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

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

ِّ
رج

ُ
ٍِ أوجه  اىظرٌح ٍ

د"دراست ّظرٌت حطبٍقٍتد"اىخفسري  

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

عًِد. 
ْ
س

َ
ٍ ٌِ

ِّ
ت) ّىر اىد

ّ
 (وزارة األوقاف اىنىٌخٍ

 

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

ُ
ض

ْ
ى
َ
ٍ 

ٌ
ت
َ
اس

َ
رٌٌِِ  ِدر

َ
آُِ اىن

ْ
ر
ُ
 اىقىه اىطٍب ِفً اىق

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

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

ْ
، عِ

ِّ
ً

ِّ
ارٍ اىرق

ّ
ٍ
َ
اٍِرِ بِِ س

َ
دٍ ع

َّ
حَ

ُ
 حدٌِث َأبً ٍ

ْ
 فٍِه ٍِ

ٌ
سء

ُ
-241ج

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

[61-97] 

[98-149] 

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

[210-254] 

[255-306] 

[307-355] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

 بعد:ثم أّمو                                                                                                                   تسؾقاًم ـثرًا. 

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

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

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

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

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

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

 اآلفقوت افتي كؼسحفو دواـسي افسحٌ افؼظي مستجدات افعك؟

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

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

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

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

 ظؾقفو افضوَء افؽوذم ذم مؼوٍم أوشع من هذا ادؼوم.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 افتوريخ.

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

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

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

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

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

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

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

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

 افوصف= هو ادتعغ فدى ضعوف افسوحثغ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 



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

 أؾضل فه من جفٍي، وفؾـوتٍ ادعرذم من جفٍي أخرى.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 صلهنو أن حتدث افتغقر ادطؾوب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افؽثر من اآلفقوت اإلجرائقي ادتعؾؼي بد: ادـوهٍ، وضرائق افتدريس، ورشوط افتعوؿد، وافؼسول ذم اجلومعوت 

4 



وخطط األؿسوم شواًء فؾتوطقف أو افدراشي، ورشوط افسؿقوت، ومزرات افتػرغ واالتوول افعؾؿي، 

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

 واالصساضوت ادتعؾؼي هبو ...افخ.

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

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

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

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

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

 إدارة افتغقر. وافػؾسػي وافتوريخ وادختوغ ذم ظؾم

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

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

  ادؼول.

 وال أظؾم

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

   

 رـتحريْال سُـْـئيرَ 

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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ٌ
ح الظرٌح الظحٍح سبب الٌزولقاعدة

ِّ
رج

ُ
 أوجه هي وافقه ملا ه

 حطبٍقٍتدراست ًظرٌت الخفسري 

 

 إعداد
 حمود هطًٌ العٌزيبٌج وفاء الباحثت. 
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 ًَدص ايبشح

ح اًمٍميح اًمّمحٞمح هيدف هذا اًمٌح٨م إمم اًمقىمقف قمغم ىم٤مقمدة )ؾم٥ٌم اًمٜمزول  عم٤م ُُمرضمِّ

(، وسمٞم٤من شم٘مرير اعمٗمنيـ هلذه اًم٘م٤مقمدة، وشمتٌع أىمقاهلؿ ذم شم٘مريره٤م، اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف

إىمقال، وسمًط إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة> ًمٌٞم٤من اًمراضمح ُمـ إىمقال  واقمتامده٤م ًمٚمؽمضمٞمح سملم

 .ُمـ ظمالهل٤م

شمتٌع أىمقال اعمٗمنيـ اًمقصٗمل، وآؾمت٘مرائل ُمـ ظمالل  :ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩مو

وسملم أوضمف اًمتٗمًػم قمٜمد  ،سمٞمٜمٝم٤م واعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم، ُمـ طمٞم٨م سمٞم٤من اعمقاوم٘م٦مذم شم٘مرير هذه اًم٘م٤مقمدة. 

ُم٘مدُم٦م، ، وىمد اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم آظمتالف، وُمـ صمؿ سمٞم٤من اًمراضمح ُمـ إىمقال ُمـ ظمالهل٤م

أن ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح ُمـ اعمقوققم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل  ومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م وُمٜمٝم٤م: وُمٌحثلم، وظم٤ممت٦م

، وأن ًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾيًتٕملم هب٤م اعمٗمن ذم اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال وأراء، عمٕمروم٦م اًم٘مقل احلؼ ُمـ ا

 .وؾمٚمٞماًم  ،ٕملم قمغم ومٝمؿ أي٦م ومٝماًم صحٞمًح٤مشمُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم اًمٜمزول 

 ىم٤مقمدة اًمؽمضمٞمح، أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًمٍميح. اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

This research aims at reflecting on the rule of (the proper and clear 

occasion of revelation is a factor of weighting the agreeing one of the 

conflicted interpretations), explaining the interpreters’ approval of this rule, 

examining their statements in approving such rule, adopting the rule in 

weighting statements, and giving practical examples for the rule, in order to 

clarify the weighted opinion using such rule. 

I adopted in this research the inductive approach and descriptive approach 

through reflecting on interpreters’ opinions for the purpose of approval of 

this rule. I also reflected on the analysis approach to state the adaptability 

of such rule to disagreement interpretations. Thereafter, I described the 

weighted opinions using the very rule. The research consists of 

introduction, two chapters and conclusion summarizing the most important 

findings which are: weighting rules are important mean supporting the 

interpreter in weighting between statements and opinions to differentiate 

between truth and falsehood, and being aware of the occasion of revelation 

helps one properly understands the verse (Ayya). 
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ 

ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

آل ]ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 324 قمٛمران:

ٱٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

 جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خبٱُّ[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 3 اًمٜم٤ًمء:]

 أُم٤م سمٕمد:[. 93إطمزاب: ]َّمخجس جخ مح

حتٙمٛمف، وشمْمع إؾمس ًمف، وٓ خيرج  ىمقاقمد اًمٕمٚمؿ أسمقاب ُمـ ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن ًمٙمؾ سم٤مب

 قمٚمؿ اًمتٗمًػم ًمٗمٝمؿ آي٤مت اًم٘مرآن ُمـ مجٚمتٝم٤م.

