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 احلؿد هلل وكػى، وسالم طذ طباده الذين اصصػى، أما بعد:

فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف 

هـ، والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة، متضؿـا 1111هلذا العام  "والعرشون الثامنادجؾد "يف  األولإلقؽم العدد 

سات اإلسالمقة، طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة التخصصات الرشطقة والدرايف العديد من  ا  ثبح مخسة طرش

إطجاب العديد من الؼراء، وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء،  فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان: اإلخبات يف 

والبحث اآلخر بعـوان: دور ة موضوطقة من إطداد: د. أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي، الؼرآن الؽريم دراس

د. حسن بن طظ بن مـقع  األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد:

)صدوق له أوهام( طـد ابن حجر ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان: الرواة ادوصوفون بـ الشفراين، 

يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام )مجعا ودراسة( من إطداد: د. كورة طبد اهلل 

 وده  يف احلديث وطؾومه من إطداد:السواكـي وجف حمؿد الغؿالس، والبحث اآلخر بعـوان: أبو صاهر حمؿود

ث اآلخر بعـوان: تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة والبح د. زيـب حسن الصايف أمحد،

حتى ال يتحدث الـاس "والبحث اآلخر بعـوان: حديث  سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري، فؼفقة من إطداد د. 

 ،السعودإطداد د. رامز بن حمؿد أبو موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من حديثقة دراسة  :"أن حمؿدا  يؼتل أصحابه

ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري )الؽواكب الدراري، وفتح الباري، وطؿدة الؼاري،  والبحث اآلخر بعـوان:

العؿل، من إطداد: الباحثة/  باب من قال إن اإليامن هومن بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن / وإرشاد الساري( 

ان: أقوال العؾامء يف لػظ )حسٌن غريب( طـد اإلمام والبحث اآلخر بعـوأسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي، 

ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة   ،إقبال حمؿد أمحد الوققد ، من إطداد: د.دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع الرتمذي

جاء البحث األول بعـوان: أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري، من إطداد:  د. حسن بن حمؿد 

من إطداد:  د. طبد اهلل أمحد  ،-دراسة حتؾقؾقة-األسؿري، والبحث اآلخر بعـوان: مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل 

اهلل بن  طبد، من إطداد: د. دراسة طؼدية وصػقة صائػة اإلخوة البولـديةوالبحث اآلخر بعـوان:  مبارك باوادي،

بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي، من إطداد: الباحثة/ ان: والبحث اآلخر بعـو ،ناهلل ادقام الرمحن بن طبد طبد

ويف الػؼه بحث بعـوان: مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب  حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع،

ين احلـػي، من إطداد:  د. محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك، ويف أصول الػؼه بحث بعـوان: اخلطاب الؼرآ

والبحث اآلخر بعـوان: مـفجقُة احلُؽم ، إطداد: د. أمحد حمؿد هادي اهلبقطمن  -دراسة مؼاصدية-لبـي إرسائقل 

د إْبرازاتِه  .د. حاتم باي أ.من إطداد:  ،طذ الؽتاب بتعدُّ

 سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود، وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

 



 

 

 

 

 

 اخلطاب اٌمزآًٔ ٌثًٕ إسزائًٍ
 "دراسح ِماصذٌح"

 

 إعذاد

 د. أمحذ حمّذ ٘ادي اذلثٍط
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 ًَدـ ايبشح

يًٚمط اًمٌح٨م اًمْمقء قمغم ىمْمٞم٦م هل٤م ارشم٤ٌمط سم٤مًمقاىمع اعمٕم٤مش، وهل ىمْمٞم٦م سمٜمل إهائٞمؾ، 

 اخلٓم٤مب.طمٞم٨م حيٚمؾ اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، ويًتٜمٌط اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ًمذًمؽ 

إمم سمٞم٤من اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل  -شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن–وهيدف اًمٌح٨م 

 إهائٞمؾ.

وجيكم اًمٌح٨م اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ اعمتٛمثٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح 

يمام اًمٕم٤ٌمد قمـ ـمريؼ طمٗمظ اعمّم٤مًمح اًميوري٦م اخلٛمس: اًمديـ واًمٜمٗمس واًمٜمًؾ واًمٕم٘مؾ واعم٤مل، 

 يٜمت٘مؾ إمم اًمٖمقص ذم اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م ًمٚمخٓم٤مب اًم٘مرآين اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ.

واعم٘مّمقد سم٤مخلٓم٤مب اًم٘مرآين ذم اًمٌح٨م: اًمٜمداء اًمقارد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمقضمف هلؿ سمّمٞمٖم٦م 

 .)ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ(

 ٚقد دا٤ت خط١ ايبشح يف متٗٝد ٚثالث١ َباسح ٚخامت١:

 اخلٓم٤مب اًم٘مرآين وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.ُمٗمٝمقم شمٜم٤موًم٧م ومٞمف  اًمتٛمٝمٞمد:

 ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ. ـمرق اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦مشمٜم٤موًم٧م ومٞمف  اعمٌح٨م إول:

 .ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م شمٜم٤موًم٧م ومٞمف :اعمٌح٨م اًمث٤مين

 .اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ شمٜم٤موًم٧م ومٞمف  :اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 ، شم٠ميت اخل٤ممت٦م ُمتْمٛمٜم٦م اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.ُمًؽ اخلت٤مم صمؿ
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Abstract 

This research discusses a topic that is related to a contemporary 

issue, i.e, the issue of the Israelites. It analyzes the Qur'anic 

discourse addressing the Israelites and figures out the objectives 

of that discourse. The research aims at finding out the Sharia’ah 

objectives of the Qur'anic discourse to the Israelites. The study 

clarifies the general shari’ah ultimate objectives of the Quraanic 

discourse addressing the Israelites that aim at preserving  the five 

human necessities, namely religion, life, progeny, mind, and 

property; it goes even beyond diving into the special purposes of 

the Qur'anic discourse addressing the Israelites.  

What is meant by the Qur'anic discourse in the research is the call 

in the Holy Quran addressing them as (O Children of Israel).  

The research proposal comprises an introduction, three sections, 

and a conclusion: 

The introduction deals with the meaning of Quranic discourse 

and shariah objectives. 

The first section deals with the methodology of Shari’ah ultimate 

objectives deduction in the Quranic discourse to the Israelites. 

The second section deals with the general objectives of the 

Qur'anic discourse addressing the Israelites. 

The third section deals with the special objectives of the 

Qur'anic discourse addressing the Israelites 

The conclusion includes the results and recommendations. 
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 َكد١َ

 وسمٕمد: اًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وآًمف وصحٌفاحلٛمد هلل واًمّمالة و

ورد  وم٘مد ؿمٖمؾ احلدي٨م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ طمٞمزا يمٌػما ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ8 وىمد

 ذيمرهؿ ومٞمف ساطم٦م هبذا آؾمؿ )سمٜمل إهائٞمؾ( أرسمٕملم ُمرة8 سمٕمدد اًمًٜمقات اًمتل ىمْمقه٤م ذم اًمتٞمف

يمام ورد قمغم ًم٤ًمن ومرقمقن  ،[04 ]اعم٤مئدة:(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

ُمرة8 قمٜمدُم٤م أدريمف اًمٖمرق طملم أقمٚمـ اإليامن سم٤مًمذي آُمٜم٧م سمف سمٜمق إهائٞمؾ8  -زي٤مدة قمغم ذًمؽ -

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ٕم٤ممم ًمٙمـ سمٕمد ومقات إوان أي اإليامن سم٤مهلل شم

 [.72 ]يقٟمس:( ڃ

وىمد وضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اخلٓم٤مب إمم سمٜمل إهائٞمؾ ذم قمدة ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، 

وًمٗم٧م ٟمٔمري شمٙمرر ذًمؽ اخلٓم٤مب وشمٜمققمف8 ومرأي٧م أن أسمح٨م ذم اعمقوقع ُمـ ضمٝم٦م اظمتّم٤ميص، 

)ي٤م  ـاًمتل يٛمٙمـ اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م ُمـ ٟمداء اهلل ًمٌٜمل إهائٞمؾ سموأن أطمٍم سمحثل ذم اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م 

 سمٜمل إهائٞمؾ(، وضمٕمٚم٧م قمٜمقاٟمف:

 )اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ  دراؾم٦م ُم٘م٤مصدي٦م(.

 :َػه١ً ايبشح
شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم ومٙمرة ُمٗم٤مده٤م أن اخلٓم٤مب ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمقضمف إمم سمٜمل 

 قمالىم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمف. إهائٞمؾ8 وىمد ئمـ أن هذا اخلٓم٤مب خمتص هبؿ8 وٓ

وشمتٌٚمقر هذه اًمٗمٙمرة ُمـ اًم٘مٚمؼ ُمـ إهمٗم٤مل اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين 

 ًمٌٜمل إهائٞمؾ.

وحلؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م يم٤من ٓ سمد ُمـ دراؾم٦م اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٘م٤مصد 

 اًمنمقمٞم٦م. 

 

 

 



  أمحد حمٛمد ه٤مدي اهلٌٞمط: د. إقمداد                                                                       "ُم٘م٤مصدي٦مدراؾم٦م " اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ  

       159 
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 أ١ُٖٝ ايبشح:

 ومٞمام ي٠ميت:شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم هذا اعمقوقع 

اخلٓم٤مب ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ( وٓ ي٠ميت  اخلٓم٤مب اًم٘مرآين إٓ   إن -1

 ُٕمر ذي ؿم٠من.

وهق ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل  ،اًمٌح٨م يتٜم٤مول ُمقوققم٤م ُمٝمامإن  -0

 إهائٞمؾ.

 أٖداف ايبشح:

 سمٞم٤من اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ. -1

اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مصد اخلٓم٤مب اًم٘مرآين8 ًمٞمًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م8 وم٢من شمٌّمػم  -0

وإن يم٤من ُمقضمٝم٤م هلؿ ذم إصؾ8 ًمٙمٜمف خي٤مـم٥م  اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ،

اعمًٚمٛملم أومرادا ومج٤مقم٤مت8 يمل يٕمتؼموا سمذًمؽ ويتجٜمٌقا اًمقىمقع ومٞمام وىمع ومٞمف سمٜمق 

 إهائٞمؾ.

 َٓٗر ايبشح:

ٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم8 وذًمؽ سمتتٌع أي٤مت اًمتل خت٤مـم٥م سمٜمل اعمٜم يًػم اًمٌح٨م ذم ريم٤مب

إهائٞمؾ، واؾمتٜم٤ٌمط ُم٘م٤مصده٤م ُمـ دًٓم٦م اًمٚمٗمظ وإوم٤مدة اًمًٞم٤مق، ُمًؽمؿمدا ذم ذًمؽ سمٙمالم اًمٕمٚمامء 

 ُمـ اعمٗمنيـ وإصقًمٞملم وٟمحقهؿ.

  سدٚد ايبشح:

)ي٤م سمٜمل  ـسمشمتٛمثؾ طمدود اًمٌح٨م ذم دراؾم٦م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ًممي٤مت اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمٜمداء 

 إهائٞمؾ( وأي٤مت اًمقاردة ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م. 

وىمد ورد هذا اًمٜمداء ذم  أرسمٕم٦م ُمقاوع سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م ُمقاوع ذم ؾمقرة 

(، وُمقوع واطمد ذم ؾمقرة ـمف 101-100( و)101 – 25( و )24 – 22اًمٌ٘مرة، أي٤مت )

 (.60 - 62أي٤مت )
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 ايدزاضات ايطابك١:

اعمقوقع ذاشمف8 وًمٙمٜمٝم٤م شمتٜم٤مول ُمقوققم٤مت أوؾمع ُمـ ُمقوقع شمقضمد دراؾم٤مت ًمٞم٧ًم ذم 

 اًمٌح٨م، وشمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

دراؾم٤مت قم٤مُم٦م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: سمٜمق إهائٞمؾ ذم  اًم٘مًؿ إول:

اًم٘مرآن واًمًٜم٦م د/ حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي، وسمٜمق إهائٞمؾ ذم اًمٜمص اًمديٜمل د/ طم٤ًميـ قمقيِم٦م. 

وهل ختتٚمػ قمـ ُم٘مّمقد سمحثٜم٤م8 وهق اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم أي٤مت اًمتل  ،وهذه اًمدراؾم٤مت قم٤مُم٦م

 ورد ومٞمٝم٤م اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ. 

