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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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 ًَدص ايبشح

 إمم:" اًْمَ٘مْقُل اًمّٓمٞم٥ُِّم ذِم اًمُ٘مْرآِن اًمَٙمِريِؿ، ِدَراؾَم٦ٌم َُمْقُوققِمٞم٦َّمٌ  " ـهيدف هذا اًمٌح٨م اعمقؾمقم سم

هداي٦م اًم٘مرآن ذم دقمقة اعمًٚمٛملم إمم اًمتحكم سم٤مًم٘مقل شمقوٞمح ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، وسمٞم٤من 

اًمٓمٞم٥م، واضمتٜم٤مب اخلٌٞم٨م ُمٜمف، وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن قمـ ىمقل اًمنم، وأصمر اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًمتقاد 

واًمؽماطمؿ، وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م ذم أي٤مت حمؾ اًمدراؾم٦م ُمـ ُمٕم٤من وشمقضمٞمٝم٤مت 

ٟمٞم٤مه. وؾمٚمٙم٧م ذم هذا اعمٜمٝم٩م وهداي٤مت شُمٌٍمِّ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ سمام يٜمٗمٕمف ُمـ أُمقر ديٜمف ود

 آؾمت٘مرائل، واًمتحٚمٞمكم، وآؾمتٜم٤ٌمـمل.

أن اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل يِمٛمؾ يمؾ يمالم ـمٞم٥م وظمرج اًمٌح٨م سمٜمت٤مئ٩م قمديدة، ُمـ أمهٝم٤م: 

يتٚمٗمظ سمف اإلٟم٤ًمن، وأـمٞمٌف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد وهل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل، 

وشمًٌٞمحف، وشم٘مديًف، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وىمراءة اًم٘مرآن، ومحد اهلل، وؿمٙمره، 

واإلصالح سملم اعمتخ٤مصٛملم، ويمؾ ىمقل ـمٞم٥م طمًـ. وأن ًمٚمٙمٚمٛم٦م ظمٓمقرهت٤م وأمهٞمتٝم٤م ذم طمٞم٤مة 

اًمٜم٤مس، ومٌٙمٚمٛم٦م يدظمؾ اإلٟم٤ًمن اإلؾمالم، وسمٙمٚمٛم٦م خيرج ُمٜمف، وهب٤م يدظمؾ اًمٕمٌد اجلٜم٦م، وهب٤م هيقي 

اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م> وٓ ؿمؽ أن هلام أصمر ذم اًمّتقاد واًمؽّماطمؿ ُمـ  وآؾمتئٜم٤مس اًمّتحٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌمذم اًمٜم٤مر. و

  وإزاًم٦م اًمقطمِم٦م سملم اعمًٚمٛملم.

آهتامم سم٤مًمتٗمًػم اعمقوققمل، وشمِمجٞمع ـمالب اًمٕمٚمؿ  وُمـ أهؿ شمقصٞم٤مت اًمٌح٨م:

ًمتٙمقيـ ُمقؾمققم٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ ُمقوققم٤مشمف  وشمتٌٕمٝم٤م> اًمنمقمل قمغم دراؾم٦م ُمقوققم٤مت اًم٘مرآن

ًمٜمنم اًمققمل  >ٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدراؾم٦م اًم٘مقل اًمٓمٞم٥مأن شُمٕمٜمك اعم١ممترات واًم. ووىمْم٤مي٤مه

 .اإلؾمالُمل ُمـ ُمٗمٝمقم ىمرآين، وسمٞم٤من أصمره قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع

 : اًم٘مقل، اًمٓمٞم٥م، احلًـ، يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم، حّتٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم.اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م
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Abstract 

This research entitled: (Good Saying in Holy Qur'an" an objective study) 

Clarifying the concept of good saying, guidance of Qur’an in calling Muslims to 

use good words, avoiding malicious words, not saying evil, and its effect on 

showing compassion and uphold ties with one another, by extrapolating the 

meanings, directives and guides Muslim community to what benefit them in their 

religion and life matters. using inductive, analytical and deductive approach. 

Conclusions: The good saying includes all good words a person utters, and the 

best is a testimony there is no God but Allah and Muhammad is the Messenger of 

Allah and reading Qur’an, praising, thanking, praising and sanctifying Allah, 

promotion of virtue and prevention of vice and reform between the litigants, and 

every good saying is good and important, so by a word a person enters Islam, and 

by a word he became non-Muslim, also Muslim enters Heaven, or plunges into 

Hell by a word, families and societies are built or destroyed by a word, kind 

greeting and choosing the kind words, no doubt, has an effect on sympathy, 

compassion, and removal of loneliness among Muslims. 

The recommendations: Attention to objective interpretation, and encouraging 

students of Islamic law to study and follow Quran topics, to form  

a comprehensive encyclopedia of all its subjects and issues and that scientific 

conferences and symposia to study good words to spread Islamic awareness of 

Quranic concept, and show its impact on the individual and society. 

Key words: saying, good, kind, kind word, kind greeting. 
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إّن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمّٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، صغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 :سمٕمد ٤مأُمسم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ،  وُمـ شمٌٕمٝمؿ

وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق يمالم رب اًمٕم٤معملم> أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم ًمتٝمذي٥م ؾمٚمقك اًمٜم٤مس، وشمٜمٔمٞمؿ 

ؿم١موهنؿ، وشم٘مقيؿ أظمالىمٝمؿ> ًمٞمت٠مدسمقا سمآداسمف، ويتخٚم٘مقا سم٠مظمالىمف، وًمـ يٙمقن ذًمؽ إٓ سمٛمٕم٤ميِم٦م 

سم٤مًم٘مدر اًمذي  ف،ٕمٞمِمذي ٟمسم٤مًمقاىمع اًم آي٤مشمف ورسمط آي٤مشمف، واًمٕمٞمش ذم رطم٤مسمف، وآؾمتٔمالل سمٔمالًمف،

ُؾ قمغم قمٔمٛم ًمٙمؾ  وُمّمٚمح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم شمنميٕم٤مشمف وآداسمف وأظمالىمف، وأّٟمف يمت٤مب ص٤مًمح ٦ميدًمِّ

 . زُم٤من وُمٙم٤من

وُمـ صمؿ وم٘مد وضمدت ٟمٗمز شمقاىم٦ًم ٕن أقمٞمش ذم رطم٤مب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٕمزُم٧م أن 

عم٤ِم ِدَراؾَم٦ٌم َُمْقُوققِمٞم٦ٌَّم(  ًمُ٘مْرآِن اًمَٙمِريؿِ اًمّٓمٞم٥ُِّم ذِم اُل َ٘مقْ اًمْ ) :أشمٜم٤مول سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ُمقوقع

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ـ، قمريرةأيب هُ  ذم احلدي٨م قمـًمٚمٙمٚمٛم٦م ُمـ ظمٓمقرة وأصمر ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، وم٘مد ضم٤مء 

اهلل هب٤م درضم٤مت، وإن  إن اًمٕمٌد ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ روقان اهلل، ٓ يٚم٘مل هل٤م سم٤مٓ، يرومٕمفُ » :٤ملىم

 .(3)شُمـ ؾمخط اهلل، ٓ يٚم٘مل هل٤م سم٤مٓ، هيقي هب٤م ذم ضمٝمٜمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦مِ  اًمٕمٌد ًمٞمتٙمٚمؿُ 

أن يقوم٘مٜمل إمم  ؾم٤مئٚم٦م اعمقمم  ،ومرأي٧م أن أؾمٝمؿ سمجٝمد اعم٘مؾ ذم ظمدُم٦م هذا اعمقوقع

 .إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف ،وأن هيديٜمل إمم ـمريؼ اًمرؿم٤مد ،اًمّمقاب

 َشه١ً ايبشح:

 اًمت٤ًمؤٓت أشمٞم٦م:  ذم شمتٛمثَّؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌح٨م

 ُم٤م ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟ 

 ٞمف؟ذم اًمدقمقة إًم اعمُتٌع ٜمٝم٩م اًم٘مرآينوُم٤م اعم
                                                           

ٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ حموؾمٜمٜمف وأي٤مُمف،  ملسو هيلع هللا ىلصاجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف:  (3)

، 323/:، يمت٤مب: اًمرىم٤مق، سم٤مب: طمٗمظ اًمٚم٤ًمن:( ه3644) : حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس، دار ـمقق اًمٜمج٤مة،تاًمٌخ٤مري، 

 (.8699ح )
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 وُم٤م أصمر اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م سمٛمٕم٤مٟمٞمف اعمتٜمققم٦م ذم إصالح اًمٗمرد واعمجتٛمع؟

 سدٚد ايبشح:

اؾمتٜم٤ٌمط ووطمدود هذا اًمٌح٨م شمٙمٛمـ ذم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

، واًمقىمقف قمغم ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم اًمدقمقة إمم اًم٘مقل اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم ذًمؽ تتقضمٞمٝم٤ماًمداي٤مت واهل

. (3)وومؼ ُمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم اعمقوققمل اًمقؾمٞمط، وسمٞم٤من أصمر اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًمتقاد واًمؽماطمؿ، اًمٓمٞم٥م

وىمد أؿم٤مر اًمٌح٨م إمم شمٕمريػ إًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، دون دراؾمتٝم٤م دراؾم٦م 

  ُمقوققمٞم٦م.

 زٙ:أ١ُٖٝ ايبشح ٚأسباب اختٝا

 إُمقر أشمٞم٦م:  ذم هذا اًمٌح٨مأمهٞم٦ّم  شمٙمٛمـ

 قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمدقمقة اًمٜم٤مس إمم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م.   .4

 .ُمٙم٤مٟم٦م اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل وُمٜمزًمتف اًم٤ًمُمٞم٦م، سم٠مٟمف يّمٕمد إمم اهلل  .5

 وظمٓمقرهت٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس. اًمٙمٚمٛم٦م أصمر  .6

اؾمتٜم٤ٌمط واًمقىمقف قمغم ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، اُمتث٤مل أُمر اهلل سمتدسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمٜمف  .7

 .اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ تتقضمٞمٝم٤ماًمداي٤مت واهل

 إمم مجٚم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب، أمهٝم٤م:  ا اًمٌح٨مويرضمع اظمتٞم٤مر هذ

شم٠مصٞمؾ اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، واًمت٠ميمٞمد قمغم هداي٦م اًم٘مرآن، وصالطمٞمتف إلصالح اعمجتٛمع،  .3

 وُمقايم٦ٌم ىمْم٤مي٤م اًمٕمٍم. 

                                                           

اًمتٗمًػم اعمقوققمل اًمقضمٞمز> وهق  اًم٘مًؿ إول:إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  -سم٤مقمت٤ٌمر ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م-يٜم٘مًؿ اًمتٗمًػم اعمقوققمل  (3)

أو حم٤مرضة أو ظمٓم٦ٌم أو طمدي٨م إذاقمل، وٟمحق ذًمؽ.  ،اًمذي خيت٤مر اعمٗمن ومٞمف قمدة آي٤مت ًمتٗمًػمه٤م شمٗمًػما ُمقوققمٞم٤ًم ذم ُم٘م٤مًم٦م

اُمع أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمتل متثؾ أـمراف اعمقوقع اًمتٗمًػم اعمقوققمل اًمقؾمٞمط> وهق اًمذي خيت٤مر ومٞمف اعمٗمن ضمقاًم٘مًؿ اًمث٤مين: 

اًمتٗمًػم اعمقوققمل اًمًٌٞمط>  اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: وقمٜم٤مسه ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ يٕمروٝم٤م قمرو٤م وؾمٓم٤م سملم اًمٜمٔمر واعمقازٟم٦م.

وهق اًمذي ي٘مقم قمغم آؾمت٘مراء وآؾمتٞمٕم٤مب واإلطمّم٤مء اًمِم٤مُمؾ عمقوقع ُم٤م، ومٞمجٛمع اعمٗمن آي٤مشمف يمٚمٝم٤م قمغم اًمقضمف 

 اعمدظمؾ إمم اًمتٗمًػم اعمقوققمل، د. ، وجم٤مل ذًمؽ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمتل شم٘مقم قمغم احلٍم وآؾمت٘مّم٤مء. يٜمٔمر:اًمتٗمّمٞمكم

: م(3;;3- ه3633) ،4ط اًم٘م٤مهرة، دار اًمتقزيع واًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م،، يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ اًمًت٤مر ومتح اهلل ؾمٕمٞمد، قمٌد

 اعمقوققمل اًمقؾمٞمط.. وجم٤مل هذا اًمٌح٨م اًم٘مًؿ اًمث٤مين> وهق اًمتٗمًػم 49، 48ص
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سمٞم٤من أمهٞم٦م اًمتٗمًػم اعمقوققمل ذم اؾمتجالء ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمديـ  .4

  وشمنميٕم٤مشمف. 

  .ُمٗمٝمقم اًْمَ٘مْقُل اًمٓمّٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿسمٞم٤من  .5

 سمٞم٤من ظمٓمقرة اًمٙمٚمٛم٦م وأمهٞمتٝم٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس. .6

 اؾمتٜم٤ٌمط هداي٤مٍت اًم٘مرآن وشمقضمٞمٝم٤مشمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م. .7

  .ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم اًمدقمقة إمم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥ماًمقىمقف قمغم  .8

 أٖداف ايبشح:

وهيدف اًمٌح٨م إمم شمقوٞمح ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، وسمٞم٤من هداي٦م اًم٘مرآن ذم دقمقة اعمًٚمٛملم 

اًم٘مقل ، واضمتٜم٤مب اخلٌٞم٨م ُمٜمف، وطمٗمُظ اًمٚم٤ًمن قمـ ىمقل اًمنم، وأصمر اًمٓمٞم٥م إمم اًمتحكم سم٤مًم٘مقل

 .اًمٓمٞم٥م ذم اًمتقاد واًمؽماطمؿ

 ايدزاسات ايشابك١:

أن سمٕمض ًم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتل هل٤م شمٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٌح٨م، ومتٌلم زم 

هذه اًمدراؾم٤مت ًمٖمقي٦م شمٜم٤موًم٧م اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٞم٤مق واًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م واًمٌالهمٞم٦م، 

ُمٕمٜمك اًمٓمٞم٤ٌمت واخل٤ٌمئ٨م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم  ٧موأن سمٕمض هذه اًمدراؾم٤مت شمٜم٤موًم

اعمٓمٕمقُم٤مت، وأن سمٕمض هذه اًمدراؾم٤مت دراؾم٤مت حتٚمٞمٚمٞم٦م. أُّم٤م  ذمم إىمقال أم ذم إومٕم٤مل أ

دراؾمتل اًمتل اؾمتٗمرهم٧م وؾمٕمل ومٞمٝم٤م وم٘مد يم٤مٟم٧م دراؾم٦م شمٗمًػمي٦م ُمقوققمٞم٦م ًمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم اًم٘مقل 

 اًمٓمٞم٥م ظم٤مص٦م، واؾمتٜم٤ٌمط هداي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأصمر شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم إصالح اًمٗمرد اعمجتٛمع.

 :واًمتل هل٤م صٚم٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨مأهؿ اًمدراؾم٤مت اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م وشمٚمؽ هل 

اًمٓمٞم٤ٌمت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اٟمنماح اًمٓمٞم٥م أمحد، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ،  -3

شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ُمٕمٜمك اًمٓمٞم٤ٌمت سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، ، م4226 ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م،

م اعمٓمٕمقُم٤مت، وأُم٤م سمحثل ومٞمتٜم٤مول ُمٗمٝمق م ذمؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ذم إىمقال أم ذم إومٕم٤مل أ

 ظم٤مص٦م. ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م 
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اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م، قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد  -4

 اًمرسمٕمل، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ،

م، شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ُمٗمٝمقم وأًمٗم٤مظ وُمٕم٤مين اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م واًمٗمرق 4234- ه3655

ووقاسمٓمٝمام، واؾمتٕمامهلام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأُم٤م سمحثل ومٞمتٜم٤مول ُمٗمٝمقم اًم٘مقل  سمٞمٜمٝمؿ،

 اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

ُمٗمٝمقم اًمّٓمٞم٥ِّم واخلٌَِٞم٨م دراؾم٦م ُمّمٓمٚمحٞم٦م ذم اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين، قمكم يقؾمػ اًمرواؿمدة،  -5

م، وهق 4236رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك، 

همل يريمز قمغم ُمّمٓمٚمحل اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م ذم ؾمٞم٤مق أي٤مت، ويٌلم أٟمقاع سمح٨م سمال

ودٓٓت وُمِمت٘م٤مت اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م اًمتل وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أُم٤م سمحثل ومٝمق 

 دراؾم٦م شمٗمًػمي٦م ُمقوققمٞم٦م عمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م وم٘مط ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظم٤مص٦م.

ح احلٛمٞمد، جمٚم٦م اًم٘مٚمؿ، طمًـ سمـ ص٤مًم. اًمٓمٞم٤ٌمت واخل٤ٌمئ٨م يمام يٌٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، د -6

م، شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م سمٞم٤من 4237(، 6) ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مٚمؿ ًمٚمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، اًمٕمدد

طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمٞم٤ٌمت واخل٤ٌمئ٨م، ُمـ ظمالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وسمٞم٤من أصمرمه٤م قمغم احلٞم٤مة، وقمقاىم٥م 

ل يمؾ ُمٜمٝمام قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وأُم٤م سمحثل ومٞمتٜم٤مول ُمٗمٝمقم اًم٘مق

 اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظم٤مص٦م.

