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عُـٕاٌ انبـحث

اســـى انبـبحث

اإلسجبء اإليبي ٙاالثُب عشش٘

د .إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ

(دساست َمذٚت)

2

سٕسة االَفطبس ادلعبَٔ ٙانذالالث

3

صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

4
5
6
7
8
9
10

(جبيعت أو انمشٖ)

د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘
(جبيعت أو انمشٖ)

دَ .ذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبط
(جبيعت طٛبت)

لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ

د .عزٚزة عه ٙاالشٕل انعًش٘

أدة اخلصٕيت بني األفبضم يف ضٕء

د .عببذ بٍ عبذ اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ

حكٛٛف عمذ انُكبح يف انفمّ اإلساليٙ
ٌ
ٌ
ٌ
(دساست فمٓٛت َمذٚت)

د .حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙ
(جبيعت انعني)

إنزاو اإليبو انذاسلطُ ٙانشٛخني

د .صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبح

يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت
خصٕيت انشٛخني

(انكهٛت اجلبيعٛت ببنمُفزة)
(جبيعت انطبئف)

إخشاج حذٚث أب ٙانشٓى ( دساست َمذٚت)

(جبيعت اجملًعت)

خمبنفت انسُت انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًني

دٕٚ .سف بشري أمحذ عبذ اهلل

حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ

دَٕ .سة شبكش عهٗ انشٓش٘

ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ

د .حمًذ بٍ عه ٙحمًذ انمشَٙ

(دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

"انفكش انببطُ ٙاحلذٚث" أمنٕرجب

نٕسبئم انخٕاصم االجخًبع ٙيف انُظبو انسعٕد٘

(جبيعت ادلهك خبنذ)
(جبيعت اجملًعت)

(جبيعت ادلهك خبنذ)

انصفحبث
46-4
88 -47
131-89
172 -132
209-173
242-210
291-243
329-292
376-330
422-377

بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ :كبقـا حمؿدﷺ.

وبعد:

ؾال صك أن ادعرؾ َة تتحؼق بافتعؾم وتُصؼل بافتجربة ،وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبع ًا وـشػ ًا ،مع ما يراؾؼه من
ٍ
ٍ
ضريق ٍ
ٍ
ٍ
آمن،
افعؾم هبا من
وحي ُصل
وؽوص إػ افعؿق؛ حتى يتحصل
وحتؾقل وترـقب،
اشتؼراء واشتـباط،
ُ
افؽشف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفاَ ،
ُ
خال من األوهامٍ ،
ٍ
ٍ
ؿافب
بعقد ظن خداع ادظاهر ،ثم تُـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي ،من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحات ،ذم
غوي رصيح ،مسؾ ٍع ظن اإلهيام بافباضلٍ ،
ُف ٍ
تعؾقؿفا من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته
مـزه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخر ًا
ُ
فؾؿتؾؼي.
ِ
ِ
افـسق يستؾز ُم ؾضا ًء رحب ًا ،وك ْػس ًا صغوؾ ًة بادعرؾة دون حد ،ت َُس ِّؾم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق .وؿد
ادعرؾة ظذ هذا
وؿقا ُم

أصار اهلل ﷻ إػ هذا ذم ـتابه افؽريم ذم مواضع ظدة ،مـفا ؿوفه تعاػ :ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ﴾ [افعـؽبوت ،]92 ،12:وؿال تعاػ :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣ ﳤ﴾[اجلاثقة.]11:

متوؿف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ت َُشؽِّل رظاي ُة
وأثرها
ٌ
وما ُي ْسؾؿـا إفقه هذا هو أن ادعرؾ َة ُ
كتاج افبحث افعؾؿي؛ ؾتَ َؼد ُمفا واختال ُؾفا ُ
ٍ
ِ
ُ
افبحث افعؾؿي ظذ خصائص ُمتقزه ،وحتدد
رضورات فؾعامل افبؼي؛ وهلذا جيب أن يؼو َم
افبحث افعؾؿي وافعؿل ظذ إجادته وحتسغ كتاجه
ماهق َته افتي ُت َس ِّفل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ِؿبل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.
ِ
وممارشة افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة
وأبرز هذه اخلصائص تتؿثل ذم :ادوضوظقة افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُس َبق
ِ
ٍ
إمهال األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي
خالف ذفك -ظذ
بشؽل ؿبع ،هذا افتحقز افذي حيؿل افباحث رضور ًة -وإن ا ّدظى
ذم ذهن افباحث
َ
تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام هي ذم ذاهتا .وبافعؽس من هذا ؾنن افتزا َم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق
ٍ
معرؾة صحقحة.
افعؾؿقة ادحايدة افتي ت َُسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق ،وبافتايل تؼديم
وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ افدؿة وافوضوح؛ من خالل :اشتخدام افتػسر ادـطؼي ،وافتعبر افدؿقق وادالئم .وافبعد
ظن :افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط ،وإضالق افدظاوى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة ،وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر
األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.
ُ
افبحث ُضرؿ ًا موضوظق ًة مت َـؽّن
وافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز بنمؽاكقة افتحؼق وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة األبسط؛ بحقث يتضؿن
من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج ،وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة .وهذا ُيسفل
ٍ
فتػسرات أبسط هي أؿرب فؾػفم.
تضؿن افبحث
وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف خاصقة آحتامل ؾقام فقس ضريق إثباته :افـص افؼطعي دٓف ًة وثبوت ًا ،أو رضورات افعؼل ،أو
َ
افباحث وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة ،ـام تُسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من
آشتؼراء افتام .وصػة آحتامل هـا تـَبه
جفة ،وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿرائن األحوال وشقاؿات األحداث من ٍ
َ
افبحث
جفة أخرى؛ ٓشقام أن
ٍ
حؼائق ذم ٍ
ِ
فعؿل افعؼل اإلكساين ،وتراـ ِم افعؾم ،وأن َ
مؽان آخر
زمن ما أو
ظامل احلؼائق فقس ظادَ ًا كاجز ًا؛ ؾؼد تظفر
متظفر
افعؾؿي ذم جوهره
ٌ
ٌ
وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.
ٍ
مـظومة أخالؿقة تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف
هذه اخلصائص تعـي أن ظذ افباحث أ ْن يـطؾق من
ُ
افتحع ُ
ّ
بخ ُؾق األماكة وافصدق وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية
افبحث
ظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم

ُ
افباحث بافصز افذي يؿؽـه
ادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث خمُ ؾص ًا فؾحؼقؼة وحدها ،ويؽون مؾتزم ًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه .ـام يتخؾق
ُ
افبحث
من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا
افعؾؿي.

ِ
وبؼدرة افبحث افعؾؿي ظذ ِ
إكتاج معارف جديدة تمثر ذم
ومن واجب افباحث افعؾؿي أن يتحذ بافثؼة واإليامن بجفده افذي يبذفه
ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ ،ـام ظذ افباحث أيض ًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصهْ ،
وأن يدرس
مالءم َتفا وإمؽاكق َة آشتػادة مـفا بؽل دؿة ،دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي َدِا ؿد يؽون ممثر ًا ذم ادعرؾة .وذم ادؼابل يؼبل
احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.
وتطوره ،يتؿثل هذا اجلاكب ذم مـفج افبحث افذي يعـي جمؿوع
أبستؿوفوجي أص ٌقل يساكد َتؼد َمه
وافبحث افعؾؿي يؾزمه جاكبٌ
َ
ٌ
ادـفج افصور َة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ
افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل
ُ
مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلزية أيض ًا ،وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها
ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن
اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افبحث ثم تُستخرج مؽوكاته و ُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد
أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.
ٍ
بشؽل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر
وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها
ذاهتا ،وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئق ًا من ادـاهج ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة ،ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا
ادجال ،ورضورة تطويره ،وافعؿل ظذ دراشته ،وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج .وفعل اظتام َد ادـفج آشتؼرائي وادـفج
ٍ
بصورة مشسـة ذم ٍ
ـثر من افدراشات افطبقعقة واإلكساكقة ٌ
دفقل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛
آشتـباضي
وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ٍ
ظدد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه،
معرؾقة جديدة؛ ؾؽم ترك األول ِ
ٍ
وأن خيتز زماك ًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن إظامفه واإلؾادة مـه ذم ٍ
فًخر!...
آؾاق
وأخر ًا ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك
ِ
ٍ
حلؼقؼة ؿضايا آختالف ،وحترير أوجه
بوجه خاص ،ومآٓت ذفك ذم افـظر
ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي
افـزاع ؾقفا ،وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة ،وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال
ِ
مزرات افدظوة افسؾقؿة فه ،ؾضالً ظن أثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف ،وإدارة آختالف،
افؼادمة ،وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة ،وإجياد

ٍ
وافؼدرة ظذ افتعامل معه ،وخ ْؾق ٍ
معان ؾارؽة ،ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ
احلؼائق إػ
أؾق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه
ُ
ٍ
رصاظات متطرؾة.

وتلمل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:
َ
ُ
واكتحال ادبطؾغ
حتريف افغافغ
افعدول دماه احلؼقؼة ،يـػون ظـفا
ُحؾفا
َ
َ َحت ّريه افصدق ،وحتؼقق اإلخالص هلل تعاػ ،واشتشعار األماكة افتي ُ ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
حمايدة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم
بصورة
خصومه
وتلويل اجلاهؾغَ .ب ْؾ َه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء
ذاهتا ،وتـؿقة ؿدراته افبحثقة ،وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي .وهذا ـؾه
ِ
حلؼقؼة وواؿ ِع افبحث افعؾؿي افؼظي ،وـقػقة تطويره وحتسقـه ،وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من
يضعـا ذم حمل ادساءفة
مشؽالت ظرصه وؿضاياه.
واهلل أظؾم
وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ
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ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اعمٕم٤مين واًمدٓٓت

ًَخص ايبشح
ُمقوقع اًمٌح٨م :ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ،اعمٕم٤مين واًمدٓٓت.
هدف اًمٌح٨م :دراؾم٦م ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ،وسمٞم٤من ُمٕم٤مين آي٤مهت٤م ،واًمقىمقف قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ
دٓٓت مم٤م يٕملم قمغم شمدسمر اًم٘مرآن وآهتداء هبديف.
ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م :اشمٌٕم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم :وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمتٗمًػم اًمتحٚمٞمكم
ًممي٤مت ،واعمٜمٝم٩م آؾمتٜمٌ٤مـمل ُمـ ظمالل اؾمتٜمٌ٤مط دٓٓت أي٤مت.
أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م :فمٝمر ُمـ ظمالل دراؾم٦م هذه اًمًقرة اعمٌ٤مريم٦م أهن٤م إطمدى اًمًقر اعمٙمٞم٦م ،واًمتل
ووضمف ومٞمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٌ٤مد
أصمٌ٧م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالمه٤م اًمٌٕم٨م ،وأن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمؼ ٓري٥م ومٞمفّ ،
إمم قمدم آهمؽمار سمحٚمٛمف وإُمٝم٤مًمف ًمٚمٕمّم٤مة ُمـ اًمٕمٌ٤مد وقمدم ُمٕم٤مضمٚمتٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م :إذ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف
ؿمديد اًمٕم٘م٤مب ،يمام أصمٌت٧م اًمًقرة أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ويمؾ سمٕمٌ٤مده ُمالئٙم٦م حيّمقن قمٚمٞمٝمؿ أقماممهؿ
ويٙمتٌقهن٤م قمٚمٞمٝمؿ ،مم٤م يقضم٥م اإليامن هبؿ وسمام وصٗمٝمؿ سمف ُمـ صٗم٤مت ،وسمّمح٤مئػ إقمامل اًمتل
ويمٚمٝمؿ اهلل سمٙمت٤مسمتٝم٤م ،واإليامن سمٜمتٞمج٦م احلٗمظ واًمٙمت٤مسم٦م ُمـ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وأن ضمزاء إسمرار
اجلٜم٦م وضمزاء اًمٗمج٤مر اًمٜم٤مر.
أهؿ اًمتقصٞم٤مت :اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م ،ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ،واؾمتٜمٌ٤مط ُم٤م
طمقشمف ُمـ دٓٓت ٓ ،ؾمٞمام اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًم٘مْم٤مي٤م اًمتقطمٞمد ،وأريم٤من اإليامن،
واعمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات واًمٜمدوات سم٠موراق قمٛمؾ يتؿ دراؾمتٝم٤م طمقل هذه اًمًقرة اعمٌ٤مريم٦م،
وٟمحقه٤م ُمـ اًمًقر.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مرُ ،مٕمٜمك أي٦م ،دًٓم٦م أي٦م.
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م اهلل اعمٕمٌدي٦مٞم قمٓم٧مٜم سم٦مٞمُم٤ؾم. د:إقمداد

مين واًمدٓٓت٤مر اعمٕم٤مٗمٓمٟٓؾمقرة ا

Abstract
Surat AlInfitar; Meanings and Indications
Objectives of the Research: The study of Surat AlInfitar, explanation of
meanings of its verses, and the identification of the indications it contains,
which helps to contemplate the Qur’an and be led by its guidance.
Research Methodology: In this research, I followed the analytical method
through analytical interpretation of the verses and the deductive method
through deducing the indications of the verses.
Key Results Achieved: On studying this blessed surah, it was made clear that
it is one of the Meccan Surahs in which Allah (Glorified and Exalted be He)
prove the idea of resurrection, the day of resurrection is right in which there is
no doubt as well as telling people not to keep up in sin due to His leniency and
respite to the disobedient as He (Glorified and Exalted) is strict in punishment.
It has also been made clear by the blessed Surah that Allah (Glorified and
Exalted be He) has entrusted the angles to count and write down the deeds of
people which incurs belief in them and in their descriptions, records of deeds
with them, the result of recording whether, reward or punishment, and that the
reward of the righteous is the paradise and the punishment of the wicked is the
hellfire.
Recommendations: The necessity of reading the Surahs of the Holy Qura'n,
objective study of them, and deducing their indications especially the Surahs
that talk about monotheism and the pillars of belief.
Keywords: Surat AlInfitar, the meaning of the verse, and the indications of
the verse.
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م1212 -هـ2441  اًمٕمدد إول- مسمع قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اعمٕم٤مين واًمدٓٓت



إقمداد :د.ؾم٤مُمٞم٦م سمٜم٧م قمٓمٞم٦م اهلل اعمٕمٌدي

احلٛمد هلل ،أمحده ؾمٌح٤مٟمف وأؾمتٝمديف وأصمٜمل قمٚمٞمف اخلػم يمٚمف ،وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ
وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم و َُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ وسمٕمد،
وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤ممهدى وديـ احلؼ ،وأىم٤مم ضمؾ ؿم٠مٟمف ومٞمام أٟمزل قمٚمٞمف
ُمـ اًمٙمت٤مب اًمدٓئؾ قمغم صدق ُم٤م ضم٤مء سمف ممّ٤م يم٤من حمؾ اًمتٙمذي٥م ُمـ اًمٙم٤مومريـ اعمٙمذسملم سمرؾم٤مًمتف،
وُمـ ذًمؽ شمٙمذيٌٝمؿ سم٤مًمٌٕم٨م وإٟمٙم٤مرهؿ ًمٚمٞمقم أظمر ،وفمٜمٝمؿ أٟمف ٓ طمٞم٤مة إٓ هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م
وم٘م٤مًمقا ﱡﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ[اعم١مُمٜمقن،]37 :
ومج٤مء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٙمذ ًسم٤م زقمٛمٝمؿُ ،مؼمهٜمً٤م قمغم وضمقد يقم آظمر حي٤مؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف اًمٕمٌ٤مد
ّسمرهؿ ووم٤مضمرهؿ قمغم ُم٤م ىمدُمقا ُمـ ظمػم أو ذ.
وعم٤م يم٤مٟم٧م ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر إطمدى اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل قمٜمٞم٧م سم٢مصمٌ٤مت اًمٞمقم أظمر ،ويمقٟمف
طمؼ ٓري٥م ومٞمف ،وورد ومٞمٝم٤م ُم٤م يت٘مدم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ أهقال ،وىمع قمٚمٞمٝم٤م اظمتٞم٤مري وضمٕمٚمتٝم٤م حمقر
هذا اًمٌح٨م اًمذي ضمٕمٚم٧م ُمقوققمف (ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ،اعمٕم٤مين واًمدٓٓت).
أضباب اختٝاز املٛضٛع:
.2

ارشمٌ٤مـمف سمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ اًمتدسمر ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇﱠ[حمٛمد.]14 :
.1

شمٕمٚمؼ ُمقوقع اًمًقرة سم٢مطمدى أريم٤من اإليامن ،وهق اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر وُم٤م ومٞمف ُمـ
احلً٤مب واجلزاء.

 .3يمثرت اعمٖمري٤مت ،وشمٜمقع أؾمٌ٤مب اًمنم واًمٗمتٜم٦م ،وطم٤مضم٦م اًمٕمٌ٤مد إمم آشمٕم٤مظ سمٛمقاقمظ
اًم٘مرآن ،وشمذيمر أظمرة.
سدٚد ايبشح :ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر.
أٖداف ايبشح:
.2

اًمتٕمريػ سمًقرة آٟمٗمٓم٤مر ،وذيمر ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اًمًقر.

 .1اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مين آي٤مت اًمًقرة.
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إقمداد :د.ؾم٤مُمٞم٦م سمٜم٧م قمٓمٞم٦م اهلل اعمٕمٌدي

ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اعمٕم٤مين واًمدٓٓت

 .3سمٞم٤من دٓٓت أي٤مت ،وُم٤م طمقشمف ُمـ هداي٤مت.
.4

شمٜمٛمٞم٦م ضم٤مٟم٥م اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر :عم٤م يتٌٕمف ُمـ اًمتزام سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واضمتٜم٤مب ًمٚمٛمٕم٤ميص.

.5

اإلؾمٝم٤مم ذم شم٠مصٞمؾ اًمتٗمًػم اعمقوققمل ًمٚمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م.

َٓٗر ايبشح:
هت ذم هذا اًمٌح٨م وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم وآؾمتٜمٌ٤مـمل ،طمٞم٨م ىمٛم٧م سمتحٚمٞمؾ ُمٕم٤مين
آي٤مت اًمًقرة اعمٌ٤مريم٦م ،صمؿ اؾمتٜمٌٓم٧م ُمٜمٝم٤م دٓٓهت٤م وُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ هداي٤مت.
إدسا٤ات ايبشح:
.2

قمزوت أي٤مت إمم ؾمقره٤مُ ،مع ذيمر أرىم٤مُمٝم٤م وووٕم٧م ذًمؽ ذم أصؾ اًمٌح٨م.

.1

ظمرضم٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمـ ُمٔم٤مهن٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م،
وإن يم٤من ذم همػممه٤م ظمرضمتٝم٤م ُمـ ُمٔم٤مهن٤مُ ،مع ذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء ذم سمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م.

