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 هلخص البحث
علا  رالوام وا  يق لا   (سياقات العطاء يف القررآى الكررين) يقوم بحثنا  لمووواوم      

به  ون وف هيم ولمف ظ، وقر لعقور لمب حا  علا  قحلياآل ل يام وأقاا  قاولآل لموفوااين حيا  
لهلل عااو وحااآل  قناا وآل لمبحاا  ق اا ي  عاارل بحاا أل لموبحاا  لضوآل ميواالا لم ااوأل علاا  عااا أل

ولموبح  لمث ني ق ون عا أل لم ب ر مل با ر وبيا ن  نولعاش وطااواش ولموبحا  لمث ما  قا ن 
وقوباا ع علاا  نااول واان لم ااا أل لمليبااي وهااو لم ااا أل ل لاااوا بااي حااين قناا وآل لمب حاا  بااي 
لموبحااا  لمالباااة وواااامم عىقااام لمققاااوء بااا ماو  ولم اااا ألثثلما قوااا  هاااو وو ااا  باااي ثن يااا  

     لمبح ث
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ABSTRACT 

      The research entitled (Modes of Giving in Holy Koran) built upon the 

concepts and terms of giving. The researcher depended on Ayah analyses  

and interpreters among other things. The first section sheds lights on 

 divine giving, the second section is giving between subjects, its types and 

conditions. The third section is the forth coming giving (that is the after 

life giving). The fourth part, last but not least deals with the relation 

between obedience and giving , etc…as will the reader deduct. 

 

 

 

 

 املقذهة
لمحواااار هلل اع لم اااا موين، ولمالااااىل ولموااااىم علاااا  اوااااومش ل وااااين، وعلاااا   مااااش       

 والحبش  حو ينث

  و  ب ر:      

بإن لمقا ن لمقايم قق ع لهلل لمو حاو رواقوا هاأأل لضوام لموب اقام، وقار حا أل هاأل       

 ق ا م : ، قا آلباي قاآل ووا ن ووقا نلمروقوا قبي ن ع مقآل طيأل يهم ل نو ن باي لمحيا ل، 

  ٍَيانًا لُِّكلِّ َشْيء  ث  89لمنحآل:     َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

لمقاي  و ها  لمطاال لمواىوي عن يام قبياال ووا مم او  لم با ر  لموو ئآلوون  هم       

، لموفوااين ولمفقها ألضواب ع لمحيا ل، ومهاأل وحارن   واقوابي لمحيا ل لمارني ، ولم اا أل لمو



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2132 -هـ 3311الوجلد السادس      العدد الحادي عشر         

 

 371 

لمووااا مم عن يااام ب ئقااام باااي وظااا نهم، أماااا  ن وااان وقااا ون قاااول لضوااام، قاااول   وماااول هاااأأل

 لققال ره  لمأا وين قس حقو ع عل  لمح مم لمنفويم ولمو ريم مألبالرث

( سييقاتاالعطاءييا للييآلعطليييمنلعط يييقم)وواان هناا  وقااة ل لقياا ا علاا  وو ااول       

ع لمواانم لمنبوياام لمالباار لمااأا يوااققي ونااش لمفقهاا أل قولعاارهم بااي هااأل لموحاا آل  ماا  ح ناا

 ثلمطايفم، ب ىع عن قون لم ا أل  حر وال را لماو  بي حي ل لمفار

وقر ق ونت و رل لمبح  قوهيرل و اب م وب ح ، بقر قن ومت بي لمقوهير ق ايف       

لم ااا أل وااة بياا ن وفهااوم لمفاا ظ لم ااا أل بااي لمقااا ن لمقااايم وحاا أل لموبحاا  لضوآل ميواالا 

 اون لموبحا  لمثا ني عاا أل لم با ر مل با ر وبيا ن لم وأل عل  عا أل لهلل عاو وحاآل وق

لنولعااش والااواأل وطاااواش ثاام لموبحاا  لمث ماا  قاا ن قبي ناا ع منااول  لااا واان لم ااا أل وهااو 

لم اااا أل لمليباااي )لضلااااوا( ووااا  لعااارأل لهلل م بااا رأل لموااامونين باااي حاااين قنااا وآل لموبحااا  

 قاش قار باين  ن لمالبة عىقم لم ا أل ولماو  ب مققوء لأ لن لمقا ن لمقايم بي قوم ون  ي

واان لوااب ع قيواايا لماااو  لما عاامر ول وااقلف ار ولنااش ماايس هناا ا عىقاام بااين وحباام لهلل 

 عبرأل وبين بوا لماو ث 

 ولقم لمبح  بحولم نق ئج قوالآل  ميه ث      

وللااا رعولناا  لن لمحواار هلل اع لم اا موين ولمالااىل ولموااىم علاا  لاا قم ل نبياا أل       

   ولمواولينث 
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 التوهيذ 
 ألفاظه يف القرآى الكرين –عطاء: هفهىهه ال
 

لأواًل:لعطاءا لطغة
 ا – ن لموققباة مو ناا  )لم ااا أل( بااي و حو قنا  لم ابياام قااريوه  وحااريثه ، يحاارأل       
   يلاج عن وفهوم ون ومم لمطيأل، ونقلش ون ولقيم  م   لاءث –لمو ن 
ولحاار الااحي   ولم ااا أل وطااق  واان لمحااأا لمثىثااي لمو قااآل )عاااو(، وهااو لالااآل      

ياارآل علاا   لااأ وون وماام،   يلاااج لمباا ع عنهواا ، باا م او: لمقناا وآل ب مياار، قاا آل  وااام 
 :(1)لمقيس
 ل(2) أنهلللللللأسايقعلظبآلأولمساوقكلإسحل لآ لوعءولبيخٍصلغقيلشلللللل
يالاااف لمواااا ل  نهااا  قواااوا: ولمظباااي: ي ااااو، وأماااا  أل اباااة يرياااش وقاااا و ع  مااا        

ثث ووناش لطاق : لمعاا أل، ولمو  اا ل: لمون ومام، ويقا آل: عا ا  لمطحال ميقن وآل لماوا  
لمالاابي  هلااش  أل عوااآل مهاام وناا وآل واا   الرول، ولم ااا أل: لواام مواا  ي ااا  وهااي لم اياام، 
ولمحوااة عا ياا ، وحوااة لم ا ياا :  عاياام، ويقومااون: لن لمق اا اي: قناا وآل واا  ماايس مااش 

   فَ تَ َع  اَىف فَ َعَر    َ   م : اق ااا ع لهلل اىن، وباااي ققااام بااا ا  ظلااااُىن يق ااا آل: باااابحاا ، يقاا
 :99وااوال لمقوااا  ا: لنااش يوااوو  ماا  (3)، وواان  وثاا آل لم اااع: عاا ان بليااا  نااولا  ،

، وهقااأل ب محااأا لمللااوا مهااأأل (4)ل وااا، و   ماام مااش عناارأل، ق مااأا يق لاا  و  وق لاا  مااش
وهاو  يرآل عل  ون ومم و لأ، وون لطقق ق قش: لمو اي، –قو   ثبقش لبن ب اس–لملفظم 

، ق آل لمالغع ل البه ني: (5)لوم لمف عآل ون  عا ، واحآل و ا أل،  ا قثيا لم ا أل
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   99وااوال لمقوباام:     َحتَّ  ف ُُ ْعوُ  اْا اْلِيْزَُ  َ  َع  َ َُ  ٍص َوُر  ْ  َ   اِ ُ و َ  )لمعااا أل: لمن ماام 
 ث(6)وللقص لم ايم ولم ا أل ب ماللم(

فهااوم لم ااا أل )او ( و ) ن اام( و وواان ل مفاا ظ لمرلماام علاا  و ناا  لم ااا أل  و و      
)هااااع(، ب ااااىع عاااان مفظاااام ) عااااا ( لمقااااي وااااب  بياااا ن ر مقهاااا ، وقااااآل هااااأأل لضمفاااا ظ 
لوااقلروه  لمق بيااا لمقا نااي بااي  طاا القش  ماا  هااأل لموفهااوم، وونفالااآل لمقااوآل بيهاا  باااي 

 وول  ه  لمولالوالم لن ط أل لهلل ق  م ث
ق لاا  بااا )قوحياار لمابوبياام(  و وقحاارا ل طاا ال بااي هااأل لموقاا م، لن هااأأل لضب اا آل ق      

باب اا آل لمابوبياام، وبااين هااأأل لضمفاا ظ لمرلماام علاا  )لم ااا أل( لطااقالا بااي لموفهااوم لم اا م، 
 وعىقم قرلآل  ون و  ووي عنر علو أل لمو  ني، و هآل لملفظ ب م  م ولمل صث

 

لثانقًا:لأطفاظهللآلعطليمن:
ن لمقاااايم، يحااارأل قااار حااا أل  ن لموققبااة موفهاااوم )لم اااا أل(  و )لمعاااا أل( باااي لمقاااا       

 ب مف ظ  لاء غيا مفظم ) عا ( وقال ايفه ث
بون لضمف ظ لمقي عرت بي هأل لمو ن  )او (، وهو  قثا  مفا ظ لم اا أل واورلع       

( و ئااام وعطااااين وو ااا  ع باااي لمقاااا ن 191باااي لمقاااا ن لمقاااايم،  أ وار باااي  قثاااا وااان )
 ث(7)لمقايم وباليغ ولقلفم

 نااي لم ااا أل بااي وقاات، وهااو ) الااآل ولحاار ياارآل علاا  عااا ألن ولماااو  بااي لمللاام ي      
، ثم يحوآل علياش غياا لمووقاوت، با ماو : عاا أل لهلل حاآل ثنا مأل، ويقا آل اوقاش لهلل  موقتن

َوَتْيَعلُ اَ    مأل: ااوق ع، ول وم لماو ، ولماو  بللم  ور طنوألل: لمطقا، ون قومش حاآل ثنا
، (8)ا مواا  اوققناي،  ا: مواا  طااقاقني(، وب لات أماا  89وااوال لمولق اام:    ََ  ِرْزَقُك  ْ 

وهأل ي ني لن لماو  يال  عل  لم ا أل لمأا يقرم باي وقات و اين، قاان يقاون وقات 
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لملرلأل  و لمفاوا، يق آل: مو  اوقش قرم مي اوق ع،  ا  قاوني طيئ ع وا  عنار ويا اقي، ثام 
ل، وموا  قوو ت لمر مم، بطولت قآل عا أل يقرم )رنيوي ع ق ن  م  لاوي ع، وملناليع قا ا 

يالاااآل  مااا  لمحاااوف، ويقلاااأء باااش قااا ال، يقااا آل:  عاااا  لموااالا ن او  لمحنااار، واوقااات 
ِِْتَي َأَح صَُكُ  اْلَت ْاتُ  َوأَنِفُراا علو ع، ق آل ق  م :  واوال    ََ  ِمَ مَّا َرزَقْ َناُك  مِّ َ قَ ْب ِل َأ  َُ 

 11لمون بقون: 
  ُُنِفُر ا َ  قْ نَ اُر ْ َوِمتَّ ا َرزَ   ا: ون لمو آل ولمح أل ولم لم، وقاأما قوماش:  

  :3وااوال لمبقااال  ،   ُْكلُ  اْا ِم  َ ىَيِّبَ  اِت َم  ا َرزَقْ نَ  اُك   :57وااوال لمبقااال   وقومااش ،
ِِْتُك  رِ  ِ ْزٍِّ مِّْن  ُ   ق اا م :  ا با اا م يقلااأء بااش، وقومااش    19وااوال لمقهااف:   فَ ْليَ  
  11-11واوال  :   َُ  { ِرْزقً ا لِّْلِعبَ ا ِ ٓٔ} َوالنَّْخَل رَاِسَراٍت لََّها َىْلٌع نَِّضيصٌ  ق  م :

، قيآل لمو ن : لضغأيم، ويوقن لن يحواآل علا  لم واوم بيوا  يمقاآل ويلابس ويواق وآل، 
وقاآل أماا ووا  يلااج وان ل ا اين، وقاار قب اش لهلل بوا  ينوماش وان لمواو أل وان لمواا ألث 

ََ قُِتُلااْ  وق آل بي لم ا أل لضلاوا  ََّ الَِّذُ ِف ي َس ِبيِل اللّ ِ  َأْمَااتً ا رَ ْل َأْحيَ اء ِعن َص  َواَل َتْحَسَب
 ا: يفاايا لهلل علاايهم لماان م لضلاوياام،    169وااوال  آل عوااالن:    رَرِِّه  ْ  ُُ ْ زَقُ  ا َ 
، ووان هاأل قلاش )(9) 69واوال واايم:    َوَلُهْ  ِرْزقُ ُهْ  ِفيَها ُرْكَ ًة َوَعِشيًّاوقأما قومش:

حيا  لمر مام لطاوآل و عام وان لضمفا ظ لضلااء وهاي  نللص  م   ن مفظم )او ( وان
 رلللم قحقشث  – ا لضمف ظ لضلاء–

ولملفظ ل لا ون  مف ظ لم ا أل باي لمقاا ن لمقاايم هاو مفاظ ) ن ام(، وقار وار باي       
( لووم ووب ين وو   ع وباليغ ولقلفام، و ا ب ع علا  لهلل قا ال، ولما  75 قثا ون )

