
 

 
2405 

                                    
تكرار تالوة اآليات أسبابه وأثره يف 

 تدبر القرآن الكريم

 إعداد

 الدكتورة مسية إبراهيم عبد املعروف
 األستاذ املساعد للحديث وعلومه

 جامعة طيبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  املدينة املنورة
 

 
 2436إىل  2405من 

 



 

 
2406 



 

 
2407 

 مقدمة :
َْ لزَلَعددداَلمزَ   }احلمدددد ل القا:ددد  :  دددو َع َز لزَي َْ َعلَدددك َعَبددددز ََََدددا َْ اَل ع ُي َزَّ نَدددد تَدبَددداَرَا اليددد

ََدداْ:  َ ا ] لال  ي َز َين  [1نَدد َ  متددوي أ  دددة املتددد  َهْ الَدد أمحدددَ محدددا  ك دد ا  أْ جعدد  القدد
َْ الََّ  تح هللا عليتم  ه  عد أْ دهلم سبحانه وتعاىل عليه  قاْ ج  شأنه  َعو }َأ َدَا يَدتَدَد دي
دَن عزَنددز  َدَ ز اويز َلَوَجددعوا  زيدهز اَاتزَا  دا َك زد  ا ] لالنسدا :  َْ مز َْ َولَدَو َكدا ََه والصدداة  [82اَلقعد

َ  قمدددد  دددن عبدددد هللا القا:ددد  :   َهْ  والسدددام علدددك الندددك األمدددب الَددد تعاهددددوا هدددَا القددد
 :   أما  عد (1)    والََّ ن س قمد  يدَ هلو أشد ت لتا من اإل   يف عقلتا

ُْ إىل الندددا   َ  كمددداْ إهلدددب مللدددا ولدددَ ل سدددا   لددده   انددد َهْ الَددد  ددداْ القددد
َا ة وال تدم واملدارسدة والتدد َ جديا  عدد جيد  ل شد  أْ الاايدة مدن   و  ليتعَضوا لده للقد

َ  هو التد َ والت تم  َاْ هللا تعاىل َهْ الَ ُاْ الق َع إزلََيَ  معَباَرٌا لزَيدي دي ك} إن ََُلَنا َعوا َتاٌب أَنَد
] لص:  ََ أعولعو اأَلََلَبابز ََكي َدا  عن املعاين أو طاسَم ل 29هََيتزهز َولزيَدَت [  تو ليس كاما  جم

َاد هللا تعدداىل مددن اآليددة   ول  َ ددة معانيدده  و َدَتددم مدد ت تددم   ولددَل   سدد ع سددبي  حل  دده مع
َهْ سدت  عليده    تدا وإتقا د ا  وكتداب هللا ش  أنه كلمدا ادداد  َدَتدم اإلنسداْ ملعداين القد

ََ وأتمله    تعاىل ل ميّله من تدّ 
َأ اآليددة راددا    كدداْ  عددس السددلق إذا َددام يف الصدداة ل يدددرَّ اددن  ولدده  وإذا َدد

 رضددددب هللا تعدددداىل عندددده أندددده َددددام ليلددددة  ددددد  (2)رددهددددا الليدددد  كلدددده  كمددددا جددددا  عددددن ع مدددداْ

                                 
 –إ يا  الرتاث العَيب  الناشَ : دار   : مسلم  ن احلجاج أ و احلس  القش َّ النيسا ورَّ صحيح مسلم (1)

َها  كتدداب صدداة املسددا  - 6يف  حتقيددا : قمددد  ددداد عبددد البدداَب    دد و  صدد َين َو لب األمددَ  تعتددد  - 33 
َاهة َْو نسيت هية كَا وجواد َْو أنسيتتا   َهْ وك    791 ديث  1/545الق

ع ماْ  ن ع اْ  ن أيب العداص  دن أميدة  أمد  املددمن  ذو الندورين أ دد السدا ق  األولد  وابل دا  األر عدة  (2)
َيب الت َة   استشتد سنة مخس وثاث    تق َة املبش حتقيدا  جَ العسدقاين    علب  ن : أمحد  نتَيب والعش

َشيد سورَي اللبعة األوىل قمد عوامة        385ص  م 1986دار ال
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ددَو اويع َأَ ددٌد ] لاإلادداص: َعددَ  هع  قولدده تعدداىل: } َوَجدداَ َ  َددام ليلددة  (1)[  وا ددن عبددا 1} 
َنهع حتَزيدع ] لق: حَلَاّز َذلزَ  َما كعَنَت مز ََةع اَلَمَو ز لز ََ َمة أنه َام هبََ اآلية 19َس [  وعن عَ

َددها ويبَب  ىت طلع ال جَ   تدل  ذاَوا  اوة املناجاة مع هللا   (2)يف س َ ي
َي العلمدددددا  أ َارويددددد دددددق هددددد تددددداوة اآليدددددة أو اآلَي  ْ اهلددددددت مدددددن تَددددد و التَو

َار كلما داد  املعاين اليت ت تم من النص    ويف هَا لستحضار املعاين   وكلما ك َ التَ
َهْ  ََ يف تدد َ القدد َار تداوة اآلَي  أسدبا ه وأثد البحدث  تقدوم البا  دة  دراسدة موضدوا تَد

   َ  الَ
 أمهية البحث :
َ  سدددبحانه وتعددداىل  هللا جعددد  َهْ الَددد َا  للح ددده وال تدددم  قددداْالقددد  :  تعددداىل ميسددد

ٍَ] لالقمَ:  } َز  َدَتَ  مزَن معديكز َّزَك َْ لزل ََه ََََن اَلقع ََ  قداْ تعداىل: 17َوَلَقَد َيسي َن  تدد  [   وأمد
َدَ اهلعَا ] لقمد:  } َْ َأَم َعَلك َدعلعوٍب أََ ََه َْ اَلقع َعو   وتتب  امهية دراسة هدَا  [24َأَ َا يَدَتَد دي

 املوضوا من عدة جوانب منتا :
ُيُ الََّ د تعل َ  كتاب هللا الع َهْ الَ } َل َيََتزيهز اَلَباطز ع مزَن  َدَ ز َيَديَدهز َوَل قه للق

يٍد ] ل صلت:  َزيٍم محَز ُزيٌ  مزَن َ    [ 42مزَن َاَل زهز تَدَن
 د َلة الدراسا  العلمية املتعلقة هبَا اجملاْ  

َ  الََّ يددَّ إىل  تمه والعم َهْ الَ     ه    د أنه متعلا  تد َ الق

                                 
عبد هللا  ن عبا   ن عبد املللب  ن هاشم  ن عبد منات  ن عم رسْو هللا صلك هللا عليه وسلم ولد  (1)

َة   اث سن  ودعا له رسْو هللا صلك هللا عليه وسلم َهْ  َاْ يسمك البحَ واحلرب  َب  اهلج لل تم يف الق
أمحد  ن علب  ن  جَ أ و ال ض  :  اإلصا ة يف متييُ الصحا ة  ما  سنة مثاْ وست  لللا:ق   لسعة علمه 

    4/141حتقيا : علب قمد البجاوَّ هد 1412اللبعة األوىل        و  –دار اجلي    العسقاين 
َح األر ع  النووية (2) َياتدا َدام صدوتية درو :  الَتاب مصدر    سامل قمد  ن يةعل:  ش دع  ت   الشدبَة مَو

م  http://www.islamweb.net اإلسامية    49الدر  َر

http://www.islamweb.net/
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 مشَلة البحث وأس لته :
َار تدداوة اآلَي  تنحصددَ مشددَلة البحددث يف السددداْ التدداص : مددا املقصددود   تَدد

 َ َهْ الَدد ََ يف تددد َ القدد َعيددة  ومددا أثدد َ:يس عدددة أسدد لة   َا مددن هددَا السددداْ الدد ؟ ويت دد
 وهب :

 / ما املقصود للتد َ وما أمهيته ؟1
َار تاوة اآلَي  ؟2  / ما أنواا تَ
َار تاوة اآلَي  ؟   / ما3  أسباب تَ

َوض البحث :   
َوض اليت يسعك هَا البحث لاتبار صدَتا ما يلب :  من ال 

َار تاوة اآلَي   1  / هنال  أم لة وشواهد عديدة لتَ
َار تاوة اآلَي   2  / هنال  أسباب ك  ة لتَ
3 َ َهْ الَ َار تاوة اآلَي  و   تد َ الق    / هنال  عاَة وثيقة    تَ

 أهدات البحث :
 يتدت هَا البحث إىل حتقيا األهدات اآلتية :

َار تاوة اآلَي     د  ياْ م توم تَ
َار تاوة اآلَي     د  ياْ أسباب وأنواا تَ

 َ َهْ الَ َار تاوة اآلَي  يف تد َ الق    د الَشق عن هاثر تَ
 منتج البحث  :

د الوص ب  املنتجو  رخيبنتج التااست اد  البا  ة يف كتا ة هَا البحث من امل َو
َيج األ اديدددث النبويدددة وإسدددناد األَدددواْ إىل  ُو اآلَي  إىل سدددورها و ددد َامدددت البا  دددة  عددد

َاجع    َا:ليتا جبانب التوثيا العلمب للمواد املقتبسة من املصادر وامل
 هيَ  البحث :

 َام هيَ  البحث علك مقدمة ومبح   واامتة علك وت صي  ذل  كما يلب :
َوضه وأهدا ه ومنتجه وهيَله   املقدمة :  وتتضمنت : أمهية البحث ومشَلته و 
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َار اآلَي  وأنواعدده و يدده مللبدداْ : جددا  املللددب األْو عددن  املبحددث األْو : م تددوم تَدد
َار اآلَي    َار اآلَي  ومت  صيص املللب ال اين لبياْ أنواا تَ  م توم تَ

ََ يف تدد َ َار اآلَي  وأثد َ  و يده ثاثدة ملالدب :  املبحث ال اين : أسباب تَد َهْ الَد القد
يف املللددددب األْو تناولددددت البا  ددددة م تددددوم التددددد َ وأمهيتدددده و وا:دددددَ ويف املللددددب ال دددداين 
َار اآلَي   َادَ لبيداْ أثدَ تَد َار اآلَي  وأمدا املللدب ال الدث  دتم إ د أوضحت أسباب تَ

    َ َهْ الَ  يف تد َ الق
 ا   ابامتة : واشتملت علك أهم النتا:ج والتوصي

َوت املعجم  تقد  اسم الَتاب علك اسم  َاجع وجا    رتتيب    تَ  املصادر وامل
 املدلق  
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 املبحث األْو
َارم توم   اآلَي  وأنواعه تَ

