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ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً
فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ
فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
 .4أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش
 .5أ.دٍِٕ.ــشح ثٕذ حمّذ اٌـذٚعــشي
 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

اإلخثاخ يف اٌمزآْ اٌىزٌُ دراسح ِٛضٛعٍح

إعذاد

د .أمحذ تٓ عثذاهلل تٓ أمحذ احلصًٍٕ

إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل

اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م

ٍِخص اٌثذس
إن ُمـ إقمامل اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمتل أصمٜمك اهلل شمٕم٤ممم قمغم أصح٤مهب٤م ،ووقمدهؿ سمٙمريؿ اجلزاء اًمٕم٤مضمؾ
هل٤مُ ،مع ُم٤م يٜمتٔمرهؿ ُمـ ضمزيؾ اًمثقاب أضمؾ 8قمٌ٤مدة اإلظمٌ٤مت ،وىمد ضمٕمٚم٧م احلدي٨م قمـ هذه
اًمٕمٌ٤مدة اًم٘مٚمٌٞم٦م ُمـ ظمالل اًمتٕمريػ سم٤مإلظمٌ٤مت وإًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م ًمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿُ ،مع سمٞم٤من
ومْمٚمف ،صمؿ ذيمرت طمدي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ اإلظمٌ٤مت ُمـ ظمالل شمٗمًػم أي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م
ًمٗمظ اإلظمٌ٤مت شمٗمًػما حتٚمٞمٚمٞم٤م ُمقضمزا ،صمؿ سمٞمٜم٧م صٗم٤مت اعمخٌتلم اًمتل يًتحؼ هب٤م اعم١مُمـ أن يٓمٚمؼ
قمٚمٞمف وصػ اإلظمٌ٤مت ،صمؿ أوردت اخل٤ممت٦م ،وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت ،وىمد ضمٕمٚمتف سمٕمٜمقان:
"اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م"-

3
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

ملٜمٞ أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّم. د:إقمداد

م٦مٞم ُمقوققم٦مريؿ دراؾمٙمت ذم اًم٘مرآن اًم٤ٌاإلظم

Abstract
One of the heart worships, which the Almighty God praised those who
have such qualities, and promised them precious reward soon beside the
great reward awaits for them afterlife, is reverential submission. So, the
discussion will about this attribute through the definition of reverential
submission, the words corresponding to it in the Holy Quran such as a
reverence, supplication, and humility. Then I will explaine the verses in
which the word of submission by providing a brief analytical interpretation
as well as the characteristics of the submissiveness which made the believer
deserves to get this description. After that, I mentioned in the conclusion
the most important results and recommendations. Based on that, i put the
title of this study: "The Reverential Submission in the Holy Quran – A
Thematical Study"

4
م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل

اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م

املكدَ١
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم إُم٤مم اعمخٌتلم ،وصٗمقة اخلٚمؼ أمجٕملم،
وقمغم آًمف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم ،وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ ،أُم٤م سمٕمد:
وم٢من أضمؾ قمٚمؿ سوم٧م ومٞمف اهلٛمؿ ،وسمذًم٧م ٕضمٚمف اعمٝم٩م ،قمٚمؿ اًمٙمت٤مب اعمجٞمد ،ومٝمق يمالم
اهلل شمٕم٤ممم اًمذي (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)ﱠ[ومّمٚم٧م ،]20 :وىمد
اقمتٜمك قمٚمامء إُم٦م -ىمديام وطمديث٤م -سمتٗمًػمه وسمٞم٤مٟمف سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م اًمتحٚمٞمكم واًمٗم٘مٝمل
واًمٚمٖمقي واعمقوققمل وهمػمه٤م ،وٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمت٤مب هداي٦م ًمٚمٌنمي٦م 8وم٘مد قم٤مًم٩م
ُمقوققم٤مت قمدة مم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ذم أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مقمامل اًم٘مٚمقب،
وُمـ شمٚمؽ إقمامل اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسملم قمٔمٞمؿ ىمدره٤م ،ويمريؿ ُمٜمزًمتٝم٤م
وذومٝم٤م ،وسمنم أصح٤مهب٤م  8اإلظمٌ٤مت ،وًمذا يم٤من ٓسمد ُمـ اًمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك هذه اًمٕمٌ٤مدة
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وومْمٚمٝم٤م ،وإًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م هل٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمثؾ :اخلِمقع ،واخلْمقع،
واًمتيع ،واًم٘مٜمقت ،وصٗم٤مت اعمخٌتلم اًمتل يًتحؼ هب٤م اعم١مُمـ أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف وصػ
اإلظمٌ٤مت ،و هق ُم٤م ؾمقف أقمتٜمل سمف ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م اعمقؾمقم سمـ" :اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ -دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م "-ؾم٤مئال اهلل قمز وضمؾ أن يٜمٗمع سمف اًمٙم٤مشم٥م واًم٘م٤مرئ 8وأن يٙمقن
ظمدُم٦م ًمٙمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ 8إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
َػهً ١ايبشح:
شمتٚمخص ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم شمً٤مؤًملمُ :م٤م أوص٤مف اعمخٌتلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتل
يًتحؼ هب٤م اعم١مُمـ وصػ اإلظمٌ٤مت؟ وهؾ يٚمزم شمقاومره٤م مجٞمٕم٤م ذم آن ُمٕم٤م أم يٙمٗمل شمقومر صٗم٦م
واطمدة ُمٜمٝم٤م؟.
أُٖ ١ٝاملٛقٛع:
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اعمقوقع ذم إُمقر أشمٞم٦م:
أوًٓ :قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٌٞم٤من طم٤مل اعمخٌتلم.
صم٤مٟمٞم ً٤م :إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل أقمده٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمخٌتلم.
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صم٤مًمث ً٤م :اُمتث٤مل أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمتدسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وُمٜمف اًمقىمقف قمغم صٗم٤مت اعمخٌتلم.
أضباب اختٝاز املٛقٛع:
وشمٙمٛمـ أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مري هذا اعمقوقع ذم اجلقاٟم٥م أشمٞم٦م:
أوًٓ :أمهٞم٦م اعمقوقع.
صم٤مٟمٞم ً٤م :أمهٞم٦م اًمتٕمريػ سم٤مإلظمٌ٤مت وسمٞم٤من ومْمٚمف وإًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م ًمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
صم٤مًمث ً٤م :سمٞم٤من صٗم٤مت اعمخٌتلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
راسمٕم ً٤م :دراؾم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٗم٤مت اًمتل يتح٘مؼ هب٤م اإلظمٌ٤مت.
ايدزاضات ايطابك:١
اقمتٜم٧م يمت٥م أداب وإظمالق سم٤محلدي٨م قمـ اًمٕمٌ٤مدات اًم٘مٚمٌٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م اإلظمٌ٤مت ،وُمـ
أؿمٝمر ُمـ حتدث قمٜمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م -

 -ذم ُمدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك

ٟمًتٕملم حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1171 ،هـ -
1751م .طمٞم٨م أومرد هل٤م ُمٜمزًم٦م ُمًت٘مٚم٦م.
وهٜم٤مك دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمٕمٜمقان :اعمخٌتقن صٗم٤مهتؿ وضمزاؤهؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -دراؾم٦م
ُمقوققمٞم٦م -عمحٛمد ؾمٕمٞمد حمٛمد قمٓمٞم٦م قمرام ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر ذم 0223م ،إٓ
أن اًمٌ٤مطم٨م مل يتٓمرق ومٞمٝم٤م عمٜم٤مىمِم٦م ُمً٠مًم٦م :هؾ يٚمزم شمقاومر مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن قمـ
اعمخٌتلم ذم اعم١مُمـ ًمٞمٙمقن خمٌت٤م؟ وهق ُم٤م ؾمقف أشمٜم٤موًمف ذم هذا اًمٌح٨م.
يمام شمقضمد مجٚم٦م ُمـ اعم٘م٤مٓت واخلٓم٥م ذم سمٕمض اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،واًمتل شمٜم٤موًم٧م
ضمزئٞم٤مت ُمتٗمرىم٦م ُمـ ُمقوقع اإلظمٌ٤مت ،ويم٤مٟم٧م شمِمػم ذم جمٛمٚمٝم٤م إمم اًمتٕمريػ اعمختٍم
ًمإلظمٌ٤مت ،وذيمر صٗم٤مت اعمخٌتلم سم٢مجي٤مز ،وسمٞم٤من درضم٤مشمف وقمالُم٤مشمف ويٛمٙمـ أن ٟمجٛمٚمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت:
أوًُٓ :م٘م٤مل "اإلظمٌ٤مت وأصمره ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اعمًٚمؿ"ً ،مٚمديمتقر أمحد قمٌد اخل٤مًمؼُ ،مٜمتدي٤مت
ُمقىمع ُمٙمتٌ٦م اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ.
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :م٘م٤مل" وسمنم اعمخٌتلم" ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد روؿمفُ ،مقىمع اعمًٚمؿ . almoslim.net
صم٤مًمث ً٤مُ :م٘م٤مل "وسمنم اعمخٌتلم" ًمٚمديمتقر سمدر قمٌد احلٛمٞمد مهٞمًفُ ،مقىمع صٞمد اًمٗمقائد . saaid.net
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أٖداف ايبشح:
ٓ خيٚمق سمح٨م ُمـ أهداف شمٙمقن ُم٘مّمدا ًمٚمٌ٤مطم٨م ،وُمـ أهداف هذا اًمٌح٨م:
أوًُٓ :مٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م اإلظمٌ٤مت وأمهٞمتف.
صم٤مٟمٞم ً٤م :اإلعم٤مم سمٛمٕم٤مين أي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ذيمر اعمخٌتلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
صم٤مًمث ً٤م :أن يٗمرق اعمًٚمؿ سملم اًمّمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمخٌتلم واًمّمٗم٤مت إظمرى.
سدٚد ايبشح:
ؾم٠مىمتٍم ذم طمدود هذا اًمٌح٨م قمغم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم ذيمر اإلظمٌ٤مت
واعمخٌتلم وصٗم٤مهتؿ.
أض ١ً٦ايبشح:
وشمتٚمخص أؾمئٚم٦م اًمٌح٨م ومٞمام ي٠ميت:
ُم٤م ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت؟
ُم٤م ومْمؾ اإلظمٌ٤مت؟
ُم٤م إًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م ًمإلظمٌ٤مت؟
يمٞمػ حتدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ اإلظمٌ٤مت؟
ُم٤م اًمّمٗم٤مت اًمتل يتح٘مؼ هب٤م اإلظمٌ٤مت؟
َٓٗر ايبشح:
اشمٌٕم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اعمقوققمل ُمـ ظمالل اخلٓمقات أشمٞم٦م:
أوًٓ :مجع أي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمقوقع اإلظمٌ٤مت.
صم٤مٟمٞم ً٤م :شمٗمًػم أي٤مت شمٗمًػما ُمقضمزا.
صم٤مًمث ً٤م :دراؾم٦م أىمقال اًمٕمٚمامء ذم حتديد صٗم٤مت اعمخٌتلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمع اًمؽمضمٞمح.
راسمٕم ً٤م :قمزو أىمقال اًمٕمٚمامء إمم ُمّم٤مدره٤م إصٞمٚم٦م ،وشمرشمٞم٥م اًمٜم٘مقٓت سمحً٥م شم٤مريخ اًمقوم٤مة
وإو٤موم٦م يمٚمٛم٦م (يٜمٔمر) ذم احل٤مؿمٞم٦م إذا يم٤من اعمٜم٘مقل سمتٍمف.
ظم٤مُمً ً٤م :شمرمج٦م إقمالم همػم اعمِمٝمقريـ.
ؾم٤مدؾم ً٤م :سمٞم٤من ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ اًمٖمريٌ٦م اًمتل ىمد شمرد ذم اًمٌح٨م.
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ؾم٤مسمٕم ً٤م :ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٞمٚم٦م ،وآيمتٗم٤مء سم٤مًمّمحٞمحلم إذا
يم٤من احلدي٨م خمرضم٤م ومٞمٝمام أو ذم أطمدمه٤م.
خط ١ايبشح:
وشمتٙمقن ُمـ متٝمٞمد وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
ايتُٗٝد :وومٞمف اًمتٕمريػ سم٤مإلظمٌ٤مت وومْمٚمف وإًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م ًمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
ُ مٕمٜمك اإلظمٌ٤مت ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب.
ُ مٕمٜمك اإلظمٌ٤مت قمٜمد قمٚمامء اًمتٗمًػم.
ُ مٕمٜمك اإلظمٌ٤مت اصٓمالطم٤م.
 ومْمؾ اإلظمٌ٤مت.
 إًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م ًمإلظمٌ٤مت.
املبشح األ :ٍٚطمدي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ اإلظمٌ٤مت :وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
املطًب األ :ٍٚضمزاء اعمخٌتلم ذم أظمرة.
املطًب ايجاْ :ٞاًمٌِم٤مرة ًمٚمٛمخٌتلم.
املطًب ايجايح :إظمٌ٤مت اًم٘مٚمقب ًمٚمقطمل.
املبشح ايجاْ :ٞصٗم٤مت اعمخٌتلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
املطًب األ :ٍٚاًمقضمؾ قمٜمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم.
املطًب ايجاْ :ٞاًمّمؼم.
املطًب ايجايح :إىم٤مُم٦م اًمّمالة.
املطًب ايسابع :اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
املبشح ايجايح :اًمّمٗم٤مت اًمتل حيّمؾ هب٤م اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
ارتامت :١وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
ايفٗازع :وشمِمتٛمؾ قمغم:
 صمٌ٧م اعمّم٤مدر
 ومٝمرس اعمقوققم٤مت.
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إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل

اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م

ايتُٗٝد
َ عٓ ٢اإلخبات يف يػ ١ايعسب:
اإلظمٌ٤مت ُمّمدر ُمـ أظمٌ٧م ،وشمدل ُم٤مدة (ظمٌ٧م) ذم إصؾ قمغم اعمٗم٤مزة اًمتل ٓ ٟمٌ٤مت
ومٞمٝم٤م ،واخلٌ٧م :هق ُم٤م اشمًع ُمـ سمٓمقن إرض ،وىمٞمؾ اخلٌ٧م :ؾمٝمؾ ذم احلرة ،وىمٞمؾ اخلٌ٧م:
اخلٗمل اعمٓمٛمئـ ُمـ إرض ،وي٘م٤مل أظمٌ٧م اًمرضمؾ أي :ىمّمد اخلٌ٧م أو ٟمزًمف ،وي٘م٤مل أظمٌ٧م
اًمِمخص ًمف أي :ظمْمع وظمِمع وشمقاوع ًمف ،واـمٛم٠من وؾمٙمـ ،صمؿ اؾمتٕمٛمؾ اإلظمٌ٤مت اؾمتٕمامل
اًمٚملم واًمتقاوع ،واخلِمقع هلل ،وآـمٛمئٜم٤من إًمٞمف(.)1
َ عٓ ٢اإلخبات عٓد عًُا ٤ايتفطري:
شمٜم٤مول قمٚمامء اًمتٗمًػم ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت واعمخٌتلم ذم اًم٘مرآن سمٛمٕم٤من ُمت٘م٤مرسم٦م ،ومذيمر اًمٓمؼمي
-

 -قمدة ُمٕم٤من ًمإلظمٌ٤مت ُمٜمٝم٤م" :وأٟم٤مسمقا إمم رهبؿ"" ،وظم٤مومقا"" ،اـمٛم٠مٟمقا"" ،ظمِمٕمقا" ،صمؿ

ىم٤مل " :وهذه إىمقال ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕم٤مين ،وإن اظمتٚمٗم٧م أًمٗم٤مفمٝم٤مٕ 8ن اإلٟم٤مسم٦م إمم اهلل ُمـ ظمقف اهلل،
وُمـ اخلِمقع واًمتقاوع هلل سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إًمٞمف ُمـ اخلِمقع ًمف ،همػم أن ٟمٗمس "اإلظمٌ٤مت"،
قمٜمد اًمٕمرب :اخلِمقع واًمتقاوع"( ،)0وىم٤مل اًمزخمنمي -

 -ذم ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت" :وأظمٌتقا إمم

رهبؿ واـمٛم٠مٟمقا إًمٞمف واٟم٘مٓمٕمقا إمم قمٌ٤مدشمف سم٤مخلِمقع واًمتقاوع"(،)1وٟم٘مؾ اسمـ يمثػم-

 -ذم ُمٕمٜمك

( )1يٜمٔمر :اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ :إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمراسمٕم٦م -يٜم٤مير 1772م ( ،)047/0و ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٕ :يب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم
حمٛمد ه٤مرون ط .دار اجلٞمؾً ،مٌٜم٤من-سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1202 ،هـ1777-م ( ،)016 /0واعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن،
شم٠مًمٞمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مٟمك ،حت٘مٞمؼ :صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي ،دار اًم٘مٚمؿ ،اًمدار
اًمِم٤مُمٞم٦م  -دُمِمؼ سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1210 -هـ( .ص  ،)050وًمً٤من اًمٕمرب :عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم أسمق اًمٗمْمؾ
مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمك اإلومري٘مك ،دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1212 ،هـ (.)05/0
( )0يٜمٔمر:ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ:
أمحد حمٛمد ؿم٤ميمرُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1202 ،هـ  0222 -م ( ،)072/13و (.)406/16

( )1يٜمٔمر :اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾٕ :يب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد ،اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل ،دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمريب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1225 ،هـ (.)135/1( ،)165/0
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اعمخٌتلم ُمٕم٤مين قمدة ُمٜمٝم٤م" :ىم٤مل جم٤مهد :اعمٓمٛمئٜملم ،وىم٤مل اًمْمح٤مك وىمت٤مدة :اعمتقاوٕملم ،وىم٤مل
اًمًدي :اًمقضمٚملم ،وىم٤مل قمٛمرو سمـ أوس :اعمخٌتلم اًمذيـ ٓ ئمٚمٛمقن وإذا فمٚمٛمقا مل يٜمتٍموا،
وىم٤مل اًمثقري :اعمٓمٛمئٜملم اًمراولم سم٘مْم٤مء اهلل اعمًتًٚمٛملم ًمف"(.)1
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر-

" :-واعمخٌ٧م :اعمتقاوع اًمذي ٓ شمٙمؼم قمٜمده"" ،واعمراد هبؿ هٜم٤م

اعم١مُمٜمقن"( ،)0وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل -

" :-اعمخٌتلم اًمذيـ هؿ ذم هم٤مي٦م اًمًٝمقًم٦م واًمٚملم واًمتقاوع

ًمرهبؿ سمحٞم٨م ٓ يٙمقن قمٜمدهؿ رء ُمـ يمؼم ،ويٜمٔمرون قمقاىم٥م إُمر وُم٤م أقمد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
إضمر"( ،)1وىم٤مل اًم٘مِمػمي-

" :-اؾمتًٚمٛمقا حلٙمٛمف سمال شمٕمٌٞمس وٓ اؾمتٙمراه ُمـ داظمؾ

اًم٘مٚم٥م" وىم٤مل أيْم٤م" :اإلظمٌ٤مت اؾمتداُم٦م اًمٓم٤مقم٦م سمنمط آؾمت٘م٤مُم٦م سم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦م"(.)2
ومجٞمع اعمٕم٤مين اًمً٤مسم٘م٦م اًمتل ذيمره٤م اعمٗمنون وهمػمه٤م شمدور طمقل ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت اًمٚمٖمقي،
يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -

 -سمٕمد أن ذيمر مجٚم٦م ُمـ أىمقال اعمٗمنيـ ذم ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت" :وهذه

إىمقال شمدور قمغم ُمٕمٜمٞملم :أطمدمه٤م :اًمتقاوع ،وأظمر :اًمًٙمقن إمم اهلل قمز وضمؾ ،وًمذًمؽ
قمدي سمـ "إمم" شمْمٛمٞمٜم٤م ،عمٕمٜمك اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واإلٟم٤مسم٦م ،واًمًٙمقن إًمٞمف"( ،)3ؾمٌح٤مٟمف.

( )1يٜمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ :يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد
ؾمالُم٦م ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م 1202هـ 1777 -م (.)202/3
( )0يٜمٔمر :اًمتحرير واًمتٜمقير ،شم٠مًمٞمػ :اإلُم٤مم حمٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقرُ ،م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
1202هـ (.)041/15( ،)17/10
( )1يٜمٔمرٟ :مٔمؿ اًمدرر رم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،شم٠مًمٞمػ :سمره٤من اًمديـ أسمق احلًـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمٌ٘م٤مقمك ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م  0220م 1202 -هـ (.)63/1
(ً )2مٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات شمٗمًػم اًم٘مِمػمي ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ اًمًٌٞمقين،
اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م (.)322- 321/0
( )3يٜمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م
اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م سم٢مذاف اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ رُمْم٤من ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم -
1212هـ (.)101/1
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َ عٓ ٢اإلخبات اؾطالسا:
ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ ذم اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م واًمتٗمًػمي٦م ويمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ -

 -قمـ ُمٕمٜمك

اإلظمٌ٤متٟ :مٚمحظ أن ُمٕم٤مين اإلظمٌ٤مت شمدور طمقل ُمٕم٤مين اإلٟم٤مسم٦م واًمتقاوع واًمقضمؾ واًمذًم٦م
واعمًٙمٜم٦م واخلْمقع واخلِمقع واًمٚملم وآـمٛمئٜم٤من وآٟم٘مٓم٤مع إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٌقدي٦م ،وهل
ُمٕم٤من ٓ ختٚمق ُمـ ُمٚمٛمح اخلٗم٤مء اًمذي يٙمتٜمػ هذه اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُ-مٜمزًم٦م اإلظمٌ٤مت ،-وٟمًتٓمٞمع
أن ٟم خٚمص إمم أن اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمإلظمٌ٤مت هق :طم٤مًم٦م ُمـ اإلٟم٤مسم٦م و اًمقضمؾ واًمًٙمقن
وآـمٛمئٜم٤من اًمتل شمٕمؽمي اًمٜمٗمس اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم حلٔم٦م ُمـ حلٔم٤مت اًمّمٗم٤مء ،ومتٙمًٌٝم٤م شمقاوٕم٤م
وظمْمققم٤م وظمِمققم٤م هلل ُ --مع ُم٤م يّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ اعمحٌ٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ؾمٌح٤مٟمف.
 فكٌ اإلخبات:
ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٚمقب وضمٕمٚمٝم٤م ُمٗمت٘مرة عم٤م جيٕمٚمٝم٤م ُمًت٘مٞمٛم٦م ص٤محل٦م ،وم٢مذا اؾمت٘م٤مُم٧م
وصٚمح٧م 8اؾمت٘م٤مُم٧م وصٚمح٧م أقمامل اجلقارح ،وهلذا وم٢من أقمامل اًم٘مٚمقب ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات
شم٠مصمػما ذم إيامن اًمٕمٌد 8سمؾ إن أقمامل اجلقارح ُمتٗمرقم٦م قمٜمٝم٤م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -

" :-واًمديـ اًم٘م٤مئؿ

سم٤مًم٘مٚم٥م ُمـ اإليامن قمٚمام وطم٤مٓ ،هق إصؾ ،وإقمامل اًمٔم٤مهرة هل اًمٗمروع ،وهل يمامل
اإليامن"( ،)1وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -

" :-ومٛمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًم٘مٚمقب أهؿ ُمـ ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اجلقارح،

إذ هل أصٚمٝم٤م وأطمٙم٤مم اجلقارح ُمتٗمرقم٦م قمٚمٞمٝم٤م"( ،)0وم٠مقمامل اًم٘مٚمقب حمريم٦م وداومٕم٦م ٕقمامل
اجلقارح 8ومٙمٚمام قمٔمؿ اإليامن واًمتقطمٞمد وقمٔمٛم٧م حمٌ٦م اهلل ذم اًم٘مٚم٥م 8يم٤من ذًمؽ داومٕم٤م ًمالؾمتٙمث٤مر
ُمـ أقمامل اجلقارح ،ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -

" :-وُمـ شم٠مُمؾ اًمنميٕم٦م ذم ُمّم٤مدره٤م وُمقارده٤م قمٚمؿ

ارشمٌ٤مط أقمامل اجلقارح سم٠مقمامل اًم٘مٚمقب ،وأهن٤م ٓ شمٜمٗمع سمدوهن٤م ،وأن أقمامل اًم٘مٚمقب أومرض قمغم

