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إطار احلىمَت اىشرعٍت ىيَظارف واىبْىك احمليٍت اىعاٍيت يف املَينت 
(دراست فقهٍت ّظرٌت) اىعربٍت اىسعىدٌت  

 (حمَد بِ سعىد اإلسالٍٍت اإلٍاً)جاٍعت اىطىٌرش  إمياُ بْج سالٍه بِ سيٌٍد. 
[6-60]  
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ٌ
ح ملا وافقه اىظحٍح سبب اىْسوهقاعدة

ِّ
رج

ُ
ٍِ أوجه  اىظرٌح ٍ

د"دراست ّظرٌت حطبٍقٍتد"اىخفسري  

 (حائو)جاٍعت   اىباحثت: وفاء حمَد ٍطًْ اىعْسي
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ٍْهج اإلٍاً أبً بنر األثرً يف خمخيف احلدٌث ٍِ خاله مخابه: ّاسخ 
وٍْسىخهاحلدٌث   

عًِد. 
ْ
س

َ
ٍ ٌِ

ِّ
ت) ّىر اىد

ّ
 (وزارة األوقاف اىنىٌخٍ

 

 (جاٍعت امليل خاىد)  ظافر بِ حسِ اىعَريد.  4
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ٌ
ت
َّ
ىعٍِ

ُ
ض

ْ
ى
َ
ٍ 

ٌ
ت
َ
اس

َ
رٌٌِِ  ِدر

َ
آُِ اىن

ْ
ر
ُ
 اىقىه اىطٍب ِفً اىق

 (جاٍعت اإلٍاً عبد اىرمحِ بِ فٍظو) شرٌفت بْج أمحد بِ ٍبارك اىغاٍديد. 
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اىشبه اىيغىٌت وأثرها عيى اىْض اىشرعً د"اىْظىص املخعيقت مبسأىت رؤٌت 
أمنىذجاد"اهلل حعاىل يف اَخرة   

 (جاٍعت اجملَعت) عاده بِ عبداىرمحِ طاحل اىعيٍاُد. 
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ٍىخِِه )ث
ُ
 ش

ْ
، عِ

ِّ
ً

ِّ
ارٍ اىرق

ّ
ٍ
َ
اٍِرِ بِِ س

َ
دٍ ع

َّ
حَ

ُ
 حدٌِث َأبً ٍ

ْ
 فٍِه ٍِ

ٌ
سء

ُ
-241ج

هـ( دراست وحتقٍق250  
(شقراءجاٍعت ) اىْرية بْج بدر بِ غساي اىعضٍاًّد.   

[61-97] 

[98-149] 

دراست فقهٍت د"اٍخداد عقد اإلجارة بعد اّخهاء ٍدحه وحطبٍقاحه اىقضائٍت  
 [209-150] ٍقارّت باىْظاً اىسعىدي

[210-254] 

[255-306] 

[307-355] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وصددددحسه وشددددؾم وظددددذ  فددددهملسو هيلع هللا ىلص احلؿددددد ل وافوددددمة وافسددددمم ظددددذ رشددددول ال 

 بعد:ثم أّمو                                                                                                                   تسؾقاًم ـثرًا. 

ـؾـو يعرف ذفك افشعور افؽسر افذي تؾتؼي حوفه وتـودي به ـل افدوائر ادشتغؾي بوفعؾم افؼظي: 

فسحوث افؼظقي هذا هل يعؽس واؿُع ا وافسمال ادطروح بنحلوٍح:. "اإلشمم صوفٌح فؽلِّ زموٍن ومؽون"

 األمر؟ أم أنَّ اكػووالً كؽدًا حيول بغ هذا افـوع من افدرس واالتوول بوفواؿع؟

بضؿٍر -من خمل متوبعتـو هلذا افػضوء ادعرذم، وتتسعـو فؾـتوج افسحثي ادعورص؛ يؿؽــو افؼول 

فسمال افذي يػرضه هذا بلن افسحٌ افؼظي ادعورص ال يعؽس هذه ادؼوفي بودؼدار افؽوذم. وا -مطؿئنٍ 

ـقف فـو أن كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو هو:  -بعد افتسوؤل ظن افسسى افؽومن خؾف هذا افضؿور-افواؿع 

 اآلفقوت افتي كؼسحفو دواـسي افسحٌ افؼظي مستجدات افعك؟

 أهم األشسوب افتي تؼفإػ  -من وجفي كظركو اخلوصي-وؿسل اإلجوبي ظذ هذا افسمال اهلوم؛ كشر 

مع افتلـقد ظذ أن هذه  ظن افدرس ادعورص، -ذم مسوحوت صوشعي-خؾف اكحسور افسحٌ افؼظي 

 إال فغؾسي افتؼؾقد من جفي، واشتقمء شوء افظن فدى 
ٍ
األشسوب ُمَعرضٌي فسوء افػفم من بعض افؼراء، ال فقء

فعؾفو أن دمد من يؾؼي  -رؽم هذا ـؾه-ظدٍد من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي من جفٍي أخرى. فؽــو َكذـرهو 

 ظؾقفو افضوَء افؽوذم ذم مؼوٍم أوشع من هذا ادؼوم.

  يؿؽن حكهو ذم ثمثي أشسوب: -ذم تؼديركو-هذه األشسوب 

حؼقؼته افتفقُّى من ـل جديد، واهلروب إػ ادـطؼي اآلمـي، ادتعؾؼي بوفكاع مع  أوهلو: شسى كػيس،

فو مئوت افسـغ، ال يؿؾك أصحوهبو افدؾوع ظن أكػسفم ادوتى، واكتؼود أصخوٍص وممفػوٍت مه ظؾق

وأؾؽورهم إال بوفوـوفي، من خمل بوحثغ  خرين يعقشون ذم افتوريخ، وال حيسـون شوى هذه ادعورك 

افتورخيقي؛ األمر افذي يشؽل افوؿود افؽوذم الشتؿرارهو. هذا افسعد افـػيس فؾفروب من افواؿع يؼدمه أصحوبه 

من كوع: االصتغول بعؾوم افسؾف، وافزهد ذم افواؿع، وأن افعؾم احلؼقؼي هو افذي يعقش  حتً ظـووين براؿي،

ذم تؾك احلؼى افتورخيقي. ومع ظؾؿـو بلن هذه افشعورات مغوفطي مـطؼقي؛ إذ فقس افسحٌ ذم أمهقي افعؾم 

أن  -هـو-د افتلـقد ادوروث ظن افسؾف، وال رضورة اإلدوم بوفتوريخ ذم ُبعديه افـظري وافتطسقؼي؛ فؽــو كري



هذا افـوع من االكسحوب مل َتُعد صعوراته تؾك تسعػه فتؿريره ذم دوائر افسحٌ افعؾؿي افرصغ. ويؽػي 

أصحوب هذا االدموه االظساف بعدم افؼدرة ظذ توطقف ظؾوم افسؾف ذم معوجلي مشؽمت افواؿع، وأن 

فعؾؿقي دشؽمت افواؿع إػ موورظي ضواحغ اهلروب مو هو إال حقؾي كػسقي تزر االكسحوب من ادعوجلي ا

 افتوريخ.

تؽؿن حؼقؼته ذم ضعف ـثر من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي وافدراشوت  ثوكقفو: شسى موضوظي، 

اإلشممقي. وفقس خوؾقًو ظذ أحٍد أن إدراك ادعـى افؼظي من خمل افـص أمٌر مقسور، وذم متـوول افؽثر من 

فؽن افشلن ذم تـؼقح ادـوط وحتؼقؼه وخترجيه، وهو األمر افذي يستدظي  أصحوب افتخوووت افؼظقي،

اصتامل ادشتغل بوفعؾم افؼظي ظذ ظدٍد من افعؾوم وادعورف بدًءا بعؾوم اآلفي، واكتفوًء بعؾوم افغويوت ِمن 

شواًء ظذ جفي - جفي، واإلدوم بوفواؿع ِمن جفٍي ثوكقي، ومعرؾي  فقوت افتـزيل من جفٍي ثوفثي. وهذه افثمثقي

حمل ضعٍف ـسر فدى رشحيٍي ظريضي من ادـتسسغ فؾعؾم افؼظي؛ األمر  -االكػراد، أو ذم هقئتفو ادجؿوظي

افذي جيعل اصتغوهلم بوفدرس ادعورص من خمل افرؤيي افؼظقي متعذرًا أو متعرسًا؛ وحقـفو يوسح اهلروب إػ 

يؼوم بقء شوى  -وإن ادظى افتحؾقل وافـؼد-د افسوحٌ ؾقفو مسوئل كوجزة، ؿوبعي ذم ؽقوهى افتوريخ، ال يؽو

 افوصف= هو ادتعغ فدى ضعوف افسوحثغ.

ويـضوف إػ هذا افضعِف افعوم ذم األؿسوم افعؾؿقي، وضؾسي افدراشوت افعؾقو: ضعُف  فقوت افؼسول 

افتػرغ افعؾؿي، وجوائز فؾرشوئل افعؾؿقي، وأبحوث افسؿقي ذم اجلومعوت، وظؿوم افـتوج افسحثي، ورشوط 

 افتؿقز، وـذا  فقوت ؿسول ادتؼدمغ إػ اجلومعوت، شواء فؾدراشي أو افتوطقف.

 هذا افسسى ادوضوظي يشؽل رــًو رـقـًو ذم ابتعود افدراشوت افؼظقي ظن ادعورصة واجلدة واالبتؽور.

حقٌ كرى ظدًدا ـسًرا ذم األؿسوم افعؾؿقي يعورض تسجقل افرشوئل ذم افػؾسػوت  ثوفثًو: افتشوه ادعرذم،

ذم حقوته -أو تلثرهم هبذه اددارس، وـلن افطوفى  -ذم زظؿه-خشقي اكحراف افطمب  -مثمً -ادعورصة 

ا ضحقًي أو ـوكو-أشٌر دو يؼسحه األشتوذ أو افؼسم من افؽتى ادؼررة. وؽػل همالء  -خورج أشوار اجلومعي

 معرذمٍّ ال حمدود، شواًء ظذ مستوى  -فؾتشوه ادعرذم فدهيم
ٍ
ظن أن همالء افطمب يتواصؾون مع ؾضوء

ادمفػوت، أو ظؿوم افـتوج ادعرذم ادرئي وادسؿوع، ادـشور ظذ افشسؽي افعـؽسوتقي، بل وشفوفي افتواصل مع 

ذا افػريق فعؾم بلن اصتغول افطوفى بوفدرس رّواد افػؽر افعودي من ادـظامت واألصخوص. وفو تلّمل ه

3 



 -حتً شؿع ادؼف وبكه، وتؼققم افؼسم ادختص، ثم كؼد ادـوؿشغ الحؼوً -ادعورص فألؾؽور وافػؾسػوت 

 أؾضل فه من جفٍي، وفؾـوتٍ ادعرذم من جفٍي أخرى.

إال  -ال ـّثرهم ال -افقوم وأشوأ من هذا افػريق وأـثر تشوهًو معرؾًقو، ؾريٌق  خر، وهو وإن ـون ؿؾقًم  

أكه ؾوظٌل وممثر: زمرة ترى أن االصتغول بودسوئل ادعورصة داخٌل ذم افسدظي، وأن هدي افسؾف ـون مـحًكا 

ذم االصتغول بوفوحي، واإلظراض افؽع ظام يػرضه افواؿع من رؤى وأؾؽور. واحلؼقؼي أكه فو ـون ثؿي ؿول من 

هذا افؼول، وفؽـو كؾػً افـظر إفقه؛ فؽوكه ممثًرا، وذا حضور ذم بعض األؿوال حؼقق بوإلظراض ظـه فؽون 

 األؿسوم افعؾؿقي، َيعرف هذا ـلُّ من يشورك ذم هذه األؿسوم األـوديؿقي.

 أّمو ـقف كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو افذي كؼسحه إلدخول افسحٌ افؼظي ذم ؿؾى ادسوئل ادعورصة؟

بؿؽوٍن جيعؾه حؼقًؼو بؿممتٍر ظؾؿي ُتدظى إفقه افعؼوُل افؽسرة افتي تدرك ؾوحلؼقؼي أن هذا افسمال من افضخومي 

خطورة هذا افواؿع، و ثوره ادؿتدة إػ األجقول افمحؼي، ـام كرى أكه من افرشوخ بؿؽوٍن حيتوج معه إػ ؿراٍر 

توؿد افشعؾي  جريء يتخذه موفك افؼرار ذم مثل هذا ادؾف. وفؽـو شـذـر ظدًدا من اإلضوءات افتي كرجو أن

أن تسفم ذم تؼديم أرضقي يؿؽن أن ُتسـى ظؾقفو افرؤى افتي من  -من وجفي كظركو-فدى ادفتؿغ، وفعؾفو 

 صلهنو أن حتدث افتغقر ادطؾوب.

افرؤيي افتي كؼسحفو ؿد تسدو فسعض ادتعجؾغ يسرًة، أو شفؾَي افتطسقق، وفؽـفو ظـد ادتلمل ذم ؽويي 

 من اآلفقوت وادـوهٍ، بل تستوجى ؿراًرا جريًئو ُتستسفل ذم شسقؾه ـلُّ ادؼوومي افوعوبي، وتستدظي افؽثر

افتي ؿد تواجفه من بعض افؼائح ادذـورة ذم بدايي حديثـو وَمن خيتسئ وراءهو من مجوهر ادؼؾدة، افتي يودق 

 إال ألهنو ال حتسن صقئًو ش"اجلامهر بم ظؼول"ظؾقفو ادثل ادشفور: 
ٍ
 وى إثورة افضوضوء.؛ ال فقء

هذه . "رضورة صقوؽي ؾؾسػي افسحٌ افعؾؿي افؼظي من جديد"هذه افرؤيي يؿؽن اختوورهو ذم  

افوقوؽي اجلديدة تستدظي َتشوُرك افؽثر من افعؼول ادعرؾقي ذم بـوء هذه افوقوؽي اجلديدة، من خمل افؽثر 

معوت افعومل وممشسوهتو افسحثقي، وفوال كػر من ـل من افؾؼوءات ادطوفي مع ادفتؿغ بوفعؾم ذم خمتؾف جو

جومعي مـفم ضوئػي فقتػؼفوا ذم هذا افسوب، وفقـذروا ؿومفم إذا رجعوا إفقفم؛ فؽون حسـًو ؽويي احلسن. 

الحًؼو إظودة افـظر ذم ـقػقي بـوء ادشتغل بوفعؾم افؼظي من جفي، وادطؾوب وشتػرض هذه افوقوؽي اجلديدة 

افؼظي ذم األؿسوم األـوديؿقي وادمشسوت احلؽومقي من جفٍي أخرى. وهذا بدوره يستدظي  من أشوتذة افعؾم

افؽثر من اآلفقوت اإلجرائقي ادتعؾؼي بد: ادـوهٍ، وضرائق افتدريس، ورشوط افتعوؿد، وافؼسول ذم اجلومعوت 
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وخطط األؿسوم شواًء فؾتوطقف أو افدراشي، ورشوط افسؿقوت، ومزرات افتػرغ واالتوول افعؾؿي، 

افعؾؿقي، وضسقعي ادشوريع افسحثقي ؾقفو شواًء افرشوئل افعؾؿقي، أو افـتوج افسحثي فألشوتذة، وـذا مـوؾذ افـؼ، 

 واالصساضوت ادتعؾؼي هبو ...افخ.

إشـودهو إػ افؽؾقوت أو األؿسوم؛ دو  -من وجفي كظري-واحلؼقؼي أن افرؤيي افتي كؼسحفو ال يؿؽن  

تعوكقه افقوم من ترهٍل أضحى يشؽل ظوئًؼو أموم اشتشعور خطورة افواؿع، ؾضًم ظن إدراك افرؤيي ادؼسحي 

افوزارة، ثم وـوالت فتغقر هي فسـوء ادستؼسل. وهلذا كرى أن افذي جيى ظؾقه محل افرايي ذم إحداث هذا ا

من خمل ظدٍد من اآلفقوت افتي يػرض افواؿُع اشتحداَثفو؛  اجلومعوت فؾدراشوت افعؾقو وافسحٌ افعؾؿي،

فؾخروج من ؿؿؼم االكعزال ظن افواؿع ذم افسحٌ افؼظي، بـوًء ظذ دراشوٍت معؿؼٍي من أشوتذة ظؾم االجتامع 

 إدارة افتغقر. وافػؾسػي وافتوريخ وادختوغ ذم ظؾم

هذا افذي كتؼدم به فؾؼراء كعؾم يؼقـًو أكه حمتوٌج إػ تػوقٍل ضويل، فؽـو كطؿع من خمفه أن كحدث 

رشارًة فعؾفو دمد من يـؼؾفو إػ صعؾي افتغقر، واالرتؼوء بوفسحٌ افؼظي إػ مستوى افشعور ادذـور ذم أول 

  ادؼول.

 وال أظؾم

  وظذ  فه وأصحوبه وشؾم تسؾقاًم ـثرا.ملسو هيلع هللا ىلص ؿد وصذ ال وشؾم ظذ كسقـو حم

   

 رـتحريْال سُـْـئيرَ 

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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به اللغىٌت وأثرها على الٌض الشرعً
ُّ
 الش

 (يف اَخرة أمنىذجاحعاىل اهلل  رؤٌت مبسألت املخعلقت الٌظىص) 
 

 إعداد
 عادل بي عبدالرمحي طاحل العلٍاىد. 
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 ًَدص ايبشح

ُمٜمٌٝم٤م قمغم ُم٤م وىمع ُمـ  سمٌٞم٤من اًمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل، هذا اًمٌح٨م يٕمٜمك

سمٕمض أهؾ اًمٌدع ُمـ شمقفمٞمػ ًمٚمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م ظمالوم٤م ًمٚمٛمٕمٝمقد ُمـ ًمٖم٦م 

 سم٤مًمٜمّمقصذًمؽ ًمشمٕمْمٞمدا حلجتٝمؿ وشمروجي٤م عمٕمت٘مدهؿ، وىمد ضم٤مء ذم هذ اًمٌح٨م متثٞمؾ  ،اًمٕمرب

 هت متُّطمٞم٨م ضمٕمؾ اًمٜمٗم٤مة )ًمـ( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ظمرة، سمٛم٠ًمًم٦م رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم أ اعمتٕمٚم٘م٦م

> شمٗمٞمد ًمٖم٦م اًمت٠مسمٞمد، ًمٞمِمٛمؾ اًمٜمٗمل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وومؼ َّمخ جخ مح مججح حج مث

زقمٛمقا أٟمف ُمرادف ُمـ ضمٝم٦م  َّ خي حي جيُّٱُمٕمت٘مدهؿ، ويمذًمؽ اإلدراك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمرؤي٦م ًمٞمِمٛمٚمف اًمٜمٗمل اًمقارد ذم أي٦م، سمؾ سمٚمغ ًمّٞمٝمؿ ًمٚمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م أهنؿ ضمٕمٚمقا 

وسمٞمٜم٧م > اؾماًم سمٛمٕمٜمك )أٓء( أي اًمٜمٕمؿ، َّخنمنىنُّٱطمرف اجلر )إمم( اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ُمٗمٜمديـ شمٚمؽ اًمِمٌف  ،حيٞمؾ اًمٜمص قمـ ُمٕمٜم٤مه ياًمٚمٖم٦م هلذا اًمتحريػ اًمذ أهؾيمٞمػ شمّمدى 

 مح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمنميٕم٦م ُمـ آٟمحراف قمـ احلؼ أو اًمقىمقع ذم اًم٤ٌمـمؾ. ،اًمٚمٖمقي٦م

 اًمِمٌٝم٦م، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜمص، اًمنمقمل. اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

This research reveals the linguistic suspicions and their impact on Sharia 

text، as well as focuses on some heretics acts such as functioning the 

linguistic structures and Arabic styles contrary to the normal purpose of 

Arabic Language. The heretics adopted such approach to strengthen their 

arguments and promote their creed. This research reflects such 

representations in the texts related to the issue of seeing Allah The 

Almighty in the Afterlife. The Arabic grammarians (Negation) indicates 

that the Negative particule (ًمـ/never ever) in the koranic verse (He said: O 

my Lord! Show me (Yourself) ،that I may look upon You.'' Allah said: 

"You cannot see Me); it have the same meaning of affirmation، so the 

negation shall include the present world and the afterlife according to their 

creed. Another example، the (perception) in the koranic verse (No vision 

can grasp Him) as the heretics believe that is a synonymous with the 

linguistic meaning of seeing Allah Almighty to be included in the negations 

mentioned in the koranic verse. Furthermore، they distorted the semantics 

enough that they have used the abbreviation (إمم) mentioned in the koranic 

verse (Looking to their Lord) as a pronoun with the meaning (أٓء) which 

means Lord،s favors. In addition، the researcher revealed how linguistics 

handled such distortions which deviated the text from the proper meaning، 

refuting such linguistic suspicions، for the preservation of the honorable 

sharia against deviation from right or adaption of the falsehood. 

Keywords: Suspicion، Arabic Language، Text، Sharia.  
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 رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وسمٕمد:احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم 

، ذًمؽ أن ًمٖم٦م َّۉ ې ې ې ېُّٱ:وم٘م٤مل >قمغم يمت٤مسمف سم٠مٟمف قمريب  اهلل كوم٘مد أصمٜم

 اًمٕمرب شمٕمد أومّمح اًمٚمُّٖم٤مت، وأسمٞمٜمٝم٤م، وأوؾمٕمٝم٤م، وأيمثره٤م شم٠مدي٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل شم٘مقم ذم اًمٜمٗمقس،

إٓ سمٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م ٤م  صحٞمحً ومٝماًم وٓؾمٞمام ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة، واًمتل ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمٝم٤م 

ُمـ  ،طمٞم٨م شمٜمزل ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وومؼ ُمدًمقهل٤م اًمٚمٖمقي اًمّمحٞمح اًمذي أراده اًمِم٤مرع >اًم٘مرآن

> ًمذا يم٤من هذا اًمٌح٨م اًمذي أو يٜم٠مى سمف قمـ ُم٘مّمقده ،همػم حتريػ يٕمقد قمغم اًمٜمص سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ

شمٕم٤ممم  اهلل ؤي٦مر سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص)سمٕمٜمقان: اًمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م، وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل 

 .(أٟمٛمقذضم٤م أظمرة ذم

  :ايبشح َشه١ً

 وشم١ميد رأهيؿ، ًمتًٜمد اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص قمغم اًمٌدقم٦م أهؾ يثػمه٤م اًمتل اًمِمٌٝم٤مت ُمـ

 اًم٤ٌمـمؾ. ُمـ ومٞمٝم٤م احلؼ سمٞم٤من إمم حتت٤مج واًمتل اًمٚمٖمقي٦م، ُمٕمت٘مدهؿ: اًمِمٌٝم٤مت

 هذه اًمدراؾم٦م دمٞم٥م قمغم: :ايبشح أس١ً٦

 ًمٜمٍمة ُمٕمت٘مدهؿ؟ اًمٚمٖمقي٦م وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦ماًمؽمايمٞم٥م  اًمٌدع هؾ وفمَّػ أهؾ -

 هؾ ًمٚمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م أصمر ذم حتريػ ُمٕمٜمك اًمٜمص اًمنمقمل؟ ويمٞمػ يٛمٙمـ شمٗمٜمٞمد شمٚمؽ اًمِمٌف؟ -

 أٖداف ايبشح:

اًمتٜمٌٞمف قمغم ُمـ وفمَّػ اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م، وطمّرف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ًمٞمًٜمد ؿمٌٝمتف، ويٜمٍم سمدقمتف،  -3

 ودومع شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م مح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمنميٕم٦م.

