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ABSTRACT 

   Praise be to Allah. Prayers and peace be upon the Messenger of Allah. After that, the reason 

for choosing this subject from the Islamic point of view is that there is a fear among many 

people of the state of whispers within the human psyche, which they believe comes from Satan 

only. After we applied two scientific approaches, namely the inductive and analytical 

approaches to the texts of the verses of the Koran and their interpretation shows that the 

whisper of the soul is before divulging the secret and does not know the devil as long as the 

servant mute his secret, either after divulging the secret and the whispers of the devil. The 

whispers of the soul is not held accountable by God and even angels do not write the whispers 

only after pronounced or written by the Muslim slave and the biggest example of this is in the 

fatwa of divorce does not occur divorce only after uttered or written. It is called self – jihad 

great Jihad mentioned that ( Ibn 'Uthaymeen )in the fatwa of self - struggle, and that the devil 

does not know what leaked the same human rights and what they hide. The credibility of the 

verse in Sura 14: "When the jinn found out that if they knew the unseen they would not have 

been in humiliating torment." Therefore, Allah the Almighty stated in Surah An-Nyssa '(verse 

76): "The devil's kid was weak." If a Muslim slave knows that Satan does not know the unseen 

until after revealing the mystery, this is the weak point of Satan and the power of the believer. 
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 الملخص

الحمددد للددل الالوددسال الالىددسم علددى وأددول اللددل الأمددا بعددد  هدد ا أددبع امتياونددا لاددالا الموضددو   مدد  النا يددة ا أددسمية  ددو   

التددس تعتودددالا أناددا وددلوس مدد  ال ددي اا ف عنددد كريددر مدد  الندداة مدد   الددة الوأوأددة هددس دامدد  الددن   ا نىددانية الالجددود و ددو  

الأوأدددة الدددن   الالأوأدددة ال ددديايي  لعددد  الحويودددة بعدددد أا يبوندددا منا دددي  علميدددي  ال مدددا   بدددي   الالتدددس ف ت ر دددوا هيادددا هوددد  

وبدددي  أا الأوأدددة الدددن   وعدددوا  بددد   ،آتدددات الودددرآا العدددرتا الو ىدددير ا  لنودددو  الالمدددناال التحليلدددس   المدددناال افأدددتورا س

أمدددا الأوأدددة  .أمدددا بعدددد إه دددال الىدددر هتشادددر الأوأدددة ال دددي اا ،إه دددال الىدددر الف تعلدددا بادددا ال دددي اا مدددا دام العبدددد كدددتا أدددر 

كبددر مرددال علدددى أال تعتباددا العبدددد المىددلا الأا تل شاددا أف بعددد إ وعتددع الوأوأدددة   ف الددن   هددس تحاأددع اللدددل علياددا هالمس عددة 

 كبرا تتل ظ بل أال تعتبل. إذ وىمى م ا دال الن   ال ااد األأف بعد إهتوى ال سق هس توع ال سق ذلك  و هس 

وأن الشييييا ي  ع يولميييون الذييييكا وا ليييو كيييابوا يولميييون الذييييك لولميييوا وويييي ميييو  سيييليمانا وليييم يتميييا وا فيييي   [30] 

ددد ك أَْا لَدددْو َكدددان وا  )44 أدددووال أدددبل آتدددة(مودددداق  ولدددل وعدددالى هدددس  [47] الوميييا والسةيييخرة لييي  وهيييو مييييي دددا َمدددرَّ وَبَيَّنَدددُّ  اْل   هَلَمَّ

ى. لددداللك ذكدددر اللدددل وعدددالى هدددس دددي   ا  دددوَا اْلغَْيدددَع َمدددا لَب ر دددوا ه دددس اْلعَدددالَال  اْلم  ا كيدددد ال دددي اا كددداا إى) 00أدددووال النىدددال  آتدددة (تَْعلَم 

ل الىدددر هادددال  نو دددة ضدددعو ال دددي اا ال دددوال ضدددعي اى الذلدددك إذا عدددرف العبدددد المىدددلا أا ال دددي اا ف تعلدددا الغيدددع إف بعدددد إه دددا

 المؤم  الالي لي  لل ي اا على المؤم  أل انا.

  

 ، الورآا العرتا.  م ا دال الأوأة الن  ، كتماا الىرالكلما  المفتاحية 
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  المقدمة:

أشدددد هتع دددا  ا نىددداا هدددس  دددال  الحيددداال الددددنيا تعددديع  الدددة مددد  الودددرا  مدددع أعددددال ودددا رت ، الآمدددرت  ف تدددرا ا، الوبمدددا كدددانوا

ا. الت دددع أا تعلدددا أا كيدددد ال دددي اا ضدددعي ا هدددس  دددا متيوش دددا  دددالو  بدددل مددد  أعدا دددل الم دددا دت ال اللدددالا ه ندددل ف بدددد أا تعدددوا دا م 

تعلددا أدددر المددؤم  إذا كتمدددل بددي  جنبيدددل كددداللك ف تحاأددبل اللدددل عليددل الف وعتدددع المس عدددة أددر  إف إذا عمددد  المددؤم  بدددل أدددوال 

ا أالل مددا ا ددالوس ن ىددك التددس بددي  إ [8] بعددر الودددت  هددس العدديتل لعمددر وضددس اللددل عنامدداىال ددال أبددو . بددالل ظ أال بالعتابددة

لدددى عدددبر همددد  عدددبر علدددى م ا ددددال  ن ىدددل ال دددوا  الال دددي اا  لدددع الانتودددر المددد  إألا جاددداد الدددن   تحتدددا   [15] جنبيدددك

جدد   الأه دددى أدددر  علمددُّ شددديايي  ا نددد  الال دد  أدددر  ال لبتدددل هلعدددبه عبدددا ذلددديس هدددس تدددي شدددي انل ال دددوا .  الإا أعددددى 

الأمدددر  أعدددال المددرل ن ىدددل التددس بددي  جنبيدددل ه ناددا وحرددل علدددى نيدد  كدد  م لدددول الال ددول بعدد  لدددالال  تددى الإا مال ددُّ أمدددر اللددل

وأدددولل، الالعبدددد إذا أيدددا  ن ىدددل الانوددداد لادددا  لدددك، أمدددا إا جا دددد ا اللمادددا ب مدددام ا تمددداا، الأل مادددا بل دددام التودددوى، ه ندددل 

ا هددس ميددداا مدد  أعشددا ميددادت  ال ادداد.  ددال وأددول اللددل    ىأف أمبددركا بددالمؤم   مدد  أمنددل الندداة علددى rتحددرل بدداللك نوددر 

لىدددانل التدددد ، الالم ا دددد مددد  جا دددد ن ىدددل هدددس ياعدددة اللدددل، الالماددداجر مددد   أمدددوالاا الأن ىددداا، الالمىدددلا مددد  أدددلا النددداة مددد 

ه اددداد الدددن   إذا  مددد  أهاددد  أندددوا  ال اددداد، ىجاددداد المدددرل ن ىدددل  دددو ال اددداد األكمددد ،  دددال  [33] .  دددر ال  اتدددا الالدددالنولى

ددا َمددْ  َمدداَف َموَدداَم َوب  ددل  اَلنََاددى الددنَّْ َ  َعدد   اْلَاددَوى  . التوددع بمنددع الددن   عدد  المعاعددس، البمنعاددا )42النالعددتات (وعددالى  َاَلأَمَّ

 [27] .م  ال باات، البمنعاا م  ا كراو م  ال اوات المبا ة لتتوهر لاا هس اآلمرالى

مددد  األأدددبال التدددس دعدددُّ لدواأدددة  دددالا الموضدددو   دددو الجدددود و دددوف عندددد كريدددر مددد  النددداة مددد   أوع: مبييير ا  الد اسييية:

 الددة الوأوأددة هددس دامدد  الدددن   ا نىددانية  الالتددس تعتودددالا أنادددا مدد  ال ددي اا لعدد  الحويودددة أا الأوأددة الددن   ف تعلددا بادددا 

 ال ي اا لاللك ف تحاأع العبد على الأوأة الن   إف بعد أا تل شاا أال تعتباا.

 ت يع  الا البحث ع  جملة م  ا شعاليات أ ماا بيا: مشكلة الد اسة: ثا

 ماذا وىمى م ا دال الن       ال ااد األعغر أم األكبر  -

    تعلا ال ي اا ما وىر ن   ا نىاا الب رتة أم ف  -

    وحاأع الن   ا نىانية عما هس داملاا  ب  أا وتل ظ بل أال  وعتبل  -
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 تتلخص أهمية البحث في النقا  التالية:ثالثا: أهمية البحث: 

ا كدددتا  األأدددراو شدددسل ه دددري ورشدددد إليدددل ال بيعدددة الب دددرتة .. ال دددو ماعدددية إنىدددانية هدددس العس دددات افجتماعيدددة مددد   يدددث إ

وعامدددد  ال ددددرد مددددع اآلمددددرت  .. ال ددددو مدددد  أعشددددا أأددددبال الن ددددار، الأدالم أل ددددوال الوددددسر .. ال ددددو أمانددددة كبددددرى ت ددددع 

األأددراو بافنت دداوال ل الددُّ المعددانس ا نىدددانية،  ات ددداو هياددا مدد  أمددوو.. اللددو أ ددمه لل يانددة اله ددووعاتتاددا، العدددم إه ددال مددا 

َ  لددددول  -كاألمانددددة الكتمدددداا األأددددراو، مدددد   يدددداال الندددداة، الوحولددددُّ الحيدددداال افجتماعيددددة إلددددى جحدددديا ف ت دددداق الكمددددا  يدددد  

لدددلَ الولدددول أالعيدددة األأدددراو، الال ددد ا  العودددسل،  ودددوا األأدددراو  .  المدددا أوال  مدددا  الدددل عمدددر بددد  عبدددد الع تددد  و مدددل ال

 [49] .أ  الاا، الاأللى  م اويحاا، هليح ظ ك ك امرئ م تار أر     

ا كتمددداا الىدددر  دددو أعلدددى مراودددع م ا ددددال الدددن   ألندددل تىددداعد علدددى الن دددار هدددس األعمدددال، التدددؤم    إممدددا ف شدددك هيدددل         

الىدددالك مددد  أم ددداو ال رتددد ، التدددرته الادددمير، التح دددظ لانىددداا معاأدددع ييبدددة مدددا دامدددُّ بعيددددال عددد  علدددا الغيدددر، الف تتددديه 

اأددتعينوا »ى اللددل عليددل الأددلا  ددال   .  الهددس الحدددتث أنددل عددلبىددبباا منددلللمندداه  أال العدددال هرعددة تشاددر باددا عليددل أال تنددال 

ال دددال علدددس وضدددى اللدددل عندددل   َأدددرس أأددديرس، هددد ا  [36] .«بالعتمددداا هددد ا كددد  ذي نعمدددة محىدددود علدددى إن دددار  دددوا  عا

  [48] .وعلمددُّ بددل عددرت أأددير   . ال ددال بعددن األدبددال  َمدد  كددتا أددر  كدداا ال يدداو بيددد ، المدد  أه ددا  كدداا ال يدداو عليددل 

[43] 

 يهدف البحث الحالي ولى: ابوا: أهداف البحث: 

 بياا م اوم م ا دال الن   الم اوم كتماا الىر هس الورآا العرتا. -

 بياا العس ة بي  م ا دال الن   الكتماا الىر  ىع  وص الورآا العرتا. -

 بياا  ويوة كيد ال ي اا الاعيو هس عدم معرهتل الغيع المعنونات الن   الب رتة. -

 تعتبل. أالإذا كتا العبد ذلك هس داملل ما لا تتل ظ بل  بياا عدق هتوى ال سق هس عدم ال وعاا -

 بياا دالو كتماا الىر هس النور على األعدال. -

 ادتدددث النبوتدددة إلدددى ووتودددر الدواأدددة الحاليدددة علدددى الحوبددة ال منيدددة مندددال نددد الل الودددرآا الاألخامسييا: حيييدو  البحيييث: 

 آوال المحدثي  اآلا.
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 سا سا:  منهجية البحث:

 ادتددددث النبوتددددة الال تدددداالى منددددال ندددد الل لددددى و اأددددير الوددددرآا العددددرتا  الاألإالمددددناال افأددددتورا س  الذلددددك بددددالرجو  -

 الورآا إلى عورنا الحاضر.

المدددناال التحليلدددس  الذلدددك باأدددتنباي  ال تددداالى التدددس منبعادددا الودددرآا الالىدددنة النبوتدددة   دددول كتمددداا الىدددر الم ا ددددال -

  ا النتا ال المتعلوة باا.أ الن   الالوأوأة الالرب  بيناا، الاأتنتا 

بعدددد البحدددث هدددس األبحددداأل العلميدددة الاأليددداوته ال امعيدددة  الجددددت دواأدددتي   لادددا عس دددة سيييابوا:   اسيييا  سيييابقة: 

 بموضو  بحرنا  الا ال س 

 ددددف البحدددث وعدددرف مددد  تحمددد  الىدددر تعدددوا أدددر  العسنيدددة  [5]  اسييية: ف وفشييياء السييير فيييي الشيييريوة ا سييي مية ف-1

أددوال. هددس ت عددد  هددس  يبتدددل عدد  الندداة مدددا تىددو،  أا ت لدددع عليددل النددداة، ألنددل الإا  ددال عدددناا هدد ا اللدددل عليددل شدددايد، الف 

تادددمر هدددس  لبدددل أل دددد مددد  المىدددلمي  ضدددغينة وحملدددل علدددى أا تىدددسل الودددول، الأا تعلدددا أا أدددر  مدددا دام بدددي   ناتدددا عددددو  

مددا األضدددراو التددس  ددد تىدددبباا أن ىددل، هددد ا ايلددع  يددر  علدددى أددر  مددر  ال يددداو مدد  تددد  الأعددبه ال يددداو لغيددر .  هاددو أميددر

 -د  .األضدددراو المانيددددة  -   .األضدددراو البدنيدددة  -ل  .األضدددراو الن ىددددية الالمعنوتدددة  -إه دددال األأدددراو م تل دددة، همنادددا   أ 

 األضراو المالية .

