




 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٚٔ 

 امللخَّص
 وسمٕمد : احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده،

ُمع  -ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل» ُمٜمٔمقُم٦م -دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ-ومامدة هذا اًمبح٨م، قمب٤مرة قمـ 

ُم٦م حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ،شومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل -ذطمٝم٤م اًمب٘مري  ًمإلُم٤مم اًمٕمالا

ػ ذم ُمس٤مئؾ دىمٞم٘م٦م، وظمٗم٤مؤه٤م ، وُمـ قمٜمقاٟمف يتاْمح أٟمف ُأًم  هـ(1111)تاًمِم٤مومٕمل

ُمتقىماع، وىمد شُمِمِٙمؾ قمغم يمثػم ُمـ دارد قمٚمؿ اًم٘مراءات، ويّمٕم٥م ضبٓمٝم٤م ًمٚمٕمنمة 

 ﴾ڀ﴿وسمٞمقٟمس واًمٜمٛمؾ، ﴾چ﴿سمٞمقٟمس، و ﴾چ﴿ ُمـ همػم ٟمٔمؿ، يمـ)ُمس٠مًم٦م

ر  ﴾ڤ﴿ُمقضٕمل إٟمٕم٤مم، و قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو وأيب ضمٕمٗمر، وآؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمر 

 ،﴾ؾَمْقءات﴿ضمتامع اًمٚم لم ُمع اًمبدل ذم ٟمحق ذم أطمد قمنم ُمقضًٕم٤م، ذم شمسع ؾمقر، وا

 وهمػمه٤م مم٤م ىمد خيٗمك ويّمٕم٥م ومٝمٛمف(.

٦م، وأورد سمٕمض أصم٤مر  ٦م واًمٚمٖمقيا ق اعم١مًمػ قَمَرًض٤م ًمبٕمض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مديا وىمد شمٓمرا

 وإىمقال.

شمف اًمٕمٚمٛمٞما٦م، ؾم٤مًمًٙم٤م اعمٜمٝم٩م  وىمد طَمِرْص٧ُم قمغم إظمراج هذا اًمبح٨م سمام يٚمٞمؼ سمامدا

ٟم٦م ذم اخلٓما٦م، ُمٕمتٛمًدا قمغم أرسمع ٟمسخ اًمٕمٚمٛمل ذم اًمتح٘مٞمؼ و اًمدراؾم٦م، سم٤مخلٓمقات اعمدوا

 ظمٓم ٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ُمتٗم٤موشم٦م زُمـ اًمٙمت٤مسم٦م.

ٚم٦م اًمٗم٘مرات، وصمٜماٞم٧ُم سمدراؾم٦م اًمٙمت٤مب يمام  ُم٧ُم ًمٚمٛم١مًمػ شمرمج٦م واومٞم٦م، ُمٗمّما يمام ىمدا

ح ذم ظمٓم٦م اًمٕمٛمؾ، صمؿ ظمٚمّم٧ُم إمم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مط واعم٘مؽمطم٤مت ظمتٛم٧ُم  هق ُمقضا

 ؿ أردوم٧ُم سمٛمالطمؼ اًمٗمٝمرؾم٦م. أؾم٠مل اًم٘مبقل واعمثقسم٦م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.هب٤م اًمبح٨م، صم
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ٕٕٚ 

 املقدمة
 :وفيها تمهيد وسبب اختيار الموضوع

سم٤مهلل ُمـ ذور  وٟمٕمقذإن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمستٕمٞمٜمف، وٟمستٖمٗمره، وٟمتقب إًمٞمف، 

ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف،  أٟمٗمسٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف.

 ﴾ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
(1)

 ٱ ﴿.

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
(2)

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿.

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ھ ے ھ ھ

 ﴾﮽ ﮼
(3)

 وسمٕمد: .

وم٢من يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ قمٚمقم ظمػم ُم٤م اؿمتٖمؾ سمف اعمِمتٖمٚمقن، 

وشمٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومسقن: ومٗمل اًم٘مرآن ٟمب٠م ُمـ ىمبٚمٜم٤م، وطمٙمؿ ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م، وظمؼم ُم٤م سمٕمدٟم٤م، 

 ُمـ متسؽ سمف ٟمج٤م، وُمـ طمٙمؿ سمف قمدل، وُمـ دقم٤م إًمٞمف ُهدي إمم ساط ُمست٘مٞمؿ. 

مهٛمٝمؿ، واذأسّم٧م  ٦م سمف، وم٤مدمٝم٧م إًمٞمٝم٤مأمهٞمتف واًمٕمٚمقم اعمتّمٚم ؾمٚمٗمٜم٤موىمد أدرك 

وم٠مضحقا ُمـ ُمٕمٞمٜمف يٖمؽمومقن، وًمٚمبح٨م قمـ يمٜمقزه يٖمقصقن،  إًمٞمٝم٤م أقمٜم٤مىمٝمؿ،

ُم٤م ضم٤مءت سمف ىمرائحٝمؿ، ومٙم٤من ُمـ طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحٗمظ شمٚمؽ اجلٝمقد  ومسٓمروا

اعمب٤مريم٦م، وٟم٘مقم سمقاضم٥م ظمدُمتٝم٤م قمغم ىمدر ـم٤مىمتٜم٤م ظمقوم٤م ُمـ ضٞم٤مقمٝم٤م، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ 

تٗم٤مظ هب٤م، أو سمتح٘مٞم٘مٝم٤م ودراؾمتٝم٤م، وُمـ صَمّؿ ـمبٕمٝم٤م وٟمنمه٤م سملم سم٤مًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م وآطم

 اًمت٤مئ٘ملم هل٤م.

                                                        
 102ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م  (1)

 1ؾمقرة اًمٜمس٤مء آي٦م ( 2)

 71-70ؾمقرة إطمزاب ( 3)
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ٕٖٚ 

وٓ ؿمؽ أن ذم يمؾ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن، وذم يمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم سمٕمض اعمس٤مئؾ 

اًمٗمرقمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل ُأومردت سم٤مًمت٠مًمٞمػ، وذًمؽ ًمٖمٛمقضٝم٤م وشمِمٕمبٝم٤م ويمثرة إوضمف 

سمٞمقٟمس (أن)اًمقاردة ومٞمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ يمٚمٛم٦م 
(1)

سمٞمقٟمس (آهلل)و، 
(2)

واًمٜمٛمؾ 
(3)

 ،

ُمقضٕم٤م إٟمٕم٤مم (آًمذيمريـ)و
(4)

(آًمسحر)و، 
(5)

قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو 
(6)

، وآؾمتٗمٝم٤مم 

"ؾمْقءات"واضمتامع اًمٚملم ُمع اًمبدل ذم ىمقًمف اعمتٙمرر ذم إطمدى قمنم ؾمقرة، 
(7)

وُم٤م  

  شمٍمف ُمٜمٝم٤م، وٟمحق ذًمؽ.

 ـ(ه833)ت وىمد ُأومردت سمٕمض هذه اجلزئٞم٤مت سمتآًمٞمػ ُمست٘مٚم٦م. ومالسمـ اجلزري 

، ويمذًمؽ اإلُم٤مم قمكم سمـ قمكم ]اإلقمالن ذم ُمس٠مًم٦م )أن([ه٤م رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ؾمام

ؼْماُمٚمز اًم  (ءاُمٜمتؿ)ٗم٦م إقمٞم٤من ذم اًمٙمالم قمغم ًمٗمٔمل حت]ذم يمت٤مب  هـ(1087)تِما

أطمد  هـ(1130)ت سمٕمد ، ويمذًمؽ اإلُم٤مم قمكم سمـ حمسـ اًمّمٕمٞمدي اًمِم٤مذزم ([أن)و

ِمٙمالت ىمقًمف اًمدرر احلس٤من ذم طمؾ ُم]ـمالب اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٕمٜمقان 

([ أن)شمٕم٤ممم 
(8)

. 

ومجٞمع هذه  وىمد ٟمٔمؿ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلسـ اعمتقزم ومٞمٝم٤م قمدة ُمٜمٔمقُم٤مت

اًمٙمت٥م ُم٤م قمدا اًمدرر احلس٤من وُمٜمٔمقُم٤مت اعمتقزم ٓ شمزال خمٓمقـم٦م مل شمٓمٚمٝم٤م يد اًمٕمٜم٤مي٦م 

ت وإشم٘م٤مهن٤م وطم٤مضم٦م إن أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م هذه اجلزئٞم٤م ،اعمتخّمّم٦م ومٞمام أقمٚمؿ. وذم ٟمٔمري

شمٙمٗمل ؾمبًب٤م ذم إظمراضمٝم٤م واظمتٞم٤مره٤م  ،ـمٚمب٦م قمٚمؿ اًم٘مراءات إًمٞمٝم٤م وؿمٝمرة ُم١مًمٗمٞمٝم٤م

                                                        
 91، و 51ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (1)

 59ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (2)

 59ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، آي٦م:  (3)
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 (1/377وهل ىمراءة أيب ضمٕمٗمر أيًْم٤م. يٜمٔمر اًمٜمنم ) (6)

 27-26ؾمقرة إقمراف آي٦م  (7)

ع، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مُمـ، ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اعمٜمٞم /سمح٨م أظمرضمف اًمديمتقر (8)

 م.2011هـ، ُم٤ميق 1432مج٤مدى إومم، قم٤مم 
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ٕٚٗ 

وٓ ؿمؽ أن يمثرة اًمتآًمٞمػ ذم هذه اجلزئٞم٤مت يدل قمغم أمهٞمتٝم٤م،  ُمقضققًم٤م ًمٚمبح٨م.

ورضورة متٞمٞمز إوضمف اًمتل ي٘مرأ هب٤م ُمـ همػمه٤م، وحترير هذه اعمس٤مئؾ طمتك ٓ شمٚمتبس 

 قمغم اًمٓمٚمب٦م. 

ذم  ٓمقط صٖمػم ذم طمجٛمف، قمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمٕمفػمه وسمٕمد اـمالقمل قمغم خموهلذا وهم

آٟمٗم٦م اًمذيمر، وُمس٠مًم٦م  (أن)ُمس٠مًم٦م  :ُمٜمٝم٤م ،حترير سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمِمٙمٚم٦م ذم اًم٘مراءات

–ذم اضمتامع اًمٚملم ُمع اًمبدل، ومجع ؿمت٤مت سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمتٗمرىم٦م  (ؾمقءات)واو 

وهمػمه٤م، مم٤م ؾمٞمتبلما ُمـ  ،يمـ)آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جلٛمٞمع اًم٘مراء

، أطمبب٧ُم أن ُأؾمٝمؿ ذم ظمدُم٦م هذا اًمٗمـ -ظمالل إظمراج هذا اًمبح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

سم٢مظمراج هذه اعمٜمٔمقُم٦م اعمقؾمقُم٦م سمـ)ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم اهلل ذي اجلالل، 

ُمع ذطمٝم٤م اعمسٛمك سمٗمتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم اهلل 

وهل ُمـ شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري  ،ذي اجلالل(

 هـ. 1111اعم٘مرئ اًمِم٤مومٕمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ومٕمزُم٧ُم ُمتقيمالًّ قمغم اهلل وـم٤مًمًب٤م ُمٜمف اًمٕمقن قمغم إظمراضمٝم٤م ُمع ذطمٝم٤م إمم اًمٜمقر 

أطمد ُمٞم٤مديـ  ،ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ًمٞم٘مٞمٜمل أن آؿمتٖم٤مل سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وإظمراج يمتبف

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ هلل قمز وضمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمدقمقة إمم ا

﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ
 (1)

. 

شبَ لُِّغوا َعنِّي َوَلْو آيَةً » ×وًم٘مقل اًمٜمبل 
 (2)

، وأطمس٥م ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م ًمٙمت٤مب 

ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ  ،وهذا اًمذي رهمبٜمل ودقم٤مين إلظمراج هذا اًمٙمت٤مب ،اهلل قمز وضمؾ

 اًمٓمقل ذم ُمثؾ هذه إسمح٤مث اعمٕمدة ًمٚمٜمنم.

أن جيٕمؾ قمٛمكم هذا ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف  ،ؾم٠مل اهلل اًمٙمريؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿأ

 وأن يرزىمٜمل اًمثقاب قمٚمٞمف يقم أًم٘م٤مه، إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م. ،اًمٙمريؿ

                                                        
 108ؾمقرة يقؾمػ آي٦م  (1)

 .، يمت٤مب إٟمبٞم٤مء6/496يٜمٔمر صحٞمح اًمبخ٤مري ُمع اًمٗمتح  (2)
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إمم قمدة  ،وىمد ارشم٠مي٧م أن أىمسؿ سمحثل هذا سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م وُم٤م ختٚمٚمٝم٤م ُمـ متٝمٞمد

 ُمب٤مطم٨م ووم٘مرات قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ومٝمرؾم٤م اعمّم٤مدر واعمقضققم٤مت. و ،وظم٤ممت٦م ،وصمالصم٦م ُمب٤مطم٨م ،اعم٘مدُم٦م

 يم٤مٔيت:

 : وىمد أدرضم٧ُم ومٞمٝم٤م اًمتٛمٝمٞمد وؾمب٥م اظمتٞم٤مر اعمقضقع. المقدمة

ومجٕمٚمتف سمٕمٜمقان ٟمبذة ُمقضمزة قمـ اعم١مًمػ. وحيتقي قمغم مخس : المبحث األولأُم٤م 

 وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مر.

 .اًمٗم٘مرة إومم: اؾمٛمف وٟمسبف وًم٘مبف ويمٜمٞمتف

 .اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمقًمده وٟمِم٠مشمف

 .ب( –رة اًمث٤مًمث٦م: ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه سمٗم٘مرشملم )أ اًمٗم٘م

 .اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م: ُم١مًمٗم٤مشمف

 .اًمٗم٘مرة اخل٤مُمس٦م: ووم٤مشمف

 .دراؾم٦م اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ، وضمٕمٚمتف ذم أرسمع وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مر: المبحث الثاني

 .حت٘مٞمؼ قمٜمقان اًمٙمت٤مب وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف إمم ُم١مًمٗمف -وم٘مرة )أ(

 .ُمقضقع اًمٙمت٤مب ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مسٞمٛمف -وم٘مرة )ب(

 وصػ ٟمسخ اًمٙمت٤مب اًمتل اقمتٛمدُت قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ، ُمع إحل٤مق ٟمامذج ُمٜمٝم٤م. -(وم٘مرة )ج

 قمٛمكم ذم حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب. -وم٘مرة )د(

 ٟمص اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ.: المبحث الثالث

 ، وضٛمٜمتٝم٤م ٟمت٤مئ٩م اًمبح٨م وسمٕمض اًمتقصٞم٤مت.بالخاتمةصمؿ أردوم٧ُم 

ٕمٛمؾ. صمؿ أحل٘م٧ُم ومٝمرد اعمّم٤مدر واعمراضمع واعمقضققم٤مت ظمدُم٦ًم ًمٚمٜم٤مفمر ذم هذا اًم

 وُمـ اهلل وطمده أؾمتٛمد اًمٕمقن ومٝمق طمسبل وٟمٕمؿ اعمٕملم.
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ٕٚٙ 

 : نبرة موجزة عن املؤلف املبحث األول
 :وحيتقي قمغم مخس وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مر

 الفقرة األولى: اسمو، ونسبو، ولقبو، وكنيتو
حمٛمد سمـ هق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م: ؿمٛمس اًمديـ، ؿمٞمخ اعم٘مرئلم واعمحدصملم ذم زُم٤مٟمف، 

ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري
(1)

اًمِم٤مومٕمل قمغم اًمّمحٞمح. وهق اعمقاومؼ عم٤م ذم ُمٓمٚمع هذه  

 :اعمٜمٔمقُم٦م

ـُ ىم٤مؾمِؿ ىَم٤مَل  ٌد هَق اسم  حمٛما

 

اطمؿِ     إزهرْي راضِمل اًمٙمريِؿ اًمرا

: هق اؾمؿ اًمٜم٤مفمؿ.  . وىمقًمف: حمٛمد.: ). - وهق اًمِم٤مرح هلذه اعمٜمٔمقُم٦م -وم٘مد ىم٤مل  

ؿ: اؾمؿ ٕسمٞمف. وىمقًمف: إزهري: ٟمسب٦م إمم اجل٤مُمع إزهر( وم٤مقمؾ ي٘م٤مل... وىمقًمف: ىم٤مؾم

  ومٝمق أقمٚمؿ سم٤مؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف.

واًمٗمقائد اعمحررةهق ذم ُمٓمٚمع يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ويمام 
(2)

وسمٕمض ٟمسخ  ،

يمت٤مب همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًمبلم وُمٜمٞم٦م اًمراهمبلم
(3)

، وسمٕمض ٟمسخ هذا اًمٙمت٤مب
(4)

. 

                                                        
، ؾمٚمؽ اًمدرر 25، ُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م ص 25، ديقان اإلؾمالم ص 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (1)

، هداي٦م اًم٘م٤مري ُمٚمحؼ إقمالم 1/86، شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 3/121-122

  .55، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 2/717

ُمٜمف طمقل دراؾم٦م  أظمرضمف حم٘مً٘م٤م اًمب٤مطم٨م اًمديمتقر/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ وم٤مضؾ اعمِمٝمداين. وىمد أومدُت  (2)

 . 257إمم سمٕمض ُمّم٤مدره. يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  ورضمٕم٧ُم  ،اعم١مًمػ

 (.1ًمقطم٦م )( 3)

وم٘مد يمت٥م قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب( )هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي  (4)

اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٛمدة اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي، وزم اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمخ حمٛمد 

طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم وومسح ذم ُمدشمف ... إًمخ(، وىمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٚمًدا، إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، 

 يُمتب٧م ذم زُمـ اعم١مًمػ.

وذم ٟمسخ٦م )ج( )ذح اسمـ ىم٤مؾمؿ إزهري قمغم ُمٜمٔمقُمتف ذم اًم٘مراءات اعمسٛمك: ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح  

 ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل(.



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٚٚ 

ًمب٘مريوىمٞمؾ: إن اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ا
(1)

يمام هق احل٤مل ذم ، 

ٓا ُم٤م  اًمتٕمريػ سمبٕمض يمتبف ذم ومٝم٤مرس اعمٙمتب٤مت، وًمٕمؾ ذًمؽ ُمـ شمٍمف اًمٜمّس٤مخ. وإ

 ذيمر قمـ ٟمٗمسف ذم ذح ُمٜمٔمقُمتف وُم٤م يمت٥م قمغم همالومٝم٤م يم٤مٍف ذم ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ. 

وىمد ذيمره اًمزريمكم
(2)

سم٤مٓؾمٛملم ُمع أهنام ًمِمخص واطمد. وىمد قمٚمؾ حم٘مؼ يمت٤مب  

اًمٗمقائد اعم٘مررة
(3)

 أن ذًمؽ ُمـ أضمؾ آظمتالف ذم اؾمؿ أسمٞمف. 

سمٗمتح اًمب٤مء اعمقطمدة  -ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمٚم٘م٥م اًمَبَ٘مِري اؿمتٝمر اإلُم٤مم حمٛمد سمـ

. وهذه اًمٜمسب٦م إمم اًمب٘مر. وهق ًم٘م٥م ًمبٕمض اًمٜم٤مس-واًم٘م٤مف ويمرس اًمراء
(4)

وىمٞمؾ: ، 

ٟمسب٦م إمم )َٟمْزًم٦م اًمَبَ٘مر( وهل إطمدى ىمرى ُمٍم
(5)

اعمحٚم٦م أو إمم )دار اًمب٘مر( ُمـ أقمامل ، 

سمٛمٍم
(6)

وىمد ذيمر ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد اعم٘مررة. 
(7) 

طمٞم٨م ىم٤مل: )ي٘مقل 

اعمٕمؽمُف سمذٟمقسمف، اًمراضمل ُمـ رسمف ؾمؽم قمٞمقسمف حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري 

سمٚمًدا، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، إزهري وـمٜم٤ًم، ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل، ُمتقيماًل قمٚمٞمف. اٟمتٝمك. ويمذًمؽ 

 ًمٕمب٤مرة قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب( ذم هذا اًمٙمت٤مب.يُمت٥م اجلزء إظمػم ُمـ هذه ا

٥م وُٟمس٥م سمٕمدة أًم٘م٤مب وٟمَِس٥م، ُمٜمٝم٤م: اعمٍمي، اًمِمٜم٤موي، اًمرضير،  وىمد ًُم٘م 

اعم٘مرئ، اعمحدث، اًمٗم٘مٞمف، اًمّمقذم، ؿمٛمس اًمديـ، وهمػمه٤م
(8)

. 

يٙمٜمك سم٠ميب اإليمرام
(9)

. 

 الفقرة الثانية: مولده ونشأتو
                                                        

 . 55، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 7/7و 6/317يٜمٔمر إقمالم  (1)

  .7/7و 6/317ٕقمالم يٜمٔمر ا (2)

  د/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ وم٤مضؾ اعمِمٝمداين. (3)

  .1/166يٜمٔمر اًمٚمب٤مب ذم هتذي٥م إٟمس٤مب  (4)

  .7/7، وإقمالم 57، واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (5)

  يٜمٔمر اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م. (6)

  حت٘مٞمؼ د/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمِمٝمداين. -257يٜمٔمر ص  (7)

صم٤مر  (8)   .57، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م ا

، 2/717، هداي٦م اًم٘م٤مرئ )ُمٚمحؼ إقمالم( 4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (9)

  .58اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 
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ٕٚٛ 

هـ(1018)ؾ اًمب٘مري ؾمٜم٦م ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞم سمـًمد اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد وُ 
(1)

 

 هـ(1014)قمغم اًمّمحٞمح. وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م 
(2)

قمغم هـ( 1111)وإول أصح ٕٟمف شمقذم ؾمٜم٦م ، 

( ؾمٜم٦م قمغم ىمقل اجلؼميت93اًمّمحٞمح وًمف )
(3)

. 

سم٤مًمٙمثػم قمـ ٟمِم٠مشمف. ومٚمٕمؾ ؿم٠مٟمف  –اًمتل اـمٚمٕم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م  –ومل شمتحٗمٜم٤م يمت٥م اًمؽماضمؿ 

قمغم يد اًمِمٞمخ/ قمبد اًمرمحـ سمـ  ذم ذًمؽ ؿم٠من قمٚمامء سمٚمده، طمٞم٨م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم سمٚمده

 ؿمح٤مذه اًمٞمٛمٜمل، واًمِمٞمخ/ إسمراهٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مين اعم٤مًمٙمل وهمػمهؿ. 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اجلؼميت
(4)

: أظمذ قمٚمؿ اًم٘مراءات قمـ اًمِمٞمخ قمبد 

 واًمِمقسمرياًمرمحـ اًمٞمٛمٜمل، واحلدي٨م قمـ اًمب٤مسمكم، واًمٗم٘مف قمـ اعمزاطمل واًمزي٤مدي 

دي٨م أيًْم٤م قمـ اًمٜمقر احلٚمبل واًمؼمه٤من اًمٚم٘م٤مين، واًمٓمري٘م٦م قمـ ، واحلاعمٜمٞم٤موي وحمٛمد

ف اًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري واًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ احلٚمبل إمحدي.  قمٛم 

وهم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم إُم٤م شمٚمٛمٞمذه أو شمٚمٛمٞمذ شمٚمٛمٞمذه. اهـ. صمؿ رطمؾ سمٕمد ذًمؽ ذم ـمٚم٥م 

 اًمٕمٚمؿ إمم سم٤مىمل اًمبٚمدان. 

يمثرة ؿمٞمقظمف، وُمقت  :ىم٧م ُمبٙمر ُمـ طمٞم٤مشمفومم٤م يدل قمغم أٟمف اؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ذم و

سمٕمْمٝمؿ ذم وىم٧م ُمبٙمر ُمـ طمٞم٤مشمف، وم٘مد شمقذم ؿمٞمخف إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مين وهق مل يتج٤موز 

يمام ؾمٞمتبلما ُمـ ظمالل شم٤مريخ ووم٤مة ؿمٞمقظمف، ذم ُمبح٨م ُمست٘مؾ. صمؿ ٓزم سمٕمد  اًمٕمنميـ

ُمرطمٚم٦م اًمٓمٚم٥م اًمتدريس واإلىمراء طمتك ًُم٘م٥م سمِمٞمخ اإلىمراء سم٤مجل٤مُمع إزهر
(5)

 ،

رأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن سم٤مًمرواي٤مت ُم٤م ٓ حيَم قمددهؿ، وؾمٜمذيمر ضم٤مٟمًب٤م ُمـ شمالُمٞمذه طمٞم٨م ىم

                                                        
 .58، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 7/7، إقمالم 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (1)

 .7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (2)

 .58، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (3)

 .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (4)

  .٦25م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم ص خ، وُمِمٞم3/122يٜمٔمر ؾمٚمؽ اًمدرر  (5)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٜٚ 

ذم هذه اًمٜمبذة اعمختٍمة إن ؿم٤مء اهلل. صمؿ اؿمتٖمؾ سم٤مًمت٠مًمٞمػ ويم٤من يٛمكم يمتبف قمغم 

اًمٓمٚمب٦م
(1)

 . 

 ب( -الفقرة الثالثة: شيوخو وتالميذه: بفقرتين )أ 
 شيوخو - أ

د ُمـ اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م، اًمٕمديذم سمرع اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري 

وًمف ؿمٞمقخ ذم يمؾ ومـ ُمٜمٝم٤م، وهذا مم٤م يدل قمغم ؿمٖمٗمف سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمٚمف. وىمد 

أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء قمٍمه ووصٗمقه سمّمٗم٤مت اًمت٘مدير واإليمب٤مر يم٘مقهلؿ 

اًمٕمالُم٦م، اًمٗم٘مٞمف، اعم٘مرئ، ؿمٞمخ اًم٘مراء ذم اًمبالد اعمٍمي٦م
(2)

. 

 وىمد رشمب٧ُم سمٕمض ؿمٞمقظمف طمس٥م شم٤مريخ وومٞم٤مهتؿ:

ُمـ ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف (هـ1024ت)اًمِم٤مومٕمل ٤مدييا اًمِمٞمخ قمكم سمـ حيٞمك اًمزا  -1
(3)

.  

ُمـ ؿمٞمقظمف ذم احلدي٨م (هـ1041)تإسمراهٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمسـ اًمٚماَ٘م٤مين  -2
(4)

. 
ف ذم ـقظمـُمـ ؿمٞم (هـ1044)تاًمِم٤مومٕملبل د احلَٚمَ ــراهٞمؿ سمـ أمحـقمكم سمـ إسم -3

 احلدي٨م
(5)

. 

ـ ؿمٞمقظمف ذم اًم٘مراءات (هـ1050)تٜمل اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمح٤مذة اًمٞمَٛمَ  -4 ُم
(6)

. 
ُمـ ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف (هـ1069)تي رِ سمَ قْ حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمِما  -5

(7)
. 

ُمـ ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف (هـ1057)تل اطمِ زا ٛمَ ـؾمٚمٓم٤من سمـ أمحد سمـ ؾمالُم٦م اًم -6
(8)

. 
                                                        

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.( 1)

  .٤25مدر شمرمجتف وُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم ص يٜمٔمر ُمّم (2)

  .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (3)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. (4)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.( 5)

  .25، ُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م ص 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 6)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. (7)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.( 8)
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ٕٛٓ 

هـ ُمـ ؿمٞمقظمف ذم احلدي٨م1077حمٛمد قمالء اًمديـ اًمب٤مسمكم اًم٘م٤مهري ت  -7
(1)

. 
ف اًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞم -8 ؾ اًمَبَ٘مِري أظمذ قمٜمف قمٚمؿ اًمسٚمقك قمٛمُّ

ف واًمتّمقُّ
(2)

 .وهمػمهؿ ،

 تالميذه -ب
ًمف اًمٕمديد ُمـ اًمتالُمٞمذ طمتك ُوصػ سم٠مٟمف ىمد ىمرأ قمٚمٞمف ُمـ ٓ حيَم قمددهؿ

(3)
 ،

وأن هم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم إُم٤م شمٚمٛمٞمذه أو شمٚمٛمٞمذ شمٚمٛمٞمذه
(4)

.  
ٝمؿ طمس٥م شم٤مريخ ووم٤مة يمؾٍّ ُمٜمٝمؿوىمد رشمبتُ 

(5)
. 

 .هـ(1116)تقم٤مُمر اًمِم٤مومٕمل احلٍمي  -1

 .هـ(1118)ت أمحد سمـ حمٛمد اعمٜمٗمٚمقـمل  -2

 .هـ(1120)ت إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلراين اًمدُمِم٘مل  -3

 .هـ(1126)ت حمٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمبكم  -4

هـ(1130)ت قمكم سمـ حمسـ اًمّمٕمٞمدي اًمِم٤مذزم  -5
(6)

. 
 .هـ(1132)ت ؾمٕمدي سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد احلٜمٗمل  -6

 . هـ(1140)ت قمٞمد سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل  -7

 .هـ(1140)ت د سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد احلسٞمٜمل اًمدُمٞم٤مـمل حمٛم -8

 .هـ(1147)ت حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ذف اًمديـ اًمِم٤مومٕمل اعم٘مدد  -9

 .هـ(1148)حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ قمبد اًمٖمٜمل اًمِم٤مومٕمل اًمٕمجٚمقين   -10

                                                        
  ًمس٤مسمؼ.يٜمٔمر اعمّمدر ا( 1)

  .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 2)

  .3/122يٜمٔمر ؾمٚمؽ اًمدرر ( 3)

  .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 4)

  وُم٤م سمٕمده٤م. 68يٜمٔمر ذم ذًمؽ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 5)

ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمكم. دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د/ىمقًمف شمٕم٤ممم )أن( ًمٚمر ُمِمٙمالتيٜمٔمر اًمدرر احلس٤من ذم طمؾ ( 6)

 .58ص 1432ٜمٞمع، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مُمـ قمثامن اعم



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٛٔ 

 .هـ(1165)ت أمحد سمـ قمبد اهلل اًمّمٞمداوي احلٜمٗمل   -11

 .هـ(1165)ت ي اًمِم٤مومٕمل رِ سمَ زْ قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٙمُ   -12

 وهمػمهؿ. هـ(1176)ت حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد احلسٜمل اعم٤مًمٙمل   -13

 الفقرة الرابعة: مؤلفاتو
ذيمرت يمت٥م اًمؽماضمؿ

(1)
أن ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، ويم٤من يٛمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمٓمٚمب٦م،  

ذم شم٤مرخيف -يمام ذيمر اجلؼميت-وهق 
(2)

  .ش... أٟمف أًماػ وأضم٤مد واٟمٗمرد»:

 ومٛمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:

،ئد اعمحررةاًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقا -1
(3)

وشمٕمرف سم٤مًم٘مقاقمد اًمب٘مري٦م ذم سمٞم٤من 

ُمذه٥م يمؾ واطمد ُمـ اًم٘مراء قمغم اٟمٗمرادة
(4)

. 

همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًمبلم وُمٜمٞم٦م اًمراهمبلم ذم قمٚمؿ اًمتجقيد -2
(5)

. 

ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل -3
(6)

. 

 ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل. وهل )أرضمقزة ذم ُمِمٙمؾ -4

رآن(اًم٘م
(7)

. 

اًمٕمٛمدة اًمسٜمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمٜمقن اًمس٤ميمٜم٦م واًمتٜمقيـ واعمد واًم٘مٍم واًمالم  -5

اًم٘مٛمري٦م واًمِمٛمسٞم٦م
(8)

. 

                                                        
  يٜمٔمر ُمّم٤مدر شمرمجتف. (1)

  .1/86شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 2)

ُمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ  .7/7، و6/317، إقمالم 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم ( 3)

  ٞمام يتٕمٚمؼ سمدراؾم٦م اعم١مًمػ.ُمٜمف وم أومدُت  وىمد. اعمِمٝمداين إسمراهٞمؿ سمـ اًمديمتقر/ حمٛمد

 .6/317، إقمالم 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 7/273، هدي٦م اًمٕم٤مروملم 4/149( يٜمٔمر إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 4)

وهق ُمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد ُمٕم٤مذ  .7/7إقمالم  ،4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 11/136ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 5)

 م. 2002 -هـ  1423ُمّمٓمٗمك اخلـ، دار إقمالم، إردن، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 . )وهق هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمستٕملم سم٤مهلل قمغم إظمراضمف(.7/7، إقمالم 11/136ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 6)

 .7/7، إقمالم 1/98ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م  (7)

 ُمـ أشمك مم٤م*  اًمٗمقائدِ  ُمـ ىمّمدٟم٤مه ومٞمام * اًمقاطمدِ  سمٕمقن أن وٟمنمعوهذه اًمتسٛمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقًمف:  

 53-52يٜمٔمر ص  اًم٘مرآن ُُمِمٙمؾ

 .7/7، إقمالم 11/136ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (8)
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ٕٕٛ 

ذح اعم٘مدُم٦م أضمروُمٞم٦م -6
(1)

وشمسٛمك )اًمتحٗم٦م اًمبٝمٞم٦م ذم إقمراب أضمروُمٞم٦م( ،
(2)

. 

طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمرطمبٞم٦م ذم اًمٗمرائض -7
(3)

 وهمػمه٤م. ،

وأصمب٧م  ،اعمحررة مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥موىمد أورد حم٘مؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقائد 

ٟمسبتٝم٤م إمم اعم١مًمػ ُمٕمتٛمًدا قمغم ومٝم٤مرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م، واًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ، 

 وومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م. وهل:

طم٤مؿمٞم٦م قمغم رؾم٤مًم٦م ذم اًمتجقيد -8
(4)

. 

احلقاش اعمحٙمٛم٦م قمغم ذح اًمستلم ُمس٠مًم٦م -9
(5)

. 

رؾم٤مًم٦م ذم دمقيد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -10
(6)

. 

رؾم٤مًم٦م ذم ـمري٘م٦م طمٗمص  -11
(7)

. 

ومقائد ذم اًمقىمػ وآسمتداء  -12
(8)

. 

 : وفاتو الفقرة الخامسة
مج٤مدى أظمرة  14شمقذم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري سمٛمٍم ذم يقم 

 (هـ1111)قم٤مم 
(9)

ُمـ مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م 24وىمٞمؾ: يقم  قمغم اًمّمحٞمح. 
(10)

. 

ٓا  ناظمتٚمٗمقا ذم اًمٞمقم، وأمجٕمقا قمغم اًمِمٝمر، ويم٤مدوا جيٛمٕمق أن اًمسٞمد  قمغم اًمسٜم٦م، إ

                                                        
 .7/273هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (1)

 .6/317إقمالم  (2)

 .6/317إقمالم  (3)

 (.1/20)ومٝمرس دار اًمٙمت٥م  77يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  (4)

 (.1/289)ومٝمرس دار اًمٙمت٥م  78يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 5)

 (.1/20ًمٙمت٥م )ومٝمرس دار ا 79يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 6)

 (.1/77)ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م  80يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  (7)

 (.1/25)ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م  88يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 8)

 .7/273، هدي٦م اًمٕم٤مروملم 4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 11/136يٜمٔمر ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (9)

 .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (10)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٖٛ 

حمٛمد ظمٚمٞمؾ اعمرادي
(1)

هـ، وًمٕمٚمف وهؿ. وم٘مد ىم٤مل قمٜمد شمرمج٦م 1107ضمٕمؾ ووم٤مشمف قم٤مم  

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد احلسٜمل اعم٤مًمٙمل اعمٕمروف سم٤مًمُبٚمٞمدي أطمد شمالُمٞمذ 

، وزاد وم٘م٤مل: هـ(1110)اًمب٘مري: إن اًمُبٚمٞمدي أظمذ قمـ اًمب٘مري ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م وأًمػ 

أي ىمبؾ ووم٤مة اًمب٘مري سمسٜم٦م واطمدة
(2)

. 

ؾمٜم٦م 93وىمد قم٤مش  (هـ1018)وم٢مذا يم٤من ُمٞمالده قمغم إرضمح قم٤مم 
(3)

ومتٙمقن ، 

سمٞم٘ملم، واهلل أقمٚمؿ. وصكم قمٚمٞمف صالة اًمٖم٤مئ٥م رمحف اهلل رمح٦م  (هـ1111)ووم٤مشمف قم٤مم 

واؾمٕم٦م
(4)

. 

 

                            

                                                        
 .3/122 ذم ؾمٚمؽ اًمدرر (1)

 .91يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  (2)

 .7/273، هدي٦م اًمٕم٤مروملم 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (3)

 .3/122يٜمٔمر ؾمٚمؽ اًمدرر  (4)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٕٛٗ 

 املبحث الثاني: دزاسة الكتاب احملقق
 :ف ذم أرسمع وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مروضمٕمٚمتُ 

 رة )أ( : تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبتو إلى مؤلفو.فق
٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب) :قمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب هق

 وذًمؽ ًمألُمقر اًمت٤مًمٞم٦م: سمال ري٥م، (يمالم ذي اجلالل

ٕن هذا اًمٙمت٤مب قمب٤مرة قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ُمع ذطمٝم٤م ًمٚمٛم١مًمػ ٟمٗمسف. واؾمؿ اعمٜمٔمقُم٦م 

ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل )واؾمؿ اًمنمح:  م ذي اجلالل.ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمال

 .(سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل

... وؾمٛمٞمتف: ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح »وىمد ّسح اعم١مًمػ سم٤مؾمٛمف طمٞم٨م ىم٤مل: 

وهذا ذم مجٞمع اًمٜمسخ إرسمع. وُمـ  ش اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل..ُمذهب٦م 

ؿ يمت٤مسمف، يٕمتؼم ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم صح٦م ـسم٤مؾم ١مًمػـٛمـريح اًمـقم أن شمّمـٛمٕمٚمـاًم

ٟمسبتف إًمٞمف
(1)

. 

. هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ..»يمام يُمت٥م قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب( ُم٤م ٟمّمف: 

ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞم دٟم٤م وُمقٟٓم٤م، اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م، 

 شٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري ...اًمٕمٛمدة اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي، وزم اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمخ حم

. وهق هبذا اًمٕمٜمقان ذم اعمٙمتب٦م إزهري٦مإًمخ
(2)

 . 

يمام أن ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مب إمم ُم١مًمٗمف حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري ٟمسب٦م صحٞمح٦م، عم٤م ُذيمر 

ُمـ أن اعم١مًمػ هق اًمٜم٤مفمؿ وهق اًمِم٤مرح، وىمد ىم٤مل ذم ُمٓمٚمع أسمٞم٤مت هذه اًم٘مّمٞمدة )ومتح 

ٕمض يمالم ذي اجلالل(اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سم
(3)

: 

                                                        
 (127-126يٜمٔمر ُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م وحت٘مٞمؼ اًمؽماث ًمٚمديمتقر/ أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري ) (1)

 ان ذم اعمٙمتب٦م إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.يٜمٔمر ًمقطم٦م اًمٖمالف ذم ٟمسخ٦م )ب(، وىمد وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف سمٜمٗمز هبذا اًمٕمٜمق (2)

 .87واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  ،1/98( يٜمٔمر ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م 3)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٛ٘ 

ـُ ىم٤مؾمِؿ  ٌد هَق اسم  ىَم٤مَل حمٛما

 

اطمؿِ   إزهرْي راضِمل اًمٙمريِؿ اًمرا
(1)

  

وىم٤مل ذم ذح هذا اًمبٞم٧م: )وىمقًمف: حمٛمد، هق اؾمؿ اًمٜم٤مفمؿ ... وىمقًمف: ىم٤مؾمؿ،  

 اؾمؿ ٕسمٞمف(.