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،حت٘مٞمؼ :أٟمقر اًمٌ٤مز  -قم٤مُمر اجلزار .اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1204 ،هـ 0223 /م (.)133/12
( )0سمدائع اًمٗمقائد ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :هِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز قمٓم٤م  -قم٤مدل قمٌد احلٛمٞمد
اًمٕمدوي  -أذف أمحد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1214 ،هـ – 1774م،
(.)523/0
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اًمٕمٌد ُمـ أقمامل اجلقارح"( ،)1وهذا اًمٗم٘مف ٕمهٞم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب هق ُم٤م وم٘مٝمف أصح٤مب اًمٜمٌل
ملسو هيلع هللا ىلص -ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد -هنع هللا يضر -ذم وصػ أصح٤مب رؾمقل اهلل-ملسو هيلع هللا ىلص" :-أوًمئؽ أصح٤مبحمٛمد -ملسو هيلع هللا ىلص -يم٤مٟمقا أومْمؾ هذه إُم٦م ،أسمره٤م ىمٚمقسم٤م ،)0( "..وىم٤مل أسمق سمٙمر اعمزين -
سمٙمر سمـ قمٞم٤مش -

" :-ىم٤مل أسمق

ُ :-م٤م ؾمٌ٘مٝمؿ أسمق سمٙمر سمٙمثرة صالة وٓ صٞم٤مم ،وًمٙمـ سمٌمء وىمر ذم ىمٚمٌف "(،)1

وُمـ سملم أقمامل اًم٘مٚمقب اًمتل شمزيد اًمٕمٌد ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وصم٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمًـ فمـ سمف ،ويٌ٤مذ اًم٘مٚم٥م
سمًٌٌف طمالوة اإليامن واًمٞم٘ملم 8اإلظمٌ٤مت ،ومٝمق ُمـ إقمامل اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمقضمٌ٦م ًمالًمتٗم٤مت قمام ؾمقى
اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ويقرث ص٤مطمٌف اًمٕمزة ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٜمج٤مة ذم أظمرة ،وشمرشمٗمع سمف اهلٛم٦م ،وشمؽمومع سمف
اًمٜمٗمس قمـ اًمرهمٌ٦م ذم اعمدح أو اخلِمٞم٦م ُمـ اًمذم 8وًمذا يم٤من اًمٜمٌل-ملسو هيلع هللا ىلص -يدقمق رسمف أن جيٕمٚمف خمٌت٤م،
ومروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ىم٤مل :يم٤من اًمٜمٌل -ملسو هيلع هللا ىلص -يدقمق ي٘مقل« :رب أقمٜمل وٓ شمٕمـ قمكم،

واٟمٍمين وٓ شمٜمٍم قمكم ،واُمٙمر زم وٓ متٙمر قمكم ،واهدين وين اهلدى زم ،واٟمٍمين قمغم ُمـ
سمٖمك قمكم ،رب اضمٕمٚمٜمل ًمؽ ؿمٙم٤مراً ،مؽ ذيم٤مراً ،مؽ ره٤مسم٤مً ،مؽ ُمٓمقاقم٤مً ،مؽ
خمٌت٤م...احلدي٨مش( ،)2وأُم٤م أصم٤مر اًمقاردة ذم ومْمؾ اإلظمٌ٤مت 8وم٘مد شم٘مدم ذيمره٤م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)512/1
( )0إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ،شم٠مًمٞمػ :اسمـ اًم٘مٞمؿ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد
اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1173 ،هـ – 1753م (.)137/1
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م ،شم٠مًمٞمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ
قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل .اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد
سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1224 ،هـ 1764 -م (.)001/4
( )2يٜمٔمر :ؾمٜمـ أيب داود ،شم٠مًمٞمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،سمرىمؿ ( ،)252/1( )1312واجل٤مُمع اًمّمحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك
اًمؽمُمذي اًمًٚمٛمل ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت ،سمرىمؿ ()1331
( ،)332/3وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمٙمر – سمػموت ،سمرىمؿ( ،)1037/0( )1612واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًمٌٚمد :سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م،
1226هـ1766 ،م (.)433/1
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اإلظمٌ٤مت قمٜمد اعمٗمنيـ ،وُمٜمٝم٤م أيْم٤م ُم٤م روي قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
ﮓ) ىم٤مل" :هؿ اعمتقاوٕمقن ،وىم٤مل جم٤مهد-
-

 -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮒ

" :-اـمٛم٠مٟمقا"( ،)1وىم٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري

( :-ﮃ ﮄ ﮅ) "اـمٛم٠مٟمقا إًمٞمف واٟم٘مٓمٕمقا إمم قمٌ٤مدشمف سم٤مخلِمقع"( ،)0ومٚمذة اًمٕمٌ٤مدة

واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وىمرة اًمٕملم وإٟمس ومٞمٝم٤م ،وراطم٦م اًمٜمٗمس واٟمنماح اًمّمدر هب٤م ٓ ،شمٙمقن إٓ ُمع
وضمقد اإلظمٌ٤مت ،ومٝمق سمٛمث٤مسم٦م اًمروح ًمٚم٘مٚم٥م 8وىمد سملم اسمـ اًم٘مٞمؿ -

 -هذه إُمقر ذم طمديثف

قمغم درضم٤مت اإلظمٌ٤مت اًمثالث وم٘م٤مل" :اًمدرضم٦م إومم :أن شمًتٖمرق اًمٕمّمٛم٦م اًمِمٝمقة ،وشمًتدرك
اإلرادة اًمٖمٗمٚم٦م ،ويًتٝمقي اًمٓمٚم٥م اًمًٚمقة ،واًمٕمّمٛم٦م هل :احلامي٦م واحلٗمظ .واًمِمٝمقة هل :اعمٞمؾ
إمم ُمٓم٤مًم٥م اًمٜمٗمس ،وآؾمتٖمراق ًمٚمٌمء هق :آطمتقاء قمٚمٞمف واإلطم٤مـم٦م سمف ،واًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن
ٓ يقطمش ىمٚمٌف قم٤مرض ،وٓ ي٘مٓمع قمٚمٞمف اًمٓمريؼ ومتٜم٦م .واًمٕم٤مرض هق :اعمخ٤مًمػ يم٤مًمٌمء اًمذي
يٕمؽموؽ ذم ـمري٘مؽ ومٞمجلء ذم قمروٝم٤م ،واًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م :أن يًتقي قمٜمده اعمدح واًمذم وشمدوم
ٓئٛمتف ًمٜمٗمًف"( ،)1وهلذا يم٤من ضمزاء اعمخٌتلم ذم أظمرة اخلٚمقد ذم اجلٜم٦م يمام ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( :ﭾ

ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮊﮋﮌ)[هقد.]01 :
 األيفاظ املكازب ١يإلخبات:
شم٘مدم أن اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتْمٛمـ ُمٕم٤مين يمثػمة ،وهذه اعمٕم٤مين أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن
سم٤مًٕمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م عمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت ،وقمٜمد شم٠مُمؾ هذه إًمٗم٤مظٟ 8مٚمحظ ذم سمٕمْمٝم٤م ُمٕمٜمك إو٤مومٞم٤م
جيٕمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اإلظمٌ٤مت ومرىم٤م يًػما ئمٝمر ُمـ ظمالل اًمًٞم٤مىم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمرد ومٞمٝم٤م ،ؾمقاء ذم

( )1يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من(.)072/13
( )0همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من ،شم٠مًمٞمػٟ :مٔم٤مم اًمديـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ طمًلم اًم٘مٛمل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م
قمٛمػمات ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1214 -هـ.)12/2( ،
( )1يٜمٔمرُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم(.)5/0
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أًمٗم٤مظ اخلِمقع أواخلْمقع أو اًمتيع أواًم٘مٜمقت( )1واًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،
وؾمٞمتْمح هذا ضمٚمٞم٤م ُمـ ظمالل سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م:
إول :اخلِمقع :وأصٚمف ُمـ ُم٤مدة ظمِمع ،وهق :اخلْمقع ،وسمٚمدة ظم٤مؿمٕم٦م ،أي ُمٖمؼمة ٓ
ُمٜمزل هب٤م ،وظمِمع :رُمك سمٌٍمه ٟمحق إرض وهمْمف وظمٗمض صقشمف( ،)0واخلِمقع هق اًمياقم٦م.
وومن قم٤مُم٦م اعمٗمنيـ اخلِمقع شمٌٕم٤م ٕصٚمف اًمٚمٖمقى ،ىم٤مل اًمٓمؼمي" :وأصؾ اخلِمقع:
اًمتقاوع واًمتذًمؾ وآؾمتٙم٤مٟم٦م" ،وىم٤مل قمـ اخل٤مؿمٕملم" :اخل٤موٕملم ًمٓم٤مقمتف ،اخل٤مئٗملم ؾمٓمقاشمف،
اعمّمدىملم سمققمده ووقمٞمده"( ،)1وىمد ورد اخلِمقع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمٌع قمنمة ُمرة ،واؾمتٕمٛمؾ
اؾمتٕمامٓت خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م :وصػ قم٤مم ًمٚمٛمّمٚملم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸)[اًمٌ٘مرة ،]23 :واؾمتٕمٛمؾ وصٗم٤م ًمٚم٘مٚمقب يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻)[احلديد ،]14 :وهمػمه٤م ،وئمٝمر ُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ
ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمخِمقع وآؾمتٕمامٓت واًمًٞم٤مىم٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ذم اًم٘مرآن أن هٜم٤مك صقرا
ُمتٕمددة عمٕم٤مين اخلِمقع ،وشمتْمٛمـ :اًمتقاوع ،واًمًٙمقن ،ورىم٦م اًم٘مٚم٥م ،وظمِمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ،
وشمٔمٝمر آصم٤مره ذم اًمّمقت واًمٌدن ،وهل ُمٕم٤من شمِمؽمك ُمع ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت إٓ أن اخلِمقع يٜمٗمرد
سمٔمٝمقر أصمره رم اجلقارح أيمثر ُمـ همػمه ُمـ اًمّمٗم٤مت(.)2

( )1يٜمٔمرُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ :أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٜمٔمقر اًمديٚمٛمل اًمٗمراء ،حت٘مٞمؼ :أمحد يقؾمػ اًمٜمج٤ميت،
وحمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر ،وقمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ اًمِمٚمٌل ،دار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.)12-7/0( .
( )0يٜمٔمر :اًمّمح٤مح ( ،)117/2وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)160/0وًمً٤من اًمٕمرب (.)51/6
( )1يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( ،)14/1( ،)401/1وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،شم٠مًمٞمػ :ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل اًمرازي اًمِم٤مومٕمل،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1201 ،هـ  0222 -م ،)25/1( ،وشمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ
يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠ميب طمٞم٤من إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ً-مٌٜم٤من -سمػموت1200 ،هـ 0221 -م ،)053/1( .واًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)262/1ويٜمٔمر :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم
اًم٘مرآنٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :هِم٤مم ؾمٛمػم
اًمٌخ٤مري ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 1201 ،هـ 0221 -م.)152/1( .
( )2يٜمٔمرُ :مٗمردات همري٥م اًم٘مرآن (.)061/1
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صم٤مٟمٞم٤م :اخلْمقع :وأصٚمف ُمـ ُم٤مدة ظمْمع ،وهق :اًمتقاوع واًمتٓم٤مُمـ ،ويٙمقن رم اًمٌدن يمٚمف،
ي٘م٤مل اظمتْمع ومالن ،أي شمذًمؾ وشم٘م٤مس( ،)1وورد اخلْمقع رم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرشملمُ ،مرة سمٛمٕمٜمك
ظمْمقع إقمٜم٤مق يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)

[اًمِمٕمراء ،]2 :وم٠مىمحٛم٧م إقمٜم٤مق ًمٌٞم٤من ُمقوع اخلِمقع( ،)0وإظمرى :سمٛمٕمٜمك اخلْمقع سم٤مًم٘مقل
وهق :شمرىمٞمؼ اًمٙمالم وشمٚمٞمٞمٜمف( ،)1ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ)[إطمزاب ،]10 :وىمد مجع اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر -

 -سملم اعمٕمٜمٞملم سم٘مقًمف:

" اًمٜمً٤مء ذم يمالُمٝمـ رىم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،وىمد يٙمقن رم سمٕمْمٝمـ ُمـ اًمٚمٓم٤موم٦م وًملم اًمٜمٗمس ُم٤م إذا اٟمْمؿ إمم
ًمٞمٜمٝم٤م اجلٌكم ىمرسم٧م هٞمئتف ُمـ هٞمئ٦م اًمتذًمؾ ،وم٤مخلْمقع طم٘مٞم٘متف اًمتذًمؾ ،وأـمٚمؼ هٜم٤م قمغم اًمرىم٦م
عمِم٤مهبتٝم٤م اًمتذًمؾ"( ،)2وهلذا وم٤مخلْمقع يتْمٛمـ :اًمتذًمؾ ،واًمْمٕمػ ،وآٟم٘مٞم٤مد ،وفمٝمقر آصم٤مره٤م ذم
اًمّمقت واًمٌدن ،وهل ُمٕم٤من شمِمؽمك ُمع ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت إٓ أن اخلْمقع ئمٝمر أصمره أيمثر ذم
اًمّمقت واًمٌدن.
صم٤مًمث٤م :اًمتيع :وأصٚمف ُمـ ُم٤مدة ضع :أي ظمْمع وذل ،وشميع :شمذًمؾ وختِمع ،وشميع
إمم اهلل أي" :اسمتٝمؾ"( .)3وىمد ورد اًمتيع رم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع ،واًمًٞم٤مىم٤مت
اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمتيع شمرسمط سمٞمٜمف وسملم ُمقاـمـ اًمٌ٠مس واخلقف واًمٕمذاب يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ))[إٟمٕم٤مم ،]21-20 :وشمرسمط سمٞمٜمف وسملم اخلٗم٤مء يمام ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ))[إقمراف ،]33 :وهذا يٕمٜمك

( )1يٜمٔمر :اًمّمح٤مح ( ،)117/2وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)167/0وًمً٤من اًمٕمرب (.)50/6
( )0يٜمٔمر :اًمٌحر اعمحٞمط (.)122/6
(ُ )1مٕم٤مٟمك اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)120/0
( )2يٜمٔمر :اًمتحرير واًمتٜمقير (.)021/01
( )3يٜمٔمر :اًمّمح٤مح ( ،)162/2وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)173/1وُمٗمردات همري٥م اًم٘مرآن ( ،)324/1وًمً٤من اًمٕمرب
(.)001/6
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اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م

أن اًمتيع يٙمقن ذم أُمر ؿمديد ٓ يرد سم٠مؾمف وؿمدشمف ،قمٜمدئذ يٗمزع اإلٟمً٤من 8ومٞمتيع إمم اهلل
 -ويٌ٤مًمغ ذم اًمتذًمؾ ،ويٙمقن هلذا اًمتذًمؾ أصمر ذم صقشمف اعمردمػ سم٤مًمدقم٤مء ،ومٞمخٗمض صقشمفوخيٗمٞمف ًمِمدة اهلقل واًمِمٕمقر سم٤مًمذًم٦م هلل قمز وضمؾ ،ومٝمق يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمتذًمؾ ذم وىم٧م اًمِمدة
واخلقف" ،واًمياقم٦م أيمثر ُم٤م شمًتٕمٛمؾ ومٞمام يقضمد ذم اًم٘مٚم٥م"( ،)1وهل ُمٕم٤من شمِمؽمك ُمع ُمٕمٜمك
اإلظمٌ٤مت إٓ أن اًمتيع يٜمٗمرد سمٛمٚمٛمح اًمتذًمؾ ذم أُمر ؿمديد ٓ يرد سم٠مؾمف.
راسمٕم٤م :اًم٘مٜمقت :وأصٚمف ُمـ ُم٤مدة ىمٜم٧م ،وإصؾ ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مقم٦م ،واًم٘مٜمقت :اإلُمً٤مك قمـ
اًمٙمالم ،وىمٞمؾ :اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة ،وىمٞمؾ :اخلِمقع واإلىمرار سم٤مًمٕمٌقدي٦م ،واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٓم٤مقم٦م اًمتل
ًمٞمس ُمٕمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م 8وىمٞمؾ :اًم٘مٞم٤مم )0(.وىمد شمٙمرر ذيمر اًم٘مٜمقت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمالث قمنمة ُمرة،
وشمٕمددت ُمٕم٤مٟمٞمف سمتٕمدد ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٛمرة يرد سمٛمٕمٜمك اًمًٙمقت ،وأظمرى سمٛمٕمٜمك
اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٌ٤مدة ،وصم٤مًمث٦م سمٛمٕمٜمك آٟم٘مٞم٤مد ،وسمٙمؾ هذه اعمٕم٤مين ومن ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)[اًمٌ٘مرة ،)1(]016 :وُمـ اعمقاوع اًمتل ورد ومٞمٝم٤م
اًم٘مٜمقت ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

))[اًمٌ٘مرة ]114 :وهمػمه٤م ،وىمد مجع اسمـ إٟمٌ٤مرى(- )2

ُ -مٕم٤مٟمك اًم٘مٜمقت سم٘مقًمف:

"اًم٘مٜمقت قمغم أرسمٕم٦م أىمً٤مم :اًمّمالة ،وـمقل اًم٘مٞم٤مم ،وإىم٤مُم٦م اًمٓم٤مقم٦م ،واًمًٙمقت"( .)3وهذا يٕمٜمل

(ُ )1مٗمردات همري٥م اًم٘مرآن (.)061/1
( )0يٜمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)11/3وًمً٤من اًمٕمرب (.)51/0
( )1يٜمٔمرُ :مٗمردات همري٥م اًم٘مرآن ( ،)463/1واًمٌحر اعمحٞمط ( ،)014/1واًمتحرير واًمتٜمقير (.)225/0
( )2هق :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر سمـ احلًـ سمـ سمٞم٤من سمـ ؾمامقم٦م سمـ ومروة سمـ ىمٓمـ سمـ دقم٤مُم٦م إٟمٌ٤مري ُمـ أقمٚمؿ
أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مٕدب واًمٚمٖم٦م واًمِمٕمرُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :ذح اًم٘مّم٤مئد اًمًٌع اًمٓمقال اجل٤مهٚمٞم٤مت ،وإيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء،
شمقذم ؾمٜم٦م (106هـ) .يٜمٔمر :وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤منٕ :يب اًمٕمٌ٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ
أيب سمٙمر اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل اإلرسمكم ،حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1722 ،م (،)121/2
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)053/13
( )3يٜمٔمر :اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس ،عمحٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر ،أسمق سمٙمر إٟمٌ٤مري ،اعمتقرم106 :هـ ،حت٘مٞمؼ:
اًمديمتقر:طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1210 ،هـ 1770-م (.)46/1
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أن اًم٘مٜمقت يتْمٛمـ ًمزوم اًمٓم٤مقم٦م ُمع اخلْمقع( ،)1يمام يتْمٛمـ اًمّمالة ،وـمقل اًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م،
واًمدقم٤مء اعمٕمروف ذم اًمقشمر ،وهل ُمٕم٤مين شمِمؽمك ُمع ُمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت إٓ أن اًم٘مٜمقت يٜمٗمرد هب٤م
أيمثر ُمـ همػمه.
وئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ أن مجٞمع شمٚمؽ إًمٗم٤مظ ُم٘م٤مرسم٦م عمٕمٜمك اإلظمٌ٤مت ،ويٜمٗمرد يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٛمٚمٛمح
خيتص سمف ،وم٤مخلِمقع يٙمقن أصمره أيمثر ذم اجلقارح واًمٌدن ،واخلْمقع يٙمقن أصمره أيمثر ذم اًمّمقت
واًمٌدن ،واًمتيع يٙمقن أصمره أيمثر ذم اًمتذًمؾ ،واًم٘مٜمقت يٙمقن أصمره أيمثر ذم اًمٓم٤مقم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م
وـمقل اًم٘مٞم٤مم وآؾمتٛمرار قمغم ذًمؽ.


(ُ )1مٗمردات همري٥م اًم٘مرآن (.)462/1
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املبشح األٍٚ
سدٜح ايكسإٓ ايهس ِٜعٔ اإلخبات
املطًب األٍٚ
دصا ٤املدبتني يف اآلخس٠
إن ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل حتدصم٧م قمـ ضمزاء أهؾ اإلظمٌ٤مت ذم أظمرة ؾمقرة هقد،
طمٞم٨م ذيمرت طم٤مل اعمٗمؽميـ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وومْمٞمحتٝمؿ ذم اًمدار أظمرة قمغم رؤوس اخلالئؼ8
ٕهنؿ يم٤مٟمقا يّمدون اًمٜم٤مس قمـ اشمٌ٤مع احلؼ وؾمٚمقك ـمريؼ اهلدى اعمقصٚم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ،
ويريدون أن يًٚمؽ اًمٜم٤مس ـمري٘مٝمؿ اعمٕمقضم٦م اًمتل ضمحدوا ومٞمٝم٤م اًمدار أظمرة ُمع أهنؿ حت٧م ىمٝمره
ؾمٌح٤مٟمف وهمٚمٌتف ،وذم ىمٌْمتف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وأٟمف ىم٤مدر قمغم آٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ ذم اًمدار اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة،
وأهنؿ أظمن اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ 8طملم يذه٥م قمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمؽموٟمف ُمـ دون اهلل
شمٕم٤ممم ُمـ إٟمداد وإصٜم ٤مم ،ومال شمٖمـ قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ،سمؾ ضهتؿ يمؾ اًمير 8ذيمر ذم ُم٘م٤مسمٚمٝمؿ اًمذيـ
سمٚمٖمقا أقمغم درضم٤مت اًمًٕم٤مدة ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ))[هقد ،]01 :وم٘مقًمف( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ) ،مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م اؾمتئٜم٤موم٤م سمٞم٤مٟمٞم٤مٕ 8ن اًمٜمٗمقس شمنمئ٥م قمٜمد ؾمامع طمٙمؿ اًمٌمء إمم
ُمٕمروم٦م طمٙمؿ وده ،واعمٕمٜمك صدىمقا واقمؽمومقا عم٤م أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مإليامن سمف ُمـ أصقل اًمديـ
وىمقاقمده ،ومآُمٜم٧م ىمٚمقهبؿ وقمٛمٚم٧م ضمقارطمٝمؿ إقمامل اًمّم٤محل٦م ىمقٓ وومٕمال ،وىمقًمف( :ﮃ

ﮄ ﮅ) ،ىم٤مل ىمت٤مدة :اإلظمٌ٤مت :اًمتخِمع واًمتقاوع ،أي ظمْمٕمقا ًمف ،واؾمتٙم٤مٟمقا ًمٕمٔمٛمتف،
وذًمقا ًمًٚمٓم٤مٟمف ،وأٟم٤مسمقا إًمٞمف سمٛمحٌتف ،وظمقومف ،ورضم٤مئف ،واًمتيع إًمٞمف ،وىمقًمف( :ﮆﮇ

ﮈ) 8أي ه١مٓء اًمذيـ مجٕمقا شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اؾمتح٘مقا أن يٙمقٟمقا أصح٤مب اجلٜم٦م ،وىمقًمف
(ﮊﮋﮌ) ٓ يٛمقشمقن وٓ هيرُمقن وٓ يٛمروقن وٓ يٜم٤مُمقن وٓ يتٖمقـمقن وٓ
يٌّم٘مقن وٓ يتٛمخٓمقنٕ 8ن اخلٚمقد ذم اعمٙم٤من هق أطمؼ إطمقال سم٢مـمالق وصػ اًمّم٤مطم٥م قمغم

09
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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احل٤مل سمذًمؽ اعمٙم٤من 8إذ إُمٙمٜم٦م ٓ شم٘مّمد إٓ ٕضمؾ احلٚمقلٕ ،هنؿ مل يؽميمقا ُمـ اخلػم ُمٓمٚمٌ٤م إٓ
أدريمقه ،وٓ ظمػما إٓ ؾمٌ٘مقا إًمٞمف(.)1