.3

وصم٘م٧م ُم٤م اؾمتٗمدت ُمٜمف ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء وآرائٝمؿ ،وم٢من يم٤من ُم٤م اؾمتٗمدت ُمٜمٝمؿ سمٜمّمف
ووٕمتف سملم قمالُم٤مت اًمتٜمّمٞمص اعمٕمرووم٦م وأطمٚم٧م ذم امه٤مُمش إمم ُمّمدره ُمٌ٤مذة ،وإن
يم٤من سمٛمٕمٜم٤مه وم٘مد ووٕمتف دون قمالُم٤مت شمٜمّمٞمص وأطمٚم٧م إًمٞمف ذم امه٤مُمش سمٙمٚمٛم٦م (اٟمٔمر.)..

 .4شمرمج٧م ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ.
ايدزاضات ايطابك :١شمقضمد سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سمًقرة آٟمٗمٓم٤مر ُمٜمٝم٤م:
.2

شمٗمًػم ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر شمٗمًػما حتٚمٞمٚمٞم٤م ًمٚم٘مرر ،وشمٗمًػم ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ًمّم٤مًمح آد،
وئمٝمر ُمـ قمٜمقاهنام اًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝمام وسملم هذا اًمٌح٨م ذم ضم٤مٟم٥م شمٗمًػم آي٤مت اًمًقرةً :مٙمـ
هذا اًمٌح٨م مل ي٘متٍم قمغم اًمتٗمًػم سمؾ درؾم٧م اًمًقرة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م ،يمذا آهتامم
سمام شمْمٛمٜمتف أي٤مت ُمـ امهداي٤مت واًمدٓٓت.

 .1حتقٓت ا ًَّمٜمٔمؿ ذم ؾمقريت آٟمٗمٓم٤مر وآٟمِم٘م٤مق سمرواي٦م طمٗمص قمـ قم٤مصؿ ،دُ .م٤مزن ُمقومؼ
صديؼ وُمٝم٤م حمًـ هزاع ،يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م يمريمقك ،وهذه اًمدراؾم٦م اهتٛم٧م سم٤مجل٤مٟم٥م
اًمٌالهمل وإفمٝم٤مر إؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ًمٚمًقرشملم ُمٌٞمٜم٦م اًمتحقل ذم اخلٓم٤مب سمٞمٜمٝمام ،ومل هتتؿ
سم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٗمًػمي ًمٚمًقر وإفمٝم٤مر دٓٓهت٤م ،وهق ُم٤م ىمّمدشمف ذم هذا اًمٌح٨م.
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إقمداد :د.ؾم٤مُمٞم٦م سمٜم٧م قمٓمٞم٦م اهلل اعمٕمٌدي

دًٓم٦م ؾمقر اًمتٙمقير وآٟمٗمٓم٤مر وآٟمِم٘م٤مق قمغم أطمداث يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دراؾم٦م أؾمٚمقسمٞم٦م
ُم٘م٤مرٟم٦م ،قمٛمر قمكم طمً٤من قمروم٤مت .اقمتٜمك هذا اًمٌح٨م سم٤مًمًقرة ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م
واًمًٞم٤مىمٞم٦م ،وهق أىمرب إمم اجل٤مٟم٥م اًمٚمٖمقي ُمٜمف إمم ضم٤مٟم٥م اًمتٗمًػم ،يمام أن ومٙمرة اًمٌح٨م
شم٘مقم قمغم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم صمالث ؾمقر وسمٞم٤من اًمِمخّمٞم٦م وإؾمٚمقب اخل٤مص ًمٙمؾ ؾمقرة ُمٜمٝمـ
ذم اًمدًٓم٦م قمغم هذا اعمقوقع اًمقاطمد ،دون شمٗمّمٞمؾ عمٕم٤مين ودٓٓت ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اًمذي
سمٞمٜمتف ذم سمحثل.

.4

ُمـ أهار اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر دراؾم٦م سمالهمٞم٦م ،د .قمٞمًك سمـ صالح اًمرضمٌل،
وىمد ايمتٗمك اًمٌ٤مطم٨م سمٌٞم٤من اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًممي٦م ُمع سمٞم٤من اإلقمج٤مز ذم ٟمٔمؿ هذه اًمًقرة
اًمٙمريٛم٦م ُمـ طمٞم٨م أًمٗم٤مفمٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م واعم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُم٤م ورد ذم ؾمقرة اًمتٙمقير ،وهل دراؾم٦م
قمٜمٞم٧م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٌالهمل أيمثر ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمتٗمًػمي.

خط ١ايبشح:
اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م شم٘مًٞمٛمف إمم ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وأرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،يم٤مٔيت:
اعم٘مدُم٦م :وومٞمٝم٤م أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مر اعمقوقع ،وأهداف اًمٌح٨م ،وُمٜمٝمجف ،وإضمراءاشمف ،وظمٓمتف.
اًمتٛمٝمٞمد :وومٞمف اًم٘مقل ذم ٟمزول اًمًقرة ،وأؾمامؤه٤م وؾمٌ٥م شمًٛمٞمتٝم٤م ،وومْمٚمٝم٤م ،وُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م
عم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اًمًقر.
اعمٌح٨م إول :أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وإصمٌ٤مت اًمٌٕم٨م.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :قمت٤مب اهلل ًمٚمٙم٤مومريـ سم٤مًمٜمٕمؿ ،واعمٙمذسملم سم٤مجلزاء إظمروي.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :يمت٤مسم٦م أقمامل اًمٕمٌ٤مد وإطمّم٤مؤه٤م.
اعمٌح٨م اًمراسمع :ضمزاء إسمرار واًمٗمج٤مر.
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف.
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متٗٝد
بني ٜد ٟضٛز ٠االْفطاز


اًم٘مقل ذم ٟمزول اًمًقرة.



أؾمامء اًمًقرة ،ووضمف شمًٛمٞمتٝم٤م.



ومْمؾ اًمًقرة.



ُمٜم٤مؾمٌ٦م اًمًقرة عم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م.

ايك ٍٛيف ْص ٍٚايطٛز:٠
ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ؾمقرة ُمٙمٞم٦م ومٕمـ اسمـ قمٌ٤مس

( )2أٟمف ىم٤ملٟ( :مزًم٧م ؾمقرة ﭐﱡﭐﱁ ﱂ

ﱃﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]2 :سمٛمٙم٦م)( .)1وورد ُمثٚمف( )3قمـ اسمـ اًمزسمػم ،)4(وىمد طمٙمك مج٤مقم٦م ُمـ

ِ
ر امه٤مؿمٛمل ا ْسم ُـ قمؿ َر ُؾمقل اهلل ط ،يم٤من
)َ (2قم ٌْد اهلل ْسمـ َقم ٌَّ٤مس ْسمـ َقم ٌْد اعمٓمٚم٥م ْسمـ ه٤مؿمؿ ْسمـ َقم ٌْد ُمٜم٤مفَ ،أ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ٤مس ا ًْم ُ٘م َر ّ
يًٛمك اًمٌحرً ،مًٕم٦م قمٚمٛمف ،ويًٛمك طمؼم إُم٦م ،وًمد واًمٜمٌل ط وأهؾ سمٞمتف سم٤مًمِمٕم٥م ُمـ ُمٙمَّ٦مُ ،وم٠ميت سمِ ِف اًمٜمٌَِّ ّل ط ومحٜمٙمف
سمري٘مف ،وذًمؽ ىمٌؾ امهجرة سمثالث ؾمٜملم وىمٞمؾ همػم َذًم ِ َؽَ .ىم َ٤مل ُقم ٌَ ْٞمد اهلل ْسمـ َقم ٌْد اهلل ْسمـ قمتٌ٦م :يم َ
َ٤من ا ْسم ُـ َقم ٌَّ٤مس َىمدْ وم٤مت اًمٜمَّ٤مس
سمخّم٤مل :سمٕمٚمؿ ُم٤م ؾمٌ٘مف ووم٘مف ومٞمام اطمتٞم٩م إِ ًَم ْٞمف ُمـ رأيف ،وطمٚمؿ ،وٟمً٥م ،وٟم٤مئؾ ،وُم٤م َر َأ ْي٧م أطمدً ا يم َ
َ٤من أقمٚمؿ سمام ؾمٌ٘مف ُمـ
طمدي٨م َر ُؾمقل اهلل ط ُِمٜمْ ُف ،وٓ سم٘مْم٤مء َأ ِيب َسمٙمْر ،وقمٛمر ،وقمثامن ُِمٜمْ ُف ،وٓ أوم٘مف ِذم رأي ُِمٜمْ ُف ،وٓ أقمٚمؿ سمِمٕمر وٓ قمرسمٞم٦م وٓ
ِ ِ
ِ
قمكم ْسمـ َأ ِيب َـم٤مًمِ٥م َ
قمَغم اًمٌٍمة،
سمتٗمًػم اًم٘مرآن ،وٓ سمحً٤مب وٓ سمٗمريْم٦م ُمٜمْ ُف ،وٓ أصم٘م٥م رأ ًي٤م ومٞمام اطمتٞم٩م إ ًَم ْٞمف ُمٜمْ ُف .اؾمتٕمٛمٚمف ّ
ِ
قمكم صٗملم ،ويم٤من أطمد إُمراء
قمكم ْسمـ أيب َـم٤مًم٥م ،وقم٤مد إمم احلج٤مز ،وؿمٝمد َُم َع ّ
أُمػماُ ،صم َّؿ وم٤مرىمٝم٤م ىمٌؾ أن ي٘متؾ ّ
ومٌ٘مل قمٚمٞمٝم٤م ً
ومٞمٝم٤م ،شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم سم٤مًمٓم٤مئػ ،وهق ا ْسم ُـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،اسمـ إصمػم ،)192 /3( ،حت٘مٞمؼ
قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2425 ،هـ2994 -م :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦م ،اًمٕمً٘مالين ،)252 -242/4( ،حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اجلٞمؾ -سمػموت2991 – 2421 ،م.
( )1اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـمل ،)437 /8( ،د.ط ،دار اًمٗمٙمر -سمػموت ،وقمزاه إمم اسمـ اًمييس و اًمٜمح٤مس
واسمـ ُمردويف و اًمٌٞمٝم٘مل .واٟمٔمر ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،اسمـ اًمييس ،ص ،33حت٘مٞمؼ :همزوة سمدير ،ط ،2دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ –
ؾمقري٦م 2428 ،هـ 2987 -م.
( )3أظمرج ىمقًمف اسمـ ُمردويف يمام ذم اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـملٟ ،مٗمس اجلزء و اًمّمٗمح٦م.
( )4قمَ ٌْد اهلل ْسمـ اًمزسمػم ْسمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد اًم٘مرر إؾمدي ،أول ُمقًمقد وًمد ذم اإلؾمالم سمٕمد امهجرة ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ ،ومحٜمٙمف
َر ُؾمقل اهلل ط وؾمامه قمَ ٌْد اهلل ،ويمٜم٤مه أسم٤م سمٙمر ،يم٤من صقا ًُم٤م ىمقاُم٤م ،ـمقيؾ اًمّمالة ،قمٔمٞمؿ اًمِمج٤مقم٦م ،طمٗمظ قمـ اًمٜمٌل ط وهق
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اعمٗمنيـ اإلمج٤مع قمغم ُمٙمٞمتٝم٤م(.)2
وشمرشمٞم٥م هذه اًمًقرة ذم شمٕمداد ٟمزول اًمًقر اًمث٤مٟمٞم٦م واًمثامٟملم ،ويم٤من ٟمزومه٤م سمٕمد ٟمزول
ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت وىمٌؾ ؾمقرة آٟمِم٘م٤مق(.)1
وهل شمًع قمنمة آي٦م سمال ظمالف(.)3
أمسا ٤ايطٛزٚٚ ٠د٘ تطُٝتٗا(:)4
مهذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م أؾمامء أرسمٕم٦م يمٚمٝم٤م شمدور طمقل اٟمٗمٓم٤مر اًمًامء اًمذي اومتتح٧م سمف،
ومًٛمٞم٧م ذم اعمّم٤مطمػ وُمٕمٔمؿ اًمتٗم٤مؾمػم سمًقرة آٟمٗمٓم٤مر ،وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر سمًقرة ﱡﱁ ﱂ

ﱃﱠ[آٟمٗمٓم٤مرً :]2 :مقىمقع هذه اجلٛمٚم٦م ذم أومه٤م .يمام أهن٤م شمًٛمك سمًقرة اٟمٗمٓمرت
= صٖمػم وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدي٨م وقمـ أسمٞمف وقمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وظم٤مًمتف قم٤مئِم٦م وؾمٗمٞم٤من سمـ أيب زهػم
وهمػمهؿ وهق أطمد اًمٕمٌ٤مدًم٦م وأطمد اًمِمجٕم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأطمد ُمـ وزم اخلالوم٦م ُمٜمٝمؿ ،ؿمٝمد اًمػمُمقك وومتح إومري٘مٞم٦م ويم٤من
اًمٌِمػم سم٤مًمٗمتح إمم قمثامن .ىمتٚمف احلج٤مج اًمث٘مٗمل ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ُمـ امهجرة .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م:) 142 /3( ،
اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م)94 -89/4( ،
( )2اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي ،)112/6( ،حت٘مٞمؼ اًمًٞمد سمـ قمٌداعم٘مّمقد ،د.ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت :اعمحرر
اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م ،)446/5( ،حت٘مٞمؼ قمٌداًمًالم قمٌداًمِم٤مذم ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2411 ،ه :زاد اعمًػم،
اسمـ اجلقزي ( ،)422 /حت٘مٞمؼ قمٌداًمرزاق ُمٝمدي ،ط ،2دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب -سمػموت2411 ،ه1222-م :روح اعمٕم٤مين،
إًمقد ،)167/25( ،حت٘مٞمؼ قمكم قمٌداًمٌ٤مري ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت2425 ،ه :اًمتحرير و اًمتٜمقير ،اًمٓم٤مهر
سمـ قم٤مؿمقر ،)269/32( ،د.ط ،دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – شمقٟمس2997 ،م.
( )1اًمتحرير و اًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر :)269/32( ،شمٗمًػم اعمراهمل ،)65/32( ،طُ ،2مٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل وأوٓده-
ُمٍم2365 ،ه2946 -م :شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح و اًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآن ،امهرري ،)289/32( ،إذاف
وُمراضمٕم٦م د .ه٤مؿمؿ ُمٝمدي ،ط ،2دار ـمقق اًمٜمج٤مة -سمػموت2412 ،ه1222 -م .
( )3اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ،اًمداين ،ص ،166حت٘مٞمؼ هم٤مٟمؿ احلٛمد ،طُ ،2مريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمؽماث – اًمٙمقي٧م2424 ،ه-
2994م :ومٜمقن إومٜم٤من ذم قمٞمقن قمٚمقم اًم٘مرآن ،اسمـ اجلقزي ،ص ،312ط ،2دار اًمٌِم٤مئر -سمػموت2428 ،ه2987 -م:
ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر ًمإلذاف قمغم ُم٘م٤مصد اًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل ،)264 /3( ،طُ ،2مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف – اًمري٤مض 2428 ،هـ -
2987م .
( )4اٟمٔمر سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزً ،مٚمٗمػموزآسم٤مدي ،)525 /2( ،حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٜمج٤مر ،د.ط ،اعمجٚمس
إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م  -جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة2426 ،هـ2996 -م :اًمتحرير و اًمتٜمقير،
( :)269/32روح اعمٕم٤مين ،إًمقد.)167/25( ،
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واعمٜمٗمٓمرة( .)2واًمّمٚم٦م سملم اؾمؿ اًمًقرة وُمْمٛمقهن٤م فم٤مهر ،طمٞم٨م يم٤من احلدي٨م ذم أول اًمًقرة قمـ
اًمً٤مقم٦م وُم٤م يت٘مدُمٝم٤م ُمـ أطمداث ،وآٟمٗمٓم٤مر احل٤مصؾ ًمٚمًامء هق أول شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت.
فضا ٌ٥ايطٛز:٠
اعمٗمّمؾ( ،)1اًمذي ُوم ِّْمؾ سمف رؾمقل اهلل ط
ُمـ ومْم٤مئؾ هذه اًمًقرة اعمٌ٤مريم٦م أهن٤م إطمدى ؾمقر ّ
وأقمٓمٞم٧م
اًمًٌع(،)3
أقمٓمٞم٧م ُمٙم٤من اًمتقراة
قمغم همػمه ُمـ اعمرؾمٚملم ،وم٘مد ورد قمٜمف ط ىمقًمف( :
ُ
ُ
َ
سم٤معمٗمّمؾ)(.)5
وومْمٚم٧م
ُمٙم٤من اًمزسمقر اعم ِ ِئلم،
ُ
وأقمٓمٞم٧م ُمٙم٤من اإلٟمجٞمؾ اعمث٤مين(ِّ ،)4
َّ
وُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م أيْم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم احل٨م قمغم اًمتٛمٕمـ ومٞمام دًم٧م قمٚمٞمف آي٤مهت٤م ،واًمتٗمٙمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م
وم٘مد ىم٤مل اًمرؾمقل طَُ ( :م ْـ َه ُه َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َيم َ٠م َّٟم ُف َر ْأ ُى َقم ْ ٍ
لمَ :وم ْٚم َٞم ْ٘م َر ْأ ﱡﱉ ﱊ
َّ

ﱋﱌﱠ[اًمتٙمقيرَ ]2 :و ﭐﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]2:ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﱖﱠﭐ

[آٟمِم٘م٤مق.)6()]2 :
( )2وهبذا آؾمؿ قمٜمقن مه٤م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،)266 /6( ،حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٜم٤مس ،ط ،2دار ـمقق
اًمٜمج٤مة2411 ،ه ،وسمف ؾمامه٤م اًمٗمػموزآسم٤مدي ذم سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز.)525/2( ،
( )1اعمٗمّمؾ :سمْمؿ اعمٞمؿ وومتح اًمٗم٤مء وُمٝمٛمٚم٦م ُمِمددة ويًٛمك اعمحٙمؿ ،اظمتٚمػ ذم أوًمف قمغم أىمقال ،رضمح اًمٜمقوي أن أوًمف
ٍ
يمٗمّمؾ ُمـ
احلجرات أُم٤م آظمره ومًقرة اًمٜم٤مس اشمٗم٤مىم٤م ،وًمف ـمقال وأوؾم٤مط .ؾمٛمل سمذًمؽ ٕن ؾمقره ىمّم٤مر ويمؾ ؾمقرة
اًمٙمالم .ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعمٜم٤موي ،)712،711 /1( ،ط ،2اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمىُ -مٍم2356 ،هـ.
( )3أي اًمًٌع اًمٓمقال.
( )4اعمث٤مين :وهل اًمًقر اًمتل آهي٤م ُم٤مئ٦م أو أىمؾ أو ُم٤م قمدا اًمًٌع اًمٓمقال إمم اعمٗمّمؾ ،ؾمٛمل ُمث٤مين ٕهن٤م أصمٜم٧م اًمًٌع ،أو ًمٙمقهن٤م
ىمٍمت قمـ اعمئلم وزادت قمغم اعمٗمّمؾ أو ٕن اعمئلم ضمٕمٚم٧م ُمٌ٤مدئ واًمتل شمٚمٞمٝم٤م ُمث٤مين .ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم،
اعمٜم٤موي)711/1( ،
( )5رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ،)288/18( ،حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرون ،طُ ،1م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م2412 ،هـ،
2999م :واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،)76-75/11( ،ح ( ،)286،287حت٘مٞمؼ محدي اًمًٚمٗمل ،طُ ،1مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-
وظمرج أطم٤مديثف خمت٤مر اًمٜمدوي ،ط،2
اًم٘م٤مهرة :واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن )228 ،72/4( ،سمرىمؿ ( ،)1155 ،1291طم٘م٘مف ّ
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد -اًمري٤مض2413،هـ1223-م ،يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م واصمٚم٦م ُمرومققم٤م سمف .واحلدي٨م صححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف ،)142/2( ،ح ( ،)2939ط ،3اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت2428 ،هـ2988-م ،وىم٤مل اًمِمٞمخ
ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد  :إؾمٜم٤مده طمًـ.
( )6رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ،)518 /8( ،ح( )4934و( ،)41 /22ح( :)5755ىم٤مل امهٞمثٛمل" :رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مديـ،
ورضم٤ممهام صم٘م٤مت .ورواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد أمحد" .جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،)234/7( ،حت٘مٞمؼ طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد،
د.طُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘مدد -اًم٘م٤مهرة2424 ،هـ2994-م.
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َٓاضب ١ايطٛز ٠ملا قبًٗا َٚا بعدٖا:
ُؾمٌ٘م٧م ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر سمًقرة اًمتٙمقير ،وفمٝمر اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اًمًقرشملم ذم وم٤محت٦م يمُؾ ُمٜمٝمام:
طمٞم٨م اومتتح٧م يمال اًمًقرشملم سمذيمر أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وذًمؽ "ًمٞمتّمؾ اًمٙمالم ومٞمٝمام اشمّم٤مل
اًمٜمٔمػم سم٤مًمٜمٔمػم واًمِمٌٞمف سم٤مًمِمٌٞمف"( )2ي٘مقل اعمراهمل(" :)1وهل يمً٤مسم٘متٝم٤م ُمٌدوءة سمقصػ أهقال يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م"(.)3
يمذًمؽ ُمـ أوضمف اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اًمًقرشملم أن ؾمقرة اًمتٙمقير اٟمتٝم٧م سم٘مقًمفﱡﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃﳄﱠ[اًمتٙمقير ]18 :وأن ذم سمداي٦م ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝﱠ[ آٟمٗمٓم٤مر ،]6 :وذم إفمٝم٤مر ُم٤م سملم اًمًقرشملم ُمـ شمٜم٤مؾم٥م ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل(" :)4عم٤م
ظمتٛم٧م اًمتٙمقير سم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٓ ُُي َْرج قمـ ُمِمٞمئتف ،وأٟمف ُمقضمد اخلٚمؼ وُمدسمرهؿ ،ويم٤من ُمـ
اًمٜم٤مس َُم ْـ يٕمت٘مد أن هذا اًمٕم٤ممل هٙمذا هبذا اًمقصػ ٓ آظمر ًمف (أرطم٤مم شمدومع وأرض شمٌٚمع ،وُمـ
ُم٤مت وم٤مت وص٤مر إمم اًمروم٤مت وٓ قمقد سمٕمد اًمٗمقات) اومتتح اهلل ؾمٌح٤مٟمف هذه سمام يٙمقن ُم٘مدُم٦م
اًمر ْوح واًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآن ،امهرري.)289/32( ،
( )2شمٗمًػم طمدائؼ َ
ُمدرس اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
( )1أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهملُ ،مٗمن ُمٍميُ ،مـ اًمٕمٚمامء .خترج سمدار اًمٕمٚمقم ؾمٜم٦م  2929صمؿ يم٤من ّ
هب٤م .ووزم ٟمٔم٤مرة سمٕمض اعمدارس .وقملم أؾمت٤مذا ًمٚمٕمرسمٞم٦م واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م همقردون سم٤مخلرـمقم .وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرةً .مف
يمت٥مُ ،مٜمٝم٤م احلًٌ٦م ذم اإلؾمالم ،اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف ،شمٗمًػم اعمراهمل ،قمٚمقم اًمٌالهم٦م .إقمالم ،اًمزريمكم،) 158 /2( ،
ط ،25دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم1221 ،م.
( )3شمٗمًػم اعمراهمل.)65/32( ،
سمره٤من اًمدَّ يـ اًمٌ٘م٤مقمل ،وًمد
ده٤م ُُم َقطمدَ ة َظم ِٗمٞم َٗم٦م -ا ْسمـ قمكم سمـ َأسمك سمٙمرَ ،
اًمراء سم ْٕم َ
اًمر َسم٤مط -سمِ َْمؿ َّ
( )4إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ سمـ ِّ
َشم ْ٘م ِري ًٌ٤م ؾمٜم٦م شمًع وصمامن ُم٤مئَ٦م ًمٚمٝمجرةُ ،م١مرخ أدي٥م .أصٚمف ُمـ اًمٌ٘م٤مع ذم ؾمقري٦م ،وؾمٙمـ دُمِمؼ ورطمؾ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس
ٍ
اًم٘مراآت َمجِٞم ًٕم٤م ًمٚمٕمنمة َوأظمذ قمَـ اًمت٘مل احلّمٜمل
واًم٘م٤مهرةَ ،ىم َر َأ قمغم اًمتَّ٤مج سمـ هب٤مدر ِذم ا ًْم ِٗم ْ٘مف واًمٜمحق وقمَغم اجلزرى ِذم
واًمنمف اًمًٌٙمل وا ًْم َٕم َالء اًم٘مٚم٘مِمٜمدي واحل٤مومظ ا ْسمـ طمجر وهمػمهؿ ،وسمرع ِذم َمجِٞمع ا ًْم ُٕم ُٚمقم و َوم٤مق إىمرانُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف:
قمٜمقان اًمزُم٤من ذم شمراضمؿ اًمِمٞمقخ وإىمران ،واًمٌ٤مطم٦م ذم قمٚمٛمل احلً٤مب واعمً٤مطم٦م ،وٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر،
وضمقاهر اًمٌح٤مر ذم ٟمٔمؿ ؾمػمة اعمخت٤مر ،وُمٍمع اًمتّمقف ،وُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر ًمإلذاف قمغم ُم٘م٤مصد اًمًقر وهمػمه٤م ،شمقذم ؾمٜم٦م
 885هـ .ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،اسمـ اًمٕمامد ،)529 :9( ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إرٟم٤مؤوط ،ظمرج أطم٤مديثف :قمٌد
اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ،ط ،2دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ  -سمػموت2426 ،هـ 2986 -م :اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن
اًمً٤مسمع ،اًمِمقيم٤مين ،)29 /2( ،د.ط ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،إقمالم.)57 -56 /2( ،
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عم٘مّمقد اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُمـ أٟمف ٓ سمد ُمـ ٟم٘مْمف مهذا اًمٕم٤ممل وإظمراسمف ًمٞمح٤مؾم٥م اًمٜم٤مس ومٞمجزي يم ًّ
ال ُمٜمٝمؿ
ُمـ اعمحًـ واعمزء سمام قمٛمؾ"(.)2
أُم٤م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ًمًقرة اعمٓمٗمٗملم سمٕمده٤م :ومٛمـ طمٞم٨م أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمد ذيمر ذم
حل َٗم َٔم٦م ،وإطمّم٤مئٝمؿ قمغم اًمٕمٌ٤مد أقماممهؿ ويمت٤مسمتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وذم ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم ّسملم
ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ا َ
طم٤مل ذًمؽ اًمٙمت٤مب اعمرىمقم ،وأٟمف إ ُّم٤م أن يٙمقن ذم قمٚمٞملم أو ذم ؾمجلم.
ويمذًمؽ وم٘مد ورد ذم ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر طم٤مل إسمرار واًمٗمج٤مر ،وشمٜم٤موًم٧م اعمٓمٗمٗملم احلدي٨م
قمـ اًمٗمري٘ملم سمتٗمّمٞمؾ أيمؼم .وىمد أؿم٤مر اًمٗمخر اًمرازي إمم وضمف اعمٜم٤مؾمٌ٦م سملم ظم٤ممت٦م آٟمٗمٓم٤مر
وظم٤ممت٦م اعمٓمٗمٗملم ،وذًمؽ قمٜمد شمٗمًػمه ًمًقرة اعمٓمٗمٗملم وم٘م٤مل" :اقمٚمؿ أن اشمّم٤مل أول هذه اًمًقرة
سمآظمر اًمًقرة اعمت٘مدُم٦م فم٤مهرٟٕ :مف شمٕم٤ممم ّسملم ذم آظمر شمٚمؽ اًمًقرة أن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ صٗمتف أٟمف
ﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]29:وذًمؽ ي٘متيض هتديد ًا
قمٔمٞم ًام ًمٚم ُٕمّم٤مة ومٚمٝمذا أشمٌٕمف سم٘مقًمف ﭐﱡﭐﲥ ﲦﲧﱠ[اعمٓمٗمٗملم.)1(]2:


(ٟ )2مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل ،)347/8( ،حت٘مٞمؼ قمٌداًمرزاق اعمٝمدي ،د.ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
سمػموت2425 ،هـ2995 -م.
(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مً ،مٚمرازي ،)82/32( ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت2412 ،هـ1222 -م.
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املبشح األٍٚ
أٖٛاٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١إثبات ايبعح.
اومتتح٧م ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر سمذيمر سمٕمض أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وُم٤م يت٘مدُمف ُمـ إطمداث
اًمٕمٔم٤مم ،وأومم شمٚمؽ إهقال ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃﱄﱠ[آٟمٗمٓم٤مر]2 :
واٟمٗمٓم٤مره٤م اٟمِم٘م٤مىمٝم٤م( ،)2يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ[آٟمِم٘م٤مق ]2 :وىمقًمف شمٕم٤ممم:
قمؼم قمـ
ﭐﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼﱠ[اًمرمحـً ،]37 :مٙمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ّ
آٟمِم٘م٤مق سم٤مٟٓمٗمٓم٤مر :عم٤م طمقاه هذا اًمٚمٗمظ ُمـ اًمِمدّ ة ،وُم٤م يٌدو ومٞمف ُمـ إصقات سمحٞم٨م يتٜم٤مؾم٥م
ُمع إطمداث اعمذيمقرة سمٕمده ُمـ اٟمتث٤مر اًمٙمقايم٥م وشمٗمجػم اًمٌح٤مر وسمٕمثرة اًم٘مٌقر.
وم٤مًمًامء حمٙمٛم٦م اًمٌٜم٤مء ،اعمقصقوم٦م سم٠مهن٤م ؾم٘مػ حمٗمقظ ،واًمتل أؿم٤مر -ؾمٌح٤مٟمف -إمم اشمً٤مىمٝم٤م
واٟمتٔم٤مُمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱠ[اعمٚمؽ:
 ]4-3شمتٗمٓمر ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ :هٞمٌ٦م هلل ،وىمٞمؾ :إٟمام شمتٗمٓمر ًمٜمزول اعمالئٙم٦م(ً .)1م٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐ

( )2ىم٤مًمف اًمًدي .اٟمٔمر ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،اًمٗمراء ،)143/3( ،حت٘مٞمؼ أمحد يقؾمػ وآظمرون ،ط ،2دار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م-
ُمٍم :همري٥م اًم٘مرآن ،اسمـ ىمتٞمٌ٦م ،ص ،528د.ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2398،هـ2978 -م :شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ
ؾمٚمٞمامن ،)623 /4( ،حت٘مٞمؼ قمٌداهلل ؿمح٤مشم٦م ،ط ،2دار إطمٞم٤مء اًمؽماث -سمػموت2413 ،ه :.ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي
اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي ،)274 /14( ،حت٘مٞمؼ د .قمٌد اهلل اًمؽميمل،ط ،2دار قم٤ممل اًمٙمت٥م – اًمري٤مض2414،هـ1223-مُ :مٕم٤مين
اًمزضم٤مج ،)195 /5( ،حت٘مٞمؼ قمٌداجلٚمٞمؾ ؿمٚمٌل ،ط ،2قم٤ممل اًمٙمت٥م -سمػموت2428 ،هـ2988 -م:
اًم٘مرآن وإقمراسمف،
ّ
اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي ،)433 /4( ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد و اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ود .أمحد اجلٛمؾ و د .قمٌداًمرمحـ اًمٕمقيس،
ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت2425 ،هـ2994 -م :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ،اًمثٕمٚمٌل ،)9 /19( ،حت٘مٞمؼ قمدد ُمـ اًمٌ٤مطمثلم،
أذف قمغم إظمراضمف د .صالح سم٤مقمثامن وآظمرون ،ط ،2دار اًمتٗمًػم – ضمدة2436 ،هـ1225 -م :اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم
سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـمل )418 /22( ،وقمزاه ٓسمـ اعمٜمذر.
( )1شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :)623 /4( ،سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي ،)531 /3( ،حت٘مٞمؼ د .حمٛمقد ُمٓمرضمل ،د.ط ،دار
اًمٗمٙمر -سمػموت :إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد ،)212 /9( ،د.ط ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب -سمػموت  :أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،)449 /8( ،د.ط ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم-
سمػموت2425 ،هـ2995 -م
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ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱠ[اًمٗمرىم٤من ،]15 :ي٘مقل اًمٌٞمٝم٘مل" :وىمد أظمؼم
اهلل ّ 
أن اًمًاموات يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٓمقي٤مت سمٞمٛمٞمٜمف ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝﱞﱠ[إٟمٌٞم٤مء ]224 :وحيتٛمؾ أهن٤م إذا وه٧م يمام ىم٤مل :ﭐﱡﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵﱠ[احل٤مىم٦م ،]26 :إن اعمالئٙم٦م يٓمقوهن٤م سم٠مُمر اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ـم ًٞم٤م ؿمديدً ا ًمئال شمٕمقد
ومتٜمنم ...ويم ّٚمام ُ
ـمقي٧م ؾمامء ٟمزًم٧م ُمالئٙمتٝم٤م إمم إرض يمام ىم٤مل :ﭐﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺﱻﱠ[اًمٗمرىم٤من.)2("]15 :
وىمد ضم٤مء ومٕمؾ آٟمٗمٓم٤مر هٜم٤م ُمًٜمد ًا إمم اًمًامء ُمع أن وم٤مقمٚمف هق اهلل شمٕم٤ممم :إؿم٤مرة إمم ؾمٝمقًم٦م
إُمر قمٚمٞمف ويم٠مهن٤م ؾمتٜمٗمٓمر وطمده٤م سمٛمجرد أن ي٠مذن اهلل مه٤م ،وم٢مٟمام أُمره إذا أراد ؿمٞمئ ً٤م أن ي٘مقل ًمف
يمـ ومٞمٙمقن .وومٞمف يمذًمؽ اًمدًٓم٦م قمغم هقم٦م آؾمتج٤مسم٦م ُمٜمٝم٤م ،وـم٤مقمتٝم٤م ُٕمر رهب٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱓ

ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚﱠ[آٟمِم٘م٤مق ،]1-2:ىم٤مل اعمٗمنون :أي :أـم٤مقم٧م أُمر
رهب٤م طملم أُمره٤م(.)1
وذم وصػ اًمًامء سم٤مٟٓمٗمٓم٤مر ،ختقيػ ًمٚمٕمٌ٤مد وأٟمف يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ أن يٕمدّ وا ًمذًمؽ اًمقىم٧م
اًمٕمدة ويتخذوا ًمف إهٌ٦م ،وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل اًمًاموات أقمٔمؿ خمٚمقىم٤مت اهلل يمام ّ
دل قمغم ذًمؽ
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭﲮﱠ[هم٤مومر ،]57 :واعمقصقوم٦م سم٤مًمِمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠﭐ

[اًمٜمٌ٠م ]21 :ومٙمٞمػ هق طم٤مل ُمـ هق دوهن٤م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت؟ ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل" :وعم٤م يم٤من يٚمزم ُمـ
اٟمٗمٓم٤مره٤م وهٞمٝم٤م وقمدم إُمً٤ميمٝم٤م عم٤م أصمٌ٧م هب٤م ًمٞمٙمقن ذًمؽ أؿمد ختقيٗم ً٤م عمـ حتتٝم٤م سم٠مهنؿ يؽمىمٌقن يمؾ
وىم٧م ؾم٘مقـمٝم٤م أو ؾم٘مقط ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝم٤م ومقىمٝمؿ ومٞمٙمقٟمقن سمحٞم٨م ٓ ي٘مر مهؿ ىمرار"(.)3

( )2ؿمٕم٥م اإليامن ،اًمٌٞمٝم٘مل.)453 /2( ،
( )1اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)132 /14( ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ،اًمثٕمٚمٌل :)95 /19( ،سمحر اًمٕمٚمقم،
اًمًٛمرىمٜمدي :)562 /3( ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،)356 /8( ،حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًلم ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
سمػموت2429 ،هـ.
(ٟ )3مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)347 /8( ،
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صمؿ ذيمر اهلل ُ م٤م يٚمزم ُمـ اٟمٗمٓم٤مر اًمًامء وهق اٟمتث٤مر يمقايمٌٝم٤م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱅ ﱆ

ﱇﱈﱠ [آٟمٗمٓم٤مر ،]1 :واًمٙمقايم٥م هل اًمٜمجقم( )2اعمزهرة اًمتل شمزيـ اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ًم٘مقًمف
شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱠ[اًمّم٤موم٤مت ،]6 :وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﱠ[اعمٚمؽ،]5 :وم٢مهن٤م
ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ ًمِمدة أهقاًمف شمتٜم٤مصمر وشمتً٤مىمط ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م(" )1شمً٤مىمٓم٤م يم٠مٟمف ًمنقمتف ٓ
ٍ
وم٤مقمؾ ًم٘مقة شمداقمٞمف إمم اًمتً٤مىمط"(.)3
حيت٤مج إمم ومٕمؾ
صمؿ عم٤م سملم اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م حيدث ذم ذًمؽ اًمٞمقم ًمٌٕمض اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م ،أظمؼم قمـ اٟمٗمٓم٤مر
إرولم إؿم٤مر ًة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱉ ﱊ ﱋﱌﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]3 :إذ ذه٥م ُمٕمٔمؿ اعمٗمنيـ
ٍ
سمٕمض سمزوال ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ طمقاضمز ،واظمتالط قمذهب٤م
إمم أن ُمٕمٜمك شمٗمجػمه٤م ومتح سمٕمْمٝم٤م إمم
سمٛمٚمحٝم٤م طمتك شمّمػم سمحرا واطمدً اِ ،
ٞمض قمغم ؾمٓمح إرض(.)4
وشمٗم ُ
ً

