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)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      
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1 
 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

 (جايعت انكٕيج) َايف انذبٕسبٍ محٕد د.                  
[4-33]  

 
 

2 
"مجعًا ٔدراست" انخاريخ انكبرييصطهخ )مل يصخ( عُذ اإلياو انبخاري يف   

 (جايعت انكٕيج)  حمًذ مشس انذيٍ بُج د. جامسيت

 
 

3 

 أدكاو احملجٕز نذيّ حتفظيًا يف انُظاو انسعٕدي ٔحطبيقاحٓا انقضائيت

 (جلايعت انسعٕديت اإلنكرتَٔيتا) فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕ د.

 

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد.  4

 
 

5 

 دكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع جبهذِ ـ دراست فقٓيت يقارَت ـ

 (طيبتجايعت ) عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

 
 

6 

يفذًاث األقراٌ يف )عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ 
"أمنٕرجًا" (يبًٓاث انقرآٌ  

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

 
 

7 
 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي

(جايعت أو انقرٖ) عبذ انرمحٍ أمحذ َخٕبُج يٓا أ.د.   

[34-62] 

[63-118] 

 انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء املعريف 
[119-164] 

[165-207] 

[208-253] 

[254-329] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثم أما بعد:                                   وصحبه أمجعني.       وظذ آلهملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل  

هبذه  ،"تؼدم البحث العؾؿي رهني بادـفج، يدور معه وجوًدا وظدًما، ِدقًة وختؾخاًل، صدًقا وبطالكا" فنن

يتوقف ظذ ظذ أن الػفم "الؽؾامت افتتح ظبد الرمحن بدوي كتابه )مـاهج البحث العؾؿي(، واختتؿه بؼوله: 

هاتان اجلؿؾتان تؾخصان ما كود احلديث ظـه يف هذه الؽؾؿة،  ."حتؾقل التصورات ادتعؾؼة بظاهرٍة اجتامظقة

وتشؽالن إشاس الػؾسػي الذي كرتضقه دا شقليت تؼريره ٓحًؼا إن صاء اهلل تعاىل.  وقبل أن كؾؼي الضوء ظذ 

اد أن يسفع ظن ادعارك العبثقة، التي ٓ حيسن صاحُبفا صقًئا هذه الػؽرة هنقب بؽلِّ مشتغٍل بالبحث العؾؿي اجل

شوى الدوران يف متاهات ادسائل اجلزئقة، أو آكشغال بأخرين، حتى ٓ يؽاد يستؿع إىل فؽرٍة ما، إٓ ويـؼل 

حبفا البحث من الؼول إىل الؼائل، يف هوٍس حمؿوٍم بآكشغال بتصـقف أخرين، وفق قوالب اظتباضقة، يظن صا

هي الؼؾعة احلصقـة التي حتؿي محى اإلشالم، بقـام  -التي ظاش ظؾقفا ردًحا  من الزمن-أن تؾك الصور الـؿطقة 

ٓ تعدو أن تؽون صـدوًقا  ضقًؼا  حبس فقه كْػَسه وأكػاَشه ظن التػاظل مع الواقع وظؾوم العرص؛ وهلذا كؾه 

ًٓ  قط مع الـوايا السقئة؛بالبحث العؾؿي الرصني: هنؿس دائاًم  يف آذان ضالبـا وإخواكـا من ادشتغؾني   ٓ ختؾْق جد

ففذا لن ُيَغّر يف الواقع صقًئا، وشقعطؾك ظن مرشوع اإلصالح الذي تريده لؾبحث الرشظي اجلاد الذي يدخل يف 

 ظؿق احتقاجات ادجتؿع. وإذا أوصؾك البحث العؾؿي إىل يشء، فؼؾه كام هو، دون آكشغال بردود إفعال.

هذا يلخذكا إىل إمر الذي أكدكاه مراًرا ِمن أنَّ معايَل إخالق ركُن ماهقٍة يف البحث العؾؿي من وجفة 

التي بغقاهبا يصبح الـظر اإلشالمقة، خالًفا لؽثٍر من اددارس الغربقة القوم. وُأوىل هذه إخالق: الشجاظة، 

ث من خالله رضا ممشسٍة، أو جمتؿٍع، أو ضائػٍة، وموقًعا يتؾؿس الباح البحث جمرد صورٍة لؾـػاق العؾؿي،

 وخمالًة جيؿع فقفا حصقؾة الرضا، لؽـه خيرس ذاته وييسء إىل العؾم الذي يدظي آكتامء إلقه.

كام قال -إذا تبني هذا فنن ادتلّمل يف كثٍر من الـتاج البحثي القوم حني يـادي بادـفج العؾؿي جيد كػسه 

 ، ويؽاد حيدو بؼول ذي الرّمة:"فقفا العني وإذن هيامء تؽذب"يف  -ادتـبي

 إذا قال حاديـا لقسؿع كبلًة:***صٍه؛ مل يؽن إٓ دويُّ ادسامعِ 

 القوم يف حاجٍة إىل تصحقح ادسار، واظتدال ادسرة أحوج من البحث إكاديؿي 
ٍ
ولعؿري إكه ما من يشء

 إىل ذاك يف ادمشسات العؾؿقة.

واحلؼقؼة التي كراها ماثؾة لؾعقان هي أن البحث العؾؿي يف العؾوم اإلكساكقة ظؿوًما، والبحث الرشظي ظذ 

معريٍف، ومجوٍد مـفجي، جيعؾه دائًرا يف تؾخقص أقوال  سٍ القوم من حالِة تؽؾُّ  -يف ظؿومه- جفة اخلصوص يعاين

غقابات التاريخ، ويف أحسن أحواله يعؼد مؼاركًة ادتؼدمني، أو حتؼقق كتاجفم، أو فض اخلصومة بني خمتؾػني يف 

فنن آكحقاز : حقث ادـفج، أما من حقث ادضؿونبني صخصقٍة معارصة وأخرى تارخيقة. هذا من 



بوصػه أحد أهم العقوب يف البحث، التي خترجه ظن أن يؽون ظؾؿًقا باتػاق ظؾامء - )إبستؿولوجي(

ر من الـتاج، حتى إن الؼارئ لقؽاد يعرف كتقجة البحث من ظـواكه، يشؽل روًحا شاريًة يف كث -ادقثودلوجقا

فضاًل ظن أن يتؿؽن الباحث من إبداء رأٍي خيالف السائد يف الوشط العؾؿي، أو يؼدم رؤيًة جديدًة خالقًة من 

 محوٓت التاريخ وآكحقاز إيديولوجي أو إبستؿولوجي.

ؽار وادعارصة، وآكعتاق من آشتالب التارخيي، إىل فضاء وكحن هـا كدظو الباحثني إىل اجلدة وآبت

البحث العؾؿي الرصني، الذي يوطف معارف الباحث التخصصقة، ويعتؿد ادـاهج البحثقة ادعارصة، يف ظالج 

قضايا ظرصه ومشؽالت وقته، كام فعل أشالفـا من قبل، يف متثؾفم واجب الوقت، ومعاجلتفم مسائل ظرصهم؛ 

ضارة اإلشالمقة رائدًة لؾبحث العؾؿي، يف الوقت الذي كاكت فقه أوروبا قابعة حتت ظصور حتى أضحت احل

الظالم. وهل ظرفت الدكقا مـفًجا اشتؼرائًقا أدق من مـفج ادحدثني!، أو مـفًجا حتؾقؾًقا أوىف من مـفج ظؾامء 

شالمي، وأكتجت تؾك ادـاهج إصول!. وادتلمل يف تاريخ تؾك احلركة الػؽرية التي شادت بالد العامل اإل

 الرصقـة؛ يدرك أمرين يف غاية إمهقة:

جرًسا ظزت مـه احلضارة القوكاكقة،  -كام يزظم مػؽرو الغرب القوم-أن احلضارة اإلشالمقة مل تؽن  أوهلام:

ب أو صورًة مشوهًة هلا. بل كاكت حضارًة مستؼؾًة، كشلت ظذ ادـفج الؼرآين، وكؼدت وضورت ما لدى الشعو

إخرى؛ حتى وّلدْت وأكضجت كقاًكا جديًدا، وفق مـطؾؼاٍت وآلقاٍت جديدة؛ يؿؽــا معه الؼول بصورٍة جازمة: 

 هو كتاج احلضارة اإلشالمقة. -بصورته التي يػاخر هبا العؾم التجريبي القوم-إن ادـفج آشتؼرائي 

ئل العؾم، وآكحقاز إىل احلؼقؼة العؾؿقة، تؾك ادوضوظقة الدققؼة، والشجاظة البارزة يف تؼرير مسا ثاكقفام:

 وكتاج البحث الرصني، وإن خالف السائد أو أغضب بعًضا من أتباع ادذاهب، واجلؿفور الؽبر من ادؼؾدة.

أمل يلن لؾبحث الرشظي القوم أن يستؾفم ذلك ادـفج وتؾك الروح يف  والسمال الذي يطرح كػسه أن:

ـحاز إىل احلؼقؼة ذاهتا دون اظتباٍر لؾحؿوٓت التارخيقة؟ وأن يعقد متوضعه يف قؿة اشتؽامٍل لتؾك ادسرة؟ وأن ي

 ني ميُّٱالبحث العؾؿي الرصني الذي يعالج مشؽالت العرص ويـشغل هبؿوم الوقت؟؛ ظؿاًل  بؼوله تعاىل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وقوله تعاىل: ،َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي
َُّّ. 

 واهلل من وراء الؼصد

 وظذ آله وصحبه وشؾم تسؾقاًم كثًرا.ملسو هيلع هللا ىلص وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد 

  

  

 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ
 )يفذًاث األقراٌ يف يبًٓاث انقرآٌ( أمنٕرجاً 

  
 إعذاد

 أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

  

 

  



 أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل : د.إقمداد....           )ُمٗمحامت إىمران قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن 

        42; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ًَدص ايبشح

 عٓٛإ ايبشح:

قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتَّٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن )ُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت 

 اًم٘مرآن( أٟمٛمقذضم٤ًم.

 َػه١ً ايبشح:

مل حتظ سمٕمٜم٤مي٦ٍم وم٤مئ٘م٦م، شمتٛمثَّؾ  شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم: يمقن ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

ذم: دراؾم٦م يمؾ  ُم١مًمَّػ ُمٜمٝم٤م سمقضمٍف ظم٤مص، مم٤م ي٤ًمقمد ذم: إسمراز ضمٝمقده اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل 

سمذهل٤م دم٤مه حت٘مٞمؼ شمراث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وأيمثر ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمدراؾم٤مت ذم ذًمؽ إٟمام هق 

 ف اعمختٚمٗم٦م.ُم٘متٌٍم قمغم اؾمتخراج ُمٜمٝمجف اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف ذم يمت٤مسم٦م ُمّمٜمٗم٤مشم

 أض١ً٦ ايبشح:

ٞمقـمّل  - ًُّ  سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم، واصٓمالح اعمٕم٤مسيـ؟ يمٞمػ مجع اإلُم٤مم اًم
ٞمقـمّل  - ًُّ ؼ اإلُم٤مم اًم ُمف، وسمٞم٤من  يمٞمػ طم٘مَّ ـْ ؾمٌ٘مف ووَمِٝمَٛمف، ويمٞمػ سمٜمك قمٚمٞمف وىمقَّ شمراث َُم

 ذًمؽ سمٓمري٘م٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م؟

 َٓٗر ايبشح: 

 قصٗمّل، آؾمتٜم٤ٌمـمّل.اعمٜمٝم٩م: آؾمت٘مرائل، اًمتَّحٚمٞمكّم، اًم

 أِٖ ْتا٥ر ايبشح: 

  ٞمقـمّل ًُّ سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم وآصٓمالح اعمٕمٛمقل سمف قمٜمد  مجع اإلُم٤مم اًم

 اعمٕم٤مسيـ.

  ٞمقـمّل ًُّ ٤مسم٘ملم> ومٗم٤مىمٝمؿ فمٝمر ذم ُمٗمحامت إىمران: ومٝمُؿ اإلُم٤مم اًم ًَّ ، وسمٜم٤مؤه قمغم شمراث اًم

قاهد.ذم ذًمؽ: سمحًـ اإلجي٤مز، وشمْمٛملم اًمٗمقائد   واًمزوائد، وقمزو إىمقال وشمقصمٞمؼ اًمِمَّ

  ٞمقـمّل ًُّ ذم حت٘مٞم٘مف، وقمٜم٤ميتف سمؽماث  إنَّ احل٤مضم٦م ٓ شمزال ىم٤مئٛم٦ًم ذم: إسمراز ضمٝمقد اإلُم٤مم اًم

٦م، إو٤موم٦ًم إمم  اًمتَّٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن، سمّمقرٍة شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، ُمـ ظمالل دراؾم٤مٍت ظم٤مصَّ

 اًمدراؾم٤مت اًمتل قمٜمٞم٧م سم٢مسمراز ُمٜمٝمجف ذم يمتٌف اعمختٚمٗم٦م.

 شمراث، اًمتٗمًػم، قمٚمقم اًم٘مرآن، اًمًٞمقـمل، ُمٗمحامت، ُمٌٝمامت.ٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: اًمٙم
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        432 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

Abstract 

Research Title: Imam Al-Suyuti’ taking caring of the heritage of Qur’anic  

interpretation and  studies in his (Mufhimaat Alqraan Book) 

Research problem: 

The problem with this research is that the writings of Imam Al-Suyuti did 

not receive great attention; studying each book in particular, thus helping to 

highlighting the practical applied efforts that he made towards achieving 

the heritage of interpretation and the sciences of the Qur’an. Most of the 

studies in this regard are limited to extracting his methodology, which he 

followed in writing his various works. 

Research questions:                                                                                                      

How did Imam Al-Suyuti combine the meaning of Al-Tahkik (verification 

among the advanced and contemporary terminology)? 

How did Imam Al-Suyuti verify and understand the legacy of those who 

preceded him, and how did he build and correct it, and explain that in an 

applied way? 

Research methodology:                                                                                                                

The inductive, analytical, descriptive, deductive approach.                                                         

Key research results:                                                                                                                  

 Imam al-Suyuti combined the meaning of verification among the 

advanced and the terminology applied to contemporary scholars. 

 What was indicated in Mofhimat Al-Aqran”: Imam Al-Suyuti 

understood and built on the legacy of its predecessors. So, he 

compiled them in that: with a good brevity, including benefits and 

appendices, attributing sayings and documenting evidence. 

 There is still a need to highlight the efforts of Imam Al-Suyuti in his 

verification and his caring of the heritage of interpretation and the 

Qur’anic studies in an applied manner, through special studies, in 

addition to the studies that paid attention to highlighting his approach 

in his various books. 

Keywords: heritage-Qur’anic studies- overwhelming’s- Al-Suyuti- 

ambiguities 
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 اإلهْل٤مم، ُمـ ُمٜمح ُم٤م اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ، قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤ممل يٕمٚمؿ، ٟمحٛمده قمغم هلل احلٛمد

الة اإِلومٝم٤مم، سم٢مظمراج اًمٕمٚمقم همقاُمضِ  ُمـ وٟمِمٙمره قمغم ُم٤م ومتح الم واًمّمَّ ًَّ  ظمػم إٟم٤مم، قمغم واًم

 .(3)وإطمالم اًمٜمُّٝمك أوزم وأصح٤مسمف، آًمف وقمغم إهب٤مم، يمؾَّ  سمٞم٤مُٟمف أزال اًمَّذي

 ...أُم٤م سمٕمد

 أ١ُٖٝ ايبشح ٚأضباب اختٝازٙ:

ٞمقـمّل  ًُّ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم حت٘مٞمؼ شمراث اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن  اإلُم٤مم اًم

خؿ اًمذي ظمٚمَّٗمف، واًمٙمت٥م اًمتل سمِمٙمٍؾ  سم٤مًمغ، وفمٝمرت قمٜم٤ميتف ومٞمف ُمـ ظمالل ذًمؽ اعمقروث اًمْمَّ

 يمتٌٝم٤م ذم ُمقوققم٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، واًمتٗمًػم قمغم اًمقضمف اًمٕم٤مم واخل٤مّص.

ٞمقـمّل  ًُّ ذم حت٘مٞم٘مف، وقمٜم٤ميتف سمؽماث اًمتَّٗمًػم،  وي٠ميت هذا اًمٌح٨م إلسمراز ضمٝمقد اإلُم٤مم اًم

امت إىمران(، وإو٤موم٦م هذه اًمدراؾم٦م إمم شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت وقمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ ظمالل يمت٤مسمف: )ُمٗمح

 اًمتل قُمٜمِٞم٧م سم٢مفمٝم٤مر ُمٜمٝمجف ُمـ ظمالل مجٚم٦ٍم يمٌػمٍة ُمـ يمتٌف وُم١مًمٗم٤مشمف.

 َػه١ً ايبشح ٚأض٦ًت٘:

ٞمقـمّل  ًُّ ذم حت٘مٞم٘مف وقمٜم٤ميتف سمؽماث اًمتَّٗمًػم وقمٚمقم  يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ضمٝمقد اإلُم٤مم اًم

ٗمحامت إىمران( ُمـ ظمالل اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اًم٘مرآن، سمّمقرٍة شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مسمف )ُم

 اًمت٤مًمٞم٦م: 

ٞمقـمّل  - ًُّ  . اًمتَّٕمريػ سمٙمت٤مب ُمٗمحامت إىمران ًمإلُم٤مم اًم

ٞمقـمّل  - ًُّ  سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم واصٓمالح اعمٕم٤مسيـ؟  يمٞمػ مجع اإلُم٤مم اًم

ٞمقـمّل  - ًُّ ؼ اإلُم٤مم اًم ـْ ؾمٌ٘مف ووَمِٝمَٛمف؟ ويمٞمػ سمٜمك قمٚمٞمف وىمقَّ  يمٞمػ طم٘مَّ ُمف؟ وسمٞم٤من شمراث َُم

 ذًمؽ سمٓمري٘م٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م.

 

                                                           

، ، دُمِمؼ3ط ،ؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤مٞم٘م. حتُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن. قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل،ٔمر: يٜم (3)

 .9ص ، ه3625ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن،  ،سمػموت
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        434 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 أٖداف ايبشح:

 ٟمًٕمك ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ إهداف اًمت٤مًمٞم٦م:
ٞمقـمّل  - ًُّ ذم اجلٛمع سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم واصٓمالح  سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًم

 .اعمٕم٤مسيـ

ٞمقـمّل  - ًُّ ـْ ؾمٌ٘مف.  إسمراز ـمري٘م٦م اإلُم٤مم اًم  ذم حت٘مٞمؼ شمراث َُم

ٞمقـمّل  إفمٝم٤مر اجل٤مٟم٥م - ًُّ ىمٞمؼ ُمـ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمدى اإلُم٤مم اًم  .  اًمدَّ

 ايدزاضات ايطابك١:

ٞمقـمّل  ًُّ راؾم٤مت اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٜم٤موًم٧م دراؾم٦م ُمٜمٝم٩َم اإلُم٤مِم اًم ذم مجٚم٦ٍم ُمـ  اًمد 

راؾم٤مت:  ـَ سم٢مسمراز ضم٤مٟم٥م اًمتَّح٘مٞمؼ اًمذي ىم٤مم سمف ذم شمٚمؽ اعم١مًمَّٗم٤مت، وُمـ شمٚمؽ اًمد   ُم١مًمٗم٤مشمف، ومل شُمٕم

دراؾم٦م "اًمًٞمقـمل ذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ  ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم .1

 ، ًمٚم٤ٌمطم٨م: ري٤مض اًمٖم٤مُمدّي."شمٓمٌٞم٘مٞم٦م

 ، ًمٚم٤ٌمطم٨م:ٖمقّي ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل قمٍمه وطمٞم٤مشمف وآصم٤مره وضمٝمقده ذم اًمدرس اًمٚمُّ  .2

 .ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن محقدة

 ُمٜمٝمجٞم٦م اًمًٞمقـمل ذم اًمٌح٨م اًمٚمُّٖمقي، د. قمكم اًم٘م٤مؾمٛمّل. .3

اعمٗمن: ُمذهٌف ذم اًمتٗمًػم، ُمٞمزة شمٗمًػمه، أصمره ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، د. قمٌد اًمًٞمقـمل  .4

 اًمًالم حمٛمد أسمق اًمٜمٌؾ.

اًمرواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شمٗمًػمه اجلالًملم وٟم٘مد ُم٤م ومٞمف ُمـ رواي٤مت سم٤مـمٚم٦م،  .5

 وإهائٞمٚمٞم٤مت، د. ٟمقر اًمديـ قمؽم.

 ٌٝم٤من.ؿمخّمٞم٦م اًمًٞمقـمل ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اإلشم٘م٤من، د. حمٛمد وم٤مروق اًمٜمَّ  .6

راؾم٤مت  ، أو ضمٝمقده قُمٜمِٞم٧م سم٢مسمراز ُمٜمٝمجٞم٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمّل  -يمام هق فم٤مهر-وهذه اًمد 

ٞمقـمّل  ًُّ راؾم٦م، وىمد ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞمؼمز قمٜم٤مي٦َم اإلُم٤مِم اًم   ُمـ ظمالل يمتٌف اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م سم٤مًمد 

، "اًم٘مرآنُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت "وحت٘مٞم٘مف ًمؽماث اًمتَّٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 

 ٓ سمٞم٤من ُمٜمٝمجف.
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 سدٚد ايبشح:

ٞمقـمّل  ًُّ سمؽماث اًمتَّٗمًػم وقمٚمقم   اىمتٍمت ذم هذا اًمٌح٨م قمغم: إسمراز قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًم

ُمف، وؾمتؽميمز اًمدراؾم٦م طمقل يمت٤مب )ُمٗمحامت إىمران ذم  اًم٘مرآن، ويمٞمػ طم٘م٘مف وسمٜمك قمٚمٞمف وىمقَّ

 ُمٌٝمامت اًم٘مرآن(> ًمٞمٙمقن ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ًمذًمؽ اإلسمراز.

