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   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  
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أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
 اضغطنتطز/ػجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــاس انصفحبث

 د. عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ 4-66
 )جبيعت املهك خبنذ(

 6 املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى

 د. صبدق قبسى حسٍ يذد 66-611
 )جبيعت املهك خبنذ(

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف 
 6 انقرآٌ انكرٌى

 عهً عسرييانببحثت: فبطًت حمًذ  616-636
 )جبيعت املهك خبنذ(

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست 
  حتهٍهٍت

3 

 د. أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي 636-673
 )جبيعت املهك خبنذ(

 4 انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

674-616 
 د. َبٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

 )جبيعت حبئم(
ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت قبض يب 

 5 استُببطٍت

617-666 
 د. عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

 )جبيعت املهك خبنذ(
سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً 

 6 ٔانُظبو انسعٕدي

663-316 
 د. حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

 )جبيعت حبئم(
اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف آثبر تسجٍم عقذ 

 انُظبو انسعٕدي
7 

 د. عهً بٍ حيٍى حذادي 316-347
 8 يٕضٕعٍت حذٌثٍت دراست ملسو هيلع هللا ىلصيسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً  (جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت )

348-393 
 د. يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ

 (جبيعت احلذٔد انشًبنٍت) 
ًُٕي نهًرأة يف 

ّ
ٔر انت

ّ
ٓب ببنذ

ُ
ٌٕت ٔصهت

ّ
ت انُب

ّ
ًٍُت يف انسُ

ّ
ثقبفت انت

ت
ّ
 9 املًهكت انعربٍت انسعٕدٌ

394-455 
  أ. د. حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري

 61 رٔاٌت ٔدراٌت"" ٔفذ عبذ انقٍس حذٌث قذٔو )جبيعت املهك خبنذ(



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ، وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ: حمؿد بن ظبد اهلل افـبي   

 وبعد:     األمغ، وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين. 

افبحَث افعؾؿي جيد مؽاكَته افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف  ؾنن    

افوجود، واتساع ادعرؾة بادوجودات، وتؼـقـفا يف ظؾوٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل 

إلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه اإلكساُن افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع وا

 احلاجاِت وادشؽالِت وحياول أن حيؾفا بلشافقَب وضرٍق جديدة، وهؽذا إػ ما الهناية.

ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي 

ن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق، حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿ

 ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل أماكٍة وصدق.

 وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة

 هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميُّ :هلالج لجوافدكقوية معًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ 

 فه اهلل فلش ؾقه ظؾامً  يؾتؿسمن شؾك ضريؼا " ملسو هيلع هللا ىلص[، ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال 92]افعـؽبوت:   َّحجمج مث

 من يف افسامواتفقستغػر فه فعامل ا ، وإنرضا بام يصـع،  إػ اجلـة، وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم ضريؼاً 

إن افعؾامء ورثة وواألرض، حتى احلقتان يف اداء، وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب،  ومن يف

. وهذه افدالئل "أخذ بحظ واؾر ، وإكام ورثوا افعؾم، ؾؿن أخذهوال درمهاً  مل يورثوا ديـاراً إن األكبقاء األكبقاء، 

افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام مصدٍر متعاٍل دسموفقته وأماكته افتي حتّؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي 

ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة  هلالج لجأحٍد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل 

 ض افعؿل بـؼقضفا. ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغ

وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث 

افعؾؿي، وافتي يليت يف مؼدمتفا: احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من 

إفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا اشتـتاجات، ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة و

وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛ 

اؾؼة مع ما يؼف وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتو

بام يؼف ظؾقه من معؾومات، وال يتػاظل معفا بلدواته،  -ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر –ظؾقه من معؾومات، ؾفو ال يتلثر 

وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث افتسؾقَم بلموٍر ورؾِض أخرى 



ال بحثه، وما شبق يسؾؿـا بوضوٍح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم ببحٍث وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جم

 ظؾؿي، وال يؼوم بدوره ـباحٍث وضافِب ظؾٍم أصاًل. 

وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة: افدظوة وافوظظ بافبحث 

أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ بحِث  -وشاط افعؾؿقة األـاديؿقةوهذا كؾحظه يف األ-افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن 

األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث، وجيعؾه 

د يرد ظؾقه هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره، وأن ال يتػاظل مع ما ؿ

من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه، وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أصاًل يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه 

يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي، وؿد يضعف اإلشالم من جفِة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد 

 .  -وهي افدظوة-مؼدم وأشاس فؾثاين  -وهو افبحث هـا-، ؾاألول إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس

وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعادًا شؾبقة ظظقؿَة األثر؛ ؾفذه 

دي إػ ادامرشات من موفدات: اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ، ـام تم

زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول، وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار 

وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي، ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث 

ثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآل

 افعؾؿقة.

بؿختؾف ؾروظه يف: -وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي 

ث افعؾؿي بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبح -افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها

ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة، وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم 

افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به، بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة، 

يـتزظه من افعباد، وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض  ال يؼبض افعؾم اكتزاظاً اهلل  إن"إػ ذفك حقـام ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص وؿد أصار افـبي 

؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة "جفاال، ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم، ؾضؾوا وأضؾوا رؤوشاً اختذ افـاس  ظاداً  بِق افعؾامء، حتى إذا مل يُ 

ق افذي يطؾب افتػاين وافسالم ؿد خص افعؾامء بسامٍت أمهفا افعؾم بام يؼوفون، وضريق افعؾم هو افبحث افصاد

واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة، واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدمًة ظذ ـل ما يتصل ويصل 

 إفقه من معارف، ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق، واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.

 ملسو هيلع هللا ىلصؿدهذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حم

 

 
 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ

 "دراست حتهٍهٍت"أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى  
 إعذاد:

 حمًذ عهً عسريي تفبطًانببحثت: 
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 ايبخح ًَدص

 إن اًمت٠مًمٞمػ ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ُمـ أوؾمع اعم١مًمٗم٤مت وأهمزره٤م ُم٤مدة وُمقوققم٤م.

ذم هذا اعمج٤مل ىمدم راؾمخ٦م، ويد ـمقمم، عم٤م طم٤ٌمه اهلل شمٕم٤ممم  وىمد يم٤من ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

 ُمـ سمًٓم٦م ذم اًمٕمٚمؿ، وؾمٝمقًم٦م اعمٕمٜمك وووقح اًمٕم٤ٌمرة.

ذم هذا اًمٜمقع ُمـ  ٞمخ وُمـ صمؿَّ وم٘مد ضم٤مء هذا اًمٌح٨م سمٌٞم٤من رء ُمـ ُمالُمح ُمٜمٝم٩م اًمِم

اًمٕمٚمؿ، راضمٞم٦م أن يٙمقن ُمٗمت٤مح ُمنموع قمٚمٛمل يٕمتٜمل سمجٛمع آراء اًمِمٞمخ ذم خمتٚمػ ُم١مًمٗم٤مشمف، 

 وقمٛمؾ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م هل٤م.

وىمد شمٜمققم٧م اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقضمقدة ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن إمم ومٜمقن ُمتٜمققم٦م وخمتٚمٗم٦م، مم٤م يدل 

 ُمـ اًمٕمٚمقم.وقمدم شم٘مٞمٞمده سمٜمقع ُمٕملم  قمغم ُمٗمٝمقُمف اًمقاؾمع قمٜمد اًمِمٞمخ 

 ،واًمٌ٘مرة ،ٛمؾ إٓ قمغم شمٗمًػم ؾمقريت اًمٗم٤محت٦متهمػم يم٤مُمؾ، ومل يِمواعمٓمٌقع ُمـ اًمٙمت٤مب 

، وًمق يمت٥م اهلل ضم٤مء ذم جمٚمديـ يمٌػميـُمع ذًمؽ وم٘مد وشمًٕم٦م وقمنميـ آي٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران، و

 ًمف اًمتامم جل٤مء يمت٤مسم٤م ومريدا ذم سم٤مسمف.
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Abstract 

Writing on Ahkam (provisions of) al-Qur’an is one of the largest and most 

prolific works. Sheikh Ibn Uthaimin - may Allah have mercy on him - had 

a firm foot in this field, as Allah endowed him with delivering knowledge 

in simple way, easing meanings and clarity of phrases. Hence, this research 

shows some features of the method of the Sheikh in this type of science, 

hoping that the key of a scientific project will take care of the Sheikh’s 

views from various writings, and the work of a scientific study. 

  The scientific material in the provisions of the Qur'an 

The scientific material contained in the rulings of the Qur’an has 

diversified into a variety of different arts, which indicates the broad 

understanding of the Sheikh and that it is not restricted to a specific type of 

science. 

The publication of his book is incomplete, and included only the 

interpretation of Surat Al-Fatiha and Al-Baqarah and twenty-nine verses of 

Al-Imran, however, it came in two large volumes. 
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 ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ،ًتٖمٗمرهإن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟم

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ  ،إٟمف ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف

 :أُم٤م سمٕمد ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ء ف ُمـ اعمٕمٚمقم عم٤م يتنمف سمف اًم٘مرآن ُمـ ُمٜمزًم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ذم اًمديـ اإلؾمالُمل، وم٘مد ضم٤موم٢مٟم

 ُمٜمٝمج٤م ًمٚمديـ، وؾمٌٞمال إمم إىم٤مُم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وومؼ ُمراد اًمِم٤مرع اًمٙمريؿ.

وُمـ هٜم٤م ؾم٤مهؿ قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤م، وقمٚمامء اًمتٗمًػم واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمف اخلّمقص ذم 

 اًمت٠مًمٞمػ ذم أي٤مت اعمختّم٦م سمٌٞم٤من أطمٙم٤مم اًم٘مرآن.

ُم٤م سملم  -ىمّمد واوٕمف-وىمد شمٜمققم٧م ُمٜم٤مهجٝمؿ ذم ذًمؽ، وشمٕمددت ُم١مًمٗم٤مت طم٥ًم 

 ُمقؾمع، وُمْمٞمؼ.

 ومل يٙمـ قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم٦م سمٛمٜم٠مى قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمت٠مًمٞمػ. ويٕمد اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

 ُمـ أسمرز اًمٕمٚمامء اًمذيـ أؾمٝمٛمقا ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ.

