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 عٍتث الٟخاب

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ احل٥ػ هلل ا١ٜائ٠ يف حمك٣ الٟخاب

 ڄ ڄ ڄ ڄ يئ  الٟخاب املتاركؽ ىلع حػةّ  واذلي ضّد  ىئ ېې ې ۉ

و٤ا أ٣ِْ آيات ذلٝ الٟخاب اذلي  ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ونبلٌة  ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں يئ  لزلٞؽحٓاىل  اهللُ  يّّسهُ 

بلٌم ٢ْيٝ يا ـيػي ؽه  ـو ٠ٙ ٦ْ ٞذ ؽه اذلاٞؽون ٕو ٬ل اهلل ْػد ٤ا ٞذ يا ـر
 ا١ٖا٬٢٘ن اىل ي٬م ادلي٦

 وبٓػ
٦٤ ِْي٣ ٣ِٓ٧ اهلل حٓاىل ىلع ٪ؼه األ٤ث ا١ٜؽآن الٟؽي٣ اذلي ض٬ى ا٬٢ٓ١م واملٓارف 

٧تأ ٤ا ٛت٢ك٣ , وعرب ٤ا ةٓػك٣ , وضك٣ ٤ا ةي٨ك٣ , ٪٬ ا١ٙه٠ ١يؿ ٘ي٩ , 
و٦٤ اةخىغ اهلػى يف ٕريه أى٩٢ اهلل , و٪٬ ةاهلؾل , ٦٤ حؽًل٩ ٦٤ ستار ٛه٩٥ اهلل , 

ضت٠ اهلل املخني , و٪٬ اذلٞؽ احلٟي٣ , و٪٬ الرصاط املفخٜي٣ , و٪٬ اذلي ال حؾئ ة٩ 
األ٪٬اء , وال ختخ٢ٗ ة٩ اآلراء , وال ح٢خبؿ ة٩ األلف٦ , وال خي٢ٚ ٦ْ ٞرثة الؽد , 

٦٤ ضك٣ ة٩ وال ح٨ٜيض ْشائت٩ , وال يلتّ ٩٨٤ ا٥٢ٓ١اء , ٦٤ ٛال ة٩ نػق , و
 ْػل , و٦٤ ٠٥ْ ة٩ أسؽ , و٦٤ داع إحل٩ ٪ػي إىل رصاط مفخٜي٣

ـرب ا٬ٕاره و٧ٙيؿ وال ضػود للاٌئ٩ أو  ٘ا١ٜؽآن الٟؽي٣ حبٌؽ زاعٌؽ ةك٠ ذ٥نٍي 
أ٥ْا٩ٛ , وٛػ أحبؽ ٘ي٩ ا٥٢ٓ١اء يف لك ز٤اٍن وماكن واـخغؽس٬ا ٩٨٤ ادلرر و

واجل٬ا٪ؽ اجلٙيفث , ضىت أن ا٣٢ٓ١ احلػيد يؤيػ ا١ٜؽآن الٟؽي٣ يف لك ٤ا ذ٪ب احل٩ 
 وًليٗ ال ؟!  ٨٤ؼ أكرث ٦٤ مخفث ْرش ٛؽ٧اً ٦٤ الؾ٤ان , 



 الٟخابعٍتث 

 

ا٬٢ٓ١م واملٓارف و٪٬ الكم اخلا١ٚ ّْؾ وس٠ , ٘رب٣ٕ الٟخب الٟررية يف كىت ٤يادي٦ 
ل٣ ٦٤ ادلرر ا١يت املفت٨تٍث ٦٤ ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٥٘ا زال ٪٨اك الٟرري والٟرري 

 يف ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ةٓػ٫٨ْا يُكلٗ 
و١ٜػ ٞخب ا٥٢ٓ١اء الٟرري ٦٤ الٟخب وامله٨ٙات واملشرلات يف حٙفري ٞخاب اهلل 

٨ا ٪ؼا ٛػ ال يتفّ وٛج اجلاس يف ز٤ا١٧ك٦ مؤ١ٙات ِْي٥ث وًلترية  و ويهحٓاىل 
أن اىّ مه٨ٙاً جي٥ّ ٤ا حٙؽق يف  ذلا ٛؽرُت  ,  ١ٜؽاءة ٪ؼه الٟخب واالملام ة٥ا ٘ي٫ا

أ٫٤ات ٞخب اتلٙفري حبيد ال يك٬ن ةا٬ٍ١ي٠ اذلي يفت٨ٙؼ ال٬ٛج وال ةا١ٜهري 
امل٨خغب ٦٤ وٛػ أـ٥يج ٞخايب ٪ؼا ةـ ) اذلي ال ي٬ىص املٓىن ح٬ىيطاً حا٤اً 

٨خغب ٦٤ أ٫٤ات ٞخب اتلٙاـري ( وذلٝ أل٩٧ ةا٠ٓٙ١ ٤ْي٬ن اتلٙاـري
اجل٥ّ ةني ٪ؼه الٟخب يف اـ٬٢ب ة٢ئ واىص  ا١ٜػي٥ث واتلٙاـري احلػيرث وضاو١ُج 

 , ضيُد ـ٢ُٟج ٌؽيٜاً أضفت٩ يؤدي ا١ٖؽض ٩٨٤ يف حٙفري ا١ٜؽآن الٟؽي٣/ املٓاين
 ةاخلً ا١ٓر٥اين ٥ٞا يف املهطٗ ةالرشح ـنخ٨اوهلا/ ٞخاةث اآليات ا١يت اوال

ػد آ/ ةني يػذا٧يا ػد ي الف٬رة ضيد ٬٧ىص الف٬رة مٟيث ام ٤ػ٧يث ْو ياح٫ا ْو
ػد ضؽو٫٘ا , ٨٫٘اك الٟرريي٦ اذلي٦  حيؽن٬ن ىلع ذلٝ , ألس٠ دراـث  لك٥اح٫ا ْو

 االْشاز الؽٛيم يف ا١ٜؽآن الٟؽي٣ 
 / م٬ى٬اعت الف٬رة ضيد ٧بني امل٬اىيّ ا١يت ح٨اوتل٫ا الف٬رة الٟؽي٥ثذاثلا

 الف٬رة و٤ا ساء ٘ي٫ا ٦٤ أضاديد ٧ت٬يث رشيٙث/ ٘ي٫٢ا ضيد ٧بني ٘ي٠ راةٓا
اك اـتاب ١زنول اآليات حتػذُج ٦ْ ح٢ٝ ٪٨ ج/ اـتاب ا١زنول ,٘ان اك٧عامفا
 ٘ي٫ا.م٬ىطاً ا٬ٛال الهطاةث  األـتاب
ضيد ٧خٍؽق لرشح أ٢ٕب اللك٥ات واملٙؽدات , / ال٢ٖث و٤ٓاين اللك٥ات ـادـا

٤ّ  يُف٠٫ ىلع ا١ٜارئ ٣٫٘ اآلياتضيد أن االملام ة٫ا ,  ا١يت وردت يف الف٬رة 
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حؽٛي٣ اآليات يف ٤ٓاين اللك٥ات ضىت ال يتطد ا١ٜارئ ٞررياً ٦ْ م٬ّٛ اآليث يف 
 الف٬رة
/ اتلٙفري ضيد ٧خٍؽق تلٙفري اآليات الٟؽي٥ث و٧ٓؽض ا٢ٕب األ٬ٛال ـاةٓا

 ٦٤ أ٫٤ات ٞخب اتلٙفريال٬اردة يف اتلٙفري 
غ٢م ادلروس وا٬ٙ١ائػ ٦٤ ٪ؼه / ٬٘ائػ اآليات يف الف٬رة , ضيد نفخذا٨٤ا

 اآليات
  وال

ُ
إياه  عيف ٢ْيك٣ أ٩٧ ٠ٌ٥ْ وس٫ٌػ ٞتري ال اةخيغ ة٩ إال وس٩ اهلل حٓاىل ـائبلً أ

اتل٬٘يٚ والفػاد , و٧ؽس٬ ٨٤ك٣ د٬ْة يل ول٬ادلي ة٫ِؽ ا١ٖيب ْىس أن ح٨ال٬ا 
د٬ْة املؽء مفخشاةث ألعي٩ ة٫ِؽ  "  ٦٤ املبلئكث ضيد ٛال اجليب٤ر٫٢ا 

 ٨ْػ رأـ٩ م٢ٝ يؤ٦٤ ىلع داعئ٩, لك٥ا داع هل خبري, ٛال/ آ٤ني, ولٝ ا١ٖيب, 
 (0) "ة٥ر٩٢

 ىئ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ ويف اخلخام ٬ٜ٧ل

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئ

ـتطا٧ٝ امهلل وحب٥ػك أك٫ػ أن ال هلإ إال ا٧ج اـخٖٙؽك  ىئ ىب مب خب
٣٢ وبارك ىلع ـيػ٧ا حم٥ػ ون٠ امهلل ,وأح٬ب احلٝ    ـو

 

