػػوحبػ ػػتفال ػ ػػعس,مع ػ ػػدهعت تيػ ػػرثنعم ػ ػ العفػ ػػككالتلػ ػػعلح
م ػ ػػيهلته ػ ػػعه ػ ػػع,مإ ػ ػػوب ػ ػػظي ػ ػػؾ ػ ػػت ت يالبظم ػ ػػعتكت ػ ػػكدالهلته ػ ػػعاةب ػ ػػعء
كالت ػ ػ ػرابطكالتهع ػ ػ ػػؾ,كب ػ ػ ػػذلؾتتحنػ ػ ػػؽالغعتػ ػ ػ ػ كالهنل ػ ػ ػ دبع ػ ػ ػػدمػ ػ ػػرضالنل ػ ػ ػػعص

كالدتعتكهكالعفكالذمابتعرلا لعبعدل .
الحالة الثانية :الصمح ين الىتخاصىين في األىدال:
بعد التتبع لآلتعت الن رم ت كهع ذ رل الهف ركف بيأف هكلكت ع(اللوح بتف
الهتبعلهتف مي ا ثهكاؿ) لد ال درة مي اآلتعت التي تعللت هذا الهكلكع ,كل ف
لد الهععلل  ال عمت مي اثحعدتث ال بكت  ,كحتث أف ال هعذج مي هذا البعب هي
هعذجةرم ت  ذ رهع هعإتراد بعضال هعذج ال بكت ت هو لوهكلكع .
كلذلؾ لـ تتطرؽ ألحعب التف تر مي  تب ـ لهكلكع اللوح البعص بيأف
إل هع  يذ ر هف بظؼ بتف اله وهتف حكؿ ت ن تـ الغ عئـ
الهتبعلهتف مي اثه كاؿٌ ,
التيغ هكهعهفالهير تفميهعر بدر,حتث عفاله وهكف ه ن هكف إلىثظث
هلهكتعت ,هع بتف حعرس لو بي لوى ا توتو ك وـ مي العرتش ,كبتف هتبع
هحتط لهع ر العدك ,موهع  ا نلت الحرب  كالتهع ال عس
لوهير تف لنتعل ـ ,كبتف ي
رأت ؿهلهكت أ ع أحؽبعلغ ته  هفغترهع,معبتوفكاكتبعلهكامتهعبت ـم زؿ




َُُ

ةكلوتععلى  َّ{:غْإَىٌَُّلَ عَِِ األَّسَبهِ قُوِ األَّسَبهُ ىِيّوِ ًَاىشَّعٌُهِ فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ
ًَ ؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَسَ عٌُىَوُ بُِ مُنزٌُ ٍُّ اٍِْنِني}( ُ) .
مذ ر بعض ألحعب التف تر تدة أ بعب ل زكؿ هذل اآلت ( ِ ) ,منتؿ :إ ع
زلت ت دهع  فؿ ال بي أةكاهعن توى بظء ,كأبوى أةكاـ ,كتبوؼ هعو مبركف ,موهع
ا ت ت الهعر ابتوفكا لهتع نع توى  تفت تن تـ الغ عئـ ,مأ زؿ ا هذل اآلت توى
بتف لولحعب أفهعتهؿال بي ميتن تـ الغ عئـ هكلعئهز كهعض,كهع
ر كلو  يلت ٌ
رك ىم تفبعضاللحعب ميذلؾبتردلتؿ .

ييء هف الغ عئـ
كةتؿ :أ ع  زلت ل ؤاؿ بعض اللحعب  :لو بي أف تعطو
ن

وهيعر عنميالنتعؿ,كل فا لعؿأهرالغ عئـلر كلوكةدكرد
ةبؿتن ته ع؛ ك ي

أتلعن لبعض اللحعب مي ذلؾ أ ثر هف دلتؿ ,كةتؿ أتلعن :أ ع  زلت ت دهع  أؿ

اللحعب رلكاف ا توت ـ ال بي أف تن ـ غ عئـ بدر بت ـ مأببرهـ ا بأ ع  
كلر كلوكلتسل ـمت ع لتب( ّ) .
كههعتدؿتوىهذاهع يذ رتفبعضاللحعب رضوان هللا عليهم:
األدل:هعرك ىمتفابفتبعسكتبعدةبفاللعهت -رليا ت هع ,-أفال بي
ةعؿ":ى ن أتى ىكان كذا دكذا ,أد فعل كذا دكذا فمو كذا دكذا ,فتسارع الش اب إلى
القتال دالغنائم ,د قي الشيدخ ند الرايات د مى حراسة الن ي في العريش ,فىا
إن فتح اهلل

مى الىسمىين النصر ّإال دأق ل الش اب إلى الن ي يطم دنو ىا

()1اث فعؿ:اآلت (ُ) .
( )2لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف:لوطبرم  ,ّٕٔ / ُّ :كالت تؿلعوكـالت زتؿ:ثبيالنع ـهحهدبفأحهد بف
لزمال وبي,الغر عطي ,تحنتؽ:الد تكرتبدا البعلدم:ير داراثرةـبفأبياثرةـ ,بتركت,ط ُ -

ُُْٔق .َِّ/ُ ,
(ّ)الهرالع ال عبن  .

َُِ

د دىم و ,فقال ليم الشيدخ أشركدنا ىعكم فإنا كنا لكم ردء ًا  ,فأ ى الش اب لذلك
فاختمفدا في النفل دساءت فيو أخالقيم ,حتى نز و اهلل ىن أيدييم دجعل أىر
التصرف فيو إلى الن ي  يقسىو ين أصحا و التسادي ,فح ّل ذلك التقسيم تقدى
اهلل دطا ة رسدلو دصالح ذات ىا ينيم ,ىىا الح فييا ىن ُحب الذات داألثرة"(  .)1

الثاني :هعرك ىمتف عدبفأبيكةعصرليا ت وةعؿ":جئت إلى الن ييدم
در سيف فقمت :يا رسدل اهلل إن اهلل قد شفى صدري اليدم ىن العدد فيب لي
ىذا السيف ,فقال ,:إن ىذا السيف ليس لي دال لك ,قال سعد :فذى ت دأنا
أقدل :يعطاهُ اليدم ىن لم ي ل الئي ,ف ينىا أنا كذلك إذ جاءني رسد ٌل ىن رسدل
شيء ىىا جرى يني د ين رسدل اهلل
في
ٌ
اهلل فقال لي :أجب ,فظ ننت أنو قد نزل ّ

شأن السيف ,فمىا دصمت إلى رسدل اهلل ,قال لي " :إنك سألتني ىذا السيف

دىد ليس لي دال لك ,دىا ىد ذا قد جعمو اهلل لي فيد لك"( ِ) .
كحدتث اثرةـ بف أبي اثرةـ -رلي  ت و  -أف ر كؿ ا ةعؿ تكـ بدر":ضعدا
ىا كان ىعكم ىن األنفال" فرفع أ د أُسيد ىالك ن ر يعة السا دي سيف ا ن ائذ
الىرز ان فعرفو األرقم ن أ ي األرقم فقال :يا رسدل اهلل ى ُو لي فأ طاه
الن ي إياهُ"( ّ) .

()1لحتح ابف حبعف  ,هحننع  :ثبيحعتـهحهدبف حبعفالتهتهي ,تحنتؽكتبرتجكتعوتؽ:يعتب اثر ؤكط,
هؤ

الر عل ,بتركت,طُ َُْٖ-ق,ح رةـ(َّٗٓ)ُُ ,َْٗ/كه دأحهد ,هبرلع :ثبيتبدا 

هؤ

الر عل ,طُ ُُِْ -ق ,حرةـ(ُٔٓٓ) ّ .ُِٗ/

أحهدبفح بؿاليتبع ي ,تحنتؽ:يعتباثر ؤكط ,كمبركف ,إيراؼ:دتبدا بفتبدالهح فالتر ي  :



( )2فأبيداكد:بعبال فؿ ,حرةـ( َِْٕ)ّ ,ٕٕ /كةعؿاثلبع ي :ح فلحتح,كال فال برللو عئي ,
حرةـ(ُُُِّ) َُ .َُْ/

()3اله تدرؾتوىاللحتحتف لوحع ـ:حرةـ(ُُّٔ) ّ ,ٕٓٔ/كةعؿالذهبي ,حدتثلحتح .

َُّ

الثالث:هعرك ىم تفابفتبعس رليا ت وميةكلوتععلى  َّ { :غْ إَىٌَُّلَ عَ ِِ األَّسَبهِ
( ُ)
كلعوت لو بيبعلل  ,
قُ وِ ا ألَّسَبهُ ىِ يّوِ ًَاىشَّعٌُ هِ} ةعؿابفتبعساث فعؿهيالغ عئـ ي

مهفحبسييءه عم كغوكؿ,موهعطوباللحعب هفر كؿا أفتعطت ـه ع
,ةعؿا لر كلو ةؿاث فعؿليكةدلعوت علر كلي ,كلتسل ـه عييء( ِ) .
مهف بظؿ هع  يذ ىر مي هذل اثدل تتبتف لوبعحث أ و حلؿ بظؼ كتبعلـ بتف
اللحعب رل كاف ا توت ـ مي يأف تن تـ الغ عئـ التي غ هكهع هف الهير تف مي

هعر بدر ,كةدأ زؿا تععلىهعتععلج ذلؾالبظؼبأفلعؿأهرالتلرؼمي
الغ عئـ إلىال بي .
كهف اثدل التي ته ف ال تدلؿ ب ع تف اللوح بتف الهتبعلهتف مي
اثهكاؿ,هكهعرك ىم تفتبدا بف عببفهعلؾ -رليا ت و -ةعؿ" :أن كع اً
تقاضى ىن

د اهلل ن أ ي حدرد األسمىي دين ًا في الىسجد كان لو ميو ,فارتفعت

أصداتيىا حتى سىعيا رسدل اهللدىد في يتو ,فخرج إلييىا حتى كشف سجف
حجرتو فنادى فقال :يا كعب ,قال ل يك يا رسدل اهلل ,فقال

لو :

ضع ىن دينك

ىذا ,دأدىأ إليو أي الشطر ,فقال كعب لقد فعمت يا رسدل اهلل ,فقال ال ن أ ي
حدرد قم فاقضو"( ّ) .
م ذا الحدتث تدؿ توى أف  عب بف هعلؾ تن على ابف أبي حدرد مي الدتف
الذم لو توتو ,معرتفعت ألكات هع مي اله لد  ,أم :أ هع تبعلهع حتى ارتفعت
ألكات هع ,موهع  هع هع ال بي كههع تتبعلهع مي اله لد  ,يؼ  تر حلرتو
()1اث فعؿ:اآلت (ُ) .
( )2ال ف ال برل  :ثبيب رأحهدبف الح تفبف توي  البت ني  ,تحنتؽ:هحهدتبدالنعدر  تطع:دارال تب
العوهت  ,بتركت,لب عف ,طّ ُِْْ-ق ,بعببتعفهلرؼالغ ته ,ح رةـ(ُُِٖٕ) ٔ .ٕٗ/

()3هتفؽتوتو  ,لحتحالببعرم ,حرةـ(ْٕٓ)ُ ,ٗٗ/كلحتحه وـ,حرةـ(ُٖٓٓ) ّ .ُُِٗ/

َُْ

حتى ت هع ببرههع كتتعرؼ توى ةلتت هع ثـ برج إلت هع ,م عدل  عب بف هعلؾ,
منعؿ عبلبتؾتعر كؿا ,منعؿلو  لعهفدت ؾ,أم:ت عزؿتفبعضدت ؾ
حتى تبفؼ توتو كترمؽ بحعلو ,كأكهأ إلتو أم :اليطر ,بهع ى ت عزؿ تف  لؼ
الدتف كبذ ال لؼ البعةي ,كلـ ت ف ذلؾ أه انر هوزهعن هف الر كؿل عب ,كا هع هي
هلرد ك عط كالظح بتف الهتبعلهتف ,منعؿ  عب ةبوت ,منعؿلبف أبي حدرد
ةـمعةلو( ُ),أم:بعلت دتد مك نارل لؼالدتفالبعةي .

الحالة الثالثة :الصمح ند نشدب القتال ين الىؤىنين:
ؿ بتفمئتتف هف الهؤه تف,
بتفمي تعبوالعزتزإذا حلؿةتع ه
إفا تععلى ٌ

أف ت عى هف لو ه ع مي الهلتهع بعللوح بت هع كت كف هف غتر الفئتتف ,كذلؾ
تف طرتؽ اة ريعد أك ال لح ل هع كتذ ترههع بعكاةب ال زاتعت كالبظمعت إذا
حلوتبتفالهؤه تف,منعؿتععلى  ًَ{:الَ رَنَبصَعٌُ اْ فَزَسْشَيٌُاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ}( ِ).أم:إذا
ؿذلؾابتوفتالنوكبكحؿ 
حلؿالت عزعأدلإلىالبتظؼثـالتفرة ,كاذاكةع
ٌ
هؤهفهعأبتوإلت دهعت كفالتكلتو
اللعؼمت عكالكهف,مهعكلدته عزت بتف
ٌ
لآلراء كاثم عر هك  ال كل الهطعع ,مإذا ا ت وـ ال عس  كر كلو ا تفى ال بب
الرئت ي لو زاع بت ـ( ّ) .
مهف ألؿ ذلؾ إذا كةع اةتتعؿ بتف الهؤه تف كلب توى كلة  اثهكر اللوح بت ـ

اهتثعلنلنكلوتععلى ًَ{:بُِ ؿَ بئِسَزَبُِ ٍَِِ اىَُْاٍِْنِنيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب فَةُِ ثَغَذْ بِدْذَاىََُب
عَ يََ األُخْشٍَ فَقَبرِيٌُا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ رَسِِءَ بِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَةُِ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْعَذْهِ
( )1ه عرالنعرليرحهبتلرلحتحالببعرم:بعبالتنعليكالهظزه مياله لد . ,َّ/ِ ,
()2اث فعؿ:اآلت (ْٔ).

(   )3ت ظر :لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف :لوطبرم , ٕٓٔ/ ُّ ,كمي ظظؿ النرمف :ل تد ةطب ,
ّ.ُِٓٗ/بتلرؼ .

َُٓ

ًَؤَقْغِـٌُا بَُِّ اىيَّوَ ُّذِتُّ اىَُْقْغِـِني}( ُ) .إف هذل اآلت تله ت ال ي لوهؤه تف تف
الةتتعؿكالبغي هفبعل ـ توىبعض,كت د حلكؿاةتتعؿبت ـمإ وتلبتوى
غترهـ هف الهؤه تف ال عي بت ـ بعللوح هف ألؿ تكةتؼ هثؿ هذا الير كأف
ت ت عهو كا لهتعالك عئؿالهؤدت إلىاللوحبت ـ,مإفتكلوكاإلىلوحبت ـمذلؾ
بتر,كه عتلدر ب ع اةيعرةبعلهكةؼالتعرتبي الي ترلإلهعـالح ف بفتوي  -رـ
ا كل و ,ميإلراءاللوحبتفاله وهتفمتهعترؼبععـاللهعت هلداةعنلنكلو
لوح فكهكبلع بو ":إن ا ني ىذا سيد دلعل اهلل أن يصمح و ين فئتين ظيىتين
ىن الىسمىين"( ِ) .
أهعإذابغتإحداههعتوىاثبرلمكالبالهلوحتفأهعه ـهكةتعل ـحتىتعكدكا
إلى هع ػكلب ا كر كلو هف لهع لهعت اله وهتف كترؾ الير بأ هوو كالذم هف
أتظـ ذلؾ الير الةتتعؿ بت ـ ,مإذا رلعت الفئ البعغت تف بغت ع م ي ع أهر ا 

تععلىبعللوحكالعدؿبت هع( ّ) .

هعأف هذلاآلت  يتعد  هفالنكاتدالتيرتعت العهوت  كالتيتعهؿتوىلتع 
اء 
كحفظالهلتهعالهؤهفهفالتبعلـ كالتف ؾتحترات ال زكاتكال دمعتعت,ك ك ن
عف بب زكؿهذلاآلت حعدث هعت  هعهكهذ كرميالركاتعت,أك ع تة كاتد

تي رتعت لتظيي هثؿ هذل الحعل  ,إ ٌل أ ع  يتهثؿ ةعتدة تعه هح ه للتعغ 
اللهعت اة ظهت هف التف ؾ كالتفرؽ كالبتظؼثـتعهؿتوىإة رار الحؽكالعدؿ
كاللظح,ك ؿذلؾهك كؿإلىتنكلا كرلعءرحهتو( ْ) .

()1الحلرات :اآلت (ٗ) .
( )2لحتحالببعرم:حرةـ(َِْٕ) ّ.ُٖٔ/
( )3تت ترال رتـ الرحهفميتف تر ظـاله عف:لعبدال علرال عدم.ََٖ/ُ ,
()4ميظظؿلنرمف:ل تدةطب.ّّْ/ٔ ,

َُٔ

أهعالتنرترالذملدرميةكلوتععلى {:بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌ فَ إَطْيِذٌُا ثََِْْ ؤَخٌََّْنٌُْ ًَارَّقٌُا
اىيَّوَ ىَعَيَّنٌُْ رُشْدٌََُُ}( ُ),م كتنرترلهعأهرا بوهفاةلظحمتهع بؽكبتعفلوعو ,
أف اثبكة مي الدتف أتظـ كأةكل هف أبكة ال ب
مبتف ا تععلى مي هذل اآلت ٌ ,
ٌ
ته ع كةكع ال زاع
كاللداة   ,هع أف تنكل ا هي العظج الععـ  كالهبرج الذم ب ع ي
كتفؾ ب ع البلعـ كهي  بتؿ الرحه كطرتؽ ال لعة ,م عف ذلؾ هك التعوتؿ لألهر
ي

بعةلظح( ِ) .

الفرع الثاني :الصمح ين الىسمىين دغير الىسمىين:
بتف اليعرع  الح تـ  لكاز اللوح أك اله كادت بتف اله وهتف هع غترهـ
لند ٌ

كذلؾ:بعد أفذ ر ا

تععلىلو بي

غدر هف العدكمإ ف
أ وإذايعر ببتع أك و

تر ؿإلت ـكتعوه ـ بعلحرب ل نل ـالع كد .
كتنكؿتععلى ًَ{:بُِ اَنَذٌُاْ ىِي غَّيٌِْ فَب اْنَخْ ىَيَب}( ّ).أم:كافهعلكاإلىاللوحك علهكؾ
مهؿ إلت ـ كلعلح ـ ,كاف  ع ت هذل اآلت ت د ابف تبعس ةد ي بت بنكلو 
تععلى { :قَبرِيٌُ اْ اىَّزِّ َِ الَ ُّاْ ٍِنٌَُُ ثِبىيّوِ ًَالَ ثِبىٌَْْْ ًِ آخِشِ} ( ْ ) ,أك ت د هلعهد بنكلو
تععلى { :فَبقْزُيٌُاْ اىَُْشْشِ مِنيَ دَْْ ثُ ًَاَذرٌَُُّىٌُْ}( ٓ),كاللحتحميذلؾهكأفأهرالنتعـ

()1الحلرات :اآلت (َُ).

( )2التف ترالكالح :لهحهد هحهكدالحلعزم:دار اللتؿاللدتد ,بتركت(د,ت)ط َُ ُُّْ-ق, َْٓ/ّ ,
كالتف تراله تر:لوزحتوي.ِّٓ/ِٔ :

()3اث فعؿ:اآلت (ُٔ).

()4التكب  :اآلت (ِٗ) .
()5التكب  :اآلت (ٓ) .

َُٕ

بعللوحأكتدهوهكةكؼتوىرأماةهعـ,مهع رملاةهعـلظح نعلإل ظـ كاله وهتف
ب( ُ) .
عفأكلحر و

للوح 
و
أةرلي
ٌ

كهفأي ر ال هعذجال بكت مي اللوحبتفاله وهتفكغترهـلوح الحدتبت  ,

م أفال بيتندلوحعنهعأهؿه كمت ـ تؿبفتهركتعـالحدتبت ( ِ).
مندرك ى

ـبدكفأبذهعؿه ـ .
و
مدؿهذاالحدتث توىلكازهلعلح الهير تف كه عد ت

ك ذلؾ تلكز لوه وهتف ه كادت الهير تف كالتععكف هع ـ مي أهكر تحتعل ع
اله وهكف كل تكلد بدتؿ ل ـ إل الهير تف ,إهع للعؼ يك ت ـ أك لدرء ت عليب
الهير تف توت ـ,كذلؾت دهعلعلحال بيغطفعفتوىثوثثهعرالهدت ,كذلؾ
توىأفلتظعهركا توتوأحد( ّ) .
م ع ترغب

ال بي

دلتظن ت وىلكازاللوحمي ذلؾ,يرطبيت هظؾالنكـأك

لوبهلوحول ـ ,هعذ رذلؾاثكزاتي( ْ).
و
هنعبؿ ه عد ال فعر بيت مت أك غترهع,
كما أ و تلكز لوه وهتف دمع ي
أم ييء ي
أف ت كف إهعـ اله وهتف غتر ه تظ ر توى الهير تف ,إهع لنو تدد اله وهتف,

ك ثرة تدد الهير تف ,أك ل عدـ ةدرة اله وهتف كثبعت ـ توى النتعؿ ,أك تدـ كلكد
الهعؿالهطوكبلدلاله وهتفلنتعل ـ,أكطهع نع ميإ ظه ـ,كلإلهعـأفتلعلحأك

 (  )1ت ظر :الطبرم ,َْ/ُْ :ك تف تر البغكم  :,ثبي هحهد الح تف بف ه عكد البغكم ,إحتعء التراث  ,
ِ ,َّٕ/كال يعؼ:لوزهبيرم.ِّّ/ِ ,بتلرؼ.