 وُمـ هٜم٤م وم٘مد أطم٧ٌٌم أن أيمت٥م ذم سمٞم٤من ُمٜمٝمجف سمحث٤م سمٕمٜمقان:

 "حتٚمٞمٚمٞم٦م دراؾم٦م"ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 أ١ُٖٝ املٛضٛع:

 :٠ميتشم٠ميت أمهٞم٦م اعمقوقع ُمـ قمدة ضمقاٟم٥م، أسمرزه٤م ُم٤م ي

 ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل، وأٟمف أطمد اعمّم٤مدر اًمتنميٕمٞم٦م. -2

 ذم هذا اعمج٤مل، وسمٞم٤من ُمٜمٝمجف. اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملمإسمراز رء قمـ ضمٝمقد  -1

تٚمػ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ومجع اهتامم اًمٕمٚمامء سم٤مًمت٠مًمٞمػ ذم ُمقوقع آي٤مت إطمٙم٤مم ُمـ خم -3

أي٤مت اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م، وأن اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمج٤مل اخلّم٥م مم٤م شمدقمق احل٤مضم٦م 

 إًمٞمف ذم يمؾ قمٍم.

يمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمت٤مب هداي٦م وإرؿم٤مد، وهذا يٕمٜمل اؿمتامًمف قمغم وؾم٤مئؾ حت٘مٞمؼ اًمًٕم٤مدة  -4

واُمر واًمٜمقاهل، واًمداقمٞم٦م إمم اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م، وظم٤مص٦م شمٚمؽ أي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إ
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اًمت٘مرب سم٤مًمٕم٤ٌمدات اعمنموقم٦م، ورسمط اعمجتٛمع سميورة اًمٕمقدة إمم ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن 

 وهداي٤مشمف.

 أضباب اختٝاز املٛضٛع:

 :٠ميتىمٛم٧م سم٤مظمتٞم٤مر هذا اعمقوع ًمٕمدد ُمـ إؾم٤ٌمب، وهل يمام ي

 واًمٗم٘مف.اًمرهم٦ٌم ذم ظمدُم٦م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالل قمٚمؿ ُمـ قمٚمامء اًمٕمٍم ذم اًمتٗمًػم  -2

إن شم٠مًمٞمػ قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم٦م ذم هذا اعمج٤مل يٕمد ىمٚمٞمال ضمدا، ُم٘م٤مرٟم٦م سمجٝمقد قمٚمامء اعمذاه٥م  -1

 .(2)إظمرى، وم٠مردت إسمراز ضمٝمد قم٤ممل طمٜمٌكم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، وذم ضم٤مٟم٥م اًمت٠مًمٞمػ  اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملماًمقىمقف قمغم رء ُمـ ضمٝمقد  -3

 اًمتٗمًػمي قمغم وضمف اخلّمقص.

 .ن( قمٜمد اًمِمٞمخ اًمقىمقف قمغم ُمٗمٝمقم )أطمٙم٤مم اًم٘مرآ -4

 ايدزاضات ايطابك١:

سم٤مهتامم اًم٤ٌمطمثلم، ويمت٥م قمٜمف ُمـ اًمرؾم٤مئؾ إيم٤مديٛمٞم٦م اًمٌمء اًمٙمثػم  ًم٘مد طمٔمل اًمِمٞمخ 

 ذم مجٞمع ومٜمقن اًمٕمٚمؿ ًمًٕم٦م قمٚمٛمف وشمٕمدد ُمٕم٤مرومف.

 وُمـ أسمرز شمٚمؽ اجلقاٟم٥م اًمتل يمت٥م قمـ اًمِمٞمخ ومٞمٝم٤م: قمٚمؿ شمٗمًػم اًم٘مرآن، وأصقًمف.

ـ إسمح٤مث واًمرؾم٤مئؾ اًمتل يمت٧ٌم قمـ اًمِمٞمخ ُمـ ومل أىمػ ُمـ ظمالل ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُم

ذم يمت٤مسمف هذا، وهذا يٕمد ُمـ أسمرز أوضمف  شمٙمٚمؿ قمغم وضمف اخلّمقص قمـ ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ 

 آظمتالف سملم هذا اًمٌح٨م وسملم ُم٤م يمت٥م قمـ اًمِمٞمخ سمقضمف قم٤مم ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن.

 خط١ ايبخح:

 .اًمٌح٨ماعم٘مدُم٦م، وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞم٦م اعمقوقع، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مره، وظمٓم٦م 

 ، وومٞمف ؾمٌع ُمٓم٤مًم٥م:اعمٌح٨م إول: شمٕمريػ ُمقضمز سم٤معم١مًمػ

 .اؾمٛمف وٟمًٌف ويمٜمٞمتف اعمٓمٚم٥م إول:

                                                           

(، وىمد أؿم٤مر اعم١مًمػ اًمٗم٤موؾ إمم أٟمف مل ي٘مػ إٓ قمغم يمت٤مب واطمد ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م ذم 79)ص: شمٗم٤مؾمػم آي٤مت إطمٙم٤مم وُمٜم٤مهجٝم٤م  (2)

 .هذا اعمقوقع، وهق ُمٗم٘مقد
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 .ُمقًمده وٟمِم٠مشمف اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .ـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 .أسمرز ُمِم٤مُيف اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 .أسمرز أقمامًمف ووفم٤مئٗمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 .ُم١مًمٗم٤مشمفاعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: 

 .ووم٤مشمف اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع:

، وومٞمف أرسمٕم٦م : ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿاًمث٤ميناعمٌح٨م 

 ُمٓم٤مًم٥م:

 اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح أطمٙم٤مم اًم٘مرآن. اعمٓمٚم٥م إول:

 .اًم٘مرآن ُمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕم٤مم ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم :اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 ، وومٞمف أرسمٕم٦م ومروع:أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف  :اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 .إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ إول: اًمٗمرع

 ، وومٞمف ُم٠ًمًمت٤من:إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة اًمث٤مين: اًمٗمرع

 .وأًمقهٞمتف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمرسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم :إومم اعم٠ًمًم٦م

 .رةُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م وأُمقر أظم :٦ماًمث٤مٟمٞم اعم٠ًمًم٦م

 .إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف وأصقًمف اًمث٤مًم٨م: اًمٗمرع

 .إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٤ًمئؾ اًمؽمسمقي٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمراسمع: اًمٗمرع

 وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. اخل٤ممت٦م،

 ومٝمرس اعمراضمع واعمّم٤مدر.

 َٓٗج ايبخح:

ن إٟمقاع اعمٜمدرضم٦م ذم : ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمتحٚمٞمكم، واًمذي ي٘مقم قمغم سمٞم٤م ًأوٓ

 اًمدراؾم٦م، وشم٘مًٞمٛمٝم٤م، وشمرشمٞم٥م حمتقي٤مهت٤م طم٥ًم اعمقاوٞمع.

 وىمد دقم٤مين إمم ؾمٚمقك هذا اعمٜمٝم٩م قمدد ُمـ إؾم٤ٌمب، وُمـ أسمرزه٤م ُم٤م ي٠ميت:



 حمٛمد قمكم قمًػمي ٦موم٤مـمٛم : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد             "دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م"أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ   ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف 

         227 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

وسمٞم٤من أٟمف ؿم٤مُمؾ، وهمػم ُم٘متٍم قمغم  حتديد ُمٗمٝمقم )آي٤مت إطمٙم٤مم( قمٜمد اًمِمٞمخ  -2

اًمٗم٘مٝم٤مء، وٓ ؿمؽ أن أؾمٝمؾ ـمريؼ  أي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمرووم٦م قمٜمد

 ًمذًمؽ هق ؾمٚمقك اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم.

شمٕمدد ُم٤ًمئؾ اًمدراؾم٦م وشمِمٕمٌٝم٤م طم٥ًم اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن، وٓ ؿمؽ أن دراؾم٦م يمؾ ُم٠ًمًم٦م  -1

ُيرج قمـ ُم٘مّمقد اًمٌح٨م، وٓ يٛمٙمـ ُمع ذًمؽ اؾمتٞمٗم٤مء اًمٙمالم ومٞمٝم٤م، أو طمتك اإلؿم٤مرة إمم 

 يمؾ ُم٠ًمًم٦م قمغم طمدة، وسمٞم٤من ُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝم٤م.

 : يمت٤مسم٦م أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين، وقمزوه٤م إمم ؾمقره٤م ورىمؿ أي٦م.٤مً صم٤مٟمٞم

 : قمدم شمرمج٦م إقمالم اعمذيمقريـ، ًمِمٝمرهتؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمٜمد أهؾ آظمتّم٤مص وهمػمهؿ.صم٤مًمث٤مً 

 ، وسمٞم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمف.اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح أطمٙم٤مم اًم٘مرآن: راسمٕم٤مً 

ًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن، ًمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم : مجع اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨م، وشمرشمٞمٌٝم٤م طم٥ًم اظم٤مُم٤ًمً 

 .أطمٙم٤مم اًم٘مرآن قمٜمد اًمِمٞمخ 
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 املبخح األٍٚ

 :(2)تعسٜف َٛجص باملؤيف 

 :ٚنٓٝت٘ امس٘ ْٚطب٘املطًب األٍٚ: 

 .أسمق قمٌد اهللويمٜمٞمتف:  حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم اعم٘مٌؾ اًمقهٞمٌل اًمتٛمٞمٛمل. :هق

   

 طًب ايجاْٞامل

 َٛيدٙ ْٚػأت٘

اًمٞمقم ، ذم (هـ2347) وذًمؽ ذم ؾمٜم٦ماًم٘مّمٞمؿ،  اًمقاىمٕم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦مٞمزة، ذم ُمديٜم٦م قمٜم وًمد 

 .اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك

 .سم٤مًمديـ وآؾمت٘م٤مُم٦م ُمِمٝمقرةقم٤مئٚم٦م ذم  وىمد ٟمِم٠م 

ُمٕمرووم٤م سم٤مجلد ذم اًمٓمٚم٥م، وآضمتٝم٤مد ذم اًمتحّمٞمؾ، واًمذيم٤مء سملم أىمراٟمف، واًمٜمٌقغ  ويم٤من 

 قمغم زُمالئف.

