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 اإلػجاز انثٍاًَ ٔانطًُُ يف قٕنّ ذؼاىل
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 انثحثيهخض 
ًم٘مد طمقت أي٦م إرسمٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران أيمثر ُمـ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز اًم٘مرآين، سمام 

يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر، ويدقمق ًمٚمت٠مُمؾ ًمإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وهذه اًمدراؾم٦م حم٤موًم٦م إلسمراز هذه اجلقاٟم٥م ومجع ُمتٗمرىم٤مهت٤م، وسمٞم٤من 

 ُمٜمٝم٤م، وواضم٥م اعمًٚمؿ دم٤مه ذًمؽ، ورسمط ذًمؽ يمٚمف سم٠مطمداث واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس.يمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة 

ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م: ُم٤م اًمذي حتٛمٚمف أي٦م ُمـ أهار وضمقاٟم٥م إقمج٤مزي٦م، وهؾ ًمدراؾم٦م هذه إهار واجلقاٟم٥م 

 ُمـ أمهٞم٦م؟

قاٟم٥م إمم سمٞم٤من ضمو ،ُم٤م حتقيف هذه أي٦م ُمـ أهار، رضم٤مء اًمتٌٍم وآٟمتٗم٤مع هب٤مإسمراز هتدف اًمدراؾم٦م إمم و

 اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل ومٞمٝم٤م، وأمهٞم٦م دراؾم٦م هذه اجلقاٟم٥م، وُمقىمػ اعمًٚمؿ ُمٜمٝم٤م.

 .اعمٜمٝم٩م اجلٛمٕمل آؾمت٘مرائل وم٤مًمتحٚمٞمكم آؾمتٜم٤ٌمـملهق  ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦مو

 ٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م.صمالصمُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد و وظمٓم٦م اًمدراؾم٦م ُمـ

احلدي٨م قمـ ُمٕمٜمك ، وأي٦م اًمٙمريٛم٦م قمـاعمٌح٨م إول ، و٤مًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٗمٝمقم اإلقمج٤مز اًم٘مرآين، واعمٕمجزةوم

، اجلقاٟم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، واإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وومٞمف اجلقاٟم٥م اًمٚمٖمقي٦م، وأي٦م وؾمٞم٤مىمٝم٤م وُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م

ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م ، وُمٗمٝمقم اًمًٜم٦م واإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل ، وحتتفاإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل ذم أي٦م ين ذماًمث٤م، وضمقاٟم٥م اًم٘مراءاتو

أمهٞم٦م دراؾم٦م اجلقاٟم٥م اإلقمج٤مزي٦م ذم أي٦م، وُمقىمػ اعمًٚمؿ  ث٤مًم٨م ذماًمهب٤م، وومقائد اًمٕمٚمؿ ، ووُمٕمٜم٤مه٤م ذم أي٦م

 واًمتل ُمٜمٝم٤م:أهؿ ٟمت٤مئجف، هب٤م ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م، وصمؿ  ،ُمٜمٝم٤م

إن أي٦م اًمٙمريٛم٦م هب٤م اًمٙمثػم ُمـ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل، يمام أهن٤م شمٌٍمٟم٤م سمًٜم٦م اعمداوًم٦م، وهل: 

وهل٤م ومقائد قمديدة ُمٜمٝم٤م: أن اًمِمٝمداء ُمـ ؿمدة إمم رظم٤مء وُمـ رظم٤مء إمم ؿمدة،  ٌنم،اًمىم٤مٟمقن اهلل ذم شمداول أطمقال 

خيت٤مرهؿ اهلل ُمـ اعمخٚمّملم ويٙمرُمٝمؿ قمٜمده، وٓ يٙمقن هذا آظمتٞم٤مر ًمٚمٔم٤معملم، وذم ذًمؽ سمِم٤مرة ًمٚمٛمت٘ملم وإٟمذار 

 اًمّم٤مدىملم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم. ًمٖمػمهؿ، وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ: متٞمٞمز اعم١مُمٜملم

وًمدراؾم٦م أهار أي٦م أمهٞم٦م يمؼمى، ومٌٝم٤م ٟمزداد قمٚماًم وقمٛمً٘م٤م ذم شمدسمرٟم٤م ًمٙمت٤مب رسمٜم٤م، وٟمدرك إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمرريؿ 

 وٟمثؼ سمققمده، وٟمقىمـ سم٠من اًمِمٝم٤مدة اظمتٞمر٤مر أؾم٤مؾمرف اإلظمرالص واًمت٘مرقى، ودمدد قمٓم٤مئف، وهب٤م ٟمًتٌنم سمٜمٍم اهلل

 وسمدراؾمتٝم٤م ٟمًتقصمؼ أن اهلل ٓ حي٥م اًمٔم٤معملم، ويٛمحؼ اًمٙم٤مومريـ، طمٞمٜمٝم٤م يزداد ُمٜمًقسمٜم٤م اإليرامين ودردىمٜم٤م ُمرع اهلل

 ر.ر  

***
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The Rhetorical and Sunani (belong to the way of Allah) Miracles in Qur’anic Verse “ 

ثْلُهُ   (Al-Imran 140)”إِن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ القَْوَم قَْرٌح ّمِ

By: Dr. Sha'ban Ramadan Moqallad 

Assocate Professor of Qur'anic Studies, Aljouf University  

Abstract: 

Qu’ranic verse in chapter of Al-Imran 140 includes more than one aspect of the 

Qur’anic miracles, which is not only striking, but also calls for reflection to take 

advantage of it. This study is an attempt to highlight these aspects and gather the 

scattered information to suggest how to benefit from those aspects as well as identify 

Muslims’ duty toward them, tying everything together with our contemporary reality. 

The research problem:  

What does the verse indicate of the secrets and miraculous aspects? Is the study of these 

secrets and aspects significant? The study aims to highlight which secrets the verse 

contains in order to gain insights and identify benefits. It also defines the aspects of 

rhetorical and sunani miracles as well as the importance of studying these aspects and 

Muslims’ position toward these aspects. 

Study methodology: 

the analysis follows an inductive collective method and an analytical deductive 

approach. The study plan includes an introduction, preliminary summary, three 

chapters, and a conclusion. The preliminary introduction focuses on the concept of 

Qur’anic miracles and miracles in general. The first chapter discusses the verse and the 

meaning of the verse, including its context and relevance. chapter explores the 

rhetorical miracles in the verse, including the aspects of linguistic, rhetorical, and 

Qur’anic readings. The second examines the sunani miracles in the verse, as well as the 

concept of the Sunnah and sunani miracles, the alternate sunnah and its meaning in the 

verse, and the benefits of knowing it. The third chapter analyzes the importance of 

studying the miraculous aspects of the verse and the Muslim position on the verse. The 

conclusion summarizes the most important results. The verse has many aspects of 

rhetorical and sunani miracles, which enlighten us about alternate sunnah—namely, 

the law of God in the circulation of the human condition, from severity to prosperity 

and otherwise. As such, the verse offers many benefits, such as the martyrs being 

chosen from God and honoring them. This choice is not for oppressors or wrong-doers, 

and it affects those who fear Allah, serving as a warning. It distinguishes truthful 

believers from the hypocrites. The verse’s secrets are of great importance as they 

increase knowledge and realize Holy Qur'an miracles, ushering in the victory of God for 

those who trust in His promise. 

*** 
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يل ىل مل خل  

املقدمة   
هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ رؾمرؾ اهلل، حمٛمرد سمرـ قمٌرد اهلل وقمرغم آًمرف ودرحٌف  احلٛمد

 :أُم٤م سمٕمد: أمجٕملم

ذم  ُمتجددةً  وٟمقًرا ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم، ضم٤مء ُمٕمجزةً  شمٕم٤ممم هدًى وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمزًمف اهلل 

ًمتجدد إطمداث وشمٜمقع طم٤مضم٤مت  اسمح٤مضم٤مت اًمٌنم ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر، وٟمٔمرً  ٤مقمٓم٤مئف، واومٞمً 

ًمتقايم٥م اًمٕمٍم:شمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌح٨م قمٜمد اعمٗمنيـ طم٥ًم ُمٕمٓمٞم٤مت : اًمٌنم ذم يمؾ قمٍم

 هذه إطمداث، وشمٗمل سمتٚمؽ احل٤مضم٤مت ًمٚمٌنمي٦م.

ن سمام ومٞمف وُمـ ومٞمف، سمؾ إن اًمٕم٤ممل سم٠مهه وُم٤م حيدث ومٞمف ُمـ أطمداث وهمػمه٤م، يمرؾ وإن هذا اًمٙمق

هذا ٓ حيدث ذم اًمٙمقن وٓ ذم اًمٕم٤ممل ددوم٦م، وإٟمام حيدث ـمًٌ٘مر٤م ًم٘مرقاٟملم صم٤مسمتر٦م قم٤مُمر٦م ُمتٜم٤مهٞمر٦م ذم 

 اًمدىم٦م وآـمراد، وسمام أن اإلٟم٤ًمن ظَمٚمٌؼ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل، ومٝمق جيري قمٚمٞمف ُمـ شمٚمؽ اًم٘مرقاٟملم اًمث٤مسمتر٦م

 :ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ظمٚم٘متف وشمٙمقيٜمف ُمـ أطمقال وٟمت٤مئ٩م شمؽمشم٥م قمغم هذه إطمرقال ُمرـ ُمثرؾ -اهللسم٘مدر -

 إمم آظمر ُم٤م يّمٞمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. :اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء واًم٘مقة واًمْمٕمػ

وشمٕمرف هذه اًم٘مقاٟملم )سم٤مًمًٜمـ اإلهلٞم٦م( ذم هذا اًمٕمر٤ممل، ؾمرقاء ُمر٤م يمر٤من ُمٜمٝمر٤م ذم اًمٙمرقن أو ذم 

 ٤مشمف، وُمـ شمٚمؽ اًمًٜمـ: ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م.اإلٟم٤ًمن، أو ذم همػم ذًمؽ ُمـ خمٚمقىم

وًم٘مد طمقت أي٦م إرسمٕملم سمٕمد اعمئ٦م ُمرـ ؾمرقرة آل قمٛمرران أيمثرر ُمرـ ضم٤مٟمر٥م ُمرـ ضمقاٟمر٥م 

ًمٚمقىمرقف  ًدااإلقمج٤مز اًم٘مرآين، سمام يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر وي٠مه اًمٗمٙمرر واًم٘مٚمر٥م، وجيٕمرؾ اًم٘مر٤مرئ ُمِمردو

 أُم٤مُمٝم٤م واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م.

ًٌروأسمرز هذه اجلقاٟم٥م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين واإلقمجر٤مز اًمًرٜم ًمإلومر٤مدة ار٤م ذم هرذه أير٦م  ٤مٜمل، وـمٚم

وآٟمتٗم٤مع هب٤م ضم٤مءت ومٙمرة هذه اًمدراؾم٦م
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 :اإلطاز التٍعريٙ لمدزاضٛ

 :أِداف الدزاضٛ

هتدف اًمدراؾم٦م ذم هذا اعمقوقع إمم يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمام حتقيرف هرذه أير٦م ُمرـ أهار، رضمر٤مء 

يمام هتدف إمم سمٞمر٤من ضمقاٟمر٥م زي٤مدة اًمتٌٍم وآٟمتٗم٤مع هب٤م ُمـ ىمٌؾ يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر ىمٌؾ ىم٤مرئٝم٤م، 

 اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل ومٞمٝم٤م، وأمهٞم٦م دراؾم٦م هذه اجلقاٟم٥م، وُمقىمػ اعمًٚمؿ ُمٜمٝم٤م.

 :أضباب الدزاضٛ

 ٟمٌٕم٧م ومٙمرة هذه اًمدراؾم٦م، ًمٕمدة أؾم٤ٌمب، ُمٜمٝم٤م:

 اًمرهم٦ٌم ذم إسمرازه٤م ًمالٟمتٗم٤مع هب٤م.وُمٕمروم٦م أهار هذه أي٦م، ذم اًمتٕمٛمؼ ـمٚم٥م  -ٔ

، ووضمرقه اإلقمجر٤مز وُمـ صمؿ شم٘مرديٛمٝم٤م ًمٚم٘مر٤مرئ: واؾمتٞمْم٤مطمٝم٤ماًمتٕمرف قمغم ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م  -ٕ

 اًمًٜمٜمل ذم أي٦م.

 أمهٞم٦م ومٝمؿ ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م: عم٤م ىمد يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ٟمج٤مة اإلٟم٤ًمن أو هاليمف. -ٖ

اًمٕمقدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم شمّمقراشمٜم٤م وأومٙم٤مرٟم٤م وىمْم٤مي٤مٟم٤م إمم آهمؽماف ُمـ ُمٕملم اًم٘مررآن وٟمٌٕمرف،  -ٗ

 ُم٦م.واًمقىمقف قمٜمد طمده وسمٞم٤مٟمف يمام ُم٣م ؾمٚمػ إ

يْم٤مف إمم ذًمؽ يمٚمف اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدراؾم٦م آي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م واًمتٕمٛمؼ ومٞمٝم٤م، قمالوة قمغم أٟمٜمل مل أقمثرر 

 قمغم أطمد شمٜم٤مول هذه أي٦م ىمٌؾ ذًمؽ سمٛمثؾ هذه اًمدراؾم٦م اعمٗمّمٚم٦م. -ومٞمام ىمرأت-

 :وٍّر الدزاضٛ

يًتخدم اًمدارس اعمٜمٝم٩م اجلٛمٕمل آؾمت٘مرائل وم٤مًمتحٚمٞمكم آؾمتٜم٤ٌمـمل، طمٞم٨م يتتٌرع ُمر٤م ورد ذم 

هذه أي٦م قمٜمد اعمٗمنيـ، ويمذًمؽ أي٤مت اعمج٤مورة هل٤م ؾم٤مسم٘م٦م أو ٓطم٘م٦م ر ىمردر اؾمرتٓم٤مقمتف ر وىمرد 

 راقمك ُم٤م ي٠ميت:

  .قمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م، وذيمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م ُمٜمٝم٤م 

  ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدره٤م إدٚمٞم٦م، ُمع آىمتّم٤مر قمرغم اًمّمرحٞمأ أو احلًرـ

 ُمٜمٝم٤م.
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 :الطابكٛالدزاضات 

ُمرـ آير٤مت ؾمرقرة آل  يمؾ ُم٤م يُمت٥م ذم هذه أي٦م إُم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم اًمتحٚمٞمكم، سم٤مقمت٤ٌمره٤م آير٦مً 

أُم٤م قمـ اإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل وم٘مد يمتر٥م قمٛمران، وإُم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم اعمقوققمل ًمٚمًقرة سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، 

إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد أحمزون قمـ اإلقمجر٤مز اًمًرٜمٜمل ذم اًم٘مررآن اًمٙمرريؿ، وهرق قمرـ اإلقمجر٤مز 

اًمًٜمٜمل سمقضمف قم٤مم، ويمذًمؽ يمت٥م اًمديمتقر طمًٜمل محردان اًمدؾمرقىمل قمرـ اإلقمجر٤مز اًمًرٜمٜمل ذم 

إٓ أين مل أىمررأ ومل أشمقدرؾ إمم أطمرد ؾمرٌ٘مٜمل إمم اًمٙمت٤مسمر٦م ذم   -أيًْمر٤م –اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمقضمف قم٤مم 

)اإلٟمؽمٟمر٧م( اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمر٦م  دراؾم٦م ُمٗمّمٚم٦م هلذه أي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، اًمٚمٝمؿ إٓ سمٕمض اعم٘م٤مٓت قمغم اًمِمٌٙم٦م 

 .٤مؾمٓمحٞمً  ٤مقمـ ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م وأوىم٤مت اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طمديثً  شمتحدث

 :تطاؤالت الدزاضٛ

  ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مإلقمج٤مز اًم٘مرآين، وُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل؟ 

 يمٞمػ أشمٕمرف قمغم هذه أي٦م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ أهار ؟ 

  ُم٤م اًمذي حتٛمٚمف هذه أي٦م ُمـ إقمج٤مز سمٞم٤مين أو ؾمٜمٜمل ؟ 

  هٜم٤مك أمهٞم٦م ًمدراؾم٦م أهار هذه أي٦م ؟هؾ 

  ُم٤م واضم٥م اًمٗمرد اعمًٚمؿ سمٕمد دراؾمتف شمٚمؽ إهار ؟ 

 :الدزاضٛ خطٛ

 ٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م.صمالصمُمـ ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد و يتٙمقن هذا اًمٌح٨م 

 اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م وهب٤م اإلـم٤مر اًمتٜمٔمػمي ًمٚمدراؾم٦م.  ؽأُم٤م اعم٘مدُم٦م ومتٚم 

 اعمٕمجزة. واًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٗمٝمقم اإلقمج٤مز اًم٘مرآين، وُمٗمٝمقم 

 وطالب: أزبعٛاإلعذاش البٗاٌ٘ يف اآلٖٛ الهسميٛ، ٔفْٗ يف املبشح األٔه:  

 .احلدي٨م قمـ ُمٕمٜمك أي٦م وؾمٞم٤مىمٝم٤م وُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م: األٔه

 اجلقاٟم٥م اًمٚمٖمقي٦م.: جاٌ٘ال

 : اجلقاٟم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م. لحالجا

 : ضمقاٟم٥م اًم٘مراءاتسابعال
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 ثالثٛ وطالب: : اإلعذاش الطٍين يف اآلٖٛ الهسميٛ، ٔفٌْٗ٘املبشح الجا

 ُمٗمٝمقم اًمًٜم٦م واإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل.: األٔه

 ووضمقه اإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل ذم أي٦م.ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م : الجاٌ٘

   ومقائد اًمٕمٚمؿ سمًٜم٦م اعمداوًم٦مالجالح

 : أِىٗٛ دزاضٛ ادتٕاٌب اإلعذاشٖٛ يف اآلٖٛ، ٔوٕقف املطمي وٍّا، ٔفْٗ وطمباُ:جالحاملبشح ال

 اإلقمج٤مزي٦م ذم أي٦م.أمهٞم٦م دراؾم٦م اجلقاٟم٥م : األٔه

   ذه اجلقاٟم٥م.هُمقىمػ اعمًٚمؿ سمٕمد دراؾمتف : الجاٌ٘

 اعمقوققم٤مت. وأظمػًما ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م، وؿمٛمٚم٧م أهؿ ٟمت٤مئجف، صمؿ ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع، وومٝمرس

***
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تمهيدال  

 يفٕٓو اإلػجاز انقرآًَ ٔادلؼجسج           
 :اإلعذاش الكسآٌ٘ .أ

ًٛ  :ٔاصطالّسا اإلعذاش لػ

: اًمٗمقت واًمًٌؼ، ي٘م٤مل: أقمجزين ومالن أي وم٤مشمٜمل، وأقمجزين ومالن إذا قمجزت اإلقمج٤مزُمٕمٜمك 

قمـ ـمٚمٌف وإدرايمف، ومٜمجد ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م واًمٚم٤ًمن اًمٕمريب ُمٕمٜمك اًمٕمجرز يردور طمرقل )اًمْمرٕمػ( 

اًمت٠مظمر قمـ اًمٌمء واًم٘مّمقر قمرـ ومٕمٚمرف، ومٝمرق ورد اًم٘مردرة  -وي٘مقًمقن إن أدٚمف ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب:

وُمّمدر قَمَجرز: اإلقمجر٤مز، وُمٜمرف اؿمرت٘م٧م ، شمف: ضمٕمٚمتف قم٤مضمًزاوأقمجزت ومالًٟم٤م، وقمجزشمف وقم٤مضمز

 .(9) يمٚمٛم٦م )ُمٕمجزة( وهل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمف حل٘متف اًمت٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م

أُم٤م اإلقمج٤مز ذم آدٓمالح: ومٝمق اإلشمٞم٤من سمٜم٤مىمض اًمٕم٤مدة اخلر٤مرج قمرـ ـمرقَ َُمرـ هرق ُمثرؾ و

 .(7)د٤مطم٥م اعمٕمجزة ذم اخلٚم٘م٦م 

َٓ شَمْدظُمُؾ قَمغَم ىُمْدَرشمِِف ىَمْٓمًٕم٤م  شْمَٞم٤مِن سمِِٛمْثٚمَِٝم٤م َو ـِ اإْلِ ٌَنَمُ قَم تِل َيْٕمِجُز اًْم ٦ٌَُم اًمَّ  .(4)وُهَق: اعمَْْرشَم

أُم٤م اعمٕمجزة ومٞمدور شمٕمريٗمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أهن٤م أُمر ظم٤مرَ ًمٚمٕم٤مدة، ُم٘مرون سم٤مًمتحردي ُمرع 

 .(3)قمدم اعمٕم٤مرو٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ط: دار 5/469اعمٍمي، سم٤مب اًمزاي، ومّمؾ اًمٕملم، )ُم٤مدة: قمجز(، )ًم٤ًمن اًمٕمرب، عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل  (9)

ه، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمِمٝمػم سم٤مًمراهم٥م إدرٗمٝم٤مين، )ُمر٤مدة: 9393ط: أومم. د٤مدرر سمػموت،

 .371قمجز( ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ص

َقر، ٕيب سمٙمر قم7) ًُّ رر ذم شَمِٗمًػِم أِي واًم (، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: 9/973ٌد اًم٘م٤مهر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، )( َدْرُج اًمدُّ

لْم، )وؿم٤مريمف ذم سم٘مٞم٦م إضمزاء(: إي٤مد قمٌد اًمٚمٓمٞمرػ اًم٘مٞمزر، جمٚمر٦م احلٙمٛمر٦م،  ًَ )اًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرة( َوًمٞمد سمِـ أمحد سمـ َد٤مًمِأ احلُ

 .م 7118 ،هر 9379سمريٓم٤مٟمٞم٤م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 .م9991( اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب،97/77اعمٜم٤مر(، عمحٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م،)شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ )شمٗمًػم  (4)

هرر، 9497اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: اًمًٞمقـمل )ضمالل اًمديـ قمٌرد اًمررمحـ سمرـ أيب سمٙمرر(، ط: اعمٓمٌٕمر٦م اعمٞمٛمٜمٞمر٦م، اًم٘مر٤مهرة (3)

رشمٞم٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ مجع وشم ،-ؿمٞمخ اإلؾمالم-سمـ شمٞمٛمٞم٦م: أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى 7/996ٓ

-99/499هر، 9498اًمٕم٤مدٛمل اًمٜمجدي، واسمٜمف حمٛمد، ـمٌع سم٢مذاف: اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون احلرُملم اًمنميٗملم، ط: أومم
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 يػ وخمتٍم ًمف.سملم ُمٓمقل ذم اًمتٕمروشمٜم٤موهلؿ هل٤م ُم٤م 

أُمرر ظمر٤مرَ ًمٚمٕمر٤مدة، يردقمق إمم اخلرػم واًمًرٕم٤مدة، ُم٘مررون  ومٞمٕمرومٝم٤م اعمٜم٤موي واجلرضم٤مين سم٠مهن٤م:

 .(9)سمدقمقى اًمٜمٌقة، ىمّمد سمف إفمٝم٤مر ددَ ُمـ ادقمك أٟمف رؾمقل اهلل

، ةويرى اسمـ ظمٚمدون أن اعمٕمجزات أومٕم٤مل يٕمجز اًمٌنمر قمرـ ُمثٚمٝمر٤م، ومًرٛمٞم٧م سمرذًمؽ ُمٕمجرز

 .(7)شم٘مع ذم همػم حمؾ ىمدرهتؿ  وًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس ُم٘مدور اًمٕم٤ٌمد، وإٟمام

 اعمٕمجزة:  ٟمًتٜمٌط ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أنإذن 

أُمر ظم٤مرَ ًمٚمٕم٤مدة، ُم٘مرون سم٤مًمتحدي، ئمٝمره اهلل قمغم يرد اًمرؾمرقل أو اًمٜمٌرل، شمّمرديً٘م٤م ًمرف ذم 

 دقمقاه، ُمع قمدم متٙمـ اعمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ ُمٕم٤مروتف. 