()2هتفؽتوتو ,لحتحالببعرم :حرةـ(َُْٖ) ٓ ,ُِٔ/كلحتحه وـ:حرةـ(ُّٖٕ) ّ.َُْٗ/

() 3ه عرالنعرميرحهبتلرلحتحالببعرم:لحهزةهحهدةع ـ ,رالعو:اليتختبدالنعدراثر عءكط,كت ي
بتلحتحو ك يرل :بيتر هحهد تتكف :ه تب دار البت عف ,دهيؽ ك ه تب الهؤتد ,الطعئؼ ,تعـ ال ير:

َُُْهػ.ّْٗ/ْ ,
( )4اثكزاتي(ت ُٕٓ :هػ)هك:أبكتهركتبدالرحهفبفتهركاثكزاتي,هفةبتو اثكزاع:إهعـأهؿاليعـ
بعوبؾ ,ك يأ مي البنعع ,ك ف بتركت م رابط كتكمي ب ع,لو هل فعت ه ع (ال ف ك
كمنت ـ كلد مي
ٌ

اله عئؿ)ا ظركمتعتاثتتعف ,ُِٕ/ّ:كالكاميبعلكمتعت ,ُِّ/ُٖ:كاثتظـلوزر وي.َِّ/ّ:

َُٖ

يت عدف الهير تف ل

كا ف زاد توت ع إلى تير  تف لهع متو الهلوح  ,كاف  عف

ه تظ انر توت ـ .)ُ ( .
ػوهتفهلػ ػ ػػعلح أهػ ػ ػػؿ
لػ ػ ػػذاتتلػ ػ ػػحههػ ػ ػػع ػ ػ ػػبؽأفا تعػ ػ ػػعلىألػ ػ ػػعزلوه ػ ػ ػ
ي

اءمػ ػػيأتػ ػػعـالحػ ػػربأكال ػ ػػوـ,هػ ػػعداـال ػ ػػدؼكالغعت ػ ػ هػ ػػف
ال تػ ػػعبكالهيػ ػػر تف ػ ػك ن
لكازه ػ ػػعه ػ ػػيتحنت ػ ػػؽهل ػ ػػعلحاله ػ ػػوهتف,ه ػ ػػفغت ػ ػػرا تن ػ ػػعصأكب ػ ػػكعأكذلػ ػ ػ 

ت ػػؤثرمػ ػػيتنت ػػدةاله ػ ػػوهتف,كهػ ػػكه ػػع لػ ػػـتنبو ػػوالي ػ ػرتع هػ ػػفالكهوػ ػ اثكلػ ػػىلفت ػ ػرة
ال بكة,كةد زلت كرةال عم ركف تععلجذلؾال بب .
كههع تندـ بحثو مي هذا الهطوب ته ع توبتص ذلؾ تكلتحعن لهع  يذ ر هف
ال هعذج التي تهثوت مي اآلتعت النرم ت كتحدثت تف اللوح بتف الزكلتف متيعد هف
اثهكر اله تحب  .كلذلؾ ت كع أ وكب النرمف مي أهر اللوح بتف اله وهتف بح ب
ت كعال زاتعت الهكلكدة بتفاثطراؼ الهبتوف دابؿالهلتهععت .
 مهثظن  هكذجاللوحبتفالزكلتفأكبتفاثيبعصالهتبعلهتفكالتيأدتإلىا تنعص مي اثتراض بيأف اةلظح مي الدهعء  عللوح بعلنلعص الععدؿ كتدمع
ل ت والدت  .
بد ن
 كأتلعن هف توؾ ال هعذج النرم ت  ,ال هعذج التي تحدثت تف اللوح بتفالهتبعلهتف مياثهكاؿ .
  كهف ال هعذج النرم ت  ,اللوح بتف اثطراؼ الهتنعتو كالتي دبوت مي دائرةالحركب كهي تيهؿ حعلتتف  علنتعؿ بتف مئتتف هف الهؤه تف ألحعب تنتدة كاحدة,
كأ وكباللوحميهذلالحعل تبتوؼتفغترل؛ث وتبذؿاللوحبت ـأكلنمإذاهع

()1ت ظر :تبتتفالحنعئؽيرح زالدةعئؽ:لفبرالدتفالزتوعي, ِْٔ/ ّ,بدات الهلت دك عت الهنتلد:ثبي
الكلتد النرطبي ,َُٓ/ ِ ,كالبتعف مي هذهب اةهعـ اليعمعي  :ثبي الح تف ال يعمعي ,َّّ/ُِ ,كالعدة
يرحالعهدة  :ثبيهحهدب عءالدتفالهند ي.َٔٓ/ُ ,بتلرؼ.

َُٗ

لح  اةلظحبت ـكظ ر بغيإحدلالفئعت توىاثبرلمعلكالباليرتيتحتـ
توىالنعئهتفبأهراللوحال لهعـ لوطرؼغترالبعغي ةرلععالبغعةبعلنكة .
 كهفال هعذجالن رم ت مياةلظحبتف اثطراؼ الهتحعرب هكت د يكبحرببتف اله وهتف كغترهـ هف ت كد أك  لعرل كغترهـ م في هذل الحعل إذا ل ح أحدهـ
إلىال وـ كلبتوىاله وهتف أفتل حكاإلتو .

َُُ

الىطمب الثالث :نىاذج تاريخية إنسانية إلجراء الصمح فيىا ين الىسمىين دىع
غيرىم:
اءمتهػعبػتفاله ػوهتف,
إفالتػعرتخاة ػظهيهوػيءبعل هػعذجةلػراءاللػوح ػك ن

أكبػػتفاله ػػوهتفكغ تػػرهـ,ك ػ كردمػػيهػػذاالهطوػػببعػػضال هػػعذجالتػػيحػػدثتمػػي
ه ارحػؿهبتوف ػ هػػفالتػعرتخبلػػكرةهػػكلزة,هػػعال تيػ عدبػػبعضال هػػعذجالهععل ػرة,
ػػؿذل ػػؾ ,ل ؤ ػػده ػػدلتطبت ػػؽاله ػػوهتفلألكاه ػػرالنرم تػ ػ م ػػيب ػػعبالل ػػوحكه ػػدل
التعػعتشكال ػوـالػػذمتػ ع ستوػىأب ػػعءاليػعكبت ػدإل ػراءاللػوح ,كل نػؼبػػإلظؿ
أهعـتظه هذاالدتف,كهبعدئوال عهت التي ا تحنتالبوكدإلىةتعـال عت  .

الفرع األدل :نىاذج تاريخية إنسانية إلجراء الصمح ين الىسمىين.
هفال هعذج التعرتبت التي كةعت,كالتي تهثؿ هكذلنعلولوح بتفاله وهتف :

أدالً :صمح د ّ ان( ُ).

كهػكذلػؾاللػوحالي ػ ترالػذم ػتجتػفهفعكلػػعتداهػتة اربػ تيػر ػ كات,

كالػذمتػـبػػتفالبظمػ العثهع تػ ههثو ػ مػيأحهػػدتػزتبعيػع( ِ) ,كالدكل ػ الته تػ بنتػػعدة
اةهعـتحيحهتدالدتف( ّ) ,لغػرضإ ػعءالحػربمػييػهعؿالػتهف,كهػكهػعتطوػؽتوتػو
1
دتعف :بفتح متيدتد  ,ةرت ,تنع مي لبؿ تتعؿ تزتد ,يهعؿ هدت و تهراف مي التهف  ,تبو تعدادهع ال ع ي
( ) ةرت ٌ

حعلتعن(ّٖٔٗ ) ه تنرتبع,كمت عتندتالهلعلح بتفاةهعـتحتىحع ـالتهفكالعثهع تتفميالععـُُُٗـ,كهي
الهلعلح الهعركم بع ـ (لوح دتعف) ,ا ظر :هعلـ الهدف كالنبعئؿ الته ت  ,إبراهتـ هحهد الهنحفي ,دار ال وه ,
ل ععء,ََِِ,طُ .ّْ/ِ-

()2أحهدتزتبعيع :هكةعئدت رمتثهع ي,كلدميهندك تع,ةعداللتشالثعلثميبدات الحربالععلهت اثكلى,كةعد
اللتشالثع يميهععرؾميالنكةعزتعـُُٔٗـ,حهؿاللدارةالعظهىلفترة,تعـُُٖٗـ ,ا ظر:كلت الهكلؿ
العثهع ت ميالنرفال عدستير,توييع رتوي ,دارغتداءلو يركالتكزتع,تهعف,طّ ََُِ-ـ,صٓٔ.

( )3اةهعـ تحتى  هحهد  حهتد  الدتف هحهد  الهتك ؿ(تك تكُٖٗٔ  ُٕ-مبراتر ُْٖٗ)هك إهعـ التهف هف تعـ 
َُْٗـ ,كحتى تعـ ُْٖٗـ ,كهك هؤ س الههو الهتك وت الته ت    ,ألبر اةهعـ تحتى اثتراؾ توى 
التتراؼ بو إهعهنع ه تنظ توى  يهعؿ التهف مي الععـ  ُُُٗـ بعد حركب هتكالو لد العثهع تتف ه ذ
ُِٕٖ,بعد الحرب الععلهت اث كلى تبولت اله عطؽ  اليهعلت لوتهف هف التأثتر التر ي  عئتع كتعرض=

ُُُ

ب ػػ(لػوحدتػعف) ػ ُُُٗـ,حتػثذهػبتػزتبعيػعإلػىاله ػعفالهتفػؽتوتػوهػع
اةهػعـتحػيحهتػدالػػدتف كهػكةرتػ دتػػعفكتػـالتكةتػعتوػىتنػػداللػوحالػذمتلػػهف
مييركطو:هػدةاللػوحتيػر ػ كات,اتتػراؼاةهػعـبعل ػتعدةالتر تػ ,ةبػكؿالدكلػ 
الته تػ بعلهحػػع ـاليػرتت التػػيتعػتفاةهػػعـةلػعت عمنػػطالتػزاـالعثهػػع تتفبػدمعهبػػعل 
هعلت ػ لإلهػػعـ كلرلعلػػوهػػفال ػػعدةكالكل ػػعءكالتػػيتنػػدربػ ػََِٓلت ػرلذهػػب,كب ػػذا
اللػػوحالتػػعرتبيا ت ػػىالبػػظؼكال ػزاعبػػتفطػػعئفتتفهػػفاله ػػوهتف ع ػػعتوػػىةتػػعؿ

ه تهر,كحؿبدلن ت والكمعؽكالكئعـ( ُ) .

=ح ـ اةهعـ لعدة تحدتعت أبرزهع ثكرة الد تكر كالتي  يةتؿ  توى إثرهع  هف ب دةت اليتخ توي بف  علر
النردتي,ح ـاةهعـ ميمترة ع ت اله طن العربت تهرب ػ ػػ"ثكرات م رت "كا ت جاةهعـ تع ت ا ع ازلت بكمعن 
هف  اهتدادهعإلى  التهف  ,لـ تعترؼ الدكل  العثهع ت بإهعهتو  توى التهف كهك لزء  هف الدكل العثهع ت   ,ههع 
أدل إلى يكب الحرببتفاثتراؾكةكاتاةهعـ  ,ا ت ىالنتعؿتعـ ُُُٗـ,بعتتراؼ العثهع تتفبو إهعهنع 
توى التهف ,ت ظر :الفتح العثهع ي اثكؿ لوتهف  ُّٖٓ ُّٔٓ -ـ ,ل تد هلطفى  علـ ,ط ٓ   -كمهبر
كالتهف ال برل :لح تف بف توي الكت ي ,هطبع 
ُٗٗٗـ,دار اثهتف  لوطبعت كال ير كالتكزتع ,النعهرةػ ,
ال ل العربت الهععلرة,النعهرةُّٗٔ,ـ ,طُ  -صٖٔ.

(ُ) تكوين اليمن احلديث :للدكتور ,سيد مصطفى سامل ,ط1993- 4م ص ـ ـ .143
ُُِ

ثانياً :صمح الطائف( ُ).
يتعػد لػػوحالطػػعئؼ نطػ تحػػكؿتعرتبت ػ مػيالعلػػرالحػػدتثتػـتوػػىأ ع ػػو
إ عءالنتعؿكاللراع بتفالتهف ميت داةهعـ تحيكال عكدت ( ِ) .

( )1الطعئؼهدت تنعميه طن ه اله ره  ,غربال عكدت توى اله حدراتاليرةت للبعؿال ركات,كتربط ع
به اله ره  التيتبعد ت عٖٔ  ـ ,كهيه طن  زراتت كت رت ه ذ الندـ,إلعم إلى أ عألبحت
الععله اللتفت الر هت لودكل  ,كت تلتؼ أتلع الكمكد كالهؤتهرات هف ال عكدت كبعرل ع ,كتعتبر
الطعئؼ كمؽ  ظعـ اله عطؽ إحدل هحعمظعت ه طن ه اله ره كهف  برل هحعمظعت الههو  ,إذ تبو 
تدد عف هحعمظ الطعئؼك عفالهحعمظعتالتعبع ل عإدارتعح بتعدادال عفتعـ ُُّْ هلرم
ُّٔ  ُ,ُِٖ,ه   ,كتبو ه عح هحعمظ الطعئؼ ُٖٕٓٔ ,ـهربعيعهو هدت الطعئؼكالهحعمظعت
كاله ار زالتعبع ل ع,كتبو ه عح الهدت  حك َُّٔ ـهربع,تهتعزالطعئؼبلكهعاللهتؿت ظر :الطتؼ 
الطعتؼ بفلؿ الطعئؼ ,هحهد  توي  بف هحهد  بف تظف اللدتني(تَُٕٓهػ),تحنتؽ :تعرؼ أحهد تبد 
الغ ي,دار العراب ,دهيؽَُِّ,ـ ,طُ -صْٔ.
()2الههو العربت ال عكدت هي أ بر دكل مي اليرؽ اثك ط كتنع تحدتدا  مي الل كب الغربي  هف ةعرة م تع
كتي ؿ اللزء اث بر هف  يبو اللزترة العربت  إذ تبو ه عحت ع حكالي هوتك ي  توك هتر هربع.كتعلهت عا
لرتعض ,ع تبدات ال عكدت بتأ تسالدكل ال عكدت اثكلى(إهعرة الدرتت )توىتدهحهدبف عكد
ُُٕٓهػ ُْْٕ/ـ ,كالتي ا ت ت 



 ُِّّهػُُٖٖ /ـ,ثـ تبعت ع الدكل ال عكدت الثع ت (إهعرة  لد)

ك ع ت ةد بدأت بعد  نكط الدكل اثكلى إلى أف ا ت ت 

َُّٖ  ,هػ ُُٖٗ /ـ ,لحنع لرت  هحعكلت 

لتأ تس دكل  عكدت ثعلث متـ ذلؾ توى تد تبد العزتز ابف  عكد 

ُُّٗهػَُِٗ  /ـ ,مألبحت 

لح نع  وط  لد ثـ بعد ذلؾ ههو الحلعز ك لد كهوحنعت ع إلى  أف ألبحت تحت ه هى  الههو العربت 
ال عكدت بعد تكحتد لهتع أرالت ع  مي  تعف كاحد ,ك عف  ذلؾ مي  ُُّٓهػ  ِّ /بتهبر  ُّٗـ ,تتألؼ 
تدد  هف  الهحعمظعت تبتوؼ تددهع هف 
ؿ ه طن و ه ع إلى  و
حعلتع  هفُّ ه طن ن  إدارٌت ن ,ت ن ـ  ٌ
ال عكدت  ن

ه طن و إلى  أبرل ,ك ت ن ـ الهحعمظ إلى ه ار ز ترتبط إدارنتع بعلهحعمظ أك اةهعرة  ,تكلد ب ع  اله لد 
الحراـ الكاةع  مي ه اله ره  ,كاله لد ال بكم  مي الهدت اله كرة ,كالوذاف تعداف  أهـ اثهع ف  الهند ت د 
اله وهتف ,ت ظر:ال عكدت الدكل ال عكدت الثع ت :ت داةهعـمتلؿبف تر ي(الطبع اثكلى )دار ال فعئس,
كهوكؾالعرب ,رحو مي البظد العربت ,أهتف الرتحع ي :دار اللتؿ ,بتركت,طٖ ُٖٕٗ-ـ ,صٓٓ.

ُُّ

ههثو بعلهوؾتبدالعزتز مؿ عكد( ُ)كذلؾميي رهعتك

ُّْٗـ .

كتهػتالهفعكل ػ تحػترتعت ػ لل ػ لػػوحه ك ػ هػفكمػػدالهػؤتهراة ػػظهيبرئع ػ 
هحهدتويتوكب بعيع( ِ)هفهلر,كال تد ي رم النكتوي( ّ)هف كرتع ,
(ُ)الهوؾ تبد  العزتز بف تبد  الرحهف بف متلؿ بف تر ي مؿ  عكد(ُِّٗهػ ُٓ ت عتر ُٕٖٔ ـ –ُّّٕ هػ ٗ 
كمهبرُّٓٗـ) ,هؤ س الههو العربت  ال عكدت الحدتث   ,كأكؿ هوؾ لوهو العربت  ال عكدت  ,كلد مي 
الرتعضث رةمؿ عكدالحع ه مي لد,لو َٕكلداكب تع,هفزكلعتوالبعل تددهف ّٗزكلو,ب عد ح ـ 
داـ اث تتف  كبه تف 

كبو هف العهر ٕٕ 

 ,ا ظر:تعرتخ البظد العربت ال عكدت  ,ه ترالعلظ ي,

دارال فعئسُْٗٗ,ـ ,صٕٖ.
(ِ) هحهد توي توكب بعيع ( ُٕٖٓ – ُٔٓٗـ)  تع ي كةع ك ي هلرم  ,كلد مي أ تكط كتبرج مي هدر 
اثل ف بعلنعهرة كاحترؼ الهحعهعة ,ك عف هف أتلعء الحزب الكط ي الذم أ
َُٕٗ ـ   ,هع  عف هف أتلعء الكمد الهلرم الذم  عمر إلى بعرتس 

و هلطفى  عهؿ

ُُٗٗه وعرض ةلت 

تلكا مي الول التي ةعهت بكلع
عند ا م ذاؾ ,ك عف
ا تنظؿ هلر أهعـ هؤتهر ال ظـ الذم  عف ه ن
ن

د تكر ُِّٗـ ,تكلى كزارتي اثكةعؼ(ُِٓٗـ)كالهععرؼ( ُِٔٗ)كك ازرة الدكل لويؤكف الب رلهع ت 
ظهيالععـالذمت ندميالندس
(ُّٗٗـ),كيعرؾبلفتوكز نترالألكةعؼميالهؤتهراة
ي

ُُّٗـ ,عف

تظلحزباثحرارالد تكرتتف,ا ظر:هبعدئميال تع الهلرت  ,هحهد ردتوي,هلو هلهع
توكب  ك ن
الوغ العربت بدهيؽ ,الهلودُٗ,العدد ُُ كُِ,صِٕ.
(ّ) ي رم النكتوي(ُِتيرتف اثكؿ/أ تكبر ُُٖٗ  َّ-حزتراف/تك تكُٕٔٗـ)رئتس الله كرت ال كرت 
اثكلى بتف ُّْٗ ُْٗٗ -ـ  ٌثـ  ُٓٓٗ ُٖٗٓ -ـ؛كزتتـ  تع ي  يط مي ال تو الكط ت  ثـ  مي الحزب 
الكط ي  ,بدات  يعطو  ال تع ي  ع ت مي هنعرت ال وطعت النعئه أكابر  كرم االعثهع ت  ,ثـ ال تداب 
الفر ي ,كيعرؾ الثكرة ال كرت ال برل م في إلى أركاد كح ـ توتو بعةتداـ ثـ  للأ إلى  ال عكدت  ,حتث 
تهر مي هنعرت ال تداب ,كهلهؿ  أح عـ اةتداـ التي حلؿ توت ع ثظث غتر أ و  لع ه ع  يعرؾ مي 
ا ٌ

هريحع لبظم 
ح كه ال تو الكط ت اثكلى تعـ ُّٔٗـ به لب كزتر الدمعع ,ةبؿ أف ت طع ا هو  ن
اثتع ي مي رئع

 ال تو  ,كهك هع أكلوو  إلى  دة الرئع

تعـ ُّْٗـ  ,كةد ا تطعع الفكز به لب 

هلددا تعـُٓٓٗـ ,علت كرتعمي ت دل ا تنظل عالتعـ,كترؼبهتكلو النكهت العربت ,كهععرلتو 
الرئع  ن

الكحدة ال كرت ك  حوؼ بغداد  ,كالتنعرب هع لهعؿ تبد ال علر الذم أملى إلى ةتعـ  الله كرت العربت 
هتهتععبونب « الهكاطفاثكؿ »ا ظر:أكراؽ هفتعرتخ كرتعالهععلرُْٔٗ ـ –
الهتحدة ,غدا مت عالنكتوي  ن

ُٔٔٗـ ,لريعد هحهد كغ عف حداد  هر ز  اله تنبؿ لود ار عت  ,تهعفََُِ ,ـ ص ,ٗ.ك كرت كال تداب 
الفر ي ,لتك ؼالح تـ ,دار ال عر,بتركتُّٖٗـ,صُُّ.

