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عشج القاضي العميسي الحشبمي،  فزائل القخآفدراسة مػضػع إلى  ييجؼ ىحا البحث

في تفديخه "فتح الخحسغ في تفديخ القخآف"، مغ خالؿ استقخاء أقػالو في ىحا السػضػع،  اوأثخى

 ودراستيا وتحميميا.

فييا بياف لسذكمة البحث، وأىجافو، وحجوده،  :مقجمة وقج اشتسل ىحا البحث عمى:

سة مػجدة لمقاضي ، وتخجفزائل القخآفبسعشى  فيو تعخيف :وتسييجومشيجو، ودراساتو الدابقة. 

عمع فزائل القخآف، في بياف أىسّيتو األوؿ:  :وثالثة مباحث بكتابو. العميسي، وتعخيف مػجد

 ذكخ والثالث: في .فزائل القخآفمغ مدألة في بياف مػقف القاضي العميسي  :والثانيوفػائجه. 

فييا ذكخ  :وخاتسةمغ كالـ القاضي العميسي في مدألة فزائل القخآف، ودراستيا.  ةنساذج تصبيكيّ 

 ألىّع الشتائج والتػصيات.

ُوكانتُأىّمُالشتائجُالتيُتهصمتُإليياُىحهُالجراسةُماُيمي:

 عقج القاضي العميسي في مقجمة تفديخه فراًل في ذكخ ما ورد في فزائل القخآف العطيع. -1

 تعّخض القاضي العميسي في ثشايا تفديخه لفزائل بعس الّدػر واآليات. -2

فزائل القخآف أحاديث مخفػعة إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع، ذكخ القاضي العميسي في  -3

وآثارًا مػقػفة عمى بعس الرحابة رضػاف هللا عمييع، وكالمًا لبعس أىل العمع، وفزائل 

 غيخ مشدػبة ألحج.

الرحيح، والحدغ، والزعيف، والسػضػع مغ  في تفديخه أورد القاضي العميسي -4

 فزائل القخآف.
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ُهصياتُالتالية:وقجُخخجتُالجراسةُبالت

 العشاية بجراسة عمػـ القخآف عشج السفّدخيغ؛ لسا ليا مغ مكانة رفيعة بيغ عمػـ الذخيعة. -1

العشاية بسػضػع فزائل القخآف خرػصًا؛ لكثخة ما ورد فيو مغ احاديث ضعيفة  -2

 ومػضػعة.

 القاضي، العميسي.، فزائل الكمساتُالسفتاحية:

(Research Abstract) 

The Virtues of Qur'an in the point of view of Imam Al- Alimi Al-Hanbali, their 

impact on his interpretation of “Fath al-Rahman fi Tafsir al-Qur’an” 

Waseem Saleh Ayash Al-Hasani 

King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 

This research aims to study the subject of the virtues of Qur'an at the point of view of 

Imam Al-Alimi Al-Hanbali, their impact on his interpretation of “Fath Al-Rahman fi 

Tafsir Al-Qur’an”, by extrapolating his sayings on this subject, studying and 

analyzing them. 

This research has included: An Introduction, including a statement of the research 

problem, its objectives, limits, methodology, and previous studies, a Preamble, in 

which stating a definition of the meaning of the virtues of the Qur’an, a brief 

translation of Imam Al-Alimi and a brief definition of his book, three chapters; the 

first indicates its importance, knowing the virtues of the Qur’an, and its benefits, the 

second indicates the status of Imam Al-Alimi on the issue of the virtues of the Qur’an 

and the third mentions the applied examples from the words of Imam Al-Alimi on the 

issue of the virtues of the Qur’an, and studying them, in addition to a conclusion, in 

which mentioning the most important findings and recommendations. 

The most important findings of this study are the following: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  [ Abstract ] ــــــــــــــــــ
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1- Imam Al- Alimi, in the introduction to his interpretation, has made a chapter, 

in which mentioning the virtues of the Holy Qur’an. 

2- Imam Al- Alimi, within his interpretation, has discussed the virtues of some 

Surahs and verses. 

3- Imam Al-Alimi has mentioned in the virtues of the Qur’an hadiths attributed 

to the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, and dependent 

reports on some of the companions, may God be pleased with them, and the 

words of some people of knowledge, and virtues that are not attributed to 

anyone. 

4- Imam Al- Alimi has mentioned in his valid, good and weak interpretation, the 

subject of the virtues of the Qur’an. 

The study has concluded to the following recommendations:  

1- Paying attention to the study of the sciences of the Qur’an among the 

commentators due to its high status among Sharia sciences. 

2- Paying special attention to the issue of the virtues of the Qur’an due to the 

many weak and fabricated hadiths contained therein. 

Keywords: Virtues, Imam, Al-Alimi

ُبدمُهللاُالخحسنُالخحيم

الحسج  رّب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى إماـ األوليغ واآلخخيغ، دمحم بغ عبج هللا، 

 أما بعج: وعمى آلو، وصحبو، ومغ اقتفى أثخه إلى يـػ الجيغ.

 أشخؼ الكتب كتاب هللا عّد وجّل، وخيخ العمػـ ما كاف متراًل بيحا الكتاب العديد. فإفّ 

وإّف مغ أكثخ العمـػ اترااًل بكتاب هللا تعالى عمع التفديخ، الحؼ بو يعخؼ الشاس معاني كالـ 

معاني وقج ليأ هللا سبحانو وتعالى ليحا العمع أئسة أفحاذًا اعتشػا بو، فبيشػا  ربيع، ويفيسػف مخاده.

ومغ ىؤالء العمساء الستسكشيغ القاضي العميسي  آيات الكتاب، واستخخجػا أحكامو وحكسو.

الحشبمي، الحؼ أّلف في ىحا العمع كتابو السػسػـ بػ"فتح الخحسغ في تفديخ القخآف"، فكذف فيو عغ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]التّمهيد [ ــــــــــــــــــ
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ضّسشو معاني اآليات، وذكخ فيو اختالؼ القخاءات، ونقل فيو أقػاؿ األئسة األربعة األثبات، و 

 مدائل مغ عمـػ القخآف، وفػائج انتقاىا مغ كالـ العمساء األعالـ.

وقج نطخت في ىحا الكتاب واستقخأتو، فػججتو حػػ مدائل عّجة مغ مدائل عمػـ القخآف، 

 .القخآف الكخيع فزائلعغ مػقفو مغ مدألة ىحا البحث في فآثخت أف أكتب 

 ًا سػاء الدبيل.وهللا أسأؿ أف ييّدخ السقرػد، وأف ييجيشا جسيع

 

 .ُمذكمةُالبحث

الكخيع، فسا مػقفو  القخآف فزائلتعّخض القاضي العميسي الحشبمي في تفديخه لسػضػع ُ

 مغ ىحا السػضػع؟ 

 .أىجافُالبحث 

 التعخيف بالقاضي العميسي الحشبمي.  -1

 التعخيف بكتابو "فتح الخحسغ في تفديخ القخآف".  -2

 القخآف الكخيع. فزائلمغ مدألة بياف مػقفو  -3

 .حجودُالبحث 

في كتابو  القخآف الكخيع فزائلُيعشى البحث بجراسة مػقف القاضي العميسي الحشبمي مغ 

 "فتح الخحسغ في تفديخ القخآف"، مع االقترار عمى نساذج تصبيكية لمسدائل دوف استقراء ليا.

 .مشيجُالبحث 

 مشيجيغ أساسييغ، ىسا: سمكت في ىحا البحث



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]التّمهيد [ ــــــــــــــــــ
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 .القخآف فزائلالسشيج االستقخائي، وذلظ باستقخاء أقػاؿ القاضي العميسي في مدألة  -1

السشيج التحميمي، وذلظ بتحميل ودراسة أقػاؿ القاضي العميسي الستعمقة بسدألة  -2

 .القخآف فزائل

 .خظةُالبحث 

مذكمة البحث، وحجوده، وأىجافو، ومشيجو، وخّصتو، . وتذتسل عمى: السقجمة -

 قة.ودراساتو الداب

 : وفيو تحخيخ األلفاظ الػاردة في عشػاف البحث، وىي كالتالي: التسييج -

 لغة، واصصالحًا. ،فزائل القخآف: تعخيف أولُاُُ

 : تخجسة مػجدة لمقاضي العميسي.ثانياُاُُُ

 : تعخيف مػجد بكتاب "فتح الخحسغ في تفديخ القخآف".ثالثاُاُُُ

 .وفػائجهأىسّية عمع فزائل القخآف، السبحثُاألول:ُ

 .القخآف فزائلمدألة  مغ: مػقف القاضي العميسي الثاني السبحث

 : بعس الشساذج التصبيكّية، ودراستيا.الثالث السبحثُُُ

 : وفييا بياف أىّع الشتائج والتػصيات.الخاتسة -

ُالفيارس. -

 .الجراساتُالدابقة 

تشاوؿ تفديخ القاضي العميسي "فتح الخحسغ في تفديخ القخآف" عجد مغ الباحثيغ، ودرسػه 

مغ عّجة نػاحي. وسأستعخض فيسا يمي ما وقفت عميو مغ ىحه الجراسات، وأبّيغ الفخؽ بيشيا وبيغ 

 ست ىحه الجراسات إلى قدسيغ:دراستي. وقج قدّ 

 وىي عمى قدسيغ:تُبسشيجُالقاضيُالعميسيُفيُتفديخه:ُالقدمُاألول:ُدراساتُاىتسُّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]التّمهيد [ ــــــــــــــــــ
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 دراسات اىتّست بسشيج القاضي العميسي بذكل عاـ:  - أ

رسالة دكتػاره بعشػاف: "مشيج العميسي الحشبمي في تفديخه فتح الخحسغ في تفديخ  -1

ـ("  1522 - 1456ىػ() 927ىػ( والستػفى سشة ) 860القخآف، السػلػد سشة )

 ىػ.1432ػفيق اليبخودؼ، جامعة اليخمػؾ، األردف، عاـ لمباحثة: يدخػ أحسج ت

فتح الخحسغ في -رسالة دكتػراه بعشػاف: "مجيخ الجيغ السقجسي و مشيجو في تفديخه  -2

" لمباحث: شصة مرصفى، جامعة أبي بكخ بمقايج، الجدائخ، عاـ -تفديخ القخآف

 ىػ.1435

 القاضي العميسي.ولع تتعّخض كال الجراستاف لسػضػع فزائل القخآف عشج 

 دراسات اىتّست بسشيج القاضي العميسي في القخاءات القخآنية: - ب

رسالة ماجدتيخ بعشػاف: "مشيج العميسي في إيخاده القخاءات القخانية وأثخىا في تفديخه  -1