 

 طًب ايجايحامل

 ب٘ يًعًِطً

أُمث٤مل ضمّده ُمـ ضمٝم٦م أُمف، ُمـ أومراد قم٤مئٚمتف، أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمغم سمٕمض ذم أول إُمر شمتٚمٛمذ 

 طمٗمٔمف.طمتك  وم٘مد ىمرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن آل داُمغ 

، وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمٗمن اًمٗم٘مٞمف صمؿ واصؾ ذم ؾمٌٞمؾ اًمٓمٚم٥م وضم٤مًمس اعمِم٤ميخ

 .ديقمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕم

اًمّمٖم٤مر، ومه٤م اًمِمٞمخ قمكم  ويم٤من اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ ىمد أىم٤مم اصمٜملم ُمـ ـمالسمف ًمتٕمٚمٞمؿ

اًمّم٤محلل، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٓمقع، وم٘مرأ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم قمٚمٞمٝمام 
                                                           

اسمـ ، حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، إلسمراهٞمؿ اًمٕمكم وإسمراهٞمؿ سم٤مضمس، (25-9/ 2ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٕمثٞمٛملم )يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م ( 2)

ٕمّم٤مم سمـ قمٌد ًماًمدر اًمثٛملم ذم شمرمج٦م وم٘مٞمف إُم٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم:  ٜم٤مس سمـ ُمًٗمر اًمزهراين،ًمُم٤مم اًمزاهد: قمثٞمٛملم اإل

 اعمٜمٕمؿ اعمري.
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 "ُمٜمٝم٤مج اًم٤ًمًمٙملم ذم اًمٗم٘مف"، ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي، و"خمتٍم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"

 ذم اًمٜمحق واًمٍمف. "إًمٗمٞم٦م"، و"أضمروُمٞم٦م"٤م، وًمٚمِمٞمخ اًمًٕمدي أيًْم 

 ، وم٤مًمتحؼ هب٤م.(هـ2371)إمم اًمري٤مض، طملم ومتح٧م اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م قم٤مم  رطمؾ صمؿ 

واؾمتٖمؾ اًمِمٞمخ وضمقده ذم اًمري٤مض سم٤مًمدراؾم٦م قمغم اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز، وم٘مرأ قمٚمٞمف 

 ت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م.، وسمٕمض رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وسمٕمض اًمٙم"صحٞمح اًمٌخ٤مري"ُمـ 

 

 طًب ايسابعامل

 َػاخي٘أبسش 

(، وُمـ أيمؼم اًمِمٞمقخ هـ2376)ت اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي، اعمتقرم قم٤مم  -2

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إظمالق، واًم٘مدوة ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة،  اًمذيـ شم٠مصمر هبؿ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

قُمف، واًمٗم٘مف، وىمد ىمرأ قمٚمٞمف ذم مجٞمع اًمٗمٜمقن ُمـ اًمٕم٘مٞمدة، واًمتٗمًػم، واحلدي٨م، وقمٚم

 .وأصقًمف، واًمٗمرائض، واًمٜمحق، واًمٍمف

(، وىمد درس هـ 2393)تاًمِمٞمخ حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل،  -1

قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمري٤مض، واؾمتٗم٤مد ُمٜمف ذم آؾمتٜم٤ٌمط وسمًط 

 .اعم٤ًمئؾ، وهمزارة اًمٕمٚمؿ، ٓ ؾمٞمام ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق

د اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز، اعمٗمتل اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ورئٞمس اًمِمٞمخ قمٌ -3

هـ(، وُيٕمد اًمِمٞمخ اًمث٤مين سمٕمد اًمِمٞمخ اًمًٕمدي، وىمد ىمرأ قمٚمٞمف 2412)ت  هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء

 .اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم احلدي٨م وسمٕمض يمت٥م اًمٗم٘مف

 

 املطًب اخلاَظ

 أبسش أعُاي٘ ٚٚظا٥ف٘ ايع١ًُٝ

قمٜمده٤م شمّمدى ًمٚمتدريس ُمٙم٤من وذًمؽ ُم٤مُم٦م اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ذم قمٜمٞمزة، إل رؿمح اًمِمٞمخ 

 .قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي ؿمٞمخف
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وىمد قمرض قمغم اًمِمٞمخ شمقزم اًم٘مْم٤مء ُمـ ىمٌؾ ُمٗمتل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمِمٞمخ حمٛمد 

٤م  سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ  ًً اًمذي أًمح قمغم ومْمٞمٚمتف سمتقزم اًم٘مْم٤مء، سمؾ أصدر ىمراره سمتٕمٞمٞمٜمف رئٞم

نمقمٞم٦م سم٤مٕطم٤ًمء، ومٓمٚم٥م ُمٜمف اإلقمٗم٤مء، وسمٕمد ُمراضمٕم٤مت واشمّم٤مٓت ؾمٛمح سم٢مقمٗم٤مئف ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًم

 ُمـ ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء.

 

 املطًب ايطادع

 َؤيفات٘

ومتح رب "، طملم أًمػ أول يمت٤مب ًمف، وهق (هـ2381)قم٤مم ذم ًمٚمت٠مًمٞمػ إٓ  ر ومل يّمد

ذم  "ٛمقي٦ماحلاًمٗمتقى "، وهق شمٚمخٞمص ًمٙمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م "اًمؼمي٦م سمتٚمخٞمص احلٛمقي٦م

 اًمٕم٘مٞمدة.

 َٚٔ أبسش َؤيفات٘:

 وصٗم٤مشمف احلًٜمك. اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم -2

 .اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -1

 .ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م -3

 .أصقل ذم اًمتٗمًػم -4

 إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل. -5

 .اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع -6

 

 املطًب ايطابع

 ٚفات٘

 هـ(.2412ؾمٜم٦م ) شمقذم 
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 املبخح ايجاْٞ

 َٓٗج ايػٝذ ابٔ عجُٝني يف نتاب٘ أحهاّ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ

 :ايتعسٜف مبصطًح أحهاّ ايكسإٓ: األٍٚ طًبامل

يٓمٚمؼ قمغم اًمتٗمًػم اًمذي َيٛمع آي٤مت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمت٤مب 

 .(2)ُمًت٘مؾ اؾمؿ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أو اًمتٗمًػم اًمٗم٘مٝمل

ُمـ إواُمر  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م ورد ذماًم٘مرآن سم٠مٟمف  ويٛمٙمـ شمٕمريػ ُمّمٓمٚمح أطمٙم٤مم

 .(1)واعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،واًمٜمقاهل

اًمتٗمًػم اًمذي ي٘مقم قمغم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واؾمتخراج اًم٘مقاقمد "أو 

 .(3)"وإصقل ُمٜمف، وإسمرازه٤م ذم يمت٤مب ُمًت٘مؾ

ـم٤مئٗم٦م صحٞمح  وأطمٙمٛم٧م"وشُمٕمد آي٤مت إطمٙم٤مم ُمـ أسمرز قمٚمقم اًم٘مرآن، ىم٤مل اًمًٞمقـمل: 

وومرقمقا  ،وم٠مؾمًقا أصقًمف ،وؾم٤مئر إطمٙم٤مم ،ومٞمام ومٞمف ُمـ احلالل واحلرام ،وص٤مدق اًمٗمٙمر ،اًمٜمٔمر

 .(4)"وؾمٛمقه سمٕمٚمؿ اًمٗمروع وسم٤مًمٗم٘مف أيْم٤م ،وسمًٓمقا اًم٘مقل ذم ذًمؽ سمًٓم٤م طمًٜم٤م ،ومروقمف

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُم٘مدار آي٤مت إطمٙم٤مم، ومذه٥م ومريؼ ُمٜمٝمؿ إمم حتديده٤م سمٕمدد ُمٕملم، 

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ُم٤مئ٦م  ،مخًامئ٦م آي٦ما سمٕمد ذًمؽ ذم قمدده٤م، ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أهن٤م واظمتٚمٗمق

 .(5)ومخًقن

ذم -سمٞمٜمام ذه٥م ومريؼ آظمر إمم قمدم طمٍمه٤م ذم قمدد ُمٕملم، وذم ذًمؽ ي٘مقل اسمـ سمدران 

               ؾمٞم٤مق اًمرد قمغم أصح٤مب اًم٘مقل إول واًمذيـ يرون حتديد آي٤مت إطمٙم٤مم سمٕمدد 

وأن ُم٘مدار أدًم٦م إطمٙم٤مم ذم  ،وًمٞمس هذا اًمت٘مدير سمٛمٕمتؼم ،قل سمًديدوًمٞمس هذا اًم٘م": -ُمٕملم

                                                           

ٜمقر اًمديـ قمؽم )ص: ًم(، قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 149/ 2ٗمْمؾ قم٤ٌمس )ًمواعمٗمنون ذم اًمٕمٍم احلدي٨م  اًمتٗمًػم يٜمٔمر:( 2)

224). 

 .(26/ 2شمٗمًػم اسمـ ضمزي ) (1)

 .(39)ص: ٗم٤مؾمػم آي٤مت إطمٙم٤مم وُمٜم٤مهجٝم٤م شم (3)

 .(31/ 4اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ) (4)

 .(42/ 4اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ) (5)
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يمذًمؽ شمًتٜمٌط ُمـ  ،وم٢من أطمٙم٤مم اًمنمع يمام شمًتٜمٌط ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل ،ذًمؽ همػم ُمٜمحٍمة

 .(2)"إىم٤مصٞمص واعمقاقمظ وٟمحقه٤م، وم٘مؾ أن يقضمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٦م إٓ ويًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م رء

قمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ قمٍم ُمٌٙمر، وُمـ أؿمٝمر شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت  وىمد أًمٗم٧م اًمٙمت٥م ذم هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ

 :(1)ُم٤م ي٠ميت

إؾمح٤مق إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٤مًمٙمل اجلٝمْمٛمل  ٚم٘م٤ميض أيب، ًمأطمٙم٤مم اًم٘مرآن -2

 .(3)، وهق ُمٓمٌقعهـ(181)اعمتقرم: 

: ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي )اعمتقرم يب، ٕأطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -1

 .(4)، وهق ُمٓمٌقعهـ(312

، وهق هـ(372سمٙمر أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص )اعمتقرم:  ، ٕيبأطمٙم٤مم اًم٘مرآن -3

 .(5)ُمٓمٌقع

، هـ(543حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:  ، ٕيب سمٙمرأطمٙم٤مم اًم٘مرآن -4

 .(6)وهق ُمٓمٌقع

تقرم: ، ًمٕمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٗمرس إٟمدًمز )اعمأطمٙم٤مم اًم٘مرآن -5

 .(7)، وهق ُمٓمٌقعهـ(597

                                                           

 (.368اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ٓسمـ سمدران )ص:  (2)

 (.83ٜمٔمر ًمالؾمتزادة: شمٗم٤مؾمػم آي٤مت إطمٙم٤مم وُمٜم٤مهجٝم٤م، ًمٚمٕمٌٞمد )ص: ي (1)

 ـ.ه2416اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، سمػموت ،ار اًمٜمنم: دار اسمـ طمزمد، قم٤مُمر طمًـ صؼميسمتح٘مٞمؼ:  (3)

اًمديمتقر ؾمٕمد اًمديـ أوٟم٤مل، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمع ًمقىمػ اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل، اؾمت٤مٟمٌقل، اًمٓمٌٕم٦م: سمتح٘مٞمؼ:  (4)

 .إومم

 هـ.2425ٌع: سمػموت، شم٤مريخ اًمٓم ،حمٛمد ص٤مدق اًم٘مٛمح٤موي، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريبسمتح٘مٞمؼ:  (5)

م، قمدد 1223 -هـ 2414ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م،  ،حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموتسمتح٘مٞمؼ:  (6)

 .4إضمزاء: 

ـمف سمـ قمكم سمق هيح، وُمٜمجٞم٦م سمٜم٧م اهل٤مدي اًمٜمٗمري اًمًقاحيل، وصالح اًمديـ سمق قمٗمٞمػ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمتح٘مٞمؼ:  (7)

 .3م، قمدد إضمزاء: 1226 -هـ2417ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -واًمتقزيع، سمػموت  ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم
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، هـ(672حٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم: ، عماجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن -6

 .(2)وهق ُمٓمٌقع

 

 ْٞايجا طًبامل

 ابٔ عجُٝني يف نتاب٘ أحهاّ ايكسإٓاملٓٗج ايعاّ يًػٝذ 

قمٚمٞمف، وُمـ أسمرز ذم يمت٤مسمف يدرك أن ًمٚمِمٞمخ ُمٜمٝمج٤م يم٤من يًػم  إن اًمٜم٤مفمر ذم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ 

 إُمقر اًمتل متٞمز هب٤م ُم٤م ي٠ميت:

سمتٗمًػم ؾمقريت  : أٟمف يٙم٤مد يًتققم٥م شمٗمًػم مجٞمع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وم٘مد ىم٤مم اًمِمٞمخ  ًأوٓ

اًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرة يم٤مُمٚمتلم شم٘مري٤ٌم، ُمع أن اعمٓمٌقع ُمـ اًمٙمت٤مب همػم يم٤مُمؾ، ومل يِمٛمؾ إٓ قمغم شمٗمًػم 

ؾمقرة آل قمٛمران، وضم٤مء ذم جمٚمديـ يمٌػميـ ؾمقريت اًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرة وشمًٕم٤م وقمنميـ آي٦م ُمـ 

 ٟمًٌٞم٤م.

ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمّمٓمٚمح أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ُمٜمٝم٩م واؾمع  وهذا مم٤م يدل قمغم أن ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ 

 وٓ ي٘متٍم قمغم سمٞم٤من وذح أي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وم٘مط.

٤مئؾ إو٤موم٦م إمم ذًمؽ شمٜمقع اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٙمت٤مب، ومٝمق يٕمتٜمل سمنمح اعمً

آقمت٘م٤مدي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وٓ ي٘متٍم قمغم جم٤مل ُمٕملم أو ومـ 

 خمّمص.

 وؾمٞم٠ميت ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم هذه اعمقاوٞمع سمحقل اهلل شمٕم٤ممم.

ي٘مقم ذم اًمٖم٤مًم٥م سمنمح يمؾ آي٦م قمغم طمدة، إٓ ذم سمٕمض اعمقاوع طمٞم٨م  : أن اًمِمٞمخ صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًم٘مّم٦م، وم٢مٟمف يقرد أي٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ذم ُمقوع واطمد. يتّمؾ اًمًٞم٤مق ومتتد

 ي٘مقم أوٓ سمتٗمًػم أي٦م أو أي٤مت اعمٕمٜمٞم٦م وذطمٝم٤م إمج٤مٓ.  : أن اًمِمٞمخ صم٤مًمث٤مً 

                                                           

 م،2964-هـ2384 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مهرة، –أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سمتح٘مٞمؼ:  (2)

 .ضمزءً  12: إضمزاء قمدد



 حمٛمد قمكم قمًػمي ٦موم٤مـمٛم : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد             "دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م"أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ   ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف 

         224 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

و أي٤مت، ذم وم٘مرة ذطمف سم٤مؾمتخراج اًمٗمقائد وإطمٙم٤مم ُمـ أي٦م أ : ُيتؿ اًمِمٞمخ  ًراسمٕم٤م

اًمٙمريامت(، وشمٙم٤مد شمٙمقن هذه اًمٗمقائد  )ومقائد وأطمٙم٤مم أي٦م اًمٙمريٛم٦م، أو أي٤مت يٕمٜمقن قمٚمٞمٝم٤م سمـ

 .وإطمٙم٤مم هل اعم٘مّمقدة أص٤مًم٦م سمٕمٜمقان اًم٤ٌمب، ويًتٓمرد ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ 

 

 املطًب ايجايح

 َٓٗج ايػٝذ ابٔ عجُٝني يف نتاب٘ أحهاّ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ

واؾمع وٓ ي٘متٍم  ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤من أن ُمٗمٝمقم آي٤مت إطمٙم٤مم قمٜمد اًمِمٞمخ

هذا  أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وإٟمام يٓمٚمؼ اًمِمٞمخ وم٘مط قمغم سمٞم٤من

 اعمّمٓمٚمح سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ جلٛمٞمع اًمٕمٚمقم وأداب.

وهذا اعمٗمٝمقم اًمٕم٤مم هق اعمقاومؼ عمٜمٝم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمذي ضم٤مء يمت٤مب هداي٦م وصالح، 

 يِمٛمؾ مجٞمع ُمٜم٤مطمل اًمديـ واًمدٟمٞم٤م.

 ذم يمت٤مسمف إمم سمٞم٤مهن٤م وشم٘مريره٤م. ٕطمٙم٤مم اًمتل قمٛمد اًمِمٞمخوومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ٕسمرز شمٚمؽ ا

 :ايفسع األٍٚ: األحهاّ املتعًك١ بايكسإٓ ايهسِٜ

ًم٘مد ضم٤مء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمت٤مب هداي٦م وسمّمػمة ًمٚمٜم٤مس ذم مجٞمع أُمقر ديٜمٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[9]اإلهاء: َّٱٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ُّ

وسمٞم٤من ذف ُمٙم٤مٟمتٝم٤م،  رآن اًمٙمريؿسم٤مًم٘ممجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م  وىمد ذيمر اًمِمٞمخ 

 ُم٤م ي٠ميت: وُمزي٦م ُمرشمٌتٝم٤م، وُمـ أسمرز ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ": : أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمثؾ اًمٖمٞم٨م ذم ٟمٗمٕمف، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ أوًٓ 

يم٤معمٓمر، همٞم٨م ًمألرض شمٜمتٗمع ًمف ويٜمتٗمع سمف أهؾ إرض أيْم٤م، وهٙمذا وطمل اهلل وذقمف اًمذي 

اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مٌؾ هذا اعمٓمر، ويًتخرج ُمٜمف اًمثٛمرات اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ويٜمتٗمع سمف،  ٟمزل هق يم٤مًمٖمٞم٨م، ومٛمـ

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ يٜمتٗمع هبذا اًمقطمل، ويٙمقن يم٤مٕرض اًمّمامء اًمتل شمٌتٚمع اعم٤مء وٓ شمٜم٧ٌم ؿمٞمئ٤م، 

 .(2)"وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٙمقن قمغم أوص٤مف أظمرى سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا اعمٓمر اًمٜم٤مزل ُمـ اًمًامء

                                                           

 (.243، 2/225(. ويٜمٔمر أيْم٤م: )2/229أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)
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وومؼ ُمراد اًمنمع، ٓ قمغم أهقاء اًمٜم٤مس وآرائٝمؿ، وذم : وضمقب شمٗمًػم اًم٘مرآن قمغم  ًصم٤مٟمٞم٤م

طمرُم٦م شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمرأي واهلقى: ٕن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٢مٟمف مل يتؾ ": ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ 

اًم٘مرآن طمؼ شمالوشمف سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك، ويتٗمرع قمغم هذا سمٞم٤من ظمٓمر ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمحرومقن ٔي٤مت 

 .(2)"اًمّمٗم٤مت

ٕن ىمّمّمف وأطمٙم٤مُمف وأُمث٤مًمف وُمٕم٤مٟمٞمف ُمثٜم٤مة ين: : أن ُمـ صٗم٤مت اًم٘مرآن أٟمف ُمث٤مصم٤مًمث٤مً 

 .(1)ُمٙمررة، وٕٟمف شمثٜمك شمالوشمف

إذا ذيمر ومٞمف أهؾ اجلٜم٦م وصمقاهبؿ  يمامل هذا اًم٘مرآن، وم٢من اهلل ": وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ 

ٹ ٹ ڤ  ُّذيمر سمٕمد ذًمؽ أهؾ اًمٜم٤مر وقم٘م٤مهبؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م، وهذا ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ومٞمف إطمٙم٤مم واعمٕم٤مين، وٓ ري٥م أن هذا  ، أي: شمثٜمك[13]اًمزُمر: َّڤ ڤ ڤ ڦ

ُمـ يمامل اًمٌالهم٦م: وم٢من اإلٟم٤ًمن ًمق أشم٤مه اخلٓم٤مب سم٤مًمرضم٤مء دون اًمتخقيػ ٕدى ذًمؽ إمم إُمـ 

ُمـ ُمٙمر اهلل، وًمق ضم٤مءه اخلٓم٤مب سم٤مًمتحذير واًمتخقيػ ٕدى ذًمؽ إمم اًم٘مٜمقط، ومج٤مء اًم٘مرآن 

 .(3)"ٞمئ٤م ذيمر ُم٤م ي٘م٤مسمٚمفاًمٙمريؿ اًمٜم٤مزل ُمـ قمٜمد اهلل سم٤مًمت٘مًٞمؿ واعم٘م٤مسمٚم٦م، إذا ذيمر ؿم

: اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٔم٤مئر، وهل أي٤مت اًمقاردة ذم ُمٕمٜمك ُمٕملم، أو ذم وضمف راسمٕم٤مً 

 ويٕمد هذا اًمٗمـ ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتثٜمٞم٦م ذم اًم٘مرآن. ،(4)واطمد

ڈ ُّطمًـ اؾمتدٓل اًم٘مرآن ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ظمّمقُمف: طمٞم٨م ىم٤مل: ": وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ 

، [82اًمٌ٘مرة: ]َّژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٱ ٻ ُّوهذه اًمٓمريؼ ُمـ ـمرق احلج٩م مم٤م يٗمحؿ اخلّمؿ، وُمـ ٟمٔم٤مئره٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٿٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

                                                           

 (.433/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 .(144ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن )ص: يٜمٔمر: ( 1)

 (.324/ 2(. ويٜمٔمر أيْم٤م: )289 -2/288أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)

 .(212)ص:  يٜمٔمر: أٟمقاع اًمتّمٜمٞمػ اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 4)
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 -77]ُمريؿ: َّڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

79]"(2). 