وىمد ٟمسبف إًمٞمف أطمد ـمالسمف، وهق اإلُم٤مم قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٙمزسمري اًمِم٤مومٕمل 

وذًمؽ ذم طمٞم٤مة اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري، وهق اًمٜم٤مؾمخ واعمتٛمٚمؽ  هـ(1165)ت 

... هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م »إلطمدى ٟمسخ اًمٙمت٤مب طمٞم٨م ىم٤مل: 

اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞم دٟم٤م وُمقٟٓم٤م، اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م، اًمٕمٛمدة 

ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٚمًدا، اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي، وزم اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ 

إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وومسح ذم ُمدشمف، وٟمٗمٕمٜمل سمؼميمتف، 

وأُمدين ُمـ إُمداداشمف
(2)

متٚمُّؽ  شوأقم٤مد قمكّم وقمغم اعمسٚمٛملم ُمـ ص٤مًمح دقمقاشمف، آُملم، 

 آُملم. -همٗمر اهلل ًمف وعمـ دقم٤م ًمف سم٤مًمٕمٗمق وًمٚمٛمسٚمٛملم -يم٤مشمبف وواىمٗمف: احل٤مج قمكم اًمٙمزسمري 

ٗمٕمٜمل سمؼميمتف، وأُمدين ُمـ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وومسح ذم ُمدشمف، وٟمٛمـ ىمقًمف: وم

ي١مظمذ أن هذه اًمٜمسخ٦م يُمتب٧م ذم طمٞم٤مة اعم١مًمػ، وىمد يُمت٥م قمٚمٞمٝم٤م شم٤مريخ  إُمداداشمف

هـ. وىمد يُمتب٧م ىمبؾ ووم٤مشمف سمٜمحق 1087اًمٜمسخ: يقم اجلٛمٕم٦م، ؿمٝمر احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م 

 ًمٞمس ًمف، وإٓ ٕٟمٙمره.ؾمٜم٦م(، ومال يٛمٙمـ أن يٜمس٥م إًمٞمف رء ذم طمٞم٤مشمف  24)

وىمد ٟمسبف إًمٞمف شمٚمٛمٞمُذه قمكم ٟمقر اًمديـ سمـ حمسـ اًمّمٕمٞمدي اعم٤مًمٙمل اًمقوم٤مئل 

. وىمد ٟم٘مؾ ُمـ (أن) إزهري ُم١مًمػ اًمدر احلس٤من ذم طمؾ ُمِمٙمالت ىمقًمف شمٕم٤ممم

                                                        
ح اعم١مًمػ سم٤مؾمٛمف واؾمؿ يمت٤مسمف، ٓ يتٓمرق سمٕمد ذًمؽ أدٟمك ؿمؽ ذم صح٦م ٟمسبتف إًمٞمف، واهلل أقمٚمؿ.( 1)  قمٜمدُم٤م يٍم 

ف اًمِمٞمخ هذا ُمـ شم٠مصمر شمٚمٛمٞمذه سمف، وم٤معم١مًمػ رمحف اهلل ذو ٟمزقم٦م صقومٞم٦م، وىمد شم( 2) ٘مدم أٟمف أظمذ اًمتّمقف ُمـ قمٛم 

ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري وهمػمه، ومٞمٜمبٖمل احلذر واًمتحذير ُمـ ُمثؾ هذه اًمٕمب٤مرات، ٕن اإلـمراء واعمٖم٤مٓة 

. ىم٤مل إًمب٤مين رمحف اهلل ذم × ذم اًمّم٤محللم وؾمٞمٚم٦م ىمد شمٗميض إمم اًمنمك، ويمذًمؽ اًمتقؾّمؾ سمج٤مه اًمٜمبل

 . واهلل أقمٚمؿ.ش٧م ُمٜمف رء اًمبت٦م ذم يمت٤مب أو ؾمٜم٦مبمل يث»(: 143أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ) اًمتقؾمؾ
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ٕٛٙ 

... مم٤م ىمرأُت سمف »ؿمٞمخف حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري يمثػًما ذم هذا اًمٙمت٤مب، طمٞم٨م ىم٤مل: 

ُم٦م ُُمٗمٞمد اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اًمس٤مًمٙملم صقذّم أهِؾ زُم٤مٟمف قمغم ؿمٞمخل اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًم ٕمالا

إمم أن ىم٤مل:  ش ووطمٞمد قمٍمه وأواٟمف: حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري اًمِم٤مومٕمل إزهري...

طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمسٚمٛملم، وأدام اًمٜمٗمع سمٕمٚمقُمف وسمريم٤مشمف ذم -وًم٘مد أضم٤مد ؿمٞمُخٜم٤م »

٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ تٕم٤مل سمنمح ُمذهبومتح اًمٙمبػم اعمذم رؾم٤مًمتف اعمسامة سمـ) -ٞم٤م واًمديـاًمدٟم

، وم٠موضح ُمِمٙمالت هذه أي٦م اًمنميٗم٦م، وٟمٔمٛمٝم٤م سم٘م٤مًم٥م سمٕمض يمالم ذي اجلالل(

 ومٙمره، وذطمٝم٤م سمجقهر ذهٜمف. 

ومٝمل رؾم٤مًم٦م ضمٚمٞمٚم٦م اعم٘مدار، مل يسبؼ إمم ُمثٚمٝم٤م ذم ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر، أدام اهلل قمٚمٞمف 

ٕمض سمحره ُمٕمؽموًم٤م ضمزيؾ اإلٟمٕم٤مم، وسمقأه قمغم صٜمٞمٕمف دار اًمسالم، وه٤م أٟم٤م أهمؽمف ُمـ سم

سمت٘مّمػم اًمٚمس٤من: ٕين ًمس٧ُم ُمـ أهؾ هذا اعمٞمدان، اًمذي دمقل ومٞمف ومحقل اًمٗمرؾم٤من، 

ين اًمِمٞمخ  سمٜمٔمره، ومحٚما٧ْم قمكما سمريم٦ٌم ُمـ سمريمتف، ومٍمُت  -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-ًمٙمـ عما٤م أُمدا

سمبحر قمروم٤مٟمف أؾمبح، وسمٗمٞمض إُمداداشمف أشمٜم٘مح، وأظمذت سمٕمًْم٤م ُمـ ومقائد هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

شواًمدرة اًمٖمقيّم٦م اًمٞمتٞمٛم٦م، وم٠مىمقل وسم٤مهلل اعمستٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالناًمٕمٔمٞمٛم٦م، 
 (1)

 

وىمد َٟمَس٥َم إًمٞمف هذا اًمٙمت٤مب هبذا اًمٕمٜمقان يمؾٌّ ُمـ ظمػم اًمديـ اًمزريمكم،
(2)

وقمٛمر  

رض٤م يمح٤مًمف،
(3)

يمام هق احل٤مل ذم ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م، طمٞم٨م ورد قمغم اًمٙمت٤مب  

(سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري اًمِم٤مومٕملذح اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ): اؾمؿ اعم١مًمػ يم٤مُمالً 
(4)

 .

ويمذًمؽ أصمبتف حم٘مؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقائد اعمحررة
(5)

ٓا   أٟمف ضمٕمٚمٝمام يمت٤مسملم،  إ

                                                        
 (.74هـ، صٗمح٦م ) 1432( 8جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمٕمدد )يٜمٔمر  (1)

 .7/7يٜمٔمر إقمالم  (2)

 .11/136يٜمٔمر ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (3)

 .1/98يٜمٔمر ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م  (4)

 .89-88يٜمٔمر سم٤مًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقائد اعمحررة ص  (5)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٛٚ 

٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ ُمذهب)وهق اًمنمح يمت٤مسًم٤م ُمست٘ماًل، و (ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل)ومجٕمؾ 

٤م، وهق اًمٜمٔمؿ يمت٤مسًم٤م ُمست٘ماًل، وىمد أؿم٤مر إمم أُم٤ميمـ وضمقدمه (سمٕمض يمالم ذي اجلالل

 ومرضمٕم٧ُم إًمٞمٝم٤م.

(أرضمقزة ذم ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن)وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمٜمٔمؿ اؾمؿ 
(1)

وًمٞمس هذا  ،اظمتّم٤مًرا 

 هق آؾمؿ اًمذي أـمٚم٘مف قمٚمٞمف ُم١مًمٗمف.

٤مل يمام يّمّحػ اؾمؿ اًمٜمٔمؿ ُمـ ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل إمم ُمٝمذسم٦م اإلؿمٙم٤مل، يمام هق احل

سم٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم»ذم إـمالق سمرويمٚمامن طمٞم٨م ىم٤مل:   يمالم اعم٘مدُم٦م اعمٝمذا

شاهلل ذي اجلالل
(2)

. وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف شمّمحٞمػ أو ذيمٌر ًمٚمٕمٜمقان سم٤معمٕمٜمك وًمٞمس 

 سم٤مًمٜمص ومال يٕمّقل قمٚمٞمف، واهلل أقمٚمؿ.

٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب) أن اؾمؿ اًمٙمت٤مب هق يتبلما  ،وهبذا

ٞمؾ ، وإٟمف ُمـ شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقم(سمٕمض يمالم ذي اجلالل

 اًمب٘مري اًمِم٤مومٕمل سمٞم٘ملم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 فقرة )ب(: موضوع الكتاب وكيفية تقسيمو
قمب٤مرة قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل ُمع ذطمٝم٤م ومتح اًمٙمبػم  ،ُم٤مدة هذا اًمٙمت٤مب

سمحر اًمرضمز، ٟمٔمٛمٝم٤م وذطمٝم٤م اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ٤مل، وهل ذم ٟمحق مخسلم سمٞمًت٤م ُمـ اعمتٕم

 ل. حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري اًمِم٤مومٕم

ويّمٕم٥م  ،وهل ذم أُمقر وُمس٤مئؾ ىمد شُمِمٙمؾ قمغم اًمدارؾملم ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات

سمٞمقٟمس (أن)، يمٛمس٠مًم٦م ضبٓمٝم٤م ُمـ همػم ٟمٔمؿ
(3)

سمٞمقٟمس واًمٜمٛمؾ (آهلل)، و
(4)

 ،

                                                        
 .89، واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 1/98ٔمر ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م يٜم (1)

 .89واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  ،2/454يٜمٔمر سمرويمٚمامن  (2)

 91، و 51ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (3)

 59، وؾمقرة اًمٜمٛمؾ، آي٦م: 59ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (4)
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ٕٛٛ 

ُمقضٕم٤م إٟمٕم٤مم (آًمذيمريـ)و
(1)

(آًمسحر)، و
(2)

قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو 
(3)

آؾمتٗمٝم٤مم ، و

 . اعمتٙمرر ذم سمٕمض اًمسقر

ق قَمَرًض٤م ًمبـد شمٓمـوىم يم٤مًمٗمرق سملم اًمرؾمقل  ،ض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م واًمٚمٖمقي٦مـٕمرا

، وىمقل اعمٕمتزًم٦م ذم اًم٘مرآن، وُمس٠مًم٦م شمريمٞم٥م اًمٕمدد ُمع اعمٕمدود، واًمٔمروف   واًمٜمبل

رب. وأورد سمٕمض أصم٤مر وإىمقال وهل ـك شمٕمـك وُمتـٜمـك شمبـد( ُمتــٕمـؾ وسمــ)ىمب

 ًمٞمس٧م سم٤مًمٙمثػمة.

ح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ومت)هل ُم٤مدة اًمٙمت٤مب، ُمـ ظمالل قمٜمقاٟمف ويتْمح أن هذه 

: وم٤مًمٕمٜم٤مويـ شمدل قمغم ُمقضققم٤مت ( جلاللُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي ا

 اًمٙمت٥م هم٤مًمًب٤م.

ه٤م ُمتقىماع ظمٗم٤مؤُ  أُمقًرا دىمٞم٘م٦مً  ،وىمد سملّم اعم١مًمػ رمحف اهلل ذم ذطمف عمٜمٔمقُمتف هذه

 قمغم يمثػم ُمـ ـم٤مًمبل قمٚمؿ اًم٘مراءات. 

، سمٕمد أن ذيمر اؾمٛمف واؾمؿ  × وم٘مد سمدأ سم٤محلٛمدًم٦م، وصمٜمك سم٤مًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل

 واىمتبس ُمـ يمالم اسمـ اجلزري وٟمٔمؿ قمغم ُمٜمقاًمف. ،أسمٞمف

ـُ  ُس  وسمٕمُد وم٤مإلٟمس٤مُن ًمٞمَس حَيْ

 

ٓا   ـُ ـــُٔمُف ويتــــحٗمـاَم يـسم إ  ِ٘م

وسملما أن هلام وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام ذم اًمٕمرسمٞم٦م  ،(ىمبؾ)وُمثٚمف  (سمٕمد)وم٠مظمذ يتٙمٚمؿ قمـ اًمٔمرف  

ْم٤مف إًمٞمف، أو حتذومف وشمٜمقي ُمٕمٜم٤مه أو ٓ شمٜمقيف، أرسمٕم٦م أطمقال، وهل: إُم٤م أن شمذيمر اعم

 صمؿ سملما ُمتك شمٕمرب وُمتك شمبٜمك.

صمؿ ذع ذم سمٞم٤من إُمقر واعمس٤مئؾ اًمتل شُمِمٙمؾ قمغم اًم٘م٤مرئ وهل اًمتل ىمّمده٤م 

 سم٤مًمت٠مًمٞمػ طمٞم٨م ىم٤مل: 

                                                        
 144، و 143ؾمقرة إٟمٕم٤مم، آي٦م:  (1)

 81ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (2)

  ذم ىمسؿ اًمتح٘مٞمؼ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ؾمت٠ميت شمراضمؿ إقمالم (3)
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 ومٝم٤مك ٟمٔمؿ ُم٤م أشمك ُمـ ُُمِمٙمؾ

 

  يمالم رسمٜم٤م ومـ٘مـٞم د واٟم٘مؾ 

 ، طمٞم٨م ىم٤مل: (أن)صمؿ سمدأ سمٛمس٠مًم٦م  

 ـ ُُمِمٙمؾ اًم٘مرآنمم٤م أشمك ُم

 

  أن ذم يقٟمس ي٤م ذا اًمٕم٤مين *

ُمقضٕم٤م إٟمٕم٤مم،  (ذيمريـًمآ)سمٞمقٟمس واًمٜمٛمؾ، و (اهلل)ومبلّم ُم٤م ومٞمٝم٤م. وُمثٚمٝم٤م  

 ،وسملما اجل٤مئز ُمـ اعمٛمٜمقع ،وم٤مؾمتقرم مجٞمع إوضمف قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو، (آًمسحر)و

 وىمّرره أّيام شم٘مرير، وأـم٤مل ذم سمٞم٤مٟمف هل٤م ىمٚمٞماًل.

 ذم اًمقىمػ طمٞم٨م ىم٤مل:صمؿ سملما ُم٤م ومٞمٝم٤م 

  ومُٛمدّ وإن شمرد وىمًٗم٤م قمغم أن 

 

ٓمـ واىمٍم ٕوٓه٤م شمسد   ووؾم 

 ويمؾُّ واطمد ُمع اًمثالصم٦م 

 

 ؾم٤مئغ سمال زي٤مدة ٔنذم  

وذطمٝم٤م سمام يٕم٤مدل أرسمع صٗمح٤مت. وشمٙمٚمؿ قمـ ُمذاه٥م سم٤مىمل اًمٕمنمة ومٞمٝم٤م، صمؿ  

قر، صمؿ وصؾ إمم آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر، وسملما أٟمف ذم إطمدى قمنم ُمقضًٕم٤م ذم شمسع ؾم

 رسده٤م وسملما ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمسبٕم٦م طمٞم٨م ىم٤مل:

 وآي آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًم٘مرآن

 

 ضم٤مءت سم٢مطمدى قمنمة ي٤م قم٤مين 

 وأردف سمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمثالصم٦م وم٘م٤مل: 

 وإن شُمِرد ىمراءة اًمثالصم٦م

 

 أقمٜمل هبؿ ُمـ زاد ومقق اًمسبٕم٦م 

ؾ ىمقل ـ، وٟم٘م فــ٦م أوضمــٕمـز أرسمـ٤مئـ، وأّن اجل دلـع اًمبــ ُمـ٤مع اًمٚمٞمــتٛمـل اضمـ٤م ومــ ُمـصمؿ سمٞم 

 اسمـ اجلزري:

  وؾمقءات ىمٍم اًمقاو واهلٛمز صمٚمثـ

 

 ووؾمٓمٝمام وم٤مًمٙمؾ أرسمٕم٦م وم٤مدر  

 وىمد أورد قَمَرًض٤م سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م واًمٚمٖمقي٦م، صمؿ ظمتؿ ٟمٔمٛمف ُمع ذطمف سم٘مقًمف: 

 اًمتامم قمغم هلل واحلٛمد

 

 اإلٟمٕم٤مم قمغم هلل واًمِمٙمر 
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 واًمتسٚمٞمؿ اًمّمالة وأومْمؾ

 

 طمٞمؿرا اًم فواًمرؤ اًمٜمبل   قمغم 

وـمٚم٥م ممـ رأى ظمٚم٦ًم أن يّمٚمحٝم٤م ُمع ؾمؽمه٤م. وم٘مد أًمػ هذا اًمٙمت٤مب ُمع ؿمٖمؾ  

... ُم٤م ىمّمدٟم٤مه ُمـ ذح هذه اعمٜمٔمقُم٦م وىمد شمؿ اًمٙمالم قمغم» اخل٤مـمر طمٞم٨م ىم٤مل:

أن يدرأ سم٤محلسٜم٦م اًمسٞمئ٦م، وم٘مّؾ أن يسٚمؿ اعمرء  زًم٦مواعمرضمق ممـ اـمٚمع ومٞمف قمغم هٗمقة أو 

ؽ ُمع ؿمٖمؾ اخل٤مـمر وُمٙمدرات ذهٜمل ظمّمقًص٤م وىمد صٜمٕم٧م ذًم ،ُمـ وهٚم٦م أو همٗمٚم٦م

 . ش اًمٗم٤مشمر، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

فقرة )ج(: وصف نسخ الكتاب الخطيَّة التي اعتمدُت عليها في التحقيق، 
 مع إلحاق نماذج منها.

وضمدُت هلذا اًمٙمت٤مب سمحٛمد اهلل وشمقومٞم٘مف أرسمع ٟمسخ ظمٓمٞما٦م
(1)

، ومجٞمٕمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م 

 يُمتبت٤م ذم زُمـ اعم١مًمػ: إطمدامه٤م قم٤مم وواضح٦م اًمٙمت٤مسم٦م، واصمٜمت٤من ُمٜمٝمام ،اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، واصمٜمت٤من مل يتبلما ؾمٜم٦م ٟمسخٝمام وًمٙمٜمٝمام سمٕمد ( هـ1087)وإظمرى قم٤مم  ،( هـ1073)

 ذًمؽ، وسمٞم٤مهن٤م يم٤مٔيت:

وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م  ،ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م )أ( :النسخة األولى

اًم٘مرآن،  حت٧م ومـ شمٗمسػم وقمٚمقم ،(15( )367سم٤مجلزائر اًمٕم٤مصٛم٦م، رىمؿ احلٗمظ )

 ذم طمٞم٤مة اعم١مًمػ، وهل سمخط واضح.  :، أيهـ(1073)ٟمسخ٧م قم٤مم 

ذم يمؾ ًمقطم٦م  ًمقطم٦م وٟمّمػ اًمٚمقطم٦م،16٘مع اًمٙمت٤مب ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم وي

ٓا ُم٤م ٟمدر، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ  ؾمٓمًرا15صٗمحت٤من، وذم يمؾ صٗمح٦م   يمٚمٛم٦م 14إمم  10إ

 ذم اًمٖم٤مًم٥م. 

ٕمض اًمِمّدات، أُم٤م سمٕمد، وؾمٛمٞمتف، وسمـ)يمويُمتب٧م إسمٞم٤مت وسمٕمض اًمٙمٚمامت 

وذم سمٕمض اًمسٓمقر ظمرضم٤مت  ،واًمب٘مٞم٦م سم٤معمداد إؾمقد ،واًمٗمقاصؾ( سم٤معمداد إمحر

 ًمإلض٤موم٦م أو ًمٚمتّمقي٥م ذم احلقار. 

                                                        
 وهل اًمتل ُذيمرت ذم ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ( 1)
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ًمبٞم٤من اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م اًمس٘مط  ،آظمر اًمٙمٚمٛم٦م ويقضمد ذم يمؾ صٗمح٦م، شمٕم٘مٞمب٦م سمٙمت٤مسم٦م

 هـ، ويقضمد هب٤م1073أو ظمٚمؾ اًمؽمشمٞم٥م. ويُمت٥م ذم آظمره٤م ؾمٜم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، وهل قم٤مم 

 ذم هذه (إمم آظمره)ر حت٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت. وشمٙمت٥م يمٚمٛم٦م ظمٓمقط سم٤معمداد إمح

 يمام هق احل٤مل ذم ٟمسخ٦م )ج(. (... إًمخ)اًمٜمسخ٦م سم٤مٓظمتّم٤مر هٙمذا 

دين هبذه اًمٜمسخ٦م اًمِمٞمخ ُمٝمدي دهٞمؿ ُمـ اجلزائر، دارس ذم ُمرطمٚم٦م  وىمد زوا

 اجلزاء. اًمديمتقرة، سمٙمٚمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومجزاه اهلل ظمػم

وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م  ،ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م )ب( :النسخة الثانية

ويُمت٥م قمغم همالومٝم٤م قمدد  ،(22310-303)رىمؿ احلٗمظ ،سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕم٤مصٛم٦م

 حت٧م ومـ قمٚمقم اًم٘مرآن.  ،(130699( ىمراءات )2128)

واضح اًمٙمت٤مسم٦م، ذم زُمـ اعم١مًمػ، وهل سمخط ُمنمىمل  :، أي(هـ1087) ُٟمسخ٧م قم٤مم

هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم )غم همالومٝم٤م: ويُمت٥م قم

٦م، اًمٕمٛمدة اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي ذي اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞم دٟم٤م وُمقٟٓم٤م، اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم

اًمب٘مري سمٚمًدا، إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م،  ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ وزم اهلل شمٕم٤ممم:

وٟمٗمٕمٜمل سمؼميمتف، وأُمدين ُمـ إُمداداشمف، وأقم٤مد قمكّم  طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وومسح ذم ُمدشمف،

 . (وقمغم اعمسٚمٛملم ُمـ ص٤مًمح دقمقاشمف، آُملم

 هـ(1165)وهل سمخط شمٚمٛمٞمذه قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٙمزسمري اًمِم٤مومٕمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م 

متٚمؽ يم٤مشمبف وواىمٗمف اًمٗم٘مػم احل٤مج قمكم اًمٙمزسمري ومٞمام ئمٝمر، طمٞم٨م يُمت٥م قمغم همالومٝم٤م: 

 وقمغم سمٕمض صٗمح٤مهت٤م ظم٤ممت٦م.  سم٤مًمٕمٗمق وًمٚمٛمسٚمٛملم آُملم ـ دقم٤م ًمفهمٗمر اهلل ًمف وعم

وذم يمؾ ًمقطم٦م  ،ًمقطم٤مت وٟمّمػ اًمٚمقطم٦م10وي٘مع اًمٙمت٤مب ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم

 يمٚمٛم٦م14إمم  10ؾمٓمًرا ذم اًمٖم٤مًم٥م، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ 23صٗمحت٤من، وذم يمؾ صٗمح٦م 

 واًمب٘مٞم٦م سم٤معمداد إؾمقد.  ،ذم اًمٖم٤مًم٥م، ويُمتب٧م إسمٞم٤مت سمٛمداد أمحر دايمـ
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ًمتقضٞمح٤مت ذم احلقار. ويُمتب٧م اًمتٕم٘مٞمب٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمًٗم٤م ذم يمؾ وومٞمٝم٤م سمٕمض ا

ومتؿ  ؾمٓمًرا، 26 اًمّمٗمح٦م إظمػمة طمٞم٨م ضم٤مءت سمـ صٗمح٦م. وُضٖمط اًمٙمالم ذم

قم٤مُمر  :اًمٙمالم ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٦م. ويُمت٥م ذم آظمر اًمٙمالم وقمٚم٘مٝم٤م سمٞمده اًمٖم٤مئب٦م اًمٗم٘مػم

إمحدي ـمري٘م٦ًم، همٗمر  ،اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م ،اًمٖمٛمري سمٚمًدا ،سمـ رساج اًمديـ سمـ قم٤مضمق

 اهلل ًمف وًمٚمٛمسٚمٛملم، آُملم.

 وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م ،ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م )ج( :النسخة الثالثة

مل يتبلما ٟم٤مؾمخٝم٤م وٓ  ،(303/22310سمرىمؿ احلٗمظ ) ،سمٛمٍم اًم٘م٤مهرة اًمٕم٤مصٛم٦م

ذح  ُمنمىملٍّ مجٞمٍؾ، يُمت٥م قمغم همالومٝم٤م:وًمٙمٜمٝم٤م واضح٦م اًمٙمت٤مسم٦م سمخطٍّ  ،شم٤مريخ ٟمسخٝم٤م

 ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح:)أيب اًم٘م٤مؾمؿ إزهري قمغم ُمٜمٔمقُمتف ذم اًم٘مراءات اعمسٛمك

 وهل سمخط ُمنمىمل مجٞمؾ واضح ُم٘مروء.  ،(ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل

ذم يمؾ ًمقطم٦م صٗمحت٤من، وذم يمؾ  ًمقطم٦م، 12وي٘مع اًمٙمت٤مب ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم 

 يمٚمٛم٦م شم٘مريًب٤م.  12 إمم 10ؾمٓمًرا( إٓ ُم٤م ٟمدر، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ  21صٗمح٦م )

ويُمتب٧م إسمٞم٤مت سمٛمداد خمتٚمػ قمـ سم٤مىمل اًمنمح. ويُمت٥م ذم هذه اًمٜمسخ٦م أيًْم٤م 

ظمٓمقط حت٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت سم٤معمداد اًمذي يُمتب٧م ومٞمف إسمٞم٤مت. وهب٤م شمّمقي٥م سمٕمض 

، أُم٤م سمٕمدٚمامت سمٛمداد يمت٤مسم٦م إسمٞم٤مت يمٙمٚمٛم٦م )اًمٙمٚمامت ذم احلقار ويُمتب٧م سمٕمض اًمٙم

وشمقضمد اًمتٕم٘مٞمب٦م ذم يمؾ  وٟمحقه٤م. ًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(،وؾمٛمٞمتف، وسمسؿ اهلل اؿمٝمد، وأ

صٗمح٦م ُمـ هذه اًمٜمسخ٦م شمٗم٤مدًي٤م خلٚمؾ اًمؽمشمٞم٥م. ويُمتب٧م أسمٞم٤مت اعمٜمٔمقُم٦م رسًدا سمدون 

ذم هذه اًمٜمسخ٦م هٙمذا سم٤مٓظمتّم٤مر  (إمم آظمره)اًمنمح ذم آظمر اًمٙمت٤مب. وشمٙمت٥م يمٚمٛم٦م 

 يمام هق احل٤مل ذم ٟمسخ٦م )أ(. (...إًمخ)

وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م  ،)د( ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م النسخة الرابعة:

حت٧م جمٛمقع رىمؿ  ،(22310-303سمرىمؿ احلٗمظ ) ،سمٛمٍم اًم٘م٤مهرة اًمٕم٤مصٛم٦م

وٓ شم٤مريخ ٟمسخٝم٤م، وًمٙمـ ئمٝمر (. ومل يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ٟم٤مؾمخٝم٤م 869/42846)

 هن٤م ُمع ٟمسخ٦م )ج( ُمت٠مظمرشم٤م اًمٙمت٤مسم٦م. وىمد يُمتب٧م سمخط ُمنمىمل مجٞمؾ. أ
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ذم يمؾ ًمقطم٦م صٗمحت٤من، و ٓمريـ وم٘مط،ًمقطم٦م وٟمّمػ وؾم11وي٘مع اًمٙمت٤مب ومٞمٝم٤م ذم

ٓا ُم٤م ٟمدر، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ  25وذم يمؾ صٗمح٦م  يمٚمٛم٦م شم٘مريًب٤م.  12إمم  9ؾمٓمًرا إ

ويُمتب٧م إسمٞم٤مت سمٛمداد خمتٚمػ قمـ سم٤مىمل اًمنمح. وهبذا اعمداد يُمتب٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت 

ويمذًمؽ اخلٓمقط حت٧م سمٕمض  (،ؿمٝمد، أُم٤م سمٕمد، وؾمٛمٞمتف، وىمقًمفأيمٙمٚمٛم٦م )أمحده، و

ويقضمد شمّمقي٥م ًمبٕمض  ٘مط هبذا اعمداد، واًمب٤مىمل سم٤مًمسقاد.ًمٜماًمٙمٚمامت وسمٕمض ا

 وًمٙمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م، وشمقضمد اًمتٕم٘مٞمب٦م ذم يمؾ صٗمح٦م. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ،اًمٙمٚمامت ذم احل٤مؿمٞم٦م

 فقرة )د(: عملي في تحقيق الكتاب
 ٟمسخ٧ُم ٟمص اًمٙمت٤مب اعمراد حت٘مٞم٘مف يم٤مُمالً ُمـ ٟمسخ٦م )أ( واًمتل اقمتٛمدهت٤م أصالً. -1

ويمذًمؽ ُمع اًمٜمسخ اًمثالث إظمرى، وأصمب٧م  ىم٤مسمٚم٧ُم ُم٤م ٟمسختف ُمع إصؾ، -2

 اًمٗمروق ذم احل٤مؿمٞم٦م.

اطمتج٧ُم إلصمب٤مت ُم٤م ذم سمٕمض اًمٜمسخ إظمرى أصاًل ًمقضمقد ظمٚمؾ واضح ذم  -3

 اًمسٞم٤مق أو ًمقضمقد ؾم٘مط ذم اًمٜمسخ٦م اعمٕمتٛمدة أصاًل وإن يم٤من ىمٚمٞماًل.

قمغم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل شُمٙمت٥م إُمالئٞم٤ًّم  -ذم احل٤مؿمٞم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م-أهمٗمٚم٧ُم اًمتٕمٚمٞمؼ -4

ٟم٤مئب٦م( ًمٕمدم اًمٗم٤مرق،  -وىمد يُمتب٧م ذم اعمخٓمقط سم٤مًمٞم٤مء، يمٙمٚمٛم٦م )قم٤مئدة  ،ةسم٤مهلٛمز

ذم اًمبداي٦م، صمؿ قمدًم٧ُم قمٜمف طمتك ٓ شمٙمثر احلقار  فد أصمبتُّ ـ٤مر، وم٘مـ٤مة ًمالظمتّمــوُمراقم

 سمال وم٤مئدة.

قمزوُت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م، واقمتٛمدُت اًمٕمد اًمٙمقذم ذم ُمّمحػ  -5

 اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م.

ضم٧ُم إطم٤مدي٨م وأ -6 صم٤مر اًمقاردة ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمبٞم٤من درضمتٝم٤م وٟم٘مؾ ُم٤م ظمرا

 ذيمره قمٚمامء احلدي٨م ذم ذًمؽ.

أؾمٜمدُت اًمٜم٘مقل اًمقاردة ذم اًمٜمص إمم يُمُت٥م أصح٤مهب٤م إن يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة أو  -7

 إمم ُمـ أورده٤م طمس٥م اإلُمٙم٤من.
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ٕٜٗ 

شمرمج٧ُم ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم اًمٜمص اعمح٘مؼ سمؽممج٦م ُمقضمزة قمٜمد أول  -8

 وروده ذم اًمٜمص.

 س٤مئؾ اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م اعم١مًمػ، ووصما٘م٧ُم ذًمؽ ُمـ يُمت٥م اًمٗمـ اعمٕمتٛمدة.طم٘م٘م٧ُم اعم -9

 ٘م٧ُم قمغم سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمتل حتت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ.قمٚما  -10

وم٧ُم سم٤مُٕم٤ميمـ واًمبٚمدان  -11 ذطم٧ُم اًمٖمري٥م، وسمٞمٜم٧ُم سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت، وقمرا

 اًمقارد ذيمره٤م ذم اًمٜمص اعمح٘مؼ سم٤مظمتّم٤مر.

 اضمتٝمدُت سمقضع قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ اعمٕمتٛمدة ظمدُم٦ًم ًمٚمٜمص. -12

 رىمٛم٧ُم أسمٞم٤مت اًمٜمٔمؿ وُمٞمازشمف قمـ اًمنمح سمتٙمبػم اخلط ومٞمف ىمٚمٞماًل. -13

اىمتٍمُت قمغم ومٝمرد اعمّم٤مدر واعمراضمع واعمقضققم٤مت خم٤موم٦م شمْمخٞمؿ  -14

 اًمٙمت٤مب، ومٞمٙمقن ذًمؽ طم٤مئاًل دون ٟمنمه.

وىمد أضمٝمدُت ٟمٗمز ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م إصؾ ُمع اًمٜمسخ اًمثالث إظمرى طمروًم٤م  ،هذا

قِمل أٟمٜمل سمٚمٖمتف، وًمٙمٜمل سمذًم٧ُم  ،مم اًمتاممطمروًم٤م، ويمٚمٛم٦ًم يمٚمٛم٦ًم، حم٤موًٓ اًمقصقل إ وٓ أدا

 هـ(590)وأقمٓمٞم٧م هذا اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ وىمتل، ورطمؿ اهلل اًمِم٤مـمبل  ،ُم٤م ذم وؾمٕمل

 : إذ ىم٤مل

ـا سمِف ظمػًما، وؾم٤مُمْح َٟمِسٞمَجفُ    وفُم

 

 واحُلسٜمك وإن يم٤مَن َهْٚمَٝمال *
ِ
همْم٤مء ِٓ  سم٤م

  إص٤مسم٦مَوؾَمٚم ؿ إلطمَدى احُلسٜمَٞملْم  

 

ظمَرى اضْم  * ُٓ تٝم٤مٌد راَم صْقسًم٤م وم٠َمحْماَلوا
(1)

 

 

                                                        
 (.77-76طمرز إُم٤مين ووضمف اًمتٝم٤مين سمٞم٧م ) (1)
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 مناذج من املخطوط

 صورة للصفحة األولى من نسخة )أ(
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صورة للصفحة األولى من نسخة )ب(
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 صورة للصفحة األولى من نسخة )ج(
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صورة للصفحة األولى من نسخة )د(
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 املبحث الثالث: نص الكتاب احملقق
 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

رب يرس ي٤م يمريؿ
(1)

 

(ؼوووما ِمٙمالت قمـ ؾمٜمتف، )ُمـ أراده سمٙمِمػ اعمُ  احلٛمد هلل اًمذي ظمصا 
(2)

ُمـ  

أطمباف
(3)

ٓشمب٤مع ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرآن ُمـ سمديع طمٙمٛمتف، وأرؿمد ُمـ اظمت٤مره وم٠مطمرزه سمحرز  

)أُم٤مٟمتف(
(4)

يمٚمٛمتفومٗم٤مز سمت٘مري٥م ٟمنم  
(5)

سمدررد ىمدر ُمـ شم٘مٚما  ، وأقمغم
(6)

شمٗمسػم يمت٤مسمف،  

ومٓم٤مسم٧ْم 
(7)

 تف. رسيرشمف سمٛمزيد ًمٓمٗمف وقمّمٛم 

أمحده محَد قمبٍد )ُمٕمؽمٍف سمآٓئف(
(8)

، ُمٖمؽمٍف ُمـ ُم٤مئدة ضمقده ورمحتف، وأؿمٙمره 

ٓ هيتديصٕم٥م  قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف ُمـ إزاًم٦م يمؾ  
(9)

 إًمٞمف إٓ سمٜمٕمٛمتف. 

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ؿمٝم٤مدًة أرضمق هب٤م اًمٜمج٤مَة ُمـ قمذاسمِف 

ًدا قمبُده ورؾمقًُمف، اًمذي اصٓمٗم٤مه ُمـ ظم٤مص ٜم٤م حمٛموأؿمٝمد أنا ؾمٞم َدٟم٤م وٟمبٞما وٟم٘مٛمتِف. 

تِف، وأٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسًم٤م أومحؿ اًمبٚمٖم٤مَء وأقمجَز اًمٗمّمح٤مَء، و هدى اًمٜما٤مس ظمقاص سمريا

، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ومجٞمِع أُمتف، صالًة وؾمالًُم٤م دائٛملم  × فـزاًمتـف وضمـسمٛمقاقمٔم

 ُمتالزُملم إمم يقم سمٕمثف خلٚمٞم٘متف، وؾمٚماؿ شمسٚمٞماًم يمثػًما، أُم٤م سمٕمد.

                                                        
وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م  :. ويُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ج(وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم اًمسٞمد احلٚمٞمؿ :يُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ب(( 1)

 .حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف، رب ؾمٝمؾ

 .وومؼ : ٟمسخ٦م )أ(ذم( 2)

 .أطم٥م :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 3)

 .أُم٤مٟمٞمف :ذم ٟمسخ٦م )أ، وب(( 4)

 .يمٚمامشمف :ذم ٟمسخ٦م )د(( 5)

 .سمدر :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 6)

 .ومٓمٚم٥م :ذم ٟمسخ٦م )د(( 7)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب(( 8)

 .ٓ هيدي :ذم ٟمسخ٦م )ب(( 9)
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ف عما٤م يم٤منوم٢مٟما 
(1)

وم٧ْم ومٞمف اهلٛمُؿ اًمٕمقازم، وسُمِذًم٧م ومٞمف اعمُ   ٝم٩ُم اًمٖمقازم، أومم ُم٤م ُسِ

ُم٧م ومٞمف إي٤مُم واًمٚمٞم٤مزم، شمٕمٚمُّؿ ُمِمٙمالِت يمت٤مب اهلل )شمٕم٤ممم( وأقمغم ُم٤م شمٍما
(2)

 ،

اظمؽمُت ؿ ُم٤م ضم٤مء ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف وشمٗمٝمٞمٛمٝم٤م، وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وشمٗمٝمُّ 
(3)

أن أضَع ذطًم٤م قمغم  

ُمتل اعمٜمٔمقُم٦ِم ذم سمٕمض ُم ِمٙمالت اًم٘مرآن، ؾم٠مًمٜمٞمِف سمٕمُض اإلظمقاِن )ُمـ اًمٓمالِب(ُم٘مد 
(4)

، 

٤مب، ؾم٤مئاًل ُمـ اهللِ شمٕم٤ممم أن يٜمٗمَع سمِف  وم٠مضمبُتف إمم ؾم١ماًمف ـم٤مًمًب٤م ًمٚمثقاِب ُمـ اعمٚمِؽ اًمقها

ٞمُتف: ومتح  يـ، وؾمٛما مجٞمَع قمب٤مده اعمسٚمٛملم، وأن يٙمقَن وؾمٞمٚم٦ًم وٟمج٤مًة زم وهلؿ يقَم اًمد 

 ؿمٙم٤مِل قمـ سمٕمِض يمالِم ذي اجلالل. اًمٙمبػِم اعمتٕم٤مِل سمنمح ُِمذهب٦ِم اإل

ُمّمٞم٥م همػم ومٞمف أيمقن ظمٚمؾ يمؾ قمـوأؾم٠مل اهللَ اإلظمالَص ذم ذًمؽ 
(5)

 ،

﴾حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ﴿ُمـ يمؾ  أُمٍر ُمري٥ٍم،  واخلالَص 
(6)

 . 

 

                            

                                                        
 .وم٢من أول ُم٤م سوم٧م :ذم ٟمسخ٦م )د(( 1)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 2)

 . وم٤مظمؽمت :ذم ٟمسخ٦م )ج، ود(( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 4)

  إمم ي١مد ي ختٞمُّؾ يمؾ   قمـ وذم اًمٜمسخ إظمرى:)د(، ٟمسخ٦م  ( اعمثب٧م ُمـ5)
ِ
 .اعمٝم٤مًمِؽ  ؾمقء

 .88ضمزء ُمـ آي٦م ذم ؾمقرة هقد آي٦م: ( 6)
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ٖٓٔ 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وومَٕمْٚم٧ُم أي أؤًم ػ، 
(1)

  ذًمَؽ اىمتداًء سم٤مًمٙمت٤مِب اًمٕمزيِز. 

: قمٚمٌؿ قمغم اًمذاِت اًمقاضم٥ِم اًمقضمقِد اعمستحؼ  جلٛمٞمِع اعمح٤مُمِد.و)اهلل( 
(2)

 

محـ( طمٞمؿ، ٕنا زي٤مدَة اًمبٜم٤مو)اًمرا  شمدلُّ قمغم زي٤مدِة اعمٕمٜمك، إذ : أسمٚمغ ُمـ اًمرا
ِ
ء

(اًمرا ) ـُ طمٞمؿ( : مح : )هق(هق اعمٜمِٕمُؿ سمجالئِؾ اًمٜم َٕمؿ، و)اًمرا
(3)

 اعمٜمٕمؿ سمدىم٤مئ٘مٝم٤م.  

٘ملم: اًمِمٞمخ أمحد سمـ ىم٤مؾمؿوذيمَر ظم٤ممت٦ُم اعمح٘م  
(4)

، قمب٤مرًة رؿمٞم٘م٦ًم ذم ذًمؽ
(5)

، وم٘م٤مل 

)وومَٕمْٚم٧م(»ُمـ ىمقًمٜم٤م:  سمٕمد ُم٤م شم٘مدم
(6)

اِت و)اهلل(»إمم آظمره:  ش ذًمؽ..  : قمٚمٌؿ قمغَم اًمذا

ك هبذا آؾمِؿ إٟمٗمِس، اعمقصقِف سمٙمامِل اإلٟمٕم٤مِم أو ُم٤م دوَٟمف .شإىمدِس، اعمسٛما
(7)

  

شأو ُم٤م دوٟمف»ىمقًَمف: هبذه اًمٕمب٤مرة، همػَم أنا وٓ سم٠مس 
(8)

، يقهؿ أنا أؾمامَء اهللِ 

شمٕم٤ممم
(9)

أنا ، ُمع ، ومٞمٝم٤م ُم٤م هق أقمغم وُم٤م هق دون
(10)

أؾمامَءه 
(11)

شمٕم٤ممم يمٚماٝم٤م ُمستقي٦ٌم ذم  

ـُ أن جي٤مَب قمٜمف: سم٠منا ىمقًَمف:اًمٕمٚمق  واًمٕمٔمٛم٦ِم واًمرومٕم٦ِم. ويٛم شأو ُم٤م دوٟمف»ٙم
(12)

، سم٤مًمٜمسب٦ِم 

                                                        
 ( ؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(.1)

 (.1/2(، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م )1/29قاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م ًمٚمسٗم٤مريٜمل )يٜمٔمر ًم( 2)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج، ود(( 3)

 طم٤مؿمٞم٦م اًمبٞمٜم٤مت أي٤مت :ًمف .اًمديـ ؿمٝم٤مب إزهري، اًمِم٤مومٕمّل  اعمٍمي صمؿ اًمٕمّب٤مدي اًمّمّب٤مغ ىم٤مؾمؿ سمـ أمحد( 4)

(، )إقمالم 10/636هـ. )ؿمذرات اًمذه٥م  994 . شمقذم ؾمٜم٦م:اًمٗم٘مف أصقل ذم اجلقاُمع مجع ذح قمغم

1/198.) 