فتح الخحسغ في تفديخ القخاف" مقجمة مغ الباحث: ماجج سشاف دمحم السميكي، جامعة 

 ـ.2013اب، اليسغ، عاـ 

ماجدتيخ بعشػاف: "اإلماـ العميسي الحشبمي ومشيجو في القخاءات مغ خالؿ  رسالة -2

تفديخه )فتح الخحسغ في تفديخ القخآف(" لمباحث: عسخ مشرػر، جامعة السجيشة 

 ـ.2015العالسية، ماليديا، عاـ 

ويطيخ مغ عشػاف كال الجراستيغ أنيسا ناقذتا مشيج القاضي العميسي في القخاءات 

 .فزائل القخآفتتعخضا لسػضػع القخآنية، ولع 

 القدمُالثاني:ُدراساتُاىتستُبتخجيحاتُالقاضيُالعميسيُفيُتفديخه:

رسالة ماجدتيخ بعشػاف: "تخجيحات اإلماـ القاضي مجيخ الجيغ بغ دمحم العميسي في  -1

تفديخه فتح الخحسغ في تفديخ القخآف مغ بجاية الجدء الخابع إلي نياية الجدء الدادس: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]التّمهيد [ ــــــــــــــــــ
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تحميمية وصفية" لمباحث: صجاـ يحيى دمحم أبػ مدمي، جامعة القخآف الكخيع دراسة 

 ىػ.1439والعمـػ اإلسالمية، الدػداف، عاـ 

رسالة ماجدتيخ بعشػاف: "تخجيحات اإلماـ العميسي في تفديخه )فتح الخحسغ في تفديخ  -2

سة" القخآف( مغ بجاية الجدء الثالث عذخ إلي نياية الجدء الخامذ عذخ: جسعا ودرا

لمباحثة: مشى آدـ إسساعيل أبػ بكخ، جامعة القخآف الكخيع والعمػـ اإلسالمية، 

 ىػ.1439الدػداف، عاـ 

 لسػضػع وىاتاف الجراستاف ناقذتا تخجيحات القاضي العميسي في تفديخه، ولع تتعخضا

 .فزائل القخآف

*** 

ُ)تسييج(ُ

 .واصظالحاُا،ُلغةُفزائلُالقخآنأولا:ُتعخيفُ

 ُُالقخآنُفيُالمغة:تعخيفُفزائل

. وىي: خالؼ (1)جسع َفِزيمة، والَفِزيَمة: "الّجرجة الّخفيعة في الفزل" :الَفَزاِئلُ 

 .(3). وُتصمق أيزًا عمى ما َفَزَل مغ الذيء(2)الشَِّكيَرة

في تعخيفو مغ عّجة جيات: مػغ جية كػنو  -رحسيع هللا  -ختمف العمػساء ا: آفُ خْ والقُ 

ومغ جية نػع اشػػتػقاقػو، ومغ جية كػنو ميسػػزًا أو غيخ ميسػز، ومغ جية جػامجًا أو مذػتػقػًا، 

                                                           

 (.12/29ضمف" )األزىخؼ، تيحيب المغة، مادة " (1)
 (.5/1791يشطخ: الجػىخؼ، الرحاح، مادة "فزل" ) (2)
 (.11/525يشطخ: ابغ مشطػر، لداف العخب، مادة "فزل" ) (3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]التّمهيد [ ــــــــــــــــــ
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مرجٌر لَقَخْأُت، ميسػٌز، مذتّق مغ  و:ولعّل الخاجح مغ ىحه األقػاؿ أنّ ، (1)كػنو وصفًا أو مرجراً 

َقَخَأ بسعشى: تال؛ ألّف استخجاـ ىحا المفع ومذتقاتو بيحا السعشى ضاىٌخ في كالـ هللا تعالى، وفي 

، وألّف مػارد (2)الـ رسػلو صمى هللا عميو وسمع، وفي كالـ الرحابة الحيغ ندؿ عمييع القخآفك

 . (3)المغة وقػانيغ االشتقاؽ تؤّيج ذلظ

 :ُتعخيفُفزائلُالقخآنُفيُالصظالح

القخآف: "ما جاء في الكتاب والدشة مغ محاسغ القخآف، وخرائرو، وآثاره التي  فزائل

ويذسل ذلظ السحاسغ التي تّسيد بيا القخآف عغ غيخه مغ الكالـ،  .(4)تسّيد بيا عغ سائخ الكالـ"

والفزائل الػاردة في قخاءتو بجسمتو، وفي قخاءة بعس سػره وآياتو، ويذسل كحلظ الفزائل الػاردة 

 سو، وتعميسو، وحفطو، وسساعو، وغيخ ذلظ.في تعمّ 

 ثانياا:ُتخجسةُمهجدةُلمقاضيُالعميسي.

 حياةُالقاضيُالعميسيُالذخرّية. -ُأ

 :ُاسسو،ُوندبو

ىػ عبج الخحسغ بغ محّسج بغ عبج الخحسغ بغ محّسج بغ يػسف بغ عيدى بغ عبج الػاحج 

 .(5)بغ عبج الّخحيع الُعميسي، الُعسخؼ، السقجسي

 :ُندبتو

                                                           

 (.19(، الخومي، دراسات في عمـػ القخآف )ص1/277يشطخ: الدركذي، البخىاف في عمػـ القخآف ) (1)
 (.20يشطخ: الصيار، السحخر في عمـػ القخآف )ص (2)
 (.1/14شطخ: الدرقاني، مشاىل العخفاف )ي (3)
 (.1/114مؤسدة رواد، مػسػعة السرصمحات اإلسالمية ) (4)
(، حاجي خميفة، سمع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ 3/271(، العميسي، التاريخ السعتبخ )2/262يشطخ: العميسي، األنذ الجميل ) (5)

 (.52(، الغدؼ، الشعت األكسل )ص2/263)
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، السذيػر بيغ الشاس بعمّي بغ ُعَميع، (1)ندبتو )الُعميسي(: إلى جّجه: عمّي بغ عميلتخجع 

خ بغ ػيل عسػخؼ(: ندبة إلى الرحابّي الجمػ، و)الُعس -بالالـ  -يل ػوالرحيح الثابت أّنو: عم

 .(2)جسي(: فشدبة إلى مجيشة القجسػالخصاب رضي هللا عشو، أّما )السق

 ُ:ُكشيتو،ُولقبو

، ولّكبو (5)، ويمّقب: بُسجيخ الّجيغ(4)، وكّشاه بعزيع بأبي عبج هللا(3)الُيسغ يكشي: بأبي

 .(6)بعزيع بديغ الّجيغ

 :ُمهلجه،ُونذأتو

 -، ونذأ (7)ىػ860ولج القاضي العميسي بالقجس ليمة األحج، ثالث عذخ ذؼ القعجة، سشة 

، (8)الخحسغ بغ محّسجفي كشف والجه قاضي القزاة أبي عبج هللا محّسج بغ عبج  -رحسو هللا  -

 .(9)الحؼ اعتشى بو مشح صغخه، وأنذأه نذأة عمسّية

 :معتقجه،ُومحهبو 

                                                           

ىػ(، ودفغ بذاشئ البحخ بداحل 474ىػ أبػ الحدغ عمي بغ عميل بغ دمحم بغ يػسف. صاحب مشاقب وكخامات. تػفي سشة ) (1)
 (.3/271أرسػؼ في فمدصيغ. يشطخ: االعميسي، التاريخ السعتبخ )

 (.53(، الغدؼ، الشعت األكسل )ص3/271يشطخ: العميسي، التاريخ السعتبخ ) (2)
(، الصخيقي، 81(، ابغ شصي، مخترخ شبقات الحشابمة )ص2/263مع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ )يشطخ: حاجي خميفة، س (3)

 (.5/134معجع مرشفات الحشابمة )
 (.53يشطخ: الغدؼ، الشعت األكسل )ص (4)
(، ابغ شصي، مخترخ شبقات 52الغدؼ، الشعت األكسل )ص (،2/263يشطخ: حاجي خميفة، سمع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ ) (5)

 (.5/134(، الصخيقي، معجع شبقات الحشابمة )81الحشابمة )ص
 (.2/516يشطخ: ابغ حسيج، الدحب الػابمة ) (6)

 (.2/189ذكخ ذلظ عغ نفدو. يشطخ: العميسي، األنذ الجميل )(7) 
يسي، الحشبمي. الخصيب، الفكيو، السحّجث، قاضي قزاة القجس الذخيف. كاف ىػ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم. أبػ عبج هللا العم (8)

إمامًا في الشحػ، والفخائس، وقخاءة القخآف بخواية حفز. وإليو انتيت رئاسة الحشابمة بالقجس. وكّل أىل بيتو شافعية وليذ فييع مغ ىػ 
(، ابغ العساد، شحرات الحىب 3/271يسي، التاريخ السعتبخ )ىػ(. يشطخ: العم873عمى محىب اإلماـ أحسج سػاه. تػفي بالصاعػف سشة )

(9/469.) 
 (.2/517(، ابغ حسيج، الدحب الػابمة )53يشطخ: الغدؼ، الشعت األكسل )ص (9)
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صحيح السعتقج، سميع السشيج، يمتـد شخيق أىل  -رحسو هللا  -كاف القاضي العميسي         

 و.الدشة والجساعة، وكاف حشبمّي السحىب كسا كاف والجه مغ قبم

 :ُوفاتو

 وفاتو: في سشة ، واختمف (1)غ بياػجس، ودفػبالق –رحسو هللا  -اضي العميسي ػتػفي الق

وأكثخ مغ  .(3)ىػ927، وذكخ آخخوف أّنيا كانت سشة (2)ىػ928فحكخ بعزيع أّنيا كانت بعج سشة 

 .(4)ىػ928كانت سشة  -رحسو هللا  -ذكخ أّف وفاتو  -مّسغ وقفت عميو  -مغ تخجع لو 

 العمسّية.حياةُالقاضيُالعميسيُ -ُب

 :مكانتوُالعمسية 

خة، لو شيخة جس، حدغ الديػ"أمثل قزاة الق  -رحسو هللا  -كاف القاضي العميسي 

. وكاف عالسًا متعّجد الفشػف، ميخ في (5)التاريخ، مع خّط حدغ، ونطع"بالفزل واإلقباؿ عمى 