دٓٓت ُمّمٓمٚمح اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م ذم اًمٚمٖم٦م واؾمتٕمامٓهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قمكم يقؾمػ  -7

 ضم٤مُمٕم٦م آل-قمٌد اهلل أسمق اًمًٕمقد سمدر، اعمجٚم٦م إردٟمٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م-اًمرواؿمدة 

وُمٕمٜمل وهق سمح٨م ًمٖمقي يريمز قمغم دٓٓت ، م4238(، 3) (، اًمٕمدد34)اعمجٚمد اًمٌٞم٧م، 

ُمّمٓمٚمحل اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م ذم اًمٚمٖم٦م وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وحي٤مول اًمٙمِمػ قمـ صٞمغ 

ومٝمق دراؾم٦م شمٗمًػمي٦م  وأُم٤م سمحثل، وأٟمقاع وُمٗم٤مهٞمؿ اؾمتٕمامهلام اعمتٜمقع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .ُمقوققمٞم٦م عمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م وم٘مط ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظم٤مص٦م

ض حمٛمد قمٌد اهلل اجلٌقري، رؾم٤مًم٦م اًمّٓمٞم٥ُِّم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م(، ري٤م -8

وهذا اًمٌح٨م شمٜم٤مول ُمٗمٝمقم اًمٓمٞم٥م ، م4238ُم٤مضمًتػم، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م ُم١مشم٦م، 
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واعمٜمٝم٩م ومٞمف  سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م وأصمره ذم احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ذم اًم٘مقل أم ذم اًمٗمٕمؾ،

 ،اًمٜمزولؾم٤ٌمب ًمٗمظ اًمٓمٞم٥م ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذيمر أ تتٌعوم اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م،

اًمتل  واًمٜمحقي٦م٢مفمٝم٤مر اعمالُمح وآًمتٗم٤مشم٤مت اًمٌالهمٞم٦م، واقمتٜمك سم، اًم٘مرآٟمٞم٦مواًم٘مراءات 

شمٗمًػمي٦م ُمقوققمٞم٦م عمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م  ومٝمق دراؾم٦م أُم٤م سمحثل، سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ارشمٌٓم٧م

  واعمٜمٝم٩م ومٞمف اًمدراؾم٦م اعمقوققمٞم٦م.وم٘مط ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظم٤مص٦م، 

أمحد اًمققمٞمؾ، سمح٨م حمٙمؿ ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمٜم٤مس، اًم٘مقل احلًـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حمٛمد  -9

 ٘مقل احلًـ وُمرادوم٤مشمف،ًمٚمشمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م شمٕمريػ ، م4238، 9ضم٤مُمٕم٦م اًمٜم٤مس، اًمٕمدد

أُم٤م ، ذيمر سمٕمض صمامر اًم٘مقل احلًـو ،وٟمامذج ًمٚم٘مقل احلًـ وسمٞم٤من ُمٙم٤مٟمتف ووقاسمٓمف،

اًمٙمريؿ سمحثل، ومٝمق دراؾم٦م شمٗمًػمي٦م ُمقوققمٞم٦م عمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م وم٘مط ذم اًم٘مرآن 

ظم٤مص٦م، ويتْمح اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم دراؾمتل سمتٕمٚمؼ شمٜم٤مول اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك اًم٘مقل 

 .احلًـ، وهٜم٤م اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م

قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ طمقاس د.  -دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م- اًم٘مقل أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره ذم اًم٘مرآن -:

ت اًم٘مقل ٤ٌمطم٨م آي٤مومٞمف اًم ٜم٤مولشم ،م:423، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، احلقاس

ويمالم اًمٚم٤ًمن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م، 

 وسمحثك اىمتٍم قمغم ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

اهلل ؾمٕم٤مدة ؿمقاهٜم٦م، جمٚم٦م  أوص٤مف اًم٘مقل ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، إؾمت٤مذ محزة قمٌد -;

م، وريمز اًم٤ٌمطم٨م قمغم سمٞم٤من :٦423م، اًم٘مدس اعمٗمتقطم٦م ًمٚمٌحقث اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم

أوص٤مف اًم٘مقل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م صٜمٗمٝم٤م وىمًٛمٝم٤م إمم مخ٦ًم قمنمة وصٗم٤م ًمٚم٘مقل ذم 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

قمٌد اًمٕمزيز ُمـ شمٕمدد صٗم٦م اًم٘مقل اعم٠مُمقر سمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأهاره اًمٌالهمٞم٦م، قم٤ميدة  -32

 م.;423، 4، اعمجٚمد54ددزهر، اًمٕمحمٛمد زقمٚمقك، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م إ

ٌح٨م يٕم٤مًم٩م شمٕمدد صٗم٦م اًم٘مقل اعم٠مُمقر سمف ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين آصمرت دراؾمتف وحتٚمٞمٚمف اًمذا وه

حتٚمٞمال سمالهمٞم٤م ًمٚمقىمقف قمغم سمٕمض أهار صٗم٦م اًم٘مقل اعم٠مُمقر سمف، وشمتٌع إدوات وإؾم٤مًمٞم٥م 
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قمغم اعمٜمٝم٩م اًمٌالهمٞم٦م وإسمراز إهمراض اًمتل أداه٤م ُمـ ظمالل ٟمٔمؿ أي٤مت، واًمدراؾم٦م ومٞمف ىم٤مُم٧م 

ومٝمق دراؾم٦م ، أُم٤م سمحثل اًمتحٚمٞمكم اًمذي هيتؿ سمدراؾم٦م اًمٜمٔمؿ ًمٌٞم٤من سمالهم٦م وإقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .شمٗمًػمي٦م ُمقوققمٞم٦م عمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م وم٘مط ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

33-  ، اًم٘مقل احلًـ واًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م وطمًـ قمقاىمٌٝمام، اًمِمٞمخ: قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مّمػمِّ

 :راسمط اعمقوقع م(،4235ُم٘م٤مٓت سمِمٌٙم٦م إًمقيم٦م )

https://www.alukah.net/sharia/0/54164/#ixzz6buqwR9Lp  

وهذه اًمدراؾم٦م وإن يم٤مٟم٧م ىمري٦ٌم ُمـ هذا اًمٌح٨م، إٓ أن اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام يتٕمٚمؼ سمتٜم٤مول اعمٗمردة 

 اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك اًم٘مقل احلًـ، وهٜم٤م اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م. 

 َٓٗر ايبشح:

وآؾمتٜم٤ٌمـمل، وذًمؽ اًمتحٚمٞمكم، واعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل،  ؾمٚمٙم٧م ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م

، وحتٚمٞمؾ هذه )اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م(، أو )اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م( :سم٤مؾمت٘مراء أي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ

 .توشمقضمٞمٝم٤م ،وهداي٤مٍت  ،وأطمٙم٤مم ،أي٤مت، واؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ طمٙمؿ

 أُم٤م قمـ شمقصمٞمؼ اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٌح٨م ومٙم٤من َووْمؼ أيت:

 ، وضمٕمٚمتٝم٤م ذم اعمتـ.سمٌٞم٤من اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م إمم ؾمقره٤م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م قمزوت .3

ضم٧ُم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم صٚم٥م اًمٌح٨م، وم٢من يم٤من احلدي٨م أو إصمر ذم  .4 ظمرَّ

اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م سمتخرجيف ُمٜمٝمام، وُم٤م يم٤من ذم همػممه٤م، ومخرضمتف ُمـ ُمٔم٤مٟمف 

 .ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م، واعم٤ًمٟمٞمد، وهمػمه٤م، صمؿ ذيمرُت أىمقال أهؾ احلدي٨م

سمٞم٤من ُمٕم٤مين أي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ: )اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م(، أو  ذيمرت أىمقال اعمٗمنيـ ذم .5

، صمؿ ىمٛم٧م سمدراؾم٦م ذًمؽ دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م، ومل أشمٕمرض ًمٚمجقاٟم٥م )اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م(

اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م إٓ ُم٤م رأي٧م احل٤مضم٦م ُمٚمّح٦م إمم سمٞم٤مٟمف وإيْم٤مطمف يمام هق اًمِم٠من ذم اًمدراؾم٤مت 

 اعمقوققمٞم٦م.

قمزوت إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م، سمذيمر اؾمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي ُٟمِ٘مؾ ُمٜمف، واجلزء واًمّمٗمح٦م، وووع  .6

٤م، أُم٤م إن يم٤من اًمٜم٘مؾ ًمٚمٗمٙمرة واعمٕمٜمك  ُم٤م ُٟمِ٘مؾ سملم قمالُمتل شمٜمّمٞمص إن يم٤من اًمٜم٘مؾ ٟمّم 
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 وم٠مذت إًمٞمف سمٕم٤ٌمرة: يٜمٔمر: يمت٤مب يمذا، صمؿ ذيمرُت اجلزء واًمّمٗمح٦م.

 اعمٕمتؼمة. ذطم٧م إًمٗم٤مظ اًمٖمري٦ٌم واًمٖم٤مُمْم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م .7

 مل أشمرضمؿ ًمألقمالم اًمقاردة ذم اًمٌح٨م ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م. .8

 واعمراضمع.ٚمٛمّم٤مدر ًم ٤مومٝمرؾًم  ووٕم٧م .9

 خط١ ايبشح:

ضم٤مءت قمغم اًمٜمّحق وىمد ضم٤مء اًمٌح٨م ُمِمتٛماًل قمغم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد، ومخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م، 

 أيت:

ُم٦م:   ،فأهداوم، واظمتٞم٤مرهوأؾم٤ٌمب وشمِمتٛمؾ قمغم ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وطمدوده، وأمهٞمتف ُُم٘مدِّ

 .وظمٓمتف، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، اًم٤ًمسم٘م٦م اًمدراؾم٤متو

 وُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ إًمٗم٤مظ. ويِمتٛمؾ قمغم شمٕمريػ اًْمَ٘مْقُل اًمّٓمٞم٥ُِّم اًمتٛمٝمٞمد: 

 .ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿإّول: اعمٌح٨م 

 اًم٘مقل.دقمقة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اًمٓمٞم٥م ُمـ  اًمّث٤مين:اعمٌح٨م 

 .اًم٘مقل اًمٓمٞم٥مُمٜمزًم٦م  اًمّث٤مًم٨م:اعمٌح٨م 

 اخلٌٞمث٦م.رضب اعمثؾ ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًمٙمٚمٛم٦م  اًمّراسمع: اعمٌح٨م

  .        اًمّتحٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اخل٤مُمس: اعمٌح٨م

 قمرو٧ُم ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م سمج٤مٟم٥م اًمّتقصٞم٤مت.ظم٤ممت٦م: 

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.

وصؾِّ  اًمٙمريؿ،اًم٘مٌقل، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف  اًمٕمٛمؾ هلذا يٙمت٥م أن  اهلل وأؾم٠مل

ًٓ وآظِمًرا.  اًمٚمٝمؿ وأٟمٕمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م حمٛمد، وآًمف وؾمٚمِّؿ شمًٚمٞماًم يمثػًما، واحلٛمد هلل أّو
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ٍْٛ تعسٜف   ايطٝب:اْيَك

ُمـ شمٕمريػ  -أوًٓ -شمٕمريٗم٤ًم اصٓمالطمٞم٤ًم، ومال سمد  اًم٘مقل اًمٓمٞم٥مشمٕمريػ ًمٜم٤م ك ًٜموطمتك يت

 يمام قمرومف اًمٕمٚمامء ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ. ، يمؾ قمغم طمدةًمٗمٔمل اعمّمٓمٚمح

ٍْٛأًٚيا: تعسٜف   :اْيَك

اًم٘م٤مف واًمقاو واًمالم أصؾ واطمد صحٞمح َيِ٘مؾُّ "ُم٠مظمقذ ُمـ ىم٤مل  -ذم اًمٚمٖم٦م -اًم٘مقل 

اٌل: ًَ وهق اًم٘مقل ُمـ اًمٜمٓمِؼ. ي٘م٤مل: ىم٤مل ي٘مقل ىمقٓ. واعمِْْ٘مَقُل: اًمٚم يَمٚمُِٛمُف، ٤مُن. ورضمٌؾ ىُمَقًَم٦ٌم َوىَمقَّ

 . (3)"يمثػُم اًم٘مقلِ 

احل٤مل> ضم٤مء ذم اعمٕمجؿ جم٤َمًزا ًمٚمدًٓم٦م قمغم  اًم٘مقل قمغم أىمقال، وأىم٤مويؾ، ويًتٕمٛمؾوجيٛمع 

جم٤َمًزا ًمٚمدًٓم٦م  اًم٘مقل يًتٕمٛمؾووىم٤مل...ومٝمق ىم٤مئؾ  ،شمٙمٚمؿ :ىمقٓ وُم٘م٤مٓ وُم٘م٤مًم٦موىم٤مل "اًمقؾمٞمط: 

 .(4)"وأىم٤مويؾ . واجلٛمع: أىمقالواًمرأي واعمٕمت٘مد اًمٙمالم :لواًم٘مق احل٤مل...قمغم 

، واًمنمِّ  اخلػماًمَ٘مْقل ذِم ك اًم٘م٤مل واًم٘مٞمؾ، وومرق سمٕمْمٝمؿ سم٠من واًم٘مقل قمٜمد اجلٛمٝمقر سمٛمٕمٜم

٦مً  ، واًم٘م٤مل "> ي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر: واًمَ٘م٤مل واًمِ٘مٞمؾ ذِم اًمنمِّ ظَم٤مصَّ وىمٞمؾ: اًمَ٘مْقل ذِم اخلػم واًمنمِّ

 .(5)"واًمِ٘مٞمؾ ذِم اًمنم ظم٤مص٦مً 

ٍْٛتعسٜف   يف االصطالح: اْيَك

ورد ذم شمٕمريػ اًم٘مقل قمدة أىمقال> شمدور يمٚمٝم٤م طمقل ُم٤م يٜمٓمؼ سمف اًمٚم٤ًمن ُمـ إًمٗم٤مظ، وُمـ 

 ذًمؽ: 

 ، سمٛمٜمزًم٦ِم ائتالِف اًمّمقر اعَمحًقؾم٦ِم سمداء صقِر اًمتٙمٚمُِّؿ ٟمٔماًم إ :اًمَ٘مْقُل "ىمقل اًمزسمٞمدي: 

 

                                                           

ُم٤مدة (،  ه;;35ت: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٜمنم) (،7;5اًمرازي ) ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد سمـ وم٤مرس (3)

 .7/64 :(ىمقل)

 .4/989، ُم٤مدة )ىمقل(: ، دار اًمدقمقةوآظمرونشم٠مًمٞمػ: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط،  (4)

 ، ُم٤مدة )ىمقل(:( ه3636) ،5سمػموت، ط-ر( دار ص٤مد ه933ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم، اسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل)ُيٜمٔمر:  (5)

33/794-795. 
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٤م شمٞم٥م، وهق يمؾ ًمٗمظ ىم٤مل سمف ؽماًمَ٘مْقل: اًمٙمالُم قمغم اًم"وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر:  .(3)"مجًٕم٤م اًمٚم٤ًِّمُن، شم٤مُم 

واًم٘مقل قم٤ٌمرة قمـ: اًمٚمٗمظ اًمدالِّ قمغم ُمٕمٜمك، ومٝمق أقمؿُّ ُمـ "وىم٤مل اسمـ هِم٤مم:  .(4)"يم٤من أو ٟم٤مىمًّم٤م

 .(5)"٤م ُمـ وضمف٤م، ٓ قمٛمقُمً ٤م ُمٓمٚم٘مً اًمٙمالم، واًمٙمٚمؿ، واًمٙمٚمٛم٦م، قمٛمقُمً 

واًمتٕمريػ اعمخت٤مر هق شمٕمريػ اسمـ هِم٤مم> ٕٟمف يِمتٛمؾ قمغم سمٞم٤من ُم٤مهٞم٦م اًم٘مقل، ويِمػم إمم 

 سملم اًم٘مقل واًمٙمالم. اًمٕمالىم٦م 

 ايعالق١ بني ايكٍٛ ٚايهالّ:

 .(6)اًمٙمالم: قم٤ٌمرة قمـ اًمٚمٗمظ اعمٗمٞمد وم٤مئدة حيًـ اًمًٙمقت قمٚمٞمٝم٤م

 .أقمؿُّ ُمـ اًمٙمالم، وم٤مًم٘مقل اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مقل واًمٙمالم هل قمالىم٦م اًمٕمٛمقم واخلّمقصو

 ي٘مقل اسمـ ُم٤مًمؽ: 

 واؾمؿ وومٕمؾ صمؿ طمرف اًمٙمٚمؿ                          يمالُمٜم٤م ًمٗمظ ُمٗمٞمد يم٤مؾمت٘مؿ

 (7)١ممــــويمٚمٛم٦م هب٤م يمالم ىمد ي                            ؿـواطمف يمٚمٛم٦م واًم٘مقل قم