 ن م( اب عي وطق  ون لمحاأا لمثىثاي )ن ام( وهاو لالاآل ، و )(11)غيا لهلل ق ال  لاء
ولحار )يارآل علا  قاباش واياع عاي، والااىا، ووناش لمن وام، وا  ُيان م لهلل ق ا م  علاا  
عبرأل بش ون و آل وعي،، يق آل: هلل ق ا م  علياش ن وام، ولمن وام: لمونام، وقاأل لمن وا أل، 

ََ   َونَ ْعَت   ٍ  ولمنَّ واام: لمقاان م وايااع لم ااي،، قاا آل لهلل ق اا م :  وااوال   َك  انُاا ِفيَه  ا فَ  اِكِهي
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، ب من  م وان و ا ني لم اا أل، ل  لناش لا ص ب مح ناع لميحا بي، )(11) 97لمرل ن: 
وهااو لمن واام ولمقاان م، بااي حااين لن لماااو  ولم ااا أل قاار يقااون نااوالع قلاايىع ويوااو  ن واام، 

ون عليهاا  قاا آل لمالغااع: )لمن واام: لمح ماام لمحواانم، وبناا أل لمن واام: بناا أل لمح ماام لمقااي يقاا
لمنواا ن ق محلواام ولماقباام، ولمن واام: لمقاان م وبن مهاا : بناا أل لموااارل واان لمف ااآل ق م ااابم 

َوِإ  تَ ُع صووْا نِْعَت َ  اللّ  ِ  اَل   : اآل، قا آل ق  ماااولمطاقيوم، ولمن وام ملحانس ققاا آل ملقثياا ولمقليا
واااوال   َعْت   ُع َعلَ   ْيُك ْ اذُْك   ُ وْا نِْعَتتِ   َي الَّتِ   ي أَن ْ  و   34واااوال لباااالهيم:   ُتْحُص   اَرا
41لمبقال: 

ثث  م  غيا أما ون ل ي ت، ولمن  م: ليال آل لمحو ن  م  لملياا، و    
ااآل  ميااش واان حاانس لمناا اقين، بإنااش   يقاا آل:  ن اام بااىن علاا   يقاا آل:     أل قاا ن لمووالر

 ْتَع َعَلْي ِ  َأْمِس ْك َعَلْي َك َزْوَ  كَ َوِإْذ تَ ُراُل ِللَِّذي أَنْ َعَ  اللَُّ  َعَلْيِ  َوأَنْ عَ  باوش، ق آل ق  م  
  :37ووال ل حولع )(19)ث 

وون ل مف ظ لضلاء لمو بال عن لم ا أل )وهع(، وهو حاأا ثىثاي ماش لالاوآل،       
  يق س ب  ه  عل  ب ا، ووان و  نياش:  عاا  و والاآل لمطايأل  ما  غيااأل، يقا آل: 

مقايم باي لووام وعطااين وو ا  ع، وقر وار بي لمقا ن ل (13))وهبت لمطيأل  هبُش هبم(
ث باليغ ولقلفم، ووونرل لم  لهلل ق  م ، ق آل لمالغع: )لمهبم لن قح آل (14)ويوير قليىع 

نَ ا لَ ُ   ولقا ملياا بليا عوا، يق آل: وهبقش هبم وووهبم وووهب ع، ق آل ق ا م :  َوَوَرب ْ
َب لِ   ي َعلَ   ف اْلِكبَ   ِ  ِإْس   َتاِعيَل اْلَحْت   ُص ِللّ   ِ  الَّ   ِذي َوَر      ، 84وااوال ل ن ااا م:  ِإْس   َح َ 
واوال   ِإنََّت ا أَنَ ا َرُس اُل رَرِّ ِك الَر َب لَ ِك ُ ًَم ا زَِكيًّ ا  ، 39ووال لبالهيم:  َوِإْسَح َ 
19وايم: 

برنرورعر لمورلا  م  نفوش لمهبم مو  ق ن وبب ع بي  يال مه   ميها ، وقار قاا :   
  ِلَِيه  َب لَ  ك 

ق اا م ، بهااأل علاا  لمحقيقاام، ولضوآل علاا  لمقووااة،  بنوااع  ماا  لهلل (15)
 ث(16)ويوالف لهلل ق  م  ب مولهع ولموه ع، بو ن  لنش ي اي قىًّ عل  لوقحق قش(
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وووااا  يلحاااظ باااي و نااا  )وهاااع( لناااش واااالرف ملفاااظ ) عاااا (، ل  لن ل واااقلرلم       
( بي و ظوش ح أل هبم )لمومر(ث  لمقا ني مهأل لملفظ )وهعر

لا ع م  مف ظ لم اا أل باي لمقاا ن لمقاايم ول ب ا آل لمرلمام علياش، وقار هأل لوق ا       
ُموحظر لن لقثاه  لوقلرلو ع هو )او (، ثم ياقي ب رأل ) ن م(، ثم )وهاع( ثام ) عاا (، 
وحوي هاا  قق ااون و نااا  لم ااا أل، علاا  لن هنااا ا باوقاا ت بااين هاااأأل ل ب اا آل حااارره  

 لموي  ، ب ىع عن لمو ن  لمو حويث
    

 

 

 األولاملبحث 
 عطاء اهلل

 

واان لااىآل لموقااوف علاا  لمفاا ظ لم ااا أل بااي لموااي   لمقا نااي ناااء لن عااا أل لهلل       
وااابح نش وق ااا م  قااار وار باااي وو ااا ين وبحهااار ل وقااا ن نطااايا لمااا  و ااا ني وقف وااايا 
ووااااي   هااااأين لموو اااا ين باااا ضوآل قاااار وار بالاااايلم لمف ااااآل لمو  ااااي وهااااو قااااوآل لهلل  

ث ولمثاا ني  51وااوال اااش: َأْعوَ  ف ُك  لَّ َش  ْيٍء َهْلَر  ُ  َُ   َّ َر  َص قَ  اَل رَر ونَ  ا الَّ  ِذي  ق اا م :
َْ َأْو َأْمِس ْك ِرَرْي ِ  ِحَس ابٍ را بي قومش ق  م : ام لموالاباليل واوال  َر َذا َعوَاُؤنَ ا فَ اْمُن
 ث   51ص:
 
 

 

 املعىن العام وها يستٌبط هي اآلية:
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وااىويم قااون لهلل ق اا م  وحاارأل هااو واان لمقولعاار لموهواام لمقااي قااقهاا  لم قياارل لم      
وقرا ل قرلا، ول م  ل وب ع ووبرمه ، وهو لماول  وحرأل، وغياأل لمواوو  وقاآل هاأأل 

قُ ْل َم َ   :ان، قا آل ق  ماام عل  لموطاقياأأل لهلل ححام، وقر لقلار لمابوبياس قوحياون  و
ََ السَّ  َتاء َواَ ْرَِّ َأمَّ  َ َُْتِل  ُك السَّ  ْتَع و  ََ اْلَتيِّ  ِع َُ   ْ زُُقُك  مِّ   ا َْرَص  اَر َوَم  َ ُُْخ  ِ ُح اْلَح  يَّ ِم  

ََ تَ ت َُّراَ  َفَذِلُكُ  الّل ُ  ََ اْلَحيِّ َوَمَ َُُصر ُِّ  اَ ْمَ  َفَسيَ ُراُلاَ  الّلُ  فَ ُرْل َأَف  رَروُكُ  َوُُْخِ ُح اْلَتيََّع ِم
ََُل فََِنَّف ُتْص َ   ث 39، 31يونس:   ُفا َ اْلَح و َفَتاَذا رَ ْعَص اْلَح ِّ ِإالَّ الضَّ

وبااي هااا قين ل يقااين وح ححااام ملوطاااقين لماااأين ح لااول واااة لهلل  مهاا ع  لاااا، وقااار       
لوقلرم لمق بيا لمقا ني وحووعم ون لب نين لمقوآل، وااا  لمقوالايآل لمبىغاي، بقوماش: 

، ول واقفه م باي (17)( باي قيفيام لموح ححام)قآل(  وا حقيقي وبياش  اطا ر ماواومش )
لواقفه م ققايااا، ووان بولئارأل لمووااقق ل ولمقاي  والا  بها  أماا ل واقفه م،  محاا أل ل يام 

لموطااااقين لمولاااا ابين بااااي هاااأأل ل ياااام بواااا  ققااااأل عقااااومهم،  أ لنهاااام قااا نول يقاااااون بااااي 
 و ئاهم، ويققن ون بقلوبهم لن لمالو  هو لهلل وحارأل، و  الو  غيااأل و رن لماأا  نطاار ع 

وحارأل، و رن واربا لضواا باي لمواو ولت ولضاا هاو  لمووة ول بال ا ولضبئرل هاو لهلل
لهلل وحرأل وبح نش، بلو  ق نول وقااين باأما قلاش، بحااا بهام  ن يققاول لهلل وحارأل ويفااروأل 

ََ السَّ َتاء َوا ْرَِّ  ، ق آل ق ا م :(18)ب م ب رل  َأمَّ َ َُ ْب َصُأ اْلَخْل َ  َُ  َّ ُُِعي ُصُم َوَم َ َُ  ْ زُُقُك  مِّ 
 :64وااوال لمنوااآل  :وقااأما قومااش   َْ َُ  ا أَُ وَه  ا النَّ  اُس اذُْك  ُ وا نِْعَت  َع اللَّ  ِ  َعلَ  ْيُكْ  َر  ْل ِم  

َفُك ا َ  ُْ ََ السَّ َتاء َوا ْرَِّ ال ِإلَ َ  ِإال ُر َا فَ َِنَّف تُ  ُ  اللَِّ  َُ ْ زُُقُك  مِّ  واوال با اا:   َهاِلٍ  َ ي ْ
3 ث 

بونام بارنس لمطااا  ما  حقيقام ولمل يم ون أما قلاش  مفا ت م قاوآل لموطااقين لموا      
 وحرلنيم لهلل وبح نش ولمأا يقالف بأما ويولا أما  ح  لن ُي بر، و ح  لن يقق ث
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وهناا ا ووااامم وهواام ينبلااي أقاهاا  بااي هااأل لموقاا م، وهااي قااون لهلل واابح نش هااو       
ِف ي  َوَما ِمَ َ آرَّ ٍ   لموقفار باو  لم ب ر ع قلهم وحيولنهم، ومونهم وق باهم، ق آل ق  م :

ث وباي ل يام  6واوال هاور:  اَ ْرَِّ ِإالَّ َعلَ ف اللّ ِ  ِرْزقُ َه ا َوَُ ْعلَ ُ  ُمْس تَ َر ََّرا َوُمْس تَ ْاَ َعَهاَ 
قالاااا بااا منفي ولئااارلع ل واااقثن أل، و)لمرلبااام( هنااا  طااا ولم مسنوااا ن ولمحياااولن، وهاااي لوااام 

 ث(19)ب عآل، بقآل ون لقالف بالفم لمربيع عل  وحش لمبويام يرلآل قحقه 
عاان عاا أل لهلل ق ا م ، ب مف ااآل  –قوا  أقاات وا بق ع –وقار عباا لضوالوع لمقا نااي       

ََ َرصَُّلاْا نِْعَتَ  الّلِ  ُكْف ً ا   ) ن م(  و  حرء وطقق قش، ون أما قومش ق  م : أََلْ  تَ َ  ِإَلف الَِّذُ
98-97واوال لباالهيم:   ََ  ْلَر َ ارُ َوَأَحلواْا قَ ْاَمُهْ  َ اَر اْلبَ  َااِر َ َه نََّ  َُْص َلْانَ َها َورِ ْ َ  ا

  ،
َِ  ِرَيانِبِ    ِ  َوِإَذا َمسَّ    ُ  الشَّ     و َك    اَ    وقاااا آل ق اااا م : َوِإَذآ أَنْ َعْتنَ    ا َعلَ    ف اِ نَس    اِ  َأْع    َ ََّ َونَ    

 ََ ُُوًس  َا  َُ   :83وااوال ل وااالأل   : وقاا آل ق اا م ،   ً  اللّ  َ  لَ  ْ  َُ  ُك ُمَري ِّ  ً ا ن ِّْعَت َّ َِ َذلِ  َك رِ  
ََ أَنْ عَ   53واوال ل نفا آل:   َتَها َعلَ ف قَ  ْاٍ  َحتَّ ف ُُ َري ِّ ُ وْا َم ا رَِِنُفِس ِهْ  َوَأ َّ اللّ َ  َس ِتيٌع َعِل يٌ 
ث 

ولموىحظ بي هأأل ل ي ت وي ق قه  لموق ررل لمقي حا ألت والاوال حا آل لقاولم  يا        
ََ َرصَُّلاْا نِْعَتَ  اللّ ِ  ُكْف ً اَ أََلْ  تَ َ  ِإَلف الَّ   ق نول، بي ح آل ن وم لهلل عليهم، بقومش ق  م :  ِذُ

(، ولموااالر بن واام لهلل لوااقفه م لاااج  ماا  و ناا  لمق حيااع ولمفاا ت نظااا اوااوآل لهلل )
ق  م  هن   و  لمهرليم ولموىم،  و لمن م ون لمولام ولمو آل ولمبنين،  أ  نه  غ مبا ع وا  

