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 امللخص
اعمقوققمل ًمٚم٘مرآن ُمـ أضمؾ ُمقوققم٤مت اًمتٗمًػم  ٨م ُمقوققم٤مً يتٜم٤مول اًمٌح

اًمذي ٟمزل سم٤مًم٘مرآن قمغم ىمٚم٥م  ،وذًمؽ ألٟمف يتحدث قمـ روح اًم٘مدس اًمٕمٔمٞمؿ:

ويدرس اآلي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ذيمره دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م، وحيٍم ُمـ  .ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

ويٌلم . ًمقطملويقوح وفم٤مئٗمف اًمتل ُمـ أمهٝم٤م اًمٜمزول سم٤م وأوص٤مومف، ظمالهل٤م أؾمامءه،

ويٌلم  وعم٤م يٜمزل سمف. وطمٌف ًمف، اًمٙمٌػم ًمٜمزول روح اًم٘مدس، ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌح٨م ؿمقق اًمٜمٌل 

يمام يث٧ٌم اًمٌح٨م  قمغم اًمتِمٙمؾ سمّمقر ُمتٕمددة،  اًمٌح٨م ىمدرة روح اًم٘مدس

 )ًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح(، سمرؤيتف قمغم طم٘مٞم٘متف اًمتل ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلصاظمتّم٤مص اًمٜمٌل 

اًمٌح٨م إمم ذيمر ُمـ شمنمف سمرؤيتف ُمـ وقمدد اعمرات اًمتل رآه ومٞمٝم٤م يمذًمؽ. ويِمػم 

ويٌلم  ُمـ همػم األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، ُم١ميمدا أهنؿ رأوه قمغم صقرشمف اًمٌنمي٦م. اًمٌنم،

ذم رطمٚمتل اإلهاء واعمٕمراج، وأٟمف ضم٤مهد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌح٨م أٟمف يم٤من اًمرومٞمؼ األوطمد ًمٚمٜمٌل 

وأؾم٤ٌمب  ،ر اًمٌح٨م ؿمدة قمداوة اًمٞمٝمقد جلؼميؾيمام ئمٝم ُمٕمف ذم ُمٕمٔمؿ همزواشمف.

وخيتؿ  وىمّمتف ُمٕمٝمام. وومرقمقن، ويتحدث قمـ سمٖمض روح اًم٘مدس إلسمٚمٞمس، ذًمؽ،

هق أول اعمحٌلم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ حيٌٝمؿ  دس ـ٤مت أن روح اًم٘مــٌـ٨م سم٢مصمــحـاًمٌ

 رب اًمٕم٤معملم.
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 املقدمة
واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ؾمٞمدٟم٤م  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام ، اعمٞم٤مُملم ر  قمغم آًمف أمجٕملم، وصح٤مسمتف اًمٖم  د صغم اهلل قمٚمٞمف ووٟمٌٞمٜم٤م حمٛم

 ، أُم٤م سمٕمد :يمثػما إمم يقم اًمديـ

 ،دراؾم٦م يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ ،األقمامروم٢من أقمٔمؿ ُم٤م شمٜمٗمؼ ومٞمف األوىم٤مت، وشم٘م٣م ومٞمف 

اًمذي  احلٙمٞمؿ، واًمذيمر ،ومٝمق اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ واًمٌح٨م ذم أهاره، ،سمر آي٤مشمفوشمد

        [ 2:] اًمٌ٘مرة . ژ ڀ ڀ   پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ :سم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممموصٗمف احلؼ 

    ں       ڱ  ڱ ڱ ڱ        ڳ       ڳ ڳ     گ  ڳ   گ     گژ  قًمف:ــــسم٘م ٤مـأيْم حلؼووصٗمف ا

، إذ ٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقوققمٞم٦موُمـ هٜم٤م شمؼمز أمه [42:ومّمٚم٧م].ژ ڻ   ں

٤مصد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مشمف، هل ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمتٗمًػم عمقوقع سمٕمٞمٜمف، شمٔمٝمر ُمٜمف ُم٘م

 وأهاره ذم ُمٕم٤مٟمٞمف وُمقوققم٤مشمف.

 واطمد ُمـ أضمؾ   ،ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمقوقع روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

 اًمتل حتٔمك سم٠ممهٞم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م: وُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م، ُمقوققم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمٝمٛم٦م،

 سم٤مًم٘مرآن، وارشم٤ٌمـمف سمف ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م، ومروح اًم٘مدس ًمتٕمٚمؼ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

ذم صمالث  ، ملسو هيلع هللا ىلصهق اًمذي ٟمزل سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ  : ضمؼميؾ

 قًمف:ـــــًمٞمال وهن٤مرا، صٞمٗم٤م وؿمت٤مء، ؾمٗمرا وطميا، يمام أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف سم٘م وقمنميـ ؾمٜم٦م،

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ژ

  [295-292:]اًمِمٕمراء.ژ ڻ  ۀ     ۀ
وذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم  وف اًم٘مرآن ذم يمؾ قم٤مم ُمرة،يٕم٤مر ويم٤من روح اًم٘مدس 

ذم رطمٚمتل  ملسو هيلع هللا ىلص وإو٤موم٦م ًمذًمؽ ومٝمق رومٞمؼ اًمٜمٌل قم٤مروف اًم٘مرآن ُمرشملم، ملسو هيلع هللا ىلص ل ومٞمف اًمٜمٌ

اإلهاء واعمٕمراج، وطمٌٞم٥م اًمّم٤محللم اعم١مُمٜملم، حي٥م ُمـ أطمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ويٌٖمض 

، وهق ، وهق ٟمّمػم اعمٔمٚمقُملم، وهمقث اعمْمٓمٝمديـ، سم٠مُمر رب اًمٕم٤معملمُمـ أسمٖمْمف اهلل

ًديـ، وقمدو إسمٚمٞمس قمدو اًمٞمٝمقد اعمٗم يمٌػم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وروح اًم٘مدس 
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أهٚمٙمف اهلل وضمٕمٚمف قمؼمة : اًمذي وضمٜمده اعمجرُملم، وهق قمدو ومرقمقن اعمخذول

: أو ىمّم٦م ُمـ ىمّمّمف: إال ختٚمق ؾمقرة ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ، وال شمٙم٤مدًمٚمٛمٕمتؼميـ

 أو إؿم٤مرة إًمٞمف. ،وومٞمٝم٤م ظمؼم قمـ روح اًم٘مدس 

ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز  ُمع يمثرة اآلي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ و

 قمـ ضمؼميؾ سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م، ومٝمٜم٤مك يمثػم ُمـ اآلي٤مت شمٜم٤موًم٧م احلدي٨م ساطم٦م سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م:

چ  چ  چ  ڇ  ژ وأؿم٤مرت إًمٞمف سمٛمْمٛمقهن٤م: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ومرقمقن:

ويمام ذم ،  ضمؼميؾ هق  ،ًمٗمرقمقن ذًمؽ وم٘م٤مئؾ ]92:يقٟمس[.ژڇ   ڇ  ڇ  

 ڦ ڤ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

أهؾ   قرومجٛمٝم ]  39آل قمٛمران:[ .ژ ڄ ڄ ڃ ڄ ڦ ڦ ڄ ڦ

  وطمده. هق روح اًم٘مدس ، سمٜمداء زيمري٤م  ماًمتٗمًػم: قمغم أن اًمذي ىم٤م

ًمٕمٚمامء ، ويمثرة ُم٤ٌمطمثف، مل أضمد ُمـ ا، وشمٕمدد ضمقاٟمٌفوُمع أمهٞم٦م اعمقوقع اًمٙمٌػمة

ٚمؿ شمٌح٨م ُمقوققم٤مشمف وم، ػأو ظمّمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞم ،ُمـ أومرده سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م

، ، وقمٚمقم اًم٘مرآناًمٕمٚمٛمٞم٦م، يمٙمت٥م اًمتٗمًػم، واحلدي٨م وُم٤ًمئٚمف: إال ذم سمٓمقن اعمّم٤مدر

وىمْم٤مي٤م  ،ؿمٙمؾ يمت٤مسم٤مت ُمتٗمرىم٦م، وُم٤ًمئؾ ُمتٜم٤مصمرة ويمت٥م ذوح احلدي٨م، قمغم

 عمتّمؾ، أو اًمٌح٨م اهل٤مدف اعمتامؾمؽ، أوُم٘مٓمٕم٦م، ًمٞمس هل٤م ـم٤مسمع اعمقوقع اًمقاطمد ا

اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمقوقع اعم٤ٌمرك، ظمدُم٦م  أطم٧ٌٌم ،، ومٚمٙمؾ هذااعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمؽماسمٓم٦م

، راضمٞم٤م أن شمًٝمؿ هذه ، وشمنموم٤م سمٌح٨م ُمقوقع ُمـ أهؿ ُمقوققم٤مشمفًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

 اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، ذم سم٤مب اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م اهل٤مدوم٦م. إصمراء: ذم اًمدراؾم٦م

أن ، و، وأن يٙمت٥م زم اًمتقومٞمؼ واًمًدادل ذم قمٛمكم هذاأن يٕمٞمٜمٜم ،واهلل شمٕم٤ممم أؾم٠مل

جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمع هبذا اًمٌح٨م يم٤مشمٌف، وىم٤مرئف، ويمؾ ُمـ 

 . وصؾ إًمٞمف، إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف

وىمد ىمًٛم٧م سمحثل هذا إمم ُم٘مدُم٦م و صمالصم٦م قمنم ُمٌحث٤م وظم٤ممت٦م، وذيٚمتف سم٤مًمٗمٝم٤مرس 

 اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م قمغم اًمٜمحق اآليت:
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 .: وشمتٜم٤مول أمهٞم٦م اعمقوقع مقدمةال

اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،  أؾمامء روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  :المبحث األول

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 ذم اؾمٛمف ضمؼميؾ. اعمٓمٚم٥م األول:

 ذم اؾمٛمف روح اًم٘مدس. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ذم اؾمٛمف اًمروح األُملم.  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 ، و )روطمٜم٤م(.ذم اؾمٛمف اًمروح اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

وسمٞم٤من اًمّمقر اًمتل  قمغم اًمتِمٙمؾ، ذم ىمدرة روح اًم٘مدس  :لمبحث الثانيا

 قمٚمٞمٝم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أشمك 

روح اًم٘مدس  ملسو هيلع هللا ىلص ذم قمدد اعمرات اًمتل رأى ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل :المبحث الثالث

 قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م.  ضمؼميؾ

وومٞمف  ، همػم األٟمٌٞم٤مء ُمـ ٞمٛمـ رأى روح اًم٘مدس وم:المبحث الرابع

 ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  رؤي٦م ُمريؿ ذم  اعمٓمٚم٥م األول:

ـ اًمّمح٤مسم٦م  ذم رؤي٦م ه٤مضمر  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:  .روح اًم٘مدس  ومج٤مقم٦م ُم

 ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م: صٗم٤مت روح اًم٘مدس :المبحث الخامس

 وصٗمف سمـ )األُملم(. اعمٓمٚم٥م األول:

 وصٗمف سمـ )اًم٘مدس(. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 (.وصٗمف سمـ )ذي ىمقة اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 وصٗمف سمـ )ذي ُمرة(. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 وصٗمف سمـ )رؾمقل(. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 وصٗمف سمـ )يمريؿ(. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:
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 وصٗمف سمـ )ُمٙملم(. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع:

 وصٗمف سمـ )ُمٓم٤مع(. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ:

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦مذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وومٞمف  : وفم٤مئػ روح اًم٘مدس المبحث السادس

 .اًمٜمزول سم٤مًمقطمل اعمٓمٚم٥م األول:

 شم٠ميٞمد اعم١مُمٜملم وشمثٌٞمتٝمؿ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 شمًٞمػم اًمريح واجلٜمقد. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 .ىمْم٤مء طم٤مضم٤مت اًمٕم٤ٌمد اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 ذم اإلهاء واعمٕمراج.  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمراوم٘م٦م روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  :المبحث السابع

 ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ  ؿمقق اًمٜمٌل :المبحث الثامن

ـ اعمِم٤مهد. ضمٝم٤مد روح اًم٘مدس  :سعالمبحث التا  ذم همزوة سمدر اًمٙمؼمى وهمػمه٤م ُم

 وىمّمتف ُمٕمف. ،ًمٕمدو اهلل ومرقمقن ؿمدة سمٖمض روح اًم٘مدس :المبحث العاشر

 .قمداوة اًمٞمٝمقد ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ  :المبحث الحادي عشر

 إلسمٚمٞمس وؿمدة ظمقف إسمٚمٞمس ُمٜمف.  قمداوة روح اًم٘مدس :المبحث الثاني عشر

ـ حيٌٝمؿ اهلل رب اًمٕم٤معملم.  ٦ٌم روح اًم٘مدسحم:المبحث الثالث عشر  ًمٚمّم٤محللم اًمذي

 وومٞمٝم٤م أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م.  :الخاتمة

 :الفهارس التفصيلية
 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع . 

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت . 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،،،
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 الواردة في القرآن روح القدس  أسماء : املبحث األول
 : : في اسمو جبريل المطلب األول

ويمثرة األؾمامء شمدل  وردت ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، أؾمامء قمديدة، ًمروح اًم٘مدس 

يمٌػم  ،وأيمرم سمروح اًم٘مدس  وارشمٗم٤مع ُمٙم٤مٟمتف، وقمٚمق ُمٜمزًمتف، قمغم ذف اعمًٛمك

 .رؾمٚملماألٟمٌٞم٤مء واعم رب اًمٕم٤معملم إمم وؾمٗمػم وأُملم اًمقطمل، اعمالئٙم٦م،

وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم صمالصم٦م  ،ؼميؾ هق االؾمؿ اًمٕمٚمؿ ألُملم اًمقطملوضم

 ُمقاوع وهل: 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ژ   ژ  ڑ  ژ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  -2

 ]97:اًمٌ٘مرة [.ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2

 ]98:اًمٌ٘مرة[ .ژہ  ہ  ہ

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -3

 ]4:تحريؿاًم[ .ژڻ   ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻ

ومجؼميؾ ُمريم٥م  : اًمٙمثػم: واًم٘مقة : واًمؼميم٦م :وذم اؾمٛمف ضمؼميؾ ُمـ ُمٕم٤مين اخلػم

قمٌد  أي: اإلًمف، وُمٕمٜم٤مه: ،(إيؾ)و قمٌد، :أو اًمني٤مٟمٞم٦م ،وُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ،(ضمؼم) ُمـ:

 اًمتل يٜمٍم هب٤م احلؼ وضمٜمده: سم٠مُمر رسمف. قمغم ُمٕمٜمك ىمقشمف اخل٤مرىم٦م:  اهلل، ىمقة وىمٞمؾ: اهلل،

      ُمقيمؾ سم٤مًمقطمل: اًمذي حيّمؾ سمف اإلصالح ًمٚمٕم٤ممل يمٚمف. وضمؼميؾ  واجلؼم هق اإلصالح،

، وهق وإن يم٤من ُمٕمٜم٤مه قمٌد اهلل»ذم ُمٕمٜمك ضمؼميؾ:  ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

ٖم٦م اًمٕمرب، ألن اجلؼم هق إصالح ُم٤م هي٤مٟمٞم٤م ًمٙمٜمف وىمع ومٞمف ُمقاوم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ًمٚم

، وىمد ىمٞمؾ:إٟمف ّمؾ سمف اإلصالح اًمٕم٤ممُمقيمؾ سم٤مًمقطمل: اًمذي حي وهل، وضمؼميؾ

.ش، واؾمتٌٕمد ًمالشمٗم٤مق قمغم ُمٜمع سومفوإٟمف ُمِمتؼ ُمـ ضمؼموت اهلل ،قمريب
(1)  

                                         
 ، ومام ذيمره ىمري٥م ُمـ يمالم اسمـ طمجر.324/ 2واٟمٔمر شمٗمًػم اعمٜم٤مر  ، 6/307ومتح اًم٤ٌمري ( 2)
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ألن  ُمِمت٘م٤م ُمـ ضمؼموت اهلل، (ضمؼميؾ)قن واؾمتٌٕمد اًمًٛملم احلٚمٌل أن يٙم

ألقمجٛمٞم٦ماالؿمت٘م٤مق ال يٙمقن ذم األؾمامء ا
(1)

.
 

 :صمالث قمنمة ًمٖم٦م (ضمؼميؾ)وذم 

 وؾمٙمقن اًمتحت٤مٟمٞم٦م، ويمن اًمراء، وؾمٙمقن اعمقطمدة، )ضمؼميؾ(:سمٙمن اجلٞمؿ،أوهل٤م:

ورواي٦م قمـ  وٟم٤مومع، واسمـ قم٤مُمر، ىمراءة أيب قمٛمرو، صمؿ الم ظمٗمٞمٗم٦م، سمٖمػم مهز،

قم٤مصؿ
(2)

ُمـ همػم مهز وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ويمن اًمراء، سمٗمتح اجلٞمؿ، صم٤مٟمٞمٝم٤م:)ضمؼميؾ(:  .
(3)

.
 

: سمٗمتح اجلٞمؿ، واًمراء أيْم٤م، صمؿ مهزة ُمٙمًقرة، وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦مثٝم٤م:)ضمؼمئٞمؾ(صم٤مًم
(4)

.
 

سمحذف ُم٤م سملم اهلٛمزة واًمالم راسمٕمٝم٤م:)ضمؼمئؾ(:
(5)

.
 

 ،سمتِمديد اًمالم )ضمؼمل( ظم٤مُمًٝم٤م:

ٞم٤مءــوم مهزة،صمؿ  دة أًمػ سمٕمد اًمراء،سمزي٤م )ضمؼمائٞمؾ( ؾم٤مدؾمٝم٤م: .روي٧م قمـ قم٤مصؿ
(6)

.
   

)ضمؼمايئٞمؾ( ُمثؾ اًم٤ًمدؾم٦م:  وصم٤مُمٜمٝم٤م: ألقمٛمش.ىمرأه٤م ا ،مهز )ضمؼمايٞمؾ( سمٖمػم ؾم٤مسمٕمٝم٤م:

إال أهن٤م سمٞم٤مء ىمٌؾ اهلٛمز
(7)

.
 

 وأًمػ سمٕمد اًمراء، صمؿ ؾمٙمقن، ،شم٤مؾمٕمٝم٤م:)ضمؼمال( سمٗمتح

والم ظمٗمٞمٗم٦م
(8)

.
 

ىمرأه٤م ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف.  قم٤مذه٤م:)ضمؼمايؾ(، سمٞم٤مء سمٕمد األًمػ،

ًمٙمـ سمٜمقن وطم٤مدي قمنمه٤م:)ضمؼميـ(، ُمثؾ يمثػم،
(9)

ًمٙمـ   قمنمه٤م:)ضمؼميـ(٤مينصم .

)ضمؼمن( سمٜمقن سمدل اًمالم وصم٤مًم٨م قمنمه٤م: ٞمؿ.سمٙمن اجل
(11)

.  

                                         
 .258/  2اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن  اٟمٔمر:( 2)

 .288/  2اٟمٔمر: إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ذم اًم٘مراءات األرسمٕم٦م قمنم ًمٚمدُمٞم٤مـمل  (2)

 .2/62،واًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 288/ 2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ىمرأه٤م اسمـ يمثػم. اٟمٔمر:  (3)

 .2/62،واًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 2/288ىمرأه٤م محزة، واًمٙم٤ًمئل. اٟمٔمر: إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم   (4)

 .2/62،واًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 2/288إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم  اٟمٔمر: روي٧م قمـ قم٤مصؿ.  (5)

 .اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م  (6)

 .اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م  (7)

 اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.  (8)

 اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.  (9)

، ٤2/267مهداًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات السمـ جم ،2/22واألطمرف اًمًٌٕم٦م ًمٚمداين اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م، اٟمٔمر: (20)

اًمدر اعمّمقن  ،2/222اعمحرر اًمقضمٞمز  ،2/372اإلشم٘م٤من ذم  ،3/293اًمٗم٤مئؼ  ،2/207طمج٦م اًم٘مراءات

2 /259. 
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 المطلب الثاني: في اسمو روح القدس:
 هل: ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع ذم اًم٘مرآن ورد ،وح اًم٘مدس هق االؾمؿ اًمث٤مين جلؼميؾر

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

 ]202اًمٜمحؾ:  [.ژ ىئ  ىئ ىئ  ی

﮲   ﮳  ﮴  ﮵ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2 ذم  ،ژ﮶  ے  ۓ  ۓ 

 ]253 ، 87اًمٌ٘مرة:  [.ُمقوٕملم

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -3

 ]220اعم٤مئدة: [.ژ ڃڦ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

.وىمد ومن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف روح اًم٘مدس سم٠مٟمف ضمؼميؾ 
(1) 

 

ى يمام رو ،وأيمد احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه أن روح اًم٘مدس: هق ضمؼميؾ 

ـ اسمـ ُمًٕمقد ـ قم٤ٌمسذًمؽ قم ً   اًم٘مرفمل،وحمٛمد  ،، واسم وهمػمهؿ. ي، وىمت٤مدة،د  واًم
(2)

  

ُمر سمح٤ًمن سمـ  : أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة 

وومٞمف  ىمد يمٜم٧م أٟمِمد ومٞمف، وم٘م٤مل: ومٚمحظ إًمٞمف، وهق يٜمِمد اًمِمٕمر ذم اعمًجد، ،صم٤مسم٧م 

أٟمِمدك اهلل: أؾمٛمٕم٧م رؾمقل  ٘م٤مل:، ومصمؿ اًمتٗم٧م إمم أيب هريرة  ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ.

.اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ؟.وم٘م٤مل:شأجب عني، اللهم أيده بروح القدس» ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(3) 

 

.شوجبريل معك اىجهم» ىم٤مل حل٤ًمن:ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  :وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 
(4) 

 

.شومحؾ روح اًم٘مدس هٜم٤م قمغم ضمؼميؾ أومم» ح ذًمؽ اخل٤مزن سم٘مقًمف:رضمو
(5)

  

                                         
 .308/ 24صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 .322/ 2اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 .6539سمرىمؿ  ،262/  7وُمًٚمؿ  ، 3222سمرىمؿ  ،236/ 4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (3)

 وذم رواي٦م ،6542سمرىمؿ ،7/262وُمًٚمؿ ،3223سمرىمؿ ،4/236 ذم صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري  (4)

 .شه٤مضمٝمؿ»

 .3/382واًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه   ، 2/95، ورضمحف اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم  2/65شمٗمًػم اخل٤مزن  (5)
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.اًمٓم٤مهر ُمـ يمؾ ُم٤م ال يٚمٞمؼ :اًمروح اعم٘مدس ٤مه:وسملم أن ُمٕمٜم ،وضمزم سمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل
(1) 

 

إن » حل٤ًمن: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ىم٤مًم٧م:قم٤مئِم٦م وىمد صح هذا قمـ 
(2)روح القدس ال يزال يؤيدك

(3)ما نافحت   
.شعن اهلل ورسولو 

(4)
 

ىجاىم حسان فشفى »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلص : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وىم٤مًم٧م
.شواشتفى

(5) 
 :ومم٤م ىم٤مل طم٤ًمن 

  قمٜمـــــف  وم٠مضمٌـــــ٧م   حمٛمـــــداً  هجـــــقت  

 

ــــــــــــد اهلل ذم ذاك اجلــــــــــــزاء   وقمٜم

 
   ٘مٞم٤مً ــــــــشم راً ــــــــسم داً ـحمٛمـــــ جقت  ـهـــــ

 

 رؾمــــــــقل اهلل ؿمــــــــٞمٛمتف اًمقومــــــــ٤مء 

 
ـــــ٢من أ   ـــــوم ـــــد   ـلسم ــــــه وقموواًم    ريضـ

 

 ٤مءــؿ وىمــُمٜمٙم د  ــرض حمٛمـــًمٕم 
(6)

 

 

 
ىم٤مل يقم ىمرئم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  وىمد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

.ش، أو إن روح القدس معكالمشركـين فإن جبريل معك ىج  ا» حل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م:
(7) 

 

ومتحٞم٤م  ،ٟمف ي٠ميت سم٤مًمٌٞم٤من قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ألفروح اهلل، وؾمٛمل سم وُمٕمٜمك روح اًم٘مدس:

.سمف األرواح
(8)

 ضمؼميؾ وؾمٛمل سمٛمٕمٜمك اًمٓمٝمر، ؿ اًم٘م٤مف واًمدال:سمْم واًم٘مدس: 

 :سُمٕمٜمك اًم٘مد وهق روح ُمٓمٝمرة ُم٘مدؾم٦م. وىمٞمؾ: ألٟمف ظمٚمؼ ُمـ اًمٓمٝمر، سمذًمؽ

                                         
 .80/ 3اٟمٔمر: أوقاء اًمٌٞم٤من    (2)

 .202/ 2اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  أي ي٘مقيؽ ،ويٜمٍمك. اٟمٔمر: ي١ميدك:  (2)

واعمٕمٜمك  ووىمع:)يم٤مومح٧م(، أو يراُمل. سمٛمٕمٜمك يداومع، سمٙمن اًمٗم٤مء، ويٜم٤مومح: وىم٤مشمٚم٧م، داومٕم٧م: ٟم٤مومح٧م: (3)

ـ اجلقزي  واطمد. اٟمٔمر: ٜم٦م  ،4/339اًمٜمٝم٤مي٦م  ،3/264اًمٗم٤مئؼ  ،2/295همري٥م احلدي٨م السم  .22/378ذح اًم

ـ طم٤ٌمن  ،6550سمرىمؿ ،7/264أظمرضمف ُمًٚمؿ  (4)  .20/238ىواًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼم ،7247سمرىمؿ  ،26/97واسم

 .22636سمرىمؿ  ،20/238واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ،6550سمرىمؿ  ،264/ 7أظمرضمف ُمًٚمؿ     (5)

وقمٌد اًمٖمٜمل  ،22636، سمرىمؿ 20/238واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ،6550سمرىمؿ ،7/264أظمرضمف ُمًٚمؿ   (6)

وذيمر أسمق هالل اًمٕمًٙمري ذم  ،2/2وهق ذم ديقان طم٤ًمن ،65/ 2اعم٘مدد ذم ضمزء أطم٤مدي٨م اًمِمٕمر 

 أٟمّمػ سمٞم٧م ىمٞمؾ ذم اهلج٤مء. أن ىمقل طم٤ًمن هذا: :2/79ديقان اعمٕم٤مين

وىم٤مل اسمـ طمجر ومتح  ،28549سمرىمؿ ،4/286وأمحد ذم اعمًٜمد ،4224سمرىمؿ  ،5/244صحٞمح اًمٌخ٤مري (7)

 .شوضمؼميؾ ُمٕمؽ سمدًمٞمؾ طمدي٨م اًمؼماء قمٜمده سمٚمٗمظ: ضمؼميؾ ، روح اًم٘مدس اعمراد هٜم٤م :» :2/548اًم٤ٌمري

 .892/ 2، يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم 2/658، اًمٜمٝم٤مي٦م  7/72قمٛمدة اًم٘م٤مري  اٟمٔمر:  (8)
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اعمٜمزه قمـ اًمٕمٞمقب  اعم٤ٌمرك، اعمٓمٝمر، أي: وُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مدوس، اًمؼميم٦م،

ألٟمف  وسمٞم٧م اعم٘مدس: اعم٤ٌمريم٦م، أي اعمٓمٝمرة، وُمٜمف األرض اعم٘مدؾم٦م، ،واًمٜم٘م٤مئص

أي يتٓمٝمر ومٞمف ُمـ اًمذٟمقب. اعمقوع اًمذي يت٘مدس ومٞمف:
(1)

 

 : في اسمو الروح األمين:المطلب الثالث
، وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمث٤مًم٨م جلؼميؾ  اًمروح األُملم هق االؾمؿ

ڳ  ڳ  ڱ     ڱ ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ،ُمقوع واطمد وم٘مط

 [295-292اًمِمٕمراء:  [.ژڻ ڻ  ۀ     ۀ  

.ضمؼميؾ روح اًم٘مدس وال ظمالف ذم أن اًمروح األُملم هق 
(2)

 

.شغم وطمٞمفوم٢مٟمف أُملم اهلل قم  ضمؼميؾ :اًمروح األُملم» : ذم شمٗمًػمه اًمٌٞمْم٤موى ىم٤مل
(3) 

 

 (ڳ) وطمٗمص: و،وأسمق قمٛمر ،ىمرأ أهؾ احلج٤مز» :ذم شمٗمًػمه اًمٌٖمقي ىم٤ملو

وىمرأ اآلظمرون  ٟمزل ضمؼميؾ سم٤مًم٘مرآن. :أي ،سمرومع احل٤مء واًمٜمقن( ڱ     ڱ) ظمٗمٞمػ،

احل٤مء واًمٜمقن وومتح ،سمتِمديد اًمزاي
(4)

.شسمف ضمؼميؾ   ٟمزل اهلل  أي: ،
(5) 

 

 :)روحنا(المطلب الرابع: في اسمو الروح و
 :هل، اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ؾمت٦م ُمقاوع ؾمؿ اًمروح ذمورد ا

    ائ    ائ       ى   ى     ې     ې     ې     ېژ شمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك و ىمقًمف . 2

 ]4اعمٕم٤مرج:  [.ژ ەئ  ەئ  وئ

 ]4: اًم٘مدر[ .ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ژ . ىمقًمف شمٕم٤ممم:2

     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ       ڇ     چ  چ   چ     چ     ڃ     ڃ      ڃژ:  شمٕم٤ممم  ىمقًمف .3

                                         
 .42/ 4، اًمٜمٝم٤مي٦م 2/224،همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي 273/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر:  (2)

 .2/29شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،2/226شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،6/228، شمٗمًػم اًمٌٖمقي 2/65شمٗمًػم اخل٤مزن اٟمٔمر:  (2)

 .253/ 4شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موى   (3)

طمج٦م اًم٘مراءات السمـ زٟمجٚم٦م  ،2/473،اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات 2/376اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  ٟمٔمر:ا (4)

 .2/256،اًمٌدور اًمزاهرة 2/424إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ،2/268، احلج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 2/520

 .228/ 6شمٗمًػم اًمٌٖمقي   (5)
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 ] 38 :اًمٜم٠ٌم   [.ژڌ  ڌ       ڍ

 ]25هم٤مومر :[.ژۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  ى  ى    ائ  ائ ژ . ىمقًمف شمٕم٤ممم:4

  ]2اًمٜمحؾ :  [.ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ژ . ىمقًمف شمٕم٤ممم:5

 ]85اإلهاء: [.ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ  وئ  ۇئژ :قمز وضمؾ. ىمقًمف 6

  ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، هقرد ًمٗمظ روطمٜم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمقوع واطمدوو

 ]27ُمريؿ :[.ژڈ    ڎ   ڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ    ڇ     ڇ  ڇ  ڇژ

 وؾمٜمٌلم ذًمؽ ومٞمام ي٠ميت: ،  وأيمثر هذه اعمقاوع اعمراد سم٤مًمروح ومٞمٝم٤م: ضمؼميؾ

       ائ       ائ        ى  ى   ې      ې   ې       ې ژ :شمٕم٤ممم  شم٤ٌمرك ىمقًمف .2

 ]4اعمٕم٤مرج : [.ژ ەئ  ەئ  وئ

.ش ضمؼميؾ يٕمٜمل :واًمروح » ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ذم شمٗمًػم اآلي٦م:
(1) 

 

.ششمٕم٤ممميٕمٜمل إمم اهلل  إًمٞمف، ضمؼميؾ وهق :واًمروح شمّمٕمد اعمالئٙم٦م»:اًمٓمؼمي وىم٤مل
(2)

  

ـ  .شسم٤مًمذيمر شمنميٗم٤م ظمّمف ، ضمؼميؾ هق :ٛمٝمقراجل قمٜمد واًمروح»قمٓمٞم٦م:وىم٤مل اسم
(3)

  

.واًمْمح٤مك، وىمت٤مدة ،جم٤مهد وهق ىمقل ًػم،ىمد ذه٥م إمم هذا أيمثر أهؾ اًمتٗمو
(4) 

 

 ]4:اًم٘مدر  [.ژٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: .2

ل ـوم ،روحــق اًمـؿ، وهـؾ ُمٕمٝمـريـوضمٌ ، ژٿٿژ » : ريـاًمٓمٌ ٤ملــىم

.ش٦م اًم٘مدرـٚمـًمٞم
(5) 

 

                                         
 .397/  3شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن   (2)

 .220/  8، ويمذا ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه 252/  23شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (2)

 .302/ 7، ويمذا ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير 425/ 6اعمحرر اًمقضمٞمز   (3)

 .24/89، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 72/ 6، زاد اعمًػم 6/425، اعمحرر اًمقضمٞمز 300/ 6شمٗمًػم اًمٌٖمقي   (4)

 .547/  24شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (5)
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.ش  اًمروح ضمؼميؾ» ىم٤مل: سمـ ُمزاطمؿ قمـ اًمْمح٤مكاًمٓمؼمي  وأظمرج
(1) 

 

 ضمؼميؾ، وُمٕمٝمؿ شمٜمزل اعمالئٙم٦م أي: ٗمنيـ،مجٝمقر اعم ضمؼميؾ قمٜمد هق واًمروح

ف.واًمتنميػ ًمِم٠مٟم ،اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف :دظمقًمف ذم اعمالئٙم٦م سمٕمد ذيمره ووضمف
(2) 

 

وظمص  ،واًمروح قمٜمد اجلٛمٝمقر هق ضمؼميؾ » ورضمحف اآلًمقد سم٘مقًمف:

.شُمع أٟمف اًمٜم٤مزل سم٤مًمذيمر ،ًمزي٤مدة ذومف :سم٤مًمذيمر
(3) 

 

     ڍ     ڇ      ڇ      ڇ   ڇ      چ  چ     چ      چ      ڃ      ڃ        ڃ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف .3

ذيمره اسمـ  ف سملم اعمٗمنيـ:وذم هذه اآلي٦م ظمال ]38 اًمٜم٠ٌم : . [ ژڌ ڍ  ڌ

اجلقزي
(4)

 ،ح سمٜمل آدمأروا :أوهل٤م :٦م أىمقالتؾم اًمروح هٜم٤م عمٕمٜمك  ذيمرو ،اسمـ يمثػم سمٞمٜمفو ،

 ،ًمٞمًقا سمٛمالئٙم٦م ،مآد سمٜمل صقر قمغم اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ :صم٤مًمثٝم٤م ،سمٜمق آدم أٟمٗمًٝمؿ وصم٤مٟمٞمٝم٤م:

سم٘مدر  ،ُمٚمؽ قمٔمٞمؿ وؾم٤مدؾمٝم٤م: ًم٘مرآن،ا ظم٤مُمًٝم٤م:و ،ضمؼميؾ راسمٕمٝم٤م: .وال سمنم

مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت.
(5)

  

وضم٤مئز أن  ،ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مف اًمروح»:وم٘م٤مل ٝم٤مي ُمٜمأشمرضمٞمح  قمـ اًمٓمؼميوشمقىمػ 

 ظمؼم سمٌمء ُمـ ؟والواهلل أقمٚمؿ أي ذًمؽ هق اًمتل ذيمرت، يٙمقن سمٕمض هذه األؿمٞم٤مء

و٤مئر  وهمػم وال طمج٦م شمدل قمٚمٞمف، ًمتًٚمٞمؿ ًمف،دون همػمه جي٥م ا :ذًمؽ أٟمف اعمٕمٜمل سمف

.شسمف اجلٝمؾ
(6)

  

ألن اًم٘مرآن دل قمغم  » : ضمؼميؾ  وذه٥م اًمٗمخر اًمرازي إمم شمرضمٞمح اًم٘مقل سم٠مٟمف

 ،وصم٧ٌم أن اًم٘مٞم٤مم صحٞمح ُمـ ضمؼميؾ  ،اؾمؿ ضمؼميؾ  :أن هذا االؾمؿ

                                         
 السمـ اعمٜمذر. 25/538ه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقروقمزا ،36472و36472سمرىمؿ ،24/47شمٗمًػماًمٓمؼمي  (2)

 .8/444شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،20/233، اًم٘مرـمٌل 7/49اعمحرر اًمقضمٞمز  ،8/492شمٗمًػم اًمٌٖمقي  اٟمٔمر:  (2)

 .30/ 9، ويمذا ىم٤مل ذم شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من 427/  25روح اعمٕم٤مين   (3)

 .225/  6اٟمٔمر: زاد اعمًػم   (4)

وٟم٘مؾ هذه األىمقال اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف  ،5/444شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  واٟمٔمر: ،8/309شمٗمًػم اسمـ يمثػم (5)

 ."طمٗمٔم٦م قمغم اعمالئٙم٦م" وزادا قمٚمٞمٝم٤م صم٤مُمٜم٤م: ،6/290واعم٤موردي ذم شمٗمًػمه  ،29/286واًم٘مرـمٌل  ،6/329

 .24/50شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (6)
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مم ظمٚمؼ هذا االؾمؿ قمٜمف إ ومٙمٞمػ يٍمف ،ويّمح أن ي١مذن ًمف ،واًمٙمالم صحٞمح ُمٜمف

.ش ؟، أو إمم اًم٘مرآن اًمذي ال يّمح وصٗمف سم٤مًم٘مٞم٤ممال ٟمٕمرومف
(1)

  

.ش ضمؼميؾ أٟمف :واًمذي يِمٝمد ًمف اًم٘مرآن سمٛمثؾ هذا اًمٜمص» :اًمِمٜم٘مٞمٓملوىم٤مل 
(2) 

 

ـ إًمٞمف اًمٜمٗمس، أىمقل:   ًمدالًم٦م آي٤مت اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف. وجيٜمح إًمٞمف اًمٕم٘مؾ: وهذا اًمذي شمٓمٛمئ

ې ې    ې ېۉ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉٴۇ  ۈ ژ :ٕم٤مممـــشم قًمفــــــىم.4

٦ًم وىمد ذيمر اسمـ اجلقزي ذم شمٗمًػمه عمٕمٜمك اًمروح ذم هذه اآلي٦م مخ ]25هم٤مومر: [.ژ ى

ُمروي٤من قمـ اسمـ قم٤ٌمس  واًم٘مقالن: اًمٜمٌقة. واًمث٤مين: أٟمف اًم٘مرآن. أطمده٤م: » :أىمقال

 .واًمث٤مًم٨م:اًمقطمل، ىم٤مًمف ىمت٤مدة وسم٤مًمث٤مين ىم٤مل اًمًدي. ،اسمـ زيد وسم٤مألول ىم٤مل ،

 سم٤مًمروح. اًمٌدن يمام أن ىمقام ألن ىمقام اًمديـ سمف، واًمقطمل روطم٤م، اًم٘مرآن وإٟمام ؾمٛمل

طمٙم٤مه إسمراهٞمؿ احلريب اًمرمح٦م،  واخل٤مُمس: ىم٤مًمف اًمْمح٤مك. ،ضمؼميؾ واًمراسمع:
(3)

.ش 
(4)

  

ُم٤م روي قمـ ىمت٤مدة أٟمف: اًمقطمل. :اضمح ذم ُمٕمٜمك اًمروح ذم هذا اعمقوعواًمر
(5) 

 

 ]2 : اًمٜمحؾ [.ژگ   گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ      گ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: .5
 وهق اًمقطمل، هٜم٤م ه٤م اًمروح أن :أطمده٤م :شم٠مويالت مخ٦ًم ومٞمف»ي: اعم٤موردىم٤مل 

 سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مًمف اًم٘مرآن، وهق شمٕم٤ممم اهلل يمالم أٟمف :اًمث٤مين قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مًمف اًمٜمٌقة،

 :جم٤مهد ىم٤مل .اخلٚمؼ أرواح أهن٤م:اًمراسمع. اشم٤ٌمقمف جي٥م اًمذي احلؼ سمٞم٤من أٟمف :اًمث٤مًم٨م .أٟمس

                                         
 .25/  32ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م    (2)

 .423/ 8  شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل  (2)

هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي احلريب، ص٤مطم٥م  إسمراهٞمؿ احلريب:  (3)

شم٤مريخ سمٖمداد  ،278سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  ،262اٟمٔمر:األٟم٤ًمب .285وشمقذم ؾمٜم٦م  ،298ُمقًمده ؾمٜم٦م  اًمتّم٤مٟمٞمػ ،

ومٝمرؾم٧م اسمـ  ،2/27ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ،2/228صٗم٦م اًمّمٗمقة ،2/290ؿمذرات اًمذه٥م ،6/27

 .3/226اًمٜمجقم اًمزاهرة  ،2/209ُمرآة اجلٜم٤من  ،2205يمِمػ اًمٔمٜمقن  ،2/4ومقات اًمقومٞم٤مت ،232اًمٜمديؿ

؟وذيمر ػ ومٞمف احلريب إمم إسمراهٞمؿ اجلقينوىمد شمّمح ،5/247شمٗمًػم اعم٤موردي  واٟمٔمر: ،286/ 5زاد اعمًػم  (4)