.، وبخع في التفديخ، والفقو، والتاريخ، وغيخ ذلظ مغ (6)العمع وفاؽ أقخانو وقج ُوصف بأّنو:  العمـػ

"اإلماـ، العاّلمة، السدشج، السؤّرخ، الفكيو، الستفّشغ في سائخ العمػـ، الستحّمي بقالئج السشصػؽ 

، كسا ُوصف بأّنو: "اإلماـ الكبيخ، صاحب (7)والسفيػـ... الخصيب، الفكيو، السحّجث، األثخؼ"

 .(8)العمع الكثيخ"

                                                           

 (.2/518يشطخ: ابغ حسيج، الدحب الػابمة ) (1)
 . يشطخ: السخجع الدابق.-تمسيح القاضي العميسي -ُنقل عغ جار هللا بغ فيج السكي  (2)
ىػ( عغ 927( وذكخ أّف الػفاة كانت في الثالث مغ رجب سشة )2/263يشطخ: حاجي خميفة، سمع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ ) (3)

 (.1/544(، البغجادؼ، ىجية العارفيغ )1/358سبع وستيغ سشة، سخكيذ، معجع السصبػعات العخبية والسعخبة )
(، 3/331(، الدركمي، األعالـ )143ابغ حسجاف، تخاجع متأخخؼ الحشابمة )ص(  بالتعميقات، 55يشطخ: الغدؼ، الشعت األكسل )ص (4)

 (.5/134(، الصخيقي، معجع مرشفات الحشابمة )5/177(، عسخ كحالة، معجع السؤلفيغ )3/331)
 ( نقاًل عغ الدخاوؼ، الزػء الالمع. ولع أقف عميو في كتاب الدخاوؼ.2/516ابغ حسيج، الدحب الػابمة ) (5)
 (.2/263فة، سمع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ )يشطخ: حاجي خمي (6)
 (.53الغدؼ، الشعت األكسل )ص (7)
 (.54السخجع الدابق )ص (8)
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 :شيهخو 

العمع عغ عجد مغ الذيػخ، مغ داخل بمجه ومغ  - رحسو هللا -أخح القاضي العميسي 

ُخارجيا، ومغ أشيخ ىؤالء:

 . (1)ىػ(873والجه: دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم العميسي )ت  -1

 .(2)ىػ(878عمي بغ إبخاليع البجرشي )ت  -2

 .(3)ىػ(890عمّي بغ عبج هللا الغّدؼ )ت  -3

 .(4)ىػ(890أحسج بغ عسخ العسيخؼ )ت  -4

 .(5)ىػ(902أبي بكخ الدعجؼ )ت  دمحم بغ دمحم بغ -5

 :تالميحه 

ذكخًا لتالميح القاضي العميسي، إال ما جاء  -التي وقفت عمييا  -لع أجج في كتب التخاجع 

 أخح عغ القاضي العميسي بعس (6)ىػ(945في أحجىا مغ أّف جار هللا بغ فيج السكي )ت 

                                                           

 (.2/517(، ابغ حسيج، الدحب الػابمة )53يشطخ: الغدؼ، الشعت األكسل )ص (1)
العمع، ولو معخفة تامة بالعخبية،  ىػ عمي بغ إبخاليع البجرشي. أبػ الحدغ البحخؼ. قاضي القزاة، اإلماـ، العالمة. كاف مغ أىل (2)

(، العميسي، األنذ الجميل 5/160ىػ(. يشطخ: الدخاوؼ، الزػء الالمع )878وعمع الفخائس، والحداب، والحجيث الذخيف. تػفي سشة )
(2/250 .) 

مكيسًا ببيت السقجس يؤدب  ىػ عمي بغ عبج هللا بغ دمحم الغّدؼ. عالء الجيغ السعخوؼ بابغ قامػا. الفكيو، الحشفي، السقخغ. كاف (3)
 (.2/237(، العميسي، األنذ الجميل )5/253ىػ(. يشطخ: الدخاوؼ، الزػء الالمع )890األشفاؿ ويعمسيع القخآف. تػفي سشة )

ىػ أحسج بغ عسخ العسيخؼ. شياب الجيغ أبػ العباس. الذيخ، اإلماـ، الػاعع. أحج مجرسي السجرسة الرالحية. كاف حافطًا،  (4)
ىػ(. يشطخ: الدخاوؼ، الزػء الالمع 890لو مذاركة في كثيخ مغ العمػـ. وجمذ لمػعع، واشتيخ أمخه في السسمكة. تػفي سشة ) فريحًا،

 (.2/203(، العميسي، األنذ الجميل )2/52)
الحشابمة بالجيار ىػ دمحم بغ دمحم بغ أؼ بكخ الدعجؼ. بجر الجيغ أبػ السعالي. العالمة، قاضي القزاة، شيخ اإلسالـ. كاف قاضي  (5)

ىػ(. يشطخ: الدخاوؼ، 902السرخية. وكاف حدغ الديخة، متػاضعًا، ليغ الجانب. مغ مرشفاتو: )مشاسظ الحج(. تػفي فجأة سشة )
 (.5/315(، العميسي، السشيج األحسج )9/58الزػء الالمع )

ث، السؤّرخ. ولج بسكة ونذأ بيا، ورحل إلى الجيار ىػ دمحم بغ عبج العديد بغ عسخ. جار هللا أبػ الفزل السكي. اإلماـ، السحجّ  (6)
ىػ(. يشطخ: الدخاوؼ، الزػء الالمع 945السرخية والذامية. ولو مرشفات مشيا: )التحفة المصيفة(، و)تحقيق الخجا(. تػفي سشة )

 (.2/130(، الغدؼ، الكػاكب الدائخة )3/52)
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أّنو وقف عمى إجازة بخط القاضي العميسي  (2)وذكخ بعس الباحثيغ .(1)مؤلفاتو، وأجاز لو روايتيا

 ، ثع نقل نّز ىحه اإلجازة.(3)أجاز فييا أحج تالمحتو وىػ: إبخاليع بغ خميل القاقػني

 :ُمرّشفاتو

 صّشف القاضي العميسي مرّشفات متعّجدة، في فشػف شّتى، ومغ ىحه السرشفات: 

 .(4)"في تفديخ القخآف "فتح الخحسغ -1

 .(5)جس والخميل""األنذ الجميل بتاريخ الق -2

 .(6)"التاريخ السعتبخ في أنباء مغ غبخ" -3

 .(8()7)"اإلتحاؼ" في اخترار اإلنراؼ لمسخداوؼ  -4

 .(9)"السشيج األحسج في تخاجع أصحاب اإلماـ أحسج" -5

ُثالثاا:ُتعخيفُمهجدُبكتابُ"فتحُالخحسنُفيُتفديخُالقخآن".

 القيسةُالعمسيةُلمكتاب. -ُأ

 مكانة مؤلفو العمسية. -1

                                                           

 (.2/518يشطخ: ابغ حسيج، الدحب الػابمة ) (1)
 (.1/26يشطخ: العميسي، الجر السشزج. ت: الجكتػر عبج الخحسغ العثيسيغ ) (2)
ىػ إبخاليع بغ خميل القاقػني. بخىاف الجيغ الحشبمي. الفكيو، الفاضل. قخأ عمى القاضي العميسي كتاب )التدييل( في الفقو سشة  (3)

 جازة في السخجع الدابق. ولع أقف لو عمى تخجسة في غيخىا.ىػ(. وفاؽ أقخانو، وتسيد بالفزيمة عمى أبشاء زمانو. يشطخ: نّز اإل905)
 (.5/135(، الصخيقي، معجع مرشفات الحشابمة )2/518يشطخ: ابغ حسيج، الدحب الػابمة ) (4)
 (.2/518(، ابغ حسيج، الدحب الػابمة )2/263يشطخ: حاجي خميفة، سمع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ ) (5)
 (.55(، الغدؼ، الشعت األكسل )ص1/306طشػف )يشطخ: حاجي خميفة، كذف ال (6)
ىػ عمي بغ سميساف بغ أحسج السخداوؼ، الحشبمي. شيخ السحىب. كاف فقييًا، أصػليًا، حافطًا لفخوع السحىب، بارعًا في الكتابة،  (7)

يشطخ: الدخاوؼ، الزػء ىػ(. 855محققًا، وافخ الحكاء. ولو مرشفات مشيا: )اإلنراؼ(، و)التحبيخ في شخح التحخيخ(. تػفي سشة )
 (.2/739(، ابغ حسيج، الدحب الػابمة )5/225الالمع )

 (.5/137(، الصخيقي، معجع مرشفات الحشابمة )2/518يشطخ: ابغ حسيج، الدحب الػابمة )(8) 
 (.2/518( وسساه "السقرج األحسج"، ابغ حسيج، الدحب الػابمة )55يشطخ: الغدؼ، الشعت األكسل )ص (9)
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إماـٌ، عاّلمة، متفّشٌغ، ميخ في العمع وتقّجـ، وبخع في عمػـ شّتى، وُوصف  فسؤلفو

 .(1)بأوصاٍؼ كثيخٍة تجّؿ عمى مكانتو وعمّػ شأنو

 كػُنو مغ تفاسيخ الحشابمة القميمة التي سمست مغ الّزياع. -2

 كلّ في التفديخ كتبًا متعّجدة، بعزيا شسل  -رحسيع هللا  -فقج أّلف عمساء الحشابمة 

، (2)ف، والبعس اآلخخ اقترخ عمى بعس سػره، ولع يرل إليشا مغ ىحه التفاسيخ إال القميلالقخآ

 وتفديخ القاضي العميسي أحج الكتب التي وصمت إليشا بتساميا، وشسمت كّل سػر القخآف.

 مداياه، وفػائجه العمسّية. -3

وسيػلة العبارة، فقج تسّيد تفديخ القاضي العميسي بعّجة مدايا مشيا: الّتحخيخ، واالخترار، 

واحتػػ عمى فػائج مشيا: ذكخ القّخاءات القخآنية، وعقيجة أىل  .(3)والتداـ مشيج الّدمف الرالح

الدّشة، وفقو األئسة األربعة، كسا احتػػ عمى مقّجمة جسعت عجدًا مغ مػضػعات عمـػ القخآف 

 السيّسة.

