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Summary 

The subject of the research is related to the Holy Qur’an, the most honorable and noble book on the face 

of the earth, and that it is an applied aspect of an important color of objective interpretation, and that it 

relates to a very important topic related to man, as it is a concept and its controls. This topic. 

 امللخص
م اشرف واجل كتاب على وجه االرض وانه يمثل جانبا تطبيقيا للون هام من الوان التفسير الموضوعي  يتعلق موضوع البحث بالقران الكري

العزلح وضوووووووووووابط ا بع  الب ر وي كتاب ا وج ر ع نا كبيرا من   وانه يتعلق بموضوووووووووووع هام ج ا له عن ح باينسووووووووووان  يث يبين مف وم
 واالعتزال وعزمت مستعيبا باهلل على كتابح هذا الموضوع.اآليار القرآنيح تتح ث عن العزلح 

  :المقدمـة •
إن الحم  هلل، نحم ه ونستعيبه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسبا ومن سويئار أعمالبا، من ي  ه ا ون مضل له،  

وإن تفسير القرآن الكريم ..  أن محم ًا عب ه ورسوله. أما بع   ومن يضلل ون هاني له، وأش   أن ال إله إال ا و و ه ال شريك له وأش  
لم يتو ف عب  مر لح من مرا ل التاريخ ايسنمي، ولن يتو ف كذلك ما نام هباك عقل يتفكر، و لب يتذكر، ألنه كنم ا الذي ال 

 لر مح والبيان، والموع ح الحسبح والتبيان، بول إنيأتيه الباطل من بين ي يه وال من خلفوه تبزيل من  كيم  مي ، فيه ال  ى والشفاء، وا
رين، ومن هذا التج ي   ن المفس ِّ ن بتج ُّ إن التفسير   .التفسير الموضوعي الوذي يعتبر مب ًجا هاًما من مباهج التفسير القرآني  التفسير يتج َّ

 وانطنً ا من هذا المب أ، وخ مًح ل ذا العلم الشريف وإنبي أ  م هذه ال راسح وهي بعبووان،  الموضوعي هو أ   ألوان التفسير القرآني
ى هوذا  نراسح موضوعيح( لبيل نراسح الماجستير وي التفسير وعلوم القران. ولق  و ع االختيوار علو –)العزلح واالعتزال وي القرآن الكريم  

الموضوع بع  البحث وي موضوعار القرآن الكريم، ووج ر آيار كثيرة تغطي هذا الموضوع مون جميوع جوانبه، بايضاوح إلى آيار 
متممح ومكملح للموضوع مما سويجعل اآليار  رابح ثنثين آيح، وإن ُووقت فيما عرضت و و بتوويق من ا عز وجل، وإن كان غيور 

 .ن الشيطان، وأستغفر ا الع يمذلك و و من نفسي وم
 وبيان أسبابها وشروطها وفوائدهاتعريف العزلة املطلب األول 

اه جانِّبًا َوَتَبحَّىاسم مص ر من الفعل عزل، و  العزلة لغة: أوال: تعريف العزلة َل: َنحَّ َلُه واْعَتَزَل واْنَعَزَل وَتَعزَّ  .(1)َعَزَل الشيَء َيْعزُِّله َعْزاًل وَعزَّ
ْيَء يَ : (2) ال ابن وارس اُن الشووووووَّ ْنسووووووَ َيٍح َوإَِّماَلٍح َتُقوُل: َعَزَل اْيِّ يلي َيُ لُّ َعَلى َتْبحِّ حِّ لي صووووووَ ُم َأصووووووْ اُه وِّي َجانٍِّب. َوُهَو ْعزِّ اْلَعْيُن َوالزَّاُء َوالنَّ ُلُه، إَِّذا َنحَّ

ُل َيْعزُِّل عَ  ْعتَِّزاُل. َوالرَّجوُ يَوٍح َعْبُ ْم. َواْلُعْزلَوُح:االِّ ابوِّهِّ، َأْي وِّي نَوا ِّ حوَ ْن َأصووووووووووووووْ َل اْلَقْوم: اْنَعَزل .(3)نِّ اْلَمْرأَةِّ، إَِّذا َلْم ُيرِّْن َولَوَ هَوابَِّمْعزٍِّل َووِّي َمْعزٍِّل مِّ وَتعواََ
والذي نلح ه ونسوووووتملصوووووه من التعريف .(4)وَعَزَل َعن اْلَمْرأَة،واعتَزل ا: لم يرن َوَل َها َنفسوووووه. واالنعزال  والُعْزلُح: االعتزال  ض.َبعضووووو م َعن بع

 اللغوي يفي  بأن العزلح هي االبتعان والتبحي جانبًا.
 .(6)"المروج عن مماطبح الملق باالنزواء واالنقطاعالعزلح: هي بقوله: " (5)أمَّا اصطن ًا، وق  عرو ا الجرجاني  تعريفها اصطالًحا

ْب هم، يعبون (7)االنفران واالنقباض عن الباسبأن ا:  العزلح  كما عروت   َنَلح عِّ و ومي من الَقَ ريَّح يلقَّبون المعتزِّلح، َََعُموا َأن م اعتزلوا وئتي الضووووووَّ
بح والجماعحِّ والموارَج الَّذين يستعرِّضون البَّاس   تن. أهَل الس 

 .: أسباب العزلةثانيا
ألن االختنط وضوووويلح إنسووووانيح وهو ضوووورورة لتكامل اينسووووان وتفاني كثير من األضوووورار الباتجح عن األصوووول وي ايسوووونم ممالطح الباس   

 ، نذكر مب ا:إلى العزلح وي ظروف استثبائيحالمرء يلجأ . وأن ذلك أولى وأوضل من اعتزال م إال وي  االر ممصوصح، وق  العزلح
على البفس من أن يصيب ا هذا الفسان،   كأن يعم الفسان وي المجتمع ويعجز المرء عن مقاومته مع الموف، (8)هيجان الفتن واضطراب ا -

يْأ أ مأ  "  :ول ذا  ال الرسووووووول ِ ويفأرم عأدأ طكرأ ِأ ي القي ميويا َيالأ وي لي ي الوأ ــي ا شــ َيُ  عأهي ِك ٌع يي ْي َي ٌأ  َأ ــك ري ميالأ الُممــ َي ري ك َُو َك وي َُ أي ــأ ِينأ ُيوشــ . و ال  (9)"ني الفأ
ا ري كرع مأني الكقي أيضوووووا: " َُ فأ هي ظيا ِ ويالكييقك َأ ظيا ا ري كرع مأني الكييقك ٌُ فأ هي ةع الَّْائأ ْي ِك َُ فأ َُو ًأ أيوك ميعياً ا تي َكوي دي مي َي فِ فيمينك وي ا،أ ــَّ ا ري كرع مأني المـ ٌُ فأ هي ائأ ٌأِ ويالكقي ائأ
ِيعأ ك  ييمـك َك ب البماري .  (10)"في ين الفرار من الفتن  :وي صوحيحه  (11)و   بو  ري ميالأ " :وذكر فيه   يث أبي سوعي . باب من ال  ِّ َي ري ك َُو َك وي َُ أي ُيوشـأ