اًمٕمر٤مدة، سمحٞمر٨م در٤مر ُمرـ وسمٞم٤من هذا، أن هلل ذم هذا اًمٙمقن ىمقاٟملم، أًمٗمٝم٤م اًمٌنم، وضمرت هب٤م 

اعمًتحٞمؾ ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة ظمرىمٝم٤م، ُمـ ىمٌؾ أي إٟمًر٤من يمر٤من، ُمٝمرام أويت ُمرـ اًم٘مرقة، أو سمٚمرغ ُمرـ 

 اًمٕمٚمؿ.

وم٢مذا ُم٤م ضم٤مء إٟم٤ًمن، وادقمك أٟمف ُمرؾمؾ ُمـ قمٜمد اهلل، سمدًمٞمؾ أٟمف ىم٤مدر قمغم ظمررَ هرذه إطمٙمر٤مم 

ل ٓ يٛمٙمرـ ظمرىمٝمر٤م ٕي ددىمف ذم دقمقاه، سمدًمٞمؾ ظمرىمف هلرذه اًم٘مرقاٟملم، اًمتر ٤ماًمٕم٤مدي٦م، قمٚمٛمٜم٤م ي٘مٞمٜمً 

إٟم٤ًمن، إٓ إذا أذن ًمف سمذًمؽ ظم٤مًم٘مٝم٤م، وم٢مذا ُم٤م ظمرىمٝم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن هذا اخلرَ، إٟمام هرق سم٘مردرة اهلل، ٓ 

سم٘مدرة اًمٌنم، وقمٚمٛمٜم٤م أن هذا اعمدقمل د٤مدَ ذم دقمقى اًمرؾم٤مًم٦م، هبرذا اًمردًمٞمؾ اًمٞم٘مٞمٜمرل اًمرذي ٓ 

 يٛمٙمـ أن يٗمٕمؾ إٓ سم٘مدرة اخل٤مًمؼ.

                                                                                                                                                                          

م، 9379/7119ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من سم٤مًمري٤مض ط: أومم ، ، واإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م د٤مًمأ سمـ أمحد رو٤م445=

9/97.  

(، ط: قمر٤ممل اًمٙمتر٥م، اًم٘مر٤مهرة ط: 9/419)اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ(، عمحٛمد قمٌد اًمررؤوف اعمٜمر٤موي، )اًمتٕم٤مريػ  (9)

ط:  ،(،رر ط/ دار اًمٙمتر٤مب اًمٕمرريب، سمرػموت9/799واًمتٕمريٗم٤مت، ًمٕمكم سمرـ حمٛمرد سمرـ قمركم اجلرضمر٤مين، ) ،هر9391أومم

 هر حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ.9314وممإ

 .91اسمـ ظمٚمدون ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون، ط: دار اجلٞمؾ، سمػموت، ص( ُم٘مدُم٦م شم٤مريخ 7)
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ذم أٟمرف يًرتحٞمؾ أن يرضمرع إمم احلٞمر٤مة صم٤مٟمٞمر٦م، ومر٢مذا ُمر٤م ضمر٤مء يم٢مطمٞم٤مء اعمٞم٧م اًمذي ضمرت اًمٕم٤مدة 

إٟم٤ًمن، ومتٙمـ ُمـ إطمٞم٤مئف صم٤مٟمٞم٦م، ومٕمر٤مد طمًٞمر٤م يرتٙمٚمؿ، يًر٠مل وجيٞمر٥م، قمٚمرؿ قمرغم اًم٘مٓمرع أن هرذا 

اإلٟم٤ًمن د٤مدَ ذم دقمقاه ًمٚمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، وإٓ عم٤م اؾمرتٓم٤مع أن يٕمٛمرؾ ُمثرؾ هرذا اًمٕمٛمرؾ اًمرذي 

 .-- قمٞمًكيًتحٞمؾ ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة قمٛمٚمف، يمام طمدث ًمٜمٌل اهلل

ظمر ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ اعمٕمجزات اًمتل جيرهي٤م اهلل قمغم أيدي أٟمٌٞم٤مئرف ورؾمرٚمف، شمّمرديً٘م٤م هلرؿ ذم آإمم 

 دقمقاهؿ اًمٜمٌقة أو اًمرؾم٤مًم٦م أُم٤مم ُمـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ. 

اًمرؾمقل يمٚمام دقمر٧م اهلل قمغم يد سم٤مًمتحدي، ئمٝمره٤م  ويِمؽمط ذم هذه اعمٕمجزة أن شمٙمقن ُم٘مروٟم٦مً 

ؾ إًمٞمٝمؿ أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمٝم٤م، ًمٞمٔمٝمر قمجزهؿ قمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م، ويثٌر٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، يتحدى هب٤م اعمرؾم

دقمقاه ذم ٟمٌقشمف ورؾم٤مًمتف، إذ ًمق متٙمـ اًمٜم٤مس ُمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م، واإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝمر٤م، عمر٤م يم٤مٟمر٧م ظم٤مرىمرف 

ًمٚمٕم٤مدة، وُمـ صمؿ عم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمجزة، وعم٤م يم٤من اعمدقمل د٤مدىًم٤م ذم دقمقاه، ويمذًمؽ إُمر ًمق مل يرتٛمٙمـ 

 .(9)إًمٞمٝم٤م، وـمقًم٥م هب٤م ًمتدل قمغم ددىمف ومٞمام أشمك سمف ُمـ إفمٝم٤مره٤م يمٚمام دقم٧م احل٤مضم٦م

جيريرف قمرغم  - -اعمٕمجزة: قمالُم٦م إهلٞم٦م ودًمٞمؾ ي٘مٞمٜمل ُمرـ ىمٌرؾ اهلل "قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة أن  دُ ويٕم

وذًمرؽ اًمردًمٞمؾ إٟمرام مهر٤م ُمرـ : ًمٚمدًٓم٦م قمغم رؾم٤مًمتف، واحل٤مل أن شمٚمؽ اًمٕمالُم٦م -ملسو هيلع هللا ىلص-يدي رؾمقًمف

 .(7) "ظمّم٤مئص رسمقسمٞم٦م اًمرب، وا٤م يٕمجز اخلٚمؼ قمـ ُمثٚمف

 وعٍٜ اإلعذاش الكسآٌ٘:

 .أي أٟمف أوٞمػ اإلقمج٤مز إمم اًم٘مرآن، ومٝمرق اعمٕمجرز ٓ همرػمه "ُمريم٥م إو٤مذم"اًم٘مرآن  إقمج٤مز

وُمٕمٜم٤مه سمح٥ًم أدؾ اًمٚمٖم٦م: إصم٤ٌمت اًم٘مرآن قمجز اخلٚمؼ قمـ اإلشمٞم٤من سمام حتداهؿ سمف، ومٝمق ُمـ إو٤موم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 9998هرر9399 ث٤مًمثر٦ماًمط:  ( اعمٕمجزة اًم٘مرآٟمٞم٦م )اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل واًمٖمٞمٌل( د/حمٛمد طمًـ هٞمتق، ط: ُم١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م،9)

 . 97،96ص

 دار اًمًرالم، اًم٘مر٤مهرة، ٕمر٦م اعمديٜمر٦م،( هداي٦م اًم٘مرآن ذم أوم٤مَ وإٟمٗمس وإقمج٤مزه اًمٕمٚمٛمل عمحٛمد إسمرراهٞمؿ ذيرػ، ط: ُمٓم7ٌ)

 .78م، ص9986قم٤مم
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إقمج٤مز اًم٘مرآن ظمٚمؼ اهلل اعمّمدر ًمٗم٤مقمٚمف، واعمٗمٕمقل وُم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ حمذوف ًمٚمٕمٚمؿ سمف، واًمت٘مدير: 

 قمـ اإلشمٞم٤من سمام حتداهؿ سمف.

ا سمذاشمرف، سمرؾ اعم٘مّمرقد ٓزُمرف: وهرق إفمٝمر٤مر أن هرذا وًمٙمـ اًمتٕمجٞمز اعمذيمقر ًمٞمس ُم٘مّمرقدً "

 ىمرد ُأْٟمرِزَل قمٚمٞمرف ُمرـ ًمدٟمرف ن اًمرؾمقل اًمذي ضم٤مء سمف رؾمقل ددَ، وأن اًم٘مررآنأاًمٙمت٤مب طمؼ، و

ٌُْف ؿم٤مئ٦ٌم ُمـ يمالم اًمٌنم وٓ ُمـ يمالم همػمهؿ -ؾمٌح٤مٟمف-  .(9)"ظم٤مًمًّم٤م ٟم٘مٞم٤ًّم مل شَمُِم

ويمذًمؽ اًمِم٠من ذم يمؾ ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس اعم٘مّمقد هبر٤م شمٕمجٞمرز اخلٚمرؼ ًمرذات اًمتٕمجٞمرز، 

وًمٙمـ ًمالزُمف، وهق دًٓمتٝم٤م قمغم أهنؿ د٤مدىمقن ومٞمام يٌٚمٖمقن قمـ اهلل، ومٞمٜمت٘مؾ اًمٜم٤مس ُمرـ اًمِمرٕمقر 

شمّمرديؼ  إرؿمر٤مدهؿ إمم وذم هرذا ،اإلًمف اًم٘م٤مدر اإليامن سم٠من ُمّمدره٤مسمٕمجزهؿ إزاء اعمٕمجزات إمم 

ُمٕمجرزة اًمٜمٌرل -وهٙمذا ؿمر٠من اًم٘مررآن اًمٙمرريؿ ، شم٤ٌمقمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة٤مُمـ ضم٤مء هب٤م ًمٞمًٕمدوا سم

ن إقمج٤مزه أددَ وأىمقى دًمٞمؾ قمغم أٟمرف يمرالم احلٙمرٞمؿ اًمٕمٚمرٞمؿ، اًمٚمٓمٞمرػ اخلٌرػم، إإذ  -ىاًمٙمؼم

 .(7)-ملسو هيلع هللا ىلص-أوطمك سمف إمم ٟمٌٞمف وُمّمٓمٗم٤مه حمٛمد
ذم دقمرقى اًمرؾمر٤مًم٦م، سم٢مفمٝمر٤مر قمجرز  -ملسو هيلع هللا ىلص-ه: إفمٝم٤مر ددَ اًمٜمٌلُمـ ُم٘م٤مددوإقمج٤مز اًم٘مرآن 

 وهل )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( ويمذًمؽ قمجز ، ذم ُمٕمجزشمف اخل٤مًمدة - ملسو هيلع هللا ىلص -اًمٕمرب قمٜمدئذ قمـ ُمٕم٤مروتف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م9999هر،9399(، دار اعمٜم٤مر، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 436دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ، )ص (9)

م، 9996وممإط:  ط: دار اًمٗمٙمرر، سمرػموت،،(7/747( ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمرزر ىمر٤مين،  )7)

 .: ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤متحت٘مٞمؼ
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 .(9) إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ سمٕمدهؿ إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

وإقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕمٜم٤مه: إقمج٤مز اخلٚمؼ ىم٤مـم٦ٌم قمـ اإلشمٞم٤من سمٌمء ُمـ ُمثٚمف، ي٘مرقل اًم٘مررآن 

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ٹ ٹ ُّ ُمٔمٝمررررًرا ذًمررررؽ: 

 .(7)]88اإلهاء: [ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 : ٌَاَلهَم٦ِم، َأقْمٜمِل: َُم٤م شَمٜمَْتِٝمرل  أطمدمه٤م:وُمرشم٦ٌم إقمج٤مز اًم٘مرآن شَمِْمَتِٛمُؾ قَمغَم ؿَمْٞمَئلْمِ ـَ اًْم قَْمغَم ُِم ْٕ اًمٓمََّرُف ا

٤مُه،  ٤مُوُزَه٤م إِيَّ ُر دَمَ َٓ ُيَتَّمقَّ ٌَاَلهَم٦ُم َو ـْ َذًمَِؽ اًمٓمََّرِف، َأقْمٜمِل اعمََْراشم٥َِم اًمْ وأظمرإًَِمْٞمِف اًْم  ٕمٚمٞمر٤م: َُم٤م َيْ٘مُرُب ُِم

َه٤م، هُ  ٦ُم قَمٜمَْٝم٤م َأْيًْم٤م، َوَُمْٕمٜمَك إقِْمَج٤مِز آَي٤مِت اًْمٙمَِت٤مِب اعمَِْجٞمِد سم٠َِمْهِ يَّ ٌَنَمِ تِل شَمَتَ٘م٤مَسُ اًْمُ٘مَقى اًْم َق يَمْقهُنَر٤م اًمَّ

شْمَٞم٤مِن سمِِٛمْثٚمَِٝم٤م ـِ اإْلِ ٦ُم قَم يَّ ٌَنَمِ  .(4) ِا٤َّم شَمَتَ٘م٤مَسُ اًْمُ٘مَقى اًْم

 اًمٙمريؿ سم٠مٟمرف: حتردي اًم٘مررآن اًمٙمرريؿ اخلٚمرؼ  وٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتخٚمص شمٕمريًٗم٤م إلقمج٤مز اًم٘مرآن

 حمٛمرد ىم٤مـم٦ٌم قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مررآن، أو سمٌمرء ُمرـ ُمثٚمرف، وذًمرؽ إلفمٝمر٤مر دردَ اًمٜمٌرل

 ذم دقمقى رؾم٤مًمتف، وذم ُمٕمجزة اًم٘مرآن اخل٤مًمدة. -ملسو هيلع هللا ىلص-

 

***  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م7115، ره9376(، دار اًمًالم، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،: 9/919ٟمٗمح٤مت ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن، حمٛمد أمحد حمٛمد ُمٕمٌد، ) (9)

 ( اًمًامء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ُمـ آي٤مت اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل( زهمٚمقل راهم٥م حمٛمد اًمٜمج٤مر، ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط:صم٤مٟمٞم٦م7)

  .67،66،65م، ص7115ر ه9375

 م.9991( اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب،97/77شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ )شمٗمًػم اعمٜم٤مر(، عمحٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م،) (4)
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 ادلثحث أِل
 اإلػجاز انثٍاًَ يف اٌَح انكرميح   

 :وفًّٕ اإلعذاش البٗاٌ٘تٕط٠ٛ يف 

ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم أن اإلقمج٤مز اًم٘مرآين ي٘مّمد سمف: حتدي اًم٘مرآُن اًمٙمرريؿ اخلٚمرَؼ 

ىم٤مـم٦ًٌم قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مرآن، أو سمٌمء ُمـ ُمثٚمف، إلفمٝم٤مر ددَ اًمٜمٌل ذم دقمرقى رؾمر٤مًمتف، وذم 

 ُمٕمجزة اًم٘مرآن. 

ٔير٦م وُمـ هٜم٤م ومٛمـ أؾمس اًمٌح٨م أن ٟمتٕمرف قمرغم اإلقمجر٤مز اًمٌٞمر٤مين ىمٌرؾ احلردي٨م قمٜمرف ذم ا

 اًمٙمريٛم٦م، ويمذًمؽ قمغم اًمتٗمًػم اًمٌٞم٤مين ًم٘مرب اعمٕمٜمك سمٞمٜمٝمام.

إفمٝمر٤مر ، يمرام قمرومرف سم٠مٟمرف قم٤ٌمرة قمـ إفمٝم٤مر اعمتٙمٚمؿ اعمراد ًمٚمًر٤مُمع :قمرومف اجلرضم٤مين سم٠مٟمف ًمٌٞم٤منوم٤م

 .(9)اعمٕمٜمك وإيْم٤مح ُم٤م يم٤من ُمًتقًرا ىمٌٚمف

واًمٚمٗمظ ، إذا فمٝمر. "أومّمأ اًمّمٌأ"ُمـ ىمقهلؿ:  ،اإلسم٤مٟم٦م واًمٔمٝمقر هلاًمٗمّم٤مطم٦م: ذم اًمٚمٖم٦م و

 .(7)اًمٗمّمٞمأ هق اًمٔم٤مهر

 .(4)هل فمٝمقر إًمٗم٤مظ ُمع طمًٜمٝم٤م وذم آدٓمالح:

وهل ذم اعمٗمرد: ظمٚمقدف ُمـ شمٜم٤مومر احلروف واًمٖمراسم٦م وخم٤مًمٗمر٦م اًم٘مٞمر٤مس، وىم٤مل قمٜمٝم٤م اجلرضم٤مين: 

 .(3)وذم اًمٙمالم: ظمٚمقدف ُمـ وٕمػ اًمت٠مًمٞمػ وشمٜم٤مومر اًمٙمٚمامت ُمع ومّم٤مطمتٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار اًمٙمتر٥م (، 9/37، )مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سمر٢مذاف اًمٜمر٤مذ، وٌط وحت٘مٞمؼ: ٕمكم سمـ حمٛمد اًمنميػ اجلرضم٤مين( اًمتٕمريٗم٤مت، ًم9)

 .م9984-هر 9314: أومم ط، ًمٌٜم٤من، اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت

حت٘مٞمرؼ: ُمٙمتر٥م حت٘مٞمرؼ اًمرؽماث ذم (، 9/743ي، )آسم٤مد جد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز، عماًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (7)

 .م7115 ،هر 9376اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مُمٜم٦م، ، ًمٌٜم٤من ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

 . ت(.، )دًمٌٜم٤من ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت( 9/51، )ٕمزيز قمتٞمؼٕمٌد اًم، ًمقمٚمؿ اًمٌديع (4)

 (.9/967( اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمجرضم٤مين، )3)
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وهبذا يتْمأ ًمٜم٤م أن اًمٌٞم٤من مل يٕمد جمرد إفمٝم٤مر اعمٕمٜمرك: وإٟمرام شمٕمرداه إمم إيْمر٤مح اعمًرتقر، ومٝمرق 

يتٕمدى اإلسم٤مٟم٦م اعمجردة إمم اإلسم٤مٟمر٦م ُمرع طمًرـ اعمٕمٜمرك اعمرراد إسم٤مٟمترف ودمٛمٞمٚمرف، وهرق ٟمٗمًرف قمرلم 

 اًمٗمّم٤مطم٦م.  

 :أوا عَ التفطري البٗاٌ٘

 وسمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمف، -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌٞمف حمٛمد: قمٚمؿ يٕمرف سمف ومٝمؿ يمت٤مب اهلل اعمٜمزل قمغم ٟمهق وم٤مًمتٗمًػم

 .(9)واؾمتخراج أطمٙم٤مُمف وطمٙمٛمف

 : اًمتٗمًػم اًمذي يٌلم أهار اًمؽميمٞم٥م ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين.وم٤مًمتٗمًػم اًمٌٞم٤مين هق

إذن ومٝمق ضمزء ُمـ اًمتٗمًػم اًمٕم٤مم شمٜمّم٥م ومٞمف اًمٕمٜم٤مي٦م قمغم سمٞم٤من أهار اًمتٕمٌػم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٜمٞمر٦م، 

ًمٗمٔم٦م قمغم أظمرى، وُم٤م إمم ذًمؽ ا٤م يتٕمٚمؼ سمر٠مطمقال يم٤مًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم واًمذيمر واحلذف، واظمتٞم٤مر 

 .(7)اًمتٕمٌػم

اًمدىم٦م ذم اظمتٞم٤مر يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومجٚمف وآي٤مشمف، وشمرشمٌٞمٝم٤م سمّمقرة  أُم٤م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ومٝمق

 سمديٕم٦م، طمٞم٨م شمٔمٝمر اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من سمّمقرة يٗمٝمٛمٝم٤م اًم٘م٤مرئ ويًٝم٥م ذم شمدسمره٤م.

أطمًرـ  ٤مٔمٛمف وأًمٗم٤مفمف، طمٞم٨م ضم٤مء سم٠مطمًـ إًمٗم٤مظ ُُمْمٛمٜمً ويراد سمف إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ٟم

ا ذم اًم٘مررآن اًمٙمرريؿ مجٞمٕمرف ُمرـ أول اعمٕم٤مين، ويٛمت٤مز قمـ همػمه ُمـ أٟمقاع اإلقمج٤مز سمٙمقٟمف ُمقضمقدً 

   .ٔظمره

وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ شمٕمريػ اًمتٗمًػم اًمٌٞم٤مين واإلقمج٤مز اًمٌٞمر٤مين: يتْمرأ ًمٜمر٤م وضمرف اًمت٘مر٤مرب 

اظمتٞم٤مر يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومجٚمف وآي٤مشمرف، ٤مطمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م يًتتٌع سمٞمٜمٝمام، ومٌٞم٤من أهار اًمتٕمٌػم ُمـ اًمٜم

 ، وهق قملم اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين.وشمرشمٌٞمٝم٤م سمّمقرة سمديٕم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمرؾ 9/94( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، )9)

 .م9957هر،9476اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م قمٞمًك اًم٤ٌمسمك احلٚمٌل، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، إسمراهٞمؿ، دار إطمٞم٤مء 

 .م7117هر، 9374(، ًمٗم٤موؾ د٤مًمأ اًم٤ًمُمرائل، ط: ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، 9/7( قمغم ـمريؼ اًمتٗمًػم اًمٌٞم٤مين، )7)
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وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ُمـ ىمٌٞمؾ قمالىم٦م اًمالزم واعمٚمزوم، وم٤مإلقمجر٤مز اًمٌٞمر٤مين ٓزم ًمٚمتٗمًرػم اًمٌٞمر٤مين. واهلل 

 أقمٚمؿ. 