أسمق  ي٘مقل مهٞم٦م اعمٕمروم٦م سمٚمٖم٦م اًمٕمرب، وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م، وقمالىم٦م ذًمؽ سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م،ومٞمف إسمراز ٕ -4

وأيمثر اخلالومٞم٤مت ذم إدي٤من إٟمام ُمٜمِم١مه٤م ُمـ شمٗم٤موت "(:  ه772)ت اًمِمٜمؽميٜمل سمٙمر
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"اًمدرضم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٚم٤ًمن
( ذم يمت٤مسمف اخلّم٤مئص سم٤مسًم٤م أؾمامه:  ه4;5ضمٜمل )ت اسمـ وقم٘مد. (3)

 .(4)"آقمت٘م٤مدات اًمديٜمٞم٦م سم٤مب ومٞمام ي١مُمٜمف قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ"

أن سمٕمض طمّذاق اًمٚمٖم٦م رسمام دسَّ سمدقمتف سمخٗم٤مء، يًٜمده ذم ذًمؽ ُمٚمٙمتف اًمٚمٖمقي٦م، وطمًـ  -5

اخلٗمل اًمذي هق أدق ُمـ دسمٞم٥م "قم٤ٌمرشمف، طمتك إن سمٕمض أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ شمٙمقن ُمـ اًمٌمء 

اؾمتخرضم٧م ُمـ "(:  ه47:، ىم٤مل اًمٌٚم٘مٞمٜمل )ت(5)"اًمٜمٛمؾ، يٙم٤مد آـمالع قمٚمٞمف يٙمقن يمِمٗم٤م

وُمـ "، وٟمٌف قمغم ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٘مقًمف: (6)"اقمتزآ سم٤معمٜم٤مىمٞمشاًمٙمِم٤مف 

ه١مٓء ُمـ يٙمقن طمًـ اًمٕم٤ٌمرة ومّمٞمح٤م، ويدس ذم يمالُمف...طمتك إٟمف يروج قمغم ظمٚمؼ 

 .(7)"يمثػم

  سدٚد ايبشح:

وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل  -أقمٜمل اًمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م-طمٞم٨م إن دراؾم٦م هذا اعمقوقع وسمحثف 

سمٛم٠ًمًم٦م رؤي٦م اهلل ذم أظمرة  اعمتٕمٚم٘م٦م ٍم هذه اًمدراؾم٦م قمغم اًمٜمّمقصـمقيؾ ضمدا> ًمذا ؾمت٘مت

 يمٛمث٤مل قمغم شمقفمٞمػ اعمخ٤مًمٗملم ًمألؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م ًمت٘مرير قم٘مٞمدهتؿ.

 ايدزاسات ايشابك١:

 ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل هل٤م صٚم٦م سم٤مًمٌح٨م ُم٤م ي٠ميت:

ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم آؾمتدٓل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة، رؾم٤مًم٦م  -3

ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ، إقمداد: حمٛمد سمـ 

ومٝمد اًمداود. هذه اًمرؾم٤مًم٦م شُمٕمٜمك سمٌٞم٤من ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م دون آؾمت٘مّم٤مء ذم سمٞم٤من إدًم٦م 

وم٤معم٘مّمقد سم٤مٓؾمتدٓل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمٜمقان: هق "٘مدُم٦م: طمٞم٨م ي٘مقل ُم١مًمٗمٝم٤م ذم اعم

دراؾم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل فمٝمرت ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم 

                                                           

ناعمٚمؽ اًمِمٜمؽميٜمل،  شمٜمٌٞمف إًم٤ٌمب ذم ومْم٤مئؾ اإلقمراب، حمٛمد سمـ قمٌد (3)   .89، ص ه3638، 3ط، قمامر دار: قمامَّ

  . 5/467، م4228 ،6اسمـ ضمٜمل اعمقصكم، ُمٍم: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ط اخلّم٤مئص، قمثامن (4) 

 .4/422 ، ه:363، 3ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، ط ،آٟمتّم٤مف ُمـ اًمٙمِم٤مف، اسمـ اعمٜمػم، ُمٓمٌقع ُمع اًمٙمِم٤مف (5) 

 .465/ 6،  ه6;35، اعمٍمي٦م اهلٞمئ٦م ُمٓمٌٕم٦م: ، ُمٍماًمًٞمقـمل سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌداإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،  (6) 

 .48، ص ه2;36 احلٞم٤مة، ُمٙمت٦ٌم دار سمػموت،، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ أمحدُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم،  (7) 
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ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وآؾمتدٓل هب٤م.... طمٞم٨م إن اعمراد ُمٕمروم٦م ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م 

 . "٤مء ذم سمٞم٤من اؾمتدٓهلؿواجلامقم٦م ذم هذا اعمقوقع وًمٞمس اعمٓمٚمقب آؾمت٘مّم

 سمح٨م واعمٕمتزًم٦م، اًمًٜم٦م قمٜمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن إقمراب شمقضمٞمف ذم واًمتٜمزيف اًمتقطمٞمد أصمر -4

شمٜم٤مول ومٞمف  .اًمًٕمٞمد اًم٘م٤مدر قمٌد ظم٤مًمد: إقمداد أداب، يمٚمٞم٦م إردٟمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم،

 احلدي٨م قمـ )ًمـ( ذم صٗمحتلم.

 سمح٨م واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن ًمٜمّمقص واًمٚمٖمقي اًمٜمحقي اًمتقضمٞمف ذم إؿمٕمري٦م اًمٕم٘مٞمدة أصمر -5

 .ذي٤مب طمًلم وم٤مرس ؿم٤مهر: إقمداد اًمٕمٚمٞم٤م، اًمدراؾم٤مت يمٚمٞم٦م إردٟمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم،

ُمـ ذًمؽ  ىمرر ومٞمف ُم١مًمٗمف قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة ذم أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة، يمٜمٗمل سمٕمض اًمّمٗم٤مت هلل 

 قم٘مد ُمٌحًث٤م سمٕمٜمقان: )شمقضمٞمف ٟمّمقص قمٚمق اهلل ذم اًمًامء(.

 واًمث٤مُمـ اًم٤ًمسمع اًم٘مرٟملم ذم اًمٌالهمٞم٦م اعم١مًمٗم٤مت اًمٕم٘مٞمدة ذم ٔي٤مت اًمٌالهمل اًمتقضمٞمف -6

يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،  اإلؾمالُمٞم٦م، ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم اهلجريلم، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م

 حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ يقؾمػ: إقمداد ىمًؿ اًمٌالهم٦م واًمٜم٘مد وُمٜمٝم٩م إدب اإلؾمالُمل،

ٞمف طمروف اعمٕم٤مين، وُمـ وٛمٜمٝم٤م دًٓم٦م شمٜم٤مول وم ،)اًمدًٓم٦م( :قم٘مد ُمٌحًث٤م سمٕمٜمقان .اًمٕمٚمٞمقي

 هؾ شمدل قمغم شم٠مسمٞمد اًمٜمٗمل؟ ،اًمالم قمغم اًمتٕمٚمٞمؾ أو اًمٕم٤مىم٦ٌم، حتّدث سمٕمده٤م قمـ )ًمـ(

 :اًمدراؾم٦م هذه وسملم سمٞمٜمف واًمٗمرق

أن هذا اًم٤ٌمب ًمف صٚم٦م سم٤معمٌح٨م إول ُمـ هذه اًمدراؾم٦م اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم أرسمٕم٦م  أوًٓ:

 ُم٤ٌمطم٨م.

أن اعم١مًمػ قمٜمد ذيمره ًمٜمّمقص اعمخ٤مًمٗملم ايمتٗمك سمٜمص ًمٚمٛمٕمتزًم٦م، وآظمر ًمٚمزيدي٦م، سمٞمٜمام  صم٤مٟمٞم٤ًم:

هذه اًمدراؾم٦م شمٜم٤موًم٧م قمدة ٟمّمقص ًمٚمٛمٕمتزًم٦م واإلُم٤مُمٞم٦م، واًمزيدي٦م، واإلسم٤موٞم٦م، ويمذًمؽ ُمـ 

 .يم٤مسمـ قمٓمٞم٦م وي٤مؾملم اًمٕمٚمٞمٛملشم٠مصمر هبؿ ُمـ إؿم٤مقمرة 

ٞمٜمام هذه اًمدراؾم٦م شمٜم٤موًم٧م اًمرد ُمـ ذم أوضمف اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ايمتٗمك سم٠مرسمٕم٦م أوضمف، سم صم٤مًمث٤ًم:

 ؾمٌٕم٦م أوضمف.
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ودراؾم٦م،  مجًٕم٤م اًمٕم٘مدي، آدم٤مه وقء ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٔي٤مت اإلقمرايب اًمتقضمٞمف شمٕمدد -7

اًمٕمرسمٞم٦م، ىمًؿ اًمٜمحق  اًمٚمٖم٦م يمٚمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٦م رؾم٤مًم٦م ديمتقراه،

)إقمراب  :قم٘مد سم٤مسًم٤م سمٕمٜمقان .اًمًٞمػواًمٍمف ووم٘مف اًمٚمٖم٦م، إقمداد حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ محد 

 ،اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م واًمثامٟمقن/ ٟمقاص٥م اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع )ًمـ( :ذيمر ومٞمف ،اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع(

 ٟم٤مىمش ومٞمف دًٓم٦م )ًمـ( هؾ هل ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل؟

 واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم هذه اًمدراؾم٦م:

٦م : أن هذا اًم٤ٌمب ًمف صٚم٦م سم٤معمٌح٨م إول ُمـ هذه اًمدراؾم٦م اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم أرسمٕمأوًٓ 

 ُم٤ٌمطم٨م.

أٟمف سمح٨ٌم ىم٤مئؿ قمغم آؾمت٘مّم٤مء واًمتتٌع ذم ": أن ُم١مًمػ اًمرؾم٤مًم٦م ذيمر ذم ؾمامت سمحثف: صم٤مٟمٞم٤مً 

إقمراب أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٜمدرج ذم إـم٤مر اًمٌح٨م، وًمٞمس ىم٤مئاًم قمغم آظمتٞم٤مر أو آىمتّم٤مر قمغم 

 ًمػ واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.، سمٞمٜمام هذه اًمدراؾم٦م شمٕمٜمك سم٢ميراد اًمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م اًمتل اؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م اعمخ٤م"اًمٜمامذج

: أن اعم١مًمػ قمٜمد ذيمره ًمٜمّمقص اعمخ٤مًمٗملم ايمتٗمك سمٜمص ًمٚمٛمٕمتزًم٦م، وآظمر ًمإلُم٤مُمٞم٦م، صم٤مًمث٤مً 

سمٞمٜمام هذه اًمدراؾم٦م شمٜم٤موًم٧م قمدة ٟمّمقص ًمٚمٛمٕمتزًم٦م واإلُم٤مُمٞم٦م، واًمزيدي٦م، واإلسم٤موٞم٦م، ويمذًمؽ ُمـ 

 .يم٤مسمـ قمٓمٞم٦م وي٤مؾملم اًمٕمٚمٞمٛملشم٠مصمر هبؿ ُمـ إؿم٤مقمرة 

اعمخ٤مًمٗملم ايمتٗمك سمثالصم٦م أوضمف، سمٞمٜمام هذه اًمدراؾم٦م شمٜم٤موًم٧م اًمرد ُمـ : ذم أوضمف اًمرد قمغم راسمٕم٤مً 

 ؾمٌٕم٦م أوضمف.

 وهذه اًمرؾم٤مًم٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م مم٤م اؾمتٗمدت ُمٜمف ذم هذا اًمٌح٨م.

 وُمٜمٝم٤م: اًمرؤي٦م، ُم٠ًمًم٦م ذم أظمرى دراؾم٤مت

 يمٚمٞم٦م اًمٕمزيز، قمٌد اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم، رؾم٤مًم٦م اًمًٚمػ وآقمتزال، سملم اهلل رؤي٦م -8

 زاُمؾ. اًمرمحـ قمٌد ُمريؿ إقمداد: اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت اًمنميٕم٦م

صٗمح٦م، حتتقي قمغم سم٤مسملم، واًمٗمرق  3:7 ىمراسم٦م ذم ، وشم٘مٕم ه;;35- ه:;35اًمرؾم٤مًم٦م قم٤مم 

 سمٞمٜمٝم٤م وسملم هذه اًمدراؾم٦م:
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 إمم يتٓمرق مل ًمٙمٜمف واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م، اعمٕمتزًم٦م أدًمف ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم اًم٤ٌمب إول ذيمر أوًٓ:

يٛمثؾ ٟمّمػ -اًم٤ٌمب  هذا ظمالل يذيمر مل اًم٤ٌمطم٨م أن ظيالطم ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم، اًمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م

 اًمًٜم٦م إٓ ٟمّم٤م واطمدا ٓسمـ أيب اًمٕمز ُمـ ذح اًمٓمح٤موي٦م. ٕهؾ ُمرضمع أي -اًمرؾم٤مًم٦م

قمٜمد ُمٜم٤مىمِم٦م اًم٤ٌمطم٨م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ذم اًمرؾم٤مًم٦م قمٛمقُم٤م، اؾمتٜمد ذم ذًمؽ إمم قمدة ُمراضمع  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 ًمألؿم٤مقمرة.

 اًمنميٕم٦م قمٌد اًمٕمزيز، يمٚمٞم٦م اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم، ومٞمٝم٤م، رؾم٤مًم٦م اًمٙمالم وحت٘مٞمؼ اهلل رؤي٦م -9

 احلٛمد. اًمٜم٤مس أمحد اإلؾمالُمٞم٦م، إقمداد واًمدراؾم٤مت

 وىمد ُمٓمٌققم٦م، رؾم٤مًم٦م صٗمح٦م، وهل 485 ذم ، شم٘مٕم ه9;35- ه8;35 قم٤مم اًمرؾم٤مًم٦م

 رؤي٦م اًمدٟمٞم٤م، ذم اهلل ُمٜمٝم٤م: رؤي٦م ُمقوققم٤مت، قمدة ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ ( ومّمال، شمٜم٤مول33قمغم ) اؿمتٛمٚم٧م

اعمٜم٤مم،  ذم شمٕم٤ممم اهلل اًمدٟمٞم٤م، رؤي٦م ذم شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مٚم٥م اهلل رأؾمف، رؤي٦م سمٕمٞمٜمل اًمدٟمٞم٤م ذم ًمرسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اجلٜم٦م. ذم ًمرهبؿ اعم١مُمٜملم اًم٘مٞم٤مُم٦م، رؤي٦م يقم اهلل رؤي٦م

 ذم ًمرهبؿ اعم١مُمٜملم واًمذي ًمف صٚم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م هق اًمٗمّمؾ إظمػم اعمتٕمٚمؼ سمرؤي٦م

 اجلٜم٦م، واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم هذه اًمدراؾم٦م:

 إصم٤ٌمت اًمرؤي٦م، واًمرد قمغم واًمًٜمف قمغم اًمٙمت٤مب ُمـ إدًم٦م اًمٗمّمؾ هذا ذم أن اعم١مًمػ ذيمر

 طم٤مزم أيب سمـ ىمٞمس قمـ شمروى وأهن٤م آطم٤مد، أطم٤مدي٨م اعمروي٦م سم٠مهن٤م إطم٤مدي٨م ذم ـمٕمٜمٝمؿ ذم اعمٕمتزًم٦م

 اخلقارج... رأي يرى اًمذي

قمدة ٟمّمقص ًمٚمٛمٕمتزًم٦م،  -قمٜمد قمرض ؿمٌف اعمخ٤مًمٗملم-سمٞمٜمام هذه اًمدراؾم٦م ذيمرت 

يم٤مسمـ قمٓمٞم٦م وي٤مؾملم واإلُم٤مُمٞم٦م، واًمزيدي٦م، واإلسم٤موٞم٦م، ويمذًمؽ ُمـ شم٠مصمر هبؿ ُمـ إؿم٤مقمرة 

، واجلّم٤مص ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، وذم قمرض اًمِمٌف قمٜمٞم٧م هذه اًمدراؾم٦م سم٤مؾمت٘مّم٤مء ؿمٌف اًمٕمٚمٞمٛمل

عمخ٤مًمٗملم قمٜمٞم٧م يمذًمؽ سم٠من يٙمقن ُمـ أئٛم٦م هذا اًمِم٠من اعمخ٤مًمٗملم اًمٚمٖمقي٦م، وقمٜمد اًمرد قمغم ؿمٌف ا

 ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م اعمت٘مدُملم.
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 َٓٗر ايبشح:

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمٜم٘مدي، وذًمؽ سمتتٌع اًمِمٌف اًمٚمٖمقي٦م، اًمتل اؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٗم٤مة ًمرؤي٦م اهلل 

 ذم أظمرة ذم شم٘مرير قم٘مٞمدهتؿ، وٟم٘مده٤م وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل.

 خط١ ايبشح:

 وأرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م: ، ومتٝمٞمد،ُم٘مدُم٦ماؿمتٛمؾ هذا اًمٌح٨م قمغم 

 اًمٕم٘مدي. آٟمحراف ذم وأصمره اًمٚمٖمقي متٝمٞمد: اًمْمٕمػ

 حج مث هت متُّسم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٚمٖمقي دومع ؿمٌٝم٦م آؾمتدٓل :اعمٌح٨م إول

 [ ذم ٟمٗمل رؤي٦م اهلل ذم أظمرة.365]إقمراف: َّمخ جخ مح مججح

 مي خي حي جيُّٱ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمٚمٖمقيدومع ؿمٌٝم٦م آؾمتدٓل  :اًمث٤ميناعمٌح٨م 

 ذم ٟمٗمل رؤي٦م اهلل ذم أظمرة. [325 ]إٟمٕم٤مم:ٌَّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

 من خن حن ىميمجنُّٱٱ:دومع ؿمٌٝم٦م ُمـ ُمٜمع آؾمتدٓل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 [ ذم إصم٤ٌمت رؤي٦م اهلل ذم أظمرة. 45، 44]اًم٘مٞم٤مُم٦م: َّىن

إٟمٙمؿ ؾمؽمون رسمٙمؿ، يمام شمرون » :دومع ؿمٌٝم٦م ُمـ ُمٜمع آؾمتدٓل سمحدي٨م :اعمٌح٨م اًمراسمع

 .ذم إصم٤ٌمت رؤي٦م اهلل ذم أظمرةش هذا اًم٘مٛمر

 وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م، صمؿ ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر، واعمراضمع. اخل٤ممت٦م:

 اإلقم٤مٟم٦م واًمتقومٞمؼ. ؾم٤مئال اعمقمم 
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 ايضعف ايًغٟٛ ٚأثسٙ يف االحنساف ايعكدٟ:

ذم ذًمؽ، ىم٤مل قمٛمرو سمـ  اأصمراعمت٠مُمؾ ذم آٟمحراوم٤مت اًمٕم٘مدي٦م جيد أن ًمٚمْمٕمػ اًمٚمٖمقي 

أهٚمٙمتٝمؿ " :، وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي(3)"أيمثر ُمـ شمزٟمدق سم٤مًمٕمراق جلٝمٚمٝمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م" اًمٕمالء:

ُم٤م ضمٝمؾ اًمٜم٤مس وٓ اظمتٚمٗمقا إٓ ًمؽميمٝمؿ " :، وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل(4)"فاًمٕمجٛم٦م يت٠موًمقن قمغم همػم شم٠مويٚم

 .(5)"ـم٤مًمٞمس ًم٤ًمن اًمٕمرب، وُمٞمٚمٝمؿ إمم ًم٤ًمن أرؾمٓم٤م

هبذا اجل٤مٟم٥م، ىم٤مل قمٛمر  ًمذا اقمتٜمك اًمًٚمػ ُمٜمذ اًمّمدر إول، ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م 

أهي٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سمديقاٟمٙمؿ، ؿمٕمر اجل٤مهٚمٞم٦م، وم٢من ومٞمف شمٗمًػم يمت٤مسمٙمؿ وُمٕم٤مين ": سمـ اخلٓم٤مب 

إذا ؾم٠مًمتٛمقين قمـ همري٥م اًم٘مرآن وم٤مًمتٛمًقه ذم اًمِمٕمر وم٢من ": ، وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس(6)"يمالُمٙمؿ

 .(7)"اًمِمٕمر ديقان اًمٕمرب

وُم٤م زال اًمًٚمػ وُمـ يم٤من قمغم هدهيؿ يًتدًمقن قمغم ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٙمالم "

أو شمريمٞم٥م رضمٕمقا إمم يمالم اًمٕمرب  ٦م،اًمٕمرب ُمـ ؿمٕمر وهمػمه، وإذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ ًمٗمٔم

 اعمًتدل> إذ آؾمتدٓل سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ أهؿ ُم٤ٌمٟمٞمف ؾمالُم٦م ًمٖم٦م> (8)"وأؾمٚمقهب٤م ذم اًمٙمالم

ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن واحلدي٨م ُمـ أن يٕمرف ُم٤م يدل قمغم ُمراد اهلل ورؾمقًمف وٓ سمد ": اسمـ شمٞمٛمٞم٦مىم٤مل 

ومٛمٕمروم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ظمقـمٌٜم٤م هب٤م مم٤م يٕملم أن ٟمٗم٘مف ُمراد اهلل  ؟ُمـ إًمٗم٤مظ، ويمٞمػ يٗمٝمؿ يمالُمف

ورؾمقًمف سمٙمالُمف، ويمذًمؽ ُمٕمروم٦م دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم اعمٕم٤مين، وم٢من قم٤مُم٦م والًم٦م أهؾ اًمٌدع هبذا 

                                                           

 .54ص، إٟم٤ٌمري اسمـ ،إًم٤ٌمء ذم ـمٌ٘م٤مت إدسم٤مء ٟمزه٦م (3) 

 .;;4/ 4، اًمِم٤مـمٌك آقمتّم٤مم، (4) 

 .:6ص، ًمًٞمقـملا ،، وصقن اعمٜمٓمؼ واًمٙمالم(32/96، ، اًمذهٌل( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء5) 

 .32/333، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمٌل (6) 

 .46/ 3، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (7) 

 .4/663، طمًـ قمغم آقمت٘م٤مد، قمثامن ُم٤ًمئؾ قمغم آؾمتدٓل ُمٜمٝم٩م (8) 
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ٚمقن يمالم اهلل ورؾمقًمف قمغم ُم٤م يّدقمقن أٟمف دال قمٚمٞمف، وٓ يٙمقن إُمر اًم٥ًٌم> وم٢مهنؿ ص٤مروا حيٛم

 .(3)"يمذًمؽ

وُمٜمٝم٤م خترصٝمؿ قمغم اًمٙمالم ذم "وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم سمٞم٤من طم٤مل أهؾ اًمٌدع وصٗم٤مهتؿ: 

اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٕمرسمٞملم ُمع اًمٕمزوف قمـ قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًمذي يٗمٝمؿ سمف قمـ اهلل ورؾمقًمف، ومٞمٗمت٤مشمقن 

 .(4)"يديٜمقن سمف، وخي٤مًمٗمقن اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿقمغم اًمنميٕم٦م سمام ومٝمٛمقا، و

ويٌلم اسمـ اًم٘مٞمؿ ُم٤م آل إًمٞمف ذًمؽ اًمتقفمٞمػ اًمٚمٖمقي ًمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞم٘مقل: 

وأٟم٧م دمد مجٞمع هذه اًمٓمقائػ شمٜمزل اًم٘مرآن قمغم ُمذاهٌٝم٤م وسمدقمٝم٤م وآرائٝم٤م، وم٤مًم٘مرآن قمٜمد "

اجلٝمٛمٞم٦م ضمٝمٛمل، وقمٜمد اعمٕمتزًم٦م ُمٕمتززم، وقمٜمد اًم٘مدري٦م ىمدري، وقمٜمد اًمراومْم٦م راوميض، ويمذًمؽ 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ُّهق قمٜمد مجٞمع أهؾ اًم٤ٌمـمؾ 

 .(5)"[56: ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل َّٹ

ىم٤مل اسمـ إقمرايب:  ،قمٚمٞمف ئًمذا دمد سمٕمض أهؾ إهقاء يٚمتٛمس ًمٌدقمتف ُمًتٜمدا ًمٖمقي٤م يتٙم

ڈ ژ ژ  ُّسمٕمض ًمٖم٤مت اًمٕمرب وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: أرادين اسمـ أيب دؤاد أن أـمٚم٥م ًمف ذم "

 .(6)"وٓ وضمدشمف ،[ اؾمتقى سمٛمٕمٜمك: اؾمتقمم، وم٘مٚم٧م ًمف: واهلل ُم٤م يٙمقن هذا7]ـمف: َّڑ

ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦م يمثػما ُمـ اعم٤ًمئؾ  ذم يمت٤مسمف اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٞم٦ٌم ذم اًمرد قمغم وىمد أورد اًمٓمقذم

صمؿ ىم٤مل سمٕمد أن  ،اًمنمقمٞم٦م اًمتل يم٤من اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م ُمٜمِم٠مه ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي ًمٚمٜمص اًمنمقمل

وًمقٓ اعمٚمؾ ويمراهٞم٦م اإلُمالل ًمٙم٤من ذم اًمًٌط جم٤مل، إذ ًمق "ذيمر ٟمامذج ُمـ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ: 

 .(7)"اؾمت٘مّمٞمٜم٤م اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م ًمٙم٤مٟم٧م ُم٘مدار صمٚم٨م اًمٗم٘مف

إُمثٚم٦م اًمتل يم٤من ًمٚمج٤مٟم٥م  إطمدىوُم٤م هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م إٓ 

 اًمٚمٖمقي أصمر ومٞمٝم٤م.