 ٤ات٘:َٓٗر ايبشح ٚإدسا

ؾمٚمٙم٧م ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩َم: آؾمت٘مرائل، اًمتَّحٚمٞمكّم، اًمقصٗمّل، آؾمتٜم٤ٌمـمّل> ويم٤مٟم٧م 

 إضمراءاشمف يم٤مًمت٤مزم: 

ٞمقـمّل  - ًُّ اؾمت٘مرأت مجٚم٦م ُمـ يمت٥م اإلُم٤مم اًم
 ًمّمٚمتٝم٤م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م. (3)

ىمٛم٧م سمتحٚمٞمؾ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ شمراصمف، واضمتٝمدت ذم اؾمتٜم٤ٌمط اعمٕم٤مين ُمٜمف، ووصػ يمٞمٗمٞم٦م  -

ٞمقـمّل  ًُّ  سمتقفمٞمٗمٝم٤م> وإسمراز قمٜم٤ميتف هب٤م.  ىمٞم٤مم اإلُم٤مم اًم

اقمتٛمدت ذم يمت٤مسم٦م أي٤مت قمغم: اًمرؾمؿ اًمٕمثامين> وم٠ميمت٥م أي٦م ُمتٌققم٦ًم سم٤مؾمؿ اًمًقرة، ورىمؿ  -

 أي٦م، سملم ُمٕمٙمقوملم، هٙمذا ] [.

حٞمحلم قمـ احلٙمؿ قمٚمٞمف، وإذا يم٤من خمرضم٤ًم  - ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م: أيمتٗمل سمتخرجيف ُمـ اًمّمَّ

يمرت َُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمت٘مدُملم، وذًمؽ وومؼ اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ذم ختري٩م ُمـ همػممه٤م> ذ

 إطم٤مدي٨م.

مل أشمرضمؿ ًمألقمالم اًمقاردة أؾمامؤهؿ> ٕنَّ ذًمؽ ؾمٞم٠مظمذ طمٞمزًا يمٌػمًا ُمـ اًمٌح٨م، وايمتٗمٞم٧م  -

 سمذيمر شمقاريخ اًمقومٞم٤مت.

 ظمتٛم٧م اًمٌح٨م سمث٧ٌم ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع، وراقمٞم٧م ذم شمرشمٞمٌٝم٤م: شمرشمٞم٥م طمروف اعمٕمجؿ.  -

 يبشح:خط١ ا

يتٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ: ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م، صمؿ صم٧ٌم اعمّم٤مدر 

 واعمراضمع. 

                                                           

ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول،  ، وًم٤ٌمب اًمٜم٘مقلطم٤مؿمٞم٦م اًمًٞمقـمل قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤مويُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، و (3)

 وؾمػمد ًمؽ يمؾُّ يمت٤مٍب ذم ُمقوٕمف.
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وومٞمٝم٤م: أمهٞم٦م اًمٌح٨م وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأؾمئٚمتف، وأهداف اعم٘مدُم٦م، 

٤مسم٘م٦م، وطمدود اًمٌح٨م، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م وإضمراءاشمف، صمؿ ظمٓم٦م اًمٌح٨م. ًَّ راؾم٤مت اًم  اًمٌح٨م، واًمد 

 اًمؽماث واًمتٗمًػم، واعم٘مّمقد سمٛمٌٝمامت اًم٘مرآن، وومٞمف صمالث ُم٤ًمئؾ: اًمتٛمٝمٞمد: ُمٗمٝمقم

 ُمٗمٝمقم اًمؽماث واًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن ًمٖم٦ًم واصٓمالطم٤ًم.  إومم:

 شمٕمريػ ُمقضمز سمٕمٚمؿ ُمٌٝمامت اًم٘مرآن. اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اعمٌح٨م إول: اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ويمت٤مسمف ُمٗمحامت إىمران، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

  قمـ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل.ٟمٌذة خمتٍمة  اعمٓمٚم٥م إول:

 شمٕمريػ ُمقضمز سمٙمت٤مب ُمٗمحامت إىمران.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

  اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل وومٝمٛمف ًمٚمؽماث، وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 ف. ُمٗمٝمقم اًمتح٘مٞمؼ وسمٞم٤من اعمراد ُمٜم اعمٓمٚم٥م إول:

 حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ًمٚمؽماث ُمـ ظمالل ُمّم٤مدره ذم يمت٤مسمف ُمٗمحامت إىمران. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 : اعم٘مّمقد سمٗمٝمؿ اًمؽماث. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

  ومٝمؿ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ًمٚمؽماث ُمـ ظمالل يمت٤مسمف ُمٗمحامت إىمران. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 ُمٓم٤مًم٥م: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل وإصمراؤه ًمٚمؽماث، وومٞمف مخ٦ًم

 ُمٗمٝمقم اًمٌٜم٤مء وسمٞم٤من اعمراد سمف. اعمٓمٚم٥م إول:

 قمزو اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

  واًمتٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة. ،اقمتامد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل قمغم يمت٥م احلدي٨م :اًمث٤مًم٨ماعمٓمٚم٥م 

 ًمؽماث ُمـ ؾمٌ٘مف. وشم٘مقيٛمف ،ٟم٘مد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

ع ُمّم٤مدر اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل.  اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:  شمٜمقُّ

 وشمِمتٛمؾ قمغم اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. اخل٤ممت٦م

 .اعمّم٤مدر واعمراضمع صم٧ٌم
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 َؿّٗٛ ايرتاخ ٚايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ، ٚاملكصٛد مببُٗات ايكسإٓ

 ٚؾٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ:

 املطأي١ األٚىل: َؿّٗٛ ايرتاخ ٚايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ يػ١ً، ٚاصطالسًا.

ومف ًمٙمل يتٌلمَّ  ًمٚم٘م٤مرئ ُم٤م ٟمحـ سمّمدد اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف> يم٤من ٓسمدَّ ُمـ متٝمٞمٍد وُمدظمؾ ُيٕمر 

سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اعمتٜمققم٦م اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان هذه اًمدراؾم٦م> ومج٤مءت هذه اعم٤ًمئؾ حم٘م٘م٦ًم 

 ًمتٚمؽ اًمٖم٤مي٦م.

ءُ  يٙمقن أن "، واعمػماث:(3)"ورث"ُمِمتؼٌّ ُمـ ُم٤مدة  وم٤مًمؽماث ذم اًمٚمُّٖم٦م:  يّمػم صمؿ ًم٘مقمٍ  اًمٌمَّ

 جع ُّ ، وُمٜمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم:(5)"شمراث اًمرضمؾ: شمريمتف"و >(4)"ؾم٥ٌم أو سمٜم٥ًٍم  آظمريـ، إمم

 .(6) [;3: ]اًمٗمجرَّجف مغ جغ مع

ٚمػ ظمٚمَّٗمف ُم٤م يمؾُّ  "واًمؽماث ذم آصٓمالح: ًَّ  ؾمقاءً  وأدسمّٞم٦م، وومٜمٞم٦م، قمٚمٛمّٞم٦م، آصم٤مر: ُمـ اًم

٦م يَّ  واًمٕم٤مدات وإٟمامط، يم٤مٔراء،- يم٤مٟم٧م ُمٕمٜمقي٦مً  أم ،-وهمػمه٤م وأصم٤مر يم٤مًمٙمت٥م- أيم٤مٟم٧م ُم٤مد 

 .(7)"-وروطمف احل٤مض اًمٕمٍم ًمت٘م٤مًمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمٞم٤ًمً  ُيَٕمدُّ  مم٤م ضمٞمؾ، سمٕمد ضمٞمالً  اعمٜمت٘مٚم٦م احلْم٤مرّي٦م

ٌََٞم٤مُن،" واًمتٗمًػم ذم اًمٚمُّٖم٦م:  َّ ىم مم خم ُّ : َوىَمْقًُمفُ  ُمِمتٌؼ ُمـ اًمٗمن، وهق اًْم

ـِ  اعمراد يَمِمػ واًمتَّْٗمًػم: اعمَٖمّٓمك، يَمِْمُػ : اًمَٗمْنُ [> 55]اًمٗمرىم٤من:   .(8)"اعمُِْمٙمؾ اًمٚمَّْٗمظِ  قَم

                                                           

، 3/5:6، م9:;3دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  سمػموت،، 3ط ،ؼ: رُمزي سمٕمٚمٌٙملٞم٘محت .مجٝمرة اًمٚمٖم٦م .( اسمـ دريد، حمٛمد سمـ احلًـ3) 

 ."ورث"ُم٤مدة 

، ُم٤مدة 8/327،  ه;;35دار اًمٗمٙمر،  سمػموت،، ؼ: قمٌد اًمًالم ه٤مرونٞم٘محت .ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .اًم٘مزويٜمل، أمحد سمـ وم٤مرس( 4) 

 ."ورث"

 ."ورث"، ُم٤مدة 6;3/5، اًمٚمٖم٦م مجٝمرة( 5)

 ،، دُمِمؼ3ط ،ؼ: صٗمقان قمدٟم٤من اًمداوديٞم٘محت .اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن .اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، احلًلم سمـ حمٛمد (6)

 .85:ص ، ه3634اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م،  ،دار اًم٘مٚمؿ سمػموت،

 .5/4643،  ه;364قم٤ممل اًمٙمت٥م،  سمػموت،، 3ط .ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة .اًمٕمٛمر، أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد( 7) 

 .7/77،  ه3636دار ص٤مدر،  سمػموت،، 5ط .ًم٤ًمن اًمٕمرب .اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم( 8) 
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تٝم٤م، وؿم٠مهن٤م، أي٦م، ُمٕمٜمك شمقوٞمح" وذم آصٓمالح: ٥ٌم وىمّمَّ ًَّ  ومٞمف، ٟمزًم٧م اًمَّذي واًم

 .(3)"فم٤مهرة دًٓم٦مً  قمٚمٞمف يدلُّ  سمٚمٗمظٍ 

ضمؾ وقم٤معم٧َُْم  قمرومتف،: قِمْٚمامً  أقمٚمٛمف، اًمٌمء، قمٚمٛم٧م"اعمٕمروم٦م، شم٘مقل:  واًمٕمٚمؿ ذم اًمٚمُّٖم٦م:  اًمرَّ

 يم٠مهنؿ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، واهل٤مء ضمدًا، قم٤ممل أي: قمالَُّم٦م، ورضمؾ سم٤مًمِٕمٚمِؿ، همٚمٌتف: -سم٤مًمْمؿ- أقْمُٚمُٛمفُ  ومَٕمَٚمْٛمُتفُ 

٤مه وم٠َمقْمَٚمْٛمُتفُ  اخلؼم> واؾْمَتْٕمَٚمٛمٜمل داهٞم٦ًم، سمف يريدون  .(4)"إيَّ

 .(6)اًمَ٘مّْمدّي  اًمٕمٚمؿ وهق ًمٌمء، ووع ُم٤م :(5)واعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ذم آصٓمالح هٜم٤م

ُمٜمٝمؿ: -يمقٟمف ًمٗمٔم٤ًم ُمِمت٘م٤ًم أم ًمٞمس سمٛمِمتٍؼ> ومذه٥م مج٤مقم٦ٌم اظمُتٚمِػ ذم واًم٘مرآن ذم اًمٚمُّٖم٦م: 

 ىمرأت، ُمـ ي١مظمذ ومل سمٛمٝمٛمقز، وًمٞمس إمم اًمث٤مين، وأٟمف اؾمؿ -( ه426)ت:  اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمّل 

ىم٤مل اًمًٞمقـمل ،(7)ناًم٘مرآ هيٛمز وٓ ىمرأت، هيٛمز واإلٟمجٞمؾ، اًمتَّقراة، ُمثؾ ًمٚم٘مرآن اؾمؿٌ  وًمٙمٜمف

 .(8)اعمخت٤مر: وهذا قمٜمدي هق 

                                                           

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  سمػموت،، 3ؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ. طٞم٘محت .يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد (3)

٥ٌم اًمَّذي ٟمزًم٧م ومٞمف"وىمقًمف: ،85ص ، ه3625 ًَّ تٝم٤م، واًم هذه اًمثالصم٦م سمٛمٕمٜمًك واطمد> ٕنَّ ؿم٠من أي٦م يٕمٜمل:  "وؿم٠مهن٤م، وىمّمَّ

٦م حتٙمل طم٤مل إُمر وواىمٕمف، "ؿم٠من"، ُم٤مدة 7/4364طم٤مهل٤م> )يمام هق ُمٕمٜمك اًمِم٠من ذم اًمٚمٖم٦م، يٜمٔمر: اًمّمح٤مح  (، واًم٘مّمَّ

هذا إمت٤مٌم ًمٚمٛمٕمٜمك وًمٞمس ىمٞمدًا آظمر> وقمٚمٞمف وم٢منَّ شمٕمريػ اًمتٗمًػم  "...قمٚمٞمف سمٚمٗمٍظ يدلُّ " ، وىمقًمف:وؾم٥ٌم اًمٜمزول ُمْم٤مرٌع ًمذًمؽ

سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم  ، وإمم ٟمحق هذا ذه٥م"شمقوٞمح ُمٕمٜمك أي٦م، وسمٞم٤من ؿم٠مهن٤م" ذم آصٓمالح يٛمٙمـ آىمتّم٤مر ومٞمف قمغم:

ـُ اًم٘مقُل سم٠منَّ اًمتَّٗمًػَم: سَمَٞم٤مُن  وسمٕمد"ىم٤مل: -سمٕمد أن ذيمر شمٕمريٗم٤مت اعمت٘مدُملم وٟم٤مىمِمٝم٤م-اعمٕم٤مسيـ سم٘مقًمف  هذا اًمتَّٗمّمٞمِؾ ُيٛمٙم

، اًمري٤مض: دار اسمـ اجلقزي، 3ط .اًمتٗمًػم اًمٚمٖمقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. . يٜمٔمر: اًمٓمٞم٤مر، ُم٤ًمقمد سمـ ؾمٚمٞمامن"اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .54، ص ه3654

 ."قمٚمؿ"ُم٤مدة  ،2;;7/3، اًمّمح٤مح (4)

 قمغم . اًمتقىمٞمػزيـ اًمديـ حمٛمد ، واعمٜم٤موي،377، صًمٚمجرضم٤مين هٜم٤مك شمٕمريٗم٤مت أظمرى ًمٚمٕمٚمؿ يمثػمة. يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت (5)

 .468، ص ه3632قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،، اًم٘م٤مهرة3اًمتٕم٤مريػ. ط ُمٝمامت

 .378، صًمٚمجرضم٤مين اًمتٕمريٗم٤مت (6)

، يمراشمٌم: ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت 3قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ط وأصم٤مر. حت٘مٞمؼ: اًمًٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم. ُمٕمروم٦م (7)

 .36/694،  ه3634دار اًمقوم٤مء،  ،اًم٘م٤مهرة ،دُمِمؼ: دار اًمققمل، اعمٜمّمقرة ،دار ىمتٞم٦ٌم، طمٚم٥م سمػموت، ،دُمِمؼاإلؾمالُمٞم٦م، 

اعمٍمي٦م  اهلٞمئ٦م ،ُمٍمد.ط، . ؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿٞم٘محت اًم٘مرآن. قمٚمقم ذم . اإلشم٘م٤منقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، (8)

 .3/3:4،  ه6;35، اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب
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 واًم٘مرآن" (: ه7;5)ت:  آظمرون إمم: أنَّ ًمٗمظ اًم٘مرآن ُمِمتٌؼ، ىم٤مل اسمـ وم٤مرسوذه٥م 

 ىَمَرأَ "، وذم شم٤مج اًمٕمروس:(4)"آي٦م إمم آي٦م ُمـ اًم٘م٤مرئ خيرج أن أو: ،(3)اجلٛمع وهق اًم٘مرو، ُمـ

ف، مَجََٕمف: اًمٌمءَ   سمْٕمَْمف ووَٛمْٛم٧ُم  مَجْٕمُتف: ىُمْرآٟم٤مً  اًمٌْمءَ  وىَمرْأُت  سمٕمٍض، إمِم سمْٕمَْمف َوؿَّ  َأي: وَوٛمَّ

، ؾَمالً  اًمٜم٤مىم٦مُ  َهِذه ىَمرَأْت  َُم٤م: ىمقهُلؿ َوُِمٜمْف سمٕمٍض، إمِم ، ضَمٜمِٞمٜم٤مً  ىَمَرْأْت  َوَُم٤م ىَمطُّ ؿَّ  مل َأي: ىَمطُّ  َرمِحُٝم٤م شَمْمُّ

 .(5)"َوًَمدٍ  قمغم

ُل  اهلل، يمالم: وذم آصٓمالح ٌَّدُ ط حمٛمد ٟمٌٞمف قمغم اعُمٜمَزَّ  سم٠مىمٍم اعمُْٕمِجزُ  سمتالوشمف، ، اعمتٕم

 .(6)هؾُمَقرِ 

إؾمس واًمٕمٚمقم، اًمتل شُمِٕملم  :سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف يمٚمٗمٍظ ُمريّم٥موي٘مّمد سمٛمّمٓمٚمح قمٚمقم اًم٘مرآن 

 .(7)اعمٗمن قمغم سمٞم٤من ُمٕم٤مين يمالم اهلل، وشمقوٞمحف

                                                           

 مجٕمتف رء ويمؾُّ  واًمققمٞمد، واًمققمد واًمٜمَّٝمل، وإُمر اًم٘مّمص، ومٞمف: مجع ٕٟمف سمف> ؾمٛمل اًم٘مرآن" : اهلروي وىم٤مل أسمق قمٌٞمد (3)

 اًم٘مرآن ذم أمحد سمـ حمٛمد. اًمٖمريٌلم أسمق قمٌٞمد اهلروي، ."احلقض ذم اعم٤مء ىَمَرْي٧ُم : ومٞم٘م٤مل اهلٛمزة> وحُتَذف ىمرأشمف، وم٘مد

 .7/3738،  ه;363ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز،  ، اًمًٕمقدي٦م: ُمٙمت٦ٌم3واحلدي٨م. حت٘مٞمؼ: أمحد اعمزيدي، ط

،  ه3628ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  سمػموت،، 4اًمٚمٖم٦م. حت٘مٞمؼ: زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من، ط أمحد سمـ وم٤مرس. جمٛمؾ اًمرازي، (4)

 ."ىمرأ"ُم٤مدة  ،972ص

اهلداي٦م، . حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، د. ط. اًمري٤مض: دار ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس اًمٕمروس اًمزسمٞمدي، حمٛمد سمـ حمٛمد. شم٤مج (5)

 ."ىمرأ"، ُم٤مدة 3/592، د. ت

 ،ُمريمز اًمدراؾم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ،4اًم٘مرآن. ط قمٚمقم ذم اًمٓمٞم٤مر، ُم٤ًمقمد سمـ ؾمٚمٞمامن. اعمحرر (6)

 .44، ص ه;364

،  ه3646 ،طم٘مقق اًمٓمٌع حمٗمقفم٦م ًمٚمٛم١مًمػ، 34. طدراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، اًمروُمليٜمٔمر:  (7)

ق 9، ص ه3645، : دار قمامر، قمامن3اًم٘مرآن. ط قمٚمقم ذم . حم٤مضاتهم٤مٟمؿ سمـ ىمدوري ،اًمتٙمريتل> و52ص > هذا، وىمد ومرَّ

سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سملم قمٚمقم اًم٘مرآن، وأصقل اًمتٗمًػم: سم٠من إول ُم٤م أُمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك أي٦م، ًمٙمـ ًمف صٚم٦ٌم 

قرة> وأُم٤م ومْم٤مئؾ سم٤مًمًقرة، يمٛمٕمروم٦م ًُّ إًمٗم٤مظ. يٜمٔمر:  همري٥م اًمث٤مين، ومام شمقىمَّػ قمٚمٞمف ومٝمؿ اعمٕمٜمك، وشم٠مصمر سمف، يمٛمٕمروم٦م اًم

> ىمٚم٧م: وقمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٌٞمٜمٝمام قمٛمقٌم وظمّمقص> ومٙمؾُّ قمٚمٍؿ ُمـ أصقل اًمتٗمًػم يٜمدرج حت٧م 76، صاًم٘مرآن قمٚمقم ذم اعمحرر

 قمٙمس سم٤مـم راد.قمٚمقم اًم٘مرآن، وٓ 
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 سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف يمٚمٗمٍظ ُمريّم٥م> ومٞم٘مّمد سمف: ُمّمٓمٚمح شمراث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن،وأُم٤م ُمٗمٝمقم 

ٚمػ جلٞمؾ اًمٙمت٥م واعمّمٜمَّٗم٤مت وأصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم  ًَّ صمٝم٤م ضمٞمؾ اًم اًم٘مرآن اًمتل ورَّ

 .(3)اخلََٚمػ

 املطأي١ ايجا١ْٝ: تعسٜـ َٛدص بعًِ َبُٗات ايكسإٓ.

م احلدي٨م قمـ ُمٗمٝمقم اًمؽماث واًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وسمٕمد سمٞم٤من ُمٗمٝمقم  سمٕمد أن شم٘مدَّ

شمراث اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن> جيدر اًمتٕمريػ سمٛمٌٝمامت اًم٘مرآن، وؾمٞمٙمقن ذًمؽ اًمتٕمريػ ُمـ 

 أرسمٕم٦م قمٜم٤مس، وهل يم٤مًمت٤مزم: ظمالل

 تعسٜـ املبُٗات يػ١ً، ٚاصطالسًا:

إُمر اعمُِْمٙمؾ اًمذي ٓ ُيٕمَرف، وٓ يدرك يُمٜمُْٝمف، وهق اًمذي يِمؼُّ قمغم اعمٌٝمؿ ذم اًمٚمُّٖم٦م: 

٦م إدرايمف، وهق يمذًمؽ اًمٙمالم اًمٖم٤مُمض اًمذي ٓ ُيٕمَرف اعمراد ُمٜمف احل٤مؾمَّ
(4). 