واعمراد أٟمف ي٘مع قمغم اًمٙمالم  .أن اًم٘مقل يٕمؿ اجلٛمٞمع صمؿ ذيمر اعمّمٜمػ "ي٘مقل اسمـ قم٘مٞمؾ: 

 .(8)"واًمٙمٚمٛم٦م أٟمف ىمقل .وي٘مع أيْم٤م قمغم اًمٙمٚمؿ .أٟمف ىمقل

 :اًمٓمَّٞم٥ِّمشمٕمريػ صم٤مٟمًٞم٤م: 

: ُم٠مظمقذ ُمـ )ـَمٞم٥َّم(، وهق أصؾ واطمد صحٞمح يدل قمغم ظمالف -ذم اًمٚمٖم٦م-اًمٓمٞم٥م 

ٞم٤ٌِّمُت ُمـ اًمٙمالِم: أطمًٜمُف. ويمٚمٛم٦ٌم ـَمٞم٦ٌم إذا مل يٙمـ اخلٌَِٞم٨م.  : أومْمٚمف. واًمٓمَّ
ٍ
واًمٓمٞم٥ُم ُمـ يمؾ رء

                                                           

سمٞمدي) (3) ، ( ه3427شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، حمّٛمد سمـ حمّٛمد احلًٞمٜمل، ت: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، دار اهلداي٦م اًمزَّ

 .4;52/4 ُم٤مدة )ىمقل(:

 .795-33/794 ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )ىمقل(:ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُيٜمٔمر:  (4)

دار  ،يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٌ٘م٤مقمل، ت: ( ه983) قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اسمـ هِم٤مم، أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ (5)

 .3/58 :اًمٗمٙمر

حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد ت:  (، ه;98ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، ٓسمـ قم٘مٞمؾ، قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕم٘مٞمكم ) (6)

 .36/ 3:م(2:;3- ه3622، )42ط اًم٘م٤مهرة، دار ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، ؾمٕمٞمد ضمقدة اًمًح٤مر وذيم٤مه،-احلٛمٞمد، دار اًمؽماث

 .;: صدار اًمتٕم٤مون، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين، أسمق قمٌد اهلل، مج٤مل اًمديـ ،أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ (7)

 .36/ 3ؽ ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًم (8)
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٤ًٌم إذا يم٤من ًمذو ،ومٞمٝم٤م ُمٙمروه ٞم
ًٓ يـم٤مب اًمٌمُء يٓمٞم٥ُم ـمِ اٟمًٌٓم٧م  :وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف شمٓمٞم٥ُم  ،ًذا أو طمال

٦ٌٌَم إذا يم٤مٟم٧م ،وشُمرسم٦م ـَمٞم٦ٌِّم َأي ـم٤مهرة ،َأرٌض ـمٞم٦ٌِّم شمّمٚمح ًمٚمٜم٤ٌمِت و طم٧م.واٟمنم ٦ًم ٜمٞمًمَ  وريٌح ـَمٞمِّ

 ٟمٙمٝم٦م، واخلػمِ َٗم٦ًم، وسَمٚمَدة ـَمٞم٦ٌِّم أي آُمٜم٦ٌم يمثػمة ٞمطمّم٤مًٟم٤م قمٗم يم٤مٟم٧مٍة> واُمرأٌة ـَمٞم٦ٌِّم إذا ِمديدسم ٞم٧ًمًم

، وٟمٗمٌس ـَمٞم٦ٌِّم  ومٞمٝم٤م ٙمـي ـَمٞم٦ٌِّم إذا مل ـٌ َر  سمامَٟمْت  ذم ُمتقؾمٓم٦مراوٞم٦ٌم> وطِمٜمْٓم٦م ـَمٞم٦ٌِّم أي أي  هل٤مىُمدِّ

 .(3)ةِ اجلقد

ِّٝب  يف االصطالح: ايطَّ

اظمتٚمٗم٧م أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اًمٓمٞم٥م> وذًمؽ ٟمٔمرًا ٓظمتالف ُم٤م أوٞمػ إًمٞمف، وُمـ صَمؿَّ 

 ٟمجد ًمٚمٓمٞم٥م شمٕم٤مريػ ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م:

اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٚمذة، أطمرى ُمـ وصٗمف سم٠مٟمف طمالل  :٥ماًمٓمٞم"شمٕمريػ اًمٓمؼمي ىم٤مل: 

  .[79]اًمٌ٘مرة: َّ مغجف جغ مع جع مظٱُّ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:(4)"ُم٤ٌمح

ه ه احلقاّس، وُم٤م شمًتٚمذُّ ُم٤م شمًتٚمذُّ  وأصؾ اًمٓمَّٞم٥ِِّم:"وقمرومف اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين سم٘مقًمف: 

واًمٓمَّٞم٥ُِّم ُمـ اإلٟم٤ًمن: ُمـ شمٕمّرى ُمـ ٟمج٤مؾم٦م اجلٝمؾ واًمٗمًؼ وىم٤ٌمئح إقمامل، وحتغّم ...اًمٜمٗمس

 َّ مج حج مث هتُّٱسم٤مًمٕمٚمؿ واإليامن وحم٤مؾمـ إقمامل، وإّي٤مهؿ ىمّمد سم٘مقًمف: 

 .(5)"[54: ]اًمٜمحؾ

ل: ومٞم٘م٤م: يمؾ ُم٤م يٚمذ ًمٚمٜمٗمس ـمٞم٥م. وي٘م٤ملَواًمّٓمٞم٥م: ود اخْلٌَٞم٨م. "وىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

                                                           

 (، ه724) اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، احلًلم سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مين ،5/657 ُم٤مدة )ـمٞم٥م(:ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، يٜمٔمر:  (3)

اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح  ،749ص(:  ه3634) ،3دُمِمؼ سمػموت، ط-ت: صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي، دار اًم٘مٚمؿ، 

 ،3/785 ، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة )ـمٞم٥م(:4/5:4 سمػموت،-اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م(،  ه992) اًمٙمٌػم، أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل

-ت: قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،( ه:67) قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ،

(  ه533) ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف، إسمراهٞمؿ سمـ اًمني اًمزضم٤مج ،446/; ، ُم٤مدة )ـمٞم٥م(:م(4222- ه3643) ،5ط سمػموت،

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، حيٞمك سمـ زي٤مد  ،6/487، م(::;3- ه:362) ،3سمػموت، ط-ت: قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل، قم٤ممل اًمٙمت٥م

 .:4/46 :3ُمٍم، ط-ت: أمحد يقؾمػ اًمٜمج٤ميت، وآظمرون، دار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م (، ه429) اًمٗمراء

 ،3ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط، ( ه532) ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (4)

 .4/323 :( ه3642)

 .749: صاعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن (5)
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٦ٌَم.. ًمٚمٓمٕم٤مم اعمٚمذ: ـمٞم٥م َأي:  >ـمٞم٥م هذا يم٥ًم: ومٞمف. ُي٘م٤ملصمؿ إ ٓ ومٞمامويًتٕم٤مر  وًمٚمريح اعمٚمذة: ـمٞم

 .(3)"طمالل

ٞم٥ُِّم "وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:  ٱ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:(4)"اًمذي يًتحًـ ؾمامقمف آؾمتح٤ًمن اًمنمقمل :واًمٓمَّ

 .[32وم٤مـمر: ] َّمضمع خض حض جضُّ

ٞم٥ُِّم: اًمٓم"وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر:   مظُّٱ :، ىم٤مل شمٕم٤ممم(5)"ىمذرٌ  و٦ٌٓم ٟمج٤مؾمُف شمٚمقصم مل اًمذيُر ٤مهَواًمٓمَّ

 .[65اًمٜم٤ًمء: ]َّمع جع

ومم٤م يٚمحظ قمغم شمٕمريػ اًمٓمؼمي واسمـ قم٤مؿمقر أٟمف شمٕمريػ ًمٚمٓمٞم٥م ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت. وأُم٤م 

شمٕمريػ اسمـ قمٓمٞم٦م ومٝمق ي٘متٍم قمغم اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل، وأُم٤م شمٕمريػ اًمراهم٥م واسمـ اجلقزي ومٝمق 

 اعمٓمٕمقُم٤مت.يتٜم٤مول اًمٓمٞم٥م سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم، ومٞمِمٛمؾ اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، واًمٓمٞم٥م ُمـ 

 تعسٜف ايكٍٛ ايطٝب:

 اًم٘مقل اًمذي شمًتٚمذه اًمٜمٗمقس اًمقاىمع ذم حم٤مورة :اعمراد سم٤مًم٘مقل اًمٓمٞم٥م"ي٘مقل إًمقد: 

 .[46 احل٩م:] َّجم يل ىل مل خلُّٱ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:(6)"أهؾ اجلٜم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض

سمف  ؼمُ ٕمَ اعمنموع اًمذي يُ  اًمتٕمٌػم فيٛمٙمٜمٜم٤م أن شمٕمريػ اًم٘مقل اًمّٓمّٞم٥م: سم٠مٟم ؼوُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌ

 اعم١مُمـ مم٤م يٓمٞم٥م سمف ٟمٗمًف، ويًتحًٜمف اًم٤ًمُمع، ومٞمج٤مزى سمف، ويث٤مب قمٚمٞمف.

 ثايجًا: األيفاظ ذات ايص١ً بايكٍٛ ايطٝب:

وأُم٤م إًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًم٘مقل اًمٓمٞم٥م: ومٝمل اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، اًم٘مقل احلًـ، اًم٘مقل 

 اًمٚملم.

                                                           

(، ت: حمٛمد قمٌد اًمٙمريؿ اًمرايض،  ه9;7) ٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ذم قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم اجلقزي (3)

 .639ص ،م(6:;3- ه3626) ،3سمػموت، ط-٦مُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم

: قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ، ت( ه764قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز ) ،اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (4)

 .6/653 ،( ه3644) ،3، طسمػموت-دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، حمٛمد

 .:7/8، ( ه6:;3(، شمقٟمس، ) ه5;35اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز) (5)

(، ت:  ه3492اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد )روح  (6)

  .353/; ،( ه3637) ،3سمػموت، ط -قمكم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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 ، وم٢مٟمف يم٤مًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، إٓ أٟمف أظمص ُمٜمف. اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥موم٠مُم٤م 

: قم٤ٌمرة قمـ يمّؾ ُمٌٝم٩م و"، (3)"ًـ: ود اًم٘مٌح وٟم٘مٞمْمف٤محلُ وم" :اًم٘مقل احلًـوأُم٤م  ـُ ًْ احلُ

  حجٱُّٱ شمٕم٤ممم: ، ىم٤مل(5)ٟمتٗم٤مع سمفآهق اًمذي حيّمؾ  :اًم٘مقل احلًـ، وىم٤مل اًمرازي: (4)"ُمرهمقب ومٞمف

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 َّحط مض خضٱُّٱ"ىم٤مل اسمـ يمثػم:. [5:: ٌ٘مرةاًم]َّحط مض خض حض

أي: يمٚمٛمقهؿ ـمٞم٤ٌم، وًمٞمٜمقا هلؿ ضم٤مٟم٤ٌم، ويدظمؾ ذم ذًمؽ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر "

وم٤محلًـ ُمـ اًم٘مقل: ي٠مُمر َّحط مض خضٱُّٱسم٤معمٕمروف، يمام ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي ذم ىمقًمف: 

سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وحيٚمؿ، ويٕمٗمق، ويّمٗمح، وي٘مقل ًمٚمٜم٤مس طمًٜم٤م يمام ىم٤مل اهلل، وهق 

وٟم٤مؾم٥م أن ي٠مُمرهؿ سم٠من ي٘مقًمقا ًمٚمٜم٤مس طمًٜم٤م، سمٕمد ُم٤م أُمرهؿ ..يمؾ ظمٚمؼ طمًـ روٞمف اهلل.

وم٤محلًـ هق اًمٜم٤مومع ذم ". (6)"سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ، ومجٛمع سملم ـمرذم اإلطم٤ًمن اًمٗمٕمكم واًم٘مقزم

 .(7)"وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه جمرد اًمتٚمٓمػ سم٤مًم٘مقل واعمج٤مُمٚم٦م ذم اخلٓم٤مب، اًمديـ أو اًمدٟمٞم٤م

 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رتُّٱٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

و هق إظم٤ٌمر ٓ اًم٘مقل احلًـ ُم٤م يٙمقن ًمٚم٘م٤مئؾ أ"، [75: ]اإلهاءَّلكمك اك يق

ي٘مقًمف. وجيقز أن يٙمقن إطمًـ ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ احلًـ، ومٕمغم هذا إطمًـ ُمـ اًم٘مقل ُم٤م ٓ  اؾمتٗمٝم٤مم

جيقز شمريمف. وي٘م٤مل إطمًـ ُمـ اًم٘مقل ُم٤م خي٤مف ىم٤مئٚمف ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم شمريمف. وي٘م٤مل إطمًـ ُمـ 

 .(8)"حمٌقسمف اًم٘مقل إىمرار اعمح٥ّم سمٕمٌقدي٦م

                                                           

 .749: صاعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن .35/336 ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )طمًـ( (3)

 .457ص ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن (4)

 .;:5/7 ،( ه3642) ،5( دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ط ه828) ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازيُيٜمٔمر:  (5)

اًمري٤مض،  ت: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞم٦ٌم، (، ه996شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل) (6)

 .3/539، م(;;;3- ه3642) ،4ط

، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،( ه3576حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م )، شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ )شمٗمًػم اعمٜم٤مر(ُيٜمٔمر:  (7)

 .3/527، (م2;;3)

(، ت: إسمراهٞمؿ اًمًٌٞمقين، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م  ه687ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات: قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي )ُيٜمٔمر:  (8)

 .4/574، 5ُمٍم، ط-ًمٚمٙمت٤مباًمٕم٤مُم٦م 
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 اسمـ ُمٜمٔمقر:ىم٤مل  ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، واًمتٚمٓمػ ذم احلدي٨م ُمع اًمٜم٤مس،ومٞمٙمقن  :وأُم٤م اًم٘مقل اًمٚملم

وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك وأظمٞمف . (3)"اًمٚمِّلُم: ود اخلِمقٟم٦م"

 حئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱه٤مرون قمٚمٞمٝمام اًمًالم وإرؾم٤مهلام إمم ومرقمقن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: اًم٘مقل اًمٚملم ىمقًمف "، [66-65: ]ـمفَّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ

وىمد ىمٞمؾ إن ، [;3-:3 :]اًمٜم٤مزقم٤متَّجهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمُّٱ: شمٕم٤ممم

اًم٘مقل اًمٚملم ىمقل ُمقؾمك: ي٤م ومرقمقن إٟم٤م رؾمقٓ رسمؽ رب اًمٕم٤معملم. ومًامه هبذا آؾمؿ ٕٟمف أطم٥م 

اًمٚملم هق اًم٘مقل اًمذي ٓ  إًمٞمف مم٤م ؾمقاه مم٤م ىمٞمؾ ًمف، يمام يًٛمك قمٜمدٟم٤م اعمٚمؽ وٟمحقه. ىمٚم٧م: اًم٘مقل

ظمِمقٟم٦م ومٞمف، ي٘م٤مل: ٓن اًمٌمء يٚملم ًمٞمٜم٤م، ورء ًملم وًملم خمٗمػ ُمٜمف، واجلٛمع أًمٞمٜم٤مء. وم٢مذا يم٤من 

ُمقؾمك أُمر سم٠من ي٘مقل ًمٗمرقمقن ىمقٓ ًمٞمٜم٤م، ومٛمـ دوٟمف أطمرى سم٠من ي٘متدي سمذًمؽ ذم ظمٓم٤مسمف، وأُمره 

 .(4)"سم٤معمٕمروف ذم يمالُمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .6;35/5، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )ًملم(ًم٤ًمن اًمٕمرب،  (3)

-ت: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م (، ه893اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل) (4)

 .33/422، م(86;3- ه35:6) ،4اًم٘م٤مهرة، ط
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ٍّٚاملبشح   األ

 ايطٝب يف ايكسإٓ ايهسَِٜفّٗٛ ايكٍٛ 

٦م واصٓمالطًم٤م، وؾمتتجف اًمدراؾم٦م ذم هذا اعمٌح٨م شم٘مدم ومٞمام ؾمٌؼ شمٕمريػ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ًمٖمً 

 .ُمٗمٝمقم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمرض إمم

، ذم ُمٕمرض ذيمر صٗم٤مت قم٤ٌمده اًمّم٤محللم اًمذيـ -ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ي٘مقل اعمقمم 

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: -وأدظمٚمٝمؿ ضمٜم٤مشمف اًمتل دمري ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مر

 .[46 احل٩م:]َّىم

 ٚقد اختًف ايعًُا٤ يف املساد بايكٍٛ ايطٝب ع٢ً مخش١ أقٛاٍ: 

ُمروي قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ظم٤مًمد واًمًدي، وهق ىمقل اًمٙمريؿ، وهق  اًم٘مرآنأٟمف  اًم٘مقل إول:

 ىمٓمرب.