( )2اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ،ص ،695حت٘مٞمؼ صٗمقان داودي ،د.ط ،دار اًمٕمٚمؿ – دُمِمؼ2421 ،هـ :
قمؿ ،اسمـ قمثٞمٛملم ،ص ،88إقمداد وختري٩م ومٝمد
ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل :)348 /8( ،شمٗمًػم ضمزء ّ
اًمًٚمٞمامن ،ط ،1دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -اًمري٤مض2413 ،هـ1221 -م.
( )1شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :)622/4( ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)274/14( ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من،
اًمثٕمٚمٌل :)9/19( ،اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،اسمـ قمٓمٞم٦م :)446 /5( ،اًمٌحر اعمحٞمط ،أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز،
( ،)348/8حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد و اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ؿم٤مرك ذم اًمتح٘مٞمؼ د .زيمري٤م اًمٜمقىمل و د .أمحد اجلٛمؾ،
ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت2411 ،هـ1222 -م.
(ٟ )3مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)348 /8( ،
( )4اٟمٔمر شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :)623 /4( ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠موسمؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)274 /14( ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من،
اًمثٕمٚمٌل :)145/19( ،اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي :)433 /4( ،اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م :)446 /5( ،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم
سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـمل :)418/8( ،إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد.)212 /9( ،
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ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اعمٕم٤مين واًمدٓٓت

(ؾم ِّجرت) ،ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي(:)2
وىمٞمؾ :إن ىمقًمف ( ُّوم ِّجرت)
ٌ
ُمرادف ذم اعمٕمٜمك ًم٘مقًمف ُ
ومجر اهلل سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ومذه٥م ُم٤مؤه٤م( .)1وىم٤مل أسمق اًمًٕمقد(" :)3وروي أن إرض شمٜمِمػ اعم٤مء
ّ
سمٕمد اُمتالء اًمٌح٤مر ومتّمػم ُمًتقي ً٦م ،وهق ُمٕمٜمك اًمتًجػم قمٜمد احلًـ .)4("
واإلظمٌ٤مر سم٤مٟمٗمٓم٤مر إرض سمٕمد اإلظمٌ٤مر سم٤مٟمٗمٓم٤مر اًمًامء "ًمٞمجٛمع سملم اًمتخقيػ سم٤معمُٓمِؾ
واًمؽمويع سم٤معمُ ّ
(ومجرت)" :ومّم٤مرت إرض يمٚمٝم٤م ُم٤م ًء ،وٓ
٘مؾ"(" )5ىم٤مل اًمرسمٞمع سمٕمد سمٞم٤مٟمف عمٕمٜمك ّ
ؾمامء وٓ أرض وم٠ميـ اعمٗمر؟"(.)6
"صمؿ دومٕم٤م عم٤م يتقمهف اًمٌٕمض ُمـ أن َهم ْٛمر اًم٘مٌقر ي٘متيض قمدم ىمٞم٤مم أهٚمٝم٤م ،ور ًّدا قمغم ُمٜمٙمري

( )2احلًـ سمـ أيب احلًـ يً٤مر اًمٌٍمي إٟمّم٤مري ُمقٓهؿ ،صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ،ؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف سم٤مًمٌٍمة ،طمج٦م رأؾم ً٤م ذم
قمنم وُم٤مئ٦م وىمد ىم٤مرب اًمتًٕملم .شمذيمرة احلٗم٤مظ ،اًمذهٌل ،)72 /2( ،د.ط ،دار
اًمٕمٚمؿ ،يم٤من يرؾمؾ يمثػم ًا ويد ًّمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م ٌ
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموتُ :مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اًمذهٌل ،)517 /2( ،حت٘مٞمؼ قمكم اًمٌج٤موي ،د.ط ،دار
اعمٕمروم٦م – سمػموت :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،ص ،136حت٘مٞمؼ أسمق إؿمٌ٤مل صٖمػم أمحد اًمٌ٤ميمًت٤مين ،د.ط ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض2412 ،هـ.
( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن :)275 /14( ،واًمثٕمٚمٌل ذم يمِمػ اًمٌٞم٤من :)9 /19( ،واعم٤موردي ذم
اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن :)112 /6( ،واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم :)422 /4( ،واسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ:)339/8( ،
وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر )418 /8( ،قمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ وقمزاه إمم قمٌد سمـ ُمحٞمد.
( )3حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي ،اعمقمم أسمق اًمًٕمقدُ ،مٗمن ؿم٤مقمرُ ،مـ قمٚمامء اًمؽمك اعمًتٕمرسملم .وًمد سم٘مرب اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م
٤مؿمٞم٦م اًمتَّج ِريد وذح اعمِْ ْٗمتَ٤مح وذح اعمقاىمػ ُمـ َأوًمف إِ َمم ِ
ِ
ِ
ِ
آظمره
َ
َ
ْ
ؾمٜم٦م ؾم ّ٧م َوشم ًْٕملم َو َصم َام ِٟمامئَ٦م ،ودرس ذم سمالد ُمتٕمددةَ ،ىم َر َأ َطم َ
قمغم َأسمِٞمف َويم َ
َ٤من ِذم ُُم ًْٜمد اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦م َىم ِريٌ٤م إِ َمم َصم َالصمِلمَ ؾمٜم٦م ،وشم٘مٚمد اًم٘مْم٤مء ذم سمروؾم٦م وم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٤مًمروم ايكم.
وأوٞمػ إًمٞمف اإلومت٤مء ؾمٜم٦م  951هـ،يم٤من طم٤مض اًمذهـ هيع اًمٌدهي٦مُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب
اًمٙمريؿ ،حتٗم٦م اًمٓمالب ذم اعمٜم٤مفمرة ،ورؾم٤مًم٦م ذم اعمًح قمغم اخلٗملم ،ورؾم٤مًم٦م ذم ُمً٤مئؾ اًمقىمقف ،وهمػمه٤م ،شمقذم ؾمٜم٦م ا ْصمٜمَت ْ ِ
َلم
َو َصم َامٟمِلمَ َوشمِ ًْ ِ
ٕمامئَ٦م .ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،اسمـ اًمٕمامد :)584 :22( ،ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـً ،مألدٟمف وي،
ص ،399 – 398/حت٘مٞمؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي ،طُ ،2مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  -اًمًٕمقدي٦م2427 ،هـ2997 -م:
إقمالم) 62 -59 /7( ،
( )4إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد.)212 /9( ،
(ٟ )5مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)348/8( ،
( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼٟ ،مٗمس اجلزء واًمّمٗمح٦م.
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اًمٌٕم٨م ُمـ ىمريش وهمػمهؿ"

إقمداد :د.ؾم٤مُمٞم٦م سمٜم٧م قمٓمٞم٦م اهلل اعمٕمٌدي

()2

اًم٘م٤مئٚملم ﭐﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮﱯﱠ[اإلهاء ]98 :ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]4 :أيُ :ىمٚمِ٥م
شمراهب٤م و ُأ ِ
ظمرج ُمـ ُدومِـ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمقشمك أطمٞم٤م ًء(.)1
هذا وىمد أصمٌ٧م اهلل شمٕم٤ممم اًمٌٕم٨م ذم ُمقاـمـ يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وأظمؼم قمـ إظمراج
اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىمٌقرهؿ أطمٞم٤م ًء وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
قمز ُمـ ىم٤مئؾ :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ[اعم١مُمٜمقن ]225 :وىمقًمف ّ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄﳅﱠ[يس ]51-52 :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱠ

[اًمزُمر.]68 :
وىم٤مل اًمٗمراء( )3ذم ُمٕمٜمك سمٕمثرت " :أي :أظمرج ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وذًمؽ ُمـ
أذاط اًمً٤مقم٦م أن خترج إرض ذهٌٝم٤م وومْمتٝم٤م"( )4يِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :شم َِ٘ملء ْإَر ُض َأ ْوم َال َذ يمٌَِ ِده٤مَ ،أُم َث َ٤مل ْإُؾم ُٓمق ِ
ان
ْ َ
َ ْ
ُ ْ
قلِ :ذم َه َذا َىم َت ْٚم ُ٧مَ ،و َ ِ
اًمذ َه ِ
جيل ُء ا ًْم َ٘م٤مـمِ ُع َوم َٞم ُ٘م ُ
٥م َوا ًْم ِٗم َّْم ِ٦مَ ،وم َٞم ِجل ُء ا ًْم َ٘م٤مشمِ ُؾ َوم َٞم ُ٘م ُ
ُِم َـ َّ
قلِ :ذم َه َذا
( )2اٟمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)384/8( ،
( )1شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :)623/4( ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼميُ :)275/14( ،مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف،
اًمزضم٤مج :)195/5( ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ،اًمثٕمٚمٌل :)22/19( ،اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي :)433/4( ،اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن،
اعم٤موردي :)112/6( ،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـمل.)438/8( ،
اًمٗمراءً ،م ّ٘م٥م سم٤مًمٗمراء ٕٟمف يم٤من يٗمري اًمٙمالم ،يم٤من
( )3حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌداهلل اًمديٚمٛمل ،إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم ،أسمق زيمري٤م ّ
ُمتديٜم٤م ورقم٤م قمغم شمٞمف و ُقمج٥مُ ،مـ ّ
أضمؾ أصح٤مب اًمٙمً٤مئل ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٜمحقُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمفُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ،اًمٜمقادر،
اجلٛمع واًمتثٜمٞم٦م ذم اًم٘مرآن وهمػمه٤م ،ىم٤مل اسمـ طمجر :صدوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مئتلم .اًمت٘مري٥م ،اًمٕمً٘مالين ،ص :2255سمٖمٞم٦م
اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ،اًمًٞمقـمل ،ص ،224حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،د.ط ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م -
ًمٌٜم٤من/صٞمدا.
(ُ )4مٕم٤مين اًم٘مرآن ،اًمٗمراء :)134/3( ،اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤مورديُ :)112/6( ،مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،اًمرازي :)72/12( ،اًمٌحر
اعمحٞمط ،أسمق طمٞم٤من.)417/8( ،
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َىم َٓم ْٕم ُ٧م َر ِمحِلَ ،و َ ِ
اًمً ِ
٤مر ُق َوم َٞم ُ٘م ُ
قلِ :ذم َه َذا ُىمٓمِ َٕم ْ٧م َي ِديُ ،صم َّؿ َيدَ ُقمق َٟم ُف َوم َال َي ْ٠م ُظم ُذ َ
ون ُِمٜمْ ُف َؿم ْٞم ًئ٤م)
جيل ُء َّ

()2

وٓ ُم٤مٟمع ُمـ إرادة يمال اعمٕمٜمٞملم.
صقر شمٚمؽ إطمداث اًمتل مل شم٘مع ذم صقرة اعمح ّ٘مؼ اعمِمٝمقد:
ومم٤م يالطمظ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ّ
ًمت٠ميمٞمد طمتٛم ّٞم٦م وىمققمٝم٤م "ومٞمخ ّٞمؾ إًمٞمٜم٤م أن أي٤مت إٟمام حتٙمل أطمداصم ً٤م وىمٕم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ،وُمْم٧م قمٚمٞمٝم٤م
إرض و َُم ْـ
هلل
اًم٘مرون ُمع أهن٤م ذم اًمقاىمع أُمقر ًا ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ؾمقف حتدث سمٕمد أن يرث ا ُ
َ
اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين شم١ميمّد اًمث٘م َ٦م ذم وىمقع هذه إطمداث ومٙم٠مهن٤م
قمٚمٞمٝم٤م...وهذه اًمٓمري٘م٦م اًمتل اٟمٗمرد هب٤م
ُ
طمدصم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ،وٓ جم٤مل ًمٚمِمؽ ومٞمٝم٤م وم٘مد أظمؼم قمٜمٝم٤م ّ
قمالم اًمٖمٞمقب"(.)1
صمؿ ضم٤مء ىمقًمف:ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ[ آٟمٗمٓم٤مر ]5 :ضمقاسم ً٤م عم٤م ذم (إذا) ُمـ
ُمٕمٜمك اًمنمط( ،)3ومٛمتك وىمٕم٧م شمٚمؽ إطمداث ِ
ٍ
ٟمٗمس ُم٤م ىمدُم٧م وأظمرت،
اجل ًَ٤مم قمٚمٛم٧م يمؾ
ويٙمقن قمٚمٛمٝم٤م سمام ُيٕمرض قمٚمٞمٝم٤م ُمـ صح٤مئػ إقمامل ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ﭐﱡ ﭐﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣﲤﱠ[اإلهاء.]24-23 :
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل( " :قمٚمٛم٧م ٟمٗمس) أي مجٞمع اًمٜمٗمقس سم٤مإلٟمٌ٤مء سم٤محلً٤مب وسمام جيٕمؾ مه٤م
ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقة اًمؽميمٞم٥م ُمـ ُمٚمٙم٦م ًمالؾمتحْم٤مر يمام ىم٤مل -شمٕم٤ممم :-ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﱠ[ق:
 ]11واًمدال قمغم إرادة اًمٕمٛمقم اًمتٕمٌػم سم٤مًمتٜمٙمػم ذم ؾمٞم٤مق اًمتخقيػ واًمتحذير ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من
اًمٜمٗمقس يمٚمٝم٤م ذم قمٚمؿ ُمثؾ هذا وضمٝمٚمف قمغم طمد ؾمقاء"(.)4
وذم إومراد ًمٗمظ (ٟمٗمس) ُم٤م يِمٕمر سم٠من يمؾ ٍ
خم٤مـم٥م سمٕمٞمٜمف هبذه أي٦م :مم٤م يٌٕم٨م ومٞمف
قمٌد
ٌ
ُ
اخلقف ويدومٕمف إمم أن ي٘مدم ًمٜمٗمًف ُم٤م ينه ،ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل" :وًمٕمٚمف ُذيمِر إؿم٤مر ًة إمم أٟمف يٜمٌٖمل عمـ
( )2أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمؽمقمٞم٥م ذم اًمّمدىم٦م ىمٌؾ أن ٓ يقضمد ُم ْـ ي٘مٌٚمٝم٤م ،)722/1( ،ج
[ ،]2223حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل ،د.ط ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت.
(ُ )1مـ سمدائع اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ،د .اًمًٞمد طمج٤مب ،ص ،25د.ط ،شمقزيع دار آقمتّم٤ممُ -مٍم.
( )3اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م :)446/5( ،إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ،إًمقد :)212/9( ،اًمتحرير واًمتٜمقيرٓ ،سمـ قم٤مؿمقر،
(.)148/32
(ٟ )4مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت و اًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)148/8( ،
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وهٌف اهلل قم٘م ً
جيقز أٟمف هق اعمراد ومٞمخ٤مف"( ،)2وىمٞمؾ" :إومراده٤م ًمٞمٌلم ًمذهـ اًمً٤مُمع طم٘م٤مرهت٤م،
ال أن ِّ
ووٕمٗمٝم٤م قمـ ُمٜمٗمٕم٦م ذاهت٤م إٓ ُمـ رطمؿ اهلل"(.)1
ٍ
قمٛمؾ ص٤مًمح يم٤من
واعمراد سم٘مقًمف ﭐﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]5 :أيُ :م٤م أؾمٚمٗم٧م ُمـ
أو ـم٤مًمح ،وأظمرت ُمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م يٕمٛمؾ هب٤م سمٕمد ووم٤مشمف ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس واسمـ ُمًٕمقد

()3

وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل(.)5( )4
وىم٤مل قمٙمرُم٦م(ُ( :)6م٤م ىمدُم٧م) ُمـ اًمٗمرائض اًمتل أدهت٤م( ،وأظمرت) ُمـ اًمٗمرائض اًمتل

( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼٟ ،مٗمس اجلزء واًمّمٗمح٦م.
( )1ومتح اًمرمحـ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،جمػم اًمديـ اعم٘مدد ،)323/7( ،اقمتٜمك سمف حت٘مٞم٘م٤م ووٌٓم٤م وخترجي٤م ٟمقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،ط،2
دار اًمٜمقادر2432 ،هـ1229-م.
ىمديام أول ْ ِ
محـ امهذزم طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة ،يم َ
اإل ْؾم َالمَ ،و ُه َق َأ َّو ُل َُم ْـ َضم َٝم َر
اًمر ْ َ
َ٤من إؾمالُمف ً
(َ )3قم ٌْد اهلل ْسمـ َُم ًْ ُٕمقد ْسمـ هم٤مومؾ َأ ُسمق َقم ٌْد َّ
ِ
سمدرا و ُأطمدً ا واخلٜمدق وسمٞمٕم٦م
سمِ٤م ًْم ُ٘م ْرآن سمِ َٛم َّٙم َ٦م ،وه٤مضمر امهجرشملم مجٞم ًٕم٤م إِ َمم احلٌِم٦مَ ،وإِمم اعمديٜم٦م ،وصغم اًم٘مٌٚمتلم ،وؿمٝمد ً
اًمروقان ،وؾم٤مئر اعمِم٤مهد َُم َع َر ُؾمقل اهلل ط وؿمٝمد اًمػمُمقك سمٕمد اًمٜمٌَِّ ّل ط وهق ا ًَّم ِذي أضمٝمز قم ََغم َأ ِيب ضمٝمؾ ،وؿمٝمد ًَم ُف
قؾمك ،وقمٛمران ْسمـ طمّملم،
َر ُؾمقل اهلل ط سم٤مجلٜم٦م .روى َقم ْـ :اًمٜمٌَِّ ّل ط َقمٜمْ ُف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م :ا ْسم ُـ َقم ٌَّ٤مس ،واسمـ قم َُٛمرَ ،و َأ ُسمق ُُم َ
واسمـ اًمزُّ َسم ْػم ،وضم٤مسمر ،وأٟمسَ ،و َأ ُسمق َؾم ِٕمٞمدَ ،و َأ ُسمق ُه َر ْي َرةََ ،و َأ ُسمق راومع ،وهمػمهؿ .وروى َقمٜمْ ُف ُمـ اًمت٤مسمٕملم :قمٚم٘مٛم٦مَ ،و َأ ُسمق وائؾ،
وإؾمقد ،وُمنوق ،وقمٌٞمدة ،وىمٞمس ْسمـ َأ ِيب طم٤مزم ،وهمػمهؿ .شمقذم ا ْسم ُـ َُم ًْ ُٕمقد سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع.
أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،) 382 /3( ،اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)135 -133 /4( ،
( )4حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٞمؿ ،أسمق محزة اًم٘مرفمل اعمدين .وًمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم ،صم٘م٦م قم٤ممل يم٤من ىمد ٟمزل اًمٙمقوم٦م ُمدةًُ ،مـ اًمث٤مًمث٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م
قمنميـ وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ .شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ص.892
( )5أورده اًمٓمؼمي ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن )276-275/14( ،ورضمحف :وذيمره اًمٗمراء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن،
( :)144/3واًمزضم٤مج ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف :)195 /5( ،واًمقاطمدي ذم اًمقؾمٞمط :)434/4( ،واًمًٞمقـمل ذم اًمدر
اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر )438 /8( ،وقمزاه إمم اسمـ اعمٌ٤مرك ذم اًمزهد وقمٌد سمـ محٞمد واسمـ أيب طم٤مشمؿ.
( )6قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قمٌ٤مس  ، أسمق قمٌداهلل اًمؼمسمري .صم٘م٦م صمٌ٧م ،قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػمُ ،مـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م قمغم شمرشمٞم٥م اسمـ طمجرُ .م٤مت
ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئ٦م وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ  .شمذيمرة احلٗم٤مظ :)96-95 /2( ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ص .687
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ٍ
ُمٕمّمٞم٦م (وأظمرت) ُمـ ـم٤مقم٦م(.)3
وٞمٕمتٝم٤م( ،)2وىم٤مل ىمت٤مدة(ُ( :)1م٤م ىمدُم٧م) ُمـ
وىمٞمؾُ :م٤م ىمدُم٧م ُمـ قمٛمؾ ظمػم ًا أو ذ ًا ،وُم٤م أظمرت أيُ :م٤م شمريم٧م ُمـ ظمػم أو ذ(.)4
وىمٞمؾ :أول قمٛمٚمف وآظمره(.)5
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر( " :)6واعم٘مّمقد ُمـ هذيـ شمٕمٛمٞمؿ اًمتقىمٞمػ قمغم مجٞمع ُم٤م قمٛمٚمتف وُمثٚمف ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼﱠ[اًم٘مٞم٤مُم٦م ،)7("]23 :وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م(" :)8ىم٤مل يمثػم
( )2أورده اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه :)276/14( ،واًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من :)22 /19( ،واًمرازي ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م،
( :)72/12واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر )438 /8( ،وقمزاه إمم ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر وقمٌد سمـ محٞمد واسمـ
اعمٜمذر.
( )1ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود ،أسمق اخلٓم٤مب اًمٌٍمي ،صم٘م٦م صمٌ٧مُ ،ي٘م٤مل وًمد أيمٛمف .وهق رأس اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م قمغم شمرشمٞم٥م اسمـ
طمجرُ ،م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة وُم٤مئ٦مُ .مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اًمذهٌل :)385/3( ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر،
ص .798
( )3إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد :)212/9( ،روح اعمٕم٤مين ،إًمقد.)168/25( ،
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼميُ :)277 /14( ،مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،اًمزضم٤مج :)195 /5( ،وأورد
اًمًٞمقـمل ٟمحقه قمـ جم٤مهد وقمزاه إمم قمٌد سمـ محٞمد .اٟمٔمر اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر.)438 /8( ،
( )5إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد :)212/9( ،اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر.)273 /12( ،
( )6حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد اًمِم٤مذزم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ قم٤مؿمقرٟ ،م٘مٞم٥م أذاف شمقٟمس ويمٌػم قمٚمامئٝم٤م ،وزم ىمْم٤مءه٤م ؾمٜم٦م
2167هـ صمؿ اًمٗمتٞم٤م (ؾمٜم٦م  )2177ومٜم٘م٤مسم٦م إذافُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :ؿمٗم٤مء اًم٘مٚم٥م اجلريح ذم ذح اًمؼمدة ،وهدي٦م إري٥م
طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًم٘مٓمر ٓسمـ هِم٤مم ،ذم اًمٜمحق ،واًمٖمٞم٨م اإلومري٘مل طم٤مؿمٞم٦م قمغم قمٌد احلٙمٞمؿ قمغم اعمٓمقل ،همػم شم٤مُم٦م ،وُمثٚمٝم٤م طم٤مؿمٞم٦م
قمغم اعمحغم قمغم مجع اجلقاُمع) وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمٕمّم٤مم ًمرؾم٤مًم٦م اًمٌٞم٤من  .شمقذم سمتقٟمس ؾمٜم٦م 2184هـ .إقمالم/6( ،
.)273
( )7اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر.)273/12( ،
احل٤مومِظ اًم َ٘م ِ
احلؼ سمـ همَ٤مًم٥م سمـ قمٌد ِ
اًمر ْمحَـ ْ -سمـ همَ٤مًم٥م سمـ َقمٓمِ َّٞم٦م اًمٖمرٟم٤مـملِ ،
( )8قمٌد ْ
٤ميض.
اإل َُم٤مم َأ ُسمق حمُ ََّٛمد ْ َ
اًمرطمٞمؿ َ -وىمٞمؾ قمٌد َّ
َّ
َ٤من َوم ِ٘مٞمٝم٤م َضمٚمِ ًٞمال ،قم ِ
وًمد ؾمٜم٦م إِ ْطمدَ ى َو َصم َامٟمِلمَ َو َأ ْر َسم ِ
ٕمامئَ٦مَ ،ىم َ٤مل ا ْسمـ اًمزسمػم :يم َ
واحل ِدي٨م َواًم َّت ْٗم ًِػمٟ ،محقي٤م ًمٖمقي٤م
َ٤مر ًوم٤م سمِ ْ٤مَٕ ْطمٙمَ٤م ِم ْ َ
أديٌ٤م ،سم٤مرقم٤م َؿم ِ
٤مقم ًرا ،و٤مسمٓم٤م ؾمٜمٞم٤مَ ،وم٤موال ُمـ َسمٞم٧م قمٚمؿ وضمالًم٦م ،همَ٤م َي٦م ِذم شمقىمد ِّ
ٍَّمف،
اًمذ ْهـ َوطمًـ ا ًْم َٗمٝمؿ وضمالًم٦م اًمت َ ُّ
احل٤مومِظ أيب سمٙمر وأيب قمَكم اًمٖمً٤مين واًمّمٗمدي ،وقمٜمف اسمـ ُمْم٤مء و َأسمق ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾمؿ سمـ ُطم ٌَ ْٞمش َو َمجَ٤مقمَ٦مَ ،ووزم َىم َْم٤مء
َ ُ
َ ُ ْ
َ
روى قمَـ َأسمِٞمف ْ َ
ّ
اعمري٦مًَ ،مف اًم َّت ْٗم ًِػم اعمَْ ِْم ُٝمقر ،ىم٤مل أسمق طمٞم٤من :و ُه َق أضمؾ ُمـ صٜمػ ِذم قمٚمؿ اًم َّت ْٗم ًِػم َوأومْمؾ ُمـ شمّمدر ًمٚمتٜم٘مٞمح ومِ ِٞمف َو َىم َ٤مل مجَ٤مقمَ ٦م
ِ
شمقذم ؾمٜم٦م ِؾم ّ٧م َو َأ ْر َسمٕملم َو َمخ ِ
أظمٚمص وأيمٛمؾّ ،
اًمًٜم َّٞم٦م ْ
ًْامئ٦م .سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم
ُمـ ا ًْم ُٗم َْم َالء يمت٤مب ا ْسمـ َقمٓم َّٞم٦م أمجع وًمٚمًٜم٦م ّ
ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ،اًمًٞمقـمل :) 73/1( ،ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،إدٟمف وي ،ص.276 -275 /
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ُمـ اعمٗمنيـ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف -شمٕم٤ممم:-ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]5 :إهن٤م قمٌ٤مرة قمـ مجٞمع
إقماملٕ :ن هذا اًمت٘مًٞمؿ يٕمؿ اًمٓم٤مقم٤مت اعمٕمٛمقًم٦م واعمؽمويم٦م ،ويمذًمؽ اعمٕم٤ميص"(.)2
وطم٤مصٚمف أن اهلل شمٕم٤ممم هي ّٞم٩م اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م قمغم أن شم٘مدم ظمػما ويرهمٌٝم٤م ذم اًمٓم٤مقم٦م،
وحيذره٤م خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل ورؾمقًمف ويزضمره٤م قمـ اعمٕمّمٞم٦م.


( )2اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م.)446/5( ،
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املبشح ايجاْٞ
عتاب اهلل يًهافس ٜٔبايٓعِٚ ،املهربني بادتصا ٤األخسٟٚ
سمٕمد أن سملم اهلل

قمام ىمدُم٧م أيدهيؿ ،وأهنؿ
ذم صدر هذه اًمًقرة ؾم١ماًمف اخلالئؼ ّ

قمام دومٕمف عمٕمّمٞم٦م رسمف
حم٤مؾمٌقن قمغم ُم٤م اىمؽمومقا ،أردف هذا سمخٓم٤مب اإلٟمً٤من قمغم وضمف آؾمتٗمٝم٤مم ّ
ومت٤مديف ذم ومجقره وـمٖمٞم٤مٟمفُ ،مع ىمٞم٤مم اًمِمقاهد ذم ظمٚم٘مف قمغم رسمقسمٞم٦م ظم٤مًم٘مف وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭐﱡﭐﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]6 :وشمّمدير هذه أي٦م سم٤مًمٜمداءً" :مٚمتٜمٌٞمف شمٜمٌٞمٝم٤م
ُيِمٕمر سم٤مٓهتامم سم٤مًمٙمالم وآؾمتدقم٤مء ًمًامقمف"(.)2
هذا وىمد ضم٤مء اًمٜمداء ومٞمٝم٤م سم٠مداة اًمٌٕمدٕ :ن اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمداء اًمٙم٤مومر( ،)1وىمٞمؾ :اعم٘مّمقد سمف
ضمٜمس اإلٟمً٤من( :)3وم٢من اإلٟمً٤من وإن يم٤من ُم١مُمٜم٤م سم٤مًمٌٕم٨م ُمّمد ًىم٤م سمفً ،مٙمٜمف جيرؤ قمغم ُمٕمّمٞم٦م رسمف
وشم٘مرقمف قمغم
اعمٜمٕمؿ اعمتٗمْمؾ وي٘م٤مسمؾ اًمٜمٕمٛم٦م سمٙمٗمره٤م واإلطمً٤من سمْمده ،ومج٤مءت أي٤مت شمٌٙمّتف ّ
ضمحقده ويمٗمراٟمف ًمٜمٕمؿ رسمف وهق ُم٤م أوم٤مده آؾمتٗمٝم٤مم ذم ىمقًمف ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱠﭐ

[آٟمٗمٓم٤مر .]6 :ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م" :صمؿ ظم٤مـم٥م شمٕم٤ممم ضمٜمس اسمـ آدم ،ومقىمٗمف قمغم ضمٝم٦م اًمتقسمٞمخ
واًمتٜمٌٞمف قمغم أي رء أوضم٥م أن يٖمؽم سمرسمف اًمٙمريؿ ومٞمٕمّمٞمف ،وجيٕمؾ ًمف ٟمدًّ ا ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع
ِ
اعمقضمدُ سمٕمدَ اًمٕمدم"( ،)4وي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل" :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱠﭐ ُم٤م أدظمٚمؽ ذم اًمٖمرة،
اًمٙمٗمر ،وهق اخل٤مًمؼ
وهل أن شمرى ومٕمٚمؽ اًم٘مٌٞمح طمًٜمً٤م أو شمرى أٟمف يٕمٗمل قمٜمؽ ٓ حم٤مًم٦م"(. )5

( )2اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر.)273/12( ،
( )1سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي :)554 /3( ،اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي :)434/4( ،اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي :)112 /6( ،زاد
اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،اسمـ اجلقزي :)422/4( ،شمٗمًػم اًمٜمًٗمل ،)162/4( ،حت٘مٞمؼ ُمروان اًمِمٕم٤مر ،د.ط ،دار اًمٜمٗم٤مئس-
سمػموت1225 ،م :شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم ،ص.89
( )3اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م :)446/5( ،شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم ،ص .89
( )4اعمحرر اًمقضمٞمز.)446 /5( ،
(ٟ )5مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر.)349/8( ،
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اعمٗمنون اًمذي همره وم٘م٤مل ىمت٤مدة :همره اًمٕمدو اعمًٚمط قمٚمٞمف( ،)2يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من .وىم٤مل
وذيمر ّ
اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ( :)1همره اجلٝمؾ(.)3
همره قمٗمق اهلل قمٜمف طملم مل يٕم٤مىمٌف ذم أول أُمره(.)5
وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ(ّ :)4
ومٝمذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمتْمٛمٜم٦م اًمٕمت٤مب ًمإلٟمً٤من ،داومٕم٦م ًمف قمغم أن ُيقف ٟمٗمًف همْم٥م اهلل
ؽم :إذ اًمٖمرور ؾمٌ٥م ذم ٟمزول اًمٕمذاب وطمٚمقًمف قمغم اًمٕمٌ٤مد وم٤مهلل
شمٕم٤ممم -وقمٔمٞمؿ قم٘م٤مسمف ًمئال يٖم ّؾمٌح٤مٟمف -يمام أٟمف هم٤مومر اًمذٟم٥م ومٝمق يمذًمؽ ؿمديد اًمٕم٘م٤مب.صمؿ أؿم٤مر ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف ﭐﱡﱛﱠ إمم ُمقضم٥م اًمِمٙمر وأقمٔمؿ ُمقاٟمع آهمؽمار ،وهق إصمٌ٤مت
رسمقسمٞمتف مهؿ وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ وأوضمدهؿ ُمـ اًمٕمدم ور ّسم٤مهؿ سمٜمٕمٛمف ومٙمٞمػ يٕمّمقٟمف؟ أو
جيٕمٚمقن ًمف ٟمدً ا؟ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف :ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗﱠ[اًمٌ٘مرة ،]12:وقمـ اسمـ ُمًٕمقد  ىم٤ملَ (:ؾم َ٠م ًْم ُ٧م ْ -أو ُؾم ِئ َؾ َ -ر ُ
ؾمقل اهلل

( )2أورده اًمٓمؼمي ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن :)278 /14( ،واًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من :)21/19( ،واًمقاطمدي
ذم اًمقؾمٞمط :)434/4( ،واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ :)129 /5( ،واسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز :)446 /5( ،وأسمق طمٞم٤من
ذم اًمٌحر اعمحٞمط.)418 /8( ،
( )1اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ سمـ قم٤مئذ سمـ قمٌداهلل اًمثقري اًمٙمقذمُ ،يٙمٜمك أسم٤م يزيد .شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ُمـ ظمٞم٤مر أصح٤مب اسمـ ُمًٕمقد  ،يم٤من اسمـ
(وسمنم اعمخٌتلم) أُم٤م ًمق رآك ٟمٌٞمٜم٤م ٕطمٌؽ ،وىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم :صم٘م٦م ٓ ُيً٠مل قمٜمف .اًمٓمٌ٘م٤مت
ُمًٕمقد  إذا رآه ىم٤مل:
ّ
اًمٙمؼمى ،اسمـ ؾمٕمد ،)117-129 /6( ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2422 ،هـ-
2992م :اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،)459 /3( ،ط ،2دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت2172 ،هـ-
2951م.
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم :)339/8( ،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـمل )439 /8( ،وقمزاه إمم اسمـ أيب
ؿمٞمٌ٦م.
(ُ )4م٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي اخلراؾم٤مين ،أسمق احلًـ اًمٌٚمخل .يمٌػم اعمٗمنيـ ،ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مركُ :م٤م أطمًـ شمٗمًػمه ًمق
يم٤من صم٘م٦م .وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :اًمٜم٤مس قمٞم٤مل قمغم ُم٘م٤مشمؾ ذم اًمتٗمًػم .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وُم٤مئ٦م .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،اسمـ ؾمٕمد/7( ،
 :)163شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ص .968
( )5مل أضمده ذم شمٗمًػمه ،ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من :)25/19( ،واًمقاطمدي ذم اًمقؾمٞمط :)434 /4( ،واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ ،)129/5( ،حت٘مٞمؼ قمٌداًمرزاق ُمٝمدي ،ط ،2دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت2412 ،هـ :واًمرازي ذم ُمٗم٤مشمٞمح
اًمٖمٞم٥م.)73/12( ،

68
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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اًمذٟم ِ ِ
ْؼمَ ،
ىم٤ملْ :
أي َّ
هلل ٟمِدًّ ا وهق َظم َٚم َ٘م َؽ)( ،)2ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل" :وعم٤م يم٤من
أن َ ْدم َٕم َؾ َِّ
طُّ :
ْ٥م قمٜمْدَ اهلل أيم َ ُ
اًمتٕمٌػم سم٤مًمرب ُمع دًٓمتف قمغم اإلطمً٤من يدل قمغم آٟمت٘م٤مم قمٜمد اإلُمٕم٤من ذم اإلضمرامٕ :ن ذًمؽ
ؿم٠من اعمريب ،ومٙم٤من ذًمؽ ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ آهمؽمار عمـ شم٠مُمؾ"(.)1
صمؿ ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد قمغم هذا اعمٕمٜمك سمقصػ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمًف سم٤مًمٙمريؿُ :مٌ٤مًمٖم ً٦م ذم اعمٜمع ُمـ
ُمدارا ٓهمؽماره وإهمقاء اًمِمٞمٓم٤من ًمف"( :)3وم٢من
آهمؽمار و "ًمإليذان سم٠مٟمف ًمٞمس مم٤م يّمٚمح أن يٙمقن ً
ويٖمره سمٙمرم اهلل وشمٚمٓمٗمف سمٕمٌ٤مده وقمدم ُمٕم٤مضمٚمتٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م ذم
اًمِمٞمٓم٤من يزيـ ًمٚمٕمٌد ومٕمؾ اعمٕم٤ميص ّ
اًمدٟمٞم٤م ،ويٛمكم ًمف سم٠مٟمف يمام شمٗمْمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ومًٞمٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ ذم أظمرة وصدق اهلل اًم٘م٤مئؾ
ﱡﭐ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﱠ[اًمٜمً٤مء.]212 :
يمام إن هذه اًمّمٗم٦م هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم شمقضم٥م قمغم اًمٕمٌد آؾمتحٞم٤مء ُمٜمف ،وقمدم ُم٘م٤مسمٚم٦م
إطمً٤مٟمف سمام ٓ يٚمٞمؼ ،ي٘مقل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م(" :)4وأشمك ؾمٌح٤مٟمف سمٚمٗمظ ا ًْمٙم َِري ِؿ ،وهق اًمًٞمد اًمٕمٔمٞمؿ
اعمٓم٤مع اًمذي ٓ يٜمٌٖمل آهمؽمار سمف وٓ إمه٤مل طم٘مف ،ومقوع هذا اعمٖمؽم اًمٖمرور ذم همػم ُمقوٕمف،