 املؤ١ٗ 
 ْتػاهلل ا٬ٖ١ل
  

                                                           
 37599, وامحػ 3895, واة٦ ٤اس٩ 3722اعؽس٩ مف٣٢  (0)



  اجلؾء اثلبلذ٬ن  

 

 
 سورة الفيل

 ةني يػي الف٬رة
ػد آياح٫ا ) ػد لك٥اح٫ا )5٪ؼه الف٬رة مٟيث ْو ػد ضؽو٫٘ا 32( آيث ْو ( لك٥ث ْو

 ( ضؽ٘ا96)
 م٬ى٬اعت الف٬رة

 ٦ْ ٛهث " انطاب ا١ٙي٠ " ضني ٛهػوا ٪ػم الٟٓتث املرش٘ث , الف٬رة  حخطػث
٠ ىلع سيق  ٘ؽدّ  اهلل ٞيػ٪٣ يف حن٬ر٪٣ , وضىم ةيخ٩ ٦٤ تف٣٫ٍ٢ وٌٖيا٣٫٧ , وأـر

" أةؽ٪ث األرشم " وس٬٨ده أىٓٗ خم٬٢ٛاح٩ , ويه ا١ٍري ا١يت حت٠٥ يف أرس٫٢ا 
٦٤ الؽنانات ا١ٜاح٢ث ,  وحػ٤رياً  و٨٤اٛري٪ا ضشارة نٖرية , ول٫٨ٟا أكػ ٘خاكً 

ذلٝ احلػث اتلارييخ اهلام , يف اعم ضىت أ٪٣٫ٟ٢ اهلل وأةاد٪٣ ٦ْ آعؽ٪٣ , وًلأن 
تٓني , ـ٨ث مخف٥ائث ٤يبلد ـيػ الاكئ٨ات )حم٥ػ ة٦ ْتػ اهلل (   واضػى ـو

 ٤يبلديث , وٌلن ٦٤ أ٣ِْ اإلر٪انات ادلا١ث ىلع نػق ٧ت٬ح٩ 
 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ يئ

 ىئ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
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 ٘ي٫٢ا 
ِٗ وال٥َْفظِ  ٦٤َ َٛؽَأ / ٦ْ اجليب  ُ أيّاَم َضياح٩ِِ ٦َ٤ِ اخلَْف ٙاهُ اَّلله ْْ ِٙي٠ِ أ ٬َرةَ ا١   (0) ـُ

 ال٢ٖث و٤ٓاين اللك٥ات
 (3) أل٣ ح٣٢ٓ؟ گ ک ڑ يئ

 و٪٣/ أةؽ٪ث احلبيش, وسيل٩ اذلي٦ أرادوا حػ٤ري الٟٓتث  گ گ گ
ٓي٣٫ تلغؽيب الٟٓتث ڱ ڳ  حػةري٪٣ ـو

  والٟيػ/ إرادة و٬ٛع رٌض ةٖريك ىلع وس٩ اخلٙاء 
ـَـيييّ و إةٍْال و َعفار  ڱ ڳ  (2) ح
  دمااعٍت ٤ُخّٙؽٛث  ٤ُخخاةٓث ں ں ڱ ڱ ڱ
 ٌني ٤ُـخطّشؽ حُمَْؽق )آُسؽٍّ ( ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ورق الؾرع ةٓػ احلهاد اكتلني وٛرش احل٨ٍث اذلي يتًف ةٓػ احلهاد  ىئ ہ ہ
يم ,  (4) ٨ا٫٧ا ويٓهٗ ة٩ الؽيص وحأك٩٢ املاكيث ويت٨اذؽ ةٓي٩ اآلعؽ ةني اـ ـو

 ألن الؽيص حٓهٗ ة٩ , ٘خٙؽ٩ٛ ذات احل٥ني وذات الل٥ال ْهٙاً 
(5)

 

ـْـ٩ ىئ ہ ہ ہ ۀ  ـَخ ـ٩ْ ادّلواّب ٘ؽاذ ـخِـْتـ٦ِ أَك٢ـخ  ور٤ج ة٩ َٞ

                                                           
 5/229حٙفري ابليياوي  (0)
 431الّساج يف ةيان ٕؽيب ا١ٜؽآن  (3)
 410لك٥ات ا١ٜؽآن  (2)
 21/8188يف رضاب اتلٙفري  (4)
 21/614ن٬ٙة اتلٙاـري  (5)



  اجلؾء اثلبلذ٬ن  

 

 اتلٙفري
وحتيك ٪ؼه الف٬رة الٟؽي٥ث ٦ْ اةؽ٪ث ٞيٗ أراد ٪ػم ةيج اهلل احلؽام )الٟٓتث( 

 وًليٗ رّد اهلل حٓاىل ٞيػه ضيد ٛال اهلل حٓاىل/
٬ل ,  گ گ گ ک ک ک ک ڑ يئ أي أل٣ يت٢ٖٝ أي٫ا الـؽ

, ٞأ٩٧ ملا٪ػ ةا١ٓني , ٤اذا ن٨ّ اهلل ا١ِٓي٣ الٟتري ةأنطاب  يٜينياً  وح٣٢ٓ ٥٢ْاً 
  ا١ٙي٠ , اذلي٦ ٛهػوا االْخػاء ىلع ابليج احلؽام ؟

 گ ک ک ک يئ  اـخ٫ٙام حٓشب أي/ اْشب ىئ گ ک ڑ يئ

  (0) وسيل٩ احل٦٥ م٢ٝ أةؽ٪ث وأنطاة٩ ( اـ٣ ا١ٙي٠) ٪٬ حم٬٥د ىئ گ گ
 ٛال ٤ٜاح٠/ اكن ٣٫ٓ٤ ٘ي٠ واضػ

 وٛال اليطاك/ اك٧ج ا١ٙي٢ث ذ٥ا٧يث
, وإ٥٧ا وضػ أل٩٧ نفت٣٫ إىل ا١ٙي٠ وٛي٠ اذ٨ا ْرش, ـ٬ى ا١ٙي٠ األ٣ِْ 

 (3) ٣األِْ
 (2) و٪ؼا ٬ٛل ا١ٙؽاء أي أل٣ خترب گ ک ڑ يئ٬ٛهل حٓاىل/ 

 الؾهّساجُ و٪ؼا ٬ٛل  وٛي٠ أل٣ ح٣٢ٓ 
 وٛال اة٦ ْتاس/ أل٣ تف٥ّ؟ 
 , ول٩٨ٟ اعمواخلٍاب ل٨٢يب   وال٢َٙ اـخ٫ٙام, واملٓىن حٜؽيؽ 

٬ل  ٞيٗ ٠ٓ٘ ربٝ ةأةؽ٪ث وأنطاة٩ أنأي  طاب ا١ٙي٠ ضني أل٣ ح٣٢ٓ  أي٫ا الـؽ
ؽ٘خ٣ م٬ىّ ٨٤يت ٢ْيك٣, ٥٘ا ١ك٣ (4) أرادوا ٪ػم الٟٓتث , أي ٛػ رأيخ٣ ذلٝ, ْو

(0) ال حؤ٬٨٤ن
 

                                                           
 613حٙفري اجلبل١ني  (0)
 8/541ابل٬ٖي ٤ٓال٣ اتلزني٠ (3)
  9/320زاد املفري  (2)
 6088املغخرص يف اتلٙفري  (4)



 ا١ٙي٠( ـ٬رة 015)

 

 9 

 :٘ي٩ وس٫انوٛال املاوردي   گ گ گ ک ک ک ک ڑ يئ

 ./ أل٣ خترب ٘خ٣٢ٓ ٞيٗ ٠ٓ٘ ربٝ ةأنطاب ا١ٙي٠أضػ٪٥ا

ل٣ يؽ أنطاب / أل٣ حؽ آذار ٤ا ٠ٓ٘ ربٝ ةأنطاب ا١ٙي٠, ألن اجليب اثلاين
 (3) ا١ٙي٠

 ٦٤ اعم ا١ٙي٠ ىلع ذبلذث أٛاوي٠/  واعخ٢ٗ يف م٬دله 
 ةٓػ أربٓني ـ٨ث ٦٤ اعم ا١ٙي٠, ٛاهل ٤ٜاح٠   أضػ٪ا/ أن م٬دله

تيػ ة٦ ٥ْري رشي٦ ـ٨ث ٩٨٤, ٛاهل اللكيب ْو  .اثلاين/ ةٓػ ذبلث ْو

 :وروي ٩٨ْ أ٩٧ ٛالاعم ا١ٙي٠, روي ذلٝ ٦ْ اجليب  ُودل اثلا١د/ أ٩٧ 

 "ودلت ي٬م ا١ٙي٠"
٬ل اهلل  , ٘إ٩٧ يف ذلٝ و١ك٦ اكن ٪ؼا ٦٤ ةاب اإلر٪اص واتل٬ٌئث ملتٓد ـر

يا ٤ٓرش -م ودل ىلع أك٫ؽ األ٬ٛال, ولفان ضال ا١ٜػر ي٬ٜل/ ل٣ ٨٧رصًل٣ ا١ٓا
ىلع احلبلث خلرييخك٣ ٢ْي٣٫, و١ك٦ نيا٧ث ل٢تيج ا١ٓخيٚ اذلي -ٛؽيق