َّٓ اهللََُّٓ إًَِمَف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ) اًم٘مقل اًمث٤مين: هق ُمروي قمـ اسمـ زيد وهق ىمقل اًمٙمٚمٌل، و (إِ

 وُم٘م٤مشمؾ.

َّٓ ) إذيم٤مر اعمنموقم٦م اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: ( وهق ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس، َواحْلَْٛمُد هللَِِّ اهللَُّ،َٓ إًَِمَف إِ

 وزاد اسمـ زيد )واهلل أيمؼم، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل(.

 عمٜمٙمر، ذيمره اعم٤موردي ذم شمٗمًػمه.إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ ا اًم٘مقل اًمراسمع:

  .(3)اإليامن. وهق ُمروي قمـ احلًـ اًم٘مقل اخل٤مُمس:

وٓ شمٕم٤مرض سملم هذه إىمقال، وم٤مًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل يِمٛمؾ يمؾ يمالم ـمٞم٥م يتٚمٗمظ سمف 

ِل ُمـ اًم٘مق واًمٓمَّٞم٥ِِّم "وهمػمه ُمـ إىمقال احلًٜم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:  اإلٟم٤ًمن ُمـ ذيمر اهلل 

ّٓ اهلل وُم٤م ضمرى ُمٕمٝم٤م ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمًٌٞمحف وشم٘مديًف وؾم٤مئر يمالم أهؾ اجلٜم٦م ُمـ  ٓ إًمف إ

                                                           

ت: اًمًٞمد اسمـ قمٌد  (، ه672) واًمٕمٞمقن، قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي اعم٤موردياًمٜمٙم٧م ، 6;7/:3اًمٓمؼمي شمٗمًػم يٜمٔمر:  (3)

زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ ، 6/37، اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ًمٌٜم٤من

شمٗمًػم ، ;5/44، ( ه3644) ،3سمػموت، ط-ت: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب (، ه9;7) سمـ قمكم اجلقزي

دار  ،( ه33;قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل )اعمتقرم:  ،اًمدر اعمٜمثقر ،:7/62سمـ يمثػم ٓاًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، 

 .8/64، سمػموت-اًمٗمٙمر
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 . (3)"وم٢مهن٤م ٓ شمًٛمع ومٞمٝم٤م ٓهمٞم٦م >حم٤مورة وطمدي٨م ـمٞم٥م

 وم٠مومْمؾ اًمٙمالم وأـمٞمٌف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل.

وهق ىمقل  ،اًمتقطمٞمد :ِل يٕمٜملاًم٘مق ُمـٞم٥ِِّم اًمٓمَّ  إمماًمدٟمٞم٤م  َوُهُدوا ذم"ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ذم شمٗمًػمه: 

 . (4)"ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وهداهؿ رهبؿ  َّجم يل ىل مل خلُّ ىمقًمف:"وىم٤مل اًمٓمؼمي: 

، وهل اًمتل يٜمجق هب٤م اًمٕمٌد ُمـ اًمٜم٤مر إذا ىم٤مهل٤م سمٚم٤ًمٟمف ُمقىمٜم٤ًم (5)"ذم اًمدٟمٞم٤م إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل

ُمـ ىم٤مل ٓ  ُمـ اًمٜم٤مرِ  خيرُج »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، قمـ اًمٜمٌل َأَٟمسٍ  قمـ يقمغم ذًمؽ ُم٤م روسم٘مٚمٌف، وىمد دل 

 ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل، وذم ىمٚمٌف وزنُ  ٕمػمٍة ُمـ ظمػٍم، وخيرج ُمـ اًمٜم٤مرِ ؿَم  إًمف إٓ اهلل، وذم ىمٚمٌف وزنُ 

 .(8)شُمـ ظمػمٍ  (7)ُمـ ظمػم، وخيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل، وذم ىمٚمٌف وزن َذرةٍ  (6) ٍ  سُمرة

ومْمؾ يمٚمٛم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل، وُم٤م ًم٘م٤مئٚمٝم٤م ُمـ اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ، وأصمره٤م ملسو هيلع هللا ىلص يمام سملم رؾمقل اهلل 

ـْ َأيِب ُهرذم ُمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت، وحمق اًمًٞمئ٤مت،  ُمـ ىم٤مل: ٓ »، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  ؾمقل، َأن ر يرةَ قَم

إًمف إٓ اهلل، وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، ذم يقم ُم٤مئ٦م ُمرة، 

يم٤مٟم٧م ًمف قمدل قمنم رىم٤مب، ويمت٧ٌم ًمف ُم٤مئ٦م طمًٜم٦م، وحمٞم٧م قمٜمف ُم٤مئ٦م ؾمٞمئ٦م، ويم٤مٟم٧م ًمف طمرزا ُمـ 

 اًمِمٞمٓم٤من يقُمف ذًمؽ طمتك يٛمز، ومل ي٠مت أطمد سم٠مومْمؾ مم٤م ضم٤مء سمف، إٓ أطمد قمٛمؾ أيمثر ُمـ

                                                           

 .6/337، اعمحرر اًمقضمٞمز (3)

، ( ه3645) ،3سمػموت، ط-اًمؽماثت: قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشم٦م، دار إطمٞم٤مء  (، ه372شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌٚمخل) (4)

5/343. 

 .6;7/:3، شمٗمًػم اًمٓمؼمي (5)

: احِلٜمَْٓم٦مُ " (6) ةٌ قهلىم ـُدَرْيٍد: اًمؼُمُّ َأومَّمُح ُم ـاسم ٤ملىم...واًمؼُمُّ  )سمرر(. ، ُم٤مدة6/77، . ًم٤ًمن اًمٕمرب"ُؿ اًمَ٘مْٛمُح واحلٜمٓم٦ُم، َواطِمَدشُمُف سُمرَّ

ٖمػم، واطِمدهُت٤م " (7) : اًمٜمَّٛمُؾ إمحُر اًمّمَّ رُّ ةٌ اًمذَّ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اجلزري اسمـ . "َذرَّ

 .4/379، م(;9;3- ه;;35) سمػموت،-ت: ـم٤مهر أمحد اًمزاوي، حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م (، ه828إصمػم)

وُمًٚمؿ ذم:  >(66)، ح 3/39ٟمف:ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤م (8)

ت: حمٛمد  (، ه483اًمٜمٞم٤ًمسمقري) ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل 

، ح 3/3:4:أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م :سم٤مب ،اإليامن يمت٤مب: سمػموت،-وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

(3;5.) 



 ذيٗم٦م سمٜم٧م أمحد سمـ ُم٤ٌمرك اًمٖم٤مُمدي : د.إقمداد                                              "ِدَراؾَم٦ٌم َُمْقُوققِمٞم٦َّمٌ " اًمّٓمٞم٥ُِّم ذِم اًمُ٘مْرآِن اًمَٙمِريؿِ ُل َ٘مقْ اًمْ  

        44: 

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

 

، وم٠مووح٧م هذه إطم٤مدي٨م ومْمؾ يمٚمٛم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل إذا ىم٤مهل٤م اًمٕمٌد وقمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م (3)شذًمؽ

 وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن ٟمج٤مة ًمف ُمـ اًمٜم٤مر.

وإذا يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد أومْمؾ اًمٙمالم وأـمٞمٌف، وم٢منَّ يمؾ ذيمر هلل ُمـ شمًٌٞمح وحتٛمٞمد ُمـ 

 ـمٞم٥م اًم٘مقل.

 جه هنُّوىمد سملمَّ اهلل شمٕم٤ممم ومْمؾ اًمذيمر وأٟمف شمٓمٛمئـ سمف ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

يمام أّٟمف يٙمقن طمرزًا وطمّمٜم٤ًم هلؿ ، [:4 اًمرقمد:]َّمب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه

 .(4)ذم يمت٤مسمف اًمقاسمؾ اًمّمّٞم٥م ُمـ وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من وهمػم ذًمؽ مم٤ّم ومّّمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ

َأيِب  ، ومٕمـ هلل هل٤م صمقاب يمٌػم قمٜمد اهلل ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد: وُمـ أومْمؾ اًمذيمر ىمقل اًمٕمٌد

 ، طمٌٞمٌت٤منِ ذم اعمٞمزانِ  ، صم٘مٞمٚمت٤منِ قمغم اًمٚم٤ًمنِ  ظمٗمٞمٗمت٤منِ  يمٚمٛمت٤منِ »ملسو هيلع هللا ىلص: اهللَِّ  ىم٤مل رؾمقل: ىم٤مل  يرةَ ُهر

 .(5)شوسمحٛمدهإمم اًمرمحـ: ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ، ؾمٌح٤من اهلل 

 وىمراءة اًم٘مرآن ُمـ ـمٞم٥م اًم٘مقل: 

ٱَِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱوىمد طم٨م اهلل اعم١مُمٜملم قمغم ىمراءة اًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.42:اعمزُمؾ]

ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن وُم٤م ًم٘م٤مرئف ُمـ قمٔمٞمؿ اًمثقاب ورومع اًمدرضم٤مت، ملسو هيلع هللا ىلص يمام سملم رؾمقل اهلل 

ُمـ يمت٤مب اهلل ومٚمف سمف طمًٜم٦ٌم،  ىمرأ طمروم٤مً  ُمـ»ملسو هيلع هللا ىلص: اهللَِّ  رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل، ُمًٕمقد سمـ قمـ قمٌد اهلل

                                                           

(، وذم 5;54)، ح 6/348، وضمٜمقدهِ  صٗم٦م إسمٚمٞمس دء اخلٚمؼ، سم٤مب:سم أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: يمت٤مب:ُمتٗمؼ قمٚمٞمف،  (3)

 واًمتقسم٦م واًمدقم٤مء اًمذيمرا وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف: يمت٤مب: >(8625)، ح 7:/:، ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ اًمدقمقات، سم٤مب: يمت٤مب:

 (.3;48)، ح 6/4293، ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح واًمدقم٤مء :سم٤مب وآؾمتٖمٗم٤مر،

ت: ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، دار  (، ه973) اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م يٜمٔمر: (4)

 ..59-3/58، م;;;3 ،5اًم٘م٤مهرة، ط-احلدي٨م

أو ، أو ىمرأ، ومّمغم، واهلل ٓ أشمٙمٚمؿ اًمٞمقم: إذا ىم٤مل ، سم٤مب:إَيامِن واًمٜمذورِ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: يمت٤مب: (5)

، ومْمؾ اًمتًٌٞمح ، سم٤مب:اًمدقمقات (، وذم يمت٤مب:88:4)، ح ;35/:، ومٝمق قمغم ٟمٞمتف، أو هٚمؾ، أو محد، أو يمؼم، حؾمٌ

[، 69 :]إٟمٌٞم٤مءٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱىَمْقِل اهللَِّ شمٕم٤ممم: (، ويمت٤مب: اًمتقطمٞمد، سم٤مب:8628)، ح 8:/:

ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ  :سم٤مب ،اًمٕمٚمؿِ  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف: يمت٤مب: >(9785، ح )384/; ،يقزن وىمقهلؿ وأن أقمامل سمٜمل آدام

 .(6;48 ، ح)6/4293، واًمتًٌٞمح واًمدقم٤مء
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ويروى  ،شسمٕمنم أُمث٤مهل٤م، ٓ أىمقل امل طمرٌف، وًمٙمـ َأًمٌػ طمرٌف وٌٓم طمرٌف وُمٞمٌؿ طمرٌف  واحلًٜم٦مُ 

رومٕمف ش قمـ اسمـ ُمًٕمقد، رواه أسمق إطمقص» اسمـ ُمًٕمقد اًمقضمف قمـ ُمـ همػم هذا هذا احلدي٨م

 .(3)"قمـ اسمـ ُمًٕمقد سمٕمْمٝمؿ ووىمٗمف سمٕمْمٝمؿ

 اًم٘مقل: وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واإلصالح سملم اعمتخ٤مصٛملم ُمـ ـمٞم٥م

ومٙمؾ يمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ هب٤م اإلٟم٤ًمن ي٠مُمر ومٞمٝم٤م سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، أو يّمٚمح ومٞمٝم٤م سملم 

طمتك ًمق ىم٤مل اإلٟم٤ًمن  مًه٤مُمتخ٤مصٛملم، أو ي٘مرب سملم ُمت٤ٌمقمديـ، أو يٗمرج هب٤م يمرسًم٤م، أو يزيؾ هب٤م 

٤ممم: ، ىم٤مل شمٕم(4)يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم ًم٤ًمئؾ ظمػم ًمف ُمـ اًمّمدىم٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م ُمـ وأذى وهل اًم٘مقل اعمٕمروف

 .[485 اًمٌ٘مرة:]َّجس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حتُّٱ

اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل اًمذي يِمٛمؾ أومْمؾ اًمٙمالم ىمد دقم٤م قم٤ٌمده إمم  وظمالص٦م اًم٘مقل إن اهلل 

وأـمٞمٌف وهق يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل، وىمراءة اًم٘مرآن، ومحد 

اهلل وؿمٙمره وشمًٌٞمحف وشم٘مديًف، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ويمؾ ىمقل ـمٞم٥م طمًـ 

وشم٘مٌٚمف  ٚمص ذم ذًمؽ وم٤مز سمرو٤م اهلل ، وُمتك ُم٤م اًمتزم هب٤م اعمخٚمقق وأظمهبداي٦م وشمقومٞمؼ ُمٜمف 

ُمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وذم أظمرة سم٤مًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر، وٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمٜم٤م اإلظمالص 

 واًم٘مٌقل.

 

 

 

 

 

                                                           

ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، حمٛمد وم١ماد قمٌد  (، ه;49) ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذيأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مسمف:  (3)

أسمقاب  ،م(97;3- ه7;35) ،4ُمٍم، ط-اًم٤ٌمىمل، إسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض، ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل

ـ ُم ُم٤م ًمف ُمـ اًم٘مرآن ىمرأ طمروم٤مً  ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ، سم٤مب:ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  اًم٘مرآن قمـ رؾمقل ومْم٤مئؾ ، أسمقابملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  إُمث٤مل قمـ رؾمقل

ـٌ صحٞمٌح هَمِري٥ٌم  هذا طمدي٨م»(، وىم٤مل: 32;4)، ح7/397، إضَمرِ   ، وصححف إًم٤ٌمين.شفِ ضما اًمقهذ ُمـطمً

 .6/37، يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن، ًمٚماموردي (4)
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 املبشح ايجاْٞ

 ايكٍٛدع٠ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ إىل ايطٝب َٔ 

 قمغم اًمٜمحق أيت:ًم٘مد اختذ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؾم٤مئؾ قمديدة ذم دقمقة اًمٜم٤مس إمم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، 

 أٚاًل: اإلشاز٠ إىل أ١ُٖٝ ايكٍٛ ايطٝب: 

وم٘مد سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أمهٞم٦م اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، وأؿم٤مر إمم أٟمف ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمتل هدى 

 . [46 احل٩م:]َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: اًمٕمٌد إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل 

وم٘مد ضم٤مءت هذه أي٦م ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم اًمٗم٤مئزيـ سم٤مجلٜم٦م، وُم٤م أقمده 

 :هلؿ مم٤م ٓ قملم رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اهلل 

  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغُّ

 مل خلُّٱصمؿ قم٘م٥م ذًمؽ سم٘مقًمف:  .[45 احل٩م:]َّجن مم خم جمحم هل مل خل

 . [46 احل٩م:]َّ ىم مم خم حم جم يل ىل

ومٌٞمٜم٧م أي٦م أن ؾم٥ٌم اؾمتح٘م٤مق قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم هلذه اعمٜمزًم٦م، هل هدايتٝمؿ إمم اًمٓمٞم٥م 

ُمـ اًم٘مقل، واهلداي٦م إمم ساط اًمٕمزيز احلٛمٞمد. وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ًمف أصمره ذم طم٨م اعم١مُمـ قمغم 

 اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م، ومحٚمف قمغم اإليمث٤مر ُمٜمف> ًمٞمٌٚمغ درضم٦م ه١مٓء اًمّم٤محللم. 