وم٘مد ؾم٠مًمٜمل سمٕمض اإلظمقان أن أيمت٥م ًمف ُم٘مدُم٦م ": (3)ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

شمتْمٛمـ ىمقاقمد يمٚمٞم٦م، شمٕملم قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن، وُمٕمروم٦م شمٗمًػمه وُمٕم٤مٟمٞمف، واًمتٛمٞمٞمز ذم ُمٜم٘مقل ذًمؽ 

وُمٕم٘مقًمف، سملم احلؼ وأٟمقاع إسم٤مـمٞمؾ، واًمتٜمٌٞمف قمغم اًمدًمٞمؾ اًمٗم٤مصؾ سملم إىم٤مويؾ> وم٢من اًمٙمت٥م 

 واًم٤ٌمـمؾ اًمقاوح، واحلؼ اعمٌلم. اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمتٗمًػم ُمِمحقٟم٦م سم٤مًمَٖم٨مِّ واًمًٛملم، 

واًمٕمٚمؿ> إُم٤م ٟم٘مٌؾ ُمّمدق قمـ ُمٕمّمقم، وإُم٤م ىمقل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمٕمٚمقم، وُم٤م ؾمقى هذا> وم٢مُم٤م 

 .(4)"وٓ ُمٜم٘مقد ،ُمزيٌػ ُمردود، وإُم٤م ُمقىمقف ٓ يٕمٚمؿ أٟمف هبرج

                                                           

شم٘مل  أسمق اًمٕم٤ٌمس) قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اخلي اًمٜمٛمػمي احلراين اًمدُمِم٘مّل احلٜمٌكم ( أمحد سمـ3)

إن شمّم٤مٟمٞمٗمف شمٌٚمغ  :ىمٞمؾ( واإلؾمٝم٤مب ذم أُمره) ؿمٝمرشمف شمٖمٜمل قمـ اإلـمٜم٤مب ذم ذيمره( ؿمٞمخ اإلؾمالم) اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اإلُم٤مم

 ٦ماًمٗمت٤موى( مخً)اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م( و)ويًٛمك) اإلهلٞم٦م وأي٤مت اًمٜمٌقّي٦ماجلقاُمع( ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ) ُمٜمٝم٤م، صمالث ُمئ٦م جمٚمد

 .68/ 3، وهمػمه٤م. اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداوودي جمٚمدات

 .م2:;3، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت، د.ط، ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، ( أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛم٦م4)
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واًمذي يٕمٙمػ قمغم يمت٥م اًمتٗمًػم، يٚمحظ شمٕمدد إىمقال واظمتالف أراء طمقل شمٗمًػم آي٦م، 

شمقضمٞمف عمٕمٜمك، وُمـ هٜم٤م شمٙمٛمـ أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح اًمتل ووٕمٝم٤م أو سمٞم٤من ًمٗمظ، أو 

اعمٗمنون> ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا اخلالف واًمؽمضمٞمح سملم هذه إىمقال، وُمٕمروم٦م اًم٘مقل احلؼ ُمـ اًم٘مقل 

 اًم٤ٌمـمؾ ذم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وومؼ أؾمس ووقاسمط.

ح  : إذا صح ؾم٥ٌم اًمٜمزول اًمٍميح ومٝمقومٝمذا سمح٨م يتٜم٤مول ىم٤مقمدة عم٤م واوم٘مف ُمـ أوضمف ُمرضمِّ

وهل ُمـ ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح اًمتل ذيمره٤م اعمٗمنون، وشمٓمٌٞمؼ قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمدراؾم٦م،  ،اًمتٗمًػم

 وذيمر إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 أٖداف ايبشح:

 هيدف هذا اًمٌح٨م إمم:
 وآصٓمالح. ،اًمتٕمريػ سم٘مقاقمد اًمؽمضمٞمح ذم اًمٚمٖم٦م -3

ح اًمٍميح اًمّمحٞمح اًمقىمقف قمغم صقرة ىم٤مقمدة )ؾم٥ٌم اًمٜمزول -4  أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

 .(قمٜمد آظمتالف اًمتٗمًػم

 واقمتامده٤م ًمٚمؽمضمٞمح سملم إىمقال. ،سمٞم٤من شم٘مرير اعمٗمنيـ هلذه اًم٘م٤مقمدة -5

 سمًط إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة. -6

 َٓٗر ايبشح:

شمتٌع أىمقال اًمقصٗمل، وآؾمت٘مرائل ُمـ ظمالل  :ؾمقف أؾمػم ذم هذا اًمٌح٨م، قمغم اعمٜمٝم٩م

وسملم أوضمف  ،سمٞمٜمٝم٤م واعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم، ُمـ طمٞم٨م سمٞم٤من اعمقاوم٘م٦ماعمٗمنيـ ذم شم٘مرير هذه اًم٘م٤مقمدة. 

 اًمتٗمًػم قمٜمد آظمتالف، وُمـ صمؿ سمٞم٤من اًمراضمح ُمـ إىمقال ُمـ ظمالهل٤م.

 ايدزاسات ايشابك١:

وُمًت٘مٚم٦م ذم هذا اعمقوقع، وإٟمام  ،سمٕمد اًمٌح٨م ًمٚمٛمقوقع، مل أىمػ قمغم أي دراؾم٦م ظم٤مص٦م

أو دراؾم٤مت ظم٤مصف عمٜمٝم٩م ُمٗمن ذم  نيـ،ضم٤مء ذم دراؾم٤مت قم٤مُم٦م ذم ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد اعمٗم

اًمؽمضمٞمح،سمٞمٜمام ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ُمٗمردًا ىم٤مقمدة اًمؽمضمٞمح سم٥ًٌم اًمٜمزول سمدراؾم٦م شمٓمٌٞم٘م٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمـ 

 : هذه اًمرؾم٤مئؾ واًمٙمت٥م:ٝم٤موُمٜميمت٥م اًمتٗمًػم قمٛمقُم٤م.