 ثشاء أىل العمع عميو. -4

خآف ػػيٍل عمى القػػيٍخ جمػػات عمى تفدػؤلفػو مغ السػ"وقفت ل: (4)خؼ ػػّدؼ العامػاؿ عشو دمحم الغػق

وقاؿ في مػضع آخخ: "ولو غيخ ذلظ مغ التآليف  .(5)يذبو تفديخ القاضي البيزاوؼ" العطػيع

 .(1)والفػائج، وكّميا عمييا الخونق والبيجة لحدغ إخالصو، ومديج اختراصو"

                                                           

 (.12ـ عغ ذلظ في )صسبق الكال (1)
 (.216 -201يشطخ: الفشيداف، آثار الحشابمة في عمـػ القخآف )ص (2)
 (.1/3يشطخ: العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (3)
مفتي الذافعية في دمذق. كاف مغ أعياف دمذق، وأىل الفزل  ىػ كساؿ الجيغ دمحم بغ دمحم شخيف بغ أبي السعالي الغدؼ العامخؼ. (4)

ىػ(. يشطخ: البيصار، حمية البذخ في تاريخ القخف 1214الفزل فييا. ولو مؤلفات مشيا: )الجر السكشػف(، و)الشعت األحسج(. تػفي سشة )
 (.1/480(، الكتاني، فيخس الفيارس )1332الثالث عذخ )ص

محّقق الكتاب أّف العبارة فييا خخؽ عمى ىامر األصل، وقج نقميا بتساميا ابغ الذّصي في ( وذكخ 54الغدؼ، الشعت األكسل )ص (5)
 (.82مخترخ شبقات الحشابمة )ص
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مجّمج يفّدخ تفديخًا متػّسصًا ويحكخ : "وقج رأيتو في (2)وقاؿ عشو ابغ بجراف الحشبمي

 .(3)القخاءات، وإذا جاءت مدألة فخعّية ذكخ أقػاؿ األئسة األربعة بيا، وفيو فػائج لصيفة"

 ندخُالكتاب،ُوطبعاتو. -ُب

شبع تفديخ القاضي العميسي "فتح الخحسغ في تفديخ القخآف" مؤخخًا، ولو حتى اآلف 

 شبعتاف:

إصجارات وزارة األوقاؼ والذؤوف اإلسالمية، دولة قصخ. تحقيق: نػر الجيغ  مغ :األولى -

 ـ. وىي في سبع مجمجات. 2009 -ىػ 1430شالب. 

 :(4)وذكخ السحّقق أّنو اعتسج في تحكيقو عمى أربع ندخ خصية

 األولى: ندخة السكتبة الدميسانية في تخكيا.

 الثانية: ندخة تذدتخبتي في مجيشة دبمغ بإيخلشجا.

 الثالثة: ندخة السكتبة الطاىخّية في دمذق.

 الخابعة: ندخة خاّصة مغ خدانة مخصػشاتو األصمّية.

 -ىػ 1432مغ إصجارات دار الشػادر، دمذق. تحقيق: نػر الجيغ شالب.  :الثانية -

  ـ. وىي في سبع مجمجات كحلظ.2011

                                                                                                                                                                      

 (.55الغدؼ، الشعت األكسل )ص(1) 
في  ىػ عبج القادر بغ أحسج بغ مرصفى. السعخوؼ بابغ بجراف. الفكيو، األصػلي، الحشبمي. كاف عارفًا باألدب والتاريخ. وشارؾ (2)

. لو مؤلفات كثيخة، مشيا: )جػاىخ األفكار( في التفديخ لع يكتسل، و)السجخل إلى محىب اإلماـ أحسج(. أصيب بالفالج في  أنػاع مغ العمـػ
 (.3/1781(، آؿ عثيسيغ، تدييل الدابمة لسخيج معخفة الحشابمة )4/37ىػ(. يشطخ: الدركمي، األعالـ )1364آخخ حياتو. وتػفي سشة )

 (.476جراف، السجخل إلى محىب اإلماـ أحسج )صابغ ب (3)
 (.41تشطخ الشدخ وتفاصيميا في: العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف. ت: نػر الجيغ شالب )ص (4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]التّمهيد [ ــــــــــــــــــ

 

4224 
 

الصبعة ال تختمف عغ سابقتيا في شيء، ولع يحكخ السحّقق أّف بيا أؼ تعجيل أو  وىحه

حّقق الكػتاب في رسائل عمسّية بجامعة اإلمػاـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية، كسا سبق أف  إضافة.

 .(1)لكّغ ىحه الخسائل لع تشذخ حتى اآلف

*** 

ُالسبحثُاألول:ُأىسّيةُعممُفزائلُالقخآن،ُوفهائجه.

مػضػع فزائل القخآف مغ مػضػعات عمػـ القخآف السيّسة التي اعتشى بيا العمػساء ُيعتبخ 

، وابغ (3()2)وكثخت فييا مرّشفػاتيع، ومّسغ صّشف فيو: أبػ عػبيج القػاسع بغ سػاّلـ -رحسيع هللا  -

 .(7()6)، والشدائي(5()4)الّزخيذ

 وليحا السػضػع فػائج متعّجدة تبّيغ أىسّيتو، مشيا: 

 بيانُمحاسنُالقخآنُالتيُتسّيدُبياُعنُسائخُالكالم. -1

                                                           

 يشطخ: دليل رسائل قدع القخآف الكخيع وعمػمو بكمية أصػؿ الجيغ بجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية: (1)
https://units.imamu.edu.sa/colleges/FundamentalsOfReligion/Pages/dalel_quran.asp

x.   
. كاف أحج أئسة األئسة في الجيغ، وعمسًا مغ أعالـ السدمسيغ. لو ترانيف ىػ القاسع بغ ساّلـ. أبػ عبيج التخكي. الفكيو، األديب (2)

(، الجاوودؼ، 1/259ىػ(. يشطخ: ابغ أبي يعمى، شبقات الحشابمة )224مذيػرة، مشيا: )عجد آؼ القخآف(، و)معاني القخآف(. تػفي سشة )
 (.2/37شبقات السفدخيغ )

 ػ مصبػع.في كتابو: فزائل القخآف ومعالسو وآدابو. وى (3)
ىػ دمحم بغ أيػب بغ يحيى. أبػ عبج هللا البجمي، الخازؼ. السعخوؼ بابغ الزّخيذ. الحافع، السدشج. مغ السحجثيغ الثقات. ولو  (4)

(، الحىبي، 2/350ىػ(. يشطخ: شبقات ابغ عبج اليادؼ، عمساء الحجيث )294كتاٌب في فزائل القخآف. تػفي بالخؼ يـػ عاشػراء سشة )
 (.2/160اظ )تحكخة الحف

 في كتابو: فزائل القخآف وما أندؿ مغ القخآف بسكة وما أندؿ بالسجيشة. وىػ مصبػع. (5)
ىػ أحسج بغ شعيب بغ عمي. أبػ عبج الخحسغ الشدائي. الحافع، اإلماـ، القاضي، شيخ اإلسالـ. إماـ عرخه، والسقّجـ عمى فزالء  (6)

ة. ولو مرشفات، مشيا: )الدشغ الكبخػ(، و)عسل اليـػ والميمة(. امتحغ فزالء دىخه. ولي قزاء حسز. ووصف باالجتياد في العباد
(، ابغ كثيخ، البجاية والشياية 2/194ىػ(. يشطخ: الحىبي، تحكخة الحفاظ )303في آخخ عسخه وضخب، وتػفي متأثخًا بحلظ سشة )

(14/792.) 
 في كتابو: فزائل القخآف. وىػ مصبػع. (7)

https://units.imamu.edu.sa/colleges/FundamentalsOfReligion/Pages/dalel_quran.aspx
https://units.imamu.edu.sa/colleges/FundamentalsOfReligion/Pages/dalel_quran.aspx
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فسغ فػائج ىحا السػضػػع بياف محاسػغ القػخآف التي تسػّيد بيا عغ غيػخه، ومغ ذلظ: أّنو 

ٌ   ﴿ كتاٌب ال ريب فيو، وأّنو كػتاب ىجاية. يقػػؿ هللا عّد وجّل: ت  ٱه  ـر َٰ ز َٰ ى  ٌۡ   ٓ زَّم ١  ّ ٍۡ   ٌ ٘ ٗذٜ   َۛ ٗ ٠ۡت َۛ ف ١  ﴾ َل  س 

ٕ بٓ  ﴿ ومشيا: أّنو كتػاٌب مييسٌغ عمى ما قبمو مغ الكتب الدساوّية. يقػؿ جّل ذكخه:[. 2]اٌجمشح:  ٌۡ ض  أٔ   ٚ

ز َٰ ٱإٌ  ١ۡه   ى  ك   ٱث   ت  ـٌۡ ؾ 
ٌۡ   ٓ  ِ   ٗ ٓ  ٠ ذ ٠ۡ ب ث ١ۡ  ّ ٗلب ٌ   ذ   ص  ز َٰ ٱِ  ى  ٗ   ت  ـٌۡ ١ۡ ٍ ًٕب ػ   ّ ١ۡ  ٙ  ِ  [.48]اٌّبئذح:  ﴾ ٚ 

ُلقخآنُبجسمتو،ُوفيُقخاءةُبعضُسهرهُوآياتو.ذكخُالفزائلُالهاردةُفيُقخاءةُا -2

ومغ فػائج ىحا السػضػع ذكخ الفزائل الػاردة في قخاءة القخآف بجسمتو، وفي قخاءة بعس 

في سششو، عغ ابغ مدعػد رضي هللا عشو قاؿ:  : ما رواه التخمحؼومّسا ورد في ذلظ سػره وآياتو.