بل٩٤ ٢ْي٩ عاح٣  ـنرش٩٘ و٩٥ِٓ٧ و٬٧ٛؽه ةتٓرث اجليب األيم حم٥ػ, ن٬٢ات اهلل ـو
(2) األ٧بياء

 

تب  يف ١٬ٛني /ا١ٙي٠ حخ٢غم  ـو

  ٬٧اس وٌلن آعؽ م٬٢ك محري, وٌلن مرشٌلً أن ذا / أضػ٪٥ا
 , ٦٤ ْرشي٦ أ١ٙاً  ٪٬ اذلي ٛخ٠ أنطاب األعػود, وٌل٬٧ا ٧هارى, وٌل٬٧ا ٛؽيتاً و

 ٣٢٘ ي٢ٙج ٣٫٨٤ إال دوس ذو ذ٢ٓتان, ٘ؼ٪ب ٘اـخٖاث ةٜيرص م٢ٝ اللام وٌلن 
 ٟ٘خب هل إىل اجلشايش م٢ٝ احلبلث؛ ل٩٧٬ٟ أٛؽب إحل٣٫, ٘تٓد ٩ٓ٤ ٧رصا٧ياً 
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 يف سيق ٞريٗ أرياط وأةؽ٪ث ة٦ الهتاح أةا يكف٬مأ٤ريي٦/  
٘ػع٬٢ا احل٦٥ ٘شاـ٬ا عبلل ادليار, واـخ٢ت٬ا امل٢ٝ ٦٤ محري, و٪٢ٝ ذو ٬٧اس  

 يف ابلطؽ ٕؽيٜاً 
٢ي٣٫ ٪ؼان األ٤ريان/ أرياط وأةؽ٪ث,    واـخ٠ٜ احلبلث ة٢٥ٝ احل٦٥ ْو

 ٘اعخ٢ٙا يف أمؽ٪٥ا وحهاوال وحٜاحبل وحها٘ا, 
إ٩٧ ال ضاسث ة٨ا إىل انٍػام اجليلني ةي٨٨ا, و١ك٦ اةؽز إيل  ٜ٘ال أضػ٪٥ا لآلعؽ/

 وأةؽز إحلٝ, ٘أي٨ا ٛخ٠ اآلعؽ, اـخ٠ٜ ةٓػه ةامل٢ٝ
٘أساة٩ إىل ذلٝ ٘ختارزا, وع٢ٗ لك واضػ ٥٫٨٤ا ٨ٛاة, ٘ط٠٥ أرياط ىلع أةؽ٪ث  

 ٘رضب٩ ةالفيٗ, ٘رشم أ٩ٙ٧ و٩٥٘ وكٚ وس٩٫, 
, ٘ػاوى سؽض٩ ٘ربأ, سّ أةؽ٪ث سؽحياً ومح٠ ْخ٬دة م٬ىل أةؽ٪ث ىلع أرياط ٜ٘خ٩٢, ور

 واـخ٠ٜ ةخػةري سيق احلبلث ةاحل٦٥
ػه وحي٢ٗ حلٍأن ةبلده وجيؾن  ٟ٘خب  إحل٩ اجلشايش ي٩٤٬٢ ىلع ٤ا اكن ٩٨٤, ويخ٬ْ

٬هل ة٫ػايا وحتٗ,  ٠ إحل٩ أةؽ٪ث يرتٛٚ هل ويها٩ٓ٧, وبٓد ٤ّ ـر ٧انيخ٩. ٘أـر
٫٢ا ٤ ٩ٓ, وي٬ٜل يف ٞخاة٩/ حلٍأ وجبؽاب ٘ي٫ا ٦٤ حؽاب احل٦٥, وسؾ ٧انيخ٩ ٘أـر

امل٢ٝ ىلع ٪ؼا اجلؽاب ٘يرب ٛف٩٥, و٪ؼه ٧انييت ٛػ ةٓرج ة٫ا إحلٝ. ٥٢٘ا ون٠ 
 ذلٝ إحل٩ أْشت٩ ٩٨٤, وريض ٩٨ْ, وأٛؽه ىلع ٩٢٥ْ

٠ أةؽ٪ث ي٬ٜل ل٨٢شايش/ إين ـأةين لٝ ٨ٞيفث ةأرض احل٦٥ ل٣ ينب ٛت٫٢ا   وأـر
ابل٨اء, اعحلث ا٨ٙ١اء, مؾعؽ٘ث  ٤ر٫٢ا. ٘رشع يف ة٨اء ٨ٞيفث ٪ائ٢ث ةه٨ٓاء, ر٘يٓث

 األرساء
ـ٥خ٫ا ا١ٓؽب ا٢ٜ١يؿ؛ الرحٙا٫ْا؛ ألن اجلاُؽ إحل٫ا حكاد تفًٜ ٢ٛنف٬ح٩ ٦ْ  

ؾم أةؽ٪ث األرشم ىلع أن يرصف ضز ا١ٓؽب إحل٫ا ٥ٞا  رأـ٩ ٦٤ ارحٙاع ة٨ائ٫ا. ْو
حيز إىل الٟٓتث ة٥ٟث, و٧ادى ةؼلٝ يف مم٢ٟخ٩, ٟ٘ؽ٪ج ا١ٓؽب ا١ٓػ٧ا٧يث 
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يتج ٛؽيق ذللٝ ٕيتاً وا١ٜطٍا٧يث  , ضىت ٛهػ٪ا ةٓي٣٫, كػيػاً  ذلٝ, ٕو
 . ٘أضػث ٘ي٫ا وًلؽ راسٓاً وح٬ن٠ إىل أن دع٫٢ا حلبلً 

٥٢٘ا رأى الفػ٧ث ذلٝ احلػث, ر٬ٓ٘ا أمؽ٪٣ إىل م٣٫ٟ٢ أةؽ٪ث, وٛال٬ا هل/ إ٥٧ا ن٨ّ  
بليخ٣٫ اذلي ىا٪يج ٪ؼا ة٩, ٘أٛف٣ أةؽ٪ث ١يفرين إىل  ٪ؼا ةٓو ٛؽيق ٕيتاً 

 .ضشؽاً  غؽب٩٨ ضشؽاً ةيج مٟث, وحل

ؽ ٤ٜاح٠ ة٦ ـ٢ي٥ان أن ٘خيث ٦٤ ٛؽيق دع٬٢٪ا ٘أسش٬ا ٘ي٫ا ٧اراً   , وٌلن ي٤٬اً وٞذ
ٍٜج إىل األرض (0) ٘ي٩ ٪٬اء كػيػ ٘أضؽٛخ٩, ـو

 

 

٦٤ ٛؽيق عؽس٬ا يف جتارة إىل أرض اجلشايش ٘زنل٬ا يف س٨ب ةيٓث,  / أن ٤٬ٛاً واثلاين
, ٖ٘يب ٪تج الؽيص, ٘اىٍؽم املاكن ٧اراً , ٥٢٘ا رض٬٢ا , وك٬وا حل٥اً ٘أوٛػوا ٧اراً 

٣٫٨٤ ضشؽ ة٦ رشاضي٠, وأة٬ -اجلشايش ألس٠ ابليٓث, ٜ٘ال هل ٞرباء أنطاة٩ 
 / ال حتؾن, ٨٘ط٦ ٫٧ػم الٟٓتث, ٛاهل ٤ٜاح٠. -يكف٬م

أة٬ يكف٬م اـ٩٥ أةؽ٪ث ة٦ األرشم. وٛي٠/ وزيؽه, وضشؽ ٦٤  :وٛال اة٦ إـطاق
 (3) ٬ٛاده

ار, ودحل٩٢ أة٬ راغل, ضىت ٧ؾل ةامل٥ٖؿ, وس٠ٓ ٘ش٥ّ األضاةيق وس٨ػ األس٨ اد, ـو
ىلع ٤ٜػ٤خ٩ األـ٬د ة٦ ٤ٜه٬د ضىت ـىب رسح مٟث و٘ي٩ ٤ائخا ةٓري ١ٓتػ امل٢ٍب 

 ٛػ ٛرل ةٓي٫ا
ي٥اً  أهل يف إة٩٢   سفي٥اً  وح٬س٩ ْتػ امل٢ٍب وٌلن ـو ال حأعؼه ا١ٓني إىل أةؽ٪ث, ـو

خٝ وٛػ ز٪ػت اآلن ٘يٝ, ا١يت أعؼت, ٜ٘ال أةؽ٪ث/ ١ٜػ ٨ٞج أْشتتين ضني رأي
٪٬ دي٨ٝ ودي٦ آةائٝ ٣٢٘ حك٥٢ين ٘ي٩, وٍل٥خين  ٛال/ ول٣؟ ٛال/ سئج أل٪ػم ةيخاً 