 .ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤مين اًم٘مراءات( 5)

 )ج( وومّّمؾ. )أ( وومٕمؾ، وذم ٟمسخ٦م ذم ٟمسخ٦م( 6)

(، واًمتقضٞمح قمـ شمقطمٞمد اخلالق ذم 9يٜمٔمر اًمٕمب٤مرة سمٜمّمٝم٤م ذم اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمست٘مٜمع )ص ( 7)

 (.1/16ضمقاب أهؾ اًمٕمراق )

 و ُم٤م هق دوٟمف. وذم ٟمسخ٦م )د( أو دوٟمف.ذم ٟمسخ٦م )ج( أ( 8)

 .يمٚمٝم٤مزي٤مدة: ذم ٟمسخ٦م )ج( ( 9)

 .ُمـ ٟمسخ٦م )د( ٧م٘مٓم( ؾم10)

 .أؾمامء اهلل :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 11)

 .أو دوٟمف :. وذم ٟمسخ٦م )د(أو ُم٤م هق دوٟمف :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 12)
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: هق اعمٜمِٕمؿُ  ـَ سمٙمامِل »اجلٚمٞمٚم٦ِم، وهَق اعمراُد سم٘مقًمف:  سم٤مًمٜم ٕمِؿ اًمٙمثػمةِ  ًمٚمٛمٜمٕمِؿ سمف، وم٢منا اًمرمح

ِل. ،، واًمرطمٞمؿ: هق اعمٜمٕمُؿ سم٤مًم٘مٚمٞمِؾ ُمٜمَٝم٤مشاإلٟمٕم٤ممِ   يمام ُمرا ذم اًمتٕمريِػ إوا

ُكلُّ »: ×اًمُبَداءة سم٤مًمبسٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦ِم، أطم٤مدي٨م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف وىمْد وَرَد ذم 
، وذم رواي٦م: شِم اهلل الرَّْحمِن الرَِّحيِم فَ ُهَو َأْقَطعُ َأْمٍر ِذي بَاٍل ََل يُ ْبَدُأ ِفيِو بِِبسْ 

شبِاْلَحْمِد هلِل فَ ُهَو َأْجَذمُ »
(1)

وايتلِم،  . وُمٕمٜم٤مه: أٟماف ٟم٤مىمُص اًمؼميم٦ِم. وٓ شمٕم٤مرَض سملم اًمر 

، وسم٤محل ، ومب٤مًمبسٛمٚم٦ِم طمّمَؾ احل٘مٞم٘ملُّ . إِذ آسمتداُء طم٘مٞم٘ملٌّ وإض٤مذمٌّ ٛمَدًم٦ِم طمّمَؾ اإلض٤مذمُّ

، ُمٕمٜم٤مهشلٍ ذي سم٤م» وىمقًمف:
(2)

واًمٙمالُم قمغم  واًمِم٠مُن اًمذي هيتؿُّ سمف ذقًم٤م. : احل٤مُل 

اًمبسٛمٚم٦ِم واحلٛمدًم٦ِم مما٤م ؿم٤مَع وذاعَ 
(3)

. 

وسم٤معمسٚمٛملمًمٓمػ اهلل سمِف -ىم٤مل اًمٜما٤مفمُؿ 
(4)

)آُملم( 
(5)

-: 

ـُ ىم٤مؾمِؿ  1 ٌد هَق اسم  ىَم٤مَل حمٛما

 

اطمؿِ     إزهرْي راضِمل اًمٙمريِؿ اًمرا

 
                                                        

طمدي٨م  (4/261(، وأسمق داود ذم اًمسٜمـ )8712(، طمدي٨م )14/329أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )( 1)

، 345(، وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م )ص 10255(، طمدي٨م )9/184(، واًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى )4840)

(، 7898(، طمدي٨م )14/291(، واًمبزار ذم ُمسٜمده )1894(، طمدي٨م )1/610(، واسمـ ُم٤مضمف )494و

(، 1(، طمدي٨م )1/173(، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف )2(، طمدي٨م )1/229واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )

 (. 5768(، طمدي٨م )3/295ؼمى )واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙم

 .شكل كالم أو أمر ذي بال َل يفتتح بذكر اهلل عز وجل فهو أبتر، أو قال: أقطع»وًمٗمظ أمحد: 

 .شكل أمر ذي بال َل يبدأ فيو بالحمد، أقطع»ظ اًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف، واًمبزار: وًمٗم

 .شكل أمر ذي بال َل يبدأ فيو بذكر اهلل، أقطع»: وًمٗمظ اًمدارىمٓمٜمل

 .شكل أمر ذي بال َل يبدأ فيو بالحمد هلل، أقطع»بٞمٝم٘مل: وًمٗمظ اًم

( 1/30اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل ذم اًمٕمرف اًمِمذي )واحلدي٨م ومٞمف يمالم ـمقيؾ ٕهؾ اًمٗمـ، وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف 

 (.4216، وضٕمٗمف إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ اجل٤مُمع، طمدي٨م ) سم٤مٓضٓمراب

 ُمـ ٟمسخ٦م )د( ٧مؾم٘مٓم( 2)

ٗم٧ْم ومٞمٝمام اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، يٜمٔمر ُم٤م ( 3) (، 364-323مجٕمف احل٤مومظ اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م )ص وُأًم 

 (، وىمد أومردت اًمبسٛمٚم٦م سمٛم١مًمٗم٤مت ُمست٘مٚم٦م.396-3/342ويمذًمؽ اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )

 ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ٧مؾم٘مٓم( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 5)
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٥َم، وٓ َيٕمٛمُؾ إٓ ذم اجلٛمؾ اًم٘مقُل: يٕمؿُّ اعمٗمرَد واعمر أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، ومٛمث٤مل يما

، ذم حمؾ ٟمّم٥ٍم ُم٘مقُل اًم٘مقل. اجلٛمٚم٦م: )ىم٤مَل زيٌد: قمٛمٌرو ىم٤مئٌؿ(. ومجٛمٚم٦م )قمٛمٌرو ىم٤مئٌؿ(

(ىمٚم٧ُم ىمّمٞمدًة أو ؿِمْٕمًرا: )وُمث٤مُل ُم٤م هق ذم ُمٕمٜم٤مه٤م
(1)

. 

٤م ُم٤م يقهُؿ أٟمف يٕمٛمؾ ذم اعمٗمرد، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ﴾کگ  ک کک ڑ ڑ ﴿وأُما
(2)

 ،

ـُ قمبا٤مسٍ  ؾُمِئؾ قمٜمف اسم
(3)

ضم٤مَء قمغَم اًم٘م٤مقمدةِ إًمخ،  ش اًمت٘مديُر: أٟمزَل ظمػًما...»، وم٘م٤مَل: 
(4)

. 

دٌ »وىمقًمف:  ، )هق( شحمٛما
(5)

.اؾمؿ اًمٜم٤مفمؿ، وم٤مقمؾ سمــ )ىَم٤مَل( 
(6)

 

وىمقًمف
(7)

 ، ضٛمػُم ومّمٍؾ ٓ حمؾا ًمُف ُمـ اإلقمراب، ُذيِمَر ٓؾمت٘م٤مُم٦ِم اًمقزِن.شُهقَ »: 

 ٕسمٞمِف. ، اؾمؿٌ شىم٤مؾمؿٍ »وىمقًمف: 

، ٟمسب٦ٌم إمم اجل٤مُمِع إزهرِ شإزهري»وىمقًمف: 
(8)

، شمؼّميًم٤م سمِف. وىمْد ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ 

سمٕمِض أؿمٞم٤مظِمل أٟمف ىم٤مل: رأي٧ُم ذم سمٕمِض اًمتاقاريِخ أنا اجل٤مُمَع إزهَر أظمؼَم سمٕمَض 

، أٟماف عما٤م سُمٜمِل، ٟمٔمَر اهلل إًمٞمِف سمرمحتِف ٟمٔمرَة قمٓمٍػ وًمٓمٍػ، ومسٕمدْت شمٚمؽ اًمب٘مٕم٦ُم، 
ِ
إوًمٞم٤مء

ـْ ضمٚمَس ومٞمِف  وؾمٛمَع ذًمَؽ اًمقزمُّ أٟماف ُمٕمٛمقٌر سم٤مًمذيمِر واًم٘مرآِن واًمٕمٚمِؿ إمم يقمِ  اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، وُم

راطم٦مً وضمَد 
(9)

ٓا ُمـ ىمبَ   ، وٓ يٜمٙمُر ذًمؽ إ ـِ ُمـ اسمُتكِم سم٤محلرُم٤مِن، وهَذا ُمِم٤مَهٌد،  ِؾ اًمرمح

                                                        
 ، أو:شىمٚم٧ُم طمديًث٤م»ٚمف: ُمـ اعمٗمرد سمٛمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م. وُمثومٞمٜمّم٥م سم٤مًم٘مقل، قمغم أٟمف ُمٗمٕمقل سمف ُمب٤مذة. وهذا ( 1)

 (.168، وُم٤م ؿم٤ميمٚمف. يٜمٔمر دًمٞمؾ اًمس٤مًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ )ص شىمْؾ يمٚمٛم٦ًم شمٜمٗمع احل٤مرضيـ»

 .30آي٦م:  ،اًمٜمحؾؾمقرة ( 2)

قمبد اهلل سمـ قمؿ رؾمقل اهلل اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمب٦م سمـ ه٤مؿمؿ، طمؼم إُم٦م، إُم٤مم اًمتٗمسػم، ُمٜم٤مىمبف يمثػمة ( 3)

(، 3/331هـ(. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) ٤68مئػ وشمقذم هب٤م سمٕمد أن يمػ سمٍمه ؾمٜم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمام، ؾمٙمـ اًمٓم

 (.2/322اإلص٤مسم٦م )

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ... اًمخ ضم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدةىمقًمف: ( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 5)

 .يمام ذم ٟمسخ٦م )أ و ج( واهلل أقمٚمؿ ف)ب، ود(: ي٘م٤مل، واًمّمقاب ُم٤م أصمبتذم ٟمسخ٦م ( 6)

 .ُمـ ٟمسخ٦م )د( ٧م٘مٓمؾم( 7)

وي١ميده ُم٤م يُمت٥م قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب(: اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٚمًدا، إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ( 8)

 (، اًمٕمب٤مرة سمٜمّمٝم٤م.257ُمذهًب٤م. يمام هق ذم يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد اعم٘مررة )ص 

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( رائح٦م، وذم ٟمسخ٦م )د( رائح٦م راطم٦م.( 9)
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يم٦ِم شمٚمؽ وأنا اعمٜمتٗمٕملم اًمذيـ ضم٤موروُه قمؿا ٟمٗمُٕمٝمؿ اعمنمَق واعمٖمرَب، وَُم٤م هذا إٓ سمؼم

ظملم اًمٜمٔمرِة ا سمٕمَض ًمنميٗم٦ِم. وذيمَر سمٕمُض اعم١مر 
(1)

ٞمِخ.   ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مُه قمـ ذًمَؽ اًمِما
(2)

 

وإُمُؾ ، اًمرضم٤مُء هَق اًمٓمٛمُع شراضِمل»ف: وىمقًم
(3)

راٍج . ي٘م٤مُل: أٟم٤م 
(4)

قمٗمَق اهلل، أي:  

 : رضمقُت ُمـ ومالٍن يمَذا، أي: أُمٚمُتف ُمٜمُف. ـم٤مُمٌع ومٞمف. وي٘م٤مل

اطمؿِ »وىمقًمف:  (، إشاًمٙمريِؿ اًمرا ـِ  اًمٕمٓمِػ )واًمتحٜمُّ
ِ
ٟمام أظمت٤مُر هذيـ آؾمٛملم، ًمرضم٤مء

(5)
 

 صمؿ ىم٤مل:رمحتِِف. واًمدظمقِل ذم ؾمٕم٦ِم يمرِم اهللِ شمٕم٤ممم و

ـْ وَ  احلَٛمُد هلل 2 ِذي َُم  ال يمَ اًما

 

 ال يمَ ه يمَٗم٤مُه وَ إًَمْٞمِف أُمرَ  

: ُمٕمٜم٤مه ًمٖم٦ًم: اًمثٜم٤مء سم٤مًمٚمس٤من قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ، )احلٛمد هلل( 

ء يم٤من ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ٟمٕمٛم٦م أم ٓؾمقا
(6)

. وقمروًم٤م: ومٕمٌؾ يٜمبئ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمٜمٕمؿ سمسب٥م يمقٟمف 

ُمٜمٕماًم قمغم احل٤مُمد أو همػمه
(7)

. 

ل ًمٗمَظ احل٤مُمِد سم٤مًمِم٤ميمِر. : ُمٕمٜمك احلٛمد ذقًم٤م، إٓ أٟماؽ وُمٕمٜمك اًمِمٙمر ًمٖم٦مً   شمبد 

ـْ ؾمٛمٍع  وُمٕمٜمك اًمِمٙمر اصٓمالطًم٤م: سُف اًمٕمبِد مجٞمَع ُم٤م أٟمٕمؿ اهلُل سمِف قمٚمٞمِف ُِم

وٟمحِقه، إمم ُم٤م ظُمِٚمَؼ ٕضمِٚمِف، ىمقًٓ سم٤مًمٚمس٤مِن، أو اقمت٘م٤مًدا سم٤مجلٜم٤مِن، أو قمٛماًل سم٤مٕريم٤منِ 
(8)

. 

) وُمٕمٜمك اعمدِح ًمٖم٦ًم: اًمثٜم٤مُء سم٤مًمٚمس٤مِن قمغم اجلٛمٞمِؾ )آظمتٞم٤مري 
(9)

 ُمٓمٚمً٘م٤م.  

                                                        
 .( ؾم٘مٓم٧م ُمـ )ب، وج، ود(1)

واًمٗمْمؾ واًمؼميم٦م ًمألُم٤ميمـ وإؿمخ٤مص ٓ يثب٧م سم٤معمٜم٤مُم٤مت  مل أضمد ُمـ ذيمر هذه اًم٘مّم٦م همػم اعم١مًمػ.( 2)

 وإظمب٤مر همػم اًمث٤مسمت٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ.

 ذم ٟمسخ٦م )د( سمدون واو.( 3)

 ذم ٟمسخ٦م )د( سم٢مصمب٤مت اًمٞم٤مء )راضمل(.( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )أ( واًمتحٜمل.( 5)

 (.1/8(، وومتح اًمقه٤مب )1/37يٜمٔمر ًمقاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م )( 6)

 يٜمٔمر اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م.( 7)

 يٜمٔمر اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م.( 8)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 9)
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واصٓمالطًم٤م: ُم٤م يدلُّ قمغم اظمتّم٤مِص اعمٛمدوِح سمٜمقٍع ُمـ اًمٗمْم٤مئؾِ 
(1)

 . 

سمٕمده٤م:وُم٤م  ومجٚم٦م )احلٛمد(
(2)

 ُم٘مقُل اًم٘مقل.  

ًمٚمجٜمس، أو ًمٚمٕمٝمد،: و)أل( ذم )احلٛمد( 
(3)

 أو ًمالؾمتٖمراق.  

واؾمتقضمف اًمزخمنمي
(4)

يمقهَن٤م ًمٚمجٜمس،
(5)

ًمالظمتّم٤مص، ومتٗمٞمد  (هلل)م ذم ٕن اًمال 

ٓ ومردَ أٟمف 
(6)

 ُمٜمف ًمٖمػمه.  

همػمهواؾمتقضمف 
(7)

يمقهن٤م ًمالؾمتٖمراق 
(8)

ٕهن٤م شمٗمٞمد، 
(9)

اعمح٤مُمد ُمـ أي  أن مجٞمع 

ومرد
(10)

اعمخٚمقىم٤مت ختتصُمـ أومراد  
(11)

 سم٤مهلل.  

وأُم٤م يمقهن٤م )ًمٚمٕمٝمد(
(12)

، ومٕمغم ُمٕمٜمك: أن احلٛمَد اًمذي مَحَِد اهللُ سمف ٟمٗمَسف ومحَدُه سمف 

ٓ خترج قمـ  (هلل)أٟمبٞم٤مُؤه وأوًمٞم٤مُؤه، خمتصٌّ سم٤مهلل شمٕم٤ممم. وقمغم يمؾ ُمـ اًمثالصم٦م، اًمالم ذم 

 آظمتّم٤مص.

                                                        
 (.1383(، ويمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقي )ص 1/120يٜمٔمر اًمٗمقايمف اًمدواين )( 1)

 .شوُم٤م سمٕمده» :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 2)

 اجلٜمس.ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( شم٘مديؿ اًمٕمٝمد قمغم ( 3)

ؾ. شمقذم ( 4) أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اخلقارزُمل اًمزخمنمي، اعمٗمرس، ص٤مطم٥م اًمٙمِم٤مف واعمٗمّما

 (. 20/151هـ(. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) 538ؾمٜم٦م )

 .(1/9يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ )( 5)

 .شٓ ومرق» :ذم ٟمسخ٦م )ب(( 6)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(. ٧م٘مٓم( ؾم7)

 (.1/29) اًمت٠مويؾ وطم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ ُمداركل ذم شمٗمسػمه اعمسٛمك: ( ُمٜمٝمؿ اًمٜمسٗم8)

 . شٓ شمٗمٞمد» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 9)

. ًمٖمػمه ُمٜمف ومردَ  ٓ أٟمف ومتٗمٞمد، ًمالظمتّم٤مص اهلل ذم اًمالم ٕن، ًمٚمجٜمس يمقهَن٤م اًمزخمنمي واؾمتقضمف»* وقمب٤مرة 

 .ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ ٟمسخ٦م )د( شًمالؾمتٖمراق يمقهن٤م همػمه واؾمتقضمف

 .شيم٤من»٤مدة زيذم ٟمسخ٦م )د( ( 10)

 .شاعمخٚمقق خيتص» :ذم ٟمسخ٦م )د(( 11)

 .شقمغم اًمٕمٝمد» :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 12)
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وُم٤م  شيمٗم٤مه». ومجٚم٦م شاًمذي»ذم  شأل»: صٚم٦م شُمـ ويمال»: ُمبتدأ. وشاًمذي»وىمقًمف: 

 قُمٓمِػ قمٚمٞمف: ظمؼٌم. 

ل. و شويمال»: ُمٗمٕمقٌل سم٘مقًمف: شأُْمَره»وىمقًمف:   .شويمال»: ُمتٕمٚم ؼ سمـشإًمٞمف»إوا

إمم آظمره: ُمـ ؾمٚماؿ أُمَره إمم اهلل، يمٗم٤مُه ؾم٤مئر اعمٝمامت، وطمٗمٔمف  شُمـ ويمال»وُمٕمٜمك 

 ُمـ مجٞمع اعم١مذي٤مت.

إول واًمث٤مين، )اجلٜم٤مُس( شويمال»وسملم 
(1)

وهق: شمقاومؼ اًمٙمٚمٛمتلم ًمٗمًٔم٤م اًمتا٤مم،  

وظمٓم٤ًّم، واظمتالومٝمام ُمٕمٜمك
(2)

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ڱ ڱ
(3)

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.اًمث٤مين، حمذوٌف شم٘مديره: ويماله،  شويمال»وُمٗمٕمقل  .

ىمقًمف
(4)

: 

الِم اعمٜمِٕمؿِ ة ُمَ اَل اًمّما  ؿا صمُ  3  َع اًمسا

 

  ؿِ ٚمِ ْس يُمؾ  ُمُ اهْل٤مِدي وَ  قمغم اًمٜمابِل *

، شاحلٛمد»٤م سمٕمده٤م: مجٚم٦م اؾمٛمٞم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم وُم شاًمّمالة»ومٞمف ًمٚمٕمٓمػ. و شصُمؿا » 

واًمت٘مدير: صمؿ اًمّمالة ُمـ اعمٜمٕمؿ ُمع ؾمالُمف قمغم اًمٜمبل وُم٤م سمٕمده ُمـ آٍل وصح٥ٍم 

 وهمػِمهؿ.

ؾم٤ميمٜم٦ٌم ًمٚمرضورة. وآصمر اًمٜمبل قمغم اًمرؾمقل، عم٤م ذم ًمٗمظ اًمرؾمقل  شاًمٜمبل  »واًمٞم٤مُء ذم 

ُمـ آؾمتٝمج٤من.
(5)

 

                                                        
 .شضمٜم٤مس» :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 1)

 (.1/74)ظمزاٟم٦م إدب  ( يٜمٔمر ذم2)

 . 55 ، أي٦م:اًمرومؾمقرة ( 3)

)ًمٚمسقد ذم اًمسقد آصم٤مر شمريمـ هب٤م * وىمًٕم٤م ُمـ اًمبٞمض يثٜمل أقملم اًمبٞمض( يٜمٔمر  * وُمٜمف ىمقل اسمـ اًمروُمل:

 (.1/74إدب ًمٚمحٛمقي ) ظمزاٟم٦م

  ، ؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(.شواهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ىمقًمف»( قمب٤مرة 4)

( ُمراد اعم١مًمػ سم٤مٓؾمتٝمج٤من هٜم٤م: اؾمتٝمج٤من اًمقزن، وم٤مًمبٞم٧ُم ٓ يست٘مٞمُؿ وزُٟمف ويٙمقن ُمستٝمجٜم٤م ًمق أسمدل ًمٗمظ 5)

 اًمٜمبل سمٚمٗمظ اًمرؾمقل، واهلل أقمٚمؿ.
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ًمّمالة مجٞمَع اعمسٚمٛملم، ، ومل يذيمر أل وإصح٤مب: ًمتٕمؿ اشٚمؿٍ يمؾ  ُمس»وأشمك سمـ 

وًم٘مقًمف
موا»: × (1) شِإَذا َدَعْوتُْم فَعمِّ

(2)
هقاًمٜم٤مفمُؿ دظمقًَمف  ، ويرضمق

(3)
وُمـ حي٥م  

وُمٕمٚمقم أن اًمّمالة ُمـ اهلل رمح٦ٌم، وُمـ اعمالئٙم٦م اؾمتٖمٗم٤مٌر، وُمـ  وُمـ أطمبف ذم ذًمؽ.

اًمٖمػم شمرضٌع ودقم٤مءٌ 
(4)

. 

 ٦مــك اًمسالُمـٓ سمٛمٕمٜم،  ؿـٚمٞمـك اًمتسـ، سمٛمٕمٜم شالمـاًمس»و
(5) 

ٌأ ُمــــبــُم × قــإذ ه،  را
(6)

 

 مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص.

 ، هق ُمقصؾ اًمٜمٕمٛم٦م إمم اًمٖمػم. شاعمٜمٕمؿ»:  وىمقًمف

                                                        
 .سمدون واو شًم٘مقًمف» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 1)

 .شوم٤مقمٛمٛمقا» ٦م )د(:ٟمسخ، وذم شوم٠مقمٛمقا» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 2)

* وإصمر مل أىمػ قمٚمٞمف ذم دواويـ اًمسٜم٦م. ويذيمر هبذا اًمٚمٗمظ جمرًدا قمـ اإلؾمٜم٤مد ذم سمٕمض اًمٙمت٥م همػم ُمٕمزو 

(، وهن٤مي٦م اًمزيـ 1/221يٜمٔمر سمٚمٖم٦م اًمس٤مًمؽ ٕىمرب اعمس٤مًمؽ ٕمحد اًمّم٤موي )إمم ُمـ أظمرضمف ُمـ إئٛم٦م. 

حتٗم٦م اعمحت٤مج سمنمح اعمٜمٝم٤مج  (، وطمقار اًمنمواين قمغم71دئلم عمحٛمد سمـ قمٛمر اجل٤موي )صعمبتذم إرؿم٤مد ا

 (.10/432احلٛمٞمد اًمنمواين )ًمٕمبد

 ٧م ُمـ ٟمسخ٦م )د(.ؾم٘مٓم( 3)

 (. 553(، ويمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمب٘م٤مء )ص3(، وشمٜمزيف اًمنميٕم٦م)ص2/482ٔمر ذح أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل)يٜم( 4)

 إن سمؾ سمّمحٞمح، ًمٞمس هذا(: 9/445ٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم )ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل يمام ذم جم

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اعمح٘م٘مقن ذًمؽ قمغم وشمبٕمف اًمٕم٤مًمٞم٦م أسمق ىم٤مل يمام إقمغم، اعمأل ذم قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه اعمرء قمغم اًمّمالة

 :[157: اًمب٘مرة] ﴾ڇڇ  چ چ چ چ ڃ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إول اًم٘مقل سمٓمالن قمغم ويدل

 مجعأ وهلذا أطمد، ًمٙمؾ شمٙمقن اًمرمح٦م ٕن اعمٖم٤ميرة، اًمٕمٓمػ ذم ٕصؾوا اًمّمٚمقات، قمغم اًمرمح٦م ومٕمٓمػ

 قمٚمٞمف؟ اهلل صغم ومالن: شم٘مقل أن جيقز هؾ: واظمتٚمٗمقا اهلل، رمحف ومالن: شم٘مقل أن جيقز أٟمف قمغم اًمٕمٚمامء

وىمقل سمٕمض اًمٜم٤مس: إن »(: 12/12وىم٤مل اًمسٕمدي رمحف اهلل يمام ذم ُمٙمتب٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اًمسٕمدي )

ُمـ اهلل اًمرمح٦م، هذا ىمقل ظم٤مـمئ، وخي٤مًمػ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمسٜم٦م ذم شمٗمسػم اًمّمالة، وذم شمٗمسػم  اعمراد سم٤مًمّمالة

اًمرمح٦م، وم٢مهنؿ يٗمرىمقن سملم اًمرمح٦م وسملم اًمّمالة، سمؾ إن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ضم٤مءت سم٤مًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام، ىم٤مل ضمؾ 

، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمّمالة هل اًمرمح٦م عم٤م يم٤من [ 157: اًمب٘مرة] ﴾ ڇڇ چ چ چ چ ڃ﴿وقمال: 

 .ش٦م قمغم اًمّمالة وم٤مئدةًمٕمٓمػ اًمرمح

 (.3/176وهذا ىمقل اًمزهري. وىمٞمؾ: سمٛمٕمٜمك اًمسالُم٦م ُمـ أوم٤مت يمٚمٝم٤م. يٜمٔمر قمقن اعمٕمبقد )( 5)

 .شُمٜمزه قمـ» :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 6)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٓٛ 

، هق: إٟمس٤مٌن طمٌر ذيمٌر أوطمل إًمٞمف سمنمٍع وإن مل ي١مُمر سمتبٚمٞمِٖمِف. شاًمٜمبل»وىمقًمف: 

واًمرؾمقُل ُمـ ُأُمر سم٤مًمتبٚمٞمغ، ومٝمق أظمصُّ ُمـ اًمٜمبل  
(1)

. 

ال قمغم شاهل٤مدي»وىمقًمف:   ظمالوًم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦ماهلل دًٓم٦ًم، وإن مل شمٙمـ ُمقصٚم٦ًم، ، هق اًمدا
(2)

 

 ذم اؿمؽماـمٝمؿ يمقهن٤م ُمقصٚم٦م.

                                                        
 أمهٝم٤م:  ،اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك يمؾ ُمـ اًمرؾمقل واًمٜمبل إمم أىمقال( 1)

 .سم٤مًمبالغ وأُمر إًمٞمف، أوطمل ُمـ واًمرؾمقل سم٤مًمبالغ، ي١مُمر ومل إًمٞمف، أوطمل ُمـ اًمٜمبل أن: اًم٘مقل إول 

 سمخؼم اهلل ٟمب٠مه ُمـ أن.  وأطمسٜمٝم٤م واًمرؾمقل، اًمٜمبل سملم ومروىم٤م ذيمروا وىمد» :رمحف اهلل احلٜمٗمل اًمٕمز أيب اسمـ ىم٤مل

. سمرؾمقل وًمٞمس ٟمبل ومٝمق همػمه، يبٚمغ أن ي٠مُمره مل وإن رؾمقل، ٟمبل ومٝمق همػمه، يبٚمغ أن أُمره إن اًمسامء،

 . (158 ص اًمٓمح٤موي٦م ذح. )شرؾمقٓ ٟمبل يمؾ وًمٞمس ، ٟمبل رؾمقل ومٙمؾ ، اًمٜمبل ُمـ أظمص وم٤مًمرؾمقل

 .اًمرؾمؾ ُمـ ىمبٚمف ُمـ ًمنمع اجمددً  سمٕم٨م ُمـ واًمٜمبل ضمديد، سمنمع إًمٞمف أوطمل ُمـ اًمرؾمقل: اًم٘مقل اًمث٤مين 

 ُمع ُمست٘مؾ وذع يمت٤مب إًمٞمف أٟمزل رؾمقل هق اًمذي اًمٜمبل أن سمٕمْمٝمؿ واؾمتٔمٝمر»ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل:  

 وإٟمام يمت٤مب قمٚمٞمف يٜمزل مل ُمـ هق اًمرؾمقل، همػم هق اًمذي اعمرؾمؾ اًمٜمبل وأن ٟمبقشمف، هب٤م صمبت٧م اًمتل اعمٕمجزة

 وي١مُمرون يرؾمٚمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ إرسائٞمؾ سمٜمل يم٠مٟمبٞم٤مء ىمبٚمف، رؾمقل ذيٕم٦م إمم اًمٜم٤مس يدقمق أن إًمٞمف أوطمل

 (. 5/290. )أضقاء اًمبٞم٤من شاًمتقراة ذم سمام سم٤مًمٕمٛمؾ

  .ُمقاوم٘ملم ًم٘مقم أرؾمؾ ُمـ واًمٜمبل خم٤مًمٗملم، ًم٘مقم سمٕم٨م ُمـ اًمرؾمقل أن اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: 

 ُمع ُأرؾمؾ وم٢من سمف: اهلل أٟمب٠م سمام يٜمبكء وهق اهلل، يٜمبئف اًمذي هق وم٤مًمٜمبل»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل:  

 ىمبٚمف، سم٤مًمنميٕم٦م يٕمٛمؾ إٟمام يم٤من إذا وأُم٤م رؾمقل، ومٝمق إًمٞمف: اهلل ُمـ رؾم٤مًم٦م ًمٞمبٚمٖمف اهلل أُمر ظم٤مًمػ ُمـ إمم ذًمؽ

 (.2/714. )اًمٜمبقات شسمرؾمقل وًمٞمس ٟمبل، ومٝمق رؾم٤مًم٦م: اهلل قمـ يبٚمٖمف أطمد إمم هق ُيرؾمؾ ومل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -واهلل أقمٚمؿ -وهذا أىمقى إىمقال ذم اعمس٠مًم٦م 

 [.44اعم١مُمٜمقن:]﴾ٿٿپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴿وىمقًمف:،[52اًمذاري٤مت:]﴾ڀڀڀڀ

، وسمٚمٖم٧م ؿم٠موه٤م ذم اًمٕمٍم اًمٕمب٤مد : ومرىم٦م يمالُمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، فمٝمرت ذم أول اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجرياعمٕمتزًم٦م (2)

إول. وهؿ أشمب٤مع واصؾ سمـ قمٓم٤مء وقمٛمرو سمـ قمبٞمد، اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة ًمٞمس يم٤مومًرا وٓ 

ُم١مُمٜم٤ًم، سمؾ هق ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، وىم٤مًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وضمحدوا اًمرؤي٦م، ويٙمذسمقن سمٕمذاب اًم٘مؼم، 

ٛمٕم٦م ظمٚمػ أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مبٚم٦م إٓ وراء ُمـ يم٤من قمغم واًمِمٗم٤مقم٦م، واحلقض، وٓ يرون اًمّمالة وٓ اجل

(، وشمٚمبٞمس إسمٚمٞمس 49-1/46(، واعمٚمؾ واًمٜمحؾ )81 ذًمؽ يمت٤مب اًمسٜم٦م ًمإلُم٤مم أمحد)صأهقائٝمؿ. اٟمٔمر ذم

 (.521(، وذح اًمٓمح٤موي٦م )ص30ٓسمـ اجلقزي )ص
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ىمقًمف
(1)

 : 

ـُ  4  وسمٕمُد وم٤مإلٟمس٤مُن ًمٞمَس حَيُْس

 

ٓا   ـُ تْ سماَم حيٗمُٔمُف ويُ  إ  ِ٘م

 
 ٦مْ ٓؾمٞماام طمٗمُظ إُمقِر اعمِْمِٙمٚمَ  5

 

َٚم٦مْ   ٤م إمَِم اًمُٕمال ُُمَقص    وم٢مهنا

 
ىمبُؾ »وُمثٚمٝم٤م -ش سمٕمدُ »ًمٞمٕمٚمؿ أنا 

(2)
، هل٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م أرسمٕم٦م أطمقال، وذًمؽ أٟمؽ إُم٤م -ش

أن شمذيمر اعمْم٤مف واعمْم٤مف إًمٞمف، أو شمذيمر اعمْم٤مف وحتذف اعمْم٤مف إًمٞمف وشمٜمقي 

وٓ شمٜمقي ؿمٞمًئ٤م، أو شمذيمر اعمْم٤مف وحتذف اعمْم٤مف إًمٞمف  صمبقت ًمٗمٔمف، أو شمذيمر اعمْم٤مف

وشمٜمقي صمبقت ُمٕمٜم٤مه
(3)

 . 

ـْ » ٟمّمًب٤م قمغم اًمٔمرومٞم٦م، ودمرمه٤م سمـ إطمقال: أٟمؽ شمٕمرهبام وم٤مٕول ُمـ ، ويْم٤موم٤من شُِم

ـْ »زيٍد وسمٕمَد قمٛمرٍو، وشمٗمٕمؾ ذًمؽ سمـ  إمم اًمٔم٤مهر واًمْمٛمػم، شم٘مقل: ضمئ٧ُم ىمبَؾ   . ش ُِم

شىمبَؾ »وُمث٤مل إض٤موم٦ِم 
(4)

﴾ ڱ ڱ﴿إمم اًمْمٛمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  
(5)

 وئ ەئ﴿ 

﴾وئۇئ
(6)

إمم اًمْمٛمػم )ىمقًمف شمٕم٤ممم( شسمٕمد»وُمث٤مل إض٤موم٦ِم . 
(7)

 ىت مت خت﴿: 

﴾يت
(8)

﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
(9)

. 

                                                        
 .شىمقًمف»( ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( سمدون: 1)

 ، وهق شمّمحٞمػ.ش أطمقال أرسمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم هل٤م ٞمؾىم سمٕمدُ  أنا  ًمٞمٕمٚمؿ»اًمٕمب٤مرة ذم ٟمسخ٦م )د(: ( 2)

وُمثؾ )ىمبؾ وسمٕمد(: همػم، وطمس٥م، وأول، ودون، واجلٝم٤مت اًمس٧م، وهل: أُم٤مُمؽ، وظمٚمٗمؽ، وومقىمؽ، ( 3)

 (.3/72وحتتؽ، ويٛمٞمٜمؽ، وؿمامًمؽ، شمبٜمك ذم طم٤مًم٦م واطمدة وشمٕمرب ذم اًمب٤مىمل. يٜمٔمر ذح اسمـ قم٘مٞمؾ )

 .شذًمؽ»( ذم ٟمسخ٦م )د( : 4)

 .42 ، آي٦ماحل٩مؾمقرة ( 5)

 .54/ 52 ، آي٦مإٟمٗم٤ملؾمقرة ( 6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 7)

 .50 ، آي٦ماعمرؾمالتؾمقرة ( 8)

 .10 ، آي٦ماحلنمؾمقرة ( 9)
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حُيذف اعمْم٤مف إًمٞمف وُيٜمقىحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ا
(1)

صمبقت ًمٗمٔمف، ومُٞمْٕمَرسم٤مِن اإلقمراب  

اعمذيمقر، ًمٜمٞم٦م
(2)

يم٘مراءة اجلحدري ،اإلض٤موم٦م 
(3)

واًمُٕمَ٘مْٞمكم 
(4)

 ۉ ىَمْبؾِ  ۅۋۋ  ﴿

﴾ سَمْٕمدِ 
(5)

سمٖمػمسم٤مخلٗمِض  
(6)

ـْ سمٕمِده.  ، أي: ُمـ ىمْبِؾ اًمٖمٚم٥ِم وُِم ـٍ  شمٜمقي

)وٓ ُيٜمقى( ،٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ُي٘مٓمَٕم٤م قمـ اإلض٤موم٦ِم ًمٗمًٔم٤ماحل
(7)

إًمٞمف، ومُٞمٕمرسم٤مِن  اعمْم٤مف 

ٟم٤مِن، ومت٘مقل: ضمئتؽ ىَمْباًل وسَمْٕمًدا، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:   أيًْم٤م اإلقمراَب اعمذيمقر، وًمٙمٜماٝمام ُيٜمَقا

أيم٤مد أهمص سم٤معم٤مء اًمٗمراِت           وؾم٤مغ زم اًمنماُب ويمٜم٧م ىمبالً 
(8)

 

حُيَذَف اعمْم٤مف إًمٞمف وُيٜمقى ُمٕمٜم٤مه: أن  احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م
(9)

دون ًمٗمٔمف، ومُٞمْبٜمٞم٤من قمغم  

ؿ اًمْما
(10)

﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ﴿، يم٘مراءة اًمٕمنمة: 
(11)

هوهذ. 
(12)

- احل٤مًم٦م 

 ، هل اًمتل ُذيِمَرْت ذم اًمٜمٔمؿ. -اًمراسمٕم٦م

٤م»واًمقاو ٟم٤مئب٦ٌم قمـ  ٤م»، وشأُما  سمٕمَد ش ُمٝمام»ٟم٤مئب٦ٌم قمـ  شأُما
ٍ
ـْ ُمـ رء ، واعمٕمٜمك: ُمٝمام يٙم

 ... إمم آظمره. ، وم٤مإلٟمس٤مُن ×ٚم٦ِم واحلٛمدًم٦ِم واًمّمالِة واًمسالِم قمغم اًمٜمبل اًمبسٛم

                                                        
 ، وٓ ومرق.ش شَمـحذف اعمْم٤مف إًمٞمف وشَمٜمقي»: ذم ٟمسخ٦م )ج، ود(( 1)

 .سمٜمٞم٦م :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 2)

ذ اًم٘مراءة قمرًض٤م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمتف، قمـ اسمـ قم٤مصؿ سمـ أيب اًمّمب٤مح، أسمق اعمجنم اجلحدري اًمبٍمي. أظم( 3)

 (. 1/349هـ(. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ) 128قمب٤مس. ىمرأ قمٚمٞمف أسمق اعمٜمذر ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمامن. شمقذم ؾمٜم٦م )

قمقن اًمٕم٘مٞمكم. ًمف اظمتٞم٤مر ذم اًم٘مراءة. أظمذ اًم٘مراءة قمرًض٤م قمـ ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ. روى اًم٘مراءة قمٜمف اعمٕمغم سمـ ( 4)

 (.1/606قمٞمسك. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )

 .4 ، آي٦ماًمرومؾمقرة ( 5)

 .. وٓ ومرقُمـ همػم :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 6)

 .أو ٓ ُيٜمقىذم ٟمسخ٦م )أ(: ( 7)

ـ اًمّمٕمؼ. يٜمٔمر ظمزاٟم٦م إدب )8)  (، وًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة )ح م م(.1/426( وذم رواي٦م: سم٤معم٤مء احلٛمٞمؿ. واًمبٞم٧م ًمٞمزيد سم

 .حتذف اعمْم٤مف إًمٞمف وشمٜمقي ُمٕمٜم٤مهذم ٟمسخ٦م )ج(: ( 9)

ع.3/72ٔمر ذح اسمـ قم٘مٞمؾ )يٜم( 10)  (، سمتٗمّمٞمؾ ُمقؾما

 .4 ، آي٦ماًمرومؾمقرة ( 11)

 ُمـ ٟمسخ٦م )د(. ٧مؾم٘مٓم( 12)
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ل وؾُمٛم 
(1)

اإلٟمس٤مُن سمذًمؽ 
(2)

أظمًذا ُمـ اًمت٠مٟمس، وهق اعمٞمُؾ إمم اًمٌمء واًمريمقُن  

إًمٞمف
(3)

وُمثٚمف، 
(4)

اإلٟمس اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمجـ، وم٢مٟمف أقمٜمل ًمٗمظ اإلٟمس، ىمٞمؾ ومٞمف: إٟمف ُم٠مظمقذ  

ك ُمـ َٟم٠َمَس إذا حترا
(5)

ـا ، أو ُمـ اًم ت٠مٟمس اعمت٘مدم ذطمف. واجلـ اعم٘م٤مسمؾ ًمف ُم٠مظمقذ ُمـ ضَم

قا سمذًمؽ ٓؾمتت٤مرهؿ قمـ أقملم اًمٜم٤مس إذا اؾمتؽم، وؾُمٛمُّ
(6)

. 