مغ كتاب هللا فمو بو حدشة، والحدشة بعذخ قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: "مغ قخأ حخفًا 

 .(1)أمثاليا، ال أقػؿ الع حخٌؼ، ولكغ ألٌف حخٌؼ، والـُ حخٌؼ، وميٌع حخٌؼ"

ُذكخُالفزائلُالهاردةُفيُتعّممُالقخآن،ُوتعميسو،ُوحفظو،ُوسساعو،ُوغيخُذلك. -3

، وحفػطو، في تعّمع القػخآف، وتعمػيسو الػاردةومػغ فػػائػج ىػحا السػضػػع ذكخ الفزػائػل 

وسسػاعو، وغيخ ذلظ مغ األمػر التي ليا صمٌة بالقخآف، فقج وردت عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

ما رواه البخارؼ في صحيحو، عغ عثساف بغ عّفاف  ، مشيا:وسمع أحاديث تبّيغ ىحه الفزائل

  .(2)رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع قاؿ: "خيخكع مغ تعّمع القخآف وعّمسو"

ۥ َوَأنِرتُ ومشيا ما ورد في   ػْا َلَعمَُّكۡع ُتۡخَحُسػػَف ﴾قػلو تعالى: ﴿ َوِإَذا ُقِخَغ ٱۡلُقۡخَءاُف َفٱۡسَتِسُعػْا َلُو

[. قػاؿ مكي بغ أبي شػالب: "ىػحا أمػٌخ لمسؤمشػيغ أف يدتسػعػا القػخآف، ويّتعطػا 204]األعػخاؼ: 

 .(3)"بو، ويتجّبخوه، ويشرتػا لمقخاءة ليخحسيع هللا

                                                           

(. وقاؿ: حجيٌث حدغ، 2910، ح5/175رواه التخمحؼ في سششو، أبػاب فزائل القخآف، باب ما جاء فيسغ يقخأ حخفًا مغ القخآف، ) (1)
 (.186صحيح، غخيب مغ ىحا الػجو. وصّحح إسشاده األلباني. يشطخ: ابغ أبي العد، شخح العقيجة الصحاوية ، تخخيج األلباني )ص

 (.5027، ح6/192تاب فزائل القخآف، باب خيخكع مغ تعّمع القخآف وعّمسو، )رواه البخارؼ في صحيحو، ك (2)
 (.4/2701الكيدي، اليجاية إلى بمػغ الشياية ) (3)
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 السبحثُالثاني:ُمهقفُالقاضيُالعميسيُمنُمدألةُفزائلُالقخآن.

في مقّجمة تفديخه فراًل في ذكخ ما ورد في فزائل  -رحسو هللا  -عقج القاضي العميسي 

القخآف العطيع، وتعميسو، وتالوتو، ووعيج مغ قاؿ فيو بغيخ عمع، وذكخ فيو أربعة أحاديث عغ 

 وسمع.رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

ففي فزل القخآف، ذكخ أّنو روؼ عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع أّنو قاؿ: "مغ قخأ 

. وفي فزل تعميسو، (1)القخآف فخأػ أّف أحجًا أوتي أفزل مّسا أوتي، فقج استرغخ ما عطَّع هللا"

 .(2)ذكخ أّنو روؼ عشو صمى هللا عميو وسمع أّنو قاؿ: "خيخكع مغ تعّمع القخآف وعّمسو"

في فزل استساعو، ذكخ أّنو روؼ عشو صمى هللا عميو وسمع أّنو قاؿ: "مغ استسع إلى و 

 آية مغ كتاب هللا، ُكتب لو حدشٌة مزاعفٌة، ومغ قخأ آية مغ كتاب هللا، كانت لو نػرًا يـػ

. وفي الػعيج عمى مغ قاؿ في القخآف بغيخ عمع، ذكخ أّنو روؼ عشو صمى هللا عميو (3)الكيامة"

 .(4)قاؿ: "مغ قاؿ في القخآف بغيخ عمع، فميتبػَّأ مقعجه مغ الّشار" وسمع أّنو

، وآخخ (5)كسا عقج فراًل في فزل تفديخ القخآف ذكخ فيو بعس الفزائل الػاردة في ذلظ

 .(1)في ختع القخآف ذكخ فيو فزمو، وما ُيقاؿ عشجه

                                                           

(. وقاؿ العخاقي: إسشاده 11/42(، والخصيب البغجادؼ في تاريخ بغجاد )14575، ح13/649رواه الصبخاني في السعجع الكبيخ، ) (1)
(. وقاؿ الييثسي: "فيو إسساعيل بغ رافع، وىػ متخوؾ". يشطخ: الييثسي، 2/681شي عغ حسل األسفار )ضعيف. يشطخ: العخاقي، السغ

 (. 7/159مجسع الدوائج )
 (.5027، ح6/192رواه البخارؼ في صحيحو، كتاب فزائل القخآف، باب خيخكع مغ تعّمع القخآف وعّمسو، )(2) 
(، والبييقي في شعب اإليساف، 8493، ح14/191الرحابة، مدشج أبي ىخيخة، ) رواه اإلماـ أحسج في مدشجه، مدشج السكثخيغ مغ (3)

 (.331(. وقاؿ العخاقي: فيو ضعف وانقصاع. يشطخ: العخاقي، السغشي عغ حسل األسفار )ص1828، ح3/370)
(، والشدائي في الدشغ 2950، ح5/199رواه التخمحؼ في سششو، أبػاب تفديخ القخآف، باب ما جاء في الحؼ يفّدخ القخآف بخأيو ) (4)

(. وقاؿ التخمحؼ: حجيٌث حدغ صحيح. وضّعف 8030، ح7/285الكبخػ، كتاب فزائل القخآف، باب مغ قاؿ في القخآف بغيخ عمع )
 (.395إسشاده األلباني. يشطخ: األلباني، ضعيف سشغ التخمحؼ )ص

 (.1/8يشطخ: العميسي، فتح القخآف في تفديخ القخآف ) (5)
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، وذكخ (3)ياتواآل (2)وقج تعّخض القاضي العميسي في ثشايا تفديخه لفزائل بعس الّدػر 

 ، وآثارًا مػقػفة عمى بعس(4)في ذلظ أحاديث مخفػعة إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع

 .(7)، كسا ذكخ فزائل لبعس اآليات دوف أف يشدبيا ألحج(6)، وأقػااًل لبعس أىل العمع(5)الرحابة

مغ فزائل القخآف، كسا أّنو أورد  (10)، والزعيف(9)، والحدغ(8)وأورد في تفديخه الرحيح

 .(11)السػضػع مغ ذلظ

، وأّف سػرة الكيف مغ أفزل (12)وذكخ أّف آية الكخسي أعطع آية في كتاب هللا

 . (13)الّدػر

وسشعخض في السبحث القادـ إف شاء هللا نساذج تصبيكّية مغ كالـ القاضي العميسي في 

 مدألة فزائل القخآف.

 السبحثُالثالث:ُبعضُالشساذجُالتظبيقّية،ُودراستيا.

سشػرد في ىحا السبحث نساذج تصبيكّية مغ كالـ القاضي العميسي في مدألة فزائل 

 وسشقّدع ىحه الشساذج بحدب مػضػعاتيا: القخآف، مع دراسٍة مػجدٍة ليا.

                                                                                                                                                                      

 (.7/471جع الدابق )يشطخ: السخ  (1)
 (.7/463(، )6/358(، )2/242يشطخ: السخجع الدابق ) (2)
 (.4/228(، )1/413(، )1/363يشطخ: السخجع الدابق ) (3)
 (.5/503(، )5/465(، )5/334يشطخ: السخجع الدابق ) (4)
 (.6/550(، )6/94يشطخ: السخجع الدابق ) (5)
 (.3/388يشطخ: السخجع الدابق ) (6)
 (.6/357(، )2/46يشطخ: السخجع الدابق ) (7)
 (. 7/462(، )1/413(، )1/363يشطخ: السخجع الدابق ) (8)
 (.7/120يشطخ: السخجع الدابق ) (9)

 (.6/526(، )5/503(، )4/455يشطخ: السخجع الدابق ) (10)
 ـ إف شاء هللا.(. وسيأتي بياف ذلظ في السصمب القاد7/168(، )5/465(، )4/565يشطخ: السخجع الدابق ) (11)
 (.1/363يشطخ: السخجع الدابق ) (12)
 (.4/143يشطخ: السخجع الدابق ) (13)
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 فزائلُبعضُالّدهرُواآليات: -أُ

 :فزائل بعس الّدػر -1

مصمع سػرة السائجة: "عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع أّنو قاؿ القاضي العميسي في  -

قاؿ: "سػرة السائجة تجعى في ممكػت هللا: السشقحة؛ تشقح صاحبيا مغ أيجؼ مالئكة 

 .(1)العحاب"

 ذكخ القاضي العميسي فزائل لبعس سػر القخآف الكخيع. ىحا السثاؿففي 

 :فزائل بعس اآليات -2

ٛ   ّللَّ  ٱ ﴿ تفدػػيخ قػػػلػو تعػػالى:قػاؿ القػاضي العميسي عػشػج  -  ٘ ٗ  إ َلَّ 
ٓ إٌ  َٰ ٟ  ٱَل  ؾ 

َ   ٱ ٌۡ م ١ٛ  ٌۡ... ﴾ 

"ىي أعػطػع آية في كتاب هللا، قاؿ صمى هللا عميو وسمع: "والحؼ نفػدي : [255]اٌجمشح: 

بيجه! إّف ليا لمدانًا وشفتيغ تقػّجس السمظ عشج ساؽ العخش، ومغ قخأىا حيغ يأوؼ إلى 

 .(2)َوّكل هللا بو حافطًا، وال يقخبو شيصاٌف حتى يربح"فخاشو، 

 ذكخ القاضي العميسي فزائل لبعس اآليات. ىحا السثاؿوفي 

 ذكخُالسخفهع،ُوالسهقهف،ُوغيخىساُمّساُوردُفيُفزائلُالقخآن: -بُ

 :ذكخ السخفػع مغ فزائل القخآف -1

                                                           

(، والقخشبي في الجامع 2/143والحجيث ذكخه ابغ عصية في السحخر الػجيد ) (.2/242العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (1)
 (، وغيخىسا بال سشج، ولع أقف عميو في كتب الدشة.6/30ألحكاـ القخآف )

(. والذّق األوؿ مغ الحجيث رواه اإلماـ أحسج في مدشجه، مدشج األنرار، حجيث 1/363العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (2)
(. وصّححو الييثسي، وقاؿ: رجالو رجاؿ الرحيح. يشطخ: الييثسي، مجسع الدوائج 21278، ح35/200ايخ عغ أبي بغ كعب، )السذ

 (. 5010، ح6/188(. وروػ الذّق اآلخخ البخارؼ في صحيحو، كتاب فزائل القخآف، باب فزل سػرة البقخة، )6/321)
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قاؿ: "كاف الّشبي قاؿ القاضي العميسي في آخخ سػرة الدججة: "عغ جابخ رضي هللا عشو،  -

ن   ﴿ صمى هللا عميو وسمع ال يشاـ حتى يقخأ: ش  ُٓ  ﴿و، ﴾ر ج َٰ ٌٓ ً   ا ٠ ض   .(1)"﴾ رٕ 

إلى رسػؿ هللا  حجيثًا مخفػعاً ذكخ القاضي العميسي في فزائل القخآف  السثاؿ ىحاففي 

 صمى هللا عميو وسمع.