( )2ضمزء ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠﭐ

[اًمٗمرىم٤من ،)229/6( ،]68 :ح( :)4762وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب يمقن اًمنمك أىمٌح اًمذٟمقب وسمٞم٤من
أقمٔمٛمٝم٤م سمٕمده ،)92/2( ،ح(.)86
(ٟ )1مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)349 /8( ،
( )3إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد.)212 /9( ،
ِ
احلٜمْ ٌَ ِ ّكم ،وًمد ؾمٜم٦م َ 692وؾمٛمع قمغم اًمت٘مل
( )4حمُ ََّٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ َأ ُّيقب سمـ ؾمٕمد اًمدِّ َُم ِْم٘مل ؿمٛمس اًمدّ يـ ا ْسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ْ َ
ُؾم َٚم ْٞم َامن َوأيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمدَّ ائِؿ واعمٓمٕمؿ َوا ْسمـ اًمِمػمازى َوإِ ْؾم َام ِقمٞمؾ سمـ َُم ْٙمتُقمَ ،و َىم َر َأ ا ًْم َٕم َرسم َّٞم٦م قمغم ا ْسمـ أيب ا ًْم َٗمتْح َواعمْجد
ِ
ِ
احل َّر ِاين َوا ْسمـ َشم ْٞم ِٛمٞم٦م َويم َ
ظمذه٤م قمَٜم ُف َو َىم َر َأ ِذم ْإُ ُصقل قمغم اًمّمٗمل
َ٤من َِٕسمِ ِٞمف ِذم ا ًْم َٗم َرائِض َيد َوم َ٠م َ
ّقٟمز َو َىم َر َأ ا ًْمٗم ْ٘مف قمغم اعمْجد ْ َ
اًمت ّ
َ٤مر ًوم٤م سمِ ْ ِ ِ
ِْ
اجلٜم٤من َواؾمع ا ًْمٕمٚمؿ قم ِ
َ٤من ضمرئ ْ
امهٜم ِْد ّي َوا ْسمـ َشم ْٞم ِٛمٞم٦م َويم َ
اًمًٚمػَ ،وهمٚم٥م قمَ َٚم ْٞم ِف طم٥م ا ْسمـ َشم ْٞم ِٛمٞم٦م َطمتَّك
٤مخل َالف وُمذاه٥م ّ
يم َ
َ٤من َٓ ُيرج قمَـ ؿمئ ُمـ َأ ْىم َقاًمف سمؾ يٜمتٍم ًَم ُف ِذم َمجِٞمع َذًمِؽ َو ُه َق ا ًَّم ِذي هذب يمتٌف َوٟمنم قمٚمٛمفَ ،وًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ أقمالم
٤مزل اًمً٤مئريـ ،وا ًْم َ٘م َْم٤مء وا ًْم٘مدر ،واًمّمق ِ
اعمقىمٕملم ،وسمدائع ا ًْم َٗم َقائِدَ ،وذح ُمٜمَ ِ
اقمؼ اعمُْ ْرؾم َٚم٦م قمغم ْ
اجلَ ْٝم ِٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م وشمّم٤مٟمٞمػ
َ َّ َ
َ
َ
ُأ ْظم َرىَُ ،م٤مت ِذم َصم٤مًمِ٨م قمنم ؿمٝمر َر َضم٥م ؾمٜم٦م 752هـ .اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ،اًمٕمً٘مالين-237 /5( ،
 ،)242حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد و٤من ،ط ،1جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -طمٞمدر اسم٤مد /امهٜمد2391 ،هـ2971 -م :سمٖمٞم٦م
اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ،اًمًٞمقـمل :) 62 /2( ،إقمالم.)57 -56 /6( ،
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واهمؽم سمٛمـ ٓ يٜمٌٖمل آهمؽمار سمف"( .)2وىم٤مل اسمـ يمثػم( " :)1ذيم ُْر اًمٙمريؿ دون ؾم٤مئر أؾمامئف وصٗم٤مشمف
ًمٞمٜمٌف قمغم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٙمريؿ سم٤مٕومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م وأقمامل اًمٗمجقر"(.)3
وًمت٘مرير رسمقسمٞمتف ؾمٌح٤مٟمف قمغم قمٌ٤مده وصػ ٟمٗمًف سم٘مقًمف :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ،]7 :أي اًمذي ظمٚم٘مؽ ُمـ ٟمٓمٗم٦م ومل ُ
شمؽ ؿمٞم ًئ٤م ومجٕمٚمؽ ُمًتقي اخلٚمؼ
ُمًت٘مٞمامُ ،مٕمتدل اًم٘م٤مُم٦م ُمٜمتّمٌٝم٤م ،ذم أطمًـ
ؾم٤ممل إقمْم٤مء( .)4ىم٤مل اسمـ يمثػم" :ضمٕمٚمؽ ؾمق ًي٤م
ً
امهٞمئ٤مت وإؿمٙم٤مل"( ،)5وىم٤مل أسمق قمكم اًمٗم٤مرد(َ " :)6قمدّ ل ظمٚم٘مؽ وم٠مظمرضمؽ ذم أطمًـ شم٘مقيؿ،

( )2اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم ،ص.14
اًمٌٍموي اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،وًمد ؾمٜم٦م إطمدى
( )1إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء ،احل٤مومظ قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء اًم٘مرر
ّ
اًمٗمزاري ،ويمامل اًمديـ سمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،صمؿ ص٤مهر احل٤مومظ أسم٤م احلج٤مج اعمزي
وؾمٌٕمامئ٦م ،شمٗم ّ٘مف قمغم اًمِمٞمخلم سمره٤من اًمديـ
ّ
وٓزُمف ،وأظمذ قمٜمف وأىمٌؾ قمغم قمٚمؿ احلدي٨م ،وأظمذ اًمٙمثػم قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وىمرأ إصقل قمغم إصٗمٝم٤مين ،وؾمٛمع اًمٙمثػم،
وأىمٌؾ قمغم طمٗمظ اعمتقن ،وُمٕمروم٦م إؾم٤مٟمٞمد واًمٕمٚمؾ واًمرضم٤مل واًمت٤مريخ ،طمتك سمرع ذم ذًمؽ .ذيمره ؿمٞمخف ذم اعمٕمجؿ اعمختص
طمجل :يم٤من أطمٗمظ ُمـ أدريمٜم٤مه عمتقن
وم٘م٤مل :وم٘مٞمف ُمتٗمٜمـ وحمدث ُمت٘مـ وُمٗمن ٟم٘م٤مد ،وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه احل٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ سمـ ّ
اعمًٛمك سم٤مًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمًػم
إطم٤مدي٨م ،وأقمرومٝمؿ سمتخرجيٝم٤م ورضم٤ممه٤م وصحٞمحٝم٤م وؾم٘مٞمٛمٝم٤مُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :اًمت٤مريخ
ّ
ويمت٤مسم٤م ذم مجع اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمة ،واظمتٍمهتذي٥م اًمٙمامل وأو٤مف إًمٞمف ُم٤م شم٠مظمر ذم اعمٞمزان ؾمامه اًمتٙمٛمٞمؾ ،وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م
وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،وظمرج إطم٤مدي٨م اًمقاىمٕم٦م ذم خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ،شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم وؾمٌٕمامئ٦م .ؿمذرات
اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،اسمـ اًمٕمامد :)397 :8( ،اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمعً ،مٚمِمقيم٤مين ،253 :2
ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـً ،مٚمداودي.)223 -222 /2( ،
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )339 /8( ،سمتٍمف.
( )4اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٜمًٗمل :)493/4( ،اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي.)436 /4( ،
( )5شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.)342 /8( ،
ـدي ِ
ِ
ٍ ِ
ـ٤مطم٥م اًمتَّّمـ٤مٟمِٞم ِ
٤مر ِد اًم َٗمً ِقي ،إُِم٤مم اًمٜمَّح ِق وص ِ
ِ
سمـ َقم ٌْ ِد اًم َٖم َّٗم ِ
حل ًَ ُـ سم ُـ َأ ْمحَدَ ِ
ػَ .طمـدَّ َ
٨م
ث سمِ ُجـزْ ء ُمـ ْـ َطم ْ
َ ْ
ُ
َ
٤مر اًم َٗم ِ ُّ َ ُّ َ ُ ْ
قمَكم ا َ
)َ )6أ ُسمق ٍّ
ِ
ِ ِ ِ
حل ًَ ْ ِ
انَ ،شم َٗم َّر َد سمِ ِفَ ،و َقمٜمْ ُفُ :قم ٌَ ْٞمـدُ اهللِ إَزْ َه ِ
لم ِ
َكم ِ
٤مق ِ
سمـ َُم ْٕمدَ َ
إِ ْؾم َح َ
ُـق ِظم ُّل،
ـر ُّيَ ،و َأ ُسمـق اًم َ٘م٤مؾمـ ِؿ اًم َّتٜم ْ
سمـ ا ُ
سمـ َر ْاه َق ْيفَ ،ؾمٛم َٕم ُف ُم ْـ قم ِّ
ِ
ِ
ِ
َو َمجَ٤م َقم ٌ٦مَ .ىم ِدم َسم ْٖمدَ ا َد َؿم٤م ّسم ً٤مَ ،و َختَر َج سمِ٤مًمزَّ َّضم٤مجِ َو َأ ِيب َسمٙم ٍْراًمناجِ ُِ ،م ْـ َشمال َُِم َذشمِ ِفَ :أ ُسمق اًم َٗمتْحِ ُ ِ
ـلَ.
ـكم ُ
اًمر َسمٕم ُّ
سمــ قم ْٞم ًَـك َّ
َّ
َ
سمـ ضمٜمِّلَ ،وقمَ ُّ
َّ َّ
اًم٘مر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءاتَ ،ويمِتَ٤م َسم٤م ِ
ـ٤مت سمِ ٌَ ْٖمـدَ ا َد َؾمـٜمَ َ٦م
يْم٤محِ ) َو (اًم َّتٙم ِْٛم َٚم ِ٦م) وهمػمهـ٤مَُ ،م َ
(اإل َ
ُمّمٜمَّ َٗم٤م ُشم ُف يمَث ْ َػم ٌة ٟمَ٤موم َٕم ٌ٦م ُمٜمٝم٤م يمت ُ
َ٤مب (احلُ َّج٦م) ِذم قم َٚم ِؾ َ
لم و َصمال ِ
ِ
َث ُم٤مئ ٍَ٦م .ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،اسمـ اًمٕمامد ،)427 /4( ،سمٖمٞمـــ٦م اًمققمـــ٤مة ذم ـمٌ٘مـــ٤مت
َؾم ٌْ ٍع َو َؾم ٌْٕم ْ َ َ
اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ،اًمًٞمقـمل. )498 – 496 / 2( ،
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ِ
ِ
ي٘مدر قمٚمٞمف همػمك"( )2وهذه أي٦م يم٘مقًمف
وه ّٞم٠م ومٞمؽ سمٚمٓمػ اخلٚم٘م٦م وشمٕمديٚمٝم٤م ُم٤م َىمدَ ْر َت سمف قمغم َُم٤م مل ْ
شمٕم٤ممم ﭐﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱠ[اًمتلم.]4 :
أي صقرة اىمتْمتٝم٤م
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]8 :أي ذم ّ
ٌح واًمٓمقل ِ
حل ًْـ واًم ُ٘م ِ
واًم٘م ٍَم(.)1
ُمِمٞمئتف شمٕم٤ممم وطمٙمٛمتف ُمـ اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م ذم ا ُ
إًمٗم٤مت إمم إطمً٤من اهلل -شمٕم٤ممم -وشمذيمػم سمٚمٓمٗمف وإٟمٕم٤مُمف ،واؾمتح٘م٤مىمف سمذًمؽ
وذم أي٦م
ٌ
اًمِمٙمر واًمٓم٤مقم٦م ٓ ،اجلحقد واًمٙمٗمران .وومٞمٝم٤م يمذًمؽ اًمتٜمٌٞمف قمغم ىمدرة اهلل -شمٕم٤ممم -قمغم
اإلٟمٕم٤مم
َ
اًمٌٕم٨م وإطمٞم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمد ُمقهتؿ :وم٢من َُم ْـ ىمدر قمغم ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ُمـ اًمٕمدم َسمدْ ًءا ىمدر قمٚمٞمف
ﱤ
ﱣ
إقم٤مد ًة ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
قمز ُمـ ىم٤مئؾ ﭐﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱧ
ﱥ
ﱦ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱠ[إٟمٌٞم٤مء ]224 :وىم٤مل ّ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ

ﱰﱱﱠ[اًمروم ]17 :وٟمحقه٤م ُمـ أي٤مت.
وقمـ أيب هريرة  ىم٤مل :قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤ملَ ( :
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم َّ
يمذسمٜمل اسم ُـ آد َم ومل
ىم٤مل اهلل َ
َيٙمـ يٜمٌٖمل ًم ُف أن ُي ِّ
٤مي
ٙمذسمٜمل وؿمتَٛمٜمل اسم ُـ آد َم ومل َيٙمـ يٜمٌٖمل ًم ُف أن يِمت َُٛمٜمل :أ َُّم٤م شمَٙمذي ٌُف إ َّي َ
ِ
وم٘مق ًُمفِّ :إين ٓ أقمٞمدُ ه يمام سمدأشمُف وًمٞمس ِ
ِ
٤مي وم٘مق ًُمف:
آظم ُر
اخلٚمؼ َّ
ؿمتٛمف إ َّي َ
َ
قمكم ُمـ َّأوًمف :وأ َُّم٤م ُ
سم٠مقمز َّ
اًمّمٛمدُ مل أًمِد ومل أو ًَمد ومل َيٙمـ زم يم ُٗم ًقا أطمدٌ )(.)3
{ َّاخت ََذ اهلل َو ًَمدً ا} وأٟم٤م اهلل أطمدُ َّ

ًمٚم٘مراء اًمًٌٕم٦م ،)381 /6( ،حت٘مٞمؼ سمدر اًمديـ ىمٝمقضمل و سمِمػم ضمقجي٤ميب ،ط ،1دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث – دُمِمؼ،
( )2احلج٦م ّ
2421هـ2991-م ،وىمقًمف هذا قمغم ىمراءة اًمتِمديد ذم (ومٕمدّ ًمؽ) وهبذه اًم٘مراءة ىمرأ اسمـ يمثػم ،وٟم٤مومع ،وأسمق قمٛمرو ،واسمـ
قم٤مُمر ،ويٕم٘مقب  .اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼٟ ،مٗمس اجلزء واًمّمٗمح٦م :اعمًٌقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،أسمق سمٙمر اًمٜمٞمً٤مسمقري،
ص ،465حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمع محزة ،ط.ب ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م – سمػموت2982،م :اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،اسمـ اجلزري/1( ،
 ،)399حت٘مٞمؼ قمكم اًمْمٞم٤مع ،د.ط ،اعمٓمٌٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى.
( )1اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)278 /14( ،شمٗمًػم اًمٜمًٗمل :)162/4( ،اًمٌحر اعمحٞمط ،أسمق طمٞم٤من،
(.)418 /8
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف ﱡﭐﲊﲋ ﲌﲍﱠ[اعمًد ،)282 /6( ،]4 :ح
(.)4947

72
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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ُم٘مر ًرا قم ّٚم٦م هذا اجلحقد واإلٟمٙم٤مر ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ
صمؿ قم ّ٘م٥م ؾمٌح٤مٟمف ّ

ﱭﱮﱠ [آٟمٗمٓم٤مر ]9 :أي" إٟمام حيٛمٚمٙمؿ قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمٙمريؿ وُم٘م٤مسمٚمتف سم٤معمٕم٤ميص شمٙمذي٥م ذم
ىمٚمقسمٙمؿ سم٤معمٕم٤مد واجلزاء"( .)2وهذا اخلٓم٤مب وإن يم٤من قم٤م ًُم٤م إٓ أن اعمراد سمف اخلّمقص ،ي٘مقل اسمـ
قم٤مؿمقر" :وهذا اًمٕمٛمقم ُمراد سمف اًمذيـ أٟمٙمروا اًمٌٕم٨م سمدًٓم٦م وىمققمف قم٘م٥م ِ
اإلٟمذار سمحّمقل
اًمٌٕم٨م ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف سمٕمده ﭐﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠ[آٟمٗمٓم٤مر )1("]9 :وم٢من اإلٟمً٤من
ًمق أي٘مـ سم٤محلً٤مب ٕقمدّ ًمف اًمٕمدّ ة ،وًمق صدّ ق سم٤مًمٌٕم٨م واجلزاء ًمدومٕمف شمّمدي٘مف إمم إصالح اًمٕمٛمؾ
وهذا ُمـ صمٛمرات اإليامن سم٤مٔظمرة ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﲡﱠ[اًمتقسم٦م ]28 :وىم٤مل :ﭐﱡﭐﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊﲋﱠ[إٟمٕم٤مم.]91 :


( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم)344 /8( ،
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير)274 /12( ،
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املبشح ايجايح
نتاب ١أعُاٍ ايعباد ٚإسصاؤٖا
سمٕمد أن ّسملم اهلل -شمٕم٤ممم -ومٞمام ؾمٌؼ قمٚم٦م اًمٙمٗمر سمف ،واجلحقد ًمٜمٕمٛمف ،وأن هذا ٟم٤مشم٩م قمـ
اًمتٙمذي٥م سم٤محلً٤مب واجلزاء ،سملم ذم هذه أي٤مت ّ
أن هذا اًمتٙمذي٥م ىم٤مئؿ ُمع وضمقد احلٗمٔم٦م
اًمٙم٤مشمٌلم وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭐ ﭐﱡﭐﱯ ﱰ ﱱﱲﱳ ﱴﱵﱠ[آٟمٗمٓم٤مر]22-22 :
"أيُ :مـ اعمالئٙم٦م حيٗمٔمقن قمٚمٞمٙمؿ أقمامًمٙمؿ"( .)2وىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل" :أي رىمٌ٤مء حيٗمٔمقن أقمامًمٙمؿ
وحيّمقهن٤م قمٚمٞمٙمؿ )1(".وومٞمف إصمٌ٤مت احلٗمٔم٦م ،وهؿ اعمٕم ِّ٘مٌ٤مت ي٘مقل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲶﱠ[اًمرقمد ،]22 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱙ

ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱫﱠ[إٟمٕم٤مم ]62 :ي٘مقل اًمٓمؼمي" :وهل ُمالئٙمتف
اًمذيـ يتٕم٤مىمٌقٟمٙمؿ ًمٞم ً
ال وهن٤مر ًا ،حيٗمٔمقن أقمامًمٙمؿ وحيّمقهن٤م ،وٓ يٗمرـمقن ذم طمٗمظ ذًمؽ
وإطمّم٤مئف ،وٓ يْمٞمٕمقن"( )3وىم٤مل اًمقاطمديُ" :مالئٙم٦م طمٗمٔم٦م شمتٕم٤مىم٥م ذم اًمٜمزول إمم إرض"(.)4
وشمقيمٞمؾ اهلل -شمٕم٤ممم -سم٤مًمٕمٌ٤مد ُمالئٙم ً٦م حيّمقن قمٚمٞمٝمؿ أقماممهؿ ،ويالزُمقهنؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر
يق ضم٥م قمغم اًمٕمٌ٤مد إيمراُمٝمؿ ،وآؾمتحٞم٤مء ُمٜمٝمؿ ،ىم٤مل اسمـ يمثػم" :إن قمٚمٞمٙمؿ عمالئٙم ً٦م طمٗمٔم٦م يمراُم ً٤م
ومال شم٘م٤مسمٚمقهؿ سم٤مًم٘مٌ٤مئح"( ،)5وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :اؾمتحٞمقا ُمـ ه١مٓء احل٤مومٔملم اًمٙمرام وأيمرُمقهؿ
وأضم ّٚمقهؿ أن يروا ُمٜمٙمؿ ُم٤م شمًتحٞمقن أن يرايمؿ قمٚمٞمف َُم ْـ هق ُمثٚمٙمؿ"(.)6

( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)282/14( ،واٟمٔمر اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ،اًمثٕمٚمٌل :)13/19( ،اًمقؾمٞمط،
اًمقاطمديُ :)417/4( ،مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي :)112/5( ،اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م.)447/5( ،
( )1حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ.)415/9( ،
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن.)189 /9( ،
( )4اًمقؾمٞمط.)8/3( ،
( )5شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.)142/8( ،
( )6اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم ،)228/2( ،ط ،2دار اعمٕمروم٦م – اعمٖمرب2428 ،هـ2997 -م.
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وىمد وصػ اهلل -شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممُ -مالئٙمتف احلٗمٔمف سمٕمدة صٗم٤مت :أومه٤م :احلٗمظ وم٘م٤مل:
ﱡﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ[آٟمٗمٓم٤مر" ]22 :أي :حمّملم همػم ُمْمٞمٕملم ًمٌمء ُمـ أقمامًمٙمؿ"