 ددددف البحددث وعددرف شدددرالي المىددتوو عليدددل    ددالا ال دددد اشددتري ا مدددام  [57]مففحكييم وفشييياء السيير فيييي ا سيي     اسيية-2

الندددوالي أا تعدددوا المىدددتوو عليدددل ممددد  لدددي  معرالهدددا بددداألذى الال ىددداد هلمدددا المعدددرالف بددداألذى الال ىددداد هيىدددتحع أف تىدددتر 

ا ترهدددع أمدددر  عليدددلال ألا الىدددتر عليدددل ت معدددل هدددس ا تدددالال الال ىددداد الانتاددداس الحرمدددات الجىددداوال  يدددر  علدددى مرددد  هعلدددل الإنمددد

  إذ  دددال  شيييقر اييي  اليييال يجهييير بالمو ييييةوأكيييد اأ. إلدددى اللدددس األمدددر إا لدددا ت دددو مددد  م ىددددال تدددؤدي إليادددا  دددالا ا عدددسا

العمدددال بددد  الامدددام هدددس هدددته الوددددتر   إذا العددد  الحدددال إلدددى إشددداعة المعودددية  الالتاتدددك بادددا بددد  بعاددداا وبمدددا اهت دددر بالدددالنع 

م لددددول ال ددددر  إمددددسل األو  مدددد  المعاعددددس الال ددددوا ع بال  يددددات هي ددددع كددددوا ال دددداادال بددددل أاللددددى مدددد  وركاددددا، ألا 

المويددددال لددداللك الذلدددك تتحوددد  بالتوبدددة مددد  ال ددداعلي  الال جدددر لادددا، هددد ذا وادددر  دددال ال دددر  هدددس ال ندددى مدددرس الال دددرل العددددم 

 المبددافال بددل الإشدداعتل، هي ددع وحويدد  الىددبع اآلمددر لامددسل ال ددو الحدددالد ب ددسف مدد  لنددى مددرال أال مددراوا مىددتترا مت وهددا

متندددما عليددل ه نددل محدد  اأددتحبال أددتر الم ددا د. الأكددد األشددور علددى الجددود أددتة  ددافت تددتا إه ددال الىددر الف توددع هيددل  ددرام 

يلدددع المدددرتن إه دددال الىدددر  إه دددال الىدددر لدددولس المدددرتن أال أل دددد الددد الجي    إه دددال الىدددر لمندددع ال دددو  ال رتمدددة    دددس 

 الال اتة لاا  الع و ع  جرتمة ال عُّ . الحافت التس تعوا ال بيع هياا  عما  ما هيل   ظ لألمة
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 مبا ث الماومة. الو وي  ذلك  ةوا ووىيا البحث إلى مودمة الومايد الثسثثامنا: خطة البحث: 

 المبحث التمايدي  م ا دال الأوأة الن   َلغة الاع س ا ، كتماا الىر َلغة الاع س ا .

المبحدددث األالل  نمددداذ   مددد  م ا ددددال الدددن   الدالو دددا هدددس كتمددداا الىدددر هدددس  ودددص األنبيدددال المدددالكووال هدددس الودددرآا العدددرتا  

 .44تة آ، أووال أبل 41-42تة آ، أووال الووص 20تة آ، أووال مرتا 5تة آأووال توأو 

 .5أووال توأو آتة  الم لع األالل  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس 

 .20س  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس أووال مرتا آتة الم لع الران

 .41-42الم لع الرالث  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس أووال الووص آتة 

 .44الم لع الرابع  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر أووال أبل آتة 

، 0هددس بعددن أددوو الودددرآا العددرتا  أددووال يددل آتدددة  المبحددث الرددانس  نمدداذ   مدد  م ا ددددال الددن   الدالو ددا هددس كتمددداا الىددر

 .41-40، أووال ق آتة 42، أووال الح رات آتة 14أووال هولُّ آتة

 .0الم لع األالل  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس  أووال يل آتة

 14الم لع الرانس  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس أووال أووال هولُّ آتة

 42دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس، أووال الح رات آتة الم لع الرالث  م ا 

 .41-40الم لع الرابع  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر أووال ق آتة 

 .المبحث الرالث  نماذ   م  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس هتوى ال سق

 هتوى ال سق. الم لع األالل  نموذ   م  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس
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 تاسوا: الخاتمة:

 أ ا النتا ال-

 أ ا التوعيات-

 المبحث التمهيدل: مجاهدة وسوسة النفس )لذة واصط حا(ا كتمان السر )لذة واصط حا(.

 أالف   م ا دال الن   لغة الاع س ا 

مدددادال ى   دددت دى ى  دددال ابددد  منشدددوو هدددس لىددداا العدددرل الم ا ددددال موددددو جا دددد ت ا دددد جادددادا  الم ا ددددال ال دددو مدددلموذ مددد  

التدددس وددددل علدددس الم دددوة. التودددال الم ادددود  دددو اللدددب  الدددالي أمدددر  لبدددد  ألندددل فت دددر  إف بتعدددع الم دددوة. اللدددالا فتودددال اجتادددد 

بددة، بدد  اجتاددد هددس  مدد  عدد رال، لمددا هددس الودد رال مدد  الم ددوة الالعنددال، الأددمس  يددام الليدد  وا دددا  لمددا هيددل  هددسا هددس  مدد    

رس النددددوم هددددس ال ددددراو الددددوثير ليوددددوم بددددي  تدددددي اللددددل ول العددددالمي . َابدددد  مدددد  وعددددع المعاندددداال هددددس  مدددد  الددددن   علددددى ودددد

 منشوو،د.ت   رف ال يا .

لناددددا محاوبددددة الددددن   األمدددداوال ب   224أمددددا الم ا دددددال للددددن   اعدددد س ا  هوددددد عرهاددددا ال رجددددانس هددددس كتددددال التعرت ددددات َ 

الم ددداق البدنيدددة  ى  الدددن   علدددبالىدددول بتحميلادددا مدددا ت ددد  عليادددا بمدددا  دددو م لدددول هدددس ال دددر ، ال دددال المنددداالي  دددس  مددد

 [12]الم ال ة الاوى، ال ي   س بالل المىت ا  هس أمر الم ا  ال و اللل ع  الج . 

التبدددددال لددددس أا أعددددرف م ا دددددال الددددن   بلناددددا  مدددد  الددددن   علددددى أدال الواجبددددات الالت امددددات المعدددداوم الالمددددراللات الوددددرس 

 المحرمات الالترهع ع  الى اأو الالمعرال ات. 

هدددس و ىددددير  دددال  اآلتددددة   ددددا الدددالت  تعملددددوا بمدددا تعلمددددوا تادددددتاا اللدددل لمددددا ف تعلمددددوا .  -ل اللددددل و مدددد -تودددول ابدددد  كريدددر 

ْا أ ددب لَنَا ل اَلإ اَّ اللَّددلَ لََمدددَع  ىالالم ا دددال  بددلا ت ا ددد المددرل ن ىدددل علددى وووتددة إوادوددل  ولدددل  وعددالى   تَنَّا  تَ  َجاَ ددد الا ه ينَدددا لَنَْاددد  اَلالَّددال 

ددن ي َ  ْحى  توددول ابدد  كريددر و مددل اللددل هددس و ىددير  ددال  اآلتددة   ددا الددالت  تعملددوا بمددا تعلمددوا تادددتاا اللددل   ٩٦العنعبددوت  ىَاْلم 

 [3] .لما ف تعلموا

التوددددول البغددددوي و مددددل اللددددل هددددس و ىددددير   الم ا دددددال  ددددس الوددددبر علددددى ال اعددددات، ال ددددال الحىدددد   أهادددد  الم ا دددددال      

م ال دددة الادددوى، ال دددال ال ادددي  بددد  عيدددا   الالدددالت  جا ددددالا هدددس يلدددع العلدددا لناددددتناا أدددب  العمددد  بدددل، ال يددد   الالدددالت  
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  [11] دالا هدددس ياعتندددا لناددددتناا أدددب  ثوابندددا جا دددالا هدددس إ امدددة الىدددنة لناددددتناا أددب  ال ندددة، ال دددال ابددد  عبددداة  الالدددالت  جا دد

التوددول د. محمدددد  [32]التوددول ال ددنوي س و مدددل اللددل هددس و ىدددير   إا اللددل أ ىددا علدددى ذلددك  بدددلي  الدددسم هددس  ولددل  لناددددتناا 

اللل ادداد أوبدددع مراوددع  جاددداد  [19]  األشددور هددس و ىدددير    ددا الددالت  جا ددددالا أن ىدداا هددس الددددعوال إلددى اللددل ل لدددع مرضدداول.

 ، الجاددداد ال دددي اا، الجاددداد الع ددداو، الجاددداد المنددداهوي .  دددال الرأدددول  ىالم ا دددد مددد  جا دددد ن ىدددل هدددس ياعدددة اللدددل ى الدددن 

 ه ااد الن   أوبع مراوع أتاا  [57] يد ال اير فب  ال ولي،ع

 أا ت ا د ا على وعلا الادى. -١

 أا ت ا د ا على العم  بل بعد علمل. -٢

 أا ت ا د ا على الدعوال إليل. -٣

 إا ت ا د ا على الوبر على م اق الدعوال إلى  -٤

 كما  ال الرأول على اللل عليل الألاى  ُّ ال نة بالمعاو  ى 

هددد ذا ايمدددلا مددد   )٢٢، ٢٢ال  دددر  (مدددا الدددن   الم ميندددة هادددس التدددس أدددعنُّ إلدددى اللدددل، الايملندددُّ بدددالكر ، الاشدددتا ُّ إليدددل . أ

ال ددك إلدددى اليودددي ، المددد  ال ادد  إلدددى العلدددا، المددد  الغ لدددة إلددى الدددالكر، المددد  الرتدددال إلدددى ا مددس ، العددد  إلدددى اليوشدددة التدددس 

ك ددد ُّ عندددل أدددنة الغ لدددة، هدددرأى أدددرعة انوادددال الددددنيا، هاأدددتوب  بويدددة عمدددر  مىدددتدوك ا مدددا هدددات، التدددرى هدددس ولدددك اليوشدددة 

  ] 22[ .لن   الم مينة التس تن ل مناا أ ر ا إلى اللل الالداو اآلمرالعيول ن ىل، الع ال ال تل، ال س أالل منالل ا

 ثانيا   كتماا الىر لغة الاع س ا   

 العتماا لغة  

تمان ا  أتر  الأم ا  ا الك   . [21] العتماا مودو كتا، م  بال نور، توال  كتا ال سل َكتم 

ا   العتماا اع س  

 ]0[ .ضب  الن   ضد دالاهع التعبير عما ت تلال هياا ال ي   َ و  [7] ،العتماا  و  أتر الحدتث 

  [51]   ل على إم ال ال سل العدم إوااو .الالىر لغة اأا لما ت ىر بل ا نىاا أي  تعتمل، الأع  العلمة تد
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 . )00البورال ( ال وعالى  ىتعلا ما تىرالا الما تعلنواى [22]ها أراو مسف ا عسا

. اَلأََأدددرَّ ال َّدددْسَل  َكتََمدددل  اَلأَْوَادد ، اَلاْلَ ْمدددع  أَْأدددَراول اَلَأددَرا  ر  .  َدددال ال يدد  أا الى  دددر   ل غَدددة   َمدددا ت ْعددتَا  ه دددس الدددنَّْ    دددَ  األْْضددددَاد  دددَو م  َر   هَا 

، اَلت ْىددددتَْعَم  ه ددددس األْْعيَدددداا  اَلاْلَمعَددددان س. اَلفَ  ددددسَف  اْ ْعددددسَا  ددددع   اْ ْأددددَراو  م  ا   َاددددالَا اللَّْ ددددظ  َعدددد    الرَّ تَْ ددددر    اْأددددت ْعَمال اْل  وََاددددال  ل 

 . ي    اْلَمْعنَى الل غَو 

َ  ا َو م  . اَلأََأرَّ ال َّْسَل  َكتََمل  اَلأَْوَاَر   هَا  ، اَلاْلَ ْمع  أَْأَراول اَلَأَرا  ر  .ال ي   َما ت ْعتَا  ه س النَّْ                       ] 21[ ألْْضدَاد 

دددد ا   ، اَلت ْىددددتَْعَم  ه ددددس األْْعيَدددداا  اَلاْلَمعَددددان س  َددددال الرَّ ددددسَف  اْ ْعددددسَا  َاددددالَا   ] 6 [ ع   اْ ْأددددَراو  م  اَلفَ تَْ ددددر    اْأددددت ْعَمال اْل  وََاددددال  ل 

 . ي   ددا تاددر  بددل   ] 9 [اللَّْ ددظ  َعدد   اْلَمْعنَددى الل غَددو  الكتمدداا الىددر    ددو أا تاددب  العددسم مدد  ا نىدداا عدد  إوادداو مددا تاددمر  مم 

 .إوااو  الإبدا،  

ددد  بالعتمدداا تْمدداا فم ددردص  مودددو كددتََا أ دداي األمددَر بالعتمدداا  أم ددا  عددد  الن دداة أال وعاَّ وحددُّ يددس  العتمدداا  م   ددس   مددد   -ك 

ي   -دها   الغيع المباتا  ر    [42] هس يس  العتماا  أ 

 :[18]وبعة  أنوا  أالالىر  تنوىا إلى 

مدددا تبلدددا ا نىددداا مددد  األمدددوو التدددس ت لدددع عدددا باا كتمانادددا عليدددل أدددوال يلدددع ذلدددك عدددرا ة، أال بدفلدددة الحدددال بدددلا  -4

 تتعمد الحدتث عناا  ال ا ن راد مرس . 

 ما ترتد ا نىاا عملل مما ودعو المولحة إلى كتمانل.  -2

 ما أمر ال ر  بعتمانل العدم إذاعتل.  -1

 ما ك  األع  إم ال  الايلع عليل ش ص بىبع مانتل.  -4

 الموضع ما تعنينا هس  الا الموام  و الرابع مناا أعالة، البوية األنوا  معني ة وبعا . 