ٌع  ْي َي ٌأ  َأ ِينأ الُممـك يْأ أ مأني الفأ ِ ويفأرم عأدأ طكرأ ِأ ي القي ميويا َيالأ وي لي ي الوأ ا شـي َيُ  عأهي ِك و ل على مشوروعيح ترك ممالطح الباس، إذا كانت الممالطح  .  (12)"يي
يبه  .تضر ب ِّ

بًا من عشوووور سووووبين، و ان لي ثم إني لما واظبت على العزلح والملوة  ري : "(13)التقرب من ا تعالى ونشوووور العلم،  ال أبو  ام  الغزالي -
وأعبي   وي أثباء ذلك على الضوورورة من أسووباب ال أ صووي ا، مرة بالذوة، ومرة بالعلم البرهاني ومرة بالقبول اييماني: أن لبنسووان ب نًا و لبًا،
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له صوووووحح ب ا سوووووعانته ومرض بالقلب  قيقح رو ه التي هي محل معروح ا، نون اللحم وال م الذي يشوووووارك فيه الميت والب يمح، وأن الب ن  
فيه هنكه، وأن القلب كذلك له صوووووووووحح وسووووووووونمح، وال يبجو "إال من أتى ا بقلب سوووووووووليم" وله مرض فيه هنكه األب ي األخروي، كما  ال  

تريا ه المحيي، تعالى: وي  لو  م مرضي " وأن الج ل باهلل سووووم م لك، وأن معصوووويح ا بمتابعح ال وى، ناضه الممرض، وأن معروح ا تعالى 
 .(14)"وطاعته بممالفح ال وى نواضه الشاوي، وأنه ال سبيل إلى معالجح الب ن إال بذلك

نعائه   من أو اٍر يبَفرِّن ب ا ببفسوووووووه وي للعب العزلح من أجل المحاسوووووووبح  الحاجح إلى شووووووويء من العزلح والو  ة واالنفران بالبفس  ون ب   -
 .(15)وذكره وصنته وتفكره ومحاسبح نفسه وإصنح  لبه

ليةأ   ال عمر رضوي ا عبه: " ٌك مأني الكُعزك ُك ظ أ ُروةٍ . و ال  (16)"ُرُ وا بأحي ا  ": (17)َمسوْ ِي يكَّري فأ هي ا في ي َُو فأ هي الأسع ويخك َي ليُ  ميوي َُو َك وي قأ قع أي ََّ الكميركءي ليحأ إأ
ا هي ْك ِيغكفأري مأ  .(18)"ُ ُنوبيُ  فيييمك

ض...  بايضووووواوح إلى ذلك، هباك أسوووووباب تتعلق نوع االعتزال، ومثًن: سوووووبب اعتزال جماع البسووووواء هو: أن المحيض أذى، ومسوووووبب ل مرا
وسووووووبب العزل عن السوووووومع هو مبع شووووووياطين الجن من  ول األكاذيب وي الو ي  تى ال يتب ل نين ا أو يتغير... وسووووووبب اعتزال الرسوووووول  

 ...(19)للكاورين هو أن م همزة الوصل بين المسلمين والمعاه ين
 .: شروط العزلح وووائ هاثالثا

 مب ا ما يلي:للعزلح شروط تبين مسار العمل وضوابطه، نذكر 
ر وي  ق ذي الحق -1  ، كصلح األر ام و ر الوال ين وغير ذلك من الحقوة الواجبح على المسلم.أال يقص 
 وي الفتل ما (20)ال يفر ط وي واجب، كش ون الجمعح والجماعح، ونحو ذلك،  ال الحاوظ ابن  جر -2

ْختَِّنَط    َوَذَكرَ    :عبووارتووه َح َواالِّ حِّ: َأنَّ اْلُعْزلووَ ابِّ اْلُعْزلووَ ابِّيُّ وِّي كِّتووَ ِّ َعَلى   يمتلفوواناْلَمطووَّ ُح اْلَوارَِّنُة وِّي اْلَحض  لووَّ ُل اأْلَنِّ ا، َوُتْحمووَ مووَ اتِّ ِّ اْختَِّنفِّ ُمَتَعل ِّقووَ بووِّ
، ْجتَِّماعِّ َعَلى َما َيَتَعلَُّق بَِّطاَعحِّ اأْلَئِّمَّحِّ  االِّ

، َوعَ  ينِّ هَوُأُمورِّ ال  ِّ  .(21)ْكُسَ ا وِّي َعْكسِّ
 . أي أن يكون عارف بأمور نيبه وننياه، م رك ل ا.(22)أن يكون عاروًا بوظائف العبانة التي تلزمه، وما يكلف به -3
 .أن ي جر المصال المذمومح  ألن العزلح الحقيقيح هي اعتزال المصال المذمومح -4

 يلي:كما أن للعزلح أهميح ع يمح وووائ  جمح نذكر مب ا ما 
 تفرغ للعبانة، واالستئباس بمباجاة ا سبحانه، وإن ذلك يست عي وراًغا وال وراغ مع الممالطح، والعزلح وسيلح إلى ذلك.ال -1
، وعمَّا يعرض من الفتبح، والسوووووووووونمح من الغيبح، ومن آوح الرياء، وصوووووووووويانح ال ين عن الموض وي ذلك فيما ال عن المعاصوووووووووويُبع  ال -2

 .يرضي ا تعالى
 .تووير الو ت الشتغاله بالباوع -3
 .السنمح من الشرور واآلثام -4
ه وُي ذ ب طباعه، إذ ال ب   لبنسووان أن يكون له خلوار مع نفسووه ا -5 لعزلح الشوورعيح هي إ  ى الُطرة التي ُير  ي اينسووان من خنل ا نفسوو 

َ ام الملق ومشاغل  صح للعبانة والتفكر والملوار الشرعيح بعيً ا عن   .ال نياوأو ار ممص 
َعار والفتن -6 ، وإنه  لما تملو البنن من العصووووووبيح والمصووووووومار،  من ووائ  العزلح الشوووووورعيح وأهميت ا أن  ا تبع ه عن المصووووووومار والمبا