ُُْ

كةػػدتهثوػػتيػػركطومػػيا ػػحعبالن ػكاتال ػػعكدت هػػفت عه ػ ( ُ)هنعبػػؿإبػػظءلبػػعؿ
ت تر( ِ)ك لراف( ّ)هفالنكاتالته ت  ,

(ُ) ت عه ه طن تعرتبت تعد  أحد  أةعلتـ  يبو اللزترة العربت اللغرامت البه  ,كهي ال ؿ ال عحوي الهحعذم 
لوبحر اثحهر بتف أةعلتـ الحلعز كالتهف التعرتبت غرب  يبو اللزترة  العربت  ,كت عه هف أ هعء ه 
اله ره  ,كأي ر هدف ت عه مي  الكةت الحعلي  هدف ه اله ره كلدة كت بع كالوتث كالن فذة كهحعتؿ ت تر
كة ع كبعرؽ كالهبكاة كرلعؿ ألهع كالهلعردة كةوكة كغعهد الز عد كالحرتل كالينتؽ كالحلرة كالبرؾ كالدرب 
كلتزاف كالحدتدة كتدف كالهبع  ,كالت عهي ه كب إً لى ت عه كهي تطوؽ  توى  ه كلذلؾ ةتؿ  لو بي  
ت عهي ث و ه ع كتطوؽ  توى البظد  التي بتف الحلعز كأطراؼ  التهف ,كةد هتت ت عه ليدة حرهع كر كد 
رتح عكهكهف الت ـكهك يدةالحركر كدالرتح,ا ظر :هعلـهع ا تعلـ هف أ هعءالبظدكالهكالع,ثبك 
تبتد تبد ا  بف تبد  العزتز الب رم اث دل ي  ,تعلـ  ال تب  ,بتركت ,ط ّ ,َُّْ -ص ّٖٕ  ,كهعلـ 
البوداف :لتعةكت الحهكم ,دارالف ر بتركت.ُٕ/ِ,
(ِ) ه طن ت تر هي إحدل اله عطؽ اةدارت ل كب  غرب الههو العربت  ال عكدت  ,كه عحت عَََ  ُٖ,ـ  ²
كتدد ال عف تنعرب الهوتك تف كتعلهت ع كهنر اةهعرة مت ع هدت أب ع ,ا ظر :البتعف مي تعرتخ لعزاف
كت تر ك لراف :لعبد الكاحد هحهد راغب دلؿ  ,ط ُ ُٗٗٓ  -ـ ,هؤ

دار التععكف لوطبع كال ير,

النعهرة,صِٓ.
(ّ) ه طن  ل راف  هي  إحدل ه عطؽ ا لههو العربت ال عكدت  ,كتنع مي ل كب غرب الههو توى الحدكد هع 
التهف.كتبو ه عح ه طن  لراف ََََّٔ  ـِ ,كتدد  ع عِٓٔ  َٓٓ,ه ح ب إحلعئتعت تعـ
ََُِـ  ,كتعلهت ع هي هدت  لراف .تيت ر بعلػزرات  ,ت ثر مت ع الػ بتؿ ,كأي ر مثعرهع  اله طن 
اثبدكدت  .هع أفلبعؿ لرافك ثترهفالهكاةع التعرتبت ك اثثرت كال نكش الهت كت  الهوتئ بعلر كـالتي 
لـتتـالت نتب ت عكتكثتن ع,ا ظر :الب تعفميتعرتخلعزافكت ترك لراف :تبد الكاحدهحهدراغبدلؿ,
طُ ُٗٗٓ-ـ ,هؤ

دارالتععكفلوطبعكال ير,النعهرة,صٖٓ.

ُُٓ

ػتهفكتعػػده ػػذا
ي
كت ػػوته علألدار ػ ( ُ) ,كتهثػػؿهػػذابػػركج ل ػرافكت ػػترهػػفحػػكزةالػ
اة فػعؽ هكذل ػعنمرتػػدانمػػيإلػراءاللػػوحكهتػػؿاللػػع بتفلوت ػعهحكاللػػداة الػػذمتوػػزـ
أفت ػكدأل ػكاءالتلػعلحبػػتفمئتػتفهػػفاله ػوهتفاةتتو ػكاحتػىلػػكحػدثا تلػػعرأك
هزته ثمطرؼتوىاآلبر( ِ).

()1

اإلمارة اإلدريسية يف عسَت وجازان كانت دولة قصَتة األجل استناداً إىل ادلنطقة اجلغرافية جلازان ,حالياً جنوب
غرب ادلملكة العربية السعودية .تأسست اإلمارة بواسطة حممد بن علي اإلدريسي يف مترد ضد الدولة العثمانية
بدعم من بريطانيا أثناء احلرب العادلية األوىل ,وازدىرت حىت وفاة اإلدريسي يف عام 1921م ,يف 1924م زحف
اجليش اليمٍت حلرب األدارسة وىزم األدارسة واستوىل اليمنيون على ميناء احلديدة وعُت اإلمام والتو عليها وتقدم
اجليش صوب الشمال ,وحاصر مدينيت صبيا وجازان ,فشلت ادلفاوضات مع اإلمام دمامحل اإلدريسي على توقيع
معاىدة محاية مع ادللك عبد العزيز آل سعود ,وكان ذلك يف عام 1345ىـ 1925م,يف  1933التحق
اإلدريسيون بإمام اليمن خوفاً من سيطرة آل سعود على منطقتهم أدت األحداث تدرجيياً إىل قيام احلرب السعودية
اليمنية عام 1934م وكانت حربا بُت األدارسة يف عسَت وجازان واحلديدة التابعة لإلمارة اإلدريسية حينها وبن
سعود ومل تشتبك قوات اإلمام اليمٍت مع قوات بن سعود إال يف ذمران ,واستعاد بن سعود ذمران وانسحب من
صبيا بعد أن سقطت بيد األدارسة ومت توقيع معاىدة الطائف يف 1934م ,وجاء يف ادلعاىدة أن تُضم عسَت إىل
السعودية عقب وفاة األمَت اإلدريسي ,انظر :ملوك العرب ,رحلة يف البالد العربية :أمُت الرحياين ,دار اجليل,
بَتوت ,ط1987 - 8م,ص.39

(ِ) تكوين اليمن احلديث :للدكتور ,سيد مصطفى سامل ,ط1993- 4م ص ـ ـ 421وما بعدىا.
ُُٔ

الفرع الثاني :نىاذج تاريخية إنسانية إلجراء الصمح ين الىسمىين دغير
الىسمىين.
أدالً :ىصالحة الددلة األىدية ىع أىل ق رص( ُ):
هف توؾال هعذجالتعرتبت هلعلح الدكل اثهكتػ مػيت ػدالبوتفػ هععكتػ بػف
أبػي ػفتعف -رلػيا ت ػو -هػعأهػػؿةبػرصحتػثة ٌػدهكالوه ػوهتفيػركطعن,كايػػترط
توػػت ـاله ػػوهكفي ػػركط نع,كأهػػعيػػرطأه ػػؿةبػػرص,م ػػعفطو ػػب ـألتيػػترطتو ػػت ـ
تكرط ـهعالركـ,ث ػـلةبػؿل ػـب ػـ,كلةػدرةل ػـتوػىةتػعل ـ,
اله وهكفيركطعن ٌ
أهعيركطاله وهتف ,م ي(ِ) :
كٌ

أػألتدامعاله وهكف تفاللزترة ,إذاهعلـ ع عهحعربكف .

تدكهـهفالركـ .
بػأفتد ٌؿ عفاللزترة اله وهتف توىتحر عت ٌ

جػأفتدمع عفاللزترة لوه وهتف  بع ملؼكهئتيدت عرمي ؿتعـ .

إلىتدكهـ توت ـ .
دػأفت كفطرتؽ اله وهتف
ٌ

لتطوعكهـ توىأ رارهـ .
ق ػألت عتدكاالركـإذاحعكلكاغزكبظداله وهتف ,ك ي

( ) 1مجهورية قربص دولة قائمة على جزيرة يف شرق حوض البحر األبيض ادلتوسط يف جنوب شرق أوروبا ومشال غرب
آسيا ,استقلت سنة  1961م عن بريطانيا ,مت تقسيمها بعد التدخل العسكري الًتكي سنة 1974م ,إىل جزئُت
ذو أغلبية سكانية يونانية (يف الوسط واجلنوب) وجزء ذو أغلبية سكانية تركية (يف الشمال) ,أعلن يف سنة 1983
قيام مجهورية مشال قربص الًتكية يف القسم الًتكي ,تعود تسمية قربص هبذا االسم إىل شهرهتا القدمية مبعدن
النحاس ,وقربص ىي ثالث أكرب جزيرة يف البحر األبيض ادلتوسط بعد اجلزر اإل يطالية صقلية وسردينيا(سواء من
حيث ادلساحة وعدد السكان) ,تبلغ مساحة قربص حوايل  95251كم ,وينقسم سكان البالد عرقياً ولغوياً ودينياً
متاما حسب التقسيم السياسي احلايل إىل جزء يوناين يف الوسط واجلنوب وجزء تركي يف الشمال ,تتشابو الطائفتان
يف العادات االجتماعية وخمتلفتان يف أمور كثَتة أخرى وخاصةً الدين ,ا نظر :صفحة قربص يف ادلوقع اإلليكًتوين
الرمسي للموسوعة العادلية احلرة (ويكيبيديا ).
الصالَّيب :دار ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزيع,
امل االزدىا ِر َوتَداعيات االهنيار :لعَلي حممد حممد َّ
( )2الدولَة األمويَّة عَو ُ
بَتوت ,لبنان ط1429 - 2ىـ.63/1 ,

ُُٕ

ثانياً :ىصالحة الددلة العثىانية ىع أىل ال ندقية( ُ):
هػفتوػؾال هػعذجأتلػعن -اتفػعؽاللػوحبػتفالدكلػ العثهع تػ مػيت ػدال ػوطعف
وتهعفالنع ك ي( ِ) كالب دةت بيركطهبزت إذت عزلتل عتػفلزتػرةةبػرص ,هػعدمعػت
غراه حربت ةدرهعثظثهعئ ألؼدك و(ّ) .
مهفبظؿهعتندـته عا تبظصبعػضال هػعذجالتعرتبتػ كالهععلػرةالتػي
تهثؿلهح تفاتبععإلػراءاتاللػوح,كهػذلال هػعذجتػـتلػ تف عإلػى هػعذجتعرتبتػ 
توىه ت كلالػدكؿمتهػتإلػراءاتاللػوحبػتفاله ػوهتفمتهػعبتػ ـة ػعءالبظمػعت
كاله عزتعتالتيت يببت ـلػوحعنكاللػ ؼاآلبػر,كهػكاللػوحمتهػعبػتفاله ػوهتف
( )1الب دةت هدت بيهعؿ إتطعلتع كهي تعله إةوتـ مت تتك كتعله هنعطع مت ت تع .تعد هدت الب دةت أ بر 
هدت بعةةوتـ  هف حتث  تدد ال عف كاله عح  ,تندر  تدد  ع ع ُِٕ ألؼ  ه  ,تت كف الهدت هف 
تحتكلتوى بحترةتحهؿ فس ال ـ)كهت ترلكاله طن التعب ,ظوت 
لزئتف ه فلوتفكههع الك ط(الذم 
الهدت ث ثر  هف  ألؼ تعـ تعله "له كرت مت ت تع"ك ع ت تعرؼ بع ـ هو  البحر اثدرتعتت ي   ظ نرا 
لتراث ع الحلعرمكالف ي ,كه طن البحترات التي ب ع ,تعد الهدت هف  ألهؿ  هدف  الععلـ  التي ترتعهع ه ظه 
الت ك

ك اثهر الذم  لعو ع ثع ي هدت إتطعلت بعد ركهع هف حتث ارتفعع  ب التدمؽ ال تعحي  هف أ حعء 

هبتوف هف  البعرج  ,ت ظر :لفح الب دةت مي الهكةع اةلت ترك ي الر هي لوهك كت الععلهت الحرة
(كت تبتدتع).
(  )2وتهعف بعف اثكؿ بف  وتـ بعف اثكؿ  ,كتونب ب وتهعف  الن ع ك ي ,عف تعير ال ظطتف العثهع تتف  كبوتف 
اله وهتف الثهع تف ,كثع ي هف حهؿ  لنب"أهتر الهؤه تف"هف مؿ تثهعف.بوغت الدكل اة ظهت مي  ت دل 
أةلى ات عع ل ع حتى ألبحت أةكل دكل  مي الععلـ  مي ذلؾ  الكةت ,كلعحب  أطكؿ مترة ح ـ هف  ٔ 
كمهبرَُِٓـ ,حتى كمعتو مي ٕ  بتهبر 

ُٔٔٓ ـ ,هبوفنع ثبتو  ال وطعف  وتـ بعف اثكؿ كبوفو 

اب وال وطعف وتـ الثع ي ,يترؼ ت د الغرببع ـ وتهعف العظتـ,كمياليرؽبع ـ وتهعفالنع ك يلهعةعـ 
بعرز مي أكركبع مي النرف  ال عدس 
بو هف إلظح مي  ال ظعـ النلعئي  العثهع ي  ,ألبح  وتهعف حع نهع  نا

تير ,تتزتـ ةه  وط الدكل اة ظهت الع رت كال تع ت كالةتلعدت  ,ةعد  وتهعف اللتكش 
العثهع ت لغزك الهععةؿ كالحلكف  اله تحت مي بوغراد كركدسكأغوب أرالي ههو  الهلر ةبؿ أف تتكةؼ 
مي حلعرميت عمي ُِٗٓـ,ا ظر:تعرتخالدكل العثهع ت  ,توهعزاكزتك ع(:تد عف هحهكد وهعف )(ُٖٖٗ ) 
طُ -هؤ

متلؿلوتهكتؿ ,تر تع,إ ط بكؿ.ّْٓ /ُ,

اهؿالز ً
اللظهبي,صِّٖ.
:لعوي هحهدهحهد ه
تك ي
()3الدكىل اثهكته ى
دهعر  ىكتىداتتعتال تعر ى

ُُٖ

هػػعغتػػرهـ.كلػػعءهػػذاالتل ػ تؼل ؤ ػػدهػػدلتطبتػػؽاله ػػوهتفلألكاهػػرالنرم ت ػ مػػي
اللػػوح,كتوػػىه ػػدلالتعػػعتشكال ػػوـال ػػذمت ػ ع ستوػػىأب ػػعءاليػػعكبت ػػدإلػ ػراء
اللوح ,
 مهفتوؾال هعذجهعتـبػتفدكلتػتفإ ػظهتتتف,كهػكاللػوحالػذمتػـإلػراءل,بػتفالػتهفاليػهعليههػػثظنت ػواةهػعـتحػػيحهتػدالػدتف,كالبظم ػ العثهع تػ ههثوػ مػػي
عبعلتهفتزتبعيعكةدترؼذلؾاللوحبلوحدتعف.
كالت
ي
 كاللػػكرةالثع ت ػ  ل ػػذاال هػػكذجهػػكاللػػوحالػػذمتػػـة ػػعءالل ػراعكالحػػرببػػتفالػػتهفاليػػهعليههػػثظنت ػػواةهػػعـتحػػيكالههو ػ العربت ػ ال ػػعكدت ههثو ػ بعلهوػػؾ
تبدالعزتز مؿ عكد .
أهػػعالحعل ػ الثع ت ػ كهػػيحعل ػ اللػػوحالػػذملػػرلبػػتفاله ػػوهتفكغتػػرهـه ػػف
ال لػػعرل,ك ظ ػ انرلعػػدـالنػػدرةتوػػىكلػػكدلػػوحتوتػػؽبعله ػػوهتفكهلػػدهـالتوتػػدكهػػع
تنػدهكلهػفت ػعزلتتلػعلأتػداءاثهػ  هػعتحػدثبيػأفالنلػت الفو ػطت ت كاتفعةتػػعت
ال ػظـ,لػػذلؾللأ ػػعلهلػػد عالتػعرتبيمػػيت ػػدالزدهػػعركال لػ التػػيأ ػػعرتالعػػعلـ,
مأبػػذ عهػػفتلػػرالبظم ػ اثهكت ػ كتلػػرهعالػػذهبيكالػػذمتهثػػؿمػػيلػػوحالبوتف ػ 
هععكت بفأبي فتعفهع لعرل ةبرص .



ُُٗ

املبحث انثاَي:
اآلثار املرتتبت عهى إجراء انصهح يف انذَيا ٔاآلخرة ٔاألحكاو
املتعهقت باَتٓائّ ,دفيو ثالثة ىطالب .

الىطمب األدل :اآلثار الدنيدية.
الىطمب الثاني :اآلثار األخردية.
الىطمب الثالث :األحكام الىتعمقة انتياء الصمح.



َُِ

الىطمب األدل :اآلثار الدنيدية.
حث النرمف ال رتـ توى اللوح بلهتع أ كاتو  هع بتف أتلنع–لو عس أههتتو
اء ميالد تعأكمياآلبرةمهفمثعرلالد تكت :
كمثعرلالهترتب توتو ك ه
ُ) إنياء النزاع دا دال الفرقة األلفة .

لعءميالنرمفال رتـأفا تععلىتكتدألحعبالت عزعكالبتظؼ ,بعلفيؿ

كاللعؼميالد تعتنكؿتععلى ًَ{:الَ رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْ شَيٌُاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ ًَاطْجِشًُاْ بَُِّ اىيّوَ
ٍَعَ اىظَّبثِشِِّ}( ُ).أم:ل  تت عزت كامتبتوفكامإذاابتوفتـحلوتبت ـالتفرة كحؿب ـ
اللعؼ ,كالفيؿثفالنكةت هفميلهعال وه ككحدةاللؼ( ِ) .
ِ)حفظ دىاء الىتناز ين دصدن أ راضيم .
تتفإل  ع تالغعت ه و الحفعظ توىدهعئ ـ التي
ٌ
مهعلرللوحبتفهت عز

حرهت  اليرتع التتداءتوى ال فس  ٌإل بعلحؽ لنكلوتععلى ًَ{:الَ رَقْزُيٌُاْ اىنَّسْظَ اىَّزِِ
دَشًََّ اىيّوُ بِالَّ ثِبحلَقِّ ًٍََِ قُزِوَ ٍَظْيٌٍُب فَقَذْ اَعَيْنَب ىٌَِىِِّْوِ عُيْـَبًّب}( ّ).كاة ظـدتفالحتعة
كد تفال ظـ,منتؿال فست دل بترةتوياليرؾبع ,مع كاهبالحتعة,كلتسثحد
غترا أفت وب عإلبإذ وكميالحدكدالتيتر ه ع.ك ؿ فسهيحرـلتهس,
كح راـ إل بعلحؽ ,كهذا الحؽ الذم تبتح ةتؿ ال فس هحدد ل غهكض متو ,كلتس
هترك علورأم كلهتأثرابعل كل ( ْ).

()1اث فعؿ:اآلت (ْٔ).

(   )2ت ظر :لعهع البتعف مي تأكتؿ النرمف :ل وطبرم  , ٕٓٓ/ُّ ,كأح عـ النرمف  :ثبي ب ر الللعص:
ْ.ُِٓ/بتلرؼ.

()3اة راء:اآلت (ّّ).