دراؾم٤مت ًمٖمقي٦م وشمٗمًػمي٦م قمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرآين، وهذه اًمدراؾم٤مت ظم٤مرج  اًم٘مًؿ اًمث٤مين:

آظمتّم٤مص، وًمٞمس ُم٘مّمقده٤م سمح٨م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، 

 : وُمٜمٝم٤م

اخلٓم٤مب اًم٘مرآين دراؾم٦م ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمص واًمًٞم٤مق، سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م 

م، حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد حمٛمد قمٌد اًمقاطمد، ضم٤مُمٕم٦م 0212ؾمٌتٛمؼم  -اعم٤مضمًتػم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت. وهذه دراؾم٦م ًمٖمقي٦م قم٤مُم٦م ظم٤مرج ُمقوقع سمحثٜم٤م. -اعمديٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سمامًمٞمزي٤م

سمح٨م ذم  "ُمثؾ ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة"ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمص واًمًٞم٤مق  واخلٓم٤مب اًم٘مرآين دراؾم٦م

ظمٚمقد اًمٕمٛمقش، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة، اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م .اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م، د

. وهذه م0226 -ـه1207 إومم اًمٓمٌٕم٦م إردن، – اًمٕم٤معمل ًمٚمٙمت٤مب ضمدارا –احلدي٨م 

 سمحثٜم٤م.اًمدراؾم٦م ًمٖمقي٦م وًمٞم٧ًم ُم٘م٤مصدي٦م8 ومٝمل خمتٚمٗم٦م قمـ 

م، 0222واخلٓم٤مب اًم٘مرآين أٟمقاقمف ودٓٓشمف، قمكم إُملم قمقض اهلل، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة، 

اًمًقدان. وهذه  -ىمًؿ اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ، ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م

 اًمدراؾم٦م قم٤مُم٦م8 وذم اظمتّم٤مص آظمر.

داب واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ودًٓم٦م اخلٓم٤مب اًم٘مرآين، حمٛمد اًمٞمٕم٘مقيب اًمٌدراوي، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م أ

م، وهذه اًمدراؾم٦م 1773سمٗم٤مس، ضم٤مُمٕم٦م ؾمٞمدي حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمٗم٤مس، اعمٖمرب، قمدد ظم٤مص، 

 قم٤مُم٦م وختتٚمػ قمـ ُمقوققمٜم٤م.
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دراؾم٤مت قمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصد اًم٘مرآن، وهل يمثػمة وُمتٜمققم٦م،  اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م:

 ًمٌٜمل إهائٞمؾ. وهم٤مًمٌٝم٤م دراؾم٤مت قم٤مُم٦م8 وًمٞم٧ًم قمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين

وُمع يمؾ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م8 وم٢مٟمف شمقضمد رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سمج٤مُمٕم٦م أم 

اًم٘مرى8 سمٕمٜمقان: )اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ذم ؾمقريت اًمٗم٤محت٦م 

ـ واًمٌ٘مرة( ًمٚم٤ٌمطمث٦م/ رؤى سمٜم٧م ـمالل حمجقب، إذاف/ حمٛمد سمـ سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ8 وشمتٙمقن ُم

صمالصم٦م أسمقاب، وىمد ضم٤مء اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٤م سمٛم٘م٤مصد ؾمقريت اًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرة، شمٜم٤موًم٧م 

اًم٤ٌمطمث٦م ذم هذا اًم٤ٌمب اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ًمٚمًقرشملم8 ومل شمتٜم٤مول اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م 

ًمٚمخٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ سم٤محلدي٨م8 وهذا ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م خمتٚمٗم٦م قمـ سمحثٜم٤م اعمتٕمٚمؼ سم٤مخلٓم٤مب 

  ًمٌٜمل إهائٞمؾ.اًم٘مرآين

  خط١ ايبشح:

 ضم٤مءت ظمٓم٦م اًمٌح٨م ذم متٝمٞمد وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م وظم٤ممت٦م:

وشمِمتٛمؾ قمغم: ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وأمهٞمتف، وأهداومف، وُمٜمٝمجف، وطمدوده، واًمدراؾم٤مت  اعم٘مدُم٦م،

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

 ُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.اًمتٛمٝمٞمد: 

 .اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾـمرق اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اعمٌح٨م إول: 

 .اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾاعمٌح٨م اًمث٤مين: 

 .اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾاعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: 

 اخل٤ممت٦م.
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 متٗٝد

 .َفّٗٛ ارتطاب ايكسآْٞ يبين إضسا٥ٌٝ َٚكاؾد ايػسٜع١

 املكؿٛد بارتطاب ايكسآْٞ يبين إضسا٥ٌٝ: :أٚاّل 

 تعسٜف ارتطاب: - أ

اخلٓم٤مب ًمٖم٦م: اًمٙمالم، واخلٓم٤مب واعمخ٤مـم٦ٌم: ُمراضمٕم٦م اًمٙمالم، وىمد ظم٤مـمٌف سم٤مًمٙمالم  .1

 . (0)خم٤مـم٦ٌم وظمٓم٤مسم٤م

 . (1)واخلٓم٤مب اصٓمالطم٤م: اًمٙمالم اًمذي يٗمٝمؿ اعمًتٛمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤م .0

اًمقارد ذم اًم٘مرآن وظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم: أُمره وهنٞمف، وظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم: يمالُمف  .1

 .(2)اًمٙمريؿ

 .(2)ٚايكسإٓ: ٖٛ نالّ اهلل املٓصٍ ع٢ً ستُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ املتًٛ املتٛاتس-ب

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٚإضسا٥ٌٝ ٖٛ ْيب اهلل ٜعكٛب عًٝ٘ ايطالّ،  -ز

ٹ ڤ ڤ )[ ىم٤مل اعمٗمنون: 71]آل قمٛمران: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

. ويدل قمغم أن إهائٞمؾ هق ٟمٌل اهلل يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم،  أٟمف (3)"يٕم٘مقب"أي:  (ڤ

                                                           

 –ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمك اإلومري٘مك، دار ص٤مدر  (1)

: حت٘مٞمؼ وآظمرون، ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿ اًمقؾمٞمط، واعمٕمجؿ ،(141/ 1) اخل٤مء ومّمؾ هـ، 1212 - اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م سمػموت،

 .(021/ 1رسمٞم٦م، دار اًمدقمقة. سم٤مب اخل٤مء )اًمٕم اًمٚمٖم٦م جمٛمع

ُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم ذم احلدود واًمرؾمقم،  قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: أ. د حمٛمد إسمراهٞمؿ  (0)

 .40م، صٗمح٦م:  0222 -هـ 1202اًم٘م٤مهرة / ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  -قم٤ٌمدة، ُمٙمت٦ٌم أداب 

 116: صٗمح٦م م،1766=  هـ 1226 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ؾمقري٦م، –دُمِمؼ  -اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل، ؾمٕمدي أسمق ضمٞم٥م، دار اًمٗمٙمر (1)

( إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ إصقل، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌدري أسمق ُمّمٕم٥م، دار 2)

 .(1/41) 1770 - 1210 -ٓمٌٕم٦م إومماًم -سمػموت  -اًمٗمٙمر 

اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل، دار  (3)

(، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق قمٌد 1/210سمػموت، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ) -إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 .(2/112اًم٘م٤مهرة ) –ٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل، دار اًمِمٕم٥م اهلل حمٛمد سمـ أمحد إ
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

وم٘م٤مل هلؿ: )هؾ شمٕمٚمٛمقن أن إهائٞمؾ يٕم٘مقب قمٚمٞمف  -ط-طميت قمّم٤مسم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ٟمٌل اهلل 

 .(1)اًمًالم ُمرض ُمرو٤م ؿمديدا...؟( احلدي٨م

 .(0)وىمد ٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين اشمٗم٤مق اعمٗمنيـ قمغم أن إهائٞمؾ هق يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم

                                                           

، وىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر 0632( سمرىمؿ 231/ 2، وأسمق داود)0251( سمرىمؿ 101/ 1رواه أمحد ذم اعمًٜمد قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ) (1)

 ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

/ 1) سمـػموت –ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين، دار اًمٗمٙمر  (0)

اخلؼم سم٤مًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ قمغم (. وىمد ذه٥م اًم٤ٌمطم٨م ؾمقيد إمحدي وُمـ واوم٘مف إمم ظمالف ذًمؽ، وأًمػ إمحدي يمت٤مسمف: )65

 اًم٘مـرآن ُمـ ادًم٦م إمم آؾمتٜم٤مد ومٞمف طم٤مول. م0224 ؾمٜم٦م –ؾمقري٦م  -دُمِمؼ -ؾ( إصدار إوائأن اًمٜمٌل يٕم٘مقب همػم إهائٞمؾ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) ائٞمؾ قمغم إسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:إه قمٓمػ هق اؾمتدًٓمف ُمرشمٙمز أن زم وئمٝمر. وهمػمه اًمٙمريؿ

[ يرى اًم٤ٌمطم٨م إمحـدي أن ذيمـر ذريـ٦م إهائٞمـؾ 36]ُمريؿ:(ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ذري٦م إسمراهٞمؿ يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم يمقن يمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ وإهائٞمؾ ُمـ ذري٦م خمتٚمٗم٦م، ويمذًمؽ قمغم أن يٕم٘مقب ُمٕمٓمقوم٦م قمغم 

ًمٞمس هق إهائٞمؾ8 ٕن يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم مل يذيمر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أسمدا ُمٕمٓمقوم٤م قمغم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًـالم إٓ ذم وضمـقد 

واًمتحٚمٞمـؾ واًمتحـريؿ  8ف اًمًالم سم٠من إهائٞمؾ طمـرم قمـغم ٟمٗمًـفىمقًمف سم٠من إهائٞمؾ همػم يٕم٘مقب قمٚمٞم إمحديوي١ميد  إؾمحؼ.

وم٢مهائٞمؾ همػم يٕم٘مقب. ويذه٥م إمم أن إهائٞمؾ ًمٞمس يٕم٘مقب وٓ ُمـ ذريـ٦م  ظم٤مص سم٤مهلل8 ومٝمذا ًمٞمس ومٕمؾ ٟمٌل ويٕم٘مقب ٟمٌل،

سمٜمـ٤مء اسمــ آدم إسمراهٞمؿ وٓ ٟمقح8 سمؾ هق ؾم٤مسمؼ هلؿ مجٞمٕم٤م، وأن إهائٞمؾ هق اسمـ آدم ىم٤مسمٞمؾ ىم٤مشمؾ أظمٞمف،  وأن سمٜمل إهائٞمؾ هـؿ أ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) اًم٘م٤مشمؾ. وهلذا ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق أي٤مت اًمتِمديد قمغم ذريتـف، واًمٕم٘مقسمـ٦م هلـؿ

 .[10]اعم٤مئدة:(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤپ

 هذه ظمالص٦م أدًم٦م ؾمقيد إمحدي واؾمتدٓٓشمف. ويرد قمٚمٞمٝم٤م سمام ي٠ميت:

ٓ يٚمزم ُمٜمف أن إهائٞمؾ ًمٞمس ُمـ  ( گ گ ڳ ڳ() قمٓمػ إهائٞمؾ قمغم إسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم أوًٓ:

ذري٦م إسمراهٞمؿ، وإٟمام ُمٕمٜم٤مه أٟمف يقضمد ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ أٟمٌٞم٤مء ًمٞمًقا ُمـ ذري٦م إهائٞمؾ، واًمٕمٓمػ ذم أي٦م ُمـ سم٤مب ذيمر اخل٤مص 

 سمٕمد اًمٕم٤مم. وؾمٞم٤مق أي٤مت يٗمٞمد أن إهائٞمؾ هق يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم، وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمٗمنون، وطمٙمك اًمِمقيم٤مين

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) اإلمج٤مع قمٚمٞمف، وٓ يقضمد ذم أي٤مت ُم٤م يدل قمغم ظمالومف. ي٘مقل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم أي٦م

وم٤مًمذي قمٜمك سمف ُمـ ذري٦م آدم إدريس، " ( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

واًمذي قمٜمك سمف ُمـ ذري٦م ُمـ محٚمٜم٤م ُمع ٟمقح إسمراهٞمؿ، واًمذي قمٜمك سمف ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق ويٕم٘مقب وإؾمامقمٞمؾ، واًمذي 

قمٜمك سمف ُمـ ذري٦م إهائٞمؾ ُمقؾمك وه٤مرون وزيمري٤م وقمٞمًك وأُمف ُمريؿ، وًمذًمؽ ومرق شمٕم٤ممم ذيمره أٟم٤ًمهبؿ وإن يم٤من جيٛمع 

شمٗمًػم اًمٓمؼمي  "ٞمٝمؿ ُمـ ًمٞمس ُمـ وًمد ُمـ يم٤من ُمع ٟمقح ذم اًمًٗمٞمٜم٦م8 وهق إدريس8 وإدريس ضمد ٟمقحمجٞمٕمٝمؿ آدم8 ٕن وم
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أي شمقضمٞمٝمف اًمٙمالم ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم، واعم٘مّمقد هٜم٤م ٟمداء اًم٘مرآن  سإٓ مبع٢ٓ املداطب١،ٚخطاب ايك-د

 )ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ(. 