 :ذكخ السػقػؼ مغ فزائل القخآف -2

، (2)غافخ: "عغ ابػغ عػباس قاؿ: "لكل شيء لبػابٌ قاؿ القاضي العميسي في مصمع سػػرة  -

 .(3)ولبػاُب القػخآف الحػاميع"

عمى ابغ عباس  مػقػفاً  أثخاً ذكخ القاضي العميسي في فزائل القخآف  السثاؿ ىحاوفي 

 رضي هللا عشيسا.

 :ذكخ أقػاؿ أىل العمع في فزائل القخآف -3

: ال يدسع سػرة يػسف (4)قاؿ القاضي العميسي في مصمع سػرة يػسف: "عغ ابغ عصاء -

  .(5)محدوٌف إال استخوح"

 وفي ىحا السثاؿ ذكخ القاضي العميسي كالمًا ألحج أىل العمع في فزائل القخآف. 

                                                           

والحجيث رواه التخمحؼ في سششو، أبػاب فزائل القخآف، باب ما جاء في فزل (. 5/334العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (1)
(، 14659، ح23/26(، وأحسج في مدشجه، مدشج السكثخيغ مغ الرحابة، مدشج جابخ بغ عبج هللا، )2892، ح5/165سػرة السمظ، )

 (.2/130وغيخىسا. وصّححو األلباني. يشطخ: األلباني، سمدمة األحاديث الرحيحة )
 (.1/729المباب: الخالز مغ كّل شيء. يشطخ: ابغ مشطػر، لداف العخب، مادة "لبب" ) (2)
(، والثعمبي في 254(. وىحا األثخ رواه القاسع بغ سالـ في فزائل القخآف )ص6/94العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (3)

 ضعيف. (، وغيخىسا. وقاؿ محّقق تفديخ الثعمبي: إسشاده23/152الكذف والبياف )
ىػ أحسج بغ دمحم بغ سيل بغ عصاء. أبػ العباس األدمي. الداىج، العابج. ُعخؼ بكثخة العبادة. وامتحغ بدبب الحالج وأوذؼ، وتػفي  (4)

 (.14/256(، الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء )207ىػ(. يشطخ: الدمسي، شبقات الرػفية )ص309متأثخًا بحلظ سشة )
(، والبغػؼ في معالع التشديل 3/6(. وقج أورد ىحا القػؿ: الدسعاني في تفديخه )3/388العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (5)

 (، وغيخىسا.4/212)
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 :ذكخ فزائل دوف ندبتيا ألحج -4

ٓۢ ث ۡؼذ   ﴿ قاؿ القاضي العميسي عشج تفديخ قػلو تعالى: -   ِ ٍ ١ۡى ُ  ي  ػ  ض  َُّ أٔ  ُ   ٱص  غ  ٕ ٗخ ٔ ؼ بٗعب  ٌۡ  ِ أ 

 ُۡ ٕى    ِ َٰٝ غ بٓئ ف ٗخ  "وقج اجتسع حخوؼ السعػجع كّمػيا التػدعة  :[154]آي ػّشاْ:  ﴾... ٠ ۡغش 

ٍ ١ۡى ُ  ﴿ والعذخوف في ىػحه اآلية مغ قػلو: ي  ػ  ض  َُّ أٔ  وكحا في سػرة الفتح في قػلو: ﴿  ،﴾ص 

اف كّل آية حػت وليذ في القخآف آيت[ إلى آخخ الدػرة 29مَُّحسَّٞج رَُّسػُؿ ٱَّللَِّ ﴾ ]الفتح: 

 .(1)حخوؼ السعجع غيخىسا، مغ دعا هللا بيسا، استجيب لو"

 وفي ىحا السثاؿ ذكخ القاضي العميسي فزائل لبعس اآليات دوف أف يشدبيا ألحج.

 ذكخُالّرحيح،ُوالحدن،ُوالزعيف،ُوالسهضهعُمنُفزائلُالقخآن: -جُ

 :ذكخ الّرحيح مغ فزائل القخآف -1

البقخة: "قاؿ صمى هللا عميو وسمع: "مغ قخأ اآليتيغ قاؿ القاضي العميسي في آخخ سػرة  -

 .(2)مغ آخخ سػرة البقخة في ليمة، كفتاه"

الذيخاف  رواه في فزائل القخآف،  صحيحاً  حجيثاً ذكخ القاضي العميسي  السثاؿ ىحاففي 

 .(3)في صحيحييسا

 :ذكخ الحدغ مغ فزائل القخآف -2

                                                           

 (.2/46العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (1)
 (.1/413السخجع الدابق ) (2)
(، ومدمع في صحيحو، كتاب صالة 5008، ح6/188باب فزل سػرة البقخة، )رواه البخارؼ في صحيحو، كتاب فزائل القخآف،  (3)

 (.808، ح1/555السدافخيغ وقرخىا، باب فزل الفاتحة وخػاتيع البقخة، )
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هللا عميو وسمع: "إّف سػرة مغ قاؿ القاضي العميسي في آخخ سػرة السمظ: "قاؿ صمى  -

كتاب هللا تعالى ما ىي إال ثالثػف آية شفعت لخجل، فأخخجتو يػـ الكيامة مغ الّشار، 

 .(1)وأدخمتو الجّشة، وىي سػرة تبارؾ"

وفي ىحا السثاؿ ذكخ القاضي العميسي حجيثًا في فزائل القخآف، رواه أبػ داود، والتخمحؼ 

 .(4)ىحا الحجيث (3)قج حّدغ التخمحؼ، واأللباني. و (2)في سششييسا، ورواه غيخىسا

 :ذكخ الّزعيف مغ فزائل القخآف -3

في آخخ سػرة الػقعة: "روؼ عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع أّنو  القاضي العميسي قاؿ -

 .(5)قاؿ: "مغ داوـ عمى قخاءة سػرة الػاقعة لع يفتقخ أبجا"

الحارث بغ أبي  رواه في فزائل القخآف،  حجيثاً ذكخ القاضي العميسي  السثاؿ ىحاوفي 

ىحا  وقج ضّعف الديمعي، واأللباني .(7)في مدشجه، والبييقي في شعب اإليساف، وغيخىسا (6)أسامة

 .(8)الحجيث

 :ذكخ السػضػع مغ فزائل القخآف -4
                                                           

 (.7/120العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف )(1) 
لتخمحؼ في سششو، أبػاب فزائل القخآف، (، وا1400، ح2/547رواه أبػ داود في سششو، أبػاب شيخ رمزاف، باب في عجد اآلؼ، ) (2)

 (.2891، ح5/164باب ما جاء في فزل سػرة السمظ، )
ىػ دمحم ناصخ الجيغ بغ نػح نجاتي بغ آدـ. أبػ عبج الخحسغ األلباني. العالمة، السحّجث. كاف داعية إلى الدشة، واسع االشالع في  (3)

حٌج مغ أىل عرخه. لو مؤلفات كثيخة، مشيا: )سمدمة األحاديث الرحيحة(، الحجيث، قػٌؼ في نقجه والحكع عميو، وقّل أف يجانيو أ
ىػ(. يشطخ: دمحم ناصخ الجيغ األلباني محّجث العرخ إلبخاليع دمحم العمي 1420و)سمدمة األحاديث الزعيفة والسػضػعة(. تػفي سشة )

 (.52،19،11)ص
 (.5/144أبي داود ) (، األلباني، صحيح سشغ5/164يشطخ: التخمحؼ، سشغ التخمحؼ )(4) 
 (.6/526السخجع الدابق ) (5)
ىػ الحارث بغ دمحم بغ أبي أسامة داىخ. أبػ دمحم التسيسي، البغجادؼ. اإلماـ، الحافع. وّثقو غيخ واحج. ولو كتاب )السدشج(. تػفي  (6)

 (.2/145(، الحىبي، تحكخة الحفاظ )8/214ىػ(. يشطخ: الخصيب، تاريخ بغجاد )282سشة )
 (، وغيخىسا.2267، ح4/118(، والبييقي في شعب اإليساف )721، ح2/729رواه الحارث في مدشجه ) (7)
 (.1/457(، األلباني، سمدمة األحاديث الزعيفة )3/413يشطخ: الديمعي، تخخيج أحاديث الكذاؼ ) (8)
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قاؿ القاضي العميسي في آخػخ سػػرة الشػر: "عغ عػائذة رضي هللا عشيا قالت: قاؿ  -

عميو وسمع: "ال ُتشدلػا الشداء الغخؼ، وال تعمسػىّغ الكتابة، وعمسػىّغ  رسػؿ هللا صمى هللا

 .(1)الغدؿ، وسػرة الشػر"

الصبخاني في  رواه في فزائل القخآف،  حجيثاً ذكخ القاضي العميسي  السثااؿ ىحاوفي 

 وقج ذكخ الييثسي في مجسع الدوائج أّف في سشج.(2)معجسو، والبييقي في شعب اإليساف، وغيخىسا

 .(3)الحجيث كّحاباً 

 فزلُتفديخُالقخآن: -دُ

قاؿ القاضي العميسي في بياف فزل تفديخ القخآف: "روؼ عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع  -

 .(4)أّنو قاؿ: "ال يفقو الخجل كّل الفقو حتى يخػ لمقخآف وجػىًا كثيخة"

 ذكخ القاضي العميسي بعس فزائل تفديخ القخآف الكخيع. السثاؿففي ىحيغ 

 ختمُالقخآن:فزلُ -هُ

قاؿ القاضي العميسي في بياف فزل ختع القخآف الكخيع: "ُروؼ عغ مجاىج: أّف الجعاء  -

 .(5)عشج ختع القخآف مدتجاب"

                                                           

 (.4/565العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (1)
 (، وغيخىسا.2227، ح4/90(، والبييقي في شعب اإليساف )5713، ح6/34وسط )رواه الصبخاني في السعجع األ (2)
 (.4/93يشطخ: الييثسي، مجسع الدوائج ) (3)
(. وىحا الحجيث رواه ابغ عبج البخ في جامع البياف، باب مغ يدتحّق أف يدسى فقييًا، 1/8العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (4)

(، وابغ أبي شيبة 21547، ح10/289واه عبج الخزاؽ في مرشفو، كتاب الجامع، باب العمع، )( مخفػعًا، ور 1515، ح2/812فقييًا، )
( مػقػفًا عمى أبي الجرداء. قاؿ ابغ عبج البخ: "ىحا 30163، ح6/142في مرشفو، كتاب فزائل القخآف، باب مغ قاؿ اعمسػا بالقخآف، )

 (.2/812الجرداء". يشطخ: ابغ عبج البخ، جامع بياف العمع وفزمو )حجيث ال يرّح مخفػعًا وإّنسا الرحيح فيو أّنو مغ قػؿ أبي 
(، والبييقي في شعب 190(. وىحا األثخ رواه الفخيابي في فزائل القخآف )ص7/472العميسي، فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ) (5)

حيحة. ولع أقف عميو مغ رواية ابغ أبي ( وقاؿ: رواه ابغ أبي داود بأسانيج ص104(، وذكخه الشػوؼ في األذكار )ص3/422اإليساف )
 داود.
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 ذكخ القاضي العميسي بعس فزائل ختع القخآف الكخيع. السثاؿ ىحاوفي 

*** 

ُالخاتسة.