*** 

 املطمب األٔه

 ٔوٍاضبتّااذتدٖح عَ وعٍٜ اآلٖٛ ٔضٗاقّا 

 وعٍٜ اآلٖٛ الهسميٛ:

إن ) ي:[ أ931]آل قمٛمرررران: َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ ٹ ٹ 

يمٜمتؿ ىمد أد٤مسمتٙمؿ ضمراٌح وىُمتؾ ُمٜمٙمؿ ـم٤مئٗم٦ٌم، وم٘مد أد٤مب أقمرداءيمؿ ىمرير٥م ُمرـ ذًمرؽ ُمرـ ىمترؾ 

أي: ُٟمررديؾ   [931]آل قمٛمررران: َّ خص حص مس خس حس ُّ ٹ ٹ وضمررراح، 

 ٹ ٹ  ذم ذًمرؽ ُمرـ احلٙمرؿ: وهلرذاقمٚمٞمٙمؿ إقمداء شم٤مرة، وإن يم٤مٟمر٧م اًمٕم٤مىمٌر٦م ًمٙمرؿ عمر٤م ًمٜمر٤م 

وُمداوًم٦م إي٤مم: شمٍميٗمٝم٤م سمٞمرٜمٝمؿ وَمٜمُرِديُؾ   [931]آل قمٛمران: َّ ...خض  حض جض مص ُّ 

، وَم٤معمَُْداَوًَم٦ُم سمَِٛمْٕمٜمَك اعمَُْٕم٤مَوَرِة، ُيَ٘م٤مُل: َداَوًْم٧ُم 
ِ
ء َٓ  َوشَم٤مَرًة هِل١َُم

ِ
ء َٓ َ  شَم٤مَرًة هِل١َُم ْء سَمْٞمٜمَُٝمْؿ وَمَتَداَوًُمقا، شَمُٙمرقُن الشَّي

٤مُم َداَرْت  َيَّ ْٕ ًة، َوَداًَم٧ِم ا  َُمرَّ
ِ
ء َٓ ًة َوَه١ُم  َُمرَّ

ِ
ء َٓ ْوًَم٦ُم ومِٞمِف هِل١َُم ـْ (9)اًمدَّ ٤مِم ؾُمرٜم٦ٌَّم ُِمر َيَّ ْٕ ، َواعمَْْٕمٜمَك: َأنَّ ُُمَداَوًَم٦َم ا

ٌْٓمِرِؾ وَ  ًة ًمِْٚمُٛم ْوًَمر٦ُم َُمررَّ ، وَماَل هَمْرَو َأْن شَمُٙمرقَن اًمدَّ يِّ ٌَنَمِ ضْمتاَِمِع اًْم
ِٓ ـِ اهللِ ذِم ا ، َوإِٟمَّراَم ؾُمٜمَ ًة ًمِْٚمُٛمِحرؼِّ َُمررَّ

قَْماَمُل سم٤ِمخْلََقاشمِٞمؿِ  ْٕ اَم ا ٦ٌَُم ًَمُف، َوإِٟمَّ  .(7)(اعمَْْْمُٛمقُن ًمَِّم٤مطِم٥ِم احْلَؼِّ َأْن شَمُٙمقَن اًْمَٕم٤مىِم

، أي٤مم سمدر وأطُمد، [931]آل قمٛمران: َّ خص حص مس خس حس ُّ  ىم٤مل اًمٓمؼمي:

وم٦م،  ، ٟمجٕمٚمٝم٤م ُدَوًٓ [931]آل قمٛمران: َّ خص حص مس ُّ ويٕمٜمل سم٘مقًمف:  سملم اًمٜم٤مس ُمٍمَّ

اعمنميملم  وذًمؽ أن اهلل قمز وضمؾ أدال اعمًٚمٛملم ُمـ، يملم، اعمًٚمٛملم واعمنم"اًمٜم٤مس"ويٕمٜمل سمر

ُمٜمٝمؿ  وأدال اعمنميملم ُمـ اعمًٚمٛملم سم٠مطُمد، وم٘متٚمقا ،سمٌدر، وم٘متٚمقا ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕملم وأهوا ؾمٌٕملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.99/754( اٟمٔمر ُمٕمٜمك اعمداوًم٦م ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )دول(، سم٤مب اًمالم ومّمؾ اًمدال، )9)

 .م9991 (، حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب،977/  3ًػم اعمٜم٤مر، )( شمٗم7)
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، إذا "ديٚمف ُمٜمف إداًم٦مأدال اهلل ومالًٟم٤م ُمـ ومالن، ومٝمق يُ " ؾمٌٕملم، ؾمقى ُمـ ضمرطمقا ُمٜمٝمؿ، ي٘م٤مل ُمٜمف:

  .(9)فمٗمر سمف وم٤مٟمتٍم ُمٜمف ا٤م يم٤من ٟم٤مل ُمٜمف اعمَُدال ُمٜمف

يٕمٜمررل: ُيْ٘مَتُٚمررقن ذم  [931]آل قمٛمررران:َّ.. مظجع حط مض ُّ وي٘مررقل اسمررـ يمثررػم: 

ٌُْذًمقن ُُمَٝمجٝمؿ ذم ُمرو٤مشمف.  ؾمٌٞمٚمف، وَي

]آل َّحمخم جم يل ىل مل خل جفحف مغ جغ معُّ 

ذٟمقب وإٓ ُرومَع هلؿ ذم درضم٤مهتؿ أي: يٙمٗمر قمٜمٝمؿ ُمـ ذٟمقهبؿ، إن يم٤من هلؿ [ 931:939قمٛمران: 

أي: وم٢مهنؿ إذا فمٗمروا [ 931]آل قمٛمران:َّحم جمُّسمف، وىمقًمف:  سمح٥ًم ُم٤م أدٞمٌقا

٥ٌََم دُم٤مرهؿ وهاليمٝمؿ وحَمْ٘مٝمؿ وومٜم٤مئٝمؿ  .(7)سَمَٖمقا وسَمٓمروا ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾَم
 وأدؾ اًمتٛمحٞمص ختٚمٞمص اًمٌمء ُمـ يمؾ قمٞم٥م. 

إزاًمر٦م إٓ أن ذم  -ي٘م٤مل: حمّم٧م اًمذه٥م إذا أزًم٧م ظمٌثف، ... وذم يمؾ ُمـ اًمتٛمحرٞمص واعمحرؼ

وأدرؾ اعمحرؼ  إزاًم٦م اًمٕمرلم وإهرالك اًمرٜمٗمس، أظمرإول إزاًم٦م أصم٤مر وإزاطم٦م إوو٤مر، وذم 

ا يرٜمٗمخ وهيٚمؽ اًمٙم٤مومريـ، وٓ يٌ٘مل ُمٜمٝمؿ أطمدً ، وُمٜمف اعمح٤مَ واعمٕمٜمك، ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمالً  شمٜم٘مٞمص 

 .(4)اًمٜم٤مر

 داللٛ الطٗام ٔوٍاضبٛ اآلٖٛ: 
اعمت٠مُمؾ ذم ؾمٞم٤مَ أي٦م وُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م وُم٤م حل٘مٝم٤م ُمـ آي٤مت يدرك أن أي٦م وردت ذم إـم٤مر احلردي٨م 

وأودر٤مف اعمر١مُمٜملم هلؿ،  – –وشمثٌٞم٧م اهللسمدر وأطمد وُم٤م طمّمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ومٞمٝمام،  تلقمـ ُمقىمٕم

واًمترل ُمرـ وقمـ ؾمٜمـ اهلل اًمتل ُمْمر٧م ومرٞمٛمـ ؾمرٌ٘مقهؿ، وسمٞم٤من أن اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وضمزائٝمؿ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمرؼمي، حت٘مٞمرؼ: 7/731( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، )9)

 .م7111هر، 9371أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

( شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمرد ؾمرالُم٦م، دار ـمٞمٌر٦م 7)

 .م9999هر، 9371ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ـمٌٕم٦م: صم٤مٟمٞم٦م 

 .(7/783( روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد اسمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد، )4)
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ومقاضم٥م اعمًٚمؿ آقمت٤ٌمر هب٤م، وأن اًم٘مرآن ومٞمف اًمٌٞم٤من واهلردى واعمققمٔمر٦م عمرـ أسمرزه٤م ؾمٜم٦م اًمتداول، 

ُمـ إدر٤مسم٦م اعمًرٚمٛملم سمر٤مًم٘مرح يرقم  يت٘مل رسمف، صمؿ إيراد أي٤مت ًمًٜم٦م اهللّ ذم اخلٚمؼ، وأن ُم٤م طمّمؾ

ومٞمام وىمرع، وذم ٟمٗمرس اًمًرٞم٤مَ يرذيمرهؿ سم٤مًمِمرٝم٤مدة اًمترل  ًمٚمًٜم٦م ُمع سمٞم٤من احلٙمٛم٦م ٤ميم٤من ُمقاوم٘مً  أطمد

 .قمٚمٞمٝمؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-يم٤مٟمقا يتٛمٜمقهن٤م ىمٌؾ سمدء اعمٕمريم٦م، وومْمؾ اًمرؾمقل

ومٚمام هن٤مهؿ قمام يٕمقىمٝمؿ قمـ اعم٤ًمرقم٦م ُمـ ىمٌؾ ": أي٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ أي٤مت أُم٤م قمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم

واحلزن  اًمقهـ اًمذي قمرض هلؿ قمٜمد رؤيتٝمؿ اعمقت، أي سمٕمد اًمٜمٝمل قمـ اعمٕمقىم٤مت وقمدم اًمقهـ

أي ُمّمٞم٦ٌم سم٢مداًمتٝمؿ [ 931]آل قمٛمران:َّ ...حج مث هتُّ: شمٕم٤ممم وسمٍمهؿ سم٘مقًمف ؾمالهؿ

أي اًمذيـ هلؿ ُمـ ىمقة اعمح٤موًم٦م ُم٤م ىمد [ 931]آل قمٛمران:َّ ...مح جح مج ُّ قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقم 

ومٝمق ضمدير [... 931]آل قمٛمران: َّ ... مخجس جخ ُّ طمد ٟمٗمًف وذم يقم سمدر قمٚمٛمتؿ، أي ذم يقم أُ 

ومال شمْمٕمٗمقا ، وأٟمتؿ أوًمٞم٤مؤه، ومٙمام مل يْمٕمٗمٝمؿ وهٜمٝمؿ وهؿ قمغم اًم٤ٌمـمؾسم٠من ئمٗمريمؿ سمٕمد وهٜمٙمؿ 

 أٟمتؿ وأٟمتؿ قمغم احلؼ.

، ويم٤مٟم٧م إٟمام شمٕمٔمؿ [931]آل قمٛمران:َّ ... خس حس ُّ وعم٤م ٟمٌف قمغم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م سم٠مداة اًمٌٕمد 

أي [ 931]آل قمٛمرران:َّ ...خص حص مس ُّ سمٕمٔمؿ أطمقاهل٤م ذيمر احل٤مل اعمٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: 

 وٟمرومع قمٚمٞمف أظمرى. سم٠من ٟمرومع ُمـ ٟمِم٤مء شم٤مرة

وعم٤م يم٤من اًمت٘مدير: ًمٞمدال قمغم ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف اًمدوًم٦م، ومٞمٕمٚمؿ يمؾ أطمد أن إُمر ًمٜم٤م سمال ذيرؽ وٓ 

أي سمتّمرديؼ [ 931]آل قمٛمرران:َّ ...خض  حض جض مص ُّ ُمٜم٤مزع قمٓمػ قمٚمٞمرف ىمقًمرف: 

 .(9)دقمقى اإليامن سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مد ومٞمٙمرُمٝمؿ

 وعمرر٤م ىمرردم اًمتٜمٗمررػم ُمررـ اًمٔمٚمررؿ دًٓمرر٦م قمررغم آهررتامم سمررف أيمٛمررؾ صمٛمرررات اعمداوًمرر٦م سم٘مقًمررف: 

أي ذو اجلرالل  [ 939]آل قمٛمران:َّ ...مل ُّ أي وًمٞمٓمٝمر[ 939]آل قمٛمران:َّ ... خل ُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ اًمرسم٤مط سمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمٌ٘مر٤مقمل، دار 79،81/ 5) ( ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر9)

 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة.
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 ًٌ ـَ آَُمٜمُقا أي إن أدٞمٌقا، وجيٕمؾ ُمّمٞمٌتٝمؿ ؾمٌ ِذي   َّ حم جم ُّ ًم٘مرقهتؿ  ٤مواإليمرام اًمَّ

 .(9)ذم شمٚمؽ احل٤مًمتلم ٤مومِمٞمئً  ٤مأي ؿمٞمئً 

طمد، وضمزاء اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ هق ؾمٜم٦م اهلل ذم اخلٚمؼ ُمرع سمٞمر٤من إّن ُم٤م طمدث ذم وىمٕمتل سمدر وأُ 

احلٙمٛم٦م ذم اًمٜمٍم وآهنزام، وم٤محلؼ ٓ سمّد أن يٜمتٍم قمغم اًم٤ٌمـمرؾ ُمٝمرام ـمر٤مل أُمرد وضمرقده، وىمرد 

اًمٙم٤مومريـ، يمرام وقمرد اهلل  ضمرى ذًمؽ قمغم أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم، يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم هلؿ واًمدائرة قمغم

 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب   ُّ ٹ ٹرؾمررٚمف: 

 .(7) [974 -979]اًمّم٤موم٤مت:َّ مخ جخ مح

طمد وُم٤م طمّمؾ ًمٚمٛمر١مُمٜملم ومرٞمٝمام، وقمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم أي٦م عم٤م سمٕمده٤م وم٢من اًمٙمالم يم٤من ذم وىمٕم٦م سمدر وأُ 

 وُمقىمػ اًمٙمٗم٤مر ودٗمتٝمؿ، ُمع سمٞم٤من دٗم٦م اعم١مُمٜملم وضمزائٝمؿ.

٤م هلرذه اًمٙمريؿ ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل ذم اخلٚمؼ، وأن ُم٤م طمّمؾ يم٤من ُمقاومً٘مرصمؿ سمٕمد هذا يذيمر اًم٘مرآن 

وُم٤م يًتتٌع هذه اًمًٜم٦م ُمرـ اختر٤مذ اًمِمرٝمداء اًمًٜم٦م، أٓ وهل ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم ؾمٜم٦م اًمتٖمٞمػم، 

 .ومتحٞمص اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم، وحمؼ اًمٙم٤مومريـ

*** 

 جاٌ٘املطمب ال

 يف اآلٖٛ الهسميٛ ادتٕاٌب المػٕٖٛ

اجلقاٟم٥م اًمتل هل٤م دٚم٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م، واعمٕمر٤مين اًمٚمٖمقير٦م ذم  سم٤مجلقاٟم٥م اًمٚمٖمقي٦م:وٟمٕمٜمل 

 أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

ًٌر  ٤مومٛمـ يدىمؼ اًمٜمٔمر ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ئمٝمر ًمف اًمٕمديد ُمـ اجلقاٟم٥م اًمٚمٖمقير٦م، واًمترل متثرؾ ضم٤مٟم

 ُمـ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين، وُمٜمٝم٤م:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(89/ 5) اًم٤ًمسمؼ،( 9)

اعمٕمر٤مس، دُمِمرؼ، اًمٓمٌٕمر٦م: (، وه٦ٌم سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم، دار اًمٗمٙمر 3/97( اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م، )7)

 .هر9398اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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، وأُمر٤م حلٙم٤مي٦م احل٤مل ٕن اعمًر٤مس [ 931]آل قمٛمران:َّ مث  ُّأن اعمْم٤مرع ذم: 

ًم٘مقة دًٓمتف قمرغم  "يم٤من"ذم ومٌت٘مدير يم٤من، أي إن يم٤من ُمًٙمؿ ىمرح، وإِْن ٓ  "إن"اؾمتٕمامل 

اعميض، أو قمغم ُم٤م ىمٞمؾ: إن إِْن ىمد دملء عمجرد اًمتٕمٚمٞمؼ ُمـ همػم ٟم٘مؾ ومٕمٚمف ُمـ اعم٤ميض إمم اعمًرت٘مٌؾ، 

ًمتح٘م٘مف ىمٌرؾ هرذا اًمنمرط، سمرؾ دًمٞمرؾ ًمٞمس سمجقاب طم٘مٞم٘م٦م:  وُم٤م وىمع ذم ُمقوع ضمقاب 

اجلقاب، واعمراد: إْن يم٤من ُمًٙمؿ ىمرح ومذًمؽ ٓ يّمحأ قمذريمؿ وشم٘م٤مقمرديمؿ قمرـ اجلٝمر٤مد سمٕمرد: 

 .(ٔ)ٕٟمف ىمد ُمس أقمداءيمؿ ُمثٚمف وهؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف

  ،اعمّس سمٛمٕمٜمك اإلدر٤مسم٦م، واًمَ٘مررح سمٗمرتأ اًم٘مر٤مف ذم ًمٖمر٦م ىمرريش اجلررح اًمٔمر٤مهر اعمر٤مدي

ٝم٤م ذم ًمٖم٦م همػمهؿ إمل   اعمٕمٜمقي.وسمْمٛمِّ

 سمر٠من شمٕمرؿ قمٛمرقم  ، ذم ؾمرٞم٤مَ [931]آل قمٛمرران:َّ حج ُّ  واًمٜمٙمرة هٜم٤م ذم ًمٗمظ

 .(ٕ)إلهي٤مم اًمتٕمٞملم سم٤مًمٕمٝمد، وإلهي٤مم اًمٕمٛمقم اًمِمٛمقزم ٤مُمٕمرومً  اًمٌدل، ومل ي٠مِت 

 ُمررـ إومٕمرر٤مل اعمْمرر٤مرقم٦م اًمتررل وردت ذم أيرر٦م اًمٙمريٛمرر٦م ومٕمررالن ذم ُم٘مرر٤مم اًمتٕمٚمٞمررؾ مهرر٤م:

ومٕمالن آظمران ذم ٟمٗمرس اعم٘مر٤مم، ومهر٤م ُمٕمٓمقومر٤من قمرغم ، وذم أي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م َّمض، مصُّ

هل ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ، وُمع ذًمؽ ٟمجرد  َّمصُّوم٤مًمالم ذم، َّ جم، خلُّ  ، ومه٤م:لمإوًمٞم

سمر٤مًمٕمٓمػ وذيمررت ،َّ خل ُّ سمدون ٓم، صمرؿ وردت  َّ مض ُّ  اًمٕمٓمػ سمٕمده٤م ًمٚمٗمٕمؾ:

قمٓمػ سمدون ذيمر اًمالم، ومٗمل هذا يمٚمف ه سملم: وهق أن ُم٤م ذيمر ومٞمف  َّ جم ُّسم٤مًمالم، صمؿ ىم٤مل: 

 .ااًمالم ًمتقيمٞمد احلٙمٛم٦م ُمـ اعمس، وُم٤م طمذوم٧م ُمٜمف اًمالم أىمؾ شمقيمٞمدً 

ومٝمؾ يمٚمٝم٤م سمدرضم٦م واطمردة ، يٗمّمؾ اًم٤ًمُمرائل ذم هذا ومٞم٘مقل: وإذا اؾمتٕمروٜم٤م إومٕم٤مل ذم أي٦م

 ُمـ اًمتقيمٞمد واحلذف؟

يتح٘مرؼ ُمٜمرف اجلرزاء ًمٙمرؾ  اهلل شمٕم٤ممم يريد ذًمؽ ُمرـ يمرؾ ؿمرخص قمٚمراًم  َّ    مص  ُّوم٤مًمٗمٕمؾ 

وُمـ همػم اًمذيـ آُمٜمقا، ومٝمق أُمر صم٤مسم٧م ُمٓمٚمؼ ًمٙمرؾ ، ؿمخص، إذن هق أُمر قم٤مم جلٛمٞمع اًمذيـ آُمٜمقا

ٓ يتخذ يمؾ اعم١مُمٜملم ؿمرٝمداء، ومٝمرذا اًمٗمٕمرؾ ًمرٞمس سمدرضمر٦م اشمًر٤مع  َّمض ُّومرد ُمـ إومراد، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/784( روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد اسمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد، )9)

 .(35/ 4( اًمٌحر اعمحٞمط، أسمق طمٞم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ طمٞم٤من أصمػم اًمديـ إٟمدًمز )7)
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وهرذا ُمر٤م ، ومٝمق ُمتٕمٚمؼ سمٙمرؾ ومررد َّخل ُّ سمٙمؾ ومرد، أُم٤م ٤موهق ًمٞمس ُمتٕمٚم٘مً ، اًمٗمٕمؾ إول

 وم٤مًمٙمٗمر واإليامن ُمقضمقدان. ٤مشم٤مُمً  ٤ممل يٛمحؼ يمؾ اًمٙم٤مومريـ حم٘مً  َّجم ُّيتٕمٚمؼ سمف اجلزاء، 

إذن ومٕمٜمدُم٤م يذيمر اًمالم قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، وم٤معم٘مّمقد يٙمقن يمرؾ ومررد ُمرـ إومرراد واحلرذف 

 .(9)قمٙمس ذًمؽ

 حص مس خس حسُّ :، قمررغم مجٚمرر٦مَّمض مص  ُّوىمررد يٙمررقن اًمٕمٓمررػ ذم 

 ، ومتٙمقن هذه اجلٛمٚم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ طِمَٙمؿ اعمس. َّخص

٤م قمغم ُم٤م ىمٌٚمف سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك يم٠مٟمف ىمٞمؾ: داوًمر٧م ىم٤مل إًمقد: وضمقزوا أن يٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمٕمٓمقومً 

ا، سمٞمٜمٙمؿ إي٤مم ٕن هذه قم٤مدشمٜم٤م َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ إًمخ، وىمٞمؾ: إن اًمٗمٕمؾ اعمٕمٚمؾ سمرف حمرذوف وي٘مردر ُمر١مظمرً 

ـَ آَُمٜمُقا ومٕمؾ ذًمؽَوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ اهللَُّ اًمَّ ، واًمت٘مدير  .(7)ِذي

 :اؾمؿ اإلؿم٤مرة ُمِم٤مر سمف إمم ُم٤م  [931]آل قمٛمران:َّخص حص مس خس حسُّ ىمقًمف

٤مُم سمٛمٕمٜمك إوىم٤مت ٓ إير٤مم اًمٕمرومٞمر٦م، وشمٕمريٗمٝمر٤م ًمٚمٕمٝمرد  َيَّ ْٕ سمٕمده يٗمٞمد اًمتٗمخٞمؿ واًمتٕمٔمٞمؿ، وا

إؿم٤مرة إمم أوىم٤مت اًمٔمٗمر واًمٖمٚم٦ٌم اجل٤مري٦م ومٞمام سملم إُمؿ اعم٤مورٞم٦م وأشمٞمر٦م، ويقُمر٤م سمردر وأطمرد 

 .٤مداظمالن ومٞمٝم٤م دظمقًٓ أوًمٞمً 

 :اجلٛمٚمررر٦م  [939ان:]آل قمٛمررررَّحم جم يل ىل مل خلُّ  ىمقًمرررف

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم َيتَِّخَذ، وشمٙمرير اًمالم ًمالقمتٜم٤مء هبذه اًمٕمٚم٦م.وًمذًمؽ أفمٝمر آؾمؿ اجلٚمٞمؾ ذم ُمقوع 

 .(4)اإلوامر، أو ًمتذيمػم اًمتٕمٚمٞمؾ ًمقىمقع اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مٓقمؽماض

 : ُمرر٤م يٗمٞمررده اًمٗمٕمررؾ اعمْمرر٤مرع٠ميتإذن ومتتٛمثررؾ اجلقاٟمرر٥م اًمٚمٖمقيرر٦م ذم أيرر٦م اًمٙمريٛمرر٦م ومررٞمام يرر

، وُمٕمٜمك اعمس واًم٘مرح، وشمٜمٙمػم اًم٘مررح، وُمر٤م شمٗمٞمرده إومٕمر٤مل [931قمٛمران:]آل َّمث ُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٞم٤من ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين، وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل، يمت٤مب قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.)سمتٍمف(( أهار اًم9ٌ)

 .(7/784روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد اسمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد، ) (7)

 .(7/783) اًم٤ًمسمؼ،( 4)
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 َّخس حسُّ ذم: اعمْمرر٤مرقم٦م ذم أيرر٦م، واىمررؽمان سمٕمْمررٝم٤م سمرر٤مًمالم، واإلؿمرر٤مرة واًمتٕمريررػ

 .[939]آل قمٛمران:َّ يل ىل مل خل ُّ ، واًمٕمٓمػ ذم مجٚم٦م:[931]آل قمٛمران:

*** 

 لحاملطمب الجا

 ادتٕاٌب البٗاٌٗٛ يف اآلٖٛ الهسميٛ

اجلقاٟمر٥م اًمترل هلر٤م درٚم٦م سم٤مًمّمرقر وآؾمرتٕم٤مرات، واًمٙمٜم٤مير٤مت  سم٤مجلقاٟم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞمر٦م:وٟمٕمٜمل 

 واًمتِمٌٞمٝم٤مت، وإُمث٤مل واًمتٙمرار، وهمػمه٤م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

 ومٛمـ يت٠مُمؾ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ئمٝمر ًمف اًمٕمديد ُمـ هذه اجلقاٟم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م:

  :آل َّ ...مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ُّ اًمتًٚمٞم٦م واًمتٌِمػم ذم ىمقًمرف شمٕمر٤ممم[

واعم٘مّمقد هٜم٤م أن احلرؼ يًركّم اعمر١مُمٜملم: إن يٛمًًرٙمؿ ىمررح ومرال شمٌتئًرقا، ، [931قمٛمران:

ومٚمٞمٙمـ قمٜمديمؿ ؾُمّٚمٌق وًْمتجت٤مزوا هذا إُمر وًمؽمض سمف ٟمٗمقؾمٙمؿ: ٕن اًم٘مرقم ىمرد ُمًرٝمؿ ىمررح 

 .ُمثٚمف

هٜم٤م ُمًتٕمٛمؾ ذم همػم طم٘مٞم٘متف، سمؾ هق اؾمتٕم٤مرة ًمٚمٝمزيٛم٦م اًمَّتل  َّحج ًُّمٗمظ: ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر:  

ٌّٝم٧م هٜم٤م سم٤مًم٘مرح طملم يّمٞم٥م اجلًد، وٓ  ٌّف سم٤مًمثٚمٛم٦م وسم٤مٟٓمٙم٤ًمر، ومِم أد٤مسمتٝمؿ، وم٢مّن اهلزيٛم٦م شمِم

يّمّأ أن يراد سمف احل٘مٞم٘م٦م: ّٕن اجلراح اًمَّتل شمّمٞم٥م اجلٞمش ٓ يٕم٠ٌم هب٤م إذا يم٤من ُمٕمٝم٤م اًمٜمٍم، ومال 

 .(9) أد٤مهبؿ ُمـ اهلزيٛم٦مؿمّؽ أّن اًمتًٚمٞم٦م وىمٕم٧م قماّم 

 إهنرر٤م شمرر٠ميت سمررام وىمررع  وإؾمررقة واًمتًررٚمٞم٦م، هررؾ شمرر٠ميت سمررام وىمررع سم٤مًمٗمٕمررؾ أم سمررام ؾمررٞم٘مع؟

 جخ مح جح مج حج مث هت ُّ :٤مإذن ومٝمرررل شمٕمٚمرررؾ شمٕمٚمرررٞماًل درررحٞمحً  سم٤مًمٗمٕمرررؾ،

 .(ٕ)[931]آل قمٛمران:َّمخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/99( اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، )9)

 .م9997حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي، ُمٓم٤مسمع أظم٤ٌمر اًمٞمقم، ٟمنم قم٤مم  (،4/9781،9789( شمٗمًػم اًمِمٕمراوي، اخلقاـمر )7)
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ٟمٌف قمغم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م سم٠مداة اًمٌٕمد، وهل شمٕمٔمؿ سمٕمٔمرؿ  [931]آل قمٛمران:َّخس حس ُّ ىمقًمف:

أي سمر٠من [ 931]آل قمٛمرران:َّ خص حص مس ُّ احل٤مل اعمٜمٌف قمٚمٞمٝمر٤م سم٘مقًمرف:أطمقاهل٤م، ومذيمر 

 ٟمرومع ُمـ ٟمِم٤مء شم٤مرة وٟمرومع قمٚمٞمف أظمرى.

  ٓوعم٤م يم٤من اًمت٘مدير: ًمٞمدال قمغم ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف اًمدوًم٦م، ومٞمٕمٚمؿ يمؾ أطمد أن إُمر ًمٜم٤م سمال ذيرؽ و

 ُمٜم٤مزع قمٓمػ قمٚمٞمف. 

  :أٟمف يٗمٕمؾ ومٕمؾ ُمرـ يريرد قمٚمرؿ  َّ مص ُُّمٕمٜمك [ 931]آل قمٛمران:َّ جض مص ُّىمقًمف

إمم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ًمٞم٘مرٞمؿ احلجر٦م قمرغم اًمٗمر٤مقمٚملم قمرغم ُمر٤م يتٕم٤مرومرف  ٤مذًمؽ سم٠من يؼمز ُم٤م يٕمٚمٛمف همٞمًٌ 

َوَيتَِّخَذ ُِمٜمُٙمْؿ ؿُمَٝمَداَء، أي سم٠من جيٕمؾ ىمتٚمٝمؿ قملم احلٞمر٤مة اًمترل هرل اًمِمرٝم٤مدة، ٓ اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ 

 اقا ذم إيامهنؿ سم٠من ٓ يٙمقٟمرقا ُمِمرٝمقدً همٞم٦ٌم ومٞمٝم٤م، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يزيد ذم إيمراُمٝمؿ سمام ددىم

 قمٚمٞمٝمؿ أداًل سمٗمتٜم٦م ذم ىمٌقرهؿ وٓ همػمه٤م. 

 وًمرذًمؽ أفمٝمرر آؾمرؿ اجلٚمٞمرؾ ذم ُمقورع اإلورامر، أو  ،وشمٙمرير اًمالم ًمالقمتٜم٤مء هبذه اًمٕمٚمر٦م

 ًمتذيمػم اًمتٕمٚمٞمؾ ًمقىمقع اًمٗمْمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مٓقمؽماض.

 ت اعمداوًمرر٦م سم٘مقًمررف: وعمرر٤م ىمرردم اًمتٜمٗمررػم ُمررـ اًمٔمٚمررؿ دًٓمرر٦م قمررغم آهررتامم سمررف أيمٛمررؾ صمٛمرررا 

      .(9)أي وًمٞمٓمٝمر [939]آل قمٛمران:َّ خل ُّ

  ًمُ٘مرسمف ُمـ زُمرـ احلر٤مل، وقمراّم  َّمث ُّاًمتَّٕمٌػم قمامَّ أد٤مب اعمًٚمٛملم سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع ذم

 ٕٟمَّف طمّمؾ يقم سمدر. : أد٤مب اعمنميملم سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميِض ًمٌٕمده

  َسم٤ِمعمَُْْم٤مِرِع سم َ رُٙمْؿ ىَمرْرٌح ْن إِ "َدَل اعمَْر٤ميِض وَمَٚمرْؿ َيُ٘مرْؾ قَمؼمَّ ًَّ ر ُدرقَرَة اعمَْرسِّ ذِم َأْذَهر٤مِن  "َُم ًمُِٞمْحِيَ

 اعمَُْخ٤مـَمٌلَِم. 

    اهلل ر شَمَٕم٤ممَم ر َوضْمَف َ  مث هتُّ   :شمٕم٤مممذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وَمَ٘م٤مَل  قمدم اؾمتًالُمٝمؿ ًمٚمحزنسَملمَّ

 [ ذم أٟمف إذا يم٤من ىمد أد٤مسمٙمؿ يقم أطمد931]آل قمٛمران:َّ...مخ جخ مح جح مج حج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، دار 5/78،79( ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر، إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ اًمرسم٤مط سمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمٌ٘مر٤مقمل، )9)

 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة.
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 .   (ٔ)يقم سمدر هزيٛم٦م أؿمد هزيٛم٦م وم٘مد أد٤مب اًم٘مقم

 ًمٞمس هق ضمقاب اًمنمط ذم  [931]آل قمٛمران:َّ...مخ جخ مح جح مجُّ: شمٕم٤ممم ىمقًمف

ًمٞمؾ قمٚمٞمف، أهمٜمك قمٜمف قمرغم ـمري٘مر٦م اإلجير٤مز، واعمٕمٜمرك: إن يٛمًرٙمؿ ىمررح ومرال  اعمٕمٜمك، وًمٙمٜمّف د

 سم٤مًمِمّؽ ذم وقمد اهلل سمٜمٍم ديٜمف، إذ ىمد ُمّس اًم٘مقَم ىمرح ُمثٚمف.  ٤محْتزٟمقا، أو ومال هتٜمقا وَهٜمً 

 آل َّ...مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّ  اعم٘م٤مسمٚم٦م سمام أد٤مب اًمٕمدّو يرقم سمردر[

سم٤مًمٕم٘مقسمر٦م يمرام ىم٤مًمرف مجرع ُمرـ  ٤مشمٕملمِّ أن يٙمقن اًمٙمرالم شمًرٚمٞم٦م وًمرٞمس إقمالًُمر[ 931قمٛمران:

 .(7)اعمٗمّنيـ

  :ؾمرٌح٤مٟمف-يدل قمغم أن اهلل  [931]آل قمٛمران:َّمظ حط مض ُّاًمتٕمٌػم سم٘مقًمف-

اًمذي جيٕمؾ ىمتٚمٝمؿ ذم ؾمٌٞمٚمف قملم احلٞمر٤مة اًمترل هرل  ٤مهق وطمده اًمذي خيت٤مر اًمِمٝمداء، وهق أيًْم 

ومٞمف اؾمرتٕم٤مرة، وم٘مرد اؾمرتٕم٤مر ًمٗمرظ  َّمض ُّ ، وم٤مًمتٕمٌػم سمٚمٗمظاًمِمٝم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م، ٓ همٞم٥م ومٞمٝم٤م

 آخت٤مذ ًمالظمتٞم٤مر شمنميًٗم٤م هل١مٓء اًمِمٝمداء. 

 (4)ورود اًمتٜمٗمػم ُمـ اًمٔمٚمؿ سملم قمٚمؾ اعمداوًم٦م دًٓم٦م قمغم ؿمدة آهتامم سمف وؿمدة اًمتٜمٗمػم ُمٜمف. 

 :َّمظ حط مض ُّ ،َّ خض حض جض مص ُّ  إُمررقر اًمثالصمرر٦م ذم ىمقًمررف، 

ٚمررؾ ًمٚمٛمداوًمرر٦م اعمٕمٝمررقدة، وسم٤مقمتٌرر٤مر قم َّحم جم يل ىل مل خلُّ 

يمقهن٤م قمغم اعم١مُمٜملم ىمدُم٧م ذم اًمذيمر ٕهن٤م اعمحت٤مضم٦م إمم اًمٌٞم٤من. وًمٕمؾ شم٠مظمػم اًمٕمٚم٦م إظمػمة قمرـ 

 آقمررررؽماض ًمررررئال يتررررقهؿ اٟمرررردراج اعمررررذٟمٌلم ذم اًمٔمرررر٤معملم. أو ًمت٘مررررؽمن سم٘مقًمررررف

- -: ُّ عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمرـ اعمٜم٤مؾمر٦ٌم طمٞمر٨م إن ذم يمرؾ ُمرـ اًمتٛمحرٞمص  َّحم جم

، إٓ أن ذم إول إزاًم٦م أصم٤مر وإزاطم٦م إوو٤مر، وذم اًمث٤مين إزاًم٦م اًمٕملم وإهرالك واعمحؼ إزاًم٦مً 

 .(3)اًمٜمٗمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(999/ 3: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب،  )( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، ط9)

 .(3/99،911( اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، )7)

 .(469/ 9( ُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م، حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سمٗمخر اًمديـ اًمرازي، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، )4)

 .(7/784ًمقد، )( روح اعمٕم٤مين، ًمأل3)
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   ذم اًمٕمٚمؿ هبذه اًمًٜم٦م سمِم٤مرة ذم شمرهمٞم٥م، سم٠من اهلل- -  يٗمٕمؾ ُمع اًمٙمٗمرة ومٕمؾ اعمح٥م، ًمرئال ٓ

حيزٟمقا قمغم ُم٤م أد٤مهبؿ، وٟمذارة ذم شم٠مدي٥م سم٠مهنؿ ُم٤م ُأظمذوا إٓ سمتْمٞمٞمٕمٝمؿ اًمثٖمر اًمذي أُمرهؿ سمرف 

ُمـ اًمتزُمقا ـم٤مقمتف وأُمر اهلل هب٤م ذم اعمٜمِمط واعمٙمره سمحٗمٔمف، وأىمٌٚمقا قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ ىمٌؾ أن يٗمرهمقا 

 ُمـ اًمٕمدو.

  د وآؾمتٛمرار: ًمإلقمالم سم٠من شمٚمؽ اعمداوًمر٦م ؾمرٜم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمتجد َّمس ُّدٞمٖم٦م اعمْم٤مرع

 .(9) ُمًٚمقيم٦م ومٞمام سملم إُمؿ ىم٤مـم٦ٌم إمم أن ي٠ميت أُمر اهللّ شمٕم٤ممم

*** 

 سابعاملطمب ال

 يف اآلٖٛ الهسميٛ دٕاٌب الكساٞات الكسآٌٗٛ

قمٝمر٤م  ا٤م هق ُمٕمٚمقم أن اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ومرع ُمـ ومروع اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين، إذ إن اًم٘مرراءات وشمٜمقُّ

شمٜمرقع اًم٘مرراءات ، ذًمرؽ ٕن وهل ا٤م يثري اعمٕمٜمرك وي٘مقيرف. واظمتالف رواهت٤م ٟمقٌع ُمـ اإلقمج٤مز

. وطمٞمٜمام شُم٘مرأ أي٦م سم٘مراءة صمؿ شُم٘مرأ سم٘مراءة صم٤مٟمٞم٦م، أو شم٘مرأ سم٘مرراءة صم٤مًمثر٦م، وذم ي٘مقم ُم٘م٤مم شمٕمدد أي٤مت

أوضمرف  ُمرـيمؾ ُمٜمٝم٤م شمٕمٓمل ُمٕمٜمك ضمديًدا، ومٝمذا ًمقن ُمـ اإلجي٤مز اًمذي يٕمده اًمٌالهمٞمقن أول وضمرف 

 .اإلقمج٤مز

 ٔوفًّٕ الكساٞات الكسآٌٗٛ: 

: مجع ىمراءة، وهل ذم اًمٚمٖم٦م ُمّمدر ىمرأ ي٘م٤مل: ىمرأ، ي٘مرأ، ىمراءة، وىمرآٟم٤م، سمٛمٕمٜمرك اًم٘مراءات ذم اًمٚمٖم٦م

 .(7)شمال، ومٝمق ىم٤مرئ

 .(4) "قمٚمؿ يٌح٨م ومٞمف قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٓمؼ سم٠مًمٗم٤مظ اًم٘مرآن" هل: وذم آدٓمالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/783( اًم٤ًمسمؼ، )9)

(، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمرل إومري٘مرل، 9/978) ( ًم٤ًمن اًمٕمرب،7)

 .هر9393دار د٤مدر، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

 .(9/93( اًمٌحر اعمحٞمط، ٕيب طمٞم٤من، )4)
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ر ذم يمت٤مسمر٦م احلرروف أو يمٞمٗمٞم٤مهتر٤م ُمرـ ختٗمٞمرػ اظمتالف أًمٗم٤مظ اًمقطمل اعمرذيمق" واًم٘مراءات هل:

 .(9)"وشمث٘مٞمؾ وهمػمه٤م

٤م سمف همػمه ذم اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمع اشمٗمر٤مَ : ُمذه٥م يذه٥م إًمٞمف إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًم٘مراء خم٤مًمٗمً وهل

 .(7)اًمرواي٤مت واًمٓمرَ قمٜمف ؾمقاء أيم٤مٟم٧م هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ٟمٓمؼ احلروف أم ذم ٟمٓمؼ هٞمئ٤مهت٤م

 اًمٌحر٨م ومٞمٝمر٤م هبر٤م أيمثرر ُمرـ ىمرراءة، وسم٤مًمتحديرد ذم ًمٗمرظ:وأي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدد 

 جخ مح جح مج حج مث هتُّ وم٘مرررد ىمررررأ ؿمرررٕم٦ٌم ومحرررزة واًمٙمًررر٤مئل:  َّحج ُّ

 .(4)، سمْمؿ اًم٘م٤مف[931]آل قمٛمران:َّمخ

 .(3)وؿ اًم٘م٤مف ؿمٕم٦ٌم وإظمقان وظمٚمػ وومتحٝم٤م همػمهؿ "اًم٘مرح "

اجلرراح، وىمٞمرؾ مهر٤م وم٤محلج٦م عمـ ومتأ أٟمف أراد اجلرح سم٠مقمٞم٤مهن٤م، واحلج٦م عمـ ورؿ أٟمرف أراد أمل "

 .(5)"ًمٖمت٤من ومّمٞمحت٤من يم٤مجلَٝمد واجلُٝمد

ىم٤مل إًمقد قمـ ه٤مشملم اًم٘مراءشملم: ومه٤م ًمٖمتر٤من، يم٤مًمردف واًمردف، واًمْمرٕمػ واًمْمرٕمػ،  

يم٤مًمٞمن واًمٞمن،  -واًمَ٘مرح سم٤مًمٗمتأ اجلراطم٦م، وسم٤مًمْمؿ أعمٝم٤م، وي٘مرأ سمْمؿ اًم٘م٤مف واًمراء قمغم اإلشم٤ٌمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9/498( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، )9)

ْرىم٤مين.9/397اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، )( ُمٜم٤مهؾ 7)  (، حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزُّ

(، قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ حمٛمرد اًم٘مر٤ميض، ُمٙمتٌر٦م اًمًرقادي 9/748( اًمقاذم ذم ذح اًمِم٤مـمٌٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع، )4)

ق حمٛمد، قمٌد اهلل سمـ قمٌرد (، أسم7/337م، واٟمٔمر: اًمٙمٜمز ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، )9997هر،  9397ًمٚمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م، 

اعم١مُمـ سمـ اًمقضمٞمف سمـ قمٌد اهلل سمـ قمغم اسمـ اعم٤ٌمرك اًمّت٤مضمر اًمقاؾمٓمّل اعم٘مرئ شم٤مج اًمديـ، حت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد اعمِمٝمداين، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م 

 م.7113هر،9375اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

رة  ( اًمٌدور اًمزاهرة ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم اعمتقاشمرة ُمـ ـمري٘مل اًمِم٤مـمٌٞم٦م3) اًم٘مراءاُت اًمِم٤مذُة وشمقضمٞمٝمٝم٤م ُمرـ ًمٖمر٦م اًمٕمررب،  -واًمدُّ

قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜمر٤من، واٟمٔمرر: ذح ـمٞمٌر٦م اًمٜمنمر ذم  (،9/74)

ٞمر٦م، سمرػموت، (، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حم٥م اًمديـ اًمٜمُّرَقْيري، دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛم7/736اًم٘مراءات اًمٕمنم، )

 م.7114هر، 9373شم٘مديؿ وحت٘مٞمؼ: اًمديمتقر جمدي حمٛمد هور ؾمٕمد سم٤مؾمٚمقم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

(، احلًلم سمـ أمحد سمـ ظم٤مًمقيف، أسمق قمٌد اهلل، قمٌد اًمٕمر٤مل ؾمر٤ممل ُمٙمررم، دار اًمنمروَ، 9/993( احلج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع، )5)

 هر.9319سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م، 
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وهق ُمّمدر ىمرح ي٘مرح إذا د٤مر ًمف ىمرطم٦م، واعمٕمٜمرك واًمٓمٜم٥م واًمٓمٜم٥م، وىمرأ أسمق اًمًامل سمٗمتحٝمام، 

إن ٟم٤مًمقا ُمٜمٙمؿ يقم أطمد وم٘مد ٟمٚمتؿ ُمٜمٝمؿ ىمٌٚمف يقم سمدر، صمؿ مل ُيْمِٕمػ ذًمؽ ىمٚمقهبؿ، ومل يثٌٓمٝمؿ قمـ 

 .(9)ُمٕم٤مودشمٙمؿ سم٤مًم٘مت٤مل، وأٟمتؿ أطمؼ سم٠من ٓ شمْمٕمٗمقا، وم٢مٟمٙمؿ شمرضمقن ُمـ اهللّ شمٕم٤ممم ُم٤م ٓ يرضمقن

ـَ اعمُْ  رؿِّ َواطِمرٌد وَمُٝمرَق وٟم٥ًم د٤مطم٥م اعمٜم٤مر إمم يَمثػٌِم ُِم ـَ ىمرقهلؿ: إِنَّ اًْمَ٘مرْرَح سمِر٤مًْمَٗمْتِأ َواًمْمَّ ي ِ َٗمنِّ

رَراُح َوسم٤ِمًم َٖمَت٤مِن، َوَُمْٕمٜم٤َمُه اجْلُْرُح، َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: إِنَّ اًْمَ٘مرْرَح سمِر٤مًْمَٗمْتِأ ُهرَق اجْلِ ْٕمِػ ومِٞمِف اًمٚمُّ رؿِّ يَم٤مًمْمَّ ْمَّ

ـُ ضَمِريٍر ىمِ (7)َأصَمُرَه٤م َوَأعمََُٝم٤م َأ اسْم َراَءَة اًْمَٗمرْتِأ وم٘مر٤مل سمٕمرد أن ذيمرر اًم٘مرراءشملم: وأومم اًم٘مرراءشملم ، َوَرضمَّ

ذم  "اًم٘م٤مف"، سمٗمتأَّمخجس جخ مح جح مج حج مث هتُّ سم٤مًمّمقاب ىمراءة ُمـ ىمرأ: 

احلروملم، إلمج٤مع أهؾ اًمت٠مويؾ قمغم أن ُمٕمٜم٤مه: اًم٘متؾ واجلراح، ومرذًمؽ يردل قمرغم أن اًم٘مرراءة هرل 

ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمرد. واعمٕمرروف  "رحاًم٘مُ "و "اًمَ٘مرح"اًمٗمتأ، ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م يزقُمُؿ أن

     .(4)قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٙمالم اًمٕمرب ُم٤م ىمٚمٜم٤م

راَلِح  ًِّ َْدرُؾ ومِٞمرِف قَمرضَّ اًم ْٕ صمؿ قمٚمؼ د٤مطم٥م اعمٜم٤مر قمغم يمالم اسمـ ضمرير هرذا ىمر٤مئاًل: َوإَِذا يَمر٤مَن ا

ـُ ضَمِريٍر صمَِ٘م٦ٌم  ـْ َوشَم٠ْمصمػَِمُه، وَماَل هَمْرَو َأْن َيِْمَٛمَؾ اًْمَ٘مْتَؾ َواجْلَْرَح َواسْم ـْ َأْهرِؾ اًْمَٕمَرسمِٞمَّر٦ِم يَمٜمَْ٘مٚمِرِف قَمر ذِم َٟمْ٘مٚمِِف قَم

ـْ ًَمْٞمَس ًَمرُف َأْن َيْٛمٜمَرَع يَمرْقَن اًْمِ٘مرَراَءشَملْمِ ًُمَٖمَترلْمِ ذِم َهرَذا ا
ِه. َوًَمٙمِ ػِم َوهَمػْمِ ًِ  ،(3)عمَْْٕمٜمَركَأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمًمتَّْٗم

ُل:ضُمرقٍه: وومّمؾ اًمرازي ذم ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ وم٘م٤مل: َواظْمَتَٚمُٗمقا قَمغَم وُ  َوَّ ْٕ ر٤م َواطِمرٌد،  وَمر٤م َُمْٕمٜم٤َممُهَ

رْٕمِػ.  ْٕمِػ َواًمْمَّ ٤م ًُمَٖمَت٤مِن: يَم٤مجْلُْٝمِد َواجْلَْٝمِد، َواًْمُقضْمِد َواًْمَقضْمِد، َواًمْمُّ َأنَّ اًْمَٗمرْتَأ ًُمَٖمر٦ُم  َواًمثَّر٤ميِن:َومُهَ

ؿَّ ًُمَٖم٦ُم َٟمْجٍد.  َج٤مِز َواًمْمَّ
ُف سم٤ِمًْمَٗمْتِأ َواًمث٤َّمًم٨ُِم هِت٤َمَُم٦َم َواحْلِ ؿِّ اؾْمٌؿ. : َأٟمَّ اسمُِع:َُمّْمَدٌر َوسم٤ِمًمْمَّ َوُهَق ىَمرْقُل  َواًمرَّ

َراطَم٦ِم.  ؿِّ َأمَلُ اجْلِ َراطَم٦ُم سمَِٕمْٞمٜمَِٝم٤م َوسم٤ِمًمْمَّ ُف سم٤ِمًْمَٗمْتِأ اجْلِ  َأٟمَّ
ِ
اء َّٓ  َواخْل٤َمُِمُس:اًْمَٗمرَّ ٤م ًُمَٖمَتر٤مِن إِ ٍؿ: مُهَ ًَ ـُ ُِمْ٘م ىَم٤مَل اسْم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/787ػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد اسمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد، )( روح اعمٕم٤مين ذم شمٗم9ً)

 .(999/  3( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م، ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، )7)

 .(7/749( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، ٓسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، )4)

 .(999/  3اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، )شمٗمًػم اعمٜم٤مر، عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م، ط: اهلٞمئ٦م  (3)
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٤َم مَجُْع ىُمرْ  وم٘م٤مل: وىمرئ  َّمس ُّ، وذيمر إًمقد ىمراءة صم٤مٟمٞم٦م ًم٘مقًمف: .(9)طَم٦مٍ َأنَّ اعمَْْٗمُتقطَم٦َم شُمِقِهُؿ َأهنَّ

 .(7)يداوهل٤م

 ًمٙمٜمل مل أضمد هلذه اًم٘مراءة أدؾ ذم يمت٥م اًم٘مراءات، واهلل أقمٚمؿ.