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ
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طمًلم سمـ قمكم سمـ طمًلم  يمت٤مب ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد اعمٗمنيـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ●

ُم٤مضمًتػم، ُمـ يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ذم اًمري٤مض اًمت٤مسمٕم٦م جل٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم احلريب. أصٚمف رؾم٤مًم٦م 

 ،حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، أذف قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ ُمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من، وم٘مد سمًط اعمقوقع

 م.8;;3هـ، 3639: 3، وىم٤مم سمٜمنمه٤م دار اًم٘م٤مؾمؿ، طوأضم٤مد ومٞمف

 احلزُمل.  ، ًمٗمٝمد سمـ قمٌد اهللاًم٘مقل اعمٌلم ذم ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح سملم اعمٗمنيـ ●

 اًم٘مقاقمد هذه ومٞمف شمتٌع وىمد. ًمٚمٛم١مًمػ ظم٤مًمد قمثامن اًم٧ًٌم. ودراؾم٦مً  مجٕم٤مً  اًمتٗمًػم ىمقاقمد ●

ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، إن  ُم٘مرسم٤مً  ؿمت٤مهت٤م، وٟمٔمؿ ُمتٗمرىمٝم٤م، ومجٛمع واطمد، ؾمٚمؽ ذم وٟمٔمٛمٝم٤م ُمٔم٤مهن٤م، ُمـ

 يم٤من ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمٖمٛمقض، ُمع اًمتٛمثٞمؾ هل٤م.

سمح٨م ُمٜمِمقر ذم سمح٨م )اًمؽمضمٞمح سملم دًٓم٦م اًمًٞم٤مق وؾم٥ٌم اًمٜمزول(، د:حمٛمد أسمق زيد،  ●

 .:4جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، اعمجٚمد 

 سمٕمض اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول، د. قم٤مدل اًمٕمقين. ●

ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول قمٜمد اسمـ قمٓمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ًمٚمٓم٤مًم٦ٌم:هٞم٤مء  ●

 ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد.-اًمِمٛمري

شمٗمًػمه: اًمتحرير واًمتٜمقير،  يمت٤مب ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمص قمٜمد اسمـ قم٤مؿمقر ذم ●

 د.قمٌػم اًمٜمٕمٞمؿ.

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، أسمق سمٙمر اًمّمديؼ قمٌد -ىمقاقمد اًمتٗمًػم قمٜمد ايب طمٞم٤من دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ●

 اعمٕمٓمل،ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمقومٞم٦م، ُمٍم.

 خط١ ايبشح:

 وهل قم٤ٌمرة قمـ ُم٘مدُم٦م، وُمٌحثلم، وظم٤ممت٦م.

 وظمٓمتف.: وشمِمٛمؾ أمهٞم٦م اًمٌح٨م وأهداومف، وُمٜمٝمجف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، اعم٘مدُم٦م

 اعمٌح٨م إول: سملم يدي اًم٘م٤مقمدة:

 شمٕمريػ ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح. اعمٓمٚم٥م إول:

 ُمٗمٝمقم اًم٘م٤مقمدة. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ
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 واًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم اًم٘م٤مقمدة: ،اعمٌح٨م اًمث٤مين: أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شم٘مرير اًم٘م٤مقمدة

 أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شم٘مرير اًم٘م٤مقمدة. اعمٓمٚم٥م إول:

 إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم اًم٘م٤مقمدة. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
 اًمتقصٞم٤مت.، اًمٜمت٤مئ٩م، وشمِمتٛمؾ قمغم اخل٤ممت٦م





ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ
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 ملبشح األٍٚا

 بني ٜدٟ ايكاعد٠

ُمـ إُمقر اًمتل ووحٝم٤م، وسمٞمٜمٝم٤م إئٛم٦م إقمالم> أن ُمـ أهؿ ومقائد ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب  

اًمٜمزول أهن٤م شمٕملم قمغم ومٝمؿ أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح، وم٢مذا شمٜم٤مىمش اًمٕمٚمامء ذم آي٦م ُمـ 

يمت٤مب اهلل، وشمٕمدد إىمقال ومٞمٝم٤م وم٠مومم إىمقال ُم٤م واومؼ ؾم٥ٌم اًمٜمزول اًمّمحٞمح، وُمـ ذًمؽ 

 ىم٤مقمدة:

 .(3)ٍ ايصشٝض ايصسٜض َسدِّض ملا ٚافك٘ َٔ أٚد٘ ايتفشري عٓد االختالفسبب ايٓزٚ

 ؾمٞمتٜم٤مول اعمٌح٨م إول: اًمتٕمريػ سم٘مقاقمد اًمؽمضمٞمح وُمٗمٝمقم اًم٘م٤مقمدة، وذًمؽ ذم ُمٓمٚمٌلم:
 املطًب األٍٚ: تعسٜف قٛاعد ايرتدٝض.

 ايكٛاعد يف ايًغ١: 

ىمقاقمد  وم٤مرس:إؾم٤مس، ىم٤مل اسمـ يدور ُمٕمٜمل اًم٘مقاقمد ذم آؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي طمقل ُمٕمٜمك 

 وذم اًمتٜمزيؾ ،واًمَ٘مقاقِمُد: إؾم٤مس، وىمقاقمد اًمٌٞم٧م: أؾم٤مؾمف :(5). وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر(4)اًمٌٞم٧م أؾم٤مؾمف

 من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم: وَ [، 349اًمٌ٘مرة: ]َّىنين

 َّجمحم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 .(6) [48 ]اًمٜمحؾ:

                                                           

 .463، هـ3639، دار اًم٘م٤مؾمؿ، اًمري٤مض، 3ط، اعمٗمنيـىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد ، ( طمًلم سمـ قمكم احلريب3)

 -هـ;;35، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ط، حت٘مؼ قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ( اٟمٔمر: أمحد سمـ وم٤مرس4)

 .;32: 7م، ;9;3

ّي مج٤مل اًمّديـ 5) ْٟمَّم٤مِرّي اإلوْمِريِ٘مل صمؿَّ اعمٍْْمِ ْٕ د سمـ ُمٙمرم سمـ قَمكّم سمـ َأمْحد ا َأسُمق اًْمٗمْمؾ يَم٤مَن يٜمت٥ًم إمَِم رويٗمع سمـ صَم٤مسم٧م ( حُمَٛمَّ