ػٕذ اٌمبظٟ اٌؼ١ٍّٟ خٍصذ إٌٝ عٍّخ ِٓ إٌزبئظ،  فعبئً اٌمشآْثؼذ دساعزٟ ٌّٛظٛع  

:ٟ٘ٚ 

ػمذ اٌمبظٟ اٌؼ١ٍّٟ فٟ ِمذِخ رفغ١شٖ فصالً فٟ روش ِب ٚسد فٟ فعبئً اٌمشآْ  -1

 اٌؼظ١ُ.

ض اٌمبظٟ اٌؼ١ٍّٟ فٟ صٕب٠ب رفغ١شٖ ٌفعبئً ثؼط اٌغ ٛس ٚا٠٢بد -2  .رؼش 

، ٚآصبساً ِٛلٛفخ روش اٌمبظٟ اٌؼ١ٍّٟ فٟ فعبئً اٌمشآْ أؽبد٠ش ِشفٛػخ إٌٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص -3

ً ٌجؼط أً٘ اٌؼٍُ، ٚفعبئً غ١ش  ػٍٝ ثؼط اٌصؾبثخ سظٛاْ هللا ػ١ٍُٙ، ٚوالِب

 .ِٕغٛثخ ألؽذ

أٚسد اٌمبظٟ اٌؼ١ٍّٟ فٟ رفغ١شٖ اٌصؾ١ؼ، ٚاٌؾغٓ، ٚاٌعؼ١ف، ٚاٌّٛظٛع ِٓ  -4

 فعبئً اٌمشآْ.

 التوصيات:

ثذساعخ ػٍَٛ اٌمشآْ ػٕذ اٌّفغ ش٠ٓ؛ ٌّب ٌٙب ِٓ ِىبٔخ سف١ؼخ ث١ٓ ػٍَٛ  اٌؼٕب٠خ -3

 اٌشش٠ؼخ.

فزائل القخآف خرػصًا؛ لكثخة ما ورد فيو مغ احاديث ضعيفة العشاية بسػضػع  -4

ومػضػعة.

*** 

 المصادر والمراجع

  :الكتب 

.  1. غاٌىزبة اٌّصٕ ف فٟ األؽبد٠ش ٚا٢صبس٘ـ(.  1449اثٓ أثٟ ش١جخ، ػجذ هللا ثٓ دمحم. ) -1

 داس اٌزبط. ٌجٕبْ. ِٚىزجخ اٌششذ. اٌش٠بض. ِٚىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ. اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.
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.  1. د: األٌجبٟٔ. غششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ٘ـ(. 1444اثٓ أثٟ اٌؼض، دمحم ثٓ ػالء. ) -2

 اٌىزت اإلعالِٟ.

 .  ِطجؼخ اٌغٕخ اٌّؾّذ٠خ. اٌمب٘شح.1. غغجمبد اٌؾٕبثٍخ٘ـ(.  1371اثٓ أثٟ ٠ؼٍٝ، دمحم. ) -3

 اٌشعبٌخ. .  ِؤعغخ1. غِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً٘ـ(.  1421اثٓ ؽٕجً، أؽّذ ثٓ دمحم. ) -4

.  داس اثٓ 1. غرشاعُ ٌّزأخشٞ اٌؾبثٍخ٘ـ(.  1424اثٓ ؽّذاْ، ع١ٍّبْ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ. ) -5

 اٌغٛصٞ. اٌغؼٛد٠خ.

.  1غ اٌغؾت اٌٛاثٍخ ػٍٝ ظشائؼ اٌؾٕبثٍخ.٘ـ(.  1416اثٓ ؽ١ّذ، دمحم ثٓ ػجذ هللا. ) -6

 ِؤعغخ اٌشعبٌخ. ثش٠ٛد ٌجٕبْ.

.  داس اٌىزبة اٌؼشثٟ. 1. غاٌؾٕبثٍخ ِخزصش غجمبد٘ـ(.  1446اثٓ شطٟ، دمحم ع١ًّ. ) -7

 ث١شٚد.

.  داس اثٓ 1. غعبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفعٍٗ٘ـ(.  1414اثٓ ػجذ اٌجش، ٠ٛعف ثٓ ػجذ هللا. ) -8

 اٌغٛصٞ. اٌغؼٛد٠خ.

. ِؤعغخ اٌشعبٌخ. 2. غغجمبد ػٍّبء اٌؾذ٠ش٘ـ(.  1417اثٓ ػجذ اٌٙبدٞ، دمحم ثٓ اؽّذ. ) -9

 ث١شٚد. ٌجٕبْ.

. اٌّؾشس اٌٛع١ض فٟ رفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض٘ـ(.  1422بٌت. )اثٓ ػط١خ، ػجذ اٌؾك ثٓ غ -14

 .  داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. ث١شٚد.1غ

.  1. غشزساد اٌز٘ت فٟ أخجبس ِٓ ر٘ت٘ـ(.  1446اثٓ اٌؼّبد، ػجذ اٌؾٟ ثٓ أؽّذ. ) -11

 داس اثٓ وض١ش. دِشك. ث١شٚد.

طجبػخ .  داس ٘غش1ٌٍ. غاٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ٘ـ(.  1418اثٓ وض١ش، إعّبػ١ً ثٓ ػّش. ) -12

 ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ.

 .  داس صبدس. ث١شٚد.3. غٌغبْ اٌؼشة٘ـ(.  1414اثٓ ِٕظٛس، دمحم ثٓ ِىشَ. ) -13

.  داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ. 1. غ  رٙز٠ت اٌٍغخَ(.  2441األص٘شٞ، دمحم ثٓ أؽّذ. )  -14

 ث١شٚد.

فمٙٙب  عٍغٍخ األؽبد٠ش اٌصؾ١ؾخ ٚشٟء ِٓ٘ـ(. 1415األٌجبٟٔ، دمحم ٔبصش اٌذ٠ٓ. ) -15

 .  ِىزجخ اٌّؼبسف ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ. اٌش٠بض.1. غٚفٛائذٖ

عٍغٍخ األؽبد٠ش اٌعؼ١فخ ٚاٌّٛظٛػخ ٚأصش٘ب ٘ـ(.  1412األٌجبٟٔ، دمحم ٔبصش اٌذ٠ٓ. ) -16

 .  داس اٌّؼبسف. اٌش٠بض. اٌغؼٛد٠خ.1. غاٌغٟء ػٍٝ األِخ

غشاط  .  ِؤعغخ1. غصؾ١ؼ عٕٓ أثٟ داٚد٘ـ(. 1423األٌجبٟٔ، دمحم ٔبصش اٌذ٠ٓ. ) -17

 ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ. اٌى٠ٛذ.
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.  اٌّىزت اإلعالِٟ. 1. غظؼ١ف عٕٓ اٌزشِزٞ٘ـ(.  1411األٌجبٟٔ، دمحم ٔبصش اٌذ٠ٓ. ) -18

 ث١شٚد.

.  اٌّطجؼخ اٌغٍطب١ٔخ 1. غصؾ١ؼ اٌجخبسٞ٘ـ(.  1311اٌجخبسٞ، دمحم ثٓ إعّبػ١ً. ) -19

 ثجَٛلق. ِصش.

ٚوبٌخ اٌّؼبسف اٌغ١ٍٍخ. .  1. غ٘ذ٠خ اٌؼبسف١َٓ(.  1951اٌجغذادٞ، إعّبػ١ً ثبشب. ) -24

 اعطٕجٛي.

.  داس 4. غِؼبٌُ اٌزٕض٠ً فٟ رفغ١ش اٌمشآْ٘ـ(.  1417اٌجغٛٞ، اٌؾغ١ٓ ثٓ ِغؼٛد. ) -21

 غ١جخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.

. ؽ١ٍخ اٌجشش فٟ ربس٠خ اٌمشْ اٌضبٌش ػشش٘ـ(.  1413اٌج١طبس، ػجذ اٌشصاق ثٓ ؽغٓ. ) -22

 .  داس صبدس. ث١شٚد.2غ

.  ِىزجخ اٌششذ ثبٌش٠بض 1. غشؼت اإل٠ّبْ٘ـ(.  1423اٌج١ٙمٟ، أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ. ) -23

 ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌذاس اٌغٍف١خ ثجِٛجبٞ.

.  ِطجؼخ ِصطفٝ اٌجبثٟ 2. غعٕٓ اٌزشِزٞ٘ـ(.  1395اٌزشِزٞ، دمحم ثٓ ػ١غٝ. ) -24

 اٌؾٍجٟ. ِصش.

. داس 1. غاٌىشف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآْ٘ـ(.  1436اٌضؼٍجٟ، أؽّذ ثٓ إثشا١ُ٘. ) -25

 ٌغؼٛد٠خ.اٌزفغ١ش. عذح. ا

.  4. غاٌصؾبػ ربط اٌٍغخ ٚصؾبػ اٌؼشث١خ٘ـ(.  1447اٌغٛ٘شٞ، إعّبػ١ً ثٓ ؽّبد. ) -26

 داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ. ث١شٚد.