املطًب ايجاْٞ
ايبػاز ٠يًُدبتني
وهذه اًمٌِم٤مر ضم٤مءت ذم ظمت٤مم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ))[احل٩م،]13 :
وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف مل يزل ذسمح اعمٜم٤مؾمؽ وإراىم٦م اًمدُم٤مء قمغم اؾمؿ اهلل ُمنموقم٤م ذم مجٞمع اعمٚمؾ،
وُمٕمٜمك (ﭿ) هؿ أهؾ اًمديـ اًمذيـ اؿمؽميمقا ذم اشمٌ٤مقمف ،وضم٤مء ذم ُمٕمٜمك (ﮁ) قمٞمدا،
وىمٞمؾ ذسمح٤م ،واًمتٜمٙمػم ومٞمٝم٤م ًمإلومراد أي واطمدا ٓ ُمتٕمددا ووم٤مئدشمف إؾمٜم٤مد اجلٕمؾ إمم وٛمػم اجلالًم٦م،
وىمد دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف (ﮂ ﮃ ﮄ) ،ويدل قمٚمٞمف أيْم٤م اًمتٗمريع سم٘مقًمف (ﮌﮍﮎ)،
وىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ ذم ىمقًمف (ﭾ ﭿ ﮀﮁ) إهن٤م ُمٙم٦م ،مل جيٕمؾ اهلل ُٕم٦م ىمط ُمٜمًٙم٤م
همػمه٤م ،واعم٘مّمقد هق اًمرد قمغم اعمنميملم اًمذيـ ضمٕمٚمقا ٕصٜم٤مُمٝمؿ ُمٜم٤مؾمؽ شمِم٤مسمف ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م،
وضمٕمٚمقا هل٤م ُمقاىمٞم٧م وُمذاسمح ،وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ُم٤م ضمٕمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم إٓ ُمٜمًٙم٤م واطمدا ،وهق
اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ .وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) ومنه٤م اسمـ يمثػم
سمام روي قمـ أٟمس -هنع هللا يضر -ىم٤مل :أشمك رؾمقل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص -سمٙمٌِملم أُمٚمحلم أىمرٟملم ،ومًٛمك ويمؼم،
وووع رضمٚمف قمغم صٗم٤مطمٝمام( ،)0و (ﮅ) جيقز أن شمٙمقن ًمالؾمتٕمالء اعمج٤مزي ُمتٕمٚم٘م٦م سمـ (ﮂ

( )1يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( ،)072/13وشمٗمًػم اسمـ يمثػم ( ،)112/2وشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد
اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1202هـ -
 0222م( .ص ،)161واًمتحرير واًمتٜمقير (.)012/11
( )0اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص -وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،شم٠مًمٞمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ
إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اجلٕمٗمل اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
1200هـ ،يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب ووع اًم٘مدم قمغم صٗمح اًمذسمٞمح٦م رىمؿ (.)106/12
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ﮃ ﮄ) ُمع شم٘مدير ُمْم٤مف سمٕمد قمغم شم٘مديره :إهداء ُم٤م رزىمٝمؿ ،أي قمٜمد إهداء ُم٤م رزىمٝمؿ ،يٕمٜمل
وٟمحره٤م أو ذسمحٝم٤م ،وجيقز أن شمٙمقن (ﮅ) سمٛمٕمٜمكٓ :م اًمتٕمٚمٞمؾ ،واعمٕمٜمكً :مٞمذيمروا اؾمؿ اهلل
ٕضمؾ ُم٤م رزىمٝمؿ ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم .وىمقًمف( :ﮌﮍﮎ) أيُ :مٕمٌقديمؿ واطمد ،وإن
شمٜمققم٧م ذائع إٟمٌٞم٤مء وٟمًخ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ،وم٤مجلٛمٞمع يدقمقن إمم قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ،ذيؽ ًمف،
وإذ يم٤من ىمد ضمٕمؾ ًمٙمؿ ُمٜمًٙم٤م واطمدا ،وم٘مد ٟمٌٝمٙمؿ سمذًمؽ أٟمف إًمف واطمد ،وًمق يم٤مٟم٧م آهل٦م يمثػمة
ًمٙم٤مٟم٧م ذائٕمٝم٤م خمتٚمٗم٦م .وهذا اًمتٗمريع إول متٝمٞمد ًمٚمتٗمريع اًمذي قم٘مٌف وهق اعم٘مّمقد ،وهلذا
ىم٤مل( :ﮏﮐ) أي :أظمٚمّمقا واؾمتًٚمٛمقا حلٙمٛمف وـم٤مقمتف ،وىمد وىمع ذم اًمٜمٔمؿ شمٖمٞمػم سمت٘مديؿ
وشم٠مظمػم ،وأصٚمف( :ومٚمٚمف أؾمٚمٛمقا)ٕ ،ن إهلٙمؿ إًمف واطمد ،وشم٘مديؿ اعمجرور ذم (ﮏﮐ)

ًمٚمحٍم صمؿ ظمتؿ أي٦م سم٘مقًمف (ﮒﮓ) وهذا أُمر ُمـ اهلل –ضمؾ وقمالً -مٜمٌٞمف
ملسو هيلع هللا ىلص -أن يٌنم اعمخٌتلم وهؿ:اعمٓمٛمئٜملم اًمراولم سم٘مْم٤مء اهلل ،اعمًتًٚمٛملم ًمف ،اعمتقاوٕملم،اًمقضمٚملم ،اًمذيـ ٓ ئمٚمٛمقن ،وإذا فمٚمٛمقا مل يٜمتٍموا .وأطمًـ ُم٤م يٗمن سمف (ﮓ) ُم٤م
سمٕمده ،وهل صٗم٤مهتؿ وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين .وىمد سمنم اهلل اعمخٌتلم وأظمٗمك
قمٜمٝمؿ اعمٌنم سمفً ،مٚمدًٓم٦م قمغم أهن٤م ُم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يتقىمع ُمـ اخلػمات واعمٙمرُم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ،ومٛمتٕمٚمؼ اًمٌِم٤مرة حمذوفٕ ،ن ُمققمقده٤م قمٔمٞمؿ ،واجلزاء قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٚمؼ مل حيدد(.)1

املطًب ايجايح
إخبات ايكًٛب يًٛسٞ
ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احل٩م ُم٤م وىمع ذم ىمٚمقب اعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ؿمؽ وذك ويمٗمر
وٟمٗم٤مق سمام أًم٘م٤مه اًمِمٞمٓم٤من ُمـ ـمرىمف وُمٙم٤ميدهً ،مٞمٚمٌس قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل -ملسو هيلع هللا ىلصُ -مـ يمالم اهلل
شمٕم٤ممم ،وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،واًمذي يٗمرىمقن سمف سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ،
واعم١مُمٜمقن سم٤مهلل ورؾمقًمف -ملسو هيلع هللا ىلص ،-يٕمٚمٛمقن أن ُم٤م أوطمل سمف إمم اًمٜمٌل -ملسو هيلع هللا ىلص -هق احلؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم،
( )1يٜمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( ،)202/3واًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)165/15وأوقاء اًمٌٞم٤من (.)036/3
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واًمذي أٟمزًمف سمٕمٚمٛمف وطمٗمٔمف وطمرؾمف أن خيتٚمط سمف همػمه ،ويدل قمغم أن اًمِمٞمٓم٤من يٚم٘مل قمٚمٞمٝمؿ ،أن
اًمذي ي٘مرؤه اًمٜمٌل -ملسو هيلع هللا ىلصً -مٞمس سمحؼ ومٞمّمدىمف إؿم٘مٞم٤مء ،ومٞمٙمقن ذًمؽ ومتٜم٦م هلؿ ،ويٙمذسمف اعم١مُمٜمقن
اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ،ويٕمٚمٛمقن أٟمف احلؼ ٓ اًمٙمذبٟٕ 8مف يمت٤مب طمٙمٞمؿ (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ))[ومّمٚم٧م ،]20 :وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف( :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ)[احل٩م ]32 :واًمالم ذم ىمقًمف (ﯘ) ًمٚمتٕمٚمٞمؾ ،أي يٜمًخ ُم٤م يٚم٘مل اًمِمٞمٓم٤من 8إلرادة
أن يٕمٚمؿ اعم١مُمٜمقن أٟمف احلؼ سمرؾمقخ ُم٤م متٜم٤مه اًمرؾمقل وإٟمٌٞم٤مء هلؿ ُمـ اهلدى يمام حيّمؾ هلؿ سمام
حيٙمؿ اهلل ُمـ آي٤مشمف ازدي٤مد اهلدى ذم ىمٚمقهبؿ .وىمقًمف (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) هؿ اعم١مُمٜمقن
واعمراد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمقطمل واًمٙمت٥م اًمتل أوشمٞمٝم٤م أصح٤مب اًمرؾمؾ اًمً٤مسم٘مقن ،وم٢مهنؿ هب٤م يّمػمون ُمـ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهذا صمٜم٤مء قمغم أصح٤مب اًمرؾمؾ سم٠مهنؿ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ،وم٢من ٟمقر اًمٜمٌقءة ينمق ذم ىمٚمقب
اًمذيـ يّمحٌقن اًمرؾمقل -ملسو هيلع هللا ىلص -ووٛمػم (ﯜ ﯝ) قم٤مئد إمم اًمٕمٚمؿ اًمذي أوشمقه ،أي ًمٞمزدادوا
ي٘مٞمٜم٤م سم٠من اًمقطمل اًمذي أوشمقه هق احلؼ ٓ همػمه مم٤م أًم٘م٤مه اًمِمٞمٓم٤من هلؿ ُمـ اًمتِمٙمٞمؽ واًمِمٌف
واًمتْمٚمٞمؾ .وىمقًمف (ﯠ ﯡ) أي :أن يّمدىمقه ويٜم٘م٤مدوا ًمف( ،ﯢ ﯣ ﯤ) أي:
ختْمع وشمذل ،ومٞمًت٘مر ذًمؽ ذم ىمٚمقهبؿ .ىم٤مل أسمق طمٞم٤من(" :ﯢ) أي :شمتقاوع وشمتٓم٤مُمـ
سمخالف ُمـ ذم ىمٌٚمف ُمرض وىمً٤م ىمٚمٌف"( .)1وىمقًمف( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)،
أي اًمذيـ آُمٜمقا ،وهؿ اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ،وىمد مجع اهلل هلؿ اًمقصٗملم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)[اًمروم 8]34 :وم٢مفمٝم٤مر ًمٗمظ (ﯩ ﯪ) ذم ُم٘م٤مم وٛمػم (ﯙ ﯚ

ﯛ) ًم٘مّمد ُمدطمٝمؿ سمقصػ اإليامن ،واإليامء إمم أن إيامهنؿ هق ؾمٌ٥م هدهيؿ(.)0


( )1اًمٌحر اعمحٞمط(.)305/5
( )0يٜمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( ،)224/3وشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ (ص ،)320واًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)000-016/15وأوقاء
اًمٌٞم٤من (.)066/3
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املبشح ايجاْٞ
ؾفات املدبتني
حتدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ صٗم٤مت اعمخٌتلم وطمٍمه٤م ذم أرسمع صٗم٤مت :اصمٜمت٤من ُمٜمٝم٤م هلام
ـم٤مسمع ُمٕمٜمقي ،وإظمري٤من هلام ـم٤مسمع سمدين ،وهل جمتٛمٕم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم(ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ))[احل٩م،]13 -12 :
ويٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م.

