
























 

 امللخص
 احلؿد هلل وحده ، وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده ، أمو بعد : 

هيـد  ىلػ بقـون ، ش : دراشي تلصقؾقيمو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف»ؾفذا بحٌ مقشقم بـ

مو ُيذـر يف بعض افؽتى مـ ؿراءات جوئزٍة يف افؾغي ، شوئـغٍي ظربقـًي ، ىلٓ أكـف مل ُيؼـرأ 

 وايي .  هبو ، ومل َتِرْد هبو افر

وؽوفبًو مو تذـر هـذه ااـوئزات يف ـتـى معـوق افؼـرعن وىلظرابـف افتـل ؽؾـى ظـذ 

ؾؽـون مــ اهـتاممفؿ تقجقـف افؼـراءات  : أصحوهبو آهتامم بوفؾغي وـوكقا مـ ظؾامئفو

مستعؿؾفو وصـوههو، بـؾ وـووزوا هفـؽ ىلػ ىلظـراب وتقجقـف مـو ؿـد ُتؼـرأ بـف افؾػظـي 

افعربقي وتِصح فغًي بغض افـظر ظـ ـقهنـو واردًة أم افؼرعكقي مـ وجقه متعددة تقاؾؼ 

. ٓ 

وظـد افتلمؾ يف هذا افصــقع وافـظـر يف إشـبوب افداظقـي ىلفقـف ؿـد تظفـر بعـض 

ادزرات افتل يؿؽــ أن تؽـقن ظـذرًا ٕصـحوهبو ، خوصـًي أهنـؿ ظؾـامء دـؿ مؼوصـد 

 ذيػي وأهدا  شومقي ؾقام يؽتبقن ويقردون مـ مسوئؾ . 

ـؿ دـو ٓ ؾوئـدة ؾقـف ، وأكـف ؾـتح فبـوب  ومـ كظر دذا إمر بؿـظـور عخـر وأكـف و مل

آجتفود : ىله ؿد ُيػفؿ مـف أن ــؾ مـو يصـح فغـًي جيـقز افؼـراءة بـف ويؼبـؾ ، ؾعـدئــٍذ 

 ُيستؼبح هذا افػعؾ ، وي ـَع ظذ أصحوبف . 

ـ شؾؽ دذا ـؾف ـون فزامًو أن ُيبَغ افصقاب يف هذه ادسلفي مع مراظوة آظتذار د

 هذا ادسؾؽ ، وافتـبقف ظذ خطقرة مو ؿد ُيػفؿ خطل ، ومل يؽـ مرادًا دؿ . 

 

 



 

 املقدمة
ــف  ــو  ؿــد وعف احلؿــد هلل حــؼ ،ــده ، وافصــالة وافســالم ظــذ خــر خؾؼــف ، كبقـ

 وصحبف ومـ اهتدى هبديف ، وشور ظذ هنجف . 

ؿ أصـحوهبو بـنيراد أمو بعد : ؾعـدمو تؼرأ يف ـتى معوق افؼرعن وىلظرابـف افتـل اهـت

افؼراءات افقاردة يف أيوت ، ودهؿ ُيتبعقن هفؽ بام يؿؽـ أن تؼرأ بف أفػوظ افؼراءة 

 مـ حقٌ افؾغي بغض افـظر ظـ ـقهنو وردت ؿراءًة أم ٓ .

خمتؾػي يف هذا افبوب ـؼقدؿ: وفـق ؿـرأ  وفؽقن بعضفؿ ؿد أـثر مـ ىليراد ظبورات

ؿـقدؿ : ورئ ــذا فؽـون صـقابًو يف افعربقـي ، وؿـقدؿ : وفـق ؿـرأ ؿـؿورئ ـذا اوز ، و

 ؿقدؿ : وجيقز ـذا وٓ أحػظف ؿراءًة . وجيقز يف افـحق ـذا ، و

مــ  -حسـى ظؾؿـل  -فؽقن همٓء أـثروا مـ ىليراد هفؽ يف ـتـبفؿ ، ومل أجـد 

ًُ أن أبحـٌ  َتؽَؾؿ يف هذه ادسلفي بوشتػوضي ، ومجع أؿقال أهؾ افعؾؿ ؾقفو ، ؾؼد رأي

ضقع مـ جقاكبف ادختؾػي ، وأدرشف دراشي تلصقؾقي خوصًي وؿد وجدتمل مـ هذا ادق

 ، وىلرادة بقون معـك أيي . افؼراءات افقاردة يتعـَك هـر هفؽ ظـد تقجقف

مظوهنو ،  ؾؼي بام جيقز فغًي ومل يؼرأ بف يفؿؿً بتتبع إمثؾي ادتع ؾؼد وفتحؼقؼ هفؽ

افعؾـامء  تعؾقؼـوتادقضـقع، وتلمؾـً يف  واكتؼقً مـفو مجؾًي صوحلًي فالشت فود ظـذ

 دل ظؾقف ، ثؿ ـوكً كتقجي افبحٌ . تبحسى مو  وظؾقفو، وصـػتف

 ـتظؿ ادبوحٌ افتوفقي : ت  دراشياف تؾجوء

 معـك مو جيقز مـ افؼراءة . -1

 مظون مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف .  -2

 أشبوب هـر مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف . -3

 مل ُيؼرأ بف . وهير هـر مو جيقز فغًي و -4



 

 ظالؿي مو جيقز فغًي بوفؼراءات افصحقحي .  -5

 حؽؿ افؼراءة بام جيقز فغًي . -6

ُ مو ؿـد  وفعع هبذا ُأجعي مػفقم هذا ادصطؾح ادستعؿؾ ظـد بعض افعؾامء ، وُأبغي

 يػقد ادتخصصغ يف هذا ادقضقع .

قــو  ؿـد ، وعفـف هق حسبـو وكعؿ افقـقؾ ، وصذ اهلل ظذ كب .ومو تقؾقؼل ىلٓ بوهلل 

 وصحبف أمجعغ .  

 

 

 

 



 

 املبحث األول 

 من القراءة ما يجوزمعنى  

ااوئز اشؿ ؾوظؾ مــ جـوز جيـقز وأصـؾف مــ جـقز وأصـؾف يف افؾغـي مــ ؿـقدؿ 

ثـؿ اشـتعؿؾ مصـطؾحًو دـو جيـقز  جزت افطريؼ وجوز ادقضع أي شـور ؾقـف وشـؾؽف

ؽره : كػذ ومه ظذ افصحي ، وأجزُت وجوز افَعؼد و»ؿول افػققمل : . ويصح ؾقف 

  .شافعؼد : جعؾتف جوئزًا كوؾذاً 

 ،       مــ مـودة ااـقؿ وافـزاي وادؿـزة (أجـزأ)مــ  هـوك فػظ عخر ؿريى مـف وهـقو

  وأجزأه بؿعـك ـػوه وأؽـك ظـف .

أهؾ افؾغـي يؼقفـقن : أجـزأ بـودؿز ، وهـق ظــدهؿ »افتفذيى فألزهري :  جوء يف

 (  .2ش)أجـزأق افقء ىلجزاًء مفؿقز، معــوه: ـػوق»ؿول إَْصَؿعل: بؿعـك : ـػك، 

واْفـَجـزء : آشـتغـوء بوفقـء ظــ افقـء ، وـلكـف آشـتغـوء »وؿول ابـ شقده : 

بوٕؿؾ ظـ إـثر ، ؾفق راجع ىلػ معــك اْفـُجــزء ... وأجـزأ ظــف َهـزأه ، وَهزأتـف ، 

  .شهوُهزأه ، وُهزأتف : أؽـك ظـف ُمغـو

مـ  ؽؾؿي افؼرعكقيظؾقف ، ؾقؿؽـ حتديد مػفقم ااوئز مـ افؼراءة بلكف : مو حتتؿؾف اف

وت بف يف صقرهتو افؼـراءات افـقاردة ادؼـروء أوجف ىلظرابقي وقز فغًي وَتِصحمل ظربقًي ، 

  هبو وفقسً مـفو .

ؾسقؽقن مقضقع بحثـو متعؾؼًو بام يؿؽـ أن تؼرأ بف إفػوظ وظذ هفؽ ، 

 

       . (جقز)  (2/416) فسون افعربواكظر ،  ( )جقز(1/114ادصبوح ادـر ) (1)

 ( )جزي( .     11/144افتفذيى ) (2)

 ( )جزأ( . 7/334ادحؽؿ ) (3)



 

رعكقي مـ وجقه متعددة جوئزة يف افؾغي ، شوئغي ظربقي ، وهل افتل شاَمهو بعض افؼ

وـثر مؽٌل يف هذه »حقٌ ؿول:  افعؾامء بواوئزات ، ـام ورد يف ـالم ابـ ظطقي

. ...شأيي بذـر جوئزات مل ُيؼرأ هبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  1/32ادحرر افقجقز ) (1)



 

 املبحث الثاني 

 مظان ما يجوز لغًة ولم يقرأ به 

تبــع وإمثــؾي افتـل هــرت فؾجوئــز مــ افؼـراءة كجـد أن مقاضـع مـ خالل افت

ىليـراد افعؾؿـوء دو، أو كؼؾـفو ظــ ؽقــرهؿ يؽـقن ظــد تعرضـفؿ  ظـراب افؼـراءات 

 افقاردة يف أيي وتقجقففو مـ حقٌ افؾغي .

معـوق افؼـرعن وىلظرابـف ، ـتـى مظـون ااـوئز مــ افؼـراءة يف بعـض  كجد وفذفؽ

اء، ومعوق افؼرعن فألخػش، ومعوق افؼرعن فؾزجـوج ، وىلظـراب ـؿعوق افؼرعن فؾػر

افؼرعن فؾـحوس ، وؿد يتعرض دذا افـقع أيضـًو أصـحوب ـتـى افـحـق ـسـقبقيف يف 

اج يف إصقل .  افؽتوب ، وادّزد يف ادؼتضى ، وابـ افرََّسَ

  مـ ـتى معوق افؼرعن :وىلفقؽ مجؾًي خمتورًة مـ إمثؾي مـؼقفًي 

: [ 35]ىلبـراهقؿ: ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦژ ء ظـد ؿقفـف تعـوػ :ؿول افػرا

 . شؾؾق ؿرأ ؿورئ : )وَأْجـِْبـِل َوَبـَِل( ٕصوب ، ومل أشؿعف مـ ؿورئ»

ؾفــق [ 49]افؼؿــر:ژمت  ىت  يت  حت  خت ژ  وأمــو ؿقفــف تعــوػ »وؿــول إخػــش: 

افـصى ، وربـام  يـجقز ؾقف افرؾع ، وهل افؾغي افؽثرة ، ؽَر أن ااامظي اجتؿعقا ظذ

 . شاجتؿعقا ظذ افقء ـذفؽ ممو جيقز وإصؾ ؽره

: [ 88]افؼصـص: ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  وؿول افزجــوج ظــد ؿقفـف تــعوػ :

َٓ َوْجُفُف( بوفرؾع ، وفؽـ ٓ يـبغل أن ُيؼرأ هبو...»...   . شوجيقز )ىلِ

 

 ( .        2/78)معوق افؼرعن  (1)

 ( .   85-1/84معوق افؼرعن ) (2)

 ( . 2/78معوق افؼرعن وىلظرابف ) (3)



 

 ڀ ٱٻٻ  ٻٻپپپپژوؿول أيــضًو ظــد ؿقفـف تعـوػ:

وفـــق ــــــون بعــــض »أيــــي : [ 3وئـــدة:]اد ژڀڀڀٺٺ

ًْ ظذ افــوس ادقتـُي  َم ادرؾقظوت كصبًو ظذ ادعـك اوز يف ؽر افؼرعن ، فق ؿؾً : ُحري

وافدُم وحلُؿ اخلـزير ، وحيؿؾف ظذ معـك : وحرم اهلل افدَم وحلَؿ اخلـزير فـجوز هفؽ ، 

يف افؼرعن : ٕن افؼـراءة شــي ؾلمو افؼرعن ؾخطل ؾقـف أن تؼرأ بام مل َيؼرأ بف مـ هق ؿدوة 

. شٓ تتجووز

: [56]افـؿـــؾ:ژٻ  ٻ  ٻ  ٻژ وؿـــول افـحـــوس ظــــد ؿقفـــف تعـــوػ

. شژپ  پژ  ، واخلز وعؾف اشؿ ـون ژٻژوجيقز رؾع»

افـالم  رـبؽسـ [5]افطـور::ژڭ   ڭژ ؾؾق ؿــرأ ؿورئ : »وؿـول ابـ خوفقيف : 

أ بف ىلها مل يتؼدم فف ىلمـوم، وافؼـراءة شــي يلخـذهو فؽون شوئغًو يف افعربقي ؽَر أكف ٓ يؼر

. شظـ أول ، وٓ حُتؿؾ ظذ ؿقوس افعربقيعخر 

ـــى  ــــ أ  ضوف ـــول مؽـــل ب ـــف : : »وؿ ـــداء ژہ  ھژ ؿقف ، واخلـــز  ابت

، وفـق ُكصـى  ژھ  ھ  ھژ  ، تؼديره : )َؾَعَؾْقـُؽْؿ ىلمسـوٌك(، ومثــؾف :مـحذو 

.شظذ ادصدر يف ؽر افؼرعن اوز

 ـتى افـحق : ومـ أمثؾي مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف ادقجقدة يف

:  [18]ااـ:ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ يف ؿقفف تعوػ : ؿول شقبقيف -

 

 ( .       2/147معوق افؼرعن وىلظرابف ) (1)

 ( .  3/253ىلظراب ا فؼرعن ) (2)

      ( .42ىلظراب ثالثغ شقرة ص ) (3)

 ( . 1/131م ؽؾ ىلظراب افؼرعن ) (4)



 

 . ش )وىلَِن ادسوجَد هلل( ـون حسـًووفق ُؿرئ : »

: [119]ضـف:  ژک  ک  گ  گ  گ  گژ عوػ : ـوؿول ادُْـَزد ؾــل ؿقفـف تـ -

 . ش ظذ افؼطع وآبتداء  ژَؽ َٓ َتْظَؿُل ؾِقَفووىلِكَ ژقز ـويـج»

 ژڄڃ ڃڃ   ڃ چچژ: يف ؿقفف تعوػوؿول ابـ ه وم  -

بوفـصى ظذ آشتثـوء اـوز ، وفؽــ ( ىلَٓ افَضوفيغ)وفق ؿرئ »: [ 56]احلجر:

 .شافؼراءة شـي متبعي

بـف ، وبعـض ـتـى وهؽذا فق تتبعـو إمثؾي ادقجقدة يف ـتى معوق افؼرعن وىلظرا

 افؾغي فقجدكوهو مـ مظوني مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف . 

 

 ( .3/127افؽتوب ) (1)

( ، وافبـدور 2/597ؼ )ـمتـقاترة ، ؿرأ كوؾع وصعبي بؽرَّس ادؿزة وافبوؿقن بػتحفو . اكظر : افـوهل ؿراءة  (2)

 ( .   218افزاهرة ص )

 ( . 2/342ادؼتضى ) (3)

   ( .288( ، واكظر : ذح صذور افذهى ص )274ذح ؿطر افـدى ص ) (4)



 

 املبحث الثالث 
 أسباب ذكر ما يجوز لغًة ولم ُيقرأ به 

ظـد افتلمؾ يف إشبوب افتل دظً بعض افعؾامء ىلػ هـر أمثؾـي ممـو جيـقز فغـًي ومل 

ورد يف أيـي مــ  ُيؼرأ بف ، وافدواؾع افتل جعؾً بعضفؿ يتعـك هـرهو بعد ىليراد مـو

 افؼراءات ، يؿؽـ حكهو يف افتويل :

 .  افؽريؿ آهتامم افبوفغ ببقون إوجف ا ظرابقي ٕفػوظ افؼرعن -1

 أن يؼرأ بغر مو ؿرئ بف . افعظقؿ احلرص ظذ ،ويي افؼرعن -2

 تليقد وجف مـ َبَؾَغْتُف ؿراءة وصحً ظـده .  -3

 هـر هفؽ ظذ شبقؾ افـؼؾ واحلؽويي .  -4

 قؽ تػصقؾ هذه إشبوب : وىلف      

ؾفـمٓء افعؾــامء فتَضـؾملِعفؿ  يف افؾغــي ومؽـــفؿ مـفـو وت ــبعفؿ هبـو صــور ظـــدهؿ 

 بغقي بقون معـك أيي .اهتامم بوفغ بوشتخراج إوجف ا ظرابقي فألفػوظ افؼرعكقي 

مــ  ؽؾؿـي افؼرعكقـين يستخؾصقا ــؾ مـو يــؿؽـ أن حتتــؿؾف افأفذا ؾال يستغرب 

 إوجـف ا ظرابقـي ومو يسـقغ أن تقَجـف بف فغًي . 

ؾؼد يقرد أحدهؿ وجف مو ؿرئ بف وصح ، ثـؿ يـذـر مـو ورد مــ افؼـراءات   ظؾقف

فف أيضًو  ٓ يؼتك ظـذ هفـؽ ، وٓ يــؼػ ظــد مـو يــحػظف مــ بحقٌ صوًها ، ويقجي

ؽقـر ادستعؿؾ مــ افؼـراءات ، بـؾ يتعـداه فقسـتقظى ــؾ مـو يؿؽــ أن ادستعؿؾ و

 حتتؿؾف افؼراءة فغًي ، ويقاؾؼ افعربقي مـ وجقه . 

ر ورود افؼراءة بقجـف عخـر ممـو يسـقغ  ر مـ بوب آؾساض أن فق ُؿدي ؾفق هـو ُيـؼدي

فً افؼراءة بقجف عخـر حتتؿؾـف افؾغـي  اـوز يف ؽـر فغًي ٕمؽـ أن ُيؼرأ هبو ، أو فق ُوجي



 

 افؼرعن . 

وفعؾ هذا افصـقع مـفؿ ي بف مو اظتوده أهؾ افؾغي مـ هـرهؿ إوجف ااوئزة فغًي 

دون . ؾقن دو ويؼعي  ظـد ذحفؿ ف قاهد افؼقاظد افؾغقيي افتل يمصي

تلمؾــو ظـذ  ؾؾـق  :أيضـوً  احلديـٌ أفػوظ تقجقف يف ادسؾؽ هذا افعؾؿـوء شؾؽ وؿد

ي يف ىلظراب مـو ُي ـؽؾ مــ إفػـوظ افقاؿعـي يف شبقؾ ادثول ضريؼي أ   افبؼوء افُعْؽَزِ

إحوديٌ فقجدكوهو هل هات افطريؼي افتل اكتفجـً يف ىلظـراب افؼـراءات افقاؿعـي 

 يف أيوت .

 وىلفقؽ بعض إمثؾي افتل هـرهو : 

ٕ  هر : ملسو هيلع هللا ىلص ظـد تقجقف ؿقل افـبـل  -أ

وفـق : »ؿـول . جـوء يف احلـديٌ : قٌ ح،  

. شُكصى ظذ تؼدير : تصـع خرًا مـ هفؽ جوز

: ؿـول . (( ملسو هيلع هللا ىلص ))ظـد تقجقف حـديٌ :  -ب

واحٌد ومو بعده بوفرؾع، وتؼديره: هل واحد ، وفق كصى جـوز ظـذ أن يؽـقن بـدًٓ »

. شمـ أمثول

))قف حديٌ معوه بـ جبؾ يف ظالموت افسوظي : ظـد تقج -ج

، ؾقتسخطفو ظطػًو ظذ كصى ااقد: »ؿول . ((

. شيعطك ، وجيقز افرؾع ظذ تؼدير : ؾفق يتسخُطفو

أن تقجقف هذه إفػـوظ اد ـؽؾي يف إحوديـٌ ؿـد  ُيؾحظ مـ خالل هذه إمثؾي

 

 ( .   58ىلظراب مو ي ؽؾ مـ أفػوظ احلديٌ افـبقي ص ) (1)

    ( .75افسوبؼ ص ) ادصدر (2)

 ( .   174ىلظراب مو ي ؽؾ مـ أفػوظ احلديٌ افـبقي ص ) (3)



 

كػس ادـفٍ ادتبـع يف بقـون إوجـف ا ظرابقـي ادختؾػـي وافتـل اشتعؿؾ ؾقفو ادصـػ 

 حتتؿؾفو افؼراءة .

صـقاهد افتقضـقح "وـذفؽ كجد ا مـوم ابــ موفـؽ اتبـع كػـس ادــفٍ يف ـتوبـف 

، وهفؽ ظـد ىلظراب إفػـوظ اد ـؽؾي مــ  "وافتصحقح د ؽالت ااومع افصحقح

 صحقح افبخوري .

  وؾقام يع بعض إمثؾي ظذ هفؽ :

 (( ُمركو أن ُكخِرج اْفـُحقَض يقم افعقديـ أ ))  :ظـد تقجقف ؿقل أم ظطقي  -أ

يف هذا احلديٌ تقحقد )افققم( ادضو  ىلػ )افعقديـ(، وهق يف ادعـك : »ؿول

مثـَك ، وفق ُروي بؾػظ افتثـقي  ظذ إصؾ ، وبؾػظ ااؿع ْٕمـ افَؾبس اوز 

. ش...

: ملسو هيلع هللا ىلصـل ف ؿقل افـبظــد تقجقـ -ب

: مـفـ افؼُك بوهلل جيقز رؾع افؼك وافسحر ظذ تؼديرو: »... ؿول 

. شوافسحُر ...

:  ملسو هيلع هللا ىلصجقف ؿقل افـبل ظـد تق -ج

أحدمهو ظذ أكف اشؿ وجيقز يف )خر( و)ؽـؿ( رؾع »: ؿول 

)يؽقن( ، وكصى أخر ظذ أكف خزه ، وجيقز رؾعفام ظذ أهنام مبتدأ وخز يف 

مقضع كصٍى خزًا فـ )يؽقن( ، واشؿف ضؿر اف لن: ٕكف ـالم تضَؿـ حتذيراً 

د دعـوه ـي .شوتعظقاًم دو ُيتقَؿع، وتؼديؿ ضؿر اف لن ظؾقف مم

 

 ( .61صقاهد افتقضقح وافتصحقح ص ) (1)

   ( .113صقاهد افتقضقح وافتصحقح ص ) (2)

 ( .  145ادصدر افسوبؼ ص ) (3)



 

عؾـامء هذا افسبى يؿؽـ اشتـتوجف مـ ظدة معطقوت تظفر مـ خالل شقو: ــالم اف

ذا افسـبى بـوٕمقر ، ويؿؽــ آشـتدٓل ظـذ صـحي هـ ظـد ىليـرادهؿ دـذه ااـوئزات

 :  افتوفقي

، ذيـ أؾـقا أظامرهؿ يف خدمي افديـوء افـزات هؿ مـ افعؾؿـأن مقردي هذه ااوئ -أ

وسؾقا أوؿوهتؿ يف افدؾوع ظـف وافـصح فف ، ؾال ُيظـ هبؿ ىلٓ خرًا ، وٓ ُيػرَّس صـقعفؿ 

هذا ىلٓ بنرادة احلؼ ، وٓ حُيؿؾ ىلٓ ظذ أحسـ ادحومؾ ، وهق احلرص ظذ افـذب ظــ 

 ـتوب اهلل وصقوكتف ظـ افتحريػ وافتبديؾ .

يسـتدظل أن مـ ادتؼـرر أن افؼـرعن افؽـريؿ حيؿـؾ ظـذ أحســ افقجـقه ممـو  -ب

تؽــقن إوجــف ا ظرابقــي فؾؼــراءات افؼرعكقــي متقاؾؼــًي مــع مــو يســقغ فغــًي وجيــقز يف 

 افعربقي . 

فذا، ؾؼد ُيْسَتْ َؽُؾ وجُف بعض افؼراءات افتل ُؿرئ بـفو ،  وُيعزى هفؽ بلن يؽقن 

مو ؿرأ بف افؼورئ ؿد أخذه مـ ؽـر مـتؼـ ، ؾقـذـر إوجـف ا ظرابقـي إخـرى افتـل 

فؼراءة وافتل ؿد يؽقن ؿرئ هبو ومل تبؾغف ، وهـل مقاؾؼـي وجـف افصـقاب يف حتتؿؾفو ا

 افؾغي . 

ــرادهؿ دــذه افقجــقه  -ج ــذـره أـثــر هــمٓء افعؾــامء مـــ افتعؼقــى بعــد ىلي مــو ي

ٕكف مل يؼرأ هبو ، وتورًة كػل افعؾؿ بلكف ؿرئ  افؼراءة بذفؽوادتضؿـ تورًة افتحذير مـ 

 هبو .

ــي هفــؽ : مــو هـــره ا ــف تعــوػ :ومـــ أمثؾ ــد ؿقف  ڭۇۇۆژ فزجــوج ظـ

ــول :  [3]يقشــػ: ژۆ ــراءة كصــى » ، ؿ ــرعن، افؼ ــذا افؼ ــؽ ه ــــو ىلفق أي : بقحق

 اار وافرؾع مجقعًو ، وٓ أظؾؿ أحدًا ؿرأ هبام . افؼرعن، وجيقز اار وافرؾع مجقعًو ،



 

، ؾقؽــقن ادعـــك : كحـــ  ژڭۇۇژؾلمــو ااــر ؾعــذ افبــدل مـــ ؿقفــف : 

 ذا افؼرعن ، وٓ تؼرأَن هبو .كؼص ظؾقؽ أحسـ افؼصص هب

وافرؾع ظذ ترمجي مو أوحقـو ىلفقؽ، ـلن ؿوئاًل ؿول : مو هـق  ومـو هـذا   ، ؾؼقـؾ : 

 . شهذا افؼرعن ، وٓ تؼرأن هبو أيضوً 

ڤڤڤ  ژ ومـــــ إمثؾــــي أيضــــًو ؿــــقل افػــــراء ظـــــد ؿقفــــف تعــــوػ:

أشــؿعف مـــ ؾؾــق ؿــرأ ؿــورئ : )َوَأْجـِْبـِــل َوَبـِــَل( ٕصــوب ، ومل : » ژڦڦ

. شؿورئ

ــقل شــقبقيف :  ــي ـــذفؽ ؿ ـــ إمثؾ ــق ؿرهوهــو :»وم ے  ے  ۓ  ۓ   ژ  وف

. شـون جقدًا ، وؿد ؿرئ[ 52]ادممـقن:ژ﮲

بـقن ظـذ افؼـراءة بـام يػقـد  ؾفذه إمثؾي افثالثي تـدل بقضـقح أن افعؾـامء ؿـد يعؼي

يف  ژۆژاحلؽؿ ظؾقفـو ، ؾــػل تعؼقــى افزجــوج ظـذ وجــف ااـر وافرؾـع يف

أيي بلكف ٓ يعؾؿ أحدًا ؿرأ بـفام، ثؿ تؽريـره افتحذيـر مـ افؼراءة هبام يدل ظـذ ظـدم 

 رضوه بؼراءهتو دون أن يؽقن دو روايي صحقحي . 

يـدل ظـذ أن افعؿـدة ظــده ظـذ ادسـؿقع  شومل أشؿعف مـ ؿـورئ»وؿقل افػراء : 

 ادؼروء بف ، ٓ هرد ادقاؾؼي فؾغي .

، وىلؾودتـف أكـف مــ ادؼـروء بـف ، رـقيف ظذ وقيزه فؼراءة افؽسـشقب وهؽذا تعؼقى

 وفقس آظتامد ظذ جقاز هفؽ يف افعربقي .

 

 ( .   3/88معوق افؼرعن وىلظرابف ) (1)

 ( .    2/78معوق افؼرعن ) (2)

 ؼـقن ؾؼـرهوا بػتحفـو . اكظـر : افــر ادؿزة هـق ؿـراءة افؽـقؾقغ ، وأمـو افبـوؿـ( . وـس3/127افؽتوب ) (3)

       ( .219( ، وافبدور افزاهرة )2/612)



 

يدل ظذ حرصفؿ ظذ أٓ يؼرأ أحد ىلٓ بـام ورد وثبـً وىلن واهلل أظؾؿ ؾفذا 

 ـون فف وجف شوئغ يف افعربقي . 

افعربقـي ، بـؾ بـام  ؾؽلهنؿ هبذا يمـدون ظذ أن افؼراء ٓ يؼرهون بؽـؾ مـو جـوز يف

 تقؾرت ؾقف افؼوط إخرى .

ويؿؽـ أن ي َبف صـقعفؿ هذا بـودحسزات افتـل جـرج ظــ افؼوظـدة وإصـؾ ، 

ؾعـدمو ُيَبغي أحدهؿ أوًٓ مو ُيؼرأ بف مـ افقجقه ادتػؼي مع افروايي يف افؾػظـي افؼرعكقـي 

حًو دعـوه فًو دو ومقضي يؼع يف هـر مو ؿد يتػـؼ  =و اد تؿؾي ظذ ؿراءات خمتؾػي مقجي

معفو يف افصقرة ، وخيتؾػ ظـفو مـ حقـٌ افؼـراءة هبـو ، وهفـؽ مــ بـوب آحـساز 

ظـفو ، وظدم ؿبقدو ؿراءًة ، وافتؿققز بقـفو وبغ افؽؾـامت افؼرعكقـي حتـك ٓ يـدخؾ يف 

 افؼرعن مو فقس مـف .

ه ااوئزات هـق ؾفذا افتعؼقى مـ ِؿَبؾ همٓء يدفـو بقضقح أن مـ دواؾع هـر هذ

 احلرص ظذ ،ويي افؼرعن وافذب ظـف ، وصقوكتف أن يدخؾ ؾقف مو فقس مـف . 

مـ خالل تلمؾ إمثؾي افتل هـرهو افعؾامء فؾجوئزات افتل مل ُيؼرأ هبو كجد فـذفؽ 

، وـلن ادقرد دـو  فغيً  هذه ااوئزاتؾوئدة دؿقؼي ، وهل تليقد وجف مـ واؾؼً ؿراءتف 

يؼقل : مـ ؿرأ بذفؽ ، وصحً ظـــده افروايـي ، واتصـؾ شــده يف افؼـراءة هبـو ؾنكـف 

ظذ صـقاب ، وؿراءتـف مقاؾؼـي فقجـف مــ إوجـف ا ظرابقـي ، ؾؾقؼـَر ظقــًو بـام يؼـرأ 

  وفقطى كػسًو بام يتؾق، ؾؼد ؿـرأ بام يقاؾؼ ذوط افصحي .

 ومـ أمثؾي هفؽ :

 ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :  ء يف ؿقفــــف تعــــوػؿــــقل افػــــرا -1



 

 .(1)ش وفق رؾع ادثؼول ـام ؿول )وىلن ـون هو ظرَّسة ؾـظرة ( ـون صقابوً »  :[47:إكبقوء]

 وفــق ُؿرئــً » [54احلجــر: ] ژٹ  ڤژ : يف ؿقفــف تعــوػ ؿــقل إخػــش -2

وُحـذؾً  ،بتثؼقؾ افـقن ـون جقدًا ومل أشؿعف، ـلن افـقن ُأدؽؿـً ژٹ  ڤژ

ـــو ــــ رهوس أي كحـــق: افق ـــذ  م ـــام حُت ـــد:  [8ص: ] ژۀ   ہ  ہ  ہ   ژ ء ـ يري

 .(2)شظذا 

بــوفرؾع ، » [34مــريؿ: ] ژڭ  ڭژ : وجــؾ ؿــقل افزجــوج ظـــد ؿقفــف ظــز -3

هــق ؿـقل احلـؼ، ومــ كصــى :  ؾؿــ رؾـع ؾـودعـك: ،بوفـصــى (ؿـقَل احلـؼي )وجيـقز 

 .ش: أؿقل ؿقل احلؼ افذي ؾقف يؿسون أي : ي ؽقنؾودعـك

 هــر مـو وء يفـمـ شـبؼفؿ مــ افعؾؿـ أصحوب ـتى معوق افؼرعند بعض ؿد ُيؼؾي 

تـذى ضـريؼفؿ : ٕكـف يـرى أن هـمٓء افسـوبؼغ أئؿـي أظـالم حُي جيقز فغـًي ومل ُيؼـرأ بـف

 . وُيـفٍ هنجفؿ يف هفؽ

و كصقا ظذ أن ؾالكًو ومـ خالل افـظر يف بعض إمثؾي ادذـقرة كجد أن أصحوهب

 مـ افعؾامء هق افذي هـرهو ووَجففو ، وىلفقؽ أمثؾًي ظذ هفؽ :

ــف تعــوػ: -أ ــد ؿقف ــول افزجـــوج ظـ ــي:ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄژ  ؿ : [13]احلوؿ

ظذ مو مل ُيَسَؿ ؾوظؾف ، وهــر إخػـش )كػخـًي واحـدًة(  ژڄژافؼراءة بوفرؾع يف »

ڦ  ژ:ٓ ، وهــل يف افعربقــي جــوئزٌة ظــذ أن ؿقفــؽ بوفـصــى ، ومل َيــذـر ُؿــرئ هبــو أم

 

 ( .2/215معوق افؼرعن ) (1)

 (.1/255معوق افؼرعن ) (2)

        ( .3/329معوق افؼرعن وىلظرابف ) (3)



 

 . شيؼقم مؼوم مو مل ُيسَؿ ؾوظؾف ... افخ ژڦ

، ؿـول  ژۆژظطػًو ظـذ[ 41]افــقر: ژٴۇ  ۋ ژ»:  ؿول أبق جعػر افـحوس -ب

( بؿعـك مع افطر ، ومل ُيؼرأ بف  . شأبق ىلشحو: : وجيقز )َوافَطْرَ

ره افزجـوج يف معـوق افؼـرعن ، ومل يعؼـى ظؾقـف ؾـجد هـو أن افـحوس ؿد حؽـك مـو هــ

 بقء ، ؾفق هرد كؼؾ دو هـره ؽره .   

ے  چژ: وشـلفً اخلؾقـؾ ظــ ؿقفـف :ؿـول: » بـ افرََّساجٓ جوء يف إصقل -ج

، ؾؼول : ىلكام هق ظـذ حـذ  افـالم ، ؿـول : [ 52]ادممـقن: ژۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵

 .شـون جقيًدا ژےژوفق ؿرأهو ؿورئ 

مع تـقيـ  ژڤژأجوز افػراء افرؾع »ؿول ِؿقام افسـي يف ىلظراب افؼرعن :  -د

ظــذ أن تـــؽقن افؽقاــــى هــل افزيــــي فؾسؿـــوء ، ؿــول : يريــد زَيـوهــو بتزيقـفــو ژڤژ

 . شافؽقاـى

قا ظـذ   وؿد يـؼؾ بعض افعؾامء صقئًو مـ تؾؽ إمثؾي يف ـتبفؿ دون أن يـُسبقهو أو يـُصمل

قهنـو و مـؼقفي ، ـام هق اف لن يف تبـل بعض ادعوق ، وافػقائد ، وآشتـبوضوت افتل يـؼؾأهن

 افعؾامء .  وهذا صوئع واضح يف ـتى ، مـ ؽر ىلشـود ٕصحوهبو

 

 ( . 5/216( معوق افؼرعن )1)

 ( .  3/141فؼرعن )( ىلظراب ا2)

 ( أي شقبقيف .3)

 (.219ص ) افبدور افزاهرة افؽقؾققن ـام يف  وؿد ؿرأهو  ،( 1/271إصقل يف افـحق )( 4)

 ( . 6)افصوؾوت :  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ( مـ ؿقفف تعوػ :5)

    ( .335( ىلظراب افؼرعن فؼقام افسـي ص )6)



 

 املبحث الرابع 

 محاذير ذكر ما يجوز لغًة ولم ُيقرأ به 

ؼراءات افتـل اتػؼً أؿقال افعؾامء ظذ أن هذه ااوئزات مـ افؼراءة فقسً مـ اف

يؼــرأ هبــو ، وأَن ظــدم ورود مــو يعضــدهو مـــ إثــر ممــو صــح ؿــراءة مـعفــو أن تؾحــؼ 

بوٕفػوظ افؼرعكقي ؾضاًل ظـ أن يؼرأ هبو ، وىلكـام امتـوزت هـذه إفػـوظ بؿ ـوهبتفو دـو 

 يؼرأ بف يف ـقكـفو متجفي ا ظراب .   

ـام شبؼ يف ادبحٌ وبوفرؽؿ مـ افػقائد افتل يؿؽـ أن تستػود مـ هـر ااوئزات 

افثوفٌ ، ىلٓ أن هــوك بعض ادحوهير افتل تؼع بسبى مو ؿد ُيػفؿ مـ هفـؽ وحيصـؾ 

 مـ افؾبس ، ويؿؽـ أن جُيؿؾ هفؽ يف افـؼوط افتوفقي : 

أَن َؿبـقل افؼـراءة متقؿـػ ظـذ اشـتؼومي  -بسبى جفؾـف  -ؿد يػفؿ بعضفؿ  -1

 -ؾضـاًل ظــ أن تؽـقن متـقاترة - وجففو يف افعربقي ؾؼط ، وٓ ي سط صحي افسـد

وٓ مقاؾؼي فػظفو خلط ادصحػ ، ؾقخرج افؼرعن بذفؽ ظــ ـقكـف تقؿقػقـًو ٓ جيـقز 

 ؾقف آجتفود .

ؿد يؼع ؾقف بعضـفؿ بسـبى مـو يؾتـبس ظؾقـف  ،، ومزفؼ خطقـروهذا  ذور ظظقؿ

   ، ووؾقي معوكقفو .زات، وآهتامم بحؽويتفومـ جَراء آحتـػوء بؿثؾ هذه ااوئـ

ؿد يػتح هذا افصـقع بوب افؼقـوس ، ويؽـقن شـببًو يف ىلحلـو: بعـض إفػـوظ  -2

بوفؼرعن وفقسً مـف، ويؽـقن أيضـًو مـدخاًل ٕظـداء افـديـ بـلن يطعــقا يف افؼـرعن، 

وَيِؾُجــقا مـــ هــذه افثغــرة ، وجيــدوا ؾقفــو مــو يؿؽـــفؿ مـــ حتؼقــؼ مبتغــوهؿ ، وتليقــد 

فقؽـقن دـو  هؿ :اجتفـودوراء افعؾـامء خوضـعي ٔزظؿفؿ بلن هـذه افؼـراءات افثوبتـي 

 فر يف ـتوبف .تس معـك مؼبقل ـام اَدظك هفؽ جقفد



 

ؾؼـد رَد ظؾقفـو افعؾـامء ، وبقــقا  :وفسـو بصدد افرد ظذ مثؾ هذه اف بفي افقاهقـي 

بطالهنو يف ـتبفؿ ، ىلكام مرادكو هـو أن ك ـر ىلػ أن مــفٍ بعـض ادػرَّسـيـ يف ا ـثـور 

ــؾ ضــعػوء افـػــقس ، مـــ هـــر ااــوئزات مــ ـ افؼــراءة مســؾؽ ؿــد يســتغؾ مـــ ِؿَب

ريؿ  تجغ بلؿقال ويتخذوكف حجي يف افقصقل ىلػ أهداؾفؿ يف افـقؾ مـ افؼرعن افؽ

، خوصًي وأن هـوك أمثؾي متعـددة ممـو هــروه مل يعؼبـقا ظؾقفـو بؽقهنـو مل همٓء افعؾامء

 ُيؼرأ هبو .   

امً وتعـيل هـرهو تـوء ىليراد هذه ااوئزات ـيعد بعض افعؾؿ -3 دو ٓ ؾوئدة  ج مل

تعؾقؼًو ظذ ، وحؽويتف يف ـتى افتػسر ٓ ؿقؿي فف وٓ ؽـوء ، يؼقل ابـ ظطقيؾقف

 ژٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀژ :ؿقفف تعوػ

ٌل يف هذه أيي بذـر جوئزات مل ُيؼرأ هبو، وحؽويي مثؾ هذا يف »:  [6]افبؼرة: وـَثر مؽي

. شـتى افتػسر ظـوء

ـَ أصـحوهبو ىليـراد مـو حتتؿؾـف  وـتى افتػسر افتل مل تذـر هـذه ااـوئزات ومل يـتع

افؼراءات مـ إوجف ا ظرابقي مل يؽـ هفؽ ممو ُيعوب وُيـتؼد ، أو خطًل ُيستدرك ظذ 

 ، أو كؼصًو يماخذون ظؾقف .  أصحوهبو

 

        ( .1/32ادحرر افقجقز ) (1)



 

 املبحث الخامس 
 عالقة ما يجوز لغًة بالقراءات الصحيحة 

 مـ ادعؾقم ظـد افعؾامء أن هـوك ذوضًو فَؼبقل افؼراءة ، وهل : 

مقاؾؼتفو فقجف مـ أوجـف افؾغـي افعربقـي ، شـقاء ــون أؾصـح أم ؾصـقحًو ،  -1

 .  هؿعًو ظؾقف أم خمتؾػًو ؾقف مع ؿقتف

 . ؼتفو فرشؿ أحد ادصوحػ افعثامكقي وفق احتامًٓ مقاؾ -2

، تقاتر ؾقف معؾياًل هفؽ أكف ؿرعن، وههى بعضفؿ ىلػ اصساط افصحي افسـد -3

 . وافؼرعن ٓ يثبً ىلٓ بوفتقاتر

وهبذه افؼوط افتل اصسضفو افعؾامء كجد أن ااوئز مـ افؼراءة ؿد اؾتؼـد افؼـط 

 صحي ا شـود أو افتقاتر .إشود مـ ذوط افَؼبقل ، وهق 

افسـي أن تمخذ افؼراءة ىلها اتصؾً روايتفو كؼاًل وؿـراءًة » :يؼقل ىلشامظقؾ ادروي

 .شوفػظًو، ومل يقجد ضعـ ظذ أحد مـ رواهتو

ي سط أن يؽقن ادؼروء بف ؿد تقاتر كؼؾف ظـ » : ويؼقل ابـ افصالح

.  ...شتف إمي بوفؼبقل ؿرعكًو ، أو اشتـػوض كؼؾف ـذفؽ ، وتؾؼَ ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

وبؼل ؿسؿ : »ؼ افرشؿ ومل يلت بف افـؼؾيف صلن مو واؾويؼقل ابـ اازري

ه أحؼ ، ومـ :مردود أيضًو ، وهق مو واؾؼ افعربقي وافرشؿ ومل يـؼؾ افبتي  عف ـؾفذا ردمل

 

 ( .  1/422( ، مـوهؾ افعرؾون )7( ، ىلحتو  ؾضالء افبؼ ص )1/11هذا افؼط بتقشع يف افـؼ )اكظر  (1)

 ( .   13-1/12اكظر هذا افؼط بتقشع يف افـؼ ) (2)

(، مـوهـؾ 6(، ؽقـٌ افـػـع  ص )1/119واكظر حجي افؼوئؾغ بؼط افتقاتر يف : ذح افطقبي فؾــقيري ) (3)

 ( .434-1/431افعرؾون )

 ( .  1/331ر : افزهون يف ظؾقم افؼرعن )اكظ (4)

  ( .1/38اكظر : افـؼ ) (5)



 

بؽر  وؿد ُهــر جـقاز هفؽ ظـ أ ر. ــوئـؿ مـ افؽبـظقـف مرتؽى فعـ، ومرتؽب أصد

. شؿد بـ احلسـ بـ ِمْؼَسؿ افبـغدادي ادؼرئ افــحقي، وـون بعد افثؾثؿـوئـيحـم

 وهذا افذي جَقزه ابـ ِمْؼَسؿ صذوه ، وخموفػ دو ظؾقف افعؾامء .

وؿول ؿقم مـ ادتؽؾؿـغ : ىلكـف يسـقغ ىلظـامل »ؿول افؼويض أبق بؽر ابـ افبوؿالق : 

ىلها ـوكـً تؾـؽ إوجـف صـقابًو يف افرأي وآجتفود يف ىلثبوت ؿراءة وأوجف وأحر  

ــل  ــً أَن افـب ــي ، وىلن مل يثب ــؽ أهــؾ احلــؼ، وأكؽــروه، ملسو هيلع هللا ىلص افعربق ــك هف ــرأ هبــو، وأب ؿ

 . شوخَطموا مـ ؿول بف

روط افتـل ارتضـوهو افعؾـامء مـو ـومـ افدظـووى ادعوسة وافتـل تـطـعـ ؾـل اف 

فؾفجـوت ، وؿـرر ههى ىلفقف ضف حسغ مـ افؼقل بلن مصدر افؼراءات افؼرعكقي هـق ا

وهـو وؿػي ٓ بد مـفو : هفؽ أن ؿقمًو مـ رجول افـديـ ؾفؿـقا أن هـذه »هفؽ بؼقفف : 

افؼراءات افسبع متقاترة ظـ افـبل كزل هبو جزيؾ ظذ ؿؾبف ، ؾؿـؽرهو ـوؾر مــ ؽـر 

صـؽ وٓ ريبــي، ومل ُيَقَؾُؼـقا فــدفقؾ يســتدفقن بـف ظــذ مــو يؼقفـقن شــقى مــو ُروي يف 

 . شأكزل افؼرعن ظذ شبعي أحر »ظؾقف افصالة وافسالم :  افصحقح مـ ؿقفف

واحلؼ أن فقسـً هـذه افؼـراءات افسـبع مــ افـقحل يف ؿؾقـؾ وٓ ـثـر ، وفـقس 

مـؽرهو ـوؾرًا وٓ ؾوشؼًو وٓ مغتؿزًا يف ديـف ، وىلكام هل ؿراءات مصـدرهو افؾفجـوت 

 . شواختالؾفو...

 

 ( .  1/17افـؼ ) (1)

 ( . 1/69)فؾؼرعن آكتصور  (2)

( ، ومسـؾؿ يف بـوب بقـون أن افؼـرعن 4992أخرجف افبخوري يف بوب أكزل افؼرعن ظذ شبعي أحر  برؿؿ ) (3)

  ( .818ظذ شبعي أحر  وبقون معـوه برؿؿ )

 ( . 95ٕدب ااوهع فطف حسغ ص )يف ا (4)



 

ي ٓ صـؽ يف بطالهنـو وخموفػتفـو فؾحـؼ ، وهذه افدظقى افػوشدة ، وافػريي اخلبقثـ

وٓ تستحؼ أن يؾتػً ىلفقفو ، فؽـ مـ بوب ىليـضوح إمر دـ ؿد حيصـؾ ظــده صـؽ 

 بسبى ىلثورة هذه اف بفي يؼول :

ىلن افعؾامء ظذ أن افؼراءات أبعوض افؼرعن وجزء مـف ، وافؼرعن ـؾف بؼراءاتـف  -1

يـوت افؼرعكقـي افدافـي ظـذ هفـؽ افصحقحي مـ ظـد اهلل ، وٓ دخـؾ ٕحـد ؾقـف ، وأ

 ٱٻ  ٻٻٻپپپ ڀ     ڀژ  ـثرة ، ـؼقفف تعوػ :

ڀ  ڀ   ڀ  ژ وجــــؾ: ، وؿقفــــف ظــــز[15]يــــقكس:  ژٺ ڀڀٺ   ٺ  ٺ

 وؿقفــــف شــــبحوكف :[ 5-3]افـــــجؿ: ژٺٺٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿٿٹ  ٹ  ٹ

 ]احلوؿــي: ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ژ

44-46]. 

افطعـ يف اشـتدٓل افعؾـامء ظـذ تـقاتر افؼـراءات افسـبع بحـديٌ إحـر   -2

ؾفذا احلديٌ فف روايوت متعددة م فقرة تدل بؿجؿقظفو ظـذ  :افسبعي أمر مردود 

وبي ـــــ، وأن افصحملسو هيلع هللا ىلص فو ىلػ افـبـل ــبراءات مـَزفي مـ ظـد اهلل ، ومقحك ــــــــأن افؼ

ــقهو مـــتؾَؼــ فؿـاهلل ظؾقــ رضــقان  فؿ ـوهو ظــــوتؾؼــ ،   ملسو هيلع هللا ىلصؿفؿ رشــقل اهلل ــ معؾي

حتك وصؾً ىلفقـو بوفتقاتر ، ممو ٓ يـدع هوًٓ دطعـ ضـوظـ ،   َدهؿـقن وَمـ بعـافتوبع

 أو ت ؽقؽ م ؽيؽ يف ـقهنو تـزياًل مـ حؽقؿ ،قد .

شَؾؿـو أن هذه افؼراءات مصدرهو افؾـفجوت ، ؾام يؼول يف افؼـراءات افتـل ٓ  -3

ـــــؾ:  دخـــــؾ فؾفجـــــي ـــــو   مث ژىژژڃژوژچژ ؾقف

ژو    ژ و   ژھژ  ،ژ ژ و    ژېئژ،  ژ    ژ، 

ژو ژۇ    ژ  وؽرهــو مـــ افؼــراءات افتــل تــدل ظــذ معــوٍن صــتك ،  ژ ،

وخيتؾػ تػسرهو ، وٓ يؿؽـ أبدًا أن ُيعزى اختالؾفو فؾفجوت ، بؾ يؼول دون ريى 



 

س ـؾ افؼراءات دجوت حتك ُيَدظك أن مصدرهو افؾفجوت ادختؾػي، وبؽؾ ثؼٍي : فق

وفق جوز ٕحد أن يليت بام صوء مـ إفػوظ فقؾحؼف بوفؼراءات فبَطؾً ؿرعكقي افؼرعن ، 

 وأكف مـَزل مـ ظـد اهلل . 

فػتح بوب افرأي وآجتفود يف افؼراءة ، ومـدخؾ  أثؿي تؼريرهذه افدظقى  -4

ـل أن ـؾ ـؾؿي يف افؼرعن يؿؽـ أن تؼرأ بقجـف عخـر مقاؾـؼ فؾغـي ـبر فؾؼقوس بام يع

 افعربقي ؾفل مؼبقفي بغض افـظر ظـ صحي شـدهو ، ؾضاًل ظـ تقاترهو . 

هق مو يـ ده أظداء افديـ مــ افطعــ وافت ـؽقؽ يف مصـدر  فعؿر اهلل - وهذا

 ؿلن ىلفقف .  افتؼيع، و ووفي ىلطفوره بصقرة وعؾف متـوؿضًو ٓ ُيقثؼ ؾقف ، وٓ ُيط

   . وأكك دؿ هذا وؿد تؽَػؾ اهلل بحػظف

 وؿد أحسـ اف وضبل ر،ف اهلل ىله يؼقل : 

َضو ُمَتـؽَ ـَؽ َمو ؾِقـــَؾُدوَكـ        ـُؾ       ــَراَءِة َمْدَخ ــل اْفِؼــَوَمو فِِؼَقـوٍس ؾِـ الَ ــِف افري  ػي

 

( ، افؼـراءات افؼرعكقـي 154-151اكظر رد هذه اف بفي بتقشـع يف افؼـراءات وأحؽومفـو ومصـدرهو ص ) (1)

 ( .51-39( ،  جبرة ااراحوت يف حجقي افؼراءات )96،97توريخ وتعريػ ص )

  ( .354) حرز إموق ووجف افتفوق يف بوب مذاهبفؿ يف افراءات ، رؿؿ افبقً (2)



 

 املبحث السادس 
 حكم القراءة بما يجوز لغًة 

و ٓ خال  ؾقف أن افؼرعن يمخذ بوفتؾؼل وافسامع ، وأن أفػوطـف  ػقطـي مـؼقفـي مم

فقس ٕحد أن يزيد ؾقفو حرؾًو ، وٓ يـؼص ، وٓ أن يثبـً مـفـو صـقئًو برأيـف ، وٓ أن 

 جيعؾ فؾؼقوس يف هفؽ مدخاًل .

ومـ َثَؿ امتـعً افؼراءة بوفؼقوس ادطؾؼ ، وهق »: يؼقل ا موم ابـ اازري 

فقس فف أصؾ يف افؼراءة ُيرجع ىلفقف، وٓ رــ وثقؼ يف إداء ُيعتؿد ظؾقف، ـام  افذي

يـو ظـ ظؿر بـ اخلطوب وزيد بـ ثوبً ريض اهلل ظـفام مـ افصحوبي وظـ ابـ  ُروي

فؿ ؿوفقا : ـادـؽدر وظروة بـ افزبر وظؿر بـ ظبد افعزيز وظومر اف عبل مـ افتوبعغ أك

ْؿُتؿقه ـ إولافؼراءة شـي يلخذهو أخر ظ ، وفذفؽ ـون افؽثر مـ  ، ؾوؿرهوا ـام ُظؾي

أئؿي افؼراءة ــوؾع وأ  ظؿرو يؼقل : فقٓ أكف فقس يل أن أؿرأ ىلٓ بام ؿرأت فؼرأُت 

. شحر  ـذا ـذا ، وحر  ـذا ـذا 

. شيؼرأ ا كسون بام تعؾؿ ، وفقس برأيف وٓ بوفؼقوس»: ويؼقل أيضًو 

َغ فـو مؽوكي ااوئزات مـ افؼراءات مـ ؿبؾ ، ؾنن ااوئزات مـ ىلها ُظؾؿ هفؽ وتب

افؼراءة وافتل هـرهو بعض افعؾـامء ٓ جيـقز افؼـراءة هبـو ىلضالؿـًو : ىله ىلهنـو فقسـً مــ 

تــف افصــحقحي يف رء ، وىلكــام هــل ـؾــامت م ــوهبي اإفػــوظ افؼرعكقــي ، وٓ مـــ ؿراء

، وؾؼـدت ذضـل صـحي افســد  فؾؼراءات يف صحتفو فغـًي ، وجقازهـو ظربقـًي ؾؼـط 

 ومقاؾؼي ادصحػ .

 

 ( .       1/17افـؼ ) (1)

          ( .211افتؿفقد ص ) (2)



 

 وىلفقؽ مجؾًي مـ أؿقال افعؾامء يف بقون مـع افؼراءة بذفؽ وحرمتف : 

ـَ ظـدك »: ؿول افػراء وافؼراء ٓ تؼرأ بؽؾ مو جيقز يف افعربقي ، ؾال يؼبح

. شت ـقع ممو مل يؼرأه افؼراء ممو جيقز

َتؼرأ بام مل َيؼرْأ بف َمـ هق ؿدوة يف  ؾلمو افؼرعن ؾخطل ؾقف أن»: وؿول افزجوج

. شافؼرعن : ٕن افؼراءة شـي ٓ تتجووز

ؾربام »... يف شقو: ـالمف ظـ تػوضؾ حـؿؾي افؼرعن : وؿول ابـ هوهد

، عربقي مل يؼرأ بف أحد مـ ادوضغدظوه بكه بو ظراب ىلػ أن يؼرأ بحر  جوئز يف اف

. شؾقؽقن بذفؽ مبتدظًو ...

ىلٓ »ظـد هـره دو يك  ومو ٓ يك  يف ثؿقد : ل أبق ظع افػوردوؿو

أكف ٓ يـبغل أن خيرج ظام ؿَرَأت بف افؼراء : ٕن افؼراءة شـي ، ؾال يـبغل أن حتؿؾ ظذ 

زه افعربقي حتك يـضؿ ىلػ هفؽ إثر مـ ؿراءة افؼراء  قي . شمو ُوَ

 

 ( .  1/223معوق افؼرعن ) (1)

   ( .     2/147معوق افؼرعن وىلظرابف ) (2)

 ( . 46افسبعي ص ) (3)

 ( .  2/417احلجي ) (4)



 

 :  يافتوفقىلػ افـتوئٍ  تقصؾً ف:ومجع مودتبعد دراشي هذا ادقضقع 

ىلن أصحوب ـتى معوق افؼرعن هؿ أـثر افـوس اهتاممـًو بـذـر ااـوئزات مــ  -1

 افؼراءة ضبقعًي دجول جصصفؿ ، وتعؿؼفؿ يف افؾغي ، وتبحرهؿ يف ؾـقهنو . 

ن آظتامد ظذ مـو صـح فغـًي ، وشـوغ ظربقـًي مــ افؼـراءة دون أن يؽـقن فـف ىل -2

ٌٍ مردوٌد خموفٌػ دو ظؾقف ظؿؾ افعؾامء .  روايي خطٌل ؾوحش   ، ومـف

زون افؼـراءة دجـرد مقاؾؼتــفو فؾغـي ، وأن دـؿ  -3 مو كسـى ىلػ افؼـراء أهنـؿ جُيَـقي

اجتفودًا ؾقفو  دظقى ـوهبي ، واهتوم بوضؾ : ىله مل يثبً أن أحدًا مـفؿ ؿرأ ىلٓ بـام تؾؼـوه 

 بعًي . وأخذه مـ اد ويخ افثؼوت ، ؾؽوكً ؿراءهتؿ شـًي مت

رة فذـر ااوئزات مـ افؼراءة ،  -4 هـوك مؼوصد شومقي ، وتقجقفوت شديدة مزي

مـفو: احلرص ظذ ،ويي افؼرعن ، وافذب ظـف ، وبقون إوجف افتل مل ُيؼرأ هبو حتك ٓ 

 يغس هبو أحد ؾقلخذ هبو ، ىلٓ ىلها جوء مو يعضدهو مـ افروايي .  

مل ُيؼـرأ هبـو إخـذ بؿـذهى أن افؼـراءة طوهر صـقع افـذيـ أوردوا جـوئزات  -5

 جوئزة بام َيـجقز يف افعربقي، وهذا مردود بام شبؼ، خموفػ فؾؿـفٍ احلؼ . 

ؿ  -6 بعض افعؾؿـوء يرى أكف ٓ ؾوئدة مـ هـر هذه ااوئزات وٓ ؽـوء ، وأن و مل

، ــلن ىليرادهو وتعـيل هفؽ ظـوء ، وفعَؾ هفؽ دو ؿد يسبيبف هـرهو مـ ؾفـؿ ؽـر مـراد 

يػرََّس هذا افصـقـع بوفدظقة ىلػ افؼراءة بام جيقز فغًي وفق مل َيـرد روايـًي ، أو أكـف افطعــ 

زون افؼراءة بوفؾغي ، وأهنو ترجع ٓختقورهؿ .     يف مـفٍ افؼراء بلهنؿ جيقي

ّرَضه ـن مـ أؽػؾ هـر ااوئزات مـ افؼراءة مـ أصحوب ـتى افتػسـر مل يـىل -7

ؼد أكف ترك مو ـون ٓ بد مـ هـره يف بقون معــك أيـي ، وأمـو مــ هفؽ صقئًو ، وٓ ُيعت



 

ب أحد مـفؿ ظذ أخر ، بؾ فؽـؾ مــفؿ  هـرهو مـفؿ ؾؾف مـفجف ومؼصده ، ؾال يثري

قفو أراد مــ ورائــفو اخلـر ، وىلصـوبي احلـؼ ، ؾر،ـي اهلل ظـذ ااؿقـع ،  وجفي هق مقفي

 وجزاهؿ ظـ ا شالم وادسؾؿغ خر اازاء .  

 وأن جيعؾـف خوفصـوً  ،ـوتبف وؿورئـف هبذا افبحٌ يـػع تعوػ أناهلل ويف اخلتوم أشلل 

 فقجفف افؽريؿ.

 وصذ اهلل ظذ كبقـو  ؿد وظذ عفف وصحبف أمجعغ.
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 امللخص

ملاااََفاَتااْتَاااا?EَقمماتاااثَتاااEَلمماتااتَؿاااوَقتاااEَHقااارF َوEلمماتااتEَمل ااا  َ

َكاااEَHقآر@تاااةEEقاثامتاااةَرَم اااَعهE اااياَفااامَكهEؿاااَاااااEَقاتاااH َو ااا?EَHقرو

عممباكنةَرEَاباعEَقر اَرَاا?EَقمماتاثَعندEَقهـ َعااياَوعهEؿآةEَقشائعEَملشيهمَعا َ

يEَقآامDَرَهذEَEقبحاثَعااَومدَعا EَقاتااHَقتاEَHقارAَ FمدAَHنAَ عَفػَكد

Eق حاحةَع EَقارFَرَاااEَقمما? َوعاَ ا?َرَم اهياَعا َفاتاااHَرEَمل اا  َ

Eقاثامتاة َوعهEؿآةEَقروEكااEَHملمماهEارGَقاآار@نEَقماركاَقمماااEَقاتااH َوEاتاـيااَعاعَ

َم اEَمل ا  Eَقاثامتاة.



َ

 ٌةُمَقِّدَمـ
اَُمََعاَ EَحلَْهُدَهللEَِقَرْْحَِ  Eََقاذَِ ََ ااَنََوَعَاَهاُوEَقَبَاااَن ََوEقَ اGَََُوEق ََ ْت ِِ Eَيََلَااَا

اااٍن ََوَعااَ َ@قِااِوَ ََ ََوCَِعاااِمEَملْْرَ ااِاَػ Aََْؿَ ااِكََعااْ ََاَمَاااَاَِعااَ EَقَاااَرFَِفِِا
ِ
َلاااَاِاEََْٕتبَِاااا?

اٍن. ََ ََوَ<ْحبِِو ََوَعْ ََابَِاُيْاَفِإِْ 

Aَََعاََفْاُد...

َ
ِ
اهEَََؿإَِنََاا? ـُ ِةَُقَتاِةEَقَااَرCَ Fِِْ ََوَ اُاهEََهاِذِهEَقَاََعاَةَقُِاَتر  ـَ Eقمَمْاتِاِثَِعْ ََعََعاHَِِد

ََاْاتِااِثEَْٓ اِاَ
ِ
ُْاَِرََااا? ُُ ِدEَْلمَمَاَتاْتَُقَتاا ـَ ََوEَْٕؿَااِل ََو

ِ
EَقَذَفِرََوEُْٕتَثىَِرEََْٕ اَم? َفْػَ

ـِْ  ََوEْلمَمَاَتاِتEَقرَ  َوEَكااEَHُْقُآْر@تَِااُةAََْكًاااَِرََ قِاَا ََوَ ااَ?ََمْ اُاEَملَْ ااِ ِ َِعنَْدEَقَه

.FِْقَاَرEََِعنَْدGِملْْشُيهَمEَقَتِ اَحِةEَHِقُاَتاEَْقُاْثاَمتَِاِةَُعمَمِتًآاََعَعَاِْاَاEَ

مَمااCَJَُِؼََعْاِرَؿاِةََعااََكِ اُكَِعا َْ اِمEَDُْقُآْر@ِنEَْقَمِركِاَََيْ ـَ اِْااَاEَقُاَتااHََِوَعااَََوملََاََفاَنَ

ـِْ َ َؿِاِوَُقَتاEَHِقَاَرFَِِرEَقَه ُ َمََفْحًثا Aََُفػ  د  ـَ AَُْنAَََبْبُت ْAََ 
ِ
?EقُآَرEَ َِكُةََعEَو َ اَ?HَْفِِوEَقر 

َ
ِ
?EقُآاَرEَْلممََِفEْقُآْر@تَِاة ََوEَHَِكاEَو Eَقمَمْاتِاِث ََوَعاََوَمَدَِعْ ََ قَِاَِرEَقر 

ِ
ِرََ قِاَا َََعَ ََاا?

Eَملَْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِة. َوEَكاEَHِقُآْر@تَِاِةEَملُْمَمَهEاَِرGَِملَِاََوَمَدَِرََلط  ََوُعَهEَؿَآَةEَقر 

َعٍةََوَثََثِةَُؿُ هٍلََوَلاِِتٍَة ََعَ Eَقمَمْتِ اِلEَِِٔت: ََكْشمَمِهُلََهَذEَEقَبْحُثََعَ َُعَآد 

ْدََفَانُْتَؿِاَياَُعْشِمَاَةEَْقَبْحِثََوُلَّطمَمُوََوَعنَْيِجيَِرEَْقَبْحِث.Eملُْآََ - ـَ َعُة:ََو  د 

ـِْ ََعَاْاَيا.Eَْقَتْ ُلEَََٕوُل: - Eَقمَمْاتِاِث ََوُقَتاEَHِْقَاَرFَِِرEَْقَه
ِ
 Eقمَمْاِركُ َفمَِما?

ََوؿِاِوََعْبَحَثاِن:

Eَقممََََ-
ِ
َ.ْاتِاِثEَملْْبَحُثEَََٕوُل:َاارك ََاا?

ََاْاتِاِثEَْٓ اَََِ-
ِ
ـِْ ََعَ ََاا? َ.EملْْبَحُثEَقَثاِِن:َُقَتاEَHُقَاَرFَِِرEَْقَه

ََاْاتِاِثEَْٓ ِاَِرEَملَْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِة.Eْقَتْ ُلEَقَثاِِنَ -
ِ
 :ََمْ ُاََاا?



 

َََثُةََعَباِ َث: ََوؿِاِوََث

ْؿَرEِدEَملْْبَحُثEَََٕوُل:ََعاَُمِ َاَِرEَملََْ- ِِ ـَِرEَ?اِِوَفِا َِتَاEَُاِتَاََعَ َ
ِ
َ.َ اِ ِ َفِاقمَما?

ْؿَرEِدََوEجلَْهعََِ- ِِ ِرDََفِا ـُ َِتَاَ
ِ
َ.EملَْْبَحُثEَقَثاِِن:ََعاَُمِ َاَِرEَملََْ اِ ِ َفِاقمَما?

ُْ هَ<اٌةَُاْاَحاُاَِ َااََاااُ?Eَقمَماتِااِثََ- َْ َHٌقَثاقِاُث:ََفِاااَمEَملَْْبَحُثEَوُمِ اَهْتَِر

َ
ِ
 .Eملََْ اِ ِ َفِاقمَما?

ََاْاتِاِثEَْٓ ِا.Eَْقَتْ ُلEَقَثاقُِث: -
ِ
ـِْ ََعَ ََاا? َِرEَْقَه

ِ
?EقُآَرEَِهُبEَعَذ 

ََوؿِاِوََعْبَحَثاِن:

ْفَدEلََِ- ِِ Eَقمَمْاتِاِثَفِا
ِ
ـُْ ََعَ ََاا? َ.EملْْبَحُثEَََٕوُل:Eَْقَه

ـُْ ََ- َعاَقِةEَملْْبَحُثEَقَثاِِن:Eَْقَه ِِ Eَقمَمْاتِاِثَفِا
ِ
َ.َعَ ََها?

 Eخلَااِاَهُة:ََوؿِاَياAَََهُاََتمَماِئِجEَْقَبْحِث. -

ََلاَ<اًة ََوُقَتااEَHُْقَااَرFَِِرَ -1
ِ
EَقمَمْاتِاِثَِرEََْٕ ااَم?

ِ
َلَ ْ ُتََهَذEَEْقَبْحِثَقمَِما?

ـِْ ََعَاْاَيا.  Eْقَه

2- َHِملَْْاُاهَعاEَاِ ََََجَْاُت ـْ ََاْاتِااِثEَْٓ اِاََوEْقَه
ِ
َعَاْاَيااََعْ َُقَتاEَHِْقَاَرFَِِرََااا?

 ِعَ Eَملََْ اِدِمEَقُاَتِهَكِة.

ِ اِكَفاَِمََكْظَياُرَِعاَ َ -3 َػَتَِآاًشاَِعْاِهًاا ََعَعEَقََّتْ َََؿاEَHِقُاَتِهك  َشِةEَْلمَم ـَ ـُْهُتَفُِهنَا

 Eَِٕدَقِة.

ممِيَُمِ َهْتَؿِاَياََااُ?ََاْاتِااِثEَْٓ اِاَِرEَملََْ ااِ ِ EَْقُاْثاَمتَِااِةَََجَْاُتEَملََْهEِ َعEَقََ -4

ََؿِِيْا ََعااَعََفَااااِنَ Eَقَرْ ااِاَِرََعَهEِ ااِعEَْلااممِ
ِ
َََفَُعَااااَم? EَملَْْجااُروَمGِ ََوَفَانْااُتEَْلااممِ

ِ
فِاقمَمااا?

 EقَرEِ ِكَؿِاَيا.

5- َGِ Eَْقَاَؽَ
ِ
?EقُآَرEََََف ِْاَِرEَملََْهEِ َعEََقممِيَُمِ اَهْتَؿِاَيااََاااُ?ََفَانُْتEَْلممِ ُِ E?َEـَِر ِرَ



.GِملَْْجُروَمEَ
ِ
 َاْاتِاِثEَْٓ ِاEَملََْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِةَفِاقمَما?

ََقْتاٍظَ -6 ـُْهُتَفَِاْزِوEََٔكاEَHِْقُآْر@تَِاِةCََِؼََعَهEِ ِاَياَِعَ Eَقُآْر@ِنEَْقَماِركِاََفْااَدَُفال 

ْر@ِِنَّ َاEََٔكِة ََوَ َاْاُتَفَََـُ ـْ هَمGَُِثَاََم َُ ََعْاُآهَؿمَمْػِ ََ EِفًرEَEْ َاEَق ََهَماَذEَفْػَ ََْانَُياَمََتْآَّطمَماْػِ

َ[:َ]. 

ْاِرَكِةَِعْ ََعَ اِدِمEَقُاَتِةََوَدَوEِوكنَِيا. -7  ـُْهُتَفمَِمْخِركِجEَقَشَهEِهِدEَقش 

Eَقُممُماِب ََ َكْاُتEَقَبْحَثَفَِآاِئَهٍةَقِاَهَ ادَِ -8
ِ
ْدََمَاْبمُمَيااََعاَ Aََْ ااَم? ـَ ِمََوEملَْرEِ اِع ََو

َُعَرَاَبًةََعَ َُ ُروِفEَملُْْاَجِا.

ْلاََصَِرَ ِِ EَُهBُنِيََوَعاْ ََكْآاَر ـَ َدًدEََتاؿًِاا ََوAَْنََكْرُز ََ َوEهللAَََْ َاُلAََْنََكُمهَنََعَهِغَُع

Eَقَااملََِػ.EْقَآْهِلََوEقَاَهِل ََوEحلَْهُدَهللَِمََ  Fَ



 

 َّوُلالَفْصُل اأَل
 َتاُء الَّتْأِنيِث َّوُلَغاُت الَعَرِب ِفي الَوْقِف َعَلْيَها

 ُلَّواأَل ُثَحْبَماْل
 َتْعِريُف َتاِء الَّتْأِنيِث َّواأَلْصُل ِفيَها

- 

ِهاَيََاااٌ?ََزEِئاَدGٌََاْاَحاُاَ@ِلاَرEَقَاْتاِظ ََ-ْكًاااَوُكَآاُلَََلَاََهاُ?EَقمَمْاتِااِثAََََ-َااُ?Eَقمَمْاتِاِثَ

َفاًةَِرEَْٓ اِاَ َََعٌةََعاَ ََاْاتِاثِاِو ََوَاُماهُنََ ااِفنًَةَِرEَْقِتْااِلََفااََؿِيَهْتَ َُعمَمَحر  َوِهَيََع

ٍةَ ََفاَمََاْاَحُاََفْاَضEَحلُُروِف ََفاَُثَهَتَََوَُمَفَتَ. ََفاََؿاِِهَ

َِ<ااَتِةEَملُْااَذَفِرََوِ<ااَتِةَََوEْقَتاقِااُبَ ََفااْػَ ِِ Aََْنََاُمااهَنَقِْاَتااْر
ِ
EَقمَمْاتِاااِثَِرEََْٕ اااَم?

ِ
ِرََاااا?

اِئَهاٍةَ ََوقِاَذقَِآََ ـَ ااِئٍاَََوَ ـَ َفِةََفْاانَُياَم ََتْحاُه:ََ َْوَ<اِفEَملُْْشمَمَآِةEَملُْْشاََّتِ ْٕ Eَملَُْؤَتِث َِرE

Eَملُْخَْ
ِ
ََفاََطاقٍِاَََوََ اِعٍلَ ََوََعاتِسَ.َاْدُلُلََعَ Eََْٕ اَم?

ِ
ا? ِةَفِاقنَ  َمَم  

- 

ََهاْلَِهاَيEََلَااُ?AََِوEَقمَمااُ?=ََؿاَذَهَبَ
ِ
Eْلمَمَاَ EَقنَْحِهُكهَنَِرََعََعِةEَقمَمْاتِاِثَِرEََْٕ ااَم?

َاااAَُْفااِدَقْتَِرEَقَهْ<ااِلََااااً? EََقُمهؿُِاااهَنCََِؼAَََنEََْٕ<ااَلَِرَ َُ Aََلَاااُ? ََوEَقمَمْاتِاااِثEََََعااِة َع

ـِْ َهاً?. ُكهَن ََؿَآاُقهEَ:Eَْٕ<ُلEَقمَماُ? ََوAُْفِدَقْتَِعنَْدEَقَه ََوَعَمَسََ قَِاEَقَبْْصِ

Aََْنَ  ِِ َفِاِوAَََعاEَقُمهؿُِاهَنََؿُحَجمُمُيْاAَََنEََْٕ<َلَِرEَْقَماَِمEَقَااَر
ِ
ُكْممَماَبَفمَِمْآاِدكِرEَقَباْد?

ْبَاَياََوَعاََفْاَدَها. ـَ ـِْ ََعَاْاِو ََؿُانَْظُرCََِؼEَْقَمِاَهِةَُعنَْتِرَدGًََعاَمَ َََوEقَه

 ََوُاْممَماُبَ
ِ
اُ ََعَاْاَيااَفِاَلَاا? ـَ اُقهE:ََؿإَِ EََفاَتِتEَقَمِااَمEَHَُقممِيَِ َاََعََعُةEَقمَمْاتِااِثَُكه ـَ

 

ََ.216-2/214ٕعامكبَََعتنيEَقابابَع َفممبEَ َوE58جلنيEَقدEِنَرَ روفEَملااِنَص1ََََ

َ2ََFملؤتثَصََفمماEملذفرَوE51-52َ ف َعاقاََوEَقتاةAَؼCَملَاقاEَو كA4/286-287.ََ

َ.58َ َوEجلنىEَقدEِنَرَ روفEَملااِنَص4/314َعتنيEَقابابَع َفممبEَٕعامكبَََ:Eتظر3َََ

َ.54َصََقاَاهطيَم اقةَرَعااEَخلط4َََ



ََياََهاً? ََؿاَلَاُ?َِهَيEََْٕ<ُل ََوAُْفِدَقْتَِرEَقَهْ<ِلَااً?.َعََعممَُ

َقَِّلقِااِ EََقممِاايَِهااَيََعََعااُةEَقمَمْاتِاااِثAََْكًاااا ََؿُياااَمَ
ِ
َوEْ مَمُجااهAََEْكًااااَفُِهَشاااَ َِةEََلَااا?

َتاHََِوُعمَمَآاِمَفانَِ َْرً ا.َُعمَمَشاِ َاِنََ<ْهًاا ََوُعمَمِتَآاِنَِرََفثرٍِيَِعَ Eَق   ََْ

ْفَدEِل َفِِخَِفEَقَهْ<اِلَ ِِ EقمَمْتِارِيََوEَـَْ َُهَهَََمَُل ُكهَن ََؿُحَجمُمُيْاAَََنEَقَه َوAََعاEَقَبْْصِ

ًتاCََِؼAََْ<ِاِو ََفااَمََاُآاهُل:ََهاَذEََفُماْر ََوَعاَرْمHَُفَِبِماْر َفِنَْآاِلَ ـْ ََو Eَقِذيََكْرِ ُعَؿِاِوََعاََاَترَيَ

اِفنَِة ََؿإَِ Eََوَ<ْاَتََقِزَعَاAََْنَُاْرِ َعEَقَماَفCََِؼAََْ<اِاَياَََ َرَفةَِ ََ ْعَرCَFِEَِؼEَقَماِفEَق ِِ E

ُمهُن. َُ ََوُهَهEَق

ُدََ قَِاAَُُعهٌم:َ ُكهَن:ََوُكَؤك  ََوEَْٕظَيُرَِرََ قَِاََعاََ َهَبCََِقْاِوEَقَبْْصِ

 :Cَِْ ََانَْتِرُدَِرEَقَهْ<ِل.AََنEَقمَماَ?َِهَيEََْٕفَثُرَُثُبهًاا -1

ااِ َُلْااَرىEَْقَهْ<ااِل ََفاااَمَ -2 ـْ Cَِْ ااَرEً?َقِْاَه
ِ
ُتااهEََعَاْاَياااَفِاقمَمااا? ـَ AََنََفْاااَضEَْقَاااَرFََِو

Eَقمَمْاتِاِث.
ِ
ـِْ ََعَ ََاا?  َ َاْاِِتَِرَُقَتاEَHِْقَاَرFَِِرEَْقَه

َ اااَؿِة ََفاااَمَاَََ -3 ِِ Eَقمَماااَ?َِٓزَعااٌةَِرEََنAََ:ََوَعِاَمااٍةGٍبِاَاااٍةََوَعِآاارَي ـَ ُآااهُلَِرCََِ اااَؿِةَ

بِاَامُمَاََوَعِآرَيُاُوََوَعِاَممُمُيْا. َـَ

َ اَؿُةََاُرُدEََْٕشَااَ?CََِؼAَُُ<هَِلَا. ِِ Eقُاَتِهُكهَن:ََوEَََكُآهُل

َFِEقمَمَهEَقُدْفمُمهُمََمَعَااُنََعْبدEَاَل َِرََهاِذِهEَقُاَتااHَََِوEقَدقِاُلََعَ Aَََ<اَقةَِ»َ:ـَ
ِ
Eقمَما?

 

ََ.3/322ذEَKقريضَع Eَقماؿاة1َََََ

َ2ََََFEِعرEَملت لَرَ<ناةEَKقممْصاك 5/232َََ َو3/353َذEَFَفممااKملن  َذEَ ََ1/159-

ََ.56-1/55َقاَاهطيََ EَٕشباهَوEقنظائرَرEَقنحه162َ

َ.25فمماFَعنازلEَحلروفَص3ََََ

ََ.4/1329َ َاه اكEَملآا<دَوEملَاقاَفؽAَKقتاةEَف َعاقاE14/92ََملخ ص4َََََ

م َوختارJَرَدEم1932َْصَ انةَاا EَقدفممهمَمعاانَعبدEَقممهFEَوقادَرَـاااهFَفهاؿامسEَقارفاةEَٕ مم5َََ

عا َ اعااةَعااهت 1963ََم َو  لَع Eَملا َممريَثاEَقدفممهمEهَرEَقاتاEَHقَاعاةَ انةE1956َقااهمَ نةَ

َ=وEقمماتااثَرَعنيا:Eَقممذفريَع EَملؤقتاHَرَعااEَقاتةEَقمثرفاملاتاا َواآادEَقادكدَع Eَملنا<بEَٕفادكهاةَوقوَ
 



 

اِعَاَةَ ََ َياَََكْانِيEَقُاَتاEَHِق َاََاُاهُدَقِاُظُيهِمََعَرAَُGًْلَرىَِعنَْدEَٓا َ اِلَفُِهَاااٍفََ-ُفا  َُ Aَ

َ.«Cَِقْاوَِ

*   *   * 

 

اهرَرEَقثاع َع ََجادىEَٔلرGَعاامََ. َوؿ هلَرَؿآوEَقارفاة َورَـهEعدEَقَاعااH َوؾريهاEَقمثريEَقاتة=

َم.2221ها/Aَؾَّطس1422َ

http://www.islamonline.netَع َعهـعCَ َمAَوتَك :َ

َ.E259ملدللCَؼَعااEَقاتةَوعناهجEَقبحثEَقاتهيَص1ََََ



 الَّثاِني ُثَحْبَماْل
 ِمُلَغاُت الَعَرِب ِفي اْلَوْقِف َعَلى َتاِء َتْأِنيِث االْس

- 

ـُْ َُقَتًة: ًتا EََE َِCَْقَه ـْ ْتُتEَقَمِاَهَةََو ـَ ْتُتEَقَدEَفَة ََوَو ـَ ْهقَِاََو ـَ Eحْلَْبُس ََوُهَهََعْ َدُمَ

ْتُت Aََْي:ََ َمُت. ـَ مَمَيا ََوَ َمىAََُفهََعْهٍرو:ََفَاْهمُمُيْاَثَاAََْو َْ ََ َب

َِGقنَُحاEَKََِ ّْطاُعEَقنُّْطاِاَِعنْاَدَ@ِلاِرَ:EَْقهَََوِرEَْ<ّطِ ـَ ّْطُعEَْقَمِاَهِةََعاَمََفْااَدَها Aََْوَ ـَ ـُْ َ

Eَْقَمِاَهِة.

َ:
ِ
?EْقُآااَرEَKََِ ااَ َفمَِمْاِركااِ EَقنَُحاااGِ ََؿَآاااَل:ََوِرEَْ<ااّطِ ـْ ّْطااُعَ»َعااَرَفََفْاُاااُياEَْقَه ـَ

ّْطُعEَْقَماَِ ـَ َ.«َهِةََعاَمََفْاَدَهاEقَ ْهHَِ@ِلَرEَْقَمِاَهِةََزَعنًاََعا Aََْوَُهَهَ

َ َوَعَرَؿُوََفْاُاُياَفمَِمْاِركٍ ََكمَمِتُاََعَعََاْاِركاِ EَقنَُحااGِ ََعاَعَِزَكااَدGََِفَاااٍن:َقِامَمْتِركاِاََفاْػَ

ْمِتََوEْقَآّْطِع  ََ ـِْ ََوEق ّْطاُعEَقَ اْهHََِعاَ EَْقَمِاَهاِةََزَعنًااEََْقَه ـَ اُ َُهاَهَ ـْ َؿَآاُقهEَ:Eْقَه

ريًَ َِ َ.EَُكمَمنََتُسَؿِاِوََعاَدGً َفِنَِاِةEَْ ممِْننَاِفEَْقِآَرG?َEََِك

 

ََ.وـ َََعاد6/4898َGقَانEَقارFَََ َو394-4/393ػEََتظر:َفمماEَFقا1َََ

Eقممارك Eَٕولَٓفا Eَحلا اب َوEقثااِنََقاآاايضَعاغَفا ََمهادEَٕشاههِنEَقنحاهي.Eَتظار:َشااؿاةEَفا 2ََََ

ََ.4/286َ َوذEَKٕشههِنَع AَقتاةEَف َعاقاE2/271ََحلا بَععَذ ياَقاريضََ

ؿاياَفادEَقماهةَر? َؿيهAَشهلَع Eَٕول َوقم َعاَكآ دهََوEقممارك EَقثاِنَكممحرزَقاههE عEَقمميََٓكمهن

ؽَاؽَرEَقآارEَHE?EقاااEقآرE?َفا<ّطَ ياَرEَقهـ ََٓكشهاو َوهذEَعاَكّطااَعااوEَقآرEَ?Eقآّطع.Eَتظار:Eَقنا

ََ.4/268َ َو اشاةEَق بانَع َذEَKٕشههِن1/238-239َََ

اِرEَJُقآّطاَعَعا َ>>َزعنااَعاا;;ادEَقممارك Eَٕولَفآهقاو:َ.َواآاE8تظر:َعنامEََلدىَرEَقهـ َوEٓفممدEَص3ََََ ُُيْ

.Gِ?EقآرEَممنناَف EَDِقآامEَؼَتَِاِةCَقَزَعِ َُهنَاَُكِشرُيEَا َوِ ْفُر ًAََمGِ?EقآّطُعَارٌكَقاآرEَ Cَ  قمماركEَ

فاتوََكترEَِقآرE?َفػEَقهـ َوEقَمتَوEقآّطع َؿاقهـ َفامَههَعذفهمَرEَقممارك  َوEقَمتَُيمما َعنو4َََ

Eَقنااؽـّطٌعَقا هHَزعناَكَريEََٓكممنتسَؿاوَعادG َوEقآّطعَكمهنَفَّتكEَقآرG?EَمA اَوEٓتْصEفَعنيا.Eَتظر:َ

َ.152َ َوُاكةEَقآهلEَملتادَص241َ-1/238رEَقآرEَHE?Eقاؽََ

َ.152صََُاكةEَقآهلEَملتادوَ 1/242َرEَقآرEَHE?EقاؽEَََقناؽ5َََ



 

ََاْاتِاِثEَْٓ ِاَُقَتاHٌ ََؿِهنُْياََعاْ َُكْباِدَُلَاََهااً? ََوِعانُْياَ
ِ
ـِْ ََعَ ََاا? َوقِْاَاَرFَِِرEَْقَه

ـِْ ََااً?ََفاْقَهْ<ِل ََوِعنُْياََعْ َُكِهاُلََعا اِ  ََؿَياِذِهَََعْ َُكْبِآاَياَِرEَْقَه ـْ َِعنْاَدEَْقَه
ِ
ْبَلEََْلَا? ـَ

:HٍَُقَتاIََُ ََث

 

َFِْقَااَرEَ EَقمَمْاتِاِثَِرEَْٓ ِاEَملُْْتاَرِد ََؿاقُاَتاُةEَقَشاِيرَيEَGُْقَتاِشاَاُةََفاْػَ
ِ
ـَِ ََعَ ََاا? E َِCَُو

اِفنَِة.CِْفَدEَُلَاََهاً? َ ََ Eَق
ِ
اِئَهْوََوَ نَْو َفِاَلَا? ـَ ََؿَاُآهُقهَن:ََؿاطَِهْوََو

َعَؿِاِوَ ـَ ًََفَِحْرٍفََتْحُه:َُثَهَتََوُمَفَت ََوَفِذقاََعاََو مَمْثنَىَِعْ ََ قَِاََعاََفاَنَُعمَمِ  َْ َوُك

Eَقمَمْاتِاِث ََتْحُه:Aَُْلٍتََوفِنٍْت ََؿَااَْ
ِ
ْبَلََاا? ـَ اِوEَقمَمااَ?َِرََ اِفٌ ََ<ِحاٌكَ مَمِزُعاهَنََرََ قِاَاَُفا 

َاََهاً?. َُ ـِْ  ََوَُٓكْبِدُقه Eَْقَه

َ َْ ْفَدEُلAََْكًااَِرَََجِْعEَقمَمْ ِحاِكََفاَُع ِِ EَEْشَبَيُوََفاَوََيُهُزََهَذAََََوَعا َHٍََِااَمHٍََعَرَؿا

 ََ َمىَ
ٍ
? هَفٌةCََِؼََطي  َُ ُاْاََكُآهُقاهَن:ََوََهْاَياHََ ََوِهَيَُقَتٌةََعنْ َُ AََََعانُْيْاFٌّْطُر َفْااَ َ»ـُ

ْلاَهGََُوEََٕلاَهEهَْ ِِ Eَ َْقَبنَاْه ََوَفْااEْقَبنُهَنََوE» ََ:اْهَُلُْا ـَ َدْؿاُ Eَْقَبنَااْهَِعاَ َ»َوِعاْ ََ قِاَاَ

َ.«Eملَْْمُرَعاهَْ

اِِلََِوَعاAََْشَبَيوَُ ََ ـِْ .AَََِٓCََنEََٕمَ َكَِرَََجِْعEَملَُْؤَتِثEَق َِعنَْدEَْقَه
ِ
Cََِْفَآاُ?Eَقمَما?

 

َ1ََََGقممذفرEَوGقممبْصE2/857َ َََوFEِعرEَملت لَرَ<ناةEَK5/232ذ.ََ

ََ.2/629ذEَKقممْصككَع Eَقممه اكََوَ A4/347َو كEَملَاقاCَؼAَقتاةEَف َعاقا2َََََ

ََ َوذEَKٕشااههِنَعاا AَقتاااةEَفاا َعاقاااَعااعَ اشاااةEَق اابان5/424َذEَKملت االَٓفاا َكااااش3َََََ

ََ.2/632َ َوذEَKقممْصككَع Eَقممه اك4/472َََ

َ4ََٕEَ ٕعثااالََعاEَِنَرَلهاعEملاادEَتظار:ََ َو1/134عثاال َ فاارهEَفا َعاقاااEَقتااةAَؼCَملَاااقاEَو اكA

َ4/347.ََ

ََ.4/321َ َوذEَKٕشههِنَع AَقتاةEَف َعاقاA4/347ََو كEَملَاقاCَؼAَقتاةEَف َعاقا5َََََ



اَلEَْفُ ََعاقٍِاَ َِرEََْٕقِتَاِة:َـَ

ااِ ََااااََاْاتِاااِثEَْٓ ااِاََهاااَُ ِاااْلَ ـْ َِرEَْقَه

َ

اااااِفٍ ََ<اااااَكَُوِ<ااااْلََ ََ Cَِْنََِلََْكُمااااْ َفِ

َ

َ

ااااَلََ Eَِرَََجْااااِعََاْ ِحاااااااااااٍكََوَعااااااا ـَ ََو

َ

ََ ْكااِ َفِاااقََْ ََاْمِسEَْتمَمَهااىَ اااَهىََوَؾاارْيُ

 ََوَََٓيُهُزََؿِاَيااََ
ِ
ِمِػEََلَا? َْ ْفَدEلَهاً? ََؿََُفَدَِعْ ََا ِِ Eَقمَمْاتِاِثَفِا

ِ
ـَِ ََعَ ََاا? َوE َِCَُو

ْشاَمُمََوEَٓقَرْوُم: ِِ Eََ 
ِ
ََٕنEَحلََرَفَةEََقممِيََفاَتْتَؿِاَياَِرEَْقَهْ<ِلََ َهَباْتَفِاَذَهاEَFِقمَماا?

اُ ََوEَلَا ـْ ااِفِ EََِٓCَْقَه ََ اِ ََعاَ Eَق ـْ ُ?EََقممِيAَُْفِدَقْتَِعنَْياََثَبمَمْتََ ااِفنًَة ََوَََٓيُاهُزَِرEَْقَه

ُمهِنEَملَْْحِض. َُ َفِاق

 

Eََِرََاْاِااِل
ِ
EَقمَمْاتِااِثَفِإِْفاَدEَِلَاََهااً? ََؿاَذَهَبََاَاَدَدHََْعَذEِهُبEَْقُاَااَم?

ِ
ـِْ ََعاَ ََااا? ْقَه

ََِ اَبَهْكوَِ
ِ
Eَقمَما? ـُهEََفْػَ Eَقممِيََاُماهُنَِعاْ CََِؼAَََنEَْقِاَاَةَِرََ قَِاAَََنEَْقَاَرAََFََمEُدوAََEْنَُكَتر 

 

َ1ََEَقّطاائيEَهللَف َعاقاEَهللََمهدَف َعبدEَفهَعبدAَقارفاةEََو اؿظGقنحاEَعامCَقَاباَرEَجلاااِن َ اازَـ اب

Eقارفاةَ ممىAَمفىَع Eَملممآدعػ َوفانCَعاعاَرEَقآرHE?Eَوعاايا َوقوَا ااتا AَشايرهاEَخلَ<اةEَٕقتااةَرَ

َها.E672قنحه َوEقممَيالَوشهEهدEَقممه اكَوEملآ همَوEملهدود َاهرَفدعشاَ نةَ

َََارَجاة1/132 َوفتااةEَقهعاا331ََGَارَجاةَمـاا272َ-269صEََقباتةَرَارE اAَئهةEَقنحهَوEقاتةEتظر:َ

َ.224مـاَ

َ.892 َوEَ 891قباممان58َ-57صََعمم AَقتاةEَف َعاقا2َََ

Eِشاممَههَ اEَقشتممػCَشامCَGؼEَقااَفادَاَمػEَحلرف َوEقرومEَِااانَفباضَ رفةEَملهـهفَعاااو3ََََ

َََFقمممااEَ:تظرEَ.EوَعمَهًمAَقه<لَعاههعاEََفانَرE C4/166ق احاEَو َ َََK5/1938َ َََمومGََعااد

َ.117 27َََ َوEقمماركتاHَصE1/241َقممذفرGَرEَقآرEَHE?Eقثامنََو

ََ.E1/123قمش َع َو ههEَقآرHE?Eََو 59َصََرEَقآرEَHE?EقَبعEَقمماَري4َََ

نْاَأ َتشااَفاقبا5َََ ـَ ْصGَوٓزمEَخلااالَفا AَْحادَوAفااEَخلّطااFَاههCَعامEَقنحاAَGفهَفؽاَعهاروَفا َعاثامنَفا َ

ش َوو عَفممافوEَقذيَؾّطتَشيراوEَٔؿاِ َوـدَذ اوَفثاريَعا AَئهاةEَقارفااةَعا َفااده َااهرَ انةEَٕلت

َها.182

ََGقنحااEَتبااهAَ َعاGEقاروEَتباهCَ:تظرE2/123َقاتاة َو333ََارَجاةَمـااEقنحاهَوEَئهاةAَا EقباتاةَرَاارEََص

َ.1423ََارَجةَمـا2/49َ َوفتاةEَقهعا256ََGارَجةَمـا221-224ََ



 

َ ََوEَقممِيَفَِهنِْزَقممِيََ EََقممِايَِهاَيََتْتِسEَقَمِاَهِةََتْحُه:Eََْقَآت 
ِ
Eَقمَماا? اََتْحاُهََِعْتِركاٍتَ ََوَفاْػَ

ََعََعُةEَقمَمْاتِاِث.

َََوَ َهَبEَقَ ْاَهِرُيَ
ِ
Eَقمَماا? ْفَدEِلَِهَيAَََنEَْقَاَرAََFََمEُدوEَEقمَمْتِركاَاََفاْػَ ِِ EََنَِعَاَةAَََِؼC

اِئَهٍةَ ََوEَقممَِ ـَ اَعْتَ.EَقممِيََاْاَحُاEََْٕ اَمَ?ََتْحُه:ََ ـَ َيََاْاَحُاEََْٕؿَااَلََتْحُهََ

اااَلEَْفااُ َِ ن ااي ـَ َاااَِعااَ Eَحُلااُروِفَ»َ:َو َُ Aَْبَاَيااا ََو ـَ َوCَِتاااَمAَُْفااِدَقْتََهاااً?َْٓتِتمَماااKََِعاااَ

ِركَبٌةَِعَ Eََٕقِِ  ََوَِلَُْاْبَدْلAََقًِتاآَْتِتمَمااKََِعااَ ـَ Eَََملَْْيُههَ ِة ََوEَلَاُ?ََعْيُههَ ٌةََو ْبَاَياا َقِاَن ـَ

ِركَباٌةَِعاَ Eََٕقِاِ  ََؿُاْفاِدَقْتَ ـَ اىَ ََوEَلَااُ?َ َكْامَمبَِسَفِإَقِِ Eَملَْْآُ هَمGَِِرََُ ْبَ َََوَُفْؽَ

ََ.«َها?ًَ

اَةََ<اْهاَِاٌةََفاْػََ ـَ ََ قَِا Cَِْ َََٓعَ ََوَكَرىEَقُدْفمُمهُمََمَعَااُنََعْبدEَقمَمَهAََFِEَنEََْٕعَرََؾرْيُ

ااافُِاََعَاْاَياااَ ََ ااِ  ََوَفِآااَيEَملَْْآَّطااُعEَق ـْ  ََوCَِتاااَمAََْ ااَآَطEَقَاااَرEَFُقمَماااَ?َِعنْااَدEَقَه
ِ
ََوEَلَااا?

ِ
Eقمَمااا?

نَُباهEََ قِاَاَ اِ ََعاَ EَحلََرَفاِةَِعنْاَدEَقَااَرFِ ََاَ ـْ ـَِ ارَيGٍ ََوقَِمَرEَهاِةEَقَه َعْتمُمهً اَفَِحَرَفاٍةَ

 

ََ.1/288َ َوEقمش َع َو ههEَقآرEَHE?EقَبعEََF4/166ََقممما1َََ

ههEَِعامAَفهََمهدَعبدEَهللَف َعغَف Cَ حاEَق اهري َع َتحاEَGقآرنEَقرEفاعEََلجاري Aَلاذَعا َعاغ2ََََ

ف َعاَىEَقرعاِن َوAَِ اادEَقَريEر َوقوَفمماFَ االَرEَقنحهَ امهEَقممبْصGَوEقممذفرAَ G َ َؿاوEَقممااال َ

َترFَعناكةَلا<ةَفو.وٕهلEَمل

ََGقنحاEَتباهAَ َعGEقروEَتباهCَ:تظرE2/346َقاتاة َو515ََارَجةَمـاEقنحهَوEَئهةAَا EقباتةَرَارEََ172َص

َ.1863ََارَجةَمـا2/229َ َوفتاةEَقهعا185ََGارَجةَمـاَ

َ3َََََGقممذفرEَوGقممبْصE2/614.ََ

َ4ََAَمله<اغ َقازمEَقتاممكَعاثامنَفا َ نايEَفهAَقارفاةEَعامCَ قتاامدَزعنااَطاهكََ مماىَفارعَو<انEَفااَعاغ

 َوـرAَع EَملممنبيَدكهEتوَوذ او َعا َعؤقتاااو:َلEَق اناعة َول اائصEَقاتاةEَقارفااة Eََقمم اتا Eَقبدكاة

َ.ها392وEملحممَبَرَاه اوEَقآرEَHE?Eقشا Gَوؾريها َاهرَ نةَ

 َو اريAَعاَم412َةَمـااَََارَجا3/246َ َووؿاااEَHٕعااانE2/122-121ََتظر:EَٕتَاFَقاَاهااِنََ

َ.9ََارَجةَمـاE17/17َقنبَ?ََ

ََ.E1/161ملن  َرَذKَفمماEَFقممْصك 5َََََ



Eَملَْْآَّطِعَِ ََ ِِ اَل:َفِإِْؾَ ـَ ْمِت َُثَاَ ََ Eَق
ِ
ْدََ َآَّطْتَقِِاَاٍة ََوAََنَ»ا? ـَ َعَ AَََنEَحلَِآاَآَةAَََنEَقمَماَ?َ

ْدََ اَ?HَْقِِاَاٍةAَُْلَرى ـَ َ.«Eَلَاَ?َ

ََوَعاََ َهَبCََِقْاِوEَقُدْفمُمهُمََمَعَااُنََعْبدEَقمَمَهFِEَؿِاِوََتَظٌرَِعْ َُوُ هٍه:

ََعْاُآهَقٌةَِعْ ََفَِمEَْفِ َِ ن يEَملَْْذُفهِم.AََنEَقEَََٕوُل:َ-
ِ
ََوEَلَا?

ِ
Eَقمَما? َةEَقَ هاَِاَةََفْػَ ـَ ََاَ

اااَقَِبَااااِنََ َرَفااٍةAََْوََ ااْرٍف ََوََٓاااْاِِتََهاااُ?Eََقَثاااِِن:َ- ااْمِتCََِتاااَمَُكااْؤَاىَِ َ ََ Aََنََهاااَ?Eَق

ْمِتََفَدًَِٓعْ ََ ْرٍفَََمُْذوٍف  ََ EَقُاَتاةََِفاَمEََق
ِ
AََََنAَََ ًدEَِعاْ َُعَاااَم? اا  ََ اافِِآَػََِلَُْك ََ Eق

ـُهَفََعَاْاَياَِرEَملَُْؤَتِثََهاَ?ََ ْمٍت. Eََلَاَ?Eَملَْْه

EَملَْْآَّطاِعEََقَثاقُِث:َ- ِِ ْؾاَ ِِ ـِْ َفَِزْعِاAَََتاُوَ َِعنَْدEَْقَه
ِ
يَ?Eََلَا? ْدََعَاَلََلِ ـَ AََنEَقُدْفمُمهَمَ

ـِْ !Eقَ هَْ َِعنَْدEَقَه
ِ
اَلَفَِآْهقِِوََِلَُْكَبا نُهEََقنَاَِعَاَةَُ ُآهِطEَقمَما? ـَ َِِت  ََوَقِمنَُوَُهَهََوَعْ َ

اِ  EَقَرEفُِع:ََ- ـْ Aََنََعاََ َهَبCََِقْاِوEَقُدْفمُمهُمَُكِتاُدAَََنََعََعَةEَقمَمْاتِاِثَََمُْذوَؿٌةََ اَلEَْقَه

َFَقَااَرEََنAََقَهْ<اِل ََوَ قِاَاَقِْاَحاَ اِةَََوَعْاُاهٌمEَقمَمااَ?ََعََعاًةَقِْاُهَؤَتاِثَِرEَاْدََ َاَااِت ـَ

ـِْ . Eَملَُْذَفِر ََوَهِذِهEََحلَاَ ُةَقِامَمْتِركِآََانمَْمِتيَِعنَْدEَقَه َقِامَمْتِركِاََفْانَُوََوَفْػَ

ـََ َرCَFََِؼEَقَ َهAََFِEَنَُهنَاَكََعَ ـْ AََُهEَمAَََقِذيEَِنََوCَ ِْCَ قمَمْاتِاِثEََو
ِ
ـِْ َفِاَلَا? Eَقَه ًةََفْػَ

Eَقمَمْاتِااِثََهااً?َ
ِ
ََلِتٌي ََؿُانَاِ ُبEَحِلْشَهَةَِعنَْدَِ ْفِرEَُْٕتَثى ََؿَاُمهُنCَِْفَدEُلََااا?

ِ
َ<ْهEَHََلَا?

EَملُْاَذَفِرََوEملَُْؤَتا اِةََفاْػَ ـَ ـِْ Cَِْفَآاً?َقِْاَاََعاِةEَْقَتاِم ِث َفَِ اْهHٍََلِتاّيَُعنَاِ اٍبَملَِااَِعنَْدEَقَه

.Iَِتا ِِ Eَحِلْشَهِةَِرَِ ْفِرEَ ََِعFُْقَاَرEَِعاِوEَُاَر

اُ ََعَبااس ََ اَقُوEَقُدْفمُمهُمََ  ـَ َاَِ ِهََ»:َوَكْشَيُدَقَِذقَِاََعاَ َاَكاِةََِ ْه َُ َوAََعااEَََلَااُ?ََِرَ

 

َ.E257ملدللCَؼَعااEَقاتةَوعناهجEَقبحثEَقاتهيَص1ََََ

َ.152َ َوEجلنىEَقدEِنَرَ روفEَملااِنَص4/312َعتنيEَقابابَع َفممبEَٕعامكب2َََََ

مماEَFقارFَفدعشا َقوَعددَع EَملؤقتاH َعنيا:َل ائصEَحلاروفَفا ثَرEَقاتهكاH َعاهEَحتادEَقم3َََ

Eقارفاةَوعااتايا َو روفEَملااِنَفػEَٕ<اقةَوEحلدEثة َوCطَقةَع EَِعجازEَقاتاهيَقاآار@نEَقماركا.َعا َ

َ.http://awu-dam.netعهـعEَحتادEَقممماEَFقارFَفدعشا:َ



 

َاَِرََهاَذEَقِْاُهْتَرِدEَملَُْؤَتِث ََؿِيَيَملَُِجَرِدEَق َُ مَمْاتِاِث َََٓشْاَنَََلَاَِرCََِثاَمEَGِْٓتممَِباِه َََٕنََ<اْه

ًَGَعاEاِِو َُعَرEَزEْهممَِزEَْهُعََكْامَمِآُط ََ ٍةَََٓكَماُدEَق ـَ ـِِع َُكْاَتُظَفِِر َ.«قِْاِحْشَهِةَِرEَُُٕتهَثةEَِملَْْه

 

Eَقمَمْاتِاااِثَِرَ
ِ
ااَ ََعاَ ََاااا? ـْ EَْقَاااَرFَِِهاَيEَْقَه E َِCََفاَتاِتEَقُاَتااُةEَقَشاِيرَيEَGُْقَتاِشااَاُةََفاْػَ

Eَْٓ اِاَ
ِ
ََااا?

ِ
Eْٓ ِاEَملُْْتَرِدَفِإِْفَدEَِلَاََهاً? ََؿُينَاَكَُقَتٌةAَُْلاَرىََؿِ ااَحٌةََكِآاُ Aََْهُاَيااَفإِْفَآاا?

ـَْ َِ .EملُْْتَرِدَِعنَْدEَْقَه

اُ ََعاَ Eَْٓ اِاEَملُْْتاَرِدَفِإِْفاَدEِلَ ـْ AَََِٓCَنEََٕمَ َكََوEَْٕشَيَرَِرَُقَتاEَHِْقَاَرFَُِهَهEَْقَه

Eَقمَمْاتِاِثََهاً?.
ِ
ََاا?

.
ٍ
? َُقَتٌةََؿِ اَحٌة ََوِهَيَُقَتُةََطي 

ِ
ََاْاتِاِثEَْٓ ِاَفِاقمَما?

ِ
ـُْ ََعَ ََاا? ََوEْقَه

َُ?EقَتَرEَاَل ُاَْ»َ:ـَ َُ Cَََِٓطا ًنااََؿاإِ
ِ
َُعَؤَتاٍثَفِاَلَاا?

ِ
ََها? َكِآُتاهَنََوEْقَاَرFََُاِآُ ََعَ َُفل 

 

َ.145 روفEَملااِنَفػEَٕ<اقةَوEحلدEثةَص1ََََ

َ2ََAََف َعاقاEَقتاةAَؼCَملَاقاEَق ابان4/347َو كEَف َعاقاَععَ اشاةEَقتاةAَ ٕشههِنَعEَKَوذ َ

َ4/321.ََ

َ.42 َو هريEَقّطاقبػَصC123َحتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَص3ََََ

َفِ Aََُدَدَف ََزْكاِدَفا ََفْياَنَعا Eَقآحّطاتااة َ
ِ
? ٌ?َـبااةَعظاهةَانممَبCَؼََطي  َُ ْاُيَهاُة َفاتاتَوَطي 

ٍ
? وE ااََطاي 

عنازَلاَفاقاه َثاEَتممآاهEَع CَثرَلروEَJٕزدَع Eَقاه  َؿهاّلوEَEقَايلَوEجلبالَرَتجادَوEحلجاازَوEقشاام َ

َ:َدوعةَو مافةَوEقآامGَوؾريها.َوع َدكامها

َ َوعاجاااEَقآبائاالEَقارفاااةEَقآدكهااة4/35َ َوEٕتَاااFَقاَااهااِنE397ََتظاار:ََجياارAَGتَاااEَFقااارFَصَ

ََ.692-2/689وEحلدكثةََ

ههEَِعامAَفهَزفركاََياىَف َزكادَف َعبدEَهللَف َعنظهمEَقدكاهي َوEقترE?َقآباو َقآابَفاوَٕتاوَفاانََكْتاِري4ََََ

ها َفانَكآالَقوAَعريEَملؤعنػَرEَقنحه َو@قتCَقااوE144َقمََم Aَيََيَ َاآّطااوَوات ااو َوقدَفاقمهؿةَ نةَ

ع َعؤقتااو:َعااِنEَقآر@ن َوEملذفرَوEملؤتث َوEحلدودَرَـهEعدEَقارفااة َااهرََزعاعةEَقمهؿاػَفادEَقمَائي 

َ.هاَرَطركاَعهداوَع َعمة229ها َوـال227َ نةَ

 َو اريAَعاَمEَقنابَ?798َََارَجاةَمـاا6/176ََ َووؿاااEَHٕعااانE4/352ََتظر:EَٕتَاFَقاَهااِنََ

َ.12ََارَجةَمـا12/118ََ



ََؿَاُآهُقهَن:ََهِذِهAَََعْت ََوَ اِمَكْت ََوَطْاَحْتَ
ِ
َ.«َعَاْاَياَفِاقمَما?

EملََْهEَHِE ْدََتَزَلEَْقُآْر@ُنEَْقَمِركُاَِ َِذِهEَقُاَتِةَِرََعَؽَ ـَ ِ ِعََفااَمََ اَاْاِِتََاْتِ ااُاُو ََوََلَااََو

ََشَهEِهُدََفثرَِيGٌَِرََفَِمEَْقَاَرFِ َِعنَْيا:

: اَلAََُفهEَقنَْجِاEَْقِاْجِغُ َـَ

اَََوEقَااااااُوَََتَجااااااااااا َْ َاَهاااااْتََكَفَِمَتااااْيََع

َ

ِعاااْ ََفْااااِدَعاََوَفْااااِدَعاََوَفْاااااِدَعْتََ

َِعنْاااَدEَْقَتْاَ اااَهْتََفاَتاااْتَُتُتاااهُسEَْقَآاااْهِمَ 

َ

ََوَفاااااَدEَHِحْلُااااَرAَGُْنَُاااااْدَعىAَََعااااْتََ

َ ْئِبَ اَلَُ ْؤُمEَقذ  ـَ َ:ََو

ََفْلََ ْهِزََاْاَياَ?ََفَظْيِرEَحلََجَتْتَ

ََ اِهَاُو:ََوEهللََِعااََوُ ِهَعََفْاُاُيْاََكُآهُل:َََكاAََْهَلَُ هَمEَGِْقَبَآَرHْ!ََؿَآااَلََفْااُضََعا َْ

َاَ@َكْت.Aَْ َتُظَِعنْيََ

 

َ َوEتظر:َذKَفمماFَ ابهكوَقاَاريEر4598َ-6/4597نEَقارFََعادGََهاَ ََ فرهEَف َعنظهمَرَقَا1َََ

َ1/119َ.َ

ََعااد6/4293َGَ َوقَانEَقارE1/272ََFٕفااHَع Eَقر زEََِٕقنجاEَقاجغَفامَرَلاقسَثااب2َََََ

َ َوAو اك1/324ََ َو فرهاَؾاريَعنَاهفةَرEَخل اائص2/631َََعاَ َوذEَKقممْصككََع Eَقممه اكََ

َ.Eََ556قشاهدَمـا4/348ََاقاCَؼAَقتاةEَف َعاقاEََمل

ـالEَف َعنظهمَرَـهقوََفادعتَ:َؿإتوAَمEدََوفادعاَ َؿافدلEَٕق َهاً? َؿاشابيتَااا?Eَقمماتااث َؿافادَلا3ََََ

ََFقارEََقَان.HٕفااEَََعاَ.6/4293َااً?َفامَرَفآاةGَََعاد

َ4َََََFقاارEَقاذئبَرَقَاانEَقر زَقَاؤمE2/787Gهدََ جا َََ َعاادEَشاهKقّطاائاػَرَذEََوقاباض 

َ َوEملحممَااب2/98ََ 1/324ََ َوؾااريَعنَااهFَرEَخل ااائص161ََشاااهدَمـاااE386ََِكااااKَصَ

َ.344ََشاهدَمـا2/125ََ َوذEَKملت لَٓف َكااش2/92َََ

ا اْؤِمََبَو ؤمEَقذئبَقآبَشاعرَ اهغ ََؾَاَبَعااوَؿااَُكْااَرْفCََٓفاو َوهاهَعا َفنايَعاقااَفا َ ااد َُقآ  َُ فِ

ْئِبَقآهقوَ:ََ كاااااااَباEقذ  ْئِبََعنُْوEَقذ  ََتاَهااااااْزHَُُ اااااااْؤَمEَقذ 

َ َوتااهEدم11/487ََ َوااااEَJقاااروسَعاا َ ااهEهرEَقآاااعهسE2/737ََتظاار:َتآااائضَ ركاارَوEقتاارزدََِ

ََHملخّطهطاE1/152ََعيَص ِEقارَِوEَ قممامكEََرGملَمماامEَ?ام ٕEَوFٕقآاEَ165َ َوعاجا.َ

َذEَKٕشههِنَع AَقتااةEَفا َعاقااEتظر:َ َو325امَرَذKَـّطرEَقندىَوفلEَق دىَص فرهEَف َهش5َََ

ََ.4/321ععَ اشاةEَق بانََ



 

 

 ََؿاقمَمااُ?Aََْ<اٌلَِعنْاَدَ
ِ
َػَِرAََْ<ِلََعََعِةEَقمَمْاتِااِثَِرEََْٕ ااَم? َعَرَِ ْفُرَِلَِفEَقنَْحِهك 

َػ ََوEَلَاُ?Aََْ<ٌلَِعنَْدEَقُماهؿِا َػ ََوَعاَ ََعاْذَهِبEَقُما ك  هؿِا َػَفِاْعممَِبااِمEََْٕ<اِلَِرEَقَبْْصِ

َ
ِ
اِفنَِةَِرََعََعِةEَقمَمْاتِاِثEََلَاَ? َُاْبَدُلََهِذِهEََلَاُ?َِرEَْقَهْ<ِلََااً?ََاْشبِاًياَََلَاَفمَِما? ََ EقمَمْاتِاِثEَق

.Hْ?َاَعْتََوَ ا ـَ Eََْٕؿَااِلََتْحُه:َ

ََؿاْقَاََعُةَِرEَقهََ َِرََوَعَ َِفEََملَْْذَهَبْػِ
ِ
ـُْ ََعَاْاَيااَفِاقمَماا? ْ<ِلَُانَّْطُاََااً? َوَكُمهُنEَْقَه

ـِْ َُلَْرىEَْقَهْ<ِل. ََهِذِهEَقُاَتِةCَِْ َرEً?َقِْاَه

 

ـِْ ََهاً?َِرEَقُاَتِةEَقَتاِشَاِةَِعنْدََ اْدَ-EْقَااَرFََُِاْبَدُلََااُ?EَقمَمْاتِاِثَِرEَْقَه ـَ َفااَمََعاَرَفِنَاا ََو

AَََعاََلَاََفْاُضEَْقَاَرFََِفاَمAَََعاُقهEَEَٕقَِ .

َ: اَلEَحلَااؿُِظAََُفاهََعْهاٍروEَقاَدEِِنُ ـَ ـِْ َُقَتٌةََثافمَِمٌة َ EَقمَمْاتِاِثَِعنَْدEَْقَه
ِ
ْبَلََها? ـَ َوCَِعاَقُةََعاَ

َعاَقةَِهَيَُقَتُةAََْهِلEَْقُمهَؿِة َ» ِِ EَFِْقَاَرEَ
ِ
ـَِاٌةَؿِاِيْاCََِؼEََٔن ََوُهْاََفِآَاُةAََْفنَا? َ.«َوِهَيََفا

َ Gِاا ْ نَاااُ? ََوEْ<ااّطًَِ ا:ََاْآِركااُبEَقَتمْمَحااِةَِعااَ Eَْقَمْ َ ِِ EقمَمْاااِهكُجََوEَ:َعاَقااُةَُقَتااًة ِِ Eَو

ْاٍبََلاقٍِص. ـَ َ  َِعْ ََؾرْيِ
ِ
ََوَاْآِركُبEََٕقِِ َِعَ Eَْقَاا?

ْبَاَيااََؿَآاْط ََوَ َهاَبCََِؼََوEْلممََ ـَ ْبَاَيا AََِوEَملُْاَمُلََعاَ ـَ َاُتهEََهْلََهاُ?Eَقمَمْاتِاِثَُعااَمَقٌةََعَعََعاَ

ا. ُِهَ ََوEقَشاطِبُِيََوَؾرْيُ ِآَػ َِعنُْيُاEَقَدEِِنُ Eَََٕوِلَََجَاَعٌةَِعَ Eَملَُْحآ 

Eَقمَمْاتِاِثََؿَآاْط ََوُهاَهEَقَ اِحاُكََوَ َهَبEَجلُْهُيهُمCََِؼAَََنEَملُْاَمَلَهَُ
ِ
ْبَلََها? ـَ َهََؿمْمَحُةََعاَ

َعاَقِةEَملَْْذُفهِم:ََؿَياِذِهEََلَااُ?ََُٓكْهِماُ Aََْنَُكاَدَعىََاْآِركُبَياا ِِ Eَ  ََوَٓفِاْعممَِباِمََ د 
ِ
ِعاَ Eَْقَااا?

 

َ َوذEَKملت الَٓفا َكاااش1/288ََ َوEقمش َعا َو اههEَقآارEَH?EقَابعE1/324ََخل ائص1َََََ

َ5/424.ََ

ََ.2/95رEَHE?EقاؽََرEَقآEَقناؽ َو3/24َذKَشاؿاةEَف Eَحلا ب2َََََ

َ.E35ِ ا?GَرَفاانAَ<هلEَقآرG?Eَص3ََََ



.Gِ َََؿمْمَحَةَؿِاَياََؿمُمَآَرFََِعَ Eَْقَمْ َ

 

ْفَرى. ََٕقِِ Eَقمَمْاتِاِث ََتْحُه:Eَقذ 
ِ
Eَقمَمْاتِاِثَُعَشاَ َُةEََلَا?

ِ
ْبَلََها? ـَ ََ َبُبCََِعاَقِةََعاَ

ُاااَمََعْتمُمااهKٌََعاااَ َُ Aَِئااَدَااِن ََوَ اااِفنمََماِن ََوEُاااَمََز َُ Aََ: َِٕقِااEََو
ِ
Eََلَااا? َوAَْوُ ااُوEَقَشااَبِوََفااْػَ

ااْبَايَُ َكااِةَـَ ْااَرEَJَُٕقِااِ Eَملَْد  َْ ـَْ،ااEَحلَْاااِا ََو Aََ
ِ
ِركَبمَماااEَملَْْخااَرJِ ََؿَهْخااَرEَJَُلَااا? ـَ ُاااَمَ َُ Aَاَم ََو

ِه ََفااَمََفَانُاهEََEجلَْهُف  َفَِتارْيِ مَماJَُُفُلََوEِ ٍدَِعنُْياَمAََْنَُكَبَػَ ْدَََيْ ـَ اَُمََ ْرَؿاِنََلِتَااِن َ َُ Aََو

َِرََتْحِه:ََوEَزْكَدEُه.Aَقَِ Eَقنَُ
ِ
ـِْ َفِاَْلَا? َْدَفِةَِرEَْقَه

َٓقِةََعَ ََعْانَىَ اَُمََامَمِتَآاِنََعَ Eَخلُُ هِصَِرEَقد  َُ AََقَشَبِوَاِْاَاEَْوُ ِوAَََِؼCَْتنَا َAََE َِCَو

 َقِاَذقَِاAَََعااُقهEََEقمَمْاتِاِث ََوَفاَتْتAََقُِ Eَقمَمْاتِاِثَُاااَمُلَقَِشَبِيَياَفِإَقِِ َ
ِ
Eملُْنَْآِاَبِةََعاِ Eَْقَااا?

ًَََعَ Aََقِِ Eَقمَمْاتِاِث. َََهِذِهEََلَاَ?ََْحْ

*   *   * 

 

َ.C92حتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَصَ َوE2/123َقنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽ1َََََ

هذEَع َـهلEَجلهيهم َو هبَ ابهكوَوEقشاطبيَوEقترE?َوؾاريهاCَؼAَنَْارEَJٕقا Eَملدكاةَهاهَتتاس2ََََ

 Eَ 1138َقباات91ََ َو ارزEَٕعااِنَصE4/433َتظر:َفمماFَ ابهكوَََ.ع Aَـ،EَحلااْرEَJَلهزGَوEَلا?َ

َ.126-125وEقممهيادَرَعااEَقممجهكدَصَ

َوع َـهَلاَكمهنEَقممااالAَـهى:َٕنEََلا?َوEٕق Eَملدكةَعندهاَع َْرJَوE د َؿاقشبوَفانيامAَـهى.

َ.242َع َ رزEَٕعاِنَصََ َوCفرEزEَملااِنE1/223قمش َع َو ههEَقآرEَH?Eقَبع3َََََ

رEََقناااؽَ َو3/24َ َوذKَشاااؿاةEَفاا Eَحلا اابE1/223ََقمشاا َعاا َو ااههEَقآاارEَH?Eقَاابع4َََََ

ََ.E2/95-123قآرEَHE?Eقاؽََ



 

 اْلَفْصُل الَّثاِني
 َرْسُم َتاِء الَّتْأِنيِث ِفي اْلَمَصاِحِف اْلُعّْثَماِنَيِة

Eَق
ِ
ْهقِاِوَمَمْاتِاِثَِرEَْٓ ِاEَملُْْتَرِدََهاً? Eَْٕ<ُلَِرEَملََْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِةََمْ ُاََاا? ـَ َفاَمَِرَ

اااِِلََِوَعاااAََْشااَبَيُوَE[96]قنَااا?:َژ ڃ ڃژَاَااااَؼ: ََ َوَمْ ااُهَياَِرَََجْااِعEَملَُْؤَتااِثEَق

 ََفَآْهقِِوََاَااَؼ:
ِ
 E[5]قممحركا:َژۓ ڭ ڭژفِاقمَما?

EَملَْْجُروَمGَِتِاِثَفِاقممَََوَقِمْ َُمِ َهْتََااُ?Eَقمَماَْ
ِ
ُْ هَ<اٍةََا? َْ َHٍملُْْتَرِدََوِرََفِااَمEَِا ْٓEَِر

ااُاََ قِاَاَ َِ ُاْاَحُاَِ َاََااُ?Eَقمَمْاتِاِث َِرََعَهEِ َعََعِدكَدGٍَِعَ Eَْقُآاْر@ِنEَْقَماِركِا ََوُكْهِماُ ََاْآ

اٍم: ََ ـْ Aََََثََثَة

ُاEَََٕوُلَََ- َْ ـَِرEَََ?Eْقِآ ْؿَرEدَِ:ََعاEَُاِتَاََعَ َ ِِ َ.اِِوَفِا

ُاEَقَثاِِنَََ- َْ ْؿَرEِدََوEجلَْهعEََِْقِآ ِِ ِرDََفِا ـُ َ.:ََعاَ

ُاEَقَثاقُِثَََ- َْ ُْ هَ<ٌةَُاْاَحُاَِ َاََااُ?EَقمَماتِاِثEََْقِآ َْ َHٌََفِااَم:.َ



 اْلَمْبَحُث اأَلَّوُل
 ِتِه ِباإِلْفَراِدَما ُرِسَم ِفي اْلَمَصاِحِف ِبالَّتاِء ِمَما اُتِفَق َعَلى ِقَراَء

EَملَْْجاُروَمGَِِرَ
ِ
ْؿَرEِدَِعاْ ََاااَ?EَHِEقمَمْاتِااِثEََقممِايَُمِ اَهْتَفِاقمَماا? ِِ ـَِرEَ?اِِوَفا Eملُْمَمَتُاََعَ َ

Gَََفِاَهًة ََوِهَي: Eَْقُآْر@ِنEَْقَمِركِاََثIََََعْؽَ

 

E[َ:218]قبآرGَژۆ ۆ ۈ ۈژ -

 E[56]ٕعرEف:َژٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉژ -

 [73]ههد:ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ -

 [2]عركا:َژٻ ٻ ٻ پ پژ -

 E[52]قروم:ژىئ ی ی ی یژ -

 E[32]قزلرف:ژۆ ۆ ۈ ۈژ -

E[32]قزلرف:ژۇئ ۇئ ۆئ ژ -

  

 E[231]قبآرG:ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦژ -

 [123عهرEن:َ]@لژڇ ڃ ڃ چ چ چ چژ -

 E[11]ملائدG:ژٺ ٺ ٿ ڦڀ ڀٺ ژ -

 

َ َودقااالE2/268-269َقممباااػََلجااا?Eَقممنزكاالَََْمماااْص E82َملآنااعَرَم اااَع ااا  Eَٕع ااامَص1ََََ

َ.E235حلريEنَذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ E2/272-271َقممباااػََلجااا?Eَقممنزكاالَََْمماااْص َو83َ-82آنااعَرَم اااَع ااا  Eَٕع ااامَصEَمل2َََ

َ.236-235ودقالEَحلريEنَذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ3ََ.GملائدEَGقثاِنَفَهمEَمله عEََوهه



 

 C[28]فرEهاا:ژڎ ڈ ڈ ژژ -

 C[34]فرEهاا:ژپ پ پ ڀژ -

 E[72]قنحل:ژىث يث حج مجژ -

 E[83]قنحل:ژک ک ک ک گژ -

 E[114]قنحل:ژژ ڑ ڑ  ژ -

 [31]قآامن:ژڇڇ ڍ ڍ ڌ  ژ -

 [3]ؿاطر:ژۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ژ -

E[32]قّطهم:ژۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ژ -

 

 [35]@لَعهرEن:ژڻ ۀژ -

 [51 32َ]كه  :ژی یژ -

 E[9]قآ ص:ژڎ ڈژ -

 E[11]قممحركا:ژۓ ڭژ[12ركا:ح]Eقمم ژگ گ ڳ ڳژ -

 

 E[38]ٕتتال:ژۀھ ے ے ۓۓ ژ -

ژىئ ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ -

 

َوههEَمله عEَقثاِنَعنيا َوفذقاَرEَقثاقث َوههEَِٔت.1َََ

َػEَخلاعسَوEقَادس َوِهاEَٔااان.وههEَمله عEَقرEفعَعنيا َوفذقاَرEَمله ا2َََ

َ َودقاالE2/273-274َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َ E83َملآنعَرَم ااَع اا  Eَٕع اامَص3ََََ

َ.E238حلريEنَذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ َودقاالEَحلاريEنE2/272َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َ E83َملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص4ََََ

َ.237هآنَصَذKَعهمدEَقظ



 [43]ؿاطر:

[85]ؾاؿر:ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئژ -

 

 [61]@لَعهرEن:ژۈئ ۈئ ېئېئ ېئژ -

 E[7]قنهم:ژۉ ۉ ې ېژ -

  

 E[8َ 9]ملجادقة:ژگ گژ -

 

 E[137]ٕعرEف:ژۉ ۉې ېژ -

 

 [86]ههد:ژڳ ڳ ڳ ڱژ -

 

 

َ َودقاالE2/272-273َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َوE85ملآنعَرَم ااَع اا  Eَٕع اامَص1ََََ

َ.E238حلريEنَذKَعهمدEَقظهآنَصَ

رEَٔكاةََ گ گ گڳ  Eَقثاِنَوههَـهقاو:Eَمله عَ Aَعا همGَ@لَعهرEنَوههEَمله عEَٕولَع 2ََََ

َ َؿآدَم اَفاَلا?.87

َ َودقاالEَحلاريEنE2/273َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َو85ع ا  Eَٕع اامَصEَملآنعَرَم ا3ََََ

َ.238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ

Eملآنعَرَم ااَع اا  Eَٕع اامَصَ:AََِعهروEَقدEِن َع EَقشاخػََفَرََهَذEَEمله عEخلوـدَومد4ََََ

َ َوEتظر:َدقالEَحلريEنE2/275-276َقممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص َوAَِدEودَ ااامنَف َتجاKَر83-84َ

فر اهوَرَع اا  ََقمَماا?EََوEعممهادEَفا Eَجلازمىََ.َـالEَقشاا Eَقااباع:239-238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ.E128قارEِ.َ هريEَقّطاقبػَصَ

َ َودقاالEَحلاريEنE2/278َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َوE85ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع اامَص5ََََ

َ.238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ.EملرE عEَقَافآة6َََ



 

 E[9]قآ ص:ژڈ ژژ ڑژ -

 

 E[32]قروم:ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ -

 

 E[43]قدلان:ژڤ ڤ ڦژ -

 

 [E89قهEـاة:]ژک ک ک گژ -

 

 E[12]قممحركا:ژې ې ىژ -

 

َ َودقاالEَحلاريEنE2/278َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع اامَص1ََََ

َ.238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ َودقاالEَحلاريEنE4/1111َقممباػََلجاا?Eَقممنزكالَََْمماْص َوE85ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص2ََََ

َ.238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ َودقاالEَحلاريEنE2/278َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع اامَص3ََََ

َ.238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ َودقاالEَحلاريEنE2/279َقممبااػََلجاا?Eَقممنزكالَََْممااْص َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع اامَص4ََََ

َ.238ذKَعهمدEَقظهآنَصَ



 اْلَمْبَحُث الَّثاِني
 َما ُرِسَم ِفي اْلَمَصاِحِف ِبالَّتاِء ِمَما ُقِرَئ ِباإِلْفَراِد َّوالَجْمِع

ِرَئاْتَفِا ـُ َHٍَِرََفِاااَمGِملَْْجاُروَمEَ
ِ
ْؿَرEِدََوEجلَْهاِع َُمِ َهْتََاااُ?ََاْاتِااِثEَْٓ اِاَفِاقمَماا? ِِ ا

َ@َلَرْكِ : َاَفَِهْ َيْػِ
ُِ ?َEـَِر ََوِهَيََ ْبٌع ََوُاْاَحُاَِ َاََفِاَهٌةََثاِعنٌَةEَْلمُمِاَ َِرَ

 

 E[115]ٕتاام:ژھ ھ ھ ھ ےےژ -

 [33]كهتس:ژحب خب مب ىبژ -

 [96]كهتس:ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئژ -

 [6]ؾاؿر:ژہۀ ہ ہ ژ -

َُم ََوَفاَذقَِاَِرََعْهِ اِعَ ََ ِدEَْلمُمِاَ َِرEَملَْْه ِعEَقَثاِِنَِعْ َُ هَمGَُِكهُتَسََعَاْاِوEَق ـَ َو

 ََوEَقاِذيََعَاْااِوEَْقَاَهاُلَ
ِ
 ََوِرََفْاِااَياَفِاقمَماا?