ـُ »وىمقًمف:  إمم آظمر اًمبٞم٧م، ُمٕمٜم٤مه: إن اإلٟمس٤من ٓ حيّمؾ ًمف قمٔمٛم٦م  شًمٞمَس حَيُْس

 إٓ سمام حيٗمٔمف قمـ فمٝمر ىمٚم٥م ويت٘مـ ذًمؽ، أي: ،وذف قمٜمد اهلل وقمٜمد اًمٜم٤مس

وحيٙمٛمف
(7)

وُمثؾ هذه اًمٕمب٤مرة ذم اًم٘مرب ُم٤م ىم٤مًمف  ُمٕم٤مٟمٞمف واًمبح٨م قمام يتٕمٚمؼ سمف. سمٗمٝمؿ 

اًمِمٛمس اسمـ اجلزري
(8)

 ذم ـمٞمبتف، وٟمّمف:  

 حٗمٔمف ويٕمرُف ـإٓ سمام ي             وسمٕمد وم٤مإلٟمس٤مُن ًمٞمس ينمُف 

شُم٤م»شمستٕمٛمؾ سمـ ، ًمٗمظ ٓؾمٞمام إمم آظمره...شٓؾِمٞماام»وىمقًمف: 
(9)

اًمٜم٤مومٞم٦م وسمدوهن٤م، 

٤م طمٗمظ يمذا، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م ذم شمريمٞم٥م اًمبٞم٧م: ظمّمقًص وُمٕمٜم٤مه٤م: ظمّمقًص٤م يمذا و

                                                        
 .ويسٛمك :ذم ٟمسخ٦م )ب، ود(( 1)

 .ويسٛمك اإلٟمس٤من سمذًمؽ، ٕٟمف أظمذ ُمـ اًمت٠مٟمس :اًمٕمب٤مرة ذم ٟمسخ٦م )د(( 2)

ٝم٤م. وي٘م٤مل ًمٚمسالح: طمديثَ  ٥مُّ ، وُمٜمف: أٟمس٦م: وهل اجل٤مري٦م اًمٓمٞمب٦م اًمٜمٗمس اًمتل حُت شأٟمس٧م سمٗمالن»( ي٘م٤مل: 3)

 (.6/10(، وًمس٤من اًمٕمرب )2/279اعم١مٟمس٤مت، ٕن اًمرضمؾ يست٠مٟمس سمسالطمف. يٜمٔمر اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م )

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ؾمٛمل اإلٟمس٤من إٟمس٤مًٟم٤م، ٕن قمقاُمٝمؿ يست٠مٟمس سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض، وظمقاصٝمؿ يست٠مٟمسقن سمٙمالم  

ت٠مٟمسقن سمف دون همػمه. يٜمٔمر شمٗمسػم اًمسٚمٛمل اهلل وقمب٤مدشمف، وإوًمٞم٤مء يست٠مٟمسقن سمٕمج٤مئ٥م اًم٘مدرة، وإيم٤مسمر يس

(2/363.) 

 ، سمدون ه٤مء.ش وُمثؾ» :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 4)

وىمٞمؾ: اؿمت٘م٤مىمف ُمـ اًمٜمقس، وهق اًمتحرك، ؾمٛمل سمف ًمتحريمف ذم إُمقر اًمٕمٔم٤مم، وشمٍمومف ذم إطمقال ( 5)

(، وًمس٤من اًمٕمرب 15/423اعمختٚمٗم٦م وأٟمقاع اعمّم٤مًمح. يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس )

(6/10.) 

 (: وؾمٛمل اجلـ ضمٜم٤ًّم، ٕهنؿ ُُمـْجَتٜمُّقن قمـ رؤي٦م اًمٜم٤مس، أي: ُمتقارون.6/10ىم٤مل ذم ًمس٤من اًمٕمرب )( 6)

 ، سمدون واو. ش حيٙمٛمف» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 7)

هـ(. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  833حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ اجلزري، اعم٘مرئ اعمِمٝمقر. شمقذم ؾمٜم٦م )( 8)

(2/247.) 

 .ش يستٕمٛمؾ سمال اًمٜم٤مومٞم٦م» :ذم ٟمسخ٦م )د( (9)
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ٖٕٔ 

اًمٖم٤مُمْم٦مإُمقر 
(1)

، أي: اًمتل يبٕمد ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م، طمث٤ًّم قمغم آقمتٜم٤مء، سمدرك إُمقر 

 اخلٗمٞم٦م اًمتل يّمٕم٥م ومٝمٛمٝم٤م.

ٜمٞمتف اؾمٌؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمثؾ وزًٟم٤م وُمٕمٜمًك، وقمٞمٜمف ذم إصؾ واو، وشمث شٓؾمٞماام»)صمؿ إنا 

 واضم٥ٌم، ىم٤مل صمٕمٚم٥م شٓ»ٚمٞمف، ودظمقُل اًمقاو قمغم قم شٓ»ؾمٞم٤من. وشمِمديُد ي٤مئف ودظمقُل 
(2) 

شوٓؾمٞماام يقم سمداره ضمٚمجؾ»تٕمٛمٚمف قمغم ظمالف ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف: : ُمـ اؾم
(3)

ومٝمق  

 خمٓمئ. اٟمتٝمك. 

(يم٘مقًمف)وذيمره همػمه أٟمف ىمد خُيٗمػ، وىمد حتذف اًمقاو، 
(4)

 : 

 ووم٤مء قم٘مٍد سمف ُمـ أقمٔمؿ اًمُ٘مَرب    ْف سم٤مًمٕم٘مقد وسم٤مٕصمامن ٓ ؾِمَٞمامومِ 

 ز ذم آؾمؿ اًمذي سمٕمده٤م اجلرُّ واًمرومُع ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمٜمّم٥ُم أيًْم٤م إذا يم٤من ٟمٙمرًة. وجيق

ش وٓؾمٞماام يقم»وىمد روي هبـ، 
(5)

 ش ُم٤م» ٤مجلر أرضمحٝم٤م، وهق قمغم اإلض٤موم٦م، و، وم

﴾ی  ی ی﴿زائدٌة سمٞمٜمٝمام ُمثُٚمٝم٤م ذم: 
(6)

 . 

واًمرومع قمغم أٟمف ظمؼم سمٛمْمٛمر حمذوف، وُم٤م ُمقصقًم٦م أو ٟمٙمرة ُمقصقًم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م، 

ًمت٘مدير: وٓ ُمثؾ اًمذي هق يقم، أو: ٓ ُمثؾ رء هق يقم، ويْمٕمٗمف ٟمحق: وٓؾمٞماام وا

غم ُمـ يٕم٘مؾ. وقمغم قم شُم٤م»ئد اعمرومقع ُمع قمدم اًمٓمقل وإـمالق زيد، طمذف اًمٕم٤م

 ومتح٦م إقمراب، ٕٟمف ُمْم٤مف.  ش ءر»اًمقضمٝملم ومٗمتح٦م 

﴾ مئ  حئ جئ  ی ﴿ذم ٟمحق:  شُمثؾ»واًمٜمّم٥م قمغم اًمتٛمٞمٞمز سمٕمد 
 (7)

 . 

                                                        
 .ش اًمٖم٤مئّم٦م اًمتل» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 1)

هـ(. يٜمٔمر سمٖمٞم٦م  291أمحد سمـ حيٞمك سمـ زيد، أسمق اًمٕمب٤مس، إُم٤مم أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م )( 2)

 (.1/396اًمققم٤مة ًمٚمسٞمقـمل )

ـّ  ًمَؽ  َيقمٍ  ُرّب  أٓ( اًمبٞم٧م ُمـ ُمٕمٚم٘م٦م اُمرئ اًم٘مٞمس، ىم٤مل: 3) . يٜمٔمر ضُمْٚمُجؾِ  سمَِداَرةِ  يقمٍ  ؾمٞمااَم  وٓ * َص٤مًمٍِح  ُِمٜمُْٝم

 .(26ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس )ص 

 .شويم٘مقًمف» :ذم ٟمسخ٦م )أ، وج(( 4)

 .اًمبٞم٧م اًمس٤مسمؼ( 5)

 .(28) ، آي٦ماًم٘مّمصؾمقرة ( 6)

 .(109) ، آي٦ماًمٙمٝمػؾمقرة ( 7)
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٦م، واًمٗمتح٦م ومتح٦م سمٜم٤مء، ُمثٚمٝم٤م ذم )ٓ رضمؾ(. وأُم٤م اٟمتّم٤مب اإلض٤موم يم٤موم٦م قمـ و)ُم٤م(

، ومٛمٜمٕمف اجلٛمٝمقر، وىم٤مل اسمـ اًمده٤مناعمٕمروم٦م ٟمحق: )وٓؾمٞمام زيد(
(1)

: ٓ أقمرف ًمف 

آؾمتثٜم٤مئٞم٦م.  ٝمف سمٕمْمٝمؿ سم٠من )ُم٤م( يم٤موم٦م، وأن )ٓؾمٞماام( ُٟمزًم٧م ُمٜمزًم٦م )ٓ(وضمًٝم٤م. ووضما 

: سم٠من آؾمتثٜم٤مء خُمرج وُم٤م سمٕمده٤م داظمٌؾ  رج مم٤م ُمـ سم٤مب إومم. وأضمٞم٥م: سم٠مٟمف خُم  وردا

، وأٟمف عم٤م ىمبٚمٝم٤م. وقمغم هذا، ومٞمٙمقن اؾمتثٜم٤مًء ُمٜم٘مٓمًٕم٤م(أومٝمَٛمف اًمٙمالم اًمس٤مسمؼ ُمـ)ُم٤م(
(2)

 . 

د ذًمؽ شمرهمٞمًب٤م ًمٚمتحّمٞمؾ صمؿ أيما
(3)

ُمقصٚم٦م، أي: )إمم( اًمٕمالسم٘مقًمف: وم٢مهن٤م إمم  
(4)

 

اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞما٦م اعمحٛمقدة قمٜمد اهلل )شمٕم٤ممم(
(5)

 اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. وقمٜمد ظمٚم٘مف، و 

صمؿ ىم٤مل
(6)

: 

 ؾِ ٙمِ ُُمِْم  ـْ ك ُمِ ٤م أشمَ ُمَ  ؿَ ٔمْ ٟمَ  ٤مكَ ٝمَ ومَ  6

 

  ؾِ ٘مُ اٟمْ وَ  ـ٘مـٞم دْ ٤م ومَ ٜمَ رسم   مِ اَل يمَ  

اصٓمالطًم٤م اؾمؿ ومٕمؾ ًمٗمظ ه٤مك ذم يمالم اًمٕمرب: 
(7)

سمٛمٕمٜمك: ظُمذ 
(8)

، وىمد شم٘مٚم٥م 

﴾ ڻ ں ں ﴿يم٤مومف مهزة، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
(9)

. 

ْٚمؽ، إذا مجٕمتف واًمٜمٔمؿ ًمٖم٦م: اجلٛمع، ي٘م٤مل: ٟمٔمٛم٧ُم اًمٚم١مًم١م ذم اًمس 
(10)

 . 

                                                        
ٞمبقيف قمٍمه ووطمٞمد دهره، ذح ؾمٕمٞمد سمـ اعمب٤مرك سمـ اًمده٤من اًمبٖمدادي اًمٜمحقي، اًمٕمالُم٦م، أسمق حمٛمد، ؾم( 1)

اإليْم٤مح ٕيب قمكم ذم صمالصم٦م وأرسمٕملم جمٚمًدا، وذح اًمٚمَُّٛمع ٓسمـ ضمٜمل ذم جمٚمديـ وؾمامه اًمٖمرة. شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.20/581هـ(. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) 569)

 ، ُمـ ىمقًمف: )صمؿ إن ٓؾمٞماام( إمم ىمقًمف: )ُمٜم٘مٓمًٕم٤م(.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ( 2)

 .ًمٞمحّمؾ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( (3)

 (. ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ودُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 5)

 ُمـ ٟمسخ٦م )د(.  ٧مؾم٘مٓم صمؿ ىم٤مل (6)

 .اصٓمالطم٤مسمدون ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ( ذم7)

 (40/532يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 8)

 19 :، آي٦ماحل٤مىم٦مؾمقرة ( 9)

 (33/496يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 10)
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اصٓمالطًم٤مويٓمٚمؼ 
(1)

: قمغم يمؾ يمالم ُم٘مٗمك ُمقزون ُم٘مّمقد
(2)

.  

وظمرج  .وظمرج سم٤معمقزون: اًمذي ٓ وزن ومٞمف .ىم٤مومٞم٦م ومٞمف)ومخرج سم٤معم٘مٗمك: اًمذي ٓ 

سم٤مًم٘مّمد: ُم٤م ضم٤مء ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف(
(3)

قمٚمؿ . واًمٙمالم قمغم احلد ُمذيمقٌر ذم 

اًمٕمروض
(4)

 ، ومال ٟمٓمٞمؾ سمذيمره.

 م ذطمف ذم اًمبٞم٧م اًمذي ىمبٚمف.، شم٘مدا ًمف: )ُمـ ُُمِمٙمؾ( وىمق

د وىمقًمف: )يمالم رسمٜم٤م( ل قمغم ٟمبٞم ٜم٤م حمٛما اعمٙمتقب ذم إًمقاح  ×، أي: اًمٚمٗمظ اعمٜمزا

واعمّم٤مطمػ اعم٘مروء سم٤مًٕمسٜم٦م اعمحٗمقظ سم٤مٕذه٤من
(5)

،ٓ  اعمٕمٜمك
(6) 

شمٕم٤ممم()اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف 
(7)

 

 اًمٕمٚمٞما٦م
(8)

. 

ظ اًمتل شمٜم٘مٚمٝم٤م إمم اًمٖمػم، ي٘م٤مل: شمّمحٞمح إًمٗم٤م، طم٨م قمغم وىمقًمف: )وم٘مٞم د واٟم٘مؾ(

(ٟم٘مؾ اًمٌمء)ىمٞماد اًمٌمء(، إذا أطمٙمٛمف وضبٓمف. وي٘م٤مل:)
(9)

واهلل إذا قمزاه إمم ىم٤مئٚمف،  ،

صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
(10)

: 

 ٤مٗمٕمَ اًمٜما  صمؿا  اًم٘مبقَل  ٠مُل ؾْم أَ وَ  7

 

  كقمَ وَ  ـْ ُمَ ٍع وَ ٤مُمِ ؾَم وَ  ٍئ ٤مرِ ٘مَ ًمِ  

 
                                                        

 .أيًْم٤م(: ٟمسخ٦م )ب، وج، ود ( ذم1)

 (.127يٜمٔمر اًمتٕمريٗم٤مت )ص ( 2)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(، وذم ٟمسخ٦م )ب( ٟمحقه.( 3)

 .اًمبٞم٧م اًمذي ىمبٚمف :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 4)

وم٤محل٤مصؾ أن هذا اًم٘مرآن اعمحٗمقظ ذم اًمّمدور، اعم٘مروء سم٤مًٕمسٜم٦م، اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ، هق يمالم اهلل ( 5)

ُمٜمف،  ×٠مًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف، شمٙمٚماؿ سمف اهلل شمٕم٤ممم، ومسٛمٕمف ضمؼميؾ ُمٜمف، وشمٙمٚماؿ سمف ضمؼميؾ، ومسٛمٕمف اًمٜمبل شمٕم٤ممم سم

ٔمر ، ومسٛمٕمتف ُمٜمف أُمتف وطمٗمٔمتف قمٜمف. وم٤مًمٙمالم يمالم اًمب٤مري، واًمّمقت صقت اًم٘م٤مرئ. يٜم×وشمٙمٚماؿ سمف اًمٜمبل 

 ( ٟمحقه.19، 1/16(، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من )51ُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )ص

 .(اًم٘مديؿزي٤مدة: )ٟمسخ٦م )د(  ذم( 6)

 (.إمم) :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 ( 180(، ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م )ص 12/120هذا ىمقل إؿم٤مقمرة واًمُٙمالسمٞم٦م. يٜمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موي )( 8)

 .سمدون )اًمٌمء( سخ٦م )ب، وج، ود(( ذم ٟم9)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(. ٧مؾم٘مٓم ( قمب٤مرة )واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(. )صمؿ ىم٤مل(10)
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ٓا عم٤م يم٤من اًم٘مبقل واًمٜمٗمع أُمريـ ٟمٗمٞمسلم، ٓ  سمٛمٕمقٟم٦م ُمـ اهلل  يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝمام إ

  قمز وضمؾ وُمزيد شمقومٞمؼ وقمٜم٤مي٦م، ؾم٠مهلام اًمٜم٤مفمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

واعمراد
(1)

ذًمؽسم٤مًم٘مبقل: إصم٤مسم٦م اهلل قمز وضمؾ  
(2)

 اًمٗم٤مقمؾ قمغم قمٛمٚمف اًمذي ضم٤مء سمف. 

واعمراد سم٤مًمٜمٗمع: اإلىمب٤مل ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ اًمٌمء وشمٚم٘مٞمٝمؿ ًمف سم٤مًم٘مبقل، 

  قمز وضمؾ سم٢مصم٤مسمتٝمؿ قمٚمٞمف.وإيّم٤مهلؿ إمم اهلل

غ آإمم  وىمقًمف: )ًم٘م٤مرئ...( ظمره: ُمٕمٓمقف قمغم حمذوف، شم٘مديره: زم وًم٘م٤مرئ. ؾمقا

 طمذومف رضورة اًمٜمٔمؿ.

 اعم٘مدُم٦م هذه وُمراد اًمٜم٤مفمؿ سمذيمر اعمٕمٓمقوم٤مت، حتّمٞمؾ اًمٜمٗمع ًمٙمؾ ُمـ وىمػ قمغم

أو ؾمامقًم٤م أو طمٗمًٔم٤م )أو يمت٤مسم٦ًم( ىمراءةً 
(3)

، إذا طمٗمٔمف، ي٘م٤مل: )وقمك اًمٌمء(
(4)

ؾ ومٕم. 

ذًمؽ طمرًص٤م قمغم شمٕمٛمٞمؿ اًمدقم٤مء، ويم٤من ُمـ طم٘مف أن يذيمر مجٞمع اعمسٚمٛملم ًمٞمٙمقن أؿمد ذم 

ًمٙمـ ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ ضٞمؼ اًمٜمٔمؿ وُمراقم٤مت، اًمتٕمٛمٞمؿ
(5)

 صمؿ آظمتّم٤مر، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

ىم٤مل
(6)

: 

 دِ اطمِ قَ اًمْ  نِ قْ ٕمَ سمِ  أنَ  عُ نْمَ ٟمَ وَ  8

 

  دِ ائِ قَ ٗمَ اًمْ  ـَ ُمِ  ٤مهُ ٟمَ دْ َّم  ىمَ ٞماَم ومِ  

ٞم٧م إمم اًمتؼمي ُمـ احلقل واًم٘مقة، واًمتٕمٚمؼ سمٛمٕمقٟم٦م اهلل قمز وضمؾ، يِمػم هبذا اًمب 

آظمًذا ُمـ ىمقل سمٕمض اًمسٚمػ: اًمٚمٝمؿ إين شمؼمأت ُمـ طمقزم وىمقيت إمم طمقًمؽ 

وىمقشمؽ
(7)

. 

                                                        
 (.وم٤معمراد) :خ٦م )ج(ذم ٟمس( 1)

 ُمـ ٟمسخ٦م )د(. ٧مؾم٘مٓم( 2)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(.( 3)

 (.40/212يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 4)

 .(وضٞمؼ) :ذم ٟمسخ٦م )د(( 5)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(. ٧مؾم٘مٓم ( )صمؿ ىم٤مل(6)

اًمدقم٤مء (، ومل يذيمره قمغم أٟمف طمدي٨م، إٟمام ىم٤مل: 1/8ذيمره اسمـ اًمٓم٘مٓم٘مل اًمٗمخري ذم أداب اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م )( 7)

(، وىم٤مل: إٟمف دقم٤مء ُمب٤مرك ًمتٗمري٩م 1/339)ًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم يمت٤مب أزه٤مر اًمري٤مضاعمٚمٙمل. وذيمره ا

شم٥م اإلُم٤مم إقمرف حمٛمد سمـ اجلبػم= وضمدت سمخط ؾمٞمدي وؿمٞمخل اًمٙم٤مإزُم٤مت. وذيمره سمٓمقًمف وٟمّمف: 
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وأض٤مف اًمٕمقن إمم اًمقاطمد دون همػمه، ٕٟمف ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ، عم٤م ورد أٟمف 

ٓا وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ي٤م واطمد، ي٤م  × ُم٤مضمد، ٓ شُمزل قمٜمل ٟمٕمٛم٦م ىم٤مل: ُم٤م ًم٘مٞم٧م ضمؼميؾ إ

هب٤م قمكَما  أٟمٕمٛم٧م
(1)

ًمٜم٤مًمؽ ُمـ اهلل قمز وضمؾ سمٗمْمٚمف ورمحتف . ومٜمس٠مل ذ
(2)

 وإلظمقاٟمٜم٤م. 

وهل واًمٗمقائد: مجع وم٤مئدة،  .ُمتٕمٚمؼ سمـ)ٟمنمع(، وىمقًمف: )ومٞمام ىمّمدٟم٤مه ُمـ اًمٗمقائد(

ُمٜمفُم٤م يٙمقن اًمٌمء سمف أطمسـ طم٤مٓ 
(3)

شمٕم٤مممسمٖمػمه، واهلل  
(4)

صمؿ ىم٤مل أقمٚمؿ. 
(5)

: 

 اًم٘مرآنِ  ؾِ ـ ُُمِمٙمِ ك ُمِ شمَ أَ ٤م مِما  9

 

  ٤ميِن ا اًمٕمَ ٤م ذَ يَ  َس  يقٟمُ ذِم  ٔنَ اَ  *

 
ىمقًمف

(6)
 ُم١مظمر ُمراقًم٤م ًمٗمٔمف.  (أن ُمبتدأ)ظمؼم ُم٘مدم. وىمقًمف:  (مم٤م أشمك):  

يِمػم سمف إمم أٟمف مل يذيمر مجٞمع ُُمِمٙمالت اًم٘مرآن، ذم اًمبٞم٧م ًمٚمتبٕمٞمض،  و)ُِمـ(

وؾمٞم٠ميت ذم آظمر اعمٜمٔمقُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
(7)

 ،قمغم زي٤مدة سمٞم٤من سمٕمض اعمِمٙمالتاًمٙمالم 

  ًمٞمٕمؿا ٟمٗمٕمٝم٤م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم وإرادشمف.

سمٞم٤من عم٤م وأشمك، وُم٤م سمٕمده صٚم٦م اعمقصقل. واًم٘مرآن ذم اًمٚمٖم٦م: : اًم٘مرآن(وىمقًمف: )ُمِمٙمؾ 

اجلٛمع
(8)

اعمتٚمق، ٟم٘مؾ إمم اعمجٛمقع 
(9)

 . 

                                                           

 طمقزم وىمقيت،ُم٤م ٟمّمف: دقم٤مء ُمب٤مرك ًمتٗمري٩م إزُم٤مت: اًمٚمٝمؿ إين شمؼمأت ُمـ  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم وقمٗم٤م قمٜمف-=

واؾمتقصم٘م٧م سمحقًمؽ وىمقشمؽ، أرين قمج٤مئ٥م ًمٓمٗمؽ، وهمرائ٥م طمٙمٛمتؽ وىمدرشمؽ، وأشمٜمل سمٗمرج ُمـ قمٜمدك 

ضم٧م يقؾمػ اًمّمديؼ ٟمبٞمؽ، ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم  .يمام ومرا

٨م قمكم سمـ ( ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ أمحد سمـ حيٞمك اًمدُمِم٘مل، ُمـ طمدي51/164أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف )( 1)

ما شئت أن أرى جبريل متعلًقا بأستار الكعبة، وىو يقول: يا واحد، »: ×اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل أيب ـم٤مًم٥م 
. واحلدي٨م ضٕمٞمػ، ضٕمٗمف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م شيا ماجد، َل تُزل عني نعمة أنعمت بها عليَّ إَل رأيتو

 (.4449( سمرىمؿ )9/438اًمْمٕمٞمٗم٦م )

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 2)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(.( 3)

 ود(.٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، ( ؾم4)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(. ٧مؾم٘مٓم صمؿ ىم٤مل (5)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 6)

 إمم : زي٤مدةذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 (5/79يٜمٔمر ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )( 8)

 (اعمتٕمٚمؼ) :ذم ٟمسخ٦م )ج، ود(( 9)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٔٚ 

ل قمغم اًمٜمبل اعمٜم٘مقل قمٜمف سم٤مًمتقاشمر اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ × وومرس سم٤مًمٙمالم اعمٜمزا
(1)

 

اعم٘مروءأو 
(2)

اًمتٗمت٤مزاينُمـ طم٤مؿمٞم٦م اًمسٕمد  .
(3)

قمغم 
(4)

 اًمٙمِم٤مف. اٟمتٝمك. 

وقمب٤مرة اًمسٞمد
(5)

قمٚمٞمف أيًْم٤م 
(6)

: اًم٘مرآن ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اجلٛمع. ي٘م٤مل: ىمرأت اًمٌمء 

ىمرآًٟم٤م: مجٕمتف. وسمٛمٕمٜمك اًم٘مراءة، ي٘م٤مل: ىمرأت اًمٙمت٤مب ىمراءًة وىمرآًٟم٤م. صمؿ ٟم٘مؾ إمم هذا 

 راد هٜم٤م.اعمجٛمقع اعمٜمزل قمغم اًمرؾمقل، وهق اعم

(ذم يقٟمسوىمقًمف: )
(7)

، اطمؽمز سمف قمام ذم اًمب٘مرة
(8)

وإٟمٗم٤مل 
(9)

ويقؾمػ 
(10)

، وم٢من 

اهلٛمزة ومٞمٝم٤م ًمٞمس٧م ًمالؾمتٗمٝم٤مم
(11)

. 

، أي: اًم٘م٤مصد. ويٛمٙمـ أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمٕمتٜمل، ُمـ ىمقهلؿٕم٤مين(ي٤م ذا اًم):  وىمقًمف
(12)

 :

، إذا شم٘مٞماد سمف وطمرص قمٚمٞمف(اقمتٜمك سم٤مًمٌمء)
(13)

م ذح اعمُِمٙمؾ،  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.  . وشم٘مدا

                                                        
 (.3(، ورؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمسٕمدي )ص 19-1/16يٜمٔمر ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من )( 1)

 (.اعم٘مرر) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 2)

هـ(، وأظمذ  712سمـ قمٛمر سمـ قمبد اهلل اًمٕمجٛمل، اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين اًمِم٤مومٕمل، وًمد ؾمٜم٦م ) ٛمقد( حم3)

قمـ اًم٘مٓم٥م وهمػمه. وشم٘مدم ذم اًمٗمٜمقن، واؿمتٝمر ذيمره وـم٤مر صٞمتف واٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمتّم٤مٟمٞمٗمف. ًمف: ذح 

ذًمؽ.  اًمٕمْمد، وذح اًمتٚمخٞمص، وذح قمغم اعمٗمت٤مح، وذح قمغم اًمتٜم٘مٞمح، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٙمِم٤مف، وهمػم

. ٟمس٥م هذا اًمٙمت٤مب إمم ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين يمؾٌّ ُمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هــ 793ؾمٜم٦م  ُم٤مت سمسٛمرىمٜمد

 (.2/285(، واًمسٞمقـمل ذم سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة )2/377إٟمب٤مء اًمٖمٛمر )

 .شمٙمررت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ٟمسخ٦م )أ(( 4)

 قمالُم٦م يم٤من، اًمنمق سمالد قم٤ممل» :اًمٕمٞمٜمل قمٜمف ىم٤مل. قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم، وهق: اعمراد سمف اًمنميػ اجلرضم٤مين( 5)

 اًمققم٤مة سمٖمٞم٦م. )هـ 814: وىمٞمؾ، 816 ؾمٜم٦م شمقذم .اعمقاىمػ وذح اًمتٕمريٗم٤مت: ُمٜمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت، ًمف. شدهره

 (.125 ص اًمبٝمٞم٦م اًمٗمقائد) ،(2/196

 (.1/3طم٤مؿمٞم٦م اجلرضم٤مين قمغم شمٗمسػم اًمٙمِم٤مف )أي ذم ( 6)

 چ چ﴿، [51:آي٦م] ﴾ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿اعمراد آٔن اعمستٗمٝمؿ هب٤م، وهل ذم ُمقضٕمل يقٟمس. ( 7)

 .[91:آي٦م] ﴾چ 

 [.71:آي٦م] ﴾ڃ ڃ ڄ ﴿ُمثؾ ( 8)

 [.66:آي٦م] ﴾ں  ں ڱ ڱ﴿( 9)

 [.51:آي٦م] ﴾ىئ  ىئ ېئ ﴿( 10)

 .9، واجلـ آي٦م: 18( يمذًمؽ ُم٤م ذم ؾمقرة اًمٜمس٤مء آي٦م: 11)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ُمـ ىمقهلؿ (12)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 13)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٔٛ 

صمؿ ىم٤مل
(1)

: 

 

10  ًٓ كشمَ أَ وَم٤مًمٜما٘مُؾ أوا
(2)

 عِ ٜم٤مومِ ًمِ  

 

ػْمٍ همَ  ـْ قمَ  كُ اًمؽما وَ  
(3)

  عِ ٤مزِ ٜمَ  ُمُ اَل سمِ  

 ع ٛمِ ٤مؾمتَ أيًْم٤م ومَ  سٝمٞمُؾ اًمتا  ؿُ وقمٜمٝمُ  11 

 

  عبِ شمَ  كٍ رْ شمَ  عْ ُمَ  ةَ محزَ  ـْ قمَ  واًمسٙم٧ُم  

دْ ىمَ واًمٜم٘مُؾ َُمْع ُمدٍّ وىمٍٍم  12 
(4)

 كأشمَ  

 

٤م ًم٘م٤مًمقنَ     ٤متَ بَ صمَ  وورشٍ  طم٘مًّ

  ْؾ قمٜمٝمام ُٟم٘مِ  ا اًمتسٝمٞمُؾ وهٙمذَ  13 

 

  ْؾ ُٔمٜمتؿ ضُمٕمِ  غم ىمٍٍم ا قمَ ذَ هَ  

، ًمٞمٕمٚمؿ أن اهلٛمزةىمقًمف: )وم٤مًمٜم٘مؾ( 
(5)

سمٕمدإذا وىمٕم٧م  
(6)

مهزة آؾمتٗمٝم٤مم يمام ذم  

)ىمقًمف(
(7)

ذم ُمقضٕمل يقٟمس ﴾چ﴿ : 
(8)

ُمقضٕم٤من سم٤مٕٟمٕم٤مم ﴾ڀ﴿و،
(9)

 ،

سمٞمقٟمس ﴾چ﴿و
(10)

واًمٜمٛمؾ 
(11)

 ﴾آًمسحر﴿، و
(12)

 ىمراءة أيب قمٛمروذم 
(13)

  ،سمٞمقٟمس 

                                                        
 .ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(ؾم٘مط ُمـ  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل (1)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 2)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( قمـ همػمه( 3)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 4)

 (.1/377أي مهزة اًمقصؾ. يٜمٔمر اًمٜمنم )( 5)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 7)

اًمتل ًمٚمتٕمريػ، صمؿ (. وأصؾ اًمٙمٚمٛم٦م )آن( قمَٚمٌؿ قمغم اًمزُم٤من احل٤مرض، صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمف )أل( 91، و51آي٦م )( 8)

 دظمٚم٧م قمٚمٞمف مهزة آؾمتٗمٝم٤مم.

 (. وذم ٟمسخ٦م )ب، وج( يُمتب٧م )ذم إٟمٕم٤مم(.144( و )143ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م )( 9)

 .(59ؾمقرة يقٟمس، آي٦م )( 10)

 .(59ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، آي٦م )( 11)

 .(81ؾمقرة يقٟمس، آي٦م )( 12)

 ذم ًمٞمس. اًمبٍمي اًمٕمالء سمـ قمامر اسمـ همػم ذًمؽ. إصح، وىمٞمؾ، وهق اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف وم٘مٞمؾ: زسما٤من( 13)

(، وؾمػم أقمالم 1/83يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )هـ(.  154. شمقذم ؾمٜم٦م )ُمٜمف ؿمٞمقظًم٤م أيمثر اًمسبٕم٦م اًم٘مراء

 (.1/288(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )6/407اًمٜمبالء )



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٜٔ 

ًمٚم٘مراء اًمسبٕم٦م ومٞمام قمدا إظمػم وضمٝم٤من: إسمدال مهزة اًمقصؾ
(1)

 واعمد قمٚمٞمٝم٤م سم٘مدر 

صمالث أًمٗم٤مت
(2)

وطمٙمك اًمسخ٤موي .
(3)

أًمٗملمسم٘مدر  
(4)

، واًمقضمٝم٤من صحٞمح٤من. 

سم٠مٟمفوإيمثر ي٘مقًمقن 
(5)

يٛمدُّ سم٘مدر صمالث أًمٗم٤مت 
(6)

. واًمقضمف اًمث٤مين: شمسٝمٞمؾ مهزة 

اًمقصؾ
(7)

إدظم٤مل أًمػ سمٞمٜمٝمام. واًمقضمٝم٤من ىمرأ أسمق قمٛمروُمـ همػم  
(8)

هبام ذم آًمسحر
(9)

 ،

واًم٘مراء اًمست٦م ذم هذا سم٢مؾم٘م٤مط مهزة آؾمتٗمٝم٤مم
(10)

. 

 إذا
(11)

قمروم٧َم ذًمؽ، وم٤مقمٚمؿ أن ٟم٤مومًٕم٤م 
(12)

)ىمد( 
(13)

ىمرأ سم٤مًمٜم٘مؾ 
(14)

  ﴾چ﴿ذم 

                                                        
ئر إطمقال. ىم٤مل أًمًٗم٤م ظم٤مًمّم٦ًم، وضمٕمٚمقا اإلسمدال ٓزًُم٤م هل٤م، يمام يٚمزم إسمدال اهلٛمزة إذا وضم٥م ختٗمٞمٗمٝم٤م ذم ؾم٤م( 1)

اسمـ اجلزري: وسمف ىمرأٟم٤م ُمـ ـمريؼ اًمتذيمرة، واهل٤مدي، واهلداي٦م، واًمٙم٤مذم، واًمتبٍمة، واًمتجريد، واًمروض٦م، 

واعمستٜمػم، واًمتذيم٤مر، واإلرؿم٤مديـ، واًمٖم٤ميتلم، وهمػم ذًمؽ ُمـ ضمٚم٦م اعمٖم٤مرسم٦م واعمِم٤مرىم٦م، وهق أطمد اًمقضمٝملم 

 (.٤1/377مؾمؿ اًمِم٤مـمبل. يٜمٔمر اًمٜمنم )ذم اًمتٞمسػم، واًمِم٤مـمبٞم٦م، واإلقمالن. واظمت٤مره أسمق اًم٘م

 ٕضمؾ اًمس٤ميمٜملم.( 2)

قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمّمٛمد اًمسخ٤موي، أسمق احلسـ، اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمٚمؿ اًمديـ ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اإلىمراء ( 3)

هـ(. يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء  643هـ(، وشمقذم ؾمٜم٦م ) 559سمدُمِمؼ، ص٤مطم٥م يمت٤مب ومتح اًمقصٞمد، وًمد ؾمٜم٦م )

 (.1/568(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )2/631)

 (.2/307( ومتح اًمقصٞمد )4)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 5)

 (.148يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )ص ( 6)

سملم سملم ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ؾم٤مئر اهلٛمزات اعمتحريم٤مت سم٤مًمٗمتح إذا وًمٞمتٝمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم. وسمف ىمرأ اًمداين قمغم ؿمٞمخف، ( 7)

قد ص٤مطم٥م وهق ُمذه٥م أيب ـم٤مهر إؾمامقمٞمؾ سمـ ظمٚمػ ص٤مطم٥م اًمٕمٜمقان، وؿمٞمخف قمبد اجلب٤مر اًمٓمرؾم

 (.1/377اعمجتبك. وهق اًمقضمف اًمث٤مين ذم اًمتٞمسػم، واًمِم٤مـمبٞم٦م، واإلقمالن. يٜمٔمر اًمٜمنم )

 ذم ٟمسخ٦م )أ( قمٛمرو.( 8)

 * ؾمٞمذيمر اعم١مًمػ ُمذه٥م أيب ضمٕمٗمر ومٞمام سمٕمد، ٕٟمف ومّمؾ اًمسبٕم٦م قمـ اًمٕمنمة.

 81ؾمقرة يقٟمس، آي٦م ( 9)

اًمّمٚم٦م ذم اهل٤مء ىمبٚمٝم٤م ًٓمت٘م٤مء اًمس٤ميمٜملم. أي: ىمرؤوا هبٛمزة وصؾ قمغم اخلؼم ومتس٘مط وصالً، وحتذف ي٤مء ( 10)

 (.1/377يٜمٔمر اًمٜمنم )

 واو )ج( سمزي٤مدةذم ٟمسخ٦م ( 11)

 سم٤معمديٜم٦م اًم٘مراءة ري٤مؾم٦م إًمٞمف اٟمتٝم٧م ٟم٤مومع سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ، ُمقمم ضَمْٕمَقٟم٦م سمـ ؿمٕمقب اًمٚمٞمثل.( 12)

(، 1/107ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )ذم ظمالوم٦م اهل٤مدي. يٜمٔمر شمرمجتف ذم  (هـ 169)شمقذم ؾمٜم٦م  .إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس وص٤مر

 (.2/330وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 13)

 أي سمٜم٘مؾ طمريم٦م اهلٛمزة إمم اًمالم وطمذف اهلٛمزة.( 14)
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ٖٕٓ 

ُمع اعمد
(1)

واًم٘مٍم 
(2)

قمغم أٟمف مل يٕمتد ، وم٤معمدُّ 
(3)

 قمغم أٟمف اقمتد سمف، واًم٘مٍُم  ،سم٤مًمٕم٤مرض 

ًمٙمقن اًمسٙمقن زال سم٤مًمٜم٘مؾ
(4)

. وقمٜمف شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ ُمـ همػم إدظم٤مل هذا يمٚمف 

 ﴾ژ  ﴿قمغم ىمٍم 
(5)

ًمقرش 
(6)

 . 

أُم٤م ىم٤مًمقن
(7)

ؾ وُمّده. وهذا هق اعمراد سم٘مقًمف: ومٚمٞمس ًمف إٓ ذًمؽ قمغم ىمٍم اعمٜمٗمّم 

( ًٓ شمتٛمٞماًم ًمٚمٗم٤مئدةع اعمذيمقرة إمم آظمره. وإٟماام ذيمرُت اعمقاض أشمك ًمٜم٤مومع( وم٤مًمٜم٘مؾ وا
(8)

 . 

همػمٍ قمـ  واًمؽمكوىمقًمف: )
(9)

 ، أي همػم ٟم٤مومع.(

، أي سمال )مم٤مٟمع(وىمقًمف: )سمال ُمٜم٤مزع( 
(10)

 ذم ذًمؽ. 

وىمعسمف إمم أن هذا ُمِم٤مسمف ًمٚمٝمٛمز اًمذي إمم آظمره، يِمػم  وىمقًمف: )واًمسٙم٧م...(
(11)

 

ومٞم٠ميت سم٤مًمسٙم٧م وقمدُمف ُمع ُمد اًمبدل واًمتسٝمٞمؾ  ﴾پ﴿، وَ ﴾ڳ﴿، يَمـىمبٚمف)أْل(

يمذًمؽ، أي ُمع اًمسٙم٧م وقمدُمف
(12)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )د( سم٤معمد( 1)

 .ويمالمه٤م ُمع ىمٍم اًمالم( 2)

 .ي٘مٞم د :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 3)

 (.144( يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )ص4)

 ٞمٝم٤م. أي اًمبدل اعمت٘مدم قمٚم( 5)

 أي ذم طم٤مل اضمتامقمٝم٤م ُمع اًمبدل ىمبٚمٝم٤م ُمع وصٚمٝم٤م، ومٚمف صمالصم٦م قمنم وضمًٝم٤م.( 6)

٥م سمذًمؽ ًمِمدة سمٞم٤مضف، واؾمٛمف قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد، أسمق  . اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اإلىمراء سم٤مًمدي٤مر ؾمٕمٞمد* ورش ًُم٘م 

 (.1/502) (، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م1/152ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) شمرمجتف ذميٜمٔمر هـ(.  197اعمٍمي٦م ذم زُم٤مٟمف. شمقذم ؾمٜم٦م )

ع وقمٞمسك سمـ وردان. شمقذم ؾمٜم٦م قمٞمسك سمـ ُمٞمٜم٤م، يٙمٜمك أسم٤م ُمقؾمك، ىم٤مرئ اعمديٜم٦م وٟمحقهي٤م. ىمرأ قمغم ٟم٤موم( 7)

 (.1/615(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/155هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )220)

 .ًمٚم٘م٤مقمدة :ذم ٟمسخ٦م )د(( 8)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( همػمه( 9)

 .٤مزقم٦مذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( أي سمال ُمٜم( 10)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 11)

إسمدال مهزة اًمقصؾ أًمًٗم٤م  : ذم طم٤مًم٦م اًمقصؾ، ومه٤مإوضمف هل: أن خلٚمػ قمـ محزة وضمٝملم وشمٗمّمٞمؾ هذه( 12)

ُمع إؿمب٤مع اعمد ًمٚمس٤ميمٜملم، وشمسٝمٞمٚمٝم٤م سملم سملم، ويمؾ ُمٜمٝمام ُمع اًمسٙم٧م. وًمف ذم طم٤مل اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م مخس٦م قمنم 

 =                                                                                        (.144وضمًٝم٤م. اٟمٔمره٤م ذم اًمبدور اًمزاهرة )ص 
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، يِمػم سمف إمم أن محزة: )شمبع( وىمقًمف
(1)

 ىمرأ هبذه إرسمٕم٦م، وشمبٕمف اًمٜم٤مس ومٞمف.  