ي٘مّمد سمف ذري٦م إهائٞمؾ، واًمٕمرب خت٤مـم٥م سمٛمثؾ هذا )ي٤م  (ې ې) ،ٚارتطاب بايٓدا٤-هٖ

  .(1)سمٜمل إهائٞمؾ( وشمٕمٜمل اجلد إقمغم وإب إسمٕمد
اًمٌح٨م: آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل ظم٤مـم٥م واعم٘مّمقد سم٤مخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ذم 

اهلل هب٤م سمٜمل إهائٞمؾ اعمٗمتتح٦م سم٤مًمٜمداء )ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ(، ويمذًمؽ أي٤مت اًمقاردة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمداء 

 ًمٌٜمل إهائٞمؾ.

 :كاؾد ايػسٜع١ اإلضال١َٝايتعسٜف مب :ثاّْٝا

 املكاؾد يف ايًػ١: - أ

 مجع ُم٘مّمد، وهق ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ )ىمّمد(. وأصؾ )ق، ص، د( ذم يمالم اًمٕمرب: 

 

 

                                                                                                                                                                          

(  11/102( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )01/022( اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم )3/022( واٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: زاد اعمًػم )14/75)=

 (.1/105شمٗمًػم اسمـ يمثػم )

اًمقطمل ًمٞمًدده سم٤مإلىمرار أو اإلٟمٙم٤مر، وٓ ي٘مدح ذًمؽ ذم ٟمٌقشمف،  ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع أن حيرم اًمٜمٌل ؿمٞمئ٤م صمؿ ي٠ميت :صم٤مٟمٞم٤مً 

واؾمتدٓل اًم٤ٌمطم٨م سم٠من إهائٞمؾ ًمٞمس ٟمٌٞم٤م ٕٟمف طمرم أؿمٞم٤مء قمغم ٟمٗمًف، واًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ ُمـ قمٜمد اهلل. اؾمتدًٓمف سمذًمؽ همػم 

  صحٞمح8 سمؾ إهائٞمؾ ٟمٌل، وهق يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم يمام ذيمر اعمٗمنون.

اًم٘مقل سم٠من إهائٞمؾ هق ىم٤مسمٞمؾ، وأن سمٜمل إهائٞمؾ هؿ ذري٦م اسمـ آدم ىم٤مسمٞمؾ اًمذي ىمتؾ أظم٤مه، ىمقل ًمٞمس قمٚمٞمف أصم٤مرة  :صم٤مًمث٤مً  

ُمـ قمٚمؿ أو دًمٞمؾ، وإٟمام هق جمرد متحؾ. وىمد ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إهائٞمؾ ذم ُمٕمرض اعمدح ٓ اًمذم8 ظمالوم٤م ًم٘م٤مسمٞمؾ اًم٘م٤مشمؾ. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) -سمٞمؾ ٤مه أظم٤مه ىم٤مسمٞمؾ ىمتؾ ىمّم٦م ذيمر سمٕمد –وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

[، 10]اعم٤مئدة:(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 ومٗمٞمف سمٞم٤من ظمٓمقرة اًم٘متؾ، وإصمؿ اًم٘م٤مشمؾ إول، وًمٞمس ومٞمف أن سمٜمل إهائٞمؾ هؿ ذري٦م اسمـ آدم اًم٘م٤مشمؾ ىم٤مسمٞمؾ.

: ؾمٞمػ اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙم٤مشم٥م، دار اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ (1)

 .07: صٗمح٦م هـ، 1221 -سمػموت –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 .(0)آقمتزام واًمتقضمف واًمٜمٝمقض ٟمحق اًمٌمء

 االؾطالح: املكاؾد يف-ب

مل يرد ذم يمت٥م اعمت٘مدُملم شمٕمريػ اصٓمالطمل ظم٤مص سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إٓ أهنؿ 

 ،ُمتٜمققم٦م ذات صٚم٦م سم٤معم٘م٤مصداؾمتخدُمقا هذا اًمٚمٗمظ يمام اؾمتخدُمقا شمٕمٌػمات واصٓمالطم٤مت 

وًمٙمٜمٝم٤م شمتٗم٤موت ُمـ طمٞم٨م ُمدى شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع ُمدًمقل اعم٘م٤مصد وُمًامه٤م، ُمٜمٝم٤م: احلٙمٛم٦م واعمٕمٜمك 

اعمٕم٤مين ". وىمد قمرف اسمـ قم٤مؿمقر ُم٘م٤مصد اًمتنميع اًمٕم٤مُم٦م سم٠مهن٤م: (0)واًمٕمٚم٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم واعمّمٚمح٦م

تص ُمالطمٔمتٝم٤م واحلٙمؿ اعمٚمحقفم٦م ًمٚمِم٤مرع ذم مجٞمع أطمقال اًمتنميع أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م8 سمحٞم٨م ٓ خت

وهذا شمٕمريػ ًمٚمٛم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م. ويٛمٙمـ شمٕمريػ  .(1)"سم٤مًمٙمقن ذم ٟمقع ظم٤مص ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م

 .(2)"اًمٖم٤مي٤مت واعمٕم٤مين اًمتل رقم٤مه٤م اًمِم٤مرع ذم إطمٙم٤مم"ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مهن٤م: 

  ٚتٓكطِ املكاؾد إىل:

وشمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم أسمقاهب٤م اًمتنميٕمٞم٦م، أو ذم يمثػم  ،شمراقمٞمٝم٤م اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد قم٤مُم٦م:

ذم أسمقاب  ُمٜمٝم٤م. وُم٘م٤مصد ظم٤مص٦م: هتدف اًمنميٕم٦م إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم سم٤مب ُمٕملم )أوذم جم٤مل ُمٕملم( أو

 ٚم٦م ُمتج٤مٟم٦ًم ُمـ أسمقاب اًمتنميع.ىمٚمٞم

                                                           

(، وشم٤مج اًمٕمروس ُمـ 133ـ 1/031( وي٠ميت اًم٘مّمد سمٛمٕمٜمك اًمتقؾمط وقمدم اإلومراط، واًمٕمدل وآؾمت٘م٤مُم٦م. ًم٤ًمن اًمٕمرب )1)

 اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، –ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل، اعمٚم٘م٥م سمٛمرشم٣م اًمزسمٞمدي، دار اًمٗمٙمر 

 .(171ـ3/167) هـ 1212 -إومم

م، 0222 -هـ1201إردن اًمٓمٌٕم٦م إومم  -ـ دار اًمٜمٗم٤مئس ٞمٛمٞم٦م، د. يقؾمػ أمحد اًمٌدوياسمـ شم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمٜمد ((0

 ، وىمد ومّمؾ اًم٘مقل ذم ذًمؽ، يمام ذيمر قمدة شمٕمريٗم٤مت اصٓمالطمٞم٦م ذم حم٤موًم٦م ًمٚمتقصؾ إمم شمٕمريػ ُمٜم٤مؾم٥م.           33صٗمح٦م: 

( ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز، حت٘مٞمؼ: حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ اخلقضم٦م، وزارة إوىم٤مف 1)

 (. 101/ 0م )0222 -هـ  1203واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، ىمٓمر، 

م، 0216 -ـه1217( ىم٤مقمدة شمٖمػم إطمٙم٤مم آضمتٝم٤مدي٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة، ًمٚم٤ٌمطم٨م، دار إوراق، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، (2

 .114 صٗمح٦م:
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 . (1)وهل ُم٤م ي٘مّمده اًمِم٤مرع ُمـ يمؾ طمٙمؿ ذقمل وُم٘م٤مصد ضمزئٞم٦م:

 ٚتتُجٌ املكاؾد ايعا١َ يًػسٜع١ يف املكؿدٜٔ اآلتٝني: 

ىمّمد اًمِم٤مرع ُمـ ووع اًمنميٕم٦م اسمتداء: حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم اًمٕم٤مضمؾ  اعم٘مّمد إول:

وأضمؾ، وىمد دل قمغم ذًمؽ اؾمت٘مراء اًمنميٕم٦م واًمٜمٔمر ذم أدًمتٝم٤م، وهذه اعمّم٤مًمح شمٜم٘مًؿ قمغم صمالصم٦م 

 .(0)أىم٤ًمم: ضوري٦م وطم٤مضمٞم٦م وحتًٞمٜمٞم٦م

ىمّمد اًمِم٤مرع ُمـ اعمٙمٚمػ آُمتث٤مل وحت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم. ىم٤مل  أظمر:اعم٘مّمد 

اعم٘مّمد اًمنمقمل ُمـ ووع اًمنميٕم٦م إظمراج اعمٙمٚمػ قمـ داقمٞم٦م هقاه8 طمتك يٙمقن "اًمِم٤مـمٌل: 

 .(1)"قمٌدا هلل اظمتٞم٤مرا يمام هق قمٌد هلل اوٓمرارا

 املكؿٛد بعٓٛإ ايبشح: :ثايجّا

اًمنميٕم٦م8 وم٢من اعم٘مّمقد سم٤مًمدراؾم٦م اعم٘م٤مصدي٦م  ُمـ ظمالل شمٕمريٗمٜم٤م اخلٓم٤مب اًم٘مرآين وُم٘م٤مصد

ذم اًمٌح٨م8 هق اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م أي٤مت اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمٜمداء ب )ي٤م سمٜمل 

 إهائٞمؾ( وأي٤مت اًمقاردة ذم ؾمٞم٤مق هذا اًمٜمداء.

 ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أٟمف ورد ظمٓم٤مب اهلل ًمٌٜمل إهائٞمؾ وٟمداؤهؿ سم٘مقًمف )ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ( ذم

أرسمٕم٦م ُمقاوع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م ُمقاوع ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة، واًمراسمع ذم ؾمقرة ـمف، 

 وهل أي٤مت أشمٞم٦م:

 .[22 ]اًمٌ٘مرة:(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) -1

 .[25 ]اًمٌ٘مرة: (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) -0

 .[100 ]اًمٌ٘مرة:(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) -1

                                                           

 -اًمٓمٌٕم٦م إومم -اًمري٤مض  -دار اهلجرة -( ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، د حمٛمد ؾمٕمد اًمٞمقيب1)

 .166م، صٗمح٦م: 1776 -هـ1216

 سمػموت –٦م ( اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل دراز، دار اعمٕمروم0)

(0/4  ،6). 

  (.0/146( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )1)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 .[62 ]ـمف:  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ) -2

يمام أن اًمٜمداء ًمٌٜمل إهائٞمؾ ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمقوٕملم ُمـ اًم٘مرآن 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) : ذم ؾمقرة اعم٤مئدة، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم:إولاًمٙمريؿ: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

: ذم ؾمقرة اًمّمػ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: وأظمر ،[50]اعم٤مئدة:(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )

 .[4]اًمّمػ:(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 

 املبشح األٍٚ

 ايػسع١ٝ يف ارتطاب ايكسآْٞ يبين إضسا٥ٌٝ اضتٓباط املكاؾد طسم

ذيمر قمٚمامء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمدة ـمرق ٓؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م سمقضمف قم٤مم، وم٘مد ذه٥م 

إُمر واًمٜمٝمل آسمتدائل  إطمداه٤م:اًمِم٤مـمٌل إمم أن ُم٘مّمد اًمِم٤مرع يٕمرف ُمـ ضمٝم٤مت أرسمع، 

ڀ ) اًمتٍمحيل، واطمؽمز سم٤مٓسمتدائل قمـ إُمر واًمٜمٝمل اًمذي ىمّمد سمف همػمه، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يمام اطمؽمز سم٤مًمتٍمحيل قمـ إُمر أو اًمٜمٝمل اًمْمٛمٜمل اًمذي [ 7 ]اجلٛمٕم٦م:(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

اقمت٤ٌمر قمٚمؾ إُمر واًمٜمٝمل، يم٤مًمٜمٙم٤مح عمّمٚمح٦م اًمتٜم٤مؾمؾ، واًمٌٞمع  واًمث٤مٟمٞم٦م:ًمٞمس سمٛمٍمح سمف. 

اقمت٤ٌمر اعم٘م٤مصد اًمت٤مسمٕم٦م سمٛمدى ُمقاوم٘متٝم٤م اعم٘م٤مصد إصٚمٞم٦م،  واًمث٤مًمث٦م:عمّمٚمح٦م آٟمتٗم٤مع سم٤معمٌٞمع. 