ْٟمَّم٤مِرّي وًمد ؾمٜم٦م  ْٕ تِل قمٚم٘مٝم٤م سمَِخٓمِِّف ُمـ خمتٍماشمف مَخًْاِمَئ٦م جمٚمدة، 852ا ٤من ، َوُيَ٘م٤مل إِن اًْمٙمت٥م اًمَّ ًَ
ُه ًمِ َومجع ذِم اًمٚمَُّٖم٦م يمت٤مسم٤م ؾَمامَّ

ْٟمَِم٤مء ـمقل قمٛمره َووزم ىمَ  َهٌِّل يَم٤مَن قِمٜمْده شمِمٞمع سمِاَل رومض َوَُم٤مت اًْمَٕمَرب َوُهَق يَمٌػِم وظمدم ذِم ديَقان اإْلِ َْم٤مء ـمراسمٚمس ىَم٤مَل اًمذَّ

٤ٌَمن ؾمٜم٦م    .8/38 :37، اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م، هـ.يٜمٔمر:اسمـ طمجر933ذِم ؿمْٕم

 .583:5هـ، 3636، دار ص٤مدر، سمػموت، 5ط، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ( اٟمٔمر: حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر6)



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ
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تِل شَمَٕمّٛمده" : اًْمَ٘مَقاقِمد:(3)اًمّزضم٤مج ىَم٤مَل  : ىَمَقاقِمد (5)ىَم٤مَل َأسُمق قمٌٞمد ،(4)"أؾم٤مـملم اًْمٌٜم٤مء اًمَّ

ِل  ػم طَمِدي٨م اًمٜمٌَّ ًِ ٌِّٝم٧م سم٘مقاقمد اًمٌِٜم٤مء، ىَم٤مًَمف ذِم شَمْٗم امء، ؿم ًَّ ح٤مب: أصقهُل٤م اعمٕمؽِمو٦م ذِم آوَم٤مق اًم ًَّ اًم

 .(6)وسمقاؾمَ٘مٝم٤م؟(طِملم ؾَم٠َمَل قَمـ ؾمح٤مسم٦ٍم: )يَمٞمَػ شمَرْوَن ىمقاقمده٤م  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م ي٘مٕمد" اًم٘م٤مقمدة:: (9)وىم٤مل اعمٜم٤موي، (8)"أصؾ ًمٚمَّتِل وَمْقىمَٝم٤م " : اًم٘م٤مقمدة:(7)وىم٤مل اًمٙمٗمقي

 

                                                           

 واًمديـ وإدب اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤من( اًمٜمحقي) اًمزضم٤مج ؾمٝمؾ سمـ اًمني سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق أسمق: هق واًمزضم٤مج (3)

ضم٤مج خيرط ويم٤من( وصمٕمٚم٥م اعمؼمد قمـ إدب أظمذ) اعمتلم  ُمٕم٤مين ذم يمت٤مسم٤م وصٜمػ، إًمٞمف ومٜم٥ًم سم٤مٕدب واؿمتٖمؾ شمريمف صمؿ اًمزُّ

 اسمـ: اٟمٔمر .وصمالصمامئ٦م قمنمة ؾم٧م ؾمٜم٦م :وىمٞمؾ، قمنمة إطمدى ؾمٜم٦م: وىمٞمؾ قمنم ؾمٜم٦م شمقذم( إُم٤مزم وهمػمه٤م يمت٤مب وًمف) اًم٘مرآن

، يمثػم اسمـ ارد، إرٟم٤مؤوط اًم٘م٤مدر قمٌد: أطم٤مديثف وظمرج، إرٟم٤مؤوط حمٛمقد. ذه٥م ُمـ أظم٤ٌمر ذم اًمذه٥م ؿمذرات، اًمٕمامد

 .74، 6/73م، 8:;3، هـ 3628، إوممسمػموت، ، دُمِمؼ

 ار، دهٜمداوي احلٛمٞمد قمٌد :حت٘مٞمؼ، إقمٔمؿ واعمحٞمط اعمحٙمؿ [هـ:67: ت] اعمرد ؾمٞمده سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم احلًـ أسمق (4)

 .8;/ 3م،  4222، هـ 3643، 3سمػموت، ط، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م

طمدث قمٜمف  أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم آُم٤مم اعمجتٝمد اًمٌحر اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اًمٌٖمدادي اًمٚمٖمقى اًمٗم٘مٞمف ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت. (5)

ُمقًمده )اًمدارُمل واسمق سمٙمر سمـ َأسمك اًمدٟمٞم٤م وقمغم سمـ قمٌد اًمٕمزيز واحل٤مرث سمـ َأسمك اؾم٤مُم٦م وحمٛمد سمـ حيٞمك اعمروزى وآظمرون 

وؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم قمٜمف وم٘م٤مل: ( وهق يزداد يمؾ يقم ظمػما)وىم٤مل امحد سمـ طمٜمٌؾ: أسمق قمٌٞمد اؾمت٤مذ ، هبراة ويم٤من اسمقه روُمٞم٤م

 اهلل قمٌد أسمق اًمديـ ؿمٛمس، رسمع وقمنميـ وُم٤مئتلمأُم٤مت سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م  سمق داود: صم٘م٦م ُم٠مُمقن.وىم٤مل أ أسمق قمٌٞمد ي٠ًمل قمـ اًمٜم٤مس.

 .3، طاًمٕمريب اًمؽماث اطمٞم٤مء ار، د639/ 4، احلٗم٤مظ شمذيمرة، هـ :96اعمتقرم، اًمذهٌل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد

ـُ  .3585طمدي٨م رىمؿ، 55:5، ؿمٕم٥م اإليامن، ظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مك (6) .قمـ ُُمقؾَمك سْم ـِ احْل٤َمِرِث َيْٕمٜمِل اًمتَِّٛمٞمِٛملَّ ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ سْم ِد سْم  حُمَٛمَّ

ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل وأسمق أمحد احل٤ميمؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ُمؽموك وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد يم٤من يمثػم احلدي٨م وًمف أطم٤مدي٨م 

 .8:32;5، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر يٜمٔمر: ُمٜمٙمرة.

