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أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

إذا كان البحث قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك.

.6

أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة ،وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث.

.7

يشتؿل ادؾخص ظذ :ظـوان البحث ،ومشؽؾة البحث ،وأشئؾته ،وادـفج ادتبع ،وأهم الـتائج.

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي ،وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا.
 ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة ،وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
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ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد
ً
(آٌاخ انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح
إػداد

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

ملدص البخح
هذا اًمٌح٨م هق دراؾم٦م ًمٜمامذج ُمـ آي٤مت ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وُمقوققمٝم٤م
ُمً٤مئؾ ذم اًمتقطمٞمد-
وىمد ضم٤مء اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وَخس ُمً٤مئؾ وظم٤ممت٦م-
اعمً٠مًم٦م إومم :اًمًجقد ًمٖمػم اهلل اًمقاردة ذم ؾمقرة يقؾمػ-
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ اًمقاردة ذم ؾمقرة ؾمٌ٠م-
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد اًمقاردة ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ-
اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :متٜمل اعمقت اًمقاردة ذم ؾمقرة يقؾمػ-
اعمً٠مًم٦م اخل٤مُمً٦م :اـمالق ًمٗمظ اًمرب قمغم اًمًٞمد اًمقاردة ذم ؾمقرة يقؾمػ-
وهم٤مي٦م اًمٌح٨م هق اًمتح٘مؼ ُمـ يمقن هذه اعمً٤مئؾ ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وًمٞمً٧م ُمـ ذقمٜم٤م أم
ٓ ،وإزاًم٦م ُم٤مىمد حيدث ُمـ إؿمٙم٤مل ذم ومٝمؿ هذه أي٤مت ،وإصمٌ٤مت وطمدة اعمٕمت٘مد ذم ذائع إٟمٌٞم٤مء
مجٞمٕم ً٤م-
وىمد اٟمتٝمك اًمٌح٨م إمم ٟمت٤مئ٩م قمدة ُمٜمٝم٤م:
 -3أن اًمًجقد اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ[يقؾمػ ]322 :هق ُمـ ذع ُمـ
ىمٌٚمٜم٤م ًمٙمٜمف ؾمجقد حتٞم٦م وشمنميػ ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة.
 -4أن اًمتامصمٞمؾ اًمقاردة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠ [ؾمٌ٠م]35 :
ًمٞمً٧م ُمـ ذوات إرواح ،وُمـ ىم٤مل سم٠مهن٤م يمذًمؽ قمٚمؾ سم٠مهن٤م ُمـ ذع ؾمٚمٞمامن

وٟمًخ

ذم ذقمٜم٤م-
-5

ﱡﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
أن اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐ ﱛ

ﱢ ﱣﱠ[اًمٙمٝمػً ]43 :مٞمس ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.
 -6أن ىمقل يقؾمػ

ﭐﱡ ﳁﳂﳃ ﳄ ﱠ[يقؾمػ ]323 :مل يٙمـ
 :ﳀ

متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت ،واٟمام يم٤من متٜمٞم ً٤م ًمٚمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم ،وقمغم هذا ومٝمق ًمٞمس ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م-
-7

أن إـمالق ًمٗمظ (رب) قمغم اًمًٞمد أو اعمٚمؽ اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲧ ﲨ

ﲩﱠ[يقؾمػ ]64 :يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمدط-
348
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

مدٞمٛمؿ احلٞمد سمـ إسمراهٛم حم٧مٜمف سم٤ قمٗم- د:إقمداد

----- مد٤مئؾ آقمت٘م٤ًم ُمـ ُم٤مٜمًخ ذم ذقمٟم و٤مٜمٌٚمف ذع ُمـ ىمٜمؾ قمٞم ىم٤ُم

Abstract
This research is a study of examples of verses in which they are said to be
from Sharia of previous nations, and their subject is the issues of
monotheism.
The research came in an introduction, preface, five issues and a conclusion.
The First Issue: Prostration to someone other than Allah mentioned in
Surat Yusuf.
The Second Issue: Making statues mentioned in Surat Saba.
The Third Issue: Making graves as mosques mentioned in Surat Al Kahf.
The Fourth Issue: Wishing death mentioned in Surat Yusuf.
The Fifth Issue: Giving the word God to the master mentioned in Surat
Yusuf.
The purpose of the research is to verify if these issues of the Sharia of the
previous nations are part of our Sharia, or not.
To remove any problems that may occur in understanding these verses, and
prove the unity of belief in the Sharia of all prophets.
The research ended with several results, including:
1. That the prostration contained in the Almighty Allah’s saying: “and they
fell down in prostration, before him” Surat Yusuf, Verse 100, is one
of the Sharia of the previous nations, but it is prostration for greeting
and honor, not a prostration of worship.
2. The statues mentioned in the Almighty Allah’s saying: “They worked
for him as he desired, making arches, statues” ﱠSurat Saba, verse 13,
are not animate being, and whoever said that they are, justified that it is
from the Sharia of Solomon - peace be upon him - and it was abrogated
in our Sharia.

349
م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم

مدٞمٛمؿ احلٞمد سمـ إسمراهٛم حم٧مٜمف سم٤ قمٗم- د:إقمداد

----- مد٤مئؾ آقمت٘م٤ًم ُمـ ُم٤مٜمًخ ذم ذقمٟم و٤مٜمٌٚمف ذع ُمـ ىمٜمؾ قمٞم ىم٤ُم

3. Taking graves as mosques mentioned in the Almighty Allah’s saying:
"Construct a building (as a mosque) over them" Surat Al Kahf Verse
21, is not from the Sharia of the previous nations.
4. The saying of Yusef - peace be upon him -: “Take Thou my soul (at
death) as one submitting to Thy will (as a Muslim)  ﱠSurah Yusuf:
Verse 101, was not a wish for death, but rather a wish for death as
following Islam, and accordingly; it is not the Sharia of the previous
nations.
5. Applying the word (Lord) to the master or the king mentioned in the
Almighty Allah’s saying: “Mention me to thy Lord” Surat Yusef, verse
42 was permissible in Sharia of the previous nations, and was abrogated
in the Sharia of Muhammad - may Allah bless him and grant him peace.


34:
م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم



إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

احلٛمد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف ويمٗمك سم٤مهلل
ؿمٝمٞمد ًا ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف إىمرار ًا سمف وشمقطمٞمد ًا ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده
ورؾمقًمف ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام ُمزيد ًا-
أُم٤م سمٕمد<
وم٢من ُمـ أضمؾ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌ٤مده وأقمٔمٛمٝم٤م أن أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمال يدقمقهنؿ إمم قمٌ٤مدة اهلل
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واًمٙمٗمر سمام ؾمقاه ُمـ ُمٕمٌقدات سم٤مـمٚم٦م ،وخيرضمقهؿ ُمـ فمٚمام ت اجلٝمؾ إمم
أٟمقار اإليامن واًمٕمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮﱯﱠ[اًمٜمحؾ.]58 :

وضمٕمؾ أصؾ دقمقهتؿ واطمد ًا وهل اإلؾمالم ،ومجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء دقمقا إًمٞمف وأُمروا أشمٌ٤مقمٝمؿ أن
يٚمتزُمقا سمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ,قمٚمٞمٝمام اًمًالم :,ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ[اًمٌ٘مرة ،]34: :وىم٤مل قمـ ٟمقح
ﱴﱵﱠ[يقٟمس ،]94 :وقمـ يقؾمػ
[يقؾمػ ،]323 :وقمـ ُمقؾمك

 :ﭐﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ

 :ﭐﭐﱡﳁﳂﳃ ﳄﱠ

 :ﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑﱠ[يقٟمس ،]:6 :وقمـ ؾمٚمٞمامن

 :ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ[اًمٜمٛمؾ:

 ،]53وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت.
إذن وم٠مصؾ دقمقة إٟمٌٞم٤مء واطمد ،وهق اإليامن سم٤مهلل واعمالئٙم٦م واًمٙمت٥م واًمرؾمؾ واًمٞمقم
أظمر واًم٘مدر ظمػمه وذه ،وأصقل اًمٕمٌ٤مدات يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ،وطمٗمظ
اًميوري٤مت اخلٛمس وأصقل إظمالق وأداب ،يم٤مًمٕمدل واضمتٜم٤مب اًمٗمقاطمش واإليذاء
واًمٕم٘مقق .
وأُم٤م ذائٕمٝمؿ وم٘مد اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م اظمتال ف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭐﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ[اعم٤م ئدة-]6: :

;34
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ويمام ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :أٟم٤م أومم اًمٜم٤مس سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وإٟمٌٞم٤مء
أظمقة ًمٕمالت( ،)3أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد)(-)4
واًمنمائع هل إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ،واًمتل هل ظم٤مص٦م سم٠مهٚمٝم٤م ،واًمتل شمٜمًخ ,إُم٤م
يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ,سمنميٕم٦م أظمرى سمٕمده٤م-
وىمد ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمتل هل ظم٤ممت٦م اًمنمائع ومٜمًخ اهلل هب٤م مجٞمع ُم٤م ورد ُمـ
ذائع إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم مم٤م يدظمؾ ذم اًمٜمًخ-
يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذيمر ًمٌٕمض إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م واًمتل شمدظمؾ ذم
إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م ،يم٤مخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ ،واخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ،ومتٜمل اعمقت وهمػمه٤م ،مم٤م
أؿمٙمؾ ومٝمٛمٝم٤م -وهؾ هل ُمـ ذائع إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم أم ٓ؟ وىمد ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞمٌلم اعمٕمٜمك
اًمّمحٞمح وومؼ ُم٤م سمٞمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يمقن هذه اعمً٤مئؾ ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ٧م ذم ذقمٜم٤م أم
أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
أٍداف البخح:
 -3اًمتح٘مؼ ُمـ يمقن اعمً٠مًم٦م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
 -4إزاًم٦م ُم٤م ىمد يرد ُمـ إؿمٙم٤مٓت طمقل آي٤مت ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
 -5إصمٌ٤مت وطمدة اعمٕمت٘مد ذم ذائع إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم ً٤م-
الدزاضات الطابك٘:
سمٕمد اًمٌح٨م واًمً١مال مل أضمد ُمـ أومرد هلذا اعمقوقع سمحث ً٤م ُمًت٘مال-
خط٘ البخح:
ي٘مع اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وَخً٦م ُمً٤مئؾ ،وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس-
أُم٤م اعم٘مدُم٦م ومتحتقي قمغم أمهٞم٦م اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م وظمٓمتف وإضمراءاشمف-

( )3أوٓد اًمٕمالت :اًمذيـ أُمٝم٤مهتؿ خمتٚمٗم٦م وأسمقهؿ واطمد ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اسمـ إصمػم اجلزري -4;3.5
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء389.6ح-5665
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وأُم٤م اًمتٛمٝمٞمد ومٞمحتقي قمغم أُمريـ:
أوًٓ :اًمتٕمريػ سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وطمجٞمتف-
صم٤مٟمٞم ً٤م :طمٙمؿ اًمٜمًخ ذم أصقل اًمديـ-
وأُم٤م اعمً٤مئؾ ،ومٝمل:
اعمً٠مًم٦م إوممُ :مً٠مًم٦م اًمًجقد ًمٖمػم اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠيقؾمػ322 :

اًمث٤مٟمٞم٦م :قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠؾمٌ٠م35 :
اًمث٤مًمث٦مُ :مً٠مًم٦م اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱡ ﱢ ﱣﱠﭐ

[اًمٙمٝمػ-]43 :
اًمراسمٕم٦م :متٜمل اعمقت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ يقؾمػ

 :ﱡﳁﳂﳃ

ﳄﱠ[يقؾمػ.]323 :
اخل٤مُمً٦م :إـمالق ًمٗمظ (رب) قمغم اًمًٞمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩﱠﭐ

[يقؾمػ-]64 :
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م ظمالص٦م اًمٌح٨م واًمتقصٞم٤مت ومٞمف-
اًمٗمٝم٤مرس :وومٞمٝم٤م ومٝم٤مرس ًمٚمٛمّم٤مدر واعمقوققم٤مت-
ميَج البخح :ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم-
إجساٛات البخح:
 -3مجع أي٤مت اًمتل ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،واًمتل هل٤م صٚم٦م سم٤مًمتقطمٞمد-
أٟمٛمقذضم٤م< ُمٜمٕم ً٤م
 -4قمٜمد وضمقد أيمثر ُمـ آي٦م ذم اعمً٠مًم٦م اًمقاطمدة وم٢مين أيمتٗمل سم٢ميراد آي٦م واطمدة
ً
ًمإلـم٤مًم٦م-
 -5آ يمتٗم٤مء سمٕمدد حمدود ُمـ إدًم٦م قمٜمد آؾمتدٓل قمغم طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ذم ذقمٜم٤م< ٕن اًم٘مّمد
هق إصمٌ٤مت احلٙمؿ وًمٞمس اؾمت٘مّم٤مء إدًم٦م-
-6

قمزو أي٤مت اًمقاردة ذم اًمٌح٨م إمم ُمقاوٕمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل-

-7

ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٌح٨م-
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 -8اإلجي٤مز وقمدم اًمتقؾمع قمٜمد قمرض طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ذم ذقمٜم٤م-
وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
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التنَٔد
أّالً :التعسٓف بػسع مً قبلياّ ،حجٔتُ.
التعسٓف اللػْٖ:
ذع :اًمِملم واًمراء واًمٕملم أصؾ واطمد ،وُمـ ذًمؽ اًمنميٕم٦م وهل ُمقرد اًمِم٤مرسم٦م اعم٤مء،
واؿمتؼ ُمـ ذًمؽ اًمنمقم٦م ذم اًمديـ واًمنميٕم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲊﲋﲌ ﲍ ﲎﲏﱠﭐ

[اعم٤م ئدة- )3(]6: :
وُمٜمف اعمنمقم٦م وهل اعمقاوع اًمتل يٜمحدر اعم٤مء ُمٜمٝم٤م ،وهب٤م ؾمٛمل ُم٤م ذع اهلل ًمٚمٕمٌ٤مد ذيٕم٦م،
وذع إسمٚمف وذقمٝم٤م :أورده٤م ذيٕم٦م اعم٤مء ومنمسم٧م ومل يًتؼ هل٤م ،وذقم٧م ذم هذا إُمر ذوقم ً٤م<
أي :ظمْم٧م ،وذع اًمديـ ينمقمف ذقم ً٤م :ؾمٜمف(-)4
واًمنمع هق اًمٌٞم٤من واإلفمٝم٤مر ،ي٘م٤مل ذع اهلل يمذا< أي :ضمٕمٚمف ـمري٘م ً٤م وُمذهٌ ً٤م(-)5
أُم٤م (ُمـ ىمٌٚمٜم٤م) ومـ (ُمـ) هٜم٤م اؾمؿ ُمقصقل سمٛمٕمٜمك اًمذي ،وىمٌٚمٜم٤م هل صٚم٦م اعمقصقل< أي:
إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ُٕم٦م حمٛمد ط ممـ أرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء-
التعسٓف الػسعٕ:
هق ُم٤م ذع اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ضم٤مء هب٤م ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م
سمٙمٞمٗمٞم٦م قمٛمؾ وشمًٛمك ومرقمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ،أو سمٙمٞمٗمٞم٦م آقمت٘م٤مد وشمًٛمك أصٚمٞم٦م واقمت٘م٤مدي٦م(-)6
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى ،هقُ :م٤م صمٌ٧م ذم ذع ُمـ ُم٣م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ,صٚمقات اهلل وؾمالُمف
قمٚمٞمٝمؿ ,اًمً٤مسم٘ملم قمغم سمٕمث٦م ٟمٌٞمٜم٤م ط(-)7

(ُ )3مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس-485.5
( )4اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٜمٔمقر-398.: ،
( )5يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت ،قمكم اجلرضم٤مين ،ص -348
( )6اٟمٔمر :يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن و اًمٕمٚمقم ،حمٛمد اًمتٝم٤مٟمقي  ،323:.3واٟمٔمر :ذح اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف ،حمٛمد
طمٌش ،ص -87
( )7اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ،قمكم اعمرداوي-5989.: ،
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وىمٞمؾُ :م٤م ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمنمائع اًمتل يم٤مٟمقا ُمٙمٚمٗملم هب٤م قمغم أهن٤م ذع هلل
شمٕم٤ممم(-)3
وىمٞمؾ :إطمٙم٤مم اًمتل ذقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمألُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،وضم٤مء هب٤م إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘مقن،
ويمٚمػ هب٤م ُمـ يم٤مٟمقا ىمٌؾ اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م يمنميٕم٦م إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ,قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًمًالم- )4(,
حجٔ٘ غسع مً قبليا:
يٕمد ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد إصقًمٞملم ،وًمف صقر وطم٤مٓ ت
وأىمً٤ممُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمقوع اشمٗم٤مق سملم اًمٕمٚمامء ُمـ طمٞم٨م آطمتج٤مج سمف أو قمدُمف ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق
حمؾ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ،وهل يم٤مٔيت:
اًم٘مًؿ إول :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمألُمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م ،ودل اًمدًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهذا اًمٜمقع ٓ
ظمالف سم٠مٟمٜم٤م ُمٙمٚمٗمقن سمف ويدظمؾ ذم هذا اًمٕم٘م٤مئد وأصقل إطمٙم٤مم يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم-
اًمث٤مين :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمألُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م،
ّ
ودل اًمدًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أن اعمًٚمٛملم همػم ُمٙمٚمٗملم هب٤م ،وهذا ٓ ظمالف قمغم أٟمٜم٤م
همػم ُمٙمٚمٗملم سمف وًمٞمس ذقم ً٤م ًمٜم٤م-
اًمث٤مًم٨م :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م مل شمٙمـ ُمنموقم٦م ًمألُمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م ،ود ّل اًمدًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ذم طمؼ اعمًٚمٛملم ،وهذا ٓ ظمالف
ذم أٟمف ُمنموع ذم طمؼ اعمًٚمٛملم-
اًمراسمع :أطمٙم٤مم اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م حمرُم٦م قمغم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،وقمغم إُم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م-