 
َار اآلَي    املللب األْو : م توم تَ

َا  أصدد  صددحيح يدددْ ا ددن  ددار  :  معجددم يف )كددَ( جددا  يف مددادة  الَددات والدد
َر    َديدد  مدن ذلد  كد َة األوىل   تدو الرتديددد علدك عدع وت وذلد  رجوعد  إليده  عدد املد

َنَ َته عن الشب :  بسته  وإمندا املعدأ أند  رددتده ومل تقدس    الََّ ذك َك وراا َالوا: ك
َدد الصياح هبا    (1) اجته أْو وهلة  وكَكَ  للدجاجة: صحت هبا  وذل  ألن  ت

َّ دددداْ اجلددددوه َجددددوا)  (2)َو ََ  وكددددَ  ن سدددده   الَددددَ: ال يتعدددددي ول   يقدددداْ: كدددد
   (3) ( يتعدي

َيددَ الشددب   َي ومندده اشددتا تَ َة  عددد أادد وأ ندداَ كددَ الليدد  والنتددار أَّ عودمهددا مدد
ده  ْ العمدوم  َار وهو يشبه العموم من  يث التعددد وي اَر َارا والسم التَ وهو إعادته م
َار يتعدددد  يدده احلَددم  تجدددد الصدد ة  َاد الشددَر ل  دد  والتَدد يتعدددد  يدده احلَددم  تعدددد أ دد

َاد  دا املت َاد م الده كد  مدن داد   لده درهدم  تدَا عمدوم للنسدبة إىل األ د علقة  تل  األ 

                                 
َزَيّ   ددن  ددارز   ددن أمحددد: معجددم مقدداييس اللاددة  (1) َادَّ   حت دَكدد  لَتددابا احتدداد   َهددارعْو السيددام عبددد:  ايددقالدد

   5/126 م2002 هد 1423: األوىل  اللبعة   العَب
َّ  أ و نصَ: أْو من  اْو )الل اْ( وما  يف سبيله  لاوَّّ  من األ:مة  والده  (2) إمساعي   ن محاد اجلوه

َوض( ومقدمتده يف )النحدو( َكَ مع اط ا ن مقلة  أشتَ كتبه )الصدحاح( جملدداْ  ولده كتداب يف )العد   مدا   ي
ُركلدددب: األعدددام هدددد   393سددنة  َة    اددد  الددددين ال م 1992دار العلدددم للمايددد  د  ددد و  د اللبعدددة العاشددد

1/313    
َ يددة (3) َّ   حتقيددا أمحددد عبددد الا ددور علددار   دار :  الصددحاح  ج اللاددة وصددحاح الع إمساعيدد   ددن محدداد اجلددوه

   2/805 العلم للماي    و    اللبعة ال ال ة
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َة وا دددة ول يتجدددد  تجددددَ مندده وكلمددا دادد  أ ددد  لدده  يسددتحا الددداا   داولدده إل مدد
َجعة ودَن ومعأ َة ال َد والَ َد   َار يتعدد  تعدد داْو ك      ( 1)درهم  تَا تَ

َا دددب ددداْ ال لدددك الشدددب  للدددَا  أو لل عددد   ويقددداْ الَدددَ: العلدددق ع: )  (2)َو
: كَ  وهو يف األص  مصدر  وصار امسا  وععه َور للحب  امل تْو : } ُثعي  تعاىل َاْ  : ك

َا :  َيَة َعلَدددَيتزَم] لاإلسددد ددد ََ دددمع اَل َع دددَدمزنزَ ] 6َرَدَدََن َل دددَن اَلمع َْ مز دددو َع َية   َدَن ْي لَنَدددا َكددد [   } َدلَدددَو َأ
َا :  َْ 102لالشع َة: [   }َوََا َية  ] لالبقد ْي لََنا َكد يَن اتديبَدععوا َلَو َأ َز ْي صز  167الي [   }لَدَو َأ

ُمددَ:  َية  ] لال َة [ 58َكدد َكدد      ويعددرب هبددا عددن اجلماعددة اجملتمعددة : ر ددك دور البعدد  والَ
َة َكدددددددددددددددددد َيح السددددددددددددددددددحاب : والَ َيق الدددددددددددددددددد َر مددددددددددددددددددن  تصدددددددددددددددددد    وذلدددددددددددددددددد  مَدددددددددددددددددد

   (3)( كَ
َارو  ددد  ديدددتَ اآلَي  يف الصددلاح يللددا علددك  تَدد اآليددة للتددد َ والتددأثَ هبددا  َو

َها َار هَي  معينة لتد     (4)ثبت عن ك   من السلق تَ
َار اآلَي  ومددن ذلدد   صددديص  َديددد اآليددة  دددل عددن تَدد ددد يسددتسدم ل دده ت َو

َديد اآلية للتد َالنووَّ يف التبياْ  صا      (5)يف استحباب ت

                                 
َياملصباح املن   (1) َا عبيف   َح الَب  لل َّ ال يدومب ب الش املَتبدة العلميدة    : أمحد  ن قمد  دن علدب املقد
   2/530   و  –
َا ددب صدا ب التصددانيق   كداْ مددن  (2) هدو أ دو القاسددم احلسد   ددن قمدد ا ددن امل ضد  الصددبتاب امللقدب لل

َهْ   س  أعام النبا  َيب الق َدا  يف   : قمد  ن أمحد  ن ع مداْ الدَهك  أذكيا  املتَلم    له كتاب امل 
َسالة   و  اللبعة التاسعة      18/120هد  1413  مدسسة ال

َهْ  (3) َيب الق َدا  يف   َ ة   و امل  َا ب األص تاين   دار املع   705ص:  : احلس   ن قمد ال
(4)  ََ َهْ وتدد  َا ة الق دع املَتبدة الشدام قمدد  دن اللليدق عبدد:  ض  َ لة مدن  د   يداَن    منشدور علدك مَو

    8ص 
َهْ  (5) َي قيددب الدددين فددل  ددن شددَت النددووَّ  :التبيدداْ يف هداب محلددة القدد  ققدده وعلددا عليدده: قمددد   أ ددو دكدد

ُم لللباعددة والنشددَ والتوديددع    احلجددار ص  م 1994 -هددد  1414اللبعددة ال ال ددة     - دد و   -دار ا ددن  دد
84   
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َار يف ت بيت احل ه :  أمهية التَ
ُم احل ه اجليد َار  يستل َسخ يف الَهن    التَ َارا ك  ا للنص احمل وظ  ىت ي تَ

َكَ النص اسدت تارا  مللوب للوصْو إىل احل ه   ومعيار احل ه أْ يتمَن احلا ه من ت
َهْ وعددم  دْو الأ  ول د مدن الوصدْو إىل هدَا املسدتوي يف اإلتقداْ للنسدبة حل ده القد

َار الدددََّ يعمدددا احل ددده  وفميددده مدددن الضدددياا  وخيتلدددق التسددداه   يددده   ويلدددب ذلددد  التَددد
َد علك  دة   ويت او  من در  إىل هادَ    َا  لَ    َاد يف حتديد مقدار تل  امل األ 

َار امل يد هو : َار املقرْت للنتباَ واملا  ة ملعامل النص ولَن التَ َار الدََّ    التَ التَ
َد ملدي تقدمه وتعلمه َ ة ال  َار املقرْت  تعوهو أيضا   يقرْت اع  مد احل ه والتعلم  التَ

َكَ وجدد أْ هددل   ُة يف احل ه والت ومن ااْ دراسة  عس الشسصيا  املتمي
َار و دَ  وإمنا ينعشْو أشَال خمتل ة من الرتا ط أثنا   األشساص ل يعتمدْو علك التَ

َار هبدددت تعميددا احل دده  ددا يسددت  السدرتجاا َار املللددوب مددن و  التَد لقيددا  مقدددار التَدد
َا تدده  اددَض املددتعلم حل دده  َار َ النصددوص اجلديدددة يعلددك نصددا جديدددا ويللددب مندده تَدد

َا   َة يسدتليع اسدت تاَر دْو الدأ يعتمدد العددد معددل متوسدلا للمد احل ه  ويف أْو م
َارها عند   ه النصدوص  ومدن األالدا  الديت يقدع  يتدا   اليت ميَن املعلم أْ يوجته لتَ

َد َدرة املتعلم علدك  َة األوىل يتملدْو املعلمْو و الللبة أنه اج أدا  احل ده الَامد  للمد
َتدده وي ضدد  أْ يَددْو  َاجعددة مددن ذاك َار امل ُم املددتعلم تَدد َار  اددَض الت بيددت  ينمددا يلدد التَدد
ُا:دد لع دا علدك امللد    وألْ  َار ال َار علك  رتا  متباعدة نسبيا   دىت ل يَدْو التَد التَ

َار املودا أجدي يف ت بيت احل ه من َار املتص  التجارب دلت علك أْ التَ    (1)التَ
َار تاوة اآلَي  والسور   املللب ال اين : أنواا تَ

َأ اآليدة راددا  كداْ  عدس السدلق إذا َدام يف الصداة ل يددرَّ ادن  ولده   وإذا َد
   كمدددددا جدددددا  عدددددن ع مددددداْ رضدددددب هللا تعددددداىل عنددددده أنددددده َدددددام ليلدددددة  دددددد  رددهدددددا الليددددد  كلددددده

                                 
َهْ (1) َكَ يف   دددددددددددددددده القدددددددددددددددد ددددددددددددددددع:  أمهيددددددددددددددددة مسدددددددددددددددداعدا  التدددددددددددددددد  ال وا:ددددددددددددددددد صدددددددددددددددديد مَتبددددددددددددددددة مَو
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َعدَ  هعدَو اويع َأَ دٌد ] لاإلادداص: د1}  ليلدة  قولده تعدداىل: رضددب هللا عنده  ام ا دن عبدا [  َو
َنددهع حتَزيدددع ] لق: حَلَدداّز َذلزددَ  َمددا كعَندَت مز ََةع اَلَمددَو ز لز ََ َمددة أندده 19} َوَجداَ َ  َسدد [  وعددن عَ

َددها ويبَب  ىت طلع ال جَ   تدل  ذاَوا  داوة املناجداة مدع  َام هبََ اآلية يف س َ ي
 هللا 

َار تاوة هَي  وسدور معيندة مدن وهناا العديد من األم لة اليت  تدكد  دوث تَ
النك صلك هللا عليه وسدلم ومدن الصدحا ة رضدب هللا عدنتم و د هم مدن السدلق الصدا    

َعدَ  هعدَو   رجدا مسدع رجدا   أْ  (1)ابددرَّ سدعيد أيب عدن ب احلديث الصحيح     َأ : } يقد
َددهدا    لمدا أصدبح 1اويع َأَ ٌد ] لاإلااص:  هللا صدلك هللا عليده وسدلم  رسدْو جدا [ ي