ع ونهم إِّذا َرَأْيت البَّاس مرجت ذكر الفتن، ووصووف ا و ال: "  رضووي ا عب ما، أن الببي  (23)والمعتزل عب م سووليم. و   روى ابن عمرو
ابِّعه    - "َوخفت أمانات م َوَكاُنوا َهَكَذا بك َبين َأصووووَ ر  ميا تعرو و م ميا تَْر  "،  لت: َوَما َتْأُمرنِّي؟ َوَقاَل  -َوشووووَ انَ وي َييكَ لمــي َِ وامََ ،ي الزم عي ك

َ أيمر الكعيامَّة ْك ة و م ،ي اصَّ ر الكخي َييكَ بأأيمك  .(24)"وي،ي
ة بالغيبح، ومرة بالبميمح، ومرة بسوء ال ن، ومرة باألطماع الكاذبح، ومن خالط الباس لم يبفك المنص من شر الباس، وإن م يؤذونك مر  -7

. جاء وي إ ياء علوم ال ين: "وإن من  اس ، وع و، وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها اينسان من معاروه، ووي العزلح خنص من ذلك
 .(25)اء له"الباس كانوا نواًء يت اوى به وصاروا ناًء ال نو 
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بقول: العزلح أنواع، و ي ليسووت نوعًا وا  ًا بل أنواعًا شووتى، وكثيرًا ما يملط الباس وي المسووألح، ولذلك ومن الباوع أن نضووع تفصوويًن لذلك، و
العزلووح أنواع  مب ووا العزلووح المحمونة المطلو ووح من المؤمن للتفرغ الممتع للعبووانة ومب ووا مووا هو مووذموم مرووض.ومن أنواع العزلووح مووا يكون  

ضوووووووووووووومن  اختيواريًا طوعيوًا رةبوح وي العزلح ألمرماومب وا ما يكون اجبواريًا اليمكن التفلوت مبوه ومب وا ما يكون ورنيًا ومب وا ما يكون جمواعيوًا أي:
هي التي تكون وي: "مفوار وح البواس وي الجمواعوار والُجُمعوار، وترك  قو  م   جمواعوار ومب واعزلوح نيبيوح وعزلوح ننيويوح.أموَّا العزلوح المشووووووووووووووروعوح

بن والعانار المسوووووتحسوووووبح فيما و ي العبانار وإوشووووواء السووووونم ورن  التحيار، وما جرى مجراها من وظائف الحقوة الواجبح ل م، وصوووووبائع السوووووُّ
بيب م، وإن ا مسووووووووتثباة بشوووووووورائط ا، جاريح على سوووووووويل ا، ما لم يحل نون ا شووووووووغل، وال يمبع عب ا مانع عذر، إنما أرانوا بالعزلح ترك وضووووووووول  

ُبْعُ ك عن الشووووور ِّ وأهلِّهِّ، والفارغينَ والنهين والفوضوووووويين، فيجتمُع عليك و ي "  الُعْزلُح الشووووورعيَُّح السوووووبيَّحُ .أمَّا  (26)الزيانة مب ا" الصوووووحبح، ومبذ
كم، ويسوورُح طرُوَك وي بسووتانِّ المعارفِّ  لح يث و   خصووصووت هذا الفصوول ل.(27)"شوومُلك، وي  أ باُلك، ويرتاُح خاطُرك، ويجوُن ذهُبك بُِّ ررِّ الحِّ

ل يتمحور  ول العزلح ال يبيح، وي  ين يتمحور الثاني  ول العزلح ال نيويح.  عن أنواع العزلح وفيه مبحثان  المبحث األوَّ
 : ا،ِزال الشرك وأهَ أوال

  بل الموض وي الح يث عن اعتزال الشرك ال ب   من تعريف الشرك ب ايًح لغح واصطن ًا.
َنفِّ اْنفَِّراٍن، َواآْلَخُر َيُ لُّ َعلَ  ال ابن وارس:  ، َأَ ُ ُهَما َيُ لُّ َعَلى ُمَقاَرَنٍح َوخِّ يُن َوالرَّاُء َواْلَكاُف َأْصَننِّ  .(28)ى اْمتَِّ اٍن َواْستَِّقاَمحٍ الش ِّ

. ُيَقاُل: اشووتَركبا بَِّمْعَبى َتشوواَركبا، رِّيَكْينِّ َواءي: ُمَماَلَطُح الشووَّ رِّكح سووَ ْرَكُح والشووَّ َتَرَك الرَُّجَننِّ وَتشوواَركا وشوواَرك َأ ُ هما اآْلَخرَ   الشوو ِّ َرك  ... َوَ  ِّ اشووْ وَأشووْ
ْركُ  ْسُم الش ِّ ْرُك: َأن يجعل هللَِِّّّ َشرِّيًكا وِّي ُر و يته، بِّاهللَِّّ: َجَعَل َلُه َشريكًا وِّي ُمْلكِّهِّ، َتَعاَلى َّللاَُّ َعْن َذلَِّك، َواالِّ  .(29)والش ِّ

ْرُك أيضًا: الكفر. و   أشرك وننو ال الجوهري:   .(30)باهلل، و و مشرك الشِّ
 ، و   عرف بتعريفار ع ي ة نذكر مب ا:(31)أمَّا الشرك وي الشرع و و ض  التو ي 

 .(32)"هو إثبار الشريك هلل وي األلوهيح، سواء كان بمعبى وجوب الوجون أو استحقاة العبانة"شراك: اي -
الشوورع هو أن يصوورف العب  شوويئا من أنواع العبانة لغير ا تعالى من أصووبام أو أوثان، أو أشووجار، أو أ جار، أو إنس، أو الشوورك وي   -

 جن، أو  بور، أو أجرام سماويح، أو  وى 
 .(33)طبيعيح، أو غير ذلك

 قيقح الشووورك باهلل: أن يعب  المملوة كما يعب  ا، أو يع م .و يل: "(34)صووورف شووويء من خصوووائ  األلوهيح والر و يح لغير ا تعالى -
.والذي نسوتملصوه من البا يح اللغويح هو أن الشورك وإن تع نر تعاريفه (35)"كما يع م ا، أويصورف له نوع من خصوائ  الر و يح وايل يح

.والشوورك  لغير ا تعالى  و خصووائ  األلوهيح والر و يحأ  من أنواع العبانة أن يصوورف العب  شوويئاً إال أن ا تصووب وي معبى وا   شووامل وهو: 
ًا ي عوه كما ي عو ا أو يماوه أو يرجوه أو يحب ه كحب  ا ، أو نوعان: شووورك أكبر وشووورك أصوووغر.وأمَّا الشووورك األكبر: و و أن يجعل هلل ن  