 أو يمٚمٛم٦م ،٤مًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل: اًم٘مرآناهلداي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، واعم٘مّمقد سموقمغم ذًمؽ شمٙمقن 

وهمػم ذًمؽ مم٤م ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م. إذيم٤مر اعمنموقم٦م، أو ؾم٤مئر ُم٤م يٕمؿ  (،ٓ إًمف إٓ اهللاًمتقطمٞمد )

اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م اًمتل هدى اهلل هب٤م وهق اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م.  :ٍماط احلٛمٞمدواعم٘مّمقد سم

هب٤م إمم اإليامن واًمٓم٤مقم٦م، وهل اًمتل ورد ذيمره٤م ذم يمثػم ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قم٤ٌمده وووم٘مٝمؿ 

اًمٙمٝمػ: ]ٱَّىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب ىبُّٱوُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٱَّمن زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يقُّ:  وىمقًمف ،[39

 . (3)، وشمًٛمك هذه سم٤مهلداي٦م اخل٤مص٦م[78ًم٘مّمص: ا]

                                                           

: أُم٤م اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م ومٝمل اًمتل هدى اهلل هب٤م اًمٕم٤ٌمد مجٞمًٕم٤م، ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ، سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ، وهل اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (3)

[، 39:ومّمٚم٧م]َّمظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ
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ذم أظمرة إمم اًمٓمٞم٥م ُمـ  إن اهلل شمٕم٤ممم هداهؿ وجيقز أن شمٙمقن اهلداي٦م ذم أظمرة> أي:

 يثٱُّٱٱ[65 إقمراف:]َّحق مف خف حف جفٱُّٱ: اًم٘مقل، وهق احلٛمد هلل، ٕهنؿ ي٘مقًمقن

إمم اعمٙم٤من اًمذي يًٛمٕمقن ومٞمف اًمٙمالم  أو أٟمف هداهؿ. [56 :]وم٤مـمرَّ اكلك يق ىق يف ىف

إمم وهق اًمًالم اًمذي حيٞمل سمف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م، واًمذي حتٞمٞمٝمؿ سمف اعمالئٙم٦م. واهلداي٦م  اًمٓمٞم٥م،

  .(3)أي: إمم اعمٙم٤من اًمذي حيٛمدون ومٞمف رهبؿ >ساط احلٛمٞمد

وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ أيْم٤م ًمف أصمره ذم طم٨م اعم١مُمـ ومحٚمف قمغم اإليمث٤مر ُمـ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م> ٕٟمف 

اجلٜم٦م، وم٢مٟمف يٙمثر ُمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمٕمٚمف يٌٚمغ درضمتٝمؿ، إذا قمٚمؿ أن اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م هق ىمقل اعم١مُمٜملم ذم 

 ويٜم٤مل ُمٜمزًمتٝمؿ.

 مم خم حمُّٱ وىمقًمف: ،َّ جم يل ىل مل خلُّٱسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٦موضمف اعمٜم٤مؾمٌ

 :َّىم

إمم  ذم اًمدٟمٞم٤مقمغم اًم٘مقل سم٠من اهلداي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، ومقضمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم: أن اهلل شمٕم٤ممم أرؿمد قم٤ٌمده 

وجيقز أن  .وهق اإلؾمالم ،وساط اهلل: ديٜمف ،إمم ساط احلٛمٞمد، يمام هداهؿ اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل

 ،اجلٜم٦م :إمم ساط احلٛمٞمد ذم اًمدٟمٞم٤م، واعم٘مّمقد سم٤مهلداي٦م إمم اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقلشمٙمقن اهلداي٦م 

وإـمالق اًمٍماط قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م ـمريؼ ًمٚمٗمقز سمام ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم 

 .(4)ىمٚم٥م سمنم

ذم أظمرة إمم  أظمرة، ومقضمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم: أن اهلل شمٕم٤ممم هداهؿوأُم٤م قمغم اًم٘مقل سم٠من اهلداي٦م ذم 

 .(5)اهللاًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل، وىمد هدوا ذم اجلٜم٦م إمم ساط اهلل، إذ ًمٞمس ذم اجلٜم٦م ر ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمر 

> وم٘م٤مل: َّىم مم خم حمُّٱٱوسملم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر احلٙمٛم٦م ُمـ ظمتؿ أي٦م سم٘مقًمف:

ذيمر اهلداي٦م ذم ىمقًمف: عمٜم٤مؾم٦ٌم  يم٤مًمتٙمٛمٚم٦م ًمقصػ طمًـ طم٤مهلؿ َّىم مم خم حمُّٱومجٚم٦م "

                                                                                                                                                                          

ُيٜمٔمر: ُمراشم٥م اهلداي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حمٛمد ومتحل  ،[5 :اإلٟم٤ًمن]َّ مك لك خك حك جك مق حقٱُّوىمقًمف شمٕم٤ممم: =

 /.https://www.alukah.net/sharia/0/21793 طم٤ًمن> ُم٘م٤مل قمغم ؿمٌٙم٦م إًمقيم٦م:

 .:7/62 ،، شمٗمًػم اسمـ يمثػم53، 34/52 ،ُيٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (3)

 .353/;، ، روح اعمٕم٤مين53، 34/52 ،ُيٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (4)

 .34/53 ،ُيٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (5)
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 .(3)"َّ جم يل ىل مل خلُّٱ

ًٝا: األَس بايكٍٛ احلشٔ:  ثاْ

 وٕمهٞم٦م اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ، أُمر اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده سم٤مًم٘مقل احلًـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّٱشمٕم٤ممم: 

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض

 .[5: اًمٌ٘مرة:]َّمق حق مف خف

، صمؿ سم٤مإلطم٤ًمن إمم اًمقاًمديـ وىمد ضم٤مء إُمر سم٤مًم٘مقل احلًـ ذم أي٦م ُم٘مروًٟم٤م سمٕم٤ٌمدة اهلل 

وىمد اؿمتٛمؾ  قمغم سمٜمل إهائٞمؾ،ذ ظِم مجٚم٦م اعمٞمث٤مق اًمذي أُ ُمـ  هقووإىمرسملم واًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم، 

خ ي٘مقًمقا ًمٚمٜم٤مؾم أنْ إُمر  ، صمؿقمغم وضمقب إوِمراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًمتقطمٞمد، وهق إَهؿ اعمٞمث٤مق

ًٓ طمًٜمً  قمـ اعمٜمٙمر، ُمع اًمتزام احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م  ل٤م، يم٤مًمٜمّمٞمح٦م هلؿ، وإَُمر سم٤معمٕمروف، واًمٜمٝمىمق

 واخلِمقٟم٦م>وقمدم اإلؾم٤مَءة إًمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مقل  ،احلًٜم٦م وًملم اجل٤مٟم٥م، واعمخ٤مـم٦ٌم سمام شمٓمٞم٥م سمف ٟمٗمقؾمٝمؿ

 .(4)اًمًاموي٦موم٢من اًمٗمٔم٤مفم٦م واًمٖمٚمٔم٦م ٓ شمٚمٞمؼ سم٠َمهؾ اًمنمائع 

ىمرآين قمٔمٞمؿ إصمر ذم دقمقة اًمٜم٤مس إمم اًم٘مقل احلًـ، واإليمث٤مر ُمٜمف> ٕن وهذا ُمٜمٝم٩م 

اعم١مُمـ إذا قمٚمؿ أن اًم٘مقل احلًـ ُمـ مجٚم٦م ُم٤م أظمذ قمغم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اعمٞمث٤مق، وم٢مٟمف يٚمتزم سمف، 

 .  سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًمتقطمٞمد ويٙمثر ُمٜمف، ؾمٞمام إذا ىمرن

 ثايًجا: ايكٍٛ ايطٝب صف١ َٔ صفات عباد ايسمحٔ:

ضمٕمؾ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م صٗم٦م ُمـ  وُمـ ُمٔم٤مهر دقمقة اًم٘مرآن إمم اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م أن اهلل 

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حتُّٱ: صٗم٤مت قم٤ٌمد اًمرمحـ، وم٘م٤مل 

ي٘مقل  :أي >ؾمداداً  "ؾمالُم٤م" ىم٤مل جم٤مهد: ُمٕمٜمك" ،[85 :اًمٗمرىم٤من]َّجس مخ جخ

ؾمالم شمقديع ٓ حتٞم٦م،  :أي َّجس مخُّٱىم٤مل إصؿ: و"، (5)"يدومٕمف سمف سمرومؼ وًملم٤م ًمٚمج٤مهؾ يمالُم

                                                           

 .39/457، اًمتحرير واًمتٜمقير (3)

 .3/348، ( ه3644) ،3دُمِمؼ، ط-اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط، د. وه٦ٌم سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم، دار اًمٗمٙمرُيٜمٔمر:  (4)

 .35/92 ،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (5)



 ذيٗم٦م سمٜم٧م أمحد سمـ ُم٤ٌمرك اًمٖم٤مُمدي : د.إقمداد                                              "ِدَراؾَم٦ٌم َُمْقُوققِمٞم٦َّمٌ " اًمّٓمٞم٥ُِّم ذِم اًمُ٘مْرآِن اًمَٙمِريؿِ ُل َ٘مقْ اًمْ  

        455 

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

 

 .(3)"[69 ]ُمريؿ:َّحجمج مثٱُّيم٘مقل إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف: 

ُمـ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م اًمذي هدى اهلل قم٤ٌمده  َّجسُّٱومٌٞمٜم٧م أي٦م أن خم٤مـم٦ٌم اًمًٗمٞمف سمٚمٗمظ: 

اًمّم٤محللم إًمٞمف، وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ًمف أصمره ذم ُم٤ًمرقم٦م اعم١مُمـ إمم آًمتزام هبذا اهلدي اًم٘مرآين> 

ًمٞمٙمقن ُمـ قم٤ٌمد اًمرمحـ، اًمذيـ سمنموا سم٤مجلٜم٦م واًمروقان، ومٚمٞمس يمؾ إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أن يرد قمغم 

 ٘مقل هذا اًم٘مقل.إٓ ُمـ ووم٘مف اهلل وهداه إمم أن ي َّجسُّٱاجل٤مهؾ سم٤مًم٘مقل: 

إذا شمٕمرض ًمًٗمف -اعمًٚمؿ  وٕمهٞم٦م هذا اهلدي اًم٘مرآين ذه٥م اًمٌٕمض إمم أٟمف جي٥م قمغم

يٜمٌٖمل ًمٚمٛمخ٤مـم٥م أن ي٘مقل ىم٤مًم٧م ومرىم٦م: "> ومٞم٘مقل اًم٘مرـمٌل: ؾمالُم٤م: ي٘مقل ًمٚمج٤مهؾأن  -اجل٤مهؾ

 .(4)"اًم ٞمؾَمٚمَّْٛمٜم٤َم ؾمالًُم٤م َأو شمًٚم :أي >، هبذا اًمٚمٗمظؾمالُم٤مً  :ًمٚمج٤مهؾ

 َٔ نالّ أٌٖ اجل١ٓ:زابعًا: ايكٍٛ ايطٝب 

ومٛمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده اًمّم٤محللم أٟمف هيدهيؿ ذم أظمرة إمم اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل> سم٠من 

يمام أظمؼم قمٜمٝمؿ اًم٘مرآن -احلٛمد قمغم ٟمٕمٛمف اجلزيٚم٦م وأومْم٤مًمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ومٞم٘مقًمقن  يٚمٝمٛمٝمؿ 

 حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ :-اًمٙمريؿ

 .[96زُمر: اًم]َّجل مك لك

 ىف يث ىثُّ اهلل قمغم ٟمٗمل احلزن واهلؿ اًمذي يم٤من يٕمؽمهيؿ ذم اًمدٟمٞم٤ميمام أهنؿ حيٛمدون 

 .[56وم٤مـمر: ]َّمل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف

يمام حيٛمدون اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م إمم اإليامن اًمذي أوصٚمٝمؿ إمم هذا اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي 

 جض مص خصُّرأوا ومٞمف ُم٤م ٓ قملم رأت، وٓ ؾمٛمٕم٧م أذن، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                                           

. وقمغم ذًمؽ وم٤معمراد سم٤مًمًالم ذم أي٦م ُم٤م يٙمقن سم٤مًم٘مقل. وىمٞمؾ: هق ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ٓ ُمـ اًمًالم، ومٝمق 46/6:3 ،شمٗمًػم اًمرازي (3)

ومال جيٝمٚمقن ُمع ُمـ  ،أهنؿ يتحٛمٚمقن ُم٤م يرد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أذى أهؾ اجلٝمؾ واًمًٗمفاًمًٗمٝم٤مء. واعمٕمٜمك: سمٞم٤من حل٤مهلؿ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع 

إذا ؾمٗمف ". وٓ شمٕم٤مرض سملم إىمقال> ٕهنؿ مجٕمقا سملم اًمٗمٕمؾ واًم٘مقل> وهلذا ىم٤مل اسمـ يمثػم: جيٝمؾ وٓ ي٤ًمومٝمقن أهؾ اًمًٗمف

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر:  "ن، وٓ ي٘مقًمقن إٓ ظمػماقمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مل سم٤مًمًٞمئ، مل ي٘م٤مسمٚمقهؿ قمٚمٞمف سمٛمثٚمف، سمؾ يٕمٗمقن ويّمٗمحق

، 8/344، . شمٗمًػم اسمـ يمثػم"وجيقز أن يٙمقن ُمرادا سمف ًمٗمظ اًمتحٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمًالُم٦م، و)اًمًالم( جيقز أن يٙمقن ُمّمدراً "

 .;8/;3، اًمتحرير واًمتٜمقير

 .35/92، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (4)
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 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض

 .[65إقمراف: ]َّجلحل

ومم٤م ٓ يِمؽ ومٞمف أن اعمًٚمؿ قمٜمدُم٤م يٕمٚمؿ أن اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل هق يمالم اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م، 

وم٢من ذًمؽ يدومٕمف إمم اإليمث٤مر ُمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م> طمتك يٙمقن أهاًل ًمدظمقل اجلٜم٦م، وأن ي٘مقل ُم٤م ي٘مقًمف 

 .ًمٓمٞم٥م ُمـ إىمقال وإقمامل واًمٜمٞم٤مت اممإقومِّ٘مٜم٤م ي ٟم٠ًمل اهلل أن قم٤ٌمد اهلل ذم اجلٜم٦م،
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 ايجايح املبشح

 ايكٍٛ ايطٝبَٓزي١ 

، ًم٘مد سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٙم٤مٟم٦م اًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل وُمٜمزًمتف اًم٤ًمُمٞم٦م، سم٠مٟمف يّمٕمد إمم اهلل 

ٱ.[32وم٤مـمر: ] َّجعمع مظ حط مض خض حض جضُّيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ُمرضمع اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف:هذه أي٦م، سمٜم٤مء قمغم اظمتالومٝمؿ ذم اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم وىمد 
 : (3)َّجعمعُّٱ

نَّ اًمٕمٛمؾ إنَّ وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ووٛمػم اعمٗمٕمقل ًمٚمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م> أي: إ: وم٘مٞمؾ

اًمّم٤مًمح هق اًمذي يرومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، وهق ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واحلًـ 

 .وقمٙمرُم٦م

٤م إ: وىمٞمؾ يٙمقن اًمٙمٚمؿ أن نَّ وٛمػم اعمٗمٕمقل قم٤مئد إمم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واًمٗم٤مقمؾ اًمراومع إُمَّ

٤م أن يٙمقن إاًمٓمٞم٥م> أي:  نَّ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م يرومع اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وهق ىمقل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ، وإُمَّ

 .(4)قمٓمٞم٦ماسمـ قمٞمٞمٜم٦م. ورضمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق اًمذي يرومع اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وهق ىمقل ؾمٗمٞم٤من سمـ 

ذم ُمرضمع اًمْمٛمػم ٓ ي١مصمر ذم أّن ُمٕمٜمك أي٦م ُيِمػم إمم ُمٜمزًم٦م اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م وهذا آظمتالف 

وُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اهلل، وأصمره ذم ىمٌقل إقمامل ورومع اًمدرضم٤مت. وُمـ طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ذيمر أي٦م 

قمغم هذا اًمٜمحق اًمذي أهبؿ ومٞمف اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، ًمٞمجتٝمد اعم١مُمـ ذم اًمٓم٤مقم٦م، ويٙمثر ُمـ اًمذيمر 

ص> ٕن اعم١مُمـ إذا قمٚمؿ أن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يرومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م اضمتٝمد ذم ويتحغم سم٤مإلظمال

                                                           

 إصم٤مرة هذا اًم١ًمال واجلقاب قمٚمٞمف هٜم٤م ُمـ سم٤مب اًمتٙمٛمٞمؾ> طمتك يٙمقن اعمٕمٜمك واوح٤م ذم ذهـ اًم٘م٤مرئ وٓ يٚمتٌس قمٚمٞمف. (3)

ت: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  (، ه732) : ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقيُيٜمٔمر (4)

ّم٤مف ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم اعمٕم٤مين وإؾم٤ٌمب اًمتل أوضم٧ٌم آظمتالف، قمٌد ، اإلٟم2;5/8، ( ه3642) ،3سمػموت، ط -اًمٕمريب

 ،;7ص: ( ه3625) ،4سمػموت، ط-ت: د. حمٛمد روقان اًمداي٦م، دار اًمٗمٙمر (، ه743اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمًٞمد اًمٌٓمٚمٞمقد)

اًمٖمرٟم٤مـمل ، اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد، اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل 48/448 ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م

اعمحرر اًمقضمٞمز  ،4/394 ، ه3638، 3سمػموت، ط -قمٌد اهلل اخل٤مًمدي، ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ د. (، ت: ه963)

 .34/444، ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز
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اًمٕمٛمؾ، وإذا قمٚمؿ أن اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م هق اًمذي يرومع اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح أيمثر ُمـ اًمٙمٚمؿ، وإذا قمٚمؿ أن 

 اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي يرومع اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح أظمٚمص ذم اًمٕم٤ٌمدة واضمتٝمد ومٞمٝم٤م.