سم٤معم٘مّمد إصكم، ومٞم٘مٌؾ اعمقاومؼ ُمٜمٝم٤م دون اعمخ٤مًمػ. ومتٕمرف صح٦م اعم٘م٤مصد اًمتٌٕمٞم٦م سم٘مٞم٤مؾمٝم٤م 

اًمًٙمقت قمـ ذقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمع ىمٞم٤مم اعمٕمٜمك اعم٘متيض ًمف8 ومًٙمقت اًمِم٤مرع ذم هذه  واًمراسمٕم٦م:

احل٤مل8 يٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمٜمص قمغم أن اًمِم٤مرع يريد آًمتزام سمام يم٤من ُمٕمرووم٤م ذم زُمـ اًمتنميع ُمـ همػم 

 .(1)زي٤مدة قمٚمٞمف وٓ ٟم٘مّم٤من ُمٜمف

                                                           

 (.175 -171/ 0اعمقاوم٘م٤مت )يٜمٔمر  (1)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

اعمٕمتٛمدة ذم اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد قمٜمد اسمـ قم٤مؿمقر8 ومٝمل صمالث ـمرق، إومم: وأُم٤م اًمٓمرق 

وهل أقمٔمٛمٝم٤م، اؾمت٘مراء اًمنميٕم٦م ذم شمٍموم٤مهت٤م، وهل قمغم ٟمققملم: إول: اؾمت٘مراء إطمٙم٤مم 

اعمٕمرووم٦م قمٚمٚمٝم٤م، وأظمر: اؾمت٘مراء أدًم٦م أطمٙم٤مم اؿمؽميم٧م ذم قمٚم٦م، سمحٞم٨م حيّمؾ اًمٞم٘ملم سم٠من شمٚمؽ 

٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أدًم٦م اًم٘مرآن اًمقاوح٦م اًمدًٓم٦م اًمتل يْمٕمػ اطمتامل اًمٕمٚم٦م ُم٘مّمد ُمراد ًمٚمِم٤مرع. اًمٓمري

 أن يٙمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م همػم ُم٤م هق فم٤مهره٤م سمح٥ًم آؾمتٕمامل اًمٕمريب، ُمثؾ ُم٤م ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .(1)اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة ،[023 ]اًمٌ٘مرة:(ڑ ڑ ک ک)

ذم اًمتٕمرف قمغم ُم٘م٤مصد  وىمد شمقصؾ د. ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ إمم ظمالص٦م ُمٗم٤مده٤م أن آقمتامد

اًمِم٤مرع يٙمقن قمغم اًمٜمص، ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔمر ذم فمقاهر اًمٜمّمقص، وقمٚمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م، وأؾم٤ٌمب 

ٟمزوهل٤م إن يم٤مٟم٧م ىمرآٟم٤م وأؾم٤ٌمب وروده٤م إن يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م، واًمٜمٔمر ذم اًمًٞم٤مق اًمذي ضم٤مءت ومٞمف، 

اًمِم٤مرع صمؿ سمٕمد اًمٜمّمقص ي٠ميت آؾمت٘مراء8 ووم٤مئدشمف أٟمف يقومر اًمٜمٔمرة اًمٙمٚمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م عم٘م٤مصد 

 .(0)طمٞم٨م يٙمِمػ قمـ اًمٙمٚمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م واعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م

 تعكٝب:

اقمؽمض قمغم اًمِم٤مـمٌل اقمت٤ٌمر اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م8 ٕن اقمت٤ٌمر اعم٘م٤مصد 

 .(1)اًمت٤مسمٕم٦م سمٛمدى ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٛم٘م٤مصد إصٚمٞم٦م يٛمٙمـ إدراضمف حت٧م: اقمت٤ٌمر قمٚمؾ إُمر واًمٜمٝمل

اًمِم٤مـمٌل اجلٝم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ُم٘مّمد اًمِم٤مرع8 مل يذيمر وقمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ اسمـ قم٤مؿمقر قمـ 

8 ويٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م (2)اجلٝم٦م اًمراسمٕم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمِم٤مـمٌل8 مم٤م يٗمٞمد أهن٤م حمؾ اقمؽماض قمٜمده

 ذم ُمٕمروم٦م ذقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ قمدُمف8 ٓ أن شمٙمقن ـمري٘م٤م ُمًت٘مال ٓؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد.

                                                           

 (.41 -34/ 1ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ) (1)

 -هـ  1213( ـمرق اًمٙمِمػ قمـ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع، د. ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ، دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، إردن، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 0)

 .113 -111اًمّمٗمح٤مت:  ،م 0212

ويٌ٘مك اًمٜمٔمر ذم قمد هذا ضمٝم٦م صم٤مًمث٦م "( سمتح٘مٞمؼ دراز، طمٞم٨م قم٘م٥م دراز قمغم اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م ىم٤مئال: 117/ 1يٜمٔمر اعمقاوم٘م٤مت ) (1)

 ."ُمًت٘مٚم٦م قمـ اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م...

 .(43/ 1) اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد (2)
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جلٝم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ُم٘مّمد وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن اًمِم٤مـمٌل مل يذيمر آؾمت٘مراء وٛمـ ا

اًمِم٤مرع8 ُمع أٟمف اقمتٛمد قمٚمٞمف يمثػما ذم اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد8 سمؾ إن آؾمت٘مراء أهؿ اًمٓمرق اًمتل 

 .(1)يتقصؾ هب٤م إمم ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع قمٜمده قمغم اإلـمالق

ومم٤م يٛمٙمـ آقمؽماض سمف قمغم اسمـ قم٤مؿمقر أٟمف أومرد اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة يمٓمري٘م٦م صم٤مًمث٦م ُمًت٘مٚم٦م8 

 ضم٦م وٛمـ اًمٓمري٘ملم إوًمٞملم: آؾمت٘مراء واًمتٕمٚمٞمؾ.ُمع أهن٤م ُمٜمدر

ويالطمظ قمغم د. ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ أٟمف أظمر آؾمت٘مراء8 ُمع أن طم٘مف اًمت٘مديؿ8 طمٞم٨م إٟمف ٟم٤مشم٩م قمـ 

أىمقى ُمـ اًمٜمٔمر ذم ٟمص واطمد.  -وٓ ؿمؽ-اًمٜمٔمر ذم جمٛمؾ ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م8 ومٝمق 

 ًمٜمّمقص8 وًمذًمؽ شم٠مظمر قمٜمٝم٤م. ويٛمٙمـ آقمتذار ًمف سم٠من آؾمت٘مراء ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اًمٜمٔمر ذم ا

وأي٤مت اًمقاردة ذم ؾمٞم٤مق وىمد شمتٌٕم٧م أي٤مت اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمٜمداء اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ8 

شمًتٜمٌط سم٤مًمٓمرق  ًمٚمخٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ8 ومتقصٚم٧م إمم أن اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م هذا اًمٜمداء

 أشمٞم٦م:

 اًمٓمري٘م٦م إومم:

 اًمٓمري٘م٦م إومم قمٜمد اًمِم٤مـمٌل.إُمر واًمٜمٝمل اًمٍمحي٤من، وهذه هل   

 اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

اًمتٕمٚمٞمؾ، وىمد اقمتٛمد قمٚمٞمف اًمِم٤مـمٌل يمثػما ذم اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد، ويٜمدرج ذم اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   

 قمٜمد اسمـ قم٤مؿمقر.

 اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مًمث٦م:

ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ ذًمؽ ُمـ ـمرق اؾمتٜم٤ٌمط اعم٘م٤مصد، طمٞم٨م إن ًم٘مريٜم٦م .دًٓم٦م اًمًٞم٤مق، وىمد قمد د  

وذًمؽ أٟمف ىمد يٙمقن ًمٚمٗمظ  أمهٞم٦م يمٌػمة ذم سمٞم٤من ُم٘مّمقد اخلٓم٤مب،ٚمٗمظ وٓطم٘مف اًم اًمًٞم٤مق وؾم٤مسمؼ

                                                           

 .121واعم٘م٤مصد اجلزئٞم٦م، صٗمح٦م: ، 3: صٗمح٦م اًمِم٤مـمٌل، اإلُم٤مم قمٜمد اعم٘م٤مصد ٟمٔمري٦ميٜمٔمر  (1)
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أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، أو أن يٙمقن ُمقوققم٤م عمٕمٜمك، وًمٙمـ شمتٓمرق إًمٞمف آطمتامٓت، ومٞمٙمقن اعمحدد 

 .(1) ًمٚمٛمٕمٜمك اعم٘مّمقد ذم اًمٜمص هق اًم٘مرائـ وؾمٞم٤مق اًمٙمالم

 

  

                                                           

 .120( ـمرق اًمٙمِمػ قمـ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع، صٗمح٦م: (1
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 املبشح ايجاْٞ

 إضسا٥ٌٝ رتطاب ايكسآْٞ يبينيف ااملكاؾد ايعا١َ 

اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ8 هل اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمنميٕم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م، اعمتٛمثٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ودرء اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ، ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم: 

وُمٕمٔمؿ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن إُمر سم٤ميمت٤ًمب اعمّم٤مًمح وأؾم٤ٌمهب٤م، واًمزضمر قمـ ايمت٤ًمب اعمٗم٤مؾمد "

 . وهذا إُمر واًمٜمٝمل يِمٛمؾ ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.(1)"وأؾم٤ٌمهب٤م

وذم شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ٟمجد أهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم ُمّم٤مًمح ضوري٦م وطم٤مضمٞم٦م وحتًٞمٜمٞم٦م8 

وأن اعمّم٤مًمح اًميوري٦م شمؽميمز ذم طمٗمظ اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس وهل: اًمديـ واًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ 

 . (0)واعم٤مل

ٟمجد أٟمف يريمز قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ يمٝمدف  وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ

سم٘مٞم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس اًميوري٦م8 وهل: اًمٜمٗمس و اًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ  -سمٕمد ذًمؽ-أؾم٤مس، وشم٠ميت 

 واعم٤مل.

ويٛمٙمـ شمٜم٤مول اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ وومؼ شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمٞم٤مت 

 ؽ قمغم اًمٜمحق أيت:اخلٛمس اًميوري٦م: اًمديـ واًمٜمٗمس و اًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ واعم٤مل، وذًم

 احملافع١ ع٢ً ايدٜٔ: :أٚاّل

شمٜمققم٧م إؾم٤مًمٞم٥م، وشمٕمددت قم٤ٌمرات اًمت٠ميمٞمد قمغم طمٗمظ اًمديـ ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل 

 إهائٞمؾ. وشمؼمز اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٘مّمد طمٗمظ اًمديـ ذم هذا اخلٓم٤مب ُمـ ظمالل أيت:  

 أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ ُمـ ظمالل اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مهلداي٦م وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس:  -1

 ورد اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مهلداي٦م ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب سمٜمل إهائٞمؾ وآُمتٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يمام ورد شمٕمٚمٞمؾ سمٕمض إواُمر  ،[31 ]اًمٌ٘مرة:(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

                                                           

ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم، أسمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل  (1)

 (.5/ 1ًمٌٜم٤من ) –اعمٕم٤مرف سمػموت اًمدُمِم٘مل، اعمٚم٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد سمـ اًمتالُمٞمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل، دار 

 (.034/ 1) 1اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف دراز  (0)
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چ ڇ ) يم٤مًمِمٙمر واًمت٘مقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم:وإومٕم٤مل اًمرسم٤مٟمٞم٦م سمٌٕمض إقمامل اًمّم٤محل٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م8 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،[30 ]اًمٌ٘مرة:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف:  ،[34 ]اًمٌ٘مرة:(ۋ ۅ

 .[41 ]اًمٌ٘مرة:(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 –ذم ؾمٞم٤مق ٟمدائٝمؿ وآُمتٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ  وذًمؽ -يمام رهم٥م اهلل شمٕم٤ممم سمٜمل إهائٞمؾ ذم اهلداي٦م 

[. صمؿ إن شمقضمٞمف 60 ]ـمف:(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) شمٕم٤ممم: ، ىم٤ملـمف ؾمقرة ذم

وؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة يدل قمغم اًمٖمرض اًمذي ضم٤مء ٕضمٚمف  ،(ې ې()اخلٓم٤مب إًمٞمٝمؿ 

 .  (1)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ8 وهق اهلداي٦م إمم احلؼ اعمٌلم واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ
هلل ؾمٌح٤مٟمف واًمٓم٤مقم٦م  اًمٕم٤ٌمدةقمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ ُمـ ظمالل احل٨م قمغم أي٤مت اًمداًم٦م  -0

  :وشمٕم٤ممم

ضم٤مءت إواُمر اًمٍمحي٦م سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م، وُمٜمٝم٤م اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد، واًمره٦ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، 

ڦ ڦ ڄ ) ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم واًمّمالة،

ڱ ) وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،[22 ]اًمٌ٘مرة:(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

﮳ )وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف:  ،[21 ]اًمٌ٘مرة:(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ۓ ۓ ﮲ 

 [. 23 ]اًمٌ٘مرة:(﮴ ﮵﮶  ﮷﮸ 

 ومم٤م أُمر اهلل سمف ذم هذا اًمًٞم٤مق8 آؾمتٕمداد ًمٚمٞمقم أظمر سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ،[26 ]اًمٌ٘مرة:(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ)

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

ذم أي٦م أقمٔمؿ حتذير قمـ "ىم٤مل اًمرازي:  .(0)واعمراد سم٤مًمٞمقم: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، [101 ]اًمٌ٘مرة:(ڻ

اعمٕم٤ميص وأىمقى شمرهمٞم٥م ذم شمالذم اإلٟم٤ًمن ُم٤م يٙمقن ُمٜمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م سم٤مًمتقسم٦م8 ٕٟمف إذا شمّمقر أٟمف 

                                                           

 - شمقٟمس –دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز،  (1)