ِ
ُ هَمGََِؾاؿٍِر ََؿِتيََفْاِضEَملََْ ااِ ِ َفِاَلَاا?

EَملَْْجُروَمGِ.ؿِاِياَمََمْ ُهُياَمَفِا
ِ
َقمَما?

 

 

ؽَرَا َوEقناE2/274-275ََقممباػََلجاا?Eَقممنزكالَََْمماْص 84َامَصEَملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع 1َََ

-351 َوانببوEَخلَنَعا EَِعاَنَعاعَدقاالEَحلاريEنَذKَعاهمدEَقظهاآنَصE2/131َََقآرEَHE?Eقاؽََ

َ.129 هريEَقّطاقبػَصَ َو352

رEََقنااؽَ َوE2/277قممباػََلجاا?Eَقممنزكالَََْمماْص َوE84تظر:Eَملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص2ََََ

ََ.E2/131قآرEَHE?Eقاؽََ

ْؿَرEِدَفاقمهؿاػَوكاآهF َووEؿآياEَف َفثريَوAفهَعهروَرَكهتسَوؾاؿر َوـدَ ِِ ـرAَ تصEَملهE عEَٕمفاةَفِا

ـُهَنَفاجلهعَؿاي .ََ ََ.2/262رEَقآرEَHE?EقاؽEَََقناؽوـرEَAْقَبا

ََ.4/1218ممباػََلجا?EَقممنزكلEََقَْمماْص َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص3ََََ

ـُهَنَفااجلهع.َوـدَ ْؿَرEِدَرََهَذEَEقاتاظ َوـارEَAْقَباا ِِ رEََقنااؽـرEَAف َفثريَوAفهَعهروَوْحزGَولا َو تصَفِا

ََ.E2/352قآرEَHE?Eقاؽََ



 

 [42]ؿاطر:ژڍ ڍڌ ڌژ -

 

 E[33]ملر Hَ:ژڳ ڳ ڳژ -

  

 [12]كه  :ژھ ھ ھ ےژ -

 [15]كه  :ژٻ ٻپ پ پ پژ -

 

 [7]كه  :ژڇ ڇڍ ڍ ڌژ -

 E[52]قانمبهH:َژہ ہہ ہۆڻ ۀ ژ -

 

 [37] با:ژۉ ۉ ېژ -

 

 

ََ.E5/1256قممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص1ََََ

ـُهَنَََجاHََٓفاجلهعـرAَْحزGَوEقَْوـدَ ْؿَرEِد َوـرEَAْقَبا ِِ ائِّيَولا َو تصَََجاقةََفِا ََ
اَرAََمِ ـَ  ََوEْلمَمَاَ ََعاْ َ

َها ـُهَنَفَِمْ ِ َرEَAَْقَبا ـَ اِا ََو Eَجْلِ اِا ََؿَآَرAََُمَوْكٌسَفَِاا  ََ.Eَ.2/397قنؽَرEَقآرEَHE?EقاؽََفِاجلَْهِعَِرEَجْلِ

َ2ََٕEَ  ملآنعَرَم اَع اEَقممنزكلَََْمماْص َو86ع امَصEَ?قممباػََلجاE3/727-728.َََ

ْؿَرEِد.EَقنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ ِِ ـُهَنََؾاافةََفِا ََ.2/293ـرAَتاؿعَوAفهَ اترََؾاافاHََفاجلهع َوـرEَAْقَبا

ََ.E3/727قممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص3ََََ

ـُهَنََ@كااHََفااجلهع.َـرEَAف َفثريََ ْؿَرEِدَرَعه اعَكه ا  َوـارAهEَْقَباا ِِ اؽَارEَقآارEَHE?EقاEَقنااؽ@كاةََفِاا

ـُهَن2/293ََ ائِّيَولا َوشابة َوـرEَAْقَباا ََ
ْؿَرEِدEَف َفثريَوْحزGَوEْقمِ ِِ َ Aَعاَعه عEَقانمبهH َؿآدَـرAهَفِا

ََ.Eََ2/343قناؽفاجلهع.َ

ََ.E4/1214قممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص َو86صEََملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع ام4َََ

ـُهَنEََقترؿاااHََفاااجلهعَ.َ ْؿَرEِد َوـرAهاااEَْقَبااا ِِ اؽَارEَقآاارEَHE?EقااEَقناااؽEتتااردَْحاازGَفآاارEََG?Eقترؿااةََفِااا

َ2/351.ََ

َ=ََََ.E4/1287-1288قممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص َوE85ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص5ََََ
 



 [47]ؿ ات:ژپ پ پ ڀ ڀ ڀژ -

 

E[92]قنَا?:ژھ  ہ ہ ہژ -

َاَفِاَهْ َيْػِ AََحْلَْآُتََهِذِهEَْقَمِاَهَةَفِاملَُْ
ُِ ?َEـَِر ـَِرEَ?اِِو:َََٕنEَْقُآَرEَ?َEْلمَمَاُتهEَِرَ ْخمَمَاِ َِرَ

ـُهَنَ اَرEَAَْقَباا ـَ Hًََفِاقمَمنِْهكِ ََوEقنَْ ِب ََعَ AَََتاُوEَْ اٌاَُعَؤَتاٌث ََو َرAَََكْاُآهFَََُ ِْصَ ـَ َؿَآْدَ

Hَََْعَ Aَََتُوَؿِْاٌلََعاٍض. َََ ِْصَ

ـَِ َرGِ?َEََكْاُآهFَََاُمهُنََااَ?ََاْاتِاٍثَِرEَْ ٍاَُعْتَرٍدَُمِ َهْتَِرEَملََْ ااِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِااِةََؿَاَ َ

 َااً? ََؿنَاَ َبَِ ْفُرََهَذEَEملَْْهِ ِعَُهنَا.

 

ْؿَرEِد.EَقنؽَرEَقآرHE?EَـرAَت=َ ِِ ـُهَنََثهرGََفِا اؿعَوAفهَ اترَوEف َعاعرَو تصََثهرHEََفاجلهع َوـرEَAْقَبا

ََ.E2/293قاؽََ

َ.E2/429َقممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص َوE85ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص1ََََ

َ.123رEَHE?EٕمفعَعؽَصCَحتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآ َوE2/131َقنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽ2َََََ



 

 اْلَمْبَحُث الَّثاِلُث
 ِف ِبالَّتاِءَكِلَماٌت َمْخُصوَصٌة ُتْلَحُق ِبَها َتاُء الَّتأِنيِث ّوُرِسَمْت ِفي اْلَمَصاِح

ُْ هَ<ٍة ََوِهَي: َْ َHٍََفِااَم ت 
َِ َآْتََااُ?Eَقمَمْاتِاِثَفِ Aَُحْلِ

َ ْاااُثََوَمَدHْ ََوَ قِااَاَِرََثاَمتَِاااِةََعَهEِ ااَع:Eَْثنَاااِنَِرَُكهُ ااَ  َژېژ -1

.Hِقَ اَؿاEٌَدَِر ِEْقَآَ ِص ََوَوEٌَدَِر ِEْمَفٌعَِرََعْرَكَا ََوَوAََو 

 E[36]ملؤعنهن:ژۇ ۇ ۆ ۆژ -2

َ ْاُثََوَمَدHَِْرEَْقُآاْر@ِنEَْقَماِركِا ََوِهاَيَِرAََْمَفَااِةََعَهEِ اَع:َژپژ -3

 ََوَعْهِ ٌعَِرEَقمَمْحِركِا.
ِ
ا? ََ  َعْهِ َااِنَِرEَْقَبَآَرGِ ََوَعْهِ ٌعَِرEَقن 

 [3:ص]ژٿ ٹ ٹژ -4

اَلEََْٕزَهِرُي:HََََََِٓرEََْٕ<اِلََََٓهَ َوََ َهاBَُهااََهااُ?Eَقمَمْاتِااِث ََاِ ارُيََاااً?َِعنْاَدَـَ

.EَُثَهَتََلاقًِدEملُُْروِمََعَاْاَيا َِعْثَل:ََُثَاَََوَُثَهَتَ ََاُآهُل:ََعْهًرEَ 

 E[19]قنجا:ژےژ -5

 َوَ ْاُثََوَمَدHَِْرEَْقُآْر@ِنEَْقَمِركِا.E[1]ٕتتال:ژڀژ -6

 

 َوEملاامؾنيَرَدقاال86َ فرEَقدEِنَهذهEَقماامEَHملخ ه<ةَرEَملآناعَرَم ااَع اا  Eَٕع اامَص1ََََ

َ.E239حلريEنَذKَعهمدEَقظهآنَصَ

َ2َََ:HٔكاEَ122ََ 4َرHٔكاEَُم َو ََ ع َ همGَعركا َوEٔكة45ََ 44َ 43َ 42َع َ همGَكه  ََعَاْاِوEَق

26ََGٔكةَع َ همEقآ ص َوE122َ.Hق اؿاEَGَع َ هم

.َعا َ اهمEَGقممحاركا1َع َ اهمEَGقنَاا? َوEٔكاة114ََع َ همEَGقبآرG َوEٔكة265ََ 227َرEَٔكممػ:3ََََ

َ.E2/263-َ264َقممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص

َ.E4/1247َقممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص4َََ

َ5ََََFقارEَتظر6/4576قَانEََتهصَ َوGقاتةَََ:ََعادEَ5/195ُذكب.ََ

َ.E4/1154َقممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص6َََ

َ.129 هريEَقّطاقبػَصَ َوE86ملآنعَرَم اَع ا  Eَٕع امَص7ََََ



 اْلَفْصُل الَّثاِلُث
 اْلُقَراِء ِفي اْلَوْقِف َعَلى َتاِء الَّتْأِنيِث َمَذاِهُب

 ُلَّواأَل ُثَحْبامَل
 اْلَوْقُف َعَلى َتاِء الَّتْأِنيِث ِباإِلْبَّداِل

َHَِكااEَو ْدََوَمَدEَْقَمثِارُيَِعنَْيااَِرEَقر  ـَ َدGٌ ََو ـِْ ََعَ EَْقَمَِمAََْوُ ٌوَُعمَمَاد  قِْاَاَرFَِِرEَْقَه

ـِْ .Eْقُآْر@تَِاِة َوََ Eَقمَمْاتِاِثََهاً?َِعنَْدEَْقَه
ِ
ْفَدEِل ََوِعنُْوCَِْفَدEُلََاا? ِِ ـُْ َفِا َِعْ ََ قَِاEَقَه

َ
ِ
اِ ََعاَ ََااا? ـْ َِرEَْقَه Eَملَْْشاُيهَمَاْػِ َوEَكاEَHُْقُآْر@تَِاِةEَملُْمَمَهEاَِرGَُفِااقُاَتمَمْػِ ْدََوَمَدEَHِقر  ـَ َو

ْفَدEِلََهاً? ََوفِإِْفَآاِئَياََااً?ََفاْقَهْ<ِل.ََاْاتِاِثEَْٓ ِاEَملُْْتَرِد: ِِ َفِا

: َهْػِ َْ
ـِ ََاْاتِاِثEَْٓ ِاََ

ِ
ََعَ ََاا?

ِ
?EقُآَرEَ ِْـ اُاEَْقَمَِمََعَ ََو َِ ََوُكْهِمُ ََاْآ

- .
ِ
ََعاََفاَنََعْرُ هًعاَِرEَملََْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِةَفِاَلَا?

- .GِملَْْجُروَمEَ
ِ
 َعاََفاَنََعْرُ هًعاَِرEَملََْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِةَفِاقمَما?

َ
ِ
َاَِرEَْقَتْ ِلEَقَثاِِن:ََعااَُمِ اَاَفِاقمَماا?  َ ـُ اٍم ََفاَمَ ََ ـْ Aََُاََثََثَة ََ ُاEَقَثاِِنَُكَآ َْ َوَهَذEَEْقِآ

Eْؿَر ِِ ـَِرEَ?اِِوَفِا ْؿَرEِدََوEجلَْهاِع ََوEْقَمِاااَمHَُِتَاEَُاِتَاََعَ َ ِِ اِرDََفِاا ـُ َِتَااَ
ِ
ِد ََوَعاَُمِ َاَفِاقمَما?

َآْتَِ َاََااُ?Eَقمَمْاتِاِث. Eَملَْْخُ هَ<ُةEََقممِيAَُحْلِ

EَقمَمْاتِاِثَِرEَْٓ ِاEَملُْْتَرِدََهاً? ََفاَنََقااَمََفاَنEََْٕ<َلَِرَ
ِ
Eَملََْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِةََمْ ُاََاا?

اِ ََعاَ َ ـْ اGََُعاَ Eَقَه ـََ ََعَاْاَياَفِإِْفَدEَِلَاََهاً? ََوقَِذقَِاAَََْجََعEَقُآاَرEَ?ُEْقَاَؽَ Eَْٕ<ُلAََْنَُكه

َُعَؤَتٍثَُمِ َهْتَِرEَملََْ َ
ِ
ََاا? اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِةََهاً?َفِإِْفَدEقِاَياََهاً? ََوِهَيEَقُاَتاُةEَقَشاِيرَيGَُُفل 

 

َ َوـدَعرَفناEَقمَمَرَقتاEَHقاارFَرEَقهـا َعا َااا?EَقمماتااثََرE2/133َقنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽ1َََََ

Eَقت لEَٕولَع َهذEَEقبحث.



 

.FِْقَاَرEَ Eَْقَتاِشَاُةََفْػَ

EَملَْْجاُروَمEََ Gِْلمَمَاَ EَقُآَرEُ?َِرEَملََْهEِ عَِ
ِ
Eَقممِيَُمِ َهْتَِرEَملََْ ااِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِااِةَفِاقمَماا?

 ََوِعاانُْيْاََعااْ َُكْبااِدَُلَاََهاااً?ََعااَ Eَقُاَتااِةَ
ِ
َؿِهاانُْيْاََعااْ ََكمَمبِاااُعEَقَرْ ااَاََؿَاِآااُ ََعَاْاَياااَفِاقمَمااا?

.GِملَْْشُيهَمEَ

ااٍمََفااَمAََْ اَاْتنَا ََوEملَْْرُ هُمَِرEَملََْ اِ ِ Eَْقُاْثاَمَ ََ ـْ Aََََعاَ ََثََثاِةGِملَْْجاُروَمEَ
ِ
تَِااِةَفِاقمَماا?

اِاََفاَمََكْاِِت: َِ َؿِاَياَُكَتَ ُلََعَ Aَََ اِسََ قَِاEَقمَمْآ
ِ
?EقُآَرEَََُف ََوEْلممِ

 

Eَقمَمْاتَِ
ِ
ـُْ ََعَ ََاا? Eَملََْ ااِ ِ EَْقُاْثاَمتَِااِةَِعنْاَدEَْقَه اِثَِرEَْقُآْر@ِنEَْقَمِركِاَََمُْماهٌمَفَِخاط 

ََعاَ Eَملَْْرُ اهِمَِرEَملََْ ااِ ِ ََهااً? َ
ِ
اِ َفِاَلَاا? ـْ  ََؿَماَمAَََْجََعEَْقُآَرEُ?ََعَ Eَْقَه

ِ
?EقُآَرEََُجُْيهِم

ََعاَ ََعااَُمِ اَاَؿِاَيااََؿَآِدEََاَبَعEَجلُْهُيهُمَِعنُْيْاََمْ َاEَملََْ ا
ِ
ُتاهEَفِاقمَماا? ـَ اِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِااِةَؿَه

.GِملَْْجُروَمEَ
ِ
َفِاقمَما?

ُتاهEََعاَ َ ـَ ااِئُيََوَكْاُآاهEَFُجلُْهُياهَمََؿَه ََ اِْااَاََوَلاَقَ Eَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفهََعْهٍروََوEْقِم

ًََؿاَقِاَرْ ِا َ ا.EملََْهEِ ِعَفِإِْفَدEَِلَاََهاً?َِل ََوAَْشَيِرِِهَ َباًعإََْؿَ ِكEَقُاَتمَمْػِ ََوEا 

 

ْؿَرEدَِ ِِ ِرَئْتَفِا ـُ َHٍَِرََفِااَمGِملَْْجُروَمEَ
ِ
َوEجلَْهاِع ََوِرَُمِ َهْتََااُ?ََاْاتِاِثEَْٓ ِاَفِاقمَما?

ااِرDََفِااَهْ َيْػِ  ـُ ْهُقااُوََاَااااَؼ:اَوُهااَهَََ ااََعْهِ ااٍعَ ـَ Hََِْرَ   ہ ہ ہژِْصَ

ااِرDََََ ااE[92]قنَااا?:ژھ ـُ Hًََفِاااقمَمنِْهكِ ََوEقنَْ ااِبََعااَ AَََتااُوEَْ ااُاَاَؿَآااْدَ ِْصَ

 

Cحتافَ َو148 َولEَJEقآامEَDملبممديَواذفامEَملآرEَDملنممييَص274َرEزEَملااِنَع َ رزEَٕعاِنَصCَف1َََ

َ.123ؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَصَ

 َوCَفارEزEَملاااِنَعا َ ارز2/132ََؽََارEَقآارEَHE?EقااEَقنااؽ َوE62قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَابعَص2ََََ

َ.E274ٕعاِنَصَ



ََعَ Aَََتُوَؿِْاٌل.
ِ
ُمهِنEَقمَما? َُ Hََْفِ َُعَؤَتٍث ََوََ ِْصَ

Eَََعاَ ََهاِذِه
ِ
?EْقُآاَرEَ ُْـ ِدEَْلمَمَاَ ََو ـَ اَرAََهاذهEَملََْهEِ اَعَفِااجلَْهِع ََو ـَ ملََْهEِ اِع ََؿَهاْ َ

Cَِْنَ
ِ
اَ ََعَاْاَيااَفِاقمَماا? ـَ ْؿَرEِدََو ِِ َرAََهذهEَملََْهEِ َعَفِا ـَ َفََِِلٍَف ََوَعْ َ

ِ
ـََ ََعَاْاَياَفِاقمَما? َو

َباَعEَقَرْ ِا ََوُهُاEَجلُْهُيهُم ََوَكِآُ ََعَاْاَياَفِاَلَا اَ ََفاَنََعْذَهُبُوEَا  ـْ CَِْنََفااَنََعْذَهُباُوEَْقَه
ِ
ا?

اِئُيََوَكْاُآهFُ ََفاَمََاَآَدَم. ََ ََدEِئاًم ََوُهُاEَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفهََعْهٍروََوEْقِم
ِ
َفِاَلَا?

َِرََهِذِهEَقَمِااَمHََِعَ EَقنَْحِهEَِِٔت:
ِ
ـُْ َفِاَلَا? ََوَعَ ََهَذEَEقمَمْتِ اِلََكُمهُنEَْقَه

 

 E[115]ٕتاام:ژھ ھ ھ ھ ےےژ -

 [33]كهتس:ژحب خب مب ىبژ -

 [96]كهتس:ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئژ -

 [6]ؾاؿر:ژۀ ہ ہ ہژ -

ْؿَرEِد ََوَوEَؿَآُيُاEَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفهََعْهاٍروَ ِِ َرEَAَْقُمهؿُِاهَنََوَكْاُآهEَFُملََْهEِ َعEََْٕمَفَاَةَفِا ـَ

ـُهَنَفِاجلَْهِعَؿِاِيَ .ِرَُكهُتَسَوََ َرEَAَْقَبا ـَ ََؾاؿٍِر ََو

 ََوَكِآاُ Aََُفاهََعْهاٍروَ
ِ
اِئُيََوَكْاُآهFََُعَ ََهاِذِهEَملََْهEِ اِعEََْٕمَفَااِةَفِاَلَاا? ََ َوَكِآُ Eَْقِم

ََعَ ََعْهِ َاْيَُكهُتَسَوََ
ِ
ََعَ ََعْهِ ِعEََْٕتَااِم ََوفِاَلَا?

ِ
ََعْهِ ِعََؾاؿٍِر.َوEْفُ ََفثرٍِيَفِاقمَما?

ْؿَرEِدAََْوَ ِِ ُْاَََلَااَفِااا ُُ ?َEااَر
ـِ ََعاَ َاِْاااَاEَملََْهEِ اِعََ ااَهEً?ََفاَتاْتَ

ِ
ـُهَنَفِاقمَمااا? َوَكِآاُ Eَْقَباا

َفِاجلَْهِع.

 

َ. E2/262ََقنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََوَ Eَ126َ 122َقآرEَHE?EقَبعَصEَقمماَريَر1َََ

 َوCَفارEزEَملاااِنَعا َ ارز2/132ََؽََارEَقآارEَHE?EقااEَقنااؽ َوE62قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَابعَص2ََََ

َ.E274ٕعاِنَصَ



 

 

 [42]َؿاطِر:ژڍ ڍڌ ڌژ -

َرEَAَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفهََعْهٍروََوَْحْاَزGََُوَلَاا اَرAََـَ ـَ ْؿَرEِدَرََهاَذEَEقَاْتاِظ َو ِِ ٌ ََوَ ْتاٌصَفِاا

ـُهَنَفِاجلَْهِع. Eََْقَبا

.
ِ
ـَِػَفِاقمَما? ََعْهٍروَفِاَْلَا? ََوقِْاَبا ِِ Aَـُْ ََعَاْاَيآَْفُ ََفثرٍِيََو  َوَكُمهُنEَْقَه

 

Hََ:ژڳ ڳ ڳژ -  E[33]ملُْْرَ 

َرAَََْحْزََ ـُهنََـَ اَرEَAَْقَباا ـَ ْؿَرEِد ََو ِِ اِئُيََوَلَاٌ ََوَ ْتٌصَََِجَاَقٌةََفِا ََ ََِجَااGََُHٌََٓوEْقِم

َAَاَر ـَ ااِا ََو Eَجْلِ ااِاَِعنَْياا ََؿَآاَرAََُمَوْكاٌسَفَِااا  اَرAََفِااجلَْهِعَِرEَجْلِ ـَ فِاجلَْهِع ََوEْلمَمَاَ ََعاْ َ

َها. ـُهَنَفَِمْ ِ Eَْقَبا

.َؿَاِآُ ََعَاْايََ
ِ
ـُهَنَفِاقمَما? اِئُيََوْ َدُه ََوَكِآُ Eَْقَبا ََ َاَفِاَْلَا?Eَْقِم

  

 [12]كه  :ژھ ھ ھ ےژ -

[15]كه  :ژٻ ٻپ پ پ پژ -

ْؿَرEِد. ِِ ـُهَنَََؾَااَفِةََفِا َرEَAَْقَبا ـَ َرAَََتاؿٌِعََوAَُفهََ ْاَتٍرَََؾَااَفاHََِفِاجلَْهِع ََو َـَ

ـُهَنََؿاََ ااِئُيََوَكْاُآاهFَُفِاَْلَاا? ََوَكِآاُ Eَْقَباا ََ ِآُ ََعَاْاِياَمEَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفاهََعْهاٍروََوEْقِم

َباًعاَقِاَرْ ِا. Eَا 
ِ
َفِاقمَما?

 

 

ََ.E2/352قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ َوE182قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص1ََََ

ََ.E2/397قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ َو218ريَرEَقآرEَHE?EقَبعَصEَقمما2ََََ

ََ.E2/293قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ َوE127قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص3ََََ



 [7]كه  :ژڇ ڇڍ ڍ ڌژ -

 [E:52قانمبهH]َژہ ہہ ہۆڻ ۀ ژ -

ؿَْ ِِ َرEَAَْفُ ََفثرٍِيََ@َكٌةََفِا اَ ََعَاْااِوَفِاَْلَاا?ََعاَ ََعْذَهبِاِو َـَ ـَ َرEِدَِرََعْهِ ِعَُكهُ اَ  ََوَو

.
ِ
ُتهEََعَاْاِوَفِاقمَما? ـَ ـُهَنََ@َكاHٌََفِاجلَْهِع ََوَو َرAَُهEَْقَبا ـَ ََو

ااِئُيَ ََ ْؿَرEِدEَْفاُ ََفثِارٍيََوَْحْاَزGََُوEْقِم ِِ اَرAَُهَفِاا ـَ َوَلَااٌ Aَََعاََعْهِ ُعEَْقَانَْمُباهHِ ََؿَآاْدَ

ااِئُيَفِاَْلَاا?  ََ اَ ََعَاْااِوEَْفاُ ََفثِارٍيََوEْقِم ـَ ـُهَنَفِااجلَْهِع ََوَو اَرEَAَْقَباا ـَ اَ ََوُشْاَبُة ََو ـَ َوَو

.
ِ
ـُهَنَفِاقمَما? Eَْقَبا

 

 [37]َ َبا:ژۉ ۉ ېژ -

ؿَْ ِِ ـُهَنEََْقُتُرَؿاااHََِفِاااجلَْهِع EَْتَتااَرَدََْحْااَزGَُفِِآااَرEََGِ?َEقُتْرَؿااِةََفِااا َرAَهاااEَْقَبااا ـَ َرEِد ََو

.
ِ
ـِْ ََعَاْاَياَفِاقمَما?  َوAََْجَُاهEََعَ Eَْقَه

 

َاْت:ژپ پ پ ڀ ڀ ڀژ -  [47]ُؿ  

َرAَََتاؿٌِعََوAَُفهََ ْاَتٍرََوEْفُ ََعاِعٍرََوَ ْتٌصَََثَهَرHٍEََفِاجلَْهِع َوََ ـُهَنَََثَهاَرGٍََـَ َرEَAَْقَبا ـَ

ْؿَرEِد. ِِ َفِا

ـُهَنَ اَ Eَْقَباا ـَ ااِئُيََوَكْاُآاهFَُفِاَْلَاا? ََوَو ََ ـََ ََعَاْاَياEَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفهََعْهٍروََوEْقِم َوَو

َباًعاَقِاَرْ ِا. Eَا 
ِ
ََعَاْاَياَفِاقمَما?

 

ََ.E2/293قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ َوE127قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص1ََََ

ََ.EَHE?2/343قاؽEََقنؽَرEَقآرE َوE174قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص2ََََ

ََ.E2/351قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ َوE181قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص3ََََ

ََ.E2/293قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽََ َوE194قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص4ََََ



 

 

اژھ  ہہ ہژ - ََ E[:?92]قن 

ـُهَنَ اَرEَAَْقَباا ـَ Hًََفِاقمَمنِْهكِ ََوEقنَْ ِب ََعاَ AَََتاُوEَْ اٌاَُعَؤَتاٌث ََو َرAَََكْاُآهFَََُ ِْصَ ـَ

Hَََْعَ Aَََتُوَؿِْاٌلََعاٍض. َََ ِْصَ

َباًعااَقِارََ :Eَا 
ِ
ـُهَنَفاقمَماا? ْ اِا َوَكِآُ ََعَاْاَياََكْاُآاهFَُفِاَْلَاا?ََعاَ Aََْ<اِاِو ََوَكِآاُ Eَْقَباا

ََاْاتِاِثEَْٓ ِاَِعنَْدُهْا.
ِ
ْتَِعْ ََاا? ََ َاََقْا َُ ََوَٕ

Aََتاَاُو: ِرَئْتَفَِهْ َيْػِ ـُ ََوَ<ْتَهEَGُْقَآْهِلَِرEَملََْهEِ ِعEََقممِيَ

ـََ ََعَاْاَيااََعاَ ََعااََكْآمَمِاااِوََعْذَهُباُو:ََؿَاِآاُ ََعَااَْ - ْؿَرEِدََو ِِ َرEََAَْقَآاِمDَُفِا ـَ َE َِCََياا

.
ِ
ـُهَنَفِاقمَما? اِئُيََوَكْاُآهFُ ََوَكِآُ Eَْقَبا ََ  فِاَْلَا?Eَْفُ ََفثرٍِيََوAَُفهََعْهٍروََوEْقِم

اِئِرEَجلُُههِع. - ََ ََف
ِ
ـََ ََعَاْاَياَفِاقمَما? َرEَAَْقَآاِمDَُفِاجلَْهِعََو ـَ َE َِCَو 

 

َآْتَِ َاََااُ?Eَقمَماتِاِثََوِهَي:Eلمما ََفِااَمAَُHٍحْلِ   EَقُآَرAََ?ُEْكًااَِرَِ ت 

َاْت.[4]كه  :َژېژ -1 ـَ  َ ْاُثََو

َااََاااَ?َ ُِ ـََ ََعَاْاَياَفِاَْلَا?Eَْفُ ََفثرٍِيََوEْفُ ََعاِعٍر ََوَفَذAََEُفاهََ ْاَتاٍرََوَكْاُآاهFُ َقَِمْه َؿَه

ََٕEََآِت ََعَ Eَقَرْ ِا.َاْاتِاٍثَحَلِ
ِ
ـُهَنَفِاقمَما? ـََ Eَْقَبا ََلاَ<ًة ََوَو

ِ
?Eقن َدEَFَِِرََفاFََ

 E[36]ملؤعنهن:َژۇژ -2

 

EَقبااؽCحتافَؿاَ?َ َوEََ2/131َقااؽEقنؽَرEَقآرHE?Eََ َوE2/429قممباػََلجا?Eَقممنزكلَََْمماْص1َََ

َ.123رEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَصَ

ََ.E2/131قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽ2َََََ

َََِرََثاَمتَِاِةََعَهEِ اعَََوهي3َََ ا ََ  ََوAَْمَفاٌعَِرََعاْرَكَا َر122َ 4َ:َػُم:َرEَٔكمما:Eَْثنَااِنَِرَ اهمGَُكهُ اَ ََعَاْااِوEَق

َHٔكاE42َ 43َ 44َ 45َٔكةEَْقَآَ ِصEٌَدَِر ِEٔكةَ 26َ ََوَوEَHِقَ اَؿاEٌَدَِر ِE122َوَو.َ

َ.C124حتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَصَ َوE62قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص4ََََ



ُيَفِاَْلَاا?ََعاَ َ اِئُيََوEْقَباز  ََ ـََ Eَْقِم اهَمEَGِملُْْؤِعنُاهَن َژۇَژََو َُ ِرََعْهِ اَاْاَياَفِ

نُْبٍلEَْلممٌَِف ََؿَآَّطَعََقُوَفَِ ـُ َّطَعََقُوَفِاَْلَا?ََوَوَمَدََعْ َ ـَ رِي ََو َِ َؿِاِياَمَِرEَقَشاطِبَِاِة ََفاقمَمْا
ِ
اقمَما?

.
ِ
Gَِفِاقمَما? Eَْقَاَؽَ

ِ
?EقُآَرEَـََ ََفِآَاُة ـَاطَِبًةََعنُْو ََوَو ـُِاهَنَ EْقِاَرEَ ي  َؿِاِياَمََفاْقَبز 

َاْت.E[227]قبآرG:َژپژ -3 ـَ   ََ ْاُثََو

 [3:ص]َژٿژ -4

 [19ْجا:]Eقنََژےژ -5

 E[62]قنَْهل:َژڑ کژ -6

َباًعااَ Eَا 
ِ
ـُهَنَفِاقمَماا? ـََ Eَْقَباا  َََوَو

ِ
اِئُيََعَ ََهِذِهEَقَمِااَمEَHَِْٕمَفَاِةَفِاقاَيا? ََ ـََ Eَْقِم َؿَه

َقِاَرْ ِا.

 *   *   *

 

Eَملر اانEَقَافآان.1َََ

265َ 227ََعْهِ َااِنَِرEَْقَبَآاَرGِ َرEَٔكمماػ:ََ:َعَهEِ عAََََْمَفَاةََِِرََوهي2َََ
ِ
اا? ََ  114َرEَٔكاةََ ََوَعْهِ اٌعَِرEَقن 

َ.1َوَعْهِ ٌعَِرEَقمَمْحِركِاَرEَٔكةَ

[ ََؿَآاِد1ََوََٓكْدُلُلََعاَِ َهىََهَذEَEملَْهِ ِع ََفَآْهقِِوََاَاااَؼ:َََ HَEََفْاانُِمْاََ]Eٕتتاال:َ ِرَُ هَمEَGِقنَْهِلََلاَ<ة3ًََََ

ًتا. ـْ َِرََفِآَاِةEَملََهEِ ِعََو
ِ
Eَُاِتَاََعَ Eَقمَما?

َ.C124حتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَصَ َوE62قمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص4ََََ



 

 الَّثاِني ُثَحْبامَل
 اْلَوْقُف َعَلى َهاِء الَّتْأِنيِث ِباإِلَماَلِة

Eَقمَمْاتِااِثََ اَهEً?َُمِ اَهْتََهااً?ََتْحاَه:Eْلممََ
ِ
اِئُيَفِإَِعاَقِةََها? ََ ژڃ ڃژَصEَقِم

E[32]قزلرف:ژۆ ۆ ۈ ۈژAَْوَُمِ َهْتََااً?ََتْحَه:E[96]قنَا?:

َُ ِِ EَقمَمْاتِاِثEَملَْْرُ هَعِةََهاً?ََعاْ ََْحْاَزAََGَْكًااا ََ َفاَرُهََعنْاُوEََلُاَذ
ِ
 ََوَِلََْوَوَمَدCَHَِْعاَقُةََها?

Eَقَآَتِا Eَقِااز  ِِ ََوEْفاِ َاََيِْاََعنُْوَِلًَؿاَِرََ قَِا ََوَ َمىََعنْاُوEَخِلاََفَ@َلاُروَنََفاَا ِز 

.Gَََْحُْدوَن ََعْ َُ َاْاٍا ََعْ ََْحَْز ِِ Aََكِةََلَاٍ  ََوEٍمَفِِرَوEْفُ َِ َهEٍَم ََوَلَ ُوEَه َِ

EَقمَمْاتِاِثَََوAََعاََعاَُ ِفَرَِعْ ََ قَِاََع َِ
ِ
Eْفِ ََعاِعٍرََوَلَاٍ َِرEَْلممَِااِمِهََوَوْمٍشَفِإَِعاَقِةََها?

ََ ْاَتٍرََوَفْااِضAََْ<اَحاFََِتااؿٍِعََوEْفاِ ََعااِعٍرَ ِِ Aَََعْهٍروََو ِِ Aََ َِْعاَقًةَََمَْاًة ََوَعاَُ ِفَرََعC

ََرى ََؿِيَيEَْتِتَرEَدHٌEََُٓكْآَرAَُِ َا.فِإَِعاَقممَِياCََِعاَقًةَُ<تَْ

َ: اَلEَْفُ Eَجلََزِمي  َوEَقِذيََعَاْاِوEَقَاَهُلَِعنَْدAََِئَهاِةEََْٕعَ ااِمَُهاَهEَْقَتامْمُكََعاْ َََجِااِعَ»ـَ

اِئي  ََوَعاَُ ِفَرََعْ ََْحَْزGَ ََوEهللََُاَااَؼَ ََ َرEَGِ?َEْقِم
ـِ  Cَََِِٓرَ

ِ
?EْقُآَرEَْعAَََُاا».َ

Eَقمَمْاتِاِثََعْذَهَباِن:
ِ
ْبَلََاا? ـَ َِرCََِعاَقِةََعاَ اِئي  ََ ََوEملَْْرِوُيََعِ Eَْقِم

- 

َعااامَُ ِِ EَْلمَماااَمُهEََفْمااِرَْفااِ َُلَاِهااٍد ََو ِِ Aَََعاااِم ِِ EَْلممَِااااُمEَْقَآاِ اااَََِوُهااَهEَُفااهAَََو EقااَدEِِنُ

.
ِ
?EقُآَرEَْقَاَهُلَِعنَْدEََِٕئَهِة ََوَعَاْاِوEَْفَثُرAََِآَػ ََوَعَاْاِو Eَقَشاطِبُِي ََوAَْفَثُرEَملَُْحآ 

اٍم: ََ ـْ Aََََثََثَة
ِ
ُاَُ ُروُفEََِلَجا? ََ ََوَعَ ََهَذEَEملَْْذَهِبَُاَآ

 

َ.C92حتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَصَ َوE2/122َقنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽ1َََََ

ََ.E2/122قنؽَرEَقآرEَHE?Eقاؽ2َََََ

َ َوEِ اا?GَرَفااانAَ<اهلEََ2/122َقاااؽEَHقنؽاَرEَقآارE?Eو E54َقمماَريَرEَقآرEَHE?Eقَبعَص3ََََ

َ.E98-99قآرG?Eَصَ



ـَُ َ - َعاَقِة.َ:ََعاَُكه ِِ  َعَاْاِوَفِا

ََ ْرًؿا ََوِهَيََلُْههَعٌةَِرَََؿَجَثاْتََ َةََعَؽَ ََ EَقمَمْاتِاِثAَََ ُدَََخْ
ِ
ْبَلََاا? ـَ َعَ ـَ َوَ قَِاE َِCَََو

ٌةَ. ََ ََزْكنٌَبَقَِذْوِدََشْهِسَ ََتْحُه:َََلِااَتًةَ َََثََثَةَ َََفْتمَمًةَ َََفْاَدGًَ ََََخْ

ـَُ ََعَاْاِوَفِاقَتمْمِك.َ -  َعاَُكه

اAََGِْ اُرٍف ََوِهاَيEَملَْْجُههَعاُةَِرَ EَقمَمْاتِااِثAَََ اُدََعْؽَ
ِ
ْبَلََااا? ـَ َعَ ـَ ََ اٌاََوَ قَِاE َِCَََو

ْبَاًةَ ََِؾْاَظًةَ ََِ َّطٌةَ. ـَ َِ َتاُطََعٍصََلَظاَ ََتْحُه:Eََقنَّطِاَحُةَ ََ

ـَُ ََ - َعاَقِةَِرََ اٍل ََوفِاقَتمْمِكَِرََ اٍل.َعاَُكه ِِ ََعَاْاِوَفِا

اَعَ ـَ EَقمَمْاتِاِثAَََ ُدَُ ُروِفAَََْفَيَرَ.ََؿامُماَمُلََاااُ?EَقمَمْاتِااِثE َِCَََو
ِ
ْبَلََاا? ـَ َعَ ـَ َوَ قَِاE َِCَََو

ْبَلََهِذِهEََْٕ ُرِفََكااٌ?ََ ااِفنٌَة ََتْحاُه:َََفَيْاَناِةَ Eَََْٕكَماِةَ Aََوَْ َُعمَمِ اٌل ََتْحاُه:َاَفاَـَ ٌ ْ

ََعْتُ اهٌلََعنَْيااَفَِحاْرٍفََ ااِفٍ  ََتْحاُه:ََِوْ َياٌةَ َاَؿَِنٍةَ ََ@َِلَاًةَ َََؿاِفَياٌةَ Aََْوََفا ٌ ْ

.َGُْدَم ََِ َGٌ ََِعْأَ

ََوُاْتمَمُكَؿِااَمََعَدEََ قَِا ََتْحُه:EََْعَرGٌAََ َََ َتاَهٍةَ َََعَمَةَ Eََقَشْهَفِةَ.

- 

ْبَاَيااَ ـَ َااْتَ ـَ EَقمَمْاتِااِثE َِCَََو
ِ
مَمْثنَىَِعْ ََ قَِاEََٕقُِ َقإِِلَْجَاِعََعَ ََعاَدِمCََِعاَقاِةََااا? َْ َوُك

Eََٕقُِ .

 *   *   *

 

-98 َوEِ اا?GَرَفااانAَ<اهلEَقآارG?EَصC92-93َحتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَص1ََََ

99.َ

َ.C92حتافَؿاَ?EَقبؽَرEَقآرEَHE?Eٕمفعَعؽَص2ََََ



 

 اْلَخاِتَمُة
Eَاَكِةََهَذ ُِ EَْقَبْحِثAَُخَل ُصAَََهَاََعاََاَهَ<ْاُتCََِقْاِوَِعْ ََتمَماِئَجَِرEَقن َآاِطEَٔاَِاِة:َِرَ

ِة ََوِرEَْقِانَاَكِةَفِاْقَبَاااِنََوEقُهُ اهKِ ََوِعاْ َ -1 ـَ AََنَُقَتَةEَْقَاَرFََِفَاَتِتEَْقَتاَكَةَِرEَقد 

ََ ََ قَِاEَْهامماَِمُمEَْقَااَرFَِفَِهْ اِعََعََعاٍةَُِت  ِِ ا اُزEَملُْاَذَفَرَِعاَ EَملَُْؤَتاِثَِرAََْتاَهEِعEَْقَمِااِاEَْقَااَر

 Eملُْْخمَمِاَتِة.

2- َ GِاَِرEملُْمَماَهEََكااِاِوEََاَتاِ<ااِاَياَِرَِمَو  ِ AنEَْقُآْر@َنEَْقَمِركَاََ ِتاَظَُقَتاَةEَْقَااَرFَِفِاَاَد

 مَمِتَآُةَِرEَْقَتَ اَ ِة.َؿَهَمَدHَْؿِاِوَُقَتاEَHُْقَاَرEَFِملُْْخمَمِاَتُة Eَملَُْ

3- َ ََكاَدِيEَقنَبِاي  ـِاَآٍةَقِاااَمَُفممِاَبََفاْػَ AََنEَملََْ اِ َ EَْقُاْثاَمتَِاَةEَْعمَمنَْتَفِنَْآِلَُ<هَمGٍََد

َوEَكاEَHِملُْمَمَهEاَِرGَِقِْاُآْر@ِنEَْقَمِركِا.َ×  َؿاَاَتَآْتََعَعEَقر 

َآْتَفِمََ -4 ِااَمHٍََعَرفَِااٍة ََوAََنEَْقِآاَرEَHِE?َEملُْمَماَهEاَِرGَََ ِتَظاْتََقنَااAَََنََااَ?EَقمَمْاتِاِثAَُحْلِ

ـِْ ََعَاْاَيا.  َ قَِا ََوَ ِتَظْتََقنَاَُقَتاEَHِْقَاَرFَِِرEَْقَه

 ََمْؾاَاَُوُموِدَُقَتاٍةَ -5
ِ
ََعِةَفِاقمَما? ََ ََاْاتِاِثَََجِْعEَق

ِ
ـِْ ََعَ ََاا? ََعَ Eَْقَه

ِ
?EْقُآَرEََِْجَاُعC

:ََقْاَسَُفُلََعااََ<اَكَُقَتاًةََكِ اُكَ
ِ
?EْقُآَرEَْهِل ـَ َ ُِ Eَِعْ َدEََوَهَذ 

ِ
َؿِ اَحٍةََاِآُ ََعَاْاَياَفِاَلَا?

.Gً?َEـَِر 

ْبَلََهاَ?Eَقمَمْاتِاِثَُعنَاِ ٌبَقمَِمَشاُ َِياََعاَعAََقِاِ Eَقمَمْاتِااِثَِرَ -6 ـَ ـَْ َفِإَِعاَقِةََعاَ AََنEَْقَه

َ Gٍاِااَهِة َُوُ هٍهََفثرَِي ََ َبااِعEَق َوُهَهََعاََكُدُلََعَ َُعَهEَؿَآِةَُقَتممِنَاEَْقَاظِاَهِةََقااَمََعَاْاِوAََْهاُلEَقّط 

Eَقَرؿِاَاِة.َ ِِ Eَو َْٕEَFََحا>ْAََِعِدَهاََعَعََعاَُكنَاِ ُبEَه ـَ َ ِِ َتا  َوEا 

7- َ ِِ َاُةEَْقِانَاَكِةَفُِّطُر وAََََِه  ِركِرَهاا َفَِحْااُثَُاْ بِااُكEَملَََُْكااEَHِْقُآْر@تَِااةEEَِقر  مَماَهEاَِرGََِوحَتْ

ِاِهَػ. َْ مَماCَJَُِؼََعْاِرَؿممَِياَِعَ Eَملُْ EَFََِْقِاْاِا ََوملَِْ َََيْ  َعْاُروَؿًةَقُِّط

َمEَ اHََِ ْهَلََمْ ِاَ -8 EَFََِْقِاْاِاََوEْقَباِ ثَِػCََِؼEَملَِْزكِدَِعَ Eَقد  وَمGََُاْهِ اِوَُط ََضُ

وEََملََْ َ ََكاEَHِْقُآْر@تَِاِة.Eاِ ِ Eَْقُاْثاَمتَِاِة ََوُعَهEَؿَآممَِياَقُِاَتاEَHِْقَاَرFََِوَعاََاَهEَاَرَِعَ Eَقر 
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 فدونَاامك .َ-فريوE-ََHملْمممبةEَقاْصكةََ-َمهدََمايEَقدك َعبدEَحلهادَ

9- َ-ََHَقَاهطيEَ قدكEَفهََ-ها911َ َلAَحتآااََمهد

 م.1979ها/E1399َقّطباةEَقثاتاةََ-فريوHَ-دEمEَقتمرََ-EقتالCَفرEهااَ

12- -ََHَفااديEقتريوزEََف ََمهادFقدك ََمهدَف َكاآهEَلد

 م.2222ها/E1421قّطباةEَٕوؼََ-دعشاََ-دEمَ ادEَقدك ََ-حتآااََمهدEَملْصيََ-ها817َ
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 امللخص
 وهةق افةوظقة إػ وحةوة افصةػ يف ،األمهقةي يف ؽويي صػشقرة اف جوء مقضقع

 ،األشةوفقى افيقوكقةي وتـقظً ؾقفة ،ي جؾقؾيؿرآكق يف آيوت وـون ذفؽ ،دجتؿع ادسؾؿا

ـ بعضةةفو يف رابطةي ةقؾةةي مةةمةةع  تؾةةؽ اايةوت ترابطةةًو وادعةو  افؼرآكقةةي افيؾقغةي،

 قي مقضقع افسقرة افؽريؿي .يمـو ظذ أمه ، مموافروابطاألفػوظ و

 إػ  مخسي ميوحٌ أشوشقي:ريؿي ؾسقرة افؽف وؿو ؿسؿً ادقضقع األشود 

براظةي اسشةتف ل  ومو ؾقفةو مةـ اؾتتوحقي افسقرةظذ  رـزت ديحٌ األولاؾػل 

 بوفتسيقح وموفقستف وروابطف.

مقضةقع افسةقرة األشةود وهةق اخلطةوب فؾؿةممـغ  اديحٌ افثو وكوؿشً يف 

 فوظقة إػ وحوة افصػ .بو

رضب ادثؾ يف افتلـقو ظذ األشوفقى افؼرآكقي افيؾقغي يف  اديحٌ افثوفٌوجوء يف  

 . -ظؾقفؿ افس موحوة صػ األكيقوء 

افسهقةى مةـ صةؼ  مو جوء يف اايوت افؽريؿةي مةـ  اديحٌ افرابعثؿ ظوجلً يف 

 افصػ.

يف افةةوكقو  اء احلسةةـبوفةةوظقة إػ اجلةةز اديحةةٌ اخلةةومسثةةؿ ختؿةةً افيحةةٌ يف 

 اجلزاء ظذ وحوة افصػ. وااخرة ؾقام أصورت إفقف اايوت افؽريؿي مـ 

ؾوجتؿع يف هذه افسقرة افؽريؿي يف أشؾقب بؾقغ افوسفةي ظةذ مضةؿقن افسةقرة 

 افعظقؿ وهل روظي افصػ افقاحو وةوفف واجلزاء ظؾقف.

 ثؿ ختؿً افيحٌ بخومتي تتضؿـ أهؿ كتوئٍ افيحٌ وتقصقوتف.

حلؿو هلل رب افعودغ.وا



 

 املقدمة
ـْ ذوِر أكػِسةـو ومةـ  ، وكعةقذه بةوهلل ِمة هه هه وكسةتعقـهفه وكسةتغػره إَن احلَْؿَو هللِ كحؿةوه

ْضِؾْؾ َؾ  َهةودَي َفةفه ، وأصةفوه أن س  ـْ يه ، وَم ِضَؾ َففه ـْ ََيِْوِه اهلله ؾ  مه شقئوت أظامفِـو، َم

، و إفف إس اهلل، ، صةذ اهلل ظؾقةف وحةَوهه س َذيةَؽ َفةفه فه ةقفه هه وَرشه َأصةفوه أَن مؿةًوا ظيةوه

 وظذ آفف وأصحوبف،  ومـ اهتوى هبويف واؿتػك أثره إػ يقم افِويـ . أمو بعو :

كزفً شقر افؼةرآن افؽةريؿ تعةوفٍ مقضةقظوت ةتؾػةي فغويةي واحةوة وهةل بـةوء 

جلةةي ادجتؿةةع ادسةةؾؿ افصةةوفح، وؿةةو اختؾػةةً تؾةةؽ افسةةقر افؽريؿةةي يف ضريؼةةي معو

افؼةرآن مقضقظوهتو وذـر أؿوصقصفو حلؽؿي ربوكقي، فتةول دسفةي ؿوضعةي ظةذ كةزول

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ    : ؿةةول تعةةوػ افؽةةريؿ مةةـ افؾطقةةػ اخليةةر،

 ژک  ک  ک   ک    گ  گ      ڑ    ڑ   ژ    ژ    ڈ     ڈ    ڎ

[4-1]افزخرف:

ادقضةةقظقي، و شةةقرة  كهو ووحةةوهتوةواختؾػةةً افسةةقر افؼرآكقةةي يف ضق ةةو وؿةة

، وتضؿـً مقضقظو يف ؽويةي األمهقةي: افصػ يف ؿقل اجلؿفقر مـ افسقر ادوكقي

 وهق افصػ.

 (شةقرة افصةػ) فو افؽريؿاشؿمقضقع افسقرة مستؿوا مـ ـون مـ أجؾ هذا  

  .ـام جوء يف افصحقح

 

( أهنةو 29/269، وكؼؾ اإلمةوم افةرازي يف تػسةره  )(8/258( تػسر افيحر ادحقط أليب حقون األكوفز )1)

 مؽقي ، وهق ؿقل ابـ ظيوس  وجموهو يف روايي.

ابةـ ؿةول اإلمةوم و، ششةقرة افصةػ» :(61ـتوب افتػسةر، بةوب )يف اإلموم افيخوري يف صحقحف ،  ترجؿ( 2)

مةوم افسةققضل يف ؿةول اإل، وشاحلةقاريغ ويؼةول  ةو أيضةو شةقرة» :(8/641)حجر افعسؼ   يف ؾتح افيوري 

 ؿةول اإلمةوم ابةـ ظؼقؾةي ادؽةل يف ـتوبةف:و .شو شقرة احلقاريغتسؿك أيض :فصػشقرة ا»(: 1/158)اإلتؼون 

 .شبوألحوديٌ وااثور × افـيل وؿو ثيً ةقع أشامئفو ظـ: »(1/375) افزيودة واإلحسون يف ظؾقم افؼرآن



 

 .واصتفرت بذفؽ

ظةذ أمهقةي افصةػ يف بـةوء  تلـقةوفوـون اهتامم افؼرآن افؽةريؿ يف هةذه افسةقرة بو

ادجتؿع ادسؾؿ، ومظوهر وحوة افصػ يف افؼقل وافػعةؾ، ووشةوئؾ تطيقؼةف، وآثةور 

معقؿوتف يف األمؿ افسوبؼي، ورضب فذفؽ مثوفغ مةـ بـةل إئائقةؾ يف ؿصةي مقشةك 

، ؾجوءت اايوت افؽريؿي يف افسةقرة مسابطةي ومساصةي -ظؾقفام افس موظقسك 

 ؽريؿ إػ وحوة افصػ.فتيغ دظقة افؼرآن  اف

وطفر يف أشؾقب اايةوت افؽريؿةي ةةول أشةوفقى اخلطةوب افؼةرآ  افؽةريؿ يف  

افتـقيع بغ األمر وافـفل وافتعجى واسشتػفوم وافسؽقى وافسهقةى فؾوسفةي ظةذ 

ك يف افةوكقو ةأمهقي وحوة افصػ فؾؿسؾؿغ، ومو يتعؾؼ بف مةـ اجلةزاء احلسةـ و افـة

 وااخرة.

ا ادقضقع يف افيـوء اسجتامظل يف اإلشة م ورضورة بـقةون افصةػ ومع أمهقي هذ

افقاحو يف ةقع جموست احلقوة ، ودوره يف ككةة األمةي افقاحةوة ، إس إكةف ؿةو أؽػةؾ 

ذـةةره يف ـثةةر مةةـ افؽتوبةةوت ادعةةوسة، وافقشةةوئؾ اإلظ مقةةي ادختؾػةةي، ؾؽةةون مةةـ 

وآثورهو يف األمةي اإلشة مقي، األمهقي بؿؽون اسفتػوت إػ افؽتوبي يف وحوة افصػ،

وافصقرة ادثذ افرائعي مـ تطيقؼ افرشقل افؽةريؿ كيقـةو مؿةو صةذ اهلل ظؾقةف وشةؾؿ 

فيـوء هذا افصػ، افذي هق بـوء ؾريو مـ كقظف ظذ مر األزمةون واألجقةول، وإضةوؾي 

 مثؾ هذه ادقضقظوت افيحثقي إػ ادؽتيي افعربقي واإلش مقي فؾوسفي ظذ ظظؿي هةذا

 افؽتوب افؽريؿ، وةول شقره وآيوتف، وأمهقي مقضقظوتف يف ـؾ زمون ومؽون.

 

وـةذفؽ ـتةى اشةؿفو يف ادصةوحػ »(، ؿةول : 28/171( ( تػسر افتحرير وافتـقير فؾطوهر بـ ظوصةقر، )1)

 .شوـتى افتػسر



 

ؾؽوكةةً دظةةقة افؼةةرآن افؽةةريؿ فيـةةوء افصةةػ افقاحةةو يف ادجتؿةةع ادسةةؾؿ دظةةقة 

شةقرة )) ـريؿي، مـ أجؾ هذا اخست هذا ادقضقع فؾؽتوبي ؾقةف يف بحةٌ بعـةقان: 

 .((دراشي تػسريي مقضقظقي: افصػ

يعو مقضقع وحوة افصػ مـ ادقضةقظوت ادفؿةي يف بـةوء ادجتؿةع، وس تةزال   

تتجود أحؽوم ادجتؿع وؿضويوه يف هذا افعك، ؾؽوكً دظقة افؼرآن افؽريؿ  يف بـةوء 

 كؿقذجو رائعو وؾريوا  يـوشى ـؾ زمون ومؽون.أافصػ ادسؾؿ، وتقحقو ـؾؿتف 

وحوة افصػ يف افؼةرآن افؽةريؿ وجةوت أن بعو افتتيع واسشتؼصوء فؾوظقة إػ  

هةةذه افةةوظقة افؽريؿةةي وردت بقضةةقح وجةة ء يف شةةقرة افصةةػ بةةوفـص ظؾقفةةو، 

وختصقص شقرة ـومؾي موكقي دعوجلي هذا األمر ادفؿ يف بـةوء األمةي ادسةؾؿي ؾةلردت 

 تسؾقط افضقء ظؾقفو ودراشتفو.

جتؿةع،  وازديةود كسةيي ـثرة اخل ؾوت اسجتامظقي وازديةود افؼطقعةي بةغ أبـةوء اد  

افؼةرآن افؽةريؿ مةـ  افتـوزع وافشؼوق بةغ األؾةراد ادسةؾؿغ، ؾةلردت أن أبةغ مةو يف

افؼةرآن افؽةريؿ يف شةقرة  ظ ج كوجع ودواء صوف فؽةؾ هةذه اخل ؾةوت، ـةام بقـفةو

 افصػ، واإلشفوم يف وضع فيـي ضقيي يف بـوء جمتؿع صوفح وآمـ.

ف مةـ كوحقةي تػسةريي، ؾلحييةً أن أةةع إن هذا ادقضقع مل يسةيؼ بحثةف وتـووفة 

اايوت افؽريؿي ادتعؾؼةي بوفةوظقة إػ وحةوة افصةػ، وأن أبةغ تػسةرهو وؾقائةوهو 

 افـوؾعي فؾصػ ادسؾؿ يف ـؾ زمون ومؽون.

ؾوشةةتخرت اهلل تعةةوػ أن يعقــةةل يف ـتوبةةي هةةذا افيحةةٌ وةةةع ؾرائةةوه يف هةةذه 

 اديوحٌ.

 قؾ.واهلل ادقؾؼ وا ودي إػ شقاء افسي



 

اتيعً يف هذا افيحٌ ادـفٍ اسشتؼرائل افتحؾقع فسقرة افصػ، وتؼسةقؿفو إػ 

 ميوحٌ، ومو يتعؾؼ هبو مـ ؾقائو ؿرآكقي ومسوئؾ ظؾؿقي، واتيعً يف ادـفٍ مو يع:

يف  -بحسةى مةو طفةر يتؼسقؿ افسةقرة إػ مؼةوضع مقضةقظقي متـوشةيي  -1

ضؿـف مـ اايوت ومو بقـفةو مةـ افةوسست ميوحٌ، وذفؽ فوراشي ـؾ ميحٌ بام يت

 . بام ؿيؾفو ومو بعوهو مـ ادؼوضع وافروابط، ومو يتعؾؼ

 ظزو اايوت افؼرآكقي إػ مقاضعفو مـ افسقرة ورؿؿ اايي. -2

ظزو األحوديٌ افـيقيي إػ افصحوح وادسوكقو وافســ ، بيقون مةـ أخرجةف،  -3

وبةي افؽتةوب وافيةوب ورؿةؿ وأؿوم افصةحقحغ أوس ثةؿ مةـ أخرجةف يف افسةــ، بؽت

 احلويٌ واجلزء وافصػحي.

 افيةةوحثغ: بةةذـر اشةةؿريـ وافعؾةةامء وةظةةزو األؿةةقال إػ ؿوئؾقفةةو مةةـ ادػسةة -4

رف ةؾقةف تصةورؿؿ اجلزء وافصػحي يف حوصقي افصػحي، ؾنن ـةون وادمفػ افؽتوب

 )بتكف(، وإن أؾوت افػؽرة مـ أحو ادراجع ؿؾً: اكظر. :مـل ؿؾً يف احلوصقي

وت يف بقون دظةقة افؼةرآن افؽةريؿ إػ وحةوة افصةػ بةوحلؼ افقاضةح اجتف -5

 افيغ يف هذه افسقرة افؽريؿي.

اسهتامم بيقون افروابط افؾػظقي وادعـقيي بغ اايةوت افؽريؿةي، وترتقيفةو يف   -6

جةةواول تسةةفق  ظةةذ افؼةةورئ افؽةةريؿ، ؾؽوكةةً افسةةقرة افؽريؿةةي يف ترتقةةى آيوهتةةو 

 ون ادرصقص يف ترابطفو افؾػظل وادعـقي.ودسفتفو ظذ مقضقظفو ـوفيـق

 ختؿ افيحٌ بام تضؿـف مـ كتوئٍ وتقصقوت. -7

 ويـؼسؿ هذا افيحٌ يف مقضقع افسقرة افؽريؿي إػ مؼومي و مخسي ميوحٌ:



 

: ويتضةةةؿـ اؾتتوحقةةةي افسةةةقرة: براظةةةي اسشةةةتف ل بوفتسةةةيقح اديحةةةٌ األول

 وموفقستف وروابطف.

افسقرة األشةود وهةق اخلطةوب فؾؿةممـغ بوفةوظقة إػ : مقضقع اديحٌ افثو 

 وحوة افصػ .

 . -ظؾقفؿ افس م: رضب ادثؾ يف وحوة صػ األكيقوء اديحٌ افثوفٌ

 : افسهقى مـ صؼ افصػ.اديحٌ افرابع

 : افسؽقى يف اجلزاء ظذ وحوة افصػ.اديحٌ اخلومس

 ثؿ اخلومتي : وتتضؿـ أهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت.

وم: أشلل اهلل افؽريؿ أن يقؾؼـل فتوبر ـتوبف وافعؿؾ بؿحؽؿف وافقؿةقف ويف اخلت

افعؾقؿ اخلير، ومو ظـو مشتيفف، ومو ـون يف هذا افيحٌ مـ ؾضؾ وظؾؿ ؾفق مـ اهلل

ـون ؾقف مـ تؼصر أو خطل ؾفق مـ كػز، ؾوشتعقذ بوهلل مـ اخلطل وأظةقد إػ احلةؼ، 

 ي مـ أمري رصوا. قئَيأشلل أن واهلل 



 

 املبحث األول
براعة االستهالل بالتسبيح ومدلوالته وروابطه 

و اهلل جةةؾ ج فةةف قر ادوكقةةي افؼصةةرة ، وافتةةل أكز ةةتعةةو شةةقرة افصةةػ مةةـ افسةة

معوجلةي افصةػ ادةممـ ، وؿةو تـووفةً افسةقرة يف مقضةقظفو  حلؽؿي ظظقؿي وهل 

ي مةوخ  األبرز يف افسقرة  وحوة افصػ، فةذا ـةون اسشةتف ل هبةذه اايةي افؽريؿة

 رائعو فضامن تصقير ادقضقع افؽير يف ادجتؿع ادسؾؿ وهق وحوة افصػ.

 ؾقـؼسؿ هذا اديحٌ إػ ظوة مطوفى وهل:  

[1] افصػ: ژڳ      ڳ     ڳ          ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ  ؿول تعوػ

عظقؿةةي بوفتسةةيقح هلل تعةةوػ ، وبةةوأت بوجلؿؾةةي اسشةةؿقي ابتةةوأت هةةذه افسةةقرة اف

يف إؿرار بؾقغ سشتجوبي اإلكسون فتسيقح مؾؽقت افسةؿقات واألرض    ژ ک  کژ

 ـةوء ظؾقةف، ويضةقػ حةرف اجلةر)اف م(هلل، ممثؾي يف صؽر اهلل وتـزَيةف وتؼويسةف وافث

مـ افشجر  ظذ فغي افتسيقح وافثـوء معـك صعقريو بلن ـؾ مو يف افسؿقات واألرض

أي صةفو فةف بوفربقبقةي وافقحواكقةي  وؽرمهةو مةـ »واحلجر وادخؾقؿوت يسةيح اهلل ،

 .شافصػوت احلؿقوة، ةقع مـ يف افسؿقات واألرض

إمو فؾتلـقةو  »ؾفل معـك ظظقؿ ،   ژ ک  کژويف إضوؾي اف م سشؿ اجل في اهلل 

جةةؾ اهلل تعةةوػ ـةةام يف كصةةحً فةةف وصةةؽرت فةةف، أو فؾتعؾقةةؾ، أي ؾعةةؾ افتسةةيقح أل

افةةيعض وخوفصةةو فقجفةةف، وجمقةةئ ؾعةةؾ افتسةةيقح يف بعةةض افػةةقاتح موضةةقو ، ويف

مضورظو فإليذان بتحؼؼف يف ةقع األوؿوت، وؾقف تـيقف ظذ أن حؼ مـ صلكف افتسيقح 

اسختقوري أن يسيحف تعوػ يف ةقع أوؿوتف ، ـام ظؾقةف ادةا األظةذ  حقةٌ يسةيحقن 

 

 (  .29/269) ؾخر افويـ مؿو بـ ظؿر افرازي، افتػسر افؽير،( 1)



 

 .شافؾقؾ وافـفور س يػسون

معـك افووام وافثيةوت  يتضؿـژ ڳ    ڳ     ڳ     ژ  وافتعير بوجلؿؾي اسشؿقي

، وهةق معـةك ةقةؾ يـوشةى مةو شةقلأل مةـ األمةر افعظةقؿ يف افقحةوات واسشتؼرار

 ادتتوفقي مـ افسقرة.

 هذيـ اسشؿغ دو ؾقفام مـ افوسفي افعظقؿي ظذ معو  افسقرة . اهلل تعوػ ذـرو

أي رء ذفؽ ـون افغةر،  ،مـ ظز إذا ؽؾى، وهق افذي يغؾى ؽره» ژڳ      ژ 

: مـ حؽؿ ظةذ افقةء إذا ؿهة ظؾقةف،  ژڳ      ژوس يؿؽـ أن يغؾى ظؾقف ؽره، 

وهق افذي حيؽؿ ظةذ ؽةره، أي رء ـةون ذفةؽ افغةر، وس يؿؽةـ أن  حيؽةؿ ظؾقةف 

 .شؽره

ف افسقرة مةـ افةوظقة إػ شؿغ يف صور افسقرة ومو تضؿـتويف اختقور هذيـ اس

وحوة افصػ فرضورة افؾجقء واسشتعوذة واسشتغوثي بةوفعزيز احلؽةقؿ يف مقاجفةي 

مو َيةؿ اإلكسةون مةـ ؿةقل أو ظؿةؾ ، ؾةنذا تقجةف إفقةف مسةيحو خوفصةو متقؼـةو بعزتةف 

وحؽؿتف مل يضؾ يف هذه افوكقو، وـون يف هذه اسؾتتوحقي مـ افروابط افعظقؿي افوافةي 

يف ـةؾ أمقرهةو ووظةوهو وافوظقة إفقف فقةتؿ افـكة فامةي ةعةوء ظذ وحوة افصػ

بوخلر وجزائفو يف افوكقو وااخرة ، ؾجوءت هذه اسؾتتوحقي افؽريؿي ؾقفو مـ افيوائع 

يةول ظةذ ظظةؿ   قةي مةواإلافـقراكقةي وافؾطوئػ وادعو  افتل تضؿـتفو هذه األفػةوظ 

 هذه افوظقة إػ افصػ بام تضؿـتف هذه افسقرة.

تـؼسؿ افةروابط يف افؼةرآن افؽةريؿ بحسةى األشةؾقب افيقةو  إػ روابةط فػظقةي 

 

مؿو بـ مؿو بةـ أيب افسةعقد  ،شإرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽتوب افؽريؿ»تػسر أيب افسعقد ادسؿك( 1)

 ( .8/203) افعامدي

 ( .29/269) افتػسر افؽير،( 2)



 

وروابط معـقيةي بحسةى شةقوق اايةوت افؽريؿةي، وؿةو ترابطةً افسةقر يف افؼةرآن 

 افؽريؿ بشؽؾ معجز حتك تؾتحؿ افسقرة بام ؿيؾفو ومو بعوهو، وهذه افؼضقي افيقوكقةي

رسيـ يف افسةقرة فـصةؾ إػ ةافؽزى حتتوج إػ مزيو مـ افتلمؾ وافتوبر يف أؿقال ادػة

 ؾفؿ هذه افروابط افيؾقغي.

ؾوفرؽيي يف ؾفؿ اخلطوب افؼرآ  تةوؾعـو إػ أن كؾجةل إػ ادخةزون ادعةريف افةذي »

اك يؿوكو بف افسقوق افؼرآ  ادحقط يف إضوره افثؼويف افذي يـشطف تةواول افؾغةي ، وإدر

ألكامط افساـقى افؾغقيي ، وافروابط افوسفقي إدراـو معرؾقو، ؾوفـص افؼةرآ  افؽةريؿ 

وحوة فغقيي ـزى، تـتٍ ادعـك ظذ كحةق س يؽتؿةؾ ؾفؿةف وتػسةره إس بوسشةتعوكي 

بعـوس داخؾقي يتؿقز هبو كظومف، إضوؾي فؾعـوس اخلورجقي، وافتل تعتؿو ظذ تػسةر 

افـصةقص افؼرآكقةي يسةتول مـةف ظةذ إضةوؾي أؾؽةور افـص بةوفـص، وـةؾ كةص مةـ 

 .شاستصول افتل يؼقم افـص بنب ؽفوومعؾقموت جويوة متثؾ جزءا مـ رشوفي

ألجةةؾ هةةذا اشةةتعـً بةةوهلل يف بقةةون هةةذه افةةروابط افـصةةقي يف شةةقرة افصةةػ ، 

وحووفً إيضوح افظوهرة ادعرؾقي افؽزى يف افقحةوة ادقضةقظقي فؾسةقرة افؽريؿةي 

 وهتو افواخؾقي واخلورجقي يف افسقرة افتل ؿيؾفو وافتل بعوهو.وارتيوض

شقرة افصػ هل إحوى افسقر افػريةوة افتةل حتةوثً ظةـ ؿضةقي مفؿةي يف بـةوء 

ادجتؿع، وهل وحوة افصػ، ؾؽون مةـ األمهقةي بؿؽةون افسـقةز ظةذ بـةوء افقحةوة 

ادقضةةقظقي بةةغ افسةةقر افؽريؿةةي ادتؼوربةةي فسةةقرة افصةةػ سشةةتـيوط اسرتيوضةةوت 

افؾػظقي وادعـقيي بغ شقرة افصػ، و مةو ؿيؾفةو وهةل شةقرة ادؿتحـةي، وبةام بعةوهو 

 

افعةود  جمؾي افوراشوت افؼرآكقي، ادجؾو افتوشع، افسؿقع، )د( حسـل ظيو افسابط افـيص يف شقرة افؽفػ،( 1)

 .247، ص م2007 ، افثو ، مرـز افوراشوت اإلش مقي: ـؾقي افوراشوت افؼؿقي واإلؾريؼقي بجومعي فـون



 

 وهل شقرة اجلؿعي.

ؾقشر مقضقع شقرة ادؿتحـي إػ ؿضقي مفؿي وهل صؼ صةػ ادةممـغ بنطفةور 

إؿومي افةوظقة ؾريـ افذيـ ظودوا اهلل ورشقفف، ومـعقاادحيي وادقاسة فػريؼ مـ افؽو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ژ إػ اهلل، ؿةةول تعةةوػ

ڤ    ڤ  ڤ       ڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿٿ  ٿ      ٿ    ٺ    ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ

ڇ      ڇ    چ       چچ   چ      ڃ  ڃ  ڃ         ڄ   ڄ  ڃ   ڄ  ڄڦ  ڦ    ڦ  ڦ

[1] ادؿتحـي: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

وتتقاػ ادعو  افعظقؿي يف شقرة ادؿتحـي فؾتلـقو ظةذ ؿضةقي ادةقاسة وادعةودة هلل 

تعوػ وأمهقي افتعومؾ احلسـ مع ادخوفػغ مـ األمر بوفز وافؼسط بغ افـوس، وؾقفةو 

فؼسةط مةع دظقة ـريؿي ألن تؽقن األمي ادسؾؿي ـؾفو يف صػ واحو متسؿي بوفز وا

ادخوفػغ وإن اختؾػً ظؼقوهتؿ، ؾتلمر بنظطوء ـؾ ذي حةؼ حؼةف، خوصةي افةذيـ مل 

يؼوتؾقا ادممـغ، ومل خيرجقهؿ مـ ديورهؿ، ومل يؿـعةقهؿ مةـ إؿومةي صةعوئر  ديةـفؿ  

 ـام ؿررت ذفؽ اايوت افؽريؿي.

ثؿ جوءت شقرة افصػ فتيـل افقصوئٍ األشوشقي يف ادجتؿع ادسؾؿ وهل وحوة 

، يف تؼرير ميوأ ظظقؿ، وهل رضورة ادقاؾؼي بةغ األؿةقال واألظةامل، وبقةون  افصػ

ؾؿـ أهؿ أؽراض افسةقرة » خطقرة ةوفػي األؾعول فاؿقال وشقء ظوؿيي تـوؿضفام ،

 .شافتحذير مـ إخ ف افقظو، واسفتزام بقاجيوت افويـ

چ  چ   چ  چ  ژ  : اختتؿً شةقرة ادؿتحـةي بيقةون أمةر مفةؿ، ؿةول تعةوػ

.[13]ادؿتحـي: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 

ؾػل هذه اايي افؽريؿي افتحذير مـ مةقاسة وميةي أظةواء اهلل افةذيـ أؽضةيقا اهلل 

 

 ()بتكف( .28/173) افتحرير وافتـقير،( 1)



 

وـػروا بلكيقوء اهلل مقشك وظقسك ومؿو ظؾقفؿ صؾقات اهلل وش مف شقاء بلؿقا ؿ 

ااخةرة، ؾؼةول فتؼريةى حؼقؼةي جةزائفؿ يفوأؾعو ؿ افسةقئي ، ورضب فةذفؽ مةث  

ؾػقفةةو هتويةةو وتشةةـقع ،ژڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  :تعةةوػ

بوفؽةةوؾريـ افةةذيـ ؿةةزوا إخةةقاهنؿ ، ؾتيةةغ  ةةمسء ادؼيةةقريـ شةةقء حةةو ؿ وشةةقء 

 .مـؼؾيفؿ

مـ أجؾ هذا ابتوأت شقرة افصػ بتسيقح اهلل وتعظقؿةف يف مؾؽةقت افسةؿقات 

 وتقجف ةقع ادخؾقؿوت افعظقؿي هبذه افعيودة هلل افعزيز احلؽقؿ. واألرض،

فةف دسفةي ومع تـقع اصتؼوؿوت افتسةيقح يف افؼةرآن افؽةريؿ، ؾوسؾتتةوح بوفتسةيقح 

 .ظظقؿي يف افسقرة

فقهقتةف، وضوظةي أوامةره، لوفتسيقح  يتضؿـ معـك اسكؼقةود هلل تعةوػ، وافؼيةقل بؾ

صةةػ بةةوفتعؾقؼ ظةةذ افع ؿةةي بةةغ ادةةممـغ واجتـةةوب كقاهقةةف، ؾؼةةو بةةوأت شةةقرة اف

بعضةةفؿ مةةع بعةةض، بةةلن يؽقكةةقا معةةو يف صةةػ واحةةو مةةع ادخؾقؿةةوت افعظؿةةك يف 

 افسؿقات واألرض مـ افتسيقح وافتؼويس وافثـوء هلل وحوه.

فسابط بقةـفام بوفتسةيقح هلل ظةز وجةؾ، جةوء يف اؾتتوحقةي افسةقرتغ بةو بحسى مةو

واشتعامل صقغي ادويض يف شقرة افصػ ، وصقغي ادضورع يف شقرة اجلؿعةي فتـقيةع 

 األؽراض بغ افسقرتغ.

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀژ  : ؿةةةةةةةةول تعةةةةةةةةوػ

[1اجلؿعي:]

ؾةةوفغرض األشةةود مةةـ شةةقرة افصةةػ افةةوظقة إػ وحةةوة افصةةػ بةةغ ةةةقع 
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ؾؿغ، واحلوجي إفقةف ثوبتةي مةع تغةر افزمةون وادؽةون، ثةؿ جةوءت شةقرة اجلؿعةي ادس

ؾجوء ؾقفو ؾعؾ »فتقصقػ وحوة افصػ بوحلرص ظذ ص ة اجلؿعي واسفتزام ؾقفو ،

وجلء بف يف شقاهو موضةقو، دـوشةيي ؾقفةو وهةل: أن افغةرض مةـ  ،افتسيقح مضورظو

هتؿ، وخرجةقا فتجةورة أو  ةق، افتـقيف بص ة اجلؿعي وافتـويو ظذ كػر ؿطعةقا صة 

ؾؿـوشى أن حيؽةك تسةيقح أهةؾ افسةؿقات واألرض، بةام ؾقةف دسفةي ظةذ اشةتؿرار 

 .شتسيقحفؿ وجتوده، تعريضو بوفذيـ مل يتؿقا ص ة اجلؿعي

هةذا اسرتيةوط افعظةقؿ بةغ براظةي  لادـوشيوت ادفؿةي بةغ افسةقرتغ هة ىحونؾ

ـقي يف خومي ؿضقي افصػ افقاحو ادلمقر بف اسشتف ل يف افسقرتغ، ؾوفسابط ادع

يف شقرة افصػ، وافتحذير مـ أي حودثي أو واؿعةي تظفةر صةػ ادةممـغ ضةعقػو ، 

فذا ـون يف اؾتتوحقي شقرة اجلؿعةي ذـةر أشةامء اهلل احلسةـك فؾتلـقةو ظةذ اسشتسة م 

ومهةو مةـ أظظةؿ األشةامء احلسةـك ژپ  ڀ ژفامر اإل ل افؽريؿ ؾلتك بذـر 

ي ظذ مؾؽقتف وؿوشقتف بام يـوشةى تسةيقحف وافثـةوء ظؾقةف واسشةتجوبي ألوامةره افواف

 وكقاهقف.

  هةةذه اايةةييفژپ  ڀ  ڀ    ڀ ژ  ومـوشةةيي اجلؿةةع بةةغ هةةذه افصةةػوت

وافـزاهي ظةـ افؼواشيوـامل  ادؾؽ افعظقؿ  اتصػ بف اهلل جؾ ج فف مـ افؽريؿي دو

فعزتةف األصةقوء، ؾة  ظةز إس بةف ، افذي ذفً ژڀژ جوء ذـر اشؿ اهلل  افعقى، ثؿ

ؽةةون مةةـ افقاجةةى بعةةو هةةذا ؾ افةةذي تصةةور مـةةف األؾعةةول احلؽقؿةةي ، ژڀژ

اسشتف ل افعظقؿ اسشتجوبي دو ورد يف افسقرة مةـ أوامةر وكةقاه سئؼةي بجة ل اهلل 

 وظزتف وحؽؿتف.

ؾسقرة اجلؿعي ؾقفو أمر ـريؿ بقجقب ادحوؾظي ظذ ص ة اجلؿعةي جلعةؾ صةػ 

 

 ( .28/206) افتحرير وافتـقير،( 1)



 

واحوا يف ذفةؽ افقةقم افعظةقؿ، ؾؿقضةقع افسةقرة تتؿةي دةو شةيؼ يف شةقرة ادممـغ 

افصػ مـ افوظقة إػ وحةوة افصةػ، افتةل تةتجذ واضةحي يف تطيقؼفةو افؽةريؿ يف 

 ص ة اجلؿعي افؽريؿي.

، يقح ، وختؿ اايي بوفعزيز احلؽقؿؾق حظ يف اؾتتوحقي افسقرتغ ورود فػظ افتس

 اظي اسشتف ل ومو ؾقفو مـ ادعو  افعظقؿي.ومو تضؿـتف هذه اسؾتتوحقي مـ بر

ختؿ هذا اديحٌ بيقون ممقزات اؾتتوحقةي شةقرة افصةػ بورتيوضفةو أمـ أجؾ هذا 

افعظةةقؿ  بوفقحةةوة ادقضةةقظقي خلومتةةي افسةةقرة افتةةل ؿيؾفةةو وهةةل شةةقرة ادؿتحـةةي، 

 واؾتتوحقي افسقرة افتل بعوهو وهل شقرة اجلؿعي، وبقوكف يف اجلوول افتوي:

چ  چ  چ  چ    ژ ادؿتحـي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ   ڌ    

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

 ژژ  ژ  ڑ 

خومتي 

 افسقرة

افـواء 

چ   ژ

چ  

 ژچ

معـةةقي ؾوخلطةةوب فؾؿةةممـغ 

ادسةةةةيحغ هلل أي: س تتقفةةةةقا 

هةةمسء وشةةيحقا اهلل وتقفةةقا 

ممـغ مةةـ يسةةيح اهلل مةةـ ادةة

 .افصودؿغ

 ژڳ      ڳ     ڳ          ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ  افصػ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  اجلؿعي

ٻ  پ  پ   پ  

پ  ڀ  ڀ    

 ژڀ

ؾوحتي 

 افسقرة

ٱ   ژ

 ژٻ  

وجوء يف شقرة افصػ  فػظل

بودةةويض ويف شةةقرة اجلؿعةةي 

افتسةةيقح بودضةةورع فإليةةذان 

بوفتسيقح يف ـؾ وؿةً وظةذ 

 ـؾ حول



 

 ث الثانياملبح
 الخطاب للمؤمنني بالدعوة إلى وحدة الصف موضوع السورة األساسي 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  :ؿول تعوػ

﮷            ﮶   ﮵   ﮳  ﮴    ۓ  ۓ  ﮲    ے     ے      ھ  ھ    ہ  ھ  ھ

[4-2: ]افصػ ژ﮸  ﮹  

ظذ مضؿقن افسقرة افيويع  ومقضقظفو  ابتوأ هذا ادؼطع افعظقؿ بوسفي ميوذة

ادسةةؾؿ، وذفةةؽ األشةةود وهةةق وحةةوة افصةةػ، ومظةةوهره، وآثةةوره ظةةذ افصةةػ

، وهؿ افذيـ   ژ ڱ  ڱ  ڱژ بلشؾقب سيح يتضؿـ األمر وافـفل فؾؿممـغ

أخؾصقا افعيودة هلل وحوه، يف مؽوصػي سحيي يعؾؿفو اهلل افعزيز احلؽقؿ بام تـطةؼ بةف 

ظ ج فؽثر مـ األخطوء افتةل ؿةو تؼةع ؾقفةو اجلامظةي ادسةؾؿي يف  أفسـتفؿ، ويف ذفؽ

تطيقؼفةو عؾ بعةض األمةقر اخلةرة دون إرادة بوايي ضريؼ افوظقة إػ اهلل، مثؾ متـل ؾ

 ؾع  .

ؾوفؼرآن افؽريؿ ييـل أمي ، فتؼقم ظذ أموكي ديـف يف األرض، ومـفجةف يف احلقةوة، »

يـقفةةو ةوظةةي، ؾودسةةؾؿ س ييـةةل ؾةةردا إس يف ومل يؽةةـ بةةو أن ييـةةل كػقشةةفو أؾةةرادا ، وي

ةوظةةي، وس يتصةةقر اإلشةة م ؿةةوئام إس يف مةةقط ةوظةةي مـظؿةةي ذات ارتيةةوط، ذات 

ؼيي س تعةقش ة، وافيةؼييةؾوإلش م جةوء فةقحؽؿ افية اكتظوم، وذات هوف ةوظل،

وكظؿةف ـؾفةو مصةقؽي ظةذ أؾرادا ، إكام تعقش ةوظوت، ومـ ثؿ ؾنن آداب اإلش م

 . شذا األشوسه

، وحتيقةى اإليةامنيفؿيبتؼةراخلطةوب فؾؿةممـغ   ژ ڱ  ڱ  ڱژ  : ؿول تعوػ

ؾـوداهؿ بقصػ اإليامن تعريضو بةلن اإليةامن مةـ صةلكف أن يةزع ادةممـ » إػ ؿؾقهبؿ،

 

 ()بتكف(.2553-2552/ 6) شقو ؿطى، يف ط ل افؼرآن، (1)



 

 .شظـ أن خيوفػ ؾعؾف ؿقفف يف افقظو بوخلر

همسء افػئةي فؽشػ مو فوى  يبؾقغ ظيورة سحيي  ژ ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ

وؾقفو إكؽور ظذ مةـ َيِعةوه ِظةَوًة، أو يؼةقل ؿةقس س يػةل بةف، » مـ ادممـغ مـ اخلطل،

 .ششقاء ترتى ظؾقف ؽرم فؾؿقظقد أم س

وؿو جوء األمر بنيػوء افقظةقد ومقاؾؼتفةو فاؾعةول، و افسهقةى مةـ ذفةؽ، ؾػةل 

، ؿةول : ؿةول اهلل بةـ ظؿةرو بةـ افعةوص ريض اهلل ظةـفام احلويٌ افصحقح ظةـ ظيةو

: × رشقل اهلل 
 . 

ؾتضةةؿـً اايةةي افتحةةذير مةةـ مـوؿضةةي األؾعةةول فاؿةةقال، وإخةة ف افقظةةقد، 

اسشتػفوم وإض ق األمو  افؽوذبي، وافسيى افيوظٌ ظذ ذفؽ، واشتعؿؾ أشؾقب

 افؾقم، أي ألي شيى؟ أو أليي ظؾي ــويي ظـ   ژ ڻ  ڻ  ں     ں  ڻ  ژ افتؼريري

 تؼقفقن مو س تػعؾقن؟

 ژڃ  ڃ   ڃژ  :وؿو امتوح اهلل تعوػ افصوق يف أـثر مـ آيي، ؿول تعوػ

ؿقيةي يف   ژں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ أجةؾ هةذا ـوكةً هةذه اايةي ، مـ[119]افتقبةي:

 ؾعةةول هةةل مـوؿضةةي فؾصةةوق،امعـوهةةو ويف ميـوهةةو افؽةةريؿ، ألن ةوفػةةي األؿةةقال ف

مر وادتوبعي، وأن جيوهو افعيو كػسف ظامل هق اشتقاء األؾعول ظذ األؾوفصوق يف األ»

 يف أن تؽقن ئيرتف وظ كقتف واحوة، وأن س تول أظامفف افظوهرة ظةذ أمةر يف بوضـةف

 

 ( .28/174افتحرير وافتـقير،)( 1)

 ( .8/105،)بـ أيب ـثر أبق افػواء إشامظقؾ بـ ظؿر تػسر افؼرآن افعظقؿ،( 2)

 (، ومسةؾؿ، ـتةوب اإليةامن، بةوب33( ظ مةوت ادـةوؾؼ، ح)24أخرجف افيخوري، ـتةوب اإليةامن، بةوب)( 3)

 .(( )) (109( وزاد مسؾؿ بف :يف روايي ح)106(خصول ادـوؾؼ ،ح)25)



 

 . شس يتصػ بف حؼقؼي أو مو يوظق إفقف ؿقس ، ثؿ

ذه افوظقة افؼرآكقي افؽريؿي يف وجقب افصوق يؼرر ه شيى كزول اايي ـام أن

تذاـركو، أيؽؿ   :، ؿولاهلل بـ ش م  ورد ظـ ظيو ومقاؾؼي افػعؾ افؼقل، ؾؼو

ؾؾؿ يؼؿ أحو مـو،  أحى إػ اهلل ظز وجؾ؟ أي األظامل:ؾقسلفف× رشقل اهلل  يلأل

افصػ  ؾلرشؾ رشقل اهلل إفقـو رج ، ؾجؿعـو ؾؼرأ ظؾقـو هذه افسقرة، يعـل شقرة

 . ((ـؾفو

ؾؽلكام هذا افسيى مـ اسجتامع وتذاـر األمـقوت بوظٌ ظذ أن يؽقن كزول هذه 

 اايوت افؽريؿي ظتوبو ألوفئؽ افـػر افؽريؿ افذيـ جوء ذـرهؿ يف افؼصي .

ؾودؼةةً هةةق صةةوة افةةيغض، ووصةةػ اهلل تعةةوػ ةوفػةةي  ژ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ژ

، ثةؿ  ژۀ   ژ افيغض وافغضى بقصةػفاألؾعول فاؿقال هبذا افقصػ افشويو مـ 

ألن هةذا افػعةؾ افشةـقع س جمةول  ژ ہ  ہ  ژ ذـر اهلل ختصةقص هةذا افقصةػ بلكةف

 فؾتسومح ؾقف، ؾزاد األمر اهتاممو وتعظقام ، وحتذيرا مـف.

بةةئس مؼتةةو ؿةةقفؽؿ هةةذا، وؿقةةؾ: هةةق مةةـ أبـقةةي » أي: ژ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ژ

قى: تعظةقؿ األمةر يف ؿؾةقب افسةومعغ، افتعجى، أي: مو أـزه مؼتو، ومعـك افتعج

ألن افتعجةةى س يؽةةقن إس مةةـ رء خةةورج ظةةـ كظرائةةف وأصةةؽوفف، وأشةةـو إػ أن 

مؼتةةو  دسفةةي ظةةذ أن ؿةةق ؿ مةةوس يػعؾةةقن ظةةذ تػسةةره، ژ ۀ ژتؼقفةةقا ، وكصةةى 

تك ظةذ أن ةخوفصو س صقب ؾقف، فػرط متؽـ ادؼً مـف ألكةف أصةو افةيغض، ومل يؼة

حتك جعؾ أصوه وأؾحشف، وظـو اهلل أبؾغ مـ ذفؽ ألكف إذا ثيةً  جعؾ افيغض ـثرا

 

 ( )بتكف(.1/276) ( وؿػوت تربقيي يف ضقء افؼرآن افؽريؿ، ظيو افعزيز بـ كوس اجلؾقؾ،1)

شةةقرة  ( ومةةـ61(، وافسمةةذي، ـتةةوب تػسةةر افؼةةرآن، بةةوب)5/452أخرجةةف اإلمةةوم أاةةو، ادسةةـو، ) ( 2)

 ، وصححف احلوؾظ ابةـ حجةر يف ؾةتح افيةوري،426(، وافقاحوي، يف أشيوب افـزول، ص3309افصػ، ح)

 .524ص (، وؿول ظـف األفيو : صحقح اإلشـود، صحقح جومع افسمذي،8/641)



 

َزه َمَؼتف ظـو اهلل ؾؼو تؿ ـزه وصوتف
 .شـِ

كيح بشةةوة هةةذا افػعةةؾ وصةةـوظتف ، ورضورة حتةةذير اجلامظةةي ةويف هةةذه اايةةي تةة

بسةيى ممدو يةمدي إػ ؾرؿةي األمةي وتشةتتفو اادممـي مـ افقؿقع ؾقف، ألكف يسيى داء

ألؿقال ادخوفػي واألمو  افؽوذبي وافقظةقد افزائػةي، ممةو يسةيى خطةرا ـيةرا اكتشور ا

ظذ وحوة صػ اجلامظي ادممـي وؿورهتو ظةذ إيػةوء افقظةقد، وحتؼقةؼ ؾعةؾ اخلةر يف 

 ادجتؿع.

ؾفوتون اايتون تتضؿـون افعؼوب مـ اهلل شيحوكف ، واسشتـؽور ألن يؼقل افةذيـ »

ادسةؾؿ: افصةوق  صخصةقيترشامن اجلوكى األصقؾ يف آمـقا موس يػعؾقن، ومهو هبذا 

 .شوأن يطوبؼ ؿقفف ؾعؾف شتؼومي، وأن يؽقن بوضـف ـظوهره،واس

ر اإل ل بوفيـوء األخ ؿل افؽريؿ يف صقوؽي ادجتؿةع ادسةؾؿ مألجؾ هذا ـون األ

 ،فقؽقن ادسؾؿ افػرد يف طؾ ةوظتةف ادـظؿةي ظةذ اشةتعواد تةوم فؾؿسةموفقي افؽةزى

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ژمسموفقي اجلفةود يف شةيقؾ اهلل ، ؿةول تعةوػ  لوه

مةةوح وثـةةوء ظةةذ هةةذه افػئةةي ادخصقصةةي  ،ژ﮴  ﮵  ﮶       ﮷    ﮸  ﮹

د يف شيقؾ اهلل إلظة ء ـؾؿةي افتل ؿومً بوفػعؾ افقاجى ظذ أـؿؾ وجف، وهق اجلفو

مةـ وحةةوة ، ؾةنذا اصةطػقا مةقاجفغ ألظةواء اهلل ـةةوكقا ـةلهنؿ بـقةون مرصةقص اهلل

 افؽؾؿي ووحوة افػعؾ ووحوة افصػ.

وافقصػ بوفيـقون ادرصقص: فػظ ؾريو مـ كقظةف يف افؼةرآن افؽةريؿ ةةع ؾقةف »

 بغ ةول ادعـك وش شي افؾػظ ودؿي افتصقير.

ؾوفصػ: ظود مـ أصقوء متجوكيي مـتظؿي األموــ، ؾقطؾةؼ ظةذ صةػ ادصةؾغ، 

 

 ()بتكف( .8/258ػسر  افيحر ادحقط، )ت (1)

 (.6/2553يف ط ل افؼرآن، )( 2)



 

رجوفةةي أو ؾةةرادى أو ةوظةةوت،وصةةػ اد ئؽةةي، وصةةػ اجلةةقش يف مقةةوان افؼتةةول 

 .شؾرشوكو، ؾوفصػ هـو ــويي ظـ اسكتظوم وادؼوتؾي ظـ توبر

وافيـقون هق: افعؾؿ افؼوئؿ افشةوهو مةـ األرض، وادرصةقص: ادت صةؼ بعضةف 

أي مشيفغ يف تراصفؿ مـ ؽر ؾرجةي و خؾةؾ،  بيـقةون رص بعضةف إػ »مع بعض، 

 .شبعض، ورصػ حتك صور صقئو واحوا

 .شبوفرصوص :ژ﮶       ﮷    ﮸      ژؿقؾ :»و

ويف هذا افؾػةظ تشةيقف ظظةقؿ بوفثيةوت وظةوم اسهتةزاز أو افةسدد أو اسكػة ت ، 

 ويؼتيض ذفؽ ادوح افتوم بؿـ أحيفؿ اهلل تعوػ وؿومقا هبذا افػعؾ افعظقؿ.

هةل صةقرة حييفةو اهلل » ژ﮵  ﮶       ﮷    ﮸ ژؾوخلطوب افؼرآ  افؽةريؿ 

 ترشؿ  ؿ ضيقعي ديةـفؿ، وتقضةح  ةؿ معةومل افطريةؼ، وتؽشةػ  ةؿ ظةـ فؾؿممـغ

﮵  ﮶       ﮷     ژ ضيقعةةي افتضةةومـ افقثقةةؼ افةةذي يرشةةؿف افؾػةةظ افؼةةرآ  اديةةوع

، بـقون تتعوون فيـوتف وتتضوم وتتامشؽ، وتمدي ـةؾ فيـةي دورهةو، وتسةو  ژ﮸

، ؾفةق افتعيةر ادصةقر ألن افيـقون ـؾف يـفةور إذا ختؾةً مـةف فيـةي ظةـ مؽوهنةو ثغرهتو،

 .شفطيقعي ارتيوضوت األؾراد يف اجلامظي

أهؾ اإليامن افذيـ ؿومقا بلرـةون اإليةامن وواجيوتةف وآدابةف  × وؿو وصػ افـيل

﮵  ﮶       ﮷     ژادةممـغ بوفيـقون، ويف ذفةؽ تلـقةو دػفةقم هةذه اايةي ووصةػ

 ×، ظـ أيب مقشك ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل  ژ﮸

 

 (.28/176افتحرير وافتـقير، ) (1)

 (.8/242، )تػسر أيب افسعقد( 2)

 (تػسر شقرة افصػ، معؾؼو.61أخرجف افيخوري، ـتوب افتػسر، بوب)( 3)

 ()بتكف(.6/2554يف ط ل افؼرآن، )( 4)



 

. 

وس صؽ أن هذه اايي افؽريؿي ؾقفو خ صي ديودئ اإلش م افرضوريي افتةل س »

ومةع خؾؼةف بؿطوبؼةي  ؽـك فؾؿسؾؿغ ظـفو يف ديـفؿ ودكقةوهؿ، ؾفةؿ صةوؿقا مةع اهلل

ن ، ؾنن اإليامن فقس بوفوظووى بؾ مـ اإليام أؾعو ؿ ألؿقا ؿ،وافسةي ظام يف ؿؾقهبؿ

 .شبوألظامل افتل تزهـ ظام يف افؼؾى

افؼةةرآن افؽةةريؿ يف افؽثةةر مةةـ اايةةوت إػ اإلخةةوء واألفػةةي واسجةةتامع وؿةةو دظةةو 

حتؼقؼو فقحوة افصػ وإطفورا اثور هذه افقحوة افؽريؿةي،  وافتعوون واسظتصوم

، ؾػةةل هةةذه  [103ن:] آل ظؿةةرا ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  :ؿةةول تعةةوػ

اايي أمرهؿ بوجلامظي، وهنوهؿ ظـ افتػرق، وؿةو وردت األحوديةٌ ادتعةودة بةوفـفل 

وؿو وؿةع ذفةؽ يف هةذه  ووحوة افصػ، ظـ افتػرق، واألمر بوسجتامع واسئت ف،

األمي ؾوؾسؿقا ظذ ثة ث وشةيعغ ؾرؿةي ، مـفةو ؾرؿةي كوجقةي إػ اجلـةي ومسةؾؿي مةـ 

 . ×ـوكقا ظذ مو ـون ظؾقف رشقل اهلل  ظذاب افـور، وهؿ افذيـ

 تتؽومةؾ ؾقةف وؿو أصور افؼرآن افؽةريؿ إػ وحةوة افصةػ ـؿػفةقم ؿةرآ  متؿقةز 

فةذه ادصةطؾحوت ؾ،  اسظتصةوم واألفػةي واإلخةوء اسجتامظقي افرائعي مثؾ: ػوهقؿاد

 وادػوهقؿ افؼرآكقي تؽؿؾ بعضفو بعضو.

بوفؽةوئـ عو  وافوسست، وهل صيقفيؾودػوهقؿ افؼرآكقي مؼوظوت ـزى فؾؿ »

 

ـتةوب  (، ومسةؾؿ،6026( تعوون ادممـغ بعضةفؿ بعضةو،ح)36ألدب، بوب)أخرجف افيخوري، ـتوب ا( 1)

 (.2585ح)عوضوهؿ، تراحؿ ادممـغ وتعوضػفؿ وت :(17) افز وافصؾي واألدب، بوب

 ( )بتكف(.1/284( وؿػوت تربقيي يف ضقء افؼرآن افؽريؿ، ظيو افعزيز بـ كوس اجلؾقؾ،)2)

 يف مؽةةورم أخةة ق افرشةةقل افؽةةريؿ، يف مػةةوهقؿ: اسجةةتامعرضة افـعةةقؿ ةمقشةةقظي كةةاكظر: ( ف شةةتزادة:3)

 (، ومل يذـر اايي.411-117،410-53،92-1/42)اسحتود(، اإلخوء، اسظتصوم )

 (.92-2/91) تػسر افؼرآن افعظقؿ، اكظر:( 4)



 

احلل، وادػفقم وظوء معريف جومع فف هقيي ـومؾي، وفف شةرة ـومؾةي تعةرف: ادةق د، 

ؼظل، واحلرـةي افتةل يتػوظةؾ ؾةقفام ةواجلذر افتلشقز افؾغقي واسصةط حل وافة

بـوطؿف مع صتك ادتغرات، وس يؿؽـ بـوء أي مػفقم بؿعزل ظـ ادػوهقؿ األخةرى، 

قسً ادػوهقؿ وحوات متامثؾي، بؾ فؽؾ مػفةقم أرـوكةف، وظ ؿوتةف األشوشةقي مةع وف

 .شظوئؾتف مـ ادػوهقؿ افػرظقي ادرتيطي بف

أن جتعؾ افقء ظذ خةط مسةتق » افصػ مـ ادػردات افؼرآكقي افتل تعـل:ن أـام 

 .شـوفـوس واألحجور، وكحق ذفؽ

جتامظةةل ظؿةةع يشةةؿؾ يف وحةةوة افصةةػ مػفةةقم امةةـ أجةةؾ هةةذا ادعـةةك ـوكةةً 

ئةةت ف  واإلخةةوء مثةةؾ: اسظتصةةوم واس ،مسةةرتف افؾغقيةةي واسصةةط حقي معةةون

واسجةةتامع، وهةةذا مةةو ورد يف افسةةقر افؼرآكقةةي افسةةوبؼي فسةةقرة افصةةػ يف افستقةةى 

وفقحةوة تعـةل ؾافؼرآ  ادعجز، ثؿ جوء مػفقم وحوة افصةػ صةوم  فؽةؾ ادعةو  ، 

 .وم بلي حول مـ األحقالوظوم ؿيقل اسكؼس ؤافتجزظوم 

افقحوة تعـل يف أشةؿك معوكقفةو تؼوشةؿ أبـةوء األمةي مشةوظر »وممو س صؽ ؾقف أن 

احلزن وافرسور افتل تغشةك حقةوة ـةؾ بؼعةي مةـ بؼوظفةو، أو ـةؾ ؾةرد مةـ أؾرادهةو، 

ورضورة افعؿؾ وافتؽومؾ مـ أجؾ إزافي آثور ااسم واألحةزان، افتةل حتةؾ بػةرد أو 

األمةي، إيامكةو مـفةو بةلن ادسةتؼيؾ واحةو، وادصةر واحةو، وافغويةي يف ةوظي مـ أبـوء 

 .شاحلقوة واحوة

ورتف يف حقةوة ادةممـ حتؼقؼ وحوة افصػ يف هذا  افيـقون افعظقؿ ورض و ذا ـون

 

 )بتكف(. 8ص)أ.د( افسقو ظؿر،  خورضي ادػوهقؿ افؼرآكقي،( 1)

 .285ص وشؿ احلسغ بـ مؿو افراؽى األصػفو ،أبق افؼ ادػردات يف ؽريى افؼرآن،( 2)

 (.15/233) ابـ مـظقر، فسون افعرب، مودة )وحو(،اكظر:( 3)

 .3م ، )مؼول(ص2004ـؾؿي افتحرير، جمؾي وحوة األمي،  افسـي افثوكقي، افعود افثو ، ديسؿز،( 4)



 

ابةـ ص ة اجلامظةي صةعورا رائعةو فقحةوة افصةػ ، ؿةول اإلمةوم بلن وضعًافققمقي 

هةل اجةتامع ادسةؾؿغ مصةطػغ ـصةػقف  فعؾ افػوئوة مةـ صة ة اجلامظةي» حجر:

 .  شاد ئؽي

يف خصوئص هذه األمي  ×يف كص احلويٌ ادرؾقع ظـ رشقل اهلل هذاوؿو جوء 

 :×ؿول رشقل اهلل :ؿول ريض اهلل ظـف افعظقؿي ، ظـ حذيػي

 . 

 ×وجوء يف صحقح مسؾؿ مـ حويٌ افـعامن بـ بشر ؿول شةؿعً رشةقل اهلل 
يقؿع بقةـؽؿ » ادعـكو،   :ؿول

ادؼصةةقد مةةـ اخةةت ف افقجةةقه، ألن يف ةةةوفػتفؿ يف هةةق و ،افعةةواوة وافيغضةةوء

 .شسخت ف افيقاضـةوفػي يف طقاهرهؿ، واخت ف افظقاهر شيى افصػقف

تؼوشةؿ مةةواد ادشةوظر األخقيةةي، وهةةق  أمهقةةيافصةػ افقاحةةو ؾقضةوف إػ معـةةك 

رضورة فؾتقاصؾ وافتـوس وافتآزر بغ أبـوء األمي اإلش مقي، وهبذه افقحةوة تظفةر 

تؿةةع ادسةةؾؿ ظةةذ ومتؽةةـ احلةةؼ يف األرض ، ويسةةوظو ادج ،وؿةةقهتؿظةةزة ادسةةؾؿغ

افتحرر مـ افتيعقي افػؽريي واحلضوريي، ومقاجفةي افتحةويوت احلةورضة وادسةتؼيؾقي 

 بوإلظواد  و بقحوة افصػ يف األؿقال واألظامل. 

 مقضقع افسقرة افؽريؿي وروابطفو افـصقي يف اايوت: يقضح واجلوول افتوي

 

 (.1/156) ؾتح افيوري ذح صحقح افيخوري، (1)

 (.522(ادسوجو ومقاضع افص ة،ح)53و ومقاضع افص ة، بوب)أخرجف مسؾؿ، ـتوب ادسوج( 2)

مسةؾؿ، (، و717قف ظـةو اإلؿومةي وبعةوهو، ح)( تسقيي افصةػ71أخرجف افيخوري، ـتوب ااذان، بوب)( 3)

 (. 436ح) واسزدحوم (تسقيي افصػقف وإؿومتفو، وؾضؾ األول ؾوألول مـفو 28ـتوب افص ة، بوب)

 ( )بتكف(.1/114) ،افـقوي زـريو حيقك بـ ذف ويـ أيبدحقل اف ذح صحقح مسؾؿ ،( 4)
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افتعجى مةـ ةوفػةي األؾعةول  فػظل

فاؿةةةقال، ؾوألشةةةوس افةةةذي 

تؼةةةقم ظؾقةةةف وحةةةوة افصةةةػ 

 مقاؾؼي افػعؾ افؼقل. 

ے   ے  ۓ  ۓ   ژ

﮳  ﮴   ﮲  

﮵  ﮶       ﮷    

 ژ﮸  ﮹  

تقضقح أهؿ جمةوست وحةوة   فػظل ﮵

 افصػ يف اجلفود يف شيقؾ اهلل

﮷           

 ﮸

أهةةؿ ااثةةور افظةةوهرة فقحةةوة  فػظل

افصةةةةةةػ تةةةةةةراص افيـةةةةةةوء 

وإحؽومف وإتؼوكف ؾ  يـػذ مـف 

األظةةةةواء بةةةةلي حةةةةول مةةةةـ 

 األحقال



 

  املبحث الثالث
 -عليهم السالم-ثل في وحدة صف األنبياءضرب امل 

مـ األشوفقى افيويعي يف افؼرآن افؽريؿ اشتعامل رضب ادثؾ فتؼريى افؽة م إػ 

كؼؾف  يف صقرة حسقي بؾقغي، ـام إن ادثةؾ يف افؼةرآن افؽةريؿ خيةرج افؾػةظ األؾفوم ، و

، ويزيةةو ادعةةو  رؾعةةي ي جؾقةةي ، ويةةو  افيعقةةو مةةـ افؼريةةىاخلػةةل إػ معةةو  واضةةح

، ويصةةيح األصةةخوص يف صةةقرة  ويؽسةةيفو ةةةوس ، ؾتؼةةسب ادسةةوؾوتووضةةقحو ، 

األكيقةوء ةقعةو، ؿةول  كػسقي متؼوربي، وهذا مو يول ظؾقف رضب ادثؾ يف وحةوة صةػ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  :تعةةوػ

  ﮸﮶  ﮷   ﮵﮳  ﮴    ﮲    ۓ   ۓ   ے  ے  ھ    ھ       ھ    ھ   ہ   ہ

 .[81] آل ظؿران:  ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

 ونويظفةةر ،ةقعةةو يف دظةةقة أؿةةقامفؿ إػ احلةةؼ وافتقحقةةو قنشةةسـيوألكيقةةوء ؾ 

اخلةر وا ةوى وشةيؾ افرصةود،  ضريةؼ قةونيف ؾقن دظقة واحةوةؾقحؿ ،ـصػ واحو

 مـ آمـ ، ومـفؿ مـ ـػر. أؿقامفؿ مـومع ةول افصػ افقاحو إس أن 

ؿ ـوفيـقةةون فه ػه ْصةةومةةـ افوسفةةي ظةةذ وحةةوة افصةةػ بةةغ األكيقةةوء يف صةةػقؾفؿ  وَ 

ؿةول:   × مو جوء يف حويٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف أن رشقل اهللادرصقص، وهق 

 

 . 

وـؾ كيل هق فيـي مـ هذا ؾوفـيقة بـقون ةقؾ أهواه اهلل تعوػ خلر افيؼيي أةعغ، 

 

 (.3535، ح) ×( خوتؿ افـيقغ 18( أخرجف افيخوري، ـتوب ادـوؿى، بوب )1)



 

افيـوء اإل ل افعظقؿ، مـ أجؾ هذا ـوكً رشوفتفؿ واحوة يف افةوظقة إػ تقحقةو اهلل 

چ     ڃ   ڃ   ڃ    ڃ ڄ     ڄژ    :وظيودتةةف وحةةوه س ذيةةؽ فةةف، ؿةةول تعةةوػ

  ڈڈ    ڌ   ڎ  ڎ      ڌ     ڍ    ڍ            ڇ  ڇ    ڇ      ڇ    چ         چ    چ

 :، وؿول تعةوػ [ 36]افـحؾ: ژڑ  ڑ  ک ک  ک  ک  ژ  ژ  

 ]األكيقةةةةةةةوء: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ژ 

25]. 

 هنؿ تعرضةقاأ إسع ظظؿ مؼومفؿ و أمهقي وطقػتفؿ م -ظؾقفؿ افس ماألكيقوء و

قاؿةػ ألصـوف األذى، ويف هذا دسفةي ظةذ وحةوة صةػ األكيقةوء، وتشةوبف م ةقعو

 أؿقامفؿ.

أمهقي وحوة صةػ ادةممـغ يف افذي يعزز اخلطوب افؼرآ  افؽريؿ وبوإلصورة إػ 

بةلن رضب  ةؿ مثؾةغ مةـ ؿصةص األكيقةوء افسةوبؼغ وذفةؽ  ،هذه افسقرة افؽريؿي

يف صةػ واحةو  -ظؾةقفؿ افسة مك األكيقوء ةقعو افقوفؾ ظذ أمهقي اإليامن واصس

يف هةذه افسةقرة افؽريؿةي بؼصةتغ متؼةوربتغ ؾةقام  رضب ادثةؾؾ،  × كيقـو مؿو مع

، ومهةةو: ؿصةةي  ×مةةع مةةو حصةةؾ فـيقـةةو مؿةةو  -ظؾةةقفؿ افسةة م - حصةةؾ فاكيقةةوء

فقيغ مؼوم هذه األمةي  مع بـل إئائقؾ ، ، وؿصي ظقسكمع ؿقمف مقشك

  حيصؾ  و مثؾ مو حصةؾ يف األمةؿ ؾة وحوة صػفو ، افؽريؿي بغ األمؿ ، ورضور

 ل تػرؿً واختؾػً ، ؾؽون جزاؤهو صؼوء يف افوكقو وااخرة .األخرى افت

 وؿسؿً هذا اديحٌ إػ ادطؾيغ افتوفقغ :

﯀  ﯁        ژ  :ؿةةول تعةةوػ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾       ﮿      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ            ڭ                  



 

  ٹپ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹپ  پ  پ  

 .[6-5]افصػ: ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

جةوء يف اايةوت افؽريؿةي  تلـقةو ـيةر دةو مـ افسقرة افؽريؿي  يف هذا ادؼطعورد 

 ةذا  وظؿؾقة ، ؾجوءت هذه اايةوت افؽريؿةي تطيقؼةوافسوبؼي مـ األمر بقحوة افصػ

وءت ؿصةةي جةة وهؽةةذا ،ژڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ األمةةر افربةةو 

 مقشك وكوائف فؼقمف مثوس تطيقؼقو فقحوة افصػ بغ أكيقوء اهلل.

افةةقاو واو افعطةةػ، وهةةق ظطةةػ ؽةةرض ظةةذ » ژ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ ژ 

ؽرض، وهق ادسؿك ظطػ ؿصي ظذ ؿصي، وجيقز أن يؽقن مـ تتؿي افؽة م افةذي 

،  × يرهؿ مةـ إتقةون مةو يةمذي رشةقل اهللؿيؾفو، رضب اهلل مث  فؾؿسةؾؿغ فتحةذ
قةون ويسقؤه مـ اخلروج ظـ جودة افؽامل افويـل ، مثؾ ظوم افقؾوء بقظةوهؿ يف اإلت

، وأصػؼفؿ مـ أن يؽقن ذفؽ شييو فؾزيغ وافضة ل ـةام بلحى األظامل إػ اهلل تعوػ

 .شحوث فؼقم مقشك دو آذوه

وتراص افصةػقف بوسفةي ؿقفةف و تضؿـً هذه اايي دظقة سحيي إلظودة افيـوء 

وحتيقيو فؼقة اسكتامء ؾةقام بقةـفؿ  ،إػ كػسف تؼرييو  ؿ مقشك ؾـسيفؿ ژ﮾ ژ  :تعوػ

 .مـ روابط افـسى وافؼرابي وافويـ، وهذه احلؽؿي خػقً ظذ ـثر مـ ادػرسيـ

 :وتػسره: إهنؿ ـوكقا يمذوكف بلكقاع األذى ؿةقس وؾعة ، ؾؼةوفقا ژ﮿      ﯀ژ 

وؽر ذفؽ، وؿةو يؽةقن األذى يف ةوفػةي أمةر رشةقل اهلل مقشةك  ژۆ   ۇ  ۇ ژ

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ﮲  ﮳  ژ  :وظصةةةقوكف، ؿةةةول تعةةةوػ

 

 (.28/177) افتحرير وافتـقير،( 1)

 .سوبؼافرجع اداكظر: ( 2)



 

﮷  ﮸   ٱ  ژ :، ؾؼةةوفقا ردا ومتةةردا وظصةةقوكو[21] ادوئةةوة: ژ﮴  ﮵  ﮶   

 ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ           ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

  . [24]ادوئوة:

وأرى مـ صوة افسابط افـيصة يف اايةوت افؽريؿةي أن اإليةذاء ادؼصةقد يف ؿةقل 

فةؽ سرتيوضفةو اجلفود ادذـقر يف شةقرة ادوئةوة، وذ بسك هق افعصقون مقشك

﮳  ﮴  ﮵  ﮶              ﮷    ژ : افعظةةقؿ بؼقفةةف تعةةوػ ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  

 عؾ .، ؾوفيـقون ادرصقص صوهو ظذ وحوة افؼقل وافػ ژ﮸  

ودو ـون يف ادممـغ مـ يؼقل مو س يػعؾ، وهق راجع إػ افؽذب، ؾةنن يف ذفةؽ »

تيوظف مـ ظوكك افؽةذب، ؾـوشةى ذـةر ؿصةي أ، إذ ـون يف  ×معـك اإلذايي فؾرشقل 

، وإذايتفؿ فةف ـةون بوكتؼوصةف يف كػسةف، ژ﮿      ﯀ژ  :، وؿقفف فؼقمفمقشك

 .شفقس  ؿ اؿساحفوجحقد آيوت اهلل تعوػ، واؿساحفؿ ظؾقف مو 

 :أي» وهذه مصؾي األذى ، ؾوفزيغ  ادقؾ ظـ احلؼ، ژ          ژ

ا ةوى، وأشةؽـفو ؾؾام ظوفقا ظـ اتيةوع احلةؼ مةع ظؾؿفةؿ بةف، أزاغ اهلل ؿؾةقهبؿ ظةـ

 .شافشؽ واحلرة واخلذسن

افةذيـ اختةوروا افؽػةر أي س يقؾؼ إػ إصوبي احلؼ    ژ         ژ

، وافض ل ظذ ا وى، وافػرؿي ظذ افقحوة، وهق مشوبف فتذيقؾ اايي يف إليامنظذ ا

مةـ أوفئةؽ افؼةقم ادخةوفػغ افـوؿضةغ  شقرة ادوئوة، ؾؼو ذـر مقؿػ مقشك

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ  :فقظةةقدهؿ، ؿةةول تعةةوػ

ڇ  ڇ      ڇ  چچ   چ     چ   ڃ     ڃ    ڃ  ڃ      ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڄ 

 

 ( .8/259افيحر ادحقط، )( 1)

 (.8/109تػسر افؼرآن افعظقؿ ، )( 2)



 

 . [26-25]ادوئوة: ژڇ  ڍ   

صةوق ظؾةةقفؿ وصةػ افػوشةؼغ بتلـقةو رب افعةودغ فقصةةػفؿ مةـ اجةؾ هةذا  

وهةةق اظةةساض تةةذيقع مؼةةرر » يف شةةقرة ادوئةةوة ويف شةةقرة افصةةػ، ،بةةذفؽ مةةرتغ

ؿيؾةةف مةةـ اإلزاؽةةي، ومةةمذن بعؾتةةف، أي س َيةةوي افؼةةقم اخلةةورجغ ظةةـ دضةةؿقن مةةو

ادكيـ ظذ افغقايي وافض في، هوايي مقصةؾي إػ مةو يقصةؾ  ،افطوظي ومـفوج احلؼ

إفقفو، ؾنهنو صومؾي فؾؽؾ مـ جةـس ؾعؾفةؿ، وهةذا هةق افةذي تؼتضةقف جزافةي افةـظؿ 

 .شويرتضقف افذوق افسؾقؿ

ابط افـيص بغ وحةوة افصةػ ؾةقام شةيؼ مةـ اايةوت ساف اجلوول افتوي يقضحو

 :      وؿصي مقشك

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ژ

﯀  ﯁   ﮾       ﮿      

        

 ژ      

  

   

ـوفيـقون  األكيقوءارتيوط  فػظل

 .ادرصقص

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ژ

 ژ﮾       

ارتيوط وحوة افصػ بتحؼقؼ  فػظل ﮾

 .اسكتامء بغ افـيل وأمتف

         ژ

 ژ 

  - 

   
 فػظل

عؾ افؼقل يف ادقؾ ظـ ةوفػي افػ

ضريؼ احلؼ بعو وضقحف وافعؾؿ 

 .بف

 

 )بتكف(. (244-8/243، )عقدتػسر أيب افس( 1)



 

          ژ

 ژ 

: افوسفةةي ظةةذ اخلةةر  ا وايةةي فػظل     

ووضةةقح ضريةةؼ احلةةؼ، ؾـػةةل 

مؾي ظذ األذى ا وايي ظؼقبي ـو

افةةةذي تعةةةةرض فةةةةف مقشةةةةك

وذفةةةةةةؽ سرتيةةةةةةوط ،  

ا وايةةي بةةوفتقاؾؼ بةةغ افؼةةقل 

وافػعةةؾ ، ؾعةةوم ا وايةةي تلـقةةو 

عؼقبي ادغؾظي افشويوة وهل فؾ

 ، ژۀ    ۀ  ہ  ہ ژادؼةةةً 

ؾو وايةةةةي أظظةةةةؿ مطؾةةةةقب ، 

احلرمون مةـ ا وايةي هةق مةـ و

 .أظظؿ ادؼً وافيغض

  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :ؿةةةةول تعةةةةوػ

 .[6]افصػ:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ     ٹٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

يف براظةةي اسشةةتف ل  وافةةـص افؼةةرآ  افؽةةريؿ  بةةغ  هةةذه اايةةي افؽريؿةةي تةةربط

قضقع ادجوء   ، ؾؼو ومقرهو ادتؿقز يف افقحوة ادقضقظقي فؾسقرة اؾتتوحقي افسقرة

وحوة افصػ ، ورضب فذفؽ مثةوفغ مةـ ؿصةي مقشةك وظقسةك ؾسقرة األشود ف

قرة فؽةة  افؼصةةتغ دةةو يتطؾيةةف مقضةةقع افسةة ارتيةةوط، ويف ذفةةؽ افسةة م  ظؾةةقفام

 .وروابطفو افؾػظقي  وادعـقيي

افةذي هةق  صػقف األكيقةوء،ل إدموج يف خ  × ذـر تيشر ظقسك بؿحؿو»ويف 



 

يميةو بةف افـيةل  ممةو ومو أوذي بف ظقسك مـ ؿقمةف،كظر مو أوذي بف مقشك مـ ؿقمف، 

مؿو صذ اهلل ظؾقف تسؾقي، وؾقفو ختؾص إػ أن مو فؼقف  ، ويثيً بف ؾماده ، ويزيوه×

 .شمـ ؿقمف كظر مو فؼقف ظقسك مـ بـل إئائقؾوشؾؿ 

،  × ؼ ـةؾ كيةل ؿقمةف بـيقـةو مؿةوةؾؼو ب » ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ
، ؾيغ أن افيشورة  × واهلل أؾرد ظقسك بوفذـر يف هذا ادقضع ألكف آخر كيل ؿيؾ كيقـو

 .شً ةقع األكيقوء واحوا بعو واحو، حتك اكتفً إػ ظقسكظؿ ـيقـوب

ويف هذا ادقضع يتضح ظظؿي افؼرآن افؽةريؿ يف افةوظقة إػ وحةوة افصةػ بةغ 

خوتؿ األكيقوء وشةقو  × األمؿ ، حقٌ تضؿـً هذه اايي بشورة األكيقوء بـيقـو مؿو

جةقب اإلؿةرار بـيةقة ادرشؾغ ، وتقثؼً ظرى اإلخوء بغ األمؿ واجتامع افؽؾؿي بق

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  :كة دظقتةف، ؿةول تعةةوػة، واإليةامن برشةوفتف وكة ×كيقـةو مؿةو 

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

﮽      ﮼    ﮺  ﮻  ﮹    ﮸﮷      ﮶      ﮵﮴        ﮳      ﮲    ۓ   ۓ  ے    ےھ

 .[81] آل ظؿران:  ژ﮾  

ػرسون يف ظةةقد افضةةؿر )هةةؿ( هةةؾ يعةةقد ظةةذ ةاختؾةةػ ادةة  ژڤ   ڤ  ڤ  ژ

: أي ادعجزات افتةل تيةغ أكةف جةوء مةـ  ژڤ  ژ  ، × أم ظذ مؿو ظقسك

  ظـو اهلل.

، وهةل  ؾؾام جوءهؿ أاو بوفيقـوت » واختور اإلموم افطزي يف تػسر اايي بؼقفف:

و أتك بف ألكةف يؼقل: م ژڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ژ   افوسست افتل آتوه اهلل حججو ظذ كيقتف،

 

 .)بتكف((28/186افتحرير وافتـقير، )( 1)

 (.8/259افيحر ادحقط، )( 2)



 

 .ششوحر

ومـ ادعؾقم أن افسحر هق خواع وـذب وبوضؾ ـؾف، وؾقف مـ األؿةقال افؽوذبةي 

أي:  ژڦ    ڦ     ژلكةف ب افسةحر صةػوجةوء واألؾعول ادخوفػي مو ييغ بط كةف، فةذا 

بغ واضح س خيػك ظذ افعؼة ء وذوي األفيةوب، ويف كسةيي احلةؼ افيةغ إػ افسةحر 

رة فشؼ افصػ افقاحو ودظقة إػ افتػرق وافتؼةذم واخلة ف دون اديغ دظقة طوه

 .دفقؾ وس برهون

يف ختوم افسةقرة بقةون دظةقة احلةؼ وأثرهةو يف وحةوة افصةػ، وشةقلأل وؿو جوء  

 .-سحؼو-تػسرهو 

ويف اجلوول افتوي تتيغ افروابط افـصقي يف ؿصي ظقسةك ظؾقةف افسة م ومةو ؿيؾفةو 

 مـ اايوت افؽريؿي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ

پ  پ  پ  پ  ڀ  

 ژڀ       

پ  پ  ڀ    

 ڀ       

افةةةةةسابط بةةةةةغ رشةةةةةؾ اهلل  فػظل

 ـوفيـقون ادرصقص.