 (3)؟هؾ هق قمغم ؾمٌٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م أو اعمج٤مز ،يمٞمٗمٞم٦م رومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م وىمد اظمتٚمٗمقا ذم

ومذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن رومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م جم٤مز قمـ ىمٌقًمف، وممـ ذه٥م إمم ذًمؽ 

ذم  ذًمؽ وٓ يتّمّقر ،أيْم٤م وهق اًمٕمروُج ، ومققإمم  هق احلريم٦مُ  واًمّمٕمقدُ "اًم٘مرـمٌل> طمٞم٨م ىم٤مل: 

َب ًمٙمـ ٌض، اًمٙمالم ٕٟمف قمرَ  ٌُقًمِفِ  ُصٕمقده ُمثالً رُضِ ُمقوع ، وومققِب قااًمث ُمقوع نٕ >ًمَ٘م

. (4)"ؿِ ٕمٚماًم سمٛمٕمٜمك ومٝمققَمٚمُِٛمُف،  :أي اًم٘م٤ميض> إُمر إمم ي٘م٤مل ارشمٗمع: وىم٤مل اًمزضم٤مُج ُؾ. ؾمٗمِب أاًمٕمذا

ُة وهق  َّجعمع مظ حط مض خض حض جضُّ"وىم٤مل أسمق اًمًٕمقد:  سمٞم٤من عم٤م ُيٓمٚم٥م سمف اًمٕمزَّ

٤ممُه٤ماًمّم٤مًمطمٞمُد واًمٕمٛمُؾ اًمتق أو صٕمقُد اًمَٙمَت٦ٌِم  ،ُح وصٕمقُدمه٤م إًمٞمف جم٤مٌز قمـ ىمٌقًمِف شمٕم٤ممم إيَّ

 .(5)"سمّمحٞمٗمتٝمام

> سمقاؾمٓم٦م اعمالئٙم٦م اعمقيمٚملم سمٙمت٤مسم٦م إقمامل اًمرومع هٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م إمم اهلل  واًمذي أرضمحف أن

 ًمألدًم٦م أشمٞم٦م:

: ًٓ ومٞمٙمؿ  يتٕم٤مىمٌقن»ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  رؾمقلَأن  ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري سمًٜمده إمم أيب هريرة  أو

اًمذيـ  ، صمؿ يٕمرُج ٕمٍِم اًم وصالةِ  رِ ٗمجوجيتٛمٕمقن ذم صالة اًم، سم٤مًمٜمٝم٤مرِ  وُمالئٙم٦مٌ  سم٤مًمٚمٞمؾِ  ُمالئٙم٦مٌ 

هبؿ: يمٞمػ شمريمتؿ قم٤ٌمدي؟ ومٞم٘مقًمقن: شمريمٜم٤مهؿ وهؿ يّمٚمقن،  سم٤مشمقا ومٞمٙمؿ، ومٞم٠ًمهلؿ وهق أقمٚمؿُ 

                                                           

احل٘مٞم٘مل.  ، ُمع وضمقد ىمريٜم٦م متٜمع ُمـ إرادة اعمٕمٜمكًمف اسمتداًء، ًمٕمالىم٦م سملم اعمدًمقًملم عاعمج٤مز: هق اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم همػم ُم٤م وو (3)

: حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين ت(،  ه693أهار اًمٌالهم٦م، قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ) ُيٜمٔمر:

، دار اًمٙمتٌل ،( ه6;9سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم ) ،اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف ،3/573سم٤مًم٘م٤مهرة، 

، ( ه3584أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اهل٤مؿمٛمل )، ضمقاهر اًمٌالهم٦م ذم اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واًمٌديع ،5/63، (م6;;3- ه3636 ) ،3ط

اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف ذم اصٓمالح "واحل٘مٞم٘م٦م:  .473ص، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت ،: د. يقؾمػ اًمّمٛمٞمكمت

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،( ه994) قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اإلؾمٜمقي اًمِم٤مومٕمّل ، هن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل ."اًمتخ٤مـم٥م

 .5/8، ، وُيٜمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط، ًمٚمزريمٌم:;3/3 ،(م;;;3 - ه3642، )3، طًمٌٜم٤من-سمػموت-

 .;36/54، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ًمٚم٘مرـمٌل (4)

 -دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب (، ه4:;إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي) (5)

 .9/367، سمػموت
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 .(3)شيّمٚمقنوأشمٞمٜم٤مهؿ وهؿ 

ُمـ ذيمر  >أن اًمّمالة شمِمتٛمؾ قمغم أومْمؾ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ووضمف آؾمتدٓل ُمـ احلدي٨م:

 اًم٘مرآن، وآؾمتٖمٗم٤مر وىمراءةآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف واًمدقم٤مء  اهلل وـمٚم٥موُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمثٜم٤مء قمغم  اهلل 

٤م أومْمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح يت٘مرب سمف اًمٕمٌد وهل أيًْم  اًمٓمٞم٥م،ومٙم٤مٟم٧م اًمّمالة سمحؼ هل وقم٤مء اًمٙمٚمؿ 

إمم رسمف، ومم٤م يدل قمغم سمريم٦م هذا اًمٕمٛمؾ وومْمٚمف طمْمقر اعمالئٙم٦م وُمِم٤مهدهتؿ هلذا اًمٕمٛمؾ، 

  .(4)ه مم٤م يثٛمـ ىمٞمٛم٦م هذا اًمٕمٛمؾ وي٤ٌمريمف قمٜمد، وهذا وؿمٝم٤مدهتؿ أُم٤مم اهلل 
وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمّمالة ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًم٘مراءة واًمذيمر واًمدقم٤مء، وهل ضم٤مُمٕم٦م ": ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 >ٕضمزاء اًمٕمٌقدي٦م قمغم أشمؿ اًمقضمقه، يم٤مٟم٧م أومْمؾ ُمـ يمؾ ُمـ اًم٘مراءة واًمذيمر واًمدقم٤مء سمٛمٗمرده

 .(5)"جلٛمٕمٝم٤م ذًمؽ يمٚمف ُمع قمٌقدي٦م ؾم٤مئر إقمْم٤مء

 اًمذيـ»ملسو هيلع هللا ىلص: اهللِ  ىم٤مل رؾمقل: ىم٤ملسَمِمػٍم،  سمـُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده إمم اًمٜمُّٕمامِن  صم٤مٟمًٞم٤م:

يذيمرون ُمـ ضمالل اهلل ُمـ شمًٌٞمحف، وحتٛمٞمده، وشمٙمٌػمه، وهتٚمٞمٚمف، يتٕم٤مـمٗمـ طمقل اًمٕمرش، هلـ 

َـّ ، اًمٜمحؾِ  يمدويِّ  دويٌّ  ذيمر ي أطمديمؿ أن ٓ يزال ًمف قمٜمد اهلل رءٌ  ، أٓ حي٥مُّ ُيذيمرَن سمّم٤مطمٌٝم

 .(6)شسمف؟

٤م ذم ىمٌقل ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح ًمٜم٤م أن اًمرأي اًمراضمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أن اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ذـمً 

                                                           

(، وذم 777)، ح 3/337:ِة اًمٕمٍِم ومْمِؾ صال ، سم٤مب:ةِ ّمالاًم ُمقاىمٞم٧م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: يمت٤مب: (3)

 َّمض خض حض جضُّٱ:وىمقًمف[، 6]اعمٕم٤مرج: َّمس خس حس جسُّ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ، سم٤مب:دِ تقطمٞماًم يمت٤مب:

وُمًٚمؿ ذم  >(96:8،ح)364/;، اعمالئٙم٦موٟمداء اهلل ، يمالم اًمرب ُمع ضمؼميؾ (، وسم٤مب:;964)، ح348/;، [32 ]وم٤مـمر:

، ;3/65، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام، ومْمؾ صاليت اًمّمٌح واًمٕمٍم :سم٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، صحٞمحف: يمت٤مب:

 (.854)ح

ت: د. قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي، ُمٙمت٦ٌم  (، ه965ذح اًمٓمٞمٌل قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، ذف اًمديـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌل) (4)

 (.7;:/5): يمت٤مب: اًمّمالة، سم٤مب: ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، ( ه3639) ،3اًمري٤مض، ط-اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مٟمزار ُمّمٓمٗمك 

 .4;ص ،اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م (5)

قمٌد . د: ؤوط، قم٤مدل ُمرؿمد، إذاف٤مت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم، ( ه463ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين)أظمرضمف أمحد ذم:  (6)

إؾمٜم٤مده "(، ىم٤مل حم٘م٘مق اعمًٜمد: 3:584)، ح 52/534:( ه3643) ٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط،اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ُم١مؾم

 ."صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت
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قمٛمؾ، ومرومع اًمٕمٛمؾ اًمذي ورد ذيمره ذم سمؾ يرومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م وإن مل ي٘مؽمن سمف  اًمٓمٞم٥م،اًمٙمٚمؿ 

إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م إٟمام هق قمغم ؾمٌٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م وًمٞمس اعمج٤مز> ٕن سف اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره حيت٤مج 

 إمم ىمريٜم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ اؾمتٕمامًمف قمغم ووٕمف إصكم واهلل أقمٚمؿ.
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 ايسابع املبشح

 ضسب املجٌ يًه١ًُ ايطٝب١ ٚايه١ًُ اخلبٝج١

وشمّمقير اعمٕمٜمك  واًمٕمؼمة،ًمٚمٜم٤مس ٕضمؾ اعمققمٔم٦م  (3)ًم٘مد رضب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إُمث٤مل

اًمًٚمٞمٛم٦م، وشم٘مٌٚمف اًمٜمٗمقس اعمًت٘مٞمٛم٦م، ومٞمتٛمٙمـ  شمًتًٞمٖمف اًمٕم٘مقلاعمٕم٘مقل سمّمقرة اعمحًقس ًمٙمل 

ٱَّهئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني ميُّىم٤مل شمٕم٤ممم: متٙمـ> ذم اًمٜمٗمس أؿمد 

  .[65: اًمٕمٜمٙمٌقت]

وىمد رضب اهلل ُمثال ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وصقره٤م أطمًـ شمّمقير، ومِمٌٝمٝم٤م سم٤مًمِمجرة اًمتل شم١ميت 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفُّأيمٚمٝم٤م يمؾ طملم سم٢مذن رهب٤م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 .[48-46 إسمراهٞمؿ:]َّٰر ٰذ

 .(4)يمام هق ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهللواًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم: يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد> 

سمّمقرة  اخلٌٞمث٦م، ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًمٙمٚمٛم٦م ُمثاًل  ٗمل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م رضب اهلل وم

، ُمٜمٌت٦م يمثر ٟمٗمٕمٝم٤م وقمؿ ظمػمه٤م سمِمجرة ـمٞم٦ٌم وومروقمٝم٤م، ومٛمثؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ،واىمٕمٞم٦م وحمًقؾم٦م

وًم٘مد سمٚمغ ُمـ يمثرة ظمػم هذه  اًمًامء،وومرقمٝم٤م ذم  ذم إرض، وم٠مصٚمٝم٤م صم٤مسم٧م، (5)وهل اًمٜمخٚم٦م

                                                           

ًٓ  اعمََثُؾ " (3) اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م . "ًمٞمٌلّم أطمدمه٤م أظمر ويّمّقره > ذم رء آظمر سمٞمٜمٝمام ُمِم٤مهب٦مقم٤ٌمرة قمـ ىمقل ذم رء يِمٌف ىمق

اًم٘مقل اًم٤ًمئر اعمِمٌف ُميسمف سمٛمقرده، وقمغم هذا اًمقضمف ُم٤م رضب "إدسم٤مء: واعمثؾ قمٜمد (، ُمثؾ)ُم٤مدة  ،;97صإصٗمٝم٤مين 

ت: د حمٛمد  (، ه3324هر إيمؿ ذم إُمث٤مل واحلٙمؿ، احلًـ سمـ ُمًٕمقد اًمٞمقد)ز ."إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اهلل شمٕم٤ممم ُمـ

 ق:اًمٙمريؿ ومٝمأُم٤م اعمثؾ ذم اًم٘مرآن ، 42ص :م(3:;3- ه3623) ،3اعمٖمرب، ط-طمجل، د حمٛمد إظمي، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء

 ."ظمر واقمت٤ٌمر أطمدمه٤م سم٤مٔظمرأو أطمد اعمحًقؾملم ُمـ أ ،وشم٘مري٥م اعمٕم٘مقل ُمـ اعمحًقس ،ذم طمٙمٛمف ءسمٌم ءؿمٌٞمف ر"

ُمٍم، ت: أسمق طمذيٗم٦م إسمراهٞمؿ -ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م (، ه973) إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

 .;ص ،م(8:;3-  ه3628) ،3سمـ حمٛمد، ط

 .3;6/6 ،، شمٗمًػم اسمـ يمثػم;57/; ،، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل4/732، زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ٓ سمـ اجلقزي (4)

، ;8/9 ،َّخل حل جل مكُّٱأظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب: ىمقًمف شمٕم٤ممم: (5)

 اعمًٚمؿ ٓ يتح٤متُّ  يم٤مًمرضمؾ : أو  شمِمٌف سمِمجرة  أظمؼموين  وَمَ٘م٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمد رؾمقِل اهللَِّ  ٜم٤م: يم٤مل، ىم قمـ اسمـ قُمٛمر (:;68ح)
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 ىم٤مل ،اًمِمجرة أهن٤م ٓ شمتقىمػ قمـ اًمٜمٗمع واخلػم واًمٕمٓم٤مء ومٝمل شم١ميت أيمٚمٝم٤م يمؾ طملم سم٢مذن رهب٤م

 ومٙمذًمؽ ؿمجرة اإليامن، أصٚمٝم٤م صم٤مسم٧م ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ، قمٚماًم ": قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م اًمًٕمدي

واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وإظمالق اعمروٞم٦م، وأداب احلًٜم٦م ذم ، وومرقمٝم٤م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، اواقمت٘م٤مدً 

 يّمٕمد إمم اهلل ُمٜمف ُمـ إقمامل وإىمقال اًمتل خترضمٝم٤م ؿمجرة اإليامن ُم٤م يٜمتٗمع سمف دائاًم  ،اًمًامء

 .(3)" ـ ويٜمٗمع همػمهاعم١مُم

وشمِمٌٞمف اعم١مُمـ ويمالُمف وأقمامًمف سم٤مًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم:  -ذم أي٦م-واحلٙمٛم٦م ُمـ رضب اعمثؾ 

 ذًمؽيم ،ٌع قم٤ملٍ ومرٌخ وأصٌؾ ىم٤مئٌؿ واؾمَء: قِمرٌق رؿمٞم٤م٦ِم أثالصمسمٓ إ ؿمجرةً  ٓ شمٙمقناًمِمجرَة  هل أن"

 .(4)"ٌؾ سم٤مٕسمدانِ قمٛمًمٚم٤ًمِن و٤مٌل سمىمقو ٤مًم٘مٚم٥ِم يٌؼ سمّمدشم :٦ِم أؿمٞم٤مءَ ثالصمسمِ  إٓ ٓ يتؿيامُن إلا

ٕن اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم شمثٛمر  >ؿمٌف ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم سم٤مًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم"ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

وهذا فم٤مهر قمغم ىمقل مجٝمقر اعمٗمنيـ  ،اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم شمثٛمر اًمثٛمر اًمٜم٤مومع

وم٢مهن٤م شمثٛمر مجٞمع إقمامل اًمّم٤محل٦م،  ،اًمذيـ ي٘مقًمقن: اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم: هل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل

ِمٌف ؿمجرة اًمتقطمٞمد ...ومومٙمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح ُمرض هلل ومٝمق صمٛمرة هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م

ا، اًمتل ٓ شمزال شم١ميت ذم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم اًمث٤مسمت٦م إصؾ، اًم٤ٌمؾم٘م٦م اًمٗمرع ذم اًمًامء قمٚمق  

 .(5)"صمٛمرهت٤م يمؾ طملم

ًة ُمقصقوم٦ًم سمّمٗم٤مٍت جرؿمذيمر  شمٕم٤ممم ٟمفاقمٚمؿ أ :ي٘مقل اًمرازي قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦مو

 ثٛمرة،اًمو واًمرائح٦م ؾاًمِمٙمو واًمّمقرةر ٜمٔمـمٞم٦ٌم اعم يمقهن٤م ًمتٚمؽ اًمِمجرة: ومموم٤مًمّمٗم٦م إ ،٦مٍ رسمٕمأ

                                                                                                                                                                          

ومٙمره٧م أن  ،ٛمر: ومقىمع ذم ٟمٗمز أهن٤م اًمٜمخٚم٦م، ورأي٧م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ٓ يتٙمٚمامنىم٤مل اسمـ قمُ " يمٚمٝم٤م يمؾ طملموٓ شم١ميت أُ  ،ورىمٝم٤م=

٤م واهلل ًم٘مد يم٤من وىمع ذم ٟمٗمز أهن ،، ومٚمام ىمٛمٜم٤م ىمٚم٧م ًمٕمٛمر: ي٤م أسمت٤مهُ شهل اًمٜمخٚم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل  ،ومٚمام مل ي٘مقًمقا ؿمٞمئ٤م ،أشمٙمٚمؿ