 وهذا الُمشرِّك الذي  رََّم ا عليه الجبح ومأواه الباريصرف له نوعًا من أنواع العبانة، و ذا الشرك ال يبقى مع صا به من التو ي  شيء، 
ل ب ا إلى الشورك، كالغلو  وي المملوة الذي ال يبلب رتبح العبانة، وكالح لف بغير وأمَّا الشورك األصوغر و و جميع األ وال واألوعال التي يتوسوَّ

ايسوونمي، وهو من الكبائر،    أمرنا سووبحانه وتعالى باعتزاله،  ال سووبحانه .والشوورك أع م جريمح وي ال ين  (36)ا ويسووير الرِّياء ونحو ذلك
شووووووروع ،  يث هذا  (37)َّ...خس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جتٱُّٱوي كتابه الحكيم:

وي بيان ما  رم الرب وما أوصووى به من البر، و   أورن بعضووه بصوويغح الب ي عن الشوويء، و عضووه بصوويغح األمر بضوو ه  سووب ما تقضوويه 
. ال ايمام القرطبي وي (38)  أ تعالى هذه الوصووايا بأكبر المحرمار وأو ع ا وأشوو ها إوسووانا للعقل والفطرة وهو الشوورك باهلل تعالى، و بنغحال

رِّ تفسووووويره: " ، َأْي َأْتُل َعَلْيُكْم َأالَّ ُتشوووووْ لِّ ْن َلْفظِّ اأْلَوَّ يرِّ َوَعَل مِّ ٍب بَِّتْق ِّ عِّ َنصوووووْ رُِّكوا( وِّي َمْوضوووووِّ ُكوا، َأْي َأْتُل َعَلْيُكْم َتْحرِّيَم ايشوووووراك، ويحتمل )َأالَّ ُتشوووووْ
َعًح مِّمَّا َ ْبَلَ ا، َأْي َعَلْيكُ  ، َوَتُكوُن" َعَلْيُكْم" ُمْبَقطِّ ْغَراءِّ َن اْيِّ وً ا بَِّما وِّي" َعَلْيُكْم" مِّ َراكِّ أيكون َمْبصووُ شووْ  مئ زئ رئ ُّّٰٱ.و ال تعالى:(39)"ْم َتْرَك اْيِّ

، بريء من المشووووووووووركين والملح ين على اختنف أنواع م.و ذر سووووووووووبحانه بأن ا بريء ورسوووووووووووله بريءمب م :أي،  (40)َّ ىئ نئ
  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱوتعالى من الشرك وي آيار ع ة ونعا إلى التو ي  كما وي  وله سبحانه:

 ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ.و ال سووبحانه:(41)َّمت زت رت يب ىب   نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي  ري
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 ٰذ يي ىي مي  خي حي ٱُّٱ،و    ذر لقمان اببه من الشووورك باهلل،  ال تعالى:(42)َّخس  حس جس مخ جخ مح مججح

 ىل مل خل ٱُّٱ، و ال سبحانه:(44) َّىي ني  مي زي ري  ٰى  ين ٱُّٱ.و ال تعالى:(43)َّرئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل

.كما بيَّن سوووووبحانه وتعالى  كمه بالمشوووووركين،  (45)َّىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 هت  مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيميُّٱو ذر من الشورك والوعي  عليه وقال تعالى:

كفره، ويغفر ما نون الكفر من الذنوب والمعاصي لمن يشاء أن يغفر له ممن ا ترو ا إن ا ال يغفر لكاور مار على   ، أي: "(46)َّ مث
. (47)"إذا مار من غير تو ح. ومن مار مب م ب ون ا و و تحت مشوووووويئح ا إن شوووووواء عفا عبه وأنخله الجبح، وإن شوووووواء عذبه ثم أنخله الجبح

ن كل من يتمذ شريكا إ :أيْ ، (48)َّنث مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زبٱُّٱو ال أيضًا :
هلل من ملك أو بشوور أو كوكب أو صووبم أو غيره، وق   رم ا عليه الجبح وي علمه السووابق الق يم، ووي شوورعه لرسووله،  رمه نخول ا، ومبعه 

 .(49)مب ا، ومقره وي اآلخرة نار ج بم
 ثانيا: ا،ِزال البدم والمعاصف.

بل الضووووونل والغوايح، ونقيض الرشوووووان وال  ايح، وسوووووبب كل  هم و نء، وكل غم  وشوووووقاء.والبِّْ َعُح بالكسووووور هي:  إن الب ع والمعاصوووووي من سوووووُ
: البِّْ عُح كلُّ ُمْحَ ثحٍ .  ال  (50)الَحَ ُث وي ال ين بع  ايْكمال ك ِّيتِّ بِّْ َعُح ُهً ى، َو ِّْ َعُح   اْلبِّْ َعُح بِّْ َعَتان:وقال:  (  52).وعرو ا ابن األثير(51)اْبُن السوو ِّ

َنفِّ َما َأَمَر َّللاَُّ بِّهِّ ورسوله   ، َوَما َكاَن َوا ًِّعا َتْحَت ُعموم َما َن ب َّللاَُّ إَِّلْيهِّ وَ ضَّ َعَلْيهِّ  َضَنٍل، َوَما َكاَن وِّي خِّ ْنَكارِّ َوُ َو وِّي َ ي ِّز الذَّم ِّ َواْيِّ
ولُ  َماءِّ ووْعل اْلَمْعُروفِّ  َّللاَُّ َأْو َرسووووووووووووُ َن الُجون َوالسووووووووووووَّ َثالي َمْوُجوني كَبْوع مِّ ، َوَما َلْم َيُكْن َلُه مِّ َن اأْلَْوَعالِّ اْلَمْحُموَنةِّ، َواَل ُه َوُ َو وِّي َ ي ِّزِّ اْلَمْ حِّ َوُ َو مِّ

ْرُع بِّهِّ  َنفِّ َما َورَن الشوووووَّ الب عح: طريقح وي ال ين ممترعح، تضووووواهي الشووووورعيح، يقصووووو    : "(54).ويقول الشووووواطبي(53)َيُجوَُ َأْن َيُكوَن َذلَِّك وِّي خِّ
 جئ يي ىي ٱُّٱ.والب ع محرمح كما جاءر نصووص القرآن الكريم والسوبح الببويح،  ال تعالى: (55)"علي ا ما يقصو  بالطريقح الشورعيح  بالسولوك

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ 
َنو يق وجواهول  وال ايموام القرطبي ر موه ا وي تفسوووووووووووووويرهوا: "،  (56)َّحط مض خض  حض جض خصمص هوذه اآليوح تعم كول طوائفوح من كواور و