ڀ    ڀ  ٺ   ژ

 ژٺ  ٺ  ٺ    

افةةسابط بةةغ افؽتةةى ادـزفةةي  فػظل ٺ    

  و واحو جؾ ج ففزِ ـَ ألن مه 

ٿ  ٿ  ٿ   ژ

 ژ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٹ

ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ  

افةةةةةسابط بةةةةةغ رشةةةةةؾ اهلل  فػظل

 .ـوحلؾؼي ادصػقؾي

 

 ( )بتكف(.28/99) جومع افيقون،( 1)



 

ارتيةوضفؿ بوفػوشةةؼغ افةةذيـ  معـقي ڦ     ژڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ژ

يؼقفةةةةقن مةةةةو س يػعؾةةةةقن، 

ؾوفسةةةةحر ؾقةةةةف كةةةةقع مةةةةـ 

افتخققةةؾ افؽةةوذب، ؾةةوجتؿع 

 ؿ افؼقل افؽوذب ، وافػعؾ 

افؽةةةةةةةةوذب ، وافتخقةةةةةةةةؾ 

مةةةةةع وجةةةةةقد  ،افؽةةةةةوذب

هةةةةةةذا مةةةةةةـ و  ،افيقـةةةةةةوت

اهلل هبؿ افذي هةق مةـ ظؼقبي

ألهنةؿ صةؼقا  :ادؼً افشويو

افصةةةػ افقاحةةةو بةةةلؿقا ؿ 

 .افيوضؾي



 

 املبحث الرابع 
 الدعوة إلى وحدة الصفآثار  

دو ـون مقضقع افسقرة األشود افةوظقة إػ وحةوة افصةػ، واشةتعامل افؼةرآن 

ألمثؾي مةـ افؽريؿ افقصػ افكيح دوح هذا افصػ بوفيـقون ادرصقص، ورضب ا

ؿصتل مقشك وؿقمف وظقسك وؿقمف، ؾؼو اكتؼؾ اخلطوب افؼرآ  افؽريؿ إػ تقضقح 

 ؼـغ يف صةؼ صةػ ادسةؾؿغ ، وةآثور وحوة افصػ ظذ ادسةؾؿغ، وأشةوفقى ادة

، افةوظقة إػ وحةوة افصةػ ظـةو  حتؼقةؼ  األمةي اإلشة مقيشةتعقد ظةذ ااثور افتل 

 :افتوفقغ غطؾيضقح ذفؽ يف ادتق، ووآثور ذفؽ وافسهقى مـ صؼ افصػ

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ   چژ  :ؿةةةةول تعةةةةوػ

گ       ک   ک  ک      ک      ژ  ڑ     ڑ      ژ     ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ     ڍ    ڍ  ڌ

 .[9-7]افصػ: ژڱ ڱ  ڱ   ں   گ  گ  گ  ڳ    ڳ     ڳ  ڳ   ڱ  

يذـر اهلل تعوػ يف هذه اايوت افؽريؿي افتشـقع ظذ افؽذب وهق أؿيح اخلصةول، 

خوصي بعو مو صور مـفؿ تؾؽ ادؼوفي افشـقعي بقصػ احلةؼ افةذي جةوءهؿ بوفسةحر 

 .اديغ

وصػ اهلل تعوػ هذا افؼقل افيوضؾ بوفظؾؿ افذي هق جمووزة احلو ، وافتؼةوير: ـام 

واحلةول: إهنةؿ  ،ژ ڃ ژ أطؾةؿ افـةوس فتعؿةوهؿ فؾؽةذب ظةذ ادؾةؽ افؼةووس إهنؿ

ؾقةةف مةةـ  دةةويةةوظقن إػ اإلشةة م افةةويـ احلةةؼ افةةذي يؽػةةل ؾقةةف اسظةةساف بةةوحلؼ

اؾساء افؽةذب افػضوئؾ، وافـفل ظـ افرذائؾ ، ؾقجعؾقن مؽون اإلجوبي  ذا افواظل

 . يف تؾؽ احلوفي احلسـي

 

 (.7/582)افيؼوظل  كظؿ افورر يف تـوشى اايوت وافسقر، اكظر:( 1)



 

وواكو ممـ اختؾؼ ظذ اهلل افؽةذب، وهةق ؿةقل ؿةوئؾفؿ ؾؿـ أصو افـوس طؾام وظ» 

أي س يقؾةؼ اهلل  ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ : هق شوحر، ودو جوء بةف شةحر، ×فؾـيل 

 .شافؼقم افذيـ طؾؿقا أكػسفؿ بؽػرهؿ بف

: وصةةةػ ادخةةةوفػغ بةةةغ أؾعةةةو ؿ وأؿةةةقا ؿ بلصةةةو ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ

فؿ مةةـ ادؼةوست افػوشةةوة افؽوذبةةي األوصةوف وأؿيحفةةو، وهةق افظؾةةؿ دةةو يصةور مةةـ

واألؾعول افؼيقحي ادعوديي هلل ورشقفف، ؾـوشى وصػفؿ بوفظؾؿ افذي ييطةؾ افةوظقة 

إػ وحوة افصػ، ؾوشتخوم اخلطةوب افؼةرآ  أشةؾقب افسهقةى بةودـع مةـ ا وايةي 

ظوؿيتةةف وخقؿةةي ظةةذ افػةةرد ، ذفةةؽ ألن افظؾةةؿ ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژوافتقؾقةةؼ 

داء وبقةةؾ إذا أصةةقيً بةةف األمةةي ؾؼةةو حةةؼ ظؾقفةةو افػرؿةةي وافشةةؼوق وادجتؿةةع، وهةةق 

 وافعذاب.

أي :     ژ ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ ژ :ثؿ ؿول تعةوػ معؼيةو بحةول أوفئةؽ افظةودغ

يريوون أن يطػئقا ديـف، أو ـتوبف، أو حجتف افـرة، واف م مزيوة دو  :أي»  ژڎ  ڎژ

 .شؾقفو مـ معـك افتلـقو

وهل  ؿي بغ اؾساء افؽذب وافغويي ادرادة مـ هذا افؽذب ادػسىودـوشيي افعظقؾ

ؾضةح افؽريؿي  ااييػل ؾ ، إضػوء كقر اهلل بلؾقاهفؿ ادريضي وـ مفؿ افيوضؾ افو ء

افسةوبؼي بلصةو فغويوهتؿ وإراداهتؿ اخليقثةي افظودةي، مةـ أجةؾ هةذا وصةػفؿ يف اايةي

ڎ        ژأي ألجةؾ أن يطػئةقا »  :    ژ ڈ ڌ      ڎ   ڎ   ژ، وذفؽ ألهنؿ أرادوا: افظؾؿ

أي بام يؼقفقن مـ افؽةذب،     ژ ڈ  ژ  أي ادؾؽ افذي  سرء مثؾف يؽوؾئف،  ،   ژ ڎ 

ألكف س اظتؼود فف يف افؼؾةقب، فؽقكةف س يتخقؾةف ظوؿةؾ،  ،افذي س مـشل فف إس األؾقاه

 

 (.28/99جومع افيقون، )( 1)

 (.8/244) ،افسعقد تػسر أيب( 2)



 

ويةـؼص صةقـفؿ  ؾفؿ يف ذفؽ ـوفـوؾخغ يف افشؿس إرادة أن يؿحق كػخفؿ ظقـفةو ،

زيـفو، ؾؿثؾ إرادهتؿ إخػوء افؼرآن بتؽذييفؿ وةقع ـقوهؿ بؿـ يريو إضػوء افشؿس 

 .شبـػخف ؾفق يف أجفو وأضؾ افض ل

ـيص بةغ ةيف هذا ادؼطع يتضح ؿقة افةسابط افة ژڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک     ژ

اهلل تعةوػ  أمهقةي افثيةوت ظةذ وحةوة افصةػ، ذفةؽ بةلنظذ  افوافي فؽريؿي اايوت ا

وإطفةور  ×تؽػؾ بـك ديـف احلؼ ، افذي أرشؾ بةف رشةؾف مقشةك وظقسةك ومؿةو 

 .كقر اإلش م يف شوئر األؿطور

أي مفام بةذفقا مةـ أشةيوب ـراهتةف وظواوتةف، ووصةػف   ژڑ     ڑ    ک       ژ 

، دو ظؾقف أهؾ احلؼ مةـ وحةوة ؾنهنؿ مغؾقبقن :بوفؼقل ادػسى وافؽذب افػوضح

 وفيـقون ادرصقص أموم هذا افؽػر وافض ل اديغ.افصػ ـ

ؾؽةلهنؿ  ،شخوؾي ظؼةق ؿ وضةعػ صةػقؾفؿيول ظذ  تشيقفو بؾقغو  حو ؿ شيفؾ

زيةودة يف     ژ ڈ  ژ هبذه اسؾساءات واألـوذيى يريوون أن يطػئقا كقر اهلل، وؿقةوه

مةةرادهؿ كؽةو ؿ وتةةقبقخفؿ بةلهنؿ س اشةةتطوظي  ةةؿ يف مغوفيةي هةةذا احلةةؼ، ؾة  ظةةذ

افشةويو، حصؾقا، وس شةؾؿً ظؼةق ؿ مةـ افةـؼص وافؼةوح ؾقفةو بسةيى ـػةرهؿ

 ػسون بام س يػفؿقن.يهبؿ وأشامظفؿ وأبصورهؿ، ؾلصيحقا افذي بف ختؿ ظذ ؿؾقو

 .ژک ک گگ گ گ  ڳ ڳ ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱژ :ثؿ ؿول تعوػ

افؽريؿي ادةوح وافثـةوء ظةذ رشةقل ا ةوى ، وذفةؽ ألن اهلل  ؿومً هذه اايوت 

وهةق ( افةويـ احلةؼ)ؼ ةوهق افعؾةؿ افـةوؾع، وكة (ا وى)أراد بيعثتف اديورـي أن يعؿ 

 

 (.7/583ر يف تـوشى اايوت وافسقر، )كظؿ افور( 1)

 .797صافراـ بـ كوس افسعوي،  ظيو تقسر افؽريؿ افراـ يف تػسر ـ م ادـون، اكظر:( 2)



 

افعؿؾ افصوفح، ؾوجتؿع يف اايي افؽريؿي ميوأ ظظقؿ مـ ميةودئ افةويـ اإلشة مل، 

 افؽةريؿ إػ رضورة وهق رضورة اؿتضوء افعؾؿ افعؿؾ، وؿو أصةور اخلطةوب افؼةرآ 

ارتيوط افعؾؿ بوفعؿةؾ، وطفةر هةذا جؾقةو يف هةذا ادقضةع افؽةريؿ مةـ هةذه افسةقرة 

 افعظقؿي. 

أي: فقعؾقف ظذ شةوئر األديةون بوحلجةي وافزهةون، ويظفةر  ژڱ    ڳ    ڳ  ڳ  ژ

وفؼو أكجز اهلل وظوه ، حقٌ جعؾف بحقٌ مل ييؼ ديـ » أهؾف افؼوئؿغ بف ظؾام وظؿ ،

 .شإس وهق مغؾقب مؼفقر بويـ اإلش م مـ األديون

وخص ادؼـقن بوفذـر هـةو إمتومةو فؾةذيـ يؽرهةقن إمتةوم »  ژڱ     ڱ ڱ  ژ 

ؼـغ يؽرهةقن ةهذا افـقر، وطفقر هذا افويـ ظذ ةقع األديون، ويعؾؿ أن ؽر ادة

طفقر هذا افويـ ألهنؿ أرادوا إضػوء كقر افويـ ألهنؿ يؽرهةقن طفةقر هةذا افةويـ، 

 .شصؾ يف افؽ م احتيوكؾح

                       ويف اجلوول افتوي يتضح افسابط افـيص بغ اايوت افؽريؿي ومقضقع افسقرة:

 

 ژڄ  ڄ   ژ

 

ؿخوفػةةي افػعةةؾ ب افظؾةةؿ : جمةةووزة احلةةو فػظل أطؾؿ

ؾفةةق مةةةـ افظؾةةؿ افةةذي يشةةةؼ  ،افؼةةقل

 .افقاحوافصػ 

 

 (.8/245، )تػسر أيب افسعقد( 1)

 (.28/193افتحرير وافتـقير،) ( 2)



 

ڄ  ڄ  ڃ   ژ

 ژڃ  ڃ 

 -اؾسى

 افؽذب

افؽذب: ظؽس ، اسؾساء  هق اسخت ق فػظل

م دـ ؿوم بةوؾساء ويتضؿـون افذ، افصوق

كف شةوحر أو مةو جةوء بةف إافؽذب بؼق ؿ 

وهةةةق أحةةو مةةةيط ت وحةةةوة  ،افسةةحر

 .افصػ

اإلرادة ؾقفةةو تعيةةر ظةةـ افـقايةةو افيوضـةةي  فػظل يريوون ژ ڌ ژ

 ةوافغويوت ادراد

ڌ      ڎ   ڎ   ژ

 ژڈ    

وهق  ،وصػ ألؾعو ؿ ادجوكيي فؾصقاب فػظل بلؾقاهفؿ

 .اؾساء افؽذب مع وجقد افيقـوت

ڈ  ژ  ژ  ڑ      ژ

 ژڑ    ک    

تةةورجً اايةةوت افؽريؿةةي يف وصةةػ  فػظل افؽوؾرون

أؾعةةةول هةةةمسء ادخةةةوفػغ بةةةغ أؿةةةقا ؿ 

بوفػوشةةؼغ ثةةؿ افظةةودغ ثةةؿ  :وأؾعةةو ؿ

ؾقؼ هبةؿ وهةؿ: افراشةخقن وصػفؿ بام ي

يف صػي افؽػر، وادجتفةوون يف ادحومةوة 

 .ظـف

ک  ک    گ    ژ

گ  گ  گ  

 ژڳ    

ا وى 

وديـ 

 احلؼ

وى واحةةو وديةةـ احلةةؼ واحةةو وهةةق ؾو ةة فػظل

 .فقحوة افصػ أدظك

 



 

  املبحث الخامس
 على وحدة الصفالجزاء  

ھ  ھ  ھ  ھ   ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ  :ؿةةول تعةةوػ

﮿     ﮾     ﮼   ﮽      ﮺  ﮻      ﮸   ﮹  ﮵     ﮶     ﮷      ﮴﮳     ﮲     ۓ    ے  ۓ      ے 

﯁                           ڭ                              ﯀  

 .[13-10]افصػ:  ژىئ     ىئ    ېئڭ  ڭ  ېئ

خلطةةوب افؼةةرآ  افتػوتةةي ةقؾةةي يف هةةذا ادؼطةةع مةةـ افسةةقرة افؽريؿةةي اشةةتخوم ا

فؾسؽقى واحلٌ ظذ وحوة افصةػ، بةذـر بقةون دؿقةؼ جلةزاء وحةوة افصةػ، وؿةو 

وظو اهلل تعوػ ظذ هذا األمر بقظقد ةقؾي، وذـر هذا افيقون بلشؾقب ةقةؾ ورائةع ، 

 :تقضقح ذفؽ يف ادطوفى افتوفقيو

هةةةةذه اايةةةةي  ژۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ         ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ  :عةةةةوػؿقفةةةةف ت

أي  ،افؽريؿي دسفي ظذ  مؼصقد افسةقرة افؽريؿةي يف اإلجوبةي ظةـ شةمال افسةوئؾغ

األظةامل أحةةى إػ اهلل؟ وؾقفةو ظةةقد ظةذ بةةوء يف اايةوت افؽريؿةةي وترابطفةو افـيصةة 

اهلل وافطريةةؼ ادقصةةؾي إػ افعظةةقؿ، ؾيعةةو أن ظةةززت اايةةوت األوػ مةةـ افتقجةةف إػ 

وكتؼةؾ اخلطةوب افؼةرآ  مةـ ؾورضبً  ؿ األمثول،  ژ﮶   ﮷    ﮸  ژ رضوه 

أظقةو افـةواء إفةقفؿ بلحةى أشةامئفؿ وجمول إػ جمول يف وحوة مسابطي فػظو ومعـك ، 

 . ژں  ڻ   ڻ  ژ وأةؾ أوصوؾفؿ 

سؾقفةةو معـةةةك افوسفةةةي واإلرصةةةود وافتحيقةةةى وافتؼريةةةى فؾـػةةةق ژڻ  ڻ    ژ

وهةةل  ژۋ ژ ، ؾؾةةامذا  وضةةع فػةةظافصةةودؿي ادؼيؾةةي ظةةذ ا ةةوى وديةةـ احلةةؼ 

 

 (.8/261) افيحر ادحقط،اكظر:( 1)



 

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۈژ  :خوصي بوفيقع وافؼاء يف اخلطةوب افؼةرآ ، ؿةول تعةوػ

 ؾوفيوئع وادشسي س بو أن يؽقكو يف صػ واحةو ؟[282]افيؼرة:  ژۅ  ۅ 

 ، ؾوفتجورة ح وأموكيبـجو فتتؿ ظؿؾقي افيقع وافؼاء ،فصوق واإلخ صبوستصوف بو

 أن  تقاؾرمهةو يف افيةوئع وادشةسي ومهةو: األول: مـ س بو  و ذضون ظظقامن افرابحي

افعةول افةذي يـةويف افظؾةؿ، حتؼقؼ  افثو : و ، افصوق افذي يـويف افؽذبامتقاؾر ؾقفي

 قاحةةوافصةةػ افوهةةذه افتجةةورة جتعةةؾ  افيةةوئع وادشةةسي يف صةةػ واحةةو . ـةةام أن 

   .بوفؼوط افسوبؼي مع اهلل قور افتجورةهق اخت األـؿؾ

ؾلضوؾً هذه اايي افؽريؿي  إػ معـك افتجورة واخلسورة ؾقفو معـك إضوؾقو رائعو 

معووضةي » فغةي ، وذفةؽ بةلن افتجةورة ظيةورة ظةـوممقزا مل يسيؼ إفقف يف أي فسةون أو 

ي راةوافقصةػ بوفافقء بوفقء، وـةام أن افتجةورة تـجةل افتةوجر مةـ مـةي افػؼةر، 

افصةةز ظةةذ مةةو هةةق مةةـ فقازمةةف، ؾؽةةذفؽ هةةذه افتجةةورة وهةةل: افتصةةويؼ بوجلـةةون 

، ـام ؿقةؾ يف تعريةػ اإليةامن، ؾؾفةذا جةوء بؾػةظ وافعؿؾ بوألرـون واإلؿرار بوفؾسون

افتجورة، وـام أن افتجورة يف افربح واخلرسان، ؾؽذفؽ يف هذا، ؾنن مـ آمةـ وظؿةؾ 

ر اديغ، ومـ أظرض ظةـ افعؿةؾ افصةوفح صوحلو ؾؾف األجر، وافربح افقاؾر، وافقسو

 .شؾؾف افتحرس واخلرسان اديغ

ؾذـرت هذه اايوت افؽريؿي اجلزاء ظذ وحةوة افصةػ بوفتجةورة مةع اهلل وهةل 

اإليامن بوهلل ورشقفف واجلفود يف شيقؾ اهلل بوفؼقل وافػعؾ ، ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ دفف ادةقػ 

  ژ ھ  ھ  ھ ژ بةوفـعقؿ ادؼةقؿافؽريؿ ظذ شيؾ افػقز افعظقؿ، ووصػ اجلةزاء 

: أي صةوق يف مقاؾؼةي ژ ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲        ﮳ ژ دـ آمـ بةوهلل ورشةقفف،

 

 .)بتكف( (29/274) افتػسر افؽير، (1)



 

ؾعؾف ؿقفف بوجلفود بودةول وافةـػس، افؾةذان مهةو مةـ أظظةؿ ادحيقبةوت، ؾؿةـ ـوكةً 

ـةون مةع أهةؾ ديةـ اهلل صةػو واحةوا يف جفةودهؿ جتورتف مةع اهلل خوفصةي وصةودؿي،

   ژ  درصقص ، ؾوشتحؼقا بذفؽ اجلزاء احلسـ وافػةقز افعظةقؿفؾيوضؾ ـوفيـقون ا

 وؿو ؾرسه بام ؿيؾف وهق:،  ژ       

 مغػرة افذكقب . ژ﮼   ﮽  ﮾  ژ 

﯁        ژ   دخقل اجلـوت.      ژ﮿  ﯀  

 :حصقل أكقاع افؾذات يف تؾؽ اجلـوت.ژ              ژ 

 

ؾةوهلل افعزيةز احلؽةقؿ   ژىئ  ىئ  ېئ     ڭ  ڭ  ڭ  ېئ     ژ :ؿول تعوػ

ظؾؿ بعزتف وحؽؿتف ؾرح ظيوده بام يـو ؿ يف افوكقو مـ افظػر ظذ أظةوائفؿ، ؾةلراد اهلل 

ك افؽيةر ةأن يؽوؾئفؿ بحسـ ؾعو ؿ، وصوق أؿقا ؿ، ؾحؼؼ  ؿ يف افوكقو مةـ افـة

 وافيؼى افعوجؾي، وهل تتضؿـ:

را ةوادراد بف افـك افعظقؿ ، وهق كك ؾتح مؽي، ؾنكف ـون كصة» كك مـ اهلل : -أ

ظةذ أصةةو أظةوائفؿ، افةةذيـ ؾتـةةقهؿ وآذوهةؿ وأخرجةةقهؿ مةـ ديةةورهؿ وأمةةقا ؿ، 

ر ةوأفيقا ظؾقفؿ افعرب واألحزاب، ورامةقا تشةقيف صةقرهتؿ، وؿةو اكضةؿ إفقةف كصة

مسوظر افػتـي، ؾلصيحقا مممـغ ئؽ افذيـ ـوكقا ؿيؾ أئؿي افؽػر وافويـ بنش م أوف

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  :ؿقفةف تعةوػق مةو جةوء يف ، وهةشإخقاكو

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  :وؿقفةةةةف تعةةةةوػ،  [7ادؿتحـةةةةي:] ژڦ

 .[103]آل ظؿران: ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

 

 (.28/196افتحرير وافتـقير، ) (1)



 

 : وهذا مـ معجزات افـيقة بوإلخيور بوفغقى . افػتح افؼريى -ب

يشةةورة اجلومعةةي جلؿقةةع ادةةممـغ افسةةوبؼغ واف حؼةةغ افةةذيـ اهتةةووا  ةةذا اف -ج

افويـ احلؼ، وؿومقا بلشيوب افػقز افعظةقؿ مةـ اإليةامن واجلفةود يف شةيقؾ اهلل بودةول 

وافـػس، وـوكقا مع إخقاهنؿ صػو واحةوا، ؾؾفةؿ ظظةقؿ افيشةورة بةوإليامن، وحسةـ 

 .متؽـف يف ؿؾقهبؿ

ك افةوكقو وافػةتح ةؽريؿ افػقز افعظقؿ يف ااخرة ظةذ كةوؿوم اخلطوب افؼرآ  اف

لدبةف وهذبةف بتؼةويؿ ؾ ،افؼريى، ألكف أهؿ فووامف، ودو يف اإلكسون مـ حةى افعجؾةي

ااخرة ظذ افوكقو، فقفتؿ هبو ادةممـ ادجوهةو، ؾقؼةقم بةام أوجيةف اهلل ظؾقةف يف افةوكقو، 

 فقـول افػقز افعظقؿ يف ااخرة.

افؽريؿي ؿقة افسابط بةغ شةقرة افصةػ وشةقرة ادؿتحـةي  ويتضح يف هذه اايي 

ادةةقػ افؽةةريؿ بةةوفؾقم وافعتةةوب ظةةذ مةةـ واػ أظةةواء اهلل وصةةؼ صةةػ  بتةةوأهواافتةةل 

ادسؾؿغ ، ؾطةقى مةو ؿومةف مةـ اإلكةذار وافتةقبقش بوفيشةورة وافتؿؽةغ إيةذاكو بيـةوء 

حؼقا ظؾقةف حسةـ افصػ افقاحو، وحتؼقؼو دـ ـون اإليامن راشخو يف ؿؾقهبؿ ، ؾوشةت

 .اجلزاء يف افوكقو وااخرة

ي ظظقؿةةي دةةـ مل يشةةورك بوجلفةةود يف ةةةةفػت ژىئ  ىئ ژ :وػةويف ؿقفةةف تعةة

قؾ اهلل ، فؽـ حتؼؼ اإليامن يف ؿؾيف، وـون مـ أهؾ وحوة افصةػ بؼقفةف وؾعؾةف، ةةةشي

 ؿةول: ؿةول افرشةقل ومل يـوبذ ادجوهويـ يف شةيقؾ اهلل ، ظةـ أيب شةعقو اخلةوري 
×: ×

، ؾعجى  و أبق شعقو اخلوري راوي احلويٌ، ؾؼول: أظةوهو ظةع رشةقل اهلل 

 

 (.8/112تػسر افؼرآن افعظقؿ،) اكظر( 1)

 (.7/587كظؿ افورر يف تـوشى اايوت وافسقر،)اكظر:( 2)



 

: ؾلظودهو ظؾقف، ثةؿ ؿةول

 . 

دسفي ظذ ظظؿ  ژ     ڭ  ڭ  ڭ  ېئژويف ةع ادممـغ يف افيشورة بعو أن أؾرد 

تةرابط ادشةوظر اإليامكقةي، واشةتعامل فػةظ افيشةورة يةقحل بتؽةرار افيشةورة ودوامفةةو 

وة افصةػ وثيوهتو يف حقوة ادممـغ ظؿقمو، وهذا مـ أظظؿ افوسئؾ ظذ رضورة وح

 وآثورهو يف إشعود ادممـغ وتآزرهؿ وككهتؿ.

رب ةمـ أجؾ هذا ختؿ اهلل تعوػ تؾؽ افيشورات افعظقؿي وافقظقد افػوضةؾي بضة

 ادثؾ بلمهقي ككة اهلل وافقؿقف صػو واحوا أموم أظواء اهلل ومـووئقف.

حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب    جئ       ی  ی  ی  یژ  :ؿةةول تعةةوػ

جس  حس       مخ  حخ         جخ     مج  جح     مح   حج    ىث  يث  مث   خت  مت  ىت  يت  جث   حتيب       جت

 .[14]افصػ: ژخس  مس     حص  مص  

ويف مؼومي هذه اايي افعظقؿي اختصور رائع فؽؾ مطوفى افسقرة افعظقؿي وهةل 

بوألؿقال واألؾعول ، وذفؽ بوفؼقوم بويـ اهلل، » أي: ژحئ      ی  ی  ی  ی    جئژ 

كوبذه، بوألبوان واألمةقال، واحلرص ظذ تـػقذه ظذ افغر، وجفود مـ ظوكوه، ومـ

ك بوفيوضؾ بام يزظؿف مـ افعؾةؿ، ورد احلةؼ، بةوحض حجتةف، وإؿومةي ةوجفود مـ ك

 احلجي ظؾقف، وافتحذير مـف.

 

 افةورجوت، ( بقةون مةو أظةوه اهلل تعةوػ فؾؿجوهةو يف اجلـةي مةـ31) ـتةوب اإلمةورة، بةوبأخرجف مسؾؿ ، ( 3)

 (.1884ح)



 

واألمةر وب اهلل وشـي رشقفف، واحلةٌ ظةذ ذفةؽ ،ديـ اهلل: تعؾؿ ـت ةومـ كك 

 .شبودعروف وافـفل ظـ ادـؽر

ثؿ هقٍ اخلطةوب افؼةرآ  ادةممـغ افصةودؿغ ظةذ اسمتثةول ألمةر اهلل واسؿتةواء 

بوفطوئػةةي ادـصةةقرة، وهةةؿ أكصةةور اهلل مةةـ احلةةقاريغ، افةةذيـ اتيعةةقا وآمـةةقا بعقسةةك 

ور مؿةو دممـغ افصودؿغ مةـ أكصة، وهذه دظقة سحيي فقحوة افصػ بغ ا

ظـةومو  ×ن بـيةقة مؿةو افذيـ أخذ ظؾقفؿ ادقثوق بةوإليام وأكصور ظقسك ×

 .ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ   بؼ بف يف اايي افسوبؼي

 دو َبَؾَغ ظقسك ابةـ مةريؿ » أي: ژ ىث  يث  حج  مج  جح     مح  جخژ 

، اهتةةوت ضوئػةةي مةةـ بـةةل رشةةوفي ربةةف إػ ؿقمةةف، ووازره مةةـ وازره مةةـ احلةةقاريغ

إئائقؾ بام جوءهؿ بف، وضؾً ضوئػي: ؾخرجً ظةام جةوءهؿ بةف، وجحةووا كيقتةف، 

ورمقه وأمف بوفعظوئؿ، وهؿ مـ افقفقد ، وؽؾً ؾقف ضوئػةي ممةـ اتيعةف، حتةك رؾعةقه 

ؾقق مو أظطوه اهلل مـ افـيقة، واؾسؿقا ؾرؿةو وصةقعو، ؾؿةـ ؿوئةؾ مةـفؿ: إكةف ابةـ اهلل، 

 .شث ثي: األب، واسبـ، وروح افؼوس، ومـ ؿوئؾ: إكف اهلل وؿوئؾ: إكف ثوفٌ

ؾفذه اايي افؽريؿي بقون ةتك فؽؾ مطوفى افسقرة بوفةوظقة إػ وحةوة افصةػ 

بتحؼقؼ ذفؽ يف افقاؿع افذي رضبةف بةوألكؿقذج افصةوفح مةـ ضوئػةي أكصةور اهلل مةـ 

 احلقاريغ افذيـ اتيعقا ظقسك ظؾقف افس م.

اهلل ؽريؿي ظـ موى افتقاؾؼ افػعع فقحةوة افصةػ يف أكصةورثؿ أخزت اايي اف

ؾرع ظذ ؿقل احلقاريغ  »ژىث  يث  حج  مج  جح   ژ  :مـ احلقاريغ ؾؼول تعوػ

بوإلخيور بلن بـل إئائقؾ اؾسؿقا ضةوئػتغ: ضوئػةي آمـةً بعقسةك   ژىت  يت  جث ژ

 

 .798ـ يف تػسر ـ م ادـون،صافسعوي، تقسر افؽريؿ افراتػسر ( 1)

 ( )بتكف(.8/113تػسر افؼرآن افعظقؿ، )( 1)



 

هق ؾـكةوا ومو جوء بف، وضوئػي ـػرت بذفؽ، وهذا افتػريع يؼتيض ـ مو مؼورا، و

اهلل بوفوظقة وادصوبرة ظؾقفو، ؾوشتجوب بعةض بـةل إئائقةؾ ، وـػةر بعةض، وإكةام 

 .شاشتجوب  ؿ مـ بـل إئائقؾ ظود ؿؾقؾ

تػةرق  : وذفؽ أكةف دةو رؾةع ظقسةكؿول ابـ ظيوس» ژ مح  جخ ژ

 ؾرؿي ؿوفقا: ـون اهلل ؾورتػع، وؾرؿي ؿةوفقا: ـةون ابةـ اهلل ؾرؾعةف اهلل : ؿقمف ث ث ؾرق

اهلل ورشقفف ؾرؾعف إفقف، وهؿ ادممـقن، واتيةع ـةؾ ؾرؿةي  إفقف، وؾرؿي ؿوفقا: ـون ظيو

مـفؿ ضوئػي مـ افـوس، ؾوؿتتؾقا ، ؾظفرت افػرؿتةون افؽوؾرتةون ظةذ ادةممـغ، حتةك 

 .ش، ؾظفرت افػرؿي ادممـي ظذ افؽوؾرة × عٌ اهلل مؿواب

ؿقيـوهؿ » ، أي ژحص  مص    مخ  جس  حس   خس  مس    ژ ثؿ ذيؾ اايي بتذيقؾ رائع

أي  ژحص  مص   ژبوحلجةةي أو بوفسةةقػ، وذفةةؽ بعةةو رؾةةع ظقسةةك ظؾقةةف افسةة م، 

 .شؽوفيغ

وإكةزال افؽتةوب احلةؼ ادفةقؿـ ظةذ ةقةع افؽتةى  ×ذفةؽ بعثةي مؿةو وأظظؿ 

افسوبؼي ، افذي ؾقف خز رؾع ظقسك ظؾقةف افسة م ، ؾؽةون تليقةو افطوئػةي ادممـةي مةـ 

 اريغ افصودؿغ.أكصور اهلل مـ احلق

ويف هذا اخلتوم افرائع  ظود ةقؾ افؽ م ظذ أوفف مـ حتيقى ادةممـغ فؾةوظقة إػ 

وحوة افصػ، ورشقخ اإليامن، وحصقل اإلتؼون يف ةقةع األرـةون فؾػةقز بحسةـ 

 اجلزاء و كعقؿ اجلـون.

قةيـ افةروابط افؾػظقةي وادعـقيةي بةغ اايةوت ومقضةقع يوؾقام يع اجلوول افذي 

 

 (.28/202افتحرير وافتـقير،)( 2)

 (.28/103) جومع افيقون،( واكظر:8/110احلسغ بـ مسعقد افيغقي ) ،معومل افتـزيؾ (1)

 (.8/246) تػسر أيب افسعقد،( 2)



 

 قرة افؽريؿي:افس

 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ژ 

 ژۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   

 افـواء

ں  ڻ   ) 

 (ڻ  

ارتيوط اإليةامن بقحةوة افصةػ  فػظل

ؾؽةةلن ةقةةع ادةةممـغ افسةةوبؼغ 

واف حؼةةةغ داخؾةةةقن يف هةةةذا 

 افـواء

     ڭ  ڭ       ژ

   ژىئ  ىئ  ېئڭ  ېئ

 ىئ 

 ىئ

حتؼقةةؼ افيشةةورة افعومةةي جلؿقةةع  فػظل

مقا بوألشيوب ادممـغ افذيـ ؿو

 وهل: افصحقحي فقحوة افصػ

 .اإليامن بوهلل -1

اجلفةةود يف شةةيقؾ اهلل بودةةول  -2

 وافـػس.

ی  ی  ی  ی       جئ  ژ 

 ژحئ  

ی  ی       

 جئ  حئ  

كة اهلل بةوألؿقال ةافوظقة إػ ك فػظل

واألؾعةول وادسةؿقوت فتؽةقيـ 

 واحوا أموم افعوو صػو

كيقـو  ،م ظذ احليقى األمغوافص ة وافس  ،وآخر دظقاكو أن احلؿو هلل رب افعودغ

 وظذ آفف وصحيف أةعغ.مؿو 



 

 الخاتمـــة
بعةةو أن مةةـ اهلل تعةةوػ ظةةع بنمتةةوم هةةذا افيحةةٌ يف افقحةةوة ادقضةةقظقي يف شةةقرة 

 افصػ افؽريؿي ، أختؿ بحثل بعوة كتوئٍ مـ أمهفو:

قي افتوبر  يف اخلطةوب افؼةرآ  افؽةريؿ ، وافعـويةي بؿقضةقظوتف األصةقؾي أمه 

دعوجلةةةي افؽثةةةر مةةةـ األخطةةةوء ادـفجقةةةي افشةةةوئعي يف األمةةةي اإلشةةة مقي ـةةةوفتػرق 

 واسخت ف.

تؼرير اخلطوب افؼرآ  افؽةريؿ فؼوظةوة افصةػ ادسةؾؿ ورضورتةف دقاجفةي  

 افتحويوت افتل تقاجف األمي اإلش مقي.

ظةةور إػ دظةةقة وحةةوة افصةةػ، وآثةةوره يف افيـةةوء ادجقةةو فامةةي فػةةً األك  

 اإلش مقي ومتثقؾف بوفيـقون ادرصقص يف شقرة ـومؾي هل شقرة افصػ.

رضورة اسهتامم بيـوء اجلامظي ادسؾؿي ظةذ أشةوس مةـ وحةوة افصةػ بةغ  

 ادممـغ ، وتقجقف افػرد ادسؾؿ فؾصػوت افػوضؾي اف زمي فيـوء هذا افصػ.

اسشةةتف ل يف هةةذه افسةةقرة افؽريؿةةي بتسةةيقح ةقةةع ادخؾقؿةةوت يف براظةةي  

 افسؿقات واألرض هلل صػو واحوا ، وارتيوضفو افعظقؿ بؿؼوصو افسقرة افؽريؿي.

ةةةول اخلطةةوب افؼةةرآ  وبةةويع بقوكةةف يف تـقيةةع أشةةوفقى افةةوظقة إػ وحةةوة   

 مؿ .افصػ تلـقو ألمهقتف يف بـوء ادجتؿع ادسؾؿ وازدهور حضورتف بغ األ

رضورة دراشي وحوة افـص افؼرآ  وافسابط بغ مقضقع افسقرة افؽريؿي  

وشةةقوق اايةةوت، وافتلـقةةو ظةةذ ؾفةةؿ وحتؾقةةؾ روابةةط افسةةقرة افواخؾقةةي واخلورجقةةي 

 بؿقضقع افسقرة. 

مةةـ أهةةؿ األشةةس يف افةةوظقة إػ وحةةوة افصةةػ رضورة مقاؾؼةةي األؾعةةول  

 مؼً اهلل افشويو. فاؿقال يف ـؾ حغ، وتعريض ادخوفػغ فعؼقبي

أمهقي تؼريى افوظقة افؽريؿي إػ وحوة افصػ بغ األكيقوء ظؾقفؿ افسة م،  

 وذـر افـامذج مـ األمؿ افسوبؼي فتلخذ األمي اإلش مقي افعظي وافعزة مـفو .



 

اشتخوام أشؾقب افسهقى مـ افػرؿي واخل ف بغ ادسؾؿغ، وآثورهو ظذ  

 وحوة افصػ .

ضؾةةي افتةةل يـتفجفةةو ادخةةوفػقن فتشةةتقً ادةةممـغ ظةةـ بقةةون األشةةوفقى افيو  

 أهواؾفؿ اخلرة ، وتػريؼ ادممـغ إػ أؾراد متـوزظغ.

روظةةي اخلطةةوب افؼةةرآ  يف افسؽقةةى يف وحةةوة افصةةػ، ومةةو متؾقةةف هةةذه   

افقحوة مـ ااثور افطقيي ظةذ اجلامظةي ادسةؾؿي يف تلديةي ؾضةقؾي اجلفةود يف شةيقؾ اهلل 

 يف األرض. تعوػ وإظ ء ـؾؿتف

اجلامظي ترتقى اجلزاء احلسـ وافـعقؿ ادؼقؿ  دـ أظون ظذ وحوة افصػ يف 

ادسةةؾؿي وهقةةل  ةةو أشةةيوب افتؽوؾةةؾ وافةةسابط ـوفيـقةةون ادرصةةقص ، وهةةل افتجةةورة 

 افرابحي مع اهلل.

أمهقةةي افةةوظقة إػ  أن يؽةةقن ادممـةةقن أكصةةور اهلل بةةلؿقا ؿ وأؾعةةو ؿ، وأن  

يةامن وافعؿةؾ بلحؽومةف وتؼريةر ؾضةوئؾف وآدابةف هةق األشةوس يؽقن افثيوت ظةذ اإل

 افؽريؿ فقحوة افصػ.

أمهقي كؼ مو يسةتحؼف أكصةور اهلل مةـ افتليقةو وافتقؾقةؼ، وبةذل افعةقن ؾةقام  

 بقـفؿ إلؿومي ديـ اهلل ومـفجف احلؽقؿ يف افيؼيي ظؿقمو.

افعؾؿقةي وأويص بعو هذه إمتوم هذه افوراشي افؼرآكقي أن َيتؿ افيوحثقن بوألشةس

فقحوة افصػ وآثورهو ظذ افػرد وادجتؿع مـ خ ل دراشتفو مةـ افـوحقةي افثؼوؾقةي 

افؼرآكقةةي، ممةةو واسجتامظقةةي واسؿتصةةوديي وافتـؿقيةةي ظؿقمةةو، وافعؿةةؾ هبةةذه افةةوظقة

ر اهلل فؾؿسةؾؿغ ، وإظةودة مؼوشةوت ةيستى ظؾقف وحوة افصػ بغ األجقول، وكصة

ضقيةي فامةي افقاحةوة وافصةػ افقاحةو وافطريةؼ ادسؾؿغ وأراضقفؿ، ووضع فيـي 

 افقاحو.



 

 املراجعقائمة 

 ،، حتؼقؼ: مؿو أبق افػضؾ إبراهقؿ افسققضل افراـ بـ إبراهقؿ ، ج ل افويـ ظيو -

 م.1985هة/1405افطيعي افثوفثي، دار افساث: افؼوهرة،

افطيعةي  ، تعؾقؼ وختريٍ:مصطػك ديى افيغو افـقسوبقري، ويافقاح أبق احلسـ ظع بـ أاو ، -

                                    م.1997هة/1417بروت، دار ابـ ـثر: افثوفثي،

، وتتؿتةف افشةـؼقطل مؿةو األمةغ بةـ مؿةو ادختةور اجلؽـةل ،- 

 م .1996هة/1417: بروت،  دار إحقوء افساث افعريب -ألوػافطيعي ا ظطقي مؿو شومل، فتؾؿقذه:

 -افطيعةي األوػ  -اجلومع فتػسر ابـ ؿقؿ اجلقزيي، ةعف وَدَرَس أحوديثف: يرسي افسةقو مؿةو  -

 م.1993هة/ 1414افوموم : دار ابـ اجلقزي ،  

 -بوون بقوكوت -مؿو افطوهر بـ ظوصقر،،  -

 بةـ أيب افسةعقد ، مؿةو بةـ مؿةو ((إرصةود افعؼةؾ افسةؾقؿ إػ مزايةو افؽتةوب افؽةريؿ)) -

 دار إحقوء افساث افعريب:بروت. ،افعامدي

ادقجةقد  األكوفز،  دراشي وحتؼقؼ وتعؾقؼ: ظةودل ظيةوحقون  بـ أيب، مؿو بـ يقشػ   -

 م.1993هة/1413ر افؽتى افعؾؿقي: بروت:دا وآخرون، افطيعي األوػ،

ظةثامن  اهلل افـؿةر، ، ، حؼؼةف : مؿةو ظيةوافيغةقي ، أبق مؿو احلسغ بـ مسعقد)معومل افتـزيؾ(  -

 م. 1997هة/1417افريوض:دار ضقيي،-ةعي ضؿريي، شؾقامن مسؾؿ احلرش، افطيعي افرابعي

بةوون –افطيعي افثوكقي، بةروت : دار ادعرؾةي  رضو، رصقو مؿو ـور ،ادعروف بتػسر اد  -

 توريش افـؼ .

افؼرر افومشؼل، بروت: دار  ادعرؾي فؾطيوظةي  بـ ـثر أبق افػواء إشامظقؾ بـ ظؿر،  -

 هة .1388وافـؼ ، 

يعةي األوػ،دار افؽتةى افعؾؿقةي: بةروت، ،افطافرازي ، ؾخر افويـ مؿو بـ ظؿر بـ احلسةغ -

 م.1990هة /1411

  ،افزةؼي ةلويؾ ، جور اهلل مؿقد بـ ظؿرتظـ حؼوئؼ افتـزيؾ وظققن األؿوويؾ يف وجقه اف  -

 م.2002هة / 1423افطيعي األوػ، دار ادعرؾي: بروت،  حتؼقؼ وظـويي: خؾقؾ ملمقن صقام،

ظـقةزة : مرـةز  -افطيعي األوػ -افراـ بـ كوس افسعوي ، ظيو -

 هة .1407صوفح بـ صوفح افثؼويف، 

 -ضيط وتعؾقؼ: مؿقد  مؿو صوـر أبق جعػر مؿو بـ جرير افطزي، ، -

 م.2001هة/1421بروت:دار إحقوء افساث افعريب، -افطيعي األوػ

حتؼقؼ:ظيةو افةرزاق ادفوي،افطيعةي  األكصةوري،افؼرضيل أبق ظيو اهلل مؿو بـ أاو  ، -



 

             م 1997هة/1418بروت:دار افؽتوب افعريب، األوػ،

 م.2009هة / 1430دار افػؽر: دمشؼ،  ظؿر، افسقو افطيعي األوػ، ، -

افطيعةي األوػ، مرـةز افيحةقث  مؿةو بةـ أاةو بةـ ظؼقؾةي ادؽةل،، -

 م.2006هة/1427 وافوراشوت: جومعي افشورؿي،

 . دار افػؽر:دمشؼ ،افـقوي زـريو حيقك بـ ذف قمقل افويـ أب ،  -

تصةحقح وحتؼقةؼ : افشةقش  ،أاةو بةـ ظةع بةـ حجةر افعسةؼ   ، -

 افعزيز بـ ظيو اهلل بـ بوز، ضيعي : دار افػؽر .ظيو

 : حتؼقةؼ مؿةو بةـ ظةع افشةقـو ، ، -

 م.1997هة /1418دار افقؾوء: ادـصقرة، افريوض  دار اخلو : -افطيعي افثوكقي -افراـ ظؿرةد.ظيو

 م.1986هة/1406 جوة، افطيعي افثوكقي ظؼة، دار افعؾؿ فؾطيوظي وافـؼ: شقو ؿطى، ، -

بروت: دار إحقةوء افةساث افعةريب   -افطيعي افثوكقي - تـسقؼ وتعؾقؼ : ظع صري ابـ مـظقر، ،  -

 م .1992هة/1412وممشسي افتوريش افعريب،

ز، حتؼقةؼ: جمؿقظةي مةـ ادحؼؼةغ ، افطيعةي  األوػ، ةاألكوفة بةـ ظطقةي ظيةو احلةؼ ، أبق مؿةو -

 بوون توريش افـؼ.      -افووحي : وزارة األوؿوف وافشمون اإلش مقي.

ضيطف وراجعف: مؿو خؾقةؾ  ،افراؽى األصػفو  ، أبق افؼوشؿ احلسغ بـ مؿو -

 م.1998هة/1418دار ادعرؾي:بروت، ظقتو ، افطيعي األوػ، 

،  افريةوض : افسة م دار -افطيعةي األوػإذاف: افشةقش صةوفح آل افشةقش  ،  -

 م.2000هة/1420

 اهلل بةـ اقةو، د.صةوفح بةـ  ظيةو ، إذاف: -

 م.1999هة/1419دار افقشقؾي: جوة ،  -وكقيافطيعي افث -افراـ بـ مؾقح ووظي

افطيعةي األوػ،  ،افيؼةوظل ، برهون افويـ أبق احلسـ إبراهقؿ بةـ ظؿةر -

 م.1995هة/1415 بروت، دار افؽتى افعؾؿقي:

 ارضقيةي: افريةوض،د-افثوكقةي افطيعةي افعزيز بةـ كةوس اجلؾقةؾ، ظيو  -

 م.1998هة/1419

، مرـز افوراشوت اإلش مقي: ـؾقي افوراشوت افؼؿقي واإلؾريؼقي يف جومعةي فـةون،  -

 م.2007ادجؾو افتوشع، افعود افثو ،

مقي افعودقي بامفقزيةو، ، جمؾي ظؾؿقي يصورهو ادعفو افعودل فقحوة األمي اإلش مقي بوجلومعي اإلش  -

 م.2004افسـي افثوكقي، افعود افثو ، ديسؿز،
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 خلص  امل
هيدف افبحث إػ مجع إحاديث افْبقية افقاردة يف ؿرراةة شرقرا االخريفص يف 

 افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة، ومـ َثَؿ افتّٔٔز بغ مَبقهلا ومردودها.

 وشبب مجًل هلذه ادادة يرجع إػ ظدة أمقر مْٓا : 

 ـثرة إخبار افتل ورد ؾٔٓا ؿراةة افسقرتغ يف افهيفة. 

 ٓر مـ ـيفم افًِامة يف ؾوؾ ؿراةة هاتغ افسقرتغ يف افهيفة. ما اصت  

 .تْهٔص افًِامة ظذ ؾوِٓام وؾوؾ ؿراةهتام يف بًض افهِقات 

 وخامتة .  ثيفثة مَاصدوؿد جًِت افبحث يف مَدمة ومتٓٔد و

 وؿسّت إحاديث إػ ؿسّغ :

 . افَسؿ إول : إحاديث افقاردة يف ؿراةهتام يف افهيفة ادٍرووة

 افَسؿ افثاين : إحاديث افقاردة يف ؿراةهتام يف افهيفة افتىقظٔة . 

 شُِت يف ـتابة افبحث افىريَة افتافٔة : 

مجًت ما وؿٍت ظِٔف مـ إحاديث افْبقية افتل ورد ؾٔٓا ذـر ؿراةة هاتغ  

 افسقرتغ مًًا يف افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة. 

افهحابة اـتٍٔت ببًض افروايات إن إذا ورد احلديث افقاحد ظـ مجع مـ  

 ثبت افْص، وإن ـإت افرواية ؤًٍة ؾ٘ين أمجع ـؾ ما وؿٍت ظِٔف .

رتبت إحاديث افْبقية ظذ ادقورقظات مبتردًًا بقؿرت افٍجرر ؾرام بًرده،  

ويسرر افورًػ ظرذ  ،ومَدمًا فٍِرض ظذ افٍْؾ، ومَدمًا فَِّبقل ظذ افورًٔػ 

 افنديد.

اتغ افسقرتغ يف افهيفة مٍرووة ـإرت أو تىقظٔرة يف وؿد وؿٍت ظذ ؿراةة ه

وافرـًتران  ْٓا أربًة ؾَط وهرل : رـًترا افٍجرر،فُـ افثابت م ؛مخسة ظؼ مقوًاً 

 ورـًتا افىقاف  . ،وصيفة افقتر ،بًد ادٌرب 

 وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ .



 

 املقدمة
وٕسرتٌٍره، وًٕرقذ براهلل مرـ ذور إٍٔسرْا، ومرـ إَن احلّد هلل ٕحّده وٕستًْٔف 

شٔئات أظامفْا، مـ هيده اهلل ؾيف موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾريف هرادي فرف، وأصرٓد أن ٓ 

 إفف إٓ اهلل، وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظبده ورشقفف.

 .[201]آل ظّران: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ژ

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ

 .[2]افْساة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ژ

﮼  ﮽    . [02-00]إحزاب: ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  

أٓ وإن أصرردا افُرريفم ـرريفم اهلل، وخررر اهلرردي هرردي حمّررد، وذ إمررقر 

 هتا، وـؾ حمدثة بدظة، وـؾ بدظة ويففة، وـؾ ويففة يف افْار.حمدثا

 أما بًد :

ؾٓذا بحث مجًت ؾٔف ما وؿٍت ظِٔف مـ إحاديث افْبقية افتل ورد ؾٔٓرا ؿرراةة 

 شقرا االخيفص يف افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة .

اخست افُتابة يف هذا ادقوقع فألمقر افتافٔة : 

إحاديث افْبقية افتل ورد ؾٔٓا ؿراةة افسقرتغ يف افهيفة؛ ؾٖحببرت  ـثرة (2

 مجًٓا يف مُان واحد؛ تسٓٔيًف فِباحثغ وافراؽبغ يف افقؿقف ظِٔٓا. 

 . ما اصتٓر مـ ـيفم افًِامة يف ؾوؾ ؿراةة هاتغ افسقرتغ يف افهيفة (1

 .تْهٔص افًِامة ظذ ؾوِٓام وؾوؾ ؿراةهتام يف بًض افهِقات (3

 

 .( ـيفمها ٓبـ ؿٔؿ اجلقزية 2/323وزاد ادًاد ) ،(103-1/102إير : افهقاظؼ ادرشِة ) (2)

 ذـرره افسرًّاين يف افتحبرر ( ٕيب ًٕٔؿ إصبٓاين ـتاب بًْقان ما ـان يَررأ برف يف افهرِقات مرـ افسرقر،1)

 ( فِسٔقضل . 935ٓبـ ؿٔؿ اجلقزية وإصباه وافْياًر ) (2/323)زاد ادًاد (. وإير : 2/280)



 

 افتّٔٔز بغ إخبار ببٔان صحٔحٓا مـ شَّٔٓا.  (1

بَرراةة شرقرا إحاديرث افْبقيرة  افرقاردة  )) : وؿرد شرّٔتف

.(( مجع ودراشة: االخيفص يف افهيفة 

أمجع ـؾ ما وؿٍت ظِٔف مرـ إحاديرث افْبقيرة افترل ورد ؾٔٓرا ذـرر ؿرراةة  -2

 غ مًًا يف افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة. هاتغ افسقرت

إن جاة احلديث افقاحد ظـ ظدد مـ افهحابة اـتٍٔت ببًض افروايات إن  -1

 ثبت افْص، وإن ـإت افرواية ؤًٍة ؾ٘ين أمجع ـؾ ما وؿٍت ظِٔف .

أرترب إحاديرث افْبقيررة ظرذ ادقوررقظات، مَردمًا فٍِرررض ظرذ افٍْررؾ،  -3

ومَدمًا فِحديث ادَبقل ظذ افؤًػ، وافورًَٔػ   ومبتدًًا بقؿت افٍجر ؾام بًده،

 يسر افوًػ ظذ صديد افوًػ.

 تبًت يف هذا افبحث مْٓج آشتَراة وافتحِٔؾ . ا -1

 وخامتة وؾٓارس ؾْٔة . وثيفثة مَاصد وؿد جًِت افبحث يف مَدمة ومتٓٔد 

ٔة افبحرث ادَدمة : أذـر ؾٔٓرا خىبرة احلاجرة، وشربب اختٔرار ادقورقع، وتسرّ

 وادْٓج ادتبع يف افبحث .

 : أذـر ؾٔف ما جاة يف ؾوؾ ؿراةهتام .افتّٓٔد 

 : ما ورد يف ؿراةهتام يف افهِقات ادٍرووة . وحتتف مبحثان :  ادَهد إول

 ادبحث إول : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افٍجر  . -

 ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة ادٌرب   . -

ر ر: ما ورد يف ؿراةهتام يف افهرِقات افتىقظٔرة . وحتترف : ثيفثرة ظنر ادَهد افثاين

  :مبحثًا 



 

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل افٍجر .ادبحث إول -

 ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل صيفة افًك . -

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة يقم افسبت  .  ادبحث افثافث -

 افرابع : ما جاة  يف ؿراةهتام يف افرـًتغ بًد ادٌرب  ادبحث -

: مررا جرراة يف ؿررراةهتام مررا بررغ ادٌرررب وافًنرراة يررقم ادبحررث اخلررامس -

 اخلّٔس.

 . يف صيفة أربع رـًات بًد افًناة: ما جاة يف ؿراةهتامادبحث افسادس -

 ادبحث افسابع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افهيفة يف جقف افِٔؾ . -

 ثامـ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افقتر  .ادبحث اف -

 ادبحث افتاشع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افرـًتغ بًد افقتر . -

 ادبحث افًاذ : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل حتٔة ادسجد  .  -

 ادبحث احلادي ظؼ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افوحك  .  -

 ام يف رـًتل افىقاف  .ادبحث افثاين ظؼ : ما جاة يف ؿراةهت  -

 ادبحث افثافث ظؼ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افتقبة  .  -

ومل أؿػ هلرا ظرذ  : افهِقات افتل اشتحسـ افًِامة ؿراةهتام ؾٔٓا، ادَهد افثافث

 :وحتتف أحد ظؼ مبحثًا  دفٔؾ خاص .

 ادبحث إول : ؿراةهتام يف صيفة افتسبٔح. -

  رـًتل آشتخارة.ادبحث افثاين : ؿراةهتام يف -

 ادبحث افثافث : ؿراةهتام يف رـًتل اخلروج مـ ادْزل ظْد افسٍر. -

 ادبحث افرابع : ؿراةهتام يف صيفة االحرام. -

 ادبحث اخلامس : ؿراةهتام يف صيفة احلاجة. -

 ادبحث افسادس : ؿراةهتام يف صيفة ظاصقراة . -



 

 ادبحث افسابع : ؿراةهتام يف صيفة اخلهامة . -

 افثامـ : ؿراةهتام يف صيفة يقم افًاذ مـ ادحرم . ادبحث -

 ادبحث افتاشع : ؿراةهتام يف صيفة يقم آشتٍتاح . -

 ادبحث افًاذ : ؿراةهتام يف صيفة آخر مجًة مـ رجب . -

 ادبحث احلادي ظؼ : ؿراةهتام يف صيفة يقم افسوية . -

 ث.: أذـر ؾٔٓا أبرز افْتاًج افتل تقصِت هلا مـ افبح خلامتةا

د برؾ هرل مل أؿػ ظذ ـتراب مجرع مجٔرع افروايرات ادسرْدة ادرؾقظرة يف ـتراب واحر

 ؾّـ ذفؽ : ، متٍرؿة أو ؽر مستقظبة 

ويف ص  ،ذـرر ؾورؾ شرقرة  افُراؾرون 212يف ص  :ؾواًؾ افَررآن ٕيب ظبٔرد -

 ومل يقرد صٔئًا مما يتًِؼ افهيفة . ،ذـر ؾوؾ شقرة االخيفص  211

ذـرر ؿرراةهتام يف ؾررض افٍجرر، ويف  281يف ص :افَرآن ٓبـ افرضريس ؾواًؾ -

 ذـر ؿراةهتام يف رـًتل افٍجر . 101ص

ذـرر ؿرراهتام  1/191يف  :مقشقظة ؾواًؾ وشقر وآيات افَرآن دحّد ضرهقين -

ذـرر  1/330ذـر ؿراةهتام يف رـًترل افٍجرر وادٌررب، ويف  1/319يف افقتر، ويف 

 .  ؿراةهتام يف رـًتل افىقاف

ذـررر  390يف ص :ؾورراًؾ شررقر افَرررآن افُررريؿ البررراهٔؿ ظررع افسررٔد ظٔسررك -

ذـررر ؿررراةهتام يف  389ذـررر ؾورؾ ؿررراةهتام، ويف ص 381ؿرراةهتام يف افررقتر ، يف ص

 ذـر ؿراةهتام يف رـًتل افىقاف. 352رـًتل افٍجر وادٌرب، ويف ص



 

مجرع ـثررًا  ،فهق ـتراب مٍٔرد يف بابر :ـتاب جامع أخبار وآثار افَراةة يف افهيفة -

وبادَارٕة برغ بحثرل وبرغ مرا ـتبرف وجردت إٔرف مل  ،فُـ مل يستقظب ؛مـ افروايات

 يذـر ادباحث افتافٔة :  

 ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل صيفة افًك .

 ادبحث افثافث : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة يقم افسبت  .  

 ةهتام ما بغ ادٌرب وافًناة يقم اخلّٔس  .ادبحث اخلامس : ما جاة يف ؿرا

 ادبحث افسابع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افهيفة يف جقف افِٔؾ .

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل حتٔة ادسجد  .ادبحث افًاذ

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افوحك  .ادبحث احلادي ظؼ

 صيفة افتقبة  .: ما جاة يف ؿراةهتام يف ادبحث افثافث ظؼ

وإن ـان هق ذط يف ادَدمة إٔف ٓ يذـر ما جاة يف ـتب إحاديث ادقوقظة فُرـ 

 بًوٓا فٔست يف ـتب ادقوقظات  .

ـام إٔف مل يذـر ادَهد افثافث وهق ما اشرتحب افًِرامة ؿرراةة شرقرا االخريفص يف 

وهرل  ،ًا ر مبحثرربًض افهِقات مما مل يثبت ؾٔف دفٔؾ . وؿرد اصرتّؾ ظرذ أحرد ظنر

وإن ـإررت فٔسررت ظررذ ذضررف فُررـ مررـ ادٓررؿ افتْبٔررف ظِٔٓررا حتررك يُررقن افبحررث 

 مستقظبًا . 

ؼة مبحثرًا جديردة مل تررد يف ـتراب جرامع أحاديرث وآثرار افَرراةة يف رؾٓذه ثامين ظر

 هلل ظذ تقؾَٔف . افهيفة . ؾاحلّد

ًّررؾ، داد، وأن يرزؿْررل االخرريفص يف افَررقل وافرٖل افتقؾٔررؼ وافسرررررررواهلل اش

 وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ . 



 

 ما جاء في فضل قراءتهما :تمهيدال
 جاةت ظدة أحاديث ٕبقية ؾٔٓا إثبات ؾواًؾ متًددة  هلاتغ افسقرتغ مْٓا : 

ٱ  ٻ   ژ »: ×  ؾًرـ  ابـ ظباس ؿرال : ؿال رشقل اهلل :ما تًدٕٓف مـ افَرآن -

 ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ژٻ  ٻ  

 . ش

 

(2)   

وابـ افرضيس يف  ،(1851رؿؿ9/293وافسمذي يف افسْـ ) ،(139أخرجف أبق ظبٔد يف ؾواًؾ افَرآن )

( ظرـ 2/933واحلراـؿ يف ادسرتدر) ) ،(0/280وابرـ ظردي يف افُامرؾ ) ،(155رؿرؿ101ؾواًؾ افَرآن )

 بـ ادٌرة افًْزي، حدثْا ظىاة، ظـ ابـ ظباس، ظْف بف . يامن ا

 (:0891رؿررؿ320ري، ؿررال ظْررف احلرراؾظ يف افتَريررب )روإشررْاده وررًٔػ؛ ؾٔررف : يررامن بررـ ادٌرررة افبهرر

 .  شؤًػ»

 اهر.شهذا حديث ؽريب ٓ ًٕرؾف إٓ مـ حديث يامن بـ ادٌرة» ؿال افسمذي :

 اهر.شومل خيرجاه هذا حديث صحٔح االشْاد ،»وؿال احلاـؿ :

 اهر. شبؾ يامن وًٍقه»ؾتًَبف افذهبل يف افتِخٔص بَقفف :

 اهر. شيف شْده يامن بـ ادٌرة ، وهق ؤًػ ظْدهؿ »( :5/31وؿال احلاؾظ يف ؾتح افباري )

( وافًَرٔع يف افورًٍاة 1853رؿرؿ9/239وفف صاهد مرـ حرديث إٔرس : أخرجرف افسمرذي يف افسرْـ )

( 1923رؿرؿ1/150هترذيب افُرامل( وافبَٔٓرل يف صرًب االيرامن )-3/233ـؿ )( وأبق أمحد احلا2/113)

( مرـ ضريرؼ احْلََسرـ برـ 3/233( وادزي يف هترذيب افُرامل )195رؿؿ1/131واخلىٔب يف تايل افتِخٔص )

، ظـ إٔس بـ َمافٍِؽ، ظْف بف ٕحقه. ، حدثْا َثابٌِت اْفُبَْايِنُ ْجِعُ
ًِ ِِْؿ بـ َصافٍِح اْف  َش

 .شجمٓقل»(  :2111رؿؿ232ػ؛ ؾٔف احلسـ بـ شِؿ افًجع، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب )وإشْاده ؤً

ٍؿ  »ؿال أبق ِظَٔسك : ِْ ـِ بـ َش ِْٔخ احْلََس ِرُؾُف إٓ مـ حديث هذا افَن ًْ َٕ  َٓ  .شهذا َحِديٌث َؽِريٌب 

 .شر احْلََسـ ظْف ؽريب مـ حديث ثابت، ظـ إٔس، ٓ أظِؿ أحدًا حدث بِِف ؽ » وؿال أبق أمحد احلاـؿ :

 .شهذا افًجع جمٓقل »ؿال افبَٔٓل :

( 283رؿرؿ2/33وفف صاهد آخر مـ حديث ظبرد اهلل برـ ظّرر : أخرجرف افىرزاين يف ادًجرؿ إوشرط )

( وابرـ ظردي يف افُامرؾ 23902، 23153رؿرؿ108، 21/109( وادًجرؿ افُبرر )1595رؿؿ3/123و)

( مرـ 2/110( واخلىٔرب يف تراريخ بٌرداد )2083رؿرؿ1/019( وادستٌٍري يف ؾواًؾ افَررآن )0/129)

 ضريؼ ظبٔد اهلل بـ زحر، ظـ فٔث بـ أيب شِٔؿ، ظـ جماهد، ظـ ابـ ظّر، ظْف بف ٕحقه . 

 (:1150رؿرؿ302إشْاده ورًٔػ : ؾٔرف : ظبٔرد اهلل برـ زحرر االؾريَرل، ؿرال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )

صردوا اخرتِط » :(9389رؿؿ131احلاؾظ يف افتَريب ) وؾٔف : فٔث بـ أيب شِٔؿ، ؿال ظْف .شصدوا خيىئ»

 =                                                                                                                        .شجدًا ومل يتّٔز حديثف ؾس)
 



 

: ؾًـ جابر أن رجيًف ؿام ؾرـع رـًتل  ما تقجبٓام مـ االيامن وادًرؾة فَارًٓام -

 حتك إَوت افسقرة، ؾَال افْبرل ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  افٍجر، ؾَرأ يف إوػ

حترك  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژثرؿ ؿرام ؾَررأ يف أخررة  ش»: ×

 .  ش»:   َٕوت افسقرة ؾَال افْبل ا

 .شؾٖٕا أشتحب أن أؿرأ هاتغ افسقرتغ يف هاتغ افرـًتغ»ؿال ضِحة : 

 :: ؾًـ رجؾ مـ افهحابة إٔف ؿرال رةما تقجبٓام مـ افزاةة مـ افؼ) وادٌٍ -

ٱ  ٻ   ژيف فِٔرررة طِرررامة ؾسرررّع ؿارًرررًا يَررررأ    ×ـْرررت أشرررر مرررع رشرررقل اهلل  

وهٕرا ؾسرّع  ش » ×ؾَال رشقل اهلل  ژٻ

 .ش » :ؾَال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژرجيًف يَرأ

.شؾٍٍُت راحِتل ٕٕير مـ هق ؾٖبؼه ؾْيرت ئًّْا وصامًٓ ؾام رأيت أحدًا 

 

( 983رؿررؿ1/232حة )رتَررل إػ افهررحٔح فٌررره ـررام يف افسِسررِة افهررحٔيوبّجّررقع هررذه افىرررا = 

 فألفباين. 
(2)   

( 1130رؿررؿ3/123( وابررـ حبرران يف افهررحٔح )2/158أخرجررف افىحرراوي يف ذح مًرراين أثررار )

( وافبَٔٓرل يف 350رؿؿ2/200( وابـ بؼان يف إمايل )2089رؿؿ1/011وادستٌٍري يف ؾواًؾ افَرآن )

( واحلاؾظ ابـ حجر افًسرَيفين 22/01ْبيفة )( وافذهبل يف شر أظيفم اف1911رؿؿ1/155صًب االيامن )

( مـ ضريؼ حئك بـ مًغ، ظـ 2/903( ويف ٕتاًج إؾُار )23رؿؿ31يف االمتاع بإربًغ ادتبايْة افسامع  )

 حئك بـ ظبداهلل، ظـ ضِحة بـ خراش، ظـ جابر، ظْف بف .

ف... وثبرت يف احلرديث هرذا حرديث حسرـ ؽريرب، رواه ابرـ حبران يف صرحٔح»ؿال احلاؾظ يف االمتاع :

ـان يَرأ افسقرتغ ادذـقرتغ يف رـًتل افٍجر، وأما براؿل شرٔاؿف ؾتٍررد برف ضِحرة ظرـ  افهحٔح أن افْبل 

 . وـذا حسْف احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار . شجابر وتٍرد بف إٕٔز ظـ ضِحة ومها صدوؿان

(1)  

( 215رؿررؿ1/101برـ مْهرقر يف افسرْـ )( وشررًٔد 9/303( و)39، 1/33أخرجرف أمحرد يف ادسرْد )

 =ريس يفر( وابرـ افور3113رؿرؿ1/992( وافدارمل يف افسْـ )531رؿؿ1/111صٔبة يف ادسْد )أيب  وابـ
 



 

 املقصد األول 

 ي قراءتهما في الصخلوات املفروضة ما ورد ف

 جاء في قراءتهما في صالة الفجر ما :األولاملبحث 
أتْٔاه يف مجاظة مـ ؿقمف ؾِؿ َِٕف بادديْة ، ـان ؿد خرج يف  »ؿال زرظة بـ خٍِٔة  : 

رضت صيفة افٍجر ؾهرذ بْرا ر، وح×ْا ؾهذ بْا رشقل اهلل ربًض مٌازيف ، ؾإكؾ

شژٱ  ٻ  ٻ   ژ، و ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ؾَرأ : ×رشقل اهلل 
 

. 

 

( وادستٌٍري يف ؾواًؾ 20910رؿؿ3/200( وافْساًل يف افسْـ افُزى )303رؿؿ109ؾواًؾ افَرآن )=

ـ ضرا ظـ مٓاجر أيب احلسـ، ؿال شًّت ( م1/931( وافقاحدي يف افقشٔط)2093رؿؿ1/005افَرآن )

 رجيًف.

ة، بَرَواُه مسرردد، وأبررق بُررر بررـ أيب صررٔ » ( :8/113تك إحترراف افسررادة ادٓرررة )رؿررال افبقصررري يف خمرر

ْزَى بسْد َصِحٔح  ُُ ُل يِف اْف
 .شوافََْساًِ

(2)   

االصرابة( -1/931بة )( وابرـ مْرده يف افهرحا3085رؿرؿ3/2133أخرجف أبرق ًٕرٔؿ يف مًرؾرة افهرحابة )

كي، ثْرا ر( مـ ضريَغ ظرـ حمبرقب برـ مسرًقد أيب هنرام افبر2013رؿؿ 903وظْف افسّٓل يف تاريخ جرجان  )

يَرال فرف زرظرة برـ خٍِٔرة ؾٖتٔترف  ×أبق مًذل اجلرجاين، ؿال : خرجت حاجًا ؾَٔؾ يل : ها هْا رجؾ ؿد رأى افْبل 

 ؟ ؿال : أتْٔاه يف مجاظة . ×ل اهلل يًيؿ يف ؿقمف ، ؾَِت : إٔت رأيت رشق بنٔخؾ٘ذا 

 .شتٍرد بف حمبقب »ابـ مْده : ؿال

 االصابة( مـ ضريؼ حمبقب بـ مسًقد ظْف بف. -1/931ابـ افسُـ ) وأخرجف

ٓ يًررف هرق وٓ  »فسان ادٔزان( ظرـ حمبرقب برـ احلسرـ وأيب افًردل اجلرجراين :-8/259ؿال ابـ افسُـ )

 .شأذـر حديثف صٔخف وفقٓ أن أبا زرظة حدث ظْف مل

( وابررـ أيب صررٔبة يف ادهررْػ 1039، 1033رؿررؿ225-1/228افرررزاا يف ادهررْػ ) ظبررد أخرررجؾاًرردة : 

 ( وأبرق2313رؿرؿ100( وابرـ ادَررئ يف ادًجرؿ )0/321( وافبخراري يف افتراريخ افُبرر )3383رؿؿ2/311)

( واجلرقهري يف 315رؿرؿ50ران )افنرٔخ يف ذـرر إؿر ( وأبق10، 13رؿؿ201زرظة افدمنَل يف افٍقاًد ادًِِة )

( مـ ضرا ظـ احلُؿ، ظـ ظّرو برـ مّٔرقن ؿرال : صرِٔت مرع ظّرر برذي احلٍِٔرة 218رؿؿ11مسْد ابـ اجلًد )

 =                                 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژوَ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ وهق يريد مُة صيفة افٍجر ؾَرأ بر
 



 

ٱ   ژبٖصرحابف يف شرٍر صريفة افٍجرر ؾَررأ  ×صذ رشرقل اهلل  » :وؿال ابـ ظّر

»وؿرال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٻ  ٻ  

.ش
 

 جاء في قراءتهما في صالة املغرب املبحث الثاني : ما
 ژٱ  ٻ  ٻ ژ يَررأ يف ادٌررب ×ـان افْبل »: اهلل بـ ظّر ؿال ظبد

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ وَ 
 

 . 

 

 وإشْاده صحٔح . =

(2)   

( وابررـ أيب 191رؿررؿ 281رضيس يف ؾورراًؾ افَرررآن )ر( وابررـ افرر891رؿررؿ135ـ محٔررد يف ادسررْد )أخرجررف ظبررد برر

( واخلررريفل يف ؾوررراًؾ شرررقرة االخررريفص 1/211( وابرررـ ظررردي يف افُامرررؾ )190رؿرررؿ2/53حررراتؿ يف افًِرررؾ )

( 0/195افرررز يف افتّٓٔرررد ) ( وابرررـ ظبرررد2011رؿرررؿ1/385يف ؾوررراًؾ افَررررآن ) وادسرررتٌٍري (11رؿرررؿ32)

 ( مـ ضريَغ ظـ جًٍر بـ أيب جًٍر، ظـ أبٔف، ظـ ابـ ظّر، ظْف بف . 1/25يف ادقوح) واخلىٔب

جًٍرر  »( :1/285وإشْاده ؤًػ؛ ؾٔف : جًٍر بـ أيب جًٍر إصجًل، ؿرال ظْرف افبخراري يف افتراريخ افُبرر )

 .شابـ أيب جًٍر إصجًل ظـ أبٔف هق ؤًػ مُْر احلديث

فٔس هذا جًٍر برـ حمّرد برـ ظرع برـ حسرغ هرذا جًٍرر برـ أيب جًٍرر صرٔخ  »وؿال أبق حاتؿ ـام يف افًِؾ :

 .  شؤًػ احلديث

 (.  0/223وؿد ذـره ابـ ظدي يف افُامؾ مـ مُْرات جًٍر . ووًٍف احلاؾظ ابـ رجب يف ؾتح افباري )

(1)   

( 23359رؿرؿ21/300( وافىرزاين يف ادًجرؿ افُبرر )833رؿرؿ2/101أخرجف ابـ ماجف يف افسْـ )

( وأبق 39رؿؿ05( واخليفل يف ؾواًؾ شقرة االخيفص )510رؿؿ1/291وأبق افنٔخ يف ضبَات ادحدثغ )

( واخلىٔرب افبٌردادي 2052رؿرؿ1/010( وادستٌٍري يف ؾواًؾ افَرآن )2/325ًٕٔؿ يف أخبار أصبٓان )

َٔاٍث، ثْا ُظبَ 1/15يف تاريخ بٌداد ) ُص بـ ِؽ ٍْ اؾٍِع، ظـ ابـ ظّر . ( ظـ َأمْحَد بـ ُبَدْيٍؾ، ثْا َح َٕ  ُْٔد اهلل، ظـ 

ؿال افْرض: ذـرت هذا احلديث ٕيب زرظة افرازي! ؾَال: مـ حدثؽ برف ؟ ؿِرت : ابرـ برديؾ . ؿرال : ذ 

 فف.

اهلل ظرـ  حدث بف أمحد بـ بديؾ ، ظـ حٍص بـ ؽٔاث  ظـ ُظَبٔد »( :23/10وؿال افدارؿىْل يف افًِؾ )

ر . وؿال ؾٔف : إن  َّ  .ش ـان يَرأ يف ادٌرب ..، وفٔس هذا مـ احلديث بسبٔؾ... افْبل ٕاؾع ظـ ابـ ُظ

 =                          .شتٍرد بف حٍص بـ ؽٔاث ظْف »إضراف( :-3/130وؿال افدارؿىْل يف افٌراًب )
 



 

 يَرأ يِف صيفة ادٌرب فِٔة اجلًّرة بِرر  ×ـان رشقل اهلل »وؿال جابِر بـ شّرة : 

ويَررررأ يف افًنررراة أخررررة فِٔرررة  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ

شاجلًّة : اجلًّة وادْاؾَغ
 

 . 

 

 ژٱ  ٻ  ٻ ژ روي ظْف إٔرف ؿررأ ؾٔٓرا برر »( :133وؿال ابـ ؿٔؿ اجلقزية يف حُؿ تار) افهيفة )= 

 تٍرد بف ابـ ماجف وفًؾ أحد رواتف وهؿ مـ ؿراةتف هبام يف شْة ادٌررب ؾُران يَررأ هبرام ژٻ    ٱ  ٻ  ٻ ژو

 .شيف شْة ادٌرب ؾَال ـان يَرأ هبام يف ادٌرب أو شَىت ـِّة شْة مـ افْسخة واهلل أظِؿ

حٍقظ ظرـ ؿال افدارؿىْل : إن أمحد بـ بديؾ أخىٖ ؾٔف، واد »( :2/132وؿال احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار )

  (.1/131. وـذا أظِف احلاؾظ يف ؾتح افباري )شابـ ظّر

(2)  

( ويف افثَرات 2812رؿرؿ215/ 9( وابـ حبان يف افهحٔح )19رؿؿ185أخرجف ابـ افسام) يف جمِسف )

( 3/102( ويف افسررْـ افُررزى )900رؿررؿ2/130( ومررـ ضريَررف افبَٔٓررل يف افسررْـ افهررٌرى )3/330)

االظرريفم بسرررْتف( وادسررتٌٍري يف ؾوررراًؾ افَررررآن -9/2101ف يف أوٓد ادحررردثغ )وأخرجررف ابرررـ مردويرر

( ظرـ 1/2103ظريفم بسرْتف )( ومٌِىراي يف اال1/352( وافبَٔٓل يف افسْـ افُزى )2051رؿؿ1/018)

د افرؿار، حِؽ بـ حمظبد اد ـِ حرامشًٔد بـ ِش  لثْدحل َأيِب، ثْدَّ  ام) بـ حررٍب، ؿرالَأيِب ش لثْدحٍب، ) ب

رة روٓ َأظِؿ إِٓ جابِ  ُّ  ظْف بف .  بـ ش

 .×ؿال ابـ حبان:  وادحٍقظ ظـ شام) أن افْبل 
 .شمسو) احلديث »( :1/31ويف إشْاده شًٔد بـ شام) ؿال ظْف أبق حاتؿ ـام يف اجلرح وافتًديؾ )

إشٍار واحلاؾظ افًراؿل يف ادٌْل ظـ محؾ (، 0/32واحلديث وًٍف احلاؾظ ابـ رجب يف ؾتح افباري )

 .( 1/131(، واحلاؾظ يف ؾتح افباري )993رؿؿ2/210)



 

 املقصد الثاني 

 ي قراءتهما في الصخلوات التطوعية ما ورد ف 

 تهما في ركعتي الفجرجاء في قراءاملبحث األول : ما 
ٱ  ٻ   ژؿرررررأ يف رـًتررررل افٍجررررر  ×أن رشررررقل اهلل »:  ظرررررـ أيب هريرررررة

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ، و ژٻ  
 

. 

يَررأ يف  ×مرا شرًّت رشرقل اهلل  يصرمرا أحر»وظـ ظبد اهلل  بـ مسًقد ؿال : 

ٱ  ٻ   ژ ، و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ افرـًتغ بًد ادٌرب وافررـًتغ ؿبرؾ افٍجرر

 .ش ژٻ  ٻ  

ؼيـ مررة أو مخسرًا رأربًرًا وظر ×رمَرت افْبرل »اهلل برـ ظّرر ؿرال :  وظـ ظبد

، ژٱ  ٻ  ٻ   ژوظؼيـ مرة يَرأ يف افرـًتغ ؿبؾ افٍجر وبًد ادٌررب 

 . شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و

 

 ٕقوي( .-013رؿؿ3/8أخرجف مسِؿ يف افهحٔح ) (2)

(1)   

( وادرروزي 2/158( وافىحاوي يف ذح مًراين أثرار )132رؿؿ1/153أخرجف افسمذي يف افسْـ )

( مـ ضريَغ ظـ ظبد ادِؽ بـ افقفٔد بـ 9030رؿؿ3/91( وافىزاين يف ادًجؿ إوشط )39يف ؿٔام افِٔؾ )

 مًدان، ظـ ظاصؿ، ظـ أيب واًؾ، ظـ ظبداهلل . 

ؽريرب مرـ حرديث ابرـ مسرًقد ، ٓ ًٕرؾرف إٓ مرـ حرديث ظبرد ادِرؽ برـ مًردان ظرـ »ؿال افسمرذي :

 اهر.شظاصؿ

 .شبـ واؿد مل يرو هذا احلديث ظـ ظاصؿ إٓ ظبد ادِؽ بـ افقفٔد بـ مًدان واحلسغ»ؿال افىزاين :

 ( :1110رؿرؿ333وإشْاده ؤًػ : ؾٔف : ظبد ادِؽ بـ افقفٔد افبكي، ؿال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )

 .شؤًػ»

 ومتْف صحٔح فٌره ؛ ؾَد صح ظـ أيب هريرة ـام شبؼ، وصح ظـ ابـ ظّر ـام شٖٔا.

(3)                                                                                                                                = 
 



 

ًَِنَة ؿافت ـران رشرقل اهلل وظ  »يَرقل : × ـ َظا

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 
 

. 

ٱ  ٻ   ژ يَرررأ يف رـًتررل افٍجررر ×ـرران رشررقل اهلل »وظررـ ظاًنررة ؿافررت : 

شين ؾٔٓام افَراةة ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و،  ژٻ  
 

. 

 

( مررـ ضرررا ظررـ 2/158( وافىحرراوي يف ذح مًرراين أثررار )1/59،55أخرجررف أمحررد يف ادسررْد )= 

 إهأًؾ ظـ أيب إشحاا ظـ جماهد ظـ ابـ ظّر ظْف بف. 

 وإشْاده صحٔح فذاتف. 

دة ، وـذا تابًف شٍٔان افثقري وأبق إحقص ، وهٗٓة روايتٓؿ ورواية إهأًؾ ظـ جده أيب إشحاا جٔ

 ( ٓبـ افُٔال.392ظـ أيب إشحاا جٔدة ، إير افُقاـب افْرات )

 (.1/103واحلديث صححف أمحد صاـر يف تًَِٔف ظذ افسمذي )

( وابررـ ماجررف يف افسررْـ 120رؿررؿ1/103( وافسمررذي يف افسررْـ )1/51وأخرجررف أمحررد يف ادسررْد )

( ظـ أيب أمحد افزبري، حدثْا شٍٔان، ظرـ 1195رؿؿ3/122( وابـ حبان يف افهحٔح )2215رؿؿ1/33)

 أيب إشحاا، ظـ جماهد ظـ ابـ ظّر ٕحقه . 

( وأخرجف افىزاين يف 1/39( وظْف أمحد يف ادسْد )1050رؿؿ3/95وأخرجف ظبد افرزاا يف ادهْػ )

اا أخزٕا افثقري ظـ أيب إشحاا ظـ جماهرد ظرـ ( مـ ضريؼ ظبد افرز23910رؿؿ21/121ادًجؿ افُبر )

 ٕحقه .  ابـ ظّر

( 3333رؿرؿ1/90( وابـ أيب صرٔبة يف ادهرْػ )2853رؿؿ190وأخرجف أبق داود افىٔافز يف ادسْد )

( ظرـ أيب إحقص شيفم ظـ أيب إشحاا ظرـ جماهرد ظرـ 913رؿؿ193وابـ أخل مّٔل افدؿاا يف ؾقاًده )

 ابـ ظّر ٕحقه . 

 .شحديث ابـ ظّر حديث حسـ»مذي :ؿال افس

(2)   

( وابرـ حبران يف افهرحٔح 2290رؿرؿ2/333( وابـ ماجف يف افسرْـ )3/135أخرجف أمحد يف ادسْد )

( ظرـ يزيرد برـ هرارون، إٔرا 1993رؿؿ1/920( ومـ ضريَف افبَٔٓل يف صًب االيامن )1132رؿؿ3/121)

ٍٔؼ، ظـ ظاًنة َِ  ظْٓا بف . اجلريري، ظـ ظبد اهلل بـ َص

( ثْرا بْردار، ٕرا إشرحاا برـ يقشرػ إزرا، ثْرا 2221رؿرؿ1/233وأخرجف ابـ خزيّة يف افهرحٔح )

 اجلريري، ظْف بف. 

 .شاهلل بـ صَٔؼ، ظـ ظاًنة روى ابـ ماجف ب٘شْاد ؿقي ظـ ظبد »( :3/10ؿال احلاؾظ يف ؾتح افباري )

 ( ٓبـ افُٔال . 280فُقاـب افْرات )ورواية يزيد بـ هارون ظـ اجلريري ؿبؾ آختيفط؛ ـام يف ا

(1)                                                                                                                          = 

 



 

ٕام رشقل اهلل ظـ رـًتل افٍجر، ؾَوامها بًدما ضًِرِت »وظـ أيب هريرة ؿال : 

، ژٱ  ٻ  ٻ   ژتررل افٍجررر بِررر ؿرررأ يف رـً × افنررّس، وَأَن رشررقل اهلل

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژوَ 

 ي قراءتهما في ركعتي صالة العصرما جاء ف: املبحث الثاني
ـان يَرأ يف افرـًتغ ؿبؾ صريفة  ×أن رشقل اهلل  » :ظـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْف 

ٱ  ٻ  ٻ   ژ و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ   ك برررافٍجر ويف افرـًتغ بًرد صريفة افًر

 .شژٻ  

 

( وابررررـ أيب صررررٔبة يف ادهررررْػ 1085، 1088رؿررررؿ3/95أخرجررررف ظبررررد افرررررزاا يف ادهررررْػ )= 

( 2112رؿررؿ2/358( وافرردارمل يف افسررْـ )3/138( و)3/281( وأمحررد يف ادسررْد )3330رؿررؿ1/90)

 -321رؿرؿ1/131( وابرـ أيب ظّرر يف ادسرْد )2312-2335رؿؿ3/033وإشحاا بـ راهقية يف ادسْد )

( 2081رؿرؿ1/011( وادستٌٍري يف ؾوراًؾ افَررآن )2/150ادىافب( وافىحاوي يف ذح مًاين أثار )

 ـ ابـ شريـ، ظـ ظاًنة ظْٓا بف .( مـ ضرا ظـ هنام، ظ12-11/10)يف افتّٓٔد وابـ ظبد افز

 ( مـ ضريؼ أيقب، ظـ حمّد، ظْف بف ٕحقه .2338رؿؿ3/031وأخرجف إشحاا بـ راهقيف يف ادسْد )

. أي بّجّرقع ضرؿرف وإٓ ؾرابـ شرريـ مل شهذا حديث حسرـ»( :2/901ؿال احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار )

مل يسرّع ابرـ شرريـ مرـ  :ؿرال أبرق حراتؿ »( فًِيفًل، وؾٔرف :131ـام يف جامع افتحهٔؾ ) يسّع مـ ظاًنة

 .  ويرتَل احلديث فِهحٔح فٌره بنقاهده. شظاًنة صٔئاً 

ة ، ظرـ يرـ مًاوِ برشٖفت أيب ظـ حديث رواه مرروان  »( :109رؿؿ2/219ؿال ابـ أيب حاتؿ يف افًِؾ ) (2)

ـِ ـٔسان ، ظـ َأيِب حاِزٍم  يِزيد دما ضًِت راَم َرُشقل اهلل ظـ ٕ »:  َأيِب هريرة  ؿال ظـب ًْ ـًتِل افٍْجِر، ؾَوامها ب

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژوَ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ ِر بِرافَنّس، وأَن رشقل اهلل ؿرَأ يِف رـًتل افٍج

ْؿ ُيقِؿْيُف إِ ؿاَل َأيِب : اْخَتَك  َِ اَم افَْبُِل َؾ َٕ ـَ احْلَِديِث اَفِذي  سِ  َمْرَواُن ِم ّْ  .شٓ َحُر افَن

ٍٔد حردثْا َيِزيرُد برـ 380رؿؿ2/102ؿِت ينر دا أخرجف مسِؿ يف افهحٔح ) ًِ ( مـ ضريؼ  حئك برـ َشر

َْٔسانَ  َٕبِرلا اهلل  حدثْا أبق َحاِزٍم ظـ أيب هري ـَ ُس ؾَرال   ×َرَة ؿال َظَرْشَْا مرع  ّْ رْت افَنر ًَ َِ ْظ حترك َض
َِ
ْٔ ْسرَت َٕ ؾِرؿ 

َُٖٔخْذ ـ  ×افْبل  
ا ؾٔف افَنْٔ تِِف ؾ٘ن هذا َمِْزٌل حرَض َِ ُؾ رُجٍؾ بَِرأِس راحفِ َْا ُثَؿ َدظا بِاداة ؾتقَوَٖٕ ِْ ًَ ٍَ ُثَؿ  َىاُن ؿال َؾ

قُب  ،َشَجَد َشْجَدَتْغِ  َُ ًْ َداةَ  ،ُثَؿ صذ َشْجَدَتْغِ  :وؿال َي ٌَ ْت افَهيَفُة َؾَهَذ اْف َّ  .شُثَؿ ُأِؿٔ

َْٔسراَن ظرـ 013ؿؿر2/901وأخرج مسِؿ يف افهحٔح ) ـَ اِوَيَة ظـ َيِزيَد هق بـ  ًَ ( مـ ضريؼ َمْرَواُن بـ ُم

ْجررِر  أيب َحرراِزٍم ظررـ أيب ُهَرْيررَرَة َأَن َرُشررقَل اهلل  ٍَ َتررْل اْف ًَ ـْ ٱ  ٻ  ٻ   ژو ژٱ  ٻ  ٻ   ژَؿررَرَأ يف َر

 .ش ژٻ

(1)  :                                                                                          = 
 



 

 في قراءتهما في صالة يوم السبتما جاء : املبحث الثالث
 »يَرقل :  ×ظـ أيب هريرة ؿال شرًّت رشرقل اهلل 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ

ش
 

. 

 

( حدثْا يقشػ بـ يًَرقب برـ خافرد 193رؿؿ130أخرجف ابـ صاهغ يف ٕاشخ احلديث ومْسقخف  )= 

 ادِؽ بـ افقفٔد برـ مًردان افوربل افْٔسابقري، حدثْا إشحاا بـ إبراهٔؿ افهقاف، حدثْا بدل، أخزٕا ظبد

 أيب واًؾ، ظـ ظبد اهلل ظْف بف .  ظـ ظاصؿ بـ هبدفف، ظـ زر، ظـ

ـام شبؼ خترجيرف ظرـ  شوافرـًتان بًد ادٌرب»وادًروف : افرـًتغ بًد صيفة افًك( مُْر، وؿقفف )ويف

 اهلل بـ مسًقد .ظبد

فرغ »( :313رؿرؿ55وإشْاده ؤًػ؛ ؾٔف إشحاا بـ إبراهٔؿ افهقاف، ؿرال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )

 .شاحلديث

 .شؤًػ»( :1110رؿؿ333بـ افقفٔد افبكي، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب ) ادِؽ وؾٔف : ظبد

(2)   

( إٔبٖٕا إبراهٔؿ بـ حمّد افىٔبل، إٔبٖٕا احلسغ برـ 551رؿؿ1/128أخرجف ابـ اجلقزي يف ادقوقظات )

د برـ حمّرد برـ ظّرر إبراهٔؿ، إٔبٖٕا حمّد بـ ظبد افٌٍار، إٔبٖٕا ظع بـ حمّرد برـ أمحرد، إٔبٖٕرا أبرق افًبراس أمحر

 = حدثْا أبق أيقبا أبق بُر حمّد بـ أمحد افًسُري،حدثْاحلسـ حمّد بـ ظبد اهلل افبكي، إٔبٖٕا أبق،احلٍْٔل
 



 

 راءتهما في الركعتني بعد املغربفي ق جاء ما: املبحث الرابع
يَررأ يف  × مرا شرًّت رشرقل اهلل  يصرمرا أحر»ظـ ظبد اهلل  بـ مسرًقد ؿرال : 

ٱ  ٻ   ژ ، و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ افرـًتغ بًد ادٌرب وافررـًتغ ؿبرؾ افٍجرر

شژٻ  ٻ  
 

. 

ؼيـ مررة أو مخسرًا رأربًرًا وظر × مَرت افْبرل ر»اهلل بـ ظّرر ؿرال :  وظـ ظبد

،  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ   وظؼيـ مرة يَرأ يف افرـًتغ ؿبؾ افٍجر وبًد ادٌررب

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و
 

. 

 »: × وظـ إٔس ؿال: ؿال رشرقل اهلل 
ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ

 .ش

 

أيب شِّة، ظرـ شِٔامن بـ ظبد احلّٔد، حدثْا حئك بـ صافح، حدثْا إشحاا بـ حئك، حدثْا افزهري، ظـ = 

 أيب هريرة ظْف بف .

 . شديث مقوقع ؾُاؾٖ اهلل مـ صان االشيفم بام يًتَده تزئًْا ففهذا ح »ؿال ابـ اجلقزي :

 .شوؾٔف مجاظة مـ ادجٓقفغ. ؿال حئك : إشحاا بـ حئك فٔس بقة، وؿال أمحد : مسو) احلديث

 (. 1/15وواؾَف افسٔقضل يف افميلة ادهْقظة )

مـ صذ يقم افسربت  :هريرةحديث أيب  »( :322رؿؿ2/292وؿال افًراؿل يف ادٌْل ظـ محؾ إشٍار )

 .شأربع رـًات احلديث : أبق مقشك ادديْل يف ـتاب وطاًػ افِٔايل وإيام بسْد ؤًػ جداً 

 (. 85رؿؿ 11( . وافنقـاين يف افٍقاًد ادجّقظة )1/81أورده ابـ ظراا يف تْزيف افؼيًة )

 فٍجر . ، وؿد تَدم خترجيف يف ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل ا (2)

 : وؿد تَدم خترجيف يف ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل افٍجر .  (1)

(3)   

( ومررـ ضريَرف ابررـ اجلرقزي يف افًِررؾ ادتْاهٔررة 21/188( و)0/59أخرجرف اخلىٔررب يف تراريخ بٌررداد )

برـ حتٔرة، حردثْا ( مـ ضريؼ بُر بـ أمحد بـ حمّل افبٌدادي، حدثْا أبق يقشرػ يًَرقب 031رؿؿ 2/132)

 =                                                                         يزيد بـ هارون، أخزٕا محٔد افىقيؾ، ظـ إٔس بـ مافؽ .
 



 

 »:  × اهلل بـ ظّرو بـ مرة ظرـ افْبرل  وظـ ظبد
 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژژٱ  ٻ  ٻ ژ 

ش
 

. 

 بني املغرب والعشاء يوم الصميس ما جاء في قراءتهما ما: حث الصامساملب
»إٔف ؿرال :  × ظـ أيب هريرة ظـ افْبل 

ٱ ژ

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  ژٻٻٻ

 . ش

 

هذا حديث ٓ يهح وٓ يًِؿ رواه ؽر بُر بـ أمحد، ظـ يًَقب بـ حتٔة، وـيفمها  »ؿال ابـ اجلقزي := 

 .شجمٓقل احلال

ؿرال ابرـ اجلرقزي :  »( :1/98ده: بُر بـ أمحد افبٌدادي، ؿال ظْف افذهبل يف مٔزان آظتردال )ويف إشْا

 .شهذا افرجؾ مل يُـ مـ أهؾ احلديث »( :1/13. وؿال احلاؾظ يف فسان ادٔزان )شجمٓقل. ؿِت ٓ

 .شد اهتؿفٔس بثَة ؿ »( :1/090ويف إشْاده : يًَقب بـ إشحاا افقاشىل، ؿال ظْف افذهبل يف ادٌْل )

(2)   

( مـ ضريؼ حمّد بـ وزير افدمنَل، حدثْا ورّرة، 250أخرجف افْسٍل يف افَْد يف ذـر ظِامة شّرؿْد )

 ظـ إشامظٔؾ بـ ظٔاش، ظـ ضِحة بـ زيد، ظـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ مرة، ظْف بف. 

ؾظ يف افتَريررب ويف إشررْاده: ضِحررة بررـ زيررد افَرررر أبررق مسررُغ أو أبررق حمّررد افرؿررل، ؿررال ظْررف احلررا

 .شـان يوع :مسو) ؿال أمحد وظع وأبق داود »( :3010رؿؿ181)

(1)   

 ادٌْل ظرـ محرؾ-328رؿؿ2/293أخرجف أبق مقشك ادديْل وأبق مْهقر افديِّل يف مسْد افٍردوس )

 .شبسْد ؤًػ جدًا وهق مُْر»( :2/293ؿال افًراؿل يف ادٌْل ظـ محؾ إشٍار ) إشٍار(

برـ  ( مرـ حرديث أيب هريررة وؾٔرف ظاصرؿمرك) »( :218رؿؿ1/212ابـ ظراا يف تْزيف افؼيًة  )وؿال 

د وهرق ووراع وصرٔخف إشرامظٔؾ برـ ( شبحان اهلل يف احلديث احلسـ بـ ظرثامن برـ زيرامرضس مسو) ) ؿِت

 =نرٔخ وأظرؾاهلل بـ إشامظٔؾ مـ وفد ظثامن مل أؿػ فرف ظرذ ذـرر ٓ يف افورًٍاة وٓ يف افثَرات ؾرسـٓام افظبد
 



 

 ا في صالة أربع ركعات بعد العشاءما جاء في قراءتهم: املبحث السادس
رف َؿراَل :  × ظـ ابـ ظباس ظـ رشرقل اهلل  َٕ  »أ

ٱ  ٻ   ژ  ژٻٱ  ٻ   ژ 

ٱ  ٻ  ٻ      ژ ژٻ   ژ ژٻ  ٻ  

ش ژٻ  
 

. 

 

احلديث بًاصؿ وؽاية ما ؿٔؾ ؾٔف مُْرر احلرديث وٓ يِرزم مرـ ذفرؽ أن يُرقن حديثرف مقورقظًا واهلل أظِرؿ =

 إتٓك.

 ومراده بافنٔخ أي افسٔقضل . 

صٔخ ـان يُقن برافري مُْرر  »(:3/392وظاصؿ بـ مرضس ؿال ظْف أبق حاتؿ ـام يف اجلرح وافتًديؾ )

 .شاحلديث

ـران ظْردي  »( :1/319افتسسي ؿال ظْف ابـ ظردي يف افُامرؾ يف افورًٍاة ) واحلسـ بـ ظثامن بـ زياد

( 1/125.وإيرر فسران ادٔرزان )شيوع وينا حديث افْاس شٖفت ظبدان إهقازي ظْرف ؾَرال هرق ـرذاب

 فِحاؾظ. 

(2)   

ومرـ ( 21110رؿرؿ22/313خمتك( وافىزاين يف ادًجؿ افُبرر )-35أخرجف ادروزي يف ؿٔام افِٔؾ )

( وأخرجررف افبَٔٓررل يف افسررْـ افُررزى 99( )91رؿررؿ31ضريَررف ظبررد افٌْررل ادَرردد يف أخبررار افهرريفة )

تسديد افَقس( مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ َؾّروخ، حردثْل أبرق َؾرْرَوَة، -9391رؿؿ1/91( وأبق افنٔخ )1/100)

 ظـ شامِل إؾَىس، ظـ شًٔد بـ ُجَبْر، ظـ ابـ ظباس .  

 .شبف ابـ ؾروخ ادكي تٍرد »ؿال افبَٔٓل :

رواه افىزاين يف افُبر وؾٔف يزيد بـ شْان أبرق ؾرروة افرهراوي »( :1/132ؿال اهلٔثّل يف جمّع افزواًد )

وًٍف أمحد وابـ ادديْل وابـ مًغ وؿال افبخاري مَارب احلديث وثَف مروان مًاوية وؿرال أبرق حراتؿ حمِرة 

 .شافهدا وـإت ؾٔف ؽٍِة

 .شؤًػ »( :0010رؿؿ301شْان افتّّٔل، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب ) ويف إشْاده يزيد بـ

 .شصدوا يٌِط»(:3932رؿؿ320اهلل بـ ؾروخ اخلراشاين، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب ) وظبد

، ظـ جُمَاِهٍد، 0103رؿؿ1/210ؾاًدة : أخرج ابـ أيب صٔبة يف ادهْػ ) ( حدثْا ابـ إْدِريَس، ظـ ُحَهْغٍ

ـَ مـ فِِٔة اف »ـ ظّرو ؿال :ظـ ظبد اهلل ب ـَ ـَْدِرِه ـُ ا بًد افًناة  ًً ْدرِ مـ صذ َأرب  .شََ

. وهق يف حُؿ افرؾع؛ ٕن مثِف ٓ يَال بافرأي فُـ فرٔس ؾٔرف ؿرراةة شرقرا االخريفص صحٔحوإشْاده 

 =                                                                                                                                                            ؾٔٓا.
 



 

 راءتهما في الصالة في جوف الخليلما جاء في ق :املبحث السابع
 »: × ظـ شِامَن افٍارد ؿال : ؿال رشرقل اهلل 

    ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ 

ش 
 

. 

 

( فألفباين، وفٔس 9030وؿد صح احلديث ظـ مجع مـ افهحابة آخريـ إير افسِسِة افهحٔحة )رؿؿ=

 ؾٔٓا ؿراةة شقرا االخيفص.

(2)  

ويـ يف أخبررار ؿررزويـ ( وافراؾًررل يف افتررد2003رؿررؿ1/115أخرجررف ابررـ اجلررقزي يف ادقوررقظات )

( مـ ضريَغ ظـ أيب افٍوؾ بـ أمحد، ظـ أيب ظّرو أمحد، إٔبٖٕا ظبد اهلل بـ حمّد، حردثْا شرِٔامن برـ 1/11)

داود، حدثْا إبراهٔؿ بـ يقٕس افًبدي، إٔبٖٕا أشد بـ شًٔد، ظـ شِٔامن افتّٔل، ظرـ أيب ظرثامن افْٓردي، ظرـ 

 شِامن افٍارد .

 =                              .ش، وؾٔف مجاظة جماهٔؾ×ث مقوقع ظذ رشقل اهلل هذا حدي»ؿال ابـ اجلقزي : 
 



 

 جاء في قراءتهما في صالة الوترما  :املبحث الثامن

ٱ  ٻ   ژ و ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ يرقتر برر × ـان افْبرل » ظـ ابـ ظباس ؿال : 

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ، و ژٻ  

ں  ڻ   ژ  ـان يقتر بثيفث ؾَٔررأ ؾررل أول رـًرة برر × أن افْبل »ًنة : وظـ ظا

 و ،ژٻ  ٻٻ ٱژ  ويف افثافثة ،ژٻ ٱ ٻ ژ ويف افثإٔة،ژڻ  ڻ  

ش ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ژ و ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ
 

. 

 

 ( .1/91وواؾَف افسٔقضل يف افميلة ادهْقظة )

اشتَؾ هذا يف افُرذب بَحرة واورًف، وشرْده »( :118رؿؿ283وؿال افذهبل يف تِخٔص ادقوقظات )

 .شٔامن افتّٔل، ظـ افْٓديميِؿ إػ إبراهٔؿ بـ يقٕس افًبدي، ظـ أشد بـ شًٔد، ظـ شِ

(2)   

( وافْسراًل يف افسرْـ 2/301( وأمحرد يف ادسرْد )3880رؿرؿ1/51أخرجف ابرـ أيب صرٔبة يف ادهرْػ )

( وافرررردارمل يف افسررررْـ 2201رؿررررؿ1/10( وابررررـ ماجررررف يف افسررررْـ )2310رؿررررؿ2/113افُررررزى )

 ( 2983رؿؿ2/115)

ق احلسرغ برـ اديٍرر يف ؽراًرب حرديث صرًبة ( وأبر1201رؿرؿ1/311وافىزاين يف ادًجؿ إوشرط )

( مـ ضريَغ ظـ شًٔد بـ جبر، ظرـ 2310رؿؿ359( وأبق ضاهر افسٍِل يف مًجؿ افسٍر )233رؿؿ255)

 ابـ ظباس . 

 وإشْاده صحٔح. 

افذي ييٓرر أن احلرديث منرٓقر مسرتٍٔض ، وؿرد أصرار إػ ذفرؽ احلراؾظ ابرـ ـثرر حرغ ؿرال يف  ؾاًدة :

ؿد روى االمام أمحد يف مسْده مرـ حرديث أيب برـ ـًرب، وظبرد اهلل برـ ظبراس، وظبرد »( :1/900افتٍسر )

ُؿرْؾ َيرا و ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ـان يَررأ يف افرقتر برر أن رشقل اهلل »افرمحـ بـ أبزى، وظاًنة أم ادٗمْغ :

اؾُِرونَ  َُ  ، زادت ظاًنة وادًقذتغ .ُؿْؾ ُهَق اهلل َأَحدٌ  ، و َأهُيَا اْف

وي هذا احلديث مـ ضريؼ جابر، وأيب أمامة صدي بـ ظجيفن، وظبد اهلل بـ مسرًقد، وظّرران وهُذا ر

وفقٓ خنٔة االضافة ؛ ٕوردٕا ما تٔن فْا مرـ أشرإٔد ذفرؽ ومتقٕرف ،  -  -بـ حهغ، وظع بـ أيب ضافب 

 اهر . شوفُـ يف االرصاد هبذا آختهار ـٍاية

(1)    

( وافىحرراوي يف 1/352( وافًَررٔع يف افوررًٍاة )130، 133رؿررؿ28/110ْد )أخرجررف افبررزار يف ادسرر

 ( وابرـ إظررايب يف 3210رؿرؿ180/ 3( وافىزاين يف ادًجؿ إوشرط )181، 2/181ذح مًاين أثار )

 =( وافردارؿىْل يف1131،1118رؿرؿ3/288،102( وابـ حبران يف افهرحٔح )135رؿؿ2/138ادًجؿ )
 



 

مرا يَررأ يف  × وظـ ظبد افرمحـ بـ شزة يًْل أبا خٔثّرة أن : أبراه شرٖل افْبرل 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ ژڻ  ڻ  ڻ   ں  ژ »افرررررقتر ؟ ؾَرررررال : 

ش  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ 
 

.
 

 

ُثَر ظِٔف ×  َأّن رشقل اهلل  » :وظـ أيب ُأَماَمَة  ـَ ـان يقتر بتسع رـًاٍت ؾِام َبَدَن َو

رَرأ ؾرٔٓام بِرر َْ َِْحُؿ أوتر بسبع رـًاٍت وصَذ َرـًتغ وشجدتغ وهق جافٌس َي ٹ   ژ اف

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژو ژٱ  ٻ  ٻ ژ و ژڤ  

 

( وأخرجرف افردارؿىْل يف افسرْـ 301رؿرؿ2/198ف ابـ اجلرقزي يف افتحَٔرؼ )( ومـ ضري1/11َافسْـ )=

( وادسررتٌٍري يف ؾورراًؾ افَرررآن 1/912( و)1/910( و)2/309( واحلرراـؿ يف ادسررتدر) )39، 1/31)

( 1/138( وافقاحردي يف افقشرٔط )1930رؿرؿ1/923( وافبَٔٓل يف صرًب االيرامن )2233رؿؿ1/015)

 حئك بـ شًٔد، ظـ ظّرة، ظـ ظاًنة.مـ ضرا ظـ حئك بـ أيقب، ظـ 

 اهر .شهذا حديث صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ، ومل خيرجاه»وؿال احلاـؿ :

 .  شهذا حديث حسـ»( :2/921وهذا إشْاد حسـ فذاتف، ؿال احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار )

 واحلديث يرتَل فِهحٔح فٌره بنقاهده ادذـقرة هْا وؽرها . 

(2)    

االصررابة( وظْررف افىررزاين يف ادًجررؿ -3/2/181رضمل يف افهررحابة )رحمّررد بررـ ظبررد اهلل احلررأخرجررف 

االصررابة( وأبررق ًٕررٔؿ يف مًرؾررة افهررحابة -3/2/183( وأخرجررف افبررارودي )9333رؿررؿ3/3إوشررط )

( مـ ضريَغ ظـ يقٕس برـ 1/231( وابـ ؿإع يف مًجؿ افهحابة )1311،1311رؿؿ2835، 1/2832)

 ما يَرأ يف افقتر ؟ ×ٔؾ بـ رزيـ، ظـ افنًبل، ظـ ظبد افرمحـ بـ شزة أن أباه شٖل افْبل بُر، ظـ إشامظ

افُررقيف، ؿررال إزدي  –وؿٔررؾ : ابررـ زريب وإول أرجررح  –إشررْاده وررًٔػ؛ ؾٔررف : إشررامظٔؾ بررـ رزيررـ 

 اهر . شيتُِّقن ؾٔف»ادٔزان( : -2/118)

افُبر وإوشط ، وؾٔف إشامظٔؾ بـ زريب، ذـره ابـ  رواه افىزاين يف»( :1/111ؿال اهلٔثّل يف ادجّع )

 اهر . شحبان يف افثَات ، ؿال إزدي : يتُِّقن ؾٔف

 . ×يف ؿراةة افسقر ، وبَٔة افروايات ؾٔٓا حُاية ؾًؾ افْبل  ×وهذه افرواية ؾٔٓا حُاية ؿقل افْبل 
(1)   

(  مرـ 2289رؿرؿ103/ 1اين يف ادسْد )( وافروي8031رؿؿ8/100أخرجف افىزاين يف ادًجؿ افُبر )

 ضرا ظـ ظامرة بـ زاذان، ظـ أيب ؽافب، ظـ أيب أمامة .

صردوا ـثرر  »( :1810رؿرؿ105ري؛ ؿرال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )رويف إشْاده ظامرة بـ زاذان افبهر

 =                                                                                                                                                  .شاخلىٖ
 



 

ّقٕرة ووصرٍف فَٔرام وظـ ابـ ظباس ريض اهلل ظْٓام يف ؿهة بٔاتف ظْرد خافترف مٔ

ثؿ ؿام حغ بَل شدس افِٔؾ أو أؿرؾ ؾاشرتا) ثرؿ تقورٖ ثرؿ دخرؾ ... »: افِٔؾ وؾٔف 

ثؿ  ، ثؿ رـع وشجد ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ژمسجده ؾُز ؾاؾتتح ؾاحتة افُتاب ثؿ ؿرأ 

ثرؿ ؿرام ؾَررأ ، ثؿ رـع وشرجد ،  ژٱ  ٻ  ٻ ژ َرأ ؾاحتة افُتاب وؿام ؾ

حترك  ، ثؿ ؿْت ثؿ رـع وشجد ؾِام ؾرغ ؿًرد،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ ؾاحتة افُتاب و

ؾرقاهلل مرا  ش» :ؿرال، فبٔؽ يا رشرقل اهلل  :ؿِت،  ش» :إذا ضِع افٍجر ؿال

ٱ  ٻ  ژ حترة افُتراب وؾَررأ بٍا، ثؿ صِٔت خٍِرف ، ؾَّت ؾتقوٖت ، ـْت بْاًؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ ثؿ رـع وشجد ثؿ ؿرام يف افثإٔرة ؾَررأ ؾاحترة افُتراب و ژٻ 

» :ؾِام شِؿ شرًّتف يَرقل ژٻ 

ش
 

 

 .ششْده ؤًػ ٕجؾ ظامر بـ زاذان »( :952رؿؿ100وؿال ابـ ادَِـ يف خيفصة افبدر ادْر  )= 

 وؿد اوىرب يف متْف : 

ًرراين ( وافىحرراوي يف ذح اد135( وادررروزي يف صرريفة افررقتر )9/135ؾٖخرجررف أمحررد يف ادسررْد )

( مرـ ضررا ظرـ 3/33( ومـ ضريَرف افبَٔٓرل يف افسرْـ افُرزى )9/80( وابـ ظدي يف افُامؾ )2/150)

ـان يرقتر بتسرع ، ؾِرام بردن وـثرر حلّرف أوترر  ×أن رشقل اهلل »ظامرة بـ زاذان، ظـ أيب ؽافب، ظـ أيب أمامة 

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ   ژو ژٹ  ڤ   ژبسبع وصذ رـًتغ وهق جافس يَرأ ؾٔٓام 

  ؾٔٓام.  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژيذـر ؿراةة  ؾِؿ

(2)  

(  حردثْا 032رؿرؿ1/2081( ويف افردظاة )21305رؿرؿ21/232أخرجف افىزاين يف ادًجرؿ افُبرر )

حبٔب بـ أيب ثابت، احلسـ ابـ ظع ادًّري، ثْا هنام، ثْا ظىاة بـ مسِؿ احلِبل، ثْا افًيفة بـ ادسٔب، ظـ 

 =                                                                                                                                            ظـ ابـ ظباس .
 



 

 ژژ  ڑ ژ يقتر بثيفث يَرأ يف إوػ ×ـان رشقل اهلل » وظـ ظع ؿال:

ڎ    ڎ   ژ ك ور، ويَرررررأ ؾرررررل افثإٔررررة بافًررررژٹ  ڤ   ژ و ژٱ  ٻ   ژ و

 و. ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ر، ويف افثافثرررة برررژڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ ، و ژڈ

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ،  و ژڈ  ژ

 

 ( :1955رؿررؿ351وإشررْاده وررًٔػ؛ ؾٔررف ظىرراة بررـ مسررِؿ اخلٍرراف، ؿررال ظْررف احلرراؾظ يف افتَريررب )=

 .شصدوا خيىئ ـثراً »

ثَة ؾَٔف جِٔرؾ  »(:2081رؿؿ290ٔس افُقيف، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب )وؾٔف : حبٔب بـ أيب ثابت ؿ

 .شوـان ـثر االرشال وافتدفٔس

يف افهرحٔح بًورف رواه افىرزاين يف افُبرر وؾٔرف ظىراة برـ  »( :1/103ؿال اهلٔثّل يف جمّرع افزواًرد )

 .شيف يثبت حديثفمسِؿ اخلٍاف وثَف ابـ حبان وؿال ؽره ؤًػ وهق رجؾ صافح وفُْف دؾـ ـتبف ؾ

( ومسرِؿ يف افهرحٔح 238رؿرؿ2/31وافرواية افتل أصار إفٔٓا اهلٔثّل أخرجٓا افبخاري يف افهحٔح )

مرـ افِٔرؾ ؾرٖتك  ×برت فِٔرة ظْرد خرافتل مّٔقٕرة ؾَرام افْبرل »( مـ حديث ابـ َظَبراٍس : 033رؿؿ2/919)

ثرؿ تقورٖ وورقةًا برغ افقورقةيـ ومل حاجتف ثؿ ؽسؾ وجٓف ويديف ثؿ ٕام ثؿ ؿام ؾٖتك افَربة ؾرٖضِؼ صرْاؿٓا 

يُثر وؿد أبِغ ثؿ ؿام ؾهذ ؾَّت ؾتّىٔت ـراهٔة أن يرى أين ـْت إٔتبف فف ؾتقوٖت ؾَام ؾهذ ؾَّرت ظرـ 

مـ افِٔؾ ثيفث ظؼة رـًة ثؿ اوىجع ؾْام  ×يساره ؾٖخذ بٔدي ؾٖدارين ظـ ئّْف ؾتتامت صيفة رشقل اهلل 

 »ؾآذٕف بافهيفة ؾَام ؾهذ ومل يتقورٖ وـران يف دظاًرف :  حتك ٍٕخ وـان إذا ٕام ٍٕخ ؾٖتاه بيفل

 .  ش

ؾرذـر ظهربل وحلّرل ودمرل اس ؾحردثْل هبرـ وشبًًا يف افتابقت! ؾَِٔت بًض وفد افًبر »ؿال ـريب :

 .شوذـر خهِتغ يوصًري وبؼ

ؿقفرف يف حرديث ابرـ ظبراس يف دظراة افْبرل ظِٔرف افسريفم يف »( :2/228ؿال ظٔاض يف منارا إٕرقار )

 وٕسرٔت مرا» :ؿٔؾ مًْاه : ٕسٔتٓا، وؿد وؿع هذا يف رواية مسرِؿ ظرـ أيب افىراهر شوشبًًا يف افتابقت»صيفتف 

 ريد إٔف ـإت ظْده مُتقبة يف ـتبف يف تابقتف ـذا ؿال بًوٓؿ.، ؾَد يشبَل

 أٓ ترراه ـٔرػ ؿرال يف؛ أي يف جسرده وجقؾرف  شوشربًًا يف افترابقت» :وؿد حيتّؾ ظْردي أن يُرقن ؿقفرف

 . شؾَِٔت بًض وفد افًباس ؾحدثْل هبـ ؾذـر ظهبل وحلّل ودمل وصًري وبؼى»احلديث 
 .ة واهلل أظِؿا بَل مـ متام افسبًويُقن ٕسٔإف د

(2)   

( وظبررد بررـ محٔررد يف ادسررْد 130رؿررؿ1/313( وافسمررذي يف افسررْـ )2/85أخرجررف أمحررد يف ادسررْد )

 =( وأبررق يًررذ يف ادسررْد892رؿررؿ3/81( وافبررزار يف ادسررْد )230( وادررروزي يف افررقتر )38رؿررؿ2/212)
 



 

ں   ژ»ؿال :  شؿِت يا رشرقل اهلل ، بؿ تقترر ؟» وظـ افًْامن بـ بنر ؿال :

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ ژڻ  ڻ  ڻ  

 قراءتهما في الركعتني بعد الوترما جاء في : املبحث التاسع 
ٱ  ٻ   ژ ؾرٔٓامـران يهرع رـًترغ بًرد افرقتر يَررأ × أن افْبرل » ظـ إٔس :

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ وژٻ  
 

 

 إوشررررررط يف ادًجررررررؿ وافىررررررزاين(2/150وافىحرررررراوي يف ذح ادًرررررراين)( 130رؿررررررؿ2/393)=

 .بف مـ ضرا ظـ أيب إشحاا، ظـ احلارث، ظـ ظع ظْف(190رؿؿ2/108( ويف افهٌر)2112رؿؿ1/98)

اهلل بـ مقشك ظـ إهأًؾ ظـ أيب إشحاا ظـ احلارث ظـ  هذه إحاديث افتل رواها ظبٔد »ؿال افبزار :

 اهر . شًِٕؿ أحدا رواها ؽر ظعظع ٓ 

ك مرـ ضريرؼ رهرذا حرديث ؽريرب... أخرجرف حمّرد برـ ٕر »( :2/929ٕؾُار )ا وؿال احلاؾظ يف ٕتاًج

 .شأخرى ظـ ظع مقؿقؾًا وـٖٕف أرجح واهلل أظِؿ

 ( :2015رؿرؿ213شْاده ؤًػ جدًا؛ ؾٔف : احلارث بـ ظبداهلل إظقر، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب )وإ

 .شـذبف افنًبل يف رأيف ورمل بافرؾض ويف حديثف وًػ»

(2)   

( مـ ضرريَغ 3/198( وابـ ظدي يف افُامؾ )8055رؿؿ8/330أخرجف افىزاين يف ادًجؿ إوشط )

ني برـ إشرامظٔؾ، ظرـ افنرًبل، ظرـ رظـ حمّد بـ ظبد افًزيز افرمع، ثْا ٕك بـ إشحاا اهلّرداين، ظرـ افر

 افًْامن ابـ بنر ظْف بف . 

 .شمسو) احلديث »( :1112رؿؿ130اؾظ يف افتَريب )وإشْاده ؤًػ جدًا : ؾٔف : افني، ؿال ظْف احل

 اهر .شؾٔف افني بـ إشامظٔؾ ، وهق ؤًػ جداً  »( :1/113ؿال اهلٔثّل يف ادجّع )

 . ×يف ؿراةة افسقر ، وبَٔة افروايات ؾٔٓا حُاية ؾًؾ افْبل  ×وهذه افرواية ؾٔٓا حُاية ؿقل افْبل 
(1)  

( حردثْا حمّرد برـ ظّررو، حردثْا بَٔرة، ٕرا، ظتبرة برـ أيب 0113رؿرؿ23/131أخرجف افبزار يف ادسرْد )

 حُٔؿ، ظـ ؿتادة، ظـ إٔس ظْف بف. 

 . شهذا ٓ ًِٕؿ رواه ظـ ؿتادة ظـ إٔس إٓ ظتبة »ؿال افبزار :

( : شٖفت أيب ظـ حديث رواه بَٔة، ظـ ظتبرف برـ 111رؿؿ2/290وؿال ابـ أيب حاتؿ يف ظِؾ احلديث )

ـان يهع بًد افقتر رـًترغ وهرق جرافس يَررأ يف افرـًرة إوػ   ×ـ إٔس أن افْبل أيب حُٔؿ، ظـ ؿتادة، ظ

  ؟شژٱ  ٻ  ٻ   ژوويف أخرة بٖم افَرآن  ژٹ  ڤ   ژ بٖم افَرآن و

 =                                                                                                 .شهذا مـ حديث ؿتادة مُْر »ؿال أيب :
 



 

 قراءتهما في ركعتي تحية املسجدما جاء في  :املبحث العاشر        
دخؾ ابـ مسرًقد ادسرجد ؾرٖتك شرارية ؾقؿرػ يهرع  » :وظـ ظع بـ رباح ؿال

ش  يف ادسجد ؾَال : × ورشقفف 

× ام يف افرـًة افثإٔرة ؾَرال افْبرلورـع وشجد ثؿ ؿژٱ  ٻ  ٻ  ژ
ثرؿ رـرع وشرجد وجِرس ؾَرال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژؾَررأ ش»

افِٓرؿ إين أشرٖفؽ افْهرٔب إو  » ش»×افْبل

ؼى ظْرد إَىراع روأشٖفؽ اهلردى وافتَرك وافًٍرق وافثررى وافبر، يف جْات افًْٔؿ 

وتقؾَٔررًا ، ٓ يَْىررع  ورجرراةً ، وؿرررة ظررغ ٓ تٍْررد ، وأشررٖفؽ إيامٕررًا ٓ يرتررد  ، افرردٕٔا

يف أظرذ جْرة ×ومراؾَرة ٕبٔرؽ حمّرد، وزيْرة االيرامن ، وفباس افتَرقى  ، فِحّد

شاخلِد

 

( 1/12( وافدارؿىْل يف افسْـ )095رؿؿ2/132وهذه افرواية أخرجٓا افىزاين يف مسْد افنامٔغ )=

 ( مـ ضريؼ بَٔة، ظـ ظتبة، ظْف بف.3/33وافبَٔٓل يف افسْـ افُزى )

 . شظتبة بـ أيب حُٔؿ ؽر ؿقي »ؿال افبَٔٓل :

صردوا خيىرئ »(:1110رؿرؿ380َريرب افتٓرذيب )وظتبة بـ أيب حُٔؿ اهلّداين، ؿال ظْرف احلراؾظ يف ت

 .  شـثراً 

ٕبرذ : افْبرذ ضرحرؽ »:( 3/922ٕابذ مـ ٕبذ، وهق افىرح وافرمرل، ؿرال ابرـ مْيرقر يف فسران افًررب ) (2)

افقة مـ يد) أمامؽ أو وراة) . ٕبذت افقة إٔبذه ٕبذا إذا أفَٔتف مـ يد) ، و ٕبذتف ، صدد فُِثرة . و ٕبرذت 

  .شٔتف وأبًدتف ...، وـؾ ضرح : ٕبذافقة أيوا إذا رم

(1)  

ادىافررب افًافٔررة( وابررـ ظسرراـر يف ترراريخ دمنررؼ -1033رؿررؿ23/132أخرجررف ابررـ أيب ظّررر يف ادسررْد )

 ( ظـ ادَرئ، ٕا شًٔد بـ أيب أيقب، ظـ افًْامن بـ ظّرو افِخّل، ظـ ظع بـ رباح.33/201)

 .شهذا مرشؾ »ؿال ابـ ظساـر :

( وابـ أيب حاتؿ يف اجلرح 8/03ًامن بـ ظّرو افِخّل، ذـره افبخاري يف افتاريخ افُبر )ويف إشْاده افْ

 (0/930( ومل يذـرا ؾٔف جرحًا وٓ تًدييًف، وذـره ابـ حبان يف افثَات )8/113وافتًديؾ )

 ( فًِيفًل .110ويف  إشْاده ظع بـ رباح افِخّل، مل يسّع مـ ابـ مسًقد ـام يف جامع افتحهٔؾ )



 

 جاء في قراءتهما في صالة الضحى ما  :املبحث الحادي عشر
 »إٔف ؿال :  ×ظـ ظع بـ أيب ضافب ظـ افْبل 

ٱ  ٻ  ژ 

ڇ  ژ   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹژ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ    ژٻ 

ژڇ   ڍ  ڍ  

ش 
 

. 

ـِ ظ »: × اهلل  قلرشر لاٍس : ؿرابوظـ  اب
 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

 ،

 -إػ أن ؿرال -... 

 . ش

 

(2)   

أخرجف أبق ًٕٔؿ يف ـتراب ؿربران  »(:38ؿال احلاؾظ ابـ حجر يف جمافس أمايل إذـار يف صيفة افتسبٔح )

 .شادتَغ بسْديـ متهؾ ومَْىع ... ؿال أبق ًٕٔؿ بًد خترجيف : ؾٔف أفٍاظ مُذوبة، وآثار افقوع ظِٔف ًٓحة

(1)   

( مـ ضريؼ خِػ بـ ظع افَىًٔل، حدثْا حمّرد 551ؿرؿ2/123أخرجف ابـ اجلقزي يف ادقوقظات )

 بـ افرضيس، حدثْا افٍؤؾ بـ ظٔاض، ظـ شٍٔان افثقري، ظـ جماهد، ظـ ابـ ظباس ظْف . 