يم٤من ُمـ ىمْم٤مة إطمٜم٤مف. قم٤مش ووزم ، ط، اًمٙمٚمّٞم٤مت أسمق اًمٌ٘م٤مء: ص٤مطم٥م، أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًم٘مريٛمل اًمٙمٗمقي (7)

ودومـ ذم شمرسم٦م ظم٤مًمد. وًمف يمت٥م أظمرى ، ومتقذم هب٤م، وسمٌٖمداد. وقم٤مد إمم إؾمت٤مٟمٌقل، وسم٤مًم٘مدس، يمٗمف( سمؽميمٞم٤م) اًم٘مْم٤مء ذم

 .:5/ 4، إقمالم ًمٚمزريمكم، سم٤مًمؽميمٞم٦م

 اعمّمٓمٚمح٤مت ذم ُمٕمجؿ اًمٙمٚمٞم٤مت، هـ6;32اعمتقرم، احلٜمٗمل اًمٌ٘م٤مء أسمق، اًمٙمٗمقي اًم٘مريٛمل احلًٞمٜمل ُمقؾمك سمـ أيقب (8)

 .924ص، سمػموت، اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم، اعمٍمي حمٛمد، درويش قمدٟم٤من: حت٘مٞمؼ، اًمٚمٖمقي٦م واًمٗمروق

 اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ، اًمديـ زيـ، اًم٘م٤مهري اعمٜم٤موي صمؿ، احلدادي اًمٕم٤مسمديـ زيـ سمـ قمكم اسمـ اًمٕم٤مروملم شم٤مج سمـ اًمرؤوف قمٌد حمٛمد (9)

 ومجٕمؾ، أـمراومف ووٕمٗم٧م، ومٛمرض، اًمًٝمر يمثػم اًمٓمٕم٤مم ىمٚمٞمؾ ويم٤من، واًمتّمٜمٞمػ ًمٚمٌح٨م اٟمزوى، واًمٗمٜمقن سم٤مًمديـ اًمٕمٚمامء

 ذم قم٤مش، واًمٜم٤مىمص، واًمت٤مم، واًمّمٖمػم، اًمٙمٌػم ُمٜمٝم٤م:، ُمّمٜمٗم٤مً  صمامٟملم ٟمحق ًمف، شمآًمٞمٗمف ُمٜمف يًتٛمكم حمٛمد اًمديـ شم٤مج وًمده
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 .(3)"قمٚمٞمف اًمٌمء، أي يًت٘مر ويث٧ٌم

 شمٓمٚمؼ ويراد هب٤م إؾم٤مس واًمٌٜم٤مء. وم٤مًم٘م٤مقمدة ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي:

 ٚايكاعد٠ يف االصطالح: 

 عدٜد٠ َٓٗا:عسفت ايكٛاعد يف االصطالح بتعسٜفات 

، (5)"اًم٘م٤مقمدة: هل ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم مجٞمع ضمزئٞم٤مهت٤م": (4)ىم٤مل اجلرضم٤مين اًم٘مقاقمد:

، وإن اًمٗمروع اعمُْخَرضَم٦م (6)"ٕن ؿم٠من اًم٘مقاقمد أن شمٙمقن يمٚمٞم٦م"وم٘مٞمؾ: أُمر يمكم، ومل ي٘مؾ: أهمٚمٌل> 

وم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي ُمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم دظمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م، إذ هل يمٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همػم شمٚمؽ اًمٗمروع اعمخرضم٦م ُمٜمٝم٤م، 

 .(7)أظمرج هذا اًمٗمرع، أو اًمٗمروع ُمٜمٝم٤م، ظمّمّمٝم٤م سمام وراءه ُمـ ومروع

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ٟمًتٜمت٩م أن اًم٘م٤مقمدة ذم آصٓمالح: إصؾ اًمذي يٌٜمك قمٚمٞمف، 

 ًمالؾمت٘مرار واًمث٤ٌمت.

 

 

 

                                                                                                                                                                          

، اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء ار، دسمػموت، اعمثٜمك ُمٙمت٦ٌم، اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ، يمح٤مًم٦م رو٤م قمٛمر صٗمر. 45ذم  هب٤م= وشمقذم، اًم٘م٤مهرة

 .7/442، احلدي٨م ذم، احل٘م٤مئؼ يمٜمقز: ويمت٤مسمف. سمػموت

: اعمتقرم، اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري صمؿ، احلدادي اًمٕم٤مسمديـ زيـ سمـ قمكم سمـ اًمٕم٤مروملم شم٤مج سمـ اًمرؤوف سمٕمٌد اعمدقمق حمٛمد اًمديـ زيـ (3)

، 3، طاًم٘م٤مهرة، صمروت اخل٤مًمؼ قمٌد :5 اًمٙمت٥م قم٤ممل: اًمٜم٤مذ، 488، صاًمتٕم٤مريػ ُمٝمامت قمغم اًمتقىمٞمػ، هـ3253

 م.2;;3-هـ3632

ًمف اًمٕمديد ُمـ ، ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومٞمٚمًقف، هـ38:اعمتقرم، اعمٕمروف سم٤مًمنميػ اجلرضم٤مين، ( قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم4)

، سمـ وم٤مرسوطم٤مؿمٞمتف قمغم اًمٙمِم٤مف. يٜمٔمر: ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف اًمتٕمريٗم٤مت

 .7:9م، 4224، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، 37طم، إقمال، اًمزريمكم

، هـ3625، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار ،ًمٌٜم٤من، 3ط، مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ :حت٘مٞمؼ، اًمتٕمريٗم٤مت، ( قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين5)

اًمتقىمٞمػ ، اٟمٔمر: قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي اًمٕمرومٞم٦م(.)وقمؼم قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم آصٓمالح سمـ، . وىمد ٟم٘مٚمف قمٜمف اعمٜم٤موي393

 .488، ـه3632، اًم٘م٤مهرة: قم٤ممل اًمٙمت٥م، 3ط، قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ

 .3/67، ذيمر هذا اعمٕمٜمك: اًمٗمتقطمل ذم ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم( 6)

 يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ اًمِمٕمالن، 3/32، اٟمٔمر: يمت٤مب اًم٘مقاقمد ٕيب سمٙمر اعمٕمروف سم٤محلّمٜمل( 7)
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 ايرتدٝض يف ايًغ١:

واًمت٘مقي٦م، ىم٤مل اسمـ  اًمٚمٖم٦م قمغم اًمث٘مؾ ذم اًمقزن، واًمتٗمْمٞمؾ،ُمٕم٤مضمؿ  ذم دل اًمؽمضمٞمحي

 وزي٤مدة. وشم٘مقل: ٟم٤موأٟم٤م ىمقُم٤م ،وم٤مرس: )رضمح( اًمراء واجلٞمؿ واحل٤مء أصؾ واطمد، يدل قمغم رزاٟم٦م

 . (3)ومرضمحٜم٤مهؿ، أي يمٜم٤م أرزن ُمٜمٝمؿ
اضِمُح: اًمقاِزُن. وَرضَمَح اًمٌمَء سمَِٞمِدِه: َرَزٟمف وَٟمٔمر َُم٤م صمِْ٘مُٚمف.  وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: رضمح: اًمرَّ

َح ، و(4)وَأْرضَمَح اعمٞمزاَن، َأي: َأصم٘مٚمف طَمتَّك َُم٤مَل  أطمَد اًم٘مقًملم قمغم أظمر: أي همٚمٌف، ُمـ "َرضمَّ

 .(5)"رضمح٤من اعمٞمزان

سم٠من اًمؽمضمٞمح ذم آؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي يٓمٚمؼ، ويراد سمف:  ُمـ ظمالل ُم٤مؾمٌؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل:

 اًمث٘مؾ ذم اًمقزن، واًمتٗمْمٞمؾ، واًمت٘مقى، وهمٚم٦ٌم أطمد اًم٘مقًملم قمغم أظمر.

 يف االصطالح:ايرتدٝض  

شم٘مقي٦م ": (7)وىم٤مل اعمٜم٤موي .(6)"إصم٤ٌمت ُمرشم٦ٌم ذم أطمد اًمدًمٞمٚملم قمغم أظمر" ىم٤مل اجلرضم٤مين:

 أطمد اًمدًمٞمٚملم سمقضمف ُمٕمتؼم، وقمؼم سمٕمْمٝمؿ سمزي٤مدة ووقح ذم أطمد اًمدًمٞمٚملم، وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمت٘مقي٦م

 قم٤ٌمَرة قَمـ سَمَٞم٤من ومْمؾ أطمد اعمثٚملم قمغم "أو هق  ،(8)"سمٚملم٤مشمٖمٚمٞم٥م أطمد اعمت٘م وٕطمد اعمتٕم٤مرولم أ

 

                                                           

 .;:6: 4، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ( اٟمٔمر: اسمـ وم٤مرس3)

 .667:4، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ( اٟمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر4)

 سمـ طمًلم د.: حت٘مٞمؼم، اًمٙمٚمق ُمـ اًمٕمرب يمالم ودواء اًمٕمٚمقم ؿمٛمس، هـ795: اعمتقرم، اًمٞمٛمٜمل احلٛمػمى ؾمٕمٞمد سمـ ٟمِمقان (5)

، اًمٗمٙمر ار، دًمٌٜم٤من، سمػموت، اعمٕم٤مس اًمٗمٙمر دار: اًمٜم٤مذ، اهلل قمٌد حمٛمد يقؾمػ .د، اإلري٤مين قمكم سمـ ُمٓمٝمر، اًمٕمٛمري اهلل قمٌد

 .:465/ 6، م;;;3، هـ 3642، 3ط، ؾمقري٦م، ُمِمؼد

 .78، اًمتٕمريٗم٤مت، ( اٟمٔمر: اجلرضم٤مين6)

، وم٤موؾ. شمٕمٚمؿ ذم اًم٘م٤مهرة، ( زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم احلدادي صمؿ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري: ُمتّمّقف7)

، وووم٤مشمف ذم اًم٘م٤مهرة، طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اعمٜمٝم٤مج ًمٚمجالل اعمحكم، ذح اعمِم٤مهد ٓسمـ قمريب ُمٜمٝم٤م:، يمت٤ٌم وصٜمػ، اًم٘م٤مهرة

 .87: 5م، إقمال، هـ. يٜمٔمر: اًمزريمكم3253

 .7;، اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ، ( اعمٜم٤موي8)



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        94 

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

 

٦م ،اًْمَقْصػأظمر سمَِح٥ًم  َِدًمَّ ْٕ  .(3)"َٓ سمَِٙمْثَرة ا

شمٖمٚمٞم٥م أطمد  :يالطمظ أن هذه اًمتٕم٤مريػ ُمع اظمتالومٝم٤م ذم اًمٕم٤ٌمرة، شمرضمع إمم ُمٕمٜمك واطمد

 اًمدًمٞمٚملم قمغم أظمر ٕؾم٤ٌمب ُمرضمح٦م ًمف.

ٝمل وقاسمط وأُمقر أهمٚمٌٞم٦م، وم"ُمريم٤ًٌم قمٜمد اعمٗمنيـ:  "ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح"أُم٤م شمٕمريػ 

 .(4)"إىمقال اعمختٚمٗم٦م، ذم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممميتقصؾ هب٤م إمم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ 

 
 املطًب ايجاْٞ 

 ٚبٝإ أيفاظٗا َفّٗٛ ايكاعد٠

ح عم٤م "شم٘مقل اًم٘م٤مقمدة اًمتل هل ُمقوقع اًمٌح٨م:  ؾم٥ٌم اًمٜمزول اًمّمحٞمح اًمٍميح ُمرضمِّ

 .(5)"واوم٘مف ُمـ أوضمف اًمتٗمًػم

 شسح أيفاظ ايكاعد٠:

 .(6)"يمؾ رء يتقصؾ سمف إمم همػمه"اًم٥ًٌم:  ؾم٥ٌم اًمٜمزول:

 .(7)"هٌقط اًمٌمء ووىمققمف" واًمٜمزول ذم اًمٚمٖم٦م:

قمرف سمتٕمريٗم٤مت يمثػمة> ًمٙمـ ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م وؾم٥ٌم اًمٜمزول ذم آصٓمالح: 