                                                           

 .338/ 9، اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٗمت٤موى، ؿمٞمخ جمٛمقع (1) 

 .3/394، اًمِم٤مـمٌك، آقمتّم٤مم (2) 

 .5:ص، اًم٘مٞمؿ ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ، اسمـ (3) 

 .632-;62/ 3، اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلؾمالُمٞم٦م، اجلٞمقش ( اضمتامع6) 

 .853ص (5) 
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 املبشح األٍٚ

ٱَّمخ جخ مح مججح حج مث هت متُّ بكٛي٘ تعاىل: ايًغٟٛ دفع شب١ٗ االستدالٍ

 ص يف ْفٞ زؤ١ٜ اهلل يف اآلخس143.٠طاألعساف: 

 ٚفٝ٘ َطًبإ:

 :املطًب األٍٚ: عسض ايشب١ٗ

 ًّ طمرف اًمٜمّم٥م )ًمـ( يٗمٞمد اًمٜمٗمل  زقمٛمٝمؿ أنَّ  :ؽ هب٤م اًمٜمٗم٤مة ًمٚمرؤي٦ماًمِمٌٝم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل مت

 :ىمد شمٌٜمك هذا اًمرأيو ا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،ومدل ذًمؽ قمغم ٟمٗمل رؤي٦م اهلل أسمدً  >قمغم وضمف اًمت٠مسمٞمد

سمٕمض إؿم٤مقمرة يم٤مسمـ قمٓمٞم٦م وي٤مؾملم  سمذًمؽيمام شم٠مصمر  ،اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمزيدي٦م واإلسم٤موٞم٦م

  فُٔ املعتزي١:، اًمٕمٚمٞمٛمل

ًٌ " هب٤م: ( ي٘مقل ُمًتدٓ ه637اًم٘م٤ميض قمٌداجل٤ٌمر )ت -  متُّ :٤م ًم١ًماًمفهق أٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل جمٞم

و)ًمـ( ُمقوققم٦م ًمٚمت٠مسمٞمد وم٘مد ٟمٗمك أن  ،َّمخ جخُّ :ىم٤مل ،َّمج حج مث هت

، (3)"يٙمقن ُمرئٞم٤م اًمٌت٦م، وهذا يدل قمغم اؾمتح٤مًم٦م اًمرؤي٦م قمٚمٞمف...إن )ًمـ( ُمقوققم٦م ًمٚمت٠مسمٞمد

ًمف سمتجكم طمٞم٨م أوَّ  >َّٱجع مظ حط مضُّٱوأيد رأيف هذا سمت٘مدير اعمْم٤مف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ومٚمام أفمٝمر ُمـ آي٤مشمف وىمدرشمف ُم٤م  َّٱجع مظ حط مضُّ :واعمراد سم٘مقًمف"رسمف، وم٘م٤مل: ىمدرة 

  . (4)"أوضم٥م أن يّمػم ديم٤م... ومٞمج٥م أن حيٛمؾ قمغم إفمٝم٤مر ىمدرشمف

وم٢من "ه( ذم شمٗمًػمه هلذه أي٦م ي٘مقل ُمًتدٓ قمغم ٟمٗمل اًمرؤي٦م: :75واًمزخمنمي )ت   -

؟ ىمٚم٧م: شم٠ميمٞمد اًمٜمٗمل اًمذي شمٕمٓمٞمف )ٓ( ـْ وذًمؽ أن )ٓ( شمٜمٗمك اعمًت٘مٌؾ.  >ىمٚم٧م: ُم٤م ُمٕمٜمك ًَم

، ا. واعمٕمٜمك: أّن ومٕمٚمف يٜم٤مذم طم٤مزما، وم٢مذا أيمدت ٟمٗمٞمٝم٤م ىمٚم٧م: ًمـ أومٕمؾ همدً شم٘مقل: ٓ أومٕمؾ همدً 

 حي جيُّ :وم٘مقًمف ،[95احل٩م: ]َّىه مه جه ين ىن منُّ :يم٘مقًمف

شم٠ميمٞمد وسمٞم٤من، ّٕن  َّمخ جخُّٱٟمٗمك ًمٚمرؤي٦م ومٞمام يًت٘مٌؾ، و >[325إٟمٕم٤مم: ]َّخي

وم٠مٟم٧م شمٚمحظ هٜم٤م أن اًمزخمنمي ضمٕمؾ )ًمـ( ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل، وأن  .(5)"اعمٜمٗمل ُمٜم٤مف ًمّمٗم٤مشمف
                                                           

 .486ص، اجل٤ٌمر قمٌد ، اًم٘م٤ميضذح إصقل اخلٛم٦ًم (3) 

 .;6/43 ،اجل٤ٌمر قمٌد ، اًم٘م٤ميضاعمٖمٜمل :، واٟمٔمر:;4ص، اجل٤ٌمر قمٌد ، اًم٘م٤ميضُمتِم٤مسمف اًم٘مران (4) 

 .368-367/ 4، ًمزخمنميا ،( اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ5) 



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        489 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

ؿم٤مرة ُمٜمف قمغم إوم٤مدهت٤م إسمج٤مُمع آؾمتح٤مًم٦م  ،)ًمـ( ـ)ًمـ( يمٜمٗمل ظمٚمؼ اًمذسم٤مب سم ـٟمٗمل اًمرؤي٦م سم

صمؿ "ُم٤مم ُم٤مًمؽ: اإلاًمت٠مسمٞمد، ُمع أٟمف ذم يمت٤مسمف إٟمٛمقذج سح سم٠من )ًمـ( ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل، ىم٤مل 

سمـ )ًمـ( وهق اًمزخمنمي ذم أٟمٛمقذضمف، أذُت إمم وٕمِػ ىمقل ُمـ رأى شم٠مسمٞمد اًمٜمٗمل 

٦م ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل وطم٤مُمٚمف قمغم ذًمؽ اقمت٘م٤مده أن اهلل ٓ يُ  رى، وهق اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ، سمّمحَّ

وشم٤مسمع ، (3)"، أقمٜمل: صمٌقت اًمرؤي٦م، ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمـ أهٚمٝم٤م، وأقم٤مذٟم٤م ُمـ قمدم اإليامن هب٤مملسو هيلع هللا ىلص

طمٞم٨م ي٘مقل ذم  ،( ه793ت) اًمِمقيم٤مين اخل٤موراٟمك اًمزخمنمي ذم ذًمؽ شمٚمٛمٞمذه ريمـ اًمديـ

)ًمـ( وهل ًمٚمٜمٗمل قمغم اًمت٠مسمٞمد، وًمرد ىمقل ُمـ " :قمرابإليمت٤مسمف اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد ذم ا

 .(4)"ي٘مقل: ؾمٞم٘مقم زيد وؾمقف ي٘مقم زيد ٟمحق: ًمـ ي٘مقم زيد

 َٚٔ ايشٝع١: 

وىمد اؾمتدل هبذه أي٦م "( ذم أُم٤مًمٞمف ي٘مقل ُمًتِمٝمدا هبذه أي٦م:  ه658قمكم اعمقؾمقي )ت -

قمغم أٟمف شمٕم٤ممم ٓ يرى سم٤مٕسمّم٤مر ُمـ طمٞم٨م ٟمٗمل اًمرؤي٦م ٟمٗمٞم٤م قم٤مُم٤م  (5)يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمقطمديـ

صمؿ أيمد سم٠من قمٚمؼ اًمرؤي٦م سم٤مؾمتٛمرار اجلٌؾ اًمذي قمٚمٛمٜم٤م أٟمف مل  ،َّمخ جخُّٱسم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

  .(6)"اًمٌمءيًت٘مر، وهذه ـمري٘م٦م ًمٚمٕمرب ذم شمٌٕمٞمد 

ٱ:وىمقًمف"ن ي٘مقل: آ( ذم يمت٤مسمف اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مر ه682أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد اًمٓمقد )ت   -

يراه قمغم اًمقضمف اًمذي ؾم٠مًمف، وذًمؽ دًمٞمؾ  ضمقاب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عمقؾمك أٟمف ٓ َّمخ جخُّ

 ىهُّ :ٕن )ًمـ( شمٜمٗمل قمغم وضمف اًمت٠مسمٞمد، يمام ىم٤مل >رى ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرةقمغم أٟمف ٓ يٌ 

 .(7)" [7;اًمٌ٘مرة: ]َّجي يه

                                                           

 .5/3753، اسمـ ُم٤مًمؽ، ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (3) 

 .327ص، قمرابإلاًم٘مقاقمد واًمٗمقائد ذم ا (4) 

 وُمرادهؿ ٟمٗمل مجٞمع صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم.، ( يٕمٜمل سمف إصؾ إول قمٜمد اعمٕمتزًم٦م اًمذي يًٛمقٟمف اًمتقطمٞمد5) 

 .4/443، أُم٤مزم اعمرشم٣م اعمًٛمك همرر اًمٗمقائد ودرر اًم٘مالئد (6) 

   .6/758، آنشمٗمًػم اًم٘مراًمتٌٞم٤من ذم  (7) 
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 جخ محُّٱٱ" ( ذم يمت٤مسمف جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن::76ىم٤مل اًمٗمْمِؾ اًمٓمَّؼمد )ت:و -

يٜمٗمل قمغم وضمف اًمت٠مسمٞمد، يمام  (ًمـ) هذا ضمقاب ُمـ اهللِ، وُمٕمٜم٤مه: ٓ شمراين أسمدًا> ٕن َّمخ

ـْ َيَتَٛمٜمَّْقُه َأسَمًداُّىم٤مل:   .  (3)"َّىهيه مه جه ين ىن منُّ، وىم٤مل: ََّوًَم

 َٚٔ ايزٜد١ٜ:

ووضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م أن "( ذم يمت٤مسمف يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م ي٘مقل:  ه885 اسمـ سمدر اًمديـ )ت  -

 جه ين ىن منًُّمٗمٔم٦م )ًمـ( ُمقوققم٦م ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ٓؾمتٖمراق اًمٜمٗمل يم٘مقًمف: 

 دون سمقىم٧م ختّمٞمص دون شمٕم٤ممم ُمـ ًمف ُمقؾمك رؤي٦م ٟمٗمل ذم قم٤مُم٦م ، ومٝملَّىه مه

( ًمـ) ًمٗمٔم٦م وٕن >أظمرة ذم وٓ اًمدٟمٞم٤م أسمدًا ذم يراه ٓ ُمقؾمك أن قمغم يدل وذًمؽ وىم٧م،

 اعمج٤مز، وضمف ومٕمغم ذًمؽ همػم ذم اؾمتٕمٛمٚم٧م وإذا طم٘مٞم٘م٦م، اًمٜمٗمل ًمت٠مسمٞمد اًمٚمٖم٦م ذم ُمقوققم٦م

 .(4)"يراه ٓ سم٠مٟمف أطمرى دوٟمف ومٛمـ ُمقؾمك يره مل وإذا ا،أسمدً  شمراين ًمـ عمقؾمك ىم٤مل ومٙم٠مٟمف

( ذم يمت٤مسمف اًمٓمراز ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم طم٘م٤مئؼ  ه967حيٞمك سمـ محزة اًمٕمٚمقّي )ت:   -

إدراك  (ٓـ )ومم٤م ي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ويقوحف هق أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ٟمٗمك سم"اإلقمج٤مز ي٘مقل: 

اعمٌٍمون سم٤مٕسمّم٤مر قمغم ضمٝم٦م  :أي َّخي حي جيُّإسمّم٤مر قمـ ذاشمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ا ًم١ًمال ُمقؾمك وىم٤مل ردً  ،ًت٘مٌٚم٦م ُمـ همػم ُم٤ٌمًمٖم٦م هٜم٤مكإزُمٜم٦م اعم ذموآؾمتٖمراق  ،اًمٕمٛمقم

ومج٤مء هبذه اًمٚمٗمٔم٦م ىمٓمٕم٤م ًمٓمٛمع  َّمخ جخ مح مججح حج مث هتُّ :طمٞم٨م ىم٤مل

 .(5)"اًمرؤي٦م وإطم٤مًم٦م هل٤م سمٙمقٟمف أضم٤مسمف سمام يٗمٞمد آؾمتٖمراق واًمت٠مسمٞمد
  

                                                           

 .6/493، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن (3) 

 .338-337ص، ( يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م4) 

 .334/ 4، ( اًمٓمراز ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم طم٘م٤مئؼ اإلقمج٤مز5) 



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 َٚٔ اإلباض١ٝ:

 حج مث هتٱُّقمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  - اجل٤مُمع اًمّمحٞمح - ُمًٜمدهذم  (3)اًمرسمٞمع سمـ طمٌٞم٥م -

 طمرف ُمـ طمروف اإلي٤مس قمٜمد اًمٜمحقيلم، أي ًمـ يراه أطمد ذم: ًمـ" :ي٘مقل َّمججح

 .(4)"ظمرةٔاًمدٟمٞم٤م وٓ  ذم ا

 َّمخ جخُّٱ:ىمقًمف" :ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل ي٘مقًم( ذم يمت٤مسمف  ه3554اهلل اًم٤ًمعمل )ت قمٌد -

قمٜمف شمٕم٤ممم وآؾمتدٓل هب٤م قمغم ٟمٗمل سم٤مٟمتٗم٤مء اًمرؤي٦م  أي٦م اًمتل أضم٤مب اهلل هب٤م ُمقؾمك 

وهل ًمٜمٗمل آؾمت٘م٤ٌمل اعم١مسمد ومٞمٙمقن  ،)ًمـ( ـأٟمف شمٕم٤ممم ٟمٗم٤مه٤م سم :وضمٝملم: أطمدمه٤ماًمرؤي٦م ُمـ 

وصم٤مٟمٞمٝمام: أٟمف شمٕم٤ممم ٟمٗم٤مه٤م قمـ ُمقؾمك يمٚمٞمٛمف وُمتك ُم٤م ٟمٗم٤مه٤م  .ٟمٗمٞمٝم٤م دائام ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 .(5)"قمـ يمٚمٞمٛمف ومٖمػمه أطمؼ سمٜمٗمٞمٝم٤م قمٜمف

 يمام شم٠مصمر هبذا اًمرأي سمٕمض إؿم٤مقمرة يم٤مسمـ قمٓمٞم٦م وي٤مؾملم اًمٕمٚمٞمٛمل:
 ٟمص َّمخ جخُّٱٱ :وىمقًمف " ( ذم يمت٤مسمف اعمحرر اًمقضمٞمز: ه764 اسمـ قمٓمٞم٦م )تي٘مقل  -

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمٜمٕمف اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، وًمـ شمٜمٗمل اًمٗمٕمؾ اعمًت٘مٌؾ، وًمق سم٘مٞمٜم٤م ُمع هذا 

وٓ ذم أظمرة، ًمٙمـ َوَرَد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى  ،ااًمٜمٗمل سمٛمجرده ًم٘مْمٞمٜم٤م أٟمف ٓ يراه أسمدً 

 . (6)"أطمرى سمرؤيتف سم٤محلدي٨م اعمتقاشمر أن أهؾ اجلٜم٦م يرون اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٛمقؾمك 

واٟمتٍم احلٗمٞمد "( ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح اًمٗم٤ميمٝمل:  ه3283وي٘مقل ي٤مؾملم اًمٕمٚمٞمٛمل )ت -

ُمع أهن٤م ًمٜمٗمل ؾمٞمٗمٕمؾ ًمٚمزخمنمي وم٘م٤مل: واقمٚمؿ أن ىمقل اًمٜمحقيلم )ًمـ( ًمٞم٧ًم ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل 

ُمتٜم٤مىمض> وذًمؽ ٕن ؾمٞمٗمٕمؾ ُمٓمٚمؼ، وٟم٘مٞمْمف ًمـ يٗمٕمؾ اًمدائٛم٦م، ومٚمق مل شمٙمـ ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل مل 

٤م ًم٘مقهلؿ ؾمٞمٗمٕمؾ> ٕٟمف قمغم ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ قمدم اًمت٠مسمٞمد جيقز أن يٙمـ ىمقًمٜم٤م ًمـ يٗمٕمؾ ٟم٘مٞمًْم 

                                                           

ٖمرب ـمٌ٘م٤مت اعمِم٤ميخ سم٤معم :. اٟمٔمرـه422- 372( مل أضمد ُمـ طمدد شم٤مريخ ووم٤مشمف، ًمٙمـ أؿم٤مر اًمدرضمٞمٜمل إمم أن ووم٤مشمف ُم٤م سملم 3) 

 .4/495، ًمٚمدرضمٞمٜمل

 .92:، ، طمدي٨م رىمؿ5/56، ( اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ُمًٜمد اًمرسمٞمع سمـ طمٌٞم٥م4) 

 ، 2;5-;:3/5، ( ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل5) 

 .377/ 9، ( اعمحرر اًمقضمٞمز6) 
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نمي يٙمقن اًمٜمٗمل قمغم طم٤مًم٦ٍم واإلصم٤ٌمت قمغم أظمرى، وم٤محلؼ أهن٤م ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل يمام ذيمره اًمزخم

 .(3)"ٓؾمٞمام وُمدًمقٓت إًمٗم٤مظ ًمٞم٧ًم راضمٕم٦م إمم اقمت٘م٤مد أطمد

 

 املطًب ايجاْٞ

 دفع ايشب١ٗ

 وذًمؽ ُمـ وضمقه: >ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل (ًمـ)ُمٜمع أهؾ اًمٚمٖم٦م أن شمٙمقن 

أن قمٚمامء اًمٚمٖم٦م إوائؾ مل يٜم٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ اًم٘مقل سم٠من )ًمـ( شمٗمٞمد شم٠مسمٞمد اًمٜمٗمل،  اًمقضمف إول:

وىمقل ُمـ ىم٤مل إن )ًمـ( ًمٚمت٠مسمٞمد "( ذم اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط:  ه:68ىم٤مل أسمق احلًـ اًمقاطمدي )ت 

وىم٤مل ومخر  .(4)"دقمقى قمغم أهؾ اًمٚمٖم٦م، وًمٞمس يِمٝمد ًمذًمؽ يمت٤مب وٓ ٟم٘مؾ وٓ إؾمٜم٤مد وٓ أصؾ

ًمٚمت٠مسمٞمد. ش ًمـ»ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م أن يمٚمٛم٦م "( ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم:  ه828اًمديـ اًمرازي )ت 

هذه دقمقى سم٤مـمٚم٦م قمغم أهؾ اًمٚمٖم٦م وًمٞمس يِمٝمد سمّمحتف يمت٤مب ُمٕمتؼم وٓ ٟم٘مؾ  :ىم٤مل اًمقاطمدي 

شم٘مقل وزي٤مدة قمغم أهؾ "( وسملم أٟمف:  ه939يمام ٟمٗمك ذًمؽ أسمققمكم اًمًٙمقين )ت .(5)"صحٞمح

وٓ شمٗمٞمد ًمـ شمقيمٞمد "( ذم ُمٖمٜمك اًمٚمٌٞم٥م:  ه983وىم٤مل اسمـ هِم٤مم )ت  .(6)"ن همػم صحٞمح٦ماًمٚم٤ًم

 سمدوناًمٜمٗمل ظمالوم٤م ًمٚمزخمنمي ذم يمِم٤مومف، وٓ شم٠ميٞمده ظمالوم٤م ًمف ذم أٟمٛمقذضمف، ويمالمه٤م دقمقى 

يمقن يمٚمٛم٦م )ًمـ( "( ذم ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم:  ه3;9ىم٤مل اًمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين )ت .(7)"دًمٞمؾ

٧م ممـ يقصمؼ سمف ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ويمقهن٤م ًمٚمت٠ميمٞمد، وإن صم٧ٌم سمحٞم٨م ٓ يٛمٜمع إٓ ُمٙم٤مسمرة، ًمٚمت٠مسمٞمد مل يثٌ

وىم٤مل اًمزريمٌم )ت  .(8)"ا٤م وٓ فم٤مهرً ًمٙمـ ٓ ٟمًٚمؿ دًٓم٦م اًمٙمالم قمغم قمٛمقم إوىم٤مت ٓ ٟمًّم 

واًمزخمنمي ُمـ اعمٕمتزًم٦م ٟمص ذم يمت٤مسمف إٟمٛمقدج قمغم أن )ًمـ( " ( ذم ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل: ه6;9

                                                           

    .3/366، ( طم٤مؿمٞم٦م ي٤مؾملم قمغم ذح اًمٗم٤ميمٝمل3) 

 .555/ ;، ( اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط4) 

 .579/ 36، اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (5) 

 .4/4:9، خ ،اًمتٛمٞمٞمز عم٤م أودقمف اًمزخمنمي ُمـ آقمتزال ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (6) 

 .727-726/  5، ( ُمٖمٜمك اًمٚمٌٞم٥م7) 

 .4/344، ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم (8) 
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سمٞمد وٟمص ذم اًمٙمِم٤مف قمغم أهن٤م شمٗمٞمد شم٠ميمٞمد اًمٜمٗمل، ويمالمه٤م دقمقى سمال دًمٞمؾ... وىمد شمٗمٞمد اًمت٠م

سمؾ شمٜمٗمل ومٕمال ُمًت٘مٌال دظمؾ قمٚمٞمف طمرف  >سح اًمزخمنمي سم٠من )ٓ( ٓ شمٗمٞمد اًمٜمٗمل إسمدي

وم٢مٟمام  ،اًمتٜمٗمٞمس سمخالف )ًمـ( وهذا اعمٕمٜمك وإن يم٤من يِمػم إًمٞمف يمالم ؾمٞمٌقيف ذم متثٞمٚمف سمًٞمٗمٕمؾ

قـمئ٦م ًم٘م٤مقمدة اؾمتح٤مًم٦م اًمرؤي٦م ذم أظمرة.... وأي٦م إٟمام يٜمٗمل فم٤مهره٤م ىمّمد اًمزخمنمي سمذًمؽ شم

واجلقاب إٟمام يٙمقن  ،٤م ًمٚم١ًمال أو ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢من اًم١ًمال إٟمام شمقضمف ٟمحق ذًمؽطمّمقل اًمرؤي٦م ُمٕم٤مىمًٌ 

وًمذًمؽ مل ي١ميمد اًمٜمٗمل ومٞمف سم٤مٕسمدي٦م وأطمٞمؾ قمغم اًمٜمٔمر إمم دمكم أي٤مت  >٤م ًمٚم١ًمالُمٓم٤مسم٘مً 

 .(3)"ًمٚمجٌؾ

: ( ه7;5)ت أٟمف ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض قمٚمامء اًمٚمٖم٦م أهن٤م ًمٜمٗمل احل٤مل، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس اًمث٤مين:اًمقضمف 

 . (4)"وطمٙمل قمـ اخلٚمٞمؾ أن ُمٕمٜم٤مه٤م )ٓ أن( سمٛمٕمٜمك: ُم٤م هذا وىم٧م أن يٙمقن يمذا"

)طمتك( واًمتل شمٕمٜمل اٟمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ قم٤ٌمد  ـشم٘مٞمٞمد اًمٜمٗمل سم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

[، 3;]ـمف: َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ: اًمٕمجؾ ُمـ ىمقم ُمقؾمك 

 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ: ظمقة يقؾمػ إوذم ىمّم٦م 

 .)طمتك( ـتحديد اًمٜمٗمل سمًم[، ومٚمق يم٤مٟم٧م ًمٚمت٠مسمٞمد عم٤م يم٤من 2:]يقؾمػ: َّرث

 رت يب ىبُّٱ"( ذم شمٗمًػمه اًمٌحر اعمحٞمط:  ه967وم٤مئدة، ىم٤مل أسمق طمّٞم٤من إٟمدًمز )ت 

قمغم قم٤ٌمدشمف ُم٘مٞمٛملم ُمالزُملم ًمف وهمٞمقا ذًمؽ سمرضمقع ُمقؾمك،  َّيت ىت نت مت زت

وذم ىمقهلؿ ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم قمدم رضمققمٝمؿ إمم آؾمتدٓل، وأظمذ سمت٘مٚمٞمدهؿ اًم٤ًمُمري ودًٓم٦م قمغم 

إذ ًمق يم٤من ُمـ ُمقوققمٝم٤م اًمت٠مسمٞمد عم٤م ضم٤مزت اًمتٖمٞمٞم٦م  >٤م ًمٚمزخمنميظمالومً  ،أن )ًمـ ( ٓ شم٘متيض اًمت٠ميٞمد

 .(5)"ومٞمزيؾ ذًمؽ آطمتامل سم٤مًمتٖمٞمٞم٦م ،طمٞم٨م يٙمقن اًمٌمء حمتٛمالً  سمـ )طمتك( ٕن اًمتٖمٞمٞم٦م ٓ شمٙمقن إٓ