 قطمل واًمٜمٌقة ذم ىمقل واطمد.ومجع سملم اًم وأؾم٘مط اخل٤مُمس، هذه األىمقال، 25/299اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه 

 سمزي٤مدة اًمرمح٦م. ،3/242واًمّمٜمٕم٤مين ذم شمٗمًػمه  ،30547سمرىمؿ  ،20/295أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  (5)
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 .وىمت٤مدة احلًـ، ىم٤مًمف اًمرمح٦م، اًمروح أن :٤مُمساخل .روح وُمٕمف إال ُمٚمؽ يٜمزل ال

 حتٞمل يمام اًم٘مٚمقب: هب٤م حتٞم٤م ألهن٤م اهلداي٦م، اًمروح يٙمقن أن :ؾم٤مدؾم٤م شم٠مويال وحيتٛمؾ

.شاألسمدان اًمروح
(1) 

 
.قمٌٞمدة أسمق فىم٤مًم ،وهق ضمؼميؾ  وىمد وم٤مت اعم٤موردي أطمد األىمقال اعمٝمٛم٦م:

(2)
 

وضمٕمٚمف  ،٤مهٜم٤م ضمؼميؾ ن اًمروح هسم٠م :ىمقل أيب قمٌٞمدة وىمد وضمف اًمٗمخر اًمرازي 

 :وهق ىمقل أيب قمٌٞمدة :هذه اآلي٦م واًم٘مقل اًمث٤مين ذم» طمٞم٨م ىم٤مل ذم شمٗمًػمه: ُمرضمقطم٤م،

ظمرج ومالن  :يم٘مقهلؿ ،ُمع :سمٛمٕمٜمك سم٤مًمروح واًم٤ٌمء ذم ىمقًمف: هٜم٤م ضمؼميؾ،إن اًمروح ه٤م

 يٜمزل اعمٕمٜمك: ومٞمٙمقن ُمع ؾمالطمف، :أي ،وريم٥م األُمػم سمًالطمف ،أي ُمع صمٞم٤مسمف سمثٞم٤مسمف،

.شواألول أىمرب ضمؼميؾ، وهق ،روحُمع اًماعمالئٙم٦م 
(3)

  

  ۅ  ۅ   ۉ ژ وُمثٚمف اًمقطمل، واًمروح:» وإمم هذا اعمٕمٜمك ضمٜمح اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل:

 ألٟمف حيٞمل ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، :روطم٤م وؾمٛمل اًمقطمل]  25هم٤مومر:[.ژىې  ۉ ې ې  ې

.شدـًـروح ُمـ اجلـ٦م اًمـزًمـُمٜم ــق ٟم٤مزل ُمـ اًمديـوه رآن،ـاًم٘م :ٚم٦م اًمقطملـمج ُمـ وم٢من
(4)

  

مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم.وسمف ىم٤مل  ذم اعمراد سم٤مًمروح ذم هذا اعمقوع،اًمّمقاب هق هذا و
(5)

  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  وئ  وئ  ۇئژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف.6

 ،ذم هذه اآلي٦م اعمًئقل قمٜمف اًمروح ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ  ]85:اإلهاء[.ژىئ  ی

ًمٞمس و طمٞم٤مشمف، سمف شمٙمقن اًمذي ًمٚمٌدن، اعمدسمر اًمروح: واًمّمقاب أن اعمراد سمف

.يـٗمناعم مجٝمقروقمٚمٞمف  ،ضمؼميؾ
(6)

  

                                         
 .278/  3 (اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن)شمٗمًػم اعم٤موردي   (2)

 .4/8ذيمره اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه   (2)

 .4/200ير ًمٚمِمقيم٤مين ومتح اًم٘مد ،20/67شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  واٟمٔمر: ، 29/269ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م     (3)

 .2/328، ويمذا ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من  200/ 4ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين    (4)

 .4/8شمٗمًػم اًمٌٖمقي  ،4/556شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،2/67شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،2/65 شمٗمًػم اخل٤مزن اٟمٔمر:   (5)

/ 4، ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين 2/929زيؾاًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜم ،5/225شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،4/290زاد اعمًػم اٟمٔمر:  (6)

 =األىمقال ذم اآلي٦م، ومذيمر ومٞمٝم٤م مخ٦ًم 2/452وىمد مجع  اعم٤موردي ذم شمٗمًػمه  .245/ 8روح اعمٕم٤مين   ،347
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ڌ ڎ   ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇژشمٕم٤ممم:  ىمقًمفو .7

 ]27ُمريؿ:[.ژ ڎڈ

 وهق .روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  )روطمٜم٤م(:ـأن اعمراد سم  هذه اآلي٦م:وال ظمالف ذم

: يمام ذيمر اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه.اًمت٠مويؾ ؾأهقم٤مُم٦م  قلىم
(1)

  

.ش ذيمر ًمٜم٤م ضمؼميؾأرؾمؾ إًمٞمٝم٤م ومٞمام » قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل:وروى اسمـ ضمرير 
(2)

  

.قمٓم٤مءو ،وأيب ص٤مًمح ،واًمْمح٤مك،هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس  وروي
(3) 

 

ألهن٤م مل  ، اًمٔم٤مهر أٟمف ضمؼميؾ» ٘م٤مل:وم أن اعمراد سمف ضمؼميؾ  اًم٘مرـمٌلورضمح 

.ششمٜمٔمر ضمؼميؾ ذم صقرشمف نأ ،شمٙمـ ًمتٓمٞمؼ
(4)

  

هق  ، ألن ضمؼميؾ اًمّمحٞمح: وهق» : ذم اًمتًٝمٞمؾ سم٘مقًمفاسمـ ضمزي  رضمحفو

.شؾ هل٤م سم٤مشمٗم٤مقاًمذي متث
(5)

  

  .ضمؼميؾ(روطمٜم٤م) :سم٘مقًمف أن اعمراد لاألىمقا أفمٝمر» :سم٘مقًمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل أيمدهو

ومتف إمم اهلل وإو٤م ،]293:اًمِمٕمراء[ژڱ ڱ ڳ ڳژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ويدل ًمذًمؽ

 ،يدل قمغم أٟمف ُمٚمؽ ،متثٚمف هل٤م سمنما ؾمقي٤م اعمذيمقر ذم اآلي٦مو ،إو٤موم٦م شمنميػ وشمٙمريؿ

.شوًمٞمس سمآدُمل
(6)

  

            

                                         

ـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ، أٟمف ضمؼميؾ  أىمقال: أطمده٤م:=  .5/225شمٗمًػم اًمٌٖمقي  واٟمٔمر: .ىم٤مًمف اسم

/ 5، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 8/309شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ،6/225وزاد اعمًػم  ،485/ 25شمٗمًػم اًمٓمؼمي  اٟمٔمر:  (2)

 .25/427روح اعمٕم٤مين   ،444

 .24234واسمـ أسمك طم٤مشمؿ سمرىمؿ  ،25/486، وروى قمـ اسمـ ضمري٩م ُمثٚمف 25/485شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (2)

 .42/  20، واًمدر اعمٜمثقر  229/  5شمٗمًػم اسمـ يمثػم  اٟمٔمر:  (3)

 .90/ 22شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (4)

 .972/  2م اًمتٜمزيؾ السمـ ضمزي اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمق  (5)

 .448/  3أوقاء اًمٌٞم٤من   (6)
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  املبحث الثاني
  على التشكل  في قدرة روح القدس

 عليها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يأتكان ي وبيان الصور التي
 ہ    ہ     ہ    ۀ     ۀ    ڻ    ڻ    ڻ      ڻ    ں     ژ  شمٕم٤ممم: اهلل  ىم٤مل 

 ]٤:2مـمروم [.ژ﮳   ﮴  ﮵   ﮶   ﮷  ﮸  ﮲ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ  ھ
تِمٙمؾ سمّمقر ؿمتك، وىمد صم٧ٌم هذا ذم اًم٘مرآن اًماعمالئٙم٦م ظمٚمؼ ٟمقراين ًمف ىمدرة قمغم 

، ُمٜمٝم٤م قمغم صقر ُمتٕمددة ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل  ، واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، طمٞم٨م أشمك ضمؼميؾاًمٙمريؿ

قمغم صقرة سمنم ال يٕمرف، وأيمثره٤م ذم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل
(1)

 ،  وُمٜمٝم٤م قمغم صقرة

وُمٜمٝم٤م يمّمٚمّمٚم٦م وُمٜمٝم٤م قمغم يمرد سملم اًمًامء واألرض،ُمٚمؽ، 
(2)

اجلرس، ورآه  

 شملم قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م، يمام ؾمٜمٌٞمٜمف ذم هذه اًمدراؾم٦م سمٕمقن اهلل.ُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

روح اًم٘مدس  ،وأُملم اًمًامء : ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م  ،وىمد يم٤من أول ًم٘م٤مء سملم أُملم األرض

ذم هم٤مر : ضمؼميؾ
(3)

طمراء 
(4)

أول » :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ  اًمِمٞمخ٤منيمام روى ، 

                                         
سمرؾم٤مًمتف إمم)ىمٞمٍم(  سمٕمثف رؾمقل اهلل صح٤ميب ضمٚمٞمؾ، ،دطمٞم٦م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ومروة سمـ ومْم٤مًم٦م اًمٙمٚمٌل   (2)

 وقم٤مش إمم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م. ؿمٝمد اًمػمُمقك، ويم٤من ييب سمف اعمثؾ ذم طمًـ اًمّمقرة، يدقمقه ًمإلؾمالم،

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  ،75اعمحؼم ،2/437اإلص٤مسم٦م  اٟمٔمر: وشمٗمتح. سم٤مًمٙمن، وىمٞمؾ: سمٗمتح اًمدال، ودطمٞم٦م:

 .2/337، األقمالم 4/284

سمٕمْمف قمغم سمٕمض،  صقت وىمقع احلديد، ذم األصؾ: سمٞمٜمٝمام الم ؾم٤ميمٜم٦م، ُمٗمتقطمتلم، سمٛمٝمٛمٚمتلم، اًمّمٚمّمٚم٦م:  (2)

 .2/2297يمِمػ اعمِمٙمؾ  ،2/20اًم٤ٌمري ومتح ، 3/87اًمٜمٝم٤مي٦م  اٟمٔمر: صمؿ أـمٚمؼ قمغم يمؾ صقت ًمف ـمٜملم.

ال ذم ىمٚمٌف، ُمٙم٤من و وال يٌ٘مك ومٞمف، احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أن يتٗمرغ ؾمٛمٕمف، » :8/46 ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ

 .ش ًمٖمػم صقت اعمٚمؽ
يتٕمٌد ومٞمف ذم ضمٌؾ  واًمٖم٤مر اًمذي يم٤من اًمٜمٌل  يمٝمػ، وم٢مذا اشمًع ىمٞمؾ: ُم٤م يٜمح٧م ذم اجلٌؾ ؿمٌف اعمٖم٤مرة، اًمٖم٤مر: (3)

 .7/97اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  اٟمٔمر: ُمٓمؾ قمغم ُمٙم٦م. ٌؾ صمقر،ذم ضم طمراء، واًمٖم٤مر اًمذي أوى إًمٞمف ذم اهلجرة،

يتحٜم٨م ومٞمف   ويم٤من  ومٞمف هم٤مر، قمغم صمالصم٦م أُمٞم٤مل، ضمٌؾ سمٛمٙم٦م، قمغم وزن ومٕم٤مل، سمٙمن أوًمف ممدود، طمراء: (4)

 ، ومٞمف. ًمٜمزول أول آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م ويٕمرف اًمٞمقم سمجٌؾ اًمٜمقر، - يتٕمٌد -اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد

اًمروض  ، 2/8اجل٤ٌمل واألُمٙمٜم٦م ًمٚمزخمنمي ،2/44األُم٤ميمـ ًمٚمح٤مزُمل  ،2/233 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اٟمٔمر:

شم٤مج  ،2/628اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،3/286يمت٤مب اًمٕملم  ،2/238ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،2/290اعمٕمٓم٤مر

اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ًمٚمحريب  ،2/432ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ،7/97اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ،24/302اًمٕمروس

2/256. 
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ٙم٤من ال يرى رؤي٤م إال وم ،ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمقم ملسو هيلع هللا ىلص  ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل

اًمّمٌح ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ
(1)

 ر طمراء ومٞمتحٜم٨م ومٞمفويم٤من خيٚمق سمٖم٤م ،صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء ،

صمؿ يرضمع  ،ويتزود ًمذًمؽ ،ىمٌؾ أن يٜمزع إمم أهٚمف ،اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد -وهق اًمتٕمٌد-

ومج٤مءه  ،وهق ذم هم٤مر طمراء ،طمتك ضم٤مءه احلؼ ،ومٞمتزود ُمثٚمٝم٤م ، إمم ظمدجي٦م

اعمٚمؽ
(2)

لومٖمٓمٜم وم٠مظمذين :ىم٤مل ،أٟم٤م سم٘م٤مرئ ُم٤م :ىم٤مل .اىمرأ :وم٘م٤مل 
(3)

سمٚمغ ُمٜمل  طمتك 

اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك سمٚمغ  لوم٠مظمذين ومٖمٓمٜم ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ :ىمٚم٧م .اىمرأ :وم٘م٤مل ،صمؿ أرؾمٚمٜمل ،اجلٝمد

وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ :وم٘مٚم٧م .اىمرأ :صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل ،ُمٜمل اجلٝمد
(4)

، 

ڎ        ڎ ڌ       ڌ     ڍ   ڍ    ڇ  ڇ  ڇ   چ  ڇ     چ    چ  ژ :٤ملـوم٘م ٚمٜملـصمؿ أرؾم

ومدظمؾ قمغم ظمدجي٦م  ،وم١ماده يرضمػ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللومرضمع هب٤م رؾمقل   ]3-2اًمٕمٚمؼ:[ .ژڈ

زُمٚمقين :وم٘م٤مل سمٜم٧م ظمقيٚمد 
(5)

وم٘م٤مل ، وعومزُمٚمقه طمتك ذه٥م قمٜمف اًمر   ،زُمٚمقين 

يمال واهلل ُم٤م خيزيؽ  :وم٘م٤مًم٧م ظمدجي٦م ،ًم٘مد ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمز :وأظمؼمه٤م اخلؼم :خلدجي٦م

وحتٛمؾ اًمٙمؾ ،ًمتّمؾ اًمرطمؿ إٟمؽ ،اهلل أسمدا
(6)

وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم ،
(7)

 ،وشم٘مري اًمْمٞمػ،

                                         
 وٟمقره، ييب ُمثال ًمٚمٌمء اًمقاوح اًمٌلم، وٞم٤مؤه، وطمٙمل ؾمٙمقهن٤م: اًمالم:و سمٗمتح اًمٗم٤مء ومٚمؼ اًمّمٌح: (2)

،يمِمػ 3/922،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر 258/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: ومرق اًمّمٌح أيْم٤م سم٤مًمراء. وي٘م٤مل:

 .2/283اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ  ،2/2272اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم 

 ُمـ هذا اًمٌح٨م. 48، اٟمٔمر ص اي٦م اًمٓمٞم٤مًمزوسح سم٤مؾمٛمف ذم رو سم٤مشمٗم٤مق، هق ضمؼميؾ  اعمٚمؽ:  (2)

إٟمام همٓمف ًمٞمختؼمه هؾ ي٘مقل  وىمٞمؾ: اًمٖمقص. واًمٙمٌس وُمٜمف اًمٖمط ذم اعم٤مء: اًمٕمٍم اًمِمديد، ومٖمٓمٜمل: اًمٖمط:  (3)

 .258/ 2، همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  699/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤م. اٟمٔمر:

،وهل: احلٍم ذم اًمِمٕم٥م ، إؿم٤مرة إمم اًمِمدائد اًمثالث :اًمتل وىمٕم٧م ًمٚمٜمٌل ذم شمٙمرير اًمٖمط  ىم٤مل اًمٕمٚمامء:  (4)

وذم اإلرؾم٤مالت اًمثالث  وُم٤م وىمع ًمف ُمـ اًمِمدائد يقم همزوة أطمد. وظمروضمف ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ذم اهلجرة،

واآلظمرة. اٟمٔمر:  واًمؼمزخ، :قم٘م٥م اًمثالث اعمذيمقرة : اًمتٞمًػم ذم اًمدٟمٞم٤م،إؿم٤مرة إمم طمّمقل اًمتٞمًػم ًمف 

 .2/240ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد  ،25/20قمٛمدة اًم٘م٤مري.  ،728/ 8اًم٤ٌمري  ومتح

، 2/322ُمِم٤مرق األٟمقار اٟمٔمر: ويمؾ ُمـ ًمٗمػ ذم رء وم٘مد زُمؾ. ودصمروين هب٤م، أي ًمٗمقين ذم اًمثٞم٤مب: زُمٚمقين:  (5)

 .2/72،همري٥م اسمـ ؾمالم2/82،شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم2/782،اًمٜمٝم٤مي٦م2/222اًمٗم٤مئؼ

همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي        اٟمٔمر: اًمٕمٞم٤مل. واًمٙمؾ:  اًمث٘مؾ ُمـ يمؾ ُم٤م يتٙمٚمػ، تح:هق سم٤مًمٗم حتٛمؾ اًمٙمؾ: (6)

 .2/280ومتح اًم٤ٌمري السمـ طمجر ،2/245شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم  ،4/353، اًمٜمٝم٤مي٦م  2/298

 =٤مي٦ماًمٜمٝم وشمقصٚمف إًمٞمٝمؿ. اٟمٔمر: أي شمٕمٓمل اًمٜم٤مس اًمٌمء اعمٕمدوم قمٜمدهؿ، ووٛمٝم٤م، سمٗمتح اًمت٤مء، شمٙم٥ًم اعمٕمدوم: (7)
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اسمـ قمؿ  ،ظمدجي٦م طمتك أشم٧م سمف ورىم٦م سمـ ٟمقومؾوم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمف  ،وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ

 ،ويم٤من يٙمت٥م اًمٙمت٤مب اًمٕمؼماين ،ىمد شمٜمٍم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ءاويم٤من اُمر ، ظمدجي٦م

 ،يمٌػما ىمد قمٛملويم٤من ؿمٞمخ٤م  ،ومٞمٙمت٥م ُمـ اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٙمت٥م

سمـ أظمل ُم٤مذا ا ي٤م :وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م ،ؾمٛمع ُمـ اسمـ أظمٞمؽا :ي٤م اسمـ قمؿ :وم٘م٤مًم٧م ًمف ظمدجي٦م

اًمٜم٤مُمقس اًمذي ٟمزل  هذا :وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م ،ظمؼم ُم٤م رأى ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل  ؟شمرى

وم٘م٤مل  !ًمٞمتٜمل أيمقن طمٞم٤م إذ خيرضمؽ ىمقُمؽ ،ي٤م ًمٞمتٜمل ومٞمٝم٤م ضمذقم٤م ،اهلل قمغم ُمقؾمك

سمف إال  سمٛمثؾ ُم٤م ضمئ٧م ي٠مت رضمؾ ىمط   مل، ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟خمرضمل هؿ وأ    ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ؽم   ووم   ،صمؿ مل يٜمِم٥م ورىم٦م أن شمقذم .إن يدريمٜمل يقُمؽ أٟمٍمك ٟمٍما ُم١مزراو ،قمقدي

 اهلل أن ضم٤مسمر سمـ قمٌد ،اًمرمحـ سمـ قمٌد ؾمٚمٛم٦م وأظمؼمين أسمق :ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب .اًمقطمل

٤م أُمٌم سمٞمٜم٤م أٟم» :وم٘م٤مل ذم طمديثف -ومؽمة اًمقطمل وهق حيدث قمـ-:ىم٤مل  األٟمّم٤مري

ضم٤مًمس  :سمحراء وم٢مذا اعمٚمؽ اًمذي ضم٤مءين ،ومرومٕم٧م سمٍمي ،ؾمٛمٕم٧م صقشم٤م ُمـ اًمًامء إذ

 ،زُمٚمقين ،زُمٚمقين :ومرضمٕم٧م وم٘مٚم٧م ،ومرقم٧ٌم ُمٜمف ،قمغم يمرد سملم اًمًامء واألرض

﮸      ﮹﮴ ﮵   ﮳   ﮲  ۓ  ۓ    ے  ے     ھ  ھژ :اهلل وم٠مٟمزل ﮷      ژ﮶

ومحٛمل اًمقطمل  ]5 – 2اعمدصمر :[
(1)

 ش 
(2)

 ، قمغم ضمؼميؾ اًمتل ضم٤مء هب٤م وهذه اًمّمقرة .

ف احل٘مٞم٘مٞم٦م وًمٞم٧ًم صقرشم ،شمِمٙمؾ هب٤م صقرة ُمٚمٙمٞم٦م، ،واألرض يمرد سملم اًمًامء

 اًمتل ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م.

  ۀ  ۀ ژ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:قمكم سمـ احلًلم وىمد روى اًمٌخ٤مري قمـ 

.شأو رسم٤مع أو صمالث، يٕمٜمل ُمثٜمك،» ىم٤مل: ]2وم٤مـمر:[  ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  
(3)

  

ُمـ ٛمٜمٝمؿ ، ومًمٞمٌٚمٖمقا ُم٤م أُمروا سمف هيٕم٤م ،يٓمػمون هب٤م ،ژہ   ہ ژ ئٙم٦م وم٤معمال

                                         

ـ طمجر ،2/245شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم  ،2/400اًمٗم٤مئؼ  ،4/309=  .2/280ومتح اًم٤ٌمري السم

ووىمع قمٜمد   محٞم٧م اًمِمٛمس إذا زاد طمره٤م، ُمـ ىمقهلؿ:  وازداد، وىمقى أُمره، ويمثر ٟمزوًمف، أي شمت٤مسمع، محل اًمقطمل:  (2)

 .2/288وي قمغم ُمًٚمؿذح اًمٜمق ،2/322إيمامل اعمٕمٚمؿ اٟمٔمر: )صمؿ محل اًمقطمل وشمت٤مسمع(. ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ:

 .422سمرىمؿ  2/97وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ، 3سمرىمؿ 2/3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (2)

 ، وهبذا ومن اًمٌخ٤مري اآلي٦م.7/249واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ،7/22صحٞمح اًمٌخ٤مري   (3)
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وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف أرسمٕم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف أيمثر ُمـ ذًمؽ، يمام  ،ًمف ضمٜم٤مطم٤من، وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف صمالصم٦م

ًمٞمٚم٦م  رأى ضمؼميؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلأن   سمـ ُمًٕمقداًمّمحٞمحلم قمـ قمٌد اهلل ذم  روي

.شاإلهاء ًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح
(1)

﮶   ﮳ ﮲    ھ  ے  ے ۓ  ۓ ژ :ؾمٌح٤مٟمف وهلذا ىم٤مل  ﮵    ﮴ 

 .وظمٚم٘مٝمؿ ُم٤م يِم٤مء ،: يزيد ذم األضمٜمح٦مأي ژ ﮷ ﮸ 

 ،اصمٜملم اصمٜملم :أي. ژہ  ھ  ھژ :أي أصح٤مب أضمٜمح٦م» :اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

، وسمٕمْمٝمؿ صمالصم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف ضمٜم٤مطم٤من، ىم٤مل ىمت٤مدة: وأرسمٕم٦م أرسمٕم٦م. ،وصمالصم٦م صمالصم٦م

ُمـ األرض إمم ويٕمرضمقن  ٤م ُمـ اًمًامء إمم األرض،يٜمزًمقن هب وسمٕمْمٝمؿ أرسمٕم٦م،

.شاًمًامء
(2)

  

 :وأضمٜمح٦م» ىم٤مل:طمٞم٨م  ووصٗمٝم٤م: قد ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك األضمٜمح٦م:وىمد أضم٤مد اآلًم

واًمٔم٤مهر أن اجلٜم٤مح  وُم٘مت٣م اعم٘م٤مم أن اعمراد سمف اًمٙمثرة. ،صٞمٖم٦م مجع اًم٘مٚم٦م ،مجع ضمٜم٤مح

إٟمف ُمـ  ٟم٘مقل وال ،ويمٞمٗمٞمتف ال ٟمٕمرف طم٘مٞم٘متف سمٞمد أٟم٤م ،سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف قمٜمد اًمٕمرب

طم٥ًم  :ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمٕمدد ،أضمٜمح٦م ُمتٕمددة ذوي :واعمراد ٓم٤مئر.ريش يمريش اًم

 ينقمقن هب٤م طملم ي١مُمرون، أو ،يٜمزًمقن هب٤م ويٕمرضمقن ،شمٗم٤موت ُم٤م هلؿ ُمـ اعمراشم٥م

اًمقضمف ويم٤مإلرظم٤مء قمغم  ،ألُمقر أظمر يم٤مًمزيٜم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،أو سمٕمْم٤م أن شمٙمقن يمال وجيقز

 ،صمالصم٦م أضمٜمح٦م ًمف ُمـ ٜمٝمؿوُم ،ضمٜم٤مطم٤من ًمف ُمـواعمٕمٜمك أن ُمـ اعمالئٙم٦م  ،طمٞم٤مء ُمـ اهلل

سمؾ ىم٤مل سمٕمض : وال دالًم٦م ذم اآلي٦م قمغم ٟمٗمل اًمزائد أرسمٕم٦م أضمٜمح٦م، ًمف ُمـ وُمٜمٝمؿ

ًمٜمٗمل  وال ،ًمٚمتٕمٞملم ال ،واًمتٗم٤موت ُمـ اًمٕمدد ًمٚمدالًم٦م قمغم اًمتٙمثػم إن ُم٤م ذيمر اعمح٘م٘ملم:

.شاًمٜم٘مّم٤من قمـ اصمٜملم
(3)

   

ثر ُم٤م يم٤من أيمو قمغم صقر ؿمتك، وىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، شمِمٙمؾ ضمؼميؾ

قمغم هذه اًمّمقرة  اًمّمح٤مسم٦مسمٕمض  رآهو ،يتِمٙمؾ سمّمقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل
(4)

 . 
                                         

 .255 ، 253،254سمرىمؿ  ، 2/406وُمًٚمؿ  ،4479و4478ورىمؿ  ،2993سمرىمؿ ،22/9صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .532/  6، و اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم 329/ 24شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .336/ 22 "سمتٍمف واظمتّم٤مر"روح اعمٕم٤مين   (3)

 وُم٤م سمٕمده٤م  ُمـ هذا اًمٌح٨م . 246اٟمٔمر ص   (4)
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يٕمرومف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  اًمذي ال اًمٖمري٥م: سمّمقرة اًمرضمؾ اًم٘مدس يتّمقرويم٤من روح 

ذات  اهلل سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل» :ىم٤مل  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبضم٤مء ذم طمدي٨م  يمام أطمد،

صمر رى قمٚمٞمف أ  ال ي   ،اًمِمٕمر ادؿمديد ؾمق ،إذ ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م رضمؾ ؿمديد سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب :يقم

 ،ؾمٜمد ريمٌتٞمف إمم ريمٌتٞمفوم٠م   :ملسو هيلع هللا ىلص لطمتك ضمٚمس إمم اًمٜمٌ ،طمدوال يٕمرومف ُمٜم٤م أ   ،اًمًٗمر

.شاحلدي٨م ...قمـ اإلؾمالم ظمؼميني٤م حمٛمد أ   :وىم٤مل ،وووع يمٗمٞمف قمغم ومخذيف
(1)

  

 وال شمرى صقرشمف، ، ومٞمًٛمع صقشمف،قمغم صقرة صٚمّمٚم٦م اجلرس يت أطمٞم٤مٟم٤مً ويم٤من ي٠م

، ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلؾم٠مل   ن احل٤مرث سمـ هِم٤مم، أ   ٤مئِم٦ميمام روت قم

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، » :ملسو هيلع هللا ىلص؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل
(2)وىو أشده علي، فيفصم

وأحيانا يتمثل لي  ،عني وقد وعيت عنو ما قال 
وًم٘مد رأيتف يٜمزل » :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م .شفيكلمني فأعي ما يقول ،الملك رجال

وإن ضمٌٞمٜمف ًمٞمتٗمّمد ،قمٜمف ف اًمقطمل ذم اًمٞمقم اًمِمديد اًمؼمد، ومٞمٗمّمؿقمٚمٞم
(3)

.شقمرىم٤م 
(4)

  

 سمّمقرة ُمٚمٙمٞم٦م، يمام أشم٤مه ذم هم٤مر طمراء. روح اًم٘مدس  ملسو هيلع هللا ىلص وأطمٞم٤مٟم٤م يتّمقر ًمف

قمغم هذه اًمّمقرة اعمٚمٙمٞم٦م، يمام  ،ًمروح اًم٘مدس  ملسو هيلع هللا ىلص وىمد شمٙمررت رؤي٦م اًمٜمٌل 

الملك الذي جاءني فإذا  ؛فرفعت بصري» :فومٞم، واًم٤ًمسمؼ ضم٤مسمر ضم٤مء ذم طمدي٨م 
.شجالس على كرسي بين السماء واألرض ،بحراء

(5)
  

                                         
 .2620سمرىمؿ ،5/6واًمؽمُمذي ،4697سمرىمؿ  ،4/359وأسمق داود  ،202سمرىمؿ  ،2/28أظمرضمف ُمًٚمؿ   (2)

أومّمؿ  ويٜمجكم ُم٤م يتٖمِم٤مين ُمٜمف. ي٘م٤مل: ي٘مٚمع، ؾمٙم٤من اًمٗم٤مء، ويمن اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م، أي:سمٗمتح اًمٞم٤مء ،وإ يٗمّمؿ:  (2)

 ،305/ 2همري٥م احلدي٨م السمـ ؾمالم  ،2/296همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  إذا أىمٚمع. اٟمٔمر: اعمٓمر،

 ،322/ 23ذح اًمًٜم٦م  ،254/ 2شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم  ،3/222اًمٗم٤مئؼ  ،3/870اًمٜمٝم٤مي٦م 

 :46/ 8ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ  ،7/250إيمامل اعمٕمٚمؿ  ،2/52سمـ سمٓم٤ملذح اًمٌخ٤مري ال
 واالٟمٗمّم٤مل. وم٘مٓمع ُمع اإلسم٤مٟم٦م: وأُم٤م )اًم٘مّمؿ( سم٤مًم٘م٤مف: اًمٗمّمؿ هق اًم٘مٓمع ُمـ همػم إسم٤مٟم٦م، ىم٤مل اًمٕمٚمامء:))

 .((وال يٗم٤مرىمف ُمٗم٤مرىم٦م ىم٤مـمع ال يٕمقد وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اعمٚمؽ يٗم٤مرق قمغم أن يٕمقد،

 .867/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م  ،3/222اًمٗم٤مئؼ ،2/295همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي تّم٥ٌم قمرىم٤م.وي يًٞمؾ، يتٗمّمد:  (3)

 .6205،وُمًٚمؿ سمرىمؿ 3225،و2،سمرىمؿ 2/ 2،واًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح 2/202أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م   (4)

 .242احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، ؾمٌؼ خترجيف : ص  (5)
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وم٘مط سمّمقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمرشملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل روح اًم٘مدس أشمكىمد و
(1)

ًمف ؾم٧م و ،

ُم٤مئ٦م ضمٜم٤مح
(2)

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ژ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إمم اًم٘مرآن وأؿم٤مر ،

ۀ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ 

 ]28 -23:اًمٜمجؿ [.ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

ٜمف وإن مل ٟمدرك يم   وشمِمٙمالهت٤م: :سمام ضم٤مء ُمـ أضمٜمح٦م اعمالئٙم٦م  وجي٥م اإليامن  

صٗم٤مت  وهل ،يٌ٘مك اًمٙمالم ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤مو ،٘مد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٠مضمٜمح٦م اعمالئٙم٦موم» ذًمؽ،

ومل ير ًمٓم٤مئر  ،ورسم٤مع ،وصمالث ،شمٕم٤ممم أظمؼم سم٠مهن٤م ُمثٜمك اهلل وم٢من ،ال شمدرك سم٤مًمٕملم ،ُمٚمٙمٞم٦م

وال  ،ومدل قمغم أهن٤م صٗم٤مت ال شمْمٌط سم٤مًمٗمٙمر !ومٙمٞمػ سمًتامئ٦م ،أو أرسمٕم٦م أضمٜمح٦م ،صمالصم٦م

.شومٞمج٥م اإليامن هب٤م إمج٤مال  ،ورد سمٌٞم٤مهن٤م ظمؼم
(3)

  

 
 املبحث الثالث

   روح القدس عدد املرات التي رأى فيها النبي بيان في 
 على صورته الحقيقية

: يمام صم٧ٌم ُمرشملماحل٘مٞم٘مٞم٦م  صقرشمف ذم  ضمؼميؾاًم٘مدس روح  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل رأى

إذ مل ير  ،ملسو هيلع هللا ىلص وهذه اًمرؤي٦م ُمـ ظمّم٤مئّمفذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، 

 همػم ٟمٌٞمٜم٤م  – األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالموال-قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م أطمد ُمـ اًمٌنمضمؼميؾ 

.ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد
(4) 

 

ڤ      ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ژ وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن إمم هذه اًمرؤي٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

                                         
 .253،سمرىمؿ 2/406،وُمًٚمؿ 2993سمرىمؿ  22/9أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)

 اعمٌح٨م اًمت٤مزماٟمٔمر  (2)

 .22/ 4ومٞمض اًم٘مدير  اٟمٔمر: (3)

 ، يمام أوم٤مده اًمًٞمقـمل .297/ 2اٟمٔمر: اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى  (4)
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ]28 - 5:اًمٜمجؿ [.ژ ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 ، يمام روىاصمٜملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مه٤م قم٤مئِم٦م: واسمـ ُمًٕمقد  وصح هذا قمـ

  مل ير ضمؼميؾ ملسو هيلع هللا ىلصإن حمٛمدا » أٟمف ىم٤مل: قمـ اسمـ ُمًٕمقد ذم ُمًٜمده  اإلُم٤مم أمحد

ف ٟمٗمًف ذم صقرشمف، وم٠مراه صقرشمف ومًد ريً ذم صقرشمف إال ُمرشملم، أُم٤م ُمرة وم٢مٟمف ؾم٠مًمف أن ي  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ د سمف. وىمقًمف:د ُمٕمف طملم صٕم  ظمرى وم٢مٟمف صٕم  وأُم٤م األ   ،ومؼاأل  

ىم٤مل: ومٚمام  .ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ ڇ  ڇ

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ژ :وم٘مقًمف قم٤مد ذم صقرشمف وؾمجد. ، ضمؼميؾ رسمف أطمس 

ۀ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    

ش. ظمٚمؼ ضمؼميؾ ىم٤مل: ژ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ
 (1)

  
وأصمر يمٌػم ذم ٟمٗمس  هٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م، احل٘مٞم٘مٞم٦م: روح اًم٘مدس ضمؼميؾة ّمقروًم

قمـ قمٌد  ،وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مريروى يمام  ،األومؼ هب٤م ًدي ،ؾم٧م ُم٤مئ٦م ضمٜم٤محوم٢من ًمف  اًمرائل،

.شرأى ضمؼميؾ ًمف ؾم٧م ُم٤مئ٦م ضمٜم٤مح ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل» :  سمـ ُمًٕمقدااهلل 
(2)

  

قمٜمد ؾمدرة  ةُمر :لمُمرشم احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم صقرشمف ؾ ضمؼمي ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  رأىوىمد 

دضمٞم٤مأذم  اًمث٤مٟمٞم٦مو ،عمٜمتٝمكا
(3)

 همػممه٤م. احل٘مٞم٘مٞم٦م صقرشمف، ومل يره قمغم 

                                         
هٙمذا رواه اإلُم٤مم )) : 7/455وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  ،3864سمرىمؿ  ،2/407ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ   (2)

وأسمق اًمِمٞمخ ذم  ،5/225ؾمط ، واألو78/ 9وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ،((أمحد، وهق همري٥م

وإؾمٜم٤مده طمًـ رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت )):203/ 2وىم٤مل األًم٤ٌمين ذم اإلهاء واعمٕمراج  ،2/792اًمٕمٔمٛم٦م 

 .((ُمٕمروومقن همػم إؾمح٤مق هذا ،وىمد روى قمٜمف صم٘مت٤من، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

 .255،  254،  253سمرىمؿ  ، 2/406وُمًٚمؿ ،4479و4478، 2993سمرىمؿ  ،22/9صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

وؾمٙمقن  سمٗمتح اهلٛمزة، أضمٞم٤مد: وي٘م٤مل: ويمن اجلٞمؿ. سمحذف اهلٛمزة: ضمٞم٤مد: أيمثر اًمٜم٤مس ي٘مقًمقٟمف: أضمٞم٤مد: (3)

، 2/204ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  اٟمٔمر: ضمٌؾ سمٛمٙم٦م، يكم اًمّمٗم٤م. وهق اًمٕمٜمؼ ، وهق: ،وسم٤مًمٞم٤مء، يم٠مٟمف مجع ضمٞمد اجلٞمؿ،

 .2/45اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر ،2/62ومتقح اًمٌٚمدان 
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قمـ ُمنوقوم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 
(1)

 :ي٤م أُمت٤مه : ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل: 

ؿمٕمري ًم٘مد ىمػ  » :وم٘م٤مًم٧م؟ رسمف ملسو هيلع هللا ىلص هؾ رأى حمٛمد
(2)

 :صمالث أيـ أٟم٧م ُمـ ،مم٤م ىمٚم٧م 

                    :ىمرأت صمؿ ،رأى رسمف وم٘مد يمذب ملسو هيلع هللا ىلصُمـ طمدصمؽ أن حمٛمدا  :٘مد يمذبوم ُمـ طمدصمٙمٝمـ

 ،]203األٟمٕم٤مم:[ .ژٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦژ

ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب    ىئ  ىئژ

وُمـ طمدصمؽ أٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد وم٘مد  ،]52اًمِمقرى:[.ژىتمت  خت  حتيب  جت

وُمـ طمدصمؽ أٟمف  ،]34ًم٘مامن:[ ژ یېئېئ ىئ ىئ ىئ یژ  :صمؿ ىمرأت ،يمذب

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ژ :ىمرأت صمؿ ،يمتؿ وم٘مد يمذب

.شذم صقرشمف ُمرشملم رأى ضمؼميؾ   وًمٙمٜمف ،]67:اعم٤مئدة[ اآلي٦م ژڎ  ڈ
(3)

  

ي٤م » :وم٘م٤مًم٧م  يمٜم٧م ُمتٙمئ٤م قمٜمد قم٤مئِم٦م» :قمـ ُمنوق ىم٤مل وًمٗمظ رواي٦م ُمًٚمؿ:

ري٦م.صمالث ُمـ شمٙمٚمؿ سمقاطمدة ُمٜمٝمـ وم٘مد أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗم   :أسم٤م قم٤مئِم٦م
(4)

ُم٤م  :ىمٚم٧م 

ويمٜم٧م  :ىم٤مل رأى رسمف وم٘مد أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗمري٦م. ملسو هيلع هللا ىلص   ُمـ زقمؿ أن حمٛمدا :ىم٤مًم٧م؟ هـ

 :أمل ي٘مؾ اهلل : لوال شمٕمجٚمٞمٜم: لي٤م أم اعم١مُمٜملم أٟمٔمريٜم :وم٘مٚم٧م ،ُمتٙمئ٤م ومجٚم٧ًم

 أٟم٤م أول :وم٘م٤مًم٧م؟ ژڑ  ک    ک  ک ژ  ،]23 :اًمتٙمقير [ ژ ھ  ے  ے  ۓژ

لم أره على صورتو  يل،إنما ىو جبر » :وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص هذه األُم٦م ؾم٠مل قمـ ذًمؽ رؾمقل اهلل
ما عظم خلقو  ساداً  من السماء، رأيتو منهبطاً  خلق عليها غير ىاتين المرتين، التي

                                         
 . اٟمٔمر:63ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم شمقذم قم٤مم ق سمـ األضمدع سمـ ُم٤مًمؽ اهلٛمداين  اًمٙمقذم ،هق ُمنو ُمنوق: (2)

 .292/ 6، اإلص٤مسم٦م 20/209، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م2/273اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم  ،5/456اًمث٘م٤مت السمـ طم٤ٌمن 

واؾمتٕمٔم٤مُمل ًمف،  وشمِمٜم٩م ُمـ إٟمٙم٤مري عم٤م ىمٚمتف: يم٠مٟمف ىمد يٌس: صمالصمل ال همػم ، أي ىم٤مم واٟم٘مٌض : :ىمػ   (2)

/ 2،همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي 2/292ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: اًم٘مِمٕمريرة ُمـ اًمؼمد. واًم٘مٗمقف

،شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم 4/243اًمٜمٝم٤مي٦م  ،3/262اًمٗم٤مئؼ  ،2/439،همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب258

 .2/265اًمّمحٞمحلم 

 ، خمتٍما. 459، سمرىمؿ 2/220، وُمًٚمؿ 4855، سمرىمؿ 6/275صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

، 843/  3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  ء : وإؾمٙم٤من اًمراء، وهك اًمٙمذب اعمختٚمؼ. اٟمٔمر:هل سمٙمن اًمٗم٤م اًمٗمري٦م: (4)