ل متدددى لددا تعددد  الكتمدداا الىددر اعددد س ا  العتمدداا وددرس إواددداو ال ددسل مدددع الحاجددة إليددل ال ودددول الددداعس إلدددى إوادداو  ألندد

 [56] .كاللك ف تعد كتمانا  . العلى  الا الوجل تمدر م  تودو على كتماا الىر ألا العتماا مما ت   على الن  
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المبحييييث اأوم: بمييييااا  ميييي  مجاهييييدة اليييينفس و و هييييا فييييي كتمييييان السيييير فييييي و ييييص اأببييييياء الميييياكو ة فييييي القييييرآن 

 .11ا سو ة سبأ آية 11-11لق ص آية ا سو ة ا22ا سو ة مريم آية 5الكريم: سو ة يوسف آية 

 .5المطلك اأوم: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في:سو ة يوسف آية 

ْبَسييياُن َايييدةو  مة " ا وُنص الشصيييْيَطاَن ُلْ ُ ََ َكْييييدن ََ فَيَُكييييدةوا لَييي ْىيَييياَت َالَيييى وُْخَوتُييي يييْص  ة َأدددووال توأدددو   (5بُيييي   وَييياَم يَيييا بةنَييييص َع تَْق ة

  .5اآلتة 

ْ،تَدداس علددى إْمَووددك ددال أبددو المش ددر هددس و ىددير   اَل َولددل وَعَددالَى   ْ،تددا   َدداَل تَددا بنددس َف وووددص و  ددير  إ ا و   َدداَل أ دد  التَّْ ى 

ْ،تَدددا عره دددوا أَنََّادددا  ددد  هيحىددددالن ْمدددَوال لَدددو أدددمع وا َب َادددال     الرك تَْمددداا   لَادددالَا اأْلَْنب يَدددال اَل دددس، هَعلدددا تَْعو دددول أَا اْ   ل َهَدددلمر  ب اْلع 

يلَددددة.  هيعيدددددالا لَددددك كيدددددااْلَمْعنددددى. اَل َولددددل   بددددي َمْعنَددددا    هيحتددددالوا لَددددك    اَلَمْعنَددددا    إ ا  إ ا ال َّددددْيَ اا لْاْنَىدددداا َعدددددال م 

تَمددة.  ددا ذَل ددك التحملاددا َعلَْيددل  لعداالوددل. للعددداالال اْلوَد  مييا وخوتيي   بييأمري  ولييى وطان لييالَ وسييوش الشييي [28]ال َّددْيَ اا تدد ت  لَا 

خوتييي  مميييا  فييي  و ييياا واليييدو بكيييتم سييير  ىيييياو اييي  أن يوسيييف ن يقتليييوو أو يرميييوو بيييالبمر وليييم ييييأمرهم بقتلييي  فقييي  أأ

المعنددى  ذلددك إذا وأى ا نىددداا هددس منامددل مددا تىدددر  ،  كبيير وهييو كيييتم سييرو.الضيير  ايي  بفسيي  بمجاهييدة بفسييي  بالجهييا  اأ

ه ندددل تحمدددد اللدددل وعدددالى علدددى مدددا وآ  مددد  ميدددر الف ت بدددر بدددل إف مددد  تحدددع مددد  أ ددد  الودددسر الال يدددرال لمدددا والا  الب ددداوي َ 

ددددن س  َ  2204  المىددددلا َ  0244 ض  ْ،تَددددا هَت ْمر  تَّددددى   مدددد   دددددتث أبددددس أددددلمة وضددددس اللددددل عنددددل  ددددال   ى لَوَدددددْ ك ْنددددُّ  أََوى الرك

ْعُّ  النَّب دددسَّ َعدددلَّى اللَّدددل  عَ  دددن س َ تَّدددى َأدددم  ض  ْ،تَدددا و ْمر  ْعُّ  أَبَدددا  َتَددداداَلَ تَو دددول    اَلأَنَدددا ك ْندددُّ  أَلََوى الرك ْ،تَدددا َأدددم  لَْيدددل  اَلَأدددلََّا تَو دددول   َ الرك

أْل ب ل  إ فَّ  عك هََس ت َحد   ْ  اللَّل  هَ  ذَا َوأَى أََ د ك ْا َما ت ح  .. اْلَحَىنَة  م  عك    [14] . َمْ  ت ح 

 دددال المدددس علدددس الوددداوي  ى أي مددد  العلمدددال الالودددلحال الاأل ربدددال التحمدددد  أدددبحانل علدددى ذلدددك كمدددا هدددس والاتدددة للب ددداوي 

المىدددلا   ى إذا وأى هدددس منامدددل مدددا تحدددع هليحمدددد اللدددل عليادددا الليحددددأل بادددا الف تحددددأل بادددا إف مددد  تحدددع ى ال دددال الندددوالي 

بََّمدددا و مدددل اللدددل  هدددس  ولدددل عليدددل الوددد دددع  و  دددع    هََىدددبَبل أَنَّدددل  إ ذَا أَْمبَدددَر ب َادددا َمدددْ  َف ت ح  سال الالىدددسم   َ َف و ْ ب دددر ب َادددا إ فَّ َمدددْ  و ح 

ددد  لَدددل  ه دد ددد َة، اَلإ فَّ هَيَْحو  ال   ، هَوَددددْ تَوَدددع َعلَدددى و ْلددَك الو   دديرَ ا ب َمْعدددر  دددَ َملَددل  اْلدددب ْغن أاَْل اْلَحَىدددد َعلَدددى وَْ ى  دددْ  س اْلَحدددال    ْ ا اَلنََعدددد م 

دديرَ ا ى انتاددى مدد  ىشددرر مىددلاى  ْ،تَددا [56]أ ددول وَْ ى  ددْ  أَْبددَوال الرك ددَر م  دد  َمددا ذ ك  ال ددال الحدداهظ ابدد    ددر و مددل اللددل  ى َ اع 

دددال َحة ثََسثددد دددْ  ل   ةالوَّ دددر ب َادددا، اَلأَْا تَتََحددددَّأل ب َادددا لَع  دددع  د الا َمدددْ  تَْعدددَر  مددد  هدددته أَْشددديَال  أَْا تَْحَمدددد اللَّدددل َعلَْيَادددا، اَلأَْا تَْىتَْب   َمدددْ  ت ح 

 الباوي.
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دددْ  َشددد   ذْ ب اللَّدددل  م  دددْ  أمدددا إذا وأى مدددا ت ع دددل التولولدددل، ه ندددل ف تحددددأل بادددا إيس دددا ال لوولدددل  َ اَلإ ذَا َوأَى َمدددا تَْعدددَر   هَْليَتَعَدددوَّ َ ا اَلم  ر  

دددرَّ      أْل ب َادددا أََ دددد ا هَ  نََّادددا لَدددْ  وَا  الندددوالي و مدددل اللدددل   ى هدددس  ولدددل  ال دددال ا مدددام [26]َشدددر   ال َّدددْيَ اا  اَلْليَتْ  دددْ  ثََسث دددا اَلَف ت َحدددد  

ال  دددا َعلَدددى َودددا  ر ا َمْعر  دددير  بََّمدددا هَىَّدددَرَ ا وَْ ى  أل ب َادددا أََ دددد ا   هََىدددبَبل أَنَّدددل  و  دددوَووَاا، اَلَكددداَا  عليدددل الودددسال الالىدددسم  َ اَلَف ت َحدددد   ع 

تر  اللَّددل وَعَددالَى، هَدد  اَّ الرك  ، هََو َعَددُّْ َكددالَل َك ب تَْوددد  ْحددتََمس  ددَرْت ذَل ددَك م  لَددة اَلْجَاددْي   هَ  ى   ْحتَم  ْجدد  َيددا  ر، اَلَمْعنَددا   أَنََّاددا َكانَددُّْ م  ْ،تَددا َعلَددى و 

ال  دددا، اَلت  َىَّدددر ب َمْحب دددو ْ،تَدددا َمْعر  ددد َة.  َدددال وا  اَل َددددْ تَع دددوا َودددا  ر الرك َما اَل َعَدددُّْ َعلَدددى   دددْرل و ْلدددَك الو   ل، اَلَعْعىدددل، اَلَ دددالَا ب لََ دددد   

َْ ل ددددل   الف أل  انتاددددى مدددد  ىشددددرر مىددددلاى  الف ت بددددر باددددا أ دددددا  ى أي ف توددددول وأتددددُّ الوأتددددُّ الف تددددال ع إلددددى  [52] ى  َمْعددددر 

النددداة تعبرالنادددا الف تدددال ع إلدددى أ دددد ت ىدددر ا ه نادددا ف وادددر  أبددددا   تدددى الكلنادددا مدددا ال عدددُّ الهدددس  دددالا وا دددة لدددل البعدددن 

ف و عددد  ذلدددك الكددداا الودددحابة وضدددس الندداة إذا وأى شدددييا  تعر دددل ذ دددع تدددتلم  مددد  ت ىدددر لدددل  دددال  الر،تدددا النحددد  نودددول لدددل 

اللدددل عدددناا تدددرالا الر،تدددا تعر ونادددا هلمدددا  ددددثاا النبدددس عدددلى اللدددل عليدددل العلدددى آلدددل الأدددلا بادددالا الحددددتث اأدددترا وا هوددداو 

ا نىدداا إذا وأى الر،تدددا التدددس تعر ادددا بوددد  عدد  تىددداو  ثدددسأل مدددرات الاأدددتعاذ مددد  شددر ا الشدددر ال دددي اا اللدددا تحددددأل بادددا 

 [40] .آ ا ى انتاى م  شرر ىوتا  الوالحي ى أ دا ثا ف وار  الكلنل ما و

 .22المطلك الثابي: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في سو ة مريم آية 

 َا ه ْ َم   َعددْوم  ددَ  اْلبََ ددر  أََ ددد ا هَو ددول س إ ن  ددس نَددالَْوت  ل لددرَّ ددا وَددَرت  َّ م  ي َعْين ددا هَ  مَّ ددي ا َلَددْ  أ َكل  ددَا هَع ل ددس اَلاْشددَرب س اَل َددر      20اْليَددْوَم إ ْنى 

   الم  أ مية اعت ال مرتا الناة  س 20َأووال مرتا  اآلتة

 [46]ك ا ا أأبال ما ا تاجُّ إليل م  أكلاا الشرباا، الأع   م  موهاا، اليي ع  لباا. -4

الإنمدددا منعدددُّ مددد  العدددسم     [25] يملنينتادددا مددد  جادددة الىدددسمة مددد  ألدددا الدددوفدال، ال ودددول الملكددد  الالم دددرل الالاندددس.-2

 ألموو 

أ ددد ما   أا تعددوا عيىددى عليددل الىددسم  ددو المددتعلا عناددا ليعددوا أ ددوى لح تاددا هددس إلالددة التامددة عناددا الهيددل دفلددة علددى أا 

 و وتن العسم إلى األها  أاللى.

  هل  أكلا اليوم إنىيا  الالرانس   كرا ة م ادلة الى اال الهيل الىعوت ع  الى يل الاجع  

دددْوم  َعدددْ  َكدددَسم   [16]إنادددا كاندددُّ وعلدددا المس عدددة الف وعلدددا ا نددد . تودددال   دددْ  أَْجل دددل  أََمَرَ دددا ب الوَّ ي م  اَلاْمتَلَ  دددوا ه دددس الىَّدددبَع  الَّدددال 

َرالل، اَلذَل ددَك أَنَّ  ْنددددَ النَّددداة  َودددا   دددةل ع  َنَّدددل  لَددْا تَع دددْ  لََادددا    َّ ْا  أََمَرَ دددا ب دددالَل َك أل  دددا  ، هَوَددداَل بَْعا  دددَس أَت  دددال ب َولَدددد  ب ددداْلَعو   اْلبََ ددر  َادددا َجددداَلْت اَل  
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الحعمددة مدد  لدد  أكلددا اليددوم إنىدديا  أ ددد ما أا كددسم عيىددى أ ددوى هددس إلالددة [37] .َعدد   اْلَعددَسم  ل يَْع  يَاددا هَددلََمَرت  اْلَعددَسَم اَللَدددََ ا

أعدددوا للعدددر  المددد  أذل  التامدددة الهيدددل أا و دددوتن األمدددر إلدددى األهاددد  أاللدددى، الالردددانس أا الىدددعوت عددد  جددددال الىددد اال

 الناة أ يل لا ت د م اهاا  .

 ددددو  دددددوواا علددددى م ا دددددال ن ىدددداا الكتمدددداا أددددر ا ممددددا وأت مع دددد ال كددددسم الليددددد ا. أي أا الددددن    البددددا   واأميييير الثالييييث

دددا ، ال دددو أا الأوأدددة  ووأدددوة هيمدددا تتعلددد  بال ددداوات التدددس تر دددع هيادددا النددداة عدددادال . الذكدددر بعدددن العلمدددال هر دددا  آمدددر مام 

إلدددى معودددية أمدددرى، هددد ا ع ددد  هددد لى ال دددي اا  دددس بتددد تي  المعودددية  تدددى تودددع هيادددا المىدددلا هددد ا ع ددد  ال دددي اا انتوددد  

ثالرددة ال عددالا ، هاددو ف تامدددل الو ددو  هددس معوددية معيندددة بودددو مددا تامددل أا تعودددس  ددالا المىددلا وبَّددل، تىدددتوي هددس  ددالا هعددد  

، الأمدددا الأوأدددة الدددن   هادددس التدددس وحدددث عدددا باا علدددى معودددية بعينادددا، وحردددل  المنادددس عندددل الودددرس الواجدددع، هعلادددا معدددا  

اليهيييا السييي م كابيييي ويييوة ا يمتهيييا االيييية فيييي كتميييان السييير اييي  النييياش و ااييية    ميييريملكييي. عليادددا الوعدددرو ال لدددع هيادددا

 أوامر الل . وهو مأمو  بجها هاا فإاا ما تهاون في جها ها واسترسا موها فإب  ود يؤاخا الى هاا التهاون .