 من خن حن ُّٱٱ)يقم( ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـشم٘مٞمٞمد اًمٜمٗمل سمٔمرف اًمزُم٤من يم :اًمراسمع اًمقضمف

)يقم( ٓ  ـ[ ومٚمق يم٤مٟم٧م ًمٚمت٠مسمٞمد ًمٙم٤من حتديد اًمٜمٗمل سم48]ُمريؿ: َّىه مه جه ين ىن

واحلؼ أن )ٓ( و )ًمـ( " ( ذم اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ه6;9وم٤مئدة ومٞمف، ىم٤مل اًمزريمٌم )ت 
                                                           

 .376-3/367، ٓ إًمف إٓ اهلل :ُمٕمٜمك (3) 

 .342ص، اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُم٤ًمئٚمٝم٤م وؾمٜمـ اًمٕمرب ذم يمالُمٝم٤م (4) 

 .8/475، اًمٌحر اعمحٞمط (5) 
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عمجرد اًمٜمٗمل قمـ إومٕم٤مل اعمًت٘مٌٚم٦م، واًمت٠مسمٞمد وقمدُمف ي١مظمذان ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مرج وُمـ اطمت٩م قمغم 

قمقرض  [>٤95محل٩م: ]سمَّين ىن منُّٱ:وسم٘مقًمف [46اًمٌ٘مرة: ]َّحل جلُّ :اًمت٠مسمٞمد سم٘مقًمف

 :وىم٤مل اًمًٞمقـمل .(3)"وًمق يم٤مٟم٧م ًمٚمت٠مسمٞمد مل ي٘مٞمد ُمٜمٗمٞمٝم٤م سم٤مًمٞمقم َّىه مه جه ينُّٱ :سم٘مقًمف

 :وادقمك اًمزخمنمي أيْم٤م أهن٤م ًمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل يم٘مقًمف": (اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن)( ذم  ه33;)ت

 جخُّومحٚمف قمغم ذًمؽ اقمت٘م٤مده ذم  :وىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ ،َّحل جلُّ َّين ىن منُّ

 جه ينُّ :همػمه سم٠مهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمٚمت٠مسمٞمد مل ي٘مٞمد ُمٜمٗمٞمٝم٤م سم٤مًمٞمقم ذم رى، وردَّ أن اهلل ٓ يُ  َّمخ

 . (4)"َّىه مه

 خي حي جي يه ىهُّا( يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اىمؽماهن٤م سمٙمٚمٛم٦م ) أسمدً  :اخل٤مُمساًمقضمف 

ا( ٟمص ذم اًمت٠مسمٞمد، ومدل قمغم أن )ًمـ( مل و) أسمدً  ،[7;]اًمٌ٘مرة: َّٰر ٰذ يي ميىي

( ومٞمف شمٙمرار وهق ظمالف اًم٘مقل اًمٗمّمٞمح، اشمٗمد اًمت٠مسمٞمد سمذاهت٤م، إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ ًمٙم٤من ذيمر )أسمدً 

وذم هذه أي٦م "شمٗمًػمه هلذه أي٦م: ( قمٜمد  ه595تىم٤مل أسمق اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي )

٤م ًم٘مقل اعمٕمتزًم٦م ذم ٕهنؿ يتٛمٜمقن اعمقت ذم أظمرة ظمالومً  >ٓ شمدل قمغم اًمت٠مسمٞمد (ًمـ) دًمٞمؾ أن

، وي٘م٤مل: إن ىمقًمف )ًمـ( إٟمام ي٘مع قمغم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ظم٤مص٦م، ومل ي٘مع قمغم َّمخ جخُّىمقهلؿ: 

أهنؿ ؾم٠مًمقا اعمقت ذم اًمدٟمٞم٤م ومل  أظمرة ٕهنؿ يتٛمٜمقن اعمقت ذم اًمٜم٤مر إذا يم٤مٟمقا ذم ضمٝمٜمؿ، وًمق

٤م ذه٤مب ُمٕمجزشمف، ومٚمام مل يتٛمٜمقا ، ويم٤من ذم ذًمؽ أيًْم ملسو هيلع هللا ىلص٤م ًم٘مقل اًمٜمٌّل يٛمقشمقا، ويم٤من ذم ذًمؽ شمٙمذيًٌ 

وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق أمحد  .(5)"اعمقت، صم٧ٌم سمذًمؽ قمٜمدهؿ أٟمف رؾمقل اهلل وفمٝمر قمٜمدهؿ ُمٕمجزشمف

ّٕن )ًمـ( هٝمٜم٤م ٓ شمقضم٥م  >وٓ دًمٞمؾ هلؿ ومٞمٝم٤م"( قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م:  ه649اًمثٕمٚمٌل )ت

 ،اعمقت :يٕمٜمل ،َّٱجي يه ىهُّ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٞمٝمقد ،وإٟمام هل ًمٚمتقىمٞم٧م >اًمت٠مسمٞمد

وىم٤مل اسمـ  .(6)"[9اًمزظمرف: ]َّيي ىي مي خيُّٱ:صمّؿ طمٙمك قمٜمٝمؿ أهنؿ ي٘مقًمقن عم٤مًمؽ

 :وىمد يمذهبؿ اهلل ذم ىمقهلؿ سمت٠مسمٞمد اًمٜمٗمل سمـ )ًمـ( سم٘مقًمف": (سمدائع اًمٗمقائد)ذم  :( ه973اًم٘مٞمؿ )

                                                           

 .644-4/642، ( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن3)

 .3394/ 6، ( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن4)

 .97/ 3، ( سمحر اًمٕمٚمقم5)

 .6/497، ( اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن6)
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ومٝمذا متـ ًمٚمٛمقت ومٚمق اىمتْم٧م )ًمـ( دوام اًمٜمٗمل شمٜم٤مىمض  َّيي ىي مي خي حيُّ

: ( ه6;9وىم٤مل اًمزريمٌم )ت . (3)"َّجي يه ىهُّاًمٙمالم يمٞمػ وهل ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمت٠مسمٞمد سم٘مقًمف 

)ًمـ( شمدل قمغم اؾمتٖمراق اًمٜمٗمل ذم اًمزُمـ  :وىم٤مل اًمزخمنمي": (اًم٘مرآناًمؼمه٤من ذم قمٚمقم )ذم 

ُمـ ٟمٗمل اعمًت٘مٌؾ، وسمٜمل  اعمًت٘مٌؾ سمخالف )ٓ(، ويمذا ىم٤مل ذم اعمٗمّمؾ )ًمـ( ًمت٠ميمٞمد ُم٤م شمٕمٓمٞمف )ٓ(

هق دًمٞمؾ قمـ ٟمٗمل اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م  :ىم٤مل، َّمخ جخُّٱ: قمغم ذًمؽ ُمذه٥م آقمتزال ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٙم٤مه إُم٤مم احلرُملم ذم اًمِم٤مُمؾ قمـ اعمٕمتزًم٦م، ورد قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم وأظمرة، وهذا آؾمتدٓل طم

صمؿ أظمؼم  [،7;-6;اًمٌ٘مرة: ]َّجي يه جهمهىه ين ىن من خنُّٱ:ًمٚمٞمٝمقد

 :يٕمٜمل [49احل٤مىم٦م: ]َّحف جف مغُّٱ:قمـ قم٤مُم٦م اًمٙمٗمرة أهنؿ يتٛمٜمقن أظمرة ومٞم٘مقًمقن

 :وًمٙم٤من ذيمر إسمد ذم"( ذم اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  ه33;وىم٤مل اًمًٞمقـمل )ت .(4)"اعمقت

 ذم يمت٤مسمف روح ( ه3492)ت  وىم٤مل إًمقد .(5)"ا وإصؾ قمدُمفشمٙمرارً > َّٱجي يه ىهُّ

ؿ، وًمق ؾمّٚمؿ ومٞمحتٛمؾ أن شمٗمٞمد شم٠مسمٞمد اًمٜمٗمل همػم ُمًٚمّ  (ًمـ)وُم٤م ذيمروه ذم اعمٕم٤مرو٦م ُمـ أن ": اعمٕم٤مين

وم٢من إوم٤مدة اًمت٠مسمٞمد ومٞمف أفمٝمر، وىمد  َّٱجي يه ىهُّٱشمٕم٤ممم:ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمدٟمٞم٤م يمام ذم ىمقًمف 

 .(7)"ٕهنؿ يتٛمٜمقٟمف ذم أظمرة ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م >(6)٤ممحٚمقه قمغم ذًمؽ أيًْم 

 مه جه ين ىن منُّٱٱىمقًمف شمٕم٤ممم:ذم  اطمتج٤مضمٝمؿ سمـ)ًمـ( :اًم٤ًمدساًمقضمف 

[،وٟمحق ذًمؽ سم٠مهن٤م 46]اًمٌ٘مرة: َّحل جل مك لك خكُّٱ شمٕم٤ممم:[ وىمقًمف 95]احل٩م: َّىهيه

 :ومٗمل أي٦م إومم ،جي٤مب قمٜمف سم٠من اًمت٠مسمٞمد ُمًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مرج >وردت ومٞمٝم٤م ًمٚمت٠مسمٞمد

ُمـ دًمٞمؾ ُمـ اخل٤مرج، وهق دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ قمغم اؾمتح٤مًم٦م أن خيٚمؼ أطمد همػم اهلل "آؾمتح٤مًم٦م ُمٕمٚمقُم٦م 

 وذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م آؾمتح٤مًم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ يمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕمجزة ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،(8)"٤م اًمٌت٦مؿمٞمئً 

                                                           

 .3/325، سمدائع اًمٗمقائد (3)

 .644-4/642، ( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن4)

 .3395-3394/ 6، ( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن5)

 .( أي: سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمدٟمٞم٤م6)

 .:6/ 7، روح اعمٕم٤مين (7)

 .4/4:9، ( اًمتٛمٞمٞمز عم٤م أودقمف اًمزخمنمي ُمـ آقمتزال ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز8)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        496 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

٤م واحلؼ أن )ٓ( و )ًمـ( ُمٕمً "( ذم يمت٤مسمف ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل:  ه6;9، ىم٤مل اًمزريمٌم )ت ملسو هيلع هللا ىلص

عمجرد اًمٜمٗمل قمـ إومٕم٤مل اعمًت٘مٌٚمٞم٦م، واًمت٠مسمٞمد وقمدُمف ي١مظمذان ُمـ دًمٞمؾ آظمر ظم٤مرج قمٜمٝمام وإن 

 َّين ىن منُّو  َّحل جل مك لك خكُّ :)ًمـ( ًمٚمت٠مسمٞمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم اؾمتدًمقا قمغم أن

 يك ىك مكُّ َّمك لك خكُّو  َّمب خب حب جب هئُّٱ:قمقروقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وٟمحق ذًمؽ مم٤م هق ًمٚمت٠مسمٞمد وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمف )ٓ( دون  ،َّمم ام يل ىل مل

، و ىم٤مل ذم (3)"ومٝمذا يدل قمغم أهنام عمجرد اًمٜمٗمل واًمت٠مسمٞمد وقمدُمف ُمًتٗم٤مدان ُمـ دًمٞمؾ آظمر ،)ًمـ(

 جب هئُّ: وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م )ٓ( ًمالؾمتٖمراق إسمدي ذم ىمقًمف": (اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن)يمت٤مسمف 

 :وىمقًمف [58وم٤مـمر: ]َّمج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب

 يل ىل مل يك ىك مكُّ: وىمقًمف َّمك لك خكُّ َّمب خب حب جب هئُّ

ومٝمذا يدل قمغم أهن٤م  >وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمف )ٓ( دون )ًمـ( ،وهمػمه مم٤م هق ًمٚمت٠مسمٞمد َّمم ام

. وىم٤مل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اعمحكم (4)"واًمت٠مسمٞمد يًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمؾ آظمر ،عمجرد اًمٜمٗمل

ٻ ٻ  ُّ: واؾمتٗم٤مدة اًمت٠مسمٞمد ذم آي٦م اًمذسم٤مب وهمػمه٤م" ( ذم ذطمف عمتـ مجع اجلقاُمع: ه86:)ت

ا ومٞمف ًمٚمت٠ميمٞمد يمام ويمقن أسمدً  َّٱجي يه ىهُّ :يمام ذم ،[ ُمـ ظم٤مرج69]احل٩م: َّٱٻ پ

واؾمتٗم٤مدة ": (اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن)ذم  ( ه33;)ت وىم٤مل اًمًٞمقـمل. (5)"ىمٞمؾ ظمالف اًمٔم٤مهر

 .(6)"وٟمحقه ُمـ ظم٤مرج، َّين ىن من ُّٱٱاًمت٠مسمٞمد ذم

آظمره٤م إًمػ، وإًمػ يٛمٙمـ  )ٓ ( ـوم أن إًمٗم٤مظ ُمِم٤ميمٚم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين، :سمعاًمقضمف اًم٤ًم

( ذم  ه7:3ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ اًمًٝمٞمكم )ت ،اُمتداد اًمّمقت هب٤م سمخالف اًمٜمقن ذم )ًمـ(

٤م شمٜمٗمل ُم٤م ىمرب، ٓ يٛمتدُّ ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل ومٞمٝم٤م "يمت٤مسمف ٟمت٤مئ٩م اًمٗمٙمر قمـ )ًمـ(:  وُمـ ظمقاصٝم٤م أهنَّ

ُمٜم٤م أنَّ إًمٗم٤مظ ُمِم٤ميمٚم٦م  (ٓ  )يم٤مُمتداد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل ذم طمرف  إذا ىمٚم٧م: ٓ ي٘مقم زيد أسمدا، وىمد ىمدَّ

ٓم سمٕمده٤م أًمػ، يٛمتد هب٤م اًمّمقت ُم٤م مل ي٘مٓمٕمف  (ٓ  ) ومحرف …ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل هل أرواطمٝم٤م 

                                                           

 .376-3/367، ٓ إًمف إٓ اهلل :ُمٕمٜمك (3)

 .644-4/642، ( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن4)

 .679/ 3، اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع( طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل 5)

 .3395/ 6، ( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن6)
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سمٕمٙمس ذًمؽ، ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ُمٕمٜمك  (ًمـ)شمْمٞمٞمؼ اًمٜمٗمس، ومآذن اُمتداد ًمٗمٔمٝم٤م سم٤مُمتداد ُمٕمٜم٤مه٤م، و

ىمٚم٧م ًمِمٞمخٜم٤م أيب " ( ذم سمدائع اًمٗمقائد: ه973وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ) .(3)"ًمٓمٞمػ، وهمرض ذيػ

سمره٦م إذا ورد قمكّم ًمٗمظ آظمذ ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمّدس اهلل روطمف: ىم٤مل اسمـ ضمٜمل ُمٙمث٧م 

وهذا  وم٘م٤مل  ،٤م ُمٜمفٟمٗمس طمرومف وصٗم٤مشمف وضمرؾمف ويمٞمٗمٞم٦م شمريمٞمٌف، صمؿ أيمتِمٗمف يمام فمٜمٜمتف أو ىمريًٌ 

٤م سمٕمده٤م أًمػ يٛمتّد هب٤م اًمّمقت ُم٤ممل ي٘مٓمٕمف ا ُم٤م ي٘مع زم، وشم٠مُمؾ طمرف )ٓ( يمٞمػ دمده٤م ُٓمً يمثػمً 

 .(4)"ٕمٙمس ذًمؽ ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ُمٕمٜمك سمديعوٞمؼ اًمٜمٗمس ومآذن اُمتداد ًمٗمٔمٝم٤م سم٤مُمتداد ُمٕمٜم٤مه٤م، و)ًمـ( سم

سم٠من إًمٗم٤مظ ُمِم٤ميمٚم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين "( ذم اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  ه6;9ىم٤مل اًمزريمٌم )ت و

يٕمٜمل سمف أهن٤م عم٤م  ،ا زائدا قمغم )ًمـ(ٕمدً واًمٜمٗمس يٛمتد ذم أًمػ )ٓ( أيمثر ُمـ )ًمـ( وم٤مىمتْم٧م سمُ 

إهن٤م عم٤م اظمتّم٧م سمزي٤مدة ذم وهذا يمام ىمٞمؾ ذم )صمؿ(  ،دةاظمتّم٧م سمزي٤مدة ُمُ  (دُمَ )اظمتّم٧م سمزي٤مدة 

ٕن يمثرة احلروف ُم١مذٟم٦م سمٙمثرة اعمٕمٜمك،  >ًمٗمٔمٝم٤م قمغم اًمٗم٤مء اظمتص ُمٕمٜم٤مه٤م سمزي٤مدة اعمٝمٚم٦م دون اًمٗم٤مء

ووضمف  َّمج حج مثُّٱ ،َّٱجي يه ىهُّٱ:وسمح٥ًم اعمذهٌلم أوًمقا أيتلم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 مئ خئ حئُّٱ:ضم٤مء سمٕمد اًمنمط ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َّمج حج مثُّاًم٘مقل اًمث٤مين اًمٌٞم٤مين أن 

وم٘مقسمؾ سمـ )ٓ( ًمٞمٕمؿ ُم٤م هق  ،وطمرف اًمنمط يٕمؿ يمؾ إزُمٜم٦م، َّمب خب حب جب هئ

، َّٱمت خت حت جت هبٱُّ :ُمتك زقمٛمقا ذًمؽ ذم وىم٧م ُم٤م وم٘مؾ هلؿ :أي >ضمقاب ًمف

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:ضم٤مء سمٕمد ىمقًمف َّٱجي يه ىهُّ

إن يم٤مٟم٧م ىمد وضم٧ٌم اًمدار أظمرة ومتٛمٜمقا  :أي َّجه ين ىن من خن حن جن

وقمغم وومؼ  ،اعمقت أن اؾمتٕمج٤مٓ ًمٚمٙمقن ذم دار اًمٙمراُم٦م اًمتل أقمده٤م اهلل شمٕم٤ممم ٕوًمٞم٤مئف وأطم٤ٌمسمف

ذم اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم  ( ه33;وىم٤مل اًمًٞمقـمل )ت .(5)"َّمخ جخُّٱ:هذا اًم٘مقل ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم

إن )ًمـ( ًمٜمٗمل ُم٤م ىمرب وقمدم اُمتداد  :وم٘م٤مل ،وقمٙمس اسمـ اًمزُمٚمٙم٤مين ُم٘م٤مًم٦م اًمزخمنمي" اًم٘مرآن:

 ،آظمره٤م إًمػ وه ذًمؽ أن إًمٗم٤مظ ُمِم٤ميمٚم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين و)ٓ( :ىم٤مل ،وٓ يٛمتد ُمٕمٝم٤م اًمٜمٗمل ،اًمٜمٗمل

وًمذًمؽ أشمك  :ىم٤مل .ومٓم٤مسمؼ يمؾ ًمٗمظ ُمٕمٜم٤مه ،وإًمػ يٛمٙمـ اُمتداد اًمّمقت هب٤م سمخالف اًمٜمقن
                                                           

 .353 – 352، ( ٟمت٤مئ٩م اًمٗمٙمر ذم اًمٜمحق3)

 .3/388، ( سمدائع اًمٗمقائد4)

 .644-4/642، ( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن5)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        498 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 جيُّٱ وسمـ )ٓ( ذم ىمقًمف َّمخ جخُّٱ:٤م سمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م طمٞم٨م ىم٤ملسمـ)ًمـ( طمٞم٨م مل يرد سمف اًمٜمٗمل ُمٓمٚم٘مً 

 .(3)"طمٞم٨م أريد ٟمٗمل اإلدراك قمغم اإلـمالق وهق ُمٖم٤مير ًمٚمرؤي٦م اٟمتٝمك َّ خي حي

 

  

                                                           

 .3395/ 6، ( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن3)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        499 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 :ايجاْٞاملبشح 

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جيُّٱ تعاىل: بكٛي٘ ايًغٟٛ دفع شب١ٗ االستدالٍ

 يف ْفٞ زؤ١ٜ اهلل يف اآلخس٠. ص103طاألْعاّ:ٌَّّ ٰى

 ٚفٝ٘ َطًبإ:

 عسض ايشب١ٗ:املطًب األٍٚ: 

 اًمِمٌٝم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل متًؽ هب٤م اًمٜمٗم٤مة هل دقمقى أّن اإلدراك ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ُمرادف ًمٚمرؤي٦م

، وأٟمف ُمدح ٟمٗمًف سمذًمؽ، وُم٤م ومدل ذًمؽ قمغم ٟمٗمل رؤي٦م اهلل أسمدًا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ُمـ يمؾ وضمف

ىمد شمٌٜمك هذا اًمرأي اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمزيدي٦م واإلسم٤موٞم٦م يم٤من ُمدطم٤م يم٤من إصم٤ٌمشمف ٟم٘مًّم٤م، و

 واجلّم٤مص ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.

 فُٔ املعتزي١: 

ي٘مقل ُمٌٞمٜم٤م ُمًتٜمده  ،( ذم يمت٤مسمف ذح إصقل اخلٛم٦ًم ه637اجل٤ٌمر )ت اًم٘م٤ميض قمٌد -

دراك إذا ىمرن سم٤مًمٌٍم ٓ إلووضمف اًمدًٓم٦م ذم أي٦م، هق ُم٤م ىمد صم٧ٌم ُمـ أن ا": وُم٘مرًرا ؿمٌٝمتف

٤م ذم ذًمؽ متدطًم حيتٛمؾ إٓ اًمرؤي٦م، وصم٧ٌم أٟمف شمٕم٤ممم ٟمٗمك قمـ ٟمٗمًف إدراك اًمٌٍم، وٟمجد 

٤م، واًمٜم٘م٤مئص همػم ٤م إمم ذاشمف يم٤من إصم٤ٌمشمف ٟم٘مًّم ٤م راضمٕمً ٤م إمم ذاشمف، وُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمٞمف متدطًم راضمٕمً 

وذم يمت٤مسمف اعمٖمٜمل ذم أسمقاب اًمتقطمٞمد واًمٕمدل . (3)"ضم٤مئزة قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم طم٤مل ُمـ إطمقال

ُم٤م شمٗمٞمده  ، وىمد قمٚمٛمٜم٤م أن اإلدراك إذا ىمرن سم٤مًمٌٍم أوم٤مدومٜمٗمك أن يدرك سم٤مٕسمّم٤مر"ي٘مقل: 

رؤي٦م اًمٌٍم، وإذا يم٤من إذا أـمٚمؼ وم٘مد يًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٚمحقق، ومٞم٘م٤مل: أدرك اًمٖمالم إذا 

ويمؾ ذًمؽ إٟمام يّمح إذا  ...إذا حل٘مف ٤مسمٚمغ، وأدريم٧م اًمثٛمرة إذا ٟمْمج٧م، وأدرك ومالن ومالٟمً 

مل ي٘مرن سم٤مًمٌٍم، وُمتك ىمرن سمف زال آطمتامل قمٜمف، وم٤مظمتص سمٗم٤مئدة واطمدة هل اًمرؤي٦م 

ذم سم٤مب  َّخي حي جيُّٱ: صح ذًمؽ ومٞمج٥م أن يٙمقن ىمقًمف شمٕم٤مممسم٤مًمٌٍم، وم٢مذا 

 ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن وذم يمت٤مسمف .(4)"رى، سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمف ًمق ىم٤مل: ٓ شمراه إسمّم٤مراًمدًٓم٦م قمغم أٟمف ٓ يُ 

                                                           

 .455ص، ( ذح إصقل اخلٛم٦ًم3)

 .;6/35، اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ( اعمٖمٜمل ذم أسمقاب4)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        49: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

وُم٤م  ،، وذيمر ذًمؽ قمغم ضمٝم٦م اًمتٜمزه واعمدحسم٤مًمٜمٗملٕٟمف شمٕم٤ممم قمؿ "ي٘مقل ُمًتدٓ هبذه أي٦م: 

متدح سمٜمٗمٞمف، مم٤م يرضمع إمم ذاشمف، مل ي٘مع إصم٤ٌمشمف إٓ ذُم٤م، ومٞمج٥م أن يدل اًمٔم٤مهر قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه، 

ٕن اإلدراك إذا ىمرن سم٤مًمٌٍم زال قمٜمف آطمتامل،  >يمام يم٤من يدل ًمق ىم٤مل: ٓ شمراه إسمّم٤مر

 واإلصم٤ٌمت قمغم اًمٜمٗمل ذم اًمٚمٖم٦م أن يراد سمف إٓ اًمرؤي٦م سم٤مًمٌٍم، وًمذًمؽ جيري٤من وٓ جيقز ذم