يف ٤ائيت ةٓري لٝ, ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب/ اإلة٠ أ٧ا رب٫ا, ول٢تيج رب ـي٩ٓ٨٥, ٜ٘ال 
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يٗ ة٦ ذي يؾن تّ أةؽ٪ث/ ٤ا اكن حل٩ٓ٨٥ ٤ين, ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب/ ١ٜػ ٢ٌتخ٩ تُ  ّ ـو
 ػروا ٢ْي٩, وأ٧ج ذاك ٘ؽد ٢ْي٩ إة٩٢,وًلّسى ٣٢٘ يٜ

ةاتلطؽز يف اجلتال, وأىت ابليج  وعؽج ْتػ امل٢ٍب واعد إىل مٟث, ٘أعرب ٛؽيلاً  
 وأعؼ حب٢ٜث ابلاب وس٠ٓ ي٬ٜل 

تَػ َي٣ْ  ْٓ . ال٪٣ّ إّن ا١ ْٝ َ ُّ رْض٩َُ٢ ٘ا٨َ٤ّْ َضبلل  َن

٢نّب َن٢يُت٣٫ ْٖ ْػواً  ال َي َٕ ْٝ  وحماهُل٣   .حِمال

. وٛب إْن ٨َٞج حارًَل٣٫ َٝ َ  تَل٨َا ٘أْمٌؽ ٤ا ةػا ل

 

 /اثلاين/ ٤ا ضاكه اللكيب و٤ٜاح٠ يؾيػ أضػ٪٥ا وي٨ٜم
, ٘زنل٬ا ىلع ـاض٠ ابلطؽ ىلع ةيٓث أن ٘خيث ٦٤ ٛؽيق عؽس٬ا إىل أرض احلبلث جتاراً 

 اجلهارى يف ضٜٗ ٦٤ أضٜا٫٘ا,
 ٛال اللكيب تفىم ابليٓث ٤ارسسيان,  

 وٛال ٤ٜاح٠/ تفىم اهليلك,
١ٍٓا٣٫٤ وحؽًل٬٪ا وارحت٬٢ا ٫٘تج ريص اعنٗ ٘اىٍؽ٤ج ابليٓث   ٘أوٛػوا ٧اراً  

, وأحاه أةؽ٪ث ة٦ ٘اضرتٛج, ٘أىت الرصيظ إىل اجلشايش ٘أعربه, ٘اـتلاط ٕيتاً  ٧اراً 
الهتاح وضشؽ ة٦ رشاضتي٠ وأة٬ يكف٬م ال٨ٟػي٬ن, وى٬٨٥ا هل إضؽاق الٟٓتث 

يب مٟث, وٌلن اجلشايش ٪٬ امل٢ٝ, وأةؽ٪ث نا ضب اجليق, وأة٬ يكف٬م ٧ػي٣ ـو
 امل٢ٝ وٛي٠ وزيؽه, وضشؽ ة٦ رشاضتي٠ ٦٤ ٬ٛاده, 

 وٛال دلا٪ػ/ أة٬ يكف٬م ٪٬ أةؽ٪ث ة٦ الهتاح, 
 ٘فاروا ةاجليق و٣٫ٓ٤ ا١ٙي٠, 
 ٛال األكرثون/ ٪٬ ٘ي٠ واضػ, 

 وٛال اليطاك/ اك٧ج ذ٥ا٧يث ٘ي٢ث, 
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 ٢ٍب, وأىت الؽايع ٧ؼيؽاً و٧ؾل٬ا ةؼي املشاز, واـخا٬ٛا رسح مٟث, و٘ي٫ا إة٠ ْتػ امل
٘هٓػ الهٙا وناح/ وانتاضاه! ذ٣ أعرب اجلاس ة٥يجء اجليق وا١ٙي٠, ٘غؽج ْتػ 

أهل يف إة٩٢, ٘ؽد٪ا مفخ٫ؾئاً  حل٬ٓد ألعؼ٪ا إذا دع٠  امل٢ٍب وح٬س٩ إىل أةؽ٪ث ـو
 .مٟث

 واعخ٢ٗ يف اجلشايش ٪٠ اكن ٣٫ٓ٤ أم ال, ٜ٘ال ٬ٛم/ اكن ٣٫ٓ٤, 
 .وٛال اآلعؽون/ ل٣ يك٦ ٣٫ٓ٤

وح٬س٩ اجليق إىل مٟث إلضؽاق الٟٓتث, ٥٢٘ا وىل ْتػ امل٢ٍب ةإة٩٢ اضرتز٪ا يف 
ستال مٟث, وح٬س٩ إىل مٟث ٦٤ ٌؽيٚ ٤ىن, وٌلن ا١ٙي٠ إذا ةٓد إىل احلؽم أضش٣, 

 وإذا ْػل ة٩ ٩٨ْ أٛػم, 
 ٛال حم٥ػ ة٦ إـطاق/ اكن اـ٣ ا١ٙي٠ حم٬٥د, 

ائ٩ٜ أ٥ْيني ٤ٜٓ  .ػي٦ يفخ٥ٍٓان أ٪٠ مٟثوٛا١ج اعئلث/ رأيج ٛائػ ا١ٙي٠ ـو

 وو٬ٙٛا ةامل٥ٖؿ ٜ٘ال ْتػ اهلل ة٦ خمؾوم 

 ةامل٥ٖؿ ا١ٙي٠ ضبفج أ٧ج        أ٧ج اجل٢ي٠ رب٨ا ل٣ حػنؿ 
 .و٨٤ٙؿ  ٘ؽج  ٦٤ هل٣     و٤ا         املٟؽًلؿ  ٪يئث يف  ضبفخ٩

 .املٟؽًلؿ/ املٍؽوح امل٬ٟ٨س

 وبرص أ٪٠ مٟث ةا١ٍري ٛػ أٛت٢ج ٦٤ ٧اضيث ابلطؽ, 
ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب/ إن ٪ؼه ١ٍري ٕؽيتث ةأرى٨ا, ٤ا يه ة٨شػيث وال ح٫ا٤يث وال 

 ضشازيث, وإ٫٧ا أكتاه احلٓاـيب, 
وٌلن يف ٨٤اٛري٪ا وأرس٫٢ا ضشارة, ٥٢٘ا أ٢ٌج ىلع ا٬ٜ١م أ١ٜخ٫ا ٢ْي٣٫ ضىت ٪٬ٟ٢ا, 

ٛال ٍْاء ة٦ أيب رباح/ ساءت ا١ٍري ْليث ٘تا٧ج, ذ٣ نتطخ٣٫ ةا١ٖػاة ٘ؽ٤خ٣٫, 
 .يث ا٬ٓ١يف/ ـأ١ج ٫٨ْا أةا ـٓيػ اخلػري/ ٜ٘ال/ محام مٟث ٫٨٤اوٛال ٍْ

 .وأ٢٘ج ٦٤ ا٬ٜ١م أةؽ٪ث ورسّ إىل احل٦٥ ٢٫٘ٝ يف ا١ٍؽيٚ



  اجلؾء اثلبلذ٬ن  

 

٬ل اهلل  ٥٢٘ا  وٛال ال٬اٛػي/ أةؽ٪ث ٪٬ سػ اجلشايش اذلي اكن يف ز٤ان ـر
 أي٬٨ٜا ة٫بلك ا٬ٜ١م, ٛال اللاْؽ 

رشُم امل٬٢ُٖب ١يؿ ا١ٖا١ْب                       أي٦ املٙؽ واإلهل ا١ٍا١ْب 
َ
 واأل

يٓين ةاألرشم أةؽ٪ث, ـيم ةؼلٝ ألن أرياط رضب٩ حبؽبث ٘رشم أ٩ٙ٧ وستي٩٨, أي 
 .وّٛ ةٓي٩ ىلع ةٓو

 وٛال أة٬ اله٢ج ة٦ مف٬ٓد, وٛي٠ ة٠ ٛاهل ْتػ امل٢ٍب 

ٜاٌت      رب٨ِّا  آياِت    إنّ  ٌِ ٬ر              ٧ا ُٙ َٟ  ال ي٥ُاري ة٦ّ٫ إال ال

٥ؿ ضىت  ّٖ ٬ي               َضبََؿ ا١ٙي٠َ ةامل ْٓ ٬ٜرُ    ٞأ٩٧ َمؽه ي ْٓ ٤َ(0)
 

  
ؽ أ٪٠ اتلٙفري أن أةؽ٪ث ملا ـار جب٬٨ده إىل الٟٓتث حل٫ػ٫٤ا عؽج ٩ٓ٤ ةا١ٙي٠,  ٞذ

١ٓتػ امل٢ٍب,   ٥٢٘ا د٧ا ٦٤ مٟث أمؽ أنطاة٩ ةا١ٖارة ىلع ٣ٓ٧ اجلاس, ٘أناة٬ا إةبلً 
وبٓد ةٓو س٬٨ده, ٜ٘ال/ ـ٠ ٦ْ رشيٗ مٟث, وأعربه أين ل٣ آت ١ٜخال, وإ٥٧ا 
سئج أل٪ػم ٪ؼا ابليج, ٘ا٢ٍ٧ٚ ضىت دع٠ مٟث, ٢ٌ٘ف ْتػ امل٢ٍب ة٦ ٪اك٣, 
٢ين إحلٝ ألعربك أ٩٧ ل٣ يأت ١ٜخال إال أن حٜاح٬٢ه, إ٥٧ا ساء  ٜ٘ال/ إن امل٢ٝ أـر