 . 430/ 22، ومتح اًم٤ٌمري 8/ 3ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ،265/ 2شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم 
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ٿ  ٹ   ٹ   ژ :أومل شمًٛمع أن اهلل ي٘مقل :وم٘م٤مًم٧م .شاألرض السماء إلى بين

.شاحلدي٨م ژڤ  ڤ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ڤ
(1)

  

اًمِمٞمخ ذم وأسمق  ،وأسمق يٕمغم، اسمـ طم٤ٌمنو، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى وأظمرج أمحد،

ڑک ژ :ذم هذه اآلي٦م وهمػمهؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  اًمٕمٔمٛم٦م،

 جبريل رأيت» :ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ]24-23اًمٜمجؿ:[ .ژکککگ گ  گ
 الدر (2)تهاويلالينتثر من ريشو  ،عليو ستمائة جناحالمنتهى،  عند سدرة

.شوالياقوت
(3)

  

 
  غري األنبياءمن   في من رأى روح القدس : ملبحث الرابعا

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ، ومٞمٝمؿ رضم٤مل وٟم٤ًمء،مجع ُمـ اًمٌنم  رأى روح اًم٘مدس ضمؼميؾ

 ،وه١مالء مجٞمٕم٤م يم٤مٟمقا يرون روح اًم٘مدس وهمػمهؿ  ،قمغم صقرة رضمؾ 

وأهمٚمٌٝمؿ رآه قمغم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل
(4) 

 ،  وؾمٜمٌلم ُمـ وىمع هلؿ هذا اًمنمف

تف ذم اًم٘مرآن ُم٘متٍميـ قمغم ُمـ صمٌت٧م رؤي قا هبذه اعمٜم٘م٦ٌم اجلٚمٞمٚم٦م،ّم  وظم   اًمٕمٔمٞمؿ،

 اًمٕمٔمٞمؿ، وؾمٜمِمػم إمم ُمـ ورد ذيمر رؤيتٝمؿ ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ًمٙمامل اًمٗم٤مئدة سمٕمقن اهلل،

 ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م اآلشمٞم٦م: صمؿ ُمـ صمٌت٧م هلؿ اًمرؤي٦م قمـ ـمريؼ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،

                                         
، واًمؽمُمذي سمٜمحقه 22468سمرىمؿ  ،20/274، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى457سمرىمؿ ،2/220صحٞمح ُمًٚمؿ   (2)

 .26082وأمحد ذم اعمًٜمد خمتٍما سمرىمؿ  ،3278، سمرىمؿ 22/84

. األؿمٞم٤مء اعمختٚمٗم٦م األًمقان : ُمـ األمحر ، واألصٗمر ، واألظمي ، وأراد زيٜم٦م ريش ضمؼميؾ  هت٤مويؾ:  (2)

، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  2/383، همري٥م احلدي٨م السمـ ىمتٞم٦ٌم  504/  2همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  اٟمٔمر:

 .662/ 5األصمر 

، واسمـ 22478، سمرىمؿ  277/ 20، وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 3925سمرىمؿ ،  2/422ُمًٜمد أمحد   (3)

، وأسمق اًمِمٞمخ  4993، سمرىمؿ  8/409، وأسمق يٕمغم ذم ؾمٜمٜمف  6428، سمرىمؿ  24/337طم٤ٌمن ذم صحٞمحف 

، وطمًٜمف اًمِمٞمخ 296، سمرىمؿ  2/302 322، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد  502، سمرىمؿ 3/977ذم اًمٕمٔمٛم٦م 

 ؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد.٤م، وشمٌٕمف األرٟم 202/ 2ٕمراج األًم٤ٌمين  ذم اإلهاء واعم

 .238دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل: ؾمٌؼ اًمتٕمريػ سمف ذم ص    (4)
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 :لروح القدس  في رؤية مريم  المطلب األول:
ذم ؾمقرة  ؿ،: ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ   صمٌت٧م رؤي٦م ُمريؿ

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   ژ ، ذم ىمقل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف:ُمريؿ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  

  ]22 -26ُمريؿ: [.ژ﮷  ﮸  ﮹  ﮶﮵ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ۓھ    ے  ے
سمنما   اًمذي متثؾ عمريؿ -وىمد سملم مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم أن اعمراد سم٤مًمروح

.روح اًم٘مدس  -ؾمقي٤م
(1)

 

 أٟمف ىم٤مل: –يمام روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك - قم٤ٌمس سمـاوصح قمـ طمؼم األُم٦م 

إذ هل سمرضمؾ  :ومٚمام ـمٝمرت ،اعمحراب سمحٞمض أص٤مهب٤م ظمرضم٧م ُمريؿ إمم ضم٤مٟم٥م»

،  وهق ضمؼميؾ   ،ژڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ژ  :ىمقًمف وهق ،ُمٕمٝم٤م

گ   گ   ژ :هل٤م ٘م٤ملوم .ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک ژ  ومٗمزقم٧م ُمٜمف وم٘م٤مًم٧م:

 ،وم٠مظمذ سمٙمٛمٝم٤م  ،ضمٚم٤ٌمهب٤م وقمٚمٞمٝم٤م ومخرضم٧م .ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 :ومدظمٚم٧م اًمٜمٗمخ٦م صدره٤م ،ويم٤من ُمِم٘مقىم٤م ُمـ ىمداُمٝم٤م ،ومٜمٗمخ ذم ضمٞم٥م درقمٝم٤م

.شومحٛمٚم٧م
(2)

  

.شضم٤مءه٤م ذم صقرة ؿم٤مب أسمٞمض اًمقضمف» :أٟمف ىم٤مل  سمـ قم٤ٌمساقمـ و
(3)

  

.ششمّمقر هل٤م ذم صقرة اًمٌنم اًمت٤مم اخلٚم٘م٦م » ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم:
(4)

  

                                         
، 229/ 5، شمٗمًػم اسمـ يمثػم 5/223، شمٗمًػم اًمٌٖمقي 22/92، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 4/265اٟمٔمر: زاد اعمًػم  (2)

 . 447/ ٤4مين ، ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم8/ 4، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 22/520ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م 

 ،((هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)) ، وىم٤مل احل٤ميمؿ:4256، سمرىمؿ 648/ 2اعمًتدرك  (2)

 .747، سمرىمؿ 323/  2، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم األؾمامء واًمّمٗم٤مت  اًمتٚمخٞمصذموأىمره اًمذهٌل 

 .5/234، واًمدر اعمٜمثقر 265/ 4زاد اعمًػم  اٟمٔمر: (3)

 .265/ 4زاد اعمًػم  (4)
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 ىم٤مل قمغم صقرة إٟم٤ًمن شم٤مم يم٤مُمؾ. ،إًمٞمٝم٤م ضمؼميؾ أرؾمؾ اهلل » وىم٤مل اسمـ يمثػم:

.ش يٕمٜمل:ضمؼميؾ ، واًمًدي،وه٥مو ،واسمـ ضمري٩م وىمت٤مدة، واًمْمح٤مك، جم٤مهد،
(1)

  

٠مهن٤م ال شمٓمٞمؼ سم» هل٤م سمنما ؾمقي٤م سم٘مقًمف: ضمؼميؾ  وضمف متثؾوىمد أووح اًمِمقيم٤مين 

 ،اخلٚمؼ يم٤مُمؾ ،أن شمٜمٔمر إمم اعمٚمؽ وهق قمغم صقرشمف، ومٚمام رأشمف ذم صقرة إٟم٤ًمن طمًـ

.شُمٜمفوم٤مؾمتٕم٤مذت سم٤مهلل  سمًقء، فمٜم٧م أٟمف يريده٤م ،ظمرق قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مبىمد 
(2)

 

 اًمٜم٤ًمء، دون سم٘مٞم٦م ،يؿ ظمّم٧م هب٤م ُمر وومْمٞمٚم٦م ضمٚمٞمٚم٦م، وهذه ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م،

ء مل خيص وهذا ر» ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: وومْم٤مئٚمٝم٤م اًمٙمريٛم٦م. شمْم٤مف إمم ُمٜم٤مىمٌٝم٤م اًمٕمديدة،

.شومل ي٠مت همػمه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء ،ضم٤مءه٤م ضمؼميؾ ،سمف همػمه٤م ُمـ ٟم٤ًمء اًمدٟمٞم٤م
(3)

ئمٝمر و 

ورده  وخم٤مـمٌتف، ًمف، وهل شمٙمٚمٞمٛمٝم٤م :ضمؼميؾزائدة قمغم جمرد رؤي٦م ذم ذًمؽ ومْمٞمٚم٦م 

 هذا زي٤مدة شمنميػ هل٤م وشمٙمريؿ.ويمؾ ، اعمح٤مورة اًم٤ًمسم٘م٦م شمٚمؽ ذم :قمٚمٞمٝم٤م 

 : روح القدسل وجماعة من الصحابة ،في رؤية ىاجر المطلب الثاني:
صح يمام ،جلؼميؾ :أم إؾمامقمٞمؾ رؤي٦م ه٤مضمر ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة: وم٘مد صح

ومٚمام أذوم٧م قمغم اعمروة » :وومٞمف ،سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م احلرامذم ىمّم٦م سمـ قم٤ٌمساـ قم

وم٢مذا هل سم٤معمٚمؽ ،ؾمٛمٕم٧م صقشم٤م
(4)

شقمٜمد ُمقوع زُمزم 
 (5)

رؤي٦م قم٤مئِم٦مصح و. 
(6)

، 

وأم ؾمٚمٛم٦م
(7)

قم٤ٌمس واسمـ ،
(8)

 ؼميؾجل همػمهؿ،،و. ذم  ، وسمٞمٜمتفوىمد مجٕم٧م ذًمؽ

                                         
 .229/  5شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2)

 .447/  4ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين  (2)

 .9/485ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري السمـ سمٓم٤مل  (3)

 .6/402.ومتح اًم٤ٌمري((،قمٜمد ُمقوع زُمزموم٢مذا ضمؼميؾ )) وذم رواي٦م: سمال ظمالف، ضمؼميؾ  اعمٚمؽ: (4)

 .837، سمرىمؿ 5/202، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى3364سمرىمؿ  ،4/274صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 .343/ 26واًمٓمؼماين ذم  اًمٙمٌػم  ،6722سمرىمؿ  ، 4/8واعمًتدرك  ،24506سمرىمؿ  ،6/74ُمًٜمد أمحد  (6)

وطمًٜمف   ،29240سمرىمؿ ،27/264واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ،6925سمرىمؿ  ،22/346ُمًٜمد أيب يٕمغم  (7)

 ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ؾمٜمـ أيب يٕمغم . وصححف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، ،5/256اهلٞمثٛمل  ذم  جمٛمع اًمزوائد 

، 20468، سمرىمؿ 9/228واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ،2922سمرىمؿ ،2/972ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ألمحد  (8)

 .6252، وصححف األًم٤ٌمين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح سمرىمؿ 4922سمرىمؿ ،22/280وُمًٜمد اًمٌزار
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.سمح٨م آظمر
(1)

قمغم ُم٤م  ٘متٍمي ،ألن ُمٜمٝمجٜم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م إًمٞمف : ٟمٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرةو 

 .ذم اًم٘مرآن ورد

 

  قرآنفي ال  صفات روح القدس املبحث الخامس:
 .ًمروح اًم٘مدس  قمديدة محٞمدة، وظمالالً  ،يمريٛم٦مً  يمثػمةً  ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صٗم٤مت  

 ؾمٜمقرده٤م ذم اعمٓم٤مًم٥م اآلشمٞم٦م:

 :وصفو بـ "األمين" المطلب األول:
 .]295-292:اًمِمٕمراء[ ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ ڳ  ڳ ڱ  ڱ ژ قًمف شمٕم٤ممم:ىم

ہ   ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ ك:ـٕم٤مًمـف شمـوىمقًم

ذم اًم٘مرآن  وهذه أضمؾ صٗم٦م ذيمرت ًمروح اًم٘مدس  ]22-29:اًمتٙمقير [.ژہ

وهذا يٌلم  وضمؾ سم٤مألُملم: ذم هذه اآلي٤مت اًمٙمريٛم٦م،اعمقمم قمز سم٠من وصٗمف اًمٙمريؿ:

 شم٘مديٛمٝم٤م قمغم همػمه٤م. ووضمقب وذومٝم٤م، وومْمٚمٝم٤م، أمهٞم٦م هذه اًمّمٗم٦م،

.شفوم٢مٟمف أُملم اهلل قمغم وطمٞم،  ضمؼميؾ :واًمروح األُملم» ي:اًمٌٞمْم٤مو ىم٤مل
(2)

  

وطمٞمف  ألٟمف أُملم :سم٤مألُملم ووصػ » وسملم اآلًمقد ؾم٥ٌم وصٗمف سم٤مألُملم سم٘مقًمف:

شوحتريػ أصال ،شمٖمٞمػم ُمـ همػم ،ُمـ قم٤ٌمده ضمؾ ؿم٠مٟمف وُمقصقًمف إمم ُمـ ؿم٤مء ،شمٕم٤ممم
 (3)

. 

 ژ﮳ ۓ﮲ےےۓژ شمٕم٤ممم: ًمفسم٘مق يذيمرٟم٤م اًمقصػ وهذا

٤م أهؿ صٗم٤مت ومٙم٤مٟمت أو األضمػم، ومٝم٤مشم٤من أهؿ صٗم٤مت اخلػمي٦م ذم اًمٕم٤مُمؾ، ]26:اًم٘مّمص[

 اًمًالم.وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف  ،اًمروح األُملم ،رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ،أُملم اًمقطمل

روح قمغم   اهللاًمتل أصمٜمك هبام  وىمد ورد ُم٤م يٗمن ُمٕمٜمك اًم٘مقة واألُم٤مٟم٦م:

                                         
 .((ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة روح اًم٘مدس )) سمحث٧م ذم ذًمؽ وسمٞمٜمتف شمٗمّمٞمال : ذم سمح٨م:  (2)

 .253/  4ْم٤موي شمٗمًػم اًمٌٞم  (2)

 .229/  20روح اعمٕم٤مين    (3)



 د. مروان أحمد الحمدان                     : دراسة موضوعيةن العظيمآفي ضوء القر  روح القدس 

261 

قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرةومٞمام رواه اسمـ قم٤ًميمر   ،اًم٘مدس
(1)

 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ ىم٤مل: ش؟ُم٤م أصمٜمك قمٚمٞمؽ رسمؽ ُم٤م أطمًـ» :جلؼميؾ

وم٢مين  :أُم٤م ىمقيت :ىم٤مل ش؟وُم٤م يم٤مٟم٧م أُم٤مٟمتؽ ؟يم٤مٟم٧م ىمقشمؽ ومام» ىم٤مل:. ژۀ   ہ  ہ

ؾمقى  :أرسمٕمامئ٦م أًمػ ُم٘م٤مشمؾ وذم يمؾ ُمديٜم٦م ،وهل أرسمع ُمدائـ ،سمٕمث٧م إمم ُمدائـ ًمقط

 ،أصقات اًمدضم٤مج طمتك ؾمٛمع أهؾ اًمًامء ،اًمًٗمغم ومحٛمٚمتٝمؿ ُمـ األرض، اًمذراري

ومٚمؿ أوُمر سمٌمء ومٕمدوشمف إمم  :وأُم٤م أُم٤مٟمتل .ؿ هقي٧م هبؿ وم٘متٚمتٝمؿصم ،وٟم٤ٌمح اًمٙمالب

.شهمػمه
(2)

ـ مل خيـ وًم ،ذم طم٘مفقمغم إـمالق األُم٤مٟم٦م  أُملم ذم يمؾ رء، ضمؼميؾو 

.خيقن
(3)

ره ــُمـ أُم  اهلل فــ٤م اؾمتقدقمـٛمـ٤م ًمـك أُمٞمٜمـيًٛم» : رمحف اهلل ؾـ٤مشمـُم٘م٤مل ـىم 

.شل ظمٚم٘مفـوم
(4)

  

قمغم ؾم٤مئر  ًمألُم٤مٟم٦م ْمٞمؾشمٗمسم٤مألُم٤مٟم٦م:   فوصٗمىمد أؿم٤مر اًمٌٞمْم٤موي إمم أن و

وشمٗمْمٞمال هل٤م قمغم ؾم٤مئر  ،شمٕمٔمٞمام ًمألُم٤مٟم٦م ،قمغم اًمقطمل( أُملم)» :وم٘م٤مل اًمّمٗم٤مت

.شاًمّمٗم٤مت
(5)

 قمٌده ورؾمقًمف اعمٚمٙمل اًمرب أن يزيمل :هذا قمٔمٞمؿ ضمدا» وىم٤مل اسمـ يمثػم: 

 . ژہھھژ  :سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمدا :يمام زيمك قمٌده ورؾمقًمف اًمٌنمي ،ضمؼميؾ

.ش]22اًمتٙمقير:[ اآلي٦م
(6)

 

ٟمص ذم متٙمٞمٜمف  سمتٚمؽ األوص٤مف.  شمٜمٌٞمف ذم وصػ ضمؼميؾ» ٘مٞمٓمل:ىم٤مل اًمِمٜم 

، ومال يّمؾ إًمٞمف ژڻ   ژ، ألٟمف ُمـ طمٗمظ ُم٤م أرؾمؾ سمف، وصٞم٤مٟمتف قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ

                                         
وأسمق     وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وشمِمديد اًمراء( سمـ إي٤مس اعمزين اًمٌٍمي. هق ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة )سمْمؿ اًم٘م٤مف، ُمٕم٤موي٦م:  (2)

 .3/42اٟمٔمر اخلالص٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُم٤مئ٦م. طم٤مشمؿ.

 وقمزاه السمـ قم٤ًميمر .، 25/274، وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر23/239شم٤مريخ دُمِمؼ   (2)

 .6/228،شمٗمًػم اعم٤موردي 6/229،زاد اعمًػم 24/264شمٗمًػم اًمٓمؼمي اٟمٔمر:  (3)

 . 457/ 3شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن   (4)

 .32/70، وشمٌٕمف ذم هذا اًمٗمخر اًمرازي ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م 458/ 5شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي   (5)

 . 339/ 8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (6)
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 ،. واعمٓم٤مع ال ي١مصمر قمٚمٞمف همػمه، واألُملم ال خيقنژۀ   ہ  ژوألٟمف ، ُم٤م خيؾ سمرؾم٤مًمتف

ومٞمٖمػمه، وُمـ  :قمٚمٞمف ط أطمد، ومٙم٤من اًم٘مرآن اًمذي ضم٤مء سمف ُمّمقٟم٤م ُمـ أن يتًٚموال يٌدل

.ش، وهذا يمٚمف سمٛمث٤مسم٦م اًمؽممج٦م ًمًٜمد شمٚم٘مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿأن يٖمػمه اًمذي ضم٤مء سمف
(1)

  

ذم ىمقًمف  إمم أن اعمراد( اًمِمٗم٤م:)ذم يمت٤مسمف طملم ذه٥م وىمد أهمرب اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض:

اعمٗمنيـ قمغم أٟمف  أيمثر» طمٞم٨م ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص هق ٟمٌٞمٜم٤م ]22اًمتٙمقير:[ ژہ  ہ   ۀژ شمٕم٤ممم:

.ش ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد
(2)

  

.ضمؼميؾ  هٜم٤مقمغم أن اعمراد  وم٠ميمثر اعمٗمنيـ: ،وهذا وهؿ ُمٜمف رمحف اهلل
(3)

  

 :( القدسروح )وصفو بـ  المطلب الثاني:

     ېئ     ېئ    ېئ       ۈئ    ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئژ شمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك ذم ىمقًمف

  ]202 :اًمٜمحؾ [ .ژىئ

 ]87اًمٌ٘مرة:[.ژ  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵   ﮶﮷ ژ    وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 األرض اعم٘مدؾم٦م:و ر.هوهق اًمٓم٤م دوس:ـاًمٓمٝم٤مرة. وُمٜمف اًم٘م ًم٘مدس:وأصؾ ا

ألٟمف مل ي٘مؽمف ذٟم٤ٌم ىمط. ويم٤من ـم٤مهرا ُمـ  :وإٟمام وصػ ضمؼميؾ سم٤مًم٘مدس :اعمٓمٝمرة

.اًمذٟمقب
(4)

  

                                         
 .446/  8أوقاء اًمٌٞم٤من   (2)

 وىمد ؾمامه اهلل أُمٞمٜم٤م وم٘م٤مل:)) :2/242وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ،2/234اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  (2)

واؾمتٜمٙمره اًمثٕم٤مًمٌل ذم   .((وسمٕمده٤م وؿمٝمر سمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة، يٕمرف سم٤مألُملم، ويم٤من ، ژہہ ۀژ

 .4/223 شمٗمًػمه

 ، 8/227اسمـ يمثػم شمٗمًػم ،6/229زاد اعمًػم ،29/240شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،24/264شمٗمًػماًمٓمؼمي اٟمٔمر: (3)

، وٟم٘مٚمف قمٜمف 7/2اعمحرر اًمقضمٞمز  ،8/342ٟمٔمؿ اًمدرر  ،2/439ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  ،8/350شمٗمًػم اًمٌٖمقي 

 واهلل أقمٚمؿ. خي٤مًمػ ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهق ىمقل وٕمٞمػ، وُم٤مل إًمٞمف، ،2/434اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى

 .206/ 2ين شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤م ،95/ 2زاد اعمًػم  ،229/ 2اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي  (4)
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.شوروطمف ضمؼميؾ ،اًم٘مدس هق اهلل  » : -سروح اًم٘مد ذم ُمٕمٜمك: - جم٤مهد ىم٤ملو
(1)

  

 يٓمٝمر مم٤م،يٜمزل سم٤مًم٘مدس ُمـ اهللٟمف أل : قمٚمٞمف اًم٘مدسق ـمالإ أن ؾم٥ٌم اآلًمقد  وسملم

.أدٟم٤مس اًمٌنم ُمـ ًمٓمٝمره وىمٞمؾ: ،اإلهلل واًمٗمٞمض ،واحلٙمٛم٦م ،اًم٘مرآن ُمـ  ،اًمٜمٗمقس
(2)

  

وسملم أهن٤م شمٜمحٍم ذم  وىمد مجع اسمـ اجلقزي األىمقال اًمقاردة ذم ُمٕمٜمك اًم٘مدس،

أن  :ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك، واسمـ زيد ،واًمرسمٞمع ،ىم٤مًمف يمٕم٥م ،أٟمف اهلل  :أطمده٤م» :أىمقال صمالصم٦م

 .ىم٤مًمف اًمًدي، اًمؼميم٦م :أن اًم٘مدس :واًمث٤مين .يمام ؾمٛمل سمذًمؽ قمٞمًك ،يؾ روح اهللضمؼم

ومنمف هبذا  ،وظم٤مًمّمٝم٤م ،ومٙم٠مٟمف روح اًمٓمٝم٤مرة ،اًمٓمٝم٤مرة :اًم٘مدس أن :واًمث٤مًم٨م

إٟمام ؾمٛمل روطم٤م ألٟمف ي٠ميت سم٤مًمٌٞم٤من  :وىمٞمؾ .روطم٤مٟمٞملم مجٞمع اعمالئٙم٦م وإن يم٤من، ؾمؿاال

.شومتحٞم٤م سمف األرواح، قمـ اهلل 
(3)

     

ٹ  ژوسمـ   ژں  ںژ في قولو تعالى: شذي قوة» وصفو بـ ب الثالث:المطل

 : ژٹ

أي ذي  ،]5اًمٜمجؿ:[  ژٹ  ٹ ژ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ؿمديدة، شذي ىمقة» واعمٕمٜمك:

وال وٕمػ. ،ال قمجز ًمف يٙمٚمػ سمف،ىمدرة قمغم ُم٤م 
(4)

  

 اهلل قمـ اًمرسمٞمع ذم ىمقل، واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ذم شمٗمًػممه٤م اًمٓمؼمي أظمرج اسمـ ضمرير

. ىم٤مل:ضمؼميؾ ژٹٹ   ژ شمٕم٤ممم:
(5)

  

قمـ ىمت٤مدة أيْم٤م وروي
(6)

. روح اًم٘مدس أٟمف  ،ُم٘م٤مشمؾقمـ و ،
(7)

  

                                         
 .2/322حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ،2/229وروي قمـ احلًـ اًمٌٍمي. شمٗمًػم اًمٌٖمقي ،2/24شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (2)

 .467/  7روح اعمٕم٤مين  (2)

 .892/ 2اٟمٔمر: يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  (3)

 .5/374شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ،208/ 29شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،263/ 24شمٗمًػم اًمٓمؼمي  اٟمٔمر: (4)

 .22/ 24اًمدر اعمٜمثقر  ، واٟمٔمر:3328/ 20، شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ  9/ 22ي شمٗمًػم اًمٓمؼم (5)

 .3328/  20، شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ  9/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (6)

 .289/  3شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ  (7)
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.ش ؿمديد اخلٚمؼ، ؿمديد اًمٌٓمش واًمٗمٕمؾ أي:» ىم٤مل اسمـ يمثػم:
(1)

وٟم٤مهٞمؽ دًمٞمال  

 ،اًمذي حت٧م اًمثرى ،أٟمف ىمٚمع ىمرى ىمقم ًمقط ُمـ اعم٤مء األؾمقد : قمغم ؿمدة ىمقشمف

وم٠مصٌحقا : وص٤مح سمثٛمقد ٝم٤م،صمؿ ىمٚمٌ ،ورومٕمٝم٤م إمم اًمًامء ،ومحٚمٝم٤م قمغم ضمٜم٤مطمف

.ــٞمـ٤مصمٛمـضم
(2)

وصٕمقده ذم أهع ُمـ : ك األٟمٌٞم٤مءـقمٚم  ؾــريـضمٌ قطـٌـهويم٤من  

.٦م اًمٓمرفــٕمـرضم
(3)

  

هق  ،اًمقطمل ُمٚمؽ ؿمديد اًم٘مقى قمٚمٛمف هذا ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف :واعمٕمٜمك» :اًمِمٜم٘مٞمٓملىم٤مل 

هذا  أن هذا اًمقطمل اًمذي ُمـ أقمٔمٛمف أطمدمه٤م: أُمريـ:اآلي٦م  شمْمٛمٜم٧مو ضمؼميؾ.

ؾ ـريـأن ضمٌ ل:ـواًمث٤مٟم .ر ُمـ اهللــ٠مُمـسم ملسو هيلع هللا ىلصل ـاًمٜمٌ ؾـريـف ضمٌـقمٚمٛم ،ؿـاًم٘مرآن اًمٕمٔمٞم

.شقةــد اًم٘مــؿمدي
(4)

  

وال  :ال يٕمجزوم سمف، قمغم ُم٤م يٙمٚمػ شمفىمدر ئمٝمر :هبذا  ووصػ روح اًم٘مدس

قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ ُم٤م يقيمؾ إًمٞمف. يْمٕمػ
(5)

  

 :( ذي مرة)وصفو بـ  المطلب الرابع:
 .ژڤڤ ڤژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:، سم٠مٟمف ذو ُمرة  روح اًم٘مدسوصػ 

 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ ــسم، ًمقصػ ًمٞمس ُمرادوم٤م ًمقصٗمفا اوهذ ]6اًمٜمجؿ:[

 ڤژ ـسمؾ ذم وصٗمف سم  ،]5اًمٜمجؿ:[.ژٹ  ٹ ژ وًمٞمس ُمرادوم٤م ًمقصٗمف سمـ ]20اًمتٙمقير:[

وًمذا وضم٥م إومراد هذه اًمّمٗم٦م قمـ همػمه٤م:  ،زائدة قمـ اًم٘مقة واًمِمدة ُمٕم٤من   :ژڤ

 ذم وىمد شم٤ٌميٜم٧م آراء أهؾ اًمتٗمًػم وصٗمف سم٤مًم٘مقة. غمزائدة قم ًمتْمٛمٜمٝم٤م عمٕم٤من ظم٤مص٦م،

                                         
 .338/  8شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2)

 .47/ 24، روح اعمٕم٤مين 438/  5اٟمٔمر: زاد اعمًػم  (2)

 .47/  24اٟمٔمر: روح اعمٕم٤مين  (3)

 .465/  7أوقاء اًمٌٞم٤من  (4)
 .22/  4شمٗمًػم  اًمٜمًٗمل   اٟمٔمر: (5)
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أىمقاهلؿ صمؿ ٟمخت٤مر  وؾمٜمٌلم ومٞمام ي٠ميتوشمٕمددت أىمقاهلؿ ذم ذًمؽ،  ژڤ ڤژ ُمٕمٜمك:

 اًمراضمح ُمٜمٝم٤م:

.ٚمؼ ـمقيؾ طمًـذو ظم   القول األول:
(1)

 قمـ ىمت٤مدةوىمد روي  
(2)

وُم٘م٤مشمؾ ،
(3)

 

ووٕمٗمف اسمـ قمٓمٞم٦م. .شذو ظمٚمؼ ـمقيؾ طمًـ» :ىم٤مال
(4)

  

ذو ىمقة. القول الثاني:
(5)

 ىم٤مل: ژڤ ڤژ شمٕم٤ممم: قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمفوىمد روي  

.شىمقة ذو»
(6)

ورضمحف اسمـ قمٓمٞم٦م. ،
(7)

  

.طمًـ ُمٜمٔمرذو  القول الثالث:
(8)

. قمـ اسمـ قم٤ٌمسوهق ُمروي  
(9)

  

أن   قمـ اسمـ قم٤ٌمس . وهذا اًم٘مقل رويذو ؿمدة ذم أُمر اهلل القول الرابع:

سمـ األزرقاع ـٟم٤موم
(11)

دة ذم ـذو ؿم» ٤مل:ـ٘مـوم ژڤ  ڤ ژ  ك:ـ٤مًمـف شمٕمـقًمـىم ــف قمـ٠مًمـؾم 

.شر اهللـأُم
(11)

  

                                         
 .2/4694اًمٚم٤ٌمب ،24/22اًمدر اعمٜمثقر ،4/203اخل٤مزن ،27/86اًم٘مرـمٌل ،7/400شمٗمًػم اًمٌٖمقي اٟمٔمر: (2)

 .24/22اًمدر اعمٜمثقر  ،27/86واٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل  ،32723رىمؿ ،22/20أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه   (2)

 .4694/ 2شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل  ،7/400شمٗمًػم اًمٌٖمقي واٟمٔمر: ،289/  3ؾمٚمٞمامن شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ   (3)

 .222/  6اٟمٔمر: اعمحرر اًمقضمٞمز   (4)

 .2/2296اًمتًٝمٞمؾ  ،4/326شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،28/238ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  ،5/438زاد اعمًػم اٟمٔمر:  (5)

 .22/ 24عمٜمثقر واًمدر ا ،423/ 2ٔمر: شمٗمًػم جم٤مهد ٟم، وا275/  6صحٞمح اًمٌخ٤مري   (6)

 .222/  6اعمحرر اًمقضمٞمز   (7)

اخل٤مزن  ،6/228اعم٤موردي  ،4/326اسمـ يمثػم  ،6/229زاد اعمًػم ،24/264شمٗمًػم اًمٓمؼمي اٟمٔمر: (8)

 .2/2247 ، شمٗمًػم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم2/4694اًمٚم٤ٌمب ،5/285، اًمًٛمٕم٤مين 4/203

 .8/604ذيمره احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري و ،400/ 7،شمٗمًػم اًمٌٖمقي  32722رىمؿ  ،22/20شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (9)

.صح٥م ذم أول أُمره اسمـ  وإًمٞمف ٟمًٌتٝمؿ رأس األزارىم٦م، ٟم٤مومع سمـ األزرق اًمٌٙمري احلروري، ٟم٤مومع:  (20)

األقمالم  اٟمٔمر: ومْمٚمقا. ووم٤مرىمقا اعمٚم٦م، واخلقارج ومرىم٦م ُمرىمقا ُمـ اًمديـ، وًمف أؾمئٚم٦م رواه٤م قمٜمف. قم٤ٌمس،

 .7/352ًمٚمزريمكم 

ويمذا اآلًمقد ذم  ،وقمزاه ًمٚمٓمًتل ذم ُم٤ًمئٚمف،2/359،واإلشم٘م٤من24/23ًمدر اعمٜمثقرأورده اًمًٞمقـمل ذم ا  (22)

أسمق احلًلم قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمكم  واًمٓمًتل هق: .7/400،وذيمره اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه 24/47روح اعمٕم٤مين

 . 5/353،شم٤مريخ سمٖمداد8/322ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  هـ اٟمٔمر:346ُم٤مت ؾمٜم٦م  وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل، اًمٓمًتل،
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.ذو ُمٜمٓمؼ طمًـ لخامس:القول ا
(1)

وهق دائؿ اًمتًٌٞمح  ألٟمف يٜمزل سم٤مًمقطمل، 

 . واًمذيمر، يم٤ًمئر اعمالئٙم٦م اعمٙمرُملم

.ذو يمامل ذم اًمٕم٘مؾ واًمديـ مجٞمٕم٤م القول السادس:
(2)

  

.ذو ُمٜمٔمر وهٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م القول السابع:
(3)

  

.ذو ُمرة ذو طمّم٤موم٦م واؾمتحٙم٤مم ذم اًمٕم٘مؾ القول الثامن:
(4)

  

ألن اًم٘مقة واًمِمدة ىمد  واًمتٗمًػم ًمٚمٛمرة هبذا أومم:» ورضمحف اًمِمقيم٤مين سم٘مقًمف:

ش]5النجم:[. ژٹ  ٹ    ژ: شمٕم٤ممم أوم٤مده٤م ىمقًمف
 (5)

  

اًمٕم٘مؾ، وم٤مًمقصػ  أي ذو طمّم٤موم٦م ذم » وىم٤مل اعمراهمل ذم شمرضمٞمح هذا اًمقضمف:

 وفمٝمقر اآلصم٤مر اًمٌديٕم٦م ُمٜمف. :وهذا وصػ سم٘مقة اًمٜمٔمر  ىمقة اًمٗمٕمؾ،األول إؿم٤مرة إمم

."واًم٘مقى اجلًٛمٞم٦م :٘مقى اًمٜمٔمري٦مإٟمف جيٛمع سملم اًمواخلالص٦م 
(6)

  

، وهق ُمروي قمـ احلًـ.ذو همٜم٤مءالقول التاسع:
(7)

  

.وؾمالُم٦م ُمـ اآلوم٤مت ،صح٦م ذم اجلًؿ ذوالقول العاشر:
(8)

اظمتٞم٤مر وهذا اًم٘مقل  

إذا يم٤من  ُمـ اإلٟم٤ًمن، اجلًؿألن » : سم٤مًمّمقابىمقال أومم األأٟمف ذيمر  وم٘مد ،اسمـ ضمرير

ألن اعمرة واطمدة  وإٟمام ىمٚمٜم٤م إن ذًمؽ يمذًمؽ، قي٤م.٤من ىميم :واًمٕم٤مه٤مت ،ُمـ اآلوم٤مت ٤م٤معمؾم

 ،اإلٟم٤ًمن صحٞمح٤م يم٤من وإذا يم٤مٟم٧م اعمرة صحٞمح٦م، ،ذو ُمرة ؾمقي٦م وإٟمام أريد سمف: ،اعمرر

                                         
 .458/  5، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  86/  27شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  اٟمٔمر:  (2)

 .2/4694، اًمٚم٤ٌمب 28/238،ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ب ،وقمزاه السمـ قم٤ٌمس27/86شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  اٟمٔمر:  (2)

 .4694/  2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب   (3)

 27/42شمٗمًػم اعمراهمل  ،2/4694شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل ،5/253شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي اٟمٔمر: (4)

 .67/ 7، ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين 5/392، شمٗمًػم اعم٤موردي557/ 3، اًمتٗمًػم اًمقاوح 27/46و

 ، وم٘مد ُم٤مل إمم شمرضمٞمحف أيْم٤م.47/  24، واٟمٔمر: روح اعمٕم٤مين 67/  7ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين   (5)

 .46/ 27شمٗمًػم اًمِمٞمخ اعمراهمل   (6)

 . 392/ 5 ((اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن))شمٗمًػم اعم٤موردي    (7)

 .5/392، اعم٤موردي 2/2247، شمٗمًػم سمـ قمٌد اًمًالم 27/86اًم٘مرـمٌل  ،22/20شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ر:اٟمٔم  (8)
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.شوال لذي مرة سوي ال تحل الصدقة لغني،» : ملسو هيلع هللا ىلص  وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل
(1)

ش
 (2)

  

أن يٕمؿ  واًمذي أراه واهلل أقمٚمؿ أٟمف ال شمٜم٤مىمض سملم هذه األىمقال، وال شمْم٤مد، ومٞمٛمٙمـ

اآلظمر، وًمٞمس ُمٜمٝم٤م رء  ٝم٤مسمٕمْماألىمقال، وإصم٤ٌمت سمٕمْمٝم٤م ال يٜمٗمل اعمراد مجٞمع هذه 

ُمٜم٤موم٤مة سملم  وال» وىمد ؾمٌؼ احل٤مومظ اسمـ يمثػم إمم اجلٛمع سملم ىمقًملم ُمٜمٝم٤م سم٘مقًمف: ،ُمًتٜمٙمر

.شوىمقة ؿمديدة ذو ُمٜمٔمر طمًـ، وم٢مٟمف  اًم٘مقًملم:
(3)

  

  شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.، واهللويمؾ هذه األىمقال ُمتح٘م٘م٦م ذم روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

 ]29اًمتٙمقير:[     ژڱڳ ڱڱ ژ :في قولو تعالى (رسول) ـــوصفو ب :المطلب الخامس

وهل صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل وذم وصٗمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م شمٙمريؿ قمٔمٞمؿ،
(4)

 ومٝمق رؾمقل ،

٦م واًمقصػ سمـ)رؾمقل يمريؿ( ذم هذه اآلي إمم األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، رب اًمٕم٤معملم،

ذم ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم. ،ؾ ضمؼمي اعمراد سمف روح اًم٘مدس، اًمٙمريٛم٦م
(5)

  

  ڳ ڱژ :شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف قمـ ىمت٤مدة أٟمف يم٤من ي٘مقل:وأظمرج اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

.ش ضمؼميؾ» يٕمٜمل: ژڱ  ڱ
(6)

. اسمـ اعمٜمذر قمـ اسمـ قم٤ٌمس فأظمرضمو 
(7)

  

 ،ُمٚمؽ ذيػ :أي ،إن هذا اًم٘مرآن ًمتٌٚمٞمغ رؾمقل يمريؿ :يٕمٜمل» اسمـ يمثػم:ىم٤مل 

                                         
واًمدارُمل   وطمًٜمف، ،652واًمؽمُمذي سمرىمؿ  ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو،263أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف رىمؿ  (2)

وصححف  ،208/ 3وطمًٜمف اسمـ طمجر ذم  شمٚمخٞمص احلٌػم  ،2/264وأمحد ذم اعمًٜمد  ،2639رىمؿ 

 ،2839واسمـ ُم٤مضمف رىمؿ  قمـ أيب هريرة ، ،2597وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل رىمؿ  ٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي.األًم

وصححف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع  ،7859واًمٓمؼماين ذم األوؾمط رىمؿ  ،3290واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف رىمؿ

 .3/250اًمزوائد

 .20/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)

 .444/  7شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (3)

 .66/  ٤ٌ2مر اعمالئؽ اٟمٔمر: احل٤ٌمئؽ ذم أظم  (4)

/  6، اعمحرر اًمقضمٞمز 338/ 8،شمٗمًػم اسمـ يمثػم 29/240،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 24/263اٟمٔمر:شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (5)

 .263/ 25،روح اعمٕم٤مين 25/274،اًمدر اعمٜمثقر 7/430،ومتح اًم٘مدير 4/253،شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 222

 .274/ 25، واٟمٔمر:اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم 472/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (6)

 . 8/433اٟمٔمر: اًمدر اعمٜمثقر   (7)
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 ،واًمِمٕمٌل ، اسمـ قم٤ٌمسىم٤مًمف  ، ق ضمؼميؾوه ،اعمٜمٔمر هبل ،اخلٚمؼطمًـ 

.ش واًمْمح٤مك وهمػمهؿ، واًمرسمٞمع سمـ أٟمس، وىمت٤مدة ،وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ،واحلًـ
(1)

  

إٟمف ًم٘مقل رؾمقل قمـ  :واعمٕمٜمك . واًمرؾمقل اًمٙمريؿ ضمؼميؾ» وىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

.شيمريؿ قمغم اهلل ،اهلل
(2)

  

 :ژڳ ڱڱ  ڱ ژ في قولو تعالى: (كريم)ـ ـالمطلب السادس: وصفو ب

ووصٗمف اهلل سم٤مًمٙمريؿ ًمٙمرم أظمالىمف،  . إٟمف ًم٘مقل رؾمقل يمريؿ قمغم اهلل :واعمٕمٜمك

. قمٜمد رسمف ظمّم٤مًمف احلٛمٞمدة، وم٢مٟمف أومْمؾ اعمالئٙم٦م، وأقمٔمٛمٝمؿ رشم٦ٌمً  ةويمثر
(3)

  

ڳ ڱڱ  ژ :ذم ىمقًمف  وىمد روى أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م قمـ أيب ص٤مًمح،

.شضمؼميؾ » ىم٤مل: ،ژڱ
(4)

  

 ،ضمؼميؾ  :واجلٛمٝمقر ،وىمت٤مدة، ٤ٌمسهق يمام ىم٤مل اسمـ قم» وىم٤مل اآلًمقد:

 :يمريؿ أي، وهق اهلل  ،وٟم٤مىمؾ ًمف قمـ ُمرؾمٚمف ،ومٞمف ألٟمف واؾمٓم٦م ،وٟمًٌتف إًمٞمف 

.شُمتٕمٓمػ قمغم اعم١مُمٜملم :وىمٞمؾ .قمزيز قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
(5)

  

وأُم٤م  أمجٕمقا قمغم أن اعمراد سم٤مًم٘مقل هق اًم٘مرآن،» وأيمد هذا اعمٕمٜمك اًمِمٜم٘مٞمٓمل سم٘مقًمف:

.شاًمٙمريؿ ضمؼميؾ اعمراد سم٤مًمرؾمقل 
(6)

  

  :)مكين( ـوصفو بـ المطلب السابع:
 ]5اًمٜمجؿ:[.ژڻ ڻ ڻ    ڻ   ں  ں  ژ :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٛمٙملم ضم٤مء وصٗمف

سمْمؿ  ،ُمٙمـ ومالن قمٜمد ومالن :ي٘م٤مل ،اعمٜمزًم٦م يٕمٜمل :اعمٙم٤مٟم٦ماعمٙملم هق ص٤مطم٥م و

                                         
 .338/ 8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 .208/ 29شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .2/922اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمًٕمدي   (3)

 .7/  2اًمٕمٔمٛم٦م   (4)

 .374/  5، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 263/  25روح اعمٕم٤مين    (5)

 .446/  8أوقاء اًمٌٞم٤من   (6)
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 :هاعمٙملم هق ذو اجل٤م :هذا ومٕمغم أي أصٌح ًمف ضم٤مه وُمٙم٤مٟم٦م، وُمٙم٤مٟم٦م، ،ُمٙمٜم٤م ،اًمٙم٤مف

اًمذي يٕمٓمل ُم٤م ي٠ًمل.
(1)

شمٗمًػم  إزم :واسمـ يمثػم وىمد ذه٥م اًمٌٖمقي، واسمـ اجلقزي، 

.قمٜمد اهلل واعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م  اعمٙملم: سم٤معمٜمزًم٦م اًمقضمٞمٝم٦م،
(2)

  

 قمٜمد رسمف، ُم٤م رواه اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه قمـ  ومم٤م يٌلم قمٔمؿ ُمٜمزًم٦م روح اًم٘مدس

أُملم قمغم أن  ، ضمؼميؾ» ىم٤مل: ،ژڻ  ڻ ڻ ڻ ژ  :شمٕم٤ممم ص٤مًمح ذم ىمقًمف أيب

.شيدظمؾ ؾمٌٕملم هادىم٤م ُمـ ٟمقر سمٖمػم إذن
(3)

 

 :ياًمٌٍم ىم٤مل احلًـ .يٕمٜمل ذم اًمًامء :ُمٓم٤مع صمؿ ،ُمٙملم ذم اعمٜمزًم٦م واًم٘مرسم٦م» :ومجؼميؾ 

.ش ملسو هيلع هللا ىلص يمام أُمر أهؾ األرض أن يٓمٞمٕمقا حمٛمدا ،أُمر اهلل أهؾ اًمًامء سمٓم٤مقم٦م ضمؼميؾ»
(4)

  

 :]20اًمتٙمقير:[        ژہ ہ  ۀژ في قولو تعالى: وصفو بـ )مطاع( المطلب الثامن:
ُمٓم٤مع ذم اًمًامء  ، ٕمٜمل ضمؼميؾي ژہ ۀہچ:شمٕم٤ممم فىمقًم» ىم٤مل اسمـ ضمرير:

.شائتٛمٜمف قمٚمٞمف وهمػم ذًمؽ مم٤م ورؾم٤مًمتف،، ُملم قمٜمد اهلل قمغم وطمٞمفأ، اعمالئٙم٦مشمٓمٞمٕمف 
(5)

  

ـ ىمت٤مدة  و (6). ژہ  ہ  چ ؛ُمٓم٤مع قمٜمد اهلل ىم٤مل: ،ژ ۀ   ہ  ہ ژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:قم
  

ىم٤مل  .يٕمٜمل ذم اًمًامء :ُمٓم٤مع صمؿ ،ُمٙملم ذم اعمٜمزًم٦م واًم٘مرسم٦م» :زُمٜملم اسمـ أسمك ىم٤مل

يمام أُمر أهؾ األرض أن يٓمٞمٕمقا  :أُمر اهلل أهؾ اًمًامء سمٓم٤مقم٦م ضمؼميؾ :احلًـ

ش ملسو هيلع هللا ىلص  حمٛمدا
 (7)

. 