: أمهٞم٦م اؾمت٘مراء أؾمٚمقب اًم٘مرآن ذم جم٤مل ُمٕملم أو ُمقوقع ُمٕملم، ودراؾم٦م هذا  ًظم٤مُم٤ًم

 )قم٤مدات اًم٘مرآن(. رف سمـإؾمٚمقب، وهق ُم٤م يٕم

 .(1)"حيؼ قمغم اعمٗمن أن يتٕمرف قم٤مدات اًم٘مرآن ُمـ ٟمٔمٛمف ويمٚمٛمف"ىم٤مل اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر: 

إمم أٟمف إذا ذيمرت أوص٤مف ذم ؿمخص ُيِمك ُمٜمٝم٤م أن يتقهؿ اعمخ٤مـم٥م ؿمٞمئ٤م  وىمد أؿم٤مر 

ٝم٤م ظمالف اًمقاىمع، وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ ذيمر ىمٞمد يرومع هذا اًمقهؿ، وضم٤مء هذا ذم اًم٘مرآن ذم ُمقاوع، ُمٜم

 َّہ ھ ھ ھُّ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [72]اًمٌ٘مرة: َّڦ ڦ ڦ ڄ ُّىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(3)[22]احلديد: َّخب مب ىب يب ُّ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [79]إٟمٌٞم٤مء: 

يم٤من ذم أقم٤مٌم يِمٛمؾ يمؾ إؿمٙم٤مل يٓمرأ قمغم أي٦م، ؾمقاء : سمٞم٤من أي٤مت اعمِمٙمٚم٦م، وهق ؾم٤مدؾم٤م

 .(4)ًمٚمٖم٦م، أو همػم ذًمؽاًمٚمٗمظ أم ذم اعمٕمٜمك، أو يم٤من ًمتقهؿ شمٕم٤مرض، أو شمقهؿ إؿمٙم٤مل ذم ا

ًمٌٞم٤من ًمٌٕمض أي٤مت اعمِمٙمٚم٦م ذم إومٝم٤مم اسمتداًء، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وىمد ىم٤مم اًمِمٞمخ 

]اًمٌ٘مرة: َّہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ُّ

، طمٞم٨م ذيمر أٟمف يِمٙمؾ أن إسمٚمٞمس ُمـ همػم اعمالئٙم٦م، ُمع أٟمف صح شمقضمٞمف اخلٓم٤مب إًمٞمف ذم ىمقًمف [34

 .َّہ ھ  ُّشمٕم٤ممم: 

صّح أن يتقضمف إًمٞمف اخلٓم٤مب: ٕٟمف يم٤من ذم قم٤مُمتٝمؿ: أي: يم٤من "وم٘م٤مل:  وىمد أضم٤مب 

ُمٕمٝمؿ يٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمٝمؿ، ويتٕمٌد يمام يتٕمٌدون، ًمٙمـ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمٓمٌع اخلٌٞم٨م، ومٚمام أُمر سم٤مًمًجقد 

ٔدم رأى أٟمف ومقق ُمرشم٦ٌم آدم، وأن إقمغم ٓ يٛمٙمـ أن يٕمٔمؿ إدٟمك، ومحٛمٚمف إقمج٤مسمف سمٜمٗمًف 

 ."(5) واطمت٘م٤مره ٔدم قمغم أن يًتٙمؼم قمـ أُمر اهلل

                                                           

 (.189 -188/ 2يْم٤م: )(. ويٜمٔمر أ322/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 .(214/ 2اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1)

 (.189 -188/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)

 .(14إطم٤مدي٨م اعمِمٙمٚم٦م اًمقاردة ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ص: يٜمٔمر: ( 4)

 (.268/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 5)
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 : اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت، ٓ يٕمٜمل اؿمت٤ٌمه ُمٕمٜم٤مه قمغم مجٞمع إُم٦م.ؾم٤مسمٕم٤مً 

أٟمف ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن رء جمٝمقل اعمٕمٜمك، ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م أطمد، وم٘م٤مل  وىمد سملّم اًمِمٞمخ 

 َّھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ُّقمٜمد شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  

قمغم ُمـ ىم٤مل: إن ذم اًم٘مرآن آي٤مت ُمتِم٤مهب٤مت ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م وُمـ ومقائده٤م: اًمرد ": [99]اًمٌ٘مرة: 

اًمٜم٤مس، وم٢من مجٞمع آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕمٚمقُم٦م اعمٕمٜمك، وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء جمٝمقل اعمٕمٜمك جلٛمٞمع 

إُم٦م، ومٚمق يم٤من ومٞمٝم٤م رء جمٝمقل اعمٕمٜمك جلٛمٞمع إُم٦م مل يٙمـ اًم٘مرآن سمٞم٤مٟم٤م، سمؾ يم٤من سمٕمْمف سمٞم٤مٟم٤م، 

 .(2)"وسمٕمْمف همػم سمٞم٤من

هتامم سمجٛمع أي٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مّم٦م أو ذم اعمٕمٜمك، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ : آصم٤مُمٜم٤مً 

إن اهلل ذيمر مخس ىمّمص ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ومٞمٝم٤م إطمٞم٤مء اعمقشمك، ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ؾمٌؼ ذم ىمقًمف ": 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ُّشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

، وُمٜمٝم٤م أيْم٤م [56 -55]اًمٌ٘مرة: َّ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮷ ﮸

ّم٦م اًم٘متٞمؾ اًمذي اظمتٚمػ سمٜمق إهائٞمؾ ذم ىم٤مشمٚمف. وُمٜمٝم٤م ىمّم٦م اًم٘مقم اًمذيـ ظمرضمقا هذه اًم٘مّم٦م ىم

ُمـ دي٤مرهؿ وهق أًمقف طمذر اعمقت، وم٘م٤مل اهلل هلؿ: ُمقشمقا صمؿ أطمٞم٤مهؿ. وُمٜمٝم٤م ىمّم٦م اًمرضمؾ اًمذي 

ُمر قمغم ىمري٦م وهل ظم٤موي٦م قمغم قمروؿمٝم٤م، ىم٤مل: أٟمك اهلل حيٞمل اهلل هذه سمٕمد ُمقهت٤م، وم٠مُم٤مشمف اهلل ُم٤مئ٦م 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ُّواخل٤مُم٦ًم: ىمّم٦م إسمراهٞمؿ، طمٞم٨م ىم٤مل يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قم٤مم صمؿ سمٕمثف.

پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

]اًمٌ٘مرة: َّڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ۇئ ۆئ ۆئ ُّىم٤مدر قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك يمٚمٝمؿ سمٙمٚمٛم٦م واطمدة، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  . واهلل [162

 .(1)"[24 -23]اًمٜم٤مزقم٤مت: َّېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ

ُمـ مل ي٘مؿ طمروف اًمٙمت٤مب ": : وضمقب شمالوة اًم٘مرآن، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ شم٤مؾمٕم٤مً 

وم٢مٟمف مل ي١مُمـ سمف طمؼ اإليامن: ٕٟمف مل يتٚمف طمؼ شمالوشمف، ويتٗمرع ُمـ هذه اًمٗم٤مئدة وضمقب شمالوة 

                                                           

 (.359/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.193 -191/ 2رآن اًمٙمريؿ )أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘م( 1)
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اًم٘مرآن قمغم اًمقضمف اًمذي أٟمزل ُمـ طمٞم٨م اًمؽمشمٞم٥م، وُمـ طمٞم٨م احلروف، ومال يٌدل طمرف 

٤من ُمْمٛمقٟم٤م أو ُمٙمًقرا وٓ ي٦م، وُمـ طمٞم٨م اإلقمراب، ومال يٗمتح ُم٤م يمسمحرف، وٓ شم٘مدم آي٦م قمغم آ

 .(2)"اًمٕمٙمس

ذم ىمقًمف: ": : آهتامم سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ قم٤مذاً 

ذم ذًمؽ اًمٞمقم شم٤مم اعمٚمؽ  ، أيْم٤م دًمٞمؾ قمغم أن اهلل [4]اًمٗم٤محت٦م: َّٺ ٺ ٺُّ

 َّٺ ٺ ٺُّٟمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٌٕمٞم٦م، وهل واًمًٚمٓم٤من، يمام شمدل قمٚمٞمف اًم٘مراءة اًمث٤م

، ومٝمل ىمراءة صحٞمح٦م ؾمٌٕمٞم٦م، ومٞمٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن ي٘مرأ هب٤م أطمٞم٤مٟم٤م، ًمٙمـ ٓ سمحْمقر [4]اًمٗم٤محت٦م: 

 .(1)"اًمٕم٤مُم٦م، ًمئال يِمقش قمٚمٞمٝمؿ

 .(3)أن اًم٘مراءات اًمًٌع يمٚمٝم٤م طمؼ دمقز اًم٘مراءة هب٤م وىمد ىمرر اًمِمٞمخ 

 ايفسع ايجاْٞ: األحهاّ املتعًك١ مبطا٥ٌ ايعكٝد٠:

َيده قم٤معم٤م ومذا ُمـ اًمٕمٚمامء، وطم٤مُمؾ ًمقاء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  إن اًمٜم٤مفمر ذم شمراث اًمِمٞمخ

 ذم اًمٕمٍم احل٤مض، وذًمؽ ًمٖمزارة ضمٝمقده ودروؾمف ذم أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة ظم٤مص٦م.

وعم٤م يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم إصؾ إٟمام ٟمزل إلظمراج اًمٜم٤مس ُمـ فمٚمامت اًمنمك واجلٝمؾ 

ًمٕم٤ٌمدة، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م آٟم٘مٞم٤مد: يم٤من ٓ سمد ُمـ اؿمتامًمف قمغم أصقل واًمٙمٗمر، إمم ٟمقر اإليامن، ودوطم٦م ا

 اًمٕم٘م٤مئد اًمّمحٞمح٦م واًمتحذير ُمـ إُمقر اعمخٚم٦م سم٤مإليامن وآؾمتًالم.

سمج٤مٟم٥م اًمٕم٘مٞمدة اهتامُم٤م سم٤مًمٖم٤م، ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ أسمرز  وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ اهتّؿ اًمِمٞمخ

 ذم يمت٤مسمف إمم اًمٗمروع أشمٞم٦م: اعم٤ًمئؾ اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ 

 ١ األٚىل: فُٝا ٜتعًل بسبٛب١ٝ اهلل تعاىل ٚأيٖٛٝت٘:املطأي

 .(4)طإصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف، ووصٗمف سمف رؾمقًمف  -2

                                                           

 (.433/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.17/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)

 (.65/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)

، 458، 424، 423، 318، 197، 293، 262، 258، 221 -222، 222، 55/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 4)

458 ،499 ،522 ،529، 1 /346 ،388 ،429 ،446.) 
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 .(2)شمٗمرده شمٕم٤ممم سمخّم٤مئص اًمرسمقسمٞم٦م -1

 .(1)إصم٤ٌمت اًمٕمٚمق هلل شمٕم٤ممم -3

 .(4)وأن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم يٜم٘مًؿ إمم ىمقل يمقين، وىمقل ذقمل (3)شمٕم٤مممإصم٤ٌمت يمالم اهلل  -4

 .(5)اعمِمٞمئ٦م هلل شمٕم٤مممإصم٤ٌمت  -5

 .(6)إصم٤ٌمت اًم٘مدرة هلل شمٕم٤ممم -6

 .(8)وأن إذن اهلل شمٕم٤ممم ٟمققم٤من: ذقمل، وىمدري (7)إصم٤ٌمت اإلرادة هلل شمٕم٤ممم -7

 .(9)إصم٤ٌمت اًمرمح٦م هلل شمٕم٤ممم -8

 .(22)إصم٤ٌمت إؾم٤ٌمب -9

 .(22)آي٤مت اهلل ٟمققم٤من: يمقٟمٞم٦م، وذقمٞم٦م -22

ًمٌمء ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ يٕمٜمل أٟمف وأن متٚمؽ اإلٟم٤ًمن  (21)شمٕم٤مممسمٞم٤من اومت٘م٤مر اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ إمم اهلل  -22

 .(23)يًتحؼ اعمٚمؽ اًمت٤مم واًمرسمقسمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

                                                           

 (.515، 522، 348/ 1، 281، 263، 218 -217/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (2)

 (.352، 129/ 1، 645، 525، 296، 255، 216 -213/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (1)

، 428، 322، 173، 171، 112، 129، 273، 264، 261، 257، 217 -216/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (3)

628 ،1 /317 ،374.) 