 .11-11المطلك الثالث: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في سو ة الق ص آية 

ن   دددْؤم  دددَ  اْلم  ي ب دددل  لَدددْوف أَْا َوبَْ ندددا َعلدددى  َْلب ادددا ل تَع دددوَا م  وأدددى هاو  دددا  إ ْا كدددادَْت لَت ْبدددد    اَل الَدددُّْ أل  ْمت دددل  42يَ  َاَلأَْعدددبََه ه دددؤاد  أ م   م 

الَا َ ن دددع  اَل  ددْا ف تَْ دددع ر  ددَرْت ب دددل  َعددْ  ج  دديل  هَبَو  دد ْ 44  و   ددَع م  ْمنددا َعلَْيدددل  اْلَمراض   َْبددد   هَوالَددُّْ َ دددْ  أَد لكع ددْا َعلدددى أَْ دد   بَْيدددُّ     اَلَ رَّ

وَا َ ددح  دد َّ أَْكرَدددَر  اْ 42تَْع  ل ونَددل  لَع ددْا اَل  ددْا لَددل  ناع  ددل  َكددْس وَوَددرَّ َعْين اددا اَلف وَْحدددَ َا اَلل ددتَْعلََا أَاَّ اَلْعدددَ اللَّددل  َ دد   اَللع     هََردَدْندددا   إ لددى أ م  

وَا َ  .) 41-42ص  افتات م  أووال الوو(  41ف تَْعلَم 

وأددى هاو  ددا   ولددل وعددالى   ْكددر موأدددى، والا   اَلأَْعددبََه ه ددؤاد  أ م   م  هيددل أوبعددة أ دددوال  أ ددد ا  هاو ددا  مدد  كدد  شددسل إ ف مدد  ذ 

 أعيد ب  جبير ع  اب  عباة، البل  ال م ا د، الععرمة، ال تادال، الالاحاس.

عددددا ، والا  الاددددحاس عدددد  ابدددد  ع بدددداة، ال ددددس  ددددرالال أبددددس ولتدددد ، الأبددددس العاليددددة، الالاددددحاس، الالرددددانس  أعددددبه هؤاد ددددا هَ  

عدددا  »ال تدددادال، العاعدددا ال حددددوي، هددد ناا  دددرأالا   بددد اي مع مددددة. الالرالدددث  هاو دددا  مددد  ال يندددا بنىددديانل،  الدددل الحىدددد ، « هَ  

ْلمادددا أنَّددل لدددا ت وتَددد ،  الددل أبدددو عبيدددال.  دددال ابددد   تيبددة  ال دددالا مدد  أع  دددع الت ىدددير، الابدد  لتدددد. الالرابددع  هاو دددا  مددد  الحدد ا، ل ع 

 ! ال دددد  ت دددْربَ   إ ف  علددددى  لدددع ال ددددال  المحددد الا !  ولددددل لَددددْوف أَْا َوبَْ ندددا َعلددددى  َْلب اددداكيدددو تعددددوا كددداللك الاللددددل  تودددول  

ي ب دددل  وعدددالى   هدددس  دددال  الادددال  دددوفا  أ دددد ما  أنادددا ورجدددع إ لدددى موأدددى.  المتدددى أوادت  دددالا  هيدددل ثسثدددة  إ ْا كدددادَْت لَت ْبدددد 

أ ددوال  أ ددد ا  أنددل  ددي  هاو تْددل والى أددعيد بدد  جبيددر عدد  ابدد  عبدداة أنددل  ددال  كددادت ووددول  تددا ب نَيَّددا .  ددال  تددادال  الذلددك مدد  
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عَُّ النددداَة  شدددال الجددد ا. الالردددانس   ددي   ملددُّ لرضددداعل كددادت وودددول   ددو ابنددس،  الدددل الىدددي. ددا َكب دددر الَأددم  الالرالدددث  أنَّددل لمَّ

توولدددوا  موأدددى بددد  هرعدددوا، كدددادت وودددول  ف بددد   دددو ابندددس،  الدددل ابددد  الىدددا ع. الالودددول الردددانس  أنادددا ورجدددع إ لدددى الدددو س 

  المعندددى   دددال ال جدددا  لَدددْوف أَْا َوبَْ ندددا َعلدددى  َْلب ادددا الالمعندددى  إ ْا كدددادت لت ْبددددي بدددالو س،  عدددا  ابددد  جرتدددر.   ولدددل وعدددالى 

ْب   إ لادددام الودددبر الو ددددتد الولدددع الوووتتدددل.  ولدددل وعدددالى   ن ي َ لدددوف وب ندددا علدددى  لبادددا، الالدددرَّ دددْؤم  دددَ  اْلم  أي  مددد   ل تَع دددوَا م 

َودددد    ي  بوعدددد اللدددل   وهنيييا ت هييير مجاهيييدة الييينفس انيييد أم موسيييى فيييي كتميييان سييير ولييييدها  )  أدددووال الوودددص 40  (الم 

حملهييا بموسييى الييي  السيي م والثابييية انييد مكوثيي  فييي و يير فراييون. ميي  أجييا الن يير موسييى مييرتي  اأولييى انييد وخفيياء 

 الى اأاداء.

 11المطلك الراب : مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر سو ة سبأ آية 

نْ  دددْا َعلَددىد َمْوو ددل  إ فَّ دَابَّدددة  اأْلَْو   وَلْك دد   م  ددا  ََاددْينَا َعلَْيدددل  اْلَمددْوَت َمددا دَلَّا  دددوَا ىهَلَمَّ ددد ك أَْا لَددْو َكددان وا تَْعلَم  دددا َمددرَّ وَبَيَّنَددُّ  اْل   َىددلَوَل  ف هَلَمَّ

ى ي   ا   اْلغَْيَع َما لَب ر وا ه س اْلعَالَال  اْلم 

ددا َ َعْمنَددا َعلَددى أ ددلَْيَماَا ب دداْلَمْوت  َ تَّددى َعدداَو  ددا  ََاددْينا َعلَْيددل  اْلَمددْوَت  أَْي هَلَمَّ َ  َْول ددل  وَعَددالَى  َهَلَمَّ ْنددل  اَلاَل َددَع ب ددل  َكدداأْل الِ  م  ْمر  اْلَمْ ددر 

ي دددا َعلَددد تَّع  ْنَىدددلَوَل   اَلذَل دددَك أَنَّدددل  َكددداَا م  دددْا َعلدددى َمْوو دددل  إ فَّ دَابَّدددة  اأْلَْو   وَلْك ددد   م  دددَس اْلعََودددا ب ل َىددداا  اْلَمدددْوت  ََمدددا دَلَّا  ْنَىدددلاَل  َاَل   ى اْلم 

ي  . اَل  يدددَ   ، ه دددس  َدددْول  الىكدددد   يك  هََمددداَت َكدددالَل َك اَلبَو دددَس َمددداه َس اْلَحدددال  إ لَدددى أَْا َأدددوََ  ميتدددا  اْلَحبََ دددة  ، ذََكدددَر   اْلو َ دددْير  دددَس ب ل غَدددة  اْلددديََم     

، أَْي َأدددبَب ا ل   دددوو  َمْوو دددفنعىددداو العودددا ألكددد  األو  إ تَّاَ دددا، هَع ل دددَا َمْوو دددل  ب دددالَل َك، هََعانَدددُّ  اأْلََوَضدددة  دَالَّدددة  َعلَدددى َمْوو دددل  ، اَلَكددداَا ش ا  ل 

ددَس َعلَْيددل  َأدددنَةل. اَلاْمتَلَ  ددوا ه دددس َأددبَع  أ ددَؤال ل  لددداللك ددوا ب َمْوو ددل  َ تَّدددى وَْما  علددى  ددولي   أََ دددد   َما َمددا  َالَدددل   َأددلََل اللَّددلَ وَعَدددالَى أَفَّ تَْعلَم 

دددا  ْلدددَا اْلغَْيدددع ، هَلَمَّ س ع  ددد ك وَددددَّع  ددد ك أَْا  َتَدداداَل  اَلَ ْيدددر   ،  َددداَل  َكانَدددُّ  اْل   ْاى وَبَيَّنَدددُّ  اْل   َمدداَت أ دددلَْيَماا  َعلَْيدددل  الىَّدددَسم  اَلَم  دددَس َمْوو دددل  َعلَدددْيا 

دد ك وَْعَمدد    ى اْبدد   َمْىددع ود   أَ َدداَم َ ددْوف  اَلاْل   ددي   ا  ددوَا اْلغَْيددَع َمددا لَب ر ددوا ه ددس اْلعَددالال  اْلم  َ  لَددْو كددان وا تَْعلَم  َوَضددة  بَددْيَ  تَدَْتددل  َ تَّددى أََكلَددُّ  اأْل

 َ ددعَُّ  اأْلََوَضددة  َعلَددى اْلعََوددا هَل ض  ْنددال  َمدداَت، هَو  ددا َأددوََ  لَددْا ت ْعلَددْا م  ْنَىددلَوَل  هََىددوََ . اَلت ددْراَلى أَنَّددل  لَمَّ ددا اَللَْيلَددة  ث دداَّ َ َىددب وا م  ْنَاددا تَْوم  َكلَددُّْ م 

َ،َأددال   . اَل  يددَ   َكدداَا و  ْنددال  َأددنَة  د   َعلَددى ذَل ددَك هََوَجددد ال    َدددْ َمدداَت م  تَ  ل ى ددلَْيَماَا َعلَْيددل  الىَّددَسم ، اَلَكدداَا دَاال  ْنوَدداد  دد    َأددْبعَةل، اَلَكددان وا م  اْل  

د  بَْيدددُّ  اْلَمْوددد دددا َمددداَت أاَْلَعدددى إ لَدددى أ ددلَْيَماَا ه دددس إ وَْمدددام  َمْىددد   ة  هَلَمَّ ددد َّ َعلَْيددل  الىَّدددَسم  أَأَّدددَ  بَْيدددَُّ اْلَمْودددد  ، هَدددلََمَر أ دددلَْيَماا  اْل   ة  ، د  ب دددل 

، اَلَكددداَا بَو دددَس      د  دددوا ب نَددداَل اْلَمْىددد   ال  ْا ب َمدددْوو س َ تَّدددى ت ت مك َْ ل دددل   َف و ْ ب دددر  دددا دَنَدددا اَلهَاو دددل   َددداَل أل  دددل  َأدددنَةل. اَله دددس اْلَ بَدددر  أَاَّ َملَدددَك هَلَمَّ وَْمام 

ددْ   َ  م  ل ت وَددال  لََاددا اْلَ ْرن وبَدددة ، هَلَددْا تَع ددْ  تَدددْومل اْلَمددْوت  َكدداَا عدددتول هىدددلل َعددْ  آتَددة  َمْوو ددل  هَوَددداَل  أَْا وَْ ددر  َس َشددَ َرال ود  ددع  أ ددد   َمْوض 

ك   هَتَو دددول  ال ددد رال  اأدددمس كدددالا الكدددالا، ه ل هَيَْىدددلَل َاا  َمدددا اْأدددم  ة  َشدددَ َرال يودددول  الفي شدددس ت ْودددب ه  ه يدددل  إ فَّ وَْنب دددُّ  ه دددس بَْيدددُّ  اْلَمْودددد 
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َعدددالَا،  َعدددالَا اَلل  َاا اَلَمدددأَْندددُّ   هَتَو دددول   ل  َ ا اَلاْأدددم  َادددا اَلَمَاددداو   ر  ب َعتْدددع  َمنَاه ع  أ دددَاا ه دددس ب ْىدددتَاا  لَدددل ، اَلتَدددلْم  ، اَلتَْغر  ر  ب َادددا هَت ْوَ دددع  ا هَيَدددلْم 

دددع  ، هبينمدددا  دددو تودددلس ذات تدددوم إذا َوأَى َشدددَ َرال  نَبَتَددُّْ بَدددْيَ  تَدَْتدددل  هَوَددداَل لََادددا  مدددا اأدددمك   الدددُّ   نوبدددة، ال روَْوددل ه  لَدددل  ه دددس ال   

، أَْندددُّ   ب دددل  اَلأَنَدددا َ دددس  ، هَوَددداَل أ دددلَْيَماا   َمدددا َكددداَا اللَّدددل  ل ي َ ر   د  دددك   دددال  الفي شدددس أندددُّ   دددال  ل َ دددَرال  َ دددالَا اْلَمْىددد    الَّت دددس َعلَدددى اَلْجا 

ددداَّ  دددل  ث ددداَّ  َددداَل. اللَّا  ! هَنََ َعَادددا اَلَ َرَأدددَاا ه دددس َ ا     ة  دددس اَلَ دددَسس  بَْيدددُّ  اْلَمْودددد   َعدددا   َعددد   ال ددد  مدددووس  تدددى وعلدددا ا نددد  أاأ َ َسك 

دددْا تَ  دددَ  اْلغَْيدددع  أَْشددديَاَل، اَلأَنَّا  دددوَا م  دددْا تَْعلَم  ددد ك و ْ ب دددر  أَنَّا  دددوَا اْلغَْيدددَع. اَلَكانَدددُّ  اْل   ددد َّ َف تَْعلَم  ، ث ددداَّ لَدددب َ  َك َنَدددل  اْل   دددوَا َمدددا ه دددس َ دددد  ْعلَم 

ْحددَراَل اَل َدداَم  دد ك إ لَددى أَْا َمَاددُّْ َأددنَةل اَلوَدداَّ ب نَددال  اَلوََحددنََّ  اَلدََمددَ  اْلم  ، هََمدداَت اَللَددْا وَْعلَددا  اْل   ددي  ل   ت َوددل  س اَلاوََّعددلَ َعلَددى َعَوددا   َعلَددى ك ْرأ 

د    [45] .اْلَمْى  

تث    ت ل  اْلَحددد  ددحَّ ، اَلتَددد لك َعلَددى ع  دداة   اَلَ ددالَا أَْ َىدد   َمددا   يددَ  ه ددس اآْلتَددة  يا  ْبدد   َيْاَمدداَا   َدداَل أَب ددو َجْع َددر  النَّحَّ اْلَمْره ددو  ، َواَلى إ ْبددَرا  

بَْيددر  َعدد   اْبدد   َعبَّدداة  َعدد   النَّب ددس   َعددلَّى اللَّددل  َعلَْيددل  اَلَأددلَّاَ  يد  ْبدد   ج   َدداَل  َكدداا نبددس اللددل أددليماا  َعددْ  َعَ ددال  ْبدد   الىَّددا  ع  َعددْ  َأددع 

َمدددا الىَّدددَسم  إ ذَا َعدددلَّى َوأَى َشددد َأدددُّْ اَلإ ْا َكانَدددُّْ بددد  دالاد َعلَْيا  ك   هَددد  ْا َكانَدددُّْ ل غَدددْرة    ر  َ َرال  نَاب تَدددة  بَدددْيَ  تَدَْتدددل  هَيَْىدددلَل َاا َمدددا اْأدددم 

ك    َالَدددُّْ  ل نَاب تَدددةل بَدددْيَ  تَدَْتدددل   َددداَل َمدددا اْأدددم    في شدددس   اْلَ ْرن وبَدددة ، هودددالل دددداََلال  ك ت بَدددُّْ، هَبَْينََمدددا   دددَو ت َودددل  س ذَاَت تَدددْوم  إ ذَا َشدددَ َرال

ْندد   أَاَّ  دد    َمدددْوو س َ تَّددى وَْعلَدددَا اْ   دداَّ َعدددا   َعددد   اْل   ، هَوَددداَل  اللَّا  ددوَا اْلغَْيدددَع، هَنََحتََادددا  أَْنددُّ   هَوَالَدددُّْ  ل َ ددَرال  َ دددالَا اْلبَْيددُّ  ددد َّ َف تَْعلَم  اْل  

دددوَا هََىدددوََ ُّْ، هَعَل دددَا  دددا هَتََوكَّدددلَ َعلَْيَادددا َ دددْوف  َف تَْعلَم  ْوددددَاَو ذَل دددَك هََوَجدددد ال   َأدددنَة   َعو  الا م  دددوَا اْلغَْيدددَع هَنََشدددر  ددد َّ َف تَْعلَم  ْنددد   أَاَّ اْل    اْ  

وهيييياا يييييدم الييييى أن النبييييي سييييليمان أيضييييا أخفييييى الليييي  توييييالى سيييير موتيييي  ايييي  الجيييي  لي هيييير للمييييؤمني  ضييييوف  [10]

البشيييرية واا أخفيييى الوبيييد سيييرو بيييي  سيييرا  الييينفس أالشييييا ي  وكيييابهم فيييي مورفييية الذييييك وايييدم ويييد تهم اليييى مورفييية 

 جنبي .