( )3اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م-;94.5 ،
( )4اٟمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اعمٌلم ذم اصٓمالطم٤مت إصقًمٞملم ،حمٛمقد قمثامن ،ص-3::
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اخل٤مُمس :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمألُمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م ،ومل يدل دًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهذا اًمٜمقع هق حمؾ
اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم يمقٟمف ذع عمـ ىمٌٚمٜم٤م أم أٟمف ذع ًمٜم٤م ،وىمد اٟم٘مًٛمقا ذم ذًمؽ إمم ىمقًملم :ىمقل
يرى سم٠مٟمف ذع ًمٜم٤م ،وأظمر يرى أٟمف ًمٞمس سمنمع ًمٜم٤م ،وًمٙمؾ ىمقل أدًم٦م وشمٗمّمٞمال ت ُمذيمقرة ذم
يمت٥م إصقل(-)3
ثاىٔاً :حهه اليطذ يف أصْل الدًٓ.
اًمٜمًخ ذم اًمٚمٖم٦م :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس( :اًمٜمقن واًمًلم واخل٤مء أصؾ واطمد ،إٓ أٟمف خمتٚمػ ذم
ىمٞم٤مؾمف ،ىم٤مل ىمقم :ىمٞم٤مؾمف رومع رء وإصمٌ٤مت همػمه ُمٙم٤مٟمف ،وىم٤مل آظمرون ىمٞم٤مؾمف حتقيؾ رء إمم
رء ،ىم٤مًمقاٟ :مًخ اًمٙمت٤مب -واًمٜمًخ :أُمر يم٤من يٕمٛمؾ سمف ُمـ ىمٌؾ صمؿ يٜمًخ سمح٤مدث همػمه ،يم٤مٔي٦م
يٜمزل ومٞمٝم٤م أُمر صمؿ شمٜمًخ سمآي٦م أظمرى ،ويمؾ رء ظمٚمػ ؿمٞمئ ً٤م وم٘مد اٟمتًخف ،واٟمتًخ٧م اًمِمٛمس
اًمٔمؾ واًمِمٞم٥م اًمِمٌ٤مب ،وشمٜم٤مؾمخ اًمقرصم٦م أن يٛمقت ورصم٦م سمٕمد ورصم٦م وأصؾ اإلرث ىم٤مئؿ مل ي٘مًؿ
وُمٜمف شمٜم٤مؾمخ إزُمٜم٦م واًم٘مرون- )4()---
يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٜمًخ ًمٖم٦م يدور طمقل ُمٕمٜمٞملم ،مه٤م :اًمرومع أو اإلزاًم٦م ،واًمتحقيؾ-
وذم اًمنمع :هق رومع احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمخٓم٤مب ُمت٘مدم سمخٓم٤مب ُمؽماخ قمٜمف(-)5
وىمٞمؾ :هق قمٌ٤مرة قمـ ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع اعم٤مٟمع ُمـ اؾمتٛمرار ُم٤م صمٌ٧م ُمـ طمٙمؿ ظمٓم٤مب ذقمل
ؾم٤مسمؼ(-)6
أو :رومع احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمت٠مظمر(-)7

( )3اٟمٔمر :أصقل اًمنظمز ،حمٛمد اًمنظمز ،;;.4 ،قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وظمالص٦م شم٤مريخ اًمتنميع ،قمٌد اًمقه٤مب ظمالف ،ص
; ،:ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،أٟمقر اًمٕمٌد اًمًالم ،ص -45:
(ُ )4م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -647.7
( )5روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ،قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م  ،43;.3ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل ،قمٌد اعم١مُمـ اًم٘مٓمٞمٕمل ،سمنمح:
ؾمٕمد اًمِمثري ،ص ;-53
( )6اٟمٔمر :إطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،قمكم آ ُمدي-329.5 ،
( )7اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراهٞمؿ اًمِم٤مـمٌل-563.5 ،
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واًمٜمًخ ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة قمٜمد اًمٕمٚمامء< وذًمؽ ٓرشمٌ٤مـمف سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم وآؾمتدٓل سمف إن مل
يٙمـ ُمٜمًقظم ً٤م ،يمام أٟمف يدومع سمف اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م إن يم٤من ذم أطمده٤م دًمٞمؾ ُمٜمًقخ ،وأظمر
همػم ُمٜمًقخ-
وهٜم٤مك قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سملم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وسملم اًمٜمًخ ،وُمٌح٨م اًمٜمًخ يذيمر يمثػم ًا ذم
ُمّمٜمٗم٤مت أصقل اًمٗم٘مف ،وىمد ضمٕمؾ سمٕمض إصقًمٞملم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ وٛمـ ُمٌ٤مطم٨م اًمٜمًخ-
ويمذًمؽ يذيمر ذم ُمٌ٤مطم٨م قمٚمقم اًم٘مرآن ،ويٜمدرج حتتف ُمً٤مئؾ وُمٌ٤مطم٨م وشم٘مًٞمامت ًمٞمس
هٜم٤م حمؾ ذيمره٤م-
واًمذي ٟمحـ سمّمدد احلدي٨م قمٜمف هق اًمٜمًخ ذم إظمٌ٤مرُ ،م٤م اعم٘مّمقد سمف وهؾ يٛمٙمـ دظمقل
اًمٜمًخ ومٞمف؟
وم٤مًمٜمًخ ذم إظمٌ٤مر :هق يمؾ ُم٤م أظمؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ؾمٞمٙمقن أو أٟمف يم٤من ،أو وقمدٟم٤م سمف أو
ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أظمٌ٤مر إ ُمؿ اعم٤موٞم٦م وُم٤م ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أظمٌ٤مر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واحلً٤مب واًمٕم٘م٤مب
واًمٌٕم٨م واحلنم وظمٚمؼ اًمًاموات وإرولم وختٚمٞمد اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٜم٤مر واعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م-
هذا يمٚمف وؿمٌٝمف ُمـ اإل ظمٌ٤مر ٓ جيقز ٟمًخف ٕٟمف شمٕم٤ممم أن خيؼم قمـ اًمٌمء قمغم همػم ُم٤م هق
سمف ،ويمذًمؽ ُم٤م أقمٚمٛمٜم٤م سمف ُمـ صٗم٤مشمف ٓ جيقز ذم ذًمؽ يمٚمف أن يٜمًخ سمٌدل ُمٜمف(-)3
ىم٤مل أسمق يٕمغم ذم اخلؼم( :يٜمٔمر ومٞمف :وم٢من يم٤من ٓ يّمح إٓ قمغم اًمقضمف اعمخؼم سمف ،ومال يّمح
ٟمًخف< يم٤مخلؼم قمـ اهلل سم٠مٟمف واطمد ذو صٗم٤مت ،واخلؼم سمٛمقؾمك وقمٞمًك وهمػممه٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء أهنؿ
يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء ُمقضمقديـ ،واخلؼم سمخروج اًمدضم٤مل ذم آظمر اًمزُم٤من وٟمحق هذا ،ومٝمذا ٓ يّمح ٟمًخف<
ٕن ٟمًخف واًمرضمقع قمٜمف يٗميض إمم اًمٙمذب ،وهذا ٓ جيقز قمغم اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ جيز ذًمؽ-
وإن يم٤من مم٤م يّمح أن يتٖمػم ،وي٘مع قمغم همػم اًمقضمف اعمخؼم قمٜمف ،وم٢مٟمف يّمح ٟمًخف ،يم٤مخلؼم
قمـ زيد سم٠مٟمف ُم١مُمـ ،ضم٤مز أن ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ :هق يم٤مومر ،ويمذًمؽ أن ي٘مقل اًمّمالة قمغم اعمٙمٚمػ ذم
اعمًت٘مٌؾ ،صمؿ ي٘مقل سمٕمد ُمدةً :مٞمس قمغم اعمٙمٚمػ ومٕمؾ اًمّمالة< ٕن ٟمًخ ذًمؽ ٓ يٗميض إمم

( )3اٟمٔمر :اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمفُ ،مٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ص-88
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اًمٙمذب ذم اخلؼم< ٕٟمف جيقز أن شمتٖمػم صٗمتف ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ،يمام جيقز أن يتٖمػم طمٙمؿ اعمٙمٚمػ
قمـ اًمٕمٌ٤مدة ُمـ زُم٤من إمم زُم٤من)(-)3
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ويمت٤مب اهلل ٟمققم٤من :ظمؼم وأُمر ،يمام شم٘مدم أُم٤م اخلؼم ومال جيقز أن يتٜم٤مىمض،
وًمٙمـ ىمد يٗمن أطمد اخلؼميـ أظمر ويٌلم ُمٕمٜم٤مه ،وأُم٤م إُمر ومٞمدظمٚمف اًمٜمًخ ،وٓ يٜمًخ ُم٤م أٟمزل
اهلل إٓ سمام أٟمزل اهلل ومٛمـ أراد أن يٜمًخ ذع اهلل ،اًمذي أٟمزًمف سمرأيف وهقاه يم٤من ُمٚمحد ًا ،ويمذًمؽ
ُمـ دومع ظمؼم اهلل سمرأيف وٟمٔمره يم٤من ُمٚمحد ًا)(-)4
يمام أووح اسمـ اًم٘مٞمؿ ؾمٌ٥م اُمتٜم٤مع ذًمؽ ىم٤مئالٕ( :ن ُمـ أظمؼم قمـ رء صمؿ أظمؼم قمٜمف
سمخالف ذًمؽ يم٤من ُمٙمذسم ً٤م ًمٜمٗمًف ،وذًمؽ همػم ضم٤مئز قمغم اهلل ،وٓ قمغم رؾمقًمف ط ٕن ُمـ ىم٤مل:
ؾمٛمٕم ٧م يمذا ،أو رأي٧م يمذا ،صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :مل يٙمـ ُم٤م أظمؼمت أين ؾمٛمٕمتف ورأيتف ،أو أظمؼم أن
ؿمٞمئ ً٤م ؾمٞمٙمقن ،صمؿ أظمؼم أٟمف ٓ يٙمقن وم٘مد أيمذب ٟمٗمًف ومٞمام أظمؼم ،ودل قمغم أٟمف أظمؼم سمام ٓ يٕمٚمٛمف،
أو شمٕمٛمد اًمٙمذب ،أو ىم٤مل سم٤مًمٔمـ ،ويم٤من ضم٤مهال ،صمؿ رضمع قمـ فمٜمف)(-)5
إذن ومام يم٤من ُمـ إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م ،أو ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد واًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس اًمتل ضم٤مءت
اًمنمائع اًمًاموي٦م سمحٗمٔمٝم٤م وهل طمٗمظ اًمديـ واًمدُم٤مء واًمٕم٘مقل وإٟمً٤مب وإُمقال ،ومال يدظمؾ
ومٞمٝم٤م اًمٜمًخ سملم اًمنمائع-
ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل( :عم٤م شم٘مرر أن اعمٜمزل سمٛمٙم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م هق ُم٤م يم٤من ُمـ إطمٙم٤مم
اًمٙمٚمٞم٦م واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ذم اًمديـ قمغم هم٤مًم٥م إُمر ،اىمت٣م ذًمؽ أن اًمٜمًخ ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ٓ يمثػم<
ٕن اًمٜمًخ ٓ يٙمقن ذم اًمٙمٚمٞم٤مت وىمققم ً٤م ،وإن أُمٙمـ قم٘مال-
ويدل قمغم ذًمؽ آؾمت٘مراء اًمت٤مم ،وأن اًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم طمٗمظ اًميوري٤مت واحل٤مضمٞم٤مت
واًمتحًٞمٜم٤مت ،ومجٞمع ذًمؽ مل يٜمًخ ُمٜمف رء ،سمؾ إٟمام أيت سم٤معمديٜم٦م ُم٤م ي٘مقهي٤م وحيٙمٛمٝم٤م وحيّمٜمٝم٤م،
وإذا يم٤من يمذًمؽ مل يثٌ٧م ٟمًخ ًمٙمكم اًمٌت٦م)(-)6
( )3اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم-:48 ،:47.5 ،
( )4درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-42:.7 ،
( )5أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ،حمٛمد اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م-326;.4 ،
( )6اعمقاوم٘م٤مت  ،55: ،55;.5واٟمٔمر :اًمٌحر اعمحٞمط ،سمدر اًمديـ اًمزريمٌم-54;.6 ،
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أُم٤م قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمتنميٕم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ومٝمذا مم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مع ومٞمف اًمٜمًخ،
ىم٤مل ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ذم ذًمؽ( :هذه وؾم٤مئؾ راضمٕم٦م إمم ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٞمس قمغم ضمٝم٦م
آقمت٘م٤مد اًمٖمٞمٌل وُم٤م خيتص اهلل قمز وضمؾ سمف ،هذه ُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمع وؾم٤مئؾ ومٝمل راضمٕم٦م إمم اًمنمائع وُم٤م
ينمقمف اهلل ً مٙمؾ أُم٦م)(-)3
وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وومٞمف ىم٤مل ط( :أومٚمح إن
صدق) ،وذم رواي٦م أظمرى ٟمحق هذا احلدي٨م ىم٤مل( :أومٚمح وأسمٞمف إن صدق ،أو دظمؾ اجلٜم٦م وأسمٞمف
إن صدق)(-)4
ومٔم٤مهر هذا احلدي٨م يٗمٞمد أن اًمٜمٌل ط طمٚمػ سمٖمػم اهلل قمٜمد ىمقًمف( :أومٚمح وأسمٞمف إن صدق)،
وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ شمقضمٞمٝم٤مت وأضمقسم٦م قمديدةُ ،مـ سمٞمٜمٝم٤م أن احلدي٨م ُمٜمًقخ سم٠مطم٤مدي٨م
اًمٜمٝمل قمـ احلٚمػ سمٖمػم اهلل-
ىم٤مل اًمٓمح٤موي( :ومٙم٤من ضمقاسمٜم٤م ًمف ذم ذًمؽ أٓ شمْم٤مد ومٞمف ،وًمٙمـ ومٞمف ُمٕمٜمٞم٤من خمتٚمٗم٤من يم٤من
أطمدمه٤م ذم وىم٧م ،ويم٤من أظمر ذم وىم٧م آظمر ،ويم٤من أظمر ُمٜمٝمام ٟم٤مؾمخ ً٤م ًمألول ُمٜمٝمام ،وذًمؽ همػم
ُمٜمٙمر)(-)5
وٓسمـ قمثٞمٛملم شمقضمٞمف آظمر< طمٞم٨م ىم٤مل( :إن هذا اًمٞمٛملم يم٤من ضم٤مري ً٤م قمغم أًمًٜمتٝمؿ ،ومؽميمقا
طمتك اؾمت٘مر اإليامن ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ صمؿ هنقا قمٜمف)(-)6
واًمِمٞمخ يرى أن احلٚمػ سمٖمػم اهلل ُمـ همػم شمٕمٔمٞمؿ ذك أصٖمر ،ومٞمٙمقن ُم٘مت٣م ىمقًمف إن
اًمٜمًخ يٛمٙمـ أن يدظمؾ ومٞمام هق ذك أصٖمر(-)7

( )3ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ص -656
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب آ يام ن 62.3ح -33
( )5ذح ُمِمٙمؾ آ صم٤مر ،أمحد اًمٓمح٤موي-4;5.4 ،
( )6اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم- 438.4 ،
( )7ىم٤مٟمقن اًمت٠مؾمٞمس اًمٕم٘مدي ،ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٛمػمي ،ص ،542وىمد ذيمر قمدة أُمثٚم٦م عم٤م يٛمٙمـ أن يدظمؾ ذم اًمٜمًخ ُمـ اًمتنميٕم٤مت
اًمٕم٘مدي٦م-
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وجمٛمؾ اًم٘مقل ومٞمام شم٘مدم أن اًمٜمًخ ٓ ي٘مع ذم إظمٌ٤مر أو ذم ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد ،وىمد ي٘مع ذم
اًمتنميٕم٤مت اًمٕم٘مدي٦م أو اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام شم٘مدم-
املطأل٘ األّىل :مطأل٘ الطجْد لػري اهلل يف قْلُ تعاىل ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ يقؾمػ

 :ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ[يقؾمػ-]322 :
ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م آل إًمٞمف أُمر يقؾمػ

ُمـ شمقًمٞمف اعمٚمؽ واضمتامقمف

سم٠مسمقيف وأظمقشمف سمٕمد ومراق ـمقيؾ ،وأهنؿ ظمروا ًمف ؾمجد ًا ،وشمذيمػم يقؾمػ ٕسمٞمف سمتح٘مؼ رؤي٤مه
سم٘مقًمف :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﱠ[يقؾمػ-]6 :
يٕمد اًمًجقد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أسمٚمغ أٟمقاع اًمٕمٌقدي٦م ،وهق ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة
اًمتل ٓ شمٍمف إٓ هلل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱟ ﱡ ﱣ ﱤﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫﱠ[اًمرقمد -]37 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠ[اجلـ-]3: :
يمام اشمٗم٘م٧م اًمنمائع اًمًاموي٦م قمغم حتريؿ اًمًجقد ًمٖمػم اهلل وأٟمف ذك سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،يمام ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱡﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠ[اًمٜمٛمؾ.]47,46 :

