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 استهالل

 قال تعالى:

بُِْ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِطاْلَحَ ٍَب }

اعْزَـَعْذُ ًٍََب رٌَْفِْقِِ باِلَّ ثِبىيّوِ 

ِّْتعَيَْْوِ رٌََمَّيْ  [88:ىٌد]{ذُ ًَبِىَْْوِ ؤُ
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 إهداء
 

إىل  ,إىل هي ربُاًٍ وحرصا علً حعلُوٍ,أهر اهلل باإلحساى والعطف والرب إلُهوا هي  إىل-

 بالرتبُت يف الصغر وكاًا يل ًرباساً َضٍء فكرٌ بالنصح والخىجُه يف الكرب هداًٍاحعهي 

 هوا علًّ.ىقحقفقين ألداء وو ,هواَطال اهلل يف عورأ أبٍ وأهٍ والدٌّ الكرميني

 .إىل هي مشلىًٍ بعطفهن وأهدوًٍ بالعىى وحفسوًٍ للخقدم -

 عبد الغين وعابد وعلٍ وضُف الرمحي. :خىاًٍإ

 ةوفاَس ,توخدجي ,وأروي ,وزهسم ,وروضه ,حقىي وأخىاحٍ:

 إىل هي مشلخين حببها وحناهنا وعطفها وصربث هعٍ وحتولج عناء غربيت -

 .ٍ احلبُبتزوج

 :زهراث حُاحٍ الُاًعت أوالدٌ األربعت ,وعشقهن فؤادٌ ,هي أحبهن قليبإىل -

 اهلل. رعاهن جبري وشهد وحمود وعبد الرمحي

 مثرة جهدٌ وًخاج حبثٍ املخىاضع. إلُهن مجُعاً أهدٌ



 ق

 

 شكر وتقدير
كل عال ػػػػرتـ,كاهتثػػػعلنلنػػػػكؿر ػػػتعػػػػعلىتوػػػىتكمتنػػػػوكاهت ع ػػػوكتك ػػػػوبعػػػديػػػ رم 

(.1)(ا هػػػفلتيػػ رال ػػػعس)لتيػػ ر:هحهػػد
تػػػ مأتنػػدـبعليػػػ راللزتػػؿلله كر, 

كتألػػتؿ,كاليػػ رهكلػػكؿةدارةلعهعػػ النػػرمفال ػػرتـال ػػكدافاليػػنتؽةتػػعدةنكيػػعبعن
كهكظفت ع.كالعوكـههث بهدترهعكأ عتذت ع و ن

فضلللل الىلللدلى   للللد /أ ػػػتعذمالهيػػػرؼالػػػد تكر هػػػعأبػػػصبعليػػػ راللزتػػػؿ
عدكلػه ػذلحظػ البداتػ حتػى نطػ ال  عتػ ,البحػثابرتعتػ هػذ,الػذمتفلػؿالدىلاب

بعلرغـهفهيعغوواللٌهػ مأبػدلهظحظعتػوكتكلت عتػوبعلكةتكالل دمي بتؿةراءتو
حتػى,م ػعراث ع ػت الهتعونػ بهكالػتعوالنته التي عفل عبػعل اثثػرمػيترتتػباث

ابعلصمووه يإلىهذااله تكل,بحثكلؿال لي ركبعل العرمعف.
ال ػرتهتفاله عةيػتفالوػذتفتفلػظبعلهكامنػ توػىه عةيػ لأل ػتعذتفبعليػ ر هعأتنػدـ
تبػػػدكالد تكر/ه عةيػػػعنبعرلتػػػعن,–تك ػػػؼلػػػعبكفذهػػػبالد تكر/كههػػػع:بحػػػثهػػػذلال

مأ ػػأؿالهػػكلىتػػزكلػػؿأفتلزت هػػػع,ه عةيػػعندابوتػػػعن-النػػعدرهحهػػدالبتػػرالفػػعد ي
لػتظظهرلعػعنت ػػتزتدكأفتهػدهههعبػػكامراللػح اللػزاء,بالعوػػـبتػرت ػيكتػفطػظ

 ؿطظبالعوـ, كأفأ كفت دح فظ  ـميالةتداء.هفتوه ـ
لػىكالػدٌمالعزتػزتفتوػىةوبػيالػذتفيػلعع يتوػىتندـببعصيػ رمكاهت ػع يإ هعأ

فتلزت هػػػعبتػػػرأمػػػيتهرههػػػعككتهػػػدفتبػػعرؾ ػػػأؿا أللػػػيكأطوػػبالعوػػػـك ػػػ ظ
اللزاء.

                                                                 

,ةعؿاثلبع ي:حدتثِٓٓ/ْ(ُُْٖحرةـ).,ك  فأبيداكدِِّ/ُّ(ّٕٗٗحرةـ).ه  داةهعـأحهد(ُ)
.َّْ/ّ(ُْٓٗ,كاللعهعال بتر:لوترهذمحرةـ)لحتح
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بػػيلونعلػػػيةػػػدـتظػػتـيػػػ رمكاهت ػػع يكتنػػػدترمكحيكلتفػػكت يمػػيهػػػذاالهنػػعـأفأ
وفػػيالػػذم ػػعفلػػوتظػػتـاثثػػرمػػيإريػػعدمكتيػػلتعيالػػد تكر/ ػػعمعتبػػدالنػػكمالعي

 ػػؿه ػػيلهكالػػو درا ػػتيالعوتػػع,كتبلػػترمكه ػػعتدتيمػػيهػػذاالبحػػث ثتػػران,موػػو
تععلىميظ كرهذاالبحثبلكرتوالحعلت .الفلؿبعدا 

أبػػكك,حهػدأهػتفتوػي ػتعذتفال ػػرتهتف/ألألالهت ػعف هػعأتنػدـبػكامراليػػ ركتظػتـ
.تهعـهذاالبحثإهرادحهتدتوىتععك  هعهعيميهحهد
يػػ رأبػػيالعزتػػزالػػد تكر/تبػػدا تبػػدا اثحهػػدملتفلػػووبنبػػكؿهرالعػػ أ هػػع

كاةهظئت .كتدةتؽهذا البحثكت نتحوهفاثبطعءالوغكت 
تندـبعلي رل ؿهفةػدـلػيه ػعتدةأك لػحأكتكلتػوتبػصالبحػثههػفلػـ هعأ

  تت عالهنعـلذ رهـ.
.دتعليبدتكةميظ رالغتببعلل ل ؿهفكالي رهكلكؿ

ا ت يبتراللزاء.كل ؿهؤلءه يمتضي ركتندتركاهت عف, لزاهـ

البعحث
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ه تبوصالبحث

 كةد ال رتـ, النرمف مي اللوح البحث: هف كـهكلكع بتعف إلى البحث هدؼهذا
كح هو,اللوح ملوو دراؾ كيركطو,كا  اللوح أة عـ توى كهنكهعت,كالكةكؼ
اثهداؼ,لهلتهعكمكائدلميحتعةالفردكا, لعحو تتهدالبعحثتوىاكلتحنتؽهذل

:اله  جالكلفيبينتو كالتحوتوي. ال ت بعطي
كفهذاالبحثهفبط البحثكملوتفههع:كةدت ٌ

كمتوهبحثعف: الفلؿاثكؿ:هعهت البحثميلكءالنرمفال رتـ
مفالهبحثاثكؿ:تعرتؼاللوحكأههتتوكهيركتتتوكبلعئلوميلكءالنر

ال رتـ.
الهبحثالثع ي:حنتن اللوحكأ كاتوكأر ع وكيركطوميلكءالنرمفال رتـ.
أهعالفلؿالثع ي:هنكهعتإ لعحاللوحك هعذجةرم ت ةلرائوكمثعرلكاثح عـ

بو.كمتوهبحثعفههع: الهتعون 
الهبحثاثكؿ:هنكهعتإ لعحاللوحك هعذجةرم ت ةلرائو.

بع ت عئو.الهبحثالثع  الهتعون  توىإلراءاللوحكاثح عـ ي:اآلثعرالهترتب 
  عت  مي أكردهع  تعئج تدة إلى البعحث تكلؿ مند كالتحوتؿ البحث بظؿ كهف

البحث عفهفأبرزهع:
هكالع-ُ كمي لفلعن كتيركف  ت  ال رتـ النرمف مي كهيتنعتو اللوح لفظ كرد

إلىهعئ كثهع كفهكلععن.ك كرتدةميالنرمفال رتـكلوت
اللوحهفبظؿ-ِ كأ كاع اتت ىبإبرازأههت  أفالنرمفال رتـ أظ رتالدرا  

الفردت  اله تكتعت كبهبتوؼ اة  عف حتعة هراحؿ لهتع مي الربع ت  التكلت عت
كالهلتهعت . كاث رت 
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تتفؽم-ّ كأ كاعاللوحميالنرمفال رتـ يهلهو عتكلؿالبعحثإلىأفحنتن 
آلتعتاللوح, تف ترهـ ت د ه فردان  ؿة ـ ذ ركا أفالهف رتف, الفن عءغتر ت د

بت هعاتفؽالفن عءبيأفتعددأ كاعاللوح.
لولوحهنكهعتتدة,أبرزهعتهتعالهلوحبعل فعءةكاثهوت ,كةدرتوتوىتكتت -ْ

لهتعأطراؼال زاع.
ا-ٓ لعؼ اللوح إ لعح هعكةعت أبرز أمرادهف لدل كاثبظةي الدت ي لكازع

كتفييالل ؿكاثهت . الهلتهع
 هعبوصالبعحثإلىتكلتعته  ع:

الهت عزتتفكذلؾكمؽهعلعء-ُ بتطبتؽاللوحبتفأمرادالهلتهع لركرةالهتهعـ
مي لكصمتعتالنرمفال رتـ.

الهزت-ِ ةلراء النرمف البعحثتفميهلعؿالتف تركتوكـ هفالبحكثذاتدتكة د
العظة بعللوح.

اثرمؼ-ّ حبت   هبطكطعت ـ زالت هع الذتف اثمذاذ توهعئ ع تراث تف البحث
 كالنتعـبتحنتن علترلال كر,كترتكمهف بع عاللعمي ؿهتعطشلوعوـ. كاثدراج,
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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. 
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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. 
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 ىقللللدىة:

بإلظح تبعدل أهر الذم   البتفالحهد ,ذات مي البترت كلعؿ اللوح

(1){خَري وَٱلصُّلحُ}الهطون منعؿ
. 

كال ظ هحهدكاللظة  تد ع الهر وتف أيرؼ توى ـ كلحبوكتوى ملو
 :أهعبعد,بحبؿا ك ع كاب عهتوإبكا عناللعدةتفالذتفاتتلهكا

هحهد أه  هف أفلعو ع تععلى  عهو البعته مهفأتظـ لعحبالر عل 
ال اة ظهكهي زهعفيرتع  ل ؿ كال تهرارت  اللظحت  بلعئل ع هف التي ت 

ه عكه ل ؿ يهكلتت ع إلى إلعم  كالطبنعتح عف, الفئعت ابتظؼ توى الحتعة ي

}ٍَّب فَشَّؿْنَب فِِ اىنِزَبةِ ٍِِ بدلتؿةكلوتععلى:ه هعتطكرتحعل البيرت ,كالتلعهعت

كح ـهعع متوببرهعةبو, رمفهكد تكراثه معلن,(2)شَِْءٍ ثٌَُّ بِىََ سَثِّيٌِْ ُّذْشَشًُُ{

رعا تععلىمي ؿيؤكفحتعت ع.بت  ع,لذلؾلبدهفتح تـي
اثه إ إلتو كلوت هع كيتعتف تهزؽ هف التكـ ذلؾاة ظهت   تعج هك

البظمعت  ؿ لحؿ الفتلؿ هك ت كف أف اثكلى مهف ا , ليرع كاةةلعء البعد
 التيتالكالح كصمعل لكاثزهعت, ال رتـ ميالنرمف لكاللوت  أف   كضؤ د

ال تع ت ه  عأكالةتلعدت لأله إٌلبتح تـ تعبا  مي ؿه عحيالحتعة كاءن

ْْنَيٌُْ أكاللتهعتت كغترهع,ةعؿتععلى: َ ُّذَنٌَُِّكَ فََِْب شَجَشَ ثَ }فاَلَ ًَسَثِّلَ الَ ُّاٍِْنٌَُُ دَزََّ

ٌْ دَشَا ب ثٌَُّ الَ ّسُغِيِ ِ ؤَ فِ جِذًُاْ  ُّغَيٌَُِّا َّ ًَ ََّب قَؼَْْذَ  يَِْ ب{ْ ٍِّ  .(3)رَغْ

                                                                 

 (.ُِٖاآلت )ال  عء:(ُ)

 (.ّٖاآلت )اث ععـ:(ِ)

 (.ٓٔاآلت )ال  عء:(ّ)
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ًٌِْ :أتلعنكتنكؿ ٍِنٌَُُ ثِبىيّوِ ًَاىَْْ } فَةُِ رَنَبصَعْزٌُْ فِِ شَِْءٍ فَشُدًُّهُ بِىََ اىيّوِ ًَاىشَّعٌُهِ بُِ مُنزٌُْ رُاْ

توىالطهعكالليعالذمك هعأفاة  عفهلبكؿ, (1)آخِشِ رَىِلَ خَْْشٌ ًَؤَدْغَُِ رَإًِّْال{

تؤدمميغعلباثحتعفإلىالبتظؼكالتفرؽالذمتفليبدكرلإلىلعؼاثه 
بععدهعتفدت  ع,كت عمتأتدائ عتوت عل  ببترات ع,ككه  ع كل ذاحذرالنرمف, كا 
وىذلؾميمتعت ثترةبعلتكحتدكالتععلدك بذالبتظؼكالفرة ,كحثتكأهر, ه  ع

}ًَاعْزَظٌَُِاْ ثِذَجْوِ اىيّوِ اََِْع ب ًاَلَ رَسَشَّقٌُاْ ًَارْمُشًُاْ ِّعََْخَ اىيّوِ هفالنرمفال رتـ نكلوتععلى:

يَْْنٌُْ بِرْ مُنزٌُْ ؤَعْذَاء فَإَىَّفَ ثََِْْ قُيٌُثِنٌُْ فَإَطْجَذْزٌُ ثِنِعََْزِوِ بِخٌَْاًّب ًَمُنزٌُْ عَيَََ  َ عَ شَسَب دُسْشَحٍ ٍِِّ

ُ اىيّوُ ىَنٌُْ آَّبرِوِ ىَعَيَّنٌُْ رَيْزَذًُُ{ فبإلراءالهؤه تكةدأهرا , (2)اىنَّبسِ فَإَّقَزَمٌُ ٍِّنْيَب مَزَىِلَ ُّجَِِّْ

منعؿتععلى: كبظؼبتفطعئفتتفه  ـ حدكث زاع }ًَبُِ ؿَبئِسَزَبُِ ٍَِِ اللوحت د

ْْنَيََُب فَةُِ ثَغَذْ بِدْذَاىََُب عَيََ األُخْشٍَ فَقَبرِيٌُا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ اىَُْاٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا  فَإَطْيِذٌُا ثَ

.(3)ني{رَسِِءَ بِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَةُِ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْعَذْهِ ًَؤَقْغِـٌُا بَُِّ اىيَّوَ ُّذِتُّ اىَُْقْغِـِ

ْْنِنٌُْ{برَّقُفَ}:كةكلوتععلى ثِ ؤَطْيِذٌُاْ رَادَ  .(4)ٌاْ اىيّوَ ًَ

                                                                 

 (.ٗٓال  عء:اآلت )(ُ)

 (.َُّمؿتهراف:اآلت )(ِ)

رات:اآلت )(3)  (.ٗالحيلي
 (.ُاث فعؿ:اآلت )(4)
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كردت تي هع أحعدتث أتوىرغٌتدة ال عسكبوكغ بتف اةلظح ألر بمي
أال أخ ركم  أفضل ),ةعؿه  عهعركالأبكالدرداءرليا ت وةعؿ:,الهنعهعت

ساد ىن درجة الصالة دالصيام دالصدقة, قالدا  مى قال: إصالح ذات ال ين قال دف
يا أ ا أيدب أال أدلك  مى صدقة يرضي اهلل ):وقوله, (1)(ذات ال ين ىي الحالقة

تعالى درسدلو ىدضعيا؟ قال:  مى قال: تصمح  ين الناس إذا تفاسددا, دتقرب 
 .(ِ)( ينيم إذا ت ا ددا

ميالنرمفال رتـ(.مثرتأفت كفت كافلذلؾ ر علتي:)اللوح
كاللكابيكتو ه يالربترلى ؿإتكمن يأفا تععلى عئظن د .
 :الىدضدع دأس اب اختيارهأىىية 

 :أهكر ثترةأبرزهعوبحثميهذاالهكلكعههعدمع يل
م -ُ تععلى ا  أهر هت ررة بأكاهر العزتز  تعبو بعلبترت بعلي ككلفو لوح

بوهف لهفتنكـ بعثلرالعظتـ كردهفأدل  ثرةلال عسكالهطون ككتدل هع
.حكلو يرتت

ةدتهعنكحدتثعنيدةارتبعطالهكلكعبحتعة -ِ .الفردكاللهعت 
الحعل  -ّ اللوح لهكلكع الهع   اثبترة اآلك   مي ا تيعربلكلعن ب بب

حدكدت أكحزبت أكطعئفت ,كالدكلت ت ظالهي غترهعهفكأاةةوتهت  كاءن
.البظمعت

ْ-  ةبؿةو  هف الهكلكع هذا البعحث-ت عكؿ متورك د-ح بتوـ ال تعب  ة
.ت هح ه هبر عئؿتو

                                                                 

توتو:(ُ) الببعرمهتفؽ اةلظحبتفال عساللوح, تعب.لحتح ,ُٕٖ/ّ(َِٕٕرةـ)ح.بعبملؿ
زتعدة.ٗٗٔ/ِ(ََُٗحرةـ).الز عة تعب:كلحتحه وـ  .كمتو

الزكائد2) .ٗٓ/ّ(ْٖٖٓحرةـ),ك  زالعهعؿ,َٖ/ٖ(َُّّٓحرةـ):(هلهع
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كالكئعـ -ٓ اللوح ثنعم  الهلوحتف ير  كاد كت ثتر ال عس هفعث  ؛بتف
اة ظهت ك ه أ,بلعؿالهركءة  . ع ت هف هعتاليرتع 

:ىشكمة ال حث -
لهع ع ت زتعتالبيرميالبتركاليرهبتوف مي ؿزهعفكه عف,ك ع ت
فبرلكاهفافتبتوفكاكتت عزتكابؿكتتنعتوككرغبعت ـهتبعت  , عفلبدأطبعئع ـ كا 
كاحد لعءاثهربعللوح,رحـ لذا دتفكاحد, هؤ دان,فال رتـمميالنركلكلهع ـ

 زاعو هف بت  ـ تنع  ؿهع اللوحمي كاللهعتعتأههت  أههت لألمراد ل ـ كهبت عن ,
كه زلتو تحتعلك,اللوح هع منوك ؿ هف إلتو ال فكس,ف هع تتععهوكف ك تؼ

تؤلؼبت  ع,الهبتوف  تدةكهفه عمإفهي و البحثتتهثؿمياةلعب توى,بهع
ت عؤلته  ع:

هعالهنلكدبعللوحكأر ع وكيركطو؟-ُ
؟-ِ هعالفرؽبتفاللوحكالعفككالتح تـ
؟هعهيالك عئؿاث ع ت ة لعحاللوح-ّ
ؾهعكةعتة لعحاللوح؟هؿه ع-ْ
كاللهعتعت,-ٓ اثمراد, توى اللوح إلراء غتعب كتداتتعت تأثترات هعهي

كاثحزابال تع ت ,كالدكؿكغترهع.
 هعذجةرم ت ك-ٔ بعل بعللوح؟ا   ع ت هؿتكلد

 :أىداف ال حث -
هدت دؼالبحث بتعف اللوحمإلى مي ال رتـ ال دؼالععـ,النرمف هك كهذا

اآلتت : كتتفرعهفهذاال دؼاثهداؼاللزئت 
دراؾملووكح هوبتع -ُ .فهف كـاللوحكا 
البعل بوالكةكؼتوىأة عـاللوح -ِ برازاثح عـ .كيركطوكا 



 س

 

بأهـهنكهعت لعحاللوحكهعكةعتو. -ّ اةلهعـ
 .ئداللوحميحتعةالفردكالهلتهعهعرم مكا -ْ
ٓ-  بطكف مي الهت عثرة العوهعء أةكاؿ ميلهع كترتتب ع ترل ع كح ف ال تب

اله تبعتاة ظهت  ب ع ترمد توهت  التي,ر عل  الل كد لهف ب ع أ عهـ
بذلتةثرائ ع.

؛ث   -ٔ الهلوحتف  كاد كت ثتر ال عس بتف كالكئعـ اللوح ثنعم  هفع ير
اة ظهت ك ه أ,بلعؿالهركءة  . ع ت هف هعتاليرتع 

 : الدراسات السابقة -7

تت ىالعوهعءبهكلكعاللوحةدتهعنهفبظؿيرحاآلتعتالتيلعءتميلندا
 اللو  ذات اثحعدتث يرح كمي التف تر  تب مي الهكلكع لـ البعحثل ف تلد

ذاتتظة بعلهكلكعههع:فتهح هتفتفتوهتتت كلدرا ت
ُ-  توي) أبك الرحهف تبد هرتـ )اللوحُٗٗٗ-هػَُِْدرا   بع كاف ـ(

ر عل هعل تتركاةلظ أـالنرل,كالتير زتتوى-حميالنرمفال رتـ(, لعهع 
 مي اةلظح بهكلكعهكلكع اهتهعه ع هف أ ثر الف عد لد كهك الععـ هع عل

الهلهكفمي هفحتث اللوحهبتلرة هكلكع مي الدرا   لعءت كلذا اللوح,
, بعضالهبعحث اللو  ذات ال عه  الهكلكتعت هف  ثتر هعكتلعهوت بعللوح

هف بوكهع اثطراؼك ذا بتف اللوح ل لعح تؤدم التي اث بعب ذ ر هف بوكهع
كالهععلرة. ال هعذجالنرم ت 

ِ- تعبدتف: طو النرافدرا   ميلكء اللوح بع كاف ت( د: ال رتـ) كةد,
, هعت عكؿاللوحبي ؿتعـ ا تبدـالبعحثاله  جال تنرائيال ت بعطي

كؿلكا به ه لت تهؿهكلكعاللوح درا  ةرم ت إلب ع,هفذلؾ:كلـتت ع
بو. هنكهعتإ لعحاللوحك هعذجةرم ت ةلرائوكمثعرلكاثح عـالهتعون 
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أت عكؿ ثـ  تعـ, بي ؿ اللوح هكلكع أت عكؿ أف البحث هذا حعكلتمي مند لذا
بييءهفالتفلتؿ  .ةلعتعلاللزئت 

 : حثال يةىنيج -
 إطظتيهف توبظؿ ى ال رتـ النرمف الهف رسثلفعظ الهعلـ لي تعب تبتف
هذاميبحثيتتتهدهيتنعتوبهكالع ثترة,كتوىذلؾااللوحهعلفظدككر

توىاله  جال تنرائيالهكلكتيه طونعنهفال نعطاآلتت :
مت ع وه اللوحكهيتنعت ع.تاآلتعتالتيكردتلهع-ُ
كت عكل عاللآلتعتالتيتت عكتفتلعك-ِ اآلتعتذاتالع عكتفتلهعبحث,

لتل تف ع. ته تدان الهت ع ب 
الهكلكعإلىت علرهترابط ميلكءاآلتعتكالع عكتفالهكلكت تة ه-ّ

ل ع.
إلى تبالوغ لوكةكؼتوىهعع ياللوحكدللت عكلتغوالوغكت .ترلع-ْ
ته كالهععلرةلوكةكؼتوىهعع ياآلتعت.توى تبالتف ترالندتتتهدا-ٓ
لآلتعتأكردت-ٔ ال زكؿ كلدت-أ بعب -إف هف, ذلؾ توى تترتب كهع

.تدلل
لهعةبو عكهعبعدهع,كتظةت عبعل كرةالكاردةمت عبذ ره ع ب اآلت تتت تا-ٕ

هعرأتتحعل إلىذلؾ.
اآلتعتتا تبول-ٖ تبرزهع التي هنعلددكتبت كالدللت تحنتؽ مي رهع

كأهداموةدرا تطعتتي. النرمفال رتـ
ـ,كهعاثحعدتثالكاردةهعتهدانميذلؾتوىلحتحيالببعرمكه وتبٌرل-ٗ

متو.تهلعءميالبحثهفغترههعمندة بتبرتلوهفهظع وكبتعفح ـالعوهعء



 ؼ

 

الهغهكرتفالتيكردتتذ ر-َُ اثتظـ ميهتفالتأ هعؤرالـ بحثهفهـ
الر البوفعء تدا هع الهبتل , الهي كرتفالهرالع كاللحعب  كأه عت,ايدتف,

موـكأئه الهذاهب,الهؤه تف أترلـل ـل تفعل ي رت ـ.,
بعلهكلكع.تكةف-ُُ توىاةيعراتكال هعذجالنرم ت الهتعون 
ال حث: ىيكل

هفهذاالبحث,كميلكء تلعو ال عبن اله  لتتحنتنعنلألهداؼالهرلكة
 عآلتي:,البحثهفهنده كملوتفكبعته 

:كمتوهبحثعف,عهت اللوحميلكءالنرمفال رتـ:هالفصل األدل
الههتزةلوتفغترلكبلعئلو,كهيركتتتو,:تعرتؼاللوحكأههتتوثكؿالهبحثا

كمتوثظث هطعلب :ميلكءالنرمفال رتـ:
.كالطظحعنكؿ:تعرتؼاللوحلغ نالهطوباث

اللوحكغعتتو .كلتغوكهيتنعتوالهطوبالثع ي:أههت 
اللوحكبلعئلو .كتهتتزلتفغترلالهطوبالثعلث:هيركتت 

الثع ي كأ كاتوالهبحث اللوح حنتن  ال رتـكيركطو,كأر ع و,: النرمف ميلكء
كمتوثظث هطعلب:

.الهطوباثكؿ:حنتن اللوح
.اللوحمي تعؽالنرمفي:أ كاعالهطوبالثع 

.طوبالثعلث:أر عفاللوحكيركطواله
اللوحالفصل الثاني إ لعح هنكهعت ةرم ت ,: كك هعذج , كمثعرلا   ع ت  ,ةلرائو,

الهتعون بع ت عئ :كمتوهبحثعف,وكاثح عـ
اثكؿاله اللوحبحث إ لعح هنكهعت :, ثظث ةلرائوا   ع ت كك هعذجةرم ت  كمتو

هطعلب:
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.الهطوباثكؿ:هنكهعتإ لعحاللوحكهعكةعتو
.ةلراءاللوحالهطوبالثع ي: هعذجةرم ت 

ةلراءاللوحمتهعبتفاله وهتفكهعغترهـ.إ  ع ت  هعذج:الهطوبالثعلث
إ توى الهترتب  اآلثعر الثع ي: كاآلبرةالهبحث الد تع مي اللوح لراء كاثح عـ,

بع ت عءاللوح متوثظث هطعلب:ك,الهتعون 
.الهطوباثكؿ:اآلثعرالد تكت 

.بركت الهطوبالثع ي:اآلثعراث
بع ت عءاللوح:اثالهطوبالثعلث الهتعون  .ح عـ

هف تعئجكتكلتعت.تكلؿإلتوالبعحثأهـهعت تلهك:الخاتىة

الف عرسكتحتكمتوى:
م رساآلتعتالنرم ت .-ُ
.م رساثحعدتثال بكت -ِ
ل ـ.-ّ الهترلـ م رساثتظـ
م رسالهلعدركالهرالع.-ْ
م رسالهكلكتعت.-ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 انفصم األٔل

 :ٔفيّ يبحثاٌ انكريى ياْيت انصهح يف ضٕء انقرآٌ
 :املبحث األٔل

تعريف انصهح, ٔأًْيتّ, يشرٔعيتّ, ٔخصائصّ املًيزة نّ عٍ 
 انكريى. غريِ يف ضٕء انقرآٌ

  .املبحث انثاَي

 انكريى. حقيقت انصهح, ٔإَٔاعّ, ٔأركاَّ, ٔشرٔطّ يف ضٕء انقرآٌ
 

 

 

 

  



ِ 

  

  

 

 

 املبحث األٔل 

ٔخصائصّ املًيزة نّ عٍ يشرٔعيتّ, تعريف انصهح, ٔأًْيتّ,  
 .انكريى غريِ يف ضٕء انقرآٌ
 الىطمب األدل: تعريف الصمح لغة داصطالحًا.

 .تودصيغو دىشتقا الىطمب الثاني: أىىية الصمح دغايتو

 الىطمب الثالث: ىشرد ية الصمح, دخصائصو, دتىييزه  ن غيره.
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 تعريف الصمح لغة داصطالحًا: الىطمب األدل:
اله عزت :الصمح في المغة:  أدالً  بعد اله عله  كهك بهع ىالهلعلح , هكا ـ

كاٌلعلحع, كتلعلحع, كالطوحع, مظ عن, مظف لعلح كةد الهبعله , بظؼ
.ُ()ووهفاللظح,كهك نتضالف عدكألوحع,كأل

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

وحبعللـ: تععلى:كةتؿ:اللي يٌِْ كهكبهع ىال وـ, هعميةكلو }ًَبُِ اَنَذٌُاْ ىِيغَّ

َ اىيّوِ يَ رٌََمَّوْ عَ يَب ًَ ىَ ٌَ اىغََِّْعُ اىْعَيٌِْ{ فَباْنَخْ  َّّوُ ىُ .(3)بِ
كالٌ .علحع,كتلعلحعكًتنعؿ:لعلحوهلعلح ,كلظحعن,كالطوحع,

.لدالف عد"إفاللوحميالوغ هك:":(ْ)ةعؿأبكالفلؿك

                                                                 

دار,تحنتؽ:هحهدتكضهرتب,حهدبفأحهدبفاثزهرمال ركم:ثبيه لكرهت ذتبالوغ ا ظر:(ُ)
التراثالعربي بتركت,إحتعء ـََُِ-ُط, ,ْ/ُِْ ثبي لرإ كاللحعحتعجالوغ , هعتتؿبف:

اللكهر الغفكرتطعر,مالفعرابيحهعد تبد أحهد لوهظتتف,تحنتؽ: العوـ بتركت,دار ,هػَُْٕ-ْط,
ُ/ّّٖ العرب, الدكل عف لهعؿ توى, بف ه ـر بف هحهد الفلؿ ثبي اث لعرم: ه ظكر ابف تف

اةمرتنى لعدر, هػُُْْ-ْط,كتبتر,دار ,ِ/ُٓٔ هحكالتعرتفعت, بف لعوي الزتف: توي بف هد
,هػَُّْ-ُط,ب عف,لدارال تبالعوهت بتركت,وهعءتحنتؽ:لبطولهعت هفالع,لرلع ياليرتؼال

الطوب ,ُّْ/ُ (,تط, لـالدتفال  في)دتهربفهحهدبفأحهدبفإ هعتتؿ:ثبيحفصكطوب 
الععهرةه تب ال  .ُْْ/ُ,هػُُُّ,هث ىببغدادالهطبع 

تبدال ظـ,عرسبفز رتعالنزكت يالرازمح تفأحهدبفمهعلـهنعتتسالوغ :ثبيال:ا ظر(ِ) تحنتؽ:
هعركف:دارالف ر)د  .َّّ/ّقُّٗٗط(,هحهد

 (.ُٔاث فعؿ,اآلت )(ّ)

()ْ ا بفهحهكدبفهكدكدالهكلويالح في,كلدبعلهكلؿ,ّٖٔأبكالفلؿ)ت: الدتفتبد هلد هػ(هك:
,ه  ع)البتتعرلتعوتؿالهبتعر,لوتدة تب,دهدر ع,كتكميمت عببغداثـا تنر,ةككليةلعءال كم هد

كغترهعكال الهبتلر( ه عئؿ توى الهلت :ا ظر,هيتهؿ اللكاهر النعدر: تبد هحهد ,ُِٗ/ُ,ثبي
كاثتظـلوزر وئْٗ/ُٓ,ثبيتبدا يهسالدتف:كتعرتخاة ظـ ,,ْ/ُّٓ. 
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ت و زاؿ إذا الهرتض كلوح الف عد, ت و زاؿ إذا الييء لوح متنعؿ:
كهكم عدالهزاج,كلوحمظفمي ت .(ُ)"رتوإذاأةوعتفالف عدالهرض,

هفبظؿالتعرتؼالوغكمأفاللوحتأتيبهع ىالهلعلح ,كال وـ,كتتبتف
.كذلؾلتأتيإلبعد زاعكبظؼ,كالتكمتؽ

ثانيًا: تعريف الصمح  ند الىفسرين:
ميهكالعتدة ميالنرمفال رتـ لفظاللوحكهيتنعتو   نتلر,كرد ل   ع

االبحثكهكهكلكعهذ,الذمبهع ىمضال زاعكالينعؽتوىاللوحاليرتي .
 ذ ر ِ()الطبرممند البعزف: تععلى,(ّ)كأتدل ةكلو تف تر :}ؤًَْ بِطاْلَحٍ ثََِْْ مي

أفاللوحتع ي,(ْ)اىنَّبطِ { "أم: الهتبعت تفكالهتبعلهتفلتترالعع: اةلظحتبف

توىهعأ .(ٓ)"ذفا متوكأهربوإلىهع ع عمتوهفاثلف كاللتهعع

                                                                 

الح فيبدا بفهكدكدالهكلويثبيالفلؿهلدالدتفت:عرالبتتعرلتعوتؿالهبتُ() اليتخ:تعوتنعت,
 .ٓ/ّ,هػُّٔٓ)د:ط(,بتركت,هرة,دارال تبالعوهت النع,هطبع الحوبي,دةتن أبكهحهكد



طبرمالهؤرخالهف ر,هفأهؿمهوطبر تعفأبكلعفرهحهدبفلرتربف ثترالق(هك:َُّالطبرم)ت:(ِ)
 ؿه  ع)أببعرالر,,كا عالعوـبدلتؿ ثرةتلع تفوبغدادكتكميب ع,ك عف ثترالترحعؿوا تكطفكل  

يب:ث ترأتظـال بظء:ا ظر,(كغترهعكلعهعالبتعفميتف ترالنرمفكالهوكؾكتعرؼبتعرتخالطبرم
يهستبد الر عل ,الدتفا  ط, كِٕٔ/ُْ, ا, لوزر وي كهعٗٔ/ٔثتظـ , بف:فالهؤلفتلـ لعهر
 .ُْٔ/ٗ,رلع

تظءالدتفتويبفهحهدالهعركؼبعلبعزفتعلـبعلتف تركالحدتث,ق(هك:أبكالح فُْٕالبعزف)ت:ّ()
لوتلع تؼ,,كتكميبحوب,بغدادماثلؿ,ك عفبعزفال تببعلهدر  يال هت عطت ,هفمن عءاليعمعت 

لبعبالتأكتؿميهعع يالت زت اثح عـ(كغترهع,ؿه  ع) اثتظـ:ا ظر,كتدةاثم عـمييرحتهدة
الهؤلفتفٓ/ٓ,لوزر وي  .ُٕٕ/ٕ,,كهعلـ

(.ُُْال  عء:اآلت )ْ()
 

تحنتؽ:أحهدهحهديع ر:,ثبيلعفرهحهدبفلرتربف ثترالطبرم:لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمفٓ()
تحنتؽ:,زفتظءالدتفالهعركؼبعلبعالح فثبي:زفكالبع,َُِ/ٗ,قَُِْ-ُط,هؤ   الر عل 

لهحهد,كهحع فالتأكتؿ,ِْٔ/ُهػُُْٓ-ُط,بتركت,دارال تبالعوهت ,تلحتحهحهدتوييعهتف
بع  هحهد تحنتؽ: النع هي هحهد بف الدتف العوهتولهعؿ ال تب دار ال كد: تتكف -ُط,بتركت,ؿ

.ِّٕ/ّ,قُُْٖ



ٓ 

 

ُ)ال عكدأبككةعؿ تععلى( ةكلو تف تر َِْْ اىنَّبطِ{مي كةكع",(ِ):}ؤًَْ بِطاْلَحٍ ثَ ت د
اليرتؼ, اليرع حدكد ذلؾ مي تلعكز أف غتر هف بت  ـ كالهععداة كهكالهيعة ,

تينعؿ:ألوحتبتفالنكـ,أكبهحذكؼهكلف لوأم عئف,هتعوؽب فسإلظح
.ّ()"ال عسبتف

إذا":(ْ)اثلك يكةعؿ بعلهكدة ال عسالتألتؼبت  ـ بتف اةلظح هف الهراد
.ٓ()"تفع دكاهفغترأفتلعكزميذلؾحدكداليرعاليرتؼ

تععل.(ٔ)كةعؿالثعوبي لنكلو الزكل "تع ي:,(ٕ)}ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ{:ىميتف ترل بعدإةعه 

إتعهع, تبتترزكل ع

                                                                 

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

ال تعبال رتـالعنؿ إلىهراتع ال وتـ كغترهعك, الطظب( ا ظر,تحف  ٗٓ/ٕ,لوزر وياثتظـ: كهعلـ,
ُُ,الهؤلفتف كهك كت اثتظـَُّ,َِّ/  .ِٖٔ/ُ:كزارةاثكةعؼ,,



 (.ُُْال  عء:اآلت )ِ()

بأبي(ّ) الهعركؼ العهعدم هحهد بف هحهد ال عكد ثبي ال رتـ: ال تعب ع هزات إلى ال وتـ العنؿ إريعد
.ِِّ/ِ,بتركت,ت,ط(دارإحتعءالتراثالعربي)د:,ال عكد

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

اليهكك,الهثع ي (كغترهع يكة ا ظهبكؿ إلى ال فر مي ؿ ا ظر, لوزر وي: اثتظـ كهعلـُٕٔ/ٕ, ,
 .ُٕٓ/ُِ,الهؤلفتف

ا اثل(ٓ) بفتبد هحهكد لي عبالدتف تطت ,ك يركحالهعع ي: البعرم تبد توي ال تب,تحنتؽ: دار
بتركت .ُّٗ/ّ,هػُُْٓ-ُط,العوهت 

 

ه ,العظالحعمظق(هك:أبكإ حعؽأحهدبفهحهدبفإبراهتـالثعوبيال ت عبكرماةهعـ,ِْٕالثعوبي)ت:ٔ()
هؤلفعتالتف تريتخ تدة ال يؼكالبتعفميه  علو كغترهع) العرائس( النرمفك تف تر ا ظر, كمتعت:
كاثتظـلوزر ويّْٓ/ُٕ,,ك ترأتظـال بظءٕٗ/ُ,اثتتعف ,,ُ/ُِِ. 



 (.ُُٖاآلت )ال  عء:ٕ()



ٔ 

 

توى الفرة كالهلعلح  هف بتر كال فن , الن ـ هف بعضحن ع هع,(ُ)"ترؾ كهك
.(ِ)"ذهبإلتوبعضالهف رتف

الزهبيرم اللوح:(ّ)كةعؿ كهع ى  ف عن": لو تطتب أف توى تتلعلحع تفأف
كاةتراضك كءتفبعل عأكالن ه , أكهفال يكز, كاللوحبترهفالفرة ,
 .(ْ)"ؿييء,أكاللوحبترهفالبتكرأكهكبترهفالبلكه مي ,العيرة

تطت  ابف (ٓ)كتنكؿ تععلىمي (ٔ)}ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ{:ةكلو هطوؽ:"إ و تعـ لفظ
البظؼبترتوىينتلت ال فكسكتزكؿبو الذمت  فإلتو الحنتني أفاللوح

 اةطظؽ,كت درجتحتهذاالعهكـلهتعهعتنعتوتواللوحبتفالزكلتفميهعؿو
.(ٖ)بعضالهف رتفةكؿ,كهك(ٕ)",أكغترذلؾ,م كبترهفالفرة ءأككط

                                                                 

أبيهحهدبفتعيكرتحثبيإ حعؽأحهدبفهحهدبفإبراهتـالثعوبي:الثعوبيتف تر(ُ) دار:نتؽ:اةهعـ
بتركت  .ّٓٗ/ّ,هػُِِْ-ُط,لب عف,إحتعءالتراثالعربي,

::تبدالرزاؽاله دمبفه عكدبفالفراءالبغكمتحنتؽهحهدالح تفثبي:إحتعءالتراث,تف ترالبغكمِ()
إحتعءالتراثالعربيدار َُِْ-ُبتركتط, َٖٕ/ُهػ .ّْْ/ُ,كتف ترالبعزف,

الزهبيرمالهف رق(هك:أبكالنع ـهحهكدبّٖٓ(الزهبيرم)ت:ّ) الوغكم,,فتهركبفأحهد, ال حكم,
,كلوهل فعتتكميلتو ترمومياللرلع ت بلعرا ,ًث ولعكره  زهع ع,الهت وـ,الهعتزليكتونب

ثبي,تتعفعتاثكمت:ا ظر,كغترهعكالفعئؽميغرتبالحدتث(,ه  ع)ال يعؼتفحنعئؽغكاهضالت زتؿ
الدتف يهس ُٖٔ/ٓ,العبعس اة ظـ, ٕٗٔ/ُُ,كتعرتخ ال بظء, أتظـ ك تر ,َِ/ُُٓ كطبنعت,

ُّٔ/ِ,لعبدالرحهفبفأبيب رالعيرتف:الهف رتف كاثتظـلوزر وي, ,ٕ/ُٕٖ. 
.ُٕٓ/ُ,هػَُْٕ-ّطت()د,بتركت,دارال تعبالعربي,ثبيالنع ـهحهكدبفتهركالزهبيرمال يعؼ:(ْ)



هكِْٓابفتطت )ت:(ٓ) الغر عطيالنعلي:ق( ,تعرؼبعثح عـأبكهحهدتبدالحؽبفتهعـبفتطت 
تكميبحلكالحدتث, الهرت , لكرة كليةلعء ف هل فعته  ع)الهحر, ال تعبلو ميتف تر الكلتز ر
مكاتالكمتعت: ظركغترهع,ابر عهج(,العزتز الهونببلظحالدتفل: هحهدبفيع ر كالكامي,ِٔٓ/ِ,

ـلوزر ويكاثتظ,َْ/ُٖ,ظحالدتفبوتؿبفأتبؾ:للبعلكمتعت ,ّ/ِِٖ. 
 (.ُِٖال  عء:اآلت )ٔ()
الكلتزالهحررٕ() اث دل يتحنتؽ:: تطت  الحؽبف تبد اثبيهحهد اليعميهحهدتبد تبد ل ظـ دار:

العوهت ال تب  ,َُِ/ِ,هػُِِْ-ُط,بتركت,
(ٖ) ا ت ظر: ثبيتبد النرطبي: يهسالدتفالنرطبيتف تر الب,تحنتؽ:هحهد دارأحهد ردك يكمبرتف:

الهلرت  َْٔ/ٓ,هػُّْٖ-ِط,هرةالنع,ال تب ثبي, الثععلبي: الثععلبيكتف تر الرحهف تبد ,زتد
,َّٕ/ِ,هػُُْٖ-ُط,بتركت,اثالعربيالتردارإحتعء,اليتخهحهدتويهعكضكمبرتف,تحنتؽ
بفتويكمتح لهحهد ,=بتركت,ال وـالطتب,دار:دهيؽ, ثتردار:ابف,بفهحهداليك ع يالندتر:



ٕ 

 

:أفاللوحتبتصبإزال ال فعربتفال عس,تنعؿه و:الطوحكاةتؿأتلعنك
ْنَيََُب طُيذبةعؿتععلى.(ُ)كتلعلحكا ُ ُّظيِذَب ثَ .ِ()ًَٱىظُّيخُ خَري{ :}ؤَ

 اصطالح الفقياء.  في ثالثًا: تعريف الصمح
 .(ّ)لوحهك:تبعرةتفتندكلعلرمعاله عزت ةتؿبأفال

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

بظؼالهبعله  اله عله  كهك بهع ىالهلعلح , هكا ـ كةتؿاللوح:
.(ٔ),كهكلدالف عد,كهع علداؿتوىح  والذاتيكألووهفاللظح

ه يأ كههع التيعلركالت عزعبتفالبلكـ, ترتفعبو هكتند كةتؿاللوح:
إَطْيِذٌُاه  عةكلوتععلى,(ٕ)الف عدكهثعرالفتف ْْنَيََُب{ :}فَ .ٖ()ثَ

  

                                                                                                                                                                                          

ا بف,طبعوكرالعو,الًن هكليكمتحالبتعف:ثبيالطتبهحهدلدتؽبعف,َُٔ/ُ,هػُُْْ-ُط= تىبد
عرم تدىاالهى تب العل,إبراهتـاث لى .ِٓٓ/ّ,هػُُِْبىتركت)د,ط(,رته لوطبىعت كالٌ ٍير,لى

.ُِّ/ٖ,هػَُْٓت,,ط(,)دهؤ    لؿالعرب, :ةبراهتـبفإ هعتتؿاثبتعرمالهك كت النرم ت(ُ)
 

 (.ُِٖال  عء:اآلت )(ِ)
ال تكا يمتحالندتر:ل هعؿالّ() بفتبدالكاحد ط(دارالف ر,دتفهحهد  .َّْ/ٖ)د,ت,
ثبيال(ْ) الطعلبالربع ي: العدكمتوىيرح فعت  اللعتدمالعدكمحعيت  تويبفأحهد ح ف, حنتؽ:ت,

البنعتيتك  هػُُْْبتركت)د,ط(,دارالف ر,ؼاليتخهحهد ,ِ/ّّٓ.
 

هحهديبث:هكاهباللوتؿمييرحهبتلربوتؿ(ٓ) ا  الهتبد عركؼبعلحطعبالرُّتت ييهسالدتف
ت(طل يالهع الف ر/-ّ)د, هػُُِْدار ,ٓ/ٕٗ. 



الدتفتثهعفبفتويبفهحلفالزتوعيالح في(ٔ) لفبر تبتتفالحنعئؽ: ا, بكلؽ,,ل برلاثهترت الهطبع 
 .ِٗ/ٓ,هػُُّّ-ُ:ت(ط)دالنعهرة

ثبيالفلؿهلدالدتف,(البتتعرلتعوتؿالهبتعرٕ)  .ٓ/ّالبودلي,


 .(ٗاآلت )الحلرات:(ٖ)



ٖ 

 

.(ِ)"التكمتؽكال وـ"اللوحهك:,أف(ُ)الب كتيكذ ر
تفعتال عبن ت دالهف رتف,كالفن عءالتفعؽالكالحالتعربظؿهفكتظحظ

رلععالهكدة, كا  كالينعؽالذمتحلؿبتفهتبعلهتف, الذمتع يمضاله عزت ,
ةدر بت  هع الح تؼ,اةه عفكاثلف  اليرع كلكل هف كلو ثم هبعلف  أم ,دكف

تند ي ؿ مي  عف الفن عء- كاء ت د هك تند- هع بدكف ت -أك هك د هع
معلهع ىهكذاتو.-الهف رتف

 بؽ بوصإلىأفالهع ىاللطظحيلتبرجتفالهع ىالوغكم كأف,كههع
ل   ـتبتوفكف,ولوحبتفالهف رتفكالفن عءلتعرتؼاللطظحيالميه عؾاتفعؽه
حتثتعدلالفن عءتندانببظؼالهف رتف.,ميحنتنتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

ه لكربفتك سبفلظحالدتفالب كتىالح بوييتخالح عبو بهلرميهك:ق(َُُٓ(الب كتي)ت:ُ)
هلر,تلرل غربت  مي إلى)ب كت( ه  ع,  بتو  تب, كغترهع)دةعئؽأكليال  ىليرحاله ت لو ,ى(

الهؤلفتف,َّٕ/ٕ,اثتظـلوزر وي: ظرأ  .ِِ/ُّ,كهعلـ
ال  (ِ) أكلي :ىدةعئؽ بف الب كتىله لكر الدتف لظح بف تك س ال تب)د, ,هػُُْْ-ُت(ط,تعلـ

ِ/ُّٗ.
 
 
 



ٗ 

 

 
 دصيغ الصمح دىشتقاتو. الصمح دغايتو أىىية: الىطمب الثاني

 أىىية الصمح: :أدالً 
تتلحأههت اللوحبهبتوؼأ كاتوبعلحنتن الهتهثو ميتظـالثكاب,كاللزاء
بتف كاثلف  لوحفعظتوىالهكدة, يرعا اللوحكرغبمتو كلذا لونعئهتفبإلرائو؛

الينعؽبت زال  كا  كالتكمتؽبتفالهتبعلهتف, كا تئلعؿاله وهتف, الفرة , ك بذ   ـ,
النوكب.  أ بعب عالهؤدت إلت ع,كبذلؾتلفكاال فكس,كتزكؿاثحنعد,كتلتهع

بإلراء الربع ت  كالتكلت عت النرم ت , الع عت  بظؿ هف اثههت  توؾ تتبتف  هع
 هراحؿ لهتع مي اللوح هرضالهكت,حتعة مي كهك كمعتو, ةبؿ حتى اة  عف

ابتظؼاله كالدكلت كتوى كاللهعتت , كاث رت , الفردت , توؾ, تكتعت تؤ د كههع
 الهطون  كاثههت  الربع ت , ال بيهيالع عت  الع عت هبعيرة ك ذا اللوحب ف و,

ال عس بتف بعةلظح النعئهتف لوهلوحتف كالثكاب النرمف,بعلفلؿ مي كهدح ـ
 كت هال بكت كال    أكلعؼ اتتبعر تـ ذلؾ  ؿ كمي , النرمفاتعت مي للوح

بأكلعؼتوتؽبإلرائو,كبعلنعئهتفبو,مندكلؼاللوحبعلبترت ,كتـت هتتومي
بعلفتحكال وـ,ك  بتفذلؾ هعتوي: النرمفال رتـ

مي:(1)تنكؿال عدم اللوحت بتٌةحدلاآلتعتالتيتف ترل كملووميأههت 
ىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُةكلوتععلى برَّقٌُاْ ا أم:ألوحكاهعبت  ـهفالتيعحف,.(2)اْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ{:}فَ

 كالتدابر, كالتبعغض, بعلتكادكالتنعطع, كالتآلؼكالتحعب, كالتكالؿ, مبذلؾتلتهع,,
 كالت عزع, كتزكؿهعتحلؿهفذلؾب ببالتنعطعكالتبعلـ,كالتيعلر,  وهت ـ,

  

                                                                 

(ُ) ت: هكُّٕٔال عدم) التهتهي:هػ( ال عدم الرحهفبف علر تبد منتو, هحدث, هف ر, لكلي,أ:
أكؿهفأ يأه ,عبو ,هفأهؿ لدهت وـكاتظهفتوهعءالح  تب كلدكتكميميت تزة)بعلنلتـ(كهك

)تت ترال رتـالرحهفميتف تر ظـاله عف تعبعكلوتدةهل فعته  عَّ(لومت ع حكُّٖٓ)   
كهعلـ,َّْ/ّ,اثتظـلوزر وي:ا ظر,رمف(كغترهعكتت ترالوطتؼاله عفميبظل هنعلدالن

لعهربفرلع,الهؤلفتف ,ُّ/ّٗٔ. 

 .(ُاآلت )اث فعؿ:(ِ)



َُ 

 

 رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْشَيٌُاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ ًَاطْجِشًُاْ بَُِّ :}ًَؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَسَعٌُىَوُ ًاَلَةعؿتععلى

(1)اىيّوَ ٍَعَ اىظَّبثِشِِّ{ كالعفك. وؽل ـ, تدبؿميإلظحذاتالبتفتح تفالبي  هع

اله تئتفه  ـ,مإ وبذلؾالبيوؽتزكؿ ثترههعت كفميالنوكبهفالبغلعءتف
.(2)كالتدابر

ت دحلكؿينعؽكبظؼبتفكمييأفالعظةع ا تهرارهع تاث رت كهحعكل 
ؤَُ  عيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَ بِعشَاػب فَيَب اُنَبحَ عَيَْيََِبث ٍِِ }ًَبُِِ ٱٍشؤَحٌ خَبفَذ:ةعؿتععلىالزكلتف

اْ فَةَُِّ ٱىيَّوَ مَبَُ ٱىشُّخَّ ًَبُِ رُذغِنٌُاْ ًَرَزَّقٌُ ًَٱىظُّيخُ خَري ًَؤُدؼِشَدِ ٱألَّسُظُ ُّظيِذَب ثَْنَيََُب طُيذب

َُ خَجِريا{ ب رَعََيٌُ ََ .ّ()ثِ

:}فاَلَ رََِْيٌُاْ مُوَّ اىََْْْوِ فَزَزَسًُىَب مَبىَُْعَيَّقَخِ ك هعذ ربعضالهف رتفلنكلوتععلى

كأهكر ـ,,ْ()ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُس ا سَّدَِْ ب{ أمإلظحأتهعل ـ,
ةعه العدؿبتفأزكال ـك كأفلتلكركاكلتف دكامتهعمرلوا توت ـثزكال ـ,ا 

هفال فن ,كالعيرةبعلهعركؼ,أكإلظحهعأم دتـهفاثهكرالتيأكلباليعرع
اآلت تعههعنبتفالزكلتف,كذلؾ توت ـمعو عهعاثزكاج,ك هعلعءاللوحميهذل

لبعرالزكجتو ىمعؿهعلت كالال فس,أكتهتؿإلتو,كذلؾاحت عبعن,ككمعءنبإرغعـكا 

                                                                 

 .(ْٔآلت )ااث فعؿ:(ُ)
ال عد(ِ) الرحهفبف علر لعبد اله عف: الرحهفميتف تر ظـ ال رتـ متت تر الرحهفبفتح, تبد نتؽ:

قَُِْ-ُط,هؤ   الر عل ,هعظالوكتحؽ ,ُ/َِِ.
.(ُِٖ)اآلت ال  عء:(ّ)
(ُِٗ):اآلت ال  عء(ْ)



ُُ 

 

مياللوحبتفالزكل متوكبتفكا,متهعابتوفتفكةتعهعنبحؽالزكل , هعهكترغتبه
.(ُ)ال عستعه ميلهتعهعابتوفكامتو

ةطبك (ِ)ذ ر تد هعبلهو البيرت ال فسهعتتععهؿاة ظـكثفةكلو:
ا ركحهفكال فب الطتفهفالنبل هفهؤلؼمرتدهزاجهفمت ع هعكبلهو .
كطعةعتا تعداداتهفمت ع تلعالتيالكاةعت ,هثعلتت عأكالهثعلت ,كبكاةعتت ع.

.ا فلعـكدكفت عةضدكفال هعء,إلىبركح عكترؼاثرض,توىةدهت ع
 ذلؾاة ظـثف اللكرةهك-وـك توتوا لوى-اة ظـ بي عف..

كالطعةعتالبلعئصلهتعمت عمت هكال هعؿهفأكل عتبو حتفلإل  ع ت ال عهو 
.اة  عفمطرةحدكدميهت عهظنهتكاز عن هكان
الر كؿهذاك عف لالن ه ,هذلميكتعدؿتهوؾ,متهع  عئوبتفتن ـكهك:
بعضتوىبعل فتؤثرأ وت  ر (ّ)وؾتهتهعبعرجهذاكأف.  عف, كلذلؾ
..أم:النوب(ْ)"الميم ىذا قسىي فيىا أىمك فال تمىني فيىا تىمك دال أىمك"تنكؿ:

                                                                 

النِِٗ/ٗت ظر:لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف:لوطبرم:(ُ) بفتهربفإ هعتتؿالفداءبكرمفالعظتـ:ث,
 ظه هحهدبف عهي:ؽتحن:تالنريي ثتر كمتح,ُّْ/ِ,هػَُِْ-ِطكالتكزتعلو يرطتب دار:
,كال عدم,ِٖٓ/ّميهنعلدالنرمف,ثبيالطتبهحهدلدتؽ:كمتحالبتعف,َِٔ/ُ,لويك ع ي:الندتر

تف تراله ترلوزحتوي:دالك,كاله  جكاليرتع العنتدةمياله ترترالتف ,َِٕ/ُ,عبدالرحهفبف علرل
هػُُْٖ-ِدهيؽ)د,ت(ط–رالف رالهععلردا,كهب بفهلطفىالزحتوي بتلرؼ..ِٖٗ/ٓ,

(ِ ةطب( هكُّٖٓ)ت:: تد هف رإ ظهي:ق( بعلتف تر, تعلـ  عتب, اليعربي, ح تف ةطبإبراهتـ  تد
)هكيع(ميأ تكط,تعوـبعلنعهرة, عفهفبتفةعدةلهعت اةبكافالذتفاتتنوت ـهفهكالتدةرت هلرم,

لو تب ثترةميالدمععتف,ال وطعتكزلتب ـميغتعهبال لكف,مع ؼتوىالتألتؼكهكمي ل و
(ىالطرتؽ,كهععلـتو)ميظظؿالنرمف,كاله تنبؿل ذاالدتفلتعرتؼبو,م عفهفأي رهؤلفعتواة ظـكا

الهف رتف,ُْٕ/ّ,اثتظـلوزر وي: ظر,اكغترهع .ُِٗ/ُ,تعدؿ كت ض:كهعلـ
ل تدةطب,(ميظظؿالنرمفّ) :ِ/َٕٕ.
الدارهي,التهتهيال هرة دم  فالدارهي:(ْ) ح تف وتـأ دتحنتؽ:ثبيهحهدتبدا بفتبداللهد

الهغ يلو يركالتكزتع:الدارا ي )د,دار :كاله تدرؾلوحع ـ,ُُْٔ/ّ(ِِّٓ)رةـ,حقُُِْ-ُطت(
دارال تبالعوهت :هلطفىتبدالنعدرتطعتحنتؽ:,تبدا الحع ـال ت عبكرمالهعركؼبعبفالبتعيبث
حدتثلحتحتوىيرطه وـ,كَِْ/ِ(ُِٕٔ)حرةـ,قُُُْ-ُ,طبتركت– لهعؿل: لبالرات ,

,=قُُْٖ-ُ)د,ت(طلب عف,بتركت,كال يرهؤ   الرتعفلوطبعت :كاه هحهدتؽ:تحنتالدتفالزتوعي



ُِ 

 

ت تنتـهعالزكلتف فكسميتبنىكلاللو هذلتطتؽمظالنوكب,تلؼحتفمأهع
كلكالحبعؿ,بعل ظ ؿاثزكاجته ؾلاة ظـثف.بترإذفمعلتفرؽالحتعة,هعو

الحعؿبو مإذا.كالتلهؿبعلكالبأككالرحه بعلهكدةته   ـإ هعكاثغظؿبعلنتكد
ميتنتـأفتوت عتح ـلمإ والهت عمرة,النوكبتظج و عالك عئؿهذلتبو لأف

ف!»حنتنيكا فلعـظعهرمربعطميأككال فرةال راهت هف لف ا تغفتتفرةعكا 
..«ح تهع ععكاا ك عف. عتوهف ظ

- بحع و-كهكهكت دلكههعهك,ملووهفتغ توأفه  هع ظتعدمع 
.(ُ)حعؿل ؿتلوحبهعكتوهوح هتوحدكدميتيعءبهعتوت ـكتك عتبعدلت ع

التف تركتظحظ اللوحمي تب بظؿتتبعمتعت اثهر,أ  عهف بلتغ 
:}ًَبُِ ؿَبئِسَزَبُِ ٍَِِ ثه اله وه ةعؿتععلىت ععالبظؼبتفأب عءالكذلؾتحعيتعن

ْْنَيََُب فَةُِ ثَغَذْ بِدْذَاىََُب عَيََ األُخْشٍَ فَقَبرِيٌُا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ  اىَُْاٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَ

بىْعَذْهِ  ْْنَيََُب ثِ ُ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَ ةِ ىيَّوِ فَ ٍْشِ ا َ ؤَ ىَ بِ ىيَّوَ ُّذِتُّ اىَُْقْغِـنِي{رَسِِءَ  ٌا بَُِّ ا ؤَقْغِـُ ًَ()ِ.