إمم آظمره، شم٘مدم ذطمف وىمقًمف: )ُمع ُمد وىمٍم...(
(2)

، وٓ يٕمد شمٙمراًرا، ٕن 

ل ذم سمٞم٤من أن ٟم٤مومٕمً  وأنا ٤م يٜم٘مؾ، إوا
(3)

ىمقًمف واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.اًمٜم٘مؾ،  همػمه يؽمك 
(4)

: 

طٍ قمَ  ؿا صمُ  14  دّ ٕمُ هل٤م يَ  غم شمقؾمُّ
 

َه٤م وُمُ  ىمٌٍم   َٓ ٌط سم٠ُمو   دّ شمقؾمُّ
 

 ذِم  واىمٍُمْ  طْ غم يمؾٍّ ومقؾم  قمَ  ؿا صمُ  15

 

ِ ٤م ذَ ك يَ ٤م أشمَ ُمَ  ظْ ٤مطمٗمَ ومَ  ٔنَ اَ    ي ا اًمرسا

 
ـْ  16 َٚم  طِ اًمتقؾمُّ  عَ أيْم٤ًم ُمَ  وؾمٝم 

 

  طِ بِ ُت واْض رْ يمَ ٤م ذَ ُمَ  ظْ ٗمَ ٤مطْم ومَ  واًم٘مٍُم  

 
صمؿىمقًمف: )

(5)
﴾ڀ﴿ ، أي ًمِــقمغم شمقؾّمط هل٤م( 

(6)
 . 

ًمف()وىمق
(7)

ىمٍم شمقؾّمط ًمس٤مُمع مما٤م سمٕمده سمٞماٜمف سم٘مقًمـف : )، أي: يٕمده اد(ٕمُ يَ : )

سم٠موٓه٤م
(8)

. واعمراد سم٠موٓه٤م: ًمٗمظ إًمػ سمٕمد آؾمتٗمٝم٤مموُمد(
(9)

، َوطَمَذف طمرف 

، ٕٟمف ؿم٤مئع ذم يمالم اًمٕمرب ٟمٔماًم وٟمثًرا، وىمد ؾُمٛمع ُمـ اًمٕمٓمػ ُمـ ىمقًمف: )شمقؾّمط(

يمالُمٝمؿ: أيمٚم٧م ظمبًزا متًرا زسمًدا
(10)

. 

                                                           

شمسٝمٞمٚمٝم٤م سملم  -2إسمدال مهزة اًمقصؾ أًمًٗم٤م ُمع إؿمب٤مع اعمد وُمع اًمسٙم٧م.  -1وخلالد أرسمٕم٦م أوضمف وصالً: = 

اًمتسٝمٞمؾ سملم سملم وشمرك اًمسٙم٧م  -4اإلسمدال ُمع اعمد اًمٓمقيؾ وشمرك اًمسٙم٧م.  -3سملم ُمع اًمسٙم٧م يمذًمؽ. 

 (.144أيًْم٤م. وذم طم٤مل اًمقىمػ ًمف يمام خلٚمػ. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )ص 

اًمٕمراق، أي٤مم اعمٜمّمقر، ؾمٜم٦م  ٞم٥م سمـ قمامرة اًمزي٤مت اًمتٞمٛمل، ُمقمم سمٜمل قمجؾ. ُم٤مت سمحٚمقانمحزة سمـ طمب( 1)

 (.1/261(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/111هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )156)

 (.12( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )2)

 .أنسمدون  (، ودوج، ب) ٟمسخ٦م ذم( 3)

 ج، ود(.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، و صمؿ ىم٤مل .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ (4)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 5)

 أي: شمقؾمط اًمبدل ىمبٚمٝم٤م.( 6)

 .وذم ٟمسخ٦م )د( ٓ آُمٜمتؿ 

 .، سمدون واوىمقًمف :ذم ٟمسخ٦م )أ، ود(( 7)

 .ؾم٘مٓم٧م اهل٤مء ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 8)

 .ًمٗمظ أن اًمتل سمٕمد آؾمتٗمٝم٤مم)ب، وج، ود(:  ٦مٟمسخ( ذم 9)

 وأىمّره هب٤م، اعمٕمٓمقف وإسم٘م٤مء اًمٕمٓمػ طمرف طمذف اًمٜمحقيلم ُمٕمٔمؿ وأضم٤مز»: قمٛمر خمت٤مر أمحد اًمديمتقرىم٤مل ( 10)

 ص٤مع ُمـ درمهف، ُمـ ديٜم٤مره، ُمـ رضمؾ شمّمدق»: احلدي٨م وُمٜمف اًمٗمّمٞمح، ذم ًمقروده اعمٍمي اًمٚمٖم٦م جمٛمع

ه،  =    .(2/877) اًمٚمٖمقي اًمّمقاب ُمٕمجؿيٜمٔمر  .ش(متًرا حلاًم، ؾمٛمًٙم٤م، أيمٚم٧م): وطمٙمل ،شمتره ص٤مع ُمـ سُمر 
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ٖٕٕ 

ًمفوىمق
(1)

ط واًم٘م: )صمؿ قمغم يمؾ( ٍم ي١مشمك سمقضمٝملم ، أي: قمغم يمؾ  واطمد ُمـ اعمد واًمتقؾمُّ

ط واىمٍم( ، ومّم٤مر ًمف ؾمت٦م أوضمف: شمقؾّمط وىمٍمسمٞماٜمٝمام سم٘مقًمف: )ومقؾم 
(2)

قمغم اعمد
(3)

. ويمذا
(4)

 

قمغم اًمتقؾّمط واًم٘مٍم
(5)

. 

ذم أنوىمقًمف: )
(6)

ط(  وُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمف. ( ُمتٕمٚمؼ سم٘مقًمف: )ومقؾم 

، اًمرسيي(وىمقًمف: )ي٤م ذا اًمرس
(7)

هق اًمسٞمد، إؿم٤مرة إمم أن ُمـ طمٗمظ إوضمف وأشم٘مٜمٝم٤م  

ؾم٤مد قمغم همػمه، ومٝمق ُمـ سم٤مب اإلؿم٤مرة
(8)

 احلسٜم٦م، ٕٟمف ظم٤مـمبف ىمبؾ أن حيٗمظ. 

سمٕمد  ﴾ڀ ﴿إمم آظمره، يِمػم سمف إمم أٟمف ي٠ميت قمغم شمقؾّمط  أيًْم٤م...( وؾمّٝمٚمـوىمقًمف: )

أوضمف اًمبدل اًمست٦م: شمقؾّمط وىمٍم
(9)

زة اًمقصؾُمع اًمتسٝمٞمؾ، أي: شمسٝمٞمؾ مه
(10)

. 

إمم آظمره، أُمٌر ًمٚم٘م٤مرئ وىمقًمف: )وم٤مطمٗمظ...(
(11)

سم٤محلرص قمغم حتّمٞمؾ هذه إوضمف  

وضبٓمٝم٤م، أي: شم٘مٞمٞمده٤م طمٗمًٔم٤م وومٝماًم. واهلل شمٕم٤ممم
(12)

 أقمٚمؿ.  

ىمقًمف
(13)  : 
 دّ ٛمُ ومَ  ؿْ ُٔمٜمتُ  د  غم ُمَ قمَ  ؿا صمُ  17

 
ْٔ  ٛمزٍ هلِ     دّ ضُم وَ  ٍْمِ اًم٘مَ  عَ ُمَ  نَ ا
 

                                                           

، سمِفِ  اعمٕمٓمقِف  وسَمَ٘م٤مء اًمَٕمْٓمِػ  طَمْرف طمذفوم٘م٤مل: وظم٤مًمػ سمٕمْمٝمؿ يم٤مسمـ ُمٜمٔمقر، =  َأسمق ُِمٜمْفُ  طَمَٙمك إِٟمامو ؿَم٤مذٌّ

 ضٕمٞمٌػ  طمرف اًمٕمٓمػ وطمذف»(. وىم٤مل أيًْم٤م: 2/531. )ًمس٤من اًمٕمرب شمَتًْرا ؾَمَٛمًٙم٤م ظُمْبًزا َأيمٚم٧م»: قُمْثاَمنَ 

 ىمد أٟمف ًمؽوذ آظمتّم٤مر، ُمـ رضب ومٞمف اًمٕمٓمػ طمرف أن :ضٕمٗمف ووضمف آؾمتٕمامل، ذم ُمٕمدومٌ  اًم٘مٞم٤مس ذم

 اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مم ومحذوم٧م قمٛمرو، وىم٤مم زيد ىم٤مم أصٚمف وقمٛمرو زيد ىم٤مم ىمقًمؽ أن شمرى أٓ اًمٕم٤مُمؾ، ُم٘م٤مم أىمٞمؿ

 إمم آظمتّم٤مر طمد دم٤موزت اًمٗمٕمؾ، قمـ اًمٜم٤مئب٦م اًمقاو سمحذف ذهب٧م وم٢مذا ُمٜمٝم٤م، قمقض يم٠مهن٤م اًمقاو وسم٘مٞم٧م

 (.10/281)ًمس٤من اًمٕمرب  .شذًمؽ رومض ومٚمذًمؽ واإلضمح٤مف، آٟمتٝم٤مك ُمذه٥م

  ٟمسخ٦م )أ، وب، ود(: سمدون واو.( ذم1)

 .أي: ذم اًمالم( 2)

 أي: إسمدال مهزة اًمقصؾ ُمع اعمد. وقمٚمٞمف شمقؾمط وىمٍم ذم اًمالم.( 3)

 (.ويمذًمؽ) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 4)

 (.145-144يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )( 5)

 (.ٔنأ، ود(: )ذم ٟمسخ٦م )( 6)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( اًمبِم٤مرة( 8)

 . اًمالمذم( 9)

 ، صمؿ شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ سملم سملم، وقمٚمٞمف شمقؾمط وىمٍم اًمالم.﴾ڀ﴿أي: شمقؾمط اًمبدل ىمبٚمٝم٤م ( 10)

 .أُمر اًم٘م٤مرئ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 11)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 12)

 (( ؾم٘مط ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود13)
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ٖٕٖ 

 ٤مينًمثا ا دا ٛمُ ؾٍّ ومَ غم يمُ قمَ  ؿا صمُ  18

 

سٝمٞمُؾ اًمتا وَ  هُ واىمٍُمْ  
(1)

  ٤ميِن ا اًمٕمَ ٤م ذَ يَ  

يدِ تَ ٤مىمْ ومَ  وىمٍٍم  دٍّ غم ُمَ ٠ميت قمَ يَ  19 
(2)

  

 

  

 
ًمقرش، وم٠مِت  ﴾ڀ﴿إمم آظمره، ًمٞمٕمٚمؿ أٟمؽ إذا ُمددَت  )صمؿ قمغم ُمد...( ىمقًمف:

قمٚمٞمف سم٤معمد
(3)

. صمؿ ي٠ميتآؾمتٗمٝم٤مم، واعمد واًم٘مٍم ذم أًمػ )ٔن(ذم إًمػ سمٕمد مهزة  
(4)

 

إًمػ اًمٙم٤مئٜم٦م سم٘مٍم ذم
(5)

(ٔن)سمٕمد اهلٛمزة اعمذيمقرة. واعمد ذم أًمػ  
(6)

وىمٍمه.  

ومٞمحّمؾ أرسمٕم٦م أوضمف، صمؿ ي٠ميت
(7)

سمتسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ اًمٙم٤مئٜم٦م 
(8)

 سمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم، 

(ٔن)واعمد واًم٘مٍم ذم أًمػ 
(9)

وطمٙمل شمقؾّمط أيًْم٤م ومل يٗمّمح سمف )اًمٜم٤مفمؿ(. 
(10)

 

ؿم٤مُمؾ ًمٚمتقؾّمط أن اًم٘مٍم اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمد ًمْمٕمٗمف. ويٛمٙمـ أن ي١مظمذ ُمـ اًمٜمٔمؿ، سم٤مقمتب٤مر 

واًم٘مٍم آصٓمالطمل، أقمٜمل ىمدر أًمػ، وضمٕمؾ اعمد
(11)

 سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ. 

، أي: اضمتٝمد، ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقهلؿ: ُمـ ضمدا وضمدوىمقًمف: )وضمد(
(12)

، وىمقل
(13)

 

سمٕمض اًمسٚمػ: ًمٙمؾ جمتٝمد ٟمّمٞم٥م، وىمٞمؾ: إٟمف طمدي٨م
(14)

. 

                                                        
 وإول :ذم ٟمسخف )ب، وج، ود(( 1)

 . وذم ٟمسخ٦م )ب( يمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م صمؿ ؿمٓم٥م.ود( ًمٚمبٞم٧م اًمذي يٚمٞمف ذم ٟمسخ٦م )ج، يمت٥م قمجز( 2)

 أي: إسمدال مهزة اًمقصؾ ُمع اعمد( 3)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( شم٠ميت.( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( ذم إاًمػ اًمٙم٤مئٜم٤مت( 5)

 ًمٞمس ًمف إٓ اًم٘مٍم وم٘مط، وهق اعم٘مروء سمف.( 6)

 .شم٠ميت :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 7)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( اًمٙم٤مئٜم٤مت ( 8)

 ل ىمبٚمٝم٤م )آُمٜمتؿ(، صمؿ شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ، وقمٚمٞمف ُمد وىمٍم اًمالم.أي: ُمد اًمبد( 9)

 اًمٜمٔمؿ :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 10)

 ذم ٟمسخ٦م )د( وضمٕمؾ اعمد ىمدر أًمػ سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ.( 11)

 ُمـ هق سمؾ ،سمحدي٨م ًمٞمس اًمتٛمٞمٞمز ذم(: 2/243مل أىمػ قمغم ُمـ ىم٤مًمف، ىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤مء )( 12)

 .َوًَم٩َم  ًَم٩ما  ُمـ طمدي٨م ويمذا اًمسٚمػ، سمٕمض يمالم ُمـ هق سمؾ ،ًمف أصؾ ٓ :اًم٘م٤مري وىم٤مل .اًمس٤مئرة إُمث٤مل

احلدي٨م ذم وًمٞمس٤م ،(ٟمّمٞم٥م جمتٝمد ًمٙمؾ) :سمٛمٕمٜمك وهق ،(َوضَمدَ  َوضَمدّ  ـمٚم٥م ُمـ) :ىمٞمؾ ورسمام :اًمٜمجؿ ىم٤مل

(، واعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقضقع 226حدي٨م ًمٚمٕم٤مُمري )سماهـ. واٟمٔمر اجلد احلثٞم٨م ذم سمٞم٤من ُم٤م ًمٞمس 

 (.145ًمٚم٘م٤مري )

 وىمقًمف :ذم ٟمسخ٦م )د(( 13)

(: طمدي٨م )ًمٙمؾ جمتٝمد ٟمّمٞم٥م( ُمـ 145م احلدي٨م اعمقضقع )ص ىم٤مل اًم٘م٤مري ذم اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م قمٚمق( 14)

 . اهـ.يمالم سمٕمْمٝمؿ. وذم ُمٕمٜم٤مه: )ُمـ ضمدا وضمد(، و)ُمـ ًَمـ٩ما وًم٩م(
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م ذ)قمغم يمؾ( وىمقًمف: طمف، أي: ُمـ اعمد واًم٘مٍم قمغم ُم٤م شم٘مدا
(1)

 . 

، أي: اشمبع ـمري٘م٦م اًمسٚمػ اعم٤مضلم ومٞمام رووه ُمـ ذًمؽ، واهلل وىمقًمف: )وم٤مىمتدي(

شمٕم٤ممم
(2)

أقمٚمؿ 
(3)

. 

 ي دِ تَ بْ شمَ وَ  فِ غم سمِ قمَ  ْػ ٘مِ شمَ  إنْ وَ    19
 

 فِ ضُم وْ أَ  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٞمٝم٤م ؾمتا ومِ  نَ ْٔ اَ  20

 

  ضَمفِ وْ  إَ ٤م ذِم اهلِ غم إسمدَ ا قمَ ذَ وَ  

ط واىمْ  دْ واُمدُ  21   لِ  إوا ْن ذِم ٍُمَ ووؾم 

 

 كِم شمَ  صمالصم٦مٌ  غم اعمد  قمَ  ـْ ًمٙمِ  

طٍ  عْ سم٤معمد  ُمَ  22   اًم٘مٍْمِ وَ  شمقؾمُّ

 

 رِ ٙمْ ٟمُ  ػمِ ٖمَ سمِ  ٤مءَ ضَم  دْ ىمَ   ٓنَ ذِم  

ٓمَ وَ وَ  23  ٤مٔنَ سمِ  اىمٍُمْ وَ  ـْ ؾم 
(4)

 ِف رِ اقمْ وَ  

 

ٍل شمَ سمِ  طٍ غم شمقؾمُّ قمَ    لٗمِ ٠موا

 24  ْ َٓ أُ  وىمٍم   اًم٘مٍُم  ٚمٞمفِ ٤م قمَ هَ و

 

 ٍُم اًمٜما  أشم٤مكَ  ؾم٤مئغٌ   أنَ ذِم  

ـْ ؾَم وَ  25  ٚم  دُ ؿَم رْ شمُ  نَ َٓ  ُمد   عْ ُمَ  ٝم 

 

ٓمَ وَ وَ    دُ دا ٤م شُمَس هلَ  ٍُمْ اىمْ وَ  ـْ ؾم 

﴾ۆئۆئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ﴿، يٕمٜمل: ىمقًمف: )وإن شم٘مػ قمغم سمف( 
(5)

، أي:  ، وم٢مذا وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م

قمغم اهل٤مء ُمـ سمف، ومٚمؽ ذم )ٔن( قمغم وضمف اإلسمدال ؾمت٦م أوضمف: وذًمؽ أن ًمؽ ذم ُمد 

إًمػ
(6)

ٓم٤ًم وىمًٍما. ومٕمغمسمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ُم  ا وشمقؾمُّ دًّ
(7)

ن   ٔ اعمد ي٠ميت ذم
(8)

هذه  

اًمثالصم٦م
(9)

ط ي٠ميت )ذم( . وقمغم اًمتقؾمُّ
(10)

ٔن 
(11)

شمقؾّمط وىمٍم. وقمغم اًم٘مٍم اًم٘مٍم  

(اُمدد)و]همػم. وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف: 
(12)

 . ووؾّمط[ 
                                                        

 (12( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )1)

  : )شمٕم٤ممم(سمدونٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ذم ( 2)

 .ـ ٟمسخ٦م )د( ُمـ ىمقًمف: )ذطمف(... إمم )أقمٚمؿ(( ؾم٘مط ُم3)

 ذم طم٤مؿمٞم٦م ٟمسخ٦م )ب(. "ُمع واقمرف"( ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(: )سمث٤مٍن(، ويُمتب٧م 4)

 51 ، آي٦ميقٟمسؾمقرة ( 5)

 ذم ٟمسخ٦م )د( إًمٗملم( 6)

 ذم ٟمسخ٦م )د( وقمغم ( 7)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( أن( 8)

 أي: اًم٘مٍم واًمتقؾّمط واإلؿمب٤مع.( 9)

 ٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ(.ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم( 10)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( أن( 11)

 ٤مُمدد.أ، ود( ومذم ٟمسخ٦م )( 12)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٕ٘ 

)وىمقًمف(
(1)

، إؿم٤مرة إمم أن وىمقًمف: )ومٞمٝم٤م ؾمت٦م ُمـ أوضمف(. : )وىمٍم أوٓه٤م قمٚمٞمف اًم٘مٍم(

ٓ اًمتسٝمٞمؾ. هذه  إوضمف قمغم وضمف اًمبدل 

(إوضمفو)وىمقًمف: )ُمـ أوضمف( 
(2)

، سمٞمٜمٝمام ضمٜم٤مس اًمتحريػ، وهق: اظمتالف اًمٙمٚمٛمتلم 

ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمًك ُمع اظمتالف طمريم٤مت اًمٚمٗمظ
(3)

. 

ٓ اظمتالف.ر(سمٖمػم ُٟمٙمْ وىمقًمف: ) ـ ذًمؽ و  ، أي: سمٖمػم ُمٜمع ُم

، أي شمقاومؼ اًمٜمٍموىمقًمف: )شمٗمل(
(4)

َب )احلرِج(، شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞم٧م، ىمّمد سمف إذه٤م
(5)

قمـ  

اًمٓم٤مًم٥ِم )واًمتخٞمػَم(
(6)

 ذم شمٚمؽ إوضمف. 

: أٟمؽ إذا ؾمّٝمٚم٧م مهزة اًمقصؾ شم٠ميت سمثالصم٦م أوضمف ، ُمراده إمم آظمره ..(وؾمّٝمٚمـ.وىمقًمف: )
(7)

 ،

: اعمد واًمتقؾمط واًم٘مٍم وهل
(8)

ن  ذم أًمػٔ 
(9)

. 

وىمقًمف
(10)

(شمسدد: ) 
(11)

ٕم٤ممم : إُمر اعمقاومؼ ًمٚمحؼ. واهلل شم : شمرزق اًمسداد، أي ، أي

 : أقمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل

َن  26 ْٔ ُٛمدّ ومَ َوإِْن شُمِرْد َوىْمًٗم٤م قَمغم ا
(12) 

 
ٓمَ وَ وَ   ـْ ؾم 

(13)
ُ  اىمٍُمْ وَ   ِٕ َٓ  دُس ٤م شمَ هَ و

 
                                                        

 . سمدون واو ىمقًمف: (أ، وبذم ٟمسخ٦م )( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( زيدت هٜم٤م يمٚمٛم٦م وىمقًمف.( 2)

ضمٜم٤مس اًمتحريػ: ُم٤م اشمٗمؼ ريمٜم٤مه ذم قمدد احلروف وشمرشمٞمبٝم٤م، واظمتٚمٗم٤م ذم احلريم٤مت، ؾمقاء يم٤مٟم٤م ُمـ اؾمٛملم أو ( 3)

. يمَخْٚمِ٘مل وظُمُٚمِ٘مل، وُمٜمِذريـ وُمٜمَذريـ، احلُْٙمؿ واحِلَٙمؿ، ذًمؽ همػم ُمـ أو وومٕمؾ اؾمؿ ُمـ أو ومٕمٚملم

 (.1/87وٟمحقه٤م. يٜمٔمر ظمزاٟم٦م إدب )

 ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( اًمٜمص.( 4)

ذم ٟمسخ٦م )أ( إذه٤مب اخلروج. وذم ٟمسخ٦م )ب، وج( إذا ه٤مب احلرج. وذم ٟمسخ٦م )د( إص٤مسم٦م احلرج. ( 5)

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُم٤م أصمبتفواًمّمقاب 

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(، وذم اًمٜمسخ إظمرى يم٠مهن٤م )اًمتٛمّٞمز(، واهلل أقمٚمؿ. (6)

 ذم اًمالم.( 7)

أي: شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ سملم سملم ُمع ىمٍم وشمقؾمط وُمد اًمالم. يٜمٔمر شمٗمّمٞمؾ مجٞمع هذه احل٤مٓت ذم اًمبدور ( 8)

 (.1/382اًمزاهرة )

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( أن( 9)

 د(.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )( 10)

 ٦م )ج( شمسد.( ذم ٟمسخ11)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( شمسد، ويُمتب٧م ذم احل٤مؿمٞم٦م.( 12)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( ومقؾمٓمـ( 13)
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 ٦مالصمَ اًمثا  عَ ُمَ  دٍ اطمِ ؾُّ وَ يمُ وَ  27

 

ٔنَ ذِم  
(1)

(غٌ ٤مئِ )ؾَم  
(2)

 ة٤مدَ يَ ال زِ سمِ  

 
طم٤مصؾ ُم٤م ذيمر ذم )هذيـ(

(3)
ٟمقهن٤م،  ، أي: قمغم(أنأٟمؽ إذا وىمٗم٧م قمغم) اًمبٞمتلم: 

وم٤مًمٙمالم قمغم طمذف ُمْم٤مف ومٞمام ىم٤مًمف اًمٜم٤مفمؿ، ومت٠ميت سمثالصم٦م أوضمف: ذم مهزة آؾمتٗمٝم٤مم اعمد 

ومٛمد ووؾمٓمـ واىمٍم )ُٕ(٘مٍم، وهق اعمراد سم٘مقًمف: )واًمتقؾّمط واًم
(4)

وٓه٤م )شمسد(
(5)

) . 

وىمقًمف
(6)

 ، أي: حتّمؾ ًمؽ اًمسٞم٤مدة.: )شمسد(

)ويمؾ(وىمقًمف: ]
(7)

شم٠ميت قمغم ُمد إًمػ  إمم آظمره، اعمراد ُمٜمف: أٟمؽ واطمد...[ 

، وقمغم اًمتقؾّمط ذم (ٔن)اًمٙم٤مئٜم٦م سمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم سم٤معمد واًمتقؾّمط واًم٘مٍم ذم 

وم٤مجلٛمٚم٦م شمسٕم٦م أوضمف ،ويمذا قمغم اًم٘مٍم ،إًمػ شم٠ميت سم٤مٕوضمف اعمذيمقرة
(8)

 . 

دــ أؾمـد سمـٛمـحـؽ ُمـ٤مل ذًمــىم
(9)

ت٠مشمك ذ اًمِمٛمس اسمـ اجلزري. )وهذا ٓ يـٚمٛمٞمـ، شم

  ــس اسمـ٢من اًمِمٛمــ، ومـ)آٔن(ــدأت سمــتــ، واسم ف(ـــــ )سمـ٤مء ُمــٝمـًمك اـ٧م قمٚمـٗمـإٓ إذا وىم

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج( يُمتب٧م أن( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ؾم٤مسمع( 2)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب(.( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 5)

 .( ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(6)

 .، ُمـ همػم واويمؾ :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

واظمتّم٤مره٤م: إسمدال مهزة اًمقصؾ أًمًٗم٤م ُمع اعمد اعمِمبع واًم٘مٍم، صمؿ شمسٝمٞمٚمٝم٤م سملم سملم، وقمغم يمؾ ُمـ هذه ( 8)

اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ ُمع اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م، واهلل  اًمبدلإوضمف اًمثالصم٦م شمثٚمٞم٨م اًمالم، وهذه ذم طم٤مل اٟمٗمراده٤م قمـ 

 .(1/382أقمٚمؿ. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )

هٙمذا ذم مجٞمع اًمٜمسخ، وهق شمّمحٞمػ سمال ؿمؽ، إذ إن اسمـ أؾمد شمٚمٛمٞمذ اسمـ اجلزري اؾمٛمف أمحد سمـ أؾمد سمـ  (9)

قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد اًمِمٝم٤مب، أسمق اًمٕمب٤مس، اسمـ أؾمد اًمديـ أيب اًم٘مقة إُمٞمقـمل إصؾ، اإلؾمٙمٜمدري 

٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، واٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م هـ( سم 808اعمقًمد، اًم٘م٤مهري، اًمِم٤مومٕمل، اعم٘مرئ، اعمٕمروف سم٤مسمـ أؾمد. وًمد ؾمٜم٦م )

 =اًمثااَلصَم٦م اًْم٘مَراَءات ذِم  واًمدُم٤مصم٦م ،واًمِم٤مـمبٞمتلم ،اًْمُ٘مْرآن َوطمٗمظ ،وم٘مٓمٜمٝم٤م اًْمَ٘م٤مِهَرة إمَِم  وهق ُمرضع صحب٦م أسمقيف
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ٖٕٚ 

اجلزري(
(1)

ٟمٔمؿ سمٞمتلم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مٓمع 
(2)

 أن قمام ىمبٚمٝم٤م، وم٘م٤مل:  

ًمألزرِق 
(3)

  ذِمَ أن ؾمت٦ُم أوضمفٍ  

 

ًمذىقمغم وضمِف إسمداٍل  
(4)

  وصِٚمٝم٤م دمري 

ٓمـ دا وصَمٚم ٨ْم صم٤مٟمًٞم٤م صمؿ ومٛمُ    َوؾم 

 

سم٤مًم٘مٍِم ُمع )ىمٍِم(سمِف وسم٘مٍٍم صُمؿا  
(5)

  

 امومقضمدت ومٞمٝم)، ومٜمٔمرهتام (أن)صمؿ إن اسمـ أؾمد ذيمر سمٞمتلم يتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمقىمػ قمغم  

زطم٤موًم٤م
(6)

يمثػًما مل أقمرومف، وًمٕمٚمف حتريػ ُمـ اًمٙمتب٦م( 
(7)

 ومراضمٕمٝمام.  

                                                           

ـِ  واًمٓمٞمب٦م ،ًمٚمجٕمؼمي= سْم  اجْلؼَْم  ذِم  َواعمْ٘مٜمع ،اًْمٕمُروض ذِم  واخلزرضمٞم٦م ،واعمٜمٝم٤مضملم ،وإًمٗمٞمتلم ،اجْلَزِري ِٓ

ـِ  واعم٘م٤مسمٚم٦م سْم   .َذًمِؽ َوهمػم اهل٤مئؿ، ِٓ

قمـ ظمٚمؼ يمثػم يْمٞمؼ اعم٘م٤مم سمذيمرهؿ هٜم٤م، ويمذًمؽ ُمـ أظمذ قمٚمٞمف. وأظمذ اًم٘مراءات قمـ همػم واطمد ُمـ  َوأظمذ

هـ( إمم ُمٙم٦م اعمنموم٦م. ويم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمف ذم  827اًمث٘م٤مت أضمٚمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ اجلزري، وؾم٤مومر ُمٕمف ؾمٜم٦م )

 ايٚم٦م سمٕم٘مب٦مد احلرام وأذن ًمف وؾمٛمع قمٚمٞمف صمالصمٞم٤مت أمحد اعمٜم٤مهؾ وهمػمه٤م طمتك أيمٛمؾ قمٚمٞمف يقم اًمّمٕمقد سم٤معمسج

. ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، واؾمٛمف ُمدون ذم يمثػم ُمـ إضم٤مزات اًم٘مراءات. وهق ُمـ احْلَٜمَْبكِمّ  اعمْسٜمد ُمـ َويَمثػًِما

يٜمٔمر شمرمجتف ذم: هداي٦م اًم٘م٤مري هـ(.  882رضم٤مل ُمِمٞمخ٦م اجل٤مُمع إمحدي سمٛمديٜم٦م ـمٜمٓم٤م سمٛمٍم. شمقذم ؾمٜم٦م )

 (، وهمػمه٤م.4/122(، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم )3/545(، وإيْم٤مح اعمٙمٜمقن )1/227، واًمْمقء اًمالُمع )(2/787)

 .يُمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م ذم ٟمسخ٦م )أ( اسمـ اجلزريإمم  وهذا :ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ىمقًمف( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( اًمٕمب٤مرة: ومٞمام يتٕمٚمؼ دمري سم٘مٓمع( 2)

 .ًمٚمزرق :ذم ٟمسخ٦م )د(( 3)

ًمزم  .ض٤مسمط حم٘مؼ صم٘م٦مقمٛمرو سمـ يس٤مر إزرق، أسمق يٕم٘مقب اعمدين صمؿ اعمٍمي.  * وإزرق هق: يقؾمػ سمـ

. شمقذم ذم طمدود ؾمٜم٦م سمٛمٍم واإلىمراء اًم٘مراءة ذم ظمٚمٗمف اًمذي وهق ورؿًم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م، وأشم٘مـ قمٜمف إداء.

 (.2/402(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )106هـ(. يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 240)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( ًمذا( 4)

 .اًم٘مٍمذم ٟمسخ٦م )أ( ( 5)

 (.1/359* يٜمٔمر اًمبٞمت٤من ذم اًمٜمنم )

 أو زي٤مدة أو ٟم٘مص ُمـ اًمِمٕمر ُمقازيـ ضمٕمٚم٧م اًمتل اًمسبٕم٦م إضمزاء ُمـ يم٤من ضمزء أي يٚمحؼ ُم٤ماًمزطم٤مف هق: ( 6)

 اًمِمٕمر ذم. ىم٤مل إصٛمٕمل: اًمزطم٤مف ؿمٕمر ُمٜمف يسٚمؿ يٙم٤مد وٓ شمسٙمٞمٜمف، أو شم٠مظمػمه أو طمرف شم٘مديؿ

(، واًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ 184، واًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مرضة )ص (69يٜمٔمر ٟم٘مد اًمِمٕمر )ص  .اًمٗم٘مف ذم يم٤مًمرظمّم٦م

 (.1/138اًمِمٕمر )

 ذم ٟمسخ٦م )ب(: ومرأيتٝمام ذم هم٤مي٦م اًمٗمحش. وذم احل٤مؿمٞم٦م )ومٚم٘مٞمتٝمام(. ( 7)
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ٖٕٛ 

وم٤مىمت٣م ذًمؽ أن إوضمف ٓ شمت٠مشمك إٓ
(1)

قمام ىمبٚمٝم٤م. ومل أر أطمًدا  (أن)قمغم ىمٓمع  

ُمٕمٝم٤م، وي٠ميت ( ُمع شمريمٞم٥م )آُمٜمتؿ(ًمقىمػ قمغم )أنذيمر ا
(2)

أيًْم٤م صمالصم٦م أوضمف، أقمٜمل:  

 ُمع شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ.  واًمتقؾّمط واًم٘مٍم ذم اًمقىمػ قمغم )أن(اعمد 

واًمذي يٗمٝمؿ ُمـ يمالم اسمـ أؾمد يم٤مسمـ اجلزري اإلشمٞم٤من سم٤مٕوضمف اًمست٦م اعمذيمقرة 

ل اًمٙمالم، وم٢من اسمـ اجلزري ىم٤مل ذم ٟمٔمٛمف: قمغم وضمف )اإلسمدال( أوا
(3)

شمبٕمف اسمـ أؾمد ، و

ذم اًمٜمٔمؿ. واًمثالصم٦م إظمػمة شُمٗمٝمؿ ُمـ إـمالق اًمٜمٔمؿ، أقمٜمل )اًمذي(
(4)

ي١مشمك هب٤م قمغم  

اًمتسٝمٞمؾ، واهلل شمٕم٤ممم
(5)

 صمؿ ىم٤مل: أقمٚمؿ. 

 ةنَمَ ٕمَ ل اًمْ ٤مىمِ سمَ  ٥َم هَ ذْ ُمَ  دْ رِ شمُ  إنْ وَ  28

 

ِٓ ومِ  ٤مًمٜم٘مُؾ ومَ   ـِ ٞمٝم٤م   هرَ يمُ اذْ  دانَ رْ وَ  سم

 ٤مهلَ  فٍ ضُم سم٠موْ  ٘م٤مًمقنَ يمَ  قَ هْ وَ  29 

 

 ٝم٤مٚمِ ٘مْ ٟمَ  ػمِ ٖمَ سمِ  ؿْ ب٤مىمٞمٝمِ ًمِ  أْ اىمرَ وَ  

ًَمف ؿْ هِ ٖمػمِ يمَ  ؿْ هُ وَ  30  وا أوا  َيُٛمدُّ

 

 فٚمَ ٘مُ اٟمْ وَ  ٞم دْ ىمَ  سٝمٞمَؾ اًمتا  ذًمَؽ يمَ  

، اعمراد هبؿ: أسمق ضمٕمٗمرىمقًمف: )سم٤مىمل اًمٕمنمة( 
(6)

، ويٕم٘مقب
(7)

، وظمٚمػ
(8)

.  

وم٤مًمٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م ٓسمـ وردانىمقًمف: )
(9)

 ، يِمػم سمف إمم أن اسمـ وردان يم٘م٤مًمقن ذم اذيمره( 

                                                        
 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( (1)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( ويت٠مشمك( 2)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ، وب( إسمدال( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( اًمتل  (4)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 5)

اًم٘مٕم٘م٤مع، أطمد اًم٘مراء اًمٕمنمة، شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، قمرض قمغم اسمـ قمب٤مس وأيب هريرة. روى قمٜمف يزيد سمـ ( 6)

 (.2/382(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/72هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 130ٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ. شمقذم ؾمٜم٦م )

هؾ اًمبٍمة. شمقذم يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ زيد، أسمق حمٛمد احلرضُمل اًمبٍمي، أطمد اًم٘مراء اًمٕمنمة، إُم٤مم أ( 7)

 (.2/386(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/157هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 205ؾمٜم٦م )

هـ(. يٜمٔمر  220ظمٚمػ سمـ هِم٤مم سمـ ـم٤مًم٥م اًمبزار. راو قمـ محزة اًمزي٤مت، وأطمد اًمٕمنمة. شمقذم سمبٖمداد ؾمٜم٦م )( 8)

 (.1/272(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/208شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 طمدود ذم أطمس٥م ومٞمام ُم٤متىم٤مل اسمـ اجلزري:  .اًم٘م٤مرئ اعمدين احل٤مرث أسمق ،احلذاء ،وردان سمـ قمٞمسكهق: ( 9)

 (.1/616(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/111يٜمٔمر ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) .وُم٤مئ٦م اًمستلم
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ٖٕٜ 

شمسٝمٞمؾ
(1)

مهزة اًمقصؾ ُمع اعمد واًم٘مٍم 
(2)

ُل اًمبٞم٧م اًمث٤مين.  ، يمام يِمػم إمم ذًمؽ أوا

 ردان هذا، اؾمٛمف: قمٞمسك، وهق اًمراوي إول ُمـ رواة أيب ضمٕمٗمر. واسمـ وَ 

ُمع إسمدال  ،ًمب٤مىمل اًم٘مراء إمم آظمره، ُمراده أٟمؽ شم٘مرأ سمٖمػم ٟم٘مؾٍ وىمقًمف: )واىمرأ...( 

مهزة اًمقصؾ وُمده٤م
(3)

 همػم ٟم٤مومع.وشمسٝمٞمٚمٝم٤م، يم٘مراءة  

، أي: اضبط ُم٤م ذيمرشمف ًمؽ سم٤محلٗمظ أوواٟم٘مٚمف(وىمقًمف: )ىمٞم د 
(4)

اًمٙمت٤مسم٦م، وقمٚم ْٛمف  

اًمٜم٤مس، واهلل شمٕم٤ممم
(5)

صمؿ ىم٤مل أقمٚمؿ. 
(6)

 : 

 رآنِ  اًم٘مُ ذِم  آؾمتٗمٝم٤ممِ  وآُي  31
 

 ٤ميِن ٤م قمَ يَ  ةَ نْمَ ى قمَ دَ سم٢مطْم  ْت ٤مءَ ضَم  
 

اذَ إِ ٠مَ ومَ  32
(7)

 ٜما٤مئِ أَ  ُمعْ  قمدِ  اًمرا ذِم  

 

(ٝمُ ٚمْ ّم  حَ ا )ومَ إلرْسَ  اذِم  اصمٜم٤منِ وَ   ـا
(8)

 

 ِت ٤مءَ ضَم  ؾٍ ٛمْ ٟمَ  ؿا صمُ  ٜملمَ ُمِ ١مْ اعمُ وَ  33 

 

 ةِ دَ جْ  اًمسا ا ذِم ذَ  ؿا صمُ  قِت بُ ٙمَ ٜمْ ٕمَ اًمْ وَ  

 عْ ٛمِ تَ اؾْم  ٜم٤منِ ٤م اصمْ هِب  ِح سمْ اًمذ   ةُ قرَ ؾُم وَ  34 

 

 عْ بِ ٤مشما ومَ  ٤مِت قمَ ٤مزِ اًمٜما وَ  ٦مْ ٕمَ اىمِ اًمقَ وَ  

م مهزة آ ، ُمراده:ىمقًمف: )وآي آؾمتٗمٝم٤مم(  (إٟما٤مؾمتٗمٝم٤مم قمغم)إذا( و)أن شمت٘مدا
(9)

 ،

اًمتل شمّم٤مطمبٝم٤م مهزة آؾمتٗمٝم٤مم(وشم٘مديٛمٝم٤م )قمغم )إذا(، وشم٠مظمػم)أِئٜما٤م( 
(10)

، هق 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( إسمدال( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( وًمف وضمف صم٤مًم٨م: شمسٝمٞمؾ اهلٛمزة ُمع اًمٜم٘مؾ ُمـ همػم إدظم٤مل أًمػ. (2)

اسمـ وردان يم٘م٤مًمقن، ومٞمٙمقن ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام ٟم٘مؾ طمريم٦م اهلٛمزة اًمتل سمٕمد اًمالم إمم اًمالم، وطمذف  * ذيمر أن

( إسمدال اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م 2( إسمدال اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م أًمًٗم٤م ُمع اعمد اعمِمبع. )1اهلٛمزة، ومٞمٙمقن ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام صمالصم٦م أوضمف: )

٤مئزة طم٤مل اًمقصؾ واًمقىمػ. ويزاد ( شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم إًمػ. ويمٚمٝم٤م ضم3أًمًٗم٤م ُمع اًم٘مٍم. )

هلام ذم طم٤مل اًمقىمػ )ىمٍم، وشمقؾّمط، وُمد اًمالم( ٟمٔمًرا ًمٚمسٙمقن اًمٕم٤مرض ًمٚمقىمػ. ومتّمبح شمسٕم٦م أوضمف ذم 

 (. 1/381(، واهلل أقمٚمؿ. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )3×3اًمقىمػ، طم٤مصٚم٦م ُمـ رضب )

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( و( 4)

 .ود(ؾم٘مط ذم ٟمسخ٦م )ب،  (5)

 .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود صمؿ ىم٤مل (6)

 .وم٢مذاذم )ج، ود(:  (7)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ومحّمٚمٜمٝم٤م (8)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( وإن (9)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ذم ٟمسخ٦م )أ( يُمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م سمخرضم٦م (10)
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ٖٖٓ 

إيمثر
(1)

ذم  ﴾ې  ۉ ۉ ۅ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  . وىمد شمت٘مدم )أئٜم٤م( قمغم )أئذا(

اًمٜم٤مزقم٤مت
(2)

 . 