عا اااول عااان ريااان لهلل لمحااا  ، بهااام أل لمقباااالأل ل(91)ققاااون وااابب ع  مااا  لمقفاااا ولمنحاااالف
ِإ َّ  لمواااىم،  و لواااقلروول ن وااام لموااا آل ولمحااا أل بيوااا  يوااالا لهلل، قوااا  قااا آل ق ااا م : 
ََ َكَفُ وْا ُُنِفُراَ  َأْمَااَلُهْ  لَِيُصصووْا َعَ َس ِبيِل اللّ ِ  َفَس ُينِفُرانَ َها َُ  َّ َتُك اُ  َعلَ ْيِهْ  َحْس  َ  ًة َُ  َّ الَِّذُ

ََ َكَفُ وْا ِإَلف َ َهنََّ  ُُْحَش ُ و َ ُُ ْرَلُباَ  َوالَّذِ  ُ  ََ   :36واوال ل نفا آل   : وقوماش ق ا م ، 
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 ا لرللول قووهم حهنم، ونواع لمحاىآل  مايهم مقاونهم وابب ع  َوَأَحلواْا قَ ْاَمُهْ  َ اَر اْلبَ َاارِ 
 ث (91)بي رلومهم لمن ا

( باي لمقاا ن لمقاايم يحاره  ولموققبة موي ق ت واور مفاظ لمف اآل ) ن ام(  و )لمن وام      
ِ   َ اَ    ن، قواا  قاا آل ق اا م :ام لمرياااقاار حاا ألت بااي و اا ن، ولقلفاام، بقاا ال يااالر بهاا  ن واا

ََ أَنَعت َع َعلَ يِهْ   ََ ََُخ اُفاَ   وقوماش:   7واوال لمف قحام:     الَّ ِذُ ََ الَّ ِذُ ََِ  ِم  قَ اَل رَُ  
ََ  وقوماش:   93واوال لمو ئارل:    اْلبَ ابَ  أَنْ َعَ  الّلُ  َعَلْيِهَتا اْ ُهلُ اْا َعلَ ْيِه ُ  ُأْولَ ِ َك الَّ ِذُ

ََ ِمَ ُذرَِِّّ  آَ  َ  ََ النَِّبيِّي و لااء ياالر بها  ن وام    58واوال واايم:    أَنْ َعَ  اللَُّ  َعَلْيِه  مِّ
َعلَ ْيُكْ  َوأَنِّ ي  اذُْكُ وْا نِْعَتِتَي الَّتِ ي أَنْ َعْت عُ   لمرين وة ن وم لمقوقين بي لمرين، ق آل ق  م 

 ََ ، وقا ال  لااء ياالر بها  ن وام لموا آل  و   47واوال لمبقاال:    َفضَّْلُتُكْ  َعَلف اْلَع اَلِتي
واوال    َوِإَذآ أَنْ َعْتَنا َعَلف اِ نَساِ  َأْعَ ََّ َوَنَِ  ِرَيانِبِ  ِ  حنس لمن وم، قو  ق آل ق  م :

 ث 51باللت: 
بيااا لمقا نااي قاار  طاا ا لماا  وفهااوم )لم ااا أل( ب مف ااآل        وبااي وو ااة  لااا نحاار لمق       

قَاَل رَر وَنا الَِّذي َأْعَوف ُكلَّ َشْيٍء َهْلَر ُ  َُ  َّ   ) عا (  و ب موالرا )لم ا أل(، ق آل ق ا م :
( واة باعاون ول يام حاوأل وان واي   قالام وووا  )  51واوال ااش:       َر َص 

لوأل ه اون  وا لهلل ق  م  موولحهام باعاون بي ووال )اش(، بب ر لن لوقثآل ووو  و 
َِْرِسْل َمَعَنا رَنِ ي ِإْس َ ايِيَل   ووألأل،  أ ق بىأل ول اب أل بقومهو : ِْتَِياُم فَ ُراال ِإنَّا َرُساال رَرَِّك َف َف

َِ ات َّبَ  َع اْلُه  َص  } نَ  اَي رِمَُ  ٍ  مِّ  َ رَّرِّ  َك َوالسَّ  َُ  َعلَ  ف َم   رْ ُهْ  قَ  ْص ِ   ْ { ِإنَّ  ا قَ  ْص ُأوِح  َي 47َوال تُ َع  ذِّ
نَ  ا َأ َّ اْلَع  َذاَب َعلَ  ف َم  َ َك  ذََّب َوتَ   َالَّف ون ااعااا راهم با  يبااا، وهناا  51وااوال اااش:   ِإلَي ْ

بيااار عليااش    48، 47وااوال اااش:   قَ  اَل َفَت  َ رَّروُكَت  ا َُ  ا ُماَس  ف ال :ااااقاملآل وناب مواا
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قَ اَل  ا أل لملل  ولوققو مش:ووو  وحيب ع بأقا الفم ون الف ت لهلل ق  م ، وهي  ع
 ثرَر وَنا الَِّذي َأْعَوف ُكلَّ َشْيٍء َهْلَرُ  َُ َّ َرَص 

)عن لبن عب س: لل  مقآل طيأل ووحم، وق آل لم ح ا عن لبن عب س: ح آل       
لمنواا ن  نواا ن ع ولمحواا ا حواا الع ولمطاا ل طاا ل، وقاا آل لملياا  باان  بااي وااليم عاان وح هاار: 

لباان  بااي نحااي  عاان وح هاار: وااورء للاا  قااآل رلباام،  عااا  قااآل طاايأل الااواقش، وقاا آل 
، ق آل:  عاا  قاآل َأْعَوف ُكلَّ َشْيٍء َهْلَرُ  َُ َّ َرَص  وق آل و ير بن  بي حبيا بي قومش:

أا للاا  واا  يالاالحش واان للقااش، وماام يح ااآل مسنواا ن واان للاا  لمرلباام، و  لمرلباام واان 
ي ماش وان لمنقا ا، لل  لمقلع، و  لمقلع وان للا  لمطا ل، و عاا  قاآل طايأل وا  ينبلا

وهيا قآل طايأل علا  أماا، مايس طايأل ونها  يطابش طايئ ع وان لب  ماش باي لمللا  ولمااو  
  ققومااش ق اا م : َأْعوَ  ف ُك  لَّ َش  ْيٍء َهْلَر  ُ  َُ   َّ َر  َص   ولمنقاا ا، وقاا آل ب ااا لموفواااين:

 ا ،  ا قااررا قاارالع وهاارء لملىئاا  لميااش،   3وااوال ل علاا :   َوالَّ  ِذي قَ  صََّر فَ َه  َص 
ققع ل عو آل ول حا آل ول اول ، ثام لملىئا  و طاون علا  أماا   يحيارون عناش، و  
يقرا  حر عل  لملاوج ونش، يقوآل: ابن  لمأا لل  لملل ، وقارا لمقارا وحباآل لملليقام 

 ث(99)عل  و  لالر(
لرقراااُش(  ا لعاااا  قاااآل طااايأل        وقاااوآل لبااان عبااا س ووح هااار هاااو لموولبااا  مقاااالألل )لر

 ي ووىلش لمللي  بش بو  نيا بش ون لال ئص وون بةثالواقش ولباغش ب
وقااوآل واا ير باان لبااي حبيااا هااو لموولباا  مقااالألل )للوقااش(  ا لليققااش )وهااي حوااة       

، وقياآل لن للاقىف لمو نياين قا بة  لاقىبهم (93)لىئ (  ا قآل طيأل يحقا حون لمياش
 -لمو نااا : باااي ق ياااين لموف اااومين ب لااا  لعقبااا ا لن لموف اااوآل ل وآل هاااو )للوقاااش( قااا ن

 لعا  لليققش قآل طيأل يحق حون لميش وهو لموولب  مقوآل و ير بن لبي حبياث
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وقياااآل  ن للاااقىف لمو نياااين قااا بة  لاااقىف لم لوااا أل باااي لعاااالع )للوقاااش( ب لااا        
لعقبا ا لن )للوقراش( وف اوآل لوآل قاا ن لمو نا : لعاا  لليققاش قااآل طايأل يحقا حون لميااش 

 وهو لموولب  مقوآل و ير بن حبياث
لعا  قاآل طايأل الاواقش  -وعل  لعقب ا لنر )للوقش( وف وآل ث ن، ق ن لمو ن :      

وطاااقلش لماااأا ياااا ب  لمونف ااام لمونواااام باااش لو ين واااع قو ماااش لمووقااان  ا لعاااا  قاااآل 
 ث (94)طيأل بي لموحور و  ين وبش بي لمالوال ولمطقآل

ياأل، ولموقالااور واان هااأأل ل ياام لن لهلل ق اا م  و ااة نااولويس لمقااون، وقااررا وقاا ر      
ََ ُك لَّ   ووال لوب ع لمحي ل وريوووقه  بيش، و حون للقش، قو  ق آل ق ا م : الَّ ِذي َأْحَس 

قُ ْل أَيِ نَُّكْ  لََتْكُف ُ وَ  رِالَّ ِذي َهلَ َ    وقوماش وابح نش:   7واوال لمواحرل:    َشْيٍء َهَلَر ُ 
َِ َوَتْيَعُلاَ  َلُ  أَنَصاً ا َذِلَك َربو  ََ } ا ْرََّ ِفي َُ ْاَمْي { َوَ َعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمَ فَ ْاِقَه ا 9اْلَعاَلِتي

{ ََ { َُ  َّ اْس تَ َا  ِإلَ ف السَّ َتاء َٓٔورَاَرَي ِفيَها َوَقصََّر ِفيَها َأقْ َااتَ َها ِفي َأْررَ َعِ  َأَّاٍ  َس َااء لِّلسَّ ايِِلي
ََ }َوِرَي ُ َهاٌ  فَ َراَل َلَها َوِلألْرَِّ ِاْيِتَيا َىْاًعا َأْو َك ْ  نَ ا ىَ ايِِعي ََّ َس ْبَع ًٔٔر ا قَالَتَ ا أَتَ ي ْ { فَ َرَض اُر

نْ َيا ِرَتَص ارِيَح َوِحْفًَ ا َذلِ كَ  َِ َوَأْوَحف ِفي ُكلِّ َسَتاء َأْمَ َر ا َوزَُ َّنَّ ا السَّ َتاء ال صو  َسَتاَواٍت ِفي َُ ْاَمْي
لموفواين عل  لن  ، وقر لقفقت  قولآل  19-9ووال باللت:    تَ ْرِصُُ  اْلَعزُِِز اْلَعِلي ِ 
 ا لواققوآل للا  عن الاا هاأل لمقاون  َأْعوَ ف ُك لَّ َش ْيٍء َهْلَر ُ   و نا  قوماش ق ا م :

بللاا  لماحااآل ملوااا ل ولمااأقا واان واا ئا لمحيولناا ت ولمحطااالت مىنثاا ، ولموااو أل ووااققال 
بابىقهاا ، ولضاا بلولئنهاا  لمواارحول بيهاا ، وح ااآل هااأل لمقااون وواالالع مسنواا ن، يقوااآل 

 ث(95) ع، وهقألب  ش ب  
ووو  يلو  ون بىغم لمقا ن بي هأأل ل يم وون لولوبش لمو حو قن وع لمح بم       

وااة وااملآل باعااون لمح حاار مالاا نة لمقااون لمقااريا لم ويااو واابح نش، أمااا  ن باعااون  مرااش 
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نفوااااش، ووعاااام لنااااش لممااااش لضوحاااار مهااااأل لمقااااون وهاااام أل لمبطااااا، بق ناااات  ح باااام ووواااا  
(:)  الَّ   ِذي َأْعوَ   ف ُك   لَّ َش   ْيٍء َهْلَر   ُ  َُ    َّ َر   َص  قَ   اَل رَر ونَ   ا  برح ااات قلاااا لمح بااام

لب ايآل باعون )عليش لمل نم(  ا: ابن  لمأا لبرل قآل طيأل، و حوان للقاش وهارلأل لما  
 ث(96)لوب ع ريوووقش، ولمهرليم بي ل يم هرليم ع وم

قثياال ياأهع  ب ولوع ل يح و بي ل يم لعا  و  نن   قنحالا، وحأف ُحواىع       
لم قآل بي ققرياه  قآل وأهع، ون لموللوق ت لمحيم وغيا لمحيم، لم  قلم وغيا لم  قلم 

ولنوا  حاأف وف اوآل )هارء( مققارم واا   (97)لمقاي للقها  لهلل ومقاآل ونها  عولاش لمويواا مااش
 ث(98)يطيا لميش

قو  لن بي ل يم ق اي  ع بفاعون وقأبش، علا  لعقبا ا لن لمااع لمحا  وابح نش       
قاار للاا  هااأل لمقااون، وغاااس بيااش  وااب ع ريوووقااش، بهااو حاااا باا ن يوحاار وي باار، و واا  

  نت بق أع  نا وللو  ق بش   قولا  وا حي قا بقيف قولا  وا غياا؟ث
َْ َأْو َأْمِس ْك ِرَرْي ِ  ِحَس ابٍ   وقومش ق ا م          39واوال ص:    َر َذا َعوَاُؤنَ ا فَ اْمُن

 - ن  لموقالور بهأل لم ا أل عل  لقولآل:بقر للقلف لموفواون بي لمو
لمولااا لمااأا   ينبلااي ضحاار واان ب اارأل بقوااليا لماااي  ولمحاان،  -: عطلييوللعلول      