()2

ي٘مقل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢﱠ[ق ]28-27 :صم٤مٟمٞمٝم٤م :اًمٙمرم "ومٝمؿ هم٤مي٦م ُم٤م يٙمقٟمقن ُمـ ـمٝم٤مرة إظمالق واًمٕمٗم٦م
وإُم٤مٟم٦م"(" )1وقمٜمدهؿ ُمـ اًمٙمرم ُم٤م يٜم٤مذم أن ئمٚمٛمقا أطمد ًا ومٞمٙمتٌقا قمٚمٞمف ُم٤ممل يٕمٛمؾ ،أو هيدروا ُم٤م
قمٛمؾ"( .)3صم٤مًمثٝم٤م :اًمٙمت٤مسم٦م ،واعمراد "وٌط ُم٤م ويمّٚمقا قمغم طمٗمٔمف وٌٓم ً٤م ٓ يتٕمرض ًمٚمٜمًٞم٤من وٓ
ًمإلضمح٤مف وٓ ًمٚمزي٤مدة"( .)4راسمٕمٝم٤م :اًمٕمٚمؿ سمام يٕمٛمٚمف اًمٜم٤مس ُمـ ظمػم أو ذ ،ىمٚمٞم ً
ال يم٤من أو يمثػم ًا.
ي٘مقل اسمـ قمثٞمٛملم :ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]21 :إُم٤م سم٤معمِم٤مهدة إن يم٤من ومٕمالً ،وإ ُّم٤م
سم٤مًمًامع إن يم٤من ىمقًٓ ،سمؾ إن قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يٓمٚمٕمٝمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٞمٙمتٌقٟمف"( )5ومٕمـ أيب هريرة  ىم٤مل:
ِ
ىم٤مل رؾمقل اهلل طَ :
سمً ِّٞم َئ ٍ٦م ومال َشم ْٙم ُت ٌُقه٤م قمٚمٞمفْ ،
وم٢من َقم ِٛم َٚمٝم٤م وم٤م ْيم ُت ٌُقه٤م
(ىم٤مل اهلل  :إذا َه َّؿ َقم ٌْدي َ
ؾمٞم َئ ً٦م ،وإذا هؿ سمحًٜم ٍَ٦م َوم َٚمؿ يٕمٛم ْٚمٝم٤م وم٤م ْيم ُتٌقه٤م طمًٜمَ ً٦مِ ْ ،
نما)(.)6
ُ
َ ِّ
َ َ
ْ ََْ
َ َّ َ َ
وم٢من َقمٛم َٚمٝم٤م وم٤م ْيم ُت ٌُقه٤م َقم ْ ً
وىمد ضم٤مء اًمتٕمٌػم ذم ىمقًمف :ﱡﭐﱶ ﱷ ﱸﱹﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ]21 :سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع:
ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتجدد وآؾمتٛمرار ،أي :إن اعمالئٙم٦م قمغم اـمال ٍع دائ ٍؿ سمام دمددون ومٕمٚمف ُمـ ظمػم
وذ(.)7
( )2اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر.)279/12( ،
(ٟ )1مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)352/8( ،
( )3شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم ،ص.92
( )4اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر.)282/12( ،
( )5شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم ،ص ،92وهبذه أي٦م اؾمتدل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م قمغم أن اعمالئٙم٦م شمٙمت٥م اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،ويمذًمؽ اًمٜمٞم٦م:
ٕهن٤م ومٕمؾ اًم٘مٚم٥م .ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مٓ ،سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،)562/1( ،حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وقمٌد اهلل
اًمؽميمل ،طُ ،22م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت2427 ،هـ2997 -م.
ِ
ِ
هؿ سمحًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م،)223/8( ،
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
 ،يمت ُ
اًمر َىم٤مق ،سم٤مب َُم ْـ ّ
َ٤مب ِّ
ٍ
سمًٞمئ٦م مل شمٙمت٥م،
هؿ
هؿ اًم َٕمٌد سمحًٜم٦م يمُتٌ٧م ،وإذا ّ
ح[]6492سمٜمحقه :وأظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،سم٤مب إذا ّ
( ،)227/2ح [. ]218
( )7اٟمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)352/8( ،
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وذم هذا دًٓم٦م قمغم إطمّم٤مء أقمامل اًمٕمٌ٤مد ويمت٤مسمتٝم٤م :وذًمؽ إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ يمام ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ

[اإلهاء :]24-23:يمام أن ذم يمت٤مسم٦م إقمامل شم٠ميمٞمد ًا ًمثٌقت اجلزاء قمٚمٞمٝم٤م ّ
وإٓ يم٤من ذًمؽ ٌ
قمٌ٨م
يٜمزه اهلل -شمٕم٤ممم -قمٜمف.
وذم وصػ اعمالئٙم٦م اًمٙمرام سمتٚمؽ اًمّمٗم٤مت صمٜم٤م ٌء قمٚمٞمٝمؿ ،وشمٜمقيف سمِم٠مهنؿ ،ي٘مقل اًمِمٞمخ
اًمِمٜم٘مٞمٓمل " :ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن ذم وصػ احلٗمٔم٦م هٜم٤م هبذه اًمّمٗم٤مت ُمـ يمقهنؿ طم٤مومٔملم
ٍ
ٍ
ُمٜمزًم٦م
طمٗمظ وقمٚمق
يمراُم ً٤م يٕمٚمٛمقن ،وم٤مضمتٛمٕم٧م مهؿ يمؾ صٗم٤مت اًمت٠مهٞمؾ ٕقمغم درضم٤مت اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ
وقمٚم ٍؿ سمام يٙمتٌقن"( ،)2يمام أن ذم ذيمرهؿ حتذير ًا ُمـ اًمتامدي ذم اًمٖمل واًمْمالل "وذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
شمٕمٔمٞمؿ ُٕمر اجلزاء ،وأٟمف قمٜمد اهلل ُمـ ضمالئؾ إُمقر"(.)1


( )2أوقاء اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن)452/8( ،
( )1شمٗمًػم اًمٜمًٗمل :)494/4( ،اًمٌحر اعمحٞمط ،أسمق طمٞم٤من :)418/8( ،إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق
اًمًٕمقد)211/9( ،
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املبشح ايسابع
دصا ٤األبساز ٚايفذاز
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃﱠ[آٟمٗمٓم٤مر]24-23 :
"اؾمتئٜم٤مف َُم ًُ ٌ
ؼم سمٞمٜمف اهلل شمٕم٤ممم
قق ًمٌٞم٤من ٟمتٞمج٦م احلٗمظ واًمٙمت٤مسم٦م ُمـ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب"( ،)2واًم ّ
سم٘مقًمف :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﱠ

[اًمٌ٘مرة ،]277 :وم٤مٕسمرار هؿ اًمذيـ ُّسمروا سم٠مداء ومرائض اهلل ،واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف( .)1يمثػمو ومٕمؾ
اخلػم ،اعمتٌ٤مقمدون قمـ اًمنم ،اًم٘م٤مئٛمقن سمح٘مقق اهلل وطم٘مقق قمٌ٤مده .وي٘م٤مسمٚمٝمؿ اًمٗمج٤مر وهؿ

اًمٙمٗم٤مر .
()3

يٌلم قم َّٚم َ٦م هذا اجلزاء ،واًمٕمٛمؾ اًمذي اؾمتحؼ
وىمد ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ضمزاء اًمٗمري٘ملم دون أن ّ
ٕضمٚمف أوًمئؽ اًمٜمٕمٞمؿ وأظمرون اجلحٞمؿً :مٙمـ اًمقصػ اًمذي وصٗمٝمؿ اهلل -شمٕم٤ممم -سمف يّمٚمح
أن يٙمقن قمٚم ً٦م جلزائٝمؿ ،دآً قمٚمٞمف :وم٤مٕسمرار ذم ٟمٕمٞمؿ ًمؼمهؿ واًمٗمج٤مر ذم ضمحٞمؿ ًمٗمجقرهؿ ،وهذا
يتْمٛمـ اًمدقمقة إمم اًمؼم اًمذي هق اًمت٘مقى ،وإمم اًمٕمٌ٤مدة اًمتل هل ـمريؼ اًمت٘مقى ،يمام يتْمٛمـ
اًمتحذير ُمـ اًمٗمجقر.
وإـمالق اًمٜمٕمٞمؿ واجلحٞمؿ ،وشمٜمٙمػممه٤م دآّن قمغم اًمٕمٛمقم ،ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وٓ حتً٥م
أن ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃﱠ[آٟمٗمٓم٤مرُ ]24-23 :م٘مّمقر
( )2إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد.)211/9( ،
( )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)281/14( ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ،اًمثٕمٚمٌلُ :)13/19( ،مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي،
(.)112/5
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)281/14( ،اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م :)447/5( ،ومتح اًمرمحـ ذم شمٗمًػم
اًم٘مرآن ،)326/7( ،ومٛمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أٟمف ُٓي َّٚمد ذم اًمٜم٤مر ّإٓ اًمٙم٤مومر ،أُم٤م قمّم٤مة اعم١مُمٜملم ومال ُيٚمدون ومٞمٝم٤م .اٟمٔمر
ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل.)514 /1( ،
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قمغم ٟمٕمٞمؿ أظمرة وضمحٞمٛمٝم٤م وم٘مط ،سمؾ ذم دورهؿ اًمثالصم٦م أقمٜمل دار اًمدٟمٞم٤م( ،)2ودار اًمؼمزخ ،ودار
اًم٘مرار"(. )1
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲄ ﱠ يٕمٜمل يٚمزُمقهن٤م وي٘م٤مؾمقن طمره٤م( )3ﱡﲅ ﲆﱠ أي :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
وهق يقم إداٟم٦م اخلالئؼ وجم٤مزاهتؿ قمغم أقماممهؿ( .)4ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ[هم٤مومر ]27 :وﭧ ﭐﭨﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲﱠ [اجل٤مصمٞم٦م ،]18 :وورد قمـ قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب  أٟمف ىم٤مل ذم ظمٓمٌتف( :طم٤مؾمٌقا أٟمٗمًٙمؿ ىمٌؾ أن ُحت٤مؾمٌقا :وم٢مٟمف أهقن حلً٤مسمٙمؿِ ،
وزٟمقا
أٟمٗمًٙمؿ ىمٌؾ أن شمُقزٟمقا ،وشمزيٜمقا ًمٚمٕمرض إيمؼم يقم شمُٕمروقن ٓ ختٗمك ُمٜمٙمؿ ظم٤مومٞم٦م)(.)5
وُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ[آٟمٗمٓم٤مر" ]26 :أيُ ٓ :يرضمقن ُمٜمٝم٤م
أسمدا"( ،)6وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ظمٚمقد اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( )7ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱠ[اعم٤مئدة.]37 :
( )2اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اًمدٟمٞمقي ُم٤م جيده اعم١مُمـ ُمـ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م ،وؾمالُم٦م اًمّمدر ،واًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره .أُم٤م اجلحٞمؿ
اًمدٟمٞمقي ومٝمق ُم٤م يٚمحؼ ِ
اعمٕمرض قمـ اهلل واًمدار أظمرة ُمـ امهؿ واحلزن ووٞمؼ اًمّمدر ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭐﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﱠ[ـمف.]214 :
( )1اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٤مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم ،ص.76
( )3اٟمٔمر اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمديٟ :)439/4( ،مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل :)352/8( ،إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ
إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد :)211/9( ،اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر.)283 /12( ،
( )4شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :)624 /4( ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)281 /14( ،اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي،
( :)439 /4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم :)345 /8( ،حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ،اًم٘م٤مؾمٛمل.)416/9( ،
( )5اًمزهد ،اسمـ اعمٌ٤مرك ،سم٤مب امهرب ُمـ اخلٓم٤مي٤م واًمذٟمقب ،ص ،223حت٘مٞمؼ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،د.ط ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموتً ،مٌٜم٤من :اعمّمٜمػ ،اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،يمت٤مب اًمزهد ،)198/9( ،وٌٓمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ؾمٕمٞمد اًمٚمح٤مم ،د.ط ،دار
اًمٗمٙمر -سمػموت :يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإقمامل ،ظمٓم٥م قمٛمر وُمقاقمٔمف ،)259 /26( ،حت٘مٞمؼ سمٙمري طمٞم٤مين و صٗمقة
اًمً٘م٤م ،طُ ،5م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت2422 ،هـ2982 -م.
( )6سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي.)533 /3( ،
( )7اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي :)281 /14( ،اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي :)114/6( ،حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ،
اًم٘م٤مؾمٛمل :)416 /9( ،أوقاء اًمٌٞم٤من ،اًمِمٜم٘مٞمٓمل.)452 /8( ،
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وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ[اًمٌ٘مرة ]267 :وىمقًمف
ؾمٌح٤مٟمف:ﭐﱡﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ[اًمزظمرف.]77 :
وُمـ اعمٗمنيـ َُم ْـ ذه٥م إمم أن اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ[آٟمٗمٓم٤مر:
" ]26أي :إهنؿ ُمِم٤مهدوه٤م ذم اًمؼمزخ :عم٤م أظمؼم قمـ صٚمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أظمؼم سم٤مٟمتٗم٤مء همٞمٌتٝمؿ
اًمّم ْكم ،أي :يرون ُم٘م٤مقمدهؿ ُمـ اًمٜم٤مر"( ،)2وومٞمف إصمٌ٤مت ًمٕمذاب اًم٘مؼم اًمذي ّ
دل قمغم
قمٜمٝم٤م ىمٌؾ َ
إصمٌ٤مشمف ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-ﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﱠ[هم٤مومر ،]46 :ي٘مقل اسمـ يمثػم" :وم٢من أرواطمٝمؿ شمُٕمرض قمغم
اًمٜم٤مر صٌ٤مطم٤م وُمً٤م ًء إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م"(. )1

( َأ َّن هي ِ
قد َّي ً٦م َد َظم َٚم ْ٧م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ،ومذيمرت قمذاب
وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م َقم ِ٤مئ َِم َ٦م
َُ
هلل ط َقم ْـ َقم َذ ِ
اًم٘مؼمَ ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م َمهَ٤مَ :أ َقم٤م َذ ِك اهللُ ُِم ْـ َقم َذ ِ
َر ُؾم َ
اب
قل ا ِ
اب اًم َ٘م ْ ِؼمَ ،وم ًَ َ٠م ًَم ْ٧م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م
اًم َ٘م ْ ِ
َ :وم َام َر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللِ ط َسم ْٕمدُ َص َّغم
طمؼ"َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م
اب اًم َ٘م ْ ِؼم ٌ
ـؼمَ ،وم َ٘م َ٤ملَٟ " :م َٕم ْؿَ ،قم َذ ُ
َص َال ًة إِ َّٓ َشم َٕم َّق َذ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب اًم َ٘م ْ ِؼم)(.)3

وىمد وصػ اهلل-شمٕم٤ممم -ذم هذه أي٤مت قمذاب اًمٗمج٤مر دون ٟمٕمٞمؿ إسمرارٕ :ن ؾمٞم٤مق
أي٤مت ذم اًمؽمهٞم٥م واعم٘م٤مم ُم٘م٤مم ختقيػ(.)4
وعم٤م أصمٌ٧م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٞمقم أظمر ،وأٟمف طمؼ ٓ ؿمؽ ومٞمف ،قم ّٔمؿ ؿم٠مٟمف" ،وأقمٚمؿ سم٠مٟمف
ٌ
أهؾ ٕن يٍمف اًمٕمٛمر إمم آقمتٜم٤مء سم٠مُمره ،واًمً١مال قمـ طم٘مٞم٘متف"( )5وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ

( )2اًمٌحر اعمحٞمط ،أسمق طمٞم٤من :)418/8( ،واٟمٔمر اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م.)447 /5( ،
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.)231 /7( ،
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم ،)98/1( ،ح(.)2371
( )4اٟمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر :)352 /8( ،شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآن ،امهرري،
(.)122 /32
(ٟ )5مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل.)351 /8( ،
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ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙﱠ[آٟمٗمٓم٤مر ،]28-27 :ىم٤مل أسمق اًمًٕمقد" :شمٗمخٞمؿ
ًمِم٠من يقم اًمديـ اًمذي ّ
يٙمذسمقن سمف إصمر شمٗمخٞمؿ ،وهتقيؾ ُٕمره سمٕمد هتقيؾ"(.)2
ومن ؾمٌح٤مٟمف سمٕمض ؿم٠مٟمف وم٘م٤مل :ﭐﱡﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠﭐ
صمؿ ّ

[آٟمٗمٓم٤مر ]29 :وم٘م٣م ؾمٌح٤مٟمف سمزوال إُمالك مجٞمٕمٝم٤م ،ورضمققمٝم٤م إًمٞمف وطمده "ومال يٛمٚمؽ أطمد
"
ٍ
صمؿ أطمدٌ ي٘ميض
ٕطمد ؿمٞم ًئ٤م ٓ سمجٚم٥م ظمػم ،وٓ سمدومع ضر إٓ سم٢مذن اهلل ( ،)1ىم٤مل ىمت٤مدة" :ومٚمٞمس ّ
ؿمٞم ًئ٤م أو يّمٜمع ؿمٞم ًئ٤م إٓ اهلل رب اًمٕم٤معملم"( )3وذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱠ[اًمٌ٘مرة ]48 :وىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺﱠ
[ًم٘مامن ]33 :وم٤معمٚمؽ احل٘مٞم٘مل اعمٓمٚمؼ ًمف وطمده ذم ذًمؽ اًمٞمقم ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ[ُمريؿ ،]42 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﱠ[اًمٗمرىم٤من ]16 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍﱠ[هم٤مومر ]26 :و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل
ِ ِ
قلَ :أٟمَ٤م اعمَ ِٚم ُؽَ ،أ ْي َـ ُُم ُٚم ُ
اًمً َام َء سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِفُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
قك
َىم َ٤ملَ ( :ي ْ٘مٌِ ُض اهلل إَ ْر َض َي ْق َم اًم٘م َٞم٤م َُم٦مَ ،و َي ْٓم ِقي َّ
ط

إَ ْر ِ
ض؟)(َ )4
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌدامه٤مدي اًمًٜمدي

(َ " :)5واعمَْ ْ٘م ُّمق ُد َسم َٞم ُ
٤من َهم٤م َي ِ٦م َقم َٔم َٛمتِ ِف َشم َٕم َ٤ممم َو َطم َ٘م َ٤مر ِة