 .(225/ 1م )1775

 .(1/54) 1222 –سمػموت  -اجلقزي، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  ( زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد(0
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ًمٞمس سمٕمد اعمقت اؾمتدراك وٓ ؿمٗم٤مقم٦م وٓ ٟمٍمة وٓ ومدي٦م قمٚمؿ أٟمف ٓ ظمالص ًمف إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م8 

ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمت٘مّمػم ذم اًمٕم٤ٌمدة8 وُمـ ومقت اًمتقسم٦م ُمـ طمٞم٨م إٟمف ٓ ي٘ملم ًمف ذم  وم٢مذا يم٤من ٓ ي٠مُمـ يمؾ

اًمٌ٘م٤مء ص٤مر طمذرا ظم٤مئٗم٤م ذم يمؾ طم٤مل. وأي٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم سمٜمل إهائٞمؾ ومٝمل ذم اعمٕمٜمك خم٤مـم٦ٌم 

 .(1)"ًمٚمٙمؾ ٕن اًمقصػ اًمذي ذيمر ومٞمٝم٤م وصػ ًمٚمٞمقم8 وذًمؽ يٕمؿ يمؾ ُمـ حيي ذم ذًمؽ اًمٞمقم
اًمتذيمػم اًمٜمٝمل اًمٍميح قمـ قم٤ٌمدة همػم اهلل وقمغم اًمديـ ُمـ ظمالل  أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ -1

 سم٤معمٞمث٤مق اًمذي أظمذه اهلل قمغم سمٜمل إهائٞمؾ:

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

وذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم ًمٌٜمل إهائٞمؾ.  ،[61 ]اًمٌ٘مرة:(ۇئ ۆئ ۆئ

طمٞم٨م يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ  ويمذًمؽ ذم ٟمداء قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ًمٌٜمل إهائٞمؾ

  .[50 ]اعم٤مئدة:(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)ًمف، وأٟمف قمٌد هلل خمٚمقق ُمثٚمٝمؿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) وؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

ىمّمد ُمٜمف شمذيمػمهؿ سمٜمٕمؿ "وشمٕمداد اًمٜمٕمؿ وشمٙمرار اًمتذيمػم هب٤م  ،[22 ]اًمٌ٘مرة:(چ چ چ

   اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمٙمقن ذًمؽ اًمتذيمػم داقمٞم٦م ُٓمتث٤مل ُم٤م يرد إًمٞمٝمؿ ُمـ اهلل ُمـ أُمر وهنل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

رسمام يم٤من ذًمؽ ُمٖمٜمٞم٤م قمـ إُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م وآُمتث٤مل ٕن ُمـ ـمٌع اًمٜمٗمقس اًمٙمريٛم٦م 8 و-ط-

 . (0)"اعمٜمٕمؿ8 ٕن اًمٜمٕمٛم٦م شمقرث اعمح٦ٌماُمتث٤مل أُمر 

وضمٕمؾ  ،ضمٕمؾ د. يقؾمػ اًمٕم٤ممل اًمٕم٤ٌمدة ذم رشم٦ٌم احل٤مضمٞم٤مت حت٧م ُم٘مّمد اًمديـ تٛقٝح:

اإليامن ذم رشم٦ٌم اًميوري٤مت. سمٞم٤مٟمف أن ُم٤م يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مإليامن8 يٙمقن ذم رشم٦ٌم اًميوري٤مت8 وُم٤م 

. وأُم٤م ووع (1)يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مًمٕمٛمؾ يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م8 يٙمقن ذم رشم٦ٌم احل٤مضمٞم٤مت

                                                           

 .(30/ 1( شمٗمًػم اًمرازي )(1

 .(261 ، 1/260( اًمتحرير واًمتٜمقير )(0

يٜمٔمر: اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، د يقؾمػ طم٤مُمد اًمٕم٤ممل، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ( (1

 وُم٤م سمٕمده٤م. 005م، صٗمح٦م: 1772 ـه1213
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وٛمـ ضوري٤مت اًمديـ8 ومذًمؽ ٟمٔمرا ًمٚمٕم٤ٌمدة سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمِم٤مُمؾ  -ذم هذا اًمٌح٨م –اًمٕم٤ٌمدة 

 عمتْمٛمـ آقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ8 وًمٞمس جمرد إقمامل اًمّم٤محل٦م.ا

اإليامن سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمدقمقة إمم أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ ُمـ ظمالل -2

 :وؾمٚمؿ

اًمٜمٝمل اًمٍميح يمام ضم٤مء  -ط- إُمر اًمٍميح سم٤مًمدظمقل ذم اإلؾمالم، وُمت٤مسمٕم٦م حمٛمدضم٤مء 

:ىم٤مل شمٕم٤ممم ضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،واًمٙمٗمر سمام  -ط-قمـ اعم٤ٌمدرة إمم شمٙمذي٥م اًمٜمٌل
 

. وم٘مد ؿمٛمٚم٧م أي٦م يمال ُمـ [21]اًمٌ٘مرة:(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 .-ط- إُمر واًمٜمٝمل8 أُمر سم٤مإليامن8 وهنل قمـ اًمٙمٗمر سمام ضم٤مء سمف حمٛمد

 (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) وذم ؾمٞم٤مق ىمقًمف شمٕم٤ممم:

اًمتل اُمتـ هب٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمرة سمٕمد ُمرة، وهل شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ يذيمرهؿ شمٕم٤ممم سمتٗم٤مصٞمؾ اعمٜمـ  ،[25 ]اًمٌ٘مرة:

اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل اشمّمؾ أصمره٤م وهى ٟمٗمٕمٝم٤م ُمـ إصقل إمم اًمٗمروع8 ًمٕمٚمٝم٤م حترك اهلٛمؿ 

شمذيمػم ُمٜمف هلؿ ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ أي٤مديف إًمٞمٝمؿ ذم صٜمٕمف  -أيْم٤م-وومٞمف  .(1)ًمِمٙمر اعمٜمٕمؿ واُمتث٤مل أُمره

 .(0) -ط-ديؼ رؾمقًمف حمٛمد سم٠موائٚمٝمؿ، اؾمتٕمٓم٤موم٤م ُمٜمف هلؿ قمغم ديٜمف وشمّم

  :إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ٟمٌقة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ ُمـ ظمالل -3

اإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞم٥م، وُمـ ذًمؽ إظم٤ٌمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ سمٜمل  -ط-ُمـ ُمٕمجزات حمٛمد 

قمـ وٓ ىمقُمف، ويمذًمؽ إظم٤ٌمره  -ط-إهائٞمؾ اًم٤ًمسم٘ملم سمحقادث مل يٙمـ يٕمٚمٛمٝم٤م اًمٜمٌل حمٛمد 

ويمِمػ ظمٌٞمئ٦م ىمٚمقهبؿ، وُمٙمٜمقٟم٤مت صدورهؿ، وُم٤م  -ط- دؾم٤مئس وُمٙمر اعمٕم٤مسيـ ًمٌٕمثتف

وأشم٤ٌمقمف اعم١مُمٜملم، وهذا فم٤مهر ذم ؾمٞم٤مق  -ط- وراء ًمٞمٝمؿ سم٠مًمًٜمتٝمؿ، وشمآُمرهؿ قمغم اًمٜمٌل

ُمقاوم٘م٤م عم٤م يم٤من  اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ. سمٞم٤مٟمف أن إظم٤ٌمره قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمذًمؽ8

واإلٟمجٞمؾ8 ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤من أُمٞم٤م ومٝمق مل ي٘مرأ يمت٥م  ُمذيمقرا ذم اًمتقراة

                                                           

 .002( اًمٜم٠ٌم اًمٕمٔمٞمؿ، صٗمح٦م: 1)

 .(351/ 0( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من )شمٗمًػم اًمٓمؼمي( )(0
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وأٟمف مل خي٤مًمط أطمدا ُمـ اًمٕمٚمامء وٓ دارس أطمدا8 وم٢مذن ٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ ُمـ ىمٌؾ اهلل  ،إوًملم

 .(1) -ط-دًمٞمؾ قمغم صح٦م ٟمٌقشمف ، وهق شمٕم٤ممم

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمٙمت٥م إصم٤ٌمت هٞمٛمٜم٦م  أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ ُمـ ظمالل -4

 اًم٤ًمسم٘م٦م:

اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ سمٞم٤من هٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأٟمف احلؼ اًمذي  ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) :جي٥م اسمت٤مقمف سمدٓ ُمـ اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م،  ىم٤مل شمٕم٤ممم

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

  .[71 ]اًمٌ٘مرة:(ہ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) قمغم هذه اهلٞمٛمٜم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:يمام ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد 

ڑ )واًمٜمص ذم ٟمٗمس أي٦م سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ،[26 ]اعم٤مئدة:(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

يٌلم أن اعم٘مّمقد ُمـ هٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن  ،(ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

وضمقب شمٓمٌٞم٘مف واًمرضمقع إًمٞمف ذم يمؾ إُمقر8 وم٤مًم٘مرآن أٟمزل ًمٚمٕمٛمؾ سمف، وشمٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مُمف، سمٕمٞمدا 

 قمـ إهقاء واًمرهم٤ٌمت.

أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ ُمـ ظمالل اًمٜمٝمل قمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت اًمتل شمٗمًد ديـ  -5

 : إُم٦م

يمتامن احلؼ وًمًٌف سم٤مًم٤ٌمـمؾ وحتريػ يمالم اهلل ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت اًمتل شمٗمًد ديـ إُم٦م:  

وىم٤مل ، [20 ]اًمٌ٘مرة:(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )ؾمٌح٤مٟمف: 

 [.53 ]اًمٌ٘مرة:(ۆئ ۈئ ۈئ

وُمٜمٝم٤م: اًمًٕمل ذم ظمراب اعم٤ًمضمد طمًٞم٤م أو ُمٕمٜمقي٤م8 وم٢من ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ8 ىم٤مل 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) شمٕم٤ممم:

 [.112 ]اًمٌ٘مرة:(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
                                                           

 .226وشمٗمًػم اًمًٕمدي، صٗمح٦م:  ،(352/ 02( شمٗمًػم اًمرازي )(1
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) وُمٜمٝم٤م: ُمقآة اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واشم٤ٌمع ُمٚمتٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[102 ]اًمٌ٘مرة:(ڄ

 احملافع١ ع٢ً ايٓفظ: :ثاْٝا

ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٗمس ذم سمْمع قمنمة آي٦م ُمـ آي٤مت اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، وشمؼمز 

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٗمس ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ ظمالل أيت:  

أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمٜمٗمس ُمـ ظمالل آُمتٜم٤من قمغم سمٜمل إهائٞمؾ سمحٗمظ  -1

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ8 وٟمج٤مهتؿ ُمـ ومرقمقن

وىم٤مل  ،[27 ]اًمٌ٘مرة:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:

وىم٤مل ضمؾ  ،[32 ]اًمٌ٘مرة:(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)ؾمٌح٤مٟمف: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )ؿم٠مٟمف: 

وهذه أي٤مت يمٚمٝم٤م واردة ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل ، [35 ]اًمٌ٘مرة:(ۆئ ۈئ ۈئ

 إهائٞمؾ.

اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م سم٥ًٌم ىمتٚمٝمؿ  أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمٜمٗمس ُمـ ظمالل سمٞم٤من -0

 .اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م

ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ سمٞم٤من اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م سم٥ًٌم ىمتٚمٝمؿ 

  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) ؾمٌح٤مٟمف: فًمقوىم ،[50 ]اًمٌ٘مرة:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )إمم ىمقًمف ضمؾ ؿم٠مٟمف: ، [62 ]اًمٌ٘مرة:(ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[63 ]اًمٌ٘مرة:(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ٌقن هلؿ وأؿمد ضمرائؿ اًم٘متؾ ُم٤م صٜمٕمقه سم٤مٕٟمٌٞم٤مء8 ُمـ ىمتٚمٝمؿ دون أي ضمرم ؾمقى أهنؿ حي

 وهلذا ضم٤مء آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري ُمٌٞمٜم٤م سمِم٤مقم٦م ضمرُمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اخلػم8 ويدقمقهنؿ إًمٞمف8

وىم٤مل  ،[65 ]اًمٌ٘مرة:(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۇ)
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 أن وسملم ضمؾ ؿم٠مٟمف ،[71 ]اًمٌ٘مرة:(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) ؾمٌح٤مٟمف:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )ٟمزول قم٘م٤مب اهلل هبؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ذًمؽ اجلرم اًمٗمٔمٞمع ؾم٥ٌم 

 .[41 ]اًمٌ٘مرة:(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 احملافع١ ع٢ً ايعكٌ: :ايجثا

ريمز اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ قمغم اًمٕم٘مؾ يمٛم٘مّمد ُمـ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م اًميوري٦م، 

 وشمؼمز اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ ظمالل أيت:  

مح٤مي٦م اًمٗمٙمر وشمّمقيٌف، واقمتامد اعمٜمٝمجٞم٦م أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمٕم٘مؾ ُمـ ظمالل  -1

  اًمٕمٚمٛمٞم٦م:

 يٕم٤مًم٩م اًمٗمٙمر8 -أيْم٤م –اًم٘مرآين يمام أٟمف يقضمف اًمًٚمقك8 ويٕم٤مًم٩م اٟمحراوم٤مشمف8 وم٢مٟمف إن اخلٓم٤مب 

ۀ ۀ ہ ) إُمثٚم٦م ًمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ويّمقب اعمٗم٤مهٞمؿ واًمتّمقرات اخل٤مـمئ٦م، وُمـ

ڭ ڭ )وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ، [22 ]اًمٌ٘مرة:(ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ڃ ڃ ڃ چ )وىمقًمف ضمؾ ؿم٠مٟمف:  ،[41 ]اًمٌ٘مرة:(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وىمقًمف قمز وضمؾ:  ،[63 ]اًمٌ٘مرة:(چ چ چ

. ومٝمذه أي٤مت ومٞمٝم٤م اؾمتٗمٝم٤مم اؾمتٜمٙم٤مري يٗمٞمد اًمت٘مريع [65 ]اًمٌ٘مرة:(ۅ ۉ ۉ ې

  واًمتقسمٞمخ، واعم٘مّمقد ُمٜمف شم٠ميمٞمد اًمٜمٝمل قمـ شمٚمؽ اًمتّمقرات اخل٤مـمئ٦م ًمدى سمٜمل إهائٞمؾ.