( 2533رؿرؿ3/20( وؿقام افسْة يف افسؽٔب وافسهٔب )2/155وأخرجف أبق ًٕٔؿ يف تاريخ أصبٓان )

 =ظـ ابـ ظباس ظْف بف ٕحقه.ي،ظـ فٔث،ظـ جماهد،شٍٔان افثقرمـ ضرا ظـ شًد بـ شًٔد اجلرجاين، ظـ 
 



 

 ء في قراءتهما في ركعتي الطوافما جا: املبحث الثاني عشر
ٱ   ژ وَ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ إٔف ـان يَرأ يف افررـًتغ»:  ×ظـ جابر ظـ افْبل 

شژٻ  ٻ  
 

. 

ٱ  ٻ   ژؿررررأ يف رـًترررل افىرررقاف  ×أن افْبرررل »وظرررـ يًَرررقب برررـ زيرررد : 

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٻ  
 

. 

بافبٔرت ثرؿ جراة مَرام إبرراهٔؿ ؾَررأ    × ضاف رشقل اهلل » :وظـ أيب راؾع ؿال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ثرؿ صرذ ؾَررأ بٍاحترة افُتراب و  ژ ۉ  ې  ې  ې   ېژ

 شذا) اهلل» :ؿررررررال ژپ  ڀ   ڀ  ڀ ژ  شذا) اهلل» :ؾَرررررال ژپ  پ    ٻ

 

ؾرام أبررد ، ؾيف بار) اهلل ؾّٔـ وورًف  ، هذا حديث مقوقع ظذ رشقل اهلل بيف صؽ »ؿال ابـ اجلقزي := 

وؾٔف جماهٔرؾ  ، شمـ صذ رـًتغ ؾِف ثقاب مقشك وظٔسك»وـٔػ حيسـ أن يَال :، هذا افقوع وما أشّجف 

 .شأحدهؿ ؿد ظِّف

 (.1/39ضل يف افميلة ادهْقظة )وواؾَف افسٔق

 ( مـ حديث جابر .2128رؿؿ1/883أخرجف مسِؿ يف افهحٔح ) (2)

( هذا اجلزة مـ افرواية براالدراج، وافهرحٔح أ را 1/302وؿد أظؾ اخلىٔب يف افٍهؾ فِقصؾ اددرج )

 صرحٔح شرْـ ثابتة مرؾقظة وفٔست بّدرجة، وؿد أجاب ظـ هذه افًِة افنٔخ حمّد ٕاس افرديـ إفبراين يف

(، وؿد مجًت بحثًا خاصًا هبذه اجلِّة مـ افرواية خِهت ؾٔف إػ ثبقت هذه اجلِّرة مرـ 2505أيب داود )رؿؿ

 افرواية .

(1)   

-2110رؿرؿ3/135( وابـ أيب ظّر يف ادسرْد )29813رؿؿ3/111أخرجف ابـ أيب صٔبة يف ادهْػ )

 دة، ظـ يًَقب بـ زيد.ادىافب افًافٔة( ظـ وـٔع، ظـ مقشك بـ ظبٔ

 . شهذا مرشؾ ومقشك ؤًػ »ؿال احلاؾظ :

ورًٔػ وٓ شرٔام يف  »( :3585رؿرؿ991ومقشك بـ ُظبٔدة اددين، ؿال ظْف احلاؾظ يف تَريب افتٓرذيب )

 .  شظبداهلل بـ ديْار وـان ظابداً 

صدوا مرـ »( :0823رؿؿ308ويًَقب بـ زيد بـ ضِحة افتّٔل، ؿال ظْف احلاؾظ يف تَريب افتٓذيب )

 ؾٓق مـ ضبَة افتابًغ.  شاخلامسة

 وينٓد فف حديث جابر افسابؼ . 



 

ة ثررؿ رـررع وشررجد ثررؿ ؿرررأ بٍاحترر شذا) اهلل»ؿررال:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ   ژ افُتررررررررراب و

 ژٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ   شٓ أظبرررررد إٓ اهلل» :ؿرررررال ژٺ

 .شثؿ رـع وشجد ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ شٓ أظبد إٓ اهلل» :ؾَال

 اء في قراءتهما في صالة التوبةما ج :املبحث الثالث عشر
ؿٔررؾ : يررا رشررقل اهلل ـٔررػ يْبٌررل فِّررذٕب أن يتررقب مررـ  » ظررـ أيب ذر ؿررال :

»ؿرال شافرذٕقب ؟

ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 

 افدر ادْثقر( ومل أؿػ ظذ إشْاده . -8/399أخرجف ابـ مردويف يف افتٍسر ) (2)

 وهذه افرواية ؾٔٓا ؿراةة االخيفص يف إوػ وافُاؾرون يف افثإٔة ! وهل ختافػ ما يف افهحٔح . 



 

 

(2)   

ادِرؽ  ( إٔبٖٕا حمّد بـ ٕاس، إٔبٖٕا أمحد بـ ظبد2010رؿؿ1/192ـ اجلقزي يف ادقوقظات )أخرجف اب

افْٔسابقري، حدثْا إشامظٔؾ بـ شًٔد، حدثْا أمحد بـ إبراهٔؿ، حدثْا حمّد بـ حمّد بـ ظع إصًث، حدثْا 

سغ، حدثْا صرداد برـ ذيح بـ ظبد افُريؿ افتّّٔل، حدثْا جًٍر بـ حمّد بـ جًٍر بـ حمّد بـ ظع بـ احل

 حُٔؿ، حدثْا جرير، ظـ ظبد افًزيز بـ رؾٔع، ظـ زيد بـ وهب، ظـ أيب ذر، ظْف بف.

هذا حديث مقوقع مل يَِف رشقل اهلل وٓ رواه أبق ذر وٓ زيد برـ وهرب ويف إشرْاده  »ؿال ابـ اجلقزي :

امر احلراؾظ: هرذا حرديث باضرؾ جماهٔؾ وفَد أبدع افذي ووًف واجسأ ظذ افؼيًة بٖصٔاة براردة ؿرال أبرق ظر

 (.1/33.  وأؿره افسٔقضل يف افميلة ادهْقظة )شمُْر ٓ يتابع ظِٔف راويف واحلّؾ ؾٔف ظذ مـ دون جرير

احلّٔررد ظررـ  ووررع ظررذ جريررر بررـ ظبررد »( :113رؿررؿ288وؿررال افررذهبل يف تِخررٔص ادقوررقظات )

 .شبـ وهب ظـ أيب ذر ! وشْده جماهٔؾظبدافًزيز بـ رؾٔع ظـ زيد 



 

 املقصد الثالث

 ولم أقف لها عخلى دليل خاص ي استحسن العخلماء قراءتهما فيهاالصخلوات الت

  املبحث األول : قراءتهما في صالة التسبيح

حمّد ظبد افَرادر برـ أيب صرافح احلِبرل  ؿد ذـر االمام أبق» : ؿال ابـ ضقفقن

ں   ژرمحة اهلل ظِٔف أن مـ صذ صيفة افتسربٔح يَررأ بًرد افٍاحترة يف افرـًرة إوػ 

ويف  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ويف افثافثررة ژٹ  ڤ ژويف افثإٔررة  ژڻ  ڻ  ڻ  

 .ش  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژافرابًة 

املبحث الثاني : قراءتهما في ركعتي االستصارة
صريفة آشرتخارة: مرـ هرؿ برٖمر وـران ٓ يردري ظاؿبترف وٓ » : ل افٌرزايلؿا

بررٖن يهررع  × يًرررف أن اخلررر يف ترـررف أو يف االؿرردام ظِٔررف ؾَررد أمررره رشررقل اهلل 

 ، ويف افثإٔة افٍاحتة و ژٱ  ٻ  ٻ ژرـًتغ يَرأ يف إوػ ؾاحتة افُتاب 

ش ..  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ
 

. 

 

 ( دحّد بازمقل.201-55صيفة افتسبٔح ثابتة : إير بٌٔة ادتىقع ) (2)

 (.32افسصٔح ) (1)

 مل أؿػ ظذ دفٔؾ خاص يف ختهٔص ؿراةهتام ؾٔٓا . (3)

 ( دحّد بازمقل.203-203صيفة آشتخارة ثابتة : إير بٌٔة ادتىقع ) (1)

( و 3/2313إٕررقار يف ؾورراًؾ افَرررآن )(. وإيررر: افٌرراؾَل، دحررات 1/103إحٔرراة ظِررقم افررديـ )( 9)

 ( .122افْقوي، إذـار )
( متًَبررًا 2/920ؿررال احلراؾظ يف ٕتراًج إؾُرار )مل أؿرػ ظرذ دفٔرؾ خرراص يف ختهرٔص ؿرراةهتام ؾٔٓرا؛  (3)

أما افَراةة يف رـًتل آشتخارة ؾِؿ أؿػ ظِٔٓا يف رة مرـ  »افْقوي يف ذـره ؿراةة افسقرتغ يف آشتخارة :

 اديث . إح

وؿد ذـر صٔخْا يف ذح افسمذي ـيفم افْرقوي، وؿرال : شربَف إفٔرف افٌرزايل يف االحٔراة. ومل أجرد فرذفؽ 

 =                                                                                 .شأصيًف وفُْف حسـ؛ ٕن ادَام يْاشب االخيفص ...
 



 

تهما في ركعتي الصروج من املنزل عند السفراملبحث الثالث : قراء

افثافثرة : يف اخلرروج مرـ افردار يْبٌرل إذا هرؿ  » : ؿال افٌرزايل يف آداب افسرٍر

 ژٱ  ٻ  ٻ ژباخلروج أن يهع رـًتغ أوٓ يَرأ يف إوػ بًرد افٍاحترة 

 .شويف افثإٔة االخيفص

املبحث الرابع : قراءتهما في صالة اإلحرام

 

فُررـ هررذه ادْاشرربة ٓ تسررقغ افَررقل »( بَقفررف :209يف بٌٔررة ادتىررقع ) وتًَبررف افنررٔخ حمّررد بررازمقل= 

 إتٓك .  شبادؼوظٔة وافتًٔغ

 ( مـ حرديث جرابر برـ ظبرد اهلل ريض اهلل ظرْٓام2205رؿؿ2/352ؿِت : أخرج افبخاري يف افهحٔح )

ِاّْا آ ×ؿال ـان رشقل اهلل  ِاّْا اف ـام رِ َة يف إُُمقرتخاشيً  رِ رآِن يَقل إذا هرَؿ أحردـؿ بِرإَمقرَة مـ افَسيً

َؽ ...تخُرَ) بًِِشِر افٍِريوِة ُثَؿ فَْٔؾ افِٓؿ إين أَ ؽ مـ غِ ؾَِرـْع رـًت  احلديث .  شِّ

 ( :209ؾِؿ يًغ يف احلديث ما يَرأ بف يف صيفة آشتخارة، ؿال افنرٔخ حمّرد برازمقل يف بٌٔرة ادتىرقع )

 .شة شقرة أو آيات مًْٔة بًد افٍاحتةؾٔف إٔف ٓ يتًغ يف افرـًتغ ؿراة»

ذـرر صرِقات وأدظٔرة  »: (203( يف ؾهرؾ ؿرال يف أوفرف )201) وؿد ذـرها افُِْرقي يف أثرار ادرؾقظرة

: وفْذـر ٕبذًا مْٓا أخذًا مـ وشِٔة افىافبغ إػ حمبة رب افًرادغ مرـ تٖفٍٔرات بًرض مريردي صرٔخ خمهقصة

خٍِٔة صٔخ ادنايخ ٕقر افديـ أمحد بـ ظّر بـ أشًد افيفهقري وؿد االشيفم مقٕٓا حسام افديـ ادإُبقري 

رتب تِؽ افرشافة ظذ مَدمة وثيفثة أبقاب وخامتة افباب إول يف وطاًػ افِٔؾ وافْٓار وإشبقع افثراين يف 

وطاًػ ادقاشؿ وإيام وافنٓقر وافسْغ وافباب افثافث يف صِقات وأدظٔة خمهقصة فَواة احلقاًج ودؾع 

 .شفًِؾ وافبيفيات وـؾ ذفؽ َٕيًف ظـ صٔخف وؽره مـ ادنايخ وافهقؾٔةا

 ٓ دفٔؾ ظِٔٓا مـ افسْة ؾيف تؼع أصيًف . يًْل

افسؽٔب يف صيفة رـًتغ ظْد دخقل بٔترف وظْرد خروجرف مىَِرًا دون تَٔٔرد بسرٍر أو  ×ثبت ظـ افْبل  (2)

 ( دحّد بازمقل . 52ؽره . إير : بٌٔة ادتىقع )

 (.2/110ٔاة ظِقم افديـ )إح (1)

ؿررال بًررض  »( :391ؿررال افْررقوي يف إذـررار )مل أؿررػ ظررذ دفٔررؾ خرراص يف ختهررٔص ؿررراةهتام ؾٔٓررا؛  (3)

ٱ  ٻ  ٻ  ژ ويف افثإٔرة :  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ : يستحب أن يَررأ يف إوػ مرْٓام بًرد افٍاحترة أصحابْا

 .ش ژٻ  

 .شؿاشف ظذ رـًتل افٍجر »( بَقفف :58ؾتًَبف احلاؾظ ـام يف حتٍة إبرار )

 .أي ٓ دفٔؾ ظِٔٓا

فٔس فإلحرام صيفة ختهف، فُرـ إن أدرـترف افهريفة ؿبرؾ »( :29ؿال إفباين يف مْاشؽ احلج وافًّرة ) (1)

 .شحٔث أحرم بًد صيفة افيٓر ×إحرامف ؾهذ، ثؿ أحرم ظَب صيفتف، ـان فف أشقة برشقل اهلل 



 

إذا أراد االحرررام اؽتسررؾ وتقوررٖ وفرربس إزاره ورداةه ... ثررؿ  : » ؿررال افْررقوي

ٱ  ٻ   ژ يهرررع رـًترررغ ... ويسرررتحب أن يَررررأ يف افرـًرررة إوػ بًرررد افٍاحترررة

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ويف افثإٔة  ژٻ  

 املبحث الصامس : قراءتهما في صالة الحاجة

 

ٓجد يف إوػ يَرأ افٍاحتة شبع مرات وشرقرة وهل رـًتان يهِٔٓام بًد صيفة افت

ؿؾ يا أهيا افُاؾرون مرة ويف افثإٔة افٍاحتة شبع مرات وشقرة االخريفص ويَرقل بًرد 

ؼ مرررات ويَررقل : يررا ؽٔرراث رافسرريفم شرربحان اهلل وبحّررده شرربحان اهلل افًيررٔؿ ظرر

چ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ   ژ  ؼ مرررات وـررذفؽرادسررتٌٔثغ . أؽثْررا ظرر

 .  [8]افتحريؿ: ژڇ  ڇ  

 املبحث السادس : قراءتهما في صالة عاشوراء
ٱ   ژ :ويف افثإٔررة، يف إوػ بًررد افٍاحتررة شررقرة افنررّس  :وهررل شررت رـًررات

 :ويف اخلامسررة، شررقرة االخرريفص  :ويف افرابًررة ژٹ  ڤ   ژ :ويف افثافثررة،  ژٻ

ٱ   ژ :ويَررأ ؾٔٓرا، فسريفم ويسرجد بًرد ا، شقرة افْراس  :ويف افسادشة، شقرة افٍِؼ 

 .ويسٖل اهلل حاجتف ، شبع مرات ژٻ  ٻ  

 ابع : قراءتهما في صالة الصصماءاملبحث الس
رـًات يهِٔٓا يف يقم ظاصقراة وآخر مجًة مـ رموان ويقم افسوية  أربعوهل 

ويقم ظٔد إوحك ويقم ظرؾة وخامس ظؼر صرًبان ويَررأ يف إوػ بًرد افٍاحترة 

 

 ( فِسخاوي .95ار ادساؾر واحلاج )(. وإير آبتٓاج بٖذـ325إذـار ) (2)

افنٔخ ابـ باز رمحف اهلل تًاػ يسٖل ظرـ ؿرراةة مل أؿػ ظذ دفٔؾ خاص يف ختهٔص ؿراةهتام ؾٔٓا؛ شًّت  (1)

ختهٔص افرـًتغ هباتغ افسقرتغ ٓ دفٔؾ ظِٔف، بؾ هلا أن تَرأ  »هاتغ افسقرتغ يف رـًتل االحرام ؾٖجاب :

 .اهر شةما صاةت ـافرجؾ بًد افٍاحت

( 382رؿرؿ2/118. إير : صحٔح افسؽٔب وافسهٔرب ) ×ثبتت صيفة احلاجة، وفُْٓا خاصة بافْبل  (3)

 ( فألفباين .83-09وافتقشؾ إٔقاظف وأحُامف )

 ( فُِْقي.220مل أؿػ ظذ دفٔؾ خاص يف ختهٔص ؿراةهتام ؾٔٓا؛ إير : ٔثار ادرؾقظة ) (1)

 ( فُِْقي.220ا. إير : أثار ادرؾقظة )هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓ (9)



 

ص إحدى ظؼ مرة ويف افثإٔة شقرة ؿؾ يا أهيا افُراؾرون ثريفث مررات شقرة االخيف

وشقرة االخيفص إحدى ظؼة مرة ويف افثافثة شقرة افتُاثر مرة وشرقرة االخريفص 

ؼ مرررة ويف افرابًررة آيررة افُرررد ثرريفث مرررات وشررقرة االخرريفص مخسررا رإحرردى ظرر

 . وظؼيـ مرة

 شر من املحرمة يوم العااملبحث الثامن : قراءتهما في صال
ٱ  ٻ   ژو ، وهل رـًتان يف ـؾ رـًة بًد افٍاحتة شقرة االخيفص ثيفث مرات

 . مرة  ژٻ  

 قراءتهما في صالة يوم االستفتاحاملبحث التاسع : 
يف ـؾ رـًة يَرأ ، وهل مخسقن رـًة  ، يقم آشتٍتاح هق اخلامس ظؼ مـ رجب

وبًرد افرزوال ، هذا وؿت االذاا ،  بًد افٍاحتة شقرة االخيفص وادًقذتغ مرة مرة

ثرؿ يهرع ثرامن رـًرات بًرد ، يَررأ ؾٔٓرا مرا صراة ، مـ ذفؽ افٔقم يهع ثامن رـًرات 

ثرؿ بًرد افٍرراغ ، يف ـؾ رـًة بًد افٍاحتة شقرة االخيفص وشرقرة افُراؾرون ، افيٓر

وآمرـ  ، راتمرر ؼرفؽ شقرة االخيفص وآيرة افُررد ظروـذ، يَرأ افٍاحتة ماًة مرة 

وشقرة إًٕام وافُٓػ ومريؿ وضرف وآمل ، ؼ مرات رشقل إػ آخر شقرة افبَرة ظافر

افسرجدة ويرس وافهرراؾات وحرؿ افسررجدة وشرقرة افردخان وشررقرة افٍرتح وافقاؿًررة 

، ثؿ يَقل : يا ؿايض حقاًج افىافبغ مررة ، وادِؽ وإذا افسامة إنَت إػ آخر افَرآن 

 . ظـ جًٍر افهادا وهذا ـِف مَْقل، ويدظق بدظاة آشتٍتاح 

 اءتهما في صالة آخر جمعة من رجباملبحث العاشر : قر

 

 ( فُِْقي.222هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا . إير : أثار ادرؾقظة ) (2)

 ( فُِْقي.222هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا .  إير : أثار ادرؾقظة ) (1)

 ( فُِْقي.221هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا .  إير : أثار ادرؾقظة ) (3)



 

صيفة آخر مجًة مـ رجب فىقل افًّر وهل اثْتا ظؼ رـًة بثيفث تسِٔامت يَرأ 

ٱ  ٻ   ژو ،مرة ژٱ  ٻ  ٻ   ژو، يف ـؾ رـًة بًد افٍاحتة آية افُرد مرة 

يا أجؾ مـ  :ذا افدظاةوبًد ـؾ شيفم يَرأ ظؼ مرات ه، ثيفث مرات  ژٻ  ٻ  

، ويا أـرم مـ ـؾ ـريؿ ، ويا أظز مـ ـؾ ظزيز ، ويا أظيؿ مـ ـؾ ظئؿ ، ـؾ جِٔؾ 

إٔت ريب ٓ ، ويا خر مـ ـؾ أحد ، ويا أوحد مـ ـؾ واحد ، ويا أرحؿ مـ ـؾ رحٔؿ 

يا أرحؿ ، يا ؽٔاث ادستٌٔثغ ورجاةهؿ أؽثْل بٍوِؽ ورمحتؽ ، رب يل ؽر) 

وهب يل ظّرا ضقييف يف روا) يا ـريؿ يا ، ّري مدا يف خر وظاؾٔة ومد ظ، افرامحغ 

هق احلل  اشتٌٍر اهلل افذي ٓ إفف إٓ :ويَقل ثيفث مرات، وهاب يا رحٔؿ يا تقاب 

 . ه وأتقب إفٔف إٕف هق افتقاب افرحٔؿررافَٔقم واشتًهّف واشتْه

 م الرتويةاملبحث الحادي عشر : قراءتهما في صالة يو
ٱ   ژويف افثإٔرة ، ر ريف إوػ بًد افٍاحترة شرقرة افًهر :رـًاتوهل شت 

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ژويف افرابًرة ، ويف افثافثة شقرة افُراؾرون  ژٻ  

يف ـؾ رـًة شقرة االخيفص ثيفث مرات، ثؿ يهع رـًتغ ، ثؿ يسِؿ 
 

 . 

 

 ( فُِْقي.223هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا .  إير : أثار ادرؾقظة ) (2)

 ( فُِْقي.223هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا . إير : أثار ادرؾقظة ) (1)



 

 الصاتمة
ل، وافترل روٓ حترأمحد ريب افًع افُريؿ وأصُره ظذ ًّٕف وآًٓف افتل ٓ تًرد 

ؼؾت ؾٔرف بخدمرة افَررآن رمْٓا ًّٕة آبترداة وإٓتٓراة مرـ هرذا افبحرث افرذي تر

افُريؿ وافسرْة افْبقيرة، وظنرت مًرف أيامرًا أ رؾ ؾٔٓرا مرـ ادًرغ افهرايف واشرتْر 

 بٖؿقال أهؾ افًِؿ . 

 تِخٔهًا فِبحث مع أبرز افْتاًج :  خاتمة البحثوأشجؾ يف 

ظررررردة  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٱ  ٻ  ٻ   ژشرررررقرة إٔررررف وردت يف  -

 أحاديث ٕبقية تدل ظذ ؾوآًِام. 
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ورد ؾٓق ؤًػ. وإٕام ثبت ظـ ظّرر ريض اهلل ظْرف إٔرف ؿرأمهرا يف صريفة افٍجرر يف 

 افسٍر. 
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 افسًقدية .  -م . دار افهًّٔل 2550

     . ادْتخب مـ مًجؿ صٔقخ أيب شًد افسًّاين = 

هرر، حتَٔرؼ : 950فرمحـ برـ ظرع ابرـ اجلرقزي ت، ٕيب افٍرج ظبردا -25

 بروت.  –هر، دار افُتب افًِّٔة 2129مسًد افسًدين، افىبًة إوػ ظام 
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: ٕيب ظٔسرك حمّرد برـ   -31

ظٔسك بـ شقرة افسمذي . حتَٔؼ : أمحد حمّد صاـر ، وحمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، وإبرراهٔؿ ظىرقة ظرقض . 

 بروت . -افًريب  تهقير دار إحٔاة افساث

هرر . افىبًرة 310: ٕيب حمّد ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ إدريرس ابرـ أيب حراتؿ ت   -33

 بروت . -هر . مىبًة جمِس داًرة ادًارف افًثامٕٔة ر اهلْد. تهقير دار إحٔاة افساث افًريب 2302إوػ 

، فًّر بـ ظع برـ ادَِرـ إٕهراري،   -31

 افرياض. -هر، حتَٔؼ: محدي ظبد ادجٔد افسٍِل، دار افْؼ: مُتبة افرصد 2120افىبًة: إوػ ظام 

يـ ظبرد افرّرمحـ برـ أيب بُرر افّسرٔقضل، دار افٍُرر،  -39 ، جلريفل افردا

 هر.2103بروت، افىبًة افثإٔة، 

هرر حتَٔرؼ: حمّرد شرًٔد افبخراري ، افىبًرة إوػ ظرام 330ٕمحد بـ شِٔامن افىرزاين ت  -33

 بروت. –هر، دار افبناًر 2100

ره: شرٍـ ديررٕرغ . رهرر . ٕنر130، ٕيب ًٕٔؿ أمحد بـ ظبد اهلل إصربٓاين ت   -30

 هر .2109م . تهقير افدار افًِّٔة ر اهلْد 2531هر ر 2532يريؾ ، فٔدن

هرر ، 335، ٕيب افنٔخ ظبد اهلل بـ حمّرد إصربٓاين ت  -38

 بروت .  –هر ، دار افُتب افًِّٔة 2120افىبًة إوػ ظام 

هرر ، حتَٔرؼ: صرًٔب 092، دحّد بـ أيب بُر ابـ ؿرٔؿ اجلقزيرة ت   -35

 بروت .  -هر . مٗشسة افرشافة 2103اؤوط . افىبًة افثافثة ظؼ إرٕاؤوط وظبد افَادر إرٕ



 

 –هر، مُتبة ادًرارف 2129، دحّد ٕاس افديـ إفباين، ضبًة ظام  -10

 افرياض . 

هرر . دار 2121: فسرًٔد برـ مْهرقر اخلراشراين : حتَٔرؼ : شرًد آل محٔرد ، افىبًرة إوػ   -12

  افرياض . -افهًّٔل 

، فًبرد اهلل برـ ظبرد افررمحـ افردارمل ، ؾرقاز زمرريل وخافرد افًِّرل ، افىبًرة إوػ ظرام   -11

 افَاهرة .  –هر ، دار افريان 2100

 باـستان .  –هر ، حديث أـادمل 383: فًع بـ ظّر افدارؿىْل ت  -13

إظيّرل،  هرر، حتَٔرؼ : حمّرد ورٔاة افررمحـ198، ٕمحد بـ احلسغ افبَٔٓل ت  -11

 افرياض .  –هر، مُتبة افرصد 2111 –افىبًة إوػ 

 : دحّد بـ يزيد افَزويْل ابـ ماجف . حتَٔؼ : حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل وتهقير دار افٍُر .   -19

هرر ، مىبًرة 2311هرر ، افىبًرة إوػ 198: ٕيب بُر أمحد بـ احلسغ افبَٔٓل ت  -13

 اهلْد .  -يامٔة جمِس داًرة ادًارف افْ

افُزى ، ٕمحد بـ صًٔب افْساًل . حتَٔؼ : دـتقر ظبد افٌٍار افبْداري، وشٔد ـنوي .   -10

 بروت . -هر . دار افُتب افًِّٔة 2122افىبًة إوػ 

ٕيب داود افسجسرتاين . حتَٔرؼ : ظرزت ظبٔرد افردظاس ، وظرادل افسرٔد . افىبًرة إوػ   -18

 بروت . -ث هر . دار احلدي2388

هرر ، حتَٔرؼ : صرًٔب إرٕراؤوط وؽرره ، 018، حمّرد برـ أمحرد افرذهبل ت   -15

 هر .2121بروت ، افىبًة افًاذة ظام  –مٗشسة افرشافة 

: ٕيب جًٍر أمحد بـ حمّد بـ شيفمة افىحاوي . حتَٔؼ : حمّد زهري افْجار .   -90

 بروت . -دار افُتب افًِّٔة هر . 2355افىبًة إوػ 

هر 2120: ٕيب بُر أمحد بـ احلسغ افبَٔٓل . حتَٔؼ : حمّد زؽِقل . افىبًة إوػ   -92

 بروت . -. دار افُتب افًِّٔة 

حمّد برـ إشرحاا برـ خزيّرة  . حتَٔرؼ: افردـتقر حمّرد مهرىٍك إظيّرل .   -91

 بروت . - افىبًة إوػ . ادُتب االشيفمل

: مع ذحف ؾتح افباري ، ترؿٔؿ حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، مهقرة افىبًة افسرٍِٔة ر   -93

 بروت . -دار ادًرؾة 

ؼ: دار ر، دسِؿ بـ احلجراج افْٔسرابقري، حتَٔرؼ: حمّرد ؾرٗاد ظبرد افبراؿل، دار افْر -91

 بروت. –إحٔاة افساث افًريب 



 

ا صيفة افْبل مرـ حرغ ـران يُرز إػ أن يٍررغ مْٓرا فنرّس افرديـ وشٔا  -99

هرر ،  دار 2123حمّد بـ أيب بُر ابـ ؿٔؿ اجلقزية، حتَٔؼ: بسام ظبد افقهاب اجلرايب،  افىبًرة إوػ ظرام 

 بروت . –ابـ حزم 

َٔؼ: ، فنّس افديـ حمّد بـ أيب بُر ابـ ؿٔؿ اجلقزية، حت -93

 افرياض. -هر، دار افًاصّة 2128ظع بـ حمّد افدخٔؾ هلل، افىبًة افثافثة ظام 

: ٕيب جًٍر حمّرد برـ ظّررو افًَرٔع . حتَٔرؼ: افردـتقر ظبرد ادًىرل ؿًِجرل . افىبًرة   -90

 هر  دار افُتب افًِّٔة ر بروت .2101إوػ 

ظبد اهلل بـ حمّد بـ جًٍرر إصربٓاين  أيب : ٕيب حمّد   -98

هرر  ، مٗشسرة افرشرافة ، 2100افنٔخ . دراشة وحتَٔؼ ظبد افٌٍرقر ظبرد احلرؼ افبِرقر ، افىبًرة إوػ 

 بروت .

. قر حمٍرقظ افررمحـ زيرـ اهلل افسرٍِل. حتَٔرؼ: افردـت 22ر2: فِدارؿىْل ظع بـ ظّر مـ ج  -95

 ادديْة ادْقرة .  -ضٔبة هر دار 2121ر  2109افىبًة إوػ 

، اشرؿ ادٗفرػ:  ظبرد افررمحـ برـ حمّرد برـ إدريرس برـ مٓرران افررازي أبرق حمّرد   -30

 ، حتَٔؼ : حمب افديـ اخلىٔب 2109 -بروت  -، دار افْؼ : دار ادًرؾة  هر310ت

ط. إدارة  . حتَٔرؼ: إرصراد احلرؼ . 950: ٓبرـ اجلرقزي ت  -32

 ترمجان افسْة ر ٓهقر .

هرر، حتَٔرؼ : 305، ٕيب احلسغ حمّد بـ اديٍر بـ مقشرك ت  -31

 افَاهرة .  -هر ، دار احلديث 2111محزة أمحد افزيـ ، ضبًة ظام 

، اشرؿ ادٗفرػ:  زيرـ افرديـ أيب افٍررج ظبرد افررمحـ ابرـ   -33

 -هر ، دار افْؼر : دار ابرـ اجلرقزي 059صٓاب افديـ افبٌدادي ثؿ افدمنَل افنٓر بابـ رجب افقؾاة: 

 هر  ، افىبًة : افثإٔة ، حتَٔؼ : أبق مًاذ ضارا بـ ظقض اهلل بـ حمّد2111 -افسًقدية / افدمام 

فًسرَيفين ، اشؿ ادٗفػ:  أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افٍورؾ ا  -31

 بروت ، حتَٔؼ : حمب افديـ اخلىٔب. -، دار افْؼ : دار ادًرؾة  891افناؾًل افقؾاة: 

هر، حتَٔؼ : أمحرد برـ ؾرارس افسرِقم، افىبًرة 131، جلًٍر بـ حمّد ادستٌٍري ت  -39

 بروت.  –هر، دار ابـ حزم 2110إوػ ظام 

ابـ افرضريس . حتَٔرؼ: ؽرزوة بردير . افىبًرة إوػ   : ٕيب ظبد اهلل حمّد بـ أيقب  -33

 هر دار افٍُر ر دمنؼ .2108



 

: ٕيب ظبٔد افَاشرؿ برـ شريفم . أ حتَٔرؼ: وهبرل شرِٔامن ؽراوجل . افىبًرة إوػ   -30

هر . دار افُتب افًِّٔرة ر برروت .ب حتَٔرؼ: مرروان افًىٔرة وحمسرـ خرابرة ووؾراة تَرل افرديـ . 2122

 هر دار ابـ ـثر ر دمنؼ ر بروت2129وػ افىبًة إ

هر ، حتَٔؼ : ٕبٔؾ جررار ، افىبًرة 350حمّد بـ ظبد اهلل افبٌدادي ت  -38

 افرياض –هر ، أوقاة افسِػ 2113إوػ ظام 

ّرل : دحّد بـ ظع افنقـاين . حتَٔؼ: ظبد افررمحـ ادًِ  -35

 هر ادُتب االشيفمل ر بروت . 2100ذف ظذ ضبًف زهر افناويش .  افىبًة افثافثة أ. و

هر، حتَٔؼ رجب بـ ظبدادَهقد، افىبًرة 182، فًبدافرمحـ بـ ظّرو افدمنَل ت  -00

 افُقيت .  –هر، مُتبة االمام افذهبل 2113إوػ ظام 

هرر، حتَٔرؼ: ٕيرر حمّرد، افىبًرة 930بـ حمّرد افْسرٍل ت ، فًّر بـ  -02

 افسًقدية .  –هر، مُتبة افُقثر 2121إوػ ظام 

هرر، افىبًرة 819هر، اختكه أمحد بـ ظع ادَريرزي ت151، دحّد بـ ٕك ادرزي ت -01

 بروت.  –هر، دار ظامل افُتب 2103افثإٔة ظام 

هر ، حتَٔؼ : حئك خمتار ؽزاوي ، 339بـ ظدي اجلرجاين ت  ، فًبد اهلل  -03

 هر .2105بروت ، افىبًة افثافثة  –دار افٍُر 

: ٕيب افزـرات حمّرد برـ أمحرد  ابرـ افُٔرال .   -01

 .  بروت -حتَٔؼ : ظبد افَٔقم ظبد رب افْبل . افىبًة إوػ  ر . دار ادٖمقن 

هر ، دار ادًرؾة 2359: جليفل افديـ افسٔقضل . افىبًة إوػ ، مهقرة ظْٓا يف   -09

 بروت .  -

هرر، حتَٔرؼ : ظبردافٍتاح 891، ٕيب افٍورؾ أمحرد برـ ظرع برـ حجرر افًسرَيفين ت  -03

 حِب .  –هر، مُتبة ادىبقظات االشيفمٔة 2113أبقؽدة، افىبًة إوػ ظام 

00-  ،

هررر، دار 2128هررر، حتَٔررؼ : رؾًررت ؾررقزي، افىبًررة إوػ ظررام 325دحّررد بررـ ظبدافقاحررد افٌرراؾَل ت

 بروت.  –افبناًر االشيفمٔة 

: هرر، حتَٔرؼ891ًسرَيفين ت برـ حجرر اف، ٕمحد بـ ظع  -08

 مك .  –هر، مىبًة اددين 2123ـٔيفين خٍِٔة، افىبًة إوػ ظام 

)جمّقع ؾٔف ظؼة أجزاة حديثٔة(، حتَٔؼ : ٕبٔرؾ جررار ، افىبًرة    -05

 بروت. –هر ، دار افبناًر االشيفمٔة 2111إوػ ظام 



 

هر ، حتَٔؼ : حسام افديـ افَدد ، 800بـ أيب بُر اهلٔثّل ت، فًع   -80

 هر ، مُتبة افَدد . 2121ضبًة ظام 

: ٕيب ظبد اهلل حمّرد برـ ظبرد اهلل احلراـؿ افْٔسرابقري . افىبًرة إوػ   -82

 هر داًرة ادًارف افًثامٕٔة ر اهلْد . تهقير دار ادًرؾة .2331ظام 

         بروت . - داود شِٔامن بـ داود بـ اجلارود  افىٔافز . تهقير دار ادًرؾة : ٕيب -81

 مستخرج أيب ظقإة .   *

هرر 2101: ٕيب يًذ أمحد بـ ظع بـ ادثْك ادقصع . حتَٔؼ: حسغ إشد . افىبًة إوػ   -83

 دار ادٖمقن فِساث ر دمنؼ .

ٕيب بُرر ظبرد اهلل برـ حمّرد برـ أيب صرٔبة، ، حتَٔرؼ: ظرادل افًرزازي وأمحرد  ، -81

 افرياض.  –ادزيدي، افىبًة: إوػ ظام ، دار افقضـ 

هر 2121هر ، حتَٔؼ : ظبد افٌٍقر افبِقر ، افىبًة إوػ ظام 138ت   -89

 ادديْة افْبقية .  –، دار االيامن 

، افَرادر حتَٔرؼ: د. ظبرد ادٓردي برـ ظبردافَاشؿ ظبد اهلل بـ حمّد افبٌقي. يب: ٕ -83

 هر مُتبة افٍيفح ، افُقيت .2109افىبًة إوػ شْة 

أمحد بـ ظّررو برـ ظبرد اخلرافؼ افًتُرل حتَٔرؼ: افردـتقر حمٍرقظ افررمحـ زيرـ اهلل .   -80

 ادديْة ادْقرة .  -بة افًِقم واحلُؿ هر مٗشسة ظِقم افَرآن ر دمنؼ ، مُت2105افىبًة إوػ 

امين ، افىبًرة إوػ ظرام حمّرد برـ هرارون افىرزي ، حتَٔرؼ: أيّرـ ظرع أبرق ير  -88

 ، مٗشسة ؿرضبة . هر2123

: ٕيب افَاشؿ شِٔامن برـ أمحرد برـ أيرقب  افىرزاين . حتَٔرؼ: محردي ظبرد ادجٔرد   -85

 بروت . -هر مٗشسة افرشافة 2105افسٍِل . افىبًة إوػ 

 هر افَاهرة . 2323:أ افىبًة إوػ   -50

   .ادْتخب مـ مسْد ظبد بـ  محٔد = 

، فَِايض أيب افٍوؾ ظٔاض بـ مقشك بـ ظٔراض افٔحهربل   -52

 ْؼ : ادُتبة افًتَٔة ودار افساث .هر ، دار اف911افسبتل ادافُل ت

: فًبرد افررزاا برـ مهرام افهرًْاين . حتَٔرؼ: حبٔرب افررمحـ إظيّرل. افىبًرة إوػ   -51

 بروت . -هر ادُتب االشيفمل 2350

: ٕيب بُر ظبداهلل بـ حمّد برـ إبرراهٔؿ برـ ظرثامن افًبزر  ابرـ أيب   -53

 بروت . -هر دار افتاج 2105بط ـامل يقشػ احلقت . افىبًة إوػ صٔبة . تَديؿ وو



 

، هرر891محد برـ ابرـ حجرر افًسرَيفين ت، ٕيب افٍوؾ أ  -51

 افرياض .  –هر ، دار افًاصّة 2125حتَٔؼ : جمّقظة مـ افباحثغ ، افىبًة إوػ ظام

حمّد بـ زياد  ابـ إظرايب . حتَٔؼ: ظبد ادحسـ بـ إبراهٔؿ بـ امحد : ٕيب شًٔد أمحد بـ   -59

 م دار ابـ اجلقزي ر افسًقدية.2550هر ر 2128احلسْٔل . افىبًة إوػ 

، هرر ، حتَٔرؼ : ظرادل برـ شرًد382ين ت، ٕيب بُر حمّد بـ إبراهٔؿ ابـ ادَرئ  إصربٓا  -53

 افرياض .  –مُتبة افرصد 

هرر ، فرف ظردة ضبًرات ، إوػ : 330ٕيب افَاشرؿ شرِٔامن برـ أمحرد افىرزاين ت  -50

 هر . 2123حتَٔؼ: ضارا ظقض وزميفًف . ط. دار احلرمغ. افىبًة إوػ 

هرر  دار 2121هرر . حتَٔرؼ: ظبرد اهلل ظّرر افبرارودي 903: ٕيب ضراهر افسرٍِل ت  -58

 افٍُر ر بروت.

هرر  . بتًِٔرؼ : أيب ظبردافرمحـ 392-139ظبرد افبراؿل برـ ؿرإع   : ٕيب احلسرغ  -55

 هر  . مُتبة افٌرباة إثرية ر ادديْة ادْقرة . 2128صيفح ابـ شامل ادكاا . افىبًة إوػ  

: ٕيب افَاشؿ بـ أمحد بـ أيقب  افىزاين . مع خترجيف افروض افداين. حتَٔؼ: حمّد  -200
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 تّٔٔة : افَاهرة . 

هررر ، ضبًررة ظررام 819َريررزي ت روزي ، اختهررار أمحررد بررـ ظررع ادر ادررر، دحّررد بررـ ٕهرر -223

 بروت . –، ظامل افُتب هر2103

: ٕيب احلسـ حمّد برـ أمحرد افقاحردي . حتَٔرؼ: ظرادل أمحرد ظبرد ادقجرقد وظرع حمّرد  -221

 هر . دار افُتب افًِّٔة ر بروت .2129مًقض وؾريَٓام . افىبًة إوػ 
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 امللخص

يتـوول هذا اًمبحٌ دراؾمي آيوت دقموء إكبقوء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ دراؾمي سمالهمقةي 

حتؾقؾقي ومقفو حتدث اعممًمةػ قمةـ اؼو ةد دقمةقات إكبقةوء واعمطوًمةى اًمتةل أيمةدوا 

 قمؾقفو ؾمقاٌء أيموكً هذه اعمطوًمى ٕىمقاافةؿ أم ٕكػسفةؿ أم ٕهؾقفؿ . 

همقةي حتةدث ومقفةو قمةـ اًمبـةوء صمؿ شمـوول اًمبوطمٌ دراؾمي هةذه أيةوت دراؾمةي سمال

 اًمؾغقي ٕدقمقتفؿ إضوومي إمم سمالهمي اًمتـوؾمى و اًمتشوسمف واًمتـقع .

 صمؿ ضموءت اخلومتي وومقفو شمـوول اًمبوطمٌ أسمرز اًمـتوئٍ واًمتق قوت .   

  



 

 مقدمة
احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم أذف إكبقوء واعمرؾمؾلم، كبقـو حمؿةد وقمةغم آًمةف 

 و حبف أمجعلم، وسمعد:

ومقةف إوىمةوت دراؾمةي يمتةوب اهلل اًمعزيةز  فومضؾ او شمػـك ومقف إقمامر وشمٍمةومنن أ

واًمتعؿؼ ذم اعرومي سمعض أرساره، ويمشػ سمعض درره اًمتل شمـققمً وشمعددت سمتـةقع 

 أؾموًمقبف وأطمؽواف.

وذم اًمؼرآن اًمؽريؿ آيوت يمثػمة ذيمر اهلل ومقفو مجؾي اـ دقمقات إكبقوء واعمرؾمةؾلم، 

اكؽسورهؿ سمةلم يديةف، ذم ذٍل وظمضةقع، اةع يمةامل واـوضموهتؿ رهبؿ وشمقؾمؾفؿ إًمقف، و

أدهبؿ اع رهبؿ، وذًمةؽ ًمقةتعؾؿ اعمماـةقن اةـفؿ اعمةـفٍ اًمسةديد واعمسةؾؽ اًمؼةقيؿ ذم 

   دقموء اًمرب ؾمبحوكف وشمعومم.

وت ، وذم أظمبورهؿ وىمصصفؿ قمؼم وقمظةؾؼ اخلوإكبقوء هؿ  ػقة اًمبنم، وظمػم 

واًمثبةوت قمـةد اعمحةـ واًمشةدائد،  هلل ، ، وذم اؼوم اًمدقمقة ذم اؼوم اًمتقطمقد واًمعبقديي

شمػةت  ذم اًمةـػس اـوومةذ  ومدراؾمي ؾمػمهؿاهلل،  واًمثؼي سمـٍم ،وذم اؼوم اًمصدق واًمصؼم

اإلهلوم : ومـلظمذ قمـفؿ وكتعؾؿ قمغم أيدهيؿ ، وكثبً اعفةؿ ذم رطمؾةتفؿ إمم اهلل، إضةوومي 

: واةـ هـةو قمـقةً ذم هةذا اًمبحةٌ يمؾةف اةـ شمسةؾقي اعمةماـلم وشمثبقةتفؿ او ذم ذًمؽ إمم

 اؾمي أدقمقتفؿ اًمتل يموكً طمورضة ذم مجقع اقاىمػفؿ .سمدر

وٕمهقةةي دقمةةوء إكبقةةوء اًمةةقارد ذم اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ وقمظةةؿ اؽوكتةةف، وإليةةام  سمةةلصمر 

اعمةةـفٍ اًمبالهمةةل ذم اًمؽشةةػ قمةةـ اعمعةةو  واإلىمـةةوع هبةةو، وٕمهقةةي اًمؽشةةػ قمةةام ذم 

وهتةو اًمؼةرآن واًمتل يليت ذم اؼةداتفو وذر ، إؾموًمقى اًمبؾقغي اـ أرسار وازايو سمالهمقي

اًمؽةريؿ، أطمببةةً أن أضمعةؾ اةةـ آيةةوت دقمةوء إكبقةةوء ذم اًمؼةرآن اقضةةققمو ًمؾدراؾمةةي 

أيةوت اًمؽريؿةي  واًمبحٌ، وذًمؽ عمعرومي اإلقمجوز اًمبقو  هلذه أيوت، حمةووٓ شمةدسمر



 

–اًمبقوكقةي، وآيةوت دقمةوء إكبقةوء ودمؾقي اسوئؾ اًمبالهمي ومقفو واًمؽشػ قمـ أرسارهو 

آيةوت اًمؼةرآن اًمؽةريؿ زاظمةرة سموإلقمجةوز همـقةي سموًمبقةون،  يمغػمهو اـ -قمؾقفؿ اًمسالم 

 وًمـ يستطقع أطمد افام أويت اـ ىمدرة أن حيقط سمؽؾ أرسارهو واعوكقفو. 

ؾغ هنويةي اةو ةًمق أقمطل اًمعبد سمؽةؾ طمةرف اةـ اًمؼةرآن أًمةػ ومفةؿ   يبة »وىمد ىمقؾ: 

ذًمؽ ٓ أودع اهلل ذم يمتوسمف، ٕكف يمالم اهلل، ويمالاف  ػتف، ويمام أكةف ًمةقس هلل هنويةي ومؽة

هنويي ًمػفؿ يمالاف.... وإكام يػفؿ يمٌؾ سمؿؼدار اةو يػةت  اهلل قمةغم ىمؾبةف، ويمةالم اهلل همةػم 

 . شخمؾقق، وٓ يبؾغ إمم هنويي ومفؿف ومفقم حمدصمي خمؾقىمي 

ضمعؾةةً اةةـ آيةةوت دقمةةوء إكبقةةوء ذم اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ اقضةةققمو هلةةذا اًمبحةةٌ، 

الهمي وومـقهنو، ًمػفؿ هذه أيوت وشمذوىمفو اضمتفدت اـ ظمالهلو ذم شمقفمقػ اسوئؾ اًمب

ودمؾقي اظوهر اإلقمجوز ومقفو، ممو يسفؿ ذم إصمراء إسمحوث اًمتطبقؼقةي اعمتعؾؼةي سمةوًمؼرآن 

 اًمؽريؿ.

ؾملىمقم سمدراؾمي دقموء إكبقوء اًمقارد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اةـ ظمةالل اعمةـفٍ اًمبالهمةل      

ل ؾمقوىمف واػرداشمف وشمرايمقبف، اع إسمةراز اًمتحؾقكم، اًمذي يدرس اًمـص اًمؼرآ  اـ ظمال

اًمؼضويو اًمبالهمقي ذم اقاضعفو، واـ ظمالل ؾمقوىمفو سمحسةى اعمقضةققموت اًمةقاردة ذم 

 ظمطي اًمبحٌ، وىمد اؾمتعـً ذم اًمبحٌ سمؽتةى اًمتػسةػم وسمخو ةي شمؾةؽ اًمتةل قمـقةً

 ،سموجلقاكى اًمبالهمقةي اًمتطبقؼقةي، سموإلضةوومي إمم مجؾةي اةـ اعمصةودر واعمراضمةع اًمبالهمقةي 

 قيي، وإدسمقي اعمثبتي ذم آظمر اًمبحٌ.واًمؾغ

 

.، وهذا اًمـص يـسى إمم ؾمفؾ سمـ قمبد اهلل اًمتسؽمي 1/34اًمقاطمدي،  -( شمػسػم اًمبسقط1)



 

 ضمعؾً هذا اًمبحٌ ذم اؼداي ومتفقد وومصؾلم، وذًمؽ قمغم اًمـحق أيت:

 : وومقفو سمّقـً أمهقي اعمقضقع وإـموره، واـفجف، وظمطتف .

 وومقف شمـووًمً :  

   اػفقم اًمّدقموء واؾمتعامٓشمف اًمؾغقيي وأكقاقمف.ة  

 ٕكبقوء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ.اـةزًمي دقموء اة  

 اؼو د دقموء إكبقوء، وومقف ابحثون: 

 : او يتعؾؼ سملىمقاافؿ وأممفؿ وومقف اطؾبون: 

 اًمدقموء ٕىمقاافؿ وأممفؿ سموهلدايي واخلػم. 

 اًمدقموء قمغم أىمقاافؿ سموهلالك واًمعذاب. 

 او يتعؾؼ سملكػسفؿ وأهؾقفؿ، وومقف اطؾبون: 

 او يتعؾؼ سموًمـػس. 

 او يتعؾؼ سموٕهؾ. 

   :بوطمٌبقوء ذم اًمؼرآن، وومقف صمالصمي ااخلصوئص اًمبالهمقي ًمدقموء إك 

 سمـوء ًمغي دقموء إكبقوء. 

 وؾمى ذم دقموء إكبقوء.سمالهمي اًمتـ 

 أرسار اًمتشوسمف واًمتـقع ذم دقموء إكبقوء. 

 .وومقفو أسمرز اًمـتوئٍ واًمتق قوت 

 



 

 التمهيد 

ء ٌمةإاوًمةي اًمة»اًمدقموء ذم اًمؾغي: الظمقذ اـ اودة )دقمق( اًمتل شمدّل ذم إ ؾ قمةغم 

 .شسمصقت ويمالم يؽقن اـؽ إًمقؽ

 .وهق اصدر ًمػعؾ دقمو يدقمق دقمقًا ودقموءً 

يؼةةول: دقمةةو اًمرضمةةؾ دقمةةقًا ودقمةةوًء: كةةوداه، وآؾمةةؿ اًمةةدقمقة، ودقمةةقت ومالكةةًو أي 

 . حً سمف واؾمتدقمقتف 

 وىمد ورد اًمدقموء ذم اًمؾغي سمعدة اعوٍن اـفو:

ژ  حبجب  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئژ اًمعبةةةةودة يمةةةةام ذم ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم: -1

 .[106]يقكس:

 .[23]اًمبؼةرة: ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ : آؾمتغوصمي يمةام ذم ىمقًمةف شمعةومم -2

 .أي اؾمتغقثقا سمآهلتؽؿ

يؼقل:  أي:.[19]اجلـ: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ : اًمتقطمقد يمام ذم ىمقًمف شمعومم -3

 .ٓ إًمف إٓ اهلل ويدقمقه

  وئەئ  ەئ  وئ ى  ائ   ائ ژ  اًمسمال واًمطؾى يمام ذم ىمقًمةف شمعةومم: -4

 أي: ؾملًمـل وـمؾبـل. .[186]اًمبؼرة: ژ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ولةةةىم .[10]اًمؼؿر:  ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ژ  ـف ىمقًمف شمعومم:ةةداء واةةاًمـ -5
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 ، وكحةق ذًمةؽ اةـأيةوأو  يةوءاًمدقموء يموًمـداء، إٓ أن اًمـداء ىمد يؼول سمةة »اًمراهمى: 

اًمدقموء ومال يؽود يؼول إٓ إذا يمون اعةف أدوات اًمـداء اـ همػم أن يضؿ إًمقف آؾمؿ، أاو 

 .شآؾمؿ، كحق: يو ومالن، وىمد يستعؿؾ يمؾ واطمد اـفام اقضع أظمر

وأَاةةةو اًمةةةدقموء ذم آ ةةةطالح ومفةةةق: اًمتفةةةع إمم اهلل وآومتؼةةةور إًمقةةةف سموًمسةةةمال 

 .واًمطؾى: ًمتحؼقؼ اعمطؾقب أو دومع اعمؽروه سمصقغي ـمؾبقٍي أو ظمؼميي

 يـؼسؿ اًمدقموء سموقمتبةور اعـةوه إمم ىمسةؿلم: دقمةوء اًمعبةودة واًمثـةوء، ودقمةوء اًمطؾةى

 واعمسلًمي. 

ًمػةةظ اًمةةدقموء واًمةةدقمقة ذم اًمؼةةرآن يتـةةوول »: ىمةةول ؿمةةقس اإلؾمةةالم اسمةةـ شمقؿقةةي 

 .شاعـقلم دقموء اًمعبودة ودقموء اعمسلًمي

دقمةوء يةدقمك ًمؾـػةع واًمفة  -شمعةومم - كققمل اًمدقموء اتالزاون: ٕن اهلل ويمٌؾ اـ

اعمسلًمي، ويدقمك ظمقومًو ورضموًء دقموء قمبودة، ومعؾؿ أن اًمـةققملم اتالزاةون، ومؽةؾ دقمةوء 

. واعمتلِاةؾ قمبودة، استؾزم ًمدقموء اعمسلًمي، ويمؾ دقموء اسلًمي اتضؿـ ًمدقموء اًمعبةودة

ذم اـفٍ اًمؼرآن ذم قمرض آيوت اًمدقموء يؾحظ جملء دقموء اًمثـوء شمورة سمةلم يةدي دقمةوء 

 دقموء اعمسلًمي وشمورة يـػرد أطمدمهو قمـ أظمر.اعمسلًمي وشمورة ذم صمـويو 

دقموءةة، يم وء اًمدقموء سمصقغي )اومعؾ( أو )ٓ شمػعؾ(ةةة قغي اًمطؾى: وهل إكش -1      

 

 .170 -169(  اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، ًمؾراهمى إ ػفو  ، ص 1)
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 .3/514( يـظر: سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ 4)



 

ڌ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ : اقؾمةةةةةةةةةةةةةةةةةك 

﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ژ : ويمؼةةقل زيمريةةو ، [151]إقمةةراف: ژڎ  ڈ  

 .[89]إكبقوء: ژ﮹   ﮺   

أو و ةػًو ،  قغي اخلؼم: وهل أن يتضؿـ اًمدقموء صمـوء وو ػًو حلول اعمسةمول  -2

 اًمداقمل أو إاريـ اعًو.  حلول

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ : وملَاةةو و ةةػ طمةةول اعمسةةمول ومةةذًمؽ يمةةدقموء آدم 

غي ـمؾةى، وإكةام ومفذا ًمقس  ةق .[23]إقمراف: ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

 أكف إن   يغػر ًمف ويرمحف ومسقؽقن اـ اخلورسيـ. -شمعومم -اهلل  هق إظمبور قمـ

ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ژ : وأَاو و ػ طمةول اًمداقمل ومذًمؽ يمؼقل اقؾمةك 

  .[24]اًمؼصص: ژڈ    ژ    

ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ژ  :وأَاو و ػ احلوًملم اعًو ومذًمؽ يمؼقل أيقب 

سمةام يقضمةى اإلضموسمةي، وو ةػ رسمةف ومق ةػ كػسةف وطموًمةف  .[83]إكبقوء: ژٹ  

 .سموعمطؾقب سمؽامل اًمرمحي، وهذا أدقمك ًمؾؼبقل واًمظػر

 ،ذم اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ آيةةوت يمثةةػمة ذيمةةر اهلل شمعةةومم ومقفةةو مجؾةةي اةةـ أدقمقةةي إكبقةةوء 

 ذم ذل وظمضةةقع وحمبةةي ،واكؽسةةورهؿ سمةةلم يديةةف ،وشمقؾمةةؾفؿ إًمقةةف،ؿ رهّبةةواـوضمةةوهتؿ 

ًمقةتعؾؿ اعمماـةقن اةـفؿ طمسةـ  :ل أدهبةؿ وطمسةـ شمقؾمةؾفؿ ًمةرهبؿ وإضمالل، اع يمةام

 وأدب اًمدقموء واعمـوضموة هلل شمبورك وشمعومم.  ،اًمصؾي سموهلل ويمامل اإلىمبول قمؾقف

وًمةزوم هنجفةؿ واًمتةلد  ،وىمد أار اهلل شمبورك وشمعومم قمبوده اعمماـلم سموشمبوع ؾمـتفؿ 

ؿي ةفؿ اًمعظقةةوأو وومة ،رومًو اةـ أظمبةورهؿول ؾمبحوكةف وشمعةومم سمعد أن ذيمر ـمةهبؿ: ومؼ

 .[90]إكعوم: ژ ۆئۇئ ۆئ ۇئەئ ەئ وئ وئژ 

 ظوت ذمةةةةوقم دروسػقة اخلؾؼ، وذم أظمبورهؿ وىمصصفؿ وأكبقوء اهلل اًمؽرام هؿ   



 

واًمثبةوت قمـةد اعمحةـ  ديـةف،يي هلل، وذم اؼوم اًمةدقمقة إمم اؼوم حتؼقؼ اًمتقطمقد واًمعبقد

واو ذم ذًمؽ يمؾةف اةـ شمسةؾقي  ض إار إًمقف،م اًمتقيمؾ قمؾقف، وشمػقياؼو واًمشدائد، وذم

ائ ژ وشمقضمقففؿ ًمالىمتداء هبؿ، وهلذا ىمول احلؼ ؾمبحوكف وشمعومم: ،اعمماـلم وشمثبقتفؿ

  ىئ   ېئ    ېئ ېئ ۆئ ۈئ     ۈئ ۆئەئ وئ وئ ۇئ ۇئەئ     

 .[111]يقؾمػ: ژمئ  جئ حئ   ی    ی    ی     ی    ىئ   ىئ 

ې  ې ى ى ژ وىمةةد و ةةػ اهلل أكبقةةوءه و ةةػقة ظمؾؼةةف سمؼقًمةةف: 

 .[90]إكبقوء: ژوئ ۇئ ۇئ  وئائ ەئ ەئ    ائ 

وهذه أيي اًمؽريؿي شمصػ طموهلؿ وهؿ يدقمقن رهبةؿ ذم مجقةع أطمةقاهلؿ اتةذًمؾلم 

ظموضعلم. وىمد ومَصؾ اهلل ًمـو مجؾي اـ شمؾؽ اًمدقمقات اًمتل شمؼمز ضموكبةًو اةـ اسمتفةوٓهتؿ 

ورمحتف وومةزقمفؿ إًمقةف ذم مجقةع أطمةقاهلؿ، ، ؾفوـمؿعفؿ ذم ومض ،ًمرهبؿ ؾمبحوكف وشمعومم

 وحتؼقؼف ًمرهمبوهتؿ وشمقسػمه ٕاقرهؿ. ،ر شمعومم إضموسمتف ًمدقمقاهتؿوذيم

وىمةةد أهلةةؿ اهلل شمبةةورك وشمعةةومم أكبقةةوءه اًمؽةةرام اًمةةدقموء واًمطؾةةى، وقمَؾؿفةةؿ يمقةةػ 

ًمؼصةقرهؿ  »يؾتجئقن إًمقف، ويمقػ يثـقن قمؾقف صمـوء يؾقؼ سمجالًمف وقمظقؿ ؾمةؾطوكف. ومةة

ن جيى قمؾقفؿ ممو ٓ يبؾةغ اإلكبوء قمـفؿ سمام يمو رءوقمجزهؿ شمقمم اهلل اًمقيمقؾ قمغم يمؾ 

إًمقف ُوؾمع ظمؾؼف، وضمعؾ شمالوهتؿ عمو أكبل سمف قمغم أًمسـتفؿ كةوزًٓ هلةؿ اـزًمةي أن ًمةق يمةون 

ذًمؽ اًمـطؼ فموهرًا اـفؿ ًمطػًو هبؿ، وإمتواًو ًمؾـعؿي قمؾةقفؿ: ٕكةف شمعةومم ًمةق ويمؾفةؿ ذم 

شمصةؾ  سمةف أطمةقاهلؿ ذم ديةـفؿ ودكقةوهؿ ، وًمةذًمؽ ٓ  سمٌمةءذًمؽ إمم أكػسفؿ   يةلشمقا 

يستطقعقن ؿمؽر هذه اًمـّعؿي إٓ أن يتقمم هق شمعومم سمةام يؾؼةـفؿ اةـ يمالاةف ممةو يؽةقن 

 .شأداء حلؼ ومضؾف قمؾقفؿ 

اةـ سمةلم ؾمةوئر إكبقةوء  ×ًمؽريؿ حمؿدًا كبقـو ا -ؾمبحوكف وشمعومم -وىمد ظمَص اهلل 

 

 . 1/17( كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أيوت واًمسقر ًمؾبؼوقمل: 1)



 

وقمَؾؿةةف أدقمقةةي خمصق ةةي، وأاةةره أن يةةدقمق هبةةو، وضمعةةؾ ذًمةةؽ اًمةةدقموء  ،سمةةلن أرؿمةةده

كوزًٓ اـف اـةزًمي أن ًمق يمون ذًمؽ اًمـطؼ فموهرًا اـف إيمرااًو ًمف، وإمتواًو ًمؾـعؿةي اعملاقر سمف 

 قمؾقف.

اصَدرة سملار اهلل شمبورك وشمعومم ًمف يمؼقًمف  ×ت كبقـو حمؿد وىمد ضموءت دقمقا

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ژ شمعومم: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  چ        چ     چ  چ  ڇ ژ ،  وىمقًمف: [80]اإلرساء: ژڳ  

ىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ژ ، وىمقًمف: [94-93: ]عمماـقن ژڍ  ڌ     ڌ  

 . [14:ـمف] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ، وىمقًمةف:  [118 ]اعمماـقن: ژی  

أرؿمده رسُمةف أن يةدقمق هبةذا   ×وقمـداو اؿمتد إقمراض اعمنميملم وشمؽذيبفؿ ًمؾـبل 

ى    ائ  ائ    ىې  ې  ېۅ    ۉ         ۉ      ې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ اًمةةةةةةدقموء: 

 .[129]اًمتقسمي: ژەئ    ەئ   

نميملم قمةغم اًمؽػةر واجلحةقد، ةوأاره أن يدقمق سمتػقيض إار إًمقف سمعد إسار اعمة

ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  وملرؿمةةةةده إمم أن يؼةةةةقل:

 .[46]اًمزار: ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې  ى  

إّٓ وومقفةةو دقمةةوء  -قمؾةةقفؿ اًمسةةالم-وٓ كؽةةود كجةةد ىمصةةي اةةـ ىمصةةص إكبقةةوء  

واسمتفول، وهذا يدّل قمغم أن اًمدقموء يعةّد أطمةد أهةؿ اعمعةو  اًمؽةؼمى ذم طمقةوهتؿ، وأكةف 

قمةـ ضمقاكةى  -ذم اًمقىمةً ذاشمةف-اؽِقن أؾمةود اةـ اؽقكةوت رؾمةوًمتفؿ، ويموؿمةٌػ 

، وقمـ اًمعـويي اًمرسموكقي اًمتل راومؼتفؿ وىمةودهتؿ افؿي ذم ؿمخصقوهتؿ اعمق قًمي سموهلل 

 ٍم واًمـجوة.إمم اًمـ

وقمؾةامء إاةي سمةرسمط ، قمـةل اًمسةؾػ اًمصةوًم  -اًمظوهرة  - وهلذه إمهقي واعمؽوكي

واو ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: عمةو ذم ذًمةؽ اةـ  -قمؾقفؿ اًمسالم -اًمـوس سملدقمقي إكبقوء 



 

َوَيـَْبِغةل ًمِْؾَخْؾةِؼ َأْن »: يمامل آىمتداء واًمتلد هبؿ. ىمول ؿمقس اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةي 

قِمَقِي اًَمتِل ضَموَء هِبَو اًْمِؽَتةوُب َواًمُسةـَُي وَمةنَِن َذًمِةَؽ ٓ َرْيةَى ذِم وَمْضةِؾِف َيْدقُمقا سمِ  َْدقِمَقِي اًمنَمْ ْٕ و

ـْ اًمـَبِِقلَم َواًمِصةِديؼِ  ـَ َأْكَعَؿ اهللَُ قَمَؾْقِفْؿ ِا اُط اًَمِذي اُط اعمُْْسَتِؼقُؿ ِسَ لَم َوطُمْسـِِف َوَأَكُف اًمٍِمَ

 
ِ
ـَ ُأوًَمِئَؽ َرومِقًؼوَواًمُشَفَداء لَم َوطَمُس

 . شَواًمَصوحِلِ

ودقمقات إكبقةوء اًمةقاردة ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ اةـ أقمظةؿ إدقمقةي وأمجعفةو، ومةال 

ومعةغم اإلكسةون أن  »: يـبغل ٕطمد اًمعدول قمـفو إمم همػمهو: وهلذا ىمةول اًمؼرـمبةل 

يؼقل أظمتةور  يستعؿؾ او ذم يمتوب اهلل و حق  اًمسـي اـ اًمدقموء ويدع او ؾمقاه، وٓ

. واةـ ًمةزم شيمذا: ومنن اهلل شمعومم ىمد اظمتور ًمـبقةف وأوًمقوئةف وقمؾؿفةؿ يمقةػ يةدقمقن

وؾمةؾؿ  ،وأؾمةؿك اعمؼو ةد ،اًمدقموء اعملصمقر اًمقارد ذم يمتوب اهلل ومؼد ضموء سمل ّ  اعمعةو 

 اـ اخلطل واًمزًمؾ.

 × بةُل ؿ اًمـقمَؾؿ اًمدقموَء ذم يمتوسمف خلؾقؼتف، وقمؾَ  » -شمبورك وشمعومم -وذًمؽ ٕن اهلل 
 اًمدقموَء ّٕاتف، واضمتؿعً ومقف صمالصمةي أؿمقوء: 

 .شاًمعؾؿ سموًمتقطمقد، واًمعؾؿ سموًمؾغي، واًمـصقحي ًمألَاي

وأدب ضمةؿ وأؾمةؾقب  ،يمام أَن اعمتدسِمر عمجؿقع دقمقاهتؿ جيد كػسف أاوم ومؼةف قمظةقؿ

يتؿقةز سمخصةوئص ومريةدة قموًمقةي ذم سمالهمتةف وومصةوطمتف، اةع ؾمةؿق همويوشمةف  ،سمقو  رومقع

  ده.وذيػ اؼو

 

 *     *    * 

 

 .1/346( جمؿقع اًمػتووى : 1)

 .4/231( اجلواع ٕطمؽوم اًمؼرآن ًمؾؼرـمبل ، 2)

 .1/17حؿد سمـ قماّلن اعمؽل: ( اًمػتقطموت اًمرسموكقي قمغم إذيمور اًمـقاويي، عم3)



 

 لفصل األولا
 مقاصد دعاء األنبياء 

 : ما يتعلق بأقوامهم وأممهم املبحث األول

اًمذي يتلاؾ دقمةوء إكبقةوء ٕىمةقاافؿ ؾمةقاء سمطؾةى اهلدايةي اًمتةل شمتعؾةؼ سموًمةديـ  

واخلػمات اًمتل شمتعؾؼ سملاقر اعمعةوش واحلقةوة واإليامن سموهلل وطمده، أو سمطؾى إرزاق 

قمؾقفام وقمغم كبقـو أومضؾ  -اًمدكقو جيد أّن ذًمؽ ضموء اـ ؾمقدكو إسمراهةقؿ وؾمقدكو قمقسك 

 وهق قمـد يمٍؾ اـفام خيتؾػ اـف قمـد أظمر. -اًمصالة واًمسالم

ضمةوء ذم  شمؽرر ذم اقضعلم، سمقـام دقمةوء قمقسةك  ومدقموء ؾمقدكو إسمراهقؿ 

 أيمثر وأؿمؿؾ. دقموء ؾمقدكو إسمراهقؿ  اقضع واطمد، يمام أنَ 

وذم ؾمقرة ، ومـجد أكف ضموء ذم ؾمقرة اًمبؼرة أَاو سموًمـسبي ًمدقموء ؾمقدكو إسمراهقؿ 

إسمةةراهقؿ، وذم هةةذيـ اعمقضةةعلم اظمتؾػةةً اطوًمبةةف ٕاتةةف واةةـ شمبعةةف اةةـ اعمةةماـلم. 

رف طمسةى اًمسةقوق ةيؾؿةس اًمتـةقع اًمبةديع اًمةذي شمصة يـءاًمةدقموواعمتلِاؾ ذم هةذيـ 

ـَ اهلل سمةف اةـ ضمعةؾ اًمؽعبةي  واعمقضقع، وموًمدقموء ذم ؾمقرة اًمبؼرة ضموء ذم ؾمقوق او ااةت

ېئ    ۈئ ېئ ېئژ ذًمؽ سمؼقًمف:  -ؾمبحوكف وشمعومم-اثوسمًي ًمؾـوس وأاـًو، وىمد أظمؼم اهلل 

جت    حت خت      مب ىب  يب خبىئ ىئ ىئ ی ی  ی   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .[126]اًمبؼرة: ژىث           يث        مثمت ىت     يت جث

ېئ ىئ ىئ ژ  : اًمدقموء ٕاتف سمـةداء اًمةرب  سمدأ إسمراهقؿ  ومػل هذه أيي

 رت )يةو(وإ ؾ )يو رب(، وإكام ىمةدّ ، وذًمؽ سمحذف طمرف اًمـداء )اًمقوء( ژىئ ی 

 عةذومفو اةةفو هل وطمدهو اًمتل جيقز طمةةختص دون ؾمقاهو سملكةةشم»فو ةةدون همػمهو: ٕك



 

ضةعً أ ةاًل .وهةذه إداة وشاعمـودى، قمـداو ٓ يؽةقن هـةوك اةوكع اةـ احلةذف

ًمـداء اًمبعقد، واهلل شمبورك وشمعومم ىمريى اـ ظمؾؼف ومؽقػ يـةودى سمةلداة اًمـةداء اخلو ةي 

 سموًمبعقد؟

وضمقاب ذًمؽ أن يؼول: إّن ذم هذا إؿمورة إمم سُمْعد اـةةزًمتف ؾمةبحوكف ورومعةي اؽوكتةف 

 .ومقـةزل سمعد اـةزًمتف اـةزًمي سمعد اؽوكف

واًمتـةةزيف واؾمتشةعور  ،واحلؽؿي اةـ طمةذف طمةرف اًمـةداء اًمدًٓمةي قمةغم اًمتعظةقؿ

اًمداقمل ىمرب اعمـودى: َٕن اًمـداء يتنَمب اعـك إاةر، ومةنذا طمةذومً اـةف أداة اًمـةداء 

. ورسمةام كؾؿةس أن ًمؾحةذف دًٓمةي زال اعـك إار ومتخض ًمؾتعظةقؿ واإلضمةالل

أّن اعمـةةودى ذم أىمةةرب اـةةوزل اًمؼةةرب اةةـ »وهةةق اؾمتشةةعوره  ،كػسةةقي ذم كػةةس اًمبؾقةةغ

إمم ذيمر أداة كداء ًمف ًمشّدة ىمرسمف، وهةذا يؾقةؼ سمؿؼةوم دقمةوء اًمةرب  اعمـودي طمتك   حيتٍ

 .شضمؾ وقمال

اـةةودى أ ةةؾف: )رِف( ومحةةذومً اـةةف يةةوء اعمةةتؽؾؿ كػقػةةًو، وهةةق يمثةةػم ذم  ژ ېئ ژ و

َر ذم ة، وًمعَؾ اًمسرةةاعمـودى اعمضوف إمم يوء اعمتؽؾؿ، وقُمِقض قمـ يوء اعمتؽِؾؿ سموًمؽس

أيمثر اًمؽؾةامت اؾمةتعامًٓ ذم اًمةدقموء وَمُروقِمةَل ومقفةو اخلَػةي ممةو  ذًمؽ أَن يمؾؿي )رِب( اـ

ور ًمػةظ اًمةَرّب قمةغم همةػمه اةـ ةةة. وإيثوأؾمةفؾ ذم اًمـطةؼ ،جيعؾفو أـمقع ذم اًمؾسةون

عمةةو ذم ذًمةةؽ اةةـ » :وءةةةةةةةةةة)اهلل( ذم اًمدقمـك واـفةةو ًمػةةظ اجلالًمةةيةةةةةةاهلل احلس امءةةةةأؾم
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 .شوإضموسمي رضاقمتف ،بقل اًمسوئؾاًمسمال واًمـداء سموًمق ػ اًمدال قمغم ىم شمؾطػ

ك اًمرسمقسمقي واإلىمةرار سمتػةرد اهلل سمنضموسمةي اًمةدقموء اةـ ةوّٕن إضموسمي اًمدقموء اـ اؼتض

واًمةرب هةق  اإلًمف هةق اعمعبةقد اًمةذي يسةتحّؼ أن يعبةد،»شمقطمقده ذم رسمقسمقتف ذًمؽ أن 

ؼةًو وهلذا يموكً اًمعبودة اتعؾؼي سموؾمؿف: )اهلل(، واًمسمال اتعؾ :اًمذي يرّب قمبده ومقدسمره

 . شسموؾمؿ اًمَرِب 

اضمعؾةف اةـ اًمبؾةدان  :ذم هذا اعمقضع ًمبقون اعمبوًمغةي واًمتعظةقؿ أي ژىئ ژ  وشمـؽػم

ہ ہ ھ ژ : ذا أاةـ يمواةٍؾ، يمؼقًمةف :اؾمةؿ وموقمةؾ أي ژی ژ  اًمؽواؾي ذم إاـ، و

وقمؾقف يؽقن اإلؾمـود جموزًا قمؼؾّقًو طمقٌ كسةى إاةـ . [7[]اًمؼورقمي:21]احلوىمي: ژھ 

ـْ ومقةف»هؾف، وقمالىمتف اعمػعقًمقي، ويؿؽـ أن يؽقن اعمراد إمم احلرم وهق ٕ أي:  شآاـًو َاة

 -أيضةوً  -ومقؽةقن اإلؾمةـود  شًمقةؾ كةوئؿ»يلاـ اـ ومقف اـ اخلةقف واًمرقمةى يمؼةقهلؿ: 

 .جموزًا قمؼؾّقًو وقمالىمتف طمقـئذ اعمؽوكقي

ی  ی   ژ: سمطؾى إاـ أشمبع ذًمةؽ سمطؾةى اًمةرزق ومؼةول  وعمو دقمو اخلؾقؾ

ٕن اؽةي   يؽةـ هبةو زرع  :اهلل أن يرزق أهؾ اؽي اـ اًمثؿرات وإكام دقمو ژی جئ 

وٓ صمؿةةر وٓ اةةوء، وِرْزُق أهةةؾ اًمبؾةةد اةةـ اًمثؿةةرات فمةةوهر اعؾةةقم، ومةةوًمثؿرات دمـةةك 

 ودمبك إًمقف اـ يمؾ اؽون.

وذًمةؽ  ژ خبحئ مئ ىئ يئ جب حبژ : وىمد ظمَص اخلؾقةؾ اعمةماـلم سمدقموئةف ومؼةول

. وآؾمةؿ اعمق ةقل شن أهؾةفإفمفور ًمنمف اإليةامن وإسموكةي خلطةره واهةتامم سمشةل»

ی  ی   ی ژ : ذم ىمقًمةةةةف ژی  ژسمةةةةدل اةةةةـ  ژحئ مئ ىئ  ژذم ىمقًمةةةةف:  ژحئژ

 

 . 1/554( شمػسػم اًمبحر اعمحقط، ٕف طمقون إكدًمز 1)

 .5/253هة( : 728( اًمػتووى اًمؽؼمى ٓسمـ شمقؿقي )ت2)

 .1/212( يـظر: اًمؽشوف ، ًمؾزخمنمي : 3)

 . 1/159د: (  شمػسػم أف اًمسعق4)



 

أو سمدل اؿمتامل خمصص عمةو دَل قمؾقةف اعمبةدل اـةف  ،وهذا سمدل سمعض اـ يمؾ ،ژجئ

إطمةدامهو سمةوًمعؿقم اًمسةوسمؼ ذم ًمػةظ اعمبةدل اـةف،  ،أن يصػم اةذيمقرًا اةرشملم»ووموئدشمف: 

 أَن اعمبدل اـف إَكام قمـل سمف وأريةد اًمبةدل ومصةور جمةوزًا واًمثوكقي سموًمتـصقص قمؾقف، ويتبلم

 . واًمتخصةةقص هـةةو اطمةةؽماز طَمَسةةـ اةةـ اخلؾقةةؾ شإذا أريةةد سموًمعةةوم اخلةةوّص 

وذًمؽ ٕكف ؾمبؼ أن دقمو رسَمف أن جيعؾ اـ ذريتف أئؿي ًمؾـوس دون أن خيةص اعمةماـلم، 

واًمـبقة ًمؾظةوعملم يمةام ذم ومؽون ضمقاب اهلل شمعومم ًمف أكف ٓ يعطل هذا اًمعفد اـ اإلاواي 

  ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھژ : ىمقًمةةف شمعةةةومم

سمعةةد هةةذا  ومؽةةون اةةـ اعمـوؾمةةى أن حيةةؽمز اخلؾقةةؾ  .ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

اجلقاب قمـداو دقمو رسّمةف أن يةرزق أهةؾ سمقتةف احلةرام اةـ اًمثؿةرات، ومَخةَص اعمةماـلم 

ًمػظ )أهؾ( اًمدال قمغم اًمعؿقم شمبعًو ًمرّد اهلل قمؾقةف  سمدقموئف دون همػمهؿ ابدًٓ إيوهؿ اـ

ذم اعمقضع إول، وًمؽـ إار يمون خمتؾػًو ذم اعمقضعلم. ومػةل اعمقضةع إول يتعؾةؼ 

اًمطؾى سملار اًمـبةقة، واهلدايةي، ومهةو أاةران ٓ يـةوهلام إٓ اةـ ا ةطػوه اهلل اةـ قمبةوده 

وهق أاةر يمػؾةف  ،سموًمرزق ومقضمى اًمتخصقص. وأّاو اًمطؾى اًمثو  ومفق يتعؾؼ ،اعمماـلم

إمم أن  كبَقةف  اهلل جلؿقع ظمؾؼف ومؽون اـ اعمـوؾمى ذم هذا اعمقضع أن يـِبةف اهلل 

  .ژىب   يب   ژ رزىمف ؿمواؾ ًمؾجؿقع ومؼول: 

ذم هةةذه أيةةي يتعؾةةؼ سمةةلاريـ قمظقؿةةلم ذم طمقةةوة  وكؾحةةظ أن دقمةةوء اخلؾقةةؾ 

اةـ سمةوب شمؼةديؿ اةو هةق : إاـ واًمرزق، وشمؼةديؿ اًمةدقموء سمطؾةى إاةـ  اًمـوس مهو

ْت قمةـ أاةٍر اةو، وأكوـمةً سمةف »َأْومَم، وىمد يمون اةـ قمةودة اًمعةرب اًمػصةحوء  إذا أظمةؼَمَ

طمؽاًم، وىمد ينميمف همػمه ذم ذًمؽ احلؽؿ أو ومقام أظمؼم سمف قمـف، وىمد قمطػ أطمدمهو قمةغم 

 

 .  1/555(  اًمبحر اعمحقط، 1)

 . 3/134( يـظر : أضقاء اًمبقون ، ًمؾشـؼقطل ، 2)



 

إكةةام يبةةدؤون سمةةوٕهّؿ  -اةةع ذًمةةؽ -أظمةةر سمةةوًمقاو اعمؼتضةةقي قمةةدم اًمؽمشمقةةى ومةةنهنؿ 

 . شوإومم

ئدة شمؼديؿ إاـ قمغم اًمرزق فموهر: َٕن اإلكسون إذا قموش ذم سمؾٍد اطؿئـ آاـ وومو

أقموكف ذًمؽ قمغم اعمحوومظي قمغم ديـف وقمبودة رسِمف وإ الح أاقر اعوؿمف دون ظمقف اةـ 

  يػةةرغ اإلكسةةون إمم رء آظمةةر اةةـ أاةةقر اًمةةديـ »أطمةةد ذم طمةةلم إذا اكتػةةك إاةةـ 

 .شواًمدكقو

ٕاـ عمَؽي واًمرزق ٕهؾفو وأن جيعؾ اـ ذريتةف أاةي اسةؾؿًي وعمََو دقمو اخلؾقؾ رسَمف سمو

ظمتؿ اًمدقموء سمةام ومقةف ؾمةعودة أاتةف ذم اًمةدكقو وأظمةرة سمةلن يبعةٌ ومةقفؿ رؾمةقًٓ اةـفؿ 

ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ ژ  ومشؿؾ دقموؤه هلؿ سموٕاـ واًمةرزق واهلدايةي ومؼةول:

 .[129]اًمبؼرة: ژڇ ڍ ڍ   ڌ  ڇچ چ چ چ ڇ  ڇ

غم ؾمبقؾ آؾمتعطوف: ـمؾبًو ًمرمحي اهلل ورقمويتةف، ظموّ ي قم ژ ڄ ژواًمدقموء سمؾػظ 

وشمؽراره هـو سمعد وروده ؾموسمؼًو سمدون طمرف اًمـداء ًمؾؿبوًمغي ذم شمصةقير ىمةرب اعمـةودى 

واؾمتحضور هذه اعمعةو  ذم ىمؾةى  ،واًمؾطػ ،اًمذي ومقف اعو  اًمؽمسمقي واًمعـويي ژ ېئژ

 اًمداقمل جيعؾف أيمثر ىمرسمًو اـ رسمف.

ه ومقف دىّمي ٓ كعفد اثؾفةو إٓ ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ، قمغم او ؾمقا(اسمعٌ)وإيثور اًمػعؾ 

إضوومي إمم دًٓمتةف قمةغم اعـةك اإلرؾمةول كجةده حيؿةؾ اعةو  اإلصمةورة (اسمعٌ)وموًمػعؾ 

 ذه اعمعو ة. وهقوءةةتف ومؼد أصمرشمف، واًمبعٌ اـ اهلل اإلطمةةةؼوظ. ويمؾ رء سمعثةةواإلي

 

 .3/235( اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن، ًمؾزريمٌم ، 1)

 .3/160( ومت  اًمؼدير ، ًمؾشقيمو  ، 2)

 اودة  )سمعٌ(. 2/116( يـظر: ًمسون اًمعرب، 3)



 

 شمتقاومؼ وافؿي إكبقوء قمؾقفؿ اًمصالة اًمسالم. 

او يةليت سمةف اًمَرؾمةقل اةـ ظمةػم عمةـ أرؾمةؾ إًمةقفؿ   ؾمقدكو إسمراهقؿوىمد ومَصؾ 

ويمةؾ  [129]اًمبؼرة: ژ ڇڃ چ چ چ چ ڇ  ڇژ : سمؼقًمف

  هذه إاقر ومقفو اـ اخلػم اًمؽثػم اًمذي يستحؼقكف اعف رمحف اهلل شمعومم وًمطػف هبؿ.

ذم ؾمةقرة إسمةراهقؿ ومجةوء ذم ؾمةقوق سمقةون دٓئةؾ اًمؼةدرة  وأَاو دقمةوء اخلؾقةؾ 

غم وطمداكقي اهلل شمعومم وآاتـون سمـعؿ اهلل قمغم قمبوده، وىمد اؾمتفَؾ هةذا اًمةدقموء اًمداًمي قم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ژ سمؼقًمةةةةةف:

 -35 : ]إسمراهقؿژچ ڇ ڇ ڇ ڇ  چڃ ڃ چ چ  ڃڄ ڄ  ڄ ڃ

36]. 

وآسمتداء ذم هذا اًمدقموء سمطؾى إاـ ٕاتف يدّل قمغم أمهقتف سموًمـسبي إمم همةػمه اةـ 

قون ذًمؽ، وىمد ىمرن اخلؾقؾ إمم ضموكى ذًمؽ أارًا ذم همويي إمهقي ٕاتف اًمـعؿ يمام ؾمبؼ سم

ڤ ڤ  ڤ ژ  وهق حتؼقؼ اًمعبقديي هلل شمعومم، واًمبعد قمـ قمبةودة إ ةـوم، ومؼةول:

واعمةةراد سمبـقةةف: أسمـةةوء  ةةؾبف، وىمقةةؾ: مجقةةع كسةةؾف شمعؿةةقاًم ًمؾخةةػم  ، ژڦ ڦ 

عؿةي اهلدايةي وأن ، ويميمةد اخلؾقةؾ ذم هةذا اًمةدقموء قمةغم كوموؾمتجقى ًمف ذم سمعضةفؿ

ومقخةرج  ،إمم كةقر اإليةامن سمةوهلل وشمقطمقةده ،خيرج اًمؼؾى اـ فمؾامت اًمنمك وضمفوٓشمف

 إمم اًمطؿلكقـي وآؾمتؼرار واهلدايي. ،اـ اًمتقف واحلػمة واًمضالل

أؾمـد اإلضالل إمم إ ـوم اع يمقهنو »وذم إؾمـود اإلضالل إمم إ ـوم جموز ومؼد 

 ، وهق جموز قمؼكم قمالىمتفشؿ ومؽلهنو أضؾتفؿى إضالهلةمجودات ٓ شمعؼؾ: ٕهنو ؾمب

 

 . 13/238( اًمتحرير واًمتـقير، ٓسمـ قموؿمقر: 1)

 .3/160اًمؼدير: ( ومت  2)



 

 اًمسببقي، وذم ذًمؽ إؿمورة إمم ىمقة اًمسبى ذم إضالل اًمـَوس وشمغقػم اعتؼداهتؿ.

اًمتل ضمةوءت كؽةرة شمةدّل قمةغم اًمعؿةقم يشةعركو سمؽثةرة  ژڄ ژ  وشمؼققد اإلضالل سمة

س اًمـوس اًمذيـ أضؾتفؿ إ ـوم إضوومي إمم أهنو شمدّل قمغم وضمقد قمدد ىمؾقةؾ اةـ اًمـةو

 اًمذيـ يموكقا ذم اـلى وؾمالاي اـ إضالل إ ـوم.

ڃ ڃ ژومقؼسؿ أاتف سمعد ذًمؽ إمم ىمسةؿلم ومقؼةقل:  ويتقامم دقموء اخلؾقؾ 

حيتؿةةؾ أن شمؽةةقن ژچژذم ىمقًمةةف اةةـومةةة،  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ  چچ چ

چ ژًمؾتبعقض ومقؽقن ذًمؽ قمغم اًمتشبقف واعمعـك: ومؿـ شمبعـل، ويمةون طمـقػةًو اسةؾاًم 

، ومجةول اًمتشةبقف هـةو شظمتصو ةف ف واالسمسةتف زمًمػةرط ا»ل ةأي: هق سمعض ژچ

 يؽؿـ ذم يمقن اًمتوسمع سمعضًو اـ اتبققمف ًمػرط اظمتصو ف سمف.

وحيتؿةةؾ أن شمؽةةقن اشمصةةوًمقي، أي ومنكةةف اتصةةؾ ف ٓ يـػةةّؽ قمـةةل ذم أاةةر اًمةةديـ 

 .وشمسؿقتفو اشمصوًمقي: ٕكف يػفؿ اـفو اشمصول رء سمؿجرورهو

ذم شمبعقةي أاتةف ًمةف يةقم  اخلؾقةؾ يبلم قمظؿ رهمبةي  ژچژواًمتليمقد ذم ىمقًمف

اًمؼقواي، وهذا إؾمؾقب وإن أومود اإلظمبور ومنَن اًمؼصد اـف اًمدقموء ٕاتةف سمتبعقةتفؿ ًمةف 

 ذم أظمرة.

وموٓشمبوع ـموقمي  ژڇژو ژ ڃ ژوكؾحظ مجول اًمتعبػم ذم اًمطبوق اعمعـقي سملم 

وموًمضةد وقمدم آشمبوع اعصقي ممو ؾموهؿ ذم إسمراز اعمعـك ذم أضمغم  قرة وأوض  سمقون، 

قمةغم  ژڃ ڃ  ژ دمةّد وجيعةؾ  ةقرشمف طمةورضة ذم اًمةذهـ. وىمةةيظفةر طمسةـف اًمضة

، وهةذا اةو يريةده ّٕن هذا هق إهّؿ سموًمـسبي ًمسقدكو إسمراهقؿ :  ژچ ڇ ژ

 

 .2/524( اًمؽشوف: 1)

 .5/51( يـظر: شمػسػم أف اًمسعقد، 2)



 

ومؾةذا أظمرهةو  ،وشمتعؾؼ سمف كػسف، سمخالف اعمعصقي ومفل اؽروهي قمـده امظمرة ذم كػسف

 ون.ذم اًمؾػظ، طمتك يتالءم شمرشمقى اًمؽالم اع او ذم اجلـ

ذم  قمقسةك ون ةةةةاةو ضمةوء قمةغم ًمس ،ممفةؿ وأىمةقاافؿواـ دقمقات إكبقوء ٕ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ژ : -شمبةةةورك وشمعةةةومم -ىمةةةقل اهلل 

 .[114]اعموئدة: ژٿ ٿ  ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

يمةام أظمةؼم اهلل شمعةومم   سمـوًء قمغم ـمؾى احلقاريلم اـ قمقسكوهذا اًمدقموء ضموء 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ  ۇ ۆ  ۆ ۈژ  قمةةةةـفؿ سمؼقًمةةةةف:

 .[112]اعموئدة: ژ ېې ې ې

ويمةةون هةةذا اًمسةةمال اةةـفؿ ذم اسمتةةداء أاةةرهؿ ىمبةةؾ اؾمةةتحؽوم إيامهنةةؿ واعةةرومتفؿ 

 .سموهلل

وعمو يمون ؾممال أيوت اـوومقًو ٕدب آكؼقود واإلذقمون ٕار اهلل اعمطؾؼ وقمظفةؿ    

أّن ومةةةلظمؼموه  [112]اعموئةةةدة: ژى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  ژ : سمؼقًمةةةف قمقسةةةك 

صةدق اةو ضمةوء سمةف سميمؾ اـفو وزيودة اإليةامن واًمقؼةلم اؼصقدهؿ اـ ؾممال اعموئدة إ

شمطؿئـ ىمؾةقهبؿ سمسةؽقن اًمػؽةر إذا »: ومةطملم يروهنو أاوافؿ ومقؽقن إيامهنؿ قمـ اًمقؼلم

 .شقمويـقا هذا اعمعجز اًمعظقؿ اًمـوزل اـ اًمسامء

ًمؼقاةف سمةلن ة شمعةومم شمبةورك وة إمم اؼصةقدهؿ دقمةو اهلل  ومؾاّم اـمؿلَن قمقسك      

ل قمؾقفؿ هذه اعموئدة ومقؽقن وىمةً كزوهلةو قمقةدًا واقؾمةاًم يتةذيمرون ومقةف ىمةدرة اهلل يـةزّ 

غم ةدة قمةةسمـزول اعموئ وء قمقسك ةدقم ؽونوم ،ف اًمرزق ًمف وًمؼقافة، صمؿ ؾملل رسمَ وممةشمع

 حي اًمدكقوةي، واصؾةوىمقةةي سمةةةاصؾحي اًمديـ سملن شمؽقن آي »حتلم ةةاعمصؾ ـةوشمقةف هلةىمقا

 

 . 6/364( شمػسػم اًمؼرـمبل: 1)

 . 4/59( اًمبحر اعمحقط، 2)



 

 .شرزىموً  ؽقنةةةهل أن شمو

 ژٻ ژدقمةوءه ًمؼقاةف سمـةداء اًمةرب سمؼقًمةف:  وذم هذه أيي اؾمتفؾ قمقسك 

صمؿ قمةقض  ،ومؾام يمثر اًمـداء هبو طمذف اـفو طمرف اًمـداء اًمقوء شيو اهلل»وهل ذم إ ؾ 

 .قمـف سموعمقؿ

يةو »ٓ شمقضمةد ذم ًمػةظ  ضمةاللكققمةًو اةـ اإل ژٻ ژ اًمدقموء سمة اسمتداءوكستشعر ذم 

يملن هذا اًمؾػظ شمتفّقل سمف كػس اعمماـ عمـوضموة اهلل ذم ظمشقع وشمبتؾ ويمةامل صمؼةي ذم و شاهلل

 أكف ؾمبحوكف ىمريى اـ قمبده إذا دقموه.

سمةةلم اًمـةةداء سموؾمةةؿ اًمةةذات اجلةةواع  كةةداء صمةةوٍن، وىمةةد مجةةع قمقسةةك  ژپژو 

وذًمةؽ ، ژپژواًمـداء سمق ػ اًمرسمقسمقي ًمف وًمؾحةقاريلم  ژٻ ژًمصػوت اجلالل 

واًمتليمقةد قمةغم إفمفةور اًمرهمبةي اعمؾحةي ذم إضموسمةي  ،بد خلوًمؼفاؾمتعطوف يقطمل سمتذًمؾ اًمع

 اًمدقموء.

إلومودة اًمتخصةقص : ژپ ڀ ڀ      ژ :قمغم ىمقًمف ژ پ ژوشمؼديؿ ؿمبف اجلؿؾي 

أكزل قمؾقـو ٓ قمغم همػمكو، يمام أّن ذم هذا اًمتؼديؿ شمشقيؼًو إمم اعممظمر اًمذي  :واًمؼٍم أي

 واتشقىمي إمم اعرومتف. ،ادهّٕكف إذا أظمر شمبؼك اًمـػس ارشمؼبي إير :طمؼف اًمتؼديؿ

يؽقن يقم كزوهلو قمقةدًا سمةلن جيعؾةقا اًمقةقم اعمقاومةؼ  :أي ژڀ ڀ ٺ ژ وىمقًمف:

وإكةام اًمعقةد اًمقةقم  ،يقم كزوهلو اـ يمؾ ؾمـي قمقدًا، ومنؾمـود اًمعقد ًمؾامئةدة إؾمةـود جمةوزي

، وإكةةام أؾمةةـد ذًمةةؽ إمم اعموئةةدة ٕن ذف اًمقةةقم اسةةتعور اةةـ اعمقاومةةؼ ًمقةةقم كزوهلةةو

 .ذومفو

 

 .249( شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػسػم يمالم اعمـون ًمؾسعدي: 1)

 . 2/242( ذح اسمـ قمؼقؾ قمغم أًمػقي اسمـ اوًمؽ 2)

 . 7/108( اًمتحرير واًمتـقير: 3)

 . 3/98شمػسػم أف اًمسعقد: ( 4)



 

ر وآظمتصةوص ةيػقد اعـك اًمؼصة ژٺ ژقمغم  ژڀ ژوشمؼديؿ اجلور واعمجرور 

وىمةد أومةود شمليمقةد اإلطموـمةي  ژڀ ژ :سمةدل اةـ ىمقًمةف ژٺ ٺ ژأيضًو، وىمقًمةف: 

 واًمشؿقل.

اسمتفةوج »ومقف إؿمورة إمم  ،يقم كزول اعموئدة ًمقؽقن قمقدًا ٕاتف واظمتقور قمقسك 

 .شو  ودرة قمـ اعمـعؿو كعؿي سمؾ اـ طمقٌ إهنعؿي ٓ اـ طمقٌ إهّن اًمروح سموًمـّ 

وىمد اؾمتعػم ًمػظ اًمعقد ًمؾرسور وأدظمؾ اعمشبف ذم اعمشبف سمف طمتك  ةور اةـ ضمـسةف 

وآؾمةتعورة أسمؾةغ: ّٕن اًمعةودة ضمةرت ذم »وأ ب  يعؼم قمـ اًمػرح وآسمتفوج سموًمعقةد 

رور اةو ٓ ةومتضةؿـ اةـ اعـةك اًمسة ،رور قمـةد اًمصةغػم واًمؽبةػمةإقمقود سمتةقومػم اًمسة

 ، وذًمؽ قمغم ؾمبقؾ آؾمتعورة اًمتٍمحيقي إ ؾقي.ششمتضؿـف احلؼقؼي

 ژ ارزىمـةو ژًمؾػعؾ  كؾؿس إيثور قمقسك  ژٿ ٿ  ٹ ٹ ژ: وذم ىمقًمف

احلةالل   وذًمؽ ٕن اًمةرزق قمطةوء اهلل : شااـحـو»أو  شأقمطـو»دون ؾمقاه  اـ اثؾ

، وهق كققمون: فموهر ًمألسمدان يموٕىمقات وكحةقه، وسمةوـمـ اًمذي جيري قمغم اإلدرار

 .واًمـػقس يموإليامن واعمعورف واًمعؾقم ًمؾؼؾقب

، وهةةذا  ژٿ  ٹ ٹ ژن ـمؾبةةف ومؼةةول: وىمةةد ظمةةتؿ اًمةةدقموء سمةةام يميمةةد اضةةؿق

ؽ ظمةوًمؼ إرزاق أكةً ظمةػم اةـ يةرزق ّٕكة :اخلتوم شمةذيقؾ ضمةوٍر جمةرى اًمتعؾقةؾ أي

ر ةواًمؼصة ژژ ژواعطقفو سمال قمقض. ويؼمز هذا اًمتليمقد اـ ظمالل ضؿػم اًمػصةؾ 

اعمسةتقطموة واعمبوًمغي  ژٹ ژإضوومي إمم  قغي اًمتػضقؾ ذم  ،لماعمستػود اـ ظمػم اًمرازىم

 . ژٹژ ىمقًمف: ذماـ دظمقل )أل( 

 

  .4/61. ويـظر اًمبحر اعمحقط: 12/109، ًمؾرازي ، اػوشمق  اًمغقى  (1)

 .268( اًمصـوقمتلم اًمؽتوسمي واًمشعر، ٕف هالل اًمعسؽري: ص 2)

 .  160 سؽري ص( اًمػروق اًمؾغقيي، ٕف هالل اًمع3)

 ، اودة )رزق(. 10/115( يـظر: ًمسون اًمعرب، 4)



 

وهق ذم اًمـثةر:  شرّد اًمعجز قمغم اًمصدر»أو  شاًمتصدير» وذم هذا اخلتوم او يسؿك سمة 

أو اعمتجوكسةلم ومهةو  ،أن دمعؾ أطمةد اًمؾػظةلم اعمؽةرريـ اعمتػؼةلم ذم اًمؾػةظ واعمعـةك»

أو اعمؾحؼةةلم اعمتجوكسةةلم ومهةةو اًمؾػظةةون اًمؾةةذان  ،ون اعمعـةةكاعمتشةةوهبون ذم اًمؾػةةظ د

 .شذم أول اًمػؼرة واًمؾػظ أظمر ذم آظمرهو ،جيؿعفام آؿمتؼوق أو ؿمبفف

أضػك قمغم ضمّق اًمدقموء رىمةي  ژٹژًمػظ و ژ ارزىمـو ژواًمتقاومؼ هـو سملم اًمػعؾ 

 إمم يمرم اهلل شمعومم وإضموسمي دقموئف. وأيمد طموضمي قمقسك  ،وقمذوسمي

 

ي وقمذوسمي، ومػل سمعض أدقمقتفؿ قمةغم أىمةقاافؿ ًمئـ يمون ذم دقموء إكبقوء اًمسوسمؼ رىمّ 

 ىمّقة وؿمدة يؼتضقفو اعمؼوم ويستدقمقفو اًمٍماع سملم أهؾ اإليامن وأهؾ اًمؽػر واًمعـود.

ًمؽػر قمغم ىمقاف، ومبعد أن شمؾؼك ىمقُاف دقمقشَمف سمةو واـ شمؾؽ إدقمقي دقموء كقح

 واإلقمراض، دقمو قمؾقفؿ سموهلالك واًمعذاب.

  ڳ   گ گ گ ڳژ ذًمؽ ذم آيوت يمثػمة اـفو ىمقًمف شمعةةومم:   وىمد ىمَص اهلل 

  ہ  ۀ ۀ  ہ ہ ہ    ڻ ڻ ڻ ڻ   ںڱ      ڱ  ڱ ڱ ں    ڳ  ڳ 

  ﮺        ﮻    ﮹   ﮸   ﮷  ﮶﮵     ﮴    ﮳   ﮲   ۓ      ۓ  ے   ے  ھ   ھ   ھ  ھ

                         ﯁  ﯀   ﮿  ﮾ ﮽      ﮼

ٴۇ     ۈ         ۈ  ۆ      ۆ       ۇ     ۇ     ڭ   ڭ     ڭ          ڭ                              

 .[27-21]كقح: ژجئ   ۋ

 ٓ يؿثؾ اقىمػةف اًمعةوم اةـ ىمقاةف، ومؿقىمػةف اةـفؿ ػ اـ كقح ةةةةةوهذا اعمقىم

وؿمةتك  ،يد قمغم هدايتفؿ سمسؾقك مجقع أكةقاع اًمطةرقوطمر ف اًمشد ،اإلؿمػوق قمؾقفؿ

 

 .3/94قاع اًمبديع ٓسمـ اعصقم ، ( أكقار اًمرسمقع ذم أك1)



 

ومؼد اؽٌ يدقمق ىمقاف أًمػ ؾمـي إٓ مخسلم قمواةًو، وهةؿ يةتامدون ذم همةقفؿ  ،اًمقؾموئؾ

ۓ ڭ ژ قًمف: ةوكوة ذم ىمةفد وشمؾؽ اعمعةر كقح ذًمؽ اجلقّ ةرهؿ، وىمد  ةويزدادون ذم يمػ

ۅ ۅ ۉ ۉ     ې    ې    ۋ    ۆ ۈ   ۈ ٴۇ  ۋ    ۆ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ې  ې ى 

 .[9-5]كقح: ژۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ   ىئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ژ : وعمََو يئس اـ إيامهنؿ، وضوق هبؿ ذرقمًو، وأوطمك اهلل إًمقف

 دقمو قمؾقفؿ سموهلالك واًمعذاب. ، [36]هقد:  ژی      ی ی ی   

وذم هذه اًمبدايةي كؾحةظ أّكةف  ژگ ڳ     ڳ ژ  دقموءه سمؼقًمف: اؾمتفؾ كقح 

اًمشةؽويي »واًمغرض اـ ذًمةؽ إفمفةور  :اعمشعر سموًمؼرب ژ ېئ ژوة اهلل سمؾػظ سمدأ سمؿـوضم

 . شوإسمداء اًمعجز واًمقلس اـفؿ وـمؾى اًمـٍمة قمؾقفؿ

، وًمةقس اًمغةرض اـةف إظمبةور اهلل هؿواًمضؿػم  إنَ وأيّمد ذًمؽ سمحرف اًمتقيمقد 

ه ةأن اهلل قمو  سمذًمؽ اطؾع قمغم أطمقاهلؿ، ويمون اؼت شمعومم سملهنؿ قمصقه ًمعؾؿف 

ف ؾمةوىمف هبةةذا اًمتليمقةد إظمراضمةًو ًمؾخةؼم قمةةـ اًمظةوهر أن يؾؼةك اخلةؼم همةةػم اميمةد، وًمؽـّة

 اؼته اًمظوهر.

نمق اةـ وضمةقه اًمةـظؿ ةوهق شمعبػم اة ژڳ ڳ  ژ وشملَاؾ مجول اًمطبوق سملم

 واعوكوشمف اع ىمقاف. اًمؼرآ  اعممصمر ذم اًمـػس يصقر طموًمي كقح 

،  إـمـوب ژہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓژ  وذم ىمقًمف:

، طمقٌ قمطػ سموخلةوص قمةغم اًمعةوم، شزيودة اًمؾػظ قمغم اعمعـك ًمػوئدة»إلـمـوب: وا

وسمةذًمؽ شمؽةقن إ ةـوم  ژہ ہ ہ ژ  وموٕ ـوم اعمخصق ي سموًمذيمر داظمؾةي ذم

 

 . 78/ 29( روح اعمعو  ًمألًمقد ، 1)

 .  1/186. ويـظر: اإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي، ًمؾخطقى اًمؼزويـل: 2/120( اعمثؾ اًمسوئر ٓسمـ إصمػم:2)



 

وأظمرى قمغم ضمفي اخلصقص، واًمغرض اـ ذًمؽ  ،ىمد ذيمرت ارشملم، ارة حتً اًمعوم

 وقمظقؿ ؿملهنو ذم ىمؾقب ىمقم كقح. ،إفمفور اؽوكي هذه إ ـوم

﮷   ژ  ـ أؾمؾقب هذا اًمدقموء اًمبؾقغ اًمعدول قمـ اإلضامر إمم اإلفمفةور ذم ىمقًمف:وا

﮺  ﮻   ومؽةون اؼتهة اًمظةوهر  ژگ  ڳ         ڳ  ژ : سمعطػف قمغم ىمقًمةةف ژ﮸   ﮹  

 اًمتعبػم قمـفؿ سموًمضؿػم، ومعدل قمـ اإلضةامر إمم اإلفمفةور، ورُس اًمعةدول إمم اإلفمفةور

 .شًمغػمهؿ وحتذير وًمطػ ًمعذرهإؿمعور سموؾمتحؼوىمفؿ اًمدقموء قمؾقفؿ وإسمداء »

ورسمام أؿمؽؾ قمغم سمعةض اًمبالهمقةلم هةذا اًمعطةػ: ٕكةف اةـ قمطةػ اإلكشةوء قمةغم 

ـَ اعمتلِاةؾ يؾحةظ أّن  اخلؼم وهق حمظقر ذم ىمقاقمد اًمبالهمقلم، وٓ جيقز اًمعؿؾ سمف، وًمؽة

ًمقس اعمؼصقد هبةو اإلظمبةور سمةؾ اًمشةؽويي واإلقمةالم سمعجةزه  ژگ ڳ        ڳ ژ  مجؾي

فؿ ومفق ـمؾى ًمؾـٍمة قمؾقفؿ، وقمؾقف شمؽقن أيي يمـويةي قمةـ ىمقًمةف: اظمةذهلؿ ويلؾمف اـ

واكٍم  وأفمفر ديـؽ وكحقه، ومقؽقن اـ قمطػ اإلكشوء قمغم اإلكشوء، ويميد ذًمةؽ 

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ژ أن اهلل شمعةةومم ؾمةةَؿك اثةةؾ هةةذا اًمتعبةةػم دقمةةوء يمةةام ذم ىمقًمةةف: 

 .طموؿمقتفوهذا او ذهى إًمقف ؿمفوب اًمديـ اخلػوضمل ذم  ،[22]اًمدظمون: ژڦ

                         ژ  قمةغم ىمقاةةف صمةؿ اؿمةتّد دقمةوء كةقح 

 .[27-26 : ]كقح ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ۋ  

 ژ  ڳ      ڳ    گ     گ  گ ژ قمطةةػ قمةةغم مجؾةةي  ژ                ژ  ومجؾةةي

ژ﮽    ﮾  ژ  جؿؾةيسم ًمقىمقع اًمػصؾ سمةلم أىمةقال كةقح  ىمولوأقمقد ومعؾ 

وذًمؽ  ژڳ    ڳ ژ  ًمتؽقن استؼؾي ومال شمتبع مجؾي :وىمركً سمقاو اًمعطػ[ 25]كقح:

 . ژڳ    ڳ ژ : طمصؾً سمعد ؿمؽويتف سمؼقًمف ًمإلؿمورة إمم أّن دقمقة كقح 

 

 .     29/78( شمػسػم إًمقد: 1)

 . 8/253اخلػوضمل قمغم اًمبقضووي :  طموؿمقي(  يـظر: 2)

 . 29/213واًمتـقير:  ( يـظر: اًمتحرير 3)



 

ريػ ًمعبةده سمةذيمر اؾمةؿف ةذم أيةي رهمةؿ ذيمةره ؾمةوسمؼًو شمشةكةقحوذم إفمفور اؾمؿ 

 سحيًو.

اةو يةدّل قمةغم أّن اقىمػةف    شاـ ىمةقال»اثاًل  دون ىمقًمف ژ   ژ : وذم ىمقًمف

يؽـ اع ىمقاف ومحسى، وًمق يمون يمةذًمؽ ٕؿمةعر سمرهمبتةف ذم آكتؼةوم اةـفؿ واًمتشةػل 

ـّ  اقىمػف يمةون اةع اًمؽػةر وأهؾةف، وهبةذا يتضة  أن دقمةوء ؾمةقدكو كةقح  هباليمفؿ، وًمؽ

 إكام يمون عمصؾحي ديـقي حمضي. 

ور أو ار ديّ ذم اًمـػل اًمعوم يؼول: او سموًمدّ اـ إؾمامء اًمتل ٓ شمستعؿؾ إٓ  اًمَدَيورو 

، وذم هةذا اًمؾػةظ او هبو اـ أطمد، وهةق ومقعةول اةـ اًمةدار أو اةـ اًمةدور :دُيقر أي

ف ىمقؾ: ٓ شمذر قمةغم إرض اةـ اًمؽةوومريـ اةـ يمـويي ًمطقػي واعمراد سمف هـو اإلكسون يملكّ 

ـْ يدور ويتحرك  .يسؽـ دارًا أو ٓ شمذر قمؾقفو اـ اًمؽوومريـ َا

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ژ قمؾةةؾ اًمةةدقموء قمؾةةقفؿ سمؼقًمةةف:  صمةةؿ

اقمتذاٌر ممو قمسك أن يؼول: اـ أن اًمدقموء سموٓؾمتئصول اع »وهذا اًمتعؾقؾ . ژۋ  

 .شاطمتامل أن يؽقن اـ أظمالومفؿ اـ يماـ ممو ٓ يؾقؼ سمشلن إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم

 قةون، وموًمػةوضمر هةق اعمـبعةًٌمػظةون اقطم ژۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ   ۋ    ژ وذم ىمقًمف:

 ّػور، هق اعمبوًمغ ذم يمػره ضمحقداً ةةةة. واًمؽَ سمؼَقة ٓرشمؽوب اجلرائؿ واًمظؾؿ واًمطغقون

 .سموٕيموذيى واجلدال سموًمبوـمؾ ،وشمغطقي ٕدًمتف ،ًمؾحّؼ 

واعمعـةك أهنةؿ ٓ يؾةدون إٓ اةـ ؾمقصةػم ومةةوضمرًا يمَػةورًا قمـةد سمؾقهمةف، وقمؾقةف ومػةةل 

 

 .1/396ووي: ض( يـظر: شمػسػم اًمبق1)

 .     79/ 29( يـظر: شمػسػم إًمقد:  2)

 .   80/  29( شمػسػم إًمقد: 3)

 اودة ) ومجر (    5/46( يـظر : ًمسون اًمعرب :4)

 اودة ) يمػر (   5/114( يـظر : اعمصدر اًمسوسمؼ : 5)



 

ن ارؾمالن اـ شمسؿقي اًمٌمء سمةام ؾمةقمول إًمقةف واًمؼريـةي جموزا ژۋ    ژ و ژٴۇ     ژ

ام يػجةر ويؽػةر قمـد وٓدشمف، وإكّ  ژٴۇ   ۋ    ژطموًمقي: ّٕن اعمقًمقد اـفؿ ٓ يؽقن 

قمـد سمؾقهمف، وقمالىمي اعمجوز اعمرؾمؾ اقمتبةور اةو ؾمةقؽقن، وهةق و ةػ يشةػم إمم أهنةؿ 

ومال حمةؾ ًمألؾمةك  ضالل آسموئفؿ، تبعقنؿمويمؾتفؿ وأَن إسمـوء ؾمققن أسمـوءهؿ قمغم ؾمػمسمّ 

واؾمتئصوهلؿ  ،قمؾقفؿ واًمرأومي هبؿ. وسمذًمؽ أ ب  هذا اإلظمبور قمَؾي ًمؾدقموء سمنهاليمفؿ

قمغم أَن هذا اإلظمبور وإن يمون فموهره اعمعـك اعمجوزي ًمعالىمي آؾمتؼبول إٓ أكف إظمبةور 

ۈئ ۈئ     ژ: وممةف شمعةةـ ىمقًمةةتػود اةؼل وذًمؽ اسةـ وطمل يصؾ إمم إار احلؼقةقم

 ]هةةةةةةةةةقد: ژ جبی      ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ           يئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ 

36]. 

وسمعد أن دقمو قمؾقفؿ اؾمتجوب اهلل دقموءه وملهمرىمفؿ، وىمد  َقر اهلل هنويتفؿ ذم هةذه 

ٿ       ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ      ژ أيةةوت ومؼةةول:

چ  چ ڇ ڇ   ڇ   چ    چ     ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

 .[12-9]اًمؼؿر: ژڇ ڍ ڍ ڌ  

  ژ ٹ ڤ ژؾي ةغم مجةةةقومي قمةةةؾي اعطةةةؿةةةواجل ،قموـمػةةي ژ ڦ ژوء ذم ةواًمػةة  

 شإّ  »رس ةدقمو سمل  اغؾةقب، وسموًمؽة :سموًمػت  قمغم شمؼدير سموء حمذوومي أي ژڦ ڄژو

 .قمغم شمؼدير إرادة اًمؼقل، أي: دقمو ومؼول إّ  

إجيةةوز سموحلةةذف،  ژ ڄ ژٍم، وذم ىمقًمةةف: ةواعمعـةةك: أي همؾبـةةل اًمؽَػةةور وموكتةة

تٍم زم ةةةتٍم ًمـػسةؽ، وإول أومم: َٕن اكةتٍم زم اـفؿ، وىمقةؾ: وموكةةوكواًمتؼدير: وم

 . اغؾقباـوؾمى ًمؼقًمف: إّ  

 

 .   27/182( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 1)

 .     8/175( يـظر: اعمصدر اًمسوسمؼ كػسف، وشمػسػم اًمبحر اعمحقط: 2)



 

ف يلؾمةف اةـ إضمةوسمتفؿ سمحةول اًمةذي ىموشمةؾ أو طمقٌ ؿمةبّ  ،جموز ژڄ ژوذم يمؾؿي 

 . ورع ومغؾبف اؼوشمؾف

 ومتحـةةوومجؿؾةةي  ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ژ ومؽةةون ضمةةقاب اهلل ًمةةف سمؼقًمةةف:

واعموء اعمـفؿر: اعمـصّى اكصبوسمًو ؿمديدًا، واًمػةوء اًمتةل ضمةوءت  دقمواعطقومي قمغم مجؾي 

ومؽةون إرؾمةول اًمطقومةون ،   ًمؾتعؼقى شمصّقر ًمـو رسقمةي اؾمةتجوسمي اهلل شمعةومم ًمـبقةف 

 قمؾقفؿ هبذه اًمؽقػقي اعمحؽؿي واًمرسيعي.

وذًمؽ سمتشبقف هقئي شمدومؼ اعمطر اـ اًمسةحوب سموكصةبوب  :وذم أيي اؾمتعورة متثقؾقي

وذًمؽ أن اعموء يمون اـ اًمسحوب، وقمغم هةذا ومفةق :و أسمقاب اًمسامءأهنور اكػتحً هب

ذم اعمطر اًمقاسمؾ اًمشديد ضمرت اقوزيةى اًمسةامء وومةت  أومةقاه اًمؼةرب  :يمام يؼقل اًمؼوئؾ

 .ف يمون يمذًمؽ، وهذا او ذهى إًمقف مجفقر اعمػرسيـأي يملكّ 

،  ژڄ ڃ ڃ ژ اعطقومةةةةي قمةةةةغم مجؾةةةةي  ژچ چ  چ ژومجؾةةةةي 

إمم إرض  (ومجركةو)و قمققن اتػجرة، وذم شمعديي اًمػعؾ يملهّن واعمعـك: ضمعؾـو إرض 

ضمعؾً إرض اـ يمثرة قمققهنو يملهنو قمةلٌم شمتػَجةر، وذم هةذا إمجةول ضمةلء »إْذ  :جموز

 .شژچ   ژ اـ أضمؾف سموًمتؿققز ًمف سمؼقًمف:

ركو قمققن إرض أو اًمعققن اـ إرض وًمق ؾمقؼ اًمؽالم قمغم فموهره ومؼقؾ  : ومجّ 

دّل قمؾقف، وًمؽون اعمػفقم اـف أَن اعموء ىمد يمون ومور اةـ قمقةقن اتػرىمةي   يػد ذًمؽ و  ي»

 . شوشمبَجس اـ أاويمـ ومقفو ،ذم إرض

 

 .   27/182( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 1)

 .   80/ 27( يـظر: شمػسػم إًمقد : 2)

 .14/498، وشمػسػم اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب، ٓسمـ قمودل احلـبكم: 29/33( يـظر: شمػسػم اًمرازي: 3)

 .  27/183( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 4)

 .  102( دٓئؾ اإلقمجوز، قمبد اًمؼوهر اجلرضمو :ص 5)



 

ذم ؾمقرة اًمؼؿر و   وإكام ضموء اإلظمبور سموؾمتجوسمي اهلل شمعومم ًمدقموء ؾمقدكو كقح 

اع ىمقاف  يذيمر ذًمؽ ذم ؾمقرة كقح: ّٕن ؾمقرة كقح شمؼقم قمغم سمقون اعوكوة كقح 

وإسارهؿ اع ذًمؽ قمغم اًمؽػر واًمعـةود. هةذا  ،ف هلؿ وإساره قمغم هدايتفؿذم دقمقشم

 سمخالف ؾمقرة اًمؼؿر ومفل ابـقي قمغم سمقون هنويوت إىمقام اعمؽذسمي ًمرؾمؾفؿ.

واـ شمؾؽ اًمدقمقات اًمتل ااتوزت سموًمشدة واًمؼسقة اًمتل اىمتضتفو ـمبقعةي اًمٍمةاع  

ذم ىمقًمةف شمعةومم:  قمةغم ومرقمةقن واؾئةف، وذًمةؽ سملم اإليامن واًمؽػر، دقموء اقؾمك 

ۈئ  ۈئ    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئژ

 ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ېئېئ  ېئ

 .[88]يقكس:

 ژىئ  ىئ  ... ۈئ  ۈئ  ... ائ  ائ   ژذم أيي صمالث اَرات  ژ ائ ژوشمؽرار 

ًمؾـةداء  واؾمةتجالسمف ًمإلضموسمةي وشمليمقةد ّفع(ةإـمـوب اًمغرض اـةف )اإلحلةوح ذم اًمتة

 .شرضب اـ اًمرسمط سملم اجلؿؾ اعمػتتحي سموًمـداء رسمط اعمِْثِؾ سمِِؿْثِؾفِ »اًمسوسمؼ، وذم هذا 

ىئ  ىئ  ىئ  ی    قمغم ومرقمقن واؾئف سمؼقًمف: ) صمؿ يتصوقمد دقموء اقؾمك 

ـمؿس اًمٌمء: إذهوسمف قمـ  ةقرشمف، واعمعـةك: اًمةدقموء قمؾةقفؿ »(. و   ی  ی  ی

 .شأن يؿحؼ اهلل أاقاهلؿ وهيؾؽفو

ومتصةب   ،اعـك اًمشةّد قمةغم اًمؼؾةقب: آؾمةتقثوق اـفةو طمتةك ٓ يةدظمؾفو اإليةامنو

 .ىموؾمقي اطبققمي ٓ شمؼبؾ احلؼ وٓ شمـنمح ًمإليامن

وإضةةةوومتف إمم  إًمةةةقؿجمةةةوز ّٕن ذم إؾمةةةـود  ژمئ  ىئ  يئ  جب   ژ  وذم ىمقًمةةةف:

 

 .2/150( يـظر: ادارك اًمَتـْزيؾ وطمؼوئؼ اًمتلويؾ ، ًمؾـسػل: 1)
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 اًمعذاب جموز قمؼكم: ّٕن اعمراد إًمقؿ أصمره وموًمعالىمي هـو اًمػوقمؾقي.

قمؾةةقفام  -اًمعؾةةؿ اةةو ذم دقمةةوَءْي كةةةقح واقؾمةةك ؾ قمةةغم سمعةةض أهةةةؾوىمةةد اؾمتشةةؽ

قمغم أىمقاافام وىموًمقا: إَن اًمرؾمؾ إكةام شمطؾةى هدايةي ىمةقافؿ وإيامهنةؿ وًمةقس  -اًمسةالم

قمؾةقفام وقمةغم كبقـةو  -اًمدقموء قمؾقفؿ سموهلالك واًمعذاب. وأضمقةى سمةلّن كقطمةًو واقؾمةك 

أن قمؾةام اةـ اهلل أهنةؿ  او دقمقا ذًمةؽ اًمةدقموء قمةغم ىمةقافام إٓ سمعةد -اًمصالة واًمسالم

: قح ومؼد َسح اهلل شمعومم ًمف سمةذًمؽ ذم ىمقًمةفةٓ يماـقن أسمدًا، أّاو ك ،أؿمؼقوء ذم قمؾؿ اهلل

 . [36]هقد: ژۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    ژ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ژ وأّاو اقؾمك ومؼد ومفؿ ذًمؽ اـ ىمقل ىمقاف ًمةف: 

 .[132راف:]إقم ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 وسمعد أن كَجك اهلل اقؾمةك واةـ اعةف وأهمةةرق ومرقمةقن واةأله ىمةوم اقؾمةك 

نمهؿ ةويبة ،حيرض سمـل إرسائقةؾ قمةغم دظمةقل إرض اعمؼدؾمةي وىمتةول اًمؽَػةور ومقفةو

ـّ إًمقةف اًمةـػس سمةلن اهلل ىمةد يمتةى هلةؿ  :سموًمـٍم واًمظػةر قمؾةقفؿ وخيةؼمهؿ ظمةؼمًا شمطؿةئ

سمحجي أَن ومقفةو  ا أار اقؾمك دظمقهلو واكتصورهؿ قمغم قمدوهؿ، ومواتـعقا وقمصق

ؿ ًمـ يدظمؾقهو طمتك خيرضمقا اـفو، ومحوورهؿ اقؾمك واعف ىمقاًو ضمبوريـ أؿمداء، وأهّن 

ٻ  ٻ  ٻ  ژ  رضمالن اةـ اًمةذيـ أكعةؿ اهلل قمؾةقفام ومةلسوا قمةغم اةقىمػفؿ وىمةوًمقا:

 ]اعموئةةةةةةةةةةةةدة ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ

:24]. 

وؾمةقء أدهبةؿ وكؾةقفؿ  ،قمغم ضعػفؿ وضمبـفؿوهذا اـ أؿمـع اًمؽالم اًمذي يدّل 

خمةةوـمبلم ًمةةف سموؾمةةؿف ضمػةةوًء وضمالومةةي وىمؾةةي » ژ ٻ ژقمةةـ كبةةقفؿ، ومػةةل ىمةةقهلؿ: 

دوا ااتـةوقمفؿ أؿمةّد شمليمقةد يعةؼَم ، و  يؼقًمقا يو كبل اهلل أو يو يمؾقؿ اهلل، صمؿ أيّمةشأدب

 

 .   2/425( كظؿ اًمدرر: 1)



 

 دااقا اوواًمػعؾ  أسمدا اًمزاون فمرفو ًمـو إنَ قمـف وذًمؽ سمعَدة اميمدات هل: 

 ذم تؿرار اشمصوف اعمسـد إًمقف سموعمسـد وذًمؽ يمؾف يدّل قمغم متودهيؿةةاًمذي يػقد اعـك اؾم

 ؿ اٍمون قمغم شمرك اجلفود.اًمعصقون وأهّن 

شمليمقد آظمر سموجلؿؾي آؾمةؿقي اًمتةل شمػقةد اًمثبةقت  ژٺ   ٺ  ٺ   ژ وىمقهلؿ:

ؿ ىمةد هّنةوهةق شمعبةػم يةدّل قمةغم أ ،واهلوء ًمؾتـبقف وهـةو فمةرف اؽةون ًمؾؼريةى .واًمدوام

ظمورت ـمبوقمفؿ ومؾؿ يؼدروا قمغم اًمـفقض اعف ًمؾؼتول وٓ قمةغم اًمرضمةقع اةـ طمقةٌ »

 .شضموءوا سمؾ أىمواقا طمقٌ يموكً اعمحوورة سملم اقؾمك وسمقـفؿ

 ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ ژ  وعمةةو يمةةون ااتـةةوقمفؿ اعصةةقي وىمةةقهلؿ عمقؾمةةةك:

ٿ  ژ  ، دقمةو قمؾةقفؿ اقؾمةك ومؼةول:ورؾمقًمف  -ؾمبحوكف -اؾمتفوكي واؾمتفزاء سمف 

وىمةةد سمةةدأ . [25]اعموئةةدة: ژڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ  ڤٹ ٹ  ٹ ڤ ٿ ٹ

وهةق اومتتةوح يشةعركو  ژ ڤٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤژ دقموءه سمؼقًمةف:  اقؾمك 

ٌِ احلزن واًمشؽقى إمم اهلل اع رىمي اًمؼؾى اًمتل سمؿثؾفو شمستجؾى اًمرمحي وشمستـةزل  ،سمب

 .اًمـٍمة

ؼصةد سمةف وًمقس اًمؼصد سمف اإلظمبور، ويمذا يمؾ ظمؼم خيوـمى سمةف قمةاّلم اًمغقةقب ٓ ي

 إومودة احلؽؿ أو ٓزاف يمام ؾمبؼ.