 هلػم ٪ؼا ابليج, ذ٣ ي٨رصف ٨ْك٣,
ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب/ ٤ا هل ٨ْػ٧ا ٛخال, و٤ا جلا ة٩ يػ, إ٧ا ـ٨غٌل ةي٩٨ وبني ٤ا ساء  

هل, ٘إن ٪ؼا ةيج اهلل احلؽام, وبيج ع٢ي٩٢ إةؽا٪ي٣ ٢ْي٩ الفبلم, ٘إن ي٩ٓ٨٥, ٬٫٘ 
 اهلل ٤ا جلا ة٩ ٬ٛة.  ةيخ٩ وضؽ٩٤, وإن خي٠ ةي٩٨ وبني ذلٝ, ٬٘

٢ب ىلع أةؽ٪ث أ٩٥ِْ, وًلؽ٩٤, ذ٣ ٛال/ ٘ا٢ٍ٧ٚ ٤يع إىل امل٢ٝ, ٥٢٘ا دع٠ ْتػ املٍ
ٛال ١رتدما٩٧/ ٠ٛ هل/ ٤ا ضاسخٝ إىل امل٢ٝ؟ ٜ٘ال هل ا١رتدمان, ٜ٘ال/ ضاسيت أن يؽد 

يلع ٤ائيت ةٓري أناة٫ا. ٜ٘ال أةؽ٪ث ١رتدما٩٧/ ٠ٛ هل/ ١ٜػ ٨ٞج أْشتتين ضني 
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رأيخٝ, و١ٜػ ز٪ػت اآلن ٘يٝ, سئج إىل ةيج ٪٬ دي٨ٝ أل٪ػ٩٤, ٣٢٘ حك٥٢ين 
 إلة٠ أنتخ٫ا. ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب/ أ٧ا رب ٪ؼه اإلة٠, وهلؼا ابليج رب ٘ي٩, وٍل٥خين

, وأمؽ٪٣ أن يخٙؽ٬ٛا يف ـي٩ٓ٨٥. ٘أمؽ ةإة٩٢ ٘ؽدت ٢ْي٩, ٘غؽج, ٘أعرب ٛؽيلاً 
٦٤ ٤ٓؽة اجليق إذا دع٠, ٬٢ٓٙ٘ا, ٘أىت ْتػ  اللٓاب ورؤوس اجلتال ع٬٘اً 

  :امل٢ٍب الٟٓتث, ٘أعؼ حب٢ٜث ابلاب, وس٠ٓ ي٬ٜل

 يا رب ٘ا٨٤ّ ٣٫٨٤ محااك       أرس٬ا هل٣ ـ٬ااكيا رب ال 
 ٬ٛااك   ي٫ٜؽوا   ل٣   إ٣٫٧        إن ْػو ابليج ٦٤ اعدااك

 وٛال أييا 

 ٧ّ رض٩٢ ٘ا٨٤ّ ضبللٝ             ي٣     املؽء  إن    ٪٣ ال 

 حمالٝ   ْػواً     وحماهل٣            ن٢يت٣٫      ي٢ٖنب    ال

 ْيالٝ يف ا١ٙي٠ يك يفت٬ا           حبلد٪٣    دميّ    سؽوا

 سبللٝ  رٛت٬ا   س٫بلً و٤ا          ٥ْػوا محاك ةكيػ٪٣

 لٝ    ةػا  ٤ا   ٘أمؽ  ـتت٨ا           وًلٓـ    إن ٨ٞج حارًل٣٫
 

 لرلع٬ل, ٘ربك ا١ٙي٠, ٘تٓر٬ه ٘أىب,  ذ٣ إن أةؽ٪ث أنتص ٤خ٫يئاً 
ووس٬٫ه إىل اللام ٠ٓٙ٘ ٤ر٠ ٘رضب٬ه ٘أىب, ٬٘س٬٫ه إىل احل٦٥ راسٓا, ٜ٘ام ي٫ؽول, 

٠ اهلل ٌرياً  ٦٤  ذلٝ, وإىل املرشق ٠ٓٙ٘ ٤ر٠ ذلٝ, ٬٘س٬٫ه إىل احلؽم, ٘أىب, ٘أـر
 واعخ٬ٙ٢ا يف نٙخ٫ا, ابلطؽ

 ٜ٘ال اة٦ ْتاس/ اك٧ج هل٣ عؽاٌي٣ ٞغؽاٌي٣ ا١ٍري, وأكٗ ٞأكٗ الالكب. 
 وٛال ْٟؽ٤ث/ اك٧ج هلا رؤوس ٞؽؤوس الفتاع. 



  اجلؾء اثلبلذ٬ن  

 

 .أ٤رال اخلٍاٌيٗوٛال اة٦ إـطاق/ اك٧ج 

 .واعخ٬ٙ٢ا يف أل٬ا٫٧ا ىلع ذبلذث أ٬ٛال

ٓيػ ة٦ ستريأضػ٪ا  ./ أ٫٧ا اك٧ج عرضاء, ٛاهل ْٟؽ٤ث, ـو

 ./ ـ٬داء, ٛاهل ْتيػ ة٦ ٥ْرياثلاين

/ ةيياء, ٛاهل ٛخادة. ٛال/ وٌلن ٤ّ لك ٌري ذبلذث أضشار, ضشؽان يف رس٢ي٩, واثلا١د
 .وضشؽ يف ٨٤ٜاره

 /واعخ٬ٙ٢ا يف نٙث احلشارة
 ٜ٘ال ةٓي٣٫/ اك٧ج ٞأ٤رال احل٥م وا١ٓػس.  

وٛال ْتيػ ة٦ ٥ْري/ ة٠ اكن احلشؽ ٞؽأس الؽس٠ واجل٠٥, ٥٢٘ا ٕليج ا٬ٜ١م 
٢خ٫ا ٢ْي٣٫, ٣٢٘ حهب ح٢ٝ احلشارة أضػاً  إال ٪٢ٝ. وٌلن احلشؽ يّٜ ىلع رأس  أـر

 الؽس٠, ٘يغؽج ٦٤ دةؽه, 
يػع٬٢ا احلؽم, وبٓد وٛي٠/ اكن ىلع لك ضشؽ اـ٣ اذلي وّٛ ٢ْي٩, ٬ٟ٢٫٘ا ول٣ 

اهلل ىلع أةؽ٪ث داء يف سفػه, ٘تفاٍٛج أ٧ام٩٢, وا٧هػع نػره ٍٛٓخني ٦ْ ٢ٛت٩, 
 ٢٫٘ٝ, ورأى أ٪٠ مٟث ا١ٍري وٛػ أٛت٢ج ٦٤ ٧اضيث ابلطؽ,

ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب/ إن ٪ؼه ا١ٍري ٕؽيتث. ذ٣ إن ْتػ امل٢ٍب ةٓد اة٩٨ ْتػ اهلل  
, ٘غؽج ْتػ ٪٢ٝ ا٬ٜ١م دميٓاً ىلع ٘ؽس ي٨ِؽ إىل ا٬ٜ١م, ٘ؽسّ يؽًلو وي٬ٜل/ 

 امل٢ٍب وأنطاة٩ ٬٥٨ٖ٘ا أم٬اهل٣. 
وٛي٠/ ل٣ ي٨ز ٦٤ ا٬ٜ١م إال أة٬ يكف٬م, ٘فار, وٌائؽ يٍري ٦٤ ٩ٛ٬٘, وال يلٓؽ ة٩ 

ضىت دع٠ ىلع اجلشايش, ٘أعربه ة٥ا أناب ا٬ٜ١م, ٥٢٘ا أح٣ الك٩٤ ر٤اه ا١ٍائؽ 
 (0) ٥٘ات, ٘أرى اهلل حٓاىل اجلشايش ٞيٗ اكن ٪بلك أنطاة٩

 ي٬ٜل/ أل٣ جي٠ٓ ـيع احلبلث أنطاب ا١ٙي٠ يف ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ضىت ل٣ يه٬٢ا إىل(0) ختؽيب الٟٓتث يف حي٢ي٣٫٢ ٥ْا أرادوا وضاول٬ا ٦٤ ختؽيت٫ا 

                                                           
 9/324زاد املفري  (0)
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 (3) الٟٓتث, وإىل ٤ا أرادوه ةكيػ٪٣. ٛال ٤ٜاح٠/ يف عفارة, وٛي٠/ يف ةٍبلن 
 (2) ةاتلغؽيب واهلػمأل٣٫٧ أرادوا ٞيػ ٛؽيق ةا١ٜخ٠ والفيب, وًليػ ابليج 

٘طيك ٦ْ ْتػ امل٢ٍب أ٩٧ ةٓد اة٩٨ ْتػ اهلل ىلع ٘ؽس هل, ي٨ِؽ ٤ا ٬ٜ١ا ٦٤ ح٢ٝ 
٩, اككٙاً ا١ٍري, ٘إذا ا٬ٜ١م ملػعني دميٓاً  ٦ْ ٘غؼه, ٥٢٘ا رأى  , ٘ؽسّ يؽًلو ٘ـؽ