 .(3)"واطمد طمدٍ 

 :َٔ ايشٝع١ٚ

طمٞم٨م اؾمتدل هبذه أي٦م قمغم ٟمٗمل اًمرؤي٦م  ،( ذم أُم٤مًمٞمف ه658قمكم اعمقؾمقي اعمرشم٣م )ت -

 جيُّٱٱاًمرؤي٦م سم٤مٕسمّم٤مر قمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: لاقمٚمؿ أن أصح٤مسمٜم٤م عم٤ّم اؾمتدًّمقا قمغم ٟمٗم"وم٘م٤مل: 

 سمٜمٗمل، وسمٞمٜمقا أٟمف شمٕم٤ممم متّدح َّخيميىيييٰذٰرٰىٌّ حي

 ذماإلدراك اًّمذي هق رؤي٦م اًمٌٍم قمـ ٟمٗمًف قمغم وضمف يرضمع إمم ذاشمف> ومٞمج٥م أن يٙمقن 

 .(4)"وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ٟم٘مص وذمّ  ذمصمٌقت اًمرؤي٦م ًمف 

 َٚٔ ايزٜد١ٜ:

وم٢من ىمٞمؾ "ي٘مقل:  اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدًم( ذم يمت٤مسمف  ه633 )أمحد سمـ احلًلم اهل٤مروين -

واًمدًٓم٦م قمغم  ،سمؾ ٟمحٞمٚمف >ٓ ٟم٘مقل ذًمؽ :سم٤مٕسمّم٤مر؟ ىمٞمؾ ًمفومٝمؾ شم٘مقًمقن إن اهلل شمٕم٤ممم ُيرى 

 :واإلدراك سم٤مٕسمّم٤مر، َّييٰذ ىي مي خي حي جيُّٱٱ:ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

ومث٧ٌم ًمذًمؽ صح٦م ُم٤م  >ٓ شمراه :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،هق اًمرؤي٦م سم٤مًمٌٍم قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م

 ."(5)ذهٌٜم٤م إًمٞمف ُمـ ٟمٗمل اًمرؤي٦م قمـ اهلل 

وضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م أن " ذم يمت٤مسمف يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م ي٘مقل:(  ه885 اسمـ سمدر اًمديـ )ت -

اهلل شمٕم٤ممم متدح سمٜمٗمل إدراك إسمّم٤مر قمـ ٟمٗمًف متدطًم٤م راضمًٕم٤م إمم ذاشمف، وإدراك إسمّم٤مر هق 

ويمؾ ُم٤م متدح اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٗمٞمف وم٢مصم٤ٌمشمف ٟم٘مص... وإٟمام ىمٚمٜم٤م سم٠من إدراك إسمّم٤مر هق  ،رؤيتٝم٤م

سمدًمٞمؾ أٟمف ٓ جيقز أن يث٧ٌم  ، مل يٗمٝمؿ ُمٜمف إٓ اًمرؤي٦مرؤيتٝم٤م ٕن اإلدراك ُمتك ىمرن سم٤مًمٌٍم
                                                           

 .4/477، ( ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن3)

 .3/44، ( أُم٤مزم اعمرشم٣م اعمًٛمك همرر اًمٗمقائد ودرر اًم٘مالئد4)

 .67ص، اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل (5)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        49; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

ومال جيقز أن شم٘مقل: أدريم٧م سمٌٍمي ؿمخًّم٤م وُم٤م رأيتف  ،سم٠مطمد اًمٚمٗمٔملم ويٜمٗمك سم٤مٔظمر

سمؾ يٕمد ُمـ ىم٤مل ذًمؽ ُمٜم٤مىمًْم٤م ذم  ،وٓ أن ي٘م٤مل رأيتف سمٕمٞمٜمل وُم٤م أدريمتف سمٌٍمي ،سمٕمٞمٜمل

 . (3)"يمالُمف ضم٤مرًي٤م ذم اعمٕمٜمك جمرى ُمـ ي٘مقل رأيتف وُم٤م رأيتف وأدريمتف وُم٤م أدريمتف

 َٚٔ اإلباض١ٝ:

ٓ ٟمًٚمؿ أن ": ي٘مقل ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل( ذم يمت٤مسمف  ه3554قمٌد اهلل اًم٤ًمعمل )ت -

اًمٌمء وشم٘مٞمٞمده اإلدراك هق اًمرؤي٦م اعم٘مٞمدة سم٤مإلطم٤مـم٦م> ٕٟمف طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمقصقل إمم 

 .(4)"سم٤مإلطم٤مـم٦م جم٤مز ٓ يّمح إٓ سم٘مريٜم٦م، سمؾ اًم٘مرائـ داًم٦م قمغم ٟمٗمل ُمٓمٚمؼ اإلدراك

ووضمف "ذم يمت٤مسمف احلؼ اًمداُمغ ي٘مقل ُمًتدٓ هبذه أي٦م قمغم ٟمٗمل اًمرؤي٦م:  (5)أمحد اخلٚمٞمكم -

 (6)"آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م أٟمف شمٕم٤ممم ُمدح ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م سم٠من إسمّم٤مر ٓ شمدريمف، وإدرايمٝم٤م: اًمرؤي٦م

خم٤مًمػ عم٤م دل قمٚمٞمف آؾمتٕمامل "صمؿ ىم٤مل جمٞم٤ٌم قمٛمـ ىم٤مل إن اإلدراك ُمٕمٜم٤مه اإلطم٤مـم٦م سم٠من هذا 

اًمٕمريب ًمٙمٚمٛم٦م اإلدراك وُمِمت٘م٤مهت٤م، وم٢مٟمف ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف سمٛمٕمٜمك اإلطم٤مـم٦م، وم٠مىمقال أؾم٤مـملم 

اًمٕمرسمٞم٦م اعمٝمرة، وؿمقاهده٤م اًمٍمحي٦م اًمث٤مسمت٦م داًم٦م قمغم أن اإلدراك ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اإلطم٤مـم٦م سمؾ 

 .(7)" ُمٕمٜمك ُمًت٘مؾ قمـ أظمرًمٙمؾ ُمٜمٝمام

ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم اًم٘مران>  ( ه592 ت) وممـ ىم٤مل هبذا اًمرأي أسمقسمٙمر اجلّم٤مص

 طمٞم٨م ي٘مقل قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م:

ٟمحق ىمقًمؽ: أدرك زُم٤من اعمٜمّمقر، وأدرك أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م، وأدرك  إن اإلدراك أصٚمف اًمٚمحقق،" -

واًمثٛمرة، وأدرك اًمٖمالم إذا حلؼ طم٤مل اًمٓمٕم٤مم، أي: حلؼ طم٤مل اًمٜمْم٩م، وأدرك اًمزرع 

ٕٟمف ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٚمٖم٦م أن  >اًمرضم٤مل، وإدراك اًمٌٍم ًمٚمٌمء حلقىمف ًمف سمرؤيتف إي٤مه

٤م، ُمٕمٜم٤مه: رأيتف سمٌٍمي، وٓ جيقز أن يٙمقن اإلدراك ىمقل اًم٘م٤مئؾ: أدريم٧م سمٌٍمي ؿمخًّم 

                                                           

 .342-:33، صيٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م (3)

 .;:5-::5ص، ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل (4)

 ُمـ اعمٕم٤مسيـ. (5)

 .:8ص، احلؼ اًمداُمغ (6)

 .92ص، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (7)
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 َّخي حي جيُّٱ: ٕن اًمٌٞم٧م حمٞمط سمام ومٞمف وًمٞمس ُمدريم٤م ًمف، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم >اإلطم٤مـم٦م

 حب جب هئُّٱُمٕمٜم٤مه: ٓ شمراه إسمّم٤مر، وهذا متدح سمٜمٗمل رؤي٦م إسمّم٤مر، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

وُم٤م متدح اهلل سمٜمٗمٞمف قمـ ٟمٗمًف وم٢من إصم٤ٌمت وده ذم وٟم٘مص، ومٖمػم ضم٤مئز إصم٤ٌمت  َّمب خب

: اًمٌ٘مرة]َّمب خب حب جب هئُّٱٱسمـٟم٘مٞمْمف سمح٤مل، يمام ًمق سمٓمؾ اؾمتح٘م٤مق اًمّمٗم٦م 

مل يٌٓمؾ إٓ إمم صٗم٦م ٟم٘مص، ومٚمام متدح سمٜمٗمل رؤي٦م اًمٌٍم قمٜمف مل جيز إصم٤ٌمت وده  [477

 .(3)"وٟم٘مٞمْمف سمح٤مل

 

 املطًب ايجاْٞ

 دفع ايشب١ٗ

 :أتٞمبا ٜ شبٗتِٗجياب عٔ 

 أن أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمٜمٕمقا أن يٙمقن اإلدراك واًمرؤي٦م ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد، سمؾ سمٞمٜمٝمام ومرق، أوًٓ:

ْدراك: هق قم٤ٌمَرة قَمـ اًمقصقل واًمٚمحقق" وم٤مإلدراك ًمٖم٦م ًمف ُمٕمٜمك زائد قمغم اًمرؤي٦م، إذْ  ُيَ٘م٤مل:  ،اإْلِ

وُمـ  ،ُمٚمح٘مقن :َأي َّخمممُّٱٱوىم٤مل أصح٤مب ُمقؾمك: ،أْدريْم٧م اًمثََّٛمَرة: إِذا سمٚمٖم٧م اًمٜمْم٩م

: ويّمح ،َأٟمف رأى وأطم٤مط سمِجٛمٞمع ضمقاٟمٌف :٤م ورأى ضمقاٟمٌف وهن٤مي٤مشمف ىمٞمؾ إٟمف أدرك سمٛمٕمٜمكرأى ؿمٞمئً 

ْدراك  ،)َرَأْي٧م احلٌٞم٥م َوَُم٤م أْدريمف سَمٍِمي( وٓ يّمح: )أْدريمف سَمٍِمي َوَُم٤م َرَأْيتف( وَمٞمٙمقن اإْلِ

 جيُّٱ وهل اعمراد ذِم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،٤مأظمص ُمـ اًمّرؤي٦م... واًمرؤي٦م َُمَع اإْلِطم٤مـم٦م شمًٛمك إدرايمً 

طمٞم٨م ٟمٗمك ُم٤م يَت٤ٌمدر ُمـ اإِلدراك ُمـ اإِلطم٤مـم٦م سم٤مًمٖم٤مي٤مت واًمتحديد  >َّخي حي

ذم سمٞم٤من اًمٗمرق و .(4)"سم٤مًمٜمٝم٤مي٤مت... وٓ يْٚمزم ُمـ اًمٜمٗمل قمغم هذا اًمقضمف ٟمٗمل اًمّرؤَي٦م قمٜمف شمٕم٤ممم

 اًمٚمٖمقي سمٞمٜمٝمام:

                                                           

 .;38/ 6، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (3)

 .88ص، اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م (4)
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وم٠مُم٤م ُم٤م ضم٤مء ُمـ إظم٤ٌمر ذم اًمرؤي٦م، وصح "ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن:  ( ه533اًمزضم٤مج )ت ي٘مقل -

ومٖمػم ُمدومقع، وًمٞمس ذم هذه أي٦م دًمٞمؾ قمغم دومٕمف> ٕن ُمٕمٜمك هذه أي٦م قمـ رؾمقل اهلل 

 .(3)"ُمٕمٜمك إدراك اًمٌمء واإلطم٤مـم٦م سمح٘مٞم٘متف، وهذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واًمٕمٚمؿ واحلدي٨م 

واقمتؾ ىم٤مئٚمق هذه اعم٘م٤مًم٦م " ( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن: ه:55ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس )ت: ىم٤مل أسمقو -

[ واًمٖمرق همػم ُمقصقف سم٠مٟمف 2;]يقٟمس: َّٰذ يي ميىيُّسم٘مقًمف ضمؾ وقمز: 

ٕن اًمٌمء ىمد يدرك  >ُمـ ُمٕمٜمك ٓ شمراه سمٕمٞمدا َّخي حي جيُّٱرآه ىم٤مًمقا: ومٛمٕمٜمك 

ومٙمذا ىمد يرى اًمٌمء اًمٌمء وٓ  َّٰذ يي ميىيُّ :ُمثؾ ،اًمٌمء وٓ يراه

وىمد يم٤من أصح٤مب ومرقمقن رأوهؿ ومل  َّيلجمحمخمممُّٱ وُمثٚمف: ،يدريمف

 وم٢مذا يم٤من اًمٌمء ىمد يرى اًمٌمء ٓ يدريمف َّمنىنينُّٱ:وىمد ىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه ،يدريمقهؿ

ُمـ ُمٕمٜمك ٓ شمراه إسمّم٤مر سمٛمٕمزل،  َّخي حي جيُّٱ :قمٚمؿ أن >وٓ يراه ويدريمف

ٕن اإلطم٤مـم٦م سمف همػم ضم٤مئزة. واعم١مُمٜمقن وأهؾ اجلٜم٦م  >وأن ُمٕمٜمك ذًمؽ ٓ حتٞمط سمف إسمّم٤مر

 إذ يم٤من ُمٕمٜمك اًمرؤي٦م همػم ُمٕمٜمك اإلدراك،...يرون رهبؿ ضمؾ وقمز وٓ شمدريمف أسمّم٤مرهؿ

 .(4)"وُمٕمٜمك اإلدراك همػم ُمٕمٜمك اًمرؤي٦م ٕن ُمٕمٜمك اإلدراك اإلطم٤مـم٦م

وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق ": ( ذم يمت٤مسمف هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ه592 وىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد إزهري )ت: -

، أقمٚمؿ اهلل ضمؾ وقمز أٟمف َّميىيييٰذ خي حي جيُّٱذم ىمقل اهلل ضمؾ وقمز: 

أي: ٓ  >إسمّم٤مريدرك إسمّم٤مر، وذم هذا اإلقمالم دًمٞمؾ قمغم أن ظمٚم٘مف ٓ يدريمقن 

يٕمرومقن طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٍم، وُم٤م اًمٌمء اًمذي سمف ص٤مر اإلٟم٤ًمن يٌٍم ُمـ قمٞمٜمٞمف دون أن يٌٍم 

ُمـ همػممه٤م ُمـ ؾم٤مئر أقمْم٤مئف، وم٠مقمٚمؿ أن ظمٚم٘م٤م ُمـ ظمٚم٘مف ٓ يدرك اعمخٚمقىمقن يمٜمٝمف، وٓ 

 .(5)"حيٞمٓمقن سمٕمٚمٛمف، ومٙمٞمػ سمف ضمؾ وقمز، وم٤مٕسمّم٤مر ٓ حتٞمط سمف، وهق اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم

ٕٟمف  >اإلدراك همػم اًمرؤي٦م": ( ذم اًمتٗمًػم اًمًٌٞمٓم ه:68اًمقاطمدي )ت  وىم٤مل أسمق احلًـ -

 :ا قمـ ىمقم ُمقؾمكيّمح أن ي٘م٤مل: رآه وُم٤م أدريمف، ويدل قمغم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم إظم٤ٌمرً 
                                                           

 .;59/ 4، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف (3)

 .3456ص، إقمراب اًم٘مرآن (4)

 .347/ 34، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م (5)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        4:4 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

ويم٤من ىمقم ومرقمقن ىمد رأوا ىمقم ُمقؾمك ومل يدريمقهؿ، واًمدًمٞمؾ  َّجنحن يم خمممىمُّٱ

اهلل شمٕم٤ممم ىمد أي: رأى أطمدمه٤م أظمر، ويم٤من ٱَّخلملىلُّٱ :قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 خمُّٱٱ، وىمقهلؿ:َّمنىنينجهمهُّٱشمٕم٤ممم: وقمد ُمقؾمك أهنؿ ٓ يدريمقٟمف سم٘مقًمف

يريدون أهنؿ ىمد ىمرسمقا ُمـ إدرايمٝمؿ إي٤مهؿ، أٓ شمرى أن ُمقؾمك ٟمٗمك ذًمؽ  َّمم

ىم٤مًمقا: ُمٕمٜمك اإلدراك: اإلطم٤مـم٦م سمٙمٜمف  ،، وهذا ُمذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـَّجنُّٱسم٘مقًمف:

ط سمف، يمام أن اًم٘مٚمقب شمٕمرومف وٓ حتٞمط سمف، اًمٌمء وطم٘مٞم٘متف، وم٤مٕسمّم٤مر شمرى اًم٤ٌمري وٓ حتٞم

... ىم٤مل اًمزضم٤مج: ُمٕمٜمك إدراك اًمٌمء: اإلطم٤مـم٦م َّحط مض حضخضُّٱٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

سمح٘مٞم٘متف، وىمد يٜمٔمر اًمرضمؾ إمم اًمٌمء وٓ يدريمف، صمؿ اطمت٩م قمغم أن ُمٕمٜمك اإلدراك ه٤مهٜم٤م 

ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م ومٕمغم هذا ٟم٘مقل: اًم٤ٌمري  ...َّميىيييٰذُّٱاإلطم٤مـم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(3)"وٓ ُيدرك> ٕن ُمٕمٜمك اإلدراك هق: اإلطم٤مـم٦م سم٤مًمرؤي٦م سم٤معمرئلُيرى 

وأُم٤م "( ذم يمت٤مسمف ٟمت٤مئ٩م اًمٗمٙمر ذم اًمٜمَّحق:  ه7:3وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ اًمًٝمٞمكم )ت  -

ا ، وم٤مٕسمّم٤مر إذً َّخي حي جيُّٱٱ، وم٘م٤مل:"ٓ"اإلدراك اًمذي ٓ يٙمقن سمح٤مل ومٜمٗم٤مه سمـ 

أصح ُمـ ىمقل ُمـ ىم٤مل:  -قمٜمدي-ٓ شمدريمف سمح٤مل، واًمرؤي٦م شمٙمقن سمٕمد هذه احل٤مل وهق 

إٟمٙمؿ ": ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؤي٦م واإلدراك سمٛمٕمٜمك واطمد ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام: أٓ شمرون يمٞمػ طمًـ ىمقًمف 

وًمق ىم٤مل: )إٟمٙمؿ( شمدريمقن رسمٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، مل حيًـ. ، "شمرون رسمٙمؿ قمٞم٤مٟم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 . (4)"٤م سمخالف اًمرؤي٦مٓمٚم٘مً ٤م ُموم٤مإلدراك ُمٜمٗمل سمـ )ٓ( ٟمٗمٞمً 

 

 

 

 

 

                                                           

 .553-552/ :، اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (3)

 .325ص، ٟمت٤مئ٩م اًمٗمٙمر ذم اًمٜمَّحق (4)
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 املبشح ايجايح

:طايكٝا١َ : َّخنمنىن حن ىميمجنُّٱ :دفع شب١ٗ َٔ َٓع االستدالٍ بكٛي٘ تعاىل

  ص يف إثبات زؤ١ٜ اهلل يف اآلخس٠.23، 22

 ٚفٝ٘ َطًبإ:

 :املطًب األٍٚ: عسض ايشب١ٗ

سم٢ميراد سمٕمض اًمِمٌف هذه أي٦م ُمٜمع اًمٜمٗم٤مة أن شمٙمقن دًمٞمال قمغم إصم٤ٌمت رؤي٦م اهلل ذم أظمرة 

 :  ٠ميتاًمٚمٖمقي٦م طمقهل٤م وُمـ ذًمؽ ُم٤م ي

 .  ًمٖم٦م أن اًمٜمٔمر سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر اًمِمٌٝم٦م إومم: -

 .ضمٕمٚمقا طمرف اجلرِّ ذم أي٦م اؾماًم  اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: -

 شم٘مدير ُمْم٤مف حمذوف ذم أي٦م.   اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: -

 احلٜمٗمٞم٦م.ىمد شمٌٜمك هذا اًمرأي اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمزيدي٦م واإلسم٤موٞم٦م واجلّم٤مص ُمـ و

 فُٔ املعتزي١: 

ذم ُمٜمع أن يٙمقن اًمٜمٔمر (، ذم يمت٤مسمف ذح إصقل اخلٛم٦ًم،  ه637اجل٤ٌمر )ت اًم٘م٤ميض قمٌد -

ُم٤م وضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م؟ وم٢من ىم٤مًمقا : إٟمف شمٕم٤ممم " :وذم شمقضمٞمف ذًمؽ ي٘مقل اًمرؤي٦م هق اًمٚمٖم٦م

سملم أن اًمقضمقه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٜمٔمر إًمٞمف واًمٜمٔمر هق سمٛمٕمٜمك اًمرؤي٦م، ىمٚمٜم٤م : ًمًٜم٤م ٟمًٚمؿ أن اًمٜمٔمر 

سمٛمٕمٜمك اًمرؤي٦م ومام دًمٞمٚمٙمؿ قمٚمٞمف؟ ومال جيدون إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال، صمؿ ي٘م٤مل هلؿ: يمٞمػ يٕمٚمؿ أن 

قن : ٟمٔمرت إمم اهلالل ومٚمؿ أره، ومٚمق يم٤من يٙمقن اًمٜمٔمر سمٛمٕمٜمك اًمرؤي٦م، وُمٕمٚمقم أهنؿ ي٘مقًم

أطمدمه٤م هق أظمر ًمتٜم٤مىمض اًمٙمالم، وٟمزل ُمٜمزًم٦م ىمقل اًم٘م٤مئؾ: رأي٧م اهلالل وُم٤م رأي٧م، 

وذم حم٤موًمتف ًمتقفمٞمػ اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي وومؼ رأيف أورد إؿمٙم٤مل ، (3)"وهذا ُمٜم٤مىمض وم٤مؾمد

ُم٤م ذيمرمتقه، وم٠مُم٤م  وم٢من ىمٞمؾ: اًمٜمٔمر إذا أـمٚمؼ حيتٛمؾ ُمٕم٤مين يمثػمة قمغم"ىمؽمان اًمٜمٔمر سم٤مًمقضمف: ا

ىمٚمٜم٤م:  ..إذا قمٚمؼ سم٤مًمقضمف ومال حيتٛمؾ إٓ اًمرؤي٦م، يمام أٟمف إذا قمٚمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ حيتٛمؾ إٓ اًمٗمٙمر

ُم٤م ذيمرمتقه أوٓ مم٤م ٓ ٟمًٚمٛمف، ومام دًمٞمٚمٙمؿ قمٚمٞمف؟ وم٢من ىم٤مًمقا: اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، هق أن أًم٦م اًمتل 

                                                           

 .465-464ص، إصقل اخلٛم٦ًم ذح (3)
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 اًمرؤي٦م، ٕٟمف ًمق مل يرى هب٤م اًمٌمء ذم اًمقضمف، ومٞمج٥م ذم اًمٜمٔمر إذا قمٚمؼ سمف أن ٓ حيتٛمؾ إٓ

ن أًم٦م إيٙمـ يمذًمؽ ٓ يث٧ٌم ًمتٕمٚمٞم٘مف سمف وم٤مئدة، ىمٚمٜم٤م: ًمق وضم٥م صح٦م ُم٤م ذيمرمتقه ُمـ طمٞم٨م 

اًمتل يرى هب٤م اًمٌمء ذم اًمقضمف، ًمقضم٥م صح٦م أن ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ذىم٧م سمقضمٝمل ويريد سمف 

أدريم٧م اًمٓمٕمؿ، ٕن آًم٦م اًمذوق ذم اًمقضمف، وهٙمذا ذم ىمقًمف ؿمٛمٛم٧م سمقضمٝمل، وىمد قمرف 

 )إمم(طمرف اجلر و اًمٜمٔمر ذم أي٦م سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر، شمقضمٞمٝمف اًمٚمٖمقي سملّم أن ، وذم(3)"ظمالومف

وأُم٤م ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ أن اًمٜمٔمر إذا ")أٓء( اًمتل هل اًمٜمٕمؿ طمٞم٨م ي٘مقل:  سمٛمٕمٜمك واطمد اؾمؿ

)إمم( مل حيتٛمؾ إٓ اًمرؤي٦م ومًٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وم٢من  ـقمٚمؼ سم٤مًمقضمقه وقمدي سم

ىمٞمؾ: اًمٜمٔمر اعمذيمقر ذم أي٦م إذا مل يٗمد اًمرؤي٦م ومام شم٠مويؾ أي٦م؟ ىمٞمؾ ًمف: ىمد ىمٞمؾ إن اًمٜمٔمر 

اعمذيمقر ه٤مهٜم٤م سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر، ومٙم٠مٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل : وضمقه يقُمئذ ٟم٤مرضة ًمثقاب رهب٤م 