سم٤مؾمٛمف اًمَٕمَٚمؿ، أو زُمٜمف، أو قمدده، أو ُمٙم٤مٟمف، أو ٟمحق ُم٤م مل ُيٜمَصَّ قمغم ذيمره وذم آصٓمالح: 

 .(5)ذًمؽ

 أْٛاع املبُٗات ٚسهِ ايبشح عٓٗا:

اعمٌٝمامت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜم٘مًؿ سم٤مقمت٤ٌمر ُُمَتٕمٚمَِّ٘مٝم٤م> وم٘مد يٙمقن اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ُمٗمٞمدًا ذا صمٛمرٍة، 

 وىمد يٙمقن همػم ذًمؽ> وسمذًمؽ يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم اًم٘مًٛملم اًمت٤مًمٞملم:

 

 

                                                           

ٚمػ واخلٚمػ هٜم٤م: ًمٞمس قمٍمًا ُمـ اًم (3) ًَّ  ٕمّمقر سمٕمٞمٜمف، وإٟمام يمؾُّ ُم٤م ضم٤مز أن يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف هذا اًمقصػ.اعم٘مّمقد سم٤مًم

. ؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمدٞم٘م. حتخمت٤مر اًمّمح٤مح. حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ،> واًمرازي"هبؿ"ُم٤مدة  ،3/533، يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (4)

اعمٕمجؿ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة. > و"هبؿ"ُم٤مدة  ،63ص،  ه3642اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م،  ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمػموت،، 7ط

 .3/96، . د.ط، آؾمٙمٜمدري٦م: دار اًمدقمقة، د.تاًمقؾمٞمط

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمًٝمٞمكم. اًمتٕمريػ واإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أؾمامء إقمالم. ٟمًخ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ  (5)

سمٕمض اعمٌٝمامت ذم اًم٘مرآن طمٞمدر حمٛمد ؾمٚمٞمامن. /أ(> و3ق ، 34233أيب اًمٗمرج، ُمٙمت٦ٌم جمٚمس اًمِمقرى، سم٢ميران، سمرىمؿ )

 . 6، صم4235(، 8جمٚم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد ) اًمٙمريؿ )دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م(.
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 :(3)قمٜمفُم٤م جيقز اًمٌح٨م  -أ

اعمٌٝمامت اًمتل جيقز اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م: هل اًمتل هل٤م شمٕمٚمُّؼ ُم٤ٌمٌذ سم٤مًمتٗمًػم: ُمـ طمٞم٨م اظمتٞم٤مر 

أو ٟمحقه، ويٚمتحؼ هبذه إٟمقاع: ُم٤م يم٤من إهب٤مُمف ًم٥ًٌٍم  (4)اًم٘مقل اًمراضمح قمٜمد اظمتالف اعمٗمنيـ

اهلل  ئمٝمر ًمدى اعمت٠مُمؾ ذم يمت٤مب
(5). 

 ُم٤م ٓ جيقز اًمٌح٨م قمٜمف:   -ب

 هذا اًمٜمَّقع ُمـ اعمٌٝمامت هق اًمذي ٓ شمتٕمٚمَّؼ سمٛمٕمرومتف وم٤مئدٌة، أو يم٤من مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل 

٥ٍم ومٞمف ، سمؾ يٕمدُّ ُمـ اًمتٜمٓمُّع اًمذي هن٧م قمٜمف (6)سمٕمٚمٛمف> ًمذًمؽ وم٤مًمٌح٨م ذم ُمثؾ هذا اًمٜمَّقع همػم ُمرهمَّ

يٕم٦م  .(7)اًمنمَّ

 

 

 

 

                                                           

ٞمقـمل ( وأيمثر اعمٌٝمامت اًمقاردة قمٜمد3) ًُّ  ُمـ هذا اًمٜمَّقع. اإلُم٤مم اًم

[، وم٢مٟمَّف وىمع ظمالٌف ذم: ُمـ اعمراد ;;3]اًمٌ٘مرة: َّمل يك ىك مك لك اكُّ  :شمٕم٤ممميم٤مإلهب٤مم اًمقاىمع ذم ىمقًمف  (4)

ـْ داَن ديٜمَٝمؿ، وىمٞمؾ: هق ًم٘مريش وؾم٤مئر اًمٜم٤مس ُمـ دوهنؿ، واًمراضمح: إول> ًمقىمقع اإلمج٤مع  سم٤مخلٓم٤مب؟ وم٘مٞمؾ: ىمريش وَُم

، ٦مُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم سمػموت،، 3. طؼ: أمحد ؿم٤ميمرٞم٘م. حتشم٠مويؾ اًم٘مرآن قمـضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  .حمٛمد سمـ ضمريراًمٓمؼمي، يٜمٔمر: قمٚمٞمف. 

. د.ط. ؼ: اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿٞم٘م. اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن. حتقمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي،و ،2;6/3،  ه3642

 .3/483، ، د.تدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت،

أي٦م، وُمٜمٝم٤م: ؿمٝمرة اعمٌٝمؿ> وم٤مؾمتٖمٜمل  ؾمٞم٤مق ذم ُمقوٍع آظمر ذم سمٌٞم٤مٟمف اؾمتٖمٜم٤مءً  ُمقوعٍ  ذم ُأهبؿ يٙمقن ُمـ شمٚمؽ إؾم٤ٌمب: أن (5)

 ،3. طؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾٞم٘ماًم٘مرآن. حت قمٚمقم ذم . اًمؼمه٤منحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،اًمزريمٌمسمذًمؽ قمـ شمٕمٞمٞمٜمف، وهمػم ذًمؽ. يٜمٔمر: 

 .3/377،  ه3598، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُمٍم: 

تفوهذا اًم":هذا اًمٜمَّقع ُمـ اعمٌٝمامت هق اًمذي ىم٤مل ومٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم  (6)  ومْمقل ُمـ ومٞمف وم٤مًمٙمالم ومٞمف> وم٤مئدة ٓ مِم٤َّم ٜمَّقع قم٤مُمَّ

 (.42، ص ه2;36دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة،  سمػموت،اًمتٗمًػم.  أصقل ذم . ُم٘مدُم٦مأمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. "اًمٙمالم

١َمالِ  َويَمْثَرةَ  اعم٤َمِل، َوإَِو٤مقَم٦مَ  َوىَم٤مَل، ىِمٞمَؾ : صَماَلصًم٤م ًَمُٙمؿْ  يَمِرهَ  اهللََّ إِنَّ »:طىمقًمف ( وذًمؽ ذم 7) ًُّ ، "صحٞمحف"ذم  . أظمرضمف: اًمٌخ٤مريشاًم

سمرىمؿ  ،5/342،  ه3644، دار ـمقق اًمٜمج٤مة سمػموت،، 3. طؼ: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مسٞم٘ماًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت

ـْ قمٚمؿ:462) ـْ ضَمِٝمؾ قمغم ؾم١مال َُم  .(> ىمٚم٧م: ويمثرة اًم١ًمال هٜم٤م ُمٜمٍموم٦ٌم إمم ُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف> إذ اًمنميٕم٦م ىمد طمث٧َّم َُم
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 ايطسم ايصشٝش١ ملعسؾ١ املبُٗات:

ْأِي  جَم٤مَل  وٓ اعمَْحُض، اًمٜمَّ٘مُؾ  اًمٕمٚمؿ: هذا َُمْرضِمعُ " :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل  وإٟمَّام ،(3)ومٞمف ًمٚمرَّ

 قمـ أظمذيـ واًمت٤مسمٕملم قمٜمف، أظمذيـ ، وأصح٤مسمفط اًمٜمٌِل   ىمقل إمم: ومٞمف اًم٘مقل يرضمع

 .(5)"(4)اًمّمح٤مسم٦م

هق اعمِمٝمقر ذم هذا اًم٤ٌمب، سمؾ قُمدَّ ُمـ ىمقاقمد  وهذا اًمذي ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل 

 .(6)اًمتٗمًػم ذم سم٤مب اعمٌٝمامت

َّٓؿ١ يف َبُٗات ايكسإٓ  :(5)ايهتب املص

 :(8)يُمت٧ٌم ذم هذا اًم٤ٌمب ُمّمٜمَّٗم٤مت قمديدة، وأؾمٗم٤مر خمتٚمٗم٦م، ذم قمّمقر ُمتٜمققم٦م، ُمٜمٝم٤م

ٝمٞمكم   ،(9)إقمالموواإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ إؾمامء  اًمتٕمريػ .3 ًُّ  ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًم

 .(:)( ه7:3)ت: 
                                                           

( ىمٚم٧م: اعم٘مّمقد سم٤مًمرأي هٜم٤م: آضمتٝم٤مد> وم٢منَّ اعمٗمن  إذا مل جيد ٟمّم٤ًم ُم٠مصمقرًا ذم شمٗمًػم آي٦ٍم ُم٤م> وم٢مٟمَّام جيٝمد ذم اؾمتخراج ذًمؽ 3)

> ًمٙمٜمَّف ذم سم٤مب (4/383 اًم٘مرآن قمٚمقم ذم سم٤مٔٓت اًمتل وهٌٝم٤م اهلل ًمف، وهذا ُم٘مٌقٌل ذم اًمتٗمًػم سمنموط )يمام ذم اًمؼمه٤من

 ُم٘مٌقل.اعمٌٝمامت ُمردوٌد همػم 

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هٜم٤م: إىمقال اًمتل ٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م، وهل اًمتل شم٠مظمذ طمٙمؿ  سم٠مىمقال اًمًٞمقـمل( ُم٘مّمقد اإلُم٤مم 4)

ل  اًمرومع> إذ أصؾ ىمقِل يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمؿ راضمٌع   .طإمم اًمٜمٌَّ

 .:، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ( ُمٗمحامت5)

،  ه3648، دار اسمـ قمٗم٤من ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿاًم٘م٤مهرة:  -، اًمدُم٤مم3اًمتٗمًػم. ط ىمقاقمد ذم . خمتٍمظم٤مًمد سمـ قمثامن، اًم٧ًٌم( يٜمٔمر: 6)

 .47ص

م  ( ًمٞمس اعم٘مّمقد هٜم٤م: طمٍم اًمٙمت٥م اعمّمٜمَّٗم٦م ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن، وإٟمام اإلؿم٤مرة إمم مجٚم٦ٍم ُمٜمٝم٤م7)   اإلُم٤مم اًمًٞمقـملممـ شم٘مدَّ

٦م> ٕن ُمدار اًمٌح٨م قمٚمٞمٝم٤م.  ظم٤مصَّ

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م  ،ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل ،طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦مو> 3/377 ،اًم٘مرآن( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم 8)

 .4/37:5، م63;3، : ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك. سمٖمدادواًمٗمٜمقن

ة ـمٌٕم٤مت، ُمٜمٝم٤م: اًمٓمٌٕم٦م اًمتل سمتح٘مٞمؼ قمٌد اهلل اًمٜم٘مراط، ٟمنم: يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م سمٓمراسمٚمس،  (9) >  ه3623، قم٤مم 3طًمف قمدَّ

م، وه٤مشم٤من اًمٜمًخت٤من مل 9:;3 - ه3629، قم٤مم 3طوسمتح٘مٞمؼ: إؾمت٤مذ. قمٌد أ. ُمٝمٜم٤ّم، ٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمٌػموت، 

 أىمػ قمٚمٞمٝمام أن> وم٤موٓمررت ًمٚمرضمقع إمم اعمخٓمقط.

. "اعمٌلم اًمٙمت٤مب ٗمًػمشم ُمـ أهبؿ عم٤م واًمتٌٞملم اإليْم٤مح"وذيمر اًمزريمكم ذم إقمالم: أنَّ ًمٚمًٝمٞمكم يمت٤مسم٤ًم آظمر ذم اعمٌٝمامت، اؾمٛمف:  (:)

 .535/ 5، م4224درا اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  سمػموت،، 37اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد. إقمالم. ط
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٤مين  ، (3)اًمتَّٙمٛمٞمُؾ واإلمت٤مُم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريِػ واإلقمالمِ  .4 ًَّ ٙمر اًمٖم ًْ  (. ه858)ت:  ٓسمـ قَم

يمت٤مب آؾمتدراك قمغم اًمتٕمريػ واإلقمالم ومٞمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ إؾمامء وإقمالم، ٕيب  .5

 (. ه937)ت:  قمٌد اهلل اًمٖمرٟم٤مـمّل، اعمٕمروف سم٤مًمِم٤مُمّل 

  ، ًمٌدر اًمديـ اسمـ مج٤مقم٦م(5)همرر اًمتٌٞم٤من عمٌٝمامت اًم٘مرآن، و(4)اًمتٌٞم٤من ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن .6

 (. ه955)ت: 

 (. ه74:)ت:  ، ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينّ (6)اإلطمٙم٤مم ًمٌٞم٤من ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ اإلهب٤مم .7

 (. ه33;)ت:  جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، (7)ُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن .8

(، اظمتٍم ومٞمف:  ه52;اًمتٕمريػ واإلقمالم، عمحٛمد سمـ قمٛمر احليُمل، )ت: شمٚمخٞمص  .9

 يمت٤مب اًمًٝمٞمكم.

، ًمٕمٌد اهلل سمـ ؾمالُم٦م إديم٤موّي )ت: (8)شمرويح أوزم اًمدُم٤مصم٦م سمٛمٜمت٘مك اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م .:

(، مجع ومٞمف سملم اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م: اًمًٝمٞمكم، واسمـ قمًٙمر، واًمٌٚمٜمز، واٟمت٘مك ُمـ  ه33:6

 ؿمٞمئ٤ًم.ومقائده٤م، ومل يْمػ هل٤م 

م ذيمره٤م قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م ذم يمت٥م قمٚمقم  واعمِمٝمقر ُمـ هذه اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م، واًمتل ُي٘مدَّ

ٝمٞمكم (9)اًم٘مرآن وهمػمه٤م أرسمٕم٦م ًُّ ٙمر "اًمتٕمريػ واإلقمالم": يمت٤مب اًم ًْ  اًمتٙمٛمٞمؾ"، ويمت٤مب اسمـ قَم

 

                                                           

، قم٤مم 3طسمػموت، دُمِمؼ، ، ُمٓمٌقع، سمتح٘مٞمؼ: طمًـ إؾمامقمٞمؾ ُمروة، ٟمنم: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، دار اًمٗمٙمر ٙمت٤مبوهذا اًم( 3)

 . ه:363

 ٚمؿ أىمػ ًمف قمغم وضمقد.> وماًمٔم٤مهر: أٟمف مم٤م وم٘مدهذا اًمٙمت٤مب  (4)

 . ه3632، قم٤مم 3طسمػموت،  ،، وىمد ـمٌع سمتح٘مٞمؼ: قمٌد اجلقاد ظمٚمػ، ٟمنم: دار ىمتٞم٦ٌمهذا اًمٙمت٤مب خمتٌٍم ًمٚمتٌٞم٤من (5)

(6) . ـّ  وهذا اًمٙمت٤مب ٓ يزال خمٓمقـم٤ًم ومٞمام يٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

> وهذا  ه3625، قم٤مم 3طسمػموت،  ،ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م، ٟمنم: ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، دُمِمؼاًمٙمت٤مب  (7)

 اًمٙمت٤مب هق اًمذي ؾمت٘مقم قمٚمٞمف اًمدراؾم٦م، يمام شم٘مدُم٧م إمم ذًمؽ اإلؿم٤مرة.

 م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من.4223، 3اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ: ُمروان اًمٕمٓمٞم٦م، ط (8)

 .4/37:5، يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقنو> 3/377، ٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآني (9)
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 .(3)"ُمٗمحامت إىمران"، ويمت٤مب اًمًٞمقـمل "اًمتٌٞم٤من"، ويمت٤مب اسمـ مج٤مقم٦م "واإلمت٤مم

 

  

                                                           

يمِمػ  يٜمٔمر: ، ه839ت، ٕيب قمٌد اهلل اإلؿمٌٞمكمّ  ،اًمٌٞم٤من ومٞمام أهبؿ ُمـ إؾمامء ذم اًم٘مرآنأظمرى ُمثؾ: وهٜم٤مك يمت٥م  (3)

ُمٓمٌققم٤ًم وٓ خمٓمقـم٤ًم، وٓ ذم ومٝم٤مرس اًمٙمت٥م اعمخٓمقـم٦م> ومٚمٕمٚمَّف ُمـ  > وهذا اًمٙمت٤مب مل أىمػ قمٚمٞمف 3/485ٓ، اًمٔمٜمقن

ًمٚمتٕمريػ واإلقمالم ومٞمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ إؾمامء وإقمالم آؾمتدراك واإلمت٤مم ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب اعمٗم٘مقدات، واهلل أقمٚمؿ. و

ٝمٞمكّم و ، ه882ت، ٓسمـ وَمَرشُمقن اًمٗم٤مّد  ًُّ ذم يمت٤مسمف اًمتٕمريػ  -رمحٝمام اهلل-هذا اًمٙمت٤مب اؾمتدرك ومٞمف اسمـ وَمَرشُمقن قمغم اًم

دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم ، اًمًٕمقدي٦م: 3. طاًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم همرب أومري٘مٞم٤م. حمٛمد سمـ رزق، يٜمٔمر: اًمًٚمٛمل ،واإلقمالم

صٚم٦م اجلٛمع وقم٤مئد اًمتذيٞمؾ ، وُمٜمٝم٤م: يمت٤مب مل أىمػ قمٚمٞمف يمذًمؽ يمت٤مب اسمـ وَمَرشُمقنو> 8;3/3،  ه3648واًمتقزيع، 

 حمٛمد قمثامن.ُمٓمٌقع، سمتح٘مٞمؼ: ، وهذا اًمٙمت٤مب  ه9:4ت، ٕيب قمٌد اهلل اًمٌٚمٜمّز  عمقصقل يمت٤ميب اإلقمالم واًمتٙمٛمٞمؾ
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 األٍٚاملبشح 

 اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚنتاب٘ َؿشُات األقسإ

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: ْبر٠ خمتصس٠ عٔ اإلَاّ ايطٝٛطٞ. 

ىمد َأـْمٌ٘م٧م ؿُمٝمرشُمف أوم٤مق، وذاع صٞمتف ذم يمؾ  سمٚمدٍة وُمٙم٤من، وىمد  اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

اًمؽممج٦م خمتٍمًة، > وًمذًمؽ اىمت٣م احل٤مل: أن أضمٕمؾ (3)ًمٜمٗمًف ذم همػم ُم٤م ُمقوع ُمـ يمتٌف شمرضمؿ 

زًة ذم طمدود ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمقوقع اًمٌح٨م  ، وذًمؽ يمام يكم:(4)ُمريمَّ

 ؾم٤مسمؼ سمـ حمٛمد سمـ سمٙمر أيب اًمٙمامل: سمـ اًمرمحـ اؾمٛمف، وٟمًٌف، ويمٜمٞمتف، وًم٘مٌف، هق: قمٌد

 أيب اًمديـ: ٟمجؿ سمـ ظمي اًمديـ: ؾمٞمػ سمـ حمٛمد اًمديـ: ٟم٤مفمر سمـ قمثامن اًمٗمخر: سمـ اًمديـ

أسمق اًمٗمْمؾ، ضمالل  اهلامم، اًمديـ: مه٤مم اًمِمٞمخ سمـ حمٛمد اًمديـ: ٟم٤مس سمـ أيقب اًمّمالح

 .(7)، إؾُْمُٞمقـمِّل (6)، اخلَُْمػْمّي (5)اًمديـ

 .(8)( سم٤مًم٘م٤مهرة ه;6:ؾمٜم٦م )  ويم٤مٟم٧م وٓدة اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

                                                           

ؼ: حمٛمد أسمق ٞم٘مواًم٘م٤مهرة. حت ُمٍم شم٤مريخ ذم اعمح٤مضة . طمًـقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،اًمًٞمقـملُمـ ذًمؽ: ُم٤م يمتٌف ذم:  (3)

 .3/557،  ه35:9، قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم: 3. طاًمٗمْمؾ

 ُمـ صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف، يمؾ( 4)
ٍ
ذًمؽ  ُّوذًمؽ سمذيمر اؾمٛمف وٟمًٌف، ومقٓدشمف وٟمِم٠مشمف، وسمٕمض ُمـ ؿمٞمقظمف، ومٛمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ورء

 ذم طمدود ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سم٤مًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وُم٤م ًمف أصمر ذم قمٜم٤ميتف سمؽماث هذيـ اًمٗمٜمَّلم.

، دُمِمؼ، 3. ططم٘م٘مف: حمٛمقد إرٟم٤مؤوط. ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م. قمٌد احلل سمـ أمحد اسمـ اًمٕمامد،يٜمٔمر:  (5)

 .32/96،  ه3628دار اسمـ يمثػم،  سمػموت،

احلٛمقي، ي٤مىمقت سمـ قمٌد يٜمٔمر:  ،ٚم٦م يم٤مٟم٧م سمٌٖمداد، شمٜم٥ًم إمم ظمْمػم ُمقمم ص٤مًمح ص٤مطم٥م اعمقصؾاخلَُْمػْمّي: ٟم٦ًٌم إمم حم (6)

ًم٥م اًمٚم٤ٌمب ذم اًمًٞمقـمّل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر. > و4/599، م7;;3دار ص٤مدر،  سمػموت،، 4. طُمٕمجؿ اًمٌٚمداناهلل. 