وذم اًمًٜم٦م قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤ملً( :مق يمٜم٧م آُمرا أطمدا أن يًجد ٕطمد
ُٕمرت اعمرأة أن شمًجد ًمزوضمٝم٤م)(-)3
ويمام ضم٤مء ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمًجقد ًمٖمػم اهلل ٕضمؾ اًمٕمٌ٤مدة واقمتٌ٤مره٤م
ذك سم٤مهلل وم٘مد ضم٤مء أيْم ً٤م اًمٜمٝمل قمـ اًمًجقد ٕضمؾ اًمتحٞم٦م< ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م رواه ىمٞمس سمـ ؾمٕمد
أٟمف ىم٤مل :أشمٞم٧م احلػمة ومرأيتٝمؿ يًجدون عمرزسم٤من هلؿ وم٘مٚم٧م :رؾمقل اهلل أطمؼ أن يًجد ًمف ،ىم٤مل:
وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل ط وم٘مٚم٧م :إين أشمٞم٧م احلػمة ومرأيتٝمؿ يًجدون عمرزسم٤من هلؿ وم٠مٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أطمؼ
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمرو٤مع 678.4ح ;337وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف-
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أن ٟمًجد ًمؽ ،ىم٤مل( :أرأي٧م ًمق ُمررت سم٘مؼمي أيمٜم٧م شمًجد ًمف؟) ىم٤مل :ىمٚم٧م ،ٓ :ىم٤مل( :ومال
شمٗمٕمٚمقاً ،مق يمٜم٧م آُمرا أطمد ًا أن يًجد ٕطمد ُٕمرت اًمٜمً٤مء أن يًجدن ٕزواضمٝمـ عم٤م ضمٕمؾ اهلل
هلؿ قمٚمٞمٝمـ ُمـ احلؼ)(-)3
ويمذًمؽ ُم٤م رواه قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ،ىم٤مل( :عم٤م ىمدم ُمٕم٤مذ ُمـ اًمِم٤مم ؾمجد ًمٚمٜمٌل ط ىم٤مل:
(ُم٤م هذا ي٤م ُمٕم٤مذ؟) ىم٤مل :أشمٞم٧م اًمِم٤مم ومقاوم٘متٝمؿ يًجدون ٕؾم٤مىمٗمتٝمؿ وسمٓم٤مرىمتٝمؿ ،ومقددت ذم
ٟمٗمز أن ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ سمؽ ،وم٘م٤مل  ,رؾمقل اهلل ط( :,ومال شمٗمٕمٚمقا)(-)4
يمام هنك اًمٜمٌل ط أن يٜمحٜمل اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ إذا ًم٘مٞمف(-)5
واًمًجقد ذم اًمٚمٖم٦م يدل قمغم شمٓم٤مُمـ وذل ،ي٘م٤مل :ؾمجد إذا شمٓم٤مُمـ ،ويمؾ ُم٤م ذل وم٘مد ؾمجد-
وي٘م٤مل ؾمجد يًجد إذا ووع ضمٌٝمتف ذم إرض ،واعمًجد ُمـ إرض هق ُمقوع اًمًجقد،
واإلؾمج٤مد إداُم٦م اًمٜمٔمر ُمع ؾمٙمقن(-)6
واًمًجقد ذم آصٓمالح :هق ووع اجلٌٝم٦م أو سمٕمْمٝم٤م قمغم إرض ،أو ُم٤م اشمّمؾ هب٤م ُمـ
صم٤مسم٧م ُمًت٘مر قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م(-)7
ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سملم ُم٤م ؾمٌؼ إيراده ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل شمٜمٝمك قمـ اًمًجقد ًمٖمػم
اهلل ،وسملم ُم٤م ضم٤مء ذم أي٦م ُمـ ؾمجقد أسمقي يقؾمػ وإظمقشمف ًمف-

ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمًجقد يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
يمؾ ُمـ ومن اًمًجقد ذم أي٦م سم٠مٟمف ؾمجقد حتٞم٦م وإيمرام ,يمام ؾمٞم٠ميت ,ىم٤مل ُمٕمٚمال ًمذًمؽ سم٠مٟمف
يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م يمام ؾمٞم٠ميت-

()3أظمرضمف أسمقداود ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح 466.4ح  ،4362وصححف إًمٌ٤مين دون مجٚم٦م اًم٘مؼم ،صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود -624.4
( )4أظمرضمف اسمـ ُم٤م ضمف ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح 7;7.3ح  ،3:75وىم٤مل إًمٌ٤مين :طمًـ صحٞمح ،صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م 3;9.4ح
-3;5:
()5اٟمٔمر :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي أسمقاب آؾمتئذان وآ داب 594.6ح  ،494:وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ-
( )6اٟمٔمرُ :م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓ سمـ وم٤مرس  ،355.5إصالح اعمٜمٓمؼ ،يٕم٘مقب اسمـ اًمًٙمٞم٧م ،ص  ،3:2يمت٤مب اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ
أمحد ،6;.8 ،مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ دريد-669.3 ،
( )7اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م-434.46 ،
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إذن ومام هق شمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ عمٕمٜمك اًمًجقد ذم أي٦م؟
ًمٚمٕمٚمامء ذم ذًمؽ أىمقال قمديدة ،وهل:
اًم٘مقل إول :أٟمف ؾمجقد ًمٞمقؾمػ ،وًمٙمـ قمغم وضمف اًمتحٞم٦م واإليمرام ،وًمٞمس قمغم وضمف
اًمٕمٌقدي٦م واًمذل ،وىمد يم٤من ُمنموقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م حتٞم٦م ًمٚمٛمٚمقك ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ،وىمد طمرم ذم ذيٕم٦م
حمٛمد ط اطمتٞم٤مـم ً٤م ًمٚمتقطمٞمد واإلظمالص ومٞمف ،وأن اهلل  أقمٓمك أُم٦م حمٛمد ط اًمًالم حتٞم٦م أهؾ
اجلٜم٦م ،وهق ُمْمٛمقن ىمقل ىمت٤مدة(-)3
واظمتٚمٗمقا ذم هٞمئ٦م اًمًجقد ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف سمٛمٕمٜمك ووع اجلٌ٤مه قمغم إرض ،وُمٜمٝمؿ
ُمـ ىم٤مل إٟمف ًمٞمس ؾمجقد ًا وإٟمام هق يمٝمٞمئ٦م اًمريمقع ،أو إيام ء سم٤مًمرؤوس ،أو اٟمحٜم٤مء وضمٞمز-
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م :وأمجع اعمٗمنون أن ذًمؽ اًمًجقد ,قمغم أي هٞمئ٦م يم٤من ,وم٢مٟمام يم٤من حتٞم٦م ٓ
قمٌ٤مدة(-)4
وىمٞمؾ إن ذًمؽ اًمًجقد ًمنمومف

يمام ؾمجدت اعمالئٙم٦م ٔدم ًمنمومف ،وأن ذًمؽ سم٠مُمر ُمـ

اهلل وشمنميٗمف ٔدم وًمٞمس سمًجقد قمٌ٤مدة(-)5
ىم٤مل اسمـ يمثػم( :وم٢من اًمًجقد يم٤من ذم ُمٚمتٝمؿ قمٜمد اًمًالم ُمنموقم ً٤م ،يمام ؾمجد ًمٞمقؾمػ أسمقاه
وإظمقشمف ،ويمام أُمر اهلل اعمالئٙم٦م أن شمًجد ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم ،وًمٙمـ طمرم ذم ُمٚمتٜم٤م هذه شمٙمٛمٞمال
ًمتٕمٔمٞمؿ ضمالل اًمرب شمٕم٤ممم )(-)6
وذيمروا أن مم٤م يدل قمغم أٟمف ؾمجقد شمنميػ وشمٙمريؿ ،وأن ذًمؽ مل يزل ُمـ أظمالق اًمٜم٤مس
ىمديام وىمٌؾ اإلؾمالم ًمٙمـ قمغم همػم وضمف اًمٕمٌ٤مدة ،ىمقل أقمِمك سمـ صمٕمٚمٌ٦م:

( )3اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي  ،48;.38شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،4424.9 ،شمٗمًػم اًم٘مرآن
اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،634.6،جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-599.3،
( )4اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،قمٌد احلؼ سمـ قمٓمٞم٦م-4:3.5 ،
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي  ،492.38شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ،33;;9.9شمٗمًػم اًم٘مرآنُ ،مٜمّمقر اًمًٛمٕم٤مين،
-89.5
( )6اٟمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،444 ،443.7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،اسمـ يمثػم-664.4 ،
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ومٚمام أشم٤مٟم٤م سمٕمٞمد اًمٙمرى
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ؾمجدٟم٤م ًمف ورومٕمٜم٤م قمامرا

()3

وأن اًمالم

اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف ؾمجقد هلل شمٕم٤ممم وأٟمف ؾمجقد ؿمٙمر ٕضمؾ وضمدان يقؾمػ

ذم (ًمف) ٓم ٕضمؾ< أي :هلل ،وأهنؿ ضمٕمٚمقا يقؾمػ يم٤مًم٘مٌٚم٦م ،يمام ي٘م٤مل :صٚمٞم٧م ًمٚمٙمٕمٌ٦م ،وهق ىمقل
اسمـ قمٌ٤مس -)4(
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ[يقؾمػُ ]322 :مِمٕمر سم٠مهنؿ
صٕمدوا صمؿ ؾمجدوا ،وًمق يم٤من اًمًجقد ًمٞمقؾمػ يم٤من ىمٌؾ اًمّمٕمقد واجلٚمقس.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اعمراد سم٤مًمًجقد ،اًمتقاوع ،واخلْمقع واًمتذًمؾ(-)5
واًمتقضمٞمف إول ًمٚمًجقد ذم أي٦م هق اًمّمحٞمح< عم٤م ي٠ميت:
-3

إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم حتريؿ اًمًجقد ًمٖمػم اهلل قمغم وضمف اًمتحٞم٦م ذم ذع حمٛمد ط
دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمٌ٤مح عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م ىمٞمس سمـ ؾمٕمد ،وُمٕم٤مذ

-

 -4إمج٤مع اعمٗمنيـ قمغم أن ذًمؽ اًمًجقد ـ قمغم أي هٞمئ٦م يم٤من ـ وم٢مٟمام يم٤من حتٞم٦م ٓ قمٌ٤مدةٟ ،م٘مؾ
ذًمؽ اسمـ قمٓمٞم٦م واًم٘مرـمٌل واًمثٕم٤مًمٌل(-)6
-5

ُم٤م ورد قمـ سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ أن اًمتٍميح سم٠من اًمًجقد ذم أي٦م يم٤من ٕضمؾ اًمتحٞم٦م ،وأٟمف
ضم٤مئز ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ىمت٤مدة ذم شمٗمًػم أي٦م( :يم٤مٟم٧م حتٞم٦م ُمـ ىمٌٚمٙمؿ،
يم٤من هب٤م حيٞمل سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وم٠مقمٓمك اهلل هذه إُم٦م اًمًالم حتٞم٦م أهؾ اجلٜم٦م ،يمراُم٦م ُمـ اهلل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمجٚمٝم٤م هلؿ وٟمٕمٛم٦م ُمٜمف)(-)7

( )3اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -492.38
( )4أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أمحد اجلّم٤مص ،5;7.6 ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،حمٛمد اًم٘مرـمٌل-487.; ،
(ُ )5مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي  ،737.4اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،قمكم اعم٤موردي-:4.5 ،
( )6اٟمٔمر :اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م ،4:3.5 ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ; ،487.اجلقاهر احلً٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،
قمٌد اًمرمحـ اًمثٕم٤مًمٌل-574.5 ،
( )7ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -48;.38
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ُ -6م٤م ٟم٘مؾ قمـ قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمتٍميح سمّمح٦م اًم٘مقل إول وُمٜمٝمؿ اًمٌٖمقي ،ومٌٕمد
أن ؾم٤مق إىمقال ىم٤مل( :وإول أصح)(-)3
 -7أن ؾمجقد إظمقة يقؾمػ وأسمقيف إٟمام هق دًمٞمؾ قمغم حت٘مؼ رؤي٤م يقؾمػ  ,قمٚمٞمف اًمًالم,
وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ[يقؾمػ-]6 :
ىم٤مل احلًـ :أُمرهؿ اهلل سم٤مًمًجقد ًمت٠مويؾ اًمرؤي٤م(-)4
وجمٛمؾ اًم٘مقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م أن اًمًجقد ًمٖمػم اهلل ٟمققم٤من :ؾمجقد قمٌ٤مدة وىمد اشمٗم٘م٧م
اًمنمائع قمغم أٟمف يمٗمر ،وؾمجقد حتٞم٦م وشمنميػ وىمد يم٤من ؾم٤مئٖم ً٤م ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م وٟمًخ
سمتحريٛمف ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط وأسمدل اهلل شمٕم٤ممم اًمًجقد سم٤مًمًالم اًمذي هق حتٞم٦م أهؾ اإلؾمالم،
وأن اًمًجقد اًمقارد ذم أي٦م هق ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٙمٜمف ؾمجقد حتٞم٦م وشمنميػ ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة-
املطأل٘ الجاىٔ٘ :عنل التناثٔل يف قْلُ تعاىل :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷﱠ-

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ ؾمٚمٞمامن

وىمقُمف :ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[ؾمٌ٠م-]35 :
خيؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م قمـ ومْمٚمف شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف ؾمٚمٞمامن

واعمتٛمثؾ سمتًخػم

اجلـ ًمف سمخدُمتٝمؿ ًمف وقمٛمؾ ُم٤م يِم٤مء ُمـ قمٛمٚمف وُمـ ذًمؽ قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ-
وىمد ورد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمدد ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم حتريؿ صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ،
وُمـ ذًمؽ:
قمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :عم٤م اؿمتٙمك اًمٜمٌل ط ذيمر سمٕمض ٟمً٤مئف يمٜمٞمً٦م ي٘م٤مل هل٤م ُم٤مري٦م،

ويم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞمٌ٦م أشمت٤م أرض احلٌِم٦م ومذيمرشم٤م طمًٜمٝم٤م وشمّم٤موير ومٞمٝم٤م ومرومع اًمٜمٌل ط
رأؾمف وم٘م٤مل( :أوًمئؽ إذا ُم٤مت ُمٜمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجد ًا صمؿ صقروا ومٞمف شمٚمؽ
اًمّمقر أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل)(-)5
( )3اٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي  ،737.4شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمًٛمٕم٤مين -89.5
( )4زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،قمٌد اًمرمحـ اسمـ اجلقزي-696.4 ،
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد 597.3ح -74:

365
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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وقمـ أيب ـمٚمح٦م ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ( :شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت ً٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة
مت٤مصمٞمؾ)(-)3
وُمـ ذًمؽ أيْم ً٤م طمدي٨م أيب اهلٞم٤مج إؾمدي ىم٤مل :ىم٤مل زم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :أٓ أسمٕمثؽ
قمغم ُم٤م سمٕمثٜمل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط( :أٓ شمدع متث٤مٓ إٓ ـمٛمًتف وٓ ىمؼم ًا ُمنموم ً٤م إٓ ؾمقيتف)(-)4
وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًمٌ٤مب يمثػمة-
واًمتٛمث٤مل هق اؾمؿ ًمٚمٌمء اعمّمٜمقع ُمِمٌٝم ً٤م سمخٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ،ومجٕمف اًمتامصمٞمؾ ،وأصٚمف ُمـ
ُمثٚم٧م اًمٌمء سم٤مًمٌمء إذا ىمدرشمف قمغم ىمدره ،ويٙمقن متثٞمؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء شمِمٌٞمٝم ً٤م سمف ،واؾمؿ ذًمؽ
اعمٛمثؾ متث٤مل ،وىمٞمؾ اًمتٛمث٤مل هق اًمّمقرة ،وىمٞمؾ اؾمؿ ًمٚمٌمء اعمّمٜمقع ُمِمٌٝم ً٤م سمخٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ
اهلل(-)5

ُمـ ىم٤مل سم٠من اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ وصٜم٤مقمتٝم٤م ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
ىم٤مل اجلّم٤مص سمٕمد إيراده ًممي٦م( :يدل قمغم أن قمٛمؾ اًمتّم٤موير يم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م ،وهق حمٔمقر ذم
ذيٕم٦م اًمٜمٌل ط)(-)6
وىم٤مل اًمٌٖمقي( :وًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٌ٤مطم٦م ذم ذيٕمتٝمؿ)(-)7
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل( :وهذا يدل قمغم أن اًمتّمقير يم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وٟمًخ ذم ذع
حمٛمد ط)(-)8
وىم٤مل اسمـ طمجر( :واجلقاب أن ذًمؽ يم٤من ضم٤مئز ًا ذم شمٚمؽ اًمنميٕم٦م) ،وٟم٘مؾ قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م:
(مل يٙمـ ذًمؽ ذم ذيٕمتٝمؿ طمراُم٤م صمؿ ضم٤مء ذقمٜم٤م سم٤مًمٜمٝمل)(-)9