 (.173 -171/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (4)

 (.521، 428، 331، 312، 95، 83/ 1، 382، 229/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (5)

، 348، 191، 192، 173، 163، 143، 132، 132، 126، 273، 221 -222/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (6)

395 ،571 ،1 /375 ،523.) 

 (.245 -244/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (7)

 (.357/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (8)

 (.512، 215/ 1، 621، 465، 116 -115، 285 -284/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (9)

 (.95/ 1، 166،194-279،139،165-278، 245، 229-228، 89 -2/88ٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ي (22)

 (.292 -289/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (22)

 (.143 -142، 39/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (21)

 (.389/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (23)
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أن اًمٕم٤ميص ًمٞمس ًمف طمج٦م ذم ُمٕمّمٞمتف، وأٟمف يًتحؼ اًمٕمذاب سمتٕمٛمد خم٤مًمٗم٦م أواُمر رسمف  -21

 .(2)شمٕم٤ممم

 .(1)شمٕم٤مممطمرُم٦م آؾمتٖم٤مصم٦م واًمتقؾمؾ سم٤معمخٚمقق ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل  -23

 .(3)اًمّمؼم وأٟمقاقمف -24

 .(4)ره وأٟمف طم٘مٞم٘م٦مإصم٤ٌمت وىمقع اًمًحر وض -25

 .(5)أن إرض ظمٚم٘م٧م ىمٌؾ اًمًامء -26

 .(6)وضمقب اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤ٌمدة، ودومع اًمري٤مء -27

 .(7)اًمتحذير ُمـ اًمٌدع ذم اًمديـ -28

سمت٘مرير ُمٕمت٘مد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ ظمالل  ويالطمظ ُمـ ظمالل ُم٤م ُذيمر: اقمتٜم٤مء اًمِمٞمخ 

يمر اعمذاه٥م اعمخ٤مًمٗم٦م، وشمٓمقيؾ آؾمتدٓل قمغم ُم٤ًمئٚمٝم٤م سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وقمدم اًمتٕمرض ًمذ

 اًمٙمالم ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام آيمتٗم٤مء سمذيمر اعم٠ًمًم٦م ودًٓم٦م أي٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 .املطأي١ ايجا١ْٝ: َا ٜتعًل باإلميإ بايػٝب ٚأَٛز اآلخس٠

 .(8)اإليامن سمقضمقد إهن٤مر ذم اجلٜم٦م -2

 .(9)اإليامن سمقضمقد احلقر اًمٕملم ذم اجلٜم٦م -1

 

 

                                                           

 (.482، 381 -382، 322، 153، 134، 279، 275، 245/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (2)

 (.152 -148، 219 -218/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (1)

 (.555، 119، 124، 127 -126/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (3)

 (.372 -372/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (4)

 (. 254/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (5)

 (.429، 214، 32، 21/ 1، 575، 421، 325، 159، 2/223) يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (6)

 (.424 -423/ 2(، )162 -162/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (7)

 (.238 -237/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (8)

 (.239/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (9)
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وأٟمف ٓ ُيٚمد ومٞمٝم٤م إٓ اًمٙم٤مومر  ،(1)، وأن أهٚمٝم٤م ُيٚمدون ومٞمٝم٤م(2)اإليامن سمقضمقد اًمٜم٤مر أن -3

 .(3)واعمنمك

وأن هلؿ إرادة  (5)شمٕم٤ممموأهنؿ ُمِمٖمقًمقن سم٤مًمٓم٤مقم٦م وشمٜمزيف اهلل  ،(4)اإليامن سمقضمقد اعمالئٙم٦م -4

وأن اهلل شمٕم٤ممم أٟمزل ه٤مروت وُم٤مروت ومه٤م ُمٚمٙم٤من يٕمٚمامن اًمٜم٤مس  ،(6)وىمدرة قمغم أقمامهلؿ

 .(7)اًمًحر اسمتالًء واُمتح٤مٟم٤م

 .(8)إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أظمرة -5

 ايفسع ايجايح: األحهاّ املتعًك١ مبطا٥ٌ ايفك٘ ٚأصٛي٘.

ٓ ؿمؽ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٙمقٟمف أطمد اعمّم٤مدر اًمتنميٕمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أٟمف ُيٕمد 

 ُمرضمٕم٤م طم٤مومال ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ٓؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمٜمف.

 آي٤مشمف. وُمـ أضمؾ ذًمؽ يمثرت اعم١مًمٗم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن أو

هم٤مومال قمـ ذًمؽ،  -وهق ُمـ هق ذم اًمٗم٘مف وآضمتٝم٤مد-ومل يٙمـ اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اسمـ قمثٞمٛملم 

شم٘مري٥م إطمٙم٤مم إمم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، وقمدم اخلقض ذم  -سمحٙمؿ يمقٟمف ُمّمٚمح٤م وُمرسمٞم٤م-ًمٙمٜمف أراد 

 اعم٤ًمئؾ اًمدىمٞم٘م٦م وإطمٙم٤مم اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد.

ي٤م اعمٝمٛم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، وُمـ أضمؾ ذًمؽ شمقضمٝم٧م قمٜم٤ميتف إمم اًمتٜمٌٞمف قمغم اًم٘مْم٤م

 وشمّمحٞمح قم٤ٌمدات اًمٜم٤مس وُمٕم٤مُمالهتؿ ىمدر اإلُمٙم٤من، دون اًمتٓمرق ًمٚمخالوم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م،

 

 

                                                           

 (.443/ 1، 565، 323، 321 ،292، 231 -232/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (2)

 (.292 -292/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (1)

 (.323 -321/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (3)

 (.528، 328، 75/ 1، 626، 358، 266، 259، 258/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (4)

 (.262 -259/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (5)

 (.267 -266/ 2ر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )يٜمٔم (6)

 (.366 -365/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (7)

 (.352، 347/ 1، 439، 121 -122/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (8)
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 .(2)وآضمتٝم٤مدات اًمٗمرقمٞم٦م

 وشمٓمرق إًمٞمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت: وُمـ أسمرز إُمقر اًمتل قم٤مجلٝم٤م اًمِمٞمخ 

ُم٦م اًمّمالة ُمـ إىم٤م": : اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ أوًٓ 

 .(1)"اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم أوىم٤مهت٤م، سمؾ هذا ُمـ أهؿ إىم٤مُمتٝم٤م

: حتذير اعم١مذٟملم ُمـ إقمالن دظمقل وىم٧م اًمّمالة ىمٌؾ ُمققمده، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ  ًصم٤مٟمٞم٤م

ر إظمقاٟمٜم٤م اعم١مذٟملم ُمـ أن ي١مذٟمقا ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اًمّمالة: أوٓ: ٕن إذان إقمالم ":  ُأطمذِّ

ؾ دظمقل وىمتٝم٤م ٓ يّمح أن يٙمقن إقمالُم٤م سمدظمقل اًمقىم٧م. سمدظمقل وىم٧م اًمّمالة، وإذان ىمٌ

وصم٤مٟمٞم٤م: أهنؿ إذا أذٟمقا ومرسمام يتٕمجؾ أطمد ذم اًمٌٞمقت ُمـ اًمٜم٤ًمء أو ُمـ اًمرضم٤مل اًمذيـ ٓ شمٚمزُمٝمؿ 

صالة اجلامقم٦م ًمٕمذر ذقمل، ومٞمّمٚمقن ومقر اٟمتٝم٤مء اعم١مذن ُمـ أذاٟمف، وشمٙمقن صالهتؿ ىمٌؾ دظمقل 

شمٙمٌػمة اإلطمرام ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م، صمؿ أشمؿ اًمّمالة سمٕمد اًمقىم٧م، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلٟم٤ًمن ًمق يمؼمَّ 

 .(3)"دظمقًمف، وم٢من صالشمف ٓ شمّمح

ُمـ مل ي٠مت سمّمالة اجلامقم٦م ُمع ": : وضمقب صالة اجلامقم٦م، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ  ًصم٤مًمث٤م

ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م وقمدم وضمقد قمذر ذقمل ذم شمريمٝم٤م، وم٢مٟمف همػم ُم٘مٞمؿ ًمٚمّمالة، أُم٤م اًمٜم٤ًمء ومال دم٥م 

 .(4)"٤ًمضمد: ٕن اًمرضم٤مل هؿ اعمخ٤مـمٌقن سم٤مٓضمتامع إًمٞمٝم٤مقمٚمٞمٝمـ اجلامقم٦م ذم اعم

ذم ُمقوقع وضمقب صالة اجلامقم٦م، آؾمتدٓل  وُمـ إُمقر اًمتل شمٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ 

ومٞمٛمـ اؾمتدل قمغم وضمٌٝم٤م  سم٠مدًم٦م ٓ شم١مدي إمم وضمقب صالة اجلامقم٦م، وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ 

ٟمٔمر وشم٠مُمؾ: ٕن أي٦م  هذا آؾمتدٓل حمؾ": [43﴾]اًمٌ٘مرة: ں ڻ ڻ ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                           

سمٞم٤من إىمقال ذم ذيمر اخلالف أطمٞم٤مٟم٤م قمغم ظمالف اًمٕم٤مدة، ًمٙمٜمف ٓ يٓمٞمؾ سمذيمر إدًم٦م وإىمقال، وإٟمام : وىمد يًتٓمرد اًمِمٞمخ( 2)

وُم٠مظمذ يمؾ ىمقل قمغم وضمف اإلمج٤مل، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: سمٞم٤مٟمف حلٙمؿ صالة ريمٕمتل اًمٓمقاف ظمٚمػ اعم٘م٤مم. يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ 

 (.448 -447/ 2اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )

 (.72/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)

 (.463/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)

 سمتٍمف.(، 72 -72/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 4)
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ًمٞم٧ًم سحي٦م ذم ذًمؽ، إذ حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك يمقٟمقا ُمٕمٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م: أي: اريمٕمقا يمام يريمع 

 .(2)"اًمٜم٤مس، وٓ يٚمزم أن يٙمقن ذم ذًمؽ ُمّم٤مطم٦ٌم، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل

ُمـ اًمٜم٘مص ": : وضمقب آهتامم سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمّمالة، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ  ًراسمٕم٤م

ٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمدم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس يتٝم٤مون ذم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وٓ اًمذي يتٝم٤مون وم

يٓمٛمئـ، ٓ ؾمٞمام ذم اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع، وذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م 

ذم هذيـ اًمريمٜملم وذم همػممه٤م ُمـ أريم٤من اًمّمالة، وأن اًمّمالة ٓ شمّمح سمدون اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمٝمام وذم 

 .(1)"همػممه٤م

: وضمقب شمٓمٝمػم أُم٤ميمـ اًمٕم٤ٌمدة واعم٤ًمضمد، ٓ ؾمٞمام اًمٌٞم٧م احلرام، وذم ذًمؽ ي٘مقل  ًظم٤مُم٤ًم

وضمقب شمٓمٝمػم اًمٌٞم٧م ًمٚمٓم٤مئٗملم واًمٕم٤ميمٗملم واًمريمع اًمًجقد، وشمٓمٝمػم اًمٌٞم٧م ": اًمِمٞمخ 

يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: شمٓمٝمػم ُمٕمٜمقي، وشمٓمٝمػم طمز، أُم٤م اًمتٓمٝمػم اعمٕمٜمقي: وم٠من يٓمٝمر ُمـ اًمنمك 

ًٞم٦م: أن يٓمٝمر ُمـ إىمذار ُمـ اًمٌقل واًمٖم٤مئط واًمدم، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ واعمٕم٤ميص، واًمٓمٝم٤مرة احل

 .(3)"إؿمٞم٤مء اًمٜمج٦ًم

اًمتحٞمؾ قمغم ": : طمرُم٦م اًمتحٞمؾ قمغم حم٤مرم اهلل شمٕم٤ممم وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ ؾم٤مدؾم٤مً 

حم٤مرم اهلل ٓ ي٘مٚمٌٝم٤م إمم طمالل، سمؾ إن اًمتحٞمؾ قمغم اعمح٤مرم ٓ يزيده٤م إٓ ىمٌح٤م: ٕن اًمتحٞمؾ قمغم 

ومٞمٙمقن اعمتحٞمؾ ضم٤مُمٕم٤م سملم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م  رم ومٞمف حمذور ومٕمؾ اعمحرم، وحمذور اخلداع هلل اعمح٤م

 .(4)"وظمداقمف اًمتل هنقا قمٜمٝم٤م، وظمٞم٤مٟم٦م اهلل 

: : أن ُمٚمؽ اإلٟم٤ًمن ًمألرض يِمٛمؾ ىمراره وُم٤م ومقىمف، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ ؾم٤مسمٕم٤مً 

ہ ﴿ارا ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف: إرض اًمتل يًتقزم قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن شمٙمقن ُمٚمٙم٤م ًمف ىمرارا وهقاًء، ىمر"

                                                           

 (.123/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.69 -68/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)

 (، سمتٍمف.449/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)

 (.169/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 4)
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، ومٙمؾ [11﴾]اًمٌ٘مرة: ھ ے  ﴿، وهقاًء ُمـ ىمقًمف: [11﴾]اًمٌ٘مرة: ہ ھ ھ ھ

 .(2)"ُم٤م يم٤من ومراؿم٤م زم ُمـ إرض وم٢مٟمام ي٘م٤مسمٚمف ُمـ اًمًامء سمٜم٤مًء زم

ذم يمت٤مسمف هذا مل ُيرج قمـ هم٤ميتف  أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م، وم٢من اهتامم اًمِمٞمخ 

اًمنمقمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م إمم قم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ورسمٓمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، وهق شم٘مري٥م إطمٙم٤مم 

 ُم٤م ي٠ميت: سمقاىمع اًمٜم٤مس، وُمـ أسمرز اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ 

 .(1)ٕم٘مقسم٦م، وًمٙمـ ىمد ي١ماظمذ قمغم شمٗمريٓمفاجل٤مهؾ سم٤مًمٌمء ٓ يًتحؼ اًم -2

 .(3)أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م إٟمام شمٙمقن قمغم اًمٔم٤مهر ٓ قمغم اًم٤ٌمـمـ، وأطمٙم٤مم أظمرة شمٙمقن قمغم اًم٤ٌمـمـ -1

 .(4)إصؾ ذم إقمٞم٤من احلؾ واإلسم٤مطم٦م -3

 .(5)ضمقاز إُمر سم٤معمٌٝمؿ إذا يم٤من يٛمٙمـ اُمتث٤مًمف -4

 .(6)صمٌقت اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن، وأٟمقاقمف ُمـ طمٞم٨م ٟمًخ اًمتالوة أو احلٙمؿ -5

 .(7)اإلٟم٤ًمن يٕمذر سم٤مجلٝمؾ إذا ظم٤مًمػ إُمر أو اًمٜمٝمل -6

 .(8)صمٌقت اًم٘مٞم٤مس ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إذا يم٤من ىمٞم٤مؾم٤م صحٞمح٤م -7

أي٤مت قمغم واىمع اًمٜم٤مس، وأظمذ اًمدروس واًمٕمؼم وإطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  شمٜمزيؾ -8

يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يتٕمٚمؿ ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب يمام يتٕمٚمؿ ًمٗمٔمف، وأن ": وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقًمف 

ُمـ اعم١مؾمػ أن واىمع أيمثر اعمًٚمٛملم اًمٞمقم قمغم همػم هذا اعمٜمٝم٩م: أي: أهنؿ ي٘مرؤون اًم٘مرآن 

ٗمٝمٛمقا ُمٕمٜم٤مه، أو أن يٓمٌ٘مقا أطمٙم٤مُمف، وهذا سمال ؿمؽ ىمّمقر ًمٚمتٕمٌد سمٚمٗمٔمف وم٘مط، دون أن ي

قمٔمٞمؿ: وًمذًمؽ فمٝمر أصمر هذا قمغم اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م ختٚمٗمقا يمثػما قمام يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ 

                                                           

 (.212 -229/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.57 -56/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)

 (.296، 99، 81/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (3)

 (.253/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 4)

 (.191/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 5)

 (.175/ 1، 659، 522، 386 -384/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 6)

 (.395 -394/ 2يٜمٔمر: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 7)

 (.472 -469/ 2: أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )يٜمٔمر( 8)
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 .(2)"اًمّم٤مًمح ُمـ شمٓمٌٞمؼ اًم٘مرآن ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك وقمٛمال، ومٗم٤مهتؿ سمذًمؽ ظمػم يمثػم

 ايفسع ايسابع: األحهاّ املتعًك١ باملطا٥ٌ ايرتب١ٜٛ ٚاالجتُاع١ٝ:

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف يٕمد ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة، وىم٤مٟمقن قمٛمؾ، ودؾمتقر دٟمٞم٤م. إن

 وىمد اؿمتٛمؾ قمغم أصقل اًم٘مقاقمد آضمتامقمٞم٦م، وحمٙمامت اًم٘مقاقمد اًمؽمسمقي٦م.

وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من اًمٜم٤مفمر ذم هذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك َي٥م قمٚمٞمف أن هيتدي عم٤ًمًمؽ اًمؽمسمٞم٦م 

 ة ذم صمٜم٤مي٤مه.اعمٌثقصم٦م ذم آي٤مشمف، وـمرائؼ أداب اعمذيمقر

 ، ُمٜمٝم٤م:سم٤معم٤ًمئؾ اًمؽمسمقي٦م وآضمتامقمٞم٦ممجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م  وىمد ذيمر اًمِمٞمخ 

إن اإلٟم٤ًمن إذا مل ": : اًمتحذير ُمـ أُمراض اًم٘مٚمقب، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ أوًٓ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿حيرص قمغم قمالج ُمرض ىمٚمٌف، وم٢مٟمف يٕم٤مىم٥م سمزي٤مدة اعمرض ًم٘مقًمف: 

هذه اًمٕم٘مقسم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م سمٗم٘مد اًمقًمد، وإهؾ، ، وٓ ؿمؽ أن [22﴾]اًمٌ٘مرة: ڈ

واعم٤مل، ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م، ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ئمٜمقن أن اًمٕم٘مقسم٦م إٟمام شمٙمقن ذم إُمقر 

اًمٔم٤مهرة يم٤مٕسمدان وإُمقال وإوٓد، واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمٕم٘مقسم٦م سمٛمرض اًم٘مٚمقب ووم٤ًمده٤م أؿمد 

ػما ُمـ اًمٜم٤مس يٙمقن ىمٚمٌف ُمٞمت٤م يّم٤مب سم٤معمّم٤مئ٥م وأقمٔمؿ ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م سمٛمثؾ هذه إُمقر، سمؾ إن يمث

ُمـ اخلقف واجلقع، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مئ٥م اعم٤مدي٦م اعمحًقؾم٦م، وٓ يرقمقي وٓ يرشمدع قمام هق 

 .(1)"قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من

اًمتحذير ُمـ ىمًقة اًم٘مٚم٥م ": : احلذر ُمـ ىمًقة اًم٘مٚمقب، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ صم٤مٟمٞم٤مً 

ؿ ذا، وأيمؼم إصمام مم٤م إذا مل ير اإلٟم٤ًمن ُمـ آي٤مت اهلل ُم٤م شم٘مقم سمف سمٕمد فمٝمقر أي٤مت: ٕن هذا أقمٔم

احلج٦م، وُمع إؾمػ أن سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕمد فمٝمقر أي٤مت ٓ يزداد إٓ يمؼما وقمٜم٤مدا، ومتجد ُمـ 

آي٤مت اهلل ُم٤م ئمٝمر فمٝمقرا سمٞمٜم٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م هذه أي٤مت ُمـ إُمقر اًمٗمٚمٙمٞم٦م أو إروٞم٦م أو 

ُمـ اًمٜم٤مس ٓ هيتؿ هب٤م، وٓ يذيمره٤م إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ أهن٤م واىمٕم٦م  اًمقاىمٕم٦م سملم اًمٜم٤مس، وم٢من يمثػما

 .(3)"وم٘مط
                                                           

 (.117، 127، 258/ 1، 646، 393/ 2(. ويٜمٔمر أيْم٤م: )327/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) (2)

 (.87/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)

 (.195/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)
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اًمٙمذب ؾم٥ٌم ": : اًمتحذير ُمـ اًمٙمذب وؾمقء قمقاىمٌف، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ صم٤مًمث٤مً 

ًمٚمٕمذاب، وًمٙمـ ٓ ؿمؽ أن اًمٙمذب شمتٗم٤موت ُمراشمٌف، وإذا شمٗم٤موشم٧م ُمراشمٌف شمٗم٤موشم٧م قم٘مقسم٤مشمف، 

ب قمغم همػم اهلل ورؾمقًمف، واًمٙمذب اًمذي يؽمشم٥م وم٤مًمٙمذب قمغم اهلل ورؾمقًمف ُمثال أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمذ

قمٚمٞمف إشمالف ُم٤مل أو إشمالف ٟمٗمس أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمذب اًمذي ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ، وًمٙمـ اًمٙمذب 

 .(2)"يمٚمف طمرام، وٓ يّمح شم٘مًٞمؿ ُمـ ىمًؿ اًمٙمذب ُمـ اًمٕم٤مُم٦م إمم يمذب أسمٞمض ويمذب أؾمقد

ّمد سمف إظمٗم٤مء : اًمتحذير ُمـ ًمٌس احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهق ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٙمذب، ي٘م ًراسمٕم٤م

حتريؿ ًمٌس احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ": احلؼ، وإفمٝم٤مر اًم٤ٌمـمؾ، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ 

هنك قمٜمف سمٜمل إهائٞمؾ، وُم٤م هنل قمٜمف سمٜمق إهائٞمؾ مم٤م هق ىمٌٞمح ًمذاشمف يٜمٝمك قمٜمف ؾم٤مئر إُمؿ، 

هب٤م أن  ويتٗمرع ُمـ هذه اًمٗم٤مئدة: اًمتحذير مم٤م يّمٜمٕمف أهؾ اًمٌدع ُمـ زظم٤مرف اًم٘مقل اًمتل يريدون

 .(1)"يٛمٙمٜمقا سمدقمٝمؿ ُمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس

ٓ ": : احل٨م قمغم اعمٜم٤مفمرة ذم احلؼ واًمتحدي قمٚمٞمف، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ ظم٤مُم٤ًمً 

ؿمؽ أن ذم حتدي اخلّمؿ إفمٝم٤مرا ًمْمٕمٗمف، وأٟمف ٓ يًتٓمٞمع اعم٘م٤مسمٚم٦م، واًمتحدي ـمريؼ ُمـ ـمرق 

ؼ ُمـ أٟمف قم٤مضمز: ٕٟمف ًمق أشمك اعمٜم٤مفمرة اعمٗمٞمدة، وًمٙمـ يٜمٌٖمل أٓ يتحدى اإلٟم٤ًمن أطمدا إٓ وهق واصم

 .(3)"سم٤مًمٌمء قمغم صٞمٖم٦م اًمتحدي، صمؿ شمٌلّم ىمدرة اعمتحدى ص٤مر ذم ذًمؽ اهنزام ؿمديد ًمٚمٛمتحدي

قمٜمد سمٞم٤مٟمف ٕوص٤مف  : اًمتحذير ذم اإلوم٤ًمد ذم إرض، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ ؾم٤مدؾم٤مً 

رض، يمام أهنؿ يٗمًدون ذم إرض سم٤معمٕم٤ميص، وم٢من اعمٕم٤ميص ؾم٥ٌم اًمٗم٤ًمد ذم إ"أهؾ اًمٗمًؼ: 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

، وم٤مًمٗم٤ًمد ذم إرض ًمٞمس سمتٙمًػم اجلًقر، وطمٗمر اخلٜم٤مدق ًمٚمً٘مقط [42﴾]اًمروم: حت 

ومٞمٝم٤م، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد ًمٞمس هبذا ومح٥ًم، سمؾ سمٙمؾ ُمٕمّمٞم٦م يٕمّمقن اهلل هب٤م: ٕٟمف ؾم٥ٌم 

 .(4)"ًمٚمٗم٤ًمد ذم إرض

                                                           

 (، سمتٍمف.92 -89/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.122/ 2ًم٘مرآن اًمٙمريؿ )أطمٙم٤مم ُمـ ا( 1)

 (، سمتٍمف.232/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 3)

 (.247 -246/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 4)
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احلذر ُمـ اًمرضمس ": ئر، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ : اًمٕمٜم٤مي٦م سم٢مصالح اًمناؾم٤مسمٕم٤مً 

واًمنيرة اخلٌٞمث٦م: ٕن إسمٚمٞمس همٚمٌف ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ اًمرضمس واًمنيرة اخلٌٞمث٦م طمتك اؾمتٙمؼم وأسمك، 

ومرضمع إمم أصٚمف، وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمرء احلذر ُمـ ُمثؾ هذه اًمنيرة اًمتل شمٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م، وأن 

 .(2)"يّم٘مؾ ىمٚمٌف دائام، طمتك ٓ شمقىمٕمف ذم اهلالك

ٓ َيقز ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ": : إصالح اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ  ًصم٤مُمٜم٤م

اًمنمقمل ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م: ٕن ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م ٟمقع ُمـ آؿمؽماء سمآي٤مت اهلل 

 .(1)"صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمال

: سمداي٦م اإلٟم٤ًمن أوٓ سم٢مصالح ٟمٗمًف صمؿ سم٠مىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ شم٤مؾمٕم٤مً 

أن يٌدأ سمٜمٗمًف، وىمد دًم٧م اًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ،  -إن مل ٟم٘مؾ: َي٥م قمٚمٞمف-إن اإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل ًمف " :

، وٓ ري٥م أن أىمرب (3)(واسمدأ سمٜمٗمًؽ ومتّمدق قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من ومْمؾ رء ومألهٚمؽ: )طىم٤مل اًمٜمٌل 

رء إًمٞمؽ هق ٟمٗمًؽ، ومٙمقٟمؽ شمًٕمك إلصالح همػمك ُمع وم٤ًمد ٟمٗمًؽ ٓ ؿمؽ أن هذا ظمالف 

 .(4)"اًمنمع وظمالف اًمٕم٘مؾ

إن اًمٕم٤ميص ": أن اًمٕم٤ميص فم٤ممل ًمٜمٗمًف، وذم ذًمؽ ي٘مقل وُمـ أضمؾ ذًمؽ سملّم اًمِمٞمخ 

فم٤ممل ًمٜمٗمًف ُمٕمتد قمٚمٞمٝم٤م، همػم ىم٤مئؿ سمام َي٥م هل٤م: ٕن ٟمٗمًؽ أُم٤مٟم٦م قمٜمدك، ومٙمام أٟمف َي٥م قمٚمٞمؽ أن 

 .(5)"شمتقىمك ُم٤م يي سمدٟمؽ طم٤ًم، وم٢مٟمف َي٥م قمٚمٞمؽ أن شمتقىمك ُم٤م يي ديٜمؽ

إذا ذيمر ": ٜم٤مس قمـ اعمحرم، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ : اإليمث٤مر ُمـ اعم٤ٌمح عمٜمع اًمقم٤مذاً 

سم٤مب ممٜمقع ُمًدود أُم٤مم اًمٜم٤مس، وم٢من احلٙمٛم٦م شم٘متيض أن يذيمر هلؿ ُم٤م يًتٖمٜمقن سمف قمٜمف ُمـ إؿمٞم٤مء 

، ومٝمق مل يٜمٝمٝمؿ وَيٕمٚمٝمؿ قم٤مئٛملم ٓ يدرون [224﴾]اًمٌ٘مرة: ۆ ۆ ﴿اعم٤ٌمطم٦م، وهلذا ىم٤مل: 

، وم٢مذا هنٞم٧م [224﴾]اًمٌ٘مرة: ۆ ﴿قًمف: ُم٤م ي٘مقًمقن، سمؾ أرؿمدهؿ إمم اًم٘مقًم٦م اعم٤ٌمطم٦م، وهل ىم

                                                           

 (.272/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.298 -297/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)

 (.997ف، صمؿ اًم٘مراسم٦م، رىمؿ )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب آسمتداء ذم اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس، صمؿ أهٚم( 3)

 (.125/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 4)

 (.134/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 5)
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اًمٜم٤مس قمـ رء حيت٤مضمقن إًمٞمف وم٤موم٤مشمح هلؿ سم٤مسم٤م يٖمٜمل قمٜمف، طمتك يًٝمؾ شمريمٝمؿ عم٤م هنقا قمٜمف، وومٕمٚمقا 

 .(2)"هذا اًمذي أرؿمدوا إًمٞمف

: أن اإلٟم٤ًمن إذا اسمتكم سمٛمٕمّمٞم٦م وم٢مٟمف َي٥م قمٚمٞمف أن يًؽم قمغم ٟمٗمًف، وذم ذًمؽ طم٤مدي قمنم

يم٤من ُمٌتغم سمٛمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص أن حيرص قمغم أٓ  يٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ إذا": ي٘مقل اًمِمٞمخ 

يِم٤مهده أهٚمف قمٚمٞمٝم٤م، وأضب ًمذًمؽ ُمثال سمنمب اًمدظم٤من، وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس يٙمقن ُمٌتغم هبذه 

اعمٕمّمٞم٦م، صمؿ ينمهب٤م أُم٤مم أسمٜم٤مئف ومٞم٠مًمٗمقن هذا، ورسمام ينمسمقهن٤م يمام ينمهب٤م أسمقهؿ، ومٞمٙمقن سمذًمؽ 

 .(1)"يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دآ قمغم ؾمٞمئ٦م، قمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم



                                                           

 (.376 -375/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 2)

 (.482/ 2أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )( 1)
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 اخلامت١

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم 

 :اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وسمٕمد

 :٠ميتوم٘مد ظمٚمّم٧م ذم هن٤مي٦م هذا اًمٌح٨م إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت، وهل ُم٤م ي

 : ايٓتا٥ج:أٚاًل

 سمٕمٚمؿ اًمتٗمًػم شمدري٤ًم وشم٠مًمٞمٗم٤م. خ : قمٜم٤مي٦م اًمِمٞمأوًٓ 

ُمٗمٝمقم واؾمع، وهق يِمٛمؾ مجٞمع أُمقر  : أن ُمٗمٝمقم )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن( قمٜمد اًمِمٞمخ صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمنميٕم٦م، وٓ ُيتص سم٤مٔي٤مت اًمداًم٦م قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

شمِمٛمؾ  ،: أن اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مب )أطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(٤مً صم٤مًمث

 دي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م.اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤م

اعم٘مّمقد، وقمدم ذيمر  ح: أن مجٞمع إطمٙم٤مم اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ ذم يمت٤مسمف متت٤مز سمقوقراسمٕم٤مً 

 اخلالوم٤مت اعمٕم٘مدة سملم اًمٕمٚمامء، وهل ؾمٝمٚم٦م اًمٕم٤ٌمرة، واوح٦م اعمٕم٤مين.

 : ايتٛصٝات:ثاًْٝا

، وذيمر شمرضمٞمح٤مشمف واظمتٞم٤مراشمف ذم : اًمٕمٜم٤مي٦م سمآي٤مت إطمٙم٤مم ذم مجٞمع ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخأوًٓ 

 اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

ومجع ُمقاوٞمٕمف  : قمٛمؾ أسمح٤مث خمّمّم٦م ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمل قمٜمد اًمِمٞمخ  ًصم٤مٟمٞم٤م

 سم٤مؾمت٘مراء ُم١مًمٗم٤مشمف.

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 جمٚمدان.هـ، قمدد إضمزاء: 2432اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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