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The Doctrinal Issues Related to The Hadith : The 

Distinction of Paradise and Hell - An Objective 

Study 

   
A B S T R A C T     

Since it is known that the Noble Qur’an and the Sunnah of the 

Prophet do not differ, there is no contradiction between them. 

Rather, one of them explains the other, so the researcher must 

combine the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet when 

searching for Sharia rulings. And he pushed the delusional problem 

in some hadiths and verses for the sake of science, and since the 

Noble Qur’an is a book revealed by God Almighty, and he is the 

one who drew, clarified and clarified the doctrine and among them 

is the best explanation, and the Chosen Prophet ملسو هيلع هللا ىلص By clarifying the 

meanings of the doctrine, explaining what is meant by it, and what 

questions were raised about the Companions, may God be pleased 

with them all, they referred it to the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص Therefore, this 

research came to remove the forms from some of the hadiths that 

were mentioned in Sahih Al-Bukhari and Muslim, and to clarify that 

the Sunnah does not disagree with the book about anything. 
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اختصااااام   :المسااااالاق العقادياة المتعلقاة   اديا 

 دراسة موضوعية -  الجنة والنار

 
 

بما إنه من المعلوم ضررررررررررقرآ  ا الير ا النر ا قاليررررررررران الابو ن      ل اا   
فليس بياهما تضرررررا   به   دفما   يرررررر ا بر ف بد للجا   من القمآ بين الير ا  
النر ا قاليرررررران الابو ن المنهرآ باد الجا  بن اا شام الشرررررررشينل ق فآ ا  ررررررشا   

ه  ا لعلوم  قبمررا  ا الير ا النر ا فو الم وفا في بعض اا ررا  رر  قا  ررات من   رر 
ك اب ماز  من هللا تعالى  قفو الذي رسرررررا ققضرررررو العييدآ ق  فا قبياها   يرررررن  

بإ ضررررررررررراق معاني العييدآ  قبياا المرا  ماها قما   ملسو هيلع هللا ىلصبياا  ققام الابي المصرررررررررررن ى  
 سر شرشه من ميراعه بلى الصراابن رضرواا هللا بليها  ميعا  انوا  ر عوا به إلى 

 اء فذا الجا  ليرفآ ا  رررشا  بن بعض اا ا    ال ي قر ت في   لذا ؛ملسو هيلع هللا ىلصالابي  
 صاياي الج اري قميلا قبياا بدم ماازبن اليان للن اب في  يءل
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 المقدمة 
الامد هلل رب العالمين قالصر آ قالير م بلى سريدنا قنبياا مامد صرلى هللا بليه قبلى  له 

 قصاجه قسلال
 :أما بعد

فإا بلا العييدآ فو من   رف العلوم  فشرف العلا إن ما فو بشرف المعلوم  قالمعلوم في 
لعلا قال دقيق قال ها ال ام  فذا العلا فو هللا سجاانه قتعالى بأسماعه قص اته ق فعاله  فالعاا ن بهذا ا

 له  فو ا  غا  بأبلى المنالبل 
ق فآ ا  شا  الم وفا في بعض اا ا    قا  ات من    ه  العلوم  قبما  ا الير ا النر ا  
فو   اب ماز  من هللا تعالى  قفو الذي رسا ققضو العييدآ ق  فا قبياها   ين بياا  ققام الابي  

ييدآ  قبياا المرا  ماها قما  س ششه من مياعه بلى الصاابن  بإ ضاق معاني الع  ملسو هيلع هللا ىلصالمصن ى  
 ل ملسو هيلع هللا ىلصرضواا هللا بليها  ميعا  انوا  ر عوا به إلى الابي  

الذي  بر ه ا مام    ملسو هيلع هللا ىلصفيد   ببت بياا  انب من ميرررررررررراعه العييدآ من ب    د   الابي  
 اخةصااااامديث المسااااالع العقدية المةعلقة بح)الج اري ر مه هللا في صررررراياه فقاء باواا الجا  

ققد قيرررررررم ه بلى مجاوين: ااق  تااقلت ييه ت ر ث الاد    (  دراسااااة موةااااو ية  - الجنة والنار
قبياا اال اظ الغر جن ييه  ققيررررررررمت المجا  إلى منالب  قالمجا  الواني: بياا الميرررررررراعه العيد ن 

  قالمرا آلالوار آ في الاد   ققيم ه إلى منالب  ثا ال اتمن ققاعمن المصا ر 
 :االخةصام مةنه وتخريجه والفاظه حديث  :المبحث األول
 : مةن الحديث وتخريجه :المطلب األول

 الحديث:: مةن والا أ
قالذي  ظهر فيها سعن   الا آ العظيمن    اليدر فذا الاد   ا تي ذ ره من اا ا    القليلن  

ق ما سيأتي في بياا معاى الاد      قتعالى ه سجاانه  بدل    هق ظهر من ب ل  ب ليه ر من هللا تعالى  
 تا هل قالمياعه العيد ن المادر ن 
َقاَ : "اْبَ َصَمت  الَقاَّن  قالاَّار  إ َلى رب  هما  فياَلت  الَقاَّن :    ملسو هيلع هللا ىلصَبن  الاَّب ي       فَعْن َ ب ي ف َرْ َرَآ  