أي  َّجعمعجغُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،د وردُمٜمتٔمرة، واًمٜمٔمر سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر ىم

 :أي >وم٤مٟمتٔم٤مر...وىم٤مل اخلٚمٞمؾ : إٟمام ي٘م٤مل اٟمٔمر إمم اهلل شمٕم٤ممم وإمم ومالن ُمـ سملم اخلالئؼ

وذم حم٤موًمتف ًمتقفمٞمػ اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي وومؼ رأيف أورد . (4)"اٟمتٔمر ظمؼمه صمؿ ظمؼم ومالن

قز أن يٙمقن وم٢من ىمٞمؾ: اًمٜمٔمر إذا قمدي سم٢ممم يمٞمػ جي")إمم( وم٘م٤مل:  ـإؿمٙم٤مل شمٕمدي٦م اًمٜمٔمر سم

، ذيمر اًمٜمٔمر وقمداه سم٢ممم َّجعمعجغُّٱسمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر؟ ىمٚمٜم٤م: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

وأراد سمف آٟمتٔم٤مر...وم٢من ىمٞمؾ: اًمٜمٔمر إذا قمٚمؼ سم٤مًمقضمف وقمدي سم٢ممم ومٙمٞمػ يراد سمف آٟمتٔم٤مر؟ 

ىمٚمٜم٤م: إن ذًمؽ همػم ممتٜمع قمغم أن )إمم( ذم أي٦م قمغم ُم٤م ىمٞمؾ، ٓ هق طمرف اجلر وٓ طمرف 

ٟمام هق واطمد )أٓء( اًمتل هل اًمٜمٕمؿ، ومٙم٠مٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: وضمقه يقُمئذ ٟم٤مفمرة اًمٌٕمدي٦م، وإ

 .(5)"آٓء رهب٤م ُمٜمتٔمرة، وٟمٕمٛمف ُمؽمىم٦ٌم

محؾ اًمٜمٔمر ذم أي٦م قمغم اًمٜمٔمر ذم اًمرزق  ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤مٟمك اًم٘مرآن ( ه437)ت  إظمٗمشو -

وًمق يم٤من  ،يمام ي٘مقل اًمرضمؾ: ُم٤م أٟمٔمر إٓ إًمٞمؽ ،شمٜمٔمر ذم رزىمٝم٤م وُم٤م ي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ اهلل" وم٘م٤مل:

                                                           

 . 466ص ،ذح إصقل اخلٛم٦ًم (3)

 .467ص، اًم٤ًمسمؼ اعمرضمع (4)

 .468-467ص، اًم٤ًمسمؼ اعمرضمع (5)
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ٱٟمف ىم٤ملأٓ شمرى أ ،ٟمٔمر اًمٌٍم يمام ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس يم٤من ذم أي٦م اًمتل سمٕمده٤م سمٞم٤من ذًمؽ

  .(3)"ومل ي٘مؾ: ووضمقه ٓ شمٜمٔمر وٓ شمرى َّىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّٱ

 َٔ ايشٝع١:ٚ

أن يٙمقن اًمٜمٔمر ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمرؤي٦م،  ( ذم أُم٤مًمٞمف ُمٜمٕم ه658قمكم اعمقؾمقي اعمرشم٣م )ت

 ..اًمٜمٔمر ًمٞمس يٗمٞمد اًمرؤي٦م وٓ اًمرؤي٦م ُمـ أطمد حمتٛمالشمف"ومحٚمف قمغم آٟمتٔم٤مر ًمٚمثقاب وم٘م٤مل: 

٤م إمم ـمٚم٥م أىم٤ًمم اًمٜمٔمر اًمرؤي٦م مل يٙمـ ًمٚم٘مقم سمٔم٤مهره٤م شمٕمٚمؼ واطمتجٜم٤م مجٞمٕمً ذم وىم٤مًمقا إذا مل يٙمـ 

ٟمتٔم٤مر ًمٚمثقاب وإن يم٤من اعمٜمتٔمر ذم  ...شم٠مويؾ أي٦م ُمـ همػم ضمٝم٦م اًمرؤي٦م ِٓ وشم٠موهل٤م سمٕمْمٝمؿ قمغم ا

. وذم شمقفمٞمٗمف ًمٚمٖم٦م ًمٞمًٜمد رأيف (4)"ا، قمغم قم٤مدة ًمٚمٕمرب ُمٕمرووم٦م٤م واعمٜمتٔمر ُمٜمف ُمذيمقرً احل٘مٞم٘م٦م حمذوومً 

٤ًٌم قمٜمده- وه٤مهٜم٤م وضمف همري٥م "وم٘م٤مل:  طمرف اجلر )إمم( ذم أي٦م اؾمامً سمجٕمؾ  -طمتك وإن يم٤من همري

ظمريـ ٓ يٗمت٘مر ُمٕمتٛمده إمم اًمٕمدول قمـ اًمٔم٤مهر، أو إمم شم٘مدير ذم أي٦م طمٙمل قمـ سمٕمض اعمت٠م

قمتامد  ِٓ حمذوف وٓ حيت٤مج إمم ُمٜم٤مزقمتٝمؿ ذم أن اًمٜمٔمر حيتٛمؾ اًمرؤي٦م أو ٓ حيتٛمٚمٝم٤م، سمؾ يّمح ا

ٟمتٔم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م، أم اًمرؤي٦م سم٤مًمٕملم، وهق أن حيٛمؾ أقمٚمٞمف ؾمقاء  ِٓ يم٤من اًمٜمٔمر اعمذيمقر ذم أي٦م هق ا

وذم واطمده٤م أرسمع ًمٖم٤مت:  ،َٓن )أٓء( اًمٜمٕمؿ >أراد )ٟمٕمٛم٦م رهب٤م(إمم أٟمف  َّخنمنُّٱ:ىمقًمف شمٕم٤ممم

وم٢من ىمٞمؾ: وم٠مي ومرق سملم ، ُمثؾ طمتَّك (أممَّ )ُمثؾ ُمٕمل، و (أزم)ُمثؾ رُمك، و (أمم)ُمثؾ ىمٗم٤م، و (أٓ)

هذا اًمقضمف وسملم شم٠مويؾ ُمـ محؾ أي٦م قمغم أٟمف أراد سمف )إمم صمقاب رهب٤م ٟم٤مفمرة( سمٛمٕمٜمك رائٞم٦م ًمٜمٕمٛمف 

٤م ومل يٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمرب شمٕم٤ممم إذا ضمٕمؾ )إمم( طمرومً  ٕٟمف >ىمٚمٜم٤م: ذًمؽ اًمقضمف يٗمت٘مر إمم حمذوف ؟وصمقاسمف

ن )إمم( ومٞمف ومال سمد ُمـ شم٘مدير حمذوف، وذم اجلقاب اًمذي ذيمرٟم٤مه ٓ يٗمت٘مر إمم شم٘مدير حمذوف، ٕ

 . (5)"اؾمؿ يتٕمٚمؼ سمف اًمرؤي٦م وٓ حيت٤مج إمم شم٘مدير همػمه

 َٚٔ ايزٜد١ٜ:

، محؾ اًمٜمٔمر ( ذم يمت٤مسمف اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ه633)أمحد سمـ احلًلم اهل٤مروين  -

سمؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمرؤي٦م شم٘مٚمٞم٥م  >إن اًمٜمٔمر سم٤مًمٕملم ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م اًمرؤي٦م" ومٞم٘مقل:سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر، 
                                                           

 .452/ 3، اًم٘مرآن ُمٕم٤مين (3)

 .3/58، أُم٤مزم اعمرشم٣م اعمًٛمك همرر اًمٗمقائد ودرر اًم٘مالئد (4)

 .59-3/58، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (5)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        4:8 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

٤ًٌم ًمرؤيتف وإذا يم٤من هذا هٙمذا ومٔم٤مهر أي٦م ٓ شمدل قمغم إصم٤ٌمت  ،احلدىم٦م ذم ضمٝم٦م اعمرء ـمٚم

أٟمف إٟمام أراد سمف اٟمتٔم٤مر اًمثقاب، قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م وشم٠مويٚمٝم٤م ُم٤م روي قمـ اعمٗمنيـ وهق  ،اًمرؤي٦م

جيقز أن شم٘مقل ٟم٤مفمرة إمم اهلل سمٛمٕمٜمك ٟم٤مفمرة إمم صمقاسمف قمغم رضب ُمـ اًمتقؾمع وأراد اٟمتٔم٤مره 

 .(3)"ٕن اًمٜمٔمر سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م >اًمثقاب واًمٜمٔمر إًمٞمف

ُمٜمع أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٜمٔمر اًمرؤي٦م  ( ذم يمت٤مسمف يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م ه885 اسمـ سمدر اًمديـ )ت -

 :ومال جيقز محؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م رائٞم٤مإن اًمقضمف ٓ يرى وٓ يٙمقن ": اًمٌٍمي٦م وم٘م٤مل

قمغم اًمرؤي٦م وذًمؽ ؿم٤مئع ذم اًمٚمٖم٦م... ىمٚمٜم٤م ذم اًمّمحٞمح  َّىن من جنحنخن يم ىمُّٱ

أي:  >ةرضيقُمئذ يٕمٜمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٟم٤م َّجن يم ىمُّٱٱ:ُمـ ُمٕمٜمك أي٦م إن ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٱ.(4)"رة إمم صمقاب رهب٤م وُمٜمتٔمرة عم٤م ي٠ميت ُمٜمففميٕمٜمل ٟم٤م َّىن من خنُُّمنمىم٦م طمًٜم٦م مجٞمٚم٦م، 

 َٚٔ اإلباض١ٝ:

ذم شمقضمٞمٝمف اًمٚمٖمقي ًممي٦م  ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل( ذم يمت٤مسمف  ه3554اهلل اًم٤ًمعمل )ت قمٌد -

ٕن اًمٜمٔمر ذم اًمٚمٖم٦م همػم "ضمٕمؾ إـمالق اًمٜمٔمر قمغم اًمرؤي٦م جم٤مز ٓي٘مٌؾ إٓ سم٘مريٜم٦م، ومٞم٘مقل: 

ـمالىمف قمغم إو ،وٓيّمح أن ي٘م٤مل رأيتف ومٚمؿ أره ،وًمذا ي٘م٤مل ٟمٔمرت اهلالل ومٚمؿ أره ،اًمرؤي٦م

ن ٕول قمـ احل٘مٞم٘م٦م امم اعمج٤مز ظمالف اًمٔم٤مهر... ودواًمٕم ،ٓ سم٘مريٜم٦مإاًمرؤي٦م جم٤مز ٓيّمح 

  .(5)"ي٦م دال قمغم اٟمتٔم٤مر رمح٦م اهلل شمٕم٤مممٔؾمٞم٤مق ا

)إمم( سمٛمٕمٜمك " اًمتٗمًػم يرى أن:ذم يمت٤مسمف شمٗمًػم  ( ه3554 حمٛمد سمـ يقؾمػ أـمٗمٞمش )ت -

إمم ُمٚمؽ رهب٤م أو صمقاب رهب٤م أو رمح٦م رهب٤م،  :أي >اًمٜمٕمٛم٦م ُمٗمٕمقل ُم٘مدم أو ي٘مدر ُمْم٤موم٤م

  .(6)"واًمٜمٔمر سم٤مًمٕملم أو إصؾ إمم إٟمٕم٤مم رهب٤م، واًمٜمٔمر سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر

طمٞم٨م ي٘مقل  ،نآ( ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم اًم٘مر ه592وممـ شم٠مصمر سم٤معمٕمتزًم٦م ذم ذًمؽ اجلّم٤مص )ت 

 سمٕمد أن ىمرر ُم٠ًمًم٦م ٟمٗمل اًمرؤي٦م:

                                                           

  .68ص، اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل (3)

 .349-348، صيٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م (4)

 .8;5ص، ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل (5)

  .546ص، اجلٕمٌػمي(، اٟمٔمر: اًمٌٕمد احلْم٤مري، 8/649، شمٞمًػم اًمتٗمًػم (6)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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ٕن اًمٜمٔمر  َّخنمنىن حن ىميمجنُّٱوٓ جيقز أن يٙمقن خمّمقص٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: " -

ومٚمام يم٤من ذًمؽ حمتٛمال  ،اٟمتٔم٤مر اًمثقاب يمام روي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ ٤م:ُمٜمٝم ،حمتٛمؾ عمٕم٤من

 .(3)"ًمٚمت٠مويؾ مل جيز آقمؽماض قمٚمٞمف سمال ُمًقغ ًمٚمت٠مويؾ ومٞمف

ٱ

 املطًب ايجاْٞ

 ايشب١ٗ دفع

 وجي٤مب قمـ اًمِمٌف اًمتل أوردوه٤م ُمـ وضمقه:

 هل: ،ُمٕم٤من ٦مأن اًمٜمٔمر ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ي٠ميت قمغم أرسمٕم اًمقضمف إول:

 ٟمٔمر آٟمتٔم٤مر. -

 ٟمٔمر اًمتٗمٙمر وآقمت٤ٌمر. -

 ٟمٔمر اًمتٕمٓمػ واًمرمح٦م. -

 ٟمٔمر اًمرؤي٦م. -

إٓ ُمٕمٜمك  مل حيتٛمؾ ًمٖم٦مً  >٤م سمذيمر اًمقضمفي سمحرف اجلر )إمم( ويم٤من ُم٘مروٟمً دّ ا قمُ ذًمٙمـ اًمٜمٔمر إ

 وهق ٟمٔمر اًمرؤي٦م، وذم سمٞم٤من ذًمؽ: ،ا وم٘مطواطمدً 

ٱ>َّىن من خن جنحن يم ىمُّٱوىم٤مًمقا ذم ىمقًمف: "(:  ه498ي٘مقل اسمـ ىمتٞم٦ٌم )ت:  -

 َُّّٱٱوُمٜمف ىمقل اهلل: ،ُمٜمتٔمرة واًمٕمرب شم٘مقل ٟمٔمرشمؽ واٟمتٔمرشمؽ سمٛمٕمٜمك واطمد :أي

وىمد ٟمٔمرشمٙمؿ إيٜم٤مء ص٤مدرة...ًمٚمخٛمس ٱ:(4)أي اٟمتٔمروٟم٤م، وىم٤مل احلٓمٞمئ٦م َّّٰ ِّ ُّ

 ـم٤مل هب٤م طمقزي وشمٜم٤ًمد 

وأن اًمٜم٤مفمر ىمد يٙمقن  ،ٙمقن سمٛمٕمٜمك اٟمتٔمرتشماٟمتٔمرشمٙمؿ، وُم٤م ٟمٜمٙمر أن ٟمٔمرت ىمد  :أي

 :أي >أي: أٟم٤م ًمؽ ُمٜمتٔمر، وٓ ي٘م٤مل أٟم٤م إًمٞمؽ ٟم٤مفمر >أٟم٤م ًمؽ ٟم٤مفمر :سمٛمٕمٜمك اعمٜمتٔمر، همػم أٟمف ي٘م٤مل

                                                           

 .392 -;38/ 6، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (3)

 .:33ص، ديقان احلٓمٞمئ٦م (4)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

ومل ي٘مؾ ًمرهب٤م  َّخنمنىن حن ىميمجنُّٱل: إًمٞمؽ ُمٜمتٔمر إٓ أن يريد ٟمٔمر اًمٕملم، واهلل ي٘مق

 .(3)"ٟم٤مفمرة ومٞمحتٛمؾ ُم٤م شم٠موًمقا

أُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه "( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن:  ه:55 وىم٤مل أسمقضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس )ت: -

وإٟمام ي٘م٤مل:  ،ي٘مقل: ٟمٔمرت إًمٞمف سمٛمٕمٜمك اٟمتٔمرشمف (4)ُمٜمتٔمرة ومخٓم٠م. ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن

 .(6)"وهمػمه ممـ يقصمؼ سمٕمٚمٛمف (5)ٟمٔمرشمف، وهق ىمقل إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمروم٦م

وُمـ ىم٤مل: إن " :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ( ذم يمت٤مهب ه592 وىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد إزهري )ت: -

ٕن اًمٕمرب ٓ شم٘مقل: ٟمٔمرت  >سمٛمٕمٜمك ُمٜمتٔمرة، وم٘مد أظمٓم٠م َّىن من خنُُّمٕمٜمك ىمقًمف: 

إمم اًمٌمء سمٛمٕمٜمك اٟمتٔمرشمف، إٟمام شم٘مقل: ٟمٔمرت ومالٟم٤م أي اٟمتٔمرشمف...وم٢مذا ىمٚم٧م: ٟمٔمرت إًمٞمف مل 

 .(7)"ا سم٤مًم٘مٚم٥ما، وشمدسمرً يٙمـ إٓ سم٤مًمٕملم، وإذا ىمٚم٧م: ٟمٔمرت ذم إُمر اطمتٛمؾ أن يٙمقن شمٗمٙمرً 

( ذم يمت٤مسمف ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن:  ه659وىم٤مل أسمق حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م )ت  -

وًمق يم٤من ُمـ  ،دل قمغم أٟمف ٟمٔمر اًمٕملم وًمٞمس ُمـ آٟمتٔم٤مريُمع اًمٜمٔمر  (مم)إودظمقل "

مم إمم زيد وشم٘مقل ٟمٔمرت إأٓ شمرى أٟمؽ ٓ شم٘مقل اٟمتٔمرت  (،مم)إآٟمتٔم٤مر مل شمدظمؾ ُمٕمف 

ن ٟم٤مفمرة سمٛمٕمٜمك إومٛمـ ىم٤مل  ،آٟمتٔم٤مر شمّمح٥م ٟمٔمر اًمٕملم وٓ شمّمح٥م ٟمٔمر وم٢ممم ،زيد

 .(8)"وووع اًمٙمالم ذم همػم ُمقوٕمف اإلقمرابُمٜمتٔمرة وم٘مد أظمٓم٠م ذم اعمٕمٜمك وذم 

وٟم٤مفمرة: ُمٌٍمة، "( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن  ه757وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين )ت  -

ّٕٟمف ٓ ي٘م٤مل: ٟمٔمرت إًمٞمف، سمٛمٕمٜمك:  >ودظمقل )إمم( يدل قمغم أّن ٟم٤مفمرة سمٛمٕمٜمك: ُمٌٍمة

 .(9)"ٔمرشمفاٟمت
                                                           

 .67-66ص، آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م (3)

/ 6، ًمزريمكم، ا، إقمالم554/ 3، ظمٚمٙم٤من ، اسمـ. اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من ه537إصٖمر اًمٜمحقى، شمقذم اعمٕمروف سم٤مٕظمٗمش  (4)

4;3. 

 .3/69، ، وومٞم٤مت إقمٞم٤من3/433، اًم٘مٗمٓمل ،: ٟمٗمٓمقيف اًمٜمحقى اعمٕمروف، اٟمٔمر: إٟم٤ٌمه اًمرواةـاعمٚمّ٘م٥م سم (5)

 .3453ص، إقمراب اًم٘مرآن (6)

 .488/ 36، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م (7)

 .:99/ 4، اًم٘مرآنُمِمٙمؾ إقمراب  (8)

 .6:7ص، إقمراب اًم٘مرآن (9)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

( ذم يمت٤مسمف اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ذم  ه938وىم٤مل أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن اًمٓمقذم اًمٍمسي )ت  -

اًمٜمٔمر اعم٘مرون سمحرف )إمم( يٗمٞمد  ظأن ًمٗم سم٤مٔي٦م وضمف اًمتٛمًؽ"اًمرد قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦م: 

)إمم( ومٞمٗمٞمد رؤيتف  ـوىمرٟمف سم أي٦ماًمرؤي٦م سم٤مًمقوع، وىمد أو٤مف اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٔمر إًمٞمف ذم هذه 

صمؿ ًمٜم٤م قمغم أن اًمٜمٔمر اعم٘مرون سم٢ممم يٗمٞمد اًمرؤي٦م "وذم ُمقوع آظمر ىم٤مل: ، (3)"وهق اعمٓمٚمقب

 وضمقه:

ودًٓمتف قمغم  ،َّمج حج مثُّ: ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ُمقؾمك إول:

أطمدمه٤م: أٟمف ًمق مل يٙمـ اًمٜمٔمر هق اًمرؤي٦م ًمٙم٤من شم٘مدير اًمٙمالم: أرين أىمٚم٥م طَمَدىمتل إمم  وضمٝملم:

ًمٙمـ هذا  ،ُمثًٌت٤م ًمٚمجٝم٦م، وهق سم٤مـمؾ أىم٤مسمٚمؽ هب٤م. وقمغم اًمت٘مديريـ: ومٞمٙمقن ُمقؾمكضمٝمتؽ، أو 

وًمٜم٤م أن ، آؾمتدٓل خمتص سم٤مٕؿم٤مقمرة> ٕهنؿ يٜمٗمقن اجلٝم٦م، وهق ٓزم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ًمذًمؽ أيًْم٤م

وم٢مذا ورد قمٚمٞمٝمؿ ظمالف ُمذهٌٝمؿ سمٓمؾ ، ٟمٚمزُمٝمؿ إي٤مه، وإن ىمٚمٜم٤م سمف> ٕهنؿ هؿ ٓ ي٘مقًمقن سمف

ام: أٟمف رشم٥م اًمٜمٔمر قمغم اإلراءة، واعمرشم٥م قمغم اإلراءة هق اًمرؤي٦م ٓ شم٘مٚمٞم٥م صم٤مٟمٞمٝم، وًمزُمٝمؿ اًمتًٚمٞمؿ

 احلََدىم٦م.

، واًمذي يٗمٞمد ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م اخِلٚم٘م٦م هق َّحصخصمصجضحضخضُّٱٱىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمث٤مين:

 اًمرؤي٦م ٓ شم٘مٚمٞم٥م احلدىم٦م.

إذا أراد أطمديمؿ ظمٓم٦ٌم اُمرأة ومال سم٠مس أن يٜمٔمر إمم ُم٤م يدقمقه إمم »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  اًمث٤مًم٨م:

. (5)شًمؽ اًمٜمٔمرة إومم وًمٞم٧ًم ًمؽ إظمرى»: اًمًالم ًمٕمكم و اًمّمالة، وىمقًمف قمٚمٞمف (4)شٟمٙم٤مطمٝم٤م

 .(6)". ٓ وم٤مئدة ًمٚمحديثلم قمٜمد ُمـ شم٠مُمٚمٝمام إٓ قمغم شم٘مدير أن اًمٜمٔمر ومٞمٝمام اًمرؤي٦م(5)شإظمرى

                                                           

 .9;5ص، اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ذم اًمرد قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦م (3)

، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚم٦ًم 42:4 أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمرضمؾ يٜمٔمر إمم اعمرأة وهق يريد شمزوجيٝم٤م، رىمؿ (4)

 .;; اًمّمحٞمح٦م رىمؿ

 ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي.4999، ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمٔمرة اًمٗمج٤مءة، رىمؿ( أظمرضمف اًمؽمُمذي، أسمقاب إدب، سم٤مب 5)

 اًمؽمُمذي.