.و ي محرمح ألن وي ا م بح إلقاء الع اوة والبغضوواء بين أهل (57)"وصووا ب ب عح، وإن كانت ايشووارة ب ا وي ذلك الو ت إلى نصووارى نجران
 نب مب زب رب يئ ٱُّٱ، و ال سبحانه:(58)َّرث يت ىت نت  مت زت رتٱُّٱإلى التفرة،  ال تعالى: وُتفضيايسنم، 

المح ور.  ، إما بترك المأمور، وإمابفعل(60)ممالفح أمر ا تعالى مع التزام المؤاخذة.أمَّا المعصوووويح و ي:  (59)َّمت زت رت  يب ىب

  مي خي حي  جي يه ىه مهٱُّٱٱ،  وال تعوالى:كريمو و   وذرنوا العليم الحكيم من ارتكواب المعواصووووووووووووووي وي كثير من آيوار كتوابوه ال

،  ( 62)َّخك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ، و ال: (61)َّىي
كما كان السووولف الصوووالل من التزام   ومن يقترف المعصووويح له عذاب م ين، ومن أران البجاة والسووونمح وليلزم ما أمرنا ا به سوووبحانه، ويسوووير

 ٱ.(63) َّىق يف ىف ىثيث نث مث  زث رثُّٱالسبح وترك الب ع. كما  ال سبحانه: 
 ثالثا: ا،ِزال الفِن.

 مل خلٱُّٱالذي نحن بصوو نه وي هذا المطلب هو اعتزال الفتبح التي هي بمعبى ايضوونل وايغواء والصوو  عن سووبيل ا،  ال تعالى:

َموان، (64)َّحن جن يم  ىم خممم حم جم  يل ىل ووأمرهم ا ،  هوذا أمر بقتوال م، أيبموا وجو وا وي كول و وت، ووي كول 

ع م عب  ا وأ   الشورك باهلل َأشوَ ُّ   :، أيَّىم ٱُّٱٱمن مكح َّخم حم جم  يلٱُّٱٱتعالى بقتل المشوركين الذين يبقضوون الع   و وله:
َن اْلَقْتلِّ وي الشووووووووووو ر الحرام وأعمال م المبكرة وو ائع م الو شووووووووووويح مع عمار بن ياسووووووووووور وأبيه وأخيه وأمه وغيرهم أكبر بكثير من  تل . (65)مِّ

ِّ َأشوَ ُّ .  ال ابن جرير الطبري: "(66)الحضورمي ْركِّ بِّاهللَّ رًِّكا َوالشو ِّ يُر ُمشوْ َع َعْبُه َفَيصوِّ يبِّهِّ َ تَّى َيْرجِّ يُل اْلَكَنمِّ: َواْبتَِّنُء اْلُمْؤمِّنِّ وِّي نِّ . َوَتْأوِّ َن اْلَقْتلِّ  مِّ
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ًكا َعَلْيهِّ  يبِّهِّ ُمَتَمسووووو ِّ ْن َأْن ُيْقَتَل ُمقِّيًما َعَلى نِّ رُّ مِّ َنمِّهِّ َأشوووووَ ُّ َعَلْيهِّ َوَأضوووووَ ْن َبْع ِّ إِّسوووووْ قًّابِّاهللَِّّ مِّ   نب مب زب ربٱُّٱ.كما  ال تعالى:(67)"فِّيهِّ  ُمحِّ
 ،(68)َّىفيف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 أمَّا أسباب الفتن التي ذكرر وي القرآن الكريم هي كما يلي:
َبَنءي َواْختَِّباري   :َأيْ ، (69)َّىي ني مي زي ٰىري  ين ىن ننٱُّٱأواًل: األموال واألوالن،  ال سووووووبحانه وتعالى: -

 ِّ َيحِّ َّللاَّ يُعوُهْم وِّي َمْعصوووووووووِّ ِّ َتَعاَلى َوَن ُتطِّ بِّ اْلُمَحرَّمِّ َوَمْبعِّ َ ق ِّ َّللاَّ ُلُكْم َعَلى َكسوووووووووْ . وا سوووووووووبحانه وتعالى يعلم مواطن الضوووووووووعف وي هذه (70)َيْحمِّ
لذلك يببه إلى  قيقح هبح األموال واألوالن. واينسوووووووان    الكيبونح، ويعلم أن الحرص على األموال واألوالن من أعمق مواطن الضوووووووعف وي ا، 

ولقو  يبلب بالموال الطييوان والفجور، بل الكفر مبلغوًا ع يموًا إذا توور ل يه الموال الكثير، بل إنه ليبسووووووووووووووبوه إلى  وته وعلموه بسووووووووووووووبوب الفتبوح به،  
االذي أوتي ضووورب ا تعالى على ذلك مثًن واضوووحًا وي القرآن الكريم  وذلك وي  صوووح  ارون   وفرح به إلى أن أخرجه عن نائرة   غبًى وا شوووً

 االعت ال إلى البغي والطييان.
 وأمَّا ما يتعلق باألوالن، وإن م يكونون وتبح وي أ وال خاصح وذلك يكون بفرط المحبح ل م والشغل ب م عن كثير من الميرار.

المعاصووووووووي والذنوب سووووووووبب كبير ومؤشوووووووور خطير لحصووووووووول الفتن ثانيًا: المعصوووووووويح،  يث نصووووووووت الكثير من اآليار القرآنيح على أن   -
 واالضطرابار.

 ىق  يف ىف يث ىث ُّٱثالثًا: اتباع الشيطان يقون إلى الفتبح والضنلح،  ال تعالى: -

 من زن رن اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق

ال يضوول ب كم ، يحذر سووبحانه وتعالى ببي آنم من إبليس و بيله، "(71)َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن
َن اْلَجبوَّحِّ  ين تركوا طواعتي وعصوووووووووووووويوا أمري الشوووووووووووووويطوا ا أهم األمور التي يوأتي  (72)"ن عن طواعتي فيمبعكم من الجبوح َكموا َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم مِّ . أموَّ

 الشيطان عن طريق ا، ويبشر البغضاء بين المؤمبين ويسعى للتحريش فيما بيب م: الحس ، سوء ال ن،الغضب...
 خت حت جت مبهب خب حب جب  هئٱُّٱرابعًا: مِّن أع م أسوووباب الفتبح التي تكلم عب ا القرآن الكريم: مواالة الكاورين، -
.و و  تبوعوت أسوووووووووووووواليوب القرآن وي التحوذير من الفتبوح، وتوارة بوأسوووووووووووووولوب األمر كموا وي  ولوه تعوالى:  (73)َّمج حج مث  هت مت

 يق ىق  يف ىف يث ىثُّٱ. وتارة بأسوووووووولوب الب ي،  ال تعالى: (74)َّجع مظ حط مض  خض  حض جض مص خصٱُّٱ