َع اء  الاَّاس   ل ها إ َّ ض  : َ ْعا ي   قث ْرت  بالم َ َنب  ر  َن؟ َفَياَ     َ ا َرب   َما َلَها َ  َ ْدب  : الاَّار  قَسَين ه ْا؟ ققاَلت 
ْان   َدٍآ م  يب  ب ك  َمْن   اء   قل ن ه   قا   :  ْنت  َبَذاب ي  ص  ما هللا َتَعاَلى ل ْلَقاَّن :  ْنت  رْ َم  ي  َقَقاَ  ل لاَّار 

ْلؤ فال َقاَ : فأمَّا الَقاَّن  فإاَّ هللا َ   َ  ىء  ل لاَّار َمْن َ شاء   َفي ْلَيْوَا ف يها  م  ْظل ا  م ْن َبْلي ه   َ دًا  قإنَّه    ْاش 
: َقطْ  ها إ َلى َبْعٍض قَتي و   ْن َمز  ٍد َثَ ثًا   َّى َ َضَآ ف يها َقَدَمه  َفَ ْمَ ل ىء   ق  َر ُّ َبْعض  : َفْه م   َقْط َفَ ي و  

  "لَقطْ 
 الحديث:تخريج  :ثانياا 

قسرررررررأك  ي ب  ر ث    املمالج اري قميرررررررلا من ار ييهما بن فَّ   ا ماماا اد    بر هلفذا ا
 ل(1)ا مام الج اري له في الهامش 
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  الحديث:لفاظ أبيان  :المطلب الثاني
 قماها: ال ي تا اج إلى بياا  الغر جن قر ت في الاد   بعض اال اظ

( قالم اصمن: ماازبن قفي:  .1  ل(2)  "الم ال ن بين اثاين بلى ق ه الغلظن"قوله )اْبَ َصَمت 
ومن  ق قيين ال  صومن: "مصدر  الم َ اصمن  قالم َ اَصَمن:  ":  قال صام م َ ابلٌن من ال ص 

د فا: ب ْصا  ؛ال ََّعمُّق في الجا  بن الشيء  قالمضا ين  ييه   " قلذلك قيه لزقا ا ااقشين: ب صوم  قا  
 ل (3)

الذي  دع  " ر د:    (4)  َّ يب ىب نب  ُّٱ  في قوله:رضي هللا باهما    قا  ابن شجاس
 ل(5) " الاق ق   اصا بلى الجااه

 صرررره الم اصررررمن  ا   علق  ه قا د ب صررررا ا بر  ي  انجه  ق ا  قذب قبليه  شوا: "
 ل(7) "من  انب  (6) القوالقكه قا د ب ْصا 

ل ه ا قَ ْ قان ها" )سينها(:قوله  .2 : "َ راذ   ل(8) قَسَيط  الا اس 
قوله: "  قث ْرت  بالم َ َنب  ر  َن"  قثرت بضررررررررا الهمزآ مبايوا للم عو  بمعاى اب صررررررررصررررررررت بالم نبر ن   .3

 ل(9) الم نبر الم عظا بما ليس ييه
ىء   .4    يا : "نشرأ الشريء  اشأ  (10)  "ل لاَّار" ا نشراء في المعاى  ا ب راع  "ق نشرأ:  بدع  قوله: "  ْاشر 

 ل (11) نشأ قنشأًآ قنشاءًآ: إذا ظهر قارت آ"
 ل(13)     ي: قنعا    ما  منليا(12)  قط في معاى  يبي (َقْط َقْط َقطْ )قوله:  .5

 : المسالع العقدية الواردة في الحديث :المبحث الثاني
 :عذاب هللا تعالى ال يقع إال بعد إتمام الحجة :األولالمطلب 

 مج حج مث هت ُّٱ:  قفذه قابدآ معرقفن مشهورآ    بليها الير ا النر ا ق صلها في قوله تعالى
  ماه (14)   َّ جغ مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ محجح

قإنه  اشئ للاار من  شاء فيليوا فيها ف يو : فه من  ":  ملسو هيلع هللا ىلصا  شا  الوار  في الاد   قفي قوله  
 مز د؟"ل

فظافر الاد    ا الاار إذا لا تم لئ من العصاآ قالمذنبين قالمي ايين  بو  الاار  فإا  
قق ه ا  شا  فو  ا  هللا بز ق ه   لق لها بليًا فيلييها فيها لني تم لئ قفذا المعاى ييه إ شا    

َّ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ ظافره   الف قوله تعالى:
 ل(15) 

:  (17) ققا  ق ا آ  (16)  " ر د ات اذ الاقن بلى بليه": رضي هللا باهما قا  ابن شجاس
  ل(18)  "إا هللا ليس معذًبا   ًدا   ى  يبق من هللا إليه ببٌر ق أتيه من هللا َبي  َان"