ٓ جيقبـةةل إمم ـموقمتةةؽ ويةةقاومؼـل »أي:  ژ ٹ ژقمطةةػ قمةةغم  ژ ڤڤ ژوىمقًمةةف: 

ىمٍم اإلضموسمةي إمم ـموقمةي اهلل  . ومؿقؾمك شقمغم شمـػقذ أارك ؾمقى كػز وأظمل

ًمقضمقد اـ يقاومؼف قمغم اًمطوقمةي  ،وشمـػقذ أوااره قمغم كػسف وأظمقف ىمٍمًا طمؼقؼّقًو ادقموئّقوً 

ـّ  ،ذان أكعفةؿ اهلل قمؾةقفاماًمؼقم ومهو اًمرضمالن اًمؾ اـ سملم ًمضةقؼف   اقؾمةك وًمؽة

 

 .    3/471( شمػسػم اًمبحر اعمحقط، 1)

 ،  3/25، وشمػسػم أف اًمسعقد: 3/471، وشمػسػم اًمبحر اعمحقط: 1/655( يـظر: اًمؽشوف: 2)

 . 6/108( شمػسػم إًمقد: 3)



 

و   ،ؼ هبةامةف   يثةةفام يملّكةةةةفؿ   يعتةّد سمةذٓكةةؿ وظمةؼؾى آرائفةةةةةقم وشمةشمؼمم اًمؼةاـ 

 .ًمؼّؾي صمؼتف سموًمؼقم فامةيعتؿد قمؾق

وهذا إؾمؾقب يليت ذم  ژ ٹ ٹ ژواًمؼٍم ذم اًمدقموء ضموء سموًمـػل اع آؾمتثـوء 

 .عمعـك اًمذي حيتوج إمم ومضؾ شمؼرير وشمقيمقد ا

وىمقؾ: ًمقس اًمؼصةد طمؼقؼةي اًمؼٍمة سمةؾ سمقةون ىمؾةي اةـ يقاومؼةف سمةدًمقؾ أّكةف   يةذيمر 

 .اًمرضمؾلم اًمؾذيـ أكعؿ اهلل قمؾقفام، وىمد يموكو يقاومؼوكف

ف طموًمف ذم ىمؾي اـ يقاومؼف سمحةول اةـ ومقؽقن ذم إؾمؾقب شمشبقف، طمقٌ ؿمبّ  ،وقمؾقف

 .ظموهٓ يؿؾؽ إٓ كػسف وأ

دقموء قمؾةقفؿ، واًمػةرق: هةق اًمػؾةؼ  ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ : وىمقًمف

، واعمعـةك: اومصةؾ سمقــةو وسمقةـفؿ سمةلن حتؽةؿ ًمـةو سمةام كسةتحّؼ واًمػصؾ سمةلم اًمشةقئلم

قمةغم وضمةف  ومنهنةو حمراةي قمؾةقفؿ  و ةؾ سمةف ىمقًمةف »وًمةذًمؽ  :وقمؾقفؿ سمام يسةتحؼقن

 . شاًمتشبقف

ويمةون يصة  أن  ،امرإفمفور ذم اقضع اإلض ژڦ ڦ ژ  واًمتٍمي  سمؾػظ

يؼول: وموومرق سمقـل وسمقـفؿ: وذًمؽ ًمقرود او يشػم إًمةقفؿ ىمبةؾ ذًمةؽ، وًمؽـةف قمةدل إمم 

اإلفمفور ًمقـبف إمم اًمعّؾي اعمقضمبي ًمؾتػريةؼ وهةل اشمصةوومفؿ سمصةػي اًمػسةقق، ومةوعمطقع ٓ 

يريةد  ةةحبي اًمػوؾمةؼ وٓ يمصمرهةةو، واةةـ هـةو يمةةون اًمتقةةف ذم إرض قمؼوسمةًو ظُمةةَص سمةةف 

 اًمػوؾمؼقن اًمعو قن.

 

 .6/108، وشمػسػم إًمقد : 1/656(  اًمؽشوف: 1)

     . 109( دٓٓت اًمؽمايمقى ة حمؿد حمؿد أسمق اقؾمك، ص 2)

 [، أيوت.   23]اعموئدة :ژ  ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ( وذًمؽ ذم ىمقًمف شمعومم: 3)

 .    108/ 6( شمػسػم إًمقد: 4)

 .   6/27( يـظر: شمػسػم اعمـور عمحؿد رؿمقد رضو : 5)

 .3/472(  شمػسػم اًمبحر اعمحقط:  6)



 

ورىمي ةةةرقمي اػةةةةةذم ؾم اؾمتئـوومقي شمشةعر سمرهمبةي اقؾمةك  ژ ڤ ژوء ذم ةواًمػ

 اعمتامديـ ذم قمـودهؿ واعصقتفؿ. مٓءةه

وعمو يمون ومعؾفؿ وىمقهلؿ اـ اًمؽبوئر اًمعظقؿةي اعمقضمبةي ًمؾػسةؼ ىمةول اهلل شمعةومم جمقبةًو 

 ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ  چ چ چچژ دقمقة كبقف إضموسمي اتصةؾي سمدقموئةف 

 .[26]اعموئدة: ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

 ،وهؽذا ذم إضموسمي اهلل شمعةومم ٕكبقوئةف يةمشمك سموًمػةوء اسةورقمي ذم اؾمةتجوسمي دقمةقاهتؿ

  ممو يدّل قمغم اؽوكتفؿ وَاـِْزًمتفؿ قمـد اهلل شمعومم. :وشمطققى ظمقاـمرهؿ

واـ إكبقوء اـ واضمف يمػةر ىمقاةف وقمـةودهؿ سمتػةقيض إاةر إمم اهلل، واةـ هةذا  

 ،وشمققمدوه سموًمطرد واًمةرضمؿ ،هومبعد أن قموكده ىمقاف ويمذسمق اًمؼبقؾ دقموء ؿمعقى 

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڑژ  ژ  ڑ ژ  شمقضمةةةةةةف إمم اهلل داقمقةةةةةةًو:

قمةةغم اجلؿؾةةي اًمػعؾقةةي  قمةةغم اهلل ومتؼةةديؿ اجلةةور واعمجةةرور، [89]إقمةةراف: ژڳ  

ٍموا شمةقيمؾفؿ قمةغم اهلل وطمةده دون ةٍم إضةوذم طمقةٌ ىمةةإلومودة اًمتخصقص وهق ىمة

فع هلل ةويمةامل اًمتة ،هلل( ابوًمغي ذم طمسةـ اًمتقؾمةؾهمػمه، وذم إفمفور آؾمؿ اجلؾقؾ )ا

 شمعومم.

وذم هةةذا إؾمةةؾقب إقمةةراض قمةةـ جمةةودًمتفؿ سمعةةد أن رَد قمؾقةةف ىمقاةةف سموًمتؽةةذيى 

 وشمققمدوه سموًمرضمؿ واًمـػل اـ اًمبالد، وومقف إىمبول قمغم اهلل شمعومم سموًمدقموء ًمقػصؾ او سمقـف

، واةةسمؿعـك: َأفمْ  ژک     ژ قاف. ويمؾؿيةةةوسملم ىم  ـف ومت  اعمشؽؾ ًمبقوكف وطمِؾفِفْر وسملِمْ

. واعمعـةك: َأفْمِفةْر شمشبقفًو ًمف سمػت  اًمبوب وإزاًمي اإلهمالق طمتك يق ؾ إمم او ظمؾػفو

وذًمةؽ قمةغم ؾمةبقؾ  ،ويتؿقةز احلةؼ اةـ اًمبوـمةؾ ،أاَركو طمتك يـؽشػ او سمقــةو وسمقةـفؿ

 آؾمتعورة اعمؽـقي.

 

 .4/192( طموؿمقي اًمشفوب 1)



 

 : ما يتعلق بأنفسهم وأهليهماملبحث الثاني 

شمـققمً اؼو د إكبقوء واطةوًمبفؿ ومةقام يتعؾةؼ سموًمةدقموء ٕكػسةفؿ، وىمةد اؿمةتؿؾ  

دقموؤهؿ قمغم اطوًمى قموًمقي اةـ ظمةػمي اًمةدكقو وأظمةرة اةـ أسمرزهةو: ـمؾةى اعمغػةرة 

واًمرمحي واًمتقسمي، وـمؾى اخلػم واًمـػع اعمطؾؼ، وـمؾى يمشػ اًمؽرب واًمغّؿ، وـمؾةى 

او يعةلم قمةغم شمبؾقةغ دقمةقهتؿ واًمؼقةوم سمرؾمةوًمتفؿ. اًمسالاي اـ اًمػتـ واًمبالء، وـمؾى 

 وؾملشمـوول هذه اعمؼو د واعمطوًمى ومقام يليت:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  -قمؾقفام اًمسالم-أول شمؾؽ اًمدقمقات دقموء آدم وطمقاء 

 .[23]إقمراف: ژپ  پ پ پ ڀ ڀ  ڀ 

ًمشةجرة اعمـفةل قمـفةو، سمعد أن أيمال اـ ا -قمؾقفام اًمسالم-ويمون هذا اًمدقموء اـفام 

فع ةاعمشةعر سموٓؾمةؽمطموم وآؾمةتعطوف واًمتةـةورسمّ وىمد اؾمتفاَل اًمدقموء هـةو سمؾػةظ 

 ويمامل اخلضقع هلل شمبورك وشمعومم.

وذًمةؽ ّٕن ومقةف  :ًمؾؿبوًمغي ذم شمعظقؿ اعمـودى وشمـةزهيف اًمقوءداء وطمذف طمرف اًمـّ 

ؾةص ًمؾتعظةقؿ ـمرومًو اـ اعـك إار، وطمذف طمرف اًمـةداء ًمقةزول اعـةك إاةر وخي

 واًمتـةزيف يمام اَر ؾموسمؼًو.

دون اًمتعبػم سموجلؿؾي آؾمؿقي يدل قمغم احلدوث  فمؾؿـوواًمتعبػم سموجلؿؾي اًمػعؾقي 

و زًمي ـمورئي وًمقسً اعصقي إسار، وٓ يؽةقن هةذا اعمعـةك واًمطروء ًمؾدًٓمي قمغم أهّن 

آؾمةؿقي يةدّل قمةغم و فمةوعمقن: ٕن اًمتعبةػم سموجلؿؾةي ًمق قمؼَم سموجلؿؾي آؾمؿَقي وىمول: إكّ 

 اًمثبوت قمغم اًمظؾؿ واإلسار قمؾقف، وهذا همػم اراد وٓ وارد.



 

اقمةةؽماف سموخلطةةل واًمةةذكى،  ژٻ ٻ ژ وإؾمةةـود اًمظؾةةؿ إمم كػسةةقفام ذم ىمةةقهلام 

وهةةل قمةةودة إوًمقةةوء واًمصةةوحللم ذم اؾمةةتعظوم اًمصةةغوئر اةةـفؿ، و  جيةةودٓ قمؾةةقفام 

ورة إمم أّن اعمبةودرة إمم اإلىمةرار يمام ومعؾ إسمؾقس ذم جمودًمةي رسمةف، وذم ذًمةؽ إؿمة -اًمسالم

 اةو رسى ذم رّس ةوهةذا اًمة»سموًمذكى واًمـدم ٓ اثقؾ ًمف ذم اىمتضوء اًمعػق وإكزال اًمرمحةي 

 .شأطمد اـ ذريتف إٓ يموكً قموىمبتف إمم ظمػم ذم دكقوه وأظمراه

مب  ىب   يب  جت  حت  خت  ژ : ضمةةقاب قمةةـ ىمةةقل اهلل هلةةام ژٱ ٻ ژ ومجؾةةي 

وومصؾً قمـفةو يمةام يػصةؾ اًمسةمال قمةـ ، [22راف:]إقم ژمت    ىت   يت  جث  مث  ىث  

ممو طمصؾ قمـد ذوق اًمشجرة، وىمد رشمى اإلظمبةور قمةـ إاةقر »اجلقاب وهذا اًمؼقل 

احلو ؾي قمـد ذوق اًمشجرة قمغم طمسى شمرشمقى طمصقهلو ذم اًمقضمقد، ومنهنام سمةدت هلةام 

 ژ ٻ ٻ ژ، صمةؿ ىمةقهلام: شؾمقآهتام ومطػؼو خيصػون وأقمؼى ذًمؽ كداء اهلل إَيومهةو

ذط طمةذف  ژٻ پ  پ پ ژ وىمقًمةف:  و يدّل قمغم رسقمي شمةقسمتفام قمؾةقفام اًمسةالم.مم

ضمقاسمف ًمدًٓمي ضمقاب اًمؼسؿ اعمؼدر قمؾقف، وعمََةو يمةون اًمنمةط ارشمبطةًو سمجقاسمةف واػتؼةرًا 

إًمقف أومود شمشةقيؼًو ذم إؾمةؾقب وأصمةرًا ذم اًمةـػس. ويالطمةظ هـةو أهنةام   يطؾبةو اًمرمحةي 

سمـو اهمػر ًمـو وارمحـو، وهذا ومقف دًٓمةي قمةغم إطمسوؾمةفؿ واعمغػرة ابوذة ومقؼقٓ اثاًل: ر

سموًمذكى ومؾؿ شمستسغ كػقؾمفام أن يطؾبو ذًمؽ ابوذة اةـ اهلل شمعةومم، وإكةام ؾمةوىمو ذًمةؽ 

 وهذا اـ يمامل أدهبام اع اهلل شمعومم .، ژٻ پ  پ پ پ ژ قمغم ؾمبقؾ اًمنمط 

ڃ  چ  چ چ چ ڇ ژ : ذم ىمقًمةةف وـمؾةةى اعمغػةةرة واًمرمحةةي كةةقح 

سمعد أن ؾملل رسمف أن يـجةل  وهذا اًمدقموء  در اـ كقح  .[47]هقد: ژڇ 

حئ مئ       ىئ يئ جب حب ژ  : اسمـف اـ اًمغرق سمعد أن وقمده اهلل أن يـجل اعف أهؾف ومؼةول

 

 .   1/184 : ايي واًمـفويي( اًمبد1)

 .8/65( اًمتحرير واًمتـقير: 2)



 

ڀ  ٺ   ٺ  ڀپ       پ ڀ ڀ پٻ      ٻ ٻ پ  ژ: ومؼول اهلل ًمف. [45]هقد: ژخب مب 

 .[46]هقد: ژٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿٺ ٺ ٿ      ٿ

،  ژڀ ڀ  ڀ ژ : قمؾةةقفام اًمسةةالم آدم وطمةةقاء وشملَاةةؾ اًمػةةرق سمةةلم ىمةةقل

 .ژچ ڇ ڇ ژ  :وىمقل كقح 

سمؿميمةديـ مهةةو اًمةاَلم وكةقن اًمتقيمقةةد  -قمؾةقفام اًمسةالم-طمقةٌ ضمةوء دقمةوء أسمقيـةةو 

ضقف ةـ اًمتقيمقةد وذًمةؽ طمسةبام يؼتةةظموًمقةًو اة وء كةقح ةـ ضموء دقمةةاًمثؼقؾي ذم طمق

 وم.ةةاعمؼ

اسمـف داظمةؾ اةع  أنّ : ٕكف ومفؿ ًمقس سمؿعصقي يمؿعصقي آدم  ومػعؾ كقح 

ًمةف أكةف ًمةقس اةـ أهؾةف: ٕكةف يمةوومر،   -شمعومم –أهؾف اًمذيـ وقمد اهلل سمـجوهتؿ ومبلَم اهلل 

 ومطؾى اـ رسمف اًمرمحي واعمغػرة طملم قموشمبف قمغم ؾمماًمف وؾموق يمالاف سمدون شمقيمقد.

اعصقي ًمرسمف أيَمةد ـمؾبةف سمؿميمةديـ اصمـةلم ًمقتـوؾمةى ذًمةؽ  وعمو يمون ومعؾ آدم 

اةو يؼتضةقف هـةو ضمةوء اًمتقيمقةد سمحسةى ذي طمصؾ اـف، واةـ وىمدر اًمذكى واخلطل اًم

طمةد أو أيمثةر ومؼد يؽقن اًمؽةالم ٓ حيتةوج إمم شمقيمقةد، وىمةد حيتةوج إمم اميِمةد وا اعمؼوم،

 .احلوضمي إمم ذًمؽسمحسى 

ٕن اعمغػةرة  :وكؾحظ ذم اًمدقموءيـ اًمسةوسمؼلم شمؼةديؿ اعمغػةرة قمةغم اًمرمحةي، وذًمةؽ

ًمعؿقم اخلؾةؼ، ويةدظمؾ ذم رمحةي اهلل اعمةماـ رمحي ظموَ ي سموعمماـلم ذم طملم أن اًمرمحي 

طمتك اًمبفةوئؿ شمعةقش سمرمحةي اهلل وشمةؽماطمؿ ومةقام  ،ومؽؾفؿ يعقشقن ذم رمحي اهلل ،واًمؽوومر

 .شاعمغػرة ؾمالم واًمرمحي همـقؿي واًمسالم اطؾقب ىمبؾ اًمغـقؿي»سمقـفو. إضوومي إمم أَن 

لم ةبعةف ؾمةوذًمةؽ قمـةداو اظمتةور اةـ ىمقاة وـَمَؾَى اعمغػةرَة واًمرمحةي اقؾمةك 

 ژۇ  ۇ  ۆژ  روا ىمةوًمقا:ةرون ومقةف، ومؾةام طمضةةووقمةدهؿ اهلل اقؼوشمةًو حيضة الً ةرضم

 

 .3/291( اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن: 1)



 

 . [153]اًمـسوء:

 ژۆۈژ اهلل إدب اةةع وأؾمةةوؤواضمةةرأة يمبةةػمة  قمةةغم اهلل ومتجةةرؤ   

 ومصعؼقا مجقعًو.[ 153]اًمـسوء:

 ەئې ې ى ى ائ ائ ەئژ  ِفقمًو ومؼةةول:ةرسَمةةف اتةة ومةةدقمو اقؾمةةك 

جئ حئ مئ  یىئ ی  ی یۈئ  ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ  ۆئوئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ

پ پ ڀ  ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   مب ىب   حب خب    جبيئ   ىئ

 .[156-155]إقمراف: ژ ڀڀ

 يةةودون أن يةةذيمر طمةةرف اًمـةةداء  ژې ژدقمةةوءه سمؾػةةظ وىمةةد سمةةدأ اقؾمةةك 

ًمؾدًٓمةي قمةغم اعـةك اًمؽمسمقةي  ژې ژاؾمتشعورًا سمؼرب اعمـودى إمم كػسةف وإيثةور يمؾؿةي 

وطمر ةف  ،خلوًمؼةف ؿ يقطمل سمتذًمؾ اقؾمك واًمرقمويي، واإلضوومي إمم ضؿػم اعمتؽؾ

 قمغم إضموسمي دقموئف.

أكةً وطمةدك ٓ  :أي ژجئ حئ ژ  وشملَاؾ اًمؼٍم اعمستػود اةـ شمؼةديؿ اعمسةـد إًمقةف

 همػم.

رع واًمتبتةؾ ةاةو يـبةع قمةـ قمظةقؿ اًمتضة ژحئ  ژ وذم إضوومي اًمقٓيةي إمم اًمضةؿػم 

 وطمسـ اًمتقؾمؾ إمم اهلل شمعومم.

أومم يمةةام ؾمةةبؼ سمقةةون  ژ جبمئ ىئ يئ ژوشمؼةةديؿ اعمغػةةرة قمةةغم اًمرمحةةي ذم ىمقًمةةف: 

 .ذًمؽ

وطمةذف  -ويمةذا ومةقام ؾمةبؼ -طمةذف واًمتؼةدير: اهمػةر ًمـةو ذكبـةو  وذم اجلؿؾي إجيوز

اعمػعقل سمف هـو إلومودة اًمعؿقم وؿمؿقًمف ًمغػم حمدد ومؾؿ يذيمر اػعقًٓ سمف اعَقـةًو طمتةك ٓ 

 يـحٍم احلؽؿ سمف، وموعمطؾقب اغػرة ؿمواؾي، وًمق ذيمةر ذم اًمسةقوق اةع شمؼةدم اةو يشةػم

 

 .اـ اًمبحٌ  226( يـظر : ص1)



 

إًمقف وهق اًمظؾةؿ ٕومةود ـمؾةى اغػةرة ذًمةؽ اًمةذكى قمةغم ؾمةبقؾ اخلصةقص، و  يػةد 

ويمؾ فمؾؿ ًمـػز، وذم احلذف إؿمورة إمم اؾمتعجول ـمؾةى  ،اعـك: اهمػر زم يمؾ ذكقف

  اعمغػرة واًمرمحي اـ اهلل شمعومم.

سمخةالف  ژ مئ ىئ يئ ژوىمد ضمةوء ـمؾةى اعمغػةرة واًمرمحةي هـةو ـمؾبةًو سحيةًو 

، وًمعؾ اًمسبى ذم ذًمؽ او شمؼةدم دقمةوء آدم وكةقح  -ًمسالمقمؾقفام ا -دقموء آدم وكقح 

اةةـ شمؼصةةػم ذم سمعةةض إاةةقر، ومةةآدم ظمةةوًمػ أاةةر اهلل وأيمةةؾ اةةـ  -قمؾةةقفام اًمسةةالم -

اًمشجرة، وكقح دقمو ٓسمـف سموًمـجوة وهق ممـ   يماـ سمف، وهةذا سمخةالف دقمةوء اقؾمةك 

شمؼةدم  ومؾؿ ُيسبؼ سمام يدّل قمغم اعمخوًمػي أو اًمتؼصػم اـف قمغم وضمف اخلصقص، سمؾ 

ہ ھ ھ ھ ژ  :-شمعةومم-او يدّل قمغم أكف ممـ يدظمؾ ذم رمحي اهلل  يمةام ذم ىمقًمةف

﮶ ﮷ ﮸  ۓھ ے ے  [154 ]إقمةةةةةةةراف: ژۓ  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 وهق داظمؾ ومقؿـ خيوف اهلل ومفق يستحّؼ اعمغػرة واًمرمحي وًمذا ـمؾبفام ـمؾبًو سحيًو.

َقةف حمؿةدا مم كبوكظرًا ٕمهقي اًمدقموء سمطؾى اعمغػرة واًمرمحي أرؿمةد اهلل شمبةورك وشمعةو 

ىئ ىئ ىئ     ی  ی  ی ژ أن يدقمقه هبذا اًمدقموء قمغم وضمف اخلصقص سمؼقًمف:  ×

وذم هذا اًمدقموء كؾؿس  إجيةوزًا سموحلةذف اةـ ظمةالل طمةذف ، [118]اعمماـقن: ژی 

وذًمةؽ يمةام ؾمةبؼ إلومةودة اًمعؿةقم ومقشةؿؾ يمةّؾ  ، ژىئ     یژ اعمػعقل سمف ًمؾػعؾلم 

ؾؿةس إجيةوزًا سمحةذف اتعؾةؼ اًمػعؾةلم، وذم ذكى وشمؼصػم دون حتديد أاٍر سمعقـف، يمام ك

ذًمؽ كقع اـ اًمتؾطػ وطمسـ إدب اـ ظمالل شمػةقيض إاةر إمم اًمةرب ذم شمعقةلم 

. شاهمػةر ًمـةو وارمحـةو»اعمغػقر هلؿ واعمشؿقًملم سموًمرمحي، وٓ يؽقن هذا اعمعـك ًمق ىمقؾ: 

 وهق شمذيقؾ اـوؾمى ًمالؾمتغػور وآؾمؽمطموم. ،ژی  ی ی ژ    صمؿ ظمتؿ اًمدقموء سمة

ذم ؾمقوق اًمتةؼُمؤ اةـ ىمقاةف واعبةقداهتؿ  واـ شمؾؽ اًمدقمقات دقموء إسمراهقؿ 

 ائ   ې ې ى ى    ې   ۋ ۅ ۅ ۉ      ۉ ې   ژ  اًمبوـمؾةةي وذًمةةؽ ذم ىمقًمةةةف:



 

  ېئ    ېئ ىئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ ۇئ  ۇئ    وئ   وئ  ەئ  ەئ   ائ 

خب         حب     جب     يئ        ىئ        مئ          حئ     جئ       ی     ی        ی       ی       ىئ      ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ      ڀ ٺ مب ىب  

ٺ    ٺ     ٺ          ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 

 .[89-77]اًمشعراء: ژڄ       ڃ ڃ 

   أسمةوه وىمقاةف إمم قمبةودة اهلل إسمةراهقؿ  أن دقمةو وهذه أيوت ضمةوءت سمعةد

ومبعةد أن وضمففةؿ إمم اًمـظةر واًمتلاةؾ ذم  . شمـػع وٓ شمّفةوكبذ قمبودة إ ـوم اًمتل ٓ

ۋ ژ : أفمفر اًمتؼمؤ اـ آهلةتفؿ سمؼقًمةف ،قمجز آهلتفؿ قمـ اًمـػع واًمّف وإضموسمي اًمدقموء

دون )رف( إلصمبوت رسمقسمقةي اهلل  ژ ۉ ې ژ  وىمد قمؼَم سمة ، ژۅ ۅ ۉ  ۉ ې  

ؿ اًمذيـ ٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة ، صمةؿ كَؾةص سمعةد ذًمةؽ شمعومم ًمؾعوعملم ذم اقاضمفي أرسموهب

إمم اًمثـوء قمغم اهلل اعددًا سمعض او أومةوض قمؾقةف اةـ اًمةـعؿ اًمتةل شمسةتقضمى كصةقص 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ اًمعبودة ًمف ومؼول: 

وذم كظؿ هذا اًمثـوء سمةلم يةدي اًمةدقموء وضمةقه . ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ 

اةع أاةر اهلدايةي واإلـمعةوم واإلؾمةؼوء  ژەئژ ضموء سموًمضةؿػم :سمالهمقي يمثػمة ومفق أوًٓ 

ًمتليمقةةد كسةةبتفو إمم اهلل وكصقصةةف هبةةو: َٕن هةةذه إومعةةول ممةةو يؿؽةةـ أن  :واإلؿمةةػوء

يدقمقفو اخلؾؼ: وعمو يمون إار يمذًمؽ كوؾمى شمقيمقدهو سموًمضؿػم. سمقـام   يلت سموًمضةؿػم 

ٕن اإلاوشمةةةي  ژۈئ ېئ ېئ    ېئ ژ: اةةةع اإلاوشمةةةي واإلطمقةةةوء ذم ىمقًمةةةف ژەئژ

 ،د اهلل وطمةدهةام أارمهةو سمقةبًو، وإّكةةةةةٌد هموًمةةدقمقفو أطمةةقر اًمتل ٓ يةةإاقوء اـ واإلطم

 .رضورة إمم اًمتقيمقد سموًمضؿػم ؽـ صَمَؿ ةةةومؾؿ ي

 

 . 7/92( يـظر: إقمراب اًمؼرآن وسمقوكف، عمحقل اًمديـ درويش: 1)



 

ذم اعمقاضةةع اًمثالصمةةي اةةع إاؽةةون آيمتػةةوء  ژ ې ژوشمؽةةرار آؾمةةؿ اعمق ةةقل 

اطمدة اةـ إـمـوب اًمغرض اـف اإليذان سملّن يمؾ و»سموًمعطػ قمغم  ؾي اعمق قل إول 

 .ششمؾؽ اًمصالت كعً ضمؾقؾ ًمف شمعومم استؼّؾ 

ٌٍم إضةوذم ةىمة ژې ى ى  ژ وشمؼديؿ اعمسـد إًمقف قمةغم ظمةؼمه اًمػعةكم ذم ىمقًمةف:

وهق ىمٍم  ػي قمغم اق قف أي: هق هيديـل وطمده، دون همػمه وهةذا اًمؼٍمة يػقةد 

قمؼةى  اهلدايةي  جمقةعواًمػوء شمدل قمةغم  ،اًمتخصقص ومفق ؾمبحوكف اعمختص سملار اهلدايي

 خلؾؼ ابوذة.ا

َٕن ظمؾةؼ اًمةذات ٓ يتجةدد ذم اًمةدكقو، : ژېژوقمؼَم قمـ اخلؾؼ سمؾػظ اعمةو  

ٕن اهلدايةي ممةو يتجةدد ويتؽةرر يمةَؾ  ژى ژسمقـام قمةؼَم قمةـ اهلدايةي سمؾػةظ اعمسةتؼبؾ 

. وإـمةةالق اهلدايةةي قمةةـ اًمؼقةةد إلومةةودة اًمعؿةةقم واًمشةةؿقل ًمؽةةؾ رضوب طمةةلم

ًمتشةؿؾ يمةّؾ أكةقاع اًمطعةوم  (ويشػلم -لم ويسؼ -يطعؿـل)اهلدايوت، ويمذا إـمالق 

ائ  ژقمطةػ قمةغم مجؾةي  ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژراب واًمشػوء، ومجؾةي: ةواًمش

، وكظؿةةً اعفةةو ذم ؾمةةؾؽ اًمصةةؾي عمق ةةقل واطمةةد، و  شمتػةةرد    ژ ەئ ەئ وئ

اًمصةةحي واعمةةرض اةةـ اتػرقمةةوت إيمةةؾ واًمنمةةب »: ّٕن  سمؿق ةةقل قمةةغم طمةةدة

 .شهموًمبوً 

اعمةةةرض إمم كػسةةةف ومؼةةةول: طمةةةلم أؾمةةةـد  واكظةةةر إمم طمسةةةـ أدب اخلؾقةةةؾ 

اةع أن اعمةرض واًمشةػوء  ژۆئ ژ وأؾمـد اًمشةػوء إمم اهلل شمعةومم ومؼةول: ژۇئژ

 يمّؾف اـ اهلل شمعومم وذًمؽ رقمويي حلسـ إدب اةع اهلل شمعةومم. يمةام أَن ذم إؾمةـود اعمةرض

 

 .6/249. و يـظر : شمػسػم أف اًمسعقد:  5/259ٓسمـ قمجقبي:  ( اًمبحر اعمديد1)

 .15/43، واًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب: 24/125( يـظر: شمػسػم اًمرازي 2)

 . 96/ 19شمػسػم إًمقد:  . ويـظر:6/249( شمػسػم أف اًمسعقد 3)



 

إمم كػسف إؿمورة إمم أن يمثػمًا اـ إاةراض حتةدث سمتػةريط اةـ اإلكسةون ذم اطوقمؿةف 

 .واشورسمف

محؾةف  ،وأؾمةـد اًمةـعؿ إًمقةف ،سمام هةق أهؾةف  قمغم رسِمف  أصمـك اخلؾقؾ  وسمعد أن

ذًمؽ قمغم اـوضموشمف ودقموئف شمـبقفًو إمم أن شمؼديؿ اًمثـوء سملم يدي اًمةدقموء اةـ اسقهمةةوت 

واًمبدايةي هـةةو  ،ژىئ يئ جب حب خب مبژ  :، ومؼةول  اإلضموسمةي

 ژ يئ ژاًمؽمسمقي واًمرقمويةي واًمقٓيةي، واًمتعبةػم سموًمػعةؾ   وسمؿعاعمشعر  ژ ىئ ژسمؾػظ 

ًمقشػم إمم أَن اؾمتجوسمي اهلل شمعومم ًمف حمض ومضةؾ اـةف ؾمةبحوكف وشمعةومم واـحةًي يؿـحفةو 

 .  يـوًمف اإلكسون سمؿجرد ؾمعقف ويمده إيوه وًمقسً أارًا استحّؼوً 

قمغم اعمػعقل  ژ جب ژوًمبقون طمر ف قمغم إضموسمي اًمدقموء ضموء سمتؼديؿ اجلور واعمجرور 

ـ رّس اًمتشقيؼ إمم اعممظّمر، ومنّن إضوومي إمم او ذم هذا اًمتؼديؿ ا ژ حب ژاًمٍمي  

او طمّؼف اًمتؼديؿ إذا أظّمر شمبؼك اًمـػس اؽمىمبي ًمقروده وٓؾمقام إذا يمون اـ اعمـةوومع اًمتةل 

حيرص اعمماـ قمؾقفو. صمؿ ـمؾى اـ رسمف أن يؽقن اقوّمؼًو ًمالكضامم إمم زارة اًمصةوحللم 

وأ ؾ اإلحلةوق وطمؼقؼتةف ضمعةؾ اًمٌمةء ٓطمؼةًو أي  ژخب مبژ  ومؼول:

ؼف ذم اًمسةةػم وأـمؾةةؼ هـةةو جمةةوزًا قمةةغم اًمؾحةةوق سموًمسةةوسمؼلم اةةـ إكبقةةوء اةةدريمًو اةةـ ؾمةةب

 واًمصوحللم.

وصمـةوء مجةقاًل  ،أي: اضمعؾ زم ذيمرًا طمسـوً  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژصمؿ ىمول: 

ذم إاؿ أشمقةي، واعمةراد سموًمؾسةون: اةو يقضمةد سمةف اةـ اًمؽةالم واًمثـةوء، وًمسةون اًمؼةقم 

ـ اًمةذيمر احلسةـ واًمثـةوء اجلؿقةؾ جموز طمقةٌ قمةؼَم قمة اًمؾسون. وقمؾقف ومػل ًمغتفؿ

 

 . 7/23، وشمػسػم اًمبحر اعمحقط: 24/125( يـظر: شمػسػم اًمرازي: 1)

  .[4إسمراهقؿ: ] ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژ ( واـف ىمقًمف شمعومم:2)



 

سموًمؾسون، وذًمؽ ّٕن اًمذيمر واًمثـوء يؽقن سموًمؾسون ومفق جموز ارؾمؾ قمالىمتف أًمقةي اةـ 

 إـمالق أًمي وإرادة او يـشل قمـفو.

اةةـ إضةةوومي اعمق ةةقف إمم  ةةػتف أي: ًمسةةوكًو  ژ ٻ ژإمم  ژ ٻ ژوإضةةوومي 

اًمثـةوء واًمصةدق ومقةف،   دىمًو، وهذا اًمق ػ سموعمصدر ًمؾدًٓمي قمغم اعمطوسمؼي اًمتواي سمةلم

واـ كظوئره ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: ىمدم  دق، واؼعد  دق، وادظمؾ  ةدق، وخمةرج 

وذم اًمق ةةػ  ،  ةةدق، يمةةام ؾمةةقليت ذم دقمةةوء كبقـةةو حمؿةةد قمؾقةةف اًمصةةالة واًمسةةالم

ذم سمؼةةوء أصمةةره  سموعمصةةدر ابوًمغةةي سمجعؾةةف ذات اًمصةةدق ممةةو يشةةعر سمرهمبةةي اخلؾقةةؾ 

ؾ ومجعؾةف حمبقسمةًو اؼبةقًٓ اعظةاًم اثـةًك قمؾقةف ذم اًمطقى، وىمد اؾمتجوب اهلل دقموء اخلؾق

مجقع اعمؾؾ، وٓ أدّل قمغم ذًمؽ اـ أّن اعمسؾؿلم يذيمروكف ذم  ؾقاهتؿ ويستغػرون ًمةف 

 وذًمؽ ذم اًمتشفد إظمػم اـ يمؾ  الة.

أي:  .ژ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ صمؿ يؽمىمةك اخلؾقةؾ ذم دقموئةف ومقسةلل اهلل سمؼقًمةف: 

، واإلرث اسةةتعور ٕهةةؾ آؾمةةتحؼوق: ٕن عةةقؿي اًمـّ اضمعؾـةةل اةةـ اعمسةةتحؼلم جلـّةة

اـ يصػم إًمقف اةو يمةون ًمغةػمه اةـ اةول أو اؾةؽ أو همػممهةو سمؿجةرد اةقت  (اًمقارث)

أّن اجلـَي اعَدة إقمدادًا  وحلًو  اإلرث. ورسمام كؾحظ ذم اًمتعبػم سمؾػظ اعموًمؽ اًمسوسمؼ

ـّ إن آاـقا وأؾمؾؿقا أهةؾ اًمـةور  ًمؽـ اـ يمػر اـفؿ ويمون اةـ ،ًمـعقؿ يمّؾ اإلكس واجل

 .ومقؿؾؽقكف اػماصمًو سمال قمقض ،ومنن أهؾ اجلـي يرصمقن او يمون افّقًل هلؿ

 

 ، اـ اًمبحٌ.  245 ص( يـظر: 1)

 ، اودة )ورث( 2/199( يـظر: ًمسون اًمعرب ، 2)

اـزٓن اـزل ذم اجلـي واـزل ذم اًمـور ومنن اوت ومدظمؾ اًمـةور او اـؽؿ أطمد إٓ ًمف  »( يمام ذم احلديٌ اًمصحق  3)

يـظر: حق  ؾمــ اسمـ اوضمي عمحؿةد كةوس . ش ژژ  ژ  ڑ  ژ ورث أهؾ اجلـي اـزًمف وذًمؽ ىمقًمف شمعومم : 

 .   4341، رىمؿ  2/1453اًمديـ إًمبو ، 



 

ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ژ  صمؿ دقمةو سمؼقًمةف:

 . ژڃ  

ضف عمو حيزكةف وخيزيةف يةقم ذم هذا اًمدقموء اـ رسمف أٓ يعرّ  وىمد ـمؾى اخلؾقؾ  

سمةدل اةـ  ژ ڤ    ڤ  ڤ ژدقمةوء سملؾمةؾقب اًمـفةل، ومجؾةي  ژٿ  ٹ ژاًمبعٌ، ومجؾةي 

ضملء هبو شمليمقدًا ًمذًمؽ اًمققم وشمعظةقاًم ًمشةلكف، وآؾمةتثـوء هـةو اـؼطةع  ژ ٹ      ٹژ

ـّ وهق او يمون ومقف اعمستثـك ًمقس سمعضًو اـ اعمستثـك اـف اةـ أشمةك اهلل  ، واعمعـك: ًمؽة

 .ـػعف ؾمالاي ىمؾبفشمسمؼؾى ؾمؾقؿ 

شمؼدير اعمضوف وهةق »إٓ اع  -قمغم رأي اًمزخمنمي-ـؼطعًو وٓ يؽقن آؾمتثـوء ا

وًمقسً اـ ضمـس اعمةول واًمبـةلم طمتةك يةمول اعمعـةك إمم أن  ،احلول اعمراد هبو اًمسالاي

اعمةول واًمبـةلم ٓ يـػعةون، وإكةام يـػةع ؾمةالاي اًمؼؾةى وًمةق   يؼةدر اعمضةوف   حيصةةؾ 

 .شًمالؾمتثـوء اعـك

وأقمـك ذم ىمضقي  وذًمؽ أن اعمول أهؿّ  :م واًمعـوييوىمدم ذيمر اعمول قمغم اًمبـلم ًمالهتام

 اًمػداء وًمذًمؽ ضمعؾ أّوًٓ.

ـّ اهلل سمف قمؾقف اةـ  وعمو متً اًمـعؿي قمغم يقؾمػ  سموضمتامع أسمقيف وإظمقشمف واو ا

         ى    ې ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ  اًمـبقة واعمؾؽ ؾملل رسَمةف ومؼةول:

ۈئ          ۆئ          ۆئ           ۇئۇئ        وئ          وئ        ەئ           ەئ           ائ              ائ             ى 

 .[101]يقؾمػ:  ژۈئ

ؾمةةبحوكف  -يشةةعر سمؼةةرب  ةةؾتف سمرسمةةف  ژىئژوطمةةذف طمةةرف اًمـةةداء ذم دقموئةةف 

 

 .1/290( يـظر: إ قل ذم اًمـحق ٓسمـ اًمرساج: 1)

   .7/24( شمػسػم اًمبحر اعمحقط: 2)

 .  3/326( اًمؽشوف: 3)



 

 :رع وآسمتفةولةاـ اًمتضة ژ ىئ ژعمو شمقطمقف يمؾؿي  :وإيثوره و ػ اًمرسمقسمقي -وشمعومم

 ام ؾمبؼ سمقون ذًمؽ.وّٕن إضموسمي اًمدقموء اـ اؼتضقوت اًمرسمقسمقي يم

يةقطمل سمتةذًمؾ اًمعبةد خلوًمؼةف وطمر ةف قمةغم إضموسمةي  ژ ىئ ژوإضوومي اًمضةؿػم إمم 

ضًو اـ اعمؾؽ وهق ةةًمؾتبعقض، واعمعـك سمع ژ ۉ ۉ ژ ذم ىمقًمف ژ ې ژ اًمدقموء، و

 ې ې ژذم ىمقًمةةف  ژ ې ژر، ويمةةذًمؽ ةاةةو آشمةةوه اهلل اةةـ شمةةدسمػم ظمةةزائـ اؾةةؽ اصةة

يؾ أطموديٌ اًمؽتى اعمـةزًمي وشملويؾ ومفل ًمؾتبعقض، واعمعـك سمعضًو اـ شملو ژ    ې

 .اًمرؤى

اةـ اًمتلويةؾ إؿمةعور سمةلن ذًمةؽ ذم سمعضو و ،وذم ضمعؾ اًمذي أوشمقف سمعضًو اـ اعمؾؽ

 .ضمـى اؾؽ اهلل وذم ضمـى قمؾؿف رء ىمؾقؾ ضمّداً 

عؿي واًمثـةوء قمةغم اقضمةدهو ومفةام وهوشمون اجلؿؾتون وإن يموكتو شمػقدان آقمؽماف سموًمـّ 

 ى أن يعقـف اهلل قمغم ؿمؽرمهو وشمسخػممهو ذم ـموقمتف.اتضؿـون اعـك اًمدقموء واًمطؾ

أي: ابدقمفام وظموًمؼفام قمغم همةػم اثةول ؾمةوسمؼ،  ژى    ائ ائژ  وىمقًمف:

 . وكصى قمغم أكف كعً ًمرب أو سمدل اـف

اًمسؿقات وإرض سموًمذيمر ًمعظةؿ ظمؾؼفةام اًمةذي يةدّل  وىمد ظمّص يقؾمػ 

كسةةون سمؿثوسمةةي اًمغطةةوء : وٕهنةةام سموًمـسةةبي ًمإل - ؾمةةبحوكف وشمعةةومم -قمةةغم قمظؿةةي اخلةةوًمؼ 

واًمػةراش جلؿقةةع اعمخؾقىمةةوت، ورّس شمؼةةديؿ اًمسةةؿقات قمةةغم إرض ّٕن أيةةوت ذم 

 ومقفةو اةـ إومةالك اًمةدائرة اًمسؿقات أقمظةؿ اـفةو ذم إرض ًمسةعتفو وقمظؿفةو واةو 

إضةةوومي إمم اؾمةةتقائفو واشمسةةوىمفو وؾمالاتةةةفو اةةـ اخلؾةةؾ  قمةةـ قمؿةةد شُمؼُؾفةةو واؾمةتغـوئفام

 

 . 406( يـظر: شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ة قمبد اًمرمحـ اًمسعدي: ص 1)

 .    12/59( اًمتحرير واًمتـقير: 2)

 .2/345( يـظر: إقمراب اًمؼرآن ًمؾـحوس ، 3)

    



 

يػرس ًمـةو جمةلء ًمػةظ اًمسةؿقات سمصةقغي اجلؿةع  -واهلل أقمؾؿ -واًمػطقر، وهذا اًمرّس 

 ًمؾدًٓمي قمغم قمظؿ أيوت ومقفو.

أي أكً وطمدك  ژ ۇئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ژوشملّاؾ اًمؼٍم اعمستػود اـ ىمقًمف: 

ٓ همػم، وهذه اجلؿؾي وإن ضموءت سمصقغي اخلؼم ومةنّن اعمةراد هبةو اإلكشةوء أي: رب يمةـ 

ي اًمةدكقو قمةغم أظمةرة: ٕن وٓية أكً وًمقل ذم اًمدكقو وأظمرة، وىمةدم يقؾمةػ 

اًمدكقو هل اعمؽون إول اًمذي حتؼؼةً ومقةف وٓيةي اهلل ًمةف: وّٕن اةـ يمةون اهلل وًمقةف ذم 

اًمدكقو ومفق وًمقف ذم أظمرة: إذ اًمةدكقو هةل دار اًمعؿةؾ ومقؼةع ومقفةو اًمتؼصةػم واًمعصةقون 

قف ذم ومفق وًم ،واًمزًمؾ، ومؿـ قمصؿف اهلل ذم اًمدكقو اـ اًمتؼصػم وشمقٓه سموًمرقمويي واهلدايي

 أظمرة سمال ريى.

وهل دقمقة أن يتقوموه اسؾاًم طمةلم  ژۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ژصمؿ دقمو رسَمف 

وأن يؾحؼف سموًمصوحللم، وأ ؾ اًمؾحوق وطمؼقؼتف يمام ؾمبؼ ضمعؾ اًمٌمء ٓطمؼًو  ،يتقوموه

اةةـ ؾمةةبؼف ذم اًمسةةػم وأـمؾةةؼ هـةةو جمةةوزًا قمةةغم اًمؾحةةوق سمةةلصمر اًمسةةوسمؼلم اةةـ إكبقةةوء 

 واًمصوحللم.

 سالم ًمؾرب، وإفمفور ةةاإلىمرار سموًمتقطمقد، وآؾمت»ً وهذه اًمدقمقة اًمعظقؿي مجع

آومتؼور إًمقف، واًمؼماءة اـ اقآة همةػمه ؾمةبحوكف، ويمةقن اًمقومةوة قمةغم اإلؾمةالم أضمةَؾ 

همويوت اًمعبد، وأّن ذًمةؽ سمقةد اهلل ٓ سمقةد اًمعبةد، وآقمةؽماف سموعمعةود، وـمؾةى اراومؼةي 

 .شاًمسعداء

ومؼد اسمتاله اهلل اسمتالء قمظةقاًم ذم سمدكةف وأهؾةف واوًمةف،  ًمؽ: دقموء أيقب واـ ذ

 

 .  201( اًمػقائد ٓسمـ اًمؼقؿ، ص 1)



 

وشمفةقمًو إًمقةف أن  ة شمبورك وشمعوممة واسمتفوًٓ إمم اهلل  ،ومؾؿ يزده ذًمؽ إٓ  ؼمًا واطمتسوسموً 

ی جئ حئ ژ  : ×  كبقـو حمؿداً ىمول شمعومم خموـمبًو  ،يؽشػ او سمف اـ اًمف واًمبالء

 .[41]ص: ژمئ ىئ يئ جب حب خب     مب ىب 

إدب اةةع رسمةةف ومؾةةؿ يـسةةى اعمةةرض إمم اهلل ذم دقموئةةف اةةع أكةةف  ىمةةد راقمةةك و

 .  وموقمؾف، و  يٍمح سمدقموئف سمؾ قمَرض سمطؾبف طمقوًء اـ اهلل 

قمطةةػ سمقةةون ًمةةف، ژحئژ، وژجئژسمةةدل اؿمةةتامل اةةـ  ژىئ يئ ژومجؾةةي 

 ًمؾتنميػ واًمتؽريؿ. ژجئ حئژواإلضوومي ذم 

ذا احلول سموًمةذيمر اةـ ف، وظُمّص هف زاون اؼقد ًمتذيمر زاـ كدائف رسمّ : فمرژمئ ژ و

وهمويي يمةامل اإليةامن واًمرضةو  ،سملم أطمقاًمف: ٕن هذا اًمقىمً هق أطمسـ أطمقال شمقيمؾف

ّر قمـةف، واومتتةوح آيةي اًمةدقموء ةوهق وىمةً اؾمةتجوسمي اهلل دقمةوءه سمؽشةػ اًمضة ،ذم كػسف

اذيمر وىمً كةداء  : إمم اًمقىمً أي ژڤ ژًمقتقضمف إار سموًمذيمر ذم ىمقًمف:  ژمئژسمة

ف وىمةةً اًمةةدقموء، وذم هةةذا إؿمةةورة ًمؾعـويةةي سمةةزاـ اخلطةةوب، أيةةقب ًمرسمةةف اهتاماةةًو سمحوًمةة

اًمظرومقةي اةـ هتقئةي اًمةـػس ًمتؾؼةل اةو يعؼبفةو اةـ   ژمئژ إضوومي إمم او يبعثف اًمتعبػم سمةة

 شمقضمقف ومقتؿؽـ ومقفو ومضؾ متؽـ.

ويةراد اـةف ذم  ،وأ ؾ اًمـداء وطمؼقؼتف: ارشمػوع اًمصقت، وهةق اشةتؼ اةـ اًمـّةدى

ـمؾى اإل غوء وإىمبةول اًمةِذهـ اةـ اًمؼريةى  وشمػرع قمـف ،إ ؾ ـمؾى إىمبول اعمـودى

 .وهق إىمبول جموزي ،اـؽ

شملدسمًو اع رسمةف  ،دون أ وسمـل قمغم ؾمبقؾ اعمثولژ حب ژًمؾػعؾ  وإيثور أيقب 

 إذ ضمعؾ او طمَؾ سمف اـ اًمف يموعمّس اخلػقػ. ،شمبورك وشمعومم

 

 .    8/65( اًمتحرير واًمتـقير: 1)



 

طمقٌ سمدأ سموٕهقن صمؿ أشمبعف سموٕؿمةّد،  ژ ابذَعَژقمغم  ژمب ژوشملَاؾ يمقػ ىمدم 

ذا اًمتؼديؿ اـ سموب اًمؽمىمل طمقٌ روقمل ومقف اًمتدرج ذم اًمشدة سمدءًا سموٕضعػ صمةؿ وه

 إؿمّد اـف.

ٺ ٺ     ژطملم جلل إمم رسمف ـموًمبةًو اًمرمحةي:  وشملاؾ مجةول اًمروقمي ذم دقمةوئف 

 . [83]إكبقوء: ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ 

ف، ةاسةـل اًمة كةودى رسَمةف سمةلِ   :أي ، سمػت  اهلؿزة قمةغم شمؼةدير سمةوء اجلةرّ  ژ ٿ ژ و

 .قمغم إضامر اًمؼقل أو ًمتضؿلم اًمـداء اعـوه ژ إّ  ژوىمرئ: 

وإؾمـود اعمّس إمم اًمّف جموز قمؼةكم: ٕن اًمػوقمةؾ احلؼقؼةل هةق اهلل ؾمةبحوكف وشمعةومم 

 وًمقس اًمف، وًمؽـ أؾمـده إًمقف شملُدسمًو اع اهلل.

  ،ءوًمةدقمووشملَاؾ طمسـ أدسمف اع اهلل طمقٌ ضمعؾ او أ وسمف اّسًو ظمػقػةًو، و  يٍمةح سم

وو ػ طموًمةف   اصوسمف، رض سمطؾبف، وشمؾطػ سمذيمروإكام قمّ  وهذا اـ يمامل أدسمف 

وعمةو . ژٹ ٹ ٹ ژ  وأصمـك قمغم رسمف سمؽامل اًمرمحي ومؼول: ،سمام يقضمى اًمرمحي

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ژ شمعريضًو سموًمدقموء ومَرع قمؾقف ىمقًمةف:  يمون صمـوء أيقب 

ًمؾؿبوًمغي ذم اإلضموسمةي،  ژڤ ژذم اًمػوء واًمسلم واًمتوء و [84]إكبقوء:ژ  ڄڦ   ڦ

 وومقفو إؿمورة إمم رسقمي يمشػ اًمف اًمذي كزل سمف.

وإفمفور اًمػؼر واًمػوىمي  ،سملم طمؼقؼي اًمتقطمقد»ذم هذا اًمدقموء  وىمد مجع أيقب 

وأكةف أرطمةؿ  ،إمم رسمف، ووضمقد ـمعؿ اعمحبي ذم اًمتؿؾةؼ ًمةف، واإلىمةرار ًمةف سمصةػي اًمرمحةي

ضمتف هق وومؼره، واتك وضمد اعمبةتغم هةذا اًمرامحلم واًمتقؾمؾ سمصػوشمف ؾمبحوكف وؿمّدة طمو

 .شيمشػً قمـف سمؾقاه

 

 .4/242، وومت  اًمؼدير: 17/126يـظر: اًمتحرير واًمتـقير:  (1)

 . 1/381، ػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ٓسمـ اًمؼقؿ ( شم2)



 

ذم سمطةـ احلةقت كةودى رسَمةف اسةتغقثًو اعؽمومةًو سمخطئةف يمةام  وعمَّو اؾمتؼَر يقكس 

ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ژ أظمةةةؼم قمـةةةف ؾمةةةبحوكف وشمعةةةومم سمؼقًمةةةف: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ں ں ڻ ڻ  ڱ ڱ   ڱ ڱ  ڳ ڳ

 .[88-87]إكبقوء: ژھ ھ ے     ھہ ہ  ہ  ھ

قت ةٓسمتالع احلة قت ًُمِؼى سمف يقكس ةو ػ أي  وطمى احل ژونذا الّنُژو 

 ف.ةًم

، واعمةةةراد سمةةةف هـةةةو اًمتشةةةبقف، أي: ظمةةةرج  ژک ژطمةةةول اةةةـ  ژگ ژ و

هموضةى  :أي ،، واعمػوقمؾي هـو حتتؿؾ أن شمؽقن قمغم سموهبةو اةـ اعمشةوريمييموعمغوضى

هـةةو ًمؾؿبوًمغةةي ذم ىمقاةةف وهموضةةبقه طمةةلم   يماـةةقا سمةةف أول إاةةر. وىمقةةؾ: اعمػوقمؾةةي 

 .اًمغضى

ـّ أن اهلل ٓ يضقؼ قمؾقف، وىمقؾ:  .اًمتضققؼ :اـ اًمؼدر وهق    ژڳ ژو  واعمعـك فم

اةـ سمةوب اًمتؿثقةؾ »سمؿعـك كحؽةؿ، اةلظمقذ اةـ اًمؼةدرة ومقؽةقن قمةغم هةذا  ژڳژ

ـّ أن ًمةـ كؼةدر قمؾقةف ذم اراهمؿتةف ىمقاةف اةـ  سمؿعـك: ومؽوكً طموًمتف مموصمؾي سمحول اـ فم

 . شهمػم اكتظور ٕار اهلل

ٓؾمتغراق اجلـس ومشةؿؾً  ژڱ ژومصقحي، وأل ذم     ژڳ ژواًمػوء ذم 

 .فمؾؿي احلقت وفمؾؿي اًمبحر وفمؾؿي اًمؾقؾ

اةـ اًمتسةبق ، وىمقةؾ: اؾمةؿ اصةدر  - االزم اًمـصى -اصدر  ژڻ ژ و

 

 .     17/131( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 1)

 .     17/131( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 2)

 .6/82، ويـظر: شمػسػم أف اًمسعقد: 3/132( اًمؽشوف 3)

 .    18/517( يـظر: شمػسػم اًمطؼمي 4)



 

، وشمصدير اًمؽالم سمف اـ ىمبقؾ سمراقمي آؾمتفالل واًمتؾطػ، ووموئدة ؾمَب  اعمضوقمػ

وؾمقء شمؼديره، واعمعـةك: أكزهةؽ شمـةةزهيًو  ،طمصؾ اـ ظمطئف اًمتسبق  هـو آقمتذار قمام

وومقف اًمتـةزيف اًمبؾقغ اـ طمقٌ آؿمتؼوق اـ )اًمسب ( واةـ »قمظقاًم. ىمول أسمق اًمسعقد: 

ضمفي اًمـؼؾ إمم )اًمتػعقؾ(، واـ ضمفي اًمعدول إمم اعمصدر او ٓ خيػك، واعمراد: أكزهؽ 

 .ششَمـِْزهيًو طمؼقؼّقوً 

 صمالصمي أاقر:وهذا اًمدقموء اًمعظقؿ شمضؿـ 

وذم هةةذا إصمبةةوت اكػةةراده ؾمةةبحوكف سموًٕمقهقةةي اًمتةةل  ژڱ ڱ ں ں ژ  ىمقًمةةف: -1

 شمتضؿـ يمامل قمؾؿف وىمدرشمف ورمحتف وطمؽؿتف.

وإصمبةوت  ،وومقف إصمبوت شمـزيف اهلل اـ يمةّؾ كؼةص وقمقةى ژڻژ  ىمقًمف: -2

 قمظؿتف اعمقضمبي ًمف سمراءشمف اـ اًمـؼوئص واًمعققب.

 ،وسمحؼقؼةةي طموًمةةف ،فوومقةةف اقمةةؽماف سمذكبةة ژڻ ڻ ڻ ۀ ژ : ىمقًمةةف -3

 وهق يتضؿـ ـمؾى يمشػ اًمؽرب اـ ظمالل و ػ طموًمف. 

وأاو دقمقُة ذى اًمـقن.. ومنَن ومقفو اـ يمامل اًمتقطمقد واًمتـةةزيف »: ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

ًمؾرِب شمعةومم، واقمةؽماِف اًمعبةد سمظؾؿةف وذكبةف اةو هةق اةـ أسمؾةغ أدويةِي اًمَؽةْرِب واهلَةِؿ 

ف رم ىمضةوء احلةقائٍ، ومةنَن اًمتقطمقةَد واًمتـةةزيف واًمَغِؿ، وأسمؾةِغ اًمقؾمةوئؾ إمم اهلل ؾمةبحوك

يتضؿـون إصمبوت يمؾ يمةامل هللِ، وؾمةؾَى يُمةِؾ كؼةٍص وقمقةى ومتثقةؾ قمـةف. وآقمةؽماُف 

سموًمظؾؿ يتضَؿـ إيامَن اًمعبد سموًمنمع واًمثقاب واًمعؼوب، وُيقضمى اكؽسةوَره ورضمققَمةف 

سمف، ومففـةو أرسمعةُي ُأاةقر إمم اهلل، واؾمتؼوًمتف قمثرشَمف، وآقمؽماَف سمعبقديتف، واومتؼوره إمم ر

 

. ويـظر: مهةع اهلقااةع ذم ذح مجةع اجلقااةع، 1/49ؾامت اًمـوس، ٕف سمؽر إكبوري: ( اًمزاهر رم اعوكك يم1)

 . 117-2/116ًمؾسققـمل: 

 . سمتٍمف يسػم.    3/101( شمػسػم أف اًمسعقد: 2)



 

 .شىمد وىمع اًمتقؾمُؾ هبو: اًمتقطمقد، واًمَتـِْزيف، واًمعبقديي، وآقمؽماف

وعمََو يمون شمقؾمةؾف إمم رسمةف هبةذه إاةقر إرسمعةي شمعريضةًو سموًمةدقموء ومةَرع قمؾقةف ىمقًمةف 

ًمؾؿبوًمغي ذم اإلضموسمي، وومقفو إيامء إمم رسقمي اؾمتجوسمي اهلل شمبةورك  ژہژشمعومم: 

 وشمعومم ًمعبده.

وىمد ضموء اًمؽمهمقى ذم هذا اًمدقموء ذم طمول اًمبالء يمام ذم طمديٌ ؾمعد سمـ أف 

دقمقة ذي اًمـقن إذ دقمو رسَمف وهق ذم سمطـ احلقت »: أكف ىمول: ×قمـ اًمـبل  وىموص 

  يدع هبو رضمؾ اسؾؿ ذم رء ىمط إٓ  ٓ إًمف إٓ أكً ؾمبحوكؽ إ  يمـً اـ اًمظوعملم

 .شاؾمتجقى ًمف

يت أردن اـةف ومعةؾ اًمػوطمشةي، جلةل إمم ـي اًمـسقة اًمةاّل ًمػت وعمََو شمعرض يقؾمػ 

ـّ ومؼةول: ـّ واًمسةالاي اةـ ذهة ڈ ژ ژ اهلل شمعومم وـمؾةى اـةف اًمعصةؿي اةـ ومتـةتف

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

 .[33  ]يقؾمػ:

امذا  ةـع يقؾمةػ اؾمتئـوف سمقو  ومؽلن ؾموئاًل يؼةقل: ومة ژڈ ژ ژ ژومجؾي 

أي: آصمةةر ژڑ ڑ ژ، وژژ ژ ڑ ڑژاـوضمقةةًو رسمةةف:  طمقـئةةذ؟ ومؼقةةؾ: ىمةةول

قمـدي وأؾمفؾ قمكّم وأهقن اـ اًمقىمقع ذم اعمعصقي واىمؽماف اخلطقئي، وىمد سمةدأ دقمةوءه 

وإيثةور و ةػ اًمرسمقسمقةي ذم  ،اعمشعر سمؿعو  اًمؽمسمقي واًمرقمويةي واًمقٓيةي ژژ  ژسمؾػظ 

 ةةالح اعمرسمةةقب، وإضةةوومي اًمضةةؿػم إمم اثةةؾ هةةذا اعمقىمةةػ يـبةةع قمةةـ إضةةوومي اةةو ومقةةف 

 

 . 4/208( زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود، ٓسمـ اًمؼقؿ ، 1)

. وؿمةةعى اإليةةامن 10492، رىمةةؿ: 6/168( ؾمةةــ اًمـسةةوئل اًمؽةةؼمى، ًمؾـسةةوئل، )ذيمةةر دقمةةقة ذي اًمـةةقن(: 2)

، 5/529. واجلةواع اًمصةحق  )ؾمةــ اًمؽماةذي( ٕيةل قمقسةك اًمؽماةذي:  10224، رىمؿ: 7/256ًمؾبقفؼل: 

 .    5/529و ححف إًمبو ، يـظر:  حق  ؾمــ اًمؽماذي . 3505سمرىمؿ 



 

: تػضةةقؾو ةةقغي اًم يةةقطمل سمتذًمةةةؾف خلوًمؼةةف وطمر ةةف قمةةغم إضموسمةةي دقموئةةف.ژژژ

حمبي وٓ اقؾ عمو يدقمقكف إًمقف، وإكام اًمػتـةي  ًمقسً قمغم سموهبو إذ ًمقس ًمف  ژڑژ

 .واًمسجـ ّذان أهقهنام وأىمرهبام إمم اإليثور اًمسجـ

ـّ  ظمروضمةًو اةـ  -ظمو ةي ف ااةرأة اًمعزيةزاةع أّن اًمتةل دقمتة -وأضوف اًمدقمقة إًمقف

ـّ مجقعةةًو رهَمْبـَةةف ذم اطووقمتفةةو وظَمَقوْمـَةةف اةةـ ةاًمتصةة ري  إمم اًمتعةةريض، وىمقةةؾ ٕهنةة

 .خموًمػتفو

أي: إن ويمؾتـةةةل إمم  ژگ گ گ گ  ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ     ژ  وىمقًمةةةف:

كػز ومؾقس زم اـ كػز إٓ اًمعجز واًمضعػ، وومقف طمسـ شملدب اةع اهلل طمقةٌ شمةؼمأ 

ىمقشمف، وأكف ٓ قمصؿي ًمف إٓ سموهلل، وأكف   يؿتـع قمـ اعمعصقي و  يسةؾؿ اةـ اـ طمقًمف و

اًمقىمقع ومقفو إٓ سمعقن اهلل وشمقومقؼف. واخلؼم استعؿؾ ذم اًمّدقموء، وًمذًمؽ ومَرع قمـف مجؾي 

 [34]يقؾمػ: ژڱ  ڱ  ں  ژ 

ومحةةلم سمعثةةف اهلل إمم ومرقمةةقن وىمقاةةف  ك واةةـ شمؾةةؽ اًمةةدقمقات دقمةةوء اقؾمةة

قمؾؿ أّكف يمِؾػ أارًا قمظقاًم حيتوج اعةف إمم  ةؼم  ،يدقمقهؿ ًمتقطمقد اهلل وإومراده سموًمعبودة

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېې ې ې ژ  قمظقؿ ومؼةول:

ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  

 .[35-25]ـمف: ژی    ی ی ی       جئ حئ مئ  ىئ   يئ جب 

دقموءه سمحذف طمرف اًمـداء اًمدال قمغم ؿمعقره سمةوًمؼرب  وىمد اؾمتفؾ اقؾمك 

عمةو ومقةف اةـ  :وإيثوره ًمػظ اًمرب ،إضوومي إمم اعمبوًمغي ذم شمعظقؿ اعمـوَدى وشمـزهيف ،اـ رسِمف

 

 .4/274( شمػسػم أف اًمسعقد: 1)

 .      3/34( يـظر: ومت  اًمؼدير: 2)



 

 اعـك اًمرسمقسمقي اعمشعر سموًمرقمويي واًمقٓيي يمام ؾمبؼ سمقون ذًمؽ.

. وذًمةؽ ًمقؼبةؾ أي: وؾِمةعف وكةِقره سمةوإليامن واًمـبةقة ژۆ ۆ ۈ ژ  واعـك

قمغم اًمؼقةوم سمقاضمةى اًمةدقمقة واًمتبؾقةغ ويتحَؿةؾ اةو قمسةك أن يةرد قمؾقةف اةـ إقمبةوء 

 واًمشدائد.

، وطمؼقؼتف: شمؼطقع وأ ؾ اًمنمح: اًمبسط واًمتقؾمعي، واًمتنمي : شمؼطقع اًمؾحؿ

، وذم هةذا اًمؾػةظ اؾمةتعورة طمقةٌ فموهر رء ًمةلِم ورىمقةؼ طمتةك يشةّػ قمةـ رىّمتةف

او ذم كػس اإلكسون اةـ ظمةقاـمر شمؽةدره أو شمقضمةى شمةردده ذم إلزاًمي »اؾمتعػم اًمنمح 

 .شاإلىمدام قمغم قمؿٍؾ او شمشبقفًو سمتنمي  اًمؾحؿ سمجواع اًمتقؾمعي

 واع ؾمعي اًمصدر واكنماطمف ٓسمَد اـ شمقسػم اهلل وشمقومقؼف، وهلذا دقمو اقؾمك 

واعمعـك: ؾمِفؾ قمكَم يمَؾ أاةٍر أؾمةؾؽف ويمةّؾ ـمريةؼ  ، ژٴۇ ۋ ۋ ژرسَمف سمذًمؽ ومؼول: 

 أىمصده ذم ؾمبقؾ شمبؾقغ دقمقشمؽ وأداء رؾموًمتؽ.

او يةدّل قمةغم  ژٴۇ ۋ ژوذم  ژۆ ۆ ژذم  ژۆ ژوذم شمؼديؿ اجلور واعمجرور 

رح ًمصةةدره واًمتقسةةػم ٕاةةره، وذم ةآظمتصةةوص، ووموئةةدة ذيمرمهةةو شمليمقةةد ـمؾةةى اًمشةة

إفمفةور ازيةد اقمتـةوء سمشةلن يمةّؾ اةـ اعمطؾةقسملم »شمؼديؿفو قمغم اعمػعقل سمةف وشمؽرارمهةو 

، وذم أيتلم إـمـوب يػقةد شسموؾمتدقموء طمصقهلام ًمف واظمتصو فام سمف وومضؾ اهتامم

 يػقةد ـمؾةى ذح رء اةو ًمةف. وىمقًمةف: ژۆ ۆژ  ىمقًمةف:»اًمتػخقؿ واًمتعظقؿ: ّٕن 

واعمؼةةوم اؼةةتٍض ، ژٴۇ ۋ ۋ ژ يػقةةد شمػسةةػمه وسمقوكةةف. ويمةةذًمؽ ىمقًمةةف: ژۈ ژ

 

 .   11/192( شمػسػم اًمؼرـمبل، 1)

 ، اودة  )ذح(.    2/497( ًمسون اًمعرب، 2)
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 .شًمؾتليمقد ًمإلرؾمول اعممذن سمتؾؼل اعمؽوره واًمشدائد

دقمةو رسَمةف  ،أن اًمػصوطمي واًمبقون ممو يعلم قمغم إىمواي احلجةي ؿ اقؾمك وعمََو قمؾ 

ف يمةون ذم أّكة :وىمد ذيمةر اعمػرسةون ژۅ ۉ ۉ  ې ژ  أن يػت  قمؾقف سمذًمؽ ومؼول:

ر ومسةةلل رسَمةةف أن حيةةّؾ قمؼةةدة ًمسةةوكف ًمقػفؿةةقا ىمقًمةةف، ةصمؼةةؾ وقمسةة ًمسةةون اقؾمةةك 

 .وًمقحصؾ ًمف اعمؼصقد اـ اعمخوـمبي واعمراضمعي واإلومصوح قمـ اعمعو 

اقضةع اًمعؼةد اةـ اخلةقط أو احلبةؾ طمةلم يةدار سمعضةف قمةغم سمعةض  :وأ ؾ اًمعؼةدة

أـمؾؼً قمغم قمرس اًمـطؼ سمةوًمؽالم أو سمعةض احلةروف قمةغم وضمةف آؾمةتعورة » ،ويشدّ 

 .شًمعدم شمٍمف اًمؾسون قمـد اًمـطؼ سموًمؽؾؿي وهل اؾمتعورة شمٍمحيقي

لم اًمؽةةالم، ويؼةةول ًمؾعؼةةدة طمبسةةي، واـةةف: قمؼةةد اًمؾسةةون ومفةةق أقمؼةةد إذا يمةةون ٓ يبةة

اةـ احلةّؾ وهةق إاةر اعمـوؾمةى ًمؾعؼةدة قمةغم ؾمةبقؾ  ژاطمؾةؾژواؾمتعور إلزاًمتفو ومعؾ 

 .آؾمتعورة اعمؽـقي

قمؼدة ؿمديدة وقمةدل قمةـ اًمتعريةػ سموإلضةوومي ومؾةؿ  :ًمؾتعظقؿ أي ژ ۉ ژوشمـؽػم 

 .ًمقتلشمك اًمتـؽػم اعمشعر سملهنو قمؼدة ؿمديدة:يؼؾ )قمؼدة ًمسو ( 

وشمعؾةقاًل  ،وهةل مجؾةي ضمةوءت ضمقاسمةًو ًمؾطؾةى،  ژ ې  ې  ژ صمؿ قمؾؾ ـمؾبف سمؼقًمف:

 ژېژاًمػعةؾ   ًمؾغويي اـ دقموئف أن حيّؾ اهلل قمؼدة اـ ًمسوكف، وىمد آصمةر اقؾمةك

ومفةق يسةتعؿؾ  ،قمغم همػمهو اثؾ يعؾؿقا قمغم ؾمبقؾ اعمثةول: ّٕن اًمػؼةف أظمةّص اةـ اًمعؾةؿ

 ًمؾدًٓمي قمغم اًمعؾؿ سمبقاـمـ إاقر ودىموئؼفو وظمػويوهو.

 

 .    187( اإليضوح: ص 1)

 .   1/341( اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن: 2)
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ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ى  ائ ژصمةةؿ دقمةةو رسَمةةف 

اةةو يةةدل قمةةغم آظمتصةةوص، وذم شمؼةةديؿ  ژۆ ژوذم شمؼةةديؿ اجلةةور واعمجةةرور . ژىئ  

 .دًٓمي قمغم آهتامم وآقمتـوء سمشلن اًمقزارة ژ وئ ژقمغم    ژائژ

ىئ   ىئ  ی    ی ی ی        ژـمؾبف ًمـػسةف وٕظمقةف سمؼقًمةف:  صمؿ قمؾؾ اقؾمك 

: وىمةةد قمَؾةةؾ أسمةةق طمَقةةون شمؼةةديؿ اًمتسةةبق  قمةةغم اًمةةذيمر ذم ىمقًمةةف.ژجئ حئ مئ  ىئ   يئ 

سملّن اًمتسبق  شَمـْزيف قماَم ٓ يؾقؼ وحمّؾةف اًمؼؾةى، واًمةذيمر  ژىئ  ی    ی ی ی ژ

 .شىمَدم او حمّؾف اًمؼؾى قمغم او حمّؾف اًمؾسون»صمـوء ومتجقد وحمّؾف اًمؾسون، ومؾذًمؽ 

قن ًمذيمر ىمد يؽةقن سموًمؼؾةى وىمةد يؽةوهذا اًمتعؾقؾ ومقف كظر: ّٕن يماًل اـ اًمتسبق  وا

ٕن شمـةزيف اهلل اؼدم قمةغم همةػمه اةـ إاةقر،  -واهلل أقمؾؿ -سموًمؾسون، وإكام ىمَدم اًمتسبق 

 ومؿـ كزه اهلل اـ اًمعقى واًمـؼص ٓ يذيمره إٓ سمام يؾقؼ سمف اـ اجلالل واًمؽامل.

ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ژ   × ء كبقـو حمؿدواـ شمؾؽ اًمدقمقات دقمو

وهةةذا اًمةةدقموء اجلؾقةةةؾ اتضةةؿـ ، [80إلرساء:]ا ژک گ گ گ  گ ڳ ڳ 

وطمؼقةةؼي اًمصةةدق ذم »ؾممال اهلل شمبورك وشمعةومم أن جيعؾ ادظمؾف وخمرضمف قمغم اًمصدق. 

وهق او يمةون سمةف وًمةف اةـ  ،هذه إؿمقوء : هق احلةؼ اًمثوسمً اعمتصةؾ سموهلل اعمق قل إمم اهلل

ق وخمةرج اًمصدق: إىمةقال وإقمةامل، وضمزاء ذًمؽ ذم اًمدكقو وأظمرة، ومؿدظمؾ اًمصةد

أن يؽقن دظمةقًمف وظمروضمف طمّؼًو صموسمتو هلل وذم ارضوشمف سموًمظػةر سموًمبغقي وطمصقل اعمطؾقب 

 .شضد خمرج اًمؽذب وادظمؾف

ؽةةون عمسمضةةّؿ اعمةةقؿ وومةةت  احلةةرف اًمثوًمةةٌ، أ ةةؾف اؾمةةؿ  :و)اعُمةةْدظَمؾ واعُمْخةةَرج(

 

 .   6/13( يـظر: شمػسػم أف اًمسعقد: 1)

 .   6/225( شمػسػم اًمبحر اعمحقط، 2)
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ؾةقب دظمةقل اإلدظمول واإلظمةراج، واظمتةػم هـةو آؾمةةؿ اعمشةتّؼ ًمإلؿمةورة إمم أّن اعمط

وهةق  ة شمبورك وشمعومم ة واقرسان اـ اهلل ،وظمروج خمصق ون سمق ػ اًمصدق واحلؼ

 ومقشؿؾ اًمدقموء سمؽؾ دظمةقل وظمروج ذم مجقع إىمقال وإقمامل. :قموم

وذم اًمق ػ  ژک ک ژ  و ژڑ ک ژ وىمد ضموء اًمق ػ هـو سموعمصدر 

وًمغةةي ذم سموعمصةةدر ابوًمغةةي سمجعؾةةف ذات اًمصةةدق، واعؾةةقم أّن اًمعةةرب اتةةك أرادوا اعمب

ٍمة ومؼةول: ة. صمؿ قمطةػ قمؾقةف ؾمةمال اًمتليقةد واًمـةو ػ اًمٌمء و ػقه سموعمصدر

واًمسةةؾطون: اؾمةةؿ اصةةدر يطؾةةؼ قمةةغم اًمسةةؾطي  ، ژگ گ گ  گ ڳ ڳ ژ

وقمغم احلجي اًمبقـي وقمغم اعمؾؽ وهةق هـةو يمؾؿةي ضمواعةي، ٕن هةذا اًمؾػةظ اةـ قمؿةقم 

 .اعمشؽمك

 ژگ ژ شمؼديؿ اجلور واعمجةرور وشملاؾ سمالهمي اًمـظؿ ذم هذا اًمدقموء طمقٌ كؾحظ ذم 

شمليمقد سمؽقن اًمسؾطون اعمطؾةقب قمةغم  ژگ  گ  ژ  او يدّل قمغم آظمتصوص. وىمقًمف:

 أيمؿةةؾ وضمةةف، وذًمةةؽ سمؽقكةةف اضةةوومًو إمم اهلل شمعةةومم و ةةودرًا اةةـ قمـةةده، وشمةةلظمػم

إلفمفور يمامل آقمتـوء سموًمسةؾطون وٕمهقتةف ذم  ژگ گ  گ ژ  قمـ مجؾتل ژڳژ

إىمواي اًمديـ وإفمفوره اع او ذم اًمتلظمػم اـ اًمتشقيؼ  إمم اعممظمر، ومنّن او طمَؼةف اًمتؼةديؿ 

ابوًمغةي ذم اًمـٍمةة  ژڳ ژ  إذا أظمر شمبؼك اًمـػس استنمومي ًمف واتشقىمي ًمةقروده. و

طوكًو ومفةةق   يسةةلل ؾمةةؾ  × كبقـةةو حمؿةةد  وهةةق و ةةػ اؼقةةد ًمؾسةةؾطون اًمةةذي ؾمةةلًمف

يـٍم سمف احلّؼ ويؼقؿ سمف اًمةديـ، ىمةول ىمتةودة:   اًمـوس وإكام ؾملل ؾمؾطوكًو ًمالؾمتعالء قمغم

إن كبّل اهلل قمؾؿ أن ٓ ـموىمَي ًمف هبذا إار إٓ سمسؾطون، ومسلل ؾمؾطوكو كصةػما ًمؽتةوب »

، وحلدود اهلل، وًمػرائض اهلل، وإلىمواي ديـ اهلل، وإن اًمسةؾطون رمحةي اةـ اهلل  اهلل 

 

 . 2/274ًمؾسؿلم احلؾبل ، ( يـظر: اًمدر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن، 1)

 ، اودة ) ؾمؾط ( 3/95:  ( يـظر: اعجؿ اؼويقس اًمؾغي2)



 

فمفةر قمبةةوده، ًمةقٓ ذًمةةؽ ٕهمةور سمعضةةفؿ قمةغم سمعةةض، ومليمةؾ ؿمةةديُدهؿ ضمعؾفةو سمةةلم أ

 .شضعقَػفؿ

ٕهؾةةقفؿ  -قمؾةةقفؿ اًمسةةالم-ذم هةةذا اعمطؾةةى كجةةد مجؾةةي اةةـ دقمةةقات إكبقةةوء 

ٕهنةؿ أظمةص اًمـةوس هبةؿ وأىمةرهبؿ إًمةقفؿ، واةـ ذًمةؽ اًمةدقموء ًمؾقاًمةديـ،  :وذوهيؿ

 ًمصوحلي، ويشؿؾ اًمدقموء هلؿ سموحلػظ واًمسالاي.وإسمـوء، وـمؾى اًمذريي ا

، ومبعةةد أن دقمةةو قمةةغم اًمؽةةوومريـ سمةةوهلالك واةةـ شمؾةةؽ اًمةةدقمقات دقمةةوء كةةقح 

حئ  مئ     ىئ  ژ واًمعذاب أشمبعف سموًمدقموء ًمـػسف وذويف صمؿ ًمؾؿماـلم واعمماـةوت ومؼةول: 

وىمد سمدأ دقموءه سمؾػظ  .[28]كةقح: ژيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  

عةو  اًمؽمسمقةي واًمعـويةي، وظَمةَص ذم دقموئةف ـمؾةى اعمغػةرة سمؿ -يمام ؾمبؼ-اعمشعر رّب 

صمؿ سملىمرب اًمـوس ًمةف ومهةو  ،إفمفورًا عمزيد آومتؼور إًمقف ؾمبحوكف وشمعومم. وىمد سمدأ سمـػسف

صمؿ قمؿؿ أهؾف وذويف اعمماـلم ومدظمؾ أوٓده وسمـقهؿ اـ اعمماـلم واعمماـةوت.  ،واًمداه

تعبػم يمـويي قمؿـ يسؽـ اعف وذم هذا اًم ژحب  خب   مب  ژ  وىمد قمؼَم قمـفؿ سمؼقًمةف:

ذم سمقتف اماـًو. وموعمراد سموًمدظمقل هـو دظمقل خمصقص وهق اًمةدظمقل اعمتؽةرر اعمةالزم، 

 .واـ هـو ؾمِؿقً سمطوكي اعمرء َدظِمقَؾتف وُدظْمَؾتف

اةع اعمعطقومةوت  اًمةالمويمرر طمرف اجلةرّ واعمماـوت.صمؿ قمَؿؿ اًمدقموء ًمؾؿماـلم 

 اًمّدقموء سموعمغػرة ًمؽٍؾ اـفؿ. اؾمتؼاللي قمغم ًمؾؿماـلم: ًمؾدًٓم-دظمؾـ عم-ًمقاًمدي-زم

وذم شمعؿقؿ اًمدقموء ًمؾؿماـلم واعمماـوت سمعداو ظمّص سمف اـ يتصةؾ سمةف كسةبًو وديـةًو 

 

 .   17/536( شمػسػم اًمطؼمي: 1)

 .     29/215( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 2)



 

إـمـةةوب طمقةةٌ قمطةةػ اًمعةةوم قمةةغم  ژىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ژذم ىمقًمةةف: 

اخلوص، وذًمؽ إلومودة اًمعؿقم اع اًمعـويي سمشلن اخلوّص ًمةذيمره اةّرشملم: اةرًة اـػةردًا، 

 اـدرضمًو حتً اًمعوم.واَرًة 

وئ  ۇئ  ەئ  وئژ ذم ىمقًمةةف:  ويتؽرر هةذا اعمطؾةى ذم دقمةةوء إسمةراهقؿ

 .[41]إسمراهقؿ: ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

ًمإليةذان سموؿمةؽماك اًمؽةؾ ذم اًمةدقموء  ژەئژوىمد ضموء سمضؿػم اجلامقمي ذم ىمقًمةف: 

اةو خيةّص اًمةـػس قمةغم اةو خيةّص اًمغةػم طمقةٌ سمةدأ ذم  سموعمغػرة واًمرمحي. وىمةَدم 

ًمقاًمديف صمؿ ًمؾؿماـلم وهق شمؼديؿ ًمألوًمقيي وإطمؼقي وشمؽرار طمرف اًمدقموء ًمـػسف صمؿ 

 اجلّر اع اعمعطقوملم ًمؾدًٓمي قمغم أ وًمي اًمدقموء هلؿ.

إـمـةةوب اًمغةةرض اـةةف آهةةتامم سمشةةلن  -يمةةام ؾمةةبؼ-وذم ذيمةةر اًمعةةوم سمعةةد اخلةةوّص 

اخلوّص ًمذيمره ارشملم، وإكام ـمؾةى اعمغػةرة ًمقاًمديةف ىمبةؾ أن يتبةلم ًمةف أاةر واًمةده اةـ 

 .اًمؽػر 

واؾمتعامل اًمؼقوم هـةو إَاةو قمةغم  ،أي يثبً ويتحؼؼ ژۆئ  ۆئ   ۈئژ وىمقًمف: 

كحةةق ىمةةقهلؿ: ىمةةوم اًمـفةةوُر، وىمواةةً اًمسةةقق، أو قمةةغم ؾمةةبقؾ  ،ؾمةةبقؾ اعمجةةوز اعمرؾمةةؾ

ف احلسوب سمرضمؾ ىموئؿ قمغم ؾمبقؾ آؾمتعورة اعمؽـقةي، وأصمبةً آؾمتعورة ومقؽقن ىمد ؿمبّ 

احلسةوب ذم ًمؾدًٓمةي قمةغم أن  ژۆئ ژًمف اًمؼقوم قمغم ؾمبقؾ اًمتخققةؾ، واؾمةتعػم ًمػةظ 

 ، واهلل أقمؾؿ.همويي آؾمتؼواي واًمعدل

وجيةةقز أن يؽةةقن ذم اًمؽةةالم طمةةذف واًمتؼةةدير: يؼةةقم أهةةؾ احلسةةوب، ومقؽةةقن ذم 

، وهةذا اةـ وإكام هق ٕهؾةف ،اًمؽالم جموز قمؼكم طمقٌ أؾمـد إمم احلسوب او ًمقس ًمف

 

 .     3/135( يـظر: أضقاء اًمبقون:  1)

 .       5/274، وطموؿمقي اًمشفوب 2/527( يـظر: اًمؽشوف: 2)



 

 .إؾمـود اًمػعؾ إمم ؾمببف اًمغوئل أي يؼقم أهؾ احلسوب ٕضمؾف

وىمد يتضؿـ دقموؤهؿ ـمؾى اًمقًمد واًمذريي اًمصوحلي، واـ ذًمؽ او أظمؼم اهلل شمعومم 

  ڇ ڇ ڇ    چژ   : ف ةذم ىمقًمةة -قمؾةةقفام اًمسةةالم-سمةةف قمةةـ آدم وطمةةقاء 

 ژ ک    ک       ڑ      ڑ     ژ     ژ       ڈ        ڎ        ڎ          ڌڌ        ڍ       ڍ       ڇ

  .[189: ]إقمراف

 :أي ژژ ژ ژ  ام واوًمؽ أارمهوإمم رهّب اًمتجآ   -قمؾقفام اًمسالم -اء ومآدم وطمق

  أي وًمةةدًا ؾمةةقّيًو ىمةةد  ةةؾ  سمدكةةف وسمةةرئ اةةـ أومةةوت، وىمقةةؾ: ژڑژ  وهبتـةةو

 .أي وًمدًا ذيمرًا: ٕن اًمذيمقرة اـ اًمصالح واًمـػع ژڑژ

اـ اعمبوًمغي ذم اًمدًٓمي قمغم يمقهنؿ صموسمتلم قمغم  ژڑ ک کژ  وذم اًمتقيمقد

ـ قمؾقف اـتظؿلم ذم ؾمؾؽ اعمـعقشملم سموًمشؽر اًمراؾمةخلم ومقةف اةو ًمةقس ذم اًمشؽر اثوسمري

 .أن يؼول: )ًمـشؽرَن(

وئ  ۇئ  ۇئ  ژطملم دقمو رسَمف ومؼول:   ون إسمراهقؿةوىمد ضموء ـمؾى اًمذريي قمغم ًمس

ٕن اهلبةي إطمسةون »:  ژۇئ ژاًمطؾى سمؾػظ  وىمد ضموء ، [100: ]اًمصووموت ژۆئ  ۆئ   

. وذم أيةي طمةذف واًمتؼةدير: شًمؾقاهى حمض ًمقس ذم اؼوسمؾفو رء يؽقن قمقضوً 

هى زم وًمدًا اـ اًمصوحللم، وطمذف ًمدًٓمي ًمػظ اهلبي قمؾقف، وِاـ صَمةَؿ ضموءشمةف اًمبشةورة 

 سمنؾمامقمقؾ، واـ وراء إؾمامقمقؾ إؾمحوق. 

وسمعد أن اؾمتجوب اهلل دقموءه محد اهلل قمغم او وهبف اـ كعؿةي اًمقًمةد واةو أيمراةف سمةف 

ٴۇ  ۋ    ۈ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ڭ  ڭ ژ  : اـ إضموسمي اًمدقموء ومؼةول

 

       .58تؾخقص ة ؾمعد اًمديـ اًمتػتوزا  ، ص ( يـظر: اعمطقل قمغم اًم1)

 .  2/176( يـظر: اًمؽشوف: 2)

 .4/135( يـظر: شمػسػم أف اًمسعقد: 3)

 .     2/463( اًمبحر اعمحقط: 4)



 

 ]إسمةةةةراهقؿ ژى  ائ   ائ    ىې  ې   ې      ې     ۉ   ۉ     ۋ  ۅ  ۅ   

:39-40]. 

ذم  ألواحلؿةد هةةق اًمثـةوء قمةةغم اجلؿقةؾ، واعمبوًمغةةي ذم اًمثـةوء اعمسةةتػود اةـ قمؿةةقم 

ٍم واعـةوه: أكةف ٓ يسةتحؼ ةاحلؿد اعمػقد ًمالؾمتغراق وشمعريةػ اًمطةروملم إلومةودة احلة

اًمؽواؾ إٓ اهلل ؾمبحوكف وشمعومم. وذم شمعؾقؼ احلؿةد أوًٓ سموؾمةؿ اًمةذات وو ةػف  احلؿد

سموقمتبةور  ،شمعومم صموكقًو سمام ذم طمقز اعمق قل شمـبقف قمغم أكف ؾمبحوكف وشمعومم استحؼ ًمؾحؿد

 ذاشمف واستحؼ ًمف سموقمتبور  ػوشمف وأومعوًمف ؾمبحوكف وشمعومم .

دّل قمةغم اؾمةتعظوافو ي ژڭ  ۇ   ۇ  ۆ ژ  وشمؼققد اًمـعؿي سمحول اًمؽؼم ذم ىمقًمف:

 .شجملء اًمٌمء سمعد اًمقلس أطمغم ذم اًمـػس وأهبٍ»وإفمفور ؿمؽرهو: ّٕن 

اضةوومًو  ژۋ ژ وذم اًمتعبػم سمة ،ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ  وقمؾؾ ـمؾى اهلبي سمؼقًمف: 

إمم ضؿػمه اع ؾمبؼ اًمتعبػم ذم أول أيي سموؾمةؿ اجلالًمةي إؿمةورة إمم يمةامل قمـويةي اهلل سمةف 

أضةقػ إمم  ومعقةؾ ةقغي ابوًمغةي قمةغم وزن ژؿقعؾمةژورقمويتف ًمف وإضموسمي دقموئف.و

وهل  قغي شمدّل قمغم اًمؽثرة واًمؼقة ذم إصمبةوت اعـوهةو، يمةام شمػقةد  ،ژۅژاػعقًمف 

 اًمثبقت وآؾمتؿرار، وأكف شمعومم   يزل اق قومًو سمذًمؽ قمغم اًمةدوام. ويتقا ةؾ دقمةوء

ى    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ژ ًمـػسةةف وذريتةةف سمؼقًمةةف: اخلؾقةةؾ 

 داء زيودة شمفع واسمتفول.وذم شمؽرار اًمـ ژائائ

اثةةوسمرًا قمؾقفةةو، اسةةتؿّرًا ذم إىمواتفةةو، وجيةةقز أن يؽةةقن  :أي ژې  ې ژو

، اعدًٓ هلو اؼقاًو هلو اـ أىمؿً اًمعقد إذا ىمقاتف وقمدًمتف ومقؽقن قمةغم ؾمةبقؾ اعمجةوز

  قغي اؾمؿ اًمػوقمؾ إؿمعور سموًمدوام وآؾمتؿرار قمغم ذًمؽ. إيثور وذم

ذوف اعطةةقف قمةةغم يةةوء اعمةةتؽؾؿ،  ةةػي عمق ةةقف حمةة ژ ىې  ې  ژوىمقًمةةف: 

 

 .     5/422( اًمبحر اعمحقط 1)

 .      4/285، وشمػسػم روح اًمبقون، إلؾمامقمقؾ طمؼل : 9/401( يـظر: شمػسػم إًمقد 2)



 

اسمتدائقةي، وجيةقز أن شمؽةقن  ژاةـژواًمتؼدير: واضمعؾ اؼقؿلم ًمؾصالة اـ ذريتل، و

شمبعقضقي سمـوًء قمغم أّكف أقمؾؿف أن سمعضًو اـ ذريتف ٓ يؽقن اؼقاًم ًمؾصالة أو يؽةقن قمؾةؿ 

 .ذًمؽ اـ اؾمتؼرائف ؾمـي اهلل شمعومم ذم إاؿ اًمسوسمؼي

سمغػم طمسةوب دومعةف ذًمةؽ إمم أن  اريؿهلل يسوق إمم رزق ا وعمََو رأى زيمريو 

 قمةـ اهلل شمبورك وشمعةومم أظمؼميسلل رسَمف أن يرزىمف ذريي ـمقبي وهيى ًمف وًمّقًو  وحلًو، وىمد 

   مبىئ  يئ  جب  حب  خب  مئىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئژ ذًمةةةؽ ذم ىمقًمةةةف: 

پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج     متىب  يب  جت  حت  خت

 .[38-37]آل قمؿران: ژٺ        ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ پ  پ 

، دون همػمهو يعقد إمم أهنةو شمسةتعؿؾ ذم اًمزاةون واعمؽةون ژٱژواًمتعبػم سمة

ذم ذًمؽ اعمؽةون اًمةذي يمةون ىموقمةدًا ومقةف »ويؿؽـ ذم هذا اًمسقوق محؾف قمغم اعمؽون، أي: 

إن محةؾ قمةغم ، و وىمد ؿموهد شمؾؽ اًمؽرااوت دقمو رسَمف  -قمؾقفو اًمسالم-قمـد اريؿ 

 .شضموئز، يعـل: ذم ذًمؽ اًمقىمً دقمو رسَمف-أيضوً  -اًمزاون ومفق 

شمليمقد ًمؽقكف وًمقو ارضةقو، يؽةقن اضةوومًو إمم اهلل شمعةومم ش ژڀ  ڀ   ژوذم ىمقًمف: 

ٕن طمصةقل اًمذريةي ذم اًمعةرف واًمعةودة ًمةف أؾمةبوب :، وذًمةؽ شو ودرًا اـ قمـده

ڀ    ژوء اًمتليمقةد سمؼقًمةف: خمصق ي، ومؾةام ـمؾةى اًمقًمةد اةع ومؼةدان شمؾةؽ إؾمةبوب ضمة

 أي سمؿحض إرادشمؽ اـ همػم شمقؾمط رء اـ شمؾؽ إؾمبوب. ژڀ 

 

 .       9/401 إًمقد ( يـظر: شمػسػم1)

 : [، أي119]إقمةراف :ژ   مئ   حئ  جئ   ی ژ( اـ أاثؾي دًٓمتفو قمغم اعمؽون ىمقًمف شمعومم: 2)

 ژىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ېئېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ ژ ذم ذًمؽ اعمؽون، واـ أاثؾي دًٓمتفو قمغم اًمزاون ىمقًمف شمعومم: 

 .     [44]اًمؽفػ :

           . سمتٍمف يسػم ضمّدًا.8/29( شمػسػم اًمرازي 3)

 . 243/ 13، وشمػسػم إًمقد: 6/165، ويـظر: شمػسػم اًمبحر اعمحقط: 3/7( اًمؽشوف 4)



 

إلفمفور يمةامل آقمتـةوء سمؽةقن اهلبةي ًمةف :  ژپ  ڀ  ڀ   ژ قمـ  ژڀ    ژ وشملظمػم 

قمغم ذًمؽ اًمقضمف اًمبديع اع او ومقف اـ اًمتشقيؼ إمم اعمةمظمر، ومةنن اةو طمّؼةف اًمتؼةديؿ إذا 

 ىمبي ًمقروده.ُأظِمر شمبؼك اًمـػس اتشقومي ًمف، اؽم

ؿةع واًمةذيمر اًمـسؾ، وهل يمؾؿي شمؼةع قمةغم اًمقاطمةد واجل:   ژڀژواعمراد سمؽؾؿي 

ًمتلكقٌ اًمذريي ذم اًمظوهر، وموًمتلكقةٌ واًمتةذيمػم ذم أؾمةامء  ژڀژوإكثك، وشملكقٌ 

 .إضمـوس شمورة جيلء قمغم اًمؾػظ وشمورة قمغم اعمعـك

وأظمةرة. ٕهنو هل اًمتةل يرضمةك اـفةو ظمةػم اًمةدكقو  :ژڀژوو ػ اًمذريي سمة

وذم ذًمةؽ شمليمقةد عمضةؿقن أيةي، وىمةد سمةرز ، ژٺ  ٺ  ٺ ژوظمتؿ ـمؾبف سمؼقًمةف: 

اًمتةل شمـوؾمةى  ژٺ    ژ و قغي اعمبوًمغي ذم ، ژٺ ژ هذا اًمتليمقد اـ ظمالل اًمضؿػم

يمةام شمػقةد  ،اضؿقن اًمدقموء، وهذه اًمصقغي شمدّل قمغم اًمؼقة واًمؽامل ذم إصمبةوت اعـوهةو

ف ؾمةبحوكف وشمعةومم ـف اـ و ػ آظمر وهق أكّ اًمثبقت وآؾمتؿرار، إضوومي إمم او شمتضؿ

 جيقى دقموء أوًمقوئف اًمصودىملم وٓ يرّد ؾمماهلؿ.

ذم رضاقمي وظمػقي ؿمويمقًو إمم رسِمف طموًمف وضةعػف  وذم ؾمقوق آظمر يبتفؾ زيمريو 

وؿمقخقظمتف اعؽمومًو سملن اهلل ىمد قمَقده إضموسمي اًمدقموء، ومؾؿ يشؼ اةع دقموئةف رسّمةف وهةق ذم 

وهق ذم ضعػف ويمؼمه أن يستجقى اهلل ًمف، وىمد ىمَص اهلل  ىمقشمف وؿمبوسمف ومام أطمقضمف أن

  پ      ٻ   ٻ  ٻ  پ ژ :  قمؾقـو ذًمةؽ اًمةدقموء ذم أؾمةؾقسمف اًمبؾقةغ اعمعجةز ومؼةول

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ    پ      پ 

ڄ      ڄ     ڄ       ڄ      ڦ     ڦ  ڦ    ڦ    ڤ     ڤ     ڤ  ڤ      ٹ

-2]اةةةةةريؿ: ژڍ  ڍ  ڌ   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

6]. 

 

       . 1/188. ويـظر: اعو  اًمؼرآن ًمؾػراء: 8/30( شمػسػم اًمرازي: 1)



 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ دقمةةوءه سمـةةداء اًمةةرب  وىمةةد اؾمةةتفؾ زيمريةةو 

اعمـبةع قمةـ إوموضةةي اةو ومقةف  ةةالح    ژٺژ وىمةد سمةدأ اًمةدقموء سمؾػةةظ ،  ژٹ  ٹ  

 اعمرسمقب واًمذي يليت هموًمبًو ذم اقاـمـ إفمفور اًمضعػ وـمؾى آؾمؽمطموم. 

وموًمتعبػم هبذا  ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ  ل اًمق ػ سمؼقًمف:وشملاؾ مجو

وضةعػً يمةؼمت يةو رف ىمةد  :اًمق ػ يمـويي قمةـ اًمضةعػ واًمشةقخقظمي، وإ ةؾ

 ،ىمقاي، ومعدل قمـ هذا اًمتعبػم اعمبوذ إمم هذه اًمؽـويي اًمتل أسمرزت ًمـو اعمعـةك اصةقراً 

 وأفمفرت اعمعؼقل ذم  قرة حمسقؾمي.

اةـ أسمؾةغ آؾمةتعورات طمقةٌ  ر اًمةرأس ٓكتشور سمقوض ؿمةع واؾمتعورة آؿمتعول

ور ذم احلطى سمجواع اًمبقوض واإلكةورة، وىمقةؾ ف اكتشور اًمشقى ويمثرشمف سموؿمتعول اًمـّ ؿمبّ 

تنم قمةغم ؾمةبقؾ ةآكتشور، واؾمتعػم آؿمتعول ًمالكتشور واؿمتؼ اـف اؿمتعؾ سمؿعـةك اكة

 .آؾمتعورة اًمتٍمحيقي اًمتبعقي

 ،سةً عمجةرد آؾمةتعورة اًمتةل ومقفةووهذه اًمروقمي اًمتل كؾؿسةفو ذم هةذا اًمتعبةػم ًمق

 ام ًمـظؿةةف قمةةغم هةةذه اًمشةةويمؾي، طمقةةٌ أؾمةةـد آؿمةةتعول إمم اًمةةرأس، و  يسةةـده إمموإّكةة

عمراد اًمةذي (   يتحؼؼ اواؿمتعؾ ؿمقى اًمرأس: )قؾاًمشقى، وًمق أؾمـده إمم اًمشقى ومؼ

 يقطمقف كظؿ هذا اًمدقموء هبذه اًمصقغي اًمػريدة .

ًَ : ومام اًمَسةبُى ذم َأْن يمةون »سمؼقًمف:  وهذا او أؿمور إًمقف قمبد اًمؼوهر اجلرضمو  إِن ىمؾ

إِذا اؾمتعػَم ًمؾَشةْقى قمةغم َهةذا اًمقضمةِف يمةون ًمةُف اًمػضةُؾ؟ وِ َ سمةوَن سموعمزَيةي اةـ  اؿمتعَؾ 

اًمَقضمِف أظمِر هذه اًمَبْقـقكَي؟ ومنَِن اًمسبَى أكف يػقُد اع عمَعون اًمشقِى ذم اًمرأِس اًمذي هق 

َع ومقف وأظمَذه اـ كقاطمقةِف، وأكةف ىمةد اؾمةتغرىمف وقَمةَؿ أ ُؾ اعمعـك اًمُشؿقَل، وأكف ىمد ؿمو

مُجَؾَتف طمتك   يبَؼ اـ اًمَسقاد َرٌء، أو   يبَؼ اـف إَِٓ اةو ُيعتةُد سمةف، وهةذا ٓ يؽةقُن إِذا 

 

، واًمبحر اعمديد: 181، واإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي: 3/6. ويـظر: اًمؽشوف: 3/459( يـظر: ومت  اًمؼدير: 1)

 .     16/64ًمتحرير واًمتـقير: ، وا4/300



 

ىمقَؾ: اؿمتعَؾ ؿمقُى اًمرأِس، أو اًمشقُى ذم اًمرأس، سمةؾ ٓ ُيقضمةُى اًمؾػةُظ طمقـئةٍذ أيمثةَر 

 .شاـ فمفقرِه ومقف قمغم اجلُؿؾي

ٹ  ٹ  ڤ  ژ  إلومودة اعمبوًمغي، وشمؽرار اًمـداء ذم ىمقًمف::ژٹژ وشمـؽػم 

 ًمؾؿبوًمغي ذم اًمتفع وآسمتفول وآؾمؽمطموم. ژڤ   ڤ  

شمليمقةةد ًمؽقكةةف وًمقةةًو ارضةةقًو سمؽقكةةف اضةةوومًو إمم اهلل » ژڃ  ڃ  چ ژوذم ىمقًمةةف: 

: إلفمفةور يمةامل آقمتـةوء -يمام ؾمةبؼ-  ژ چژ ، وشملظمػم ششمعومم و ودرًا اـ قمـده

ًمبعةد ذًمةؽ »ؽقن اهلبي ًمف قمغم ذًمؽ اًمقضمف اًمبةديع، وآصمةر اًمتعةةبػم سمةوًمقزم قمةـ اًمقًمةد سم

 . شقمـده ًمؽؼمه ويمةقن اارأشمف قمةوىمراً 

ًمتليمقد آؾمةؽمطموم، وًمؾؿبوًمغةي ذم آقمتـةوء  ژڍ  ڍ  ڌ   ژومجؾي اًمـِةداء 

 .سمشلن او يستدقمقف 

ء وـمؾى اًمـجةوة اةـ وىمد يليت اًمدقموء سمـجوة إهؾ وؾمالاتفؿ اـ اًمعذاب واًمبال

. ومبعد أن وقمظ ىمقاةف وطمةذرهؿ اـؽرات اًمذكقب وؿممافو، يمام ذم دقموء ًمقط 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ژ   اـ ومعؾ اًمػوطمشي هَددوه سموإلسمعود واإلظمةراج ومؼةوًمقا ًمةف:

ک ک   گ گ ژ  :  وملقمرض قمـ جمودًمتفؿ وىمول هلؿ ،[267:]اًمشعراء  ژڑ 

 .[169 -168 : ]اًمشعراء ژگ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ 

 أي اـ اعمبغضلم، واًمؼالء: هق اًمبغض اًمشديد ژک ک   گ گ ژ : فوىمقًم

 . يملكف يؼكم اًمػماد ىمؾقوً 

 

 .      93( دٓئؾ اإلقمجوز: ص 1)

 .      3/7( اًمؽشوف 2)

 .4/6. ويـظر: اعمحرر اًمقضمقز : ٓسمـ قمطقي: 6/165( اًمبحر اعمحقط: 3)

 .      5/255( يـظر: شمػسػم أف اًمسعقد: 4)

 .، اودة ) ىمال (15/198( يـظر: ًمسون اًمعرب : 5)



 

(: ٕكف يدّل قمغم أكةف إ  ًمعؿؾؽؿ ىمولٍ وهذا اًمتعبػم أسمؾغ ذم اًمق ػ اـ أن يؼول: )

 .اـ اًمراؾمخلم ذم سمغضفؿ

أراد إفمفةةور اًمؽراهقةةي ذم اسةةويمـتفؿ واًمرهمبةةي ذم  وهةةذا اًمتعبةةػم يشةةعر سملكةةف 

 خلالص اـ ؾمقء ضمقارهؿ.ا

( ممةةو أضةةػك قمةةغم گ ا – ٺوٓ يػةةقت اعمتلِاةةؾ مجةةول اجلـةةوس سمةةلم يمؾؿتةةل )

 إؾمؾقب كغاًم قمذسمًو ذم ضمرس أيي.

أي كّجـو اـ قمذاب او يعؿؾقن، وٓسمد اةـ  ژگ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژ  وىمقًمف:  

ـل اـ أن أقمؿؾ قمؿؾفؿ ًمعصؿي اهلل شمعةومم شمؼدير اضوف، وٓ حيسـ ضمعؾ اعمعـك كجّ 

ڱ ژ  وًمدًٓمي يمرهف هلذا اًمعؿةؾ اًمشةـقع. وىمةد اؾمةتجوب اهلل شمعةومم ًمةف ومؼةول:ًمف، 

 . [171-170]اًمشعراء: ژڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 

*     *     * 

 

 

 .  19/180ير: ( يـظر: اًمتحرير واًمتـق1)



 

  الفصل الثاني
 الخصائص البالغية لدعاء األنبياء في القرآن

 ،ًمؾغةةي هةةل ىمضةةقي اًمؾػةةظ واعمعـةةكأصمةةور اًمبالهمقةةقن واًمـؼةةود ىمضةةقي هواةةي شمتصةةؾ سمو

وشمـوزقمقا ذم أهيام أطمةّؼ سموًمعـويةي وأضمةدر سموًمتؼةديؿ، اًمؾػةظ أم اعمعـةك؟ وهلةؿ ذم ذًمةؽ 

اذاهى خمتؾػي، اـفؿ اـ ومَضؾ اًمؾػظ، واـفؿ اـ ومَضؾ اعمعـك، واةـفؿ اةـ شمقؾَمةط 

 .سملم ذًمؽ

وأهيةام  وهذه اعمذاهى شمؾخص اخلالف طمقل اًمؾػظ واعمعـةك اةـ ضمفةي اًمػصةوطمي

ام اًمػصوطمي ٓ شمرضمع إمم أطمدمهو دون أظمر، وإّكة ٓ ؿمؽ أنّ أومم سمذًمؽ اـ أظمر، و

شمرضمع سموإلضوومي إمم ذًمؽ إمم طمسـ كظةؿ اًمؽةالم ومجةول شملًمقػةف، وىمةد أدرك اخلطةوف 

ام يؼةقم اًمؽةالم وإّكة»ىمقؿي هذا اًمـظؿ اًمذي يرسمط سملم إًمػةوظ واعوكقفةو سمؼقًمةف:  

 .شاعـك سمف ىموئؿ، ورسموط سمقـفو كوفمؿهبذه إؿمقوء اًمثالصمي: ًمػظ طمواؾ، و

ومعةزز هةذا آدمةوه طمتةك ايمتؿؾةً قمةغم يديةف  صمؿ ضموء قمبد اًمؼةوهر اجلرضمةو  

كظريي اًمـظؿ اًمتل هل اـوط اإلقمجوز اًمبالهمةل اتقظمقةًو ذم هةذا اًمةـظؿ ىمقاقمةد اًمـحةق 

واعوكقف. ومؾؽؾ اـ إًمػوظ واعمعو  إذًا ىمقؿتفةو اًمتةل متقزهةو، وٓ شمظفةر هةذه اًمؼقؿةي 

 وٓ يتجغم او ومقفو اـ مجول وهبوء إٓ إذا ارشمبطً سمسقوق يـظؿفو.

واعمتلاةةؾ ذم ًمغةةي دقمةةوء إكبقةةوء يؾؿةةس اًمػصةةوطمي واًمبقةةون وطمسةةـ آكسةةجوم 

 اًمـوسمضي سموحلقةوة،ل اعمشوهد احلقي واًمتالؤم، يمام يدرك ومقفو إصمورة قموـمػقي شمؼمز اـ ظمال

 ل.واؼدار او متؾؽف اـ ؿمحـي قموـمػقي قمغم اًمقضمدان واخلقو

 

 .       69-68،  وهنويي اإلجيوز ذم درايي اإلقمجوز 1/82( يـظر: اعمثؾ اًمسوئر: 1)

 .27( سمقون إقمجوز اًمؼرآن ة اخلطوف ص 2)



 

وًمعؾ أول او يةؼمز ًمـةو اةـ ذًمةؽ اًمدىمةي ذم اظمتقةور إًمػةوظ، ومؽةؾ ًمػظةي ضمةوءت 

خمتورة ًمتمدي اـ اعمعو  او يػقض سمف ىمؾى اًمداقمل، ومؿـ ذًمؽ اةو  ،استؼّرة ذم اؽوهنو

 .[129]اًمبؼرة: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  :ضموء ذم دقموء اخلؾقؾ 

إضةوومي إمم دًٓمتةف  فةقوم قمغم او ؾمقاه ومقف دىمي ذم آظمتقور، ژٺ ژومنيثوره اًمػعؾ 

قمغم اعـك اإلرؾمول كجده حيؿؾ اعو  اإلصمورة وآكبعوث واإليؼوظ، ويمّؾ رء سمعثتف 

 ، وهذه اعمعو  شمتقاومؼ اع افؿي إكبقوء.ومؼد أصمرشمف، واًمبعٌ اـ اهلل اإلطمقوء

قمغم ومرقمةقن واؾئةف  ذم دقموء اقؾمك  ژۆئ ژوژ ىئ ژوشملاؾ ًمػظتل: 

وموًمؽؾؿتةةون شمقطمقةةون [ 88]يةةقكس: ژىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی ژ  سمؼقًمةةف:

، واًمَشُد: آؾمةتحؽوم سموًمعـػ واًمشدة ذم اًمعؼقسمي، وموًمطؿس: اؾمتئصول أصمر اًمٌمء

 .سمؼقة

واإليؼوع اًمذي حيدصمف هذان اًمؾػظون قمـد اًمـطؼ هبام ًمف أصمر يمبةػم ذم شمصةقير اعمعـةك 

سمةلن  وإصمرائف ذم اًمـػس، وموًمؾػظون جيسامن ويصقران ؿمةدة دقموئةف قمةغم ومرقمةقن واؾئةف

 يؿحؼ اهلل أاقاهلؿ وهيؾؽفو وحيؽؿ اًمرسمط قمغم ىمؾقهبؿ ومال يدظمؾفو اإليامن. 

يمام يؾؿس اعمتلاؾ ذم ًمغي دقموء إكبقوء اًمدىمةي ذم وضةع إًمػةوظ ذم اقضةعفو ومةنذا 

وٓ  ،كظرت ذم دقمقاهتؿ ودىمؼةً ذم اػةردات أًمػةوفمفؿ دمةد دىمةي ذم اًمقضةع فمةوهرة

اقضعفو. واًمغةويي اـ دىمةي اًمقضةع هةل حتس ومقفو سمؽؾؿي شمضقؼ سمؿؽوهنو أو شمـبق قمـ 

 دون زيودة أو كؼصون. ،اًمدىمةي ذم إيراد اعمعـك وحتديةده

اجلةةور  طمقةةٌ ىمةةدم ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  شملاةةؾ دقمةةوء اخلؾقةةؾ 

 

 ، اودة )سمعٌ(. 2/117( ًمسون اًمعرب ، 1)

 اودة )ـمؿس(. 126/ 6( ًمسون اًمعرب 2)

 اودة )ؿمدد(.  3/232( ًمسون اًمعرب 3)



 

إلرادة اًمتخصةقص ًمقؽةقن اعمعـةك أن  ژڃژ  قمغم اعمػعقل سمةف ژڃ    ژ واعمجرور

 شمؽقن اًمرؾموًمي ومقفؿ ٓ ذم همػمهؿ.

ٓ يسةتؾزم  ژڃ    ژد دىمقؼ ذم و ػ اًمرؾمقل: ّٕن اًمبعٌ ىمق ژڃ  ژ  وىمقًمف:

يؽةقن أؿمةػؼ » ،، وشمؼققد اًمرؾمقل سمةلن يؽةقن اةـفؿ طمتةكژڃ  ژ أن يؽقن اًمبعٌ 

قمغم ىمقاةف ويؽقكةقن هةؿ أقمةَز سمةف وأذف وأىمةرب ًمإلضموسمةي: ٕهنةؿ يعرومةقن اـشةله 

 . شو دىمف وأاوكتف

:   وء يقؾمةةػةدقمةة دقمةةقاهتؿ اةةو كؾؿسةةف ذم دىمي ذم وضةةع اعمػةةردة ذمةواةةـ اًمةة

  ەئ ەئ    ائ    ى    ائ ى ې ې ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۅ ژ

كؾحةةةةظ  ،طمقةةةةٌ [101]يقؾمةةةػ: ژ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ۇئوئ ۇئ  وئ

سمقةـام قمةؼَم قمةـ كعؿةي شملويةؾ إطموديةٌ  ژۅ ژ  اًمتعبػم قمـ كعؿةي اعمؾةؽ سموًمػعةؾ

رس ذم اظمتقةةور يمةةّؾ ًمػظةةي واؾمةةتؼرارهو ذم ةوًمعةةؾ اًمةة،  ژېژ  واًمةةرؤى سموًمػعةةؾ

اـ اهلل شمبورك وشمعومم يشةؽمك ومقةف اعمةماـ واًمؽةوومر  قمطوءؾؽ هبي، وؽوهنو أّن كعؿي اعما

وموظمتةور  ،واًمؼّم واًمػوضمر، سمقـام شملويؾ إطموديٌ قمؾؿ إهلل هيبف اهلل اـ ؿموء اـ أوًمقوئف

 ًمؽؾ ؾمقوق او يـوؾمبف اـ إًمػوظ.

واـ سمديع ًمغي إكبقوء ذم دقمقاهتؿ اظمتقور اًمؾػظي اعمصقرة اعمقطمقي كؾؿس ذًمؽ ذم 

 ،[ 37 : ]إسمراهقؿ ژگ گ گ گ  ڳ ڳژ ذم ىمقًمف:  راهقؿ دقموء إسم

سمػت  اهلوء واًمقاو، وأ ةؾ اهلَةِقِى رسقمةي اًمـُةُزول  هقىاضورع  ژڳ ژ  وموًمػعؾ

 ؿ ؿمقىمًو.ةػم كحقهةفؿ طُمّبًو وشمطةرع إًمقةؾ ىمؾقب اًمـوس شمسة. واعمراد: اضمعإمم أؾمػؾ

 ، وإيثةور اًمػعةؾاؾمةتعورة شمٍمةحيقي شمبعقةي رعةشمسسمؿعـك ژڳ ژ  وذم اؾمتعامل

 

 .1/563 ( شمػسػم اًمبحر اعمحقط1)

 اودة )هقى(. 2538/ 6( اًمصحوح ة اجلقهري 2)



 

عمو يدّل قمؾقف اـ اًمرسقمي اًمشديدة اًمتل ٓ يؿـعفو رء وٓ يصدهو طموئؾ:  ژڳ ژ

ـّ إًمقفؿ(    يؽـ ومقف اـ اًمػوئةدة اةو ٕهنو كزول اـ قمؾق إمم ؾمػؾ، وًمق قمؼَم سمؾػظ )حت

ٕن احلـةلم ىمةةد يق ةػ سمةةف اةـ هةةق اؼةةقؿ ذم  :ژڳ ڳژ  -ؾمةةبحوكف -ذم ىمقًمةف 

 . اؽوكف

سمام شمدل قمؾقف اـ اًمـُزول إمم أؾمػؾ شمقطمل سمةلن اإلكسةون ٓ  ژڳ ژ يمام أن ًمػظي 

يؿؾؽ اـ أار كػسف ذم احلـةلم إمم اؽةي واةو ومقفةو، يمةام أن اًمةذي هيةقي اةـ أقمةغم إمم 

 ٓ يتحؽؿ ذم كػسف. أؾمػؾ

وشملَاؾ مجول اًمتعبػم اةـ ظمةالل اظمتقةور هةذه اًمؾػظةي طمقةٌ كؾؿةس ذم إؾمةؾقب 

ـحي، وهل هتقي إمم ذًمؽ اًمبقً وأهؾف ذم ذًمؽ رىّمي ورومرومي شمصقر اًمؼؾقب روّموومي جم»

 .شف شمعبػم كدّي يـِدي اجلدب سمرىمي اًمؼؾقباًمقادي اجلديى، إكّ 

 كةزل فأو أ ةوسمـلدون همػمه اـ اثةؾ  ژٿ ژ  ًمؾػعؾ وإيثور أيقب 

يلظمذ كػسف سموٕدب اجلؿقؾ وطمسـ اًمتقؾمؾ إمم رسمف  يدّل قمغم إحيوء فموهر، ومفق 

 ف اس ظمػقػ إذا ىمقس إمم أومضول اهلل شمعومم وأًمطوومف سمف.شمعومم ومام أ وسمف يملكّ 

.  [33: ]يقؾمةػ ژژ ژ ڑ ڑژ  يقؾمػ  دقموءويؾتؼل اع هذه اًمدىمي 

دون همػمه اـ إًمػوظ يملومضؾ أو أطمسـ حلسؿ اةودة ـمؿةع  ژڑ ژ ومنيثوره ًمؾػعؾ

 .اارأة اًمعزيز اًمذي وىمعً ومقف اـ احلى واًمشغػ

ـ إيثور اًمؽؾؿي اخلػقػي ذم كطؼفةو، اًمسةفؾي ذم واـ سمديع ًمغي دقموء إكبقوء او كؾؿس ا

 ژٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ژ : ذم دقمةةوء زيمريةةو  ژٿژخمورضمفةةو، شملاةةؾ يمؾؿةةي 

كجةد أهنةو  ومبوإلضوومي إمم دىمي اظمتقورهةو وشمصةقيرهو ًمضةعػ زيمريةو ،  [4]اريؿ:

 

 . 113اًمنميػ اًمر ، ص  -( شمؾخقص اًمبقون ذم جموز اًمؼرآن1)

 .2/211( ذم فمالل اًمؼرآن ة ؾمقد ىمطى  2)

 .4/274، وشمػسػم أف اًمسعقد: 2/435( يـظر: اًمؽشوف: 3)



 

ذم ظمػةةي اًمـطةةؼ وؾمةةفقًمتف: ّٕن اًمػتحةةي أظمةةّػ اةةـ  َضةةُعَػ أطمسةةـ اةةـ يمؾؿةةي 

 .اًمضؿي

طمقٌ ضمةوءت ذم  ژٿ ژؾ أيضًو أن يؾؿس اًمدىمي ذم وضع يمؾؿي وٓ يػقت اعمتلاِ 

اقضعفو اًمدىمقؼ اًمذي أضػك قمغم كسؼ أيي كغةاًم إيؼوقمّقةًو اتؿِقةزًا، ومؾةق ىمةداـو يمؾؿةي 

رس ذم ةقمغم يمؾؿي اًمعظؿ كحق: )وهـ اـل اًمعظؿ...(  ًمشةعركو سمةام يشةبف اًمؽة ژٿژ

دىمقؼ شمتةقازن إيؼوقمّقةًو اةع كغؿ أيي وضمرؾمفو: ذًمؽ أّن هذه اًمؽؾؿي ذم هذا اعمقضع اًم

، وهؽةذا كؾؿةس أن  ژٿ ٿ  ٿ ...ٺ ٺژ ذم  در أيي هؽةذا  ژ ٺ ژيمؾؿي 

حتؼؼ اكسجواًو وشمـوؾمؼًو وإيؼوقمًو داظمؾّقًو اقزوكًو، وإّن أي شمغقػم عمقىمعفةو  ژٿ ژيمؾؿي 

 . حيدث اهتزازًا ذم إيؼوقمفو اًمداظمكم

يؼتضقف، وٓ  اًمذي ؼوماعمقف ويستدقم اًمذي حلولا رد اًمتليمقد ذم ًمغتفؿ يمثػمًا وومؼوي

يؿؽـ سملي طمول اـ إطمقال أن يؽقن جمقئف زائدًا ذم اًمؽالم زيودة يستغـك قمـفةو  ذم 

 اجلؿؾي.

ه اًمظةوهر وهةق اةو ةإَاو سمـوًء قمغم اؼتة ،واًمتقيمقد هموًمبًو يؽقن شمبعًو حلول اعمخوـمى

اةو يعرف سملرضب اخلؼم اًمثالصمي، وإَاةو قمةغم ظمةالف ذًمةؽ اةـ طمةول اعمخوـمةى وهةق 

يعرف سموٕطمقال اًمتـةزيؾقي. وًمؽـ اعمتلِاةؾ جيةد أؾمةؾقسمًو اةـ اًمتقيمقةد ٓ يـظةر ومقةف إمم 

طمول اعمخوـمةى إَكةام يراقمةك ومقةف طمةول اعمةتؽؾؿ وكػسةَقتف واًمةدواقمل واعمةمصمرات اًمتةل 

قمؾةقفؿ  -شمتقارد قمؾقف، ويؿؽـ أن حيؿؾ قمغم ذًمةؽ ضمةُؾ اةو ورد اةـ أدقمقةي إكبقةوء 

، [37]إسمةراهقؿ: ژڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڍ ژ : يمؼقل اخلؾقؾ -اًمسالم

 .  [38]إسمراهقؿ: ژ ۀں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ  :وىمقًمف
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 . [117]اًمشعراء: ژڃ ڃ  ڃ ڃژ  :وىمقل كقح 

 .[25]اعموئدة: ژ ڤٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤژ  :وىمقل اقؾمك 

 .[24]اًمؼصص:  ژڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ ژ : وىمقًمف

 .[87:]إكبقوء ژڻ      ڻ ڻ ۀ ژ  :وىمقل يقكس 

 .[4]اريؿ: ژٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ژ  :وىمقل زيمريو 

ومػل هذه اًمدقمقات يتض  أَن اًمتقيمقد يـظر ومقف إمم طمول اًمـػس اًمراضمقي اًمضورقمي 

وطمر فو قمغم إذاقمتفو وشمؼريرهةو، يمةام أطمسةفو  ،وادى اكػعوهلو هبذه احلؼوئؼ ،إمم رهِبو

 .اؼررة أيمقدة ذم أكػسفؿ -قمؾقفؿ اًمسالم -همٓء إكبقوء 

إذا يموكً إًمػوظ اعمػردة متثةؾ دٓٓت اسةتؼّؾي ومةنن اًمعبةورة وشمرايمقةى اجلؿةؾ و

متثؾفةةو جمتؿعةةي، وىمةةد ضمةةوءت شمرايمقةةى ًمغةةي دقمةةوء إكبقةةوء ذم أؾمةةؾقب رومقةةع شمتسةةؿ 

 سمخصوئص مجوًمقي وومـقي.