. كمووا يووأتي التحووذير من الفتن بووأسوووووووووووووولوب الت وو يوو  كمووا وي  ولوه  (75)َّام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
 .(76)َّمن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يقٱُّٱتعالى:

 اخلامتة
والسنم على سي نا محم  وعلى اله وصحبح اجمعين و ع .ووقبي ا تعالى بالسير وي بحثي هذا هو  الحم هلل رب العالمين  والصنة

ر  بعبوان )العزلح ال يبيح وي القران الكريم( و ع  توفيقح سبحانه و تعالى ووقبي ا وي كتابح هذا الموضوع و ع  االطنع على ع ة مصان
 انتائج التي توصلت الي ا وهي على الشكل التالي: رجعت الي ا وي بحثي الم  ما كتبت وي اهم 

 ابتغاء مرضاة ا تعالى، وهذا أهم ه ف وأسمى غايح أرجوها من كتابح هذا البحث.   -1
 عرض هذا الموضوع عرضًا متكامًن يغطي الموضوع من جميع جوانبه.   -2
 بيان أنواع العزلح وميانيب ا وي القرآن الكريم. -3
 المؤثرة وي عزلح اينسان التي    تؤني إلى انحراوه ووسان أعماله. بيان العوامل  -4
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 ، مانة عزل.440/ ص 11ه، ج1414، 3ه(، لسان العرب، نار صانر، بيرور، ط711)ر  ابن مب ور: محم  بن مكرم الرويفعي 1
َي، المالكي، اللغوي، نزيل 395/  329ابن وارس) 2 َكريا بن محم  بن  بيب القزويبي، أبو الحسوين، المعروف بالرا ه(: أ م  بن وارس بن 

مباظرا متكلما على طريقح أهل الحق، ومذهبه وي البحو على    همذان، وصوووووووووا ب كتاب المجمل. كان رأسوووووووووا وي األنب، بصووووووووويرا بفقه مالك،
 . 104/ ص 17م، ج1985ه/ 1405، 3ه(، سير أعنم الببنء، مؤسسح الرسالح، ط748طريقح الكوويين. يب ر: محم  الذهبي )ر 

/ ص 4م، ج1979ه/ 1399ه(، مقواييس اللغوح، تحقيق: عبو  السوووووووووووووونم محمو  هوارون، نار الفكر،  395ابن ووارس: أ مو  القزويبي )ر    3
 ، مانة عزل.307
ه(، المحكم والمحيط األع م، تحقيق: عب  الحمي  هب اوي، نار الكتب العلميح، بيرور،  458ابن سوووووي ه: علي بن إسوووووماعيل المرسوووووي )ر  4
 ، مانة عزل.520 – 519/ ص 1م، ج2000ه/ 1421، 1ط
ته: أبو بكر. ول  وي جرجان، عالم وي اللغح واألنب، ومن أعم ة البنغح  الجرجاني: عب  القاهر بن عب  الر من، البحوي، الشوووووووووووووواوعي، كبي 5

اح، نالئل ايعجاَ، أسووورار البنغح... تووي بجرجان سوووبح إِّْ َ ى َأو َأر  يضوووَ ع َوسوووبعين العر يح، له مصوووبفار ع ي ة مب ا: اْلُمغبِّي وِّي شووورح اْيِّ
ائَوح. يب ر: عبو  الر من بن أبي بكر السوووووووووووووويوطي ) ه(، بييوح الوعواة وي طبقوار اللغويين والبحواة، تحقيق: محمو  أبو الفضوووووووووووووول  911ر َوَأْرَ عموِّ

 .106/ ص 2صي ا، ج -إبراهيم، المكتبح العصريح، لببان 
ه/  1403،  1لببان، ط –ه(، كتاب التعريفار، تحقيق: جماعح من العلماء، نار الكتب العلميح، بيرور  816علي بن محم  الجرجاني )ر 6

 .150م، ص 1983
 .80/ ص 2ه(، مشارة األنوار على صحاح اآلثار، المكتبح العتيقح ونار التراث،  ج554اض بن موسى السبتي )ر عي7
، 1ه(، التبوير شورح الجامع الصوغير، تحقيق: محم  إسوحاة إبراهيم، مكتبح السونم، الرياض، ط1182محم  بن إسوماعيل الصوبعاني )ر  8

 .1569، ر م 189/ ص 3م، ج2011ه/ 1432
 .7088، ر م 53/ ص 9يل البماري، كتاب الفتن، باب التعرب وي الفتبح، جصح 9
 .2886، ر م 2212/ ص 4صحيل مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعح، باب نزول الفتن كموا ع القطر، ج 10
محم  بن إسوووووماعيل البماري الجعفي موالهم، الحاوظ العلم، صوووووا ب إالصوووووحيلأ وإمام هذا الشوووووأن، والمعول على صوووووحيحه وي أ طار   11

البل ان. ول  يوم الجمعح بع  الصووونة لثالث عشووورة ليلح خلت من شووووال سوووبح أر ع وتسوووعين ومائتين ببمارى. سووومع من نحو ألف شووويخ، وجمع 
ر مب ا وي صوووحيحه ما وثق برواته. وهو أول من وضوووع وي ايسووونم كتابا على هذا البحو. تووي ليلح السوووبت  نحو سوووت مئح ألف   يث اختا

عب  صوونة العشوواء ليلح عي  الفطر، ونون يوم الفطر بع  ال  ر سووبح سووت وخمسووين ومائتين، ونون بمرتبك،  ريح على ورسوومين من سوومر ب . 
/  1بماري، و األنب المفرن.. يب ر: البووي، ت ذيب األسووووماء واللغار، مرجع سووووابق، جمن تصووووانيفه: الجامع الصووووحيل المعروف بصووووحيل ال

 وما بع ها، بتصرف. 67ص 
 .7088، ر م 53/ ص 9صحيل البماري، كتاب الفتن، باب التعرب وي الفتبح، ج 12
َين ا 13 ل ين الطوسوووي الفقيه الشووواوعي. ول  وِّي سوووبح خمسوووين أبو  ام  الغزالي: ُمَحمَّ  بن ُمَحمَّ  بن ُمَحمَّ  بن َأ م ، الملقب  جح ايسووونم 