ه       ى نبين ي  ":  ر مه هللا  (19)   ققا   بو إسااق   القاََّن ما به ن َعذ  ب  قما من َ ْ له ن ْدب 
قفذا  د  بلى  ا الوا جات إنما تقب بالشرع   بالعيه؛ اا الوا َب ما    ؤمن العياب في تر ه   

يٌء  الرسو   فد   نه إنما   عرف  الوا ب  بيو  الرسو    ق   قب      ققد  ببر  نه    عذب قبه بعو ه
  ل(20)" بلى   ٍد قبه َبْع   الرسو   

 ل(21)  قفو قو  بامن  مهور ا  ابرآ
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فهذه ا  ن فيها   لن قاضان بلى  ا هللا بز ق ه    عذب   دًا من بليه   ى  جع  
 فيها رسوً  ليقيا بليها الاقن  ق اذر ق اذر الااس  ثا بعد ذلك  شوا القزاء بلى العمهل

 عذب من لا  ي اق العذاب؛ قذلك انه لا  شلف  قفذا اامر ظافره  قظافر الاد    ا  
ظلا  وهللا سجاانه قتعالى مازه بن الظلا  فالظلا ص ن نيص وهللا مازه بن الاياعص قموصوف 

 يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: بص ات النما ل ق د  بلى فذا المعاى قوله تعالى

تعالى:  (22)   َّ يت ىت نت مت زت رت  يه ىه مه جه ين  ىن من ُّٱ  ققوله 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ:  ققوله تعالى  (23)   َّ خي حي جي

 مم ام يل ملىل يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ل(24) َّ رن
" ا شجا ي إني  رمت الظلا بلى ن يي ق عل ه بيانا مارمًا في الاد   اليدسي:    ملسو هيلع هللا ىلصققوله  

 ل(26)  ييه ث ثن  قوا  للعلماءق ه بن ن يه فإا  معاى الظلا الذي ن اه هللا بزق   (25) ف  تظالموا"
  قو   كور  فه اليان  ا الظلا فو قضآ الشيء في غير موضعه  ققد ن ى هللا بز "  القول األول:

  (27)   "ق ه  ا  ظلا الااس  يئًا  ق  نه  ضآ بليها سيئات لا  عملوفا ق   ج يها من  يااتها  يئاً 
 الم يدمنلق  ل ها في ذلك ا  ات 

قو  المع زلن اليدر ن  نها  علوا  ه ما  اا من باي   م ظلمًا ققبياًا  شوا من هللا  "  القول الثاني:
   ل(28)  "بزق ه ظلمًا ققبيااً 

قو  من زبا  ا الظلا بالايجن لل الق فو  ه ما    دبه تات اليدرآ  ق ه ما "  القول الثالث:
 ل(29) "ا   ضًا: الظلا ال صرف في ملك الغير دبه تات قدرته فليس فعله ظلمًا  ققالو 

َفؤ َ ء  الَّذ ن  اشئها  "إ ا قيه:    "فياشئ للقان بليا"َقَقوله:  ر مه هللا    (30)   قا  ابن القوزي 
للقان  َ يَف  ثيبوا ب َ  بمه؟ َفاْلَقَواب: َ ا َفؤ َ ء  إ نََّما  يشاوا ف ي فضو  اْلقاَّن  الاراس قال دم 

 ل(31)  "اربابها  إ  َّ َ نها  ضافوا  فه اْلقاَّن  به فا َ تَجاع
قالعلماء لها ميلناا في  ف ا  شا  بين ا  ن ال ي في سورآ ا سراء قبين  د    بي 

 فر رآ ر رضي هللا باه ر الوار  في الصاياين قفما: 
 :سواهالنظر إلى المحفوظ من الحديث وطرح ما  :أوالا 

ملررن بررأنهررا مايلجررن بلى الراقي  ق ا قلابلى فررذه    ق شان  ظرر و ار ميفررذه الرقا ررن غ  إاقررا   
في صراياه      رار ا مام الج اري ققد   بليا"  لها اشرئ   هللاان فإا  قفي: "ق ما ال الما وظنالرقا ن 

 ل(32) إلى تعليلها
ف يو : قط قط  فهاالك تم لئ ق زقى بعضها إلى بعض  ق  صاياه: " برج الج اري في 

 ل(33)   ظلا هللا بز ق ه من بليه   دا  ق ما القان: فإا هللا بز ق ه  اشئ لها بليا"
الل ظن  ر مه هللا في ت ييره: "  (34)   قا  ابن  وير اْلا  َّاظ  ف ي فذه  َن  َ َماَبٌن م  َتَنلََّا  َقَقْد 

لب بلى الراقي بدليه ما  بر اه في الصاياين  قالل ظ للج اري من  د   ببد  نيا  ققالوا: لعله
فذ ر الاد      " الاارتاا ت القان ق "قا  الابي ملسو هيلع هللا ىلص:    الرزاق بن معمر بن فمام بن  بي فر رآ قا :
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فأما الاار ف  تم لئ   ى  ضآ فيها قدمه  ف يو : قط قط  فهااك تم لئ ق ازقي "إلى  ا قا :  
 ل(35) " ما القان فإا هللا  اشئ لها بليال ق   ظلا هللا من بليه   دا  ق بعضها إلى بعض 