 ُمٓم٤مع ذم اعمأل األقمغم، : وىمد ذه٥م أيمثر أهؾ اًمتٗمًػم إمم أن روح اًم٘مدس

                                         
 .2/54، مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 397/ 3،اعمخّمص 2/2594،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط2/228اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م  اٟمٔمر:  (2)

 .8/338، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم 6/229وزاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  ،8/350شمٗمًػم اًمٌٖمقي  اٟمٔمر:   (2)

وىمد همٗمؾ  ،29/240شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،8/338شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،36857رىمؿ ،24/264شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (3)

 وم٤مىمتٍم قمغم قمزوه السمـ اعمٜمذر وأيب اًمِمٞمخ! قمـ إظمراج اًمٓمؼمي ًمألصمر، :25/274قراًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمث

 .304/  2شمٗمًػم اسمـ أسمك زُمٜملم    (4)

 .29/240واٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ، 36857سمرىمؿ  ،24/264(  شمٗمًػم اًمٓمؼمي5)

 .274/  25،  اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم  229/  6، زاد اعمًػم  472/ 22(  شمٗمًػم اًمٓمؼمي 6)

 .304/  2(  شمٗمًػم اسمـ أسمك زُمٜملم 7)
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وهذا ُم٤م  ذم اعمأل األقمغم، ذي اًمٕمرش،أٟمف ُمٓم٤مع قمٜمد  أظمذا ُمـ ؾمٞم٤مق اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م،

وهمػمهؿ. وىمت٤مدة، وأيب ص٤مًمح، ،يِمٝمد ًمف ُم٤م ورد ُمـ األصمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
(1)

  

ُمٓم٤مع ذم اًمًٛمقات، ىم٤مل اسمـ » وإمم هذا اًم٘مقل ذه٥م اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه وم٘م٤مل:

ىم٤مل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م أهي سمرؾمقل اهلل  أٟمف ،ؼميؾجل:ُمـ ـم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م  قم٤ٌمس

وىم٤مل  ُم٤م ومٞمٝم٤م، ىأاومتح ًمف، ومٗمتح، ومدظمؾ ور ن اجلٜم٤من:ًمروقان ظم٤مز  ضمؼميؾ

.شومتح ًمف ضمٝمٜمؿ طمتك يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، وم٠مـم٤مقمف وومتح ًمفا اًمٜم٤مر: عم٤مًمؽ ظم٤مزن
(2)

وهذا وضمف  

أي: ًمف وضم٤مه٦م، وهق ُمًٛمقع اًم٘مقل  ژۀ   ہژ » وىم٤مل اسمـ يمثػم: فم٤مهر صحٞمح.

تخ٥م هلذه ، ُمٕمتٜمك سمف، اٟمٝمؿوأذاوم اعمالئٙم٦م ُمـ ؾم٤مدة، ألٟمف ُمٓم٤مع ذم اعمأل األقمغم

يزيمل قمٌده ورؾمقًمف اعمٚمٙمل ضمؼميؾ  وهذا قمٔمٞمؿ ضمدا أن اًمرب  اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

.ش ژہ  ھ  ھ  ژ  سم٘مقًمف: ملسو هيلع هللا ىلصقمٌده ورؾمقًمف اًمٌنمي حمٛمدا يمام زيمك 
(3)

  

أي  :أو قمٜمد ذي اًمٕمرش :يٓمٞمٕمف ُمـ ومٞمٝم٤م :ُمٓم٤مع ذم اًمًاموات» وىم٤مل اًمٜمًٗمل:

.شويرضمٕمقن إمم رأيف ،يّمدرون قمـ أُمره ،يٓمٞمٕمف ُمالئٙمتف اعم٘مرسمقن :اهلل قمٜمد
(4)

   
، أٟمف ُمٓم٤مع سملم اعمالئٙم٦م: ژۀ   ہ  ہ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمٕمٜمك ورضمح اًمِمقيم٤مين ذم

.يرضمٕمقن إًمٞمفيمٚمٝمؿ 
(5)

  

 يمقٟمف» ُمٌٞمٜم٤م أن إـمالىمف يٗمٞمد اًمٕمٛمقم قمغم مجٞمع اعمالئٙم٦م وم٘م٤مل:ورضمحف اًمًٞمقـمل: 

  ،ن أل ،ٝمذا ي٘متيض أن يٙمقن ُمٓم٤مقم٤م ًمٙمؾ اعمالئٙم٦مومُمٓم٤مقم٤م ذم قم٤ممل اًمًٛمقات

.شذم ُمٕمرض اعمدح يٗمٞمد ذًمؽ :اإلـمالق وقمدم اًمت٘مٞمٞمد
(6) 

 

                                         
 .430/ 7،  ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين29/240، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 456/  3اٟمٔمر: شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ   (2)

 .240/  29شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .338/  8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (3)

 .264/  25، روح اعمٕم٤مين 458/  5، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 22/  4شمٗمًػم اًمٜمًٗمل   (4)

 .430/  7ومتح اًم٘مدير   اٟمٔمر:  (5)

 .66/  2احل٤ٌمئؽ ذم أظم٤ٌمر اعمالئؽ   (6)
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 ُمٓم٤مع ذم ُم٤م ٟمزل سمف إمم األٟمٌٞم٤مء اعمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ. وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم اًم٘مقل سم٠مٟمف 

ُم١ممتـ قمغم  ،ُمّمدق سم٘مقًمف ،ُم٘مٌقل اًم٘مقل :أي   ژۀ   ہ  ہ ژ» ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:

.شواُمتث٤مل أُمر ،وي١مدي ُمـ وطمل ُم٤م يرؾمؾ سمف،
(1)

  

 زلـٟم ٤مـومٞمٛم ٤مــأُمٞمٜم ٞم٤مء،ـٌـاألٟم ــُم فـقمٚمٞم زلـٟم ــومٞمٛم ٤مـ٤مقمـُمٓم لـٜميٕم» :٤مورديـٛمـاًم وىم٤مل

.ش٥مـاًمٙمت ــُم فـسم
(2)

 

يِمٕمر سم٤محلدي٨م  اًمٙمريٛم٦م ألن ؾمٞم٤مق اآلي٦م ومٞمام أرى هق اًمّمقاب،واًم٘مقل األول 

يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت اًمتل شمِمٝمد ًمذًمؽ، وهذا ال يتٜم٤مرم ُمع شمٌٕمٞم٦م  األقمغم: قمـ اعمأل

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ًمف، -فؾمالُموقمٚمٞمٝمؿ  صٚمقات اهلل شمٕم٤ممم -ـم٤مقم٦م األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

 سمف، ٟمص ذم متٙمٞمٜمف ُمـ طمٗمظ ُم٤م أرؾمؾ :سمتٚمؽ األوص٤مف   صػ ضمؼميؾوو»

 وألٟمف ، ومال يّمؾ إًمٞمف ُم٤م خيؾ سمرؾم٤مًمتف،(ُمٙملم) ألٟمف وصٞم٤مٟمتف قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ،

ومٙم٤من اًم٘مرآن  واألُملم ال خيقن وال يٌدل، واعمٓم٤مع ال ي١مصمر قمٚمٞمف همػمه،،  ژہ ۀ ژ

 وُمـ أن يٖمػمه اًمذي ضم٤مء سمف، ٚمٞمف ومٞمٖمػمه،قم سمف ُمّمقٟم٤م ُمـ أن يتًٚمط أطمد اًمذي ضم٤مء

.شوهذا يمٚمف سمٛمث٤مسم٦م اًمؽممج٦م ًمًٜمد شمٚم٘مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
(3)

  

يٕمٓمل دالًم٦م واوح٦م قمغم أومْمٚمٞمتف قمغم همػمه ُمـ  ووصٗمف سم٠مٟمف قمٜمد اهلل ُمٙملم:

   ضمؼميؾ وىمد ٟمص مجع ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن روح اًم٘مدس اعمالئٙم٦م اعمٙمرُملم،

وأدًم٦م ذًمؽ يمثػمة. ؾ اعمالئٙم٦م،أومْم
(4)

  

                                         
 .2/  7اعمحرر اًمقضمٞمز   (2)

 .228/  6شمٗمًػم اعم٤موردي اعمًٛمك: اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن   (2)

 .82/  2شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل    (3)

، روح اعمٕم٤مين  66/  ٤2مر اعمالئؽ ًمٚمًٞمقـمل  ، احل٤ٌمئؽ ذم أظم283ٌ/ 2اٟمٔمر: ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف السمـ رضم٥م    (4)

 . 264/  25ًممًمقد 
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 املبحث السادس
 في القرآن  وظائف روح القدس

 النزول بالوحي: المطلب األول:
، أول وفم٤مئػ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  اًمٜمزول سم٤مًمقطمل قمغم األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم،

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘مد يم٤من يٜمزل سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ىمٚم٥م وأضمؾ شمٙمٚمٞمٗم٤مشمف، وأقمٔمؿ ُمٝمامشمف،

ىم٤مل  .قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف زل سم٤مًمقطمل قمغم األٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم،يمام يم٤من يٜم

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  شمٕم٤ممم:

 ]295 -292اًمِمٕمراء: [    ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

ويرؿمده إمم ُمقوع يمؾ آي٦م  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل سم٤مآلي٤مت قمغم رؾمقليٜمز  يم٤من ضمؼميؾو

.قمغم أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص  ٜمٌلصمؿ ي٘مرؤه٤م اًم ،ُمـ ؾمقرهت٤م
(1)

  

اًمًٜم٦م وطمل ُمـ اهلل  إذ سم٤مًمًٜم٦م أيْم٤م، ملسو هيلع هللا ىلصيٜمزل قمغم اًمٜمٌل   وىمد يم٤من ضمؼميؾ

.  طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م ى اًمدارُمل سمًٜمده قمـرويمام
(2)

يٜمزل  يم٤من  ضمؼميؾ أن» :

.شيمام يٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرآن :سم٤مًمًٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اًمٜمٌل
(3)

 :ذم اًمًٜم٦م ورواه اعمروزي قمٜمف أيْم٤م 

.شيمام يٕمٚمٛمف اًم٘مرآن، ٤مه٤مإي ويٕمٚمٛمف » سمزي٤مدة:
(4)

  

إال أهن٤م ال شمتغم  واًمًٜم٦م أيْم٤م شمٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل، يمام يٜمزل اًم٘مرآن:» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

.شيمام يتغم اًم٘مرآن
(5)

  

                                         
 .346/  2اٟمٔمر: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن   (2)

 .9/282ًم٤ًمن اعمٞمزان  طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م اعمح٤مريب ُمقالهؿ أسمق سمٙمر ، اًمٗم٘مٞمف ُمـ صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم. اٟمٔمر:  (2)

واحلدي٨م  ًمْمٕمػ حمٛمد سمـ يمثػم، ٞمؿ:،ووٕمٗمف حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚم588سمرىمؿ  ،2/253ؾمٜمـ اًمدارُمل   (3)

واخلٓمٞم٥م  ،92سمرىمؿ ،2/23واسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد  ،507سمرىمؿ  ،2/220أظمرضمف أسمق داود ذم ُمراؾمٞمٚمف 

 .226سمرىمؿ ،2/248واهلروي ذم ذم اًمٙمالم  ،264،سمرىمؿ 2/297 اًمٌٖمدادي ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف

 .288/ 2 ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم ،265سمرىمؿ  ،2/298 اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ،294 سمرىمؿ ،2/33اًمًٜم٦م   (4)

 .7/ 2شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (5)
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ىمرأاؾمقرة  صدر ملسو هيلع هللا ىلص قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل وىمد يم٤من أول ُم٤م ٟمزل سمف ضمؼميؾ
(1)

يمام  ،

قطمل ُمـ اًم ملسو هيلع هللا ىلصأول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل » :ىم٤مًم٧م قمـ قم٤مئِم٦مروى اًمِمٞمخ٤من 

صمؿ طم٥ٌم  ،يرى رؤي٤م إال ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌحومٙم٤من ال  ،اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمقم

 -وهق اًمتٕمٌد اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد -ومٞمتحٜم٨م ومٞمف ،ويم٤من خيٚمق سمٖم٤مر طمراء ،ءإًمٞمف اخلال

ضم٤مءه طمتك  ،ظمدجي٦م ومٞمتزود عمثٚمٝم٤م صمؿ يرضمع إمم ،ٌؾ أن يٜمزع إمم أهٚمف ويتزود ًمذًمؽىم

ءه اعمٚمؽومج٤م ،طمراء وهق ذم هم٤مر :احلؼ
(2)

 :ىم٤مل ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ :ىم٤مل .اىمرأ :وم٘م٤مل 

وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل
(3)

 ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ:ىمٚم٧م .اىمرأ :صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل ،طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد 

ُم٤م أٟم٤م  :وم٘مٚم٧م .اىمرأ :وم٘م٤ملصمؿ أرؾمٚمٜمل  ،طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد ،وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م

ڇ  ڇ  ڇ    چ  ڇچ  چ  ژ :وم٘م٤مل  ،ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٠مظمذين ،سم٘م٤مرئ

يرضمػ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومرضمع هب٤م رؾمقل  ]5-2اًمٕمٚمؼ:[ ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

قين زُمٚمقينـزُمٚم :٤ملـوم٘م ٦م ــجـك ظمديـؾ قمٚمـدظمـوم ،١مادهـوم
(4)

ومزُمٚمقه طمتك  :

.شروعـف اًمــذه٥م قمٜم
(5)

  

                                         
 ،2/7أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي  اٟمٔمر: ورضمحف اجلٛمٝمقر. هذا هق اًمّمقاب ذم أول ُم٤م ٟمزل ُمٓمٚم٘م٤م،  (2)

ُمٜم٤مهؾ  ،2/74اإلشم٘م٤من ،8/728ومتح اًم٤ٌمري ،2/289ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ،2/206اًمؼمه٤من 

 .2/93اًمٕمروم٤من 

:ذم وىمد ضم٤مء اًمتٍميح سم٤مؾمٛمف )ضمؼميؾ(  سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ، اًم٘مدس ضمؼميؾ هق روح  اعمٚمؽ:  (2)

 ،22/356وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري  ،2643رىمؿ  ،3/22رواي٦م أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده

وىمد  ،2/25وذم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم األوائؾ ًمٚمٕمًٙمري ،8/438وطمًٜمف اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى 

واسمـ ؾمٞمد  ووىمع أيْم٤م قمٜمد سمـ إؾمح٤مق، ومٚمؿ ينم أطمد ُمٜمٝمام إًمٞمٝم٤م. واًمًٞمقـمل، ـ طمجر،وم٤مشم٧م احل٤مومظ اسم

 اىمرأ. ىم٤مل: ىم٤مل أشم٤مين ضمؼميؾ سمٜمٛمط ُمـ دي٤ٌمج ومٞمف يمت٤مب، ل أن اًمٜمٌ)) اًمٜم٤مس ذم ُمرؾمؾ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم:

واًمًٞمقـمل ذم  ،8/728وذيمره احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري ،2/226قمٞمقن األصمر اٟمٔمر: .((ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ ىمٚم٧م:

 .284/ 2اًمدي٤ٌمج

 .239: ؾمٌؼ شمقوٞمح اًمٖمط ،وومٚمؼ اًمّمٌح ، واًمتٕمريػ سمٖم٤مر طمراء ص ل(  ومٖمٓمٜم3)

 .239وىمد ؾمٌؼ شمقوٞمحف  ص  أي ًمٗمقين ذم اًمثٞم٤مب ، ودصمروين هب٤م. (  زُمٚمقين:4)

 .240ؾمٌؼ خترجيف ص ، ٗمؼ قمٚمٞمف  (  ُمت5)
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قم٤مُم٤م قمغم  صمالصم٦م وقمنميـ ُمدة ملسو هيلع هللا ىلص يٜمزل سم٤مًمقطمل قمغم اًمٜمٌل وىمد سم٘مل ضمؼميؾ

أُم٤م  ٙم٦م سمٕمد اًمٌٕمث٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م. ُمذم ملسو هيلع هللا ىلص تفإىم٤مُمشمٌٕم٤م ًمٚم٘مقل سم٠من ُمدة  األصح

سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ.قمنم ؾمٜملم  ٙم٤مٟم٧موم ،إىم٤مُمتف سم٤معمديٜم٦م
(1)

ويِمٝمد هلذا ُم٤م روى  

ألرسمٕملم ؾمٜم٦م، ومٛمٙم٨م  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕم٨م رؾمقل اهلل » : ٤ملـىم ٤مسـقمـ اسمـ قمٌاًمٌخ٤مري 

٤مت ـر ؾمٜملم، وُمـقمِم٤مضمر ـومٝمرة ـر سم٤مهلجـف، صمؿ أُمـك إًمٞمـقطمـ٦م يـسمٛمٙم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم

.شــالث وؾمتٞمــ صمـق اسمـوه
(2)

  

صٞمٗم٤م  :ملسو هيلع هللا ىلص لقمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌيٜمزل سم٤مًم٘مرآن  :هذه اعمدة قال  ـم    ضمؼميؾويم٤من 

وؿمت٤مء
(3)

ًمٞمال وهن٤مرا ،
(4)

ؾمٗمرا وطميا ،
(5)

، يمام يٜمزل سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة أيْم٤م.
(6)

  

                                         
، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن   2/52 ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ،2/327اإلشم٘م٤من  ،2/47اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  اٟمٔمر:  (2)

 .2/202ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من ،56اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن عمحٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم ص ،75ًمّم٤مًمح ص

/  6اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ،3527رىمؿ  ،2/372ُمًٜمد أمحد ،3902رىمؿ  ،5/72(  صحٞمح اًمٌخ٤مري 2)

أن ))اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: قمـ ،6250رىمؿ ،7/89وهذا أصح مم٤م رواه ُمًٚمؿ  .22532رىمؿ ،208

 .7/264 .يمام أوم٤مده اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري((أىم٤مم سمٛمٙم٦م مخس قمنمة ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

وهل اًمتل ذم  واألظمرى ذم اًمّمٞمػ: وهل اًمتل ذم أول اًمٜم٤ًمء، إطمدامه٤م ذم اًمِمت٤مء: (  أٟمزل اهلل ذم اًمٙمالًم٦م آيتلم:3)

ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ،2/348 ًمٕمروم٤منُمٜم٤مهؾ ا ،2/69اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اٟمٔمر: آظمره٤م.

 ، سمرىمؿ82/ 2وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ،2079سمرىمؿ  ،2/525وروى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  .2/57ًمٚم٘مٓم٤من

وُم٤م أهمٚمظ ذم  ،ُم٤م راضمٕم٧م رؾمقل اهلل ذم رء ُم٤م راضمٕمتف ذم اًمٙمالًم٦م))ىم٤مل: قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 2286

عمر أال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة يا )) وىم٤مل: ،طمتك ـمٕمـ سم٢مصٌٕمف ذم صدري ،رء ُم٤م أهمٚمظ زم ومٞمف
 .((النساء؟

/ 2(   أُمثٚم٦م اًمٜمٝم٤مري يمثػمة ، وم٠ميمثر اًم٘مرآن ٟمزل هن٤مرا، وأُم٤م أُمثٚم٦م اًمٚمٞمكم ومٛمٜمٝم٤م: آي٦م حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م. اٟمٔمر: اإلشم٘م٤من   4)

 ، 52، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من ص 2/ 2، ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم السمـ ىم٤مؾمؿ 200/ 2، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من 65

 .427/ 2، اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م 223ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمّمٌحل اًمّم٤مًمح ص 

ل  (  اعمراد سم٤محليي:5) ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف ذم طم٤مل  وسم٤مًمًٗمري: وهق األيمثر، ذم احلي، أي طم٤مل اإلىم٤مُم٦م، ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٌٜم

 .2/52ن ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤م ،2/200ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ،2/59اإلشم٘م٤من اٟمٔمر: وهق أىمؾ. اًمًٗمر،

وُمـ أُمثٚم٦م ٟمزوًمف سم٤مًمًٜم٦م  ، 2/72، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من 2/50ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من  ،2/227(  اإلشم٘م٤من6)

سمرىمؿ  ،2/228واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ،7403وأسمق يٕمغم سمرىمؿ ،26790سمرىمؿ ،4/82ُم٤م رواه أمحد ذم اعمًٜمد

= ُمـ طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ، وأىمره اًمذهٌل،  وصححف، ،2248سمرىمؿ ،2/9واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،2545
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إمم سمٞم٧م ، ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ: ًمٞمٚم٦م اًم٘مدروأُم٤م ٟمزول اًم٘مرآن وم٘مد ٟمزل مجٚم٦م ذم 

، ذم قادثـحـ٥م اًمـرىم٤م، سمحًــقُم٤م ُمٗمـزل ٟمجـيٜم٤من ـؿ يمـ٤م: صمـ٤مء اًمدٟمٞمـزة ذم اًمًٛمـاًمٕم

٤م.ـ٤مُمـقم 23دة ــُم
(1)

  

ومقوع  ،إن اًم٘مرآن ٟمزل مجٞمٕم٤م» :ىم٤مل قمـ قمٙمرُم٦موىمد روى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

.شوإٟمام ٟمزل مجٞمٕم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،ومجٕمؾ ضمؼميؾ ي٠ميت سم٤مًمًقرة ،سمٛمقاىمع اًمٜمجقم
(2)

  

، صمالث آي٤مت ،أٟمزل اهلل اًم٘مرآن ٟمجقُم٤م» ىم٤مل:أيْم٤م قمـ قمٙمرُم٦م وروى اسمـ ضمرير 

.شومخس آي٤مت، ي٤متوأرسمع آ
(3)

  

 ،ملسو هيلع هللا ىلصويمثرة شمردده قمغم اًمٜمٌل  سم٤مًم٘مرآن، وهذا يٌلم يمثرة ٟمزول روح اًم٘مدس 

 إو٤موم٦م إمم ٟمزوًمف سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، وُمدارؾم٦م اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من.

 ،ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من ملسو هيلع هللا ىلصيٚم٘مك اًمٜمٌل  وم٘مد يم٤من روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

 ،ودارؾمف اًم٘مرآن ومٞمف ُمرشملم ،شملمُمر ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مٞمف ذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف ،قم٤مم ُمرة ذم يمؾ

يم٤من رؾمقل » ىم٤مل: ـ قم٤ٌمس سم ٌد اهللقمقمـ  ،يمام روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدمه٤م

، ويم٤من ٤م يٙمقن ذم رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ، ويم٤من أضمقد ُمأضمقد اًمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومٞمدارؾمف :ضمؼميؾ يٚم٘م٤مه ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من
(4)

طملم يٚم٘م٤مه  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمرؾمقل اهلل  :اًم٘مرآن 

                                         

وأي اًمٌٚمدان أسمٖمض إمم اهلل؟ ىم٤مل:  ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمٌٚمدان أطم٥م إمم اهلل؟ أن رضمال ىم٤مل: )):واسمـ قمٛمر  =

وأسمٖمض اًمٌ٘م٤مع إمم  أن أطم٥م اًمٌ٘م٤مع إمم اهلل اعم٤ًمضمد، ، وم٠مشم٤مه: وم٠مظمؼمه ضمؼميؾ،ال أدري طمتك أؾم٠مل ضمؼميؾ 

ً   .((اهلل األؾمقاق وطمًٜمف األًم٤ٌمين ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًمؽمهمٞم٥م  ،4/90ذم جمٛمع اًمزوائدـ اؾمٜم٤مده اهلٞمثٛمل وطم

2/285. 

ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من  ،2/45ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من  ،327/ 2اإلشم٘م٤من ،2/47و ،232/ 2اٟمٔمر: اًمؼمه٤من   (2)

 56اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن عمحٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم ص  ،75ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمّم٤مًمح ص  ،2/200

ـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد 333838سمرىمؿ  22/360ي(  شمٗمًػم اًمٓمؼم2)  .6/292، وذيمره اسم

 .2/224وأورده اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من  ،333837سمرىمؿ  22/360(  شمٗمًػم اًمٓمؼمي 3)

ومٝمل ُمِم٤مريم٦م ُمـ  وي٘مرأ اآلظمر قملم ُم٤م ىمرأه ص٤مطمٌف، أن ي٘مرأ هذا ؿمٞمئ٤م ، واعمدارؾم٦م: سمٛمٕمٜمك يٕم٤مروف، (  يدارؾمف:4)

 .2/320، دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم3/439اًمٜمٝم٤مي٦م  اٟمٔمر: اًمٓمروملم سم٤مًم٘مراءة.
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.شخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦مأضمقد سم٤م :يؾضمؼم
(1)

قمـ  ووم٤مـمٛم٦م هريرة وروى أسمق 

يم٤من يٕم٤مروف  أن ضمؼميؾ» :ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل
(2)

.شاًم٘مرآن
(3)

يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص وصم٧ٌم أن اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م ، اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ جوم٘مد أظمرإذا ًم٘مٞمف،  يٕمرض اًم٘مرآن قمغم ضمؼميؾ

، ويم٤من أضمقد ُم٤م يٙمقن ذم اًمٜم٤مس سم٤مخلػم  أضمقد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمٜمٌل» ىم٤مل: قم٤ٌمساسمـ 

طمتك  :يٚم٘م٤مه يمؾ ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من  ويم٤من ضمؼميؾ ،ن طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ٤مرُمْم

٤من أضمقد سم٤مخلػم ُمـ يم:  وم٢مذا ًم٘مٞمف ضمؼميؾ ،اًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرض قمٚمٞمف اًمٜمٌل ، يٜمًٚمخ

.شاًمريح اعمرؾمٚم٦م
(4)

  

هذا قمٙمس ُم٤م وىمع  :شاًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل اهلل » :ىمقًمف» ىم٤مل اسمـ طمجر:

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلصوذم هذا أن اًمٜمٌل ، ملسو هيلع هللا ىلصض قمغم اًمٜمٌل ألن ومٞمٝم٤م أن ضمؼميؾ يم٤من يٕمر: ذم اًمؽممج٦م

وشم٘مدم ذم سمدء اًمقطمل سمٚمٗمظ ويم٤من يٚم٘م٤مه ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ  ،يٕمرض قمغم ضمؼميؾ

.شرُمْم٤من ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن ومٞمحٛمؾ قمغم أن يمال ُمٜمٝمام يم٤من يٕمرض قمغم اآلظمر
(5)

 

 ذموم٘مد ضم٤مء  قمغم اآلظمر، اًم٘مرآن أن يمال ُمٜمٝمام يم٤من يٕمرض ٔمٝمرًمٗمظ اعمدارؾم٦م يو

 يٕمرض» :اًمث٤مٟمٞم٦م رواي٦ماًم وذم ،شاًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل اهلل » :األومم رواي٦ماًم

سحيت٤من ذم أن يمال ُمٜمٝمام  ومٝم٤مشم٤من اًمروايت٤من .ضمؼميؾ أي: .شاًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اًمٜمٌل

 :ُمرة ضمؼميؾ٤معمٕم٤مرو٦م شمٙمقن سم٘مراءة قمغم هذا ومو .يم٤من يٕمرض قمغم اآلظمر

 عمٕمٜمك اعمِم٤مريم٦م، حت٘مٞم٘م٤م ،ضمؼميؾ واؾمتامع  :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلصمؿ ىمراءة  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلواؾمتامع 

قم٤مم ومقائد قمديدة يمؾ  قمرض اًم٘مرآنوذم  ُمرشملم. قم٤ممومتٙمقن اًم٘مراءة سمٞمٜمٝمام ذم يمؾ 

                                         
 .288/ 2وأمحد ذم اعمًٜمد  ،6249سمرىمؿ  ،73/ 7وُمًٚمؿ  ،6سمرىمؿ  ،2/5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف    (2)

وُمٜمف )قم٤مرو٧م اًمٙمت٤مب سم٤مًمٙمت٤مب(، أي ىم٤مسمٚمتف سمف.  واعمٕم٤مرو٦م هل اعم٘م٤مسمٚم٦م، اعمٕم٤مرو٦م: سمٛمٕمٜمك اعمدارؾم٦م،  (2)

 .439/  3ذم همري٥م األصمر  ،واًمٜمٝم٤مي٦م74/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر:

 .242/ 7وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ،6286،سمرىمؿ 79/ 8و  ،4/237أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (3)

 .6249سمرىمؿ  ،73/ 7وُمًٚمؿ  ،2902، سمرىمؿ3/33ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (4)

 .9/44ومتح اًم٤ٌمري   (5)
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 ضمؼميؾويم٤من  ف.ُم٤م ـمرأ قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمٜم ٦مُمٕمرومه: وواؾمتٔمٝم٤مرف ٗمٔمطمشم٠ميمٞمد  ٝم٤م:أمه

 يٜمزل سم٤مًمًقرة اًمٙم٤مُمٚم٦م
(1)

يمام يٜمزل سم٤مآلي٤مت  ،
(2)

 أو سمٕمْمٝم٤م. سم٤مآلي٦م اًمقاطمدة،و  ،

 أُمغم قمٚمٞمف:  اًمٜمٌلأن » : زيد سمـ صم٤مسم٧م  قمـ صم٧ٌميمام  ٦م،سمجزء ُمـ آي وم٘مد ٟمزل 

.ژ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ژ
(3) 

 

 ًمق أؾمتٓمٞمع رؾمقل اهلل، ي٤م وم٘م٤مل: وهق يٛمٚمٝم٤م قمكم، ومج٤مءه اسمـ أم ُمٙمتقم، :زيد ىم٤مل
 :قمغم رؾمقًمف   شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممموم٠مٟمزل اهلل أقمٛمك، ويم٤من رضمال جلٝم٤مد جل٤مهدت،ا

 صمؿ هي قمٜمف، طمتك ظمٗم٧م أن شمرض ومخذي، ومث٘مٚم٧م قمكم، ذي،وومخذه قمغم ومخ

.شاآلي٦م.ژپ  پ  پژ  : وم٠مٟمزل اهلل 
(4) 

 

  : تأييد المؤمنين وتثبيتهم المطلب الثاني:
وشمثٌٞم٧م أوًمٞم٤مء اهلل  شم٠ميٞمد اعم١مُمٜملم، وُمـ وفم٤مئػ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

ِمدائد قمٜمد اًم ًمتثٌٞم٧م أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف، يرؾمٚمف اهلل  اًمّم٤محللم، وٟمٍمة اعمٔمٚمقُملم،

قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة يمام أرؾمٚمف احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمتثٌٞم٧م ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ  واعمحـ:

 :وإمم يقؾمػ  ،وأرؾمٚمف إمم روطمف قمٞمًك  : قمٜمدُم٤م أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر،واًمًالم

 وأرؾمٚمف إمم طمٌٞمٌف وصٗمٞمف وأيمرم رؾمٚمف: ،وإمم ه٤مضمر ،وإمم ُمريؿ اًمٌتقل

 ػ ُمتٕمددة، ويم٤من حيي ُمع اًمٜمٌل وُمقاىم ًمتثٌٞمتف ذم ُمقاـمـ يمثػمة، ،ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

يث٧ٌم اعم١مُمٜملم، وي١ميدهؿ ويٜمٍمهؿ، ويم٤من ي١ميد طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م،  ذم همزواشمف،

إمم همػم ذًمؽ مم٤م ؾمٜمٌٞمٜمف سمحقل اهلل ذم  قًمف،ـورؾم ـ اهللـف قمــل ُمٜم٤مومحتـوم ره:ـويٜمّم

 اعم٤ًمئؾ اآلشمٞم٦م:

                                         
 .2/209اإلشم٘م٤من  قذشم٤من ٟمزًمت٤م ُمٕم٤م. اٟمٔمر:واعمٕم واًمٜمٍم، واعمًد، واًمٙمقصمر، واإلظمالص، يمام ٟمزل سم٤مًمٗم٤محت٦م، (2)

 .67/ 2ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،2/209اٟمٔمر:اإلشم٘م٤من ىمرأ.اهم٤مًم٥م اًم٘مرآن ٟمزل يمذًمؽ، أوًمف صدر ؾمقرة  (2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ واعمث٧ٌم ذم اعمّمحػ ٟمص اآلي٦م شم٤مُم٤م سمٕمد ايمتامهل٤م ] أوردٟم٤م اآلي٦م هٜم٤م يمام ٟمزًم٧م[، (3)

 [95اًمٜم٤ًمء: [ .ژ  ٺٻ پ  پ  پ    پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 .5020سمرىمؿ  ،43/  6وصحٞمح ُمًٚمؿ  ،2832وسمرىمؿ سمٚمٗمٔمف، ،2832سمرىمؿ  ،4/30صحٞمح اًمٌخ٤مري   (4)
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 سالم:المسألة األولى: في تأييده لخليل اهلل إبراىيم عليو وعلى نبينا الصالة وال
طملم أًم٘مل ذم  ،وسمالئفذم حمٜمتف  وم٘مد صح أن احلؼ أرؾمٚمف ًمتثٌٞم٧م إسمراهٞمؿ 

اًمٜم٤مر.
(1)

  

ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ سمٕمض أصح٤مسمف قمـ  ،يمام روى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي وهمػمه

وهق يقصمؼ أو : قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالمإمم إسمراهٞمؿ   ضم٤مء ضمؼميؾ» ىم٤مل:

(2).ش؟ ىم٤مل: أُم٤م إًمٞمؽ ومال ي٤م إسمراهٞمؿ أًمؽ طم٤مضم٦م ىم٤مل:، ي٘مٛمط، ًمٞمٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر
  

هق اًمذي ٟم٤مدى اًمٜم٤مر، وأُمره٤م أن شمٙمقن سمردا وؾمالُم٤م  وىمد روي أن روح اًم٘مدس 

ۇ  ۇ  ۆ  ژ :شمٕم٤ممم قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿيمام  ،قمغم إسمراهٞمؿ 

(3).شهق اًمذي ٟم٤مداه٤م يم٤من ضمؼميؾ » ىم٤مل: ]69األٟمٌٞم٤مء:[.ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
  

 يمثػم اًمدقم٤مء ًمرسمف، واصم٘م٤م سمٜمٍمه وشم٠ميٞمده، ُمتقيمال قمغم رسمف، ٤من إسمراهٞمؿ وىمد يم

طمًٌل » :ىم٤مل جلؼميؾ  وأُم٤م ُم٤م ورد ذم أٟمف  عمقاله.ؿمديد اًمتيع واعمٜم٤مضم٤مة 

ال أصؾ  ومٛمردود،: شيٖمٜمل قمـ ؾم١مازم قمٚمٛمف سمح٤مزم» أو ،شُمـ ؾم١مازم قمٚمٛمف سمح٤مزم

ًمف.
(4)

يم٤من آظمر » :ىم٤مل ويٙمٗمل ذم رده ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس  

.شطمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ :ىمقل إسمراهٞمؿ طملم أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر
(5)

  

                                         
 ،4/457اعمحرر اًمقضمٞمز  ،5/66ومتح اًم٘مدير  ،5/400شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،5/352شمٗمًػم اسمـ يمثػم اٟمٔمر: (2)

 .373/ 3شمٗمًػم اًمٜمًٗمل  ،5/259شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 

 .2/32،اًمٙم٤مُمؾ 2/20،احلٚمٞم٦م2/248،شم٤مريخ اًمٓمؼمي24859،رىمؿ26/309شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (2)

 .209/ 6،اًمدر اعمٜمثقر 5/66ومتح اًم٘مدير  ،4/348زاد اعمًػم  واٟمٔمر: ،9/3048شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ    (3)

، ىم٤مل ؿمٞمخ 2/74، اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 2/250شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م ،2/58ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ (  اٟمٔمر:4)

 ،((أُم٤م إًمٞمؽ ومال)) ىم٤مل: هؾ ًمؽ ُمـ طم٤مضم٦م؟ وىمد روي أن ضمؼميؾ ىم٤مل:)): 2/283جمٛمقع اًمٗمت٤موى اإلؾمالم ذم

ومٝمذا ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع، ومٙمٞمػ  وأُم٤م ؾم١مال اخلٚمٞمؾ ًمرسمف  وىمد ذيمر هذا اإلُم٤مم أمحد وهمػمه.