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ 339;.5ح ،5447وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م 3887.5ح-4328
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 888.4ح ;-;8
(ً )5مً٤من اًمٕمرب  ،835.33اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،حمٛمد اًمٗمػموز آسم٤مدي ،3586.3 ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد اهلروي-94.37 ،
( )6أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اجلّم٤مص-6::.5 ،
(ُ )7مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي -896.5
( )8اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -495 ،494.36
( )9ومتح اًمٌ٤مري ،أمحد اسمـ طمجر-5:4.32 ،
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وم٤مًمذي ئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إطم٤مدي٨م ،وُمـ أىمقال سمٕمض اًمٕمٚمامء ،أن اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ
وصٜم٤مقمتٝم٤م يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وحمرم ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط-
ومٝمؾ صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ ضم٤مئزة ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م؟
ًمٚمجقاب قمـ هذا اًمً١مال حيًـ سمٜم٤م أوٓ اًمقىمقف قمغم أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٗمنيـ
وهمػمهؿ ذم ُمٕمٜمك اًمتامصمٞمؾ اًمقارد ذم أي٦م< وذًمؽ ٕن ًمٗمظ اًمتامصمٞمؾ ذم أي٦م ىمد ورد ُمٓمٚم٘م ً٤م دون
سمٞم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م ،وهؾ هل ُمـ ذوات إرواح أم ٓ؟
ومٕمٜمد اؾمت٘مراء أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك اًمتامصمٞمؾ ذم أي٦م ٟمجد أهنؿ مل يتٗم٘مقا قمغم سمٞم٤من
اعمراد هب٤م ،وإٟمام شمٕمددت أىمقاهلؿ ذم ُم٤مهٞم٦م اًمتامصمٞمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ًمًٚمٞمامن

ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م

ُم٤مدهت٤م اًمتل صٜمٕم٧م ُمٜمٝم٤م ،وهؾ هل ُمـ اًمٜمح٤مس أم ُمـ اًمرظم٤مم ،---أم ُمـ طمٞم٨م ؿمٙمٚمٝم٤م
وهٞمئتٝم٤م ،وهؾ هل ُمـ ذوات إرواح أم ٓ؟ وهق حمؾ سمحثٜم٤م هٜم٤م وذًمؽ وومؼ إىمقال أشمٞم٦م:
اًم٘مقل إول :وهق ىمقل ُمـ يرى أهن٤م مت٤مصمٞمؾ ًمذوات إرواح وىمد شمٕمددت أىمقاهلؿ ذم
ذًمؽ-
وم٘مٞمؾ :إهن٤م صقر اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واًمٕمٌ٤مد واًمزه٤مد يم٤مٟم٧م شمّمقر ذم اعمً٤مضمد ًمػماه٤م اًمٜم٤مس
ومٞمزدادوا قمٌ٤مدة ويتِمٌٝمقا هبؿ( ،)3وىمد أؾمٜمد اًمٓمؼمي إمم اًمْمح٤مك ىمقًمف ذم (ومت٤مصمٞمؾ) ،ىم٤مل:
(اًمّمقر)(-)4
وىمٞمؾ :إهن٤م يم٤مٟم٧م ـمقاويس وقم٘مٌ٤من وٟمًقر ًا أو ؾمٌ٤مقم ً٤م وـمٞمقر ًا قمغم يمرؾمٞمف ودرضم٤مت
هيره< ًمٙمل هي٤مب ُمـ ؿم٤مهده٤م أن يت٘مدم أو يدٟمق ُمٜمف ،وهق ىمقل اًمْمح٤مك ،وىمٞمؾ قمٛمؾ ًمف
أؾمديـ ذم أؾمٗمؾ يمرؾمٞمف وٟمنيـ ومقىمف وم٢مذا أراد أن يّمٕمد سمًط إؾمدان ًمف ذراقمٞمٝمام ،وإذا ىمٕمد
أفمٚمف اًمٜمنان سم٠مضمٜمحتٝمام(-)5
( )3اٟمٔمرُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ،حيل اًمٗمراء  ،578.4اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي  ،655.:اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ،أمحد
اًمثٕمٚمٌل ،9;.: ،زاد اعمًػم  ،6;4.5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -494.36
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -588.42
( )5اٟمٔمر :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي  ،65;.6شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمًٛمٕم٤مين ،543.6اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ،
حمٛمقد اًمزخمنمي ،794.5 ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -494.36
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وىمٞمؾ :اًمتامصمٞمؾ ـمٚمًامت يم٤من يٕمٛمٚمٝم٤م وحيرم قمغم يمؾ ُمّمقر أن يتج٤موزه٤م ومال يتج٤موزه٤م،
ومٞمٕمٛمؾ متث٤مٓ ًمٚمذسم٤مب أو ًمٚمٌٕمقض أو ًمٚمتامؾمٞمح ذم ُمٙم٤من ،وي٠مُمرهؿ أٓ يتج٤موزوه ومال يتج٤موزه
واطمد أسمد ًا ُم٤م دام ذًمؽ اًمتٛمث٤مل ىم٤مئام(-)3
وىمٞمؾ :مت٤مصمٞمؾ قمغم صقر رضم٤مل ٕضمؾ اهلٞمٌ٦م ذم احلرب -وىمٞمؾ رضم٤مل اختذهؿ ُمـ ٟمح٤مس
وؾم٠مل رسمف أن يٜمٗمخ ومٞمٝم٤م اًمروح ًمٞم٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ حيٞمؽ ومٞمٝمؿ اًمًالح(-)4
وىمرن سمٕمض اعمٗمنيـ  ,ممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل ,صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ ذم زُمـ ؾمٚمٞمامن واًمتل هل
ذوات إرواح سمام يم٤من ُمـ أن قمٞمًك

يم٤من يتخذ صقر ًا ُمـ اًمٓملم ومٞمٜمٗمخ ومٞمف ومتٙمقن ـمػم ًا

سم٢مذن اهلل-
ىم٤مل اًمٜمح٤مس( :وم٘م٤مل ىمقم :قمٛمؾ اًمّمقر ضم٤مئز هلذه أي٦م ،وعم٤م أظمؼم اهلل  قمـ اعمًٞمح
ط)( )5وىمد شمٙمرر ذيمر هذه اًمٕمٚم٦م قمٜمدهؿ-
و هٜم٤مك ُمـ طم٤مول أن جيٛمع سملم ضمقاز ذًمؽ ذم ذيٕم٦م ؾمٚمٞمامن ،وٟمًخٝم٤م ذم ذيٕم٦م حمٛمد
ويمقهن٤م ُمـ ذوات إرواح سم٠من هٜم٤مك طمٙمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتحريؿ ،وهل مح٤مي٦م اًمتقطمٞمد وؾمد
ًمقؾم٤مئؾ اًمنمك وذرائٕمف ،وُمٕمٚمقم أن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد-
واحلٙمٛم٦م ،هلٟٕ( :مف سمٕم٨م ط واًمّمقر شمٕمٌد ويم٤من إصٚمح إزاًمتٝم٤م)(-)6
يمام ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ مم٤م جيقز أن ختتٚمػ ومٞمف اًمنمائع ،وأٟمف مل شمٙمـ
اًمتامصمٞمؾ اعمجًٛم٦م حمرُم٦م آؾمتٕمامل ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ،وىمد طمرُمٝم٤م اإلؾمالم< ٕن اإلؾمالم
أُمٕمـ ذم ىمٓمع داسمر اإلذاك ًمِمدة متٙمٜمف ُمـ ٟمٗمقس اًمٕمرب وهمػمهؿ ،ويم٤من ُمٕمٔمؿ إصٜم٤مم

( )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ،495 ،494.36
( )4اٟمٔمر :سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي  ،:5.5اجل٤مُمع حلٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -496.36
( )5إقمراب اًم٘مرآن ،أمحد اًمٜمح٤مس ،452.5 ،واٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي  ،896.5شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء قمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ طمث٤مًم٦م
إهمٌٞم٤مء ،قمكم سمـ َخػم ،ص ;-5
( )6اقمراب اًم٘مرآن ،اًمٜمح٤مس 452.5
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مت٤مصمٞمؾ ومحرم اإلؾمالم اخت٤مذه٤م ًمذًمؽ ،ومل يٙمـ حتريٛمٝم٤م ٕضمؾ اؿمتامهل٤م قمغم ُمٗمًدة ذم ذاهت٤م<
وًمٙمـ ًمٙمقهن٤م يم٤مٟم٧م ذريٕم٦م ًمإلذاك(-)3
ىم٤مل ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ( :وهلذا دمد سملم سمٕمض اًمرؾم٤مٓت رسمام يم٤من ذم اًمنمائع اظمتالف ذم
سمٕمض اًمقؾم٤مئؾُ ،مثال وؾم٤مئؾ اًمنمك ومٗمل سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يٌ٤مح وذم سمٕمْمٝم٤م ُمٜمٕم٧مُ ،مثال :اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ
يم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م ذم ذيٕم٦م ُمقؾمك وؾمٚمٞمامن ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷﱠيمذًمؽ سمٕمض
أٟمقاع اًمتقؾمؾ ،وسمٕمض أٟمقاع آٟمحٜم٤مء واًمتحٞم٦م ،هذه وؾم٤مئؾ راضمٕم٦م إمم ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٞمس قمغم
ضمٝم٦م آقمت٘م٤مد اًمٖمٞمٌل وُم٤م خيتص اهلل  سمف ،هذه ُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمع وؾم٤مئؾ ومٝمل راضمٕم٦م إمم اًمنمائع وُم٤م
ينمقمف اهلل ً مٙمؾ أُم٦م)(-)4
وهٜم٤مك ُمـ يرى أهنؿ يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن ًمف اًمتامصمٞمؾ ٓ ًمٖمرض اًمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمٌ٤مدة إٟمام قمغم هٞمئ٦م
اإله٤مٟم٦م واًمتح٘مػم ،يم٠من جيٕمٚمقه٤م قمغم هٞمئ٦م رضمؾ ضمٌ٤مر ،أو أؾمد وخؿ حيٛمؾ ضمزء ًا ُمـ اًم٘مٍم أو
ذوم٦م ُمـ ذوم٤مشمف ،أو يّمقروهن٤م حتٛمؾ ُم٤مئدة اًمٓمٕم٤مم< أي :إهن٤م ًمٞمً٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مديس(-)5
اًم٘مقل اًمث٤مين :وهق ىمقل ُمـ يرى أهن٤م ُمـ همػم ذوات إرواح ،وم٘م٤مًمقا إهن٤م مت٤مصمٞمؾ ٓ رأس
هل٤مٟ ،محق إواين واًمٙمٞمزان -وىمٞمؾ جيقز أن يٙمقن همػم صقر احلٞمقان يم٤مٕؿمج٤مر وهمػمه٤م< ٕن
اًمتٛمث٤مل يمؾ ُم٤م صقر قمغم ُمثؾ صقرة ُمـ طمٞمقان وهمػم طمٞمقان ،وىم٤مًمقا إن اعمراد مت٤مصمٞمؾ همػم ذي
اًمروح< ٕن مت٤مصمٞمؾ اإلٟمً٤من يم٤مٟم٧م شمٕمٌد ىمٌؾ ذًمؽ يمام ضم٤مء ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ وهمػم ذًمؽ -وىمٞمؾ
اًمتامصمٞمؾُ :م٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٘مقش ،أو اًمٜم٘مقش اًمتل شمٙمقن ذم إسمٜمٞم٦م(-)6
وىمد ىم٤مل اسمـ طمجر سم٤مطمتامل ذًمؽ(-)7

( )3اٟمٔمر :همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من ،احلًـ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،7;8.7 ،اًمتحرير واًمتٜمقير ،اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر-384.44 ،
( )4ذح اًمٓمح٤موي٦م ،ص٤مًمح ال اًمِمٞمخ -;5.4
( )5اخلقاـمر (شمٗمًػم اًمِمٕمراوي) ،حمٛمد اًمِمٕمراوي-;837.37 ،
( )6اٟمٔمر :شم٠مويال ت أهؾ اًمًٜم٦م ،حمٛمد اعم٤م شمريدي ،655.: ،اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌلُ ،385.4 ،مٗم٤مشمٞمح
اًمٖمٞم٥م ،ومخر اًمديـ اًمرازي ،3;:.47 ،اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري ،حمٛمد اعمٔمٝمري ،38.: ،ومتح اًم٘مدير ،حمٛمد اًمِمقيم٤مين،
-585.6
( )7اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر -5:4.32
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ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----
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واًمذي ئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إىمقال اعمتٕمددة واظمتال ف اعمٗمنيـ طمقل ُم٤مهٞم٦م اًمتامصمٞمؾ
أٟمف ٓ يٛمٙمـ اجلزم سمذيمر ُم٤مهٞم٦م اًمتامصمٞمؾ اًمتل يّمٜمٕمٝم٤م اجلـ ًمًٚمٞمامن

ومٚمٗمظ اًمتامصمٞمؾ ذم أي٦م

حمتٛمال ٕي ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اًمً٤مسم٘م٦م-
إٓ أٟمف وُمـ ظمال ل اؾمت٘مراء ُم٤م ضم٤مء ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل وأىمقال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يتٌلم
وٕمػ اًم٘مقل سم٠من اعمراد سم٤مًمتامصمٞمؾ اًمّمقر وأهن٤م ًمذوات إرواح ،وأهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وذًمؽ
وومؼ اًمتٕمٚمٞمالت أشمٞم٦م:
أوًٓ :أن هٜم٤مك ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ رد هذا اًمتٗمًػم ،وؿمٌف ىمقل ُمـ ي٘مقل سم٠مهن٤م ًمذوات
إرواح سم٘مقل ُمـ ي٘مقل سمجقاز اًمٌٜم٤مء قمغم اعمً٤مضمد ُمًتدٓ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱡ

ﱢﱣﱠ[اًمٙمٝمػ-]43 :
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٕم٘مٌ ً٤م قمغم طمدي٨م أيب اهلٞم٤مج إؾمدي اًمً٤مسمؼ( :وم٘مرن سملم
ـمٛمس اًمتامصمٞمؾ وشمًقي٦م اًم٘مٌقر اعمنموم٦م< ٕن يمٚمٞمٝمام ذريٕم٦م إمم اًمنمك)(-)3
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ىمقم ٟمقح( :ومٝم١مٓء مجٕمقا سملم اًمٗمتٜمتلم :ومتٜم٦م اًم٘مٌقر ،وومتٜم٦م اًمتامصمٞمؾ،
ومه٤م اًمٗمتٜمت٤من اًمٚمت٤من أؿم٤مر إًمٞمٝمام رؾمقل اهلل ط ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف قمـ قم٤مئِم٦م
)(-)4
يمام ؿمٌف إًمٌ٤مين ُمـ يًتدل سمآي٦م اًمٙمٝمػ ﭐﱡﭐﱡ ﱢﱣﱠ قمغم ضمقاز اخت٤مذه٤م
ُمً٤مضمد سمٛمـ يًتدل سمآي٦م ؾمٌ٠م قمغم ضمقاز قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ وم٘م٤مل( :وُم٤م ُمثؾ ُمـ يًتدل هبذه أي٦م
قمغم ظمالف إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م إٓ يمٛمثؾ ُمـ يًتدل قمغم ضمقاز صٜمع اًمتامصمٞمؾ وإصٜم٤مم سم٘مقًمف
شمٕم٤ممم ذم اجلـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمذًمٚملم ًمًٚمٞمامن

 :ﱡ ﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ[ؾمٌ٠م ]35 :يًتدل هب٤م قمغم ظمالف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل
حترم اًمتامصمٞمؾ واًمتّم٤موير ،وُم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمًٚمؿ ي١مُمـ سمحديثف ط)-

(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-699.3 ،
( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م-3:6.3 ،
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صم٤مٟمٞم ً٤م :وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سم ّمح٦م ىمقل ُمـ يرى أهن٤م ُمـ ذوات إرواح وم٘مد ضم٤مء ٟمًخٝم٤م ذم ذع
حمٛمد ط واعمتٛمثؾ ذم ورود اًمٜمٝمل قمـ صٜم٤مقمتٝم٤م ،وذم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م
ووصٗمٝمؿ سمنمار اخلٚمؼ ،ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ٓيمتٗمك اًمرؾمقل ط سم٤مًمٜمٝمل قمـ صٜم٤مقمتٝم٤م
واخت٤مذه٤م دون أن يذم ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ُمـ إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ذار اخلٚمؼ يمام ضم٤مء ذم
احلدي٨م< ٕٟمف طمٞمٜمئذ يذم ذيٕم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ،وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يّمدر ُمٜمف

-

ىم٤مل اسمـ طمجر( :وىمد اؾمتِمٙمؾ يمقن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ اعمٙم٤من اًمذي ومٞمف اًمتّم٤موير ُمع ىمقًمف
قمٜمد ذيمر ؾمٚمٞمامن

ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ ---واجلقاب أن ذًمؽ

يم٤من ضم٤مئز ًا ذم شمٚمؽ اًمنميٕم٦م ،ويم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن أؿمٙم٤مل إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ قمغم هٞمئتٝمؿ ذم
اًمٕمٌ٤مدة ًمٞمتٕمٌدوا يمٕمٌ٤مدهتؿ ،وىمد ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م :مل يٙمـ ذًمؽ ذم ذيٕمتٝمؿ طمراُم٤م ،صمؿ ضم٤مء
ذقمٜم٤م سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف -وحيتٛمؾ أن ي٘م٤مل إن اًمتامصمٞمؾ يم٤مٟم٧م قمغم صقرة اًمٜم٘مقش ًمٖمػم ذوات إرواح،
وإذا يم٤من اًمٚمٗمظ حمتٛمال مل يتٕملم احلٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اعمِمٙمؾ( ،صمؿ ؾم٤مق طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمً٤مسمؼ)،
صمؿ ىم٤مل :وم٢من ذًمؽ يِمٕمر سم٠مٟمف ًمق يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذًمؽ اًمنمع ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف ط أن اًمذي ومٕمٚمف ذ
اخلٚمؼ ،ومدل قمغم أن ومٕمؾ صقر احلٞمقان ومٕمؾ حمدث أطمدصمف قمٌ٤مد اًمّمقر واهلل أقمٚمؿ)(- )3
صم٤مًمث ً٤م :أن اًمذيـ ومنوا اًمتامصمٞمؾ سمذوات إرواح قمغم اظمتالومٝمؿ ذم ُم٤مهٞمتٝم٤م إٓ أهنؿ اشمٗم٘مقا
ذم قمٚم٦م اسم٤مطم٦م صٜمٕمٝم٤م ًمًٚمٞمامن سمجقازه٤م ذم ذقمف-
ومٞم٘م٤مل هلؿ( :إن هذه أي٦م واردة ذم ؿم٠من ؾمٚمٞمامن
اًم٘مقًملم ،وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٟمٙم٤مر إسمراهٞمؿ