   بلا في  ريء من اا ا     نه  اشرئ للاار إ  في فذا : "(36)  قا   بو الايرن اليابيري
 ل(37) "الاد    قالمعرقف  نه للقان  ق ضآ قدمه في  هاا

 : تأويع الحديث إلى ما يوافق الشرع :ثانياا 
  قبهذا  (38)  قا   صااب فذا الميلك: " ا هللا تعالى  اشئ بليا لا  شن مو و ا في الدنيا"

 اليو    نا اج إلى تأق ه الرقا ن وهللا  بلال 
 ي اق العذاب  اا   ق نه   ماذقر في تعذ ب هللا تعالى من   ذنب له  قلو بذب من  

َّ حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱ ه ليوله تعالى:ذلك من ماض بدل
 ل(39)  

 : بعض الصفات الواردة في الحديث :المطلب الثاني
  أتي:  قر ت بعض الص ات في فذا الاد   الشر ف قمن فذه الص ات ما

 : صفة الرحمة :أوالا 
رْ َم  ي  قفذه َتَعاَلى ل ْلَقاَّن :  ْنت  قر ت فذه الصرررررررر ن ال علين الم علين بمشرررررررريئن هللا في قوله 

 خص حص مس خس ُّٱ: قوله تعالى في سررررررورآ غافرف ي بلى إثجاتها الير ا النر ا  الصرررررر ن   
َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

   قفي سرررررررررررررورآ اا زاب:(40) 
  قغيرفا من (42) َّ متزت رت يب ىب ُّٱ  اانعام:قفي سرررررررورآ     (41)  َّهب  مب هئٱُّٱ

 ا  ات قفي  ويرآ  دًال 
الاد   الم يدم ذ ره  قص ن الر من لها مي ضيات   ما من اليان فهااك   ا     ويرآ ماها  

قفي ص ن قد من قاعمن بذاته  : "(43)  ماها: ال  ضه قا نعام قا  ياا بال لق  قا  ا مام الي ار اي
 ل(44)  "ال  ضه قا نعامتعالى تي ضي 

قالعلماء قد اب ل وا ييما بياها في ص ن الر من ليس من  هن الوبوت فهي ثاب ن  ما مرَّ   
 قلنن ا ب  ف ققآ في فه في من ص ات الذات  ق في من ص ات ال عه؟ 

 وهذه الرحمة على نوعين: 
قتربي ها قرزقها قغير ذلك من الاعا   قفي ال ي تشمه  ميآ ال  عق بإ قا فا الرحمة العامة:. 1

 ل(45) ق  تاصىتعد   ال ي 
يرررررررررر قيا   مالهدا ن قالنر ق الى فيوفيها إل ا  ماا بها قفي ال ي  ر ا افه    الخاصااااااة: . الرحمة2

ق اقيها    في قراقز باها ق ردبلها  اراتره  ا برآق رذلرك  ر مها في   النيجرن في الردنيرا  الايراآق رزقها  
 ل(46) قنيم همن بذابه 

ققد تاييررا الر من بإب جار إضرراف ها إلى هللا   ضررا إلى: ر من مضررافن إلى هللا في صرر  ه   
 خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ:  قر مرن م لوقرن قفي  ثر من  ثرار ر م ره موره قولره تعرالى

 ل(47) َّ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من حنخن جن مم
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 عو  إلى فابله  المقفذه الر من من باب إضررررررافن ق ما في الاد   الم يدم ماه الجا   
   به في من  ثر ر م ه ال ي في ص  ه ال علينلتعالى لييت ص ن هلل قفذه الر من

 وهذه الرحمة له آثار منها:
 جض ُّٱ : تعالىيمين المنر ر من   ما قا  إنزا  المنر قفو من  ثار ر م ه تعالى  ققد  اء ت  .1
 ل (48) َّ جغمع جع مظ حط مض خض حض
المو آ قالر من    للذ ر  نوى  يشن إليها قتيشن إليه  قما  شوا بياهما من  هللا سجاانه قتعالىبلق    .2

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ  كما قا  تعالى:
 ل(49)  َّ ىن نن  من زن رن مم ام يلىل

 الاياات قغيرفا من ا ثار القليلن العظيمنل قمن  ثار ر م ه تعالى إرسا  الرسه  قمضاب ن  .3
 : القدم :ثانياا 

 اب ل ت  قوا  قفها العلماء لص ن اليدم قالوار آ في الاد   بلى  قوا   فمها: 
 ل(50)  ا المرا  ر ه بعض الم لوقين ييعو  الضمير في ر له إلى ذلك الم لوق المعلوم :أحدها
  نه  ا مه  ا في الم لوقات ما  يمى بهذه ال يمينل  :الثاني
 ل(51)   ما  يا  ر ه من  را   ي قنعن ماه  نه  قوز  ا  را  بالر ه القمابن من الااس :الثالث
  ا المرا  بوضآ الر ه نوع ز ر لها  ما تيو   عل ه تات ر ليل  :الرابع