، وىمرأهر٤م ؿمٕم٦ٌم ومحزة واًمٙم٤ًمئل وظمٚمػ: سمْمؿ اًم٘مر٤مف ه٤مىمرأ َّحج ُّواخلالد٦م: أن ًمٗمظ: 

وم٤مًم٘مراءشم٤من أوم٤مدشمر٤م ُمٕمٜمٞمرلم،  وسم٤مًمْمؿ أعمٝم٤م،ومه٤م ًمٖمت٤من، واًمَ٘مرح سم٤مًمٗمتأ اجلراطم٦م، سمٗمتحٝم٤م،  همػمهؿ

 .ومروع اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين وًمٙمؾ ُمٕمٜمك دًٓمتف، وإسمراز هذه اعمٕم٤مين وشمٚمؽ اًمدٓٓت يٕمد ُمـ

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم(، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم اًمتٞمٛمرل اًمررازي اعمٚم٘مر٥م سمٗمخرر اًمرديـ  (9)

 .هر9371(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 9/477اًمرازي، )

 .(7/783ًمقد،)( روح اعمٕم٤مين، ًمأل7)
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اًَادلثحث انث   

 اإلػجاز انطًُُ يف اٌَح انكرميح

إذا يم٤من ُمٗمٝمقم اإلقمج٤مز اًم٘مرآين هق: حتدي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اخلٚمرؼ ىم٤مـمٌر٦م قمرـ اإلشمٞمر٤من سمٛمثرؾ 

ذم دقمرقى رؾمر٤مًمتف، وذم  - ملسو هيلع هللا ىلص -اًم٘مرآن، أو سمٌمء ُمـ ُمثٚمف، وذًمؽ إلفمٝم٤مر ددَ اًمٜمٌرل حمٛمرد 

 ُمٕمجزة اًم٘مرآن اخل٤مًمدة.

يتّمرؾ  ُم٤م وم٢مٟمف جيدر سمٜم٤م أن ٟمتٕمرض ًمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم اإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل طمتك يتًٜمك ًمٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم

 هبذا اجل٤مٟم٥م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

*** 

 املطمب األٔه

 وفًّٕ الطٍٛ ٔاإلعذاش الطٍٍين

ٟم٦ًٌم إمم اًمًٜمـ، وقمٚمٞمف ومٜمٕمرف سم٤مًمًٜمـ ومٜم٘مقل:اًمًٜم٦م ذم ًمٖم٦م اًمٕمررب: اًمًرػمة  "اًمًٜمٜمل"ًمٗمظ 

 .(9)واًمٓمري٘م٦م، طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م أو ؾمٞمئ٦م، ُم٘مٌقًم٦م يم٤مٟم٧م أو ُمرذوًم٦م

 .(7)ُم٤م ؾمٜمف اهلل ذم إُمؿ ُمـ وىم٤مئعوذم ادٓمالح اًمٕمٚمامء: اعمراد سم٤مًمًٜمـ: 

 .(4)اًمًٜم٦م: اًمٓمري٘م٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م واعمث٤مل اعمتٌع وىم٤مل اًمرازي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومري٘مل.(، عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري ا94/771ٕاٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، )ُم٤مدة: ؾمٜمـ(، ) (9)

 (، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمرقيم٤مين، ط/ُمّمرٓمٗمك اًمٌر٤ميب احلٚمٌرل 94/99ومتأ اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م، )) 7)

 م.9963هر9484ث٤مٟمٞم٦م اًموأوٓده سمٛمٍم، ط/ 

 (، حمٛمد ومخر اًمديـ اًمرازي.95/77)( ُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م، (4
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وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمرومٝم٤م سم٠مهن٤م: هل اًمٕم٤مدة اًمتل شمتْمرٛمـ أن يٗمٕمرؾ ذم اًمثر٤مين ُمثرؾ ُمر٤م 

 حف جف مغ جغ مع جع ُّ : ومٕمؾ سمٜمٔمػمه إول، وهلذا أُمر اهلل ر شمٕم٤ممم ر سم٤مٓقمت٤ٌمر وم٘مر٤مل

 .(9)[999]يقؾمػ: َّخفمف

وقمٜمد د٤مطم٥م اعمٜم٤مر: اًمًٜم٦م هل اًمٜمٔم٤مم اًمذي ضمرى قمٚمٞمف أُمر إُمرؿ، وإن ُمر٤م ي٘مرع ًمٚمٜمر٤مس ذم 

يمؾ زُمـ ُمـ إزُم٤من، وذم يمؾ ُمٙم٤من ُمـ اًمقضمقد ذم ؿم١مون اضمرتامقمٝمؿ وطمٞمر٤مهتؿ ُمٓمر٤مسمؼ ًمتٚمرؽ 

 .(7)اًمًٜمـ اًمتل ٓ شمتحقل وٓ شمتٌدل

 ن:وُمـ شمٕمريٗم٤مت اعمٕم٤مسيـ ي٘مقل اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ زيدا

هل اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٌنم، سمٜم٤مًء قمرغم ؾمرٚمقيمٝمؿ وأومٕمر٤مهلؿ وُمرقىمٗمٝمؿ ُمرـ 

 .(4)ذع اهلل وأٟمٌٞم٤مئف، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ٟمت٤مئ٩م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وقمـ رسمط اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمٚمٛم٦م ؾمٜم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمدٓزم هل٤م ىم٤مل د٤مطم٥م اعمٜم٤مر: اًمًٜمـ مجع ؾمٜم٦م، 

اعمٕمٌدة، واًمًػمة اعمتٌٕم٦م أو اعمث٤مل اعمتٌع، ُمـ ىمقهلؿ: ؾمـ اعم٤مء إذا وامم دٌف، ومِمٌٝم٧م وهل اًمٓمري٘م٦م 

اًمٕمرب اًمٓمري٘م٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م سم٤معم٤مء اعمّمٌقب، وم٢مٟمف ًمتقازم أضمزائف قمغم هن٩م واطمد يٙمقن يم٤مًمٌمء 

 .(3) اًمقاطمد

 --ن اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م شمٕمٜمل: أطمٙم٤مم اهللإوسمٕمد ذيمر هذه اًمتٕمريٗم٤مت ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: 

ىمقاٟمٞمٜمف اًمتل دمري سم٤مـمراد وصم٤ٌمت، وقمٛمقم وؿمٛمقل، سمال شمٌدل وٓ حتقل، ُمرشم٦ٌم قمغم ؾمٚمقك و

 اًمٌنم، وومؼ ُمِمٞمئ٦م اهلل وقمدًمف وطمٙمٛمتف ذم خمٚمقىم٤مشمف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مجع وشمرشمٞم٥م قمٌرد اًمررمحـ سمرـ حمٛمرد سمرـ ىم٤مؾمرؿ اًمٕم٤مدرٛمل 4/767جمٛمقع اًمٗمت٤موى، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م، )(9) 

 هر.9498وممإاًمٜمجدي، واسمٜمف حمٛمد ـمٌع سم٢مذاف: اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون احلرُملم اًمنميٗملم، ط/

 (، ط/ دار اعمٕم٤مرف، سمػموت، ًمٌٜم٤من.3/939( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، )(7

(، ط:/ ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 94اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م ذم إُمؿ واجلامقم٤مت وإومراد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، قمٌد اًمٙمريؿ زيدان، )ص(4) 

 .م9998هر 9399ث٤مًمث٦م،اًمسمػموت، ًمٌٜم٤من، ط: 

 .م9974ًمٚمٙمت٤مب، ط/(، ط/ اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م 3/993( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، )3)
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وقمٚمٞمف وم٢من اعمراد سم٤مإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل هٜم٤م: اإلقمج٤مز اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ار٤م يتٕمٚمرؼ سم٠مطمٙمر٤مم 

 ٌنم، وومؼ ُمِمٞمئ٦م اهلل وقمدًمف وطمٙمٛمتف ذم خمٚمقىم٤مشمف.  اهلل وىمقاٟمٞمٜمف اعمٓمردة اعمرشم٦ٌم قمغم ؾمٚمقك اًم

همػم ُمترداول قمٜمرد اًمٙمثرػميـ، طمترك سمرلم دارد قمٚمرؿ  "اإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل"وُمع أن ُمّمٓمٚمأ 

اًمًٜمـ واًمٙم٤مشمٌلم ومٞمف، إٓ أٟمف ٓ ُم٤مٟمع أن ُيًرتخدم ذم ُمثرؾ هرذه اًمدراؾمر٤مت ًمٚمٗمر٧م إٟمٔمر٤مر إمم 

أي٤مت إظُمر ُمـ ؾمٜمـ، وُمـ صَمؿ آٟمتٗمر٤مع اًمًٜم٦م اًمتل شمتحدث قمٜمٝم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وُمثٚمٝم٤م ُم٤م ذم 

 هب٤م ذم احلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦م. 

، ورٛمـ إطمردى قمنمرة وُمِمت٘م٤مهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾم٧م قمنمة ُمرةً  "ؾمٜم٦م"ورد ًمٗمظ وىمد 

 .(9)آي٦م، ذم قمنم ؾمقر

ن إووضمقد اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م ذم هذه احلٞم٤مة أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وشمًٞمػمه هلذا اًمٙمرقن، إذ 

 شمًػم سمدىم٦م شم٤مُم٦م، وسمث٤ٌمت واـمراد، دوٟمام ظمٚمؾ أو اوٓمراب. هذه احلٞم٤مة

 وىمد دًّمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم هذه اًمًٜمـ أو شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم ذم يمثػم ُمـ أي٤مت، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  جضحض مص خص حصُّ

 مم خم حم هلجم مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 رن مم ام يل ىلُّ [، وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 31-48]يس: َّحن جن

 .[947قمٛمران: ]آلَّمي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هذا اعمقوقع سمح٨م شمٗمّمٞماًل ذم دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م سمٕمٜمقان: ؾمٜم٦م اهلل ذم اًمؽمف واعمؽموملم، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم دوري٦م يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم، 9)

 م(7118ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م، اًمٕمدد: )إددار ظم٤مص 
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واعمراد سمذًمؽ أن ُمِمٞمئ٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف شمًػم قمغم ؾمٜمـ طمٙمٞمٛم٦م ُمـ ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م فمٗمرر، وإن يمر٤من "

 .(9)"٤م، وُمـ شمٜمٙمٌٝم٤م ظمن وإن يم٤من ددي٘م٤م أو وًمٞم٤ما أو وصمٜمٞمً ُمٚمحدً 

شمٚمرؽ اًمًرٜمـ وقمغم اإلٟم٤ًمن أن يتٕمرف قمغم هذه اًمًٜمـ سم٤مًمٜمٔمر واًمتٗمٙمر واًمت٠مُمؾ ًمٚمقدقل إمم 

واًم٘مقاٟملم اًمتل حتٙمؿ هذا اًمٕم٤ممل وشمًػمه وومرؼ ُمِمرٞمئ٦م ظم٤مًم٘مٝمر٤م وجُمرهير٤م، ومٛمرـ يت٠مُمرؾ ذم ؾمرٕم٤مدة 

اًمٜم٤مس وؿم٘م٤موهتؿ، وقمزهؿ وذهلؿ، ووٕمٗمٝمؿ وىمقهتؿ، وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ أطمقال اًمٜم٤مس أومررادهؿ 

 .  ٤موأاٝمؿ يقىمـ ذًمؽ مت٤مُمً 

ُمٕمروم٦م ًمٚمديـ أو ُمٕمروم٦م جلرزء ُمرـ  ن ُمٕمرومتٝم٤مإودراؾم٦م ؾمٜمـ اهلل شمٕم٤ممم هل٤م ُمـ إمهٞم٦م ُم٤م هل٤م، إذ 

اًمديـ، ومٝمذه اعمٕمروم٦م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمديٜمٞم٦م: ٕهن٤م شمٌٍمٟم٤م سمٙمٞمٗمٞمر٦م اًمًرٚمقك اًمّمرحٞمأ ذم احلٞمر٤مة، 

طمتك ٓ ٟم٘مع ذم اخلٓم٠م واًمٕمث٤مر واًمٖمرور وإُمر٤مين اًمٙم٤مذسمر٦م، وسمرذًمؽ ٟمٜمجرق اّر٤م طمرّذرٟم٤م اهلل ُمٜمرف، 

 وٟمٔمٗمر سمام وقمد اهلل سمف قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم اعمت٘ملم. 

ريػ سمٌٕمض طم٘م٤مئؼ اإلؾمرالم اًمٕمٔمرٞمؿ وُمٕم٤مٟمٞمرف وىمقاٟمٞمٜمرف اًمث٤مسمتر٦م، ٓ ًمٞمخزٟمرقا هرذه وهل شمٕم

ًمٜمٗمقؾمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ اجلّدي اًمّمحٞمأ اًمردؤوب  ٤موداومٕمً  ٤ماعمٕمروم٦م ذم رؤوؾمٝمؿ: وإٟمام ًمٞمجٕمٚمقه٤م حمريمً 

عم٘متْمٞم٤مت ؾمٜمـ اهلل ذم اًمتٌديؾ واًمتحقيؾ ُمـ اًمًٞمكء إمم احلًـ، وُمـ طمٞم٤مة اًمذل  ٤ماًمّم٤مُم٧م ووم٘مً 

وُمـ اًمتٌٕمٞم٦م اًمذًمٞمٚم٦م اعمٝمٞمٜم٦م ًمٚمٓمقاهمٞم٧م واًمٙمٗمرة واًمٗمجرة، إمم طمٞم٨م أراد اهلل شمٕمر٤ممم إمم طمٞم٤مة اًمٕمز، 

 مب خب حب جب هئ ُّ ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اًمٕمّزة واًمٙمراُم٦م واًم٘مٞم٤مدة ًمٚمٌنم مجٞمٕمر٤ًم، ىمر٤مل شمٕمر٤ممم: 

 ىل مل يك ُّ [، وىمررر٤مل شمٕمررر٤ممم: 949]آل قمٛمرررران: َّ خت حت جت هب

 [.  8]اعمٜم٤موم٘مقن:َّزن رن مم  ام يل

اعمًتٞم٘مٜمقن سمررهبؿ هرؿ أومم اًمٜمر٤مس سمٛمٕمرومر٦م شمٚمرؽ اًمًرٜمـ ذم واعمًٚمٛمقن اعمتٛمًٙمقن سمديٜمٝمؿ 

 يم٤مُماًل ذم يمؾ أطمقاهلؿ. ٤مإومراد وإُمؿ، وأضمدر اًمٜم٤مس سم٤مًمًػم قمغم هدهي٤م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م شمٓمٌٞم٘مً 

*** 
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أوٓده سمٛمٍمر، اًمٓمٌٕمر٦م: (، أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهمل، ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمرٓمٗمك اًمٌر٤مسمك احلٚمٌرل و3/76( شمٗمًػم اعمراهمل، )9)

 م9936هر،  9465إومم، 
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 املطمب الجاٌ٘

 ٔدٕٓ اإلعذاش الطٍينضٍٛ املدألٛ ٔ

 حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ُّ  ؾمررٜم٦م اعمداوًمرر٦م ذم أيرر٦م اًمٙمريٛمرر٦م:

 مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس

 .[931]آل قمٛمران:َّجف

ٓ خيٗمك قمغم يمؾ ُمت٠مُمؾ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهن٤م شمدًمٜم٤م دًٓم٦م واوح٦م قمرغم ؾمرٜم٦م ُمرـ ؾمرٜمـ اهلل ذم 

 حص مس خس حس ُّ ذم ىمقًمررف شمٕمرر٤ممم: اظمٚم٘مررف، أٓ وهررل ؾمررٜم٦م اعمداوًمرر٦م، وحتديرردً 

 .[931]آل قمٛمران:َّخص

 وفًّٕ ِرٓ الطٍٛ ؟ ٔوا داللتّا يف اآلٖٛ؟فىا وعٍٜ املدألٛ؟ ٔوا 

 يمؾ شمٚمؽ إؾمئٚم٦م ٟمًتٕملم سم٤مهلل وٟم٘مقل: قمـوًمإلضم٤مسم٦م 

   وعٍٜ املدألٛ:

ررر٤مَم سمرررلم َُمداَوًمررر٦ًم، ومٝمرررق ُُمرررداِول، واعمٗمٕمرررقل ُُمرررداَول، داوَل ُيرررداول،  وداول اهللُ إيَّ

  َّ خص حص مس خس حس ُّ اًمٜم٤َّمس: ضمٕمٚمٝم٤م ُمت٤ٌمدًم٦م شمر٤مرة هلر١مٓء وشمر٤مرة ٕوًمئرؽ: 

 .(9)ٟمٍمومٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ وٟمٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ واطمد إمم آظمر[ 931]آل قمٛمران:

  ٔاملدألٛ يف االصطالح:

 .(7)وشم٤مرة ذم يد هذا، طمّمقل اًمٌمء شم٤مرة ذم يد هذا
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، أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد قمٛمر، وآظمرون، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمتر٥م، اًمٓمٌٕمر٦م: إومم، )9/787( ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، )9)

 .م7118هر، 9379

ٕمر٤مروملم سمرـ قمركم سمرـ زيرـ (، زيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمٌد اًمرؤوف سمرـ شمر٤مج اًم9/94( اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ، )7)

 .م9991هر،9391اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صمؿ اعمٜم٤موي، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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وأدؾ اعمداوًم٦م ٟم٘مؾ اًمٌمء ُمـ واطمد إمم آظمر، ي٘م٤مل: شمداوًمتف إيدي إذا اٟمت٘مؾ ُمـ واطمرد إمم 

 .(9)آظمر

 يل ىل مل خلُّ   ،َّمظجع حط مض ُّ  ،َّ خض جضحض مصُّ

قمٚمؾ ًمٚمٛمداوًم٦م اعمٕمٝمقدة، وسم٤مقمت٤ٌمر يمقهن٤م قمغم اعم١مُمٜملم ىمدُم٧م ذم اًمذيمر:  َّحم جم

ٕهن٤م اعمحت٤مضم٦م إمم اًمٌٞم٤من، وًمٕمؾ شم٠مظمػم اًمٕمٚم٦م إظمػمة قمـ آقمؽماض ًمئال يتقهؿ اٟمدراج اعمذٟمٌلم 

 .َّحم جم ُّ :--ذم اًمٔم٤معملم، أو ًمت٘مؽمن سم٘مقًمف 

 .َّخص حص مس خس حس ُُّمٕمٜمك اعمداوًم٦م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 

 املدألٛ:ضٍٛ 

سمٛمٕمٜمك ىم٤مٟمقن اهلل أو ـمري٘متف ذم شمداول أطمقال اًمٌنم ُمـ ؿمدة إمم رظم٤مء وُمـ رظم٤مء إمم ؿمدة،  

وُمـ ٟمٍم إمم هزيٛم٦م، وُمـ هزيٛم٦م إمم ٟمٍم، وُمـ ين إمم قمن، وُمـ قمن إمم ين، إمم همػم 

ذًمؽ ُمـ ُمٔم٤مهر شم٘مٚم٤ٌمت إطمقال وشمٖمٞمػم اعمقاىمػ وشمداول اعمقاىمع، طم٥ًم شمٖمػم أطمقال اًمٜم٤مس 

صم٤ٌمهت٤م، وذًمؽ طمتك شمٔمٝمر ُمقاىمػ اًمٜم٤مس، وشمٜمٙمِمػ سمقاـمـ ُم٤م ذم ددورهؿ وذم هذه اًمًٜم٦م أو 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّ :- -ي٘مقل اهلل 

 .[931] آل قمٛمران: َّجف مغ جغ مع مظجع حط

أي وٟمديؾ قمٚمٞمٙمؿ إقمداء شم٤مرة، وإن يم٤مٟم٧م ًمٙمؿ اًمٕم٤مىمٌر٦م عمر٤م ًمٜمر٤م ُمرـ احلٙمٛمر٦م، وُمرـ هرذه "

سمرر٠من ُي٘متٚمررقا ذم  َّمظجع حط مضُّ، وُمٜمٝمرر٤م: َّخض حض جض مصُّاحلٙمٛمرر٦م: 

 جمُّ، وُمٜمٝمرررر٤م: َّيل ىل مل خلُّ ضمٝمرررر٤مدهؿ ٕهررررؾ اًم٤ٌمـمررررؾ، وُمٜمٝمرررر٤م: 

. ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ وضمقه احلٙمٛم٦م يم٤مًمًر٥ٌم واًمٕمّٚمر٦م ذم شمٚمرؽ اعمداوًمر٦م، أي ذم همٚمٌر٦م َّحم

 .  (7)"اًمٕمدو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، إؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمٓمٗمك اإلؾمت٤مٟمٌقزم احلٜمٗمل اخلٚمقيت، اًمٜمر٤مذ: دار اًمٗمٙمرر، سمرػموت، واٟمٔمرر: 7/911( روح اًمٌٞم٤من، )9)

 .(3/75شمٗمًػم اعمراهمل، )