وىمد ضم٤مء ذم ٟمٗمس اخلٓم٤مب شمّمحٞمح سمٕمض اًمتّمقرات ًمدى اعمًٚمٛملم، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )ؾمٌح٤مٟمف: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وىمقًمف ضمؾ وقمال:   ،[53 ]اًمٌ٘مرة:(ۆئ ۈئ ۈئ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 [.102 ]اًمٌ٘مرة:(ڄ

وم٤معم٘مّمقد هب٤م ُمٜمٝمجٞم٦م آقمتامد قمغم اًمدًمٞمؾ8 ٓ اًمتخرص٤مت  وأُم٤م اقمتامد اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م8

ۈئ ۈئ ) واًمدقم٤موى اًمزائٗم٦م. ويٕمؼم قمـ هذه اعمٜمٝمجٞم٦م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب سمٜمل إهائٞمؾ:

 .[111 ]اًمٌ٘مرة:(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

  آقمت٤ٌمر وشم٘مقيؿ اًمًٚمقك:أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمٕم٘مؾ ُمـ ظمالل  -0

إهائٞمؾ8 واًمٜمٝمل اًمٍميح قمـ اشم٤ٌمقمٝمؿ8 واًمقىمقع ومٞمام وىمٕمقا  ضم٤مء اًمتحذير ُمـ ؾمٚمقك سمٜمل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ومٞمف8 قمـ ـمريؼ آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  . وهذه أي٦م واردة ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ.[126 ]اًمٌ٘مرة:(ڇ ڍ ڍ

 ]اًمٌ٘مرة:(ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)  وشمذيٞمؾ أي٦م سم٤مًمنمط

يٗمٞمد شمرشمٞم٥م اًمٕم٘مقسم٦م قمغم ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، وومٞمف شم٠ميمٞمد ًمٚمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمع سمٜمل إهائٞمؾ ذم  ،[126

 ؾمٚمقيمٝمؿ اًمزء ُمع إٟمٌٞم٤مء.

وىمد ىمص اهلل قمغم هذه إُم٦م ظمؼم سمٜمل إهائٞمؾ طمتك ٓ شمٙمقن يمٌٜمل إهائٞمؾ، وطمتك حتذر 

ؼم هب٤م آٟمحراوم٤مت وشمتجٜم٥م اعمزاًمؼ اًمتل وىمٕمقا ومٞمٝم٤م8 وم٢من ُمـ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ذم ذًمؽ أن يٕمت

وي١ميد ذًمؽ ىمقل أيب هريرة  .(1)اعمًٚمٛمقن ذم اخلػم واًمنم، وأن ُمـ ومٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ ٟم٤مًمف ُم٤م ٟم٤مهلؿ

ريض اهلل قمٜمف: )إن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن أيمثر أسمق هريرة، وًمقٓ آيت٤من ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م طمدصم٧م طمديث٤م، 

 ]اًمٌ٘مرة:(ۉ)إمم ىمقًمف ، [137 ]اًمٌ٘مرة:(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)صمؿ يتٚمق 

سم٤مٔي٦م8 وهل واردة ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل  --. وم٘مد اؾمتدل أسمق هريرة (0)([142

 إهائٞمؾ.

 اًمدقمقة إمم احلري٦م واًمٙمراُم٦م واًمتٕم٘مؾ: قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمٕم٘مؾ ُمـ ظماللأي٤مت اًمداًم٦م  -1

ۉ ې ې ) ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ضم٤مء ذم

وومٞمف شمٍميح سم٠من اًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م قم٘مقسم٦م8 وسم٤معم٘م٤مسمؾ وم٢من احلري٦م واًمٕمزة ، [41 ]اًمٌ٘مرة:(ې

واًمٙمراُم٦م ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وُمٓمٚمقسم٤مهت٤م، وهل ُمريمقزة ذم ومٓمرة اًمٌنم. وىمد سملم اسمـ قم٤مؿمقر 

                                                           

( وشمٗمًػم اًمًٕمدي = شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس 47/ 0اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1)

 .225م، صٗمح٦م: 0222 -هـ1201 -سمػموت  -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  اًمًٕمدي، حت٘مٞمؼ: اسمـ قمثٞمٛملم،

( سمرىمؿ 127/ 5، وأمحد ذم ُمًٜمده )116( سمرىمؿ 13/ 1( رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًْمٕمٚمؿ، سَم٤مب طمٗمظ اًْمٕمٚمؿ )(0

5052. 
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 ُم٘م٤مصده٤م أيمؼم وأن ُمـ ،احلري٦م إمم اًمنميٕم٦م شمِمقف ُمدى ئمٝمر اًمنميٕم٦م ٟمّمقص أٟمف سم٤مؾمت٘مراء

 .(1)ًمٚمْمٕمٗم٤مء إىمقي٤مء ُمـ وآٟمتّم٤مف اًمٓم٤مهمٞم٦م، اًمٔم٤معم٦م إُمؿ همٚمقاء إي٘م٤مف

واًمِمٕمقر سم٤مًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م قمٛمٞمؼ ذم ذايمرة سمٜمل إهائٞمؾ وؾمٚمقيمٝمؿ8 وىمد ًم٘مل أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

 يمثػما ُمـ اًمٕمٜم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اٟمتِم٤مهلؿ ُمـ وطمٚمٝمام. 

ومم٤م ي١ميمد دمذر اًمذًم٦م واهلزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمدهيؿ8 أهنؿ اهتٛمقا ٟمٌـٞمٝمؿ سم٤مًمًـخري٦م هبـؿ قمٜمـدُم٤م 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) رهؿ أن يذسمحقا سم٘مرة، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:أُم

 .[45 ]اًمٌ٘مرة:(ھ ے

شمٕمٚمٞمؾ إـمالع اهلل سمٜمل إهائٞمؾ قمغم ُمٕمجزة إطمٞم٤مء اعمقشمك  -ذم هن٤مي٦م ىمّم٦م اًمٌ٘مرة– ضم٤مء وىمد

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) سم٤مًمتٕم٘مؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

وم٢مذا اؾمتخدم اإلٟم٤ًمن قم٘مٚمف طمرص قمغم طمريتف ويمراُمتف، وؾمام شمٗمٙمػمه،  ،[51 ]اًمٌ٘مرة:(گ

 وقمٚم٧م ٟمٗمًف، وومٝمؿ طم٘م٤مئؼ إىمدار وإطمٙم٤مم.

 :ايٓطٌاحملافع١ ع٢ً  :زابعا

احلٗم٤مظ قمغم اًمٜمًؾ ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ ظمالل اًمتذيمػم سمٜمٕمٛم٦م يؼمز 

اًمتذيمػم سم٤معمٞمث٤مق اًمذي أظمذه اهلل يمذًمؽ و أسمٜم٤مءهؿ،8 سمٕمد أن يم٤مٟمقا يذسمحقن اًمٜمج٤مة ُمـ آل ومرقمقن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:، قمٚمٞمٝمؿ

وم٘مد يم٤من ومرقمقن وىمقُمف يذسمحقن أسمٜم٤مء سمٜمل  ،[27 ]اًمٌ٘مرة:(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ومٜم٤مء ًمٚمٜمًؾ واقمتداء قمغم اًمٕمرض. وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:إإهائٞمؾ ويًتحٞمقن ٟم٤ًمءهؿ8 وذم ذًمؽ 

ۉ ې ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 وذم اإلطم٤ًمن إمم اًمقاًمديـ وذي اًم٘مرسمك طمٗمظ ًمٚمٜمًؾ. ،[61 ]اًمٌ٘مرة:(ې ې ى

 

 

 
                                                           

 .(112/ 0) اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد( (1
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 :املاٍاحملافع١ ع٢ً  :خاَطا

 ُمـ ظمالل أيت:   اعم٤ملذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ شمؼمز اعمح٤مومٔم٦م قمغم 

احلًٞم٦م آُمتٜم٤من قمغم سمٜمل إهائٞمؾ سم٤مًمٜمٕمؿ  أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اعم٤مل ُمـ ظمالل -1

 واعمٕمٜمقي٦م.

اًمتذيمػم سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ8  -ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة-ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ 

. [100، 25، 22]اًمٌ٘مرة: (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ُمـ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ اًمتل اُمتـ اهلل  اواًمٜمٕمؿ ُمرشمٌٓم٦م سمحٗمظ اعم٤مل، وىمد خلص اخلٓم٤مب ذم ؾمقرة ـمف قمدد

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )هب٤م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، وُمٜمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م اًمرزق اًمٓمٞم٥م اهلٜملء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ]ـمف:(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

62- 60]. 

 .أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اعم٤مل ُمـ ظمالل إُمر سم٢ميت٤مء اًمزيم٤مة -0

ذيمر اهلل شمٕم٤ممم إيت٤مء اًمزيم٤مة ذم صمالصم٦م ُمقاوع ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، ىم٤مل 

وذم إيت٤مء اًمزيم٤مة طمٗمظ ًمٚمامل ، [112، 61، 21]اًمٌ٘مرة: (ڱ ڱ ڱ ں) شمٕم٤ممم:

   سمّمٗمتف ُم٘مّمدا ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.

 .أي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اعم٤مل ُمـ ظمالل اًمٜمٝمل قمـ اًمٙم٥ًم احلرام -1

عم٤م هنك اهلل سمٜمل إهائٞمؾ قمـ اًمّمٞمد يقم اًم٧ًٌم قمّمقا أُمره8 وارشمٙمٌقا اعمٜمٙمر وم٤مؾمتح٘مقا 

وىمد ضم٤مءت اإلؿم٤مرة إمم ىمّم٦م أصح٤مب اًم٧ًٌم ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:ًمٌٜمل إهائٞمؾ، 

 [.43 ]اًمٌ٘مرة:(گ

سمٛمٕمٜمك –إٟمٔم٤مر إمم ُمٗمٝمقم ظمٓمػم ًمٚمنماء ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اخلٓم٤مب اًم٘مرآين يٚمٗم٧م 

ُم٤مرؾمف سمٜمق إهائٞمؾ8 وهق سمٞمع اًمديـ واًمٜمٗمس8 وظم٤ًمرة اًمدار أظمرة واجلٜم٦م8 ذم ؾمٌٞمؾ  -اًمٌٞمع

 ًمٕم٤مقم٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وذًمؽ أهنؿ يمذسمقا سمام أٟمزل اهلل8 واومؽموا قمغم اهلل اًمٙمذب8 وم٤مؾمتح٘مقا ؾمخط اهلل
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

ٹ ) وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،[21 ]اًمٌ٘مرة:(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) وقم٘م٤مسمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

وىم٤مل  ،[57 ]اًمٌ٘مرة:(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڤ ) وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ: ،[64 ]اًمٌ٘مرة:(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ضمؾ ؿم٠مٟمف: 

 ]اًمٌ٘مرة:(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وأظمػما وم٢من اًمًحر اًمذي شمٕمٚمٛمقه وُم٤مرؾمقه8 يٛمثؾ صقرة ُمـ اًمٌٞمع اخل٤مه اًمذي اىمؽمومقه،  ،[72

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[120 ]اًمٌ٘مرة:(ڻ ڻ
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 املبشح ايجايح

 إضسا٥ٌٝ يبين ايكسآْٞ يف ارتطاب املكاؾد ارتاؾ١

 وي٘مّمد سم٤معم٘م٤مصد اخل٤مص٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين8 اعم٘م٤مصد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ. 