وؾمٚمٞمامن ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ذم أطمد
ًمقضمقد اًمتامصمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲛ ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ[إٟمٌٞم٤مء-]74 :
ومٙمٞمػ يٙمقن حمرُم٤م ذم ذيٕم٦م إسمراهٞمؿ وُمٌ٤مطم ً٤م ذم ذيٕم٦م ؾمٚمٞمامن وهق ُمت٠مظمر قمٜمف ،صمؿ
يٙمقن حمرُم٤م ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط ؟!)(-)4

( )3اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر -4:4.32
( )4آي٤مت اًمٕم٘مٞمدة اعمتقهؿ إؿمٙم٤مهل٤م ،زي٤مد اًمٕم٤مُمر ،ص -462

;36
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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وىمد ورد ذم اًمتقراة ُم٤م يدل قمغم حتريؿ صٜمع اًمتامصمٞمؾ واًمتّم٤موير ذم ذيٕم٦م سمٜمل إهائٞمؾ
يمام ذم ؾمٗمر اًمالويلم ٓ( :شمّمٜمٕمقا ًمٙمؿ أوصم٤مٟم ً٤م ،وٓ شم٘مٞمٛمقا ًمٙمؿ متث٤مٓ ُمٜمحقشم٤م ،وٓ دمٕمٚمقا ذم
أروٙمؿ طمجر ًا ُمّمقر ًا) -وذم ؾمٗمر اعمٚمقك اًمث٤مين قمـ اعمٚمؽ طمزىمٞم٤مل أٟمف أزال ُمٕم٤مسمد إوصم٤من قمغم
اعمرشمٗمٕم٤مت ،وىمٓمع اًمتامصمٞمؾ .
يمام شمققمدت اًمتقراة سم٤مًمٚمٕمـ أوًمئؽ اًمذيـ يّمٜمٕمقن اًمتامصمٞمؾ< وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م:
(ومٞمٜم٤مدي اًمالويقن وي٘مقًمقن ًمٙمؾ رضمؾ ذم سمٜمل اهائٞمؾ سمّمقت قم٤ملُ :مٚمٕمقن ُمـ يّمٜمع متث٤مٓ
ُمٜم٘مقؿم ً٤م أو ُمًٌقيم ً٤م-)3()---
راسمٕم ً٤م :أن رسمط سمٕمض اعمٗمنيـ اظمتّم٤مص ؾمٚمٞمامن سمٕمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ سم٤مظمتّم٤مص قمٞمًك
سمٜمٗمخ اًمٓملم ًمٞمٙمقن ـمػم ًا سم٢مذن اهلل ،يدل قمغم أن قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ ًمًٚمٞمامن إٟمام هق ُمـ اعمٕمجزات اًمتل
أيده اهلل هب٤م يمام أيد قمٞمًك

سمٛمٕمجزة اًمٜمٗمخ ذم اًمٓملم ًمٞمٙمقن ـمػم ًا ،ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ

اعمٕمجزات وًمٞمس ُمـ اًمنمائع-
ومّمٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ ظم٤مص سمًٚمٞمامن ومل يٙمـ ذقم ً٤م ًم٘مقُمف يمام أن اًمٜمٗمخ سم٤مًمٓملم ظم٤مص
سمٕمٞمًك ،ويمالمه٤م ضم٤مء ذيمر ذًمؽ قمٜمٝمام قمغم ؾمٌٞمؾ آُمتٜم٤من هلام وم٘مط ٓ ًمٖمػممه٤م-
املطأل٘ الجالج٘ :مطأل٘ اختاذ الكبْز مطاجد يف قْلُ تعاىل :ﭐﱡﭐﱡ ﱢﱣﱠ-

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ أصح٤مب اًمٙمٝمػ وشمٜم٤مزع ىمقُمٝمؿ طمقهلؿ سمٕمد ووم٤مهتؿ:
ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ

ﱢﱣﱠ[اًمٙمٝمػ-]43 :
وُمٕمٜمك اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد :هق أن شمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمً٤مضمد ،أو شمتخذ ُمٙم٤مٟم٤م ًمٚمّمالة قمٜمده٤م
وإن مل يٌـ اعمًجد ،أو سمٜم٤مء اعمً٤مضمد سمجقاره٤م أو قمٜمده٤م ،أو ضمٕمؾ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد< سمحٞم٨م يًجد
هل٤م أو قمٚمٞمٝم٤م(-)4
( )3اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ؾمٗمر اًمالويلم  ،48 :3ؾمٗمر اعمٚمقك اًمث٤مين  ،3: :6ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م49 :37
( ) )4اٟمٔمر :اًم٘مقل اعمٗمٞمد ،اسمـ قمثٞمٛملم  ،625.3حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،إًمٌ٤مين ،ص ; ،4ضمٝمقد قمٚمامء
احلٜمٗمٞم٦م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اًم٘مٌقري٦م ،ؿمٛمس اًمديـ إومٖم٤مين-85:.4 ،
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ويٕمد اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك ،وىمد ضم٤مءت
سمٛمح٤مرسمتف( ،)3وم٘مد طمذر اًمٜمٌل ط أُمتف ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،وًمٕمـ وذم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ
إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،ووصػ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل-
ومٕمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ذم ُمروف اًمذي مل ي٘مؿ ُمٜمفً( :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد

واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد) ،ىم٤مًم٧م :ومٚمقٓ ذاك أسمرز ىمؼمه همػم أٟمف ظمٌم أن يتخذ
ُمًجد ًا(-)4
وقمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :ىم٤مشمؾ اهلل اًمٞمٝمقد اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
ُمً٤مضمد)(-)5
وقمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :عم٤م يم٤من ُمرض اًمٜمٌل ط شمذايمر سمٕمض ٟمً٤مئف يمٜمٞمً٦م سم٠مرض

احلٌِم٦م ي٘م٤مل هل٤مُ :م٤مري٦م ،وىمد يم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞمٌ٦م ىمد أشمت٤م أرض احلٌِم٦م ومذيمرن ُمـ طمًٜمٝم٤م
وشمّم٤مويره٤م ،ىم٤مًم٧م :ومرومع اًمٜمٌل ط رأؾمف وم٘م٤مل( :أوًمئؽ إذا يم٤من ومٞمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم
ىمؼمه ُمًجد ًا صمؿ صقروا شمٚمؽ اًمّمقر ،أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)(-)6
أن رؾمقل اهلل ط عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة ضمٕمؾ يٚم٘مل قمغم وضمٝمف ـمرف َخٞمّم٦م ًمف،

وقمٜمٝم٤م

وم٢مذا اهمتؿ يمِمٗمٝم٤م قمـ وضمٝمف ،وهق ي٘مقلً( :مٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
ُمً٤مضمد) شم٘مقل قم٤مئِم٦م :حيذر ُمثؾ اًمذي صٜمٕمقا(-)7
يمام سملم  ,قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ ,م٤م جي٥م أن شمٙمقن قمٚمٞمف اًم٘مٌقر ،يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ
قمٌد اهلل

ىم٤مل( :هنك رؾمقل اهلل ط أن جيّمص اًم٘مؼم أو ي٘مٕمد قمٚمٞمف أو يٌٜمك قمٚمٞمف)(-)8

ُمـ ىم٤مل سم٠من اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
( )3شمٗمًػم حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم ،شمٗمًػم اًمٙمٝمػ ،حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم-63.3 ،
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 324.4ح  ،35;2وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة  598.3ح ;-74
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد 598.3ح -752
( )6ؾمٌؼ خترجيف ص-38
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمالة ;7.3ح  ،657وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد  599.3ح -753
( )8أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 889.4ح-;92
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ذيمر ذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ممـ ىم٤مل سم٠من اًم٘م٤مئٚملم هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى يمام ؾمٞم٠ميت،
يمام اؾمتدل اعمجقزون ًمٌٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ُمـ اًم٘مٌقريلم هبذه أي٦م ،ووضمف اؾمتدٓهلؿ أن
اًم٘م٤مئٚملم هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ ذيٕمتٝمؿ-
ىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي( :اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم ديـ أصح٤مب اًمٙمٝمػ وهؿ اعم١مُمٜمقن)(-)3
وىم٤مل اًمزخمنمي( :ىم٤مل اًمذيـ همٚمٌقا قمغم أُمرهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم وُمٚمٙمٝمؿ ،ويم٤مٟمقا أومم هبؿ
وسم٤مًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ًمٜمتخذن قمغم سم٤مب اًمٙمٝمػ ُمًجد ًا يّمكم ومٞمف اعمًٚمٛمقن ويتؼميمقن سمٛمٙم٤مهنؿ)(-)4
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر( :ويم٤من سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ؾمٜم٦م ٕهؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،وم٢من يم٤من ذقم ً٤م
هلؿ وم٘مد ٟمًخف اإلؾمالم ،وإن يم٤من سمدقم٦م ُمٜمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ وم٠مضمدر)(-)5
واؾمتدل اًمٖمامري هبذه أي٦م قمغم ضمقاز سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر(-)6
ورضمح سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًم٘م٤مئٚملم هؿ ُمـ اعمًٚمٛملم< طمٞم٨م إن ذيمر اخت٤مذ اعمً٤مضمد يِمٕمر
سمذًمؽً ،مٙمٜمٝمؿ مل ي٘مرروا أن هذا ذع عمـ ىمٌٚمٜم٤م(-)7
ومٝمؾ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ضم٤مئز ذم ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م (يم٠مصح٤مب اًمٙمٝمػ) ،وٟمًخ ذم
ذيٕم٦م حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم؟
واجلقاب :مل يرد ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ُم٤م يدل قمغم ضمقاز اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ،وآؾمتدٓل
هبذه أي٦م قمغم ذًمؽ سم٤مـمؾ ُمـ قمدة وضمقه:
أوًٓ :اظمتال ف اعمٗمنيـ ذم ىم٤مئكم هذه اعم٘م٤مًم٦م ذم آي٦م اًمٙمٝمػ ،هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن أم يمٗم٤مر؟
ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي( :وىمد اظمتٚمػ ذم ىم٤مئكم هذه اعم٘م٤مًم٦م أهؿ اًمرهط اعمًٚمٛمقن أم هؿ
اًمٙمٗم٤مر؟)( ،)8وم٢من يم٤من اًم٘م٤مئٚمقن ُمـ أهؾ اًمنمك ومال يًتدل سم٤مٔي٦م قمغم أهن٤م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وىمد

( )3سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي -564.4
( )4اًمٙمِم٤مف ،اًمزخمنمي  ،933.4واٟمٔمرُ :مدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ ،قمٌد اهلل اًمٜمًٗمل-4;5.4 ،
( )5اًمتحرير واًمتٜمقير ،اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر-4;2.37 ،
( )6اٟمٔمر :إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م ضمقاز سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ،أمحد اًمٖمامري ،ص-43
( )7اٟمٔمرُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن واقمراسمف ،إسمراهٞمؿ اًمزضم٤مج ،499.5 ،ومتح اًم٘مدير ،اًمِمقيم٤مين -54;.5
( )8ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -862.39
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اؾمٜمد اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمٌ٤مس أن اًم٘م٤مئٚملم(قمدوهؿ) ،وإن يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمؾ هؿ ُمـ اًمٕمٚمامء
وإشم٘مٞم٤مء اعمتٌٕملم ًمنمع اهلل؟ أم ُمـ أهؾ اًم٘مقة واًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر واجلٝمؾ؟ وهؾ هؿ حمٛمقدون ذم
ذًمؽ أم ُمذُمقُمقن؟
وقمٜمد اًمرضمقع إمم ؾمٞم٤مق أي٦م ٟمجد أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد وصػ اًم٘م٤مئٚملم هلذه اعم٘م٤مًم٦م سم٠مهنؿ ُمـ
أهؾ اًمٖمٚمٌ٦م ﭐﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣﱠ ،مم٤م يِمٕمر أهنؿ أهؾ همٚمٌ٦م
وُمٚمؽ ،وًمٞمًقا أهؾ طمؼ وقمٚمؿ-
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم( :وأظمؼم قمـ اًمذيـ همٚمٌقا قمغم أهؾ اًمٙمٝمػ أهنؿ ىم٤مًمقا ﭐﱡ ﱡ

ﱢﱣﱠ وٟمحـ ىمد هنٞمٜم٤م قمـ سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر)(-)3
وىمد رضمح اسمـ يمثػم أن اًم٘م٤مئٚملم هؿ أصح٤مب اًمٙمٚمٛم٦م واًمٜمٗمقذ ،صمؿ ىم٤مل( :وًمٙمـ هؾ هؿ
حمٛمقدون أم ٓ؟ ومٞمف ٟمٔمر< ٕن اًمٜمٌل ط ىم٤ملً( :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
وص٤محلٞمٝمؿ ُمً٤مضمد -حيذر ُم٤م ومٕمٚمقا)(-)4
وىم٤مل اسمـ رضم٥م( :ومجٕمؾ اخت٤مذ اًم٘مٌقر قمغم اعمً٤مضمد ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمٖمٚمٌ٦م قمغم إُمقر،
وذًمؽ يِمٕمر سم٠من ُمًتٜمده اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م واشمٌ٤مع اهلقى ،وأٟمف ًمٞمس ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ
اعمتٌٕملم عم٤م أٟمزل اهلل قمغم رؾمٚمف ُمـ اهلدى)(-)5
يمام أن اًمٖم٤مًم٥م ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م أن اًمٖمٚمٌ٦م إٟمام شمٙمقن ًمٚمْم٤مًملم ---ووصٗمٝمؿ سم٤مًمٖمٚمٌ٦م يِمٕمر
سم٠مهنؿ ذو ضمٝمؾ وهمٚمق ،واخت٤مذ اعمً٤مضمد ٓ يٜم٤مذم اجلٝمؾ واًمٖمٚمق ،سمٞمٜمام اًمذيـ ىم٤مًمقا ﱡﱔ ﱕ

ﱖﱠ هؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ وم٘مقهلؿ ﱡﱘ ﱙ ﱚﱠ يدل قمغم قمٚمؿ ىم٤مئٚمٝم٤م وديٜمف ،يمام
أن اهلل ىمدُمٝمؿ ذم اًمذيمر واًمت٘مديؿ يِمٕمر سمٛمزي٦م ًمٚمٛم٘مدم(-)6

( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -522.3
( )4اٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم -354.7
( )5روائع اًمتٗمًػم ،اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم-864.3 ،
( )6اٟمٔمر :اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ،قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل ،ص  ،3:يمِمػ ؿمٌٝم٤مت اًمّمقومٞم٦م ،ؿمح٤مشمف ص٘مر ،ص-339
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وم٢مذا شم٘مرر أن اًم٘م٤مئٚملم هلذه اعم٘م٤مًم٦م هؿ ُمـ أهؾ اجلٝمؾ واًمٖمٚمق وم٢مٟمف يدل سمال ؿمؽ قمغم أن
اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ًمٞمس ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وإٟمام هق ُمـ ومٕمؾ اعمخ٤مًمٗملم اجل٤مهٚملم ،وًمٞمس ُمـ
ومٕمؾ اعمتٌٕملم ًمنمع اهلل ُمـ اًمٜمّم٤مرى يمام يزقمؿ اًم٘مٌقريقن-
ىم٤مل إًمٌ٤مينٟ ٓ( :مًٚمؿ أن أي٦م شمٗمٞمد أن ذًمؽ يم٤من ذيٕم٦م عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م أن مج٤مقم٦م
ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مًمقا ﭐﱡﭐﱡ ﱢﱣﱠ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ،وقمغم
اًمتًٚمٞمؿ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ص٤محللم ُمتٛمًٙملم سمنميٕم٦م ٟمٌل ُمرؾمؾ سمؾ اًمٔم٤مهر ظمالف
ذًمؽ)(-)3
صم٤مٟمٞم ً٤م :قمغم ومرض اًمتًٚمٞمؿ سم٠من اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر يم٤من ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وم٢من ذع ُمـ
ىمٌٚمٜم٤م ًمٞمس ذقم ً٤م ًمٜم٤م إذا ورد ذم ذقمٜم٤م ُم٤م يٜمًخف ،وىمد ورد ُم٤م يٜمًخف ذم ذقمٜم٤م ُمـ أدًم٦م حتريؿ
اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر واخت٤مذه٤م ُمً٤مضمد يمام شم٘مدم ذم إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م(-)4
ىم٤مل إًمقد( :ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ُمـ اًمنمائع اعمت٘مدُم٦م ُمع
ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ ًمٕمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى< طمٞم٨م اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد)(-)5
صم٤مًمث ً٤مً :مق يم٤من اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ؾم٤مئٖم ً٤م ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وًمٞمس ذقم ً٤م ًمٜم٤م جل٤مء اًمٜمٝمل
قمـ ذًمؽ جمرد ًا قمـ قمٌ٤مرات اًمٚمٕمـ واًمذم ووصػ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سمنمار اخلٚمؼ ذم إطم٤مدي٨م<
ٕن اًمنمائع اًمًاموي٦م يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ذم إصقل واًمٕم٘م٤مئد-
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي سمٕمد ذيمر أي٦م( :أيٟ :مٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف وٟمتذيمر سمف أطمقاهلؿ ،وُم٤م ضمرى
هلؿ ،وهذه احل٤مًم٦م حمٔمقرة ،هنك قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل ط وذم وم٤مقمٚمٞمٝم٤م ،وٓ يدل ذيمره٤م هٜم٤م قمغم قمدم ذُمٝم٤م،
وم٢من اًمًٞم٤مق ذم ؿم٠من شمٕمٔمٞمؿ أهؾ اًمٙمٝمػ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ،وأن ه١مٓء وصٚم٧م هبؿ احل٤مل إمم أن
ىم٤مًمقا :اسمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمًجد ًا ،سمٕمد ظمقف أهؾ اًمٙمٝمػ اًمِمديد ُمـ ىمقُمٝمؿ ،وطمذرهؿ ُمـ آـمالع
قمٚمٞمٝمؿ ،ومقصٚم٧م احل٤مل إمم ُم٤م شمرى)(-)6
( )3حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،إًمٌ٤مين ،ص-77
( )4اٟمٔمر :حتذير اًمً٤مضمد ص -77
( )5روح اعمٕم٤مين ،إًمقد -446.:
( )6شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي-695.3 ،
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راسمٕم ً٤م :ذه٥م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚم ؿ إمم أن اعمًجد اًمذي قمزُمقا قمغم سمٜم٤مئف يم٤من ظم٤مرج
اًمٙمٝمػ ،أو يم٤من ؾمد ًا ًمٌ٤مب اًمٙمٝمػ ومال يدظمؾ ذم اعمحذور وهق حتريؿ اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم
اًم٘مٌقر-
ىم٤مل اسمـ ضمزي( :ومٌٜمقا قمغم سم٤مب اًمٙمٝمػ ُمًجد ًا ًمٕمٌ٤مدة اهلل)(-)3
وىم٤مل اسمـ يمثػم( :أي :ؾمدوا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مب يمٝمٗمٝمؿ)(-)4
وقمغم هذا اًم٘مقل ومال شمدل أي٦م قمغم أهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
وجمٛمؾ اًم٘مقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م أن هذه أي٦م ًمٞمً٧م ُمـ آي٤مت ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وإٟمام اؾمتدل
هب٤م اعمجقزون ًمٚمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر وهق اؾمتدٓل سم٤مـمؾ عم٤م شم٘مدم ،وقمغم ومرض صح٦م أهن٤م ُمـ آي٤مت
ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وم٢من ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمـ ومٕمؾ اجل٤مهٚملم اعمخ٤مًمٗملم ًمديٜمٝمؿ وىمد ذُمٝمؿ اًمرؾمقل ط -

املطأل٘ السابع٘ :متين املْت يف قْلُ تعاىل عً ْٓضف

 :ﭐﱡﳁ ﳂ ﳃ

ﳄﭐﱠ-
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ[يقؾمػ-]323:
خيؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م أن يقؾمػ

عم٤م رأى ُم٤م اُمتـ اهلل سمف قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمؿ ،وُمٜمٝم٤م

اًمتامم ؿمٛمٚمف ُمع أهشمف ،وإشمٞم٤مٟمف اعمٚمؽ ،وٟمج٤مشمف ُمـ حمـ يمثػمة ُمرت سمف ،وقمٚمؿ شم٠مويؾ اًمرؤى اًمذي
ُمًٚمام ًمٞمٙمقن
وهٌف اهلل ًمف ،ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف سمٕمد أن قمدد هذه اًمٜمٕمؿ إٓ أن ـمٚم٥م ُمـ اهلل أن يتقوم٤مه
ً
ُمقشمف آظمر ٟمٕمٛم٦م ًمٕمٚمٛمف سم٠مٟمف ًمٞمس سمٕمد اًمٙمامل إٓ اًمزوال وم٘م٤مل ﱡﳁ ﳂﭐﱠ-

( )3اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل-684.3 ،
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم  ،355.7واٟمٔمر :روح اعمٕم٤مين ،إًمقد  ،45;.37قمامرة اًم٘مٌقر ذم اإلؾمالم ،قمٌد اًمرمحـ
اعمٕمٚمٛمل ،ص -356
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وطمٙمؿ متٜمل اعمقت ذم اًمنميٕم٦م خيتٚمػ سم٤مظمتالف دواومٕمف وأؾمٌ٤مسمف ،وم٘مد ورد ذم اًمًٜم٦م قمدد
ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت واًمدقم٤مء سمف قمٜمد وضمقد ضر دٟمٞمقي ،وُمـ
ذًمؽ ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ أٟمس  ىم٤مل ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ( :يتٛمٜملم أطمديمؿ اعمقت ُمـ ض
أص٤مسمف ،وم٢من يم٤من ٓسمد وم٤مقمال ومٚمٞم٘مؾ اًمٚمٝمؿ أطمٞمٜمل ُم٤م يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ظمػم ًا زم ،وشمقومٜمل إذا يم٤مٟم٧م
اًمقوم٤مة ظمػم ًا زم)(-)3
وقمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل ٓ( :يتٛمٜمك أطمديمؿ اعمقت ،إُم٤م حمًٜم ً٤م ومٚمٕمٚمف
يزداد ،وإُم٤م ُمًٞمئ ً٤م ومٚمٕمٚمف يًتٕمت٥م)(-)4
وقمٜمف  أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل ٓ( :يتٛمٜمك أطمديمؿ اعمقت ،وٓ يدع سمف ُمـ ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمف،
إ ٟمف إذا ُم٤مت أطمديمؿ اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف ،وإٟمف ٓ يزيد اعم١مُمـ قمٛمره إٓ ظمػما)( -)5وذم اًمٌ٤مب رواي٤مت
أظمرى-
ومام ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إطم٤مدي٨م شمٗمٞمد اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت ذم طم٤مل اًمي اًمدٟمٞمقي ،وذم
اعم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك طم٤مٓت جيقز ومٞمٝم٤م متٜمل اعمقت ،وهل:
أوًُٓ :مـ متٜمك اعمقت ظمقف ومتٜم٦م أو ضر ذم اًمديـ-
ىم٤مل اسمـ رضم٥م( :وم٢مٟمف جيقز سمال ظمالف)( -)6وقمغم هذا محؾ اًمٕمٚمامء ىمقل ُمريؿ :ﱡﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ[ُمريؿ ،]45 :وىمقل اًمًحرة اًمذيـ آُمٜمقا سمٛمقؾمك:
ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ[آقمراف ]348 :وذًمؽ سمٕمد أن هددهؿ ومرقمقن
وشمققمدهؿ-

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمرى 343.9ح  ،7893وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر 4287.6ح
-48:2
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٛمٜمل ; :6.ح -9457
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآ ؾمتٖمٗم٤مر4287.6ح -48:4
( )6جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ رضم٥م-37; ,377 ،333.3 ،
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ىم٤مل اًم٘مرـمٌل( :وم٠مُم٤م ُمريؿ وم٘مد متٜم٧م اعمقت ًمقضمٝملم ،أطمدمه٤م :أهن٤م ظم٤موم٧م أن ئمـ هب٤م
اًمًقء ذم ديٜمٝم٤م وشمٕمػم ومٞمٗمتٜمٝم٤م ذًمؽ -اًمث٤مينً :مئال ي٘مع ىمقم سمًٌٌٝم٤م ذم اًمٌٝمت٤من واًمزور واًمٜمًٌ٦م إمم
اًمزٟم٤م)(-)3
وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ؿم٠من اًمًحرة( :أُم٤م إذا يم٤من ومتٜم٦م ذم اًمديـ ومٞمجقز ؾم١مال اعمقت ،يمام ىم٤مل
اهلل شمٕم٤ممم إظمٌ٤مر ًا قمـ اًمًحرة عم٤م أرادهؿ ومرقمقن قمـ ديٜمٝمؿ وهتددهؿ سم٤مًم٘متؾ – صمؿ ؾم٤مق أي٦م-)4(,
ومم٤م يدل قمغم ضمقاز ذًمؽ أيْم٤م ىمقل اًمٜمٌل ط( :وإذا أردت ومتٜم٦م ذم ىمقم ومتقومٜمل همػم ُمٗمتقن)(-)5
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :مـ حيٛمٚمف طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل قمغم طم٥م ًم٘م٤مئف ،واًمِمقق إمم ذًمؽ(-)6
وقمغم هذا محؾ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمؿ ىمت٤مدة ىمقل يقؾمػ :ﱡﳁ ﳂﭐﱠ(-)7
ويمذًمؽ ىمقًمف ط( :وأؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ ،واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ذم همػم ضاء
ُمية وٓ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م)(-)8
صم٤مًمث ً٤م :قمٜمد آطمتْم٤مر وحت٘مؼ جملء اعمقت-
وقمغم هذا محؾ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمقل اًمٜمٌل ط ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م

( :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم

وارمحٜمل وأحل٘مٜمل سم٤مًمرومٞمؼ)(-)9
ىم٤مل اًمٕمراىمل( :ىمٚم٧م ًمٞمس هذا دقم٤مء سم٤معمقت ،وإٟمام هق رى سمف قمٜمد جمٞمئف وم٢من إٟمٌٞم٤مء
صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ٓ ي٘مٌْمقن قمٜمد اٟمتٝم٤مء آضم٤مهلؿ طمتك خيػموا إيمراُم٤م هلؿ ،وشمٕمٔمٞمام ًمِم٠مهنؿ،
وًمـ خيت٤مروا ٕٟمٗمًٝمؿ إٓ ُم٤م خيت٤مره اهلل هلؿ ،ومٚمام ظمػم اًمٜمٌل ط قمٜمد اٟمتٝم٤مء أضمٚمف اظمت٤مر ُم٤م اظمت٤مره
اهلل ًمف وريض سم٤معمقت وأطمٌف وـمٚمٌف سمٕمد اًمتخٞمػم ٓ اسمتدا ًء)(-):
( )3اًمتذيمرة ذم أطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة ،حمٛمد اًم٘مرـمٌل ،ص-339
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم -637.6
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن 444.7ح  ،5457وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح-
( )6جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م-37; ,377.3 ،
( )7ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي (-)4:2.38
( )8أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب اًمًٝمق  76.5ح  ،3527وصححف إًمٌ٤مين ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م ص -322
( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي 33.8ح -6662
( ):ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م ،قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل-476.5 ،
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد
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ىم٤مًمف قمٜمد اطمتْم٤مره)-

وىم٤مل اسمـ يمثػم( :وهذا اًمدقم٤مء حيتٛمؾ أن يقؾمػ

يمام اؾمتٜمٌط سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ضمقاز ذًمؽ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل ط (وٓ يدع سمف ُمـ ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمف)
ىم٤مل اًمٕمراىمل( :وذًمؽ ي٘متيض أن ٓ يمراه٦م ذم ـمٚمٌف قمٜمد حت٘مؼ جمٞمئف< عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إفمٝم٤مر اًمرو٤م
سم٘مْم٤مء اهلل)( -)3وم٤مًمٜمٝمل هٜم٤م ُم٘مٞمد سمٕمدم جملء اعمقت أو حت٘مؼ وىمققمف ،أُم٤م إذا ضم٤مء وحت٘مؼ وىمققمف
ومج٤مئز ،وهذا ُم٤م يٕمرف سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمد قمٚمامء إصقل-
ُمـ ىم٤مل سم٠من متٜمل اعمقت ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
سمٕمد ذيمر أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت ذم طم٤مل ٟمزول اًمي ،وذيمر طم٤مٓت جيقز ومٞمٝم٤م
ذًمؽ ،حيًـ سمٜم٤م اًمقىمقف أوٓ قمغم ُم٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م يٗمٞمد أٟمف ىمد يٙمقن متٜمل اعمقت ذقم ً٤م عمـ
ىمٌٚمٜم٤م:
وم٘مد ىم٤مل اًم٘مرـمٌل سمٕمد أن ؾم٤مق أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت( :وإذا صمٌ٧م هذا ومٙمٞمػ
ي٘م٤مل إن يقؾمػ

متٜمك اعمقت واخلروج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وىمٓمع اًمٕمٛمؾ؟ هذا سمٕمٞمد! إٓ أن ي٘م٤مل :إن

ذًمؽ يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذقمف)(-)4
وىم٤مل اسمـ يمثػم( :وحيتٛمؾ أٟمف ؾم٠مل ذًمؽ ُمٜمجز ًا ويم٤من ذًمؽ ؾم٤مئٖم ً٤م ذم ُمٚمتٝمؿ)-
وىم٤مل أيْم ً٤م( :وحيتٛمؾ أٟمف أول ُمـ ؾم٠مل ٟمج٤مز ذًمؽ ،وهق فم٤مهر ؾمٞم٤مق ىمت٤مدة ،وًمٙمـ هذا ٓ
جيقز ذم ذيٕمتٜم٤م)(-)5
وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أؿم٤مر إ مم ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م،
يم٤مًمٕمراىمل واسمـ طمجر ،ىم٤مل اًمٕمراىمل( :وسمت٘مدير محٚمٝم٤م قمغم اًمدقم٤مء سم٤معمقت وم٘مد اظمتٚمػ أهؾ
إصقل ذم أن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م هؾ هق ذع ًمٜم٤م أم ٓ؟ وسمت٘مدير أن يٙمقن ذقم ً٤م ًمٜم٤م ومنمـمف أٓ يرد
ذم ذقمٜم٤م ُم٤م يٜمًخف ،وىمد ورد ذم ذقمٜم٤م ٟمًخف)(-)6

( )3ـمرح اًمتثري٥م  ،476.5واٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري -352.32
( )4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ;-48;.
( )5شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم-636.6
( )6ـمرح اًمتثري٥م ،اًمٕمراىمل -476.5
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وىم٤مل اسمـ طمجر( :وقمغم شم٘مدير احلٛمؾ قمغم ُم٤م ىم٤مل ىمت٤مدة ومٝمق ًمٞمس ُمـ ذقمٜم٤م ،وإٟمام ي١مظمذ
سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُم٤م مل يرد ذم ذقمٜم٤م اًمٜمٝمل قمٜمف سم٤مٓشمٗم٤مق)(-)3
ومٝمؾ متٜمل اعمقت ضم٤مئز ذم ذيٕم٦م يقؾمػ وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمد قمٚمٞمٝمام اًمًالم؟
ًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمً١مال ،وسمٞم٤من هؾ هل ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م؟ حيًـ سمٜم٤م اًمقىمقف أوٓ قمغم
ُم٤م ىم٤مًمف اعمٗمنون وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك ىمقل يقؾمػ :ﱡﳁ ﳂﭐﱠ-
ًمٚمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜم٤مه٤م صمالصم٦م أىمقال ،هل:
اًم٘مقل إول :أن يقؾمػ

متٜمك اعمقت ،ومل يتٛمـ أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ،وهق ىمقل اسمـ

قمٌ٤مس وىمت٤مدة وهمػمهؿ:
وم٘مد ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسُ( :م٤م متٜمك ٟمٌل ىمط اعمقت ىمٌؾ يقؾمػ)(-)4
وذم رواي٦م ىم٤مل( :هق أول ٟمٌل ؾم٠مل اهلل اعمقت)-
وىم٤مل ىمت٤مدة( :عم٤م مجع ؿمٛمٚمف وأىمر قمٞمٜمف وهق يقُمئذ ُمٖمٛمقس ذم ٟمٌ٧م اًمدٟمٞم٤م وُمٚمٙمٝم٤م
وهمْم٤مرهت٤م ،وم٤مؿمت٤مق إمم اًمّم٤محللم ىمٌٚمف)(-)5
وطمج٦م ه١مٓء أن يقؾمػ اؿمت٤مق إمم ًم٘م٤مء اهلل سمٕمد أن أشمؿ اهلل قمٚمٞمف ٟمٕمٛمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى
أن يقؾمػ ىم٤مل سمذًمؽ ذم طم٤مل اطمتْم٤مره ،وهق ضم٤مئز يمام ؾمٌؼ-
اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف ًمٞمس ذم أي٦م متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت وًمٞمس اؾمتٕمج٤مٓ ًمف ،وإٟمام هق ـمٚم٥م اعمقت
قمغم طم٤مل اإلؾمالم قمٜمد طمْمقر أضمٚمف وطمًـ اخلت٤مم واًمٚمح٤مق سمآسم٤مئف اًمّم٤محللم -وهق ىمقل
اًمْمح٤مك ،ورواي٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس(-)6
ومٕمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم رواي٦م قمـ قمٓم٤مء( :يريد ٓ شمًٚمٌٜمل اإلؾمالم طمتك شمتقوم٤مين قمٚمٞمف)
وىم٤مل اًمْمح٤مك( :شمقومٜمل قمغم ـم٤مقمتؽ ،واهمٗمر زم إذا شمقومٞمتٜمل)(-)3
( )3ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر -352.32
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي4:2.38
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي-4:2.38
( )6اٟمٔمر :اعمحغم سم٤مٓ صم٤مر ،اسمـ طمزم ،5;8.5 ،زاد اعمًػم ،اسمـ اجلقزي  ،697.4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ;،48;.
شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،636.6ـمرح اًمتثري٥م ،اًمٕمراىمل -476.5
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ىم٤مل اسمـ يمثػم( :وحيتٛمؾ أٟمف ؾم٠مل اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم واًمٚمح٤مق سم٤مًمّم٤محللم إذا طم٤من أضمٚمف،
واٟم٘م٣م قمٛمره ٓ ،أٟمف ؾم٠مل ذًمؽ ُمٜمجز ًا ،يمام ي٘مقل اًمداقمل ًمٖمػمه :أُم٤مشمؽ اهلل قمغم اإلؾمالم-
وي٘مقل اًمداقمل :اًمٚمٝمؿ أطمٞمٜم٤م ُمًٚمٛملم ،وشمقومٜم٤م ُمًٚمٛملم ،وأحل٘مٜم٤م سم٤مًمّم٤محللم)(-)4
اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :وهق اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ سملم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ،وه١مٓء ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن
أي٤مت ٟمًخ٧م أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت ،وُمٜمٝمؿ ي٘مقل سم٠من أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل ُمٜمًقظم٦م
سم٤مٔي٦م ،وىمد أورده اًمٜمح٤مس ورد قمٚمٞمف ،يمام رده اًمًخ٤موي أيْم ً٤م ،يمام ٟم٘مؾ اسمـ اًمتلم ىمقٓ سمٜمًخ
أي٤مت وسمٕمض إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ًمٚمٜمٝمل ذم احلدي٨م(-)5
واًم٘مقل اًمراضمح هق اًم٘مقل اًمث٤مين ًمٕمدة اقمتٌ٤مرات ،وهل:
ٟ -3مص قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًم٘مقل سم٠من ىمقل يقؾمػ مل يٙمـ متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت هق اًم٘مقل
اًمّمحٞمح ،ىم٤مل اًم٘مرـمٌل( :وىمٞمؾ إن يقؾمػ