()4ميظظؿالنرمف :ل تدةطب.ِِِْ/ْ ,

ُُِ

كرد هعرك ىم تفالب راءبفتعزب 
كبتعفهعلودهعءهفةدا كحره ت دا  ي

رليا ت و أفر كؿا ةعؿ" :لزدال الدنيا أىدن مى اهلل ىن قتل ىؤىن
غير حق"(  ,)1دكذلك صدناً أل راضيم فكانت آخر دصايا الرسدلفي حجة
ردي ن أ ي كرة
الدداع كىا َ

ن الن ي

أنو قال ":الزىان قد استدار كييئة يدم

خمق السىدات داألرض...إلى أن قال :إن دىاءكم دأىدالكم,

ميكم حرام ,كحرىة

يدىكم ىذا في مدكم ىذا ,في شيركم ىذا  ,فمي مغ الشاىد الغائب"( ِ).الحدتث .
مإلراءاللوحكتحنتنوبتفالهت عزتتف تلعو هعتعتيعف ,بعدالفرة كالبظؼ,
تتي ن ت كدهعاثلف كالهحب  .
ّ) إنياء الىناز ة دىا ينتج نو ىن أضرار في الىجتىع.
بوى يؾ أ و هع ت عزع كابتوؼ أمراد ,أك لهعتعت  ٌإل  عف حلعد ثهعرهع
إل ك عد اةبعء كالعفك
الح د ,كالحند ,كال راهت كغترهع ,كهع إف تحنؽ اللوح ٌ
كالت عهح كاةتثعر بت هع حتى تلت ار  علل د ال كاحد  هع مي الحدتث الذم ركال
ال عهعفبفبيتر -رليا

ت و -أفال بي

ةعؿ ":ترى الىؤىنين في تراحىيم د

تدادىم دتعاطفيم كىثل الجسد إذا اشتكى ضداً تدا ى لو سائر جسده السير
ظ توىإتهع وكلظحوكتنكال
وـ بعلعفكك
دالحىى"( ّ),مهعبعدره ه
اللفحإل  عفدلت ن
ٌ
تنكؿتععلى  ًَ {:بُِ رُظْيِذٌُاْ ًَ رَزَّقٌُاْ فَ ةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُس ا سَّدَِْب}( ْ) .

(  )1فابفهعلو:ثبي تبدا هحهدبفتزتدالنزكت ي ,تحنتؽ  :هحهدمؤاد تبد البعةي:دار إحتعءال تب 
العربت (د,ط) حرةـ(ُِٗٔ) ِ ,ْٖٕ/ك فالترهذم,حرةـ(ُّٓٗ) ْ .ُٔ/كةعؿاثلبع يلحتحعف .



( )2هتفؽ توتو  ,لحتح الببعرم :حل الكداع ,ح رةـ(َْْٔ)ٓ  ,ُٕٕ/كلحتح ه وـ :تغوتظ تحرتـ الدهعء
كاثتراض,حرةـ(ُٕٗٔ)ّ .َُّٔ/

( )3لحتحالببعرم :حرةـ(َُُٔ) ٖ.ُ/


( )4ال عء:اآلت (ُِٗ) .

ُِِ



ً
أكحند حتىتلبح
معللوحتنليتوىلهتعهعحؿميال فكسهفح ًد

ؿ ه هع لدتنعن حهتهعن لآلبر  هع مي
لهتع الهت عزتتف  عبنعن هتلعلحتف كتلتر  ه

ةكلوتععلى {:ا دْفَعْ ثِبىَّزِِ ىِ َِ ؤَ دْ غَُِ فَ ةِرَا ا ىَّزُِ ثَْْنَلَ ًَ ثَْْنَوُ عَ ذَاًَحٌ مَ إََّّوُ ًَىٌِِّ

دٌََِْ} ( ُ) .

لبد هفالت عهحأكالت عزؿتفبعض الحؽلهف
م ذلاآلت تيتر إلى أ و ي
أراداللوح .
ْ) الصمح ىل إسالىي دىشردع حضاري .
كلعؿ اة عفبوتف ا  مياثرضبأهر
حثاة ظـ توىتهعرةاثرض  ي

ه و ل ٌؿ كتظ ةعؿ تععلى ًَ{:بِرْ قَبهَ سَثُّلَ ىِيََْالَئِنَخِ بِ ِِّّ اَبعِوٌ فِِ األَسْعِ

خَيِْسَخً}( ِ) ,كالنتعـ بعلبظم توى أ هؿ كلو تتطوب بعض اثهكر التي ت عتد توى
تحنتؽ ال تحظؼ,كالتي ه عاثهفكالكئعـكال ظـدابؿالهلتهععتدكفاللتفع ت
لبعضاليكاذالتيلتبو كاه عأمهلتهع,معل تحظؼحنتن ه وٌؼب عاة عف,

ةعؿ تععلى {:آٍِنٌُا ثِبىيَّوِ ًَسَعٌُىِوِ ًَؤَّسِقٌُا ٍََِّب اَعَيَنٌُ ٍُّغْزَخْيَسِنيَ فِْوِ فَبىَّزَِِّ آٍَنٌُا ٍِننٌُْ
ًَؤَّسَقٌُا ىَيٌُْ ؤَاْشٌ مَجِري}( ّ) ,مع  بحع وكتععلىكتد الهؤه تف اللعلحتف كالهلوحتف
هف تبعدل بعل تحظؼ مي اثرض  كةتعدة البيرت لكب البتر  كالرتنعء ب ع ,مهع
إل للظح ـ ك عت ـ مي هذا الهيركع الحلعرم,
ه ح ـ ا هذا اليرؼ العظتـ ٌ
كذلؾ,لفالكتدهفا بعلته تفمياثرضإ هعبصألحعبهيركعاللظح,
كلـتب صالذتفتعتهدكفتوىالنكةالهعدت  حعؿمو ف الحلعراتالذتف لتدت كف
ملوت :اآلت (ّْ).
(ِّ )1


()2البنرة :اآلت (َّ).


()3الحدتد :اآلت (ٕ).

ُِّ

ظـ,كلذلؾأتدا اللعلحتفكالهلوحتفبعل تحظؼبنكلوتععلى ًَ{:عَذَ
بدتفاة
ٌ
اىيَّوُ اىَّزَِِّ آ ٍَنٌُا ٍِننٌُْ ًَعََِيٌُا اىظَّبىِذَبدِ ىََْغْزَخْيِسَنَّيٌُ فِِ األَسْعِ مَََب اعْزَخْيَفَ اىَّزَِِّ ٍِِ
قَ جْيِيٌِْ}( ُ) ,وهو وع ٌذ يعم جميع األمة كةتؿهك:بعصبعللحعب كلكلولذلؾ,مإف
اةتهعفكتهؿاللعلحعتلت بتصب ـ,بؿته فكةكعذلؾهف ؿكاحدهف هذل 
اثه ( ِ) .
" هعأفحنتن ال تبظؼمي اثرضأ علت تهلردالهوؾكالن ر كالغوب 
كالح ـ .إ هعهيهذا ووتوىيرطا تبداهومياةلظح كالتعهتركالب عءكتحنتؽ
اله جالذمر هوا لوبيرت  يت ترتوتوكتلؿتفطرتنوإلىه تكلال هعؿ
الهندرل عمياثرض ,الظئؽببوتن أ ره ع ا  .
إفال تبظؼمياثرضةدرةتوىالعهعرة كاةلظح,لتوىال دـكاةم عد
كةدرةتوىتحنتؽالعدؿكالطهأ ت ,لتوىالظوـكالن ركةدرةتوىالرتفععبعل فس
البيرت كال ظعـ البيرم ,ل توى ال حدار بعلفرد كاللهعت إلى هدارج الحتكاف كهذا
ال تبظؼهك الذمكتدلا الذتفمه كاكتهوكا اللعلحعت" ( ّ) .
مبعللوح كاةلظح تحفظ اثكطعف هف تبث الهف دتف ,كتب ى توى  كاتد
الهلوحتف الذتف ت عرتكف مي إلظح بظمعت الهتبعلهتف ,كلهع ةوكب
الهت عمرتف ,كال عي مي إلظح ذات بتف الهتبعغلتف ,م ـ  لوعنتدًة  يحٌار عن ,

اليتعتكحدة كالهعهنع .
ن
عة,كلوتفرة ك
دـب ن
كلوهلتهععت هفال ي



()1ال كر:اآلت (ٓٓ).


()2ت ظر:متحالندتر :لويك ع ي,ٓٓ/ْ ,كمتحالبتعف  :ثبيالطتبالن كلي ,ِْٓ/ٗ ,بتلرؼ.


()3ميظظؿالنرمف :ل تدةطب.ِِٓٗ/ْ,

ُِْ

ٓ) الصمح دالسعي إلى تحقيقو ىن طرق اليداية إلى الحق .
مع تععلى هك ال عدم لهف ترتد هف تبعدل أف ت عى مي هذا الطرتؽ ,تنكؿ

تععلى {:فَيَذٍَ اىيّوُ اىَّزَِِّ آ ٍَنٌُاْ ىََِب اخْزَيَسٌُاْ فِْوِ ٍَِِ اىْذَقِّ ثِةِرِّْوِ ًَاىيّوُ َّيْ ذُِ ٍَِ َّ شَبء بِىََ
طِشَا ؽٍ ٍُّغْزَقٌِْ}( ُ),أم أف ا هك هعدم الوذتف مه كا لوحؽ الذم ابتوؼ متو هف
ابتوؼمتوهفالحؽكاللكاب( ِ) ,
كته فالنكؿأفهفأتظـتوؾ ال دات هكأف ت دما اة عفلو عيمي
اللوح كالعهؿ توى  ير هذل الفلتو الربع ت كاله ج ال هعكم التي تعكد بعلبتر
توى ه تكل الفرد كاث رة كالهلتهع  ,هع أف هف أتظـ توؾ ال دات هي تكمتؽ ا 
و
إل ك عفذلؾ
وح
لإل
توىتدتبد ٌ
عفبأفتعهؿتوىتحنتؽاللوح,مهعتحنؽل ه
ي
اء لو عتتف مي اللوح أك ةبكؿ الهتبعلهتف
ثهرة هف ثهعر هدات ا تععلى  ك ه

لولوحكالعهؿ توىتحنتنوبت ـ .




()1البنرة:اآلت (ُِّ).
(  )2ينظر:هدارؾ الت زتؿ كحنعئؽ التأكتؿ:ثبي البر عت ال في ,ُٕٖ/ُ :كالك تط لونرمف ال رتـ :



لط طعكم ,ُْٔ/ُ:بتلرؼ.

ُِٓ

الىطمب الثاني :اآلثار األخردية.
مووي–أتلنع -مثعرل
م هعأفلولوحمثعرلالد تكت التيتعكدتوىالفردكالهلتهع 
اج
اثبركت التي أتدهعا لهف وؾه جاللوحكهفتلعلحهفتبعدلكهكر و
به و الثكاب ,ذ ره
كطعل و

عاآلتي :

أد ًال :نيل شرف ىح ة اهلل دكسب رضدانو دأجره العظيم.
عد 
كت ٌ
لف تتحنؽ  اةلظح مي اثرض  إل هف بظؿ إةعه العدؿ كاة لعؼ  ي
أتلنع -هفهعع ي ال تبظؼمياثرض ,كهذاهك ر تؿيرؼالهحب  ,ك ذلؾ
ال عي للهع ةوكب اله وهتف كرأب اللدع بت ـ كلتكحتد  وهت ـ توى الحؽ
كلوتنعرب بتفةوكب ـم ؿذلؾتفلي إلى  ال فع الععـهطونع علحفعظتوىههتو عت
الدكل اة ظهت ,كهذلاثتهعؿتيعٌد هف أتهعؿالبر العظته  ,كالتيت عى اة عف

هفألو عإلى برلعا ك تؿثكابو,هؤ دنا بنكلوتععلى {:الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ
َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطْالَحٍ ثََِْْ اىنَّبطِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ

اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّ اْرِْوِ ؤَاْشا عَظَِْ ب}( ُ)  .هعكردتمت عتدةأحعدتثتبتفألرالهلوحتف,
كةد بؽأفذ ر عهعميث عتعالبحث( ِ) .

()1ال عء:اآلت (ُُْ).


()2ا ظرالبحث,صُّ ,صُّ,صُٕ.

ُِٔ

ثانياً :الفدز الجنة دالنجاة ىن النار يدم القياىة.
الب عد تف  بطو,
إذا  ع ت أتهعؿ البر هي ال بتؿ الكحتد ل تؿ رلع ا ك ي
كتذابوميالد تعكاآلبرة,مندلعءتمت تحددبعضالطعتعتالتيت تحؽمعتو ع
الل  ,كالثكاب العظتـ ت د ا  ,كهف ذلؾ هع هك بعص بهكلكع بحث ع ,ةعؿ

تععلى {:الَّ خَْْشَ فِِ مَثِ ريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِ طْالَحٍ ثََِْْ اىنَّبطِ
ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّاْرِْوِ ؤَاْشا عَظَِْب}( ُ),أم كؼ عطتوثكابعن
لزتظن هك الل  ,كةعؿ اللعبك ي :كالتعبتر ب ػ ( كؼ) إيعرة إلى أف لزاء اثتهعؿ
اللعلح مياآلبرة لميالد تعث علت تدارلزاء( ِ) .
معةلظح بتف ال عس  لت توتو اآلت بع تحنعؽ  عتـ ا تكـ النتعه يرتط أف
ت كفبعلل نع لكلوا ,كأتدتذلؾتدةأحعدتث بؽبتع عميهكالع ع( ّ) .
أهعهفتنكـبإم عدالعظةعتبتفال عسكت عىإلىإثعرةال ع رات كالعلبتعت
كالبظمعت بت ـ  ,كتثتر  ؿ هع هف يأ و بث الفرة كال زاع بتف ال عس مظ يؾ أف
ل ازءل ل ـوبئس الهلتر .
كتتبتف ههع  بؽ أف لولوح مثع انر ت ع س توى حتعة اثمراد كالهلتهععت
كتتهثؿ مي اآلثعر الد تكت كاآلثعر اثبركت  .مهف اآلثعر الد تكت أف إتهعـ اللوح
اء 
تؤدم إلى إ عء اله عزتعت  كالل راتعت التي ت يأ بتف اثطراؼ الهتبعله  ك ه

أمرادأكلهعتعتأكدكؿكابداؿتوؾاله عزتعتبعثلف كالهكدةثفالبظمعتتكرث
الفيؿ كاللعؼ لأله  ,كهف توؾ اآلثعر حفظ كلكف الدهعء كاثت راض  كف إراة 
()1ال عء:اآلت (ُُْ).


( )2لفكةالتفع تر:لهحهد توياللعبك ي,داراللعبك يلوطبعت كال يركالتكزتع,النعهرة(د,ت)طُ  -

ُُْٕهػ ,ُِٖ/ُ ,كحدائؽ الركحكالرتحعف:لهحهد اثهتف بفتبد ا اثرهي اليعمعي ,إيراؼكهرالع :
الد تكر هعيـهحهد توي بف ح تفه دم:دار طكؽ ال لعة,بتركت –لب عف,طُ ُُِْ-ق.ّٕٓ/ٔ ,

()3رالعالبحث,صّٔ  .ٔٓ-


ُِٕ

تعد هف ال بعئر ,كه ع أتل نع ال تبظؼ لعبعد ا اللعلحتف
الدهعء بغتر حؽ ي
كالته تف ل ـمياثرض  .
أهعاآلثعراثبركت التيتل ت عأط راؼاللوحهفتلعلح ـبعدالهبعله 
اء  ع كا أمراداأكلهعتعتأكدكلكتآلف ـبعدتوؾالعداكة كالهبعله هيالفكز
كه
برلكاف ا تععلىك تؿاللزاءكال عتـ مياآلبرة .





ُِٖ

الىطمب الثالث :األحكام الىتعمقة انتياء الصمح.
ذ ر الفن عء بعض اثح عـ الهتعون بعللوح مي حتف لـ تذ ر الهف ركف
أح عهعن ه تنو ,كل فته فا ت بعط ع هف ظه ـميتف ترمتعتاللوح,كةد بؽ
أفكلح عبعل عميث عتعالبحث,كته ف أف بتفبعضتوؾاثح عـ كالتيه ع 
اآلتي :
أم  دتكل بيأف هكلكع البظؼ هحؿ اللوح ثم طرؼ هف
أدالً :تدـ  هعع ُّ
أطراؼ اللوحبعد ال ت عءهفإل ارئو ,كتوى أ ع وتحؿ الهكدةكت نطعالبلكه 
كاله عزت بتفالهتداتتتف ,كتعتبرهذاالح ـه ع بكهظزـلهفردات اللوح .
ثانياً  :ه أل أحنت اليفع لويفتع مي بعب اللوح :إذا  عف الهدتى بو تنع انر كبدؿ
اللوحلتستنع انرغتره نكؿ,كا هعهكه نكؿ ندأكغترل,مإفحؽاليفع تثبت
لويفتع إذا  عف اللوح تف إة رار هف الهدتى توتو؛ ثف اللوح حت ئذ ت كف مي
هع ىالبتعبعل ب لطرميالعند.أهعإذا عفاللوحتف إ عرهفالهدتى توتو,
مظ تثبتحؽ اليفع  ,ث ولتسمي هع ىالبتعبعل ب لوهدتى توتو,بؿ هكبذؿ
الهعؿلدمعالبلكه كالتهتف( ُ) .
أهع إذا  عف بدؿ اللوح تنع انر  دار أك أرض ,كاللوح تف إة رار الهدتى
توتوتثبتحؽاليفع لويفتعميالدارتف,لهعترم عأفاللوحه عميهع ى البتع
متف.كاف  عف اللوح تف إ عر تثبت لويفتع حؽ اليفع مي اثرض التي
هف الطر 
هيبدؿاللوح,كلتثبتمياثرضالهدتعة؛ث علـتعتبرهبتع ,إذأفاللوح
تف إ عر تعتبر هععكل بعل ب لوهدتي ,كأهع بعل ب لوهدتى توتو موتس

(ُ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :للكاساين ,53/6 ,وتبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق :لفخر الدين الزيلعي,
 ,33/5وادلبسوط :حملمد السرخسي ,163/21:بتصرف.
ُِٗ

بهععكل  ,بؿ هك إ نعط لوبلكه كدمع التهتف تف  ف و ,موـ ت ف لودار الهدتعة
ح ـالهبتع ميحنو,مظتثبتلويفتع حؽأبذهعبعليفع ( ُ) .
ثالث ًا :ػردالهبتع لكلكدتتبأكغبفمتو,كح ـ لهعفال تحنعؽ محؽالردبعلعتب 
تثبتلطرميتنداللوحإف عفاللوح تفإةرار؛ث وبه زل البتع .
كاف عفتفإ عرتثبتحؽالرد بعل ب لوهدتي ,كلتثبتبعل ب .لوهدتى توتو؛
ثفهذااللوحبه زل البتعبعل ب لوهدتي ,لبعل ب لوهدتى توتو( ِ) .
كتطبؽهذلاثح عـإذا عفاللوحتفإةرار,كا تحؽبعضالهلعلحت و,مترلع
الهدتى توتو توى الهدتي بحل اله تحؽ هف العكض الهلعلح بو؛ ثف اللوح
هعاةةرار علبتع,كهذا هكح ـلهعفال تحنعؽميالبتع.كاذا عف اللوحتف
إ عرأك كتمع تحؽالهت عزعمتو وو,رلعالهدتيبعلبلكه توىاله تحؽ,
لنتعهوهنعـالهدتىتوتو,كردالعكضالهلعلحبوتوىهفأبذله و( ّ)؛كذلؾ ثف
الهدتى توتو هع بذؿ العكض لوهدتي إل لتدمع بلكهتو تف  ف و ,مإذا ظ ر
ال تحنعؽتبتفأ ولبلكه لو,متبنىالعكضميتدلغترهيتهؿتوىغرلو,
مت تردل .كاف ا تحؽ بعض الهت عزع متو ,رد حلتو ,كرلع بعلبلكه متو توى
اله تحؽ .
را عاً  :ح ـ كتأثتر يرط بتعر الرؤت مي  كتي اللوح :ثف البتعر تثبت لوهدتي
مت تدتي كفاللوح هععكل تفحنو( ْ) .

(ُ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :للكاساين ,53/6 ,وتبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق :لفخر الدين الزيلعي,
 ,33/5وادلبسوط :حملمد السرخسي.163/21:
(ِ) ادلرجع السابق.
(ّ) الفقو اإلسالمي وأدلتو :للزحيلي4365/6:
(ْ) ادلرجع السابق
َُّ

خاىس ًا  :ح ـالتلرؼميبدؿاللوحإذا عفهفاله نكلتةبؿالنبض:مفيهثؿ
هذلالحعل ل تلكزالتلرؼميبدؿاللوحةبؿ النبضإذا عف ه نكلمي كتي
اللوح؛كبذلؾلتلكزلوهدتي بتعوكهبتوك حكههنع .
أهعإف عفبدؿاللوحتنعرامإ وتلكزت دأبيح تف كأبيتك ؼ,بت هع
ترل هحهدلعحب أبك ح تف بعدـل كازل ,هعهك هعركؼميبعبالبتعمي  تب
الفنواة ظهي .
أهعميه أل اللوحتفالنلعصمإ وتلكزلوهلعلحأفتبتعبدؿاللوح
أكتبرئ ت وةبؿالنبض ,هع تلكزالبتعك حكلمي اله ر كالبوع؛ثف الهع ع هف
لكاز  التلرؼميالييءةبؿالنبض:هكالهحعمظ توىالعندهفال ف عخ تتل 
هظؾ الييء  ,كاحتهعؿ الف خ ل تتأتى مي اللوح تف النلعص ,ث و ههع ل
تحتهؿالف خ,مظحعل إلىالنكؿبعدـلكازالتلرؼميبدؿاللوح ةبؿالنبض .
سادساً :ه ع كه زل الك تؿبعللوح:لوك تؿبعللوححعلتتف تبتوؼه زلتومت هع,
الحالة األدلى  :إذا  عف اللوح مي هع ى الهععكل  ,مي هذل الحعل تحؿ هحؿ
اثلتؿ ,متوتزـ الك تؿ بعللوح ببدؿ اللوح دكف الهدتى توتو  هع إذا تـ اللوح
توى ل س مبر بظؼ ل س حؽ الهدتي ,ث و ت كف حت ئذ لعرتع هلرل البتع,
كحنكؽالبتع ترلعإلىالك تؿ(  .)1
الحالة الثانية :إذا عفاللوحميهع ىا تتفعءتتفالحؽ ,هفلوتوىمبرألؼ
لاير,ملعلحوتوىبه هعئ ,متوتزـالك تؿببدؿاللوح إفله و,كاف لـتله و
لـتوزهو  ,ث وت كفحت ئذ فترابه زل الر كؿ,مظترلعإلتوحنكؽالعند.أهعإف
له ولزهو بح ـال فعل لبح ـالعند .