 .6;ص، دار ص٤مدر، د.ت سمػموت،. د.ط. حترير إٟم٤ًمب

ـْ ُيًِ٘مط إًمػ وي٘مقل:  (7) ٕمٞمد، وُمٜمٝمؿ َُم ٦ٌم إمم أؾمٞمقط، وهل سُمَٚمْٞمَدٌة سمدي٤مر ُمٍم ُمـ اًمريػ إقمغم سم٤مًمّمَّ إؾُْمُٞمقـمِّل: هذه اًمٜمً 

جمٚمس دائرة  :طمٞمدر آسم٤مد، 3. طوهمػمه ،ؼ: قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛملٞم٘م. حتإٟم٤ًمب. قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد ،ؾُمٞمقط. اًمًٛمٕم٤مين

 .3/476،  ه35:4 اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،

 .6/87، ، د.تدار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة سمػموت،اًمت٤مؾمع. د.ط.  اًم٘مرن ٕهؾ اًمالُمع . اًمْمقءحمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، اًمًخ٤موي (8)
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ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟم٧م ٟمِم٠مهتؿ ذم سمٞم٧م قمٚمٍؿ، ورئ٤مؾم٦م> ومآسم٤مؤه   ويٕمدُّ اإلُم٤مُم اًمًٞمقـمل

هؿ متًٙم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ، وؾمٌٞمِؾ  وأضمداده يم٤مٟمقا أصح٤مب رئ٤مؾم٦ٍم، ووضم٤مه٦ٍم، ودم٤مرة، ويم٤من أؿمدَّ

 .(3)( ه77:)ت:  اًم٤ًمئريـ ذم ـمري٘مف: أسمقه اًمٙمامل

 هذه ، ممـ ٓ يٛمٙمـ طمٍمهؿ ذم(4)قمـ قمٚمامء أضمٚم٦َّم، وٟمخ٦ٌم يمثػمة  وىمد أظمذ اًمًٞمقـمل

ة،  ـْ يم٤من ًمف شم٠مصمػٌم ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتف اًمٗمذَّ ـِ ٟمِمػم إمم سمٕمِض أسمرز َُم راؾم٦م اعمختٍمة، وًَمٙم اًمد 

ٜمّل  ٛمَّ (، واًمَٕمَٚمؿ  ه;9:)ت:  (6)(، وحمٞمل اًمديـ اًمٙم٤مومِْٞمِجّل  ه94:)ت:  (5) وهؿ: اًمت٘ملُّ اًمِمُّ

ٌُْٚمِ٘مٞمٜمّل   (. ه:8:)ت:  (7)  اًم

م وهمػِمه ُمـ إؾم٤ٌمب ٤مب- (8)ويم٤من عم٤م شم٘مدَّ إصمر ذم سمٜم٤مء يمٞم٤من اإلُم٤مِم  -سمٕمد شمقومٞمؼ اًمقهَّ

ٞمقـمّل  ًُّ ٚمػ اًمّم٤محللم، وًمزوُمف عم٤م خيتصُّ اًم ًَّ ، اًمذي يم٤من ُمـ َٟمَت٤مضِمف: قمٜم٤ميتف سمؽماث اًم

 سم٤مًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ٞمقـمل   ًُّ ض أن سمٕمد- ُمٜمزًمف ( ذم ه33;ؾمٜم٦م ) هذا، ويم٤مٟم٧م ووم٤مة اإلُم٤مم اًم  ؾمٌٕم٦م مترَّ

 .(9)( ؾمٜم٦م83) قمـ ،-إين ذراقمف ذم ؿمديد سمقرمٍ  أي٤مم

 

  

                                                           

 .3/558، طمًـ اعمح٤مضة يٜمٔمر: (3)

 .;3/55 ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼيٜمٔمر:  (4)

ٜمـّل:  (5) ٛمَّ َٓمٜمْٓمِٞمٜم٦م. يٜمٔمر: ًم٥م سم٤ٌمب ُمزرقم٦م ؿمٛمٜم٦م، إمم ٟم٦ًٌمً اًمِمُّ ًْ  .378، صحترير إٟم٤ًمب ذم اًمٚم٤ٌمب ىُم

اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن . حمٛمد سمـ قمكم، اًمِمقيم٤ميناًمٜمَّحق. يٜمٔمر:  ذم سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م اؿمتٖم٤مًمف : ًمٙمثرة٤مًمٙم٤مومِْٞمِجّل سم قُمِرَف  (6)

 .4/393، ، د.تدار اعمٕمروم٦م سمػموت،. د.ط. اًم٤ًمسمع

ٌُْٚمِ٘مٞمٜمـّل:  (7)  .65، صحترير إٟم٤ًمب ذم اًمٚم٤ٌمب اعمحٚم٦م. يٜمٔمر: ًم٥م ىمرب ُمٍم، طمقف ُمـ ىمري٦م سُمْٚمِ٘مٞمٜم٦َم، ٟم٦ًًٌم إمماًم

 قمٍمه اًمًٞمقـمل اًمديـ . ضماللـم٤مهر ؾمٚمٞمامن ،محقدةهٜم٤مك أؾم٤ٌمٌب أظمرى يم٤من هل٤م ُمثؾ شم٠مصمػم إؾم٤ٌمب اعمذيمقرة. يٜمٔمر:  (8)

 .77، ص ه3632ل، ؾمالُماعمٙمت٥م اإل سمػموت،، 3اًمٚمٖمقي. ط اًمدرس ذم وضمٝمقده وآصم٤مره وطمٞم٤مشمف

 .:32/9، اًمذه٥م يٜمٔمر: ؿمذرات (9)



 أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل : د.إقمداد....           )ُمٗمحامت إىمران قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن 
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 املطًب ايجاْٞ

 تعسٜـ َٛدص بهتاب َؿشُات األقسإ

ٞمقـملُّ  ًُّ سمٙمثرة ُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل َأصْمَرِت اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، ذم اًمتٗمًػم   اؿمتٝمر اإلُم٤مم اًم

ُمٗمحامت ، وُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتل صٜمَّٗمٝم٤م ذم أطمد أسمقاب قمٚمقم اًم٘مرآن: يمت٤مب (3)وقمٚمقم اًم٘مرآن

إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن، وؾمٞمتٜم٤مول اًمتَّٕمريػ سمف: أهؿَّ اًمٜم٘م٤مط اًمتل شمرومع قمٜمف اإلهب٤مم ًمٞمٜمدرج ذم 

ـٌ ومٞمام يكم:(4)طمٞم ِز إقمالم  ، وذًمؽ يم٤مئ

ٞمقـمّل  يمت٤مب ُمٗمحامت إىمران ًُّ ٦ٌم إمم اإلُم٤مم اًم > وم٘مد ذيمره وٛمـ  صحٞمح اًمٜمً 

 ، وأؿم٤مر إًمٞمف ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم:(5)"اعمح٤مضةطمًـ " جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل هده٤م ذم يمت٤مسمف:

 . (6)"اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"

وُمقوقع هذا اًمٙمت٤مب: اعمٌٝمامت اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ُمٗمٝمقُمٝم٤م، 

 .(7)واعم٘مّمقد هب٤م، وذيمر أُمقر أظمرى شمتٕمٚمَّؼ هب٤م

ٞمقـمّل  ًُّ ٥ٌم اًمذي دومع اإلُم٤مم اًم ًَّ ُمع وضمقد - ًمت٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب ويٌدو أن اًم

هق: ذًمؽ اًمٜمَّ٘مص واًم٘مّمقر، وسمٕمض  -اعمّمٜمَّٗم٤مت إظمرى اًمتل يُمت٧ٌم ىمٌٚمف ذم هذا اًم٤ٌمب

قمٚمٞمٝم٤م ُمزيدًا ُمـ  اإلؾمٝم٤مب اًمذي وضمده ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م> وم٠مراد أن يًدَّ شمٚمؽ اًمثَّٖمرة، وُيْْمِٗمل

 .(8)اًمٗم٤مئدة

                                                           

 ُمـ شمٚمؽ اعمّمٜمَّٗم٤مت ذم يمت٤مسمف: طمًـ اعمح٤مضة اإلُم٤مم اًمًٞمقـملُّ وىمد أؿم٤مر  (3)
ٍ
ة ومٜمقٍن  ،566-;3/55، إمم رء ذم قمدَّ

 .( ُمّمٜمَّػ522قمغم ) ومزادتخمتٚمٗم٦م> 

ٞمقـملُّ اؾمؿ اًمٙمت٤مب، وقمٜمقاٟمف، و( وذًمؽ سمٌٞم٤من: 4) ًُّ ٦م ٟمًٌتف إمم اإلُم٤مم اًم ٥ٌم اًم٤ٌمقم٨م قمغمصحَّ ًَّ  ، وُمقوقع اًمٙمت٤مب، واًم

 ومٞمف. شم٠مًمٞمٗمف، وجمٛمؾ ُمٜمٝم٩م اعمّمٜم ػ

 .;3/55 ،اعمح٤مضة طمًـ (5)

 .5;/6اًم٘مرآن،  قمٚمقم ذم اإلشم٘م٤من (6)

 ( ؾمٌؼ ذًمؽ ذم: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م، ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمتٛمٝمٞمد.7)

ح ذًمؽ: ىمقًمف  (8) وائد، اًمٗمقائد ُمـ: طمقى سمام اًمثالصم٦م> اًمٙمت٥م يٗمقق يمت٤مٌب  وهذا"ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب: يقو   وطمًـ واًمزَّ

ـْ  إمم ىمقلٍ  يمؾ   وقمزو اإلجي٤مز، ضم٤مً  ىم٤مًمف، َُم ٜمَدة، واًمتٗم٤مؾمػم احلدي٨م يمت٥م ُمـ ُُمـخرَّ ًْ  إمم قمزوشمف ُمًٜمدًا> قمٚمٞمف أىمػ مل وم٢من اًمـُٛم

م هب٤م اإلُم٤مم9، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران . ُمٗمحامت"واًمٕمٚمامء اعمٗمنيـ ُمـ ىم٤مئٚمف  > ىمٚم٧م: يٗمٝمؿ ُمـ هذه اًمتَّْ٘مِدَُم٦ِم اًمتل ىمدَّ
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ٞمقـمّل  "ُمٗمحامت إىمران"وىمد اؾمتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب  ًُّ ممـ يمت٥م  ُمـ ضم٤مء سمٕمد اإلُم٤مم اًم

 ذم اعمٌٝمامت، أو ممـ اؿمتٖمؾ ذم حت٘مٞمؼ شمراث شمٗمًػم اًم٘مرآن، وُمـ أوًمئؽ: ص٤مطم٥م يمت٤مب

قر ظمّم٤مئص اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقؾمققم٦م" ًُّ  "ُمٗمحامت إىمران"وم٘مد اقمتٛمد سمِمٙمٍؾ واوح قمغم يمت٤مب  "اًم

ذم ذيمره وشمٕمٞمٞمٜمف ًمٚمٛمٌٝمامت> طمٞم٨م إٟمف ذم يمؾ  ُمٌح٨ٍم يٕم٘مده ًمذيمر ُمٌٝمامت ؾمقرٍة ُمـ اًمًقر يِمػم 

  .(3)نَّ ذًمؽ اعمٌح٨م ُمٜمتً٘مك ُمـ ُمٗمحامت إىمرانإمم أ

مل أىمػ ُمٜمف إٓ قمغم ـمٌٕم٦ٍم واطمدة، وهل ـمٌٕم٦م اًمديمتقر/  "ُمٗمحامت إىمران" ويمت٤مب

ؾم٤معم٦ٌم ُمـ إظمٓم٤مء، وإن يم٤من يٕمقزه٤م رٌء  ، وهل ـمٌٕم٦ٌم ضمٞم دةٌ -ووم٘مف اهلل-ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م 

 .(4)ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 

 املطًب ايجايح

 َاّ ايطٝٛطٞ يف تأيٝـ ٖرا ايهتاباعتُد عًٝٗا اإلاملصادز اييت 

ُمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ، وطمًـ إدب ذم اًمت٠مًمٞمػ، ومم٤م شم٘متْمٞمف إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ٟم٦ًٌُِم اًمٗمْمؾ إمم 

 .(5)أهٚمف، وشمّمدير اعم١مًمػ يمت٤مسمف سمٛمّم٤مدره اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، واعمّمٜمَّٗم٤مت اًمتل أوم٤مد ُمٜمٝم٤م

ٞمقـمّل وىمد يم٤من ذًمؽ إدب، وشمٚمؽ إُم٤مٟم٦م، ُمـ أهؿ   ًُّ  ،ُم٤م اشمًَّٛم٧ْم سمف يمت٥م اإلُم٤مم اًم

 

                                                           

ٞمقـمّل = ًُّ اومع اًمذي دومٕمف ًمت٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب> ويًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م: جُمٛمُؾ اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف ذم سمٞم٤من اعمٌٝمامت> : اًم اًمدَّ

  ُم٤م ؾمٜمح٤مول إفمٝم٤مره ُمـ ظمالل اعمٌحثلم اًمت٤مًمٞملم. سمام وقمد؟ هذا وًمٙمـ هؾ وومَّـك

، 3. طقمثامن اًمتقجيزي قمٌد اًمٕمزيز سمـاًمًقر. حت٘مٞمؼ:  ظمّم٤مئص اًم٘مرآٟمٞم٦م يٜمٔمر ُمثالً: ذف اًمديـ، ضمٕمٗمر. اعمقؾمققم٦م (3)

 ،(359/ 7) ،(359/ 6) ،(7;3/ 5) ،(;4/35) ،(;3/3) ، ه3642، دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م سمػموت،

(8 /:5)، (8 /445)، (9 /489)، (: /5;)، (; /37)، (32 /483) ،(33 /;9) ،(34 /395) . 

أورده٤م اًمًٞمقـمّل ومل يٕمٚم ؼ قمٚمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ سمٕمَض ُم٤م ٟم٘مٚمف ُمـ ( وهذه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمثؾ: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل 4)

ٝمٞمكّم أ ًُّ  ظمالل هذا اًمٌح٨م.قمٚمٞمف اسمـ قمًٙمر، ومل ينم إًمٞمف، وهمػم ذًمؽ مم٤م ؾمٞم٠ميت اًمتٜمٌٞمف  واًم

،  ه3638، دار اًمنموق سمػموت،، 8ط ،يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل صٞم٤مهم٦م ضمديدة. قمٌد اًمقه٤مب سمـ إسمراهٞمؿ ،( يٜمٔمر: أسمق ؾمٚمٞمامن5)

 دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ:، ، سمػموت3ط ،اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل أؾم٤مؾمٞم٤مشمف اًمٜمٔمري٦م ومم٤مرؾمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م. رضم٤مء وطمٞمد ،ودويدري> 353ص

 .5:4ص،  ه3643، دار اًمٗمٙمر ،اعمٕم٤مس
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 > طمتك أصٌح٧م ًمف ـمٌٕم٤م وقم٤مدة.(3)وحتٚم٧َّْم سمف ُمّمٜمَّٗم٤مشمف

ٞمقـمّل  ًُّ اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم " ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف:  وقمغم شمٚمؽ اًمٕم٤مدة> وم٘مد أؿم٤مر اإلُم٤مم اًم

ف ، وذًمؽ ذم ىمقًم"ُمٗمحامت إىمران"إمم اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م، واقمتٛمده٤م ذم شمّمٜمٞمٗمف  (4)"اًم٘مرآن

ٌٕملم: اعمٌٝمامت- ًَّ ، سم٤مًمت٠مًمٞمػ: أومرده" : -قمٜمد شمّمدير اًمٙمالم قمـ اًمٜمَّقع اًم َٝمٞمكمُّ ًُّ ـُ  صمؿ اًم  اسم

 اعمذيمقرة، اًمٙمت٥م ومقائدَ  مجع ًمٓمٞمٌػ، شم٠مًمٞمٌػ  ومٞمف وزم مج٤مقم٦م، سمـ اًمديـ سمدرُ  اًم٘م٤ميض صمؿ قم٤ًميمر،

 .(5)"أظمرى زوائد ُمع

يتٜم٤مؾم٥م وـمٌٞمٕم٦َم اًمٌح٨م  ُمقضَمز، راقَمْٞم٧ُم ومٞمف ُم٤م "ُمٗمحامت إىمران"ومٝمذا شمٕمريٌػ سمٙمت٤مب 

ؿ.  اعمَُحٙمَّ

 

  

                                                           

 ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،د.ط ،ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اإليمٚمٞمؾاًمٖم٤مُمدي، ري٤مض سمـ حمٛمد. ( يٜمٔمر: 3)

 .73ص،  ه3656ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 

شُمف. > ٕٟمف أووُح "اإلشم٘م٤من"إمم ُم٤م ذم  "ُمٗمحامت إىمران"ُم٘مدُم٦م ذم  امَّ ىمٚم٧م: قَمَدًْم٧ُم قم (4)  ذم شمٌٞملم ُم٤م ُرُْمُتف وَرؾْمِؿ ُم٤م ىمّمدُّ

 .5;/6، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن (5)
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 املبشح ايجاْٞ

 حتكٝل اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚؾُٗ٘ يًرتاخ

 ٚؾٝ٘ أزبع١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ايتشكٝل ٚبٝإ املساد َٓ٘.

ٞمقـمّل ىمٌؾ سمٞم٤من حت٘مٞمِؼ اإلُم٤مم  ًُّ اث> ٟم٤مؾم٥م آسمتداء سمٛمدظمٍؾ يتجغمَّ ومٞمف: ُمٕمٜمك   اًم ًمٚمؽمُّ

اًمتَّح٘مٞمؼ، وُمٗمٝمقُمف واؾمتٕمامٓشمف> يمل يًتٕم٤من سمف قمغم ومٝمؿ ـمري٘م٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمتل سمذهل٤م هذا اإلُم٤مم

ٌؼ    ومٞمام يكم: دم٤مه اًمؽماث> وذاك ُمتح٘م 

ْ٘م٧َم  اًمتَّح٘مٞمؼ ذم اًمٚمُّٖم٦م: َؼ، ي٘م٤مل: طَم٘مَّ  ومٞمف، احلؼ وضمف قمـ سمحث٧م إذا: إُمر ُمِمتؼٌّ ُمـ طَم٘مَّ

َت  ُؼ  ،(3)ي٘ملم قمغم ُمٜمف وِسْ ـْ : واعُمح٘م  ى َُم َؼ : وي٘م٤مل، (4)يٕمٛمؾ وومٞمام ي٘مقل ومٞمام احلؼَّ  يتحرَّ  قمٜمده حت٘مَّ

،: أي اخلؼم، ٌؼ، ويمالم صحَّ  .(5)َرِصلمٌ : أي حم٘مَّ

، وهق يٕمٜمل (6)وهذا اعمٕمٜمك اًمٚمُّٖمقيُّ هق اًمذي شمدلُّ قمٚمٞمف إـمالىم٤مت اًمتَّح٘مٞمؼ ذم شمراصمٜم٤م اًم٘مديؿ

ى سم٤مًمٌح٨م، اعم٠ًمًم٦م يتٜم٤مول قمٚمٛمٞم٤مً  سمٛمٕمٜمًك أووح: قمٛمالً  د اخلالف، وضمقه ويتحرَّ  حمؾَّ  وحيد 

قاب، ُمـ َيْ٘مُرُب  اعم٠ًمًم٦م ذم سمرأٍي  وخَيُرُج  اًمٜم زاع،  .(7)أوه٤مم ُمـ اعمتٜم٤مىمْم٦م أراء ذم قمامَّ  ويٌٕمد اًمّمَّ

                                                           

،  ه;363ٚمٛمٞم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕم سمػموت،، 3ط ،. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمقن اًمًقدأؾم٤مس اًمٌالهم٦ماًمزخمنمي، حمٛمقد سمـ قمٛمر.  (3)

 ."طم٘مؼ"ُم٤مدة  ،3/425

،  ه3639 ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت،، 3، طؼ: ظمٚمٞمؾ ضمٗم٤ملٞم٘م. حتاعمخّمص. قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ ،سمـ ؾمٞمدها (4)

3/47;. 

دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  سمػموت،، 6ط ،وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: أمحد قمٓم٤مراًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م اجلقهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد.  (5)

 ."طم٘مؼ"ُم٤مدة  ،6/3683،  ه3629

شمٗمًػم . احلًلم سمـ حمٛمد ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم:، "أٟمٙمره اعمح٘م٘مقن"و "ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمح٘م٘مقن":ُمثاًل قم٤ٌمرة يٜمٔمر (6)

. حمٛمقد سمـ محزة ،> واًمٙمرُم٤مين3/92،  ه3642، : يمٚمٞم٦م أداب، ُمٍم3ط ،حمٛمد سمًٞمقين حت٘مٞمؼ:. اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين

، ، د.تُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت،د.ط. ضمدة ،ويؾهمرائ٥م اًمتٗمًػم وقمج٤مئ٥م اًمت٠م

3/573. 