ك ال رته راتةد اآلت  اثبترة-ت اثتعـ مي حتى اللوح إلراء لركرة
كبظؼودمإلىحلكؿ زاعوؤأكميهرضهكتو,طعلهعأفكلتتوةدت,لإل  عف

نَسًب ؤًَْةعؿتععلى,دابؿاث رةالكاحدة صٍ اَ بِثَْ ب فَإَطْيَخَ ثَْْنَيٌُْ فاَلَ  :}فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٌٍُّ

ْْوِ بَُِّ اىيّوَ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ{ يَ ٌَ عَ ثْ .(ّ)بِ

النرمف حرص -أتلعن-ال رتـكةد دكائرل, ألتؽ مي اللوح إلراء عظة  توى
ه هعبتفال عساتت ىبإلرائوميأك عدكائرلتوىاله تكلالدكلي هعالزكلتف,

                                                                                                                                                                                          

يثب:الحبترالتوبتصو,ُِٓ/ّ= أحهد الع نظ يالفلؿ حلر العوهت :بف ال تب -ُ)د,ت(طدار
ِٓٗ/ّ,قُُْ .

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



ُّ 

 

ٌَمَّوْ عَيََ اىيّوِ بَِّّوُ تععلىؿةع, هعابتوفتهعتندات ـ يٌِْ فَباْنَخْ ىَيَب ًَرَ :}ًَبُِ اَنَذٌُاْ ىِيغَّ

ٌَ اىغََِّْعُ اىْعَيٌِْ{ .(ُ)ىُ

لولوح هعتؤتدأههت اللوحهعلعءميالحدتثاليرتؼلهبعيرةال بيكه
ةلرائو, دكفأفتك ؿغترل لولوحم عفب ف و إلك عى ت هعببلكه و ل

ال بي,ةل لوحالحدتبت الهت عزتتفكهفذلؾ:هعبتفكالل لعلحمندركمأٌف
تعرؼبلوحالحدتبت  كهكهع الحدتبت , تعـ أهؿه   كذلؾتوىكلعالحرببت و,

تير (2)  تفكبت  ـ كلؼ, ك-كةد اللوح–تععلى بحع و تظتـ,بأ وذلؾ متح
زْذ ب ٍُّجِْن ب{نعؿم زَذْنَب ىَلَ فَ .(3):}بَِّّب فَ

ال بي تف كلى ري ل هع كذلؾ ةبعء, به لد اللظة تف تأبر لوعيغ أ و
 .(4)بعللوحبتفحتتفهفب يتكؼ

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

 هعتوي:توىذلؾكهي
:}الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطاْلَحٍ ةعؿا تععلى-

,كلندكردت(ٓ)ثََِْْ اىنَّبطِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّاْرِْوِ ؤَاْش ا عَظَِْ ب{

                                                                 

 .(ُٔاآلت ) فعؿ:اث(ُ)
(ِ) ؽتحنت,اللعفيالببعرمإ هعتتؿبفهحهدتبدا يبث:لحتحالببعرمهتفؽتوتو, بفزهترهحهد:

,حهػُِْ-ُط,بعبغزكةالحدتبت , تعبالهغعزم(ال وطع ت تفهلكرة)ال لعةطكؽدار:ال علر علر
مؤادهحهد:ؽتحنتال ت عبكرمالنيترمالحلعجبف وـهالح فيب:ثكلحتحه وـ,ُِٓ/ٓ(ُِْٕرةـ)
,بعبلوحالحدتبت ميالحدتبت , تعبالل عدكال تر)د,ط(بتركت–العربيالتراثإحتعءدار:البعةيتبد

.َُْٗ/ّ(ُّٖٕ)حرةـ
 

 .(ُاآلت )الفتح:ّ()
 .ُِٖ/ّ(َُٗٔرةـ),حياةلظحبتفال عسلعءمبعبهع,تعباللوحلحتحالببعرم: ت ظر:(ْ)
 (.ُُْاآلت )ال  عء:ٓ()



ُْ 

 

يبتعفملؿكأههت اةلظحبتفال عس,كأفاللوحمتوةطعال زاعهذلاآلت م
 كالبلكهعت.

تععلى- ٌاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ ًَاطْجِشًُاْ بَُِّ اىيّوَ ٍَعَ كهفذلؾةكلو :}ًاَلَ رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْشَيُ

,م(ُ)اىظَّبثِشِِّ{ كالبتظؼ, الت عزع, تدـ حثتوى اآلت  هذل في ك عئؿثف هف

  عءالت عزعكالبظؼبتفال عسهكالنتعـبعللوحبت  ـ.إ
ألأببر ـ"ةعؿ:ةعؿ-رليا ت و-كلعءميالحدتثالذمركالأبكالدرداء-

ةعلكا:بوى.ةعؿ:إلظحذاتالبتفكاللدة ؟بأملؿهفدرل اللظة,كاللتعـ,
.(ِ)..."ةعؿ:كم عدذاتالبتفهيالحعلن 

ه- أبي ت و-رترةكتف ا  ةعؿ-رلي  ظه":ةعؿ: توتوى ؿ ال عس هف
.(ّ)"لدة , ؿتكـتطوعمتواليهس,تعدؿبتفال عسلدة 

,بؿكردميال   - هعتدؿتوىلكازتأبتركةتاللظةطعلهع عفاةهعـهيغكلن
 الذم الحدتث ذلؾ كهف ال عس, بتف اللوح أك  عدبعةلظح, بف   ؿ -ركال

ا ال بيكالذم- ت ورلي تأبتر حعفكةتأدائ ع,كلح ت دهع تفاللظة
ال بيإ)ةعؿ: إلت ـ مبرج ييء, بت  ـ تكؼ عف بف تهرك ب ي هف أ ع ع ميف

,ملعءبظؿ,أ عسهفألحعبوتلوحبت  ـ,محلرتاللظة,كلـتأتال بي
حبسؿ:إفال بي,ملعءإلىأبيب ر,منعمأذفبظؿبعللظة,كلـتأتال بي

اللظة مأةعـ يئت, إف  عـ, منعؿ: ال عس؟ م ؿلؾأفتؤـ اللظة, كةدحلرت
تهييمياللفكؼحتىةعـمياللؼاثكؿ,مأبذمتندـأبكب ر,ثـلعءال بي

ال عسبعلتلفتححتىأ ثركا,ك عفأبكب رلت عدتوتفتمياللظة,معلتفتمإذا
 بعل بي مأيهك مرمعأبكب رتدل,كراءل, هك,  هع أفتلوي مأهرل بتدل عرإلتو

                                                                 

 (.ْٔاآلت )اث فعؿ:ُ()
تحنتؽكتعوتؽ:أحهدهحهديع ركمبرتف:,  فالترهذم:ثبيتت ىهحهدبفتت ىبفهك ىالترهذمِ()

َِٗٓرةـ)ح,هػُّٓٗ-ِط,هلر,لبعبيالحوبيير  ه تب كهطبع هلطفىا )ْ/ّٔٔ. 
 

توتو:(ّ) الببعرمهتفؽ لحتح , اةلظحبتفال عساللوح, تعب بعبملؿ ,ُٕٖ/ّ(َِٕٕرةـ)ح,
زتعدة.,ٗٗٔ/ِ(ََُٗحرةـ),الز عة تعب:كلحتحه وـ  كمتو



ُٓ 

 

,محهدا كأث ىتوتو,ثـرلعالن نرلكراءلحتىدبؿمياللؼ,كتندـال بي
.(ُ)(...ملوىبعل عس,

 بتؿ مي أبعح مند  بتران, اهتهعهعن بعللوح اة ظهت  اليرتع  اهتهت  هع
ا ت في التي اللفعت هف تعتبر لف  لف إلرائو كهي أل الهؤهف, تف ةتهعف

ةتؿ أ و  وتـ, بف لفكاف تف هعلؾ اةهعـ ركال الذم الحدتث مي كذلؾ ال ذب,
أيكدن الىؤىن ج انًا؟ قال: نعم, فقيل لو: أيكدن الىؤىن  خياًل ؟ قال: ,"لو بي

.(2)"  نعم, قال: فقيل لو: أيكدن الىؤىن كذا ًا؟ فقال: ال
الح تؼربصال اليرع توىل ف  تعكد التي لوهلوح  كذلؾ اللوح,  ذبمي
ال بي منعؿ اللوح, كاةلظح":طرمي الحرب, ثظث: مي إل ال ذب تلوح ل

زكل ع الهرأة كحدتث زكلتو الرلؿ كحدتث ال عس, أراد,(ّ)"بتف إذا ال ذب مأبعح
اة  عفأفتلوحبتفاث تف.

مفبعلفتحكال وـ,كهذادلتؿتؤتدكتـت هتتوميالنركلؼاللوحبعلبترت , هع-
تععلى ةعؿ ال رتـ, النرمف مي اللوح أههت  بَِّّب }:.كةكلو(ْ):}ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ{كتؤ د

جِْن ب{ نَب ىَلَ فَزْذ ب ٍُّ زَذْ  .ٓ()فَ

  
                                                                 

الببعرملحتح(1) تفع دكالعءمبعبهع,اللوح: َِٗٔحرةـ),ياةلظحبتفال عسإذا )ّ/ُِٖ. 


تحنتؽ:هحهدهلطفىاثتظهي:هؤ   زاتد, ي:لألهعـهعلؾبفأ سبفهعلؾاثلبحيالهدالهكطأ(2)
بعب,ل ظـا, تعب,هػُِْٓ-ُاةهعرات,ط-أبكظبي- تعفلألتهعؿالبترت كاة  ع ت بف وطعفمؿ 

مياللدؽكال ذبهع لعء ,( َّّٔحرةـ بف:كيعباةتهعف,ُُْْ/ٓ( الح تف,ثبيب رأحهد
العوت ني,الب الد تكرتبد ال تحنتؽكتبرتج: هبتعرأحهد كأيرؼتوتو: الحهتد, لعحبيتبد دكم,

ببكهبعم ال وفت  الريد–الدار ه تب   لال  د ط: بعلرتعض, الو عفب,هػُِّْ-ُو يركالتكزتع عبحفظ
تحنتؽ:يعتب,ـأحهدبفهظؿبفأ داليتبع يكه  داةهع,ْٔٓ/ٔ(ِْْٕرةـ)حتهعلتحتعجإلتو,

.َٓٓ/ّٔ(ُِِٕحرةـ),هػُُِْ-ُ,طلر عل كمبرتفال عير:هؤ   اتعدؿهريد,,اثر عؤكط
 

,ُّٖ/ّ(ِِٗٔرةـ)ح,لتسال عذبالذمتلوحبتفال عسبعب,اللوحتوتو:لحتحالببعرم,هتفؽ(ّ)
َِٓٔحرةـ),كلحتحه وـ:البركاللو كاثدب )ْ/َُُِ . 

.(ُِٖاآلت )ال  عء:(ْ)


 .(ُاآلت )الفتح:(ٓ)




ُٔ 

 

جِعٌُاْ خُ }َّب.ًقٌىو رعبىل يٌِْ مَأفَّخً ًاَلَ رَزَّ َِّ آٍَنٌُاْ ادْخُيٌُاْ فِِ اىغِّ ْـَبُِ بَِّّوُ ىَنٌُْ ؤَُّّيَب اىَّزِ ـٌَُادِ اىشَّْ

ذلؾأفاليرتع .(ُ)عَذًٌُّ ٍُّجنِي{ كلذلؾتيعداللوحهفأ برالعنكدمعئدة,كههعتؤ د

ح ٌ كربٌاة ظهت  إلى ت, الحعل  دتت إذا ال ذب هف ييء ا تعهعؿ متو لت
.ذلؾ

 ثانيًا: الغاية ىن الصمح
 بؽتتلح التياهفبظؿهع اثههت  بيأفاللوح؛ل ع تت ىالنرمفمت ع

بو ظرانكذلؾ تتحنؽ التي العظته  ثـلوغعت  تععلى, ا  رلعء بتفكهي التكمتؽ
.البلهتفالهت عزتتف

رلععالهكدة كا  بظؼكينعؽبتفطرمتو, إ  عء ؿ اللوحتتـ إلراء مع د
بتفاله أك بت  ـ, اللوحبتفاله وهتفمتهع تـ  كاءن بت  ـ,  وهتفكال فعر,كاثلف 

بتف أك كالعلؿ, الينعؽ ت د الزكلتف بتف أك كالبغي, العدؿ أهؿ بتف أك
الهتبعلهتفميالهعؿ,أكبتفالهتبعلهتفميغترهعؿ,أكبتفاللتراف,أكبتف

اثةعرب,أكبتفاثلدةعء.
 تعكدكر كؿا  ذلؾالتنعتؿالذمةد ثف تتل  تحذرهفالتبعغضكالت عزًع,

ال ت اغضدا, دال تحاسددا, دال تقاطعدا, دكدندا   اد اهلل "ؿ:عبعل عسإلىال فر,من
.(ِ)"إخداناً 

كحثه الحدتثدلل كالح , تكثؽكميهذا لو عستوىا تعهعؿ ؿهع لرتح
التيعحف بدؿ الت عهح توى تحٌث ـ  هع الينعؽ, بكاتث كتزتؿ بت  ـ الهحب  ترل

.(ّ)بدؿالتنعطعكالتبعلـ,كتوىالتكالؿ
  

                                                                 

.(َِٖاآلت )البنرة:(ُ)
كلحتح,ُٗ/ٖ(َْٔٔحرةـ),ت  ىتفالتحع دكالتدابربعبهعاثدب,:لحتحالببعرم,هتفؽتوتو(ِ)

زتعدة,ُّٖٗ/ْ(ِٖٓٓـ)حرة, يتفالتحع دكالتبعغضبعبال البركاللو كاثدب,, تعب:ه وـ  كمتو
توىهذهباةهعـاليعمعيالفنو(3) لوطبعت كال ير,فتكمبرطفىالًبٍف,هيلد,:اله  لي كالتكزتع,دارالنوـ

 .َُٕ/ٔ,هػُُّْ-ْط,دهيؽ




ُٕ 

 

:صيغ الصمح دىشتقاتو الداردة في القرآن الكريم ثالثًا :
اللوح لفظ كركد بظؿ هف اة ظهت  اليرتع  مي اللوح لت  تعددت

 الهتهثو  الهبتوف  تيركهيتنعتو ثظث  ميمي هتعددة ك كر هكالع كمي لفظعن,
هكلععن كثهع تتف هعئ  إلى كلوت ال رتـ,  ك,(ُ)النرمف كركدهع  عف غرلواءن

أك  ع كا أمرادان الهت عزتتف بتف البظمعت إ  عء بو تنلد الذم اليرتي اللوح
أككردبوفظ أكلظحال كاتعكاثتهعؿ,كهيهفبعبالتكب , لهعتعت,أكغترل,
هعلو أك الغتر حعؿ إلظح يأف مي التي توؾ أك الف عد, أملد الههعثو   في

,أككردميالترغتببألرالنعئهتفبعللوح,ل   ع  نتلر علتتتـكهعميح هو
لتعون ع بو النعئهتف كألر كالينعؽ ال زاع مض تع ى الذم اليرتي اللوح توى

 كاءه تيهؿ ؿأ كاعالدةتؽبهكلكعالبحث, أك عفتعهعن بهع ىلرتحكهحدد
:اللوح.ك أبتفالهع ىل ؿلفظهفبظل أةكاؿالهف رتفلآلت 

لفظي) - ميالصمح, دصمحاً لعء الوفظثظث هكالع( بو,هفالنرمفب ذا كتنلد
الحثتوىاللوحلهعمتوهفالبترال ثتر.

لفظ) - لعء مي أصمحبت هع ملعءتبهع ىاللوحت( ب ع هكالعتبتوؼالهراد  
الهكالعلعءتبهع ىلظح الحعلؿبيأفالكلت ميهكلعكاحد,كميبنت 

الهعت ندكالعهؿ.
لفظ) - هكلعُيصمحاككرد مي بومضال زاعبتفالزكلتفت دحلكؿتفك( تيراد

الينعؽ,ككةكعال يكزبيأفا تهرارالعظة الزكلت .
- ( لفظ أصمحدا, دتصمحداكلعء مي كالحثبه  ( اثهر, بهع ى كهك هكالع,

تتفتفتدالكلكببإلراءاللوح,كمضال زاعبتفالهتبعلهتف,كاثهرت داثلكل
هف ت بب ةد لهع الهبتوفتف, بتف بعللوح النتعـ ت تكلب بعضالحعلت ,ثف

 ألرارثحكاؿال عس.
- ( صالحاً كلفظ إصالٌح, دا  كردتمي ) بإلظح:لعاهكأربع  النتعـ تفتد هع ه  ع

أيتعء ميثظث  كا حلعرل ال عس, هدلبترت  ظـ تفتد أك الينعؽبتفالزكلتف,
لنتعـبعةلظحبتفال عس.ه  عا

                                                                 

الهف رسثلفعظالنرمفال رتـالهعل(1) مؤادتبدالب:ـ ,بتركت)د,داراث دلس,عةيلهحهد  .َُْت,ط(



ُٖ 

 

- ( لفظ اإلصالح, إصالحياأهع مي كرد مند ) اللوحلع,اهكثظث  بهع ى ملعء
 عفهفبعبال دات كالدتكةإلىأم كاءهكاةلظحتهكهعنهع فيالف عدبعل وت ,

طرتؽالحؽكاللكاب,أكبهع ىإ  عء ؿبظؼهكلكدبتفالهدتكتف.
لفظ) - أف, دُىصمحدن, دالُىصمحينالُىصمحكلعء ب ع كتيراد هكالع, ميبه    )

 عف أتعن كالير الف عد كت بذ لو عس, اللظح ترتد لعلح  بٌترة  ت  لعحب  ؿ
هلدرل,كلونعئهتفبعللوحالثكابالعظتـت دا تععلىلتعوهوإلهك,ك  ذ ر

اثلفعظمياللدكؿ ف عفالهع ىاآلتيهذل كا  ميا تئ ع عن, كرد ح بهع بعتدان
ظعهرالوفظ هف ألفعظتدؿ كل   ع التف ترتفهكلكعالبحث, النعئـتوى تب

أكأيبعص,  كاءنبتفالزكلتف, أكلهعتعت.بإلراءاللوحبتفالهت عزتتف
:تويكلعتوؾاللت هعاآلتعتميلدكؿ هعالبعحثكةدا تح ف
ميالنرمفال رتـ.(تبتفألفعظاللوحالهتعددةُلدكؿرةـ)

الوفظالكاردمي ـ.
 النرمف

ه عف ال كرة اآلت كرةه ع
  زكل ع

هد ت ال  عء {ُِٖ...خَْْشٌ وَالصُّلْحُ}الصُّْلُحُ

 هد ت  ال  عء {ُِٖ..بَينَهُمَا صُلحا َُصلِحَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن} ُصلحا ِ

ّ 

 








 َأْصَلَح

ثَْْنَيٌُْ فَالَ بِثٌَْ  فَأَصْلَحٌَصٍ اَنَسًب ؤًَْ بِثَْ ب }فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٍُّ

 {ُِٖ..عَيَْْوِ

 هد ت  البنرة

فَةَُِّ اىيّوَ َّزٌُةُ عَيَْْوِ  وَأَصْلَحَ }فَََِ رَبةَ ٍِِ ثَعْذِ ظُيَِْوِ

ّٗ} 

 هد ت  الهعئدة

 ه ت  اث ععـ {ٌُْٖفاَلَ خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًاَلَ ىٌُْ َّذْضَُّ وَأَصْلَحَ }فَََِْ آٍََِ

}ؤََّّوُ ٍَِ عََِوَ ٍِننٌُْ عٌُء ا ثِجَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَبةَ ٍِِ ثَعْذِهِ 

 {ْٓفَإََّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْوَأَصْلَحَ 

 ه ت  اث ععـ



ُٗ 

 

فاَلَ خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَالَ ىٌُْ  وَأَصْلَحَ }فَََِِ ارَّقََ

 {َّّٓذْضٌَُُّ

 ه ت  اثتراؼ

 ه ت  اليكرل {َْفَإَاْشُهُ عَيََ اىيَّوِ وَأَصْلَحَ  }فَََِْ عَسَب

ْ 
ُيْصِلَحا

حَ  }ًَبُِِ اٍْشَؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فاَلَ اُنَبْ

 {ُِٖ..أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاعَيَْْيََِب 

هد ت ال  عء

ٓ َ 
 
 

 َأْصِلُحوْا

 هد ت  اث فعؿ {ُ...رَادَ ثِْْنِنٌُْ وَأَصْلِحُىاْ }فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ

ا  }وَإِن طَائِفَتَانِ مِهَ الْمُؤْمِننِيَ اقْتَتَلُىا فَأَصْلِحُى

 {...9بَيْنَهُمَا

 هد ت  الحيليرات

 هد ت  الحلرات {ٗ...ثَْْنَيََُب فَاءتْ فَأَصْلِحُىا}فَةُِ 

ٍتفى}بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌ فَإَطْيِذٌُا هد ت  الحلرات {َُ...ؤَخٌََّْنٌُْ بى
 

ٔ 

 ُتْصِلُحوْا
ا  }ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُس 

 {ُِٗ...سَّدَِْ ب

هد ت ال  عء

ٕ 
ِإْصاَلٌح 




 

  ت هد البنرة {َِِ...}ًََّغْإَىٌَُّلَ عَِِ اىَْْزَبٍََ قُوْ بِطاْلَحٌ ىَّيٌُْ خَْْشٌ

ثََِْْ  ًإٍلظىحو}باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ

 {ُُْ...اىنَّبطِ

 هد ت  ال  عء

}ًَثُعٌُىَزُيَُِّ ؤَدَقُّ ثِشَدِّىَِِّ فِِ رَىِلَ بُِْ ؤَسَادًُاْ  ٖ

ع...  {ًِِٖإٍلظىحن

 هد ت  البنرة



َِ 

 

مِّؽً}بُِ  ِإْصاَلّحا عتيكى  \هد ت  ال  عء {ّٓ...يََُباىيّوُ ثَْْنَ تيًرتدىاًإٍلظىحن

... اإِلْصاَلَحٗ عاٍ تىطىٍعتي ه ت هكد{ٖٖ}ًإٍفأيًرتديًإلهاًةٍلظىحىهى

َُ
 ِإْصاَلِحَها




ًإٍلظىًح ىع ه ت اثتراؼ{ٔٓ..}كىلىتيٍفً ديكٍاًمياثىٍرًضبىٍعدى

نٌُْ خَْْشٌ ىَّنٌُْ }ًاَلَ رُسْغِذًُاْ فِِ األَسْعِ ثَعْذَ بِطاْلَدِيَب رَىِ

 بُِ مُنزٌُ ٍُّاٍِْننِي{

ه ت اثتراؼ

 هد ت  البنرة {222..}ًَاىيّوُ َّعْيٌَُ اىَُْسْغِذَ ٍَِِ اىَُْظْيِخِ اْلُمْصِلِح ُُ

ُِ  
 

 ُمْصِلُحون

ٌاْ بَََِّّب َّذُِْ  }ًَبِرَا قِْوَ ىَيٌُْ الَ رُسْغِذًُاْ فِِ األَسْعِ قَبىُ

 {11...ٍُظْيِذٌُُ

 هدت   البنرة

}ًٍََب مَبَُ سَثُّلَ ىُِْيْيِلَ اىْقُشٍَ ثِظُيٌٍْ ًَؤَىْيُيَب 

 {11١ٍُظْيِذٌُُ

 ه ت  هكد

ُّ  
 اْلُمْصِلِحين

َّّب الَ ُّؼِْعُ  }ًَاىَّزَِِّ ََُّغَّنٌَُُ ثِبىْنِزَبةِ ًَؤَقَبٌٍُاْ اىظَّالَحَ بِ

 {1١2ؤَاْشَ اىَُْظْيِذنِي

 ه ت  اثتراؼ

جَّبس ا فِِ األَسْعِ ًٍََب رُشِّذُ ؤَُ  }بُِ رُشِّذُ باِلَّ ؤَُ رَنٌَُُ اَ

 {1١رَنٌَُُ ٍَِِ اىَُْظْيِذنِي

 ه ت  النلص

 

 كركد ل ع تتبتف ال عبؽ اللدكؿ بظؿ ميثظث هف لولوح لفظعن به  تير
هكلععنتكتير ال رتـف النرمف هفكتتلح.مي تأتى اللوح أههت  أف  بؽ ههع

كال الثكاب تظـ  ثرةبظؿ بظؿ هف تأتي اللوح أههت  كأف توتو, لونعئهتف لزاء
النرمفال رتـالتكلت عتالربع ت ك اللوحأتلعناهتهعـ أههت  تؤ د كههع بو, تـ, هع

أههت اللوح–أتلعن–كلفوميالنرمفبعلبترت ,كت هتتوبعلفتحكال وـ,كههعتؤ د



ُِ 

 

التيتتحنؽبوكهيرلعءا  العظته  كلنأالغعت  كتراليالبلهتفالهت عزتتف,
بإرلععالهكدةكاثلف متهعبت  هع.ثع تعن



ِِ 

 

ه.ىشرد ية الصمح دخصائصو دتىييزه  ن غير : الىطمب الثالث  
:ىشرد ية الصمحالفرع األدل:   

كلعءتال   الهط رةهؤ دة,كردتتدةأدل ةرم ت تثبتهيركتت اللوح
العوه ألهع  هع الهيركتت , تععلىلتوؾ ا  رحه ـ بتف-عء اللوح هيركتت  توى

 عآلتي كته فإترادتوؾاثدل  :الهتبعلهتف,
.أداًل :أدلة ىشرد ية الصمح في القرآن الكريم

توىه تكلالفردميتبتفكردتهيركتتتوميتدةمتعت تدةأح عـ كاءن
أكتوىه تكلاثه  ي:عآلتكهي  ؿأحكالو,أكتوىه تكلاث رة,

:}الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطاْلَحٍ ثََِْْ ةعؿتععلى(ُ

رِْوِ ؤَاْش ا عَظَِْ ب{ اْ ُّ ىيّوِ فَغٌَْفَ  رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ ا َّسْعَوْ   ِ ٍَ ًَ .(ُ)اىنَّبطِ 

اآلت :مي,(ّ)كالرازم(ِ)الراغبتنكؿ هذل "تف تر  عف لهع ميالت عليإ و ه ركهعن
ْـَبُِ{اثلؿ هعميةكلوتععلى ملعرذلؾهفاثمععؿ,(ْ):}بَََِّّب اىنَّجٌٍَْ ٍَِِ اىشَّْ

التيتنبحهعلـتنلدبوكلوهحهكد عله ر,كالبدتع ,مبٌتفتععلىأفال لكلل
اله تث عل هعلـتبصب عهذلالكلكل .(ٓ)"تح في

                                                                 

.(ُُْاآلت ):ال  عء(ُ)
النع ـالح تفبفهحهدبفالَِٓالراغب)ت:(2) هفلؿ,اثلف ع يالهعركؼبعلراغبأدتب,ق(هك:أبك

الغزاليلعوهوألب عف  فببغداد,كايت رمت عهفأهؿ,هفالح هعءالعوهعء ,حتى عفتنرفبعةهعـ
 تبه  ع,) تدة لو كح هتو, إلىه عـركأدبو التفع تر(الذرتع  كلعهع اكغترهعاليرتع , اثتظـ: ظر,

 .ِٓٓ/ِلوزر وي
الهونبمبرالدتف,تويالتتهيالب رمبفالح فهك:أبكتبدا هحهدبفتهربفق(َٔٔالرازم)ت:(3)

طبر تعف,هفألوو,ال  بةرييكهك,اثكائؿكتوـككاله نكؿالهعنكؿميزهع وأكحد,الهف راةهعـ
هراةميكتكميإلت ع,  بتكالرمميكهكلدل لو تلع تؼ, )تدة ألكؿعلـهعك,الغتبهفعتتحه  ع
كغترهعالدتف كاثتظـلوزر وي,ِْٖ/ْ,ا ظر:كمتعتاثتتعف,( ,ٔ/ُّّ. 

(.َُاآلت ):الهلعدل (4)
تبدالعراغب:ثبيالنع ـالح تفالهعركؼبعلراغباثلف ع ى,تف ترالٓ() ب تك ي:زتزتحنتؽ:د.هحهد

تبدا هحهدبفتهربفالح فبيث:كهفعتتحالغتب,ُْٗ/ْ,هػَُِْ-ُلعهع ط طع,ط- وت اآلداب
=ميالهعع يركح ,ُِٖ/ُُ,هػَُِْ-ِبتركتط,دتفالرازم:دارإحتعءالتراثالعربيالهونببفبرال



ِّ 

 

ف عفةدكرد كةدبصا تععلىميهذلاآلت ثظث أمععؿدكف كاهع,كا 
ميةفهذلالثظث اثمععؿاله تث عأكت ررال  يتفال لكلميالنرمفال رتـ,إل

(ميهذلاآلت بلتغ اهذلاآلت تتلهف ثمععؿالح    و ع,كلذلؾكردلفظ)أهرى
ال ي وو مي  عف ف كا  الكالب ؛اثهر, اثمععؿ توى كبل ع بعللدة  م بو  لكل,

ل ك  عأ ثر فععنميإتلعؿالبترإلىالغتر,ك بوبعلهعركؼتوىال كامؿالتيهي
لهع إلى تؤدم كهع  تع ت ـ, توى ال عس بتف كبعةلظح كالتفلؿ, اةح عف

حد ذلؾ مي تلعكز أف غتر هف تفع دكا إذا بت  ـ اثلف  تنعع كا  اليرع وهت ـ, كد
اثهكر هذل أبتحال ذبميهثؿ  هع ا ل ع.(ُ)اليرتؼ, بذلؾلهحب  كةتؿ:بل ع

بدمع أك اله فع , بإتلعؿ ت كف أف إهع البتر أمععؿ مهف أهرهع مي ت على كلهف
إتطعء كهك: الل هع ت  البترات هف ت كف هع البتر إتلعؿ أمععؿ مهف الهلرة,

هعأف(ِ)}باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ{دأييترإلتوبنكلو:الهعؿالذمتيعدينتؽالركح,كة ,كا 
اليرتت , ال ظرت بعلعوكـ ت كفهفالبتراتالركحع ت ,كهك:تبعرةتفت هتؿالنكة
بعلهعركؼ, اثهر تف تبعرة كهلهكت هع الح   , بعثمععؿ العهوت  النكة ت هتؿ أك

بنكلو اةيعرة لتو بنكلو(ّ):}ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ{كا  اةيعرة مإلت ع اللرر إزال  كأهع :}ؤًَْ ,

َِ اىنَّبطِ{ ْْ ثَ .(ٓ),مثبتأفهلعهعالبتراتهذ كرةميهذلاآلت ْ()بِطْالَحٍ 

متهع كتتفنكف اثهكر, هذل هف أهر ثداء البتِّرتف هف العلب  تت كف كةد
اثهر ب ذا النتعـ توى  ران تآهران,بت  ـ كل  لكل تيعد ل ا ك,م ذا  هعل ثـ هف

                                                                                                                                                                                          

كال بعالهثع ي,= .ُّٗ/ّلأللك ي,تف ترالنرمفالعظتـ
 

الراغبُ) تف تر ث( لورازمكهفعتتحالغتب,َُٓ/ْ:النع ـيباللف ع ي, ,:ُُ/ُِٖ مي, ركحالهعع ي
ٖٕٓ/ِ:,ل تدةطبكميظظؿالنرمف,ُّٗ/ّ:أللك يل,تف ترالنرمفالعظتـكال بعالهثع ي .

 .(ُُْاآلت )(ال  عء:2)
 .(ُُْاآلت )(ال  عء:3)
 .(ُُْاآلت )(ال  عء:4)
ركحالهعع ي,ُِٖ/ُُ:,لورازمكهفعتتحالغتب,َُٓ/ْاللف ع ي,النع ـيبث,تف ترالراغبت ظر:ٓ()

الهثع يمي كال بع العظتـ النرمف النرمف,ُّٗ/ّ:أللك يل,تف تر ظظؿ ل تدكمي ,
 بتلرؼ..ٖٕٓ/ِ:ةطب



ِْ 

 

ف عفلوي ؿال لكل,كذلؾبإبعح  رالرلؿالبتِّرلوبتِّرتفأهثعلو تععلى)أهران(كا 
 عفال رهتعونعنبأهرميهعركؼتعوهوأكبطر تحؿ و,توىيرطبمنط, كاءن

مي بعل عي الي رة ابتغعء تلكز مظ ا , هرلعة ابتغعء هك البعتث ت كف أف
عس,كتلبالحذرهفلهتعهعتعٌ رلفعءالتلعلإلىا تععلىاةلظحبتفال 

كهذلاآلت تبتفحعل هفحعلتاللوح,(ُ)تععلىهفا عرلالحتىت عؿالثكابك
لتوىه تكلالفرد.ؤالكالبإلرا

اىظُّيْخُ خَْْشٌ{(ةعؿا تععلىِ ًَ {:()ِ.

.(ّ)تفابتوؼالهف ركفمي بب زكؿهذلاآلت توىرأت
الرأي األدل تفابفتبعس: ا ت و-تركلى  زلتمي-رلي بأ  ع هعو: كلهعت 

,كذلؾلهعركالالطبرمب  دتفابف-رليا ت  ع-ك كدةب تزهع  ال بي
ر كؿتبعسةعؿ: أفتطون ع لتطون يكاحب  يهعا بيتت كدة منعلت:

ؤَحٌ خَبفَذ }ًَبُِِ:  عئؾ,كلتن ـلي,مفعؿم زلت بِعشَاػب فَيَب  ٍِِ ثَعيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَ ٱٍشَ

يَْيََِب ؤَُ ُّظيِذَب ثَْنَيََُب طُيذب ًَٱىظُّيخُ خَري{ .كلعءميالهل فعتأف كدة(ْ)اُنَبحَ عَ

ا ت  ع,كهكتتفؽهعالرأماثكؿ-لهع برتكهبتتكه علععئي  .(ٓ)رلي
:أ  ع زلتب ببكغترلدبفاله تبكهـ عتو,تنكؿألحعب:الرأي الثاني

ةل رامعبفبدتجكبكل ب تهحهدبفه وه ,كذلؾأ  عت دهع برتميال ف
ترالعع,مععد طون ثـ تزكجتوت عيعب ,مآثراليعب توت ع,موـتلبرهي,مطون ع

                                                                 

ل تدةطب:ميظظؿالنرمف(1) ,ِ/ٕٖٓ.
 .(ُِٖاآلت )ال  عء:(2)
النرمف,ل(3) بفه عكدالبغكم,ثبيهحهدالح تف,كتف ترالبغكمِٖٔ/ٗوطبرم:لعهعالبتعفميتأكتؿ

َٖٕ/ُإحتعءالتراث, ,ةالعزتزال تعبتف ترميالكلتزالهحرر, ,تف تراله ترالك,ُُٗ/ِبفتطت :
بتلرؼ..ِٔٗ/ٓلوزحتوي

.(ُِٖاآلت )ال  عء:(4)
ل(5) النرمف, البتعفميتأكتؿ البغكمِٖٔ/ٗ,وطبرملعهع الح تف, ثبيهحهد البغكمإحتعء, بفه عكد

ةالعزتزال تعبتف ترميالكلتزالهحرر,َٖٕ/ُث,الترا تطت بف, ,اله ترتف ترالك,ُُٗ/ِ,
لوزحتوي  بتلرؼ.ِٔٗ/ٓ,





ِٓ 

 

تمآثراليعب موـتلبرهيمطون عأبرل,موهعبنيهفالعدةت ترةعؿل ع:إفيئ
فيئتتر تؾحتىتبوكألوؾ,ةعلت:بؿرالع ي رالعتؾكلبرتتوىاثثرة,كا 
كألبر,مرالع عمآثراليعب موـتلبر,منعؿ:إ هعهيكاحدة,مإهعأفتنرمتوىهع
لطونتؾ,منرت,م ذاهكاللوحالذمأ زؿا تععلىمييأ و ترتفهفاثثرة,كا 

.(ُ)هذلاآلت 
ََب  :}ًَبُِِةكلو ٱٍشَؤَحٌ خَبفَذ ٍِِ ثَعيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَ بِعشَاػب فَيَب اُنَبحَ عَيَْيََِب ؤَُ ُّظيِذَب ثَْنَيُ

إ ولعظـالبترالهترتبتوى:ةعؿبعضالهف رتفلذلؾك,(ِ)طُيذب ًَٱىظُّيخُ خَري{

حلفظتعـهطوؽبهنتلىأفاللوأ و",(ّ)}ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ{:ميةكلوتععلىاللوح,
كت درج اةطظؽ, توى البظؼبتر بو ال فكسكتزكؿ إلتو ت  ف الذم الحنتني
تحتهذاالعهكـأفلوحالزكلتفتوىهعذ ر عبترهفالفرة كالت رتح,أكهف
 العيرة,أكهكبترهفالبلكه مي ؿييء,حفعظعن ال يكزكاةتراض,ك كء

اث  تعف هدـ هف كه ععن الزكلت , الرابط  ثفتوى بعثكلد, اللرر لحعؽ كا   رة
بعلهعركؼ الهععيرة إلى العكدة تكلب ذلؾ ك ؿ ا , إلى أبغضالحظؿ الطظؽ

بعلعدؿ  هعأف وه )بتر(  رة؛ثفال  رةتفتدالعهكـكال ثرة,أم:متوكالهععهو 
.(ْ)"بترالدتفكالد تعكاآلبرة

أف م هع هف تععلى ا  هف ي عدة اآلت  لهعهذل بأف  هعكات  بع كؽ
النوكبكائتظؼاثركاح ال ثترالهت عمرة البتر هف متو لهع إلبعللوح ,لت كف

أفتعطيإيعرةكالح بأ كاعاللوح و عبأ  عهبعح ميهذلال عزل ,ك كاءهكمت ع
                                                                 

ل(1) ,ثبيهحهدالح تففه عكدالبغكم,,كتف ترالبغكمِٖٔ/ٗوطبرم:لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف,
تف تراله ترالك,ُُٗ/ِبفتطت :,ةزتزالعال تعبتف ترميالكلتزالهحرر,َٖٕ/ُإحتعءالتراث:

 بتلرؼ.ِٔٗ/ٓلوزحتوي:
(.ُِٖاآلت )ال  عء:(2)
 (.ُِٖاآلت )ال  عء:(3)
ل(4) النرمف, البتعفميتأكتؿ لعهع البغكمِٖٔ/ٗوطبرم: كتف تر إحتعء, ه عكد, الح تفبف ثبيهحهد ,

تف تراله ترلوزحتوي:الك,ُُٗ/ِبفتطت :,ةزالعزتال تعبتف ترميالكلتزالهحرر,َٖٕ/ُالتراث:
 بتلرؼ.ِٔٗ/ٓ





ِٔ 

 

أكتوىأف لتؤثرالزكج, هيتوىأف أكتعطي الزكجتوىأفتلبرالزكل ,
.(ُ)ه ؾبعلعله ,أكتنعاللوحتوىاللبرتوىاثثرة,م ذا ووهبعحتؤثركتت

يَِْ ب خَجِري ا{:تنكؿتععلى(ّ َُ عَ ب ىيّوَ مَ ْْنَيََُب بَُِّ ا ثَ ىيّوُ  ٌَفِّقِ ا ا بِطاْلَد ب ُّ ّذَ شِ ُّ  ُ .ِ()} بِ

الهتكةع الزكلتف بتف اةلظح مي  تت هع الح هعف لدؽ إذا أ و بهع ي
بت  هع كم,ينعؽ لوح ـ, مي ل هع كبكرؾ ح ه ـ, مي ا  بتفكن هع ا  أكةع
فعأم:إفأرادالزكل}بُِ ُّشِّذَا بِطاْلَد ب{,كالهكدة,كالرحه ,كتيرادبػػ الزكلتفالهحب

إلظحهعبت  هعهفالينعؽ,كاليلعرأبدل هعا بهع عفبت  هعهفينعؽ,كغترل
.(ّ)إلىاثلف كحي فالعيرة

ٌْ {ؿتععلى(ةعْ ْْنِنُ ثِ ؤَطْيِذٌُاْ رَادَ  برَّقٌُاْ اىيّوَ ًَ .(ْ):} فَ

بتف أفاةلظحتـ اآلت : ذي رتفبعضالهف رتفميتف ترهع ىهذل
حتفحلؿ كعهفالبظؼبتفاللحعب  بدرال برل ميغ عئـغزكة اللحعب 

ال بي دتعهـ ثـ الغ عئـ توؾ بيأف تنت هكا أف كأهرهـ بعلعدؿ,الغتوؾ بت  ـ  عئـ
لتردبعل ـتوى:أفةدأ و عكأ فن ع,منعؿ-رلكافا توت ـ-م عفرداللحعب 

.(ٓ)بعض

                                                                 

ميالهحتطالبحر ,َْٓ/ٓالنرطبي:تبدا هحهدبفأحهدبفأبيب ربيث,اللعهعثح عـالنرمف(1)
,الف ردار:لهتؿهحهدلدةي:ؽتحن:تاث دل يالدتفأثتربفتك ؼبفهحهدحتعفيبث:التف تر
هػَُِْ()د,طبتركت .َُّ/ٓ,كالتف تراله تر,لوزحتوي:ٖٔ/ْ,



 (.ّٓال  عء:اآلت )(2)
النرمف,(3) تأكتؿ مي البتعف للعهع كال يعؼِّّ/ٖوطبرم: لوزهبيرم, غكاهضالت زتؿ, حنعئؽ :تف

ُ/َٖٓ ةالعزتزال تعبتف ترميالكلتزالهحرر, تطت , بف :ِ/ْٗ ع, إلىهزات ال وتـ العنؿ إريعد
ثال  .ّْٓ/ُ,لويك ع ي:,كمتحالندترُٕٓ/ِال عكد:يب تعبال رتـ,

(.ُ:اآلت )اث فعؿ(4)
بف:ثبيتبدا هحهدكاللعهعثح عـالنرمف,ُٓٗ/ِ:تفحنعئؽغكاهضالت زتؿ,لوزهبيرمال يعؼ(5)

النرطبي, الدتف الهلرت كمبرتفالبردك يأحهدتحنتؽ:يهس ال تب دار -ِط,ةالنعهر–:
.ّْٔ/ٕ,هػُّْٖ



ِٕ 

 

تععلى ةكلو حنتن  الكلؿ,:}رَادَ ثِْْنِنٌُْ{أهع كالبتف كلو ـ, حنتن  أم:
هفاثحكاؿحتىت ك كاهلتهعتفتوىأهرا  لظحهعبت  ـ,تع ىهعبت  ـ ,كا 

حتىت كفميالدتك اللتهعع, أمالحعؿالتيتنعب ع ألوحذاتالبتف, الو ـ عء
 نكلو: كاتفعؽ,  ع ت, ُ()}ثِزَادِ اىظُّذًُس{أحكاؿألف كهحب  كلهع كهيهلهرات ع,

إ عئؾ,ترتدكفهعمي اثحكاؿهظب  لوبتفةتؿل ع:ذاتالبتف, نكل ـ:ا ن يذا
اة عءهفاليراب,كةدلعؿالتنكل لظحذاتالبتفكطعت ا كر كلوهفلكاـز كا 

أف هعؿاةتهعفهكةكؼتوىالتكمرتوت ع .(ِ)اةتهعفكهكلبعتو,لتعوه ـ
كأمععل ـ, بأةكال ـ إتعل طعتت ـ مي تتهثؿ كتععلى  بحع و ا  متنكل

ه.(ّ)}ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ{ ك ؿ كالهبعلف , اله عزت  بترؾ أحكال ـ تثترأم: ع

تزرع توت ـ,معلت بكا ؿهع بت  ـ,أكتكلبغلبا ك بطو التفرة ,كالهععداة
توت ع, اله وهتف أحكاؿ كتلتهع تتآلؼال فكس, حتى ٺ }البظؼبت  ـ ٺ

كغترهعهف ؿأهرأك  ي,أكةلعءكح ـ,(ْ){ٿ .(ٓ)ميةبكؿالغ عئـ,
لظحذاتالبتف,كطعت م ذلاثهكرالثظث كالهتهثو ميتنكلا  تععلى,كا 

أكاهرا ,كر كلوتتكةؼتوت علظحاللهعت اة ظهت ,كله ع  اثهربإلظح
ال عهو  الع عت  ةظ عر بعلطعت  كاثهر بعلتنكل, اثهر بتف تك ط مند البتف ذات

.(ٔ){ٿ ٿ ٿ}بنكلو:لإللظح,كبذلؾالتعوتؿالذم لتتوتواآلت 
                                                                 

 (.119آل عمران: اآلية)(1)

ترابو(2) ,تعلـال تبتحنتؽ:تبداللوتؿتبدليوبي:,:ثبيإ حعؽإبراهتـبف  ؿالزلعجهعع يالنرمفكا 
قَُْٖ-ُبتركتط لوزهبيرمكال يعؼ,ََْ/ِ, حنعئؽغكاهضالت زتؿ, تف :ِ/ُٗٓ اللعهع,

.ّْٔ/ٕ,لونرطبي:ثح عـالنرمف


(.ُ:اآلت )اث فعؿ(3)
(.ُ:اآلت )اث فعؿ(4)
ترابو,(5) وزلعجلهعع يالنرمفكا  البغكمََْ/ِ: التراث,, البغكمإحتعء ه عكد الح تفبف :ثبيهحهد

ِْٓ/ٗلوزحوي:,اله ترالتف تر,ِٖٔ/ِ .
(.ُ:اآلت )اث فعؿ(6)



ِٖ 

 

إلتوكالذملتتـإلالذمدتع ـالر كؿ,دةتف ظـا ك عهوياةتهعفأم:هل
تكلب ل حتى الطعت  تف كالبركج الهبعلف  هف معلحذر بعلطعت , اللتزاـ ب هعؿ
ك هعؿ الهتثعؿ, مإفالتلدتؽتنتلي اآلت , هذل ذلؾالبركجبزكاؿاةتهعفتف

ا  مأهر الثظث, البلعؿ هذل تكلب بتفاةتهعف ذات  لوح أف كلؿ تز
توىذلؾ م دبتبعدلكحثٌ ـ لهعميذلؾهفبترالد تعكالدتف, .ُ()اله وهتف,

ْْنَيََُب{:ةعؿتععلى(ٓ إَطْيِذٌُا ثَ ىَُْاٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا فَ ا  َِ ٍِ  ُِ بئِسَزَب ُ ؿَ بِ ًَ{()ِ.

 زلتميطعئفتتفهفاثكس,كالب زرجاةتتوتعذ رالهف ركفبأفهذلاآلت 
هفاث لعر ع تبت  هع  زلتميرلوتف كةعؿةتعدة: متو, ت عزتتع ميبعضهع

ال بي أتعهـ حتى كالبزرج اثكس معةتتؿ ا -هداراة كأهر اآلت , م زلت
أفتلوحكابت  هع بتو .(ّ)كالهؤه تف

ك كاء عف زكؿهذلاآلت ب ببحعدثهعتف هعذ رتالركاتعت,أـ عف
اللهعت  للتع   هح ه  تعه  ةعتدة تهثؿ م ك الحعل , هذل هثؿ لتظمي تيرتععن
كالرت عفميهذا ةةرارالحؽكالعدؿكاللظح, ثـ هفالتف ؾكالتفرؽ. اة ظهت 

.(ْ)كرلعءرحهتوبإةرارالعدؿكاللظح-تزكلؿ- ووتعكدإلىتنكلا 
توىملؿاللوحبتفال عس,كا كلذلؾمإفهذلاآلتعتال عبؽذ ريهعتدؿ

.ملعو ـ علل دالكاحد,(ٓ)}بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌ فَإَطْيِذٌُا ثََِْْ ؤَخٌََّْنٌُْ{تععلىتنكؿ:

هذا, مي هذا متت وـ تتهزةكا, أك تتنعطعكا, أك أفتتفرةكا, لترلىاله وـةبكا و
توىالبلكه كال زاع.كتععدمهذاهذا,إلىغترذلؾهفالهفع دا لهترتب 

                                                                 

ال تعبالوبعب(1) توـك الدتفمي حفص راج ثبي ال,ال عهع ي: تبد أحهد تعدؿ اليتخ هكلكدتحنتؽ:
ريعدالعنؿال وتـإلىهزاتعال تعب,ْْٕ/ٗ,هػُُْٗ-ُلب عفط,بتركت,دارال تبالعوهت كمبرتف, كا 
كّ/ْبيال عكد:ثال رتـ, .ِْٓ/ٗ:ويتلوزح,اله ترالتف تر,

 

.(ٗاآلت )الحلرات:(2)
لبعب,ُّٓ/ُٔ:ونرطبيل,اللعهعثح عـالنرمف,كِّٗ/ِِ:وطبرملرمف,ت ظر:لعهعالبتعفميتأكؿالن(3)

بتلرؼ.ُٕٗ/ْ:وبعزفل,التأكتؿميهعع يالت زتؿ ,
ل تدةطب:ميظظؿالنرمف(4) ,ٔ/ّّّْ. 
(.َُاآلت )الحلرات:(5)



ِٗ 

 

ىيّوَ غَسٌُسٌ ةعؿتععلى:(ٔ يَْْوِ بَُِّ ا ثٌَْ عَ ْْنَيٌُْ فاَلَ بِ ب ؤًَْ بِثَْ ب فَإَطْيَخَ ثَ صٍ اَنَسً }فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٌٍُّ

كل فذ ربعضالهف رتف.(ُ)سَّدٌِْ{ اآلت , هذل أةكاؿميتف تر بأفه عؾتدة :

كهكذلاآلت هك:أفهفبعؼهفهكصل فعنأكإثهعنميتأكتؿه,(ِ)اثةكاؿأرلح
لكالدتو بأفتكلي ميكلتتو, إثهعن تتعهد أك ه و, إلىغترالحؽبطأ أفتهتؿ

ربوالذتفلترثك وبأ ثرههعتلكزلوأفتكليل ـبوهفهعلو,كغترهعأذفعكأة
مظبأستوىهفح بعلثوث وو, لعكزالثوثأك ههع بو الهتك طا لو كهك لرل

 عفالكليأكغترل,بأفتلوحبتفالذتفتكلىل ـ,كبتفكرث ءهبعةلظح كا
الهتت,كبتفالهتت,بأفتأهرالهتتميذلؾبعلهعركؼ,كتعرموهعأبعحا لومي
ذلؾكأذفلومتوهفالكلت ميهعلو,كت  علأفتلعكزميكلتتوالهعركؼالذم

}مُزِتَ عَيَْْنٌُْ بِرَا دَؼَشَ ؤَدَذَمٌُُ اىٌََْْدُ بُِ رَشَكَ خَْْش ا اىٌَْطَِّْخُ مي تعبو:ذ رلا تععلى

ىِذَِِّْ ًَاألقْشَثنِيَ ثِبىََْعْشًُفِ دَقًّب عَيََ اىَُْزَّقنِي{ كذلؾهك(ّ)ىِيٌَْا اةلظحالذمةعؿا ,

يٌُْ فاَلَ بِثٌَْ عَيَْْوِ{تععلى: يَخَ ثَْْنَ كةعبتفالكرث هفالينعؽ,(ْ)} فَإَطْ ألوحهع أم:

لرر متو هع بإبطعؿ الكلت  ب بب أك,كاللطراب إ راؼ, أك بتنلتر, إهع
ا  يرتو لهع هفطرتؽ,هبعلف  تيعد هفالبعطؿإلىالحؽم ذا مٌغترميالكلت 

ثبعتهعهكحؽ علكلت ميةراب لغتركارث,كهذا اةلظحاله تح فيرتعن,كا 
.فاةلظحبت  ـبعلهعركؼهكه

                                                                 

(.ُِٖاآلت )البنرة:(1)
ل(2) النرمف, البتعفميتأكتؿ لعهع البغكمَّْ/ّوطبرم: ػ, البغكمإحتعء, ه عكد الح تفبف ثبيهحهد

 ُِّ/ُ:التراث الفرةعف, كرغعئب النرمف لغرائب النهيح تفبفهحهدبفالح فالدتف ظعـ:
تال ت عبكرم ؽتحن: تهتراتز رتعاليتخ: العوهتال تبدار: بتركت , كمتحَْٗ/ُ,هػُُْٔ-ُط, ,

لطتب,ادهيؽ,دارال وـ,دارابف ثترالته ي,ك ع يحهدبفتبدا اليلهحهدبفتويبفهالندتر:
.َِٓ/ُ,قُُْْ-ُبتركت)د,ت(ط



 (.َُٖاآلت )البنرة:(3)
(.ُِٖاآلت )البنرة:(4)



َّ 

 

ت كعبطعبعتالنرمفال رتـميإلراءاللوحمحثتتبتفمهفبظؿهع بؽ
إذاتعوؽببظمعتدكلت بتفاله وهتف,كغترهـهفاليعكب,بلكلعنتوىإلرائو

نَخْ ىَيَب{تععلى:ونكلل حث(ُ)}ًَبُِ اَنَذٌُاْ ىِيغَّيٌِْ فَباْ  هع إلرائوت دأتلعن. توى
 علبظمعتالزكلت .ح لكؿبظمعتأ رت 

تععلى: منعؿ الفرد, ه تكل توى إلرائو توى أتلعن حث }ؤََّّوُ ٍَِ عََِوَ  هع

ك ذلؾميلهتع(ِ)فَإََّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ{ ًَؤَطْيَخَ ٍِننٌُْ عٌُء ا ثِجَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَبةَ ٍِِ ثَعْذِهِ .

كالكلت ت ,كهفذلؾميحعل د كاثلؿأحكالوالععه ,كالبعل ميال ر,كالعظ 
توىةدر عهفتر توهفبعدل. هطوكبك ؿه كطعةتو,وتكاةلظحمي ؿهذا

توتو هكد توىل عف الَّ:ال ظـ نكؿتععلى اإلِطاْلَحَ ٍَب اعْزَـَعْذُ ًٍََب  }بُِْ ؤُسِّذُ بِ

بِىَْْوِ ًَ ٌَمَّيْذُ  ْْوِ رَ يَ بىيّوِ عَ ِ بِالَّ ثِ فِْقِ ٌْ ِّْت{ رَ .ّ()ؤُ
:ثانيًا: أدلة ىشرد ية الصمح  في السنة الن دية  

-كاللحعب لو بي,كردتهلهكت هفاثحعدتثكالهكاةؼالنكلت ,كالفعوت 
اآلتيميبعباللوح ذ ره  ع-رلكافا توت ـ :

  

                                                                 

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



ُّ 

 

هعلؾُ بف تكؼ ركال الذم ت و-(ُ)(الحدتث ا  ا -رلي ر كؿ :ةعؿأف
 ين الىسمىين إال صمحًا حرم حالاًل أد أحل حراىًا دالىسمىدن  مى الصمح جائز "

.(ِ)"شردطيم, إال شرًطا حرم حالاًل, أد أحل حراىاً 
هعتطِ أبي بف تنب  ب ت  وثكـ أـ ركتو هع ت  ع-( ا  هف-رلي ك ع ت ,

ال بي بعتعف الظتي اثكائؿ, ا اله علرات ر كؿ  هعت تنكؿأ  ع ليس "كهك
 .(ْ)"خيرًا أد يقدل خيراً  (ّ)لذي يصمح  ين الناس, فينىيالكذاب ا

تربصميييءههعتنكؿال عس ذبعنإلميثظث:و هعأ:كلـ(ٓ)ةعؿابفي عب
زكل ع كاةلظحبتفال عس,كحدتثالرلؿاهرأتوكحدتثالهرأة  .(ٔ)الحرب,

ةكؿال بيّ   ) اةتتوكا, كةعتبتفأهؿةبعءت دهع بعلحلعرةميحعدث  كتراهكا
.(ٕ)"اذى دا  نا نصمح  ينيم"ثلحعبو:منعؿ

تدتدة كهي الفعوت , ال    مي كرد بهع اللوح هيركتت  تؤ د أدل  كه عؾ
 ذ ره  عاآلتي:

                                                                 

 قبلو, واألمراء الوليد بن خالد مع مؤتة شهد جليل, صحايب الغطفاين األشجعي عوف أيب بن مالك بن عوف ىو (1)
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول عن وروى الشام, فتح وشهد يومئذ, قومو راية معو وكانت الفتح وشهد

 عبيدة وأبو خياط بن وخليفة الواقدي وقال قبلو, مات وقد ىريرة, وأبو التابعُت من مجاعة عنو وروى أحاديث,
 .بالشام وسبعُت ثثال سنة تويف: واحد وغَت

-ُط,كةعؿح فلحتح,ِٔٔ/ّ(ُِّٓحرةـ),أبكاباثح عـيع ركمبرتف:تحنتؽ:  فالترهذم(2)
 لححواثلبع ي.ق,ُّٓٗ

ت هي3) كأ هعل:( اةلظح, توىكلو كبوغو رمعو هف هىالحدتثإذا اةم عد,هأبكذة توىكلو بوغو إذا
العت ى:الح فىبدرالدتفأحهدالغتتعبىثبيهحهدهحهكدبف:بعرمتهدةالنعرئيرحلحتحالب:ا ظر

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



حلحتحالببعرم,هتفؽتوتوْ() ُّٖ/ّ(ِِٗٔرةـ):  .َُُِ/ْ(َِٓٔرةـ):كلحتحه وـ,
هك:أبكب رهحهدبفه وـبفًي ىعبالزهرم,هفةُِْ)ت:ابفي عب(5) الحدتثرتش,أكؿهفدكفق(

ةعؿابفاللزرم:هعتبيىٍغب,مبرحٌدالحلعزكأكؿ,كأحدأ عبرالحفعظكالفن عءتعبعي,هفأهؿالهدت  
ّْٗ/ٓمو طتف,ا ظر ترأتظـال بظءحد ُٕ/ٓكالكاميبعلكمتعت,,  .ٕٗ/ٕ,كاثتظـلوزر وي,

 .َُُِ/ْ(َِٓٔرةـ):حلحتحه وـ(6)
ِّٗٔ)حرةـ,إذهبكاب ع لوحاةهعـثلحعبو,ةكؿبعب, تعباللوح:رملحتحالببع(7) )ّ/ُّٖ. 



ِّ 

 

تفالبراءبفتعزبرليا ت وأفال بي-ُ كمى ري لعلحأهؿه  تعـهع
ىكلعالحرببت وكبت  ـتيرالحدتبت ,كهكهعتعرؼبلوحالحدتبت ,كذلؾتو

.(ُ)  تف
تف-ِ كلى   دف  ن  ىرد  ني ىن أناسا أن":ت وا رلي عدبف  ؿكهعري

  ينيم, يصمح أصحا و ىن أناس فيالن ي إلييم فخرج شيء,  ينيم كان
 يأت دلم  الصالة,  الل فأذن  الل, فجاء الن ي يأت دلم الصالة, فحضرت
 فيل الصالة, حضرت دقد ح س الن ي إن: فقال  كر, أ ي إلى فجاء ,الن ي
 جاء ثم أ د كر, فتقدم الصالة فأقام شئت, إن نعم,  :فقال الناس؟ تؤم أن لك

  التصفيح الناس فأخذ األدل, الصف في قام حتى الصفدف في يىشي ,الن ي
  الن ي ىد فإذا فالتفت الصالة, في يمتفت يكاد ال  كر أ د دكان أكثردا, حتى

 اهلل فحىد يده,  كر أ د فرفع ىد, كىا يصمي أن فأىره  يده إليو فأشار دراءه,
 فصمى ,الن ي دتقدم الصف, في دخل حتى دراءه القيقرى رجع ثم  ميو, دأثنى

الهدت  ,,(ِ)" الناس ةبوي ةبعء, ل   كهـ اث لعر, هف تكؼ ب ك  عف حتث
هعإلك عىلولوحكاللهعم عف .بت  ـلت هعببلكه و
  د اهلل  ن كعب  ن  ي  ن"رد توىالنتعـبعللوحب ف و,مندحرصالر كؿ-ّ

أنو تقاضى   د اهلل  ن أ ي حدرد دينًا كان لو  ميو في الىسجد,  (3)ىالك  ن كعب
 لييىاإدىد في  يتو, فخرج ,فارتفعت أصداتيىا في الىسجد حتى سىعيىا الن ي

فنادى حجرتو, (ْ)حتى كشف سجف ؟ فقال كعب ل يك يا رسدل اهلل يا كعب:
ليو أي: الشطر, فقال: كعب لقد فعمت يا رسدل إضع ىن دينك ىذا, دأدىأ :فقال

.(ُ)": قم فاقضو(5)ال  ن أ ي حدرد:  اهلل فقال
                                                                 

 .َُْٗ/ّ(ُّٖٕرةـ)ح:كلحتحه وـ,ُْٖ/ّ(ِٖٗٔحرةـ):لحتحالببعرمت ظر:(1)
.ُِٖ/ّ(َِٗٔرةـ)ح:لحتحالببعرم(2)
 صلى النيب حلق فيمن العسكري محدأ أبو ذكره السلمي األنصاري كعب بن أيب بن مالك بن كعب بن اهلل عبد (3)

 وآخرين معوض حممد علي: قيقحت ,األثَت ابن الدين عزل :الصحابة معرفة يف الغابة أسد,ينظر:  وسلم عليو اهلل
 .3/371, ىـ1415 -1ط ,العلمية الكتب دار:    

 .474/ 1, لغةال مجهرةينظر : ,فرجة بينهما ادلقرونان السًتان: وكسرىا السُت بفتح والسجف (سجف) (4)

 =بن مساب بن سعد بن سالمة أيب بن عمَت بن سالمة: حدرد أيب واسم األسلمي, حدرد أيب بن اهلل عبد  (5)



ّّ 

 

ك-ْ ري بهع كأتدكل اللدة , هف اةلظح بعضالعوهعء تٌد أتكبمى هع أبي تف
قال لو: يا أ ا أيدب أال أدلك  مى أن الن ي:"-رليا تععلىت و-اث لعرم

صدقة يرضي اهلل تعالى درسدلو ىدضعيا؟ قال:  مى قال: تصمح  ين الناس إذا 
.(ِ)"تفاسددا, دتقرب  ينيم إذا ت ا ددا

تبدا بفالحدتثالذمركال هعميتوىملؿاةلظح,, هعحثال بي-ٓ
ا ت  هع-تهرك .(ّ)"دقة إصالح ذات ال ينأفضل الص":,ةعؿ:ةعؿر كؿ-رلي

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

ليؾأفاللتعـالهفركض, إذ ك حكلهبٌرجهبرجالترغتب,كلتسالهرادظعهرل
كاللظةالهفركل  ,كاللدة  ذلؾأملؿهفاةلظحالو ـإلأفت كفإلظحعن

تترتبتوىتدهويرتظتـكم عد بتربتفال عس.