. أو ٧ؼيؽاً  ذلٝ أة٬ه ٛال/ إن اةين ٪ؼا أ٘ؽس ا١ٓؽب. و٤ا ٞلٗ ٦ْ ٘غؼه إال بلرياً 
 ٥٢٘ا د٧ا ٦٤ ٧ادي٣٫ حبيد يف٣٫ٓ٥ اله٬ت, ٛال٬ا/ ٤ا وراءك؟ 

. ٘غؽج ْتػ امل٢ٍب وأنطاة٩, ٘أعؼوا أم٬اهل٣. وٌل٧ج أم٬ال ةين ٛال/ ٪٬ٟ٢ا دميٓاً 
ْتػ امل٢ٍب ٫٨٤ا, وب٫ا حكام٢ج رئاـث ْتػ امل٢ٍب, أل٩٧ اضخ٠٥ ٤ا كاء ٦٤ 

 نٙؽاء وبيياء, ذ٣ عؽج أ٪٠ مٟث ةٓػه و٫٧ت٬ا.
 ػ امل٢ٍب ضٙؽ ضٙؽحني ٥٘ؤل٪٥ا ٦٤ اذل٪ب واجل٬٪ؽ,وٛي٠/ إن ْت 
اعرت أي٥٫ا كئج. ذ٣ أناب  / ١ٓتػ امل٢ٍب وٌلن ع٢يبلً  ذ٣ ٛال أليب مف٬ٓد اثلٜيف 

 :, ٜ٘ال ْتػ امل٢ٍب ٨ْػ ذلٝاجلاس ٦٤ أم٬اهل٣ ضىت ىا٬ٛا ذراعً 

٬ا ة٥ٟث اال ستاال        واأل٘ياال   أ٧ج ٨٤ٓج احلبق  وٛػ ْر

 ٤ٓياال      هل٣   أمؽ وَل           ا١ٜخاال     علي٨ا ٣٫٨٤  وٛػ 

 (4) كٟؽا ومحػا لٝ ذا اجلبلال
 , وٛال٬ا/ ٪٣ٛال اة٦ إـطاق/ وملا رد اهلل احلبلث ٦ْ مٟث ٥ِْج ا١ٓؽب ٛؽيلاً 

 .أ٪٠ اهلل, ٛاح٠ اهلل ٣٫٨ْ وًلٙا٪٣ ٤ئ٧٬ث ْػو٪٣
٠ ٢ْي٣٫ ٌرياً  ں ں ڱ ڱ ڱ  ٞررية ٤خٙؽٛث يتتّ ةٓي٫ا  أـر

 ةٓيا
(5)

 

                                                                                                                                                           
 34/612حٙفري ا١ٍربي  (0)
 8/541ابل٬ٖي ٤ٓال٣ اتلزني٠ (3)
 6/240اجلٟج وا١ٓي٬ن  (2)
 33/489ا١ٜؽٌيب  (4)
 8/541ابل٬ٖي ٤ٓال٣ اتلزني٠ (5)
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 هلا عؽاٌي٣ ٞغؽاٌي٣ ا١ٍري, وأكٗ ٞأكٗ الالكب ٛال اة٦ ْتاس/ اك٧ج ٌرياً 

 الفتاع. ٞؽؤوسوٛال ْٟؽ٤ث/ هلا رءوس 

 .ٛال الؽبيّ/ هلا أ٧ياب ٞأ٧ياب الفتاع 

 وٛال ـٓيػ ة٦ ستري/ عرض هلا ٨٤اٛري نٙؽ. 
٤ّ لك ٌائؽ ذبلذث أضشار؛  ٬٘ساً  وٛال ٛخادة/ ٌري ـ٬د ساءت ٦٤ ٛت٠ ابلطؽ ٬٘ساً 

 .إال ٪ل٥خ٩ ضشؽان يف رس٢ي٩, وضشؽ يف ٨٤ٜاره, ال حهيب كيئاً 

 يف ٪ؼه ا١ٍي٬ر/ ذبلذث أٛاوي٠ و٪٨اك 
/ أ٫٧ا ٦٤ ٌري الف٥اء, ٛاهل ـٓيػ ة٦ ستري/ ل٣ يؽ ٛت٫٢ا وال ةٓػ٪ا ٤ر٫٢ا أضػ٪ا

٬ل اهلل و  إ٫٧ا ٌري ةني" :ي٬ٜل ٦ْ اليطاك ٦ْ اة٦ ْتاس, ٛال/ ـ٥ٓج ـر
 الف٥اء واألرض حٓلق وحٙؽخ

 ./ أ٫٧ا ا٨ٓ١ٜاء املٖؽب ا١يت حرضب ة٫ا األ٤رال, ٛاهل ْٟؽ٤ثاثلاينا٬ٜ١ل 

٫٢ا اهلل حٓاىل ٦٤ ٧اضيث ابلطؽ, ٤ّ لك ٌائؽ ذبلذث اثلا١د / أ٫٧ا ٦٤ ٌري األرض, أـر
ـ٬دا, عرض أضشار, ضشؽان يف رس٢ي٩, وضشؽ يف ٨٤ٜاره, ٛاهل اللكيب, وٌل٧ج 

 أل٨ْاقامل٨اٛري ٬ٌال ا
 وٛي٠/ ة٠ اك٧ج أكتاه ال٬ٌاويً 

(0) وٛا١ج اعئلث/ ك٦ أكتاه اخلٍاٌيٗ
 

 .ويف " األةاةي٠ " مخفث أ٬ٛال

 ./ أ٫٧ا املخٙؽٛث ٦٤ ٪ا٪٨ا و٪ا٪٨ا, ٛاهل اة٦ مف٬ٓد, واألعٙقأضػ٪ا

 ., ٛاهل اة٦ ْتاس, ودلا٪ػ, و٤ٜاح٠/ أ٫٧ا املخخاةٓث ا١يت يتتّ ةٓي٫ا ةٓياً واثلاين

 .الٟررية, ٛاهل احلف٦, وٌاووس/ واثلا١د

/ أ٫٧ا اجل٥ّ ةٓػ اجل٥ّ, ٛاهل ٍْاء, وأة٬ نا١ص, وًلؼلٝ ٛال أة٬ ْتيػة, واة٦ والؽاةّ

                                                           
 6/243اجلٟج وا١ٓي٬ن  (0)
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 .ٛخيتث, والؾساج/ " األةاةي٠ "/ دمااعت يف حٙؽٛث

 / املغخ٢ٙث األل٬ان, ٛاهل زيػ ة٦ أـ٣٢واخلامؿ
(1)

 

واة٦ مف٬ٓد/ ناضج ا١ٍري ور٤خ٣٫  ٛال اة٦ ْتاس ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
٘رضبج احلشارة ٘ؾادح٫ا كػة ٥٘ا وّٛ ٫٨٤ا ضشؽ ىلع  ةاحلشارة, ٘تٓد اهلل رحياً 

(3) رس٠ إال عؽج ٦٤ اجلا٧ب اآلعؽ, وإن وّٛ ىلع رأـ٩ عؽج ٦٤ دةؽه
 

٠ اهلل احلشارة ىلع أنطاب ا١ٙي٠ ل٣  روى ْٟؽ٤ث ٦ْ اة٦ ْتاس, ٛال/ ملا أـر
٬ ٬ٛل ـٓيػ ة٦ ستري, يّٜ ضشؽ ىلع أضػ ٣٫٨٤ إال ٧ًٙ سرله وذار ة٩ اجلػري, و٪

(2) وٌل٧ج ح٢ٝ األضشار أنٖؽ٪ا ٤ر٠ ا١ٓػـث, وأكرب٪ا ٤ر٠ احل٥هث
 

ٞؾرع وحنب أك٢خ٩ ادلواب ٘ؽاذخ٩ ٘يبؿ وحٙؽٛج  ىئ ہ ہ ہ ۀ 
أسؾاؤه. كت٩ حٍّٜ, أوناهل٣ ةخٙؽق أسؾاء الؽوث. ٛال دلا٪ػ/ "ا١ٓهٗ" ورق 

 احل٨ٍث. وٛال ٛخادة/ ٪٬ اتلنب. 
 وٛال ْٟؽ٤ث/ اكحلب إذا أك٠ ٘هار أس٬ف. 

وٛال اة٦ ْتاس/ ٪٬ ا١ٜرش اخلارج اذلي يك٬ن ىلع ضب احل٨ٍث ٫ٞيئث ا١ٖبلف 
 .هل

تم حبمد اهلل تعاىل  تفسري سورة الفيل

                                                           
 9/326زاد املفري  (0)
 8/540ابل٬ٖي ٤ٓال٣ اتلزني٠ (3)
 23/96حٙفري الؽازي  (2)



 املهادر واملؽاسّ

 

 املراجع

زاد (. 0984دمال ادلي٦ أة٬ ا١ٙؽج ْتػ الؽمح٦ ة٦ يلع اجل٬زي. ) -اة٦ اجل٬زي 
 دار اة٦ ضؾم. -الؽياض/ املٟخب االـبليم  املفري يف ٣٢ْ اتلٙفري.