 ويتقيمٚمقا قمٚمٞمف، وىمد أُمر اًمٕم٤ٌمد سم٠من يٕمٌدوه، واهلل سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ: طمًٌل ُمـ ؾم١مازم قمٚمٛمف سمح٤مزم : ي٘مقل:

 .((ُمـ إصم٤مسم٦م اًمٕم٤مسمديـ وإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئٚملم ألٟمف ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ هذه األُمقر أؾم٤ٌمسم٤م عم٤م يرشمٌف قمٚمٞمٝم٤م: وي٠ًمًمقه:

واحل٤ميمؿ ذم  .20364سمرىمؿ  ،9/223واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى ،4564سمرىمؿ 6/49صحٞمح اًمٌخ٤مري   (5)

 ،22/522ذم اعمّمٜمػ  وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،((يم٤من آظمر)) مجٞمٕمٝمؿ سمٚمٗمٔمف: ،2/326اعمًتدرك 

يم٤من أول يمالم إسمراهٞمؿ )) قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمٚمٗمظ: ،32490سمرىمؿ
 أو ىمٚم٥م، واًمٔم٤مهر أٟمف حتريػ، ،((

 واًمّمقاب األول.
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 قمٜمد ومداء وًمده إؾمامقمٞمؾ  إمم اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ   وأرؾمؾ روح اًم٘مدس

يمام ذيمر سمٕمض اعمٗمنيـ. ُمـ اًمذسمح،
(1)

  

 المسألة الثانية: في تبشيره زكريا عليو وعلى نبينا الصالة والسالم:
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ٿ  ٿ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ]39 :آل قمٛمران  [.ژ ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
.شٟم٤مداه ضمؼميؾ وطمده : اًمًدي ىم٤مل» اًم٘مرـمٌل: ىم٤مل

(2)
  

اًمذي ٟم٤مداه » طمٞم٨م ىم٤مل: ،وطمده  اًمذي ٟم٤مداه ضمؼميؾ ورضمح اسمـ ضمزي أن

وإن ومالن يريم٥م اخلٞمؾ، أي ضمٜمس اخلٞمؾ  ًم٘مقهلؿ: ضمؼميؾ وطمده وإٟمام ىمٞمؾ اعمالئٙم٦م:

.ش يم٤من ومرؾم٤م واطمدا
(3)

أهؾ اًمتٗمًػم. وهذا ىمقل مجٝمقر 
(4)

  

.شيمام ىم٤مل سمف مجٝمقر ُمـ اعمٗمنيـ أي ٟم٤مداه ضمؼميؾ » ىم٤مل اعمراهمل ذم شمٗمًػمه:
(5)

  

ا ـنـلى نبيـو وعــم عليــريــن مـسى ابـروح اهلل عيـده لــفي تأيي : ةـالثـالمسألة الث
 الة والسالم:ـالص

 يمر  اًم٘مرآن ذًمؽ ذم قمدة ُمقاوع:وىمد ذ ،ًمت٠ميٞمد ٟمٌٞمف قمٞمًك  أرؾمٚمف اعمقمم 

 ]87:اًمٌ٘مرة[       ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹڤ ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم.2

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: .2

 ]220اعم٤مئدة:[.ژڃڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
                                         

 ،378/ 22ومتح اًم٤ٌمري  ،7/35شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،5/422اعمحرر اًمقضمٞمز  ،7/47شمٗمًػم اًمٌٖمقي  اٟمٔمر:  (2)

 .واًمتح٘مٞمؼ أن اًمذسمٞمح إؾمامقمٞمؾ  .282/ 2أوقاء اًمٌٞم٤من ،222/ 22شمٗمًػم اعمٜم٤مر  ،208/ 6ومتح اًم٘مدير 

 .74/  4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .272/ 2اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ السمـ ضمزي   (3)

 .2/84، شمٗمًػم اسمـ زُمٜملم  4/237، زاد اعم٤ًمر  3/205اٟمٔمر : شمٗمًػم  اخل٤مزن   (4)

 .3/247شمٗمًػم اًمِمٞمخ اعمراهمل   (5)
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وأومم اًمت٠مويالت ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل: » ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:

.ش ذم هذا اعمقوع ضمؼميؾاًمروح 
(1)

وهذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم. 
(2)

  

 واًمْمح٤مك، ضم٤مء قمـ ُم٘م٤مشمؾ،يمام  وٟمٍمٟم٤مه سمف، وىمقيٜم٤مه، أقمٜم٤مه، أيدٟم٤مه:وُمٕمٜمك 

.وهمػممه٤م
(3)

وذم  ،ذم أول أُمره أقمٜم٤مه سمجؼميؾ  :واعمٕمٜمك» ىم٤مل اًمرازي ذم شمٗمًػمه: 

 ژوئ وئ ەئ  ەئ  ژ :ومٚم٘مقًمف :، أُم٤م ذم أول األُمرآظمره وذم ،وؾمٓمف
قمٚمٛمف اًمٕمٚمقم، وطمٗمٔمف ُمـ األقمداء،  ومألن ضمؼميؾ  :وأُم٤م ذم وؾمٓمف ]22اًمتحريؿ:[

ف ـٕمـوروم ريؾ ـف ضمٌـ٤مٟمـأقم: ٚمفـقد ىمتــٝمـأرادت اًمٞم ــومحٞم :رـر األُمــ٤م ذم آظمـوأُم

.ش٤مءـٛمـك اًمًـإًم
(4)

  

 في تأييده ليوسف الصديق عليو وعلى نبينا الصالة والسالم: : المسألة الرابعة
ًمتثٌٞم٧م يقؾمػ اًمّمديؼ قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م  روح اًم٘مدس  وأرؾمؾ اعمقمم 

، يمام روى ذًمؽ اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي.اًمًالم طملم أًم٘م٤مه إظمقشمف ذم اًمٌئراًمّمالة و
(5)

  

ڀ     ڀ      ڀٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پژ ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ]25:يقؾمػ  [.ژ ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 اًمًجـ.ذم ًمتٌِمػم اًمّمديؼ  روح اًم٘مدس  وأرؾمؾ اعمقمم ضمؾ وقمال

(6) 
 

حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت    جبحئ  مئ  ىئ  يئژ ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ]27  :يقؾمػ [. ژ خت  مت  ىت  يت

                                         
 .522/  4شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)

 شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب ،2/445 شمٗمًػم اًمٜمًٗمل ،6/528 ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ، 2/323 شمٗمًػم اسمـ يمثػم اٟمٔمر:  (2)

 .323/ 2روح اًمٌٞم٤من  ،326/ 2، روح اعمٕم٤مين 2/842

 ،2/256 شمٗمًػم اًمٜمًٗمل ،2/732 اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،6/528ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  اٟمٔمر: (3)

 .2/256اًمثٕم٤مًمٌل

 .326/ 2روح اعمٕم٤مين  ، 842/ 2، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل  528/ 6ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م    (4)

 .29823، سمرىمؿ  23/320اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (5)

 .306/  8، اًمدر اعمٜمثقر 2240/  7، واٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ  23/322اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (6)
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 :نبينا محمد  في تأييده لحبيبو وصفيو وأكرم رسلو؛ المسألة الخامسة:
 وشم٠ميٞمده ُمرارا:قمٜمد هجرشمف ذم ًمتثٌٞم٧م اًمٜمٌل   روح اًم٘مدس أرؾمؾ اعمقمم 

، وهمػمه٤م.، وهمزوة األطمزابوهمزوة أطمد، ٔمٛمكاًمٖم٤مر، وذم همزوة سمدر اًمٕم
(1)

  

 ہ ھ ہ ہ ہ ۀژ سمٕمض اعمٗمنيـ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:وذيمر 

﮶    ﮷   ﮴       ﮵  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

﮺   ﮻ ﮿   ﯀  ﯁        ﮼﮸  ﮹  ﮽   ﮾ 

 .]40:اًمتقسم٦م  [    ژ
 ذم وه  ر  وأسمّم٤مرهؿ قمـ أن ي   ،هؿ اعمالئٙم٦م سومقا وضمقه اًمٙمٗم٤مر ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:

.اًمريح واجلٜمقد قمغم: ألٟمف وذم ُم٘مدُمتٝمؿ روح اًم٘مدس   اًمٖم٤مر،
(2)

وُمٜمٝمؿ ُمـ  

.وطمٜملم، واألطمزاب، أيده سم٤معمالئٙم٦م يقم سمدر ىم٤مل:
(3)

  

ذا اًم٘مقلوىمد ذيمر اآلًمقد شم٠ميٞمدا هل
(4)

 اًمّمديؼ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر طمدي٨م 

 .ٟم٤مي٤م رؾمقل اهلل إٟمف ًمرآ » رضمال يقاضمف اًمٖم٤مر وم٘م٤مل: رأى  أن أسم٤م سمٙمر » :

ٜمِم٥م اًمرضمؾ أن ىمٕمد ومٚمؿ ي ، ش إن المالئكة تستره اآلن بأجنحتهاكال  » :٘م٤ملوم

.ش لو كان يرانا ما فعل ىذا ؛يا أبا بكر » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل . يٌقل ُمًت٘مٌٚمٝمام
(5)

  

 وغيرىم: نفي تأييده للمؤمنين من الصحابة  المسألة السادسة:
يمام  ٝم٤م.وؾمٌ٘م٧م ىمّمت ًمت٠ميٞمده٤م، إمم ُمريؿ اًمٌتقل ضمؼميؾوم٘مد أرؾمؾ 

                                         
 ُمع اعم١مُمٜملم.  ُمـ هذا اًمٌح٨م ذم ضمٝم٤مده 284(  اٟمٔمر:  ص 2)

 .2/326، روح اعمٕم٤مين  2/62، شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  2/323اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2)

 .5/289روح اعمٕم٤مين  ،3/246شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  ،458/ 2اًمدر اعمٜمثقر  ،4/522اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (3)

 .289/  5روح اعمٕم٤مين   (4)

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف  » :6/66زوائد وىم٤مل ذم جمٛمع اًم ،27/352أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم   (5)

وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل  ووٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه: وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه: يٕم٘مقب اسمـ محٞمد سمـ يم٤مؾم٥م :

 .7/240وذيمره احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري  ،2/46أظمرضمف أسمق يٕمغم اعمقصكم  .شاًمّمحٞمح
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.أيْم٤م وؾمٌ٘م٧م ىمّمتٝم٤م ،هل٤مضمر أم إؾمامقمٞمؾ  أرؾمؾ 
(1)

 ضمؼميؾويم٤من  

ب قمـ وذم اًمذ ورؾمقًمف، ذم ُمٜم٤مومحتف قمـ اهلل ويٜمٍمه:  ي١ميد طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م

 ما يؤيدك يزال ال القدس روح إن» حل٤ًمن: ي٘مقل اهلل رؾمقل ويم٤من .اًمٜمٌل
.شورسولو اهلل عن نافحت

(2)
  

 والجنود:تسيير الريح  :ثالثالمطلب ال
 ،وىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة أن شمًٞمػم اًمريح واجلٜمقد ُمـ ُمٝم٤مم روح اًم٘مدس 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ وُمـ وفم٤مئٗمف اًمتل ويمؾ هب٤م، ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  ]20  :األطمزاب [.ژ ڇڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ

سمٞمٜم٤م » ىم٤مل:  سمـ قم٤ٌمسقمٌد اهلل  واًمٌٞمٝم٘مل قمـ طمؼم األُم٦م روى اًمٓمؼماين،

  وم٠مظمذ ضمؼميؾ ،إذ اٟمِمؼ أومؼ اًمًامء ،يٜم٤مضمٞمف وُمٕمف ضمؼميؾ  رؾمقل اهلل 

ي٤م حمٛمد إن اهلل  وم٘م٤مل: ويتاميؾ وم٢مذا ُمٚمؽ ىمد ُمثؾ سملم يدي اًمٜمٌل  يدٟمق ُمـ األرض،

إزم سمٞمده أن   وم٠مؿم٤مر ضمؼميؾ ىم٤مل: ؟وُمٚمؽ ٟمٌل ي٠مُمرك أن ختت٤مر سملم ٟمٌل قمٌد،

 ،ج ذًمؽ اعمٚمؽ إمم اًمًامءومٕمر. قمٌد ٟمٌل وم٘مٚم٧م: :ومٕمروم٧م أٟمف زم ٟم٤مصح ،شمقاوع

ومرأي٧م ُمـ طم٤مًمؽ ُم٤م ؿمٖمٚمٜمل  :ىمد يمٜم٧م أردت أن أؾم٠مًمؽ قمـ هذا :ي٤م ضمؼميؾ وم٘مٚم٧م:

ظمٚم٘مف اهلل يقم ظمٚم٘مف سملم يديف  :هذا إهاومٞمؾ ىم٤مل: ضمؼميؾ؟ ومٛمـ هذا ي٤م :قمـ اعم٠ًمًم٦م

ُم٤م ُمٜمٝم٤م ُمـ ٟمقر يٙم٤مد يدٟمق  ،سمٞمٜمف وسملم اًمرب ؾمٌٕمقن ٟمقرا يرومع ـمرومف ال ،ص٤موم٤م ىمدُمٞمف

أو ذم  :ذم رء ذم اًمًامء وم٢مذا أذن اهلل  اعمحٗمقظ، قحٚمًماسملم يديف  ق،ُمٜمف إال اطمؽم

 وم٢من يم٤من ُمـ قمٛمكم أُمرين سمف، ومٞمف ومٞمٜمٔمر: وميب ضمٌٝمتف ٚمقحاألرض ارشمٗمع ذًمؽ اًم

 وم٘مٚم٧م: ،وإن يم٤من ُمـ قمٛمؾ ُمٚمؽ اعمقت أُمره سمف وإن يم٤من ُمـ قمٛمؾ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ أُمره سمف،

قمغم أي رء  ٜمقد، ىمٚم٧م:قمغم اًمريح واجل ىم٤مل: رء أٟم٧م؟ وقمغم أي ي٤م ضمؼميؾ،

                                         
 ُمـ هذا اًمٌح٨م. 248ص ، وىمّم٦م شم٠ميٞمده هل٤مضمر 247(  اٟمٔمر ىمّم٦م شم٠ميٞمده عمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ص 2)

 .  32(  ؾمٌؼ خترجيف ص 2)
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قمغم  قمغم أي رء ُمٚمؽ اعمقت؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: .قمغم اًمٜم٤ٌمت واًم٘مٓمر ُمٞمٙم٤مئٞمؾ؟ ىم٤مل:

وُم٤م اًمذي رأي٧م ُمٜمل إال ظمقوم٤م ، اًم٤ًمقم٦م وُم٤م فمٜمٜم٧م أٟمف ٟمزل إال ًم٘مٞم٤مم ،ىمٌض األٟمٗمس

.شُمـ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م
(1)

  

 : قضاء حاجات العباد: رابعالمطلب ال
طم٤مضم٤مت  سم٘مْم٤مء ُمقيمؾ يؾ ضمؼمصم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة أن روح اًم٘مدس 

 إًمٞمف، ويمٚمٗمف اًم٘مٞم٤مم هب٤م. ، وأهن٤م ُمـ وفم٤مئٗمف اًمتل ويمٚمٝم٤م اهلل اًمٕم٤ٌمد

 سمٚمٖمٜم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم ويمؾ ضمؼميؾ» قمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: لأظمرج اًمٌٞمٝم٘موم٘مد 

اطمٌس  وم٢مذا دقم٤م اعم١مُمـ ىم٤مل ي٤م ضمؼميؾ:، اًمٜم٤مس -سمحقائ٩م :أو ىم٤مل - سمح٤مضم٤مت

أسمٖمض  وم٢مين ،اىمض طم٤مضمتف :ىم٤مل ي٤م ضمؼميؾ أطم٥م دقم٤مءه، وإذا دقم٤م اًمٙم٤مومر وم٢مين :طم٤مضمتف

.شدقم٤مءه
(2)

  

 ُمقيمؾ سمح٤مضم٤مت اًمٕم٤ٌمد،   إن ضمؼميؾ» أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  قمـ ضم٤مسمرو

ين أطمٌف وم٢م طم٤مضم٦م قمٌدي هذا، اطمٌس ضمؼميؾ، ي٤م وم٢مذا دقم٤مه قمٌده اعم١مُمـ ىم٤مل ًمف:

قمٌدي هذا وم٢مين  ي٤م ضمؼميؾ اىمض طم٤مضم٦م ىم٤مل: وإذا دقم٤مه قمٌده اًمٙم٤مومر صقشمف، وأطم٥م

شف وأسمٖمض صقشمفأسمٖمْم
 (3)

.  

                                         
اًمٕمٔمٛم٦م أليب اًمِمٞمخ  ،2/326 وؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،22893 سمرىمؿ ،20/72اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (2)

 وومٞمف حمٛمد سمـ أيب ًمٞمغم، رواه اًمٓمؼماين: » :8/306 وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ،376سمرىمؿ  ،3/820

ذم )) :6/307وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  .شوسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت ظ.وًمٙمٜمف ؾمٞمئ احلٗم وصم٘مف مج٤مقم٦م،

، وطمًٜمف اًمًٞمقـمل ذم اًمدر ((ومل يؽمك وىمد وٕمػ ًمًقء طمٗمٔمف، ،إؾمٜم٤مده حمٛمد اسمـ أيب ًمٞمغم

 .2/483اعمٜمثقر

ُمٕمروم٦م  ،30508سمرىمؿ  ،20/448ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ،9562سمرىمؿ  ،22/369ؿمٕم٥م اإليامن   (2)

، ٟمقادر 966/ 2سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث  ،ٟمحقه ،6528سمرىمؿ  ،22/359اًمّمح٤مسم٦م 

هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ًمْمٕمػ  »  : ٤ملــوىم ،248/ 6  رةـ٤مف اخلٞمــل إحتـره ومــوذيم ، 4/64قل ــاألص

 .شاحلًـ سمـ ىمتٞم٦ٌم

 .9562، سمرىمؿ 370/ 22ؿمٕم٥م اإليامن   (3)
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 املبحث السابع
 في رحلتي اإلسراء واملعراج  النبيَّ مرافقة روح القدس  

 األوطمد، وص٤مطمٌف األؾمٕمد، ذم رطمٚمتل  رومٞمؼ اًمٜمٌل يم٤من روح اًم٘مدس 

 اإلهاء واعمٕمراج، مل يٗم٤مرىمف ومٞمٝمام أسمدا. 

رُم٦م، إمم  ُمـ اعمًجد احلرام سمٛمٙم٦م اعمٙمًمٞمال وىمد ذيمر اًم٘مرآن ىمّم٦م إهاء اًمٜمٌل 

 ، ذم ؾمقرة اإلهاء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:اعمًجد األىمَم سمٌٞم٧م اعم٘مدس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ    ژ

 .]2  :اإلهاء [ ژ ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ
، إمم اًمًاموات اًمٕمال ُمـ اعمًجد األىمَم سمٌٞم٧م اعم٘مدس وذيمر ىمّم٦م ُمٕمراضمف  

ٻ  ٻ  ٻ  پ     ٻ    ٱژ  ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:٤مء اهلل ًمفؾمدرة اًمٜمتٝمك إمم ُم٤م ؿم إمم

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ         ڦ      ڦ        ڦ  ڤ     ٹ   ڤ  ڤ      ڤ

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڍ      ڌ   ڌ  ڎ    ڍ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڱ    ڱ  ڱ    ڱ    ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

 ]28-2اًمٜمجؿ:[.ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 روح اًم٘مدس يم٤من ، ٘مٚم٦م اعمٝمٞم٦ٌمواًمٜم   اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اعم٤ٌمريم٦م وذم هذه اًمرطمٚم٦م

 . ًمٚمٜمٌل  ،الزم اًمقصمٞمؼواعم واًمّمديؼ، واًمٜم٤مصح: واًمرومٞمؼ، اًمّم٤مطم٥م ومٞمٝم٤م:

 ٤مًمؽُم ـسم سأٟمقمـ  اعم٤ٌمريمتلم، وُمًٚمؿ ىمّم٦م ه٤مشملم اًمرطمٚمتلم، اًمٌخ٤مريىمد روى و

سمـ صٕمّمٕم٦م ٤مًمؽُم ـقم
(1)

 وم٘م٤مل:طمدصمٝمؿ قمـ ًمٞمٚم٦م أهي سمف  اهلل ٌل أن ٟم  

                                         
روى ًمف قمـ  يض اهلل قمٜمف.ر ُمـ سمٜمل ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر، اخلزرضمك، ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م سمـ وه٥م األٟمّم٤مري،  (2)

، 2/420وهق هذا احلدي٨م. اٟمٔمر:االؾمتٞمٕم٤مب اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم أطمده٤م، مخ٦ًم أطم٤مدي٨م، اًمٜمٌل 

 .20/26، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م8/222،اجلرح واًمتٕمديؾ 3/377،اًمث٘م٤مت السمـ طم٤ٌمن 5/728اإلص٤مسم٦م 
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شسمٞمٜمام أٟم٤م ذم احلٓمٞمؿ»
 (1)

شوم٘مد   ُمْمٓمجٕم٤م إذ أشم٤مين آت    - ذم احلجر» : ورسمام ىم٤مل - 
 (2)

  

وهق إمم -:وم٘مٚم٧م ًمٚمج٤مرود ،شهذه إمم هذه ُم٤م سملم -    ومِمؼ» :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل : ىم٤مل –

ُمـ صمٖمرة :ىم٤مل ؟ُم٤م يٕمٜمل سمف -ضمٜمٌل
(3)

ٟمحره إمم ؿمٕمرشمف 
(4)

ُمـ  :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل، 

ىمّمف
(5)

وم٤مؾمتخرج ىمٚمٌل» ،رشمفٕم  إمم ؿم   
(6)

 ،ممٚمقءة إيامٟم٤مً  ،ُمـ ذه٥م سمٓم٧ًم   شمٞم٧م  صمؿ أ  ، 

 .شسمٞمضأ: وومقق احلامر ،شمٞم٧م سمداسم٦م دون اًمٌٖمؾصمؿ أ   ،قمٞمدصمؿ أ  ، ٌمطم   صمؿ ،ًؾ ىمٚمٌلٖم  وم  

يْمع ظمٓمقه قمٜمد أىمَم  ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل أٟمس ؟سم٤م محزةي٤م أ   اقهق اًمؼم   :اجل٤مرود وم٘م٤مل ًمف

 :وم٘مٞمؾ ،طمتك أشمك اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتٗمتح :وم٤مٟمٓمٚمؼ يب ضمؼميؾ :قمٚمٞمف ٛمٚم٧م  ح  وم  » ،ـمرومف

 :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ .حمٛمد :ىم٤مل ؟وُمـ ُمٕمؽ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل؟ ُمـ هذا

 :وم٘م٤مل ،وم٢مذا ومٞمٝم٤م آدم ،ومٚمام ظمٚمّم٧م :ومٗمتح .ضم٤مء ءومٜمٕمؿ اعمجل ،ُمرطم٤ٌم سمف :ىمٞمؾ .ٟمٕمؿ

ُمرطم٤ٌم سم٤مالسمـ  :صمؿ ىم٤مل ،ومرد اًمًالم :ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف ،هذا أسمقك آدم

ُمـ  :وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ، صمؿ صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م .واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،اًمّم٤مًمح

                                         
 وشمزامحٝمؿ ًمٚمدقم٤مء، ٜمده،الٟمحٓم٤مم اًمٜم٤مس قم وىمٞمؾ: ؾمٛمل طمٓمٞمام عم٤م طمٓمؿ ُمـ ضمداره، هق احلجر، احلٓمٞمؿ:  (2)

، همري٥م احلدي٨م ًمٚمحريب 2/292ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: وىمٞمؾ: سمؾ يم٤من حيٓمؿ اًمٙم٤مذب ذم طمٚمٗمف.

 .2/206ومتح اًم٤ٌمري  ،342/  23ذح اًمًٜم٦م  ،65/ 2، شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم 2/232

اًم٘مد  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٕمٔم٤مم. واًم٘مط ذم إال أن اًم٘مد أيمثره ذم اجلٚمد، واًم٘مط ٟمحق ُمٜمف: اًم٘مٓمع يم٤مًمِمؼ، :اًم٘مد    (2)

، 266/  3اًمٗم٤مئؼ  ،252/ 2همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  اٟمٔمر: واًم٘مط ُم٤م يم٤من ُمٜمف قمرو٤م. ُم٤م ىمٓمع ـمقال،

 .368/  2أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ،343/ 3ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،9/22شم٤مج اًمٕمروس  ،2/394اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 اٟمٔمر: طمٞم٨م يٜمحر اًمٌٕمػم.  ىمقشملم ،هل اًمٜم٘مرة اًمتل سملم اًمؽم وؾمٙمقن اًمٖملم ، سمْمؿ اًمث٤مء ، صمٖمرة ٟمحره:  (3)

 .75/ 25قمٛمدة اًم٘م٤مري ،7/204ومتح اًم٤ٌمري  ،2/233ُمِم٤مرق األٟمقار 

اٟمٔمر:  .ش إمم أؾمٗمؾ سمٓمٜمف » وذم ُمًٚمؿ: ُمٜم٧ٌم ؿمٕمره٤م. وىمٞمؾ: أي اًمٕم٤مٟم٦م، سمٙمن اًمِملم اعمٕمجٛم٦م، إمم ؿمٕمرشمف:  (4)

 .25/75 ًم٘م٤مريقمٛمدة ا ،7/204ومتح اًم٤ٌمري  ،2/247همري٥م احلدي٨م ًمٚمحريب  ،2/2269اًمٜمٝم٤مي٦م 

همري٥م احلدي٨م  وشمِمديد اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م، اعمٗمتقطم٦م، أي رأس صدره، أو وؾمٓمف. اٟمٔمر: سمٗمتح اًم٘م٤مف، ىمّمف:  (5)

 .25/75قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،7/204ومتح اًم٤ٌمري  ،248/  2السمـ اجلقزي 

يم٤من  وىم٤مل: اؾمتٜمٙمر سمٕمْمٝمؿ وىمقع ؿمؼ اًمّمدر ًمٞمٚم٦م اإلهاء! »: 7/204 ٤مريــ٤مومظ ذم ومتح اًمٌـ٤مل احلـىم  (6)

وصم٧ٌم ؿمؼ اًمّمدر أيْم٤م  وم٘مد شمقاردت اًمرواي٤مت سمف، وال إٟمٙم٤مر ذم ذًمؽ، ذم سمٜمل ؾمٕمد، ؽ وهق صٖمػم:ذًم

 .ش قمٜمد اًمٌٕمث٦م
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 ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ .ىم٤مل حمٛمد ؟وُمـ ُمٕمؽ :ضمؼميؾ ىمٞمؾ :ىم٤مل؟ هذا

ومه٤م اسمٜم٤م  ،إذا حيٞمك وقمٞمًك :ومٗمتح ومٚمام ظمٚمّم٧م، ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء :ىمٞمؾ

ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ  :صمؿ ىم٤مال ،ومردا :ومًٚمٛم٧م ،ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمام :هذا حيٞمك وقمٞمًك :ىم٤مل .اخل٤مًم٦م

 ؟ُمـ هذا :ىمٞمؾ ،وم٤مؾمتٗمتح ،اًمث٤مًمث٦م اًمًامء صمؿ صٕمد يب إمم ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،اًمّم٤مًمح

 :ىمٞمؾ ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟ُمٕمؽ وُمـ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل

 ،هذا يقؾمػ :ىم٤مل ،يقؾمػ إذا :ومٚمام ظمٚمّم٧م .ومٗمتح ،ضم٤مء ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء

صمؿ  ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح :صمؿ ىم٤مل ،ومرد ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف

 وُمـ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل ؟هذا ُمـ :ىمٞمؾ :وم٤مؾمتٗمتح ،صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء اًمراسمٕم٦م

ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء : ىمٞمؾ ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟أوىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟ُمٕمؽ

 ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف ،هذا إدريس :ىم٤مل ،ومٚمام ظمٚمّم٧م إمم إدريس :ومٗمتح ،ضم٤مء

صمؿ صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء  ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح :ومرد صمؿ ىم٤مل

 ،حمٛمد: ىم٤مل؟ وُمـ ُمٕمؽ: ىمٞمؾ، يؾضمؼم: ىم٤مل؟ هذاُمـ  :ىمٞمؾ :وم٤مؾمتٗمتح ،اخل٤مُم٦ًم

ظمٚمّم٧م وم٢مذا  ومٚمام، ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء :ىمٞمؾ، ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ

ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ  :صمؿ ىم٤مل ومرد: ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، ومًٚمؿ قمٚمٞمف، هذا ه٤مرون :ىم٤مل، ه٤مرون

ىمٞمؾ ُمـ  ،صمؿ صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م وم٤مؾمتٗمتح ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،اًمّم٤مًمح

، ٟمٕمؿ :ىم٤مل؟ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟ُمـ ُمٕمؽ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل ؟هذا

هذا ُمقؾمك ومًٚمؿ   :ىم٤مل ،ومٚمام ظمٚمّم٧م وم٢مذا ُمقؾمك ،ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء :ىم٤مل

ومٚمام  ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح :ومرد صمؿ ىم٤مل :ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،قمٚمٞمف

يدظمؾ اجلٜم٦م  :٨م سمٕمديأسمٙمل ألن همالُم٤م سمٕم :ىم٤مل ؟ًمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ :ىمٞمؾ! دم٤موزت سمٙمك

 ،صمؿ صٕمد يب إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ ،ُمـ أُمتف أيمثر ممـ يدظمٚمٝم٤م ُمـ أُمتل

 ؟وىمد سمٕم٨م إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟وُمـ ُمٕمؽ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل؟ ُمـ هذا :ىمٞمؾ

هذا  :ىم٤مل ،ومٚمام ظمٚمّم٧م وم٢مذا إسمراهٞمؿ ،ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ُمرطم٤ٌم سمف :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل
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 ،ُمرطم٤ٌم سم٤مالسمـ اًمّم٤مًمح :ىم٤مل ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد اًمًالم :٤ملىم ،أسمقك ومًٚمؿ قمٚمٞمف

وم٢مذا ٟمٌ٘مٝم٤م :صمؿ رومٕم٧م إزم ؾمدرة اعمٜمتٝمك، واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح
(1)

ُمثؾ ىمالل 
(2)

هجر 
(3)

، 

هنران  :وإذا أرسمٕم٦م أهن٤مر ،هذه ؾمدرة اعمٜمتٝمك :ىم٤مل ،اًمٗمٞمٚم٦م وإذا ورىمٝم٤م ُمثؾ آذان

ُم٤م اًم٤ٌمـمٜم٤من ومٜمٝمران ذم أ :ىم٤مل ؟هذان ي٤م ضمؼميؾ ُم٤م :وم٘مٚم٧م ،وهنران فم٤مهران ،سم٤مـمٜم٤من

سم٢مٟم٤مء ُمـ  صمؿ أشمٞم٧م ،صمؿ رومع زم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، وأُم٤م اًمٔم٤مهران وم٤مًمٜمٞمؾ واًمٗمرات ،اجلٜم٦م

هل اًمٗمٓمرة اًمتل أٟم٧م  :وم٘م٤مل ،وم٠مظمذت اًمٚمٌـ ،وإٟم٤مء ُمـ قمًؾ ،وإٟم٤مء ُمـ ًمٌـ ،مخر

ومرضمٕم٧م ومٛمررت  ،مخًلم صالة يمؾ يقم :صمؿ ومرو٧م قمكم اًمّمٚمقات ،وأُمتؽ قمٚمٞمٝم٤م

إن أُمتؽ  :ىم٤مل ،يمؾ يقم  صالة أُمرت سمخٛمًلم :ىم٤مل ؟أُمرت سمام :وم٘م٤مل ،قمغم ُمقؾمك

وقم٤مجل٧م ،واهلل ىمد ضمرسم٧م اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ وإين ،يقم يمؾ صالة ال شمًتٓمٞمع مخًلم
(4)

 

 :ومرضمٕم٧م ،وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ ألُمتؽ :وم٤مرضمع إمم رسمؽ ،سمٜمل إهائٞمؾ أؿمد اعمٕم٤مجل٦م

 ،ومقوع قمٜمل قمنما ،ومرضمٕم٧م ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل ،ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك ،قمٜمل قمنما ومقوع

 ،ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك ،ومقوع قمٜمل قمنما ،ومرضمٕم٧م ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل ،ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك

 ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل ،ومرضمٕم٧م ،وم٠مُمرت سمٕمنم صٚمقات يمؾ يقم ،ومرضمٕم٧م ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل

 ؟وم٘م٤مل سمؿ أُمرت ،إمم ُمقؾمك ومرضمٕم٧م ،ومرضمٕم٧م وم٠مُمرت سمخٛمس صٚمقات يمؾ يقم

 إن أُمتؽ ال شمًتٓمٞمع مخس صٚمقات :ىم٤مل ،أُمرت سمخٛمس صٚمقات يمؾ يقم :ىمٚم٧م

                                         
وأؿمٌف رء سمف اًمٕمٜم٤مب، ىمٌؾ أن  ٟمٌ٘م٦م، واطمدشمف: صمٛمر اًمًدر، وىمد شمًٙمـ: ويمن اًم٤ٌمء، سمٗمتح اًمٜمقن ، اًمٜمٌؼ:   (2)

 .26/422، شم٤مج اًمٕمروس 2/222قار  ُمِم٤مرق األٟم ،5/22اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  شمِمتد محرشمف. اٟمٔمر:

ُمِم٤مرق  وهل اجلرار، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ألهن٤م شم٘مؾ سم٤مأليدي، أي شمرومع. اٟمٔمر: وهل طم٥م اعم٤مء، مجع ىمٚم٦م ، اًم٘مالل:  (2)

 .563/ 22ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،7/476اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ،3/224اًمٗم٤مئؼ  ،4/260اًمٜمٝم٤مي٦م  ،2/284األٟمقار 

 وهق األصقب، شم٠مظمذ اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م ُمزادة ُمـ اعم٤مء، هب٤م اًم٘مالل، يم٤من يّمٜمع ىمري٦م يم٤مٟم٧م ىمرب اعمديٜم٦م، هجر: (3)

 ُمديٜم٦م سم٤مًمٞمٛمـ. وىمٞمؾ: ودمٚم٥م إمم اعمديٜم٦م، يم٠من اًم٘مالل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ هب٤م، وزقمؿ آظمرون سم٠مهن٤م اًمتل سم٤مًمٌحريـ،

 .228/ 7 ومتح اًم٤ٌمري ،2/275ُمِم٤مرق األٟمقار  ،4/260اًمٜمٝم٤مي٦م  ،5/393 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اٟمٔمر:

، 2/29ومتح اًم٤ٌمري  اٟمٔمر: وظمؼمهتؿ. وقم٤مجل٧م سمٜمل إهائٞمؾ أي ُم٤مرؾمتٝمؿ، ًم٦م اًمٌمء سمٛمِم٘م٦م،حم٤مو اعمٕم٤مجل٦م:  (4)

 .2/258 اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ ،25/92 قمٛمدة اًم٘م٤مري
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وم٤مرضمع  ،وقم٤مجل٧م سمٜمل إهائٞمؾ أؿمد اعمٕم٤مجل٦م ،ىمد ضمرسم٧م اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ وإين، قميمؾ ي

 ،وًمٙمٜمل أرى، ؾم٠مًم٧م ريب طمتك اؾمتحٞمٞم٧م :ىم٤مل ،وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ ألُمتؽ :إمم رسمؽ

.شوظمٗمٗم٧م قمـ قم٤ٌمدي ،أُمْمٞم٧م ومريْمتل :ٟم٤مدى ُمٜم٤مد: ومٚمام ضم٤موزت :ىم٤مل .وأؾمٚمؿ
(1)

  

 ٘مٚم٦م اًمٙمريٛم٦م:واًمٜم   ٦م،هلذه اًمرطمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم وىمد شمؿ هتٞمئ٦م احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك 

يمام سح  همًؾ صدره سمامء زُمزم، طمٞم٨م شمقمم ذًمؽ ضمؼميؾ ، ٖمًؾ صدره ــسم

 حيدث: يم٤من أسمق ذر  ىم٤مل: ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمٌخ٤مري وهمػمه رواي٦مذم  سم٤مؾمٛمف

ومرج» ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل 
(2)

ومٗمرج  :ومٜمزل ضمؼميؾ ـ ؾم٘مػ سمٞمتل وأٟم٤م سمٛمٙم٦م،قم 

صمؿ همًٚمف سمامء زُمزم صدري،
(3)

 وإيامٟم٤م، ،، ممتٚمئ طمٙمٛم٦م٤مء سمٓم٧ًم ُمـ ذه٥مصمؿ ضم ،

ومٚمام ضمئ٧م إمم  اًمدٟمٞم٤م، ومٕمرج يب إمم اًمًامء صمؿ أظمذ سمٞمدي: ،صمؿ أـمٌ٘مف وم٠مومرهمف ذم صدري،

 ىم٤مل: هذا ضمؼميؾ، ىم٤مل: ؟ُمـ هذا ىم٤مل: اومتح، ىم٤مل ضمؼميؾ خل٤مزن اًمًامء: اًمدٟمٞم٤م: اًمًامء

ومٚمام ومتح  ،ٟمٕمؿ ىم٤مل: ؟أرؾمؾ إًمٞمف ، وم٘م٤مل:ُمٕمل حمٛمد  ،ٟمٕمؿ ىم٤مل: هؾ ُمٕمؽ أطمد؟

قمغم يٛمٞمٜمف أؾمقدة وم٢مذا رضمؾ ىم٤مقمد قمٚمقٟم٤م اًمًامء اًمدٟمٞم٤م،
(4)

ٟمٔمر  إذا وقمغم ي٤ًمره أؾمقدة، ،

االسمـ و ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، وم٘م٤مل: سمٙمك، وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ ي٤ًمره ىمٌؾ يٛمٞمٜمف وحؽ،

وهذه األؾمقدة قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ  هذا آدم، ىم٤مل: ؟ُمـ هذا ىمٚم٧م جلؼميؾ: اًمّم٤مًمح،

ؿمامًمف، ٟمًؿ
(5)

واألؾمقدة اًمتل قمـ ؿمامًمف أهؾ  اًمٞمٛملم ُمٜمٝمؿ أهؾ اجلٜم٦م،وم٠مهؾ  سمٜمٞمف، 

                                         
 .24/426واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  ،429سمرىمؿ  ،2/99وُمًٚمؿ ،3887سمرىمؿ ،5/69أظمرضمف اًمٌخ٤مري    (2)

، 2/250ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: ُم٤م مل يًؿ وم٤مقمٚمف.قمغم  سمتخٗمٞمػ اًمراء، أو ومتح ومٞمف ومتح، أي ؿمؼ، ومرج:  (2)

 .266/ 2،ومتح اًم٤ٌمري 2/237يمِمػ اعمِمٙمؾ

وُمـ ظمقاصف أٟمف ي٘مقي اًم٘مٚم٥م:  ومٞم٘مقى قمغم ُمِم٤مهدة اعمٚمٙمقت األقمغم: سمامء زُمزم: ألن أصٚمف ُمـ اجلٜم٦م:  (3)

 .25/64قمٛمدة اًم٘م٤مري  اٟمٔمر: وأظمذ ُمٜمف اًمٌٚم٘مٞمٜمل: أٟمف أومْمؾ ُمـ اًمٙمقصمر. ويًٙمـ اًمروع:

ُمِم٤مرق  اٟمٔمر: وطمقًمف أؿمخ٤مص. إٟم٤ًمٟم٤م يم٤من، أو همػمه، أراد: اًمِمخص، واًمًقاد: مجع ؾمقاد، ؾمقدة:أ  (4)

اًمٗم٤مئؼ ذم  ،2/428همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  ،4/234 همري٥م احلدي٨م السمـ ؾمالم ،2/229األٟمقار 

 .307/ 22ضم٤مُمع األصقل  ،2/2029، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر 2/208همري٥م احلدي٨م  

 .307/ 22ضم٤مُمع األصقل اٟمٔمر: واًمروح. اًمٜمٗمس، اًمٜمًٛم٦م: وىمٞمؾ: وهل يمؾ رء ومٞمف روح، مجع ٟمًٛم٦م، (  ٟمًؿ:5)
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طمتك قمرج يب إمم اًمًامء  ؿمامًمف سمٙمك،وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ  وم٢مذا ٟمٔمر قمـ يٛمٞمٜمف وحؽ، اًمٜم٤مر،

ومذيمر  ىم٤مل أٟمس: ومٗمتح، وم٘م٤مل ًمف ظم٤مزهن٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل األول، وم٘م٤مل خل٤مزهن٤م: اومتح، اًمث٤مٟمٞم٦م،

ومل  اهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ،وإدريس وُمقؾمك وقمٞمًك وإسمر أٟمف وضمد ذم اًمًاموات آدم،

وإسمراهٞمؿ ذم اًمًامء  ،يمر أٟمف وضمد آدم ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤مهمػم أٟمف ذ يمٞمػ ُمٜم٤مزهلؿ يث٧ٌم

 ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، سم٢مدريس ىم٤مل:  ومٚمام ُمر ضمؼميؾ سم٤مًمٜمٌل ىم٤مل أٟمس: اًم٤ًمدؾم٦م،

ُمرطم٤ٌم  وم٘م٤مل: صمؿ ُمررت سمٛمقؾمك، هذا إدريس، ىم٤مل: ُمـ هذا؟ وم٘مٚم٧م: واألخ اًمّم٤مًمح.