مل يتٛمـ اعمقت وإٟمام متٜمك اعمقاوم٤مة قمغم

اإلؾمالم< أي :إذا ضم٤مء أضمكم شمقومٜمل ُمًٚمام ،وهذا هق اًم٘مقل اعمخت٤مر ذم شم٠مويؾ أي٦م قمٜمد
أهؾ اًمت٠مويؾ)(-)6
وىم٤مل أيْم ً٤م( :وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر)(-)7
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( :واًمّمحٞمح ُمـ اًم٘مقًملم :إٟمف مل يً٠مل اعمقت ومل يتٛمٜمف،
وإٟمام ؾم٠مل أٟمف إذا ُم٤مت يٛمقت قمغم اإلؾمالم ،ومً٠مل اًمّمٗم٦م ٓ اعمقصقف يمام أُمر اهلل سمذًمؽ)(-)8
وىم٤مل اًمٕمراىمل( :ىمٚم٧م اعمخت٤مر ذم شمٗمًػم أي٦م أن ُمراده شمقومٜمل قمٜمد طمْمقر أضمكم ُمًٚمام،
وًمٞمس ُمراده اؾمتٕمج٤مل اعمقت)(-)9

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي-4:2.38
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم -636.6
( )5اٟمٔمر :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،أمحد اًمٜمح٤مس ،ص ،755مج٤مل اًم٘مراء ،اًمًخ٤موي ،ص; ،63ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر 352.32
( )6اًمتذيمرة ،اًم٘مرـمٌل ص-339
( )7اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ;-48;.
( )8جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -592.:
( )9ـمرح اًمتثري٥م ،اًمٕمراىمل -476.5
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

وىم٤مل اًمِمقيم٤مين( :وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمف مل يتٛمـ اعمقت هبذا اًمدقم٤مء ،وإٟمام دقم٤م رسمف أن
يتقوم٤مه قمغم اإلؾمالم ويٚمح٘مف سم٤مًمّم٤محللم ُمـ قمٌ٤مده قمٜمد طمْمقر أضمٚمف)(-)3
-4

إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقضمٞمف اًم٘مقل سم٠من يقؾمػ ىمد متٜمك اعمقت ،وهق اًم٘مقل إول ،وم٘مد ورد قمـ يمثػم
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٗمٞمد اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٤مجلقاز وُمـ صمؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم ،وُمـ
ذًمؽ :ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م( :وُمـ اؾمتدل هب٤مشملم أيتلم قمغم ضمقاز متٜمل اعمقت ومال دًمٞمؾ
ًمف ومٞمف ،وم٢من اًمدقم٤مء إٟمام هق سم٤معمقت قمغم اإلؾمالم ٓ ،سمٛمٓمٚمؼ اعمقت ،وٓ سم٤معمقت أن،
واًمٗمرق فم٤مهر)(-)4
يمام ورد قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ شمقضمٞمف ًممي٦م سم٠من يقؾمػ ىم٤مهل٤م وهق ذم طم٤مل
آطمتْم٤مر وهق ضم٤مئز يمام ؾمٌؼ-

 -5أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ومٝمق ُمردود قمٚمٞمف ،وىمد أسمٓمٚمف ُمـ ٟم٘مٚمف وذيمره ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمـ
ذًمؽ:
ىم٤مل اًمٜمح٤مس( :وهذا ىمقل ٓ ُمٕمٜمك ًمف ،وًمقٓ أٟم٤م أردٟم٤م أن يٙمقن يمت٤مسمٜم٤م ُمت٘مّم ً٤م عم٤م ذيمرٟم٤مه<
ٕٟمف ًمٞمس ُمٕمٜمك ﱡﳁ ﳂ ﭐﱠ شمقومٜمل اًمً٤مقم٦م وهذا سملم ضمد ًا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،وًمق صح أن
ىمقل يقؾمػ ط ﱡﳁ ﳂﭐﱠ أٟمف يريد ذم ذًمؽ اًمقىم٧م عم٤م يم٤من ُمٜمًقظم ً٤م< ٕن اًمٜمٌل ط إٟمام
ىم٤مل ٓ( :يتٛمٜملم أطمديمؿ اعمقت ًمي ٟمزل سمف) وم٢مذا متٜم٤مه إٟمً٤من ًمٖمػم ض ومٚمٞمس سمٛمخ٤مًمػ ًمٚمٜمٌل
ط وىمد جيقز أن يتٛمٜمك اعمقت ُمـ ًمف قمٛمؾ ص٤مًمح ُمتخٚمّم ً٤م ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ومٝمذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ريض اهلل قمٜمف عم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م أُمقره-)5()--
يمام رد اًمًخ٤موي قمغم ُمـ ىم٤مل سمٜمًخ أي٦م سم٤محلدي٨م ،سم٘مقًمف( :وزقمؿ ُمـ ٓ ُمٕمروم٦م ًمف أن
ىمقًمف قمزوضمؾ ﱡﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠُمٜمًقخ سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم (ٓ يتٛمٜملم
أطمديمؿ اعمقت ًمي ٟمزل سمف) ومٝمذا سم٤مـمؾ فم٤مهر اًمٌٓمالن< ٕن هذا ظمؼم أظمؼم اهلل سمف قمـ يقؾمػ
( )3ومتح اًم٘مدير ،اًمِمقيم٤مين -:8.5
( )4ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،قمكم سمـ أيب اًمٕمز-74;.4
( )5اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس ص -756 ,755
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ومٙمٞمػ يّمح ٟمًخف؟ وٕن يقؾمػ

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ؾم٠مل اهلل اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم ،وٟمحـ ٟمً٠مل اهلل 

أن ي٘مٌْمٜم٤م قمغم اإلؾمالم ،وًمٞمس ىمقل اًمٜمٌل ط ذم احلدي٨م اعمذيمقر ُمـ هذا ،إٟمام ومٞمٛمـ اؿمتد أعمف
ًمي ٟمزل سمف ،ومتٛمٜمك اخلالص ُمٜمف سم٤معمقت وجر ًا ويمراه٦م عم٤م اسمتكم سمف)(-)3
وىمد ٟم٘مؾ اسمـ طمجر قمـ اسمـ اًمتلم ىمقًمف( :ىمٞمؾ إن اًمٜمٝمل ُمٜمًقخ سم٘مقل يقؾمػ ومذيمره
وسم٘مقل ؾمٚمٞمامن :ﭐﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[اًمٜمٛمؾ ،]3; :وسمحدي٨م قم٤مئِم٦م ذم
اًمٌ٤مب وسمدقم٤مء قمٛمر سم٤معمقت وهمػمه-ىم٤مل :وًمٞمس آ ُمر يمذًمؽ ٕن ه١مٓء إٟمام ؾم٠مًمقا ُم٤م ىم٤مرب
اعمقت).(4
وم٤مًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ُمردود قمٚمٞمف ،وُمٕمٚمقم أن اًمٜمًخ ٓ يّم٤مر إًمٞمف إٓ سمٕمد شمٕمذر اجلٛمع سملم
إدًم٦م ،وىمد سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل ذم أي٦م وإطم٤مدي٨م يمام ؾمٌؼ-
-6

أٟمف قمٜمد شمدسمر أي٦م وُمالطمٔم٦م اًمًٞم٤مق يتٌلم أن يقؾمػ

ذم ُم٘م٤مم طمٍم ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف،

وىمد قمدده٤م ذم أي٦م ،ومٙمٞمػ يٓمٚم٥م اعمقت ُمـ يتٜمٕمؿ سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف وذم طم٤مل هاء ،ومال
يتّمقر ُمٜمف

وهق أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ همػمه أن يٓمٚم٥م ذًمؽ-

وسمٕمد شمرضمٞمح اًم٘مقل سم٠مٟمف مل يتٛمـ اعمقت وإٟمام متٜمك اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم يتْمح أٟمف مل يٙمـ
متٜمل اعمقت ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وأن ُم٤م ضم٤مء ُمـ آي٤مت متٜمل اعمقت قمغم ًمً٤من اًمرؾمؾ أو أشمٌ٤مقمٝمؿ إٟمام
يٛمٙمـ دومع شمٕم٤مروف ُمع ذقمٜم٤م وشمقضمٞمف ُمٕمٜم٤مه سمام ٓ يٗمٞمد ضمقاز متٜمل اعمقت ،وهذا اًمذي ؾمٚمٙمف
مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ،يمام أن ُمـ أؿم٤مر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اطمتامل يمقن متٜمل اعمقت ذع عمـ ىمٌٚمٜم٤م،
قمؼم قمـ ذًمؽ سمٕمٌ٤مرات شمٗمٞمد اًمتْمٕمٞمػ ،وم٤مًم٘مرـمٌل ىم٤مل :إٓ أن ي٘م٤مل -واسمـ يمثػم ىم٤مل :وحيتٛمؾ
وُمثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات ٓ شمٗمٞمد اجلزم واًمٞم٘ملم-
املطأل٘ ارتامط٘ :إطال م لفظ (زب) عل ٙالطٔد يف قْلُ تعاىل ﱡﲧ ﲨ ﲩﭐﱠ-
ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ يقؾمػ

 :ﭐﱡﭐﲡﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[يقؾمػ-]64 :

( )3مج٤مل اًم٘مراء ،اًمًخ٤موي ص -642
( )4اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر-352.32
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خيؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م قمـ طمقار دار سملم يقؾمػ طملم يم٤من ذم اًمًجـ ُمع ص٤مطمٌٞمف
اعمًجقٟملم ُمٕمف ،وأن يقؾمػ

ـمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مضمل ُمٜمٝمام أن يذيمر ُمٔمٚمٛمتف وطمًٌف سمال ذٟم٥م

قمٜمد اعمٚمؽ وقمؼم قمٜمف سمـ(رسمؽ)-
وىمد ورد ذم اًمنميٕم٦م قمدد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمٗمٞمد اًمٜمٝمل قمـ إـمالق ًمٗمظ رب قمغم
اًمًٞمد ،وُمـ ذًمؽُ :م٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل ٓ( :ي٘مؾ
أطمديمؿ أـمٕمؿ رسمؽ ،ويضء رسمؽ ،اؾمؼ رسمؽ ،وًمٞم٘مؾ :ؾمٞمدي ُمقٓي ،وٓ ي٘مؾ أطمديمؿ :قمٌدي
أُمتل ،وًمٞم٘مؾ :ومت٤مي وومت٤ميت وهمالُمل)(-)3
وذم رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ( :وٓ ي٘مقًمـ أطمديمؿ قمٌدي ،ومٙمٚمٙمؿ قمٌٞمد اهلل ،وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ :ومت٤مي،
وٓ ي٘مؾ اًمٕمٌد :ريب ،وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ :ؾمٞمدي)(-)4
وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ إـمالق هذا اًمٚمٗمظ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمتحريؿ ُمًتدٓ
سمام شم٘مدم ُمـ إطم٤مدي٨م وأن اًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمٙمراه٦م ومحٚمقا اًمٜمٝمل اًمقارد
ذم إطم٤مدي٨م قمغم يمراه٦م اًمتٜمزيف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمتٗمّمٞمؾ< وذًمؽ سمحً٥م اإلو٤موم٦م
وقمدُمٝم٤م ُمع اًمٚمٗمظ ،وم٢من ذيمر ُمع اإلو٤موم٦م ضم٤مئز وسمدوهن٤م همػم ضم٤مئز ،وؾمٞم٠ميت ذيمر شمقضمٞمٝم٤مت أهؾ
اًمٕمٚمؿ ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمرب ذم أي٦م(-)5
ُمـ ىم٤مل سم٠من إـمالق اًمرب قمغم اًمًٞمد ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
ذيمر ذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمد ضمقاهبؿ قمغم ورود ًمٗمظ (رب) ذم أي٦م وإـمالىمف قمغم
اعمٚمؽ سم٠من ذًمؽ يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع يقؾمػ

وُمٜمٝمؿ:

اًم٘مرـمٌل قمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اسمـ اًمٕمريب ىمقًمف( :حيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ضم٤مئز ًا ذم ذع يقؾمػ
)( -)6وىم٤مل اسمـ طمزم( :ومتٚمؽ ذيٕم٦م وهذه أظمرى)(-)3
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ 372.5ح  ،4774وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م 3987.6ح;-446
( )4اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ هذه إىمقال ذم :شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ص ،788أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة
اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض ذم اًمّمحٞمحلم ،ؾمٚمٞمامن اًمدسمٞمخل ،ص 466وُم٤م سمٕمده٤م-
( )5وىمد رضمح اسمـ قمثٞمٛملم اًمتٗمّمٞمؾ وأٟمف سمحً٥م اًمْمٛمػم اًمذي يْم٤مف إًمٞمف ،اٟمٔمر اًم٘مقل اعمٗمٞمد -55;.4
( )6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ;-3;7.
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم( :وم٢من ىمٞمؾ ٓ :ري٥م أن يقؾمػ ؾمٛمك اًمًٞمد رسم ً٤م ذم ىمقًمف :ﱡﲧ

ﲨ ﲩﭐﱠ ،ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤﱠﭐ[يقؾمػ ،]72 :وٟمحق ذًمؽ ،وهذا يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذقمف يمام
ضم٤مز ذم ذقمف أن يًجد ًمف أسمقاه وإظمقشمف ،ويمام ضم٤مز ذم ذقمف أن ي١مظمذ اًمً٤مرق قمٌد ًا وإن يم٤من
هذا ُمٜمًقظم ً٤م ذم ذع حمٛمد ط ).(4
وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل( :وم٠مُم٤م أي٦م ومٗمٞمٝم٤م ضمقاسم٤من :أطمدمه٤م ،وهق إفمٝمر :أن هذا ضم٤مئز
ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وىمد ورد ذقمٜم٤م سمخالومف)(-)5

ومٝمؾ إـمالق اًمرب قمغم اًمًٞمد ضم٤مئز ذم ذيٕم٦م يقؾمػ وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمد

؟

ًمٚمجقاب قمـ هذا اًمً١مال حيًـ سمٜم٤م ُمٕمروم٦م شمقضمٞمٝم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك رب ذم أي٦م-
اٟم٘مًؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقضمٞمف ُمٕمٜمك رب ذم أي٦م إمم ىمقًملم ،وم٠مُم٤م اًم٘مقل إول ومٝمق اًم٘مقل
سمجقاز ذًمؽ ذم ذيٕم٦م يقؾمػ

يمام شم٘مدم-

واًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف ظم٤مـمٌف سمام هق ُمتٕم٤مرف قمٜمدهؿ ،وأن هذا ضم٤مئز ًمٚميورة(- )6
ىم٤مل اسمـ إصمػم( :وم٠مُم٤م ىمقًمف :ﱡﲧ ﲨ ﲩﱠ وم٢مٟمف ظم٤مـمٌف قمغم اعمتٕم٤مرف قمٜمدهؿ،
وقمغم ُم٤م يم٤مٟمقا يًٛمقهنؿ سمف ،وُمثٚمف ىمقل ُمقؾمك

ًمٚمً٤مُمري :ﭐﱡﳀ ﳁ ﳂﱠ[ـمف:

 ];9أي اًمذي اختذشمف إهل٤م))-(7
يتٌلم ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقضمٞمف هذه أي٦م أن إـمال ق اًمرب قمغم اًمًٞمد ضم٤مئز
ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ذقم ً٤م هلؿ أم قمروم ً٤م ؾم٤مئد ًا قمٜمدهؿ-
( )3اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ،اسمـ طمزم إٟمدًمز -47;.:
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى -33:.37
( )5شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ص -789
( )6اٟمٔمر :إذيم٤مر ،حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ص-585
( )7اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -39;.4
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387
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ارتامت٘
قمكم ُمـ إمت٤مم هذا اًمٌح٨م اعمتٕمٚمؼ سمٌٕمض اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م
وسمٕمد وم٤محلٛمد هلل قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف ّ
قمكم ُمـ آٟمتٗم٤مع هبذا
اًمتل ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،واًمِمٙمر ًمف شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م شمٗمْمؾ سمف ّ
اعمقوقع واًمذي ظمٚمّم٧م ومٞمف إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٝمٛم٦مٟ ،مقضمزه٤م ومٞمام ي٠ميت:
 -3أن اًمًجقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وظمروا ًمف ؾمجدا﴾ هق ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٙمٜمف ؾمجقد حتٞم٦م
وشمنميػ ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة-
 -4أن اًمتامصمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :يٕمٛمٚمقن ًمف ُم٤م يِم٤مء ُمـ حم٤مري٥م ومت٤مصمٞمؾ﴾ ًمٞمً٧م ُمـ ذوات
إرواح ،وُمـ ىم٤مل سم٠مهن٤م يمذًمؽ قمٚمؾ سم٠مهن٤م ُمـ ذع ؾمٚمٞمامن  ,قمٚمٞمف اًمًالم ,وٟمًخ ذم
ذقمٜم٤م-
 -5أن اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ذم ىمقًمف شمٕم٤مممً﴿ :مٜمتخذن قمٚمٞمٝمؿ ُمًجدا﴾ ًمٞمس ُمـ ذع ُمـ
ىمٌٚمٜم٤م-
 -6أن ىمقل يقؾمػ