مٟث  اتلٙفري ا١ٜي٣ لئل٤ام اة٦ ا١ٜي٣ اجل٬زيث.(. 0949اة٦ ا١ّٜي٣ اجل٬زّيث. )
تيػاهلل ادل٪٬٢ي.  املٟؽ٤ث/ ْتػاهلل ْو

 سا٤ّ ابليان.اة٦ سؽيؽ ا١ٍربي. )ةبل حاريظ(. 

 حٙفري اة٦ ٞرري.(. 3113إـ٥اْي٠ ة٦ ٥ْؽ ة٦ ٞرري ا١ٜؽيش ادلملٌف. ) -اة٦ ٞرري 
 دار ٌيتث.

 ـنن اة٦ ٤اس٩ ال.اة٦ ٤اسث أة٬ ْتػ اهلل حم٥ػ ة٦ يؾيػ ا١ٜؾويين. )ةبل حاريظ(. 
 ةريوت/ دار إضياء الٟخب ا١ٓؽبيث.

(. 0994أة٬ احلف٦ يلع ة٦ أمحػ ة٦ حم٥ػ ة٦ يلع ال٬اضػي, اجليفاة٬ري, اللا٘يع. )
يً ل٬٢اضػي.  ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث,. اتلٙفري الـ٬

حٙفري أيب الف٬ٓد , أة٬ الف٬ٓد ا٥ٓ١ادي حم٥ػ ة٦ حم٥ػ ة٦ مهٍىف. )ةبل حاريظ(. 
ةريوت/ دار اضياء ا١رثاث  مؾايا الٟخاب الٟؽي٣.إركاد ا٠ٜٓ١ الف٢ي٣ إىل 

 ا١ٓؽيب.
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حٙفري ٪شؽيث(.  0417أة٬ ا١ٜاـ٣ حم٬٥د ة٦ ٥ْؽو ة٦ أمحػ, الؾخمرشي سار اهلل. )
ةريوت/ دار الٟخاب  الؾخمرشي , الٟلاف ٦ْ ضٜائٚ ٬ٕامو اتلزني٠.

 ا١ٓؽيب.

حٙفري ايب (. أة٬ ال٢يد ٧رص ة٦ حم٥ػ ة٦ أمحػ ة٦ اةؽا٪ي٣ الف٥ؽ٨ٛػي. )ةبل حاريظ
 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. ال٢يد حبؽ ا٬٢ٓ١م ,حٙفري الف٥ؽ٨ٛػي.

ٗ األ٧ػليس. )ةبل  -أة٬ ضيان األ٧ػليس  أذري ادلي٦ أة٬ ْتػ اهلل حم٥ػ ة٦ يـ٬
ةريوت/ دار اضياء ا١رتاث  اتلٙفري الٟتري املفىم ابلطؽ املطيً.حاريظ(. 
 ا١ٓؽيب.

 الفنن الٟربى.(. 3110اخلؽاـاين ا١نفايئ. ) أة٬ ْتػ الؽمح٦ أمحػ ة٦ كٓيب ة٦ يلع
ا١ث. فث الـؽ  ةريوت/ مـؤ

ـنن ا١نفايئ (. 0986أة٬ ْتػ الؽمح٦ أمحػ ة٦ كٓيب ة٦ يلع اخلؽاـاين, ا١نفايئ. )
ض٢ب/ مٟخب املٍت٬اعت  , املشخىب ٦٤ الفنن , الفنن الهٖؽى ل٢نفايئ .

 اإلـبل٤يث.

٬ح ة٦ جنايت ة٦ آدم, األك٬ٜدري أة٬ ْتػ الؽمح٦ حم٥ػ ٧ارص ادلي٦, ة٦ احلاج ٧
فث ٕؽاس ل٢نرش  نطيص أيب داود.األبلاين. )ةبل حاريظ(.  ال٬ٟيج/ مـؤ

 واتل٬زيّ.

مف٨ػ (. 3110أة٬ ْتػ اهلل أمحػ ة٦ حم٥ػ ة٦ ض٨ت٠ ة٦ ٪بلل ة٦ أـػ الليتاين. )
ا١ث. اإل٤ام أمحػ ة٦ ض٨ت٠. فث الـؽ  مـؤ
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 0431ةٙغؽ ادلي٦ الؽازي الؽازي. ) أة٬ ْتػ اهلل حم٥ػ ة٦ ٥ْؽ اتلييم الؽازي امل٢ٜب
ةريوت/ دار  حٙفري الؽازي, ٤ٙاحيص ا١ٖيب أو اتلٙفري الٟتري.٪شؽيث(. 

 إضياء ا١رتاث ا١ٓؽيب.

 ا١تف٫ي٠ ٬٢ٓ١م اتلزني٠.(. 0995ايب ا١ٜاـ٣ حم٥ػ ة٦ امحػ ة٦ ُسؾي اللكيب. )
 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث .

 اجلا٤ّ ألضاكم ا١ٜؽآن .(. 3116ٌيب. )ايب ْتػاهلل حم٥ػ ة٦ امحػة٦ ايب ةكؽ ا١ٜؽ
ا١ث. فث الـؽ  ةريوت/ مـؤ

ا١ٜا٪ؽة/ دار  ض٢يث األوحلاء وٌتٜات األنٙياء.(. 3119ايب ٧ٓي٣ االنت٫اين. )
 احلػيد.

ةريوت/  ضاكيث الهاوي ىلع حٙفري اجلبل١ني.امحػ الهاوي املاليك. )ةبل حاريظ(. 
 دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث.

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أة٬ ةكؽ ابلي٫ٌف. أمحػ ة٦ احلفني ة٦ يلع ة٦  م٬ىس اخلُّْسَ
دالئ٠ اجلت٬ة ل٢تي٫ٌف , دالئ٠ اجلت٬ة و٤ٓؽ٘ث أض٬ال ناضب ٪شؽي(.  0415)

 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. الرشيٓث.

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أة٬ ةكؽ ابلي٫ٌف.  أمحػ ة٦ احلفني ة٦ يلع ة٦ م٬ىس اخلُّْسَ
 ختث الؽكػ ل٢نرش واتل٬زيّ.الؽياض/ مٟ كٓب اإلي٥ان.(. 3112)

٘خص ابلاري ٪شؽيث(.  0279أمحػ ة٦ يلع ة٦ ضشؽ أة٬ ا١ٙي٠ ا١ٓفٜبلين اللا٘يع. )
 ةريوت/ دار املٓؽ٘ث . الة٦ ضشؽ ,٘خص ابلاري رشح نطيص ابلغاري.
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مف٨ػ ا١زبار , ابلطؽ أمحػ ة٦ ٥ْؽو ة٦ ْتػ اخلا١ٚ أة٬ ةكؽ ا١زبار. )ةبل حاريظ(. 
 لٟخب ا٥٢ٓ١يث.ةريوت/ دار ا الؾعار .

حٙفري اثل٢ٓيب , الٟلٗ وابليان ٦ْ (. 3113أمحػ ة٦ حم٥ػ ة٦ إةؽا٪ي٣ اثل٢ٓيب. )
 ةريوت/ دار اضياء ا١رتاث ا١ٓؽيب. حٙفري ا١ٜؽآن .

 ا١ٜا٪ؽة/ دار احلػيد. مف٨ػ أمحػ ت كاٞؽ.(. 0995أمحػ حم٥ػ كاٞؽ. )

ري األل٬يس روح حٙف(. 3117حم٬٥د ك٫اب ادلي٦ أة٬ اثل٨اء األل٬يس. ) -األل٬يس 
 ةريوت/ دار إضياء ا١رتاث ا١ٓؽيب. املٓاين.

حٙفري ابل٬ٖي, ٤ٓال٣ ٪شؽيث(.  0403احلفني ة٦ مف٬ٓد ابل٬ٖي. ) -ابل٬ٖي 
 الؽياض/ دار ٌيتث. اتلزني٠.

٧ارص ادلي٦ أيب اخلريْتػ اهلل ة٦ ٥ْؽ ة٦ يلع ابليياوي. )ةبل حاريظ(.  -ابليياوي 
ةريوت/ دار اضياء ا١رتاث  و أرسار اتلأوي٠. حٙفري ابليياوي ,أ٬٧ار اتلزني٠

 ا١ٓؽيب.

اتلٙفري (. 3114٘غؽ ادلي٦ أة٬ ْتػ اهلل حم٥ػ ة٦ ٥ْؽ ة٦ ضفني. ) -الؽازي 
 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. الٟتري.