وىمد شمٙمقن
(3)

سم٤مًمٕمٜمٙمبقت ُمع ُمثٚمٝم٤م، وذًمؽ )أئٜم٤م( 
(4)

، يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم
(5)

: 

أي٦م﴾ے ھ ھ﴿
(6)

﴾﮹  ﮸ ﮷﴿. وسمٕمده٤م 
(7)

. )ومل ي٘مع 

ُمع ٟمٔمػمهت٤م ذم ُمقضع أسمًدا( (إذا)ًمٗمظ 
(8)

. 

صمؿ إن اًمٜم٤مفمؿ قمدد
(9)

اؾمتحْم٤مر اًمٓم٤مًم٥م هل٤م، وم٘م٤مل: شمٚمؽ اعمقاضع ًمٞمسٝمؾ  

. أي: وىمٕم٧م سم٢مطمدى قمنمة ُمقضًٕم٤م ذم شمسع ؾمقر)ضم٤مءت سم٢مطمدى قمنمة(
(10)

 ،

قمنمة، وشمذيمر ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، إٓ ذم  ذم اًمٕمدد أٟمف إذا يم٤من اعمٕمدود ُم١مّٟمًث٤م، شم١مٟم٨م

أطمد
(11)

واصمٜملم، وم٢مٟمؽ شم٘مقل: إطمدى قمنمة اُمرأة، واصمٜمت٤م قمنمة اُمرأة. وشم٘مقل ذم 

أطمد
(12)

اصمٜم٤مقمنم و 
(13)

قمنم. وشم٘مقل ُمـ صمالصم٦م قمنم إمم شمسٕم٦م قمنم سم٢مدظم٤مل اعمبدأ  

واًمٖم٤مي٦م صمالصم٦م قمنم رضماًل، وصمالث قمنمة اُمرأًة، ويمذا اًمب٤مىمل. وشم٘مقل ُمـ اًمثالصم٦م إمم 

اًمٕمنمة، سمتذيمػم اًمٕمدد ُمع اعم١مٟم٨م، وشم٠مٟمٞمثف ُمع اعمذيمر
(14)

، ُمث٤مل ذًمؽ ًمٞمسٝمؾ ىمقًمف 

                                                        
 ٕم٦م(.ًمقروده يمذا ذم ؾمبع ؾمقر )اًمرقمد، واإلرساء، واعم١مُمٜمقن، واًمٜمٛمؾ، واًمسجدة، واًمّم٤موم٤مت، واًمقاىم (1)

 .10 ، آي٦ماًمٜم٤مزقم٤متؾمقرة  (2)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وشمٙمقن. (3)

 .28ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت، آي٦م  (4)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 5)

 .28 ، آي٦ماًمٕمٜمٙمبقتؾمقرة  (6)

 .29 ، آي٦ماًمٕمٜمٙمبقتؾمقرة  (7)

 .ُمـ ٟمسخ٦م )ب( أسمًداإمم  ومل( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ىمقًمف: 8)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( قمد  (9)

 ( هل ؾمقرة اًمرقمد، واإلرساء، واعم١مُمٜملم، واًمٜمٛمؾ، واًمٕمٜمٙمبقت، واًمسجدة، واًمّم٤موم٤مت، واًمقاىمٕم٦م، واًمٜم٤مزقم٤مت.10)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( إطمدى (11)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( إطمدى  (12)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( اصمٜمت٤م( 13)

 وذم هذا ي٘مقل اسمـ ُم٤مًمؽ:( 14)

  سمَِٕمنَمْ  َوِصَٚمٜمْفُ  اْذيُمرْ  َوَأطَمدَ 

 

َب٤مً     َذيَمرْ  َُمْٕمُدودٍ  ىَم٤مِصدَ  ُُمَريما
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﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿شمٕم٤ممم: 
(1)

، وىمس اًمب٤مىمل. واعمبدأ واًمٖم٤مي٦م 

 داظمالن ذم اًمٕمدد اعمٗمرد يم٤معمريم٥م. 

وسم٘مل
(2)

ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕمدد أؿمٞم٤مء مل ٟمذيمره٤م
(3)

 هٜم٤م ًمبٜم٤مء هذا اًمنمح قمغم آظمتّم٤مر. 

: ي٤م ىم٤مصد، أو، أيوىمقًمف: )ي٤م قم٤مين(
(4)

ي٤م ُمٕمٞمٜمل 
(5)

، يمام شم٘مدم ذطمف
(6)

. 

﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿وًمٗمظ ُم٤م ذم اًمرقمد: 
(7)

. 

 مث جث يت ىت مت خت حت﴿، إومم ُمٜمٝمام وىمقًمف:)اصمٜم٤من ذم اإلرساء(

﴾ىث
(8)

، واًمث٤مٟمٞم٦م: ًمٗمٔمٝم٤م يمٚمٗمٔمٝم٤م
(9)

﴾ڍ ڇ﴿، وسمٕمده٤م:
 (10)

ًمتٕمٚمؿ إومم 
(11)

. 

(واعم١مُمٜملموىمقًمف: )
(12)

ذم: ) ، ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف
(13)

 .اًمرقمد( 

﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿)ظ آؾمتٗمٝم٤مم اًمٙم٤مئـ هب٤م: ـوًمٗم
(14)

، 

                                                           

ةْ  إطِْمَدى اًمتا٠ْمٟمِْٞم٨ِم  ًَمَدى َوىُمْؾ    قَمنْمَ

 

لمُ   ـْ  ومِٞمَٝم٤م َواًمِم  هْ  مَتِٞمؿٍ  قَم   يَمرْسَ

  َوإطِْمَدى َأطَمدٍ  هَمػْمِ  َوَُمعَ  

 

  ىَمّْمَدا وَم٤موْمَٕمْؾ  وَمَٕمْٚم٧َم  َُمْٕمُٝماَم  َُم٤م 

  ٤مــَوُمَ  ٦مٍ ــٕمَ ـــْس ـَوشمِ  ٦مٍ ــاَلصمَ ــَوًمِثَ  

 

َب٤م إِنْ  ْٞمٜمَُٝماَم سمَ   َُم٤م َُم٤م ُريم    ىُمد 

ةَ  َوَأْولِ   ا اصْمٜمََتْل  قَمنْمَ   َوقَمنْمَ

 

 َذيَمَرا  َأوْ  شَمَِم٤م ُأْٟمَثك إَِذا إصِْمٜمَْل  

 (.4/70يٜمٔمر ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ) 

 .7 ، آي٦ماحل٤مىم٦م( ؾمقرة 1)

 .( ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وسم٤مىمل2)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( مل شمذيمر ه٤مهٜم٤م (3)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(: و (4)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وي٤م ُمٕمتٜمل (5)

 .(9( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )6)

 .5، آي٦م اًمرقمد( ؾمقرة 7)

 .49 ، آي٦ماإلرساءؾمقرة  (8)

 .98 ، آي٦ماإلرساءؾمقرة  (9)

 .99 ، آي٦ماإلرساءؾمقرة  (10)

 .( ذم ٟمسخ٦م )ج( وًمتٕمٚمؿ إول 11)

 .82آي٦م  (12)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ىمقًمف ذم( 13)

 .82، آي٦م اعم١مُمٜمقنؾمقرة ( 14)
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(ژ  ژ ڈ ڈ﴿ واًمذي سم٤مًمٜمٛمؾ:
(1)

﴾ ک ک ک ڑ  ڑ 
(2)

. 

ثٝم٤م(سم٢مطمدىوىمقًمف: )ضم٤مءت  ، أٟما
(3)

سم٤مقمتب٤مر اًمٙمٚمٛم٦م، وطمّريمٝم٤م سم٤مًمٙمرسة ًمتٜم٤مؾم٥م  

اًمٗم٘مرة
(4)

 اًمتل ذم آظمر اًمبٞم٧م. 

، ًمٗمظ آؾمتٗمٝم٤مم اًمذي ضم٤مء ومٞمٝم٤موىمقًمف: )واًمٕمٜمٙمبقت(
(5)

ىمقًمف شمٕم٤ممم() 
(6)

 :

﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

﴾﮻  ﮺ ﮹﮸ ﮷  ﮵ ﮶
(7)

 . 

صمؿ ذاوىمقًمف: )
(8)

، أي: اًمٚمٗمظ اًمذي ومٞمٝم٤م، وهق ىمقًمف )شمٕم٤ممم(ذم اًمسجدة(
(9)

 :

﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ﴿
(10)

 . 

، اعمراد هب٤م ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت. وؾمٛمٞم٧م ؾمقرة اًمذسمحوىمقًمف: )وؾمقرة اًمذسمح(
(11)

 ،

﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
(12)

، ومٚمٗمظ آؾمتٗمٝم٤مم إول ُمٜمٝم٤م: 

﮲ ﮳﮴ ﴿ ﴾﮵ ے ے ۓ ۓ 
(13)

. 

واًمث٤مين ُمثٚمف
(14)

إٓ أن آظمر أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
(15)

﴾ڀ ڀ﴿:
 (16)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ظمٚمط سملم أيتلم، ذم اًمرقمد واًمٜمٛمؾ ( 1)

 .67 ، آي٦ماًمٜمٛمؾؾمقرة ( 2)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( اٟمتٝمك، وذم ٟمسخ٦م )ج( يُمتب٧م إن صمب٧م اٟمثٝمك، وذم ٟمسخ٦م )د( ُأٟمث٧م. ( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( اًمٙمرسة ( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ضم٤مء هب٤م. ( 5)

 . ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم( 6)

 .29 – 28 ، آي٦ماًمٕمٜمٙمبقتؾمقرة ( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( إذا ( 8)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ( 9)

 .10 ، آي٦ماًمسجدةؾمقرة ( 10)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( اًمذسمحإمم ىمقًمف:  اعمراد( ُمـ ىمقًمف: 11)

 .107 ، آي٦ماًمّم٤موم٤متؾمقرة ( 12)

 16 ، آي٦ماًمّم٤موم٤متؾمقرة ( 13)

 ٦م )ج( واًمث٤مٟمٞم٦م ُمثٚمٝم٤مٟمسخذم ( 14)

 .53، آي٦م اًمّم٤موم٤متؾمقرة  ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اعمراد سمف( 15)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ( ( 16)
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 ، طم٨م ًمٚمٓم٤مًم٥م قمغم ومٝمؿ شمٚمؽ إًمٗم٤مظ وآقمتٜم٤مء سمتحّمٞمٚمٝم٤م.وىمقًمف: )وم٤مؾمتٛمع(

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ ًمف: )واًمقاىمٕم٦م(، ًمٗمظ ُم٤م ضم٤مء هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:وىمق

﴾ ی ی ی ی
(1)

٘مرأ، وشمُ 
(2)

 زان اًمبٞم٧م.سم٢مؾمٙم٤من اهل٤مء سمٜمٞم٦م اًمقىمػ ٓشم   

اًمٚمٗمظ اًمذي ضم٤مء هب٤م واًمٜم٤مزقم٤مت()وىمقًمف: 
(3)

 ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿:

﴾ ائ ى ى ې ې
(4)

. 

، شمٙمٛمٚم٦م ًمٚمبٞم٧موىمقًمف:)وم٤مشمبع(
(5)

، ُمراده سمف: أٟمؽ شمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء )سمف(
(6)

ُمـ  

)اًمرواي٦م(
(7)

، وٓ شمٕمٛمؾ سمخالومف. واهلل شمٕم٤ممم
(8)

  أقمٚمؿ. 

صمؿ ىم٤مل
(9)

 : 

 امٝمَ ٗمْ تَ ل اؾْم س٤مئِ اًمٙمِ  عَ ُمَ  عٌ ٟم٤مومِ  َ 35
 

٤م ومَ  طَم ٤ميِن  اًمثا ا ذِم ؼَمَ وأظْم    امٚمَ ٤مقمْ ٘مًّ
 ٤مَس ٙمِ ٤مقمْ ومَ  اًمٕمٜمٙمبقِت  ؿا صمُ  ٛمؾِ  اًمٜما ذِم  36 

 

  
 ٤مؾَم ؤُ رْ ذا شمَ هبَ  ْؾ ٛمَ ٤مقمْ ومَ  عٍ ٜم٤مومِ ًمِ

 ر٤مُمِ قمَ  ـُ ا اسمْ رَ ىمَ  ب٤مرِ ظْم ٤مٓسمِ  ؿا صمُ  37 

 

ٓا سمِٜمَْٛمؾ )وم  ٍل إ (ؼِم ٤مظْم ذِم أوا
(10)

 

 كِم ٕمَ وًمِ  فُ ٟمقٟم٤ًم ًمَ  ِزدْ وَ  فُ ٜمْ قمَ  38 
 

ث٤ميِن سمِ َواظمؼِمْ  
(11)

 كمتَ اضْم وَ  ٤مزقم٤مِت اًمٜما 
ـِ  39  ـِ  قم  امٝمَ ٗمْ تَ اؾْم  قم٤مُمٍر وقمٜمفُ  اسم

 

ـْ ُمِ ذِم اصْمٜملَْمِ  
(12)

 امٛما ـشمَ وَ  اىمٕم٦مٍ وَ 

 كِم ٕمَ ًمِ   اًمٕمٜمٙمبقِت ك ذِم ٤م أشمَ ُمَ وَ  40 

 

ـْ ومَ    كمْٙمٛمِ شمُ  ْل ام يمَ ٝمِ ٞمْ ٜمَ  اصمْ ذِم  ٤مؾمَتْٗمِٝمَٛم

َٓ ٠مُ سمِ  ؼِمْ اظْم وَ  41   اهلل دِ بْ ٕمَ ٤م ًمِ هَ و

 

ْٕ  صٍ طمٗمْ  وَ ٣َم ُمَ  ـْ ُمَ  عْ ُمَ   اهِ ا  وا

                                                         
 47 ، آي٦ماًمقاىمٕم٦مؾمقرة ( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( وي٘مرأ( 2)

 ذم ٟمسخ٦م )د( سمف( 3)

 11 – 10 ، آي٦ماًمٜم٤مزقم٤متؾمقرة ( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )د( اًمبٞم٧م( 5)

 اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ(  ُم٤م سملم( 6)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 شمٕم٤مممسمدون:  ٟمسخ٦م )د( ( ذم8)

 (ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود صمؿ ىم٤مل (9)

  اظمؼم)أ، وب، ج(:  ذم ٟمسخ٦م( 10)

 ذم ٟمسخ٦م )د( سمث٤من( 11)

 ذم ٟمسخ٦م )د( قمـ( 12)
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ٖٖٗ 

 ٥ْم ثَ ؾٍّ شمُ  يمُ ذِم  ٤ممِ ٝمَ ٗمْ ٤مٓؾمتِ سمِ  أْ رَ اىمْ وَ  42

 
 شَمٜمَْؾ َأقْمغَم  

ِ
اء ٥ْم شمَ اًمرُّ ًمَِب٤مىِمل اًْمُ٘مرا

(1)
 

 
إمم آظمره، اعمراد ُمٜمف: أن ٟم٤مومًٕم٤م واًمٙمس٤مئل ...(ومٜم٤مومعىمقًمف: )

(2)
ي٘مرءان )هبٛمزشملم  

ل ذم ذم اعمقضع إوا
(3)

أطمد آؾمتٗمٝم٤مُملم، وذم 
(4)

اًمث٤مين( 
(5)

هبٛمزة واطمدة 
(6)

. ويمؾ 

واطمد
(7)

وقمدُمف ،وإدظم٤مل ،وحت٘مٞمؼ ،ُمٜمٝمام قمغم أصٚمف ُمـ شمسٝمٞمؾ 
(8)

. 

، أصٚمف: وم٤مقمٚمٛمـقمٚمام(وم٤موىمقًمف: )
(9)

سمٜمقن اًمت٠ميمٞمد - 
(10)

اخلٗمٞمٗم٦م، أسمدًم٧م أًمًٗم٤م  -

 عمٜم٤مؾمب٦م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ُمـ قمروض اًمبٞم٧م.

ٟم٤مومًٕم٤م، اعمراد ُمٜمف: أن ف: )ذم اًمٜمٛمؾ(ـوىمقًم
(11)

ظم٤مًمػ أصٚمف ذم اًمٜمٛمؾ
(12)

 واًمٕمٜمٙمبقت

وم٘مرأ سم٤مإلظمب٤مر ذم إول، وآؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمث٤مين
(14)

 . وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف: )وم٤مقمٙمس٤م(، 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج( اعمراشم٥م ( 1)

هـ( سم٤مًمري.  189اهلل سمـ هبٛمـ، أسمق احلسـ، قم٤ممل سم٤مًمٜمحق واًم٘مراءات. شمقذم ؾمٜم٦م ) هق: قمكم سمـ محزة سمـ قمبد( 2)

 (.1/272(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/208يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، ود( ُمـ ( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وذم ىمقًمف اًمث٤مين ( 4)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم يُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )أ( ذم احل٤مؿمٞم٦م سمخرضم٦م( 5)

 ٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم إول واإلظمب٤مر ذم اًمث٤مين. أي: سم( 6)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ( 7)

وم٘م٤مًمقن يسٝمؾ اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م، ويدظمؾ أًمػ اًمٗمّمؾ سملم اهلٛمزشملم، وورش يسٝمٚمٝم٤م ُمـ همػم إدظم٤مل، ( 8)

َزشَملْمِ  ُأظْمَرى َوشَمْسِٝمٞمُؾ واًمٙمس٤مئل حي٘م٘مٝم٤م ُمـ همػم إدظم٤مل، قمغم طمد ىمقل اًمِم٤مـمبل:   ،...ؾَماَم  * سمِٙمِْٚمٛم٦مٍ  مَهْ

كَ  وىمقًمف: ٦مٌ  َواًْمَٙمرْسِ  اًْمَٗمْتِح  ىَمْبَؾ  َوَُمدُّ َٓ  ًَمفُ  ظُمْٚمٌػ  اًْمَٙمرْسِ  َوىَمْبَؾ  ًُمذ هِب٤َم * طُمجا .يٜمٔمر طمرز إُم٤مين ووضمف َو

 (.196، و 183اًمتٝم٤مين سمٞم٧م رىمؿ )

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وم٤مقمٚمٛمٜمف ( 9)

  .ذم ٟمسخ٦م )ج( اًمتقيمٞمد( 10)

 ف، ٕن اعم١مًمػ ومّمؾ اًمسبٕم٦م قمـ اًمٕمنمة.وأسمق ضمٕمٗمر يمذًمؽ. وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜم( 11)

 . ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژڈ ڈ ژ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 67آي٦م ( 12)

ے ۓ ۓ ﮲﮳   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 29-28آي٦م ( 13)

﮸  ﯁  ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 . ﴾              

ظم٤مل، وورش يسٝمؾ ُمـ همػم إدظم٤مل، وىمد ويمؾٌّ قمغم أصٚمف يمذًمؽ، وم٘م٤مًمقن يسٝمؾ اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اإلد( 14)

 (.2/661يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة ) ؾمبؼ ذيمر أسمٞم٤مت اًمِم٤مـمبل ذم هذا.



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖ٘ 

، شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞم٧م، أظمؼم سمفشوم٤مقمٛمؾ هبذا شمرؤؾم٤م»وىمقًمف: 
(1)

أن ُمـ قمٛمؾ سمذًمؽ  

ل ص٤مر رئٞمًس٤م يرضمع إًمٞمف ويٕمقا
(2)

قمٚمٞمف 
(3)

. 

)صمؿ(»وىمقًمف: 
(4)

إمم آظمره، ُمراده ُمٜمف ش..سم٤مٓظمب٤مر. 
(5)

: أن اسمـ قم٤مُمر
(6)

ىمرأ سم٤مإلظمب٤مر  

وآؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمث٤مين، ذم إول،
(7)

سمخالف ىم٤مقمدشمف ذم اًمٜمٛمؾ
(8)

 واًمٜم٤مزقم٤مت
(9)

، وم٤مؾمتٗمٝمؿ 

ذم إول، وأظمؼم ذم اًمث٤مين، وزاد ذم اًمث٤مين
(10)

ُمـ اؾمتٗمٝم٤مُمل اًمٜمٛمؾ 
(11)

اًمٙمس٤مئل هق و 

ًمفوهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف: )
(12)

صم٤مين ـ ٟم٤مومع واًمٙمس٤مئل سم٤مًمٜمسب٦م عم٤م ذم . وؾمٙم٧م قموًمٕمكم( 

،اًمٜم٤مزقم٤مت
(13)

ًمٙمقهن٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدُم٦م هلام 
(14)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( أظمؼمه. وذم ٟمسخ٦م )د( أظمؼم أن ... إًمخ ( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ويٕمٛمؾ( 2)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب( ( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 4)

 .ذم اًمبٞم٧م(  ب٤مر... إمم قمٜمف. )أي إمم ىمقًمف: )قمٜمف(ظمذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( سم٤مإل( 5)

قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر اًمٞمحّمبل. اظمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف قمغم شمسٕم٦م أىمقال، أىمقاه٤م أسمق قمٛمران. شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر. ( 6)

هـ(، يقم قم٤مؿمقراء ُمـ اعمحرم، وًمف ؾمبع 118ن سمـ سمِمػم. شمقذم سمدُمِمؼ قم٤مم )ًم٘مل واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع واًمٜمٕمام

 (.1/424(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )5/293رمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )وشمسٕمقن ؾمٜم٦م. يٜمٔمر شم

ًٓ واطمًدا، واسمـ ذيمقان حي٘م٘مٝمام ُمـ ( 7) ٘مٝمام ُمع اإلدظم٤مل ىمق وهذه ىم٤مقمدشمف، وهق قمغم أصٚمف يمذًمؽ، ومٝمِم٤مم حي٘م 

 واًمٕمنميـ، آصمٜملم هذه ُمـ طمرف ذم اؾمتٗمٝمؿ ُمـ ويمؾ»همػم إدظم٤مل أًمػ اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام. ىم٤مل اسمـ اجلزري: 

 اًمٗمّمؾ قمغم هِم٤مم قمـ اًمٓمرق أيمثر أن إٓ إًمػ، وإدظم٤مل واًمتسٝمٞمؾ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أصٚمف قمغم ذًمؽ ذم وم٢مٟمف

 وؾم٤مئر ،(اًمِم٤مـمبٞم٦م)و ،(اًمتٞمسػم) ص٤مطم٥م ًمف ىمٓمع وسمذًمؽ آؾمتٗمٝم٤مُملم، أقمٜمل ،اًمب٤مب هذا ذم سم٤مًٕمػ

 إمم آظمرون وذه٥م .وهمػمهؿ اين،ذٛمَ واهْلَ  اًمٕمز، وأيب ،ؾمقار واسمـ ،ؿمٞمٓم٤م يم٤مسمـ :اعمِم٤مرىم٦م وأيمثر ،اعمٖم٤مرسم٦م

 ،اخلٞم٤مط ؾمبط حمٛمد أسمق إؾمت٤مذ :ُمٜمٝمؿ اًمرضب، هذا ؾم٤مئر ذم ُمذهبف هق يمام ،ذًمؽ ذم قمٜمف اخلالف إضمراء

 (.1/374اًمٜمنم ) .شأقمٚمؿ واهلل ٤م،ىمٞم٤مؾًم  اًمٔم٤مهر وهق وهمػمهؿ، ،واًمّمٗمراوي اهلذزم، اًم٘م٤مؾمؿ وأسمق

  ، ؾمبؼ ذيمره٤م.67آي٦م ( 8)

 .﴾ ائ ى ى ۉ ې ې ې ې ۉ ۅ ۅ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 11-10آي٦م ( 9)

أن اسمـ قم٤مُمر وُمثٚمف اًمٙمس٤مئل، زادا ذم اعمقضع اًمث٤مين اعمخؼم سمف ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ٟمقًٟم٤م، قمغم طمد ىمقل أي: (10)

ـْ  اًْمٜماْٛمؾِ  ذِم  َوْهقَ ... »اًمٜم٤مفمؿ:  (.792طمرز إُم٤مين ووضمف اًمتٝم٤مين، سمٞم٧م رىمؿ ) شاقْمتاََل  قَمٜمُْٝماَم  إِٟماٜم٤َم ُٟمقًٟم٤م َوَزاَداهُ  * ِرَض٤م يُم

 )د( زاد هٜم٤م )و(. ( ذم ٟمسخ٦م11)

 ( ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود ( ؾم٘مط12)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( اًمث٤مين اًمٜم٤مزقم٤مت ( 13)

 وهل آؾمتٗمٝم٤مم ذم إول واإلظمب٤مر ذم اًمث٤مين، ويمؾٌّ قمغم أصٚمف ذم اإلدظم٤مل وقمدُمف. ( 14)
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ٖٖٙ 

، أي: اقمرف ذًمؽ طمؼ اعمٕمروم٦موىمقًمف: )واضمتكم(
(1)

، ي٘م٤مل: ضمٚمٞم٧م اًمٌمء 

، أي: ٟمٔمرت إًمٞمف ٟمٔمًرا ٓ حيجبف رء واضمتٚمٞمتف
(2)

. وُمـ ٟمٔمر إمم اًمٌمء يمذًمؽ وم٘مد 

قمرومف طمؼ اعمٕمروم٦م
(3)

. 

إمم آظمره، اًمْمٛمػم ومٞمف قم٤مئد إمم اؾمتٗمٝمام...(وىمقًمف: )وقمٜمف 
(4)

اسمـ قم٤مُمر، ىمدُمف  

قمغم اعمتٕمٚمؼ سمف ًمقىمققمف ٟمٔماًم وٟمثًرا. خيؼم
(5)

 سمف:  

أن اسمـ قم٤مُمر ىمرأ
(6)

سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم
(7)

)ومٞمٝمام( 
(8)

ذم اًمقاىمٕم٦م اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: )ذم اصمٜملم 

، يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمفذم واىمٕم٦م(
(9)

 . 

)ىم٤مقمدة(، إؿم٤مرة إمم مت٤مم ام(ٛما ـوشموىمقًمف: )
(10)

 اسمـ قم٤مُمر. 

إمم آظمره، إؿم٤مرة إمم أن اًمٙمس٤مئل، ظم٤مًمػ وىمقًمف: )وُم٤م أيت ذم اًمٕمٜمٙمبقت...(
(11)

 

ذم اًمٕمٜمٙمبقت
(12)

، وم٤مؾمتٗمٝمؿ ذم إول واًمث٤مين
(13)

)ُمٜمٝمام( 
(14)

. 

                                                        
 ذم ٟمسخ٦م )ب( اعمٕمرووم٦م( 1)

 (.37/364يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 2)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( اعمٕمروف( 3)

 د( قمغمذم ٟمسخ٦م )( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( سمخؼم( 5)

 .قمـ اسمـ قم٤مُمر أٟمف ىمرأ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 6)

 أي سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم اعمقضٕملم إول واًمث٤مين.( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ومٞمام( 8)

 (.39( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )9)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ىمقاقمده( 10)

 ول، واإلظمب٤مر ذم اًمث٤مين.ىم٤مقمدة اًمٙمس٤مئل ذم آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر: آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمٚمٗمظ إ( 11)

 ، ؾمبؼ ذيمره٤م. 29-28آي٦م ( 12)

 (.2/683يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )( 13)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ُمٜمٝم٤م( 14)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖٚ 

، يِمػم سمف إمم أن اسمـ يمثػموىمقًمف:)وأظمؼم سم٠موٓه٤م(
(1)

وطمٗمًّم٤م
(2)

ىمرءا سم٤مإلظمب٤مر
(3)

 

ذم إومم ُمـ اًمٕمٜمٙمبقت
(4)

. 

ُمع) وىمقًمف:
(5)

، )يِمػم سمف(ُمـ ُم٣م( 
(6)

إمم ٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر، ومحّمؾ مم٤م ذيمر هٜم٤م  

ومم٤م ُم٣م أن )اعمخؼميـ(
(7)

ذم أومم 
(8)

اًمٕمٜمٙمبقت: ٟم٤مومع، واسمـ يمثػم، واسمـ قم٤مُمر،  

وطمٗمص
(9)

. 

اه( ، صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م ذم اًمٜم٤مدم قمغم ُم٤م طمّمؾ ُمٜمف ُمـ اًمتٗمريط ذم طمؼ وىمقًمف: )إوا

 ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿ٖمٗم٤مر، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:وآؾمت ُمقٓه اًمراضمع إًمٞمف سم٤مًمتقسم٦م

﴾ڇ
(10)

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ورمحٜم٤م سمف ، وهق صمٜم٤مء قمغم طمٗمص
(11)

. 

                                                        
هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم  120قمبد اهلل سمـ يمثػم اعمٙمل، ُمقمم قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٛمرو اًمٙمٜم٤مين، ُمـ اًمت٤مسمٕملم. شمقذم ؾمٜم٦م )( 1)

 (.1/433(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/86ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 ىم٤مقمدة اسمـ يمثػم وطمٗمص: آؾمتٗمٝم٤مم ذم إول واًمث٤مين.( 2)

هـ(. يٜمٔمر  180* وهق طمٗمص سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة اًمبزار. قُمرف سمْمبٓمف حلرف قم٤مصؿ. شمقذم ؾمٜم٦م )

 (.1/254(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/140شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 .ذم ٟمسخ٦م )د( سم٢مظمب٤مر( 3)

وم٠مظمؼما ذم إول، واؾمتٗمٝمام ذم اًمث٤مين. ويمؾٌّ قمغم أصٚمف ذم اًمتح٘مٞمؼ  أي: ظم٤مًمٗم٤م أصٚمٝمام ذم ُمقضع اًمٕمٜمٙمبقت،( 4)

 واًمتسٝمٞمؾ واإلدظم٤مل.

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( ُمع أومم ُمـ ُم٣م( 5)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 .(( ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود8)

ث٤مين ومٞمٝم٤م، ويمؾٌّ قمغم أصٚمف. وٓ ُيٜمسك أن هِم٤مًُم٤م ًمٞمس ًمف هٜم٤م إٓ ُمـ اًمسبٕم٦م، وهؿ قمغم آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًم( 9)

 .(2/863اإلدظم٤مل. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )

 75 ، آي٦مهقدؾمقرة ( 10)

ف، وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ ُمثؾ هذه اًمٕمب٤مرات ( 11) هذه ُمـ اًمٕمب٤مرات اًمتل شمبلم  أن اعم١مًمػ يٛمٞمؾ إمم اًمتّمقُّ

 (.143(، واًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ًمألًمب٤مين )1/202اًمٗمت٤موى )واًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم. يٜمٔمر ذم ذًمؽ جمٛمقع 
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ٖٖٛ 

إمم آظمره، يِمػم سمف سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم...( واىمرأوىمقًمف: )
(1)

إمم أن سم٤مىمل اًم٘مراء 
(2)

وا أىمر 

سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم
(3)

ذم اعمقاضع اًمتل شم٘مدم قمدده٤م 
(4)

. 

شمٜمؾ أقمغموىمقًمف: )
(5)

)اًمرشم٥م( 
(6)

ٞم٧م(، شمتٛمٞمؿ )ًمٚمب(
(7)

، أؿم٤مر سمف ُمع ىمقًمف: 

، إمم أن ُمـ قمرف هذه اعمقاضع وأطمٙمؿ إشم٘م٤مهن٤م، أصم٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ)شُمَث٥م(
(8)

 ،

وٟم٤مل سمذًمؽ رض٤م اهلل قمز وضمؾ، وهق أقمغم
(9)

ظمرة، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.    اعمراشم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م ؤا

صمؿ ىم٤مل
(10)

: 

 َوإْن شُمـــــــــِرْد ىِمـــــــــَراَءَة اًمثاالصَمـــــــــ٦م 43
 

ـْ   بَْٕم٦م أقَْمٜمل هِبْؿ َُم  َزاَد وَمْقَق اًمسا
ُْومَم(رـِوَم٤مظْمب 44  ْٕ )ذِم ا

(11)
 ِد اعمُْجتبَكـِزيــْ يَ ـقمَ  

 

ـْ ذِم اًْمَقاىمَِٕم٦ْم يَمْل شَمْ٘مُرسم٤َم   َواؾْمتَْٗمِٝمَٛم

سْمِح وَم٤مؾْمتَْٗمِٝمْؿ ًَمفُ  45   يَمَذا سم٠ِمُومَم اًمذ 

 

 َواظْمؼِمْ ًمِٞمَْٕمُ٘مقَب سمِث٤مٍن شمَْٗمَ٘مفُ  

 بقِت شُمْرؿَمدْ َواقْمٙمِْس ًَمُف ذِم اًمَٕمٜمْٙمَ  46 

 

ـَ اًمٜماْٛمِؾ اطْمـَٛمدْ   صمٜملَْمِ ُِم  َواؾْم٠مْل سم٤ِم

 صُمؿا ظَمَٚمْػ يَم٠مَْصٚمِِف َيْستَْٗمِٝمؿُ  47 

 

 ذِم اًمٙمؾ  وَم٤مطْمَٗمْظ َُم٤م َذيَمْرُت قَمٜمُْٝمؿُ  

 
ُمرادهإمم آظمره،  )وإن شمرد...(ىمقًمف:

(12)
 ،سم٤مًم٘مراء اًمثالصم٦م: أسمق ضمٕمٗمر يزيد سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع

ذًمؽ سمٞم٤مًٟم٤م وشمقضٞمًح٤م ًمٚمثالصم٦م اعمذيمقريـ، ار. وذيمر ٕم٘مقب احلرضُمل، وظمٚمػ اًمبزوي

ٕنا ُمٜمٝمؿ ُمـ هق
(13)

راٍو قمـ أطمد اًم٘مراء اًمسبٕم٦م، وهق: ظمٚمػ 
(14)

. 

                                                        
 .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود يِمػم سمف (1)

 أي: سم٤مىمل اًمسبٕم٦م، وهؿ: أسمق قمٛمرو، وؿمٕمب٦م، ومحزة.( 2)

 ذم اعمقضٕملم.( 3)

 (.31ة. وشم٘مدُم٧م قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )اإلطمدى قمنم( 4)

 . قمغم صمٜم٤م :ذم ٟمسخ٦م )ب(( 5)

 .ب٧م اًمؽمشمٞم٥م. وذم ٟمسخ٦م )ج( اعمراشم٥مذم ٟمسخ٦م )أ( يُمت( 6)

 ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.7)

 (.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج، ود قمغم ذًمؽ (8)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( قمغم( 9)

  .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( سم٤مٕومم( 11)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ُمراد( 12)

 (.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د ُمـ هق (13)

 راٍو قمـ محزة سمـ طمبٞم٥م اًمزي٤مت. ( 14)
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ٖٖٜ 

وم٤مظمؼم ذم إوممىمقًمف: )
(1)

إمم آظمره، ُمراده: أن أسم٤م ضمٕمٗمر خيؼم ذم إومم ُمـ  ...(

أطمد آؾمتٗمٝم٤مُملم، ويستٗمٝمؿ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ذم
(2)

ًمّم٤موم٤متمجٞمع اًم٘مرآن إٓ ذم أول ؾمقرة ا 
(3)

 

)وأُم٤م( .اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: )سم٠مومم اًمذسمح(
(4)

ذم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م
(5)

، وم٢مٟمف اؾمتٗمٝمؿ ذم يمؾٍّ 

ُمـ )أول اؾمتٗمٝم٤مُمٞمٝم٤م، وأظمؼم ذم اًمث٤مين(
(6)

. 

أي: اعمخت٤مر. ي٘م٤مل،)اعمجتبك(وىمقًمف:
(7)

: اضمتبٞم٧م اًمٌمء، )واضمتبٞمتف(
(8)

: سمٛمٕمٜمك 

 اظمؽمشمف. ٟمٕم٧م ًمٞمزيد.

آظمره، ُمراده: أن يٕم٘مقب يستٗمٝمؿ ذم إول، إمم  وىمقًمف: )واظمؼم ًمٞمٕم٘مقب...(

وخيؼم ذم اًمث٤مين، قمٙمس أيب ضمٕمٗمر
(9)

، وقمٙمس
(10)

ذم اًمٕمٜمٙمبقت 
(11)

، وم٠مظمؼم ذم إول
(12)

 ،

واؾمتٗمٝمؿ ذم اًمث٤مين
(13)

(اقمٙمس)و. وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف: ]
(14)

 .ًمف ذم اًمٕمٜمٙمبقت[ 

 ، سمٛمٕمٜمك شمٗمٝمؿ اًمٙمالم قمغم ُم٤م ضم٤مء قمـ رواي٦م.وىمقًمف: )شمٗم٘مف(

                                                        
  .ذم ٟمسخ٦م )ج( إول( 1)

  .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ُمـ( 2)

  .﴾ ﮵﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 16آي٦م رىمؿ ( 3)

 (. 2/754* وم٢مٟمف يستٗمٝمؿ ذم إول وخيؼم ذم اًمث٤مين. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( وُم٤م( 4)

  .﴾ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:47آي٦م رىمؿ ( 5)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب(، وذم ٟمسخ٦م )أ، وج( ذم يمؾ ُمـ اؾمتٗمٝم٤مُمٞمٝمام. وىمقًمف.( 6)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وي٘م٤مل( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( واضمبتف( 8)

 أي: قمٙمس ىم٤مقمدة أيب ضمٕمٗمر.( 9)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 10)

 .29-28ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت آي٦م ( 11)

 .إوممذم ٟمسخ٦م )ج( ( 12)

 .أي: ظمالوًم٤م ًم٘م٤مقمدشمف ومقاومؼ أسم٤م ضمٕمٗمر( 13)

 .٤مقمٙمسوم( أ، وبذم ٟمسخ٦م )( 14)
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ٖٗٓ 

شمقوّمؼ، أي: وىمقًمف: )شمرؿمد(
(1)

ًمٚمحؼ اعم٘مروء سمف. ويٛمٙمـ أن ي٘مرأ ذم اًمبٞم٧م، سمٗمتح 

اًمت٤مء وضؿ اًمِملم، أي: شمّمػم ُمقومً٘م٤م )أظمًذا(
(2)

 ىئ ىئ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُمـ

﴾ ی
 (3)

، وأصؾ اًمرؿمد: صالح اعم٤مل )واًمديـ(
(4)

 ، وُمـ يم٤من يمذًمؽ وم٘مد ووّمؼ. 

واؾمتٗمٝمؿ يٕم٘مقب ومٞمام
(5)

ذم )ؾمقرة( 
(6)

اًمٜمٛمؾ 
(7)

ُمـ اًمٙمٚمٛمتلم 
(8)

 ، وإًمٞمف أؿم٤مر

واؾم٠مل سم٤مٓصمٜملم)سم٘مقًمف: 
(9)

)ُمـ( 
(10)

اًمٜمٛمؾ، إذ اًمس١مال ُمٕمٜم٤مه آؾمتٗمٝم٤مم، ي٘م٤مل:  

 ؾم٠مًم٧م ومالًٟم٤م قمـ يمذا، سمٛمٕمٜمك: اؾمتٗمٝمٛمتف قمٜمف.

وىمقًمف
(11)

، سمٙمرس اهلٛمزة وومتح اعمٞمؿ، شمٙمٛمٚم٦م )ًمٚمبٞم٧م(: )امْحَد(
(12)

، وُمٕمٜم٤مه
(13)

 :

اهلل طمٞم٨م أوصٚمؽ إمم ومٝمؿ ُم٤م ذيمر
(14)

. 

                                                        
 ذم ٟمسخ٦م )ج( شمقاومؼ( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )أ، وب( أظمذ ُمـ( 2)

 .186 ، آي٦ماًمب٘مرةؾمقرة ( 3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 4)

 صالحإ ومٝمق :اًمرؿمد سيٜم٤مإ وم٠مُم٤م»( شمبًٕم٤م ًمٚمِمػمازي ذم اعمٝمذب: 13/366* ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )

 يٙمقن أن :اعم٤مل صالحإو ،اًمٕمداًم٦م سمف يس٘مط ُم٤م اعمٕم٤ميص ُمـ يرشمٙم٥م ٓ نأ :اًمديـ صالح٢موم .واعم٤مل اًمديـ

 صالحإ أو ،٤مشم٤مٟمئً  يم٤من ان شمٜم٤مء أو ،اشم٤مضمرً  يم٤من نإ دم٤مرةٍ  ُمـ ُمثٚمف اظمتب٤مرَ  اًمقزم وخيتؼمه .ُمبذر همػم عم٤مًمف ٤مطم٤مومٔمً 

 .شاُمرأةً  يم٤مٟم٧م نإ اًمبٞم٧م أُمر

 .ٟمسخ٦م )ج( ؾم٘مط ُمـ( 5)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(، وؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟمسخ٦م )د(.( 6)

 ، وىمد ؾمؼ ذيمره٤م.67آي٦م ( 7)

ويمؾٌّ قمغم أصٚمف، ومرويس سم٤مًمتسٝمٞمؾ سمٖمػم إدظم٤مل، وروح سم٤مًمتح٘مٞمؼ ُمـ همػم إدظم٤مل، واهلل أقمٚمؿ. يٜمٔمر اًمبدور ( 8)

 (.2/661اًمزاهرة )

 .ة اًمٜمٛمؾأي: ىمرأ يٕم٘مقب سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم اعمقضٕملم ذم ؾمقر( 9)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 10)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وىمقل( 11)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ( 12)

 (.ومٛمٕمٜم٤مه) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 13)

 (.ُم٤م ذيمره) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 14)
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ٖٗٔ 

صمؿ ظمٚمػ يم٠مصٚمف» وىمقًمف:
(1)

مجٞمع  إمم آظمره، يِمػم سمف إمم أٟمف يستٗمٝمؿ ذم ش...