املطًب األٍٚ
ٚدٌ ايكًٛب عٓد ذنس اهلل تعاىل
وي٘مّمد سمف اًمٗمزع واخلقف( ،)1ي٘مقل إًمقد-

" :-ىمقًمف شمٕم٤ممم

(ﮙﮚ)

أي

ومزقم٧م اؾمتٕمٔم٤مُم٤م ًمِم٠مٟمف اجلٚمٞمؾ وهتٞمٌ٤م ُمٜمف ضمؾ وقمال"( ،)0وظم٤موم٧م ُمـ قم٘م٤مسمف ،وأفمٝمرت اخلِمقع
واًمتقاوع ًمف ،وهذا ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ذيمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم ُمقوع آظمر ُمـ أن اعم١مُمٜملم شمٓمٛمئـ ىمٚمقهبؿ
سمذيمر اهلل يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﰈﰉﰊﮚﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓ)

[اًمرقمد ،] 06 :ويٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من اًمثٜم٤مء قمغم اعم١مُمٜملم سم٤مًمقضمؾ اًمذي هق اخلقف قمٜمد ذيمره
ؾمٌح٤مٟمف ،-ويمذًمؽ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمذيمره ،إٟمام يٙمقن سم٤مٟمنماح اًمّمدر سمٛمٕمروم٦ماًمتقطمٞمد ،وصدق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل -ملسو هيلع هللا ىلص -ومٓمٛم٠مٟمٞمٜمتٝمؿ سمذًمؽ ىمقي٦مٕ 8هنؿ مل يتٓمرق إًمٞمٝمؿ
اًمِمؽ وٓ اًمِمٌٝم٦م ومٞمٝم٤م .واًمقضمؾ قمٜمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم يٙمقن سمًٌ٥م ظمقف اًمزيغ قمـ اهلدى،
وقمدم شم٘مٌؾ إقمامل ،يمام ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ)[آل قمٛمران ،]6 :وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اخل٤مئٗملم ُمـ ًم٘م٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف:

(ً )1مً٤من اًمٕمرب(.)500/11
( )0روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ،شم٠مًمٞمػ :ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد ،حت٘مٞمؼ:
قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1213 ،هـ (.)133/3
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إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل

اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)[اعم١مُمٜمقن ،]42 :وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعم٘مِمٕمرة
ضمٚمقدهؿ قمٜمد ؾمامع اًم٘مرآن (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)[اًمزُمر ،)1( ]01 :وًمذًمؽ يم٤من وضمؾ اًم٘مٚم٥م ُمـ أظمص
صٗم٤مت اعم١مُمٜملم 8ويٙمقن قمٜمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم و اًمتٗمٙمر ذم خمٚمقىم٤مشمف ،وًمٞمس يمؾ ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم
أو ذيمر قمٜمده ٓن ىمٚمٌف ،واىمِمٕمر ضمٚمده ،ووم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه ،واٟمت٤مسمتف طم٤مًم٦م ُمـ اخلقف واًمرهٌ٦م،
واًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل وآومت٘م٤مر ،وم٤مًمٜم٤مس ذم هذا يتٗم٤موشمقن ،وُمع ذًمؽ وم٢من اًمرهمٌ٦م واحل٥م
واًمرضم٤مء ،وُم٤م خي٤مًمٓمٝم٤م ُمـ اًمرو٤م واًمًٙمٞمٜم٦م وإُمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إذا ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمٝم٤م اعمراىمٌ٦م،
واًمٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م ،ويم٤من ص٤مطمٌٝم٤م دائؿ اًمٗمٙمر ذم اعمقت ،واًم٘مؼم واحلً٤مب ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر 8وم٘مد
أص٤مب سمٕمض ُمٕم٤مين اًمقضمؾ ،وهل طم٤مًم٦م ىمٚمٌٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م شمتح٘مؼ ًمٚمٛم١مُمـ قمٜمد ذيمر اهلل  --أو
اًمتٗمٙمر ذم آي٤مشمف.

املطًب ايجاْٞ
ايؿرب
وي٘مّمد سمف طمٌس اًمٜمٗمس قمـ اجلزع( ،)0ىم٤مل اجلرضم٤مين -

" :-شمرك اًمِمٙمقى ُمـ أمل

اًمٌٚمقى ًمٖمػم اهلل ٓ إمم اهلل"( . )1وُمٜمزًم٦م اًمّمؼم ُمـ اًمديـ سمٛمٜمزًم٦م اًمرأس ُمـ اجلًد ،ومال إيامن عمـ
ٓ صؼم ًمف ،وهق قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم :صؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،وصؼم قمـ حم٤مرم اهلل ،وصؼم قمغم أىمدار
اهلل اًمتل جيرهي٤م ،إُم٤م مم٤م ٓ يمً٥م ًمٚمٕمٌ٤مد ومٞمف ،أو مم٤م جيريف اهلل قمغم أيدي سمٕمض اًمٕمٌ٤مد ُمـ اإليذاء
وآقمتداء ،ويٙمٗمل ذم ومْمؾ اًمّمؼم أن اهلل شمٕم٤ممم مل حيدد ًمف ضمزاء حمددا ،سمؾ ىم٤مل
(ﰓﰔﰕﰖﰗﰘ)[اًمزُمر ،]12 :وهلذا يم٤من اًمّمؼم ُمـ صٗم٤مت اعمخٌتلم ذم ىمقًمف
ؾمٌح٤مٟمف (ﮛﮜﮝﮞ) أيُ :مـ اعمّم٤مئ٥م ،ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي -

" :-واهلل

( )1يٜمٔمر :دومع إهي٤مم آوٓمراب قمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب (ص.)121
(ً )0مً٤من اًمٕمرب (.)215/2
( )1اًمتٕمريٗم٤مت (ص.)111
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إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل
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ًمتّمؼمن أو ًمتٝمٚمٙمـ"( ،)1ومٞمّمؼمون قمغم ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ ُمـ إذى ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم ظم٤مص٦م ،وأُم٤م
اًمّمؼم ذم احلروب أو قمغم وم٘مد إطمٌ٦م ،ومٝمق مم٤م شمِمؽمك ومٞمف مجٞمع اًمٜمٗمقس ُمـ اعمخٌتلم وهمػمهؿ.
ومٝمؿ يّمؼمون قمغم ُم٤م يٙم٤مسمدوٟمف ذم طمٞم٤مهتؿ ُمـ ُمّم٤مئ٥م وآٓم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وٓ يروخقن
ًمٚمٛمّم٤مئ٥م ُمٝمام قمٔمٛم٧م وازداد سمالؤه٤م ،وحي٤مومٔمقن قمغم اشمزاهنؿ وٓ يٗمرون ُمـ ؾم٤مطم٦م
آُمتح٤من ،وٓ يّم٤مسمقن سم٤مًمٞم٠مس واخلٞمٌ٦م ،وٓ يٙمٗمرون سم٠مٟمٕمؿ اهلل أسمدا ُمًتِمٕمريـ ىمقًمف شمٕم٤ممم
(ﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ)[اًمٌ٘مرة.)0( ]134 -133 :

املطًب ايجايح
إقاَ ١ايؿال٠
وهق أداء اًمّمالة سم٠مومٕم٤مهل٤م ،وريمققمٝم٤م ،وؾمجقده٤م ،وظمِمققمٝم٤م ،واًمتذًمؾ سملم يدي اهلل
 -واًمتٗمٙمر ومٞمام ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن وإذيم٤مر ،ذم خمتٚمػ أومٕم٤مل اًمّمالة .واًمّمالة هل اًمٕمٌ٤مدةاًمقطمٞمدة اًمتل ٓ شمً٘مط سمح٤مل ُمـ إطمقال ،إٓ ذم طم٤مًم٦م وم٘مدان اًمٕم٘مؾ وهمٞم٤مسمف ،وومٞمٝم٤م يتجغم
أقمٔمؿ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٕمٌقدي٦م طمٞم٨م يْمع اًمٕمٌد أذف أقمْم٤مئف قمغم إرض شمٕمٔمٞمام ًمرسمف،
وهلذا يم٤مٟم٧م ُمـ صٗم٤مت اعمخٌتلم ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف (ﮟﮠ)[احل٩م ،]13 :أي :اعم١مديـ
طمؼ اهلل ومٞمام أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أداء ومرائْمف ،وم٤معمخٌتقن أىم٤مُمقه٤م يم٤مُمٚم٦م سم٠مريم٤مهن٤م وذوـمٝم٤م
وواضمٌ٤مهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م وآداهب٤م ،وم٠مدوا اًمالزم ومٞمٝم٤م واعمًتح٥م ،وىم٤مُمقا سمٕمٌقديتٝم٤م اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م،
وإن طمّمؾ هلؿ ُمـ اعمِم٤مق ُم٤م حيّمؾ ،وقمؼم سم٤مًمقصػ دون اًمٗمٕمؾ إؿم٤مرة إمم أٟمف ٓ ي٘مٞمٛمٝم٤م قمغم
اًمقضمف اعمنموع ُمع شمٚمؽ اعمِم٤مق واًمِمقاهمؾ إٓ إراؾمخ ذم طمٌٝم٤م ،ومٝمؿ -عم٤م متٙمـ طمٌٝم٤م ذم

( )1شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)151/3
( )0يٜمٔمر :اًمتحرير واًمتٜمقير (.)040/15
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ىمٚمقهبؿ واخلقف ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمٝم٤م -يم٠مهنؿ دائام ذم صالة ،ومتقـمدت قمالىمتٝمؿ سمخ٤مًم٘مٝمؿ وازدادوا
شم٘مرسم٤م إًمٞمف(.)1

املطًب ايسابع
اإلْفام يف ضب ٌٝاهلل
وي٘مّمد سم٤مإلٟمٗم٤مق إظمراج اعم٤مل اًمٓمٞم٥م ذم اًمٓم٤مقم٤مت واعمٌ٤مطم٤مت ،وهق ُمـ أقمٔمؿ اًمتحدي٤مت
اًمتل شمقاضمف اًمٜمٗمس اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ظم٤مص٦م أن ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم جمٌقًم٦م قمغم طم٥م اعم٤مل واحلرص قمٚمٞمف يمام
ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯝﯞﯟﯠ)[اًمٗمجر ،]02 :واإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ إُمقر اًمتل
ي٘م٤مس هب٤م إيامن اًمٕمٌد وصدىمف ُمع رسمف ؾمٌح٤مٟمف وقمٌقديتف ًمف 8وهلذا يم٤من اإلٟمٗم٤مق ُمـ صٗم٤مت
اعمخٌتلم ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف (ﮡﮢﮣ) أي :ويٜمٗم٘مقن ُم٤م آشم٤مهؿ اهلل ُمـ ـمٞم٥م اًمرزق قمغم
أهٚمٞمٝمؿ وىمراسم٤مهتؿ ووم٘مرائٝمؿ ،وحيًٜمقن إمم ظمٚمؼ اهلل ُمع حم٤مومٔمتٝمؿ قمغم طمدود اهلل .وهذا اإلٟمٗم٤مق
يِمٛمؾ مجٞمع اًمٜمٗم٘م٤مت اًمقاضمٌ٦م ،يم٤مًمزيم٤مة ،واًمٙمٗم٤مرة ،واًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوضم٦م ،وهمػمه٤م ،ويمذًمؽ
اًمٜمٗم٘م٤مت اعمًتحٌ٦م ،يم٤مًمّمدىم٤مت سمجٛمٞمع وضمقهٝم٤م ،وظمّمص سمٕمض اًمٕمٚمامء إٟمٗم٤مق اعمخٌتلم
سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم اعمحت٤مضملم اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اعم١مُمٜملمٕ 8ن ذًمؽ هق دأهبؿ (.)0


( )1يٜمٔمرٟ :مٔمؿ اًمدرر( ،)131/3وشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من (ص.)316
( )0يٜمٔمر :اًمتحرير واًمتٜمقير (.)166/15
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املبشح ايجايح
ايؿفات اييت حيؿٌ بٗا اإلخبات يف ايكسإٓ ايهسِٜ
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم حتديد اًمّمٗم٤مت اًمتل حيّمؾ هب٤م اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م سملم ىم٤مئؾ
سم٠مٟمف يٚمزم شمقاومر مجٞمع اًمّمٗم٤مت إرسمع اعمذيمقرة ذم أي٦م ومٞمٛمـ أراد أن يٙمقن ُمـ اعمخٌتلم ،وُمـ
ي٘مقل أٟمف ٓ يٚمزم شمقاومر مجٞمع هذه اًمّمٗم٤مت ،وسمٞم٤من ذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:
أؾشاب ايسأ ٟاأل:ٍٚ
ويرون أٟمف يٚمزم شمقاومر مجٞمع صٗم٤مت اعمخٌتلم ذم اعمخٌ٧م ،واًم٘م٤مئٚمقن سمف:
أٚالّ :اًمٓمؼمي -

 -ىم٤مل ذم شمٗمًػمه ٔي٦م صٗم٤مت اعمخٌتلم" :ومٝمذا ُمـ ٟمٕم٧م اعمخٌتلم،

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد -ملسو هيلع هللا ىلص :-وسمنم ي٤م حمٛمد اعمخٌتلم اًمذيـ ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل
وختْمع ُمـ ظمِمٞمتف وضمال ُمـ قم٘م٤مسمف وظمقوم٤م ُمـ ؾمخٓمف"( ،)1صمؿ ٟم٘مؾ ىمقل اسمـ زيد ذم ُمٕم٤مين
اًمّمٗم٤مت إرسمع.
ثاْٝاّ :اسمـ قمٓمٞم٦م -