حٙفري الفٓػي , حيفري ْتػ الؽمح٦ ة٦ ٧ارص الفٓػي. )ةبل حاريظ(.  -الفٓػي 
 الؽياض/ دار اة٦ اجل٬زي. ن.الٟؽي٣ الؽمح٦ يف حٙفري الكم امل٨ا

 حٙفري ا١ٜؽآن الٟؽي٣ )حٙفري ا١ٓري٥ني(.ا١ٓري٥ني, حم٥ػ ة٦ نا١ص. )ةبل حاريظ(. 
 ا١ٜا٪ؽة/ مٟختث ا١ٍربي.
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حٙفري أة٬ احلف٦ يلع ة٦ حم٥ػ ة٦ ضتيب املاوردي. )ةبل حاريظ(.  -املاوردي 
 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. املاوردي, اجلٟج وا١ٓي٬ن.

فث  ٞزن ا٥ٓ١ال يف ـنن األ٬ٛال واأل٘ٓال.(. ٨0989ػي. )املخٌف اهل ةريوت/ مـؤ
ا١ث.  الـؽ

اس أمحػ ة٦ حم٥ػ ة٦ إـ٥اْي٠ ة٦ ي٬نؿ املؽادي اجلط٬ي اجلطاس.  ة٬ سٓٙؽ اجلهطه
 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. إْؽاب ا١ٜؽآن ل٨٢طاس.٪شؽيث(.  0430)

(. 3115حلؽاين اة٦ حي٥يث. )حٌف ادلي٦ أة٬ ا١ٓتاس أمحػ ة٦ ْتػ احل٢ي٣ ة٦ حي٥يث ا
املػي٨ث امل٬٨رة/ دل٥ّ امل٢ٝ ٫٘ػ ١ٍتاْث املهطٗ  دل٬٥ع ا١ٙخاوى .

 الرشيٗ.

حٌف ادلي٦ أة٬ ا١ٓتاس أمحػ ة٦ ْتػ احل٢ي٣ ة٦ ْتػ الفبلم ة٦ ْتػ اهلل ة٦ أيب 
 0414ا١ٜاـ٣ ة٦ حم٥ػ اة٦ حي٥يث احلؽاين احل٨تٌل ادلملٌف اة٦ حي٥يث. )

فث ٬٢ْم  اجلا٤ّ تلٙفري اة٦ حي٥يث. دٛائٚ اتلٙفري٪شؽيث(.  دملٚ/ مـؤ
 ا١ٜؽآن.

الؽياض/ دار  ادلر امل٨ر٬ر يف اتلٙفري ةاملأذ٬ر.سبلل ادلي٦ الفي٬يط. )ةبل حاريظ(. 
 اعل٣ الٟخب.

, و سبلل ادلي٦ الفي٬ط. )  حٙفري اجلبل١ني امليّس.(. 0954سبلل ادلي٦ املطًَلّ
 ا١ٜا٪ؽة/ ٤ٍتٓث احل٢يب.
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الؽياض/  املغخرص يف حٙفري ا١ٜؽآن الٟؽي٣.(. 3106ٙفري. )دماْث ٦٤ ٥٢ْاء اتل
 مؽًلؾ حٙفري لرلراـات ا١ٜؽآ٧يث.

 يؽوت/ دار اة٦ ضؾم. لك٥ات ا١ٜؽآن حٙفري وبيان.(. 0997ضفنني حم٥ػ خم٬٢ف. )

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أة٬ ةكؽ ابلي٫ٌف.  محػ ة٦ احلفني ة٦ يلع ة٦ م٬ىس اخلُّْسَ
 / دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث.ةريوت الفنن الٟربى .(. 3112)

 ا١ٜا٪ؽة/ دار الرشوق. يف ُبلل ا١ٜؽآن.(. 3112ـيػ ٍٛب إةؽا٪ي٣. ) -ـيػ ٍٛب 

 0416كريوي٩ ة٦ ك٫ؽدار ة٦ كريو ي٩ ة٦ ٨٘اعّسو, أة٬ كشاع ادلي٢يّم اهل٥ؼاين. )
 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. ا١ٙؽدوس ة٥أذ٬ر اخلٍاب .٪شؽيث(. 

املطؽر ال٬سزي يف يس أة٬ حم٥ػ. )ةبل حاريظ(. ْتػ احلٚ ة٦ اغ١ب ة٦ ٍْيث األ٧ػل
 ةريوت/ دار اة٦ ضؾم. حٙفري الٟخاب ا١ٓؾيؾ.

ْتػ امل٢ٝ ة٦ ٪لام ة٦ أي٬ب احل٥ريي املٓا٘ؽي, أة٬ حم٥ػ, دمال ادلي٦ اة٦ ٪لام. 
ا١ٜا٪ؽة/ ٞختث و٤ٍتٓث مهٍىف ابلايب  الفرية اجلت٬يث الة٦ ٪لام.(. 0955)

 احل٢يب.

 ا١ٜا٪ؽة/ املٟخب املرصي احلػيد. يف رضاب اتلٙفري.. (0987ْتػاحل٥يػ ٞلٝ. )

حٙفري ْتػالفبلم ة٦ ْتػالؽمح٦ ة٦ حم٥ػ اة٦ ةؽسان اة٦ ةؽسان. )ةبل حاريظ(. 
اة٦ ةؽسان ,حنتي٩ اال٫٘ام ا١ىخػةؽ الٟخاب احلٟي٣ وحٓؽف اآليات واجلتأ 

 ةريوت/ دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث. ا١ِٓي٣.
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حٙفري اة٦ ْتاس ومؽوياح٩ يف اتلٙفري (. 3116ْتػا١ٓؾيؾ ة٦ ْتػاهلل احل٥يػي. )
 مٟث املٟؽ٤ث/ سا٤ٓث ام ا١ٜؽى. ٦٤ ٞخب الف٨ث.

ْبلء ادلي٦ يلع ة٦ حم٥ػ ة٦ اةؽا٪ي٣ ابلٖػادي الل٫ري ةاخلازن. )ةبل حاريظ(. 
ةريوت/ دار الٟخب  حٙفري اخلازن , املفىم بلاب اتلأوي٠ يف ٤ٓاين اتلزني٠.

 ا٥٢ٓ١يث.

 أـتاب ٧ؾول ا١ٜؽآن.(. 0993يلع ة٦ أمحػ ال٬اضػي اجليفاة٬ي أة٬ احلف٦. )
 ادل٤ام/ دار االنبلح.

 م٬ٌأ اإل٤ام ٤الٝ.(. ٤0985الٝ ة٦ أنؿ ة٦ ٤الٝ ة٦ اعمؽ األنتيح املػين. )
 ةريوت/ دار إضياء ا١رتاث ا١ٓؽيب.

ريظ(. حم٥ػ ة٦ أيب ةكؽ ة٦ أي٬ب ة٦ ـٓػ ك٥ؿ ادلي٦ اة٦ ٛي٣ اجل٬زيث. )ةبل حا
 ةريوت/ دار الٟخاب ا١ٓؽيب. ةػائّ ا٬ٙ١ائػ .

ةريوت/ دار إضياء  ح٫ؼيب ال٢ٖث.(. 3110حم٥ػ ة٦ أمحػ ة٦ األز٪ؽي اهلؽوي. )
 ا١رتاث ا١ٓؽيب .

دار  نطيص ابلغاري.٪شؽيث(.  0433حم٥ػ ة٦ إـ٥اْي٠ أة٬ ْتػاهلل ابلغاري. )
 ٬ٌق اجلشاة.

تَػ, اتل٥ييم, أة٬ ضاح٣, ادلاريم,  ْٓ حم٥ػ ة٦ ضتان ة٦ أمحػ ة٦ ضتان ة٦ ٤ٓاذ ة٦ ٤َ
 املشؽوضني ٦٤ املطػذني واليٓٙاء واملرتوًلني.٪شؽيث(.  0296ا١بُفيت. )

 ض٢ب/ دار ال٬يع.
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(. 0985حم٥ػ ة٦ ْتػ اهلل اخلٍيب ا٥ٓ١ؽي, أة٬ ْتػ اهلل, ويل ادلي٦, اتلربيؾي. )
 املٟخب االـبليم. ةريوت/ ملاكة املهاةيص.

 الّساج يف ةيان ٕؽيب ا١ٜؽآن.٪شؽيث(.  0425حم٥ػ ة٦ ْتػا١ٓؾيؾ اخليريي. )
 الؽياض/ مؽًلؾ حٙفري ةالؽياض.

٬ْرة ة٦ م٬ىس ة٦ اليطاك, ا١رت٤ؼي , أة٬ ْيىس. ) ـَ (. 0975حم٥ػ ة٦ ْيىس ة٦ 
 ا١ٜا٪ؽة/ ابلايب احل٢يب. ـنن ا١رت٤ؼي.

 ةريوت/ دار ا١ٜؽآن الٟؽي٣. ٬ٙة اتلٙاـري.ن٪شؽيث(.  0410حم٥ػ ىلع الهاة٬ين. )

 ةريوت/ دار ا١ٜؽآن الٟؽي٣. خمخرص حٙفري اة٦ ٞرري.(. 0980حم٥ػ ىلع الهاة٬ين. )

 نطيص مف٣٢.مف٣٢ ة٦ احلشاج أة٬ احلف٦ ا١ٜلريي اجليفاة٬ري. )ةبل حاريظ(. 
 ةريوت/ دار إضياء ا١رتاث ا١ٓؽيب.



 

 