                                                                                                                                                                                          

 مشاىده وأول حممد, أبا يكٌت صحبة, لو عامر, بن عمَت بن عبد وقيل أسلم, بن ىوزان بن عبس بن احلارث=
 , ينظرالنصري عوف بن مالك إىل عينا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول وبعثو بعدمها, وما وخيرب, احلديبية,

 ,العلمية الكتب دار: وآخرين معوض حممد علي: قيقحت ,األثَت ابن الدين عزل :الصحابة معرفة يف الغابة أسد :      
 . 3/211,ىـ1415 -1ط

.ٗٗ/ُ(ْٕٓحرةـ),بعبالتنعلي:لحتحالببعرم(1)
الزكائد2) هلهع الثبيالح ف كر:( أبيب ر الدتفالند ي تثهي,الدتفتويبف ح عـ ه تبتحنتؽ: : 

لعظءالدتفتويبفح عـالدتف:ك  زالعهعؿ,َٖ/ٖ(َُّّٓحرةـ),هػُُْْالند ي,النعهرة,)د,ط(
, تعباثبظؽ,هػَُُْ-ٓكمحرتف:هؤ   الر عل ,طل  دم,تحنتؽ:ب رمحتع يالي تربعلهتنيا

.ٗٓ/ّ(ْٖٖٓحرةـ),الهحهكدةظؽتعدداثببعب
 

لوطبرا ي(3) ال بتر الهعلـ  وتهعفبفأحهد: الطبرا يثبيالنع ـ ال وفي:ت, الهلتد حهدمبفتبد حنتؽ:
ابفتتهت  ط,ه تب  َِ/ُّ(ُّحرةـ)-ِالنعهرة, اثتهعف, تلوبت ني:كيعب تبدالعويتبدؽتحن:

حعهدالحهتد كم دتذكاتاةلظحبتفال, تعببعلرتعضكزتعكالتلو يرالريده تب : هرلكا  عسإذا
,قُِّْ-ُط,بت  ـ لعبؼ,َّْ/ُّ(َُُٖٓرةـ)ح كحدتث الرات ,  لب ؽتحنت,لوزتوعي: هحهد:
تكاه  النتؿ: مي الي عدات بعب الل عتعت -ُط,لب عف-بتركت-كال يرلوطبعت الرتعفهؤ   : تعب
ّٓٓ/ْ,قُُْٖ الزكائد, لكهلهع ت: ؽتحنو تثهي, الند يالدتفح عـ: )د,ط(النعهرةالند ي,ه تب :
َُّّٓرةـ)ح,هػُُْْ )ٖ/َٖ. 



.ّٔٔ/ْ(َِٗٓحرةـ),  فالترهذم(4)



ّْ 

 

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

كمتفالفعركؽتهربفالبطعبالنلعء,ك -تدبؿمت عالهيعحح ,كهفذلؾهعري
رددا الخصدم كي يصطمحدا فإن فصل القضايا يدرث  ينكم "أ وةعؿ:-رليا ت و

.(1)"الضغائن
 كالفعوت  النكلت  البلكهعت,تدؿمعل    كةطع اللوح, هيركتت  توى

 بعل ـ ةوكب كتنرتب ال عس, بتف بعللوح كال زاتعت بعض, اللوحكت كفإلى
البلهتفعا تععلىثـرلعلعئزانإذاتـكمؽهعأهرا بوكر كلو,كغعتتورل

الهت عزتتف.
كتظحظميأكلععأهؿاللوحكالنعئهتفبإلرائو كاءنةدتهعنأـحدتثعن,ههف

ينعؽترمكابعةلظحبتفال عس,كحب ـللهعالنوكبكالتألتؼبت  ـ,ك دأبكابال
كالبظؼ,تلدبأ  ـتتهتعكفمييئكفحتعت ـببترهفا ميد تعهـ,كةدكتدكا

متلدهـهحبكبتفبتفال عس,هنبكليلزاءنبهعتهوكا.-بعثلرالعظتـهفا تععلى
هئعت بؿهي ذ هي ذتيراتال  تف, هعتكا حتىأفأةكاهعن ه ع ت ـ, هرمكت  اليفعت ,

اللوحبتفمي عسميذ رهـالحهتدبهعبوفكاهفالهآثرال رته ال  تفكلتزاؿال
ال عس.

                                                                 

اثتظهي:الهلوستحنتؽ:حبتبالرحهف,ثبيب رتبدالرزاؽبفههعـالحهترمالل عع ي:الهل ؼ(1)
رةـ),قَُّْ-ِط,ال  د-العوهي الببعرلَّّ/ٖ(َُّْٓح لحتح يرح ثبي,ك بطعؿ: لبف

ال عكدت ,الرتعض,-ـتع ربفإبراهتـ:ه تب الريدتحنتؽ:أبكتهت-الح فتويبفبوؼابفبطعؿ
إلهفبعبهع تعباللوح, تععلى)لبترمي ثترهف لكاهـ مياةلظحبتفال عسكةكلو لعء

.ٕٗ/ٖ,هػُِّْ-ِهكالعلتلوحبتفال عسبألحعبوطأهر...(اآلت كبركجاثهعـإلىال
 



ّٓ 

 

:ثالثًا: أدلة ىشرد ية الصمح  اإلجىاع
اة ظـح ى كلؿ-توت ـ-العوهعءكأئه  تز ا  هيركتت –رحه  توى

كأف ال زاعكالينعؽ. متوهفةطع لهع معئدة, ل ك وهفأ ثرالعنكد اللوحكملوو؛
إلظحذاتالبتف,إذا- بحع وكتععلى-ألؿالطعتعتكأحب عإلىا هفأتظـك

ه  ـهفألعزل, عفذلؾاللوحتوىاةةرار,كل   ـابتوفكاميلكازلتوىاة  عر
.(ُ)كه  ـهفه ع
 :خصائص الصمح الفرع الثاني:

تتبع بظؿ هف كل   ع ه تنؿ, بي ؿ لبلعئصاللوح تتعرضالفن عء لـ
معآلتعتتعرتؼا ذلؾ, لهع ته   ع غترل تف تهتزل التي كاثلفعظ كأ كاتو, للوح,

اللوحبهبتوؼلتغو, بيأف ميالنرمفال رتـ أةكاؿالكاردة أكهفبظؿا تنراء
اآلتعت لتوؾ لويرتع تتتب,الهف رتف الععه  البلعئص هف هلهكت  كلكد ف

ليترا وهعغترلهفالهبعدئكالتيتهتزلب عاة ظهت تتكامؽهعهكلكعالبحث,
الهلتهع  تعف كتلكف الفرد, هلوح  هع تدكر التي الهر   اة ظهت  كاث س

اة ظهت , لويرتع  تظته  كغعت  ,  عـو   دؼ توؾاله وـ إبراز   تطتع كبذلؾ
 .(ِ)البلعئصتوىال حكاآلتي

 :ه أىٌر ر انيؤ القيام  الصمح د إىضا (1
 بؽميهيركتت اللت كالهكالع, ظحظمتهع كتعدد اآلتعت, اللوحغزارة  

تكلحأف توىاثهره  جاللوحربع يكهذا كالحثتوتو,بإلرائوب عءن كه هع
كهفه عتتبتفل عأفاللوحتلب,تبعرةتف لكصه تهدةهفالنرمفال رتـ

                                                                 

الهلت د(1) ريد:بدات  بف أحهد بف هحهد الكلتد الحفتدثبي ريد بعبف الي تر الحدتث-النرطبي ,دار
هػُِْٓالنعهرة,)د,ت,ط( بعآلثعرك,ٕٕ/ْ, الهحوى :  بف أحهد بف توي هحهد النرطبيثبي عتد

 .ْْٔ/ٔت,ط()د,–بتركت–دارالف ر-الظعهرم


(2 الهلعلح  ر عل  ت ظر: ) الغفكركبطعب ع: تبد أحهد الرءكؼ ,اللعهع ,لعبد ه يكرة هعل تتر ر عل 
النرمفغزة,اة ظهت , قُِّْ,ُُص,ة ـالتف تركتوـك



ّٔ 

 

زَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ }ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَتععلى:ه تهدهفةكلوأفت كفتوىأن سربع ت ,

 .(ُ)غَسٌُس ا سَّدَِْ ب{

 مإف لذلؾ اللوح ثنعم   ير كالب  كظتف  بعدكظعئؼهف كذلؾ اة  عف,
ا  تععلىتنكل لظح كا   ف واة  عف لنكلو اهتثعلن كذلؾ :}فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ -تععلى,

ؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَ ٍِننِي{ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ ًَ (ِ)سَعٌُىَوُ بُِ مُنزٌُ ٍُّاْ  بؽ. لهع فمإإلعم 
اثهرال هعكمبعللوحتلتؼتوتوةد ت بعل ,حتثكأفا تععلىةدحددل ع
ه  جالحتعةالذمتلوحل عميالد تعكاآلبرة,كهفألؿهذلالربع ت لـت فلوه وـ

ميت فتذه التردد أك اليرتع , ثفذلؾهفهنتليإتهع وبتعرميةبكؿأح عـ ع,
:}ًٍََب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ًاَلَ ٍُاٍِْنَخٍ بِرَا الذمأكلبتوتوالطعت لألكاهراةل ت ,ةعؿتععلى

ًَسَعٌُىُوُ ؤٍَْش ا ؤَُ َّنٌَُُ ىَيٌُُ اىْخَِْشَحُ ٍِِْ ؤٍَْشِىٌِْ ًٍََِ َّعْضِ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ فَقَذْ ػَوَّ  قَؼََ اىيَّوُ

جِْن ب{ػَالَالً ٍُّ (ّ).

 :دضدح دصراحة التدجييات الر انية  الصمح (ِ
مآتعتاللوحميالنرمفال رتـكردتبي ؿكالحلغهكضمت ع,كللبس,

كالحه لوتأكتؿتدعهلعلنلةكمداه ,,كلإي عؿميم ه ع,مه  جاة ظـلرتحه
ثههتت عؼحعلت ع,أهراةلظحكالهلعلحعتبهبتو-كهفأهثو ذلؾ,كاللت عد

ال عسكهفح هتو حتث-تععلى-ميحتعة كد تعهـ, أكلحلو عسأهردت  ـ أف
كتععلى-بعطب - بحع و بطعبال عس إلبأكلح الفرة ىكدتعهـ ك بذ اةلظح

 كالبظؼ,

                                                                 

(.ُِٗاآلت )ال  عء:(ُ)


 (.ُ:اآلت )اث فعؿ(2)


 (.ّٔاآلت )اثحزاب:(3)
 



ّٕ 

 

ََب :}ًَبُِ ؿَبئِسَزَبُِ ٍَِِ اىَُْاٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب فَةِمنعؿتععلى ُ ثَغَذْ بِدْذَاىُ

ٌا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ رَسِِءَ بِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَةُِ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْعَ ذْهِ عَيََ األُخْشٍَ فَقَبرِيُ

ىَُْقْغِـنِي{ ىيَّوَ ُّذِتُّ ا قْغِـٌُا بَُِّ ا ؤَ ًَ()ُ.

بػػػػػتف كتععلى- هع ا- بحع و ل ذل الحتهت  بتفلهلعلحعتال تتل  بهبتوؼأ كات ع
ؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فاَلَ اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ ال عس,منعؿتععلى :}ًَبُِِ اٍْشَ

َ ُّظْيِذَب ثَْْنَيََُب طُيْذ ب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ ًَؤُدْؼِشَدِ األَّسُظُ اىشُّخَّ ًَبُِ رُذْغِنٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَ ةَُِّ اىيّوَ مَُب

جِري ا{ َُ خَ عََْيٌُ ب رَ ََ .ِ()ثِ

كلتطوبرلع كةكة, اللوحميكلكح, كالبطعبالنرم يتلدعبفو ف 
الهبعلفتفبعتتذار,أكتبرترل كليبلي,أكم رم,بؿت طوؽإلىإبرازالحنعئؽ,

ه  جا كبتعفلظؿاله عهجالهبعلف لبطعبا ,كه  لو,كينعئ علبعدهعتف
مأهر ر كلو-تععلى, تععلى ا  النكتـ الطرتؽ تبوغ ع أف تععلىعة, :}قُوْ ىَـزِهِ ؿ

اىَُْشْشِمِني{  َِ بْ ٍِ َّ ٍَب ؤَ اىيّوِ ًَ  َُ ِ ًَعُجْذَب جَعَنِ ارَّ  ِِ ٍَ ًَ َّبْ  ظِريَحٍ ؤَ ثَ  َ يَ َ اىيّوِ عَ بِىَ  ٌ دْعُ ِ ؤَ ْيِ جِ ّ()عَ

يهكلت اثهربعللوحكالحثتوتو:-ّ
ا لعء مي يعهظن لولوح النرم ي الحتعةبدللتولبطعب هلعلت هبتوؼ

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

 ع,كطكائف ع,ةلعءاثهرلإل  ع ت لهععءتوىابتظؼأل ع  ع,كأترا هع
كاللهعت الفردت , يهؿلهتعاله تكتعت كلعءاثهر هع  و ع. كاثه  كالدكلت , ت ,

                                                                 

 (.ٗاآلت )الحلرات:(1)


 (.ُِٖاآلت )ال  عء:(2)


َُٖاآلت )تك ؼ:(3) .) 
 

 (.ُاآلت )اث فعؿ:(4)




ّٖ 

 

 ا  هف –بعللوح -تععلىك بحع و الفرد, ه تكل :}ؤََّّوُ ٍَِ عََِوَ تععلىنعؿمتوى

إََّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ{ يَخَ فَ ؤَطْ عْذِهِ ًَ ثَ  ِ جَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَبةَ ٍِ ٌْ عٌُء ا ثِ .ُ()ٍِننُ

ظحذاتو,كاللوحمي عئرأمععلو,لإل  عف فردبإلهفا تععلىالبتعف هعلعء

جَخً : كأةكالو,ةعؿتععلى ِّْ بح  ؿَ َْ يَنُذَِْْْنَّوُ دَ فَ  ٌِ اٍِْ ٍُ  ٌَ ًَىُ  َ ّثَ ؤُ  ًْ ؤَ ِ رَمَشٍ  بىِذ ب ٍِّ َِوَ طَ ِْ عَ ٍَ{

َّعََْيٌُُ{ بٌُّاْ  ٍَب مَ  ِِ إَدْغَ ثِ  ٌ اْشَىُ ٌْ ؤَ َّنَّيُ نَجْضِ ىَ ًَ()ِ. 

كتظ لؿ الع-أتلعن–كبعطب ـ ه تكل كاثحكاؿتوى اث رت , ظةعت
تععلى تنكؿ }فاَلَ اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ ُّظْيِذَب ثَْْنَيََُب طُيْذ ب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ :اليبلت ,

نٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ ثََِب رَعََْيٌَُُ خَجِري ا{ فإ هع.(ّ)ًَؤُدْؼِشَدِ األَّسُظُ اىشُّخَّ ًَبُِ رُذْغِ
 بأ كات اةلظح تيطىعلبهكاللوح ميع كالبعل  الععه , أحكالو لهتع مي ب ع اة  عف

:}الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ -ال ر,كالعظ ت ,تنكؿتععلى

شْػَ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَ َّسْعَوْ   ِ ًٍََ َِ اىنَّبطِ  ْْ ثَ ًْ بِطْالَحٍ  رِْوِ ؤَاْش ا عَظَِْ ب{ؤَ اْ ُّ ىيّوِ فَغٌَْفَ  .(ْ)بدِ ا

:}َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ارَّقٌُا  ذلؾتوىه تكلاللهعت كاثه  و ع,ةعؿتععلىك

ٌا قٌَْالً عَذِّذ ا غْسِشْ ىَنٌُْ رٌُُّثَنٌُْ ًٍََِ ُّـِعْ اىيَّ(١2)اىيَّوَ ًَقٌُىُ ىَنٌُْ ًََّ وَ ًَسَعٌُىَوُ فَقَذْ ُّظْيِخْ ىَنٌُْ ؤَعََْب

ٌْصًا عَظَِْ ب{ .ٓ()فَبصَ فَ

                                                                 

 (.ْٓاآلت )اث ععـ:(1)


 (.ٕٗاآلت )ال حؿ:(2)

 (.ُِٖاآلت )ال  عء:(3)


 (.ُُْاآلت )ال  عء:(4)


 (.َٕ,ُٕاآلت )اثحزاب:(ٓ)
 



ّٗ 

 

:}ًَبُِ ىكةدبعطب ـ بحع وتوىه تكلالطكائؼ,كالهعتندات,متنكؿتععل

ْْنَيََُب{ يٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَ ىَُْاٍِْنِنيَ اقْزَزَ ا  َِ ٍِ  ُِ بئِسَزَب .(ُ)ؿَ

ه  الدكلي اله تكل توى اللوح بإلراء بعثهر الربع ي التكلتو هعكلعء
لهتع التكلتو هذا يهؿ  هع الدكلتتف, الهتبعلهتف بتف كالعنتدة الف رة, ابتوفت

تهعؿاللوحبتفاله وهتفبلكلعنكهعغترهـهفاليعكبتهكهعن,تنكؿتععلى:أ
ىَيَب{ فَباْنَخْ   ٌِ ىِيغَّيْ ُ اَنَذٌُاْ  بِ ًَ{(ِ).

  بؽ هع ربع يت تكلبكتتلحهفبظؿ بعةلظحأهره النتعـ الت فتذأف
بهعبح بالندرة,كال تطعت توتو, توىل عفميالنرمفال رتـكردك ذلؾإةتداءن

:}ًٍََب ؤُسِّذُ ؤَُْ ؤُخَبىِسَنٌُْ بِىََ ٍَب ؤَّْيَبمٌُْ عَنْوُ بُِْ ؤُسِّذُ باِلَّ ميةكلوتععلىال ظـهكدتوتو

كثفا تععلىةد,(ّ)وِ عَيَْْوِ رٌََمَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُِّْت{اإلِطاْلَحَ ٍَب اعْزَـَعْذُ ًٍََب رٌَْفِْقِِ باِلَّ ثِبىيّ
نعؿ,مميذلؾحتىتوىه تكلالعبعداتالهحل ,كالت علتؼالفردت أتلعنربص
يَب ٍَب مَغَجَذْ ًَعَيَْْيَب ٍَب امْزَغَجَذْ تععلى َّسْغ ب بِالَّ ًُعْعَيَب ىَ ىيّوُ  يِّفُ ا ُّنَ .ْ(){...:}الَ 

ا أف الهلعلت هع مي ال عس إلى هكل عن لعء لولوح النرم ي لتكلتو
لتنرتر النرمف بطعبعت تٌ كتت  هع كاة  ع ت , كاليرتت , كال تع ت , الةتلعدت ,
كالت عهي, ال عس, بتف الععه  العظةعت ةعه  كا  العفك, هبعدئ منرر الهلعلحعت

كالترمعتفاللغعئر,
  

                                                                 

)الحلرات:(1)  (.ٗاآلت 


ُٔاآلت )اث فعؿ:(2) .) 


 (.ٖٖاآلت )هكد:(3)


(.ِٖٔاآلت )البنرة:(4)




َْ 

 

ِّئَخَ :}ؤًُْىَئِلَ ُّاْرٌَْمنعؿتععلى َُ ؤَاْشَىٌُ ٍَّشَّرَِِْْ ثََِب طَجَشًُا ًََّذْسَئًَُُ ثِبىْذَغَنَخِ اىغَّْ

ىُنٌُْ 45ًٍَََِّب سَصَقْنَبىٌُْ ُّنسِقٌُُ) ٌا ىَنَب ؤَعََْبىُنَب ًَىَنٌُْ ؤَعََْب ( ًَبِرَا عََِعٌُا اىيَّغٌَْ ؤَعْشَػٌُا عَنْوُ ًَقَبىُ

ِ اىْجَب زَغِ جْ َّ ٌْ الَ  ْْنُ يَ ًٌ عَ .ُ()ىِيِني{عَالَ

 أتلعن تتلح  هع النرم اليهكلت  لبطعب هلعلت,ولوحي ذلؾكتعدد
البطعب لولوح,كلكالهبعطبتفبو, النرمفال رتـ بطعبعت البطعبةررت كع ذلؾ

لولوح كتؤلؿ اثلؿ, هف البظؼ حدكث ته ع مرتدة إ ظهت  ,هبعدئ محـر
ت هححنؽاة ظهت ,التيتالغتب ,كال هته ,كالتل س,كغترهعهفالهبعدئ ملعءن

}َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا الَ َّغْخَشْ قًٌٌَ ٍِِّ قًٌٍَْ عَغََ   :بإةعه الهلعلحعت,كه  عةكلوتععلى

ا ٍِّنْيَُِّ ًَالَ رَيَِْضًُا ؤَّسُغَ نٌُْ ًاَلَ ؤَُ َّنٌٌُُّا خَْْش ا ٍِّنْيٌُْ ًَالَ ِّغَبء ٍِِّ ِّّغَبء عَغََ ؤَُ َّنَُِّ خَْْش 

ْ َّزُتْ فَإًُْىَئِلَ ىٌُُ اىظَّبىٌَُُِ نَبثَضًُا ثِبألَىْقَبةِ ثِئْظَ االِعٌُْ اىْسُغٌُقُ ثَعْذَ اإلِميَبُِ ًٍََِ ىٌَّ َّب ؤَُّّيَب (11) رَ

ثٌٌْ ًاَلَ رَجَغَّغٌُا ًاَلَ ِّ بِ ِّ بَُِّ ثَعْغَ اىظَِّ َ اىظَِّ َّغْزَت ثَّعْؼُنٌُ ثَعْؼًب  اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ااْزَنِجٌُا مَثِري ا ٍِِّ

مٌُْ ؤَُ َّإْمُوَ ىَذٌَْ ؤَخِْوِ ٍَْْزًب فَنَشِىْزٌَُُهُ ًَارَّقٌُا اىيَّوَ بَُِّ اىيَّوَ رٌََّاةٌ سَّدٌِْ{ كةكلو,(ِ)ؤَُّذِتُّ ؤَدَذُ
:«دكدندا تناجشدا, دال تحسسدا, دال تجسسدا, دال ت اغضدا, دال تحاسددا, ال 

.(3)«إخدانا اهلل   اد
 .داقعية األىر  الصمح دىالىستيا األحدال الىتند ة(4

ندتلعكزالبطعبالنرم ياللع بال ظرمإلياللع بال وك يالعهويحتىل
التيبيال عستته ف كهيال تبظؼمياثرضونكاهفتحنتؽالغعت  هفألو ع,

ال ظرمكال مياللع ب هكلكدان م عفالتظـز  وكؾالعهوي,كالعبكدت  تزكلؿ,
 طبنو إذا إل اة  عف حعؿ تلوح كل ت تنتـ ل ه هعن تهوتعن لع بعن تحهؿ ميم ك

                                                                 

 (.ٓٓ,ْٓ)اآلت النلص:(ُ)
 

 (.ُِ,ُُاآلتعت)الحلرات:(2)


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



ُْ 

 

التكهت  حتعتو يئكف ه ذلهتع زهعف ل ؿ تلوح كاةعي النرم ي البطعب أف  هع ,
بواثهـ,كتيلوحكاةع ع,كت ظـعكحتى  عت الزهعف,متحت زكلوتوى تد عهحهد
ا تتحنؽ كبو النرم ييئك  ع, البطعب تأت موـ اة  عف, بوؽ هف اث ع ت  لغعت 

التيتلعبتطبتن ع,كت فتذهعتوىالكاةع. البتعلت  بلهو هفالهبعدئالتربكت 
ةطب  تد أيعر منعؿ:-كلند تنكـ"ل ذا ,ل لوحتعة كاةعي ه  ج اة ظـ إف

 الحتعة تكالو إ و ميةكالب ظرت , هي-البيرت توىهثعلتعتبتعلت لعهدة - هع
لى إلىال تركا  كاةعت  ةتعدة لتنكدهع تكال  ع الكاةعت , كهظب عت ع كلكاذب ع بعكائن ع
كلترمرؼميبتعؿ ت عمئكاةعتعت ع, بحوكؿتهوت  ,تكال  ع كاحدو الرتنعءميمفو

.(ُ)"حعلـ,كرؤلهل ح لتلدمتوىكاةعالحتعةيتئعن
أفبطعباللوحلزءهف هك هع اله  جاة ظهيالنرم يالكاةعيالذم

مإفا ه ـةر عء كالهتععكف, الهتهع ؾ, الهلتهعاله وـ كتععلى-هععلـ - بحع و
مي اثهثؿ الحؿ ل ع النرم يابتعر هكال  ,البطعب اة  ع ت  الفطرة تكالو م ك

ثف تهوت , كاةعت  هبعيرة الحنتنلرتح  الهيعتر كب ع  وته , ال عه  الفطرة ت 
اىيَّوِ اىَّزِِ فَـَشَ اىنَّبطَ عَيَْْيَب  د}فَإَقٌِْ ًَاْيَلَ ىِيذِِِّّ دَنِْسًب فِـْشَ:بدابؿاة  عف,منعؿتععلى

يٌََُُ{ عْ َّ مْثَشَ اىنَّبطِ الَ  ًَىَنَِِّ ؤَ  ٌُ ىْقَِّْ ا  ُِ ىِلَ اىذِّّ خَيْقِ اىيَّوِ رَ ىِ جْذِّوَ  .ِ()الَ رَ

 لتنرر ك عئؿ حدد إٌ و كتلعو عبؿ  ظرتعتو كتزاكؿ تطبؽ م ك اله  ج, هذا
اليكرلةعؿتععلى ميذلؾهبدأ هثعلو ال عس, ميحتعة َ اىيّوِ كاةععن :}فَجََِب سَدََْخٍ ٍِِّ

يٌُْ ًَشَبًِسْ يٌُْ ًَاعْزَغْسِشْ ىَ اْ ٍِِْ دٌَْىِلَ فَبعْفُ عَنْ ٌْ مُنذَ فَظًّب غَيِْظَ اىْقَيْتِ الَّسَؼٌُّ ىٌُْ ىِنذَ ىَيٌُْ ًَىَ

ىَُْزٌََمِّيِني{ ىيّوَ ُّذِتُّ ا َ اىيّوِ بَُِّ ا يَ زٌََمَّوْ عَ ضٍَْذَ فَ ةِرَا عَ ٍْشِ فَ ِ األَ .ّ()فِ

                                                                 

لميظظؿالنرمف(1)  .ِِٔ/ُ: تدةطب,
 

(.َّ:اآلت )الرـك(2)


(3)  .(ُٗٓاآلت )مؿتهراف:




ِْ 

 

أف ةد هع أ و الهتعددة, بعليكرلكلكرهع النرمفال رتـ هفهظعهراهتهعـ
ههعر عتتطبتنت تهوت لويكرل,ت تفعال عسب ع,كتهعر كهعميكاةعحتعت ـ, لؿ
ل تلتف ترميهي ظكت دا تلعدالحوكؿاله ع ب  ع. ـ,كا 

:} فَةُِْ ؤَسَادَا فِظَبالً عَِ رَشَاعٍ ٍِّنْيََُب ًَرَشَبًُسٍ فاَلَ اُنَبحَ عَيَْْيََِب ًَبُِْ تععلىعؿة

ثِ  ٌ أ آرَْْزُ ٍَّ ٌ يََّْزُ رَا عَ بِ  ٌْ ْْنُ يَ ٌْ فَالَ اُنَبحَ عَ ُ رَغْزَشْػِعٌُاْ ؤًَْالَدَمُ ؤَ  ٌْ درُّ سَ .(ُ)بىََْعْشًُفِ{ؤَ

بظؿ - كاثةكاؿا تعراضاهف  آلتعت , اللوح بطعب أف لد كاةعتعنبطعبمت ع عن
.كمي ؿزهعف,كه عفب يالبيرتلوحللهتععنتهوتك

 :الفرع الثالث: تىييز الصمح  ن غيره ىن األلفاظ
 ثتر  مي اللوح بعند كاثلفعظ العنكد بعض تتيعبو اةلراءاتةد هف

كاليركط ذ ره  ع:كالبلعئص
 : ( تىييز الصمح  ن التحكيم1

أف أهرل أم: ومياثهرتح تهعن التح تـميالوغ :هلدرح ـ,تنعؿ:حٌ هى
 .ِ()تح ـبت  ـمعحت ـ,م كح ـ,كهح ـ,كتح هـ:أملعزمتوح هو

ـى معٍحتى ى متو, ٍ ـى الحي إلتو لعوتى إذا هعلي, مي حى هٍهتيوي أتلعن: ميكتنعؿ وىيه تى
ذَنٌَُِّكَ فََِْب شَجَشَ ثَْْنَيٌُْ ثٌَُّ الَ .كلعءميةكلوتععلى(ّ)ذلؾ ُّ َ :}فاَلَ ًَسَثِّلَ الَ ُّاٍِْنٌَُُ دَزََّ

يَِْ ب{ ُّغَيٌَُِّاْ رَغْ ًَ ؼَْْذَ  ََّب قَ ٌْ دَشَا ب ٍِّ ّسُغِيِ ِ ؤَ فِ جِذًُاْ  َّ()ْ.

الفن عء ت د التح تـ تعرتؼ تكل:" كمأهع تف البلهتفتبعرة ,ح هعن,ت 
هفأككةدت كفهذلالتكلت بإحعل هفالنعلي,,(ٓ)"لفلؿبلكه بتفهت عزتتف

البلهتف.ةبؿ
                                                                 

(.ِّّاآلت )البنرة:(1)
 

ثبيطعهرهلدالدتفالفتركزالنعهكسالهحتط(2) َُٓٗ/ُمبعدم,: . 
:ثبيالفلؿكل عفالعرب,َُِٗ/ٓتعجالوغ :ثبي لرإ هعتتؿالفعرابي,(اللحعح3) هحهدبف ـر

 .ُُْ/,ُِاث لعرم,
(.ٓٔاآلت )ال  عء:(4)
(5 الرائؽ( ا:البحر إلزتف ال تعباة ظهي)د,ت(طلدتفبف دار الهلرم: الهعركؼبعبف لتـ =-ِبراهتـ



ّْ 

 

بأ و: التح تـ العدلت  تبعرةتفاتبعذالبلهتف" هعترمتهلو اثح عـ
لفلؿبلكهت هعكدتكاههعانح هعنمبر .(ُ)"برلعههع

ذي رأتلعن الح فكةد كةكت ع(ِ)ت أفاللوحت د بعد اله عزت  :هكتندكلعلرمع
.(ّ)بعلترالي

.كةعت –أتلعن-:العندتوىرمع عةبؿكةكت عةكل ـكزادالهعل ت توىهذاالهدلكؿ
ترم تعرتؼابف مي لولوح(ْ)وملعء بعكضلرمع: دتكل أك حؽ تف ا تنعؿ أ و

.(ٓ) زاع,أكبكؼكةكتو
رةإلىلكازاللوحلتكةيه عزت غترةعئه بعلفعؿ,بػػػ)بكؼكةكتو(إيعمفيالتعبتر

ميبعضاله عئؿ,كل   عهحتهو الكةكع :(ٔ)كبذلؾةدتتفؽاللوحكالتح تـ
:كثتن اللوحالتيتلدرهعالهلوحبتفالطرمتفتعتبرهوزه ل هع,ككالب األدلى

الرلكعت   كلتسثمه  هع توىةكؿعالت فتذ, ك ذلؾالتح تـ كالح عبو ,, الح فت 
.ببظؼهعذهبإلتوالهعل ت 

                                                                                                                                                                                          

تع:الهبتعركالدرِْ/ٕ= ابف تهر أهتفبف الف رلهحهد دار طبدتف: )د,ت( ,هػُُِْ-ِبتركت,
ٓ/ِْٖ .



 نور :ىواويٍت ذميب: قيق, حتالعثمانية اخلالفة يف وفقهاء علماء عدة من مكونة جنةلل: العدلية األحكامجملة  (ُ)
 .1/365,)د,ط( كراتشي باغ, آرام ِتكتب, جتار كارخانو حممد,

 

ال تكا يمتحالندتر:ل هعؿال(2) بفتبدالكاحد .َّْ/ٖ)د,ت, ط(دارالف ر,دتفهحهد
بتركتدارال تباالعت ى:ثبيهحهد:(الب عت يرحال دات 3) .ّ/َُ,هػَُِْ-ُطلب عف)د,ت(,لعوهت 

 

,رتنت أبكتبدا حهدبفهحهدابفترم الكرغهي,  بتوإلىكرغه ةرت بإم:ق(هكَّٖترمو)ت:ابف(4)
م كبطتب ع كتعله ع تك س إهعـ تلرل,كهك  تبوي هف مت ع, كتكمى منوا):كلد مي ال بتر لهبتلر

مياكالهعل ت , الفن ت التععرتؼلحدكد ا ظر(كغترهع, للظحالالكاميبعلكمتعت: بوتؿبفتبدا , دتف
 .ّْ/ٕ,يلوزر وكاثتظـ,ْٔ/ُِاللفدم,



أك)غع ـبفأحهدالفكا والدكا ي:ك,ٕٗ/ثبيتبدا الرتت ي,ٓمييرحهبتلربوتؿ:هكاهباللوتؿ(ٓ)
الهعل ياثزهرمال فراكمالدتفي عبه  ع,ابف علـبف(غ تـ هػُُْٓت,ط(,)د,الف ردار: ,ِ/ُِّ.

 

اثح عـهلو (6) ,تحنتؽ: لتبهكاكت ي,ول  ه ك  هفتدةتوهعءكمن عءميالبظم العثهع ت لالعدلت :
 عربع وتلال ع ر ّٕٓ/ُعرًت تب,مراـبعغ, راتيي)د,ط(: كرهحهد, . 

 



ْْ 

 

بحنكؽالثانية الهتعون  الهعلت  النلعتع مي كالتح تـ اللوح هف  ؿ إلراء تلح :
.(1)ال عس علل عتعت,كاثحكاؿاليبلت هفزكاجكطظؽ

ههع بؽ كتتهثؿمياآلتي:كتتبتفي أفه عؾمركةعنتهتزاللوحتفالتح تـ
ا أف ببظؼأحدههع: الهت عزتعف, الطرمعف توتو تترالى تند ت و ت تج للوح

مإ وت تجت وح ـةلعئي النلعئي,كالعندالرلعئي.,التح تـ كمرؽبتفالح ـ
:أفاللوحتت عزؿمتوأحدالطرمتف,أك ظههعتفحؽ,ببظؼالتح تـموتسعنثع ت

.متوت عزؿتفحؽ
:( الصمح دالقضاء2

الوغ  مي النلعء ح ـهك: إذا ةعضو م ك ةلعء تنلي ةلى هف هأبكذ
:}ًَىٌَاْلَ مَيََِخٌ عَجَقَذْ ٍِِ , هعميةكلوتععلىالفلؿميالح ـهككملؿ,كالنلعء:

 سَّثِّلَ بِىََ ؤَاَوٍ ٍُّغًَََّ ىَّقُؼَِِ ثَْْنَيٌُْ ًَبَُِّ اىَّزَِِّ ؤًُسِثٌُا اىْنِزَبةَ ٍِِ ثَعْذِىٌِْ ىَسِِ شَلٍّ ٍِّنْوُ

شِّت{ بت  ـِ()ٍُ .(ّ).أم:لفلؿالح ـ

الييءالنلعءتأتيم ا نلعء بهع ى بأ  ع تتفؽلهتع ع هععفو الوغ توىتدة مي
ل ع,كألووالنطعكالفلؿ.كتهعهو,كالنعلي: هكالنعطعلألهكرالهح ـ

اةببعرتفح ـيرتيتوى: كمأهعتعرتؼالنلعءميالطظحالفن عء
 .(ْ)لفلؿالبلكه ,بو بتؿاةلزاـ

مندترموالح فت بأ و:ملؿالبلكهعتكةطع,النلعءمييأفاةلظحتعرتؼك
.(ٓ)اله عزتعت

                                                                 

 ادلرجع السابق.(ُ)

(.ُْاآلت )اليكرل:(ِ)
الوغ (ّ) اثزهرم,ت ذتب ه لكر ثبي :ٗ/َُٕ الفعرابي,لحعحكال, إ هعتتؿ  لر ثبي الوغ : تعج

ٔ/ِِْٔ اث لعرم,كل عفالعرب, بفه ـر ثبيالفلؿهحهد :ُٓ/ُٖٔ. 
نيالدتفأحهدابفثبيالعبعست:لبفتتهتو,الح ب ك,ُٕٓ/ْ:لفبرالدتفتثهعفالزتوعي,تبتتفالحنعئؽ(4)

ُّ/ُهػُِْٓ-ِد,طاليحك:تويبف عتؼتعوتؽتحنتؽكتتهت الحرا ي, .


.ِّٓ/ٓ,لبفتعبدتف,الدرالهبتعر(5)



ْٓ 

 

تعبدتف ابف أف(ُ)كترل لبد بعص(:أ و كلو التعرتؼ:)توى مي بحتثتيزاد
تعرتؼالنلعء: بعصبأ و"ت كف كلو البلكهعتتوى كال ببمي",(ِ)ملؿ

حتىلتدبؿمتواللوحبتفالبلهتف,كهذاتعدةت دابفتعبدتف,إلعم توؾالز
الذمتهتزاللوحتفالنلعء. هكالفرؽاللكهرم

أتلعن تتبتف لكهرت  هع مكارؽ كالنلعء اللوح بتف أف,أف مي تتلوى
متيهؿالح ـ,النلعءهكاثلؿميملؿالبلكهعت,كاله عزتعتأتعن عف كت ع

الحدكد ةلعتع كالبوعمي كالف خ,  علطظؽ, اليبلت  كاله عزتعت كالنلعص, ,
اللوحمرعهفذلؾ بت هع تتعوؽبفلؿبعضالبلكهعت,كغترهع, كتحظر,م ك

ت والفلؿميالحدكد,كالطظؽ,كالف خلعنكدال  عحكغترهع, هعتتهتزالنعلي
ت تث  كل أحد, النلعء  وط  تف تبرج مظ تعه , كلت  لعحب هفبأ و ى

كت حلر تعه , كلت  ذا ت كف ل الذم الهلوح ببظؼ هكلكع, ابتلعلو
ابتلعلوميةلعتعهحددةتوى بتؿالحلر.

.الصمح دتىيزه  ن العفد(3
كهكهفلت الهبعلغ ,تنعؿ:معلعفكميالوغ :تأتيتوىكزفمعكؿهفالعفك,

كا تزكلؿتفبونو,:العفكتف(ّ),م كتعؼكتفك,ةعؿالوتثتفعتعفكتفكان
التعرؾالعنعبتوى كهك الذ كب, الهتلعكزتف مع هك الغفكر, العفك كا تععلى

.(ْ)الهذ بالتعئب

                                                                 

الدتعراليعهت :هكق(ُِِٓ(ابفتعبدتف)ت:1) العزتزالدهينيمنتو أهتفبفتهربفتبد هعـ,هحهد كا 
ميتلرل حه,,الح فت  ال تدهحهكد ,زةتكلىاةمتعءميبعضالهدفاللغترةثـتتفأهت علوفتكلهع

=  هعتاث حعر,ردالهحتعرتوىالدرالهبتعر,)لوتدة تبه  ع,كلدكهعتميدهيؽهفتيدهيؽ
.ِْ/ٔ,لوزر وي,اثتظـا ظر:,كغترهع(توىيرحاله عر=

 
 


 ِّٓ/ٓ:لبفتعبدتف:الدرالهبتعر(2)
(3) هكُٕٓالوتث)ت: الرحهفالف هيٌ:ق( تبد الحعرثالوتثبف عد أهؿهلرميأبك إهعـ تلرل,:

كال,كمن ع بعل ـر ميلكد,تتلؼ كلد برا عف, هف النعهرة,ألوو مي كدمف كتكمي تدةةوني دة, لو
,ليهسالدتفبفكتعرتخاة ظـ,ُِٕ/ْ,ثبيالعبعسيهسالدتف,كمتعتاثتتعف:هل فعتا ظر
.ِْٖ/ٓكاثتظـلوزر وي,َُٕ/ْتثهعفالذهبي,

اث لعرم,ث:(ل عفالعرب4) .ِٕ/ُٓبيالفلؿهحهدبفه ـر



ْٔ 

 

.ُ(){ىئ مئ} ةعؿتععلى:كألؿالعفكهكالهحك,كالطهس,كاة نعط
كه وتنعؿ:تفعا ت ؾ.أمهحعذ كبؾ,كترؾتنكبتؾتوىاةترام ع,كتفكتتف

.(ِ) أ ؾهحكتوتفالذمهكتوتو:أ نطتو,الحؽ
أهعتعرتؼالعفكميالطظحالفن عء:مت تعهؿغعلبعنبهع ىاة نعطكالتلعكز

.(ّ)تفييءهع
فاللوحلتتـإلأ:كهكبتعفالفرؽالذمتتهتزاللوحمتوتفالعفككته ف
توى تنعاب عءن بت هع كتلدرهفطرؼتفعؽهفةبؿالطرمتفتوىإلرائو, العفك,

حتىكلكلـتكامؽالطرؼاآلبر.,كاحد
العفكتف ميحعل   هع منط, تلتهععفميحعل هحددة غترأفاللوحكالعفكةد

اللوحأتـهفالعفك.ك,هعؿ,أكهعتعرؼبعلعفكهنعبؿالدت النلعصإلى
 ( الصمح دتىيزه  ن اإل راء: 4

وههعليتوتوكبرأتوتبرئ ,كبرئهفاثهرتبرأاةبراء:تنعؿميالوغ :أبرأت
براءةكبراءكبركءانكتبرؤا,,براءةكبراء,ك ذلؾميالدتفكالعتكببرئإلتؾهفحنؾ

هفالدتف,أكالحؽالذمتوتو .(ْ)معةبراءتوىهذا:لعؿالهدتفهثظنبرتئعن
الفراؽ توى اللوح كالهبعرأة: البراءة, تلحتح ه وكالتبرئ : أبرأؾ كتنعؿ:

.كأ عبرمء(ٓ):}فَجَشَّؤَهُ اىيَّوُ ٍََِّب قَبىٌُا ًَمَبَُ عِنذَ اىيَّوِ ًَاِْي ب{كبرأؾ.كميالت زتؿالعزتز
بهع ىالت زتو,كالتبوتص,(ٔ)هفذلؾكبراء,كاللهعبراء .كبذلؾم كتأتيميالوغ 

تفالييء .(ٕ)كالهبعتدة
                                                                 

 (.ِٖٔاآلت ) كرةالبنرة:(1)
اث لعرم,,(ل عفالعرب2)  .ّٕ/ُٓثبيالفلؿهحهدبفه ـر
ال كتتت 3) الفن ت  الهك كت  ) : اثكةعؼكاليئكفاة ظهت لعدرتف: هطعال كتت,كزارة داراللفكة, ,بع

هػُِْٕ-َُْْ)هف-ُهلر,)د,ت(ط )َّ/َِ.
 

اث لعرم,ل عفالعرب(ْ) ثبيالفلؿهحهدبفه ـر :ُ/ّّ. 
 (.ٖٔاآلت ):(اثحزاب5)
اث لعرم,:ل عفالعرب(6)  .ُّ/ُثبيالفلؿهحهدبفه ـر
ال عبؽالهرل(7)  .ع
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اللطظ مي تعرتؼاةبراء محكأهع ذه : ك, مي لو اليبصحنعن إ نعط
كحؽ اليفع   حؽ تلعهو, يبصكل ذه  مي الحؽ ت ف لـ مإذا ةبوو. أك مبر
لفظ ابتتر كةد هحض. إ نعط هك بؿ إبراء, تيعد ل متر و بو, الهكلى ال   ى

تغوتبع-)إ نعط(ميالتعرتؼبعلرغـهفأفمياةبراءهع تتف,ههعاة نعطكالتهوتؾ
 ر عبنعنأفهفهعع ياللوح.كةدذي(ُ)دالهع تتف؛كث ولتبوكهفكلوإ نعطثح

كهكمياللطظح:تندبوترمعال زاع,ميالوغ :هكالتكمتؽ,كهكا ـلوهلعلح 
.(ِ)كتنطعالبلكه بتفالهتلعلحتفبترالت هع

إ  عر أك إةرار, تف ت كف اللوح بأف أ وف ع  هع من عن الهنرر أككهف ,
كأداء,  كت الهت عزعمتو ك عفاللوحتوىإ نعطلزءهف  عفتفإةرار, مإذا

لبعضالحؽ أبذ ث  ع اللوحاةبراء؛ تيبو اللكرة هذل مفي براءتف,البعةي, كا 
بعةي,أهعإف عفاللوحه عتوىأبذبدؿم كهععكل .ال

عطاللزءهفحنو,كتلهفإ ن,ك ذلؾالحعؿإف عفاللوحتفإ  عرأك  كت
م كبعل  ب لوهدتيإبراءتفبعضالحؽ,ميحتفأ وبعل  ب لوهدتىتوتوامتداء

لوتهتف,كةطعلوه عزت .
فاللوحتتهتزتفاةبراء,هفكل تف:كل ذاتتبتفأ

,:أفاللوحإ هعت كفبعدال زاعميالغعلب,بت هعاةبراءلتيترطمتوذلؾاألدل
ؿال زاعأكبعدل.مندت كفةب

الحؽدالثاني هف للزء إ نعط متو  عف إذا كذلؾ إبراء, تتلهف ةد اللوح أف :
هفالطرؼاآلبردكف الهت عزعمتو,كةدلتتلهفاةبراء,بأفت كفهنعبؿالتزاـ

إ نعط.
كلذامإفالعظة بتفاللوحكاةبراءهيتظة تهكـ,كبلكصهفكلو,

ت فرداةبراءتفكهيالتهعت هعت دهع ت كفاةبراءبهنعبؿميحعل ال زاع,بت هع
غتر مي اةبراء ت كف أف حعل  مي أك اة نعط,  عف إذا ههع: حعلتتف مي اللوح

                                                                 

.ُِْ/ُ:الهك كت الفن ت ال كتتت (1)
 .ٖ,صٕ,صّص-(ت ظر:البحثميتعرتؼاللوح2)
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لحعل ال زاع, هعت فرداللوحمتهعإذا عفبدؿاللوحتكلعنتفييءأكبدلن,
إ نعطمتو.

تعددتألفعظ عكأف,تفاللوح بوصههع بؽإلىأفه عؾمتعتتحدثت
بتعددالحعلتأكال تعةعت,ك عفاثهربكلكباللوحميالحعلتاث ثربطكرة,

هثؿالةتتعؿمتهعبت  ـ,كهفبظؿالبحثتتبتفأفلولوح,وىالهؤه تفتكلرران
بلعئص ككالح ,:أهه ع,تدة لرتح , متو التكلت عت كأف ربع ي, أهر أ و

كأ تتبتفكيعهو , ك هع كهظهسلألحكاؿ, كاةعي, أفاللوحتتهتزتف-أتلعن- و
كالنلعء,كالعفك,كاةبراء. غترلهفاثلفعظهثؿالتح تـ,

الطرمعف تترالىتوتو بأفاللوحتند ببظؼ,معللوحتتهتزتفالتح تـ
بعض تف الت عزؿ اثطراؼ ثحد تحؽ اللوح كمي ةلعئي, ح ـ مإ و التح تـ

ببظؼالتح تـموتسمتوت عزؿ,أهعبعل  ب لونلعءمإفاللوحتتهتزت والحنكؽ
كبأفالهلوحلتسذ تعه ابأفاللوحمرعه و, ذك,كلت  ببظؼالنعليمإ و

طرمتفببظؼ بتف تتـ بأ و تتهتزت و لوعفكمأفاللوح بعل  ب  أهع كلت تعه ,
اةبر,العفك كأهع بأفاللوحمإ وتلدرهفطرؼكاحد, مإفاللوحتتهتزت و اء

م ؿإبراءلوح,كلتس ؿ,ببظؼاةبراءمندت كفبدكف زاع,إ هعت كفبعد زاع
لوحإبراء.
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 املبحث انثاَي
حقيقت انصهح, ٔإَٔاعّ, ٔأركاَّ, ٔشرٔطّ يف ضٕء انقرآٌ انكريى ٔفيّ 

 0ثالثت يطانب
 :الصمح حقيقة: األدل الىطمب

 ثاني: أنداع الصمح في سياق القران الكريم. الىطمب ال

 الىطمب الثالث: أركان الصمح دشردطو.
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 :حقيقة الصمح الىطمب األدل:

اللوح,ح ب التف ترلحنتن  تتعرضتوهعء البعحثكاطظتولـ ميتوـ
هتهثو ميأفاللوحتندههؤلفعت ـ, كلتس,بت هعحنتن اللوحت دالفن عءكغترهـ

اكتده أك لولوحتفعؽه, تعرتفعت ـ هفبظؿ كتتبتفذلؾ لرمع,مح ب, هععةدة بأ و
ال زاع لرمع تند أكهك: ,البظؼ, العند هؿهذا -ل ف -أماللوح ه تنؿه تنده

؟أـأ وتندغتره تنؿبذاتوكت درجتحتغترلهف بذاتومي ؿأح عهوكلكرل
العنكد؟

اللوحترلله كرالفن عءم بأفحنتن  تندان: مي ك و لتسه تنظن,هعتبرة كل  و
توتو كتلرم ذلؾ, مي غترل تف هتفرع هك بؿ كأح عهو, يركطو مي بذاتو ةعئهعن

.(ُ)كتراتىمتويركطذلؾالعندكمثعرل,أح عـالعندالذماتتبربو
بح ب أةربيب عن إلتو التيت كف العنكد أح عـ ت رمتوتو أ و تع ي ههع

مإ وتعتبره عميح ـ,متو.مإذاتـاللوحتفهعؿبهعؿإلراؤلـهلهك وكالذمت
 عفاللوحتفهعؿبه فع  ذا عفاللوح,البتع,أهعإذا اةلعرة,كا  متيعٌدميح ـ

تحتح ـ مت درج تدل مي هك لهف بعضالهدتى هب  الهدتعة بعضالعتف توى
ا ح ـ تأبذ مإ و ب ند  عفاللوحتف ند ذا كا   عفاللوحال ب , إذا كأهع للرؼ,

 عفاللوحميدتكل,تفهعؿهعتفبهكلكؼميالذه  ذا كا  ال وـ, ح ـ متأبذ
الدتفتوىأفتأبذالهدتيأةؿهفالهطوكبلتترؾدتكالتعتبرأبذانلبعضالحؽ,

براءتفالبعةيمتأبذتندإبراء,كه ذا .(ِ)توتوميبنت العنكداثبرلتنعسكا 
                                                                 

ال عيردارالف رهعل ي,هحهدبفتبدا البرييالثبيتبدا :يرحهبتلربوتؿلوبريير:ت ظ(1)
:الح بوىالدتفالب كتى:له لكربفتك سبفلظحك يعؼالن عع,,ِ/ٔبتركت)د,ت,ط(لوطبعت 

الديرح  زالدةعئؽكتبتتفالحنعئؽ,ّٕٗ/ّدارال تبالعوهت ,)د,ت,ط( لفبر تثهعفبفتويبفتف:
اثهترت  ال برل الهطبع  الح في: الزتوعي, النعهرة,هحلف ,بكلؽ, ,ُّ/ٓ,قُُّّ-ُط)د,ت( ,

الطعلبتف ال ككم:كركل  يرؼ بف تحتى الدتف هحتي ز رتع اليعكتشثبي زهتر تحنتؽ: اله تب, :
 بتلرؼ.ُّٗ/ْ,هػُُِْ-ِتهعف,ط,دهيؽ,اة ظهي,بتركت

 
 
 
 

يرحكتبتتفالحنعئؽ,ّٕٗ/ّله لكربفتك س,ك يعؼالن عع,ِ/ٔ,حهبتلربوتؿلوبريييرت ظر:(2)
 لفبرالدتفتثهعفالزتوعي, ثبيز رتعهحتيالدتف :كتهدةالهفتتفكركل الطعلبتف,ُّ/ٓ  زالدةعئؽ,

 بتلرؼ.ُّٗ/ْال ككم,
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أفاثلؿمياللوحأفتحهؿتوىأيبوالعنكدبو,,(ُ)هعذ رلالزتوعيكتؤتدذلؾ
.(ِ)"متلرمتوتوأح عهو؛ثفالعبرةلوهعع يدكفاللكرة

لعم إلىهع بؽ كهك,مإفتنداللوحتتهتعبحنتن هرتبط ب ك وتندان,كا 
 ه  ـ توىإلرائو,كلتسثمو الحؽميالرلكعالنكةالهوزه ثطراموالهتفنتفابتداءن

تفهنتلعل,أكالهطعلب بف بوه فردان؛ كفالنعتدةت ص:بأفاثلؿميالعنكد
تنداللوحبعةتلعبكالنبكؿ,كلتسثحدهفأطراموالبتعربأمي ؿ الوزكـ,متوـز

.(ّ)هفاثي عؿ
أتلعن كالهؤبدة الهوزه  أكبهع ى:–معللوحهفالعنكد هؤةتعن لتستندان أ و

.(ْ)ت ت يبع ت عءتوؾالهدة,حددالهدةه
طرمتف بتف تلرل تند بأ و اللوح: حنتن  اة ظهي الفنو هلهع اتتبر بت هع

كهعكض تكض متو ييء توى تع ى,تتلعلحعف غررت , اللوح هذا كطبتع 
.(ٓ)تدبو عالغرر

مت ع تدبؿ اللوح طبتع  بأف اة ظهي, الفنو هلهع إلتو ذهب هع اتتبعر كتوى
لتستند أ و تع ي ههع تكضكهعكض, متو ييء توى  عف إذا ه تنظيانالغرر

 هؿاللوحهفبظلو.تحتالعندالذمتيعنكه درل

                                                                                                                                                                                          

 
الزتوعي)ت:1) تثهعفبفتويقّْٕ( أبكهحهد ا(هك: الهونبمبر البع نعل, هيتب  كلي اٍلحى ىًفٌي لدتف

بعلنرام  ك عفهي ك,الطنزدهرت  ال عسبو كدرسكأمتىكل ؼكا تفع النعهرة الفنو,تكميةدـ بهعرم  را
هلر يبنرام  الحنعئؽ ه  ع)تبتتف هل فعت   زر,لو ال بتر,ؽعئالدةح اللعهع :ا ظر,غترهع(كيرح

اللكاه ميطبنعتر تبدالنعدر,ثبيالح فت الهلت  كّْٓ/ُهحهد ثبفةطوكبغع, لبيتعجالترالـ ,
َِْ/ُالفداءزتفالدتفال كدك ي, َُِ/,ْكاثتظـلوزر وي, . 

تبتتفالحنعئؽ(2)  .ُّ/ٓيرح  زالدةعئؽ:لفبرالدتفتثهعفالزتوعي,
 .

كاآلرا(3) اليهرتته  عهؿلألدٌل  )اليه كأدلهتيوي اة ظهيُّ كتحنتؽالًفٍنوي ال هظرتهعتالفن ته  كأهـٌ الهذهبته  اثحعدتثء
دارالف رد,أال هبكته كتبرتل ع( ٍتًوٌي, .ِْٓٓ/ْ-ْت(ط,دهيؽ)د, كرته ,,كىٍهبى بفهلطفىالزُّحى

 

ال عبؽ,4)  .ِْٓٓ/ْ(الهرلع
اة ظهيالتعبعله ظه الهؤتهراة ظهيبلدة(5) الفنو اة ظهيتفه ظه الهؤتهرتلدر,هلو هلهع

 .َِٓ/ِ)د,ت(,بلدة
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النداهى الهؤلفتف تفرتععت مي تظحظ اثلكلتتف,ك ك الحدتث أهؿ بلكلعن
تفبنت العنكداثبرل.,بعتتبعرأف تعباللوحه فردميهعهتتوكأح عهو

 بؽتتلحك كلتسههع كأح عهو, أغوبلكرل ه تنؿمي اللوحتند أف
ةدحدث,بر,كهفذلؾإذاتـإلراءاللوحبتفهتبعلهتفمدابظنلهفأمتند

ه تنظنانمإ وتيعٌدتند,توىأ ع وبظؼ,مإذاتـاللوحبعدكةكعال زاعكالبظؼ
لح مبر تند تظل ال عبؽ العند  كف كلتغتو, هلربذاتو اتفنالح كتوتو ت,

اثطراؼالهت عزت .
ل فإذاتـإلراءاللوحبتفطرمتفةبؿحدكث زاعكبظؼبت  ـتتطوبك

مي لو اله ع ب لوعند تعبععن تندان تيعد الحعل  هذل مي مإ و لهكاةف ـ, تلحتحعن
الهلهكف.
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 :أنداع الصمح الىطمب الثاني:

ولوح,كتفرتععتهتعددة,كل   عتتفؽلعنعهكأة عنذ رالهف ركفكالفن عءأ كات
فابتوفتميالترتتب, ك  ذ رهعبعلتفلتؿهعتحعييالت راركهيميهلهو ع,كا 

  توىال حكاآلتي:
كبتع  ع,ذ رالهف ركفاللوحكأ كاتوت دتف ترهـلآلتعتال علؼذ رهع

اللوح,كهيأ كاعهت عثرةمي تب ـ,كلـتذ ركا ميهيركتت  توؾاث كاعهلهو 
 .(ُ) هعبت  عالفن عء,كل   عهتفن هعتوؾالتن تهعتالفن ت لعنداللوح

يتعتالهكلكعت دهـ  لهع الزكلتف,مع دهع اللوحبتف ذ ركا أ  ـ  لد
اثهكاؿ كاللوحبتفالهتبعلهتفتوى غترذلؾ, أك هعؿأككطء  عفمي  كاءن

العد أهؿ بتف كاللوح البغيكاثتراض, كأهؿ كال فعر, دؿ اله وهتف بتف ,اللوح
ىَيَب{ هعميةكلوتععلى:.(ِ)كهكهعت هىبعل د   فَباْنَخْ   ٌِ ىِيغَّيْ ُ اَنَذٌُاْ  بِ ًَ{(ّ). 