( )2إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ.)211/9( ،
( )1شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم ،ص.92
( )3اًمقؾمٞمط ،اًمقاطمدي :)439/4( ،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،)442 /8( ،وقمزاه اًمًٞمقـمل إمم قمٌد سمـ محٞمد واسمـ
اعمٜمذر.
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب (وإرض مجٞمٕم٤م ىمٌْمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) ،)216/6( ،ح(:)4821
وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،)1248/4( ،ح(.)1787
( (5حمٛمد سمـ قمٌد امه٤مدي اًمتتقي ،أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ اًمًٜمدي ،وم٘مٞمف طمٜمٗمل قم٤ممل سم٤محلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٕمرسمٞم٦م .أصٚمف ُمـ اًمًٜمد
وُمقًمده ومٞمٝم٤م ،وشمقـمـ سم٤معمديٜم٦م إمم أن شمقذمً .مف طم٤مؿمٞم٦م قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ،وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ؾمٜمـ أيب داود ،وطم٤مؿمٞم٦م قمغم
صحٞمح اًمٌخ٤مري ،وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،وطم٤مؿمٞم٦م قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ،وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ،وطم٤مؿمٞم٦م قمغم
اًمٌٞمْم٤موي ،وهمػم ذًمؽ ،شمقذم قم٤مم 2238هـ .إقمالم ،اًمزريمكم.) 153 /6( ،
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٤مإل َو٤م َوم ِ٦م إِ َمم يمام ِل ُىمدْ رشمِ ِف ،و َه َذا اعمَْ ْ٘مّمقد طم ِ
ْإَ ْوم َٕم ِ
٤مل ا ًْم ِٕم َٔم٤م ِم ا ًَّمتِل َشمت ََح َّ ُػم ومِ َٞمٝم٤م ْإَ ْو َه٤م ُم سمِ ْ ِ
٤مص ٌؾ ِ َهب َذا
ُ ُ َ
َ َ
َ
ف َيم ْٞم ِٗم َّٞم ُ٦م ا ًْم َ٘م ٌْ ِ
ض"(.)2
ا ًْمٙم ََال ِم َوإِ ْن َمل ْ ُي ْٕم َر ْ
قل اهللِ ط( :ي ْٓم ِقي اهللُ  اًمًامو ِ
و َقم ْـ َقم ٌْ ِداهللِ ْسم ِـ ُقم َٛم َر َ ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ات َي ْق َم
َّ َ َ
َ
ِ
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مُ ،صم َّؿ َي ْ٠م ُظم ُذ ُه َّـ سمِ َٞم ِد ِه ا ًْم ُٞم ْٛمٜمَكُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
ؼم َ
اجل ٌَّ ُ٤مر َ
ونُ ،صم َّؿ َي ْٓم ِقي
ون؟ َأ ْي َـ اعمُْ َت َٙم ِّ ُ
قلَ :أٟمَ٤م اعمَْٚم ُؽَ ،أ ْي َـ ْ َ
ِ
لم سمِ ِِم َامًم ِ ِفُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
َؼم َ
اجل ٌَّ ُ٤مر َ
ون؟)(.)1
ْإَ َر ِو َ
ون؟ َأ ْي َـ اعمُْ َتٙم ِّ ُ
قلَ :أٟمَ٤م اعمَْٚم ُؽ َأ ْي َـ ْ َ
"وذم ىمٞمد إُمر هلل سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦مُ ،مع أن إُمر يمٚمف هلل ذم مجٞمع إزُم٤من وإطمقال إؿم٤مر ًة إمم
أن اًمٜم٤مس وإن يم٤مٟمقا ذم اًمدٟمٞم٤م ئمٜمقن أهنؿ يٛمٚمٙمقن ؿمٞم ًئ٤م ،وأهنؿ يٛمٚمٙمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ اًمي واًمٜمٗمع،
وم٢من هذا اًمٔم٤مهر ُمـ أُمرهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ًمـ يٙمقن مهؿ ُمٜمف رء ذم أظمرة"(.)3


( )2طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،)83 /2( ،ط ،1دار اجلٞمؾ – سمػموت.
( )1أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،)1248 /4( ،ح(.)1788
( )3اًمتٗمًػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآن ،قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م :)2485 /26( ،واٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم ،ص.92
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ارتامت١
احلٛمد هلل اًمذي شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمّم٤محل٤مت ،واًمِمٙمر ًمف اًمذي أٟمٕمؿ سم٢ميمامل هذا اًمٌح٨م اًمذي
شمقصٚم٧م ُمـ ظمالًمف إمم قمدة ٟمت٤مئ٩م ،وهل:
.2

ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ؾمقرة ُمٙمٞم٦م ،إلمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ ،وٓؿمتاممه٤م قمغم ظمّم٤مئص اًم٘مرآن
اعمٙمل ُمـ ىمٍم اًمٗمقاصؾ ،وىمقة إًمٗم٤مظ.

.1

ًمًقرة آٟمٗمٓم٤مر شمٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن.

.3

ُمقوقع ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اإليامن سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإصمٌ٤مت اًمٌٕم٨م.

 .4آؾمتدٓل قمغم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٌٕم٨م سم٤مًمٜمِم٠مة إومم.
 .5احل٨م قمغم آؾمتٕمداد ًمٚمحً٤مب سمّم٤مًمح إقمامل.
.6

يٜمٌٖمل قمغم اًمٕمٌ٤مد قمدم آهمؽمار سمحٚمؿ اهلل ،وسمٕمدم ُمٕم٤مضمٚمتٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م.

 .7يٕمدّ اإليامن سمرسمقسمٞم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٔمؿ ُم٤مٟمع ُمـ اهمؽمار اًمٕمٌد سمرسمف.
 .8وضمقب ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٕمؿ سمِمٙمره٤م.
 .9وضمقب اإليامن سم٤معمالئٙم٦م اًمٙمرام ،وُم٤م أصمٌتف مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ صٗم٤مت.
 .22قمدل اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف :إذ أطمَم قمٚمٞمٝمؿ أقماممهؿ ،وويمؾ اعمالئٙم٦م سمٙمت٤مسمتٝم٤م إلىم٤مُم٦م احلج٦م
قمٚمٞمٝمؿ.
 .22ضمزاء اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م ،وضمزاء اًمٙمٗم٤مر اًمٜم٤مر.
 .21اإليامن سمرسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم يًتٚمزم إومراده سم٤مًٕمقهٞم٦م.
وُمـ اًمتقصٞم٤مت اًمتل أويص هب٤م:
 .2اًمٕمٜم٤مي٦م سمدراؾم٦م اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م.
 .1آهتامم هبداي٤مت اًمًقر ،واًمقىمقف قمغم ُمدًمقٓهت٤م.
.3

آهتامم سم٤مًمرد قمغم اعمٚمحديـ واًمٙمٗم٤مر وهمػمهؿ ُمـ ُمٜمٙمري اًمٌٕم٨م سمام أىم٤مُمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أدًم٦م
قمغم إصمٌ٤مشمف.

.4

اعمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات سم٠موراق قمٛمؾ شمتٕمٚمؼ هبذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م وُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ دٓٓت.
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املصادز ٚاملسادع
.2

إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أسمق اًمًٕمقد اًمٕمامدي ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ
ُمّمٓمٗمك ،د.ط ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت ،د.ت.

.1

أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٞمٌ٤مين
اجلزري ،قمز اًمديـ سمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،ط،2
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2425 ،هـ 2994 -م.

.3

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد
اًمٌج٤موي ،د.ط ،دار اجلٞمؾ -سمػموت2421 ،هـ – 2991م.

 .4أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر ،د.ط،
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم -سمػموت2425 ،هـ2995 -م.
.5

إقمالم ،ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ وم٤مرس ،اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل ،ط،25
دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم1221 ،م.

.6

سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمديٟ ،مٍم سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمقد ُمٓمرضمل ،د.ط ،دار اًمٗمٙمر-
سمػموت ،د.ت.

.7

اًمٌحر اعمحٞمط ،أسمق طمٞم٤من ،حمٛمد سمـ يقؾمػ إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد،
واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ؿم٤مرك ذم اًمتح٘مٞمؼ د .زيمري٤م اًمٜمقىمل و د .أمحد اجلٛمؾ ،ط،2
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت2411 ،هـ1222 -م.

.8

اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمع ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل ،د.ط ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت.

.9

سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،اًمٗمػموزآسم٤مدى ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ،حت٘مٞمؼ:
حمٛمد اًمٜمج٤مر ،د.ط ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م  -جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل،
اًم٘م٤مهرة 2426 ،هـ  2996 -م.
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 .22اًمٌٞم٤من ذم قمدّ آي اًم٘مرآن ،اًمداين ،أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ،حت٘مٞمؼ :هم٤مٟمؿ احلٛمد ،ط،2
ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمؽماث – اًمٙمقي٧م2424 ،هـ2994 -م.
 .22اًمتحرير واًمتٜمقير ،اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد اًمتقٟمز ،د.ط ،دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع – شمقٟمس2997 ،م.
 .21حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،اعمٌ٤مريمٗمقري ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،د.ط ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،د.ت.
 .23شمذيمرة احلٗم٤مظ ،اًمذهٌل ،أمحد سمـ حمٛمد ،د.ط ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت ،د.ت.
 .24شمٗمًػم اًمٓمؼمي ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير ،حت٘مٞمؼ :د.
قمٌد اهلل اًمؽميمل ،ط ،2دار قم٤ممل اًمٙمت٥م – اًمري٤مض2414 ،هـ1223-م.
 .25شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم ،ط ،2دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2429 ،هـ.
 .26شمٗمًػم اعمراهمل ،اعمراهمل ،أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك ،طُ ،2مٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل
وأوٓدهُ -مٍم2365 ،هـ2946 -م.
 .27شمٗمًػم اًمٜمًٗمل ،اًمٜمًٗمل ،قمٌد اهلل سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼُ :مروان اًمِمٕم٤مر ،د.ط ،دار اًمٜمٗم٤مئس-
سمػموت1225 ،م.
قمؿ ،اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح ،إقمداد وختري٩م :ومٝمد اًمًٚمٞمامن ،ط ،1دار
 .28شمٗمًػم ضمزء ّ
اًمثري٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -اًمري٤مض2413 ،هـ1221 -م.
 .29شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآن ،امهروي ،حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل
إرُمل ،إذاف وُمراضمٕم٦م :د .ه٤مؿمؿ ُمٝمدي ،ط ،2دار ـمقق اًمٜمج٤مة -سمػموت،
2412هـ1222 -م.
 .12شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامنُ ،م٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل ؿمح٤مشم٦م ،ط ،2دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث -سمػموت2413 ،هـ.
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 .12شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼ :أسمق إؿمٌ٤مل صٖمػم أمحد
اًمٌ٤ميمًت٤مين ،د.ط ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض2412 ،هـ.
 .11اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل ،ط ،2دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت2172 ،هـ2951-م.
 .13اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ،ط ،2دار
اعمٕمروم٦م – اعمٖمرب2428 ،هـ2997 -م.
 .14طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  -يمٗم٤مي٦م احل٤مضم٦م ذم ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،اًمًٜمدي،
حمٛمد سمـ قمٌد امه٤مدي اًمتتقي ،ط ،1دار اجلٞمؾ – سمػموت ،د.ت.
ًمٚم٘مراء اًمًٌٕم٦م ،أسمق قمكم اًمٗم٤مرد ،احلًـ سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :سمدر اًمديـ ىمٝمقضمل و
 .15احلج٦م ّ
سمِمػم ضمقجي٤ميب ،ط ،1دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث – دُمِمؼ2421 ،هـ2991-م.
 .16اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،د.ط ،دار اًمٗمٙمر-
سمػموت ،د.ت.
 .17اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد و٤من ،ط ،1جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -طمٞمدر
اسم٤مد /امهٜمد2391 ،هـ2971 -م.
 .18روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ،إًمقد ،حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ:
قمكم قمٌداًمٌ٤مري ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت2425 ،هـ.
 .19زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،اسمـ اجلقزي ،أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمرزاق ُمٝمدي ،ط ،2دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب -سمػموت2411 ،هـ1222-م.
 .32اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،اسمـ اعمٌ٤مرك ،قمٌد اهلل احلٜمٔمكم ،حت٘مٞمؼ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،د.ط ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموتً ،مٌٜم٤من ،د.ت.
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 .32ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،قمٌد احلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ اًمٕمامد اًم َٕمٙمري
احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إرٟم٤مؤوط ،ظمرج أطم٤مديثف :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ،ط ،2دار اسمـ
يمثػم ،دُمِمؼ  -سمػموت2426 ،هـ 2986 -م.
 .31ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،حمٛمد سمـ قمكم اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط وقمٌد اهلل اًمؽميمل ،طُ ،22م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت2427 ،هـ2997 -م.
وظمرج أطم٤مديثف :خمت٤مر اًمٜمدوي ،ط،2
 .33ؿمٕم٥م اإليامن ،اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم ،طم٘م٘مف ّ
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد -اًمري٤مض2413 ،هـ1223-م.
 .34صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٜم٤مس ،ط ،2دار ـمقق
اًمٜمج٤مة2411 ،هـ.
 .35صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف (اًمٗمتح اًمٙمٌػم) ،إًمٌ٤مين ،حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ ،ط،3
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -سمػموت2428 ،هـ2988-م.
 .36صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي ،ذف اًمديـ اًمٜمقوي ،د.ط ،اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦مُ -مٍم،
د.ت.
 .37اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،اسمـ ؾمٕمد ،حمٛمد اًمٌٖمدادي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،ط ،2دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2422 ،هـ2992 -م.
 .38ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،أمحد سمـ حمٛمد إدٟمف وي ،حت٘مٞمؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي ،طُ ،2مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  -اًمًٕمقدي٦م2427 ،هـ2997 -م.
 .39همري٥م اًم٘مرآن ،اسمـ ىمتٞمٌ٦م ،قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمديٜمقري ،د.ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
سمػموت2398 ،هـ2978 -م.
 .42ومتح اًمرمحـ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،جمػم اًمديـ سمـ حمٛمد اعم٘مدد ،اقمتٜمك سمف حت٘مٞم٘م٤م ،ووٌٓم٤م،
وخترجي٤مٟ :مقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،ط ،2دار اًمٜمقادر2432 ،هـ1229-م.
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 .42ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وُم٤م أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن سمٛمٙم٦م وُم٤م أٟمزل سم٤معمديٜم٦م ،اسمـ اًمييس ،حمٛمد سمـ
أيقب اًمٌجكم اًمرازي ،حت٘مٞمؼ :همزوة سمدير ،ط ،2دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ  -ؾمقري٦م2428 ،هـ
 2987م. .41ومٜمقن إومٜم٤من ذم قمٞمقن قمٚمقم اًم٘مرآن ،اسمـ اجلقزي ،أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم ،ط،2
دار اًمٌِم٤مئر -سمػموت2428 ،هـ2987 -م.
 .43ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعمٜم٤موي ،زيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمٌداًمرؤوف سمـ
شم٤مج اًمٕم٤مروملم احلدادي ،ط ،2اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمىُ -مٍم2356 ،هـ.
 .44اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمثٕمٚمٌل ،أمحد سمـ إسمراهٞمؿ ،حت٘مٞمؼ :قمدد ُمـ اًمٌ٤مطمثلم،
أذف قمغم إظمراضمف د.صالح سم٤مقمثامن و د.طمًـ اًمٖمزازم وأ.د .زيد ُمٝم٤مرش و أ.د أُملم
سم٤مؿم٦م ،ط ،2دار اًمتٗمًػم – ضمدة2436 ،هـ1225 -م.
 .45يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل ،اعمت٘مل امهٜمدي ،قمكم سمـ طمً٤مم اًمديـ اًمِم٤مذزم،
حت٘مٞمؼ :سمٙمري طمٞم٤مين ،وصٗمقة اًمً٘م٤م ،طُ ،5م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت2422 ،هـ-
2982م.
ً .46مً٤من اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم اإلومري٘مل اعمٍمي ،ط ،2دار ص٤مدر – سمػموت،
د.ت.
 .47اعمًٌقط ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،أسمق سمٙمر اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أمحد سمـ احلًلم سمـ ُِمٝمران ،حت٘مٞمؼ:
ؾمٌٞمع محزة ،د.ط ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م – سمػموت2982،م.
 .48جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،امهٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم اًمديـ
اًم٘مدد ،د.طُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘مدد -اًم٘م٤مهرة2424 ،هـ2994-م.
 .49اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،اسمـ قمٓمٞم٦م ،قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م إٟمدًمز،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2411 ،هـ.
ُ .52مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرون ،ط،1
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م2412 ،هـ2999 ،م.
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 .52اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ط ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج
اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،د.ط ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
سمػموت ،د.ت.
ِ ِ
ْ ِ
ُ .51مّم ِ
اًمً َق ِر ،اًمٌ٘م٤مقمل ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ
٤مقمدُ اًمٜمَّ َٔم ِر
َ َ
ًمإلذاف َقم َغم َُم َ٘م٤مصد ِّ
َ
اًمرسم٤مط ،طُ ،2مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف -اًمري٤مض2428 ،هـ2987 -م.
 .53اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ،اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ،وٌٓمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف:
ؾمٕمٞمد اًمٚمح٤مم ،د.ط ،دار اًمٗمٙمر -سمػموت ،د.ت.
ُ .54مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمٌٖمقي ،حمٛمد سمـ احلًلم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق ُمٝمدي،
ط ،2دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت2412 ،هـ.
ُ .55مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،اًمزضم٤مج ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ ؿمٚمٌل ،ط ،2قم٤ممل
اًمٙمت٥م -سمػموت2428 ،هـ2988 -م.
ُ .56مٕم٤مين اًم٘مرآن /اًمٗمراء ،حيٞمك سمـ زي٤مد ،حت٘مٞمؼ :أمحد يقؾمػ ،وحمٛمد اًمٜمج٤مر وقمٌد اًمٗمت٤مح
اًمِمٚمٌل ،ط ،2دار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦مُ -مٍم ،د.ت.
 .57اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :محدي اًمًٚمٗمل ،طُ ،1مٙمتٌ٦م اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م -اًم٘م٤مهرة ،د.ت.
ُ .58مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،اًمرازي ،ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت2412 ،هـ1222 -م.
 .59اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ،احلًلم سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ ،حت٘مٞمؼ:
صٗمقان داودي ،د.ط ،دار اًمٕمٚمؿ – دُمِمؼ2421 ،هـ.
ُ .62مـ سمدائع اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ،د.اًمًٞمد قمٌداًمٗمت٤مح طمج٤مب ،د.ط ،شمقزيع دار آقمتّم٤مم-
ُمٍم ،د.ت.
 .62اعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن ،احلٚمٞمٛمل ،احلًلم سمـ احلًـ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :طمٚمٛمل ومقدة،
ط ،2دار اًمٗمٙمر -سمػموت2399 ،هـ2979 -م.
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ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر اعمٕم٤مين واًمدٓٓت

ُ .61مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اًمذهٌل ،أمحد سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :قمكم اًمٌج٤موي ،د.ط ،دار
اعمٕمروم٦م – سمػموت ،د.ت.
 .63اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،اسمـ اجلزري ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ ،حت٘مٞمؼ :قمكم اًمْمٞم٤مع،
د.ط ،اعمٓمٌٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ،د.ت.
َٟ .64م ْٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اًمٌ٘م٤مقمل ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق
اعمٝمدي ،د.ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت2425 ،هـ2995 -م.
 .65اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي ،قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد،
د.ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،د.ت.
 .66اًمقؾمٞمط ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد ،اًمقاطمدي ،قمكم سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد،
واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ،ود .أمحد اجلٛمؾ و د .قمٌد اًمرمحـ اًمٕمقيس ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
– سمػموت2425 ،هـ2994 -م.
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