 ب ل  هأل يقون و ن  ) ونن  و  ووا بليا حو ع( وحه ن:
لضوآل: لونن عل  ون طئت ب اىقش  و  ووا ون طئت ونهم باي عولاش وان         

 مثغيا حاج عليا بيو  ب لت به
 (99)لمث ني:  عا ون طئت ون لمن س ولونة ون طئت ونهم        
ُ وقيناا  واا  ُ وقااي لمناا س  -: قيااآل  نر وااليو ن قاا آل عاان هااأل لم ااا أل:عطلييوللعطثييانآ      

 وو  مم يمقول، وعلون  و  علم لمن س وو  مم ي لوولث
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نر وااليو ن  ن لم ااا أل هناا  هااو لمقااول علاا  لمنقاا ا، بقاار ُاوار   -: عطلييوللعطثاطيي       
هااأل  -قا ن بااي ظهااأل وئاام احااآل وقا ن مااش ثىثوئاام لواا ل ووااب وئم وااايم، بقا آل لهلل مااش:

عا مناا  وااان لمقاااول باااي لمنقااا ا، بااا ونن بحوااا ل وااان قطااا أل وااان نوااا ألا  و  وواااا عااان 
لواا  بليااا ومللااأل باايون  -حواا ل واان قطاا أل واان نواا ألا، ويقااون و ناا  بليااا حواا ع:

و تر لو نقحااات ح و ااات لو عومااات، لو بلياااا عااارر وحالاااوا بااايون اااقرحو ويقاااون  (31) وو
، يق آل: -و ن  )ب ونن(:  وني بوني، وون  يوني، ملق ن، ب أل  وات ون  -ون لمونير

 (31) ون، وون ون :  ون، ب أل  قررقش بنون لفيفم قلت: لوننو  - ون  قلت:
 -بليا حو ع( بفيش  وحش:1لو  قومش       
لهلل بلياااا حوااا ع و  ققاااريا، وهاااو  لناااش وق لرااا  )ب ا منااا (  ا  عاااا أل -:عحييي  ا      

هااأل عا مناا   -وقيااآل لن بااي لمقااىم ققااريو ع وقاااليالع وهااو: (39)ر ماام علاا  قثااال لم ااا أل
    وهاااأل لموحاااش قااار ُارر بوحاااور لمف الاااآل باااين لموق لَّااا   (33)بلياااا حوااا ع بااا ونن  و  وواااا

 ث(34)بليا حو ع( ولموق لَّ  )عا من ( وهأل لمف الآل هو )ب ونن لو  ووا(
لنش ح آل ون عا من   ا بي ح آل قوناش غياا وح واع علياش  ناش حام   -:عطثانآ      

         ولمحقيقااااام لن و نااااا  لمققثياااااا وواااااقف ر وااااان (35)قثياااااا ي واااااا علااااا  لمُحوَّااااا ع  ااااابُاشُ 
 ولمققثيا حقو عث (36)  بم  نه  ملق ظيممل

) ووا( ضناااش   وقااار ُارَّ ق لرقاااش باااا( 37)لناااش وق لااا  باااا)لونن  و  وواااا( -:عطثاطييي       
 (38)لووقُت بليا حو ع -يق آل:
وهاو لمو براا عناش بقواليا  (39)ولمأا يظها لن لم ا أل هن  هو لمولا ولمولا ن      

لمااااي  ولمحااان، وهاااو وقق ااا  لمقاااوآل ل وآل، ضنَّاااش لمقاااررا لموطاااقاا باااين  هاااآل لمقفوااايا، 
م  لنواا  واالرا وماايس عليااش لعقااالا واان حياا  لمللاام ول طااقق   ولموااي  ، وضن لهلل ق اا 
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وليو ن عل  لمحن مي لم لمن س  نهم للوا  وان للوا  لهلل،   قارال مهام علا  طايأل، و  
يولقاون ضنفوااهم نف اا ع و   االع، بااى و ناا  مللااوف وانهم، لو عباا رقهم، ثاام لن ل ياا ت 
ق نت ققحر  عن لمطي اين ول وعه  ضوا وليو ن قأما لمااي  قحااا بااواأل، وهاأل 

 قولآل ب م ا أل، ضن وليو ن البهو  ون ابرش، ولن يقون مش لوقي و لمطيئ ن هو   وم  ل
 بيهو ث
و وهن لضقولآل هو لمقوآل بان لم ا أل هنا  هاو لمقاول باي لمحوا ل ضناش بياش عاروآل       

 وا  لمقاوآل لمثا نيثثث ووا  ُنقاآل عان واليو ن  (41)عن لمظ ها ولررع أل و وا بليا رمياآل
و  ممثثلما( بياوب أل لموراي   لأ قياف ُيقا آل ب ار أماا: )لوقين  و  ُ وقي لمن س و  -لنش ق آل:

)باا ونن  و  ووااا بليااا حواا ع( باا ن قاا ن لُمو ااا  هناا  لمنبااول ولحقاا م لمطااال باا مقبليغ 
ولحع عل  ل نبي أل، ولن ق ن لمو ن  هو لمو آل لو غياأل، ب مقوويم باين لماعيام ولحبام 

 بي لُضعاي ت، ل الم ون نبي ون لنبي أل لهللث
هااأل يقاا آل بااي )لعااا واان طاائت واان لمناا س ولونااة واان طاائت واانهم( ضنر ووثااآل       

لموناااة مااايس وااان ُللُااا  ل نبيااا أل، ثااام  نر )بلياااا حوااا ع(   يق لااا  باااا) ووا(  ناااش   
ب لاا  هااأل لنقفاا أل لمحواا ع  (41) ووااقت بليااا حواا ع بااآل يق لاا  بااا)لونن( بقااا -يقاا آل:

، ولموااالر  بااا)لمون( هناا  هااو لمعااا أل غيااا ونفااي عاان ل وواا ا، بيااُرأُل واولقاام بااي لمواانر
   (49)عل  وبيآل ل وق  ال

ر لضوآل ااي ل وآل، ولمووحااااولىالااام لضواااا باااي هاااأل لن لهلل وااابح نش هاااو لمو ااا      
ا، اش لضواان، وناام يقااا ماا أل قا ن، ووا  مام يطاا ع، بوا  طااووقرا لضقارلا، وونطاا ل وبا

ََ َوَما َتَشاُؤوَ  ِإال َأ  ََُشاء اللَّ   : ةاش ياحاولمي  ث    99ووال لمققويا:   ُ  َربو اْلَعاَلِتي
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 املبحث الثاًي
 عطاء العباد للعباد

 

ول ي ت لمقي عبات عن هأل لمو ن ، ب وقلرلم لمف اآل لمالااي  ) عاا (، قوماش       
َِمَّ   ا َم   َ َأْعوَ   ف َوات ََّر   ف َوَ    صََِّّ رِاْلُحْس   َنف َفَسنُ َيسِّ   ُ ُم ِلْلُيْس   َ  ق ااا م :    7-5آل: مليااا َف

َها َرُضاْا َوِإ  لَّْ  ُُ ْعَوْاْا ِمنَه ا  وقومش ق  م :  ُه  مََّ َُ ْلِتُزَي ِفي الصََّصقَاِت فَِإْ  ُأْعُواْا ِمن ْ َوِمن ْ
 ث   58ووال لمقوبم:   ِإَذا ُرْ  َُْسَخُوا َ 

 

لسببلعطنزول
َِمَّ   ا َم   َ َأْعوَ   ف أهاااع لموفوااااون  مااا   ن قوماااش ق ااا م :        باااي  باااي بقاااا ناااوآل  َف

وق مااااش ع واااام  ، قاااا آل لمقاابااااي: )قاااا آل لباااان وواااا ور: ي نااااي لباااا  بقااااا لمالااااري  
لموفواااين، باااوا عاان عاا وا باان عباار لهلل باان لموبيااا، قاا آل: قاا ن لبااو بقااا ي قاا  علاا  
لموىم عح ئو ونو أل، ق آل: بق آل ماش لباوأل  باو قح بام:  ا بناي ماو  ناا لعققات احا  ع 

 ث(43)آل: ي   بت  نو   اير و   اير(ُحلرلع يون ونا ويقووون و ا؟ بق 
َه ا َرُض اْا َوِإ  لَّ ْ   و و  قومش ق  م :        ُه  مََّ َُ ْلِتُزَي ِفي الصََّصقَاِت فَ ِإْ  ُأْعوُ اْا ِمن ْ َوِمن ْ

بقر ) قيآل  نه  نومت بي  بي لمحاولظ لمونا ب ، بقا آل: ل   ُُ ْعَوْاْا ِمنَها ِإَذا ُرْ  َُْسَخُوا َ 
م  نوا  يقوام الارق ققم باي اعا ل لملانم وياوعم لناش ي ارآل؟ وقياآل: باي قاون  م  الا حبق

يقواام غناا ئم حنااين، ب وااق اف  لباان أا لملويالااال ا س لملااولاج، قاا ن اوااوآل لهلل 
قلوع  هاآل وقام بقاوبيا لملنا ئم علايهم، بقا آل: لعارآل يا  اواوآل لهلل، بقا آل: ويلاا لن مام 

 ث(44) عرآل بون ي رآل؟(
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 اآلية:املعىن العام وها يستٌبط هي 
لن لموققباااة  يااا ت لم اااا أل باااي لمقاااا ن لمقاااايم، يحاااره  قااار عباااات باااي قوااام وااان       

وول  ه  عن )عاا أل لم با ر مل با ر( وبل الام باي ح ناع لما عام ولمنفا   باي وابيآل 
 لهلل ق  م ث

وت لعستخ ملعطتابقيلعطليمنآلعللاالل)يزق(لول)أعءى(لإضيالةلعىيىل)أنفيق( للللللل
ملاملأنلعستخ عملعطفالل)أنفق(لجا لبنسيبةلأ بييلملاينيةلميعلوممالقالحظللآل ذعلعط

 عطفاىقنلعآلخيقن.
 ال  َذِلَك اْلِكَتابُ  ق آل ق  م  بي وي   لمحري  عن الف ت لمومونين لموققين:       

ِمُناَ  رِاْلَرْيِب َوُُِريُتاَ  الصَََّة َوِمتَّا ُْ  ُُ ََ ََ الَِّذُ   ُُنِفُر ا َ  َرزَقْ نَ اُر ْ  اَل َرَُْب ِفيِ  ُرًص  لِّْلُتتَِّري
 ث 3-1ووال لمبقال:

ب ر لن اُلرَّا هاأل لمواي   بوالاف حقيقام لمقاا ن لمقاايم، وقوناش ه ريا ع ملوققاين،       
طال لمبي ن لمقا ني بأقا وحووعم ون الاف قهم لمقاي قانها  ب  اه   ما  ب اا، وهاي 

ق وااام لمالااااىل ولمنفااا   بااااي وااابيآل لهلل، وهااااأأل ل مالاااف ت وقىوواااام، لميوااا ن ب مليااااع ولل
ووقالبام بي طلاليم لمومون لموققي، ولحرله  ومريم  م  لضلااء، ولميوا ن ب ملياع 
وااان  لاااص الاااف ت لموااامون، أماااا  ناااش يقق اااي لميوااا ن بقاااآل وااا  للبانااا  لهلل وااابح نش 
وق  م  ون  ووا  لاويم  و رنيويم غ بت عن  وعن لرالقن ، وهاي قوقيفيام وقلقا ل عان 

وونه  لميو ن ب محوا ع وياوم لمقي وام،  ااي  اووآل لهلل  ااي  لمقا ن لمقايم وعن
، ولمأا يمون (45)وب محنم ون يوه ، وب من ا وعألبه ، ولموىئقم ولمحن ولموحي، وغياه 
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ب مليع حاا بش لن يقيم لمالىل ح   ق وقها ، قوا  يرب اش أماا  ما  لمنفا   باي وابيآل 
 ث(46)واو  ع بي لمحنم لهلل ولبقل أل وا  قش، لوب ع ون لم ق ع بي ل لال

ووواا  يلحااظ بااي هااأأل ل ياام ق ايااف لموققااين بااا )ل واام لمووالااوآل( )لمااأين(، وواا        
يطاايا  ماا  لن لباااو الاافم بااي  ومئااا لمووالااوبين بااي قلااا ل ياام هااي لميواا ن ب مليااع 

ق وم لمالىل ولمنف   بي وبيآل لهللث  ولل
وباي  ياام  لااء قاااء لمق بياا لمقا نااي يباين لمواابآل لموثلا  بااي لمنفا   بااي واابيآل       

ََ آَمنُ اْا اَل  لهلل ولمقي ياق يه  لهلل وبح نش وق  م ،  أ ق آل حآل ون ق ئآل:  َُا أَُ وَه ا الَّ ِذُ
َِّ َوا َذ  َكالَّ ِذي ُُنِف ُ  َمالَ ُ  رِيَ اء النَّ ا َُ رِاللّ ِ  َواْليَ  ْاِ  ارِه ِ  تُ ْبِوُلاْا َ  َصقَاِتُك  رِ اْلَت ِم ُْ ِس َواَل ُُ  

ََِ ارَُ  َواِرٌل فَ تَ  ََكُ  َ ْلًصا الَّ َُ ْرِصُروَ  َعَلف َش ْيٍء مِّتَّ ا كَ  َس ُباْا َفَتثَ ُلُ  َكَتَثِل َ ْفَااٍ  َعَلْيِ  تُ َ اٌب َف
 ََ ََ  ث 964ووال لمبقال:   َوالّلُ  اَل َُ ْهِصي اْلَرْاَ  اْلَكاِف ُِ