مي  لعن الكاردة أفأ كاعاللوح البعب أةكاؿالهف رتفميهذا كتتبتفهف
هيذاتاث كاعت دالفن عء.,اآلتعتالنرم ت 

الف تتهعيىهعم لد كهكهع أ كاعاللوحميهكلكعه فرد, أمردكا ةد ن عء
,كهيةطبتع الدرا  الفن ت لوهكالتعالتيتلهع ؿهعتتعوؽبعلهكلكعتوىحد

ك  بتفتوؾالتن تهعت  :مياآلتيدرا  ةدتبتوؼت  عت دالهف رتف,
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 .ِٓص–هيركتت اللوح-البحث-رالعبعلتفلتؿ(1)
ال عبؽ(2)  .الهرلع
 (.ُٔاآلت )اث فعؿ:(3)
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 أنداع الصمح  ند الفقياء: 
.(ُ)توىاتتبعرأفأ كاعاللوحأربع كاعاللوح,تتفؽالفن عءميتن تـأ 

ميحعل الحربهعأهؿالبغي.اثكؿ: هعه ـ اللوحمتهعتحدثبتفاله وهتفكا 
كال فعر.كالثع ي:  اللوحبتفاله وهتف

الثعلث:اللوحبتفالزكلتفت دحلكؿينعؽبت  هع.
اض.كهذاال كعابتوفتمراءالفن عءميالرابع:اللوحبتفال عسميالهععهظتكاثهكاؿكاثتر

تن تهوتوىةكلتف:
كاليعمعت كالح عبو ةكؿككه:القدل األدل :(ِ)له كرالفن عءهفالهعل ت 

اللوحالذمتنعمتهعمترلالهعل ت بأفاللوحتوىاثهكاؿة هعف:اثكؿ:
اللوحال اللوح,كهكلوحتوىإةراركا   عر,كالثع ي: ههعتلكزمتو ذمتنعمتو

تف خ كلوح بعتفعؽ, تف خ لوح أة عـ: ثظث  توى كهك البتكع مي تلكز ل
فلـتطؿمتوابتظؼ .(ّ)بعبتظؼ,كلوحلتف خبعتفعؽإفطعؿ,كا 

ترلاليعمعت  بت هع تلرم: بأفاللوحتوىاثهكاؿة هعفأحدههع:لوح
مإفلرلتوىتتفغترلوحتوىإةرا-أحدههع,بتفالهتداتتتفكهك كتعف ر,

كالثع ي:اللوحتوىاة  عر. الهدتعةم كبتعبوفظاللوحتثبتمتوأح عـالبتع,

                                                                 

-ِبالعوهت )د,ت(طبفه عكدبفأحهدال ع ع يالح في:دارال ت(بدائعالل عئع:ثبيب رتظءالدتف1)
كأ  يالهطعلب:ثبيتحتىز رتع,ٕٔ/ْ,الكلتدهحهدالنرطبييبث:الهلت دكبدات ,َْ/ٔق,َُْٔ
كه  عجالطعلبتف:ثبي,ُِْ/ِة ظهي)د,ت,ط(:دارال تعباحهداث لعرم,زتفالدتفال  ت يبفه
الف رطتكضةع ـأحهدتكض,تحنتؽ:عهحتيالدتفتحتىبفيرؼال ككم,ز رت قُِْٓ-ُدار

الهحتعج,ُِٔ/ُػ كهغ ي هحهد الدتف, ليهس اليعمعي: اليربت ي البطتب أحهد بف دار ال تب:
ط ,ُُٔ/ّهػ,ُُْٓ-ُالعوهت )د,ت( بفمييرحالهن عكالهبدع الدتفإبراهتـ ثبيإ حعؽبرهعف :

بفهفوح,دارال تبالعوهت , .ِِٔ/ْ,هػُُْٖ-ُط,لب عف,بتركتهحهد
 


 

)د,ط(النعهرة-:دارالحدتث,الكلتدهحهدبفأحهدبفريدالنرطبييبث عت الهنتلد:ك  بدات الهلت د(2)
ٕٔ/ْ -هػُِْٓ الهطعلبىكأ  ,ٕٕ, اث لعرم, رتعبفهحهدزلمييرحركضالطعلب:

اثلزاء اة ظهيْتدد ال تعب دار ُِْ/ِ)د,ف,ط(:,: الطعلبتف, ز رت:كه  عج ال ككثبي الدتف هحتي مع
ثبيإ حعؽبرهعفالدتف:كالهبدعمييرحالهن ع,ُُٔ/ّ,اليربت يليهسالدتف:كهغ يالهحتعج,ُِٔ/ُ

ِّٔ-ِِٔ/ْ,بفهفوح . 
بفريدالنرطبييبث:(بدات الهلت د3) بفأحهد  .ٕٕ-ٕٔ/ْالكلتدهحهد
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أكالك تؿ .(ُ)الن ـالثع ي:اللوحتوىهعتلرمبتفالهدتيكاثل بي
ميحتفترلالح عبو :بأ وت ن ـاللوحمياثهكاؿإلىة هتف:

مأدبوكااللوحميحعل ال  كتلهفأحدههع:لوحتفإ  عرك  كت,
.حعل اللوحميحعل اة  عر

اللوحتوىل سالحؽ-أحدههع:لوحتوىاةةرار,كهك كتعف:الثع ي
أفتلعلحتفالحؽبغترل  و هثؿأفتنرلوبدتفمتلعت وبعلو,كالثع ي:

ف عفبغتراث كا  مإف عفبأثهعفتفأثهعفم كلرؼ, ثهعفم كم كهععكل ,
.بتع

من عءالح فت :كةكؿكه:القدل الثاني
 تركفبأفاللوحتوىاثهكاؿثظث ,معتتبركااللوحميحعل ال  كت كتعن

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

فإةرارالهدتىتوتو,كلوحتفإ  عرل,كلوحهكلوحت,اللوحتوىاثهكاؿ
تف  كتوهفغترإةرار,كلإ  عر,ك ؿ كعهفذلؾلتبوكإهعأفت كفبتف

كاثل بيالهتك ط هعأفت كفبتفالهدتي, كالهدتىتوتو,كا  .(ْ)الهدتي,
ةدتبتوؼتهعكبت هعذ رلعحب تعبركل الطعلبتف:تن تهعتلولوحكأ كاتو

فاللوحة هعف:إرلالفن عءمنعؿ:ذ 
:كهكاللوحمتهعتلرمبتفالهتداتتتف.األدلالقسم 

.(ٓ):اللوحمتهعتلرمبتفالهدتيكاثل بيالقسم الثاني
                                                                 

اث لعرم(1)  عجالطعلبتف:ثبيز رتعهحتي,كه ,ُِْ/ِ,كأ  يالهطعلب:ثبيتحتىز رتعبفهحهد
ُِٔ/ُالدتفال ككم, ُُٔ/ّ,هحهداليربت يكهغ يالهحتعج:ليهسالدتف, . 

ثبيإ حعؽبرهعفالدتفبفهفوح,(2) ِّٔ,ِِٔ/ْالهبدعمييرحالهن ع: . 
سبعلحظكت لىالتدرتتك,الدتفبفه عكدال ع ع يالح في:هكأبكب رتظءق(ٕٖٓ(ال ع ع ي)ت:3)

اللكاهر:لوتدةهل فعته  ع)بدائعالل عئعكال وطعفالهبتفميألكؿالدتف(ا ظر,كتكميبحوب
ثبيهحهدتبدالنعدرالح فت الهلت ميالطبنعت الهؤلفتف,ِْْ/ِ, لعهربفرلعكهعلـ ,ّ/ٕٔ. 

َْ/ٔلو ع عبي,(بدائعالل عئعميترتتباليرائع:4) . 


ُّٗ/ْ,عهحتيالدتفال ككمثبيز رت:لطعلبتفركل ا(5) . 
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كتيهؿ: فالقسم األدل: اللوحمتهعتلرمبتفالهتداتتتف
(ُ) كاللوح العتف, تف اللوح لربعف: كهك اةةرار توى تلرم بهع تفاللوح
ه  هعتتلهفلوحالهععكل ,كلوحالحطتط كهك هعتأتيالدٌ :تفك ؿه

:اللوحتفالعتف,كتتلهفاآلتي:األدل
 بأفادتى)أ( الهدتعة, تلرمتوىغترالعتف الذم كهك لوحالهععكل :

توى ه  ع كلعلحو ب ع, مأةرلو داران الل ؼح هوح ـ عة توتو م ذا أكثكب,
فتي ندبوفظاللوح.البتع,كا 
لوحالحطتط :كهكاللعرمتوىبعضالعتفالهدتعة, هفلعلحهف)ب(

أكهف ثوث ع, أك توى لف ع ال تعرتتفالدارالهدتعة هب  م ذا أحدههع, تفتوى
النبض. إه عف هدة كهلي النبكؿ, للحتو متيترط تدل, مي لهف بعضالهدتى

البظؼال ةبلو مي لدتد إذف ايتراط الرهفكمي  تعب مي بوفظ,هذ كر كتلح
ال ب ,كهعهكميهع عهع.

:اللوحتفالدتف,كتتلهفاآلتي:الثاني
 مإف)أ( مت ظر, الهدتى, الدتف تتف توى اللعرم كهك الهععكل : لوح

لعلحتفبعضأهكاؿالربعتوىهعتكامنوميالعو ,مظبدهفةبضالعكضمي
  مي تعتت و تيترط كل اثلحالهلوس, توى العكلعف,فساللوح ت ف لـ مإف

 مإف ربكتتف, الهلوستوىعنالعكضتت  عف مي ةبلو تيترط كل اللوح, لح
كل,اثلح الهلوس, مي التعتتف تيترط كل ف اثلح, توى لح دت عن  عف ف كا 

.(ُ)تيترطالنبضبعدالتعتتفتوىاثلح
لهدتى,م كإبراءتف)ب(لوحالحطتط :كهكاللعرمتوىبعضالدتفا

بعضالدتف,مإفا تعهعؿلفظاةبراء,أكهعميهع عل,بأفةعؿ:أبرأتؾبه هعئ 
كلتيترطالنبكؿ أبرأل, برئههع أكلعلحتؾتوىالبعةي, هفاثلؼالذمتوتؾ,

.(ِ)توىاللحتح

                                                                 

 .ُّٗ/ْ,عهحتيالدتفال ككمثبيز رت:ركل الطعلبتف(1)
ال عبؽ(2) ُّٗ/ْ:الهرلع . 
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بعطؿ,كلكرةِ) م ك إفلرلتوىغترالهدتى, مت ظر اة  عر, اللوحتف )
توىثكبأكفمت  ر,ثـتتلعلحع-هثظن-لوحتوىاة  عر,أفتدتيتوتودارانال

دتف,كلت كفطوباللوحه وإةرارا؛ث وربهعترتدةطعالبلكه .
بتفالهدتيكأل بي,كلوحعلتعف.:القسم الثاني مياللوحاللعرم

هعإةرارالهدتىتوتواألدلىالحالة  إفمإف عفالهدتىتت عن,: كةعؿاثل بي: ,
هفلال عة الهدتىتوتوك و يميهلعلحتؾلوتوى لؼالهدتى,أكتوىهذ

هعلو,متلعلحعتوتولح.
ظعهران,ملعءأل بيمنعؿ:أةرالهدتىتوتوت دم,الحالة الثانية :أفت كفه  ران

.(ُ)تولحكك و يميهلعلحتؾلو,إلأ ولتظ رإةرارللئظت زتوه و,مهلعلح
غترأفتتلحههع بؽبأفالهف رتفكالفن عءهتفنكفبيأفتن تـاللوح,

ه فردانت دتف ترهـلآلت  لدأفالفن عءةداتفنكاعتالهف رتفذ ركا ؿة ـ ,بت هع
بيأفتعددأ كاعاللوح,كهيأربع ,كةدألهوكهعميبعباللوح هع بؽذ رل,

 ؿ كعهف مٌلوكا هكالتعكل   ـ هتعهن ,,أ كاعاللوحميتدة بدرا عتمن ت 
البغي البغيميبعب كأهؿ اله وهتف, بتف اللوح كأح عه ع,,مدر كا كةتعؿالبغعة

كيركط عهفلو ,ك تؼتتـاللوحميهذلالحعل ؟
لراءات كا  ال د  , بعب مي كال فعر اله وهتف بتف اللوح بحكث  لد بت هع

ك اللزت , كأبذ كالنعئهتفال وـ اللكرة اللوحميهذل ك تؼتتـ هفأح عـ, غترهع
ب ع تع را تهرار, كالف خت د ميبعبالبوع, بت كل اللوحبتفالزكلتفمند أهع

الزكلت بت  هع ال كع, هعأ  ـالحتعة ةدملوكاميبعباللوح بعبه تنؿ,كهك
كا اثهكاؿ مي تهكهعن ال عس بتف بعللوح البعص كالتتداءاتالرابع ثتراض,

بيي در كهع ةد كلذلؾ لدهـ كغترهع, اللوحمي,هفالتفلتؿءالل دت , بيأف
اةةرار,  هتؿإلىالرأمالنعئؿبأفحعل  غترأ  ع كال  كت, اة  عر, أكميحعل 

حعل  تف هلهك  ع مي تبتوؼ ه تنو  حعل  بعتتبعرل ثظث  اثهكاؿ مي اللوح
 اة  عر.

  
                                                                 

ُّٗ/ْ,عهحتيالدتفال ككمثبيز رت:ركل الطعلبتف(1) . 
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 :أركان الصمح دشردطو: الثالثالىطمب 

هثؿبنت العنكدك كاءهانذ رالفن عءبأفحنتن اللوحتتهثؿمياتتبعرلتند
ث وتتطوب؛أ عفتندانه تنظنأـغتره تنؿ,كطعلهعأ وتندمظبدلوهفأر عف

.مفن عءعن,كهعتعتبريرطعن,غترأفه عؾبظمعنمن تعنمتهعتعتبرر  عنل ؿتندأر ع 
,اللتغ )اةتلعبكالنبكؿ(منط كاحدو أهع,الح فت لتعتبركفلعنداللوح كلر فو

لله كر بظمعن أر ع عن, كلتعتبر ه توزهعتاللتغ كيركط ع, هف م ي تداهع هع
كالهحؿ )اةتلعبكالنبكؿ(, هياللتغ  أر عف, ثظث  الذتفتركفأفلوعند الفن عء

يركطو.)هلعلحت و,كهلع لحتوتو(,كالععةداف)الهتلعلحعف(,كل ؿر فو
متو الهت عزع الييء هك: ت و كالهلعلح,معلهلعلح بعللوح, متو ال زاع ةطع إذا

 توتو,أكالهلعلحبو:هكبدؿاللوح,كالهلعلحهك:الهبعيرلعنداللوح.
تبعالعندالذمةداتتبرله كرالفن عءأفاللوحتندغتره تنؿبذاتو,متك

ذات ع هي اللوح يركط أف بعضالفن عء ترل كلذلؾ بظلو, هف اللوح  تتـ
بتع ه أل  مي اللوح تـ مإف مت ع, اللوح تـ التي كيركط,اليركط أر عف أبذ

بعللوح,  بت  ع(ُ)البتع إلىبعضاليركطالبعل  .كه ذاهعبنت العنكدإلعم 
:توىال حكاآلتيبعلتفلتؿ

اللعدرن األدل: الصيغة: الرك كالنبكؿ اةتلعب ب ع ٍتف,اكتنلد الهتلعلحى هف ف
هـمنطهفت وـتوىلتغ اللوحبلكرةه تنو ميبعبو,كأتكا,من عءالح فت ك

توىذ ربعضيركطكأح عـاللتغ ,ك  تكاتفالبعضاآلبرا تفعءبهعأكردكل
كاةلعرة,كال ب ,كاةبراء,التيتأبذهفتفلتظتتتعوؽبعللتغ ميأبكابالبتع,

بح بأحكالوكلكرل. اللوحأح عه ع




                                                                 

لهحهدبفأحهدبفترم الد(حعيت الد كةي1) دارالف ر)د,ت,ط(: كه حاللوتؿ:ثبي,ُِّ/ّ كةي:
توتشالهعل  بفهحهد بفأحهد دارالف رتبدا هحهد ُّٔ/ٔ,هػَُْٗبتركت)د,ت,ط(,,ي: .



 



ٓٗ 

 

لولتغ مياللوحهعتأتي: معيترطكا

حلكؿاةتلعبكالنبكؿهفالهتلعلحتفتوى ؿحعؿ, كاءأ عفالهدتىبو-
أف لـت ف,كلذلؾلتلحاللوحبدكفإتلعبهطونعن. هع ههعتتعتفبعلتعتتفأـ

بعداةتلعبالنب .(ُ)كؿهيركطمي ؿلوحتتلهفالهبعدل 
تيترطميلفظاللتغ التيتتـب عاللوحأفت كفبوفظاللوحمنط, هع

 أفتنكؿالهٌدتيتوتوالهلعلح:لعلحتؾتف ذاتوى ذا,:كهكةكؿاليعمعت 
ك ح أكلعلحت, أكرلتت, ةبوت, كتنكؿاآلبر: توى ذا. كأكهفدتكاؾ ذا

تدؿتوىرلعل ذلؾههع اللوحميبعضأ كاتو, تلٌح كةد اللوح, ب ذا كةبكلو
هع عل مي كهع كالحط, اةبراء مي,بوفظ اللوح مي إل البتع كبوفظ ال ب , كبوفظ

.(ِ)الل عتعت
ميبعب تتعرلكا موـ كالح عبو  كاليعمعت , الهعل ت , الفن عءكهـ له كر أهع

اللوحغترةعئـاللوحلبتعفاليركطالهتع بأفتند لتتبعرهـ  ظرا ون بلتغتو؛
بذاتو,بؿتعبعهثةربالعنكدبومياليرائطكاثح عـ,بحتثتعدبتععنإذا عفهبعدل 
براءإذا عفتوىبعضالدتف هعؿبهعؿ,كهب إذا عفتوىبعضالعتفالهدتعة,كا 

, بهحووكهعتلعلحعتوتوالهدتى,كغترهعهفالعنكدالتيتوحؽب عاللوح,بح
الوفظالذمتتـبواللوح .(ّ)ل   ـذ ركا

                                                                 

كال دات مييرحبدات الهبتدم:ثبيالح فبرهعف,َْ/ٔ:ثبيب رتظءالدتفال  ع ي,بدائعالل عئع(1)
.ُْٗ/ّلب عف)د,ط(,بتركت,:داراحتعءالتراثالعربيتك ؼتحنتؽ:طظؿ,علهرغت ع يالدتفتويب 


 

الل عئع(2) الدتفال ع ع ي,:بدائع البلترهي,َْ/ٔثبيب رتظء ل وتهعفبفهحكحعيت  بفتهر: هد
الهلرم ًهٌي ٍترى الحوالبيلى هطبع  : تعرتخال ير: )د,ت,ط( كٔٗ/ّ,هػُّٗٔبي الهطوبميدرات ,   عت 

الهوؾبيالهذهب:ث الحرهتفالهععلير فالدتفتبد د/تبدالعظتـ,,الهونببإهعـ م ر  :أ. تحنتؽك
حهدهكمؽالدتفتبدكالهغ يلبفةداهو:ثبيه,ْْٖ/ٔ,قُِْٖ-ُالٌدتب:داراله  عج,طهحهكد

ه تب النعهرة)دا بفأحهد,الي تربعبفةداه الهند ي تعرتخال ير:,: .ّّٔ/ْػ,قُّٖٖت,ط(
 

 .ْٖرالعبعلتفلتؿالبحثص(3)



َٔ 

 

كتيترطالركن الثاني: العاقدان الهلعلح, كالهدهتىىتوتو الهٌدتيالهلعلىح, كههع:
:(ُ)مي ؿه  هعيركطهي

(أفت كفتعةظنمظتلحلوحالهل كفكاللبيالذملتعنؿ؛ل عداـأهوت ُ
ـالعنؿ,كلتيترطالبوكغت دالح فت ,متلحلوحاللبيالهأذكفالتلرؼبع عدا

متولررظعهر أكلت كفلو  فعظعهر, متو  عفلو كتيترط,ميالتلرؼإذا
ف عفههتزا,ثفتلرمعتوغتر البوكغت داليعمعت ,مظتلحاللوحهفاللبيكا 

ت  الهنررة النعتدة توى ب عءن كاليرط يرتعن, الهرتدهعتبرة تلرمعت أف كهي دههع:
 عمذة.

(أفت كفالهلعلحتفاللغترلوكلت التلرؼميالهعؿ,كذلؾ عثبكاللٌدِ
ثفاللوحتلٌرؼميالهعؿ,كلتهوؾالتلٌرؼميهعؿاللغترتفهف كالكلٌي,

اثكلتعءغترهؤلء.
لررانّ بعللغتر هلران اللوح مي الهلعلح اللغتر كلي ت كف أل ,(ِ)ظعهران(

اله أل تفلتؿت دالفن عءلتسهحؿ  كاءهأ عفهٌدتتعنأكهٌدتىتوتو,كميهذل
درا ت ع.

(كتيترطمي ؿه  هعالركن الثالث: ىحل الصمح)الىصالح  نو دالىصالح  ميو
: عآلتييركطتبتوؼتفاآلبركهي

علحت وتوىتتف,كهكالحؽالذمتٌدتتو,كتطوبه وأفتللح  نو:صاَ )أ( الىُ 
:(ّ)أكدتف,أكه فع ,توىهع بؽ,كتيترطمتويركط

أـُ  عفهعلن  كاءن  تععلى, كلتسحنعن ليبص, حنعن أفت كفالهلعلحت و )
 توى إ  عف ا تحؽ موك ت و, اللوح تلٌح مإ و  علنلعص, بهعؿ مبرلتس

دؿالهلعلحتوتو كاءأ عفالبالنلعص,ملعلحوتوىهعؿبدؿالنلعصلعز,

                                                                 

الل عئع(1) الدتفال ع ع ي,:بدائع يرحغرراثح عـ,َْ/ٔثبيب رتظء الح عـ بفكدرر لهحهد :
,دارإحتعءال تبالعربت )د,مراهرزبفتويالي تربهظب رك  .ّٓٗ/ِت,ط(

 .ُْ/ٔ:ثبيب رتظءالدتفال ع ع ي,بدائعالل عئع(2)
ال عبؽ,(3)  .ِٔ/ٓ:لفبرالدتفتثهعفالزتوعي,كتبتتفالحنعئؽالهرلع



ُٔ 

 

دت عن- دارهثظن-تت عن توىد ع تر-هثظن- ألؼدت عر-أـ  دراهـ  عفدت عن مإذا
ٍتف ٍت عنبدى حتىلت كفدى .(ُ)ايترطالتنعبضميهلوساللوح,

هف ال فس دكف متهع أـ ال فس مي أ عف  كاء النلعص, تف الهلعلح  كتلح
بدلتؿالحدتثالذم,لحدكدالبعلل  تععلىاثتلعءكاللراح,بت هعلتلحميا

أ س أفأبتالربتع,أـحعرث ,لرحتإ  ع عن,معبتلهكا"رليا ت و:-ركال
منعؿر كؿا إلىال بي ,ر كؿ تع الربتع: منعلتأـ النلعص, النلعص, :

الربتع,: بحعفا تعأا ,أتنتصهفمظ  كا لتنتصه  ع؟منعؿال بي ـ
زالتحتىةبوكا مهع ةعؿ: أبدان, كا لتنتصه  ع ل, ةعلت: النلعص تعبا ,

:منعؿ-الدت  ثبىرهل توىا  أٍة ـ فلك ا هى هفتبعد أمأهؿ(ِ)"إفه .مطوبكا,
موك عفالهلعلح تنعبؿالل عت , هعلن توىأفتدمعكا كأفتلعلحكا اثرش: اللع ت 

حن ه وتوىأفترمعت و تأبذل توىهع  أفتلعلحزا تعن هفحنكؽا تععلى, عن
إلىالنلعء حؽه-هثظن-أهرل ثفالحٌد تلحاللوح, لـ الحد, توتو  يلتنتـ

حنكؽ الهف تلح كل تععلى, هفا  اللوح أف توى الغتر حؽ تتتعضتف
مظتلكز.,الحدكدلوحتحٌؿالحراـ

 ركمى هرترةتفأمند الل  ي,بي بفبعلد "ةعل:-رليا ت  هع-كزتد
منعؿ:لدؽ, منعـبلهو ب تعبا , اةضبت  ع ر كؿا , تع لعءأترابيمنعؿ:

:ةؿ,ةعؿ:إفاب يات كائذفلي,منعؿر كؿا كةضبت  عب تعبا ,كميرا
 ً تفعن لي:تو(ّ) عفتى منعلكا مز يبعهرأتو, اب يه وتوىهذا, مفدتتي اب ؾالرلـ, ى

,(ْ)بهعئ هفالغ ـككلتدة
                                                                 

تحنتؽ:ةع ـ,ثبيالح تفتحتىبفأبيالبترالعهرا يالته ياليعمعي:(البتعفميهذهبالهعـاليعمعي1)
ال كرم:داراله  عجه  .ِْٓ/ٔ,هػُُِْ-ُط,لدة,حهد

توتو(2) هتفؽ الببعرم, لحتح ,تعب : بع,اللوح اةهـع أيعر إذا مأبى,بعب البتفللوح بعلح ـ توتو حـ  ح,
ه وـُٖٔ/ّ(َِٖٕرةـ) كلحتح , كالدتعت, تعب: كالنلعص كالهحعربتف ابعب,الن عه  لنلعصميإثبعت

 .َُِّ/ّ(ُٕٓٔحرةـ),اث  عفكهعميهع عهع
اليركطالتيبعب,اليركط, تعب:تحالببعرمبعلحعيت ,ا ظر:لحكلهعوت فعءأمألراء,أماثلتر:ع تؼال(3)

الحدكد مي لتحؿ رةـ), بعلحعيت ,ُُٗ/ّ(ِِْٕح  ف وبعب,الحدكد,تعب:كلحتحه وـ اتترؼتوى هف
 .ِْٔ/ٗ:,كل عفالعربْٔ/ِ:,كت ذتبالوغ ُِّْ/ّ(ُٕٗٔحرةـ),بعلز ى

 .ُِّْ/ّ:بعلحعيت ,كلحتحه وـ,ُْٖ/ّ:بعلحعيت ,بعرما ظر:لحتحالب,هياللعرت الههوك  :الكلتدة(4)



ِٔ 

 

 ألتأهؿالعوـ منعؿ,(ُ)ثـ كتغرتبتعـ. هعئ  اب ؾاللود توى إ هع منعلكا:
توتؾ,كتوىاب ؾاللود:"ال بي مردِّ ـي بت  هعب تعبا ,أهعالكلتدةيكالغ  ثٍةلتىفه

أ تس أ ىتتع كأهع كتغرتبتعـ, هعئ  مإفاتترمتمعرله عمأغٍ, هذا, اهرأة توى د
.(ِ)"مغداتوت عأ سمرله ع

:أهعالكلتدةكالغ ـمرٌدتوتؾدلتؿلرتحميبطظفهذااللوحالذملرلمنكلو
حٌره تحوتؿهع هنتلعل كالذم الز ع, كهكحد ا وتوىحؽهفحنكؽا تععلى,

.تععلى
الت الحدكد لهتع الز ع حٌد  حٌدكتنعستوى تععلى, ا  حؽ مت ع تغوب ي

كحؽ,ال رة  تععلى, كل فالغعلبحؽا  حؽلوعبد, ف عفمت ع كا  النذؼ, كحٌد
العبدهغوكب,كالهغوكبتعبعلوغعلب,مظتوتفتإلتويرتعن.

ك ذلؾلتلٌحاللوحتوىألتي دتوتو؛أمأفتعطتوهعلن يلتؤدم
توتو تحٌهو ع التي كتظالي عدة لٌؿ ةعؿ تععلى, ا  حؽ الي عدة ثف }ًَؤَقٌَُِْا :,

}َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ مٌٌُُّاْ قٌََّاٍنِيَ ثِبىْقِغْؾِ شُيَذَاء ىِيّوِ ًَىٌَْ :أتلعنكتنكؿ.(ّ)اىشَّيَبدَحَ ىِيَّوِ{

} ٌْ ّسُغِنُ َ ؤَ يَ .(ْ)عَ

ال فأبذ هعؿبدلنت  عمعللوحتفهذلالحنكؽلوحبعطؿ,كتلبتوىهى
تي م كؽ كهك ببتث, ك  ب حؽ, بغتر أبذ ث و ه و, أبذل هىف إلى بوردُّرٌدل

الي عدةت دالنعليإذاتوـبو.
ت فحنعنلولـتلحاللوح,إلإف عفِ (أفت كفحنعنثعبتعنلوهلعلح,مإفلـ

ترد أمهع كأفت كفهحؿاللوحثعبتعن, توتوتنداللوحتفالذمتحتكلتتو,

                                                                 

العوـ:أ(1) هؿ ت دل تفتكفتوى الذتف ع كا ك وـ-اللحعب  توتو :لحتحالببعرما ظر:-لوىا 
 .ُْٖ/ّبعلحعيت 

ُٕٗٔرةـ):حكلحتحه وـ,ُُٗ/ّ(ِِْٕرةـ):حلحتحالببعرم,هتفؽتوتو(2) )ّ/ُِّْ. 
 (.ِت )اآلالطظؽ:(3)
 (.ُّٓاآلت ):(ال  عء4)



ّٔ 

 

أماليرتؾميالعنعرك حكل,الذمبععيرت وحلتو-اللوح,موكلعلحاليفتع
بثه  ع .(ُ)لغترلدكفتوهو,مإ وتحٌؽلوأبذهذلالحل هفالهيترم

 عفّ أكأحدههع لوهتلعلحتف, موك عفالهلعلحت وهل كلن أفت كفهعوكهعن, )
يت و,مت كفدابظنميهع ىاللوحالذماللوحبعطظن,لهعمتوهفالغرراله  

أحٌؿحراهعن.
 )ب( الىصالح  ميو ) دل الصمح( :
الهي تأبذل الذم البدؿ الهيكهك: هف توتوٌدتي الحؽ,,ٌدتى هف اٌدتعل هع هنعبؿ

:(ِ)كتييترطمتواآلتي

أكُ بهر, توى اٌدتعل الذم الحؽ هف لعلح موك يرتعن, هتنكهعن هعلن ت كف أف )
ل كًب ز أداة أك لت تبهعؿيرتعن,-هثظن-تر, اثيتعء ثفهذل اللوح, تلٌح لـ

 علهبتع,كالثهف كتنداللوحمتوهع ىالهععكل ,معلهلعلحت و,كالهلعلحتوتو
 ميتندالبتع,كهعلتسبهعؿيرتعنلتلوحتكلعنميالبتع,كهعلتلوحتكلعن

ميالبتعلتلوحبدلنمياللوح.
موكِ اللوح, توى اةتفعؽ حعؿ ت وتهو توى ,ةعدران لوهلعلح ههوك عن ت كف أف )

لعلحتوىييءثـتبتفأ ولتهو و, هعلك عفبرجه ركةعن,أكهغلكبعن,أك
 حكذلؾ,مإفاللوحتبطؿحتىكلك عفالهلعلىحةدةبلو؛ث وتبٌتفأ ولعلح

 ولتهوؾأفتلعلحتوىهعؿغترل.توىهعلتهوؾ,متبتفأ ولتلوح؛ث
ثفل عل البدؿتؤدمإلىاله عزت ,ّ هعوكهعنلوععةدتف, (أفت كفالهلعلحتوتو

 هعتيترطميالبدؿالهلعلحتوتوميحعل إذا عف,كذلؾهفيأ وأفتف دالعند

                                                                 

الل عئع(1) الدتفال ع ع ي,:بدائع البرةي,ْٗ/ٔثبيب رتظء سليه:كيرحالزر ييتوىهبتلر
بفتبدا الزر يي:دارالعبت عف طالدتفهحهد  .َُْ/ْ,هػُُّْ-ُ)د,ت(

الل عئع(2) :بدائع الحنعئؽك,ِْ/ٔلو ع ع ي لوزتوعي,تبتتف الح عـك,ِٗ/ٓ: درر مراهرز: بف ,لهحهد
)د,ت,ط(:دارال تعباة ظهيهدغع ـبفهحهدالبغدادمالح فيثبيهح:كهلهعاللهع عت,ّٔٗ/ِ
ال  ر,ّٖٗ/ُ الهدت:كهلهع الرحهفبفهحهد أم دملعبد تعرؼبداهعد بيتبيزادل, دارإحتعءك :

العربي التراث َّٖ/ِ)د,ت,ط( الهبتعر, ثبف:كالدر ِٖٔ/ٓتعبدتف, اللعكمتوىاليرح, كحعيت 
الي تربعللعكمالهعل ي:اللغتر بفهحهد, دارالهععرؼثبيالعبعسأحهد : .َْْ/ّ)د,ت,ط(

 



ْٔ 

 

 لايرل سالهلعلحت ودت عنأفتتـةبلوميالهلوسإذاتكامؽالبدؿكالدتفميال
.(ُ)وكل ت

توىتفلتؿ اةتلركا أ  ـ الفن عء لد اللوحالتيذ رهع كبعل ظرمييركطتند
اثهكاؿ مي اللوح كهك منط, اللوح أ كاع هف كاحد ب كع البعل  اليركط

هع ك ذا اث كاع بنت  ت توزهو التي اليركط بنت  كأهع النعئـكالل عتعت, مي تيترط
جلدرا  كبحث.بعللوح,كهيأهكرتحتع

 ت توـز اللوحاللعئزةد بعند بعل  يركطعن ذ ربعضالهؤلفتفالهععلرتف كةد
.(ِ)ميهبتوؼأ كاتوكهيتوىال حكاآلتي

فذكمأهوت حتىتلحه  هعإلراءالتلرمعتاليرتت .ع(أفت كفالهتلعلحُ
حرتـحظؿ,أك(أفت كفاللوحمي طعؽاليرعبحتثلتيتهؿاللوحتوىتِ

تحوتؿحراـ.
الهتلعلحتفّ أحد ت كف كأل كلتس تدتعن, الدتكللحتحعن هلهكف ت كف أف )

 عذبعميدتكال.
بعللوحبعلتنْ أفتتلؼالهلوحالنعئـ  كالهعرم كل( بعلكةعئع, كاةحعط  كالعوـ ,

وحهكالتعه بعلكالبالذمتتطوبوحعؿالهتلعلحتف,كأفت كفغعتتوهفذلؾالل
بعة تتحوى كأف بت  هع, كالينعؽ البظؼ, كلو إزال  توى الهتلعلحتف لعؼبتف

هفغترتحتزثمطرؼه  هع.,الحؽكالعدؿ
(أفت كفاللوحتوىهعؿهتنكـهعوكـ,أكه فع هبعح هعوكه كهعيعب  ع.ٓ
متلحاللوحٔ لميحؽا  علحدكد, أفت كفاللوحميحنكؽالعبعد, مي(

الحنكؽالهعلت ,كالل عتعت,كلتلحميالعبعداتكالحدكد؛ثفحنكؽالعبعدتلكز
أك بهعؿ, كل,غترلالتعكتضت  ع اللوح, مت ع لتلكز التي ا  ببظؼحنكؽ
كلحتىالتيفع .(ّ)الهداه  ,

                                                                 

ليهسالدتفاليربت ي,هغ يالهحتعج(1) :ّ/ُّٔ . 
بتتاثم عرالدكلت :(هك كت الفنواة ظهي2) بفإبراهتـالتكتلرم: لهحهد .ْٗٔ/ّهػَُّْ-ُط,

 


ال عبؽ,(3)  .ْٗٔ/ّالهرلع
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فعأتي":منعؿ,كتؤتدذلؾهعلعءميالتيفعلوهرأةالهبزكهت توىت در كؿا 
ميحدهفحدكدا ؟ثـةعـمعبتطب,ثـةعؿ:إ هعأهوؾالذتفةبو ـ,أ  ـ ع كاإذا
ذا رؽمت ـاللعتؼأةعهكاتوتوالحد,كأتـا لكأف  رؽمت ـاليرتؼتر كل,كا 

.(ُ)"معطه ب تهحهد رةتلنطعتتدهع































  
                                                                 

ّْٕٓحرةـ):لحتحالببعرم,(هتفؽتوتو1)  .ُُّٓ/ّ(ُٖٖٔ)حرةـ:كلحتحه وـ,ُٕٓ/ْ(
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 انفصم انثاَي

إلجرائّ,  إَساَيتقرآَيت, ٔيقٕياث جناح انصهح, ٔمنارج 
 .ٔآثارِ, ٔاألحكاو املتعهقت باَتٓائّ, ٔفيّ يبحثاٌ

 املبحث األٔل 
 جرائّ.إل إَساَيتيقٕياث جناح انصهح ٔمنارج قرآَيت ٔ

 املبحث انثاَي
 حكاو املتعهقت باَتٓائّ.جراء انصهح  ٔاألإاآلثار املرتتبت عهى 
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 املبحث األٔل 
 جرائّ.إل إَساَيتصهح ٔمنارج قرآَيت ٔجناح انإيقٕياث 

 .ٔفيّ ثالثت يطانب
 .نجاح الصمح دىعدقاتوإالىطمب األدل:  ىقدىات 

 جراء الصمح.الىطمب الثاني: نىاذج قرآنية إل
 جراء الصمح.إل إنسانية الىطمب الثالث:  نىاذج
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 .نجاح الصمح دىعدقاتوإالىطمب األدل: ىقدىات 
 .الصمحنجاح إالفرع األدل: ىقدىات 

 أداًل: ىقدىات إنجاح الصمح التي ترجع إلى شخصية الىصمح.
 أث عء تكمرتكا تهرت إذا تكاهؿمياللوح هفإه عؾتدة تعتبر مإ  ع لرائو

هنكهعت لعحو,لذلؾتلبتوىهفأرادأفت عىلولوحبتفال عسأفتتكمرمتو
الهنكهعتكهي هعتوي:هذل
النعئـبعللوح)ا(ُ ( كاءنمردأفتتهتع .أكلهعت ب فعءةكأهوت انلهلوح

هفاثتهعؿالتيأهرا تععلى ب عب كفال عيمياللوحبتفال عستيعد علنتعـ

ْْنَيََُب{لنكلوتععلى ٌا ثَ إَطْيِذُ اٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا فَ اىَُْ  َِ ٍِ  ُِ ب بئِسَزَ ُ ؿَ بِ ًَ{:()ُ.

لندكةالعوتعمي وكؾهذاالعهؿهـ هعتعتبراللوحهفاثتهعؿالبترت ل كفا
توت ـ, كلتكمٌاث بتعءلوكاتا ك ظهو ميذلؾ, ك عرتكا ةعهكا ةد ؽلونتعـم ـ
 ا  كمنو هف إل العهؿ ك رٌحٌببب ذا البتر معؿ اليرإلتو معؿ ةوبو إلى ل

لنرمفبعللفعتأكال هعتالكاردةمياالتـزمهف عىلولوحبتفال عس,كالتبعغض
كأتظـهنكهعت لعحاللوحلذلؾتلب توىالهلوحال رتـكالتيتعتبرهفألؿِّ

ه  عهعتوي: ذ رذلؾ بتظن,ىالتحويب عهعا تطععإل
ابتغعءرلكافا هكحميالنتعـبعللوحلوً)أ(أفت كفالنلدكال ت لدلالهي

ال رتـ لكلبعللعنك .و
ال لع  بتؿ اةةداـمعةبظصهك ت د كالفظح دأب,هعتهؿإلىح كهك

أفت تيعرالهلوح,العوهعء مظبد كهف عرتوىدرب ـ, كالهلوحتفبلكلعن
تععلى أكاهرل هف ثهر كا تلعب    تبعدة بو النتعـ كأف الربع ي اثهر هذا تظه 

                                                                 

(.ٗاآلت ):الحلرات(1)



ٔٗ 

 

العزتز  تعبو مي ٌاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْالكاردة (ُ)نِنٌُْ{:}فَبرَّقُ هيبتغتعن, ت كف كأف

لزاء عتو,تحظىلهرلعةا تععلىحتى بتكمتؽهفا ميتهووكلتيحـر توهعن
ه بتف بعضالهلوحتف رلعءبعبتظؼ كاتع بعهوو تبتغي ف ا  ت و, هفكبتف

ال عسيرلعءبتغت كهعيعب  ع,هذاهع وأكرمعةوهفي رحتىتحلؿتوىييءو

ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطاْلَحٍ ةكلوتععلىتؤ دل :}الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ 

ا عَظَِْ ب{ اْرِْوِ ؤَاْش  ُّ ٌْفَ  ىيّوِ فَغَ ثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ ا ىِلَ ا َّسْعَوْ رَ  ِ ٍَ ًَ َِ اىنَّبطِ  ْْ  .ِ()ثَ

اثمععؿ(ّ)ذ ربعضالهف رتف أفهذل اآلت : هذل التيكردتمي الثظث 
أفت  بيرط توىالبترت  وتعفمكهنتدة كلؼالنرمفهبتغتعن ع  هع هرلعتا ,

بعلعظتـ اثلر ككلؼ بعثلر معتو ع لزاء مي,ال رتـ البتر ت كد لىهع كذلؾ
 لظحوكبهعرلتهعتيكأهرواالهلتهعهفت عمؿو الد تعؼكا  كه تلغران بتفال عس,

 بهذااللزاءالعظتـ,كلت تفعاة  عفبأمطعت هفالطعتعتع عإلىلكأترال
ب عغرضهفأغراضالد تعلعرتأرادأهعإذا,لـتبت ب عكلوا كهرلعتواإذ

ثف؛لت لكهفاةثـميذلؾكلت تحؽالهدحكاللزاءهفأتظـالهفع دبؿةد
ال مت ع تتطوب الظعهرة اثتهعؿ إبظصهتهعـ النوبهف بأحكاؿ كالرتعت  ال عهؿ

.ال ت 

                                                                 

 (.ُاآلت )(اث فعؿ:1)
 (.ُُْاآلت )(ال  عء:2)
دؽالنهحعكم:دارإحتعءالتراثثبيب رأحهدبفتويالرازمالللعصتحنتؽ:هحهدلعالنرمف:أح عـ(ّ)

:لورازم,كهفعتتحالغتب,ُُٓ/ْ:ثبيالنع ـ,كتف ترالراغب,ِٖٔ/ّ,هػَُْٓبتركت,)د,ط(–يالعرب
ه تب الهراغي:ثحهدبفهلطفىالهراغيكتف تر,ْٗٓ/ُ:ليك ع ي,كمتحالندتر,ُِٖ/ُُ :ير  

.ُٓٓ/ٓهػُّٓٔ-ُط,)د,ت(لطفىالبعبىالحوبيكأكلدلبهلركهطبع ه
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بيلهفتبتغبتغعءهرلعتا إ هعتيطوببعةبظصلاكالبظل أف حي
أكتبولكاميالحدتثت وال هع كالي رةأكهفتيؽتوت ـالبذؿكالعطعءبفتعن

 .(ُ)لت ـإ تفعدةهفتدـالت عليمتهعبت  ـهكلذبالنوكبثفال, لتع
 الزكلتفأ بعبكهف بتف اةلظح مي الرأم ك داد التكمتؽ بتفأك,

الهتبعلهتفمياثتراض ترلعذلؾإلىلظحال ت أكاثهكاؿكغترههع,, إ هع

}بُِْ ؤُسِّذُ باِلَّ اإلِطاْلَحَ ٍَب اعْزَـَعْذُ ًٍََب رٌَْفِْقِِ باِلَّ ثِبىيّوِ :لراءاللوحتنكؿتععلىإمي

يَْْوِ رٌََ ِّْت{عَ بتف,(ِ)مَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُ اةلظح مي  تعت هع الح هعف لدؽ إذا تع ي

 أالزكلتفالهتكةعينعؽبت  هع كبعرؾل هعكلوحا هبتغعههع ميح ه هع كمن هع
ك كةعا بتفالزكلتفالهحب أميلوح هع, كالكمعؽ, كالهكدة, كالرحه , ك زعهف,

. بعبالبظؼأةوبت هع

إلظحهعبتفالزكلتفأرادالح هعفأم:إف}بُِ ُّشِّذَا بِطاْلَد ب{رادبػػتي هع

زال ذلؾت  ـبطوبالبتر,كاليلعر,هفالينعؽ ا بهع عفبت  هعهفأبدل هعكا 
كميذلؾت بتو كالرأم كحي فالعيرة, الهكدة إلى الينعؽإلىالكمعؽكهفالبغلعء

.(ّ)رالكمنوا لهعابتغعللوح تتومتهعتتحأتوىأفهف

                                                                 

,لورازم,كهفعتتحالغتب,ُُٓ/ْثبيالنع ـ,:كتف ترالراغب,ِٖٔ/ّ:لوللعص,النرمفأح عـت ظر:(1)
الندتر,ُِٖ/ُُ ثحهدبفهلطفى,الهراغيكتف تر,ْٗٓ/ُ:ليك ع ي:كمتح  .بتلرؼ.ُٓٓ/ٓ,

 .(88اآلية ) هود:(2)
(3) البتعف, لعهع :التأكتؿكحنعئؽالت زتؿهدارؾك,َٖٓ/ُلوزهبيرم,:عؼكال ي,ِّّ/ٖ,الطبرمت ظر:

دار:,كمبرتفبدتكمتويتك ؼ:تحنتؽ,ال  فيالدتفحعمظهحهكدبفأحهدبفا تبدالبر عتيبث
لهحهد تد:كالك تطَِْ/ِلأللك ي,كركحالهعع ي:,ّٔٓ/ُ:قُُْٗ-ُط,بتركتالطتب,ال وـ

 بتلرؼ..ُِْ/ّقُْ-ُت(ط,عت كال يركالتكزتع,الفلعل ,النعهرة)دلوطبهلر,دار  ل ,ط طعكم




ُٕ 

 

إفأرادكابعلرلع إلظحعنلهعأم,(ُ)}بُِْ ؤَسَادًُاْ بِطاْلَد ب{:كتيرادبػنكلوتععلى

ل اةلظح إرادة الهرالع  هحؿ مي اليرط كليعؿ إلت ف, ح ع عن كا  كبت  ف بت  ـ
ت عدةتنتتدهعاةلرارم ذالبأسبو, هعلـت فالهرادبعلردهكإت عتالزكل ,كا 

.(ِ)ميحتعةهحفكم بعثيكاؾ,ا تنعهعنه  ع
ميال ت لعدةعنكههعتندـذ رلتبتفأفالهلوحإذا عفهتلفعنبعةبظص

 كت تفعالهلتهعب عتو, كتتحنؽلوغرلو تلؿإلىغعتتو  هعةد بذلؾتزدادأ و
 عؿهفالرحهفالرلعتةرب ك الهكتكدلعبعدا,  الهبولتف.كاللزاءالعظتـ

أفتطوب )ب( هفا ,الهلوح بعللوحالعكفكالهدد لت تعلؿميكالنعئـ أف
.إتهعهوكأفت كفذاإرادةكا ع مظتتأس

  هع كالفط   ال تع   هف بو  ه هع اة  عف كحي فكاللراءةأف كال تع  
تىتتحنؽلوت تغ يتفطوبالعكفكالتكمتؽكالوطؼهفا حالتلرؼ,مإ ول
ا ألعبوكهفا تععفبودتعهفاةلظحبتفال عس,مهفإلتوهرادلمتهعت عى

ٌِِّ ؤَعْزَجِتْ ىَنٌُْ بَُِّ اىَّزَِِّ َّغْزَنْجِشًَُُ عَِْ أتع وكتؤتدذلؾةكلوتععلى :}ًَقَبهَ سَثُّنٌُُ ادْعُ

دَاخِشِِّ{  ٌَ نَّ َُ اَيَ يٌُ ِ عََْذْخُ جَبدَرِ . (ّ)عِ

ا كالتكمتؽال تعع  هفثترانههفت عكفلولوحتتغعموكفتفطوبكترل 
 :تعبلى هقول, هعذ رالنرمفتوىل عفيعتبتوتوال ظـميه و

                                                                 

 (.ِِٖالبنرة:اآلت )(1)
(2 ) :البغكمت ظر: التراث, إحتعء البغكم, ه عكد الح تفبف كال يعؼََّ/ُثبيهحهد لوزهبيرم,, ,

كهفعتتحالغتبُِِٕ لورازم,, كظظؿالنرمف,ل تدةطب,َْْ/,ٔ, بتلرؼ.ِْٔ/ُ, . 
 (.َٔاآلت )(غعمر:3)



ِٕ 

 

مَّيْذُ ًَبِىَْْوِ ؤُِّْت{ ٌْفِْقِِ باِلَّ ثِبىيّوِ عَيَْْوِ رٌََ أم:هع  تةعؿبعضالهف رتف,(ُ)}ًٍََب رَ

الحؽكتحنت ةلعب  هكمنعن كلـ هفإلظح ـ أةلدل هع ا إلأؽ لرلع  فهكمنعن
هيهدات توبهعك  بؿ كالبتربإرادتو الحؽ ميإلعب  العبد كلتستكمتؽ كتأتتدل,
توىإ لعحه ععممياةلظحبهعتعوـموـت فغترا أحدةعدره,هفا كتكفه

تحنتؽه ععمث و, هعلأتتهدتوىأحدميبهعتلزمتوىل دم,كهف تتي
 تحز  كهك متهع إلتو هفأرلع أتع وهفاثهكريحدل طوبالعكفهفا  مهف ,

.ِ()كلـتت رلوهرادل,كهفطوبوهفغترلأهع و

الهلوحإذاأبفؽميحؿهي و هعحتثكةدبذؿهعبك عولذاتلبتوى
كا تفرغ ةلتر  فسو ذا ت كف كل ذلؾ تعتنو موف طعةتو بؿلهتع لتؽ, كلدر

هراتأبرل كتحعكؿ الرحب,,تععكد كاللدر ال فسالطكتؿ  تع   ذلؾ مي مبذان
.,اثلركالثكابرالتعنه تعت عنبع ك  كلتستحنتؽال لعحمياةلظحيرطهيوـز

.كحل ةكت لبعة )ج(أفت كفلدلالهلوح  
الهلوح تأتيهفبظؿإلهعـ اللف  اليرعككهذل  عهو لدتوبأح عـ هعرم 

حتى ال زاتعت حؿ هلعؿ مي تعلت  ببرة لدتو ت كف كأف الهتبعلهتف, بأحكاؿ
ت كفتوىكت تطتعإة ععلهتعاثطراؼالتيترتدإلظحهعبت  ـهفبظؼ,

أمبظؼو كتوى حي ـ أم إلدار مي هعرم بت   الهلوح تلبتوى  هع  عف,
كاةلهعـبك لهتعأطراؼال زاعكأحكال ـ اةع ـ,بلكلعنمياةلظحبتفالزكلتف

                                                                 

 (.ٖٖاآلت )هكد:(1)

,الف ردار:البوكتياة تع بكليهلطفىبفحني هعتتؿة,,كركحالبتعفُِْ/ِلوزهبيرم,(ال يعؼ:2)
,ُٕٓ/ْ,)د,ت,ط(بتركت الدتفالتأكتؿكهحع ف لهعؿ لهحهد , النرمفُِٔ/ٔ: ظظؿ كمي ل تد:,
 كُُِٗ/ْةطب, , دالك تط:التف تر الزحتويهلطفىبفهب ك. الف ردار: -ُط)د,ت(دهيؽ,
 بتلرؼ..َُٔٔ/ِهػُِِْ



ّٕ 

 

تععلى ةكلو مي لعء ْ ؤَىْيِوِ  هع ْْنِيََِب فَبثْعَثٌُاْ دَنََ ب ٍِِّ :}ًَبُِْ خِسْزٌُْ شِقَبقَ ثَ

ْ ؤَىْيِيَب{ ح هع,(ُ)ًَدَنََ ب ٍِِّ البتف ذات ةلظح الزكلتف إلى تيبعث عتح هفأم

كأ,بت  هع أهؿالزكلتفكهتلفعفبعلعنؿكالدتفكاة لعؼ, ,فت كفالح هتفهف
الزكلتف ببكاطف كأترؼ أتوـ  فكسأك, ك  هع ك  كف بت  هع لإللظح طوب

.(ِ)الزكلتفإلت هع
 لعؼميإلراءاللوحهعترؾاللكرمتو:)د(أفتتحرلالعدؿكاة

ىْعَذْهِ بَُِّتنكؿتععلى َ  :}ًَبِرَا دَنََْزٌُ ثََِْْ اىنَّبطِ ؤَُ رَذْنٌَُُاْ ثِب ىيّوَ مَُب ىيّوَ ِّعََِّب َّعِظُنٌُ ثِوِ بَُِّ ا ا

أم:أفا تععلىأهرتبعدلالذتفت عكفميالتح تـبتفال عس.(ّ)عََِْع ب ثَظِري ا{

ةرارهبعدئالعدؿتوىأ عسه  جا النكتـكتع لتهو,عأكاةلظحبت  ـبت فتذكا 
ال عسلهتععنحتىلعؿا العدؿحنعنل ؿكلعؿا الح ـبعلعدؿهطونعنيعهظنبتف

الح ـ مي اثهع   بعد الثع ي اث عس العدؿ تيعد  هع إ  ع عن, بكلفو إ  عف
 .(ْ)اة ظهي

تفأبيهرترة  ىكل سالى"ةعؿ: أفر كؿا -رليا ت و-كتركلى
 عدل  ين الناستىن الناس  ميو صدقة, كل يدم تطمع فيو الشىس 

العدؿمياللوحهكالذمتحهؿلهتعاثطراؼتوىاة لعؼكالرلعك,(ٓ)"صدقة
بح ـا تععلى, هعتيعدالعدؿكاله عكاةهفةكاتداليرتع اة ظهت العهوت التي

                                                                 

 (.ّٓاآلت )ال  عء:(1)
كمتحالندتر:َِْ/ِ,البوكتي هعتتؿة:(ركحالبتعف2)  .ّْٓ/ُلويك ع ي,,

 (.ٖٓاآلت )ال  عء:(3)
كٖٗٔ/ِل تدةطب,ظؿالنرمف:ظ(مي4)  .ُِْ/ٓ,لوزحتوي:اله ترتف تر,
َِٕٕحرةـ),لحتحالببعرم:ملؿاةلظحبتفال عس,(هتفؽتوتو5) كلحتحه وـ:بعب,ُٕٖ/ّ(

 .ٗٗٔ/ِ(ََُٗحرةـ),ا ـاللدة تنعتوى ؿ كعهفالهعركؼ
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ا  الفردأهر ه تكل توى بتطبتن ع تععلى كاث رة, اللهتع, ت عيـ حتى كالهلتهع
ب ع,كةدكردلفظالعدؿهظزهعنلولوح,كالتيتلبتوىالهلوحأفتتحوىوببترتت

ىَُْقْغِـنِي{ميةكلوتععلى ىيَّوَ ُّذِتُّ ا ؤَقْغِـٌُا بَُِّ ا ًَ بىْعَذْهِ  ْْنَيََُب ثِ ٌا ثَ .ُ():}فَإَطْيِذُ

اآلت  بعلعدؿميهذل العدؿأفت كفالهلوحكالهنلكد ميهبتوؼهتحرتعن
العدؿكاة لعؼميفلتتحركثفبعضال عتتفمياللوح,كذلؾ.(ِ)ال زاتعت

الهعتدم الهت كر بتف تلوح  أف لعئران, لوحعن اللوح ذلؾ تلبح بؿ اللوح
كبلهوالفنتراللعتؼبعلذمتنتليهلوح لعحباللعل,كتلعؿالحتؼتوى

اللعتؼكتظفأ وب ذااللوحةدتحرلالعدؿكاة لعؼ.
رادة كا  أفتتلؼالهلوحبأبظؽتوتؽبعهوو, تنعبوو)ق( تعلت كلبرلتحهؿهع

 هفتنبعتةميعؿاللوح.
كت كفهلدرثن ت دم توتؽبعهوو أفتتلؼالهلوحبأبظؽرمتع  ظبد

تتـ مياللوححتى  عىهفإبكا و لهف البترهعت عن توى ير حرتلعن ال عس,
 عهوتحنتنو, بيفعمت  كالو كتتععهؿهعلهتعأطراؼال زاع اللـ هعاثدب  عةب,
البظة أفت كف  إ لعحاللوحلبيد كل يتتـ تحنتؽاللوح, هفبظل ع التيتتـ

العهتؽبعثلركالثكابالذم ت علوإالهلوحلعحب هفإتهع و  عبع  تعلت  رادة
 كلؿ تز ا  هف بظؿ ي هف النكت ت تطتع اةرادة هنلدلتوؾ إلى الكلكؿ
فأطراؼهتبعلهتف,مندتحلؿميالتبعلـث و تدبؿبت,كتحنتؽهدمو,كذلؾ

كاتتداءك فعه تنؿ لتحنتؽاللوحلـكبذاءةظوـ ةكت  تهوؾإرادة مهفلـ ل عف,
.ميتحنتؽاللوحكال دؼالذملعوو لبتت توتلؿإلىه علوكهنلدل

                                                                 

 (.ٗاآلت )الحلرات:(1)
كميُٕٗ/ْ,لألبيالح فتظءالدتف(تف ترالبعزف:2)  .ّّْ/ٔل تدةطب,ظؿالنرمف:ظ,
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,كلذلؾ ةل  مي ال رتـ النرمف مي ال ظـلعء توتو هك ى ا   بي
هكةؼةكه بلظحوهفبظؿه تعرلعن الذم عفت و و وكؾالوكهكاتتنعدهـ

ةكهو ,بتف النكـ ترتد  عف مع دهع إلتو, الكحي ةبؿ مترة مي  عف ف إلتواة عءةكا 
ميةل هك ىتوتوال ظـهعالنبطيهيبت عنذلؾ,,وت يرتكامي فيتوؾاللف 

.أم:لتحبأفتلوحبتفال عس(ُ)ذنِي{:}ًٍََب رُشِّذُ ؤَُ رَنٌَُُ ٍَِِ اىَُْظْيِتععلىونكلب

بعلنكؿكالفعؿكلههفتبتغكفاةلظحبت  ـكتدمعكفالتبعلـبعلتيهيأح ف,
ةدتوتوال ظـ عفأفهك ىترتدأفت كفهفألحعبالكرع, هعتكحياآلت كل

بر,لتأ ورلؿلعلحكهلوحكلتحبالبغيكاله و عتعرؼبوالحتعةمياتبذلو
 تظف لهك ىأفمعلنبطي لبعران ت كف أف أراد هلوحعن لو عسل كةعتظن هلعلحعن

.(ِ)لذاتالبتف
العبملين في شتى مجبالت الخير موضحبً  نيالصببرلهتعإلىثكاب إلعم

غَْْشِ دِغَبة{:رلك في قوله تعبلى ثِ  ٌ اْشَىُ َُ ؤَ َ اىظَّبثِشًُ ٌَفَّ ََب ُّ َّّ  .ّ()}بِ

 كفاللوح؛الطعتعتتوىهبتوؼحعلت ـكه واللبرميكاللبرلف 
 هتحوتعن ت كف أف لبيد لولوح  عى مهف النربعت, أتظـ هف الهتبعلهتف بتف

معوىالهلوحأفتكطفثفه ه النتعـبعللوحبتفال عسه ه تظته ,بعللبر,
 عإلثفاللوحتعتبرهفاثتهعؿالتيتلعبتحنتن, ف وتوىاللبركالتحهؿ

بعدبذؿالل دال بترالذمت تكلباللبرالعظتـ,كهبت عندرل ملووتوىبعض
 هف بعللوح النتعـ تعتبر لذلؾ أتظـالطعتعت, ا , إلى الحدتثكردالنربعت مي

ا ت و-الدرداءكالذمركالأب ةعؿ:فر كؿا إةعؿ:-رلي

                                                                 

(.ُٗاآلت )النلص:(1)
بتلرؼِْٖٔ/ٓل تدةطب,ظؿالنرمف:ظميك,ِّٗ/ٔالبوكتي هعتتؿةركحالبتعف:ت ظر:(2) ,. 
 (.َُاآلت )الزُّهر:(3)
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دالصدقة, قالدا:  مى, قال:  أال أخ ركم  أفضل ىن درجة الصيام دالصالة" 
متيعتبرإلظحذاتالبتف .(1)"صالح ذات ال ين, فإن فساد ذات ال ين ىي الحالقة

 اللظةكاللدة .أملؿهف كامؿاللتعـك
كأف كاثهوت , بعل فعءة الهلوح الرلؿ تهتع إلىلركرة  بؽ ك بوصههع

أملؿالنربعتإلىا كأ وكأفاللوحهفت كفةلدلك تتوهكابتغعءهرلعةا ,
أملؿهف كامؿاللتعـكاللدة كاللظة.