ومؿـ مجوًمقوت ذًمؽ اًمدىمي ذم اًمتعبػم اًمتل شمتحؼؼ سمطرق قمديدة شمرشمبط سمبـوء اًمعبةورة 

 ؾ سموعمػردات أم سموعمعـك أم سمطريؼي اًمـظؿ.ؾمقاء أيمون اـفو او يتص

واًمعبورة ذم دقموء إكبقوء شملظمةذ دىّمتفةو ذم شمـوؾمةى كظؿفةو ودىمةي طمروومفةو وطمسةـ 

اثـقةًو  يمؼقل إسمةراهقؿ ، ووضقطموً  سمؾ يزداد دىمي ،ضامئرهو سمحقٌ ٓ خيتّؾ اعمعـك

  ۇئ   وئ   وئ  ەئ ەئ    ائ   ائ  ى  ې ې ىژ   وئف:ةدي دقمةقمغم اهلل سملم ي

 .[81-78]اًمشعراء:  ژېئ    ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ 

قمطةػ اهلدايةي  واعمتلِاؾ حلروف اًمعطػ ذم كظؿ هذا اًمثـوء جيةد أّن اخلؾقةؾ 

ومم ةورك وشمعةة، ومةوهلل شمبةدل قمغم اًمؽمشمقى سمال افؾيةةوء اًمتل شمةحرف اًمػةةؼ سمةقمغم اخلؾ

قمغم  اًمسؼلصمؿ قمطػ  اخلؾؼ ومفداهؿ ابوذة إمم او ومقف ظمػمهؿ و الطمفؿ.  ؾؼةظم
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 ول:ةؼ اجلؿةع ومؼةةؽؿ واطؾةةل شمدّل قمغم آؿمؽماك ذم احلةةسمحرف اًمقاو اًمت اإلـمعوم

اًمتةل  اًمػةوءصمؿ قمطػ اًمشةػوء قمةغم اعمةرض سمحةرف  ،ژائ ەئ ەئ وئ     ژ 

ّٕن اًمشػوء يعؼى اعمرض ابوذة سمدون  :شمدّل يمام ؾمبؼ قمغم اًمؽمشمقى سمال افؾي، وذًمؽ

 اإلطمقةوءصمةؿ قمطةػ  ،ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ افؾي أو شمراٍخ ذم اًمةزاـ. ومؼةول: 

: ّٕن اإلطمقوء اًمتل شمػقد اًمؽمشمقى اع اًمؽماظمل ذم اًمزاون صُمؿَ سمحرف  اإلاوشميقمغم 

وًمةق قمطػةً  ،ژۈئ ېئ ېئ    ېئ ژ يؽقن سمعةد اإلاوشمةي سمؿفؾةي وشمةراٍخ ومؼةول: 

ـّ اًمذي ورد سمف اًمتعبػم  هذه اجلؿؾ سمعضفو قمغم سمعض سموًمقاو اطؾؼًو ًمَتَؿ اعمؼصقد، وًمؽ

 .ـك وأًمقؼ سمبالهمي اًمؽالمأدّق ذم اعمع

ومفل دمؿع وشمشؿؾ اعةوَ   ،واـ افوّم اًمدىمي ذم اًمتعبػم إداء إالم عمعـك اًمعبورة

اتعددة شمصػفو وشمرشمبفو ذم وطمدة اتؽةواؾي، واةـ ذًمةؽ شمؼةةديؿ إهةّؿ قمةغم اعمفةّؿ ذم 

ىئ    ىئ   ی  ژ  :دقموئفؿ، وهذا يرّد يمثػمًا ذم دقمقاهتؿ، واـ ذًمؽ ىمقل اقؾمةك 

 .[35-33]ـمف: ژیجئ  حئ  مئ   ىئ    يئ   ی  ی 

واعمتلاؾ ذم هذا اًمـظؿ جيد اًمدىمي ذم اًمتعبػم طمقٌ ىمدم اًمتسةبق  قمةغم اًمةذيمر، ورُس 

أن اًمتسةةبق  شَمـِْزهيةةف شمعةةومم ذم ذاشمةةف و ةةػوشمف وسمراءشمةةف قمةةـ  -يمةةام ؾمةةبؼ-هةةذا اًمتؼةةديؿ 

ٓ اًمـؼوئص، وهذا اؼدم قمةغم همةػمه اةـ إاةقر: ّٕن اةـ كةزه اهلل شمعةومم اةـ اًمعقةى 

قمةغم  ژىئژ يذيمره إٓ سمام يؾقؼ سمف اـ اًمتعظةقؿ واإلضمةالل. وشمؼةديؿ اجلةور واعمجةرور

إلومودة اًمتخصقص، وىمد ذهةى أسمةق اًمسةعقد إمم أّن ذًمةؽ اًمتؼةديؿ  ژيئ    ژاتعؾؼف 

ويملَكف رأى أَن اًمتؼديؿ هـو ٓ يػقد اًمتخصقص ّٕن  ، إكام ضموء ومؼط عمراقموة اًمػو ؾي
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ـّ اعمتلِاةؾ ةظمؾؼف، ومال يصةّ  ىمة سمٍم اهلل ٓ يغقى قمـ رء اـ ٍمه قمةغم اعمةتؽّؾؿ. ًمؽة

هةق  طملم يؿعـ اًمـظر جيد أّكف يػقد اًمتخصقص وأّن اًمبٍم اًمةذي قمـةوه اقؾمةك 

اًل ةع أـمةقاره اـةذ يمةون ـمػةةويي ذم مجقةةاو ظمصةف اهلل سمةف اةـ آهةتامم واًمؾطةػ واًمعـة

 ومم:ةةةةف شمعةقًمةةةق سيةة  ىمةوء يمةةام هةةةدقمةةةذا اًمةؾ إمم اهلل هبةةة ةةغػمًا طمتةةك وىمةةً اًمتبتةة

سمعـويةةي   وموًمتؼةةديؿ يـبةةع قمةةـ إطمسةةوس اقؾمةةك . [39]ـمةةف: ژڤ  ڤ    ڦ  ژ

 .ظموّ ي سمف متقزه قمـ همػمه سمؿزيد قمـويي ورقمويي

ٱ  ٻ  ٻ     ژ  ذم ىمقًمةف شمعةومم: -قمؾقفام اًمسالم -وذم دقموء إسمراهقؿ وإؾمامقمقؾ 

 [127]اًمبؼرة: ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ

ضموء اتـوؾمبًو اع طموهلام و قرة  ةودىمي  ژٺژ  قمغم ژٺ ژ ومتؼديؿ اؾمؿ

ومؼد رومعو أ قاهتام سموًمدقموء، وهذا ممو ؾمبقُؾ إدرايِمِف اًمسؿُع ومهو يرومعةون  إلطمسوؾمفام.

اًمؼقاقمد اـ اًمبقً ااتثوًٓ ٕار اهلل وإظمال ًو ًمف، وهذا ؾمبقؾ إدرايمف اًمعؾؿ، ومتقؾَمةال 

ـ اًمؽمشمقى.وًمعةّؾ اعمتلِاةةؾ ذم ذًمةةؽ إمم اهلل شمعةومم هبةةوشملم اًمصةػتلم قمةةغم هةةذا اًمـحةق اةة

يؾحظ أّن اًمتؼديؿ واًمتلظمػم ذم اًمعبورة حيؿةؾ اغةزاه اًمعؿقةؼ ويضةع اعمعـةك ذم اؽوكةف 

 اعمحدد.

واةـ ممقةزات اًمعبةورة ذم دقمةوء إكبقةوء اةةو كؾحظةف اةـ اًمتـوؾمةؼ اجلؿقةؾ سمحسةةـ 

سمعبةورة طمقٌ كؾحظ اًمتـوؾمؼ ذم اعمعـك واًمرسمط سملم أضمزاء اجلؿؾ ذم اًمتعبػم و ،اًمتذيقؾ

أظمرى يؿؽـ أن كحدد مجول هذا اًمتـوؾمؼ اـ ظمةالل االطمظةي اكتفةوء آيةي اًمةدقموء سمةام 

يةةدع اعمعـةةك استسةةوهمًو واسةةويرًا ًمؾسةةقوق واؼبةةقًٓ ذم اًمةةـػس .وٓ خيػةةك اعمتلِاةةؾ ذم 

أن يةدرك سمراقمةي اًمتخققةؾ واًمتصةقير ذم قمبةوراهتؿ،  ة قمؾقفؿ اًمسالم ة دقمقات إكبقوء

 حلقوة. ومؼد ضموءت شمشقع سموحلريمي وا
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  احلةؼ شمبةةورك وشمعةةومم: شملاؾ ىمقل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀپ    ڀ

، [ 129 -127 : ]اًمبؼةةةةةةرة ژ ...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ومفذه أيوت شمصقر ًمـةو اشةفدًا طمّقةًو ذم اؾمتحضةور رسيةع ًمبـةوء اًمبقةً اةـ إسمةراهقؿ 

ان كؽةةةود كسةةةؿع  ةةةقشمقفام أاواـةةةو طمةةةورضإهّنةةةام » -قمؾةةةقفام اًمسةةةالم - وإؾمةةةامقمقؾ

و شمؼةع يمؾفو طمورضة يملهّن  ،وضمق اًمدقموء ،. ومـغؿي اًمدقموء، واقؾمقؼك اًمدقموءيبتفالن...

وشمؾؽ إطمدى ظمصوئص اًمتعبةػم اًمؼةرآ  اجلؿقةؾ  ،طمّقي ؿموظمصي اتحريمي ،اًمؾحظي ذم

ويشخص وشمػقض اـف ذم رّد اعمشفد اًمغوئى اًمذاهى طمورضًا يسؿع ويرى، ويتحرك 

 .شاحلقوة

  

اعمـوؾمةةبي ذم اًمؾغةةي اعمشةةويمؾي ، يؼةةول: سمةةلم اًمشةةقئلم اـوؾمةةبي وشمـوؾمةةى أي اشةةويمؾي 

. وٓ خيتؾةػ اعمعـةك شًمةقس سمقةـفام اـوؾمةبي أي اشةويمؾي»وشمشويمؾ، ويمةذا ىمةقهلؿ : 

ـوؾمبي ذم اعمعـك آ طالطمل شمعـل اعمؼورسمةي اًمؾغقي ًمؾؿـوؾمبي قمـف ذم آ طالح، وموعم

 أو اعمشويمؾي سملم اعمعو  اًمؽؾقي احلو ؾي اـ اًمتلًمقػ أو سملم إًمػةوظ واًمسةقوىموت اًمتةل

شمرد ومقفو اـ طمقٌ اًمشؽؾ أو اعمعـةك، وسمتعبةػم آظمةر: هةل وضةع اًمؽةالم ذم اقضةعف 

عةؾ أضمةزاء ضم». ووموئةدة هةذه اعمـوؾمةبي اًمذي يؾقؼ سمف طمتك يتّؿ ًمف احلسةـ واًمبالهمةي

اًمؽالم سمعضفو آظمذًا سملقمـوق سمعض، ومقؼقى سمةذًمؽ آرشمبةوط، ويصةػم اًمتةلًمقػ طموًمةف 
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 .شطمول اًمبـوء اعمحؽؿ، اعمتالئؿ إضمزاء

اؼو ةةده  وشمةدسمروهلةذا اًمـةقع اةـ اإلقمجةوز أمهقةي يمبةػمة ذم إدراك اعةو  اًمؼةرآن 

ثةةر أيم»: وشمةةذوق سمالهمتةةف واًمقىمةةقف قمةةغم أرساره ودىموئؼةةف. وهلةةذا ىمةةول اًمةةرازي 

 .شًمطوئػ اًمؼرآن اقدقمي ذم اًمؽمشمقبوت واًمرواسمط

رُس اًمبالهمي ٕدائةف إمم حتؼقةؼ »أن هذا اًمـقع اـ اإلقمجوز هق ورأى اًمبؼوقمل 

اطوسمؼي اعمعو : عمو اىمتضوه اـ احلول، وشمتقىمػ اإلضمةودة قمةغم اعرومةي اؼصةقد اًمسةقرة 

ذًمؽ يمةون هةذا اعمطؾقب ذًمؽ ومقفو، ويػقد ذًمؽ اعرومي اعمؼصقد اةـ مجقةع مجؾفةو، ومؾة

ػوؾمةةي، ويموكةةً كسةةبتف اةةـ قمؾةةؿ اًمتػسةةػم كسةةبي قمؾةةؿ اًمبقةةون إمم اًمعؾةةؿ ذم همويةةي اًمـّ 

 .شاًمـحق

لء ومو ةةؾي اًمةةدقموء اـوؾمةةبي ةوء: أن دمةةةوء إكبقةةةوؾمى ذم دقمةةةؼ اًمتـةةةواةةـ دىمقةة

وهةق اةـ  إـمةراف شمـوؾمةىأو  رافةإـمة وسمفةةةشمشو ُيسَؿك سمةةةق اةف، وهةعمضؿقك

، شأن خيةةتؿ اًمؽةةالم سمةةام يـوؾمةةى أوًمةةف ذم اعمعـةةك»وذًمةةؽ سمةةة اًمـظةةػم، ؾ اراقمةةوةةىمبقةة

.الفةتةوؾمى وآئةويسؿك اًمتـ

.واةـ أاثؾةي ذًمةؽ دقمةوء شطوسمؼتف عمسامهةعم:كةتف سمتـوؾمى إـمراف أوًمةوشمسؿق»

ودقمةةةةوء  ، [129-127]اًمبؼةةةرة:  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڦڤ  ڤژ  :اخلؾقةةةؾ 

 ودقمةوء، [155]إقمةراف:  ژحب  خب  مب    جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  :اقؾمك 

ھ  ژ : ودقمةوء ؾمةؾقامن ، [114]اعموئدة: ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  قمقسك 
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﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮹  ﮺   ﮷ھ     ے  ے  ۓ  ۓ    ودقموء كبقـو حمؿةد. [35]ص: ژ﮸    

 . [118]اعمماـقن: ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  ژ  : ×

خب  جئ  ژ  ژەئ   ەئ  ژ ، وژڦ  ڦ ژ  ژڦڤ  ڤژ  وموًمتـوؾمةةةى فمةةةوهر سمةةةلم:

﮹   ژ   ژ ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓژ و ،  ژٿ   ٹ  ٹ   ژ    ژ ٿژ ،  ژمب 

ومؽون آظمر اًمةدقموء اـوؾمةبًو ٕوًمةف اسةتؼّرًا  ، ژی  ی     جئ    ژ  ژ یژ . ژ﮺  

 ذم اؽوكف ارشمبطًو سمؿعـوه. 

وىمد خيتؿ اًمدقموء سملًمػوظ دىمقؼي شمـوؾمى اًمسقوق اًمؾغةقي ًمؾةدقموء سمحقةٌ ًمةق ضمةلء 

اعمعـك وشمغةػَم، وىمةد ٓ شمبةدو اعمـوؾمةبي واضةحي ضمؾقةي إٓ  سملًمػوظ أظمرى همػمهو ٓظمتّؾ 

 سمعد شملّاؾ.

يئ       ىئىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی     جئ  حئ  مئژ  :واـ ذًمؽ دقموء إسمراهقؿ 

ومفذا اًمدقموء   خيتؿ سموعمغػرة اع أكف ورد ـمؾى اعمغػرة  .[5]اعمؿتحـي: ژجب  حب      خب  

ٓ جيعؾفؿ ومتـي ًمؾذيـ يمػروا، وهق حمّط وذًمؽ ٕن ادار اًمطؾى ذم أيي هق أن  :ىمبؾف

آهتامم يمام هق واض  اـ اًمسقوق، وذًمؽ يؼتيض اخلتوم سموًمعزة واحلؽؿي يمام هق 

 .فموهر

وممو يدّل قمغم أَن ادار اًمطؾى هق ظمةقومفؿ اةـ اًمػتـةي اةو كؾحظةف اةـ اًمتجةقز ذم 

 ژی   ژإمم ضةؿػمهؿ اعمخةؼم قمـةف سمةة  ژی  ژاًمـسبي اإليؼوقمقي طمقٌ قمّدى اًمػعؾ 

قمـ ـمريؼي اعمجوز اًمعؼكم، واعمعـك: ٓ دمعؾـو ؾمبى ومتـي أو اقضع ومتـي ًمؾذيـ يمػةروا، 

يض ةيؼتة وذًمةؽ ورُس اًمعدول إمم اًمتجقز سمسبى ؿمّدة ؿمةعقرهؿ سمةوخلقف اةـ اًمػتـةي

 اخلتوم سموًمعزة واحلؽؿي.

ورسمام اطمتوج إار إمم إاعون دىمقؼ عمعرومي رّس اظمتتوم اًمةدقموء سمصةػي اعقـةي يتبةودر  

 

    .1/89، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن : 1/278( يـظر: االك اًمتلويؾ ٓسمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل 1)



 

وئ  ۇئ  ژ  :ًمذهـ أن ظمتؿفو سمغةػم ذًمةؽ أومم، واةـ ذًمةؽ دقمةوء قمقسةك إمم ا

ومةـظؿ هةذا اًمةدقموء ىمةد  ، [118]اعموئدة: ژۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    ۆئۇئ  ۆئ

وًمؽـ اعمتلاؾ يدرك أكف ٓ يغػر  ،اًمغػقر اًمرطمقؿيظـ أكف يؼتيض أن شمؽقن اًمػو ؾي 

ومفةق قمزيةةز هموًمةةى عمةـ اؾمةةتحؼ اًمعةذاب إٓ اةةـ ًمةقس ومقىمةةف أطمةد يةةرد قمؾقةف طمؽؿةةف 

 وطمؽقؿ يضع اًمٌمء ذم اقضعف.

وًمةقس  ،وشمػةقيض إاةر إًمقةف ة ؾمةبحوكف وشمعةوممة وأيةي ابـقةي قمةغم اًمتسةؾقؿ هلل 

: ٕوهةؿ اًمةدقموء إكةؽ أكةً اًمغػةقر اًمةرطمقؿاًمتعريض سمطؾةى اعمغػةرة، وًمةق ىمقةؾ: 

: ٕن أيةي ضمةوءت ذم سموعمغػرة، وٓ يسقغ اًمةدقموء سمةوعمغػرة عمةـ اةوت قمةغم ذيمةف

اةـ ىمةقل قمظةقؿ ىموًمتةف ـموئػةي اةـ اًمـصةورى، وكسةبتف إمم  وق شمؼمئةي قمقسةك ؾمق

اـ أكف ـمؾى اـ اًمـوس أن يتخذوه وأاف إهللم اـ دون اهلل. إضوومي إمم  قمقسك

أن ظمتؿ اًمدقموء سموعمغػرة واًمرمحي يـوؾمى اًمنمط اًمثةو  )إن شمغػةر هلةؿ( وٓ يؽةقن ًمةف 

يـوؾمةةى  ژىئ ىئژ  سمةةةنمط إول )إن شمعةةذهبؿ( ذم طمةةلم أن ظمتؿةةف ةشمعؾةةؼ سموًمةة

اًمنمةةـملم اعةةًو، ومةةنن اًمعةةذاب واعمغػةةرة اـقـمةةون سمةةوًمعزة واحلؽؿةةي، واًمةةذي اؾمةةتحؼ 

وقمزشمف ومقق  ،وىمقشمف أقمظؿ ،اًمعذاب ٓ يستطقع أن يغػر ًمف إٓ اـ يموكً ؾمؾطتف أقمغم

ون ةومؽة :ؼؾةدهو اًمعةؿي اًمتل يسـةػ سموحلؽةيمؾ رء، واـ يمون يمذًمؽ وضمى أن يتص

 .ذا اعمؽون وأكسىأًمقؼ هب ژىئ   ىئژ  وم سمةةتةاخل

وٓ يػقت اعمتلِاؾ ذم هةذا اًمتةذيقؾ أن يةدرك ومقةف اؾؿحةًو سمالهمّقةًو وهةق اةو يعةرف 

وهق ، شأن يمشمك سمف ذم يمالم يقهؿ ظمالف اعمؼصقد سمام يدومعف»وهق:  آطمؽماسسمة
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أن يةذيمر ًمػظةًو فمةوهره اًمةدقموء سمةوخلػم واًمـػةع »سمؼقًمةف هةق:  او أؿمور إًمقف اسمةـ اًمؼةقؿ 

ر ومقةذيمر ومقةف يمؾؿةي شمزيةؾ ذًمةؽ اًمةقهؿ وشمةدومع ذًمةؽ ةذم ضؿـف ممو يقهؿ اًمشة وذًمؽ سمام

 .شاًمقهـ

أّكف ٓ يغػر عمـ اؾمةتحّؼ اًمعةذاب إٓ اةـ ًمةقس ومقىمةف  -يمام ؾمبؼ-ووضمف آطمؽماس 

أطمد يرد قمؾقف طمؽؿف ومفق اًمعزيز اًمذي ٓ يعؾةق ومةقق ؾمةؾطوكف ؾمةؾطون، وٓ حتةقل ىمةقة 

ومةنذا ؿمةوء أن يغػةةر هلةؿ اةع اؾمةةتحؼوق دون شمعةذيى اةـ اؾمةةتحؼ اًمعةذاب اةـ قمبةةوده، 

ه طمؽؿتةةف اًمتةةل شمضةةع يمةةؾ رء ذم اقضةةعفو، وًمةةقس ٕطمةةد ةاًمعةةذاب ومةةذًمؽ اؼتةة

ف أّكةة -فمـّةةو - ومقتةةقهؿ ًمـةةوسؿةةي قمةةغم سمعةةض اوىمةةد خيػةةك وضمةةف احلؽ آقمةةؽماض قمؾقةةف. 

ٕن  » الف إومم وًمقس يمذًمؽ، ومؽون ذم اًمق ػ سموًمعزيز احلؽقؿ اطمؽماس طمسةـ ةظم

قن ًمعجز ذم اًمؼدرة أو إلمهول يـوذم احلؽؿي ومدومع شمةقهؿ ذًمةؽ شمرك قمؼوب اجلو  ىمد يؽ

 .شسمذيمرمهو

 اًمؽةالم سمحسةى : طُمْسـ اًمؽمشمقى، وموًٕمػوظ شمتؼدم ذم واـ سمديع اعمـوؾمبي ذم دقموئفؿ

ڄ  ژ :اـ شمؾؽ اعمعو  ذم اًمعؼؾ، واـ ذًمؽ دقموء إسمراهقؿ  داقمكاعوكقفو، واو يت

ڍ    ڇ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

شملَاةةؾ سمالهمةةي اًمتـوؾمةةى ذم إيةةراد اًمصةةػوت وطمسةةـ . [129]اًمبؼةةرة: ژڍ    ڌ  ڌ  

شمرشمقبفو، وملول او يؼرع اًمسؿع هق شمالوة اًمؼرآن واًمتؾػظ سمف، صمةؿ سمعةد ذًمةؽ يؽةقن شمعؾةؿ 

 ژيئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   ژ : يمام ىمول شمعةومم، اعةوكقف وشمدسمر ادًمقٓشمف

شمعّؾةؿ اًمؼةرآن اكتؼةؾ إمم اًمصةػي إظمةػمة وهةل اًمتزيمقةي،  ومةنذا طمصةؾ. [19-18]اًمؼقواي:

 

 .  152( اًمػقائد ٓسمـ اًمؼقؿ: 1)

   .3/308، و اإلشمؼون ، 1/89ًمؼمهون ، ، ويـظر: ا 7/71( شمػسػم إًمقد : 2)

 .  1/392( اًمبحر اعمحقط 3)



 

وشملظمػم  ػي اًمتزيمقي ذم كظؿ هذه أيي يؽشػ ًمـو أّن هذه اًمصةػي هةل اًمغويةي اعمـشةقدة 

  واًمصػوت اًمسوسمؼي وؾموئؾ ًمؾق قل إًمقفو.

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ  وذم دقموء اخلؾقؾ

 .[38إسمراهقؿ: ] ژے  ے  ۓ  

ىمةةَدم إرض هـةةو قمةةغم اًمسةةامء: ّٕن اًمطبقعةةل أن يبةةدأ  كؾحةةظ أن إسمةةراهقؿ 

طمةلم ورد قمةغم ًمسةوكف » يمالاف سمام ومقف طمقوشمف واعوؿمف ٓ سمام ًمقس ًمف سمف قمؾؿ ومفةق 

سمودئةًو سمةوٕرض،  ،هذا اًمدقموء وايمى شمرشمقى اًمؾػظ قمغم ًمسوكف شمرشمقى اعمعو  ذم ضمـوكةف

 .شو ظمػل قمؾقف اـ قمؾؿ اًمسامءوهل او ظمػل اـ قمؾؿفو قمغم اإلكسون دون ا

واةةـ إًمػةةوظ اًمتةةل وىمعةةً سمقـفةةو اعمغةةويرة شمؼةةدياًم وشمةةلظمػمًا اةةو ضمةةوء قمةةغم ًمسةةون 

هلؿ ومنهنؿ عمةو ـمؾبةقا اعموئةدة ذيمةروا ذم شمعؾقةؾ ـمؾةبفؿ  احلقاريلم وإضموسمي قمقسك 

وأظمةروا سمعةد ذًمةؽ همةرض  ژۇئ  ۇئ  ۆئژ  أهمراضًو ومؼداقا ذيمر إيمةؾ ومؼةوًمقا:

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ژ  : ديؼ ومؼةةةوًمقا سمعةةةد ذًمةةةؽةةةةةةصوزيةةةودة اًمت آـمؿئـةةةون

ومنكةةف عمةةو ـمؾةةى كةةزول اعموئةةدة وقمؾةةؾ ـمؾبةةف ىمةةدم  وأّاةةو قمقسةةك  ، ژىئ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ إهمراض اًمديـقي وأظَمةر همةرض إيمةؾ ومؼةول: 

يؾقح اراشمةى »وشمرشمقى هذه اعمعو  يعقد إمم اراقموة ؾمقوق احلول، وهـو  ژٿ    ٿٿ

. ويةؼمز ًمـةو اًمػةرق شعضفو روطموكقي وسمعضفو ضمسامكقيدرضموت إرواح ذم يمقن سم

 واؼواوت إشمبوع. ،واضحًو ضمؾّقًو سملم اؼواوت إكبقوء

عمـوؾمةبي شمتعؾةؼ سموًمسةقوق،  :واـ دىمقؼ اعمـوؾمبي: أن يليت سمؾػظ ذم اقضع ًمػةظ آظمةر

واـ ذًمؽ: وضع اعمصدر اقضع اًمػعؾ ًمتحؼقؼ اعمبوًمغي وشمقيمقد اعمعـك. يمؼقًمف شمعةومم 

 

 . 14( اـ أرسار اعمغويرة ذم كسؼ اًمػو ؾي اًمؼرآكقي ة حمؿد إالم اخلفي ، ص1)

 .   12/109( شمػسػم اًمرازي: 2)



 

    پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ :  ػةقمةةةةـ يقؾمةةةةؼمًا ةخمةةةة

 ]يقؾمةةةةةػ: ژڤ ٹ ٹ ٹٹ  ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ   ٺ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀ

23 ]. 

ژ ٺٺ ژ ومة أقمقذذم اقضع اًمػعؾ  ژ ٺ ژسموعمصدر  ومعؼَم يقؾمػ 

 ،اًمبغةةةقي ذًمةةةؽ ذيمةةةر يمةةةام. اصةةةدر واعمعـةةةك: أقمةةةقذ سمةةةوهلل أن أومعةةةؾ هةةةذا

يعقذه رسمف ويعصؿف اـ هذه اًمػتـةي.  أن  . وهق دقموء اـ يقؾمػواًمزخمنمي

وإَكام يمون اًمتعبةػم سموعمصةدر هـةو دون اًمػعةؾ: ٕن اعمؼةوم ذم هةذا اعمقضةع اؼةوم إهمةراء 

قمظقؿ اـ اارأة اًمعزيز ومجوء اًمتعبػم سموعمصدر ًمؾؿبوًمغي ذم آؾمتعوذة دآً قمغم اةو يمةون 

ػ سمف اـ ابوًمغي ومقف اـ ؿمّدة اعمقىمػ، واـ هـو يمون اًمعدول إمم اعمصدر ًمقتػؼ سمام و 

 ٓ شمؽقن ًمق قُمؼِم سمؾػظ اًمػعؾ ذاشمف. 

 واـ طمذف»وىمد أؿمور اسمـ إصمػم إمم قمّؾي اًمتعبػم سموعمصدر قمـ اًمػعؾ سمؼقًمف: 

 م اًمػعؾ، وإكام يػعؾ ذًمؽ ًمفب اـاًمػعؾ سموب يسؿك سموب إىمواي اعمصدر اؼو

 .شاعمبوًمغي واًمتقيمقد

ې  ې  ې ۉ  ۉ  ژ :  اـ سمةديع هةذا اًمعةدول دقمةوء إسمةراهقؿو

سموؾمةةةؿ اًمػوقمةةةؾ   ومعةةةؼَم اخلؾقةةةؾ .[40]إسمةةةراهقؿ: ژى  ائ   ائ    ىې

: ّٕن هةذا  ، وإكام يمون اًمتعبػم سموؾمةؿ اًمػوقمةؾ هـةوأىمقؿ  ذم اقضع اًمػعؾ  ژېژ

ًمؼقاقمد اًمبقً وسمـوئف، صمؿ دقموئف ًمرسمف أن جيعؾف آاـًو  اًمدقموء ضموء سمعد رومع اخلؾقؾ 
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وهةق دقمةوء ٕاتةف [ 37إسمةراهقؿ :] ژک  ک  کژ  ًمتؼقؿ أاتف اًمصالة يمةام ىمةول:

سمنىمواةةي اًمصةةالة سمصةةقغي اًمػعةةؾ اعمضةةورع، صمةةؿ يمةةرر اًمةةدقموء ًمـػسةةف سمنىمةةةواي اًمصةةالة 

 ژېژًمإلؿمعةور سملكف اعمؼتةةدى ذم ذًمةؽ وذريتةف أشمبةةوع ًمةف، وقمةؼَم سموؾمةؿ اًمػةةوقمؾ 

ًمإلؿمعور سموًمدوام وآؾمتؿرار وحتؼقؼ اعمبوًمغي ذم اًمطؾى، واـ هـو يمون اًمعةدول قمةـ 

 ؾمؿ اًمػوقمؾ عمـوؾمبي اًمسقوق. اًمػعؾ إمم ا

وىمد شمؽقن دىمي اعمـوؾمبي ذم كؼؾ اًمؾػةظ قمةـ وفمقػتةف إ ةؾقي دون طمةذف عمـوؾمةبي 

 شمتعؾؼ سموًمسقوق اًمؾغقي.

،  [4]اةريؿ:  ژٿ  ٹ  ٹژ : واـ سمةديع هةذا اًمتـوؾمةى ىمةقل زيمريةو

 ؿمةقى، صمؿ كؼؾ اًمػوقمؾ واؿمتعؾ ؿمقى اًمرأسوإ ؾ ذم شمرشمقى اًمؽالم اًمعودي 

ؾموؾمقي وكصةى قمةغم اًمتؿققةز، وىمةد قمؾةؾ قمبةد اًمؼةوهر اجلرضمةو  هةذا قمـ وفمقػتف إ

ي هةق اًمعدول سمنومودة اًمشؿقل وآؾمتغراق، إضوومي إمم عمعةون اًمشةقى ذم اًمةرأس اًمةذ

واعمتلاؾ ذم اًمسقوق اًمذي ورد اةـ ظمالًمةف اًمةدقموء ، -يمام ؾمبؼ ذًمؽ -أ ؾ اعمعـك 

ًمق ةةقل إمم أشمةةك ذم اعةةرض دقموئةةف سمؿؼةةداوت يؿتـةةع اعفةةو ا  د أن زيمريةةوجيةة

ومحصةةقل اًمذريةةي ذم اًمعةةرف واًمعةةودة ًمةةف أؾمةةبوب  اًمـتقجةةي اًمتةةل هةةل اـةةوط دقموئةةف.

خمصق ي ومؾام شموىمً كػسف ًمؾذريي اع ومؼدان شمؾةؽ إؾمةبوب   يؽةـ أاواةف إٓ ـمؾةى 

ف سمؾغ اـ هبي حمضي اـ همػم شمقؾمط رء اـ شمؾؽ إؾمبوب ومعؿد إمم و ػ طموًمف سملكّ 

 .شجلََسوَوُة ذم اعمػوِ ِؾ واًمعظوم يموًمُعْقِد اًمؼوطِمؾهق اًمُقْبُس وا» اًمؽؼم قمتّقو. واًمعتّل:

وإذا يمون سمؾغ هذا اعمبؾغ اـ ادارج اًمؽؼم واراشمبف إمم طمّد أن وهـ اـف اًمعظؿ ومةال 

همرو أن اًمشقى ىمد ؾمقطر قمؾقف ؾمةقطرة شمواةي طمتةك اؾمةتغرق يمةؾ رأؾمةف وقمةَؿ مجؾتةف، 

 

 اـ اًمبحٌ.  253، 252 ص( يـظر: 1)

 .13/18: اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب: ر. ويـظ3/8( اًمؽشوف: 2)



 

وقمةؾ قمةـ وفمقػتةف ػواـ هـو ضموء إؾمةؾقب اًمؼةرآ  اعةؼمًا قمةـ هةذا اعمعـةك سمـؼةؾ اًم

ومقؾتؼةل هةذا اعمعـةك اًمةذي يػقةده  ژٿ  ٹ  ٹ  ژ اًمتؿققز سمؼقًمةف:  إؾموؾمقي

قمؾقفو قمبةد اًمؼةوهر  اًمسقوق اع اخلو ي اًمدًٓمقي اًمتل شمػقد اًمعؿقم واًمشؿقل اًمتل أيمدّ 

 اجلرضمو  يمام ؾمبؼ.

، او شمدّل قمؾقف  قغي اًمؾػظ اـ ظمالل وضعفو ذم ؾمقوق اعةلمواـ دىمقؼ اعمـوؾمبي: 

واًمتعريةػ هموًمبةًو يؿـحةف  ،هموًمبًو يعطل آؾمؿ دًٓمةي قمةغم اًمشةققع واًمعؿةقم وموًمتـؽػم

دًٓمي قمغم اًمتخصقص واًمتحديد، وىمد ضموء ذًمؽ اـوؾمبًو ًمؾسقوق. ومػةل دقمةوء اخلؾقةؾ 

ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ  اـَؽةرًا ذم ىمقًمةف شمعةةةومم: اًمبؾةةدضمةوء ًمػةظ  

جت    حت خت مت ىت     يت   مب ىب  يب  خبی  ی   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ٿ  ٿ ٿ  ٹ ژ : صمؿ ضموء اعَرومًو ذم ىمقًمف شمعومم. [126]اًمبؼرة: ژىث           يث      مثجث

 .[35]إسمراهقؿ: ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ 

وىمةد اظمتؾةةػ اًمعؾةةامء ذم شمعؾقةؾ اعمغةةويرة سمةةلم اًمؾػظةةلم، ومةةذهى اإلؾمةةؽوذم إمم أن 

ؽةةون ؾمبى ذًمؽ يرضمع إمم أطمد أاريـ أوهلام: أن يؼول اًمدقمةوء إول وىمع و  يؽـ اعم

ڍ  ڌ   ژ : ىمد ضمعؾ سمؾدًا ومؽلّكف ىمول: اضمعؾ هةذا اًمقادي سمؾدًا آاـًو، صمؿ ىمةول سمعد ذًمةؽ

وأَاو اًمدقموء اًمثو  ومؼةد ضمةوء وىمةد . [37]إسمةراهقؿ: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ضمعؾ سمؾدًا ومؽلكف ىمول: اضمعؾ هذا اعمؽون اًمذي  ػمشمف يمام أردت ذا أاـ قمغم اةـ آوى 

ي، وكؽةر طمقةٌ يمةون اؽوكةًو اةـ إاؽـةي همةػم اشةفقر إًمقف ومعرف طملم قمرف سموًمبؾدي

 سموًمتؿققز قمـفو سمخصق قي اًمعامرة واًمسؽـك.

ومفق أن شمؽقن اًمدقمقشمون وىمعتو سمعد او  ةور اعمؽةون سمؾةدًا، وإّكةام  : وأّاو إار اًمثو 

ـمؾى اـ اهلل أن جيعؾف آاـًو، واًمؼوئؾ يؼقل: اضمعؾ وًمدك هذا أديبًو، وهق ًمةقس يةلاره 

 : ّٕن ذًمةؽ ًمةقس إًمقةف وإكةام يةلاره سمتلديبةف ومؽلّكةف ىمةول: اضمعؾةف هبةذهسملن جيعؾةف وًمةداً 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹژ عف اًمصػي ومؽذًمؽ ىمقًمف: ةةةبةعي، ومذيمر اًمق ػ وأشمةةةاًمصـ



 

 .، وشمؽقن اًمدقمقة واطمدة ىمد أظمؼم اهلل قمـفو ذم اقضعلم[35: ]إسمراهقؿ 

إلؿمةورة اًمةذي هةق  ؾمةبؼف ومفةق يةرى أَن اؾمةؿ اواظمتور اسمـ اًمةزسمػم رأيةًو خمتؾػةًو قمةاّم 

ٴۇ  ژ  ذم ؾمقرة اًمبؼرة   يؼصد سمتعققـف ايمتػوًء سموًمقاىمع ىمبؾف اةـ ىمقًمةف شمعةومم: ژىئژ

وشمعريػ اًمبقً طمةو ؾ اـف شمعريةػ اًمبؾةد  [125]اًمبؼرة: ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ 

ومقرد اؾمؿ اإلؿمةورة همػم اػتؼةر إمم اًمتةوسمع اعمبةلِم طمسةـف ذم أؾمةامء اإلؿمةورة ايمتػةوء سمةام 

كعتةًو  ژی  ژ اػعةقًٓ صموكقةًو، و ژىئ ژ ـف اؼصقد اًمبقون وموكتصى شمؼِداف ممو حيصؾ ا

ًمف، واؾمؿ اإلؿمورة اػعقًٓ أول همػم حمتوج إمم شموسمع ًمؼقوم او يؼةقم اؼواةف، وًمةق شمعةَرف 

سموًٕمػ واًمالم، وضمرى قمغم اؾمؿ اإلؿمورة   يؽـ ًمقحرز سمقوكًو زائدًا، سمؾ  ژىئژ ًمػظ

ؾقف أطمرز ًمإلجيور وأسمؾغ ذم اعمؼصةقد، يمون يؽقن يموًمتؽرار ومقرود اًمؽالم قمغم او هق قم

وآيي إسمراهقؿ   يتؼدم ومقفو او يؼقم ٓؾمؿ اإلؿمورة اؼوم اًمتوسمع اعمعَرف سمجـس او يشةور 

إًمقف، ومؾؿ يؽـ سمٌد اـ إضمراء اًمبؾد قمؾقف شموسمعًو سموًٕمػ واًمةالم قمةغم اعمعفةقد اجلةوري ذم 

 . أؾمامء اإلؿمورة اـ شمعقلم ضمـس اعمشور إًمقف

سةةى اـوؾمةةبي ًمـظةةر ذم اًمسةةقوق كجةةد أَن هةةذه اعمغةةويرة ضمةةوءت طموقمـةةداو كؿعةةـ ا

ذم اًمبؼةةرة ضمةةوء ذم ؾمةةقوق اعةةوٍن شمةةدّل قمةةغم اًمعؿةةقم   اخلؾقةةؾ ومةةدقموءاًمسةةقوق، 

ف واًمشققع: إذ خيؼم ؾمبحوكف وشمعةومم كبقةف إسمةراهقؿ أكةف ضمعؾةف إاواةًو ًمؾـةوس يموومةي، وأّكة

ومقةف مجقةع اًمـةوس اةـ ضمعؾ اًمبقً اثوسمي ًمؾـوس وأاـًو هلؿ، صمؿ أظمؼم ؾمبحوكف أكف يرزق 

   ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ژ  آاـ اـفؿ واـ يمػر، ومؼول اعؼبًو قمغم دقموء إسمراهقؿ اخلؾقةؾ:

خت    حت     جت     يب  ىب   مب   خبجب حب يئ    ىئ   حئ مئ  جئ    ی       ی        ی    ی       ىئ    ىئ

 .[126]اًمبؼرة: ژىث           يث      مثمت ىت     يت جث
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ذم  قرة اًمتـؽػم: ًمقتػؼ سمام يدّل قمؾقةف  ژىئ ژ ومـوؾمى هذا اًمتعؿقؿ أن يليت سمؾػظ 

 اـ شمعؿقؿ وؿمققع يتـوؾمى ودًٓمي اًمسقوق.

قمةغم اًمتخصةقص إذ أَاو اًمسقوق ذم ؾمقرة إسمراهقؿ ومؾةؿ يؽةـ ومقةف شمعؿةقؿ سمةؾ ىمةوم   

رسَمف أن يلوي سمعةض اًمـةوس إمم سمقتةف اعمحةرم ًمتؽةقن ذريتةف ذم   يدقمق ومقف اخلؾقؾ

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  يمام ىمول:ضمقارهؿ وأن يرزىمفؿ رزىمًو اـ ًمدكف 

ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ   ڳ 

 .[37]إسمراهقؿ: ژڳ ڱ ڱ ڱ 

و  يؼةةؾ: أومئةةدة اًمـةةوس، داقمقةةًو أن يةةرزىمفؿ اهلل اةةـ  ژگ گ گ   ژ ومؼةةول:

ت، ومؽون اًمدقموء ظموّ ًو سملهؾف وذريتةف واةـ يسةؽـقن اعفةؿ ومـوؾمةى شمعريةػ ااًمثؿر

 .اًمبؾد ًمقدّل قمغم هذا اًمتخصقص واًمتحديد

اـ وضمف هذه اعمـوؾمبي قمـداو أؿمور إمم او ذم ؾمقوق دقمةوء   لوىمد اىمؽمب اًمبؼوقم

 .اخلؾقؾ ذم ؾمقرة اًمبؼرة اـ شمعؿقؿ وؿمققع سمخالف او ضموء ذم ؾمقرة إسمراهقؿ

 

هبي اًمتةل شمؽةررت دقمقات إكبقوء اعمتشةو -إن ؿموء اهلل -ؾملشمـوول  عمبحٌذم هذا ا

أًمػةوظ زيةودة  فوإمم طمّد يمبػم، وًمؽـ وىمع ذم سمعض ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وأًمػوفمفو اتؼورسمي

أو شمؼديؿ وشملظمػم أو إسمدال يمؾؿي اؽون يمؾؿي ممو يقضمى اظمتالومةًو سمةلم اًمةدقمقات اًمتةل 

 شمؽررت اع شمقضمقف ذًمؽ سمالهمّقًو.

دًا يمبةػمًا اةـ واعمتشوسمف اًمؾػظل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اـ اعمقضققموت اًمتل ؿمغؾً قمد

قمؾامء اًمتػسػم واًمبقون ومعؽػقا قمةغم شمةدسمر اةو ذم اًمؼةرآن، اةـ ذًمةؽ، وسمقةون اقضمبةوت 
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اظمتالف اًمتعبػم سمقـفو، وشمقضمقف اعوكقفو رّدًا قمغم سمعض اطةوقمـ اعمؾحةديـ اًمةذيـ رأوا 

 يـوذم سمالهمي اًمؼرآن ويـوىمض إقمجوزه. اًمؾػظل ذم اًمؼرآن شمؽرارًا  ذم اعمتشوسمف

قةةلم قمةةغم أّن اعمتشةةوسمف اًمؾػظةةل اةةـ آيةةوت اًمؼةةرآن هةةق: أن وشمتػةؼ شمعريػةةوت اًمبالهم

يتؽرر جملء أيوت اًمؼرآكقي ذم أًمػوظ اتشوهبي و قرًا اتعددة وومقا ةؾ خمتؾػةي اةع 

 .احتود اعمعـك ًمغرض سمالهمل

ة اةـ قمغم ىمقاف وـمؾةى اًمـٍمة  وق دقموء كقحواـ أاثؾي ذًمؽ او ضموء ذم ؾمق

ې ى  ى   ائ ژ ًمةف شمعةةومم: ، ومؿةـ ذًمةؽ ىمق رسِمف طمقٌ شمعةددت  ةقغ دقموئةف

 ،[ 10]اًمؼؿةر: ژڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ژ  وىمقًمف شمعةةومم: ، [26]اعمماـقن: ژائ 

ومفةةةةذه  .[26]كةةةةقح: ژ                ڭ ژ  وىمقًمةةةةف شمعةةةةومم:

ؾمةقرة اًمدقمقات شمتشوسمف ذم يمثػم اـ أضمزاء اًمـظؿ، وىمد وىمع ومقفو إسمدال وشمغةػم. ومػةل 

وهةةةق ، [26]اعمماـةةةقن: ژائ ائ  ى  ى  ژ  ضمةةةوء اًمةةةدقموء سمؾػةةةةظ اعمماـةةةةقن

ٍمي  اةـ ىمقاةف ةاتـوؾمى اع اقىمػ ىمقاف اًمقارد ذم اًمسقرة ذاهتو طمقةٌ   يسةبؼ شمة

ۉ ۉ ژ  سمنهوكتف أو اًمتضققؼ قمؾقف أو إيذائف، وهمويةي اةو ورد اةـ جموهبتةف ىمةقهلؿ:

ة اةـ رسِمةف دون ٍمةقمةغم ـمؾةى اًمـة ٍمةأن يؼت وهذا اىمته .[25]اعمماـقن: ژې  ې 

 هلالك أو اًمعذاب وكحق ذًمؽ.وذم ؾمةقرة اًمؼةؿر ضموء اًمدقمةةوء سمؾػةةظاًمدقموء قمؾقفؿ سمو

ـٍمة اةـ ةوذم هذا اًمةّدقموء ضمةوء ـمؾةى اًمة، [10]اًمؼؿر: ژڄ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄژ

 . أي سمؿعـك: اكتؼؿ ژڄ ژرسمف واًمغؾبي اع آكتؼوم وهذا استػود اـ ىمقًمف: 

أَن اًمتعبةػم  يؼوسمؾفو زيودة ذم اعمعةـك، يمام ژڄ ژوزيودة سمعض احلروف ذم ًمػظ 

 و ػ ًمضعػف وادقموة ًمطؾى اًمـٍمة ورسقمي آكتؼوم. ژڄ ژسملَكف 

 

، وإهموصمةي اًمؾفػةون ذم ضةةبط 1/85ك إىمةران ًمؾسةققـمل: تةةةر، واع1/145( يـظةر: اًمؼمهةون ذم قمؾةقم اًمؼةرآن: 1)

 .  13ؾ: ص . واـ سمالهمي اعمتشوسمف اًمؾػظل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  عمحؿد قمكم اًمصوا 37اتشوهبوت اًمؼرآن ًمؾقارىمل: ص 

 .   8/92، وزاد اعمسػم ٓسمـ اجلقزي: 6/78، وشمػسػم أف اًمسعقد: 6/629( يـظر: اًمبحر اعمديد: 2)



 

وهذه إًمػةوظ ضمةوءت اتقاومؼةي اةع اةقىمػفؿ اًمةذي ضمةوء ذم ؾمةقرة اًمؼؿةر طمقةٌ 

 ضموهبقه سموًمعـود وو ؿقه سموجلـقن وزضمروه وقمـػقه يمام ىمول شمعومم وا ػًو طمول ىمقاةف:

د ذم ؾمةقرة اًمةقار وأّاو دقموء كقح  .[9]اًمؼؿر: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ 

كقح ومفق أقمـةػ دقمقاشمةف وأؿمةدهو: إذ ـمؾةى اةـ رسمةف شمعةومم أن يـةزل قمؾةقفؿ اهلةالك 

واًمعذاب سمعد أن اضمتفد ذم دقمةقهتؿ وسمةذل هلةؿ مجقةع اًمقؾمةوئؾ ومةام زادهةؿ ذًمةؽ إٓ 

قمـودًا ويمػرًا وضمعؾفةؿ يتقا ةقن سمةوًمعؽقف قمةغم أ ةـوافؿ يمةؾ ذًمةؽ ضمعؾةف يةدقمق 

 اًمسقرة وضموء اـوؾمبًو ًمسقوق أيوت. قمؾقفؿ دقموًء يتقاومؼ واقىمػفؿ اًمقارد ذم  در

ذم اعمقاضع اًمثالصمي اـ   اًمتبويـ وآظمتالف ذم دقموء كقح وهؽذا كؾؿس رّس 

 ىمَصتف. 

اةةع [ 24]كةةقح: ژ﮻     ﮷  ﮸  ﮹ ﮺ ژ  سمؼقًمةةف:  ء كةةقحوىمةةد شمشةةوسمف دقمةةو

اةع اظمةتالف اًمػو ةؾي  ، [28]كةقح: ژجت   حت خت مت    ىت ژ  دقمةوئف ذم آظمر اًمسةةقرة

 وىمد ضموء اًمدقموء ذم أيتلم اـوؾمبًو عمقضعف وؾمقوىمف. سملم اًمدقموءيـ،

وقمـةةد اًمـظةةر إمم كظةةؿ أيةةي إومم كجةةد أهنةةو ضمةةوءت سمزيةةودة اًمضةةالل اًمةةذي هةةق 

سمةذل يمةَؾ اةو ذم  اًمعدول قمـ اًمطريؼ اعمستؼقؿ وقمدم اهلدايةي، وذًمةؽ أَن كقطمةًو 

ـ وؾمعف ذم ؾمةبقؾ دقمةقهتؿ، ومؾةؿ يةزدهؿ ذًمةؽ إٓ قمةدوًٓ قمةـ اًمطريةؼ وكؽقؾمةًو قمة

اهلدايي، صمؿ دقمةو قمؾةقفؿ أن يزيةدهؿ اهلل ضةالًٓ سمسةبى ضةالهلؿ وإضةالهلؿ سمعةد أن 

ہ  ژ  عمةو ىمةوًمقا: :أاروا أشمبوقمفؿ سموًمتؿسؽ سمعبودة إ ـوم وأضؾقا اًمـوس قمةـ اهلدايةي

﮷   ژ ومـوؾمةى اًمةدقموء  ،ژ ﮴  ﮵ژ  وأهنؿ ىمد، ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

 .ژ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  

ومنّن اعـوه زدهؿ هاليمًو قمغم هالك وقمذاسمًو  ،ژمت     ىت    جت    حت  ختژ  وأّاو اًمدقموء

 .ژ                   ڭ  ژ  ومقق قمذاب سمعد أن دقمو قمؾقفؿ سموهلالك سمؼقًمف:

 ال ي اةو أضمةوب سمةف اسمةـ اًمةزسمػمةوهق ظمة ،ُر اًمتـقع ذم اًمدقموء قمؾقفؿةةةوهذا هق ؾم



 

قمةغم   كةقح لل قمـ وضمةف اظمةتالف اةو دقمةو سمةفًمسوئؾ أن يس»اًمغركوـمل إذ ىمول: 

عمةو ذيمةر أوًٓ ذم إظمبةور اهلل   قضعلم؟. واجلقاب قمـ ذًمةؽ أن كقطمةوً ىمقاف ذم اعم

ہ   ژ : أي ٓ شمؽميمقهةو ژہ  ہ  ہ ژ  قمـ قمصقون ىمقاةف ًمةف، وىمةقهلؿ: -ؾمبحوكف

أردف هذا سمام يـوؾمبف اةـ اًمةدقموء ذم  ژ ﮳  ﮴  ﮵ژ : إمم ىمقًمف ژھ  ھ  ھ  ھ  

  أيةي اًمثوكقةي ومؼةد شمؼةدافو دقمةوؤهَاةو زيودة ضالهلؿ و  يةدع هـةو هباليمفةؿ. وأ

ومةةلشمبع ذًمةةؽ سمةةام  ژ                     ڭ  ژ  هباليمفةةؿ وأظمةةذهؿ ذم ىمقًمةةف:

 .شأي هاليمو ژجت    حت  خت  مت     ىت  ژ : يـوؾمبف شمعومم

طمقةٌ ورد دقمةوؤه ذم   واـ اتشوسمف دقمةوء إكبقةوء اةو ضمةوء قمةغم ًمسةون أيةقب

 وىمع سملم اًمدقموءيـ ومروق سمنسمدال ًمػظي اؽون أظمرى.و (ص)و (إكبقوء)ؾمقرشملم مهو 

ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ژ  ومػةةل ؾمةةقرة إكبقةةوء ضمةةوء إظمبةةور اهلل شمعةةومم قمـةةف سمؼقًمةةةف:

 ]إكبقةةةةةةةوء: ژ ڄٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ

83-84]. 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ژ  :سمؼقًمةةف -ؾمةةبحوكف -أظمةةؼم قمـةةف  (ص)وذم ؾمةةقرة 

 .[41]ص: ژحب خب     مب ىب 

ذم هةةذيـ اًمةةدقموئلم يؾحةةظ اًمتشةةوسمف سمقةةـفام اةةع ورود سمعةةض آظمةةتالف ذم واعمتلِاةةؾ 

ذم كسةبي اعمةس اًمةذي أ ةوسمف إمم وموقمؾةف،   اًمدقموء، واـ ذًمؽ اظمتالف كداء أيةقب

وذم يمةةال  ،    ژجب حب خب ژ :(ص)وذم  .ژٿ ٿ ٹ ژ  ومػةةل ؾمةةقرة إكبقةةوء

اةع أن اهلل هةق اًمتعبػميـ طمسـ أدب اع اهلل شمبورك وشمعومم طمقٌ   يـسى اًمّف إمم رسمةف 

وموقمؾ او أ وسمف، وارّد ذًمؽ آظمتالف ذم يمّؾ اقضةع إمم ؾمةقوق أيةوت اةـ اًمسةقرة، 

 ؾ اإلجيوز ةةةقةةقىمًو قمغم ؾمبةةةةةةقرة إكبقوء يمون اإلظمبور قماَم أ وسمف اـ اسمتالء اسةةةةةومػل ؾم

 

    .2/912( اةالك اًمتلويؾ : 1)



 

 وآظمتصور.

شمعومم قمغم  وؾمقرة إكبقوء ضموءت ابقـي قمغم احلرص قمغم إيراد اقضع اًمـعؿي اـ اهلل

أكبقوئف سمـٍمهتؿ وإهمداق اًمرمحي قمؾقفؿ سمعد اؾمتعوكتفؿ سمةف ودقمةوئفؿ ًمةف قمـةداو يصةقبفؿ 

ذم إكبقةوء سمعةدم اإلومصةوح قمةاّم أ ةوسمف اةـ   وهلذا ضموءت دقمقة أيقب: اًمبالء

 أي اطؾؼ اًمّف. ژٿ ٹ ژ  اًمبالء وذيمره جمفاًل اـ دون شمٍمي  ومؼول:

ّٕن اًمسقرة سمؽواؾفو ضمةوءت ذم  :ًمشقطون وذًمؽ، ومؼد أؾمـد اعمس إمم ا)ص(وأّاو ذم 

 .أَواسمقن ًمرهبؿوسمقون أهنؿ شمّقاسمقن  ،سمقون  ؼم إكبقوء قمغم او يصقبفؿ اـ ومتـ

اةـ اًمةبالء وآاتحةون،   ومؽون ذًمؽ ادقموة ًمٌمء اـ سمقون اةو أ ةوب أيةقب

اةـ شةقطون أقمةغم وشمصقير سمالئف وكسبي او أ وسمف إمم اًمشقطون أًمقؼ واًمصؼم قمةغم أذى اًم

واهلل . اًمذي هق اًمفةر ذم اًمةـػس اةـ اةرض أو هةزال -سموًمضؿّ  -اًمصؼم قمغم اًمُفّ 

 ؾمبحوكف وشمعومم أقمؾؿ سمذًمؽ.

ٱ ژ :أن هيبف وًمدًا ضموء ىمقًمف شمعةومم  وذم ؾمقوق احلديٌ قمـ دقمةوء زيمريو

 .[38 : ]آل قمؿةةةةةةةةةةةةران ژٺ     ٺ ٺ ٺپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٻٻ ٻ ٻ

 پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ  ٻ ٻ پ پ  ژ  : وضمةةوء ىمقًمةةف شمعةةومم

 .[4-2]اريؿ:  ژ ڤ ڤ ٹڤ  ٹ ٹٹ ٿ ٿ    ٿ  ٿ   ٺ  ٺ

ۓ  ۓ   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ژ :  وممةف شمعةةةةةةقًمةةةةةةوء ىمةوضمةةةةة

 .[89 ]إكبقوء: ژ﮺ 

 قوق هذه أيوت جيد أهنو اشمػؼً ذم اقضققمفو وضموءت سملًمػوظةةةةةةةواعمتلِاؾ ذم ؾم

 رى واظمتالف ومقا ؾ أيوت.اتشوهبي اع اظمتالف ذم اًمـظؿ سمنسمدال ًمػظي اؽون أظم

 

 .    5/104( يـظر: كظؿ اًمدرر: 1)

     .2/843، واةالك اًمتلويؾ : 167( يـظر: درة اًمتـةزيؾ : 2)

 .  ، اودة  )رضر(4/486( ًمسون اًمعرب ، 3)



 

، ژ ٺڀ   ڀژ واـ شمؾؽ اًمػروق ضموء اًمتعبةػم سمطؾى اًمقًمد ذم آل قمؿران سمؾػةظ 

ومؼةد  ژ﮵  ﮶ ﮷ ژ وذم إكبقةوء سمؾػةظ ،  ژچ ژ  وذم ؾمةقرة اةريؿ ضمةوء سمؾػةظ

ىمقؾ: إكةف عمةو يمةون اًمسةوسمؼ قمةغم اًمؼصةي ذم آل قمؿةران كوـمؼةًو سموًمذريةي اًمطقبةي ذم ىمقًمةف: 

واو يمون اةـ اشةوهدة زيمريةو ٓ ةطػوء اهلل [34 :ران]آل قمؿژڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ

 ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ژ   : يمون اـ اعمـوؾمى أن يدقمق سمؼقًمف ٔل قمؿران

 ڦ  ڦ    ڦ    ڦژ  : وعمةةو يمةةون ـمؾةةى اًمقًمةةد ذم ؾمةةقرة اةةريؿ اعؾةةاًل سمؼقًمةةف

أي: ظمػةةً ومعةةؾ اعمةةقازم وهةةق شمبةةديؾفؿ وؾمةةقء ظمالومةةتفؿ اةةـ [5 :اةةريؿ]ژڄ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ أن يةدقمق سمعةد ذًمةؽ سمؼقًمةف:  ورائل. يمةون اةـ اعمـوؾمةى

  ًمقطؾى وًمّقًو خيؾػف ذم وراصمي اًمِديـ.[6-5 :اريؿ]   ژ ڇچ چ  ڇ ڇ ڇ

ۓ  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵     ۓژ وذم إكبقةةوء ضمةةوء ىمقًمةةف شمعةةومم قمةةغم ًمسةةون زيمريةةو: 

وذًمةةؽ سمعةةد أن شمضةةؿـً اًمسةةقرة :  [89 ]إكبقةةوء:ژ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ﮺  

 اهلل سمذريتفؿ، ومػل ىمصي إسمةراهقؿ ضمةوء ىمقًمةف: اًمؽثػم اـ ىمصص إكبقوء اًمذيـ أيدهؿ

 . [72 ]إكبقوء: ژ ۆئوئ  وئ ۇئ    ۇئ ۆئژ 

وذم ىمصي داود ضموء ذيمره اع اسمـف ؾمؾقامن، ممو يدل قمغم اًمسقرة ضموءت ابقـي اـةي     

﮵  ﮶ ژ اهلل شمعومم سمتليقد إكبقةوء سملسمـوئفؿ ممو اىمته اًمتعبػم ذم ىمصةي زيمرّيةو سمؼقًمةف: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ  ومقهبةف حيقك يمام ىمةول شمعةةومم: وموؾمتجوب اهلل ًمف، ژ﮷ 

 . [90 ]إكبقوء: ژ    ۅ

وىمد متقز اتشوسمف اًمؼرآن ذم دقموء إكبقوء سمؿقزات أؾمؾقسمقي شمتؿثؾ ذم االءاي اعمػردة 

 سمام هلو اـ دىمقؼ اعمعو  وظمػل اإلؿمورات. ،ًمسقوىمفو اًمقاردة ومقفو

 

رؾمةوًمي ديمتةقراه ، رىمةؿ  414اًمغـل اًمراضمحل ص، ( يـظر: اتشوسمف اًمـظؿ ذم ىمصص إكبقوء اؼوركي وحتؾقؾ ، قمبد1)
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ؾقب شمبعةًو ٓىمتضةوء اؼةوم وىمد اىمته شمـقع أدقمقةي إكبقةوء ذم اًمؼةرآن شمـةقع إؾمة

يمام ضموء هةذا اًمتـةقع زاظمةرًا سمجامًمقةوت اًمةـظؿ واًمبقةون، وهةق وارد قمةغم اةو  ،اخلطوب

 يؼتضقف اعمؼوم دون شمـوىمض أو اضطراب.

 



 

 الخاتمة
شمـووًمةةً ذم اًمػصةةقل اًمسةةوسمؼي حتؾقةةؾ دقمةةقات إكبقةةوء اًمةةقاردة ذم اًمؼةةرآن حتؾةةقاًل 

واةو ومقفةو اةـ  ،هةو اًمبقوكقةيوأرسار ،يؽشػ قمةـ ظمصةوئص شمؾةؽ اًمةدقمقات ،سمالهمقوً 

 شمشوسمف وشمـقع وشمـوؾمى.

واؾمةتعامٓشمف اًمؾغقيةي  ،وىمد سمةدأت احلةديٌ سمتؿفقةد شمـووًمةً ومقةف اػفةقم اًمةدقموء

واشمبعةً ذًمةؽ ،كبقةوء اًمةقارد ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ إضةوومي إمم اؽوكةي دقمةوء إ ،وأكقاقمف

قةةف صمةةؿ ضمةةوء اًمػصةةؾ اًمثةةو  ووم، د دقمةةوء إكبقةةوءسموًمػصةةؾ إول وومقةةف شمـووًمةةً اؼو ةة

 شمـووًمً اخلصوئص اًمبالهمقي هلذه اًمدقمقات.

 وسمعد هذه اعمسػمة أر د سمعض احلؼوئؼ واًمـتوئٍ اًمتوًمقي:

دقموء إكبقوء ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ  اتؿقةز ذم سمـوئةف اعمحؽةؿ و ةقوهمتف اًمدىمقؼةي  -

 وهل متثؾ اًمسامت اًمعواي ٕؾمؾقب اًمؼرآن اًمؽريؿ.

اةـ ظمةػمي اًمةدكقو شمضؿـًَ دقمقات إكبقوء اطوًمى ؾمواقي واؼو ةد قموًمقةي  -

 وأظمرة.

يموًمرضمةوء  ،ضموءت دقمقات إكبقوء شمـبع قمـ ىمدر يمبةػم اةـ اعمشةوقمر اًمـػسةقي -

 واخلضقع هلل شمعومم. اًمرهبي واًمتعظقؿ واإلضماللواخلقف واًمرهمبي و

اشمسةةؿً دقمةةقات إكبقةةوء سموًمقضةةقح واجلةةامل، يمةةام اشمسةةؿً سموخلصةةوئص  -

 اًمتصقيريي اـ شمشبقف واؾمتعورة وجموز ويمـويي.

عمةو ذم ذًمةؽ اةـ اؾمتشةعور  :(اًمةرب)ذم دقمةقاهتؿ يؾحةظ إيثةور ًمػةظ اعمتلاؾ  -

 اعو  اًمؽمسمقي واإلكعوم واًمتػضؾ قمغم اعمرسمقب.

ووضةةع اعمػةةردة ذم  ،اةةـ ظمصةةوئص إًمػةةوظ ذم دقمةةوئفؿ اًمدىمةةي ذم آظمتقةةور -



 

 اقضعفو اعمـوؾمى.

 أؾمةةوًمقبفؿ سمةةلم اإلكشةةوء واخلةةؼماةةـ ظمصةةوئص اًمتعبةةػم ذم دقمةةقاهتؿ شمـةةقع  -

 قور اجلؿؾ آؾمؿقي واًمػعؾقي واًمرسمط سملم شمرايمقبفؿ.واعمزاوضمي سملم اظمت

وذم اخلتوم أوضمف أكظور اًمبوطمثلم إمم أمهقةي اًمدراؾمةوت اًمبالهمقةي اًمتطبقؼقةي ًمؾؼةرآن 

ومػل ذًمؽ قمؾؿ همزيةر وذظمةوئر سمقوكقةي قموًمقةي، وؾمةقظؾ اًمؼةرآن اًمؽةريؿ يمتوسمةًو  ،اًمؽريؿ

 اعجزًا ٓ شمـػذ قمجوئبف وٓ شمـتفل أرساره.

 

 

 

 



 

 واملراجعقائمة املصادر 
 هة 1389ة ضمالل اًمديـ اًمسققـمل ، اطبعي احلؾبل اًمؼوهرة قموم   -

، اعمعةروف سمتػسةػم أف اًمسةعقد، ٕف اًمسةعقد، دار  -

 إطمقوء اًمؽماث اًمعرف، سمػموت.

/ 3ػةتكم، امؾمسةي اًمرؾمةوًمي، سمةػموت. طٓسمـ اًمرساج، حتؼقؼ : د.قمبد احلسةلم اًم  -

 م.1988

 ة حمؿد إالم اًمشـؼقطل ، حتؼقؼ كخبي اـ أهؾ اًمعؾؿ ، قمو  اًمؽتى اؽي اعمؽراةي، قمةوم  -

 هة 1426

 م، سمػموت.1988 -هة1409، حتؼقؼ د. زهػم هموزي زاهد، قمو  اًمؽتى، ًمؾـحوس   -

يش، دار اإلرؿمود ًمؾشئقن اجلواعقي، دار اسمـ يمثػم، سمػموت. ، عمحقل اًمديـ درو -

 هة.1415

 ًمؾقارىمل، اؽتبي احلقوة اإلؾمؽـدريي.   -

 هة 1388يمر هودي ، قموم ًمصدر اًمديـ سمـ اعصقم ، حتؼقؼ ؿمو ، -

 م.  1998/ 4. دار إطمقوء اًمعؾقم، سمػموت، ط، ًمؾخطقى اًمؼزويـل -

 هة. 1423م=  2002، 2، ٓسمـ قمجقبي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت. ط -

، عمحؿد سمـ أف سمؽر أيقب اًمزرقمل، حتؼقؼ: هشةوم قمبةد اًمعزيةز قمطةو وآظمةريـ، اؽتبةي  -

 م. 1996  1416، 1اؽي اعمؽراي، ط -كزار اصطػك اًمبوز 

ر، اجلقةزة، ة، حتؼقؼ: قمبد اهلل قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، هجةر ًمؾطبوقمةي واًمـشة، ٓسمـ يمثػم  -

 م.   1998هة= 1/1417ط

، ًمبةدر اًمةديـ اًمزريمٌمة ، حتؼقةؼ: حمؿةد أف اًمػضةؾ إسمةراهقؿ، دار إطمقةوء  -

 م.1957هة=  1/1376اًمؽتى اًمعرسمقي قمقسك اًمبوف احلؾبل،  ط

 .1، قمبد اًمرمحـ طمبـؽي اعمقدا ، داشؼ، دار اًمؼؾؿ، ط -

قمةوم  2ؾمؾقامن اخلطوف ، حتؼقةؼ حمؿةد ظمؾةػ اهلل ، دار اعمعةورف اًمؼةوهرة ط ة أسمق  -

 هة 1387

 م.1997، ٓسمـ قموؿمقر، دار ؾمحـقن ًمؾـنم واًمتقزيع، ط/شمقكس  -

إكدًمز، حتؼقؼ : اًمشقس قمودل أمحد  وآظمريـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، ٕف طمقون  -

 م.2001هة=  1422 -، 1ًمبـون/ سمػموت، ط -



 

ٍميي اًمعواةي اًمعواةي ةاعمعةروف سمتػسةػم اعمـةور عمحؿةد رؿمةقد رضةو، اهلقئةي اعمة  -

 م.1990ًمؾؽتوب، 

 هة.1410وت، دار اؽتبي اهلالل، سمػم ، ٓسمـ اًمؼقؿ  -

، ٓسمةـ قمةودل احلـةبكم، حتؼقةؼ: اًمشةقس قمةودل أمحةد قمبةد اعمقضمةقد  -

 م. 1998هة =  1/1419ًمبـون، ط واًمشقس قمكم حمؿد اعقض. دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 

 ، إلؾمامقمقؾ طمؼل احلـػل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرسمك.   -

 م    1986قموم  1اًمنميػ اًمر ، ط - -

اعمعروف سمتػسػم اًمسعدي، حتؼقؼ: قمبةداًمرمحـ سمةـ اعةال   -

 م.2000هة= 1/1420اًمؾقحيؼ، امؾمسي اًمرؾموًمي، ط

ٕيل قمقسك اًمؽماذي، حتؼقةؼ : أمحةد حمؿةد ؿمةويمر وآظمةرون، اةع   -

 سمػموت.    صحقحوت إًمبو ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرف شم

اًمؼرـمبل . حتؼقةؼ: هشةوم ؾمةؿػم اًمبخةوري، دار  ، اعمشفقر سمتػسػم اًمؼرـمبل  -

 م.2003هة= 1423قمو  اًمؽتى، اًمريوض، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي،  

 ًمؾؿرادي    -

 ة ؿمفوب اًمديـ اخلػوضمل ، دار  ودر سمػموت .  -

حمؿد أسمةق اقؾمةك، اؽتبةي وهبةي، اًمؼةوهرة،  --  -

 ه.1425، 6ط

 .1اًمؼوهرة، ط وهبي، دار قمبد اًمعظقؿ اعمطعـل،  -

حتؼقؼ: د. أمحد حمؿةد اخلةراط، دار اًمؼؾةؿ،  ، ًمؾسؿلم احلؾبل  -

 م.1986-هة1/1406داشؼ، ط

، قمبةد اًمؼةوهر اجلرضمةو ، حتؼقةؼ : د.حمؿةد اًمتـجةل، دار اًمؽتةوب اًمعةرف، سمةػموت،  -

 م.1/1995ط

 هة 1408قموم  2،  ة حمؿد حمؿد أسمق اقؾمك ، اؽتبي وهبي اًمؼوهرة ط -

 اعمعروف سمتػسػم إًمقد ةشفوب اًمديـ إًمقد،دار إطمقوء اًمؽماث سمػموت .  -

 هة.1404، 3سمػموت، ط ٓسمـ اجلقزي، اعمؽتى اإلؾمالال   -

اؽتبةي اعمـةور اإلؾمةالاقي،  -، امؾمسةي اًمرؾمةوًمي، سمةػموت ، ٓسمـ اًمؼقؿ  -

 م.  1994هة /1415، 27اًمؽقيً. ط



 

-هةة  1/1412، ٕف سمؽر إكبوري، امؾمسةي اًمرؾمةوًمي، سمةػموت، ط -

 م. 1992

 –، ًمؾـسوئل، حتؼقؼ: : د.قمبةد اًمغػةور ؾمةؾقامن اًمبـةداري، دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي  -

 هة1411، 1سمػموت. ط

 ، ٓسمـ قمؼقؾ -

، 1سمةػموت، ط ًمؾبقفؼل، حتؼقؼ : حمؿد اًمسعقد سمسقق  زهمؾقل، دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي  -

 هة.1410

 هة 1399قموم  2ة اجلقهري ، حتؼقؼ أمحد قمبداًمغػقر قمطور، ط  -

، ٕف هالل اًمعسؽري، حتؼقؼ: قمكم حمؿد اًمبجووي، وحمؿةد أسمةق اًمػضةؾ  -

 م. سمػموت.  1986 -هة1406عٍميي، إسمراهقؿ، اعمؽتبي اًم

، حتؼقؼ: حمؿد قمبداًمؼودر قمطو، واصطػك قمبد اًمؼودر قمطو، دار اًمؽتةى ٓسمـ شمقؿقي   -

 م.1987 -هة 1408/ 1اًمعؾؿقي، ط

، ًمؾشةقيمو  ، حتؼقةؼ ؾمةعقد حمؿةد  -

 م.1992هة=1/1412اًمؾحوم، دار اًمػؽر، ط

هةة= 1398عمحؿةد سمةـ قمةاّلن اعمؽةل. دار اًمػؽةر، ط  -، -

 م.1978

  هة 1403قموم  5، حتؼقؼ جلـي اًمؽماث اًمعرف ، سمػموت ط/ ، ٕف هالل اًمعسؽري -

 م .1973 - 3/1393سمػموت، ط ٓسمـ اًمؼقؿ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي   -

 هة 1412قموم  17ة ؾمقد ىمطى ، دار اًمنموق ، اًمؼوهرة ط  -

، ًمؾزخمنمةي، حتؼقةؼ: قمبةد اًمةرزاق  -

 اعمفدي،إطمقوء اًمؽماث اًمعرف، سمػموت.

 سمػموت.  /دار  ودر 1ٓسمـ اـظقر،، ط  -

 ، ًمضقوء اًمةديـ اسمةـ إصمةػم، حتؼقةؼ : حمؿةد حمقةل اًمةديـ قمبةد -

 م. 1995احلؿقد، اعمؽتبي اًمعٍميي، سمػموت ، 

: ٓسمةـ قمطقةي إكدًمزة، حتؼقةؼ : قمبةد اًمسةالم قمبةد اًمشةوذم  -

 م.    1993هة ة 1413، 1حمؿد، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ًمبـون، ط

، ٓسمـ اًمؼقؿ، حتؼقةؼ: حمؿةد طمواةد اًمػؼةل، دار  -



 

 م.1973  1393/ هة2سمػموت، ط اًمؽتوب اًمعرف 

 شمػسػم اًمـسػل، ٕف اًمؼميموت اًمـسػل، حتؼقؼ اروان اًمشةعور، دار -  -

 _ه2005اًمـػوئس، سمػموت 

 .، سمدون سمقوكوت  ة ؾمعد اًمديـ اًمتػتوزا    -

 م 1983قموم  4، قمبد اًمػتوح ٓؿملم ،اعمؽتبي إاػميي ط -

، ًمؾشقس قمبد اًمرطمقؿ اًمعبود، حتؼقؼ حمؿد حمقل اًمديـ قمبد  -

 م. سمػموت.1947هة 1367احلؿقد،  قمو  اًمؽتى، 

حتؼقةؼ : د.اةوزن اعمبةورك وحمؿةد قمةكم محةد اهلل،  ، ، ٓسمةـ هشةوم -

 /دار اًمػؽر، سمػموت.6ط

/ 1، ًمؾػخةر اًمةرازي. دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي، سمةػموت، ط -

 م. 2000هة = 1421

 م1983قموم 1غرب اإلؾمالال طدار اًم ، حتؼقؼ ؾمعقد اًمػالح ،اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـملة   -

، قمبةد اًمػتةوح ٓؿمةلم، اؽتبةي قمؽةوظ، ضمةدة قمةوم  -

 .1هة، ط1403

 هة 1414حمؿد اخلفي ، قموم  ، -

يةوض قمةوم د. حمؿةد قمةكم اًمصةواؾ، دار إؿمةبقؾقو، اًمر ، -

 هة.  1422

 هة 1427ة اصطػك ؿمعبون ، آؾمؽـدريي قموم   -

 دار اعمعورف ، اًمؼوهرة .1ًمعبوس طمسـ، ط  ، ، -

 ، أمحد حمؿد ومورس، دار اًمػؽر، سمػموت .  -

ؼقؼ : قمبد اًمةرزاق هموًمةى اعمفةدي، دار اًمؽتةى اًمبؼوقمل، حت   -

 م.1995هة 1415 -سمػموت  -اًمعؾؿقي 

، ًمؾسةققـمل، حتؼقةؼ قمبةد احلؿقةد هـةداوي، اعمؽتبةي اًمتقومقؼقةي،  -

 سمؿٍم.
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  ًمتشوسمف واًمتـقع ذم دقموء إكبقوءأرسار ا اًمثوًمٌ: بحٌاعم    

  اخلومتي

  ىموئؿي اعمصودر واعمراضمع

193 

194 

197 

197 

199 

203 

203 

203 

213 

224 

224 

246 

255 

255 

263 

273 

280 

282 

 





 

 خلص  امل

هذا سمح٨م شمدور ُم٤مدشمف طمقل صمالصم٦م حم٤مور رئٞمس٦م هل: طمٞم٤مة اسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمدُمِمن٘مل 

، شاًم٘مقاقمد احلسن٤من ذم عقمنراأ  ا اًم٘منر ن»اعمتقرم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وصمامن ُمئ٦م، ويمت٤مسمف 

وُمٜمٝمجنف ذم هنذا اًمٙمتن٤مأذ عض   نن٤ما اًمب٤مطمن٨م ذم اعمحنقر إول: سمٕمنض اعمٕمٚمقُمنن٤م  

ره٤م  طمد ممـ ؾمب٘مف ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمف، سمٕمْمٝم٤م يتٕمٚمنؼ ذم اعمٝمّٛم٦م ذم طمٞم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر، مل يذيم

ٍمه، نؾمٜم٦م ووم٤مشمف، و ظمرى ذم شمالُمٞمذه وُمِم٤مخيف، وصم٤مًمث٦م ذم ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم  سمٜم٤مء قمن

وذم اعمحقر اًمث٤مين: يمِمػ اًمٜم٘م٤مأ قمـ ُُم١مًَمنػ ٟمحنقي ُمٝمنؿ ُمنـ ُم١مًمٗمن٤م  هنذا اًمٕمن٤ممل 

ظمريـ، و و ن  ذم اجلٚمٞمؾ، مل يذيمره  يْم٤ًم  طمند ممنـ يمتن٥م قمٜمنف ُمنـ اعمت٘مندُملم واعمتن٠م

اعمحقر اًمث٤مًم٨م:  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ًمٞمس جمنرد ُم٘منرف ومحسن٥م، وعٟمنام هنق ٟمحنقي ُمٕمتنؼم، 

وُمّمٜمػ سم٤مرع ًمف ُمٜمٝم٩م يستحؼ اًمٙمِمػ قمنـ ُمٕم٤معمنف، عض طمن٤مول  ن ينرسمط سمنلم ـمنرذم 

اًمٜمحق اًمٜمٔمري ُمٜمٝمام واًمتٓمبٞم٘مل، و ن ُيٜمّبف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ عمم  مهٞم٦م اًمٜمحق ذم ومٝمؿ ُمٕمن٤مين 

   بط ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمريذاًم٘مر ن، و مهٞم٦م اًم٘مر ن ذم

 ُم٤م ُمـ طمٞم٨م اخلٓم٦م وم٘مد اىمتْم٧م  ن شمٙمقن قمغم صمالصمن٦م ومّمنقل، درؾمن٧م ذم إول  

ُمٜمٝم٤م: طمٞم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر ذم ُمبحثنلم، ودرؾمن٧م ذم اًمٗمّمنؾ اًمثن٤مين: اًمٙمتن٤مأ ذم ُمبحثنلم 

 يْم٤ًم،ذ ودرؾم٧م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ُمنٜمٝم٩م اسمنـ اًمٜمجن٤مر ذم يمت٤مسمنف، ذم صمالصمن٦م ُمب٤مطمن٨م، 

متٝمٞمد، ويٕم٘مبٝم٤م ظم٤ممت٦م ضيمر  ومٞمٝم٤م ُم٤م شمقصٚم٧م عًمٞمف ُمنـ اًمٜمتن٤مئ٩م ويسبؼ ضًمؽ ُم٘مدُم٦م، و

 واحل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦مذ

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ، وهق اهل٤مدي عمم ؾمقاء اًمسبٞمؾذ

 



 

 املقدمة

احلٛمد هلل رأ اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالا قمغم ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وقمغم  ًمف 

 وسمٕمدذ ،وصح٤مسمتف  مجٕملم

ٞمنقا، ينرون  ن اًمٜمحنق اًمٕمنري ٓ  اًمن٧م سمنف طم٤مضمن٦م عمم وم٢من يمثػمًا ُمـ  هؾ اًمٕمٚمنؿ اًم

نـ ـم٤مًمَبنف ُمنـ طمٗمنِظ ىمقاقمنده، و نبط  ؾمبؽ ُمق ققم٤مشمف ذم سمقشم٘م٦م ُمنٜمٝم٩م قمٚمٛمنل يٛمٙم 

ُد سمنؿمقارِ  ا سمف اعمرُء ًمسن٤مَٟمف، ويسند  ف سمٜم٤مَٟمنف، قمنغم يمثنرة ُمن٤م ده،  و قمغم إىمؾ  بط ُم٤م ي٘مق 

٤مهر َ ن هنذا إُمنر َػ ومٞمف ُمٜمذ صدر اإلؾمنالا إول عمم يقُمٜمن٤م هنذا، واًمٔمنيُمت٥م وصٜمّ 

يم٤من يِمٖمؾ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م إوائؾ  يْم٤ًم، ًمذا يمثر  ذم ضًمؽ اعمّمٜمٗم٤م ، وشمٜمققمن٧م ومٞمنف 

 اعم١مًمٗم٤م ، وشمب٤ميٜم٧م ذم ضًمؽ ُمٜم٤مه٩م اعمٓمقٓ  ُمٜمف واعمختٍما ذ

وٓ  اًم٧م إي٤ما شمٓم٤مًمٕمٜم٤م سمام هق ضمديد ُمـ  صم٤مر قمٚمامء  ُمتٜم٤م إوائنؾ ذم هنذا اًمبن٤مأ 

رس ناًمٜمحق اًمٕمري سمٓمري٘م٦م شمٙمقن  ىمرأ ًمٚمٗمٝمؿ، و ي ُمـ اًمٕمٚمؿ، ممـ طم٤موًمقا  ن يٕمر قا

ذم احلٗمظ، شمٜم٤مؾم٥م اًمٗمٓمرة اًمبنمي٦م اًمتل متٞمؾ عمم اًمبس٤مـم٦م وقمدا اًمتٕم٘مٞمد، وهنؿ ـم٤مئٗمن٦م 

ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ اختذوا ُمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ؾمبٞماًل هلؿ ًمٕمنرض ُمق نققم٤م  هنذا 

اًمدُمِمن٘مل، اًمٕمٚمؿ اجلٚمٞمؾ، اًمذي حيت٤مضمنف يمنؾ ـم٤مًمن٥م قمٚمنؿ، ويمن٤من ُمنٜمٝمؿ اسمنـ اًمٜمجن٤مر 

( اًم٘مقاقمد احلس٤من ذم عقمنراأ  ا اًم٘منر ناعمتقرم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وصمامن ُمئ٦م، ذم يمت٤مسمف )

اًمذي ٓ يزال خمٓمقـم٤ًم عمم اًمٞمنقا، عض اٟمٓمٚمنؼ ومٞمنف اسمنـ اًمٜمجن٤مر ذم شمٕمٚمنٞمؿ ىمقاقمند اًمٜمحنق 

رومٞم٦م، ُمنـ ظمنالل اًم٘منر ن، وُمنـ ناًمرضوري٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، ويمذا سمٕمنض ُمسن٤مئٚمف اًمّمن

هنل ؾمنقرة اًمٗم٤محتن٦م، وهنل حم٤موًمن٦م ٟم٤مضمحن٦م وُمتٛمٞمنزة ومنٞمام ظمالل  ؿمٝمر ؾمقرة ومٞمف  ٓ و

 رى، ٕهننن٤م رسمٓمنن٧م سمننلم ضمنن٤مٟمبل اًمٜمحننق اًمٜمٔمننري ُمٜمننف واًمتٓمبٞم٘مننل، وٓ ؿمننّؽ  ن هننذه 

اًمٓمري٘من٦م شمِمننٕمر ـم٤مًمنن٥م اًمٕمٚمنؿ سم٠ممهٞمنن٦م اًمٜمحننق ًمٗمٝمنؿ ُمٕمنن٤مين اًم٘مننر ين، وشمتنٞم  ًمننف ومرصنن٦م 

 ًمٚمقىمقا قمغم  ُمثٚم٦م يمثػمة ومّمٞمح٦م وُمتٜمققم٦مذ



 

ت٣م ُمٜمل هذه اًمقىمٗم٦م> ًمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مأ قمٜمف، قمَٚمف ًمذا  صم٤مر اهتامُمل هذا اًمٙمت٤مأ واىم

 يٙمقن ُمٜم٤مَرَة هداي٦م ًم٘م٤مصدي ومٝمؿ ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمريذ

هذا ُمـ طمٞم٨م  مهٞم٦م هذا اعمق قع، وؾمب٥م اًمٙمت٤مسمن٦م ومٞمنف،  ُمن٤م اعمّمن٤مدر اًمتنل سُمٜمٞمن٧م 

اًمذي هق ُمٞمدان اًمبح٨م، وسمٕمنض ُمن٤م  شاًم٘مقاقمد احلس٤من»ُمٜمٝم٤م ُم٤مدشمف ومٙم٤من ذم ُم٘مدُمتٝم٤م 

اسمننـ اًمٜمجنن٤مر اعمخٓمقـمنن٦م إظمننرى، ووم٤محتنن٦م اإلقمننراأ  وىمٗمنن٧م قمٚمٞمننف ُمننـ ُم١مًمٗمنن٤م 

ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل، وعقمراأ  ا اًمٙمت٤مأ ٓسمـ اعمٜمٗمٚمقـمل، وسمٕمنض يمتن٥م اًمنؽماضمؿ، ويمتن٥م 

 وهمػمه٤مذ ،اًمٜمحق

ويم٤من ُمـ دواقمل هذا اًمبح٨م  ن  ىمػ قمغم مجٞمع ُم٤م ضيمرشمنف ومٝمن٤مرا اعمخٓمقـمن٤م  

د واًمِمنٙمر، رس اهلل زم اًمقىمنقا قمنغم  يمثرهن٤م، ومٚمنف احلٛمننُمـ يمت٥م عقمراأ اًمٗم٤محتن٦م، ومٞمن

 وشمبٞمٜم٧م زم ذم ضًمؽ سمٕمض احل٘م٤مئؼ َ صمبُتٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤مذ

 ُم٤م ُمـ طمٞم٨م ظمٓمتف وم٘مد اىمتْم٧م  ن شمٙمقن قمنغم صمالصمن٦م ومّمنقل، درؾمن٧م ذم إول 

ُمٜمٝم٤م طمٞم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر ذم ُمبحثلم، ظمّمّم٧م إول ُمنٜمٝمام ٓؾمنٛمف، وُمقًمنده وٟمِمن٠مشمف، 

 ذوُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وظمّمّم٧م اًمث٤مين ًمِمٞمقظمف وشمالُمٞمذه، وووم٤مشمف و صم٤مره

ودرؾمنن٧م ذم اًمٗمّمننؾ اًمثنن٤مين اًمٙمتنن٤مأ ذم ُمبحثننلم  يْمنن٤ًم، ظمّمّمنن٧م إول ُمننٜمٝمام 

ًمقصننػ اًمٙمتنن٤مأ، وشمقصمٞمننؼ قمٜمقاٟمننف، وٟمسننبتف، و ؾمننب٤مأ شم٠مًمٞمٗمننف، وظمّمّمنن٧م اًمثنن٤مين 

 عمق ققم٤مشمف، وُمّم٤مدره، وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦مذ

ودرؾمنن٧م ذم اًمٗمّمننؾ اًمث٤مًمنن٨م ُمننٜمٝم٩م اسمننـ اًمٜمجنن٤مر ذم يمت٤مسمننف، ذم صمالصمنن٦م ُمب٤مطمنن٨م، 

اسمـ اًمٜمج٤مر ذم قمرض ُم٤مدة اًمٙمت٤مأ، وسمٞمن٤من  سمنر   ظمّمّم٧م إول ُمٜمٝم٤م ًمبٞم٤من  ؾمٚمقأ

وظمّمّم٧م اًمث٤مين عمقىمػ اسمنـ اًمٜمجن٤مر ُمنـ اًمِمن٤مهد اًمٜمحنقي واقمنتامد  ،ؾمام  ُمٜمٝمجف

اًمدًمٞمؾ، وظمّمّم٧م اًمث٤مًم٨م: ًمٚمٛمقا ٟم٦م سملم ُمٜمٝم٩م اسمـ اًمٜمجن٤مر وُمن٤م يمن٤من ُمثٚمنف ذم سم٤مسمنف، 

 وسمٕمض اعمالطمٔم٤م  قمغم ُمٜمٝمجفذ



 

شمتٕمٚمنؼ  سمٙمتن٥م عقمنراأ ويسبؼ ضًمؽ ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد  ضيمر  ومٞمف ُمٕمٚمقُم٤م  ُمٝمٛمن٦م 

اًمٗم٤محت٦م، صمؿ يٕم٘م٥م ضًمؽ يمٚمف ظم٤ممت٦م ضيمر  ومٞمٝم٤م ُم٤م شمقصٚم٧م عًمٞمف ُمـ اًمٜمتن٤مئ٩م واحل٘من٤مئؼ 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦مذ

وٓ يٗمننقشمٜمل هٜمنن٤م وىمبننؾ اخلتنن٤ما  ن   ضمننل ظمنن٤مًمص ؿمننٙمري  وشم٘مننديري عمم إ  

إؾمت٤مض اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن سمـ عسمراهٞمؿ اًمٕم٤ميد، رئٞمس حترير اعمجٚم٦م، وٟم٤مئبف إؾمت٤مض ؾمن٤ممل 

ٕمننامري، واًمننديمتقر ظم٤مًمنند سمننـ يقؾمننػ اًمقاصننؾ، ُمنندير اًمتحريننر ، قمننغم سمننـ صنن٤مًم  اًم

ضمٝمقدهؿ ذم ٟمنم هذا اًمبحن٨م ذم جمٚمنتٝمؿ اًمٖمنراء، وعمم اعمحٙمٛمنلم اًمٙمنريٛملم قمنغم ُمن٤م 

 سمدي٤مه ُمـ ُمٚمحقفم٤م  ىمٞمٛم٦م، وسمقدي  ن  ؾمجؾ هٜم٤م ُم٤م ضمن٤مء ذم ُم٘مدُمن٦م شم٘مرينر اعمحٙمنؿ 

اسمنـ اًمٜمجن٤مر )ؾمقا سمنن اـمٚمٕم٧ُم قمغم اًمبح٨م اعمق»إول، ومٝمل ؿمٝم٤مدة  قمتز هب٤م عض ي٘مقل: 

( دراؾمنن٦م ُمٜمٝمجٞمنن٦م ٟم٘مدينن٦م :اًمدُمِمنن٘مل ويمت٤مسمننف اًم٘مقاقمنند احلسنن٤من ذم عقمننراأ  ا اًم٘مننر ن

وم٠مًمٗمٞمتف سمحث٤ًم قمٚمٛمٞمن٤ًم سمنذل ومٞمنف صن٤مطمبف ضمٝمندًا وا نح٤ًم، وقمن٤مد ومٞمنف عمم ُمّمن٤مدر  صنٞمٚم٦م 

خمٓمقـم٦م وُمٓمبققم٦م، يمام متّٞمز سم٤مًمتقصمٞمؼ اًمقاذم اًمذي اؾمتققم٥م اعمس٤مئؾ اًمتل شمّمّدى هلن٤م، 

٤مىمِمن٦م اعمتقا ٟمن٦م، وو نقخ ؿمخّمنٞم٦م اًمب٤مطمن٨م، وشمٕم٘من٥م سمٕمنض  صنح٤مأ يمام متّٞمز سم٤معمٜم

اًمدراؾم٤م  اعمٕم٤مسة، وصح  سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل اٟمتٝمقا عًمٞمٝم٤م  و إوه٤ما اًمتل وىمٕمقا 

ومٞمٝم٤م، وًمٖمتف ؾمٚمٞمٛم٦م ذم اجلٛمٚم٦مذ واٟمتٝمك اًمبح٨م عمم ٟمت٤مئ٩م وا ح٦م ُمنـ اعم٘مندُم٤م  اًمتنل 

 شذقم٘مده٤م، وٟمِمجٕمف قمغم حت٘مٞمؼ اًمٜمّص اًمذي درؾمف

ؾم٠مل  ن جيٕمؾ قمٛمكم هذا ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمنريؿ، و ن يٜمٗمنع سمنف ـمنالأ هذا واهلل  

 اًمٕمٚمؿ و هٚمف، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم  ًمف وصح٤مسمتف  مجٕملمذ
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٤م ُمنـ ظمّمقصنٞم٦م ُمٕمٚمقُمن٦م، اقمتٜمك قمٚمامء إُم٦م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمسنقرة اًمٗم٤محتن٦م> عمن٤م هلن

وم٠مومردوا هل٤م قمنما  اًمٙمت٥م، ًمتٗمسػم  هي٤م، ودمقيند طمروومٝمن٤م، وسمٞمن٤من ُمقا نع اًمبالهمن٦م 

، ومٞمٝم٤م، وُم٤م هل٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ، ويم٤من ًمٚمٜمح٤مة وُمٕمري اًم٘مر ن ؾمٝمؿ واومر ذم هنذا اخلنػم

عض وىمٗم٧م قمغم مجٚم٦ٍم ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ىمد ُ ومرد  إلقمراأ هذه اًمسقرة اعمب٤مريم٦م، وصنؾ 

، وطمٔمل سم٤مًمتح٘مٞمؼ واطمد وم٘مط، ومٞمام  قمٚمؿ، وىمد طم٤موًم٧م ذم هذه اًمدراؾمن٦م عًمٞمٜم٤م سمٕمْمٝم٤م

٤مدة، ورشمبتٝم٤م شمرشمٞمب٤ًم  ُمٜمٞمن٤ًم، ضيمر ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م  قمٜمٝم٤م، سمٖمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ واإلوم

 :  لوه

ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمنػ سمنـ يقؾمنػ سمنـ حمٛمند سمنـ قمنكم   

، (هنن;82 : )سمـ اًمٚمبن٤مد، اعمقصكم، اًمبٖمندادي، اًمِمن٤مومٕمل، ٟمزينؾ طمٚمن٥م، يٕمنرا سمن٤م

 ُمٗم٘مقدةذ

ًمإلؾمنٗمرايٞمٜمل، حمٛمند سمنـ حمٛمند سمنـ   ند،   

، ـمبٕم٧م سمتح٘مٞمؼ طمسنـ اًمبندري اًمٜمن٤مدي، دار اًمزيٜمنل ًمٚمٓمب٤مقمن٦م، اًم٘من٤مهرة (هنن8:6: )

، وٟمنم   يْم٤ًم سمتح٘مٞمنؼ: اًمنديمتقر قمٗمٞمنػ قمبند اًمنر ـ، ُمٓمبققمن٤م  ضم٤مُمٕمن٦م :9;8

ٗمنن٧م ذم )آٟمؽمٟمنن٧م( قمننغم سمٞم٤مٟمنن٤م  شمِمننػم عمم  ن اًمننديمتقر ، ووىم ا8:;8اًمػمُمننق  

 

هذا ومْماًل قمـ اًمٙمت٥م اًمتل قمٜمٞم٧م سم٢مقمراأ اًم٘مر ن يم٤مُماًل،  و سمٕمض ؾمقره، ومٝمل يمثنػمة ضمندًا  ومنرد هلن٤م  ظمنل ( 8)

( 577ي يمت٤مسم٤ًم ظم٤مصن٤ًم ؾمنامه )قمٚمنؿ عقمنراأ اًم٘منر ن شم٠مصنٞمؾ وسمٞمن٤من( ي٘منع ذم )وصدي٘مل اًمديمتقر يقؾمػ اًمٕمٞمس٤مو

اذ وًمٚمقىمقا قمغم اعمّمٜمٗم٤م  اًمتنل صنٜمّٗم٧م 2009-هن:862صٗمح٦م، ـمبع ذم دار اًمّمٛمٞمٕمل، ذم اًمسٕمقدي٦م، ؾمٜم٦م

 ، وُم٤م سمٕمده٤مذ 852ذم عقمراأ اًم٘مر ن ىمديٛمٝم٤م وطمديثٝم٤م> يٜمٔمر يمت٤مأ:  قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن شم٠مصٞمؾ وسمٞم٤من ص

ذ ُضيمنر  8/825، ويمِمػ اًمٔمٜمقن 8/527، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم 526-22/528 قمالا اًمٜمبالء  يٜمٔمر: ؾمػم( 2)

 ، حت٧م قمٜمقان )عقمراأ اًمٗم٤محت٦م(ذ واًمّمقاأ ُم٤م  صمبتفذ870ذم يمت٤مأ: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ص 

 ذ 878يٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ( 5)



 

ر ذم ُمٕمٝمند عطمٞمن٤مء اًمنؽما  نحمسـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمػمي، ىمد طم٘م٘مٝم٤م  يْمن٤ًم، وهنل حتن٧م اًمٜمِمن

 سمج٤مُمٕم٦م  ا اًم٘مرى، سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦مذ 

اسمـ اعمٜمٗمٚمقـمل، وزم اًمديـ  سمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ   د سمـ   

اعمٕمننروا سمنن٤مسمـ اعمٜمٗمٚمننقـمل، اًمِمنن٤مومٕمل،  عسمننراهٞمؿ سمننـ يقؾمننػ اًمٕمننثامين اًمننديب٤مضمل،

، ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م خمتٍمة ضمدًا ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهرين٦م سمدُمِمنؼ حتن٧م (هنن966: )

( ورىم٤م ، ظمٓمٝم٤م ىمديؿ ورديء ضمدًا، قمٜمدي صنقرة ُمٜمٝمن٤م، :(، شم٘مع ذم )5288رىمؿ )

وُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م  ظمنرى شم٤مُمن٦م ذم اعمٙمتبن٦م اًمٔم٤مهرين٦م  يْمن٤ًم، حتن٧م قمٜمنقان )عقمنراأ اًمتٕمنقض 

مل يٕمنرا  ( ورىم٦م، قمٜمدي صنقرة ُمٜمٝمن٤م  يْمن٤ًم،25(، شم٘مع ذم )8:02، رىمؿ )واًمٗم٤محت٦م(

اعمٗمٝمرا ُم١مًمٗمٝم٤م، وسمٕمد ُمزيد ُمـ اًمبح٨م واًمت٘ميص، شمبلّم زم، سمٗمْمؾ اهلل،  هن٤م اًمٜمسنخ٦م 

، تٍمة قمٜمٝمن٤مذ وهنل ٟمسنخ٦م ضمٞمندة وشم٤مُمن٦منإصؾ ُمـ هذا اًمٙمت٤مأ، و ن إومم خمن

 شمستحؼ اًمٕمٜم٤مي٦م واًمتح٘مٞمؼذ

ٞمػ اًمِمنٞم  اإلُمن٤ما اًمٕمن٤ممل اًمٕمالُمن٦م ؾمنٕمد اًمنديـ شمّمٜم  

اًمتٗمتنن٤م اينذ ُمٜمننف ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ُمتحننػ ـمقسم٘منن٤مي  اي، ذم شمريمٞمنن٤م رىمننؿ ) ُمٜمنن٧م 

، حتٛمؾ اًمقرىم٦م إومم ُمٜمٝم٤م هذا اًمٕمٜمقان، ( ورىم٦م828(، شم٘مع ذم )78;8طمزيٜم٦م د 

وهذه اًمٜمسب٦م، وهنل ٟمسنخ٦م ضمٞمندة وشم٤مُمن٦م، ظمٓمٝمن٤م مجٞمنؾ، وُمْمنبقط سم٤مًمِمنٙمؾ، وسمٕمند 

ٟمّمٝم٤م سمٜمص )وم٤محت٦م اإلقمراأ( اعمت٘مدُم٦م اًمذيمر، شمبلم زم  هنام يمت٤مأ واطمد، وهمندا  ُم٘م٤مسمٚم٦م

 

، وإقمنالا 8/255، وؿمنذرا  اًمنذه٥م 5/882شمٜمٔمر شمرمجتف ذم: ـمب٘من٤م  اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ ىمن٤مب ؿمنٝمب٦م ( 8)

 ذ229/:

( ؾمننٓمرًا، رىمننؿ 28( ورىمنن٦م، ذم يمننؾ صننٗمح٦م )25ُمٜمٝمنن٤م ٟمسننخ٦م شم٤مُمنن٦م ذم اعمٙمتبنن٦م اًمٔم٤مهرينن٦م سمدُمِمننؼ، شم٘مننع ذم )( 2)

 ذ وًمدَي صقرة ُمٜمٝم٤مذ 878، وقمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن 8/622(ذ يٜمٔمر: اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ 8:02)

ُمل سمج٤مُمٕمن٦م  ا اًم٘منرى، رىمنؿ ُمٜمٝم٤م صنقرة ُمٞمٙمروومٚمٛمٞمن٦م ذم ُمريمنز اًمبحن٨م اًمٕمٚمٛمنل وعطمٞمن٤مء اًمنؽما  اإلؾمنال( 5)

 ذ878ذ ًمدي صقرة ُمٜمٝم٤م، ويٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن  (989)



 

إُمر سمح٤مضم٦م عمم ُمزيد ُمـ اًمبح٨م ًمتقطمٞمد اًمٕمٜمقان وعىمرار اًمٜمسب٦م، وٓ ؾمٞمام  ن حم٘منؼ 

)وم٤محت٦م اإلقمراأ(مل يٕمـ هبذا إُمر اًمذي هق ُمـ رضوري٤م  اًمتح٘مٞمؼ، ومٛمٙمثن٧م يقُمن٤ًم 

هلل عمم قمبن٤مرة ذم ٟمنّص اًمٙمتن٤مأ، يم٤مٟمن٧م ؾمنبب٤ًم ذم  ىمّٚم٥م اًمٗمٙمر واًمنقر،، عمم  ن هنداين ا

وىمند اؾمت٘مّمنٞمٜم٤م هنذه اعمسن٤مئؾ ذم يمت٤مسمٜمن٤م اعمنؽمضمؿ »اًمقصقل عمم احل٘مٞم٘م٦م، وهنل ىمقًمنف: 

وُمـ ظمالل اًمٗمٝم٤مرا قمٚمٛم٧م  ن يمت٤مأ اعمٗمتن٤مخ هنق  ،ش )سم٤معمٗمت٤مخ ذم ذخ اعمّمب٤مخ(

٤محتنن٦م  ّن ًمإلؾمننٗمرايلم يمت٤مسمنن٤ًم سمٕمٜمننقان )وم ًمإلؾمننٗمرايٞمٜمل، و ؿمنن٤مر  يمتنن٥م اًمننؽماضمؿ

ٍمي٦م اًمتنل اقمتٛمند قمٚمٞمٝمن٤م ناإلقمراأ سمن٢مقمراأ اًمٗم٤محتن٦م(، صمنؿ عن ٟمسنخ٦م دار اًمٙمتن٥م اعمن

ذ اعمح٘مننؼ اًمٙمننريؿ، حتٛمننؾ هننذا اًمٕمٜمننقان ُمٜمسننقسم٤ًم ًمإلؾمننٗمرايٞمٜمل، يمننام ي٘مننقل اعمح٘مننؼ

وقمٚمٞمف يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل: عّن اًمبٞم٤مٟم٤م  اًمتل حتٛمٚمٝم٤م ورىمن٦م قمٜمنقان ٟمسنخ٦م شمريمٞمن٤م ظم٤مـمئن٦م، مل 

بٜم٤م اًمننديمتقر يقؾمننػ ذم يمت٤مسمننف قمٚمننؿ عقمننراأ يتٜمبننف ًمننذًمؽ اعمٗمٝمرؾمننقن، وٓ صنن٤مطم

، وٓ اعمح٘مؼ اًمٙمريؿ ًمٚمٙمت٤مأذ ودم٥م اإلؿم٤مرة هٜم٤م عمم  ن ُمنـ هنذا اًمٙمتن٤مأ اًم٘مر ن

ٟمسخ٦م  ظمرى سمٕمٜمقان )عقمراأ اًم٘مر ن( ُمٜمسقسم٦م ًمٚمنرا ي، ذم ُمٙمتبن٦م ضمسنؽمسمتل، حتن٧م 

 ذ(، وهق  ُمر شمٜمبف ًمف اعمح٘مؼ اًمٙمريؿ، ضمزاه اهلل ظمػماً 5596رىمؿ )

ـِ    ُمِمن٘مّل ، حُمََٛمند سمن ٓسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمد 

ـِ داود،  نم حم٘م٘م٤ًم نذ وهق ُمق قع هذه اًمدراؾم٦م، وهق ذم ـمري٘مف ًمٚمٜم(هن89:: )َ  َد سم

 عن ؿم٤مء اهللذ

 

، وُمـ هذا اًمٙمت٤مأ ٟمسخت٤من خمٓمقـمت٤من، ُمـ همػم ٟمسب٦م، ذم ُمٙمتب٦م إوىم٤ما سمحٚم٥م 87يٜمٔمر: وم٤محت٦م اإلقمراأ ( 8)

 ذ  يٜمٔمننر: ظمزاٟمنن٦م اًمننؽما  اًمتننل  صنندره٤م ُمريمننز اعمٚمننؽ25/992;2ذ واًمث٤مٟمٞمنن٦م سمننرىمؿ 5;5796/28( 7رىمننؿ )

 ومٞمّمؾذ

 ذ9/28يٜمٔمر: إقمالا ًمٚمزريمكم ( 2)

يٜمٔمنر: وم٤محتن٦م اإلقمنراأ، ُم٘مدُمن٦م اًمتح٘مٞمنؼ، اًمّمنٗمح٦م)ا(ذ واًمٖمرين٥م  ن اعمح٘منؼ مل يٚمحنؼ سم٤مًمدراؾمن٦م صننقرة ( 5)

 اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ هذه اًمٜمسخ٦م، ًمتقصمٞمؼ ضًمؽ، وًمٞمس قمٜمدي صقرة ُمٜمٝم٤مذ

 ذ878يٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ( 6)

 ًمتح٘مٞمؼ، اًمّمٗمح٦م )ل(ذيٜمٔمر: وم٤محت٦م اإلقمراأ، ُم٘مدُم٦م ا( 7)



 

، خل٤مًمد إ هري، ظم٤مًمد سمـ قمبد اهلل سمـ  

 ذهن، خمٓمقط07; ي سمٙمر،   

 قمنكم سمنـ عؾمنٙمٜمدر : ًمٚمؼميمقي، حمٞمل اًمديـ حمٛمد سمـ سمنػم 

ذ ٟمسنننبف عًمٞمنننف  ظمنننل وصننندي٘مل اًمنننديمتقر يقؾمنننػ (ه8:;:  )اعم١ميننندي اًمروُمنننل

(، و ظمنذ قمنغم حم٘منؼ :88-8/889 ) ُمٕمتٛمدًا قمغم اًمٗمٝمرا اًمِمن٤مُمؾ ،اًمٕمٞمس٤موي

مم )ُم٘مدُم٦م اًمتٗمسػم( ًمٚمؼميمقي، قمدا ضيمره ًمنف ذم ُم٘مدُمن٦م حت٘مٞم٘منفذ واحلنؼ  ين رضمٕمن٧م ع

 اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ، ومٚمؿ  ضمد ضيمرًا هلذا اًمٙمت٤مأ ومٞمفذ

، ٟمسبف عًمٞمف اًمب٤مطم٨م حمٛمد (هن7;9: ): ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم،  

ٟم٤مس اًمٕمجٛمل، ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مأ )شمٗمسػم ؾمقرة اًمٜمٍم( ٓسمـ رضم٥م احلٜمنبكم، 

ذ وىمنند شمتبٕمنن٧م هننذا إُمننر سم٤مًمبحنن٨م عض  درضمننف  ننٛمـ ُم١مًمٗم٤مشمننف، ومل يقصّمننؼ ضًمننؽ

، ىمد قمثر قمغم ٟمسخ٦م ظمٓمٞم٦م ُمـ واًمت٘ميص، ومتبلّم زم  ن إ  اًمٙمريؿ عسمراهٞمؿ اًمٞمحٞمك

هذه اعمخٓمقـم٦م، وم٤مشمّمٚم٧م سمف و سمدي٧م رهمبتل ذم احلّمقل قمغم صنقرة ُمٜمٝمن٤م وم٠مرؾمنٚمٝم٤م 

 

هذا اًمٕمٜمقان ُمـ صٜمع اعمٗمٝمراذ ُمٜمف ٟمس  ظمٓمٞم٦م ذم ُمٙمتب٤م  اًمٕم٤ممل، عطمداه٤م ذم ُمٙمتبن٦م ضمقشمن٤م ذم  عم٤مٟمٞمن٤م، رىمنؿ ( 8)

(597.aus.arab 75;( شم٘مع ذم ، )ورىم٤م  ُمٜمسقظم٦م ؾمٜم٦م 8 )هنذ واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم سم٤مريس، 8027

(ذ واًمث٤مًمث٦م: ذم ُمٙمتب٦م  وىمن٤ما اعمقصنؾ ذم اًمٕمنرا،، رىمنؿ 5:-:9(،  ٛمـ جمٛمقع )8(، شم٘مع ذم )9/2588رىمؿ 

نميػ، ن( ورىم٦مذ  ٛمـ جمٛمقعذ وذم ومٝمرا خمٓمقـم٤م  ُمٙمتب٦م اعمسجد اًمٜمبقي اًمن57(، شم٘مع ذم )9/290)سمٙمر/ 

(، 882-8;( ورىم٦م،  ٛمـ جمٛمقع ُمنـ )22(، شم٘مع ذم )89)0:/287عؿم٤مرة عمم وضمقد ٟمسخ٦م ُمٜمف حت٧م رىمؿ )

وسمٕمد اًمرضمقع عمم اًمٜمسخ٦م إصٚمٞم٦م ذم اعمسجد اًمٜمبقي شمبلم  هن٤م ؾم٤مىمٓم٦م ُمنـ  سمٕمد ذخ إ هري٦م خل٤مًمد إ هري،

اعمجٛمقع، وٓ يقضمد ذم ظم٤ممت٦م ذخ إ هرين٦م عٓ قمبن٤مرة )ويٚمٞمنف عقمنراأ اًمٗم٤محتن٦مذذ( وىمند  هنداين  ظمنل ومْمنٞمٚم٦م 

 اًمِمٞم  حمٛمد اًمّم٤مٟمع، رئٞمس ىمسؿ اعمخٓمقـم٤م  ذم اعمٙمتبن٦م ٟمسنخ٦م ُمّمنقرة ُمنـ هنذا اعمجٛمنقع، ضمنزاه اهلل ظمنػمًاذ 

،  وقمٚمنؿ عقمنراأ اًم٘منر ن 8600، وومٝمرا خمٓمقـم٤م  اعمسجد اًمٜمبقي شمسٚمسؾ 8/789يٜمٔمر: اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ 

 ذ872

 ذ 875يٜمٔمر: قمٚمؿ عقمراأ اًم٘مر ن ( 2)

 ذ86يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمقرة اًمٜمٍم ص ( 5)

 ُمٗمٝمرا خمٓمقـم٤م  ذم ُمٙمتب٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز سم٤مًمري٤مض، حم٥ّم ًمٚمؽما ، وُمـ  هؾ اًمٕمٚمؿذ( 6)



 

عزّم ُمِمٙمقرًا، وٟمٔمر  ومٞمٝم٤م ومقضمدهت٤م ىمد قمٜمٞم٧م سمتٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وًمٞمس سم٢مقمراهب٤م، 

ُم١مًمٗمٝمن٤م، سمٞمند  هنن٤م حتٛمنؾ ذم ـمٞم٤مهتن٤م ُمن٤م ينرضم   وهل ظم٤مًمٞم٦م ُمنـ اًمٕمٜمنقان، واًمٜمسنب٦م عمم

ُمـ  صح٤مسمٜم٤م  وىمد طمٙمك اسمـ قم٘مٞمؾ: » ٟمسبتٝم٤م عمم اسمـ رضم٥م احلٜمبكم، ُمـ ضًمؽ ىمقًمف

وهنق ىمنقل ُم٤مًمنؽ و  ند واظمتن٤مره ـم٤مئٗمن٦م ُمنـ » ، وىمقًمف: شعمج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضًمؽ

 ، ومٝمننذا يٕمٜمننل  ّن اعم١مًمننػ طمٜمننبكمشواسمننـ قم٘مٞمننؾ حم٘م٘مننل  صننح٤مسمٜم٤م يمنن٤مسمـ ؿمنن٤مىمال

اعمذه٥م، صمؿ عّن اسمـ رضم٥م ُمـ قم٤مدشمف عضا ُم٤م ضيمر احلٜم٤مسمٚمن٦م ي٘منقل:  صنح٤مسمٜم٤مذ عض ىمن٤مل ذم 

وضًمنؽ َ ّن  صنح٤مسمٜم٤م يمن٤مٟمقا »ذذ يمت٤مسمف ضيؾ ـمب٘م٤م  احلٜم٤مسمٚم٦م، ذم شمرمجن٦م اسمنـ قم٘مٞمنؾ هنذا 

 ذشيٜم٘مٛمقن قمغم اسمـ قم٘مٞمؾ شمردده قمغم اسمـ اًمقًمٞمد

ٟمنن٤م حمٛمنند سمننـ  ظمؼم»وُمننـ ضًمننؽ ىمقًمننف ذم اًمٗمننـ اًمراسمننع ُمننـ يمت٤مسمننف شمٗمسننػم اًمٗم٤محتنن٦م: 

، وحمٛمد سمـ عؾمامقمٞمؾ هذا ُمـ ؿمٞمق  اسمنـ ش ٟم٤م  سمق اًمٖمٜم٤ميؿذذ عؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري

اسمـ رضم٥مذ وقمٚمٞمف وم٢مضا شمرضم   ن هذا اعمخٓمقط ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم ومٕماًل، ومٝمنق ًمنٞمس 

 ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م، وعٟمام ذم شمٗمسػمه٤م، وًمذا خيرج ُمـ دائرة اهتامُمٜم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦مذ

  ن هذا اعمخٓمقط مل حي٘مؼ سمٕمد، طمس٥م قمٚمٛمل، وهق ضمندير ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م عمم

 سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م وآهتاماذ

 

هننذ يٜمٔمنر: اًمنذيؾ قمنغم ـمب٘من٤م  احلٜم٤مسمٚمن٦م 785ؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ   ند اًمبٖمندادي،   هق قمكم سمـ قم٘مٞم( 8)

 ذ8/588

 ذ5يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، ٓسمـ رضم٥م، خمٓمقط، ص ( 2)

هق  سمق عؾمح٤م، عسمراهٞمؿ سمـ   د سمـ قمٛمر سمـ  دان، اًمٗم٘مٞمف اعمٕمنروا سمن٤مسمـ ؿمن٤مىمالذ يٜمٔمنر: ـمب٘من٤م  احلٜم٤مسمٚمن٦م ( 5)

 ذ88/275ء ، وؾمػم  قمالا اًمٜمبال2/829

 ذ6يٜمٔمر: شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، خمٓمقط، ص ( 6)

 ذ8/522اًمذيؾ قمغم ـمب٘م٤م  احلٜم٤مسمٚم٦م ( 7)

  هننذ يٜمٔمنر:978هق حمٛمد سمـ عؾمامقمٞمؾ سمـ عسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤ممل سمـ سمريم٤م  سمـ ؾمٕمد اًمدُمِمن٘مل، إٟمّمن٤مري،   ( 8)

 (ذ886، رىمؿ ):;/8(، وضيؾ اًمت٘مٞمٞمد 8088، رىمؿ );7/88اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م 

 ذ :ٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م )خمٓمقط( ص يٜمٔمر: شم( 9)



 

 الفصل األول
 دراسة حياة ابن النجار الدمشقي

 املبحث األول
 اسم املؤلف ونشأته، ومكانته العخلمية

، هق  سمنق قمبند اهلل ؿمنٛمس اًمنديـ حمٛمند سمنـ   ند سمنـ داود، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمُل 

اعم٘منرف، اًمِمننٝمػم سمن٤مسمـ اًمٜمَجنن٤مرذ وهنذه اًمِمننٝمرة دّوهنن٤م سمخٓمننف، ذم هن٤مين٦م رؾمنن٤مًم٦م ظمٓمٞمنن٦م 

يمتبنف حمٛمند سمنـ   ند » ضم٤مأ ومٞمٝم٤م قمـ ؾم١مال ؾم٤مئؾ سمخّمقص ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وم٘من٤مل: 

اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر، يم٤من اهلل ًمف طمٞم٨م ٓ يٙمقن ًمٜمٗمسنف، و ٟمنس وطمِمنتف عضا و نع ذم 

 ذشرُمسف

يٜمؾ اسمـ اًمٜمج٤مر طم٘مف ُمـ آهتاما قمٜمد اعمؽممجلم، ومٚمؿ يذيمر ذم يمثػم ُمٜمٝمن٤م، وًمنقٓ مل 

خ٤موي، ًمب٘مل ؿمبف جمٝمقل، قمغم ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمٞمند  ن ُمن٤م ُم٤م يمتبف قمٜمف قمٚمؿ اًمديـ اًمَس 

خ٤موي، ي٘متيض وىمٗم٦م يسػمة، وهل  ٟمف وّ ع شمرمجتف قمغم ؿمخّمنٞمتلم ومهن٤م يمتبف قمٜمف اًمَس 

خ٤موي ٟمّمن٤ًم ذم اعمق نٕملم، ذا إُمنر ٟمنذيمر ُمن٤م يمتبنف اًمَسنواطمد، واهلل   قمٚمؿ، وًمبٞم٤من ه

ًمٚمٜمٔمننر ومننٞمٝمام وحتدينند  وضمننف اعمٓم٤مسم٘منن٦م، ًمت٠ميمٞمنند ُمنن٤م ضهبٜمنن٤م عًمٞمننف ، ىمنن٤مل ذم اًمؽممجنن٦م رىمننؿ 

حمٛمد سمـ   د سمـ داود، اًمِمٛمس  سمق قمبد اهلل اًمدُمِمن٘مل اًمِمن٤مومٕمل اعم٘منرف ( »8025)

 

، 9;، وطمننقاد  اًمَزُمنن٤من ووومٞمنن٤م  اًمِمننٞمق  وإىمننران :8/50/ج 5شمٜمٔمننر شمرمجتننف ذم: اًمْمننقء اًمالُمننع ا( 8)

ذ ودمدر اإلؿم٤مرة هٜمن٤م عمم  ن حم٘منؼ ;27/:، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 7/556،  وإقمالا 9/580وؿمذرا  اًمذه٥م 

اإلطم٤مًمن٦م عمم يمتن٤مأ )سمندائع اًمزهنق ذم وىمن٤مئع اًمندهقر  يمت٤مأ طمقاد  اًمزُم٤من، قمبد اًمٕمزيز طمرومقش ، ىمد وهنؿ ذم

 ( ذم شمرمج٦م اسمـ اًمٜمج٤مر، ٕن اعمذيمقر ذم سمدائع اًمزهقر رضمؾ  ظمرذ:6/28

 ذ885جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤م  اسمـ اًمٜمج٤مر اخلٓمٞم٦م، ذم ُمٙمتب٦م سمرٟمستقن، ، ( 2)



 

 ظمنذ اًم٘منراءا  قمنـ ُمئن٦م شم٘مريبن٤ًم و ويٕمرا سم٤مسمـ اًمٜمج٤مرذ وًمد ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟمنلم وؾمنبع

رضير شمٚمٛمٞمنذ اسمنـ اًمٚمبن٤من وسمنرع ومٞمٝمن٤م وشمّمندر هلن٤م سمجن٤مُمع سمٜمنل  ُمٞمن٦م وهمنػمه نصدىم٦م اًمن

وم٠مظمذه٤م قمٜمف اًمٗمْمالء يم٤مًمسٞمد  زة احلسٞمٜمل واٟمتٗمٕمقا سمف ومٞمٝم٤م> ويم٤من ُمنع ضًمنؽ ُمن٤مهرًا 

ويَمَت٥م ذطم٤ًم قمغم سمن٤مأ وىمنػ  ذم احلس٤مأ وًمف جمٚمس ذم ُمسجد يٚمبٖم٤م يٕمظ ومٞمف اًمٜم٤ما

ويمنذا يَمتن٥َم ذم إوضمنف اًمقاىمٕمن٦م ُمنـ  ظمنر اًمب٘منرة و ول  ل  زة وهِم٤ما ُمـ اًم٘مّمنٞمد 

سمٕمض ُم٘م٤مٓشمفذ وُم٤م  فمٜم٤ًم ىمريبن٤ًم ُمنـ  قمٛمران وقم٤مر ف ومٞمٝم٤م سمٕمض شمالُمذشمف وهمٚمٓمف ذم

 ذشؾمٜم٦م ؾمبٕملم

حمٛمد اًمِمٛمس سمـ اًمٜمج٤مر اًمدُمِم٘ملذ يم٤من ٟمج٤مرًا سم٤مرقم٤ًم ذم » وىم٤مل ذم اًمؽممج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ىمٞم٘من٦م، صمنؿ  قمنرض قمٜمٝمن٤م و ىمبنؾ قمنغم صٜمٕمتف، ُمت٘مندُم٤ًم ومٞمٝمن٤م ظمّمقصن٤ًم ذم إؿمنٞم٤مء اًمد

رائل، واسمـ اجلزري، سمؾ واؿمتٖمؾ ذم ومٜمقن و دأ اًم٘مراءا  وم٠مظمذه٤م قمـ صدىم٦م اعمسح  

 ذشإسمٜم٤مء واًمققمظ، ويم٤من ظمػمًاذ وممـ ىمر  قمٜمده اًم٘مٓم٥م اخلٞمرضي و وم٤مد شمرمجتف

يالطمظ اًمتٓم٤مسمؼ سملم اًمِمخّمٞمتلم ذم: آؾمؿ، واًمٚم٘م٥م، واًمِمٝمرة، واًمبٚمند، وُمٝمٜمن٦م 

 رائل، وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمققمظذ ؿ صٜمٕم٦م اًمٕمٚمؿ، واًم٘مراءة قمغم صدىم٦م اعمسح  اًمٜمج٤مرة، صم

خ٤موي ضيمر  ٟمف شمرضمؿ ٕرسمٕم٦م  قمالا يٕمرا يمؾ ُمنٜمٝمؿ سمن٤مسمـ اًمٜمجن٤مر، ومل صمؿ عن اًمَس 

 يذيمر إظمػم ُمـ سمٞمٜمٝمؿذ 

ًمذا وم٤مًمذي  راه  ّن ص٤مطم٥م اًمؽممجن٦م اًمث٤مٟمٞمن٦م هنق اسمنـ اًمٜمجن٤مر صن٤مطمبٜم٤م، ضًمنؽ ٕٟمنف 

هذه إُمقر ذم ؿمخّملم ذم  ن واطمد، وًمق يم٤من إُمر  ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ  ن شمتقومر مجٞمع

 خ٤موي وُمّٞمز سمٞمٜمٝمام دومٕم٤ًم ًمٚمبسذيمذًمؽ، ًمتٜمبف عًمٞمف اًمَس 

خ٤موي، وقمٚمٞمف وم٢مضا صمب٧م هذا، ٟمٙمقن ىمد  عمحٜم٤م عمم هذا اًمسٝمق اًمنذي وىمنع ُمنـ اًمَسن

 

 ذ8025، رىمؿ :8/50/ج 5( اًمّْمقء اًمالُمع ا8)

 ذ595، رىمؿ 80/809/ج7( اًمّْمقء اًمالُمع ا2)



 

واؾمنتدريمٜم٤م قمنغم ُمنـ ؾمننب٘مٜم٤م ًمدراؾمن٦م طمٞمن٤مة اسمنـ اًمٜمجنن٤مر، سمٕمنض اعمٕمٚمقُمن٤م  اجلدينندة 

، وشمٚمٛمننذة (هننن55:: )ءشمننف قمننغم قمالُمنن٦م اًم٘مننراءا  اسمننـ اجلننزري، واعمٝمٛمنن٦م، وهننل ىمرا

اًمٜمج٤مرة، اًمتل هنل صنٜمٕم٦م  ضمنداده ومنٞمام يبندو،  ٦مِ ومَ رْ اًم٘مٓم٥م اخلٞمرضي قمٚمٞمف، وعشم٘م٤مٟمف حلِ 

 وقمرومٜم٤م  يْم٤ًم  ٟمف يم٤من ظمػّمًاذ

احلؼ  ين قم٘مد  هذه اًمٗم٘مرة سمٕمد  ن اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م قمٜمدي ُمـ ُم٘مدُم٤م  يمت٥م اسمـ 

، ومه٤م  ُمران مل شمذيمرمه٤م يمت٥م اًمؽماضمؿ، صم٘م٦م، ُمٗمتٞم٤مً ٜمج٤مر اعمخٓمقـم٦م، ومتبلم زم  ٟمف يم٤من اًم

هذا ومْماًل قمـ قمٚمق يمٕمبف، وشمّمندره ذم قمٚمنؿ اًم٘منراءا ، اًمنذي ؿمنٝمد  ًمنف سمنف يمتن٥م 

 اًمؽماضمؿ، وشم١ميده ُم١مًمٗم٤مشمفذ

: وم٢مين وىمٗم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م شم٘مع ذم صٗمح٦م واطمدة سملم يمتبف،  ىمّر ذم هن٤ميتٝمن٤م اإلومت٤مء ُم٤م 

ٝم٤م سمخٓمف، جيٞم٥م ومٞمٝمن٤م ؾمن٤مئاًل يسن٠مًمف، ذم  ُمنر رضمنؾ ىمن٤مل ىمنقًٓ همريبن٤ًم ذم ؾمنقرة  ٟمف يمتب

اًمٗم٤محت٦م، يستحؼ قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م، وىمد  ضم٤مأ ومٞمٝم٤م اًمس٤مئؾ عضم٤مسم٦م اًمٕم٤ممل احل٤مض،، ومبنلم ًمنف 

ظمٓم٠م هذا اًم٘مقل، واًمسب٥م اًمذي  وىمع اًم٘م٤مئؾ ومٞمف، ومرّد اًم٘مقل و ٟمٙمره، وضمٜم٥ََم اًم٘م٤مئنَؾ 

ومٞمام يبدو ُمـ  هؾ اًمٜمٗمقض واًمسٚمٓم٤من، ٕٟمنف ـمٚمن٥م ُمٜمنف  يرذ ٕن اًمس٤مئؾزواًمتٕماًمت٠مدي٥َم 