(ُ) ينظر :الفقو اإلسالمي وأدلتو :للزحيلي.4365/6:
ُُّ

سا ع ًا :هف اثح عـ الهتعون بعللوح  ,اةةعل مي غتر حعل اللوح توى النلعص 
موك أةعؿ أحد الهتلعلحتف اآلبر ا ف خ اللوح؛ ثف متو هع ى هععكل الهعؿ
بعلهعؿ,م عفهحتهظلوف خ علبتعك حكل.أهعالنلعص:معللوحمتوإ نعطهحض
لحؽ كلي الدـ مي ا تتفعء النلعص هف النعتؿ؛ ث و تفك تف النعتؿ ,مظ تحتهؿ
الف خ علطظؽك حكل .
ثاىن ًا :هفأح عـاللوح الهتعون بوهكهعتترتب توىاللوحبعدبطظ و :
إذا بطؿ اللوح ترلع الهدتي إلى ألؿ دت كال إف  عف اللوح تف إ عر  ,
كترلع الهدتي توى الهدتى توتو بعلهدتى بو ل غترل إف  عف اللوح تف إة رار؛
ث وإذابطؿاللوح,لعؿ أفلـت ف,مععداثهر توىهع عفهفةبؿ .
ل ف مي اللوح تف النلعص :ترلع الهدتي توى النعتؿ بعلدت دكف
النلعص ,كمي اللوح تف اله فع  ,إذا بطؿ بهكت أحد الععةدتف ك حكل هف
الهبطظتميأث عءالهدة,ترلعالهدتيبعلهدتىبو,بندرهعلـت تكؼهفاله فع 
إف عفاللوحتفإةرار.كاف عفتفإ عرالهدتيإلىألؿالدتكلميةدرهع
لـت تكؼهفاله فع ( ُ) .
بؽل عميهذاالهطوبأفبت عبعضاثح عـالهتعون بع ت عءاللوح كالتي
لـ ذ رهعتوى بتؿالحلركترلع ببذلؾبعفالهف رتفلـتتعرل كال علهف
اء الندهعءه ـأكالهععلرتف بت هع لدالفن عء
ةرتبكلهفبعتدميتفع ترهـ ك ه

ةد ةعهكا بد ار هذا الهكلكع د ار من ت بحت كهفلو ب ؿ مركت ع كالتي تعتبر

بعل ع بعرلعن تف هكلكع بحث ع مأكرد عل إتهعهعن لوفعئدة كا هعل لهكالتع البحث
بلكرة هبت لرة كتتهثؿ توؾ اثح عـ  هع توي :ه ع تدـ  هعع أم دتكل بيأف
هكلكعالبظؼهحؿاللوحثمطرؼهفأطراؼاللوحبعدال ت عءهفإلراءل
(ُ) ينظر :الفقو اإلسالمي وأدلتو :للزحيلي.4367/6:
ُِّ

طعلهع ةد لدر اللوح ه ت نع لوبظؼ مظ تلح لألطراؼ متح ذلؾ الهكلكع تحت
أمظرؼ.بت هعذ رالفن عءأفبعةه عفميأحنت اليفع لويفتعإذا عفالهدتى
لكهعيعبوذلؾ .
بوتنع ناركلتسه نك ن
كهف توؾ اثح عـ أتلعن هع تتعوؽ بعلهبتع كهي بلكلت ل ته ف تلعهو ع
حتى ل تتلرر طرؼ هف اثطراؼ ,كتيهؿ ل كاز رد الهبتع إذا كلد بو تتب أك
اء بح ف ت هفالبعئعأكتعهدالغشكالغبف,ك ذاح ـلهعفال تحنعؽ
غبف ك ه

عءتوىذلؾاللهعف .
ثميبصةدتعترضالهيترم مووأفترلعلوبعئعب ن

 كه ع ح ـ تأثتر يرط بتعر الرؤت مي  كتي اللوح ,ك هع راتت توؾ

اثح عـالعنعراتمياليفع منداهتهتبعله نكلتميح ـالتلرؼميبدؿاللوح
إذا  عف هف اله نكلت ةبؿ النبض ,كهف أح عـ بطظف اللوح أف اللوح إذا بطؿ
مووهدتي أفترلعإلىألؿدتكال,إذا عفاللوح تفإ عر(  .)1

( )1ينظر :الفقو اإلسالمي وأدلتو :للزحيلي.4367/6:بتصرف.
ُّّ



البعته
ُّْ



الخاتمة
تـ بحهد ا كتكمتنو كتك و إتداد هذا البحث بعد رحو توهت ههتع كيتن  ,كأ ع
أمتش  مي ث عتع ال تب  كالد ار عت  ,كأرمرؼ مي حدائؽ العوـ كرتعلو ,هعأ ذا أحط
رحعلي ,هعو نع ال ت عء هف هذا البحث ,كالبركج بعدة  تعئج كتكلتعت  ,توى ال حك

اآلتي :

أدالً :أىم النتائج:

ُ  -كرد لفظ اللوح كهيتنعتو مي النرمف ال رتـ به

كتيركف لفظعن كمي هكالع

ك كرتدةميالنرمفال رتـ كلوتإلىهعئ كثهع تفهكلععن .
ِ -أظ رت الد ار أفالنرمفال رتـ اتت ىبإبرازأههت كأ كاعاللوح هفبظؿ
التكلت عت الربع ت ميلهتعهراحؿحتعةاة عفكبهبتوؼاله تكتعت الفردت 
كاث رت كالهلتهعت  .
ّ   -تكلؿ البعحث إلى أف حنتن كأ كاع اللوح مي النرمف ال رتـ تتفؽ مي هلهو ع
ت دالفن عءكالهف رتف,غترأفالهف رتف,ذ ركا ؿة ـه فردانت دتف ترهـآلتعت
اللوح,بت هعاتفؽالفن عءبيأفتعددأ كاع اللوح .
ْ  -لولوح هنكهعتتدة,أبرزهعتهتعالهلوح بعل فعءةكاثهوت  ,كةدرتوتوىتكتت 
لهتعأطراؼال زاع .
ٓ  -هفأبرزهعكةعتإ لعحاللوحلعؼالكازع الدت ي كاثبظةيلدلأمراد
الهلتهع كتفييالل ؿكاثهت  .
تنظةعئهعبذاتومييركطوكأ ح عهوبؿهكهتفرعتف

ٔ  -تنداللوحلتستنداه
غترلميذلؾ؛بهع ىأ وت رمتوتوأح عـاةربالعنكدإلتويب نع بح بهلهك و .

ُّٓ

ٕ -اللوح طرتؽ ه ف طرؽ مض ال زاع بتف البلكـ كةد ثبتت هيركتتتو بعلنرمف
ال رتـ كال

ال بكت  كاة لهعع كاللوح تبعد اللغعئف كتحؿ الكئعـ كالهحب بتف

الهتبعلهتف .
ٖ  -تيترطميالهلعلحت وأفت كفهعوكهع هعترلذلؾ الح فت  كالهعل ت ؛ لف
هنلكد تند اللوح :رمع ال زاع كا ع البلكه   ,كالل عل مي اللوح تؤدم إلى
ال زاع كالبلكه  .
ٗ -اللعبطمتهعتلكز اللوحتوتوكهعل تلكز :أفت كفالييء الهلعلحتوتو
أكت وحنعنبعلل نعلوعبد  ,هعلتلكزاللوحميحؽهفحنكؽا تععلىأكتف
حؽالغتر .
َُ -هف مثعر اللوح توى اث رة كالهلتهع تنكت العظةعت الزكلت كاحظؿ الهحب 
كالكئعـبتفالزكلتف كا تنرارالحتعةالزكلت  .
ُُ -ح ـإر عؿالح هتف لإللظحبتفالزكلتف كالب .
ُِ  -كلكبت فتذح ـالهح ـ كلتحؽثحدالهتبعلهتف م بوبعدلدكرل .
ُّ  -ت تح ف لونعلي رد الهتبعلهتف بلكل نع الزكلتف كذكم اثرحعـ إلى
اللوح لهع متو هف أثعر طتب مي الحفعظ توى بنعء الهكدة كالترابط  كازال اليح عء
كال راهت هفال فكس .
ثانياً :أىم التدصيات :
ُ  -لركرةالهتهعـبتطبتؽاللوحبتفأم رادالهلتهعالهت عزتتفكذلؾكمؽهعلعء
مي لكصمتعتالنرمفال رتـ .
ِ   -دتكة البعحثتف مي هلعؿ التف تر كتوكـ النرمف ةلراء الهزتد هف البحكث ذات
العظة بعللوح .

ُّٔ

ّ -البحث تف تراث توهعئ ع اثمذاذ الذتف هع زالت هبطكطعت ـ حبت

اثرمؼ

كاثدراج ,كالنتعـبتحنتن علترل ال كر,كترتكم هف بع عاللعمي ؿهتعطش لوعوـ  .
ْ -إ يعءلهعتعتبترت هتبلل ميإلظحذاتالبتف .
ٓ -إ يعءهر ز تعوتهي هتبلصميأبحعثاللوح .
 كمي بتعـ هذا البحث أرلك أف أ كف ةد كمنت متهع لهعت متو هف هعدة
توهت ,بده ل تعبا تععلى,مظأدتيال هعؿ,ل فح بيأ يةدبذلتك عي
كل دم لوكلكؿ إلى تحنتؽ أهداؼ البحث ,مهع  عف هف ل كاب كتكمتؽ مهف ا 
تععلى,كهع عفهفبطأأك تعفمهف ف يكهفاليتطعف .
رب علتؤابذ عإف ت عأكأبطأ ع .
كلوىالو ـ توى تد عهحهدكتوى ملوكلحبوك وـت وتهعن  ثت انر .




ُّٕ
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فهرس اآليات القرآنية
النص

رقم
اآلية

{ ًَ بِ رَ ا قِْ وَ ىَ يٌُْ الَ رُسْ غِ ذًُ اْ فِِ األَ سْ عِ قَب ىٌُ اْ بِ َّّ ََب َّ ذْ ُِ

11

م.

-3

كرةالبنرة 

الصفحة

22

ٍُ ظْ يِ ذٌُُ}
3 -6

{ ًَ بِرْ قَبهَ سَ ثُّلَ ىِ يََْالَئِنَ خِ بِ ِِّّ اَب عِ وٌ فِِ األَ سْ عِ خَ يِْسَ خً}

32

124

6 -1

{ َّب ؤَ ُّّ يَب ا ىَّزَِِّ آ ٍَنٌُ اْ مُزِ تَ عَ يَْْ نٌُُ ا ىْقِ ظَب صُ فِِ ا ىْقَ زْ يََ ا ىْ ذُ شُّ

178

96

ثِب ىْ ذُ شِّ ًَا ىْ عَ جْ ذُ ثِب ىْ عَ جْ ذِ ًَا ألُّ ثََ ثِب ألُّ ثََ}.

 ًَ { 2 - 3ىَنٌُْ فِِ ا ىْقِظَبصِ دََْبحٌ َّ بْ ؤُ ًىِِْ ا ألَىْجَبةِ ىَ عَ يَّنٌُْ رَ زَّقٌُُ}

179

{مُزِتَ عَيَْْنٌُْ بِرَا دَؼَشَ ؤَدَذَمٌُُ اىٌََْْدُ بُِ رَشَكَ خَْْشا اىٌَْطَِّْخُ ىِيٌَْاىِذَِِّْ ًَاألقْشَثِنيَ 182
3 -4

97 ,97
29

ثِب ىََْعْشًُفِ دَقًّب عَيََ اىَُْزَّقِني}

{4 - 5فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٌٍُّصٍ اَنَسًب ؤًَْ بِثَْب فَإَطْيَخَ ثَْْنَيٌُْ فَالَ بِثٌَْ

182

29 ,18, 29

عَ يَْْوِ بِ َُّ اى يّوَ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ}
-6
-7

{ َّبؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ادْ خُيٌُ اْ فِِ اىغِّيٌِْ مَأفَّخً ًَالَ رَزَّجِعٌُاْ خُـٌَُادِ اىشَّْْـَبُِ بَِّّوُ ىَنٌُْ

228

16

عَ ذُ ًٌّ ٍُّجِني}
{ فَيَذٍَ اى يّوُ اىَّزَِِّ آٍَنٌُ اْ ىََِب اخْزَيَسٌُاْ فِْوِ ٍَِِ اىْذَقِّ ثِةِرِّْوِ ًَاىيّوُ َّيْذُِ ٍَِ َّشَبء بِىََ 213

126

طِ شَاؽٍ ٍُّغْزَقٌِْ}

-8

{ ًَ َّغْ إَ ىٌُ َّ لَ عَ ِِ ا ىْ َْ زَب ٍََ قُ وْ بِ طْ الَ حٌ ىَّ يُ ٌْ خَ ْْ شٌ}

222

19

- 01

{ ًَاى يّ وُ َّ عْ يَ ٌُ ا ىْ َُ سْغِ ذَ ٍِ َِ ا ىْ َُ ظْ يِ خِ}

222

22

ُّٗ

 ًَ { - 00الَ رَجْعَيٌُاْ اىيّوَ عُشْػَخً ىِّإَََّْبِّنٌُْ ؤَُ رَجَشًُّ اْ ًَرَزَّقٌُاْ ًَرُظْيِذٌُاْ ثَْْنَبىنَّبطِ}

224

19

- 01

{ بِ ُْ ؤَ سَا دًُ اْ بِ طْ الَد ب}

228

22 ,72

- 02

{ فَ ةِ ُْ ؤَ سَا دَا فِ ظَب الً عَِ رَ شَا عٍ ٍِّ نْ يُ ََب ًَرَشَب ًُ سٍ فَ الَ اُ نَب حَ عَ يَ ْْ يِ ََب}

233

42

- 03

{ ًَارَّ قٌُ اْ اى يّ وَ ًَ ُّ عَ يِّ َُ نُ ٌُ اى يّ وُ ًَاى يّ وُ ثِ نُ وِّ شَ ِْ ءٍ عَ يٌِْ}

282

77

- 04

{ الَ ُّنَيِّفُ اى يّوُ َّسْغب بِالَّ ًُعْعَيَب ىَيَب ٍَب مَغَجَذْ ًَعَ يَْْيَب ٍَب ا مْ زَ غَ جَ ذْ 286 } ...

46, 39

سدرة آل ِ ىران
{ًٍََب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ًَالَ ٍُاٍِْنَخٍ بِرَا قَؼََ اىيَّوُ ًَسَعٌُىُوُ ؤٍَْشا ؤَُ َّنٌَُُ ىَيٌُُ اىْخَِْشَحُ ٍِِْ 19
- 05

36

ؤَ ٍْ شِىٌِْ }

ًَ { - 06اعْزَظٌَُِاْ ثِذَجْوِ اىيّوِ اََِْعب ًَالَ رَسَشَّقٌُاْ }

123

78

 { - 07ثِ زَادِ اىظُّذًُس}

119

27

 { - 08فَبعْفُ عَنْيٌُْ ًَاعْزَغْسِشْ ىَيٌُْ ًَشَبًِسْىٌُْ فِِ األٍَْشِ }

159

41

سدرة النساء
 ًَ { - 11مَْْفَ رَإْخُزًَُّوُ ًَقَذْ ؤَفْؼََ ثَعْؼُنٌُْ بِىََ ثَعْغٍ ًَؤَخَزَُْ ٍِننٌُ ٍِّْثَبقًب

21

92

غَ يِْظًب}

{ بُِ ُّ شِّ ذَا بِ طْ الَد ب ُّ ٌَ فِّقِ ا ى يّ وُ ثَ ْْ نَ يُ ََب}

35

92 ,91 ,72 ,26 ,22

58

74

{فَالَ ًَسَثِّلَ الَ ُّاٍِْنٌَُُ دَزَََّ ُّذَنٌَُِّكَ فََِْب شَجَشَ ثَْْنَيٌُْ ثٌَُّ الَ َّجِذًُاْ فِِ ؤَّسُغِيٌِْ 65
- 12

42

- 10

 ًَ { - 11بِرَا دَنََْزٌُ ثََِْْ اىنَّبطِ ؤَُ رَذْنٌَُُاْ ثِبىْعَذْهِ }
دَ شَاب ٍََِّّب قَؼَْْذَ ًَُّغَيٌَُِّاْ رَغْ يَِْب}

ٍَ ًَ { - 13ب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ؤَُ َّقْزُوَ ٍُاٍِْنب بِ الَّ خَـَئًب ًٍََِ قَزَوَ ٍُاٍِْنب خَـَئًب فَزَذْشِّشُ سَقَجَخٍ
ٍُّ اٍِْنَخٍ ًَدَِّخٌ ٍُّغَيَََّخٌ بِىََ ؤَىْيِوِ بِالَّ ؤَُ َّظَّذَّقٌُاْ}

َُْ

92

,99,99

{ًٍََِ َّقْزُوْ ٍُاٍِْنب ٍُّزَعََِّذا فَجَضَآئُهُ اَيَنٌَُّ خَبىِذا فِْيَب ًَغَؼِتَ اىيّوُ عَيَْْوِ ًىَعَنَوُ 93
- 14

95

ًَ ؤَ عَذَّ ىَوُ عَزَاثب عَظَِْب}

{الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ بِالَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُ فٍ أًَْ بِطْالَحٍ ثََِْْ 114
- 15

اى نَّبطِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّاْرِْوِ ؤَاْش ا عَظَِْب}

{ًَبُِِ اٍْشَؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فَالَ اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ ُّظْيِذَب 128
- 16

ثَ ْْ نَيََُب طُيْذب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ }

 { - 17فَ الَ رَ َِْ يٌُاْ مُوَّ ا ىََْْْوِ فَ زَزَسًُىَب مَ بىَُْعَ يَّقَخِ ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَ رَزَّقٌُ اْ

129

,23,38 ,19 ,13 ,4

,128 ,127 ,83 ,72
,24 ,19 ,15 ,6 ,5
94 ,38 ,37
123 ,77 ,19 ,12

فَ ةِ َُّ اىيّوَ مَب َُ غَسٌُسا سَّدَِْ ب}
َّ { - 18ب ؤَ ُّّ يَب ا ىَّزَِِّ آ ٍَنٌُ اْ مُ ٌٌُّاْ قَ ٌَّاٍِنيَ ثِ بىْقِغْؾِ شُ يَذَاء ىِ يّوِ ًىَ ٌْ عَ يََ

135

63

ؤَّسُ غِنٌُْ}

سدرة الىائدة
 { - 21فَ ََِ رَبةَ ٍِِ ثَ عْذِ ظُ يَِْوِ ًَ ؤَطْ يَخَ فَ ةَُِّ اىيّوَ َّ زٌُةُ عَ يَْْوِ بِ َُّ اىيّوَ

39

18

غَسٌُسٌ سَّ دٌِْ}
45

 { - 20فَ ََِ رَ ظَذَّقَ ثِ وِ فَيُ ٌَ مَسَّبسَح ٌ ىَّ وُ}

121 ,122

سدرة األنعام
 { - 21فَ ََِْ آ ٍََِ ًَ ؤَطْ يَخَ فَ الَ خَ ٌْفٌ عَ يَْْيٌِْ ًَالَ ىٌُْ َّ ذْضٌَُُّ}

48

18

 { - 22ؤَ َّّوُ ٍَِ عَ َِ وَ ٍِننٌُْ عٌُءا ثِجَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَب ةَ ٍِِ ثَعْ ذِهِ ًَ ؤَطْيَخَ

54

38 ,32 ,18

فَ إَ َّّوُ غَسٌُسٌ سَّ دٌِْ}

سدرة األ راف
ُُْ

 { - 23فَ ََِِ ا رَّقََ ًَ ؤَطْيَخَ فَ الَ خَ ٌْفٌ عَ يَْْيٌِْ ًَالَ ىٌُْ َّ ذْضٌَُُّ}