، ، د.تاعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث ،، ُمٍم4ط ،ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث. اًمًٞمد رزق ،اًمٓمقيؾ (7) 

 .3;3ص
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٦م قمٜم٤مي٦مٍ  سَمْذُل  ومٞم٘مّمد سمف:وأُم٤م اًمتَّح٘مٞمؼ ذم آصٓمالح اعمٕم٤مس:   طمتَّك سم٤معمخٓمقـم٤مت> ظم٤مصَّ

٧ٌُّم ُيٛمٙمـ  واؾمؿُ  قمٜمقاُٟمف، صحَّ  اًمذي: هق اعمح٘مؼ وم٤مًمٙمت٤مب ُمٕمٞمَّٜم٦م> ًمنمائطَ  اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ُمـ اًمتث

 .(3)ُم١مًمٗمف شمريمٝم٤م اًمتل اًمّمقرة إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب ُمتٜمف ويم٤من إًمٞمف، اًمٙمت٤مب وٟم٦ًٌمُ  ُم١مًم ٗمف،

ٚمػ شمريمف قمامَّ  وظمالص٦م هذا اًمتٕمريػ: أنَّ اًمتَّح٘مٞمؼ هق: اًمٌح٨م ًَّ  ٟمنمه وإقم٤مدة ُمٙمتقسم٤ًم، اًم

 .(4)وُمقصمَّؼ وُمٜمٔمَّؿ، واوح، سمِمٙمؾ

راؾم٦م: جمٛمقع آؾمتٕمامًملم: اًم٘مديؿ واعمٕم٤مس  قمغم ضمٝم٦م  -واعمراد سم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم هذه اًمد 

 ، وؾمٞمتَّْمح ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمتٓمٌٞمؼ واًمتَّحٚمٞمؾ ذم اعمٓمٚم٥م اًمت٤مزم.-اًمٕمٛمقم

 

 املطًب ايجاْٞ

 َصادزٙ يف نتاب٘ َؿشُات األقسإ حتكٝل اإلَاّ ايطٝٛطٞ يًرتاخ َٔ خالٍ

٤مسمؼ> ٟم٠ميت ًمٌٞم٤من اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل  ًَّ ومٜم٤م اعمراد ُمٜمف ذم اعمٓمٚم٥م اًم سمٕمد أن شمٌٞمَّٜم٤م ُمٗمٝمقَم اًمتح٘مٞمؼ، وشمٕمرَّ

ؼ هب٤م اإلُم٤مم  ٞمقـمّل طم٘مَّ ًُّ ٌَّ٘مف، وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: اًم  ذًمؽ اعمٗمٝمقم وـم

 املساد بايرتاخ يف ٖرٙ ايدزاض١:

ٞمقـمّل اًمؽماث اعمَٕمٜمِلُّ سم٤مًمدراؾم٦م هٜم٤م: شمٚمؽ اعمّم٤مدر اًمثالصم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  ًُّ   اإلُم٤مم اًم

ُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ٝمٞمكم  ، وهل: اًمتٕمريػ واإلقمالم ًم(5)ذم شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب، واًمتل شم٘مدَّ ًُّ ٚم

ٙمراًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ٓ، و ًْ  . سمـ مج٤مقم٦مواًمتٌٞم٤من ٓ ،سمـ قَم

                                                           

،  ه35:7، ُم١مؾم٦ًم احلٚمٌل وذيم٤مه ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،، ُمٍم4ط ،وٟمنمه٤م اًمٜمّمقص . حت٘مٞمؼقمٌد اًمًالم حمٛمد، ه٤مرون (3)

ٓ يٕمٜمل: أٟمف مل يٙمـ  "حت٘مٞمؼ"أو  "حم٘مؼ"ىمٚم٧م: وهذا اًمتٗمريؼ اًم٤ًمسمؼ سملم اعمت٘مدُملم واعمٕم٤مسيـ ذم اؾمتٕمامل يمٛمٚم٦م > ;5ص

اعمتٓمٚم٦ٌم قمٜمد اعمت٘مدُملم ُم٤م اؾمت٘مرَّ قمٜمد اعمٕم٤مسيـ ذم ُمٕمٜمك اًمتح٘مٞمؼ، ٓ، سمؾ يم٤من قمٜمدهؿ ذًمؽ يمٚمُّف، سمح٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمّمقص 

ًمٚمتح٘مٞمؼ، وىمد أؿمٌع هذا اجل٤مٟم٥م سم٤مًمت٘مرير واًمتٛمثٞمؾ: اًمديمتقر: قمٌد اعمجٞمد دي٤مب ذم يمت٤مسمف )حت٘مٞمؼ اًمؽماث اًمٕمريب: ُمٜمٝمجف 

دار اعمٕم٤مرف، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد اًم٘مدُم٤مء ُمـ  ،اًم٘م٤مهرة ،وشمٓمقره( دي٤مب، اًمديمتقر: قمٌد اعمجٞمد، د.ط

٤مئد قمٜمد ومٚمٞمٜمٔمر> وم٢مٟمف أضم٤مد  ،2:-74ص ،اًمٕمرب ًَّ شمف ُمـ هذا اًمتٗمريؼ: سمٞم٤من آؾمتٕمامل اًم وأوم٤مد ومٞمف> ىمٚم٧م: وهم٤مي٦م ُم٤م أردُّ

 ُم٤م يدلُّ قمغم مجٕمف سملم آؾمتٕمامًملم. اعمت٘مدُملم واعمٕم٤مسيـ> وإٓ ومًٞم٠ميت ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اإلُم٤مم اًمًٞمقـملُّ 

 .5/4643، يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (4) 

 إول.شم٘مدُم٧م ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م، ُمـ اعمٌح٨م ( 5)
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إظمػم ُمـ اًمٙمت٥م اعمٗم٘مقدة> ومًت٘متٍم اًمدراؾم٦م قمغم اًمٙمت٤مسملم وٟمٔمرًا ًمٙمقن يمت٤مب 

ًَملم  واٍف سمام شمروُمف اًمدراؾم٦م. -إن ؿم٤مء اهلل-، وذًمؽ (3)إوَّ

1. ّٞ  (:ٖ 581)ت:  نتاب اإلَاّ ايطًُّٗٝ

 اًمتح٘مؼ ُمـ قمٜمقان اًمٙمت٤مب:

ٞمقـمّل اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرة اإلُم٤مم  ًُّ > طمٞم٨م ىم٤مل ذم (4)ذم ذيمره ًمٕمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب اًم

وإقمالم، وظم٤مًمػ ذًمؽ ذم  إؾمامء ُمـ اًم٘مرآن ذم وىمع ومٞمام واإلقمالم : اًمتٕمريػ(5)"اإلشم٘م٤من"

 .(7)وإقمالم إؾمامء ُمـ اًم٘مرآن ذم سمام واإلقمالم > وم٘م٤مل: اًمتٕمريػ(6)"اًمٌٖمٞم٦م"

ؼ ُمـ  ة ُمّم٤مدر شمٕمدُّ أصٞمٚم٦ًم ذم اًمتح٘مُّ ٦م قمٜمقان اًمٙمت٤مب، ٟمٔمرت ذم قمدَّ ؼ ُمـ صحَّ وًمٚمتَّح٘مُّ

واإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن  اًمتٕمريػاًمّمقاب ذم قمٜمقان اًمٙمت٤مب هق: قمٜم٤مويـ اًمٙمت٥م> وصم٧ٌم أنَّ 

ٙمر )ت:  ،إقمالموُمـ إؾمامء  ًْ ( اًمذي اؾمتدرك قمغم  ه858وذًمؽ يمام ورد قمٜمد اسمـ قم

ٝمٞمكمّ  ًُّ اًم
 .(9)( اًمذي روى اًمٙمت٤مب سم٢مؾمٜم٤مده ه74:، وقمٜمد اسمـ طمجر )ت: (8)

 

                                                           

نَّ ذًمؽ ممٙمـ، ًمٙمـ ٟمٔمرًا عم٤م إ: ىمٚم٧ماؾمتٞمٕم٤مو٤ًم سمف قمـ أصٚمف؟  "همرر اًمتٌٞم٤من عمٌٝمامت اًم٘مرآن": عم٤مذا مل شمْمؿَّ إًمٞمٝمام ىم٤مل ىم٤مئؾ( وم٢من 3)

، ويمذًمؽ وم٢منَّ اإلُم٤مم يٕمؽمي اعمختٍمات ُمـ احلذف وشمٖمٞمػم سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات وهمػم ذًمؽ> آصمرت آٟمحراف قمـ ذاك اعم٘مّمد

وخمتٍم اًمٙمت٤مب اًمذي  "ُمٗمحامت إىمران"> ومٙمٞمػ دمرى اًمدراؾم٦م سملم يمت٤مسمف "اًمتٌٞم٤من" إصؾ ىمد اقمتٛمد قمغماًمًٞمقـملُّ 

 اقمتٛمد قمٚمٞمف ؟ هذا ٓ يًت٘مٞمؿ يمام هق همػم ظم٤مٍف. 

ح سمٕمٜمقان اًمٙمت٤مب ذم اعمٗمحامت4)  > وم٤موٓمررت ًمتتٌٕمف ذم ُم١مًمٗم٤مشمف إظمرى> ومقضمدشمف ذم اعمّمٜمََّٗملم اًمت٤َّمًمٞملم. 9ص، ( مل يٍم 

 .3/56، قمٚمقم اًم٘مرآن ( اإلشم٘م٤من ذم5)

د.ط.  ،ؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿٞم٘م. حتسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة. قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، (6)

 .3:/4، ، د.تاعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦مصٞمدا: 

ٗمدي( وهذا اًمٕمٜمقان هق اًمذي ورد قمٜمد 7) ؼ: أمحد ٞم٘محت .اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت .ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ ،: اًمّمٗمديذم يمت٤مسمف اًمّمَّ

 شمٌٕمف ذم ذًمؽ. وًمٕمؾَّ اًمًٞمقـمّل  ،323/:3،  ه3642، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت،. د.ط. وشمريمل ُمّمٓمٗمك ،إرٟم٤مؤوط

دار  ،دُمِمؼ، ، سمػموت3ط ،اسمـ قمًٙمر، حمٛمد سمـ قمكم. اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريػ واإلقمالم. حت٘مٞمؼ: طمًـ ُمروة (8)

 .57، ص ه:363دار اًمٗمٙمر،  ،اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس

 ،5;5، ص ه:363، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت،، 3. طؼ: حمٛمد اعمٞم٤مديٜملٞم٘ماعمٗمٝمرس، حت ، أمحد سمـ قمكم. اعمٕمجؿاًمٕمً٘مالين (9)

 ، ويم٠منَّ اًمقاو ؾم٘مٓم٧م ؾمٝمقًا."ُمـ إؾمامء إقمالم" وضم٤مء قمٜمده:
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٦م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف:  اًمتح٘مؼ ُمـ اؾمؿ اعم١مًمػ وصحَّ

ٞمقـملَّ  ُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب ومٝمق ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤مأُم٤م  ًُّ يمثػمًا ذم  اإلُم٤مم اًم

 > وم٠موضم٥م ذًمؽ ؿمٝمرشمف قمٜمده.  (3)ُم١مًمٗم٤مشمف

ٞمقـملَّ وأُم٤م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف> وم٘مد ؾمٌ٘م٧م  ًُّ يمت٥ٌم ٟم٧ًٌم هذا اًمٙمت٤مب إمم  اإلُم٤مَم اًم

ٝمٞمكمّ  ًُّ اإلُم٤مم اًم
ٞمقـمّل  ، وٓ ؿمؽَّ أنَّ (4) ًُّ ، يمام أٟمَّف (5)اـمَّٚمع قمغم سمٕمْمٝم٤م وأوم٤مد ُمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اًم

خٛم٦م اًمتل أوم٤مد ُمٜمٝم٤م يمثػماً   .(6) وىمع قمغم يمثػٍم ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمْمَّ

٦م اعمتـ ؼ ُمـ ؾمالُم٦م اًمٜمص  وصحَّ ، (7)وهذه اًمٕمقاُمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمُّٝم٤م وؾم٤مئُؾ شم٘مقدٟم٤م إمم اًمتح٘مُّ

 اًمذي هق صمٛمرة اًمتح٘مٞمؼ.

 (:ٖ 636)ت:   نتاب ابٔ َعِطهس .2

 قمٜمقان اًمٙمت٤مب:اًمتح٘مؼ ُمـ 

ٞمقـمّل قمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب أورده  ًُّ > (8)"ُمٗمحامت إىمران"ُم٘متْم٤ًٌم ذم ُم٘مدُم٦م  اإلُم٤مم اًم

ومل أضمده ُمًًٛمك قمٜمده ذم همػم هذا  ،"واإلمت٤مم اًمتٙمٛمٞمؾ" وم٤مىمتٍم ومٞمف قمغم ؿمٓمره إول:

 هق واإلمت٤مم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريػ واإلقمالم> وهذا اًمٕمٜمقان > ومت٤مم هذا اًمٕمٜمقان: اًمتٙمٛمٞمؾ(9)اعمقوع

 

                                                           

ضم٤مُمٕم٦م أم  ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مد.ط،  ،اًمٌٞمْم٤موي شمٗمًػم قمغم اًمًٞمقـمل . طم٤مؿمٞم٦مقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمريٜمٔمر ُمثاًل: اًمًٞمقـمل،  (3)

 .438، 4/396 ،اًم٘مرآن قمٚمقم ذم > واإلشم٘م٤من356، 3/333،  ه3646، اًم٘مرى

 .5;5، صاعمٗمٝمرس يٜمٔمر ُمثاًل: اعمٕمجؿ (4)

 وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف. ،323/:3، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متيمٙمت٤مب  (5)

 .83، صوآصم٤مره وطمٞم٤مشمف قمٍمه اًمًٞمقـمل اًمديـ يٜمٔمر: ضمالل (6)

 .ُمتٜمققم٦م ٟمامذج يمثػمة ى> وم٘مد طمق84ص، وُم٤م سمٕمده٤م إمم 76ص، اًمٕمريب ُمٜمٝمجف وشمٓمقره يٜمٔمر: حت٘مٞمؼ اًمؽماث (7)

قمدم شمٍمحيف سم٠مطمد أهؿ  اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد  ، ُمـ اًمًٞمقـملىمٚم٧م: وهذا مم٤م يٜمت٘مد قمغم اإلُم٤مم  ،9ص، ُمٗمحامت إىمران (8)

 قمٚمٞمٝم٤م.

ًْ وهق يُ  ،3/3:2،  سمٖمٞم٦م اًمققم٤مةذم  وأُم٤م ىمقًمف ( ىمٚم٧م:9) د شمّم٤مٟمٞمَػ اسمـ قم ٝمٞمكمّ "ٙمر:ٕمد  ًُّ > ومٝمذا وصٌػ "وِصَٚم٦م اإلقمالم ًمٚم

، ًمٚمٙمت٤مب ٓ شمًٛمٞم٦م ًمف> وم٢منَّ اًمّمٚم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمتٙمٛمٚم٦م واإلمت٤مم، ُمـ ىمقهلؿ: وصٚم٧ُم اًمٌمَء وصاًل وِصَٚم٦م. يٜمٔمر: اًمّمح٤مح

 ."وصؾ"ُم٤مدة  ،7/3:64
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 .(4)، وهٙمذا ذيمره سمٕمُض َُمـ شمرضمؿ ًمف(3)اعمث٧ٌم قمغم ٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب اعمخٓمقـم٦م

٦م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف:  اًمتح٘مؼ ُمـ اؾمؿ اعم١مًمػ وصحَّ

ٙمر إٟمدًمّز  ًْ ٞمقـمّل ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مؾ   يمت٤مب اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ٓسمـ قم ًُّ  اًم

 يمذًمؽ ذم طمٞم ز اًمِمٝمرة.، وذًمؽ ُم٤م جيٕمؾ اسمـ قمًٙمر قمٜمده (5)قمٜمٝم٤م يمذًمؽ ذم سمٕمض ُمّمٜمَّٗم٤مشمف

ٞمقـمّل وُمٕمروم٦م   ًُّ ٙمر إٟمدًمّز  اًم ًْ ، ووضمقد اعمٙمت٤ٌمت اًمتل يم٤من -رمحٝمام اهلل-سم٤مسمـ قم

ٙمر ىمٌؾ اًمًٞمقـمّل  ًْ ، يمؾُّ ذًمؽ (6)يٗمٞمد ُمٜمٝم٤م، ووضمقد ُمـ ٟمصَّ قمغم ٟم٦ًٌم هذا اًمٙمت٤مب إمم اسمـ قم

تٝم٤م قمٜمده، إو٤موم٦ًم إمم ؾمالُم٦م  ُمتـ اًمٙمت٤مب، وهمػمه يم٤من ًمف إصمر ذم صمٌقت هذه اًمٜم٦ًٌم وصحَّ

تف.  وصحَّ

ارج ًمٚمتَّح٘مٞمؼ ، وٓ (7)وشمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتَّح٘مٞمؼ اعمت٘مدُم٦م آٟمٗم٤ًم ُمٜمدرضم٦ٌم حت٧م اعمٗمٝمقم اعمٕم٤مس اًمدَّ

ٞمقـمّل  ًُّ مل خيُؾ ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتَّح٘مٞمؼ سمٛمٕمٜم٤مه   ؿمؽَّ أنَّ يمت٤مب )ُمٗمحامت إىمران( ًمإلُم٤مم اًم

٤مئد قمٜمد اعمت٘مدُملم، وؾمٞمٔمٝمر ذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م ًَّ  .اًم

 

 

 

 

 

 

                                                           

عمخٓمقـم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٙمت٤ٌمت واخلزاٟم٤مت ومٝم٤مرس اخمٓمقـم٤مت.  ومٝمرس ،اًمؽماث . ظمزاٟم٦مُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾيٜمٔمر:  (3)

وُمرايمز اعمخٓمقـم٤مت ذم اًمٕم٤ممل شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ أُم٤ميمـ وضمقد اعمخٓمقـم٤مت وأرىم٤مم طمٗمٔمٝم٤م ذم اعمٙمت٤ٌمت واخلزائـ 

 .56/733، اًمٕم٤معمٞم٦م

، 7ط ،أوم٤مق اجلديدة ؼ: جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ذم دارٞم٘محت .شم٤مريخ ىمْم٤مة إٟمدًمس. اعم٤مًم٘مل، قمكم سمـ قمٌد اهلليٜمٔمر:  (4)

 .345ص،  ه3625دار أوم٤مق اجلديدة،  سمػموت،

 .6/93، 546، 5/465، ( يٜمٔمر ُمثاًل: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن5)

 .3/377، اًم٘مرآن قمٚمقم ذم يٜمٔمر: اًمؼمه٤من (6)

 يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.  ،ٟٓمٕمدام اؾمتٕمامًمف قمٜمد اعمت٘مدُملم مىمٚم٧م: وهق همػم ُمًتٚمز (7)
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 املطًب ايجايح

 املكصٛد بؿِٗ ايرتاخ

ـ ُمـ اًمتَّّمقر اًمّمحٞمح ًمٗمٝمؿ اًمؽماث اًمذي ىم٤مم سمف اإلُم٤مم  ٞمقـمّل يمل ٟمتٛمٙمَّ ًُّ ُمـ   اًم

 > يم٤من ٓسمدَّ ُمـ ُمدظمٍؾ ٟمتٌلمَّ ومٞمف: اعم٘مّمقد سمٗمٝمؿ اًمؽماث."ُمٗمحامت إىمران"ظمالل يمت٤مسمف 

ـَ   اؾمتٕمداد واؾمتٞمٕم٤مسمف، وضمقدةَ  وإدرايمف اعمٕمٜمك، شمّمقرِ  وم٤مًمٗمٝمؿ: اًمٕمٚمؿ، وهق يٕمٜمل: طمً

هـ  ًمالؾمتٜم٤ٌمط. اًمذ 

م اًمتٕمريػ سمف وسمٞم٤من ُمٗمٝمقُمف  .(3)وأُم٤م اًمؽماث وم٘مد شم٘مدَّ

ٚمٗمٞم٦م  ُمّمٓمٚمح ومٝمؿ اًمؽماثويٛمٙمـ شمٕمريػ  ًَّ سم٠مٟمف: إدراك اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ أصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم

د  .(4)قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، واُمتالك آًم٦م آؾمتٜم٤ٌمط عم٤م يتجدَّ

ٞمقـمّل  وطمٞم٨م شمٌٞمَّٜم٤َّم اعم٘مّمقد ًُّ  ُمـ ومٝمؿ اًمؽماث> ضم٤مز ًمٜم٤م آٟمت٘م٤مل إمم إفمٝم٤مر شمٓمٌٞمؼ اإلُم٤مم اًم

 ."ُمٗمحامت إىمران"هلذا اًمٗمٝمؿ ُمـ ظمالل يمت٤مسمف  

 

 املطًب ايسابع

 ؾِٗ اإلَاّ ايطٝٛطٞ يًرتاخ َٔ خالٍ نتاب٘ َؿشُات األقسإ

ٞمقـمّل يم٤من ًم ًُّ ٦ٌم سم٤مًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وىمد َوًَمعَ إلُم٤مم اًم سمذًمؽ ُمٜمذ صٖمره،  : قمٜم٤مي٦ٌم ظم٤مصَّ

اله إلمت٤مم شمٗمًػم ؿمٞمخف ضمالل اًمديـ اعمحكّم: )ت:  ٖمػ أهَّ ( وقمٛمره  ه86:وهذا اًمقًمع وذاك اًمِمَّ

، سمؾ اؾمتٛمر ًمٞمثري اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م سمِمتَّك (5)( ؾمٜم٦مً 43آٟمذاك ) ، ومل يتقىمَّػ قمٓم٤مؤه قمٜمد ذًمؽ احلد 

 .اعمّمٜمَّٗم٤مت ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن

                                                           

 اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمتٛمٝمٞمد.شم٘مدم ذم  (3)

اعم٘مّمقد سم٤مُمتالك هذه أًم٦م: أٟمَّؽ رسمَّـام ىمرأت ؿمٞمئ٤ًم وومٝمٛمتف طمؼَّ اًمٗمٝمؿ، ًمٙمٜمَّؽ شمرى ومٞمف قمقزًا> ومتٕمٞمٜمؽ هذه أًم٦م ًمًد  ىمٚم٧م:  (4)

 > وًمالـم الع أيمثر طمقل ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمٗمٝمؿ اًمؽماث وأمهٞمتف.هذا اًمٕمقز

 ،اجلالًملم . شمٗمًػمقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،اًمًٞمقـمل ،حمٛمد سمـ أمحد ،اعمحكم ذم: وم٘مد ضم٤مء ذم آظمر شمٗمًػم ؾمقرة اإلهاء )يمام( 5)

م  ، ه92:: أن شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب يم٤من ذم ؾمٜم٦م );59ص ، د.ت،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة، 3ط أن  -ذم شمرمجتف-وىمد شم٘مدَّ

 ( ؾمٜم٦ًم.43> ومٞمٙمقن قمٛمره ) ه;6:وٓدشمف يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 
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ٞمقـمّل  إلُم٤مميم٤من ًمف إصمر ذم ومٝمؿ ا وهذه اًمٕمٜم٤مي٦م وهمػمه٤م مم٤م ًُّ ٚمػ  اًم ًَّ ًمؽماث اًم

قمغم اًمقضمف اعمراد، سمؾ وٟم٘مُده  "ُمٗمحامت إىمران"اعمّمٜمَّػ ذم قمٚمؿ اعمٌٝمامت، ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 

 .(3)ًمذًمؽ اًمؽماث ُمع ُم٤م يتامؿمك سمذًمؽ اًمٗمٝمؿ، ُمـ زي٤مدٍة، أو طمذٍف، أو اظمتّم٤مر

 حج مث هت متُّقمٜمد شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمـ دٓئؾ ذًمؽ اًمٗمٝمؿ: ُم٤م وىمع

 [.57]اًمٌ٘مرة: َّ جح مج

ٝمٞمكمُّ وم٘مد ضم٤مء ىمقل اإلُم٤مم  ًُّ ه٤م سمذًمؽ: آدم " يمام يكم: اًم ل ُمـ ؾمامَّ  زوضمف طمقا، وأوَّ

طملم ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمٕمف، وىمٞمؾ ًمف: ُم٤م هذه؟ ىم٤مل: أٟمٞمًتل، وشمٗمًػمه٤م: اُمرأة، ىمٞمؾ: وُم٤م اؾمٛمٝم٤م؟ 

ظمٚم٘م٧م ُمـ طمل> ويمٜمٞم٦م آدم اًمتل يمٜمتف هب٤م اعمالئٙم٦م: أسمق اًمٌنم، ىم٤مل: طمقا، ىمٞمؾ: ومل؟ ىم٤مل: ٕهن٤م 

صمؿ أظمذ يًتٓمرد ذم ذيمر أُمقٍر ٓ قمالىم٦م هل٤م  "...وىمٞمؾ: أسمق حمٛمد، يمٜمل سمٛمحٛمد ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

 .(4)سمتٕمٞملم اعمٌٝمؿ

ٞمقـمّل وأُم٤م  ًُّ طملم أدرك أنَّ اعمراد ُمـ شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ: سمٞم٤من ُم٤مهٞمتف ٓ ذيمر   اإلُم٤مم اًم

دي ـمريؼ ُمـ :(5)ضمرير اسمـ روى ،-سم٤معمد- طمقاء هل"ٗمك سم٘مقًمف:أظم٤ٌمره> وم٘مد ايمت ًُّ  :سم٠مؾم٤مٟمٞمده اًم

 ٕهن٤م: ىم٤مل طمقاء؟ ؾمٛمٞم٧م ومل: ىم٤مًمقا طمقاء،: ىم٤مل اؾمٛمٝم٤م؟ ُم٤م طمقاء قمـ آدمَ  اعمالئٙم٦م ؾم٠مًم٧م

 .(6)"طملٍّ  ُمـ ظمٚم٘م٧م

شمٗمٞمد اًم٘م٤مرئ  (7)وم٤مٟمٔمر: يمٞمػ اظمتٍم اًمٙمالم، وطمذف ُم٤م ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم، صمؿ زاد زي٤مدةً 

  اهْلاَُمم. (8)اًمٜمَِّٝمؿَ 

                                                           

 .9، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت ذم ُم٘مدُم٦م  ذًمؽوىمد سملم  (3)

 (.أ/5ق -/ب4ق) "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (4)

 .3/735، اًمٓمؼمي شمٗمًػم (5)

 .33، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت (6)

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ومل يّمٜمع  وأٟمف سم٤معمّد، صمؿ خترجيف وقمزوه ًمٚم٘مقل اًمذي ذيمره اًمًٝمٞمكمّ  "طمقاء" وهذه اًمزي٤مدة هل: سمٞم٤مٟمف ٟمٓمؼ اؾمؿ (7)

 ذًمؽ.