َج  يتقاهلا    قاْ النك صلك هللا عليده وسدلم :  َكَ ذل  له   وكاْ ال ن سدب  يددَ      
َهْ  َجدد  القدداري    َيدد  أْ  (2) إ ددا لتعدددْ ثلددث القدد َولدده: و  (3)ة  ددن النعمدداْدَتدداهددو ال

َرها  َوله: )يتقاهلا(  تشديد الام  أَّ: يعد أ ا َليلة َددها( أَّ: يَ    (4))ي

                                 
سعد  ن مال   ن سناْ  ن عبيد األنصارَّ أ و سعيد ابدرَّ له وأل يه صحبة واستصاَ   د ُث شتد ما  (1)

ي  سنة أر ع وسبع   عدها وروي الَ   ما  لملدينة سنة ثاث اإلصا ة يف متييدُ    أو أر ع أو مخس وست  َو
    3/78 الصحا ة

: قمد  ن إمساعيد  وأَيمه وسننه وسلم عليه هللا صلك هللا رسْو أمور من املستصَ الصحيح املسند اجلامع (2)
َاهيم البسدددارَّ بعدددة ال ال دددة لال   ددد و   –حتقيدددا  مصدددل ك ديدددب البادددا    دار ا دددن ك ددد    اليمامدددة     دددن إ ددد

َهْ  - 69يف م 1987 –هددد 1407  4/1915لب  ضدد  } َدد  هددو هللا أ ددد ]  - 13 كتدداب  ضددا:  القدد
   4726 ديث 

َّ  البددرَّ (3) مددن  َتدادة  دن النعمداْ  دن ديدد  دن عدامَ األنصدارَّ األمد   اجملاهدد  أ دو عمدَ األنصدارَّ  ال  د
عدت عينده علدك اددَ يدوم أ دد   دأتك هبدا إىل  وهدو   جنبا  الصحا ة  وهو أادو أيب سدعيد ابددرَّ ألمده الدََّ َو

َدها   َاندت أصدح عينيده َي ة    ُها رسْو هللا صلك هللا عليه وسلم  يدَ الش    النك صلك هللا عليه وسلم  ام
  3/291س  أعام النبا  

َح صحيح البسارَّ (4)  إ يدا  دار   العيدأ الددين  ددر موسدك  دن أمحدد  دن قمود قمد أ و:  عمدة القارَّ ش
   20/33   و  – العَيب الرتاث
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ي : إ َارهدا َددر تاوتده َو َدادهداَ وتَ منا َاْ هَا للََّ َرددها   حص  لده مدن ت
َهْ رضب هللا عنه َاْ : َام النك صلك هللا عليه وسلم آبيدة  (2)عن أيب ذرو    (1) ثلث الق

َددها  ىت أصبح اآلية هب } ََ هَلعَم  َاز  ي َْ تَدَا ز َّز َدتعَم  َازنديتعَم عزَبادعَا َوإز َْ تدعَع ُع إز ُزيد نيَ  أََنَت اَلَع
َزيمع] لاملا:دة:     (3) [118احلََ

َر هدددََ اآليدددة  دددىت أصدددبح (4)وعدددن متددديم الددددارَّ (5)أنددده كددد
َزيَن }   دددَب اليددد َأَم َ سز

َا ز َسدَوا   َقَيَداهعَم َوَ َداتدعتعَم َسد يَن هَمنعوا َوَعمزلعوا الصياحلز َز َْ جَنََعَلتعَم َكالي ََ عوا السييّزَ ا ز َأ َ  ااَجتَد
 َْ دددو َعمع َر  َولددده تعددداىل (6)وذكدددَ أْ أمسدددا   [ 21اجلاثيدددة : ]{َمدددا َفَ :  رضدددب هللا عنتدددا كددد

اَب السيمعومز }  ََ َنا َوَوََاََن َع (7)[ طويا27اللور : { ]َ َمني اويع َعَليدَ
.  

                                 
َح  (1) َاهيم  ن االد:  ايق  حت العيأ الدين  در موسك  ن أمحد  ن قمود قمد أ و: أيب داود سنن ش  إ 

َّ َشد مَتبة   املص َيض – ال    5/378 م1999   األوىل اللبعة   ال
َيدَ او ددة مصداَ أو مَدرب أ و ذر الا ارَّ الصحايب املشتور امسه جندب ا ن جنادة عل (2) يد    ك األصدح َو

َتده  لدم يشدتد  ددرا  ََة أو عبد هللا أو السَن تقدم إسدامه وأتادَ  هج وااتلق يف أ يه  قي  جندب أو عش
َيب التتَيب ص   ومناَبه ك  ة جدا ما  سنة اثنت  وثاث  يف اا ة ع ماْ    638 تق

ُيدد أ ددو عبددد:  سدننال (3) ُوي قمددد  ددن ي حتقيددا : قمدد  ددداد عبددد     دد و  –دار ال َدَ     ددن ماجددة ينهللا القد
ُجاجددة  1389 ددديث  1/429 البدداَب املسددتدرا يف واحلددديث أيضددا  إسددنادَ صددحيح   :   َدداْ يف مصددباح ال

قمد  ن عبد هللا أ و عبد هللا احلاكم النيسا ورَّ   حتقيا : مصل ك عبدد القدادر علدا   دار :  علك الصحيح 
  وصححه ووا قه الَهك  879 ديث  1/367 م 1990 – 1411  و       – الَتب العلمية

ية  قات وحتتانيدة مصداَ صدحايب مشدتور سدَن  يدت املقدد   عدد   (4) متيم ا ن أو  ا ن اارجة الدارَّ أ و َر
َيب التتَيب ص    َت  ع ماْ َي  ما  سنة أر ع     130تق

َّ احلسدن أ دو عبيدد  دن اجلعدد  دن علب:  اجلعد ا ن مسند (5)     يددر أمحدد عدامَ:  حتقيدا   الباددادَّ اجلدوه
   110 ديث  33ص  م 1990 – 1410   األوىل اللبعة     و  – َندر مدسسة

ُ   ا دن العدوام مدن كبدار الصدحا ة عاشدت ما:دة سدنة  ذا  النلاَ  أمسا   نت أيب  ََ الصديا ل (6) [ دوج ال
َيب ال   وماتت سنة ثاث أو أر ع وسبع     743تتَيب صتق

ََية د  أ دواأل اديدث واآلاثر :  يفالَتاب املصّنق  (7)  َدَ عبدد هللا  دن قّمدد  دن أة شديبة  ملبعدة العلدوم الشد
   6092 ديث  2/211 هد 1390وىل بعة األل  الاهلند 
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ددداَولددده تعددداىل } ردد  (2)ا دددن مسدددعودأْ  (1)وأورد الندددووَّ َعدددَ  َربّز دزَدينز عزَلم  ]  َو
َْ  زيددهز إزىَل اويز ُثعي تدعددَو ي   }وردد سددعيد  ددن جبدد  َولدده[    411طدده : ل َََجععددو َواتديقعددوا يَدَوم ددا تدع

 َْ َة : { ]كع ُّ نَدَ ٍس َما َكَسَبَت َوهعَم َل يعَ َلمعدو َي عوا  }[ وردد أيضدا َولده281البقد يَن َكد َز اليد
ددَلَنا َ َسددَوَت يدَ  َددا َأَرَسددَلَنا  زددهز رعسع َزتَددابز َواز َل دد ع لز َزتزَم َوالسيَاسز ْع يفز َأَعنَددا َْ إ إزذز اأَلََ ددَا َعَلمعددو

 َْ َيَا }   وردد أيضدددا َولددده تعددداىل[   71 -70 دددا َ : ل{يعَسدددَحبعو ْع َمدددا  َددد َنَسدددا ََي أَيدَُّتدددا اإَلز
َز ز  ََ    (3) [6الن لار : ] ل   زََ ّزَ  اَل

دَن حَتَدتزتزَم هَلعَم مزَن  َدَوَزتز }  إذا تا َوله تعاىل (4)وكاْ الضحاا دَن النيدارز َومز َم ظعَلٌ  مز
َع ََي عزَبادز  َاتديقعوْز  ُمَ : ] ل ظعَلٌ  َذلزَ  خيعَوّزتع اويع  زهز عزَباَد ( 5)[ رددها إىل السح16َال

   
دداْ َا صددة  ددن عمدد  َو َا ة ع مدداْ (6)ال ع :   مددا أاددَ  سددورة يوسددق إل مددن َدد

َددها   إَيها يف َة ما كاْ ي اين (1)الصبح من ك  َُر ْي  أَّ يََّرها:    (2)  َاْ ال   فتم  أ
ََ لجلنة علك  لوي تصيبه  وسورة يوسق  يتا البلوي    (3)ذل  حلديث إيَاْ له و ش

                                 
َي النووَّ )  (1) وصدنق هد (   وكاْ إماما لرعا  ا  دا متقندا أتقدن علومدا  676د  631فل  ن شَت أ و دك

َح املتَب واملنتداج والتحقيدا واألذكدار  َوضة وش َح مسلم وال التصانيق النا عة يف احلديث وال قه و  ها كش
محن  ددددن أيب  َددددَ السدددديوطب   دار الَتددددب العلميددددة  دددد و  ر  هددددد  1403   1  طبقددددا  احل دددداظ : عبددددد الدددد

     513ص
محن  ليدق (2) اسدلم َددميا    شدتد  ددرا    شدتد لده رسدْو  عبد هللا  ن مسعود  ن نو    ن  بيب ا و عبد الد

َ ة الصحا ة : أ  دو احلسدن علدب  دن هللا صلك هللا عليه وسلم لجلنة   تويف سنة اثن  وثاث    أسد الاا ة يف مع
ُرَّ  عدُ الددين ا دن األثد  َ   دن عبدد الوا دد الشديباين اجلد َم قمد  ن قمد  ن عبد الَ حتقيدا قّمدد    أيب الَ

َاهيم ال َة إ      3/384 هد 1390بنا ودما:ه   دار الشعب د القاه
َهْ ص  (3)     85التبياْ يف هداب محلة الق
َاساين صدوق (4) ُا م اهلاص أ و القاسم أو أ و قمد اب  يف احلديث  ك   اإلرساْ  م سَ لَنه الضحاا  ن م

َيب التتَيب ص   ما   عد املا:ة        280تق
َهْ ص التبياْ يف هداب محل (5)      85ة الق
ََا زَصة  ن عمد  احلن دب املددين (6) َوَّ عدن: عمدَ  وع مداْ  روي عنده: القاسدم  دن قمدد  وعبدد هللا  دن    الَ  يد