ُي٘مرأ سم٢مؾمٙم٤من )اًمٗم٤مء( اًم٘مرآن يم٠مصٚمف، وهق محزة. و)ظمٚمػ(
(2)

 ، ًمرضورة اًمٜمٔمؿ.

، شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞم٧م، يِمػم سمفشوم٤مطمٗمظ ُم٤م ذيمرت قمٜمٝمؿ» وىمقًمف:
(3)

إمم أن ُم٤م ذيمره قمـ  

سمٞم٤مت اًمرواة ٓ زي٤مدة ومٞمف وٓ ٟم٘مص. وهٜم٤م اٟمتٝمك اًمٙمالم قمغم ُم٤م ىمّمده اًمٜم٤مفمؿ ُمـ إ

 اعمتٕمٚم٘م٤مت سمبٕمض ُمِمٙمالت اًم٘مرآن. 

وىمد )أؾمٚمٗمٜم٤م(
(4)

أن ٟمتٙمٚمؿ قمغم سمٕمض مم٤م 
(5)

وُمـ اهلل  -زاد قمغم ُم٤م ذيمر، ومٜم٘مقل 

ٟمستٛمد اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م
(6)

- : 

ٕم٤من سمآل قمٛمران، ومه٤م ، وىمد وىمع ُمٜمٝم٤م ُمقض﴾ڱ﴿ُمـ ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ں ڱ ڱ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(7)

﴾ڻ ڻ ڻ﴿، و
(8)

، وُمقضع 

﴾ڌ ڇ ڍڍ﴿ًمف شمٕم٤ممم: سم٤مًمٜمس٤مء، وهق ىمق
 (9)

، وُمقضع سم٤مًم٘مت٤مل، 

﴾ې ې ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ﴿وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 (10)

، واحلٙمؿ ومٞمٝم٤م: 

﴾ٿ ﴿أٟمؽ شمسٝمؾ مهزة 
 (11)

)ًمٜم٤مومع( 
(12)

 وأيب قمٛمرو.  

                                                        
 .أي: ُمـ اعمقاوم٘م٦م ٕصٚمف محزة( 1)

 .ن مهزةذم ٟمسخ٦م )أ( اًمٗمف. وذم ٟمسخ٦م )ب، وج( اًمٗم٤م سمدو( 2)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( يِمػم سمف (3)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( أؾمٚمٗم٧م (4)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ُم٤م زاد (5)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وأي٦م (6)

 .66 ، آي٦مآل قمٛمرانؾمقرة  (7)

 .119 ، آي٦مآل قمٛمرانؾمقرة  (8)

 .109، آي٦م اًمٜمس٤مءؾمقرة  (9)

 .38 ، آي٦محمٛمدؾمقرة  (10)

 ًمػ، وشمسٛمك )سملم سملم(.إأي: سمٞمٜمٝم٤م وسملم  (11)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ضمزء ُمٜمف ذم ٟمسخ٦م )أ( (12)
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ٖٕٗ 

وأدظمؾ
(1)

ىم٤مًمقن 
(2)

وأسمق قمٛمرو أًمًٗم٤م سملم اهل٤مء واهلٛمزة
(3)

. )وورش ىمرأ(
(4)

سمٕمدم  

اإلدظم٤مل
(5)

٤م واعمد قمٚمٞمٝم٤م )سم٘مدر(، وًمف وضمف صم٤من، وهق: إسمدال اهلٛمزة أًمٗمً 
(6)

صمالث  

أًمٗم٤مت
(7)

 . 

وطمٙمك اًمسخ٤موي
(8)

أًمٗملم 
(9)

ا يمٚمٛمٞم٤ًّم خمٗمًٗم٤م ، ويسٛمك اعمد ُمدًّ
(10)

، واًم٘مقٓن 

ؾ، وىمد ىمرأٟم٤م هبام ضم٤مري٤من أيًْم٤م ذم يمؾ ُمث٘ما
(11)

، إٓ أن أيمثر أهؾ إداء قمغم اعمد سم٘مدر 

صمالث أًمٗم٤مت، وسمف ىمرأٟم٤م قمغم ؿمٞمخٜم٤م
(12)

، وأظمؼم
(13)

 ٞم٤مظمف يمذًمؽ.أٟمف ىمرأ سمف قمغم أؿم 

وُم٤م ُذيمر
(14)

قمـ ىم٤مًمقن وأيب قمٛمرو )ُمـ( 
(15)

إدظم٤مل إًمػ سملم اهل٤مء واهلٛمزة،  

قمغم أن اهل٤مء ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم
(16)

(َهرىمتُف، يم٘مقهلؿ ذم: )أرىْم٧ُم اعم٤مء(: )
(17)

 . 

                                                        
 أي: ي٘مرءان سم٢مصمب٤مت إًمػ وشمسٝمٞمؾ اهلٛمزة سمٕمده٤م. وًمٞمس اعمراد إدظم٤مل أًمػ اًمٗمّمؾ اعمٕمرووم٦م.( 1)

 .(ًم٘م٤مًمقن) :ذم ٟمسخ٦م )ب، ، وج، ود(( 2)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( واهل٤مء( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 4)

 وىمبؾ اهلٛمزة. أي: سمال أًمػ سمٕمد اهل٤مء( 5)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(.( 6)

 (.1/158ٕضمؾ اًمس٤ميمٜملم. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )( 7)

 (.13و  12شم٘مدم اًمتٕمريػ سمف قمٜمد ذح اًمبٞمتلم )( 8)

 (.2/307أي: سم٘مدر أًمَِٗملْم. يٜمٔمر ومتح اًمقصٞمد ) (9)

 (.1/314يٜمٔمر اًمٜمنم ) (10)

 .ىمرئ هبام :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( (11)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( زي٤مدة )سمف( هٜم٤م. (12)

هـ(، واهلل أقمٚمؿ.  1050ًمٕمٚمف ؿمٞمخف ذم اًم٘مراءات، وهق: اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمح٤مذة اًمٞمٛمٜمل اعمتقرم ) 

 (.25(، وُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م )ص 1/86يٜمٔمر شمرمجتف ذم شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر )

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( وأظمؼم سمف أٟمف (13)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( وُم٤م ذيمره (14)

 .ٟمسخ٦م )أ( وُمـذم  (15)

 ٕن ُمـ ُمذهبٝمؿ إدظم٤مل أًمػ اًمٗمّمؾ سملم اهلٛمزشملم. (16)

 (.1/403يٜمٔمر اًمٜمنم ) (17)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖٗ 

وطمٙمل قمٜمٝمام وضمٌف صم٤مٍن: أن اهل٤مء ًمٚمتٜمبٞمف
(1)

، ومٞمٙمقن ومٞمف اًم٘مٍم واعمد، ومٞمدظمؾ 

دظم٤مل اعمت٘مدماًم٘مٍم ذم وضمف اإل
(2)

ـْ   ومٞمٙمقن ُمـ وضمٝملم، ويٙمقن اعمد قمغم ىم٤مقمدة َُم

ُمدا ىمدَر أًمٍِػ وٟمّمٍػ أوْ 
(3)

  ّٓ أن  َأًمَِٗملْم. واسمـ يمثػم واًمب٤مىمقن ي٘مرؤون سمتح٘مٞمؼ اهلٛمزة، إ

 ىمٜمبال
(4)

ُمـ همػم إدظم٤مل )أًمػ( ﴾ڱ﴿ ي٘مرأ
(5)

(وَمَٕمْٚمتُؿ) قمغم وزن 
(6)

 ، واًمب٤مىمقن
(7)

 

 .تُؿ(ي٘مرؤون سم٤مإلدظم٤مل قمغم وزن )وم٤مقَمٚمْ 

وُم٤م صمب٧م ُمـ يمقن اهل٤مء ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم، أو أهن٤م ًمٚمتٜمبٞمف صم٤مسم٧م ًمٚمٙمقومٞملم
(8) 

ّٓ أن يمقهن٤م ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم أيمثر ذم إداء قمٜمٝمؿ.  ،واسمـ قم٤مُمر  إ

ويمؾ ُمـ اًمٙمقومٞملم واسمـ قم٤مُمر، ؿمٞمًخ٤م يم٤من أو راوًي٤م، إذا ضمٕمٚم٧م ه٤م ًمٚمتٜمبٞمف يٛمد 

 قمغم ىم٤مقمدشمف. 

ومٜم٘مؾ قمٜمٝمام إسمداهل٤م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ٓ همػم أُم٤م ورش وىُمٜمبؾ،
(9)

، وأُم٤م اًمبّزي
(10)

 

ومٞم٘مرأ سم٤مًم٘مٍم
(11)

قمغم ىم٤مقمدشمف، ؾمقاء ىمٞمؾ إهن٤م ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم، أو إهن٤م ًمٚمتٜمبٞمف.  

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُمٗمتقطًم٤موُمـ روى قمٜمف اًمتسٝمٞمؾ، ومٝمق سملم اهلٛمزة وإًمػ، ًمٙمقن اهلٛمز 

                                                        
( أن اهل٤مء ًمٚمتٜمبٞمف قمٜمد اًمٙمقومٞملم واًمبزي واسمـ ذيمقان. وُمبدًم٦م 1/403اقمتٛمد احل٤مومظ اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم )( 1)

 ُمـ اهلٛمزة قمٜمد ورش وىمٜمبؾ. وحمتٛمٚم٦م ًمٚمقضمٝملم قمٜمد ىم٤مًمقن واًمبٍمي.

أن اهل٤مء خ٦م )ب، وج(. وذم ٟمسخ٦م )د( ؾم٘مط ىمقًمف: ؾم٘مط ُمـ ٟمس اعمت٘مدمإمم ىمقًمف:  أن اهل٤مءًمف: ُمـ ىمق (2)

 .ًمٚمتٜمبٞمف ومٞمٙمقن

 .و: ذم ٟمسخ٦م )ب( (3)

هـ(. أدرك اسمـ جم٤مهد  291حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اعمخزوُمل، يٙمٜمك أسم٤م قمٛمر. شمقذم ؾمٜم٦م ) (4)

 (.2/165(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/230) ًم٘مراءوأظمذ قمٜمف. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م ا

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج( (5)

 أي: سمحذف إًمػ وحت٘مٞمؼ اهلٛمزة. (6)

 أي: اًمبزي واسمـ قم٤مُمر واًمٙمقومٞملم. (7)

 .(1/402يٜمٔمر اًمٜمنم ) (8)

إن »ٛمٜمع اطمتامًمف، وإٟمام ٟمٛمٜمع ىمقهلؿ: وٟمحـ ٓ ٟم( سم٘مقًمف: 1/403واقمؽمض قمٚمٞمف اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم ) (9)

، ٕٟمف ىمد صح قمٜمٝمام إصمب٤مت إًمػ سمٞمٜمٝمام شوىمٜمبؾ إٓ ُمبدًم٦م ُمـ مهزة ٓ همػم اهل٤مء ٓ شمٙمقن ذم ُمذه٥م ورش

 .وًمٞمس ُمـ ُمذهبٝمام اًمٗمّمؾ ذم اهلٛمزشملم اعمجتٛمٕمتلم، ومٙمٞمػ هٜم٤م

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة، ُم١مذن اعمسجد احلرام أرسمٕملم ؾمٜم٦م، ُم٘مرئ ُمٙم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م  (10)

 .(1/119(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/173هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 250)

 أي: سم٢مصمب٤مت إًمػ وحت٘مٞمؼ اهلٛمزة، وُمثٚمف اسمـ قم٤مُمر واًمٙمقومٞملم.( 11)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٗٗ 

﴾ؾَمْقءات﴿وُمـ اعمِمٙمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(1)

قمغم ُمذه٥م ورش، ىمد شم٘مّرر ذم ُمتـ 

 
ٍ
اًمِم٤مـمبٞم٦م أن يمؾ واٍو أو ي٤مء

(2)
وىمٕمت٤م سملم ومتح )ومهز( 

(3)
ًمقرش، ومٞمٝمام وضمٝم٤من:  

اًمتقؾّمط واعمد
(4)

﴾ڳ﴿و ﴾ڃ﴿ٟمحق:  ،
(5)

، وُمٜمف هذا اًمٚمٗمظ
(6)

. وىمد ذيمر 

اًمِم٤مـمبل
(7)

شمسٕم٦م أوضمف ًمقرش ﴾ؾَمْقءات ﴿ف أن ذمرمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ي١مظمذ ُمٜم 
(8)

 ،

أن طمرف اعمدوذًمؽ أٟمف ذيمر 
(9)

إذا شم٠مظمر قمـ اهلٛمز ًمقرش ومٞمف: اًم٘مٍم واًمتقؾّمط  

واعمد
(10)

 ، أؿم٤مر إمم ذًمؽ سم٘مقًمف:

 وُم٤م سمٕمد مهز صم٤مسم٧م أو ُمٖمػم 

 
 وم٘مٍم وىمد يروى ًمقرش ُمٓمّقٓ  

 ............وووؾّمٓمف ىمقم ... 
(11)

 

 

 

  

، وذيمر﴾ؾَمْقءات﴿ومدظمؾ ذم قمٛمقم ذًمؽ مهزة  
(12)

ذم آظمر اًمب٤مب أن ذم واوه٤م  

ظمالوًم٤م
(13)

ًمف، واخلالف دائر سملم اًمتقؾّمط واعمد واًم٘مٍم 
(14)

)ًمٖمػمه(ًمذيا
(15)

ـ اًم٘مراء.    ُم

                                                        
 ﴾ۋ ﴿. و [121:ـمف]، و[22إقمراف:] ﴾ی  ی ی ﴿وُم٤م شمٍمف ُمٜمٝم٤م، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)

 [.26إقمراف: ] ﴾چ چ ﴿. و [27و  20إقمراف: ]

  (:179أي: ؾم٤ميمٜمتلم، ىم٤مل اًمِم٤مـمبل ذم طمرز إُم٤مين سمٞم٧م رىمؿ ) (2)

ـِ  َوإِنْ  َزةٍ  وَمْتٍح  سَملْمَ  اًْمَٞم٤م شَمْسُٙم  . ويسٛمك ُمد اًمٚملم.مُج اَل  وَمَقضْمَٝم٤منِ  َواوٌ  َأوْ  سمِٙمِْٚمَٛم٦مٍ  * َومَهْ

 .ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( ومهزة (3)

   : (180-179) رىمؿ سمٞم٧م إُم٤مين طمرز ذم ىم٤مل اًمِم٤مـمبل (4)

ـِ  َوإِنْ           َزةٍ  وَمْتٍح  سَملْمَ  اًْمَٞم٤م شَمْسُٙم  * َوَوىْمُٗمفُ  َوْرشٍ  َوْصُؾ  َوىَمٍْمٍ  سمُِٓمقلٍ *  مُج اَل  وَمَقضْمَٝم٤منِ  َواوٌ  َأوْ  سمِٙمِْٚمَٛم٦مٍ  * َومَهْ

 .يمسقء ورء :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( (5)

 وُم٤م شمٍمف ُمٜمف. ﴾ؾَمْقءات ﴿أي:  (6)

  هـ(. 590ؾمٜم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م ) 52ُم٤مم. قم٤مش ق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مـمبل اإل، أسمأمحد سمـ ظمٚمػ سمـ هومػم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ (7)

 (.2/20(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )2/573يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 طم٤مصٚم٦م ُمـ رضب صمالصم٦م اًمقاو ذم صمالصم٦م اًمبدل. (8)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( (9)

 وهق ُم٤م يسٛمك سمثالصم٦م اًمبدل. (10)

 (.171طمرز إُم٤مين ووضمف اًمتٝم٤مين، سمٞم٧م رىمؿ ) (11)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وذًمؽ (12)

 ذم ٟمسخ٦م )د( وذم واوه٤م ظمالف. (13)

 .83يٜمٔمر اًمقاذم  (14)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( سمٖمػمه (15)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٗ٘ 

وم٢مذا ٟمٔمرَت إمم ذًمؽ، طمّمؾ قمغم اعمد ذم اًمقاو
(1)

صمالصم٦م ذم )اهلٛمزة 
(2)

)
(3)

، وقمغم اًمتقؾّمط 

واًم٘مٍم يمذًمؽ
(4)

، ومتّمػم شمسٕم٦م أوضمف. ُمِمك قمغم ذًمؽ اجلٕمؼمي
(5)

ومج٤مقم٦م ُمـ ذاح  

اًمِم٤مـمبٞم٦م
(6)

. 

ره اًم ِمٛمس اسمـ اجلزري: أن ُمـ ُمد )اهلٛمز(واًمذي طمرا
(7)

اعمبدل، ىمٍما واو 

ٓ  همػم، وُمـ ىمٍم﴾ؾَمْقءات﴿ ط اهلٛمز اعمبدل ط واوه٤م، وؾما ، وُمـ وؾما
(8)

واوه٤م، ىمرأ  

ـ ذًمؽ )أرسمٕم٦م أوضمف( سم٤مٕوضمف اًمثالصم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم اهلٛمز اعمبدل. ومحّمؾ ُم
(9)

 ، وٟمٔمٛمٝم٤م وم٘م٤مل:

)ىمٍم(وؾمقءات
(10)

ث٤ًم    اًمقاو واهلٛمز صَمٚم 

 
ٓمٝمام وم٤مًمٙمؾ أرسمٕم٦ٌم و * وم٤مدروؾم 

(11) 
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿:  وإذا اضمتٛمع ُمٕمٝم٤م ُم٤م ومٞمف ُمد سمدل، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 ﴾ چچ
(12)

سم٘مٍم اًمقاو ﴾ڄ  ﴿، وم٢مٟمؽ شم٠ميت قمغم ىمٍم
(13)

 ، وقمٚمٞمف اًم٘مٍم ذم اهلٛمز
(14)

 . 

                                                        
ـا اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء اًمٗمـ، قمغم أن هذه اًمقاوٓ  ُمد ومٞمٝم٤م ًمقرش أصاًل، ٕن رواة ُمد اًمٚملم قمـ ورش أمجٕمقا ( 1) وًمٙم

. 83ر سملم اًم٘مٍم واًمتقؾمط وم٘مط وٓ إؿمب٤مع ومٞمٝم٤م. يٜمٔمر اًمقاذم قمغم اؾمتثٜم٤مء هذه اًمقاو، ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن اخلالف ومٞمٝم٤م دائ

ـ اجلزري ذم اًمٜمنم )  (.1/347(. ويٜمبٖمل أن يٙمقن اخلالف... إًمخ، اٟمٔمره سمٓمقًمف ذم اًمٜمنم )1/347ىم٤مل اسم

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( اهلٛمزة (2)

 أي: صمالصم٦م اًمبدل.  (3)

 ل.أي: قمغم شمقؾمط اًمقاو صمالصم٦م اًمبدل، وقمغم ىمٍم اًمقاو صمالصم٦م اًمبد (4)

َٚمٗمل اجلٕمؼمي إؾمح٤مق أسمق اًمديـ، سمره٤من ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ (5)  ًمٚمِم٤مـمبٞم٦م، يمبػم ذح ًمف. اعم٘مرئ اإلُم٤مم، ،اًمسا

 .(1/21(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )2/743هـ(. يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 732) ؾمٜم٦م شمقرم. اًمٕمنم اًم٘مراءات ذم ُٓمٞم٦م وىمّمٞمدة

 (.83يٜمٔمر اًمقاذم ) (6)

 .زةذم ٟمسخ٦م )أ( اهلٛم (7)

ـ ٟمسخ٦م )ب( (8)  .ؾم٘مط ُم

إوضمف هل ىمٍم اًمقاو، وقمٚمٞمف صمالصم٦م اًمبدل. شمقؾمط اًمٚملم، وقمٚمٞمف شمقؾمط اًمبدل وم٘مط. ويٛمتٜمع شمقؾمط اًمقاو ُمع ُمد  (9)

ٓ اًمتقؾّمط وم٘مط. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة ) ـ ُمذهبف اًمتقؾّمط ذم اًمقاو، ًمٞمس ًمف ذم اًمبدل إ نا َُم  (.1/296اًمبدل،ٕ 

 . ٟمسخ٦م )أ(* وُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم  

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(. (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، ود( وم٤مدري. وذم ٟمسخ٦م )ج( دمري (11)

 (.1/347وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمح٘م٘مقن وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ. يٜمٔمر اًمٜمنم ) *  

 26 آي٦م :إقمرافؾمقرة ( 12)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 13)

 .أي: اًم٘مٍم ذم اًمبدًملم اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ وىمٍم اًمقاو( 14)
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ط  سم٤مًمتقؾمط ذم اًمقاو واهلٛمز ﴾ڄ ﴿وشم٠ميت قمغم شمقؾمُّ
(1)

، وسم٘مٍم اًمقاو وشمقؾّمط 

اهلٛمز
(2)

وم٘مط 
(3)

 . 

سم٘مٍم اًمقاو واعمد ذم اهلٛمزة ﴾ڄ  ﴿وشم٠ميت قمغم اعمد اًمٓمقيؾ ذم 
(4)

، ومٕمغم اًمت٠مُمؾ 

دمد إوضمف إرسمٕم٦م صم٤مسمت٦م، ؾمقاًء أومردَت أو مجٕم٧َم ُمع
(5)

ُم٤م ومٞمف ُمد سمدل، واهلل  

شمٕم٤ممم
(6)

صمؿ ىم٤مل أقمٚمؿ. 
(7)

: 

اممِ اًمتا  غمقمَ  هلل دُ ٛمْ حَ ـْاًموَ  48
(8) 

 

هلل ٙمرُ اًمِمُّ وَ  
(9)

 ٤ممِ ٕمَ ٟمْ اإْلِ  غَم قمَ  

 ٞمؿِ ٚمِ ْس اًمتا وَ  ةِ اَل اًمّما  ُؾ َْم ومْ أَ وَ  49 

 

 ٞمؿِ طمِ اًمرا  ِف وؤُ اًمرا  ل  بِ اًمٜما  غَم قمَ  

 ؽْمَ قمِ وَ  فِ بِ حْ َص وَ  دٍ ٛما حَ ـُُم 50 
 فشمِ

 

 ُما أُ  ـْ ُمِ  فِ ٤مضمِ ٝمَ ٜمْ ُمِ  غمقمَ  ـْ ُمَ وَ  
 فتِ

هذه اعم٘مدُم٦م، عم٤م ورد أن اًمِمخص  ×ظمتؿ اًمٜم٤مفمؿ سم٤محلٛمدًم٦م واًمّمالة قمغم اًمٜمبل  

سمذًمؽ إذا سمدأ دقم٤مءه سمذًمؽ وظمتٛمف
(10)

اًمدقم٤مء  ُم٤م سمٞمٜمٝمام، وُمثُؾ  ، اؾمتحك اهلل أن يردا 

، يمام ىم٤مًمفاًمت٠مًمٞمُػ 
(11)

ؿمٞمخٜم٤م اًمؼمه٤من اًمٚم٘م٤مين 
(12)

 ذم ذطمف قمغم ظم٤ممت٦م قم٘مٞمدشمف. 

واًمّمالة ،واًمِمٙمر ،وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم احلٛمد
(13)

. 

                                                        
 أي: سم٤مًمتقؾمط ذم اًمبدًملم اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ واًمتقؾمط ذم اًمٚملم. (1)

 أي: شمقؾمط اًمبدًملم وىمٍم اًمقاو وم٘مط. (2)

 . وٓ ومرق.سم٘مٍم ذم اًمقاو وشمقؾّمط اهلٛمز، وشمقؾّمط ومٞمٝمام وم٘مطذم ٟمسخ٦م )د(:  (3)

 أي: اإلؿمب٤مع ذم اًمبدًملم اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ وىمٍم اًمقاو وم٘مط. (4)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(. (5)

 (.ب، وجُمـ ٟمسخ٦م )ؾم٘مط  (6)

 .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود صمؿ ىم٤مل (7)

 .اإلمت٤مم :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( (8)

 .ًمف :ذم ٟمسخ٦م )د( (9)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( سمف (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ىم٤مل (11)

 شم٘مدم اًمتٕمريػ سمف ذم ىمسؿ اًمدراؾم٦م )ُمبح٨م ؿمٞمقخ اعم١مًمػ(. (12)

 (.3و  2قمٜمد ذح اًمبٞمتلم رىمؿ ) (13)
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: سمٙمرس اًمٜمقن-إمم اًمٖمػم. واًمٜمٕمٛم٦م  ، اعمراد سمف إيّم٤مل اًمٜمٕمٛم٦مشمقمغم اإلٟمٕم٤م» وىمقًمف:

ٛمد قم٤مىمبتف. وُمٕمٜمك ُمالئؿ: يمقن شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ٓئ٘م٦م سمذًمؽُمالئؿ حت
(1)

اعمٜمَٕمؿ قمٚمٞمف،  

سمٙمقهن٤م ُمّمِٚمح٦م ًمِم٠مٟمف ُمـ طمّمقل ٟمٗمٍع أو دومع رضٍر. وىمقًمف: حتٛمد قم٤مىمبتف، ُمرادهؿ: 

أن ذًمؽ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف ٓ حيّمؾ ًمف قمذاب وٓ شمٕم٥م سمٕمد إؾمب٤مغ شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م، ًمٞمخرج 

ٟمف إذا ُم٤مت يّمػم ذم اًمٕمذاب سمذًمؽ اًمٙم٤مومر، وم٢من قم٤مىمبتف همػم حمٛمقدة سم٤مقمتب٤مر أ

 اًمرسُمدي إمم أسمد أسم٤مد.

، ومٝمل: ُم٤م وصؾ إمم اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف )ُمـ رسور وًملم -سمْمؿ اًمٜمقن-أُم٤م اًمٜمُّٕمٛم٦م 

قمٞمش. وسمٗمتحٝم٤م: ُم٤م وصؾ إمم اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف(
(2)

ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمسٕم٦م رزق،  

  ويمثرة وًمد، وقمٔمٞمؿ ضم٤مه.

، شم٘مدم ذطمفوىمقًمف: )قمغم اًمٜمبل(
(3)

. 

 ۆ ۇ ﴿، ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمرؤف اًمرطمٞمؿ(وىمقًمف:)

﴾ ۈ ۆ
 (4)

واًمرأوم٦م واًمرمح٦م: رىم٦م، 
(5)

 × اًم٘مٚم٥م واًمٕمٓمػ واًمتحٜمـ. ويم٤من 
قمغم هم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ، يدًمؽ قمغم ذًمؽ ُم٤م وىمع ًمف ذم أطمد، أٟمف ؿُم٩ما 

(6)
وضمٝمف طمتك  

دظمٚم٧م طَمَٚمَ٘م٦م اعمِْٖمَٗمر ذم وضمٜمتف، ويُمرست رسم٤مقمٞمتف، وٟمزل ُمٜمف دم يمثػم، ومّم٤مر يتٚم٘م٤مه 

ادع :   وم٘م٤مل ًمف قمٛمر ،شَوْيح قَ ْوم َخَضُبوا َوْجَو نَِبيِِّهم» وي٘مقل: ٞمديف اًمنميٗمتلمسم

ِإنِّي أَلَْرُجو أنَّ اهلَل يَ ْهِديِهْم َويْخرُج ِمْن َأْصاَلِبِهْم »قمٚمٞمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل! وم٘م٤مل :
ُدوَن اهلَل َعزَّ َوَجلّ   .ش َنَسًما يُ َوحِّ

                                                        
 .خ٦م )ب، ود( سمتٚمؽذم ٟمس (1)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم يُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )أ( ذم احل٤مؿمٞم٦م سمخرضم٦م (2)

 (.3قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ ) (3)

 .128آي٦م : اًمتقسم٦مؾمقرة  (4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، ود( رأوم٦م اًم٘مٚم٥م.  (5)

 ُمـ همػمه ذم اؾمتٕمٛمؾ صمؿ إصؾ، ذم ظم٤مص٦م اًمرأس ذم وهق. ويِم٘مف ومٞمف ومٞمجرطمف سمٌمء يرضسمف أناًمَِم٩مُّ هق:  (6)

  (.473(، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )ص 6/54يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس ) .ْم٤مءإقم
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)صمؿ(
(1)

اْغِفْر »، وذم رواي٦م: شاللَُّهمَّ اْىِد قَ ْوِمي» ُمـ رمحتف زاد قمغم ذًمؽ وم٘م٤مل: 
(2)ِلَقْوِمي فَِإن َُّهْم )ََل يَ ْعَلُموَن(

 ، ش 

.شيَ ْعِقُلونَ  ََل »وذم رواي٦م: 
(3)

 

، شم٘مدم أيًْم٤م ذطمفوىمقًمف: )وصحبف(
(4)

. 

سم٤مًمت٤مء )اعمثٜم٤مة ُمـ(- ف: )وقمؽمشمف(وىمقًم
(5)

قمغم ُم٤م يب٘مك ُمـ  :، شمٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م-ومقق 

أصؾ اًمِمجرة
(6)

 . 

وشمٓمٚمؼ
(7)

إمم( أيًْم٤م قمغم طمجر هيتدي )سمف اًمْم٥مُّ  
(8)

ُم٠مواه 
(9)

 . 

                                                        
 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (1)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (2)

 رستيمُ  عم٤م(، سمسٜمده قمـ قمبد اهلل سمـ قمبٞمد ىم٤مل: 1375(، طمدي٨م )3/40روى اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ) (3)

 قمٚمٞمٝمؿ اهلل ادع اهلل، رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ وضمٝمف قمغم شمسٞمؾ اًمدُم٤مء جٕمٚم٧موم ضمبٝمتف ذم ٩ما وؿُم  ،× اهلل رؾمقل رسم٤مقمٞم٦م

إن اهلل تعالى لم يبعثني طعَّانًا وَل لعَّانًا، ولكن بعثني داعيًة ورحمًة، اللهم اىد قومي فإنهم َل »: × وم٘م٤مل
 .ُمرؾمؾ . واحلدي٨مشيعلمون

(، 3/1417(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )6929، 3477(، طمدي٨م )4/175وروى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ) 

 رضسمف إٟمبٞم٤مء، ُمـ ٤مٟمبٞمًّ  حيٙمل ، × اًمٜمبل إمم أٟمٔمر يم٠مينىم٤مل:  ـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد (: قم1792طمدي٨م )

 .شيٕمٚمٛمقن ٓ وم٢مهنؿ ًم٘مقُمل اهمٗمر اًمٚمٝمؿ»: وي٘مقل وضمٝمف قمـ اًمدم يٛمسح وهق وم٠مدُمقه، ىمقُمف

ي٨م (، طمد2/1336(، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف )3002(، طمدي٨م )5/226وروى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ) 

 ج اًمٜمبل أن: (، ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 11956(، طمدي٨م )19/20(، وأمحد ذم ُمسٜمده )4027)

 ىمقم يٗمٚمح يمٞمػ»: وم٘م٤مل وضمٝمف، قمغم اًمدم ؾم٤مل طمتك ضمبٝمتف ذم ؿمج٦مً  وضمٝمف ٩ما وؿُم  ،أطمد يقم رسم٤مقمٞمتف رستيمُ 

 .أي٦م ﴾ۓ ے ے ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ :ومٜمزًم٧م شاهلل؟ إمم يدقمقهؿ وهق سمٜمبٞمٝمؿ هذا ومٕمٚمقا

 . شطمسـ صحٞمح»ؽمُمذي: ىم٤مل اًم

 .(3يٜمٔمر ذح سمٞم٧م رىمؿ ) (4)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (5)

 .قمؽم(، ُم٤مدة ٤2/735مح )يٜمٔمر اًمّمح (6)

 .ويٓمٚمؼ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( (7)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (8)

 اًمرضمؾ قمؽمة ُمـ ذًمؽ. يٜمٔمرأصؾ اًمٕمؽمة صخرة جيٕمٚمٝم٤م اًمْم٥م قمالُم٦ًم هيتدي هب٤م إمم ُم٠مواه، ومسٛمل أىم٤مرب  (9)

 (.12اعمٗمٞمد ذم ذح اًم٘مّمٞمد )
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)وشمٓمٚمؼ(
(1)

قمغم آل اًمرضمؾ إدٟملم وقمِمػمشمف 
(2)

إىمرسملم 
(3)

 . 

أهن٤م شمٓمٚمؼ قمغم آل ،وأطمسـ ُم٤م شمٗمرسا سمف اًمٕمؽمة
(4)

: أٟمف × اًمبٞم٧م، وم٘مد ضم٤مء قمٜمف 

أظمذ وم٤مـمٛم٦م واحلسـ واحلسلم وقمٚمٞم٤ًّم
(5)

اللَُّهمَّ »ل: واًمٕمّب٤مس وضمٚماٚمٝمؿ سم٤مًمٕمب٤مءة، وىم٤م
َرِتي َوآُل بَ ْيِتي، اللَُّهمَّ اْستُ ْرُىْم ِمَن النَّاِر َكَسْتِرْي ل َُهْم ِبَهِذِه اْلَعَباَءةِ  . شَىُؤََلِء ِعت ْ

ٜم٧م اعمالئٙم٦م قمغم دقم٤مئف وم٠مُما
(6)

احلدي٨مُم٤م ذم اًمبٞم٧م طمتك ؾمٗمٙمف اعمٙم٤من... ومجٞمع 
(7)

 . 

                                                        
 .ويٓمٚمؼ :ذم ٟمسخ٦م )أ، وب، وج(( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( وقمؽمشمف (2)

روي قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: قمؽمة اًمرضمؾ: أهٚمف إدٟمقن وقمِمػمشمف إىمرسمقن. أورد هذا اخلؼم  (3)

(، واًمٚمقرىمل ذم اعمٗمٞمد ذم ذح 1/66ومتح اًمقصٞمد )(، واًمسخ٤موي ذم 1/112أسمق ؿم٤مُم٦م ذم إسمراز اعمٕم٤مين )

 (.1/12اًم٘مّمٞمد )

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(  (4)

 واًمٕمٚمٞم٤م :ذم ٟمسخ٦م )د( (5)

 ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( قمغم ذًمؽ (6)

(، سمسٜمدمه٤م قمـ اًمؼماء سمـ 42/368(، واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )6/210روى اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ) (7)

ـُ  ٤مـمَِٛم٦مُ َوومَ  قَمكِمٌّ  َدظَمَؾ قم٤مزب ىم٤مل:   ،قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  سمِِرَدائِفِ  موم٘م٤م × اًمٜمبل وَمَخَرَج ، × اًمٜمابِل   إمَِم  َواحلَُسلم َواحْلََس

  اًمٚماُٝمؿا » :وَمَ٘م٤مَل 
ِ
يِت  َه١ُمٓء قمغم حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٙمالقمل، وىم٤مل: وىمد أورده اسمـ قمدي ذم مجٚم٦م ُم٤م أٟمٙمره  .شقِمؽْمَ

 ين٢موم طمدي٨م ُمـ أٟمٙمرشمف ُمٝمام اًمٙمت٤مب أول ذم ًمنمـمل ذيمرشمف إٟمام ،اعمٕمروف سمذاك ًمٞمس قمٛمر سمـ وحمٛمد»

 إٓ ،ُمٜمف ظمػم هق ُمـ ذم ٛمقاشمٙمٚما  ىمد أهنؿ قمغم ،٤ميمالُمً  ومٞمف ُملمًمٚمٛمت٘مد   ٟمجد ومل ،طم٤مًمف وأسملم يمت٤ميب ذم أذيمره

 .اهـ شاعمٕمروف سمذاك ًمٞمس هذا قمٛمر سمـ حمٛمد ٕن ،طم٤مًمف يبٚمٖمٝمؿ مل أهنؿ

(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م 4071( طمدي٨م )236-4/235وروى اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ) 

 × اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م(، سمسٜمدمه٤م قمـ قمبد اهلل سمـ اًمٖمسٞمؾ، ىم٤مل: 4426(، طمدي٨م )3/1746-1747)
 وقمبد اهلل، وقمبٞمد اهلل، وقمبد اًمٗمْمؾ،: سمٜمٞمف ُمـ سمست٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ .ش!سمبٜمٞمؽ اشمبٕمٜمل قمؿ، ي٤م»: وم٘م٤مل سم٤مًمٕمب٤مس، ومٛمرا 

 اًمٚمٝمؿ»: وىم٤مل ،سمحٛمرة خمٓمٓم٦م ؾمقداء ًمف سمِمٛمٚم٦م وهمٓم٤مهؿ ٤م،ٞمتً سم×  اًمٜمبل وم٠مدظمٚمٝمؿ وُمٕمبد، ؿ،ثا وىمُ  اًمرمحـ،

 وٓ ردَ ُمَ  اًمبٞم٧م ذم سم٘مل ومام: ىم٤مل .ش!اًمِمٛمٚم٦م هبذه ؿؾمؽمهُت  يمام اًمٜم٤مر ُمـ وم٤مؾمؽمهؿ وقمؽميت، سمٞمتل أهؾ ه١مٓء

ذم إوؾمط، وومٞمف مج٤مقم٦م مل رواه اًمٓمؼماين »(: 9/438ٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ). ىم٤مل اهلـأُما  إٓ سم٤مب

(، طمدي٨م 19/263ف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب َأؾمٞمد اًمس٤مقمدي قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ). وًمشأقمرومٝمؿ

 .شإؾمٜم٤مده طمسـ»(: 9/438ٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )(، ىم٤مل اهل584)

ىم٤مل:  ×( سمسٜمده قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞم٥م اًمٜمبل 3205(، طمدي٨م )5/351وروى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )

 =﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: ×اًمٜمبل قمغم أي٦م هذه ٟمزًم٧م عم٤م
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، قمٓمػ شمٗمسػمَوآُل بَ ْيِتيوىمقًمف: 
(1)

َرتِي آُل بَ ْيِتي(2)وَ اي٦م إظمرى: يمام ذم اًمرو   .ِعت ْ

)وُمـ(»وىمقًمف:
(3)

قمغم ُمٜمٝم٤مضمف
(4)

، أي: ـمري٘مف اًمقاضح، إذ اعمٜمٝم٤مج ذم اًمٚمٖم٦م وُمرس ش

 سمذًمؽ
(5)

. وىمد دظمؾ ذم ذًمؽ ُمـ يم٤من )قمغم(
(6)

 ؾمٜمتف ممـ هق سمٕمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

، أي: ممـ هق قمغم ديٜمف، ومٕمغم )هذا(شُمتفُمـ أ»وىمقًمف: 
(7)

 ) ـْ ٦م، ومٙم٠مٟمف سمٞم٤مٟمٞم )ُِم

 ىم٤مل: وُمـ قمغم ُمٜمٝم٤مضمف اًمذيـ هؿ أُمتف. 

وشمٓمٚمؼ إُم٦م ذم اًمٚمٖم٦م قمغم اجل٤مُمع عم٤م شمٗمرق ذم همػمه
(8)

ُمـ ظمّم٤مل اخلػم 
(9)

وُمٜمف  ،

﴾ٹ   ٹ ٹ ٿ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 (10)

 . 

وشمٓمٚمؼ إُم٦م أيًْم٤م قمغم ـمريؼ ذم اجلبؾ، وم٘مد ؾُمٛمع ُمـ اًمٕمرب: اؾمٚمؽ هذه
(11)

 

 إُم٦م، أي: هذه اًمٓمريؼ. 