 -طمٞم٨م ٟم٘مؾ ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ىمقل جم٤مهد -

 -وم٘م٤مل" :وىم٤مل

جم٤مهد هؿ اعمٓمٛمئٜمقن سم٠مُمر اهلل ووصٗمٝمؿ شمٕم٤ممم سم٤مخلقف واًمقضمؾ قمٜمد ذيمر اهلل 8وذًمؽ ًم٘مقة
ي٘مٞمٜمٝمؿ وُمراقم٤مهتؿ رهبؿ ويم٠مهنؿ سملم يديف ،ووصٗمٝمؿ سم٤مًمّمؼم ،وإىم٤مُم٦م اًمّمالة وإداُمتٝم٤م"(.)0
ثايجاّ :ىم٤مل اسمـ يمثػم -

 -سمٕمد أن سملم ُمٕمٜمك اعمخٌتلم "وأطمًـ سمام يٗمن سمام سمٕمده" صمؿ

ذيمر اًمّمٗم٤مت إرسمع اًمتل وردت ذم أي٦م اًمتل سمٕمده٤م وسملم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م صمؿ ىم٤مل" :وهذه سمخالف
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم" (.)1
أؾشاب ايسأ ٟايجاْ:ٞ
ويرون أن هذه اًمّمٗم٤مت ًمٞمس ُم٘مّمقده٤م أن دمتٛمع مجٞمٕم٤م ومٞمٛمـ أراد أن يٙمقن ُمـ
اعمخٌتلم ،واًم٘م٤مئٚمقن هبذا اًم٘مقل هؿ:
()1

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من(.)330/14

( )0اعمحرر اًمقضمٞمز(.)132/2
( )1شمٗمًػم اسمـ يمثػم(.)203/3
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أٚالّ :اًمرازي -

إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل

 -وم٘مد ىم٤مل سمٕمد سمٞم٤من ُمٕمٜمك اعمخٌتلم" :وصٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

(ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ) ومٞمٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ اخلقف ُمـ قم٘م٤مب اهلل شمٕم٤ممم واخلِمقع واًمتقاوع
هلل ،صمؿ ًمذًمؽ اًمقضمؾ أصمران أطمدمه٤م :اًمّمؼم قمغم اعمٙم٤مره ،وذًمؽ هق اعمراد سم٘مقًمف (ﮛﮜﮝ

ﮞ) ،وأظمر :آؿمتٖم٤مل سم٤مخلدُم٦م وأقمز إؿمٞم٤مء قمٜمد اإلٟمً٤من ٟمٗمًف وُم٤مًمف ،أُم٤م اخلدُم٦م
سم٤مًمٜمٗمس ومٝمل اًمّمالة ،وأُم٤م اخلدُم٦م سم٤معم٤مل ،ومٝمق اعمراد ُمـ ىمقًمف (ﮡﮢﮣ) (.)1
ثاْٝاّ :اًمِمٜم٘مٞمٓمل -

 -وم٘مد ىم٤مل قمٜمد شمٗمًػمه هذه أي٦م" :أُمر اهلل -ضمؾ وقمالٟ -مٌٞمف

ملسو هيلع هللا ىلص -أن يٌنم اعمخٌتلم :أي اعمتقاوٕملم هلل اعمٓمٛمئٜملم اًمذيـ ُمـ صٗمتٝمؿ :أهنؿ إذا ؾمٛمٕمقا ذيمراهلل ،وضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ أي :ظم٤موم٧م ُمـ اهلل -ضمؾ وقمال -وأن يٌنم اًمّم٤مسمريـ قمغم ُم٤م أص٤مهبؿ ُمـ
إذى" (.)0
ثايجاّ :اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر -

 -ىم٤مل قمٜمد شمٗمًػمه هذه أي٦م" :وىمد أشمٌع صٗم٦م اعمخٌتلم

سم٠مرسمع صٗم٤مت ،وهل :وضمؾ اًم٘مٚمقب قمٜمد ذيمر اهلل ،واًمّمؼم قمغم إذى ذم ؾمٌٞمٚمف ،وإىم٤مُم٦م
اًمّمالة ،واإلٟمٗم٤مق .ويمؾ هذه اًمّمٗم٤مت إرسمع ُمٔم٤مهر ًمٚمتقاوع ومٚمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ مجع شمٚمؽ
اًمّمٗم٤متٕ 8ن سمٕمض اعم١مُمٜملم ٓ جيد ُم٤م يٜمٗمؼ ُمٜمف ،وإٟمام اعم٘مّمقد ُمـ مل خيؾ سمقاطمدة ُمٜمٝم٤م قمٜمد
إُمٙم٤مهن٤م"(.)1
َٓاقػ ١األقٛاٍ:
َٓاقػ ١أؾشاب ايسأ ٟاأل :ٍٚفم٤مهر يمالم أصح٤مب اًمرأي إول أهنؿ ضمٕمٚمقا اًمّمٗم٤مت
إرسمع صٗم٤مت ًمٚمٛمخٌتلم ،وم٤مًمٓمؼمي -

 -ضمٕمٚمٝم٤م ٟمٕمت٤م ًمٚمٛمخٌتلم ،واسمـ قمٓمٞم٦م -

 -سملم أن

يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م وصػ ًمٚمٛمخٌتلم وم٘م٤مل" :ووصٗمٝمؿ شمٕم٤ممم سم٤مخلقف واًمقضمؾ قمٜمد ذيمر اهلل8
وذًمؽ ًم٘مقة ي٘مٞمٜمٝمؿ وُمراقم٤مهتؿ رهبؿ ويم٠مهنؿ سملم يديف ،ووصٗمٝمؿ سم٤مًمّمؼم ،وإىم٤مُم٦م اًمّمالة

( )1يٜمٔمرُ :مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م(.)11/01
( )0أوقاء اًمٌٞم٤من(.)036/3
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير(.)167/15
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وإداُمتٝم٤م"( ،)1واسمـ يمثػم -

إقمداد :د .أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل

 -ىم٤مل سمٕمد سمٞم٤من ُمٕمٜمك اعمخٌتلم "وأطمًـ ُم٤م يٗمن سمام سمٕمده"( ،)0صمؿ

ؾم٤مق مجٞمع اًمّمٗم٤مت ُمع سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م ،صمؿ ظمتؿ سم٘مقًمف "وهذه سمخالف صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم" وهذا
دًمٞمؾ قمغم أهنؿ أظمذوا سمٔم٤مهر أي٦م اًمذي يٗمٝمؿ ُمٜمف ٕول وهٚم٦م أن اًمّمٗم٤مت إرسمع هل صٗم٤مت
اعمخٌتلم اًمتل ٓ سمد ُمـ شمقاومره٤م مجٞمٕم٤م ومٞمٝمؿ.
َٓاقػ ١أؾشاب ايسأ ٟايجاْ :ٞاًمرازي -

 -ضمٕمؾ اًمقضمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚ) ًمف أصمران :اًمّمؼم ،وآؿمتٖم٤مل سم٤مخلدُم٦م ،ويٗمٝمؿ ُمـ يمالُمف أٟمف ىمٍم
وصػ اعمخٌتلم قمغم اًمّمٗم٦م إومم ،ومل يٕمٚم٘مف سمجٛمٞمع اًمّمٗم٤مت طمتك إٟمف ضمٕمؾ إىم٤مُم٦م اًمّمالة،
واإلٟمٗم٤مق ُمـ ظمدُم٦م اًمٜمٗمس واعم٤مل .واًمِمٜم٘مٞمٓمل-

 -ذيمر ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ هذه أي٦م

ىمقًمف "وأن يٌنم اًمّم٤مسمريـ" يٕمٜمل أٟمف يرى أن اًمّم٤مسمريـ ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اعمخٌتلم ،وقمٚمٞمف يٙمقن
وصػ اعمخٌتلم أهنؿ (ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ) وم٘مط ،واعمٌنمون سمٕمد ذًمؽ هؿ إصٜم٤مف
إرسمٕم٦م (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)،
وهذا اًم٘مقل يتٗمؼ ُمع إقمراب أي٦م أيْم٤م ،ومٙمٚمٛم٦م (ﭩ) ٟمٕم٧م ًمٚمٛمخٌتلم ،و(ﭪ) فمرومٞم٦م
ذـمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلقاب ،ومجٚم٦م اًمنمط (ﭫﭬﭭﭮ) صٚم٦م اعمقصقل ،وىمقًمف
(ﮛ) اؾمؿ ُمٕمٓمقف قمغم (ﮓ) ،واجل٤مر ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمّم٤مسمريـ( ،ﮟ) اؾمؿ
ُمٕمٓمقف قمغم (ﮛ)( .)1واًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر-

ٟ -مٔمر ًممي٦م ُمـ ضمٝم٦م اقمتٌ٤مر أن

اًمّمٗم٤مت إرسمع ُمٔم٤مهر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمتقاوع ،وًمٞمس ُم٘مّمقده٤م سمٞم٤من أٟمف ٓ سمد ُمـ شمقاومره٤م مجٞمٕم٤م
ًمدى اعمخٌتلم 8وقمٚمؾ ذًمؽ أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمد ٓ جيد ُم٤م يٜمٗم٘مف ،وًمق وضمد ًمٗمٕمؾ اإلٟمٗم٤مق قمغم
أيمٛمؾ وضمف 8وقمٚمٞمف ومٕمدم اًم٘مدرة قمغم إجي٤مد صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اعمخٌتلم ٓ شمٕمٜمل سم٤مًميورة اٟمتٗم٤مء
صٗم٦م اإلظمٌ٤مت قمـ اعمخٌ٧م.

( )1اعمحرر اًمقضمٞمز (.)132/2
( )0شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)203/3
( )1يٜمٔمرُ :مِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ محد اخلراط،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ،
ؾمٜم٦م اًمٜمنم1204 :هـ (ص.)114
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ايرتدٝح:
وسمٕمد اًمٜمٔمر واعمٜم٤مىمِم٦م عم٤م أورده أصح٤مب اًمرأيلم 8يٛمٙمـ أن ٟمرضمح ُم٤م ذيمره أصح٤مب
اًمرأي اًمث٤مين ُمـ وضمقه:
األ :ٍٚأن شمٙمثػم إصٜم٤مف اعمًتح٘م٦م ًمٚمٌِم٤مرة أومم ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م صٜمٗم٤م واطمدا ًمف صٗم٤مت
يمثػمة يّمٕم٥م حت٘مٞم٘مٝم٤م دومٕم٦م واطمدة وهذا أسمٚمغ ذم ُم٘م٤مم آُمتٜم٤من قمغم اًمٕمٌ٤مد.
ايجاْ :ٞأن شمٙمثػم اًمّمٗم٤مت اعمًتح٘م٦م ًمٚمٌِم٤مرة هق إٟمً٥م ًمٚمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٗمظ
اإلظمٌ٤متٟٕ 8مف يٓمٚمؼ قمغم اًمِمخص اًمذي ظمْمع وظمِمع وشمقاوع واـمٛم٠من وؾمٙمـ ،وهذا
اًمدٓٓت ٓ شمًتٚمزم أن يٙمقن ص٤مطمٌٝم٤م ُمِمتٛمال قمغم اًمّمٗم٤مت مجٞمٕم٤م ذم آن ُمٕم٤م.
ايجايحُ :م٤م ذيمره اًمِمٜم٘مٞمٓمل -

ُ -مـ أن اًمذيـ إذا ذيمر اهلل وضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ (ﮁﮂ