  دو: أ ال قدا   دن مل يقدع يف الَتدب السدتة   مدين   عب ثقة  وروي عنه عبد هللا  ن أيب  ََ   قمد  ن عقي  
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َأ كتداب هللا  وتدا هَيتده  أمعدن  َيا ابشوا ما  ينه العلما  أْ اإلنساْ إذا َد وط
َأ  وكدداْ  عددس السددلق  يتددا  و ددَل  يصدد  إىل َلبدده  ويعددب مددا يقددْو  وهبددَا يتددأثَ اددا  يقدد

َددها  ىت يللع ال جَ َأ   تَو ه هية ي   ي      يقوم اللي  يق

                                                                             
َكُ   نعماْ هْ سامل  ن قمد  ن شادَّ: وحتقيا دراسة   احلن ب اجلماص َااَعَللعَو دَ   ن َاسم الدين دين ال دا   م
 - هدد 1432 األوىل  اللبعدة   الديمن صدنعا   والرتعدة الرتاث وحتقيا اإلسامية والدراسا  للبحوث النعماْ
   7/499  م 2011

مصدَ   حتقيددا : قمددد  ددداد  –   دار إ يدا  الددرتاث العددَيب : مالدد   ددن أندس أ ددو عبددد هللا األصددبحباملوطدأ  (1)
    184 ديث  1/82 عبد الباَب

َّ املدالَب  أ دو عبدد هللا: اامتدة  (2) َّ األدهد داين املصد َُر قمد  ن عبد الباَب  ن يوسق  ن أمحد  ن علواْ ال
دددددددددددددددددددددداْ  َة  ونسددددددددددددددددددددددبته إىل دَر َية  مولدددددددددددددددددددددددَ وو اتدددددددددددددددددددددده للقدددددددددددددددددددددداه  احملدددددددددددددددددددددددث  للدددددددددددددددددددددددَير املصدددددددددددددددددددددد

َي منوت اصَ( مدن كتبده  ) َحمن َ َح اللدنيدة املواهدب وشد    هدد 1122  مدا  سدنة  مالد  اإلمدام موطدأ وشد
ُركلب     6/184األعام لل

َح (3) اين ش َُر داين يوسدق  دن البداَب عبدد  دن قمدد:  مالد  اإلمدام موطدأ علك ال َُر    العلميدة الَتدب دار   ال
   1/248 هد1411  و  
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 املبحث ال اين
 َ َهْ الَ ََ يف تد َ الق َار اآلَي  وأث  أسباب تَ

 
 املللب األْو : م توم التد َ وأمهيته و وا:دَ

 :يف اللاة  التد َ
َع جا  يف لساْ العَب يف مادة ل د َ [ :  َع َيَد دع ََ تبعه من ورا:ه ودا زَع : َ دع عورا  َد َد

ََ ََهم َأَّ هاددددددددَ مددددددددن  قددددددددب مددددددددنتم   ه الشددددددددب  هادددددددد لددددددددع هللا دا زدددددددد ُيدددددددد    َو  ويف التن
َ  هاَعهم[  45( ل األنعام :   َدقعلزَع دا زَع القوم الَين ظلموا)     َأَّ اَستدعَدصز

َََ رَأي يف عاَبتدده  ََ ن ددَ يف عاَبتدده واَسددَتَد َد ََ وتَددَد ي ََ اأَلَمدد مددا مل يددَ يف صدددَر وَد ديدد
َا  َأَّ َ َاٍََة والتيَد ز ع يف اأَلمَ  ََ َتَد ُّ أَْ تن َ إزىل ما تَددعْو إزليه عاَبته والتيَد َُّ : وَعَََت اأَلَم

  (1)الت ََ
 التد َ يف الصلاح :

َا :  َيددب مددن التددد َ يف اصددلاح علمددا  الشدد الّن ددَ يف عواَددب األمددور وهددو َ
ددددَ َّ ّْ التّ  الّت  َّ ه للّن ددددَ يف   إّل أ َّت القلددددب للّن ددددَ يف الددددّدلي  والتّددددد َّ تصدددد ددددَ تصدددد َّ  
   (2)العواَب

َا ب األص تاين : )  اْ ال   (3) ( : الت ََ يف د َ األمور التد  َو

                                 
َّ   دار صددددا (1) َم  ددددن من ددددور املصدددد  م1990در  دددد و    اللبعددددة األوىل لسدددداْ العددددَب : قمددددد  ددددن مَدددد
4/268   
َي دا  (2) َجدداين التع َاهيم األ يددارَّ دار الَتدداب العددَيب    : علددب  ددن قمددد  دن علددب اجل     دد و  –حتقيددا : إ د

   54صهد 1405اللبعة األوىل   
َهْ  (3) َيب الق َدا  يف      455صامل 
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اْ السمعاين ََ: )  (1)َو :    َوهعَو من د َ الشيَب  التد َ: الّن َ يفز اأَلَمَ إزىَل هاز
ََ   (2) ( هاز

اْ   أصد  التدد َ الدد ور   ألنده الن دَ يف عواَدب : )  (3)املداوردَّسدن أ دو احلَو
  (4) ( األمور

َع والتيأمد ُّ والعتبدارع والستبصدارع   َع والني د َكُّ َع والتيد د َُّ َز التي  ويقَبع من معأ التيد ُّ
َهْ يف مواطن د ورد  هََ املعاين يف الق َ ا   َو ََ يف أدلرز ا ويعسميك تد دُّ ألمدورز    ألنيه ن د

َع القْو وهب أوااَعها وعواَبتا  ومنه تد دُّ
(5)  

َهْ يف معأ  (6)ويقْو ا ن القيم حتدديا َنظدَ القلدب إىل معانيده  هدو : )تدد َّ القد
َّد تاوتده  دا  تدم ول تدد َّ ُالده ل جمد ََ وتعّقلده وهدو املقصدود هن  ( وعع ال ََ علدك تددّ 

(1)  
                                 

َ     ددن قمددد  ددن منصددور (1) هددد (   صددا ب كتدداب 562السددمعاين )    السددمعاين  هددو أ ددو سددعد عبددد الَدد
كشق ال نْو عن أسامب الَتب وال نْو : حلاجك الي دة مصدل ك  دن عبدد هللا كاتدب جلد  األنساب و َ     

   179/ 1مَتبة امل أ د  اداد    
َهْ ت س  (2) َاهيم  ن َيسَ: ايق  حت السمعاين قمد  ن منصور امل  َ أ و:  الق  يم ند  دن عبدا   دن و نيم إ 
َيض الوطن  دار      1/452 م1997 -هد1418 األوىل اللبعة   ال
ََ  مدددن املعلمدددا  البدددا     أصدددحاب  (3) علدددب  دددن قمدددد  بيدددب  أ دددو احلسدددن املددداوردَّ: أَضدددك  ضددداة عصددد

وص القضدددا  يف  لدددداْ ك ددد ة  ُث جععددد    أَضدددك القضددداة   يف أَيم القدددا:م  مدددَ هللا  التصدددانيق الَ ددد ة النا عدددة
ُركلدب   مدن كتبده   أدب الددنيا والددين واأل َدام السدللانية هدد 450سدنة    وو اتده  بادداد العباسب األعدام لل

4/327    
  دن السديد: ايدق  حت املداوردَّ  بيدب  دن قمدد  دن علدب احلسدن أ دو( :  النَدت والعيدْو )ت س  املاوردَّ  (4)

َ يم عبد  ن املقصود عبد    1/510    و  - العلمية الَتب دار   ال
دار الَتدب العلميدة  دن َديم اجلوديدة   : قمد  ن أيب  ََ  م تاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإلرادة (5)
   1/182  و   -
ُرعب الدمشقب (6) مدن أركداْ  ا دن َديم اجلوديدة مشس الددين أ و عبد هللا قمد  ن أيب  ََ  ن أيوب  ن سعد ال

لدده مصددن ا  ك دد ة منتددا: داد املعدداد وإعددام  ولدددَ وو اتدده يف دمشددام وأ ددد كبددار العلمددا  الصدداح السددامب
ع  ما  سنة  ُركلب هد 751املَو     6/56األعام لل
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َهْ خيلددطع  عددسع النيددا ز  دد  التيددد َُّز و  َز مددن مسدداا القدد ََة  والتيددأثُّ َي َْ القشددع    يجعلددو
َع  ولديَس  ْز عليده هدو التيدد دُّ َه اليت تصيب اإلنساْ وابشوَا الََّ يلحقعه  سدبب أتثد ز القد

ٌْ يف اجلوارحز والقلدبز    األمَع كَل  َع ان عا َّزهنز  والتيأثدُّ َع عملييٌة عقلييٌة حتدثع يف ال   التيد دُّ
ْع  س د يَو ْز ون مه  َو َه ْع  سببز روعةز الق د يَو   (2)بب التيد َُّز  َو

وتا ددده البا  دددة أْ هنددداا إرتبدددار وثيدددا  ددد  معدددأ التدددد َ يف اللادددة ومعنددداَ يف 
َا    اصلاح علما  الش

 أمهية التد َ و وا:دَ :
ُي  اويع  َنَدبَ  َع  َوَجد ي  َع َز  إزىَل  عزبَداَد ََهْ تَدَد ُّ َ    اَلقعد َع إزلََيدَ   كزتدابٌ ) قداْ: الَد ََُلندا أَنَد

ََ أعولعددوا اأَلََلبددابز  ََكي َعوا هَيتزددهز َولزيَدتَدد [ تشدد  هددََ اآليددة إىل وجددوب  29:ص( ل معبدداَرٌا لزيَدددي دي
َطك معلقا  علك هََ اآلية : )  َ ة معانيه والعم   ه   يقْو الق َ  ملع َهْ الَ ويف تد َ الق

َهْ َ ة معاين الق   (3) ( هَا دلي  علك وجوب مع
 يف ت سددد  اآليدددة  قددداْ :  (4)و ا:ددددة التدددد َ اإلتعددداظ   وإىل ذلددد  أشدددار اللدددربَّ

َوا )  َوا هَيتده ] يقدْو : ليتدد  ُلناَ إلي  ] َي قمد } مبارا ليد  َهْ } كتاب أن وهَا الق
َا:عه  يتع وا ويعملوا  ه َا  يه من ش   (1) (  جج هللا اليت  يه وما ش

                                                                             
:  ايق  حت اجلودية َيم  ن أيوب  ن  ََ أيب  ن قمد:  نستع  وإَيا نعبد إَيا مناْد    السالَ  مدارج (1)

 م1996 - هددددد 1416 ال ال ددددة  اللبعددددة    دددد و  – العددددَيب الَتدددداب دار   البادددددادَّ لل املعتصددددم قمددددد
1/475   
 الليييار َنصَ  ن سليماْ  ن مساعد:  م توم الت س  والتأوي  والستنبار والتد َ وامل سَ (2)