﴿ :شمقومٜمل ُمًٚمام﴾ مل يٙمـ متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت ،وإٟمام يم٤من متٜمٞم ً٤م ًمٚمقوم٤مة قمغم

اإلؾمالم ،وقمغم هذا ومٝمق ًمٞمس ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م-
 -7أن إـمالق ًمٗمظ (رب)قمغم اًمًٞمد أو اعمٚمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :اذيمرين قمٜمد رسمؽ﴾ يم٤من ضم٤مئز ًا
ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط -
وأويص سم٤مًمتقؾمع ذم اًمٌح٨م ومٞمام ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذم ُمً٤مئؾ قم٘مدي٦م أظمرى همػم
ُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد-
وسمٕمد< وم٢مين أؾم٠مل اهلل سمٙمرُمف وُمٜمف أن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ سمف ،واحلٛمد هلل رب
اًمٕم٤معملم-


388
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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املصادز ّاملساجع
-3

اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -حت٘مٞمؼ :أؾمٕمد
اًمٓمٞم٥م --اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار اًمٌ٤مز ط363;.5ه-

-4

اسمـ إصمػم اجلزري ،أسمق اًمًٕم٤مدات -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر
اًمزاوي -يؼموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م35;; ،ه3;9; ,م-

 -5اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم -زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق
اعمٝمدي -سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3644 -ه-
-6

اسمـ اًمًٙمٞم٧م ،يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق -إصالح اعمٜمٓمؼ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمرقم٥م -دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب -ط3645 -3ه4224،م-

-7

اسمـ اًمٗمراء ،أسمق يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم -اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف -حت٘مٞمؼ :أمحد اعمٌ٤مريمل-
3632ه3;;2 ،م-

 -8اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ -درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل-
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد آؾمالُمٞم٦م ط3633 .4ه،
3;;3م-
 -9اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿُ -مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م-
حت٘مٞمؼ :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م3628 -ه-
-:

اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اخل٤مًمدي-
سمػموت :ذيم٦م دار إرىمؿ3638 -ه-

;-

اسمـ َخػم ،قمكم سمـ أمحد -شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء قمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ طمث٤مًم٦م إهمٌٞم٤مء -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
روقان اًمداي٦مً -مٌٜم٤من :دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس3633 -ه3;;2،م-

 -32اسمـ دريد ،حمٛمد سمـ احلًـ -مجٝمرة اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :رُمزي سمٕمٚمٌٙمل -سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٛماليلم3;:9 -م-
389
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -33اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد -روائع اًمتٗمًػم(اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م
احلٜمٌكم -مجع :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3644 -ه،
4223م-
 -34اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد -جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم-
حت٘مٞمؼ :ـمٚمٕم٧م سمـ وم١ماد احلٚمقاين -اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3646 -ه-
 -35اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر -اًمتحرير واًمتٜمقير -شمقٟمس :اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم3;:6 ،م-
 -36اسمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد -شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب
اًمتقطمٞمد -حت٘مٞمؼ :زهػم اًمِم٤مويش -سمػموت ،دُمِمؼ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل3645 -ه،
4224م-
 -37اسمـ قمٓمٞم٦م ،قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م -اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز -حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3644 -ه-
 -38اسمـ ىم٤مؾمؿ ،قمٌد اًمرمحـ -جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ3638 -ه3;;7 ،م-
 -39اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمٌٙمري ،ؿم٤ميمر
اًمٕم٤مروري -اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: -ه3;;9 ،م-
 -3:اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
طم٤مُمد اًمٗم٘مل -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف-
; -3اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء اؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميملُ -مٍم:
دار هجر -ط3639 -3ه3;;9 ،م-
 -42اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء اؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م -دار
ـمٞمٌ٦م3642 -ه3;;; ،م-
 -43اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل -دار إطمٞم٤مء
اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-
38:
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -44اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري ،حمٛمد سمـ ُمٙمرمً -مً٤من اًمٕمرب -سمػموت :دار ص٤مدر3636 -ه-
 -45إومٖم٤مين ،ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد -ضمٝمقد قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اًم٘مٌقري٦م -دار
اًمّمٛمٞمٕمل3638 -ه3;;8 ،م-
 -46آل اًمِمٞمخ ،ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز -ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م -حت٘مٞمؼ :قم٤مدل روم٤مقمل-
اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م دار احلج٤مز3657 -ه4236 ،م-
 -47إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
اعمٕم٤مرف -ط3644 ،3ه-
 -48إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف-
ط-7
 -49إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -صحٞمح ؾمٜمـ أيب داودُ -مٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م-
ط362; -3ه 3;:; ،م-
 -4:إًمقد ،حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل -روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين -حت٘مٞمؼ:
قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3637 -ه-
; -4أُمدي ،قمكم سمـ أيب قمكم -اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل-
سمػموت ،دُمِمؼ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-
 -52إٟمدًمز ،قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم -اعمحغم سم٤مٔصم٤مر -سمػموت :دار اًمٗمٙمر-
 -53اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -صحٞمح اًمٌخ٤مري (اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح) -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
سمـ زهػم اًمٜم٤مس -دار ـمقق اًمٜمج٤مة3644 -ه-
 -54اًمٌٖمقي ،أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقدُ -مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق
اعمٝمدي -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب33642 -ه-
 -55اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك -ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (اجل٤مُمع اًمٙمٌػم) -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف-
سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3;;: -م-

;38
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 -56اًمتٝم٤مٟمقي ،حمٛمد سمـ قمكم -يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن و اًمٕمٚمقم -حت٘مٞمؼ :قمكم دطمروج-
سمػموتُ :مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من3;;8 -م-
 -57اًمثٕم٤مًمٌل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد -اجلقاهر احلً٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمٕمقض،
قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب363: -ه-
 -58اًمثٕمٚمٌل ،أمحد سمـ حمٛمد -اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أسمقحمٛمد سمـ قم٤مؿمقر-
سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب3644 -ه4224 ،م-
 -59اجلرضم٤مين ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم -يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،3 -
3625ه3;:5 ،م-
 -5:اجلّم٤مص ،أمحد سمـ قمكم -أطمٙم٤مم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد -سمػموت :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م3637 -ه3;;6 ،م-
; -5مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس -اًمٙمت٤مب اعم٘مد سً -مٌٜم٤من-
 -62طمٌش ،حمٛمد -ذح اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف -شم٘مديؿ :حمٛمد اًمزطمٞمكم-
 -63احلٜمٗمل ،قمكم سمـ أيب اًمٕمز -ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م -حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،حمٛمد ٟم٤مس
اًمديـ إًمٌ٤مين -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-
 -64ظمالف ،قمٌد اًمقه٤مب -قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وظمالص٦م شم٤مريخ اًمتنميعُ -مٍمُ :مٓمٌٕم٦م اعمدين-
 -65اًمدارُمل ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ -ؾمٜمـ اًمدارُمل -حت٘مٞمؼ :طمًلم اًمداراين -اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :دار اعمٖمٜمل 33634ه4222 ،م-
 -66اًمدسمٞمخل ،ؾمٚمٞمامن -أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض ذم اًمّمحٞمحلم-
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج3656 -ه-
 -67اًمرازي ،ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمرُ -مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
3642ه-
 -68اًمزضم٤مج ،اسمراهٞمؿ سمـ اًمنيُ -مٕم٤مين اًم٘مرآن واقمراسمف -حت٘مٞمؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل-
سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م362: -ه3;:: ،م-
392
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

 -69اًمزريمٌم ،سمدر اًمديـ حمٛمد -اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف -دار اًمٙمتٌل3636 -ه،
3;;6م-
 -6:اًمزخمنمي ،حمٛمقد سمـ قمٛمرو -اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ -سمػموت :دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3629 -ه-
; -6اًمًجًت٤مين ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م -ؾمٜمـ أيب داود -حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-
صٞمدا ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م-
 -72اًمًخ٤موي ،قمكم سمـ حمٛمد -مج٤مل اًم٘مراء ويمامل اإلىمراء -حت٘مٞمؼُ :مروان اًمٕمٓمٞم٦م ،حمًـ
ظمراسم٦م -دُمِمؼ ،سمػموت :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث363:-ه3;;9 ،م-
 -73اًمنظمز ،حمٛمد سمـ أمحد -أصقل اًمنظمز -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م-
 -74اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس -شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من -حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمرمحـ اًمٚمقحيؼُ -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م33642-ه4222 ،م-
 -75اًمًٛمرىمٜمدي ،أسمق اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد -سمحر اًمٕمٚمقم-
 -76اًمًٛمٕم٤مين ،أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد -شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ اسمراهٞمؿ وهمٜمٞمؿ سمـ
قمٌ٤مس -اًمري٤مض :دار اًمقـمـ363: -ه3;;9 ،م-
 -77اًمِم٤مـمٌل ،اسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك -اعمقاوم٘م٤مت -حت٘مٞمؼُ :مِمٝمقر آل ؾمٚمامن -دار اسمـ قمٗم٤من-
3639ه3;;9 ،م-
 -78اًمِمٕمراوي ،حمٛمد ُمتقزم -اخلقاـمر(شمٗمًػم اًمِمٕمراوي)ُ -مٓم٤مسمع أظمٌ٤مر اًمٞمقم-
 -79اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمكم -ومتح اًم٘مدير -دار اسمـ يمثػم،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م-دُمِمؼ ،سمػموت-
3636ه-
 -7:ص٘مر ،ؿمح٤مشمف حمٛمد -يمِمػ ؿمٌٝم٤مت اًمّمقومٞم٦م -اًمٌحػمةُ ،مٍمُ :مٙمتٌ٦م دار اًمٕمٚمقم-
; -7اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير -ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمرُ -م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م3642 -ه4222 ،م
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -82اًمٓمح٤موي ،أسمقضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد -ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط-
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3637 -ه36;6 ،م-
 -83اًمٕم٤مُمر ،زي٤مد محد -آي٤مت اًمٕم٘مٞمدة اعمتقهؿ اؿمٙم٤مهل٤م -اًمري٤مض :دار اعمٜمٝم٤مج3657 -ه-
 -84اًمٕمٌد اًمًالم ،أٟمقر ؿمٕمٞم٥م -ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤مُ ،م٤مهٞمتف وطمجٞمتف وٟمِم٠مشمف ووقاسمٓمف -اًمٙمقي٧م:
ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م4227 -م-
 -85قمثامن ،حمٛمقد طم٤مُمد -اًم٘م٤مُمقس اعمٌلم ذم اصٓمالطم٤مت إصقًمٞملم -اًمري٤مض :دار اًمزاطمؿ-
3645ه4224 ،م-
 -86اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح -اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد--اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م:
دار اسمـ اجلقزي3646 -ه-
 -87اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح -شمٗمًػم اًمٕمثٞمٛملم ،شمٗمًػم اًمٙمٝمػ -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م:
دار اسمـ اجلقزي3645 -ه-
 -88اًمٕمراىمل ،قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم واسمٜمف أمحد -ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م -اًمٓمٌٕم٦م
اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م-
 -89اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -شمرشمٞم٥م وشمٌقي٥م :حمٛمد
وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،شمٕمٚمٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م359; -ه-
 -8:اًمٕمٛمػمي ،ؾمٚمٓم٤من -ىم٤مٟمقن اًمت٠مؾمٞمس اًمٕم٘مدي -شمٙمقيـ ًمٚمدراؾم٤مت وإسمح٤مث3663 -ه،
4242م-
; -8اًمٖمامري ،أمحد قمٌد اهلل -إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م ضمقاز سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر -اًم٘م٤مهرة:
ُمٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة364; -ه-
 -92اًمٗمراء ،حيل سمـ زي٤مدُ -مٕم٤مين اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أمحد اًمٜمج٤ميت ،حمٛمد اًمٜمج٤مر ،قمٌد اًمٗمت٤مح
اًمِمٚمٌلُ -مٍم :دار اعمٍمي٦م-
 -93اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد -يمت٤مب اًمٕملم -حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل ،إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل-
دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل-
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -94اًمٗمػموز آسم٤مدي ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب -اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط -حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3648 -ه4227 ،م-
 -95اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اًمتذيمرة ذم أطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة -حت٘مٞمؼ :اًمّم٤مدق سمـ
حمٛمد -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج3647 -ه-
 -96اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :امحد اًمؼمدوين ،اسمراهٞمؿ
اـمٗمٞمش -اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م35:6 -ه3;86 ،م-
 -97اًم٘مزويٜمل ،أمحد سمـ وم٤مرسُ -مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون -دار اًمٗمٙمر-
;;35ه3;9; ،م
 -98اًم٘مٓمٞمٕمل ،قمٌد اعم١مُمـ قمٌد احلؼ -ذح يمت٤مب ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل -ذح:
ؾمٕمد اًمِمثري -اًمري٤مض :دار إؿمٌٞمٚمٞم٤مء3654 -ه4233 ،م-
 -99اًم٘مٞمزُ ،مٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م -اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف وُمٕمروم٦م أصقًمف
واظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمف -حت٘مٞمؼ :أمحد ومرطم٤مت -ضمدة :دار اعمٜم٤مرة 33628ه3;:8،م-
 -9:اعم٤مشمريدي ،حمٛمد سمـ حمٛمد -شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م (شمٗمًػم اعم٤مشمريدي) -حت٘مٞمؼ :جمدي
سم٤مؾمٚمقم -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3648 -ه4227 ،م-
; -9اعم٤موردي ،قمكم سمـ حمٛمد -اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن -حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد -سمػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
 -:2اعمرداوي احلٜمٌكم ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن -اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف-
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ ،أمحد اًمناح -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد3643 -ه4222 ،م-
 -:3اعمٔمٝمري ،حمٛمد صمٜم٤مء اهلل -اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري -حت٘مٞمؼ :همالم ٟمٌل اًمتقٟمز -سم٤ميمًت٤منُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمدي٦م3634 -ه-
 -:4اعمٕمٚمٛمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حيل -قمامرة اًم٘مٌقر ذم اإلؾمالم -حت٘مٞمؼ :قمكم اًمٕمٛمرانُ-مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م :دار قم٤ممل اًمٗمقائد3656 -ه-
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -:5اعمٕمٚمٛمل ،قمٌد اًمرمحـ -اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر -حت٘مٞمؼ :طم٤ميمؿ اعمٓمػمي -اًمري٤مض:دار أـمٚمس
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3639 -ه-
 -:6اعم٘مدد ،قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م -روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مفُ -م١مؾمً٦م
اًمري٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3645 -ه4224 ،م-
 -:7اًمٜمح٤مس ،أمحد سمـ حمٛمد -إقمراب اًم٘مرآنُ -مٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن -سمػموت:دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3643 -ه-
 -:8اًمٜمح٤مس ،أمحد سمـ حمٛمد -اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًمًالم حمٛمد -اًمٙمقي٧م:
ُمٙمتٌ٦م اًمٗمالح362: -ه-
 -:9اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م -ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (اعمجتٌك) -طمٚم٥مُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
3628ه3;:8 ،م-
 -::اًمٜمًٗمل ،قمٌد اهلل سمـ أمحدُ -مدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ قمكم سمديقي-
سمػموت :دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م363; -ه3;;: ،م-
; -:اًمٜمٛمٚم٦م ،قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمكم -اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد3642 -ه3;;; ،م-
 -;2اًمٜمقوي ،حيل سمـ ذف -إذيم٤مر -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط -سمػموت :دار اًمٗمٙمر
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3636 -ه3;;6 ،م-
 -;3اًمٜمٞمً٤مسمقري ،احلًـ سمـ حمٛمد -همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من -حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م
قمٛمػمات -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3638 -ه-
 -;4اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج -صحٞمح ُمًٚمؿ (اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم) -حت٘مٞمؼ:
حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 -;5اهل٤مؿمٛمل ،ص٤مًمح سمـ احلًلم -ختجٞمؾ ُمـ طمرف اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد ىمدح-
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من363; -ه3;;: ،م-
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ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -;6اهلذيؾ ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ -ؿمٌٝم٤مت اعمٌتدقم٦م ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد3655 -ه4234 ،م-
 -;7اهلروي ،حمٛمد سمـ أمحد -هتذي٥م اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب4223 -م-
 -;8وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م -اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م -اًمٙمقي٧مُ :مٓم٤مسمع دار
اًمّمٗمقة-


397
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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