ُم٤م ٟمزل ىمرآن سمِم٠مٟمف، وىم٧م "وم٘م٤مل: ؾم٥ٌم اًمٜمزول  اجل٤مُمٕم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُم٤م قمرومف اًمِمٞمخ ُمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من 

 .(8)"وىمققمف، يمح٤مدصم٦م أو ؾم١مال

                                                           

 اصٓمالطم٤مت ذم اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع=  اًمٕمٚمامء دؾمتقر، هـ34 ق: اعمتقرم، ٟمٙمري إمحد اًمرؾمقل قمٌد سمـ اًمٜمٌل قمٌد اًم٘م٤ميض (3)

، هـ3643، 3، طسمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ار، دومحص ه٤مين طمًـ، اًمٗم٤مرؾمٞم٦م قم٤ٌمراشمف قمرب، 9;3/3، اًمٗمٜمقن

 .م4222

 .;5، ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح، ( احلريب4)

 .463، هـ3639ؿ، دار اًم٘م٤مؾم، اًمري٤مض، 3ط، ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد اعمٗمنيـ، ( طمًلم سمـ قمكم احلريب5)

 .:67/ 3، ًم٤ًمن اًمٕمرب (6)

 .:67/ 3، ًم٤ًمن اًمٕمرب (7)

 .:9، صُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن عمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من (8)
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هذا ىمٞمد أظمرج ؾم٥ٌم اًمٜمزول اًمْمٕمٞمػ> ومال شمٕمقيؾ قمٚمٞمف ذم "ىمقل إذا صح ؾم٥ٌم اًمٜمزول: 

أو قمـ اًمّمح٤مسم٦م، أو ملسو هيلع هللا ىلص شمّمحٞمح ىمقل، أو شمْمٕمٞمػ آظمر، ومال سمد ُمـ صح٦م اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل 

، ًمذًمؽ اقمتٛمد اًمٕمٚمامء اًمّمحٞمح ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد ُمـ اقمتٛمد ىمقهلؿ ذم هذا

 .(3)"قمـ شمٕمدد إؾم٤ٌمب، واًمٜم٤مزل واطمد

 وذيمرت يمؾ ُمـ اًمروايتلم ؾم٤ٌٌمً  ،ذا ضم٤مءت روايت٤من ذم ٟم٤مزل واطمد ُمـ اًم٘مرآنإ"وًمذًمؽ 

وإظمرى همػم  ،همػم ُم٤م شمذيمره إظمرى ٟمٔمر ومٞمٝمام. وم٢مُم٤م أن شمٙمقن إطمدامه٤م صحٞمح٦م سحي٤مً 

وًمٙمـ إلطمدامه٤م ُمرضمح دون إظمرى. وإُم٤م أن  ،صحٞمح٦م. وإُم٤م أن شمٙمقن يمٚمت٤ممه٤م صحٞمح٦م

وإُم٤م  .وًمٙمـ يٛمٙمـ إظمذ هبام ُمٕم٤مً  ،وٓ ُمرضمح إلطمدامه٤م قمغم إظمرى ،شمٙمقن يمٚمت٤ممه٤م صحٞمح٦م

 .(4)"وٓ يٛمٙمـ إظمذ هبام ُمٕم٤م ،وٓ ُمرضمح ،أن شمٙمقن يمٚمت٤ممه٤م صحٞمح٦م

ىمٞمد ظمرج سمف ؾم٥ٌم اًمٜمزول همػم اًمٍميح ذم اًمًٌٌٞم٦م، ومال يٕمتؼم ُمرضمح٤م>  وىمقل اًمٍميح:

ًمذًمؽ ضمٕمؾ اًمٕمٚمامء صٞمٖم٦م ؾم٥ٌم اًمٜمزول اًمٜمٔمر اًمث٤مين ذم اًمؽمضمٞمح سملم أؾم٤ٌمب اًمٜمقازل اعمتٕمددة، 

إذا صح٧م، وم٤مًمٍمحي٦م هل اعم٘مدُم٦م واعمٕمتٛمدة ذم اًمًٌٌٞم٦م، وأول ُمـ أعمع إمم اًمٍماطم٦م ذم اًمًٌٌٞم٦م 

 خم حم جم يل ىل ملُّٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ذم شم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ممىم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

 [.46اًمٜم٤ًمء: ]َّرتزت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ

قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هذا ٟمص سيح صحٞمح ذم أن أي٦م ٟمزًم٧م سم٥ًٌم حترج أصح٥م اًمٜمٌل "وم٘م٤مل 

 .(5)"وطء اعمًٌٞم٤مت ذوات إزواج

قمغم أن ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ُم٤م شمٙمقن صٞمٖمتف سحي٦م، وُمٜمٝم٤م  طمٞم٨م ٟمٌف اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل 

 ُم٤م شمٙمقن همػم سحي٦م.

                                                           

 .;5، ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح، ( احلريب3)

ْرىم٤مين اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد حمٛمد (4) ، 5، طوذيم٤مه احلٚمٌل اًم٤ٌميب قمٞمًك ُمٓمٌٕم٦م، اًم٘مرآن قمٚمقم ذم اًمٕمروم٤من ُمٜم٤مهؾ، هـ3589اعمتقرم، اًمزُّ

3/338. 