دي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ طماًمٖمزازم أن ُم٘مّمقد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ  أسمق طم٤مُمد ذيمر وىمد

: آقمت٤ٌمر واًمؽمهٞم٥م ويمِمػ ومْم٤مئحٝمؿ واًمتٜمٗمػم هق -وُمٜمٝمؿ سمٜمق إهائٞمؾ -إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م

اًم٘مٗم٤مل وضمقه٤م ُمـ اعم٘م٤مصد عم٤م  ٟم٘مؾ اًمرازي قمـ يمام  .(1) سمفُمٜمٝمؿ، وإيْم٤مح احلؼ وشمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم

ذيمره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ ىمّمص سمٜمل إهائٞمؾ، وهذه اًمقضمقه شمتٚمخص ذم ؾمت٦م 

، وصم٤مٟمٞمٝم٤م: شمٕمديد اًمٜمٕمؿ قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، -ط- أطمده٤م: اًمدًٓم٦م هب٤م قمغم صح٦م ٟمٌقة حمٛمد أُمقر:

يمٗمرهؿ وظمالومٝمؿ وؿم٘م٤مىمٝمؿ وشمٕمٜمتٝمؿ ُمع إٟمٌٞم٤مء سمت٘مديؿ  -ط- وصم٤مًمثٝم٤م: إظم٤ٌمر اًمٜمٌل

وُمٕم٤مٟمدهتؿ هلؿ وسمٚمقهمٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م مل يٌٚمٖمف أطمد ُمـ إُمؿ ىمٌٚمٝمؿ، وراسمٕمٝم٤م: حتذير أهؾ اًمٙمت٤مب 

يمام ٟمزل سم٠مؾمالومٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمقىم٤مئع  ُمـ ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ -ط-اعمقضمقديـ ذم زُم٤من اًمٜمٌل

ٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ يمام ٟمزل قمغم أوًمئؽ اًمٞمٝمقد، اعمٕمدودة، وظم٤مُمًٝم٤م: حتذير ُمنميمل اًمٕمرب أن يٜمزل اًم

 .(0)وؾم٤مدؾمٝم٤م: أٟمف اطمتج٤مج قمغم ُمنميمل اًمٕمرب اعمٜمٙمريـ ًمإلقم٤مدة ُمع إىمرارهؿ سم٤مٓسمتداء

ذم أرسمٕم٦م أُمقر8  اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ وشمتٛمثؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م ذم

 آُمتٜم٤من، وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، وومْمحٝمؿ، وإصم٤ٌمت يمٗمرهؿ. وهل:

حت٘مؼ  ٤ماخلٛمس8 وهل: اًمديـ8 طمٞم٨م إهن إطمدى اًمٙمٚمٞم٤متوهذه اعم٘م٤مصد شمرضمع إمم طمٗمظ 

ُم٘مّمد طمٗمظ اًمديـ إُم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمقضمقد يم٤مُٓمتٜم٤من وإىم٤مُم٦م احلج٦م8 أو ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمدم 

شمرضمع سمٛمجٛمٚمٝم٤م إمم اعم٘مّمد اًمٕم٤مم ًمٚمنميٕم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢مهن٤م  ،يمٗمْمح سمٜمل إهائٞمؾ وإصم٤ٌمت يمٗمرهؿ

 وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت: وهق حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد.

 

                                                           

 -هـ1223 إومم اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، - اًمٕمٚمقم إطمٞم٤مء دار اًم٘م٤ٌمين، رو٤م رؿمٞمد حمٛمد: حت٘مٞمؼ اًمٖمزازم، طم٤مُمد ، أسمقضمقاهر اًم٘مرآن (1)

 .(1/01) م1763

 ذم هذا اًمٌح٨م. -ذم اجلٛمٚم٦م-( واعم٘م٤مصد اًمتل ذيمره٤م ُمًتققم٦ٌم 100، 101/ 1شمٗمًػم اًمرازي ) (0)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 .اعمًتقضم٥م ًمٚمِمٙمر أي٤مت اًمداًم٦م قمغم آُمتٜم٤من -1

ؾمٌح٤مٟمف –شمٕمٚمٞمؾ سمٕمض ٟمٕمؿ اهلل آُمتٜم٤من قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، و -ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة- ورد

 ،[30 ]اًمٌ٘مرة:(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمِمٙمر -وشمٕم٤ممم

 ٝم٤مشمٙمرر ومٞميمام  .[34 ]اًمٌ٘مرة:(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )سمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ8 وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  هؿشمذيمػم

ؾمٞم٤مق "وهذا اًمتذيمػم اعم٘مّمقد ُمٜمف آُمتٜم٤من، يدل قمٚمٞمف أن [ 100، 25، 22]أي٤مت: (ژ

شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ ذم سمداي٦م ظمٓم٤مهبؿ،  ٧موىمد أمجٚم .(1)"اًمٙمالم ًمٌٞم٤من آُمتٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ وشمٕمداد اًمٜمٕمؿ اًمٗم٤مئ٘م٦م

ُمـ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ، وُمٜمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م  اوىمد خلص اخلٓم٤مب ذم ؾمقرة ـمف قمدد صمؿ ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ شمٗمّمٞمٚمٝم٤م.

 .(0)اًمرزق اًمٓمٞم٥م اهلٜملء

ې ې ) ومم٤م اُمتـ اهلل سمف قمغم سمٜمل إهائٞمؾ: شمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم ؾم٤مئر إُمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ائ ەئ ). وىمقًمف شمٕم٤ممم: [100، 25 ]اًمٌ٘مرة:(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

أي واذيمروا شمٗمْمٞمكم إي٤ميمؿ قمغم اًمٕم٤معملم، وهق ُمـ قمٓمػ اخل٤مص  (ې)قمٓمػ قمغم  (ەئ وئ

. واًمٕم٤معملم ًمٗمظ قم٤مم أريد سمف اخلّمقص، (1)قمغم اًمٕم٤مم8 ٕن اًمٜمٕمٛم٦م اٟمدرج حتتٝم٤م اًمتٗمْمٞمؾ اعمذيمقر

شمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم اًمٜمٌل أي: قم٤ممل زُم٤مهنؿ، أي ؾم٤مئر اعمقضمقديـ ذم وىم٧م اًمتٗمْمٞمؾ، ومال يٚمزم ُمـ أي٦م 

أومْمؾ ُمٜمٝمؿ سم٢ممج٤مع8 وًم٘مقًمف  -ط- صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ قمغم أُمتف8 ٕن أُم٦م حمٛمد

اًمٚمٝمؿ إٓ أن يراد سم٤مًمٗمْمؾ يمثرة إٟمٌٞم٤مء [  112 ]آل قمٛمران:(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)شمٕم٤ممم: 

                                                           

اًمٓمٞمٌل، اًمٜم٤مذ: ومتقح اًمٖمٞم٥م ذم اًمٙمِمػ قمـ ىمٜم٤مع اًمري٥م )طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمٞمٌل قمغم اًمٙمِم٤مف(، ذف اًمديـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل  (1)

 .(252/ 0م ) 0211 -هـ  1212ضم٤مئزة ديب اًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .[60 -62وذًمؽ ذم أي٤مت ] (0)

 .(030/ 1( شمٗمًػم إًمقد = روح اعمٕم٤مين )(1
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وم٢مهنؿ ومْمٚمقا ذم ذًمؽ قمغم اًمٕم٤معملم سم٤مإلـمالق، وقمغم يمؾ وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ُمٜمف اًمتٗمْمٞمؾ قمغم  ،ُمٜمٝمؿ

 .(1)ٕن ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٕمٛمقم ظمص اًمٜمٕمٛم٦م سمذًمؽ 8هذه إُم٦م

  .أي٤مت اًمداًم٦م قمغم إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ -0

يٜم٘مًؿ اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ وطمديثف قمٜمٝمؿ إمم ىمًٛملم: ىمًؿ يتٕمٚمؼ سم٤مًم٤ًمسم٘ملم، 

وآظمر يتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مسيـ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ومٗمل ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٌٜمل 

إهائٞمؾ يذيمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٛمقاىمٗمٝمؿ اعمخزي٦م ُمع أٟمٌٞم٤مئٝمؿ، ظمّمقص٤م ُم٤م طمّمؾ ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمف 

قم٤ٌمدهتؿ اًمٕمجؾ، واؿمؽماـمٝمؿ رؤي٦م اهلل ًمٙمل ي١مُمٜمقا، وشمٌديٚمٝمؿ أُمر اهلل قمٜمد اًمًالم، وُمٜمٝم٤م: 

دظمقهلؿ اًم٘مري٦م، وٟمحق ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مهلؿ اعمِمٞمٜم٦م يمتٕمٜمتٝمؿ ذم ذسمح اًمٌ٘مرة، وأؿمده٤م وأقمٔمٛمٝم٤م أهنؿ 

وذم ذًمؽ شم٘مرير هلؿ  ،[41 ]اًمٌ٘مرة:(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

٘مرآن أٟمف ذح ُمـ أطمقال سمٜمل ُمـ ُمٕمجزات اًم"سمجرائٛمٝمؿ، وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، طمٞم٨م إن 

 .(0)"إهائٞمؾ ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ أطم٤ٌمرهؿ وظم٤مصتٝمؿ ُمع طمرصٝمؿ قمغم يمتامٟمف وآؾمتئث٤مر سمف

ًمٚمحدي٨م قمـ ضمرائؿ اعمٕم٤مسيـ ُمٜمٝمؿ، ويذيمر ٟمامذج ُمـ ُم٘مقٓهتؿ   -سمٕمد ذًمؽ-ويٜمت٘مؾ

وأومٕم٤مهلؿ اًمِم٤مئٜم٦م، وُمٜمٝم٤م: حتريٗمٝمؿ يمالم اهلل، وهمرورهؿ سمزقمٛمٝمؿ أن اًمٜم٤مر ًمـ متًٝمؿ إٓ أي٤مُم٤م 

ُمٕمدودة، وشمّم٤مُمٝمؿ قمـ ؾمامع احلؼ سمدقمقى أن ىمٚمقهبؿ ُم٘مٗمٚم٦م، ويمٗمرهؿ سم٤مًمٙمت٤مب اجلديد ٕٟمف 

وهيددهؿ  (2)ذم اًمْمالل واًمٖمل صمؿ حيذرهؿ ُمـ اًمتامدي .(1)"وٟمحق ذًمؽأٟمزل قمغم همػمهؿ، 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اإلهلٞم٦م طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:

 .[101 ]اًمٌ٘مرة:(ں ڻ ڻ ڻ

 

                                                           

وشمٗمًػم  (،1/61وومتح اًم٘مدير ) (،1/154وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (،0/226( اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز )(1

 .(030/ 1إًمقد = روح اعمٕم٤مين )

 .(227/ 1( اًمتحرير واًمتٜمقير )(0

 .011،  012( اًمٜم٠ٌم اًمٕمٔمٞمؿ، صٗمح٦م: (1

 .(351/ 0(ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من )شمٗمًػم اًمٓمؼمي( )2)
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 .ويمِمػ أظمالىمٝمؿ اًمًٞمئ٦م سمٜمل إهائٞمؾ ومْمحأي٤مت اًمداًم٦م قمغم  -1

يذيمر سمٕمْم٤م ُمـ صٗم٤مهتؿ ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، وطمديثف قمٜمٝمؿ8 

اًم٘مٌٞمح٦م، وأظمالىمٝمؿ اًمًٞمئ٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم اعمتجذرة ًمدهيؿ قمؼم إضمٞم٤مل، وُمـ أمهٝم٤م: خم٤مًمٗم٦م اًم٘مقل 

اًمٕمٛمؾ، واًمٔمٚمؿ واًمٗمًقق، واًمذًم٦م ودٟم٤مءة اًمٜمٗمس، واًمتقزم واإلقمراض قمـ احلؼ واًمٜمٙمقل قمـ 

واًمٕمداوة اًمتٙم٤مًمٞمػ، وىمًقة اًم٘مٚمقب، وحتريػ يمالم اهلل وشمزيٞمػ احل٘م٤مئؼ، واحل٘مد واحلًد 

ًمٚمٛم١مُمٜملم، ويمراهٞمتٝمؿ أن يٜمزل اًمقطمل قمغم همػمهؿ، وٟم٘مض اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ، وشم٘مديًٝمؿ 

اعم٤مدي٤مت، وهلثٝمؿ وراءه٤م قمغم طم٤ًمب اًمديـ احلؼ واعمٌدأ اًمّمحٞمح، واًمٕمّمٞم٤من واًمتٕمٜم٧م 

واًمٕمٜم٤مد، واجلٌـ وطم٥م اًمدٟمٞم٤م. وهذه اًمّمٗم٤مت واردة ذم ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، 

﮳ ) ىمقًمف شمٕم٤ممم:وىمد مجٕمٝم٤م  ﮲   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ وم٘مد خلّم٧م أي٦م قمالىمتٝمؿ ُمع اهلل،  ،[05 ]اًمٌ٘مرة:(﮴

وقمالىمتٝمؿ ُمع ظمٚم٘مف، وقمالىمتٝمؿ ُمع إرض واًمٙمقن ُمـ طمقهلؿ8 وم٤مٕومم ٟم٘مض8 واًمث٤مٟمٞم٦م ىمٓمع، 