 صمؿ ُمررت سمٕمٞمًك، هذا ُمقؾمك، ىم٤مل: ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: واألخ اًمّم٤مًمح، اًمّم٤مًمح،سم٤مًمٜمٌل 

صمؿ  هذا قمٞمًك، ىم٤مل: ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح وم٘م٤مل:

 ىم٤مل: ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: اًمّم٤مًمح، واالسمـ ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، وم٘م٤مل: ُمررت سم٢مسمراهٞمؿ،

احلدي٨م. ش..هذا إسمراهٞمؿ 
(1)

عمجتٌك صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ىمد وصػ اًمٜمٌل ا، و

واعمقاوع اًمتل أُمر  واعمِم٤مهد اًمتل رآه٤م ذم رطمٚمتف اعمٞمٛمقٟم٦م، ألصح٤مسمف يمٞمٗمٞم٦م اإلهاء سمف،

ىمٚمٜم٤م ي٤م  ىم٤مل:  ؿمداد سمـ أوس ُمـ طمدي٨م يمام روى اًمٌزار سم٤مًمّمالة ومٞمٝم٤م ذم ـمري٘مف،

ة اًمٕمتٛم٦م صٚمٞم٧م ألصح٤ميب صال» ٤مل:ىم يمٞمػ أهي سمؽ ًمٞمٚم٦م أهي سمؽ؟ ل اهلل،رؾمق

 اريم٥م، :وم٘م٤مل ودون اًمٌٖمؾ، ،ومقق احلامر ،سمداسم٦م سمٞمْم٤مءوم٠مشم٤مين ضمؼميؾ  ٦م ُمٕمتام،سمٛمٙم

شمْمع طم٤مومره٤م  ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م هتقي سمٜم٤م وم٠مداره٤م سم٠مذهن٤م طمتك محٚمتٜمل قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مؾمتّمٕم٧ٌم قمكم،

 صمؿ ىم٤مل: ومٜمزًم٧م، ،اٟمزل وم٘م٤مل: طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم أرض ذات ٟمخؾ، طمٞم٨م أدرك ـمرومٝم٤م،

صٚمٞم٧م  ىم٤مل: أقمٚمؿ، اهلل ىمٚم٧م: يـ صٚمٞم٧م؟أشمدري أ زم: وم٘م٤مل صمؿ ريمٌٜم٤م، ،ومّمٚمٞم٧م ،صؾ

سمٞمثرب
(2)

 شمْمع طم٤مومره٤م طمٞم٨م أدرك ـمرومٝم٤م،، اٟمٓمٚم٘م٧م هتقي سمٜم٤م صمؿ صٚمٞم٧م سمٓمٞم٦ٌم، ،

 صمؿ ريمٌٜم٤م، ،ومّمٚمٞم٧م ،صؾ زم: صمؿ ىم٤مل ومٜمزًم٧م، ،اٟمزل زم:وم٘م٤مل  طمتك سمٚمٖمٜم٤م أرو٤م سمٞمْم٤مء،

                                         
 .433سمرىمؿ  ،202/  2صحٞمح ُمًٚمؿ  ، 3342 سمرىمؿ ،4/264و ،2636سمرىمؿ  ،2/292 صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

  ٕمٚمؿإيمامل اعم اٟمٔمر: واعمديٜم٦م. وـم٤مسمف: :ـمٞم٦ٌم:وؾمامه٤م اًمٜمٌل  اؾمؿ اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمٌؾ اإلؾمالم، يثرب:  (2)

 .2/208ومتح اًم٤ٌمري السمـ طمجر  ،9/254ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ،22/39 ، اعمٗمٝمؿ4/260



 ىـ(2543)ذو الحجة        اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد الثاني عشر        مجلة معهد

28: 

صٚمٞم٧م قمٜمد ؿمجرة  ،صٚمٞم٧م سمٛمديـ ىم٤مل: ،اهلل أقمٚمؿ ىمٚم٧م: شمدري أيـ صٚمٞم٧م؟أ : وم٘م٤مل

 طمٞم٨م أدرك ـمرومٝم٤م، - أو ي٘مع طم٤مومره٤م -شمْمع طم٤مومره٤م ،صمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م هتقي سمٜم٤م ُمقؾمك،

أشمدري  زم: وم٘م٤مل ريمٌٜم٤م، صمؿ ،ومّمٚمٞم٧م ،صؾ   وم٘م٤مل: ومٜمزًم٧م، ،اٟمزل وم٘م٤مل: صمؿ ارشمٗمٕمٜم٤م،

طمٞم٨م وًمد اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ  ،صٚمٞم٧م سمٌٞم٧م حلؿ ىم٤مل: اهلل أقمٚمؿ، ىمٚم٧م: أيـ صٚمٞم٧م؟

ومرسمط  ،وم٠مشمك ىمٌٚم٦م اعمًجد اًمث٤مُمـ،ُمـ سم٤مهب٤م  :طمتك دظمٚمٜم٤م اعمديٜم٦م ،صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب ُمريؿ،

ومّمٚمٞم٧م ُمـ اعمًجد طمٞم٨م  ،رمتٞمؾ اًمِمٛمس واًم٘مٛم، ُمـ سم٤مب ومٞمف :ودظمٚمٜم٤م اعمًجد داسمتف،

 أرؾمؾ إزم هبام مجٞمٕم٤م، ،وذم اآلظمر قمًؾ ،ذم أطمدمه٤م ًمٌـ :صمؿ أشمٞم٧م سم٢مٟم٤مءيـ ؿم٤مء اهلل،

 وسملم ومنمسم٧م طمتك ىمرقم٧م سمف ضمٌٞمٜمل، ،وم٠مظمذت اًمٚمٌـ صمؿ هداين اهلل ًمف، ومٕمدًم٧م سمٞمٜمٝمام،

 ،صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب -سم٤مًمٗمٓمرة ىم٤مل: أو -أظمذ ص٤مطمٌؽ اًمٗمٓمرة وم٘م٤مل: يدي ؿمٞمخ ُمتٙمئ،

ي٤م رؾمقل  ىمٚمٜم٤م: قمـ ُمثؾ اًمزريب، :وم٢مذا ضمٝمٜمؿ شمٜمٙمِمػ طمتك أشمٞمٜم٤م اًمقادي اًمذي سم٤معمديٜم٦م،

 ،ؿ ُمررٟم٤م سمٕمػم ًم٘مريشصم -وذيمر ؿمٞمئ٤م ذه٥م قمٜمل - ُمثؾ ىم٤مل: يمٞمػ وضمدهت٤م؟ اهلل،

 .ش٧م قمٚمٞمٝمؿومًٚمٛم ىمد أوٚمقا سمٕمػما هلؿ، ،سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا
(1)

  

 ، يقوحٝم٤م ضمؼميؾ وُمِم٤مهد قمديدة، وىمد يم٤من ذم اًمرطمٚم٦م أطمداث يمثػمة،

يمام أظمؼمه قمـ  ،ويٛمٞمط اًمٚمث٤مم قمـ همرائٌٝم٤م ًمٚمٜمٌل ويٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ همقاُمْمٝم٤م،

 ُم٤م هذه اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌم ي٤م» :وم٠ًمًمف اًمٜمٌل اًمٓمٞم٦ٌم ذم ـمريؼ اإلهاء،اًمرائح٦م 

 ٘م٤ملوم .اسمٜم٦م ومرقمقن وأوالده٤مهذه رائح٦م ُم٤مؿمٓم٦م  :ضمؼميؾ وم٘م٤مل، ش؟ضمؼميؾ

إذ ؾم٘مٓم٧م  ،يقم سمٞمٜم٤م هل متِمط اسمٜم٦م ومرقمقن ذات :ىم٤مل ،ش؟وُم٤م ؿم٠مهن٤م» :اًمٜمٌل

وًمٙمـ ، ال :ىم٤مًم٧م ؟أيب :هل٤م اسمٜم٦م ومرقمقن وم٘م٤مًم٧م، سمًؿ اهلل: وم٘م٤مًم٧م ،اعمدري ُمـ يدهي٤م

                                         
/  3وذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم  ،6/436واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ،3484سمرىمؿ  ،8/409أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده   (2)

 :242/ 2وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد  ،2/355 وصححف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدالئؾ ،2724سمرىمؿ  ،22

وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، ووٕمٗمف  وومٞمف إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، ،رواه اًمٌزار»

 .ش اًمٜم٤ًمئل
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 ي٤م :وم٘م٤مل ومدقم٤مه٤م :وم٠مظمؼمشمف ،ٟمٕمؿ :ىم٤مًم٧م ،أظمؼمه سمذًمؽ :ىم٤مًم٧م .ريب ورب أسمٞمؽ اهلل

وم٠مُمر سمٌ٘مرة ُمـ ٟمح٤مس  .ريب ورسمؽ اهلل :ٟمٕمؿ :ىم٤مًم٧م ؟رسم٤م همػمي ًمؽن إو :ومالٟم٦م

 :ىم٤مل ،ن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦مإ :٘م٤مًم٧م ًمف، ومن شمٚم٘مك هل وأوالده٤م ومٞمٝم٤مأصمؿ أُمر هب٤م  ،وم٠ممحٞم٧م

 ،وقمٔم٤مم وًمدي ذم صمقب واطمد ل،ن دمٛمع قمٔم٤مُمأأطم٥م  :ىم٤مًم٧م ؟وُم٤م طم٤مضمتؽ

.شذًمؽ ًمؽ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ احلؼ :ىم٤مل .وشمدومٜمٜم٤م
(1)

  

وىم٤مل ًمف سمٕمد  إمم اظمتٞم٤مر اًمٚمٌـ قمغم اخلٛمر، ل اًمٜمٌ :وأرؿمد روح اًم٘مدس

اظمتٞم٤مره: هدي٧م اًمٗمٓمرة
(2)

ويٕمرومف سم٤مألٟمٌٞم٤مء  ؾمامء ؾمامء، ويم٤من يًتٗمتح ًمف اًمًاموات، ،

اًمتل شمِمٝمد دون  وهمػم ذًمؽ ُمـ األُمقر، ٟمٌٞم٤م ٟمٌٞم٤م، يمام ؾمٌؼ ذيمره ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ،

 ؾمٕمد ومٞمٝم٤م.واًمرومٞمؼ األ يم٤من ُمنمف اًمرطمٚم٦م األوطمد،  ضمؼميؾأدٟمك ري٥م:  سم٠من 

 

 املبحث الثامن
 في القرآن الكريم: لروح القدس جربيل  شوق النبي  

مج    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  جتحب  خب  مب    ىب    يبژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ]64:ُمريؿ  [ .ژ جح مح  جخ

، وشمرىم٥م زي٤مرشمف، جلؼميؾ  شمّمقر ًمٜم٤م هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م ؿمدة ؿمقق اًمٜمٌل 

                                         
، 263/ 7واسمـ طم٤ٌمن  ،2822سمرىمؿ ،2/309أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم اعمًٜمد   (2)

وأىمره اًمذهٌل،  حف،وصح ،2/538 واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،4/394 وأسمق يٕمغم ،22/276 واًمٌزار

 واًمٌزار، رواه أمحد،)) :2/75وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ،20/242واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

وطمًٜمف األرٟم١موط ذم   .((وًمٙمٜمف اظمتٚمط وهق صم٘م٦م : وومٞمف قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م: واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم واألوؾمط،

 شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد.

 واًمؽمُمذي ،442سمرىمؿ ،2/206 وُمًٚمؿ ،3437 سمرىمؿ ،4/202 أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف،   (2)

وىمد شمرضمؿ اسمـ  ،52سمرىمؿ  ،2/249واسمـ طم٤ٌمن  ،7776وأمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ  ،3230سمرىمؿ   ،5/300

ويمذا  أراد سمف أن ضمؼميؾ ىم٤مل ًمف ذًمؽ وم٘مٞمؾ هدي٧م اًمٗمٓمرة:)) ذيمر اًمٌٞم٤من سم٠من ىمقًمف:)) طم٤ٌمن ذم صحٞمحف:

 .2724، سمرىمؿ 22/ 3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم 
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 وؾم٤مئر اًمقطمل. :ف سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿواٟمتٔم٤مر ىمدوُمف، وؾمٕم٤مدشمف سمٜمزوًم

ىم٤مل  ىم٤مل: قمـ اسمـ قم٤ٌمس  -ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه اآلي٦م –وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري

.اآلي٦م ومٜمزًم٧م: شيٛمٜمٕمؽ أن شمزورٟم٤م أيمثر مم٤م شمزورٟم٤م؟ ُم٤م» جلؼميؾ:رؾمقل اهلل 
(1)

  

زاد اًمٌخ٤مري ذم رواي٦م أظمرىو
(2)

 :اًمقاطمدي واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ،واسمـ ضمرير ،

.ش ٛمد ومٙم٤من ذًمؽ اجلقاب عمح»
(3)

  

 :ًمروح اًم٘مدس  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس صم٤مًمث٦موذم رواي٦م 

.اآلي٦م ژ حب  خب مب ىب  يبژ    ىم٤مل: ومٜمزًم٧م: ،ش؟أال شمزورٟم٤م أيمثر مم٤م شمزورٟم٤م»
(4)

  

اطمتٌس ضمؼمائٞمؾ ذم  :هذا ىمقل ضمؼمائٞمؾ»ىم٤مل:  وروى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي قمـ ىمت٤مدة

 وم٘م٤مل ًمف ضمؼمائٞمؾ: ،شك اؿمت٘م٧م إًمٞمؽ ؟ُم٤م ضمئ٧م طمت»: وم٘م٤مل ٟمٌل اهلل  سمٕمض اًمقطمل،

اآلي٦م(. ژيبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث     حب  خب  مب    ىب ژ
(5)

  

 أسمٓم٠م ضمؼميؾ اًمٜمزول قمغم رؾمقل اهلل » وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل:

وم٘م٤مل  ،ش؟ُم٤م ٟمزًم٧م طمتك اؿمت٘م٧م إًمٞمؽ» : أرسمٕملم يقُم٤م، صمؿ ٟمزل، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

ُم٠مُمقر، وم٠موطمل إمم ضمؼميؾ أن ىمؾ  لؽ أؿمقق، وًمٙمٜمسمؾ أٟم٤م يمٜم٧م إًمٞم :ًمف ضمؼميؾ 

اآلي٦م. ژ حب  خب  مب  ىب   يبژ  :ًمف
(6) 

 

                                         
وأمحد  ،3083سمرىمؿ ،20/434 وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،3228سمرىمؿ ،24/360صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 .26/203، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  4282سمرىمؿ  ،492/  9واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ،2/357ذم اعمًٜمد 

اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، طمٞم٨م قمزاه هبذه وهؿ احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم فمٜمف أن هذه اًمزي٤مدة مل خيرضمٝم٤م  شمٜمٌٞمف:  (2)

وشمٌٕمف ذم هذا  ،5/248شمٗمًػم اسمـ يمثػم  وٟمٗم٤مه٤م قمـ اًمٌخ٤مري. اٟمٔمر: واسمـ ضمرير، اًمزي٤مدة السمـ أيب طم٤مشمؿ،

 قمزاه٤م السمـ ضمرير، واسمـ أيب طم٤مشمؿ!و ومٜمٗمك اًمزي٤مدة قمـ اًمٌخ٤مري، ،20/204 اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

، 22/226 شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،25/579 اًمٓمؼمي شمٗمًػم ،7455 سمرىمؿ ،9/266صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

 .208/ 2 ، أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن ًمٚمقاطمدي3365 سمرىمؿ ،2/357وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد 

 .233/ 2و ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ، 2979، سمرىمؿ 495/ 20صحٞمح اًمٌخ٤مري   (4)

 .23994ورىمؿ  ، 23993، سمرىمؿ580/ 25شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (5)

 ،(وهق همري٥م) :5/249وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  ،24232سمرىمؿ ، ٤9/247مشمؿ شمٗمًػم اسمـ أيب طم  (6)

 .8/429وؾمٙم٧م قمٚمٞمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري 
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  طملم هم٤مب قمـ اًمٜمٌل:ضمؼميؾطمٙم٤مي٦م ىمقل » ىم٤مل اسمـ ضمزي ذم شمٗمًػم اآلي٦م:

وًمٙمٜمل قمٌد ُم٠مُمقر:  إين يمٜم٧م أؿمقق، وم٘م٤مل: ،شواؿمت٘م٧م إًمٞمؽ أسمٓم٠مت قمٜمل،» ٘م٤مل ًمف:وم

.شاآلي٦م وٟمزًم٧م هذه وإذا طم٧ًٌم اطمت٧ًٌم، إذا سمٕمث٧م ٟمزًم٧م،
(1)

  

وم٠موردوا هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول  أيمثر اعمٗمنيـ، وإمم هذا ذه٥م

ي٦م اًمٙمريٛم٦م.وومنوا سمف اآل ،ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ
(2)

  

: شمٌلم ؿمدة ؿمقق ذم ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ، وُم٤م وردو هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م

 ، ويٌلم أيْم٤موُم٤م يٜمزل سمف ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ، وقمٔمؿ حمٌتف ًمف جلؼميؾ  اًمٜمٌل 

 .ؿمدة ؿمقىمف اًمٙمٌػم ًمٚم٘مرآن اًمذي يٜمزل سمف ضمؼميؾ قمغم ىمٚم٥م احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك 

اًمذي يٜمزل سمف  يتْمٛمـ قمٔمؿ ؿمقىمف ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ:  جلؼميؾ وؿمقق اًمٜمٌل 

 ،ًمٚم٘مرآن  وؿمدة شمٕمٚم٘مف سمف، وىمد سمٚمغ ُمـ ؿمدة طمٌف  اًمروح األُملم قمغم ىمٚمٌف اًمٙمريؿ،

يٜمتٝمل  : ىمٌؾ أنأٟمف يم٤من ي٘مرأ ُمع ضمؼميؾ رء ُمٜمف، وقمدم ٟمًٞم٤من وطمرصف قمغم طمٗمٔمف،

سم٘مراءشمف قمـ اًمتٕمجؾ  ٤مهٞم٤م ٟمٌٞمف ٟم ؾمجؾ اًم٘مرآن هذا اعمِمٝمد اًمٕمٔمٞمؿ،يمام  ُمـ ىمراءشمف،

ڀ   ڀ   پ پ ڀ پ پ ژ شمٕم٤ممم: فًمقذم ىم طمتك يٗمرغ اًمروح األُملم،

 جئ  حئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ :شمٕم٤ممموىمقًمف ، ]224:ـمف[ ژ ٺ ڀ

 ]26-27:اًم٘مٞم٤مُم٦م[ ژ مئ

 ًمِمٗمتٞمف سم٤مًم٘مرآن: يمٞمٗمٞم٦م حتريؽ اًمٜمٌل  ُم٦م اسمـ قم٤ٌمس وىمد وصػ طمؼم األ

يٕم٤مًم٩م  يم٤من رؾمقل اهلل  » :قمٜمف ىم٤مل، ، وُمًٚمؿيمام روى اًمٌخ٤مريقمٜمد ٟمزول اًمقطمل، 

 :وم٠مٟم٤م أطمريمٝمام ًمٙمؿ:وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس -مم٤م حيرك ؿمٗمتٞمف ، ويم٤من ُمـ اًمتٜمزيؾ ؿمدة

 اسمـ قم٤ٌمس يمٝمام يمام رأي٧مأٟم٤م أطمر :ؾمٕمٞمد، وىم٤مل حيريمٝمام يمام يم٤من رؾمقل اهلل 

                                         
 ، زاد اعمًػم5/243 اًمٌٖمقي ،22/229واٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،2/983 اًمتٜمزيؾ اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم (2)

4/283. 

، اًمٌحر 5/248،شمٗمًػم اسمـ يمثػم 5/243ًمٌٖمقي،ا22/228،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل4/283زاد اعمًػم  اٟمٔمر:  (2)

 .497/ 8،اًمتحرير واًمتٜمقير 4/472،ومتح اًم٘مدير22/27،روح اعمٕم٤مين 2/203،اإلشم٘م٤من8/36اعمحٞمط 
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ی  جئ   یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومحرك ؿمٗمتٞمف، حيريمٝمام،

 ىم٤مل: ژ يئ  جب  حب  خبژ مجٕمف ًمؽ ذم صدرك وشم٘مرأه: ىم٤مل: ژ مئ حئ

 ومٙم٤من رؾمقل اهلل صمؿ إن قمٚمٞمٜم٤م أن شم٘مرأه،  ژىب  يبجت  حتژ   وم٤مؾمتٛمع ًمف وأٟمّم٧م:

.شىمرأه يمام أشم٤مه ضمؼميؾ اؾمتٛمع وم٢مذا اٟمٓمٚمؼ ضمؼميؾ ىمرأه اًمٜمٌلسمٕمد ذًمؽ إذا 
(1)

  

ًمٚم٘مرآن، يمام روى اسمـ ضمرير ُمـ  ؿمدة طمٌف  ذًمؽًم ٥ًٌم اًمرئٞمساًموىمد يم٤من 

.شقمجؾ يتٙمٚمؿ سمف ُمـ طمٌف إي٤مه ، يم٤من إذا ٟمزل قمٚمٞمف» اًمِمٕمٌل: ـمريؼ
(2)

  

ېئ ىئ ژ   اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اًم٥ًٌم اًمذي ُمـ أضمٚمف ىمٞمؾ ًمف:» ىم٤مل اسمـ ضمرير:

ا ٟمزل قمٚمٞمف ُمٜمف رء يم٤من إذألٟمف  ىمٞمؾ ًمف ذًمؽ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: .ژىئ  ىئ ی ی

.ش، وم٘مٞمؾ ًمف: ال شمٕمجؾ سمف وم٢مٟم٤م ؾمٜمحٗمٔمف قمٚمٞمؽيريد طمٗمٔمف ُمـ طمٌف إي٤مه ،قمجؾ سمف
(3)

  

، حيرك سمف ًم٤ًمٟمف ًمٞمًتذيمره يم٤من رؾمقل اهلل »ىم٤مل:  قمـ احلًـوروى اسمـ ضمرير 

.شإٟم٤م ؾمٜمحٗمٔمف قمٚمٞمؽ ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ وم٘م٤مل اهلل:
(4)

  

حلًـ وىمقل اًمِمٕمٌل: ومٙمؾ واطمد : ىمقل اى أٟمف ال شمٜم٤مىمض سملم هذيـ اًم٘مقًملموأر

قمغم اؾمتذيم٤مر اًم٘مرآن،  ُمٜمٝمام يِمٝمد ًممظمر، ألن اًم٤ٌمقم٨م قمغم طمرص اًمٜمٌل 

 هق طمٌف اًمزائد ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وشمٕمٚم٘مف اًمِمديد سمف. :وطمٗمٔمف

يم٤من إذا ضم٤مءه ضمؼميؾ سم٤مًمقطمل، يمٚمام ىم٤مل ضمؼميؾ آي٦م ىم٤مهل٤م ُمٕمف، ُمـ » ىم٤مل اسمـ يمثػم:

 شمٕم٤ممم إمم ُم٤م هق األؾمٝمؾ، واألظمػ ذم ؿمده اهللؿمدة طمرصف قمغم طمٗمظ  اًم٘مرآن، وم٠مر

 ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ژ ًمئال يِمؼ قمٚمٞمف ، وم٘م٤مل: :طم٘مف
.ش، ُمـ همػم أن شمٜمًك ُمٜمف ؿمٞمئ٤مٛمٕمف ذم صدرك، صمؿ شم٘مرأه قمغم اًمٜم٤مسأي: أن ٟمج

 (5)
  

                                         
 .2033، سمرىمؿ  35/ 2، صحٞمح ُمًٚمؿ 7524، و 5، سمرىمؿ 4/ 2صحٞمح اًمٌخ٤مري   (1)

 .8/682واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري  ،35950، سمرىمؿ 23/498شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (2)

 .496/ 23شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)

 . 35955، سمرىمؿ 499/ 23شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (4)

، ومتح 428/  4، اعمحرر اًمقضمٞمز 99/  6زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  ، واٟمٔمر:329/ 5شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (5)

 .257/  25، روح اعمٕم٤مين 30/  5اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين 
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  املبحث التاسع
 املشاهد وغريها من في بدر الكربى،  جهاد روح القدس

ذم يمثػم  ، ويم٤من ضمٝم٤مدهؿاعم١مُمٜملم سم٤مجلٝم٤مد ذم ُمقاىمع يمثػمةاًمرمحـ  ؿم٤مريم٧م ُمالئٙم٦م

، وضم٤مهدوا ذم سمٕمْمٝم٤م سم٤مًم٘مت٤مل اًمٗمٕمكم، ُمٜمٝم٤م سم٤مًمتثٌٞم٧م واًمٓمٛم٠مٟم٦م: واًمرسمط قمغم اًم٘مٚمقب

قمغم اًمّمحٞمح  وهذا ظم٤مص سمٖمزوة سمدر: ١مُمٜملم ذم برب أقمٜم٤مق اًمٙمٗم٤مر،وؿم٤مريمقا اعم

ئٙم٦م اعمج٤مهديـ وأقمٔمؿ اعمال ويم٤من أول اعمِم٤مريملم، ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.

ط قمغم ىمٚمقهبؿ، ، ويرسمومام ُمـ همزوة إال وؿم٤مرك ومٞمٝم٤م، يث٧ٌم اعم١مُمٜملم .ؾضمؼمي

٤مل ىم وُمـ ظمٚمٗمف ضمٜمد ال يٖمٚمٌقن. وُمٕمف ُمالئٙم٦م ُمٙمرُمقن، قمدوهؿ،وخيذل قمٜمٝمؿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿژ شمٕم٤ممم:

چ    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  ڤ 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  چ  ڇ  

  ]226-223:آل قمٛمران [    ژڈ
گ  گ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ

 ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻژ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ]22 :األٟمٗم٤مل[ژڻ

 ]20-9:األٟمٗم٤مل[  ژ ڀ

 وم٘مٞمؾ: ژڱ ڱ ڱژ اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ُمٕمٜمك:» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

 ىم٤مًمف وهل اًمرىم٤مب. األقمٜم٤مق،قمغم  ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ. ىم٤مًمف قمٙمرُم٦م ٜم٤مه ابرسمقا اًمرؤوس.ُمٕم

 ومٗمٞمف دًمٞمؾ قمغم أهنؿ: وقمٚمٞمف، صمؿ قمٚمٛمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًميب وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم. ،اًمْمح٤مك

.شألهن٤م ومقق األقمٜم٤مق شمٓمٞمػما ًمٚمرؤوس، اًمتل هل اعمذاسمح،: األقمٜم٤مق ومقق ىم٤مشمٚمقا
(1)

  

                                         
 .25/ 4، حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ 333/  3، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي 25/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)
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.ش، أي ابرسمقا األقمٜم٤مق: ًمٚمٛم١مُمٜملمذا أُمر ًمٚمٛمالئٙم٦م. وىمٞمؾه» وىم٤مل اًم٘مرـمٌل:
(1)

  

 أيب أظمرضمف اسمـ ُم٤م أن اخلٓم٤مب ًمٚمٛمالئٙم٦م: :وي١ميد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أيمثر اعمٗمنيـ

يم٤من اًمٜم٤مس يقم سمدر يٕمرومقن ىمتغم » ىم٤مل: واًمٌٞمٝم٘مل قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس طم٤مشمؿ، 

ُمثؾ ؾمٛم٦م اًمٜم٤مر ىمد  ،وقمغم اًمٌٜم٤من ،قهؿ سميب ومقق األقمٜم٤مقــٛمـ ىمتٚمـ٦م ُمـٛمالئٙمـاًم

.شأطمرق سمف
(2)  

وشمٕمٞمٜمٝمؿ  ٛملم إمم ىمتؾ أقمدائٝمؿ:ـٚمـٛمًـ٤مدر اًمــٌشم :درـقم سمـٙم٦م يــالئـٛمـويم٤مٟم٧م اًم

.قمغم أههؿ
(3)

  

وأن  :ي٤م سمٜمل ًم٘مد رأيتٜم٤م يقم سمدر» ىم٤مل: أيب أُم٤مُم٦م قمـ أسمٞمفقمـ روي ُم٤م  هذا وي١ميد

ؾ ــؾ أن يّمــده: ىمٌــًــ ضمـقم فــع رأؾمــ٘مـومٞم :ركــِمـػم إمم رأس اعمــدٟم٤م ًمٞمِمــأطم

.شف اًمًٞمػــإًمٞم
(4)

  

ضم٤مء رضمؾ ُمـ األٟمّم٤مر » ىم٤مل: ـ طمدي٨م قمكمُم وروى اإلُم٤مم أمحد وهمػمه،

ًم٘مد أهين  إن هذا واهلل ُم٤م أهين، ل اًمٕم٤ٌمس:وم٘م٤م ،سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أؾمػماً  سم٤مًمٕم٤ٌمس

قمغم ومرس أسمٚمؼ، ُم٤م أراه ذم اًم٘مقم، وم٘م٤مل   رضمؾ أضمٚمح، ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م،

اؾمٙم٧م وم٘مد أيدك اهلل سمٛمٚمؽ » : ٤ملــ٘مـقل اهلل، ومـ٤م رؾمـرشمف يــ٤م أؾمــأٟم : األٟمّم٤مري

دي٨م.احل شيمريؿ
(5)

  

صمؿ أظمرج سمًٜمده ، (سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا) وىمد شمرضمؿ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف:

                                         
 .334/  3، ويمذا ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم  شمٗمًػمه 378/  7شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل     (2)

 ،4/26وذيمره اسمـ يمثػم ذم  شمٗمًػمه  ،56/ 3دالئؾ اًمٜمٌقة  ،8876سمرىمؿ  ،5/2668شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ   (2)

وقمزاه السمـ أيب  ،7/64قر وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمث دون قمزو، ،343/ 3وذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

 .7/322وقمزاه احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ،3/259طم٤مشمؿ ، ويمذا صٜمع اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير 

 .3/283 زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد السمـ اًم٘مٞمؿ اٟمٔمر:   (3)

اعمٕمجؿ  واًمٓمؼماين  ذم ،وصححف، وأىمره اًمذهٌل ،5736سمرىمؿ  ،463/ 3أظمرضمف احل٤ميمؿ  ذم  اعمًتدرك   (4)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  ،3/56 واًمٌٞمٝم٘مل ذم دالئؾ اًمٜمٌقة ،5423سمرىمؿ  ،5/324اًمٙمٌػم 

9/204. 

 وصححف األرٟم١موط. ،24/364ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ،3/64دالئؾ اًمٜمٌقة  ،2/227 ُمًٜمد أمحد  (5)
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 ىم٤مل: - ويم٤من أسمقه ُمـ أهؾ سمدر - قمـ أسمٞمف  ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع اًمزرىملقمـ 

ُمـ أومْمؾ ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مل:  ُم٤م شمٕمدون أهؾ سمدر» وم٘م٤مل: ضم٤مء ضمؼميؾ إمم اًمٜمٌل 

.شسمدرا ُمـ اعمالئٙم٦م، أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م، ىم٤مل: ويمذًمؽ ُمـ ؿمٝمد اعمًٚمٛملم
(1)

  

ىم٤مل يقم سمدر أن اًمٜمٌل  وأظمرج قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
(2)

هذا ضمؼميؾ آظمذ » :

.ش: قمٚمٞمف أداة احلربسمرأس ومرؾمف
(3)

  

يقم  وقمـ ؿمامًمف، ، اًمٜمٌلرأي٧م قمـ يٛملم » ىم٤مل: وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

ضمؼميؾ  يٕمٜمك:، دـؾ وال سمٕمــ٤م ىمٌـُم٤م رأيتٝمٛم ٤مض،ــ٤مب سمٞمــ٤م صمٞمــ قمٚمٞمٝمٛمـٚمٞمـرضم د،ــأطم

.ش وُمٞمٙم٤مئٞمؾ
(4)

  

ذم أًمػ ُمـ  ٟمزل ضمؼميؾ» ىم٤مل: وروى اسمـ ضمرير قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ذم أًمػ ُمـ  وٟمزل ُمٞمٙم٤مئٞمؾ  ،وومٞمٝم٤م أسمق سمٙمر  :اعمالئٙم٦م قمـ ُمٞمٛمٜم٦م اًمٜمٌل 

.شوأٟم٤م ومٞمٝم٤م :اعمالئٙم٦م قمـ ُمٞمنة اًمٜمٌل 
(5)

  

أن األًمػ ُمردوم٦م سمٛمثٚمٝم٤م: وهلذا  -ًمق صح إؾمٜم٤مده -وهذا ي٘متيض» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ي واعمِمٝمقر ُم٤م رو .سمٗمتح اًمدال، وم٤مهلل أقمٚمؿ (وملمرد  ُم):أ سمٕمْمٝمؿىمر

                                         
 .3992، سمرىمؿ 203/ 5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 وهق وهؿ ُمـ وضمٝملم: واألصٞمكم أٟمف وىمع يقم أطمد! أيب اًمقىم٧م، وىمع ذم رواي٦م)) ىم٤مل اسمـ طمجر: شمٜمٌٞمف: (2)

وال همػمه ُمـ ُمت٘مٜمل  وهلذا مل يذيمره هٜم٤م أسمق ذر: ذم سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا: أن هذا احلدي٨م شم٘مدم أطمدمه٤م:

ال يقم  وال أسمق ٟمٕمٞمؿ. صم٤مٟمٞمٝمام أن اعمٕمروف ذم هذا اعمتـ يقم سمدر: وال اؾمتخرضمف اإلؾمامقمٞمكم: رواة اًمٌخ٤مري:

 .7/349ومتح اًم٤ٌمري  ."طمدأ

، 24/358وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  ،4042ورىمؿ ،3995سمرىمؿ ،5/203صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

 .2/342 اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ،3/343اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  واٟمٔمر: ،3/56واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدالئؾ 

رىمؿ  ،2/272 وأمحد ذم اعمًٜمد ،6244رىمؿ ،7/72وُمًٚمؿ  ،4054رىمؿ ،5/224 أظمرضمف اًمٌخ٤مري (4)

 السمـ أيب ؿمٞم٦ٌم!. 7/54وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ،24/390واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  ،2472

 .255/ 3ومتح اًم٘مدير  واٟمٔمر: ،4/20،وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه 25832سمرىمؿ  ،58/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (5)
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ذم  ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ الئٙم٦مـٛمــ اًمــ٤مئ٦م ُمـل مخًٛمـ٤من ومــيم  ؾــضمؼمي أن 

.شأظمرىمخًامئ٦م 
(1)

  

د ذم أصمر سمٞمٜم٤م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يِمت» ىم٤مل: قم٤ٌمساسمـ  قمـوروى ُمًٚمؿ 

 قت اًمٗم٤مرس ي٘مقل:وص إذ ؾمٛمع برسم٦م سم٤مًمًقط ومقىمف، رضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف،

شأىمدم طمٞمزوم»
 (2)

وم٢مذا هق ىمد  ومٜمٔمر إًمٞمف، ىم٤مل: ومخر ُمًتٚم٘مٞم٤م ُمف،إذ ٟمٔمر إمم اعمنمك أُم٤م 

ومج٤مء األٟمّم٤مري  ،وم٤مظمي ذًمؽ أمجع وؿمؼ وضمٝمف يميسم٦م اًمًقط، ظمٓمؿ أٟمٗمف،

.شصدىم٧م، ذًمؽ ُمـ ُمدد اًمًامء اًمث٤مًمث٦م» ، وم٘م٤مل:ومحدث ذًمؽ رؾمقل اهلل 
(3)

  

 وم٠مشم٤مه واهمتًؾ: اًمًالح ووع  ع يقم اخلٜمدق:رضم عم٤م اًمٜمٌلأن » :قم٤مئِم٦م قمـو

وم٘م٤مل  ووٕمتف! ُم٤م اهلل ومق اًمًالح ووٕم٧م :وم٘م٤مل رأؾمف اًمٖم٤ٌمر، قمّم٥م وىمد ، ضمؼميؾ

رؾمقل  ومخرج إًمٞمٝمؿ ىم٤مًم٧م: .ىمرئم٦م وأوُم٠م إمم سمٜمل :هٜم٤مه٤م : ىم٤مل ش٠ميـ؟وم» :اهلل  رؾمقل

.شاهلل
(4)

  

ليس » :اًمٜمٌل وم٘م٤مل هل٤م ،دطمٞم٦م طمًٌتف أن قم٤مئِم٦م لواًمٌٞمٝم٘م ،احل٤ميمؿ رواي٦م وذم
في قلوبهم  ويقذف أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم؛ :ولكنو جبريل ؛ذلك بدحية

                                         
 .20/  4شمٗمًػم اسمـ يمثػم    (2)

وىمع  » ىم٤مل اًم٘م٤ميض: صمؿ ُمٞمؿ. صمؿ واو، صمؿ زاي ُمْمٛمقُم٦م ، ٜم٤مه ؾم٤ميمٜم٦م،صمؿ ُمث سمح٤مء ُمٝمٛمٚم٦م ُمٗمتقطم٦م، طمٞمزوم:  (2)

وهق اؾمؿ ومرس  : واًمّمقاب األول ، وهق اعمٕمروف ًم٤ًمئر اًمرواة.سم٤مًمٜمقن ((طمٞمزون)) ذم رواي٦م اًمٕمذري:

 وسمٙمن اًمدال ،ُمـ اإلىمدام. ومْمٌٓمقه سمقضمٝملم، أصحٝمام : أٟمف هبٛمزة ىمٓمع ُمٗمتقطم٦م ، ((أىمدم))اعمٚمؽ وأُم٤م 

. شُمـ اًمت٘مدم واًمث٤مين سمْمؿ اًمدال ،وهبٛمزة وصؾ ُمْمٛمقُم٦م، ٚمٗمرس، ُمٕمٚمقُم٦م ذم يمالُمٝمؿ،وهل يمٚمٛم٦م زضمر ًم

، اًمّمح٤مح 22/85ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ،2/2096اًمٜمٝم٤مي٦م  ،2/274ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر:

 .2/363، مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 228/ 4، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م 2/85، احلٚمٞم٦م ذم أؾمامء اخلٞمؾ5/2007

صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  ، 7786ؿ ــسمرىم ،6/22ري ـػم اًمٓمٌــشمٗمً ،4687سمرىمؿ ،5/256ٚمؿ ـحٞمح ُمًـص   (3)

22 /224. 