 .627-626ص، اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ذم اًمرد قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦م (6)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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أن زقمٛمٝمؿ أن طمرف اجلر )إمم( ذم أي٦م ًمٞمس سمحرف ضمر وإٟمام هق اؾمؿ  اًمقضمف اًمث٤مين:

 واطمد )آٓء( ٓ يًت٘مٞمؿ ًمٖم٦م، وذم سمٞم٤من ذًمؽ:

وىمد "( ذم يمت٤مسمف ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن:  ه659ي٘مقل أسمق حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م )ت  -

مم أن ىم٤مل إأحلد سمٕمض اعمٕمتزًم٦م ذم هذا اعمقوع وسمٚمغ سمف اًمتٕمًػ واخلروج ُمـ اجلامقم٦م 

ٟمام هل اؾمؿ واطمد )آٓء( ورهب٤م خمٗمقض سم٢مو٤موم٦م )إمم( إًمٞمف ٓ إ ،( ًمٞم٧ًم سمحرف ضمر)إمم

ٱ:ٕٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل >ٔمرة وهذا حم٤مل ذم اعمٕمٜمكتٟمٕمٛم٦م رهب٤م ُمٜم :واًمت٘مدير قمٜمده ،سمحرف اجلر

أي ٟم٤مقمٛم٦م وىمد أظمؼمٟم٤م أهن٤م ٟم٤مقمٛم٦م ومدظمؾ اًمٜمٕمٞمؿ هب٤م وفمٝمرت دٓئٚمف  َّجن يم ىمُّٱ

 ،إٟمام يٜمتٔمر اًمٌمء اًمذي هق همػم ُمقضمقد ؟ومٞمٝم٤م أٟمف طم٤ملُّ ومٙمٞمػ يٜمتٔمر ُم٤م أظمؼمٟم٤م اهلل  ،قمٚمٞمٝم٤م

ا وهق ُمٕمؽ مل وهؾ جيقز أن شم٘مقل أٟم٤م اٟمتٔمر زيدً  ؟ومٙمٞمػ يٜمتٔمر وم٠مُم٤م أُمر ُمقضمقد طم٤ملُّ 

 .(3)"هذا ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ ُمـ ُمت٠موًمف ؟يٗم٤مرىمؽ وٓ ي١مُمؾ ُمٗم٤مرىمتؽ

وىمد محؾ ىمقًُم٤م "( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن  ه757وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين )ت  -

ٌُٝمؿ أّن زقمٛمقا أّن )إمم( واطمد )أٓء(، وًمٞم٧ًم سمحرف، ويم٠من اًمت٘مدير: ٟمٕمٛم٦م رهب٤م  شمٕمّم

اًمٜمٕمٞمؿ ومال  ٟم٤مفمرة> ّٕن أٓء: اًمٜمٕمؿ، وهذا ٓ جيقز عم٤م ىمّدُمٜم٤م ذيمره ُمـ أّٟمف ُمـ يم٤من ذم

 .(4)"ي٘م٤مل: هق ُمٜمتٔمر اًمٜمٕمؿ

اًم٘مرآن اعمجٞمد: ( ذم يمت٤مسمف اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ذم إقمراب  ه865وىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين )ت  -

واًمٜم٤مرضة إومم: ُِمـ ٟمَيِة اًمٜمٕمٞمؿ، وهق اإلذاق، ي٘م٤مل: ٟمي وضمٝمف يٜمي ٟمَيًة "

. وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م: ومِٛمـ ٟمٔمر اًمٕملم، و ُمـ صٚمتٝم٤م،  (إمم)وٟمْم٤مرًة، إذا أذق وأو٤مء، ومٝمق ٟم٤مرِضٌ

أي: شمٜمٔمر إمم رهب٤م ظم٤مص٦م ٟمٔمر رؤي٦م وقمٞم٤من ٓ شمٜمٔمر إمم همػمه. وهلذا اعمٕمٜمك وهق 

يمام ىمدم اخلؼم ًمذًمؽ ذم ٟمحق ىمقًمف ضمؾ ذيمره:  (إمِم رسمؽ)ص ىمدم ُمٕمٛمقهل٤م وهق آظمتّم٤م

وًمٞمس ىمقل ُمـ ىم٤مل إن َٟم٤مفمَرة: سمٛمٕمٜمك  ،َّنبىبيبرتُّٱ، وَّحصخصمصجضُّٱ

ُمٜمتٔمرة سمٛمًت٘مٞمؿ، ٕن َٟمٔمْرت إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر ٓ يدظمؾ قمٚمٞمف طمرف اًمٖم٤مي٦م، ي٘م٤مل: 

                                                           

 .;99/ 4، ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن (3)

 .6:7ص، إقمراب اًم٘مرآن (4)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        4;3 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

وهق سمٕمض همالة  -ل ُمـ ىم٤مل َٟمٔمْرت ومالًٟم٤م، أي اٟمتٔمرشمف، وٓ ي٘م٤مل: َٟمٔمْرت إًمٞمف، وىمق

(، أي ُمٜمتٔمرة ٟمٕمٛم٦م رهب٤م،  (إمَِم ): إنَّ -اعمٕمتزًم٦م 
ٍ
هٜم٤م اؾمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٜمٕمٛم٦م، وهق واطمد )آٓء

اًمٜمٕمٞمؿ هب٤م  ًمٞمس سمٛمًت٘مٞمؿ أيًْم٤م، ٕن اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم قمـ اًمقضمقه أهن٤م ٟم٤مقمٛم٦م، ىمد طمؾ  

ومٞمٝم٤م؟ إٟمام ُيٜمتَٔمر  وفمٝمرت أُم٤مراشمف قمٚمٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ شمٜمتٔمر ُم٤م أظمؼمٟم٤م اهلل ضمؾ ذيمره أٟمف طَم٤ملُّ 

 .(3)"اًمٌمء اًمذي هق همػم ُمقضمقد

( ذم يمت٤مسمف اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ذم اًمرد 938 أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن اًمٓمقذم اًمٍمسي )ت وسملمَّ  -

أن )إمم( إٟمام "اًمقضمف إول:  :ُمٜمٝم٤م ،قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦م أن هذا اًمرأي ُمردود ُمـ وضمقه

ومحٚمٝم٤م قمغم هم٤مًم٥م أطمقاهل٤م أومم، اًمث٤مين: أن أهؾ  ،٤موردت ذم هم٤مًم٥م ُمقارده٤م ذم اًمٚمٖم٦م طمرومً 

سمؾ واًمٌ٘مر اًمٚمٖم٦م ىم٤مًمقا )أٓء( وهل اًمٜمٕمؿ ٓ واطمد هل٤م ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م يم٤مخلٞمؾ واًمٜمٕمؿ وهل اإل

 . (4)"واًمِم٤مء ومال ي٘م٤مل ظمٞمٚم٦م وٓ ٟمٕمٛم٦م

أي: إمم صمقاب رهب٤م ٟم٤مفمرة، همػم  >أن شم٘مديرهؿ ُمْم٤مف حمذوف ذم أي٦م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

 وذم سمٞم٤من ذًمؽ: ،(5)ن هذا ظمالف اًمٔم٤مهر سمال طمج٦مإب إذ ضم٤مئز ذم ًمٖم٦م اًمٕمر

وأُم٤م ُمـ ىم٤مل: إن اعمٕمٜمك "( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن:  ه:55أسمقضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس )ت: ي٘مقل -

ٕٟمف ٓ جيقز قمٜمدهؿ وٓ قمٜمد  >إمم صمقاب رهّب٤م ومخٓم٠م أيْم٤م قمغم ىمقل اًمٜمحقيلم اًمرؤؾم٤مء

 . (6)"ا أي ٟمٔمرت صمقاسمفأطمد قمٚمٛمتف ٟمٔمرت زيدً 

وذه٥م "( ذم يمت٤مسمف ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن:  ه659ىم٤مل أسمق حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م )ت و -

وهق  ،مم صمقاب رهب٤م ٟم٤مفمرةإوًمٙمـ ىم٤مل ُمٕمٜم٤مه  ،مم أن ٟم٤مفمرة ُمـ ٟمٔمر اًمٕملمإسمٕمض اعمٕمتزًم٦م 

 ،وًمق ضم٤مز هذا جل٤مز ٟمٔمرت امم زيد سمٛمٕمٜمك ٟمٔمرت امم قمٓم٤مء زيد ،أيْم٤م ظمروج قمـ اًمٔم٤مهر

                                                           

 .4:2/ 8، اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد (3)

 .624ص، اًمرد قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦ماًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ذم  (4)

٤م وإٓ ًٓمتٌس اخلٓم٤مب وومًد اًمتٗم٤مهؿ طمذف اعمْم٤مف وإىم٤مُم٦م اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف ٓ يًقغ ادقم٤مؤه ُمٓمٚم٘مً "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  (5)

ا إٓ ويٛمٙمـ قمغم هذا أن ي٘مدر ًمف ٤م قمٜمف وخمؼمً ا سمف وُمٜمٝمٞمً إذ ُم٤م ُمـ ًمٗمظ أُمر أو هنل أو ظمؼم ُمتْمٛمـ ُم٠مُمقرً  ،وشمٕمٓمٚم٧م إدًم٦م

 .46/ 5، . سمدائع اًمٗمقائد"ُمْم٤مف خيرضمف قمـ شمٕمٚمؼ إُمر واًمٜمٝمل واخلؼمي٦م ًمٗمظ 

 .77/ 7، إقمراب اًم٘مرآن (6)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        4;4 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

٤م ٟم٘مقل ًمق يم٤من إُمر قمغم أٟمَّ  ،ظمتالط اعمٕم٤مين وٟم٘مْمٝم٤موهذا ٟم٘مض ًمٙمالم اًمٕمرب وومٞمف ا

  .(3)"ًمٞمف ٓ إًمف إٓ هقإيمذًمؽ ًمٙم٤من أقمٔمؿ اًمثقاب اعمٜمتٔمر اًمٜمٔمر 

وأُم٤م ُمـ زقمؿ أّن "( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن  ه757ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين )ت و -

ّٕن اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم أهّنؿ ذم اًمٜمٕمٞمؿ واًمٜمية  >اعمٕمٜمك: صمقاب رهب٤م ُمٜمتٔمرة، ومٚمٞمس سمٌمء

، وٓ ي٘م٤مل عمـ يم٤من ذم اًمٜمٕمٞمؿ هق ُمٜمتٔمر ًمٚمثقاب> ٕنَّ اًمٜمٕمٞمؿ َّجن يم ىمُّٱسم٘مقًمف: 

 .(4)"هق اًمثقاب

 

 

  

                                                           

 .;99/ 4، ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن (3)

 .6:7ص، إقمراب اًم٘مرآن (4)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        4;5 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 املبشح ايسابع

 :عدٜح دفع شب١ٗ َٔ َٓع االستدالٍ اآلخس٠

 يف إثبات زؤ١ٜ اهلل« إْهِ سرتٕٚ زبهِ، نُا تسٕٚ ٖرا ايكُس» 

 ٚفٝ٘ َطًبإ:

 :املطًب األٍٚ: عسض ايشب١ٗ

ومٜمٔمر إمم  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل 

إٟمٙمؿ ؾمؽمون رسمٙمؿ، يمام شمرون هذا اًم٘مٛمر، ٓ شمْم٤مُمقن ذم »وم٘م٤مل:  -يٕمٜمل اًمٌدر  -اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م 

هذا  .(3)شهمروهب٤م وم٤مومٕمٚمقا ٖمٚمٌقا قمغم صالة ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس وىمٌؾرؤيتف، وم٢من اؾمتٓمٕمتؿ أن ٓ شمُ 

اًمرؤي٦م   قمغم إصم٤ٌمت رؤي٦م اهلل ذم أظمرة، وؿمٌٝمتٝمؿ ذم ذًمؽ أنَّ احلدي٨م ُمٜمع اًمٜمٗم٤مة أن يٙمقن دًمٞماًل 

وم٤مٟمتٗمك آؾمتدٓل هبذ  ،ومٞمٙمقن اعمراد اًمرؤي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓ اًمٌٍمي٦م >شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م

 ي٦م واإلسم٤موٞم٦م واجلّم٤مص ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.احلدي٨م، وىمد شمٌٜمك هذا اًمرأي اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمزيد

 فُٔ املعتزي١:

(، ذم يمت٤مسمف ذح إصقل اخلٛم٦ًم، طمٞم٨م قمرض أدًم٦م   ه637 تاًم٘م٤ميض قمٌداجل٤ٌمر )  -

 وُمـ.. وآًمف  قمٚمٞمف اهلل ُمروي٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اومم٤م يتٕمٚم٘مقن سمف أظم٤ٌمرً "اعمثٌتلم ًمٚمرؤي٦م وم٘م٤مل:

ؾمؽمون رسمٙمؿ يقم »أٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يروى ُم٤م سمف، يتٕمٚم٘مقن ُم٤م أؿمػ وهق مجٚمتٝم٤م

 وضمف اعمٜمع ُمـ آؾمتدٓل هبذ احلدي٨م، صمؿ سملّم  (4)"شاًم٘مٞم٤مُم٦م يمام شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر

صمؿ ٟمت٠موًمف ٟمحـ "طمٞم٨م ي٘مقل:  ،ويم٤من ُمـ طمججف أن اًمرؤي٦م ذم اًمٚمٖم٦م شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ

ؾمتٕمٚمٛمقن  :يقاومؼ دًٓم٦م اًمٕم٘مؾ، ومٜم٘مقل: اعمراد سمف ؾمؽمون رسمٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أي قمغم وضمفٍ 

وقمغم هذا ىم٤مل: ٓ شمْم٤مُمقن ذم رؤيتف،  ،رسمٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام شمٕمٚمٛمقن اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر

ٓ شمِمٙمقن ذم رؤيتف ومٕم٘مٌف سم٤مًمِمؽ، وًمق يم٤من سمٛمٕمٜمك رؤي٦م اًمٌٍم مل جيز ذًمؽ، واًمرؤي٦م  :أي

                                                           

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اعم٤ًمضمد ، و776طمدي٨م رىمؿ  ،سم٤مب ومْمؾ صالة اًمٕمٍم ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذمأظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)

 .855، اًمّمالة سم٤مب ومْمؾ صاليت اًمّمٌح واًمٕمٍم رىمؿوُمقاوع 

 . :48، صذح إصقل اخلٛم٦ًم (4)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 حي جي يه ىه مهُّٱسمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ مم٤م ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن،وورد سمف اًمِمٕمر، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  .(3)"[67: ]اًمٗمرىم٤من َّمي خي

وذم حم٤موًمتف ًمتقضمٞمف اًمًٞم٤مق اًمٚمٖمقي ًمٚمحدي٨م اًمذي شمْمٛمـ اًمٌِم٤مرة سمرؤي٦م اهلل ذم أظمرة  -

وآًمف،   قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل: ىم٤مًمقا وم٢من"إذ ي٘مقل:  ،سمجٕمؾ شمٚمؽ اًمٌِم٤مرة سمِم٤مرة قمٚمٛمٞم٦م ومح٥ًم

 إٟمام أورد هذا اخلؼم ُمقرد اًمٌِم٤مرة ٕصح٤مسمف، وأي سمِم٤مرة ذم أن يٕمٚمٛمقا اهلل شمٕم٤ممم ذم دار

أظمرة، وُمٕمٚمقم أهنؿ يٕمٚمٛمقٟمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م؟ ىمٚمٜم٤م : إٟمام سمنمٟم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًميوري، واًمٕمٚمؿ 

اًميوري ٓ يث٧ٌم إٓ ذم دار أظمرة. وم٢من ىم٤مًمقا: أي سمِم٤مرة ذم أن يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

ٟم٦م اًمٜمٔمر وشمٕم٥م اًمٗمٙمر. وم٢من ىم٤مل : ومٞمج٥م قمغم هذا أن ١مورضورة؟ ىمٚمٜم٤م: ٕن ٓ يٚمزم ُم

ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن اهلل رضورة يم٤معم١مُمٜملم. ىمٚمٜم٤م : إن اعمٜم٤موم٘ملم  >١مُمٜمقن ؾمقاءيٙمقن اعمٜم٤موم٘مقن واعم

ٕن  >واًمٙمٗم٤مر وإن قمٚمٛمقا اهلل شمٕم٤ممم رضورة ومال يٙمقن طم٤مهلؿ وطم٤مل اعم١مُمٜملم ؾمقاء

ا، ٤م وهورً اعم١مُمٜملم إذا قمرومقا اهلل شمٕم٤ممم رضورة، وقمٚمٛمقا دوام صمقاهبؿ، ازدادوا ومرطًم 

ٕهنؿ إذا قمرومقا اهلل شمٕم٤ممم  >٤مل اعمٜم٤موم٘ملمويٙمقن قمٞمِمٝمؿ أهٜم٠م وأرهمد، وًمٞمس يمذًمؽ طم

 .(4)" وطمنة، ويم٤مٟمقا ذم قم٘مقسم٦م وقمذابرضورة، وقمٚمٛمقا دوام قم٘م٤مهبؿ، ازدادوا هماًم 

وم٢من ىم٤مًمقا: اًمرؤي٦م إذا يم٤مٟم٧م "وذم حم٤موًمتف ًمتقفمٞمػ اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي وومؼ رأيف ي٘مقل:  -

آىمتّم٤مر قمغم أطمد ، وٓ جيقز ٤م وم٤مواًل سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ شمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم، ٟمحق رأي٧م ومالٟمً 

ُمٗمٕمقًمٞمف إٓ إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اعمِم٤مهد، ىمٚمٜم٤م: ٓ يٛمتٜمع أن يٙمقن إصؾ ُم٤م ذيمرمتقه، صمؿ 

 .(5)"ا ٤م وجم٤مزً ي٘متٍم قمغم أطمد ُمٗمٕمقًمٞمف شمقؾمٕمً 

 َٚٔ ايزٜد١ٜ:

شم٘مرير  :ي٘مقل ،( ذم يمت٤مسمف اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ه633أمحد سمـ احلًلم اهل٤مروين ) -

وم٠مُم٤م ": ٤م ذم ذًمؽ سم٠من اًمرؤي٦م ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمٚمؿحمتجً  ،سم٤محلدي٨م اعمٜمع ُمـ آؾمتدٓل

وذًمؽ  ،صم٤ٌمت اًمرؤي٦م... وم٢من صح ُمٜمٝم٤م رء وم٤معمراد سم٤مًمرؤي٦م هق اًمٕمٚمؿإإظم٤ٌمر اعمروي٦م ذم 
                                                           

 .493-492ص، ذح إصقل اخلٛم٦ًم (3)

 .493ص، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

 .494-493ص، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (5)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

يريد  َّمي خي مهىهيهجيحيُّٱهمػم ُمًتٜمٙمر ذم اًمٚمٖم٦م، أٓ شمرى أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 . (3)"َّيفىقيقاكلكمكىكُّٱأمل شمٕمٚمؿ ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ( ذم يمت٤مسمف يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م ي٘مقل ذم اعمٜمع ُمـ آؾمتدٓل ه885 اسمـ سمدر اًمديـ )ت -

ٕن اًمرؤي٦م شمًتٕمٛمؾ  >قمغم أن اعمراد سمف اًمٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومٜمحٛمٚمف إذا صح قمـ اًمرؾمقل" سم٤محلدي٨م:

وىم٤مل  َّىك مك لك اك يق ىق يفُّٱسمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

أي: أمل شمٕمٚمؿ...ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م رضورًي٤م  َّمب زب رب يئ ىئ نئُّٱشمٕم٤ممم: 

ومال حيت٤مضمقن ومٞمف إمم ٟمٔمر واؾمتدٓل ومٝمق ذم اجلالء واًمٔمٝمقر سمٛمٜمزًم٦م قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م 

 .(4)"اًمٌدر

 باض١ٝ:إلَٚٔ ا

، ذم يمت٤مسمف اًمْمٞم٤مء يرى أن (5)( ه7اًم٘مرن أسمق اعمٜمذر ؾمٚمٛم٦م اًمَٕمقشمٌل اًمٕمامين )ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ذم  -

وشم٠مويؾ هذا اخلؼم قمٜمدٟم٤م إن صح، "ُمٕمٜمك اًمرؤي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ هق إصح ًمٖم٦م ومٞم٘مقل: 

ا، ُمٕمروم٦م ٓؿمؽ ٟمٙمؿ شمرون رسمٙمؿ يمام شمرون هذا اًم٘مٛمر، ي٘مقل شمٕمرومقن رسمٙمؿ اوٓمرارً أ

وذم أظمرة ي٘مع  ،ٕن ُمٕمروم٦م اهلل قمزوضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤ميمت٤ًمب ي٘مع ومٞمٝم٤م آظمتالف >ومٞمٝم٤م

 .(6)"آوٓمرار، ويزول اًمِمؽ، وهذا اًمت٠مويؾ أصح ذم اًمٚمٖم٦م

               ذم يمت٤مسمف أصقل اًمديـ  (7)شمٌٖمقريـ اعمٚمِمقـمل )ووم٤مشمف ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري( -

يريدون شمٕمٚمٛمقن "ي٘مقل سمٕمد أن ذيمر طمدي٨م اًمرؤي٦م:  - إصقل اًمٕمنمة قمٜمد اإلسم٤موٞم٦م-

إليْم٤مح اًمدٓئؾ  >شمِمٙمقن ومٞمف يمام ٓ شمِمٙمقن ذم ىمٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر٤م ٓيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن ًمٙمؿ رسمَّ 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإزاًم٦م اًمِمٙمقك ومٞمٝم٤م طمتك ٓ يٜمٙمروا رهبؿ وٓيِمٙمقا ومٞمف يمام جيٝمٚمف يمثػم ُمـ 

                                                           

 .77-69ص، اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل (3)

 .358-357ص، يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م (4)

 .:4ص، اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م حم٘مؼ يمت٤مب اًمْمٞم٤مء ًمٚمٕمتٌل( مل يٕمرف شم٤مريخ ووم٤مشمف. 5)

 .3:8-4/3:7، ( اًمْمٞم٤مء6)

 .:3-32ص، ( مل يٕمرف شم٤مريخ ووم٤مشمف اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م حم٘مؼ يمت٤مب أصقل اًمديـ7)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

أمل شمٕمٚمؿ،  :يٕمٜمل َّيفىقيقاكلكمكىكُّٱ :يمام ىم٤مل اهلل ،اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م

 .(3)"وهق مل ير أصح٤مب اًمٗمٞمؾ سم٠مقمٞم٤مهنؿ، واًمٕمرب شمذيمر اًمٌمء وُمرادهؿ همػمه

طمٞم٨م  ،نآ( ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم اًم٘مر ه592ًمرأي اجلّم٤مص )ت اوممـ شم٠مصمر هبذا  

 ي٘مقل:

وإظم٤ٌمر اعمروي٦م ذم اًمرؤي٦م إٟمام اعمراد هب٤م اًمٕمٚمؿ ًمق صح٧م وهق قمٚمؿ اًميورة اًمذي ٓ " -

 .(4)"ٕن اًمرؤي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ُمِمٝمقرة ذم اًمٚمٖم٦م >وٓ شمٕمرض ومٞمف اًمِمٙمقكشمِمقسمف ؿمٌٝم٦م 

   

 املطًب ايجاْٞ

 دفع ايشب١ٗ

 :أتٞجياب عٔ شبٗتِٗ مبا ٜ

يمام هق ُمٕمٜم٤م ذم هذا - أهؾ اًمٚمٖم٦م أن اًمرؤي٦م إذا شمٕمدت إمم ُمٗمٕمقل واطمد سملمَّ  :أوًٓ 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم.ن اًمرؤي٦م إمل حتتٛمؾ إٓ ُمٕمٜمك اًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م، إذ  -احلدي٨م

رأى: اًمرؤي٦م سم٤مًمٕملم شمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقل "( ذم يمت٤مسمف اًمّمح٤مح  ه5;5ىم٤مل اجلقهري )ت  -

٤م وُرْؤَي٦ًم ٤م. وَرَأى َرْأيً ا قم٤معمًِ واطمد، وسمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ شمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم. ي٘م٤مل: رأى زيدً 

، (6)خمت٤مر اًمّمح٤مطم( ذم يمت٤مسمف  ه888ىم٤مل زيـ اًمديـ اًمرازي )ت وسمٜمحق ذًمؽ ، (5)"وراَءةً 

 .(7)ذم يمت٤مسمف ًم٤ًمن اًمٕمرب ( ه933واسمـ ُمٜمٔمقر )ت

واًمرؤي٦م: " :اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ( ذم يمت٤مهب ه724)ت  إصٗمٝم٤مينوىم٤مل اًمراهم٥م 

ٱإدراك اعمرئل، وذًمؽ أرضب سمح٥ًم ىمقى اًمٜمٗمس: وإول: سم٤محل٤مؾم٦م وُم٤م جيري جمراه٤م، ٟمحق:

ا واًمتخٞمؾ، ٟمحق: أرى أن زيدً واًمث٤مين: سم٤مًمقهؿ ...َّخس حس جس مخ محجخ جحُّٱ

                                                           

 .;;3ص، إصقل اًمٕمنمة قمٜمد اإلسم٤موٞم٦م -أصقل اًمديـ  (3)

 .6/392، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (4)

 .4569/ 8، ُم٤مدة )رأى( ،سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ (5)

 .337، صاٟمٔمر: خمت٤مر اًمّمح٤مح، زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر احلٜمٗمل اًمرازي، ُم٤مدة )رأى( (6)

  .3;4/ 36، ُم٤مدة )رأى( ُمٜمٔمقر، اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد اسمـ (7)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

واًمراسمع: سم٤مًمٕم٘مؾ، وقمغم ذًمؽ  َّمك اكلك يق ىقُّواًمث٤مًم٨م: سم٤مًمتٗمٙمر، ٟمحق: ...ُمٜمٓمٚمؼ

ورأى إذا قمدي إمم ُمٗمٕمقًملم اىمت٣م ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ، ٟمحق: ...َّرث يت ىت نت متُّٱىمقًمف:

اىمت٣م ُمٕمٜمك اًمٜمٔمر اعم١مدي إمم  (إممـ )... وإذا قمدي رأي٧م سمَّمث ختمتهتُّٱ

سمٞمديوسمٜمحق ذًمؽ ىم٤مل  ،(3)"َّجي يه ىه مهُّٱٱآقمت٤ٌمر، ٟمحق: شم٤مج ذم يمت٤مسمف  ( ه3427 ت) اًمزَّ

 .(4)اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس

ُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ  ،ورأيتف قم٤معم٤م"( ذم يمت٤مسمف اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  ه992)ت وىم٤مل اًمٗمٞمقُمل -

ٕٟمف ُمـ أومٕم٤مل  >واًمٔمـ ومٞمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم، ورأي٧م زيدا: أسمٍمشمف، يتٕمدى إمم واطمد

 .(5)"وهل إٟمام شمتٕمدى إمم واطمد ،احلقاس

 ًمٚمٖمقي ًمٚمحدي٨م يٛمٜمع أن يٙمقن اعم٘مّمقد سم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٚمؿ عم٤م يكم:اأن اًمًٞم٤مق ٤م: صم٤مٟمٞمً 

احلدي٨م شمْمٛمـ اًمٌِم٤مرة ٕهؾ اإليامن سم٤مًمرؤي٦م، وهذا ٓ حيّمؾ إٓ سم٤مًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م، إذ  -

 اًمرؤي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م طم٤مصٚم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م.