اًمٕم٤مم سمٕمد واًمث٤مًمث٦م إوم٤ًمد8 وذًمؽ اإلوم٤ًمد يِمٛمؾ ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمٜم٘مض واًم٘مٓمع8 وهذا ُمـ ذيمر 

أـمٜم٥م ]أي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ[ ذم شمذيمػمهؿ سمٜمٕمؿ اهلل وأي٤مُمف هلؿ، "اخل٤مص. ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: 

 8ووصػ ُم٤م ٓىمقا سمف ٟمٕمٛمف اجلٛم٦م ُمـ آٟمحراف قمـ اًمٍماط اًمًقي اٟمحراوم٤م سمٚمغ هبؿ طمد اًمٙمٗمر

وذًمؽ ضم٤مُمع خلالص٦م شمٙمقيـ أُم٦م إهائٞمؾ وضم٤مُمٕمتٝمؿ ذم قمٝمد ُمقؾمك، صمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ أهؿ 

إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ىمٗمقا ُمقؾمك إمم أن شمٚم٘مقا دقمقة اإلؾمالم سم٤محلًد واًمٕمداوة طمتك قمغم  أطمداصمٝمؿ ُمع

 .(1)"اعمٚمؽ ضمؼميؾ

 .ًمداًم٦م قمغم إصم٤ٌمت يمٗمر سمٜمل إهائٞمؾأي٤مت ا -2

طمذر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ اعم٤ٌمدرة إمم شمٙمذيٌف8 رهم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وآطمتٗم٤مظ أو 

 اًمٜمٝمل اًمٍميح قمـ اًمتٙمذي٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:احلّمقل قمغم ُمت٤مع زائؾ وصمٛمـ ىمٚمٞمؾ، وىمد ضم٤مء 

 ]اًمٌ٘مرة:(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

. ورهمؿ ذًمؽ اًمتحذير، ورهمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يتققمدون اًمٕمرب ذم اعمديٜم٦م سمٛمٌٕم٨م اًمٜمٌل إٓ أهنؿ [21
                                                           

 .(022/ 1( اًمتحرير واًمتٜمقير )(1
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عم٤م ضم٤مء اًمٜمٌل ُمـ اًمٕمرب، وهق حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذسمقه8 ويمٗمروا سمام أٟمزل اهلل قمٚمٞمف 

 طمًدا ويمؼما وقمٜم٤مدا. 

وىمد أصم٧ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٗمرهؿ ذم سمْمع آي٤مت ُمـ ظمٓم٤مسمف ًمٌٜمل إهائٞمؾ، وذًمؽ سمٕم٤ٌمرات 

 ُمتٜمققم٦م8 ومٛمـ اًمتٍميح سمٙمٗمرهؿ8 إمم ٟمٗمل اإليامن قمٜمٝمؿ8 إمم وصػ أومٕم٤مهلؿ وضمرائٛمٝمؿ

 . وىمقًمف:[66 ]اًمٌ٘مرة:(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) اًمٙمٗمري٦م. ىم٤مل شمٕم٤ممم:

وم٘مٚمٞمال اعم١مُمـ ُمٜمٝمؿ أو ىمٚمٞمال إيامهنؿ "أو  ،(1)"ٓ ي١مُمـ ُمٜمٝمؿ إٓ ىمٚمٞمؾ"أي:  (وئ وئ ۇئ)

. وهذا ُمـ إٟمّم٤مف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهق حيٙمل اًمقاىمع، طمٞم٨م مل ي١مُمـ ُمـ (0)"ويمٗمرهؿ هق اًمٙمثػم

 وهمػمه ُمـ اعمٜمّمٗملم. ،اهلل سمـ ؾمالم ريض اهلل قمٜمفسمٜمل إهائٞمؾ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ يمٕمٌد 

وم٢مٟمف ي١ميمد  (وئ وئ ۇئ)وطمٞم٨م ي٘مرر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هذه احل٘مٞم٘م٦م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ

أظمرى، وهل أٟمف ٓ أُمؾ ذم إيامهنؿ واشم٤ٌمقمٝمؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل سمجالء طم٘مٞم٘م٦م 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )شمٕم٤ممم: 

وهذا آؾمتٗمٝم٤مم ومٞمف ُمٕمٜمك اإلٟمٙم٤مر8 يم٠مٟمف آيًٝمؿ ُمـ اًمٓمٛمع ذم . [53 ]اًمٌ٘مرة:(ۈئ ۈئ

إذ ىمد ؾمٚمٗم٧م ٕؾمالف ه١مٓء اًمٞمٝمقد  ،وُمٕمٜمك هذا اخلٓم٤مب اًمت٘مرير قمغم أُمر ومٞمف سمٕمد إيامهنؿ،

 .(1)أوم٤مقمٞمؾ ؾمقء وه١مٓء قمغم ذًمؽ اًمًٜمـ

 

  

                                                           

م 1212 –اًمري٤مض  -اًمرؿمد ( شمٗمًػم اًم٘مرآن، قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك ُمًٚمؿ حمٛمد، ُمٙمت٦ٌم (1

(1/31). 

 .36( شمٗمًػم اًمًٕمدي، صٗمح٦م: (0

( اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم (1

(، وشمٗمًػم 1/121وزاد اعمًػم ) ،(1/145م )1771 -هـ1211 -ًمٌٜم٤من  -ومم حمٛمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إ

 (.1/120(، وومتح اًم٘مدير )0/1اًم٘مرـمٌل )
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 ارتامت١

 أِٖ ايٓتا٥ر: :أٚاّل

)ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ( وٓ ي٠ميت اخلٓم٤مب اًم٘مرآين إٓ ُٕمر ذي  ـضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اخلٓم٤مب سم -

 ؿم٠من. 

اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ، وإن يم٤من ُمقضمٝم٤م هلؿ ذم إصؾ8 ًمٙمٜمف خي٤مـم٥م اعمًٚمٛملم  -

 أومرادا ومج٤مقم٤مت8 يمل يٕمتؼموا سمذًمؽ ويتجٜمٌقا اًمقىمقع ومٞمام وىمع ومٞمف سمٜمق إهائٞمؾ.

8 هل اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمنميٕم٦م اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ -

اإلؾمالُمٞم٦م، اعمتٛمثٚم٦م ذم اًميوري٤مت اخلٛمس8 اهل٤مدوم٦م إمم حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ودرء 

 اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ.

سمٕمد –يريمز اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمديـ يمٝمدف أؾم٤مس، وشم٠ميت  -

 سم٘مٞم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس، وهل: اًمٜمٗمس و اًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ واعم٤مل. -ذًمؽ

٘م٤مصد اخل٤مص٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ8 هل اعم٘م٤مصد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ، اعم  -

 وشمِمٛمؾ: آُمتٜم٤من، وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، وومْمحٝمؿ، وإصم٤ٌمت يمٗمرهؿ.

 ايتٛؾٝات: :ّاثاْٝ

اًمٕمٜم٤مي٦م سمدراؾم٦م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٛمقُم٤م، وُم٘م٤مصد ظمٓم٤مسمف اعمتٜمقع  -

 ظمّمقص٤م.

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ ذم احلقار واًمدقمقة  -

 واًمتٓمٌٞمؼ وشم٘مقيؿ اًمًٚمقك.

 .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
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 املؿادز ٚاملسادع

إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ إصقل، حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد  .1

 .1210/1770 - اًمٓمٌٕم٦م إومم - سمػموت -راًمٌدري، دار اًمٗمٙم

اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ:  .0

 هـ.1221 -سمػموت –ؾمٞمػ اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙم٤مشم٥م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر .1

 .م1772 -هـ 1212اًمزريمٌم، دار اًمٙمتٌل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل، اعمٚم٘م٥م  .2

 هـ.1212 -إومم اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، –سمٛمرشم٣م اًمزسمٞمدي، دار اًمٗمٙمر 

ر اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز، دا .3

 .م1775 -شمقٟمس  -ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ  .4

اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .م1777 -هـ 1202

ّمٓمٗمك ُمًٚمؿ حمٛمد، ُمٙمت٦ٌم شمٗمًػم اًم٘مرآن، قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ: د. ُم .5

 م.1212 –اًمري٤مض  -اًمرؿمد 

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي، حت٘مٞمؼ: اسمـ  .6

 .م0222 -هـ1201 -سمػموت  -قمثٞمٛملم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي أسمق ضمٕمٗمر، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد  .7

 ـ.ه1202، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؿم٤ميمر

اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف  .12

= صحٞمح اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ 
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د وم١ماد قمٌد ٟم٤مس اًمٜم٤مس، دار ـمقق اًمٜمج٤مة )ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛم

 .هـ1200اًم٤ٌمىمل(، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 –اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل، دار اًمِمٕم٥م  .11

 اًم٘م٤مهرة.

 -ضمقاهر اًم٘مرآن، أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿمٞمد رو٤م اًم٘م٤ٌمين، دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم  .10

 .م1763 -هـ1223ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع، طمًـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد طم٤مؿمٞم٦م  .11

 .اًمٕمٓم٤مر اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 -زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .12

 .1222 –سمػموت 

ًمٕمزيز سمـ قمكم اًمٗمتقطمل ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٌ٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد ا .13

اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزيف مح٤مد، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .ُمـ1775 -هـ 1216

ـمرق اًمٙمِمػ قمـ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع، د. ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ، دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  .14

 .م0212 -هـ 1213إردن، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين،  .15

 سمػموت. –دار اًمٗمٙمر 

ومتقح اًمٖمٞم٥م ذم اًمٙمِمػ قمـ ىمٜم٤مع اًمري٥م )طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمٞمٌل قمغم اًمٙمِم٤مف(، ذف اًمديـ  .16

احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مئزة ديب اًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .م0211 -هـ 1212

ىم٤مقمدة شمٖمػم إطمٙم٤مم آضمتٝم٤مدي٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة، أمحد حمٛمد ه٤مدي اهلٌٞمط، دار  .17

 .م0216 -ـ ه1217إوراق، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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 1226 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ؾمقري٦م، –دُمِمؼ  -اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل، ؾمٕمدي أسمق ضمٞم٥م، دار اًمٗمٙمر .02

 م.1766=  هـ

سمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم، أ .01

اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل، اعمٚم٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد سمـ اًمتالُمٞمذ اًمِمٜم٘مٞمٓمل، دار 

 ًمٌٜم٤من. –اعمٕم٤مرف، سمػموت 

اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ     حمٛمقد سمـ  .00

سمػموت، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق  -ء اًمؽماث اًمٕمريب قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل، دار إطمٞم٤م

 .اعمٝمدي

ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اإلومري٘مك،  .01

 .هـ 1212 -ًمث٤مًمث٦م ا اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، –دار ص٤مدر 

اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م  .02

 -٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م آومم إٟمدًمز، حت

 .م1771 - هـ1211 -ًمٌٜم٤من 

ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز، أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ اجل٤مرود اًمٓمٞم٤مًمز اًمٌٍمى،  .03

 1217 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م ُمٍم، –حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، دار هجر 

 م.1777 - هـ

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد  .04

 - هـ1214 إومم، اًمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مهرة، –اًمِمٞم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، دار احلدي٨م 

 .م1773

 -اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، آل شمٞمٛمٞم٦م،، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، اعمدين  .05

 اًم٘م٤مهرة.

 ؿ اًمقؾمٞمط، إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك وآظمرون، حت٘مٞمؼ: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة.اعمٕمج .06



  أمحد حمٛمد ه٤مدي اهلٌٞمط: د. إقمداد                                                                       "ُم٘م٤مصدي٦مدراؾم٦م " اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٌٜمل إهائٞمؾ  

       210 
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قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ  ُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم ذم احلدود واًمرؾمقم، .07

اًم٘م٤مهرة / ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م  -اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: أ. د حمٛمد إسمراهٞمؿ قم٤ٌمدة، ُمٙمت٦ٌم أداب 

 .م0222 -هـ 1202إومم، 

٥م = اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم .12

 هـ.1202 - اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، –اًمرازي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 دار اهلجرة -ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، د حمٛمد ؾمٕمد اًمٞمقيب .11

 .م1776 -هـ 1216 -اًمٓمٌٕم٦م إومم  -اًمري٤مض -

ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز، حت٘مٞمؼ: حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ  .10

 .م0222 -هـ 1203اخلقضم٦م، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، ىمٓمر، 

إردن، اًمٓمٌٕم٦م  -دار اًمٜمٗم٤مئس -ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، د. يقؾمػ أمحد اًمٌدوي .11

 .م0222 - هـ1201إومم 

اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد  .12

 سمػموت. –اهلل دراز، دار اعمٕمروم٦م 

اًمٜم٠ٌم اًمٕمٔمٞمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل دراز، اقمتٜمك سمف: أمحد ُمّمٓمٗمك ومْمٚمٞم٦م، دار اًم٘مٚمؿ ًمٚمٜمنم  .13

 .م0223 -ـ ه1204واًمتقزيع، 
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