.ثانيًا: ىقدىات إنجاح الصمح التي ترجع إلى أطراف الصمح
كأطراؼالبلكهعتبلكلعنبلفعتلبدأفتتحوىأمرادالهلتهعتهكهعن,

تحفظل ـالبنعء, ب ظـككئعـ,هيتر   كهفتوؾاللفعت:ل يتعتيكا
أطراؼالبلكه بأههت إلظحذاتالبتف.يكت)أ(

الععه , اة ظـ بهبعدئ لوهلوحتيمعلكتي الهلعؿ ثفبإلراءتتح اللوح,

ىيّوَ ًَُّعَيَُِّنٌُُ اىيّوُ ًَاىيّوُ ثِنُوِّ شَِْءٍ عَيٌِْ{لدلاللهتعةعؿتععلىذلؾغعت ه رَّقٌُاْ ا .ِ():}ًَا

 هنتر  كلذلؾلعءتالتنكل,لزتعدةالتنككهفالتنكلكالعوـهعرم  ؿهعهفيأ و

تععلى إأم.(ّ):}ًَبُِ رُظْيِذٌُاْ ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ اىيّوَ مَبَُ غَسٌُس ا سَّدَِْ ب{بعللوح نكلو ف:

هتو ـإلىبعض ههعهلىميبعضأهكر ـأم دتـألوحتـكالتزهتـبإلظحهع
كالعدؿكتنكلا متهعكعإلىا كذلؾبعلرلتوت ـ,تلبهع  عئ ـأكتر  ـبعض

بعضالزكلعت إلى الهتؿ هف هلى لهع الهغفرة ا  ك ؤاؿ تهو كف, حث, كةد
اة ظـ هف اللؼكلـٌ ظن كحدة كالهلتهعتوى كاث رة كرغبميالفرد اليهؿ,
ا تبداـ توى ت عتد التي الك عئؿ التعبدت ذلؾلهتع يععئرهـ مي  كاءن أكمي,,

                                                                 

حرةـ)(1) َِٗٓ  فالترهذم:  .كلححواثلبع ي,ّٔٔ/ْ(

 (.ِِٖاآلت )البنرة:(2)
 (.ُِٗاآلت )ال  عء:(3)
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 مداب ـ تؤدم هع لهتع ك بذ التكهت , كهععهظت ـ ةعؿإلى كالفرة , البتظؼ

اعْزَظٌَُِاْ ثِذَجْوِ اىيّوِ اََِْع ب ًاَلَ رَسَشَّقٌُاْ ًَارْمُشًُاْ ِّعََْخَ اىيّوِ عَيَْْنٌُْ بِرْ مُنزٌُْ ؤَعْذَاء تععلى ًَ{:

الع كد(ُ)ب{فَإَىَّفَ ثََِْْ قُيٌُثِنٌُْ فَإَطْجَذْزٌُ ثِنِعََْزِوِ بِخٌَْاًّ ا ك فذكا ب تعب ته  كا .أم:

إتنععإتعهعب عمي تعبوالعزتز,كلتفعوكاأيتعءت كفبعةترام ـأهر ـكاثكاهرالتي
كلفتحننكا اللتهععكلظحذاتالبتف, كتزكؿهع ع بت  ـ كالبتظؼمتهع الفرة 

الحؽكالبلكعلهعأهر ـذلؾإلهفبظؿالتآلؼمتهعبت  ـكالتهعع وهت ـتوى
ا بو.

توت ـبعللهعت مإ  عحبؿا الذمأهر":-رليا ت و-تنكؿابفه عكد
.(ِ)" رهكفمياللهعت كالطعت بترههعتحبكفميالفرة تبو,كأفهع

ذ ر(ّ):}فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِْْنِنٌُْ{كتنكؿتععلى أ بعضالهف رتف. لهع. و

مييأفغ عئـ-رلكافا توت ـ-هفال زاعكالبظؼبتفاللحعب ييءحلؿ
كر كل   الغ عئـ توؾ أهر ليعؿى ال برل, بدر بتنكلوغزكة أيهركا ثـ متهع, ا 

متوكطعت ر كلوتبعلهكا .(ْ)ث  هعأ عسإلظحذاتالبتف,كابتوفكا
أ وةعؿ تفهلعببف عد,تفأبتو ألبت:متعتأربعمي زلت:كركمى

منعؿك وـ,توتوا لوىال بيبومأتى تفع, :منعؿ فو تو,ا ,ر كؿتع:
: فقال قام, ثم ,«أخذتو حيث ىن ضعو: » الن ي لو فقال قام, ثم ,«ضعو»

 أؤجعل نفمنيو, اهلل, رسدل يا: فقال فقام, ,«ضعو: »فقال اهلل, رسدل يا نفمنيو
                                                                 

 (.َُّ) تاآلمؿتهراف:(ُ)
حرةـ)(2) ال بترلوطبرا ي: الزكائدكُٖٗ/ٗ(ُٕٖٗالهعلـ ُِٔٗ:حرةـ)هلهع ثنعتةعؿ:,كِِِ/ٓ(  ,رلعلو

 (.ُاآلت ):(اث فعؿ3)
ل(4) البتعف, لعهع النرمفك,ُّٕ/ُّ,وطبرمت ظر: تف تر تف كالبتعف الثعوبي,:ال يؼ إ حعؽ ثبي

,ُٓٗ/ِلوزهبيرم,,كال يعؼ:ِٕٔ/ِ,التراثإحتعءه عكدالبغكم,بفثبيهحهدالح تف:كالبغكم
بتلرؼ.ِٗٔ/ُثبيالبر عتال  في,:هدارؾالت زتؿكحنعئؽالتأكتؿك , 
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هذلم زلت:ةعؿ,«أخذتو حيث ىن ضعو: » الن ي لو فقال لو؟ غناء ال كىن
."(ُ)(كالر كؿ اث فعؿةؿاث فعؿتفت ألك ؾ:}اآلت 

ا :  ال بي ظـهفبت وهعتهعهوميركمكةدةعؿاةهعـال ككمرحهو
 لي اهلل جعمو دقد لك دال لي دليس سألتنيو إنك سيفك خذ"اآلت  زكؿبعدل عد
.(ِ)"لك متودجع

)ب(ةعبوت أطراؼاللوحلوهلوحبت  ـكبهعتلدربيأ  ـلحؿهعبت  ـ.
 أ ع تعن هنكهعن ال زاع أطراؼ لهتع هف بو كالنبكؿ الهلوح ابتتعر تعتبر
ة لعحاللوح,أمأفت ك كاههفتي هع وهت ـ,كتيعرؼ زاهت ـكه ع ت ـ,مع دهع

ي أكتظتـكه أفوت كفالهلوحذا ميالف ـ رمتع ,بح ه ميالنكؿأكح فه ع  و
تح بلو,ةكةميالحعمظ أككةعره ظيؾأفلهتعاثطراؼمميالدتفأك  به

بهعتنليبو,كههعتؤتدذلؾا تح عفال بي  تنبووكت زؿت دةكلوكتحت ـكتوتـز
ركال,تزتدابفلتح تـألحعبالعنكؿال ترةكأهؿالفلؿ,كذلؾميالحدتثالذم

 رتحتفأبتوهع ئأ ولهعكمدإلىر كؿا رتح,تفأبتو,تفلدل,ييالهندادبفيي
  هعةكهو هع ـر كؿا ت  ك وبأبيالح ـ,مدتعلر كؿا:إن  ",منعؿ

ليو الحكم, فمم تكنى أ ا الحكم فقال: إن قدىي إذا اختمفدا في  اهلل ىد الحكم, دا 
أحسن  : ىافحكىت  ينيم فرضي كال الفريقين, فقال رسدل اهللشيء أتدني, 

ريح, دىسمم, د  د اهلل, قال: فىن أك رىم قمت: ىذا, فىا لك ىن الدلد, قال: لي شُ 
 .(ّ)"ريحريح, قال: فأنت أ د شُ شُ 

                                                                 

 .ُّٕٔ/ّ(ُْٖٕحرةـ),اث فعؿالل عدكال تر,:لحتحه وـ(1)

 .ّٓ/ُِ(ُْٖٕلحتحه وـبيرحال ككم,بعباث فعؿ,حرةـ)(ِ)
إذعةالنل,ك  فال  عئي:مدابِٖٗ/ْ(ْٓٓٗحرةـ),النبتحال ـبعبتغتتر,داكد:اثدب  فأبي(3)

بت  ـ,= منلى رلظن رةـ)ح هكا ّٕٖٓح مي,ِِٔ/ٖ( النعلي توى هع لوبت ني: ال برل كال  ف
َُُِٓحرةـ),بعبالتح تـ,كالي كد==البلـك )ُ/ِّْ. 
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إذاتوـب عيهفلترتد عتو غترأفالبعضهفال عسلترتدكلتنبؿلوحعن
مياللوح.

 الت عزؿهفألؿإ لعحاللوحكتدـالتيددميالهكاةؼ.)ج(
ة لعحتت  تظهفأتظـالفإ نعطبعضالحؽهفأحداثطراؼتيعتبرإ

اللوح,بلكلعنأفت كفذلؾالت عزؿميالحنكؽالهت عزعتوت ع,حتثةدلتتـ
اللوحإلتفطرتؽييءهفالتغعلي أفتفالكلكؿإلى  هع بعضالحؽ,

لعفكتفبعضالحؽهفأحداثطراؼتدبؿميهذاالنبتؿ,كذلؾ هعحلؿبتفا
مأ نطتتكه عثـهعزكلتو كدةب تزهع ت دهع رهتهيفعرة ال بيال بي

هفةوبوذلؾك,ألهعتف-هعرليا ت  -الهؤه تفتعئي   .(ُ)لهعرم ه ع ت ع
تثبٌ اثطركههع ت عزؿأحد لعءتتحنتؽاللوحإذا هع اؼتفبعضالحؽ,

كان لو  أنو تقاضى ا ن أ ي حدرد في الىسجد في دينٍ "ميحدتث عببفهعلؾ,
فارتفعت أصداتيىا في الىسجد حتى سىعيا  ميو, دكان ذلك في  يد رسدل اهلل

إلييىا, حتى كشف سجف , دىد في  يتو, فخرج رسدل اهلل رسدل اهلل
, يا كعب, فقال كعب ل يك يا رسدل الن يحجرتو, فنادى كعب  ن ىالك فقال لو 

 يده أن ضع الشطر ىن دينك, فقال كعب قد فعمت يا رسدل  اهلل, فأشار الن ي
.(ِ) :)قم فاقضو(اهلل, فقال رسدل اهلل

كحؿ لتحنتؽاللوح البعص( ت عزؿتفبعضالحؽ) إ نعطأك دلتؿ م ذا
بدال,البظؼبتفمردتف وبعثلف كالهحب ,أهعدلتؿالت عزؿأكتتعداههعإلىأي رههعكا 

ثلؿتحنتؽاللوحالذمتنتليالهلوح الععه ,م ذايأ وأتظـهف؛تفالحؽ
هكهعحلؿنتدلبوميهثؿهذاالت عزؿالت عزؿتفالحؽالبعص,مبترهفتي

                                                                 

 .ِّص,بحثرالعبعلتفلتؿالفلؿاثكؿهفال(1)

الُٖٖ/ّ(َُِٕحرةـ)حالببعرم:اللوحبعلدتفكالعتف,لحتهتفؽتوتو,(2) ه عةعة,,كلحتحه وـ:
ُٖٓٓحرةـ)إ تحبعبالكلعهفالدتف, )ّ/ُُِٗ. 
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اللهعت , تعـ ةل  تنكؿمي الح ف  هعت ةعؿ أ و هك ى أبي تف ركلى مند
 فتعفب تعئبأهثعؿاللبعؿ,منعؿتهركبفأبيبفتويهععكت بفا تنبؿالح ف

منعؿ أةرا  ع, تنتؿ حتى تكلي  تعئبل أرل إ ي  فتعف, أبي بف الععصلهععكت 
؟هععكت لعهركبفالععصإفةتؿهؤلءهؤلء,كهؤلءهؤلءهفليبأهكرال عس

إلىا؟هفليبلتعت ـ؟هفليب  عئ ـ رلوتفهفمبعثهععكت  لح فبفتوي
 رتز, بف تعهر بف ا  كتبد  هرة, بف الرحهف تبد يهس, تبد ب ي ةرتشهف

كاطوبعإلتو,مأتتعل,مدبظتوتو,منعؿ:اذهبعإلىهذاالرلؿ,معترلعتوتو,كةكللو
كةعللو ةدك,مت وهع, الهطوب, ب كتبد إ ع الح فبفتوي: منعؿل هع إلتو, طوبع

اثه ةدتعثتميألب عه فهذل الهعؿ,كا  دهعئ ع,ةعل:مإ وتعرضتوتؾفهذا
مهفليب ذا, كتطوبإلتؾكت ألؾةعؿ: ك ذا,  أل هع ذا مهع  حفلؾبو, ةعل:

 فتعفكت عزؿلوأبييتئعإلةعل: حفلؾبو,ملعلحالح فبفتويهععكت بف
.(ُ)بعلبظم 

أبي فتعف عفراغبعنمياللوحهعالح فبفم ذادلتؿتوىأفهععكت بف
رليا ت  هع,مندترضالهعؿكبذلولوح فكرغبومتو,كذلؾحن عنلودهعء-توي

هف تعدتوكأفا تععلىوح ف,بهعكتدبوال بيلكدرئعنلوفت  , هعذ رهععكت 
ابف لهععكتم  تلوحبوبتفمئتتفهفاله وهتف,مت عزؿالح فبفتويتفالبظ

 فتعف أبي توى؛  عردهعءحفعظعن كالحرصتوىكحدةالفت  اله وهتفكإطفعء ,
بومي .(ِ)اآلبرةاثه ,كالرغب متهعت دا هفاثلركالثكابالذمكتدالهلوحتف

                                                                 

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

تـتع رتحنتؽ:أبكته,يرحلحتحالببعرمثبفبطعؿ:أبكالح فتويبفبوؼبفتبدالهوؾت ظر:(2)
ه تب الريد  .ٓٗ/ٖ,هػُِّْ-ِال عكدت ,الرتعض,ط,بفإبراهتـ:
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 بوصههع بؽإلىأفه عؾهنكهعتميإ لعحاللوحترلعإلىأطراؼ
كتيأطراؼالبل أطراؼاللوحلوهلوحاللوحه  ع اللوحكةعبوت  بأههت  كه 

لتح ـبت  ـ.
 ثالثًا: ىقدىات إنجاح الصمح التي ترجع إلى اإلجراءات الشكمية في الصمح.

مت  هي ال رتـ النرمف مي مت  لعوتأطكؿ ةد النرم ت  اله  لت   ع ت إذا
كالتدكتفالهدات  , الحنكؽ,,كالتيتحثتوىال تعب  ك ذلؾإلراءثفذلؾتحهي
كالتيه  ع:اللوح الي وت  تتطوببعضاةلراءات

 . ميو داإلشياد)أ( تدثيق الصمح 
 لهتع توـز التي العنكد هف اللوح الب كدأطراؼتعتبر تكثتؽ توى ال زاع

الهتفؽتوت عهفةبو ـكاةي عدتوت عههفللو لوبأحدأطراؼال زاع,كتعتبر
بعل إذا عفذلؾاللوحبتف,وتوهفاثهكراللركرت تكثتؽاللوحكاةي عدت
كتلبميذلؾالتكثتؽاةهتدادبتفطكائؼاله وهتف,أكأهؿاة ظـكأهؿال فر,
 الذم الطكتؿ بظؼ,تتععةبوالزه ي بت  ع حلؿ إذا هرلععن كلت كف ألتعؿ تدة

ل يت كفلعحبالحؽتفكاةي عدتوتوكلذلؾتلدالنرمفال رتـةدأهرب تعب الدٌ
هف بعل    تعف أك لحكد أك إ  عر أم حدكث البكؼهف كتدـ لحنو, لعه عن

الدً  عفمييلعفعء هع هذا ييرتالدٌأفتفكالعنؿ, التي م تؼبعلعنكد هفتتف,
ةبؿكةكعالفت أكبعدهع ألؿرمعالبظمعت كاءن  ع,مههعتؤتدتكالحدهفتك ع, 

البراءبفتعزبالعدتوتو,هعلعءمي تعب اللوحكاةي  رلي-حدتثالذمركال
ال بيةعؿ:-ا ت و أراد لهع  تبأ و كأرادتةرتشه عو, هككألحعبو العهرة

 بف ت و-طعلبأبيتوي ا  ال بي-رلي بتف تكـاللوح مي الهير تف كبتف
 .(ُ)الحدتبت 

                                                                 

 .َُْٗ/ّ(ُّٖٕ:حرةـ)كلحتحه وـ,ُْٖ/ّ(ِٖٗٔحرةـ)لحتحالببعرم:,هتفؽتوتو(1)
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.حتى إنجاحو السرية في إجراء الصمح ىن أدل خطداتو)ب(
هكإ إلىال دؼاله يكد, تتطوبتحنتؽإ لعحاللوحكالكلكؿبو فههع

النعئه تتلؼ أتظـكأف هف تيعتبر التي كهي كال تهعف, بعل رت  اللوح مي ف
كذلؾثفأ ثرأ بعبميؿال عتاللوحهنكهعتإ لعح هكتدـك, فمياللوح

وح,إذلتبفىأفالتحدثتهعلالتحفظبهعتدكرميلو عت ـالبعل بأهكرالل
اةلظح بدؿ متحؿ تتكةع, هعل اللرر هف توتو تترتب ةد ت و الحدتث تلب

لذلؾ اله ركل, الف عد أف,الهرغكب ال عس بتف اللوح مي ت عى هف تلبتوى
تتحوىبعل رت كال تهعفإلهع عفميهكاطفالت عليالهحهكدةالتيتينلدب عمعؿ

تععلىالبتركابت ميةكلو ال رتـ النرمف أيعرألت ع كهيالتي ا , :}الَّ غعءهرلعة

وْ رَىِلَ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطاْلَحٍ ثََِْْ اىنَّبطِ ًٍََِ َّسْعَ

اْش  اْرِْوِ ؤَ ُّ ىيّوِ فَغٌَْفَ  زَغَبء ٍَشْػَبدِ ا ثْ  .ُ()ا عَظَِْ ب{ا

 بفلبؿكتهربفالبطعب هععذ الحدتثالذمركال ا -كلعءمي رلي
استعيندا  مى قضاء حدائجكم  الكتىان ليا, فإن كل "ةعؿ:أفر كؿا :ت  هع

اله عمنتفكالهتربلتف,كذلؾ,(ِ)"ذي نعىٍة ىحسدد بأهكرلهعمتوهفبيت هعرم 
يعلو.ميإمعناللوح,ههعةدت كف بب




                                                                 

 (.ُُْاآلت )ء:ال  ع(ُ)

ث(ِ) الركتع ي: كتع يه  د الرُّ هعركف بف هحهد ب ر أ,بي ةرطب تحنتؽ: هؤ    تهع ي: أبك توي ,تهف
ُْْٗحرةـ),قُُْٔ-ُطالنعهرة )ِ/ِْٕ ثالنوكبتظـأك, البرائطي:: لعفر بف هحهد بيب ر
اله ره تحنتؽ ه   البعز, هلطفى  زار الدهرداش: حهدم ),هػُُِْ-ِالرتعض,ط, رةـ (َٖٔح

ِ/ّّٓ. 
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دال تقصير, ىع  الشرع, ددن تعدٍ  اأن يكدن الصمح في األىدر التي أجازى)ج(
.تعديل كل ىا فيو ىفسدة في  ندد الصمح

تحلرميه عئؿكتهت عميأبرلكدبكؿالهلوحلولوحميإ فاللوحةد
.ةلت لتلحأفتتـتفطرتؽاللوحبؿاليرعب تئعتوتعرضاللوحلوبطظف

ل هع ميلوحالحدتبت أهع هؤ دان  عفهذا اللوحمند عءميبتعفتعدتؿب كد
كلبردل,كهفأتىهف هفأتىهفالهير تفه وهعن كالتي عفهفيركط ع.أ و

ردل,كههعتؤ دهذاالتعدتؿهكةكلوتععلى }َّب ؤَُّّيَب :اله وهتفإلىالهير تفلـتوـز

ٌا بِرَا اَبءمٌُُ اىَُْ اٍِْنَبدُ ٍُيَباِشَادٍ فَبٍْزَذِنٌُىَُِّ اىيَّوُ ؤَعْيٌَُ ثِةِميَبِّيَِِّ فَةُِْ عَيَِْزٌَُُىَُِّ اىَّزَِِّ آٍَنُ

ّسَ َُ ىَيَُِّ ًَآرٌُىٌُ ٍَّب ؤَ , (ُ)قٌُا{ٍُاٍِْنَبدٍ فاَلَ رَشْاِعٌُىَُِّ بِىََ اىْنُسَّبسِ الَ ىَُِّ دِوٌّ ىَّيٌُْ ًاَلَ ىٌُْ َّذِيٌُّ

م ظعهر ال عف الع د لفظ ال بي تندل برجذم موهع تهكهعن, ةرتش  فعر هع
الهؤه عته علراتطوبالهير كفردهف,كل فا ه عردهفبعداهتحع  فبنكلو

.م  خا ردهفهفالعندِِ()}فَةُِْ عَيَِْزٌَُُىَُِّ ٍُاٍِْنَبدٍ فاَلَ رَشْاِعٌُىَُِّ بِىََ اىْنُسَّبس{:تععلى

.(ّ)توىهع عفكه عه و,كأبنعلميالرلعؿ
 بوصههع بؽإلىأفاللوحتتطوببعضاةلراءاتالي وت اللركرت ه  ع
تكثتؽاللوحكاةي عدتوتوكال رت ميإلراءاللوحهفأكؿبطكاتوحتىإ لعحو

اليرع. كأفت كفاللوحمياثهكرالتيألعزهع
  

                                                                 

 (.َُاآلت )الههتح  :(ُ)

 (.َُاآلت )الههتح  :(ِ)

الي تربعلهعكردم,ثتف ترالهعكردم:(3) :ال تدابفتبدالهنلكدبفتبدالرحتـتحنتؽ:بيالح فتوي,
,)دبتركت,لب عف,-دارال تبالعوهت  لورازم,ُِٓ/ٓط( كهفعتتحالغتب, ,ِٗ/ِِٓ. 



ْٖ 

 

لى الىجتىىعدقات إنجاح الصمح التي ترجع إلى  الفرع الثاني: شخصية ع دا 
 الىصمح.

 أداًل: ضعف الدازع الديني داألخالقي داخل الىجتىع.
هعإٌلك عف ببذلؾاللعؼهكظ كرال حظؿ ميهيلتهعو هعظ رلعؼه

ك ال تئ , اثبظؽ كتفيي وني, أكالرالبي هظةطع لف  هي كالتي زه اثبكة,

تععلى تنكؿ ٌَلإلتهعف عَيَّنٌُْ :}بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخْ رَّقٌُا اىيَّوَ ىَ حٌ فَإَطْيِذٌُا ثََِْْ ؤَخٌََّْنٌُْ ًَا

هـإبكةميالدتفكالكلت كالحره ,لإبكةميال  بمح ب,.أمإ هع(ُ)رُشْدٌََُُ{

ك هعةتؿأفاثبكةميالدتفأثبتكأهتفهفاثبكةميال  ب,ثفألؿه  كب ـ
.(ِ)ثبدت كاحدهكاةتهعفالهكلبلوحتعةا

أتظـ الدت يمهف اللع ب مي لعتؼ هلتهع كلكد اللوح إ لعح هعكةعت
كاثبظةي, هع هلتهع مي ذلؾ كلد لٌإمهع الح   ,,اةتهعفللعؼ كاثبظؽ

لعدـ متو, اللوح كا  لعح تحنتؽ تيلعب كاثبظةي الدت ي لوكازع الهفتند معلهلتهع
تعه التي اة ظـ كةتـ بأبظؽ اثبكةاللتزاـ أكالر كتنكت  الهكدة زرع توى ؿ

كرغبالنرمفبعلت عهحكالتلعلحكلهتعاثبظؽالتيحث توىالته ؾب ع ال رتـ
 أف  هع ألحعبمت ع, اةتهعف اللعتؼ غتر كأتراضهبعلتفتراهـ كأهكاؿ بدهعء

كذلؾلفندا  ـأبظؽكةتـاة ظـالرمتع اله وهتف ,.
.ل داألىية  ين األفرادثانيًا: تفشي الجي

اثهت كالبعدتفإ هعرم أح عـفالهلتهعإذا عدمتوالل ؿإلىلع بكلكد
أ سبفظ رمتولهتعأل عؼاليركالف عد, هعميالحدتثت اليرع الذمركال

                                                                 

 (.َُاآلت )الحلرات:(ُ)
(ِ) البغكم:ت ظر: تف تر البغكم, الح تفبفه عكد التراثثبيهحهد كهفعتتحالغتب:,ِٗٓ/ْ,إحتعء

 بتلرؼ..ِِّ/ُلعهعثح عـالنرمف,لونرطبي,كال,َُٔ/ِلورازم,
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 ا ت و-هعلؾ ةعؿر كؿا -رلي شراط السا ة, أن يرفع اإن ىن ":ةعؿ,
.أم:ةو أهؿالعوـكةدت كف(ُ)"الزنا ديشرب الخىر, ديظيرالعمم, ديث ت الجيل, 

الل ؿ بو تنلد الل ؿكه ع ككلكد العوهعء, بكمعة العوـ فثهكررمع اليرعحتىكا 
 ذلؾتعرمكف ع كا م يؿ  الف عد, أ كاع كظ كر اثبرل, الهعدت  أتظـ,العوكـ هف

هعكةعتإ لعحاللوح.
الهنتر تتبتفأتهعؿال كء توىل عف هع بعلل ؿحتثتنكؿتععلى تك ؼ  

ػػػ.تنلدب(ِ):}قَبهَ ىَوْ عَيَِْزٌُ ٍَّب فَعَيْزٌُ ثٌُِْعُفَ ًَؤَخِْوِ بِرْ ؤَّزٌُْ اَبىِيٌُُ{توتوال ظـ

تدة: هعع ي اآلت  هذل مي أك)لعهوكف( الهععلي, ل ؿ أك اللغر, ل ؿ إهع
توتوال ظـ ك  ـمياللغر,الل ؿبعكاةباثمععؿالتيلدرتهفإبكةتك ؼ

.(ّ)لعهوكفبهعتؤكؿإلتوأهرتك ؼتوتوال ظـأك
 . دم الكفاءة دالقدرة لدى القائىين  الصمح في اإلصالح  ين الناس ثالثًا:

لتتـتحنتؽاللوحلهفلـتهوؾال فعءةالعوهت بأح عـاليرعالهتعون بعلعنكد
تفالعيرؼالذمهكأحدهلعدرالتيرتع, عنداللوحكغترهع,كلتعرؼأ ييءو مي

الندرة تهتوؾ كل أطراؼال زاع, بتف ب ع تيح ـ تعدةن التي الهلتهع تعدات تف كل
ف عفتحنتؽاللوحهرهك عنتوى بعلكةتأكالهعؿكا   .ذلؾتوىالتلحت  كاءن

  

                                                                 

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

 (.ٖٗاآلت )تك ؼ:(2)
الي تربعلهعكردم,تف ترالهعكردم:ث(3) :ال تدابفتبدالهنلكدبفتبدالرحتـتحنتؽ:بيالح فتوي,

الفرجاللكزم,كزاداله ت,ْٕ/ّط(,)دبتركت,لب عف,-دارال تبالعوهت  للهعؿالدتفأبك ؽ:تحنتر:
.ْٖٔ/ِهػُِِْ-ُبتركت,ط,دارال تعبالعربيتبدالرزاؽاله دم:
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إت اع في دجدد العدد المددد في النفس ال شرية دخارجيا, دالىتىثل  را عاً:
.اليدى دالشيطان

معتبعع هف الألدال كل ذاثتداء تلرلإل  عفتح فم التي اليركر  ؿ
.لغتردكفأفت تيعررةعب ا توتوبع

النرمف اتتبر كةد إلكهت ال رتـ ال كل تععلىاتبعع ةعؿ :}ؤَسَؤَّْذَ ٍَِِ لعل ,

ْْوِ يَ ُُ عَ فَإَّذَ رَنٌُ ٌَاهُ ؤَ ىَيَوُ ىَ بِ خَزَ  .(ُ)ًَمِْال { ارَّ

ال إلىتذكهفاثتداء ذلؾالتأثتر اة  عفحتىتلؿبو ب ـ تتأثر تف تؾف
كتتهثؿميذلؾالعدك,إلىإم عدالهلتهع ك والغعت التيتبتغت عي عالك,العظةعت

ك  هعحبعؿاليتطعف, هي إبوتسلعءميالحدتثبيأفاهتهعـ ميبثالوع  توتو
كاتحعدهـ.كاغتتعظوتوىكالتحرتشبت  ـالفرة بتفال عس تلعلح ـ

ركمى  هعتال بي-رليا ت و-تفلعبرمند إن الشيطان قد "تنكؿ:ةعؿ:
.كةدحذر ع(ِ)"يس أن يع ده الىصمدن في جزيرة العرب, دلكن في التحريش  ينيمآ

كذلؾلعوهواليتطعف؛تبععهغب االنرمفال رتـميأ ثرهفهكلعهفا تععلىمي
بطكاتاليتطعف بطكرة التيه  ع الهحتطب ؿييءهف كءذلؾالتبعع تععلى

ْـَبُِ ًٍََِ َّزَّجِعْ :توىالفردكالهلتهعةعؿتععلى }َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا الَ رَزَّجِعٌُا خُـٌَُادِ اىشَّْ

ْـَبُِ فَةَِّّوُ َّإٍُْشُ ثِبىْسَذْشَبء ًَا ىَُْننَشِ ًَىٌَاْلَ فَؼْوُ اىيَّوِ عَيَْْنٌُْ ًَسَدََْزُوُ ٍَب صَمَب ٍِننٌُ خُـٌَُادِ اىشَّْ

يٌِْ{ َِْعٌ عَ َّشَبء ًَاىيَّوُ عَ  ِ ٍَ ِ ضَمِّ ُّ ىَنَِِّ اىيَّوَ  ثَذ ا ًَ دَذٍ ؤَ ِْ ؤَ ٍِّ()ّ.

  
                                                                 

 (.ّْاآلت )الفرةعف:(1)
ُِِٖلحتحه وـ:حرةـ)(2) )ْ/ُِٔٔ . 
 (.ُِاآلت )ال كر:(3)
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تبععاليتطعفميبطكاتوث وتععلىتعوـاأفا تععلىأهرلهتعتبعدلبعدـأم:
, هعك ؿهعت رهوا ,كاله  رات,تبععالذمتؤدمإلىمعؿالنبعئحلتكاةبذلؾا

أفال  يلعءميهذلاآلت ل ؿاله وفتف,ك ذلؾلعءهذاال  يتنبحدتثاةمؾ
كي تععن متوم عف هكذلعنه فرن .(ُ)الذمةعدإلتوبعضالهؤه تفكبعلكا

هن ه عؾتدة إلىبتعفأف  بؽ بوصأكلن: ة لعحأمكههع كهعتأ ع ت 
 كعهفأ كاعاللوحكةدتـتل تف عإلىثظثمئعتح بهعطتعتاللوحكأر ع و
هف  ف و, الهلوح إلى ترلع التي الهنكهعت مه  ع: اللوح توت ع ترت ز التي
كأف بعللوح, لونتعـ كأهوت   فعءة لعحب ت كف أف لبد كذلؾ كلفعتو, يبلتتو

لكل وال رتـ,كطعلبعنالعكفهفا ميتحنتؽذلؾاللوح,ت كفذلؾالعهؿبعللعن
رادةتعلت ,كلعبرانتوىتحهؿالهينعتالتيتنؼ أفت كفهتلفعنبأبظؽح   ,كا 

أهعـإ لعحاللوح.
بأههت  التكتت  أطراؼاللوح إلى ترلع هع أتلعن الهنكهعت توؾ كهف ثع تعن:

ا ك لكأدلذلؾإلىالت عزؿتفبعضالحؽ,إلظحذاتالبتف,كألرذلؾت د
كتدـالتيدتدميالهكاةؼ.

تكثتؽ اللوح: مي الي وت  إلىاةلراءات ترلع الهنكهعتالتي كهف ثعلثعن:
كال تهعفحتىإ لعحو. توتوكال رت  اللوحكاةي عد

ترلعإلى هع ترلعإلىالهلتهعكه  ع هع هعكةعتإ لعحاللوحمه  ع أهع
لهلوح ف و لعؼالكازعالدت يكاثبظةي,كتفييالل ؿبتفاثمراد,يبلت ا

,كتدـال فعءةكالندرةلدلالهلوح.


  
                                                                 

:(تف ترالبغكم1) ال تعب,كالوبعبّٓٗ/ّ,إحتعءالتراثثبيهحهدالح تفبفه عكدالبغكم, :ميتوـك
ثبيح كميظظؿالنرمف:ُّّ/ُْفصال عهع ي,  .َِْٓ/ْل تدةطب,,
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 نىاذج قرآنية إلجراء الصمح. :الىطمب الثاني

تتلهف حتث اللوح, إلراء تف النرم ت  ال هعذج الهطوب هذا مي  كلح
اله وه بتف اللوح تف  هعذج اثكؿ بتفمرتتف: اللوح تف  هعذج كالثع ي تف,

كغترهـ,ك  كلح ع ع :آلتياله وهتف
 .الصمح  ين الىسمىين نىاذج  ن الفرع األدل:

أهر عا  بحع وكتععلىميالنرمفال رتـبعللوحبتفاله وهتفحتثتيعدهف
تالكالبعتاليرت بؿهكت وتؼهفا تععلىثهؿك , لتسهفاثهكراله تحب ,

بتفالهؤه تف.ا لندرةتوىالنتعـبو,حتىلتف دأكالراثبكةاةتهع ت 
بتف كاةلظح النوكب بلهع اله وهتف رغب ةد ال رتـ النرمف مإف لذلؾ

تععلى ةعؿ هلتهععن, اله وهتف أهر ت كف كأف ٌاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَال عس,  :}فَبرَّقُ

,(ُ){ثْننٌ البظؼبتف حلؿ لهع غ عئـأم: بيأف توت ـ ا  رلكاف اللحعب 

أمبطعتتو ا تععلىبتنكال أهرهـ بترؾاله عزت ,بدر, لظحالحعؿالتيبت  ـ كا 
كهكدة كهحب و .(ِ)كالبظؼ,كتكثتؽاللو التيتلهعيهو ـحتىت كفحعؿأيلف و

اللػػػوحبيػػػأفتوتػػػوال بػػػيعؿهػػػعحػػػثٌلػػػكهػػػفتوػػػؾال هػػػعذجال بكتػػػ مػػػيهػػػذااله
تبػػػػدا بػػػػفتهػػػػركبػػػػفبػػػػتفاله ػػػػوهتف, بػػػػفي منػػػػعؿمػػػػيالحػػػػدتثالػػػػذمركال ثتػػػػري

الصلللمح جلللائٌز  لللين "تنػػػكؿ:ا تػػػفأبتػػػوتػػػفلػػػدلةػػػعؿ: ػػػهعتر ػػػكؿ,تػػػكؼو
.(ّ)"حراىاً  الىسمىين, إاّل ُصمحًا حرم حالاًل أد أحلّ 

                                                                 

 (.ُاآلت )اث فعؿ:(1)
البغكم:(2) الح تفتف تر ثبيهحهد البغكم, التراثبفه عكد كال يعؼ:ِٖٔ/ِ,إحتعء لوزهبيرم,,

ِ/ُٗٓ . 

دارإحتعءال تبتحنتؽ:هحهدمؤادتبد,  فابفهعلو:ثبيتبدا هحهدبفتزتدابفهعل (3) البعةي:
اثح عـ,متلؿتت ىالبعبيالحو-العربت  لححوك,ٖٖٕ/ِ(ِّّٓحرةـ),بعباللوحبي,)د,ط(

ُِّٓحرةـ),اثح عـ:اثلبع ي,ك  فالترهذم  كلححواثلبع ي.,ِٔٔ/ّ(
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كتت ػػػػػكعأ ػػػػػػوكبالنػػػػػػرمفال ػػػػػرتـمػػػػػػياثهػػػػػػربعللػػػػػوحبػػػػػػتفاله ػػػػػػوهتفتوػػػػػػى
ريػػػػد عإلػػػػىالطرتنػػػػ التػػػػي تععهػػػػؿةلػػػػعتعك ػػػػكعال زاتػػػػعتالهكلػػػػكدة,منػػػػدأىح ػػػػب

هع ع,كهفبظل عتتـإتلعدالحوكؿل ع,ك  عرل عمتهعتوي:
 .أداًل: نىاذج  ن الصمح  ين الزدجين

كال الزكلت  العظة  ألؿ ةكلوحهإف مي  هع العزتز ا   تعب مي

َدَّح  :}ًٍَِِْ آَّبرِوِ ؤَُْ خَيَقَ تععلى ّسُغِنٌُْ ؤَصًَْاا ب ىِّزَغْنُنٌُا بِىَْْيَب ًَاَعَوَ ثَْْنَنٌُ ٌٍَّ ْ ؤَ ىَنٌُ ٍِِّ

متدر كفح ه البعلؽتنكؿ تدةطب:".(ُ)ًَسَدََْخً بَُِّ فِِ رَىِلَ َّٓبدٍ ىِّقًٌٍَْ َّزَسَنَّشًُُ{

الفطر لحعلتو هوبتع لآلبر. هكامنع تلعوو  حك توى الل  تف هف  ؿ بوؽ ت :مي
مي كتلداف كال تنرار كالطهأ ت   الراح  ت دل تلد بحتث كل دت . كتنوت   ف ت 

كههعتؤتدذلؾالترابطبتفالزكلتف.(ِ)"التهعت هعال  فكال تفعء,كالهكدةكالرحه 

 }ًَمَْْفَ رَإْخُزًَُّوُ ًَقَذْ ؤَفْؼََ ثَعْؼُنٌُْ بِىََ ثَعْغٍ:مي تعبوالعزتزمنعؿتععلىهعذ رل

ثَبقًب غَيِْظًب{ ب ـا كتوى   ر كؿ".أم:هتثعؽال  عحت دةكؿ(ّ)ًَؤَخَزَُْ ٍِننٌُ ٍِّْ

بلف إ(ْ)"ا ...  عداهـ  هع ةوبهؤهف, لت ت تفبحرهتو الغوتظالذم الهتثعؽ  و
 هعأفهذاالهتثعؽهكالعندالذم عفمتواةتهعفأفتحترهكاهذاالهتثعؽالغوتظ.

إحظؿ مركل فلهفتزكل ف.
كًثههت هذاالهتثعؽالغوتظمإ وتتطوبالع عت كالحتراـهف ظالزكلتفإف

ي هفإتطعءئهحدثبت  هع كبعلرغـ تؤدمإليالينعؽ, كذلؾةبؿحلكؿهع هع,
                                                                 

(1): ـك (.ُِاآلت )الرُّ
 .ِّٕٔ/ٓل تدةطب,(ميظظؿالنرمف:2)
 (.ُِآلت )اال  عء:(3)

اثزدمالهعركؼ(4) بف وه  بفهحهد أحهد ثبيلعفر يعتبيرحهي ؿاآلثعر: تحنتؽ: بعلطحعكم,
رةـ),هػُُْٓ-ُاثر ؤكط:هؤ   الر عل ط ْْٖٔح )ُِ/ُّٓ.
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تبعلـه حدث مإذا الزكلتف, تحدثالبظؼبتف أ و الهتثعؽإٌل ل ذا توؾاثههت 
.(ُ)لعا تععلىهععلـلإللظحبت  هعبتفاثزكاجك

معللوحبتفالزكلتفالهتبعلهتفهفأهـأ كاعاةلظح,حتثكهـأ عس
فتف  تتف ؾالهلتهعاث رةالتيهيلبٌ  الهلتهعمإف لويحتلوحالهلتهع,كا 

الهكدة أكالر أ عس توى تنكـ اثي ًر بتف معلعظة  ذلؾ, مي  ببعن هيى ك ع ت
كالرح ميكلعتعل كرد اهتثعللهع بدكاه هع, كت تهري استدصدا  النساء "ةكلو:ه 

ن أ دج شيء في الضمع أ اله فإن ذى ت تقيىو  فإن الىرأة خمقت ىن ضمع دا 
ن تركتو لم يزل أ دج فاستدصدا  النساء توؾ(ِ)"كسرتو دا  ا نلتلهتع مإذا .

أةرب.إاثكالركحؿالينعؽ,لعرالفراؽ لت هع
الينعؽكلند كةكع بيت  الزكلتف بتف اةلظح توى ال رتـ النرمف حٌث

ْ ؤَىْيِيَب بُِ :بت  هع,منعؿتععلى ْ ؤَىْيِوِ ًَدَنََ ب ٍِِّ }ًَبُِْ خِسْزٌُْ شِقَبقَ ثَْْنِيََِب فَبثْعَثٌُاْ دَنََ ب ٍِِّ

يَِْ  َُ عَ ب ىيّوَ مَ ْْنَيََُب بَُِّ ا ثَ ىيّوُ  ٌَفِّقِ ا ّذَا بِطاْلَد ب ُّ شِ جِري ا{ُّ .(ّ)ب خَ

ْْنِيََِب{:ةكلوتععلىةتؿأفهفهعع ي هع أم:بفتـ,(ْ)}ًَبُِْ خِسْزٌُْ شِقَبقَ ثَ

أم:إفظ  تـينعؽحلكؿبظؼه بتفالزكلتف,كالبكؼبهع ىالتنتفأكالظف,
.(ٓ)بت  هع

                                                                 

البغكم(1) الح تفتف تر ثبيهحهد : البغكم, التراثبفه عكد ال يعؼ,ُّٔ/ُ,إحتعء لوزهبيرم,ك :
ُ/َٖٓ. 

لحتحالببعرم,(هتفؽتوتو2) ُّّّحرةـ): )ْ/ُّّ َُُٗ/ِ(ُْٖٔحرةـ):كلحتحه وـ, . 
 (.ّٓاآلت )ال  عء:(3)

 (.ّٓاآلت )ال  عء:(4)

(5) البغكمت ظر: الح تف:تف تر هحهد ثبي البغكم, ه عكد التراثبف كُّٔ/ُ,إحتعء ال يعؼ:,
 بتلرؼ..َٖٓ/ُلوزهبيرم,
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كلهو هعتندـأ وإذاكةعينعؽبتفالزكلتفكايتبومتو, أفلـتنـالرلؿ
هفالحؽككةعهعلتلكزكةكتوبع بتأدت هعتوت ع للفحكلبعلفرة كلتنكـالهرأة

 ؿو إلى تبعث أف اةهعـ معوى كالفعؿ, حتىبعلنكؿ حرتف, تدلتف ح هتًف ه  هع
مي كالح ه  مياللوحأكميالفرة , رغب  هف ظالزكلتفإف ع تل هع تتبت كا

أهو هع هف الح هتف ب,بعث الزكلعفث  هع تبط و بهع بتراف مي, تي ٌ عل كهع
بأحكال هع,لهعئرههع أحرصلإل,كتوه هع كث  هع بت  هع,  فكسكل تنرارلظح

كذلؾ اللظح, هف إلتو تكلظ هع لت فذا الح هعف تلتهع ثـ إلت هع, هكالزكلتف

هف دَنََ ةكلوتععلىهع ىالهراد ىْيِوِ ًَ ؤَ  ِْ بثْعَثٌُاْ دَنََ ب ٍِّ ىْيِيَب{:}فَ ؤَ  ِْ .(ُ)ب ٍِّ

فإذاةلداك لحععأم:الح ه} بُِ ُّشِّذَا بِطاْلَد ب{هع ىةكلوتععلى:أهع

ميألظحذاتالبتفلوزكلتفكمؽا بت  هع,كةتؿلوزكلتفإذارغبعميإلظح

أم:نَيََُب{ثَْْ }ٌَُّفِّقِ اىيّوُ:هع ىهعبت  هع,أبدل هعا بعلينعؽأيلف نكبعلبغلعءهكدة,ك

الح هتف بتف كةتؿ الزكلتف, بتف التكمتؽ ا  إلتو(ِ)تلعؿ ذهب هع ذلؾ كتؤتد ,

تععلى ةكلو إلىأفالهراد .(ّ)ثَْْنَيََُب{ }بُِ ُّشِّذَا بِطاْلَد ب ٌَُّفِّقِ اىيّوُ:له كرالعوهعء

دـييءأ  هعالح هعفكتيترطميلفت هعاة ظـكالبوكغكالحرت كالذ كرة,مإذاتي
هفذلؾلـتلزتح ته هعبرلعالزكلتفكلببعث ال وطعفكتيترطالعدال مت هع,
ةعؿبذلؾاةهعـهعلؾ,كل هعلفعتأبرلتعتبرهفلفعت هعل هعكهيأفت ك ع

كأفت ك عمنت تف .(ْ)هفأهو هع,
                                                                 

ا(1) الح تف:لبغكمتف تر ثبيهحهد البغكم, التراثبفه عكد ,إحتعء كُّٔ/ُ لوزهبيرم,ال يعؼ:,
ُ/َٖٓ. 

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

)د,ت(=هلر,هحعمظ بلكار-ال ععدةهطبع ,النرطبي وتهعفالكلتديبث:الهكطأيرحاله تنىت ظر:(4)
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أـل,أهعهعتتعوؽبعلتفرة هفالح هتفبتفالزكلتفكهؿتحتعجإلىتك تؿ
كألحعبو هعلؾ منعؿ بظؼ, إمفتو  ي: هع أح ف تلكزف أ و العوـ أهؿ هف هع

تفابف لوح هتفةكل هعبتفالرلؿكاهرأتوميالفرة كاللتهعع,كدلتو هعهعركمى
أ عكهععكت ح هتفمنتؿل ع:-رليا ت  هع-تبعس إفرأتتهعأف"أ وةعؿ:بيعثتي

فرأتتهع .(ُ)"أفتفرةعمٌرةتهعتلهععلهعتهعكا 
كتنكؿأبكح تف كاليعمعيكألحعب هع,أ ولتسلوح هتفأفتفٌرةعبتفالزكلتف

تفتوي ت دهع-رليا ت و-إلإذالعؿالزكجالتفرتؽإلت هع,كدلتو هعهعركمى
فرأتتهعأفتفٌرةعمٌرةتهع,منعؿالزكجأأفإفرأتتهع"ةعؿلوح هتف: هعتلهععلهعتهعكا 

لوزكج ذبتكا لتبرححتىترلىب تعبا -رليا ت و-هذامظ,منعؿتوي
.(ِ)"أمالهرأةلؾكتوتؾ هعرلتتبو,

إطظت هع بعد كذلؾ لوزكلتف, هلوح  الح هعف ترال هع أف تتبتف تندـ كههع
عكلبال عهؿللهتعأ بعبالبظؼبت  هعمإف عفبظمعنلـت تكلبالتفرتؽبت  ه

توت هعاللهعبت  هع,أهعإذا عفبظمعنتلعؿحتعةالزكلتفهفكرائوحتعةلهكدة
مت عكلرحه بت  هعكتف ت عنلأل رةلهععء,مفيهذلالحعل تلبتوىالح هتفأف
هفذلؾالبظؼ,كهذاتكامؽهعرمل هكأتظـ إلىهع تفرةعبت  هعبيت كلكل هع

هعلؾكألحعبو.

                                                                                                                                                                                          

هػُِّّ-ُ=ط بتلرؼُُّ/ْ, ..

 

,تحنتؽ:حبتبالرحهفأثتظهي:الهلوسالعوهي,الل عع يزاؽبفههعـب رتبدالرالهل ؼ:ثبي(1)
بعبالح هتفَُّْ-ِ,بتركت,ط:اله تباة ظهيال  د ُُٖٖٓحرةـ),ق, )ٔ/ُِٓ. 

 

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

الرحهفال  عئيلو  عئي ثبيتبد يوبي,ت,: اله عـ ح فتبد :الينعؽبتفالزكلتفبعبحنتؽكبرج:
رةـ),هػُُِْ-ُبتركت,ط,هؤ   الر عل  ُْٔٔح )ْ/ُِْ.
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ت بر أك ت  ع, تتلعمى  أف زكل ع هف تبتف ع أهران لوزكل  ظ ر إذا أهع
لوهبعدرة مإفالبطعبالنرم يأريدهع الهي ثكالحدتثهع ع, ةو  أك كتتععلىتوت ع,

بُِِ اٍْشَؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّشٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فاَلَ :لهعمتوهلوح اللهتع,منعؿتععلى ًَ{

ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ ًَؤُدْؼِشَدِ األَّسُظُ اىشُّخَّ ًَبُِ رُذْغِنٌُاْ  عَيَْْيََِب ؤَُ ُّظْيِذَب ثَْْنَيََُب طُيْذ ب اُنَبْحَ

ىيّوَ مَبَُ ثََِب رَعََْيٌَُُ خَجِري ا{ إذاتبتفلوهرأةظ كرهعتبعموكتبيعلأم:.(ُ)ًَرَزَّقٌُاْ فَةَُِّ ا

 زكل ع  يكز كال علتلعميهف بكالترمع إترالعن أك كاللوكسنو تنلتر, الحدتث
ظ رتهثؿهذلالحعل أفتلوحعبت  هعلوحعن,كذلؾتوى هع ع,مهفاثكلىإذا

يت الهرأة أكت بئعنأفتحط توىالزكجهفال فن ,  عف ههع أكبعلعن هفه رهع
اللحب ,مإفارتلتبذلؾكالطوحئعنيت عهفهعل عأكت نطتكه عرغب ميدكاـ

ل هعهفالفرة ,لنكلو توتولعزلورلؿالبنعءهع ع,كلوح هعتوىهذلالحعل بتره

العيرة,:}ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ{تععلى ك كء الفرة  هف بتر رلعأم: تدـ ت د ءأهع

 كال فن , الن ه  هف بإ نعطحن ع هفغترمتلبالزكل  الكمعءبحن ع توىالرلؿ
ذا عفةعدرانتوىهل علحت عبإتطعئ عهعلنتكلعنتفإ نعط علن هت ع, نلعف,كا 

.(ِ)مإفرلتتب ذالعزل هعهعتلعلحعتوتو

                                                                 

 (.ّٓاآلت )ال  عء:(1)

ي:,كتف ترالنرمفالح تـ:لهحهدريتدرلعالح ت َّٔ/ّ,لهحهدلهعؿالدتفالنع هي,هحع فالتأكتؿ(2)
.ّّٔ/ٓ,قُُُْ-َُُْت(:د,),ال تئ الهلرت الععه لو تعب
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دىلللد يتضلللىن  ثانيلللًا: نىلللاذج قرآنيلللة  لللن الصلللمح  لللين الىتخاصلللىين:
 ثالث حاالت:

 الحالة األدلى: الصمح  ين الىتخاصىين في شأن الدىاء:

ل  التيأرادهع منعؿتععلىبوؽا تععلىالبيرتوىالفطرة اىيَّوِ  د:}فِـْشَـ

يَْْيَب{ ,موهعـهعتبعلؼمطرت ـإذاظ ره  ـ.كتعوـهعتلوح (ُ)اىَّزِِ فَـَشَ اىنَّبطَ عَ

الهكبنعتـظ رم عده ال بع هيأحد التي مندمياثرضبنتؿال فسالهحره ,

ُ خَبىِذ ا :}ًٍََِ َّقْزُوْ ٍُاٍِْن ب ٍُّزَتنكؿتععلى,غلبا كتنعبولوبكا نٌَّ عََِّذ ا فَجَضَآئُهُ اَيَ

تدةلونتؿأ كاعهتكلندظ ر,(ِ)فِْيَب ًَغَؼِتَ اىيّوُ عَيَْْوِ ًَىَعَنَوُ ًَؤَعَذَّ ىَوُ عَزَاث ب عَظَِْ ب{

ملعء كالبطأ, العهد كيبو العهد ةتؿ كهي اة ظهت , اليرتع  أح عـ بت ت ع  هع
إلرا  تفت  هبت عن ال رتـ ثكلتعءالنرمف هفأ كاعالنتؿإرلعءن اللوحهع ؿ كع ء

بتفال عس,كزالرانلهفت ت تفبإراة دهعءالبيرهفالعداكةالدـ,بحتثلت تهر
ت دا ,ك  تعرضذلؾمياله عئؿا :آلتت غترحؽكًلهعل عهفحره 

 الىسألة األدلي: الصمح  تنفيذ حكم القصاص العادل:
ح ـ اة ظـ أكيرع النتؿالعهد للرته  تعهدل النلعصتوىاللع يت د

ال وه ؛اللراح, تع تو ب ؿهع لولوحعن النلعصكال نتعد ثفذلؾكتعتبرت فتذ
دابؿالهلتهعحعلزه ,ّ()هفا تيعرالثعراتكيتكعالفكلىكاللطرابعت

                                                                 

(.َّاآلت ):(الرـك1)
 (.ّٗال  عء:اآلت )(2)

ة ـغزة,ر عل هعل تتره يكرة,اللعهع اة ظهت ,,كؼأحهدتبدالغفكرؤعبدالرلالهلعلح كبطعب ع:(ّ)
النرمف  .ُْص,قُِّْ,التف تركتوـك
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ْْنٌُُتنكؿتععلى اىْقِظَبصُ فِِ اىْقَزْيََ اىْذُشُّ ثِبىْذُشِّ  :}َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ مُزِتَ عَيَ

ثِبألُّثََ{  َ األُّثَ بىْعَجْذِ ًَ ثِ ىْعَجْذُ  ا ًَ(ُ).

 هعلعؿاليرعالعنكب الل عئت يبلت لتتعدلاللع يإلىأهووكأةعربو,
كل عميةل تك ؼتوتوال ظـأ كةح   ت دهعحت تالحتو ثبذأبتوبحل 

ـأ منعؿتععلى رؽلكاعالهوؾ, :}قَبهَ ٍَعَبرَ اىيّوِ ؤَُ َّّإْخُزَ باِلَّ ٍَِ ًَاَذَّْب ٍَزَبعَنَب عِنذَهُ بَِّّ

ةعؿ(ِ)بِرًا ىَّظَبىٌَُُِ{ كأز ىالت وتـ, أملؿاللظة .أم:أفتك ؼتوتوكتوى بت ع

 اللكاعميرحؿأبتو كلد أحدهـالهع كأبذ أبت ـ اآلبركفبتر و إبكتو  تعطفو
.(ّ)مهع عفه واللكابتوت ـإلأفا تععذبع هفأفتأبذبرتئعنب نتـه ع و,

البيرميالحركبةبؿ اليرعةبطعؿالععداتالتي عفتهعر  ع لذلؾلعء
اة ظـكهيه أل الثعراتبتفالنبعئؿ,مح ـتوى ؿهفاةترؼلرته العهدمي

دكفغتر تفابفتبعسالنتؿأكاللراحبعلعنكب الفردت  -رليا ت و-ل,مركمى
أفر كؿا  أ غض الناس إلى اهلل ثالثة: ىمحد في الحرم, دى تغ في ةعؿ:"

أم:أ و عف.(ْ)"اإلسالم سنة الجاىمية, دىطمب دم اىرئ  غير حق لييريق دىو
حدانغترل,مياللعهوت إذاةيتؿالنتتؿلـتنتعدأهؿالنتتؿهفالنعتؿ ف وكا  هعتنتيوكاأ

ىاللهتعبعلحتعةظأهعإذاتـت فتذحدالنلعصتوىاللع يمإ وتتحنؽاللوحكتح

                                                                 

 (.ُٖٕاآلت )البنرة:(ُ)

 (.ٕٗتك ؼ:اآلت )(ِ)
لبف ثترتف ترالنرمفالعظتـت ظر:(3)  بتلرؼ..َّْ/ْ:,
ِٖٖٔحرةـ),ترحؽهفطوبدـإهرلءبغ,لحتحالببعرم:بعب(4) )ٗ/ٔ. 
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الهكلىتزكلؿبنكلو التيأيعرإلت ع َْبحٌ َّبْ ؤًُىِِْ اله يكدة ىَنٌُْ فِِ اىْقِظَبصِ دَ ًَ{:

رَزَّقٌُُ{  ٌْ عَيَّنُ ىَ ىْجَبةِ  .ُ()األَ

النلعصل ـميلاءكبعدأفذ را  بحع وكتععلى د لوذتفمه كابيرتع 
العهتن كهدم عالنتوى, مياآلت ال علف بنكلوتععلىالععـٌبتفميهذلاآلت الح ه 
زَّقٌُُ{ذ رهع رَ  ٌْ يَّنُ عَ ىَ ِْ األَىْجَبةِ  ًىِ بْ ؤُ َّ َْبحٌ  ِ اىْقِظَبصِ دَ فِ  ٌْ ىَنُ إ ولتسال تنعـ,.ِ():}ًَ

إ ولوحتعة,كمي بتؿالحتعة,بؿكلتسإركاءاثحنعد.إ هعهكألؿ هفذلؾكأتوى.
هكميذاتوحتعة..ثـإ ولوتعنؿكالتدبرميح ه الفرتل ,كل تحتعءالنوكب

لتنكلا .. كا تلعيت ع
كالحتعةالتيميالنلعصت بثؽهف ؼالل عةتفالتتداء عت البتداء.معلذم

هفتن لحتعة ثه ع تدمعحتعتو  هعتكةفأ و أفتتركلكتف ركتتردد. لدتربو تؿ..
ت بثؽهفيفعءلدكرأكلتعءالدـت دكةكعالنتؿبعلفعؿ.يفعئ عهفالحندكالرغب 
هععر و لتدكـ ميالنبعئؿالعربت حتى حد تنؼت د ت ف الثأرالذملـ ميالثأر.

 رل ك هع ميحربالب كسالهعركم ت دهـ.  هع أربعتفتعهع  حفميالهتنطع 
كاةعحتعت عالتكـ,حتثت تؿالحتعةتوىهذابحاثحنعدالععئوت لتظبعدلتؿ,كل

اثيهؿاثتـ,ت ؼتفاله تؿ معلتتداءتوى,كميالنلعصحتعةتوىهع عهع
النتتؿ تيترؾهع كاتتداءتوى ؿإ  عفحي,  و ع, اتتداءتوىالحتعة مرد حتعة

 ؼا مإذا الحتعة.  ه  تفمي  فو مند كاحدة, حتعة إزهعؽ تف لنلعصاللع ي
.(ّ) التتداءتوىالحتعة و ع.ك عفميهذاال ؼحتعة.حتعةهطون 



                                                                 

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

 .ُٓٔ/ُل تدةطب,ميظظؿالنرمف:(3)
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أم:أفل ـأتي عالبيرةي(ُ)}ًَىَنٌُْ فِِ اىْقِظَبصِ دََْبحٌ{: هعأفالهيتأهؿلنكلوتععلى

والحتعة,موكلـتييرعالهكتحتعة,ثفالنلعصهكالنتؿكهكالذمتتحنؽهفكرائ
توى تتهعدل ال فكسالتي تعوـ كلك اثرضبير, ظ ر توى كلدى النلعصلهع
أمععؿاليركتركلتتوتوأ ولكلكدليرعتح ه عكلتردثهؿالهظعلـحنكة ع

.(ِ)لبغىبعل ـتوىبعض,كل فذلؾاليرعبٌتفأفميالنلعصبترالحتعة
ميلذلؾمعلنلعصكالعدؿتعت النلعصتيعد برافأ عساللوححتثكأف

هف ثرةاةهدارلدهعءبغترحؽ, رهعتا ك ذلؾتحدي لهفت ت ؾحي حدذاتولزاءن
لوهلتهع كالبتر اللوح تتحنؽ يتريكأ(ّ)كبو إلى ذ رل  بؽ أبيهع تف ركمى بهع

ا  ر كؿ أف ت و, ا  رلي ك وـ-هرترة توتو ا  ام في حدٌّ يق"ةعؿ:-لوى
إةعه حدالنلعصأكغترلهف. كاءه(ْ)"خيٌر ىن أن يىطردا أر عين ص احاً  األرض

حدكداليرع .
:الىسألة الثانية: الصمح ىع أدلياء الدم  الديات  

 أف كبعد اتلح اللوح  تفت  مي اثكلى, اله أل  اآلف النلعصمي بتف
ميتععلىمي تعبوال رتـأ هعتلبندذ را م تفت اللوحهعأكلتعءالدـبعلدت ,

كاللراح اللرائـ النلعصمي تف العفك بعد تلب ك هع الدت , هك البطأ النتؿ

                                                                 

 (.ُٕٗاآلت )البنرة:(1)

الهلرت كه تبت ع(2) الوطتؼ:الهطبع  تبد ػ,قُّّٖت(رهلعف,)د-ٔط,أكلحالتفع تر:لهحهدهحهد
ُ/ِّ. 