٦م سمٚمقغ: اًمٜمَْٝمَٛم٦مُ " :7/4269، ىم٤مل ذم اًمّمح٤مح (8)  :احلدي٨م وذم سمف، ُمقًمعٌ  أي: َُمٜمْٝمقٌم، ومٝمق سمٙمذا َٟمـِٝمؿَ  وىمد اًمٌمء، ذم اهلٛمَّ

> ىمٚم٧م: احلدي٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف صح٤مب اًمّمح٤مح أظمرضمف احل٤ميمؿ. "شسم٤مًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمقم سم٤معم٤مل َُمٜمْٝمقمٌ : يِمٌٕم٤منِ  ٓ َُمٜمْٝمقُم٤منِ »
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 املبشح ايجايح

 بٓا٤ اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚإثساؤٙ يًرتاخ

 ٚؾٝ٘ مخط١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ايبٓا٤ ٚبٝإ املساد ب٘.

ء اًمٌٜم٤مء ُمٕمروٌف، وهق: سمٜم٤مء  .(3)سمٕمض إمم سمٕمْمف سمْمؿ   اًمٌمَّ

٤مسم٘م٦م دُمٚم ٞمف: قم٤ٌمرُة  ًَّ ـِ واعمراد ُمـ اجلٛمٚم٦م اًم إّن " :اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م ( ه:2:)ت:   ظُمٚمدون اسم

.. .:وه٤م ؾمٌٕم٦مً ومٕمدُّ  >٠مًمٞمػ اًّمتل يٜمٌٖمل اقمتامده٤م وإًمٖم٤مء ُم٤م ؾمقاه٤ماًمٜم٤َّمس طمٍموا ُم٘م٤مصَد اًمتَّ 

ُـّ اًمقاطمد ىمد ٟم٘مّم٧م ُمٜمف ُم٤ًمئؾ أو ومّمقل سمح٥ًم اٟم٘م٤ًمم ُمقوققم وراسمٕمٝم٤م: > فأن يٙمقن اًمٗم

ُـّ سمٙمامل ُم٤ًمئٚمف  ؿ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ> ًمَِٞمْٙمُٛمَؾ اًمٗم ومَٞمْ٘مِّمُد اعمٓمَّٚمع قمغم ذًمؽ: َأْن ُيتٛم 

ُء ُمـ اًمتآًمٞمػ اًمتل هل أُّمٝم٤مٌت  وؾم٤مسمٕمٝم٤م:وومّمقًمف، وٓ يٌ٘مك ًمٚمٜم٘مص ومٞمف جم٤مل>  أن يٙمقن اًمٌمَّ

َٝم٤ًٌم> ومٞم٘مّمد سم٤مًمت٠مًمٞمػ: شمٚمخٞمص ذًمؽ، سم٤مٓظمتّم٤مر واإلجي٤مز،  ًْ وطمذف اعمتٙمّرر ًمٚمٗمٜمقن ُمٓمّقًٓ ُُم

 .(5)> ومٝمذا ُمٕمٜمك اًمٌٜم٤مء اعمراد ذم هذا اعمقـمـ(4)"إن وىمع

ٞمقـمّل ويم ًُّ اًمٚمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمام اسمـ  (6)ىم٤مئٛم٦ٌم قمغم هذيـ اعمٕمٜمٞملم ثػٌم ُمـ شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًم

ُؼ ظمٚمدون   ُمٕمٜمك اًمٌٜم٤مء ومٞمٝمام ٓ خيٗمك.، وحت٘مُّ

ٞمقـمّل واهتامم اإلُم٤مم  ًُّ شمٜم٤مُل اعمٙم٤مٟم٦َم اًمٕمٚمٛمٞم٦َم اًم٘مٞم ٛم٦م، وشمتٌقُأ ًمدى هبذا اًمٌٜم٤مء> ضمٕمؾ ُم١مًمٗم٤مشمِف  اًم

 .(7)"ُمٗمحامت إىمران"شمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم يمت٤مب  اًمٜم٤َّمفمر اعمٜمزًم٦َم اعمتٛمٞم زة يمام ؾمٞمٔمٝمر ذًمؽ ُمـ ظمالل

                                                           

درا اًمٙمت٥م  سمػموت،، 3احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل. اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط=

 وىم٤مل: هذا طمدي٨ٌم صحٞمح، وواوم٘مف اًمذهٌل. ،534سمرىمؿ  ،;3/38،  ه3633اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 ."سمٜمك"ُم٤مدة  ،3/524، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (3)

دار اًمٗمٙمر،  سمػموت،، 4. طؼ: ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدةٞم٘محت ،واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمربديقان اعمٌتدأ . قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد ،اسمـ ظمٚمدون (4)

 .954-3/953،  ه:362

ـْ ؾمٌ٘مف.( 5)  وسمٕم٤ٌمرٍة َأظْمٍَمُ وأووح> وم٢منَّ اًمٌٜم٤مَء يٙمقُن سمـ: إيراد اعم١مًمػ إو٤موم٦ًم قمٚمٛمٞم٦ًم ذم يمت٤مسمف، قمغم شمراث َُم

تفُمـ أًمٓمػ ُم٤م يذيمر ذم هذا اًم٤ٌمب (6)  .وىمد أـم٤مل ذم ذطمٝم٤م "اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"قمغم شمّمٜمٞمػ يمت٤مسمف  اًم٤ٌمقمث٦م ًمف : ىمّمَّ

 .49-3/38، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآنيٜمٔمر: 

ًمٙمـ قمغم وضمف اإلمج٤مل، وُم٤م ؾمٞم٠ميت ومٝمق قمغم وضمف  ،وىمد شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ اعمٌح٨م إول (7)

 اًمتَّٗمّمٞمؾ واًمتَّدًمٞمؾ.
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 املطًب ايجاْٞ

 .(1)األقٛاٍ إىل قا٥ًٝٗاعصٚ اإلَاّ ايطٝٛطٞ 

ٞمقـمّل قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ُمـ اعم٤ٌمدئ اًمتل أًمزم  ًُّ ذم اًمت٠َّمًمٞمػ هب٤م،  ُمٜمٝمَجفُ   اإلُم٤مُم اًم

  ذم أذيمر شمراين ٓ وهلذا" :(4)"اعمزهر"وىمد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف 
ٍ
 إمم ُمٕمزًوا إٓ طمروم٤مً  شمّم٤مٟمٞمٗمل ُمـ رء

 .(5)"ومٞمف ذيمر اًمذي يمت٤مسمف ُُمٌِٞم ٜم٤مً  اًمٕمٚمامء، ُمـ ىم٤مئٚمف

، وهق مم٤م سمٜم٤مه اإلُم٤مم "ُمٗمحامت إىمران"واًمتزام هذا اعمٌدأ فم٤مهٌر سمجالء ذم يمت٤مب 

ٞمقـمّل  ًُّ  قمغم شمراث ؾم٤مسم٘مٞمف، ووم٤مق سمف أصمَر ؾم٤مًمٗمٞمف.  اًم

قاهد  ٦م ُم٤م ىمٚمٜم٤مه: ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمآي٦م اًمٌ٘مرة، وهل  وُمـ أووح اًمِمَّ اًمتل يًتدلُّ هب٤م قمغم صحَّ

   :[ 322]أي٦م: َّجخ مح جح ُّ   ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٝمٞمكمُّ  ًُّ ٞمػ" وم٘م٤مل ذم شمٕمٞمٞمٜمف:  وم٠مُم٤م اإلُم٤مم اًم قم٤مدشمف قمغم  -، إٓ أٟمف "هق ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمَّ

ٙمر، وشمٌٕمف (7)مل يٕمُز ذًمؽ اًم٘مقَل إمم ىم٤مئٚمف -(6)اعمتٙمررة ًْ ٥م قمٚمٞمف  اسمـ قم قمغم ذًمؽ> ومٚمؿ يٕم٘م 

 .(8)ؿمٞمئ٤مً 

 

                                                           

تخري٩م وقمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م: أنَّ أيمثر يمت٥م اًمؽماث ٓ هتتؿ سمذيمر أيمثر اًمٜم٘مقل ُمٜمًقسم٦ًم إمم ( مم٤م ُيْم٤مقِمػ ُمـ ىمٞمٛم٦م اًم3)

أو اًمٌدهٞم٤مت. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمٌح٨م  ،ُمّم٤مدره٤م> اقمتامًدا قمغم أنَّ ذًمؽ ذم قمٍمهؿ يم٤من ذم طمٙمؿ اعمٕم٤مرف اعمٞمًقرة

  .434ص، اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث

دار اًمٙمت٥م  سمػموت،، 3. طؼ: وم١ماد قمكم ُمٜمّمقرٞم٘م. حتاعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م.  سمٙمرقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ،اًمًٞمقـمل (4)

 .4/495،  ه:363، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .336، 95، 46ص، إىمران مل يٚمتزم سمام ذيمره ووم٤مشمتف سمٕمض اعمقاوع، وُمـ ذًمؽ ُمثاًل: ُمٗمحامت اًمًٞمقـمّل  واإلُم٤مم (5)

( ُمقاوع وم٘مط. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم 5( ُمقاوع، ًمٙمـ مل يٕمُز ومل يقصم ؼ ُمٜمٝم٤م ؾمقى )32ومٗمل ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمثاًل، ذيمر ) (6)

ٝمٞمكمّ :ق -/ب 8)ق "خمٓمقط" ًُّ ٓ يٕمُز إىمقال ذم اًمٖم٤مًم٥م. يٜمٔمر:  /أ(> وىمد أؿم٤مر اًمديمتقر/ حمٛمد ومقزي إمم أنَّ اًم

  .74اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م، صٟمّمػم، حمٛمد ومقزي إسمراهٞمؿ. قمٚمؿ ُمٌٝمامت 

 /ب(.5)ق "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (7) 

 .97-89ص، اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (8)
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ٞمقـمّل  ًُّ ٞمػ،"قمٚمٞمٝمام> ومؽماه ي٘مقل ذم شمٕمٞمٞمٜمف: وهٜم٤م ي٠ميت سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًم  هق ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمَّ

 .(4)"، قمـ اسمـ قم٤ٌمس(3)أظمرضمف اسمـ ضمرير

ٞمقـمّل ومٝمذا ؿم٤مهٌد واطمٌد ُمـ ؿمقاهد  ًُّ ًٓم٦م قمغم سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًم قمغم  يمثػمة، حتٛمؾ اًمدَّ

ـْ ؾمٌ٘مف، ذم قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م، وشمقصمٞمؼ اًمٜمُّ٘مقل قمـ ٟم٤مىمٚمٞمٝم٤م  .(5)شمراث َُم

 

 ايجايحاملطًب 

 اعتُاد اإلَاّ ايطٝٛطٞ ع٢ً نتب اذتدٜح ٚايتؿاضري املطٓد٠

ُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف-ُمرضمع هذا اًمٕمٚمؿ   اعمَْحُض> ومال ي١مظمذ إٓ ُمـ: ىمقل : اًمٜمَّ٘مُؾ -(6)يمام شم٘مدَّ

ح٤مسم٦م.  قمـ أظمذيـ واًمت٤مسمٕملم قمٜمف، أظمذيـ ، وأصح٤مسمفط اًمٜمٌِل    اًمّمَّ

ٞمقـمّل  ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل فمٝمرت ومٞمٝم٤م: قمٜم٤مي٦ُم اإلُم٤ممِ  "ُمٗمحامت إىمران"ويمت٤مب  ًُّ  اًم

ٚم٦م.  سم٤معمّم٤مدر احلديثٞم٦م، إو٤موم٦ًم إمم يمت٥م اًمتَّٗمًػم اعمًٜمدة، وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م ذات اًمّم 

قاهد اًمداًم٦َّم قمغم شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م: ُم٤م أورده ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، وم٢مٟم٤َّم ٟمجد ذم  هذه وُمـ اًمِمَّ

قرة: أنَّ  ًُّ ٞمقـمّل  اًم ًُّ ، واقمتٛمد ذم شمٕمٞملم (7)( ُمقوٕم٤ًم ُمـ ُمقاوع اإلهب٤مم54ذيمر ) اإلُم٤مم اًم

، سمٞمٜمام اقمتٛمد ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م قمغم (8)ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم اعمًٜمدة شمٚمؽ اعمٌٝمامت قمغم: ُمّمدريـ ُمـ

                                                           

 .4/622، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (3) 

 .37ص، ( ُمٗمحامت إىمران4)

/أ(> واًمتٙمٛمٞمؾ 7/أ(، )ق4)ق "خمٓمقط"( وًمٚمقىمقف قمغم ُمزيد ُمـ أُمث٤مل شمٚمؽ اعمقاوع> يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم 5)

 .58، 45ص، > وُمٗمحامت إىمران332، 2;-::ص ،واإلمت٤مم

ُم٧م ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م، ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمتٛمٝمٞمد.( 6)   شم٘مدَّ

  .58-;4، صإىمران يٜمٔمر: ُمٗمحامت (7)

 ذاٟمؽ اعمّمدران مه٤م: شمٗمًػم اًمٓمؼمي، وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، وأيمثر اًمٜمَّ٘مؾ يم٤من ُمـ هذيـ اعمّمدريـ. يٜمٔمر ُمثاًل: ُمٗمحامت (8)

  .54، 53، 52ص ،إىمران
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ٚم٦م(3)( ُمّمدراً 34) وإذا ُم٤م ىم٤مرٟم٧م قمٛمَؾ اإلُم٤مِم . (4)، ودون ذًمؽ ُمّمدران ُمـ اعمّم٤مدر ذات اًمّم 

ٞمقـمل   ًُّ ـ ًمؽ:   اًم ٤مؾِمع، وشمٞم٘مَّ ٌَْقَن اًمِمَّ ٝم٤م> رأي٧م اًم
ًِ قرة ٟمٗم ًُّ ُمف ذم هذه اًم ُمع ُم٤م أورده َُمـ شم٘مدَّ

 ائد.وومقائٍد وز يم٤من ص٤مطم٥َم  أنَّ هذا اإلُم٤مم

ٝمٞمكمُّ وم ًُّ ، وأُم٤م ُمّم٤مدره ُمـ يمت٥م (5)( ُمقاوع32ذم يمت٤مسمف مل يذيمر ؾمقى ) ٤مإلُم٤مم اًم

، وأُم٤م ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم (6)احلدي٨م وم٤مصمٜم٤من، أوردمه٤م يمٚمٞمٝمام ذم شمٕمٞملم ُمٌٝمٍؿ واطمد

مجٕمف إمم اعمّمدريـ اًم٤ًمسم٘ملم، وذيمر دون ذًمؽ ُمّمدريـ: أطمدمه٤م ذم  (7)اعمًٜمدة، ومٙمت٤مب واطمدٌ 

ػمة(8)قمٚمقم اًم٘مرآن  ً ، وأظمر ذم اًم
(9). 

ٙمر ًْ َـّ ُمّم٤مدره ُمـ يمت٥م احلدي٨م مل شمٕمُد (:)( ُمقوٕم٤مً 48وم٘مد ذيمر )  وأُم٤م اسمـ قم ، ًمٙم

، (32)، وًمٞمس ًمف ٟم٘مؾ قمـ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة، ؾمقى قمـ يمت٤مٍب واطمد(;)ؾمقى أرسمٕم٦م ُمّم٤مدر

                                                           

شمٚمؽ اعمّم٤مدر هل: صحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚمؿ، وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، وؾمٜمـ أيب داود، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، وؾمٜمـ اسمـ  (3)

ُم٤مضمف> وُمًٜمد أمحد، وُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد، وُمًٜمد اًمٌزار، وُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، وُمًتدرك 

 .58-;4، صإىمران احل٤ميمؿ. يٜمٔمر: ُمٗمحامت

  .56ص ،إىمران اعمّمدران مه٤م: يمت٤مب اعمٕمٛمريـ ٕيب طم٤مشمؿ اجلِمٛمل، ويمت٤مب اعمٖم٤مزي ًمألُمقّي. يٜمٔمر: ُمٗمحامت (4)

ذم  ىمٚم٧م: وهذا ًمٞمس حمؾ اؾمتدراٍك قمٚمٞمف> طمٞم٨م ىمد سملمَّ /أ(> :ق -/ب 8)ق "خمٓمقط"يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (5)

  /أ(.4)ق "خمٓمقط"ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف: أٟمف يمت٤مب ُمقضمز. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم 

  /ب(.9)ق "خمٓمقط"ذاٟمؽ اعمّمدران مه٤م: ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (6)

  /ب(.9)ق "خمٓمقط"وذًمؽ اعمّمدر هق: شمٗمًػم اًمٓمؼمي. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (7)

٤مس. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (8) ٝمٞمكمُّ /أ(> ىمٚم٧م: وُم٤م قمزاه 9)ق "خمٓمقط"هق: ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمَّحَّ ًُّ ٤مس  اًم رمحٝمام -إمم اًمٜمحَّ

ُمٕم٤مين . أمحد سمـ حمٛمد ،٤مساًمٜمحَّ : . يٜمٔمر ه326ت،  اعمٗمنيـ جم٤مهد سمـ ضمؼمًمٞمس ُمـ ىمقًمف، سمؾ طمٙم٤مه قمـ إُم٤مم  -اهلل

  .377-4/367،  ه;362، ٘مرىضم٤مُمٕم٦م أم اًم ،، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م3ط ،اًم٘مرآن

   /ب(.8)ق "خمٓمقط"وذًمؽ اًمٙمت٤مب هق: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ إؾمح٤مق. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم ( 9)

  .327 -3;، صيٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( :)

واإلمت٤مم، جل٤مرود. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ وهذه اعمّم٤مدر هل: صحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚمؿ، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، واعمٜمت٘مك ٓسمـ ا (;)

 .325، ;;، 8;ص

. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 32) ٞميِصّ   .3;، صوذًمؽ اًمٙمت٤مب هق: شمٗمًػم ؾُمٜمَٞمد سمـ داود اعمِـّم 
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، وإظمػم ذم (4)، واًمث٤مين ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(3)( ُمّم٤مدر: أطمده٤م ذم اًمتَّٗمًػم5ون ذًمؽ ذيمر )ود

 .(5)اًمٗمرائض

د اًمٓمريؼ ًمإلُم٤مم ٞمقـمّل  ومجٞمع ُم٤م ؾمٌؼ، وهمػُمه مم٤م ُمٝمَّ ًُّ ـْ  > ًمٞمٗمقق اًم شم٠مًمٞمُٗمُف شم٠مًمٞمَػ َُم

ـْ ؾَمَٚمٗمف. َ
 ؾمٌ٘مف، ويٌٜمَل ذم يمت٤مسمف ُم٤ممل يت٠متَّ عمِ

 

 ايسابعاملطًب 

 .(4)يرتاخ َٔ ضبك٘ اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚتكٛميْ٘كد 

ٌَِٖمل ٌٞمُؾ اعمُٜمْ ًَّ ٕمك إمم إسمراِز اعمح٤مؾمـ، وشم٘مقيؿ اعم٤ًموئ، هق اًم ًْ  اًمٜمَّ٘مد اهل٤مدف اًمٌٜم٤َّمء اًمذي َي

٤مَه اًمٜم٤َّمس قمٛمقُم٤ًم، ومٙمٞمػ سمف إذا شمٕمٚمَّؼ سمٜم٘مد يمت٤مٍب ُمـ يمت٥م إئٛم٦م اًمذيـ هلؿ ومْمٌؾ قمغم  ؾُمُٚمقيُمٝم٤م دِمَ

 إُم٦م، ٓ ؿمؽَّ أنَّ ذًمؽ أومم وأطمرى.