 .37982، سمرىمؿ 424/  24، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 2823سمرىمؿ  25/  4صحٞمح اًمٌخ٤مري   (4)
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طمتك يًٛمٕمٝمؿ  :وأُمر أصح٤مسمف أن يًؽموا سم٤مجلحػ : ومح٤مسهؿ اًمٜمٌل ،شالرعب

.شيا إخوة القردة والخنازير» :يمالُمف، ومٜم٤مداهؿ
(1)

ذاك » وذم رواي٦م اسمـ ضمرير سمٚمٗمظ: 
ويقذف الرعب في  يزلزل بهم حصونهم؛ ؛قريظة بعثو اهلل عز وجل إلى بني جبريل
.شقلوبهم

(2)
  

يم٠مين أٟمٔمر إمم اًمٖم٤ٌمر ؾم٤مـمٕم٤م ذم » ىم٤مل: وأظمرج اًمٌخ٤مري، وأمحد قمـ أٟمس 

: ذم ؾمٙم٦مطملم ؾم٤مر إمم سمٜمل ىمرئم٦م :ُمقيم٥م ضمؼميؾ 
(3)

سمٜمل همٜمؿ 
(4)

.احلدي٨م ش
(5)

  

ذم  ىمذف اًمرقم٥مو سمزًمزًم٦م سمٜمل ىمرئم٦م،  يم٤من األُمر وم٢من ُمِم٤مريم٦م ضمؼميؾ وأي٤م ُم٤م

ذم اًمٕمٍم احلدي٨م  وهل ُم٤م يًٛمك ُمـ أىمقى اعمِم٤مريم٤مت اعمٕمٜمقي٦م سم٤مًم٘مت٤مل، شمٕمد   ىمٚمقهبؿ،

وأصمره٤م  ،اً ، يٙمقن ظمٓمره٤م قمغم اجلٞمقش يمٌػمطمٞم٤منسم٤محلرب اًمٜمٗمًٞم٦م، وهل ذم يمثػم ُمـ األ  

 !طمٞم٤منذم سمٕمض األ   ُمـ احلرب اًمٗمٕمٚمٞم٦م. ظمٓمراً  ورسمام يٙمقن أؿمد    ،اً ريرقمٚمٞمٝمؿ ُم  

 
 
 

                                         
 .9/ 4، وصححف احل٤ميمؿ ،وأىمره اًمذهٌل، ودالئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 37/  3اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم     (2)

 .9/ 4، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دالئؾ اًمٜمٌقة 2867، سمرىمؿ 72/ 29شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)

أصٚمٝم٤م اًمٓمري٘م٦م اعمّمٓمٗم٦م ُمـ  واًمًٙمؽ هل اًمٓمرق واألزىم٦م، اًمزىم٤مق. واًمتِمديد: سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م: ؾمٙم٦م:   (3)

، 2/226ُمِم٤مرق األٟمقار  الصٓمٗم٤مف اعمٜم٤مزل سمجٜمٌٞمٝم٤م. اٟمٔمر: اًمٜمخؾ، ومًٛمٞم٧م اًمٓمرق ذم اعمدن سمذًمؽ:

همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  ،2/488همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  ،2/970اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر 

، ومتح 2/2239يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  ،2/360اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م  ،2/729

 .320/ 6اًم٤ٌمري 

ُمٜمٝمؿ أسمق  وهؿ سمٜمق همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر، سمٓمـ ُمـ اخلزرج، وؾمٙمقن اًمٜمقن: سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م، همٜمؿ: سمٜمق  (4)

 سمٗمتح اعمثٜم٤مة، ،طمل ُمـ سمٜمل شمٖمٚم٥م ووهؿ ُمـ زقمؿ أن اعمراد هبؿ هٜم٤م سمٜمق همٜمؿ: وآظمرون،أيقب األٟمّم٤مري 

 .320/ 6ومتح اًم٤ٌمري  وم٢من أوًمئؽ مل يٙمقٟمقا سم٤معمديٜم٦م يقُمئذ. اٟمٔمر: وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م:

 .7/65،دالئؾ اًمٜمٌقة 23252،سمرىمؿ 3/223،ُمًٜمد أمحد3224،سمرىمؿ 4/236صحٞمح اًمٌخ٤مري   (5)
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29: 

  املبحث العاشر
 وقصته معه لفرعون عدو اهلل، غض روح القدس شدة ب

٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمقاـمـ قمديدةورد ذيمر ومرقمقن اعمخذول ذم اًم
(1)

وُمقاىمػ  ،

ذم  -قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم -، وشمٙمررت ىمّمتف ُمع يمٚمٞمؿ اهلل ُمقؾمكيمثػمة

أيمثر ُمـ ؾمقرة
(2)

ُمـ سمٖمل  واوح٦م ئمٝمر اًم٘مرآن ضمقاٟم٥م وذم يمؾ شمٚمؽ اعمقاـمـ: ،

اًمٕمٔمٞمؿ ىمّم٦م  يمام ذيمر اًم٘مرآن وـمٖمٞم٤مٟمف وإحل٤مده. ،ويمٗمره وقمٜم٤مده ٤ًمده،ومرقمقن ووم

ٺٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:هاليمف، وهمرىمف

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ   ٹٿ  ٹ

ڃ  ڃچچچچڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍڍ ڌڌ 

 ]92-90يقٟمس: [.ژژ  ڑڑکک ک  کژڎڎڈڈ

 ودظمؾ آظمر قؾمك:ظمرج آظمر أصح٤مب ُم عم٤م» ىم٤مل:  قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ومخرضم٧م إصٌع ومرقمقن سمال إًمف قمٚمٞمٝمؿ، أـمٌؼأوطمك إمم اًمٌحر أن  :ومرقمقن أصح٤مب

وظمٗم٧م أن  ومٕمروم٧م أن اًمرب رطمٞمؿ: ىم٤مل ضمؼميؾ: ال اًمذي آُمٜم٧م سمف سمٜمق إهائٞمؾ،

ومرُمًتف شمدريمف اًمرمح٦م،
(3)

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ وىمٚم٧م: سمجٜم٤مطمل 

.شاآلي٦م ژڇ
(4)

  

                                         
ـمف، اًم٘مّمص، هم٤مومر، اًمدظم٤من، اًمتحريؿ، احل٤مىم٦م،  األقمراف، اًمِمٕمراء، اًمزظمرف،ُمٜمٝم٤م: ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،  (2)

 اعمزُمؾ.

واًمذاري٤مت، واًمٜم٤مزقم٤مت،  وهم٤مومر، واًم٘مّمص، وـمف، واإلهاء، وآل قمٛمران ،  ُمٜمٝم٤م: ؾمقرة اًمٌ٘مرة،  (2)

 وهمػمه٤م.

 أظمقات ذم ُمٕمٜمك واًمٖمٛمس: واًمٓمٛمس، واًمٜمٛمس، واًمدُمس، واًمرُمس، واًمتٖمٓمٞم٦م. اًمًؽم، اًمرُمس:   (3)

 ،2/87اًمٗم٤مئؼ  وهق يم٤مًمٖمٛمس سم٤مًمٖملم. اٟمٔمر: إدظم٤مل اًمرأس ذم اعم٤مء طمتك يٖمٓمٞمف، واًمرُمس: اًمٙمتامن. 

 .2/639اًمٜمٝم٤مي٦م 

 .7/697، وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر20 564سمرىمؿ  ،6/2983أظمرضمف اسمـ أسمك طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه   (4)
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لما أغرق اهلل فرعون  » ىم٤مل:  ٜمٌلأن اًم  قمـ اسمـ قم٤ٌمسوأظمرج اسمـ ضمرير 
يا محمد لو  ، فقال جبرائيل:لو إال الذي آمنت بو بنو إسرائيلآمنت أنو ال إ قال:

(1)رأيتني وأنا آخذ من حال البحر
.شوأدسو في فيو مخافة أن تدركو الرحمة 

(2)
 

 ضمؼميؾروح اًم٘مدس ُمـ اعمٗمنيـ أن اعمخ٤مـم٥م ًمٗمرقمقن هبذا هق  يمثػم وىمد ذيمر

. چ  چ  چ  ژ ُمـ اًم٘م٤مئؾ ًمٗمرقمقن:» ل اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػمه:وشم٤ًمء

.ش األظم٤ٌمر داًم٦م قمغم أن ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل هق ضمؼميؾ اجلقاب: صمؿ ىم٤مل: ؟ژڇ
(3)

  

ذم شمٗمًػمه. واآلًمقد ،ذم شمٗمًػمهاخل٤مزن و ،اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه وهذا ُم٤م رضمحف
(4)

 

 قمـ صدر ٤معم وُمٕم٤مداشمف ًمف، ٗمرقمقن اعمخذول،ًم ضمؼميؾ ؿمدة سمٖمض يّمقر وهذا

أيب  طمدي٨م  ضم٤مء ذم ، يماموسمٖمٞمف وإوم٤ًمده ذم األرض ومرقمقن ُمـ إدقم٤مئف األًمقهٞم٦م،

األرض شيء أبغض  على ما كان  : قال لي جبريل» ىم٤مل: أن اًمٜمٌل  هريرة 
(5)فلما آمن بفيو من فرعون، إلي

 حمأة فاه جعلت أحشو 
(6)

خشية أن تدركو  ،
.شالرحمة

(7) 
 

                                         
 .2/332اًمٗم٤مئؼ  ،2/2088، اًمٜمٝم٤مي٦م2/285 همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي ـمٞمٜمف ومح٠مشمف. اٟمٔمر: طم٤مل اًمٌحر: (2)

ورىمؿ  ،3208سمرىمؿ  ،سمٜمحقه 5/288دي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف واحل .22/277شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (2)

، 289سمرىمؿ  ،2/225واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصححف  ،2822سمرىمؿ ،2/309وأمحد ذم اعمًٜمد  ،3207

 صحٞمح اًمؽمُمذي.وصححف األًم٤ٌمين ذم  ،2628سمرىمؿ  ، 2/342واًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده 

 .297/  27ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م     (3)

 .8/208، وروح اعمٕم٤مين 2/460وشمٗمًػم اخل٤مزن  ،5/247اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل  اٟمٔمر:  (4)

روح  ،4/273شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد  ومل ي١مُمـ سم٘مٚمٌف! اٟمٔمر: هذا ؿم٤مهد سم٠من ومرقمقن آُمـ سمٚم٤ًمٟمف، آُمـ سمٗمٞمف:  (5)

 .5/58 قمغم اًمٌٞمْم٤موي طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل ،8/208اعمٕم٤مين 

،  اًمٗم٤مئؼ 2/459، همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب 2/299ُمِم٤مرق األٟمقار اًمٓملم األؾمقد اعمتٖمػم. اٟمٔمر: احلٛم٠مة:  (6)

 .6/366ومتح اًم٤ٌمري  ،2/320ذم همري٥م احلدي٨م 

، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 5823سمرىمؿ  ،6/72واألوؾمط  ،2052سمرىمؿ ،29/439أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم   (7)

 رسمٞمع، وصم٘مف ؿمٕم٦ٌم، واًمثقري،ف ىمٞمس سمـ اًمــط، وومٞمــل األوؾمـومل ـؼماٟمـرواه اًمٓم» : 6/404ع ـاعمجٛم

 .شووٕمٗمف مج٤مقم٦م
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ؾمٛمٕم٧م  ىم٤مل: قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ِم٤مُمٞملموروى اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًم

غضبو  ؛يا محمد ما غضب ربك على أحد قال لي جبريل:» ي٘مقل: اهلل  رؾمقل
  ىمقًمف:و ]38:اًم٘مّمص .[ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇژ :إذ قال فرعون، على

فلما أدركو الغرق استغاث  ]24اًمٜم٤مزقم٤مت: [.ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄڃ   ژ
.شلرحمةأحشو فاه مخافة أن تدركو ا وأقبلت

(1)
 

ما أبغضت  : قال لي جبريل» :ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: وقمـ أيب أُم٤مُم٦م
ما و  يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد، شيئا من خلق اهلل تعالى ما أبغضت إبليس؛

بكلمة  خفت أن يعتصم ، فلما كان يوم الغرق؛أبغضت شيئا أشد بغضا من فرعون
فوجدت اهلل تعالى  بها في فيو،فضربت  فأخذت قبضة من حمأة اإلخالص فينجو،

  (2).شيعليو أشد غضبا من

 

 املبحث الحادي عشر
 عداوة اليهود لروح القدس جربيل  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    ژ   ژ  ڑژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

    ]98-97:اًمٌ٘مرة [.ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمت٠مويؾ مجٞمٕم٤م قمغم أن هذه » ٠مويؾ اآلي٦م:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شم

.شهلؿ إذ زقمٛمقا أن ضمؼميؾ قمدو  ئٞمؾ،اآلي٦م ٟمزًم٧م ضمقاسم٤م ًمٚمٞمٝمقد ُمـ سمٜمل إها
(3)

  

                                         
 .وقمزاه السمـ ُمردويف ،7/698وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ،2569سمرىمؿ  ،2/396ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ( 2)

ويمذا ومٕمؾ  قمٜمده،ومل أضمده  وقمزاه أليب اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م، ،7/700أورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( 2)

 .272/ 6اآلًمقد ذم روح اعمٕم٤مين 

 .283/  2شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)
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ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل: وروى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس 
(1)

 :ًمرؾمقل اهلل   

.شقمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م إن ضمؼميؾ »
(2)

  

اعمديٜم٦م، وم٠مشم٤مه  ُم٘مدم رؾمقل اهلل  ٌد اهلل سمـ ؾمالم سمٚمغ قم» ىم٤مل:  وقمـ أٟمس

وُم٤م  ؟ ُم٤م أول أذاط اًم٤ًمقم٦م إين ؾم٤مئٚمؽ قمـ صمالث ال يٕمٚمٛمٝمـ إال ٟمٌل ىم٤مل: وم٘م٤مل:

وُمـ أي رء يٜمزع  ؟وُمـ أي رء يٜمزع اًمقًمد إمم أسمٞمف ؟أول ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف أهؾ اجلٜم٦م

: ذاك وم٘م٤مل قمٌد اهلل :ىم٤مل .شأظمؼمين هبـ آٟمٗم٤م ضمؼميؾ» :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  إمم أظمقاًمف؟ 

فنار تحشر  أما أول أشراط الساعة؛ » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م!
وأما أول طعام يأكلو أىل الجنة فزيادة كبد  الناس من المشرق إلى المغرب؛ 

(3)حوت
وأما الشبو في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبو  

ي٤م رؾمقل  . ىم٤مل أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل، صمؿ ىم٤مل:شؤىا كان الشبو لهالو، وإذا سبق ما

اهلل إن اًمٞمٝمقد ىمقم هب٧م
(4)

 ٠ًمهلؿ هبتقين قمٜمدك،إن قمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمل ىمٌؾ أن شم ،

أي رجل فيكم عبد اهلل » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ودظمؾ قمٌد اهلل اًمٌٞم٧م :ومج٤مءت اًمٞمٝمقد
 :اهلل  وم٘م٤مل رؾمقل  سمـ أظمػمٟم٤م.وا ٟم٤م:ػموأظم أقمٚمٛمٜم٤م: اسمـو أقمٚمٛمٜم٤م: ىم٤مًمقا: ،شبن سالم؟

                                         
إٟمف ُمـ ٟمًؾ يقؾمػ سمـ  ىمٞمؾ: هق قمٌد اهلل سمـ ؾمالم سمـ احل٤مرث اإلهائٞمكم، س ،صح٤ميب ضمٚمٞمؾ، قمٌد اهلل:  (2)

 :اٟمٔمر قمٌد اهلل. ومًامه اًمٜمٌل  (احلّملم)ويم٤من اؾمٛمف  اعمديٜم٦م، أؾمٚمؿ قمٜمد ىمدوم اًمٜمٌل  يٕم٘مقب.

، 423/  2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ،4725اإلص٤مسم٦م سمرىمؿ  ،2/728صٗم٦م اًمّمٗمقة  ،2/382االؾمتٞمٕم٤مب 

 .4/90األقمالم 

 .3207، سمرىمؿ 233/  4صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

هل أهٜم٠م   وىمٞمؾ:  وهل ذم هم٤مي٦م اًمٚمذة، وهل أـمٞمٌٝم٤م، هل اًم٘مٓمٕم٦م اعمٜمٗمردة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمٌد، زي٤مدة اًمٙمٌد:  (3)

ذح  ،236/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  وهق ـمرف اًمٙمٌد. اٟمٔمر: واًمزائدة رء واطمد، دة،واًمزي٤م وأُمرؤه، ـمٕم٤مم،

زي٤مدة يمٌد  » ووىمع سمٚمٗمظ: .230/  23قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،228/ 2ومتح اًم٤ٌمري  ،2/24 اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ

 ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: .ش زي٤مدة يمٌد اًمٜمقن حتٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م، » ذم طمدي٨م صمقسم٤من: وقمٜمد ُمًٚمؿ ، .ش اًمٜمقن

 .236/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  .ش : وهق ظمٓم٠مسمٕمض رواة ُمًٚمؿ زي٤مدة يمٌد اًمثقرد وىمع قمٜم»

اًمٙمذب  واًمٌٝم٧م: ،هق اًم٤ٌمـمؾ اًمذي يتحػم ُمٜمف ،مجع هبقت :وىمد شمًٙمـ ،سمْمؿ أوًمف وصم٤مٟمٞمف هب٧م:  (4)

ضم٤مُمع  ،2/433اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  وومجقر. اٟمٔمر: ويمذب، ، وىمقم هب٧م أهؾ همدر،واالومؽماء

 .23/230قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،273/ ٤7مري ، ومتح اًم383ٌ/ 22األصقل 
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 هلل إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل:ا ومخرج قمٌد أقم٤مذه اهلل ُمـ ذًمؽ! :ىم٤مًمقا .شأفرأيتم إن أسلم عبد اهلل؟»

 واسمـ ذٟم٤م، ذٟم٤م: :وم٘م٤مًمقا رؾمقل اهلل. احمٛمد ؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وأؿمٝمد أنأ

شووىمٕمقا ومٞمف
(1)

 يؾ؟ضمؼم ، ىم٤مل:شأخبرني بهن جبريل آنفا قال:» وذم رواي٦م أظمرى: ،

ژ  ڑ ڑ  ژ ذاك قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٘مرأ هذه اآلي٦م: ىم٤مل: ،شٟمٕمؿ» ىم٤مل:

.اآلي٦م ژک ک  ک ک  گ گ  گ   
(2) 

 أهنؿ يم٤مٟمقا وم٤مجلقاب: ُم٤م وضمف قمداوهتؿ عمٚمؽ؟ رسمام ىم٤مل ىم٤مئؾ:» ىم٤مل اسمـ اجلقزي:

    ]88:  اًمٌ٘مرة [. ژ ىېىژ يتٕمٚمٚمقن ًمٚمت٘م٤مقمد قمـ اإليامن هبذه األؿمٞم٤مء، يمام ىم٤مًمقا:

 ،وم٘م٤مًمقا إٟمف يٜمزل سم٤محلرب واًمِمدةقمغم أهنؿ ىمد ذيمروا وضمف اعمٕم٤مداة سمام يٌلم ضمٝمٚمٝمؿ 

.شوم٤معمٕم٤مداة ًممُمر وُم٤م ذٟم٥م اعم٠مُمقر، ٛمقا أٟمف ُم٠مُمقر،أومؽماهؿ مل يٕمٚم
(3)

  

وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء قمدة أؾم٤ٌمب  :وأُم٤م ؾم٥ٌم قمداوة اًمٞمٝمقد ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ

ألٟمف يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمِمدة  قمداوهتؿ ًمف أوهلام: ًمذًمؽ أصحٝم٤م وأؿمٝمره٤م ؾم٤ٌٌمن:

واًمٕمذاب، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر: يمام ذيمر اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين وهمػمه.
(4)

  

ُمـ  أن هيقد،ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل » وم٘مد روى اسمـ ضمرير سمًٜمده قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة:

وم٢مٟمف ًمٜم٤م قمدو وال ي٠ميت إال  ىم٤مًمقا: ضمؼميؾ ص٤مطمٌف اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل، وم٘م٤مل:

.شاآلي٦م ژژ  ڑ ڑ  ک  ژ ٜمزل:سم٤محلرب واًمِمدة واًم٘مت٤مل. وم
 (5)

  

 ي٤م حمٛمد ُم٤م يٜمزل ضمؼميؾ إال سمِمدة وطمرب، ىم٤مًم٧م هيقد:» وروى قمـ جم٤مهد ىم٤مل:

.شومٜمزًم٧م وإٟمف ًمٜم٤م قمدو: وىمت٤مل:
(6)

  

                                         
 .3329سمرىمؿ 262/ 4صحٞمح اًمٌخ٤مري    (2)

 .399/ 2، دالئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 24/262وُمًٜمد أمحد  ،3938سمرىمؿ  ،89/ 5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 .859/ 2يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم   (3)

وذيمره  سملم ومٞمٝمام أٟمف أصح األىمقال،وىمد  ،8/265ومتح اًم٤ٌمري  ،2/298اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من األؾم٤ٌمب  اٟمٔمر:  (4)

 .2/396واسمـ قم٤مؿمقر ذم اًمتحرير  ،2/222واسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر ،28اًمقاطمدي ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول 

وقمزاه إمم ؾمٜمٞمد ذم شمٗمًػمه،  ،2/337 وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ،2622 سمرىمؿ ،2/286 شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (5)

 وقمزاه ًمٚمٓمؼمي. ،2/292وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمٕمج٤مب

 .337/ 2. وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه 2622، سمرىمؿ 286/ 2شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (6)
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 طميت قمّم٤مسم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد رؾمقل اهلل » أٟمف ىم٤مل: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

وم٘م٤مل  ل ٟم٠ًمًمؽ قمٜمٝمـ ال يٕمٚمٛمٝمـ إال ٟمٌل!اًم٘م٤مؾمؿ طمدصمٜم٤م قمـ ظمال ي٤م أسم٤م وم٘م٤مًمقا:

وما أخذ يعقوب على  ،ولكن اجعلوا لي ذمة اهلل سلوا عما شئتم،» :رؾمقل اهلل 
 ذًمؽ ًمؽ. وم٘م٤مًمقا: .شلتتابعني على اإلسالم ؛لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه ،بنيو

ٟم٠ًمًمؽ  ،أظمؼمٟم٤م قمـ أرسمع ظمالل :وم٘م٤مًمقا .شسلوني عما شئتم» :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

وأظمؼمٟم٤م  غم ٟمٗمًف ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمزل اًمتقراة؟ٞمؾ قمم إهائأظمؼمٟم٤م أي اًمٓمٕم٤مم طمر   ؟قمٜمٝمـ

وأظمؼمٟم٤م هبذا اًمٜمٌل  ويمٞمػ يٙمقن اًمذيمر ُمٜمف واألٟمثك؟ يمٞمػ ُم٤مء اعمرأة وُم٤مء اًمرضمؾ،

عليكم عهد اهلل لئن »:وُمـ وًمٞمف ُمـ اعمالئٙم٦م؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،األُمل ذم اًمٜمقم
ِمدشمٙمؿ سم٤مًمذي ٟم» وم٘م٤مل: .وُمٞمث٤مق ،قمٝمد وم٠مقمٓمقه ُم٤م ؿم٤مء ُمـ، ش؟أنا أنبأتكم لتتابعني

هؾ شمٕمٚمٛمقن أن إهائٞمؾ ُمرض ُمرو٤م ؿمديدا ومٓم٤مل ؾم٘مٛمف  ،أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك

ويم٤من  ،ُمـ أطم٥م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب إًمٞمفحر  ًمٞم   :ومٜمذر ٟمذرا ًمئـ قم٤موم٤مه اهلل ُمـ ؾم٘مٛمف  ُمٜمف،

أشهد اهلل » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ. وم٘م٤مًمقا: ،شأطم٥م اًمٓمٕم٤مم إًمٞمف حلؿ اإلسمؾ؟
ىل   الذي ال إلو إال ىو الذي أنزل التوراة على موسى،وأنشدكم باهلل ،يكمعل

فأيهما عال كان لو  وأن ماء المرأة أصفر رقيق، تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ،
 كان الولد ذكرا بإذن اهلل، ؛فإذا عال ماء الرجل ماء المرأة  الولد والشبيو بإذن اهلل،

 ىم٤مل: .اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا: ،شوإذا عال ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اهلل؟

هؾ شمٕمٚمٛمقن أن هذا  ، ُمقؾمك وأٟمِمديمؿ سم٤مًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم» ىم٤مل: .شاًمٚمٝمؿ اؿمٝمد»

. شاًمٚمٝمؿ اؿمٝمد» اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ! ىم٤مل: ىم٤مًمقا: ،ش؟وال يٜم٤مم ىمٚمٌف ،اًمٜمٌل األُمل شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه

 ىم٤مل: أو ٟمٗم٤مرىمؽ. ،وًمٞمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م؟ ومٕمٜمده٤م ٟمت٤مسمٕمؽُمـ  ،أٟم٧م اآلن حتدصمٜم٤م ىم٤مًمقا:

ًمق  ٟمٗم٤مرىمؽ، ومٕمٜمده٤م ىم٤مًمقا: .شومل يٌٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م ىمط إال وهق وًمٞمف وم٢من وًمٞمل ضمؼميؾ،»

ومام يٛمٜمٕمٙمؿ أن » ىم٤مل: .وصدىمٜم٤مك ،شم٤مسمٕمٜم٤مك: ـ اعمالئٙم٦ميم٤من وًمٞمؽ ؾمقاه ُم

کک  ژ ڑڑژ وضمؾ:قمز  وم٠مٟمزل اهلل إٟمف قمدوٟم٤م. :ىم٤مًمقا ،ششمّمدىمقه؟

 ،]202:اًمٌ٘مرة[  ژېئ ېئ ېئ ژ إمم ىمقًمف: ،]97:اًمٌ٘مرة [    ژگگ  گ کک
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.شومٕمٜمده٤م سم٤مؤوا سمٖمْم٥م قمغم همْم٥م
(1)

 ٟمٕمؿ وًمٙمٜمف ًمٜم٤م قمدو:» وذم رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م ىم٤مًمقا: 

.شوهق ُمٚمؽ إٟمام ي٠ميت سم٤مًمِمدة وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء: ومٚمقال ذًمؽ اشمٌٕمٜم٤مك
(2)

: وصم٤مٟمٞمٝمام 

.شقمداوهتؿ ًمف ألٟمف يم٤من يٜمزل سم٤مًم٘مرآن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
(3)

  

. روح اًم٘مدس ؾم٥ٌم قمداوهتؿ ًم ذماألىمرب  وضمٕمٚمف ، ورضمحف اًمٗمخر اًمرازي
(4)

  

ألٟمف يٜمزل  : أن قمداوهتؿ ًمروح اًم٘مدس -:ومم٤م يِمٝمد ًمؽمضمٞمح اًم٘مقل األول

وم٘مد صح ُمـ رواي٦م اسمـ  واًمدًمٞمؾ يٕمْمده، أن اخلؼم ي١ميده، -بقمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمِمدة واًمٕمذا

ٟمف ي٠ميت سم٤مًمِمدة وؾمٗمؽ دُم٤مء أن ؾم٥ٌم قمداوهتؿ ًمف أل ضمرير اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ومٞمٙمقن هق اًم٥ًٌم اًمرئٞمس، وإذا ضم٤مء هنر اهلل سمٓمؾ هنر ُمٕم٘مؾ، وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر، اًمٗمج٤مر،

اهلل،  ًمٕم٤مئـ قمٚمٞمٝمؿ اًمٞمٝمقد قمداوة ذم ٥ًٌماًم مه٤م :ُمٕم٤م أن يٙمقٟم٤م ُمـ ُم٤مٟمع وال يتٌع ًمف. وهمػمه

 ٕم٤ممم أقمٚمؿ.شمْم٤مد، سمؾ سمٞمٜمٝمام شمقاومؼ وشمِم٤مد، واهلل شمال و، شمٜم٤مومر اًم٘مقًملم ألٟمف ًمٞمس سملم

 

  املبحث الثاني عشر
 منه وشدة خوف إبليس إلبليس،  عداوة روح القدس

ٹ  ڤ       ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
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  ]48-47األٟمٗم٤مل[ .ژڳ

                                         
واًمٓمٞم٤مًمز ذم  ،2524رىمؿ2/278وأمحد ذم اعمًٜمد ،2609 رىمؿ2/284أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  (2)

وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  ،6/266واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدالئؾ  ،20/387واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ،4/450ُمًٜمده 

 .2/292، اًمٕمج٤مب 2/74شمٗمًػم اسمـ يمثػم  واٟمٔمر: ،((ورضم٤مهلام صم٘م٤مت أمحد واًمٓمؼماين، رواه)) :8/287

 .2620، سمرىمؿ 286/  2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  (2)

 .2/332روح اعمٕم٤مين  ،2/269اًمٙمِم٤مف ،2/367اًمٌٞمْم٤موي ،2/225شمٗمًػم اًمٌٖمقي اٟمٔمر: (3)

 .309/ 2، اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل 2/342ن همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤م واٟمٔمر: ،3/622ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  (4)
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وسم٘مدر  ويٌٖمض اًمٕمّم٤مة اعمجرُملم، ،حي٥م اعم١مُمٜملم طمٌٞم٥م اًمرمحـ، ومجؼميؾ 

وأؿمد  شمزداد قمداوة ضمؼميؾ ًمف، ُم٤م سم٘مدر وفمٚمٛمف وإضمراُمف، قمّمٞم٤من اًمٕمٌد، وـمٖمٞم٤مٟمف،

ٚمٞمس وىمد يم٤من إسم ،هق قمدو اهلل إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل وأيمثرهؿ ـمٖمٞم٤مٟم٤م ويمٗمرا، اخلٚمؼ ضمرُم٤م،

ويٛمٜمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٍم  يزيـ هلؿ شمٙمؼمهؿ وسمٖمٞمٝمؿ، ي٘مقد ضمح٤مومؾ اعمنميملم ىمٌؾ سمدر:

ويٌٕم٨م ومٞمٝمؿ  وحيروٝمؿ قمغم ىمت٤مل اعم١مُمٜملم، ويٕمدهؿ سم٤معمدد واًمٕمقن، اًم٘مري٥م،

اعمًٚمٛملم ، يمام ذيمر أهؾ ، الؾمتئّم٤مل ؿم٠موم٦م احل٘مد واًمٙمؼمي٤مء وؾمٗمؽ اًمدُم٤مءسمقاقم٨م 

 سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ. ،يمتٌٝمؿ واعمٖم٤مزي ذم ،أهؾ اًمًػماًمتٗمًػم،و

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ روى اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه قمـ اسمـ إؾمح٤مق ذم ىمقًمف:

ومذيمر  ژ  ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ؿ طملم ذيمروا ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٕمِم  اؾمتدراج إسمٚمٞمس إي٤مهؿ وشمِمٌٝمف سمناىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضم  

ڌ  ژ اهلل:وسملم سمٜمل سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م ُمـ احلرب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ. ي٘مقل 

وٟمٔمر قمدو اهلل إمم ضمٜمقد اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م ىمد أيد اهلل هبؿ رؾمقًمف  ژڌ  ڎ 

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  ژواعم١مُمٜملم قمغم قمدوهؿ

ڳ  ڳ ڳ گ گ گژ أٟمف رأى ُم٤م ال يرون. وىم٤مل: وصدق قمدو اهلل ژگ

 ل ذمومذيمر زم أهنؿ يم٤مٟمقا يروٟمف ذم يمؾ ُمٜمز» ، وم٠موردهؿ صمؿ أؾمٚمٛمٝمؿ. ىم٤مل:ژڳ

، طمتك إذا يم٤من يقم سمدر واًمت٘مك ال يٜمٙمروٟمف ؿٕمِم  ضم  اىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ صقرة ه

، أو قمٛمػم سمـ وه٥م اجلٛمحل، اًمذي رآه طملم ٟمٙمص احل٤مرث سمـ هِم٤مميم٤من  اجلٛمٕم٤من،

.ش؟ أؾمٚمٛمٜم٤م قمدو اهلل وذه٥ميـ هاىم٦مومذيمر أطمدمه٤م وم٘م٤مل:أ
(1)

  

د ُمـ ضم٤مء إسمٚمٞمس ذم ضمٜم» ىم٤مل: وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

واًمِمٞمٓم٤من ذم صقرة هاىم٦م سمـ  اًمِمٞم٤مـملم وُمٕمف راي٦م ذم صقر رضم٤مل ُمـ سمٜمل ُمدًم٩م،

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ ژ وم٘م٤مل اًمِمٞمٓم٤من: ؿٕمِم  ضم  ُم٤مًمؽ سمـ 

ومٚمام رآه ويم٤مٟم٧م يده ذم يد رضمؾ ُمـ  قمغم إسمٚمٞمس،  ىمٌؾ ضمؼميؾأو ،ژ ڍ

                                         
 .222/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)
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٦م، أشمزقمؿ ي٤م هاىم وومم ُمدسمرا وؿمٞمٕمتف، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: اٟمتزع إسمٚمٞمس يده: اعمنميملم،

.  ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک ک  ک  گ  گ   گ  گ ژ ٟمؽ ًمٜم٤م ضم٤مر؟ وم٘م٤مل:أ
(1)

  

قا سمف، ُم٤م ضم٤مؤوا ًمف وُم٤م مه   -ًمٕمٜمف اهلل -طمًـ هلؿ » ي٦م:ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم اآل

وأـمٛمٕمٝمؿ أٟمف ال هم٤مًم٥م هلؿ اًمٞمقم ُمـ اًمٜم٤مس، وٟمٗمك قمٜمٝمؿ اخلِمٞم٦م ُمـ أن ي١مشمقا ذم 

هلؿ ذم صقرة  ضم٤مر ًمٙمؿ، وذًمؽ أٟمف شمٌدىدي٤مرهؿ ُمـ قمدوهؿ سمٜمل سمٙمر وم٘م٤مل: أٟم٤م 

ام ــيم، ؾمٞمد سمٜمل ُمدًم٩م، يمٌػم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م، ويمؾ ذًمؽ ُمٜمف، ؿٕمِم  ضم  هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ 

ش]220:اًمٜم٤ًمء [      ژوئ وئائەئەئائىىژ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمف:
(2)

. 

ذيمر شمٕم٤ممم ذم هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اًمِمٞمٓم٤من همر » ىم٤مل ص٤مطم٥م أوقاء اًمٌٞم٤من:

أٟمف  وذيمر اعمٗمنون: وأٟم٤م ضم٤مر ًمٙمؿ. ال هم٤مًم٥م ًمٙمؿ،ل هلؿ:وىم٤م وظمدقمٝمؿ، اًمٙمٗم٤مر،

وأٟمف جمػمهؿ ُمـ سمٜمل  ، وىم٤مل هلؿ ُم٤م ذيمر اهلل قمٜمف،شهاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ»متثؾ هلؿ ذم صقرة 

 ]48:األٟمٗم٤مل [    ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ يمٜم٤مٟم٦م، ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ قمداوة،

ومٙم٤من  ،ژگ ک ک ڑ ڑ  ک کژ ژ قمٜمدُم٤م رأى اعمالئٙم٦م وىم٤مل هلؿ:

وهذه هل  صمؿ شمؼمأ ُمٜمٝمؿ. وظمدقمٝمؿ طمتك أوردهؿ اهلالك، همرهؿ،ٟمف طم٤مصؾ أُمره أ

وئ  ژ :قمز وضمؾ يم٘مقًمف اإلٟم٤ًمن يمام سمٞمٜمف شمٕم٤ممم ذم آي٤مت يمثػمة، قم٤مدة اًمِمٞمٓم٤من ُمع

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڑ  ژ وىمقًمف:   ]26:احلنم [.ژ ی

ۓڭ ڭ   ژ إمم ىمقًمف: ،]22:إسمراهٞمؿ [.ژڳڳ گ  گ

ى ى ائ  ەئ ژويم٘مقًمف: ،]22:إسمراهٞمؿ [.ژۇڭ ڭ  ۇ

:طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م  وىمد ىم٤مل   ]220:اًمٜم٤ًمء[.ژەئ  وئ وئ 
(3)

 

                                         
 .224/  2، واٟمٔمر شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  2725/  5شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ    (2)

 .73/ 4، و222/ 2شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 سمام شمْمٛمٜمف االيمتٗم٤مء  ،3/228ًمروض األٟمػ ، ا3/226ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ،اٟمٔمر: صم٧ٌم هذا ُمـ ؿمٕمر طم٤ًمن  (3)

ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد  ،3/295، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 43/ 2 ُمـ ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل واًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمالقمل

 ومل أضمده ذم ديقان طم٤ًمن اعمٓمٌقع. ،22/ 4
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ؿــــ٤مروا إمم سمدر حلٞمٜمٝمـــرٟم٤م وؾمـــؾم
(1)

ــ٤م ؾمــ٤مروا    ــؿ ُم ــق يٕمٚمٛمــقن ي٘مــلم اًمٕمٚم  ًم

 رور صمــؿ  أؾمــٚمٛمٝمؿــــــٖمــؿ سمــــــداله 

       

ـــ٨م عم  ــــإن اخلٌٞم ــــــــ وااله همــــ  رارــ

 ٤مر ومـــ٠موردهؿــــــوىمـــ٤مل إين ًمٙمـــؿ ضم 

 

ذ اعمـــقارد ومٞمـــف اخلـــزي واًمٕمـــ٤مر. 
(2)

 

اهلل سمـ يمريز أن رؾمقل  وىمد روى اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد 

ما رئي الشيطان يوما ىو فيو أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منو » :ىم٤مل اهلل
الرحمة وتجاوز اهلل عن الذنوب وما ذاك إال لما رأى من تنزل  ،في يوم عرفة

أما إنو قد » ىم٤مل: ؟يقم سمدر ي٤م رؾمقل اهلل رأى ُم٤م: وىمٞمؾ ،شإال ما أري يوم بدر ،العظام
 .شرأى جبريل يزع المالئكة

(3)
  

يٙمػ : ُمٕمٜمك يزع وم٘م٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م: شيزع اعمالئٙم٦م» وأُم٤م ىمقًمف:» ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم:

وومٞمف ُمٕمٜمك  .ويّمٗمٝمؿ ،شمٌٝمؿ ًمٚم٘مت٤ملوير ،ٝمؿٜميٕمٞم :إال أهن٤م ه٤م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك، ويٛمٜمع

وخيرج سمٕمْمٝمؿ  ،ُمـ أن يِمػ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض :ألٟمف يٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمٙمالم، اًمٙمػ

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ژ وُمٜمف ىمقل اهلل قمز وضمؾ: :ىم٤مًمقا .قمـ سمٕمض ذم اًمؽمشمٞم٥م

.ش]27: اًمٜمٛمؾ [    ژڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  
(4) 

 

 

                                         
 )حلتٗمٝمؿ(!. وىمد صحٗم٧م ذم سمٕمض اعمراضمع إمم: هذا هق اًمّمقاب ذم وٌٓمٝم٤م، حلٞمٜمٝمؿ : ( 2)

 .296 / 2أوقاء اًمٌٞم٤من    (2)

وقمٌد  ،498/ 5واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن  ،22/224 واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ،840سمرىمؿ ،3/297عمقـم٠م ا  (3)

 وىمد سملم اسمـ قمٌد اًمؼم ذم االؾمتذيم٤مر ،2/22واألصٌٝم٤مين ذم اًمؽمهمٞم٥م  ،5/27اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ 

 وىم٤مل: 4/75وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  وشمتٌع رواشمف ُمٌٞمٜم٤م أهنؿ صم٘م٤مت قمدول. صح٦م احلدي٨م، 4/346

وروي ُمـ وضمف  هذا ُمرؾمؾ طمًـ، » :2/355 وىم٤مل ذم ومْم٤مئؾ األوىم٤مت ، ش هذا ُمرؾمؾ ُمـ هذا اًمقضمف»

 . 5/72 ويمذا ىم٤مل ص٤مطم٥م  يمٜمز اًمٕمامل ، ش قمـ ـمٚمح٦م قمـ أيب اًمدرداء قمـ اًمٜمٌل  آظمر وٕمٞمػ،

 .2/226اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين واألؾم٤مٟمٞمد ( 4)
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2:: 

  عشر املبحث الثالث
 هم رب العاملنيالذين يحب للصالحني، محبة جربيل 

 ژ ٱٻٻ ٻٻپ پ پ  پ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ]96:ُمريؿ[

اًمذيـ يٕمٛمٚمقن  أٟمف يٖمرس ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم: خيؼم اعمقمم قمز وضمؾ ذم هذه اآلي٦م:

 وىمٌقال. وحم٦ٌم، ذم ىمٚمقب قم٤ٌمده ُمقدة، اًمّم٤محل٤مت،

، اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م، وسمٞمٜم٧م ُمٕمٜم٤مه٤م سمِمٙمؾ واوحوىمد ومنت 

حب اهلل إذا أ  » ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  أيب هريرة قمـ ،ًٚمؿروى اًمٌخ٤مري وُم وم٘مد
ىل فينادي جبريل في أ  فأ حببو فيحبو جبريل ؛  العبد نادى جبريل إن اهلل يحب فالناً 

ثم يوضع لو القبول في ،  فيحبو أىل السماء ؛حبوه فأ   السماء إن اهلل يحب فالناً 
.شاألرض

(1)
  

إن اهلل إذا أحب عبدا دعا جبريل » وًمٗمٔمف: ،اًمٌٖمض وذم رواي٦م ُمًٚمؿ زي٤مدة ذيمر
إن  :فيقولالسماء  يفيحبو جبريل ثم ينادى ف :قال ،إني أحب فالنا فأحبو :فقال

 ،ثم يوضع لو القبول في األرض :قال ،فيحبو أىل السماء، اهلل يحب فالنا فأحبوه
فيبغضو جبريل  :قال ،إني أبغض فالنا فأبغضو :دعا جبريل فيقول وإذا أبغض عبدا

فيبغضونو ثم توضع  :قال ،إن اهلل يبغض فالنا فأبغضوه :ينادى في أىل السماءثم 
.شلو البغضاء في األرض

(2)
  

  رواي٦م اًمؽمُمذي شمٜمص قمغم شمٗمًػم احلدي٨م ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م، وًمٗمظ روايتف: وضم٤مءت

فينادي في  :قال .إذا أحب اهلل عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فالنا فأحبو»
ٱ   ژ  :تبارك وتعالى المحبة في أىل األرض فذلك قول اهللالسماء ثم تنزل لو 

                                         
 .6873 سمرىمؿ ،8/40 وُمًٚمؿ وهذا ًمٗمٔمف ، ، 7485و ،6040و ،3209سمرىمؿ ،4/235 صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .6873 ، سمرىمؿ40/  8صحٞمح ُمًٚمؿ    (2)
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ژ ٻپ پ پ  پ ٻ  ٻ  ٻ
 (1)

وإذا أبغض اهلل ، 
.شإني أبغضت فالنا فينادى في السماء ثم تنزل لو البغضاء في األرض :عبدا نادى جبريل

(2)
  

وهذه اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م يمٚمٝم٤م شمٌلم أن أول ُمـ ي١مُمر سمح٥م ُمـ أطمٌف اهلل شمٕم٤ممم  

دون شم٠مظمر أو شمردد، طمٞم٨م ضم٤مء اًمتٕمٌػم  ، ومٞمحٌف ومقرا،اًم٘مدس ضمؼميؾ هق روح 