 

 .ِْص,هرلع عبؽ,الهلعلح كبطعب ع(3)

إتداد:(4) الببعرم, بفإ هعتتؿ ا هحهد تبد ثبي لوببعرم: ال بتر التعرتخ اثحعدتثمي تعب تبرتج
بفتبدال رتـ ََٓحرةـ),هػَُِْ-ُط,ه تب الريد,الرتعض,د تكر/هحهد )ُ/َٗٓ.
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:}ًٍََب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ؤَُ َّقْزُوَ ٍُاٍِْن ب باِلَّ خَـَئًب ًٍََِ قَزَوَ ٍُاٍِْن ب خَـَئًب العهدت ,تنكؿتععلى

اٍِْنَخٍ ًَدَِّ قَجَخٍ ٍُّ سَ زَذْشِّشُ  ظَّذَّقٌُاْ{فَ َّ ُ ىْيِوِ بِالَّ ؤَ َ ؤَ ىَ بِ .ُ()خٌ ٍُّغَيَََّخٌ 

 ةكلتفةتؿ: اآلت  األدلف, بب زكؿهذل هفب يتعهر: أفالحعرثبفتزتد
ك عفالحعرثةدبرج أبيل ؿ, هع الهبزكهي أبيربتع   عفتعذبتتعشبف

  ع:أدالثانيـبإ ظهو,كهكلتعو,كةدأ وـمونتوتتعشمنتووه علرانإلىال بي
غ ـ,ك ؿذلؾتيعدهفبعبهعرم  ببي زلتميأب الدرداءحتفةتؿرلظنراتيى

ال زكؿ.
أهعهعتتعوؽبهكلكعالبحثهكهعرم هعأكلبوا تععلىهفدت توىهفةتؿ

تععلى بنكلو بطئعن كلكأ,(2):}ًَدَِّخٌ ٍُّغَيَََّخٌ بِىََ ؤَىْيِوِ{هؤه عن  عهو م: بتكمتردت 

.(ّ)غتره نكل لحنكؽأهؿالنتتؿ
فالهتأهػػػػؿمػػػػيكلػػػػكبت ػػػػوتـالدتػػػػ ثهػػػػؿالنتتػػػػؿإ هػػػػعتتبػػػتفههػػػػع ػػػػبؽأ

هػػػكترغتػػػبهػػػفالهػػػكلىتبػػػعرؾكتعػػػعلىل ػػػـكل يػػػرهبػػػدأاللػػػوحبػػػتفهػػػفحػػػدثت
ف ػػػعفةػػػػدحلػػػؿيػػػيءهػػػػفالحػػػزفكاث ػػػػىلفنػػػدافأحػػػػد ت ػػػدهـهػػػذلال عزلػػػػ ,كا 

كلبػػػػتالدتػػػػ لألهػػػػؿهكا ػػػػعةنل ػػػػـإفأبػػػػذكهع,أهػػػػعإذاتفػػػػكتهػػػػفاث ػػػػرة,لػػػػذلؾ
كلبػػػػتتوتػػػػودمع ػػػػع ػػػػعفأكلػػػػى,معلح هػػػػ هػػػػفهيػػػػركتت كلػػػػكبدمػػػػعالدتػػػػ هػػػػك

ػػػػدٌ ػػػػكاءه ػ ػػػػتفال ػػػػػعس ػ ػػػػتهرارهعبػ ػػػػعال زاتػػػػػعتكا ػ  ع ػػػػػتالػػػػػدتعتمػػػػػػيلهتػػػػػعذرائػ
الػػػدهعءأكمػػػياللػػػراح,موػػػكلػػػـتيفػػػرضالدتػػػ لهػػػعتكةػػػؼأم ػػػزاعأكبػػػظؼبػػػػتف

فظتدهعا وحهؤل عسكحي لي بت  ـ.هـكحنكة ـكأيلرمى
 

                                                                 

 (.ِٗال  عء:اآلت )(1)
 (.ِٗال  عء:اآلت )(2)
 .ِّ/ٗ,وطبرملتأكتؿالنرمف:لعهعالبتعفمي(3)



ٗٗ 

 

 الىسالة الثالثة: الصمح ىع أدلياء الدم  العفد:
اللراح,إ ميالنتؿأك  كاءن فا تععلىمرضالنلعصميل عتعتالعهد

 إٌل رٌغبإكلعؿلإل  عف عهؿالحرت كالبتتعرميت فتذل, فا  بحع وكتععلى

تععلىاة  عفميابتت مسبسح :}فَََِ رَظَذَّقَ ثِوِ فَيٌَُ عرالعفكتفاللع يبدلتؿةكلو

ميهع ىهذلاآلت ابتوؼ.(ُ){ىو  :ةكلتفتوىأهؿالعوـ

:تف(ِ)كتيرادب ع:الهلركحأككليالنتتؿ: ألولاالقول  ,كالدلتؿتوىذلؾهعركمى
إذلعءهعر كؿا إ ي  تةعتدانتونه بفكائؿكغترلأفأبعلحدثو,منعؿ:

رلظنؿرل تنكد ال بيرمبكهك لو منعؿ أبي, ةعتؿ هذا ا , ر كؿ تع "منعؿ
)إن  أقتمتو, قال نعم قتمتو فانطمق  و الرجل ليقتاد ىن قاتل أخيو فمىا دلى, قال

فرجع فقال يا رسدل اهلل  مغني أنك قمت)إن قتمو فيد ىثمو( دقد ,(3)قتمو فيد ىثمو(
ثم صاح ك( قال يا رسدل اهلل -رك فقال لوأخذتو  أى أىا ُتريد أن ي دء  إثىك دا 
فإن ذاك كذاك, فىا كان ىن ذلك الرجل أي: أخا الىقتدل إاّل أن رىى  مى فقال

.مدٌؿهذاالحدتثتوىالعفكتف(ْ)" سعفتو التي كان يُجّر  يا القاتل دخمى س يمو
النلعصهفكليالهنتكؿ.

تفأبيالدرداءرليا تفأهعدلتؿالعفك لعحباللراح,م كهعركمى
ىا ىن رجٍل ُيصاب  شيٍء ىن جسده "تنكؿ: ت وكغترلةعؿ: هعتر كؿا 

.(ٓ)"أد حط  نو  و خطيئةً  ,رفعو اهلل  و درجة فيتصدق  و, إالّ 
                                                                 

 (.ْٓاآلت )الهعئدة:(1)
لعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف:ل(2)  .ِّٔ/َُوطبرم:
أ ولملؿكله  ثحدههعتوىاآلبرث وةدا تكمىحنوه وببظؼهعلكغفىت ول عفلو:أي (3)

 .كالفلؿكاله  كالثكابمياآلبرةح فالثتعءميالد تع
َُٖٔـ)ةحر,يرحهحهدمؤادتبدالبعةي:لحتحه وـ(4) )ّ/َُّٕ. 

ه تب :ال تعبالهل ؼمياثحعدتثكاآلثعر(5)  هعؿتك ؼالحكت: تحنتؽ: =ثبيب ربفأبييتب ,



ََُ 

 

توىأفهع ىةكلوتععلى أم:.(ُ)ىَّوُ{ حٌ}فَََِ رَظَذَّقَ ثِوِ فَيٌَُ مَسَّبسَ:م ذاالحدتثتدؿي

 فعرةلوهلركح.
القدل الثاني أك تلدؽ هف أف بهع ى اللع ي, أك اللعرح ب ع كتيرادي تفتفع:

اللع يمتهعكلبلو, كاءه هفةلعصأكدت  عفذلؾالعفك فعرةلولع يةتع عن
توىا تععلى الععميالهتلدؽمألرل أهع لو,  فعرة .(ِ)بأفالنلعصهفاللع ي

تفابفتبعستوىدلتؿالك ثِوِ  }فَََِ رَظَذَّقَ:كغترللهع ىةكلوتععلى,ذلؾهعركمى

توىا ..(ّ)ىَّوُ{ فَيٌَُ مَسَّبسَحٌ ,أكهيتععلىةعؿهي فعرةلوذمألعبو,كألرالهلركحي

.(ْ)لوذمتلدؽتوتو
لػػػػركحكبعػػػػدالتتبػػػػعلهع ػػػػىاآلتػػػػ مػػػػيالتفع ػػػػتر,بػػػػتفهػػػػفةػػػػعؿأ ػػػػوتيػػػػرادب ػػػػعاله

ككلػػػػيالهنتػػػػكؿ,كبػػػػتفهػػػػفةػػػػعؿتيػػػػرادب ػػػػعاللػػػػعرحكالنعتػػػػؿ,كل ػػػػفتبػػػػتفأفاثكؿ
أكلػػػى)هػػػف(كهػػػي:)لػػػو(لػػهترتعػػػكدتوػػػىةكلػػػو:هػػكاثرلػػػحثفال ػػػعءمػػػيةكلػػػو

ػػػػعلهع ىدكف ػ ػػػػػرإٌلبػػ ػػػػوذ ػ ػ ػػػػرلػ ػ ػػػػـتلػ ػ ػػػػػفلػ ػػػػػرهػ ػػػػػفذ ػ ػػػػػكفهػ ػػػػػفأفت ػ ػػػػػرلهػ كأحػ
.(ٓ)التلرتح

                                                                                                                                                                                          

دالري= ك  فابفهعلؤِْ/ٓ(ِّٕٗٗ)ق,حرةـَُْٗ-ُط, ميالنلعص,, حرةـ,بعبالعفك
(ِّٔٗ  كلعفواثلبع ي.,ٖٖٗ/ِ(

 (.ْٓاآلت )(الهعئدة:1)
.ّٔٔ/َُ,وطبرمللعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف:(2)
 (.ْٓاآلت )الهعئدة:(3)
تحنتؽ:د عدبفتبدا مؿحهتد::(التف ترهف  ف عتدبفه لكر:ثبيتثهعف عتدبفه لكر4)

عبالهل ؼمياثحعدتث تك,ُْْٗ/ْ(َٕٔحرةـ),قُُْٕ-ُطتع,داراللهتعيلو يركالتكز
ِٖٖٕٗحرةـ),كاآلثعر )ٓ/ِْٔ. 

 

ل(5) النرمف: البتعفميتأكتؿ البتعف:ْٓ/ِلويك ع ي,:كمتحالندتر,ّٗٔ/َُ,وطبرملعهع كمتح لبي,
الن كلي, هحهد كالت كتر:,ّْْ/ّالطتب بفالطعهرهحهدبفهحهدبفالطعهرهحهدلكالتحرتر

.ُِٔ/ٔهػُْٖٗ)د,ت,ط(تك س,لو يرالتك  ت الدار:تعيكر



َُُ 

 

ػػػػدُّؽأكالعفػػػػػكتػػػػػػفالنعتػػػػػؿههػػػػػع ػػػػػبؽتتلػػػػػػحأف ءأكاللػػػػػعرحأث ػػػػػػعالتلػ
ةػػػدرةلػػػعحبالحػػػػؽتوػػػىأبػػػػذحنػػػو ػػػكاءنكلػػػػيالهنتػػػكؿأكالهلػػػػركح,مإ ػػػوهػػػػف
أ لػػػحكأتظػػػػـك ػػػػعئؿاللػػػػوحبػػػػتفال ػػػػعس,مع ػػػػدهعت تيػػػػرثنعمػػػػ العفػػػػككالتلػػػػعلح
مػػػػػيهلتهػػػػػعهػػػػػع,مإ ػػػػػوبػػػػػظيػػػػػؾ ػػػػػت ت يالبظمػػػػػعتكت ػػػػػكدالهلتهػػػػػعاةبػػػػػعء

ػػػػ ػ ػػػػػ كالهنلػ ػػػػػؽالغعتػػ ػػػػػذلؾتتحنػ ػػػػػرابطكالتهع ػػػػػػؾ,كبػػ ػػػػػدمػػػػػػرضالنلػػػػػػػعصكالتػ دبعػػ
.بتعرلا لعبعدلاكالدتعتكهكالعفكالذم

 الحالة الثانية: الصمح  ين الىتخاصىين في األىدال:
بتف هكلكت ع)اللوح بيأف الهف ركف ذ رل كهع النرم ت  لآلتعت التتبع بعد

كل فا الهتبعلهتفمي الهكلكع, تعللتهذا اآلتعتالتي مي ال درة ثهكاؿ( لد

اله  ععلل لد كحتث ال بكت , اثحعدتث مي البعبهيأال عمت  هذا مي ال هعذج ف
بعضال هعذجال بكت ت هو لوهكلكع. هعإتراد  هعذجةرم ت   ذ رهع

لهكلكعاللوحالبعصبيأف تتطرؽألحعبالتف ترمي تب ـ كلذلؾلـ
ذي رهفبظؼبتفاله وهتفحكؿت هع إٌل الغ عئـالهتبعلهتفمياثهكاؿ, ن تـ

إلىثظثكفه ن هكفالتيغ هكهعهفالهير تفميهعر  بدر,حتث عفاله وه
هتبع كبتف العرتش, مي ك وـ توتو ا  لوى لو بي حعرس بتف هع هلهكتعت,

 موهع هيحتطلهع  رالعدك, كبتف ال عسالوهير تفلنتعل ـ,  نلتالحربكالتهع
أحؽبعلغ ته  أ  ع هفغترهع,معبتوفكاكتبعلهكامتهعبت  ـم زؿرأت ؿهلهكت 

                                                                                                                                                                                          



 



َُِ 

 

ْْنِنٌُْ ةكلوتععلى ّسَبهِ قُوِ األَّسَبهُ ىِيّوِ ًَاىشَّعٌُهِ فَبرَّقٌُاْ اىيّوَ ًَؤَطْيِذٌُاْ رَادَ ثِ :}َّغْإَىٌَُّلَ عَِِ األَ

اٍِْنِني{ ٍُّ ٌ نزُ ُ مُ ؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَسَعٌُىَوُ بِ ًَ(ُ).

التف تر بعضألحعب اآلت مذ ر هذل ل زكؿ أ بعب ,(ِ)تدة   عإمنتؿ:
ال بي  فؿ أةكاـ زلتت دهع كأبوى بظء, توى موهع,أةكاهعن مبركف, كتبوؼهعو

توى اآلت  هذل ا  مأ زؿ الغ عئـ, تن تـ  تفت  توى لهتععن ابتوفكا الهعر   ا ت ت
هكلعئلولحعب أفهعتهؿال بيلتيبٌتفر كلو الغ عئـ كهعض,كهعميتن تـ زه

تفبعضاللحعب ميذلؾبتردلتؿ. ركمى
 زلتل ؤاؿبعضاللحعب  أ  ع هفالغ عئـلو بي:كةتؿ: أفتعطوييءن

كةدكرد ك وهييعر عنميالنتعؿ,كل فا لعؿأهرالغ عئـلر كلو؛ةبؿتن ته ع
كة ميذلؾأ ثرهفدلتؿ, لبعضاللحعب   زل:ؿأتلعنتأتلعن  أؿأ  ع تت دهع

ال بي رلكافا توت ـ  اللحعب  ا بأ  ع مأببرهـ بدربت  ـ غ عئـ أفتن ـ
.(ّ)كلر كلوكلتسل ـمت ع لتب

 رضوان هللا عليهم:كههعتدؿتوىهذاهعذي رتفبعضاللحعب 

تفابفتبعسكتبعدةبفاللعهتاألدل: ,أفال بي-رليا ت  هع-هعركمى

ن أتى ىكان كذا دكذا, أد فعل كذا دكذا فمو كذا دكذا, فتسارع الش اب إلى ى"ةعؿ:
في العريش, فىا القتال دالغنائم, د قي الشيدخ  ند الرايات د مى حراسة الن ي 

يطم دنو ىا إن  فتح اهلل  مى الىسمىين  النصر إاّل دأق ل الش اب إلى الن ي

                                                                 

(.ُاآلت )اث فعؿ:(1)
 

الت زتؿ:ثبيالنع ـهحهدبفأحهد,ّٕٔ/ُّ:وطبرملعهعالبتعفميتأكتؿالنرمف:ل(2) بفكالت  تؿلعوـك
-ُبتركت,ط,تحنتؽ:الد تكرتبدا البعلدم:ير  داراثرةـبفأبياثرةـ,الغر عطي,لزمال وبي

.َِّ/ُ,قُُْٔ
 

ال عبن (ّ) .الهرالع
 



َُّ 

 

, فأ ى الش اب لذلك اً إنا كنا لكم ردءد دىم  و, فقال ليم الشيدخ  أشركدنا ىعكم ف
فاختمفدا في النفل دساءت فيو أخالقيم, حتى نز و اهلل ىن أيدييم دجعل أىر 

يقسىو  ين أصحا و  التسادي, فحّل  ذلك التقسيم تقدى التصرف فيو إلى الن ي
.(1)"اهلل دطا ة رسدلو دصالح  ذات ىا  ينيم, ىىا الح فييا ىن ُحب الذات داألثرة

تف عدبفأبيكةعصرليا ت وةعؿ:لثانيا يدم جئت إلى الن ي":هعركمى

يا رسدل اهلل إن اهلل قد شفى صدري اليدم ىن العدد فيب لي  : در  سيف فقمت
فذى ت دأنا  :إن ىذا السيف ليس لي دال لك, قال سعد ,:ىذا السيف, فقال

لك إذ جاءني رسدٌل ىن رسدل يعطاُه اليدم ىن لم ي ل  الئي, ف ينىا أنا كذ: أقدل
ننت أنو قد نزل فّي شيٌء ىىا جرى  يني د ين رسدل اهلل ظأجب, ف :اهلل فقال لي

إنك سألتني ىذا السيف : " شأن السيف, فمىا دصمت إلى رسدل اهلل, قال لي
.(ِ)"دىد ليس لي دال لك, دىا ىد ذا قد جعمو اهلل لي فيد لك

بفأبياثرةـ بدر:أفر كؿا - ت ورلي-كحدتثاثرةـ ضعدا "ةعؿتـك
 دي سيف ا ن  ائذ افرفع أ د ُأسيد ىالك  ن ر يعة الس "ىا كان ىعكم ىن األنفال

رسدل اهلل ى ُو لي فأ طاه  الىرز ان فعرفو األرقم  ن أ ي األرقم فقال: يا
.(ّ)"إياهُ الن ي

                                                                 

,:يعتباثر ؤكطتحنتؽكتبرتجكتعوتؽ,ثبيحعتـهحهدبفحبعفالتهتهيهحننع:,(لحتحابفحبعف1)
كه  دأحهد,َْٗ/ُُ(َّٗٓحرةـ),قَُْٖ-ُهؤ   الر عل ,بتركت,ط ثبيتبدا :هبرلع,
:إيراؼ:دتبدا بفتبدالهح فالتر ي,كمبركف,ر ؤكطتحنتؽ:يعتباثأحهدبفح بؿاليتبع ي,

ُٔٓٓحرةـ),قُُِْ-ُهؤ   الر عل ,ط )ّ/ُِٗ.
 


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

 

ُُّٔرةـ)ح:(اله تدرؾتوىاللحتحتفلوحع ـ3) كةعؿالذهبئٕٓ/ّ( , حدتثلحتح.,
 



َُْ 

 

تفالثالث: ِِ األَّسَبهِ :رليا ت وميةكلوتععلىابفتبعسهعركمى إَىٌَُّلَ عَ }َّغْ

يّوِ ًَاىشَّعٌُهِ{ ىِ ّسَبهُ  وِ األَ كليعوتلو بي(ُ)قُ ةعؿابفتبعساث فعؿهيالغ عئـ بعلل ,

مهفحبسييءه  عم كغوكؿ,موهعطوباللحعب هفر كؿا أفتعطت ـه  ع
كلتسل ـه  عييء,ةعؿا لر كلو .(ِ)ةؿاث فعؿليكةدلعوت علر كلي,

تتبتف اثدل  هذل مي ذي رى هع بظؿ بتفلوبعحثمهف بظؼكتبعلـ حلؿ أ و
هفالهير تفمي التيغ هكهع الغ عئـ مييأفتن تـ رلكافا توت ـ اللحعب 

أهرالتلرؼمي,كةدأ زؿا تععلىهعتععلجذلؾالبظؼبأفلعؿهعر  بدر
إلىال بي .الغ عئـ

 ته ف التي اثدل  ميال تدلؿكهف الهتبعلهتف بتف اللوح تف ب ع
تفتبدا بف عببفهعلؾ  اً ن كع أ"ةعؿ:-رليا ت و-اثهكاؿ,هكهعركمى

تقاضى ىن   د اهلل  ن أ ي حدرد األسمىي دينًا في الىسجد كان لو  ميو, فارتفعت 
دىد في  يتو, فخرج إلييىا حتى كشف سجف حتى سىعيا رسدل اهللأصداتيىا 
ضع ىن دينك  : يا كعب, قال ل يك يا رسدل اهلل, فقال لو:دى فقالاحجرتو فن

ال ن أ ي ىذا, دأدىأ إليو أي الشطر, فقال كعب لقد فعمت يا رسدل اهلل, فقال
.(ّ)"حدرد قم فاقضو

الحدتثتدؿتوىأف عببفهعلؾتن ميالدتفم ذا حدرد علىابفأبي
اله لد مي ألكات هع معرتفعت توتو, لو الذم ارتفعت, حتى تبعلهع أ  هع أم:

ال بي  هع هع موهع حلرتوألكات هع,  تر  يؼ اله لد, مي تتبعلهع كههع

                                                                 

(.ُاآلت )اث فعؿ:(1)
 

تطع:دارال تبتحنتؽ:هحهدتبدالنعدر,البت نيثبيب رأحهدبفالح تفبفتوي:ال  فال برل(2)
بتركت ُُِٖٕحرةـ)تعفهلرؼالغ ته ,بعبب,قُِْْ-ّطف,لب ع,العوهت , )ٔ/ٕٗ.

 

لحتحالببعرم,(هتفؽتوتو3) ٗٗ/ُ(ْٕٓحرةـ), ُٖٓٓحرةـ),كلحتحه وـ, )ّ/ُُِٗ.
 



َُٓ 

 

م عدل عببفهعلؾ, ثـبرجإلت هع, كتتعرؼتوىةلتت هع ببرههع حتىت هع
لعهفدت ؾ,أم:ت عزؿتفبعضدت ؾ,منعؿلومنعؿ عبلبتؾتعر كؿا 

 لؼ تف ت عزؿ بهع ى اليطر, أم: إلتو كأكهأ بحعلو, كترمؽ تبفؼتوتو حتى
هفالر كؿ هوزهعن ت فذلؾأهران كلـ ال لؼالبعةي, هيالدتفكبذ كا  هع ل عب,
منعؿ منعؿ عبةبوت, لظحبتفالهتبعلهتف, كا  ك عط  لبفأبيحدردهلرد

مكرانل لؼالدتفالبعةي.أم:بعلت دتد,(ُ)ـمعةلوة
 الحالة الثالثة: الصمح  ند نشدب القتال  ين الىؤىنين:

حلؿةتعؿهإ بتفمئتتفهفالهؤه تف,فا تععلىبٌتفمي تعبوالعزتزإذا
ميالهلتهعأفت عىهف ه ع   كذلؾكت كفهفبعللوحبت  هعلو غترالفئتتف,
اة طرتؽ إذاتف كالبظمعت ال زاتعت بعكاةب كتذ ترههع ل هع ال لح أك ريعد

ٌاْ ًَرَزْىَتَ سُُِنٌُْ{حلوتبتفالهؤه تف,منعؿتععلى إذا.أم:(ِ):}ًَالَ رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْشَيُ

ذاكةع ؿذلؾابتوفتالنوكبكحٌؿ حلؿالت عزعأدلإلىالبتظؼثـالتفرة ,كا 
هؤهفهعأبتوإٌلت دهعت كفالتكلتو بتف عزتكلدتهاللعؼمت عكالكهف,مهع

هكلآلراء الالهطعع,ال كلكاثم عر ا ت وـ ا تف عسمإذا كر كلو ال ببى 
لو زاع .(ّ)بت  ـالرئت ي

كل كلبتوى الهؤه تف بتف اةتتعؿ كةع إذا ذلؾ ألؿ بت  ـةمهف اللوح اثهكر

بئِاهتثعلنلنكلوتععلى ََب :}ًَبُِ ؿَ ْْنَيََُب فَةُِ ثَغَذْ بِدْذَاىُ سَزَبُِ ٍَِِ اىَُْاٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا فَإَطْيِذٌُا ثَ

ٌا اىَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ رَسِِءَ بِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَةُِ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَْْنَيََُب ثِبىْعَ ذْهِ عَيََ األُخْشٍَ فَقَبرِيُ

                                                                 

.,َّ/ِ,ه عرالنعرليرحهبتلرلحتحالببعرم:بعبالتنعليكالهظزه مياله لد(1)
 

  (.ْٔاث فعؿ:اآلت )(2)

ل(3) النرمف: تأكتؿ مي البتعف لعهع النرمف:ٕٔٓ/ُّ,وطبرمت ظر: ظظؿ كمي ة, طب,ل تد
بتلرؼ..ُِٗٓ/ّ

 



َُٔ 

 

تفإ.(ُ)اىَُْقْغِـِني{ ًَؤَقْغِـٌُا بَُِّ اىيَّوَ ُّذِتُّ لوهؤه تف ال  ي تله ت اآلت  هذل ف

توىبعض,كت دحلكؿاةتتعؿبت  ـمإ وتلبتوى الةتتعؿكالبغيهفبعل ـ
بت  ـ ال عي الهؤه تف هف كأفغترهـ الير هذا هثؿ تكةتؼ ألؿ هف بعللوح

لوحبت  ـمذلؾلهتعالك عئؿالهؤدت إلىاللوحبت  ـ,مإفتكلوكاإلىعهوكات ت
-ةيعرةبعلهكةؼالتعرتبيالي ترلإلهعـالح فبفتويابتر,كه عتلدرب ع  ـر

ميإلراءاللوحبتفاله وهتفمتهعترؼبععـاللهعت هلداةعنلنكلو,ا كل و
إن ا ني ىذا سيد دلعل اهلل أن يصمح  و  ين فئتين  ظيىتين :"لوح فكهكبلع بو

.(ِ)"ىن الىسمىين
أهعإذابغتإحداههعتوىاثبرلمكالبالهلوحتفأهعه ـهكةتعل ـحتىتعكدكا

 اله وهتفا كر كلوهفػكلبإلىهع كالذمهفلهعلهعت  كترؾاليربأ هوو
ا  أهر م ي ع بغت ع تف البعغت  الفئ  رلعت مإذا بت  ـ, الةتتعؿ الير ذلؾ أتظـ

.(ّ)تععلىبعللوحكالعدؿبت  هع
هفالنكاتدالتيرتعت العهوت كالتيتعهؿتوىلتع  د هعأفهذلاآلت تيع

 كحفظالهلتهعالهؤهفهفالتبعلـكالتف ؾتحترات ال زكاتكال دمعتعت,ك كاءن
 هعهكهذ كرميالركاتعت,أك ع تةكاتد  عف بب زكؿهذلاآلت حعدث هعت 
إ الحعل , هذل هثؿ لتظيي للتعغ تيرتعت  هح ه  تعه  ةعتدة تيهثؿ أ  ع ٌل

اللهعت اة ظهت هفالتف ؾكالتفرؽكالبتظؼثـتعهؿتوىإةرارالحؽكالعدؿ
.(ْ)كاللظح,ك ؿذلؾهك كؿإلىتنكلا كرلعءرحهتو

                                                                 

(.ٗاآلت )الحلرات:(1)
 .ُٖٔ/ّ(َِْٕحرةـ):لحتحالببعرم(2)

 

الرحهفميتف تر ظـاله عف:لعبدال علرال عدم,(3)  .ََٖ/ُتت ترال رتـ
 .ّّْ/ٔ:ل تدةطب,ميظظؿلنرمف(4)



َُٕ 

 

ٌا  :}بَََِّّب اىَُْاٍِْنٌَُُ بِخٌَْحٌ فَإَطْيِذٌُا ثََِْْأهعالتنرترالذملدرميةكلوتععلى ًَارَّقُ ؤَخٌََّْنٌُْ 

 كتنرترلهعأهرا بوهفاةلظحمتهع بؽكبتعفلوعو ,م,(ُ)اىيَّوَ ىَعَيَّنٌُْ رُشْدٌََُُ{

ال  ب أبكة هف كأةكل أتظـ الدتف مي اثبكة أٌف اآلت , هذل مي تععلى ا  مبٌتف
تي ب ع كالهبرجالذم العظجالععـ هي أفتنكلا   هع ه عكةكعال زاعكاللداة ,

التعوتؿلألهر م عفذلؾهك كهي بتؿالرحه كطرتؽال لعة, البلعـ كتيفؾب ع
.(ِ)بعةلظح

 الفرع الثاني: الصمح  ين الىسمىين دغير الىسمىين:
 اليعرع بٌتف غترهـالح تـلند هع اله وهتف بتف الهكادت  أك اللوح لكاز

أفذ را تععلىلو بي أكغدروأ  كذلؾ:بعد فهفالعدكمإوإذايعرببتع  
بعلحربإتر ؿ .ل نل ـالع كدلت ـكتعوه ـ

فهعلكاإلىاللوحك علهكؾ(ّ):}ًَبُِ اَنَذٌُاْ ىِيغَّيٌِْ فَباْنَخْ ىَيَب{كتنكؿتععلى .أم:كا 

إلت  بنكلوـمهؿ  ي بت ةد تبعس ابف ت د اآلت  هذل  ع ت ف كا  كلعلح ـ,

ًِ آخِشِ{}قَبرِيٌُاْ :تععلى ٍِنٌَُُ ثِبىيّوِ ًاَلَ ثِبىٌَْْْ (ْ)اىَّزَِِّ الَ ُّاْ هلعهد, ت د بنكلوأك

منِيَ دَْْثُ ًَاَذرٌَُُّىٌُْ{:تععلى كاللحتحميذلؾهكأفأهرالنتعـ,(ٓ)}فَبقْزُيٌُاْ اىَُْشْشِ

                                                                 

 (.َُاآلت ):الحلرات(1)
هحهكدالحلعزم:(2) لهحهد اللتؿاللدتدالتف ترالكالح: ,َْٓ/ّ,قُُّْ-َُت(ط,بتركت)د,دار

 .ِّٓ/ِٔ:لوزحتوي:اله تركالتف تر
 

 (.ُٔاآلت )اث فعؿ:(3)
(.ِٗاآلت )التكب :(4)
(.ٓاآلت )التكب :(5)



َُٖ 

 

بعللوحأكتدهوهكةكؼتوىرأماةهعـ,مهعرملاةهعـلظحعنلإل ظـكاله وهتف
.(ُ)بو عفأكلحرأةٌرليللوحو

اللوحبتفاله وهتفكغترهـلوحالحدتبت ,ميكهفأي رال هعذجال بكت 
.(ِ)تندلوحعنهعأهؿه  كمت ـ  تؿبفتهركتعـالحدتبت أفال بيمىمندرك

كه عد ت ـبدكفأبذهعؿو ه  ـ.مدؿهذاالحدتثتوىلكازهلعلح الهير تف
 تلكز تحتعل عك ذلؾ أهكر مي هع ـ كالتععكف الهير تف هكادت  لوه وهتف

ت عليبكفاله وه لدرء أك يك ت ـ للعؼ إهع الهير تف, إل ل ـ بدتؿ تكلد كل
غطفعفتوىثوثثهعرالهدت  ,كذلؾالهير تفتوت ـ,كذلؾت دهعلعلحال بي

توتوأحد .(ّ)توىأفلتظعهركا
وىلكازاللوحميذلؾ,يرطبيت هظؾالنكـأكدلتظنت م ع ترغب ال بي

 .(ْ)لوبهلوحول ـ, هعذ رذلؾاثكزاتي

أكغترهع,كما  مت   ال فعربيت  هينعبؿه عد   ييءو لوه وهتفدمعأمي تلكز أ و
اله وهتف, تدد لنو  إهع الهير تف, توى ه تظ ر غتر اله وهتف إهعـ ت كف  أف

ل أك الهير تف, تدد كلكدك ثرة تدـ أك النتعؿ, توى كثبعت ـ اله وهتف ةدرة عدـ
الهعؿالهطوكبلدلاله وهتفلنتعل ـ,أكطهععنميإ ظه ـ,كلإلهعـأفتلعلحأك

                                                                 

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

حرةـ)هتفؽتوتو,(2) َُْٖلحتحالببعرم: كلحتحه وـ:حرةـ)ُِٔ/ٓ( ,ُّٕٖ )ّ/َُْٗ. 
(ه عرالنعرميرحهبتلرلحتحالببعرم:لحهزةهحهدةع ـ,رالعو:اليتختبدالنعدراثر عءكط,كت ي3)

 دار ه تب  تتكف: بيترهحهد ك يرل: ال ير:البتبتلحتحو تعـ الطعئؼ, الهؤتد, ه تب  دهيؽك عف,
 .ّْٗ/ْ,هػَُُْ

 

اثكزاع:إهعـأهؿاليعـُٕٓ)ت:اثكزاتي(4) هػ(هك:أبكتهركتبدالرحهفبفتهركاثكزاتي,هفةبتو 
م بتركت ك  ف البنعع, مي ك يأ بعوبٌؾ, مي كلد )كمنت  ـ ه  ع هل فعت ب ع,لو كتكمي كرابط ال  ف

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



َُٗ 

 

 عف ف كا  الهلوح , متو تير  تفلهع إلى توت ع فزاد كا  الهير تفل    تي عدف
توت ـ .(ُ).ه تظ ران

ػػػػػح ػػػػعلػػػػػػذاتتلػ ػ ػػػػػبؽأفا تعػػػػػػعلىألػ ػػػػػؿههػػػػػػع ػ ػػػػعلح أهػ ػ ػػػػوهتفهيلػ زلوه ػػ
ال تػػػػعبكالهيػػػػر تف ػػػػكاءنمػػػػيأتػػػػعـالحػػػػربأكال ػػػػوـ,هػػػػعداـال ػػػػدؼكالغعتػػػػ هػػػػف
لكازهػػػػػعهػػػػػيتحنتػػػػػؽهلػػػػػعلحاله ػػػػػوهتف,هػػػػػفغتػػػػػرا تنػػػػػعصأكب ػػػػػكعأكذلػػػػػ 

لػػػػـتنبوػػػواليػػػػرتع هػػػػفالكهوػػػ اثكلػػػػىلفتػػػػرةتػػػؤثرمػػػػيتنتػػػدةاله ػػػػوهتف,كهػػػػكهػػػع
تععلجذلؾال بب.فكال بكة,كةد زلت كرةال عمر

ذي رهف لهع توبتصذلؾتكلتحعن الهطوبته   ع ميهذا بحثو تندـ كههع
هف كتحدثتتفاللوحبتفالزكلتفمتيعد ال هعذجالتيتهثوتمياآلتعتالنرم ت 
اله وهتفبح ب اللوحبتف كلذلؾت كعأ وكبالنرمفميأهر اثهكراله تحب .

بتفاثطراؼالهبتوف دابؿالهلتهععت.ت كعال زاتعتالهكلكد ة
مهثظن هكذجاللوحبتفالزكلتفأكبتفاثيبعصالهتبعلهتفكالتيأدتإلى-

ا تنعصمياثتراضبيأفاةلظحميالدهعء عللوحبعلنلعصالععدؿكتدمع
بدلنت والدت .

ال- تف تحدثت التي ال هعذج النرم ت , ال هعذج توؾ هف بتفكأتلعن لوح
الهتبعلهتفمياثهكاؿ.

دائرة- مي دبوت كالتي الهتنعتو  اثطراؼ بتف اللوح النرم ت , ال هعذج كهف
كاحدة, الحركبكهيتيهؿحعلتتف علنتعؿبتفمئتتفهفالهؤه تفألحعبتنتدة
كأ وكباللوحميهذلالحعل تبتوؼتفغترل؛ث وتبذؿاللوحبت  ـأكلنمإذاهع

                                                                 

ثبي,بدات الهلت دك  عت الهنتلد:ِْٔ/ّلفبرالدتفالزتوعي,تبتتفالحنعئؽيرح  زالدةعئؽ:ت ظر:(1)
النرطبي, اليعمعي:َُٓ/ِالكلتد اةهعـ كالبتعفميهذهب كالعدةَّّ/ُِيعمعي,ثبيالح تفال, ,
 يرحالعهدة:  بتلرؼ..َٓٔ/ُثبيهحهدب عءالدتفالهند ي,



َُُ 

 

اةلظحبت  ـكظ ربغيإحدلالفئعتتوىاثبرلمعلكالباليرتيتحتـ لح
لوطرؼغترالبعغيةرلععالبغعةبعلنكة. توىالنعئهتفبأهراللوحال لهعـ

كهفال هعذجالنرم ت مياةلظحبتفاثطراؼالهتحعرب هكت د يكبحرب-
م أك لعرلكغترهـ هفت كد ل حأحدهـبتفاله وهتفكغترهـ إذا الحعل  فيهذل

إلىال وـكلبتوىاله وهتفأفتل حكاإلتو.



ُُُ 

 

 إلجراء الصمح فيىا  ين الىسمىين دىع إنسانيةنىاذج تاريخية  :الىطمب الثالث
م:غيرى  

إفالتػعرتخاة ػظهيهوػيءبعل هػعذجةلػراءاللػوح ػكاءنمتهػعبػتفاله ػوهتف,
تػػرهـ,ك ػػ كردمػػيهػػذاالهطوػػببعػػضال هػػعذجالتػػيحػػدثتمػػيأكبػػتفاله ػػوهتفكغ

هراحػؿهبتوفػػ هػػفالتػعرتخبلػػكرةهػػكلزة,هػػعال تيػ عدبػػبعضال هػػعذجالهععلػػرة,
ل ؤ ػػػدهػػػدلتطبتػػػؽاله ػػػوهتفلألكاهػػػرالنرم تػػػ مػػػيبػػػعباللػػػوحكهػػػدل, ػػػؿذلػػػؾ

نػؼبػػإلظؿل ,كالتعػعتشكال ػوـالػػذمتػ ع ستوػىأب ػػعءاليػعكبت ػدإلػػراءاللػوح
.أهعـتظه هذاالدتف,كهبعدئوال عهت التيا تحنتالبوكدإلىةتعـال عت 

 إلجراء الصمح  ين الىسمىين. إنسانيةالفرع األدل: نىاذج تاريخية 
التي لولوحبتفاله وهتف:عنكالتيتهثؿ هكذلكةعت,هفال هعذجالتعرتبت 

 .(ُ)اند ّ  أداًل: صمح
هفعكلػػعتداهػتةرابػ تيػر ػػ كات,تػفترالػذم ػتجكهػكذلػؾاللػوحاليػػ 

,كالدكلػػ الته تػ بنتػػعدة(ِ)تػزتبعيػعأحهػػدكالػذمتػـبػػتفالبظمػ العثهع تػ ههثوػػ مػي
لغػرضإ  ػعءالحػربمػييػهعؿالػتهف,كهػكهػعتطوػؽتوتػو,(ّ)هعـتحيحهتدالدتفاة

                                                                 

(
1

متيدتد, ( بفتح دٌتعف: ةرت  تهراف هدت و يهعؿ تزتد, تتعؿ لبؿ مي التهفةرت ,تنع ال  ع ي,مي تعدادهع تبو 
ـتحتىحع ـالتهفّٖٔٗحعلتعن) ـ,كهيُُُٗكالعثهع تتفميالععـ(  ه تنرتبع,كمت عتندتالهلعلح بتفاةهع

 الهعركم بع ـ دتعف)الهلعلح  ا (لوح ال وه ,, دار الهنحفي, هحهد إبراهـت الته ت , كالنبعئؿ الهدف هعلـ ظر:
 .ّْ/ِ-ُ,طََِِ,ل ععء

(
2

كةعد, اثكلىميبدات الحربالععلهتةعداللتشالثعلث,كلدميهندك تع,هكةعئدت  رمتثهع ي:أحهدتزتبعيع(
ـ,حهؿاللدارةالعظهىلفترة,ـُُٔٗاللتشالثع يميهععرؾميالنكةعزتعـ ,ا ظر:كلت الهكلؿـُُٖٗتع

  .ٓٔ,صـََُِ-ّط,دارغتداءلو يركالتكزتع,تهعف,العثهع ت ميالنرفال عدستير,توييع رتوي

تعـهفالتهفإهعـ(هكُْٖٗمبراترُٕ-ُٖٗٔتك تكالهتك ؿ)هحهدالدتفحهتدهحهدتحتىاةهعـ (3)
كحتى,ـَُْٗ الته ت الهتك وت الههو  هؤ سكهكـ,ُْٖٗتعـ توىاثتراؾتحتىاةهعـألبر,

ميالتهفيهعؿتوىه تنظإهعهعنبوالتتراؼ ه ذالعثهع تتفلدهتكالو حركببعدـُُُٗالععـ
=كتعرض  عئتعالتر يالتأثترهفلوتهفاليهعلت اله عطؽتبولتلىاثكالععلهت الحرب,بعدُِٕٖ



ُُِ 

 

( الهتفػؽتوتػوهػعحتػثذهػبتػزتبعيػعإلػىاله ػعف,ـُُُٗ ػ  (لػوحدتػعفبػػػ
كهػكةرتػ دتػػعفكتػـالتكةتػعتوػىتنػػداللػوحالػذمتلػػهفحهتػدالػػدتفهػعـتحػياة

مييركطو:هػدةاللػوحتيػر ػ كات,اتتػراؼاةهػعـبعل ػتعدةالتر تػ ,ةبػكؿالدكلػ 
الته تػ بعلهحػػع ـاليػرتت التػػيتعػتفاةهػػعـةلػعت عمنػػطالتػزاـالعثهػػع تتفبػدمعهبػػعل 

لتػػرلذهػػب,كب ػػذآََِبػػػكلرلعلػػوهػػفال ػػعدةكالكل ػػعءكالتػػيتنػػدرهعلتػػ لإلهػػعـ
اللػػوحالتػػعرتبيا ت ػػىالبػػظؼكال ػػزاعبػػتفطػػعئفتتفهػػفاله ػػوهتف ع ػػعتوػػىةتػػعؿ

.(ُ)ه تهر,كحؿبدلنت والكمعؽكالكئعـ

                                                                                                                                                                                          

 علربفتوياليتخب دةت هفإثرهعتوىةيتؿكالتيالد تكرثكرةأبرزهعتحدتعتلعدةاةهعـح ـ=
بكمعنلت ا عزا تع ت اةهعـم رت "كا ت جػ"ثكراتػػػػبتهرالعربت اله طن  ع تمترةمياةهعـح ـ,النردتي

ههعالعثهع ت ,الدكل هفلزءكهكالتهفتوىبإهعهتوالعثهع ت الدكل تعترؼلـ,التهفإلىاهتدادهعهف
إهعهعنبوالعثهع تتفبعتتراؼـ,ُُُٗتعـالنتعؿا ت ى,اةهعـكةكاتاثتراؾبتفالحرب يكبإلىأدل
التهفتوى ت ظر: اثكؿالعثهع يالفتح, لـُّٓٔ-ُّٖٓلوتهف  كمهبر-ٓط, علـهلطفى تد,

كالتكزتعكال يرلوطبعت اثهتفـ,دارُٗٗٗ كالنعهرةػ, , هطبع ح تفبفتويالكت يلالتهفال برل: ,
,طُّٔٗال  ل العربت الهععلرة,النعهرة,  .ٖٔص-ُـ

 . 143م صــــ 1993-4لدكتور ,سيد مصطفى سامل, طلتكوين اليمن احلديث:  (ُ)



ُُّ 

 

 .(ُ)ثانيًا: صمح الطائف
وػػىأ ع ػػولػػوحالطػػعئؼ نطػ تحػػكؿتعرتبتػػ مػيالعلػػرالحػػدتثتػـتدعػتي 

تحيكال عكدت  .(ِ)إ  عءالنتعؿكاللراعبتفالتهفميت داةهعـ

                                                                 

,كتربط عاله حدراتاليرةت للبعؿال ركاتغربال عكدت توى,الطعئؼهدت  تنعميه طن ه  اله ره  (1)
ت  عبه  اله ره  الندـ,إلعم إلىأ  عألبحتكهيه طن , ـٖٔالتيتبعد ه ذ زراتت كت  رت 

الكمكد أتلع كت تلتؼ لودكل , الر هت  اللتفت  هالععله  كبعرل عكالهؤتهرات ال عكدت  كتعتبر,ف
تبو  إذ كهف برلهحعمظعتالههو  , اله ره  ه   اله عطؽإحدلهحعمظعته طن  الطعئؼكمؽ ظعـ

 هلرمُُّْتدد  عفهحعمظ الطعئؼك  عفالهحعمظعتالتعبع ل عإدارتعح بتعدادال  عفتعـ
الطعئؼكالهحعمظعت ـُٕٖٔٓ,كتبو ه عح هحعمظ الطعئؼ,  ه ُّٔ,ُِٖ,ُ هدت   هربعيعهو 

الطتؼ:ت ظر ـهربع,تهتعزالطعئؼبلكهعاللهتؿَُّٔ,كتبو ه عح الهدت   حككالهرا زالتعبع ل ع
تعرؼتحن,تهػ(َُٕٓاللدتني)تتظفبفهحهدبفتويهحهد,الطعئؼبفلؿالطعتؼ تبدأحهدؽ:

دهيؽ,الغ ي,دار طَُِّالعراب,  .ْٔص-ُـ,

م تعةعرةهفالغربيالل كبميتحدتداكتنعاثك طاليرؽميدكل أ برهيال عكدت العربت الههو  (2)
ات عتعلهكهربع.هتر توكهوتك يحكاليه عحت عتبو إذالعربت اللزترةيبوهفاث براللزءكتي ؿ
    عكدبفهحهدتدالدرتت (توىكلى)إهعرةاثال عكدت الدكل بتأ تسال عكدت بدات  ع ت,لرتعض
ُُٕٓ/  لد(الثع ت )إهعرةال عكدت الدكل تبعت ع,ثــُُٖٖهػ/ُِّّ   ا ت تكالتيـ,ُْْٕهػ
   ا ت تأفإلىاثكلىالدكل  نكطبعدبدأتةدك ع ت ,َُّٖ/ هحعكلتلرتلحننعـ,ُُٖٗهػ
مألبحت,ـَُِٗ/هػُُّٗ    عكدابفالعزتزتبدتدتوىلؾذمتـثعلث  عكدت دكل لتأ تس
العربت الههو  ه هىتحتألبحتأفإلىكهوحنعت عك لدالحلعزههو  ذلؾبعدثـ لد وط  لحننع

ُُّٓميذلؾك عفكاحد, تعفميأرالت علهتعتكحتدبعدال عكدت  تتألؼ,ـُّٗ بتهبرِّهػ/
هفتددهعتبتوؼالهحعمظعتهفتددوإلىه  عه طن و ؿٌت ن ـإدارٌت ن,ه طن نُّهفحعلتنعال عكدت 
اله لدب عتكلد,اةهعرةأكبعلهحعمظ إدارتنعترتبطهرا زإلىالهحعمظ ت ن ـكأبرل,إلىه طن و
ت دالهند  اثهع فأهـفتعداكالوذافاله كرة,الهدت  ميال بكمكاله لداله ره ,ه  ميالكاةعالحراـ

,ال فعئسدار(اثكلىتر ي)الطبع بفمتلؿاةهعـالثع ت :ت دال عكدت ال عكدت الدكل ت ظر:,اله وهتف
العربهوكؾك  .ٓٓ,صـُٕٖٗ-ٖط,بتركت,اللتؿدارالرتحع ي:أهتف,العربت البظدميرحو ,

 



ُُْ 

 

مؿ عكد ـ.ُّْٗكذلؾميي رهعتك   (ُ)ههثو بعلهوؾتبدالعزتز

هػفكمػػدالهػؤتهراة ػػظهيبرئع ػػ  كتهػتالهفعكلػػ تحػترتعتػػ لل ػ لػػوحه ك ػػ
هف كرتع,(ّ)هفهلر,كال تدي رمالنكتوي(ِ)هحهدتويتوكب بعيع

                                                                 

ٗهػُّّٕ–ـُٕٖٔرت عتُٓهػُِّٗ عكد)مؿتر يبفؿمتلبفالرحهفتبدبفالعزتزتبدالهوؾ(ُ)
ال عكدت العربت لوهو  هوؾكأكؿ,الحدتث ال عكدت العربت الههو  هؤ سـ(,ُّٓٗ كمهبر ميكلد,
ح ـعدب,زكلوّٗ,هفزكلعتوالبعل تددهفكلداكب تعَٕلو لد,ميالحع ه  عكدمؿث رةالرتعض

ا   ٕٕالعهرهفكبو    كبه تفاث تتفداـ العرب ظر:, ه ترالعلظ ي,,ت ال عكدت تعرتخالبظد
صُْٗٗ,دارال فعئس  .ٕٖـ,

(ِ بعيع( توكب  توي ـُٔٓٗ–ُٕٖٓ)هحهد هدر   تع يكةع ك يهلرم,( ميأ تكطكتبرجمي كلد
أ الذم الكط ي الحزب أتلعء هف ك عف الهحعهعة, كاحترؼ بعلنعهرة  عهؿاثل ف هلطفى   و

   ـَُٕٗ    بعرتس إلى  عمر الذم الهلرم الكمد أتلعء هف  عف  هع وعرضةلت هُُٗٗ,
التيةعهتبكلع ميالول   تلكنا ك عف م ذاؾ, ا الذم عفه عندن ال ظـ هؤتهر أهعـ ا تنظؿهلر

ُِّٗد تكر اثكةعؼـ, كزارتي لويؤك(ُِٔٗ)كالهععرؼ(ـُِٓٗ)تكلى الدكل  البرلهع ت ككزارة ف
ندميالندس   (ـُّٗٗ) , عفـُُّٗ,كيعرؾبلفتوكزترنالألكةعؼميالهؤتهراة ظهيالععـالذمتي

لحزباثحرارالد تكرتتف,اتوكب ك هلو هلهعهحهد ردتوي,هبعدئميال تع  الهلرت , ظر: تظن
 .ِٕ,صُِكُُ,العددُٗالهلودالوغ العربت بدهيؽ,

ال كرت الله كرت (رئتسـُٕٔٗحزتراف/تك تكَّ-ُُٖٗاثكؿ/أ تكبرتيرتفُِالنكتوي)ي رم(ّ)
ـُْٗٗ-ُّْٗبتفاثكلى الحزبميثـالكط ت ال تو مي يط تع ي؛كزتتــُٖٓٗ-ُٓٓٗثـٌ
الكط ي ال تدابثـاالعثهع ت , كرمأكابرالنعئه ال وطعتهنعرت مي ع تال تع ي يعطوبدات ,
كح ـأركادإلىم فيال برلال كرت الثكرةكيعرؾالفر  ي, حتثال عكدت ,إلىللأثـبعةتداـتوتو
مييعرؾه  ع لعأ وغترثظث توت عحلؿالتياةتداـأح عـكهلهؿال تداب,هنعرت ميا تهرٌ
اثكلىالكط ت ال تو ح كه  عا هوت طعأفبؿةالدمعع,كزتربه لبـُّٔٗتعـ بظم لهريحن
الرئع   دةإلىأكلووهعكهكال تو ,رئع  مياثتع ي ـُّْٗتعـ به لبالفكزا تطععكةد,
كهععرلتوالعربت ,النكهت بهتكلوكترؼالتعـ,ا تنظل عت دلمي كرتع علتـ,ُٓٓٗتعـهلددناالرئع  
العربت الله كرت ةتعـإلىأملىالذمال علرتبدلهعؿعهكالتنعرببغداد,حوؼكال كرت الكحدة

–ـُْٔٗالهععلر كرتعتعرتخهفأكراؽ ظر:ا«اثكؿالهكاطف»بونبهتهتعنعالنكتويمت عغداالهتحدة,
كال تداب كرت ,كٗص.ـََُِ,تهعفلودرا عت,اله تنبؿهر زحدادكغ عفهحهدريعدل,ـُٔٔٗ

 .ُُّ,صـُّٖٗبتركتال  عر,دارح تـ,التك ؼلالفر  ي,



ُُٓ 

 

هنعبػػؿإبػػظءلبػػعؿ(ُ)ت عهػػ كةػػدتهثوػػتيػػركطومػػيا  ػػحعبالنػػكاتال ػػعكدت هػػف
,هفالنكاتالته ت (ّ)ك لراف(ِ)ت تر

                                                                 

الهحعذمال عحويال  ؿكهيالبه  ,اللغرامت العربت اللزترةيبوأةعلتـأحدتعدتعرتبت ه طن ت عه (ُ)
ه  أ هعءهفكت عه ,العربت اللزترةيبوغربالتعرتبت كالتهفالحلعزأةعلتـبتفاثحهرلوبحر

ت تركهحعتؿكالن فذةكالوتثكت بعكلدةاله ره ه  هدفالحعليالكةتميت عه هدفكأي ر,اله ره 
كالدربكالبرؾكالحلرةكالينتؽكالحرتل الز عدكغعهدكةوكةكالهلعردةألهعكرلعؿكالهبكاةكبعرؽكة ع

 بيلوةتؿكلذلؾه  توىتطوؽكهيت عه ًإلىه  كبكالت عهي,كالهبعكتدفكالحدتدةكلتزاف
كر كدحرهعليدةت عه  هتت,كةدالتهفكأطراؼالحلعزبتفالتيالبظدتوىكتطوؽه  عث وت عهي
بك,ثكالهكالعالبظدأ هعءهفا تعلـهعهعلـ ظر:,االرتحكر كدالحريدةكهكالت ـهفكهكرتح ع

تبد طركتبت,ال تبتعلـ,اث دل يالب رمالعزتزتبدبفا تبتد كّٖٕص,َُّْ-ّ, هعلـ,
لالبوداف الحهكمتعةكت:  .ُٕ/ِ,بتركتالف ردار,

² ـَََ,ُٖكه عحت عال عكدت ,العربت الههو  غربل كباةدارت اله عطؽإحدلهيت تره طن (ِ)
اأب ع,هدت  مت عاةهعرةكهنركتعلهت عتفالهوتك تنعربال  عفكتدد تعالب ظر: مي لعزافتعف رتخ

ك لراف كت تر طعبدل: , دلؿ راغب هحهد كال ير,ـُٓٗٗ-ُالكاحد لوطبع التععكف دار ,هؤ   
 .ِٓ,صالنعهرة

هعالحدكدتوىالههو  غربل كبميكتنعال عكدت ,العربت لههو  اه عطؽإحدلهي لرافه طن (ّ)
تعـإحلعئتعتح ب  ه ِٓٔ,َٓٓ  ع  عكتدد,ِ ـََََّٔ لرافه طن ه عح التهف.كتبو 

تيت رهدت  هيكتعلهت ع,ـََُِ اله طن مثعرهعكأي رالػ بتؿ,مت عت ثربعلػزرات , لراف.
التيبعلر ـكالهوتئ الهت كت كال نكشاثثرت كالتعرتبت الهكاةعهفك ثتر لرافلبعؿأفاثبدكدت . هع

,الكاحدهحهدراغبدلؿ:تبدتعفميتعرتخلعزافكت ترك لرافالبا ظر:,ن عكتكثتت  علت نتباتتـلـ
 .ٖٓ,ص,النعهرةهؤ   دارالتععكفلوطبعكال ير,ـُٓٗٗ-ُط



ُُٔ 

 

هػػػذاعػػد لػػرافكت ػػترهػػفحػػكزةالػػتهفكتي,كتهثػػؿهػػذابػػركج(ُ) لألدار ػػكت ػػوته ع
اة فػعؽ هكذلػػعنمرتػػدانمػػيإلػراءاللػػوحكهتػػؿاللػػع بتفلوت ػعهح كاللػػداة الػػذمتوػػـز

أفت ػكدألػػكاءالتلػعلحبػػتفمئتػتفهػػفاله ػوهتفاةتتوػػكاحتػىلػػكحػدثا تلػػعرأك
 .(ِ)هزته ثمطرؼتوىاآلبر

 

  

                                                                 

 جنوب حالياً  جلازان, اجلغرافية ادلنطقة إىل استناداً  األجل قصَتة دولة كانت وجازان عسَت يف اإلدريسية اإلمارة (1)
 العثمانية الدولة   ضد مترد يف اإلدريسي علي بن حممد بواسطة اإلمارة السعودية. تأسست العربية ادلملكة غرب
 زحف م1924يف م, 1921عام  يف اإلدريسي وفاة حىت وازدىرت األوىل, العادلية احلرب أثناء بريطانيا من بدعم
 وتقدم عليها والتو اإلمام وعُت ةاحلديد ميناء على اليمنيون واستوىل األدارسة وىزم األدارسة حلرب اليمٍت اجليش
 توقيع على اإلدريسي دمامحل اإلمام مع ادلفاوضات فشلت وجازان, صبيا مدينيت وحاصر الشمال, صوب اجليش

 التحق 1933م,يف 1925ىـ 1345عام  يف ذلك وكان سعود, آل العزيز عبد ادللك مع محاية معاىدة
 السعودية احلرب قيام إىل تدرجيياً  األحداث أدت منطقتهم على دسعو  آل سيطرة من خوفاً  اليمن بإمام دريسيوناإل

 وبن حينها دريسيةاإللإلمارة  التابعة واحلديدة وجازان عسَت يف األدارسة بُت حربا وكانت م1934عام  اليمنية
 منوانسحب  ذمران سعود بن واستعاد ذمران, يف إال سعود بن قوات مع اليمٍت اإلمام قوات تشتبك ومل سعود
 إىل عسَت تُضم أن ادلعاىدة يف وجاء م,1934يف  الطائف معاىدة يعقتو  ومت األدارسة بيد سقطتأن  بعد صبيا

 ,اجليل دار ,الرحياين العربية: أمُت البالد يف رحلة, العرب ملوك,انظر:  اإلدريسي األمَت وفاة عقب السعودية
 .39,صم1987 -8ط بَتوت,

 وما بعدىا. 421م صــــ 1993-4سيد مصطفى سامل, ط دكتور,لتكوين اليمن احلديث: ل (ِ)



ُُٕ 

 

إلجراء الصمح  ين الىسمىين دغير  إنسانيةالفرع الثاني: نىاذج تاريخية 
 الىسمىين.

 : (ُ)ق رص أداًل: ىصالحة الددلة األىدية ىع أىل
توؾال هعذجالتعرتبت هلعلح الدكل اثهكتػ مػيت ػدالبوتفػ هععكتػ بػفهف
هػعأهػػؿةبػرصحتػثةػٌدهكالوه ػوهتفيػركطعن,كايػػترط-رلػيا ت ػو-أبػي ػفتعف

يػػػركطعن,كأهػػعيػػرطأهػػػؿةبػػرص,م ػػعفطوػػػب ـألتيػػترطتوػػػت ـكفتوػػت ـاله ػػوه
ل ػـب ػـ,كلةػدرةل ػـتوػىةتػعل ـ,اله وهكفيركطعنتكٌرط ـهعالركـ,ث  ػـلةبػؿ

م ي :ِ()كأٌهعيركطاله وهتف,
إذاهعلـ  ع  عهحعربكف. تفاللزترة, أػألتدامعاله وهكف

اله وهتفتوىتحر عتتدٌكهـهفالركـ. بػأفتدٌؿ  عفاللزترة
لوه وهتف بع ملؼكهئتيدت عرمي ؿتعـ. جػأفتدمع  عفاللزترة

توت ـ.دػ أفت كفطرتؽاله وهتفإلىتدٌكهـ
توىأ رارهـ.ق كلتيطوعكهـ ػألت عتدكاالركـإذاحعكلكاغزكبظداله وهتف,

                                                                 

(  مجهورية قربص دولة قائمة على جزيرة يف شرق حوض البحر األبيض ادلتوسط يف جنوب شرق أوروبا ومشال غرب 1)
إىل جزئُت  م,1974مت تقسيمها بعد التدخل العسكري الًتكي سنة  ,م عن بريطانيا1961استقلت سنة  ,آسيا

 1983أعلن يف سنة  ,ة يونانية )يف الوسط واجلنوب( وجزء ذو أغلبية سكانية تركية )يف الشمال(ذو أغلبية سكاني
تعود تسمية قربص هبذا االسم إىل شهرهتا القدمية مبعدن , قيام مجهورية مشال قربص الًتكية يف القسم الًتكي

يطالية صقلية وسردينيا)سواء من النحاس, وقربص ىي ثالث أكرب جزيرة يف البحر األبيض ادلتوسط بعد اجلزر اإل
كم, وينقسم سكان البالد عرقياً ولغوياً ودينياً   95251تبلغ مساحة قربص حوايل , حيث ادلساحة وعدد السكان(

تتشابو الطائفتان  ,متاما حسب التقسيم السياسي احلايل إىل جزء يوناين يف الوسط واجلنوب وجزء تركي يف الشمال
نظر: صفحة قربص يف ادلوقع اإلليكًتوين , اوخمتلفتان يف أمور كثَتة أخرى وخاصًة الدينيف العادات االجتماعية 

 الرمسي للموسوعة العادلية احلرة )ويكيبيديا (.