المبحييث الثييابي: بمييااا  ميي  مجاهييدة اليينفس و و هييا فييي كتمييان السيير فييي بويية سييو  القييرآن الكييريم: سييو ة  -

 .11-12ا سو ة ق آية 12ا سو ة الحجرا  آية 11ا سو ة ف لي آية7   آية 

 .7ةالمطلك اأوم: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في: سو ة    آي

دددرَّ اَلأَْم َدددى دددر   ه دددس اأْلَْ دددَوال  0َأدددووال يدددل  افتدددة   اَلإ ْا وَْ َادددْر ب ددداْلوَْول  هَ  نَّدددل  تَْعلَدددا  الى   دددَ  الى   دددرَّ اَلأَْم َدددى م     يددد   أَنَّدددل  تَْعلَدددا  الى  

دددَو َف تَحْ  بَدددل ، أَْي هَا  َ اي  ْأدددَما   م  ت دددس تَْ َادددر  ه يَادددا اْلوَا  ددد   ب ددداْلوَْول     
دددرَّ اَلأَْم َدددى. اَلَ دددالَا أ ْأدددل ولل الَّ َنَّدددل  تَْعلَدددا  الى   تَدددا   إ لَدددى اْلَ ْادددر  أل 

ْا ب لََأال يَع َكر يَرال . اَلذَل َك ه س ك     َشْري  َف ت ْوَود  ب ل  التَّ  ا  ْندَ اْلب لَغَال  َشا  عل ه س َكَسم  تَّبَعل ع     [10] .ْعل ي   بَْ  ت ْوَود  التَّْحو ي   م 
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إا و اددر تددا محمددد بددالوول، أال و ددو بددل، هىددوال عنددد وبددك الددالي لددل مددا هددس الىددموات المددا هددس األو  َ هَ  نَّددل  تَْعلَددا  ال يدد   ال

ددرَّ   توددول  ه نددل ف ت  ددى عليددل مددا اأتىددروول هددس ن ىددك، هلددا وبددد  ب واو ددك اللددا وددتعلا بلىددانك، اللددا ون دد  بددل الأم ددى.   الى  

،  ددال  الالددالي  ددو أم ددى مددد  ثددا امتلددو أ دد  التلالتدد  هددس المعنددس بوولددل َالأ ْم َددى  هوددال بعاددداا  معنددا    الأم ددى مدد  الىددر 

الىدددر  مدددا  دددد أل بدددل المدددرل ن ىدددل اللدددا تعملدددل.  ا ذكدددر مددد   دددال ذلدددك   ددددثنا ابددد   ميدددد،  دددال  ثندددا  عدددام، عددد  عمدددرال، عددد  

ددرَّ اَلأَْم َددى    ددال  الىددر   مددا عملتددل أندد ُّ الأم ددى  مددا  ددالف اللددل هددس ع ددال، عدد  أددعيد بدد  جبيددر، عدد  ابدد  عبدداة َ تَْعلَددا  الى  

  لبك مما لا وعملل.

دددرَّ   دددثنس محمدددد بددد  أدددعد،  دددال  ثنددس أبدددس،  دددال  ثندددس عمدددس،  ددال  ثندددى أبدددس، عددد  أبيدددل، عدد  ابددد  عبددداة،  ولدددل َ تَْعلَدددا  الى  

الأمددا الىددر   هيعنددس مددا أأددر  هددس ن ىددل . الالوددوال مدد  الوددول هددس ذلددك،  ،اَلأَْم َددى   تعنددس بددلم ى  مددا لددا تعملددل، ال ددو عاملددل

، ألا ذلددك  ددو الشددا ر مدد  العددسم لددل ابدد   ، ددول مدد   ددال  معنددا   تعلددا الىددر  الأم ددى مدد  الىددر  اللددو كدداا معنددى ذلددك مددا ولال 

لدددل ابددد  لتدددد، الهدددس لتدددد، لعددداا العدددسم  الأم دددى اللدددل أدددر  ، ألا أم دددى  هعددد  الا دددع متعدددد ، إذ كددداا بمعندددى هعددد  علدددى مدددا ولال  

ان ددراد أم ددى مدد  م عولددل، الالددالي تعمدد  هيددل لددو كدداا بمعنددى هعدد  الدددلي  الواضدده علددى أنددل بمعنددى أهعدد . الأا ولالتدد  العددسم  

ه نددل تعلددا الىددر  الأم ددى منددل. هدد ذا كدداا ذلددك ولالتلددل، هالوددوال مدد  الوددول هددس معنددى أم ددى مدد  الىددر  أا توددال   ددو مددا علددا 

، الأا مددا لددا تعدد  ال ددو  يددر اللددل ممددا أم ددى عدد  العبدداد، ال لددا تعلمددو  ممددا  ددو كددا   اللددا تعدد ، ألا مددا واددر الكدداا هغيددر أددر 

، ألا ذلدددك ف تعلمدددل إف اللدددل، ثدددا مددد  أعلمدددل ذلدددك مددد   كدددا   هدددس شدددسل، الأا مدددا لدددا تعددد  ال دددو كدددا   هادددو أم دددى مددد  الىدددر 

 [38]عباد . 

 11آيةالمطلك الثابي: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في سو ة ف لي 

ددديال َ ل َكلَنَّدددل  اَلل دددس  َ م  ي بَْينَدددَك اَلبَْينَدددل  َعددددَااَلال دددَس أَْ َىددد   هَددد  ذَا الَّدددال  تودددول وعدددالى  )11سيييو ة ف يييلي:آ ية(    14َادْهَدددْع ب دددالَّت س   

ذكددر  لنبي ددل محمددد َعددلَّى اللددل َعلَْيددل  اَلَأددلَّا  ادهددع تددا محمددد بحلمددك جادد  مدد  جادد  عليددك، التع ددوس عمدد  أأددال إليددك إأددالال 

،  ددال  ثنددا أبددو عدداله،  ددال ثنددس معاالتددة،  المىددسل، البوددبرس علددياا معددرال  مددا و ددد مددناا، التلودداس مدد    ددبلاا.  دددثنس علددس 

، عدد  ابدد  عبدداة،  ولددل   ددَس أَْ َىدد   عدد  علددس   ددال  أمددر اللددل المددؤمني  بالوددبر  )14أددووال هوددلُّ  اآلتددة (  ادْهَددْع ب ددالَّت س   

عنددد الغاددع، الالحلددا الالع ددو عنددد ا أدددالال، هدد ذا هعلددوا ذلددك عوددماا اللددل مددد  ال ددي اا، الماددع لاددا عدددالك ا، كلنددل اللدددس  

ددَس لحددة بدد  عمددرال، عدد  ع ددال  مدديا.  دددثنا محمددد بدد  ب دداو،  ددال  ثنددا أبددو عددامر،  ددال  ثنددا أدد ياا، عدد  ي ادْهَددْع ب ددالَّت س   

  ال  بالىسم. أَْ َى   
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ادْهَددْع ب ددالَّت س  دددثنا محمددد بدد  عبددد األعلددى،  ددال  ثنددا محمددد بدد  ثددوو، عدد  معمددر، عدد  عبددد العددرتا ال دد وي، عدد  م ا ددد 

دددَس أَْ َىددد         دددال  الىدددسم عليدددك إذا لويتدددل. ال ولدددل  َي بَْينَدددَك اَلب ددديال هَددد  ذَا الَّدددال  ل َكلَنَّدددل  اَلل دددس  َ م  تودددول وعدددالى ذكدددر    ْينَدددل  َعددددَااَلال

اهعددد   دددالا الدددالي أمرودددك بدددل تدددا محمدددد مددد  دهدددع أددديية المىدددسل إليدددك ب  ىدددانك الدددالي أمرودددك بدددل إليدددل، هيودددير المىدددسل إليدددك 

الحمدديا   ددو الددالي بينددك البينددل عددداالال، كلنددل مدد  مسي تددل إتدداس. البددر   لددك، اللددس  لددك مدد  بنددس أعمامددك،  رتددع النىددع بددك، ال

الورتدددع. تودددول وعدددالى ذكدددر  لنبي دددل محمدددد َعدددلَّى اللدددل َعلَْيدددل  اَلَأدددلَّا  ادهدددع تدددا محمدددد بحلمدددك جاددد  مددد  جاددد  عليدددك، التع دددوس 

،  دددال  ثندددا أبدددو  عمددد  أأدددال إليدددك إأدددالال المىدددسل، البودددبرس علدددياا معدددرال  مدددا و دددد مدددناا، التلوددداس مددد    دددبلاا.  ددددثنس علدددس 

، عددد دددَس أَْ َىدد     ابدد  عبددداة،  ولددل  عدداله،  ددال ثندددس معاالتددة، عددد  علددس   دددال  أمددر اللدددل المددؤمني  بالودددبر  ادْهَدددْع ب ددالَّت س   

عنددد الغاددع، الالحلددا الالع ددو عنددد ا أدددالال، هدد ذا هعلددوا ذلددك عوددماا اللددل مددد  ال ددي اا، الماددع لاددا عدددالك ا، كلنددل اللدددس  

السيييي م  بييييي  الطييييرفي  ي يييييا ن كتمييييان البذضيييياء ايييي  ا خييييري  ووفشيييياء وومونييييى الييييَ )  أددددووال هوددددلُّ 25 (  مدددديا  

الويييداوة بيييي  الوبيييا  واليييَ أن ا خيييري  ع يورفيييون وجيييو  ضيييذين  بيييي  الطيييرفي  فييي  يتيييدخا النييياش وع الشييييا ي  بيييينهم 

  ما  ام الطرفي  كتموا سر اداوتهم ا  الناش.ا للوسوسة و شوام الفت 

 12حجرا  آية المطلك الثالث: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في ا سو ة ال

  42 ال وعالىى الف تغتع بعاعا بعااى َأووال الح رات آتة  

يبة لغة    الغ 

 ددس بعىددر الغددي  أا وددالكر أمدداس بمددا تعر ددل، هدد ا كدداا هيددل هوددد ا تبتددل، الإا لددا تعدد  هيددل هوددد بََاتَّددل، أي  لددُّ عليددل  -4

 ما لا ت علل.

أَا ودددالكر   [12] باتددداا، الإا الاجادددل هادددو شدددتا.ذكدددر مىددداالئ ا نىددداا هدددس  يبتدددل ال دددس هيدددل، الإا لدددا وعددد  هيدددل هادددس -2

نىددداَا بمدددا هيددل ممدددا تعدددر ، [50]أََمدداس مددد  اَلَوا دددل ب َمددا ه يدددل  مددد  ع ي ددول تَْىدددت رَ ا التىدددو،  ذكرَ ددا  س ا   الالغيبدددة هادددس ذكددر 

لوددددل، أال مالددددل، أال اللددددد ، أال الالددددد ، أال لالجددددل ، أال أددددوال كدددداا هددددس بدنددددل، أال دتنددددل أال، دنيددددا  أال ن ىددددل، أال َملوددددل، أال م 

مادمددددل، أال مملوكددددل، أال عمامتددددل، أال ثوبددددل، أال م دددديتل، ال ركتددددل الب اشددددتل المسعتددددل، العبوأددددل، اليس تددددل، أال  يددددر 

ذلدددك ممدددا تتعلددد  بدددل، أدددوال ذكرودددل بل شدددك أال كتابدددك، أال ومددد َت، أال أشدددرَت إليدددل بعيندددك، أال تددددس، أال وأأدددك أال نحدددو 

الالغيبددة محرمددة بودددول   [44] هيددل  ا بدددا  الاللددل أعلددا المدد  العلمددال مدد  ت ددتري هدددس الغيبددة أا تعددوا الموددول  [55]ذلددك. 

.   ال دددد بدددي  )42الح ددرات (اللددل وعدددالى  ىالف تغتدددع بعاددعا بعادددا  أتحدددع أ دددكا أا تلكددد  لحدددا أميددل ميتدددا  هعر تمدددو ى 
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وأدددول اللدددل عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا ضددداب اا هدددس  ولدددل  أوددددوالا مدددا الغيبدددة   دددالوا  اللدددل الوأدددولل أعلدددا،  دددال  ذكدددرس 

تعددر .  ددال  أهرأتددُّ إا كدداا هيددل مددا أ ددول   ددال  إا كدداا هيددل مددا ووددول هوددد ا تبتددل، الإا لددا تعدد  هيددل مددا ووددول  أمدداس بمددا

ال ددال  و يددددنا  اعدددال أا  العددسم بمدددا   دددو الغيبددة.-اللددو كدداا هيددل  –هددالكر ا نىددداا لغيددر  ب ددسل تعر دددل    [34]هوددد بات ددل.  