َ ية اململَة   للنشَ اجلودَّ ا ن دار    204ص هد 1427 ال انية  اللبعة   السعودية الع
َهْ أل َددام اجلددامع (3) َطك ت سدد  ) القدد َطك هللا عبددد أ ددو  َددَ أيب  ددن أمحددد  ددن قمددد: (  القدد :  حتقيددا   القدد

َاهيم الددربدوين أمحددد َية الَتددب دار   أط ددي  وإ دد َة – املصدد  م1964 - هددد1384   ال انيددة  اللبعددة   القدداه
15/169   
ُيد أ و جع َ اللربَّ عامل العصَ   صا ب التصانيق البديعة   تويف سدن (4) َيَ  ن ي هدد    310ة قمد  ن ج

َدَّ ال  َدب   ملبعدة دار الَتدب  َّ  د َة : عداْ الددين يوسدق  دن تاد َة مدن ملدوا مصدَ والقداه ُاهد النجوم ال
َة  َية للقاه     3/205م 1930املص
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ُاصّ  يقددددْو أ ددددو  امددددد احلددددّث يف كتدددداب هللا تعدددداىل علددددك التّددددد َّ ك ددددَ : )  (2)الادددد
ّْ ال ََ هو م تاح األنوار ومبدأ الستبصدار وهدو  والعتبار والّن َ وال تَار  ول خي ك أ
َ وا  ضله ورتبته لَدن جتلدوا  شبَة العلوم ومصيدة املعارت وال توم  وأك َ الّنا  َد ع

َته ومصدَر   (3) (  قيقته ومث
َ   قدداْ : ) وذكددَ ا ددن القدديم  وا:ددد ك دد   َهْ الَدد  لدديس شددب  أن ددع ة لتددد َ القدد

َهْ  وإطالدة الّتأّمد  وعدع ال َدَ    للعبد يف معاشه ومعادَ  وأََب إىل جناته من تدد َّ القد
ََا مددا    علددك معدداين هَيتدده َّ لددَا  ها  وعلددك ط  اّ ددا تللددع العبددد علددك معددامل ابدد  والّشدد

َا ما  ومآْ أهلتم   (4)     ( اوأسباهبما و اَي ما ومث
َ تا اأمور ويش  ا ن القيم إىل أْ هناا  من ااْ تد َ اآلَي  لعبد جيب أْ يع

َهنيددة  َة  ددىّت كأنّدده  يتددا  وتاّيبدده عددن الددّدنيا    تددب  ومشدداهد ا وملالعتتدداالق تشددتدَ الادد
ّا  ىّت كأنّه ليس  يتا  ومتّيُ له  د  احلدّا والباطد  يف كدّ  مدا ااتلدق  يده العدامل   رتيده احلد

َّق ََاَن ونورا ي د  ده  د  اهلددي والّضداْ  والادّب والَّشداد    ّقا  والباط  لطا  وتعليه  
َورا َا ا وهبجة وس   (5)وتعليه َّوة يف َلبه  و ياة واسعة وانش

                                                                             
َهْ (1) ُيد  ن االد اللدربَّ أ دو جع دَ) ت س  اللربَّ (  جامع البياْ عن أتوي  هَّ الق َيَ  ن ي  : قمد  ن ج
   10/576 هد1405دار ال ََ   و    
َاسداْ   سدنة  (2) َو  مدن أعمداْ ا ُاص  جة اإلسدام   ولدد  لد هدد مدن 450هو أ و  امد قمد  ن قمد الا

ُْ الصددوت   لدده   إ يددا  علددوم الدددين    ا ددت ال اسدد ة  و  هددا تددو   لددو   والددد  قدد  صددا  كدداْ يعمدد   ادد
ُركلب هد   505    7/22األعام لل

ُاص  مد  ن قمد أ و  امدق:  إ يا  علوم الدين (3) َ ة   الا    4/423   و  –دار املع
   1/450مدارج السالَ   (4)
   1/450 املصدر السا ا (5)
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َ   قددداْ : ) َ  َهْ الَددد َْو القددد دددد ذم ا دددن القددديم الدددَين ل يتدددد  وزيز َمدددا يَد عدددو ع َو
َ  َعَن َتَد َُّز  َزضز ارز  اَلمعَع ََ َاَلةز اأَلََ  ْز َوُنع َ  َعَنهع  زُعَلَلةز اأَلََذَها ْز اَلمعتَدَعويضز ََه   (1) ( اَلقع

ددا  جمدداْ  سدديح للن ددَ والتددد َ وجمدداْ  ول شدد  أْ الَددْو اددا فويدده مددن خملَو
ددد شددا    َمددة ابددالا أْ يددرتا ل نسدداْ متمددة    واسددع للدراسددة والبحددث العميددا َو
وان ََيتتددا وليقددوم  وظي ددة  ينددهالبحددث عددن سددنن الَددْو َو ؛ لينت ددع هبددا يف تنميددة احليدداة وت

مَلق  عمار ا  -الي ة هللا يف األرض-واإلنساْ    ابا ة يف األرض لتعم ها وتنميتتا
َ ويددة سددليمة وجليلددة أااَيددة و ول تقددوم عمددارة األرض إل علددك مبددادو سددامية وأعسددس  ت

َهْمتَددن املسددلم مددن أدا  هددََ املتمددة يف أكمدد  صددور  ا هددََ املبددادو مددن القدد  ة مسددتمد 
 َ َي ة والسنة الَ    (2)النبوية الش

                                 
ع  عن رب العامل  (1)  السدام عبدد قمدد: حتقيدا   اجلوديدة َديم  دن أيدوب  دن  َدَ أيب  دن مدد: ق إعام املَو

َاهيم    1/112 م1991األوىل اللبعة   ي و  – العلمية الَتب دار   إ 
َ  : السدددديد اجلميلددددب   دار ومَتبددددة اهلدددداْ    دددد و    اللبعددددة ال انيددددة  (2) َهْ الَدددد اإلعجدددداد العلمددددب يف القدددد

   10م ص 1992
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َار اآلَي    املللب ال اين : أسباب تَ
َا  ك ددد ة استحضدددارا لع مددده  َديدددد القدددارو هيدددة وا ددددة مددد ورد  أابدددار عدددن ت
َا لَامدده  واسددتجا  حملاسددنتا  واسددتلا ة ل نددْو اجلمدداْ  يتددا علددا  عددد  املددتَلم  وتددد 

َار كلمددا     (1) د  ددق لستحضددار املعداين   وكلمددا ك دَ التَدد َار هدو التَو اهلدددت مدن التَدد
  داد  املعاين اليت ت تم من النص 

َار  َأ وهدَا مشداهد  -أيضا  -والتَ َد فص  ل إرادَي تع يما أو إعجدال ادا َد
َارها علك ن سده أو  يف واَع النا   ينما يعجب أ دهم جبملة أو َصة  انه يَ َ من تَ

 َ (2)   
َة لل تم والتد َ وهو أيضا وسديلة إليده  ينمدا ل يوجددو  َار نتيجة ومث َداْ   التَ

َوَ ن دددَ الددددَ  (3)ا دددن مسدددعود :   ل  دددَوَ هدددَ الشدددعَ   َ دددوا عندددد عجا:بددده  (4)ول تن ددد
   (5)و َكوا  ه القلوب   ول يَن هم أ دكم هاَ السورة  

َْ هللايعَزيد: َل تعجلوا يفز الد:    (1)َاْ ا ن َتيبة َْ تَدَعداىَل  تّزَاَوة  ََدا ََه : }َورَتّزد ز اَلقعد
ُم :  ََتزيا  ] لامل     (2)     [4تَد

                                 
َهْ (1) دددع:  الَتددداب مصددددر   السدددعيد لبيدددب:  التادددين للقددد ص  كمدددا ورد يف املَتبدددة الشددداملة    يعسدددوب مَو

103   
َهْ (2) َ  عبدد  ددن االددد : م داتح تددد َ القد َيض - الا دم الَدد  كمدا ورد يف املَتبددة الشدداملة    هددد1425   الدد

   45ص 
َهْهَ ال (3) َا ة الشعَيا  يه كما ا سَ : اإل ق َا يف َ َعة القلدع  ونصدبه علدك املصددر س النتايدة      واهلدَ: سد

َيددب احلددديث واألثددَ ُري  أ دددو: :  يف   ُاوي وقّمدددد  حتقيددا طددداهَ أمحددد   السددعادا  املبددارا  دددن قّمددد اجلدد الدد
   5/255 هد 1383اللنا ك   املَتبة اإلسامية د   و  

     ومدا لديس لده اسددم اداص  درتاَ ليبسده وردا تدده ل جيتمدع ويَدْو من ددورا هدو ردو التمدَ وَي سدده:  الددَ  (4)
َيب احلديث واألثَ     2/127النتاية يف  

حتقيدا قمدد السدعيد  سديوين د لدْو   دار   تقدك  ََ أمحدد  دن احلسد   دن علدك البي و: أ :  اإلمياْ شعب (5)
   1/344 هد 1410   و    اللبعة األوىل  الَتب العلمية 
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َهْ] يف ت سدد  َولدده تعدداىل  (3)وذكددَ البقدداعب َأَ علددك تددددة : }ورتدد  القدد أَّ اَدد
َتد  وهدو  َو ه ليث يتمَن السامع من عدها و دىت يَدْو املتلدو شدبيتا  لل ادَ امل و    

ََ  تَشق له متماته وينجلب عليه امل لج املشبه  نو  ر األَحواْ    اْ ذل  موجب لتد 
َاَر وا ياته  (  4)أس

ُةو  َأ } (5)عن عباد  ن مح َنا َوَوََداََن  َاْ دالت علك أمسا  وهب تق َ َمني اويع َعَليدَ
اَب السيددمعومز  ََ  َو ددت عليتددا  جعلددت تسددتعيَ وتدددعو َدداْ  : [ َدداْ 27اللددور:  ] ل َعدد
   (6)ىل السوق  قضيت  اجيت ُث رجعت وهب  يتا  عد تستعيَ وتدعو  عباد  َهبت إ

دداْ أ ددو  َهْ    (7)ُةعددَو َأ القدد َه ة  وإب أَدد َيع القدد : َلددت ل ددن عبددا : إب سدد
داْ  َأ كمدا تقدْو  َو َها وأرتلتدا اد  مدن أْ أَد َة   ليلة  أتدد  َأ البق ثاث   قاْ: ألْ أَ

                                                                             
هدد ومشدارا يف أندواا مدن 213قمد عبدد هللا  دن مسدلم  دن َتيبدة الددينورَّ أ دو علدب قمدد عدامل  ولدد عدام  (1)