بي هأأل ل يم لمقايوم  اط ر ملومونين، ووعظ مهام، وقبياين مقيفيام لمحفا ظ علا        
 عواا مهم لمالاا محم بااي لمنفاا   بااي واابيآل لهلل،  أ نهاا هم لهلل ق اا م  عاان  بااا آل  حااوا 
 عواا مهم ل نف قياام والاارق قهم باا مون ول أء، ولموقالااور بهواا : لمواانر علاا  لموقالااارَّ  

، وقاار طاابش (47)، وقااأقياأل بف ااآل لموقالاارَّ  عليااشعليااش وليااألمأل عاان ااياا  ق يياااأل بفقاااأل
وهااو لمححااا لضولااس، وأمااا لمححااا عليااش  -لمونراا ن لمواامأا بالاارققش و حاااأل بالاافولن:

ابقاام اقيقاام واان لمقااالع   ققاا ر قثباات  و قووااا نفوااه ، هااأل لمالاافولن لالاا بش لمواااا 
لماأا   لمطرير، باولآل و  عليش وان لمقاالع، وقاقاش  ولاس، قاأما  حاا لموالئاي لمونفا  

 يق ر يثبت، ببوحار  رن  بقنم  و للقب ا يووآل  حاألث
ََ ُُنِفُراَ  َأْمَااَلُهْ  ِفي َس ِبيِل  مأما ق آل ق  م  بي ح  لمومونين لموللالين:        الَِّذُ

َه  ْاٌ  َعلَ  ْيِهْ  َواَل ُر  ْ  اللّ  ِ  َُ   َّ اَل ُُ ْتِبُع  اَ  َم  ا أَنَفُر  ااُ َمنًّ  ا َواَل َأًذ  لَُّه  ْ  َأْ   ُ ُرْ  ِعن  َص رَرِِّه  ْ  َواَل 
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وميس أما بحوع، بآل لمومون ورعو ضن ينف  ون اياع    969لمبقال:  َُْحَزنُا َ 
ََ آَمنُ اْا أَنِفُر اْا ِم َ ىَيِّبَ اِت َم ا َكَس ْبُتْ  َوِمتَّ ا َأْهَ ْ نَ ا َلُك     وولمش، ق آل ق  م :  َُا أَُ وَه ا الَّ ِذُ
ََ اَ ْرَِّ َواَل تَ َيتَُّت  ا  ْا اْلَخِبي  َ  ِمْن  ُ  تُنِفُر  اَ  َوَلْس  ُت  رِمِهِذُ  ِ  ِإالَّ َأ  تُ ْرِتُض  اْا ِفي  ِ  َواْعَلُت  اْا َأ َّ مِّ  

ولموقالاااور ب مايبااا ت هنااا ، هاااو لمقواااع    967واااوال لمبقاااال:    اللّ   َ  َ نِ   يي َحِتي   صٌ 
 ، وابو  ُيقالر بش لمو آل أو لمالف ت لمحيرل نحو لمحبوع  و و  ط بش أماث(48)لمحىآل
قوا  –وون ل مفا ظ لمقاي عباا لمقاا ن لمقاايم بولوااقه  عان عاا أل لم با ر مل با ر       
َُ  ) او ( قااا آل ق ااا م :  -أقاااات َوِإَذا َحَض   َ  اْلِرْس   َتَ  ُأْولُ   اْا اْلُرْ رَ   ف َواْلَيتَ   اَمف َواْلَتَس   اِكي

 ث 8أل: ووال لمنو   فَاْرزُُقاُر  مِّْنُ  َوُقاُلاْا َلُهْ  قَ ْااًل مَّْعُ وفًا 
قوااا  عباااا لمبيااا ن لمقا ناااي عااان عاااا أل لم بااا ر مل بااا ر باااا)قالرقول،  الااار (، قااا آل       
ََِ ٌة ِإلَ ف َمْيَس َ ٍة َوَأ  َتَص صَُّقاْا َهي ْ ٌ  لَُّك ْ  ِإ  ُكن ُتْ  تَ ْعَلُت ا َ  ق  م :    َوِإ  َكاَ  ُذو ُعْسَ ٍة فَ َن

  :981ووال لمبقال   :وق آل بي وو اة  لاا ،  ا ِم َ مَّ ا َرزَقْ نَ اُك  مِّ َ قَ ْب ِل َأ  َوأَنِفُر ا
ََ الصَّاِلِحي   ََ َُِِْتَي َأَحصَُكُ  اْلَتْاُت فَ يَ ُراَل َربِّ َلْاال َأهَّْ تَِني ِإَلف َأَ ٍل َق ٍُِب َفَِ َّصََِّّ َوَأُكَ مِّ

  :11ووال لمون بقون   ولمالا ر ولمارلآل ولمقا ف: ) الاآل يارآل علا  قاول باي لمطايأل ،
وابواا  وااوي لمواا آل لمااأا يلاحااش الاا حبش الباا ع مألحااا وموا ااا ل لهلل  (49)قااو ع وغياااأل(

ب مالرقم،  نش يقطف عن الر  ال حبش بي ل عقق ر ولمقوآل، ومأما لالقت لمالرقم 
عل  قآل: )و  يلاحش لمنو ن وان و ماش علا  وحاش لمقابام، ق موقا ل، مقان لمالارقم باي 

 ث(51)ل الآل قق آل ملوقاول بش، ولموق ل ملولحع(
َِمَّ  ا َم  َ َأْعوَ  ف َوات ََّر  ف َوَ   صََِّّ رِاْلُحْس  َنف  ووواا  مااش الاالم ب مالاارقم قومااش ق اا م :        َف

ث ول يم حوأل ون وي   قحر  عان الانفي  7-5ووال لمليآل:    َفَسنُ َيسُِّ ُم ِلْلُيْسَ  
لمن س لمومون ولمق با، بب ر  ن  قوم لهلل ق  م  ب مليآل وقت غطي نش لملىئ ، ولمنه ا 
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ِإ َّ  ن: ا مااام قحليااش، حااا أل حااولع لمقوااام ميقطااف عااان لنقواا م لمنااا س  ماا  النفيااابااي ح
،  ا لن وا يقم موقناول، بوانقم وان يوا   وا ي   4واوال لملياآل:    َسْعَيُكْ  َلَشتَّف

، وهم لمونفقاون باي (51)لمومونين لمأين يالبون ا   لهلل ق  م  وياووون لمفوو بحن نش
 لمنقياثوبيآل لهلل، وونقم ون يو   و ي 

َِمَّا َمَ َأْعَوف َوات ََّرف ق آل لمقاابي: )قومش ق  م :        ق آل لبن وو ور: ي ناي  با   َف
، وق ماش ع وام لموفوااين، بااوا عان عا وا بان عبار لهلل بان لموبياا قا آل: قا ن بقا 

 بو بقا ي ق  عل  لموىم عحا ئو ونوا أل، قا آل: بقا آل ماش  باوأل )لباو قح بام(: ماو  ناا 
 حلاارلع يون ونااا ويقووااون و ااا؟ بقاا آل: ياا   باات  نواا   اياار واا   اياارث وعاان لعققاات احاا  ع 

َِمَّ ا َم َ َأْعوَ ف  لبان عبا س باي قوماش ق ا م :  ات ََّر ف  ا باأآل و  َف ََ  ا وحا ام لهلل 
)بونيوااأل مليوااء(، وباي ل يام حاأف وف اومي ) عاا ( ووف اوآل  (59)لمقي نه  عنه (

يام لن لمبيا ن لمقا ناي حاأف وف اومي ) عاا ( )لقق (، وون بىغم لمحأف بي هأأل ل 
ضناااش  الر لن يبااااو لمالااافم لموهوااام باااي طلالااايم لمنوااا ن لموااامون وهاااي ل نفااا   باااي 
وااابيآل لهلل، ومااام يقالااار لمقاقياااو علااا  أقاااا لمونفااا ،  ا لناااش لالر  باااالو لمالااافم ومااايس 
وق لقااا ت لمالااافم، وقاااأما ميطااايا علااا  لن لهلل ق ااا م  يقباااآل لمالااارقم ولن ق نااات ناااوال 

 ال، و  رلم لمونف   الر وحش لهلل ق  م ثيوي
ووااان بىغااام ل يااام ل وااالوع لملبااااا لملااا اج لمااا  لموااارا بااا م اف باااأقا قياااور       

وطاوا ل نف  ، ن هيا عن لولوع لمقوقير، حي  لن بيش حثا ع علا  لمالارقم وقاغيبا ع 
 بيه ث
وان  مف ظاش، هأأل ب ا  وحش عا أل لم ب ر مل با ر باي لمقاا ن لمقاايم، وقلاا قوام       

وقاار قبااين لن لمنفاا   بااي واابيآل لهلل اقاان اقااين واان عقياارل لموواالم لمواامون لمووحاار   
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يوقااان قحوئقاااش عااان عااااء ل واااىم، وعواااآل  و واااي يحاااع علااا  لموااامون لن يقاااوم باااش 
بوالاافش حااوأللع واان  عواا آل لموواالم لمظاا هال، بااإأل ماام يوقلااا لمواا آل، بليواا عر لمناا س بااي 

 و حوأل ون لمنف  ثطمونهم،  و ميووا لألأل عنهم، به
 
 

 املبحث الثالث
 عطاء اهلل األخروي

ثواام  ياا ت ثااى  عبااات ب وااقلرلم لمف ااآل لمالاااي  ) عااا (  و  حاار قالاا ايفش،       
ِإنَّ   ا  وهوااا : قوماااش ق ااا م :لعااان عاااا أل لهلل لضلااااوا، لثنقااا ن باااي حااا  اواااوآل لهلل 

نَ    اَي اْلَك     ْاََ  َ  َوَلَس     ْاَ  ُُ ْعِوي     َك رَرو     َك  وقوماااااش ق ااااا م :    1واااااوال لمقاااااوثا:   َأْعوَي ْ
ث ولضلااااء باااي حااا  لموااامونين ب  وااام، وهاااي قوماااش  5واااوال لم اااح :   فَ تَ ْ َض   ف
ََ ِفيَه ا َم ا َ اَم ِع السَّ َتاَواُت َواَ ْرَُّ ِإالَّ َم ا  ق ا م :  ََ ُس ِعُصوْا َفِف ي اْلَينَّ ِ  َهالِ ِصُ َوَأمَّا الَّ ِذُ

َ  َمْيُذوذٍ   ث 118ووال هور:    َشاء رَروَك َعوَاء َ ي ْ
 

 
 املعىن العام وها يستٌبط هي اآليات:

يوثآل لميو ن ب محي ل لضلاء اقن ع لو واي ع باي لم قيارل لمواىويم، ولموقاواآل باي       
 يااا ت لمقاااا ن لمقاااايم بهاااأل لملالاااوص يحاااره  قحااارثت عااان قلاااا لمحيااا ل ولب  ااات باااي 

 لمل مرلثقالوياه  عل  لعقب ا  نه  لمحي ل لمحقيقيم لمب قيم 
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وثوم وحا وا حا ألت بيها  قلاا ل يا ت،  أ قحار  قوام وان هاأأل ل يا ت عان وا        
، لعاارأل لهلل ق اا م  مألنبياا أل رعاا ل هرلياام لمبطااا، وبل الاام واايرهم ولاا قوهم وحواارلع 

وب اااىع عااان لضنبيااا أل ثوااام وحاااوا  لاااا حااا أل وقحااارث ع عوااا   عااارأل لهلل ق ااا م  ملوااامونين 
 لمووحرين  ومي ئشث

  آل: ا أ قااا ش اع لهلل وااابح نش نبيااااحااارء  يااا ت واااوال )لم اااح ( ل اااابفاااي  ،       

ََ ا ولَ ف َوَلَس ْاَ   َوالضوَحف َواللَّْيِل ِإَذا َسَيف َما َو ََّعَك رَرو َك َوَم ا قَ لَ ف َوَلألِه َ ُة َهي ْ ٌ  لَّ َك ِم 
 ياااوء لن واابع نااووآل هااأأل ل ياام   4-1وااوال لم ااح :    ُُ ْعِوي  َك رَرو  َك فَ تَ ْ َض  ف

طااا عقهم لن لهلل وااابح نش قاااار قللااا  عااان اواااومش  وقاقااااش،  أ لن  قاااوآل لموطااااقين ولل
لللمااااوحي قاااار لنقاااااة عنااااش واااارل واااان لمااااوون، بنوماااات هااااأأل ل ياااام قوااااليم ماوااااوآل لهلل 

 ث(53)رلح م وولعم لموطاقين، ووفنرل لقولمهم
وبااي ل ياا ت يقواام لهلل واابح نش بااتيقين قااونيقين واان  ي قااش، هواا  وقاات لم ااح        

 أ لن بااي  –قواا  يقاوآل علواا أل لمبىغام–قات لملياآل بااي ح مام وااقونش، وبينهوا  ابا   وو 
)لم ح ( ققون لمحاقم ولمنط ا عل   وحش، بي حين لن وقت لمليآل يابا  لمواقون، 

 ، (54)ويليم لمهروأل عل  لملىئ 
 وحووعاام واان َوَلَس  ْاَ  ُُ ْعِوي  َك رَرو  َك فَ تَ ْ َض  ف ووواا  يلحااظ بااي قومااش واابح نش:       