اَر من اأْلَْعيَ  تَِّغال َوصوَ شوْ اَئح واشوتغل بطوس ثمَّ   م نيسوابور َواْختلف إَِّلى نرس إَِّمام اْلَحَرَمْينِّ وج  وِّي االِّ ان وصوبف اْلكتب. ُيَقال صوبف  َوَأْرَ عمِّ
ْبَ ا يا ور التَّْأوِّ  عين تصووبيفا مِّ عماَئح وتسووعا َوتِّسووْ يَن مجل ا. ومب ا "إ ياء علوم ال ين". تووي يوم االثبين رابع عشوور  تِّسووْ ير اْلُقْرآن َأْرَ عِّ يل وِّي َتْفسووِّ
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ه(، وفيار األعيان وأنباء أبباء الزمان، تحقيق: 681جمانى اآلخرة سووبح خمس وخمسوومائح. يب ر: ابن خلكان: أ م  بن محم  البرمكي )ر 
 ، بتصرف.218 – 216/ ص 4إ سان عباس، نار صانر، بيرور، ج

 .188ه(، المبقذ من الضنل، نار الكتب الح يثح، مصر، ص 505أبو  ام  الغزالي: محم  بن محم  )ر  14
َي ان، أصول ال عوة، مؤسسح الرسالح، بيرور، ط 15  .368م، ص 2001ه/ 1421، 9عب  الكريم 
بن المبوارك، بواب وي العزلوح، تحقيق:  بيوب الر من األع مي،  ه(، الزهو  والر وائق ال181ابن المبوارك: عبو  ا بن المبوارك الحب لي)ر   16

 .3/ ص 2نار الكتب العلميح، بيرور، ج
ُروة: بن األج ع بن مالك ال م اني الوناعي الكووي العاب  أبو عائشووح الفقيه. مار سووبح ثنث وسووتين و يل: مار سووبح ثنث وسووتين.  17 َمسووْ

ه(، تاريخ 571الر من أبو عائشووح ال م اني. يب ر: ابن عسوواكر: علي بن الحسوون )ر و مسووروة بن األج ع بن مالك هو مسووروة بن عب  
 .400/ ص 57م، ج1995ه/ 1415نمشق، تحقيق: عمرو بن غرامح العمروي، نار الفكر، 

ش ، الرياض،  ه(، شعب اييمان، تحقيق: عب  العلي عب  الحمي   ام ، مكتبح الر 458أبو بكر البي قي: أ م  بن الحسين المراساني )ر  18
 .204/ ص 2م، الموف من ا تعالى، ج2003ه/ 1423، 1ط
  www.grenc.com/show_articleم. يب ر: 2021/ 9/ 10رضا البطاوي، االعتزال وي القرآن، مقال. اطلع عليه بتاريخ  19
َقَن   ابن 20 ل، ثمَّ  جر العسووقنني: َأْ م  بن َعلي  بن ُمَحمَّ  بن ُمَحمَّ  بن َعلي  بن َمْحُمون بن َأْ م  بن  جر بن َأْ م  اْلكَِّبانِّي اْلَعسووْ نِّي اأَلصووْ

ين. ول  وِّي ثَ  ين، َأُبو اْلفضوول بن نور ال   َنم، شووَ اب ال   سووْ اة شوويخ اْيِّ ي اْلُقضووَ اوِّعِّي، َ اضووِّ ، الشووَّ رِّي  انِّي عشوور شووْعَبان، سووبح َثَنث َوسووبعين  اْلمصووْ
َعَراء. َوكتب ا ْبَعح الشووو ب من الشوووُّ ْبعمائح. وعبي باألنب َوالشوووعر َ تَّى برع وي َما ون م اْلكثير وأجان، َوُهَو َثانِّي السوووَّ وب. صوووبف  َوسوووَ ْلمط اْلَمْبسوووُ

ح سوبح اْثَبَتْينِّ َوخمسوين   التصوانيف الَّتِّي َعم البَّْفع بَ ا كشورح الُبَمارِّي  الَّذِّي لم يصوبف أ   لين َواَل وِّي اآلخرين مثله. توو ي وِّي ذِّي اْلحجَّ وِّي اأْلَوَّ
ائَوح. يب ر: عبو  الر من بن أبي بكر السوووووووووووووويوطي )ر  انموِّ ه،  1403، 1لببوان، ط –ه(، طبقوار الحفواظ، نار الكتوب العلميوح، بيرور  911َوَثموَ

 .553 – 552ص 
ه(، وتل الباري شوووووووورح صووووووووحيل البماري، تحقيق: محم  وؤان عب  البا ي، نار المعروح،  852ر  ابن  جر العسووووووووقنني: أ م  بن علي ) 21

 .332/ ص 11ه،  وله باب العزلح را ح للمؤمن، ج1379بيرور،  
ه(، ب ايح المجت   ون ايح المقتصووو ، تحقيق وتعليق: علي محم  معوض و عانل أ م  عب   595ابن رشووو  القرطبي: محم  بن أ م  )ر  22
 .233/ ص 3لببان، ج –جون، نار الكتب العلميح، بيرور المو 
عب  ا بن عمرو بن العاص: كبيته أبو محم  و    يل أبو نصوور كان بيبه و ين أبيه ثنث عشوورة سووبح وكان    أسوولم  بل أبيه وشوو   مع  23

 ريح من  رى الشوام بالقرب من غزة من بنن أبيه صوفين. وكان يسوكن مكح ثم خرج إلى الشوام وأ ام ب ا ومار بمصور ويقال إنه مار بعجنن 
ولسووطين ليالي الحرة وي واليح يزي  بن معاويح وكانت الحرة سووبح ثنث وسووتين وكان له يوم مار ثبتان وسووبعون سووبح. وكانت تحته عمرة ببت  

،  1ال بو ، ط  –نيوح،  يو ر آبوان  ه(، الثقوار، نائرة المعوارف العثموا354عبيو  ا بن عبواس بن عبو  المطلوب. محمو  بن  بوان الُبسووووووووووووووتي )ر  
 .211/ ص 3م، ج1973ه/ 1393
جسوووووتاني )ر  24   -ه(، سوووووبن أبي ناون، تحقيق: محم  محيى ال ين عب  الحمي ، المكتبح العصوووووريح، صوووووي ا  275سوووووليمان بن األشوووووعث السووووو 

ه(، السوبن الكبرى، 303ي )ر . البسوائي: أ م  بن شوعيب المراسوان4343، ر م  124/ ص  4بيرور، كتاب المن م، باب األمر والب ي، ج
م، كتاب عمل اليوم والليلح، ذكر االختنف على هشوام بن  2001ه/  1421،  1تحقيق:  سون عب  المبعم شولبي، مؤسوسوح الرسوالح، بيرور، ط

ه(، مسووووب  ايمام أ م ، تحقيق: شووووعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسووووسووووح 241. أ م  بن  ببل الشوووويباني )ر 9962، ر م  87/ ص 9عروة، ج
 .567/ ص 11م، مسب  المكثرين من الصحابح، مسب  عب  ا بن عمرو بن العاص، ج2001ه/ 1421، 1رسالح، طال