 .(9/93(، وُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م، ًمٚمٗمخر اًمرازي، )7/718ٓسمـ يمثػم، )( شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، 7)
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وم٤مٕي٤مم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أوىم٤مت اًمٔمٗمرر واًمٗمرقز، وُمرداوًمتٝم٤م سمرلم اعمر١مُمٜملم وأقمردائٝمؿ: أي "

ُمّرة ًمٚمٛم١مُمٜملم وُمّرة ٕقمدائٝمؿ، ومٝمذه اعمداوًمر٦م ؾمرٜم٦ّم ُمرـ ؾمرٜمـ اهلل ذم حتقيؾ اًمٔمٗمر واًمٖمٚم٦ٌم سمٞمٜمٝمؿ 

شمداومع أهؾ احلؼ ُمع أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، ومال قمج٥م أن شمٙمقن اًمدوًم٦م ُمّرة ًمٚمٛمٌٓمؾ وُمرّرة ًمٚمٛمحرؼ: ٕن 

 .(9)"اعمْمٛمقن واعم١ميمد ًمّم٤مطم٥م احلؼ أن شمٙمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمف، وإقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿ

٤ممم شم٤مرة يٜمٍم اعمر١مُمٜملم وأظمررى يٜمٍمر اًمٙمر٤مومريـ، وًمٞمس اعمراد ُمـ هذه اعمداوًم٦م: أن اهلل شمٕم

وذًمؽ ٕن ٟمٍمه شمٕم٤ممم ُمٜمّم٥م ذيػ، ومال يٚمٞمؼ سم٤مًمٙم٤مومر: سمؾ اعمراد أٟمف شمٕم٤ممم شم٤مرة يِمدد اعمحٜمر٦م 

   .(7) قمغم اًمٙمٗم٤مر، وأظمرى قمغم اعم١مُمٜملم

ومٚمؿ شمتْمٛمـ اعمداوًم٦م سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ، وًمٙمٜمٝم٤م ُمداوًم٦م سملم اًمذيـ ُم٤مًمر٧م أسمّمر٤مرهؿ إمم 

، ا، ومٚمق فمٚمٚمتؿ قمغم إيامٟمٙمؿ عم٤م طمردث ذًمرؽ أسمردً ٤ماًمٖمٜم٤مئؿ ومتخٚمخؾ إيامهنؿ، ومٗم٤مزت ىمريش فم٤مهريً 

ًمٙمٜمٙمؿ ختٚمٞمتؿ قمـ ُمٜمٝم٩م رسمٙمؿ، وسمذًمؽ اؾمتقيتؿ وشم٤ًمويتؿ ُمرع همرػم اعمر١مُمٜملم، وسمرذًمؽ شمٙمرقن 

 .(4) وهلذا ُمرة أظمرى، إهن٤م ُمٓمٚمؼ اًمٕمداًم٦م ،إي٤مم ًمذًمؽ ُمرة

٤ٌمـمؾ دوًمر٦م ذم يرقم، [: ومٜمجٕمؾ ًمٚم931] آل قمٛمران: َّخص حص مس خس حسُّ

وًمٚمحؼ دوًم٦م ذم أي٤مم، واًمٕم٤مىم٦ٌم واًمٜمٍم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمٛمت٘ملم اًمّم٤مسمريـ، يمؾ ذًمرؽ ًمٞمًرت٘مر اًمٕمردل 

 .(3)٤مويٕمؿ اًمٜمٔم٤مم، وًمٞمتح٘مؼ إيامن اعم١مُمٜملم وئمٝمر واوحً 

 وإن يم٤مٟم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد ٟمزًم٧م ذم أقم٘مر٤مب همرزوة أطمرد، ًمٞمتٌرلم ًمٚمٛمر١مُمٜملم ؾمرٜم٦م اهلل

- - ٦م، وإن يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم واعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞمر٦م ًمٚمٛمر١مُمٜملم، واًمٜمٍمر ُمققمرقد ذم اًمٜمٍم واهلزيٛم

وُمداوًم٦م إطمرقال ٓ شم٘متٍمر  ،هلؿ، وًمٙمـ هٜم٤مك طمٙمٛم٦م شم٘متيض أن يذوَ اعم١مُمٜمقن ـمٕمؿ اهلزيٛم٦م

قمغم شمٕم٤مىم٥م اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م، وم٢من اظمتالف إطمقال واًمٔمروف اًمتل يٛمر هب٤م اإلٟمًر٤من شمردظمؾ ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/937( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، )9)

 (، إؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمٓمٗمك اإلؾمت٤مٟمٌقزم احلٜمٗمل اخلٚمقيت، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، سمػموت.7/911( روح اًمٌٞم٤من، )7)

 .م9997(، حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي، ُمٓم٤مسمع أظم٤ٌمر اًمٞمقم، ٟمنم قم٤مم 4/9781،9789اـمر )( شمٗمًػم اًمِمٕمراوي، اخلق4)

 .(9/786) ،( اًمتٗمًػم اًمقاوأ3)
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اعمٗمنيـ أن ُمٕمٜمك ٟمداوهل٤م سملم اًمٜم٤مس: ُمـ ومرح وهمؿ ودح٦م وؾم٘مؿ إـم٤مر هذه اًمًٜم٦م، وهلذا ومٕمٜمد 

 .وهمٜمك ووم٘مر إمم همػم ذًمؽ

صمؿ إن وقمد اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤مًمٜمٍم ٓ يٕمٜمل أن إُمر ؾمٞمجري وومؼ أهقائٝمؿ، وأن اًمثٛمرة ؾمت٠ميت 

سمؾ إن طمٙمٛم٦م اهلل شم٘متيض سمر٠من شمؽمسمرك اًمٜمٗمرقس اعم١مُمٜمر٦م قمرغم حتٛمرؾ ٟمتر٤مئ٩م . قمغم ُم٤م يِمتٝمقن، يمال

أن شمتٕمٚمؿ سم٠من اعمٕمّمٞم٦م شمٌٕمدهؿ قمـ رمح٦م اهلل وشمقومٞم٘مف وقمقٟمف، ومٚمرٞمس ُمرـ اًمّمردوم٦م أو إظمٓم٤مء، و

اعمج٤مزوم٦م ُم٤م حيّمؾ ذم طمٞم٤مة اًمٌنم ُمـ شمٖمٞمػمات ذم أطمقاهلؿ، ومر٢من وراء ذًمرؽ إرادة وُمِمرٞمئ٦م إهلٞمر٦م 

 .(9)ذات طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يٕمرومٝم٤م ويٗم٘مٝمٝم٤م

ح، أي ضمراطم٤مت سمًر٥ٌم اًم٘متر٤مل جير٥م أن ٓ وىمد سملّم اهلل شمٕم٤ممم أن اعم١مُمٜملم اًمذيـ يّمٞمٌٝمؿ ىمر

ُيْمِٕمػ ذًمؽ مِهَتٝمؿ واضمتٝم٤مدهؿ ذم ضمٝم٤مد اًمٕمدو: ٕٟمف يمام أد٤مهبؿ ىمررح وم٘مرد أدر٤مب قمردوهؿ 

ُمثٚمف ىمٌؾ ذًمؽ، وقمدوهؿ مل يٗمؽموا عم٤م أد٤مهبؿ ُمـ اًم٘مرح ُمـ حم٤مرسمتٙمؿ ُمع يمقهنؿ ُمٌٓمٚملم وؾمرقء 

 شمٗمرؽموا قمرـ جم٤مهردة وحم٤مرسمر٦م ن أهرؾ احلرؼ أومم أن ٓ شمْمرٕمٗمقا وٓققم٤مىمٌتٝمؿ، وم٠مٟمتؿ أهي٤م اعم١مُمٜم

 .(7)ه١مٓء إقمداء اعمٌٓمٚملم

وًمٙمـ جي٥م أن ُيٕمرف سم٠من اعمداوًم٦م ذم اًمقاىمع ُمٌٜمٞم٦م قمغم أقمرامل اًمٗمرري٘ملم، ومتٙمرقن اًمٖمٚمٌر٦م عمرـ 

قمرف أؾم٤ٌمهب٤م ورقم٤مه٤م طمؼ رقم٤ميتٝم٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمداوًم٦م ذم اًمٜمٍم واًمٖمٚم٦ٌم سمرلم اًمٗمرري٘ملم ُمٜمقـمر٦م 

٦م هٌرامع واًمث٤ٌمت، ودرح٦م اًمٜمٔمرر وىمرقة اًمٕمزيٛمر٦م، وأظمرذ إسم٤مٕقمامل اًمتل شمٗميض إًمٞمٝم٤م، يم٤مٓضمت

وإقمداد ُم٤م يًتٓمٞمع ُمـ اًم٘مقة، ومٕمغم اعم١مُمٜملم أن ي٘مقُمقا هبذه إقمامل وٟمحقهر٤م، ُمرـ ُمًرتٚمزُم٤مت 

 .(4)اًمٖمٚم٦ٌم واًمٜمٍم، طمتك شمٙمقن اعمداوًم٦م هلؿ ٓ ًمٕمدوهؿ

أيب ضمٕمٗمرر، قمرـ  ويقضمز اًمٓمؼمي اعمراد ُمـ اعمداوًم٦م ذم أي٦م ذم روايتف سمًٜمده قمـ قمٌرد اهلل سمرـ

- ملسو هيلع هللا ىلص -ٟمٌٞمرف  - -، ومر٠مفمٝمر اهلل"وشمٚمرؽ إير٤مم ٟمرداوهل٤م سمرلم اًمٜمر٤مس" أسمٞمف، قمـ اًمرسمٞمع ىمقًمف:

هؿ يرقم أطُمرد. وىمرد يردال اًمٙمر٤مومر ُمرـ  وأدح٤مسمف قمغم اعمنميملم يقم سمدر، وأفمٝمر قمٚمرٞمٝمؿ قمردوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، قمغم ُمقىمع: اعمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م.3/984( ُمقؾمققم٦م وم٘مف آسمتالء، قمكم سمـ ٟم٤ميػ اًمِمحقد، )9)

 .(9/93( ُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م، ًمٚمٗمخر اًمرازي، )7)

 .(3/938ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ) رو٤م،( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد 4)
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اًمٙمر٤مذب، اعم١مُمـ، ويٌتغم اعم١مُمـ سم٤مًمٙم٤مومر، ًمٞمٕمٚمؿ اهلل ُمـ يٓمٞمٕمف اـ يٕمّمٞمف، ويٕمٚمؿ اًمّمر٤مدَ ُمرـ 

 يرقم أطمرد، ومٙمر٤من قم٘مقسمر٦م سمٛمٕمّمرٞمتٝمؿ رؾمرقل اهلل -أي ُمرـ اعمًرٚمٛملم - وأُم٤م ُمـ اسمرتغم ُمرٜمٝمؿ

 .(9)- ملسو هيلع هللا ىلص -

 ازتباط ضٍٛ املدألٛ بطٍٛ التػري:

٧ٌّم ذم إرض ؾمٜمٜمً  --ُمـ رمح٦م رسمٜم٤م ٟمٗم٘مرف  ٓ شمتٖمػم وٓ شمتٌدل، وسمدراؾمر٦م اًمتر٤مريخ ٤مسمٜم٤م أن صم

 .هذه اًمًٜمـ

قمٔمرٞمؿ، وهرق ارشمٌر٤مط اعمداوًمر٦م سمرلم إُمرؿ واًمردول أيرديٜم٤م قمرغم ه  -- وهٜم٤م يْمع اهلل

واعمجتٛمٕم٤مت ُمع اًمتٖمٞمػم اًمٜمٗمز واًمذايت ذم إُم٦م: ومًر٘مقط احلْمر٤مرات وهنقورٝم٤م، وإُمرؿ ذم 

ارشمٗم٤مقمٝم٤م وهٌقـمٝم٤م، ُمرشمٌٓم٦م هبذا اًمتٖمٞمػم اًمٜمٗمز ذم ُم٤ًمره٤م قمرؼم اًمتر٤مريخ واحلر٤ما واعمًرت٘مٌؾ، 

 .وهل ؾُمٜم٦َّم ُم٤موٞم٦م صم٤مسمت٦م ٓ شمتٖمػم وٓ شمتٌدل

 َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 .[54]إٟمٗم٤مل:

سمر٠مُمر - اعمر١مُمٜملم اًمٕمر٤مدًملم ومٚمٞمس هٜم٤مك أُم٦م شمًٞمٓمر قمغم ُم٘مدرات اًمٌنم، أو شمرتحٙمؿ ومرٞمٝمؿ إٓ

طمترك وًمرق ُمرـ  اوهذا إذا اؾمتٛمروا ذم إيامهنؿ وقمدهلؿ، وهذا يًرتٚمزم أٓ ئمٚمٛمرقا أطمردً  -رهبؿ

قمدوهؿ، وم٢مذا طم٤مدوا وفمٚمٛمقا داًم٧م قمٚمٞمٝمؿ، وهمػم اهلل ُم٤م هبؿ ُمـ اًمٜمٕمؿ، وقمٚمٞمف وم٢من اًمتٖمٞمػم ىمر٤مٟمقن 

 يًٞمٓمر قمغم طمٞم٤مة اًمٌنم، وهق ُمرشمٌط سمٜمت٤مئ٩م أقمامهلؿ وشمٍموم٤مهتؿ.

إذن وم٤مرشم٤ٌمط ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م سمًٜم٦م اًمتٖمػم ارشم٤ٌمط وصمٞمؼ، ذًمؽ أن ؾمٜم٦م اًمتٖمػم ٓزُم٦م ًمًٜم٦م اعمداوًمر٦م، 

ـم٤مقمر٦م ُمٚمزوُم٦م ًمألومم، ومتحقًمف ًم٘مقم ٓ حيدث ه٤ٌمًء، وإٟمام طمٞمٜمام يتحقل ه١مٓء اًم٘مقم قمـ واًمث٤مٟمٞم٦م 

أو يٓمٖمرقا سمرٜمٕمؿ رهبرؿ، أو يتجرؼموا هبر٤م، طمٞمٜمٝمر٤م يٖمرػم اهلل  -ؾمٌح٤مٟمف-اهلل أو ي٘مٍموا ذم أواُمره 

 طم٤مهلؿ، وحيقهلؿ قمام هؿ قمٚمٞمف.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/731( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، ًمٚمٓمؼمي، )9)
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 ٔدْ اإلعذاش الطٍين يف الكسآُ الهسٖي:

ن اعمٗمٝمرقم اًم٘مررآين إووضمف اإلقمج٤مز ذم هذا اجل٤مٟم٥م: ي٘مقل حمٛمد أحمزون ذم إؿم٤مرشمف إمم ذًمؽ: 

٤م قمٔمٞمام ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٕٟمرف أول يمتر٤مب قمرومرف اإلٟمًر٤من أيمرد قمرغم ومتحً  دُ ًمٚمًٜمـ آضمتامقمٞم٦م يٕم

ذم احل٘مٞم٘مر٦م  وضمقد قمالىم٤مت ورواسمط سملم إؾم٤ٌمب واعم٤ًٌٌمت، واعم٘مدُم٤مت واًمٜمتر٤مئ٩م، اًمترل شمٕمردُ 

 .(9)ا قمـ طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم وطمًـ شم٘مديره وسمٜم٤مئف اًمتٙمقيٜمل ًمٚم٤ًمطم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦مشمٕمٌػمً 

 ٔدٕٓ اإلعذاش الطٍين يف اآلٖٛ الهسميٛ.

ُمـ دراؾمتٜم٤م ًمًٜم٦م اًمتداول ذم أي٦م ٟمخٚمص إمم أن وضمقه اإلقمج٤مز اًمًرٜمٜمل ذم أير٦م اًمٙمريٛمر٦م 

 شمتٚمخص ذم ٟم٘م٤مط قمدة، وهل:

 قمامل اًمٗمري٘ملم، ومتٙمقن اًمٖمٚم٦ٌم عمـ قمررف أؾمر٤ٌمهب٤م ورقم٤مهر٤م طمرؼ اعمداوًم٦م ذم اًمقاىمع ُمٌٜمٞم٦م قمغم أ

رقم٤ميتٝم٤م، يم٤مٓضمتامع واًمث٤ٌمت، ودح٦م اًمٜمٔمر وىمقة اًمٕمزيٛم٦م، وأظمذ إهب٦م وإقمداد ُمر٤م يًرتٓمٞمع 

 .(7) ُمـ اًم٘مقة

  واًمررذايت ذم ارشمٌرر٤مط اعمداوًمرر٦م سمررلم إُمررؿ واًمرردول واعمجتٛمٕمرر٤مت ُمررع اًمتٖمٞمررػم 

 وإُمررؿ ذم ارشمٗم٤مقمٝمرر٤م وهٌقـمٝمرر٤م، ُمرشمٌٓمرر٦م هبررذاإُمرر٦م: ومًرر٘مقط احلْمرر٤مرات وهنقوررٝم٤م، 

 .اًمتٖمٞمػم اًمٜمٗمز ذم ُم٤ًمره٤م

  ،ومر٢مذا إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يٙمقن هل٤م اًمٜمٍم وشمٙمرقن هلر٤م اًمٖمٚمٌر٦م إذا اؾمرتٛمرت ذم إيامهنر٤م وقمردهل٤م

 .  ُمـ اًمٜمٕمؿ ٤م، وهمػم ُم٤م هب٤م إي٤ممقمٚمٞمٝم اهلل دالأ ٧موفمٚمٛمت طم٤مد

 ألوممؾمٜم٦م اًمتٖمػم ٓزُم٦م ًمًٜم٦م اعمداوًم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٚمزوُم٦م ًم.  

  اًمِمٝم٤مدة اظمتٞم٤مر أؾم٤مؾمف اإلظمالص واًمت٘مقى.   

***

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اإلقمج٤مز اًمًٜمٜمل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حمٛمد أحمزون، ُمـ أسمح٤مث اعم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمث٤مُمـ ًمإلقمجر٤مز اًمٕمٚمٛمرل ذم اًم٘مررآن واًمًرٜم٦م 9)

ٞم٦م ًمإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمت٤مسمع ًمراسمٓم٦م م، وهق ُمٜمِمقر قمغم ُمقىمع اهلٞمئ٦م اًمٕم٤معم7116 -هر 9377سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م 

 اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل.

 .( )سمتٍمف(3/938( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، )7)



  رُمْم٤من حمٛمقد حمٛمد ُم٘مٚمد ؿمٕم٤ٌمن .د :إقمداد                    َّ مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ُّ     ز اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماإلقمج٤م                 

 

       ٗٓ 

 م7197  -9349اًمٕمدد اًمث٤مين  ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل       

 املطمب الجالح

 يف اآلٖٛ الهسميٛ فٕاٟد ضٍٛ املدألٛ

، ٤مقمًٌثر ايمام أٟمف ًمٙمؾ أُمر ذم ديـ اهلل ٟمٗمع ًمٚمٌنمي٦م، وشمٕم٤ممم اهلل أن يٙمقن ذم ديٜمف أو ذم ذيٕمتف أُمرً 

ىمرد ٓ حيّمرٞمٝم٤م اًمردارس مجٞمٕمٝمر٤م، ظم٤مدر٦م أن اًم٘مررآن اًمٙمرريؿ  مج٦مً  وم٢من ًمًٜم٦م اعمداوًم٦م ومقائدَ  ًمذا:

ُمٕمٓم٤مء، وُمٕمجزة ُمتجددة، وُمـ هٜم٤م قمرغم اًمردارس هلرذه اًمًرٜم٦م أن يرتٚمٛمس هرذه اًمٗمقائرد ىمردر 

 إُمٙم٤مٟمف.

 ٔوَ ِرٓ الفٕاٟد اليت اضتطعٍا أُ ٌتمىطّا:

هلرؿ  اقدً إيمرام ىمقم سم٤مًمِّمٝم٤مدة، ومُٞم٘مَتٚمقن، ومٞمٙمقٟمقن ؿمٝمداء قمغم اًمٜم٤ّمس سم٠مقمامهلؿ، وًمٞمّمػموا ُمِمٝم

سم٤مجلٜم٦ّم. وشمتٚمّخص ٟمتٞمج٦م اعمداوًم٦م سملم اعمر١مُمٜملم واًمٙمٗمر٤مر ذم احلرروب: أن اهلل ذع اًمٚم٘مر٤مء ًمٞمٌرتكم 

 .(9)اعم١مُمٜملم ويثٞمٌٝمؿ وخيٚمّمٝمؿ ُمـ ذٟمقهبؿ، ويًت٠مدؾ اًمٙم٤مومريـ سم٤مهلالك

إيامهنؿ وأقمامهلرؿ، ومل ئمٚمٛمرقا  وُمـ ومقائد اعمداوًم٦م: سمٞم٤من أن اًمِمٝمداء يٙمقٟمقن اـ أظمٚمّمقا ذم

 مغ جغ معُّ أٟمٗمًٝمؿ سمٛمخ٤مًمٗمر٦م أواُمرر اهلل وٟمقاهٞمرف، واخلرروج قمرـ ؾمرٜمٜمف ذم ظمٚم٘مرف وم٘مر٤مل:

 [.931]آل قمٛمران:َّجف

أي إن اهلل ٓ يّمٓمٗمك ًمٚمِمٝم٤مدة اًمٔم٤معملم، ُم٤م داُمقا قمرغم فمٚمٛمٝمرؿ، ورم ذًمرؽ سمِمر٤مرة ًمٚمٛمت٘مرلم 

وشمٕمرريض ٕقمرداء اهلل واعمنمريملم  سمٛمح٦ٌم اهلل هلؿ، وإٟمذار ًمٚمٛم٘مٍميـ قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمتٌٝمقا حلر٤مهلؿ،

سم٠من اهلل ٓ حيٌٝمؿ، ٕهنؿ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ وؾمٗمٝمقه٤م سمٕم٤ٌمدة اعمخٚمقىم٤مت، وفمٚمٛمقا ؾمرقاهؿ سم٤مًمٗمًر٤مد 

ذم إرض، واًمٌٖمل قمغم اًمٜم٤مس وهْمؿ طم٘مقىمٝمؿ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٔمٚمؿ ٓ شمدوم ًمف ؾمرٚمٓم٦م، وٓ 

 شمث٧ٌم ًمف دوًم٦م، سمؾ شمٙمقن دوًمتف هيٕم٦م اًمزوال، ىمري٦ٌم آٟمحالل.

 أي وٟمررداول إيرر٤مم ًمٞمتٛمٞمررز اعم١مُمٜمررقن  [939]آل قمٛمررران:َّيل ىل مل خلُّ

 ٤مظم٤مًمًّمر ااًمّم٤مدىمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، وشمٓمٝمر ٟمٗمقس سمٕمض وٕمٗم٤مء اعم١مُمٜملم ُمـ يمدورهت٤م، ومتّمػم شمؼمً 

ُم٤م يِمتٌف قمٚمٞمف أُمر ٟمٗمًف، وٓ شمتجغم ًمف طم٘مٞم٘متٝم٤م إٓ سم٤مًمتجر٤مرب  آ يمدورة ومٞمف، وم٢من اإلٟم٤ًمن يمثػمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/914( اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م، وه٦ٌم سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم،  )9)
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سم٤مًمِمدائد اًمٕمٔمٞمٛمر٦م، ومٝمرل اًمترل متحّمرٝم٤م وشمٜمٗمرك ظمٌثٝمر٤م وزهمٚمٝمر٤م، يمرام أن اًمٙمثػمة، وآُمتح٤من 

 متحٞمص اًمذه٥م يٛمٞمز هبرضمف ُمـ ظم٤مًمّمف.