 ا الر ه قد تير عمه في الب الشريء بلى سربيه القد قا لااق  ما تيو : قام في فذا   :الخامس
اامر بلى ر ره قالمشررررررررررررررهور في  كور رقا رات الارد ر    ى  ضررررررررررررررآ فيهرا قردمره قفيهرا ال رأق  ت 

 ل(52) الم يدمن
 ا المرا  من قدمه هللا لها من  فه العذاب  قفذا  له بااء بلى ار ين   :تأويع آخروأشااااااااهر منها  

 ل(53) ال أق ه قفي ار ين  مهور الم نلمين
قالذي بليه  مهور اليلف قااع ن من الم نلمين  نه     نلا في تأق لها به  ؤمن بأنها 

 ل(54)  ق بلى ما  را  هللا  قلها معاى  ليق بها قظافرفا غير مرا  
 ا ترك ال أق ه إنما فو في الص ات الوار آ في الير ا  ق في اليان  :  (55)   قذ ر ال نابي

 ل(56) تؤق  الم واترآ فأما الوار آ في  بجار ا  ا  من غير  ا  شوا لها في الير ا  صه  فإنها
الم شرررابهات  َقاْلاشا َقْوله: َ  َّى  ضرررآ ف يَها قدمه َفَذا ل ظ من ر مه هللا: " (57)  قا  العياي

ا من  فره   ا من قردمره َلهرَ م َ ي:  ضررررررررررررررآ هللا ف يهرَ دُّ ا ال رَّْأق  ره  َفييره: الم َرا  بر ه  ال َّيرَ ا ال َّْ و  ض َقإ مرَّ ي يره  إ مرَّ
مه اْليَدم  َ ق قضرآ اْليَدم شجاَرآ َبن الز  ر قال يرشين َلَها َ َما   َيا :  عل ه  اْلَعَذاب َ ق ثمَّن َمْ ل وق اسرْ

 ل(58) "َتات رْ لي َقَقَضع ه َتات قدمي
 :صفة القول هلل تعالى

َفَياَ  هللا  "قا د  قفذه الص ن تؤبذ من قوله في الاد  :  اليو  قالن م   وار اا بلى معاى  
 ىي  مي ُّٱ  تعالى:  بد ا من ا  ات ماها قوله هللا   اء في إثجات ص ن اليو   قليد  "َتَعاَلى ل ْلَقاَّن  

 نث  مث  زث رث يت ُّٱ  تعالى:  ولهقق   (59)  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
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 ىن  ُّٱ:  سجاانه   ولهقق   (61)   َّ خي حي جي يه ىه ٱُّٱ:  تعالى  ولهقق   (60)   َّ ىف يث ىث

فأثبت هللا  ه ثااؤه    (63)   َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ:  تعالى  ولهقق   (62)  َّ ىه مه جه ين
 لا يه ص ن اليو  في فذه ا  اتل 

 الخاتمة:
 ال الين:بعد فذا العرض  يقه الجا   الاياط 

  ير ا بر     دفمابه    تضا  فليس بياهما       ل اا إا الير ا النر ا قاليان الابو ن     ل1
بد للجا   من القمآ بين الير ا النر ا قاليان الابو ن المنهرآ باد الجا  بن اا شام    ف 

 الشرشينل
قإما   ت الرقا ا ا العلماء  ارصوا بلى القمآ بين ما ظافره ال عارض إما بالقمآ بين   ل2

 مع برآلبال أق ه قفي ارق 
 قال علينل ا الاد   تضمن مقموبن من الص ات ال بر ن  ل3
لى ز ا آ الاظر قال عمق في الجا  قرفآ ا  شا ت الوار آ في اا لن ضرقرآ الارض ب ل4

 الشرشينل
 ال شر آلاليان الابو ن مبين للير ا النر ا قالموضان فهي ااصه الواني من  صو   ل5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (433-422الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) م. د. عطشان ياسين ثامر

430  P a g e |  

J.A.A | TU 

 الهوامش:
 

يد      اب     الج اري  صايو    ( 1) َها َقاْ ب وه  َبْوًفا َقَاَمًعا إ اَّ   ال َّْو   د قْا ف ى اْ ْرض  َبْعَد إ ْصَ     َرْ َمَت  باب  َما  اَء ف ي َقْو   هللا َتَعاَلى: }َقَ  ت ْ ي 
ا ينَ  َن اْلم ْاي    138/ 6 ( [30)باب قوله: }قتيو  فه من مز د{ ]ق:   الير ا  ق بر ه في   اب ت يير  (  7449الاد   )رقا  {  َّللاَّ  َقر  ٌب م  

 (ل4849الاد   )  رقا
ال رقق    ( 2) الاين بن ببد هللا    اللغو ن  معقا  الاشر    العيشري  بو ف    بيات  قمؤسين  بيت هللا  الاشر    ا س مي  الشيخ  مؤسين 