ّٓ

18

ًَ { - 24الَ رُسْ غِذًُاْ فِِ األَسْعِ ثَ عْذَ بِ طْالَدِيَب ًَادْعٌُهُ خَ ٌْفًب

ٔٓ

22

ًَؿَ ََعب}
ًَ { - 25الَ رُسْ غِذًُاْ فِِ األَسْعِ ثَ عْذَ بِ طْالَدِيَب رَ ىِنٌُْ خَْْشٌ ىَّنٌُْ بُِ

ٖٓ

22

مُن زٌُ ٍُّ اٍِْنِني}
 ًَ { - 26اىَّزَِِّ ََُّ غَّنٌَُُ ثِ بىْنِزَبةِ ًَ ؤَقَبٌٍُ اْ اىظَّالَحَ بِ َّّب الَ ُّ ؼِْعُ ؤَ اْشَ

َُٕ

22

ا ىَُْظْيِذِني}

سدرة األنفال
 { - 27فَب رَّقٌُاْ اىيّوَ ًَأَصْلِحُواْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ}

1

 ًَ { - 28ؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَ سَعٌُىَوُ ًَالَ رَنَبصَعٌُاْ فَ زَسْ شَيٌُاْ ًَ رَزْىَتَ سِ ُُنٌُْ

46

,37 ,36 ,26 ,19 ,9
,123 ,89 ,78 ,72
125
122 ,126 ,14 ,12

ًَا طْجِشًُاْ بِ َُّ اىيّوَ ٍَعَ اىظَّبثِشِِّ}
 ًَ { - 31بُِ اَنَذٌُاْ ىِي غَّيٌِْ فَباْنَ خْ ىَيَب ًَ رٌََمَّوْ عَ يََ اىيّوِ }

61

,53 ,39 ,32 ,13 ,3
128

سدرة التد ة
 { - 30فَبقْزُ يٌُاْ ا ىَُْشْشِمِنيَ دَْْثُ ًَ اَذرٌَُُّىٌُْ}

5

128

 { - 31قَب رِيٌُاْ ا ىَّزِّ َِ الَ ُّ اْ ٍِنٌَُُ ثِ بىيّوِ ًَالَ ثِ بىًٌَِْْْ آخِشِ}

29

128

سدرة ىدد
 { - 32بِ ُْ ؤُ سِّ ذُ بِالَّ اإلِطْالَحَ ٍَب ا عْزَـَعْذُ ًَ ٍَب رَ ٌْفِْقِِ بِالَّ ثِبىيّوِ }

ُِْ

88

73 ,71 ,39 ,32 ,22

ٍَ ًَ { - 33ب مَب َُ سَثُّلَ ىِ ُْيْ يِلَ ا ىْقُشٍَ ثِظُ يٌٍْ ًَ ؤَىْيُيَب ٍُظْيِذٌُُ}

ُُٕ

22

سدرة يدسف
 { - 34قَب هَ ٍَ عَبرَ اىيّوِ ؤَُ َّّ إْخُزَ بِالَّ ٍَِ ًَ اَذَّْب ٍَ زَبعَنَب عِنذَهُ }

79

96

 { - 35قَب هَ ىَوْ عَ يَِْزٌُ ٍَّب فَ عَيْزٌُ ثٌُِْعُفَ ًَؤَخِْوِ بِرْ ؤَّزٌُْ اَبىِ يٌُُ}

89

86

 { - 36قُ وْ ىَـزِهِ عَجِْيِِ ؤَ دْ عٌُ بِ ىََ اىيّوِ عَ يََ ثَ ظِريَحٍ }

128

37

سدرة النحل
 ِْ ٍَ { - 37عَ َِوَ طَ بىِذب ٍِِّ رَمَشٍ ؤَ ًْ ؤُّثََ ًَ ىٌَُ ٍُ اٌٍِِْ فَ يَنُذَِْْْنَّوُ دََْبح

97

38

ؿَِّْجَ خً }

سدرة اإلسراء
ًَ { - 38الَ رَقْ زُيٌُاْ اىنَّسْظَ ا ىَّزِِ دَ شًََّ اىيّوُ بِالَّ ثِبحلَقِّ }

33

122

سدرة الندر
َّ { - 41ب ؤَ ُّّ يَب ا ىَّزَِِّ آ ٍَنٌُا الَ رَ زَّجِعٌُا خُ ـٌَُادِ اىشَّْْـَب ُِ ًٍََِ َّ زَّجِعْ

21

87

خُ ـُ ٌَادِ اىشَّْْـَب ُِ فَ ةَِّّوُ َّ إٍُْشُ ثِ بىْسَذْشَبء ًَاىَُْننَشِ }
 ًَ { - 40عَ ذَ اىيَّوُ اىَّ زَِِّ آ ٍَنٌُا ٍِننٌُْ ًَ عََِيٌُا اىظَّبىِذَبدِ ىََْغْزَخْيِسَنَّيٌُ

55

125

فِِ األَ سْعِ مَ ََب ا عْزَخْيَفَ ا ىَّزَِِّ ٍِِ قَجْيِيٌِْ}

سدرة الفرقان
 { - 41ؤَ سَؤَّْ ذَ ٍَ ِِ ا رَّخَزَ بِىَيَوُ ىَ ٌَاهُ ؤَ فَإَّذَ رَنٌُُُ عَ يَْْوِ ًَ مِْال}

سدرة القصص
ُّْ

43

87

 { - 42بُِ رُ شِّ ذُ بِالَّ ؤَُ رَنٌَُُ اَجَّبسا فِِ األَسْعِ ًٍََب رُشِّ ذُ ؤَُ رَنٌَُُ

ُٗ

76 ,22

ٍِ َِ ا ىَُْظْيِذِني}
 { - 43ؤُ ًْىَئِلَ ُّ اْ رٌََُْ ؤَاْشَىٌُ ٍَّشَّرَِِْْ ثََِب طَجَشًُا ًَ َّذْسَئًَُُ ثِ بىْذَ غَنَخِ
اى غَِّّْئَخَ ًَ ٍََِّب سَصَقْنَبىٌُْ ُّنسِقٌُُ(ًَ)45بِرَا عَ َِعٌُا اى يَّغٌَْ ؤَعْشَػٌُا

,54

42

55

عَنْ وُ ًَ قَبىٌُا ىَنَب ؤَ عََْبىُنَب ًَ ىَنٌُْ ؤَ عََْبىُنٌُْ عَ الًٌَ }.

سدرة الردم
 ٍِِْ ًَ { - 44آ َّبرِوِ ؤَ ُْ خَ يَقَ ىَنٌُ ٍِّ ِْ ؤَّسُغِنٌُْ ؤَصًَْااب ىِّ زَغْنُنٌُا بِ ىَْْيَب

21

92

ًَ اَعَوَ ثَْْنَنٌُ ٍَّ ٌَدَّح ًَسَدََْخً }
 { - 45فَ إَ قٌِْ ًَاْيَلَ ىِيذِِِّّ دَنِْسًب فِ ـْشَحَ اىيَّوِ ا ىَّزِِ فَـَشَ اىنَّبطَ عَ يَْْيَب

32

95 ,41

الَ رَجْ ذِّوَ ىِ خَيْقِ اىيَّوِ }

سدرة األحزاب
ٍَ ًَ { - 46ب مَب َُ ىَُِاٍٍِِْ ًَالَ ٍُ اٍِْنَخٍ بِ رَا قَ ؼََ اىيَّوُ ًَسَ عٌُىُوُ ؤَ ٍْشا ؤَُ

36

36

َّنٌُ َُ ىَيٌُُ اىْخَِْشَحُ ٍِ ِْ ؤَ ٍْشِىٌِْ ًَ ٍَِ َّ عْضِ اىيَّوَ ًَسَ عٌُىَوُ فَقَ ذْ
ػَ وَّ ػَ الَالً ٍُّجِْنب}
 { - 47فَجَشَّ ؤَهُ اىيَّوُ ٍِ ََّب قَ بىٌُا ًَ مَبَُ عِن ذَ اىيَّوِ ًَاِْيب}

68

46

َّ { - 48ب ؤَ ُّّ يَب ا ىَّزَِِّ آ ٍَنٌُا ا رَّقٌُا اىيَّوَ ًَ قٌُىٌُا قَ ٌْالً عَ ذِّذا(ُّ)١2ظْيِخْ ىَنٌُْ

,72

38

ؤَ عْ ََبىَنٌُْ ًَ َّغْسِشْ ىَنٌُْ رُ ٌُّثَنٌُْ }

سدرة الزىر
ُْْ

71

 { - 51بِ َََّّب ُّ ٌَفََّ اىظَّبثِشًَُُ ؤَ اْشَىٌُ ثِ غَْْشِ دِ غَبة}

12

76

سدرة غافر
 ًَ { - 50قَب هَ سَثُّنٌُُ ا دْعٌُِِّ ؤَ عْزَجِتْ ىَنٌُْ بِ َُّ ا ىَّزِّ َِ َّغْزَنْجِشًَُُ عَ ِْ

62

72

عِجَب دَرِِ عََْذْخُ يٌَُُ اَيَنٌََّ دَاخِشِِّ}

سدرة فصمت
{ - 51ا دْفَعْ ثِ بىَّزِِ ىَِِ ؤَ دْغَُِ فَ ةِرَا ا ىَّزُِ ثَْْنَلَ ًَ ثَْْنَوُ عَ ذَاًَحٌ مَ إََّّوُ

34

124

ًَ ىٌِِّ دٌََِْ}

سدرة الشدرى
 ًَ { - 52ىٌَْالَ مَ يََِخٌ عَجَقَذْ ٍِِ سَّ ثِّلَ بِ ىََ ؤَ اَوٍ ٍُّغًَََّ ىَّقُؼَِِ ثَْْنَيٌُْ

14

44

ًَ بِ َُّ ا ىَّزَِِّ ؤًُسِثٌُا ا ىْنِزَبةَ ٍِِ ثَ عْذِىٌِْ ىَسِِ شَلٍّ ٍِّنْ وُ ٍُشِّت}
 { - 53فَ ََِْ عَسَب ًَ ؤَطْيَخَ فَ إَاْ شُهُ عَ يََ اىيَّوِ بِ َّّوُ الَ ُّ ذِ تُّ اىظَّبىَِِني}

َْ

19

سدرة الفتح
1

 { - 54بِ َّّب فَزَذْنَب ىَلَ فَزْذب ٍُّجِْنب}

15 ,13

سدرة الحجرات
 ًَ { - 55بُِ ؿَب ئِسَزَب ُِ ٍِ َِ اىَُْاٍِْنِنيَ ا قْزَزَيٌُا فَ إَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب فَ ةُِ ثَ غَذْ
بِ دْ ذَاىََُب عَ يََ األُخْشٍَ فَ قَبرِيٌُا ا ىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ رَسِِءَ بِ ىََ ؤَ ٍْشِ
اى يَّوِ فَ ةُِ فَبءدْ فَ إَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْ عَذْهِ ًَ ؤَقْغِـٌُا بِ َُّ اىيَّوَ
ُّ ذِ تُّ ا ىَُْقْغِـِني}
ُْٓ

9

,28 ,19 ,12 ,7
126 ,75,39

 { - 56بِ َََّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِ خٌَْحٌ فَ إَطْيِذٌُا ثََِْْ ؤَ خٌََّْنٌُْ ًَا رَّقٌُا اىيَّوَ }

12

128 ,85 ,28 ,19

َّ { - 57ب ؤَ ُّّ يَب ا ىَّزَِِّ آ ٍَنٌُا ااْزَنِجٌُا مَثِريا ٍِّ َِ اىظَِِّّ بِ َُّ ثَ عْ غَ اىظَّ ِِّ بِ ثٌٌْ

12

42

ًَالَ رَ جَ غَّغٌُا ًَالَ َّ غْزَت ثَّعْؼُنٌُ ثَعْؼًب }

سدرة الحديد
{ - 58آ ٍِنُ ٌا ثِ بىيَّ وِ ًَ سَ عٌُ ىِ وِ ًَ ؤَّسِقٌُا ٍِ ََّب اَ عَ يَنٌُ ٍُّ غْ زَ خْ يَسِنيَ فِْ وِ

7

124

فَب ىَّ زِّ َِ آ ٍَنٌُا ٍِننٌُْ ًَ ؤَّسَقٌُا ىَ يٌُْ ؤَ اْ شٌ مَجِري}

سدرة الىجادلة
- 61

{ بِ َّّ ََب اىنَّ جْ ٌٍَ ٍِ َِ اى شَّْْ ـَب ُِ}

12

22

سدرة الىىتحنة
َّ { - 60ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آ ٍَنٌُا بِرَا اَبءمٌُُ اىَُْاٍِْنَبدُ ٍُيَباِشَادٍ

12

84

فَبٍْزَذِنٌُىَُِّ اىيَّوُ ؤَعْيٌَُ ثِةِميَبِّيَِِّ فَةُِْ عَيَِْزٌَُُىَُِّ ٍُاٍِْنَبدٍ فَالَ
رَ شْ اِعٌُىَُِّ بِ ىََ ا ىْنُسَّبسِ }

سدرة الطالق
- 61

{ ًَ ؤَ قِْ ٌَُا اى شَّ يَب دَحَ ىِ يَّ وِ}





ُْٔ

62

فهرس األحاديث النبوية
م

طرف الحديث

.1
.2

(الو ـهذاة هيمتهعأهوؾمظتوه ي متهعتهوؾكلأهوؾ)

(لعلحأهؿه تعـالحدتبت  )...

.3

( مبرجإلت ـال بي لوىا توتوك وـميأ عسهفألحعبوتلوح

.4

(ألأببر ـ بأملؿهفدرل اللظة,كاللتعـ,كاللدة ؟)..

.5

( ؿ ظهى هفال عستوتولدة )..

.7

(لتلوحال ذبإلميثظث)..

.9

(بيتت كدةأفتطون عر كؿا -لوى ا توتوك وـ)..

بت ـ)

رقم الصفحة

11

,82 ,32 ,13
129

14

77 ,33 ,14

74 ,14

.6

(أت كفالهؤهفلبع عن؟ةعؿ :عـ,منتؿلو)...

ُٓ

.8

(لتبعغلكا,كلتحع دكا)...,

16

( .12اللوحلعئزبتفاله وهتف إللوح نع)...
( .11لتسال ذاب الذمتلوحبتفال عس )..

( .12اذهبكا ب ع لوحبت ـ) 
( .13تع عب؟ منعؿ عبلبتؾتعر كؿا  )..
 ( .14تعأبعأتكبألأدلؾتوىلدة ترلي ا تععلىكر كلو 
هكلع ع )..
( .15أملؿاللدة إلظحذاتالبتف) 
( .16النلعص,النلعص )...
( .17ثةلتفبت هع ب تعبا  )..
( .18أتيفعميحدهفحدكدا  )..

ُٓ

24
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فهرس األعالم
األعالم
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رقم الص فحة
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أبكإ حعؽأحهدبفهحهدبفإبراهتـ الثعوبي ال ت عبكرم.

.2

أبكالث عء,ي عبالدتفهحهكدبفتبدا الح ت ي اثلك ي.

ٓ

.3

أبكالح فتظءالدتفتويبفهحهدبفإبراهتـ بفتهراليتحي 

ْ

.4

الهعركؼبعلبعزف.
ابكال عكدهحهدبفهحهدبفهلطفىالعهعدم

ٓ

ٓ

.5

أبكالنع ـالح تف بفهحهدبفالهفلؿ,اثلف ع ي.

ِِ

.6

أبكالنع ـهحهكدبفتهركبفأحهد,لعرا الزهبيرم.

ٔ
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أبكهحهدتبدالحؽبفتهعـبفتطت الغر عطي.
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ُْٗ
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هي.
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 .13أبكالفلؿهلدالدتف تبدا بفهحهكدبفهكدكدالهكلوي

ّ

البودحي الح في.
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ٓٓ
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َُٗ
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فهرس المصادر والمراجع
المصدر أو المرجع

أد ًال :القرآن الكريم

ثانياً :كتب التفسير

أح عـ  النرمف:ثبيب رأحهدبفتويالرازم الللعصتحنتؽ:هحهدلعدؽ
1

النهحعكم :دارإحتعءالتراث العربي – بتركت(.د.ط)َُْٓهػ .
إريعدالعنؿال وتـ إلىهزاتعال تعبال رتـ :ثبيال عكد هحهدبفهحهدالعهعدم 

2

الهعركؼبأبيال عكد(.د:ت,ط)دارإحتعءالتراثالعربي – بتركت.
البحر الهحتط ميالتف تر:ثبيحتعفهحهد بف تك ؼبفتوي بفتك ؼبفحتعف

3

أثتر الدتف اث دل ي :تحنتؽ:لدةيهحهد لهتؿ:دار الف ر,بتركت (د.ط).
التحرتر كالت كتر «تحرتر الهع ى ال دتد كت كترالعنؿاللدتد هفتف تر ال تعب 
الهلتد» :لهحهد الطعهر بفهحهد بف هحهد الطعهر بفتعيكر:الدار التك ت 

4

لو ير –تك س(د.ت.ط) ُْٖٗهػ.

الت تؿ لعوكـالت زتؿ:ثبيالنع ـهحهدبفأحهد,الغر عطي أبفلزم.تحنتؽ:
5

الد تكر تبدا البعلدم :ير داراثرةـبفأبياثرةـ .بتركت.طُ ُُْٔ-ق.
تف ترالبغكم :ثبي هحهدالح تف بفه عكدبفالفراءالبغكم تحنتؽ:تبدالرزاؽ 

6

اله دم :دارإحتعءالتراث العربي –بتركت طُ َُِْ-هػ.
تف ترالثعوبي :ثبيإ حعؽأحهدبفهحهد بفإبراهتـ الثعوبي تحنتؽ:اةهعـأبي

7

هحهدبفتعيكر:دارإحتعءالتراث العربي ,بتركت -لب عف .طُ ُِِْ-هػ.
تف ترالبعزف :ثبيالح ف تظءالدتف الهعركؼبعلبعزف تحنتؽ:تلحتحهحهد

8

توييعهتف .دارال تبالعوهت – بتركت.طُ  ُُْٓ-هػ.
تف تر اثلف ع ي :ثبيالنع ـالح تفالهعركؼ بعلراغباثلف ع ى .تحنتؽ,د.

9

هحهدتبدالعزتز ب تك ي ,ال عير :وت اآلداب -لعهع ط طع.طُ َُِْ-هػ.
تف تر النرمف العظتـ:ثبك الفداء إ هعتتؿ بفتهر بف ثتر النريي :تحنتؽ :عهي 

10

ُِٓ

بفهحهد  ظه :دار طتب

لو ير كالتكزتع طِ َُِْ-هػ.

تف تر الهعكردم= ال ت كالعتكف :ثبيالح ف توي,الي تر بعلهعكردم ,تحنتؽ:
11

ال تدابفتبدالهنلكدبفتبدالرحتـ :دارال تبالعوهت  ,بتركت,لب عف(.د.ط).
تف ترالهراغي :ثحهدبفهلطفىالهراغي :ير ه تب كهطبع هلطفىالبعبى

12

الحوبي كأكلدلبهلر(.دَت)طُ  ُّٔٓ -ق.
التف تر اله تر ميالعنتدة كاليرتع كاله ج  :دكهب بفهلطفىالزحتوي .دارالف ر

13

الهععلر –دهيؽ(د ,ت)طِ ُُْٖ-هػ.
تف ترال ت عبكرم :ل ظعـ الدتف الح ف بفهحهد بفح تف النهي ال ت عبكرم :تحنتؽ:

14

اليتخ ز رتع تهترات :دارال تب العوهت  –بتركت .طُ  ُُْٔ-هػ
التف ترالكالح  :لهحهدهحهكدحلعزم:داراللتؿاللدتد .بتركت(دَت)طَُ -

15

ُُّْق.
التف تر الك تط لوزحتوي :د.كهب بف هلطفىالزحتوي :دارالف ر ,دهيؽ (د.ت)

16

طُ  ُِِْ-هػ
التف تر الك تط لونرمف ال رتـ :لهحهد تدط طعكم.دار ل .هلرلوطبعت 

17

كال ير كالتكزتع ,الفلعل ,النعهرة(دَت)طُ ُُْٖ -ق.
تف تر حدائؽ الركح كالرتحعف ميركابي توكـ النرمف:لهحهد اثهتف بفتبدا 
اثرهي اليعمعي .إيراؼ كهرالع :الد تكر هعيـ هحهد توي بفح تف ه دم:دار 

18

طكؽال لعة ,بتركت  –لب عف .طُ ُُِْ-ق.
ت كتر الهنبعس هفتف تر ابفتبعس:لعبد ا بفتبعس -رلي ا ت و ,-لهعو:

19

الفتركزمبعدل :دار ال تب العوهت -لب عف(د.ط).