 ن حيدد ًمف ٟمقع اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل يستح٘مٝم٤م هذا اًمرضمؾ، عن صمب٧م ظمٓم٠مه،  هنل اًمت٠مدين٥م  ا 

 يرذزاًمتٕم

 : وم٘مد ضمن٤مء ذم ُم٘مدُمن٦م رؾمن٤مًمتف ذم )ُمسن٠مًم٦م شم٠مُمٜمن٤م(، وذم ُم٘مدُمن٦م يمت٤مسمنفصم٘م٦مو ُم٤م يمقٟمف 

 اعمقصمنق،دة اًمٕمٚمنامء،  ئٛمن٦م اًم٘منراءة، احلٛمد هلل، ُم٤م شم٘مقل اًمس٤م» اًمرد اًمقاذم ًمٚم٘مقل اعمٜم٤مذم 

، عمم ا[]صلى اهلل الىهلوالملى ااا  ؾمنٞمدٟم٤م حمٛمند، اعمتّمؾ ؾمٜمدهؿ سم٤مًمندًمٞمؾ عمم سمٜم٘مٚمٝمؿ



 

 ذ شضمؼميؾذذ

صمننؿ عَن ممنن٤م يٛمٙمننـ آؾمننتئٜم٤ما سمننف ذم هننذا اًمبنن٤مأ، ُمنن٤م ضمنن٤مء ذم ُم٘مدُمنن٦م ُمسنن٠مًم٦م: 

ُمنن٤م ىمننقل ُمقٟٓمنن٤م وؾمننٞمدٟم٤م، ؿمننٞم  اإلؾمننالا، قمٚمننؿ اًمٕمٚمننامء »﴾   ڭ  ڭ  ۇ﴿

ٟمنن٤مدرة  ُم٤مٟمننف، وؿمننٞم  وىمتننف و واٟمننف، وشمننذيمرة اًم٘مننراء، وؿمننٞم  ؾمننٞمبقيف إقمننالا، 

 ذ  ش، طم٤مُمؾ ًمقاء اًمرواي٦م، اعمخّمقص سم٤مًمدراي٦مذذذواًمٗمراء

 ظمننرًا، سم٤مإلؿمنن٤مرة عمم هنن٤مشملم  وهبننذا شمتٗمننرد هننذه اًمدراؾمنن٦م، واًمٗمْمننؾ هلل  وًٓ و

 اخلّمٚمتلم اًمٕمٚمٛمٞمتلم اًمٚمتلم متٞمز هبام اسمـ اًمٜمج٤مرذ

 

 ذ898، ;87جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤م  اسمـ اًمٜمج٤مر اخلٓمٞم٦م، ذم ُمٙمتب٦م سمرٟمستقن، ،  (8)

 ( هذا قمغم ؾمبٞمؾ اعمب٤مًمٖم٦مذ2)

 ذ880( جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤م  اسمـ اًمٜمج٤مر اخلٓمٞم٦م، ذم ُمٙمتب٦م سمرٟمستقن، ، 5)



 

 املبحث الثاني
 وتالميذه، ووفاته، وآثارهشيوخه، 

ٓ ؿمؽ  ن اسمـ اًمٜمج٤مر  ظمذ قمٚمقُمف قمـ مجٚم٦م ُمنـ اًمٕمٚمنامء، همنػم  َن ُمّمن٤مدر شمرمجتنف 

  ٜم٧م قمٚمٞمٜم٤م سمذًمؽ، ومٚمؿ شمذيمر همػم اصمٜملم ُمٜمٝمؿ ومه٤م:

 ذ(هن27:: )رائل اًمرضير، ح  صدىم٦م سمـ ؾمالُم٦م سمـ طمسلم سمـ سمدران اعمَس  -8

ي،  سمق اخلػم، ُم١مًمػ يمت٤مأ اًمٜمنم، اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزر -2

 ذ(هن55:: )اعمِمٝمقر، 

شم٘مدا اًم٘منقل: عَن اسمنـ اًمٜمجن٤مر ىمند شمّمنَدر ذم اجلن٤مُمع إُمنقي إلىمنراء اًمٜمن٤ما قمٚمنؿ 

اًم٘مراءا ، اًمذي  شم٘مٜمف وسمرع ومٞمف، وهذا وطمنده يمن٤ما ًمٚم٘منقل عن شمالُمٞمنذه ُ ٟمن٤ما يمثنر، 

مجتف همػم اصمٜمنلم ُمنٜمٝمؿ مهن٤م:  نزة احلسنٞمٜمل، واًم٘مٓمن٥م همػم  ن اًمَسخ٤موي مل يذيمر ذم شمر

اخلٞمرضي، ًمذا وم٘مد اىمت٣م هذا إُمر اًمبح٨م ذم صمٜم٤مي٤م يمت٤مأ اًمْمقء اًمالُمنع قمنـ اؾمنؿ 

اسمـ اًمٜمج٤مر، وم٤مهتدي٧م عمم  ؾمامء شمسٕم٦م قمنم رضماًل ضيمر  هنؿ شمتٚمٛمذوا قمغم اسمـ اًمٜمجن٤مر، 

 وهذه  ؾمامؤهؿ ُمٜمسقىم٦م قمغم طمروا اعمٕمجؿذ

قمبد اًمٙم٤مذم سمـ قمكم، اًمٓمب٤مـمبل، اًمِم٤مومٕمّل، اعم٘منرف، ٟمزينؾ عسمراهٞمؿ سمـ   د سمـ  -8

 ذ(هن85:: )احلرُملم، 

 

، 85، وُم٘مدُمن٦م اإلومٝمن٤ما 276، وُم٘مدُمن٦م هم٤مين٦م اعمنراد 8025، رىمنؿ :8/50/ج 5( يٜمٔمر: اًمْمقء اًمالُمع ا/8)

 (،8688ست٘مٞمؿ، مل يٜمنم سمٕمدذ وشمرمج٦م صدىم٦م ذم هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م رىمؿ )وُم٘مدا اًمرّد اعم

 ( 595، رىمؿ )809/ 80/ج7( يٜمٔمر: اًمْمقء اًمالُمع ا2)

 ذسمال رىمؿذ87-8/86/ج8( اًمْمقء اًمالُمع ا5)



 

، شمال قمٚمٞمف (هن88:: )عسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمبٕمكم، اًمِم٤مومٕمل،  -2

 ذاًم٘مر ن سم٤مًم٘مراءا  مجٕم٤ًم سمدُمِمؼ

نٝم٤مأ، اًمُسنٚمٞمامين، صمنَؿ احلٚمبنل، اًمِمن٤مومٕمل، -5    د سمـ رُمْمن٤من سمنـ قمبند اهلل، اًمِم 

 ذ(هن0::)اًمرضير، ٟمزيؾ اًم٘م٤مهرة، ويٕمرا سم٤مًمِمٝم٤مأ احلٚمبل، اعمتقرم ٟمحق

ُمِم٘مّل، اًمِّم٤مومٕمّل، -6 ذ (هنن96:: )  زة سمـ   د سمـ قمكم سمـ حمٛمد، احلسٞمٜمّل، اًمد 

 ذشمال قمٚمٞمف مجٞمع اًم٘مر ن عومرادًا ومجٕم٤مً 

نم، نظمٚمٞمؾ اًمٖمرا، اًمٙمٜم٤ّموي، اًمدُمِم٘مل، اًمِم٤مومٕمّل،  ظمذ قمٜمنف اًم٘منراءا  اًمٕمن -7

 ذ ُمفوٓ

ؾمننٕمد اهلل سمننـ طمسننلم، اًمٗمنن٤مرد، اًمّسننٚمامد، احلٜمٗمننل، اعم٘مننرف، ٟمزيننؾ سمٞمنن٧م  -8

 ذ(هن0;:)اعم٘مدا، وعُِم٤ما احلٜمٗمٞم٦م سم٤مٕىمَم، شمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 ذ(هن05;: )قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد، اجلرسم٤موّي، اًمبٖمدادي، اًمدُمِم٘مل،  -9

ِؾ، اًمدُمِمن٘مّل، اًمِمن٤مومٕمل، قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ   د سمـ حمٛمند، اًمَزسمندايُن إْصن -:

 ذ(هن6;:سمٕمد : )ويٕمرا سم٤مٕىمب٤مقملذ 

قمبد اًمقه٤مأ سمـ قمبند اهلل سمنـ عسمنراهٞمؿ، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمل، ويٕمنرا سمن٤مسمـ  -;

 ذ( هن9:8 : )همزيؾ، 

 

 0:ذ ويٜمٔمر: طمقاد  اًمزُم٤من ص8/880/ج8( اًمْمقء اًمالُمع ا 8)

 ذ سمال رىمؿ2/502/ج8( اًمْمقء اًمالُمع ا 2)

 (ذ826ذ رىمؿ )5/885ج/2( اًمْمقء اًمالُمع ا5)

 (ذ995ذ رىمؿ )5/208/ج 2( اًمْمقء اًمالُمع ا/6)

 (ذ26;، رىمؿ )5/268/ج 2( اًمْمقء اًمالُمع ا7)

 ذ:8/:، وؿمذرا  اًمَذه٥م :8/25ذ ويٜمٔمر: اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة 8/650( ُمتٕم٦م إضه٤من 8)

 (ذ820ذ رىمؿ )7/55/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا9)

 (ذ5:8ذ رىمؿ )7/808/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا:)



 

قمكم سمـ يقؾمػ سمـ صؼم اًمديـ سمـ ُمقؾمك اجلؼميت، صُمَؿ إ هري، اًمِم٤مومٕمل،  -80

 ذ(هن68: : )اعم٘مرف، ويٕمرا سم٤مجلؼميت،

حمٛمد سمـ عسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اًمٖمنّزي، اًمدُمِمن٘مل، احلٜمٗمنل، ويٕمنرا سمن٤مسمـ  ي  -88

قم٤مُمر، ىمر  قمٚمٞمف اًم٘مر ن سمن٤مًم٘مراءا  اًمسنبع ُمنـ ـمرينؼ اًمِمن٤مـمبٞم٦م وسمن٤مًم٘مراءا  اًمنثال  

 ذشمتٛم٦م اًمٕمنم عمم  ظمر ؾمقرة اًمٜمس٤مء

دي ٗمَ حمٛمنند سمننـ   نند سمننـ حمٛمنند سمننـ  يننقأ سمننـ ؿمننٝم٤مأ سمننـ اًمِمننٛمس، اًمَّمنن -82

،  ظمنذ (هنن20;) ٤مومٕمل، ويٕمرا سم٠مي اًمٗمْمنؾ، شمنقذم سمٕمند ؾمنٜم٦مإصؾ، اًمدُمِم٘مل، اًمِم

 ذاًم٘مراءا  قمـ اسمـ اًمٜمج٤مر مَجٕم٤ًم وعومراداً 

رضير، اًمُ٘مَبنننْٞمٕم٤مين، نحمٛمنند سمننـ قمبنند اًمننر ـ سمننـ قمبنند اهلل سمننـ حمٛمنند، اًمنن -85

 ذ( هن29; : ) اًمِم٤مهمقري، اًمدُمِم٘مل، اًمِم٤مومٕمل،

اًمِمنن٤مومٕمل، حمٛمنند سمننـ قمننثامن سمننـ قمننكم، اجلزيننري، اًمِمننٛمس، اًمدُمِمنن٘مل،  -86

 ذ(هن::: : )اًم٘م٤مهري، 

حمٛمنند سمننـ حمٛمنند سمننـ قمبنند اًم٘منن٤مدر، اًمَٖمننّزي، اعم٘مننرف، اًمِمنن٤مومٕمّل، ويٕمننرا  -87

َر ُمئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م  ذسم٤مًم٘م٤مدري، قُمٛم 

رض سمنـ ؾمنٚمٞمامن، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمل، نحمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمنـ ظمٞمن -88

 

 (ذ869ذ رىمؿ )8/75/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا8)

 ذ80/:، وؿمذرا  اًمذه٥م 29-8/28ذ ويٜمٔمر: اًمٙمقايم٥م اًمَس٤مئرة 0;2/7( ُمتٕم٦م إضه٤من 2)

 (ذ888، رىمؿ )9/77/ج 6( اًمْمقء اًمالُمع ا5)

 ذ8/78ذ ويٜمٔمر: اًمٙمقايم٥م اًمَس٤مئرة 8:8-2/8:7( ُمتٕم٦م إضه٤من 6)

يٕمننرا: سمنن٤مسمـ احلريننريذ ويٜمٔمننر: ؿمننذرا  اًمننذه٥م ( وومٞمننف 565ذ رىمننؿ ):86/:/ج 6( اًمْمننقء اًمالُمننع ا7)

 ، وضمٕمٚمف ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦مذ2/905ذ شمرضمؿ ًمف ص٤مطم٥م ُمتٕم٦م إضه٤من 9/569

 (ذ8;2ذ رىمؿ )880/;/ج 7( اًمْمقء اًمالُمع ا8)



 

 ذ(هن6;:: )اًم٘مٓم٥م اخلٞمرضي، 

ٍَمظمدي إصننؾ، نـ  ي سمٙمننر، اًمَِمننٛمس، اًمننحمٛمنند سمننـ حمٛمنند سمننـ قمٛمننر سمنن -89

ُمِم٘مل، اًمَِم٤مومٕمل، اعم٘مرف، ىمر  قمٚمٞمف ىمراءَة اًمٙمس٤مئل، وقم٤مصؿ   ذاًمد 

نما  سمنق اًمؼميمن٤م  سمنـ اًمِمنٝم٤مأ، اًمٕمجٚمنقين إصنؾ، نُمقؾمك سمـ   ند اًمن -:8

 ذ،(هن08;: )اًمدُمِم٘مل، احلٜمٗمل، ويٕمرا سم٤مسمـ قمٞمد، 

ًمسنٞمقذم، اًمدُمِمن٘مل، اًمِمن٤مومٕمل، قمنامد اًمنديـ، ا عؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمنـ قمنكم، -;8

 ذ( هن08;: ) أ شمقُم٤م سمدُمِمؼاًمِمٝمػم سمخٓمٞم٥م ضم٤مُمع اًمس٘مٞمٗم٦م سمب٤م

جي٥م اًمتٜمبٞمف هٜم٤م عمم  ن قمددًا ُمـ اًمب٤مطمثلم اعمت٠مظمريـ،  صمبتنقا  ن وومن٤مة اسمنـ اًمٜمجن٤مر، 

خ٤موي ذم اًمْمنقء اًمالُمنع قمنغم ؾمنبٞمؾ ، اقمتامدًا قمغم ُمن٤م ضيمنره اًمَسن (هن90:)يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 

، ، وقمٛمننر ر نن٤م يمح٤مًمنن٦م، وهننؿ: ظمننػم اًمننديـ اًمننزريمكماًمٔمننـ وًمننٞمس اًمٞم٘مننلم

، واًمِمنٞم    ند ُمٞمن٤من واًمديمتقر ـمف حمسـ، حم٘مؼ يمتن٤مأ هم٤مين٦م اعمنراد ٓسمنـ اًمٜمجن٤مر

، وقُمذرهؿ ذم ضًمؽ  ٟمنف ًمنٞمس سمنلم اًمتٝم٤مٟمقي حم٘مؼ يمت٤مأ اإلومٝم٤ما ٓسمـ اًمٜمج٤مر  يْم٤مً 

فمٝمنر ًمٚمٜمنقر يمتن٤مأ  ظمنر ين١مر  وومن٤مة اسمنـ  خ٤موي، همػم  ٟمف ىمد يدهيؿ همػم ُم٤م ضيمره اًمَس 

 

 (ذ507ذ رىمؿ )889/;/ج 7( اًمْمقء اًمالُمع ا8)

 (ذ659ذ رىمؿ )890/;/ج 7( اًمْمقء اًمالُمع ا2)

 ذ(;97ذ رىمؿ );80/89/ج7( اًمْمقء اًمالُمع ا5)

 ذ8/800( اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة 6)

 (8025ذ رىمؿ ):8/50/ج 5( اًمْمقء اًمالُمع ا7)

 ذ7/556( إقمالا 8)

 ذ;57/:( ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 9)

 ذ 277(  هم٤مي٦م اعمراد / اعم٘مدُم٦م ص :)

 ذ87(  اإلومٝم٤ما/ اعم٘مدُم٦م ص ;)



 

يص ذم ناًمٜمج٤مر سمدىم٦م، ذم اًمٞمقا، واًمِمٝمر، واًمسٜم٦م، وحيدد ُمٙمن٤من دومٜمنف، وهنق اسمنـ احلٛمن

يمت٤مسمف طمقاد  اًمزُم٤من، عض ضيمر  ن ووم٤مة اسمـ اًمٜمج٤مر يم٤مٟم٧م ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ مجن٤مدى 

 ذ، ودومـ ُمـ اًمٖمد سمٛم٘مؼمة سم٤مأ اًمٗمراديس(هن89:)ؾمٜم٦مأظمرة، 

خ٤موي قمنغم ؾمنبٞمؾ اًمٔمنـ، واهلل ٕمُد إلصمب٤م  ُم٤م يمن٤من ىمند  صمبتنف اًمَسنوقمٚمٞمف ومال ُمؼمر سم

  قمٚمؿذ

يص، ذم ُم٘مدُمن٦م نوىمد  ورد ؿمٞمخل اجلٚمٞمؾ اًمديمتقر قمٓمٞم٦م   د حمٛمند، رواين٦م احلٛمن

ومل ي٠مظمذ هب٤م، و صمبن٧م قمنغم همنالا يمت٤مسمنف  حت٘مٞم٘مف ًمرؾم٤مًم٦م اسمـ اًمٜمج٤مر)اًمرد اعمست٘مٞمؿ(

 خ٤مويذرواي٦م اًمَس 

ٜمجن٤مر ُمنـ اعمٝمتٛمنلم ذم اًمتّمنٜمٞمػ واًمتن٠مًمٞمػ، وىمند طمٗمٔمن٧م ًمٜمن٤م إين٤ما يم٤من اسمنـ اًم

نم ُم١مًمٗمن٤ًم ُمٜمٝمن٤م، ضمُٚمٝمن٤م ذم قمٚمنؿ نسمٗمْمؾ اهلل، سمٕمْمٝم٤م، يرس اهلل زم اًمقىمقا قمغم صمالصم٦م قمن

اًم٘مراءا ، وسمٕمْمٝم٤م ذم اًمٜمحق، ٟمذيمره٤م ُمٜمسقىم٦م قمغم طمروا اعمٕمجؿ، ُمع اإلؿمن٤مرة عمم 

 قمٚمٛملذُم٤م هق ُمٓمبقع ُمٜمٝم٤م، وُم٤م هق خمٓمقط  و ُمٗم٘مقد ، طمس٥م 

: )ُمٓمبنقع( طم٘م٘منف 

اًمديمتقر   د ُمٞم٤من اًمتٝم٤مٟمقي، قمغم صمال  ٟمس  ظمٓمٞمن٦م هنل: ٟمسنخ٦م اعمٙمتبن٦م اًمٔم٤مهرين٦م 

نمشمف عدارة شمٕمٚمنٞمؿ نر، وٟمنسمدُمِمؼ، واعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ، واعمٙمتب٦م إ هري٦م سمٛمّم

اذ وُمـ هنذا اًمٙمتن٤مأ 7:;8هن/ 8607اًم٘مر ن واًمسٜم٦م، ذم يمراشمٌم، سمب٤ميمست٤من، ؾمٜم٦م 

ٟمس  ظمٓمٞم٦م  ظمرى ذم ُمٙمتب٤م  اًمٕم٤ممل  مهٝم٤م ٟمسخ٦م ُمٙمتب٦م ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمسنتقن ذم  ُمريٙمن٤م، 

( ؾمنٓمرًا، ُمٜمسنقظم٦م ذم ضي 89( ورىمن٦م، ذم يمنؾ صنٗمح٦م ):5(، شم٘مع ذم )6568رىمؿ )

 

 ذ9;( طمقاد  اًمَزُم٤من ص8)

 ( ًمدي صقرة ظمٓمٞم٦م ُمٜمف، ومل يٜمنم سمٕمدذ2)



 

ذ يٕمٜمل ىمبؾ ووم٤مة اعم١مًمػ سمسبع ؾمٜملمذ ُمٜمٝم٤م صقرة ذم ُمريمز مجٕم٦م ( هن80:)اًم٘مٕمدة، ؾمٜم٦م 

 (ذ 80:62، سمرىمؿ )اعم٤مضمد سمدي

ِمنؼ سمنرىمؿ : ُمٜمٝمن٤م ٟمسنخ٦م ذم اعمٙمتبن٦م اًمٔم٤مهرين٦م سمدُم

، سمخنط (هنن92;)( ُمٜمسقظم٦م ؾمنٜم٦م 8;-0;، شم٘مع ذم ورىمتلم،  ٛمـ جمٛمقع )(9:;7)

(ذ 2688حمٛمد سمـ   د اًمٜم٤مسي اًمدُمِم٘مل، ُمٜمٝم٤م صقرة ذم ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

 وقمٜمدي صقرة ُمٜمٝم٤مذ

)خمٓمقـمن٦م( ُمٜمنف 

ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن، ذم  ُمريٙمن٤م، ُمٜمٝمن٤م ٟمسنخ٦م ذم ُمريمنز مجٕمن٦م اعم٤مضمند 

(ذ قمٜمندي 879-870( ورىمن٤م ،  نٛمـ جمٛمنقع ُمنـ ):(، شم٘منع ذم )80:62سمرىمؿ )

 صقرة ُمٜمٝم٤مذ

سم٤مًمٞمن٤مء اخل٤مًمّمن٦م:  ﴿َوضَمَٕمْٚمٜمَن٤مُهْؿ َ ِيَٛمن٦م﴾ 

(، شم٘مننع ذم ;585ُمٜمٝمنن٤م ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ُمٙمتبنن٦م  ؾمننٕمد  ومٜمنندي سم٤مؾمننت٤مٟمبقل، سمننرىمؿ )

 (ذ89-88ورىمتلم،  ٛمـ جمٛمقع ُمـ)

ُمٜمنف ٟمسنخ٦م 

-;:(، شم٘مع ذم ورىمتنلم،  نٛمـ جمٛمنقع )9:;7خمٓمقـم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م، رىمؿ )

(، طم٘م٘مف ؿمٞمخٜم٤م اًمديمتقر قمٓمٞمن٦م   ند حمٛمند، 2688ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م ذم اعمريمز سمرىمؿ )( 0;

 ؾمٚمٛمف اهلل، ومل يٜمنم سمٕمدذ

: ُمٜمنف ٟمسنخ٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن ذم  ُمريٙمن٤م، رىمنؿ 

 هنن(88;)(، ُمٜمسقظم٦م ؾمٜم٦م 8:8-890( ورىم٦م،  ٛمـ جمٛمقع )89( شم٘مع ذم )6568)

(ذ 80:62صنقرة ذم ُمريمنز مجٕمن٦م اعم٤مضمند، رىمنؿ ) سمخط   ند ُمقؾمنك اًم٘منرر، ُمٜمٝمن٤م

 قمٜمدي صقرة ُمٜمٝم٤مذ



 

: ُمٜمننف ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ُمٙمتبنن٦م  ؾمننٕمد  ومٜمنندي، سمننرىمؿ 

 (ذ20-:8(، شم٘مع ذم صمال  ورىم٤م ،  ٛمـ جمٛمقع );585)

: )ُمٓمبقع( طم٘م٘منف إؾُمنت٤مض اًمنديمتقر ـمنف 

وم٘منط، هنل ٟمسنخ٦م ُمٙمتبن٦م  ؾمنٕمد  ومٜمندي ذم شمريمٞمن٤م،  نٛمـ  حمسـ، قمغم ٟمسخ٦م واطمدة

( وٟمنمه ذم جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، )اجلزء اًمثن٤مين، اعمجٚمند ;585جمٛمقع رىمؿ )

ا(ذ وُمننـ هننذا اًمٙمتنن٤مأ ::;8هننن/ طمزينران :860اًمت٤مؾمنع واًمثالصمننقن، ضو اًم٘مٕمنندة 

( ورىمنن٦م،  ننٛمـ 55(، شم٘مننع ذم )6568ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م ذم ضم٤مُمٕمنن٦م سمرٟمسننتقن سمننرىمؿ )

(ذ ، وُمٜمنف ٟمسنخ٦م حتن٧م 80:62(، ُمٜمف صقرة ذم اعمريمنز سمنرىمؿ )8:8-886) جمٛمقع

(، شم٘منع 9:;7قمٜمقان )رؾم٤مًم٦م ذم اًمٗمر، سملم اًمْم٤مد واًمٔم٤مء( ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م سمرىمؿ )

(، ُمٜمسقظم٦م سمخط حمٛمند   ند اًمٜمن٤مسي، ُمٜمٝمن٤م ;:-8:( ورىم٤م ، ٛمـ جمٛمقع )6)

 (ذ قمٜمدي ٟمسخ٦م ُمٜمٝمامذ2688صقرة ذم ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

)خمٓمنقط(، ُمق نققمف ذم اًمٜمحنق، 

 وهذه اًمدراؾم٦م ُمٕم٘مقدة قمٚمٞمف، وؾمقا ي٠ميت وصٗمف، عن ؿم٤مء اهللذ

(، شم٘منع ذم 6568ُمٜمٝم٤م ٟمسنخ٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن سمنرىمؿ )

هنن، 80:ضي اًم٘مٕمندة،  88(، ُمٜمسنقظم٦م ذم 880-:87( ورىم٤م   ٛمـ جمٛمنقع )5)

ووم٤مة اعم١مًمػ سمسبع ؾمٜملم، سمخط   د ُمقؾمك اًم٘مرر، ُمٜمٝم٤م ٟمسنخ٦م ذم ُمريمنز يٕمٜمل ىمبؾ 

 (ذ وقمٜمدي ٟمسخ٦م ُمٜمٝم٤مذ80:62مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

ُمٜمٝمن٤م ٟمسنخ٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن سمنرىمؿ 

(، ُمٜمٝمن٤م صنقرة ذم ُمريمنز 885-880( ورىم٤م   ٛمـ جمٛمقع )6(، شم٘مع ذم )6568)

 (ذ وقمٜمدي ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦مذ80:62مجٕم٦م اعم٤مضمد سمرىمؿ )

: ُمٜمنف ٟمسنخ٦م ذم 



 

(، 869-862( ورىم٤م   ٛمـ جمٛمقع )8(، شم٘مع ذم )6568ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن سمرىمؿ )

(ذ وُمٜمنف ٟمسنخ٦م  ظمنرى ذم اعمٙمتبن٦م 80:62ُمٜمف ٟمسنخ٦م ذم ُمريمنز مجٕمن٦م اعم٤مضمند سمنرىمؿ )

(، 8: -5:( ورىم٤م ،  نٛمـ جمٛمنقع )6(، شم٘مع ذم )9:;7اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ، رىمؿ )

 (ذ وقمٜمدي ُمٜمٝمام ٟمسخ٦مذ2688ُمٜمف صقرة ذم اعمريمز سمرىمؿ )

ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمتبن٦م  ؾمنٕمد  ومٜمندي،  

 و(ذ 88 -و 87(، شم٘مع ذم ورىمتلم،  ٛمـ جمٛمقع );585سمرىمؿ )

 

 



 

 ابــة الكتـدراس:  الفصل الثاني
 املبحث األول

 ونسبته، وأسباب تأليفه وتوثيق عنوانه وصف الكتاب،

ٓ يزال اًمٙمت٤مأ خمٓمقـم٤ًم طمتك أن، ضًمؽ ٕن ومٝم٤مرا اعمخٓمقـمن٤م  مل شمنذيمر ُمنـ 

ٟمسخف ؾمقى ٟمسخ٦م ُمٙمتب٦م  وىم٤ما اعمقصنؾ، وهنل ٟمسنخ٦م ٟم٤مىمّمن٦م، ًمنٞمس ُمٜمٝمن٤م ؾمنقى 

جمٛمنقع  26/22(، رىمٛمٝمن٤م )858-857صمال  ورىم٤م  وم٘منط، شم٘منع  نٛمـ جمٛمنقع )

( ورىم٦م، :2ىمد يرس اهلل زم احلّمقل قمغم ٟمسختلم شم٤مُمتلم ُمٜمف، شم٘مع إومم ذم )ذ و(2

( ؾمٓمرًا، ُمٜمسقظم٦م سمخط حمٛمد ُمّمٓمٗمك، ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م 87ذم يمؾ صٗمح٦م )

( ؾمننٓمرًا، مل يننذيمر ومٞمٝمنن٤م 28( ورىمنن٦م، ذم يمننؾ صننٗمح٦م )22هننن، وشم٘مننع اًمث٤مٟمٞمنن٦م ذم ):9;

 شم٤مري  اًمٜمس ، وٓ اؾمؿ اًمٜم٤مؾم ذ

ؼ،  ؾم٠مل اهلل ؾمبح٤مٟمف اًمتقومٞمؼ> إلظمراضمف قمغم اًمقضمنف اًمنذي وهق أن حت٧م اًمتح٘مٞم

 ير ٞمف، ويرب  هؾ اًمٕمٚمؿذ 

خ سمنف  ُػ يمت٤مسمف سمٜمٗمسف، ويٍم  ـِ اًمَتّمٜمٞمِػ، ويمامِل اًمت٠مًمٞمػ  ن َيِسَؿ اعم١مًم  عن ُمـ طُمس

ُمتف، وهق ُمن٤م ومٕمٚمنف اسمنـ اًمٜمَجن٤مر، وم٘من٤مل ساطمن٦م:  اًم٘مقاقمند : وؾمنٛمٞمتٝم٤م» يم٤مُماًل ذم ُم٘مد 

، وهبذا يٙمقن ىمد  راطمٜم٤م ُمـ قمٜمن٤مء اًمبحن٨م، وُمزاًمنؼ شاحلس٤من ذم عقمراأ  ا اًم٘مر ن

 اًمتٗمسػم واًمت٠مويؾ، وطُمّؼ ًمف قمٚمٞمٜم٤م>  ن َٟمذيُمر ضًمؽ ًمف، وٟمثٜمل قمٚمٞمف سمفذ 

 

، وومٝمننرا  وىمنن٤ما اعمقصننؾ :8/65ِمنن٤مُمؾ ًمٚمننؽما  اًمٕمننري واإلؾمننالُمل اعمخٓمننقط يٜمٔمننر: اًمٗمٝمننرا اًم( 8)

 ذ 5/857

 ذ 60يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)



 

٤مشمننف، احلنؼ عن اًمٙمتنن٥م اًمتنل شمرمجنن٧م ٓسمنـ اًمٜمَجنن٤مر، مل شمنذيمر هننذا اًمٙمتن٤مأ ذم ُم١مًمٗم

وًمسنن٧م  دري ًمننذًمؽ ؾمننبب٤ًم، همننػم  ن اعمخٓمقـمنن٤م  اًمننثال  اًمتننل وصننٚم٧م عًمٞمٜمنن٤م ُمننـ 

ي٘منقل اًمٕمبند »اًمٙمت٤مأ ٟمّم٧م ساطم٦م ذم ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م قمغم ٟمسبتٝم٤م عًمٞمف، عض ضمن٤مء ذم إومم: 

اًمٗم٘مػم، اعمٕمؽما سم٤مًمٕمجز واًمت٘مّمػم، اًمراضمل قمٗمق رسمف اًمٖمٗم٤مر، حمٛمند اًمِمنٝمػم سم٤مًمٜمجن٤مر، 

 ي٘منقل اًمٕمبند اًمٗم٘منػم، اعمٕمنؽما» ٤مء ذم اًمث٤مٟمٞمن٦م: ، وضمنشاهلل قمٜمنف ٤ماًمِم٤مومٕمل، اعم٘منرف، قمٗمن

،  ُمن٤م اًمٜمسنخ٦م اًمث٤مًمثن٦م ومٚمنؿ شسم٤مًمٕمجز واًمت٘مّمػم، اًمراضمل قمٗمق رسمف اًمٖمٗم٤مر، حمٛمد اًمٜمج٤مر

 ـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ اعمٗمٝمرا ٟمسبٝم٤م عًمٞمف> وهذا يٕمٜمل  ٟمف اقمتٛمد قمغم اًمٜمسخ٦م اًمتل سمنلم 

 سمـ اًمٜمَج٤مر اًمدُمِم٘ملذذ وقمٚمٞمف ومال ُمراء ذم صح٦م ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مأ عمم ُم١مًمٗمف ايديف

مل خي٤مًمػ اسمـ اًمٜمج٤مر  رسم٤مأ اًمت٠مًمٞمػ، ويمب٤مر قمٚمامء اًمتّمٜمٞمػ، ومٞمام اقمت٤مدوا قمٚمٞمنف  

ُمـ ضيمر إؾمنب٤مأ اًمتنل شمندومٕمٝمؿ ًمتّمنٜمٞمػ يمتنبٝمؿ، ًمنذا وم٘مند هنن٩م ذم ضًمنؽ هنجٝمنؿ، 

وؾمٚمؽ ـمري٘مٝمؿ، ومٍّمخ  ٟمف و ع هذا اًمٙمت٤مأ اؾمنتج٤مسم٦م ًمٓمٚمن٥م سمٕمنض إصنح٤مأ 

وم٘مد ؾم٠مًمٜمل سمٕمض إصح٤مأ، اعمِمتٖمٚملم » ـ يِمتٖمٚمقن ذم صٜم٤مقم٦م اإلقمراأ، وم٘م٤مل: مم

سمّمٜم٤مقم٦م اإلقمراأ،  ن ُ قمرأ ًمف ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، و ضيمر ومٞمٝم٤م ىمقاقمد ُمـ اًمٍما ضمٚمٞم٦م، 

وومقائد ُمـ يمالا إقمراأ ؾمنٜمٞم٦م، ًمٞم٘متٗمنل ُمٜمٝمن٤م ضمن٤مدة اًمّمنقاأ، ويسنتٖمٜمل هبن٤م قمنـ 

ٙمراؾمنن٦م اعمب٤مريمنن٦م، اعمسننٛمٞم٦م سمٕمننض يمتنن٥م اإلقمننراأ، وعٟمننام سومننف ًمننذًمؽ عمنن٤م ر ى اًم

شمّمٜمٞمػ اًمِمٞم  اإلُمن٤ما اًمٕمن٤ممل  ينـ اًمنديـ حيٞمنك سمنـ ش اًمقا ح٦م ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م»نسمن

، ر ننف اهلل شمٕمنن٤ممم، ذم هم٤مينن٦م احلسننـ واإليْمنن٤مخ، ًمٙمٜمٝمنن٤م ٓ شمٗمننل سم٤معم٘مّمننقد ُمٕمننط

 

 ذ 8/6:5يٜمٔمر: اًمٗمٝمرا اًمِم٤مُمؾ، قمٚمقا اًم٘مر ن ( 8)

= وهق ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمػ سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعمقصكم٤مر ذم ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مأ ٓسمـ ُمٕمط،وهؿ اسمـ اًمٜمج( 2)
 



 

وإرأ، وهل حمت٤مضم٦م عمم سمٕمض يمالا اًمٕمرأ، وم٠مراد  ي٤مدة قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمنـ اًمٗمقائند، 

ؿ سمٕمض اًم٘مقاقمد، وم٠مضمبتف عمم ضًمؽ، وعن مل  يمـ ُمـ ومرؾم٤من هنذا اعمٞمندان، وعرؿم٤مد اًمَٗمٝمِ 

وٓ زم هبنذا اًمٗمنـ يندان، ًمٙمٜمٜمنل  رضمنق ُمسن٤مقمدة اإلًمنف اًمٗمتن٤مخ اعمٜمن٤من، ُمٗمنٞمض اجلنقد  

واخلػم واإلطمس٤من،  ن يٕمّمنٛمٜمل ُمنـ اًمزًمنؾ واخلٓمن٠م واخلرسنان، و ن جيٕمٚمنف ظم٤مًمّمن٤ًم 

 ذش خيٞم٥م رضم٤مء أُمٚملمًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، ويٜمٗمع سمف اإلظمقان اعمِمتٖمٚملم، عٟمف ٓ

هذا ُم٤م اقمتؾ سمف اعم١مًمػ ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مسمف، وهق  ُمنر ٓ يٕمندو يمقٟمنف ؾمنبب٤ًم همنػم ُمبن٤مذ، 

وقم٤مدة ُمـ قم٤مدا  اعمّمٜمٗملم يمام سمّٞمٜم٧م،  ُم٤م اًمسنب٥م اعمبن٤مذ اًمنذي يٙمٛمنـ وراء شمن٠مًمٞمػ 

هذا اًمٙمت٤مأ، واهلل  قمٚمؿ، ومٝمل اًمرهمب٦م ذم شم٘مديؿ اًمٜمحق اًمٕمري ًمٓم٤مًمبف سم٠مؾمٚمقأ ضمديد، 

اقمت٤مد قمٚمٞمف اًمٜمح٤مة، عض همدا اًمٜمحق قمٜمدهؿ هم٤مي٦م ذم طمّد ضاشمف، وًمٞمس وؾمٞمٚم٦م ًمٗمٝمؿ  همػم ُم٤م

اًمٜمّمقص اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وحم٤ميم٤مة ٟمٔم٤مُمٝم٤م، ًمذا ٟمٗمنذ عًمٞمنف ُمنـ اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ، ويم٠مٟمنف 

رورة ن راد ُمـ وراء ضًمؽ> عؿمٕم٤مر اًمٓم٤مًم٥م سمرضورة اًمٜمحق ًمٗمٝمؿ ُمٕمن٤مين اًم٘منر ن، وسمْمن

تنف، وىمنقة سمٞم٤مٟمنف، وؿمندة عقمجن٤م ه،  ويم٠مٟمنف  راد اًم٘مر ن ًمٗمٝمؿ ىمقاقمد اًمٜمحق، ًمسٛمق ُمٜمزًم

  يْم٤ًم  ن يرّد اًمٜمحق عمم اًمري٤مض اًمتل ُمٜمٝم٤م اٟمبثؼ، وٕضمٚمٝم٤م َٟمام قمقده واشَمسؼذ 

 

هننذ وىمنند ضيمننر  اعمّمن٤مدر اًمتننل ضيمرشمننف ذم ;82اًمِمنن٤مومٕمل، ٟمزينؾ طمٚمنن٥م، يٕمننرا سمن٤مسمـ اًمٚمبنن٤مد،     اًمبٖمندادي،=

 اًمتٛمٝمٞمدذ

 ذ 60اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 املبحث الثاني
 أهم موضوعات الكتاب، ومصادره، وقيمته العخلمية

ـ ُمق ققم٤م  اًمٜمحق واًمٍما ذم يمت٤مسمف، يمام  ٟمف مل خيٚمف قم٤مًم٩م اعم١مًمػ مجٚم٦م يمبػمة ُم

رسد اًمٕمٜمنن٤مويـ نُمننـ سمٕمننض اعمسنن٤مئؾ اًمبالهمٞمنن٦م واًمّمننقشمٞم٦م، وًمٕمٚمننف ُمننـ اعمٗمٞمنند هٜمنن٤م  ن ٟمنن

اًمرئٞمس٦م ًمٚمٛمق ققم٤م  يمام هل قمٚمٞمف ذم اًمٙمت٤مأ، ًمٞمٙمنّقن اًم٘من٤مرف ومٙمنرة ُمتٙم٤مُمٚمن٦م قمنـ 

 ، ومحقى اًمٙمت٤مأ وُمْمنٛمقٟمف، صمنؿ ٟمٗمّمنؾ اًم٘منقل ذم ـمري٘من٦م شمٜم٤موًمنف هلنذه اعمق نققم٤م

و ؾمٚمقأ قمر ف هل٤م ذم وم٘مرة ٓطم٘م٦م، عن ؿم٤مء اهلل، وقمٚمٞمف ومٝمذه اًمٕمٜم٤مويـ اًمرئٞمسن٦م اًمتنل 

اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مأذ

 اعم٘مدُم٦م -8

 عقمراأ آؾمتٕم٤مضة -2

 ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقلذ - 

 ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٓمؼ سمٗمٕمؾ إُمرذ - 

 طمروا اجلرذ - 

 جرورذىم٤مقمدة ذم شمٕمٚمؼ اًمٔمروا واجل٤مر واعم -

 اؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اًمِمٞمٓم٤من( وُمٕمٜمك هذا آؾمؿذ - 

 ىم٤مقمدة ذم سمٞم٤من  طمقال اًمٜمٕم٧م واًمتٕمريػ سمفذ - 

 اًم٘مقل ذم اًمبسٛمٚم٦م -5

 اؿمت٘م٤م، اًمبسٛمٚم٦مذ - 

 اؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اؾمؿ( واخلالا ومٞمف، ُمع شمرضمٞم  اًمقضمف إىمقىذ - 

 اًمتٕمريػ سم٤معمْم٤ما عًمٞمفذ - 

 ٠مًم٦م صقشمٞم٦م(ىم٤مقمدة ذم شمرىمٞمؼ ٓا ًمٗمظ اجلالًم٦م وشمٗمخٞمٛمٝم٤م )ُمس - 



 

 ُمس٠مًم٦م سمالهمٞم٦مذ - 

 ُمس٠مًم٦م صقشمٞم٦م )احلروا اًمتل شمدهمؿ ومٞمٝم٤م ٓا اًمتٕمريػ( - 

 ومّمؾ ذم ُمٕم٤مين طمروا اجلرذ - 

 اًم٘مقل ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م -6

اعمقا ع اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمْمٛم٦م قمالُم٦م ًمٚمرومنع، وُمتنك شمٙمنقن فمن٤مهرة همنػم  -  

 ُم٘مدرةذ

 اعمرومققم٤م  وقمدده٤مذ -  

 وُم٤م يتٕمٚمؼ ذم ضمقا  احلذا وقمدُمفذ اًمٙمالا قمغم اعمبتد  واخلؼم -  

 اًم٘مراءا  اًمقاردة ذم يمٚمٛم٦م )احلٛمد( ُمع اإلؿم٤مرة عمم إضمقد ُمٜمٝم٤مذ  -  

ومّمننؾ ذم اجلٛمننؾ اًمتننل هلنن٤م حمننؾ ُمننـ اإلقمننراأ، واًمتننل ٓ حمننؾ هلنن٤م ُمننـ  -  

 اإلقمراأذ

اًمٙمالا قمغم )رّأ( ُمـ طمٞم٨م اًمتٍميػ، وُمقىمٕمف ُمنـ اإلقمنراأ، و وضمنف  -  

 ذاًم٘مراءة، واًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م

اًمٙمالا قمغم  سمنقاأ اًمٜمٞم٤مسمن٦م، وهنل اعمقا نع اًمتنل شمٜمنقأ ومٞمٝمن٤م احلنروا ذم  -  

 ومجنعاعمثٜمك وُم٤م  حلؼ سمف، اإلقمراأ قمـ احلريم٤م ، وىم٤مل سم٠مهن٤م ؾمبٕم٦م ) إؾمامء اًمست٦م، 

ٍما، ناعمنذيمر اًمسنن٤ممل وُمنن٤م  حلننؼ سمننف، ومجننع اعم١مٟمن٨م اًمسنن٤ممل وُمنن٤م  حلننؼ سمننف، وُمنن٤م ٓ يٜمنن

 ٕمتؾذوإُمثٚم٦م اخلٛمس٦م، واًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اعم

 اًمٙمالا قمغم مجع اًمسالُم٦م واًمتٙمسػمذ -  

 اًمٙمالا قمغم اًمْمامئر اعمتّمٚم٦م واعمٜمٗمّمٚم٦مذ -  

 اًمٙمالا قمغم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرعذ -  

 اًمٙمالا قمغم طمروا اًمٕمٓمػ وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤مذ -  

 اًمٙمالا قمغم ومٕمؾ إُمرذ -  



 

 اًمٙمالا قمغم اعمٜمّمقسم٤م  )اعمٗم٤مقمٞمؾ وؿمبف اعمٗم٤مقمٞمؾ( -  

 سمٞم٤من قمالُم٤م  اًمٜمّم٥مذ -  

 الا قمغم  ٟمقاع إؾمامء ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م وآقمتاللذاًمٙم -  

 اًمٙمالا قمغم اًمبدل و ٟمقاقمفذ -  

 اًمٙمالا قمغم إؾمامء اعمقصقًم٦مذ -  

 ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٓمؼ سمحريم٦م اهلٛمزة ذم إُمر، )مهزة اًم٘مٓمع واًمقصؾ( -  

 قمٛمؾ اؾمؿ اعمٗمٕمقلذ -  

 إؿمٞم٤مء اًمتل شم٘مقا ُم٘م٤ما اًمٗم٤مقمؾ مخس٦مذ -  

 ذم ه٤مء )قمٚمٞمٝمؿ(ذ إوضمف اًمقاردة -  

 اًمٙمالا قمغم اًمتقاسمع : اًمتقيمٞمد، واًمٕمٓمػذ -  

 اًم٘مراءة اًمقاردة ذم ًمٗمٔم٦م ) اًمْم٤مًملم( -  

 ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م ) ُملم( وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤مذ -  

مم٤م ٓ ؿمّؽ ومٞمف  ن اسمـ اًمٜمج٤مر اؾمت٘مك ُم٤مدة يمت٤مسمف هذه ُمـ يمت٥م ُمـ ؾمب٘مف ُمـ قمٚمنامء 

   ٟمف مل يٍمخ سم٤مؾمؿ ؾمقى اصمٜملم ُمٜمٝم٤م، ومه٤م يمت٤مأ: اًمتٚم٘منلماًمٕمري إوائؾ، همػم اًمٜمحق

 ٓسمـ ضمٜمل، ويمت٤مأ )اًمٗم٤مظمر ذم ذخ مجؾ قمبد اًم٘م٤مهر( عمحٛمد سمنـ  ي اًمٗمنت  اًمنبٕمكم،

  ذ(هن;90: )

وعين ُمـ ظمالل شمتبٕمل عم٤مدة يمت٤مسمف وضمدشمف ىمد وىمػ قمنغم مجٚمن٦م ُمنـ اعمّمن٤مدر، ويمن٤من 

ًمندّر اعمّمنقن ًمٚمسنٛملم احلٚمبنل، يٚمّخص ُم٤م ومٞمٝم٤م سمٕمب٤مرشمف وًمٗمٔمف، وُمنـ هنذه اعمّمن٤مدر ا

واإلٟمّم٤ما ٓسمـ إٟمبن٤مري، واًمٚمبن٤مأ ذم قمٚمنؾ اًمبٜمن٤مء واإلقمنراأ ًمٚمٕمٙمنؼمي، وُمٖمٜمنل 

 اًمٚمبٞم٥م ٓسمـ هِم٤ما إٟمّم٤مري، واجلٜمك اًمداين ذم طمروا اعمٕم٤مينذ



 

ريـ قم٤معمن٤ًم، ؾمنبٕم٦م ن ُم٤م قمغم صٕمٞمد اًمرضم٤مل وم٘مد ضيمنر اسمنـ اًمٜمجن٤مر  ؾمنامء ؾمنت٦م وقمِمن

، وؾمنٞمبقيف،  (هن890: )حق وهؿ: اخلٚمٞمؾ سمـ   د، قمنم قم٤معم٤ًم هؿ ُمـ  هؾ اًمٚمٖم٦م واًمٜم

 : )، واعمنؼمد ( هنن209) : ، واًمٗمنراء( هن288: )، وإظمٗمش إوؾمط، ( هن8:0 : )

، (هننن588 : ) ، واًمزضمنن٤مج( ;;2 : )، واسمننـ يمٞمسنن٤من هننن( 8;2: )، وصمٕمٚمنن٥م  (هننن2:7

قيف ، واسمنـ درؾمنت (هنن:58: )، و سمق ؾمنٕمٞمد اًمسنػماذم ( هنن599: )و سمق قمكم اًمٗم٤مرد 

، واجلننقهري  (هننن892: )، واسمننـ ُم٤مًمننؽ  (هننن;85: )، واسمننـ اخلبنن٤م   (هننن569: )

، واسمنـ هِمن٤ما إٟمّمن٤مري (هنن868: )، واًمبٚمخنل، و سمنق قمنكم اًمَِمنٚمقسملم هن( 5;5: )

 : )، واًمِمنن٤مومٕمل  (هننن;89: )وؾمننت٦م ُمننـ اًمٗم٘مٝمنن٤مء هننؿ: اإلُمنن٤ما ُم٤مًمننؽ ذ (هننن988: )

 : ) ، واًمراومٕمنل(هنن:69: )لم ، وعُمن٤ما احلنرُم (هن268: )، و  د سمـ طمٜمبؾ  (هن206

ذ (هننن288: )ذ وحمننّدصملم مهنن٤م: اًمبخنن٤مري، وُمسننٚمؿ (هننن898: )، واًمٜمننقوي  (هننن825

 ذ(هن0;7: )وُم٘مرئ٤ًم واطمدًا هق اًمِم٤مـمبل 

ٍميلم، نهذا سم٤مإل ٤موم٦م عمم ؾمنت٦م وصمالصمنلم ىمنقًٓ، ٟمسن٥م صمامٟمٞمن٦م ُمٜمٝمن٤م عمم مجٝمنقر اًمبن

همٗماًل، وم٘م٤مل ذم صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م:  وشمسٕم٦م  ىمقال عمم مجٝمقر اًمٙمقومٞملم، وشمر  شمسٕم٦م قمنم ىمقًٓ 

 وىم٤مل  ظمرون، وقمرض اًمب٤مىمل سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريضذ ىمٞمؾذ

واظمتٚمنػ ذم آؾمنؿ اًمٙمنريؿ هنؾ هنق ضم٤مُمند »وُمـ إُمثٚم٦م ذم هنذا اًمبن٤مأ ىمقًمنف: 

عمم  ٟمف اؾمؿ ضم٤مُمد  ومج٤مقم٦م اخلٚمٞمؾ سمـ   دٟمٓم٘م٧م سمف اًمٕمرأ هٙمذا،  و ُمِمتؼ؟ ومذه٥م 

، يم٠مؾمنامء إقمنالا ًمٚمٕمبن٤مد ُمثنؾ: قمٚمؿ خمتص سم٤مًمب٤مري ،ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ٓ اؿمنت٘م٤م، ًمنف

  يد، وقمٛمروذ

: هنق ُمِمنتؼ ُمنـ )َ ًمِنَف( وم٘مٞمنؾعمم  ٟمف ُمِمتؼ، واظمتٚمػ ذم اؿمنت٘م٤مىمف   ظمرونوضه٥م 

سم٤مًمٗمت ، عٓه٦ًم،  ي: قمبد قمب٤مدة، واعمٕمٜمك  ٟمنف ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ُمسنتحؼ ًمٚمٕمبن٤مدة، دون 

 همػمهذ



 

ذم  ٞمنؾوىم: هق ُمـ ىمقل اًمٕمرأ: ) هل٧م عمم ومالن(  ي: ؾمنٙمٜم٧م عًمٞمنفذذذاعمؼمدوىم٤مل 

 ذشاؿمت٘م٤مىمف: همػم ضًمؽ

وهق هبنذا اًمّمنٜمٞمع يم٠مٟمنف ينرى  ن إهنؿ هنق ٟمسنب٦م اًم٘منقل عمم اًمرضمن٤مل وًمنٞمس عمم 

عٟمام يٜم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض هبنذه اًمٓمري٘من٦م، وهنق ُمنٜمٝم٩م  اعمّم٤مدر، وضًمؽ ّٕن اعمّم٤مدر

 ُمٕمروا ُم٠مًمقا قمـ اعمّمٜمٗملم، وٓؾمٞمام  ٟمف مل ي٠مظمذ قمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمصذ

ىمد سمٜمك ُم٤مدة يمت٤مسمف ُمـ مجٚم٦م همػم ىمٚمٞمٚمن٦م ُمنـ اًمٙمتن٥م  ُمـ هذا يتبلم ًمٜم٤م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر

إصقل، يم٤من ىمد ظمؼمهن٤م وقمٚمنؿ ُمن٤م ومٞمٝمن٤م وم٠مومن٤مد ُمٜمٝمن٤م عومن٤مدة اخلبنػم اًمٕمن٤ممل، همنػم  ٟمنف مل 

 يسٛمٝم٤م، وهق  ُمر دَرج قمٚمٞمف ُمٕمٔمؿ اعم١مًمٗملم اًم٘مداُمكذ

أ ُمبسنط، يٗمٞمند شمٙمٛمـ  مهٞمن٦م هنذا اًمٙمتن٤مأ ذم يمقٟمنف ي٘منّدا اًمٜمحنق اًمٕمنري سم٠مؾمنٚمق

ـمالأ اًمٕمٚمؿ قم٤مُمتٝمؿ وظم٤مصتٝمؿ،  ُم٤م اًمٕم٤مُم٦م وم٘مد يتٕمٚمٛمقن ُمٜمف اًمٙمثػم ُمـ  ُمقر اًمٜمحق 

اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م  ن شم٘مّقا اًمٚمسن٤من، وشمسندد اًمبٜمن٤من، و ُمن٤م اخل٤مصن٦م، وهنؿ اعمختّمنقن ذم 

هذا اًمب٤مأ ُمـ اًمٕمٚمنؿ، ومٞمتٕمٚمٛمنقن ُمٜمنف إؾمنٚمقأ واعمنٜمٝم٩م ذم يمٞمٗمٞمن٦م شمٕمٚمنٞمٛمٝمؿ اًمٜمحنق 

 ًمٚمٛمبتدئلمذ

روري٦م ُمنـ  سمنقاأ نهذا اًمٙمت٤مأ  ن اعم١مًمػ ريّمز ومٞمف قمنغم إُمنقر اًمْمنواجلديد ذم 

اًمٜمحق اًمتل ُمـ ؿمن٠مهن٤م  ن شمٗمٞمند اعمبتندف ، وهتنؿ يمنؾ ُمث٘منػ قمنري، ُم٘مدُمن٦م سم٠مؾمنٚمقأ 

 ضمديد سمٕمٞمد قمـ ُمٜم٤مه٩م اًمٜمح٤مة اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٕمرووم٦مذ

عض قمٛمد اعم١مًمنػ عمم عقمنراأ ؾمنقرة اًمٗم٤محتن٦م، و راد ُمنـ ظمنالل ضًمنؽ اًمندظمقل عمم 

رضوري٦م، اًمتنل حيتن٤مج عًمٞمٝمن٤م نىمرار ُم٤م يقد عىمراره ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٜمحق اًمنٟمٗمس اًم٘م٤مرف، إل

يمؾ ُمث٘مػ يتحد  اًمٕمرسمٞم٦م ويٙمت٥م هب٤م، ضًمؽ ّٕن هذه اًمسقرة ُمٕمرووم٦م ًمٙمنؾ ُمسنٚمؿ، 

 

 ذ69: ،  اًم٘مقاقمد احلس٤من( 8)



 

وشمتق، اًمنٜمٗمس عمٕمرومن٦م اعمزيند قمٜمٝمن٤م، ًمنذا وًمن٩م ُمنـ ظمالهلن٤م عمم شمرؾمنٞم  ىمقاقمند اًمٜمحنق 

ٜمٝم٩م، وسمسنن٤مـم٦م ذم رومٞم٦م، ُمننع شمٜمقيننع ذم اعمنننروري٦م، وسمٕمننض آؿمننت٘م٤مىم٤م  اًمّمننناًمْمنن

إؾمٚمقأ، ومت٤مرة يسنتٕمٛمؾ ًمٗمنظ )شمٜمبٞمنف( ًمإلؿمن٤مرة عمم  ُمنر رضوري، و ظمنرى ي٘منقل 

)ىم٤مقمدة(، وصم٤مًمث٦م يٓمرخ ؾم١مآً صمؿ جيٞم٥م قمٜمنف، وٓ يتقىمنػ قمٜمند اًمِمن٤مض  واًمٜمن٤مدر، وُمن٤م 

 وىمع ومٞمف اخلالا، ًمٙمل ٓ يٕمّ٘مد إُمقر قمغم اًم٘م٤مرفذ

ًمّمنقشمٞم٦م، ووضمنف مجٚمن٦م ُمنـ رومٞم٦م، واًمبالهمٞمن٦م، وانيمام قم٤مًم٩م مجٚم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ اًمّم 

 وضمقه اًم٘مراءا  اعمتقاشمرة واًمِم٤مضة، و سمدى ر يف ذم  يمثر ُمـ قمنميـ ُمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦مذ

مل ُيندرا ُمنـ ىمبنؾ،  وهق سمٕمد  صمر ُمـ أصم٤مر ذم اًمٜمحق اًمٕمري اعمتٛمٞمزة ذم ُمٜمٝمجٝمن٤م،

ومل يَر اًمٜمقر سمٕمُد، وُم١مًمٗمف قمٚمؿ ُمـ  قمالا اًمٜمح٤مة واًم٘منّراء ذم اًم٘منرن اًمت٤مؾمنع اهلجنري، 

 يمثر ُمـ قمنمة يمت٥م ُٟمنم ُمٜمٝم٤م يمت٤مسم٤من وم٘منط، ومل يندرا ُمٜمٝمجنف اًمٜمحنقي ومنٞمام ظمّٚمػ 

  قمٚمؿذ



 

 الفصل الثالث
 دراسة منهج ابن النجار في كتابه

 املبحث األول
 منهجه في عرض املادة، وشصصيته العخلمية، وأبرز سمات منهجه

 ويـ رئٞمس٦م هل:ىمسؿ اسمـ اًمٜمج٤مر ُم٤مدة يمت٤مسمف قمغم  رسمٕم٦م قمٜم٤م

 اعم٘مدُم٦م 

 عقمراأ آؾمتٕم٤مضةذ 

 اًم٘مقل ذم اًمبسٛمٚم٦م 

 اًم٘مقل ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م 

 قمٚمٞمنف سمنام هنق  هٚمنف، واًمّمنالة 
ِ
 ُم٤م اعم٘مدُم٦م وم٘مد اومتتحٝم٤م سم٤مًمبسٛمٚم٦م، و ِد اهللِ واًمثٜم٤مء

قمغم ٟمبٞمف اًمٙمريؿ، و ًمف و صح٤مسمف  مجٕملم، صمنؿ ذع سمٕمند ضًمنؽ ذم سمٞمن٤من اًمسنب٥م اًمنذي 

هلدا اعمرضمق ُمـ ورائف، ضًمؽ ٕن سمٕمنض اًمٙمتن٥م اعم١مًمٗمن٦م ذم دقم٤مه عمم شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف، وا

هذا اًمبن٤مأ مل شمنػ سمن٤مًمٖمرض قمنغم اًمقضمنف إيمٛمنؾ، ومل شمِمنػ همٚمٞمنؾ اًم٘من٤مرف سمنام هنق 

 ومْمؾ، وم٠مراد سمذًمؽ  ن يزيد قمٚمٞمٝم٤م، ويٖمٜمل ؾم٤مئٚمف قمـ اًمرضمقع عًمٞمٝم٤م، وىمد ضيمرٟم٤م ٟمّمنف 

 ذم ضًمؽ قمٜمد طمديثٜم٤م قمـ  ؾمب٤مأ شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مأذ

 د ُم٤مدة يمت٤مسمف ُمبتندئ٤ًم سمن٢مقمراأ )آؾمنتٕم٤مضة(، وحتن٧م هنذا  صمؿ سمٕمد اعم٘مدُم٦م سمد  ذم

اًمٕمٜمقان طم٤مول  ن يٕمّرا اًم٘م٤مرف سمجٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م ممن٤م ًمنف شمٕمٚمنؼ 

 سمٚمٗمظ آؾمتٕم٤مضة، ُمـ ىمري٥م  و سمٕمٞمدذ 

عض سملّم  ول إُمر ُمٕمٜمك آؾمنتٕم٤مضة، واؿمنت٘م٤مىمٝم٤م، صمنؿ حتند  قمنـ اًمٗمٕمنؾ اعمْمن٤مرع 

ذم مجٞمننع  طمقاًمننف، وقمننـ اًمٗم٤مقمننؾ وـمبٞمٕمتننف، وقمننـ اًمٗمٕمننؾ وقمالُم٤مشمننف، ويمٞمٗمٞمنن٦م عقمراسمننف 



 

اعمنن٤مب و ٟمقاقمننف ُمٕمننتاًل وصننحٞمح٤ًم، جمننردًا وُمزينندًا، صمننؿ ىمننرر ىم٤مقمنندة ذم ُمٕمرومنن٦م اؾمننؿ 

اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمنقل، وىم٤مقمندة  ظمنرى ذم ُمٕمرومن٦م اًمٜمٓمنؼ سمٗمٕمنؾ إُمنر، وضيمنر مجٞمنع 

بسٛمٚم٦م، طمروا اجلر، و ؿم٤مر عمم  ٟمف ؾمقا يٗمّّمؾ اًم٘مقل ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمٜمد طمديثف قمـ اًم

 وحتد  قمـ اؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اًمِمٞمٓم٤من(، و صمب٧م ىم٤مقمدة ًمٚمتٕمريػ سم٤مًمٜمٕم٧م و طمقاًمفذ

صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد ضًمنؽ عمم قمٜمنقان  ظمنر وهنق )اًم٘منقل ذم اًمبسنٛمٚم٦م( حتند  حتتنف قمنـ 

اؿمت٘م٤م، اًمبسٛمٚم٦م، واؿمت٘م٤م، ًمٗمظ )اؾمؿ( وسملم ُمن٤م وىمنع ومٞمنف ُمنـ ظمنالا، ُمنع شمنرضمٞم  

ُمٕمن٤مين طمنروا اجلنر، وسمنلم  اًمقضمف إىمقى، وقمّرا سم٤معمْم٤ما عًمٞمف، وومّمؾ اًم٘منقل ذم

ضًمؽ شمٜم٤مول ُمس٤مئؾ صقشمٞم٦م ومبلّم اعمقا ع اًمتل شمرىمؼ ومٞمٝم٤م ٓا ًمٗمظ اجلالًم٦م، واعمقا نع 

اًمتل شمٗمخؿ ومٞمٝم٤م، وُم٤م يندهمؿ ُمنـ احلنروا ذم ٓا اًمتٕمرينػ، و ؿمن٤مر  يْمن٤ًم عمم سمٕمنض 

 اعمس٤مئؾ اًمبالهمٞم٦مذ

 وذم اًم٘مسننؿ اًمث٤مًمنن٨م ُمننـ اًمٙمتنن٤مأ، وهننق )اًم٘مننقل ذم عقمننراأ اًمٗم٤محتنن٦م(  ومننرغ ُمنن٤م ذم

ضمٕمبتف ذم هذا اعمٞمدان، عض حتّد  قمـ اعمقا ع اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمْمنٛم٦م قمالُمن٦م ًمٚمرومنع، 

وُمتك شمٙمقن فم٤مهرة همػم ُم٘مدرة، وحتند  قمنـ اعمرومققمن٤م ، وومّّمنؾ اًم٘منقل ذم اعمبتند  

واخلؼم وُم٤م يتٕمٚمؼ ذم ضمقا  طمنذا  طمند  ريم٤مٟمنف وقمدُمنف، و ومنرد ومّمناًل ًمبٞمن٤من اجلٛمنؾ 

هلن٤م، يمنام شمٜمن٤مول اعمقا نع اًمتنل شمٜمنقأ ومٞمٝمن٤م اًمتل هل٤م حمؾ ُمـ اإلقمراأ، واًمتل ٓ حمنؾ 

احلروا قمـ احلريم٤م ، يمام هق احل٤مل ذم إؾمامء اًمست٦م، ومجع اعمذيمر اًمس٤ممل وُم٤م  حلنؼ 

ٍما، وإُمثٚمن٦م اخلٛمسن٦م، واًمٗمٕمنؾ نسمف، ومجع اعم١مٟم٨م اًمس٤ممل وُم٤م  حلنؼ سمنف، وُمن٤م ٓ يٜمن

مجع اًمسنالُم٦م  اعمْم٤مرع اعمٕمتؾذ ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ُمّمٓمٚم   سمقاأ اًمٜمٞم٤مسم٦م، وشمٙمٚمؿ  يْم٤ًم قمغم

واًمتٙمسننػم، واًمْمننامئر اعمتّمننٚم٦م واعمٜمٗمّمننٚم٦م، واًمٗمٕمننؾ اعمْمنن٤مرع، وطمننروا اًمٕمٓمننػ 

وُمٕم٤مٟمٞمٝمنن٤م، واًمٗمٕمننؾ إُمننر، واعمٜمّمننقسم٤م  )اعمٗم٤مقمٞمننؾ وؿمننبف اعمٗم٤مقمٞمننؾ(، وقمالُمنن٤م  

اًمٜمّم٥م، واًمبدل و ٟمقاقمف، وإؾمامء اعمقصقًم٦م، وقمٛمؾ اؾمؿ اعمٗمٕمقل، وُم٤م ي٘منقا ُم٘من٤ما 



 

وشمٕمرض ًمنبٕمض وضمنقه اًم٘منراءا  ذم سمٕمنض  اًمٗم٤مقمؾ، واًمتقاسمع يم٤مًمتقيمٞمد، واًمٕمٓمػذ

اًمٙمٚمام ، وشمٜم٤مول سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٍمومٞم٦م واًمّمنقشمٞم٦م واًمدًٓمٞمن٦مذ ومْمناًل قمنـ عقمنراأ 

  ًمٗم٤مظ اًمٗم٤محت٦م اًمتل هل قمامد يمت٤مسمف، وُمٜمٓمٚم٘مف ًمبٜم٤مء ُم٤مدشمفذ

هذا جمٛمؾ ُم٤م شمٜم٤موًمف اعم١مًمػ ُمنـ ُمق نققم٤م  ٟمحقين٦م ذم يمت٤مسمنف، وهنل ُمنـ اًمٙمثنرة 

ق اًمٕمنري، قمر نٝم٤م اعم١مًمنػ سم٠مؾمنٚمقأ ضمديند سمحٞم٨م شمٙم٤مد شمٖمٓمنل جمٛمنؾ  سمنقاأ اًمٜمحن

خيتٚمػ قمام هق ُم٠مًمقا ذم يمت٥م اًمٜمحق، ًمذا اىمت٣م هذه اًمدراؾمن٦م، اًمتنل ُمنـ ؿمن٠مهن٤م  ن 

شمٙمِمنػ قمننـ ُمٜمٝمجننف ذم يمٞمٗمٞمن٦م اًمٕمننرض، وآٟمت٘منن٤مل ُمنـ ُمق ننقع عمم  ظمننر، وشمٜمنن٤مُوِل 

  ظمننر عمم َُمقِ ننٍع  ظمننر، وُمننـ ؿمنن٠من هننذه 
ِ
ُمق ننقٍع ذم َُمق ننٍع دون ؾمننقاه، وعرضمنن٤مء

 ن شمتٚمٛمس ُمقا ع اإلسمداع واًمت٘مٚمٞمد ذم ُمٜمٝمجف، وُمـ صَمنَؿ احلٙمنؿ قمٚمٞمنف  اًمدراؾم٦م  يْم٤مً 

 ؾمٚمب٤ًم وعجي٤مسم٤ًمذ 

ًمذا  رى  ٟمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م  ن ٟمتقىمنػ وىمٗمن٦م ُمٓمقًمن٦م ُمنع اًمٗم٘منرة إومم ُمنـ يمت٤مسمنف، 

وهل )عقمنراأ آؾمنتٕم٤مضة( اًمتنل اؾمنتٖمرىم٧م ؾمن٧م ورىمن٤م  ُمنـ اعمخٓمنقط ، ًمتتْمن  

 ًمٚم٘م٤مرف ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجفذ

ُمف ذم هذه اًمٗم٘مرة، اًمتنل هنل اًمٗم٘منرة إومم ُمنـ يمت٤مسمنف، سمبٞمن٤من اسمتد  اسمـ اًمٜمج٤مر يمال

ُمٕمٜمننك آؾمننتٕم٤مضة: سم٠مهننن٤م اؾمننتدقم٤مء قمّمننٛم٦م اهلل، وسمننلّم ُمٙم٤مٟمتٝمنن٤م ُمننـ اًم٘مننر ن، صمننؿ ضيمننر 

اعمّمدر اًمذي اؿمت٘م٧م ُمٜمف، صمؿ  قمرأ اًمٚمٗمٔم٦م إومم ُمٜمٝم٤م وهل ) قمقض( ومذيمر  ٟمف ومٕمنؾ 

ْمنٛم٦م، وُمٜمنف اٟمٓمٚمنؼ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده قمـ اًمٜم٤مص٥م واجلن٤م ا، وقمالُمن٦م رومٕمنف اًم

ًمَسق، إدًم٦م قمغم ومٕمٚمٞمتف، صمؿ قمغم ُمْم٤مرقمتف، صمؿ ىمن٤مده ضًمنؽ ًمٚمٙمنالا قمنغم ـمبٞمٕمن٦م هنذا 

 اًمٗمٕمؾ وسمٞم٤من اًمٕمقاُمؾ اًمتل شم١مصمر قمغم طمريمتف اإلقمراسمٞم٦مذ 

صمؿ سمٕمد  ن اٟمتٝمك ُمـ ضًمنؽ ضيمنر  ن وم٤مقمنؾ ) قمنقض( ُمسنتؽم ومٞمنف شم٘منديره:  ٟمن٤مذ وىمند 

ـمبٞمٕمتننف ُمننـ طمٞمنن٨م اًمٔمٝمننقر ومتحنن٧م ًمننف هننذه اعمسنن٠مًم٦م ٟم٤مومننذة ًمٚمٙمننالا قمننغم اًمٗم٤مقمننؾ و



 

 وآؾمتت٤مر، واحلريم٦م اإلقمراسمٞم٦م، وقمالىمتف سم٤مًمٗمٕمؾ، وهمػم ضًمؽذ

صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد ضًمؽ ًمٚمحدي٨م قمـ اًمبٜمٞم٦م اًمٍمومٞم٦م ًمٚمٗمٕمؾ ) قمقض(، ومبنلّم  صنؾ هنذا 

اًمٗمٕمؾ، وو ٟمف، وُم٤م ـمر  قمغم سمٜمٞمتنف ُمنـ شمٖمٞمنػم، وسمنلّم  ن ُم٤م نٞمف )قمن٤مض( ويمقٟمنف ُمٕمتنؾ 

و ٟمقاقمنف ذم إومٕمن٤ملذ صمنؿ سمنلّم ُمّمندره، اًمٕملم، ىمن٤مده ضًمنؽ ًمٚمحندي٨م قمنـ آقمنتالل 

 واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، وُمـ هٜم٤م ٟمٗمذ ًمق ع ىم٤مقمدة عمٕمرومتٝمامذ

ُمٜمنف )قمنذ( وىمن٤مده ضًمنؽ ًمٚمٙمنالا قمنغم ـمبٞمٕمن٦م ومٕمنؾ  إُمرصمؿ سمٕمد ضًمؽ سملّم  ن ومٕمؾ 

 إُمر وُم٤مهٞمتف، ويمٞمٗمٞم٦م اؿمت٘م٤مىمف واًمٜمٓمؼ سمفذ

 ؾ اًمبالهمٞمن٦م اًمتنليٗمتف  ن يتقىمنػ هٜمٞمٝمن٦م قمٜمند سمٕمنض اعمسن٤مئ مل وهق سملم هذا وضا  

شمقًمد  ُمـ ؾمٞم٤م، شمريمٞم٥م  ًمٗم٤مظ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وىمد يتقىمػ  يْم٤ًم قمٜمد سمٕمض اعمس٤مئؾ 

اًمّمقشمٞم٦م، ورسمام اًمٗم٘مٝمٞم٦م  يْم٤ًم، مم٤م يْمٗمل قمغم اًمٜمص ـم٤مسمع اًمتٜمنقع اعمٕمنرذم، وآرشمٞمن٤مخ 

اًمذهٜمل، وضًمؽ طملم خيرج اًم٘م٤مرف ُمـ ُمٞمدان اًم٘مقاٟملم واًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م، 

اًمبالهمٞمنن٦م، وإٟمٖمنن٤ما اًمّمننقشمٞم٦م اًمتننل شمتقًمنند قمننـ اًمٜمٓمننؼ سم٠مصننقا   عمم ُمٞمنندان اًمّمننقر

 احلروا اًمتل شمتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٙمٚمام ذ

احلٛمندذ  قمنُؿ ُمنـ اًمِمنٙمر> »اًمتل شمقىمػ قمٜمده٤م ىمقًمف:  ومٛمـ  ُمثٚم٦م اعمس٤مئؾ اًمبالهمٞم٦م

ٕن احلٛمد: هق اًمثٜم٤مء قمغم اهلل سمجٛمٞمنؾ صنٗم٤مشمف اًمذاشمٞمن٦م وهمػمهن٤م، واًمِمنٙمر: هنق اًمثٜمن٤مء 

ي٘م٤مل:  د  ومالٟم٤ًم قمغم قمٚمٛمف وؿمج٤مقمتف، وٓ ي٘م٤مل: ؿمنٙمرشمف قمنغم قمٚمٞمف سم٢مٟمٕم٤مُمفذ وهلذا 

 ذشقمٚمٛمف وؿمج٤مقمتفذ ومٙمؾ ؿمٙمر:  د، وًمٞمس يمؾ  د: ؿمٙمًرا

 عن ىمٞمؾ: اًمر ـ  سمٚمنغ ذم اًمقصنػ ُمنـ اًمنرطمٞمؿ، سم٤مًمٜم٘منؾ قمنـ اًمزضمن٤مج» وىمقًمف 

 

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

:  هننذ شمٜمٔمنر شمرمجتنف ذم588هق  سمق عؾمح٤م، عسمراهٞمؿ سمـ اًمرسي سمـ ؾمٝمؾ اًمبٖمدادي، اعمٕمروا سم٤مًمزضم٤مج،   ( 2)

 ذ8/628، وحتٗم٦م إري٥م 888، وـمب٘م٤م  اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم 885، و ظمب٤مر اًمٜمحقيلم 57ُمراشم٥م اًمٜمحقيلم 



 

وهمػمه، ومٙمٞمػ ىمدا اًمر ـ قمغم اًمرطمٞمؿ؟ وقم٤مدة اًمٕمنرأ ذم صنٗم٤م  اعمندخ  ن يؽمىمنقا 

، ر ف ُم٤م ىم٤مًمف اجلقهري  طمدمه٤معمم إقمغمذ وم٤مجلقاأ قمٜمف ُمـ وضمٝملم:  ُمـ إدٟمك

، ومٕمنغم هنذا اًم٘منقل ٓ َينِرُد اًمسن١مالذ شٟمديؿ وٟمندُم٤من»اهلل شمٕم٤ممم:  هنام سمٛمٕمٜمك واطمد، يمن

َا عمٕمٜمننك ًمٓمٞمننٍػ> وهننق  ن آؾمننؿ اًمٙمننريؿ،  قمٜمننل اجلالًمنن٦م، ظمنن٤مّص واًمثنن٤مين : عٟمننام ىُمنند 

همنػمه، ٓ ُمٗمنردًا وٓ ُمْمن٤موم٤ًم، وم٘مندا ًمنذًمؽ ذ  سم٤مًمب٤مري، ؾمبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم، ٓ يسنٛمك سمنف

يقصػ سمف همنػمه ُمٗمنردًا  و ُمْمن٤موم٤ًم، ومن٠مظّمر ًمنذًمؽ، ٕٟمنف جينق   ن ي٘من٤مل: ش: اًمرطمٞمؿ»و

ر ن٤من »يقصنػ سمنف همنػمه ُمْمن٤موم٤ًم ومٞم٘من٤مل: ش: اًمنر ـ»رضمؾ رطمٞمؿ، ورطمٞمؿ اًم٘مقاذ و

َط ًمذًمؽ، واهلل  قمٚمؿشىمقُمف  ذش، وٓ يقصػ سمف ُمٗمردًا عٓ اهلل شمٕم٤ممم، ومقؾم 

ظمروج ُمـ اًمٖمٞمب٦م  ژپ  پ ژ سمٕمد ىمقًمف: ژ ٿ ٿ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:» قًمف: وىم

  ڄ ژ عمم اخلٓم٤مأ، وقمٙمس هذا ذم اخلروج ُمـ اخلٓم٤مأ عمم اًمٖمٞمب٦م ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

وضًمؽ ؿم٤مئع ذم يمالا اًم٘مقا [ 22:يقٟمس] ژ ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ

أ> ٟمثرًا وٟمٔماًم، وهق رضٌأ ُمـ اًمبالهم٦م> ٕن اًمٙمالا عضا ُٟم٘مؾ ُمـ  ؾمٚمقأ عمم  ؾمٚمق

يم٤من  طمسـ ُمـ عضمرائف قمغم  ؾمٚمقأ واطمد شمٓمريًب٤م ٟٓمبس٤مط اًمس٤مُمع، وعي٘م٤مفم٤ًم 

 ذشًمإلصٖم٤مء عًمٞمف

اًمتل شمقىمػ قمٜمده٤م، شم٘مريره ىم٤مقمدة ذم يمٞمٗمٞمن٦م ٟمٓمنؼ ٓا  وُمـ  ُمثٚم٦م اعمس٤مئؾ اًمّمقشمٞم٦م

ىم٤مقمدة: اقمٚمنؿ  ن آؾمنؿ اًمٙمنريؿ ي٘منع سمٕمند احلريمن٤م  اًمنثال ، »ًمٗمظ اجلالًم٦م، وم٘م٤مل: 

رس ُرىمنؼ، وعن وىمنع سمٕمند ومنت   و نًمٗمتح٦م، وم٢من وىمع سمٕمد يموهل: اًمْمٛم٦م، واًمٙمرسة، وا

 

هنذ يٜمٔمر: آقمتب٤مط ومٞمٛمـ رُمل ُمنـ 5;5هق  سمق ٟمٍم عؾمامقمٞمؾ سمـ  ٤مد، اجلقهري، ص٤مطم٥م اًمّمح٤مخ،   ( 8)

 ذ85;، رىمؿ 8/668ًمققم٤مة ، وسمٖمٞم٦م ا78، واًمبٚمٖم٦م ذم شمراضمؿ  ئٛم٦م اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م رىمؿ 76اًمرواة سم٤مٓظمتالط 

 ذ:6اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ87اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)



 

 ذ ش، ر ف اهلل شمٕم٤مممذذ ؿ ومّخؿ، يمام  ؿم٤مر ]عًمٞمف[ اًمِم٤مـمبل

شمٜمبٞمنف: اقمٚمنؿ  ن »وُمـ ضًمؽ سمٞم٤مٟمف ًمٚمحروا اًمتل شمدهمؿ ومٞمٝم٤م ٓا اًمتٕمريػ، وم٘من٤مل:  

يمنَؾ  ٓا اًمتٕمريػ شمدهمؿ ذم  رسمٕم٦م قمنم طمروم٤ًم، ُمٜمٝم٤م شمسٕم٦م شمسٛمك اعمثٚمث٤م  اًمثالصم٦م> ٕنَ 

صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م  ظمقا  ذم اعمخرجذ وم٤مًمثالصم٦م إومم: اًمٓم٤مء، واًمدال اعمٝمٛمٚمت٤من، واًمت٤مء اعمثٜم٤مة 

ومق،ذ واًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٔمن٤مء، واًمنذال، واًمثن٤مء اعمثٚمثن٦مذ واًمث٤مًمثن٦م: اًمّمن٤مد، واًمسنلمذ واًمنزاي، 

 وشمسٛمك هذه اًمثالصم٦م إظمػمة طمروا اًمّمٗمػمذ

 نمنٕمجٛمتن٤من، ومٝمنذه إرسمٕمن٦م قمنوسم٘مل اًمٜمقن، واًمالا، واًمقاو، واًمْم٤مد، واًمِملم اعم

طمروم٤ًم ٓ جيق  ومٞمٝمـ عٓ اإلدهم٤ما، وشمسٛمك هذه اًمالا اًمِمٛمسٞم٦م،  قمٜمنل اًمنالا اعمدهمٛمن٦م، 

 ذ شوشمٔمٝمر ومٞمام قمدا هذه احلروا اعمذيمقرة، وشمسٛمك اًم٘مٛمري٦مذذذ

وُمننـ ضًمننؽ عىمننراره ىم٤مقمنندة ذم يمٞمٗمٞمنن٦م اًمٜمٓمننؼ سمحريمنن٦م اهلٛمننزة ذم ومٕمننؾ إُمننر وم٘منن٤مل: 

يم٦م اهلٛمزة ذم إُمرذ عضا  رد  ضًمنؽ ومن٤مٟمٔمر عمم ُم٤م نٞمف> ىم٤مقمدة: ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٓمؼ سمحر»

عن يم٤من رسم٤مقمٞم٤ًم> ٟمٓم٘م٧م سم٤مهلٛمزة ُمٗمتقطم٦م  سمدًا، وشمٙمقن مهنزة ىمٓمنع، وعن يمن٤من صمالصمٞمن٤ًم  و 

مخ٤مؾمنٞم٤ًم  و ؾمداؾمننٞم٤ًم> ٟمٔمننر  عمم صم٤مًمن٨م اعمْمنن٤مرع> عن يمنن٤من ُمْمنٛمقُم٤ًم> ٟمٓم٘منن٧م سمنن٤مهلٛمزة 

وشمٙمنقن مهنزة  ُمْمٛمقُم٦م، وعن يم٤من ُمٙمسنقرًا  و ُمٗمتقطمن٤ًم> ٟمٓم٘من٧م سمن٤مهلٛمزة ُمٙمسنقرة،

 ذشوصؾ

وم٘مد راخ يٗمّمؾ اًم٘مقل ذم ر ي اًمٗم٘مٝمن٤مء ذم ُمق نقع اًمَ٘مَسنؿ،   ُم٤م قمغم صٕمٞمد اًمٗم٘مف

 

ه سمنـ ظمٚمنػ سمنـ   ند اًمرقمٞمٜمنل،   ( 8) هننذ يٜمٔمنر شمرمجتنف ذم:  عٟمبن٤مه اًمنرواة 0;7هق  سمق حمٛمند اًم٘م٤مؾمنؿ سمنـ ومِنػْمُ

 ذ2/20، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م 5::/2، وـمب٘م٤م  اًم٘مراء 9/290، وـمب٘م٤م  اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 6/880

 ذ69٘مقاقمد احلس٤من: ،اًم( 2)

 ذ:6اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ92اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)



 

، وىمند ضيمنر  ضًمنؽ ذم اعمالطمٔمن٤م  وضًمؽ ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ طمنروا اًم٘مسنؿ

 قمغم ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ٕٟمف ظمروج ُمٗمرط قمغم ُمق قع اًمٙمت٤مأ وُمٜمٝمجفذ

وًمٕمنؾ ُمن٤م ىمندُمٜم٤مه يٖمٜمنل قمنـ  هذا هق ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ وـمري٘متف ذم  د ُمن٤مدة يمت٤مسمنف،

اإلـم٤مًم٦م، وٓ ؾمٞمام  ٟمٜم٤م سمٞمٜم٤م  هؿ إسمقاأ اًمتل شمقىمنػ قمٜمنده٤م، واعمسن٤مئؾ اًمتنل ـمرطمٝمن٤م 

وىمٕمد هل٤م ذم ُم٘مدُم٦م هذا اعمبح٨مذ وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م  ن ٟمتقضمف ًمٚمٙمِمنػ قمنـ ىمْمن٤مي٤م 

 ُمٜمٝمجٞم٦م  ظمرى شمستٜمبط ُمـ صمٜم٤مي٤م يمت٤مسمفذ

خّمٞم٦م اسمـ اًمٜمج٤مر ذم يمت٤مسمف وا ح٦م اعمٕم٤ممل، ُمتٛمٞمزة اًمسام ، ٓ حتتن٤مج عمم ـمنقل ؿم

قمٜم٤مء وُمزيد سمح٨م طمتك شمٔمٝمر ًم٘م٤مصده٤م، عض  قم٤من ُم٤م يندر  اًمٜمن٤مفمر ذم قمب٤مرشمنف>  ٟمنف 

 ُم٤ما قم٤ممل طمّمٞمػ ُمتزن، ظمبػم ذم اًمٜمحق واًمٍما، واًم٘منراءا  واًمتٗمسنػم، واًمبالهمن٦م 

ىم٤مدر سم٢مضن اهلل،  ن ي٠مظمذ ُمنـ يمنؾ ومنـ سمنام  واًمٗم٘مف  يْم٤ًم، قم٤ممل سمٗمـ اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ،

خيدا هدومف، ًمٞمخرج ًمٚم٘م٤مرف رو ٦م ُمـ ري٤مض اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمنؿ، يرشمنع ومٞمٝمن٤م يمنام يِمن٤مء، 

ؼ، سمؾ اًمٖم٤مرا اًمٜم٤مىمد، واعمٕمٚمؾ اعمحٚمؾ، ومٝمق شمن٤مرة  ومل يٙمـ دوره ومٞمٝم٤م دور اًمٜم٤مىمؾ اعمٜمس 

ًمف، ويٕمٚمنؾ ي٘مّٕمد ىم٤مقمدة، وشم٤مرة  ظمرى يّمقغ شمٜمبٞمٝم٤ًم، وصم٤مًمث٦م يس٠مل صمؿ جيٞم٥م قمنـ شمسن٤مؤ

 ُم٤م حيت٤مج عمم شمٕمٚمٞمؾ، ويرضم  ُمـ أراء ُم٤م يراه إومم سم٤مًمؽمضمٞم ذ

وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م  ن ٟمجٛمؾ ؾمام  ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وظمّم٤مئص ُمٜمٝمجف قمنغم 

 ؿمٙمؾ ٟم٘م٤مط، ًمتٙمقن  ىمرأ ًمٚمٗمٝمؿ، و وضمز ذم اًمتٚمخٞمص، ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼذ

وشم٘مدير اًمٕمٚمامء،  اشمسٛم٧م ؿمخّمٞم٦م اسمـ اًمٜمج٤مر سم٤مهلدوء، واًمر اٟم٦م، واًمتقا ع، -8

 ومٝمق يٕمرض  راءهؿ سمٙمؾ شم٘مدير واطمؽماا، ُمع اًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ واًمؽمب قمٜمٝمؿذ

 

 ذ77يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 قمرأ قمـ ر يف وُمقىمٗمف ساطم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م، ومنرضم  ؾمنبٕم٦م  -2

 ىمقال، و ٕمػ صمامٟمٞم٦م  ظمرى سم٠مًمٗمن٤مظ سحين٦م ُمنـ ُمثنؾ ىمقًمنف: و هنق  نٕمٞمػ، وهنق 

ؼمد ذم اؿمنت٘م٤م، يمٚمٛمن٦م )اؾمنؿ( قمنغم سمٕمٞمد، ورّد هذا اًم٘مقل، ُمـ ضًمؽ شمرضمٞمحف ًمر ي اعمن

واظمتٚمننػ ذم اؿمننت٘م٤مىمف وم٘منن٤مل اعمننؼمد ُمننـ » ر ي صمٕمٚمنن٥م، ُمننع شمٕمٚمٞمننؾ اًمؽمضمننٞم ، وم٘منن٤مل: 

ٍميلم عٟمف ُمِمنتؼ ُمنـ اًمسنٛمق، وهنق اًمٕمٚمنق وآرشمٗمن٤مع، ومٙم٠مٟمنف قمٚمنؿ قمنغم ُمسنامه، ناًمب

وم٠مو حف ويمِمػ ُمٕمٜم٤مهذ وىم٤مل صمٕمٚم٥م ُمـ اًمٙمقومٞملم: هق ُمِمتؼ ُمـ اًمقؾمؿ، واًمسنٛم٦م، 

> ٕٟمننف يّمننٖمر قمننغم وإول  ىمننقى و صنن قمالُمنن٦م عمنن٤م حتتننفذ وهننل اًمٕمالُمنن٦م، ومٙم٠مٟمننف 

 ذ شؾمٛملذذذ

وُمـ ضًمؽ شمرضمٞمحف ًمٚمر ي إول ذم حتديد اًمٕم٤مُمؾ ذم )اًمر ـ اًمرطمٞمؿ( ُمنـ ًمٗمنظ 

واظمتٚمننػ ذم اًمٕم٤مُمننؾ ومننٞمٝمام، وم٘مٞمننؾ: اًمٕم٤مُمننؾ ومننٞمٝمام هننق اًمٕم٤مُمننؾ ذم » اًمبسننٛمٚم٦م، وم٘منن٤مل:

 ذشل  ىمقىوإوُمقصقومٝمامذ وىمٞمؾ: اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝمام ُمٕمٜمقي، وهق اًمتبٕمٞم٦مذ 

 ذشاعم٤مب ُمـ اًمزُم٤من واحل٤مرضش ُمٜمذ»َ ْن جُيََر سمن وإضمقد» وُمـ ضًمؽ ىمقًمف: 

ُمع اًمتٕمٚمٞمؾ وم٘من٤مل:  ژ پ  پ ژوُمـ ضًمؽ شمرضمٞمحف ًم٘مراءة اًمرومع ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ذ ش> عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمقِا واًمدًٓم٦م قمغم صمب٤م  اعمٕمٜمك واؾمت٘مرارهذذذواًمَرومُع َ ضمقد»

 ژپ  پ ژ :ؾ  طمد وضمٝمل ىمراءة اًمٙمرس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموُمـ ضًمؽ شمْمٕمٞمٗمف شمٕمٚمٞم

، وومٞمف وضمٝم٤من:  طمدمه٤م: اشمب٤مقم٤ًم ًمٙمرسة اًمالا ُمنـ : سم٤مجلر   (احلٛمدِ ) واًمث٤مًمث٦م: » وم٘م٤مل: 

 

 ذ68اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ69اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ78اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)

، 8/885، واًمٙمِمنن٤ما ;;8ٍمي ندة احلسننـ اًمبننٍميذ يٜمٔمننر: ُمٗمننرنىمننراءة ؿمنن٤مضة، ٟمسننب٧م عمم احلسننـ اًمبنن( 7)

 ذ8/92وٟمسب٧م  يْم٤ًم عمم  يد سمـ قمكم ذم اعمحرر اًمقضمٞمز 



 

ذ وإُمثٚم٦م قمغم  ذذشوهق  ٕمٞمػيمام ىم٤مًمقا: اعمٖمػمةذ  وم٠مشمبٕمقا يمرسة اعمٞمؿ ًمٚمٖملم،   ( ِاهلل)

 ضًمؽ يمثػمة ٟمٙمتٗمل سمام ىمّدُمٜم٤مه اظمتّم٤مرًاذ

، ويمن٤من همر نف ُمنـ وراء ضًمنؽ ّٛمـ يمت٤مسمف اًمٙمثػم ُمنـ اعمسن٤مئؾ اخلالومٞمن٦م  -5

 اًمبٞم٤من واًمٕمٚمؿ ، وًمٞمس اجلدل واعمٜم٤مىمِم٦مذ

اشمسؿ  ؾمٚمقسمف سم٤مًمتٜمقع ذم قمرض اعم٤مدة، ومْماًل قمـ شمٜمقع اعمق ققم٤م ، عض ُمزج  -6

سملم اًمرسد واحلقار، وم٘مند يمن٤من حين٤مور ٟمٗمسنف سم٤مًمسن١مال واجلنقاأ، ويٜمبنف قمنغم ُمن٤م ينراه 

د سمٕمض اًم٘مقاقمد، وم٘مد ؾم٠مل ٟمٗمسف شمسنٕم٦م  ؾمنئٚم٦م و ضمن٤مأ رضوري٤ًم سمٚمٗمظ )شم ٜمبٞمف(، وي٘مٕم 

 ذ، وىمّٕمد ؾم٧م ىمقاقمد، وٟمبف ٓصمٜمل قمنم شمٜمبٞمٝم٤مً قمٜمٝم٤م

 اشمسٛم٧م قمب٤مرشمف  سم٤مًمبٞم٤من واًمق قخذ -7

اًمتزا سمتٕمٚمٞمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ، شمٕمٚمٞماًل يٗميض عمم اًمٗمٝمؿ، ُمنـ ضًمنؽ ىمقًمنف ذم  -8

وهنق ومٕمنؾ ُمٗمنرد شذ قمن٤مض»ُم٤م نٞمف: »ؾمٞم٤م، طمديثف ومٕمؾ ) قمقض( ُمنـ ًمٗمنظ آؾمنتٕم٤مضة: 

صمالصمل جمرد، واوي ُمٕمتّؾ اًمٕملم، وي٘من٤مل ًمنف: إضمنقا، وضو اًمثالصمن٦مذ ُم٤م يمقٟمنف ُمٗمنردًا 

صمالصمٞم٤ًم ومقا  ، و ُم٤م يمقٟمف جمّردًا> ومب٤مقمتب٤مر  ّٟمف ؾمٚمؿ ُمـ اًمزي٤مدة قمغم احلروا إصنٚمٞم٦م 

ـ واو يمام ي٠ميت اًمتل شم٘م٤مسمؾ سم٤مًمٗم٤مء، واًمٕملم، واًمالاذ و ُم٤م يمقٟمف واوي٤ًم> ّٕن  ًمٗمف ُمٜم٘مٚمب٦م قم

 >سمٞم٤مٟمفذو ُم٤م يمقٟمف ُمٕمتنؾ اًمٕمنلم> ومنعن قمٞمٜمنف طمنرا قمٚمن٦مذ و ُمن٤م شمسنٛمٞمتف سمن٤مٕضمقا

 

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ95، 92، :8، 86، 79،  78،75يٜمٔمر: قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل اًمقرىم٤م  أشمٞم٦م: ، ( 2)

 ذ92، 90، :8، 85، 82، :6، 67، 66، 68يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ90، 88، 86، 82، 88، 80، ;7، 78، 77، 75، :6ر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، يٜمٔم( 6)

 ذ92، 69، 66، 62يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 7)

 ؾم٘مط ُمـ )أ(ذ شذ ومعنذذذ سم٤مٕضمقا»ُمـ ىمقًمف: ( 8)



 

ومب٤مقمتبنن٤مر  ن طمننرا اًمٕمٚمنن٦م ذم ضمقومننف،  ي: ذم وؾمننٓمفذ و ُمنن٤م شمسننٛمٞمتف: سمننذي اًمثالصمنن٦م> 

 ذشومب٤مقمتب٤مر  ٟمؽ عضا رددشمف عمم ٟمٗمسؽ وضمدشمف قمغم صمالصم٦م  طمرا

 سمف ضًمؽ ًمٚمخنروج ظمن٤مرج رخ طمتك  وم٣منننن ومرط ذم اًمتٗمريع و ؾمٝم٥م ذم اًمِم -9

ٟمٓمنن٤م، قمٚمننقا اًمٕمرسمٞمنن٦م، عمم قمٚمننقا اًمٗم٘مننف، وؾمننقا ينن٠ميت سمٞمنن٤من ضًمننؽ، عن ؿمنن٤مء اهلل، ذم 

 اعمالطمٔم٤م  قمغم اًمٙمت٤مأذ

يم٤من يمثػمًا ُم٤م يٗمتت  يمالُمف سم٘مقًمف: )اقمٚمؿ  ّن(، وخيتٛمف سم٘مقًمف: )ومن٤مومٝمؿ ضًمنؽ(،  -:

 عض يمرر اًمٕمب٤مرة إومم اصمٜمتلم وصمالصملم ُمرة، ويمرر اًمث٤مٟمٞم٦م مخس قمنم ُمرةذ

 

 

 ذ62اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 املبحث الثاني
 موقفه من الشواهد ومنهجه في اعتماد الدليل

ضمننر  قمنن٤مدة اًمٜمحنن٤مة ذم شمننىلًمٞمٗمٝمؿ قمننغم رضأ إُمثٚمنن٦م اعمّمننٜمققم٦م ًمتق ننٞم   

ىمقاقمدهؿ، وطمِمد ُم٤م يتقاومر ًمدهيؿ ُمـ إدًّم٦م اعمروي٦م اعمسٛمققم٦م إلىمراره٤م، وضمري٤ًم قمغم 

متثٞماًل واطمتج٤مضم٤ًم،  قم٤مدة قمٚمامء اًمٜمحق ذم هذا اًمب٤مأ، وم٘مد قُمٜمل اعم١مًمػ سم٤مًمِم٤مهد اًم٘مر ين

ه٤م، واحلدي٨م اًمنميػ، واًمِمٕمر اًمٕمري، يمام قمٜمل سم٤مًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞم٦م صحٞمحٝم٤م وؿم٤مض  

و ىمقال اًمٕمٚمامء، وضًمؽ ًمتق ٞم  ُم٤م يٜمبٖمنل شمق نٞمحف، وعىمنرار ُمن٤م يٜمبٖمنل عىمنراره، ُمنـ 

اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م اًمتل قمر ٝم٤م ذم يمت٤مسمنف، وهنق ذم هنذا اًمبن٤مأ ي٘مندا اًم٘منر ن 

 ؾمقاه، صمؿ إُمثٚم٦م اعمّمٜمققم٦م، صمؿ اًمِمٕمرذاًمٙمريؿ قمغم ُم٤م 

وحيسـ سمٜمن٤م  ن ٟمتقىمنػ قمٜمند يمنؾ دًمٞمنؾ ُمٜمٝمن٤م وٟمٜمٔمنر ذم يمٞمٗمٞمن٦م عومن٤مدة اعم١مًمنػ ُمٜمنف، 

 وشمقفمٞمٗمف ًمف، وٟمبد  سم٠ميمثره٤م ورودًا، و قمٔمٛمٝم٤م ىمدرًا، وهق اًمِم٤مهد اًم٘مر ينذ

اقمتٛمد اعم١مًمػ اقمتامدًا يمبػمًا قمغم اًم٘مر ن اًمٙمريؿ ذم عينراد اًمندًمٞمؾ وآطمتجن٤مج سمنف، 

نميـ  ين٦م، يتنق ع نواًمتٛمثٞمؾ سمف، وم٘مد  رسمنك قمندد أين٤م  قمٜمنده قمنغم ُمئن٦م وصمالصمن٦م وقمن

 آطمتج٤مج هب٤م قمغم ؾمت٦م حم٤مور رئٞمس٦م، هل يم٤مٔيت:

ػ ذم هذا :  يمثر اعم١مًمشمق ٞم  ُم٤م يذيمره ُمـ ىمقاقمد اًمٜمحق واًمٍما: اعمحقر إول

اًمب٤مأ ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ذم أي٤م  اًمٙمريٛم٦م، ًمتق ٞم  يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل ضيمره٤م، رهمبن٦م 

 

يمن٤من اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ هنق اطمت٩م اًمٜمح٤مة ُمٜمذ وىم٧م ُمبٙمر سم٤مًم٘مر ن اًمٙمريؿ ذم شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد اًمٜمحنق اًمٕمنري، سمنؾ ( 8)

اًمسب٥م اعمب٤مذ ًمٜمِم٠مة هذا اًمٕمٚمؿ، وهق  ُمر ُمٕمنروا ٓ حيتن٤مج عمم شمٗمّمنٞمؾ وسمٞمن٤من، واعمّمن٤مدر اًمتنل قمٜمٞمن٧م سمنذًمؽ 

، اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ و صمنره ذم اًمدراؾمن٤م  اًمٜمحقين٦م ;2يمثػمةذ يٜمٔمر ُمٜمٝم٤م: اًمِم٤مهد و صقل اًمٜمحق ذم يمتن٤مأ ؾمنٞمبقيف 
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ذم و قخ اًمندًمٞمؾ، وىمنقة احلجن٦م، وٟمّمن٤مقم٦م اًمبٞمن٤من، وُمنـ ضًمنؽ متثٞمٚمنف سم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم: 

ًمبٞمن٤من  ّن اًمٗمٕمنؾ اعمْمن٤مرع عضا اشمّمنؾ سمنف  [52:يقؾمػ] ژڎڎ ڌڌژ

ذ ويمنذا متثٞمٚمنف سم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم: اًمٗمت عطمدى ٟمقين اًمتقيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م  و اخلٗمٞمٗم٦م، سمٜمل قمغم 

 ذ ومتثٞمٚمف سم٘مقًمف شمٕمن٤ممم:شذم»، ًمبٞم٤من اإل ٤موم٦م اعم٘مدرة سمن [55:ؾمب٠م] ژ ٹ ٹ ٹ ژ

ًمٚمجٛمٚمنن٦م اًمقاىمٕمنن٦م ظمننؼمًا ًمٙمنن٤من، ومتثٞمٚمننف  [899:إقمننراا] ژ ۈئ  ۆئ  ۆئ ژ

، ًمٚمجٛمٚمنن٦م اًمقاىمٕمنن٦م ظمننؼمًا ًمٙمنن٤مد،  [98: اًمب٘مننرة]ژ چ  چ  چ ژسم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم: 

ًمٚمجٛمٚمن٦م اًمقاىمٕمن٦م  [88 :يقؾمنػ] ژٹ ٿٹ ٿژ: ومتثٞمٚمف سم٘مقًمف شمٕمن٤ممم

 ذ طم٤مًٓذذذ وهمػم ضًمؽ يمثػم

، يم٤مؾمنتدًٓمف قمنغم ُمٕمٜمنك )اًمنرضمٞمؿ( اعمحقر اًمث٤مين: سمٞم٤من اعمٕمٜمك اًمٚمٖمنقي ًمٚمٗمٔمن٦م ُمن٤م

ڑ  ک  ژ  سمننن٤معمرضمقا،  و اعمِمننتقا، عض اؾمننتدل قمننغم اعمٕمٜمننك إول سم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم :

  ے  ے  ھ ژف شمٕمنن٤ممم: قمننغم اعمٕمٜمننك اًمثنن٤مين سم٘مقًمنن،  واؾمننتدل [ 7 :اعمٚمننؽ] ژ ک

 ذَؽ ذ ي: ٕؿمتٛمٜمَ [ 68 :ُمريؿ] ژ ﮳  ﮲  ۓۓ

 :سمٞم٤من شمٕم٤مور إًمٗم٤مظ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمٕم٤مين داظمؾ اًمسٞم٤م،: اعمحقر اًمث٤مًم٨م

 يمثر اعم١مًمػ ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٤مٔي٤م  اًم٘مر ٟمٞم٦م ذم هذا اًمب٤مأ، وٓؾمنٞمام قمٜمند ضيمنره  

ًمسنٞم٤م، اًمنذي هنق ومٞمنف، حلروا اجلر، واعمٕم٤مين اًمتل ي١مدهي٤م يمنؾ طمنرا ُمٜمٝمن٤م طمسن٥م ا

وطمسبٜم٤م هٜم٤م  ن ٟمسق، ُمٜمٝم٤م ُمث٤مًٓ واطمدًا، ًمبٞم٤من ضًمؽ، ىم٤مل اعم١مًمػ ذم ُمٕمنرض طمديثنف 

 ن شمٙمنقن:   طمنده٤م: طمنرا ضمنر وهلن٤م ُمٕمن٤منش ُمنـ»اقمٚمؿ  ن »  :قمـ طمرا اجلر )ُمـ(

 

 ذ68يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 8)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ :7، 78، 77، 76ذ وًمٚمقىمقا قمغم ُمقا ع ُ ظمر يٜمٔمر: ، 68يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 2)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ :7يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 5)

 ذ 67يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 6)



 

ذذذذوشمٙمننقن [: :اًمب٘مننرة] ژ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ ، يم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم:ًمٚمتبٕمننٞمض

 ژ ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ ژٕمنن٤ممم: يمننام ىمن٤مل ؾمنبح٤مٟمف وشمش قمنـ»سمٛمٕمٜمنك 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژ،  ي: قمننـ ضيمننر اهللذ وىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم: [22:اًمزُمننر]

پ    ژذ ىم٤مل اهلل شمٕمن٤ممم: اًمب٤مء ي: قمـ هذاذ وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك:  [9;:إٟمبٞم٤مء] ژ ڱ

ٻ    ٻ    ژ ىمن٤مل اهلل شمٕمن٤ممم:ش ذم»ذذذوشمٙمقن سمٛمٕمٜمنك [67 :اًمِمقرى]ژ پ  پ  ڀ

ٻ   ژىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم: شذ قمٜمنند»ذ وشمٙمننقن سمٛمٕمٜمننك  [; :اجلٛمٕمنن٦م] ژپ  پ  پ  پ      

 ذ   ش[ 80: ل قمٛمران]ژ ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ

پ  پ   ژ، يم٤مؾمتِمنٝم٤مده سم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم: اعمحقر اًمراسمع: سمٞم٤من وضمف ُمـ وضمقه اًمٚمٖمن٦م

شمِمبٞمٝم٤ًم هل٤م سمٜمنقِن ش ُمـ»قمغم َ َن سمٕمَْمٝمؿ يمرَس ٟمقَن » قمغم يمرس ٟمقن )عن(، وم٘م٤مل:  ژ ڀ

 ذشًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ وهق ومّمٞم  [898:اًمٜمس٤مء] ژ پ  پ  ڀ ژٕم٤ممم: ذم ىمقًمف شمش عن»

  ٿ ژ  ، يم٤مؾمتدًٓمف سم٘مراءة  زةاعمحقر اخل٤مُمس: عضم٤م ة وضمف ُمـ وضمقه اًمٜمحق

، سمخٗمض )إرطم٤مِا( قمغم ضمقا  اًمٕمٓمػ [8 :اًمٜمس٤مء] ژ وإَْرطَم٤ماِ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ

ٱ  ٻ   ژٕمن٤ممم: ذ واؾمتدًٓمف سم٘مقًمنف شمقمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم عقم٤مدة اجل٤مر

 ذم ىمراءة اًمتخٗمٞمػذ وذم اًمِم٤مض  يْم٤ًم: [807 :إقمراا] ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

)قمنغم( ىمند ين٠ميت سمٛمٕمٜمنك  اجلنر   طمنرَا  نَ قمنغم  َ )طَمِ٘مٞمٌؼ سَم٠َمن ٓ َ ىمقَل قَمغم اهللِ عَِٓ احلَنَؼ(

 ذاًمب٤مء

 

 ذ78-:6يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،:  ( 8)

 ذم )أ(: ىمبٞم ذ وهق شمّمحٞمػذ( 2)

   ذ66يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 5)

 ذ89يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 6)

 ذ  70يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من ،: ( 7)



 

الًمن٦م ، يم٤مؾمتدًٓمف قمغم  صؾ ًمٗمظ اجل٤مدا: سمٞم٤من اؿمت٘م٤م، ُمس٠مًم٦م سومٞم٦ماعمحقر اًمَس 

  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ)اهلل( سم٠من  صٚمٝم٤م )عًمنف( سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕمن٤ممم: 

 ذ[6::اًمزظمرا] ژ  ھ

ُمـ هذا ٟمخٚمص عمم  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمد  وى عمم ريمـ ؿمديد إليْم٤مخ ىمقاقمد اًمٜمحنق 

ومرقمنف واشمسنؼذ  امَٟمن صنٚمف اًمنذي ُمٜمنف اٟمبثنؼ، وٕضمٚمنف  اًمٕمري وعصمب٤مهتن٤م، ورّد اًمٜمحنق عمم

ـ اًمٜمح٤مة إوائؾ اًمذيـ ضمٜمحقا ًمٚمِم٤مهد اعمّمٜمقع، ومل يٙمثروا وهبذا يت٘مدا قمغم يمثػم ُم

ُمـ ؿمقاهد اًم٘مر ن اًمٙمريؿ، وي٘مػ ُمع ُمنـ ريمٜمنقا عمم اًم٘منر ن اًمٙمنريؿ ذم هنذا اًمبن٤مأ 

 اجلٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ،يم٤مسمـ هِم٤ما وهمػمهذ

٤م، ومننذيمر ؾمننبٕم٦ًم هقمٜمننل اعم١مًمننػ ذم يمت٤مسمننف سمنن٤مًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞمنن٦م، صننحٞمحٝم٤م وؿمنن٤مض  

وصمالصملم وضمٝم٤ًم ذم  رسمٕم٦م قمنم طمروم٤ًم، صمامٟمٞم٦م  طمنرا ُمٜمٝمن٤م ذم ؾمنقرة اًمٗم٤محتن٦م، واخلٛمسن٦م 

 إظمرى ُمـ ؾمقر  ظمرىذ 

 ُم٤م اًمتل هل٤م قمالىم٦م سمحروا ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م> ومٙم٤من همر ف ُمنـ ضيمنر وضمنقه طمنروا 

اًم٘مننراءا  ومٞمٝمنن٤م، شمزوينند اًمٜمنن٤مفمر ذم يمت٤مسمننف  و اعمننتٕمٚمؿ سمٛمزينند ُمننـ اعمٕمٚمقُمنن٤م  اًمٜم٤مومٕمنن٦م 

ٗمٞمدة، مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ سمحروا هذه اًمسقرة اًمٙمريٛم٦م، ُمنـ ضمٝمن٦م، وُمن٤م ًمنف صنٚم٦م سمٕمٚمنقا واعم

اًمٕمرسمٞمن٦م ُمننـ ضمٝمنن٦م  ظمننرى، وُمٜمٝمجنف ذم هننذا اًمبنن٤مأ ُمننـ اًمٕمٚمنؿ، ٓ يسننػم قمننغم وشمننػمة 

 

ىمْمٞم٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءا  ذم اًمندرا اًمٜمحنقي، ؿمنٖمٚم٧م طمٞمنزًا يمبنػمًا ُمنـ دراؾمن٤م  اًمبن٤مطمثلم اعمحندصملم> ( 8)

ة ُمٜمٝمن٤مذ ـمالىمٝم٤م، وسملم خمّٓمئ ًمبٕمض اًمقضمقه اعمتقاشمرعوضًمؽ ًمتب٤ميـ ُمقاىمػ اًمٜمح٤مة اًم٘مداُمك ُمٜمٝم٤م سملم حمت٩م هب٤م قمغم 

، 8:-98ًمٚمقىمقا قمغم مجٚم٦م ُمـ  راء اًمٜمح٤مة ذم هذا إُمرذ يٜمٔمر: اًم٘مر ن اًمٙمنريؿ و صمنره ذم اًمدراؾمن٤م  اًمٜمحقين٦م 

، 8:، و صمننر اًم٘مننراءا  اًم٘مر ٟمٞمنن٦م ذم شمٓمننقر اًمنندرا اًمٜمحننقي 889و صمننر اًم٘مننراءا  اًم٘مر ٟمٞمنن٦م ذم اًمنندرا اًمٜمحننقي 

 ،229واًم٘مننراءا  ذم اًمٜمحننق اًمٕمننري  ، و صمننر اًم٘مننر ن588-502وفمنن٤مهرة ختٓمئنن٦م اًمٜمحننقيلم ًمٚمٗمّمننح٤مء واًم٘مننراء 

 ذ 20/ص8/ج8ودراؾم٤م  ٕؾمٚمقأ اًم٘مر ن اًمٙمريؿ ،



 

واطمنندة، وعٟمننام ومٞمننف رء ُمننـ اًمتٗمنن٤مو  ُمننـ طمٞمنن٨م اإلؾمننٝم٤مأ واإلـمٜمنن٤مأ، واًمٜمسننب٦م 

 أشمٞم٦م: سم٤مًمٜم٘م٤مط عمج٤مل ضًمؽ  واإلهمٗم٤مل، واًمؽمضمٞم  واإلمه٤مل، ويٛمٙمـ

طم٤مول  ن يذيمر يمنؾ ُمن٤م يٕمرومنف ُمنـ وضمنقه اًم٘منراءا  اًمنقاردة ذم  ًمٗمن٤مظ ؾمنقرة  -

، ژ ٺ ژ  عٓ ذم ُمق نٕملم، مهن٤م ىمقًمنف شمٕمن٤ممم:ه٤م، اًمٚمٝمنؿ اًمٗم٤محت٦م، صحٞمحٝم٤م وؿمن٤مض  

تٍم قمنـ ضيمرهن٤م مجٞمٕمن٤ًم ن، عض ضيمر  ن ذم احلروملم ىمراءا  يمثػمة اىمن ژ ڦ ژ وىمقًمف: 

 ذ وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م ظمقا اًمتٓمقيؾ

وضمقه اًم٘مراءا  اًمقاردة ذم هذه احلروا، ُمبٞمٜمن٤ًم اًمقضمنف اإلقمنراي اًمتزا سمتقضمٞمف  -

، ُمنع سمٞمن٤من اًمقضمنف ًمٙمؾ وضمف ُمٜمٝم٤م، ويم٤مؿمٗم٤ًم اًمٜم٘م٤مأ قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقين٦م واًمدًٓمٞمن٦م

وىمننرف: ﴿رَأ﴾ »إىمننقى ُمٕمتٛمنندًا سمننذًمؽ قمننغم اًمنندًمٞمؾ، وُمننـ  ُمثٚمنن٦م ضًمننؽ ىمقًمننف: 

 ُمندخ،  و  قمٜمنل،  و سم٤مًمٜمّم٥م، ويٙمقن عُم٤م ُمٜمّمقسم٤ًم: عُم٤م سم٢م امر ومٕمنؾ ُم٘مندر شم٘منديره: 

قمغم اًمٜمداءذ وىمرف  يْم٤ًم: ﴿رُأ﴾ سم٤مًمرومع، ويٙمقن رومٕمف قمغم  ٟمنف ظمنؼم عمبتند  حمنذوا 

ذ وُمـ  ُمثٚمتف  يْم٤ًم ىمقًمف قمٜمد طمديثف قمـ وضمقه اًم٘منراءا  اًمتنل ورد  ششم٘مديره هق

واًمرومننع  ضمننقد عمنن٤م ومٞمننف ُمننـ اًمٕمٛمننقا واًمدًٓمنن٦م قمننغم صمبنن٤م  اعمٕمٜمننك » :ذم دال )احلٛمنند(

 ذ شواؾمت٘مرارهذذ

مل يٕمـ سمٜمسب٦م وضمقه اًم٘مراءا  عمم  صح٤مهب٤م، قمٜم٤مي٦م شم٤مُم٦م، وم٘مد ٟمسن٥م ُمنـ يمنّؾ ُمن٤م  -

 ذ، وأظمر ؿم٤مض ورده،  رسمٕم٦م  وضمف وم٘مط، صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م
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مل يٚمتزا اًمتزاُم٤ًم شم٤مُم٤ًم سم٤مًمتٜمبٞمف قمغم ُم٤م َضيمره ُمـ وضمقه اًم٘منراءا  اًمِمن٤مضة، وم٘مند ٟمبنف  -

 ذقمغم ضًمؽ ساطم٦م ذم  رسمٕم٦م ُمقا ع وم٘مط

ٕمض اًمقضمقه اًمّمحٞمح٦م سم٠مهن٤م اظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر، ُمـ همػم  ن يٕمؼّم  ؿم٤مر عمم سم

واًمرومع  ضمقدذذذ وهق »ساطم٦م سمّمحتٝم٤مذ يم٘مقًمف ذم رومع اًمدال ُمـ يمٚمٛم٦م )احلٛمد(: 

ذ وىمقًمف قمٜمد طمديثف قمـ ومت  اًمٜمقن إومم، شوقمٚمٞمف اجلٛمٝمقر  اظمتٞم٤مر ؾمٞمبقيف

ذ وقمٜمد شواجلٛمٝمقر قمغم ومت  اًمٜمقنذذ : »ژ  ٿژ ويمرسه٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ هبٛمزة وٓ اًمْم٠مًملموىمرف ﴿: » ژڄ  ڄ ژ طمديثف قمـ مهز ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ذشُمٗمتقطم٦م، وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم يمالا اًمٕمرأذذذًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم شمر  اهلٛمزة

ًمنف، ودًمنٞماًل ىم٤مـمٕمن٤ًم ذم  ٦مً ة، طمَجناختذ ُمـ اًم٘مراءا  سم٘مسٛمٞمٝم٤م اًمّمنحٞمح٦م واًمِمن٤مضَ  -

اًمتنل رومْمنٝم٤م سمٕمنض اًمٜمحن٤مة، ُمنـ شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد اًمٜمحق، عض  ضم٤م  سمٕمض وضمنقه اًمٜمحنق 

ضًمؽ اطمتج٤مضمف سم٘مراءة  زة، وهل ىمراءة صحٞمح٦م ُمتقاشمرة، قمغم ضمنقا  اًمٕمٓمنػ قمنغم 

ذ وىمند ؾمنب٘م٧م اإلؿمن٤مرة عمم ضًمنؽ ذم اعمحنقر اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم عقم٤مدة اجلن٤مر

اخل٤مُمس ذم اًمبٜمد إولذ وُمـ ضًمؽ عىمراره سمجقا  اًمٕمٓمػ قمنغم اًمٚمٗمنظ وقمنغم اعمحنؾ، 

اًم٘مراءة حلرا واطمد،  طمدمه٤م صنحٞم ، وأظمنر ؿمن٤مض، وذم ضًمنؽ  حمتج٤ًم سمقضمٝملم ُمـ

ًمنٞمس  يند » ٟمف جيق  اًمٕمٓمػ قمغم اًمٚمٗمنظ وقمنغم اعمحنّؾ، ومن٢مضا ىمٚمن٧م:  صمؿ اقمٚمؿ»ي٘مقل: 

، ومٚمؽ ذم ؿم٤مقمر وضمٝم٤من:  طمدمه٤م: اًمٕمٓمػ قمغم اًمٚمٗمظ، وهق اجلرذ شسمٙم٤مشم٥م وٓ ؿم٤مقمر
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، واًمب٤مء  ائندةذ اًمث٤مين: اًمٕمٓمػ قمغم اعمحّؾ وهق اًمٜمّم٥م، ٕن إصؾ: ًمٞمس  يد يم٤مشمب٤مً 

ذىمننرف [5 :اًمتقسمن٦م]  ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چژ  وُمننـ ُمثننؾ ضًمننؽ ىمقًمننف شمٕمنن٤ممم:

، ومٛمـ رومٕمف قمٓمٗمف قمغم حمّؾ اؾمؿ اهلل شمٕمن٤ممم> ٕن ُمق نٕمف سمرومع ﴿رؾمقًمف﴾ وسمٜمّمبف

، ومنن٤مقمرا ـمننر   قمٚمٞمننف، وُمننـ ٟمّمننبف قمٓمٗمننف قمننغم اًمٚمٗمننظش  نَ »رومننع سم٤مٓسمتننداء، و

 ذشضًمؽ

  إلصمبنن٤م  وضمننف  ظمننر، ُمننـ ضًمننؽ ىمقًمننف: اطمننت٩م سمقضمننف ُمننـ وضمننقه اًم٘مننراءا -

﴾ هبٛمزة ُمٗمتقطم٦م، وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم يمالا اًمٕمرأ، طمٙمك  سمنق وٓ اًمْم٠مًملموىمرف﴿»

: )ٓ ُيْس٠َمُل قَمنـ  اًمٕمب٤ما قمـ  ي قمثامن قمـ  ي  يد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ قمبٞمد ي٘مر 

 ًمٕمنرأ، ومٔمٜمٜمتف ىمند حلنـ، طمتنك ؾمنٛمٕم٧م ا سم٤مهلٛمزة [;5 :اًمنر ـ] َضٟمبِف عِْٟمٌس َوٓ ضَم٠ْمٌن ( 

 ذششم٘مقل: ؿم٠مسم٦م، ود سم٦مذ ُمٝمٛمق ًا، ًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم شمر  اهلٛمزة

ـَ  وسمٜمنن٤مء قمننغم ضًمننؽ ٟمخٚمننص عمم اًم٘مننقل: عنَ  اًمٜمجنن٤مر ًمننف قِمْٚمننؿ واومننر سمنن٤مًم٘مراءا   اسمنن

٦م ىم٤مـمٕم٦م ذم عصمب٤م  ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمري، ه٤م، وهل قمٜمده طمجَ اًم٘مر ٟمٞم٦م، صحٞمحٝم٤م وؿم٤مض  

 ن ينرّد قمٛمناًل ٓ ىمنقًٓ قمنغم اًمٜمحن٤مة  ويم٠مٟمف  راد ُمـ ظمالل اًمٚمجقء عًمٞمٝمن٤م هبنذه اًمسنٕم٦م،

اًمذيـ يم٤مٟم٧م ُمقاىمٗمٝمؿ همػم ُمر ٞم٦م ُمـ اًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞم٦م، يمن٤معمؼمد واًمٗمنراء وهمنػمهؿ، 

 

  يند قمنـ  ُم٤م ىمراءة اًمٜمّم٥م: وم٘مد روين٧م ىمراءة اًمرومع هل اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة، وهل ىمراءة اجلامقم٦م،( 8)

ٍمي، ذم شمٗمسنػم اًمٓمنؼمي ن، وٟمسنب٧م ًمٚمحسنـ اًمبن:28، وُمّمٓمٚم  اإلؿم٤مرا 2/897قمـ يٕم٘مقأذ ذم اعمستٜمػم

، وهل ًمٞمس٧م ذم اعمٗمردة، وٓ ذم اعمّمٓمٚم ذ وٟمسنب٧م عمم: قمبند اهلل سمنـ  ي عؾمنح٤م، ، وقمٞمسنك سمنـ قمٛمنر ، 90/:

 ذ5/266: ُمٕمجؿ اًم٘مراءا  ذ ويٜمٔمر  يْم٤مً  :/7و يد سمـ قمكم ذم اًمبحر اعمحٞمط 

نمي  ن شمٙمنقن اًمنقاو سمٛمٕمٜمنك، )ُمنع(،  ي: سمنرف نخمزًمٗمظ اجلالًم٦م سمٕمد ٟمّمبف، و ضم٤م  اًم  ي: اؾمؿ )عن( وهق( 2)

 ذ5/88ُمٕمف ُمٜمٝمؿذ اًمٙمِم٤ما 

 ذ89اًم٘مقاقمد احلس٤من ،:( 5)
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وي٘مػ ُمع ُمـ يرى  ن اًم٘مراءا  اًم٘مر ٟمٞمن٦م طمجن٦م داطمْمن٦م جين٥م إظمنذ هبن٤م واًمريمنقن 

 عًمٞمٝم٤م يم٤مًمسٞمقـمل وهمػمهذ 

نميػ مل يٜمنؾ طم٘منف ُمنـ آهنتاما ًمندى اًمٜمحن٤مة اًم٘منداُمك ذم ندي٨م اًمنُمٕمٚمقا  ن احل

شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد اًمٜمحنق اًمٕمنري، ًمنذا وم٘مند يمن٤من هنذا إُمنر ُمرشمٕمن٤ًم ظمّمنب٤ًم ًمٚمبن٤مطمثلم قمنـ 

ُمق نننقع ذم اًمٜمحنننق اًمٕمنننري، وؾمنننبب٤ًم ىمقيننن٤ًم ًمٔمٝمنننقر اًمٙمثنننػم ُمنننـ أراء وإىمنننقال 

 و اًمندوم٤مع واعمٜم٤مومحن٦م ، واًمدراؾم٤م ، اًمتل  ٚم٧م ذم ـمٞم٤مهت٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٘مند واًمٚمنقا

 ذواًمتاما اًمٕمذر

، وعٟمام اؾمتِمٝمد سمنف × ي٨م رؾمقل اهللمل خيِؾ اسمـ اًمٜمج٤مر يمت٤مسمف ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سمحد

ذم ؾمت٦م ُمقا ع ُمـ يمت٤مسمف،  ورد مخس٦م ُمٜمٝم٤م ًمبٞم٤من دًٓم٦م سمٕمض إًمٗم٤مظ داظمؾ اًمسٞم٤م،، 

رج وُمق ع واطمد  ورده ًمبٞم٤من ُمس٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمحرُم٦م اًم٘مسؿ سمٖمنػم اهلل، وهنق ظمن٤م

 قمـ ُمق ققمفذ

 ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص ُمٜمٝمجف ذم هذا اًمب٤مأ سمام ي٠ميت:

: مل يٕمـ سمذيمر ؾمٜمد احلدي٨م اًمنميػ  و راويف إول، وعٟمنام يمن٤من يٙمتٗمنل سم٘مقًمنف -

، اًمٚمٝمؿ عٓ ذم ُمق ٕملم، عض ىم٤مل ذم  طمندمه٤م: روي قمنـ اسمنـ قمبن٤ما، × يم٘مقل اًمٜمبل

 ذ  × ٤مري وُمسٚمؿ روي٤م قمـ اًمٜمبلوذم اًمث٤مين: عٓ  ن اًمبخ

 ٤من درضم٦م احلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمْمٕمػذ مل يٕمـ سمبٞم -

 

 ذ9/ 8ذم اًمٜمحق اًمٕمري، واحلدي٨م اًمٜمبقي 768-;75يٜمٔمر: اإلطمٙم٤ما ذم  صقل إطمٙم٤ما ٓسمـ طمزا ( 8)