 ل488 ص:  فر  1412  1النجعن:  « ا س مي ال ابعن لقمابن المدرسين بر »قا
ما آ     644/  2ت يير الوعلبي"  بصا( “ما آ )    1042/  1"تهذ ب اللغن"    ( ما آ )بصا  71/  1"مقاز الير ا" ابي ببيدآ    اظر:    ( 3)
   ما آ )بصا("ل1178-1177/ 2لياا العرب" بصا( “ ) 
 ل204 ا  ن:  الجيرآ  سورآ   ( 4)
 إلى الني ي من سؤا ت نافآ بن اازرقل 428/ 1بل ظه  قبزاه الييواي في "الدر الماوور"  310/ 1ذ ره الوا دي في "الوسيط"  ( 5)
قف  م عربل    ( 6) يَرآ َبن اْبن اْاَبَراب ي  من ااقشين  َمْعر  م َقف اَها  اْاَب    ابن سيده   اابظا  الماشا قالمايط     اظر: القوالق  ب َشْير ال َّ
 ل 150/ 6
 ل155ص:   ا ص افاني  للراغب   الم ر ات   ( 7)
 ل367/ 19الهدا ن  ار  للزبيدي   الياموس تاج العرقس من  وافر  ( 8)
 ل345/ 7إر ا  الياري لشرق صايو الج اري  لليين ني   اظر: ( 9)
 ل3567/ 4  ق"تهذ ب اللغن" 287/ 6"العين"  ( 10)
 ل807  ق"الم ر ات" ص 77/ 1"الصااق"  ( 11)
تاييق ق راسن:   مد فر د المز دي  مش جن نزار مصن ى    الهرقي الغر بين في الير ا قالاد     بو ببيد   مد بن مامد   اظر:    ( 12)

 ل 1560/ 5 م   1999 -فر  1419  1 المملنن العربين اليعو  ن النجعن:   -الجاز 
مامَّد َسليا الاَعيمي  قزارآ الويافن قا ب م  القمهور ن    العربين:ر اهارت بي ر  ا   قز ي نيله إلى     اظر: تنملن المعا ا العربين    ( 13)

 ل305/ 8م  2000-1979العراقين النجعن: ااقلى  من 
 ل15 ا  ن:ا سراء     سورآ ( 14)
 ل15 ا  ن:ا سراء     سورآ ( 15)
 ل248/ 13للوا دي الاييابوري  الجييط  ال  يير  ( 16)
  "لفو: "ق ا آ بن  بامن اليدقسي  بو ال ناب الجصري  ثين ثبت  يا : قلد  كمه  قفو ر س النجين الرابعن  مات سان بضآ بشرآ  ( 17)

 ل123/ 2 بن  قر  ال هذ ب تير ب 
 ل54/ 15 امآ البياا في تأق ه  ي الير ا "النبري"  ( 18)
من   جه )معاني الير ا(    فررررررررر   311"إبراهيا بن اليري بن سهه   بو إسااق الز اج: بالا بالااو قاللغنل مات في بغدا  سان    فو:   ( 19) 

 181/  2ق  اب اللغن   159/  1الرقاآ      قإنجاء47/  1 اظر: معقا اا باء    "ل ق)ا  رررر ياق( ق)بلق ا نيرررراا( ق)اامالي( في اا ب قاللغن
 ل 89/  6قتار خ بغدا   

 ل248/ 13للوا دي الاييابوري  الجييط  ال  يير ق اظر:    231/ 3"معاني الير ا قإبرابه" للز اج  ( 20)
 ل 290-1/280  قلوامآ اانوار البهين 107  المع مد في  صو  الد ن للياضي  بي  على ص 331المواقف لإل قي ص  اظر:  ( 21)
 ل40سورآ الاياء:  ( 22)
 ل44سورآ  ونس:  ( 23)
 ل49النهف: سورآ   ( 24)
 (ل 2577    اب البر قالصلن قا  اب  باب تار ا الظلا  رقا الاد   )صايو ميلا  ( 25)
  لوامآ  511-507  الاا ي ص   رق العييدآ النااق ن   بن  بي العز  211ص    الاابلي  بن ر ب    قالاشا   اظر:  امآ العلوم    ( 26)

 ل333-320/ 1للي ار اي اانوار البهين   
 ل 333-320/ 1للي ار اي لوامآ اانوار البهين   ( 27)
 ل330-328  المواقف لإل قي ص  614-564   رق ااصو  ال مين ص  134   100 1/72المغاي في  بواب العد  قال و يد    ( 28)
 ل 333-320/ 1للي ار اي   لوامآ اانوار البهين   511-507 الاا ي ص  اظر:  رق العييدآ النااق ن   بن  بي العز   ( 29)
 بما  المؤتمر الدقلي بن الر من    ال ربين  لين    ا س مين قيا الدراسات    العي   اظر: ر من الر من الر يا معاافا ق ثارفا  مايرآ    ( 30)

 ل13في ا س م ص: 
 ل246/ 3الر اض  – ار الوان  البواب  بلي  يين   اييق:ت ( فر 597 بن القوزي )ت:  الصاياين   شف المششه من  د    ( 31)