َهْ ومعانيه واحلديث والشدعَ َيب الق يف هدد   شدَرا  الدَهب 276تدويف سدنة  العلوم كالنحو واللاة وال قه و 
هدد د 1419: عبدد احلدب  دن العمداد احلنبلدب   دار الَتدب العلميدة  د و    أابار من ذهب يف أابار من ذهب

   2/33م 1998
َيب احلديث  (2)  العداين ملبعدة   اجلبدورَّ هللا عبدد: ايدق  حت الدينورَّ َتيبة  ن مسلم  ن هللا عبد قمد أ و:  
   2/254هد 1397 األوىل : بعةالل    اداد –
َلر  (3) َاهيم  ن عمَ  ن  سن ال َا  و  يق البا   -إ   ن علدب  دن أيب  َدَ البقداعب  أ دو احلسدن  - ضم ال

َة  وتدويف  َهاْ الدين: مدرخ أديب  أصله من البقاا يف سورية  وسدَن دمشدا ور د  إىل  يدت املقدد  والقداه  
َاجم الش ُماْ يف ت َاْ دمشا  له )عنواْ ال ُركلب هد   885(   ما  سنةة يوخ واألَ    1/56األعام لل

َاهيم احلسن أ و الدين َهاْ:   ن م الدرر   تناسب اآلَي  والسور (4)  البقاعك عمَ  ن إ 
   8/309  هد 1424 د م 2002 ال انية اللبعة     و  د العلمية الَتب دار  
ُ   األ (5) ُة ا ن عبد هللا ا ن ال َيب التتَيب ص    ثقة من ال ال ة  سدَّ عباد ا ن مح    289تق
   6037 ديث  2/25 شيبة أيب ا ن مصنق (6)
(7)  َّ َة لجلديم البصد َاْ ا دن عصدام الضدبعب  ضدم املعجمدة و دتح املو ددة  عددها متملدة أ دو عد نصَ ا ن عمد

َين َاساْ مشتور  َنيته ثقة ثبت من ال ال ة ما  سنة مثاْ وعش ُي  ا َيب وما:ة    ن    561التتَيب ص تق
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َهْ هَرمة َة: ا  من أعع الق ََ    وأك َ(1)م َا ة ليتدد  العلمدا  يسدتحبْو الرتتيد    القد
   (2)القارو ويت تم معانيه

َجعدْو  يده إىل هللا ]  ردد هََ اآلية :أنه  (3)عن سعيد  ن جب و  } واتقوا يوما ت
َة َين م    (4) ضعا وعش

َظدب اْ قمدد  دن كعدب الق ُلدة:  (5)َو ُل َُاهَلَدا] لال ُزلَدتز اأَلََرضع دزَل َأ }إزَذا دعَل ألْ أَد
[ أرددمهدددددا وأت َدددددَ  يتمدددددا أ دددددب مدددددن أْ أ يدددددت أهدددددَ 1[ و }اَلَقارزَعدددددةع] لالقارعدددددة: 1

َهْ    (6)الق
َّ ليلددددة } ْي اويَ َلَا عددددوٌر  وردد احلسدددن البصدددد َْ تَدععدددددُّوا نزَعَمددددَة اويز َل حتعَصعددددوَها إز َوإز

يٌم] لالنح :  َ دع [  ىت أصبح    قيد  لده يف ذلد     قداْ : إْ  يتدا معتدربا مدا 18رَ ز ن
ع عل َدَ إل َو َ ا ول ن    (7)نعمة وما ل نعلمه من نعم هللا أك َ  ك ط

                                 
َعة يف الَام واملشب  ويقاْ للتسليط: هَرمة (1) َيب احلديث واألثَ    اهلَرمة: الس    5/255النتاية يف  
َح صدحيح البسداري  (2) َطك  لداْ  دن امللد  عبدد  دن الدق  دن علدب احلسدن أ دو: شد  متدديم أ دو:  حتقيدا   القد

َاهيم  ن َيسَ َشد مَتبة   إ  َيض/  السعودية - ال    10/273 م2003 - هد1423 - ال انية اللبعة ال
سعيد  ن جب  سعيد  ن جب  األسدَّ مولهم الَدويف ثقدة ثبدت  قيده   َتد   د  يددَّ احلجداج سدنة مخدس  (3)

َيب التتَيب : ص     234وتسع  ومل يَم  ابمس    تق
   7/203 شيبة أيب ا ن مصنق (4)
ُة ا (5) ُْ الَو دة مددة ثقدة عدامل قمد  ن كعدب  دن سدليم  دن أسدد أ دو محد َظدب املددين وكداْ َدد ند ولدد سدنة   لق

أر ع  علك الصحيح ووهم من َاْ ولد يف عتد النك صلك هللا عليه وسلم  قد َداْ البسدارَّ إْ ألَ كداْ  دن 
يد  َبد  ذلد  َين َو َي ة ما  قمد سنة عشد أمحدد  دن علدب  دن  جدَ :   دَيب التتدَيب   مل ينبت من سك َ

    9/373 م1984 – 1404اللبعة األوىل        و  –دار ال ََ    سقاين الشا عبأ و ال ض  الع
ُهد (6) ََا:ا ويليه ال َدوَّ واضح  ن املبارا  ن هللا عبد:  ال محن  بيب:  حتقيا   هللا عبد أ و امل  األع مدب ال
   97   ص   و  – العلمية الَتب دار  
يددام الليدد  َيددام ل خمتصددَ (7) َََودزَّ احلجدداج  ددن نصددَ  ددن قمددد هللا عبددد أ ددو:  [الددوتَ بوكتددا رمضدداْ َو    املَدد

َها َّ علدب  دن أمحدد العامدة: ااتص َيد  األوىل  اللبعدة   لكسدتاْ – الد  يصد  أكدادمب   دديث: نشدَ   املق
   151 ص م 1988 - هد 1408
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َدد أ ددهم اآليدة إىل الصدبح   َداْ   و  (1)َاْ ا ن القيم : هدََ عدادة السدلق يد
   تَا هدو املقصدود  ينباب للقاري  أْ يَْو شأنه ابشوا والتد َ وابضوا  النووَّ : 
َح الصدور وتستن  املللوب القلوب  ودل:له أك دَ مدن أْ حتصدَ وأشدتَ مدن    و ه تنش

د ل  عاعة من السلق يتلو الوا د منتم هية وا دة ليلدة كاملدة أو مع دم  َكَ  َو أْ ت
َا ة َها عند الق    (2)   ليلة يتد 

َأَ ليس كام  شَ وأْ يستحضَ ع مة املتَلم سبحانه ويتدد َ   وليعلم أْ ما يق
َا ة وإْ مل فصدددد  التددددد َ إل  رتديددددد اآليددددة كامدددده  دددداْ التددددد َ هددددو املقصددددود مددددن ال قدددد

   (3) ل ددها
  َ َهْ الَ د ذكَ اإلمام ا ن القيم مخسة أنواا من هجَ الق  : (4)َو

 أ دها : هجَ مساعه واإلمياْ  ه واإلصاا  إليه  
َأَ وهمن  ه   َامه وإْ َ وت عند  اله و   وال اين : هجَ العم   ه والَو

َوعه   وال الث:هجَ حتَيمه والتح  اكم إليه يف أصْو الدين و 
ََ وت تمه  َا ع : هجَ تد   وال

َاض القلدددوب وأدوا:تدددا   وابددامس : هجدددَ الستشددد ا  والتددداوَّ  ددده يف عيدددع أمدد
 يللددب شدد ا  دا:دده مددن  ددَ  ويتجددَ التددداوَّ  دده   وكدد  هددَا داادد  يف اآليددة  وإْ كدداْ 

    عس اهلجَ أهْو من  عس
َار اآلَي َ  املللب ال الث : أثَ تَ َهْ الَ    يف تد َ الق

                                 
    1/187م تاح دار السعادة  (1)
َي أ و: األذكار  (2)  دمشدا ك    ا ن دار    مستو الدين قيب: ايق  حت النووَّ تشَ   ن فل الدين قيب دك
   195ص  م 1990 - هد 1410ال انية  اللبعة     و  –
محن عبددد  ددن أمحددد العبددا   أ ددو الدددين  جنددم:  القاصدددين منتدداج خمتصددَ (3) : لدده َدددم   املقدسددب َدامددة  ددن الدد

َْ  َدارز  مَتَدَبةع    دمهاْ أمحد قمد األستاذ    68 ص م 1978 - هد 1398   شادم البَدَيا
ُرعددب أيددوب  َددَ أيب  ددن قمددد : ال وا:ددد (4)     دد و  – العلميددة الَتددب دار ددن َدديم اجلوديددة    هللا عبددد أ ددو ال

   82ص  م 1973 – 1393   ال انية اللبعة
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َهْ مخسة ذكَ العلما  أْ  َا ة الق : العلم   العمد    وهب املقاصد األساسية لق
َهْ وعامدة القبدْو   و  املناجاة   ال واب   الش ا  َا ة القد َة َد عامة الصدق واإلمياْ ك د

َهْ    (1)تد َ الق
َْ كزتَدداَب ا لعددو يَن يَدتدَ َز ْي اليدد َْ هللا جدد  شددأنه : }إز َددامعوا الصيددَاَة َوأَنَدَ قعددوا  زيددا ََددا ويز َوأََ

َدارَة  لَدَن تَدبعدوَر  َْ َز ََجعدو ًَّا َوَعَانزيَدة  يَد دَن َ َضدلزهز إزنيدهع  إَردَََدَناهعَم سز ُزيدَدهعَم مز لزيدعدَو ّزيَدتعَم أعجعدورَهعَم َوَي
َعوٌر ] ل اطَ:     [30  29َ  عوٌر َش

َ اٌ  لزَما يفز الصُّدعورز ََيأَيدَُّتا النيا ع ََ  َاْ تعاىل }و   َعَم َوشز َم َمَوعزَ ٌة مزَن رَ ّز َع َد َجاَ َت
ددَدمزنزَ  ] ليددونس:  دداْ هللا تعدداىل :  [57َوهعددد ي َوَرمَحَددٌة لزَلمع َع إزلََيددَ  معبَدداَرٌا َو ََُلنَددا }كزتَدداٌب أَنَد

ََ أعولعو اأَلََلَبابز ] لص:  ََكي َعوا هََيتزهز َولزيَدَت    [29لزَيدي دي
ددا  ٍَ ] لالقمددَ:  ْ تعدداىلَو ددَن معددديكز َز  َدَتددَ  مز َّزَك َْ لزلدد ََه ََََن اَلقعدد دد   [ 17}َوَلَقددَد َيسي