 .234/ ص 2ه(،  إ ياء علوم ال ين، نار المعروح، بيرور، ج505أبو  ام  الغزالي: محم  الطوسي )ر  25
 .6م، ص 1997ه/ 1417، 1يح السعونيح، طالمملكح العر  –ابن أبي ال نيا، العزلح واالنفران، نار الوطن، الرياض  26
 .51عائض القرني، ال تحزن، مكتبح العبيكان، ص 27
 ، مانة شرك.265/ ص 3ابن وارس، مقاييس اللغح، مرجع سابق، ج 28
 ، مانة شرك.448/ ص 10ابن مب ور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 29
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 ، مانة شرك.1594/ ص 4الجوهري، الصحاح تاج اللغح وصحاح العر يح، مرجع سابق، ج 30
 .61جابر الجزائري: أبو بكر، عقي ة المؤمن، مكتبح العلوم والحكم، الم يبح المبورة، ص  31
 .121أيوب بن موسى الكفوي، الكليار معجم وي المصطلحار والفروة اللغويح، ص  32
المملكح العر يح  – مون بن أ م  الر يلي، مب ج القرآن الكريم وي نعوة المشوووووووووركين إلى ايسووووووووونم، الجامعح ايسووووووووونميح، الم يبح المبورة   33

 .107/ ص 1م، ج2004ه/ 1424، 1السعونيح، ط
 .508م، ص 2004ه/ 1425، 1تامر محم  محمون متولي، مب ج الشيخ محم  رشي  رضا وي العقي ة، نار ماج  عسيري، ط 34
ه(، تيسوووووير الكريم الر من وي تفسوووووير كنم المبان، تحقيق: عب  الر من بن معن اللويحق،  1376عب  الر من بن ناصووووور السوووووع ي )ر  35

 .279م، ص 2000ه/ 1420، 1مؤسسح الرسالح، ط
  التو ي ، خرج أ انيثه:  محم  بن عب  الوهاب وعب  الر من بن ناصوووووووووور بن سووووووووووع ي، كتاب التو ي  وكتاب القول السوووووووووو ي  وي مقاصوووووووووو 36

وليح، الرياض   .32م، ص 1996ه/ 1416، 1المملكح العر يح السعونيح، ط –المرتضى الزين أ م ، مجموعح التحف البفائس ال  
 .151سورة األنعام، اآليح  37
 .162/ ص 8م، ج1990ه(، تفسير المبار: تفسير القرآن الكريم، ال يئح المصريح العامح للكتاب، 1354محم  رشي  رضا )ر  38
 .131/ ص 7القرطبي، الجامع أل كام القرآن، مرجع سابق، ج 39
 .3سورة التو ح، اآليح  40
 .64سورة آل عمران، اآليح  41
 .22 – 21سورة البقرة، اآليح  42
 .13سورة لقمان، اآليح  43
 .191سورة األعراف، اآليح  44
 .35سورة يونس، اآليح  45
 .48سورة البساء، اآليح  46
 .312/ ص 3، ج1القاهرة، ط –  سي  طبطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، نار  ن ضح مصر، الفجالح محم  47
 . 72سورة المائ ة، اآليح  48
 .283/ ص 6وهبح الز يلي، التفسير المبير، مرجع سابق، ج 49
 ، مانة ب ع.1184/ ص 3الجوهري، الصحاح تاج اللغح وصحاح العر يح، مرجع سابق، ج 50
 ، مانة ب ع.6/ ص 8مب ور، لسان العرب، مرجع سابق، جابن  51
 ابن األثير: أبو السوعانار المبارك بن أبي الكرم محم  بن عب  الوا   الشويباني، المعروف بابن األثير الجزري، الملقب مج  ال ين. أشو ر 52

نيث الرسوول جمع فيه بين الصوحاح السوتح. كانت والنته  العلماء ذكرا، وأكبر الببنء   را. له المصوبفار الب يعح، مب ا: جامع األصوول وي أ ا
بجزيرة اببي عمر وي أ   الر يعين سوبح أر ع وأر عين وخمسومائح ونشوأ ب ا. تووي بالموصول، يوم المميس سولخ ذي الحجح سوبح سوت وسوتمائح، 

 .143 – 141/ ص 4ونون بر اطه ب رب نراج ناخل البل . يب ر: ابن خلكان، وفيار األعيان، مرجع سابق، ج
ه(، الب وايوح وي غريوب الحو يوث واألثر، تحقيق: طواهر أ مو  الزاوي و محمون محمو  606ابن األثير: المبوارك بن محمو  الشوووووووووووووويبواني )ر    53

 .106/ ص 1م، ج1979ه/ 1399الطبا ي، المكتبح العلميح، بيرور، 
اطبي. كان له الق م الراسووخ وي سووائر الفبون والمعارف  الشوواطبي: إبراهيم بن موسووى بن محم  اللممي الغرناطي أبو إسووحاة الشوو ير بالشوو 54

ي  أ   العلماء األثبار وأكابر األئمح الثقار الفقيه األصووولي المفسوور المح ث. له ت ليف نفيسووح مب ا: شوورح جليل على المنصووح والمواوقار و 
شووووووووجرة البور الزكيح وي طبقار   ه(،1360م. يب ر: محم  بن محم  مملوف )ر 1388ه/   790أصووووووووول الفقه. تووي وي شووووووووعبان سووووووووبح 

 .333 – 332/ ص 1م، ج2003ه/ 1424، 1المالكيح، علق عليه: عب  المجي  خيالي، نار الكتب العلميح، لببان، ط
ه/  1412،  1ه(، االعتصوووووووووام، تحقيق: سوووووووووليم بن عب  ال نلي، نار ابن عفان، السوووووووووعونيح، ط790إبراهيم بن موسوووووووووى الشووووووووواطبي )ر  55

 .51/ ص 1م، ج1992
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 .7سورة آل عمران، اآليح  56
 .13/ ص 4القرطبي، الجامع أل كام القرآن، مرجع سابق، ج 57
 .153سورة األنعام، اآليح  58
 .159سورة األنعام، االيح  59
مقالي  العلوم وي الح ون والرسوووووووم، تحقيق: محم  إبراهيم عبانة، مكتبح اآلناب،   ه(،  معجم911عب  الر من بن أبي بكر السوووووويوطي )ر 60

 .75م، ص 2004ه/ 1424، 1مصر، ط –القاهرة 
 .36سورة األ زاب، اآليح  61
 .14سورة البساء، اآليح  62
 .7سورة الحجرار، اآليح  63
 .191سورة البقرة، اآليح  64
 .128ص / 1السمر ب ي، بحر العلوم، مرجع سابق، ج 65
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