هلد الدتف أبك طعهر هحهد بفتعنكب
تت ترال رتـ الرحهف ميتف تر ظـاله عف:لعبدالرحهف بف علرال عدم .

20

تحنتؽ:تبدالرحهف بفهعظالوكتحؽ .هؤ

الر عل  .طُ َُِْ-ق.

لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف :ثبيلعفرهحهدبفلرتربف ثترالطبرم .تحنتؽ:
21

أحهدهحهديع ر:هؤ

الر عل  .طُ َُِْ-ق.

ُّٓ

اللعهع ثح عـ النرمف :ثبيتبدا هحهديهسالدتفالنرطبي تحنتؽ.أحهد
22

البردك ي كمبرتف :دارال تبالهلرت  -النعهرة.طِ ُّْٖ-هػ.
اللكاهر الح عف ميتف ترالنرمف :ثبيزتدتبدالرحهف الثععلبي .تحنتؽ.اليتخ

23

هحهدتويهعكضكمبرتف.دارإحتعءالتراثالعربي – بتركت.طُ ُُْٖ-هػ.
ركحالهعع ي ميتف تر النرمف العظتـ كال بع الهثع ي  :لي عبالدتفهحهكدبفتبد
ا اثلك ي .تحنتؽ:تويتبدالبعرم تطت :دارال تبالعوهت بتركت.طُ -

24

ُُْٓهػ.
زاد اله تر ميتوـالتف تر :للهعؿالدتفأبكالفرجاللكزم ,تحنتؽ:تبدالرزاؽ 

25

اله دم :دارال تعبالعربي – بتركت.طُ ُِِْ-هػ.
لفكةالتفع تر:لهحهدتوياللعبك ي.داراللعبك يلوطبعت كال يركالتكزتع .

26

27

النعهرة(دَت)طُ ُُْٕ -هػ.

متحالبتعفميهنعلدالنرمف:ثبيالطتبهحهد لدتؽبعفال ًنهكلي .طبعو
ي

اله تب العلرته
لوطبعت كالٌ ٍير,
كر
ى
ى
العو.تبدا بفإبراهتـ اث ى
لعرم .ى
ل ىتدا –ىبتركت(د.ط)ُُِْهػ.
ى

متحالندتر :لهحهدبفتويبفهحهدبفتبدا اليك ع ي الته ي.دارابف ثتر,
28

دارال وـالطتب  -دهيؽ,بتركت(د,ت)طُ ُُْْ-ق.
ميظظؿالنرمف:ل تد ةطبإبراهتـ ح تف اليعربي ,ال عير:دار اليركؽ  -بتركت -

29

النعهرة (د,ت)طُٕ ُُِْ-هػ.
ال يعؼتفحنعئؽغكاهضالت زتؿ :ثبيالنع ـهحهكدبفتهركالزهبيرم .دار

30

ال تعبالعربي – بتركت(د:ت)طّ َُْٕ-هػ.
الوبعب ميتوكـ ال تعب :ثبيحفص راجالدتفتهرال عهع ي .تحنتؽ:اليتخ 

31

تعدؿأحهدتبدالهكلكد كمبرتف .دارال تبالعوهت  -بتركت .لب عفطُ ُُْٗ-هػ.
هحع فالتأكتؿ.لهحهد لهعؿالدتفبفهحهدالنع هي تحنتؽ:هحهدبع ؿتتكف

32

ال كد:دارال تب العوهت – بتركت.طُ ُُْٖ-ق.
الهحرر الكلتز ميتف تر ال تعب العزتز :ثبيهحهدتبدالحؽ بفتطت اث دل ي 

33

تحنتؽ:تبدال ظـتبداليعميهحهد -دار ال تب العوهت –بتركت .طُ ُِِْ-هػ.
ُْٓ

هعع ي النرمف كاترابو :ثبي إ حعؽإبراهتـ بف ؿالزلعج.تحنتؽ:تبداللوتؿ
تبدليوبي :تعلـال تب.بتركت,طُ  َُْٖ-ق.

34

الهعلـ الهف رس ثلفعظالنرمفال رتـ :لهحهد مؤادتبدالبعةي.داراث دلس .بتركت
(د.ت,ط).

35

هفعتتحالغتب =التف تر ال بتر :ثبي تبدا هحهدبفتهربفالح ف الهونب
بفبرالدتف الرازم ,ال عير:دارإحتعءالتراث العربي ,بتركتطِ َُِْ-هػ.

36

الهك كت النرم ت :ةبراهتـ بفإ هعتتؿاثبتعرم ,هؤ

 لؿالعرب .

(دَت,,ط)َُْٓهػ.

37

كركحالبتعف ,ة هعتتؿ حني بفهلطفى اة تع بكلي البوكتي :دار الف ر,

بتركت(,د,ت,ط).

38

ثالثاً :الحديث

م

اةح عفميتنرتبلحتحابفحبعف.هحننع:ثبيح عتـهحهدبفحبعفبفهععذبف

1

ىه ٍع ىبد ,التهتهي .تحنتؽ كتبرتج كتعوتؽ :يعتب اثر ؤكط ,هؤ
بتركت.طُ َُْٖ-ق.

الر عل ,

اتتظؿ النوكب لوبرائطي :ثبي ب ر هحهد بف لعفر بف  ؿ بف يع ر الب رائطي:
2

تحنتؽ:حهدم الدهرداش  :زارهلطفىالبعز,ه اله ره -الرتعض.طِ ُُِْ -هػ.
اثهعليميمثعراللحعب لوحعمظالل عع ي:ثبيب رتبدالرزاؽالل عع ي.تحنتؽ:

3

هلدمال تد إبراهتـ :ه تب النرمف.النعهرة(دَط).
تب رتج اثحعدتث الهرمكت اله دة مي  تعب التعرتخ ال بتر لوببعرم :ثبي تبد ا 
هحهد بف إ هعتتؿ الببعرم ,إتداد :د تكر /هحهد بف تبد ال رتـ بف تبتد .ه تب 

4

الريد ,الرتعض .طُ َُِْ-هػ .
التوبتص الحبتر مي تب رتج أحعدتث ال رامعي ال بتر :ثبي الفلؿ أحهد بف هحهد بف

5
6

حلرالع نظ ي:دارال تبالعوهت (دَت) طُ ُُْٗ-ق.
ف ابف هعلو :ثبي تبد ا هحهد بف تزتد ابف هعل  .تحنتؽ :هحهد مؤاد تبد
ُٓٓ

البعةي:دارإحتعءال تبالعربت   -متلؿتت ىالبعبيالحوبي(.دَط).
فأبيداكد:ثبيداكد وتهعفبفاثيعثبفإ حعؽبفبيتربفيدادبفتهرك

اثزدم ال ِّ ًل ٍ تع ي ,تحنتؽ :هحهد هحتي الدتف تبد الحهتد :اله تب العلرت  ,لتدا
7

–بتركت(.د.ط).

فالترهذم:ث بيتت ىهحهدبفتت ىبفهك ىالترهذم.تحنتؽكتعوتؽ:أحهد
هحهد يع ر كمبرتف :ير ه تب كهطبع هلطفى البعبي الحوبي – هلر .ط ِ -
8

ُّٓٗهػ.
ف الدارهي :ثبي هحهد تبد ا بف تبد اللهد الدارهي ,التهتهي ال هرة دم

9

كالتكزتع(دَت) طُ ُُِْ-ق.
تحنتؽ:ح تف وتـأ دالدا ار ي :دارالهغ ي لو ير 
ال ف ال برل :ثبي ب ر البت ني أحهد بف الح تف البرا ع ي ,تحنتؽ :هحهد تبد

10

النعدرتطع:دارال تبالعوهت  ,بتركت –لب عت.طّ ُِْْ-ق.ػ
ال فال برل:ثبيتبدالرحهفأحهدبفيعتببفتويالب ار ع يال عئي .تحنتؽ:

11

ح فتبداله عـ يوبي:هؤ

الر عل  ,بتركت.طُ ُُِْ-هػ.

يرحلحتحالببعرللبفبطعؿ:ثبيالح فتويبفبوؼابفبطعؿ -تحنتؽ:أبك
12

تهتـتع ربفإبراهتـ :ه تب الريد  -ال عكدت ,الرتعض طِ ُِّْ-هػ.
يرحهي ؿاآلثعر:ثبيلعفرأحهدبفهحهدبف وه اثزدمالهعركؼبعلطحعكم.

13

تحنتؽ:يعتباثر ؤكط :هؤ

الر عل طُ ُُْٓ-هػ.

يعب اةتهعف :ثبي ب ر أحهد بف الح تف ,البت ني .تحنتؽ كتبرتج  :الد تكر تبد
العويتبدالحهتد ,كأيرؼتوتو:هبتعرأحهدال دكم,لعحبالدارال وفت ببكهبعم–
14

ال ده تب الريد :لو ير كالتكزتع بعلرتعض .طُ ُِّْ-هػ.
لحتح الببعرم :ثبي تبد ا هحهد بف إ هعتتؿ الببعرم اللعفي .تحنتؽ :هحهد

15

زهتربف علرال علر :دارطكؽال لعة(هلكرةتفال وطع ت ) .طُ ُِِْ-هػ.
لحتحه وـ :ثبي الح فه وـ بفالحلعج النيترم ال ت عبكرم.تحنتؽ:هحهدمؤاد

16

تبدالبعةي:دارإحتعءالتراث العربي – بتركت(دَط).
ال تعبالهل ؼمياثحعدتثكاآلثعر :ثبي ب ر بفأبييتب تبدا بفهحهدبف

17

إبراهتـ بف تثهعف بف بكا تي العب ي ,تحنتؽ  :هعؿ تك ؼ الحكت :ه تب الريد.
ُٔٓ

طُ َُْٗ-ق.
ز العهعؿ مي  ف اثةكاؿ  كاثمععؿ :لعظء الدتف توي بف ح عـ الدتف الي تر
18

بعلهتنيال دم .تحنتؽ:ب رم حتع يكمحرتف:هؤ

الر عل  .طٓ َُُْ-هػ.

الهلتبى هف ال ف = ال ف اللغرل لو عئي :ثبي تبد الرحهف أحهد بف توي
الب ار ع ي,ال عئي:تحنتؽ:تبدالفتعحأبكغدة:ه تبالهطبكتعتاة ظهت ,حوب.
19

طِ َُْٔ-ق.
هلهعالزكائدكه بعالفكائد:ثبيالح ف كرالدتفتويبفأبيب رال تثهي .تحنتؽ:

20

ح عـالدتفالند ي:ه تب الند ي,النعهرة(.دَط)ُُْْهػ..
اله تدرؾ توى اللحتحتف :ثبي تبد ا الحع ـ ال ت عبكرم الهعركؼ بعبف البتع.

21

تحنتؽ:هلطفىتبدالنعدرتطع:دارال تب العوهت  –بتركت.طُ ُُُْ-ق.
ه دأحهد  :ثبكتبدا أحهدبفهحهدبفح بؿبفهظؿبفأ داليتبع ي.تحنتؽ:

22

يعتباثر عؤكط  -تعدؿهريد ,كمبرتفال عير :هؤ

الر عل .طُ ُُِْ -هػ.

ه د اةهعـ أحهدبف ح بؿ.هبرلع :ثبيتبدا أحهدبفح بؿاليتبع ي.تحنتؽ:
يعتب اثر ؤكط ,كمبركف .إيراؼ :د تبد ا بف تبد الهح ف التر ي :هؤ
23



الر عل ,طُ ُُِْ -ق.
الركتع ي :تحنتؽ :أتهف توي أبك تهع ي:
ه د الركتع ي :ثبي ب ر هحهد بف هعركف ُّ

24

هؤ

ةرطب .النعهرةطُ ُُْٔ -ق.

الهل ؼ:ثبيب رتبدالرزاؽ بف ههعـ الحهترم الل عع ي .تحنتؽ :حبتبالرحهف
25

اثتظهي :الهلوس العوهي  -ال د.طِ -
الهعلـ ال بتر لوطب ار ي :ثبي النع ـ  وتهعف بف أحهد ,الطب ار ي ,تحنتؽ :حهدم بف

26

تبدالهلتد ال وفي:ه تب ابفتتهت ,النعهرة.طِ.
ه عر النعرم يرح هبتلر لحتح الببعرم :لحهزة هحهد ةع ـ ,رالعو :اليتخ تبد
النعدراثر عؤكط,كت يبتلحتحوك يرل:بيترهحهدتتكف:ه تب دارالبتعف,دهيؽ

27

كه تب الهؤتد,الطعئؼ.تعـال يرَُُْ:هػ.
الهكطأ :لألهعـ هعلؾ بف أ س بف هعلؾ اثلبحي الهد ي .تحنتؽ :هحهد هلطفى

28

اثتظهي:هؤ

زاتدبف  وطعفمؿ تعف لألتهعؿ البت رت كاة ع ت -أبك ظبي -
ُٕٓ

اةهعرات.طُ ُِْٓ-هػ..
لب الرات ثحعدتث ال دات هع حعيتتو بغت اثلهعي مي تبرتج الزتوعي :للهعؿ
الدتف الزتوعي تحنتؽ :هحهد تكاه  :هؤ

ال رتعف لوطبعت كال ير  -بتركت -

لب عف(دَت)طُ ُُْٖ-ق.

29

را عاً :كتب الفقو دأصدلو



البتتعر لتعوتؿ الهبتعر :ثبي الفلؿ هلد الدتف تبد ا بف هكدكد الهكلوي 
.1

البودحي,توت ع تعوتنعت :اليتخ هحهكد أبك دةتن  ,هطبع الحوبي ,النعهرة.دارال تب
العوهت – بتركت(.د:ط)ُّٔٓهػ .

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

أ ى الهطعلب مي يرح ركض  الطعلب :ثبيتحتى ز رتعبفهحهد اث لعرم ,زتف
الدتفال ت ي :دارال تعب اة ظهي(دَت,ط) .
البحر  الرائؽ يرح  ز الدةعئؽ  :لزتف الدتفبف إب راهتـ بف هحهد الهعركؼبعبف لتـ
الهلرم :دارال تعباة ظهي(د,ت)طِ .
بدات الهلت د ك عت الهنتلد:ث بي الكلتد هحهد بف  ريد  النرطبي الي تر بعبف  ريد 
الحفتد(د.ت.ط) ُِْٓهػ .
بدائع الل عئع مي  ترتتب اليرائع :ثبي ب ر تظء الدتف ,بف ه عكد بف أحهد
ال ع ع ي الح في:دارال تبالعوهت (دَت)طِ َُْٔ-ق .
بوغ  ال علؾ ثةرب  اله علؾ الهعركؼ بحعيت اللعكم  توى اليرح  اللغتر :ثبي
العبعس أحهدبفهحهد,الي تر بعللعكمالهعل ي :دارالهععرؼ(دَت,ط) .
الب عت يرح ال دات  :ثبي هحهد هحهكد بف أحهد بف بدر الدتف العت ى :دار ال تب
العوهت  -بتركت .لب عف(د,ت)طُ َُِْ-هػ .
البتعفميهذهبالهعـ اليعمعي :ثبي الح تفتحتى بفأبيالبترالعه ار يالته ي
اليعمعي :تحنتؽ:ةع ـهحهدال كرم :داراله عج,لدة.طُ ُُِْ-هػ .

تبتتف الحنعئؽ يرح  ز الدةعئؽ  كحعيت  ِّ
ي  :لفبر الدتف تثهعف بف توي بف
اليوٍ ًب ِّ

هحلف ال زتوعي الح في ,الهطبع ال برل اثهترت  -بكلؽ ,النعهرة (د:ت) ط ُ -

ُٖٓ

ُُّّهػ .
.11

.11

.12

.13

.14

التلرتد ل فع العبتد= حعيت البلترهي توى يرح  اله ج :ل وتهعفبفهحهد بفتهر
الب ىلٍتىرًه ٌي الهلرم :هطبع الحوبي (دَت,ط)تعرتخال يرُّٔٗ:هػ .
ي
حعيت الد كةي توى  اليرح  ال بتر  :لهحهد بف أحهد بف ترم الد كةي :دار

الف ر(دَت,ط) .
حعيت العدكمتوىيرح فعت الطعلبالربع ي:ثبيالح فتويبفأحهداللعتدم
العدكم .تحنتؽ:تك ؼاليتخ هحهدالبنعتي .دارالف ر –بتركت(د,ط)ُُْْهػ .
الح ب  :ثبي العبعس تني الدتف أحهد بف  تبد الحوتـ بف تبد  ال ظـ ابف تتهت 
الح ار ي .تحنتؽكتعوتؽ:تويبف عتؼاليحكد.طِ ُِْٓ-هػ .
دررالح عـيرحغرراثح عـ:لهحهدبفم راهرزبفتويالي تربهظب رك:دار
إحتعءال تب العربت (دَت,ط)  .
دةعئؽ أكلي ال ى  ليرح اله ت ى  الهعركؼ بيرح ه ت ى اة رادات :له لكربفتك س

 .15بف لظح الدتف ابف ح ف بف إدرتس الب كتى ال عير :تعلـ ال تب (د:ت ) طُ -
ُُْْهػ .
.16

.17

.18

.19

.21

رد الهحتعر توى الدر الهبتعر:لهحهدأهتفبفتهربف تبد العزتزابفتعبدتف:دار
الف ر -بتركت( .د,ت)طِ ُُِْ-هػ .
ركل الطعلبتف كتهدة  الهفتتف :ثبي ز رتع هحتي الدتف تحتى بف يرؼ ال ككم.
تحنتؽ:زهتر اليعكتش:اله تب اة ظهي,بتركت .دهيؽ .تهعف.طِ ُُِْ-هػ .
يرحالزر ييتوى هبتلرالبرةي :ليهسالدتفهحهدبفتبدا الزر يي:دار
العبت عف(دَت) طُ ُُّْ-هػ .
يرح هبتلر بوتؿ لوبريي :ثبي تبد ا لهحهد بف تبد ا البريي الهعل ي ,
ال عيردارالف رلوطبعت بتركت(د,ت,ط) .
العدة يرح العهدة :ث بي هحهد ب عء الدتف الهند ي  :دار الحدتث  ,النعهرة (د.ت.ط) 
ُِْْهػ.

 .21متحالندتر :ل هعؿالدتفهحهدبفتبدالكاحد ال تكا ي .دارالف ر(د,ت,ط) .
ُّ ه
ه
ه
أهـ اله ظرتهعت الفن ته 
 .22ال ًف ٍنوياة
ظهي  كأدلتيوي(اليعهؿلألدلٌ الي رتته كاآل راءالهذهبته  ك ٌ
ُٗٓ

ك ٍهىب بف هلطفى ُّ
الزىحٍتًو ٌي .دار الف ر -
كتحنتؽ اثحعدتث الهبكته كتبرتل ع)أ .د .ى
كرته  –دهيؽ(د.ت)طْ .

.23

.24

.25

.26

.27

ً
كمبرت ف
لطفىالب ٍف ,
د.ه
الفنواله ليتوىهذهب اةهعـ اليعمعيرحهوا تععلى :ي
–دارالنوـلوطبعت كال ير كالتكزتع ,دهيؽ.طْ ُُّْ -هػ .

الفكا و  الدكا ي توى  ر عل ابف أبي زتد النتركا ي:ثحهد بف غع ـ (أكغ تـ)بف  علـ 
ابف ه ع,ي عب الدتف ال فراكم اثزهرم الهعل ي :دار الف ر(.د.ت,ط) ُُْٓهػ .
 يعؼ الن عع تف هتف اةة عع :له لكربفتك سبفلظحالدتفالب كتى الح بوى
:دارال تب العوهت (,د,ت,ط) .
الهبدع مي يرح الهن ع :ثبي إ حعؽ برهعف الدتف إبراهتـ بف هحهد بف هفوح ,دار
ال تبالعوهت  ,بتركت –لب عف.طُ ُُْٖ-هػ .
الهب كط لو رب ي :لهحهد بف أحهد  بف أبي  ؿ  يهس اثئه ال رب ي :دار 
الهعرم  –بتركت(د.ت.ط)ُُْْهػ.

هلو اثح عـ العدلت  :لول ه ك هف تدة توهعء كمن عء مي البظم العثهع ت .
ً
تلعرت  تب ,مراـ بعغ,
 .28تحنتؽ  :لتب ه كاكت ي.ال عير  :كر هحهد  ,عربع و
راتيي(.د,ط) .
.29

.31

.31

.32

.33

هلو هلهع الفنو اة ظهي التعبع له ظه الهؤتهر اة ظهي بلدة  -تلدر تف
ه ظه الهؤتهر اة ظهي بلدة(د,ت) .
هلهع  اث ر مي يرح هوتنى  اثبحر :لعبد الرحهف بف هحهد الهدتك بيتبي  زادل,
تعرؼبداهعدأم دم:دارإحتعءالتراث العربي(دَت,ط) .
هلهع اللهع عت  :ثبي هحهد غع ـ بف هحهد البغدادم الح في :دار ال تعب
اة ظهي(دَت,ط) .
هغ ي الهحتعج  إلى  هعرم هعع ي ألفعظ اله عج  :ليهس الدتف ,هحهد بف أحهد
البطتب اليربت ي اليعمعي:دارال تبالعوهت (د.ت) طُ ُُْٓ-هػ .
الهغ ي لبف ةداهو :ثبي هحهد هكمؽ الدتف تبد ا بف أحهد  ,الي تر بعبف ةداه 
الهند ي :ه تب النعهرة(دَت,ط) تعرتخال يرُّٖٖ:ق .