قر اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم ٟم٘مد  ُمٜم٤م سمٕمض اًمّمُّ م ُمـ ُمٓم٤مًم٥م هذا اعمٌح٨م ىمدَّ وومٞمام شم٘مدَّ

د ذًمؽ إيْم٤مطم٤ًم، وٟمٙمٛمٚمف شمٗمّمٞماًل، ُمـ ظمالل ُم٤م ًمؽماث ُمـ ؾمٌ٘مف، وؾمٜمزي اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل  

 يكم:

 سطٔ اإلجياش:

 اًمتَّّمٜمٞمػ ذم سمٞم٤من ُمٌٝمامت اًم٘مرآن همروف إؾم٤مس: سمٞم٤مُن ذًمؽ اعمٕمٜمِل  سم٤مإلهب٤مم> ًمذا يم٤من

 .(7)آىمتّم٤مر قمغم ذًمؽ أومم ُمـ اإلؾمٝم٤مب سم٤مؾمتٓمراداٍت شمزيد ذم اعمٌٜمك

                                                           

 .322، صيٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ،ُمّمدر اًمتَّٗمًػم هق: اًمتَّحّمٞمؾ ًمٗمقائد يمت٤مب اًمتَّٗمّمٞمؾ اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ًمٚمٛمٝمدوّي  (3)

 .;;، صهق: يمت٤مب اًمٜم٤َّمؾمخ واعمٜمًقخ ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمّل. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (4)

  .4;، صهق: يمت٤مب اًمٗمرائض عمحٛمد سمـ ؾُمْحٜمُقن اعم٤مًمٙمّل. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (5)

 وم٢منَّ مم٤م يٜمت٘مد قمٚمٞمف: ىمقًمف قمٜمد شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ ذم آي٦م اًمٜمَّٛمؾ: ُمـ اًمٜمَّ٘مد> اًمًٞمقـملوهذا ٓ يٕمٜمل: ظمٚمقَّ ُمّمٜمَّػ اإلُم٤مم ( 6)

، وهذا ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م "قمج٤مئٌف ذم اًمٙمرُم٤مين ذيمره وأري٤مء، داود مه٤م":[ ىمقًمف;3]أي٦م: َّهب مب خب حبُّ

 ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:وم٤مشمف ذيمر مجٚم٦ٍم ُمـ اعمٌٝم٤مت، وىمد ذيمره٤م همػمه، وُمـ  اًمتل مل ينم إًمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ: وم٢منَّ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

[ مل يقوح أول ُمـ ؾمجد ُمـ اعمالئٙم٦م، ُمع ذيمر اًمًٝمٞمكّم ًمذًمؽ، ومل ينم إًمٞمف. يٜمٔمر: 56]اًمٌ٘مرة: َّحب جب هئ  ُّ

 .:9، 33، ص/ب(، وُمٗمحامت إىمران4)ق "خمٓمقط"اًمتٕمريػ واإلقمالم 

همرر "> قم٤مد وصٜمَّػ خمتٍمًا ًمف هق ويم٤من ُمٓمقًٓ  ،"اًمت ٌٞم٤من"> ومٌٕمد أن أًمَّػ يمت٤مسمف  وىمد وَمٓمِـ هلذا: اإلُم٤مم اسمـ مج٤مقم٦م (7) 

 ."اًمت ٌٞم٤من عمٌٝمامت اًم٘مرآن
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ّْم٧َم اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ٞمقـمّل  اإلُم٤مميمت٤مب  > وضمدت(3)وإذا شمٗمحَّ ًُّ ـَ ُم٘م٤مًٓ  اًم أطمً

  :[ 8]ص: َّ زت  رت يب ُّ : ىمقًمف شمٕم٤ممم:(4)وَأْوضَمَز سمٞم٤مٟم٤ًم، وسمره٤من ذًمؽ ُم٤م يكم

ٙمرٍ اإلُم٤مم  وم٠مُم٤م ًْ .. طملم .هؿ أذاف ىمريش"> وم٘مد أؾمٝم٥م ذم اعم٘م٤مم، سم٘مقًمف: اسمـ قَم

ذم شمٚمؽ  صمؿَّ ذيمر احلقار اًمذي دار سمٞمٜمٝمؿ "...ط ُمَِمْقا إمم أيب ـم٤مًم٥م ويمٚمَّٛمقه ذم أُمر رؾمقل اهلل

 .(5)احل٤مدصم٦م

ًُّ  اإلُم٤ممُ وأُم٤م   زاد ُُمَٕمٞمط، أيب سمـ قُمْ٘م٦ٌم أي: جم٤مهد ىم٤مل"وم٠َمْوضَمَز اًمٌٞم٤من ىم٤مئاًل:  لُّ ٞمقـماًم

يُّ  د  ًُّ  أظمرضمٝمام يٖمقث، سمـ وإؾمقد اعمٓمٚم٥م، سمـ وإؾمقد وائؾ، واًمٕم٤مص سمـ ضمٝمؾ، وأسمق: اًم

 .(7) " (6)طم٤مشمؿ أيب اسمـ

ح٤من  ـُ اًمٌٞم٤مِن يقو  ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل يم٤مٟم٧م داومٕم٦ًم ًم٘مٌقل وهذا اإلجي٤مُز وطمً

ٞمقـمّل  ًُّ  .ُم١مًمَّٗم٤مت اإلُم٤مم اًم

 سرف االضتطسادات:

ٞمقـمّل  ًُّ قمٜمد اًمتزاُمف اإلجي٤مز، سمؾ دم٤موزه ًمٞمٛمتدَّ إمم طمذف ُم٤م ٓ   مل ي٘مػ ٟم٘مُد اإلُم٤مِم اًم

 يراه ُمٜم٤مؾم٤ًٌم.

 

 

 

                                                           

ٝمٞمكمُّ  (3) ًُّ َٙمر،اًم ًْ ٞمقـمّل و ، واسمـ قم ًُّ  .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم- اًم

 .337، صإىمران /ب(> ُمٗمحامت:6)ق "خمٓمقط"هٜم٤مك ُمقاوع همػم هذه> يٜمٔمر: ُمثاًل: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (4) 

 .563، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 5)

وإًمٞمف  ،43/373، ووىمٗم٧م قمٚمٞمف ذم: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ،32/5458، مل أىمػ قمٚمٞمف ذم: شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ جم٤مهدىمقل  (6)

ٞمقـمّل  ًُّ > 9/368، ، د.تدار اًمٗمٙمر سمػموت،د.ط،  ،اًمدر اعمٜمثقر ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ذم: اًمًٞمقـمل قمزا اإلُم٤مم اًم

دي ًُّ ؼ: ؾم٤مُمل ٞم٘م، حتإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ، اسمـ يمثػم،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وهق ُمذيمقٌر ذم:  ومل أضمده أؿم٤مر إمم ىمقل اًم

 .9/75،  ه3642، دار ـمٞم٦ٌم ،، اًمري٤مض4. طؾمالُم٦م

 .5;، صإىمران ُمٗمحامت (7)
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 وؾمٞم٘متٍم احلدي٨م قمغم سمٞم٤من اصمٜملم ُمـ شمٚمؽ اعمقاوع، وذًمؽ ومٞمام يكم:

قر: .3 ًُّ  ذيمر أؾمامء اًم

ٙمر ًْ ٞم٤مت ؾمقرة (3)يًتٓمرد سمذيمر أؾمامء ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ومحلم ٟمجد اسمـ قَم ، وُمًٛمَّ

ٞمقـملَّ > ٟمَ (5)، ويًتٓمٞمؾ سمذيمر آؾمؿ أظمر ًمًقرة اًمٜمَّحؾ، وأؾمامء اًمٜمَّحؾ(4)اًمتقسم٦م ًُّ جد اإلُم٤مم اًم

 ُمـ ذًمؽ 
ٍ
ق إمم رء مل يتٓمرَّ

(6). 

 إيراد طمقادَث شمتٕمٚمَّؼ سم٤معمٌٝمؿ: .4

ٝمٞمكمّ وهذا ُمـ  ًُّ  ٰذُّ" ، وُمـ ذًمؽ: ىمقًمف:آؾمتٓمرادات اًمتل شُمٜمَْت٘مد قمغم اإلُم٤مم اًم

يٕمٜمل: سم٤مإلؾمالم، وهق زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ [، 59]إطمزاب: ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ٌْلٌّ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م> وم٤مؿمؽماه طمٙمٞمؿ سمـ  ذاطمٞمؾ، وي٘م٤مل: ذطمٌٞمؾ، يمٚمٌلٌّ ُمـ ىمْم٤مقم٦م، ووىمع قمٚمٞمف ؾم

 .(7) "...طمزام

ٞمقـمل ًُّ هق  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ هنُّ" ايمتٗمك سم٘مقًمف: سمٞمٜمام ٟمجد اإلُم٤مم اًم

 .(8)"زيد سمـ طم٤مرصم٦م

ٞمقـملُّ  ًُّ م: صدُق ُم٤م ُٟمِٕم٧َم سمف اإلُم٤مَم اًم ؼ، اعمدىم ؼوىمد فمٝمر ًمٜم٤م ومٞمام شم٘مدَّ . وٓ (9): إٟمف اعمُح٘م 

ٞمؾ> خُي٤َمجِلُؽ ُـّ سمٕمد اـم القمؽ قمغم ُم٤م ؾمٚمػ سمٞم٤مٟمف ُمـ سمٜم٤مئف وٟم٘مده اًمٜمٌَّ ؿمؽٌّ ذم اؾمتح٘م٤مىمف  (:)أفم

 ًمذًمؽ اًمقصػ اًم٘مقيؿ.

                                                           

 .59، صيٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (3)

 .395اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صيٜمٔمر:  (4)

 .444اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صيٜمٔمر:  (5)

 .85 ،73، 32، صيٜمٔمر: ُمٗمحامت إىمران (6)

 /أ(.59اًمتٕمريػ واإلقمالم )ق (7) 

/ب، 5)ق "خمٓمقط"> وًمٚمقىمقف قمغم ُمزيد ُمـ هذه اعمقاوع يٜمٔمر ُمثاًل: اًمتٕمريػ واإلقمالم 9:، صُمٗمحامت إىمران (8)

، 56، 45، ص> وُمٗمحامت إىمران552، ص/أ(> واًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم;5/أ، ق:5/ب، ق59ب، ق-/أ:/أ، ق7ق

58 ،:; ،;2 ،;4. 

 .32/96، اًمذه٥م ؿمذرات (9)

 ."ظمٚم٩م"ُم٤مدة  ،3/533، يٜمٔمر: اًمّمح٤مح .ؿَمَٙمْٙم٧ُم  إذا وذًمؽ: رٌء، ُمٜمف صدري ذم ي٘م٤مل: خت٤مًَم٩َم  (:)
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 املطًب ارتاَظ

ُّٛع َصادز اإلَاّ ايطٝٛطٞ  تٓ

ٞمقـمّل  ًُّ ختتٚمػ  -ذم ُم٘مدُم٦م يمتٌف-ذم اًمتٜمقيف إمم ُمّم٤مدره اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م   قم٤مدُة اإلُم٤مم اًم

، وذم أظمرى: ُيْٚمِٛمُح إعِم٤َْمطم٦ًم (3)ُمـ يمت٤مب إمم يمت٤مب> ومٗمل سمٕمْمٝم٤م: ٟمصٌّ سيح إمم ُمّم٤مدره

 .(4)جُمَْٛمٚم٦مً 

، هق اًمٜمَّٝم٩م اًمث٤مين> وإٟمقاع اًمتل اقمتٛمد "ُمٗمحامت إىمران"واًمٜمَّٝم٩م اًمذي ضمرى قمٚمٞمف ذم 

 قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف أرسمٕم٦م:

 .يمت٥م احلدي٨م .3

 .اًمتٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة .4

 .يمت٥م اًمتٗمًػم .5

 .(6)قمٜمد قمدم وضمقده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمت٘مدُم٦م (5)ُمّم٤مدر إىمقال .6

ـَ  ٞمقـملُّ اسم ًُّ ع وذاك اًمتٜمقيف ىم٤مرب ومٞمف اًم ٤مينَّ  وهذا اًمتٜمقُّ ًَّ ٙمر اًمٖم ًْ > -ُمع زي٤مدٍة قمٚمٞمف-قم

ٙمر ىمد أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف إمم مجٚم٦م ُمّم٤مدره اعمجتٛمٕم٦م ذم: يمت٥م اًمتَّٗم٤مؾمػم، ويمت٥م  ًْ ـَ قم وم٢منَّ اسم

وم٤مىمتٍمت ُمّم٤مدره قمغم: َٟمَ٘مَٚم٦ِم  ، وأُم٤م اإلُم٤مم اًمًٞمٝمكمُّ (7)إظم٤ٌمر، وشمّم٤مٟمٞمػ اًمٕمٚمامء وإطم٤ٌمر

ٞمقـمّل > وُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم (8)إظم٤ٌمر، واًمٕمٚمامء إطم٤ٌمر ًُّ ، وأصحُّ ُمـ ضمٝمتلم:  اًم  ذم هذا أدقُّ

                                                           

 وخلّمتف اًمٙمت٤مب هذا قمغم ٟمٔمرهت٤م اًمتل اًمٙمت٥م أؾمامء وهذه" ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: ،3/54، يٜمٔمر ُمثاًل: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( 3)

 طم٥ًم اًمٗمٜمقن> ومٝمذا ٟمصٌّ سيح. ، صمؿ هد أؾمامء شمٚمؽ اًمٙمت٥م ُم٘مًاًم إي٤مه٤م"...ُمٜمٝم٤م

. د.ط، وٌٓمف وصححف: أمحد قمٌد اًمِم٤مذم .ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًمٜم٘مقل . ًم٤ٌمبقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،اًمًٞمقـمليٜمٔمر ُمثاًل:  (4)

 اًمٜمزول، أؾم٤ٌمب ذم اًمٜم٘مقل ًم٤ٌمب: ؾمٛمٞمتف يمت٤مب ومٝمذا: وسمٕمد"ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: ،5، ص، د.تدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت،

ّمتف رشمف وإصقل، احلدي٨م ضمقاُمع ُمـ: ًمـخَّ ح سم٠مؾمامء شمٚمؽ اعمّم٤مدر يمام  > ىمٚم٧م:"اًمٜم٘مقل أهؾ شمٗم٤مؾمػم ُمـ وطمرَّ ومٝمٜم٤م مل يٍمَّ

 صٜمع ذم يمت٤مسمف اًم٤ًمسمؼ.

ٝمٞمكّم واسمـ قمًٙمر ( 5) ًُّ  .-رمحٝمام اهلل-ىمٚم٧م: ويدظمؾ ومٞمٝم٤م دظمقًٓ أوًمٞم٤ًم: يمت٤مسم٤م اًم

 .9ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت (6)

 .57، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 7)

 ./أ4ق، "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (8)



 أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل : د.إقمداد....           )ُمٗمحامت إىمران قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن 
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 إومم: أٟمف قملمَّ شمٚمؽ اعمّم٤مدر وىمٞمَّده٤م، ومل يذيمره٤م ُمٓمٚم٘م٦ًم.

أٟمف شم٘مٞمَّد سم٤مًمٜمَّ٘مؾ ُمـ اًمٙمت٥م إصٞمٚم٦م اعمًٜمدة، وهل: يمت٥م احلدي٨م، ويمت٥م اًمتٗمًػم  اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اعمًٜمدة، وٓ يٜمت٘مؾ ًمٖمػمه٤م إٓ إذا مل جيد اًمتَّٜمّمٞمص ومٞمٝم٤م.

 ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ: )ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م(:وًمٜم٠مظمذ 

ٝمٞمكمَّ  ًُّ   ذيمر ومٞمٝم٤م ُمقوٕملم يتٕمٚمَّؼ هبام اإلهب٤مم، ومه٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومٜمجد اإلُم٤مَم اًم

، وم٠مُم٤م إول (4)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ و (3)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ

 .(6)، وأُم٤م اًمث٤مين ومذيمر ذم شمٕمٞمٞمٜمف طمديث٤ًم دون أن خيرضمف(5)ومٕمٞمَّٜمف دون أن يٕمزوه إمم ىم٤مئٚمف

ٙمر صمؿ أشمك سمٕمده ًْ ، ًمٙمٜمَّف اؾمتدرك قمٚمٞمف ذم شمٕمٞملم اعمقوِع إول> (7)ومٚمؿ يزد قمٚمٞمف  اسمـ قم

 .(9)، ًمٙمـ مل خيرضمف(8) ومذيمر أٟمف ُمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس

ٝمٞمكمُّ  ًُّ ٞمقـملُّ وم٠مسم٘مك ُم٤م ذيمره اإلُم٤مُم اًم ًُّ ، وزاد ُمقوٕم٤ًم -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام-وأُم٤م اإلُم٤مم اًم

َـّ اعمالطمظ: أٟمف ذم شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ ذم هذا ، (:)َّ جه ين ىن من  ُّ صم٤مًمث٤ًم وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: وًمٙم

، وُمًٜمد (32)، هل: شمٗمًػم اسمـ ضمرير(;)اعمقوع وذم اعمقوع إظمػم وم٘مط، أطم٤مل قمغم مخ٦ًم ُمّم٤مدر

                                                           

ٞمقن، هؿ: ٌَّّ ٰى ٰرُّ (3) دي٘مقن، اًمٜمٌَّ ٝمداء، واًمّم  ٤محلقن، واًمِمُّ ه يمام واًمّمَّ  ذم إىمران ُمٗمحامت .اًمٜم٤ًمء آي٦م ومنَّ

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران اًمٜمَّّم٤مرى. ُمٗمحامت واًمث٤مين اًمٞمٝمقد، إول: َّّٰ ِّ ُّ َُّّ (4)

 (.ب/4)ق "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (5)

 (.ب/4)ق "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (6)

ٝمٞمكّم " :58، صوىمد سملمَّ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ،59، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 7) ًُّ رمحٝمام -أٟمف ٓ يذيمر ُمـ اعمٌٝمامت إٓ ُم٤م وم٤مت اإلُم٤مم اًم

 ."ُم٤م ومٞمف ، إٓ إذا اىمت٣م شمٜمٌٞمٌف ذيمَر ذًمؽ اعمقوع> ومٞمذيمره ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم-اهلل

ٞمقـمّل  اإلُم٤ممَ ىمٚم٧م: وهق مم٤م وم٤مت  ،59، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (8) ًُّ  اًمتٜمٌٞمُف قمٚمٞمف. اًم

 .:3/39، يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي .وهذا إصمر أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي (9)

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران اًم٘مٞم٤مُم٦م. ُمٗمحامت يقم هق:  َّ  ين ىن ُّ  (:)

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت (;)

 .3/378، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (32)
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، وزاد وم٤مئدًة شمتٕمٚمَّؼ (6)، وشمٗمًػم اسمـ ُمردويف(5)، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي(4)، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن(3)أمحد

 سملم ظمالوم٤مً  ومٞمف أقمٚمؿ وٓ" (: ه549)ت:  سم٤معمقوع إظمػم، وهل ىمقل اسمـ أيب طم٤مشمؿ

 ، وهبذا شمّمٌح اعمّم٤مدُر ؾمت٦ًم> ًمٚمٜم٤مفمر واعمت٠مُمؾ.(7)"اعمٗمنيـ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  وُمث٤مل آظمر: )ؾمقرة آل قمٛمران(، قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 :[45]أي٦م: َّ ىم

ٝمٞمكمُّ  ًُّ مه٤م اًمٜمُّٕمامن سمـ قمٛمرو، واحل٤مرث سمـ " ذم شمٕمٞملم ُمٌٝمؿ أي٦م: ي٘مقل اإلُم٤مم اًم

ٙمر(8)ًمٙمٜمَّف أهمٗمؾ ذًمؽ قمـ اًمٕمزو واًمتَّقصمٞمؼ ،"زيد ًْ قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم> ومٚمؿ  ، وشمٌٕمف اسمـ قم

٥م قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤مً   .(9)يٕم٘م 

ٞمقـمّل  ًُّ ل"قمٚمٞمٝمام> ومؽماه ي٘مقل ذم شمٕمٞمٞمٜمف:  وهٜم٤م ي٠ميت سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًم  سمـ ٟمٕمامن ُمٜمٝمؿ: ؾُمٛم 

 أظمرضمف"، واقمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم اصمٜملم ُمـ اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م> وم٘م٤مل:(:)"زيد سمـ واحل٤مرث قمٛمرو،

 ."قم٤ٌمس اسمـ قمـ ،(32)طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،(;)ضمرير اسمـ

 :[4]أي٦م: َّ حب جب هئ ُّ وُمث٤مل صم٤مًم٨م: )ؾمقرة اعم٤مئدة(، قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

                                                           

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت،، 3. طـيقم٤مدل ُمرؿمد، وآظمر ،ؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطٞم٘م، أمحد سمـ طمٜمٌؾ. اعمًٜمد. حتاًمِمٞم٤ٌمين (3)

 .5:3;3، سمرىمؿ (54/345،  ه3643

ًٌُتل (4) ،  ه3636، اًمرؾم٤مًم٦مُم١مؾم٦ًم  سمػموت،، 4. طؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطٞم٘مطم٤ٌمن. حت اسمـ طم٤ٌمن. صحٞمح ، حمٛمد سمـاًم

 .8468، سمرىمؿ ،;36/35

، : ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم4. طأمحد ؿم٤ميمر حت٘مٞمؼ:. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، (5)

ـٌ همري٥م. ،75;4، سمرىمؿ ،7/424،  ه7;35  وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمً

ر اعمٜمثقر" زو إمم اًمًٞمقـمّل ىمٚم٧م: وهذا اًمٙمت٤مب ُمٗم٘مقد> وًمذًمؽ دمد هم٤مًم٥م ُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف> وم٢مٟمام يٕم( 6)  ."ذم اًمدُّ

ُمّمٓمٗمك  ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م: 3. طؼ: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥مٞم٘م. حتشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿطم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد.  أيب اسمـ (7)

 .3/53،  ه;363 ،اًم٤ٌمز

 (./أ7)ق "خمٓمقط"اًمتٕمريػ واإلقمالم ( 8)

 .2;-::، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (9)

 .45ص، إىمران ُمٗمحامت (:)

 .::8/4، اًمٓمؼمي شمٗمًػم (;)

 .4/844، طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمٗمًػم (32)
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ٝمٞمكمُّ  ًُّ ىمد أهمٗمؾ ذيمَر هذا اعمقوع اعمٌٝمؿ، قمغم أٟمف داظمٌؾ ذم طمد   وهٜم٤م ٟمجد اإلُم٤مم اًم

ٙمر (5)، ويمذًمؽ صٜمع ِصٜمُْقهُ (4)قمٜمف (3)اإلهب٤مم اًمذي ىمّمد رومع اًمٖملم ًْ ـُ قم ، ومٚمؿ يًتدرك هذا  اسم

 .(6)اعمقوع قمٚمٞمف

ٞمقـمّل  ًُّ  هق: قمٙمرُم٦م ىم٤مل" ىمد ؾمدَّ ذًمؽ اًمٜم٘مص> وم٘م٤مل ذم شمٕمٞمٞمٜمف: وهٜم٤م دمد اإلُم٤مم اًم

ٞمقـمّل  "(7)اًمَ٘مْٕمَدة ذو ًُّ  وم٘م٤مل: (8)ىمد ايمتٗمك ذم اإلطم٤مًم٦م قمغم ُمّمدٍر واطمدٍ   وهٜم٤م ٟمجد اإلُم٤مم اًم

َـّ ذًمؽ عم٤َّم يم٤من ومٞمف رٌء ُمـ اإلحي٤مء سم٠منَّ ذًمؽ اًم٘مقل اظمتٞم٤مر اإلُم٤مم اسمـ  ،(9)"ضمرير اسمـ أظمرضمف" ًمٙم

ٞمقـمّل ضمرير ًُّ ًمٗمت٦ٌم ، وهذه (;)" (:)رضم٥م سمف: اعمراد أنَّ  واظمت٤مر:" سم٘مقًمف: > اطمؽمز اإلُم٤مم اًم

 ًمٓمٞمٗم٦م سمٚمٞمٖم٦م.