وهيييياا يييييدم الييييى أن كتمييييان   [43]دنيددددة، أال ال لويدددة. تعر دددل المتحدددددأل عنددددل  ددددرام، ال دددالا ت ددددم  عيددددول ا نىدددداا الب

أسيييرا  المسيييلمي  وايييدم اليييتكلم اييينهم بالسيييوء وايييدم نيبيييتهم تمنييي   وسوسييية ا بيييس والجييي  ووشيييوام الفيييت  بيييي  

فشيياء ومييا بوييد أ ان وسوسيية اليينفس تكييون وبييا وفشيياء السيير وع يولييم بهييا الشيييطان مييا  ام الوبييد كييتم سييرووالوبييا . و

الشييييطانا لييالَ ع يحاسيييك اللييي  الييى وسوسييية اليينفس وحتيييى الم  كيية ع تكتيييك الوسوسييية وع السيير فت هييير وسوسيية 

ن أع بويييد وكبييير مثيييام اليييى اليييَ هيييو فيييي فتيييو  الطييي ق فييي  يقييي  الطييي ق أبويييد أن يلف هيييا أو يكتبهيييا الوبيييد المسيييلم و

 يتلفظ ب  أو يكتب .

 .11-12 المطلك الراب : مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر سو ة ق آية

دددْ   َدددْول  إ فَّ لَدَْتدددل  َو  يدددعل َعت يددددل  معندددا    دددالاا الملعددداا العرتمددداا تعتبددداا كددد  مدددا تعلمدددل  )41أدددووال ق  اآلتدددة (َمدددا تَْل  دددظ  م 

أا اللدددل (ندددل ف تعتدددع عليدددل، ألا النبدددس عدددلس اللدددل عليدددل الأدددلا  دددال   المدددرل مددد   دددول أال هعددد ، أمدددا مدددا تحددددأل بدددل ن ىدددل ه

 و االل 

 ا نىاا .  ىلع  الوول الال ع  تعتع عل [13] ).الأوأُّ أال  دثُّ بل أن ىاا ما لا وعم  أال وعلا بلألمتس عما 

[39] 

َ  تد ْ  َ ْب   اْلَوو  ة  ب ل  نَْ ى ل  اَلنَْح   أَْ َرل  إ لَْيل  م  ْنَىاَا اَلنَْعلَا  َما و َوْأو   .)40أووال ق  اآلتة   (   40اَللَوَدْ َملَْونَا اْ  

دددَراد ب دددل  آدم عدددلَوات اللدددل َعلَْيدددل  اَل دددد . اَلت وَدددال  إ نَّدددل ه دددس كددد  النَّ  َْولدددل  ْنَىددداان ت وَدددال  إ ا الم  اة.اَل َولدددل  وَعَدددالَى  لاَللَوَدددد ملونَدددا اْ  

ت ددَراد ب اآْلتَددة    ددَو آدم هالوأوأددة ه ددس َ وددل َ ددد  تث الددنَّ  ، اَلإ ا َكدداَا الم  ث نَ ىددل لالنعلددا َمددا ووأددوة ب ددل  نَ ىددلن الوأوأددة  َ ددد 

دددول، اَلعدددلى َوْكعَتَدددْي   اَللدددا تحددددأل هياَمدددا نَ دددل هَلْ ىددد  اْلوض   ىدددلال ب لَْكددد  ال َّدددَ َرال. اَل دددد ثَبدددُّ َعددد  النَّب دددس أَندددل  َددداَل  ى مددد  وََوضَّ

  دددر اللدددل لَدددل  َمدددا ووددددم مددد  ذَنبدددل ى.اَل َولدددل  لاَلنحددد  أ دددرل إ لَْيدددل  مددد  َ بددد  الووتددددن َ بددد  الووتدددد  عدددرق ه دددس بَددداي   اْلع ن ددد ، 

ْاددر اَلت وَددال  ه ددس اْلبدددا عددرق ت ىددمى األكحدد  ناددر اْلبدددا، اَله ددس الىَّدداق ت وَددال لَددل   الن  َىددال، اَله ددس اْلددبَ   ت ىددمى الحالددع، اَله ددس الش  

ددر، اَله ددس اْليَددد ت ىددمى األكحدد ، اَله ددس اْلع ن دد  ت ىددمى الووتددد، اَله ددس اْلولددع ت ىددمى الددووي ، اَلت وَددال  مددا الوتددداا وَحددُّ  ت ىددمى اأْلَْنا 

أَي  ل يدددو. اَلَمْعنَدددا    أَا اللدددل وَعَدددالَى أ دددرل إ لَْيدددل  مددد  كددد  َشدددْسل َ تَّدددى إ نَّدددل أ دددرل إ لَْيدددل  مددد  مماودددل ال ياودددل، ال يددداال ، الدددودجي 
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ْنَىدداا ب َادددالَا اْلعددرق، َ تَّدددى إ ذا اْنوَ دددع لددا تْبددد  َ يدددا. ددَمال  اْ   دددي   اَلَعددد   ال    تَلَو  يَددداا  َعدد   اْليَم  يددددل َ إ ذْ تَتَلَوَّددى اْلم  َأدددووال ق     40 َع 

. الالتوددددى    ددددَو  إ ذْ تتلَوَّددددى الملتويدددداا   َْولددددل وَعَددددالَى  40اآلتددددة  ددددد إ ذْ تتلَوَّددددى المتلويدددداا، ال مددددا اْلملَعدددداا  َحمَّ َمْعنَددددا    اذكددددر تَددددا م 

ْندددل  َْولدددل وَعَدددالَى   دددال ملدددل الن ودددل هيربتدددل، اَلم  أدددووال البودددرال  مددد  (  وبدددل َكل َمدددات هَتلودددى آدم مددد اْلوب دددول اَلاأْلَْمدددال، هالملدددك تَلْم 

أَي   َاعدددد، هَددداْكت ى ب دددالكر أَ دددد َما َعددد  اآلمدددر، َمْعنَدددا    َعددد   َعددد  اْليَمدددي  اَلَعددد  ال دددَمال  عيدددداَل َولدددل  أَي  أَمدددال.)10اآلتدددة 

، ال مدددا جانبدددا ا ْل َا.ال دددال  هدددس الحددددتث اْليَمدددي   َاعدددد اَلَعددد  ال دددَمال  َاعدددد. اَله دددس بعدددن اأْلَْمبَددداو  الودددماماا مْوعدددد اْلملَعدددْي  

إا اللددل و دداالل ألمتددس مددا  دددثُّ باددا ” المددرالي عدد  أبددس  رتددرال وضددس اللددل عنددل  ددال وأددول اللددل، عددلس اللددل عليددل الأددلا  

 دددالا الاددددي النبدددوي تبدددي  أا ا نىددداا  دددد ومدددر بال ندددل مدددواير الالأوأدددة عدددابرال هيب دددرنا ” أن ىددداا مدددا لدددا وعمددد  بدددل أال ودددتعلا

أا اللدددل وبددداوس الوعدددالى ف تؤامدددال بادددا ألا ال ددداير إذا مدددر با نىددداا اللدددا تىدددتور عندددد  ف  -عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا  -النبدددس 

لدددى  دددد الرأدددو  إأمدددا إذا اأدددتور ال ددداير هدددس الولدددع  ،تؤامدددال بدددل بددد  تعتدددع لدددل  ىدددنة ال دددالا مددد  مودددا ص األمدددة المحمدتدددة

ل دددي اا بمدددا ف ميدددر هيدددل ف الالحددددتث تددددل بالتلكيدددد علدددى أا الوأوأدددة ال دددس  ددددتث الدددن   الا ،هددد ا ا نىددداا تحاأدددع عليدددل

تؤامددال اللددل بادددا ال ددال  ب دداوال عشيمدددة للمىددلا الدددالي ف ودعددل الددن   األمددداوال بالىددول أا تادددأ التىدددتور أال فتتركددل شدددي انل أا 

 ،الال دددرق بدددي   ددددتث الدددن   الال دددي اا أا  ددددتث الدددن   تربدددُّ علدددى  الدددة الا ددددال ،تعمددد  عمدددس مالودددا لوجدددل اللدددل العدددرتا

أمدددا إذا مرجدددُّ الوأوأدددة هدددس  ،نىددداا أا  دددالا مددد  دأدددا   ال دددي االدددى أمدددرى هددديعلا ا إالدددة هددد ذا انتوددد  الحددددتث مددد   

 [29] .عووال عم  أال كسم هيؤامال اللل علياا

 المبحث الثالث: بمااا  م  مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في فتو  الط ق: -

  فتو  الط ق.المطلك اأوم: بمواا  م  مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في 

هددددس الحدددددتث الوددددحيه  إا اللددددل  ملسو هيلع هللا ىلص ددد  توددددع ال ددددسق بالنيددددة دالا ول ددددظ  هدددد ا النيددددة ف توددددع باددددا ال ددددسقال لوددددول النبددددس 

ذ ددع ال واددال إلددى أا ال ددسق و دداالل عدد  أمتددس مددا  دددثُّ بددل أن ىدداا مددا لددا وعمدد  أال وعلددا، هالنيددة ف توددع باددا ال ددسق  يددث 

ه ندددل  -ال دددو مددا ف تىدددتعم  إف هيددل  البدددا لغددة أال عرهدددا  -اا بل دددظ ال دددسق الوددرته ف توددع بغيدددر ل ددظ اللدددو نددوا ، الأندددل إذا كدد

هددد ا اللددل ف تؤامدددال العبدددد بمددا داو هدددس ن ىدددل، [53] توددع بدددس نيددة، الإذا كددداا ال دددسق بددالل ظ العندددا س ه نددل ف تودددع إف مدددع النيددة.

ال ددسق ف توددع بالنيددة، الدلدديلاا هددس ذلددك مددا لعىددر التحددرل منددل، اللعدد  تؤامددال  بمددا  ددال أال عمدد ، الجماددوو العلمددال علددى أا 

والا  الب ددداوي هدددس عدددحيحل، عددد  أبدددس  رتدددرال وضدددس اللدددل عندددل عددد  النبدددس عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا  دددال  ى إا اللدددل و ددداالل 

 . ددال  تددادال   إذا يلدد  هددس ن ىددل 5209د.ت   عدد  أمتددس مددا  دددثُّ بددل أن ىدداا، مددا لددا وعمدد  أال وددتعلا ى  َامرجددل الب دداوي،

 [9]اب    ر   ال سق ف توع بالنية دالا الل ظ انتاى.  هلي  ب سل  ال
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 .ال دددال الودددنعانس هدددس أدددب  الىدددسم  الالحددددتث دليددد  علدددى أندددل ف تودددع ال دددسق بحددددتث الدددن  ، ال دددو  دددول ال مادددوو انتادددى 

[35] 

 لى النتا ال افوية إوا التوع   أهم النتا ج:

 ددددد الودت ثددددسأل مددددرات هددددس ثددددسأل أددددوو  إاَّ المتتب ددددع آلتددددات الوددددرآا ت ددددد أا كلمددددة الىددددر  الم ددددتواواا -4

   أووال.14  مرال هس 42َالوعروت كلمة الغيع هس الورآا العرتاَ

ا الأوأددة الددن   وعددوا  بدد  إه ددال الىددر الف تعلددا باددا ال ددي اا مددا دام العبددد كددتا أددر  أمددا بعددد إه ددال إ -2

وعتدددع  الىدددر هتشادددر الأوأدددة ال دددي اا، لددداللك ف تحاأدددع اللدددل علدددى الأوأدددة الدددن   ال تدددى المس عدددة ف

ا تل شادددا أال تعتبادددا العبدددد المىدددلا الأكبدددر مردددال علدددى ذلدددك  دددو هدددس هتدددوى ال دددسق هدددس أبعدددد  الوأوأدددة إف

ا ال دددي اا ف أال ،تودددع ال دددسق إف بعدددد أا تدددتل ظ بدددل أال تعتبدددل.  إذ  وىدددمى م ا ددددال الدددن   ال اددداد األكبدددر

ى )44أددووال أددبل آتددة (باددا ن دد  ا نىدداا الب ددرتة المددا و  ياددا . موددداق  ولددل وعددالى هددس  تعلددا مددا وىددر

ى.  ي   ا  وَا اْلغَْيَع َما لَب ر وا ه س اْلعَالَال  اْلم  ا َمرَّ وَبَيَّنَُّ  اْل   ك أَْا لَْو َكان وا تَْعلَم   هَلَمَّ

نددل تغلدد  م ددرى الوأوأددة مددد  ىدداا  هددس  الددة العددداالال العدددم الغيبددة ألنا كتمدداا الاددغينة هددس ن دد  ا إ -1

جددانبي  الأوأددة ال دد  الافندد  ألنامددا لدد  اللددا تعلمدداا أأددراو العبددد الدالاملددل المددا أم ددُّ هددس ن ىددل الاللددل 

اى تل ددددظ أال أالكددداللك المس عددددة لددد  وعتدددع مدددا أم دددُّ الدددن   إف بعدددد  ،الو يدددد الدددالي تعلدددا الىدددر الام دددى

إف لدتدددل و يدددع عتيددددى. ال دددال   دددس  تعمددد ى الوودددد  ندددا العتابدددة مودددداق  ولدددل وعدددالى ىف تل دددظ مددد   دددول

 هتوى ال سق الالي ف توع على المرأال  إف بعد التل ظ أال العتابة.

، المناددددا مددددا تددددروب   -4 ، مناددددا مددددا تتعل دددد  بال انددددع ال  وددددس  الالعددددا لس  ووجددددد هوا ددددد كريددددرال لعتمدددداا الىددددر 

، الال ، المناا ما تروب  بال انع األمنس  الالعىعري  .بال انع الىياأس  الاف توادي    انع الدتنس 

 تحرم ا ه ال هس عدال مواود ن ير إلياا إجماف ، ال س  إه ال أر  المؤم  الإذاعتل، إه ال ال ا  ة. -5

مدددا تىدددترنى مددد   رمدددة ا ه دددال  الحعدددا الال ددداادال الا هتدددال، جدددرر ال ددداود، نوددده المىت دددير، إب دددال  -0

 البد   الاألبايي .