( الدوَلة األمويَّة َعوامُل االزدىاِر َوتَداعيات االهنيار: لعَلي حممد حممد الصَّالَّيب: دار ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, 2)
 .1/63ىـ, 1429 -2وت, لبنان طبَت 



ُُٖ 

 

 :(ُ)ثانيًا: ىصالحة الددلة العثىانية ىع أىل ال ندقية
العثهع تػ مػيت ػدال ػوطعف اتفػعؽاللػوحبػتفالدكلػ-هػفتوػؾال هػعذجأتلػعن

كالب دةت بيركطهبزت إذت عزلتل عتػفلزتػرةةبػرص, هػعدمعػت(ِ) وتهعفالنع ك ي
.ّ()غراه حربت ةدرهعثظثهعئ ألؼدك و

مهفبظؿهعتندـته   عا تبظصبعػضال هػعذجالتعرتبتػ كالهععلػرةالتػي
تهثؿلهح تفاتبععإلػراءاتاللػوح,كهػذلال هػعذجتػـتلػ تف عإلػى هػعذجتعرتبتػ 

كلالػدكؿمتهػتإلػراءاتاللػوحبػتفاله ػوهتفمتهػعبتػ  ـة  ػعءالبظمػعتتوىه ت
كاله عزتعتالتيت يببت  ـلػوحعنكاللػ ؼاآلبػر,كهػكاللػوحمتهػعبػتفاله ػوهتف

                                                                 

(
1

هدت   ( تعدهنعطع كتعله مت تتكإةوتـتعله كهيإتطعلتعبيهعؿالب دةت  أ برالب دةت هدت  مت ت تع.
كاله عح ال  عفتددحتثهفبعةةوتـهدت   تددتندر,   ه ألؼُِٕ  ع  ع هفالهدت  تت كف,
ظوت,التعب  كاله طن ال ـ(كهت ترل فستحهؿبحترةتوىلتحتكالك ط)الذمكههعه فلوتفلزئتف
 ظراناثدرتعتت يالبحرهو  بع ـتعرؼمت ت تع"ك ع تتعله "له كرت تعـألؼهفث ثرالهدت  
ه ظه ترتعهعالتيالععلـهدفألهؿهفالهدت  تعدب ع,التيالبحتراتكه طن كالف ي,الحلعرملتراث ع
أ حعءهفال تعحيالتدمؽ  ب ارتفععحتثهفركهعبعدإتطعلت هدت  ثع يلعو عالذماثهر   كالتك

البعرجهفهبتوف  لوهك , الر هي اةلت ترك ي الهكةع مي الب دةت  لفح  الحرةت ظر: الععلهت  كت 
 .)كت تبتدتع(

كبوتف العثهع تتفال ظطتفتعيرع ك ي, عفالن وتهعفبكتونب,اثكؿبعف وتـبفاثكؿبعف وتهعف(2)
ت دلمياة ظهت الدكل تثهعف.بوغتمؿالهؤه تف"هفلنب"أهترحهؿهفكثع يالثهع تف,اله وهتف
ٔهفح ـمترةأطكؿكلعحب,الكةتذلؾميالععلـميدكل أةكلألبحتحتىل عات ععأةلى
كبوفواثكؿبعف وتـال وطعفثبتوبوفعن,هـُٔٔٓ   ر بتهبٕميكمعتوحتى,ـَُِٓ كمهبر

ةعـلهعالنع ك ي وتهعفبع ـاليرؽكمي,العظتـ وتهعفبع ـالغربت دتيرؼ,الثع ي وتـال وطعفاب و
ع وتهعفألبح,العثهع يالنلعئيال ظعـميإلظحهفبو ال عدسالنرفميأكركبعميبعرزناحع هن

اللتكش وتهعفةعد,كالةتلعدت كال تع ت الع  رت اة ظهت الدكل  وط ةه زتـتتتير,
تتكةؼأفةبؿالهلرههو  أراليكأغوبكركدسبوغرادمياله تحت كالحلكفالهععةؿلغزكالعثهع ت 

(ُٖٖٗ() وهعفهحهكد)تد عف:اكزتك عتوهعز,العثهع ت الدكل تعرتخا ظر:,ـُِٗٓت عميميحلعرمي
 .ّْٓ/ُ,تر تع,إ ط بكؿلوتهكتؿ,متلؿهؤ   -ُط

الزدهعًر(3) تىداتتعتال  تعرالدكلى اثهكته تىكاهؿي ظهبيكى الله  .ِّٖص,:لعىويهحهدهحهد



ُُٗ 

 

هػػعغتػػرهـ.كلػػعءهػػذاالتلػػ تؼل ؤ ػػدهػػدلتطبتػػؽاله ػػوهتفلألكاهػػرالنرم تػػ مػػي
توػػىأب ػػػعءاليػػعكبت ػػدإلػػػراءاللػػوح,كتوػػىهػػػدلالتعػػعتشكال ػػوـالػػػذمتػػ ع س

اللوح,
مهفتوؾال هعذجهعتـبػتفدكلتػتفإ ػظهتتتف,كهػكاللػوحالػذمتػـإلػراءل,بػتف -

الػتهفاليػهعليههػػثظنت ػواةهػعـتحػػيحهتػدالػدتف,كالبظمػػ العثهع تػ ههثوػ مػػي
 كالت عبعلتهفتزتبعيعكةدتيرؼذلؾاللوحبلوحدتعف.

ل ػػذاال هػػكذجهػػكاللػػوحالػػذمتػػـة  ػػعءاللػػراعكالحػػرببػػتفكاللػػكرةالثع تػػ  -
الػػتهفاليػػهعليههػػثظنت ػػواةهػػعـتحػػيكالههو ػػ العربتػػ ال ػػعكدت ههثوػػ بعلهوػػؾ

مؿ عكد. تبدالعزتز
أهػػعالحعلػػ الثع تػػ كهػػيحعلػػ اللػػوحالػػذملػػرلبػػتفاله ػػوهتفكغتػػرهـهػػػف

توتػػؽبعله ػػوهتفكهلػػدهـالتوتػػدكهػػعال لػػعرل,ك ظػػرانلعػػدـالنػػدرةتوػػىكلػػكدلػػوح
تنػدهكلهػفت ػعزلتتلػعلأتػداءاثهػ  هػعتحػدثبيػأفالنلػت الفو ػطت ت كاتفعةتػػعت
ال ػظـ,لػػذلؾللأ ػػعلهلػػد عالتػعرتبيمػػيت ػػدالزدهػػعركال  لػ التػػيأ ػػعرتالعػػعلـ,

فػػ مأبػػذ عهػػفتلػػرالبظمػػ اثهكتػػ كتلػػرهعالػػذهبيكالػػذمتهثػػؿمػػيلػػوحالبوت
هععكت بفأبي فتعفهع لعرلةبرص.
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 املبحث انثاَي:

اآلثار املرتتبت عهى إجراء انصهح يف انذَيا ٔاآلخرة  ٔاألحكاو 
دفيو ثالثة ىطالب., باَتٓائّ املتعهقت

                                                                              الىطمب األدل:  اآلثار الدنيدية.                                                       
 الىطمب الثاني: اآلثار األخردية.

 الىطمب الثالث:  األحكام الىتعمقة  انتياء الصمح.
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 الىطمب األدل: اآلثار الدنيدية.

النرمف أتلعنحث بتف  هع أ كاتو بلهتع اللوح توى سأههتتولو ع–ال رتـ
توتو كاءه  ميالد تعأكمياآلبرةمهفمثعرلالد تكت :كمثعرلالهترتب 

.إنياء النزاع دا  دال الفرقة  األلفة(ُ
بعلفيؿ,لعءميالنرمفال رتـأفا تععلىتكتدألحعبالت عزعكالبتظؼ

رَزْىَتَ سُُِنٌُْ ًَاطْجِشًُاْ بَُِّ اىيّوَ :}ًاَلَ رَنَبصَعٌُاْ فَزَسْشَيٌُاْ ًَكاللعؼميالد تعتنكؿتععلى

تت عزتكامتبتوفكامإذاابتوفتـحلوتبت  ـالتفرة كحؿب ـ.أم:ل(ُ)ٍَعَ اىظَّبثِشِِّ{

.(ِ)كحدةاللؼككالفيؿثفالنكةت هفميلهعال وه ,اللعؼ
.حفظ دىاء الىتناز ين دصدن أ راضيم(ِ

التيمهعلرللوحبتفهت عزتتفإلٌ الحفعظتوىدهعئ ـ ه و  ع تالغعت 

:}ًاَلَ رَقْزُيٌُاْ اىنَّسْظَ اىَّزِِ إٌلبعلحؽلنكلوتععلىىال فساليرتع التتداءتوتحره

.كاة ظـدتفالحتعة(ّ)دَشًََّ اىيّوُ باِلَّ ثِبحلَقِّ ًٍََِ قُزِوَ ٍَظْيٌٍُ ب فَقَذْ اَعَيْنَب ىٌَِىِِّْوِ عُيْـَبًّب{

تفال ظـ,منتؿال فست دل بترةتوياليرؾبع ,مع كاهبالحتعة,كلتسثحدكد
لتهس, غترا أفت وب عإلبإذ وكميالحدكدالتيتر ه ع.ك ؿ فسهيحـر
كلتس غهكضمتو, ل ال فسهحدد ةتؿ تبتح الذم الحؽ كهذا بعلحؽ, إل كحراـ

 .(ْ)هترك علورأمكلهتأثرابعل كل

                                                                 

 (.ْٔاآلت ):اث فعؿ(1)
ل(2) النرمف: تأكتؿ مي البتعف لعهع النرمفٕٓٓ/ُّ,وطبرمت ظر: كأح عـ ا, ب ر ثبي لللعص::

 بتلرؼ..ُِٓ/ْ
 (.ّّاآلت )اة راء:(3)
 .ِِِْ/ْل تدةطب,ميظظؿالنرمف:(4)



ُِِ 

 

كبتعفهعلودهعءهفةدا  كحره ت دا  تفالبراءبفتعزب كردي هعركمى
ىؤىن  لزدال الدنيا أىدن  مى اهلل ىن قتل" :ةعؿأفر كؿا رليا ت و

في حجة أل راضيم فكانت آخر دصايا الرسدل اً دكذلك صدن, (1)" غير حق
قال:" الزىان قد استدار كييئة يدم أنو  كىا ردَي  ن أ ي  كرة  ن الن يالدداع 

 كحرىة حرام,  ميكم دأىدالكم, دىاءكم إنخمق السىدات داألرض...إلى أن قال: 
.الحدتث.(ِ)", فمي مغ الشاىد الغائبىذا شيركم في ىذا,  مدكم في ىذا يدىكم

تلعو هعتعتيعف ,بعدالفرة كالبظؼ,مإلراءاللوحكتحنتنوبتفالهت عزتتف
دهعاثلف كالهحب .ت كتتي ن

 ىن أضرار في الىجتىع. إنياء الىناز ة دىا ينتج  نو(ّ
 لهعتعت أك أمراد, كابتوؼ ت عزع هع أ و يؾ ثهعرهعبوى حلعد  عف إٌل

كالعفك اةبعء ك عد إٌل اللوح تحنؽ إف كهع كغترهع, كال راهت  كالحند, الح د,
ال  علل د تلترا حتى بت  هع كاةتثعر ركالكالت عهح الذم الحدتث مي  هع كاحد

ترى الىؤىنين في تراحىيم د  "ةعؿ: أفال بي-رليا ت و-ال عهعفبفبيتر
تدادىم دتعاطفيم كىثل الجسد إذا اشتكى  ضدًا تدا ى لو سائر جسده  السير 

بعلعفككاللفحإٌل عفدلتظنتوىإتهع وكلظحوكتنكالمهعبعدره وـه,(ّ)"دالحىى

ا سَّدَِْ ب{تععلىتنكؿ َُ غَسٌُس  ب ىيّوَ مَ ةَُِّ ا ٌاْ فَ رَزَّقُ ًَ ُ رُظْيِذٌُاْ  بِ ًَ{:()ْ.

                                                                 

البعةي:دارإحتعءال تبتحنتؽ:تبدا هحهدبفتزتدالنزكت ي,:ثبي  فابفهعلو(1) تبد هحهدمؤاد
حرةـ) ُِٗٔالعربت )د,ط( ُّٓٗحرةـ),ك  فالترهذم,ْٕٖ/ِ( كةعؿاثلبع يلحتحعفُٔ/ْ( .. 



الكداع,توتو,هتفؽ(2) حل  كلحتحه وُٕٕ/ٓ(َْْٔحرةـ)لحتحالببعرم: الدهعء, تغوتظتحرتـ ـ:
َُّٔ/ّ(ُٕٗٔحرةـ)كاثتراض, . 

َُُٔحرةـ):لحتحالببعرم(3) )ٖ/ُ. 


 (.ُِٗاآلت )ال  عء: (4)



ُِّ 

 

معللوحتنليتوىلهتعهعحؿميال فكسهفح ًدأكحنًدحتىتلبح
هتلعلحتفكت الهت عزتتف عبنعن ميؿهتر للهتع لآلبر هع حهتهعن لدتنعن ه  هع

ِ ىِةكلوتععلى ثِبىَّزِ ًَىٌِِّ دٌََِْ{:}ادْفَعْ  إََّّوُ  ثَْْنَوُ عَذَاًَحٌ مَ ًَ ْْنَلَ  ثَ  ُ ىَّزِ ةِرَا ا فَ  ُِ دْغَ .ُ()َِ ؤَ

هفالت عهحأكالت عزؿتفبعضالحؽلهفإلى ذلاآلت تيترم أ ولبيد
.أراداللوح

.حضاري دىشردع الصمح  ىل إسالىي(ْ
توىتهعرةاثرض عؿحثاة ظـ ا كلي مياثرضبأهراة  عفبوتف 

 تععلىه و ةعؿ كتظ ِِّّ اَبعِوٌ فِِ األَسْعِ :لٌؿ }ًَبِرْ قَبهَ سَثُّلَ ىِيَْاَلَئِنَخِ بِ

توى,(ِ)خَيِْسَخً{ تتطوببعضاثهكرالتيت عتد بعلبظم توىأ هؿكلو كالنتعـ

ته  عاثهفكالكئعـكال ظـدابؿالهلتهععتدكفاللتفعالتيكال تحظؼ,تحنتؽ
ؼب عاة  عف,حنتن ه وٌمعل تحظؼهلتهع,أملبعضاليكاذالتيلتبوكاه  ع

:}آٍِنٌُا ثِبىيَّوِ ًَسَعٌُىِوِ ًَؤَّسِقٌُا ٍََِّب اَعَيَنٌُ ٍُّغْزَخْيَسنِيَ فِْوِ فَبىَّزَِِّ آٍَنٌُا ٍِننٌُْ ةعؿتععلى

الهؤه تفاللعلحتفكالهلوحتفمع  بحع وكتععل,(ّ)ًَؤَّسَقٌُا ىَيٌُْ ؤَاْشٌ مَجِري{ ىكتد

 مهعمياثرضبعل تحظؼهفتبعدل ب ع, البتركالرتنعء البيرت لكب كةتعدة
الهيركعالحلعرم, هذا مي ك عت ـ للظح ـ إٌل اليرؼالعظتـ هذا ا  ه ح ـ

 هعبصألحعبهيركعاللظح,إلفالكتدهفا بعلته تفمياثرض,كذلؾ
لتدت كفصالذتفتعتهدكفتوىالنكةالهعدت  حعؿمو ف الحلعراتالذتفكلـتب

                                                                 

وت:(1)  (.ّْ)اآلت ملِّ


 (.َّ)اآلت البنرة:(2)


 (.ٕ)اآلت الحدتد:(3)
 



ُِْ 

 

:}ًَعَذَ بنكلوتععلىبعل تحظؼبدتفاة ظـ,كلذلؾأٌتدا اللعلحتفكالهلوحتف

َِّ ٍِِ اىيَّوُ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ٍِننٌُْ ًَعََِيٌُا اىظَّبىِذَبدِ ىََْغْزَخْيِسَنَّيٌُ فِِ األَسْعِ مَََب اعْزَخْ يَفَ اىَّزِ

جْيِيٌِْ{ مإفلكلولذلؾ,ككةتؿهك:بعصبعللحعب , وهو وعٌذ يعم جميع األمة (ُ)قَ

هذلبتصب ـ,بؿته فكةكعذلؾهف ؿكاحدهفتاةتهعفكتهؿاللعلحعتل
.(ِ)اثه 
  علت تهلردالهوؾكالن ركالغوب أ هعأفحنتن ال تبظؼمياثرض"
إ هعهيهذا ووتوىيرطا تبداهومياةلظحكالتعهتركالب عءكتحنتؽكالح ـ.

اله  جالذمر هوا لوبيرت  يت ترتوتوكتلؿتفطرتنوإلىه تكلال هعؿ
ا . الظئؽببوتن أ ره ع الهندرل عمياثرض,

م عدإفال تبظؼمياثرضةدرةتوىالعهعرةكاةلظح,لتوىال دـكاة
كةدرةتوىتحنتؽالعدؿكالطهأ ت  ,لتوىالظوـكالن ركةدرةتوىالرتفععبعل فس
إلىهدارجالحتكافكهذا كاللهعت  لتوىال حداربعلفرد البيرم, كال ظعـ البيرت 

اللعلحعتال تبظؼهك .(ّ) "الذمكتدلا الذتفمه كاكتهوكا
اثكطع تحفظ كاةلظح  كاتدمبعللوح توى كتب ى الهف دتف, تبث هف ف

ةوكب كلهع الهتبعلهتف, بظمعت إلظح مي ت عرتكف الذتف الهلوحتف
 م ـ الهتبعغلتف, بتف ذات إلظح مي كال عي ٌرا عن,لوعنتدةًالهت عمرتف, حي

لهعهعنككلوهلتهععتهفال دـبي عةن,كلوتفرة كاليتعتكحدةن .ا 
  

                                                                 

 (.ٓٓال كر:اآلت )(1)


بتلرؼ.ِْٓ/ٗثبيالطتبالن كلي,,كمتحالبتعف:ٓٓ/ْلويك ع ي,متحالندتر:ت ظر:(2) , 


 .ِِٗٓ/ْل تدةطب,ميظظؿالنرمف:(3)
 



ُِٓ 

 

.ىن طرق اليداية إلى الحقالصمح دالسعي إلى تحقيقو (ٓ
الطرتؽ أفت عىميهذا هفتبعدل ال عدملهفترتد تنكؿمع تععلىهك ,

ٌاْ فِْوِ ٍَِِ اىْذَقِّ ثِةِرِّْوِ ًَاىيّوُ َّيْذُِ ٍَِ َّشَبء بِىََ تععلى ىيّوُ اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ىََِب اخْزَيَسُ :}فَيَذٍَ ا

(ُ)طِشَاؽٍ ٍُّغْزَقٌِْ{ هك ا  أف هف,أم ابتوؼمتو الذم لوحؽ مه كا الوذتف هعدم

,(ِ)ابتوؼمتوهفالحؽكاللكاب
كته فالنكؿأفهفأتظـتوؾال دات هكأفت دما اة  عفلو عيمي
بعلبتر التيتعكد كاله  جال هعكم الربع ت  الفلتو  هذل  ير اللوحكالعهؿتوى

أف  هع كالهلتهع, كاث رة هيتكمتؽا توىه تكلالفرد توؾال دات  هفأتظـ
إٌلك عفذلؾ توىتدتبدو وحه لإل  عفبأفتعهؿتوىتحنتؽاللوح,مهعتحنؽلي
الهتبعلهتف ةبكؿ أك اللوح مي لو عتتف  كاءه تععلى ا  هدات  ثهعر هف ثهرة

لولوحكالعهؿتوىتحنتنوبت  ـ.



  

                                                                 

 (.ُِّ)اآلت البنرة:(1) 


التأكتؿ:ينظر: (2) كحنعئؽ الت زتؿ البر عهدارؾ ال  في:ثبي ال رتـ:ُٖٕ/ُت لونرمف كالك تط ,
بتلرؼ.ُْٔ/ُلط طعكم: , 





ُِٔ 

 

 اآلثار األخردية. الىطمب الثاني:

موويم هعأ التيتعكدتوىالفردكالهلتهع مثعرل-أتلعن–فلولوحمثعرلالد تكت 
جاللوحكهفتلعلحهفتبعدلكهكراجو اثبركت التيأتدهعا لهف وؾه 

الثكاب, ذ ره  عاآلتي:وه بوكطعل

 .أداًل: نيل شرف ىح ة اهلل دكسب رضدانو دأجره العظيم
اإاةلظحمياثرضلفتتحنؽ كتيعٌدلعدؿكاة لعؼلهفبظؿإةعه 

ك ذلؾكهذاهك ر تؿيرؼالهحب ,هفهعع يال تبظؼمياثرض,-أتلعن
الحؽ توى  وهت ـ كلتكحتد بت  ـ اللدع كرأب اله وهتف ةوكب للهع ال عي

الععـهطونع علحفعظتوىههتو عتىكلوتنعرببتفةوكب ـم ؿذلؾتفليإل ال فع
 كالتيت عىاة  عفهفأتهعؿالبرالعظته ,دٌعاة ظهت ,كهذلاثتهعؿتيالدكل 

}الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ :هفألو عإلى  برلعا ك تؿثكابو,هؤ دانبنكلوتععلى

سْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطاْلَحٍ ثََِْْ اىنَّبطِ ًٍََِ َّ

اْرِْوِ ؤَاْش ا عَظَِْ ب{ . هعكردتمت عتدةأحعدتثتبتفألرالهلوحتف,(ُ)اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّ

.(ِ)كةد بؽأفذ ر عهعميث عتعالبحث

  

                                                                 

 (.ُُْاآلت )ال  عء:(1)


 .ُٕ,صُّ,صُّصالبحث,ا ظر(2)
 



ُِٕ 

 

 .الفدز  الجنة دالنجاة ىن النار يدم القياىة ثانيًا:
ل  ال بتؿالكحتد هي  ع تأتهعؿالبر ا كالبيعدتف بطو,رلعتؿإذا

كتذابوميالد تعكاآلبرة,مندلعءتمت تحددبعضالطعتعتالتيت تحؽمعتو ع
ةعؿ بحث ع, بهكلكع بعص هك هع ذلؾ كهف ا , ت د العظتـ كالثكاب الل  ,

ٍَعْشًُفٍ ؤًَْ بِطاْلَحٍ ثََِْْ اىنَّبطِ :}الَّ خَْْشَ فِِ مَثِريٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ تععلى

,أم كؼ عطتوثكابعن(ُ)ًٍََِ َّسْعَوْ رَىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ فَغٌَْفَ ُّاْرِْوِ ؤَاْش ا عَظَِْ ب{

إلىأفلزاءاثتهعؿ إيعرة ) كؼ( كالتعبتربػػ كةعؿاللعبك ي: الل  , هك لزتظن
لميالد ت .(ِ)عث  علت تدارلزاءاللعلح مياآلبرة

أف يرتط  النتعه  ا تكـ  عتـ بع تحنعؽ اآلت  معةلظحبتفال عس لتتوتو
.(ّ)ت كفبعللعنلكلوا ,كأتدتذلؾتدةأحعدتث بؽبتع  عميهكالع ع

ال عراتكالعلبتعتإثعرةهفتنكـبإم عدالعظةعتبتفال عسكت عىإلىأهع
كال زاعبتفال عسمظيؾأف ـ, كالبظمعتبت بثالفرة  هفيأ و كتثتر ؿهع

الهلتر.وبئسل  ـءللزا
كالهلتهععت اثمراد حتعة توى ت ع س مثعران لولوح أف  بؽ ههع كتتبتف
اللوح إتهعـ أف الد تكت  اآلثعر مهف اثبركت . كاآلثعر الد تكت  اآلثعر مي كتتهثؿ

اله عزتعت إ  عء إلى تؤدم  كاءه اثطراؼالهتبعله  بتف ت يأ التي كاللراتعت
بداؿتوؾاله عزتعتبعثلف كالهكدةثفالبظمعتتكرث أمرادأكلهعتعتأكدكؿكا 
إراة  حفظكلكفالدهعءكاثتراض كف كهفتوؾاآلثعر الفيؿكاللعؼلأله ,

                                                                 

 (.ُُْاآلت )ال  عء:(1)


توياللعبك ي(2) -ُط)د,ت(النعهرة,داراللعبك يلوطبعت كال يركالتكزتع,لفكةالتفع تر:لهحهد
:كهرالع إيراؼ,اليعمعياثرهيا تبدبفاثهتفهحهدئؽالركحكالرتحعف:لكحدا,ُِٖ/ُ,هػُُْٕ
قُُِْ-ُط,لب عف–بتركتال لعة,طكؽدار:ه دمح تفبفتويهحهدهعيـالد تكر ,ٔ/ّٕٓ. 

 

ٓٔ-ّٔرالعالبحث,ص(3) . 




ُِٖ 

 

 لعبعد ال تبظؼ أتلعن كه  ع ال بعئر, هف تيعد حؽ بغتر اللعلحتفالدهعء ا 
 كالته تفل ـمياثرض.

أهعاآلثعراثبركت التيتل ت عأطراؼاللوحهفتلعلح ـبعدالهبعله 
أمراداأكلهعتعتأكدكلكتآلف ـبعدتوؾالعداكةكالهبعله هيالفكز  كاءه ع كا

مياآلبرة. برلكافا تععلىك تؿاللزاءكال عتـ







  



ُِٗ 

 

 األحكام الىتعمقة  انتياء الصمح. :ثالثالىطمب ال
 

الهف ركف تذ ر لـ حتف مي بعللوح الهتعون  بعضاثح عـ الفن عء ذ ر
هف ظه ـميتف ترمتعتاللوح,كةد بؽا ت بعط عأح عهعنه تنو ,كل فته ف

أفكلح عبعل عميث عتعالبحث,كته فأف بتفبعضتوؾاثح عـكالتيه  ع
:اآلتي
أمُّأدالً   هعع تدـ هف: طرؼ ثم اللوح هحؿ البظؼ هكلكع بيأف دتكل

ال ت عءهفإلرا ,كتوىأ ع وتحؿالهكدةكت نطعالبلكه ئوأطراؼاللوحبعد
لهفرداتاللوح. كتعتبرهذاالح ـه ع بكهظـز بتفالهتداتتتف, كاله عزت 

لويفتعميبعباللوثانياً  اليفع  أحنت  ه أل  كبدؿ: تنعران  عفالهدتىبو إذا ح:
اللوحلتستنعرانغتره نكؿ,كا  هعهكه نكؿ  ندأكغترل,مإفحؽاليفع تثبت
مي ت كف حت ئذ اللوح ثف توتو؛ الهدتى هف إةرار تف اللوح  عف إذا لويفتع
لطرميالعند.أهعإذا عفاللوحتفإ  عرهفالهدتىتوتو, هع ىالبتعبعل  ب 

ث ولتسميهع ىالبتعبعل  ب لوهدتىتوتو,بؿهكبذؿمظ تثبتحؽاليفع ,
كالتهتف .(ُ)الهعؿلدمعالبلكه 

إذا الهدتىأهع إةرار تف كاللوح أرض, أك  دار تنعران اللوح بدؿ  عف
توتوتثبتحؽاليفع لويفتعميالدارتف,لهعترم عأفاللوحه عميهع ىالبتع

مياثرضالتيهفالطرمتف.ك ف عفاللوحتفإ  عرتثبتلويفتعحؽاليفع  ا 
هيبدؿاللوح,كلتثبتمياثرضالهدتعة؛ث  علـتعتبرهبتع ,إذأفاللوح
موتس توتو لوهدتى بعل  ب  كأهع لوهدتي, بعل  ب  هععكل  تعتبر إ  عر تف

                                                                 

كنز الدقائق: لفخر الدين الزيلعي, , وتبيُت احلقائق شرح  6/53 : للكاساين,بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (ُ)
 , بتصرف.21/163, وادلبسوط: حملمد السرخسي:5/33



َُّ 

 

ت موـ التهتفتف ف و, كدمع بؿهكإ نعطلوبلكه   فلودارالهدتعةبهععكل ,
.(ُ)ح ـالهبتعميحنو,مظتثبتلويفتعحؽأبذهعبعليفع 

:ػردالهبتعلكلكدتتبأكغبفمتو,كح ـلهعفال تحنعؽمحؽالردبعلعتبثالثاً 
البتع. تثبتلطرميتنداللوحإف عفاللوحتفإةرار؛ث وبه زل 

بعل  ب لوهد ف عفتفإ  عرتثبتحؽالرد كلتثبتبعل  ب .لوهدتىتوتو؛كا  تي,
لبعل  ب لوهدتىتوتو البتعبعل  ب لوهدتي, .(ِ)ثفهذااللوحبه زل 

كتطبؽهذلاثح عـإذا عفاللوحتفإةرار,كا تحؽبعضالهلعلحت و,مترلع
ثفاللوح اله تحؽهفالعكضالهلعلحبو؛ الهدتىتوتوتوىالهدتيبحل 

ذا عفاللوحتفهعاةةرار  هكح ـلهعفال تحنعؽميالبتع.كا  علبتع,كهذا
إ  عرأك  كتمع تحؽالهت عزعمتو وو,رلعالهدتيبعلبلكه توىاله تحؽ,

ثفكذلؾ؛(ّ)لنتعهوهنعـالهدتىتوتو,كردالعكضالهلعلحبوتوىهفأبذله و
بلكهت لتدمع إل العكضلوهدتي بذؿ هع توتو ظ رالهدتى مإذا  ف و, تف و

ال تحنعؽتبتفأ ولبلكه لو,متبنىالعكضميتدلغترهيتهؿتوىغرلو,
توى متو بعلبلكه  كرلع حلتو, رد متو, بعضالهت عزع ا تحؽ ف كا  مت تردل.

اله تحؽ.
البتعرتثبتلوهدتيرا عًا: ثف مي كتياللوح: الرؤت  كتأثتريرطبتعر ح ـ

.(ْ)وحهععكل تفحنومت تدتي كفالل

                                                                 

, وتبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين الزيلعي, 6/53 : للكاساين,الصنائع يف ترتيب الشرائع دائعب (ُ)
 .21/163, وادلبسوط: حملمد السرخسي:5/33

 ادلرجع السابق. (ِ)

  6/4365ي وأدلتو: للزحيلي:الفقو اإلسالم (ّ)

 ادلرجع السابق  (ْ)



ُُّ 

 

ح ـالتلرؼميبدؿاللوحإذا عفهفاله نكلتةبؿالنبض:مفيهثؿخاىسًا:
هذلالحعل لتلكزالتلرؼميبدؿاللوحةبؿالنبضإذا عفه نكلمي كتي

.اللوح؛كبذلؾلتلكزلوهدتيبتعوكهبتوك حكههعن
أبيح تف كأبيتك ؼ,بت هعأهعإف عفبدؿاللوحتنعرامإ وتلكزت د

ترلهحهدلعحبأبكح تف بعدـلكازل, هعهكهعركؼميبعبالبتعمي تب
.الفنواة ظهي

أهعميه أل اللوحتفالنلعصمإ وتلكزلوهلعلحأفتبتعبدؿاللوح
تلكزالبتعك حكلمياله ركالبوع؛ثفالهع عهف أكتبرئت وةبؿالنبض, هع

التلرؼميالييءةبؿالنبض:هكالهحعمظ توىالعندهفال ف عخ تتل لكاز
الييء, لهظؾ ههع ث و النلعص, تف اللوح مي تتأتى ل الف خ كاحتهعؿ

تحتهؿالف خ,مظحعل إلىالنكؿبعدـلكازالتلرؼميبدؿاللوحةبؿالنبض.
ححعلتتفتبتوؼه زلتومت هع,ه ع  كه زل الك تؿبعللوح:لوك تؿبعللوسادسًا:
هحؿألدلى:الحالة ا تحؿ الحعل  هذل مي الهععكل , هع ى مي اللوح  عف إذا

اللوح تـ إذا  هع الك تؿبعللوحببدؿاللوحدكفالهدتىتوتو متوتـز اثلتؿ,
البتع, هلرل لعرتع حت ئذ ت كف ث و الهدتي, بظؼل سحؽ ل سمبر توى

.(1)ىالك تؿكحنكؽالبتعترلعإل
:إذا عفاللوحميهع ىا تتفعءتتفالحؽ, هفلوتوىمبرألؼالحالة الثانية

فلـتله وبه هعئ ,ملعلحوتوىلاير الك تؿببدؿاللوحإفله و,كا  ,متوتـز
ث وت كفحت ئذ فترابه زل الر كؿ,مظترلعإلتوحنكؽالعند.أهعإف,لـتوزهو

بح ـ .ال فعل لبح ـالعندله ولزهو
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بعللوحسا عًا: الهتعون  اللوحتوىالنلعص,هفاثح عـ ميغترحعل  اةةعل 
الهعؿ هععكل  هع ى متو ثف اللوح؛ ا ف خ اآلبر الهتلعلحتف أحد أةعؿ موك
بعلهعؿ,م عفهحتهظلوف خ علبتعك حكل.أهعالنلعص:معللوحمتوإ نعطهحض

ا  مي مظتحتهؿلحؽكليالدـ النعتؿ, ث وتفكتف النلعصهفالنعتؿ؛ تتفعء
الف خ علطظؽك حكل.

هفأح عـاللوحالهتعون بوهكهعتترتبتوىاللوحبعدبطظ و:ثاىنًا:
إف عفاللوحتفإ  عر بطؿاللوحترلعالهدتيإلىألؿدتكال ,إذا

 بعلهدتىبولغترل إف عفاللوحتفإةرار؛كترلعالهدتيتوىالهدتىتوتو
.ث وإذابطؿاللوح,لعؿ أفلـت ف,مععداثهرتوىهع عفهفةبؿ

دكف بعلدت  النعتؿ توى الهدتي ترلع النلعص: تف اللوح مي ل ف
هف ك حكل الععةدتف أحد بهكت بطؿ إذا اله فع , تف اللوح كمي النلعص,

بو,بندرهعلـت تكؼهفاله فع الهبطظتميأث عءالهدة,ترلعالهدتيبعلهدتى
ف عفتفإ  عرالهدتيإلىألؿالدتكلميةدرهع إف عفاللوحتفإةرار.كا 

.(ُ)لـت تكؼهفاله فع 
 بؽل عميهذاالهطوبأفبت عبعضاثح عـالهتعون بع ت عءاللوحكالتي

تعرلكال علهفلـ ذ رهعتوى بتؿالحلركترلع ببذلؾبعفالهف رتفلـت
ةرتبكلهفبعتدميتفع ترهـ كاءهالندهعءه  ـأكالهععلرتفبت هع لدالفن عء
كالتيتعتبر ب ؿمركت ع بحت كهفلو  من ت  الهكلكعدرا   هذا بدرا   ةعهكا ةد
البحث لهكالتع كا  هعل لوفعئدة إتهعهعن مأكرد عل بحث ع هكلكع تف بعرلعن بعل ع

هبت بيأفبلكرة دتكل أم  هعع تدـ ه  ع توي:  هع اثح عـ توؾ كتتهثؿ لرة
هكلكعالبظؼهحؿاللوحثمطرؼهفأطراؼاللوحبعدال ت عءهفإلراءل
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لوبظؼمظتلحلألطراؼمتحذلؾالهكلكعتحت ةدلدراللوحه  تعن طعلهع
لويفت عإذا عفالهدتىأمظرؼ.بت هعذ رالفن عءأفبعةه عفميأحنت اليفع 

بوتنعرانكلتسه نكلنكهعيعبوذلؾ.
تتعوؽبعلهبتعكهيبلكلت لته فتلعهو ع هع أتلعن كهفتوؾاثح عـ
بوتتبأك كلد الهبتعإذا رد كتيهؿلكاز طرؼهفاثطراؼ, حتىلتتلرر

 تحنعؽغبف كاءهبح ف ت هفالبعئعأكتعهدالغشكالغبف,ك ذاح ـلهعفال
مووأفترلعلوبعئعب عءنتوىذلؾاللهعف. ثميبصةدتعترضالهيترم

توؾ راتت ك هع اللوح,  كتي مي الرؤت  بتعر يرط تأثتر ح ـ كه  ع
اثح عـالعنعراتمياليفع منداهتهتبعله نكلتميح ـالتلرؼميبدؿاللوح

بطظ كهفأح عـ  عفهفاله نكلتةبؿالنبض, بطؿإذا اللوحأفاللوحإذا ف
.(1)مووهدتيأفترلعإلىألؿدتكال,إذا عفاللوحتفإ  عر
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البعته 
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 الخاتمة

ههتع  رحو توهت  البحثبعد هذا إتداد ا كتكمتنوكتك و بحهد كأ ع,كيتن تـ
كالدرا عتأمتش ال تب ث عتع كرتعلو,مي العوـ حدائؽ مي كأرمرؼ أحطعأ ذاه,
البحث,رحعلي هذا ال ت عءهف هعو عن ال حك, تعئجكتكلتعتةكالبركجبعد, توى

تي:آلا
 أداًل: أىم النتائج:

كميهكالع-ُ به  كتيركفلفظعن ميالنرمفال رتـ لفظاللوحكهيتنعتو كرد
ك كرتدةميالنرمفال رتـكلوتإلىهعئ كثهع تفهكلععن.

أفالنرمفال رتـ-ِ كأ كاعاللوحهفبظؿأظ رتالدرا   اتت ىبإبرازأههت 
ميلهتعهراحؿحتعةاة  عفكبهبتوؼاله تكتعتالفردت  التكلت عتالربع ت 

كالهلتهعت . كاث رت 
تتفؽ-ّ كأ كاعاللوحميالنرمفال رتـ ميهلهو عتكلؿالبعحثإلىأفحنتن 

ة ـه فردانت دتف ترهـآلتعتغترأفالهف رتف,ذ ركا ؿ,ت دالفن عءكالهف رتف
اللوح,بت هعاتفؽالفن عءبيأفتعددأ كاعاللوح.

كةدرتوتوىتكتت -ْ لولوحهنكهعتتدة,أبرزهعتهتعالهلوحبعل فعءةكاثهوت ,
لهتعأطراؼال زاع.

هفأبرزهعكةعتإ لعحاللوحلعؼالكازعالدت يكاثبظةيلدلأمراد-ٓ
كتفيي الل ؿكاثهت .الهلتهع

ح عهوبؿهكهتفرعتفأتنداللوحلتستنداه تنظةعئهعبذاتومييركطوك-ٔ
. بهلهك وحغترلميذلؾ؛بهع ىأ وت رمتوتوأح عـاةربالعنكدإلتويب عنب



ُّٔ 

 

ٕ- طرتؽ بعلنرمفهاللوح ثبتتهيركتتتو كةد البلكـ بتف مضال زاع طرؽ ف
كاة ال بكت  كال    بتفال رتـ كالهحب  الكئعـ كتحؿ اللغعئف تبعد كاللوح لهعع

الهتبعلهتف.
لفتيترطميالهلعلحت وأفت كفهعوكهع هعترلذلؾالح فت كالهعل ت ؛-ٖ

اللوح: تند إلىهنلكد تؤدم اللوح مي كالل عل  البلكه , كا   ع ال زاع رمع
ال زاعكالبلكه .

الهلعلحتوتوعلتلكز:اللعبطمتهعتلكزاللوحتوتوكه-ٗ أفت كفالييء
 هعلتلكزاللوحميحؽهفحنكؽا تععلىأكتف,أكت وحنعنبعللعنلوعبد

حؽالغتر.
حظؿالهحب -َُ كا  العظةعتالزكلت  كالهلتهعتنكت  هفمثعراللوحتوىاث رة

كا تنرارالحتعةالزكلت . كالكئعـبتفالزكلتف
لإللظحبتفالزكلتفكالب.ح ـإر عؿا-ُُ لح هتف
كلتحؽثحدالهتبعلهتفم بوبعدلدكرل.-ُِ كلكبت فتذح ـالهح ـ
إلى-ُّ اثرحعـ كذكم الزكلتف بلكلعن الهتبعلهتف رد لونعلي ت تح ف

اليح عء زال  كالترابطكا  الهكدة ميالحفعظتوىبنعء هفأثعرطتب  متو اللوحلهع
هفال  فكس.كال راهت 

ثانيًا: أىم التدصيات:

لركرةالهتهعـبتطبتؽاللوحبتفأمرادالهلتهعالهت عزتتفكذلؾكمؽهعلعء-ُ
مي لكصمتعتالنرمفال رتـ.

هفالبحكثذات-ِ الهزتد ةلراء النرمف البعحثتفميهلعؿالتف تركتوكـ دتكة
العظة بعللوح.
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الذ-ّ اثمذاذ توهعئ ع تراث تف اثرمؼالبحث حبت   هبطكطعت ـ زالت هع تف
 كالنتعـبتحنتن علترلال كر,كترتكمهف بع عاللعمي ؿهتعطشلوعوـ. كاثدراج,

إ يعءلهعتعتبترت هتبلل ميإلظحذاتالبتف.-ْ
إ يعءهر زتعوتهيهتبلصميأبحعثاللوح.-ٓ

 متهع كمنت ةد أ كف أف أرلك البحث هذا بتعـ هعدةكمي هف متو لهعت
توهت ,بده ل تعبا تععلى,مظأدتيال هعؿ,ل فح بيأ يةدبذلتك عي
ا  هفلكابكتكمتؽمهف  عف مهع لوكلكؿإلىتحنتؽأهداؼالبحث, كل دم

تععلى,كهع عفهفبطأأك  تعفمهف ف يكهفاليتطعف.
رب علتؤابذ عإف  ت عأكأبطأ ع.

توى تد عهحهدكتوىملوكلحبوك وـت وتهعن ثتران.كلوىال و ـ
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 فهرس اآليات القرآنية

 

رقم  النص م. 

 اآلية 
 الصفحة

 كرةالبنرة
رَ  -3 بِ ذُِْ }ًَ ب َّ ََ َّّ ٌاْ بِ بىُ سْعِ قَ ًاْ فِِ األَ يٌُْ الَ رُسْغِذُ ا قِْوَ ىَ

ذٌُُ{ يِ ظْ ٍُ 

11 22 

يِْسَخً{ 3 -6 سْعِ خَ وٌ فِِ األَ ِِّّ اَبعِ خِ بِ يَْاَلَئِنَ ىِ ثُّلَ  سَ بِرْ قَبهَ  ًَ{ 32 124 

يَْْ 6 -1 َِ آٍَنٌُاْ مُزِتَ عَ ىَّزِّ يَب ا ُّّ ب ؤَ شُّ }َّ ذُ يََ اىْ زْ ىْقَ ظَبصُ فِِ ا ىْقِ ا  ٌُ نُ

ّثََ{ ّثََ ثِبألُ األُ جْذِ ًَ عَ بىْ جْذُ ثِ عَ ىْ ا شِّ ًَ ذُ بىْ  .ثِ

178 96 

زَّقٌُُ{ 2 -3 رَ  ٌْ يَّنُ عَ ىَ ِْ األَىْجَبةِ  ًىِ بْ ؤُ َّ َْبحٌ  ِ اىْقِظَبصِ دَ فِ  ٌْ ىَنُ ًَ{ 179 97 ,97 

}مُزِتَ عَيَْْنٌُْ بِرَا دَؼَشَ ؤَدَذَمٌُُ اىٌََْْدُ بُِ رَشَكَ خَْْش ا اىٌَْطَِّْخُ ىِيٌَْاىِذَِِّْ ًَاألقْشَثنِيَ  3 -4

ىََْعْشًُفِ دَقًّب عَيََ اىَُْزَّقِني{ ب  ثِ

182 29 

صٍ اَنَسًب ؤًَْ بِثَْ ب فَإَطْيَخَ ثَْْنَيُ 4 -5 ٌْ فاَلَ بِثٌَْ }فَََِْ خَبفَ ٍِِ ٌٍُّ

ْْوِ بَُِّ اىيّوَ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ{ يَ  عَ

182 29 ,18 ,29 

َّّوُ ىَنٌُْ   -6 ْـَبُِ بِ ُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ادْخُيٌُاْ فِِ اىغِّيٌِْ مَأفَّخً ًاَلَ رَزَّجِعٌُاْ خُـٌَُادِ اىشَّْ }َّبؤَ

ًٌّ ذُ  ٍُّجِني{ عَ

228 16 

ََب اخْزَيَسٌُاْ فِْوِ ٍَِِ اىْذَقِّ ثِةِرِّْوِ ًَاىيّوُ َّيْذُِ ٍَِ َّشَبء بِىََ   -7 }فَيَذٍَ اىيّوُ اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ىِ

شَاؽٍ ٍُّغْزَقٌِْ{  طِ

213 126 

ىَّ  -8 حٌ  الَ وْ بِطْ َ قُ بٍَ زَ َْ ىْ ِِ ا َّلَ عَ ٌ ىُ إَ َّغْ ْْشٌ{} ًَ ٌْ خَ  19 222 يُ

يِخِ{  -01 ظْ َُ ىْ َِ ا ٍِ ذَ  سْغِ َُ ىْ ٌُ ا يَ عْ َّ وُ  يّ ى ا ًَ { 222 22 



َُْ 

 

ثَْْنَبىنَّبطِ{  -00 ًَرُظْيِذٌُاْ  ًَرَزَّقٌُاْ  اْ   19 224 }ًَالَ رَجْعَيٌُاْ اىيّوَ عُشْػَخً ىِّإَََّْبِّنٌُْ ؤَُ رَجَشًُّ

الَد ب{  -01 ًاْ بِطْ ادُ سَ ُْ ؤَ  22, 72 228 }بِ

ََب{  -02 يِ ْْ يَ بحَ عَ نَ الَ اُ سٍ فَ بًُ رَشَ ب ًَ ََ يُ نْ ٍِّ شَاعٍ  ِ رَ بالً عَ ظَ ا فِ ادَ سَ ُْ ؤَ ةِ  42 233 } فَ

وِّ شَ  -03 نُ وُ ثِ ىيّ ا وُ ًَ ىيّ ٌُ ا نُ َُ يِّ عَ ُّ وَ ًَ ىيّ ٌاْ ا قُ ارَّ يٌِْ{}ًَ ءٍ عَ ِْ 282 77 

ذْ   -04 جَ زَغَ مْ ب ا ٍَ يَْْيَب  ُّنَيِّفُ اىيّوُ َّسْغ ب باِلَّ ًُعْعَيَب ىَيَب ٍَب مَغَجَذْ ًَعَ  46, 39 286 {...}الَ 

 سدرة آل ِ ىران

اىْخَِْشَحُ ٍِِْ  ًَسَعٌُىُوُ ؤٍَْش ا ؤَُ َّنٌَُُ ىَيٌُُ اىيَّوُ }ًٍََب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ًاَلَ ٍُاٍِْنَخٍ بِرَا قَؼََ  -05

شِىٌِْ { ٍْ  ؤَ

19 36 

اعْزَظٌَُِاْ ثِذَجْوِ اىيّوِ اََِْع ب ًاَلَ رَسَشَّقٌُاْ {  -06 ًَ{ 123 78 

 27 119 }ثِزَادِ اىظُّذًُس{  -07

بعْفُ عَنْيٌُْ  -08  41 159 ًَاعْزَغْسِشْ ىَيٌُْ ًَشَبًِسْىٌُْ فِِ األٍَْشِ { } فَ

 سدرة النساء

ثَبقًب   -11 ىََ ثَعْغٍ ًَؤَخَزَُْ ٍِننٌُ ٍِّْ مَْْفَ رَإْخُزًَُّوُ ًَقَذْ ؤَفْؼََ ثَعْؼُنٌُْ بِ ًَ{

يِْظًب{  غَ

21 92 

فِّقِ ا  -10 ٌَ ُّ ب  الَد  ا بِطْ ذَ ّ شِ ُّ ََب{}بُِ  يُ نَ ْْ وُ ثَ يّ  92, 91, 72, 26, 22 35 ى

ثِبىْعَذْهِ {  -11 ا دَنََْزٌُ ثََِْْ اىنَّبطِ ؤَُ رَذْنٌَُُاْ  بِرَ ًَ{ 58 74 

ٍِنٌَُُ  -12 ٌُكَ فََِْب شَجَشَ ثَْْنَيٌُْ ثٌَُّ الَ َّجِذًُاْ فِِ ؤَّسُغِيٌِْ  }فَالَ ًَسَثِّلَ الَ ُّاْ دَزَََّ ُّذَنَِّ

يَِْ ب{ ٌُاْ رَغْ َّب قَؼَْْذَ ًَُّغَيَِّ شَا ب ٍَِّ  دَ

65 42 

ـَئًب فَ  -13 ـَئًب ًٍََِ قَزَوَ ٍُاٍِْن ب خَ ٍَب مَبَُ ىَُِاٍٍِِْ ؤَُ َّقْزُوَ ٍُاٍِْن ب بِالَّ خَ زَذْشِّشُ سَقَجَخٍ }ًَ

ىََ ؤَىْيِوِ باِلَّ ؤَُ َّظَّذَّقٌُاْ{ َخٌ بِ ٍُّغَيََّ اٍِْنَخٍ ًَدَِّخٌ  ٍُّ 

92 99,99, 



ُُْ 

 

ًَىَعَنَوُ  -14 ًَغَؼِتَ اىيّوُ عَيَْْوِ  ُ خَبىِذ ا فِْيَب  ُّزَعََِّذ ا فَجَضَآئُهُ اَيَنٌَّ  ٍ ُاٍِْن ب  ٍ  }ًٍََِ َّقْزُوْ

ؤَعَذَّ ىَوُ عَزَاث ب عَظَِْ ب{ ًَ 

93 95 

ًْ بِطْالَحٍ ثََِْْ أَ }الَّ خَْْشَ فِِ مَثرِيٍ ٍِِّ َّّجٌَْاىٌُْ باِلَّ ٍَِْ ؤٍََشَ ثِظَذَقَخٍ ؤًَْ ٍَعْشًُفٍ  -15

ا فَغٌَْفَ ُّاْرِْوِ ؤَاْش  ىِلَ اثْزَغَبء ٍَشْػَبدِ اىيّوِ  نَّبطِ ًٍََِ َّسْعَوْ رَ ى  عَظَِْ ب{ ا

114 4 ,13 ,19 ,38,23 ,
72 ,83 ,127 ,128, 

 شٌُصًا ؤًَْ بِعْشَاػًب فاَلَ اُنَبْحَ عَيَْْيََِب ؤَُ ُّظْيِذَب}ًَبُِِ اٍْشَؤَحٌ خَبفَذْ ٍِِ ثَعْيِيَب ُّ  -16

نَيََُب طُيْذ ب ًَاىظُّيْخُ خَْْشٌ { ْْ  ثَ

128 5 ,6 ,15 ,19 ,24 ,
37 ,38 ,94 

رَزَّقٌُاْ }  -17 ًَ ُ رُظْيِذٌُاْ  ًَبِ يَّقَخِ  بىَُْعَ زَزَسًُىَب مَ ىََْْْوِ فَ َِْيٌُاْ مُوَّ ا فَالَ رَ

َُ غَسٌُس ا سَّدَِْ ب{ ب ىيّوَ مَ ةَُِّ ا  فَ

129 12 ,19 ,77 ,123 

18-  ٌْ ًَىَ يّوِ  يَذَاء ىِ بىْقِغْؾِ شُ ثِ ٌَّاٍِنيَ  ٌٌُّاْ قَ َِ آٍَنٌُاْ مُ ىَّزِّ يَب ا ُّّ ب ؤَ َّ{  َ يَ عَ

ّسُغِنٌُْ{  ؤَ

135   63 

 سدرة الىائدة

ىيّوَ   -21 ْْوِ بَُِّ ا يَ زٌُةُ عَ َّ ىيّوَ  ةَُِّ ا يَخَ فَ ؤَطْ يَِْوِ ًَ ثَعْذِ ظُ  ِ ِ رَبةَ ٍِ ََ }فَ

 ٌْ{غَسٌُسٌ سَّدِ

39 18 

ٌَ مَسَّبسَح  -20 فَيُ وِ  ثِ ظَذَّقَ  ِ رَ ََ ىَّوُ{ }فَ ٌ 45 122 ,121 

 

 سدرة األنعام

ذْضٌَُُّ{  -21 َّ  ٌْ ٌْ ًاَلَ ىُ يَْْيِ يَخَ فَالَ خٌَْفٌ عَ ؤَطْ ًَ  َِ ِْ آٍَ ََ  18 48 }فَ

22-  َِ ِ عَ َّّوُ ٍَ ؤَطْيَخَ }ؤَ ثَعْذِهِ ًَ  ِ ٌْ عٌُء ا ثِجَيَبىَخٍ ثٌَُّ رَبةَ ٍِ وَ ٍِننُ

َّّوُ غَسٌُسٌ سَّدٌِْ{ إَ  فَ

54 18 ,32 ,38 

 سدرة األ راف



ُِْ 

 

ذْضٌَُُّ{  -23 َّ  ٌْ ًَالَ ىُ  ٌْ ْْيِ يَ ؤَطْيَخَ فَالَ خٌَْفٌ عَ ًَ َ ارَّقَ  ِِ ََ  18 ّٓ }فَ

ٌْفًب   -24 ادْعٌُهُ خَ عْذَ بِطاْلَدِيَب ًَ ثَ ِ األَسْعِ  }ًَالَ رُسْغِذًُاْ فِ

ََع ب{  ًَؿَ

ٓٔ 22 

25-   ُ بِ  ٌْ ىَّنُ ْْشٌ  ٌْ خَ ىِنُ عْذَ بِطاْلَدِيَب رَ ثَ ِ األَسْعِ  }ًَالَ رُسْغِذًُاْ فِ

اٍِْننِي{ ٍُّ ٌ نزُ  مُ

ٖٓ 22 

اْشَ   -26 ؼِْعُ ؤَ َّّب الَ ُّ ؤَقَبٌٍُاْ اىظَّالَحَ بِ ًَ بىْنِزَبةِ  ثِ  َُ ََُّغَّنٌُ  َِ ّ اىَّزِ ًَ{

ىَُْظْيِذِني{  ا

َُٕ 22 

 سدرة األنفال

برَّقٌُاْ اىيّوَ ً  -27 ْْنِنٌُْ{ ََأْصِلُحوْا}فَ ثِ , 37, 36, 26, 19, 9 1 رَادَ 
72 ,78 ,89 ,123 ,

125 

28-   ٌْ ُُنُ رَزْىَتَ سِ ًَ زَسْشَيٌُاْ  سَعٌُىَوُ ًَالَ رَنَبصَعٌُاْ فَ ؤَؿِْعٌُاْ اىيّوَ ًَ ًَ{

ىيّوَ ٍَعَ اىظَّبثِشِِّ{ًَاطْ  جِشًُاْ بَُِّ ا

46 12 ,14 ,126 ,122 

َ اىيّوِ {  -31 يَ رٌََمَّوْ عَ ىَيَب ًَ فَباْنَخْ   ٌِ ىِيغَّيْ ُ اَنَذٌُاْ  بِ ًَ{ 61 3 ,13 ,32 ,39 ,53 ,
128 

 سدرة التد ة

ىَُْشْشِمنِيَ دَْْثُ ًَاَذرٌَُُّىٌُْ{  -30 يٌُاْ ا بقْزُ  128 5 }فَ

ًِ آخِشِ{  -31 بىٌَْْْ ثِ بىيّوِ ًَالَ  ثِ  َُ ٍِنٌُ اْ ُّ َِ الَ  ىَّزِّ برِيٌُاْ ا  128 29 }قَ

 سدرة ىدد

سِّذُ بِالَّ اإلِطاْلَحَ  -32 ؤُ  ُْ بىيّوِ { }بِ ِ بِالَّ ثِ ٌْفِْقِ ٍَب رَ  73, 71, 39, 32, 22 88 ٍَب اعْزَـَعْذُ ًَ



ُّْ 

 

ىِ  -33 سَثُّلَ   َُ ب ٍَب مَ ؤَىْيُيَب ٍُظْيِذٌُُ{}ًَ ًَ  ٌٍ يْ ثِظُ  ٍ ىْقُشَ يِلَ ا  22 ُُٕ ُْيْ

 سدرة يدسف

زَبعَنَب عِنذَهُ {  -34 اَذَّْب ٍَ ًَ ِ إْخُزَ بِالَّ ٍَ َّّ  ُ ىيّوِ ؤَ عَبرَ ا  96 79 }قَبهَ ٍَ

ثٌُِْعُفَ ًَؤَخِْوِ بِرْ  -35  ٌ عَيْزُ ٌ ٍَّب فَ يَِْزُ ٌْ اَبىِيٌُُ{ }قَبهَ ىَوْ عَ ّزُ  86 89 ؤَ

ظِريَحٍ {  -36 ثَ  َ يَ َ اىيّوِ عَ ىَ بِ  ٌ دْعُ ِ ؤَ ْيِ جِ ـزِهِ عَ وْ ىَ  37 128 }قُ

 سدرة النحل

بح    -37 َْ يَنُذَِْْْنَّوُ دَ فَ  ٌِ اٍِْ ٍُ  ٌَ ىُ ًَ َ ّثَ ؤُ  ًْ ؤَ ِ رَمَشٍ  بىِذ ب ٍِّ َِوَ طَ ِْ عَ ٍَ{

ِّْجَخً {  ؿَ

97 38 

 

 سدرة اإلسراء

ىيّوُ بِالَّ ثِبحلَقِّ {  -38 ا  ًَ شَّ ِ دَ ىَّزِ زُيٌُاْ اىنَّسْظَ ا  122 33 }ًَالَ رَقْ

 سدرة الندر

زَّجِعْ   -41 َّ  ِ ًٍََ  ُِ ْـَب زَّجِعٌُا خُـٌَُادِ اىشَّْ رَ َِ آٍَنٌُا الَ  ىَّزِّ يَب ا ُّّ ب ؤَ َّ{

 ُِ ْـَب ـٌَُادِ اىشَّْ بىْسَذْشَبء ًَاىَُْننَشِ {خُ ثِ إٍُْشُ  َّ ةَِّّوُ   فَ

21 87 

40-   ٌ ىََْغْزَخْيِسَنَّيُ ًَعََِيٌُا اىظَّبىِذَبدِ   ٌْ َِ آٍَنٌُا ٍِننُ ىيَّوُ اىَّزِّ }ًَعَذَ ا

جْيِيٌِْ{ قَ  ِ ٍِ  َِ ىَّزِّ ََب اعْزَخْيَفَ ا سْعِ مَ ِ األَ  فِ

55 125 

 قانسدرة الفر 

يَْْوِ ًَمِْال {  -41 ُُ عَ ٌ فَإَّذَ رَنُ ٌَاهُ ؤَ بِىَيَوُ ىَ ِِ ارَّخَزَ  سَؤَّْذَ ٍَ  87 43 }ؤَ

 سدرة القصص



ُْْ 

 

42-   َُ ُ رَنٌُ ب رُشِّذُ ؤَ ًٍََ ِ األَسْعِ  جَّبس ا فِ َُ اَ ٌ ُ رَنُ شِّذُ بِالَّ ؤَ ُ رُ }بِ

ىَُْظْيِذِني{ ا  َِ ٍِ 

ُٗ 22 ,76 

بىْذَغَنَخِ   -43 ثِ  َُ َّذْسَئًُ جَشًُا ًَ ثََِب طَ  ِِ ْْ ٌ ٍَّشَّرَ َُ ؤَاْشَىُ رٌَْ اْ ُّ ًْىَئِلَ  }ؤُ

ُّنسِقٌُُ  ٌْ ٍََِّب سَصَقْنَبىُ ِّئَخَ ًَ ٌَ ؤَعْشَػٌُا (45)اىغَّْ ىيَّغْ َِعٌُا ا ًَبِرَا عَ

ٌْ عَ ؤَعََْبىُنُ  ٌْ ىَنُ ب ؤَعََْبىُنَب ًَ نَ قَبىٌُا ىَ ًَ وُ  نْ ًٌ عَ  {.الَ