لمظولها لمفنيم ولمبىغيم، ونها  لوالوع لمقوقيار باا ) م لمقوقيار( و )واوف(، ووا  يارآل 
عل  حقيقم حالاوآل لموعار، ب اا أل لهلل  تن   وح مام قوا  لن لم اح   تن ب ار ظلوام 
لمليااآل، ونوماات هااأأل ل ياا ت بااي وواااا ظلواا ت لوااقهولأل لموطاااقين و االاهم لمنفواااي 

ب ىع عن حأف لموف وآل لمث ني ماا)ي ايا(، عل  اووآل لهلل بي بقال لنقا ل لموحيث 
وون  يح أللت هأل لمحأف ل اى ،  ا  اى  حالوآل )لمطيأل لمُو وار ( ولوقلالقش 
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مقاااآل وااا  يقونااا  لماواااوآل 
وااان باااين وااا ئا  ، وهاااو عاااا أل لااا ص ماواااوآل لهلل (55)

 ل نبي ألث
ر به  اووآل لهلل        نَ ايَ إِ  )لمقوثا(، قا آل ق ا م :  وون ل طي أل لمقي ُوع،  نَّ ا َأْعوَي ْ
 ث1ووال لمقوثا:   اْلَكْاََ  َ 
قااا آل لمقااباااي: لمقاااوثا: بوعاااآل، وثاااآل لمنوباااآل وااان لمنفاااآل، ولمحاااوها وااان لمحهاااا،       

ولم اااع قوااوي قااآلَّ طااي قثيااا لم اارر ولمقاارا ولملاااا قااوثالع، قاا آل واافي ن: قيااآل م حااوو 
ياااا، ولمقاااوثا وااان احاااة لبنهااا  وااان لموااافا: ب،ااامر  عر لبناااا؟ ق مااات: بقاااوثا،  ا بوااا آل قث

للماح آل: لموير لمقثيا لملياث
ولمقااوثا: لم اارر لمقثيااا واان ل الااح ع ول طااي ل، ولمقااوثا واان لملباا ا: لمقثيااا،       

علاا  وااقم عطااا  وقاار ققااوثا:  أل قثاااثث وللقلااف لهااآل لمقاويااآل بااي لمقااوثا ملنبااي 
اوء لمقاواأا ، و (56)قو ع، لضوآل: لنش نها بي لمحنم، اولأل لمبل اا عن لنس ولمقاوأا

ح بقاا أل واان )لمقااوثا نهااا بااي لمحناام  :لي اا ر عاان لباان عوااا، قاا آل: قاا آل اوااوآل لهلل 
أهع، ووحالأل عل  لمرا ولمي قوت، قابقش لايع ون لمووا، وو مأل  حل  وان لم واآل، 

، وبي الحي  وولم عن لنس ق آل: )بينوا  نحان عنار اواوآل لهلل (57)ولبيا ون لمثلج(
 وبقوو ع، بقلن : و  ل احقا يا  اواوآل لهلل   أ  غف   غف ألل ثم ابة ا وش :؟ قا آل

نَ ايَ  نومت عليَّ  نف ع ووال، بقاا :  ثام قا آل: لقاراون وا  لمقاوثا؟ قلنا :  اْلَك ْاََ  َ  ِإنَّ ا َأْعوَي ْ
عليااش ليااا، هااو حااوا  -عااو وحااآل–لهلل واوااومش  علاام، قاا آل: بإنااش نهااا وعرنيااش ابااي 
، بيلااقلج لم باار واانهم، باا قوآل: لنااش واان قااار عليااش  وقااي يااوم لمقي واام،  نيقااش عاارر لمنحااوم

بي لمووقف لول لب ا بي حو ش  (58) وقي، بيق آل: لنا   قراا و  لحر  ب را(
ا اولن –قثيال، أقان ها  باي ققا ع لمقاأقال، ولن علا  لاق ناش ل اب ام للفا ألأل لضاب ام 



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2132 -هـ 3311الوجلد السادس      العدد الحادي عشر         

 

 317 

ناش ولن ون لبلا ولحرلع ونهم مم يوقش ل لا، وأقانا  هنا ا وان يااار ع –لهلل عليهم
بون لالر لموقوف علا  أماا قاولاش هنا ا، ثام يحاوو لن يواو  أماا لمنهاا  و لمحاوا 

هنا ا، ويواو  باش موا  بياش وان لملياا لقوثالع مقثال لمولارل ولمطا ابم وان  وام وحوار 
 لمقثيا ولمو أل لمقثياث 

(، ولمق بيااا عان حاار         وووا  يلحااظ باي قاقيااع ل يام لوااق و مه   رلل لمقوقيار ) نر
ي وااايقة بالااايلم لمو  اااي ) عاينااا ا(، وباااي أماااا ر مااام علااا  حقويااام وقاااول وواااققبل

 ث(59)لمولبا بش، بآل وقانش وقة ب ىع 
وبي وو ة  لاا نحار لمق بياا لمقا ناي قار قحار  عوا  لعارأل لهلل ق ا م   نبي ئاش       

ََ أَنْ َع َ  اللَّ  بي ل لال، ب ر لن  قااوهم باي لمارني ،  أ قا آل ق ا م :  ُ  َعلَ ْيِه  ُأْولَ ِ َك الَّ ِذُ
 َْ َْ َحَتْلنَ  ا َم  َع نُ  اٍِ َوِم  َ ُذرَِّّ  ِ  ِإرْ   َ اِريَ  َوِإْس  َ ايِيَل َوِمتَّ   ََ ِم  َ ُذرَِّّ  ِ  آَ َ  َوِمتَّ   ََ النَِّبيِّ  ي  َر  َصُْ َنا مِّ  

َلف َعَلْيِهْ  آَُاُت ال َّْحَتَ َه  ووا ُس يًَّصا َوُرِكيًّ ا َنا ِإَذا تُ ت ْ وقا آل    58واوال واايم:   َواْ َتبَ ي ْ
ََ   ي  ع:  ُِري ََ َوالصِّ صِّ ََ النَِّبيِّ ي ََ أَنْ َعَ  الّلُ  َعَلْيِه  مِّ ُِْولَ ِ َك َمَع الَِّذُ َوَمَ ُُِوِع الّلَ  َوال َُّساَل َف

ََ ُأولَ ِ َك رَِفيًرا ََ َوَحُس  ث   69ووال لمنو أل:   َوالشوَهَصاء َوالصَّاِلِحي
 م   نبي ئااش بااي ل لااال، و واا  واا  يلااص  قااالم لهلل هااأل واا  يق لاا  ب ااا أل لهلل ق اا      

عب رأل لمومونين بي يوم لمقي وم، بقر ق آل ق ا م  باي واي   لمحاري  عان لنقوا م لمنا س 
ََ ُ  م  بايقين يوم لمقي وم: َِمَّا الَّ ِذُ ُهْ  َشِريي َوَسِعيٌص َف ْاَ  َُِِْت اَل َتَكلَُّ  نَ ْفٌ  ِإالَّ رِِإْذنِِ  َفِتن ْ

ََ ِفيَها َما َ اَمِع السََّتاَواُت َواَ ْرَُّ ِإالَّ َما َشاء َشُراْا  َفِفي النَّاِر َلُهْ  ِفيَها زَِفيٌ  َوَشِهيٌ  َهاِلِصُ
ََ ِفيَها َما َ اَمِع السَّ  ََ ُسِعُصوْا َفِفي اْلَينَِّ  َهاِلِصُ َتاَواُت رَروَك ِإ َّ رَرََّك فَ عَّاٌل لَِّتا ُُ ُُِص َوَأمَّا الَِّذُ

َ َمْيُذوذٍ وَ   ث 118-115ووال هور:    اَ ْرَُّ ِإالََّما َشاء رَروَك َعوَاء َ ي ْ
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 نه  لمنه يم لمقاي وعار بها  لهلل ق ا م  لمنا س ياوم لمقي وام،  أ وينقوام لم با ر  ما        
َفِف  ي النَّ  اِر َلُه  ْ   بااايقين ل طااقي أل ولمواا رلأل، باواا  عااا أل لهلل ملفاياا  لضوآل ونومااش مهاام 

– نه  لمح مم لمواو ويم لمق وام  ومئاا لمقفا ا، وهاو لم ارآل لممهاي  ا زَِفيٌ  َوَشِهي ٌ ِفيهَ 
بهم أل لعا ول عن ونهج لهلل، وللق اول ااي  لمقفا، بق نت ع قبقهم لمنا ا  -وبح نش

ََ ِفيَه ا َم ا  ل مرين بيه ، بي حين يقون واليا لمومونين لمووحارين  َفِف ي اْلَينَّ ِ  َهالِ ِصُ
َ  َمْيُذوذٍ  َ اَمعِ  ، ق آل لماباا بي قفوياأل:  السََّتاَواُت َواَ ْرَُّ ِإالَّ َما َشاء رَروَك َعوَاء َ ي ْ

)وللقلفت لمقالأل بي قالألل أما، بقا قش ع وم قالأل لمورينم ولمحح و ولمبالال وب ة ون 
ََ ُس   ِعُصوْا  لمقاااوبيين  ن قاااالأل )وااا رول( بفاااق  لمواااين، وقاااا  أماااا حو عااام وااا َوَأمَّ   ا الَّ   ِذُ

ََ ُس    ِعُصوْا  لمقوباااام، و  )واااا رول( ب اااام لموااااين، بو ناااا  اوقااااول لمواااا  رل،  َوَأمَّ    ا الَّ    ِذُ
ولمالولع ون لمقاوآل باي أماا: لنهوا  قالألقا ن و اوبقا ن، ببايقهوا  قاا  لمقا ا  بوالايع 
لمالولع، بإن ق آل ق ئاآل: وقياف قياآل )وا رول( بيوا  مام يوام ب علاش، ومام ققاآل ) وا رول( 

واا رأل لهلل، بااآل  نواا  ققااوآل: لواا رأل لهلل؟  -لملبااا بيواا  وااوي ب علااش:ولناات   ققااوآل بااي 
هااو وحنااون وحبااوع بيواا  ماام يواام ب علااش، بااإأل وااوول ب علااش،  -قيااآل أمااا نظيااا قااومهم:

و وااا  لماااأين وااا رول  -قياااآل:  حناااش لهلل و حباااش، ولم ااااع قف اااآل أماااا قثياااالع، وقاوياااآل أماااا:
ولت ولضاا يقااوآل لباارلع    واا  باحواام لهلل بهاام بااي لمحناام ل ماارين بيهاا  واا  رلواات لموااو

 ِإالَّ َم ا َش اء رَرو  َك  طا أل اباا، با لقلف  هاآل لمقاويااآل باي و نا  أماا، بقاا آل ب  اهم: 
ون قرا و  وقثول بي لمن ا قبآل رلومهم لمحنام، قا مول وأماا بايون للااج وان لمنا ا وان 

علا  لمومونين ب رلآل لمحنمثث وق آل  لااون: و نا  أماا    وا  طا أل اباا وان لمويا رل 
قااارا وااارل رولم لمواااو ولت ول اا، قااا مول وأماااا هاااو لمللاااور بيهااا  لبااارلع، و لقلاااف لهاااآل 
لم ابيم باي وحاش ل واقثن أل باي هاأل لموو اة، بقا آل ب  اهم باي أماا و نيا ن لحارهو  
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لن قح لااش لوااقثن أل يوااقثنيش و  يف لااش، ققومااا: ولهلل ض ااابنا    لن لاء غيااا أمااا، 
لن لم ااع  أل لواقثنت طايئ ع قثياالع واة وثلاش، وواة وعووا عل   اابش، ولمقاوآل ل لاا 

و  هو  قثا ونش ق ن و ن  )  ( وو ن  لمولو )واوء(، بوان أماا قوماش: ل مارين بيها  
واا  رلواات لموااوولت ولضاا وااوء واا  طاا أل لهلل واان وياا رل لمللااور، بيح ااآل )  ( وقاا ن 

لرهام وان )ووء( بيالل ، وقاناش قا آل ل مارين وا  رلوات لمواو ولت ول اا واوء وا  و 
لمللااور ول باار، ووثلااش بااي لمقااىم: لن ققااوآل: مااي عليااا  مااف    لضمفااين لمااأين قبلااش، 
و وم  ل قولآل بي أما عنرا ب مالولع لمقاوآل لماأا أقاقاش عان لم اح ا وهاو ) و وا  
لماأين واا رول بفااي لمحناام ل مارين بيهاا  واا  رلواات لمواو ولت ول اا    واا  طاا أل ابااا( 

مارن رلومها   ما  لن لرللاول لمحنام، وققاون ل يام و ن ها  ون قرا وقثهم بي لمن ا ون 
لملالااوص ضن لضطااها واان قااىم لم اااع بااي )  ( قوحيههاا  علاا  و ناا  ل وااقثن أل، 
لاالج و ناا  واا  ب ااره  ووا  قبلهاا ،   ر لن يقااون و هاا  ر مام قاارآل علاا  لااىف أمااا،  ولل

قارآل علا  لن و ن ها   َك ِإالَّ َما َشاء رَرو  و  ر مم بي لمقىم، لعني بي قومش ق  م : 
 ث(61)غيا و ن  ل وقثن أل لموفهوم بي لمقىم بيوحش لميش(