ؾمٌٞمؾ  وم٤معمٕمت٘مد ذم ديـ أٟمف احلؼ، ىمد خيٞمؾ إًمٞمف وىم٧م اًمرظم٤مء أٟمف يًٝمؾ قمٚمٞمف سمذل ُم٤مًمف وٟمٗمًف ذم

ـ ٟمٗمًف همرػم ُمر٤م اهلل، ًمػمومع راي٦م ذًمؽ اًمديـ، ويدومع قمٜمف يمٞمد اعمٕمتديـ، وم٢مذا ضم٤مء اًم٠ٌمس فمٝمر ًمف ُم

يقم أطمد وـمٛمٕمقا ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وإمم اًمرذيـ - ملسو هيلع هللا ىلص -يم٤من يتّمقر، اٟمٔمر إمم اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا أُمر اًمٜمٌل 

 .(9)اهنزُمقا ووًمقا إدسم٤مر، يمٞمػ حمّمٝمؿ اهلل

 ذم ُمًررر٠مًم٦م ُمداوًمررر٦م إيررر٤مم يٜمٌرررف اعمررر١مُمٜملم اًمرررذيـ ختٚمخرررؾ  -ؾمرررٌح٤مٟمف-إن احلرررؼ 

 ٤م ًمٙمرؿ، هلرؿ ويقًُمر ٤مومٞمّمٌأ اًمٜمٍم يقًُمرش ٤مسأٟم»إيامهنؿ: ُم٤م دُمتؿ اؿمؽميمتؿ ُمٕمٝمؿ ذم يمقٟمٙمؿ جمرد 

 واًمذيمل اًمٕمٌ٘مرّي اًمٗمٓمـ اًمذي حيًـ اًمتٍمف هق ُمـ يٖمٚم٥م: ٕن اعمٕمريم٦م هٜمر٤م شمردور سمرلم ىمرقة

 سمنم ُم٘م٤مسمؾ ىمقة اًمٌنم. 

ىمٚمٜمر٤م:  وًمرذًمؽ. ومام دام اعمًٚمٛمقن ىمد ختٚمقا قمـ ُمٜمٝم٩م اهلل وم٘مد د٤مروا جمرد سمنم ذم ُمقاضمٝم٦م سمنم

فمٝمرت قمٌ٘مري٦م ظم٤مًمرد  - ملسو هيلع هللا ىلص -إٟمف قمٜمدُم٤م ختغم اًمرُم٤مة قمـ إٟمٗم٤مذ أُمر اًم٘م٤مئد إقمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

 سمـ اًمقًمٞمد قمغم قمٌ٘مري٦م اعم٘م٤مشمٚملم اعمًٚمٛملم.

أٟمٜمر٤م ٓ يٛمٙمرـ أن  َّخص حص مس خس حسُّوجي٥م أن ٟمٚمحرظ ذم ىمقًمرف احلرؼ: 

ٜمر٤مس: ٕن اًمٜمر٤مس هرؿ ٟم٘مقل: إن ُمداوًم٦م إي٤مم شمٙمقن سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ، إٟمرام هرل سمرلم اًم

جمٛمققم٦م اإلٟم٤ًمن، وم٢من دمردوا قمـ ُمرٜمٝم٩م اًمًرامء ومٝمرؿ ؾمقاؾمرٞم٦م، ودر٤مطم٥م احلٞمٚمر٦م يٖمٚمر٥م، أو 

 .(7)د٤مطم٥م اًم٘مقة يٖمٚم٥م، أو د٤مطم٥م اًمٕمدد أو اًمُٕمّدة يٖمٚم٥م

ن ؾمرٜم٦م اعمداوًمر٦م هلر٤م ومقائرد قمديردة ُمٜمٝمر٤م: أن اًمِمرٝمداء خيتر٤مرهؿ اهلل ُمرـ إوظمالد٦م اًم٘مقل: 

هذا آظمتٞم٤مر ًمٚمٔم٤معملم، وذم ذًمؽ سمِم٤مرة ًمٚمٛمت٘مرلم وإٟمرذار اعمخٚمّملم ويٙمرُمٝمؿ قمٜمده، وٓ يٙمقن 

 ًمٖمػمهؿ، وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ: متٞمٞمز اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/89( شمٗمًػم اعمراهمل، عمحٛمد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل، )9)

 (، حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي.4/9781،9789ًمِمٕمراوي، اخلقاـمر )( شمٗمًػم ا7)
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 ثانثادلثحث ان      

 أًٍْح دراضح اإلػجاز انثٍاًَ ٔانطًُُ يف اٌَح، ٔيٕقف ادلطهى يُٓا
 املطمب األٔه          

 اآلٖٛأِىٗٛ دزاضٛ اإلعذاش البٗاٌ٘ ٔالطٍين يف 

إن دراؾم٦م ُم٤م حتٛمٚمف أي٦م ُمـ إقمج٤مز سمٞم٤مين وؾمٜمٜمل ًمف ُمـ إمهٞم٦م اًمٙمثرػم واًمٙمثرػم، ومٌدراؾمرتٝم٤م 

ار٤م ٓؿمرؽ ومٞمرف أن اًمٜمٔمرر ذم أير٦م وٟمتقؾمع ذم ومٝمٛمٝم٤م، وومٝمؿ ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ ضمقاٟمر٥م إقمج٤مزير٦م، 

اًمٙمريٛم٦م واًمت٠مُمؾ ذم هذه اجلقاٟم٥م اإلقمج٤مزي٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م يزيد ُمـ قمٛمؼ اعمٕمروم٦م ًمردى دارؾمرٝم٤م، 

إذ إٟمف يقىمٗمف قمغم ُمٕم٤مين اعمٗمردات ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وشمّم٤مريػ شمٚمؽ اعمٗمردات، ُمـ ُمثؾ اًمتٕمٌرػم ذم 

، وُمٕمٜمر٤مه، َّجحُّ ٤ميض:، وذم ضم٤مٟمر٥م اعمنمريملم سم٤معمرَّمث ُّضم٤مٟم٥م اعمًٚمٛملم سم٤معمْمر٤مرع: 

َ سم٤ِمعمَُْْم٤مِرِع سَمَدَل اعم٤َْميِض وَمَٚمْؿ َيُ٘مرْؾ  رُٙمْؿ "وًمٗمظ اًم٘مرح واًم٘مراءة ومٞمٝم٤م، ىم٤مل د٤مطم٥م اعمٜم٤مر: قَمؼمَّ ًَّ إِْن َُم

ويمذًمؽ شم٠ميمٞمرد سمٕمرض إومٕمر٤مل اعمْمر٤مرقم٦م ذم . (9)ًمُِٞمْحِيَ ُدقَرَة اعمَْسِّ ذِم َأْذَه٤مِن اعمَُْخ٤مـَمٌلِمَ  "ىَمْرٌح 

ذم سمٕمْمٝم٤م أظمر، ووم٤مئردة اإلؿمر٤مرة سمتٚمرؽ ًمٚمٌٕمرد، وُمر٤م يٗمٞمرده اًمٕمٚمرؿ سمًرٜم٦م  أي٦م وشمرك اًمت٠ميمٞمد

اعمداوًم٦م، وشمٍميٗمٝم٤م واًمتٕمٌػم سم٤معمْم٤مرع ومٞمٝم٤م، وشمٙمرار اًمالم، وإىمح٤مم قمدم حمٌر٦م اهلل ًمٚمٔمر٤معملم سمرلم 

 قمٚمؾ اعمداوًم٦م، واًمٗم٤مئدة ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م أد٤مب اعمًٚمٛملم يقم أطمد سمام أد٤مب اعمنميملم يقم سمدر.   

مهٞم٦م ذم إدراك اإلقمج٤مز اًم٘مررآين ودمردد قمٓم٤مئرف، ومحٞمرٜمام ي٘مررأ اعمًرٚمؿ هرذه يمذًمؽ شمتْمأ إ

أي٤مت ويت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م، وهق ُُمّم٤مب سم٠مذى ُمـ قمدوه ي٘مرؤه٤م ويم٠مهن٤م أٟمزًم٧م ًمرف، أو يم٠مهنر٤م خت٤مـمٌرف، 

طمٞمٜمام شمتدارؾمٝم٤م اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م أو إُم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، وإقمداء ىمد ٟم٤مًمقا ُمٜمٝمر٤م شمِمرٕمر سم٤مًمتًرٚمٞم٦م  ٤مأيًْم 

ٗمض اًمٖم٤ٌمر قمـ يم٤مهٚمٝم٤م، وشم٘مٚمع قمـ اًمقهـ واحلزن، وشمتجدد ًمدهي٤م اًمث٘م٦م سمٜمٍمر اهلل واًمٌِم٤مرة، وشمٜم

وُمرـ  - -وُمققمقده، يمام شمتجدد ًمردى أومرادهر٤م اًمرهمٌر٦م ذم ٟمٞمرؾ اًمِمرٝم٤مدة، وطمٞمر٤مز حمٌر٦م اهلل 

إمهٞم٦م: أن يقىمـ اعمًٚمؿ سم٠من ُم٤م ي٠ميت سمف اهلل ومٞمف اخلػم، ومال يْمٕمػ وٓ حيرزن، وهرق ضمردير سمرؽمك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.999/  3( شمٗمًػم اعمٜم٤مر، عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م، ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، )9)
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ك ٓ يتٓمرَ إًمٞمف ؿمؽ ذم اًمققمد سمٜمٍم اهلل، ٕٟمف إن يم٤من ىمد أدر٤مسمف ىمررح وم٘مرد اًمقهـ واحلزن: طمت

 أد٤مب قمدوه ىمرح ُمثٚمف. 

 مح جح مج حج مث هتُّ  ًمٚمٛم١مُمٜملم وشمٌّمرػمهؿ سم٘مقًمرف - -وُمٜمٝم٤م: شمًٚمٞم٦م اهلل

، سم٘متؾ ُمثؾ ُمـ ىمتؾ ُمرٜمٙمؿ وأه ُمرثٚمٙمؿ، ويرقم أطمرد سم٤مًم٘مترؾ [931]آل قمٛمران:َّمخجس جخ

ضمدير سم٠من ئمٗمريمؿ سمٕمد وهرٜمٙمؿ وأٟمرتؿ أوًمٞمر٤مؤه، ومٙمرام مل واهلزيٛم٦م أول اًمٜمٝم٤مر وهؿ أقمداؤه، ومٝمق 

 يْمٕمٗمٝمؿ وهٜمٝمؿ وهؿ قمغم اًم٤ٌمـمؾ ومال شمْمٕمٗمقا أٟمتؿ وأٟمتؿ قمغم احلؼ.

 حج مث هتُّ ىمرر٤مل اسمررـ قم٤مؿمررقر: ذم إدراك اعم٘م٤مسمٚمرر٦م سمررام أدرر٤مب اًمٕمرردّو يررقم سمرردر

 وًمررٞمس، شمٕمررلمِّ أن يٙمررقن اًمٙمررالم شمًررٚمٞم٦م[ 931]آل قمٛمررران:َّمخجس جخ مح جح مج

 .(9)اعمٗمّنيـ ًمف مجع ُمـسم٤مًمٕم٘مقسم٦م يمام ىم٤م ٤مإقمالُمً 

 وومٞمف داومع ًمٚمٛمًٚمؿ يدومٕمف عمقادٚم٦م اجلٝم٤مد، وي٘مٞمٜمف سم٠من اًمققمد سم٤مًمٜمٍم ٕوًمٞم٤مئف ًمـ يتخٚمػ.

 مض ُّهرق وطمرده اًمرذي خيتر٤مر اًمِمرٝمداء،  -ؾمٌح٤مٟمف-: اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل سم٠من اهلل ٤موومٞمف أيًْم 

اًمذي جيٕمؾ ىمتٚمٝمؿ ذم ؾمٌٞمٚمف قمرلم احلٞمر٤مة اًمترل  ٤موهق أيًْم  [931]آل قمٛمران:َّمظ حط

 هل اًمِمٝم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م، ٓ همٞم٥م ومٞمٝم٤م.

يزيد ذم إيمررام اًمِمرٝمداء سمرام دردىمقا ذم إيامهنرؿ سمر٠من ٓ --واًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل يمذًمؽ سم٠من اهلل

 قمٚمٞمٝمؿ أداًل سمٗمتٜم٦م ذم ىمٌقرهؿ وٓ همػمه٤م. ايٙمقٟمقا ُمِمٝمقدً 

 َواهللَُّ ٓ حُيِر٥مُّ اًمٔمَّر٤معملِِمَ قد واًمٔمٚمرؿ وُمـ إمهٞم٦م يمذًمؽ: أن أي٦م شمٌٖمْمرٜم٤م ذم أهرؾ اجلحر

اًمذيـ يْمٕمقن اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف، وجيحدون طمؼ اهلل ر قمز وضمؾ ر ذم شمٍمومف اًمتر٤مم اًمٙم٤مُمرؾ 

ٟمٌٞمرف  اذم هذا اًمٙمقن، وي٤ًموون سملم ُمـ ُي٘مَتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وُمـ َي٘متؾ ذم ؾمرٌٞمؾ قمّمرٌٞمتف ُمٕم٤مٟمردً 

 ورؾمقًمف واًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف.

وُمـ إمهٞم٦م ُم٤م ذيمره اًمرازي ذم ىمقًمف: سملم اهلل شمٕم٤ممم أن اًمذي يّمٞمٌٝمؿ ُمـ اًم٘مررح ٓ جير٥م أن 

يزيؾ ضمدهؿ واضمتٝم٤مدهؿ ذم ضمٝم٤مد اًمٕمدو، وذًمؽ ٕٟمف يمام أدر٤مهبؿ ذًمرؽ وم٘مرد أدر٤مب قمردوهؿ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 9997(، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر. دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، شمقٟمس، 3/911( اًمتحرير واًمتٜمقير، )9)
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ُمثٚمف ىمٌؾ ذًمؽ، وم٢مذا يم٤مٟمقا ُمع سم٤مـمٚمٝمؿ، وؾمقء قم٤مىمٌتٝمؿ مل يٗمؽموا ٕضمؾ ذًمؽ ذم احلررب، ومٌر٠من ٓ 

 .(9)تقر ُمع طمًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمتٛمًؽ سم٤محلؼ أومميٚمح٘مٙمؿ اًمٗم

وُمٜمٝم٤م: ازدي٤مد اعمٜمًقب اإليامين سمٕمد دراؾمر٦م أير٦م اًمٙمريٛمر٦م، ومٌٕمرد هرذه اًمدراؾمر٦م يًتِمرٕمر 

اعمًٚمؿ سمٌِم٤مرة رسمف ر ؾمٌح٤مٟمف ر وشمًٚمٞمتف ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم أطمٚمؽ إوىم٤مت، ويتذيمر سمدراؾمر٦م أير٦م ُمر٤م 

ًمِمٝمداء، وأن اًمٜمر٤مس ًمٞمًرقا ؾمقاؾمرٞم٦م، اواظمتٞم٤مره  - -، ويقىمـ سمٜمٍم اهلل٤مطمدث ًمٕمدوه ؾم٤مسم٘مً 

سمؾ هٜم٤مك ومرَ سملم ُمـ يّمدَ ُمع اهلل وُمـ ٓ يّمدَ، وم٤مهلل يٛمحص إومراد سمح٥ًم ددىمٝمؿ ُمع 

رهبؿ وي٘مٞمٜمٝمؿ سمف، إمم همػم ذًمؽ ا٤م شمًٝمؿ سمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم رومع هذا اعمٜمًقب اإليامين ًمدى ُمرـ 

 يت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م.

 واًمًٜمٜمل ذم أي٦م اًمٙمريٛمر٦م أمهٞمر٦م يمرؼمى، ن ًمدراؾم٦م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مينإوجمٛمؾ اًم٘مقل ذم ذًمؽ: 

ذم شمدسمرٟم٤م ًمٙمت٤مب رسمٜم٤م، وٟمدرك إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ودمدد قمٓم٤مئف، وهبر٤م  ٤موقمٛم٘مً  ومٌٝم٤م ٟمزداد قمٚماًم 

ٟمًتٌنم سمٜمٍم اهلل وٟمثؼ سمققمده، وٟمقىمـ سمخػمي٦م اًم٘مدر ومال ٟمحرزن وٓ ٟمْمرٕمػ، وٓ ٟمت٘مٝم٘مرر قمرـ 

ظمالص واًمت٘مقى، وسمدراؾمرتٝم٤م ٟمًرتقصمؼ أن ؾم٤مطم٦م اجلٝم٤مد، وٟمقىمـ سم٠من اًمِمٝم٤مدة اظمتٞم٤مر أؾم٤مؾمف اإل

 .- -اهلل ٓ حي٥م اًمٔم٤معملم، ويٛمحؼ اًمٙم٤مومريـ، طمٞمٜمٝم٤م يزداد ُمٜمًقسمٜم٤م اإليامين، وددىمٜم٤م ُمع اهلل

*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(469/  9اعمٕمروف سمٗمخر اًمديـ اًمرازي، )( ُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م، حمٛمد سمـ قمٛمر 9)
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 املطمب الجاٌ٘

 وٕقف املطمي وَ دٕاٌب اإلعذاش يف اآلٖٛ

قمٚمٞمرف أن ي٘مررأ  ٤مإن اعمًٚمؿ سمٕمد دراؾمتف هذه أي٦م، وُمٕمرومتف ًمألهار اًمتل حتٛمٚمٝم٤م أدرٌأ ًمزاًُمر

آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمروح خمتٚمٗم٦م قمـ ذي ىمٌؾ، ومٞمٖمػم وضمٝمتف وهق يتٚمق يمت٤مب رسمف، وجيٕمؾ ذًمرؽ 

عم٤ًمره ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وٟمٔمرشمف هل٤م، يمام يًتِمٕمر أٟمف خم٤مـمر٥م سمٙمرؾ ُمر٤م ذم أير٤مت  ٤مشمّمحٞمحً 

أُمر ًمف، ويمرؾ هنرل  اًمتل يتٚمقه٤م ويتدسمره٤م، يًتِمٕمر أهن٤م أٟمزًم٧م ًمف هق، ومٙمؾ أُمر ذم اًم٘مرآن إٟمام هق

إٟمام هق ذم طم٘مٞم٘متف هنل ًمف، ويمؾ ظمٚمؼ ادوح ي٤ًمرع ذم اًمتحكم سمف، ويمؾ ظمٚمؼ ُمرذُمقم يًر٤مرع ذم 

اًمرذي  -ملسو هيلع هللا ىلص -اًمٗمرار ُمٜمف واًمتخكم قمٜمف، سمؾ وحم٤مرسمتف سمام هق ُمت٤مح ًمف، وهٙمذا طمتك ي٘متدي سمرؾمقًمف

 .(9)"يم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن"

قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم٤م،  ٤مأهاره٤م ُيّمٌأ ًمزاُمً ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وُمٕمرومتف هيمام أٟمف سمٕمد دراؾمتف 

ومٞمًتٌنم سم٤مًمٌنمى، وحيٛمد اهلل قمغم اًمتًٚمٞم٦م، ويتذيمر أي٤مم اهلل، ًمٞم٠مظمرذ ُمٜمٝمر٤م اًمٕمرؼم، وأن اًمرٜمٕمؿ ٓ 

شمدوم إٓ سم٤مؾمتداُم٦م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م، وؿمٙمر اعمٜمٕمؿ ورقم٤مي٦م طم٘مف ومٞمٝم٤م، واًمتٍمف ومٞمٝمر٤م سمرام يرورٞمف، 

ّم٤مدَ ذم إيامٟمف ُمـ همػمه، يمام أن اًمِمٝم٤مدة ُمٜم٦م وومْمرؾ ُمرـ ، ومٝمق يٕمٚمؿ اًمآ خُيَدع أسمدً  --واهلل

--اهلل ٓ هيٌف إٓ ُمـ ددَ ُمٕمف ر ؾمٌح٤مٟمف ر، ودارس أي٦م حيرذر ُمر٤م يًرتجٚم٥م همْمر٥م اهلل

ومٞمتجٜم٥م فمٚمٛمف ٟمٗمًف، ويتجٜم٥م فمٚمٛمف رسمف، ويتجٜم٥م فمٚمٛمف همػمه، وسم٤مجلٛمٚم٦م يتجٜمر٥م وورع يمرؾ 

٤م ودىم٤مئ٘مٝمر٤م هرذه، طمٞمٜمٝمر٤م حُترِدث رء ذم همػم ُمقوٕمف، ومٞمٕمٛمؾ اًمدارس هلذه أي٦م سمٙمؾ أهارهر

 .       ضمديدةً  ٤موروطًم  اضمديدً  ٤مأي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمف إٟم٤ًمٟمً 

  يمام أن دراؾم٦م اًمًٜمـ ر سمقضمف قم٤مم ر واًمٕمٚمؿ هب٤م اورة ٓزُم٦م: ومٝمق جيٜم٥م د٤مطمٌف آقمت٘م٤مد

اخل٤مـمئ، ويرومع ؿم٠من اعمًٚمٛملم، ويٕمرومٝمؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من سمٌٕمض طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأظمرضمرف احلر٤ميمؿ ذم اعمًرتدرك قمرغم 73979، سمررىمؿ: )-ريض اهلل قمٜمٝمر٤م-احلدي٨م أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده، قمـ قم٤مئِم٦م (9)

 (. 3961، سمرىمؿ: )-ريض اهلل قمٜمٝم٤م-اًمّمحٞمحلم، قمـ قم٤مئِم٦م
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شمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م  خل٤مـمئ٦م اًمتلا وم٤متٍمٞمٜمف اًمث٤مسمت٦م، وجيٜم٥م د٤مطمٌف اًمتوُمٕم٤مٟمٞمف وىمقاٟم اًمٕمٔمٞمؿ،

 اهلٛمجٞم٦م واًمٗمقى، سمؾ شمقىمٗمف قمغم ُم٤م أودقمف اهلل ذم هذا اًمٙمقن ُمـ ؾمٜمـ.

 سمقضمف ظم٤مص ر شمٕمرومٜم٤م اًمٕمديد ُمـ احلٙمؿ اًمترل يترزود هبر٤م اعمًرٚمؿ ُمرـ  ودراؾم٦م ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م ر

وطمده، وهق اًمرذي يٕمرقد إًمٞمرف قمٚمرُؿ  هذه اًمًٜم٦م، ومٞمٕمٚمؿ يمؾ واطمد ُمٜم٤م أن إُمر هلل ر ؾمٌح٤مٟمف ر

ًٌر سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مد ومٞمٙمرُمٝمؿ، وًمف ر ؾمٌح٤مٟمف ٤ماعم١مُمٜملم طم٘مً  إمم قمر٤ممل اًمِمرٝم٤مدة  ٤مر أن يؼمز ُم٤م يٕمٚمٛمرف همٞم

 ًمٞم٘مٞمؿ احلج٦م قمغم اًمٗم٤مقمٚملم قمغم ُم٤م يتٕم٤مرومف اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ.