 .34ه ح اللوتؿ يرح هبتلر بوتؿ :ثبيتبدا هحهدبفأحهدبفهحهدتوتش:دار
َُٔ

الف ر –بتركت(دَت,ط)َُْٗ.هػ .
.35

.36

.37

.38

ه عج  الطعلبتف كتهدة  الهفتتف مي الفنو  :ثبي ز رتع هحتي الدتف تحتى بف يرؼ
ال ككم .تحنتؽ:تكضةع ـأحهدتكض.دارالف رطُ ُِْٓ-ق .
هكاهب اللوتؿ مي يرح هبتلر بوتؿ :ث بي تبد ا هحهد يهس الدتف الهعركؼ
بعلحطعبالرتت ي الهعل ي(د.ت)طّ -دار الف رُُِْ/هػ .
ُّ
هك كت الفنواة ظهي:لهحهدبفإب راهتـبفتبدا التكتلرم:بتتاثم عرالدكلت 
طُ َُّْ-هػ .
الهك كت الفن ت ال كتتت  :لعدر تف :ك ازرة اثكةعؼ كاليئكف اة ظهت  -ال كتت,
هطعبعداراللفكة –هلر(.د.ت)طُ (-هفَُْْ  ُِْٕ-هػ) 
عت الهطوب مي درات الهذهب :ثبي الهععلي ر ف الدتف تبد الهوؾ ,الهونب بإهعـ

الدتب :دار اله عج .ط ُ -
 .39الحرهتف .تحنتؽ كم ر  :أ .د /تبد العظتـ هحهكد ٌ
ُِْٖق .

.41

ال دات مي يرحبدات الهبتدم:ثبيالح فبرهعفالدتفتويبفالهرغت ع ي.تحنتؽ:
طظؿتك ؼ:داراحتعءالتراثالعربي .بتركت.لب عف(دَط) .

خاىساً :كتب التراجم دالط قات

م

.1

اثتظـ لوزر وي :لبتر الدتف بف هحهكد بف هحهد بف توي بف معرس ,الزر وي
الدهيني :دارالعوـ لوهظتتف(.د.ت)طُٓ  -أتعر/هعتكََِِـ.

.2

تعج الترالـ ثبف ةطوكبغع :ثبي الفداء زتف الدتف أبك العدؿ ةع ـ بف ةيطويكبغع

.3

تعرتخاة ظـ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبف ىة ٍعتهعزالذهبيتحنتؽ:

.4

.5

ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد بتررهلعف تك ؼ:دارالنوـ –دهيؽ.طُ  ُُّْ-ق.
بيعرتكادهعركؼ:دارالغرب اة ظهي .طُ ََِّ-ـ.
الد تكر
ٌ

الل كاهرالهلت مي طبنعتالح فتو :ثبيهحهدتبدالنعدربفهحتيالدتفالح في
:هترهحهد تببع و  -راتيي (د.ت.ط).
تر أتظـ ال بظء :ثبي تبد ا يهس الدتف هحهد بف تثهعف الذهبي .تحنتؽ:
هلهكت هف الهحننتف بإي راؼ اليتخ يعتب اثر عؤكط :هؤ
ُُٔ

الر عل ط ّ -

َُْٓهػ.
.6

.7

طبنعت الهف رتف :لعبد الرحهف بف أبي ب ر ,لظؿ الدتف ال تكطي .تحنتؽ :توي
هحهدتهر:ه تب كهب  –النعهرة.طُ ُّٗٔ-ق.
مكات الكمتعت :لهحهد بف يع ر بف أحهد بف تبد الهونب بلظح الدتف .تحنتؽ:
إح عفتبعس:دارلعدر –بتركت.ط.ُ.
هعلـ الهف رتف هف لدر اة ظـ كحتى العلر الحعلر :لععدؿ  كت ض ةدـ لو:

.8

.9

يهفتي الله كرت الوب ع ت ال هيٍتخ  ح ف بعلد :هؤ
كالترله كال ير,بتركت –لب عف.طّ  َُْٗ-هػ.

 كت ض الثنعمت لوتألتؼ

هعلـ الهؤلفتف :لعهر بف رلع بف هحهد راغب بف تبد الغ ي :ه تب الهث ى  -
بتركت,دارإحتعءالتراثالعربي بتركت(د.ت.ط).

 .11هك كت اثتظـ::هكةعك ازرةاثكةعؼالهلرت .
.11

.12

.13

الكامي بعلكمتعت :للظح الدتف بوتؿ بف أتبؾ بف تبد ا اللفدم :تحنتؽ :أحهد
اثر عؤكط كتر ي هلطفى:دارإحتعءالتراث  -بتركتَُِْ:هػ
كمتعت اثتتعف ء أب عء كأ بع الزهعف :ثبي العبعس يهس الدتف أحهد بف هحهد بف
إبراهتـ البره ي اةربوي ,تحنتؽ:إح عفتبعس:دارلعدر -بتركت.طُ .ٓ-
اثتظـ لوزر وي :لبتر الدتف بف هحهكد بف هحهد بف توي بف معرس ,الزر وي
الدهيني :دارالعوـ لوهظتتف(.د.ت)طُٓ  -أتعر/هعتكََِِـ.

.14

تعج الترالـ ثبف ةطوكبغع :ثبي الفداء زتف الدتف أبك العدؿ ةع ـ بف ةيطويكبغع

.15

تعرتخاة ظـ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبفةى ٍعتهعزالذهبيتحنتؽ:

.16

ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد بتررهلعف تك ؼ:دارالنوـ –دهيؽ.طُ  ُُّْ-ق.
بيعرتكادهعركؼ:دارالغرب اة ظهي .طُ ََِّ-ـ.
الد تكر
ٌ

الل كاهرالهلت مي طبنعتالح فتو :ثبيهحهدتبدالنعدربفهحتيالدتفالح في
:هترهحهد تببع و  -راتيي (د.ت.ط).
تر أتظـ ال بظء :ثبي تبد ا يهس الدتف هحهد بف تثهعف بف  ىة ٍعتهعز

 .17الذهبي.تحنتؽ  :هلهكت هف الهحننتف بإيراؼ اليتخ يعتب اثر عؤكط :هؤ
الر عل طّ َُْٓ-هػ.
ُِٔ



.18

.19

طبنعت الهف رتف :لعبد الرحهف بف أبي ب ر ,لظؿ الدتف ال تكطي .تحنتؽ :توي
هحهدتهر:ه تب كهب  –النعهرة.طُ ُّٗٔ-ق.
مكات الكمتعت :لهحهد بف يع ر بف أحهد بف تبد الهونب بلظح الدتف .تحنتؽ:
إح عفتبعس:دارلعدر –بتركت.ط.ُ.
هعلـ الهف رتف هف لدر اة ظـ كحتى العلر الحعلر :لععدؿ  كت ض ةدـ لو:

 .21يهفتي الله كرت الوب ع ت ال هيٍتخ  ح ف بعلد :هؤ
كالترله كال ير,بتركت –لب عف.طّ  َُْٗ-هػ.
.21

 كت ض الثنعمت لوتألتؼ

هعلـ الهؤلفتف :لعهر بف رلع بف هحهد راغب بف تبد الغ ي :ه تب الهث ى  -
بتركت,دارإحتعءالتراثالعربي بتركت(د.ت.ط).

 .22هك كت اثتظـ::هكةعك ازرةاثكةعؼالهلرت .
.23

.24

.25

الكامي بعلكمتعت :للظح الدتف بوتؿ بف أتبؾ بف تبد ا اللفدم :تحنتؽ :أحهد
اثر عؤكط كتر ي هلطفى:دارإحتعءالتراث  -بتركتَُِْ:هػ
كمتعت اثتتعف ء أب عء كأ بع الزهعف :ثبي العبعس يهس الدتف أحهد بف هحهد بف
إبراهتـ البره ي اةربوي ,تحنتؽ:إح عفتبعس:دارلعدر -بتركت.طُ .ٓ-
اثتظـ لوزر وي :لبتر الدتف بف هحهكد بف هحهد بف توي بف معرس ,الزر وي
الدهيني :دارالعوـ لوهظتتف(.د.ت)طُٓ  -أتعر/هعتكََِِـ.

.26

تعج الترالـ ثبف ةطوكبغع :ثبي الفداء زتف الدتف أبك العدؿ ةع ـ بف ةيطويكبغع

.27

تعرتخاة ظـ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبفةى ٍعتهعزالذهبيتحنتؽ:

.28

ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد بتررهلعف تك ؼ:دارالنوـ –دهيؽ.طُ  ُُّْ-ق.
بيعرتكادهعركؼ:دارالغرب اة ظهي .طُ ََِّ-ـ.
الد تكر
ٌ

الل كاهر الهلت مي طبنعت الح فتو:ثبي هحهد تبد النعدر بف هحتي الدتف الح في

:هترهحهد تببع و  -راتيي (د.ت.ط).
تر أتظـ ال بظء :ثبي تبد ا يهس الدتف هحهد بف تثهعف بف ةى ٍعتهعز الذهبي.

 .29تحنتؽ :هلهكت هفالهحننتفبإيراؼاليتخيعتباثر عؤكط:هؤ

الر عل ط ّ -

َُْٓهػ.
 .31طبنعت الهف رتف :لعبد الرحهف بف أبي ب ر ,لظؿ الدتف ال تكطي .تحنتؽ :توي
ُّٔ

هحهدتهر:ه تب كهب  –النعهرة.طُ ُّٗٔ-ق.
.31

مكات الكمتعت :لهحهد بف يع ر بف أحهد بف تبد الهونب بلظح الدتف .تحنتؽ:
إح عفتبعس:دارلعدر –بتركت.ط.ُ.
هعلـ الهف رتف هف لدر اة ظـ كحتى العلر الحعلر :لععدؿ  كت ض ةدـ لو:

 .32يهفتي الله كرت الوب ع ت ال هيٍتخ  ح ف بعلد :هؤ
كالترله كال ير,بتركت –لب عف.طّ  َُْٗ-هػ.
.33

 كت ض الثنعمت لوتألتؼ

هعلـ الهؤلفتف :لعهر بف رلع بف هحهد راغب بف تبد الغ ي :ه تب الهث ى  -
بتركت,دارإحتعءالتراثالعربي بتركت(د.ت.ط).

 .34هك كت اثتظـ::هكةعك ازرةاثكةعؼالهلرت .
.35

الكامي بعلكمتعت :للظح الدتف بوتؿ بف أتبؾ بف تبد ا اللفدم ,تحنتؽ :أحهد
اثر عؤكط كتر ي هلطفى:دارإحتعءالتراث  -بتركتَُِْ:هػ
كمتعت اثتتعف ء أب عء كأ بع الزهعف :ثبي العبعس يهس الدتف أحهد بف هحهد بف

 .36إبراهتـ البره ي اةربوي ,تحنتؽ:إح عفتبعس:دارلعدر -بتركت.طُ .ٓ-
اثتظـ لوزر وي :لبتر الدتف بف هحهكد بف هحهد بف توي بف معرس ,الزر وي
 .37الدهيني :دارالعوـ لوهظتتف(.د.ت)طُٓ  -أتعر/هعتكََِِـ.
تعج الترالـ ثبف ةطوكبغع :ثبي الفداء زتف الدتف أبك العدؿ ةع ـ بف ةيطويكبغع

 .38ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد بتررهلعف تك ؼ:دارالنوـ –دهيؽ.طُ  ُُّْ-ق.

.39

تعرتخاة ظـ :ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبف ىة ٍعتهعزالذهبيتحنتؽ:

بيعرتكادهعركؼ:دارالغرب اة ظهي .طُ ََِّ-ـ.
الد تكر
ٌ

ُْٔ

سادساً :كتب اللغة والمعاجم

م

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

الكامي بعلكمتعت  :لظح الدتف بوتؿ بف أتبؾ بف تبد ا اللفدم ,تحنتؽ :أحهد
اثر عؤكط كتر ي هلطفى:دارإحتعءالتراث ,بتركت(,د.ط)َُِْهػ.
ت ذتب الوغ  :ثبي ه لكر هحهد بف أحهد بف اثزهرم ال ركم .تحنتؽ :هحهد
تكضهرتب.دارإحتعءالتراث العربي – بتركت.طُ ََُِ-ـ .
اللحعحتعجالوغ كلحعحالعربت :ثبي لرإ هعتتؿبفحهعداللكهرمالفعرابي.
تحنتؽ:أحهدتبدالغفكرتطعر.دارالعوـلوهظتتف –بتركت.طْ َُْٕ-هػ.
ل عف العرب :ثبي الفلؿ هحهد بف ه رـ بف توى بف لهعؿ الدتف ابف ه ظكر
اث لعرم اثمرتني .دارلعدر.بتركت.طْ ُُْْ-هػ.
تعبالتعرتفعت:لعويبفهحهدبفتويال زتفاليرتؼ.تحنتؽ:لهعت هفالعوهعء.
دارال تبالعوهت بتركت ,لب عف.طُ َُّْ-هػ.
طوب الطوب :ثبيحفصتهربفهحهدبفأحهدبفإ هعتتؿ لـالدتفال في
(د.ط.ت)الهطبع الععهرة,ه تب الهث ى ببغدادُُُّ .هػ.
هعلـ هنعتتس الوغ  :ثبي الح تف أحهد بف معرس بف ز رتعء  النز كت ي الرازم.
تحنتؽ:تبدال ظـهحهدهعركف:دارالف ر(د.ط)ُّٗٗق.
النعهكس الهحتط :ثبي طعهر هلد الدتف هحهد بف تعنكب الفتركزمبعدل ,تحنتؽ:

.8

ه تب تحنتؽ الت راث مي هؤ

الر عل إيراؼ :هحهد  عتـ العرة ك ي :هؤ



الر عل لوطبعت كال ير كالتكزتع ,بتركت -لب عف.طٖ ُِْٔ-هػ.
.9

.11

.11

متعتالهيعهتركاثتظـ:ليهسالدتفأبكتبدا بفتثهعفالذهبي
ظـكىك
تعرتخاة
ى
ى
تؽ:بيعرتكادهعركؼ:دارالغرب اة ظهي طُ ََِّ-ـ
تحن
ٌ
م كات الكمتعت :لهحهد بف يع ر بف أحهد بف يع ر الهونب بلظح الدتف ,تحنتؽ:

إح عفتبعس:دارلعدر,بتركت,طُ.
طبنعتالهف رتف العيرتف :لعبدالرحهف بفأبيب ر,ال تكطي ,تحنتؽ:تويهحهد
تهر:ه تب كهب  –النعهرة,طُ ُّٗٔ-ـ.

ُٓٔ

سابعاً :كتب أخرى

م

أكراؽ هف تعرتخ  كرتع الهععلر ُْٔٗـ  – ُٔٔٗـ ,لريعد هحهد كغ عف حداد
.1

هر ز اله تنبؿ لود ار عت  ,تهعفََُِ  ,ـ ص , ٗ.ك كرت كال تداب الفر ي,
لتك ؼالح تـ ,دارال عر,بتركتُّٖٗـ.

.2

.3

.4

البتعف مي تع رتخ لعزاف كت تر ك لراف :لعبد الكاحد هحهد راغب دلؿ  ,طُ -
ُٓٗٗـ,هؤ

دارالتععكفلوطبع كال ير,النعهرة

تعرتخالبظدالعربت ال عكدت  ,ه ترالعلظ ي,دارال فعئسُْٗٗ,ـ,صٕٖ.
تعرتخالدكل العثهع ت ,توهعزاكزتك ع(:تد عفهحهكد وهعف)(ُٖٖٗ)ط ُ -هؤ



متلؿلوتهكتؿ,تر تع ,إ ط بكؿ.

.5

ت كتفالتهفالحدتث:لود تكر  .تدهلطفى علـ.طْ

.6

لظهبي:دار
تعر:لعوي هحهدهحهدال ه
الدكل اثهكت تكاهؿالزدهعركتداتتعتال
ى

الهعرم لوطبعت كال ير كالتكزتع ,بتركت.لب عفطِ

ال عكدت الدكل ال عكدت الثع ت  :ت د اةهعـ متلؿ بف تر ي ط ُ  -دار ال فعئس,
.7

كه وكؾ العرب ,رحو مي البظد العربت  ,أهتف الرتحع ي :دار اللتؿ ,بتركت ,ط ٖ -
ُٕٖٗـ.
الطتؼ الطعتؼ بفلؿ الطعئؼ ,هحهد توي بف هحهد بف تظف

.8

اللدتني(ت َُٕٓهػ) ,تحنتؽ :تعرؼ أحهد تبد الغ ي ,دار العراب ,دهيؽ,
َُِّـ,طُ.

.9

هبعدئ مي ال تع

الهل رت  ,هحهد  رد توي ,هلو هل هع الوغ العربت بدهيؽ,

الهلود ُٗ,العدد ُُكُِ.

 .11هعلـالبوداف :لتعةكتالحهكم ,دارالف ر,بتركت.
.11

.12

هعلـ هع ا تعلـ هف أ هعء البظد  كالهكالع ,ثبك تبتد تبد ا بف تبد العزتز
الب رم اث دل ي ,تعلـال تب ,بتركتطّ ,َُّْ-
هوكؾالعرب ,رحو ميالبظدالعربت  :أهتفالرتحع ي ,داراللتؿ,بتركت,طٖ -
ُٕٖٗ ـ.
ُٔٔ

ثامناً :المواقع اإللكترونية

م
.1

الهك كت الععلهت الحرة (كت تبتدتع) -لفح الب دةت .

.2

الهك كت الععلهت الحرة (كت تبتدتع) -لفح ةبرص.




ُٕٔ

فهرس الموضوعات
الىدضدع

الصفحة

إهداء .

د

ي ركتندتر .

ق

ه تبوص البحث .

ز

هنده  .

ؾ

أههت البحث  

ـ

هي و البحث .

ف

أهداؼالبحث .

ف

ه لت البحث .

س

هت ؿالبحث .

ع

الد ار عت ال عبن  .

ص

الفلؿاثكؿ:هعهت اللوح ميلكءالنرمف ال رتـ .

ُ

الهبحث اثكؿ:تعرتؼ اللوح,كأههتتو ,هيركتتتو ,كبلعئلو الههتزة  ِ 
لوتفغترل ميلكءالنرمف .
الهطوب اثكؿ:تعرتؼ اللوح لغ كالطظحعن .

ّ

الهطوب الثع ي:أههت اللوح كغعتتو كلت اللوح كهيتنعتو .

ٗ

الهطوب الثعلث:هيركتت اللوح كبلعئلو كتهتتزل تفغترل .

ُِ 

الهبحث الثع ي :حنتن اللوح ,كأ كاتو ,كأر ع و ,كيركطو مي لكء ْٗ 
النرمف ال رتـ .
الهطوب اثكؿ:حنتن اللوح .

َٓ 

الهطوب الثع ي:أ كاع اللوح .

ّٓ 

الهطوب الثعلث:أر عف اللوح كيركطو .

ٗٓ 

الفلؿالثع ي:هنكهعت إ لعح اللوح,ك هعذجة رم ت ,كا ع ت  ةلرائو  ٕٔ ,
ُٖٔ

كمثعرل,كاثح عـ الهتعون بع ت عئو .
الهبحث اثكؿ:هنكهعتإ لعح اللوح ك هعذجةرم ت كا ع ت ةلرائو ٖٔ  .
الهطوب اثكؿ:هنكهعتإ لعح اللوح كهعكةعتو .

ٗٔ 

الهطوب الثع ي :هعذج ةرم ت ةلراء اللوح .

ٖٗ 

الهطوب  الثعلث  :هعذج تعرتبت إ ع ت ةل راء اللوح متهع بتف  ُُُ 
اله وهتف كهعغترهـ :
الهبحث الثع ي  :اآلثعر  الهترتب توى  إلراء اللوح مي الد تع كاآلبرة  ُُِ 
كاثح عـ الهتعون بع ت عئو .
الهطوب اثكؿ:اآلثعر الد تكت  .

ُِِ 

الهطوب الثع ي :اآلثعر اثبركت  .

ُِٕ 

الهطوب الثعلث:اثح عـ الهتعون بع ت عءاللوح .

َُّ 

البعته  .

ُّٓ 

م رس اآلتعت النرم ت  .

َُْ 

م رس اثحعدتث ال بكت  .

ُْٖ 

م رس اثتظـ .

َُٓ 

م رس اثهع ف كالبوداف  .

ُُٓ 

م رس الهلعدر كالهرالع .

َُٕ 



ُٗٔ