ﮃﮄ) طمٞم٨م اؾمتدل قمٚمٞمف سمام ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ) [إٟمٗم٤مل،]0 :
ويمقهنؿ هؿ اعم١مُمٜملم طم٘م٤م ،جيٕمٚمٝمؿ ضمديريـ سم٤مًمٌِم٤مرة اعمذيمقرة هٜم٤م ،واظمتّم٤مصٝمؿ هب٤مً 8مٙمقهن٤م
أول ُمذيمقر.
ايسابعُ :م٤م ذيمره اًمِمٜم٘مٞمٓمل أيْم٤م ُمـ اؾمتح٘م٤مق إصٜم٤مف إظمرى ًمٚمٌِم٤مرة سمام دًم٧م قمٚمٞمف
أي٤مت إظمرىُ ،مثؾ أُمر اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف -ملسو هيلع هللا ىلص -أن يٌنم اًمّم٤مسمريـ قمغم ُم٤م أص٤مهبؿ ُمع سمٞم٤من
سمٕمض ُم٤م سمنموا سمف ،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم(ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ))[اًمٌ٘مرة،]135 -133 :
وهذا يدل قمغم أن اًمٌِم٤مرة ممٙمـ أن شمٙمقن ُمتٕمٚم٘م٦م سمٙمؾ ُمـ اشمّمػ سمّمٗم٦م ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت ،وٓ
يٚمزم أن شمٙمقن ظم٤مص٦م سمٛمـ مجٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م.
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ارتامت١
وسمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمع شمدسمر هذه اًمٕمٌ٤مدة اًم٘مٚمٌٞم٦م وشمٗمًػمه٤مٟ ،مخٚمص إمم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م
واًمتقصٞم٤مت:
أِٖ ايٓتا٥ر:
أٚال :اًمت٠مُمؾ ذم واىمع اًمٜم٤مس ُمع هذه اًمٕمٌ٤مدة اًم٘مٚمٌٞم٦م وُمِم٤مهدة اًم٘مّمقر ومٞمٝم٤مُ ،مع ُم٤م ذيمره
اهلل ُمـ أضمقره٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 8يٌٕم٨م اًمٜمٗمس قمغم اًمرهمٌ٦م ذم اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ ًمألومْمؾ.
ثاْٝا :اإلظمٌ٤مت ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًم٘مٚمٌٞم٦م ،اًمتل هل سمٛمث٤مسم٦م احلٞم٤مة ًمٚم٘مٚم٥م ،واًمروح ذم اًمٌدن8
ومٝمق ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمٕمٌ٤مدات اًمٌ٤مـمٜم٦م ،واًمتل ٟمِمٕمر سم٠مصمره٤م قمٜمدُم٤م ٟمتٚمٌس هب٤م.
ثايجاُ :مـ رمح٦م اهلل سمٕمٌ٤مده أن ٟمقع هلؿ ؾمٌؾ اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٌ٤مدة ،وومتح ًمٙمؾ قمٌد ُم٤م يٓمٞم٘مف
ُمٜمٝم٤م ،وإن مل يّمٌٝم٤م يمٚمٝم٤م.
زابعا :وضمقد أًمٗم٤مظ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعمٕمٜمك ٓ يٕمٜمل أن هذا جمرد شمٙمرار
سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م سمدون هم٤مي ٦م أو ُمٖمزى ،سمؾ يٌ٘مك ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمٞمزه ُمـ اعمٕم٤مين اخل٤مص٦م سمف مم٤م قمٚمٛمٜم٤م
ُمراده وُم٤م مل ٟمٕمٚمٛمف ،وهذا ُمـ إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسمالهمتف.

أِٖ ايتٛؾٝات
أٚال :اًمٕمٜم٤مي٦م سمدراؾم٦م اًمٕمٌ٤مدات اًم٘مٚمٌٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشم٘مديٛمٝم٤م ُمـ ظمالل اعم١ممترات
واًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م 8عم٤م هل٤م ُمـ أصمر ذم إصالح إومراد واعمجتٛمٕم٤مت.
ثاْٝا :اًمقىمقف قمغم إصقل واًمْمقاسمط ذم سم٤مب آؾمتٜمٌ٤مط ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٝمق ُمـ اعمٓم٤مًم٥م
اعمٝمٛم٦م اًمتك يقص هب٤م ذم ُمثؾ هذه اعمقوققم٤مت.
ثايجا :اًمٕمٜم٤مي٦م سمٓمرح اعمقوققم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕمٌ٤مدات اًم٘مٚمٌٞم٦م سمٚمٖم٦م ُمٞمنة ،وـمرق قمٛمٚمٞم٦م
شمٕمٓمل اًمً٤مُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ ُم٘متْمٞم٤مهت٤م.
وأظمػما هذا هق ضمٝمد اعم٘مؾ وزاد اعمٗمت٘مر إمم قمقن اهلل شمٕم٤ممم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وصغم اهلل قمغم
ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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ثبت املؿادز
.1

أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد
اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م و اًمٜمنم و اًمتقزيع سمػموت – ًمٌٜم٤من ؾمٜم٦م
1213هـ 1773 -م.

.2

إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ،شم٠مًمٞمػ :اسمـ اًم٘مٞمؿ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل
أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
1173هـ – 1753م.

.3

سمدائع اًمٗمقائد ،عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :هِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز
قمٓم٤م  -قم٤مدل قمٌد احلٛمٞمد اًمٕمدوي  -أذف أمحد اًم٩م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك
اًمٌ٤مز ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1214 ،هـ – 1774م.

.4

اًمتحرير واًمتٜمقير ،شم٠مًمٞمػ :اإلُم٤مم حمٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقرُ ،م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ سمػموت -
ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1202 ،هـ.

.5

شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠ميب طمٞم٤من إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ:
اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
ًمٌٜم٤من -سمػموت1200 ،هـ 0221 -م.

.6

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ :يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ
اًمدُمِم٘مل حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م
1202هـ 1777 -م.

.7

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ
ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م سم٢مذاف اًمِمٞمخ
إسمراهٞمؿ رُمْم٤من ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1212 -هـ.

.8

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل
اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
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1202هـ 0222 -م.
.9

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم،
أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمرُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
1202هـ 0222 -م.

 .11اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،عمحٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي اًمًٚمٛمل ،حت٘مٞمؼ:
أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
 .11اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري
اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م،
اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م1201 ،هـ 0221 -م.
 .12اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس ،عمحٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر ،أسمق سمٙمر إٟمٌ٤مري،
اعمتقرم106 :هـ ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر :طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1210 ،هـ.
 .13ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،عمحٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت.
 .14ؾمٜمـ أيب داودً ،مًٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل
اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر.
 .15ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءً :مِمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل
دار احلدي٨م  -اًم٘م٤مهرة1205 ،هـ 0224 -م.
 .16اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ :إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ،دار اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٛماليلم -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  -يٜم٤مير 1772م.
 .17صحٞمح اًمٌخ٤مري ،شم٠مًمٞمػ :أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،اقمتٜمك سمف :أسمق
صٝمٞم٥م اًمٙمرُمل ،سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اًمري٤مض1217 ،هـ -
1776م.
22
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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 .18صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل ،اًمٌٚمد :سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1226 ،هـ1766 ،م.
 .19اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾٕ :يب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد،
اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت ،اًمٓمٌع :اًمث٤مًمث٦م 1225 ،هـ.
ً .21مً٤من اًمٕمرب :عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم أسمق اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري
اًمرويٗمٕمك اإلومري٘مك ،دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م 1212 ،هـ.
ً .21مٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات شمٗمًػم اًم٘مِمػمي ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمٌد اعمٚمؽ
اًم٘مِمػمي ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ اًمًٌٞمقين ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمث٤مًمث٦م.
 .22جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،حت٘مٞمؼ :أٟمقر اًمٌ٤مز -
قم٤مُمر اجلزار ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م:اًمث٤مًمث٦م1204 ،هـ 0223 /م.
 .23اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،شم٠مًمٞمػ :أسمق حمٛمد قمٌداحلؼ سمـ هم٤مًم٥م
إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمًالم قمٌداًمِم٤مذم حمٛمد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم 1211هـ 1771 -م.
ُ .24مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب
اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م1171 ،هـ – 1751م.
ُ .25مِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ محد اخلراط،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد
ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1204 :هـ.
ُ .26مٕم٤مين اًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ :أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٜمٔمقر اًمديٚمٛمل اًمٗمراء،
حت٘مٞمؼ :أمحد يقؾمػ اًمٜمج٤ميت ،وحمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر ،وقمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ اًمِمٚمٌل ،دار
اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
ُ .27مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٕ :يب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد
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اإلظمٌ٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م

ه٤مرون ط .دار اجلٞمؾ سمٚمٌٜم٤من-سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1202 ،هـ 1777 -م.
ُ .28مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،شم٠مًمٞمػ :اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م واحلؼم اًمٌحر اًمٗمٝم٤مُم٦م ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ
قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل اًمرازي اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
1201هـ 0222 -م.
 .29اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م
إصٗمٝم٤مٟمك ،حت٘مٞمؼ :صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي ،دار اًم٘مٚمؿ ،اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -دُمِمؼ،
سمػموت اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1210 -هـ.
ُ .31مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م ،شم٠مًمٞمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد
سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين
احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1224 ،هـ 1764 -م.
ٟ .31مٔمؿ اًمدرر رم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،شم٠مًمٞمػ :سمره٤من اًمديـ أسمق احلًـ إسمراهٞمؿ سمـ
قمٛمر اًمٌ٘م٤مقمك ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 0220م 1202-هـ.
 .32وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤منٕ :يب اًمٕمٌ٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ
إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل اإلرسمكم ،حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مدر –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1722 ،م.

املؿادز اإليهرت١ْٝٚ
ُ .1م٘م٤مل سمٕمٜمقان :حم٤مؾمٌ٦م اًمٜمٗمس ،زًمٗمك أمحد اخلراط ،ؿمٌٙم٦م إًمقيم٦م.www.alukah.net .

.0

ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان :أوم٤مت اعمؽمشمٌ٦م قمغم اعمدح اًمزائد ،ؾمٕمٞمد ُمّمٓمٗمك دي٤مب ،ؿمٌٙم٦م إًمقيم٦م.

.www.alukah.net

ُ .1م٘مـــ٤مل سمٕمٜمـــقان :ومـــتـ اًمِمـــٝمقاتٟ ،مـــ٤ميػ ٟمـــ٤مس اعمٜمّمـــقر ،ؿمـــٌٙم٦م إًمقيمـــ٦م.
.www.alukah.net
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ُ .2م٘م٤مل سمٕمٜمقان :اًمتحذير ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٗمتـ ،قمٌداًمٕمزيز قمٌداعمحًـ اًمدهٞمٌم ،وٟم٤ميػ
ٟم٤مس اعمٜمّمقر ،ؿمٌٙم٦م إًمقيم٦م. www.alukah.net.
ُ .3م٘م٤مل سمٕمٜمقان :وسمنم اعمخٌتلم ،ظم٤مًمد روؿمفُ ،مقىمع اعمًٚمؿ.almoslim.net.
ُ .4م٘م٤مل سمٕمٜمقان :وسمنم اعمخٌتلم ،سمدر قمٌد احلٛمٞمد مهٞمًفُ ،مقىمع صٞمد اًمٗمقائد.saaid.net.
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Publication Rules
-

Manuscripts submitted should represent original and novel works.
Adherence to well established scientific methodology.

-

The research has not previously been published in any other refereed journal or source.
The research should not be part of a book or derived from a thesis in which the author
obtained a degree.

-

Materials submitted should not previously published, not being considered for
publication elsewhere.
Original manuscripts should not exceed 10,000 words in length.

-

Publication guidelines
-

Authors should submit their works through the journal's website:

-

Font: Traditional Arabic.

-

Body Font Size: (16), footnotes and references: (12), titles: (18).

-

The researcher must attach the following:



A summary of up to (200 ) words in both English and Arabic. English summary should
be certified by accredited translation body.
Curriculum Vitae, including: (Name, scientific degree, area of specialization, current
employment, important scientific achievements, correspondence address, e-mail
address, mobile number)



-

Adherence to the following documentation and referencing methods of research
sources:




Citing the book title and author(s), including any publication information.
Inserting footnotes at the bottom of each page, and footnotes numbers should be
between brackets.
Writing the Quranic verses in accordance to the Uthmani script followed by their
reference, and can be downloaded from the following link: https://jisais.kku.edu.sa/#tab_down-



447

Review and Publication Process
1.
2.

All research will be subject to scientific review, in accordance to the widely
recognized scientific rules and regulations.
The order of research when published will be subject to technical considerations
and not related to the research or researcher.

3.

The journal reserves the right to publish the research in the edition it deems
suitable, or republish the research in any form if it considers that necessary.

4.

The published material expresses the opinions of its authors and does not
necessarily reflect the opinion of the journal.

Journal Title
King Khalid University Journal for Sharia Sciences and Islamic Studies.
Abha: (9010)
Correspondence should be directed to the Chairman of the Journal’s Editorial Board
Email: almajallah@kku.edu.sa