 ،، ىم٤مل قمٛمر: ٕن شمٙمقن ىمٚمتٝم٤مأن أشمٙمٚمؿ أو أىمقل ؿمٞمئ٤مً  ومٙمره٧ُم  ،ٛمقنٙمٚمؿ شمىم٤مل: مل أريمُ  ؟وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمٙمٚمؿ ،اًمٜمخٚم٦مُ 

 ."أطم٥م إزّم ُمـ يمذا ويمذا

ت: قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ،  (، ه3598شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي) (3)

 ، سم٤مظمتّم٤مر.647: ص( ه3642، )3اًمرؾم٤مًم٦م، طُم١مؾم٦ًم 

 .5/59، ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ، ًمٚمٌٖمقي (4)

 ،3سمػموت، ط-(، دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل ه973شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م) (5)

 .563ص ،( ه3632)
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 . واًمّمٗم٦م٤مءٗمٜمل واًمواع واًمزٟم٘مٓم٤مع وآ٘مالٝم٤م راؾمخ سم٤مٍق آُمـ آٟمصٚم٦م: أ٤مٟمٞم٦م اًمثٜمٗمٕم٦م. واًمّمٗماعمو

إصِؾ  وصم٤ٌمت طم٤مل شمٚمؽ اًمِمجرة قمغم يمامل يدلاًمقصػ  ، وهذااًمًامء ذم وومرقمٝم٤م :ث٤مًمث٦ماًم

 صمٛمرهت٤م أن٦م اًمراسمٕم٦م: ٗمواًمّم، ٦مسمٜمٞمت إوىم٤مذورا إرض قمـ قمٗمقٟم٤متًة ٕمٞمدسم، ورؾمقخ اًمٕمروق

 سمٕمض ذمطم٤مرًضا  صمامره٤م يٙمقن اًمتل٤مر ؿمجإ ُمثؾ شمٙمقن وٓإوىم٤مت،  ذم يمؾ دائٛم٦مٌ  طم٤مرضةٌ 

 .(3)ت دون سمٕمضٍ وىم٤مإ

آصم٤مر ـمٞم٦ٌم ذم قمٛمقم وُم٤م هل٤م ُمـ  ،ىمٞمٛم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌمُمـ ظمالل اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ  يتْمح ًمٜم٤م

اًمٜم٘مٞمض  وأُم٤م، طمتك سمٕمد ُمقت ص٤مطمٌٝم٤مٓ يٜم٘مٓمع ٤م ُمتجدد قاهبوأن صم وضمزيؾ اًمٜمٗمع، اخلػم

اًمتل ٓ قمٛمؼ هل٤م  ٤مًمِمجرة اخلٌٞمث٦ميمؾمٞمئ٦م وقمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م، ومٝمل  آصم٤مرٍ ُمـ هل٤م  وُم٤م٤مًمٙمٚمٛم٦م اخلٌٞمث٦م وم

ًٓ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م.شمٔمؾ  ، وٓ وم٤مئدة، سمؾُمٜمٝم٤م عوٓ ٟمٗم، وٓ ضمذور  وسم٤م

 

 

  

                                                           

 سم٤مظمتّم٤مر وشمٍمف. ;:/;3، ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م (3)
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 اخلاَصاملبشح 

 ايّتش١ٝ ايطٝب١

يف الّتواد والّّتاحم وإزالة الوحشة ؛ وال شك أن هلا أثرًا الطيبة ةومن القول الطيب: الّتحي
 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخُّىم٤مل شمٕم٤ممم: املسلمني؛ هلذا بني 

أي: وم٢مذا دظمٚمتؿ " .[83: اًمٜمقر]َّحف جف مغ جغ مع جع  مظ مضحط

سم٤مًمًالم قمغم أهٚمٝم٤م اًمذيـ هؿ ُمٜمٙمؿ  وم٠مسمدأواسمٞمقشًم٤م ُمـ هذه اًمٌٞمقت اًمتل ُأذن ًمٙمؿ ذم إيمؾ ُمٜمٝم٤م، 

ٕن اًمًالم  ٤م، حتٞم٦م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم صم٤مسمت٦م سم٠مُمره، ُمنموقم٦م ُمـ قمٜمده، ُم٤ٌمريم٦م ـمٞم٦ٌم>ىمراسم٦م وديٜمً 

 .(3)"دقمقة ُم١مُمـ عم١مُمـ، يرضمك هب٤م ُمـ اهلل اًمًالُم٦م وزي٤مدة اخلػم وـمٞم٥م اًمرزق
ًّ وم" يمل ٟمٜمٕمؿ سمآصم٤مره اًمٜم٤مومٕم٦م ذم مجع اًم٘مٚمقب،  >المٗمل أي٦م إرؿم٤مد طمٙمٞمؿ، إمم آداب اًم

وشمقطمٞمد اًمّمٗمقف، وشم٠ْمُملم اخل٤مئػ. وم٠َمُمرْت ُمـ طُمٞمَِّل سمتحٞم٦م: أن يرد قمغم ُمـ طمٞم٤َّمه سم٠مطمًـ ُمٜمٝم٤م 

 .(4)"ثٚمٝم٤مأو سمٛم

واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سم٤مًمٌٞمقت اعمذيمقرة وم٘مٞمؾ: هل اًمٌٞمقت اعمًٙمقٟم٦م، وىمٞمؾ: يِمٛمؾ 

 .(5)اًمٌٞمقت اعمًٙمقٟم٦م وهمػم اعمًٙمقٟم٦م، وىمٞمؾ: يِمٛمؾ اعم٤ًمضمد أيًْم٤م إلـمالق ًمٗمظ اًمٌٞمقت قمٚمٞمٝم٤م

: اسمـ اًمٕمريب واًمراضمح أن اعمراد هب٤م اًمٕمٛمقم> إذ ٓ يقضمد ُم٤م يدل قمغم اًمتخّمٞمص> ي٘مقل

 ًمٞمدظمؾل اًم٘مقٞمص، وأـمٚمؼ خّماًمت دًمٞمؾ قمغم وٓاًمّمحٞمح،  هق ذم اًمٌٞمقتم سم٤مًمٕمٛمق لاًم٘مق"

 ًمٞمس ومٞمف أطمدٌ  دظمٚم٧م سمٞمت٤مً  إذا»جم٤مهد  قمـو. (6)"ًمٚمٖمػم أو ًمٜمٗمًف يمؾ سمٞم٧م يم٤منقم اًمٕمٛم حت٧م هذا

وم٘مؾ: اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم، وإذا دظمٚم٧م اعمًجد وم٘مؾ: اًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، 

                                                           

، ( ه5;35) ،3اًمٙمريؿ، عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مٕزهر، اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، طاًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚم٘مرآن  (3)

4/:8:. 

 .8/3693، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

 .797ص ،، وشمٗمًػم اًمًٕمدي:34/53، يٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (5)

ت:  (، ه765اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أسمق سمٙمر سمـ . ويٜمٔمر: ;53-:34/53، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (6)

 .5/946، م(4225- ه3646، 5ًمٌٜم٤من، ط-حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت
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 َأطَمدٌ   ومٞمف ًمٞمس إذا دظمٚم٧م سمٞمت٤مً » : ىَمت٤مدة ، وىم٤مل(3)شأهٚمؽ وم٘مؾ: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ وإذا دظمٚم٧م قمغم

وم٢مٟمف يم٤من ي١مُمر سمذًمؽ. وطمدصمٜم٤م أن اعمالئٙم٦م شمرد  اهلل اًمّم٤محللمَ  قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمدِ  وم٘مؾ: اًمًالمُ 

 .(4)شقمٚمٞمف

وهلذا ذه٥م اًمٕمٚمامء إمم اؾمتح٤ٌمب أْن ُيًٚمِّؿ اعمرء قمٜمدُم٤م يدظمؾ إمم سمٞمتف، اؾمتئٜم٤مؾًم٤م سم٤مًمًالم 

 ىم٤مل اسمـ ،(5)شومٚمٞمًٚمؿإِذا دظمؾ َأطمديمؿ سمٞمتف »ُل: ي٘مق أٟمف يم٤منـَم٤مُوٍس  ومٕمـ اسمـوشمؼميًم٤م سمذيمره، 

: ضُمَرْي٩ٍم: ىمٚم٧م 
ٍ
 جس مخُّ  ىم٤مل:امَأواضم٥ٌم اًمًالم؟ هؾ أؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ؟ وم٢مٟم ،ظمرضم٧م إِذا»ًمٕمٓم٤مء

، وُم٤م أدقمف إٓ إزمَّ  ٥مَّ ، وًمٙمـ أطَم وضمقسمفُ  قمـ أطمدٍ  رُ وٓ آصمِ  ،ُم٤م أقمٚمٛمف واضم٤ٌمً  ىم٤مل: َّخس حس

  ،: ٓ: وىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرٍ ري٩ٍم . ىم٤مل اسمـ ضُم ٟم٤مؾمٞم٤مً 
ٍ
؟ : وم٢من مل يٙمـ ذم اًمٌٞم٧م أطمدٌ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء

اًمّم٤محللم، ىم٤مل: ؾمٚمؿ ىمؾ: اًمًالم قمغم اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل 

قمٛمـ  ًمٞمس ومٞمف أطمدٌ  ىمٚم٧م ًمف: ىمقًمؽ هذا إذا دظمٚم٧م سمٞمت٤مً  ،اًمًالم قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م ورمح٦م اهلل

 .(6)شأطمدٍ ومل ي١مصمر زم قمـ  ،شم٠مصمره؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف

ومل يٙمتػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم احل٨م قمغم اًمًالم قمٜمد دظمقل اًمٌٞمقت سم٤مُٕمر سمف وم٘مط، وإٟمام 

ٌٞمقت ُمـ همػم اؾمتئٜم٤مس وؾمالم، وم٠ميمد اًمًالم أيمد قمٚمٞمف سم٠مؾمٚمقب آظمر، وهق اًمٜمٝمل قمـ دظمقل اًم

  حف جفُّسم٠مُمريـ> إُمر سمف، واًمٜمٝمل قمـ وده> ًمٞمٙمقن أسمٚمغ ذم آُمتث٤مل ًمألُمر، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 . [49: اًمٜمقر]َّخم

وذم أي٦م إرؿم٤مد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم وشم٠مدي٥م هلؿ سم٤مٔداب احلٛمٞمدة، وذًمؽ 

سمدقمقهتؿ إمم ُم٤م حيٗمظ رواسمط اعمقدة واعمح٦ٌم، ويٌ٘مل قمغم طمًـ اًمٕمنمة سملم اعم١مُمٜملم. وم٘مد أُمر 

                                                           

ت: أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار  ، ه549، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمرازيأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  (3)

 (.:;:36)، ح 4872/:، ( ه;363) ،5طاعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، -ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز

ٕمٌد وزاد ٟمًٌتف ًم >:8/44وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر: >(24;36)، ح 4873/:، أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه (4)

 واًمٌٞمٝم٘مل. ،سمـ محٞمد

 .;39/59، أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (5)

 .;39/59، أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (6)
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 .َّمك  لك خكُّٱشمٕم٤ممم سم٤مٓؾمتئٜم٤مس ىمٌؾ اًمًالم، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُمع ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اإليامء إمم قمٚم٦م  سم٤مٓؾمتئٜم٤مس،وىمد قمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ آؾمتئذان 

، وهذا يِمػم إمم أدب رومٞمع، وهق أن اإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل ًمف أٓ يٙمقن يمال  قمغم ُمنموقمٞم٦م آؾمتئذان

همػمه، أو أن يٕمرض ٟمٗمًف إمم اًمٙمراهٞم٦م وآؾمتث٘م٤مل، سمؾ اًمقاضم٥م أن يٙمقن اًمزائر واعمزور 

  .(3)سملم اعمًٚمٛملم > وذًمؽ ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم أدب إظمقةُمتقاوم٘ملم ُمتآٟمًلم

أٟمس> ي٘م٤مل: أٟمس  ُمـ: ذم اًمٚمٖم٦م آؾمتئٜم٤مسأن ُمـ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م:  ٓؾمتئٜم٤مسووضمف يمقن ا

ـْ ىَمْقًمِفِ ٚمٞماخل . وىم٤مل(4)َوَذَه٧ٌم سمِِف وطمِمتف ،ؾمٙمـ إًَِمْٞمفِ  :سمِِف َوإًَِمْٞمِف أٟم٤ًم ٌَّْم٤مر ُِم
ؾْمتِ ِٓ ؾْمتِْئٜم٤َمُس ا ِٓ : ُؾ: ا

ْت  >[32: ]ـمفَّمح جح مجُّ  .(5)َأْي: َأسْمٍَمَ

ؾْمتِْئٜم٤َمُس ـمٚم٥ُم و"ي٘مقل اًمٌٖمقي:  ِٓ  ومٞم١مذهؿ ،أن يٜمٔمَر هؾ ذم اًمٌٞم٧م ٟم٤مس هقو إٟمس، ا

 . (6)"يتٙمٚمَؿ سمتًٌٞمح٦ٍم أو شمٙمٌػمٍة أو يتٜمحٜمَح، ُي١ْمِذُن أهَؾ اًمٌٞم٧ِم  أن هق: وىمٞمؾإيِن داظمٌؾ. 

ُيٕمد ُمـ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م> ٕن اًمتًٌٞمح  ٓؾمتئٜم٤مسوىمد أؿم٤مر هذا اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٌٖمقي إمم أن ا

 واًمتٙمٌػم ُمـ اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م.

الُم، ومام  ،ي٤م رؾمقل اهللَّ  :ىمٚم٧م :ىم٤ملَأيُّقب  ومم٤م ي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب ًَّ هذا اًم

ح، وي١مذن أهؾ يتٜمحٜمة، وحتٛمٞمد، وشمٙمٌػمةو  سمتًٌٞمح٦م  اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ ": لآؾْمتِْئٜم٤َمُس؟ ىم٤م

 .(7)"اًمٌٞم٧م

                                                           

جمدي  د. ت: (، ه555شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اعم٤مشمريدي)، 468-39/467، شمٗمًػم اًمٓمؼميُيٜمٔمر:  (3)

اًمقؾمٞمط ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد، قمكم سمـ أمحد ، 9/762، ( ه3648) ،3سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط-سم٤مؾمٚمقم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، ( ه3637) ،3ًمٌٜم٤من، ط-ٛمٞم٦م، سمػموتت: اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، وآظمرون، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚم (، ه:68اًمقاطمدي)

 .9;3/:3، ، اًمتحرير واًمتٜمقير5/537

 ، ُم٤مدة:)أٟمس(.;4/ 3 ،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (4)

 .:;5/5، شمٗمًػم اًمٌٖمقي (5)

 .:;5/5 ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (6)

وأصم٤مر، اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م (> واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم: :3656)، ح4789/:، أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه (7)

يمت٤مب: إدب،  ( ه;362) ،3اًمري٤مض، ط - ت: يمامل يقؾمػ احلقت، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد (، ه457قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٌز)

(،ت: محدي  ه582اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين)ذم:  (> واًمٓمؼماين47896)ح، 7/464 :آؾمتئذان ذمسم٤مب: 
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الم، وأٟمف حتٞم٦م اعم١مُمٜملم ذم اًمدٟمٞم٤م، وأول ُمـ ختٚمؼ وىمد دًم٧م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م  ًّ قمغم ومْمؾ اًم

  هتُّٱ:  هبذا اخلٚمؼ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم طمتك ُمع اعمخ٤مًمٗملم هلؿ. وُمـ ذًمؽ ىمقل إسمراهٞمؿ

. وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ُم٤م ضم٤مء ذم [69 :ُمريؿ]َّمس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث

 :ىمقًمف شمٕم٤ممموذًمؽ ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك وه٤مرون وإرؾم٤مهلام إمم ومرقمقن، 

 مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّ

 .[69: ـمف]َّخل  حل جل

الم حتٞم٦م اعم١مُمٜملم ًمٌٕمْمٝمؿ ذم اجلٜم٦م، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف  ًّ يمام دًم٧م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م قمغم أن اًم

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسٱُّٱ :شمٕم٤ممم

وأن اًمًالم حتٞم٦م اعم١مُمٜملم ُمـ رهبؿ ؾمٌح٤مٟمف ،[45: إسمراهٞمؿ]َّجفحف مغ جغ جعمع مظ

 هيمئ مي خي حي جي ٰه مه جه هن منٱُّٱيؿ يٚم٘مقٟمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

-65: إطمزاب]َّىميم مم خم حم يلجم ىل مل خل هبمت مب هئ

66]. 

 :ودًم٧م أي٤مت أيْم٤ًم قمغم أن اًمًالم حتٞم٦م اعمالئٙم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت ختُّ

 رن مم ام يلُّٱٱ، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:[95 اًمزُمر:]َّمض خض حض جض

  .[46-45: اًمرقمد]َّىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن

وم٤مشمْمح ًمٜم٤م ُمـ ظمالل هذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م ومْمؾ اًمًالم> إذ ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمّمٞمغ 

 يمثػمة، وم٤مًمًالم حتٞم٦م اعم١مُمٜملم ذم اًمدٟمٞم٤م وحتٞمتٝمؿ أيْم٤م ذم أظمرة.