وقمدم اًمؽماظمل، ومٞمًٌؼ سمذًمؽ مجٞمع أهؾ  سم٤مًمٗم٤مء اًمتل شمدل قمغم اًمتٕم٘مٞم٥م واًمٗمقري٦م،

سمٕمد ذًمؽ ٟمداء أهؾ اًمًامء: ومٞمٜم٤مدي ذم اعمالئٙم٦م أهؾ  اًمًامء، ويتقمم روح اًم٘مدس 

 صمؿ يقوع ًمف اًم٘مٌقل ذم األرض.  ًامء،، ومٞمحٌف أهؾ اًمسم٠من اهلل أطم٥م ومالٟم٤م وم٠مطمٌقه  ًامء:اًم

خيؼم شمٕم٤ممم أٟمف يٖمرس ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم اًمذيـ » ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم اآلي٦م:

قمز وضمؾ، عمت٤مسمٕمتٝم٤م اًمنميٕم٦م  وهل األقمامل اًمتل شمريض اهلل -يٕمٛمٚمقن اًمّم٤محل٤مت، 

يٖمرس هلؿ ذم ىمٚمقب قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ُمقدة، وهذا أُمر ال سمد ُمٜمف وال حمٞمد  -اعمحٛمدي٦م 

.شُمـ همػم وضمف قمٜمف، وىمد وردت سمذًمؽ األطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ رؾمقل اهلل 
(3)

  

إليامهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح:  اآلًمقد أن هذه اعمقدة اًمتل حتّمؾ ذم اًم٘مٚمقب:ذيمر و

يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح. ،أٟمف يٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م ،أن اعمِمٝمقر ذم ذًمؽ اجلٕمؾو
(4)

  

 أي: طم٤ٌم ذم ژ پ پ  پپژ » ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٗمًػم وىم٤مل  اًم٘مرـمٌل ذم

.شقم٤ٌمده، يمام رواه اًمؽمُمذي ىمٚمقب
(5)

وىمد ذه٥م أيمثر اعمٗمنيـ إمم:أن هذا اًمقد هق  

يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح. : اًم٘مٌقل اًمذي يْمٕمف اهلل عمـ حي٥م ُمـ قم٤ٌمده
(6)

  

                                         
 وُمًٚمؿ، واًمؽمُمذي، ًمٚمٌخ٤مري، ذم قمزو ًمٗمظ اًمؽمُمذي: :20/233 وهؿ اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر شمٜمٌٞمف: (1)

 !.4/485وشمٌٕمف ذم ذًمؽ اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير  ،ذم أي ُمـ اًمّمحٞمحلم وال شمقضمد زي٤مدة اًمؽمُمذي:

وأظمرضمف اسمـ  ،وصححف األًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي وصححف ، ،3262سمرىمؿ ،5/327ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (2)

 .29/ 26واًمٌزار ذم ُمًٜمده  ،5/268وذيمره اسمـ يمثػم ذم  شمٗمًػمه  ،7/227أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه 

 .4/379شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (3)

 .22/80شمٗمًػم اآلًمقد  روح اعمٕم٤مين  (4)

 .22/260ل شمٗمًػم اًم٘مرـمٌ  (5)

 .4/485ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين  ،22/262،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 2/465اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل   (6)
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٤مس ـ قم ـ اسم اًمدٟمٞم٤م. ذم ،حم٦ٌم ذم اًمٜم٤مس :ژ پپ پ پژ ىم٤مل:وقم
(1)

  

فال يزال   وجل، عز اهلل مرضاة يلتمس العبد إن» :ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل  وقمـ صمقسم٤من
 ،إن عبدي فالنا يلتمس أن يرضيني، فرضائي عليو يا جبريل، كذلك. فيقول اهلل:

ويقول الذين  رحمة اهلل على فالن، وتقول حملة العرش، : فيقول جبريل قال:
  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل .ثم يهبط إلى األرض ت السبع،حتى يقولو أىل السماوا يلونهم،

: «ٱ ٻ ٻ ٻ  ژ  :عليكم في كتابو وىي اآلية التي أنزل اهلل

ز وإن العبد ليلتمس سخط اهلل، فيقول اهلل ع ژپ پ  پ  پ   ٻ
غضب  فيقول جبريل: أال وإن غضبي عليو،، إن فالنا يسخطني يا جبريل، وجل:

حتى يقولو أىل السماوات  ويقول من دونهم، ويقول حملة العرش، اهلل على فالن،
 شثم يهبط إلى األرض ع،السب

(2)
يٌلم ؾم٥ٌم هذه هذا  ريض اهلل قمٜمفوطمدي٨م صمقسم٤من  

إن العبد يلتمس مرضاة اهلل عز » :ذم ىمقًمف  وذًمؽ :واعمراد هب٤م، اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمح٦ٌم
يا جبريل، إن عبدي فالنا يلتمس أن يرضيني،  وجل، فال يزال كذلك. فيقول اهلل:

وال يزال عبدي يتقرب إلي » :٤مرياًمٌخ ويِمٝمد ًمف طمدي٨م  احلدي٨م. شفرضائي عليو
.شبالنوافل حتى أحبو

(3)
سمٕمد  -ألرضًمٚمٕمٌد ذم ا اًمذي يقوع :وذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًم٘مٌقل  

واعمراد سم٤مًم٘مٌقل ذم احلدي٨م ىمٌقل » :ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر - هذه اعمح٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ىمٚمقب اًمٜم٤مس  حم٦ٌم وي١مظمذ ُمٜمف أن واًمرو٤م قمٜمف، اًم٘مٚمقب ًمف: سم٤معمح٦ٌم واعمٞمؾ إًمٞمف:

.شأنتم شهداء اهلل في األرض» وي١ميده طمدي٨م: ُم٦م حم٦ٌم اهلل،قمال
(4)

 اهلل سمٛمح٦ٌم ادواعمر 

ؿ وإرادهت اؾمتٖمٗم٤مرهؿ ًمف، وسمٛمح٦ٌم اعمالئٙم٦م: وطمّمقل اًمثقاب ًمف، ،إرادة اخلػم ًمٚمٕمٌد

 ٦م اًمٕم٤ٌمد ًمف،وحمٌ حم٤ٌم ًمف، :ًمٙمقٟمف ُمٓمٞمٕم٤م هلل وُمٞمؾ ىمٚمقهبؿ إًمٞمف: ظمػم اًمداريـ ًمف،

                                         
 .6/492اًمدر اعمٜمثقر  (2)

رواه اًمٓمؼماين ذم  )) :2/272وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ،3/255أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ األوؾمط  (2)

وأظمرضمف  ذم قمزوه قمغم اسمـ ُمردويف، ،6/492ثقر ٍم اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمتواىم ،((األوؾمط ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 وطمًٜمف األرٟم١موط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد. ،22454 سمرىمؿ 5/279اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد خمتٍما 

 .6502، سمرىمؿ 8/232أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف  (3)

وأظمرضمف  2243سمرىمؿ  ،3/53ٚمؿ وُمً ،2367سمرىمؿ  ،2/222أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: (4)

 .22860وأمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ  ،2932واًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ ،2058اًمؽمُمذي سمرىمؿ 
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وطم٘مٞم٘م٦م اعمح٦ٌم قمٜمد أهؾ  ؿ دومع اًمنم قمٜمف ُم٤م أُمٙمـ،وإرادهت اقمت٘م٤مدهؿ ومٞمف اخلػم،

ال يٛمٙمـ  وإٟمام يٕمرومٝم٤م ُمـ ىم٤مُم٧م سمف وضمداٟم٤م، ٕمروم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ال حتد،اعم

 وطمدي٨م اًم٤ٌمب وـمٌٞمٕمل، وروطم٤مين، إهلل، واحل٥م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: اًمتٕمٌػم قمٜمف،

 ،ضمؼميؾ وطم٥م ،إهلل ومح٥م اهلل اًمٕمٌد طم٥م اًمثالصم٦م، هذه األىم٤ًمم يِمتٛمؾ قمغم

.شوطم٥م اًمٕم٤ٌمد ًمف طم٥م ـمٌٞمٕمل روطم٤مين، واعمالئٙم٦م ًمف طم٥م
(1)

ُمٔم٤مهر حم٦ٌم  وُمـ 

يًٚمؿ  :اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم ٤ممقم يمؾ ذم األرض إمم يٜمزل أٟمف ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمّم٤محللم:  ضمؼميؾ

 ضم٤مء يمام ،ىمدر ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم األرض إممضمؼميؾٟمزول  وم٘مد صم٧ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م.

ٹ  ڤ  ٿٿٹ ٹ  ٹ  ٺٺٺٿٿ ڀ  ٺ ژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

]4-3:اًم٘مدر [ژڤ  ڤ 
(2)

 

،  اًمروح هٜم٤م ضمؼميؾ» ىم٤مل:هذه اآلي٦م ذم   وىمد روى اسمـ ضمرير قمـ اًمْمح٤مك

.شوذًمؽ ذم يمؾ ؾمٜم٦م وأٟمف يٜمزل هق اعمالئٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ويًٚمٛمقن قمغم اعمًٚمٛملم،
(3)

  

 ٜملم اًمّم٤محللم أيْم٤م: أٟمف حيي ُمقتًمٚمٛم١مُم وُمـ ُمٔم٤مهر حم٦ٌم روح اًم٘مدس 

يمام  أظمرج اًمٓمؼماين قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد ٧م ـم٤مهرا.يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م يٌٞم
(4)

 ىم٤مًم٧م: 

. شال يأكل حتى يتوضأ» :ي٤م رؾمقل اهلل، هؾ ي٠ميمؾ أطمدٟم٤م وهق ضمٜم٥م؟ ىم٤مل  ىمٚم٧م:

ما أحب أن يرقد وىو جنب » هؾ يرىمد اجلٜم٥م؟ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م:
شويحسن وضوءه حتى يتوضأ،

 (5)
(6).ش لوإني أخشى أن يتوفى، فال يحضره جبري،

  

                                         
 واظمتّم٤مر. ، سمتٍمف يًػم،20/462ومتح اًم٤ٌمري   (2)

 .233. اٟمٔمر ص (  ؾمٌؼ سمٞم٤من أن مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعمراد سم٤مًمروح ذم هذا اعمقوع ضمؼميؾ2)

 .8/23ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمًٗمػمي  ،8/492شمٗمًػم اًمٌٖمقي  ،24/547شمٗمًػم اًمٓمؼمي  اٟمٔمر:  (3)

االؾمتٞمٕم٤مب  وروت قمٜمف. اٟمٔمر: ،هل٤م صح٦ٌم،يم٤مٟم٧م ختدم اًمٜمٌل  وي٘م٤مل سمٜم٧م ؾمٕمٞمد، ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد:  (4)

 .2/753، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 3/408اًمث٘م٤مت  ،8/229، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م 2/222

ال ؾمٞمام قمغم اًم٘مقل سمجقاز شمٗمريؼ   وطمٙمٛمتف ختٗمٞمػ احلدث: ،مجٝمقر اًمٕمٚمامء أن اًمقوقء هٜم٤م اًمنمقمل  (5)

يمام  سم٠مٟمف ٟمّمػ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م، :وىمد قمٚمٚمف ؿمداد سمـ أوس اًمٖمًؾ ومٞمٜمقيف ومػمشمٗمع احلدث قمـ شمٚمؽ األقمْم٤مء،

 إذا سمؾ أقمْم٤مءه، أو إمم اًمٖمًؾ: طمٙمٛمتف أٟمف يٜمِمط إمم اًمٕمقد، وىمٞمؾ: سمًٜمد صحٞمح، رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،

 .2/244ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ . ظمِمٞم٦م أن يٛمقت ذم ُمٜم٤مُمف ٝم٤مرشملم :ًمٞمٌٞم٧م قمغم إطمدى ـم وىمٞمؾ:

رواه اًمٓمؼماين ذم   » :2/342وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ،20587سمرىمؿ ،28/223اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (6)

 =، شصدوق وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، احلراين اًمٓمرائ٘مل، اًمرمحـ، وومٞمف قمثامن سمـ قمٌد اًمٙمٌػم،
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إن » ىم٤مل:  اًمٜمٌل أن ويِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف أسمق داود قمـ قمامر سمـ ي٤مه 

وال اعمتْمٛمخ سم٤مًمزقمٗمران اعمالئٙم٦م ال حتي ضمٜم٤مزة اًمٙم٤مومر سمخػم،
(1)

وال اجلٜم٥م ،
(2)

.ش 
(3)

  

وُم٤م أظمرضمف اًمٌزار
(4)

صمالصم٦م ال شم٘مرهبؿ » أٟمف ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل   طمدي٨م سمريدة ُمـ 

)واحل٤مئض( سم٤مًمزقمٗمران، اعمالئٙم٦م اًمًٙمران، واعمتٛمْمخ
(5)

 .شاجلٜم٥م أو، 

ـ قمٜمد ووم٤مشمف. وال ؿمؽ : ذم أن ضمؼميؾ   قمغم رأس هذه اًمٙمقيم٦ٌم اًمتل حتي اعم١مُم

يٜمزل إمم   دل احلدي٨م سمٛمٗمٝمقُمف قمغم أن ضمؼميؾ» ىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل:

 أن اجلٜم٤مسم٦م ُم٤مٟمٕم٦مو وهق قمغم ـمٝم٤مرة، :ُمقت يمؾ ُم١مُمـ شمقوم٤مه اهلل وحيياألرض، 

.شحلْمقره
(6)

  

 ًمٚمّم٤محللم: سمٛمٌح٨م حم٦ٌم روح اًم٘مدس  أطم٧ٌٌم أن أظمتؿ سمحثل هذا، وىمد

 ،ًمٕمٔمٞمٛم٦مداقمٞم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م هذه اعمح٦ٌم ا ،اًمذيـ حيٌٝمؿ اًمرب اًمٙمريؿ ؾمٌح٤مٟمف

 إٟمف ضمقاد يمريؿ. وضمقده وإطم٤ًمٟمف، رمحتف وومْمٚمف،سم ٟمحـ وُمـ ٟمح٥م، هب٤م، ويٙمرُمٜم٤م

                

                                         

وذيمره ذم يمٜمز  .((ؾمٜمده ال سم٠مس سمف)) :2/244وىم٤مل اًمزرىم٤مين ذم ذطمف قمغم اعمقـم٠م وذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمف.=

 وقمزوه ًمٚمٓمؼماين. ،22/229واآلًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ،2/5واًمًٞمقـمل ذم احل٤ٌمئؽ ،25/350اًمٕمامل 

واًمتِمٌف  ؾ، عم٤م ومٞمف ُمـ اًمرقمقٟم٦م ،حلرُم٦م ذًمؽ قمغم اًمرضم اعمتْمٛمخ سم٤مًمزقمٗمران: أي اإلٟم٤ًمن اعمتٚمٓمخ سم٤مًمزقمٗمران،  (2)

 .502/ 2ومٞمض اًم٘مدير  ،2/629، اًمٜمٝم٤مي٦م 2/850يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  سم٤مًمٜم٤ًمء. اٟمٔمر:

الؾمتخٗم٤مومف سم٤مًمنمع.  طمتك يٛمر قمٚمٞمف وىم٧م صالة ومل يٖمتًؾ، اًمذي اقمت٤مد شمرك اًمٖمًؾ هت٤موٟم٤م سمف، اجلٜم٥م:  (2)

وهذا ومٞمٛمـ يتخذ شم٠مظمػم االهمت٤ًمل )) :2/36ٜم٦م ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم ذح اًمً .2/502ومٞمض اًم٘مدير  اٟمٔمر:

ويٓمقف قمغم ٟم٤ًمئف  يم٤من يٜم٤مم وهق ضمٜم٥م، وم٘مد صح أن اًمٜمٌل  ومٞمٙمقن أيمثر أوىم٤مشمف ضمٜم٤ٌم، قم٤مدة هت٤موٟم٤م سمف،

 .220/ 4ويمذا ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  .((سمٖمًؾ واطمد، 

ؾمٜمـ  ،3/202 يب يٕمغمُمًٜمد أ ،28906 رىمؿ ،4/320 ُمًٜمد أمحد ،4278رىمؿ  ،4/229ؾمٜمـ أيب داود  (3)

 ،646سمرىمؿ ،2/90 ُمًٜمداًمٓمٞم٤مًمز ،4/238 اًمٌزار ُمًٜمد ،2029رىمؿ ،2/203 اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل

 .270/ 9  وصحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،276/  9  وطمًٜمف األًم٤ٌمين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود

 .5372رىمؿ  ،2/587وصححف األًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  ،4446رىمؿ  ،20/322ُمًٜمد اًمٌزار  (4)

 .5372سمرىمؿ  ،587/ 2ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  وٕمػ اًمِمٞمخ األًم٤ٌمين زي٤مدة ) احل٤مئض(  (5)

 .424/ 2، و365/ 2اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م السمـ طمجر اهلٞمتٛمل   (6)
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 الخاتمة
ؾمٞمدٟم٤م  وأيمرم رؾمٚمف، وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم ظمٚم٘مف، قمٚمٞمف، أمحد اهلل شمٕم٤ممم وأصمٜمل

 وسمٕمد: وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم،

: أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م، ُمـ ظمالل هذه هذاوم٢مين أىمدم ذم هن٤مي٦م سمحثل 

 اًمدراؾم٦م اعمت٠مٟمٞم٦م، وأوضمزه٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اآلشمٞم٦م:

وقمٔمؿ  ذا يدل قمغم قمٔمؿ اعمًٛمك وذومف،: وهيمثرة أؾمامء روح اًم٘مدس  (2

 وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتف، ألن يمثرة األؾمامء شمدل قمغم ذف اعمًٛمك. ىمدره،

ضمؼميؾ، ومٝمق اًمذي ؾمامه اهلل سمف ذم  هق: االؾمؿ اًمٕمٚمؿ ًمروح اًم٘مدس  (2

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمقاـمـ قمديدة، وهق االؾمؿ اًمذي اٟمتنم ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة.

وأٟمف  قمغم اًمتِمٙمؾ، ضمؼميؾ ًم٘مدس فمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ىمدرة روح ا (3

 سمّمقر ُمتٕمددة. يم٤من ي٠ميت اًمٜمٌل 

قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمرشملم، ًمف    ضمؼميؾ  روح اًم٘مدس رأى اًمٜمٌل  (4

 .ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح، وهذا ُمـ ظمّم٤مئّمف 

ًمروح اًم٘مدس  ،صمٌقت رؤي٦م سمٕمض اًمٌنم ُمـ همػم األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  (5

، ًمٙمٚمٌل قمغم صقرشمف اًمٌنمي٦م، وأهمٚمٌٝم٤م ذم صقرة دطمٞم٦م ا. 

ذم رطمٚمتل اإلهاء  يم٤من اًمرومٞمؼ األوطمد ًمٚمٜمٌل   ضمؼميؾ فمٝمر أن  (6

 واعمٕمراج.

ويمثرة  ، وقمٔمؿ حمٌتف ًمف وعم٤م ي٠ميت سمف، ًمروح اًم٘مدس  ؿمدة ؿمقق اًمٜمٌل  (7

 هوره وؾمٕم٤مدشمف سمزي٤مرشمف.

ذم ُمٕمٔمؿ همزواشمف، ًمتثٌٞم٧م   رؾمقل اهللُمع  ضمؼميؾ ضمٝم٤مد روح اًم٘مدس  (8

 اعم١مُمٜملم، وشم٠ميٞمدهؿ.

ح٨م ؿمدة قمدافمٝمر ُمـ ظمال (9 هل٤م  وأن قمداوهتؿ ًمف ، ؼميؾوة اًمٞمٝمقد جلل اًٌم

٤مب أرضمحٝم٤م   .-طم٥ًم زقمٛمٝمؿ -واًم٘مت٤مل:واًمٕمذاب  :أٟمف ي٠ميت سم٤مًمِمدة : قمدة أؾم
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 ويمٚمٝم٤م أوص٤مف رومٕم٦م وشمٙمريؿ.، ضمؼميؾهٜم٤مك قمدد ُمـ األوص٤مف صمٌت٧م  (20

ًمٗمرقمقن  : روح اًم٘مدس ضمؼميؾفمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن قمداوة  (22

 يمٗمر ومرقمقن اعمخذول، وقمٔمؿ ـمٖمٞم٤مٟمف وذيمف. اعمخذول: ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ؿمدة

سمدؾمف اًمؽماب ذم ذم  روح اًم٘مدس ضمؼميؾفمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن صٜمٞمع  (22

ومرقمقن اعمخذول: يم٤من ًمزضمره ويمٗمف قمـ ـمٚم٥م اًمٜمج٤مة اًمدٟمٞمقي٦م، ألهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٥م 

 ومرقمقن، طمٞم٨م مل يٙمـ ص٤مدىم٤م ذم شمقسمتف.

 إلسمٚمٞمس، ضمؼميؾ  روح اًم٘مدس فمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ؿمدة قمداء (23

وهذه اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ؿمدة يمٗمر إسمٚمٞمس،  وؿمدة ظمقف إسمٚمٞمس ُمٜمف،

 وقمٔمؿ والًمف وإوم٤ًمده ذم األرض.

ًمٙمؾ ُمـ حيٌف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٌنم، وسمٖمْمف ًمٙمؾ ُمـ  حم٦ٌم روح اًم٘مدس  (24

 يٌٖمْمف اعمقمم قمز وضمؾ.

يٜمزل إمم األرض يمؾ   ضمؼميؾ صم٧ٌم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن روح اًم٘مدس (25

وُم١مُمٜم٦م ذم يمقيم٦ٌم ُمـ اعمالئٙم٦م، وأٟمف حيي يمؾ ُم١مُمـ  عم١مُمٜملم:ًمٞمٚم٦م ىمدر، يًٚمؿ قمغم ا

 يٛمقت قمغم ـمٝم٤مرة.

آُمال أن أيمقن هبذه اًمدراؾم٦م ىمد  إًمٞمٝم٤م: ٧مومٝمذه أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم وسمٕمد:

إمم اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م، وإمم اعمٙمت٦ٌم اًم٘مرآٟمٞم٦م  ،أوٗم٧م ضمديدا، وىمدُم٧م ُمٗمٞمدا

واؾمتٖمٗمره ُمـ يمؾ ىمّمقر وزًمؾ، وأؾم٠مًمف  :ظم٤مص٦م، وأمحد اهلل شمٕم٤ممم قمغم شمقومٞم٘مف وقمقٟمف

، وأن يٜمٗمع سمف ، وأن جيٕمٚمف زم ذظمرا يقم اًمديـؾمٌح٤مٟمف أال حيرُمٜمل أضمر هذا اًمٕمٛمؾ

 اإلؾمالم واعمًٚمٛملم . 

 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،،،،،
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 فهرس املصادر واملراجع
 .اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

)ت  محد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌقصػمي،أل إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة، .2

 هـ.2429،  األومم )ط( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ذم اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ قم٤مدل اًمًٕمد، ،(هـ 840

حت٘مٞمؼ اًمديمتقر  ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد اًمٌٜم٤م، إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم سم٤مًم٘مراءات األرسمٕم٦م قمنم، .2

 هـ.2407األومم،  )ط( سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد إؾمامقمٞمؾ،

شم٘مديؿ  هـ، 922ؾمٜم٦م ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل)ت( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، .3

 هـ.2424،  اًمث٤مٟمٞم٦م )ط( سمػموت، دُمِمؼ، دار اسمـ يمثػم، وشمٕمٚمٞمؼ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م،

 )ط( األومم. ُمٙم٦م، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مرة، األطمرف اًمًٌٕم٦م أليب قمٛمرو اًمداين، حت٘مٞمؼ قمٌد اعمٝمٞمٛمـ ـمح٤من، .4

إذاف زهػم  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ،ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ األًم٤ٌمين، .5

 هـ.2405دُمِمؼ،)ط(األومم،  سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمِم٤مويش،

دار  حت٘مٞمؼ يمامل سمًٞمقين زهمٚمقل، أليب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي، أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن، .6

 هـ.2422سمػموت، )ط(األومم،  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 االؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م األصح٤مب،أليب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل، .7

 هـ.2422سمػموت،  دار اجلٞمؾ،

دار  حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن، ًمٕمز اًمديـ قمكم سمـ األصمػم اجلزري، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، .8

 .هـ2422سمػموت  اعمٕمروم٦م،

 دار اجلٞمؾ، حت٘مٞمؼ قمكم اًمٌج٤موي، سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ألمحد سمـ قمكم اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، .9

 .هـ 2422األومم،  )ط( سمػموت، ًمٌٜم٤من،

دار  عمحٛمد األُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل، أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، .20

 هـ.  2425سمػموت،  اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يب،ًمقؿمٜم٤مين األ  عمحٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ا إيمامل اعمٕمٚمؿ سمنمح صحٞمح ُمًٚمؿ، .22

 هـ. 2425 ًمٌٜم٤من، سمػموت،

 هـ دار احلدي٨م،774 )ت( أليب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، .22

 هـ.2424 ،اًم٘م٤مهرة

حت٘مٞمؼ اًمديمتقر يقؾمػ  ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، .23

 هـ. 2420األومم، )ط( ًمٌٜم٤من، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، ،آظمرونو ،اعمرقمِمكم

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدس. )ط( هـ،748)ت(  اًمذهٌل، أليب قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد  شم٤مريخ اإلؾمالم، .24
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 )ت( أليب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، شم٤مريخ األُمؿ واعمٚمقك، شم٤مريخ اًمٓمؼمي اعمًٛمك: .25

 هـ.2408دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،   هـ،320

دار اًمٙمت٥م  حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ت٤مريخ اًمٙمٌػم،اًم .26

 هـ.2422)ط(األومم،  سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

دار  حت٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ سمـ همراُم٦م، ًمٚمح٤مومظ قمكم سمـ احلًـ سمـ قم٤ًميمر، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، .27

 هـ.2428األومم،  )ط( اًمٗمٙمر،

 م .2984شمقٟمس،  اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، ر اًمتقٟمز،عمحٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمق اًمتحرير واًمتٜمقير، .28

 ، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٞمقٟمًك عمحٛمد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ، .29

 اًم٘م٤مهرة. دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ،وإسمراهٞمؿ قمقض

 ٌٜم٤من.اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،ًم ًمإلُم٤مم أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي، شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، .20

 أليب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، :شمٗمًػم اسمـ يمثػم اعمًٛمك .22

 هـ.2420اًمث٤مٟمٞم٦م، )ط( دار ـمٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م،

حت٘مٞمؼ  عمحٞمل اًمًٜم٦م أيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي، ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ، شمٗمًػم اًمٌٖمقي اعمًٛمك: .22

 هـ.2427اًمراسمٕم٦م،  )ط( دار ـمٞم٦ٌم، ؾمٚمٞمامن احلرش، ٛمػمي٦م،قمثامن و حمٛمد اًمٜمٛمر،

 ًمٌٜم٤من. ، سمػموت دار اًمٗمٙمر، ًمٜم٤مس اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل اًمٌٞمْم٤موي، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، .23

دار  أليب زيد قمٌد اًمرمحـ اًمثٕم٤مًمٌل، اجلقاهر احل٤ًمن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل اعمًٛمك: .24

 هـ.2422 ،ًمٌٜم٤من سمػموت، إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،

ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي  ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ، شمٗمًػم اخل٤مزن اعمًٛمك: .25

 هـ.2425سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمِمٝمػم سم٤مخل٤مزن، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح حمٛمد قمغم ؿم٤مهلم،

 .ضمدة دار اعمدين، اًمًٕمدي، ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ(، شمٗمًػم اًمًٕمدي: .26

حت٘مٞمؼ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ وهمٜمٞمؿ سمـ  أليب اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد اًمًٛمٕم٤مين، شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين، .27

 هـ.2428اًمري٤مض،  دار اًمقـمـ، قم٤ٌمس سمـ همٜمٞمؿ،

 أليب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، شمٗمًػم اًمٓمؼمي اعمًٛمك: .28

 األومم. )ط( اعمح٘مؼ ُمٙمت٥م اًمتح٘مٞمؼ سمدار هجر،

حت٘مٞمؼ  ًمإلُم٤مم قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم اًمًٚمٛمل، ز سمـ قمٌد اًمًالم،شمٗمًػم اًمٕم .29

 هـ.2426األومم،  )ط( سمػموت، دار اسمـ طمزم، اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمقهٌل،

هـ، حت٘مٞمؼ 2332 )ت( عمحٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ، شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل اعمًٛمك: .30

 هـ.2398اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، ًمٗمٙمر،حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار ا
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حت٘مٞمؼ  أليب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ألطمٙم٤مم اًم٘مرآن، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل اعمًٛمك: .32

 هـ.2384،  اًمث٤مٟمٞم٦م )ط( اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش،

 .حمٛمد أويس اًمٜمدوي مجع: ٦م،ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ، .32

اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن األىم٤مويؾ ذم وضمقه  شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف اعمًٛمك: .33

 هـ.2407سمػموت،  دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، جل٤مر اهلل حمٛمقد اًمزخمنمي، اًمت٠مويؾ،

 ًمٌٜم٤من. سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أليب طمٗمص قمٛمر سمـ قمغم اسمـ قم٤مدل احلٜمٌكم، شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب، .34

 اعم٤موردي،  ،أليب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًػم اعم٤موردي اعمًٛمك:شمٗم .35

 سمػموت. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد،

 ُمٍم. ، ذيم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوالده، اًم٘م٤مهرة ألمحد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل، شمٗمًػم اعمراهمل، .36

 .م 2990اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ،ـه2354)ت( شمٗمًػم اعمٜم٤مر عمحٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م، .37

أليب اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد  ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ، شمٗمًػم اًمٜمًٗمل اعمًٛمك: .38

 هـ، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت.720ت  اًمٜمًٗمل،

 ألومم.)ط(ا دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٕمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين، .39

 أليب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم احلٛمٞمدي، شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، .40

 هـ.2425األومم،  )ط( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م ذم اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ د. زسمٞمدة حمٛمد ؾمٕمٞمد،

 .أليب احلج٤مج جم٤مهد سمـ ضمؼم اًمت٤مسمٕمل اعمٙمل اًم٘مرر اعمخزوُمل شمٗمًػم جم٤مهد، .42

 ،( األومم)ط ،سمػموت، دار اًمٙمت٥م ،شمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن األزديشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ،أليب احلًـ ُم٘م٤م .42

 هـ.2424

 أليب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، هتذي٥م اآلصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ األظم٤ٌمر، .43

 اًم٘م٤مهرة. ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، اعمح٘مؼ حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر،

 هـ.2404، )ط(األومم سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، .44

دار إطمٞم٤مء  حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، أليب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد األزهري، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، .45

 م .2002سمػموت،  اًمؽماث اًمٕمريب،

 هـ.2399األومم،  )ط( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ ذم ُمٙم٦م، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طم٤ٌمن، اًمث٘م٤مت، .46

حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر  ًمإلُم٤مم اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد سمـ األصمػم، ضم٤مُمع األصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، .47

 هـ. 2403اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ًمٌٜم٤من، األرٟم٤مؤوط ،

 ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،أليب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم، .48

 هـ.2422 ،األومم )ط( سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م األرٟم١موط،
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 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد األومٖم٤مين، زٟمجٚم٦م، طمج٦م اًم٘مراءات ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ .49

 هـ.2402اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت،

حت٘مٞمؼ  ألمحد سمـ يقؾمػ اعمٕمروف سم٤مًمًٛملم احلٚمٌل، اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن، اًمدر .50

 هـ.2406األومم،  )ط( دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ، اًمديمتقر أمحد حمٛمد اخلراط،

حت٘مٞمؼ ُمريمز  ديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر جلالل اًم .52

 هـ.2424ُمٍم،  دار هجر، هجر ًمٚمٌحقث،

 .هـ2422 ،اًم٘م٤مهرة إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمـ قمٌد اًمؼم،ٞمقؾمػ ًم اًمدرر ذم اظمتّم٤مر اعمٖم٤مزي واًمًػم، .52

وصمؼ أصقًمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف د. قمٌد اعمٕمٓمك  أليب سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، دالئؾ اًمٜمٌقة، .53

 هـ.2408األومم،  )ط( ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث، ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،دار اًمٙمت ىمٚمٕمجل،

عمحٛمد قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمالن اًمٌٙمري اًمّمدي٘مل  دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم، .54

 م.2987 =هـ2407األومم،  ُمٍم )ط( اًم٘م٤مهرة، هـ، دار اًمري٤من ًمٚمؽماث، 2057 )ت( اًمِم٤مومٕمل

 ًمِمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل اآلًمقد، روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، .55

 هـ.2425سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ قمغم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م،

أليب اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٝمٞمكم، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ  اًمروض األٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م السمـ هِم٤مم، .56

 هـ.2387دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ـمٌٕم٦م  اًمقيمٞمؾ،

 .األومم )ط( اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي،أليب  زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، .57

ًمإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ  زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، .58

 هـ.2407، ةاخل٤مُم٦ًم قمنم )ط( سمػموت، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م األرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اجلقزي٦م،

 )ت( ك سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ جم٤مهد اًمتٛمٞمٛمل اًمٌٖمدادي،أليب سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾم اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات، .59

 هـ.2400اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( اًم٘م٤مهرة، دار اعمٕم٤مرف، حت٘مٞمؼ د.ؿمقىمل وٞمػ، هـ ،324

ُمّمٓمٗمك  حت٘مٞمؼ ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد عمحٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل، .60

 م.2974 =هـ2394 جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، قمٌد اًمقاطمد،

سمػموت،  اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ األًم٤ٌمين، ٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م،ؾمٚمًٚم٦م األطم .62

 هـ.2405،  اًمراسمٕم٦م ط()

 .اخل٤مُم٦ًم )ط( سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ األًم٤ٌمين، ؾمٚمًٚم٦م األطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، .62

 ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، حت٘مٞمؼ ؾم٤ممل اًمًٚمٗمل، عمحٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمروزي، اًمًٜم٦م، .63

 .ـه2408األومم،  )ط( سمػموت،

إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ قمزت قمٌٞمد اًمدقم٤مس  ؾمٜمـ أيب داود،ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ األؿمٕم٨م، .64

 هـ.2388األومم،  )ط( ًمٌٜم٤من، سمػموت، وقم٤مدل اًمًٞمد، دار احلدي٨م،
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 سمتح٘مٞمؼ وذح أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ًمإلُم٤مم أيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، .65

 هـ.2356 ،األومم )ط( اعمٙمرُم٦م،دار اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م 

 ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل، حت٘مٞمؼ ومقاز أمحد زُمرزم، ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل، ؾمٜمـ اًمدارُمل، .66

 هـ.2407األومم،  )ط( سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،

حت٘مٞمؼ  ألمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل، اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمّمٖمرى اعمًٛمك: .67

 هـ.2406اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( طمٚم٥م، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة،

قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن  حت٘مٞمؼ د. ألمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى، .68

 هـ.2422)ط(األومم،  سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؾمٞمد يمنوي طمًـ، اًمٌٜمداري،

 .سمػموت دار اعمٕمروم٦م، ه٤من اًمديـ احلٚمٌل،ًمٕمكم سمـ سمر اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ذم ؾمػمة األُملم اعم٠مُمقن، .69

أليب زيمري٤م حيٞمك سمـ  اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ اعمًٛمك: .70

 هـ.2392اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ذف اًمٜمقوي،

 .ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمًٗمػمي احلٚمٌل اًمِم٤مومٕمل ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، .72

، حت٘مٞمؼ هـ544( ت)ٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، أليب اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل اًمِمٗم٤م سمت .72

 .اًمتقزيع، ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآندُمِمؼ، اًمقيم٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمنم و ،وروم٤مىمف أُملم ىمرة قمكم

حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر  إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، .73

 هـ.2407اًمراسمٕم٦م،  )ط( سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، قمٓم٤مر،

حت٘مٞمؼ  عمحٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أيب طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، .74

 هـ.2424اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، ؿمٕمٞم٥م األرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،

عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، حت٘مٞمؼ  اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، صحٞمح اًمٌخ٤مري اعمًٛمك: .75

 هـ. 2407اًمث٤مًمث٦م،  )ط( سمػموت، اًمٞمامُم٦م، دار اسمـ يمثػم، ٖم٤م،د.ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌ

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحٞمح ُمًٚمؿ، .76

 سمػموت. اًمٕمريب،

 )ط( اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م، أليب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي، صٗمقة اًمّمٗمقة، .77

 هـ.2390 األومم،

حت٘مٞمؼ رو٤مء اهلل سمـ حمٛمد  أليب اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من األصٌٝم٤مين، ٛم٦م،اًمٕمٔم .78

 هـ.2408األومم،  )ط( اًمري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، إدريس اعم٤ٌمريمٗمقري،

اعمح٘مؼ  أليب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي، قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، .79

 هـ.2388اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ،قمٌداًمرمحـ حمٛمد قمثامن، اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م
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حمٛمد أسمق  حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، عمحٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي، اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م، .80

 ، دار اعمٕمروم٦م، ًمٌٜم٤من.اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ

دار  اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين، طمجر أيب ألمحد سمـ قمكم سمـ ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، .82

 .هـ2379سمػموت،  اعمٕمروم٦م،

عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد  اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، ومتح .82

 هـ.2423األومم،  )ط( اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ  ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، دار احلدي٨م، اًمِمقيم٤مين،

 ويص اهلل حمٛمد قم٤ٌمس، اعمح٘مؼ د. ألمحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌد اهلل اًمِمٞم٤ٌمين، ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، .83

 هـ.2403األومم،  سمػموت، )ط( ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،

دار اًمٙمت٥م  ًمزيـ اًمديـ حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، .84

 ـ.ه2425األومم،  )ط( سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل. يمِمػ األؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار قمغم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، .85

حت٘مٞمؼ قمكم طمًلم  ـ اسمـ اجلقزي،أليب اًمٗمرج قمٌد اًمرمح يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم، .86

 هـ.2428اًمري٤مض،  اًمٌقاب دار اًمقـمـ،

 سمػموت. دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم، ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، .87

ع اًمٗمقائد، .88 ـ قمكم اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد وُمٌٜم  هـ. 2422سمػموت،  دار اًمٗمٙمر، ًمٜمقر اًمدي

 يب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م األٟمدًمز،أل اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، .89

 هـ. 2423هـ، حت٘مٞمؼ اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمٗم٤مس، 546)ت( 

حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك  أليب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، .90

 هـ.2422األومم،  )ط( سمػموت، قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 سمػموت. دار اعمٕمروم٦م، ٞمامن سمـ داود أسمق داود اًمٗم٤مرد اًمٌٍمي اًمٓمٞم٤مًمز،ًمًٚم ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز، .92

دار  حت٘مٞمؼ طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، ألمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل، ُمًٜمد أيب يٕمغم، .92

 م.2984 =هـ 2404األومم،  )ط( دُمِمؼ، اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث،

 هـ.2398اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( ًم٘م٤مهرة،ا ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، هـ،242)ت( ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، .93

حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ  ؼٞم٘محت أليب سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار، اًمٌحر اًمزظم٤مر، :ُمًٜمد اًمٌزار اعمًٛمك .94

 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿروم٤مىمف ، و ،اهلل

ُم١مؾم٦ًم  حت٘مٞمؼ محدي اًمًٚمٗمل، أليب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، .95

 م.2984 =هـ 2405األومم،  )ط( سمػموت،اًمرؾم٤مًم٦م، 

 هـ. 249ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز أسمق حمٛمد )ت(  .96
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٦م، .97 ـ أيب ؿمٌٞم ٦م اًمٕمٌز، ُمّمٜمػ اسم ـ أيب ؿمٌٞم ـ حمٛمد سم  حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م.  أليب سمٙمر قمٌد اهلل سم

ؼ ٞم٘محت أليب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م، .98

 هـ.2429األومم،  )ط( اًمًٕمقدي٦م، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، د. ؾمٕمد اًمِمثري،

  حت٘مٞمؼ ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد، أليب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ األوؾمط، .99

 هـ.2425اًم٘م٤مهرة،  دار احلرُملم، قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل،

 هـ.2397سمػموت،  ،هـ، دار ص٤مدر626)ت(  ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، .200

إطمٞم٤مء اًمؽماث  دار هـ،360 )ت( أليب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، .202

 األومم. )ط( سمٖمداد، اإلؾمالُمل،

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، عمحٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سمٗمخر اًمديـ اًمرازي، ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، .202

 سمػموت، ًمٌٜم٤من.

 .3)ط( ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل وذيم٤مه، د اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين،عمحٛمد قمٌ ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، .203

حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق  ًمؼمه٤من اًمديـ أيب احلًـ اًمٌ٘م٤مقمل، ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م اآلي٤مت واًمًقر، .204

 هـ.2425سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعمٝمدي،

)ت(  اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اعمٕمروف سم٤مسمـ األصمػم اجلزري، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، .205

 هـ.2385 ،اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م ،وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل حت٘مٞمؼ ـم٤مهر اًمزاوي، ـ،ه606
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