، وذم  صنقل اًمٜمحنق  9، وُمقىمػ اًمٜمح٤مة ُمـ آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م 888يٜمٔمر: دراؾم٤م  ذم اًمٕمرسمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م ( 2)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ 7/ 8، واحلدي٨م اًمٜمبقي ذم اًمٜمحق اًمٕمري 72، و صقل اًمٜمحق اًمٕمري  68



 

ف مل يٚمتزا اًمتزاُم٤ًم شم٤مُم٤ًم سمٚمٗمظ سمٕمض إطم٤مدي٨م، ويم٤من قمٚمٞمف  ن يٚمتنزا ضًمنؽ َٕٟمن -

 ٠مًم٦م ٟمحقي٦م  و ًمٖمقي٦م، وٓ وم٤مئدة ُمـ احلدي٨م عن مل يٙمـ ًمٗمٔمف ًمٗمظننند عصمب٤م  ُمسذم صدَ 

 ذ× اًمٜمبل
 ـ اًمِم٤مهدذمل يسؼ احلدي٨م يم٤مُماًل وعٟمام ي٘متٍم قمغم ضيمر قمب٤مرة ُمٜمف ومٞمٝم٤م ُمقـم -

 ومٝمل ىمقًمف: × اه٤م قمـ اًمٜمبل ُم٤م إطم٤مدي٨م اًمتل رو -

    )ؾمن٤مىمف دًمنٞماًل قمنغم  ن طمنرا اجلنر)ذم

 ذشم٠ميت ؾمببٞم٦مذ  ي: سمسب٥م هرة

   ذؾم٤مىمف دًمٞماًل قمغم جملء اًمب٤مء اًمزائدة سمٛمٕمٜمك اًمبدل 

   ؾم٤مىمف دًمٞماًل قمنغم جمنلء اًمنالا سمٛمٕمٜمنك

 ذسمٕمدذ  ي: سمٕمد رؤيتف

  ؾم٤مىمف ًمبٞم٤من اعم٘مسؿ سمفذ 

   ؾمن٤مىمف ًمبٞمن٤من  ن يمٚمٛمن٦م

 )احلٛمد(  قمؿ ذم اًمدًٓم٦م ُمـ اًمِمٙمرذ

  ؾم٤مىمف ًمبٞم٤من ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م ) ُملم(ذ 

 

قـمـ اًمِمن٤مهدذ وطمسنبل هٜمن٤م  ن رواي٤م  هذا احلدي٨م يمثػمة، ومجٞمٕمٝم٤م ُمتٗم٘من٦م قمنغم ًمٗمٔمن٦م )ذم هنرة( وهنل ُمن( 8)

ـْ َ ِي » ( وهنل: :;/  : ظمت٤مر ُمٜمٝم٤م رواي٦م واطمدة ورد  ذم صنحٞم  ُمسنٚمؿ: ) ىَمن٤مَل اًمُزْهنرُي َوطَمنَدصَمٜمِك ُ َْٞمنٌد قَمن

ـْ َرؾُم  َٓ ِهَك َ ْرؾَمَٚمْتَٝم٤م شَم٠ْميُمنُؾ )َدظَمَٚم٧ِم اُْمَرَ ٌة اًمٜم٤َمَر رِم ِهَرٍة َرسَمَٓمْتَٝم٤م وَماَل ِهَل َ ـْمَٕمَٛمْتَٝم٤م وَ )ىَم٤مل:  -×-قِل اهللَِ ُهَرْيَرَة قَم

ـْ ظَمَِمنن٤مِش إَْرِض طَمَتننك َُم٤مشَمنن٧ْم َهننْزًٓ( ،  :8/85ذ وإدأ اعمٗمننرد56:/2ذ ويٜمٔمننر: صننحٞم  اًمبخنن٤مري (ُِمنن

 ذ2/888(، واجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم 768، طمدي٨م رىمؿ )2/507وصحٞم  اسمـ طمب٤من 

(، يمام روي  ّن اُمر ة دظمٚم٧ِم اًمٜم٤مَر ذم هّرٍة، ذ ضم٤مء ومٞمٝم٤م: و)ذم20(  يٜمٔمر: اًمتحٗم٦م اًمقومٞم٦م سمٛمٕم٤مين طمروا اًمٕمرسمٞم٦م 2)

  ي: سمسب٥م ِهّرةذ

 ذ72يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ75يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)



 

 ُم٤م ُمـ طمٞم٨م اطمتج٤مضمف سم٤مٔصم٤مر> وم٘مد اطمنت٩م سمن٠مصمر واطمند وم٘منط، وهنق ًمٕمبند اهلل سمنـ 

ُمسننٕمقد، رب اهلل قمٜمننف، اؾمننتدل سمننف قمننغم ٟمنندرة طمننذا اًمننالا ُمننـ اجلٛمٚمنن٦م آؾمننٛمٞم٦م، 

اجلٛمٚمن٦م اًمتنل شم٘منع سمٕمند اًم٘مسنؿ اؾمنٛمٞم٦م »اًمقاىمٕم٦م ضمقاسم٤ًم ًمٚم٘مسؿ ومل يٓمؾ اًمٙمالا، وم٘م٤مل: 

ؾمٛمٞم٦م: يٚمزا آشمٞم٤من ومٞمٝم٤م ذم ضمقاأ اًم٘مسؿ سم٤مًمالاذذذويٜمندر طمنذا اًمنالا وومٕمٚمٞم٦م، وم٤مٓ

عضا مل يٓمؾذ ىم٤مل اسمنـ ُمسنٕمقد، رب اهلل قمٜمنف: واًمنذي ٓ عًمنف همنػمه، هنذا ُم٘من٤ما اًمنذي 

 ذش  ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمب٘مرة

ٟمخٚمص ُمـ هذا عمم  ن اسمـ اًمٜمج٤مر، مل يقل احلدي٨م طم٘مف، ومل يريمـ عًمٞمف يمام يٜمبٖمنل 

سمنف ذم اًمندرا اًمٜمحنقي، يمنام هنق احلن٤مل قمٜمند يمثنػم ُمنـ اًمٜمحن٤مة اًمنذيـ ذم آطمتج٤مج 

 شم٘مدُمقا قمٚمٞمفذ 

وًمٕمؾ اًمذي ضمٕمؾ اعم١مًمػ ي٘مٍّم ذم هذا اجل٤مٟم٥م، واهلل  قمٚمنؿ، يمقٟمنف ُم٘مرئن٤ًم وًمنٞمس 

 سمٛمحّد ذ

اإليمث٤مر ُمنـ  اقمتٜمك اسمـ اًمٜمج٤مر سم٤مًمِم٤مهد اًمِمٕمري، يمٖمػمه ُمـ اًمٜمح٤مة اًمذيـ اقمت٤مدوا

نميـ ُمق ننٕم٤ًم، شمق قمننن٧م نآؾمتِمننٝم٤مد سم٤مًمِمننٕمر ذم يمتنننبٝمؿ، عض ضيمننره ذم صمامٟمٞمنن٦م وقمننن

رومٞم٦م، واعمسن٤مئؾ اًمٚمٖمقين٦م، نُمق ققم٤مهت٤م قمغم ُم٤م يم٤من ُمٓمردًا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م واًمّمن

ويمذا ُم٤م يم٤من ٟم٤مدر اًمقرود ىمٚمٞمؾ آؾمتٕماملذ واسمـ اًمٜمج٤مر ٓ يتٛمٞمز قمـ همػمه ُمـ اًمٜمح٤مة 

عمم آؾمتِمٝم٤مد سمام هق ُمتداول سملم اًمٜمح٤مة ُمنـ إؿمنٕم٤مر، ُمنـ ذم هذا اًمب٤مأ، وم٘مد قمٛمد 

همػم قمٜم٤مي٦م سمٜمسب٦م اًم٘مقل عمم ىم٤مئٚمف، وعن يم٤من ُمِمٝمقرًا، ومٚمؿ يٜمس٥م ُمٜمٝم٤م ؾمقى ؿمن٤مهديـ 

 ذم رنعض اىمتّم ، يمام  ٟمف مل يتؿ سمٕمْمٝم٤م، وأظمر ًمعظمٓمؾاصمٜملم وم٘مط،  طمدمه٤م جلرير

 

 ذ8/998(ذ وهق ذم ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م 822/  2اخلؼم سمٚمٗمٔمف ذم  صحٞم  اًمبخ٤مري  )( 8)

 ذ77اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ70يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)



 

 ذؾمبٕم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم ؿمٓمر اًمبٞم٧م  و سمٕمْمف

وم٘مد ريمنـ عًمٞمنف ذم  رسمٕمن٦م ُمقا نع  سم٤مًمِم٤مهد اًمٜمثري اعمٜمسقأ عمم اًمٕمرأ ُم٤م قمٜم٤ميتف 

وم٘مط اؾمتِمٝمد هب٤م قمغم ُم٤م هق ٟم٤مدر وىمٚمٞمؾ  و ؿم٤مض ذم يمالا اًمٕمرأ، وٓ سم٠ما ذم ضيمرهن٤م 

 مجٞمٕم٤ًم هٜم٤م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗم٤مئدة، ٕهن٤م ٓ شمِمٙمؾ صم٘ماًل ًم٘مٚمتٝم٤مذ وهل:

 وم٘من٤مل: ء اًمٙمن٤ما سمٛمٕمٜمنك آؾمنتٕمالءذذ اطمنت٩م هبنذا اًم٘منقل قمنغم جمنليمخػمىمقهلؿ: 

: يمخػمذ  ي: قمغم وشمٙمقن: ًمالؾمتٕمالءذ ىمٞمؾ ًمبٕمض اًمٕمرأ: يمٞمػ  صبح٧م؟ ىم٤مل»

 ذشظمػم

ودظمقهل٤م »ُرَأ( قمغم اعمْمٛمر، وم٘م٤مل: ذ اطمت٩م سمف قمغم ٟمدرة دظمقل )ُرسَمف ومتًك وىمقهلؿ: 

 ذشُرسَمف ومتكخمتص سم٤مًمٔم٤مهر، ومال شمدظمؾ قمغم اعمْمٛمر عٓ ومٞمام ٟمدر ُمـ ٟمحق: 

ذ اطمت٩م سمف قمغم دظمنقل شمن٤مء اًم٘مسنؿ قمنغم همنػم شمرأ  اًمٙمٕمب٦م، ـشم٤مًمر  ،شَمَري  وىمقهلؿ: 

: وم٢مهن٤م ختتص سم٤مًمٔم٤مهر، ومت٘مقل: شمن٤مهلل ٕومٕمٚمنـذذذ و ُم٤م شم٤مء اًم٘مسؿ»ًمٗمظ اجلالًم٦م، وم٘م٤مل: 

وؾمننٛمع ُمننـ يمالُمٝمننؿ : وشمننري، وشمنن٤مًمر ـ، وشمننرأ اًمٙمٕمبنن٦مذ وم٠مدظمٚمقهنن٤م قمننغم همننػم 

 ذشاجلالًم٦م

ذ  ورد هذه احلٙم٤مي٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم أعضا سمٚمغ اًمرضمؾ اًمستلم وم٢مّي٤مه وعّي٤م اًمِمقاوىمقهلؿ: 

وم٢مينن٤مه وعينن٤م  اًمسننتلم عضا سمٚمننَغ اًمرضمننؾ»وطمٙمننل قمننـ اًمٕمننرأ: » ؿمننذوضه٤م، وم٘منن٤مل: 

 

 ذ72يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)

 ذ96، 77، 76، 69، 66يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 7)

 ُمـ )أ(ذ وذم إصؾ: ىمٞمؾذ( 8)

 ذ72اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ76اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ76اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)

 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ )أ(ذ( 7)



 

عين٤م  »وهذه احلٙم٤مي٦م ؿم٤مضة وٓ ي٘م٤ما قمٚمٞمٝم٤م>  ٓ شمرى  ٟمنف مل يسنٛمع ُمنٜمٝمؿ شذ اًمِمقاأ

،وٓ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ شم٠ميمٞمد اًمٚمقاطمؼ اًمتل شمٚمح٘منف ، ومنؽميمٝمؿ ضًمنؽ دًٓمن٦م قمنغم شوعّي٤م اًمب٤مـمؾ

 ذشهذه  احلٙم٤مي٦م ؿمذوض

 شمٜمبل هذه اًمٗم٘مرة قمـ قمٚمؿ اسمـ اًمٜمج٤مر سم٠مىمقال اًمٕمرأ اًمِم٤مضة واًمٜم٤مدرةذ

ؾمب٘م٧م ُمٜم٤م اإلؿم٤مرة عمم  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمند قمٜمنل سمنىلراء اًمٕمٚمنامء وٟم٘منؾ اًمٙمثنػم ُمٜمٝمن٤م، 

٧م ٟمحنق اعمئن٦م ىمنقل وىمد شم٘مّمنٞم٧م مجٚمن٦م ُمن٤م ٟم٘مٚمنف ذم يمت٤مسمنف ُمنـ إىمنقال وأراء، ومبٚمٖمن

ور ي، ٟمس٥م ُمٜمٝم٤م ٟمحق  رسمٕملم ىمقًٓ ٕصح٤مهب٤م، و همٗمؾ ٟمسب٦م اًمبن٤مىمل، ويمن٤من ؾمنٞمبقيف 

هق إيمثر طمْمقرًا سمنلم هن١مٓء اًمٕمٚمنامء، عض ٟمسن٥م عًمٞمنف ؾمنت٦م  ىمنقال، وٟمسن٥م ًمِمنٞمخف 

اخلٚمٞمؾ سمـ   د  رسمٕم٦م  ىمقال، ويمذا ومٕمؾ ُمع   د سمـ حيٞمنك صمٕمٚمن٥م،   ُمن٤م اًمٗمنراء واسمنـ 

ام صمالصمن٦م  ىمنقال، و ورد ًمٚمٛمنؼمد ىمنقًملم، وُمنثٚمٝمام ًمٚمزضمن٤مج هِم٤ما، وم٘مد ٟمس٥م ًمٙمؾ ُمنٜمٝم

ٍم ىمّمنده ُمنـ قمنرض هنذه نو ي قمكم اًمٗم٤مرد، و ومرد ُم٤م شمب٘منك ًمٚمب٘مٞمن٦مذ ويٛمٙمنـ طمن

 إىمقال ذم صمالصم٦م  ُمقر:

: ًمالطمتج٤مج هب٤م، وسمٞم٤من ُم٤م هق  ُمثؾ ومٞمام شمٕمدد  ومٞمف اًمقضمقه،  و إُمر إّول

ح٤ًم ًم٘مراءة اًمرومع ذم ىمقًمف  وىمع ومٞمف ظمالا، ُمـ ضًمؽ اخت٤مضه ُمـ اظمتٞم٤مر ؾمٞمبقيف ُمرضم 

واًمَرومُع َ ضمقدذ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمقِا واًمدًٓم٦م قمغم صمب٤م  » وم٘م٤مل: ژ پ  پ ژ :شمٕم٤ممم

ذ وُمـ ضًمؽ  يْم٤ًم شوقمٚمٞمف اجلٛمٝمقراعمٕمٜمك واؾمت٘مراره، وهق اظمتٞم٤مر ؾمٞمبقيف

وىمد »اطمتج٤مضمف سمام ضه٥م عًمٞمف اخلٚمٞمؾ وؾمٞمبقيف ذم  ّن )عّي٤م( اؾمؿ ُمْمٛمر، وم٘م٤مل: 

 

 : اًمِملمذ ذم )أ(( 8)

 وم٘مد ٟم٤مىمش اسمـ ضمٜمل هذه اعمس٠مًم٦مذ 8/287 صٜم٤مقم٦م اإلقمراأ ذ ويٜمٔمر:  85اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ79اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)



 

٤م( اؾمؿ  ٞمفاظمتٚمػ وم : ومذه٥م اخلٚمٞمؾ سمـ   د وؾمٞمبقيف،ر ٝمام اهلل شمٕم٤ممم، عمم  ن )عي 

ذ وُمـ ضًمؽ اطمتج٤مضمف سمام ضه٥م شُمْمٛمر، وقمٚمٞمف اعمح٘م٘مقن ُمـ  هؾ هذه اًمّمٜم٤مقم٦م

وشمٙمقن » عًمٞمف اًمٗمراء  ن طمرا اجلر )عمم( ىمد شم٠ميت  ائدة وشمٗمٞمد اًمتقيمٞمد، وم٘م٤مل: 

 ُمثٚم٦م قمغم ضًمؽ يمثػمة طمسبٜم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤مذ وإش، وهل اًمزائدةذ  صمبتف اًمٗمراءًمٚمتقيمٞمد

قمر ٜم٤مهذ

: ًمبٞم٤من  راء اًمٕمٚمامء ومٞمام شمٕمدد  ومٞمف اًمقضمقه،  و وىمنع ومٞمنف ظمنالا ُمنـ إُمر اًمّث٤مين

همػم شمرضمٞم  ر ي قمغم  ظمنر، ٓطمنتامل اعمسن٠مًم٦م ًمتٚمنؽ اًمقضمنقهذ ُمنـ ضًمنؽ سمٞم٤مٟمنف عمٕمن٤مين 

ذ وىمن٤مل اسمنـ ومٛمٕمٜم٤مه٤م: اًمت٘مٚمٞمؾ، وهنق ُمنذه٥م إيمثنريـش: ُرَأ »و ُم٤م » )ُرَأ(، وم٘م٤مل: 

درؾمتقيف، ومج٤مقم٦م: عهن٤م ًمٚمتٙمثػم  سمدًاذ وشمقؾمنط اسمنـ هِمن٤ما وم٘من٤مل: شمنرد ًمٚمٙمثنػم يمثنػمًا، 

 ذشوًمٚم٘مٚمٞمؾ ىمٚمٞمالً 

: ًمبٞم٤من اًمنر ي اعمتٗمنرد سم٤معمخ٤مًمٗمن٦م وعفمٝمن٤مر  نٕمٗمف، ُمنـ ضًمنؽ قمر نف إُمر اًمّث٤مًم٨م

وهنق ، اًمنر ـ( صنٗم٦م هلل) »ًمر ي صمٕمٚم٥م ذم  ن )اًمر ـ( ُمٕمَرأ ُمـ اًمٕمؼماٟمٞم٦م، وم٘م٤مل: 

ذ ويمذا قمر ف ًمنر ي اًمبٚمخنل ذم شؿ قمري، ظمالوم٤ًم ًمثٕمٚم٥م ذم شمٕمريبف ُمـ اًمٕمؼماٟمٞم٦ماؾم

وهق قمنري، ظمالومن٤ًم ًمٚمبٚمخنل ش اهلل»وم٘مٞمؾ: » شمٕمري٥م ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمـ اًمرسي٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مل: 

ذ وُمـ ضًمنؽ ىمقًمنف  يْمن٤ًم ذم ُمٕمنرض طمديثنف قمنـ اجلٛمٚمن٦م شرسي٤مٟمٞم٦منذم شمٕمريبف ُمـ اًم

 

 ذ86اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ;6اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ75اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ69اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ69اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)



 

 ذشر ُمـ مجٚم٦م ظمالوم٤ًم ٕي قمكم اًمٗم٤مردوجيق  آقمؽماض سم٠ميمث» آقمؽما ٞم٦م: 

يم٤مٟم٧م ٓسمـ اًمٜمج٤مر قمٜم٤مي٦م سمٚمٖم٤م  اًمٕمرأ وهلج٤مهت٤م ذم يمت٤مسمف، وم٘مد وضمنف ُمنـ ظمالهلن٤م 

٤من  ّن ًمنبٕمض إًمٗمن٤مظ سمٕمض وضمقه اًم٘مراءا  اًمتنل ورد  ذم  ًمٗمن٤مظ اًمٗم٤محتن٦م، يمنام  سمن

 ذ يمثر ُمـ ًمٖم٦م

ٝمف ًم٘مراءة ومت  مهزة )عي٤م ( سم٠مّن ضًمؽ ًمٖمن٦م ُمسنٛمققم٦م، ومٛمـ  ُمثٚم٦م إُمر إول شمقضمٞم

ذ ويمننذًمؽ وعمننـ ىمر هنن٤م )هٞمنن٤م ( سم٘مٚمنن٥م اهلٛمننزة هنن٤مء، سمنن٠مّن ضًمننؽ ؿمنن٤مئع ذم يمالُمٝمننؿ

رسه٤م، سمن٠من اًمٗمنت  ًمٖمن٦م نشمقضمٞمٝمف ًم٘مراءة ومت  اًمٜمقن إومم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم )ٟمستٕملم( ويم

ًمّمن٤مد، عض راط( سم٤منذ ويمنذا )اًمّمنىمريش، واًمٙمرس ًمٖم٦م متٞمؿ، و ؾمد، وىمٞمس، ورسمٞمٕمن٦م

﴾ هبٛمنزة وٓ اًمْمن٠مًملموىمنرف ﴿» :ذ وُمـ ضًمؽ  يْم٤ًم ىمقًمفضيمر  ن ضًمؽ ًمٖم٦م ىمريش

 ذ شُمٗمتقطم٦م، وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم يمالا اًمٕمرأذذ

، وذم )ُرَأ(قمندة وُمـ  ُمثٚم٦م إُمر اًمث٤مين: ضيمره  ن ذم يمٚمٛم٦م )اؾمؿ( مخس ًمٖم٤م 

وذم  ،، وذم )اًمنذي(  رسمنع ًمٖمن٤م ، وذم يمٚمٛم٦م ) ُملم( ًمٖمتن٤من)ُرَأ(قمدة ًمٖم٤م 

 ذ وذم )طم٤مؿم٤م( صمال  ًمٖم٤م 

 

 ذ80اًم٘مقاقمد احلس٤من: ،( 7)

 ذ86ن: ، يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤م( 8)

 ذ:8يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)

 ذ90يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 5)

 ذ96اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 6)

 ذ69يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 7)

 ذ75يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)

 ذ97يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 9)

 ذ98يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( :)

 ذ72يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( ;)



 

 املبحث الثالث
 في كتابه، وما كان مثخله في بابه موازنة بني منهج ابن النجار

ؾمننب٘م٧م اإلؿمنن٤مرة ذم اًمتٛمٝمٞمنند عمم  ن مجٚمنن٦م ُمننـ اعمٕمننرسملم اقمتٜمننقا سمنن٢مقمراأ اًمٗم٤محتنن٦م، 

سمٕمْمنٝم٤م، ويمن٤من ممن٤م شم٘متْمنٞمف  وم٠مومردوا هل٤م يمتب٤ًم ُمسنت٘مٚم٦م، طمٗمٔمن٧م ًمٜمن٤م إين٤ما ،سمن٢مضن اهلل،

ذه اًمدراؾم٦م اًمقىمنقا قمنغم ُمن٤م وصنؾ عًمٞمٜمن٤م ُمٜمٝمن٤م، ًمٕم٘مند ُم٘م٤مرٟمن٦م سمٞمٜمٝمن٤م، ًمٜمنرى ـمبٞمٕم٦م ه

رس اهلل صنقرًا ُمنـ نُمق ع يمت٤مسمٜم٤م ُمٜمٝمن٤م، ومت٘مّمنٞم٧م  ظمب٤مرهن٤م، وـمٚمبتٝمن٤م ذم ُمٔم٤مهنن٤م، ومٞمن

سمٕمْمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٗم٘مرة اعمقضمزة اعمختٍمة، اًمتل  ُمؾ  ن يقوم٘مٜمل اهلل جلٕمٚمٝم٤م سمحثن٤ًم 

واًمبٞمنن٤من، يمننام  ُمننؾ  ن يننقوم٘مٜمل  ُمسننت٘ماًل، يننقذم هننذه اًمٙمتنن٥م طم٘مٝمنن٤م ُمننـ اإليْمنن٤مخ

يمر، وـمل  صٗمح٦م اًمٜمسٞم٤منذ  إلظمراضمٝم٤م عمم قم٤ممل اًمذ 

 وحيسـ هٜم٤م  ن ٟمبد  سمام هق  ىمدا ُمٜمٝم٤م ومٜم٘مقل:

حمٛمند سمننـ   ند اًمننديب٤مضمل  ٓسمنـ اعمٜمٗمٚمننقـمل اًمنديب٤مضمل، وزم اًمننديـ  سمنق قمبنند اهلل،

 ذذ خمٓمقط(هن996: ) اًمِم٤مومٕمل

ذا اًمٙمت٤مأ  ظماله ُمـ اعم٘مدُم٦م اًمتل ُمنـ ؿمن٠مهن٤م  ن شمٗمّمن  قمنـ هدومنف ُمنـ ُم١مًمػ ه

شم٠مًمٞمٗمننف، وشمٙمِمننػ اًمٜم٘منن٤مأ قمننـ سمٕمننض ُمالُمنن  ُمٜمٝمجننف، وًمٙمننـ ضًمننؽ ٓ يٛمٜمٕمٜمنن٤م ُمننـ 

شمِمخٞمص هذه اعمٕم٤ممل، ُمـ ظمالل ُم٤مدة اًمٙمت٤مأ ٟمٗمسف، عض ـم٤معم٤م هق سملم  ينديٜم٤م، واحلٛمند 

 :قر أشمٞم٦مهلل، وقمٚمٞمف  ىمقل عن ُمٜمٝم٩م اًمديب٤مضمل ذم يمت٤مسمف هذا يتٚمخص سم٤مُٕم

اُمت٤م  اًمٙمت٤مأ سم٤مًمٕمرض اعمريّمز ٕهؿ ُمق ققم٤م  اًمٜمحنق وُمن٤م يٜمندرج حتتٝمن٤م ُمنـ  -

 

 يٜمٔمر: وصٗمف ذم اًمتٛمٝمٞمدذ( 8)

 وُم٤م سمٕمده٤مذ 8يٜمٔمر: عقمراأ  ا اًمٙمت٤مأ ، ( 2)



 

قمٜم٤مويـ رئٞمس٦م وومرقمٞم٦م، ُمـ همػم وًمقج ذم اعمس٤مئؾ اًمدىمٞم٘م٦م،  و اعمسن٤مئؾ اخلالومٞمن٦م اًمتنل 

 ٓ ختدا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ همػم اعمختصذ

 ىمٍم اعم١مًمػ يمت٤مسمف قمغم قمٚمنؿ اًمٜمحنق طمسن٥م، ومٚمنؿ ينذيمر ومٞمنف ؿمنٞمئ٤ًم ُمنـ ُمسن٤مئؾ -

اًمٍما  و اًمبالهم٦م  و اًم٘مراءا   و همػمه٤مذ سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمجن٤مر اًمنذي قمنرض 

 ذم يمت٤مسمف اًمٙمثػم ُمـ هذه اعمس٤مئؾذ

اىمتٗمك اعم١مًمػ ُمٜمٝم٩م اًمٜمح٤مة ذم قمرض ُم٤مدة يمت٤مسمف، عضا سمد  يمالُمف سم٠مىمس٤ما اًمٙمنالا  -

اًمتل هل آؾمؿ واًمٗمٕمؾ واحلرا، ظمالوم٤ًم عم٤م ومٕمٚمف اسمـ اًمٜمجن٤مر اًمنذي اختنذ ُمنـ  ًمٗمن٤مظ 

را، واًمبالهمن٦م واًمّمنق ، ن٦م ؾمبٞماًل ًم٘مقل ُم٤م يقد ىمقًمف ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٜمحنق واًمّمناًمٗم٤محت

 ووضمقه اًم٘مراءا ذ

ظمال اًمٙمت٤مأ ُمـ اًمتٕمٚمٞمنؾ واًمتحٚمٞمنؾ وعسمنداء وضمٝمن٤م  اًمٜمٔمنر، و ىمنقال اًمٕمٚمنامء  -

وقمننرض  رائٝمننؿ، سمخننالا يمتنن٤مأ اسمننـ اًمٜمجنن٤مر اًمننذي اؿمننتٛمؾ قمننغم اًمٙمثننػم ُمننـ هننذه 

 اعمس٤مئؾذ

عم١مًمنػ واًم٘من٤مرف، سمخنالا يمتن٤مأ اسمنـ ظمال اًمٙمت٤مأ ُمنـ اًمٚمٖمن٦م احلقارين٦م سمنلم ا -

 اًمٜمج٤مر اًمذي يمثػمًا ُم٤م حي٤مور اًم٘م٤مرف قمـ ـمريؼ اًمس١مال واجلقاأذ

عن مم٤م ي١مظمذ قمغم هذا اًمٙمت٤مأ قمدا اًمتقاومؼ سملم ُم٤مدة اًمٙمت٤مأ وقمٜمقاٟمنف، ومٝمنق ٓ  -

يٕمدو يمقٟمف يمت٤مسم٤ًم خمتٍمًا يٕمرض  هؿ  سمقاأ اًمٜمحق ذم شمريمٞمز ؿمديد، وٓ يٙم٤مد اًم٘م٤مرف 

اًمٗم٤محت٦م ومٞمف، سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمج٤مر اًمذي ضمٕمؾ ُمنـ  ًمٗمن٤مظ ي٘مػ قمغم  ًمٗم٤مظ ؾمقرة 

 ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م حمقرًا رئٞمس٤ًم شمدور طمقًمف ُم٤مدة اًمٙمت٤مأذ

 هذه  هؿ اًمٗمرو، اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل سمر   سملم اًمٙمت٤مسملم،  ُم٤م ُم٤م اشمٗم٘م٤م ومٞمف ومٝمق أيت:

اشمٗم٘م٤م ذم اًمٗمٙمرة وهل  ن يماًل ُمٜمٝمام طم٤مول قمرض قمٚمٛمف ذم هذا اًمب٤مأ ُمـ ظمالل  -

 رة اًمٗم٤محت٦مذعقمراأ ؾمق



 

طم٤مول يمٌؾ ُمٜمٝمام  ن يٜمٗمذ عمم  سمقاأ اًمٜمحنق ُمنـ ظمنالل ُمن٤م شمثنػمه  ًمٗمن٤مظ اًمٗم٤محتن٦م  -

ٟمٗمسٝم٤م، عٓ  ن اسمـ اًمٜمج٤مر يم٤من  يمثر اٟمٓمالىم٤ًم ُمنـ اسمنـ اعمٜمٗمٚمنقـمل، اًمنذي مل يسنتٓمع  ن 

 يٜمٗمؽ قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمح٤مة اعمٕمروا اعم٠مًمقا ذم يمتبٝمؿذ

 

 ذ (هن8:6: )ًمإلؾمٗمرايٜمل، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ   د،      

 : هؿ اعمٞمزا  اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل اُمت٤م  هب٤م هذا اًمٙمت٤مأ

ىمدا ًمف ُم١مًمٗمف سمٛم٘مدُم٦م ـمقيٚم٦م شم٘مع ذم ورىمتلم و ي٤مدة، حتد  ومٞمٝم٤م قمـ  مهٞم٦م قمٚمؿ  -

اًمٜمحق، وُمٙم٤مٟمتف سملم اًمٕمٚمقا وٟمِم٠مشمف، وسمنلّم اًمٗمنر، سمٞمٜمنف وسمنلم قمٚمنؿ اًمٚمٖمن٦م، ومل يٗمّمن  

قمـ ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجف، وٓ قمـ ؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمفذ سمخالا يمت٤مأ اسمنـ  -  اًمٕم٤مدةيمام ضمر-ومٞمٝم٤م 

 اًمٜمج٤مر اًمذي سمد  سمداي٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ُم٠مًمقوم٦مذ

اُمت٤م  اًمٙمت٤مأ سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اًمٜمحقي، وُم٤م وىمع ذم يمثػم ُمـ ُمس٤مئٚمف ُمنـ ظمنالا سمنلم  -

 اًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم، ومٝمق يمت٤مأ ُمٙمتقأ ًمٚمٕمٚمامء وًمٞمس ًمٚمٛمبتدئلمذ

يِمٕمر اًم٘م٤مرف  ٟمف يٓم٤مًمع ذم يمتن٤مأ خمنتص  اُمت٤م  سم٤مإلـم٤مًم٦م واإلؾمٝم٤مأ، سمحٞم٨م ٓ -

ر اًم٘م٤مرف سم٠مٟمف ذم صدد  سم٢مقمراأ اًمٗم٤محت٦مذ سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمج٤مر اًمذي ٓ يٜمٗمؽ يذيم 

 احلدي٨م قمـ  ًمٗم٤مظ اًمٗم٤محت٦مذ

سمد  ومٞمف ؿمخّمٞم٦م اعم١مًمنػ وا نح٦م ضمٚمٞمن٦م ومٝمنق يٕمٚمنؾ وحيٚمنؾ، ويٜم٘مند وي٘منرر،  -

ىذ سمخالا اسمنـ ويٕمؼم قمـ اًمٜمح٤مة اًمبٍميلم سم٤مٕصح٤مأ، وقمغم هذا ومٝمق سمٍمي اهلق

 اًمٜمج٤مر اًمذي مل ئمٝمر ضًمؽذ

ىمٍمه قمغم اًمٜمحق طمس٥م، ومٚمؿ يقرد ومٞمف ُمس٤مئؾ سومٞمن٦م  و سمالهمٞمن٦م،  و صنقشمٞم٦م،  -

وهمنرب ُمننـ هننذا اًمٙمتنن٤مأ قمٚمننؿ اإلقمننراأ »ذذذوىمند  ؿمنن٤مر عمم ضًمننؽ ساطمنن٦م وم٘منن٤مل 

 

 شم٘مدا اًمتٕمريػ هبذا اًمٙمت٤مأ ذم اًمتٛمٝمٞمدذ( 8)



 

ذ سمخالا يمت٤مأ اسمـ اًمٜمج٤مر اًمذي مجع ومٞمف مجٚم٦م  شوطمده، وىمد مجٕم٧م ومٞمف ُمٕمٔمٛمفذذذ

 حقي٦م واًمٚمٖمقي٦م، واًمٍمومٞم٦م واًمبالهمٞم٦مذُمـ اعمٕم٤مرا اًمٜم

و ننع ُمٚمخّمنن٤ًم ذم ظم٤ممتتننف ضيمننر ومٞمننف مجٞمننع إسمننقاأ اًمتننل شمٜم٤موهلنن٤م ذم يمت٤مسمننف  -

 وُمقا ٕمف، يمل هيتدي عًمٞمٝم٤م اًم٘م٤مرفذ

عن مم٤م ي١مظمذ قمغم ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمت٤مأ، ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري، قمغم ُم٤م ومٞمف ُمنـ 

 مجٚم٦م ُمـ إُمقر، وهل: احلسـ،

ٟمس٥م يمت٤مأ )اًمقا ح٦م ذم عقمراأ اًمٗم٤محت٦م( ًمٖمػم ُم١مًمٗمف، عض ٟمسنبٝم٤م ٓسمنـ ُمٕمنط،  -

 وهق ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمػ اًمبٖمدادي، يمام سمٞمٜم٤مه ذم اًمتٛمٝمٞمدذ

قمنندا اًمٕمٜم٤مينن٦م سمٜمسننب٦م اًمِمننقاهد اًمِمننٕمري٦م اًمتننل اؾمتِمننٝمد هبنن٤م ًم٘م٤مئٚمٞمٝمنن٤م، عٓ ذم  -

 ُمق ٕملم اصمٜملم، ُمـ  صؾ صمامٟمٞم٦م وقمنميـ ؿم٤مهدًاذ

 اًمتزاُم٤ًم شم٤مُم٤ًم سمٜمسب٦م  ىمقال اًمٕمٚمامء ٕصح٤مهب٤مذمل يٚمتزا  -

قمدا ٟمسب٦م وضمقه اًم٘مراءا  ًم٘م٤مرئٞمٝم٤م عٓ ذم  رسمٕم٦م ُمقا ع وم٘مط، ُمـ  صؾ ؾمبٕم٦م  -

 وصمالصملم وضمٝم٤ًمذ

نميػ اًمٕمٜم٤مينن٦م اًمتننل يسننتح٘مٝم٤م، عض مل نقمنندا اًمٕمٜم٤مينن٦م سم٤مٓطمتجنن٤مج سم٤محلنندي٨م اًمنن -

 ٕمْمٝم٤مذيستِمٝمد سمف عٓ ذم ؾمت٦م ُمقا ع ومل يٕمـ سم٤مًمرواة وٓ سمدىم٦م اًمٚمٗمظ ذم سم

اخلروج قمنـ ُمٜمٝمجنف ظمروضمن٤ًم ُمٗمرـمن٤ًم ذم ُمق نٕملم ، عض ظمنرج ذم  طمندمه٤م ُمنـ  -

طم٘مؾ قمٚمقا اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، عمم قمٚمقا اًمٗم٘مف، وضًمؽ قمٜمد طمديثف قمـ طمروا اًم٘مسنؿ، عض 

ذ وظمنرج ذم اًمثن٤مين اٟمتٝمك سمف احلدي٨م عمم سمٞم٤من  راء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمرُم٦م احلٚمػ سمٖمػم اهلل

 

 وم٤محت٦م اإلقمراأ وعقمراأ اًمٗم٤محت٦مذ( 8)

 ذ77-76يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 2)



 

ُمننـ اًمِمننٕمر جلريننر، وُمننـ قم٤مدشمننف قمنندا ٟمسننب٦م عمم طم٘مننؾ شمنن٤مري  إدأ، عض ٟمسنن٥م سمٞمتنن٤ًم 

إؿمٕم٤مر ًم٘م٤مئٚمٞمٝم٤م، عٓ  ٟمف ذم هذا اعمق ع ظمرج قمـ ُمٜمٝمجف وراخ يتحد  ُمٓمّقًٓ قمـ 

 ذؾمب٥م شمسٛمٞم٦م  ا ضمرير ًمف هبذا آؾمؿ

قمدا اًمتٍمي  سم٠مؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل اؾمت٘مك ُمٜمٝمن٤م  ىمنقال اًمٕمٚمنامء و راءهنؿ عٓ ذم  -

 ُمق ٕملمذ

 

 

 ذ70يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد احلس٤من: ، ( 8)



 

 ةـاتمـالص
٦م اًمٕمٚمٛمٞمنن٦م اًمتننل راُمنن٧م اًمبحنن٨م ذم طمٞمنن٤مة اسمننـ اًمٜمجنن٤مر وذم هن٤مينن٦م هننذه اجلقًمنن 

اًمدُمِم٘مل، وهدوم٧م عمم يمِمػ اًمٜم٘م٤مأ قمـ ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجف ذم  صمر ُمـ  صم٤مره اًمٜمحقي٦م اًمتل 

ـّ ًمٙمثػم ُمـ اًمب٤مطمثلم اًم٘مداُمك واعمحندصملم آـمنالع قمٚمٞمنف، وهنق  مل شمٜمنم سمٕمد، ومل يتس

ريؿ  هنؿ ُمن٤م )اًم٘مقاقمد احلسن٤من ذم عقمنراأ اًم٘منر ن(، يرُسنٟم٤م  ن ٟمٚمخنص ًمٚم٘من٤مرف اًمٙمن

ـّ سمنف قمٚمٞمٜمن٤م ُمنـ اًمٜمتن٤مئ٩م، ومٜم٘منقل سمٕمند ني رسه اهلل ًمٜم٤م اًمقىمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمقائد، وُمن٤م ُمن

 آشمٙم٤مل قمٚمٞمف، ورّد يمؾ ومْمؾ عًمٞمف:

يم٤من ُمـ صمامر هذه اًمدراؾم٦م  هن٤م ومتحن٧م ًمٜمن٤م سم٤مسمن٤ًم ُمنـ  سمنقاأ اًمٕمٚمنؿ قمنغم مجٚمن٦م ُمنـ  -8

قمنراأ خمٓمقـم٤م  عقمراأ اًمٗم٤محت٦م، اًمتل  هدوم٧م عمم قمرض اًمٜمحق اًمٕمري ُمـ ظمنالل ع

 ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، يمٌؾ طمس٥م ـمري٘متف وُمٜمٝمجفذ

يمِمننٗم٧م هننذه اًمدراؾمنن٦م قمننـ ٟمسننخ٦م خمٓمقـمنن٦م صم٤مًمثنن٦م ُمننـ يمتنن٤مأ )وم٤محتنن٦م اإلقمننراأ  -2

وعقمراأ اًمٗم٤محت٦م(، مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اعمح٘مؼ، يم٤مٟم٧م ُمٜمسنقسم٦م ًمٖمنػم ُم١مًمٗمٝمن٤م، وحتٛمنؾ همنػم 

 قمٜمقاهن٤م إصكمذ

٤مأ يمِمٗم٧م هذه اًمدراؾم٦م اًمٜم٘م٤مأ قمـ ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م صم٤مٟمٞمن٦م شم٤مُمن٦م وضمٞمندة، ُمنـ يمتن -5

، يم٤مٟمن٧م جمٝمقًمن٦م اعم١مًمنػ، وحتٛمنؾ ( هن966: ))عقمراأ  ا اًمٙمت٤مأ( ٓسمـ اعمٜمٗمٚمقـمل، 

 همػم قمٜمقاهن٤م اًمّمحٞم ذ

 يمنند  هننذه اًمدراؾمنن٦م صننح٦م ٟمسننب٦م يمتنن٤مأ )وم٤محتنن٦م اإلقمننراأ وعقمننراأ اًمٗم٤محتنن٦م(  -6

ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل، سمٕمد  ن شمبلم ًمٚمب٤مطم٨م  ن صمال  ٟمس  ظمٓمٞم٦م ُمـ هذا اًمٙمت٤مأ حتٛمؾ يمنؾ 

، وُم١مًمٗمن٤ًم  ظمنرذ و ن حم٘منؼ وم٤محتن٦م اإلقمنراأ مل يقصمنؼ ُمٜمٝم٤م قمٜمقاٟم٤ًم خيتٚمػ قمـ إظمنرى

 هذه اعمس٠مًم٦مذ

يص، قمنـ وضمنقد خمٓمقـمن٦م، رضمحن٧م نيمِمٗم٧م هنذه اًمدراؾمن٦م سمٕمند اًمبحن٨م واًمت٘من -7

ل نٟمسبتٝم٤م ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم، وهل ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، ويم٤من اًمسب٥م وراء شم٘مّم



 

٦م، ومل يقصمنؼ هذه اعمس٠مًم٦م  ن سمٕمض اًمب٤مطمثلم ضيمر  ن ٓسمـ رضم٥م يمت٤مسم٤ًم ذم عقمراأ اًمٗم٤محت

 ضًمؽذ

 صمبت٧م هذه اًمدراؾم٦م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمد شمتٚمٛمذ قمغم ؿمنٛمس اًمنديـ اسمنـ اجلنزري،  -8

، قمالُم٦م قمٍمه ذم اًم٘مراءا ،ذ وهق  ُمر مل  يذيمره اًمب٤مطمثقن اًمذيـ طم٘م٘مقا ( هنن55:: )

 سمٕمض يمتبفذ

 طمّم٧م هذه اًمدراؾم٦م ٓسمـ اًمٜمج٤مر شمسٕم٦م قمنم شمٚمٛمٞمذًا، وهذا اًمنرىمؿ مل يتقصنؾ  -9

 ؾم٦م  طمد ُمـ اًمب٤مطمثلمذعًمٞمف ىمبؾ هذه اًمدرا

 ؿم٤مر  هذه اًمدراؾم٦م عمم  ن ووم٤مة اسمـ اًمٜمجن٤مر يم٤مٟمن٧م ؾمنٜم٦م ؾمنبع وؾمنتلم وصمنامين  -:

 ُمئ٦م، وًمٞمس ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وصمامين ُمئ٦م، يمام  صمبتف اًمسخ٤موي، وشمبٕمف اًمب٤مطمثقنذ

مل  يمِمٗم٧م هذه اًمدراؾم٦م اًمٜم٘م٤مأ قمـ  صمر ضمديد ُمـ  صم٤مر اسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمدُمِمن٘مل، -;

ـمن٤م ، ومل يٓمٚمنع قمٚمٞمنف  طمند ممنـ ؾمنب٘مٜمل شمذيمره يمت٥م اًمؽماضمؿ، وٓ ومٝمن٤مرا اعمخٓمق

 ًمتح٘مٞمؼ سمٕمض يمتبفذ

سمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمدى متٙمـ اسمـ اًمٜمجن٤مر ُمنـ قمٚمنقا اًمٚمٖمن٦م اًمٕمرسمٞمن٦م، ٟمحقهن٤م،  -80

وسومٝم٤م، وسمالهمتٝم٤م، وصقهت٤م، ومْماًل قمـ متٙمٜمف ُمنـ قمٚمنؿ اًم٘منراءا  اًمنذي سمنف قُمنرا 

 واؿمتٝمرذ

ثنر سمٙمثنػم سمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر ىمد اقمتٛمند قمنغم اًمِمن٤مهد اًم٘منر ين  يم -88

 ُمـ اًمِم٤مهد اًمِمٕمريذ ظمالوم٤ًم ًمٙمثػم ُمـ اًمٜمح٤مة اًمذي يٕمتٛمدون قمغم اًمِمٕمر  وًٓذ

 ذاًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محلدي٨م اًمنميػ وأصم٤مرسمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م  ن اسمـ اًمٜمج٤مر يم٤من ىمٚمٞمؾ  -82

ويم٤من ُمـ صمامر هذا اًمبح٨م،  ٟمف ٟمبٝمٜمنل إلقمن٤مدة اًمٜمٔمنر ذم رسمنط اًمٜمحنق سمن٤مًم٘مر ن،    -85

ٕضمٚمف ٟمِم٠م، وذم  طمْم٤مٟمف ٟمام قمقده واشمسؼ، ومٝمنق ذم احل٘مؾ اًمتٕمٚمٞمٛمل، ضًمؽ ٕن اًمٜمحق 

 اعمٞمدان اًمٕمٛمكم اخلّم٥م ًمتٓمبٞمؼ ىمقاقمد اًمٜمحق اًمٕمري وعشم٘م٤مهن٤مذ  



 

وذم ر يل وم٢من هذا اًمٙمت٤مأ ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م قمغم ـمريؼ شمٞمسػم شمٕمّٚمؿ اًمٜمحنق اًمٕمنري،  -86

 و رى  ٟمف ًمق ـمّبؼ ُمٜمٝمجف ذم ُمٞمدان اًمتٕمٚمٞمؿ ٕقمٓمك صمامره اعمرضمقة، واهلل  قمٚمؿذ

 وقمغم  ًمف وصحبف وؾمّٚمؿذ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمند،  اهلل ًمٜم٤مهذا  ظمر ُم٤م يرس

 كتبه د. عمار أمني الددو
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 هنذ ُمّمقريتذ966  يقؾمػ اًمٕمثامين اًمديب٤مضمل، 

هننن/ 8608، دار اًمٕمٚمننؿ ًمٚمٛماليننلم، سمننػمو ، 9هننن(، ط8;85اًمننزريمكم، ظمننػم اًمننديـ، )   -;

 اذ8:;8

: ؾمنبط اسمنـ اًمٕمجٛمنل، عسمنراهٞمؿ سمنـ حمٛمند سمنـ ظمٚمٞمنؾ  -80

 اذ::;8، 8هن، حت٘مٞمؼ : قمالء اًمديـ قمكم ر ٤م ،  دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، ط68:اًمِم٤مومٕمل،   

: اسمـ اًمٜمج٤مر اًمدُمِم٘مل، حمٛمد سمـ   د سمنـ داود،  -88

 هنذ حت٘مٞمؼ:   د ُمٞم٤من اًمتٝم٤مٟمقي، عدارة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مر ن واًمسٜم٦م، يمراشمٌم، سم٤ميمست٤من، سمدون شم٤مري ذ89:  

هنن، 88;: ضمنالل اًمنديـ اًمسنٞمقـمل، قمبند اًمنر ـ سمنـ  ي سمٙمنر،    -82

 اذ2009 -هن :862، 5حت٘مٞمؼ:  دي قمبد اًمٗمت٤مخ ُمّمٓمٗمك ظمٚمٞمؾ، ُمٙمتب٦م أداأ، اًم٘م٤مهرة، ط

، اًم٘مٗمٓمل، مج٤مل اًمديـ قمكم سمـ يقؾمػ، حت٘مٞمنؼ:  سمنق اًمٗمْمنؾ عسمنراهٞمؿ،  -85

 اذ8:;8دار اًمٗمٙمر اًمٕمري، اًم٘م٤مهرة، 



 

ري٦م ند، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك، اهلٞمئن٦م اعمّمن: اسمـ عي٤ما، حمٛمد سمـ    -86

 اذ5:;8 -هن 8605، 2اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مأ، اًم٘م٤مهرة، ط

هن، حت٘مٞمؼ: 88;: ضمالل اًمديـ قمبد اًمر ـ اًمسٞمقـمل،    -87

 حمٛمد  سمق اًمٗمْمؾ عسمراهٞمؿ، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا، ًمبٜم٤منذ

هنن، 88;اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ قمبد اًمر ـ سمـ  ي سمٙمنر،    :  -88

هن 8628، 8حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر طمسـ اعمٚم ، واًمديمتقرة ؾمٝمك ٟمٕمج٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م احلدي٨م، عرسمد، إردن، ط

 اذ2007 -

هن،  )خمٓمنقط( 7;9: اسمـ رضم٥م احلٜمبكم، قمبد اًمر ـ سمـ احلسـ سمـ حمٛمد،    -89

 اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز سم٤مًمري٤مضذُمّمقرة قمـ ٟمسخ٦م ُمٙمتب٦م 

هنن، دار 7;9: اسمنـ رضمن٥م احلٜمنبكم، قمبند اًمنر ـ سمنـ احلسنـ سمنـ حمٛمند،    -:8

 اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مضذ سمدون شم٤مري ذ  

 ، حمٛمد سمـ يٕم٘مقأ اًمٗمػمو   سم٤مدي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمٍمي، و ارة اًمث٘م٤مومن٦م، -;8

 ذا2:;8دُمِمؼ 

: حمٛمند سمنـ ومتنقخ احلٛمٞمندي، حت٘مٞمنؼ : دذ قمنكم طمسنلم  -20

 اذ2002 -هن 8625 -اًمبقاأ،  دار اسمـ طمزا، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمبٜم٤من/ سمػمو  

 اذ9;;8 -هن 8698، 2: حمٛمقد ومج٤مل،   قاء اًمسٚمػ، ط  -28

د سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر إٟمّمن٤مري،   : اسمـ احلٛميص،    -22

 اذ2000 -هن 8628، 8هن، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٕمزيز ومٞم٤مض طمرومقش، دار اًمٜمٗم٤مئس، ط26;سمٕمد 

: اًمِمٞم  حمٛمد اخلرض طمسلم، اعمٙمتبن٦م اإلؾمنالُمل، وُمٙمتبن٦م دار اًمٗمنت ،  -25

 اذ80;8 -هن 85:0، 2دُمِمؼ، ط

 ، دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرةذٞمٛم٦م، حمٛمد قمْم -26

هن، حت٘مٞمؼ، حمٛمد 72:: اًمٕمس٘مالين،   د سمـ قمكم سمـ حمٛمد،    -27

 اذ92;8هن/ 2;85قمبد اعمٕمٞمد  ٤من، دائرة اعمٕم٤مرا اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر  سم٤مد، اهلٜمد،  

ي دار اعمٕمن٤مرا، : اًمنديمتقر   ند ُمٙمنل إٟمّمن٤مر -28

 اذ95;8 -هن5;85ُمٍم، 

هنن، 52::  سمق اًمٓمٞم٥م اًمٗم٤مد، حمٛمند سمنـ   ند سمنـ قمنكم،    -29

 اذ0;;8هن/8680، 8حت٘مٞمؼ : يمامل يقؾمػ احلق ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػمو ، ًمبٜم٤من، ط

 هن، 7;9سـ سمـ حمٛمد،   ، اسمـ رضم٥م احلٜمبكم، قمبد اًمر ـ سمـ احل -:2



 

 اذ2007 -هن 8627، 8حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اًمر ـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم، ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞمٙم٤من، اًمري٤مض، ط

: اسمنـ اًمٜمجن٤مر اًمدُمِمن٘مل، حمٛمند سمنـ  -;2

 سمٕمدذ مل يٜمنمهن، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٓمٞم٦م   د حمٛمد، 89:حمٛمد سمـ داود،   

هن، حت٘مٞمؼ: دذ طمسـ هٜمداوي، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، 6;5، اسمـ ضمٜمل، قمثامن،    -50

 هنذ8607، 8ط

، ُم١مؾمس٦م اًمرؾمن٤مًم٦م، 8:  سمق قمبد اهلل اًمذهبل، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ومج٤مقم٦م، ط -58

 اذ8:;8هن/ 8608سمػمو ، 

هن(، ُمٙمتب٦م اًم٘مدا، ;:80، قمبد احلل ) : اسمـ اًمٕمامد احلٜمبكم -52

 اذ70;8اًم٘م٤مهرة، 

 -هن6;85: اًمديمتقرة ظمدجي٦م احلديثل، ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م،  -55

 اذ96;8

: حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ   د  سمق طمن٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمنل اًمبسنتل، حت٘مٞمنؼ:  -56

 اذ5;;8  8686،  2سمػمو ، ط ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

اهلل اجلٕمٗمنل، ًمبخ٤مري، حمٛمد سمـ عؾمامقمٞمؾ  سمنق قمبند: ا -57

 اذ 9:;8 هن  8609، 5  هن،  حت٘مٞمؼ : دذ ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، دار اسمـ يمثػم ، سمػمو  ، ط

اًم٘مِمنػمي : ُمسنٚمؿ،  سمنق احلسنلم ُمسنٚمؿ سمنـ احلجن٤مج سمنـ ُمسنٚمؿ  -58

 اًمٜمٞمس٤مسمقري،   هن، دار اجلٞمؾ سمػمو ذ

: اًمسخ٤موي، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمبند اهلل سمنـ حمٛمند،    دار  -59

 ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة، سمػمو ، ًمبٜم٤منذ

هنن، حت٘مٞمنؼ: حمٛمند طم٤مُمند اًمٗم٘منل، دار اعمٕمن٤مرا، 728:  سمق يٕمغم حمٛمد سمنـ حمٛمند،    -:5

 سمػمو ذ

هنن، حت٘مٞمنؼ: قمبند 78:، اسمـ ىم٤مب ؿمٝمب٦م،  سمق سمٙمر سمـ   د سمـ حمٛمند سمنـ قمٛمنر،    -;5

 هنذ8609، 8اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػمو  ط

هنن ، حت٘مٞمنؼ: ٤998مأ سمنـ قمنكم،   ، شمن٤مج اًمنديـ اًمسنبٙمل، قمبند اًمقهن -60

 اذ98;8 -86;8هرة، اًمٗمت٤مخ حمٛمد احلٚمق، وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، ُمٓمبٕم٦م اًمب٤مي احلٚمبل، اًم٘م٤مقمبد

 د ظم٤من، نهن، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر   :96: اًمذهبل، حمٛمد سمـ   د سمـ قمثامن،    -68

 اذ9;;8 -هن :868، 8ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ، اًمري٤مض، ط



 

، اسمـ ىم٤مب ؿمٝمب٦م، حمٛمد سمـ   د إؾمدي، حت٘مٞمؼ: حمسـ همٞم٤مض، ُمٓمبٕمن٦م  -62

 اذ96;8اًمٜمٕمامن، اًمٜمجػ 

: قمبند اجلبن٤مر قمٚمنقان اًمٜم٤ميٚمن٦م، جمٚمن٦م اعمجٛمنع اًمٕمٚمٛمنل  -65

 اذ8:;8 ضار  -هن 8608اًمٕمراىمل، مج٤مدى إظمرة، 

، 8: اًمديمتقر يقؾمنػ سمنـ ظمٚمنػ اًمٕمٞمسن٤موي، دار اًمّمنٛمٞمٕمل، ط -66

 اذ2009 -هن :862

هننذ 89:ٜمج٤مر اًمدُمِم٘مل، حمٛمد سمنـ   ند سمنـ داود،    : اسمـ اًم -67

 ذ::;8 -:860، ;5، اعمجٚمد 2حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ـمف حمسـ، جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، ج

هنن، حت٘مٞمنؼ: سمرضمسنؽما ،  55:، اسمـ اجلزري، حمٛمند سمنـ حمٛمند،    -68

 اذ55;8ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 

هننذ 8:6: شم٤مج اًمديـ اإلؾمٗمرايٜمل، حمٛمد سمنـ حمٛمند سمنـ   ند،    -69

 اذ8:;8 -هن 8600حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٗمٞمػ قمبد اًمر ـ، ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمق ، إردن، 

، قمٚمنقا اًم٘منر ن، ُم١مؾمسن٦م  ل اًمبٞمن٧م، قمنامن،  -:6

 اذ9:;8إردن، 

 اذ9:;8 -هن 8609: اًمِمٞم  ؾمٕمٞمد إومٕم٤مين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػمو   -;6

هنن، حت٘مٞمنؼ: 8890: حمٛمند سمنـ اًمٓمٞمن٥م اًمٗمن٤مد،    -70

 اذ2000 -هن 8628، 8اًمديمتقر حمٛمقد يقؾمػ ومّج٤مل، دار اًمبحق  دي، ط

ُمٙمنرا، ُم١مؾمسن٦م قمنكم ضمنراخ اًمّمنب٤مخ، اًم٘مر ن اًمٙمريؿ و صمره ذم اًمدراؾم٤م  اًمٜمحقي٦م: قمبد اًمٕم٤مل ؾم٤ممل  -78

 اذ:9;8، 2اًمٙمقي٧م، ط

: اسمنـ اًمٜمجن٤مر، حمٛمند سمنـ   ند سمنـ داود اًمدُمِمن٘مل،    -72

 هن، خمٓمقطذ ُمّمقريتذ89:

: اًمزخمنمي، حمٛمقد سمنـ  -75

هنن :868، 8  د قمبد اعمقضمقد، وقمكم حمٛمد قمقض، ُمٙمتبن٦م اًمٕمبٞمٙمن٤من، طهن، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل :75قمٛمر،   

 اذ:;;8 -

 : طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، ُمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل -76

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػمو  ًمبٜم٤منذه8089اًمروُمل احلٜمٗمل،   

ضمؼمائٞمؾ ؾمنٚمٞمامن ُمٜمّمنقر، حت٘مٞمؼ: دذ: ٟمجؿ اًمديـ اًمٖمزي،  -77

 اذ;9;8، دار أوم٤م، اجلديدة، سمػمو ، 2ط



 

: حمٛمد ؿمٛمس اًمنديـ سمنـ ـمقًمنقن  -78

هن، اٟمت٘م٤مء احلّمٙمٗمل،   د سمـ حمٛمند ، ;0;هن، واسمـ اعمؼمد، يقؾمػ سمـ قمبد اهل٤مدي،   75;اًمّم٤محلل،  

 اذ;;;8، 8ٞمؼ: صالخ اًمديـ ظمٚمٞمؾ اًمِمٞمب٤مين اعمقصكم، دار ص٤مدر، سمػمو ، طهن، حت٘م8005  

)جمٛمقع خمٓمقط( ، ُمّمقرة قمنـ ُمٙمتبن٦م ضم٤مُمٕمن٦م سمرٟمسنتقن، ذم  ُمريٙمن٤م،   -79

 (ذ6568رىمؿ )

اسمنـ قمٓمٞمن٦م، قمبند احلنؼ سمنـ قمٓمٞمن٦م  -:7

ؼ: قمبد سمـ عسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري، اًمسٞمد قمبد اًمٕم٤مل اًمسٞمد عسمنراهٞمؿ، حمٛمند اًمِمن٤مومٕمل اًمّمن٤مد، إٟمدًمز، حت٘مٞم

 اذ2009 -هن :862، 2اًمٕمٜم٤مين، و ارة إوىم٤ما ذم ىمٓمر، ط

:  سمق اًمٓمٞم٥م اًمٚمٖمقي، قمبد اًمقاطمد سمنـ قمنكم، حت٘مٞمنؼ: حمٛمند  سمنق اًمٗمْمنؾ عسمنراهٞمؿ،  -;7

 اذ96;8، 2ُمٙمتب٦م اًمٜمٝمْم٦م، ُمٍم، اًم٘م٤مهرة، ط

، حت٘مٞمنؼ: ه8;6: اسمـ ؾِمَقار اًمبٖمدادي،   د سمنـ قمنكم سمنـ قمبٞمند اهلل،   -80

 -ه 8628، 8اًمنديمتقر قمنامر  ُمننلم اًمنددو، دار اًمبحنق  ًمٚمدراؾمنن٤م  اإلؾمنالُمٞم٦م وعطمٞمن٤مء اًمننؽما ، دي، ط

 اذ2007

ن سمنـ : اسمنـ اًم٘م٤مصن  قمنكم سمنـ قمنثام -88

 -ه 8629، 8، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٓمٞم٦م   د حمٛمد اًمقهٞمبل، دار اًمٗمٙمنر، قمنامن، إردن، طه08:حمٛمد،  

 اذ 2008

 اذ2002 -ه 8622، 8: دذ قمبد اًمٚمٓمٞمػ اخلٓمٞم٥م، دار ؾمٕمد اًمديـ، دُمِمؼ، ط -82

 ا، دار عطمٞم٤مء اًمؽما ، سمػمو ذ9:;8: قمٛمر ر ٤م يمح٤مًم٦م،    -85

هنن، حت٘مٞمنؼ: 668:  سمنق قمنكم إهنقا ي، احلسنـ سمنـ قمنكم سمنـ عسمنراهٞمؿ،    -86

 -هنن 8629اًمديمتقر قمامر  ُملم اًمدّدو، جمٚم٦م اًمبحنق  واًمدراؾمن٤م  اًم٘مر ٟمٞمن٦م، اًمٕمندد اًمثن٤مين، اًمسنٜم٦م إومم، 

 اذ2008

: دذ ظمدجين٦م احلنديثل، ُمٜمِمنقرا  و ارة اًمث٘م٤مومن٦م واإلقمنالا،  -87

 اذ8:;8،، دار اًمرؿمٞمد ًمٚمٜمنم، اًمٕمرا

 اذ77;8: عؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م اًمبٖمدادي، عؾمت٤مٟمبقل،  -88
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2:; 

2;0 

 5;2 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اًمتٛمٝمٞمد

2;:

 :;2 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اؾمؿ اعم١مًمػ وٟمِم٠مشمف، وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمبح٨م إول:      

 502 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ؿمٞمقظمف، وشمالُمٞمذه، وووم٤مشمف، و صم٤مره اعمبح٨م اًمث٤مين:      

580

 580 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وصػ اًمٙمت٤مأ، وشمقصمٞمؼ قمٜمقاٟمف وٟمسبتف، و ؾمب٤مأ شم٠مًمٞمٗمف :اعمبح٨م إول     

 585 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هؿ ُمق ققم٤م  اًمٙمت٤مأ، وُمّم٤مدره، وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م :اعمبح٨م اًمث٤مين     

58;

 ;58 ذذذذذذذذذذذذ ُمٜمٝمجف ذم قمرض اعم٤مدة، وؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، و سمر  ؾمام  ُمٜمٝمجف :اعمبح٨م إول     

 ;52 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ : ُمقىمٗمف ُمـ اًمِمقاهد واقمتامد اًمدًمٞمؾاعمبح٨م اًمث٤مين     

 565 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُمقا ٟم٦م سملم ُمٜمٝم٩م اسمـ اًمٜمج٤مر ذم يمت٤مسمف، وُم٤م يم٤من ُمثٚمف ذم سم٤مسمف  :اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م       

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ خل٤ممت٦ما

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ّم٤مدراعمىم٤مئٛم٦م 
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 للدراسات القرآنية معهد اإلمام الشاطبيمجلة فهرس مقاالت 

 

                                                        

 ، www.shatiby.edu.saظذ افشبؽة   اإلمام افشاضبي عفدآضالع ظذ إظداد ذم موؿع م يؿؽن  (1)

: ـافتايلظؾام بلن تواريخ كؼها 

 م .2006هـ = ديسؿز 1427، ذو احلجة  2ع     م  .         2006مايو  هـ = 1427قع أخر ، رب 1ع

 م .2007هـ = ديسؿز 1428، ذو احلجة  4ع           م .2007هـ = يوكقو 1428، مجادى أخرة  3ع

 م .2008ؿز هـ = ديس1429، ذو احلجة  6ع            م .2008هـ = يوكقو 1429، مجادى أخرة  5ع

 م .2009هـ = ديسؿز 1430، ذو احلجة  8ع            م .2009هـ = يوكقو 1430، مجادى أخرة  7ع

 م .2010 كوؾؿزهـ = 1431، ذو احلجة 10ع                م2010هـ = يوكقو 1431، مجادى أخرة  9ع

1  

اختقارات افسقوضي وترجقحاته 

ذم ظؾوم افؼرآن: مجعًا ودراشة / 

فعع بن ظبد افرمحن بن إبراهقم 

 جامعقة( افـجايش ) ظرض رشافة

 405-402 4 افتحرير

2  
ظؾوم افؼرآن: تارخيه وتصـقف 

 أكواظه

د. مساظد بن شؾقامن 

 افطقار
1 77-139 

3  

 

تــزيل افؼرآن وظدد آياته 

 واختالف افـاس ؾقه

ٕيب زرظة ظبد افرمحن بن حمؿد بن 

 (حتؼققودراشة  ) زكجؾة ادؼرئ

أ. د . ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
2 231- 296 



 

4  

 

بغ آشم تلكقث تاء ظذ وؿف اف

افؾغة وافرواية وخط ادصاحف 

 افعثامكقة

د. حمؿد رشظي بن 

 شؾقامن أبو زيد
10 45 -88 

5  
افسجقح وافتعؾقل فرشم وضبط 

 بعض ـؾامت افتــزيل
 272 -213 3 أ.د. أمحد خافد صؽري

6  

ادؼـع ذم معرؾة مرشوم مصاحف 

أهل إمصار ٕيب ظؿرو افداين: 

بشر بن حسن بن   :قدراشة وحتؼق

 ةرشاف )ظرض يظع احلؿر

 (جامعقة

 377 -373 10 افتحرير

7  
 حذفــعض ما اكــرات ذم بــكظ

 من إفػات –حشًوا  - 

د. ظبد افرحقم بن 

 ظبدافسالم كبوفيس
1 153-204 

8  
  ا

 اإلصامم ذم افؾغة: حؼقؼته وأكواظه
أ.د. ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
9 193- 242 

9  

ظؾم افتجويد ؿبل ـتاب افرظاية 

وـتاب افتحديد من )افؽتاب 

 إوشط( فؾعامين

أ. د. ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
5 163- 210 

10  

ؾؽرة افصوت افساذج وأثرها ذم 

 افدرس افصويت افعريب

 

أ. د. ؽاكم ؿدوري 

 احلؿد
4 187- 257 

11  

 ا

     

 

رشائل ذم افوؿوف ادػروضة 

وبقان أفػاظ افؽػر ذم افؼرآن 

 )دراشة وحتؼقق( افؽريم

أ.د. ظؿر يوشف 

 ظبدافغـّي محدان
9 291- 368 



 

12  
حتػة اإلخوان ذم اخلُْؾف بغ 

 افشاضبقة وافعـوان ٓبن اجلزري

خافد  ) دراشة وحتؼقق (

 ودحسن أبو اجل
3 325 - 418 

 حآت افشاضبقة مع افتقسر  13
ظبداهلل  د.ظبدافرحقم بن

 بن ظؿر افشـؼقطي
9 11- 38 

14  

افشؿعة ذم اكػراد افثالثة ظن 

افسبعة فعثامن بن ظؿر افـارشي 

 ) دراشة وحتؼقق (ه(848)

إياد شامل افسامرائي 

ويعؼوب أمحد 

 افسامرائي

4 323 - 400 

15  

اءات افؼصقدة افطاهرة ذم افؼر

افعؼ: دراشة وحتؼقق ) ظرض 

 رشافة جامعقة(

 374 -371 10 افتحرير

16  

ؿواظد كؼد افؼراءات : دراشة 

كظرية تطبقؼقة / فعبد افباؿي بن 

ظبد افرمحن شقيس )ظرض رشافة 

 جامعقة(

 451 -447 5 افتحرير

17  

ما زاده اإلمام افشاضبي ذم حرز 

إماين ظذ افتقسر فإلمام افداين 

 ءة وادـعبغ افؼرا

د. شامي بن حمؿد شعقد 

 ظثامن ظبد افشؽور
8 13-128 

18  
افؼراءات افشاذة وأثرها ذم 

 افتػسر

د. ظبد اهلل بن مَحاد بن 

 محقد افؼريش
7 11- 65 

19  

قه
ج

تو
 

 

أجوبة يوشف أؾـدي زاده ظذ 

ظّدة مسائل ؾقام يتعّؾق بوجوه 

 )دراشة وحتؼقق( افؼرآن

أ.د. ظؿر يوشف 

 ظبدافغـّي محدان
6 301- 403 



 

20  
رمحه اهلل  –توجقه اإلمام ابن افؼقم 

 فؾؼراءات افؼرآكقة –

د. ظبد افعزيز بن محقد 

 اجلفـي
1 207-266 

21  
افتوجقفات افـحوية فؼراءة أيب 

 ه(160افساَمل افعدوي )ت

د . ظبد اهلل بن ظويؼل 

 افسؾؿي
2 135- 226 

22  
وتوجقففا ذم افؼراءات افؼرآكقة 

 ـتاب افعغ: مجع ودراشة

د.ظبد اهلل بن حمؿد بن 

 ظقسى ادسؿع
7 109- 211 

23  
طاهرة ادـامات ذم ـتب افؼراءات 

 وتراجم افؼراء

أ.د. ظؿر يوشف 

 ظبدافغـّي محدان
4 259- 319 

24  
إفػات ومعرؾة أصوهلا ٕيب 

 )دراشة وحتؼقق( ظؿرو افداين

وري أ. د. ؽاكم ؿد

 احلؿد
1 333-380 

25  
تؼارض )إٓ( و )ؽر( ذم افؾغة 

 وذم افؼرآن افؽريم

د.  مصطػى ؾماد أمحد 

 حمؿد
9 243- 288 

26  
افػروق افؾغوية بغ أفػاظ افعؾم 

 ومراتبه ووشائؾه ذم افؼرآن افؽريم
 322 - 273 3 د. حمؿود أمحد إضرش

27  

  

 
ابن افـجار افدمشؼي وـتابه 

أم ظد احلسان ذم إظراب افؼوا"

 دراشة مـفجقة كؼدية "افؼرآن

د. ظامر بن أمغ بن 

 حمؿد افددو
10 287- 356 

28  

اؿسان خز ادبتدأ بافػاء: دراشة 

كحوية تطبقؼقة من خالل افؼرآن 

 افؽريم

د.حصة بـت زيد بن 

 مبارك افرصود
5 211- 293 

29  

ـقف آشتػفامقة ذم افدراشات 

 ذم افؼرآن افـحوية وأوجه إظراهبا

 افؽريم

د. أمحد بن حمؿد 

 افؼريش
1 269-328 



 

30  
: دراشة  ما جيوز فغة ومل يؼرأ به

 تلصقؾقة

مجقل بن د. ؾقصل 

 غزاوياف
10 11- 38 

31  
)هقفات(: أحؽامفا افـحوية 

 وتوجقه ؿراءاهتا
 312-253 8 د. مصطػى ؾماد أمحد

32  

     

أثر آبتداء بحروف ادعاين 

ؾقفا ذم بالؽة ادعـى وافوؿف ظ

 افؼرآين واتساظه

د. حمؿد بن حمؿد بن 

 ظبد افعؾقم افدشوؿي
4 77 - 186 

33  

اإلطفار ذم مؼام اإلضامر ذم افؼرآن 

 -أؽراضه -افؽريم: مػفومه 

 ظـاية ادػرسين به

د. ظبد افرزاق حسغ 

 أمحد افقوشف
9 127- 192 

34  
خطاب امرأة ظؿران ذم افؼرآن: 

 ؾقةدراشة بالؽقة حتؾق

د. ظويض بن محود 

 افعطوي
7 289- 328 

35  
دظاء إكبقاء ذم افؼرآن افؽريم : 

 دراشة بالؽقة حتؾقؾقة

  د.  ظبد افرمحن بن

 رجاء اهلل افسؾؿي
10 191- 286 

36  
ادجاز ذم افؼراءات افؼرآكقة 

 ودٓٓته افبقاكقة

د. طاؾر بن ؽرمان 

 افعؿري
8 315-373 

37  
جمازات افـداء وحؼقؼته 

 ضفام ذم اخلطاب افؼرآينوأؽرا

د. طاؾر بن ؽرمان 

 افعؿري
6 157- 235 

38  

 

وحدة افـسق ذم افسور افؼرآكقة : 

 ؾوائدها وضرق دراشتفا

 

 212-135 3 رصقد احلؿداوي



 

39  

ادسائل إصوفقة ادستدل هلا 

چ  چ   ژ بؼوفه تعاػ:

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ

  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

د. ظبد افعزيز بن حمؿد 

 بن إبراهقم افعويد
7 109- 211 

40  
هداية احلران ؾقام ؿقل : فقس فه 

 مػفوم خمافف من افؼرآن

د. ظع بن جريد بن 

 هالل افعــزي
9 41- 126 

41  
أثر آـتشاؾات افعؾؿقة ذم تػسر 

 افؼرآن افؽريم

د.صافح بن حيقى 

 صواب
5 13 - 74 

42  
ر افؼرآن بافؼرآن : دراشة تػس

 تلصقؾقة

د .أمحد بن حمؿد 

 افزيدي
2 11 - 67 

43  

تصحقح ضريؼة معاجلة تػسر 

افسؾف ذم بحوث اإلظجاز 

 افعؾؿي

د. مساظد بن شؾقامن 

 افطقار
2 71-131 

 تـؽوين مؾؽة افتـػسر  44
د. افؼيف حاتم بن 

 ظارف افعوين
3 9 - 64 

45  

افتعامل مع افـصوص مممتر 

يث( ظـد ة )افؼرآن واحلدافؼظق

 ادعارصين

 

 افتحرير

 

6 415- 418 

46  
مممتر مـاهج تػسر افؼرآن ورشح 

 احلديث افؼيف
 392 - 383 2 افتحرير

 معامل آشتـباط ذم افتػسر  47
بن شعقد بن كايف 

 مجعان افزهراين
4 13 - 75 



 

48  
 مػفوم افسـة وظالؿتفا بافؼرآن

 

د. حيقى بن ظبد اهلل 

 ريافشفري افبؽ
8 187-250 

49  

أيات افؼرآكقة افتي اشتشفد هبا 

  صذ اهلل ظؾقه وشؾم افـبي

 ودٓٓت اشتشفاده هبا

 )أحاديث افصحقحغ(

ادحسن د.ظصام بن ظبد

 احلؿقدان
6 11 - 81 

50  

أؿوال ظطاء اخلراشاين ذم افتػسر 

مجًعا ودراشة مؼاركة من أول 

ورة شورة افؽفف إػ هناية ش

افـاس / دحؿد بن ظبد اجلواد 

 افصاوي )ظرض رشافة جامعقة(

 454 -452 5 افتحرير

51  

أؿوال افوزير ابن هبرة ذم 

افتػسر: مجعًا ودراشة )ظرض 

 رشافة جامعقة(

 410-406 4 افتحرير

52  
موشى  لتلمالت ؿرآكقة من كب

 وؾرظون

د.أمحد بن ظبد اهلل 

 افزهراين
1 17-74 

  افتػسر اإلذاظي فؾؼرآن افؽريم  53
ظبد افعزيز بن 

 افرمحن افضامرظبد
1 133-149 

54  
مممتر )ؾفم افؼرآن : مـاهج 

 وآؾاق(
 410 -407 6 افتحرير

55  

افتعامل مع ادـاؾؼغ: دراشة 

 موضوظقة ؿرآكقة

 

د. حمّؿد بن ظبد افعزيز 

 ادسـد
8 131-184 



 

56  

   
 

  
 

   
   

   
   

   
   

   
 

حديث افؼرآن ظن وشائل ؾفؿه: 

 دراشة موضوظقة

د. حمؿد وفد شقدي 

 ظبد افؼادر
5 75 - 162 

57  
افسـن اإلهلقة: حؼقؼتفا وإدراـفا 

 ذم ضوء افؼرآن افؽريم

أ.د. ذو افؽػل بن احلاج 

حمؿد يوشف بن احلاج 

 إشامظقل

9 67- 108 

 ظقةشورة افصف : دراشة موضو  58
د. هدى بـت دفقجان 

 بن ظبد اهلل افدفقجان
10 89- 139 

59  
ظادات ظربقة ذم ضوء افؼرآن 

 افؽريم

أ.د. ظبد افػتاح حمؿد 

 أمحد خرض
3 65 - 134 

60  
افتػسر ادوضوظي فؾؼرآن "مممتر 

 "افؽريم: واؿع وآؾاق
 9 افتحرير

377- 386 

 

61  

معامل افسبقة افؼرآكقة ذم جزء ظم / 

بابطغ )ظرض  خلافد بن حمؿد

 (جامعقةرشافة 

 428-425 3 افتحرير

62  
أثر حػظ افؼرآن افؽريم ظذ 

 افصحة افـػسقة

أ.د. صافح بن إبراهقم 

 افصـقع
6 237- 298 

63  

خواص افؼرآن افؽريم: دراشة 

كظرية تطبقؼقة /فسـي بن شعد 

 اهلويؿل )ظرض رشافة  جامعقة(

 432-429 3 افتحرير

 449-443 3 افتحرير ج بافؼرآنمممتر افعال  64

65  
ذم ؾضائل  حديث ُأيب بن ـعب 

 افسور وموؿف ادػرسين مـه

 156 - 83 6 د. كارص بن حمؿد ادـقع



 

66  

  

إحاديث افـبوية افواردة بؼراءة 

شوريت اإلخالص ذم افصالة مجع 

 ودراشة

د. أمحد بن ظؿر بن شامل 

 بازمول
10 141- 190 

67  
مممتر ) اإلظجاز افعددي ذم 

 افؼرآن افؽريم (
 421-419 6 افتحرير

68  
مممتر إظجاز افؼرآن بجامعة 

 افزرؿاء بإردن
 478-469 1 افتحرير

69  
ادممتر افعادي افثامن فإلظجاز 

 افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة
 426-415 2 افتحرير

 462-457 5 افتحرير كدوة افؼراءات افؼرآكقة واإلظجاز  70

71  
كدوة افؼرآن افؽريم ذم افدراشات 

 آشتؼاؿقة
 414 -403 2 افتحرير

72  
افؼرآن افؽريم ومؼومات مممتر )

 (افـفضة
 394-390 10 افتحرير

73  
كــدوة افؼرآن افؽريم وافتؼـقات 

 ادعؾومات( ادعارصة )تؼـقة
 386-377 8 افتحرير

74  

 

إشفامات حؾؼات حتػقظ افؼرآن 

أمن ادجتؿع: دراشة ذم حتؼقق 

مقداكقة من وجفة كظر أوفقاء 

إمور بادديـة ادـورة / فـايف 

 حمؿد ادغذوي )ظرض رشافة (

 

 

 افتحرير

 

 

4 399-401 



 

75  

  

إؿراء افؼرآن افؽريم مـفجه 

ورشوضه وأشافقبه وآدابه / 

فدخقل بن ظبد اهلل افدخقل 

 )ظرض رشافة جامعقة(

 افتحرير

    

3 

 

421-424 

 424-413 4 افتحرير تؼرير ظن معفد اإلمام افشاضبي  76

77  

ادممتر افعادي إول فتعؾقم افؼرآن 

افؽريم ) تعؾقم افؼرآن افؽريم: 

 تعاون وتؽامل (

 389 -381 10 افتحرير

78  
كحو جقل  )ادممتر افؼرآين إول

 (ؿرآين
 398 - 393 2 افتحرير

79  
 افتعؾقم افؼرآين فؾصغار:)مؾتؼى 

 (ؿع وآؾاقوا
 390 -387 9 افتحرير

80  
مؾتؼى )كحو مرجعقة ظادقة فتعؾقم 

 افؼرآن افؽريم(

 افتحرير

 
6 411- 414 

81  

حتػقظ  ؿعقاتجلؾتؼى افثاين اد

)أشافقب افؼرآن افؽريم بادؿؾؽة 

 وتؼـقات حتؼقق افريادة(

 495-479 1 افتحرير

82  

ادؾتؼى افثافث فؾجؿعقات اخلرية 

ؿعقات اخلرية )اجلفتحػقظ افؼرآن 

 فتحػقظ افؼرآن وادجتؿع(

 442-435 3 افتحرير

83  

حتػقظ  ؿعقاتجل ادؾتؼى افرابع

مجعقات حتػقظ )افؼرآن افؽريم : 

 (افؼرآن ودورها ذم حتؼقق إمن

 7 افتحرير

 

329- 337 



 

 

52أمحد بن ظبد اهلل افزهراين 


 

  66أمحد بن ظؿر بن شامل بازمول 

     42أمحد بن حمؿد افزيدي 

 29 أمحد بن حمؿد افؼريش

 5أمحد خافد صؽري 

 14إياد شامل افسامرائي  

 51، 46،50، 45، 16، 15، 6، 1 افتحرير

54 ،60   ،61  ،63  ،64 ،67  ،68  ،69 

70  ،71  ،72  ،73  ،74  ،75  ،76 ،77 

78  ،79  ،80  ،81  ،82  ،83 ،84 

  28رك افرصود حصة بـت زيد بن مبا

 12خافد حسن أبو اجلود 

                                                        

  . يعؼب اشم افؽاتب رؿم مؼافه ذم ؾفرس ادؼآت 

84  
حاؾظ  :ادؾتؼى افعؾؿي افثافث 

 افؼرآن افؽريم بغ افواؿع وادردمى
 402 -399 2 افتحرير

85  

 

إظالم أهل افبصائر بام أورده ابن 

اجلزرّي من افؽـوز 

وافذخائر)دفقل مػفرس فؽتب 

ظؾوم افؼرآن افواردة ذم ؽاية 

 افـفاية(

أ.د. ظؿر يوشف 

 محدانظبدافغـّي 
5 297- 444 

86  
دفقل ـتب ظؾوم افؼرآن ادسـدة 

 ه1427ادطبوظة حتى ظام 
 380 - 301 2 ؾماد بن ظبده أبو افغقث

87  

دؼآت وافبحوث اـشاف 

افؼرآكقة ذم ادجالت افسعودية 

 1389ادحَؽؿة خالل اددة من 

 هـ1425إػ 

د. خافد بن يوشف 

 افواصل
1 385-465 



 

 87خافد بن يوشف افواصل 

 57ذو افؽػل بن احلاج حمؿد يوشف  

 38رصقد احلؿداوي 

  17ظبد افشؽور شامي بن حمؿد شعقد  

 44افؼيف حاتم بن ظارف افعوين 

 62صافح بن إبراهقم افصـقع 

 41صافح بن حيقى صواب 

 37،  36طاؾر بن ؽرمان افعؿري 

 59د افػتاح حمؿد أمحد خرض ظب

 18ظبد اهلل بن مَحاد بن محقد افؼريش  

 21ظبد اهلل بن ظويؼل افسؾؿي  

 22ظبد اهلل بن حمؿد بن ظقسى ادسؿع 

 49ظصام بن ظبد ادحسن احلؿقدان  

 40ظع بن جريد بن هالل افعــزي 

 27ظامر بن أمغ بن حمؿد افددو  

ــّي محــدان  ــد افغـ ، 19،  11ظؿــر يوشــف ظب

23 ،85  

 34ظويض بن محود افعطوي 

 24، 10، 9،  8،  3ؽاكم ؿدوري احلؿد  

 86ؾماد بن ظبده أبو افغقث 

 

 30غزاوي افمجقل بن ؾقصل 

 55حمّؿد بن ظبد افعزيز ادسـد  

 32ظبد افعؾقم افدشوؿي  حمؿد حمؿد بن

 4حمؿد رشظي بن شؾقامن أبو زيد 

  56حمؿد وفد شقدي ظبد افؼادر  

 26حمؿود أمحد إضرش  

 35ظبد افرمحن بن رجاء اهلل افسؾؿي 

 7ظبد افسالم كبوفيس ظبد افرحقم بن 

 13 يظبد افرحقم بن ظبد اهلل افشـؼقط 

 33ظبد افرزاق حسغ أمحد افقوشف  

 20 يظبد افعزيز بن محقد اجلفـ 

 53ظبد افعزيز بن ظبد افرمحن افضامر 

 39ظبد افعزيز بن حمؿد افعويد  

   2،43مساظد بن شؾقامن افطقار 

 25،31مصطػى ؾماد أمحد حمؿد 

 65ـقع كارص بن حمؿد اد 

 47كايف بن شعقد بن مجعان افزهراين 

 58افدفقجان  هدى بـت دفقجان 

 48 حيقى بن ظبد اهلل افشفري افبؽري

 14 يعؼوب أمحد افسامرائي

 





 

هـ

أكاديؿقة الدراسات اإلسالمقة  /ن واحلديثآالؼر بحث مؼدم لـقل درجة الدكتوراه بؼسم

 مالقزيا -جامعة ماليو

 .بشر بن حسن بن طظ احلؿري: 

 صػحة. 558: 

 .م4212/ 4/9ادوافق:  ، هـ1241/ 42/9اجلؿعة:  :

يف ادؼابؾـة  ( كسـخة طووصـة، اطتؿـد15الؽتـا::  جل قحؼقـق أل الباحث مجع

 ( كسخ.12والتحؼقق مـفا  

البحث بؿؼدمة ثم أسبا: اختقار ادوضوع وأمهقته وأهدافـه وحـدوده  وقد بدأ

 وقضايا والدراسات السابؼة ومـفجقة البحث.

 طذ قسؿع: هثم جعل طؿؾ 

 :توي طذحيو :

، وصريؼـة التـللقع فقـه، رسـم ادحـحع ــاول فقـه التعريـع بعؾـمت :متفقد -

 وحؽم كتابة ادححع به.

 الػحل األول: كبذة موجزة طن سرة أيب طؿرو الداين وآثاره: -

 .ادبحث األول: حقاة أيب طؿرو           

 .اين: كتبه وآثارهادبحث الث           

 الػحل الثاين: بعض قضايا الرسم العثامين دراسة وقحؾقل: -

 .ادبحث األول: كتابة ادححع وأسباهبا يف طفدي أيب بؽر وطثامن           

 ادبحث الثاين: داذا وقع االختالف بع ادحاحع ادرسؾة لألمحار؟           

 .عثامين طـد اإلمام الداينادبحث الثالث: محادر الرسم ال           



 

 ادبحث الرابع: الؽقػقات ادختؾػة بع الرسم العثامين والرسم اإلمالئي           

 وحيتوي طذ: :

 الػحل األول: مؼاركة ادؼـع مع العؼقؾة وطترص التبقع:

 .ادبحث األول: التعريع هبذه الؽتب وأصحاهبا           

 .ادبحث الثاين: مـفج التللقع فقفا           

 .ادبحث الثالث: الَتػُرد بع ادؼـع وبع العؼقؾة وطترص التبقع           

 .ادبحث الرابع: اخلالف بع الداين وأيب داوود                   

 الػحل الثاين: بع يدي التحؼقق:

 .دة التحؼققادبحث األول: صبعات الؽتا:، ومزرات إطا            

ادبحــث الثــاين: توثقــق كســبة الؽتــا: وتســؿقته وخوــوا  يف قحؼقؼــه           

 .ومـفجي   فقه

 .ادبحث الثالث: ققؿته وأثره فقؿن بعده           

لرابع: وصع الـسخ اخلوقة ادعتؿدة يف التحؼقق، وكبـذة طـفـا، ادبحث ا           

 .وكامذج هلا

 .ادحؼقالػحل الثالث: كص الؽتا: 

 ثم اخلامتة:  وفقفا أذكر كتائج البحث.

 

 مـفا: ،إغ كتائجالباحث خؾص : د االكتفاء من دراسة هذا الؽتابع

لؾؼرآن الؽريم كام وطد سبحاكه، من خالل كؼؾه إلقــا:  إثبات حػظ اهلل  -1

 لػظا ومعـى وصورة.

مـن كـل  -وتعـاغ سـبحاكه -بؽتا: اهلل  -رمحفم اهلل - بقان اهتامم السؾع -4

 جواكبه.



 

تعريع هذا العؾم وبقان أمهقته، وادؽاكة التي يتبوؤهـا، وذلـم مـن خـالل   -4

 الؽتب ادملػة فقه، والتي اهتَؿت به.

ترجقح أن طؾم رسم ادحاحع: طؾم توققػي: ُأخذ التوققع فقـه مـن فعـل  -2

ادغالع: اخلؾػاء والححابة الذين ُأمركا باتباع سـَتفم، وهو مذهب وسط بع شوط 

، وبع من مل جيعل له ققؿة، بلن أجاز كتابة ادحـحع طـذ × أكه من تعؾقم الرسول

 رسم ما اصوؾح الـاس طؾقه من اإلمالء.

خلط ادعروف ادحاحع، هو ا  إثبات أن اخلط الذي كتب به الححابة  -5

طـدهم، وأهنم مل يؽوكوا يعرفون غره، بل ما وصل إلقـا من كؼوش وآثـار يثبـت أكـه 

ــة  خــط يســر طــذ صريؼــة واحــدة، يف كتابــة الؼــرآن الؽــريم وغــره، ومل تؽــن كتاب

 ادححع ممقزة طن كتابتفم يف شموهنم.

بحــرف واحــد مــن األحــرف  التــدلقل طــذ أكــه كتــب يف طفــد أيب بؽــر  -6

كتب بحرف، وَلِؽَن َكْتَبُه بغر كؼـط وشـؽل احتؿـل  وأكه يف َكْتَبِة طثامن السبعة، 

 قراءة كؾامت من أحرف أخرى.

كاحقـة  -ما يؽشػه هذا الؽتـا: مـن االرتبـال الوثقـق بـع:  طؾـم الرسـم   -7

-( من جفة، و طؾم التػسر -كاحقة الـوق واألداء -(، و طؾم الؼراءات -الحورة

( مـن جفـة أخـرى، ومـدى العالقـات ادؿتـدة بقـفـا، كوهنـا -كاحقة الداللة وادعـى

 خادمة لؽتا: اهلل من كواحقه ادختؾػة ادرتبوة بادعـى واألداء والحورة.

إضفار االهتامم بالؼرآن من خالل الـؼل الدققق: لؽقػقـات كتابـة الؽؾـامت   -8

ا يف محاحع األمحار يف العامل اإلسـالمي، يف خدمـة غـر مسـبوقة ألي كتـا:، ممـ

يدل طذ طؾِو مؽاكته ومـــزلته يف كػـوس ادسـؾؿع، ويعوـي الثؼـة الشـديدة يف كؼؾـه 

 ، التي ال يتورق إلقفا االختالل.إلقـا هبذه الوريؼة ادضبوصة

إن كـان فقفـا مـا يـدطو إغ  -اقتحام جلج الؽتب التـي ُيـَدطى أهنـا حِؼؼـت   -9



 

فــنن مجؾــة مــن الؽتــب  ، وطــدم الركــون إغ هــذه الؽؾؿــة كثــرا،-إطــادة التحؼقــق

ــاحثع  ــع الب ــا يؿـ ــة، مم ــدون خدم ، وب ــل  يف بعــض  -األصــول ُأخرجــت طــذ َطَج

من السر يف قحؼقؼفا بـدطوى أهنـا قـد حِؼؼـتال، وال أدطـي العحـؿة يف  -اجلامعات

 سبقل إخراج الؽتا: هبذه قحؼقؼي هذا، ولؽـي مل أدخر جفدا وال ماال إال وبذلته يف

 .الحورة

الؽتا: بالؽتب قبؾه وبعده من خالل استػادته بـام كتـب  بقان طالقة هذا  -12

 قبؾه، واستػادة من بعده مـه.

أهـل التخحــص هـم أدرى بتحؼقــق كتـب وححــفم، وأطؾـم بــام فقفــا،   -11

وأقدر طذ االستػادة مـفا، والغوص يف بحاراها واستخراج كـوزها ودفائـفـا، فـال 

تحاققق، وكل من حؼـق كتابـا ُيؿـعون من ذلم دا يػوت من ادحؾحة يف مثل هذه ال

 مالحظ يف بعض الؽتب ادحؼؼة.و حه أتى بالعجائب والووام، كام هلقس يف وح

اإلمام الداين مل يؼحد من تللقػه لؾؽتا: َحرْصَ مجقع الؽؾامت ادختؾػة يف   -14

الؼرآن رسـام، بـل قحـد ذكـر مـا رواه طـن مشـاره ومـا رآه طـن بعـض ادحـاحع، 

ــا يف ــم طـف ــامت تؽؾ ــاك كؾ ــه خــالف طــن الرســم وهـ ــا فق ــع( مم ــا:  ادؼـ  غــر كت

 االصوالحي، وهـاك كؾامت كثرة مل يتؽؾم طن رسؿفا هـا.

التعؾقل هو: جمرد اجتفاد قد وتؾع فقه أكظار ادجتفدين، وهـو يـدخل يف  -14

 طؾم الضبط(، وال يـدخل يف  طؾـم الرسـم(، ودخـول الؼقـاس يف الرسـم موجـود 

 ر موجود.بِِؼَؾة  دون االجتفاد: فنكه غ

قحؼقؼـا طؾؿقـا، يؽشـع  - ريعـيف هذا العؾم الش -تعزيز الؽتب ادحؼؼة  -12

 طن كـوز هذه الؽتب بلماكة وصدق، مع بذل اجلفد والوقت يف ذلم.

 





  

 (تعليم القرآن الكريم: تعاون وتكامل)

هـ

"شالمي كظؿت اهلقئة العادقة لتحػقظ الؼرآن الؽريم التابعة لرابطة العامل اإل

حتـت راايـة خـادم انيـرم  بؿديــة جـدة  "

دؾؽـي اممـر خالـد الػقـــنل بـن ؿو اـــــ، وافتتحه كقابة اـه صـاح  ال الرشيػ 

اـامل ومتخنـص ذم  033العزيز أمر مـطؼة مؽة ادؽرمـة ، ودـد حاـ ادـم ر ابد 

بحًثا غّطت حمـاور ادـم ر ،  12دولة ، وُددم لؾؿم ر  63الؼرآن الؽريم واؾومه من 

و ت مـادشتفا خالل أيام ادم ر الثالثة اذ مدار مخس جؾ ات.

 الـفوض بؿمش ات الؼرآن الؽريم وتطوير أشالقبفا ذم اإلدارة والتعؾقم. -2

 دراشة مشؽالت واوائق التعؾقم الؼرآين وضرق االجفا. -1

 لـبوي ذم التعؾقم الؼرآين ، وتطوير ادـاهج ادعارصة.إبراز ادـفج ا -0

 تبادل اخلزات ب  ممش ات التعؾقم الؼرآين. -4

 :وموضوااتهالتعاون والتؽامل ب  ممش ات تعؾقم الؼرآن الؽريم ،  -2

الؽريم وضبااته دراشة أوجه التعاون والتؽامل ب  ممش ات تعؾقم الؼرآن  -أ

 وتوزيعه.



 

  

 ارب الـاجحة لؾؿمش ات الؼرآكقة ذم حتػقظ الؼرآن الؽريمارض التج   -ب

 ودراشة اؾومه.

 تؼويم اجلواك  اإلدارية وادالقة لؾؿمش ات الؼرآكقة.  -ج

 معودات التعؾقم الؼرآين واالجفا ، وموضوااته: -1

 ادعودات ب ب  الشبفات ادثارة حول الؼرآن الؽريم والرد اؾقفا.  -أ

لؼرآكقة من داخؾفا، واالجفا )الطالب، ادعودات التي تواجه ادمش ات ا  -ب

 اددرشون، اإلدارة(.

 الجفا )امرسة، ادجتؿع(.ادعودات اخلارجقة، وا -ج

 االشتػادة من التؼـقات انيديثة ذم التعؾقم الؼرآين ، وموضوااته: -0

 دور ادؼارئ اإللؽسوكقة ذم التعؾقم الؼرآين اذ صبؽة اإلكسكت. -أ

برامج  –تعؾقم الؼرآن الؽريم )موادع إلؽسوكقة  التطبقؼات التؼـقة ادختؾػة ذم  -ب

 أجفزة إلؽسوكقة(. –حاشوبقة 

 أمهقة الؼـوات الػضائقة والزامج التؾػزيوكقة ذم التعؾقم الؼرآين. -ج

 امشس العؾؿقة التلصقؾقة لؾتعؾقم الؼرآين ، وموضوااته: -4

 ـد، تعؾقم دراشة ادعاير العؾؿقة لتعؾقم الؼرآن الؽريم ذم جمال: )اإلجازة بال -أ

 التجويد، تؼققم الت جقالت الؼرآكقة...(.

 أشس إاداد ادـفج العؾؿي ادتؽامل لؾطال . -ب

 دراشة مـفج التعؾقم الؼرآين لغر الـاضؼ  بالؾغة العربقة وتؼويؿفا. -ج



  

2- 

 د. ابد اهلل بن ايل بنػر.: 

1- 

 اثامن بن حمؿد صديؼي.د. :

 . شعقد ابد اهلل حارب.د:   -0

4- 

 اؿر حمؿد النبقحي. :

5-  

 .حمؿد منطػى حمؿودد.  :

د. ايل بن اؿر  :  -2

 بادحدح.

د. مـؼذ بن  :  -1

 حمؿود ال ؼار.

0- 

 حمؿد اني ن بوصو. :

د. شؾامن :  -4

 .ضاهر الـدوي

أ. د. بـدر  :  -5

 الرزاق اداص.ابد



 

  

2-  

 انيؿقد حمؿد رج . ابدأ. د.  :

1-  

 ابد العزيز دائد إشاماقل. :

ت جقل لتجربة  -   -0

الؼرآن الؽريم وتعؾقؿه : د. إبراهقم ة حرف لتؼـقة ادعؾومات ذم جمال خدمة رشك

 بن صالح الـؿي و م. شامي ابد الرمحن أمحد.

د. كبقـل  :  -4

 ابد العزيز انيامد.

عزيـز د. ففـد بـن ابـد ال :  -5

 ال ـقدي.

6- : 

 ااضف ابد الرصقد.د.

2-  

 د. أمحد اق ى ادعرصاوي. :

1- 

 د. أيؿن رصدي شويد.  :^ 

أ. د. شـامي ابـد الػتـاح  :  -0

 هالل.



  

د. ابـد الـرمحن بـن  :  -4

 إبراهقم الػوزان.

5-  : 

 .حمؿد ابد الػتاح اخلطق د.

 أوىص ادم ر بالتعاون مع اهلقئات وادمش ات الؼرآكقة بام ييل:

 أوال / ذم ادجال العؾؿي :

ادتؽامل ذم التعؾقم الؼرآين الذي جيؿع بـ  انيرص اذ تلصقل ادـفاج الـبوي  -2

انيػظ والتدبر والػفم والعؿل، وتلهقل انيّػاظ اؾؿقًا وتربويًا وإداريـًا بعؼـد مؾتؼـى 

 اؾؿي يشارك فقه ادتخننون إلاداد بركامج ذم هذا الشلن.

تؽوين جمؾس اادي لشقوخ اإلدراء بنرشاف اهلقئة يؽـون مرجعـًا اادقـًا لتعؾـقم  -1

 ؽريم وضبط اإلجازات والت جقالت الؼرآكقة.الؼرآن ال

تعزيز جفود البحـث العؾؿـي ادوثـق ذم جمـال خدمـة الؼـرآن الؽـريم، وتزويـد  -0

ادعاهد وادراكز الؼرآكقة ذم العـامل بـتـائج البحـوث والدراشـات العؾؿقـة لالشـتػادة 

 مـفا ذم رفع كػاية العؿل ذم خدمة كتاب اهلل.

د ـام لؾؼـرآن الؽـريم واؾومـه ،  ـد اممـة تشجقع افتتاح معاهـد و كؾقـات وأ -4

بجقل من ادتخنن  ذم اؾـوم الؼـرآن، وتؼـديم اخلـزات واالشتشـارات العؾؿقـة 

 دمش ات ادجتؿعات اد ؾؿة ذم جمال الؼرآن الؽريم واؾومه.

االشتػادة من الوشائل وامجفزة انيديثة ذم تعؾقم الؼرآن الؽريم ، مع التلكقـد  -5

ــديالً  ــالتؾؼي  اــذ أ ــا لق ــت ب ــرآن الؽــريم يمخــذ ب ــادة من الؼ اــن الطــرق ادعت

 وادشاففة.



 

  

التوشع ذم م ابؼات حػظ الؼرآن الؽـريم ذم أكحـاء العـامل وخاصـة ذم ادــاضق  -6

 التي لقس فقفا م ابؼات مثل أمريؽا اجلـوبقة.

 .^التوشع ذم تلهقل انيػاظ باإلجازة الؼرآكقة بال ـد ادتنل إىل رشول اهلل  -7

ات واجلؿعقـات وادراكـز الؼرآكقـة اـذ التخطـقط االشـساتقجي حث ادمش ـ  -8

 والتؼويم اد تؿر ماامهلا.

 ثاكقا / ذم ادجال السبوي والتعؾقؿي :

توشقع جماالت التعؾقم الؼرآين لتشؿل فئات ادجتؿعات اإلشـالمقة وامدؾقـات 

آين ومدرشـقه اد ؾؿة ذم العامل من خمتؾف اماامر ، والسكقز من خالل التعؾـقم الؼـر

اــذ وشــطقة اممــة التــي تـبــذ العـــف والتطــرف ، وحتػــظ أبـــاء اممــة مــن التػؾــت 

والػ اد ، ومـاصدة وزارات السبقـة والتعؾـقم ، واجلامعـات ذم العـامل اإلشـالمي أن 

يؽون تعؾقم الؼـرآن الؽـريم أوىل اهتامما ـا ، وأن تـوفر الػـرص الؽافقـة لؾدارشـ  

م الؼرآن الؽـريم وتـدبره واالتعـاظ بـام فقـه ، واالهـتامم اذ اختالف مراحؾفم لتعؾ

بالتعؾقم الؼرآين لؾػتقات اد ؾامت تالوة وحػظًا وففاًم لتمدي ادرأة مفؿتفـا ذم تربقـة 

امجقال وترشقخ اإليامن وففم مؼاصد اإلشالم ذم أذهان الـاصـئة ، وإاـداد بـرامج 

ة الؼـرآن ذم دؾـو م وجـذ م درآكقة لألضػال تتؿقز بالتشويق والسغق  لغـرس حمبـ

لؾتخؾق بامخالق واآلداب اإلشالمقة ومحايتفم مـن تقـارات الػ ـاد واالكحـالل ، 

وكذلك تزويد اددرش  وانيػاظ بؽت  تعؾقؿقة وتربوية ذم جمال ختننفم لتؽـون 

مرجعًا هلم ، تعقـفم اذ مواجفة محالت التشـؽقك وإثـارة الشـبفات حـول الؼـرآن 

ظ الؼـرآن الؽـريم اـذ العـايـة بامحاديـث الـبويـة وامذكـار الؽريم ، وحـث حػـا

ادلثورة إىل جاك  حػظفم لؾؼرآن الؽريم ، واشتثامر أودات الػراغ لدى الشـباب ذم 

 تعؾقم الؼرآن وترشقخ اإليامن، وخاصة ذم اإلجازات النقػقة.



  

توشـقع وإذ يثـي ادم ر اذ إكشاء اهلقئة جـائزة اادقـة متعـددة الػـروع يـداوها ل

فروافا بحقث تشؿل جائزة لؾبحث العؾؿي ادوثق ذم خدمة الؼرآن الؽريم لألفـراد 

 وادمش ات.

 ثالثًا / ذم جمال التعاون والتؽامل :

التعاون ب  ادمش ات واجلؿعقات الؼرآكقة ذم تبادل اخلزات والتجارب واؼد 

ؽؾقـات وادعاهـد اتػادات ورشاكات فقام بقـفا ، وتـ قق اجلفـود بـ  اجلامعـات وال

واجلؿعقات العامؾة ذم حتػقظ الؼرآن الؽريم وتبادل اخلزات والزيـارات فـقام بقـفـا، 

وإدامة ادؾتؼقات والـدوات العؾؿقة والسبوية ادتخننة ذم هذا ادجـال ، والتعـاون 

ذم تؽريم حػاظ كتاب اهلل وتوفر ادــح الدراشـقة هلـم دواصـؾة دراشـا م اجلامعقـة 

حث اجلامعات اذ مـح حػاظ كتاب اهلل أولوية ذم الؼبـول . التـ ـقق بـ  والعؾقا و

مجعقات الؼرآن الؽريم وهقئات اإلاجاز العؾؿي ذم وضع برامج مشـسكة لتـدريس 

انيػاظ جواك  من اإلاجاز ذم الؼرآن تزيد ثؼـافتفم وتعقــفم ذم حقـا م العؾؿقـة ، 

ػظ الؼرآن الؽـريم مبــائفم ذم والتعاون مع امدؾقات اإلشالمقة ذم اؼد دورات ني

 البؾدان اإلشالمقة.

وداا ادم ر اهلقئة العادقة لتحػقظ الؼرآن الؽـريم لعؼـد ورش اؿـل دـادشـة مـا 

ــالتعؾقم الؼــرآين وامشــامء  ــامت وحتديــد ادنــطؾحات ادتعؾؼــة ب ــتجد مــن مف ي 

 واد ؿقات بام جيعؾفا متـاشبًة.

 رابعًا / ذم جمال اإلاالم :

شجل ادم ر بالعرفان والتؼدير إضالق ادؿؾؽة العربقة ال عودية دــاة تؾػزيوكقـة 

فضائقة لؾؼرآن الؽريم، ودـاة أخرى لؾ ـة الـبوية، تـػقذًا لتوجقفات خادم انيـرم  

الرشيػ  حػظه اهلل، وأوىص ادــظامت اإلشـالمقة وهقئـات حتػـقظ الؼـرآن الؽـريم 



 

  

عؾــقم الؼــرآن، وضالبفــا بالتعــاون مــع وشــائل وتعؾقؿــه بال ــعي إلكشــاء دـــوات لت

 اإلاالم اإلشالمقة فقام ييل:

داوة وشائل اإلاالم ادختؾػـة وخاصـة الؼــوات التؾػزيوكقـة لؾتعريـف بلمهقـــة  .2

التعؾــقم الؼــرآين، وإبــراز ادؽاكــة العظقؿــة نيػــاظ الؼــرآن الؽــريم، والتشــجقع اــذ 

 . التؿ ك بؽتاب اهلل تالوًة وحػظًا وففاًم واؿالً 

داـوة وشــائل اإلاــالم إىل إبـراز كــامذج متػــى  ــا مـن حػــاظ كتــاب اهلل الــذين  .1

ي فؿون ذم التـؿقة االجتاماقة واإلك اكقة اذ خر وجه، وارضفا بلشالق  مشودة 

 .ت فم ذم جعؾفا ددوة صانية مجقال اممة 

ت إاداد برامج تؾػزيوكقة متخننة ذم التعؾقم الؼرآين، وإبـراز جفـود ادمش ـا  .0

الؼرآكقة واجلفود التي يبذهلا ُحّػاظ كتاب اهلل الؽريم ذم تـؿقـة جمتؿعـا م والتشـويق 

 ذم حمبة الؼرآن الؽريم وتعؾؿه وتوجقه اممة لؾعودة الناددة هلدي الؼرآن الؽريم .

حث ادمش ات اإلاالمقة اذ إاداد برامج تؾػزيوكقة وإذااقـة وصـحػقة تـزز   .4

اد ؾؿ  وحضار م از التاريخ، وتّعـرف العـامل بـام فقـه أثر الؼرآن الؽريم ذم حقاة 

من مبادئ إك اكقة حتتاج إلقفا الشعوب لتحؼقق التعاون والتعايش والعدالة واممن 

 وال الم ، 

التوشــع ذم إكشــاء موادــع اــذ الشــبؽة العـؽبوتقــة ) االكسكــت ( لتعؾــقم الؼــرآن  .5

دوادــع ذم انيػــظ وادراجعــة الؽــريم، وتشــجقع الـاصــئة اــذ االشــتػادة مــن هــذه ا

 والتجويد.

واز ادم ر ان إداكته دحارصة إرسائقل دطاع غزة ذم فؾ ـط ، ومــع وصـول 

ادعوكات الطبقة والغذائقة إىل أهؾفا، وأدان العدوان اإلرسائقيل اذ أشـطول انيريـة 

ــ   ــزة ادحــارصين وضال ــل غ ــاكقة مه ــات اإلك  ــديم ادعوك ــزم تؼ ــان يعت ــذي ك ال



  

ــة اممــم ادتحــدة حؽومــات  الــدول اإلشــالمقة ببــذل اد ــااي العاجؾــة لــدى هقئ

 واهلقئات الدولقة إل اء انينار اداوب اذ الؼطاع ادـؽوب.

وضال  ادم ر رابطة العامل اإلشالمي بؿتابعة جفودها ذم إصالح ذات الب ، بـ  

ال ـؽقـة  صع  النومال ودقاداته، والتعاون مـع اؾـامء هـذا البؾـد إلحـالل فنائل

 واممن، وال الم ذم ربواه.

ــة  ــديرهم لؾؿؿؾؽــة العربق ــان اــن اظــقم تؼ ــام البق وأاــرب ادشــاركون ذم خت

ال عودية ولؼاد ا ، وضؾبوا من امماكة العامة لرابطة العـامل اإلشـالمي رفـع الشـؽر 

والتؼدير خلادم انيرم  الرشيػ  ادؾك ابد اهلل بن ابد العزيز آل شعود ولناح  

و ادؾؽي اممر شؾطان بن ابد العزيز آل شعود ويل العفد كائ  رئـقس جمؾـس ال ؿ

الوزراء وزير الـدفاع والطـران وادػـتش العـام ، ولنـاح  ال ـؿو ادؾؽـي اممـر 

كايف بن ابد العزيز آل شعود الـائ  الثاين لرئقس جمؾس الوزراء وزيـر الداخؾقـة ، 

مر مـطؼة مؽة ادؽرمة دا يبذلوكه من وصاح  ال ؿو ادؾؽي اممر خالد الػقنل أ

من  -حػظفم اهلل  -جفود ذم خدمة اإلشالم ورااية صمون اد ؾؿ ، ودا يؼدموكه 

دام دمش ات حتػـقظ الؼـرآن الؽـريم وتعؾقؿـه واإلكػـاق اـذ م ـابؼاته وتشـجقع 

لإلشـالم ادت ابؼ  ذم أكحاء العامل، وداوا اهلل العيل الؼدير أن يثقبفم ويبؼقفم ذخرًا 

 واد ؾؿ .

كام ددموا الشؽر لرابطة العامل اإلشالمي ولؾفقئة العادقة لتحػقظ الؼرآن الؽـريم 

رش ـاذ تـظقم هذا ادم ر العادي، واذ اجلفود التي تبذال ا ذم خدمة كتـاب اهلل وكـ

 ثؼافة الؼرآن الؽريم ب  اد ؾؿ .

ثـالث شــوات ذم خمتؾـف دول  ودرر ادم رون أن يؽون ادم ر دوريًا يعؼد كـل

 العامل اإلشالمي من خالل تعاون الرابطة والوزارات وادمش ات ادختنة فقفا.



 

  

  املؤتمر القرآني الثالث

 ( الكريم ومقومات النهضة )القرآن
هـ

ـــة ادحا       ـــامردن كظؿـــت مجعق ـــرآن ب ـــذ الؼ ـــة ا ـــثفظ ـــرآين الثال ـــم ر الؼ   اد

 (.الؽريم ومؼومات الـفضة بعـوان )الؼرآن

 

ومـفجه من خالل التعرف اذ شـن التغقر والتجديد  تعزيز ثؼة اد ؾم بديـه  (2

 .والـفضة

ادنطؾحات الؼرآكقة الدالة اذ معاين الـفضة اذ اختالف  التعرف اذ  (1

 .وأصؽاهلامقاديـفا 

 .معرفة مؼاصد الـفضة من خالل الؼرآن الؽريم (0

 .وأصؽاهلا التعرف اذ أكواع الـفضة (4

خالل  اشتـفاض مهم العؾامء وادػؽرين الشتـباط مؼومات الـفضة ودقؿفا من (5

 .الؼرآن الؽريم

 ادعارصين فقفا الودوف اذ أهم دمارب اممم ال ابؼة ذم الـفضة، وإشفامات (6

 مقة بالدراشات الؼرآكقة ادتخننة.رفد ادؽتبة اإلشال (7

 

الؼرآن الؽريم ومػفوم الـفضة: )ادنـطؾحات الدالـة اـذ الـفضـة: انيضـارة،   (2

ــامر، اإلصــالح، ــتخالف، اإلا ــة، االش ــة، العادق ــة، العود ــة، اددكق ــر،  الثؼاف التغق

 .التجديد(



  

لغايـات، إصـؽالقة ا مؼاصد الـفضة ذم الؼـرآن الؽـريم: )امهـداف، ادـطؾؼـات، (1

 الوشائل(.

 الؽريم. الـفضة اـد اممم ال ابؼة كام بقـفا الؼرآن (0

 شـــن الـفضــة ذم الؼــرآن الؽــريم: )رشوط الـفضــة، أشــباب الؼــوة واوامــل (4

 الضعف(.

ــ  (5  رشية ومـفــا: )الػطــرة، التؽؾقــف، اإلرادة واالختقــار،ـخنــائص الـــػس الب

 اد مولقة(.

اد ــاواة،  ريم ومـفــا: )انيريــة، العــدل،دــقم الـفضــة كــام يعرضــفا الؼــرآن الؽــ (6

 التؽريم، الوالء، الوحدة(.

والتطبقق: )كظرة اإلشالمق ، كظرة انيـداثق ،  ادعارصون والـفضة ب  الـظرية (7

 كظرة العؾامكق ، التجارب العؿؾقة(.

: 

فضة ذم ضوء الؼرآن الؽريم/ لؾدكتور غاكم ددوري بالـ مػفوم الثؼافة واالدته  (2

 انيؿد.

 د . هـــاء ابــد اهلل ) ال ــعودية(  -الدالــة اــذ الـفضــة  بعــض ادنــطؾحات (1

  

 أهداف الـفضة ومـطؾؼا ا: أ.د. أمحد صؽري )االردن( (0

 إصؽالقة الوشائل: د. اؿر محاد )االردن(.  (4

  

 أبرز الؼقم ذم اممم ال ابؼة: د. صالح اخلالدي ) امردن(. (5



 

  

 معامل الـفضة ذم دنة شؾقامن: د. ارفات حمؿد )مرص(. (6

 

 الؽريم: أ.د. أمحد فرحات )شوريا(. رشوط الـفضة ذم الؼرآن (7

 داري.)ال عودية( أشباب  ضة اممم واوامل ضعػفا: د. ياش  (8

 العؾم أصل ذم  ضة اممة: د. ابد العزيز ال حقباين.)ال عودية(.  (9

اممـم: د.  ثـائقة اإليامن والعؿـل النـالح ذم الؼـرآن الؽـريم وأثرهـا ذم  ضـة  (23

 ابد الرمحن حؾيل ) شوريا(.

 ادات )امردن(.جر شـن الـفضة ذم الؼرآن الؽريم: د. خولة (22

 خنائص الـػس البرشية كام بقـاه الؼرآن الؽريم: أ.د. أمحد كوفل )امردن(.  (21

ــ  (20 ـــػس الب ــؾدان  رشية ذمـال ــايز ص ــان انيــويل ود. ف ــريم: أ.د. اؾق ــرآن الؽ الؼ

 )فؾ ط (.

 ة اد ؾؿ  ذم الؼرآن الؽريم: د. حمؿد أشود ) شوريا(.وحد  (24

 الـفضة ذم الؼرآن الؽريم: د. حامد فريح ) ال عودية(. دقم (25

 ز )ال عودية(.باجحرالـفضة: د. خالد  دور انيرية ذم ازدهار  (26

 الؽبقيس) العراق(. دقم الـفضة ذم الؼرآن الؽريم: د. أمحد  (27

 . حمؿد كال )شوريا(.أمهقة الوحدة لـفضة االمة اد ؾؿة: د  (28

اهلل  ايل مـال -بعض مظاهر التؽريم لإلك ان كام تعرضفا آيات الؼرآن الؽريم (29

 العويض )الؽويت(.

 



  

 اإلشالمق : د. أمحد الرد  )امردن(. كظرة  (13

 يل )االردن(.ادجا كظرة انيداثق  والعؾامكق : أ.د. حمؿد  (12

ادشاركون يرفعون بردقـة صـؽر إىل جاللـة ادؾـك ابـداهلل الثـاين ابـن اني ـ  /  -2

مؾــك ادؿؾؽــة امردكقــة اهلاصــؿقة جلفــوده ذم خدمــة الؼــرآن الؽــريم وراايــة العؾــم 

 والعؾامء.

ادشاركون أيضًا يرفعون بردقة صؽر ل امحة امشتاذ الدكتور أمحد هؾقـل دـايض  -1

اة إمام انياة اهلاصؿقة اذ جفوده ذم رااية ادم ر وجفوده ذم خدمـة كتـاب الؼض

 اهلل تعاىل.

الـداوة إىل تثؿـر الودــف اخلـري العؾؿــي خلدمـة البحــث العؾؿـي ويؿؽــن أن  -0

 يتحؼق من خالل التعاون ب  اهلقئات الودػقة ومراكز البحث العؾؿي.

 ات حول موضوع الـفضة.إجراء مزيد من الدراشات والبحوث وادم ر -4

اشــتؽتاب جمؿواــة مــن اؾــامء اممــة ومػؽر ــا لؾؽتابــة حــول هــذا ادوضــوع  -5

 بؿحاوره ادختؾػة.

العؿل اذ إكشاء مركز اؾؿي متخنص ذم صـمون الـفضـة يعــى بالدراشـات  -6

 العؾؿقة ذم فروع الـفضة.

 ادــدارس ااتبــار مــادة )الؼــرآن الؽــريم ومؼومــات الـفضــة( مؼــررًا معتؿــدًا ذم -7

 وادعاهد واجلامعات.

ر دـقم الـفضـة اإلشـالمقة وتعريـف مجفـور اممـة  ـا ذم خمتؾـف ـالعؿل اذ كش -8

 وشائل اإلاالم.



 

  

توجقه البحوث والدراشات، لدراشات درآكقة تعالج الوادع ادعاش مـن خـالل  -9

 الدراشات ادوضواقة لؾؼرآن الؽريم وربطفا بوادع انيقاة.

ت التؾػزيوكقة ووشائل اإلاالم اإلشالمقة بعؿل برامج إاالمقـة توصقة الؼـوا -23

 ان الـفضة ومؼوما ا.

التوصقة لؽافة العامؾ  ذم حؼل الداوة والتعؾقم باورة كرش ثؼافـة الـفضـة  -22

 الؼرآكقة من خالل اجلامعات واخلط  وادحارضات.
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Linguistically valid modes that are invalid in recitation: 

its concepts, sources and provisions: Foundation study 

Dr. Faisal B. Jameel Al-Gazzawi 

 

Praise be to the Almighty Allah alone, Blessings and Peace be 

upon who no prophet after him: 

This is a research on «Linguistically valid modes that are 

invalid in recitation: its concepts, sources and provisions». It 

aims to clarify the modes that are valid in terms of language and 

mentioned in the books of interpretation of the Holy Quran but 

they are not permissible to be recited and have no authentic 

narration. 

These valid modes are often mentioned in the books of the 

meaning of Holy Quran and its' authors were scholars having 

deep knowledge and skills in Arabic language. So they were 

very interested in vindicating the readings of Holy Quran 

whether they are authentic or not. Furthermore, they also 

explained several types of reading of the Holy Quran in terms of 

language whether they are narrated or not. 

When thinking in objectives for this work, it appears that 

there are some justifications that can excuse for their work. 

Especially, they are scholars who have honest purposes and 

noble objectives in the matters and topics which written by them. 

There are others who look at this matter from a different 

angle, that this work is not beneficial. Because it may be 

misunderstood to mean that everything which is authentic 

linguistically it could be recitable. Then it would be repugnant. 

Therefore, it was necessary to clarify the right in this matter with 

excuse for those who adopt this attitude, and warn about what 

might be misunderstood. 
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(Tā’ at-Ta’nīth) between the language, recitation and the 

Othmanic Orthography 

Dr. Mohammed Sharei B. Sulaiman Abuzeid 

The Feminine Sign in the Arabic nouns (Tā’ at-Ta’nīth) has had 

different vernacular languages in Arabic. Therefore the Feminine 

Sign was written in the Othmanic Orthography in accordance 

with those dialects, and this was also the case with the canonical 

readings of the Quran. 

In this research I aimed to present the eloquent Arabic dialects in 

stopping by the feminine sign, how has it been written in the 

Othmanic Orthography, and the accordance of the recurrent 

authenticated recitations to those languages and the Othmanic 

Orthography. 

 

 

Surat As-Saff : Acommentary and Objective Study 

Dr.Huda Bint Abdallah Al- Dulaijan 
This Sūra treated a crucial subject, which is calling for unity in 

the Muslim community, and stressed that by diversification of 

methods of Qur'anic discourse. 

This Sūra can be divided into: introduction and five basic 

sections: 

The introduction includes the importance of the topic, the 

reasons for his choice, the research methodology, and research 

plan. 

Section I: It includes the opening of the Sūra. 

Section II: The main topic of the Sūra (Calling the believers for 

unity) 

Section III: Giving examples in the unity of the Prophets, peace 

be upon them. 

Section IV: Intimidation from the incision of the unity. 

Section V: Penalty Reward for unity.  
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I explained so far as possible what this Sūra included commands, 

prohibitions, giving examples, preaching, persuasion, 

intimidation, her end, and what is given as an example from the 

story of  n  ār    āh. 

I ended the article with the most important results and 

recommendations. 
 

 

 

Prophet‛s sayings related to two Suarts of Al-Eklas: 

collection and study 

Dr. Ahmed B. Umar B. Salim Bazmool 

The article aims to collect the h a  th  related to the reading of: 
‛Al-Eklas’ ‛sincerity, and then to distinguish between acceptable 

and not acceptable ones. 

The reason for the collection of the material is due to several 

things, including: 

-  Many information related to the recitation of both  ūra  in 

prayer. 

-  What is known from statements of the ‛U amā’ concerning 

the virtues of recitation of these two  ūra  in prayer. 

- Statements of the ‛U amā’ about their benefit and the benefit 

of their recitation in some prayers. 

I divided the article in an introduction, preface, three goals and a 

conclusion.  

I also divided the h a  th  into two parts: 

The first: The h a īth  concerning reading them in 

obligatory prayer. 

The second: The h a īth  concerning reading them in 

optional prayer. 

I wrote this paper in the following steps: 
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- Collecting together what I found in h a īth  concerning 

reading these two Sūras at the same time in both obligatory 

and optional prayers. 

- If one h a īth is mentioned by a group of S ah ā a, believers 

then I took only some of his transmissions, when the text is 

known to be authentic. If the transmission was weak, I will 

gather all what I had known. 

- I arranged the h a īth  on the topics. 

I found 15 different verses concerning reading these two in 

obligatory prayer or optional, although the confirmed ones are 

four only: The two rak‛a  of Fajr, the two rak‛a  of Maghrib, 

  a āt a -witr and the two rak‛a  of t a ā . 

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, His 

family, and all His companions. 

 

Prayer of the Prophets in the Holy Quran: 

Rhetorical and Analytical Study 

Dr.Abdul-Rahman B.Rajaallah Al-Sulamy 

This paper deals with the verses of prayer of the prophets in the 

Holy Quran and makes an analytical-rhetorical study. 

The author talks about the purposes of the calls of the prophets 

and their demands that they confirmed for their peoples, 

themselves and their families. 

The paper also studies the linguistic construction of the prophets' 

prayers in addition to the rhetoric of proportionality, similarity, 

and diversity. 

The paper finally concludes highlighting the most important 

results and recommendations. 
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  n a - a  ār a -   ashqī’s  oo     - a ā‛   a -h  sān 

fī  ‛rā  umm al- u’rān”:   Cr t que 

Dr. Ammar Ameen Al-Daddoo 

 

This paper tackles three issues in the life and works of Ibn al-

Najjār al-Dimashqī (d. 376 AH). More precisely, it offers a 

description and an analysis of his book “  - a ā‛   a -h   ān  ī 

 ‛rā  umm a - u’rān”. Firstly, it describes his life and death, 

teachers and disciples as well as his scholarly status in his time, 

which nobody has mentioned before. Secondly, it considers 

another grammatical work of his to be described for the first time 

ever here. Thirdly, it asserts that Ibn al-Najjār was not a mere 

Quranic reciter but rather a great grammarian whose approach 

linked the theoretical grammar and the practical one drawing 

attention to the importance of Quranic grammar or parsing in 

understanding the Quran and regulating and standardizing 

Arabic grammar rules. 

 

 