54 ,
55 

42 

 سدرة الردم

ىَْْيَب   -44 نٌُا بِ زَغْنُ ؤَصًَْاا ب ىِّ  ٌْ ّسُغِنُ ؤَ  ِْ ٍِّ  ٌ ىَنُ يَقَ  ُْ خَ برِوِ ؤَ آَّ  ِْ ٍِ ًَ{

ٌَدَّح  ًَسَدََْخً { ٍَّ ٌ نَنُ ْْ ثَ اَعَوَ  ًَ 

21 92 

ـْشَحَ  -45 نِْسًب فِ ِِ دَ ىِيذِّّ ًَاْيَلَ   ٌْ قِ إَ ْْيَب  }فَ يَ ِ فَـَشَ اىنَّبطَ عَ ىَّزِ ىيَّوِ ا ا

خَيْقِ اىيَّوِ { ىِ جْذِّوَ   الَ رَ

32 41 ,95 

 سدرة األحزاب

ىيَّوُ  -46 َ ا ؼَ رَا قَ اٍِْنَخٍ بِ ًَالَ ٍُ  ٍِ ىَُِاٍِْ  َُ ب ٍَب مَ ًَ{  ُ ٍْش ا ؤَ ًَسَعٌُىُوُ ؤَ

َْشَحُ ٍِِْ اىْخِ  ٌُ ىَيُ  َُ ٌ َّعْضِ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ فَقَذْ  َّنُ  ِ ٍَ ًَ  ٌْ ٍْشِىِ ؤَ

جِْن ب{ وَّ ػَالَالً ٍُّ  ػَ

36 36 

َُ عِنذَ اىيَّوِ ًَاِْي ب{  -47 مَب بىٌُا ًَ ََّب قَ ىيَّوُ ٍِ ؤَهُ ا جَشَّ  46 68 }فَ

قٌُىُ  -48 ًَ ىيَّوَ  َِ آٍَنٌُا ارَّقٌُا ا ىَّزِّ يَب ا ُّّ ب ؤَ ٌْالً عَذِّذ ا}َّ ٌْ (١2)ٌا قَ ىَنُ ُّظْيِخْ 

} ٌْ ٌُّثَنُ رُ  ٌْ ىَنُ َّغْسِشْ  ًَ  ٌْ ََبىَنُ  ؤَعْ

72 ,
71 

38 

 سدرة الزىر



ُْٓ 

 

غَْْشِ دِغَبة{  -51 ثِ  ٌ اْشَىُ َُ ؤَ َ اىظَّبثِشًُ ٌَفَّ ب ُّ َََّّ  76 12 }بِ

 

 سدرة غافر

ٌُ ادْعٌُِِّ  -50 سَثُّنُ قَبهَ  ًَ{  ِْ َُ عَ َّغْزَنْجِشًُ  َِ ىَّزِّ بَُِّ ا  ٌْ ىَنُ ؤَعْزَجِتْ 

دَاخِشِِّ{  ٌَ نَّ َُ اَيَ يٌُ ِ عََْذْخُ جَبدَرِ  عِ

62 72 

 سدرة فصمت

إََّّوُ   -51 اًَحٌ مَ ثَْْنَوُ عَذَ ًَ ثَْْنَلَ   ُ ىَّزِ ةِرَا ا فَ  ُِ دْغَ َِ ؤَ ِ ىِ بىَّزِ ثِ }ادْفَعْ 

ىٌِِّ دٌََِْ{ ًَ 

34 124 

 سدرة الشدرى

ْْنَيٌُْ  -52 ثَ  َِ ىَّقُؼِ  َ اَوٍ ٍُّغًََّ َ ؤَ ىَ بِ ثِّلَ  سَّ  ِ جَقَذْ ٍِ يََِخٌ عَ ىٌَاْلَ مَ ًَ{ 

وُ ٍُشِّت{ نْ ِ شَلٍّ ٍِّ ىَسِ  ٌْ عْذِىِ ثَ  ِ ًسِثٌُا اىْنِزَبةَ ٍِ َِ ؤُ ىَّزِّ بَُِّ ا ًَ 

14 44 

إَاْ  -53 ؤَطْيَخَ فَ ِْ عَسَب ًَ ََ َّّوُ الَ ُّذِتُّ اىظَّبىَِنِي{}فَ ىيَّوِ بِ َ ا يَ  19 َْ شُهُ عَ

 سدرة الفتح

جِْن ب{  -54 ب ىَلَ فَزْذ ب ٍُّ ب فَزَذْنَ َّّ  15, 13 1 }بِ

 سدرة الحجرات

إَطْيِ  -55 اىَُْاٍِْننِيَ اقْزَزَيٌُا فَ  َِ ٍِ  ُِ بئِسَزَب ُ ؿَ بِ ثَغَذْ }ًَ  ُ ةِ ْْنَيََُب فَ ذٌُا ثَ

يََ دْذَاىََُب عَ قَبرِيٌُا بِ ٍ فَ ٍْشِ  األُخْشَ َ ؤَ ىَ بِ َ رَسِِءَ  ِ دَزَّ جْغِ ِ رَ ىَّزِ ا

ىيَّوَ  ؤَقْغِـٌُا بَُِّ ا ًَ ب ثِبىْعَذْهِ  نَيََُ ْْ ُ فَبءدْ فَإَطْيِذٌُا ثَ ةِ ىيَّوِ فَ ا

ىَُْقْغِـِني{ ذِتُّ ا ُّ 

9 7 ,12 ,19 ,28 ,
39,75 ,126 



ُْٔ 

 

رَّقٌُا اىيَّوَ {  -56 ًَا  ٌْ خٌََّْنُ َِ ؤَ ْْ خٌَْحٌ فَإَطْيِذٌُا ثَ َُ بِ نٌُ ب اىَُْاٍِْ َََّّ  128, 85, 28, 19 12 }بِ

57-   ٌٌ ثْ ِّ بَُِّ ثَعْغَ اىظَِِّّ بِ َِ اىظَِّ ثِري ا ٍِّ َِ آٍَنٌُا ااْزَنِجٌُا مَ ىَّزِّ يَب ا ُّّ ب ؤَ َّ{

ثَعْؼًب {  ٌ غْزَت ثَّعْؼُنُ َّ جَغَّغٌُا ًاَلَ   ًَالَ رَ

12 42 

 سدرة الحديد

نُ  -58 يَسِنيَ فِْوِ }آٍِ خْ زَ يَنٌُ ٍُّغْ عَ ََّب اَ ٌا ٍِ ّسِقُ ؤَ وِ ًَ ٌىِ سَعُ وِ ًَ بىيَّ ٌا ثِ

شٌ مَجِري{ اْ يٌُْ ؤَ ٌا ىَ ّسَقُ ؤَ ٌا ٍِننٌُْ ًَ نُ َِّ آٍَ بىَّزِ  فَ

7 124 
 

 سدرة الىجادلة

ْْـَبُِ{  -61 ٌٍَ ٍَِِ اىشَّ جْ ََب اىنَّ َّّ  22 12 }بِ

 ىتحنةسدرة الى

ا اَبءمٌُُ اىَُْاٍِْنَبدُ ٍُيَباِشَادٍ   -60 }َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا بِرَ

فَبٍْزَذِنٌُىَُِّ اىيَّوُ ؤَعْيٌَُ ثِةِميَبِّيَِِّ فَةُِْ عَيَِْزٌَُُىَُِّ ٍُاٍِْنَبدٍ فاَلَ 

َ اىْنُسَّبسِ { ىَ اِعٌُىَُِّ بِ شْ  رَ

12 84 
 

 
 
 
 

 سدرة الطالق

يَّوِ{  -61 بدَحَ ىِ يَ ٌا اىشَّ قَُِْ ؤَ ًَ{  62 











ُْٕ 

 

 فهرس األحاديث النبوية
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, 82, 32, 13)لعلحأهؿه  تعـالحدتبت ...(  .2
129 

مبرجإلت ـال بيلوىا توتوك وـميأ عسهفألحعبوتلوح)  .3
 (بت  ـ

14 

بأملؿهفدرل اللظة,كاللتعـ,كاللدة ؟..(  .4  77, 33, 14 )ألأببر ـ

 74, 14 ..(هفال عستوتولدة ى) ؿ ظه  .5

 ُٓ )أت كفالهؤهفلبع عن؟ةعؿ: عـ,منتؿلو...(  .6

 ُٓ )لتلوحال ذبإلميثظث..(  .7

 16 ...()لتبعغلكا,كلتحع دكا,  .8

 24 لوىا توتوك وـ..(-)بيتت كدةأفتطون عر كؿا   .9

إللوحعن...(  .12  89, 31 )اللوحلعئزبتفاله وهتف

 31)لتسال ذابالذمتلوحبتفال عس..(  .11
ب ع لوحبت  ـ(  .12  31)اذهبكا
منعؿ عبلبتؾتعر كؿا ..(  .13  125, 82, 32)تع عب؟
14.  ( تعأبعأتكبألأدلؾتوىلدة ترليا تععلىكر كلو

هكلع ع..(
 م 

 33)أملؿاللدة إلظحذاتالبتف(  .15
 62)النلعص,النلعص...(  .16
ب تعبا )  .17  62..(ثةلتفبت  هع
 66)أتيفعميحدهفحدكدا ..(  .18
 78)توت ـبعللهعت مإ  عحبؿا الذمأهربو,..(  .19
 78..(أبذتولعوهفحتث)  .22
 124إفهذاال تؼلتسليكللؾ...()  .21
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لتوالح ـ..(  .22 كا   79)إفا هكالح ـ,
 81 فتعفب تعئبأهثعؿاللبعؿ..(أبي)ا تنبؿالح فبفتويهععكت بف  .23
توىةلعء  .24 بعل تهعفل ع...()ا تعت كا  83حكائل ـ
العوـ..(  .25  86)إفهفأيراطال عت ,أفترمع
العرب..(  .26  87)إفاليتطعفةدمتسأفتعبدلالهلوكفميلزترة
 92توى   ر كؿا ...(.هتثعؽال  عحت دةكؿ)ب ـا ك  .27
فأتكجييءمي  .28 بونتهفلوعكا  )ا تكلكابعل  عءمإفالهرأة

اللوعأتظل..(
91 

فرأتتهعأفتفٌرةعمٌرةتهع..(  .29  93)إفرأتتهعأفتلهععلهعتهعكا 
 96كهبت مياة ظـ   اللعهوت (َََ)ابغضال عسإلىا ثظث   .32
أربعتفلبعحعن(  .31 هفأفتهطركا  98)حدٌّتنعـمياثرضبتره
 122..(إفةتووم كهثوو)  .32
هفل دلمتتلدؽبو..(  .33 تيلعببييءو  122)هعهفرلؿو
توى  .34  121ا تععلى..()هي فعرةلوذمألعبو,كألرالهلركحي
 123)هفأتىه عف ذاك ذا,أكمعؿ ذاك ذا,...(  .35
 124)لعكاهع عفهع ـهفاث فعؿ..(  .36
 127)إفاب يهذا تدكلعؿا أفتلوحبو..(  .37
 123 هفةتؿهؤهف..()لزكاؿالد تعأهكفتوىا  .38
 123)الزهعفةدا تدار  تئ تكـبوؽال هكاتكاثرض..(  .39
كتكادهـكتععطف ـ..(  .42  123)ترلالهؤه تفميتراحه ـ

 
 
 
 
 
 



ُْٗ 

 

 األعالمفهرس 
 

 فحةصالم رق األعالم م

ال ت عبكرم.أبكإ حعؽأحهدبفهحه  .1 الثعوبي دبفإبراهتـ  ٓ 

ي.اثلك لح ت ياأبكالث عء,ي عبالدتفهحهكدبفتبدا   .2  ٓ 

بفتهراليتحي  .3 أبكالح فتظءالدتفتويبفهحهدبفإبراهتـ
.الهعركؼبعلبعزف  

ْ 

هلطفىالعهعدمال عكدهحهدبفهحهدبفكاب  .4  ٓ 

.أبكالنع ـالح تفبفهحهدبفالهفلؿ,اثلف ع ي  .5  ِِ 

.الزهبيرمأبكالنع ـهحهكدبفتهركبفأحهد,لعرا   .6  ٔ 

بفلرتربف ثترأبكلعفر  .7 .الطبرمبفغعلباآلهويهحهد  4 

8.   أبكتبدا هحهدبفتهربفالح فبفتويالتتهيالب رم
.الهونبمبرالدتف  

ِِ 

.أبكهحهدتبدالحؽبفتهعـبفتطت الغر عطي  .9  ٔ 

. تدةطبإبراهتـح تفاليعربي  .12  ُُ 

ا  .11 تبدالرحهفبف علربفتبدا ال عدم لتهتهي.  ٗ 

  



َُٓ 

 

.أبكالحعرثالوتثبف عدتبدالرحهفالف هيٌ  .12  45 

أبكالفلؿهلدالدتفتبدا بفهحهكدبفهكدكدالهكلوي  .13
.البودحيالح في  

ّ 

.أبكب رتظءالدتفبفه عكدبفأحهدال ع ع ي  .14  ٓٓ 

بفه وـبفًي ىعبالزهرم  .15 .أبكب رهحهد  ُّ 

.أبكتبدا حهدبفهحهدابفترم الكرغهي  .16  ّْ 

.أبكتهركتبدالرحهفبفتهركاثكزاتي  .17  َُٗ 

أبكهحهدتثهعفبفتويبفهحلفالبعرتي,الهونبمبرالدتف  .18
 <الزتوعي

ُٓ 

ُُِ أحهدتزتبعيع.  .19

ُُٕ اثدار    .22

ُُِ اةهعـتحيحهتدالدتفهحهدالهتك ؿ.  .21

ُُٗ ال وطعف وتهعفالنع ك ي.  .22

ُُٓ ال تدي رمالنكتوي.  .23

هحهدأهتفبفتهربفتبدالعزتزالدهينيمنتو  .24
.الدتعراليعهت   

ْٓ 

ُِ هحهدتويتوكب بعيع.  .25

ُُٓ الهوؾتبدالعزتزمؿ عكد.  .26

.ه لكربفتك سبفلظحالدتفالب كتىالح بوي  .27  ٖ 
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 ماكنفهرس األ
ةفحصالم رقاألماكن م

ُُٗالب دةت   .28

ُُٔت عه   .29

ُُِدتعف  .32

ُُْال عكدت   .31

ُُْالطعئؼ  .32

ُُٔت تر  .33

ُُٖةبرص  .34

ُُٔ لراف  .35
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 والمراجع المصادرفهرس 
 

 المصدر أو المرجع 

 أداًل: القرآن الكريم  
 ثانيًا: كتب التفسير 

1 

الللعصتحنتؽ:هحهدلعدؽأح عـ النرمف:ثبيب رأحهدبفتويالرازم
دارإحتعءالتراثالعربي .هػَُْٓبتركت.)د.ط(–النهحعكم:

2 

إل هحهدبفهحهدالعهعدمإريعدالعنؿال وتـ ثبيال عكد ىهزاتعال تعبال رتـ:
 .بتركت–الهعركؼبأبيال عكد.)د:ت,ط(دارإحتعءالتراثالعربي

3 

حتعفبفتك ؼبفتويبفتك ؼبفهحهدحتعفيب:ثالتف ترميالهحتطالبحر
اث دل يالدتفأثتر  ..ط()دبتركت,الف ردار:لهتؿهحهدلدةي:ؽتحنت:

4 

ال تعبتف ترهفاللدتدالعنؿكت كترال دتدالهع ىتحرتر»كالت كترالتحرتر
التك  ت الدار:تعيكربفالطعهرهحهدبفهحهدبفالطعهرهحهدل:«الهلتد
 .هػُْٖٗ)د.ت.ط(تك س–لو ير

5 

.تحنتؽ:أبفلزمالت  تؿلعوكـالت زتؿ:ثبيالنع ـهحهدبفأحهد,الغر عطي
ير  داراثرةـبفأبياثرةـ  .قُُْٔ-ُبتركت.ط.الد تكرتبدا البعلدم:

6 

تف ترالبغكم هحهدالح تفبفه عكدبفالفراءالبغكمتحنتؽ:تبدالرزاؽثبي:
 .هػَُِْ-ُبتركتط–دارإحتعءالتراثالعربي :اله دم

7 

:تف ترالثعوبي بفإبراهتـ الثعوبيتحنتؽ:اةهعـأبيثبيإ حعؽأحهدبفهحهد
بتركت  .هػُِِْ-ُط.لب عف-هحهدبفتعيكر:دارإحتعءالتراثالعربي,

8 

ثبيالح فتظءالدتفالهعركؼبعلبعزفتحنتؽ:تلحتحهحهد:البعزفتف تر
 .هػُُْٓ-ُط.بتركت–دارال تبالعوهت .توييعهتف

9 

د.,تحنتؽعركؼبعلراغباثلف ع ى.:ثبيالنع ـالح تفالهاثلف ع يتف تر
ط طع.ط-ال عير: وت اآلدابهحهدتبدالعزتزب تك ي,  .هػَُِْ-ُلعهع 

10 

تالنريي ثتربفتهربفإ هعتتؿالفداءبك:ثالعظتـالنرمفتف تر  عهي:ؽتحن:
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طلو يرطتب دار: ظه هحهدبف  .هػَُِْ-ِكالتكزتع

11 

الهعكردمتف تر تحنتؽ:,بعلهعكردم:ثبيالح فتوي,الي تركالعتكفتال  =
دارال تبالعوهت :ال تدابفتبدالهنلكدبفتبدالرحتـ  .لب عف.)د.ط(,بتركت,

12 

ه تب كهطبع هلطفىالبعبى ير   ثحهدبفهلطفىالهراغي: تف ترالهراغي:
 .قُّٓٔ-ُطت(َ.)دالحوبيكأكلدلبهلر

13 

دارالف ركاله  جكاليرتع العنتدةميراله تالتف تر دكهب بفهلطفىالزحتوي. :
ت(ط–الهععلر  .هػُُْٖ-ِدهيؽ)د,

14 

لتف ترال ت عبكرم تال ت عبكرمالنهيح تفبفهحهدبفالح فالدتف ظعـ: :ؽتحن:
تهتراتز رتعاليتخ  هػُُْٔ-ُط.بتركت–العوهت ال تبدار:

15 

لهحهدهحهكدحلعزم:داراللتؿاللدتدالتف ترالكالح -َُت(طَبتركت)د.:
 .قُُّْ

16 

الزحتويهلطفىبفكهب .د:لوزحتويالك تطالتف تر )د.ت(دهيؽ,الف ردار:
 هػُِِْ-ُط

17 

لهحهد تدط طعكم.دار  ل .هلرلوطبعت :ال رتـلونرمفالك تطالتف تر
الفلعل ,النع  .قُُْٖ-ُت(طَهرة)دكال يركالتكزتع,

18 

ا تبدبفاثهتفهحهد:لالنرمفتوكـركابيميكالرتحعفالركححدائؽتف تر
دار:ه دمح تفبفتويهحهدهعيـالد تكر:كهرالع إيراؼ.اليعمعياثرهي
 .قُُِْ-ُط.لب عف–بتركتال لعة,طكؽ

19 

:لهعو,-ت وا رلي-تبعسبفا لعبد:تبعسابفتف ترهفالهنبعست كتر
مبعدلالفتركزتعنكببفهحهدطعهرأبكالدتفهلد  )د.ط(.لب عف-العوهت ال تبدار:

20 

الرحهفميتف تر ظـاله عف:لعبدالرحهفبف علرال عدم تت ترال رتـ .
 .قَُِْ-ُط.هؤ   الر عل .تحنتؽ:تبدالرحهفبفهعظالوكتحؽ

21 

تحنتؽ::تأكتؿالنرمفلعهعالبتعفمي ثبيلعفرهحهدبفلرتربف ثترالطبرم.
 .قَُِْ-ُأحهدهحهديع ر:هؤ   الر عل .ط
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22 

:ثبيتبدا هحهديهسالدتفالنرطبيتحنتؽ.أحهدالنرمفثح عـاللعهع
دارال تبالهلرت   .هػُّْٖ-ِالنعهرة.ط-البردك يكمبرتف:

23 

تحنتؽ.اليتخالنرمفتف ترميالح عفاللكاهر :ثبيزتدتبدالرحهفالثععلبي.
 .هػُُْٖ-ُبتركت.ط–هحهدتويهعكضكمبرتف.دارإحتعءالتراثالعربي

24 

لي عبالدتفهحهكدبفتبدالهثع يكال بعالعظتـالنرمفتف ترميالهعع يركح :
تحنتؽ:تويتبدالبعرمتطت :دارال تب بتركت.طا اثلك ي. -ُالعوهت 

 هػ.ُُْٓ

25 

للهعؿالدتفأبكالفرجاللكزم:التف ترتوـمياله ترزاد تحنتؽ:تبدالرزاؽ,
دارال تعبالعربي  .هػُِِْ-ُبتركت.ط–اله دم:

26 

كال يركالتكزتع .لفكةالتفع تر:لهحهدتوياللعبك ي.داراللعبك يلوطبعت 
 هػ.ُُْٕ-ُطت(َ)دالنعهرة

27 

طبعو البتعفميهنعلدالنرمف:ثبيالطتبهحهدلدتؽبعفالًن هكلي. متحي
كالٌ ٍير, لوطبىعت  العلرته  الهى تب  عرم. اث لى بدا بفإبراهتـ كرالعو.تى

ا تدى  .هػُُِْبىتركت)د.ط(–لى

28 

تر,:لهحهدبفتويبفهحهدبفتبدا اليك ع يالته ي.دارابف ثمتحالندتر
 .قُُْْ-ُدهيؽ,بتركت)د,ت(ط-دارال وـالطتب

29 

اليعربيح تفإبراهتـةطب تدميظظؿالنرمف:ل -بتركت-اليركؽدار:ال عير,
 .هػُُِْ-ُٕط)د,ت(النعهرة

30 

ثبيالنع ـهحهكدبفتهركالزهبيرم دار.ال يعؼتفحنعئؽغكاهضالت زتؿ:
 .هػَُْٕ-ّط)د:ت(بتركت–ال تعبالعربي

31 

تحنتؽ:اليتخال تعبتوكـميالوبعب :ثبيحفص راجالدتفتهرال عهع ي.
دارال تبالعوهت  كمبرتف.  .هػُُْٗ-ُلب عفط.بتركت-تعدؿأحهدتبدالهكلكد

32 

لهعؿالدتفبفهحهدالنع هيتحنتؽ:هحهدبع ؿتتكف هحع فالتأكتؿ.لهحهد
 .قُُْٖ-ُبتركت.ط–العوهت ال كد:دارال تب

33 

:العزتزال تعبتف ترميالكلتزالهحرر ثبيهحهدتبدالحؽبفتطت اث دل ي
ال تب-تبدال ظـتبداليعميهحهدتحنتؽ:  .هػُِِْ-ُط.بتركت–العوهت دار
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34 

ترابوالنرمفهعع ي بف  ؿالزلعج.تحنتؽ:تبداللوتؿكا  :ثبيإ حعؽإبراهتـ
تعلـال تبتبدليوبي  ق.َُْٖ-ُط,بتركت.:

35 

الهف رسثلفعظالنرمفال رتـ بتركت:الهعلـ مؤادتبدالبعةي.داراث دلس. لهحهد
 .)د.ت,ط(

36 

ال بترالتف تر=الغتبهفعتتح تبدا هحهدبفتهربفالح فالهونبثبي:
ال عير:دارإحتعءالتراثالعربي  .هػَُِْ-ِبتركتط,بفبرالدتفالرازم,

37 

بفإ هعتتؿاثبتعرم ,الهك كت النرم ت :ةبراهتـ هؤ    لؿالعرب.
 .هػَُْٓت,,ط(َ)د

38 

البوكتياة تع بكليهلطفىبفحني هعتتؿة,كركحالبتعف ,الف ردار:
 .,)د,ت,ط(بتركت

 

 م
 ثالثًا: الحديث

1 

عتـهحهدبفحبعفبفهععذبفاةح عفميتنرتبلحتحابفحبعف.هحننع:ثبيح
, ٍعبدى اثر ؤكطهى يعتب كتعوتؽ: كتبرتج تحنتؽ الر عل ,,التهتهي. هؤ   

 ق.َُْٖ-ُبتركت.ط

2 

بفلعفربف  ؿبفيع رالبرائطي: هحهد ثبيب ر اتتظؿالنوكبلوبرائطي:
 زارهلطفىالبعز,ه  اله ره   ػ.هُُِْ-ِالرتعض.ط-تحنتؽ:حهدمالدهرداش:

3 

اثهعليميمثعراللحعب لوحعمظالل عع ي:ثبيب رتبدالرزاؽالل عع ي.تحنتؽ:
ه تب النرمف.النعهرة)د إبراهتـ:  ط(.َهلدمال تد

4 

ا  تبد ثبي لوببعرم: ال بتر التعرتخ  تعب مي اله  دة الهرمكت  اثحعدتث تبرتج
هحه د تكر/ إتداد: الببعرم, إ هعتتؿ بف ه تب هحهد تبتد. بف ال رتـ تبد بف د

ط الرتعض. هػ.َُِْ-ُالريد,

5 

بف بفهحهد ثبيالفلؿأحهد التوبتصالحبترميتبرتجأحعدتثالرامعيال بتر:
طَحلرالع نظ ي:دارال تبالعوهت )د  ق.ُُْٗ-ُت(

6 
ت مؤاد هحهد تحنتؽ: هعل . ابف تزتد بف هحهد ا  تبد ثبي هعلو: ابف بد  ف
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 ط(.َمتلؿتت ىالبعبيالحوبي.)د-البعةي:دارإحتعءال تبالعربت 

7 

  فأبيداكد:ثبيداكد وتهعفبفاثيعثبفإ حعؽبفبيتربفيدادبفتهرك
العلرت ,لتدا اله تب  الحهتد: هحتيالدتفتبد هحهد تحنتؽ: ًلٍ تع ي, اثزدمال ِّ

 بتركت.)د.ط(.–

8 

بيتت ىهحهدبفتت ىبفهك ىالترهذم.تحنتؽكتعوتؽ:أحهد  فالترهذم:ث
الحوبي البعبي هلطفى كهطبع  ه تب  ير   كمبرتف: يع ر ط–هحهد -ِهلر.

 هػ.ُّٓٗ

9 

ال هرة دم التهتهي الدارهي, اللهد تبد بف ا  تبد هحهد ثبي الدارهي:   ف
دارالهغ يلو يرك طَالتكزتع)دتحنتؽ:ح تف وتـأ دالدارا ي:  ق.ُُِْ-ُت(

10 

تبد هحهد تحنتؽ: البرا ع ي, الح تف بف أحهد البت ني ب ر ثبي ال برل: ال  ف
بتركت  ق.ػُِْْ-ّلب عت.ط–النعدرتطع:دارال تبالعوهت ,

11 

تحنتؽ:ال  فال برل:ثبيتبدالرحهفأحهدبفيعتببفتويالبرا ع يال  عئي.
يوب  هػ.ُُِْ-ُبتركت.ط,ي:هؤ   الر عل ح فتبداله عـ

12 

تحنتؽ:أبك-يرحلحتحالببعرللبفبطعؿ:ثبيالح فتويبفبوؼابفبطعؿ
:ه تب الريد  هػ.ُِّْ-ِال عكدت ,الرتعضط-تهتـتع ربفإبراهتـ

13 

يرحهي ؿاآلثعر:ثبيلعفرأحهدبفهحهدبف وه اثزدمالهعركؼبعلطحعكم.
هؤ   الر عل طتحن  هػ.ُُْٓ-ُتؽ:يعتباثر ؤكط:

14 

الد تكرتبد تحنتؽكتبرتج: البت ني. بفالح تف, أحهد ثبيب ر يعباةتهعف:
–العويتبدالحهتد,كأيرؼتوتو:هبتعرأحهدال دكم,لعحبالدارال وفت ببكهبعم

ط لو يركالتكزتعبعلرتعض.  هػ.ُِّْ-ُال  ده تب الريد:

15 

الببعرم: هحهدلحتح تحنتؽ: اللعفي. الببعرم إ هعتتؿ بف هحهد ا  تبد ثبي
طزهتربف علرال علر:  هػ.ُِِْ-ُدارطكؽال لعة)هلكرةتفال وطع ت (.

16 

بفالحلعجالنيترمال ت عبكرم.تحنتؽ:هحهدمؤاد ثبيالح فه وـ لحتحه وـ:
 ط(.َبتركت)د–عربيتبدالبعةي:دارإحتعءالتراثال

17 

ثبيب ربفأبييتب تبدا بفهحهدبف ال تعبالهل ؼمياثحعدتثكاآلثعر:
الريد. ه تب  تك ؼالحكت:  هعؿ تحنتؽ: العب ي, بكا تي بف تثهعف بف إبراهتـ
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 ق.َُْٗ-ُط

18 

الي ت الدتف ح عـ بف توي الدتف لعظء كاثمععؿ: اثةكاؿ   ف مي العهعؿ ر  ز
ط تحنتؽ:ب رمحتع يكمحرتف:هؤ   الر عل .  هػ.َُُْ-ٓبعلهتنيال  دم.

19 

توي بف أحهد الرحهف تبد ثبي لو  عئي: اللغرل ال  ف = ال  ف هف الهلتبى
البرا ع ي,ال  عئي:تحنتؽ:تبدالفتعحأبكغدة:ه تبالهطبكتعتاة ظهت ,حوب.

 ق.َُْٔ-ِط

20 

تحنتؽ:الفكائد:ثبيالح ف كرالدتفتويبفأبيب رال تثهي.هلهعالزكائدكه بع
 هػ..ُُْْط(َح عـالدتفالند ي:ه تب الند ي,النعهرة.)د

21 

اللحتحتف: توى البتع.اله تدرؾ بعبف الهعركؼ ال ت عبكرم الحع ـ ا  تبد ثبي
  ق.ُُُْ-ُبتركت.ط–تحنتؽ:هلطفىتبدالنعدرتطع:دارال تبالعوهت 

22 

ثبكتبدا أحهدبفهحهدبفح بؿبفهظؿبفأ داليتبع ي.تحنتؽ:ه  دأحهد:
هؤ   الر عل .ط-يعتباثر عؤكط كمبرتفال عير:  هػ.ُُِْ-ُتعدؿهريد,

23 

ثبيتبدا أحهدبفح بؿاليتبع ي.تحنتؽ: أحهدبفح بؿ.هبرلع: اةهعـ ه  د
كمب اثر ؤكط, هؤ   يعتب التر ي: الهح ف تبد بف ا  تبد د إيراؼ: ركف.

 ق.ُُِْ-ُالر عل ,ط

24 

تهع ي: أتهفتويأبك تحنتؽ: كتع ي: الرُّ بفهعركف ثبيب رهحهد الركتع ي: ه  د
 ق.ُُْٔ-ُهؤ   ةرطب .النعهرةط

25 

الحهترمالل عع ي. حبتبالرحهالهل ؼ:ثبيب رتبدالرزاؽبفههعـ فتحنتؽ:
الهلوسالعوهي  -ِال  د.ط-اثتظهي:

26 

حهدمبف تحنتؽ: الطبرا ي,  وتهعفبفأحهد, ثبيالنع ـ ال بترلوطبرا ي: الهعلـ
ابفتتهت ,النعهرة.ط ال وفي:ه تب   .ِتبدالهلتد

27 

تبد اليتخ رالعو: ةع ـ, هحهد لحهزة الببعرم: لحتح هبتلر النعرميرح ه عر
ط,كت يبتلحتحوك يرل:بيترهحهدتتكف:ه تب دارالبتعف,دهيؽكؤالنعدراثر ع

 هػ.َُُْكه تب الهؤتد,الطعئؼ.تعـال ير:

28 

هلطفى هحهد تحنتؽ: الهد ي. اثلبحي هعلؾ أ سبف بف هعلؾ لألهعـ الهكطأ:
-أبكظبي-اثتظهي:هؤ   زاتدبف وطعفمؿ  تعفلألتهعؿالبترت كاة  ع ت 
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 هػ..ُِْٓ-ُهعرات.طاة

29 

للهعؿ الزتوعي: تبرتج مي اثلهعي بغت  حعيتتو هع ال دات  ثحعدتث الرات   لب
كال ير لوطبعت  الرتعف هؤ    تكاه : هحهد تحنتؽ: الزتوعي -بتركت-الدتف

 ق.ُُْٖ-ُت(طَلب عف)د
 

را عًا: كتب الفقو دأصدلو 

1.  

الهبتعر لتعوتؿ البتتعر : هلد الفلؿ الهكلويثبي هكدكد بف ا  تبد الدتف
النعهرة.دارال تب,هطبع الحوبي,دةتن أبكهحهكداليتخ:تعوتنعتتوت ع,البودحي
هػ.ُّٔٓ)د:ط(بتركت.–العوهت 

2.  
اث لعرم,زتفالطعلبركضيرحميالهطعلبأ  ى :ثبيتحتىز رتعبفهحهد

دارال تعباة ظهي)د .ت,ط(َالدتفال  ت ي:

3.  
الهعركؼبعبف لتـهحهدبفلزتفالدتفبفإبراهتـ:الدةعئؽ  زيرحالرائؽالبحر

دارال تعباة ظهي)د,ت(ط .ِالهلرم:

4.  
ريدبعبفالي ترالنرطبيريدبفهحهدالكلتديب:ثالهنتلدك  عت الهلت دبدات 
.هػُِْٓ)د.ت.ط(الحفتد

5.  
ثبياليرائعترتتبميالل عئعبدائع أحهد: بف ه عكد بف الدتف, تظء ب ر

)د ق.َُْٔ-ِت(طَال ع ع يالح في:دارال تبالعوهت 

6.  
ثبي:اللغتراليرحتوىاللعكمبحعيت الهعركؼاله علؾثةربال علؾبوغ 

دارالهععرؼ)د .ت,ط(َالعبعسأحهدبفهحهد,الي تربعللعكمالهعل ي:

7.  
يرحال دات  :الب عت  هحهد ال تبثبي دار العت ى: بفبدرالدتف بفأحهد هحهكد

.هػَُِْ-ُلب عف)د,ت(ط.بتركت-العوهت 

8.  
اليعمعي ثبيالح تفتحتىبفأبيالبترالعهرا يالته ي:البتعفميهذهبالهعـ

داراله  عج:اليعمعي .هػُُِْ-ُط.لدة,تحنتؽ:ةع ـهحهدال كرم:

9.  
ٍوًبيِّكحعيت عئؽالدة  زيرحالحنعئؽتبتتف بفاليِّ توي بف تثهعف الدتف لفبر :

الزتوعي الح فيهحلف اثهترت , ال برل طبكلؽ,-الهطبع  )د:ت( -ُالنعهرة
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.هػُُّّ

11.  
بفتهراله  جيرحتوىالبلترهيحعيت =العبتدل فعالتلرتد :ل وتهعفبفهحهد

)د هطبع الحوبي الهلرم: ًهٌي ٍترى .هػُّٗٔخال ير:ت,ط(تعرتَالبيلى

11.  
دارال بتراليرحتوىالد كةيحعيت  الد كةي: ترم  بف أحهد بف لهحهد :
.ت,ط(َالف ر)د

12.  
حعيت العدكمتوىيرح فعت الطعلبالربع ي:ثبيالح فتويبفأحهداللعتدم

تالعدكم .هػُُْْبتركت)د,ط(–دارالف ر.تك ؼاليتخهحهدالبنعتيحنتؽ:.

13.  
:الح ب  أحهد الدتف تني العبعس تتهت ال ظـتبدبفالحوتـتبدبفثبي ابف

تحنتؽكتعوتؽ:تويبف عتؼاليحكد.ط .هػُِْٓ-ِالحرا ي.

14.  
دررالح عـيرحغرراثح عـ:لهحهدبفمراهرزبفتويالي تربهظب رك:دار

.ت,ط(َإحتعءال تبالعربت )د

15.  

له لكربفتك س:اةراداته ت ىبيرحالهعركؼىاله ت ليرحال  ىأكليدةعئؽ
الدتف لظح طإدرتسبفح فابفبف ) )د:ت ال تب تعلـ ال عير: -ُالب كتى

.هػُُْْ

16.  
ابفتعبدتف:دارالعزتزتبدبفلهحهدأهتفبفتهر:الهبتعرالدرتوىالهحتعررد

)د,ت(ط-الف ر .هػُُِْ-ِبتركت.

17.  
ال ككم.:لهفتتفاكتهدةالطعلبتفركل  يرؼ بف تحتى الدتف هحتي ز رتع ثبي

هػ.ُُِْ-ِتهعف.ط.دهيؽ.تحنتؽ:زهتراليعكتش:اله تباة ظهي,بتركت

18.  
ليهسالدتفهحهدبفتبدا الزر يي:دار:يرحالزر ييتوىهبتلرالبرةي

طَالعبت عف)د .هػُُّْ-ُت(

19.  
لوبريي بوتؿ هبتلر :يرح ا  تبد الهعل ي,ثبي البريي ا  تبد بف لهحهد

بتركت)د,ت,ط( .ال عيردارالف رلوطبعت 

21.  
 يرحالعهدة: الهند يالدتفب عءهحهديبثالعدة الحدتثدار: )د.ت.ط(النعهرة,

 .هػُِْْ
ال تكا يمتحالندتر:  .21 ل هعؿالدتفهحهدبفتبدالكاحد .)د,ت,ط(دارالف ر.
ال هظرتهعتالفن ته الًفٍنوياة ظهيُّ  .22 كأدلهتيوي)اليهعهؿلألدٌل اليهرتته كاآلراءالهذهبته كأهـٌ
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الف ر دار ٍتًوٌي. حى الزُّ هلطفى بف ٍهبى  كى د. كتبرتل ع(أ. ال هبكته  اثحعدتث -كتحنتؽ
.ْدهيؽ)د.ت(ط– كرته 

23.  
فتكمبرد.هيلطفىالًبٍف,:تععلىا رحهواليعمعياةهعـهذهبتوىاله  ليالفنو
كال ير– دهيؽدارالنوـلوطبعت  .هػُُّْ-ْط.كالتكزتع,

24.  
 علـبف)أكغ تـ(غع ـبفحهدث:النتركا يزتدأبيابفر عل توىالدكا يالفكا و
الهعل ياثزهرمال فراكمالدتفي عبه  ع,ابف .هػُُْٓ.)د.ت,ط(الف ردار:

25.  
الح بوى:له لكربفتك سبفلظحالدتفالب كتىاةة ععهتفتفالن عع يعؼ

.:دارال تبالعوهت ,)د,ت,ط(

26.  
دار هفوح, بف هحهد بف إبراهتـ الدتف برهعف إ حعؽ ثبي الهن ع: يرح مي الهبدع

بتركت .هػُُْٖ-ُلب عف.ط–ال تبالعوهت ,

27.  
 أحهد بف لهحهد لو رب ي:   ؿأبيبفالهب كط اثئه  داريهس ال رب ي:

  هػ.ُُْْبتركت)د.ت.ط(–الهعرم 

28.  

العثهع ت . البظم  مي كمن عء توهعء تدة هف ه ك   لول   العدلت : اثح عـ هلو 
هكاكت ي  لتب بعغ,.ال عير:تحنتؽ: مراـ  تب, تلعرًت  عربع و هحهد,  كر

. راتيي.)د,ط(

29.  
اة الهؤتهر له ظه  التعبع اة ظهي الفنو هلهع بلدةهلو  تف- ظهي تلدر

)د,ت(.بلدةاة ظهيه ظه الهؤتهر

31.  
بيتبيزادل,:اثبحرهوتنىيرحمياث  رهلهع الهدتك الرحهفبفهحهد لعبد

.ت,ط(َتعرؼبداهعدأم دم:دارإحتعءالتراثالعربي)د

31.  
اللهع عت هلهع ال تعب: دار الح في: البغدادم هحهد بف غع ـ هحهد ثبي

.ت,ط(َ)داة ظهي

32.  
أحهداله  عجألفعظهعع يهعرم إلىالهحتعجهغ ي بف هحهد الدتف, ليهس :

ط اليعمعي:دارال تبالعوهت )د.ت( هػ.ُُْٓ-ُالبطتباليربت ي

33.  
أحهد ا بف الدتفتبد هكمؽ هحهد ثبي الي تربعبفةداه ,الهغ يلبفةداهو:

تعرتخاَالهند ي:ه تب النعهرة)د .قُّٖٖل ير:ت,ط(
:ثبيتبدا هحهدبفأحهدبفهحهدتوتش:داربوتؿهبتلريرحاللوتؿه ح  .34
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.هػَُْٗت,ط(.َبتركت)د–الف ر

35.  
يرؼالفنوميالهفتتفكتهدةالطعلبتفه  عج بف تحتى الدتف هحتي ز رتع ثبي :
.قُِْٓ-ُدارالف رطتحنتؽ:تكضةع ـأحهدتكض.ال ككم.

36.  
يرحهبتلربوتؿهكاهبال ثلوتؿمي الهعركؼيب: ا هحهديهسالدتف تبد

الف ر/-ّ)د.ت(طبعلحطعبالرُّتت يالهعل ي .هػُُِْدار

37.  
لهحهدبفإبراهتـبفتبدا التكتلرم:بتتاثم عرالدكلت :هك كت الفنواة ظهي

.هػَُّْ-ُط

38.  
ال كتتت  الفن ت  اث:الهك كت  كزارة ال كتت,-كةعؼكاليئكفاة ظهت لعدرتف:

هػ(ُِْٕ-َُْْ)هف-ُهلر.)د.ت(ط–هطعبعداراللفكة

39.  

الهونببإهعـ الهوؾ, ثبيالهععلير فالدتفتبد الهذهب: الهطوبميدرات    عت 
ط اله  عج. دار الٌدتب: هحهكد العظتـ تبد د/ أ. كم ر  : تحنتؽ -ُالحرهتف.

.قُِْٖ

41.  
يرحبدات الهبتدم:ثبيالح فبرهعفالدتفتويبفالهرغت ع ي.تحنتؽ:ال دات مي

.ط(َلب عف)د.بتركت.طظؿتك ؼ:داراحتعءالتراثالعربي
 خاىسًا: كتب التراجم دالط قات م

1.  
الزر وي معرس, بف توي بف هحهد بف هحهكد بف الدتف لبتر لوزر وي: اثتظـ

لوهظتتف.) دارالعوـ  ـ.ََِِأتعر/هعتك-ُٓد.ت(طالدهيني:

2.  
ةيطويكبغع بف ةع ـ العدؿ أبك الدتف زتف الفداء ثبي ةطوكبغع: ثبف الترالـ تعج

بتررهلعفتك ؼ:دارالنوـ  ق.ُُّْ-ُدهيؽ.ط–ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد

3.  
:تعرتخاة ظـ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبفةىعٍتهعزالذهبيتحنتؽ

ط  ـ.ََِّ-ُالد تكربيعرتٌكادهعركؼ:دارالغرباة ظهي.

4.  
ثبيهحهدتبدالنعدربفهحتيالدتفالح فياللكاهرالهلت ميطبنعتالح فتو:

  راتيي)د.ت.ط(.-:هترهحهد تببع و

5.  
 تثهعف بف هحهد الدتف يهس ا  تبد ثبي ال بظء: أتظـ :تحنتؽالذهبي. تر

ط الر عل  هؤ    اثر عؤكط: يعتب اليتخ بإيراؼ الهحننتف هف -ّهلهكت 
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 هػ.َُْٓ

6.  
توي تحنتؽ: ال تكطي. الدتف لظؿ ب ر, أبي بف الرحهف لعبد الهف رتف: طبنعت

 ق.ُّٔٗ-ُالنعهرة.ط–هحهدتهر:ه تب كهب 

7.  
الدتف. بلظح الهونب تبد بف أحهد بف يع ر بف لهحهد الكمتعت: تحنتؽ:مكات

 .ُبتركت.ط.–إح عفتبعس:دارلعدر

8.  

لو: لععدؿ كت ضةدـ كحتىالعلرالحعلر: الهف رتفهفلدراة ظـ هعلـ
لوتألتؼ الثنعمت   كت ض هؤ    بعلد: ح ف  اليهٍتخ الوب ع ت  الله كرت  هيفتي

كال ير,بتركت  هػ.َُْٗ-ّلب عف.ط–كالترله 

9.  
بف لعهر الهؤلفتف: هعلـ الهث ى ه تب  الغ ي: تبد بف راغب هحهد بف -رلع

بتركت)د.ت.ط(.  بتركت,دارإحتعءالتراثالعربي
 هك كت اثتظـ::هكةعكزارةاثكةعؼالهلرت .  .11

11.  
اللفدم: ا  تبد بف أتبؾ بف بوتؿ الدتف للظح بعلكمتعت: أحهدالكامي تحنتؽ:

 هػَُِْبتركت:-اثر عؤكطكتر يهلطفى:دارإحتعءالتراث

12.  
بف هحهد بف أحهد العبعسيهسالدتف ثبي الزهعف: كأ بع أب عء ء اثتتعف كمتعت

تحنتؽ:إح عفتبعس:دارلعدر اةربوي, البره ي  .ٓ-ُبتركت.ط-إبراهتـ

13.  
الزر وي معرس, بف توي بف هحهد بف هحهكد بف الدتف لبتر لوزر وي: اثتظـ

لوهظتتف. دارالعوـ  ـ.ََِِأتعر/هعتك-ُٓ)د.ت(طالدهيني:

14.  
ةيطويكبغع بف ةع ـ العدؿ أبك الدتف زتف الفداء ثبي ةطوكبغع: ثبف الترالـ تعج

بتررهلعفتك ؼ:دارالنوـ  ق.ُُّْ-ُدهيؽ.ط–ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد

15.  
ؽ:تعرتخاة ظـ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبفةىعٍتهعزالذهبيتحنت

ط  ـ.ََِّ-ُالد تكربيعرتٌكادهعركؼ:دارالغرباة ظهي.

16.  
ثبيهحهدتبدالنعدربفهحتيالدتفالح فياللكاهرالهلت ميطبنعتالح فتو:

  راتيي)د.ت.ط(.-:هترهحهد تببع و

17.  

ةىعٍتهعز بف تثهعف بف هحهد الدتف يهس ا  تبد ثبي ال بظء: أتظـ  تر
هؤ   الذهبي.تحنتؽ اثر عؤكط: يعتب اليتخ بإيراؼ الهحننتف هف هلهكت  :

 هػ.َُْٓ-ّالر عل ط



ُّٔ 

 

18.  
توي تحنتؽ: ال تكطي. الدتف لظؿ ب ر, أبي بف الرحهف لعبد الهف رتف: طبنعت

 ق.ُّٔٗ-ُالنعهرة.ط–هحهدتهر:ه تب كهب 

19.  
الدتف. بلظح الهونب تبد بف أحهد بف يع ر بف لهحهد الكمتعت: تحنتؽ:مكات

 .ُبتركت.ط.–إح عفتبعس:دارلعدر

21.  

لو: لععدؿ كت ضةدـ كحتىالعلرالحعلر: الهف رتفهفلدراة ظـ هعلـ
لوتألتؼ الثنعمت   كت ض هؤ    بعلد: ح ف  اليهٍتخ الوب ع ت  الله كرت  هيفتي

كال ير,بتركت  هػ.َُْٗ-ّلب عف.ط–كالترله 

21.  
بف لعهر الهؤلفتف: هعلـ الهث ى ه تب  الغ ي: تبد بف راغب هحهد بف -رلع

بتركت)د.ت.ط(.  بتركت,دارإحتعءالتراثالعربي
 هك كت اثتظـ::هكةعكزارةاثكةعؼالهلرت .  .22

23.  
اللفدم: ا  تبد بف أتبؾ بف بوتؿ الدتف للظح بعلكمتعت: أحهدالكامي تحنتؽ:

 هػَُِْبتركت:-اثر عؤكطكتر يهلطفى:دارإحتعءالتراث

24.  
بف هحهد بف أحهد العبعسيهسالدتف ثبي الزهعف: كأ بع أب عء ء اثتتعف كمتعت

تحنتؽ:إح عفتبعس:دارلعدر اةربوي, البره ي  .ٓ-ُبتركت.ط-إبراهتـ

25.  
الزر وي معرس, بف توي بف هحهد بف هحهكد بف الدتف لبتر لوزر وي: اثتظـ

لوهظتتف. دارالعوـ  ـ.ََِِأتعر/هعتك-ُٓ)د.ت(طالدهيني:

26.  
ةيطويكبغع بف ةع ـ العدؿ أبك الدتف زتف الفداء ثبي ةطوكبغع: ثبف الترالـ تعج

بتررهلعفتك ؼ:دارالنوـ  ق.ُُّْ-ُدهيؽ.ط–ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد

27.  
ؽ:تعرتخاة ظـ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبفةىعٍتهعزالذهبيتحنت

ط  ـ.ََِّ-ُالد تكربيعرتٌكادهعركؼ:دارالغرباة ظهي.

28.  
النعدربفهحتيالدتفالح في تبد ميطبنعتالح فتو:ثبيهحهد اللكاهرالهلت 

  راتيي)د.ت.ط(.-:هترهحهد تببع و

29.  

بفتثهعفبفةىعٍتهعزالذهبي. ا يهسالدتفهحهد ثبيتبد ال بظء:  ترأتظـ
-ّ:هلهكت هفالهحننتفبإيراؼاليتخيعتباثر عؤكط:هؤ   الر عل طتحنتؽ
 هػ.َُْٓ

توي  .31 تحنتؽ: ال تكطي. الدتف لظؿ ب ر, أبي بف الرحهف لعبد الهف رتف: طبنعت



ُْٔ 

 

 ق.ُّٔٗ-ُالنعهرة.ط–هحهدتهر:ه تب كهب 

31.  
الدتف. بلظح الهونب تبد بف أحهد بف يع ر بف لهحهد الكمتعت: تحنتؽ:مكات

 .ُبتركت.ط.–إح عفتبعس:دارلعدر

32.  

لو: لععدؿ كت ضةدـ كحتىالعلرالحعلر: الهف رتفهفلدراة ظـ هعلـ
لوتألتؼ الثنعمت   كت ض هؤ    بعلد: ح ف  اليهٍتخ الوب ع ت  الله كرت  هيفتي

كال ير,بتركت  هػ.َُْٗ-ّلب عف.ط–كالترله 

33.  

بف لعهر الهؤلفتف: هعلـ الهث ى ه تب  الغ ي: تبد بف راغب هحهد بف -رلع
بتركت)د.ت.ط(.  بتركت,دارإحتعءالتراثالعربي

 هك كت اثتظـ::هكةعكزارةاثكةعؼالهلرت .  .34

35.  

اللفدم ا  تبد بف أتبؾ بف بوتؿ الدتف للظح بعلكمتعت: الكامي أحهد, تحنتؽ:
 هػَُِْبتركت:-اثر عؤكطكتر يهلطفى:دارإحتعءالتراث

36.  

بف هحهد بف أحهد العبعسيهسالدتف ثبي الزهعف: كأ بع أب عء ء اثتتعف كمتعت
تحنتؽ:إح عفتبعس:دارلعدر اةربوي, البره ي  .ٓ-ُبتركت.ط-إبراهتـ

37.  

الزر وي معرس, بف توي بف هحهد بف هحهكد بف الدتف لبتر لوزر وي: اثتظـ
لوهظتتف. دارالعوـ  ـ.ََِِأتعر/هعتك-ُٓ)د.ت(طالدهيني:

38.  

ةيطويكبغع بف ةع ـ العدؿ أبك الدتف زتف الفداء ثبي ةطوكبغع: ثبف الترالـ تعج
بتررهلعفتك ؼ:دارالنوـ  ق.ُُّْ-ُدهيؽ.ط–ال كدك ي.تحنتؽ:هحهد

39.  

ؽ:ثبيتبدا يهسالدتفهحهدبفتثهعفبفةىعٍتهعزالذهبيتحنتتعرتخاة ظـ:
 ـ.ََِّ-ُالد تكربيعرتٌكادهعركؼ:دارالغرباة ظهي.ط
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 سادسًا: كتب اللغة والمعاجم م

1.  
بعلكمتعت: أحهدالكامي تحنتؽ: اللفدم, ا  تبد بف أتبؾ بف بوتؿ الدتف لظح
 هػ.َُِْبتركت,)د.ط(هلطفى:دارإحتعءالتراث,اثر عؤكطكتر ي

2.  
هح ه لكر ثبي الوغ : هحهدت ذتب تحنتؽ: ال ركم. اثزهرم بف أحهد بف هد

 ـ.ََُِ-ُبتركت.ط–تكضهرتب.دارإحتعءالتراثالعربي

3.  
اللحعحتعجالوغ كلحعحالعربت :ثبي لرإ هعتتؿبفحهعداللكهرمالفعرابي.

 .هػَُْٕ-ْبتركت.ط–تحنتؽ:أحهدتبدالغفكرتطعر.دارالعوـلوهظتتف

4.  
 العرب: ه ظكرل عف ابف الدتف لهعؿ بف توى بف ه ـر بف هحهد الفلؿ ثبي

دارلعدر.بتركت.ط  هػ.ُُْْ-ْاث لعرماثمرتني.

5.  
 تعبالتعرتفعت:لعويبفهحهدبفتويالزتفاليرتؼ.تحنتؽ:لهعت هفالعوهعء.

بتركت,  هػ.َُّْ-ُلب عف.طدارال تبالعوهت 

6.  
حهدبفأحهدبفإ هعتتؿ لـالدتفال  فيطوب الطوب :ثبيحفصتهربفه

 الععهرة,ه تب الهث ىببغداد.  هػ.ُُُّ)د.ط.ت(الهطبع 

7.  
الرازم. كت ي النز  ز رتعء معرسبف بف أحهد الح تف ثبي هنعتتسالوغ : هعلـ

 ق.ُّٗٗتحنتؽ:تبدال ظـهحهدهعركف:دارالف ر)د.ط(

8.  

ا هلد طعهر ثبي الهحتط: الفتركزمبعدلالنعهكس تعنكب بف هحهد تحنتؽ:,لدتف
هؤ    العرة ك ي:  عتـ هحهد إيراؼ: الر عل  هؤ    التراثمي تحنتؽ ه تب

بتركت لوطبعت كال يركالتكزتع,  هػ.ُِْٔ-ٖلب عف.ط-الر عل 

9.  
متعتالهيعهتركىاثتظـ:ليهسالدتفأبكتبدا بفتثهعفالذهبي كى تعرتخاة ظـكى

 ـََِّ-ُدارالغرباة ظهيطتؽ:بيعرتٌكادهعركؼ:تحن

11.  
الدتف,م يع رالهونببلظح بف أحهد بفيع ربف لهحهد تحنتؽ:كاتالكمتعت:

 .ُإح عفتبعس:دارلعدر,بتركت,ط

11.  
لعبدالرحهفبفأبيب ر,ال تكطي, تحنتؽ:تويهحهدطبنعتالهف رتفالعيرتف:

 ـ.ُّٔٗ-ُرة,طالنعه–تهر:ه تب كهب 



ُٔٔ 

 

 سابعًا: كتب أخرى م

1.  

 الهععلر  كرتع تعرتخ هف ُْٔٗأكراؽ حدادُٔٔٗ–ـ كغ عف هحهد لريعد ـ,
لودرا عت, اله تنبؿ هر ز ص.ََُِتهعف, الفر  ي,ٗـ كال تداب ك كرت  ,

 ـ.ُّٖٗدارال  عر,بتركتلتك ؼالح تـ,

2.  
الكاح لعبد ك لراف: كت تر لعزاف تعرتخ مي طالبتعف , دلؿ راغب هحهد -ُد

 ـ,هؤ   دارالتععكفلوطبعكال ير,النعهرةُٓٗٗ
ال عكدت ,  .3  .ٕٖـ,صُْٗٗه ترالعلظ ي,دارال فعئس,تعرتخالبظدالعربت 

4.  
هؤ   -ُ(طُٖٖٗتعرتخالدكل العثهع ت ,توهعزاكزتك ع:)تد عفهحهكد وهعف()

 إ ط بكؿ.تر تع,متلؿلوتهكتؿ,
 ْ تدهلطفى علـ.طفالتهفالحدتث:لود تكر.ت كت  .5

6.  
ظهبي:دار ويهحهدهحهدالله اثهكت تكاهؿالزدهعركتداتتعتال  تعر:لعى الدكل 

بتركت.لب عفط لوطبعت كال يركالتكزتع,  ِالهعرم 

7.  

ط تر ي بف متلؿ اةهعـ ت د الثع ت : ال عكدت  الدكل  ال فعئس,-ُال عكدت  دار
طكه بتركت, اللتؿ, دار الرتحع ي: أهتف العربت , البظد مي رحو  العرب, -ٖوكؾ

 ـ.ُٕٖٗ

8.  

تظف بف هحهد بف توي هحهد الطعئؼ, بفلؿ الطعتؼ الطتؼ
دهيؽ,َُٕٓاللدتني)ت العراب, دار الغ ي, تبد أحهد تعرؼ تحنتؽ: هػ(,

 .ُـ,طَُِّ

9.  
الهلرت , ال تع   مي توي,هبعدئ  رد هلهحهد بدهيؽ,هلو  العربت  الوغ  هع

 ُٗالهلود  .ُِكُُ,العدد
دارالف ر,بتركت.  .11 لتعةكتالحهكم,  هعلـالبوداف:

11.  
كالهكالع, البظد أ هعء هف ا تعلـ هع العزتزهعلـ تبد بف ا  تبد تبتد ثبك

بتركتط تعلـال تب,  ,َُّْ-ّالب رماث دل ي,

12.  
رحو ميالبظدالعربت : داراللتؿ,بتركت,طهوكؾالعرب, -ٖأهتفالرتحع ي,

 ـ.ُٕٖٗ



ُٕٔ 

 

 ثامنًا: المواقع اإللكترونية م

 .لفح الب دةت -)كت تبتدتع(الحرةالععلهت لهك كت ا  .1

)كت تبتدتع(ا  .2 الحرة  .لفح ةبرص-لهك كت الععلهت 
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 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الىدضدع
دإهداء.

قر.ي ركتندت
زه تبوصالبحث.

ؾهنده .
ـأههت البحث
فهي و البحث.
فأهداؼالبحث.
سه  لت البحث.
عهت ؿالبحث.

صالدرا عتال عبن .
ُال رتـ.النرمفلكءمياللوحهعهت :اثكؿالفلؿ
الههتزةكبلعئلو,هيركتتتو,كأههتتو,اللوحتعرتؼ:اثكؿالهبحث

.النرمفلكءميغترلتفلو
ِ

ّ.كالطظحعنلغ اللوحتعرتؼ:اثكؿالهطوب
ٗ.كهيتنعتواللوحكلت كغعتتواللوحأههت :الثع يالهطوب
ُِ.غترلتفكتهتتزلكبلعئلواللوحهيركتت :الثعلثالهطوب
الثع يالهبحث اللوححنتن : كأ كاتو, كأر ع و, لكءميكيركطو,
.ال رتـالنرمف

ْٗ

َٓ.اللوححنتن :اثكؿالهطوب
ّٓ.اللوحأ كاع:الثع يالهطوب
ٗٓ.كيركطواللوحأر عف:الثعلثالهطوب
ٕٔ,ةلرائوا   ع ت ك,ةرم ت ك هعذج,اللوح لعحإهنكهعت:الثع يالفلؿ



ُٔٗ 

 

.بع ت عئوالهتعون كاثح عـ,كمثعرل
ٖٔ.ةلرائوا   ع ت كةرم ت ك هعذجاللوحإ لعحهنكهعت:اثكؿالهبحث
ٗٔ.كهعكةعتواللوحإ لعحهنكهعت:اثكؿالهطوب
ٖٗ.اللوحةلراءةرم ت  هعذج:الثع يالهطوب
الثعلثالهطوب تعرتبت  هعذج: بتفمتهعاللوحةلراءإ  ع ت 
:غترهـكهعاله وهتف

ُُُ

كاآلبرةالد تعمياللوحإلراءتوىالهترتب اآلثعر:الثع يالهبحث
.بع ت عئوالهتعون اثح عـك

ُُِ

ُِِ.الد تكت اآلثعر:اثكؿالهطوب
ُِٕ.اثبركت اآلثعر:الثع يالهطوب
َُّ.اللوحبع ت عءالهتعون اثح عـ:الثعلثالهطوب
ُّٓ.البعته 
َُْ.النرم ت اآلتعتم رس
ُْٖ.ال بكت اثحعدتثم رس
َُٓ.اثتظـم رس
كالبودافاثهع فم رس .ُُٓ
َُٕ.كالهرالعالهلعدرم رس


 

 

 

 

 

 