 ال يانة.، الت ايرالنعاتة أال ، م  دالاهع إه ال الىر   الع  ع الال  ر -0

لعتمدددداا الىددددر  هوا ددددد عدتدددددال وربوتددددة العمليددددة  ددددس  وحويدددد  النوددددر، الح دددداو علددددى التددددوالا المعنددددوي   -1

 ووثي  الولة با مواا.، للم تمع، ن ار األموو
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إا  انت دداو الىددر  هيددل م دداير عدتدددال مناددا أاَّ إه ددال الىددر   ددد تددؤد ي إلددى الوتدد  الالددالل  هددس الدددنيا العدددم النددوو هددس  -9

 ال، كما أنَّل ت عدك إتالال اآلمرت ، الضرو هس كرير م  الم افت.اآلمر

ال ندددداس آتددددات كريددددرال  ر ددددُّ علددددى   ددددظ الىددددر  الآتددددات أمددددرى وحددددد ثُّ عدددد  أنبيددددال الأالليددددال   شددددوا  -42

ت أم  النبدددس  موأدددى  أأدددراو ا هعاندددُّ لادددا الن ددداال هدددس الددددنيا  بددد  اآلمدددرال، ندددالوا ميدددر الددددنيا الاآلمدددرال. هعنددددما أأدددرَّ

وَأدددى عليدددل الىدددسم أمددد ر الفدال نبدددس اللدددل عليدددل الىدددسم، الكتمدددُّ أدددرَّ الفدودددل، الألوتدددل هدددس الددديا  َاَلأَْعدددبََه ه دددَؤاد  أ م   م 

ن يَ   ددددْؤم  ددددَ  اْلم  بَْ نَددددا َعلَددددى  َْلب َاددددا ل تَع ددددوَا م  ي ب ددددل  لَددددْوَف أَا وَّ ، كدددداا ال دددد ال )42الووددددص ( هَاو   ددددا إ ا َكددددادَْت لَت ْبددددد 

ددددوا  ا لاددددس   َهََردَدْنَددددا   إ لَددددى دددد َّ أَْكرَددددَر  ْا َف تَْعلَم  ددددل  َكددددْس وَوَددددرَّ َعْين َاددددا اَلَف وَْحددددَ َا اَلل ددددتَْعلََا أَاَّ اَلْعدددددَ اللَّددددل  َ دددد   اَللَع       أ م  

. ال ددي   ددصَّ نبددس  اللددل توأددو عليددل الىددسم و،تددا  علددى أبيددل النبددس  تعوددول عليددل الىددسم، أالعددا  )41الووددص  (

يدددد الاْ لَدددَك َكْيدددد ا بح دددظ الىدددر الأفَّ توودددص علدددى إمو ْ،تَددداَس َعلَدددى إ ْمَوو دددَك هَيَع  دددْص و  ودددل مدددا وآ   َ َددداَل تَدددا ب نَدددسَّ فَ وَْوو 

ب ددددي ل  نَىدددداا  َعددددد ال  مك َ   ددددَظ نبددددس  اللددددل عليددددل الىددددسم الىددددر  العمدددد  بالوعددددية الكدددداا  ) 5توأددددو (  إ اَّ ال َّددددْيَ اَا ل ا 

ددديع   ال دد ال ا لاددس   َاَلَكدددالَل َك َمعَّن  ددا ل ي وأ ددوَ  دديع  ب َرْ َمت نَدددا َمدد  نََّ ددال اَلفَ ن ا  ْنَاددا َ ْيدددث  تََ ددال ن و  أ  م  ه دددس األَْو   تَتَبَددوَّ

ن يَ  اأَْجَر  ْحى  َّو وَا . ، ) 50توأو (  ْلم  تَ  آَمن واْ اَلَكان واْ تَت َرال  َمْيرل ل  لَّال   .) 50توأو  (َاَلأَلَْجر  اآلم 

تووم ب كمالل . الكما  أا تووم بعم  ما، عليل أا تعتمل الأا ف تحدأل بل ك  أ د  تى  كتماا  اال الحاجات   م  ترتد -  44   

 [20]  اأتعينوا على إن ار  وا  عا بالعتماا ه ا ك  ذي نعمة محىود( ال وأول اللل على اللل عليل الآلل الألا  ال  

إه دددا اا... هادددو أالف     ددد  المدددرأال هدددس كتمددداا األأدددراو ال الجيدددة  الاألأدددرتة مددد  األمدددوو َالتدددس ت دددع   شادددا العددددم -42

عدددددم إه ددددال مددددا تعددددوا مناددددا ل الجاددددا، ال ددددو ثاني دددددا   دددد  اآلدال ا أددددسمية العامددددة التددددس ووعددددس بىددددتر مردددد   دددددال  

 األموواألأرتة الال الجية.

هددددس شددددك أا لعدددد  داللددددة أأددددراو ا التددددس ف تنبغددددس ك دددد اا أال ايددددس  أ ددددد علياددددا، الماعددددة  كتمدددداا أأددددراو الداللددددة  -41

و الحربيددددة، ال ددددد كدددداا النَّبددددس عددددلى اللددددل عليددددل الأددددلا تعددددتا األأددددراو، المناددددا مددددا تتعلدددد  باألأددددراو الحربيددددة األأددددرا

ى بغير ا  [8]  .الالعىعرتة، هعاا م   دتل إذا أواد   الال الوَّ

 

 

 الهس ضول نتا ال البحث  وا الضع بعن التوعيات  س  التوصيا :
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أأددددراو البيددددُّ الاألأددددرال ألا ذلددددك مدددد  أعلددددى مراوددددع علددددى الوالدددددت  وعلدددديا أبنددددا اا كددددتا األأددددراو المووعددددا  -4

 م ا دال الن  .

علددى الوالدددت  وعلدديا أبنددا اا كتمددداا البغاددال الالعددداالال لهمددرت  العدددم  يبدددتاا الكددتا األهعدداو الالعددسم الىددسل بعددد   -2

أشددعالل كددس ف تحاأدددع علياددا العددددم افكتددراأل لوأوأدددة الددن   العدددم العمددد  باددا كدددس وددال ع عندددل  ددال  الوأوأدددة 

  مالاا مراوا.إإذا دول ن ىل على ودوت يا 

مدددا أدددراو الداللددة فا ذلدددك تددؤدي الدددى  ددسس األأعلددى الداللدددة الضددع عووبدددة وادعددة علدددى المددوو ي  الدددالت  ت  ددوا  -1

 الالحااوات.

مددرت  أال تددتعلا باددا بوددوت مددام اآلأأددراو  ال اعددة الالعامددة الف تبددور باددا أأا تعددود كدد  مىددلا ن ىددل علددى   ددظ  -4

جدددد  اماهتددددل أالافه ددددال أا ال ددددي اا نو ددددة ضددددعو المىددددلا هيوأددددوة لددددل باددددا مدددد  عددددال الف تعتباددددا  تددددى ف تعلدددد

هعددداو المىدددلا  دددول م ددد  مىدددتوبلية أال  يبدددة مىدددلا آمدددر أال عداالودددل أمووعدددا إذا كاندددُّ  عددددال ،أمدددام أأدددراو  لب

 مرت .له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا مة الم ا   والمراج :
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 الورآا العرتا [1] 

  دددددت، مع دددددا لىددددداا العدددددرل ،وحويددددد  توأدددددو ميددددداي النددددددتا 044معدددددرمَأبدددد  منشوو،ابدددددو ال اددددد  محمدددددد بددددد  [2] 

 ، بيرالت.1ال  ل -جاد -مرع لس،  رف ال يا

و ىددددير الوددددرآا  ددددت ، 004أبدددو ال دددددال إأددددماعي  بدددد  عمددددر بدددد  كريددددر الورشددددس البوددددري ثددددا الدم ددددوس َالمتددددوهى  [3] 

 .290 0م، 4999 - ت 4422، 2، يداو ييبة للن ر الالتولتع، العشيا

 ، المىدددلا هدددس ا تمددداا  بدددال و ددداالل 5209لب ددداوي هدددس ال دددسق  بدددال ال دددسق هدددس ا  دددسق تعدددر ... َأمرجدددل ا[4] 

   ع  أبس  رترال وضس اللل عنل.420اللل ع   دتث الن  ... َ

  إه ددددال الىددددر هددددس ال ددددرتعة ا أددددسمية، مدددد  ابحدددداأل ندددددالال الر،تددددة افأددددسمية 4422األشددددور، محمددددد أددددليمااَ[5] 

 22-42،م بوعات المنشمة افأسمية للعلوم ال بية ،العوتُّ. لبعن المماوأات ال بية 

  ت.4424  ت ،ال بعة الرانية،م موعة موادو الت ىير عند الىنة، 522افع اانس،الرا ع،المتوهىَ[6] 

األعدددد اانس،  ىددددي  بدددد  محمددددد الرا ددددع م ددددردات أل دددداو الوددددرآا، بيددددرالت، داو الولددددا، دم دددد ، الددددداو ال ددددامية، [7] 

 .424   ،4 ت.، ي 4442

األلبدددانس، أبدددو عبدددد الدددر م  محمددددد ناعدددر الددددت ، بددد  الحدددا  نددددور بددد  ن ددداوس بددد  آدم، األشدددوودوي َالمتددددوهى  [8] 

 .4002،بال كاا ،و ا الحدتث 151 2عحيه ال امع الوغير اللتاداول، المعتع ا أسمس،  ت ،4422

 4،  4ل عدددددر ا أددددددسمس، ي األنوددددداوي، ال دددددي  محمدددددد علدددددس ،الموأدددددوعة ال وايدددددة الميىدددددرال،  دددددا، م مدددددع ا[9] 

 .211 ت،   4422،

الب او،ابددددددو بعددددددر ا مددددددد بدددددد  عمددددددرال بدددددد  عبددددددد ال ددددددال  بدددددد  مددددددسد بدددددد  عبيددددددد اللددددددل العتعددددددس المعددددددرالف [10] 

 دددت   مىدددند البددد او، معتبدددة العلدددوم الالحعاةالمدتندددة المندددووال، ال بعدددة األاللدددى، بدددال ابددد  عبددداة 292بدددالب اوَالمتوهى 

  9-4، المحوددد   مح دددوو الدددر م  لتددد  اللدددلَ و  األجددد ال مددد  5202الحددددتث و دددا  202 442وضدددس اللدددل عنامدددا. 

  .41  العبري عبد ال ال  ال اهعسَ و  ال  ل 40-42العادل ب  أعدَ و  األج ال م  

 دددت ، معدددالا التن تددد  هدددس و ىدددير الودددرآا 542البغدددوي، محيدددس الىدددنة، أبدددو محمدددد الحىدددي  بددد  مىدددعود َالمتدددوهى  [11] 

 .250 0م، 4990 - ت  4440، 4ييبة للن ر الالتولتع، ي= و ىير البغوي، داو 

 ددددت ، داو العتددددع 140ال رجددددانس، كتددددال التعرت ددددات، لعلددددس بدددد  محمددددد بدددد  علددددس الدددد ت  ال ددددرتو َالمتددددوهى  [12] 

 .401 4م،4911- ت 4421لبناا، ال بعة  األاللى  –العلمية بيرالت 

ال دددامع المىدددند الودددحيه الم تودددر مددد  أمدددوو  ال ع دددس، محمدددد بددد  إأدددماعي  أبدددو عبداللدددل الب ددداوي ال ع دددس،[13] 

وأددول اللددل عدددلى اللددل عليددل الأدددلا الأددننل الأتامدددل = عددحيه الب دداوي، وحويددد   محمددد ل يددر بددد  ناعددر الناعدددر، داو 

 دددت،بال إذا  ندددث 4422، 4يدددوق الن ددداال َمودددووال عددد  الىدددل انية ب ضددداهة ودددر يا ودددر يا محمدددد هدددؤاد عبدددد البدددا س ، ي

 .0004،و ا 415 1ناأيا هس ا تماا،

ال ع دددس، محمدددد بددد  إأدددماعي  أبدددو عبداللدددل الب ددداوي، ال دددامع المىدددند الودددحيه الم تودددر مددد  أمدددوو وأدددول اللدددل [14] 

 دددت،  4422، 4عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا الأدددننل الأتامدددل ، وحويددد   محمدددد ل يدددر بددد  ناعدددر الناعدددر، داو يدددوق الن ددداال، ي

المىددددند الوددددحيه الم توددددر بنودددد  العدددددل عدددد  ،ال0244، بددددال إذا وأى مددددا تعددددر  هددددس ت بددددر باددددا،و ا الحدددددتث ،41 9

العددددل إلددددى وأددددول اللددددل عدددلى اللددددل عليددددل الأددددلا، مىدددلا بدددد  الح ددددا  أبددددو الحىددد  الو دددديري النيىددددابووي َالمتددددوهى  

،بدددال كتدددال الر،تدددا ، و دددا 4002 4بيدددرالت، – دددت ، وحويددد   محمدددد هدددؤاد عبدددد البدددا س،داو إ يدددال التدددراأل العربدددس 204

 .2204الحدتث، 

تدد  الدددت  عبدددد الددر م  بدد  أ مددد بددد  وجددع بدد  الحىدد ، الَىدددسمس، البغدددادي، ثددا الدم ددوس، الحنبلدددس الحنبلددس، ل[15] 

إبدددرا يا  - دددت ، جدددامع العلدددوم الالحعدددا هدددس شدددرر ممىدددي   ددددترا مددد  جوامدددع العلدددا، شدددعيع األوندددا،الي 095َالمتدددوهى  

 .492 4م،2224 - ت 4422، 0بيرالت، ي –باج ، مؤأىة الرأالة 

ال دددالا المىدددمى لبدددال التلالتددد  هدددس معدددانس التن تددد ، لعدددسل الددددت  علدددس بددد  محمدددد بددد  إبدددرا يا ال دددالا، و ىدددير [16] 