 

                                                           

 ."هملم"ُم٤مدة  ،8/4397، اًمٚمٖم٦م شم٤مج يٜمٔمر: اًمّمح٤مح .قمٚمٞمف هُمٓم َل  أي: يمذا، قمغم ي٘م٤مل: هِملمَ  (3)

 (./أ4)ق "خمٓمقط"يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم ( 4)

٘مٞمؼ. يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (5) ٜمُْق: اًمِمَّ م  -رمحٝمام اهلل-> ىمٚم٧م: ووضمف ذًمؽ ومٞمٝمام "صٜمق"ُم٤مدة  ،5/534، اًمّم  شمِم٤مريمٝمام ذم اًمت٘مدُّ

ٞمقـمّل  ًُّ ُمـ واًمت٠مًمٞمػ. قمغم اإلُم٤مم اًم   ذم اًمزَّ

  .332، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 6)

، ؾُمـٛمل هبذا آؾمؿ> ٕنَّ اًمٕمرب يم٤مٟم٧م شم٘مٕمد ومٞمف قمـ إؾمٗم٤مر. يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م : سم٤مًمٗمتِح، واًمٙمُن ًمٖم٦ٌم ومٞمف،اًمَ٘مْٕمَدة (7)

  .4/732، اًمٙمٌػم اًمنمح همري٥م ذم اعمٜمػم > واعمّم٤ٌمح(;7/32

د سمرواي٦م ذًمؽ اًم٘مقل قمـ قمٙمرُم٦م  ، سمؾ ٕنَّ اسمـ ضمريروهذا آيمتٗم٤مء ًمٞمس ىمّمقرًا ُمٜمف  (8)  ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ - شمٗمرَّ

إو٤موم٦ًم إمم صٜمٞمع اًمًٝمٞمكم - ، قمغم أنَّ مجٚم٦ًم ُمـ اعمٗمنيـ ذيمروا هذا اًم٘مقل، ومل يًٜمدوه إمم خمرضمف اسمـ ضمرير-اعمّم٤مدر

اًمٕمزيز. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم  اًمٙمت٤مب شمٗمًػم ذم اًمقضمٞمز > يٜمٔمر ُمثاًل: اسمـ قمٓمٞم٦م، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م. اعمحرر-واسمـ قمًٙمر

 اعمًػم واسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم. زاد ،4/368،  ه3644دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  سمػموت،، 3قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد، ط

وأسمق طمٞم٤من  ،:3/72،  ه3644دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،  سمػموت،، 3اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، ط قمٚمؿ ذم

،  ه3642دار اًمٗمٙمر،  سمػموت،اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: صدىمل حمٛمد مجٞمؾ،  ذم اعمحٞمط حمٛمد سمـ يقؾمػ. اًمٌحر إٟمدًمز،

ٞمقـمّل (6/387 ًُّ ع ذم ُمّم٤مدره، واهلل أقمٚمؿ.  > ىمٚم٧م: وم٤ٌمًمٜمَّٔمر ُمـ هذه اًمزاوي٦م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اإلُم٤مم اًم   ىمد ٟمقَّ

  .58ص، إىمران ُمٗمحامت (9)

 .688/;، اًمٓمؼمي شمٗمًػم (:)

  .58ص، إىمران ُمٗمحامت (;)
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 امت١ـــــارت

ٞمقـملُّ  ًُّ ـْ ؾمٌ٘مف،  سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز عم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم اًم ُمـ حت٘مٞمؼ شمراث َُم

وم٠موضمز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م،  "ُمٗمحامت إىمران"وومٝمٛمف، واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف> ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 

 وشمٚمٞمٝم٤م اًمتقصٞم٤مت، ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

 أٚاًل: )ايٓتا٥ر(:

ٚمػ جلٞمؾ اخلََٚمػ  -3 ًَّ صمف ضمٞمؾ اًم شمراث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن هق: اعمقروث اًمٕمٚمٛمّل اًمذي ورَّ

 ذم اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن.

قمٚمؿ ُمٌٝمامت اًم٘مرآن قمٚمؿ ذيٌػ، اقمتٜمك سمف: أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء، ًمٙمـ يذمُّ ُمٜمف: ُم٤م يم٤من ُمتٕمٚم ٘م٤ًم  -4

 سمٕمٚمٛمف. سمام ٓ وم٤مئدة شمرضمك ُمـ ُمٕمرومتف، أو يم٤من مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل 

ٞمقـمل -5 ًُّ إُم٤مٌم يمٌػم، وشمٙمقيٜمف اًمٕمٚمٛمّل سمدأ ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف> وىمد ؿمٝمد ًمف سم٤مإلُم٤مُم٦م   اإلُم٤مم اًم

طمؼ. ٤مسمؼ واًمالَّ ًَّ  سَمْٕمُد اًم

اومع ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مب ُمٗمحامت إىمران: اًمٜمَّ٘مص واًم٘مّمقر اًمٚمَّذان يم٤مٟم٤م يٙمتٜمٗم٤من اعم١مًمٗم٤مت  -6 اًمدَّ

 اًم٤ًمسم٘م٦م> ومج٤مء يمت٤مب اعمٗمحامت ًمًد  ذًمؽ اًمٜم٘مص، ورومع ذًمؽ اًم٘مّمقر.

ٞمقـمليم -7 ًُّ ُمـ اعمّمٜمٗملم، أو   ت٤مب ُمٗمحامت إىمران اؾمتٗم٤مد ُمٜمف ُمـ ضم٤مء سمٕمد اإلُم٤مم اًم

> وم٘مد اقمتٛمد قمٚمٞمف "اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م"ُمـ اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمتح٘مٞمؼ، ظمّمقص٤ًم ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 يمٚمٞم٦ًم ذم شمٕمٞمٞمٜمف ًمٚمٛمٌٝمامت. 

ُمع ـمٌٕم٦م يمت٤مب ُمٗمحامت إىمران ـمٌٕم٦ٌم يتٞمٛم٦م مل أىمػ قمغم ؾمقاه٤م، وهل ضمٞم دٌة ذم ٟمٗمًٝم٤م،  -8

 ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت.  
ٍ
 اومت٘م٤مره٤م إمم رء

ٞمقـمل -9 ًُّ ذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب اعمٗمحامت )يمت٥م:   اعمّم٤مدر اًمثالصم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًم

ٌَْٚمف ذم قمٚمؿ اعمٌٝمامت، وًمٙمـ  ٙمر، واسمـ مج٤مقم٦م( ًمٞم٧ًم يمؾَّ ُم٤م يُمت٥َِم ىَم ًْ ٝمٞمكّم، واسمـ قم ًُّ اًم

 يٛمٙمـ اًم٘مقل: سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م هل إؿمٝمر.

ٞمق -: ًُّ ذم شم٠مًمٞمٗمف: ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم، وآصٓمالح اعمٕمٛمقل   ـملمجع اإلُم٤مم اًم

 سمف قمٜمد اعمٕم٤مسيـ.



 أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل : د.إقمداد....           )ُمٗمحامت إىمران قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن 
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ٞمقـمل -; ًُّ وسمٜم٤مؤه قمغم شمراث ُمـ ؾمٌ٘مف> ومخرج  فمٝمر ذم ُمٗمحامت إىمران: ومٝمؿ اإلُم٤مم اًم

ا سم٤مًمٗمقائد واًمزوائد احل٤ًمن، ُمزيٜم٤ًم سمٕمزو إىمقال،  ق  ًُ يمت٤مسمف ُمِمتٛماًل قمغم طمًـ اإلجي٤مز، َُمْٙم

، وم٤مًمٕمزو اعمخرضم٦م ُم ـْ ـ يمت٥م احلدي٨م واعمّمٜمَّٗم٤مت اعمًٜمدة ُمـ شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن، وم٢من مل َيُٙم

 إمم اًم٘م٤مئؾ ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم.

ٞمقـمل -32 ًُّ  هم٤مًم٦ٌم، وُمٞمزٌة ذم شمآًمٞمٗمف فم٤مهرة. إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م صٗم٦ٌم ذم يمت٥م اإلُم٤مم اًم

 ثاًْٝا: )ايتَّٛصٝات(:

ٞمقـمل -3 ًُّ ي٠ميت يمثػمًا سمّمٗم٦ٍم قم٤مُم٦م، ويٖمٞم٥م سمقضمٍف أيمثر وأيمؼم   اًمٙمالم قمغم شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًم

٦م> ًمذا ٓ شمزال احل٤مضم٦م إمم: اًمٙمالم قمـ يمؾ  ُمّمٜمَّػ  سمقضمٍف  -ٓ ؾمٞمام اعمِمٝمقرة-سمّمٗم٦ٍم ظم٤مصَّ

اًمتل سمذهل٤م هذا اإلُم٤مم ُمـ ظمالًمف، ٓ شمزال هذه احل٤مضم٦م اًمتح٘مٞمؼ ظم٤مص، وإسمراز ضمٝمقد 

 ىم٤مئٛم٦م.

ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ أؾم٤مٟمٞمد أطم٤مديثف اعمرومققم٦م> ًمذا ًمق  جمٛمققم٦مٍ  سمٜم٘مدِ  َل ٔمِ طَم  إىمران يمت٤مب ُمٗمحامت -4

ٜم٤مقم٦م احلديثٞم٦م> ومًقف  ى هلذا اجل٤مٟم٥م ُمـ يم٤من ذا أهٚمٞم٦م، إو٤موم٦ًم إمم اؾمتخراج اًمّم  شمّمدَّ

 ي٘مػ قمغم ُم٤مدة ص٤محل٦م ضمٞمدة.

اعمٜمٕمؿ اعمُْٙمِرم، وأصكم قمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف، وقمغم آًمف وصحٌف وأظمػمًا وم٠ممحد اهلل 

 وؾمٚمؿ.
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 ٚاملسادعاملصادز 
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

، 3حت٘مٞمؼ: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م. ط شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد.  -3

 . ه;363ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز،  ،اًمًٕمقدي٦م

اسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم. زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق  -4

 . ه3644اًمٕمريب، دار اًمٙمت٤مب  سمػموت،، 3اعمٝمدي. ط

اسمـ اًمٕمامد، قمٌد احلل سمـ أمحد. ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م. حت٘مٞمؼ: حمٛمقد  -5

 . ه3628دار اسمـ يمثػم، سمػموت،  ،، دُمِمؼ3إرٟم٤مؤوط. ط

دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت،  ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم.اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ.  -6

 . ه2;36

ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب. حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اسمـ ظمٚمدون، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد.  -7

 . ه:362دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ، 4ؿمح٤مدة. ط

دار سمػموت، ، 3اسمـ دريد، حمٛمد سمـ احلًـ. مجٝمرة اًمٚمٖم٦م. حت٘مٞمؼ: رُمزي سمٕمٚمٌٙمل. ط -8

 م.9:;3اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 

دار إطمٞم٤مء سمػموت، ، 3حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ضمٗم٤مل. ط اعمخّمص.اسمـ ؾمٞمده، قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ.  -9

 . ه3639ًمؽماث اًمٕمريب، ا

اسمـ قمًٙمر، حمٛمد سمـ قمكم. اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريػ واإلقمالم. حت٘مٞمؼ: طمًـ  -:

 . ه:363دار اًمٗمٙمر،  ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دُمِمؼ ،، سمػموت3ُمروة. ط

اسمـ قمٓمٞم٦م، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م. اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز. حت٘مٞمؼ: قمٌد  -;

 . ه3644دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 3اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد. ط

 . ه3636دار ص٤مدر، سمػموت، ، 5اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم. ًم٤ًمن اًمٕمرب. ط  -32

ًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: صدىمل حمٛمد أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، حمٛمد سمـ يقؾمػ. اًمٌحر اعمحٞمط ذم ا -33

 . ه3642دار اًمٗمٙمر، سمػموت، مجٞمؾ. 
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، 8أسمق ؾمٚمٞمامن، قمٌد اًمقه٤مب سمـ إسمراهٞمؿ. يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل صٞم٤مهم٦م ضمديدة. ط -34

 . ه3638دار اًمنموق، سمػموت، 

أسمق قمٌٞمد اهلروي، أمحد سمـ حمٛمد. اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م. حت٘مٞمؼ: أمحد اعمزيدي.  -35

 . ه;363زار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، ُمٙمت٦ٌم ٟم ،، اًمًٕمقدي٦م3ط

، 3اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. صحٞمح اًمٌخ٤مري. حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس. ط -36

 . ه3644دار ـمقق اًمٜمج٤مة، سمػموت، 

ًٌُتل، حمٛمد  -37 سمػموت، ، 4حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط. طسمـ طم٤ٌمن. صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن. اًم

 . ه3636ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

، 3وأصم٤مر. حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل. طاًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم. ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  -38

دار  ،دُمِمؼ ،درا ىمتٞم٦ٌم، طمٚم٥مسمػموت،  ،ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، دُمِمؼ ،يمراشمٌم

 . ه3634دار اًمقوم٤مء،  ،اًم٘م٤مهرة ،اًمققمل، اعمٜمّمقرة

ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم  ،، ُمٍم4حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر. ط ؾمٜمـ اًمؽمُمذي.، حمٛمد سمـ قمٞمًك. اًمؽمُمذي -39

 . ه7;35وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، 

 . ه3645دار قمامر،  ،، قمامن3اًمتٙمريتل، هم٤مٟمؿ سمـ ىمدوري. حم٤مضات ذم قمٚمقم اًم٘مرآن. ط -:3

اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد. يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ.  -;3

 . ه3625دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 3ط

ؾ سمـ مح٤مد. اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: أمحد قمٓم٤مر. اجلقهري، إؾمامقمٞم -42

 . ه3629دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ، 6ط

 ،سمٖمداد يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن. ،ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل ،طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م -43

 م.63;3ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، 

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.  ،احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -44

 . ه3633درا اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 3ط

ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل قمٍمه وطمٞم٤مشمف وآصم٤مره وضمٝمقده ذم اًمدرس  ،محقدة، ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن -45

 . ه3632اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ، 3اًمٚمٖمقي. ط
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 م.7;;3دار ص٤مدر، وت، سمػم، 4ط ،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ،احلٛمقي، ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل -46

سمٕمض اعمٌٝمامت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م(. جمٚم٦م اًمٕمٚمقم  ،حمٛمد ؾمٚمٞمامن ،طمٞمدر -47

 م.4235(، 8واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد )

، 3ط ،اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل أؾم٤مؾمٞم٤مشمف اًمٜمٔمري٦م ومم٤مرؾمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،دويدري، رضم٤مء وطمٞمد -48

 . ه3643دار اًمٗمٙمر،  ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دُمِمؼ ،سمػموت

دار  ،د.ط، اًم٘م٤مهرة ،اًمؽماث اًمٕمريب ُمٜمٝمجف وشمٓمقره :حت٘مٞمؼ ،قمٌد اعمجٞمد د.دي٤مب،  -49

 .اعمٕم٤مرف

سمػموت، ، 4ط ،حت٘مٞمؼ: زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من ،جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ،اًمرازي، أمحد سمـ وم٤مرس -:4

 . ه3628ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

سمػموت، ، 7ط ،حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،خمت٤مر اًمّمح٤مح ،اًمرازي، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -;4

 . ه3642اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م،  ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م

حت٘مٞمؼ: صٗمقان  ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، احلًلم سمـ حمٛمد -52

 . ه3634اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م،  ،دار اًم٘مٚمؿسمػموت،  ،، دُمِمؼ3ط ،قمدٟم٤من اًمداودي

يمٚمٞم٦م  ،ُمٍم ،3ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمًٞمقين ،شمٗمًػم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤ميناًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين،  -53

 . ه3642أداب، 

 . ه3646، 34ط ،دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،اًمروُمل، ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ -54

حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ  ،ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسشم٤مج اًمٕمروس  ،اًمزسمٞمدي، حمٛمد سمـ حمٛمد -55

 دار اهلداي٦م، د. ت. ،اعمح٘م٘ملم. د. ط، اًمري٤مض

، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ. ط ،اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -56

 . ه3598دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م،  ،ُمٍم

 م.4224درا اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ، 37اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد. إقمالم. ط -57

سمػموت، ، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمقن اًمًقد. ط أؾم٤مس اًمٌالهم٦م.اًمزخمنمي، حمٛمقد سمـ قمٛمر.  -58

 . ه;363دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
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 ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًم٘م٤مهرة ،، اًمدُم٤مم3قمثامن. خمتٍم ذم ىمقاقمد اًمتٗمًػم. ط اًم٧ًٌم، ظم٤مًمد سمـ -59

 . ه3648دار اسمـ قمٗم٤من، 

دار سمػموت، د.ط،  اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع.اًمًخ٤موي، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ.  -:5

 .د.ت ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة،

ار اسمـ د ،، اًمًٕمقدي٦م3طاًمًٚمٛمل، حمٛمد سمـ رزق. اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم همرب أومري٘مٞم٤م.  -;5

 . ه3648اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

، 3اًمًٛمٕم٤مين، قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد. إٟم٤ًمب. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل وهمػمه. ط -62

 . ه35:4جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،  ،طمٞمدر آسم٤مد

اهلٞمئ٦م  ،ُمٍمد.ط، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ.  اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن.اًمًٞمقـمل،  -63

 . ه6;35اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، 

 .د.ت دار اًمٗمٙمر،سمػموت، د.ط، اًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر.  -64

دار سمػموت، ، 3اًمًٞمقـمل، اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م. حت٘مٞمؼ: وم١ماد قمكم ُمٜمّمقر. ط -65

 . ه:363اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

ًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ. اًمًٞمقـمل، سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة. حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق ا -66

 د.ت. اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، ،صٞمداد.ط، 

ضم٤مُمٕم٦م أم  ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مد.ط، اًمًٞمقـمل، طم٤مؿمٞم٦م اًمًٞمقـمل قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي.  -67

 . ه3646اًم٘مرى، 

اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر. طمًـ اعمح٤مضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة. حت٘مٞمؼ:  -68

 . ه35:9قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل،  ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،، ُمٍم3حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ. ط

 .د.ت دار ص٤مدر،سمػموت، د.ط، اًمًٞمقـمل، ًم٥م اًمٚم٤ٌمب ذم حترير إٟم٤ًمب.  -69

د.ط، ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول. وٌٓمف وصححف: أمحد قمٌد اًمِم٤مذم.  ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقلاًمًٞمقـمل،  -:6

 .د.ت دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت، 

، 3اًمٌٖم٤م. طاًمًٞمقـمل، ُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م  -;6

 . ه3625ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، سمػموت،  ،دُمِمؼ
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        474 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمثامن ذف اًمديـ، ضمٕمٗمر. اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ظمّم٤مئص اًمًقر. حت٘مٞمؼ:  -72

 دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م.سمػموت، ، 3اًمتقجيري. ط

، سمػموتد.ط، اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم. اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع.  -73

 .د.ت دار اعمٕمروم٦م،

 قم٤مدل ُمرؿمد، وآظمريـ. ،حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ًٜمد.اًمِمٞم٤ٌمين، أمحد سمـ طمٜمٌؾ. اعم -74

 . ه3643، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مسمػموت، ، 3ط

اًمّمٗمدي، ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ. اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت. حت٘مٞمؼ: أمحد إرٟم٤مؤوط، وشمريمل ُمّمٓمٗمك.  -75

 . ه3642دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، د.ط، 

، 3ضمرير. ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر. طاًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ  -76
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