اْ ج  شأنه :  ٍَ ] لالقمَ:  }َو َز  َدَتَ  مزَن معديكز َّزَك َْ لزل ََه ََََن اَلقع    [17َوَلَقَد َيسي
َديددددد اآليددددة  وعقددددد اإلمددددام النددددووَّ يف كتدددداب التبيدددداْ لل  مسدددداَ : ) اسددددتحباب ت

   (2) ( للتد َ
ميددة دداْ ا ددن ا َارا  عنددد  :   (3)َو َديددد اآليددة الوا دددة يف الصدداة مدد لب إل ددة ت
َهْ   (4)التد َ والت ََ يف الق

   
َكَ املسدلم ع مدة هللا وكمداْ  َار تاوة اآلَي  ما يسبب البَا  لتد ومن هاثر تَ

بب البَددا    إ سدانه وصد اته إىل عبدادَ  وكمدداْ معداين هدََ الصد ا   يدددثَ عليده مدا يسد

                                 
َهْ ص  (1)    6م اتح تد َ الق
َهْ ص (2)    43التبياْ يف هداب محلة الق
ََ  كاْ  قيتدا جمتتددا  عاملدا لحلدديث  قمد  ن إسحاق  ن اُ  (3) مية السلمب  أ و  ََ: إمام نيسا ور يف عص

ُيد مصن اته علك  َة ومصَ  ت ُي َاق والشام واجل منتدا كتداب التو يدد  140مولدَ وو اته  نيسا ور  ر   إىل الع
مية  َاملسمك صحيح ا ن ا ُركهد   311ما  سنة وإثبا  ص ة الَب وخمتصَ املستص     6/29لب األعام لل

ميددة (4) ميددة   حتقيددا قمددد مصددل ك األع مددب    دد و  :  صددحيح ا ددن ا م 1980أ ددو  َددَ  ددن قمددد  ددن ا
1/299   
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 التد َ لآلَي  اليت  يتا أمسا  هللا وص اته متدم جددا  كتدد َ اآلَي  الديت  يتدا ذكدَ اجلندة 
محة والعَاب  وكاْ عليه الصاة والسدام إذا مدَ   ده هيدة التسدبيح  والنار و يتا ذكَ ال

 سبح يف صاة اللي   وإذا مَ   ه هية وعيد استعاذ وإذا مَ   ه هَي  الوعد دعا  
َارها  يما يلب :و  َديد اآلَي  وتَ َاد أهم هاثر ت  صورة عامة ميَن إي

   َ َهْ الَ َارها أ د أهم هداب تاوة الق َديد اآلَي  وتَ  د أْ ت
َارها   َديد اآلَي  وتَ  د أْ التد َ من أع م هاثر ت

َ  ودليلده َدْو التدا عب  َهْ الَد َارهدا علدك   ده القد َديدد اآلَي  وتَ د يساعد ت
َا ة ع مداْ إَيهدا يف ماالسا ا )  َة مدا كداْ  أاَ  سورة يوسق إل مدن َد الصدبح مدن ك د

َددها  (   ي
َ  الدديت  َهْ الَدد َ  أثددَ مددن هاثر القدد َهْ الَدد َا ة القدد ددد أْ ابشددوا والنت دداا  قدد

 تا ه من هدَّ السلق الصا   



 

 
2429 

 ابامتة
 

َار تددداوة اآلَي  وأسدددبا ه وأنواعددده جباندددب  هددددت هدددَا البحدددث  يددداْ م تدددوم تَددد
َ ال َهْ الَدد َار تداوة اآلَي  يف تددد َ القدد دد توصدد  البحددث لعدددة  َشدق عددن هاثر تَدد َو

 نتا:ج منتا :
َارمصللح )  د يللا د ثبت  ديدتَ اآلَي  ( علك  تَ اآلية للتد َ والتأثَ هبا  َو

َها َار هَي  معيندة لتدد  َديدد اآليدة  دددل  عدن ك د  مدن السدلق تَد دد يسدتسدم ل ده ت   َو
َار اآلَي     عن تَ

َار املقدرْت للنتبداَ واملا  دة ملعدامل الدنص تعميدا احل ده من أهدم أسدبابد   التَد
َد ملدددي تقدمدده وتعلمددهو  َ ددة ال دد َار املقددرْت  تعمددد احل دده وهددو أيضددا   الددََّ يقددرْت اع التَدد

  والتعلم 
دَد التد َ كمصللح يقصد هبا  َّ َيدب مدن الّت     الّن دَ يف عواَدب األمدور وهدو َ

ََّ تصَّ  ّْ الّت  ويقدَبع  ت القلب للّن َ يف الّدلي  والّتد َّ تصَّ ه للّن َ يف العواَدبإّل أ
َع والني َع والتيأم ُّ والعتبارع والستبصارع ) من معأ التيد َُّز  َكُّ َع والتي َُّ  (   التي 

َار آليدة وا ددة أو  َار تداوة اآلَي  والسدور    قدد يَدْو التَد د تتعدد أنواا تَد
َار  عدة هَي  أو سورة معينة وهناا الَ د  مدن األم لدة والشدواهد الديت تدكدد  ددوث تَد

تدداوة هَي  وسددور معينددة مددن النددك صددلك هللا عليدده وسددلم ومددن الصددحا ة رضددب هللا عددنتم 
 و  هم من السلق الصا   

َار اآلَي  ولَدددن ل  دددت مدددن اددداْ  دددد مل ت تدددَ للبا  دددة أسدددبال  واضدددحة لتَددد
َارهددا أْ هددََ اآلَي  والسددور هلددا الدراسددة والددتمعن يف أنددواا اآلَي   والسددور الدديت يددتم تَ

ُاَي اليت متتاد هبا ك ض  سورة اإلااص اليت أارب الندك صدلك هللا عليده   عس ال ض  وامل
َ    وميَدن القدْو أْ  َهْ الَدد َارالعدام اهلدددت وسدلم أ دا تعدددْ ثلدث القد  اآلَي  مدن تَدد

ددق لستحضددار معاني َة لل تددم والتدددتددا هددو التَو  َ وهددو أيضددا وسدديلة إليدده  ينمددا ل ومثدد
  يوجد 
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َار اآليددة أو السددورة الوا دددة إمعدداَن  يف التددد َ  ددد كدداْ السددلق الصددا  ي ضدد  تَدد
َ  كلده    َهْ الَ َا ة الَ   من اآلَي  أو تاوة الق وأك دَ العلمدا  يسدتحبْو  دل  عن َ

ََ القارو ويت تم معانيه َا ة ليتد     الرتتي    الق
َهْعامددة الصدددددد  َهْ وعامددة القبددْو تددد َ القدد َا ة القدد َة َدد وإمنددا  ق واإلميدداْ ك دد

َار وإدامة التأم  والت ََ يف هَي  هللا   َة التَ  فسن التد َ  َ 
َارهددا ومددن أع ددم هددََ ددد هندداا الَ دد  مددن اآلاثر املرتتبددة علددك  َديددد اآلَي  وتَ ت

   َ َهْ الَ  اآلاثر  صْو التد َ واملساعدة علك   ه الق
َورة التمسددد   دددنتج السدددلق الصدددا  يف التسلدددا  واتامدددا   توصدددب البا  دددة  ضددد

َ  وتد َ معانيه والعم   ده   َهْ الَ لدن يصدلح هادَ هدََ األمدة إل ادا صدلح  ااق الق
 وهللا املستعاْ     ه أوهلا
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َاجع   تَ  املصادر وامل
 
ُاص  قمد  ن قمد أ و  امد:  إ يا  علوم الدين د َ ة   الا      و   دار املع
َي أ و: األذكار  د  دار   مستو الدين قيب: ايق  حت النووَّ شَت  ن فل الدين قيب دك

   م 1990 - هد 1410ال انية  اللبعة     و  – دمشا ك    ا ن
َ ة الصحا ة : أ َم قمدد  دن قمدد  دن عبدد د أسد الاا ة يف مع  و احلسدن علدب  دن أيب الَد

َ   ن عبد الوا د الشيب ُرَّ  عُ الدين ا دن األثد الَ َاهيم البندا    اين اجل حتقيدا قّمدد إ د
َة     هد 1390ودما:ه   دار الشعب د القاه

دار اجليد    أمحد  ن علب  ن  جَ أ دو ال ضد  العسدقاين :  اإلصا ة يف متييُ الصحا ة د
   حتقيا : علب قمد البجاوَّهد 1412اللبعة األوىل        و  –
َ  : السدديد اجلميلددب   دار ومَتبددة اهلدداْ    دد و     اإلعجدداد العلمددب ددد َهْ الَدد يف القدد

 م  1992اللبعة ال انية 
ُركلب: األعام  د َة    ا  الدين ال    م1992دار العلم للماي  د   و  د اللبعة العاش
ع  عن رب العامل  د : حتقيدا   اجلوديدة َديم  دن أيدوب  دن  َدَ أيب  دن مدد: ق إعام املَو

َاهيم السام عبد دقم    م1991األوىل اللبعة   ي و  – العلمية الَتب دار   إ 
َهْ دددددددد َكَ يف   ددددددده القددددددد دددددددع:  أمهيدددددددة مسددددددداعدا  التددددددد  ال وا:دددددددد صددددددديد مَتبدددددددة مَو

http://www.saaid.net/book/index.php   
َهْ  ددد َي قيددب الدددين فددل  ددن شددَت النددووَّ  :التبيدداْ يف هداب محلددة القدد  ققدده   أ ددو دكدد

ُم لللباعدة والنشدَ والتوديدع    وعلا عليه: قمد احلجار اللبعدة   - د و   -دار ا ن  
   م 1994 -هد  1414ال ال ة   

َي دا  دد َجدداين التع َاهيم األ يدارَّ دار الَتدداب    : علددب  دن قمددد  دن علدب اجل حتقيدا : إ دد
   هد1405بعة األوىل   الل     و  –العَيب 

َهْ د دع:  الَتداب مصدر   السعيد لبيب:  التاين للق كمدا ورد يف املَتبدة     يعسدوب مَو
 الشاملة 

http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.saaid.net/book/index.php
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َهْ ت س  د َاهيم  دن َيسدَ: ايق  حت السمعاين قمد  ن منصور امل  َ أ و:  الق  و نديم إ د
َيض الوطن  دار    نيم  ن عبا   ن    م1997 -هد1418 األوىل اللبعة   ال
   املداوردَّ  بيدب  دن قمدد  دن علدب احلسدن أ و( :  النَت والعيْو )ت س  املاوردَّ  د
َ يم عبد  ن املقصود عبد  ن السيد: ايقحت      و  - العلمية الَتب دار   ال
َيب التتَيب  د َشيد حتقيا قمد عوامة    جَ العسقاين    علب  ن : أمحد  نتق دار ال