 ا ي ااايهم لهلل عااا أل غيااا وحااأوأ، ولموحاااأوأ   َعوَ  اء َ ي ْ  َ  َمْي  ُذوذٍ وقومااش )      
وأماا وثاآل قوماش  (61)لموقاول ون حأأل يحأأل  أل قا اش ولمو نا  لناش ووقار لما  لمنه يام(

وباااي    33-39واااوال لمولق ااام:   َكِثي   َ ٍة ال َمْرُواَع   ٍ  َوال َمْتُناَع   ٍ    َوفَاِكَه    ٍ  ق ااا م : 
ال َُْس َتُعاَ   وو ة  لا نحر لمبي ن لمقا ني قحر  عن او   هآل لمحنم باي  وق قاش: 

 ث 69ووال وايم:    ِفيَها َلْرًاا ِإال َسًَما َوَلُهْ  ِرْزقُ ُهْ  ِفيَها ُرْكَ ًة َوَعِشيًّا
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أل الااااوال وااااوحول عاااان لم ااااا أل ل لاااااوا بح نبيااااش، لمن اااايم ولمحناااام، ولم ااااألع هااااأ      
ولمن ا، وون وو ت هأل لم ا أل  نش رلئم ووقوا قو   نر لمحيا ل ل لاال رلئوام وواققال، 

 بلىف لم ا أل لمرنيوا لمونقاة بووت لمنو ن  و وولآل لمرني ث  
 
 
 

 الرابعاملبحث 
 العطاء والتقىي

 

ي قااقهااااا  لمطااااااي م لمواااااىويم، وعقيااااارل لمقوحيااااار، ول يااااا ت وااااان لمبااااارهي ت لمقااااا      
لمقا نياام، لنااش ماايس واان عىقاام قىووياام ث بقاام بااين لماااو  ولمققااوء ولما عاام، ولموقالااور 
بهااأأل لم ىقاام لن لميواا ن ولمقفااا قاار   يقوناا ن ب م اااوال واابب ع بااي حالااوآل او   و 

 واايقاة عنااش لماااو ، ون ااش، وهااي ميواات ق عاارل واااارل، بقفااا لمقاا با   ي نااي لن لهلل
َْ َعوَ  اء رَرِّ  َك َوَم  ا َك  اَ  َعوَ  اء رَرِّ  َك َمْحَُ  ارًا قاا آل ق اا م :  ُُالء ِم   ُُالء َوَر    ًّ نوِت  صو َر      ُك  

 ث 91ووال ل والأل: 
قااا آل لمابااااا:) لن لهلل ق ااا م : يوااار قاااى لمفاااايقين وااان وايااارا لم  حلااام ووايااارا       

ون بااي هااأأل لماارني  واان عا ئااش، بياوقهواا  حوي اا ع ل لااال، لمواا عي مهاا  واا يه  وهااو واام 
وااان اوقاااش علااا  بلوغهوااا  لضوااار ولواااقيف ئهو  لضحاااآل وااا  ققاااع مهوااا ، ثااام قلقلاااف بهوااا  
لضحااولآل ب اار لموواا ت، وقفقااا  بهواا  ب اار واور لموالاا را، بفاياا  واياارا لم  حلاام  ماا  

ء رَرِّ    َك َوَم    ا َك    اَ  َعوَ    ا حهاااانم والااااياهم، وباياااا  واياااارا ل لااااال  ماااا  لمحناااام وااااتبهم، 
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َُارًا وو  ق ن عا أل ابا لمأا يمقيش ون يط أل ون للقش بي لمرني  وونوعا ع عوان  َمْح
بواااش عليااش و  يقاارا  حاار واان للقااش ون ااش واان أمااا و قاا أل لهلل  ياا أل، ولن لهلل عااو وحااآل 

، ومهاأل بقار لنقاا (69)قوم لمرني  بين لمبا ولمف حا ول لال لالوال ع عنر ابا ملوققين(
س اش، ولم قاااش مااش بقاار لقاواااش اوقااار لن لهلل ق اا م  عناار بواااالاا  واان ي ققاالهلل ق اا م  ع

َِ  قأما،  أ ق آل ق  م :  َِْكَ َم ُ  َونَ عََّت ُ  فَ يَ ُر اُل رَرِّ ي َأْك َ َم َِمَّا ا نَس اُ  ِإَذا َم ا ارْ  َتَُم رَرو ُ  َف َف
َُ َما ارْ َتَُم فَ َرَصَر َعَلْيِ  ِرْزقَ ُ  فَ يَ ُر اُل رَ  َوَأمَّا ِإَذا َِ َك َ رَ ل ال ُتْك ُِم اَ  اْلَيتِ يَ  واوال   رِّ ي َأَر اَن
بااآل لن لمقااا ن لمقااايم بااي ب ااا ل ياا ت الاااا لن لهلل ق اا م  قاار    17-15لمفحااا: 

َوَلَر   ْص َأْرَس   لَنم ِإلَ   ف ُأَم   ٍ  مِّ   َ قَ ْبِل   َك  يبواااا لمااااو  ملفااا حا لواااقرالح ع ماااش، قااا آل ق ااا م : 
َِْس اء َوال ََِه ْذنَاُرْ  رِاْلَب ُِْس َنا َتَض  َُّعاْا َولَ  ِكَ َقَس  ْع َف ضَّ  َّاء َلَعلَُّه ْ  َُ َتَض  َُّعاَ  فَ لَ ْاال ِإْذ َ  اءُرْ  َر

ََ َلُهُ  الشَّْيوَاُ  َما َكانُاْا َُ ْعَتُلاَ  فَ َلتَّا َنُساْا َما ذُكُِّ وْا ِرِ  فَ َتْحَنا َعَلْيِهْ   أَرْ َااَب ُك لِّ قُ ُلارُ ُهْ  َوَزَّ
-49واوال ل ن ا م:    ا َف ُِحاْا ِرَت ا ُأوتُ اْا َأَه ْذنَاُر  رَ ْرتَ ً  فَ ِإَذا ُر   موْبِلُس ا َ َشْيٍء َحتَّف ِإذَ 

44   ،ومهاااأل يحاااع علااا  أا لم قاااآل لمواااليم ولماااالح  لن   يلقاااا بااا ماو  وبوااااش ،
 ويح لش عىوم عل  ا   لهللث

مون  أل واا  لققاا      ن واان لموفياار أقاااأل بااي هااأل لموقاا م، لن لموواالم لمووحاار لمواا      
لهلل ق اا م ، ولحواان لمظاان بااش، وللااأ ب ضوااب ع لمووحباام ملاااو  وم ااا أل لهلل، بااإن أمااا 

ََّ  بى ايع ويقون وابب ع باي حلاع ل اول ، قا آل ق ا م :  َِْمِس ُكاُر ََّ َف ََ َأَ َلُه  فَ ِإَذا رَ َلْر 
ََّ ِرَتْعُ وٍ  َوَأْشِهُصوا َذَوْي َعْصلٍ  مِّنُكْ  َوَأِقيُتاا الشَّ َهاَ َة ِللَّ ِ  َذِلُك ْ  ُُ اَعُ   ِرَتْعُ وٍ  َأْو فَارُِقاُر

َْ َحْي  ُ   َُ رِاللَّ  ِ  َواْليَ   ْاِ  ا ِه  ِ  َوَم  َ َُ تَّ  ِ  اللَّ  َ  َُْيَع  ل لَّ  ُ  َمْخَ ً   ا َوَُ ْ زُقْ  ُ  ِم   ِم ُْ ال رِ  ِ  َم  َ َك  اَ  ُُ   
 َ  رَاِلُغ َأْم ِِم َقْص َ َعَل اللَُّ  ِلُكلِّ َشْيٍء َقْصرًا َُْحَتِسُب َوَمَ َُ تَ اَكَّْل َعَلف اللَِّ  فَ ُهَا َحْسُبُ  ِإ َّ اللَّ 

  : 3-9وااوال لماااى   بااآل لن ققااوء لهلل ولوااقلف األ واابع بااي نااووآل لمباقاا ت بااي ،
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فَ ُرْل ُع اْس تَ ْرِفُ وا رَرَُّك ْ  ِإنَّ ُ  َك اَ  َ فَّ ارًا ُُ ْ ِس ِل السَّ َتاء َعلَ ْيُك   لمو آل ولمبنين، ق آل ق  م : 
ََ َوَُْيَعل لَُّكْ  َ نَّاٍت َوَُْيَعل لَُّكْ  أَنْ َهارًامِّ  َِْمَااٍل َورَِني   ْصرَارًا َوُُْتِص ُْكْ  ِر
  :19-11ووال نوا :ث ونللص ون أما قلش لم  و  ياقي 

 و ع: لن بوااا لماااو   و ق ااييقش ماايس ب م اااوال  نو ي نااي وحباام لهلل مواان بوااا عليااش 
  ن ع ولوقرالح عثاوقش، بآل ابو  ق ن أما لوقح
ولهلل لعلااام –باااإن قااا ن ظااا هاأل  -قوااا  باااي لمظااا ها–ث نيااا ع: ينظاااا  مااا  حااا آل لمطااالص 

 ال حع ققوء وليو ن، بابو  ق ن مش عىقم ببوا لماو ث -ب موالئا
ث مثاا ع: لمققااوء ول وااقلف ا واابع واان لوااب ع لحااقىع لضاول  واان لماااول  لمقااايم، وااة 

 وعلم وعوآلثلضلأ ب ضوب ع،  ن لموىم رين عقآل 
الب  ع: مو  ق ن لهلل ق  م  هو ل م  لمق با ولمومون، باى بار  ن يااو  هاأل ويااو  هاأل 

 بي لمرني ، ضن لمرني  ق ا  ملومون وق ا  ملقف ا، بلىف ل لالث  
  
 
 اخلامتة والٌتائج 

سييقاتاالواان هااأأل لمحوماام لمقااي  و ااين ه  بااي ) –بحواار لهلل وونَّااش–ب اار لمفااال          
(، للااص لمبحاا  علاا  وحووعاام واان لمنقاا ئج، يوقاان ءييا للييآلعطليييمنلعط يييقمعطا

  يح وه  بو  ياقي:
 -عباااا لمقااااا ن لمقااااايم عاااان و ناااا  لم ااااا أل ب مفاااا ظ طااااق   و وطااااقق قه ، ونهاااا  : ث1

 عاااا ، او ،  ن ااام، وهاااع،  نفااا ، قالااار ( و قثاهااا  لواااق و  ع باااي لمقاااا ن لمقاااايم 
 )او ،  ن م،  نف (ث
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  و ناااا  )لم ااااا أل( ولطااااوله  )او (، بااااي حااااين  ن  ووااااة لضب اااا آل ر ماااام علاااا ث9
لوق وآل لمف آل ) نف ( بي وي   و ن  لما عم ق موق ل ولمالارقم، ب اىع عان لمف اآل 

 ) الرر (ث

لنقواااام وفهااااوم )لم ااااا أل( بااااي لمقااااا ن علاااا  قوااااوين ائيوااااين، لضوآل واااان حياااا   ث3
 لمُو ااي: لنقوام لماا  عاا أل لهلل م با رأل، وعااا أل لم با ر مل با ر بالاانوبش، ولمثا ني واان

 حي  وون لم ا أل: لنقوم  م  عا أل رنيوا وعا أل  لاواث

رمت  يا ت لم اا أل باي لمقاا ن لمقاايم علا  لن لمو ااي لمحقيقاي، وووابع لواب ع  ث4
لم ا أل ولمالو  لضوآل هو لهلل ق  م ، وقآل ون عرلأل بهم ووالاون ميالا آل ن وام لهلل 

  م  عب رألث

لموااىم، وح نباا ع وهواا ع اقناا ع اقيناا ع واان لاقاا ن  –بااي ب ااا لقواا وش–وثرااآل لم ااا أل  ث5
 ون حولنع لمققوء ولما عمث

عن يااام لمقطااااية لمواااىوي بهاااأل لمح ناااع وااان حولناااع لمحيااا ل، حقااا  ُعااارَّ وااان  هااام  ث6
لما ع ت، ومهأل ق نت نظاقش  ميش نظاال طا ولم، بو اة لمقطااي  ت لمىووام، لمقاي لن 
ابقاات علاا  وحااش الااحي  وطااف ف، بوق ااون قياا م لققالاا ر لوااىوي قااوا،   وقاا ن 
ملفقا ولمفقالأل بيش، و  وق ن ملبا مم لمقي قققآل  نو نيم لمنو ن، أما لن لموىم يقاأل 

 لمبا مم ويح ابه ث

ميوات هناا ا عىقام قىووياام باين بوااا لمااو  ووحباام لهلل عبارأل، بابواا  قا ن لم باار  ث7
وابوا  يقاون لم بار  –قو  وا–ع الي ع ب حالع،    لنش أو بوام بي لماو  لوقرالح ع مش 

 طر لمن س ا عم،    لنش وة أما ي  ني ون  ي  بي لماو ، لبقىألع ولوقح ن عثون ل
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وون لضوب ع لمح مبم م ا أل لهلل واوقش لما عم ول وقلف ا، ووىووم ل واقلف ا،  ث8
 مهأل ب ل  ون ي  ني ون  ي  بي لماو ، لن يقلفت  م  ا عم  و يىوم لوقلف األث