 (433-422الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) م. د. عطشان ياسين ثامر

431  P a g e |  

J.A.A | TU 
 

 ل28/ 2للياضي شياض  ا ثار  اظر: مشارق اانوار بلى صااق  ( 32)
 (ل4850رقا الاد   )  6/138  اب ت يير الير ا  باب قوله: }قتيو  فه من مز د{   الج اري صايو  ( 33)
 وير بن ضو  بن  رع الير ي الجصرقي ثا الدمشيي    بو ال داء  بما  الد ن:  افظ مؤرخ فقيهل قلد في    بمر بن"إسمابيه بن    فو:   ( 34)

ق) رق صايو   14 قالاها ن( فر قر ه في الب العلال من   جه )البدا ن  706قر ن من  بما  بصرى الشام  قان يه مآ  خ له إلى  مشق سان 
 ل153/ 1قالبدر النالآ  373/ 1لدرر النامان    اظر: اه"ل  774فعيين( قتوفي بدمشق الج اري( لا  شمله  ق)اجيات ال يهاء الشا

 ل53/ 5ت يير ابن  وير  ( 35)
فو: "بلي بن مامد بن بلف المعافري الييرقاني   بو الاين ابن اليابيي: بالا المالنين بإفر قين في بصرهل  اا  افظا للاد   قبلله    ( 36)

ه"ل  اظر:    403الييرقاال نيب ه إلى "المعافر ن" من قرى قابس  بليت قبه اليرا ال اسآ للهقرآ توفي سان  قر اله  فييها  صوليا من  فه  
 ل339/ 1ققييات ااشياا 

 ل356/ 33ابن الملين  الصايو ال وضيو لشرق القامآ   ( 37)
 ل160/ 25النواكب الدراري  رق صايو الج اري   ق اظر:   203 رق العييدآ ااص هانين ص:  ( 38)
 ل23سورآ اانبياء:  ( 39)
 ل7سورآ غافر:  ( 40)
 ل43سورآ اا زاب:  ( 41)
 ل12سورآ اانعام:  ( 42)
"مامد بن   مد بن سالا الي ار اي   مس الد ن   بو العوا: بالا بالاد   قااصو  قاا ب  مايقل قلد في س ار ن )من قرى    فو:   ( 43)

كشف اللوام   رق    جه ) ه من مؤل اته من    118نابلس( قر ه إلى  مشق فأبذ بن بلماعهال قبا  إلى نابلس فدر س ق ف ى"  قتوفي فيها سان  
و  العلي لشرق  ثر ا مام بلي( ق)لواعو اانوار البهين قسوااآ ااسرار ااثر ن المضين في بيد  فه ال رقن المرضين(ل  بمدآ اا شام( ق)الي

 ل14/ 6 اظر: ااب م للزر لي 
 ل 221/ 1للي ار اي  البهين  لوامآ اانوار  ( 44)
 بما  المؤتمر الدقلي بن الر من في    ال ربين   لين    ا س مين  قيا الدراسات    العي    اظر: ر من الر من الر يا معاافا ق ثارفا  مايرآ    ( 45)

 ل13ا س م ص: 
 لالمصدر ن يه  ( 46)
 ل50سورآ الرقم:  ( 47)
 ل57سورآ اابراف:  ( 48)
 ل21سورآ الرقم:  ( 49)
 ل177/ 8العراقي   ب  للاافظال ير   اظر: ارق ال ور ب في  رق  ( 50)
 ل10/ 4 اظر:  رق صايو ميلا  ( 51)
 ل177/ 8العراقي   ال ير ب  للاافظ اظر: ارق ال ور ب في  رق  ( 52)
 ل10/ 4 اظر:  رق صايو ميلا  ( 53)
 ل  24/ 8المواقف  رق   50/ 2 اظر:  رق المياصد  ( 54)
  الج اري  فو: ا مام  الاافظ اللغوي  مد بن مامد بن إبراهيا ال نابي   بو سليماا الجي ي  مصاف   اب معالا اليان  ق  اب  رق   ( 55)

 ل150/ 3  قتذ رآ الا اظ  للذفبي: 1305/ 3ه(ل  اظر: معقا اا باء  لياقوت: 388)  توفي سان  الزرا   سمآ:  با بلي الص ار ق با  ع ر 
 ل 276/ 2 م   1932ه/ 1351 1ه(  المنجعن العلمين   لب  ط/ 388)ت  اظر: معالا اليان: ابي سليماا ال نابي  ( 56)
مؤرخ  ب من  من  جار المادثين  رقى باه: النيبي   الاا ي   بو مامد  بدر الد ن العياي    مد  فو: مامو  بن   مد بن موسى بن  ( 57)

  قالبدر النالآ   275/ 2ه(ل  اظر: بغين الوباآ  للييواي:  855)   توفي سان   الج اري  ي  رق صايو  له مصا ات ماها: بمدآ اليار   قال   ازاني  
 ل   294/ 2للشو اني: 