 .241 4م، 4909 ت   4199 –بيرالت   لبناا  -البغدادي ، داو ال عر 

   .و ىير اب  كرير.004الدم وس،افمام عماد الدت  ابس ال دال اأماعي  ب  كرير الورشس المتوهىَ[17] 
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 ، إ يددددددال علددددددوم الدددددددت  440 4،  ددددددالال األلبددددددال اللىدددددد اوتنس 290َمعدددددداوم ال ددددددرتعة،   الالوتعددددددة إلددددددى [18] 

  .292 5 ، الموأوعة ال واية 412َ 1َ

 0الراجحس ،بدوتة  د.ت، كيو اجا د ن ىس، داو الوي  للن ر، العتيبات افأسمية. [19] 

 42افأسمية. الراجحس ،بدوتة  د.ت، كيو اجا د ن ىس، داو الوي  للن ر، العتيبات [20] 

  دددت، م تددداو الودددحار، ال بعدددة األاللدددى، الم بعدددة العليدددة، 002الدددرالي، ابددد  ابدددس بعدددر بددد  عبدددد الودددادو المتدددوهى َ[21] 

  ت.4119ال بعة األاللى،مور، 

 .221الرا ع، الم ردات،   [22] 

 ، أرو.544،   0ال بيدي، وا  العرالة،  [23] 

 دددت ، ويىددير العدددرتا الدددر م  هدددس و ىدددير كدددسم  4100ل َالمتدددوهى  الىددعدي، عبدددد الدددر م  بددد  ناعدددر بدد  عبدددد اللددد[24] 

 م. 2222- ت 4422المناا، وحوي   عبد الر م  ب  معس اللوتح ، مؤأىة الرأالة، ال بعة  األاللى 

الىدددعدي، ويىدددير العدددرتا الدددر م  هدددس و ىدددير كدددسم المنددداا، لعبدددد الدددر م  بددد  ناعدددر بددد  عبدددد اللدددل َالمتدددوهى  [25] 

 2222- دددددت 4422  عبدددددد الدددددر م  بددددد  معدددددس اللوتحددددد ، مؤأىدددددة الرأدددددالة، ال بعدددددة  األاللدددددى  دددددت ، وحويددددد 4100

 .492 4م،

ال دددداهعس، أ مددددد بدددد  علددددس بدددد    ددددر أبددددو ال ادددد  العىددددوسنس ، هددددته البدددداوي شددددرر عددددحيه الب دددداوي، داو [26] 

ححل الأشدددرف ، و دددا كتبدددل الأبوابدددل الأ ادتردددل  محمدددد هدددؤاد عبدددد البدددا س،  دددام ب مراجدددل العددد4109بيدددرالت،  -المعرهدددة 

 . 102 42على يبعل  محع الدت  ال  يع، عليل وعليوات العسمة  عبد الع ت  ب  عبد اللل ب  بال،

ال ددداهعس، أ مدددد بددد  علدددس بددد    دددر أبدددو ال اددد  العىدددوسنس، هدددته البددداوي شدددرر عدددحيه الب ددداوي، داو المعرهدددة [27] 

 . 111 44، عبد الع ت  ب  عبد اللل ب  بال،4109بيرالت،  -

ال ددداهعس، و ىدددير الودددرآا، ألبدددس المش دددر، منودددوو بددد  محمدددد بددد  عبدددد ال بددداو ابددد  أ مدددد المدددراللى الىدددمعانس [28] 

 دددت ، وحويددد   تاأدددر بددد  إبدددرا يا ال نددديا بددد  عبددداة بددد   نددديا، داو الدددوي ، الرتدددا  419التميمدددس الحن دددس َالمتدددوهى  

 .1 1م،4990 - ت4441الىعودتة، ال بعة  األاللى،  –

ودددرآا، ألبدددس المش دددر، منودددوو بددد  محمدددد بددد  عبدددد ال بددداو ابددد  أ مدددد المدددراللى الىدددمعانس ال ددداهعس، و ىدددير ال[29] 

 دددت ، وحويددد   تاأدددر بددد  إبدددرا يا ال نددديا بددد  عبددداة بددد   نددديا،  داو الدددوي ، الرتدددا  419التميمدددس الحن دددس َالمتدددوهى  

 .242- 119  5م،4990 - ت4441الىعودتة، ال بعة  األاللى،  –

 ددددت ، دليدددد  4250بدددد  عددددسا بدددد  إبددددرا يا البعددددري الودددددتوس َالمتددددوهى   ال دددداهعس، محمددددد علددددس بدددد  محمددددد[30] 

 - ددددت  4425، 4لبندددداا، ي –ال ددددالحي  ل ددددرق وتددددا  الوددددالحي ،  داو المعرهددددة لل باعددددة الالن ددددر الالتولتددددع، بيددددرالت 

 .121  2م،  2224

هدددس  يددداال شدددبرال، ب دددير ، أ ميدددة الضدددرالوال الاثدددر م ا ددددال الدددن   الالتددددبر الال دددوف الالبعدددال مددد  م دددية اللدددل [31] 

 .1 ،  2241،ال  ا ر، داو ال ر اا للن ر الالتولتع. 4َالأسمة الولع،ي

أضددوال البيددداا هدددس ،   دددت 4191ال ددنوي س محمدددد األمدددي  بدد  محمدددد الم تددداو بدد  عبدددد الودددادو ال عنددس َالمتدددوهى   [32] 

 .401 0م، 4995 - ت  4445لبناا،  –داو ال عر لل باعة ال الن ر ال التولتع بيرالت ، إتاار الورآا بالورآا

،بدددال 24 0الودددا رال،  –ال ددديبانس، أ مدددد بددد   نبددد  أبدددو عبداللدددل ، مىدددند ا مدددام أ مدددد بددد   نبددد ، مؤأىدددة  ريبدددة [33] 

 .24224مىند هاالة ب  عبيد األنواوي وضس اللل، و ا الحدتث 

 . 2519عحيه مىلا، كتال البر الالولة الاألدل، بال وحرتا الغيبة، بر ا [34] 

محمدددد بددد  إأدددماعي  بددد  عدددسر بددد  محمدددد الحىدددنس، العحسندددس ثدددا الودددنعانس، أبدددو إبدددرا يا، عددد  الودددنعانس، [35] 

 .251 2 ت ، أب  الىسم، داو الحدتث،4412الدت ، المعرالف كلأسهل باألمير َالمتوهى  

 دددت ، المع دددا 102ال براندددس، ابدددو الواأدددا أدددليماا بددد  أ مدددد بددد  أتدددول بددد  م يدددر الل مدددس ال دددامس َالمتدددوهى  [36] 

، بددددال الم لددددد 94 22، 4911، 2عبيددددر، وحويدددد    مدددددي بدددد  عبددددد الم يددددد الىددددل س، داو إ يددددال التددددراأل العربددددس، يال

 .411الع رالا، و ا الحدتث،

ال بدددري، جدددامع البيددداا عددد  ولالتددد  آي الودددرآا، لمحمدددد بددد  جرتدددر بددد  ت تدددد بددد  كريدددر بددد   الدددع اآلملدددس، أبدددو [37] 

للددددل بدددد  عبددددد المحىدددد  التركددددس، داو   ددددر لل باعددددة الالن ددددر  ددددت ، وحويدددد   الدددددكتوو عبددددد ا142جع ددددر َالمتددددوهى  

 .541 45م، 2224 - ت  4422الالتولتع الا عسا، ال بعة  األاللى، 
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ال بدددري، جدددامع البيددداا عددد  ولالتددد  آي الودددرآا، لمحمدددد بددد  جرتدددر بددد  ت تدددد بددد  كريدددر بددد   الدددع اآلملدددس، أبدددو [38] 

ل بدددد  عبددددد المحىدددد  التركددددس، داو   ددددر لل باعددددة  ددددت ، وحويدددد   الدددددكتوو عبددددد اللدددد142جع ددددر ال بددددري َالمتددددوهى  

 .204 41،م. 2224 - ت  4422الالن ر الالتولتع الا عسا، ال بعة  األاللى، 

 دددت ، شدددرر وتدددا  الودددالحي ، داو الدددوي  4424العريمدددي  ، لمحمدددد بددد  عددداله بددد  محمدددد العريمدددي  َالمتدددوهى  [39] 

 .400 4 ت، 4420للن ر، الرتا ، ال بعة  

 دددت ، داو الدددوي  للن دددر، 4424شدددرر وتدددا  الودددالحي ، لمحمدددد بددد  عددداله بددد  محمدددد َالمتدددوهى  العريمدددي ، [40] 

 .100 4 ت، 4420الرتا ، ال بعة  

 152العىددددوسنس، هددددته البدددداوي شددددرر عددددحيه الب دددداوي، ألبددددس ال ادددد  أ مددددد بدددد  علددددس اب    ددددر َالمتددددوهى  [41] 

 .110  9 ت،  4109لبناا،  – ت ، داو العتع العلمية، بيرالت 

 ددددت  بمىدددداعدال 4424عمددددر، مع ددددا اللغددددة العربيددددة المعاعددددرال، للدددددكتوو أ مددددد م تدددداو عبددددد الحميددددد َالمتددددوهى  [42] 

 ،مادال كتا 4920 1م، 2221 - ت  4429هرت  عم ، عالا العتع، ال بعة  األاللى، 

ذكددددر    ،  اعلددددا أا  ددددد الغيبددددة أا وددددالكر أمدددداس بمددددا تعر ددددل لددددو بلغددددل، أددددوال421 4الغ الددددس ، ددددالال األلبددددال َ[43] 

بدددنوص هدددس دتندددل أال نىدددبل أال ملودددل أال هدددس هعلدددل أال هدددس  ولدددل أال هدددس دتندددل أال هدددس دنيدددا ،  تدددى هدددس ثوبدددل الداو  الدابتدددل. 

  .429 1أنشر  إ يال علوم الدت  َ

 .1 4الوح انس، آهات اللىاا هس ضول العتال الالىنة، لىعيد ب  علس ب  ال و ،[44] 

ابدددس بعدددر بددد  هدددرر افنوددداوي ال  وجدددس شدددم  الددددت  الوريبدددس الوريبس،ابدددو عبدددد اللدددل محمدددد بددد  ا مدددد بددد  [45] 

،وحويدددد   ا مددددد البردالنددددس 4904،  2 ددددت   و ىددددير الوريبددددس،داو العتددددع الموددددرتةة الوا رال،ال بعددددة  004َالمتددددوهى 

 .209-201الابرا يا اي يع، الو حات  

لملدددددك َالمتدددددوهى  الو ددددديري، يدددددا و ا شددددداوات َ و ىدددددير الو ددددديري  ، لعبدددددد العدددددرتا بددددد   دددددوالا بددددد  عبدددددد ا[46] 

 .420 2مور، ال بعة  الرالرة،  – ت ، وحوي   إبرا يا البىيونس، الايية المورتة العامة للعتال 405

ددددوو بدددد  محمددددد بدددد  م تدددداو الويىددددس الويرالانددددس ثددددا األندلىددددس ا[47]  لمددددالعس، أبددددو محمددددد معددددس بدددد  أبددددس يالددددع َ م 

النااتدددة هدددس علدددا معدددانس الودددرآا الو ىدددير ، الأ عامدددل، الجمددد   دددت ، الاداتدددة إلدددى بلدددوِ 410الوريبدددس المدددالعس َالمتدددوهى  

، 4جامعدددة ال ددداو ة، ي -كليدددة ال دددرتعة الالدواأدددات ا أدددسمية  -مددد  هندددوا علومدددل، م موعدددة بحدددوأل العتدددال الالىدددنة 

 .5920 9م، 2221 - ت  4429

ت ،  أدل  ددد452المددداالودي، أبدددو الحىددد  علدددس بددد  محمدددد بددد  محمدددد بددد   بيدددع البودددري البغددددادي َالمتدددوهى  [48] 

 .120 4م، 4910الدنيا الالدت ، داو معتبة الحياال، بدالا يبعة، 

المدددداالودي، أبددددو الحىدددد  علددددس بدددد  محمددددد بدددد  محمددددد بدددد   بيددددع البوددددري البغدددددادي، ال دددداير بالمددددداالودي [49] 

 .121 4م، 4910، بدالا يبعة، داو معتبة الحياال، أدل الدنيا الالدت    ت ،452َالمتوهى  

م مددددع اللغددددة العربيددددة بالوددددا رال َإبددددرا يا مودددد  ى   أ مددددد ال تددددات    امددددد عبددددد الوددددادو   المع ددددا الوأددددي ، [50] 

 .000 2محمد الن او ،  داو الدعوال،

  ، لىاا العرل مادال فأردص. 00 1مع ا مواتي  اللغة َ[51] 

 .41 45المناا  شرر عحيه مىلا ب  الح ا ،[52] 

 .421-422 42العوتُّ، –الال يوا ا أسمية الموأوعة ال واية العوتتية، اللاوال األال اف [53] 

 دددت ، المنادددا  شدددرر عدددحيه مىدددلا بددد  000الندددوالي ، أبدددو لكرتدددا محيدددس الددددت  تحيدددى بددد  شدددرف َالمتدددوهى  [54] 

 .41 45، 4192، 2بيرالت، ي –الح ا ، داو إ يال التراأل العربس 

ت ، وحويدددد   عبددددد الوددددادو  دددد000النددددوالي، األذكدددداو، أبددددو لكرتددددا محيددددس الدددددت  تحيددددى بدددد  شددددرف َالمتددددوهى  [55] 

 - دددت  4444لبنددداا، يبعدددة جدتددددال منوحدددة،  –األوندددؤالي و مدددل اللدددل،  داو ال عدددر لل باعدددة الالن دددر الالتولتدددع، بيدددرالت 

 .110 4م،  4994

النيىدددابووي،  را دددع الودددرآا الو ا دددع ال ر ددداا، لنشدددام الددددت  الحىددد  بددد  محمدددد بددد   ىدددي  الومدددس، داو العتدددع [56] 

 .440 4م، ال بعة   األاللى، وحوي    ال ي  لكرتا عميراا، 4990 - ت  4440-بيرالت   لبناا  -العلمية
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  عدددددا اه دددددال الىدددددر هدددددس افأدددددسم، مددددد  ابحددددداأل نددددددالال الر،تدددددة افأدددددسمية لدددددبعن 4420الدددددواعس ،ووهيددددد .َ[57] 

 .49-44المماوأات ال بية ،م بوعات المنشمة افأسمية للعلوم ال بية ،العوتُّ. 

 