 رؤي٦م قملم، ومدل قمغم أهن٤م رؤي٦م قملم. لوه ،متثٞمٚمٝم٤م سمرؤي٦م اًم٘مٛمر -

ذم رؤيتف، وم٠مي رضر أو ُمِم٘م٦م حتّمؾ سم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ش ٓ شمْم٤مُمقن» ذم احلدي٨م أٟمٙمؿ سملّم  -

 إذ اًمٕمٚمؿ ٓ رضر ومٞمف وٓ وٞمؿ وٓ زمح٦م وٓ ُمِم٘م٦م.

 وذم سمٞم٤من ذًمؽ:

ومػماه " :( ذم يمت٤مسمف شم٠مويؾ خمتٚمػ احلديث ه498ي٘مقل أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ىمتٞم٦ٌم )ت  -

١مُمٜمقن يمام يرون اًم٘مٛمر ذم ًمٞمٚم٦م اًمٌدر وٓ خيتٚمٗمقن ومٞمف، يمام ٓ خيتٚمٗمقن ذم اًم٘مٛمر، ومل ي٘مع اعم

اًمتِمٌٞمف هب٤م قمغم يمؾ طم٤مٓت اًم٘مٛمر، ذم اًمتدوير، واعمًػم واحلدود، وهمػم ذًمؽ، وإٟمام وىمع 

يمام ٟمٜمٔمر إمم اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ٓ خيتٚمػ ذم ذًمؽ، يمام ٓ  اًمتِمٌٞمف هب٤م، قمغم أٟم٤م ٟمٜمٔمر إًمٞمف 

                                                           

 .597-596ص، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن (3)

 .324/ :5، اٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس (4)

 .3/469، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم (5)



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ
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ٚمػ ذم اًم٘مٛمر، واًمٕمرب شميب اعمثؾ سم٤مًم٘مٛمر ذم اًمِمٝمرة واًمٔمٝمقر، ومٞم٘مقًمقن: هذا أسملم خيت

 :(3)ُمـ اًمِمٛمس، وُمـ ومٚمؼ اًمّمٌح، وأؿمٝمر ُمـ اًم٘مٛمر، ىم٤مل ذو اًمرُم٦م

 .(4)"وىمد هبرت ومام ختٗمك قمغم أطمد... إٓ قمغم أطمد ٓ يٕمرف اًم٘مٛمرا

أهؾ اًمٚمٖم٦م...ٓ وىم٤مل "( ذم يمت٤مسمف إقمراب اًم٘مرآن:  ه:55ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس )ت: وىم٤مل أسمق -

شمْم٤مّرون سمتِمديد اًمراء، وٓ شمْم٤مُّمقن سمتِمديد اعمٞمؿ ُمع وؿ اًمت٤مء، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمٗمتح 

اًمت٤مء وشمِمديد اًمراء واعمٞمؿ قمغم ُمٕمٜمك شمتْم٤مُّمقن وشمتْم٤مّرون، وُمٕمٜمك هذا أٟمف ٓ يْم٤مر 

٤م أو٤مّره ُمْم٤مّرة ٤م ذم ذًمؽ، ي٘م٤مل و٤مررت ومالٟمً سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م أي ٓ خي٤مًمػ سمٕمْمٙمؿ سمٕمًْم 

ظم٤مًمٗمتف، وُمٕمٜمك ٓ شمْم٤مُّمقن ذم رؤيتف أٟمف ٓ يْمّؿ سمٕمْمٙمؿ إمم سمٕمض ومٞم٘مقل ا إذا ورضارً 

 .(5)"واطمد ًممظمر أرٟمٞمف يمام يٗمٕمٚمقن قمٜمد اًمٜمٔمر إمم اهلالل

يمام شمرون »وىمقًمف: " ( ذم ذطمف ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ: ه766وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض )ت  -

واشم٤ًمع اًمقوقح ورومع اًمِمؽ،  شمِمٌٞمف اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م، واإلدراك سم٤مإلدراك، ذمش...اًم٘مٛمر

يمام شمرون »، واعمدرك سم٤معمدرك، أٓ شمراه يمٞمػ ىم٤مل: سم٤معمرئل اعمرئلُمنح اًمٜمٔمر، ٓ شمِمٌٞمف 

ومل ي٘مؾ يم٤مًم٘مٛمر، وشم٠موًم٧م اعمٕمتزًم٦م أن ُمٕمٜمك اًمرؤي٦م هٜم٤م اًمٕمٚمؿ، وأن اعم١مُمٜملم يٕمرومقن ش اًم٘مٛمر

ورؤي٦م اًمٕملم  ،اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م رضورة، وهذا ظمٓم٠م> ٕن رؤي٦م اًمٕمٚمؿ شمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم

 واطمد ويمذا ه٤مهٜم٤م> وٕن متثٞمٚمٝم٤م سمرؤي٦م اًم٘مٛمر وهك رؤي٦م قملم شمدل قمغم أهن٤م رؤي٦م قملم، إمم

وٕن اظمتّم٤مص اعم١مُمٜملم هب٤م وأهؾ اجلٜم٦م يدل أهن٤م همػم اًمٕمٚمؿ، وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر يقُمئذ ومٝمؿ 

 .(6)"ش٤مشمرون رسمٙمؿ قمٞم٤مٟمً »اًمٕمٚمؿ> وٕن إصم٤ٌمت ىمد رووه:  يِم٤مريمقن اعم١مُمٜملم ذم

 

 

 

                                                           

 .3:/6، ، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر3385ص ،ديقان ذو اًمرُم٦م (3)

 .522-:;4، صشم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م، أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ىمتٞم٦ٌم (4)

 .;7/ 7، إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس (5)

 .765/ 3، ذح صحٞمح ُمًٚمؿ اعمًٛمك إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ (6)
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 اخلامت١

 ٚفٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر َٚٔ ذيو: 

 عمٕم٤مين اًمّمحٞمح أن ُمـ أوضمف اًمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘مٞمدة، واًمذبُّ قمـ ضمٜم٤مب اًمنميٕم٦م: اًمٗمٝمؿ -3

 وؾمٜم٦م. ىمرآن ُمـ اًمنمقمل اًمٜمص هب٤م ورد اًمتل اًمٚمٖم٦م

أن سمٕمض طمذاق اًمٚمٖم٦م دسَّ سمدقمتف ُمـ ظمالل شمقفمٞمػ اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م وإؾم٤مًمٞم٥م   -4

اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد يٙمقن ذًمؽ فم٤مهًرا ضمٚمًٞم٤م، وىمد يٙمقن ومٞمف ُمـ اخلٗم٤مء ُم٤م حيت٤مج إمم شمٗمٜمٞمد 

 وإيْم٤مح ًمئال يٚمتٌس احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

أن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمٗمٝمؿ وومؼ اخلٓم٤مب اًمٕمريب اعمٕمٝمقد ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب وىم٧م ٟمزول  -5

 ل، وٓؾمٞمام ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئد.اًمقطم

 ، هقَّمخ جخ مح مججح حج مث هت متُّٱشمٕم٤ممم: ىمقًمف ُمـ اًمٜمٗم٤مة سمف ُم٤م اؾمتدل أن -6

؛ َّخي حي جيُّٱ:شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمِم٠من هلؿ، ويمذًمؽ ٓ اًمٚمٖم٦م ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمٝمؿ دًمٞمؾ

 ُمذهٌٝمؿ. يٜم٘مض اًمنمقمل اًمٜمص شمٜم٤مول قمٜمد اًمٚمٖمقي ًمٚمٛمٕمٜمك اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ إذ

قمغم اًمرؤي٦م ذم أظمرة  َّخنمنىنُّٱٱدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:أن ُمٜمع اعمخ٤مًمٗملم ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م  -7

 ًمٚمٙمالم وحتريػ اًمٚمٖم٦م عمٕم٤مين زمٌّ  سمحج٦م أن طمرف اجلر )إمم( اؾمام، و )ٟم٤مفمرة( ُمـ آٟمتٔم٤مر،

اًمٕمريب ًمٞمس هلؿ ومٞمف طمج٦م ىم٤مئٛم٦م، ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام طمرومقه ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م عمٕمٜمك اًمٌِم٤مرة 

 ش.ؾمؽمون رسمٙمؿ»اًمقاردة ذم طمدي٨م: 

   

 ايتٛصٝات

٦ٌم ًمتتٌع اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘مدي٦م إظمرى اًمتل وفمَّػ ومٞمٝم٤م  ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م شمٌلمَّ أنَّ احل٤مضم٦م ُم٤مؾمَّ

 اعمخ٤مًمٗمقن اًمؽمايمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م ًمت٘مرير قم٘مٞمدهتؿ.

   

 

 



ٌف اًمٚمٖمقي٦م وأصمره٤م قمغم اًمٜمص اًمنمقمل   اًمرمحـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤من قم٤مدل سمـ قمٌد : د.إقمداد ....  رؤي٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص) اًمِمُّ

        522 
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 املصادز ٚاملسادع

ُم١مؾم٦ًم  ،حت٘مٞمؼ: طم٤مشمؿ ص٤مًمح ،اسمـ أيب ـم٤مًم٥م، أسمق حمٛمد ُمٙمل. ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن .3

 . ه3627، 4اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد  ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،اسمـ احلج٤مج، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ .4

 . ه3634اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت،  اًمٙمت٥م ، دار إطمٞم٤مء3ط ،اًم٤ٌمىمل

ُمٓمٌقع ُمع اًمٙمِم٤مف،  ،آٟمتّم٤مف ُمـ اًمٙمِم٤مف ،ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ اسمـ اعمٜمػم، أمحد .5

 . ه:363، 3ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، ط

اعمرشم٣م سمـ زيد. حت٘مٞمؼ: يٜم٤مسمٞمع اًمٜمّمٞمح٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد اًمّمحٞمح٦م. ، اسمـ سمدر اًمديـ، احلًلم .6

 م.4223- ه3644، ُمٙمت٦ٌم سمدر، صٜمٕم٤مء

دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت،  ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ. ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم .7

 . ه3622ًمٌٜم٤من،

، 6اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ُمٍم، ط ،اخلّم٤مئص ،اسمـ ضمٜمل، قمثامن اعمقصكم .8

 م.4228

، اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 4ط ،اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ُمًٜمد اًمرسمٞمع ،اسمـ طمٌٞم٥م، اًمرسمٞمع .9

 .ـه;356

اًمٓمراز اعمتْمٛمـ ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم طم٘م٤مئؼ  ،اًمٕمٚمقي اًمٞمٛمٜمل اسمـ محزة، حيٞمك .:

 م. 7;;3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،حمٛمد ؿم٤مهلم حت٘مٞمؼ: ،اإلقمج٤مز

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ت: قم٤مدل أمحد، ط ،اًمٌحر اعمحٞمط ،طمٞم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػسمـ ا .;

 م.   4223- ه3644سمػموت، 

ت:  ،وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ،اسمـ ظمٚمٙم٤من، أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد .32

 م.6;;3، دار ص٤مدر، سمػموت، 3إطم٤ًمن قم٤ٌمس، ط

دار اًمٙمت٥م  ،طم٤مؿمٞم٦م ي٤مؾملم قمغم ذح اًمٗم٤ميمٝمل قمغم ىمٓمر اًمٜمدى ،اسمـ زيد اًمديـ، ي٤مؾملم .33

 .م4226 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،
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حت٘مؼ: قمٌد  ،اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،اسمـ قمٓمٞم٦م، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م .34

 . ه3644، 3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط ،اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم

- ه:363، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط ،اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اسمـ وم٤مرس، أمحد .35

 .م9;;3

، اعمٙمت٥م آؾمالُمل، 4ط ،شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م ،اسمـ ىمتٞم٦ٌم، أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ .36

 م.;;;3 - ه;363

حت٘مٞمؼ:  ،آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ،اسمـ ىمتٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم .37

 م. 3;;3- ه3634، 3ر اًمراي٦م، طدا ،قمٛمر سمـ حمٛمقد

حت٘مٞمؼ: هِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز قمٓم٤م  ،سمدائع اًمٗمقائد ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، .38

 . ه3638، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 3ط ،وآظمرون

 -  ه3624، 3ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ط ،ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ،اسمـ ُم٤مًمؽ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .39

 م.4:;3

 . ه3634، دار ص٤مدر، سمػموت، 4ط ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم .:3

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد  ،ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م ،اسمـ هِم٤مم، قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ .;3

، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن اًمٙمقي٧م، اًمٙمقي٧م، 3ط ،اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد اخلٓمٞم٥م

 . ه3643

، 3ط ،احلٛمٞمدأسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، ؾمٜمـ أيب داود، ت: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد  .42

 . ه3632دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل،  ،حت٘مٞمؼ: هدى حمٛمقد ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،إظمٗمش، أسمق احلًـ اعمج٤مؿمٕمل .43

 م.2;;3- ه3633، 3اًم٘م٤مهرة، ط

، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، 3ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،إزهري، حمٛمد سمـ أمحد .44

 م.4223سمػموت، 
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 - ه3637، مل يذيمر دار اًمٜمنم، 3ط ،إقمراب اًم٘مرآن ،إصٌٝم٤مين، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد .45

 م.7;;3

اعمٗمردات ذم همري٥م  ،إصٗمٝم٤مٟمك، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م  .46

 . ه3634، دار اًم٘مٚمؿ، سمػموت، 3ط ،حت٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من ،اًم٘مرآن

ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض،  ،إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ. ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م .47

 .م7;;3-  ه3637

، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم 3ط ،صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ .48

 . ه3642واًمتقزيع، اًمري٤مض، 

ت:  ،روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ،إًمقد، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد .49

 . ه٦3637م، سمػموت، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم3ط ،قمكم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م

ت: حمٛمد زهػم سمـ  ،صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل اجلٕمٗمل .:4

 . ه3644، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، 3شمرىمٞمؿ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، ط ،ٟم٤مس اًمٜم٤مس

حت٘مٞمؼ: حيٞمك  أسمق اًمٗمْمؾ، ،إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،سمـ قمٞم٤مض، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك .;4

 م.:;;3- ه;363، 3دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، ُمٍم، ط إؾِْماَمقِمٞمؾ اًمٜم٤مذ،

، ذيم٦م 4ط ،ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك .52

 . ه7;35ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم، 

  ه3623دار اعمٕم٤مرف، سم٤ميمًت٤من،  ،ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ،اًمتٗمت٤مزاين، ؾمٕمد اًمديـ .53

 م.3:;3 -

أيب حمٛمد  حت٘مٞمؼ: ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمثٕمٚمٌل، أمحد سمـ حمٛمد أسمق إؾمح٤مق .54

 م.4224- ه3644، 3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، ط ،سمـ قم٤مؿمقر

سمػموت، دار إطمٞم٤مء  ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد ص٤مدق ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اجلّم٤مص، أمحد سمـ قمكم .55

 . ه3627اًمؽماث، 
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ُمً٘مط،  ، ُمٓمٌٕم٦م إًمقان،3ط ،ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلسم٤موٞم٦ماًمٌٕمد احلْم٤مري  ،اجلٕمٌػمي، ومرطم٤مت .56

 .م;:;3قمامن، 

حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد  ،اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،اجلقهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد .57

 م.9:;3-  ه3629دار اًمٕمٚمؿ، سمػموت،  ،6ط ،اًمٖمٗمقر

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،ُمٗمٞمد حمٛمد ىمٛمٞمح٦م حت٘مٞمؼ: ،ديقان احلٓمٞمئ٦م ،احلٓمٞمئ٦م، ضمرول .58

 .م5;;3 – ه3635

 ،7ط ،حت٘مؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ ،خمت٤مر اًمّمح٤مح ،احلٜمٗمل، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر .59

 م.;;;3- ه3642اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت، 

قمٌد اهلل  حت٘مٞمؼ: ،اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد ذم إقمراب ،اخل٤موراٟمك، أسمك احلًـ اًمِمقيم٤مٟمك .:5

 . م5;;3دار اعمٕمروم٦م، ُمٍم،  ،اخلثران

 . ه;362مل يذيمر سمٚمد اًمٜمنم،  ،احلؼ اًمداُمغ ،اخلٚمٞمكم، أمحد محد .;5

 ،حت٘مٞمؼ: وـم٤ٌمقم٦م إسمراهٞمؿ ـمالي ،ـمٌ٘م٤مت اعمِم٤ميخ سم٤معمٖمرب ،اًمدرضمٞمٜمل، أمحد سمـ ؾمٕمٞمد .62

 م. 96;3- ه6;35، 3ط

أمحد طمًـ، دار اًمٙمت٥م  حت٘مٞمؼ: ،ديقان ذي اًمرُم٦م ،ذو اًمرُم٦م، همٞمالن سمـ قم٘م٦ٌم .63

 .م7;;3- ه3637اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، طاًمرازي، ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر،  .64

 . ه3652

سمٞمدي، حمّٛمد سمـ حمّٛمد ُمرشم٣م .65 دار اهلداي٦م، مل  ،شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،اًمزَّ

 يذيمر شم٤مريخ اًمٜمنم.

حت٘مٞمؼ: قمٌد اجلٚمٞمؾ  ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،اًمزضم٤مج، إسمراهٞمؿ سمـ اًمني أسمق إؾمح٤مق .66

 م.::;3- ه:362سمػموت،  ،3ط قم٤ممل اًمٙمت٥م، ،قمٌده

، دار 3ط ،اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ ،اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .67

 . ه3;35اعمٕمروم٦م، سمػموت، 
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، دار 5ط ،حت٘مٞمؼ: قمكم حمٞمل اًمديـ ،ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل ،اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .68

 م.7:;3- ه3627آقمتّم٤مم، اًم٘م٤مهرة، 

 م.4224، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 37ط ،إقمالم ،ديـ سمـ حمٛمقداًمزريمكم، ظمػم اًم .69

اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه  ،اًمزخمنمي، حمٛمقد سمـ قمٛمر .:6

 م.4223دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت،  ،قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي حت٘مٞمؼ: ،اًمت٠مويؾ

، دار 3ط ،ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،اًم٤ًمعمل، قمٌد اهلل سمـ محٞمد .;6

 .م;:;3- ه;362اجلٞمؾ، ُمً٘مط، 

- ه3635دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  ،سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي، ٟمٍم سمـ حمٛمد .72

 م.5;;3

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،ٟمت٤مئ٩م اًمٗمٙمر ذم اًمٜمحق ،اًمًٝمٞمكم، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل .73

 .م4;;3- ه3634سمػموت،  ،3ط

شمٕمدد اًمتقضمٞمف اإلقمرايب ٔي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم وقء  ،اًمًٞمػ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ محد .74

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،  ،آدم٤مه اًمٕم٘مدي، مجًٕم٤م ودراؾم٦م

 . ه3648يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ىمًؿ اًمٜمحق واًمٍمف ووم٘مف اًمٚمٖم٦م، 

حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت  ،اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ .75

 . ه3648، 3ط ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًم٘مرآٟمٞم٦م

حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح  ،شمٜمٌٞمف إًم٤ٌمب ذم ومْم٤مئؾ اإلقمراب ،اًمِمٜمؽميٜمل، حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ .76

ن،  ،، دار قمامر3ط ،احلٛمقز   م.7;;3- ه3638قمامَّ

ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل،  ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مران ،اًمٓمؼمد، أيب قمغم اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ .77

 م.7;;3- ه3637سمػموت، 

، 3طدار إطمٞم٤مء اًمؽماث،  ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمٓمقد، حمّٛمد سمـ احلًـ أسمق ضمٕمٗمر .78

 . م5;;3– ه3635 ،سمػموت، حت٘مٞمؼ: ُمٗمٞمد حمٛمد
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حت٘مٞمؼ:  ،اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ذم اًمرد قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمرسمٞم٦م ،سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٓمقذم، ؾمٚمٞمامن .79

 م.4235- ه3656، 3ط ،حمٛمد اًمٗم٤موؾ

طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع  ،طمًـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمٕمٓم٤مر، .:7

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، مل يذيمر شم٤مريخ اًمٜمنم.  ،اجلقاُمع

اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ٔي٤مت اًمٕم٘مٞمدة ذم اعم١مًمٗم٤مت  ،اًمٕمٚمٞمقي، يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد .;7

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،  ،اًمٌالهمٞم٦م ذم اًم٘مرٟملم اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ اهلجريلم

 . ه;364، 3ط

- ه3658، 3سمـ ُمًٚمؿ. اًمْمٞم٤مء. وزارة آوىم٤مف، ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن، ط اًمَٕمقشمٌل، ؾمٚمٛم٦م .82

 .م4237

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  ،ري٥م اًمنمح اًمٙمٌػماعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم هم ،اًمٗمٞمقُمل، أمحد سمـ حمٛمد .83

 مل يذيمر شم٤مريخ اًمٜمنم.

حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ  ،ذح إصقل اخلٛم٦ًم ،اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، سمـ أمحد اهلّٛمذاين .84

 م.8;;3- ه3638، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، اًم٘م٤مهرة، 5ط ،قمثامن

دار  ،حت٘مٞمؼ: د. قمدٟم٤من حمٛمد ،ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ،سمـ أمحد اهلّٛمذاين اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، .85

 اًمؽماث، اًم٘م٤مهرة، مل يذيمر شم٤مريخ اًمٜمنم.

اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي٦م  ،اعمٖمٜمل ذم أسمقاب اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ،اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، أمحد اهلٛمذاين .86

 . ه35:4اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ، اًم٘م٤مهرة، 

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٜمٍمي٦م، سمػموت، 3ط ،إٟم٤ٌمه اًمرواة قمغم أٟم٤ٌمه اًمٜمح٤مة ،اًم٘مٗمٓمل، قمكم سمـ يقؾمػ .87

 . ه3646

 ،اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ،اًمٙمٗمقي، أيقب سمـ ُمقؾمك أسمق اًمٌ٘م٤مء .88

 م.:;;3- ه;363، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 4ط ،حت٘مٞمؼ: قمدٟم٤من درويش

حت٘مٞمؼ:  ،-إصقل اًمٕمنمة قمٜمد اإلسم٤موٞم٦م-أصقل اًمديـ  ،اعمٚمِمقـِمل، شمٌٖمقريـ سمـ داوود .89

 م.4227- ه3648، ُمٙمت٦ٌم اجلٞمؾ، قمامن، 3ط ،قم٤مُمروٟمٞمس 
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حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق  ،-همرر اًمٗمقائد ودرر اًم٘مالئد-أُم٤مزم اعمرشم٣م  ،اعمقؾمقي، قمكم سمـ احلًلم .:8

 . ه3595دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م، ُمٍم،  ،3ط ،اًمٗمْمؾ

٤مس، أمحد سمـ حمٛمد أسمق ضمٕمٗمر .;8 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3ط ،إقمراب اًم٘مرآن ،اًمٜمَّحَّ

 . ه3643

 ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ ضمدي٤من ،اًمتٌٍمة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ،اهل٤مروين، أمحد سمـ احلًلم .92

 م.4224- ه3645، ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث، صٕمدة، 3ط

 ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمٔم٤مم اًمديـ ،اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد ،اهلٛمذاين، اعمٜمتج٥م .93

 م.4228- ه3649اًمزُم٤من، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ، دار 3ط

ٞمط ،احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي، أسمق .94 ًِ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد،  ،اًمتٗمًػم اًمٌ

 . ه3652، 3ط
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