 ل137/ 25للعياي  الج اري بمدآ الياري  رق صايو  ( 58)
 ل13سورآ اليقدآ  ( 59)
 ل7سورآ  س  ( 60)
 ل122سورآ الاياء  ( 61)
 ل87سورآ الاياء  ( 62)
   ل 84سورآ ص  ( 63)
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 المصادر

مؤسين    ا س مي الشيخ بيت هللا بيات  قمؤسين الاشر    العيشري  بو ف   الاين بن ببد هللا    اللغو ن معقا ال رقق   -1
 ل 488 ص: فر 1412  1النجعن: « الاشر ا س مي ال ابعن لقمابن المدرسين بر »قا

   644/  2ت يير الوعلبي"  بصا( “  ما آ )1042/  1"تهذ ب اللغن"    ( ما آ )بصا  71/  1"مقاز الير ا" ابي ببيدآ     اظر: -2
   ما آ )بصا(ل 1178 - 1177/ 2ما آ )بصا( "لياا العرب" 

آ بن  إلى الني ي من سؤا ت ناف  428/  1بل ظه  قبزاه الييواي في "الدر الماوور"    310/  1ذ ره الوا دي في "الوسيط"   -3
 اازرقل

قف  م عربل   -4 يَرآ َبن اْبن اْاَبَراب ي  من ااقشين  َمْعر  م َقف اَها  اْاَب  ابن    اابظا الماشا قالمايط     اظر:القوالق  ب َشْير ال َّ
 ل 6/150سيده 
 ل 155ص:  ا ص افاني للراغب  الم ر ات  -5
 ل 19/367الهدا ن  ار  للزبيدي  الياموس تاج العرقس من  وافر  -6
 ل 3567/ 4  ق"تهذ ب اللغن" 287/ 6"العين"  -7
 ل 807  ق"الم ر ات" ص 77/ 1"الصااق"  -8
بن مامد   -9 قالاد     بو ببيد   مد  الير ا  الغر بين في  نزار   الهرقي  اظر:  المز دي  مش جن  فر د  تاييق ق راسن:   مد 

 ل 1560/ 5 م  1999 -فر  1419  1المملنن العربين اليعو  ن النجعن: -مصن ى الجاز 
 ل 13/248للوا دي الاييابوري  الجييط ال  يير  -10
فو: "ق ا آ بن  بامن اليدقسي  بو ال ناب الجصري  ثين ثبت  يا : قلد  كمه  قفو ر س النجين الرابعن  مات سان   -11

 ل123/ 2 بن  قر  ال هذ ب تير ب  "لبضآ بشرآ
 ل 54/ 15 امآ البياا في تأق ه  ي الير ا "النبري"  -12
 ل 13/248للوا دي الاييابوري   الجييط ق اظر: ال  يير   231/ 3رابه" للز اج "معاني الير ا قإب -13
لإل قي ص   -14 المواقف  للياضي  بي  على ص  331 اظر:  الد ن  في  صو   المع مد  البهين 107   اانوار  قلوامآ    
 ل 1/280-290
 (ل 2577    اب البر قالصلن قا  اب  باب تار ا الظلا  رقا الاد   )صايو ميلا -15
- 507  الاا ي ص   رق العييدآ النااق ن   بن  بي العز  211ص    الاابلي  بن ر ب    قالاشا   امآ العلوم   اظر:   -16

 ل 333  -1/320للي ار اي   لوامآ اانوار البهين  511
  المواقف لإل قي ص 614 -564   رق ااصو  ال مين ص  134   100 72/ 1المغاي في  بواب العد  قال و يد   -17

 ل 330 -328
 بما  المؤتمر الدقلي   ال ربين  لين    ا س مين قيا الدراسات    العي  الر من الر يا معاافا ق ثارفا  مايرآ     اظر: ر من -18

 ل13بن الر من في ا س م ص:
الر اض   – ار الوان    البواب بلي  يين    تاييق:  ( فر597 بن القوزي )ت:    الصاياين كشف المششه من  د     -19
 ل 3/246
 ل 2/28للياضي شياض  ا ثار ى صااق   اظر: مشارق اانوار بل -20
 (ل 4850رقا الاد   )  6/138  اب ت يير الير ا  باب قوله: }قتيو  فه من مز د{   الج اري صايو  -21
فو: "بلي بن مامد بن بلف المعافري الييرقاني   بو الاين ابن اليابيي: بالا المالنين بإفر قين في بصرهل  اا  -22

 افظا للاد   قبلله قر اله  فييها  صوليا من  فه الييرقاال نيب ه إلى "المعافر ن" من قرى قابس  بليت قبه اليرا ال اسآ  
 ل 339/ 1شياا ققييات اا  اظر:هل  403للهقرآ توفي سان 

 ل 356/ 33ابن الملين  الصايو ال وضيو لشرق القامآ  -23
 ل 25/160النواكب الدراري  رق صايو الج اري  ق اظر:  203 رق العييدآ ااص هانين ص:  -24
 ل 1/221للي ار اي   البهين لوامآ اانوار  -25
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