ُمـ اًمٓمرق اعمقصٚم٦م إمم اجلٜم٦م> عم٤م أن إومِم٤مء اًمًالم ذم يمثػم ُمـ أطم٤مديثف ملسو هيلع هللا ىلص وىمد سملم اًمٜمٌل 

اهللِ  رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ومٕمـ أيب ُهريرة، اعمقدة واعمح٦ٌم وإزاًم٦م اًمْمٖم٤مئـ سملم اًمٜم٤مسًمف ُمـ أصمر ذم 

                                                                                                                                                                          

(> 6287)(، 6286)، :6/39، م(6;;3- ه3637) ،3، ط4اًم٘م٤مهرة، ط- سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م=

ُمّم٤ٌمح  :٤مل اًمٌقصػمي ذموىم ،"َهَذا طَمِدي٨ٌم هَمِري٥ٌم "، ٟم٘ماًل قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ، صمؿ ىم٤مل: 8/62، وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه

-ٙمِمٜم٤موي، دار اًمٕمرسمٞم٦مت: حمٛمد اعمٜمت٘مك اًم (، ه62:اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف، أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل)

 ."هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ" ،6/332 ،( ه3625) ،4سمػموت، ط
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 ومٕمٚمتٛمقه إذا رء قمغم أدًمٙمؿ أوٓ حت٤مسمقا، طمتك شم١مُمٜمقا وٓ شم١مُمٜمقا،  طمتك  اجلٜم٦م  شمدظمٚمقن  ٓ » ملسو هيلع هللا ىلص:

 .(3)شسمٞمٜمٙمؿ اًمًالم أومِمقا حت٤مسمٌتؿ؟

 سمـ ٕمـ قمٌد اهللأْن يًٚمؿ اعمًٚمؿ قمغم ُمـ يٕمرف وُمـ ٓ يٕمرف> وم ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا وم٘مد أُمر اًمٜمٌل 

شمٓمٕمؿ  َأنْ »ظمػٌم؟ ىَم٤مَل:  اإلؾمالمَأيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ؾم٠مل اًمٜمٌل رضماًل  أنقمٛمرو 

 .(4)ششمٕمرف مل  وُمـ  قمروم٧م  ُمـ  قمغم  اًمًالم  وشَمْ٘مرأ  اًمٓمٕم٤مم،

٤م ذم قمغم ومْمٞمٚم٦م اًمًالم وأٟمف ُمـ قمالُم٤مت اإليامن اًمتل شمٙمقن ؾمًٌٌ  ٕطم٤مدي٨ما ههذ ٧مومدًم

ـُ ُأًمٗم٦ِم ٙمٛمْف شمٕمرشم وُمـ مل ُمـ قمروم٧َم يمٚمِِّٝمؿ  ًمٚمٛمًٚمٛملمَوسَمْذًمِِف  ئفإومِم٤م ذمواجلٜم٦م، دظمقل اًمٕمٌد 

اًمت٘م٤مـُمِع  ومعرُمـ أهؾ اعمٚمؾ، و ُمـ همػمهؿ اعمٛمٞمز هلؿُؿ ٕم٤مرهُر ؿمإفمٝم٤مو ،ٕمْمٝمؿ ًمٌٕمضٍ اعمًٚمٛملَم سم

خَيُصُّ  وُٓه قاه ٓ يتٌُع ومٞمفؾمالُمُف هلِلَِّ  أنو ،احل٤مًم٘م٦مُ  هل ل اًمتٌلمِ ذاِت اًم واًمتٝم٤مضُمِر ووم٤ًمدُ 

 .(5)أصح٤مسمُف وَأطم٤ٌمسمف سمِفِ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.76، ح )3/96، اجلٜم٦م إٓ اعم١مُمٜمقن ٓ يدظمؾ سمٞم٤من أٟمف يامن، سم٤مب:اإلِ  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب: (3)

 (، وسم٤مب:34) ، ح3/34، إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ُمـ اإلؾمالم، سم٤مب: اإليامنُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب:  (4)

الِم  ًَ ، ح 74/:ًمٚمٛمٕمروم٦م وهمػم اعمٕمروم٦م:اًمًالِم  سم٤مب: (، ويمت٤مب: آؾمتئذان،:4)، ح 3/37، اإِلؾمالمِ ُمـ إومِم٤مُء اًم

، وسم٤مب: (;5،ح)3/87، وأي أُمقره أومْمؾاإْلِؾمالِم،  سمٞم٤من شمٗم٤موؾ ٤مب:سم ،نيمت٤مب: اإلياموُمًٚمؿ ذم صحٞمحف،  (>8458)

 (.76، ح )3/96 اجلٜم٦م إٓ اعم١مُمٜمقن، ٓ يدظمؾ سمٞم٤من أٟمف

 ،4، طسمػمويت-(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ه898حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي) اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج،يٜمُٔمر:  (5)

 .4/58 ( ه4;35)
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 خامت١

ُّٗا:  ٚقد خًصت ٖرٙ ايدزاس١ إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات أٖ

 ايٓتا٥ر:

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ذيمره٤م ُمقاـمـ سمتٕمدد اًمٓمٞم٥م اًم٘مقل ُمٕم٤مين شمٕمددت -4

 . واطمد ُمٕمٜمك ذم يّم٤ٌمن ومٝمام وآصٓمالح اًمٚمٖم٦م ذم اًمٓمٞم٥م ُمّمٓمٚمح سملم ومرق يقضمد ٓ -5

 وأـمٞمٌف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد،يمؾ يمالم ـمٞم٥م يتٚمٗمظ سمف اإلٟم٤ًمن،  يِمٛمؾاًمٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مقل أن  -6

 ، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،وذيمره ،وؿمٙمره ،وىمراءة اًم٘مرآن، ومحد اهلل

  .ًـويمؾ ىمقل ـمٞم٥م طم واإلصالح سملم اعمتخ٤مصٛملم،

 وسمٙمٚمٛم٦م اإلؾمالم، اإلٟم٤ًمن يدظمؾ ومٌٙمٚمٛم٦م اًمٜم٤مس، طمٞم٤مة ذم وأمهٞمتٝم٤م ظمٓمقرهت٤م ًمٚمٙمٚمٛم٦م -7

 .اًمٜم٤مر ذم هيقي وهب٤م اجلٜم٦م، اًمٕمٌد يدظمؾ وهب٤م ُمٜمف، خيرج

، تاًم٘مقل اًمٓمٞم٥م ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب يمثرة احلًٜم٤مت ورومٕم٦م اًمدرضم٤مت، وطمط اخلٓمٞمئ٤م -8

 ّٓم٤مقم٤مت.أؾمٝمؾ اًمو اًمٕم٤ٌمداتق ُمـ أين وهوقمٚمق اعمٜمزًم٦م قمٜمد رب إرض واًمًاموات، 

 واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م سملم واعم٘م٤مرٟم٦م اعمثؾ رضب ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُأؾمٚمقب ظمالل ُمـ -9

 يقم وذه٤مسمف اخلٌٞم٨م اًمٕمٛمؾ اوٛمحالل سمٞم٤من ذم واًمتِمٌٞمف اًمتّمقير دىم٦م ًمٜم٤م يتْمح اخلٌٞمث٦م

 .اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ وسم٘م٤مء اًم٘مٞم٤مُم٦م

ذم اًمّتقاد اًمٓمٞم٥م> وٓ ؿمؽ أن هلام أصمر أصمر ُمـ آصم٤مر اًم٘مقل  وآؾمتئٜم٤مس اًمّتحٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم -:

  اعمًٚمٛملم.واًمؽّماطمؿ وإزاًم٦م اًمقطمِم٦م سملم 

 ايتٛصٝات:

آهتامم سم٤مًمتٗمًػم اعمقوققمل، وشمِمجٞمع ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل قمغم دراؾم٦م وشمتٌع  -3

 .ًمتٙمقيـ ُمقؾمققم٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ ُمقوققم٤مشمف وىمْم٤مي٤مه >ُمقوققم٤مت اًم٘مرآن

 آن اًمٙمريؿ ذم هداي٦م اًمٜم٤مس وإصالطمٝمؿ.آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمتٕمدة اًمتل اختذه٤م اًم٘مر -4

ُمـ ؾمالُمل اإلقمل اًمقًمٜمنم  >سمدراؾم٦م اًم٘مقل اًمٓمٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمدواتو أن شُمٕمٜمك اعم١ممترات -5

 اعمجتٛمع.و قمغم اًمٗمرد أصمره ُمٗمٝمقم ىمرآين، وسمٞم٤من
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وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم قمرض وٟمنم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمتقضمٞمف اًمُ٘مرآين  آؾمتٗم٤مدة ُمـ -6

ًمت٘مقي٦م أواس اعمجتٛمع ومت٤مؾمٙمف وشمراسمٓمف، واًمتحذير ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م  >اًمٙمريؿ ذم اًم٘مقل اًمٓمّٞم٥م

 اخلٌٞمث٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ رضر سم٤معمجتٛمع.

هذا، وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف ٟمٌٞمٜم٤م 

 حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.
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اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. إدب اعمٗمرد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. اًمٓمٌٕم٦م  -4

 م.;:;3- ه;362اإلؾمالُمٞم٦م، اًمث٤مًمث٦م. سمػموت، دار اًمٌِم٤مئر 

اًمٕمامدي، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك. إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ. دار  -5

 سمػموت. -إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

اجلرضم٤مين، قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد. أهار اًمٌالهم٦م. ىمرأه وقمٚمؼ قمٚمٞمف: حمٛمقد  -6

 ين سمجدة.حمٛمد ؿم٤ميمر. ُمٓمٌٕم٦م اعمدين سم٤مًم٘م٤مهرة: دار اعمد

اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ. إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: أسمق طمذيٗم٦م  -7
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جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء. اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. إذاف: جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م   -:3

 م.95;3- ه5;٤35مسمع إُمػمي٦م، سم٤مٕزهر. اًمٓمٌٕم٦م إومم. اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون اعمٓم

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب. شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. اًمٓمٌٕم٦م إومم.   -;3

 . ه3632سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اهلالل، 

اًمًٕمدي، قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس. شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من. حت٘مٞمؼ: قمٌد  -42

 .  ه3642ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ. اًمٓمٌٕم٦م إومم. 

اًمٌٚمخل، ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن. حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشم٦م.   -43

 . ه3645اًمٓمٌٕم٦م إومم. سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، 

اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير. ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. اًمٓمٌٕم٦م   -44

 م.4222- ه3642إومم. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل   -45
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 . ه3644وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف. حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس. دار ـمقق اًمٜمج٤مة، 

اًم٘مرـمٌل، حمٛمد سمـ أمحد. اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين، وإسمراهٞمؿ  -46

 م.86;3- ه٦35:6م. اًم٘م٤مهرة: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، أـمٗمٞمش. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم

اهل٤مؿمٛمل، أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك. ضمقاهر اًمٌالهم٦م ذم اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واًمٌديع.   -47

 وٌط وشمدىمٞمؼ وشمقصمٞمؼ: د. يقؾمػ اًمّمٛمٞمكم. سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م.

 اًمًٞمقـمل. قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر. اًمدر اعمٜمثقر. سمػموت، دار اًمٗمٙمر.  -48

احلٜمٗمل، حمٛمد أُملم. رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. سمػموت، دار اًمٗمٙمر،   -49

 م.4;;3- ه3634

إًمقد، حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل. روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين. حت٘مٞمؼ:   -:4

 . ه3637قمكم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم. سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

جلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم. زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي. ا  -;4

 . ه3644اًمٓمٌٕم٦م إومم. سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 

اًمٞمقد، احلًـ سمـ ُمًٕمقد. زهر إيمؿ ذم إُمث٤مل واحلٙمؿ. حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد طمجل، د.  -52

 م.3:;3- ه3623اعمٖمرب، -حمٛمد إظمي. اًمٓمٌٕم٦م إومم. اًمدار اًمٌٞمْم٤مء

اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، حمٛمد وم١ماد قمٌد   -53

اًم٤ٌمىمل، إسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ُمٍم: ذيم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، 

 م.97;3- ه7;35

اهلٛمداين، قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕم٘مٞمكم. ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ. حت٘مٞمؼ:   -54

حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد. اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمنمون. اًم٘م٤مهرة: دار اًمؽماث. دار ُمٍم 

 م.2:;3- ه3622ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، ؾمٕمٞمد ضمقدة اًمًح٤مر وذيم٤مه، 

اًمٓمٞمٌل، احلًلم سمـ قمٌد اهلل. ذح اًمٓمٞمٌل قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح. حت٘مٞمؼ: د. قمٌد احلٛمٞمد  -55

 . ه3639ّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُم-هٜمداوي. اًمٓمٌٕم٦م إومم. ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
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اًمٕمٌز، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد. اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر. حت٘مٞمؼ:   -56

 . ه;362يمامل يقؾمػ احلقت. اًمٓمٌٕم٦م إومم. اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 

اإلومري٘مل، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم اسمـ ُمٜمٔمقر. ًم٤ًمن اًمٕمرب. سمػموت، دار ص٤مدر،   -57

 . ه3636

اًمٙمريؿ سمـ هقازن. ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات. حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ اًمًٌٞمقين. اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مِمػمي، قمٌد  -58

 اًمث٤مًمث٦م. ُمٍم: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب.

اعمح٤مريب، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ مت٤مم اسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز. اعمحرر اًمقضمٞمز  -59

إومم. سمػموت،  ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد. اًمٓمٌٕم٦م

 . ه3644دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

اعمرد، قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده. اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. حت٘مٞمؼ: قمٌد احلٛمٞمد   -:5

 م.4222- ه3643هٜمداوي. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م. سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

اًم٘م٤مهرة:  ؾمٕمٞمد، د. قمٌد اًمًت٤مر ومتح اهلل. اعمدظمؾ إمم اًمتٗمًػم اعمقوققمل. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.  -;5

 م.3;;3- ه3633يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ، دار اًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م، 

اًمِمٞم٤ٌمين، أمحد سمـ حمٛمد. ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ. حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، قم٤مدل   -62

- ه3643ُمرؿمد، إذاف: د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

 م.4223

اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج. اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم   -63

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.ملسو هيلع هللا ىلص. رؾمقل اهلل 

اًمِم٤مومٕمل، أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ. ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف. حت٘مٞمؼ:  -64

 . ه3625اًمث٤مٟمٞم٦م. سمػموت، دار اًمٕمرسمٞم٦م، حمٛمد اعمٜمت٘مك اًمٙمِمٜم٤موي. اًمٓمٌٕم٦م 

احلٛمقي، أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل. اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم. سمػموت، اعمٙمت٦ٌم   -65

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م.



 ذيٗم٦م سمٜم٧م أمحد سمـ ُم٤ٌمرك اًمٖم٤مُمدي : د.إقمداد                                              "ِدَراؾَم٦ٌم َُمْقُوققِمٞم٦َّمٌ " اًمّٓمٞم٥ُِّم ذِم اًمُ٘مْرآِن اًمَٙمِريؿِ ُل َ٘مقْ اًمْ  

        475 

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

 

اًمٌٖمقي، احلًلم سمـ ُمًٕمقد. ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي.  -66

 . ه3642، اًمٓمٌٕم٦م إومم. سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

اًمزضم٤مج، إسمراهٞمؿ سمـ اًمني. ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف. حت٘مٞمؼ: قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل.  -67

 م.::;3- ه:362اًمٓمٌٕم٦م إومم. سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 

اًمٗمراء، حيٞمك سمـ زي٤مد. ُمٕم٤مين اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: أمحد يقؾمػ اًمٜمج٤ميت، وآظمرون. اًمٓمٌٕم٦م   -68

 إومم. ُمٍم: دار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م.

اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد. اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم. حت٘مٞمؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، اًمٓمٌٕم٦م   -69

- ه3637اًمث٤مٟمٞم٦م. اًم٘م٤مهرة: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم. اًمري٤مض، دار اًمّمٛمٞمٕمل، 

 م.6;;3

اًمرازي، أمحد سمـ وم٤مرس اًم٘مزويٜمل. ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد  -:6

 م.;9;3- ه;;35ر ًمٚمٜمنمه٤مرون. دار اًمٗمٙم

إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر. اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.  -;6

 اًم٘م٤مهرة: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. دار اًمدقمقة.

اًمرازي، حمٛمد سمـ قمٛمر. ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م. سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث   -72

 .  ه3642اًمٕمريب، 

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من إصٗمٝم٤مين، احلًلم سمـ حمٛمد.   -73

 . ه3634سمػموت، دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، -اًمداودي. اًمٓمٌٕم٦م إومم. دُمِمؼ

اًمٜمقوي، حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف. اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج. اًمٓمٌٕم٦م   -74

 . ه4;35اًمث٤مٟمٞم٦م. سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

سمـ قمكم. ٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ذم قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر. حت٘مٞمؼ: اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ  -75

- ه3626حمٛمد قمٌد اًمٙمريؿ يم٤مفمؿ اًمرايض ُم١مؾم٦ًم. اًمٓمٌع إومم. سمػموت، اًمرؾم٤مًم٦م، 

 م.6:;3
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