.  داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. 1. غربس٠خ ثغذاد ٚر٠ٌٛٗ٘ـ(.  1417اٌخط١ت، أؽّذ ثٓ ػٍٟ. ) -27

 ث١شٚد.

ت اٌؼ١ٍّخ. .  داس اٌىز1. غغجمبد اٌّفغش٠ٓ٘ـ(.  1443اٌذاٚٚدٞ، دمحم ثٓ ػٍٟ. ) -28

 ث١شٚد.

 .  داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. ث١شٚد. ٌجٕبْ.1. غرزوشح اٌؾفبظ٘ـ(. 1419اٌز٘جٟ، دمحم ثٓ أؽّذ. ) -29

 .  ِؤعغخ اٌشعبٌخ. ث١شٚد.3. غع١ش أػالَ إٌجالء٘ـ(.  1445اٌز٘جٟ، دمحم ثٓ أؽّذ. ) -34

.  12. غدساعبد فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ٘ـ(.  1424اٌشِٟٚ، فٙذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ. ) -31

 اٌّؤٌف ٔفغٗ.

.  3.  غِٕبً٘ اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ٘ـ(. 1362اٌضسلبٟٔ، دمحم ثٓ ػجذ اٌؼظ١ُ. ) -32

 ِطجؼخ ػ١غٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚششوبٖ.
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.  داس إؽ١بء اٌىزت 1. غاٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ٘ـ(.  1376اٌضسوشٟ، دمحم ثٓ ػجذ هللا. ) -33

 اٌؼشث١خ ػ١غٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ.

 .  داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ.15. غاألػالََ(.  2442. )اٌضسوٍٟ، خ١ش اٌذ٠ٓ ثٓ دمحم -34

رخش٠ظ األؽبد٠ش ٚا٢صبس اٌٛالؼخ فٟ رفغ١ش ٘ـ(.  1414اٌض٠ٍؼٟ، ػجذ هللا ثٓ ٠ٛعف. ) -35

 . داس اثٓ خض٠ّخ. اٌش٠بض.اٌىشبف ٌٍضِخششٞ

.  اٌعٛء اٌالِغ ألً٘ اٌمشْ اٌزبعغ٘ـ(.  1412اٌغخبٚٞ، دمحم ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ. ) -36

 جخ اٌؾ١بح. ث١شٚد.ِٕشٛساد داس ِىز

.  1. غِؼغُ اٌّطجٛػبد اٌؼشث١خ ٚاٌّؼشثخ٘ـ(. 1346عشو١ظ، ٠ٛعف ثٓ إ١ٌبْ. ) -37

 ِطجؼخ عشو١ظ. ِصش.

.  داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. 1. غغجمبد اٌصٛف١خ٘ـ(.  1419اٌغٍّٟ، دمحم ثٓ اٌؾغ١ٓ. ) -38

 ث١شٚد.

٠بض. .  داس اٌٛغٓ. اٌش1. غرفغ١ش اٌمشآْ٘ـ(.  1418اٌغّؼبٟٔ، ِٕصٛس ثٓ دمحم. ) -39

 اٌغؼٛد٠خ.

 .  داس اٌؾش١ِٓ. اٌمب٘شح.1. غاٌّؼغُ األٚعػ٘ـ(.  1415اٌطجشأٟ، ع١ٍّبْ ثٓ أؽّذ. ) -44

 .  ِىزجخ اثٓ ر١ّ١خ. اٌمب٘شح.2. غاٌّؼغُ اٌىج١ش٘ـ(.  1415اٌطجشأٟ، ع١ٍّبْ ثٓ أؽّذ. ) -41

 .  اٌّؤٌف ٔفغٗ.1. غِؼغُ ِصٕفبد اٌؾٕبثٍخ٘ـ(.  1422اٌطش٠مٟ، ػجذ هللا ثٓ دمحم. ) -42

.  ِشوض 2. غاٌّؾشس فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ٘ـ(.  1429اٌط١بس، ِغبػذ ثٓ ع١ٍّبْ. ) -43

 اٌذساعبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌمشآ١ٔخ ثّؼٙذ اٌشبغجٟ.

. رغ١ًٙ اٌغبثٍخ ٌّش٠ذ ِؼشفخ اٌؾٕبثٍخ٘ـ(.  1422آي ػض١ّ١ٓ، صبٌؼ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض. ) -44

 .  ِؤعغخ اٌشعبٌخ. ث١شٚد. ٌجٕبْ.1غ

اٌّغٕٟ ػٓ ؽًّ األعفبس فٟ رخش٠ظ ِب ٘ـ(.  1426)اٌؼشالٟ، ػجذ اٌشؽ١ُ ثٓ اٌؾغ١ٓ.  -45

 .  داس اثٓ ؽضَ. ث١شٚد. ٌجٕبْ.1. غفٟ اإلؽ١بء ِٓ األخجبس

دمحم ٔبصش اٌذ٠ٓ األٌجبٟٔ ِؾذس اٌؼصش ٚٔبصش ٘ـ(. 1422اٌؼٍٟ، إثشا١ُ٘ ثٓ دمحم. ) -46

 .  داس اٌمٍُ. دِشك. اٌذاس اٌشب١ِخ. ث١شٚد.1. غاٌغٕخ

.  1. غاألٔظ اٌغ١ًٍ ثزبس٠خ اٌمذط ٚاٌخ١ًٍ٘ـ(.  1424)اٌؼ١ٍّٟ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم.  -47

 ِىزجخ دٔذ٠ظ. ػّبْ.

.  داس 1. غاٌزبس٠خ اٌّؼزجش فٟ أٔجبء ِٓ غجش٘ـ(.  1431اٌؼ١ٍّٟ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم. ) -48

 إٌٛادس. عٛس٠ب.
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. اٌذس إٌّعذ فٟ روش أصؾبة اإلِبَ أؽّذ٘ـ(.  1412اٌؼ١ٍّٟ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم. ) -49

 اٌزٛثخ. اٌغؼٛد٠خ. .  ِىزجخ1غ

.  ٚصاسح 1. غفزؼ اٌشؽّٓ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ٘ـ(.  1434اٌؼ١ٍّٟ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم. ) -54

 األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اإلعال١ِخ. لطش.

.  1. غإٌّٙظ األؽّذ فٟ رشاعُ أصؾبة أؽّذَ(.  1997اٌؼ١ٍّٟ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم. ) -51

 داس صبدس. ث١شٚد.

.  1. غإٌؼذ األوًّ ألصؾبة اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجًـ(.  1442٘اٌغضٞ، دمحم وّبي اٌذ٠ٓ. ) -52

 داس اٌفىش. دِشك. عٛس٠ب.

.  داس اٌىزت 1. غاٌىٛاوت اٌغبئشح ثأػ١بْ اٌّئخ اٌؼبششح٘ـ(.  1418اٌغضٞ، دمحم ثٓ دمحم. ) -53

 اٌؼ١ٍّخ. ث١شٚد. ٌجٕبْ.

 .  ِىزجخ اٌششذ. اٌش٠بض.1. غفعبئً اٌمشآْ٘ـ(. 1449اٌفش٠بثٟ، عؼفش ثٓ دمحم. ) -54

.  اٌّىزت 1. غآصبس اٌؾٕبثٍخ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ٘ـ(.  1449اٌف١ٕغبْ، عؼٛد ثٓ ػجذ هللا. ) -55

 اٌّصشٞ اٌؾذ٠ش.

. داس اٌىزت اٌّصش٠خ. 2. غاٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ٘ـ(.  1384اٌمشغجٟ، دمحم ثٓ أؽّذ. ) -56

 اٌمب٘شح.

.  ِطجؼخ ػ١غٝ اٌجبثٟ 1ِغٍُ. غ ٘ـ(.  صؾ١ؼ1374اٌمش١شٞ، ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط. ) -57

 اٌؾٍجٟ ٚششوبٖ. اٌمب٘شح.

.  و١ٍخ اٌشش٠ؼخ. 1. غاٌٙذا٠خ إٌٝ ثٍٛؽ إٌٙب٠خ٘ـ(.  1429اٌم١غٟ، ِىٟ ثٓ أثٟ غبٌت. ) -58

 عبِؼخ اٌشبسلخ.

فٙشط اٌفٙبسط ٚاألصجبد ِٚؼغُ اٌّؼبعُ ٚاٌّش١خبد َ(.  1982اٌىزبٟٔ، ػجذ اٌؾٟ. ) -59

 الِٟ. ث١شٚد..  داس اٌغشة اإلع2. غٚاٌّغٍغالد

داس إؽ١بء ٚ.  ِىزجخ اٌّضٕٝ. ث١شٚد. ِؼغُ اٌّؤٌف١ٓ٘ـ(.  1376وؾبٌخ، ػّش سظب. ) -64

 اٌزشاس اٌؼشثٟ. ث١شٚد.

.  اٌّىزت 1. غِٛعٛػخ اٌّصطٍؾبد اإلعال١ِخ٘ـ(.  1441ِؤعغخ سٚاد اٌزشعّخ. )  -61

 اٌزؼبٟٚٔ ٌٍذػٛح ٚاإلسشبد ٚرٛػ١خ اٌغب١ٌبد ثبٌشثٛح. اٌش٠بض.

 .  ِؤعغخ اٌشعبٌخ. ث١شٚد.1. غاٌغٕٓ اٌىجشٜ٘ـ(.  1421شؼ١ت. ) إٌغبئٟ، أؽّذ ثٓ -62

. داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش. ث١شٚد. 1. غاألروبس٘ـ(.  1414إٌٛٚٞ، ٠ؾ١ٝ ثٓ ششف. ) -63

 ٌجٕبْ.
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.  ِىزجخ 1. غِغّغ اٌضٚائذ ِٕٚجغ اٌفٛائذ٘ـ(.  1414ا١ٌٙضّٟ، ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش. ) -64

 اٌمذعٟ. اٌمب٘شح.

 :االنترنت 

 اإلِبَ دمحم ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ. د١ًٌ سعبئً لغُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ عبِؼخ -

ٚػٍِٛٗ.

https://units.imamu.edu.sa/colleges/FundamentalsOfReligion/Pages/da

lel_quran.aspx.  
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