                                                           

  ٚمٝمؿومجٚما  ،٤موطمسٞمٜمً ٤موطمسٜمً  وم٤مـمٛم٦م ومدقم٤م ؾمٚمٛم٦م، أم سمٞم٧م ذم=
ٍ
 صمؿ ،سمٙمس٤مء ٚمفومجٚما  فمٝمره ظمٚمػ وقمكمٌّ  ،سمٙمس٤مء

 ي٤م ُمٕمٝمؿ وأٟم٤م»: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م. شاشمٓمٝمػمً  رهؿوـمٝم   اًمرضمس قمٜمٝمؿ وم٠مذه٥م ،سمٞمتل أهؾ ه١مٓء اًمٚمٝمؿ»: ىم٤مل

 .شظمػم قمغم وأٟم٧ِم  ُمٙم٤مٟمِؽ  قمغم أٟم٧ِم »: ىم٤مل ،شاهلل ٟمبل

 همداة × اًمٜمبل ظمرج( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 2424(، طمدي٨م )4/1883ذم صحٞمح ُمسٚمؿ )و

 ضم٤مءت صمؿ ُمٕمف، ومدظمؾ احلسلم ضم٤مء صمؿ وم٠مدظمٚمف، قمكم سمـ احلسـ ومج٤مء أؾمقد، ؿمٕمر ُمـ ُمرطمؾ رطُمِ  وقمٚمٞمف

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: ىم٤مل صمؿ وم٠مدظمٚمف، قمكمٌّ  ضم٤مء صمؿ وم٠مدظمٚمٝم٤م، وم٤مـمٛم٦م

 .﴾ک

 .(ج، ودؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، و( 1)

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُم٤م أصمبتف. واًمّمقاب قمغم :. وذم ٟمسخ٦م )د(أو :ذم ٟمسخ٦م )ج( (2)

 .سمدون واو ُمـ :ذم ٟمسخ٦م )أ( (3)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( ُمٜمٝم٤مضمف ُمـ أُمتف. (4)

 (.6/251شم٤مج اًمٕمروس ) (5)

 .يم٤من قمغم: ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ(. وؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( (6)

 .ذهذم ٟمسخ٦م )أ، وب( ه (7)

 .عم٤م شم٘مرر وذم همػمه :ذم ٟمسخ٦م )ج( (8)

 (.31/229شم٤مج اًمٕمروس ) (9)

 .120 آي٦م اًمٜمحؾ:ؾمقرة  (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( أهي٤م (11)
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قم٦م اًمذيـ ؿم٠مهنؿ واطمد. وشمٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم أؿمٞم٤مء أظمر ٓ ٟمٓمٞمؾ وشمٓمٚمؼ قمغم اجلام

سمذيمره٤م
(1)

. 

وُمـ اهلل أؾم٠مل اًمٜمٗمع سمف زم  ،وىمد شمؿ اًمٙمالم قمغم ُم٤م ىمّمدٟم٤مه ُمـ ذح هذه اعمٜمٔمقُم٦م

وجلٛمٞمع اعمسٚمٛملم، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف
(2)

(3) × سمج٤مه ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 
  ، آُملم.

واعمرضمق
(4)

(ـ)مم 
(5)

 أو زًم٦م، أن يدرأ سم٤محلسٜم٦م اًمسٞمئ٦م، وم٘مؾا أن اـمٚمع ومٞمف قمغم هٗمقة  

يسٚمؿ اعمرء ُمـ وهٚم٦م أو همٗمٚم٦م، ظمّمقًص٤م وىمد )وضٕم٧ُم(
(6)

ذًمؽ ُمع ؿمٖمؾ اخل٤مـمر  

وُمٙمدرات ذهٜمل اًمٗم٤مشمر، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. )اٟمتٝمك(
(7)

. 

)ويم٤من اًمٗمراغ ُمٜمف ذم يقم اًمسب٧م اعمب٤مرك، شم٤مؾمع قمنميـ، ؿمٝمر ذي احلج٦م احلرام، 

 وأًمػ ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م، قمغم ص٤مطمبٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة ظمت٤مم قم٤مم ؾمٜم٦م صمالصًم٤م وؾمبٕملم

 ىئ﴿ٟم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.وأزيمك اًمتسٚمٞمؿ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمد

(﴾ىبىئيئجبحبخبمبمئحئجئىئییی
(8)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج( سمذًمؽ( 1)

: )ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ إٟمف قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير، وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير، وصغم اهلل قمغم شًمقضمٝمف»ذم ٟمسخ٦م )د( يُمت٥م سمٕمد  (2)

 آًمف وصحبف أمجٕملم(. ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم

اًمبدع قمٜمد اهلل قمٔمٞمؿ وٓ ؿمؽ، ًمٙمـ اًمتقؾمؾ سمف ذم اًمدقم٤مء مل يرد قمٚمٞمف دًمٞمؾ صحٞمح، وهق ُمـ  ×ضم٤مه اًمٜمبل  (3)

ٓ جيقز. يٜمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى )  (.143(، واًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ًمألًمب٤مين )1/202ذم اًمدقم٤مء، و 

 .سمدون واو اعمرضمق :ذم ٟمسخ٦م )ج( (4)

 . ُمـ(، وذم همػمه٤م: ٟمسخ٦م )ج اعمثب٧م ُمـ (5)

 .صٜمٕم٧م :ذم ٟمسخ٦م )أ، وب( يم٠مهن٤م (6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(  (7)

 .182-180ي٦م: آؾمقرة اًمّم٤موم٤مت،  (8)

 * ُم٤م أصمبتتف ذم اًمّمٚم٥م ُمـ ٟمسخ٦م )أ(. 

ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ شمٕمٚمٞمؼ هذه اًمٜمسخ٦م ذم يقم اجلٛمٕم٦م قمنم ذم ؿمٝمر احلج٦م »ويمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ب( ُم٤م ٟمّمف:

( اًمٖمٛمري سمٚمًدا، هـ، وقمٚم٘مٝم٤م سمٞمده اًمٗم٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مػم/قم٤مُمر سمـ رساج اًمديـ سمـ )... 1087ام، ظمت٤مم ؾمٜم٦م احلر

 اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، إمحدي ـمري٘م٦ًم، همٗمر اهلل ًمف وًمٚمٛمسٚمٛملم آُملم.

 ويمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ج(: اٟمتٝمك وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
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 اخلاتـنة
ًمؽ احلٛمُد ريب، وًمؽ اًمِمٙمُر يمام يٜمبٖمل جلالل وضمٝمؽ وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمؽ. اًمٚمٝمؿ 

ٝم٤م، وأضمرٟم٤م ُمـ ظمزي اًمدٟمٞم٤م أطمسـ قم٤مىمبتل وىم٤مرئ هذه اًمسٓمقر ذم إُمقر يمٚم  

 وقمذاب أظمرة، واظمتؿ سم٤مًمّم٤محل٤مت أقمامًمٜم٤م، إٟمؽ ضمقاد يمريؿ، وقمغم يمؾ رء ىمدير.

ومٗمل هن٤مي٦م هذه اًمرطمٚم٦م ُمع هذا اًمٙمت٤مب، رأي٧ُم ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ُأـمٚمع اًم٘م٤مرئ 

ٚم٧ُم إًمٞمٝم٤م  اًمٙمريؿ، قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م وآؾمتٜمت٤مضم٤مت وسمٕمض اًمتقصٞم٤مت اًمتل شمقصا

 ًمبح٨م، وُأوضمزه٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:ظمالل ُمٕم٤ميِمتل هلذا ا

حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمحٞمح هق:  -رمحف اهلل-أن اؾمؿ اعم١مًمػ  .1

 ، وُم٤م قمداه وهٌؿ أو همٚمٌط.اًمب٘مري

ُم٘مقًم٦ٌم صحٞمح٦ٌم،  شمٚمٛمٞمذه شمٚمٛمٞمذ أو شمٚمٛمٞمذه إُم٤م ُمٍم قمٚمامء هم٤مًم٥مأن ُم٘مقًم٦م:  .2

ؿا ىمّمده ـمٚمب٦م طمٞم٨م إٟمف شمتٚمٛمذ هق قمغم ضُمؾ  قمٚمامء قمٍمه ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم، وُمـ صمَ 

ٝمقا إًمٞمف ُمـ يمؾ طمدب وصقب، وأظمذوا قمٜمف خمتٚمػ اًمٕمٚمقم، وىمد ىمٞمؾ:  اًمٕمٚمؿ وشمقضما

صملم واعم٘مرئلم ذم زُم٤مٟمف، إٟمف ىمد أظمذ قمٜمف ُم٤م ٓ حيَم قمددهؿ ، ومٝمق سمحؼٍّ ؿمٞمخ اعمحد 

ن ذم يمثػم ُمـ إضم٤مزات اًم٘مراءات.  واؾمٛمف ُمدوا

ٝم٤م ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م، وضُمٚمُّ -رمحف اهلل-ًمٚمٛم١مًم ػ .3

ؾمٝمؿ  وىمد أذُت إمم سمٕمْمٝم٤م ذم ىمسؿ اًمدراؾم٦م، ُمع أٟمف يم٤من يٛمكم يمتبف قمغم ـمٚمبتف ويدر 

ٓا ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ أي٤مم طم اًمتل  -رمحف اهلل-ٞم٤مشمفهب٤م، ومل يِمتٖمؾ ذم اًمت٠مًمٞمػ إ

ْت إمم صمالث وشمسٕملم ؾمٜم٦م.  اُمتدا

ف واًمسٚمقك ذو ٟمزقم٦م صقومٞم٦م، وىمد أظمذ قمٚمؿ اًمتّم -رمحف اهلل-اعم١مًمػ  .4 قُّ

ف  وهمػمه. وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل شمدلُّ قمغم  ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمَبَ٘مِريُمـ قمٛم 

ذًمؽ، وىمد قمٚما٘م٧ُم قمٚمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اًمبح٨م، وًمٕمؾا هذا اًمٜمٝم٩م هق اًمس٤مئد ذم زُمـ 

 اعم١مًمػ، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.
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شمقارُد اًمٕمٚمامء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، وأظمُذ سمٕمِْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، ُمع طمٗمظ طمؼ   .5

ٚمٕم٧ُم قمغم ُم٤م يمتبف شمٚمٛمٞمذ ٤مسمؼ واقمؽماف اًمالطمؼ سمف، ُمٜمٝم٩ٌم ؾم٤مئد ُمٜمذ اًم٘مدم، وم٘مد اـما اًمس

ُمٞمكم( اعمتقرم ؾمٜم٦م ))اعمٕمرواًمّمٕمٞمدي حمسـ سمـ قمكماعم١مًمػ/ هـ( 1130ف سم٤مًمرُّ

، ومقضمدشُمف أطمٞم٤مًٟم٤م احلس٤من ذم طمؾ ُمِمٙمالت ىمقًمف شمٕم٤ممم ]أن[(اًمدر )اعمقؾمقُم٦م سمـ

ذم همػم ُم٤م  اًمدر احلس٤منيٜم٘مؾ طمرومٞم٤ًّم ُمـ ؿمٞمخف اًمب٘مري، وىمد أؿم٤مر هق ًمذًمؽ ذم 

 ُمقضع، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

قمكم سمـ  احلس٤من ذم طمؾ ُمِمٙمالت ىمقًمف شمٕم٤ممم ]أن[(اًمدر )ُم١مًمػ يمت٤مب  .6

َؼ وأظمرَج يمت٤مسَمف هذا  حمسـ اًمّمٕمٞمدي، هق شمٚمٛمٞمذ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري، وىمد طم٘ما

ديمتقر / ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اعمٜمٞمع. وُٟمنِم هذا اًمبح٨م ذم جمٚم٦م ومْمٞمٚم٦م اًم

م. 2011هـ / ُم٤ميق 1432دد اًمث٤مُمـ مج٤مدى إومم قم٤مم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمٕم

 )اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف(.

ُمس٠مًم٦م )أن(، وآؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر ذم اًم٘مرآن، و واو ؾَمْقءات، ُمـ دىم٤مئؼ  .7

ص، وىمد ُأًم ػ ومٞمٝم٤م ىمبؾاًمتخ اًمب٘مري وسمٕمده، يمام أوضح٧ُم ذًمؽ ذم اًمدراؾم٦م، سمؾ  ّمُّ

وُأظمرضم٧م ذم مجع اعم١مًمٗم٤مت ومٞمٝم٤م رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م ُمست٘مٚم٦م. وهذا يدلُّ قمغم قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء 

 ذم مَل  ؿمٕم٨م ُم٤م شمِمٕما٥م ُمـ ضمزئٞم٤مت هذا اًمٗمـ.

وضمدُت أن أهمٚم٥م اًمٗمروق سملم ٟمسخ هذا اًمٙمت٤مب، هق مم٤م يستٖمٜمك قمٜمف  .8

ؿ اًمسٞم٤مق سمدوٟمف، يم٘مقًمف: )إمم آظمره شمٙمت٥م ذم سمٕمض اًمٜمسخ هٙمذا ... إًمخ، ويست٘مٞم

وإذا، وإسمدال اهلٛمزة سم٤مًمٞم٤مء، يم٘مقًمف:  -ويمذًمؽ شمٖمٞمػم اًمٗم٤مء سم٤مًمقاو ٟمحق ىمقًمف: وم٢مذا 

ف  ، وٓ يٗمسد وٓ يٖمػم  اعمٕمٜمك، وهق ُمـ شمٍمُّ قم٤مئدة وٟم٤مئب٦م(، مم٤م هق واضح وسملم 

٤مخ هم٤مًمًب٤م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.  اًمٜمسا

ٍـّ ُيس٠مل قمٜمف أهٚمفأو  قمٚمٍؿ ُي١مظمذ ُمـ أرسم٤مسمف يمؾُّ  .9 : ُم٘مقٌٓت ىمديٛم٦ٌم يمؾُّ وم

 طمديث٦م، ومٚمق اًمتزم اًمٜم٤مس هب٤م ٕراطمقا واؾمؽماطمقا.
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يمام أين أويص اًمب٤مطمثلم سمتتبُّع اجلزئٞم٤مت اًمّمٖمػمة ًمٚمٛم١مًمٗملم وإظمراضمٝم٤م، وم٘مد  *

ٓت ُمـ اًمٙمت٥م، ٕهن٤م شُم١مًماػ ذم ضمزئٞم٦م  دة، وهم٤مًمًب٤م يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يقضمد ذم اعمٓمقا حمدا

 شمٙمقن هذه اجلزئٞم٤مت ُمـ همقاُمض ودىم٤مئؼ اًمٕمٚمقم.

وذم اخلت٤مم، ومٝمذا ُمبٚمغ قمٚمٛمل، وهم٤مي٦م ضمٝمدي، ومام يم٤من ُمـ طمؼٍّ وصقاٍب ومٛمـ اهلل 

، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م وؾم٘مط ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، وْذُع  ؾ سمف قمكما وطمده، ومٝمق اعمتٗمْم 

ًمٕمْٚمَؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمَؾ اًمّم٤مًمح، إٟمف ضمقاٌد اهلل وديٜمُف سمريئ٤من ُمٜمف. أؾم٠مل اهلل اًمٕمكّم اًم٘مدير ا

 يمريٌؿ، وقمغم يمؾ رء ىمديٌر. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 املصادز واملساجع
 ـمبٕم٦م جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة. القرآن الكريم،* 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٙمت٥م ، دار(هـ665 ت) اًمدُمِم٘مل اعم٘مدد ؿم٤مُم٦م أيب ، شم٠مًمٞمػ:األماني حرز من المعاني إبراز .1

 م. دار اًمٗمٙمر، سمػموت. 1994هـ /  1414هـ(، ط  676، ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي )ت األذكار .2

 اعم٘مري اًمٕمب٤مس أسمق أمحد، سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، شم٠مًمٞمػ:عياض القاضي أخبار في الرياض أزىار .3

 ؿمٚمبل، ُمٓمبٕم٦م اًمٕمٔمٞمؿ قمبد -اإلسمٞم٤مري ؿإسمراهٞم - اًمس٘م٤م ُمّمٓمٗمك ، حت٘مٞمؼ:(هـ1041 ت) اًمتٚمٛمس٤مين

 م. 1939 - هـ 1358 اًم٘م٤مهرة، – واًمٜمنم واًمؽممج٦م اًمت٠مًمٞمػ جلٜم٦م

 ،(هـ926 ت) إٟمّم٤مري زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م ، شم٠مًمٞمػ:الطالب روض شرح في المطالب أسنى .4

 اإلؾمالُمل. اًمٙمت٤مب دار

 قم٤مدل: ، حت٘مٞمؼ(هـ852 ت) اًمٕمس٘مالين طمجر اسمـ اًمٗمْمؾ أيب ، شم٠مًمٞمػ:الصحابة تمييز في اإلصابة .5

 هـ. 1415 - سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ُمٕمقض، حمٛمد وقمغم اعمقضمقد قمبد أمحد

، شم٠مًمٞمػ: ُمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .6

 ًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.م، دار اًمٙمت٥م ا 1992هـ /  1413هـ(، ط  1068اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل احلٜمٗمل )ت 

رة الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاىرة البدور .7  قمبد سمـ اًمٗمت٤مح قمبد ، شم٠مًمٞمػ:والدُّ

ًمبٜم٤من. وـمبٕم٦م دار اًمسالم  – سمػموت اًمٕمريب، اًمٙمت٤مب دار ،(هـ1403 ت) اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ اًمٖمٜمل

 م. 2010 -هـ  1431ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واًمؽممج٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 

 اًمسٞمقـمل اًمديـ ضمالل سمٙمر، أيب سمـ اًمرمحـ قمبد ، شم٠مًمٞمػ:والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية .8

 ًمبٜم٤من. – اًمٕمٍمي٦م إسمراهٞمؿ، اعمٙمتب٦م اًمٗمْمؾ أسمق حمٛمد ، حت٘مٞمؼ:(هـ911 ت)

، شم٠مًمٞمػ: أمحد اًمّم٤موي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم ؿم٤مهلم، ط بلغة السالك ألقرب المسالك .9

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.م 1995هـ /  1415

 اًمٗمٞمض، أيب احلسٞمٜمل، اًمرّزاق قمبد سمـ حمّٛمد سمـ حمّٛمد ، شم٠مًمٞمػ:القاموس جواىر من العروس تاج .10

سمٞمدي سمٛمرشم٣م، اعمٚمّ٘م٥م  اهلداي٦م. دار اعمح٘م٘ملم، ُمـ جمٛمققم٦م ، حت٘مٞمؼ:(هـ1205 ت) اًمزا

، وأىلها نواحيها من وارديهاتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز ب .11

، دار  م1997هـ/1418ديـ اًمٕمٛمروي، اًمٓمبٕم٦م إومم هـ(، حت٘مٞمؼ: حم٥م اًم 571ٓسمـ قمس٤ميمر )ت

 اًمٗمٙمر، سمػموت.
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 إزدي ُمقؾمك سمـ احلسلم سمـ حمٛمد اًمرمحـ قمبد اًمتٗمسػم، شم٠مًمٞمػ: أيب طم٘م٤مئؼ = السلمي تفسير .12

  م.2001 - هـ1421 اًمٜمنم ٞم٦م، سمػموت، ؾمٜم٦ماًمٕمٚمٛم اًمٙمت٥م دار قمٛمران، ؾمٞمد حت٘مٞمؼهـ(،  412اًمسٚمٛمل، )ت 

، (هـ429 ت) اًمثٕم٤مًمبل ُمٜمّمقر أسمق إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اعمٚمؽ قمبد ، شم٠مًمٞمػ:والمحاضرة التمثيل .13

 م. 1981 - هـ 1401 ًمٚمٙمت٤مب، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمدار احلؾ، حمٛمد اًمٗمت٤مح قمبد حت٘مٞمؼ:

 اًمٙمٜم٤مين حمٛمد سمـ قمكم اًمديـ ٟمقر ، شم٠مًمٞمػ:عةالموضو  الشنيعة األخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيو .14

 اًمٙمت٥م اًمٖمامري، دار اًمّمديؼ حمٛمد اهلل قمبد،  اًمٚمٓمٞمػ قمبد اًمقه٤مب قمبد ، حت٘مٞمؼ:(هـ963 ت)

 هـ. 1399 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم، – اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 بن محمد الشيخ طريقة في األلباب أولي وتذكرة العراق أىل جواب في الخالق توحيد عن التوضيح .15
 -ـمٞمب٦م  ، دار(هـ1233 ت) اًمقه٤مب قمبد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد سمـ ؾمٚمٞمامن ، شم٠مًمٞمػ:وىابال عبد

 م.1984/ هـ1404 اًمٓمبٕم٦م إومم، اًمري٤مض،

، شم٠مًمٞمػ: أمحد سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمٖمزي اًمٕم٤مُمري )ت الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث .16

ـ ومقاز1143 ومم  هـ(، حت٘مٞمؼ: أيب قمبد اًمرمح ـ طمزم، سمػموت. 1997هـ/1418أمحد زُمرزم، اًمٓمبٕم٦م ٕا  م، دار اسم

 أمحد سمـ ظمٚمػ سمـ ومػمه سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ، شم٠مًمٞمػ:السبع القراءات في التهاني ووجو األماني حرز .17

اًمزقمبل،  متٞمؿ اًمِمٞمخ / حمٛمد ، ضبط وشمّمحٞمح وُمراضمٕم٦م:(هـ 590 ت) اًمرقمٞمٜمل إٟمدًمز اًمِم٤مـمبل

 م. 2004 - هـ 1425 اًمراسمٕم٦م اهلدى، اًمٓمبٕم٦م دار ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م

ط دار اًمٗمٙمر،  شم٠مًمٞمػ: قمبداحلٛمٞمد اًمنمواين، ،ي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاجحواش .18

 سمػموت.

 ُمٙمتب٦م ؿم٘مٞمق، قمّم٤مم ، حت٘مٞمؼ:(هـ837 ت)احلٛمقي  طمج٦م اسمـ ، شم٠مًمٞمػ:األرب وغاية األدب خزانة .19

 م.2004 إظمػمة سمػموت، اًمٓمبٕم٦م -اًمبح٤مر  ودار سمػموت، -اهلالل 

: سمف ، اقمتٜمك(م 545 ت) اًمٙمٜمدي احل٤مرث سمـ طمجر سمـ اًمَ٘مْٞمس اُْمُرؤُ  ، شم٠مًمٞمػ:القيس امِرئ ديوان .20

 م. 2004 - هـ 1425 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، – اعمٕمروم٦م دار اعمّمٓم٤موي، اًمرمحـ قمبد

 حت٘مٞمؼ:، (هـ428 ت) احلٜمبكم اًمٕمٙمؼمّي  ؿمٝم٤مب سمـ احلسـ قمكم أيب ، شم٠مًمٞمػ:الفقو أصول في رسالة .21

ومم، ُمٙم٦م - اعمٙمٞم٦م اعمٙمتب٦م اًم٘م٤مدر، قمبد سـم اهلل قمبد سـم ُمقومؼ. د  م.1992-هـ1413 اعمٙمرُم٦م، اًمٓمبٕم٦م ٕا

(، هـ 1376ت ) اًمسٕمدي اًمديـ ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمبد: شم٠مًمٞمػ، الفقو أصول في جامعة لطيفة رسالة .22

 .سمػموت، م 1997 - هـ 1418 إومم اًمٓمبٕم٦م، اطمزم اسمـ دار
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، (هـ1051 ت) احلٜمبغم كاًمبٝمقشم يقٟمس سمـ ُمٜمّمقر ، شم٠مًمٞمػ:المستقنع زاد شرح المربع الروض .23
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 اًمرؾم٤مًم٦م. ُم١مؾمس٦م - اعم١ميد دار

، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين، ط سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة .24

 اًمري٤مض. م، دار اعمٕم٤مرف، 1992هـ /  1412

: ، حت٘مٞمؼ(هـ273 ت) اًم٘مزويٜمل يزيد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب ُم٤مضمف اسمـ ، شم٠مًمٞمػ:ماجو ابن سنن .25

 احلٚمبل. اًمب٤ميب قمٞمسك ومٞمّمؾ - اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمت٥م إطمٞم٤مء دار اًمب٤مىمل، قمبد وم١ماد حمٛمد

 قمٞمسك أيب اًمؽمُمذي، اًمْمح٤مك، سمـ ُمقؾمك سمـ ؾَمْقرة سمـ قمٞمسك سمـ حمٛمد ، شم٠مًمٞمػ:الترمذي سنن .26

 سمػموت. – اإلؾمالُمل اًمٖمرب م، دار 1998: اًمٜمنم ُمٕمروف، ؾمٜم٦م قمقاد سمِم٤مر حت٘مٞمؼ:، (هـ279 ت)

 اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب اًمديـ ؿمٛمس :شم٠مًمٞمػ النبالء، أعالم سير .27

اًمرؾم٤مًم٦م،  ُم١مؾمس٦م إرٟم٤مؤوط، ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ سم٢مذاف اعمح٘م٘ملم ُمـ جمٛمققم٦م: ، حت٘مٞمؼ(هـ748ت )

 م. 1985/  هـ 1405 اًمث٤مًمث٦م اًمٓمبٕم٦م

 اهلٛمداين اًمٕم٘مٞمكم اًمرمحـ قمبد سمـ اهلل قمبد قم٘مٞمؾ، اسمـ: ، شم٠مًمٞمػمالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح .28

 ُمٍم دار اًم٘م٤مهرة، - اًمؽماث دار احلٛمٞمد، قمبد اًمديـ حمٞمل حمٛمد ، حت٘مٞمؼ:(هـ769ت ) اعمٍمي

 م. 1980 - هـ 1400 اًمٕمنمون اًمٓمبٕم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م،

 ؿم٤ميمر، أمحد: ، حت٘مٞمؼ(هـ792 ت) احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل اًمٕمز أيب اسمـ شم٠مًمٞمػ:، الطحاوية العقيدة شرح .29

 هـ. 1418 واإلرؿم٤مد، اًمٓمبٕم٦م إومم واًمدقمقة وإوىم٤مف اإلؾمالُمٞم٦م اًمِم١مون وزارة

، (هـ855 ت)اًمٕمٞمٜمك اًمديـ سمدر ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ حمٛمقد حمٛمد أيب ، شم٠مًمٞمػ:داود أبي سنن شرح .30

ومم ،اًمرؿمد ٍمي، ُمٙمتب٦ماعم إسمراهٞمؿ سـم ظم٤مًمد اعمٜمذر أيب حت٘مٞمؼ:  م. 1999- هـ 1420 اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م ٕا

احلٛمٞمد هـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمبد اًمٕمكم قمبد  458، شم٠مًمٞمػ: أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل )ت شعب اإليمان .31

 م، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض.2003هـ /1423طم٤مُمد، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 ت) اًمٗم٤مرايب اجلقهري مح٤مد ـسم إؾمامقمٞمؾ ٟمٍم أسمق ، شم٠مًمٞمػ:العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .32

 م.1987 -  هـ 1407 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م - ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ قمٓم٤مر، دار اًمٖمٗمقر قمبد أمحد: ، حت٘مٞمؼ(هـ393

 ٟم٤مس سمـ زهػم حمٛمد اًمبخ٤مري، حت٘مٞمؼ: قمبداهلل أيب إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ، شم٠مًمٞمػ:البخاري صحيح .33

 هـ.1422 اًمٜمج٤مة، اًمٓمبٕم٦م إومم ـمقق اًمٜم٤مس، دار
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 ، ط ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض.يح الترغيب والترىيب لأللبانيصح .34

، (هـ261 ت) اًمٜمٞمس٤مسمقري اًم٘مِمػمي احلسـ أسمق احلج٤مج سمـ ُمسٚمؿ ، شم٠مًمٞمػ:صحيح مسلم .35

 سمػموت. – اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء اًمب٤مىمل، دار قمبد وم١ماد حمٛمد حت٘مٞمؼ:

زدي يناًم٘مػموا رؿمٞمؼ سمـ احلسـ قمكم أيب ، شم٠مًمٞمػ:وآدابو الشعر محاسن في العمدة .36 ، (هـ463ت) ٕا

 م. 1981 - هـ 1401 اجلٞمؾ، اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م، احلٛمٞمد، دار قمبد اًمديـ حمٞمل حمٛمد حت٘مٞمؼ:

 اًمٓمبٕم٦م اعمسٚمؿ، دار اًمٗمقزان، ص٤مًمح سمـ اهلل قمبد:  شم٠مًمٞمػ ،مالك ابن ألفية شرح السالك دليل عنوان .37

 م.1998إومم 

، (هـ1329 ت) آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ ُمػم،أ سمـ أذف حمٛمد شم٠مًمٞمػ: ،داود أبي سنن شرح المعبود عون .38

 هـ.1415 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار

 سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري، اسمـ اخلػم أيب اًمديـ ؿمٛمس ، شم٠مًمٞمػ:القراء طبقات في النهاية غاية .39

 شمٞمٛمٞم٦م. اسمـ سمرضمسؽمارس، ُمٙمتب٦م. ج هـ1351 قم٤مم ُمرة ٕول سمٜمنمه ، قمٜمك(هـ833 ت) يقؾمػ

 643ت ) اًمسخ٤موي حمٛمد سمـ قمكم احلسـ أيب اًمديـ قمٚمؿ: شم٠مًمٞمػ، القصيد شرح في الوصيد فتح .40

 - هـ 1423 إومم اًمٓمبٕم٦م، ٟم٤مذون اًمرؿمد ُمٙمتب٦م، اًمٓم٤مهري اإلدريز حمٛمد ُمقٓي. د: حت٘مٞمؼ،  (هـ

 .م2002

 ت) إٟمّم٤مري زيمري٤م سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م ، شم٠مًمٞمػ:الطالب منهج بشرح الوىاب فتح .41

 م.1994/هـ1414واًمٜمنم،  ًمٚمٓمب٤مقم٦م ٗمٙمراًم ، دار(هـ926

 سم٤مسمـ اعمٕمروف قمكم سمـ حمٛمد اإلؾمالُمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: واًمدول اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م أداب ذم اًمٗمخري .42

 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم -اًمٕمريب  اًم٘مٚمؿ ُم٤ميق، دار حمٛمد اًم٘م٤مدر قمبد ، حت٘مٞمؼ:(هـ709 ت) اًمٓم٘مٓم٘مل

 م.1997 - هـ1418

 ُمٝمٜم٤م، سمـ ؾم٤ممل سمـ هم٤مٟمؿ سمـ أمحد ػمواين، شم٠مًمٞمػ:اًم٘م زيد أيب اسمـ رؾم٤مًم٦م قمغم اًمدواين اًمٗمقايمف .43

 م.1995 - هـ1415: اًمٜمنم شم٤مريخ اًمٗمٙمر، ، دار(هـ1126 ت) اعم٤مًمٙمل إزهري اًمٜمٗمراوي اًمديـ ؿمٝم٤مب

: شم٠مًمٞمػ، اًمسبع اًم٘مراءات ذم اًمب٘مري٦م ُمتـ اظمتّم٤مًرا اعمسٛمك - اعمحررة واًمٗمقائد اعم٘مررة اًم٘مقاقمد .44

/ اًمديمتقر: وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م(، هـ1111ت ) ٘مرياًمب إؾمامقمٞمؾ سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم

ومم اًمٓمبٕم٦م، اًمري٤مض - اًمرؿمد ُمٙمتب٦م ط، اعمِمٝمداين وم٤مضؾ سمـ إسمراهٞمؿ سـم حمٛمد  .م 2005 - هـ 1426 قم٤مم ٕا
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 اًمزخمنمي أمحد سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمقد اًم٘م٤مؾمؿ أيب اًمتٜمزيؾ، شم٠مًمٞمػ: همقاُمض طم٘م٤مئؼ قمـ اًمٙمِم٤مف .45

 هـ. 1407 - سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م –اًمٕمريب اًمٙمت٤مب ، دار(هـ538 ت)

ؾمامقمٞمؾ سمـ يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًمب٤مس قمام اؿمتٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مس، شم٠مًمٞمػ: إ .46

 م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. 1988هـ /  1408هـ(، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1162حمٛمد اًمٕمجٚمقين )ت 

اًم٘مريٛمل،  احلسٞمٜمل ُمقؾمك ـسم أيقب اًمٚمٖمقي٦م، شم٠مًمٞمػ: واًمٗمروق اعمّمٓمٚمح٤مت ذم ُمٕمجؿ اًمٙمٚمٞم٤مت .47

 سمػموت. – اًمرؾم٤مًم٦م اعمٍمي، ُم١مؾمس٦م حمٛمد - درويش قمدٟم٤من حت٘مٞمؼ:، (هـ1094 ت) اًمٙمٗمقي أيب اًمب٘م٤مء

سمػموت،  – ص٤مدر ، دار(هـ711 ت) اإلومري٘مك إٟمّم٤مري ُمٜمٔمقر اسمـ اًمٕمرب، شم٠مًمٞمػ: ًمس٤من .48

 هـ. 1414 اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

اعمرضٞم٦م،  اًمٗمرىم٦م قم٘مد ذم اعمْمٞم٦م اًمدرة نمحًم إصمري٦م إرسار وؾمقاـمع اًمبٝمٞم٦م إٟمقار ًمقاُمع .49

 ، ُم١مؾمس٦م(هـ1188 ت) احلٜمبكم اًمسٗم٤مريٜمل ؾم٤ممل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمقن أيب اًمديـ، ؿمٛمس شم٠مًمٞمػ:

 م.1982 - هـ1402 - اًمث٤مٟمٞم٦م دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م – وُمٙمتبتٝم٤م اخل٤موم٘ملم

: هـ(، حت٘مٞمؼ 807جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد، شم٠مًمٞمػ: ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل )ت  .50

 م، دار اًمٗمٙمر، سمػموت.1994هـ / 1414قمبد اهلل حمٛمد اًمدرويش، ط 

 ت) احلراين شمٞمٛمٞم٦م سمـ احلٚمٞمؿ قمبد سمـ أمحد اًمٕمب٤مس أسمق اًمديـ شم٘مل اًمٗمت٤موى، شم٠مًمٞمػ: جمٛمقع .51

 اًمنميػ، اعمّمحػ ًمٓمب٤مقم٦م ومٝمد اعمٚمؽ ىم٤مؾمؿ، جمٛمع سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد ، مجع وشمرشمٞم٥م:(هـ728

 م.1995/هـ1416 ،اًمٜمبقي٦م اعمديٜم٦م

 اًمٗمٙمر. دار ،(هـ676 ت) اًمٜمقوي ذف سمـ حيٞمك زيمري٤م أيب اعمٝمذب، شم٠مًمٞمػ: ذح اعمجٛمقع .52

 اعمِمٝمقر اًمٓم٤مًم٘م٤مين، اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اًمٕمب٤مس، سمـ قمب٤مد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٚمٖم٦م، شم٠مًمٞمػ: ذم اعمحٞمط .53

  .(هـ385 ت) قمب٤مد سمـ سم٤مًمّم٤مطم٥م

(، دار 1393اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل )ت اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر  أصقل ُمذيمرة .54

 هـ.1426نم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م إومم قم٤ممل اًمٗمقائد ًمٚمٜم

 ، حت٘مٞمؼ:(هـ241 ت) اًمِمٞمب٤مين طمٜمبؾ سمـ اإلُم٤مم أمحد طمٜمبؾ، شم٠مًمٞمػ: سمـ أمحد اإلُم٤مم ُمسٜمد .55

 ُم١مؾمس٦م اًمؽميمل، اعمحسـ قمبد سمـ اهلل قمبد د: وآظمرون، إذاف ُمرؿمد، قم٤مدل - إرٟم١موط ؿمٕمٞم٥م

 م.2001 - هـ1421 ٦م إومم،اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم
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اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقضقع، شم٠مًمٞمػ: قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من اهلروي اًم٘م٤مري، حت٘مٞمؼ: قمبد  .56

 اًمٗمت٤مح أيب همدة، ط ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.

 ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، شم٠مًمٞمػ: قمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م، ُمٙمتب٦م اعمثٜمك، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت. .57

/  اًمزي٤مت أمحد/  ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿ)سم٤مًم٘م٤مهرة  اًمٕمرسمٞم٦م ٦ماًمٚمٖم جمٛمع اًمقؾمٞمط، شم٠مًمٞمػ: اعمٕمجؿ .58

 اًمدقمقة. ، دار(اًمٜمج٤مر حمٛمد/  اًم٘م٤مدر قمبد طم٤مُمد

 ت) احلسلم أسمق اًمرازي، اًم٘مزويٜمل زيمري٤مء سمـ وم٤مرس سمـ أمحد اًمٚمٖم٦م، شم٠مًمٞمػ: ُم٘م٤ميٞمس ُمٕمجؿ .59

 .م1979 - هـ1399 اًمٗمٙمر، ه٤مرون، دار حمٛمد اًمسالم قمبد ، حت٘مٞمؼ:(هـ395

 أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب اًمديـ ؿمٛمس وإقمّم٤مر، شم٠مًمٞمػ: اًمٓمب٘م٤مت قمغم ٤مراًمٙمب اًم٘مراء ُمٕمروم٦م .60

 م.1997 -هـ1417 إومم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمٙمت٥م دار ،(هـ748 ت) اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ

 ذح –( هـ661ت) اًمٚمقرىمل إٟمدًمز أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمديـ ًمٕمٚمؿ، اًم٘مّمٞمد ذح ذم اعمٗمٞمد .61

 احلٛمٞمد قمبد/ اًمديمتقر: وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م -اًمسبع اًم٘مراءات ذم ٤ميناًمتٝم ووضمف إُم٤مين طمرز

 .إُملم حمٛمد سمـ ؾمٞمدي سمـ حمٛمد/  د. أ ومْمٞمٚم٦م سم٢مذاف، اًمّم٤مقمدي ؾم٤ممل سمـ

ْرىم٤مين اًمٕمٔمٞمؿ قمبد حمٛمد اًم٘مرآن، شم٠مًمٞمػ: قمٚمقم ذم اًمٕمروم٤من ُمٜم٤مهؾ .62  ، ُمٓمبٕم٦م(هـ1367 ت) اًمزُّ

 ًمث٦م.اًمث٤م وذيم٤مه، اًمٓمبٕم٦م احلٚمبل اًمب٤ميب قمٞمسك

 ت) اًمِمػمازي يقؾمػ سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اؾمح٤مق أيب اًمِم٤مومٕمل، شم٠مًمٞمػ: اإلُم٤مم وم٘م٦م ذم اعمٝمذب .63

  اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٙمت٥م دار ،(هـ 476

 سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري، اسمـ اخلػم أيب اًمديـ ؿمٛمس اًمٕمنم، شم٠مًمٞمػ: اًم٘مراءات ذم اًمٜمنم .64

 اًمٙمت٥م دار شمّمقير] ٙمؼمىاًم اًمتج٤مري٦م اعمٓمبٕم٦م اًمْمب٤مع، حمٛمد قمكم ، حت٘مٞمؼ:(هـ 833 ت) يقؾمػ

 . وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.[اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمبد حمٛمد أيب اًمديـ مج٤مل اهلداي٦م، شم٠مًمٞمػ: ٕطم٤مدي٨م اًمراي٦م ٟمّم٥م .65

 دار/ ًمبٜم٤من -سمػموت -واًمٜمنم ًمٚمٓمب٤مقم٦م اًمري٤من قمقاُم٦م، ُم١مؾمس٦م حمٛمد ، حت٘مٞمؼ:(هـ762ت) اًمزيٚمٕمل

 م.1997/هـ1418 اًمٓمبٕم٦م إومم، ضمدة -ُمٞم٦ماإلؾمال ًمٚمث٘م٤موم٦م اًم٘مبٚم٦م

 اجلقائ٥م ، ُمٓمبٕم٦م(هـ337 ت) اًمبٖمدادي زي٤مد سمـ ىمداُم٦م سمـ ضمٕمٗمر سمـ ىمداُم٦م اًمِمٕمر، شم٠مًمٞمػ: ٟم٘مد .66

 هـ.1302 اًمٓمبٕم٦م إومم ىمسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، –

ـ ٟمقوي اجل٤موي، ط دار اًمٗمٙمر، سمػموت. .67 ـ قمكم سم ـ قمٛمر سم ـ ذم إرؿم٤مد اعمبتدئلم، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سم  هن٤مي٦م اًمزي
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ٖٙٔ 

 املوضوعاتفهسس 
 ٗمح٦مّماًم اعمقضققم٤مت

 272 اعم٘مدُم٦م

 276 ٟمبذة ُمقضمزة قمـ اعم١مًمػ: اعمبح٨م إول

 276 : اؾمٛمف، وٟمسبف، وًم٘مبف، ويمٜمٞمتف اًمٗم٘مرة إومم

 277 : ُمقًمده، وٟمِم٠مشمف اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م

 279 : ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م

 281 : ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م

 282 اًمٗم٘مرة اخل٤مُمس٦م: ووم٤مشمف

 284 دراؾم٦م اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ: اعمبح٨م اًمث٤مين

 284 : حت٘مٞمؼ قمٜمقان اًمٙمت٤مب، وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف إمم ُم١مًمٗمف وم٘مرة )أ(

 287 وم٘مرة)ب(: ُمقضقع اًمٙمت٤مب، ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مسٞمٛمف

 290 وم٘مرة)ج(: وصػ ٟمسخ اًمٙمت٤مب اخلٓمٞم٦م اًمتل اقمتٛمدهت٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ ُمع إحل٤مق اًمٜمامذج ُمٜمٝم٤م

 293 بوم٘مرة )د(: قمٛمكم ذم حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤م

 295 ٤مق ٟمامذج ُمـ اعمخٓمقطحلإ

 299 ٟمص اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ: اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م

 299 ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب واًمتٕمريػ سم٤معمٜمٔمقُم٦م وسمٕمض اعمقضققم٤مت اًمققمٔمٞم٦م -1

 316 ُمس٠مًم٦م أن وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أوضمف ًمٚمسبٕم٦م -2

 328 ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ًمب٤مىمل اًمٕمنمة -3

 329 ٤مم ًمٚمسبٕم٦مآؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر ذم اًم٘مرآن، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ أطمٙم -4

 338 سمف ًمب٤مىمل اًمٕمنمةُم٤م يتٕمٚمؼ   -5

 344 ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقاو ؾمقءات -6

 346 ×اخلت٤مم واحلٛمدًم٦م واًمّمالة قمغم اًمٜمبل  -7

 352 اخل٤ممت٦م واًمتقصٞم٤مت

 355 صمب٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع

 361 ومٝمرس اعمقضققم٤مت

 