  م 1986سورَي اللبعة األوىل 
 اجلمداص َعَللعَو َداَدا  دن َاسدم الددين ديدن ال ددا   دو: أ ال قا   ن مل يقع يف الَتب السدتة د

َكددُ   نعمدداْ هْ سددامل  ددن قمددد  ددن شددادَّ: وحتقيددا دراسددة   احلن ددب  للبحددوث النعمدداْ م
 هدد 1432 األوىل اللبعدة   الديمن صدنعا   والرتعة الرتاث وحتقيا اإلسامية والدراسا 

   م 2011 -
َهْ أل َددام اجلددامع ددد َطك ت سدد  ) القدد  هللا عبددد أ ددو  َددَ أيب  ددن أمحددد  ددن قمددد: (  القدد

َطك َاهيم الددربدوين أمحددد:  حتقيددا   القدد َية الَتددب دار   أط ددي  وإ دد َة – املصدد    القدداه
   م1964 - هد1384   ال انية  اللبعة

َهْ د ُيد  ن االد  : قمد  ن) ت س  اللربَّ (  جامع البياْ عن أتوي  هَّ الق َيَ  ن ي ج
   هد1405دار ال ََ   و     اللربَّ أ و جع َ

 وسدددننه وسدددلم عليددده هللا صدددلك هللا رسدددْو أمدددور مدددن املستصدددَ الصدددحيح املسدددند اجلدددامع دددد
َاهيم البسدارَّوأَيمه حتقيدا  مصدل ك ديدب البادا    دار ا دن     : قمد  دن إمساعيد   دن إ د

   م1987 –هد 1407ة بعة ال ال لال  و     –ك     اليمامة 
دار ال َدَ    أمحد  ن علب  ن  جَ أ و ال ض  العسقاين الشا عب:   َيب التتَيب د

   م1984 – 1404اللبعة األوىل        و  –
ُهددد ددد ََددا:ا ويليدده ال َدوَّ واضددح  ددن املبددارا  ددن هللا عبددد:  ال :  حتقيددا   هللا عبددد أ ددو املدد

محن  بيب      و  – ميةالعل الَتب دار   األع مب ال
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ُيد أ و عبد:  سنند ال ُويين قمد  ن ي حتقيدا :     د و  –دار ال َدَ     ن ماجدة هللا الق
   قمد  داد عبد الباَب

َسدالة  د و  اللبعدة  د س  أعام النبا  : قمد  ن أمحد  دن ع مداْ الدَهك   مدسسدة ال
  هد  1413التاسعة 

: عبد احلدب  دن العمداد احلنبلدب  ر من ذهبيف أابار من ذهب يف أاباشَرا  الَهب  د
   م1998هد د 1419  دار الَتب العلمية   و    

َح األر عدد  النوويددة ددد  َددام صددوتية درو :  الَتدداب مصدددر    سددامل قمددد  ددن عليددة:  شدد
َياتددا ددع  ت  ددم الدد http://www.islamweb.net اإلسددامية الشددبَة مَو در  َر

49   
َح د اين ش َُر داين يوسدق  دن البداَب عبدد  دن قمدد:  مال  اإلمام موطأ علك ال َُر  دار   ال

   هد1411    و   العلمية الَتب
َح  د :  ايدق  حت العيدأ الددين  ددر موسدك  دن أمحدد  ن قمود قمد أ و: أيب داود سنن ش

َاهيم  ن االد َّ إ  َشد مَتبة   املص َيض – ال    م1999   األوىل ةاللبع   ال
َح صحيح البساري  د َطك  لداْ  دن امللد  عبدد  دن الدق  ن علب احلسن أ و: ش    القد

َاهيم  ن َيسَ متيم أ و:  حتقيا َشد مَتبة   إ  َيض/  السعودية - ال  - ال انيدة اللبعدة ال
   م2003 - هد1423

مددد السددعيد حتقيددا ق   َددَ أمحددد  ددن احلسدد   ددن علددك البيتقددك  وشددعب اإلميدداْ : أ دد ددد
 هد   1410  و    اللبعة األوىل   سيوين د لْو   دار الَتب العلمية 

َ يددة ددد َّ   حتقيددا أمحددد عبددد :  الصددحاح  ج اللاددة وصددحاح الع إمساعيدد   ددن محدداد اجلددوه
   الا ور علار   دار العلم للماي    و    اللبعة ال ال ة

ميددة ددد ميددة  :  صددحيح ا ددن ا حتقيددا قمددد مصددل ك األع مددب    أ ددو  َددَ  ددن قمددد  ددن ا
   م1980  و  

إ يا  الرتاث  دار   : مسلم  ن احلجاج أ و احلس  القش َّ النيسا ورَّ صحيح مسلم د
   حتقيا : قمد  داد عبد الباَب     و  –العَيب 

http://www.islamweb.net/
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محن  ن أيب  ََ السيوطب   دار الَتدب العلميدة  د و  ر  د  1طبقا  احل اظ : عبد ال

  هد  1403  
َح صحيح البسارَّ د  الددين  ددر موسدك  دن أمحدد  دن قمدود قمدد أ و:  عمدة القارَّ ش

     و  – العَيب الرتاث إ يا  دار   العيأ
َيددب احلددديث  ددد  هللا عبددد: ايددق  حت الدددينورَّ َتيبددة  ددن مسددلم  ددن هللا عبددد قمددد أ ددو:  

   هد1397 األوىل : اللبعة    اداد – العاين ملبعة   اجلبورَّ
ََ  د َهْ وتد  َا ة الق ع املَتبة الشاملة  قمد  ن اللليق عبد:  ض  َ   منشور علك مَو

   من     ياَن 
ُرعددب أيددوب  َددَ أيب  ددن قمددد : ال وا:ددد ددد  الَتددب دار ددن َدديم اجلوديددة    هللا عبددد أ ددو ال

   م 1973 – 1393   ال انية اللبعة     و  – العلمية
 ََ عبد هللا  ن قّمد  ن أة شديبة  ملبعدة  أ واآلاثر : األ اديث و  يفالَتاب املصّنق  د

ََية د اهلند     هد 1390وىل بعة األل  الالعلوم الش
كشق ال نْو عن أسامب الَتدب وال ندْو : حلداجك الي دة مصدل ك  دن عبدد هللا كاتدب   د

   مَتبة امل أ د  اداد   جل  
َّ   دار د َم  دن من دور املصد صدادر  د و    اللبعدة األوىل  لساْ العَب : قمد  ن مَد

   م1990
يددام الليدد  َيددام ل خمتصددَ ددد   ددن نصددَ  ددن قمددد هللا عبددد أ ددو:  [الددوتَ وكتدداب رمضدداْ َو

َََودزَّ احلجدداج َها   املَدد َّ علددب  ددن أمحددد العامددة: ااتصدد َيدد  أكددادمب   ددديث: نشددَ   املق
   م 1988 - هد 1408 األوىل  اللبعة   لكستاْ – الد  يص 

محن عبددد  ددن أمحددد العبددا   أ ددو الدددين  جنددم:  القاصدددين نتدداجم خمتصددَ ددد  َدامددة  ددن الدد
َْ  َدارز  مَتَدَبةع    دمهاْ أمحد قمد األستاذ: له َدم   املقدسب  هدد 1398   دمشدا البَديَدا

   م 1978 -
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  دن أيدوب  دن  َدَ أيب  دن قمدد:  نسدتع  وإَيا نعبدد إَيا منداْد  د  السالَ  مدارج د
    دد و  – العددَيب الَتدداب دار   البادددادَّ لل املعتصددم قمددد:  ايددقحت   اجلوديددة َدديم

   م1996 - هد 1416 ال ال ة  اللبعة
 
قمدددد  دددن عبدددد هللا أ دددو عبدددد هللا احلددداكم النيسدددا ورَّ   :  املسدددتدرا علدددك الصدددحيح  دددد

 – 1411 دددد و       –حتقيددددا : مصددددل ك عبددددد القددددادر علددددا   دار الَتددددب العلميددددة 
   م1990

َّ احلسدن أ دو عبيدد  دن اجلعدد  دن علدب:  اجلعدد ا دن سدندم دد :  حتقيددا   الباددادَّ اجلدوه
 م  1990 – 1410   األوىل اللبعة     و  – َندر مدسسة    يدر أمحد عامَ

َا عباملصباح املن   د َح الَب  لل َيب الش َّ ال يومب يف    : أمحد  ن قمد  ن علب املق
     و  –املَتبة العلمية   
َزَيّ   ن  ارز   ن أمحد: معجم مقاييس اللاة  د َادَّ   حت دَكد    َهدارعْو السيدام عبدد:  ايدقالد

   م2002 هد 1423: األوىل  اللبعة   العَب الَتاب احتاد
َهْ د َ  عبد  ن االد : م اتح تد َ الق َيض - الا م الَ كمدا ورد يف     هدد1425   ال

   املَتبة الشاملة
 دن َديم اجلوديدة   : قمدد  دن أيب  َدَ  ومنشور وليدة العلدم واإلرادةم تاح دار السعادة  د

     و  –دار الَتب العلمية 
َهْ  د َيب الق َدا  يف   َ ة   و امل  َا ب األص تاين   دار املع    : احلس   ن قمد ال
 َنصددَ  ددن سددليماْ  ددن مسدداعد:  م تددوم الت سدد  والتأويدد  والسددتنبار والتددد َ وامل سددَ ددد

َ يددة اململَددة   للنشددَ اجلددودَّ ا ددن دار   ييدداراللي   1427 ال انيددة  اللبعددة   السددعودية الع
   هد
مصددَ    –  دار إ يددا  الددرتاث العددَيب  : مالدد   ددن أنددس أ ددو عبددد هللا األصددبحباملوطددأ  ددد

 حتقيا : قمد  داد عبد الباَب



 

 
2436 

َّ  د د َة : عاْ الدين يوسدق  دن تاد َة من ملوا مصَ والقاه ُاه َدَّ ال  َدب النجوم ال
َة  َية للقاه  م  1930  ملبعة دار الَتب املص

َاهيم احلسدددن أ دددو الددددين َهددداْ:   ن دددم الددددرر   تناسدددب اآلَي  والسدددور دددد  عمدددَ  دددن إ ددد
   هد 1424 د م2002 ال انية اللبعة   و  د العلمية الَتب دار البقاعك

َيدب احلدديث واألثدَ د ُري  السدعادا  املبدارا  دن أ دو: :  النتايدة يف   حتقيدا    قّمدد اجلد
ُاوي وقّمد اللنا ك   املَتبة اإلسامية د   و      هد 1383طاهَ أمحد ال

     