   وذم اًمٕمٚمؿ هبذه اًمًٜم٦م سمِم٤مرة ذم شمرهمٞم٥م، سم٠من اهلل--يٗمٕمؾ ُمع اًمٙمٗمرة ومٕمؾ اعمح٥م، ًمئال ٓ 

حيزٟمقا قمغم ُم٤م أد٤مهبؿ، وٟمذارة ذم شم٠مدي٥م سم٠مهنؿ ُم٤م ُأظمذوا إٓ سمتْمٞمٞمٕمٝمؿ اًمثٖمر اًمذي أُمرهؿ سمرف 

ُمـ اًمتزُمقا ـم٤مقمتف وأُمر اهلل هب٤م ذم اعمٜمِمط واعمٙمره سمحٗمٔمف، وأىمٌٚمقا قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ ىمٌؾ أن يٗمرهمقا 

 ُمـ اًمٕمدو.

  :رع، ظم٤مد٦م سمٕمرد سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤م َّمسُّحيذر اعمًٚمؿ ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م طمٞمٜمام ي٘مرأ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

شمردل قمرغم اًمتجردد وآؾمرتٛمرار: ومٞمرقىمـ سمر٠من شمٚمرؽ اعمداوًمر٦م ؾمرٜم٦م "إدرايمف أن هذه اًمّمٞمٖم٦م 

 .(9)"ُمًٚمقيم٦م سملم إُمؿ ىم٤مـم٦ٌم إمم أن ي٠ميت أُمر اهللّ شمٕم٤ممم

  ومقاضم٥م اعمًٚمؿ دمر٤مه ؾمرٜم٦م اعمداوًمر٦م أن يٕمٞمٝمر٤م ويرتٗمٝمؿ أهارهر٤م، ويٕمٚمرؿ أن ديٜمٜمر٤م هرق ديرـ

آؾمتٛمرار قمغم ُمراىم٦ٌم اهلل واًمتٛمًؽ سم٤محلؼ، يردقمق إمم اًمتٗمٙمرر ذم أطمرقال اًمًر٤مسم٘ملم، وأظمرذ 

اًمٕمؼم واًمٕمٔم٤مت، وآُمتث٤مل ُٕمر اًم٘م٤مئد ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل، واًمتٕمٚمؿ ُمـ أظمٓم٤مء اًمٜمٗمس وأظمٓمر٤مء 

 ٤مًمتقازن اًمذي حي٘مؼ اعمراىم٦ٌم دون إومراٍط وٓ شمٗمريط. اًمٖمػم، وي٠مُمر سم

قمٚمٞمف أن يدأب  ٤مقاٟم٥م اإلقمج٤مز ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م يّمٌأ ًمزاُمً ضمهٜم٤م وم٢من اعمًٚمؿ سمٕمد دراؾمتف 

سم٤مًمٌنمى، ويِمٙمر اهلل قمغم ٟمٕمٛمف،  واًمتخٚمؼ سمام ومٞمف، ومٞمًتٌنم -ؾمٌح٤مٟمف–قمغم شمدسمر يمت٤مب اهلل 

ل اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس ًمٞمًتحؼ اإليمرام ُمٜمف، ويتٌٍم ويراقمل طمؼ اعمٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م، ويّمدَ ُمع اهلل ومٞمٌذ

 ،سمًٜمـ اهلل ذم ظمٚم٘مف، وىمقاٟمٞمٜمف احل٤ميمٛم٦م هلذا اًمٙمقن اعمٓمردة ومٞمف، ومٞمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ آٟمتٗم٤مع هب٤م

 ويٕمل ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م ومٞمًتٛمر قمغم ـم٤مقم٦م رسمف وُمراىمٌتف، وآقمت٤ٌمر سم٤مُٕمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م وُم٤م طمدث هل٤م.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/783ًمقد، سمتٍمف، )روح اعمٕم٤مين، إ (9)
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 اخلادتح
 :أُم٤م سمٕمد-ملسو هيلع هللا ىلص-، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد٤موسم٤مـمٜمً  اوفم٤مهرً  ااحلٛمد هلل أوًٓ وآظمرً 

 ومٗمل هن٤مي٦م اعمٓم٤مف أودٚمٜم٤م اًمٌح٨م إمم اًمٕمديد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م، وُمٜمٝم٤م:

أن إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕمٜم٤مه: حتدي اًم٘مرآن اًمٙمرريؿ اخلٚمرؼ ىم٤مـمٌر٦م قمرـ اإلشمٞمر٤من سمٛمثرؾ  أٔاًل:

ظمتٞم٤مر يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومجٚمرف، ومٝمق اًمدىم٦م ذم ا، اًم٘مرآن، أو سمٌمء ُمـ ُمثٚمف، أُم٤م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين

 وشمرشمٌٞمٝم٤م سمّمقرة سمديٕم٦م.

ًً ًًًًّٗ ]آل َّمخجس جخ مح جح مج حج مث هتُّ إن أيرررررر٦م اًمٙمريٛمرررررر٦م:  ا:ثاٌ

وردت ُمٗمٕمٛم٦م سم٠ميمثر ُمـ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمر٥م اإلقمجر٤مز اًم٘مررآين، وُمٜمٝمر٤م اإلقمجر٤مز [ 931قمٛمران:

ػم ذم ًمٗمرظ: اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل، ُمـ ُمثؾ ُمٕمٜمك اعمس واًم٘مرح واًمتداول، واًمتًرٚمٞم٦م واًمتٌِمرػم، واًمتٜمٙمر

ذم ؾمرٜم٦م اعمداوًمر٦م، وسمرف يمرذًمؽ ذم اًمٕمٚمرؾ  ٤م، وسمرف أيًْمر"يٛمًًٙمؿ"، واًمتٕمٌػم سم٤معمْم٤مرع ذم "ىمرح"

اًمثالث ًمٚمٛمداوًم٦م، وشمٙمرير اًمالم ًمت٠ميمٞمد سمٕمرض إومٕمر٤مل، وشم٠ميمٞمرد سمٕمْمرٝم٤م دون اًمرٌٕمض أظمرر، 

اوًمر٦م، واًمن ذم إىمح٤مم ٟمٗمل حم٦ٌم اهلل ًمٚمٔم٤معملم سمرلم هرذه اًمٕمٚمرؾ، واًمٌِمر٤مرة واًمؽمهمٞمر٥م ذم ؾمرٜم٦م اعمد

 سم٤مًمٗمتأ واًمْمؿ. "ىمرح"واًم٘مراءات ذم ًمٗمظ: 

وهل ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م، وُمٗمٝمقُمٝم٤م: ىم٤مٟمقن ، أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌٍمٟم٤م سمًٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل ذم ظمٚم٘مف :اثالّجً 

اهلل أو طمٙمٛمف ذم شمداول أطمقال اًمٌنم، ُمـ ؿمردة إمم رظمر٤مء وُمرـ رظمر٤مء إمم ؿمردة، وُمرـ ٟمٍمر إمم 

هزيٛم٦م، وُمـ هزيٛم٦م إمم ٟمٍم، إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُمٔم٤مهر شم٘مٚم٤ٌمت إطمقال وشمٖمٞمػم اعمقاىمرػ وشمرداول 

ٞم٘م٦م اًمّمٚم٦م سمًٜم٦م اًمتٖمػم، ذًمؽ أن ؾمٜم٦م اعمقاىمع، طم٥ًم شمٖمػم أطمقال اًمٜم٤مس أو صم٤ٌمهت٤م، وؾمٜم٦م اعمداوًم٦م وصم

اًمتٖمػم ٓزُم٦م ًمًٜم٦م اعمداوًم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٚمزوُم٦م ًمألومم، ومتحقًمرف ًم٘مرقم ٓ حيردث إٓ سمتحرقل هر١مٓء 

 اًم٘مقم قمـ ـم٤مقم٦م اهلل أو اًمت٘مّمػم ذم أواُمره ر ؾمٌح٤مٟمف ر 

وىمقاٟمٞمٜمف اًمتل دمري سم٤مـمراد وصم٤ٌمت، وقمٛمقم  --اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م شمٕمٜمل: أطمٙم٤مم اهلل :ازابّع

، وومؼ ُمِمٞمئ٦م اهلل وقمدًمف وطمٙمٛمتف ذم ؿمٛمقل، سمال شمٌدل وٓ حتقل، ُمرشم٦ٌم قمغم ؾمٚمقك اًمٌنمو

 خمٚمقىم٤مشمف.
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 ٤موقمٛم٘مً  ًمدراؾم٦م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين واًمًٜمٜمل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أمهٞم٦م يمؼمى، ومٌٝم٤م ٟمزداد قمٚماًم  :اّطخاو

اهلل وٟمثؼ  ذم شمدسمرٟم٤م يمت٤مب رسمٜم٤م، وٟمدرك إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ودمدد قمٓم٤مئف، وهب٤م ٟمًتٌنم سمٜمٍم

سمققمده، وٟمقىمـ سمخػمي٦م اًم٘مدر ومال ٟمحزن وٓ ٟمْمٕمػ، وٓ ٟمت٘مٝم٘مر قمـ ؾم٤مطم٦م اجلٝم٤مد، وٟمقىمـ سم٠من 

اًمِمٝم٤مدة اظمتٞم٤مر أؾم٤مؾمف اإلظمالص واًمت٘مقى، وسمدراؾمتٝم٤م ٟمًتقصمؼ أن اهلل ٓ حي٥م اًمٔم٤معملم، ويٛمحؼ 

 .--اًمٙم٤مومريـ، طمٞمٜمٝم٤م يزداد ُمٜمًقسمٜم٤م اإليامين وددىمٜم٤م ُمع اهلل 

، ومٞمًتٌنمر سم٤مًمٌنمرى، ٤مذه أي٦م أن يدأب قمغم اًمتخٚمؼ سمام ومٞمٝمهؿ سمٕمد دراؾمتف يٚمزم اعمًٚم :دّضًا ضا

ويِمٙمر اهلل قمغم ٟمٕمٛمف، ويراقمل طمؼ اعمٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م، ويّمدَ ُمع اهلل ومٞمٌذل اًمٖمر٤مزم واًمٜمٗمرٞمس ًمٞمًرتحؼ 

اإليمرام ُمٜمف، ويتٌٍم سمًٜمـ اهلل ذم ظمٚم٘مف، وىمقاٟمٞمٜمف احل٤ميمٛم٦م هلذا اًمٙمرقن اعمٓمرردة ومٞمرف، ومٞمٕمٛمرؾ ُمرـ 

 هب٤م، ويٕمل ؾمٜم٦م اعمداوًم٦م ومٞمًتٛمر قمغم ـم٤مقم٦م رسمف وُمراىمٌتف، وآقمت٤ٌمر سم٤مُٕمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م. أضمؾ آٟمتٗم٤مع

*** 

 انرٕطٍاخ:

  يقيص اًم٤ٌمطمر٨م ذم هن٤مير٦م هرذا اًمٌحر٨م سمر٤مًمتزود ُمرـ دراؾمر٦م أير٤مت اعمٚمٞمئر٦م سم٤مجلقاٟمر٥م

 اإلقمج٤مزي٦م، إلسمراز ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ أهار وهداي٤مت وُمقاقمظ.

  يمذًمؽ يقيص سم٤مٓهتامم سمدراؾم٦م اًمًٜمـ وشمٌٜمل اجل٤مُمٕم٤مت ًمدراؾمتٝم٤م يمٛم٘مرر دراد، ظم٤مد٦م

     ذم ختّمّم٤مت اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.  

***
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 ادلراجغ
 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( أ)

 .اعمراضمع إظمرى  ( ب)

اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: اًمًٞمقـمل )ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر(، ط: اعمٓمٌٕمر٦م  -ٔ

 هر.9497اًم٘م٤مهرةاعمٞمٛمٜمٞم٦م، 

 أهار اًمٌٞم٤من ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين، وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل، يمت٤مب قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.  -ٕ

 اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م د٤مًمأ سمـ أمحد رور٤م ط: ُمٙمتٌر٦م اًمٕمٌٞمٙمر٤من سم٤مًمرير٤مض  -ٖ

 م.9379/7119ط: أومم 

٤من أصمرػم اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم، أسمق طمٞم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمرـ طمٞمر -ٗ

 هر.9371اًمديـ إٟمدًمز، حت٘مٞمؼ: ددىمل حمٛمد مجٞمؾ، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: 

رة  -٘ اًم٘مرراءاُت  -اًمٌدور اًمزاهرة ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم اعمتقاشمرة ُمـ ـمري٘مل اًمِمر٤مـمٌٞم٦م واًمردُّ

اًمِم٤مذُة وشمقضمٞمٝمٝم٤م ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب، قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ قمٌرد اًمٖمٜمرل سمرـ حمٛمرد اًم٘مر٤ميض، دار 

 وت، ًمٌٜم٤من.اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػم

اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم،  -ٙ

حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م قمٞمًك اًم٤ٌمسمك احلٚمٌل، 

 م.9957هر،9476اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

واًمتقزيع، شمقٟمس،  اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم -7

 م.9997

اًمتٕم٤مريػ )اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ(، عمحٛمرد قمٌرد اًمررؤوف اعمٜمر٤موي، ط: قمر٤ممل  -8

 هر.9391اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة ط: أومم

اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمرـ قمركم اجلرضمر٤مين، ط/ دار اًمٙمتر٤مب اًمٕمرريب، سمرػموت ط:  -9

 هر حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ.9314اومم
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ِمٕمراوي، اخلقاـمر، حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي، ُمٓم٤مسمع أظم٤ٌمر اًمٞمقم، ٟمنم قم٤مم شمٗمًػم اًم -ٓٔ

 .م9997

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمرؼ:  -ٔٔ

 م.9999هر، 9371ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ـمٌٕم٦م: صم٤مٟمٞم٦م 

همرل، ُمٙمتٌر٦م وُمٓمٌٕمر٦م ُمّمرٓمٗمك اًمٌر٤مسمك احلٚمٌرل شمٗمًػم اعمراهمل، أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمرا -ٕٔ

 .م9936هر،  9465وأوٓده سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

م، ط: 9974شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م،  ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُمر٦م ًمٚمٙمتر٤مب، ط/ -ٖٔ

 .م9991

 .شمٗمًػم اعمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، ط: دار اعمٕم٤مرف، سمػموت، ًمٌٜم٤من، د. ت -ٗٔ

واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م، وه٦ٌم سمـ ُمّمرٓمٗمك اًمرزطمٞمكم، دار اًمٗمٙمرر  اًمتٗمًػم اعمٜمػم، ذم اًمٕم٘مٞمدة -٘ٔ

 هر.9398اعمٕم٤مس، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اًمتٗمًررػم اًمقاوررأ، حمٛمررد حمٛمررقد طمجرر٤مزي، دار اجلٞمررؾ اجلديررد، سمررػموت، اًمٓمٌٕمرر٦م:  -ٙٔ

 .هر9394اًمٕم٤مذة،

اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمرـ هم٤مًمر٥م أُمركم،  آي ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ -7ٔ

ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، حت٘مٞمرؼ: أمحرد حمٛمرد ؿمر٤ميمر، ُم١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م، اًمٓمٌٕمر٦م: إومم، أسمق 

 .م7111هر، 9371

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمرـ أيب سمٙمرر سمرـ ومررح إٟمّمر٤مري  -8ٔ

اخلزرضمل ؿمٛمس اًمرديـ اًم٘مرـمٌرل، حت٘مٞمرؼ: أمحرد اًمرؼمدوين وإسمرراهٞمؿ أـمٗمرٞمش، دار 

 م.9963هر، 9483اًمث٤مٟمٞم٦م،  اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م:

احلج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع،  احلًلم سمـ أمحد سمـ ظم٤مًمقيف، أسمق قمٌد اهلل، قمٌد اًمٕمر٤مل ؾمر٤ممل  -9ٔ

 .هر9319ُمٙمرم، دار اًمنموَ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م، 

دراؾمرر٤مت ذم قمٚمررقم اًم٘مرررآن، حمٛمررد سمٙمررر إؾمررامقمٞمؾ، دار اعمٜمرر٤مر، اًمٓمٌٕمرر٦م: اًمث٤مٟمٞمرر٦م  -ٕٓ

 .م9999هر،9399
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إؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمرٓمٗمك اإلؾمرت٤مٟمٌقزم احلٜمٗمرل اخلٚمرقيت، اًمٜمر٤مذ: دار روح اًمٌٞم٤من،  -ٕٔ

 .اًمٗمٙمر، سمػموت، د.ت

روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمرـ قمٌرد اهلل  -ٕٕ

احلًٞمٜمل إًمقد، حت٘مٞمؼ: قمركم قمٌرد اًمٌر٤مري قمٓمٞمر٦م، دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، سمرػموت، 

 .هر9395اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

اًمًامء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ُمـ آي٤مت اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل( زهمٚمقل راهمر٥م حمٛمرد اًمٜمجر٤مر،  -ٖٕ

 م.7115هر 9375ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط:صم٤مٟمٞم٦م

اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م ذم إُمرؿ واجلامقمر٤مت وإومرراد ذم اًمنمريٕم٦م اإلؾمرالُمٞم٦م، قمٌرد اًمٙمرريؿ  -ٕٗ

     .م9998هر 9399زيدان، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط: صم٤مًمث٦م،

ؾمٜم٦م اهلل ذم اًمؽمف واعمؽموملم، ًمِمٕم٤ٌمن رُمْم٤من حمٛمقد، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم دوري٦م يمٚمٞمر٦م دار  -ٕ٘

 .م(7118اًمٕمٚمقم، ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م، اًمٕمدد: )إددار ظم٤مص 

ذح ـمٞم٦ٌم اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، حمٛمد سمـ حمٛمرد سمرـ حمٛمرد، أسمرق اًم٘م٤مؾمرؿ، حمر٥م  -ٕٙ

وحت٘مٞمرؼ: اًمرديمتقر جمردي حمٛمرد  اًمديـ اًمٜمَُّقْيري، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، شم٘مديؿ

 .م7114هر، 9373هور ؾمٕمد سم٤مؾمٚمقم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

دحٞمأ ُمًٚمؿ، عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًرـ اًم٘مِمرػمي اًمٜمٞمًر٤مسمقري، حت٘مٞمرؼ: حمٛمرد  -7ٕ

 وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 

واًمتقزيرع، دٗمقة اًمتٗم٤مؾمػم، حمٛمرد قمركم اًمّمر٤مسمقين، دار اًمّمر٤مسمقين ًمٚمٓم٤ٌمقمر٦م واًمٜمنمر  -8ٕ

 م.9997هر،9397اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

قمررغم ـمريررؼ اًمتٗمًررػم اًمٌٞمرر٤مين،  ًمٗم٤موررؾ درر٤مًمأ اًمًرر٤مُمرائل، ط: ضم٤مُمٕمرر٦م اًمِمرر٤مرىم٦م،  -9ٕ

 .م7117هر، 9374

ومتأ اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراير٦م،  حمٛمرد سمرـ قمركم سمرـ حمٛمرد اًمِمرقيم٤مين،  -ٖٓ

 م.9963ره9484ط/ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، ط/ صم٤مٟمٞم٦م 
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       ٕ٘ 

 م7197  -9349اًمٕمدد اًمث٤مين  ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل       

اًمٙمٜمز ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، أسمق حمٛمد، قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ اًمقضمٞمف سمـ قمٌد اهلل سمرـ  -ٖٔ

قمغم اسمـ اعم٤ٌمرك اًمّت٤مضمر اًمقاؾمٓمّل اعم٘مرئ شم٤مج اًمديـ، حت٘مٞمرؼ: ظم٤مًمرد اعمِمرٝمداين، ُمٙمتٌر٦م 

 .م7113هر،9375اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

سمـ ُمٙمررم سمرـ ُمٜمٔمرقر إومري٘مرل اعمٍمري، ط: دار ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر: حمٛمد  -ٕٖ

 هر.9393ومم.إط: ، د٤مدرر سمػموت

جمٛمقع اًمٗمت٤موى، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م،  مجع وشمرشمٞم٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمرـ  -ٖٖ

ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مدٛمل اًمٜمجدي، واسمٜمف حمٛمد ـمٌع سم٢مذاف: اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمر١مون احلررُملم 

 هر.9498وممإاًمنميٗملم، ط/

د، أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمرـ أؾمرد اًمِمرٞم٤ٌمين، حت٘مٞمرؼ: ُمًٜمد أمح -ٖٗ

 م. 9995 -هر  9396أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

هرر، 596ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ: اًمٌٖمقي: )أيب حمٛمد احلًلم سمرـ ُمًرٕمقد اًمٗمرراء اًمٌٖمرقي( ت -ٖ٘

ط:  سمررررػموت، حت٘مٞمررررؼ ظمرررر٤مل اًمٕمررررؽ وُمررررروان ؾمررررقار، ط: دار اعمٕمرومرررر٦م،

 م.7117هر٤9374مُم٦ًماخل

اعمٕمجزة اًم٘مرآٟمٞم٦م )اإلقمجر٤مز اًمٕمٚمٛمرل واًمٖمٞمٌرل( د/حمٛمرد طمًرـ هٞمترق، ط: ُم١مؾمًر٦م  -ٖٙ

 م.9998هر9399ث٤مًمث٦ماًمط:  اًمرؾم٤مًم٦م،

ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد قمٛمرر، وآظمررون، اًمٜمر٤مذ: قمر٤ممل  -7ٖ

 .م7118هر، 9379اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ٞم٥م، حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سمٗمخر اًمرديـ اًمررازي، ط: دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث ُمٗم٤مشمٞمأ اًمٖم -8ٖ

 اًمٕمريب، سمػموت.

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمِمٝمػم سم٤مًمراهم٥م إدٗمٝم٤مين، ط: دار  -9ٖ

  .اعمٕمروم٦م، سمػموت، د.ت

 ُم٘مدُم٦م شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون، ط: دار اجلٞمؾ، سمػموت. -ٓٗ

ُمـ اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن اًمٙمرريؿ )ُمرع آير٤مت اهلل ذم اًمًرامء وإرض ذم ورقء  -ٔٗ
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       ٖ٘ 

 م7197  -9349اًمٕمدد اًمث٤مين  ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل       

اًمدراؾم٤مت اجلٖمراومٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م( أ. د. طمًـ أسمق اًمٕمٞمٜملم، ط: ُمٙمتٌر٦م اًمٕمٌٞمٙمر٤من 

 م.7115هر 9375ث٤مٟمٞم٦ماًمسم٤مًمري٤مض، ط: 

 ػموت،ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين، ط: دار اًمٗمٙمرر، سمر -ٕٗ

 م، حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت.9996ط: أومم

 ُمقؾمققم٦م وم٘مف آسمتالء، قمكم سمـ ٟم٤ميػ اًمِمحقد،  قمغم ُمقىمع: اعمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م. -ٖٗ

ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر، إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ اًمرسم٤مط سمـ قمركم سمرـ  -ٗٗ

 أيب سمٙمر اًمٌ٘م٤مقمل، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة.

أوم٤مَ وإٟمٗمس وإقمج٤مزه اًمٕمٚمٛمل عمحٛمد إسمراهٞمؿ ذيػ، ط: ُمٓمٌٕم٦م هداي٦م اًم٘مرآن ذم  -٘ٗ

 م.9986دار اًمًالم، اًم٘م٤مهرة،قم٤مم اعمديٜم٦م،

اًمقاذم ذم ذح اًمِم٤مـمٌٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع، قمٌد اًمٗمتر٤مح سمرـ قمٌرد اًمٖمٜمرل سمرـ حمٛمرد  -ٙٗ

 م.9997هر، 9397اًم٘م٤ميض، ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي ًمٚمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م، 

*** 

 

 

 

 



 

  



 