لمقااا با ولموااامون، بهاااو وااابح نش يااااو  موااا  قااا ن لهلل ق ااا م  لااا م  لمقاااون ولااا م   ث9
لمواامون ولمقاا با، وقفااا لمقاا با   يقق ااي قاااة ل اول  عنااش واا  رلم بااي هااأأل لمحياا ل، 

  ن لمرني  ح له  لهلل ملق باين ولمومونين، بلىف ل لالث  

 
 
 
 
 
 

 اهلىاهش
 ث17طاا لمو لق ت لموبة/ (1)

 ث4/ 1ريولن لوا  لمقيس:  (9)

 ن وا    ام باي قااا ل نوااآل باي لموىواالموثا ل وث آل: ضبي عبير بان واىم با ع (3)
 ث 1/39ي نيش: 

؛ وينظاااااا: قااااا ج لمللااااام والاااااح ا لم ابيااااام، 761وقااااا ييس لمللااااام، لبااااان بااااا اس/ (4)
 ث9/199لمحوهاا، 

 ث995ينظا: ولق ا لمالح ا/ (5)
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 ث 338لموفارلت بي غايع لمقا ن، لمالغع ل البه ني/ (6)

-389عبار لمبا قي،  ينظا: لمو حم لموفهاس  مفا ظ لمقاا ن لمقاايم، وحوار باملر (7)
 ث384

 ث381وق ييس لمللم،  (8)

 ث194لموفارلت بي غايع لمقا ن، ص (9)

 ث945ينظا: لمو حم لموفهاس  مف ظ لمقا ن لمقايم:  (11)

 ث997وق ييس لمللم، ص (11)

 ث449لموفارلت بي غايع لمقا ن، ص (19)

 ث1167وق ييس لمللم/  (13)

 ث857ينظا: لمو حم لموفهاس  مف ظ لمقا ن/  (14)

 ث1/936لمححم بي لمقالأللت لموبة: (15)

 ث533لموفارلت بي غايع لمقا ن، ص (16)

 ث9/15ينظا: لمقط ف، لموولطاا،  (17)

 ث11/95ينظا: لمقحايا ولمقنويا،  (18)

 ث8/65لمقفويا لمقبيا، لمالوا،  (19)

 ث 13/96؛ وينظا: لمقحايا ولمقنويا، 1/85قفويا لمقا ن لم ظيم،  (91)

 ث13/97؛ ولمقحايا ولمقنويا، 9/35ينظا: قفويا لمقط ف،  (91)

 ث3/156 ظيم، قفويا لمقا ن لم (99)

 ث6/911لعالع لمقا ن وبي نش،  (93)
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 ث 4/114ل عالع لموفالآل مقق ع لهلل لمواقآل،  (94)

 ث411-1/419؛ وقفويا لمحىمين، 5/991ينظا: ولر لموويا،  (95)

ينظا: طف أل لم ليآل باي ووا ئآل لمق ا أل ولمقارا ولمحقوام ولمق لياآل، لبان لمقايم،  (96)
 ث117

 ث6/911لعالع لمقا ن وبي نش،  (97)

 ث7/114ق ع لهلل لمواقآل، ل عالع لموفالآل مق (98)

 ث111-5/111لمنقت ولم يون،  (99)

 نفس لموالراث (31)

 ث917-15/916ينظا: قفويا لمقاابي،  (31)

 ث1/394ينظا: قفويا لملب ع،  (39)

 ث91/915ينظا: ح وة لمبي ن بي قاويآل لمقا ن،  (33)

 ث1/313ينظا: لعالع لمقا ن ملل ووي،  (34)

 ث5/111ينظا: لمنقت ولم يون،  (35)

 ث1/313ينظا: لعالع لمقا ن ملل ووي،  (36)

 ث1/394ينظا: قفويا لملب ع،  (37)

 ث6/381ينظا لمقطف ولمبي ن،  (38)

 ث9/48؛ وينظا: ولر لموويا، 91/89لمح وة ضحق م لمقا ن،  (39)

 ث1/36ينظا: ح وة لمبي ن بي قفويا لمقا ن  (41)

 ث 8/166لمح وة  حق م لمقا ن،  (41)
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 ث1/36ينظا: ح وة لمبي ن بي قفويا لمقا ن،  (49)

 ث1/111ينظا: لمح وة ضحق م لمقا ن،  (43)

 ث1/59ينظا: قفويا لمقا ن لم ظيم،  (44)

 ث3/95لمح وة ضحق م لمقا ن،  (45)

 ث565و حم وق ييس لمللم،  (46)

 ث978لموفارلت بي غايع لمقا ن،  (47)

 ث4/518ينظا: قفويا لبن قثيا،  (48)

؛ وينظااااااا: قفواااااايا لمقااااااا ن لم ظاااااايم، 83-91/89لمحاااااا وة ضحقاااااا م لمقااااااا ن،  (49)
 ث8/536؛ ولمرا لمونثوا، 4/519

 ث4/391لم ظيم،  ينظا: قفويا لمقا ن (51)

 ث4/385ينظا: قفويا لمقط ف،  (51)

؛ ولمقفوااااايا 3/158؛ ولمقحاياااااا ولمقناااااويا، 4/385ينظاااااا قفوااااايا لمقطااااا ف،  (59)
 ث3/75لمقبيا، 

 ث 31/167ينظا: لمقحايا ولمقنويا،  (53)

 4/1911لمح وة لمالحي  لمولقالا،  (54)

 ث3361؛ وونن لمقاوأا، 3/319ينظا: الحي  لمبل اا،  (55)

 ث3114ونن لمقاوأا،  (56)

 ث4/316، الحي  وولم (57)

 31/113ينظا: لمقحايا ولمقنويا،  (58)
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 ث191-19/191ح وة لمبي ن،  (59)

 ث413-9/419قفويا لمبلوا،  (61)

 ث191-19/191ح وة لمبي ن،  (61)

 ث  61-15/61ح وة لمبي ن،  (69)

 

 

 

  املصادر واملراجع
 بعذ 

 القرآن الكريم

لعااااالع لمقااااا ن وبي نااااش، وحااااي لماااارين راوياااا،، رلا ل اطاااا ر ملطاااامون لمح و ياااام،  ث1
 / اروطااا –ا ابياااوت(، )رلا لبااان قثياا –  اروطااا –م اوايم، )رلا لميو واااوااا –ص احواا

 ث4بياوت( ا

ل عالع لموفالآل مقق ع لهلل لمواقآل، بهحت عبر لمولحر ال م ، رلا لمفقا ملنطاا  ث9
 ولمقوويةث

قاااا ج لمللاااام والااااح ا لمللاااام لم ابياااام )الااااح ا لمحااااوهاا(،  وااااو عيآل باااان حواااا ر  ث3
 هاث1999لمحوهاا، واب م لم  وال، 

رلا  –ولمقناااويا، وحوااار بااان اااا ها بااان ع طاااوا، لمااارلا لمقونوااايم ملنطاااا  لمقحاياااا ث4
 لمحو هيايم ملنطا ولمقوويةث

 هاث1319قفويا لمحىمين، حىآل لمرين عبر لماحون بن لبي بقا لمويواي،  ث5
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قفوااايا لمقاااا ن لم ظااايم، لباااو لمفااارلأل لواااو عيآل بااان قثياااا، قالاااحي : لمطااايا للياااآل  ث6
 بياوتث-لمويس، رلا لمو ابم

 ث1مقبيا، لمالوا، واب م عبر لماحون وحور بويرلن لضوها، والا، المقفويا ل ث7

قفويا لمقط ف، )لمقط ف عن حق ئ  لمقنويآل وعيون لضق ويآل بي وحوأل لمقاويآل(،  ث8
لبو لمق وم ح ا لهلل وحور بن عواا لموولطااا، اهالن،قفوايا لبان قثياا، لباو لمفارلأل 

لموحقا : وحواور حوان ، ها(، 774لوو عيآل بن عوا بن قثيا لمقاطي لمروطقي )ت
 مث1994-ها1414رلا لمفقا، لماب م لمحريرل 

قفويا لمقاابي، وحوار بان لحوار بان لباي بقاا بااا لمقااباي لباو عبار لهلل ، رلا   ث9
 مث1985-ها1415لحي أل لمقال  لم ابي، مبن ن 

قفويا لملرب ع، لبو حفص عوا بن علي لبن ع رآل لمروطقي لمحنبلي، لموقوب   ث11
 لا لمققع لم لويم بياوتثها، ر881ب ر ونم 

قفواايا لمفلااا لمااالوا، وحواار باان عوااا باان لمحوااين لمااالوا لمطاا ب ي لمو اااوف  ث11
 ب مفلا لمالوا، رلا لحي أل لمقال  لم ابيث

حااا وة لمبيااا ن باااي قفوااايا لمقاااا ن، لباااو ح فاااا وحوااار بااان حاياااا لمابااااا، رلا  ث19
 لمو ابم، بياوتث

ر باان قثيااا باان غ مااع حاا وة لمبياا ن بااي قاويااآل لمقااا ن، وحواار باان حايااا باان يوياا ث13
 ل ولي لبو ح فا لماباا، ومووم لماو مم، لماب م لضوم ث 

لمحا وة ضحقاا م لمقاا ن، لبااو عبار لهلل وحواار بان لحواار ل نالا اا لمقاابااي، رلا  ث14
، والااااااوا عاااااان رلا لمققااااااع لموالاااااااايم، 3لمققاااااا ع لم ابااااااي ملاب عاااااام ولمنطاااااااا، ا

 مث1967-ها1317
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واااا  لبااااو عيواااا  لمقاوااااأا لمحاااا وة لمالااااحي : واااانن لمقاوااااأا، وحواااار باااان عي ث15
لمواالوي، رلا لحياا أل لمقاااال  لم ابااي، بيااااوت، قحقياا : لحواار وحوااار طاا قا و لااااون، 

 ث5/449

لمح وة لمالحي  لمولقالا، وحور بن لوو عيآل لبو عبر لهلل لمبل اا لمح في،  ث16
رلا لباان قثيااا، لميو واام، بياااوت، قحقياا : رث والاااف  ريااع لمبلاا  لوااق أ لمحااري  

 ث  1987-ها1417، ح و م روط ، وعلووش بي قليم لمطاي م

لمححم بي لمقالأللت لموبة، لمحوين بن  حور بن ل مويش لبو عبر لهلل، رلا  ث17
، قحقي : رث عبر لم  آل و مم وقام 1411لمطاو ، بياوت، لماب م لمالب م، 

 ث1/936
لمااارا لمونثاااوا باااي لمقفوااايا لموااااثوا، حاااىآل لمااارين لموااايواي، والاااا، واب ااام  ث18

 هاث1314لمويونم، 

لموويا بي علم لمقفويا، مىو م لبي لمفاج حىآل لمرين بن عبر لماحون بن ولر  ث19
هاا، لموققاع ل واىوي 1385، وانم 1علي بن وحور لمحووا لمقاطي لمبلارلرا، ا

 ملاب عم ولمنطا، روط ث

واانن لمقاوااأا، وحواار باان عيواا  باان وااوال لمقاوااأا، واب اام والاااف  لمبلبااي  ث91
 لمحلبيث

-هااااا1413رلا لم لاااام ملوىيااااين، بياااااوت،  طاااااا لمو لقاااا ت لمواااابة، لمووونااااي، ث91
 مث1983

طااف أل لم ليااآل بااي وواا ئآل لمق اا أل ولمقاارا ولمحقواام ولمق ليااآل، لباان قاايم لمحووياام،  ث99
 مث1987-ها1413رلا لمققع لم لويم، بياوت، 
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الااااحي  لمبلاااا اا، لبااااو عباااار لهلل وحواااار باااان لوااااو عيآل لمبلاااا اا، رلا لمفقااااا،  ث93
 بياوتث

 اا، قحقي : وحور بملر لمب قيثالحي  وولم، وولم بن لمحح ج لمنيو بو  ث94

لمقطااف ولمبياا ن، لبااو لمحواان لحواار باان وحواار باان لبااالهيم لمث لبااي لمنيواا بواا،  ث95
 مث9119-ها1499مبن ن، -رلا لحي أل لمقال  لم ابي، بياوت

ولقااا ا لمالاااح ا، وحوااار بااان لباااي بقاااا بااان عبااار لمقااا را لماااالوا، رلا لماوااا مم،  ث96
 مث1983-ها1413لمقويت، 

 ظ لمقااا ن لمقااايم بح طااايم لموالااحف لمطااايف، و ااا ش: لمو حاام لموفهاااس ضمفااا ث97
 مث1986-ها1417، 1وحور بملر عبر لمب قي، رلا لمحري ، لمق هال، ا

لموفاارلت بااي غاياع لمقااا ن، لباو لمق واام لمحواين باان وحوار لمو اااوف ب مالغااع  ث98
 ل البه ني، قحقي : وحور وير قيىني، رلا لمو ابم، بياوتث

ر بااان بااا اس، لعقنااا  باااش: رث وحوااار عاااوا وقااا ييس لمللااام، لباااو لمحواااين لحوااا ث99
-ها1499، 1واعع، ب اوم وحور لالىن، رلا  حي أل لمقال  لم ابي، بياوت، ا

 مث9111

لمنقت ولم يون، لبو لمحون علي بن وحوار بان حبياع لموا وارا لمبالااا، رلا  ث31
 مبن ن، قحقي : لموير عبر لموقالور بن لماحيمث –لمققع لم لويم، بياوت 
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