 .343 :7، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمٌل (5)



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        96 

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

 

 ومتٙمقن أًمٗم٤مظ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ُمـ طمٞم٨م اًمّمٞمٖم٦م:

 إُم٤م ٟمّم٤ًم ذم اًمًٌٌٞم٦م:

 .ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م يمذا -3

يمام إذا  أو اًم١ًمال، ،و إذا أشمك سمٗم٤مء شمٕم٘مٞمٌٞم٦م داظمٚم٦م قمغم ُم٤مدة اًمٜمزول سمٕمد ذيمر احل٤مدصم٦مأ -4

  .ومٜمزًم٧م أي٦م ،قمـ يمذاملسو هيلع هللا ىلص ؾُمِئَؾ رؾمقل اهلل " أو "طمدث يمذا" ىم٤مل:

 أو شمٙمقن حمتٛمٚم٦م ًمٚمًٌٌٞم٦م:

 .ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا -3

 .(3)أطم٥ًم هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم يمذا -4

وىمقهلؿ: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا، يراد سمف شم٤مرة أٟمف ؾم٥ٌم اًمٜمزول، ويراد سمف ىم٤مل اسمـ شمٞمٛم٦م 

 .(4)وإن مل يٙمـ اًم٥ًٌم، يمام شم٘مقل: قمٜمل هبذه أي٦م يمذا ،شم٤مرة أن ذًمؽ داظمؾ ذم أي٦م

 .(5)"هذا هق اًمؽمضمٞمح"وىمقل: ومٝمق ُمرضمح عم٤م واوم٘مف ُمـ أوضمف اًمتٗمًػم 

إن ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم اًمٜمزول يٕملم قمغم ومٝمؿ أي٦م> وم٢من " ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم٦م  

 .(6)"اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٥ًٌم يقرث اًمٕمٚمؿ سم٤معم٥ًًٌم 

 
 

  

                                                           

 .7:، صُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من (3)

 .338، صُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، ( اسمـ شمٞمٛمٞمف4)

 .468، صىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد اعمٗمنيـ، اٟمٔمر: احلريب (5)

 .38، صُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، ( اسمـ شمٞمٛمٞمف6)
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 املبشح ايجاْٞ

 ايعًُا٤ يف تكسٜس ايكاعد٠، ٚايتطبٝكات ع٢ً ايكاعد٠أقٛاٍ 

 ، وذًمؽ ذم ُمٓمٚمٌلم."اًم٘م٤مقمدة"ؾمٞمتٜم٤مول هذا اعمٌح٨م قمرض أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شم٘مرير 

 املطًب األٍٚ: أقٛاٍ ايعًُا٤ يف تكسٜس ايكاعد٠:

 اقمتٛمد هذه اًم٘م٤مقمدة ذم اًمؽمضمٞمح يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ، وُمٜمٝمؿ: 
 : ذم حتديد اعمخ٤مـم٥م هذه اًم٘م٤مقمدة اؾمتٕمٛمؾ طمٞم٨م، (3)إول: اًمِمقيم٤مين

 مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئُّىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 جض خصمص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  [.;3اًمٜم٤ًمء: ]َّجفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

صمؿ ىم٤مل سمٕمد أن . "واخلٓم٤مب ًمألوًمٞم٤مء، وُمٕمٜمك أي٦م يتْمح سمٛمٕمروم٦م ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م"ىم٤مل:  

 هتُّأن اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4)وىمد قمروم٧م مم٤م ىمدُمٜم٤م ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول" ذيمر اخلالف:

  .(5)َّخت حت جت هب مب خب حب ُّعمـ ظمقـم٥م سم٘مقًمف َّمث

 : ويمثػمًا ُم٤م يرضمح هبذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ ُمٔم٤مهر ذًمؽ:(6)اًمث٤مين: اًم٘مرـمٌل

                                                           

د سمـ قمٌد اهلل سمـ احْلًـ 3) ٤ًٌم ذم ( قمكم سمـ حُمَٛمَّ د سمـ رزق وُمقًمده شَمْ٘مِري د اًْمَٕمِٗمٞمػ سمـ حُمَٛمَّ د سمـ َصاَلح سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حُمَٛمَّ سمـ حُمَٛمَّ

٦ٌَم إمم ؿمقيم٤من وهل ىَمْرَي٦م ٟمِم٠م، ؾمٜم٦م صَماَلصملَِم َوُِم٤مَئ٦م َوأًمػ ًْ
صمؿَّ ارحتؾ إمم ، هب٤م ومحٗمظ اًْمُ٘مْرآن َوقمرف ذم صٜمٕم٤مء سم٤مًمِمقيم٤مين ٟمِ

َوُمـ يمت٥م ، َوىَمَرَأ ذم يمت٥م احلَِدي٨م، وسمرع ذم قمٚمؿ اًْمِٗمْ٘مف واًمٗمرائض ومح٘مؼ إزه٤مر، مَج٤مقَم٦موَمَ٘مَرَأ قمغم ، صٜمٕم٤مء ًمٓمٚم٥م اًْمٕمٚمؿ

ُُصقل ووم٤مه اهلل شَمَٕم٤ممَم سمَِّمٜمَْٕم٤مء ؿمٝمر اًْم٘مٕمَدة ؾمٜم٦م  ْٕ ػم َوذِم ا ًِ اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد ، هـ. يٜمٔمر: اًمِمقيم٤مين 3433اًمتَّْٗم

 .3/6:6 ::69، اًم٘مرن اًم٤ًمسمع

 اعمث٤مل اًمث٤مين.، 39ص، ٌح٨ماٟمٔمر هذا اًم( 4)

، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، سمػموت، 3ط، ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، ( حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين5)

 .729:3، .ؾمٜم٦مد

اًمذهٌل: إُم٤مم ىم٤مل ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ومرح آٟمّم٤مري اخلزرضمل اعم٤مًمٙمل أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل. ُمّمٜمػ اًمتٗمًػم اعمِمٝمقر (6)

ووومقر ومْمٚمف. ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم ، ويمثرة إـمالقمف، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٗمٞمدة شمدل قمغم إُم٤مُمتف، ُمتٗمٜمـ ُمتٌحر ذم اًمٕمٚمؿ

  .4;، ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ، يٜمٔمر: اًمًٞمقـمل وؾمتامئ٦م.
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 جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئٱُّ شمرضمٞمحف ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: -

ذه٥م " ىم٤مل: ،[336هقد: ]َّمججح حج مث متهت خت حت

إمم أن احلًٜم٤مت  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم-مجٝمقر اعمت٠موًملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

، يٕمْمد ىمقل (3)ىمٚم٧م: ؾم٥ٌم اًمٜمزول". صمؿ ىم٤مل: "ه٤مهٜم٤م، هل اًمّمٚمقات اخلٛمس

  .(4)"اجلٛمٝمقر

 نث ٱُّٱٱ:هبذه اًم٘م٤مقمدة، ذم سمٞم٤من اعمخ٤مـم٥م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم -أيْم٤م-وُمـ شمرضمٞمح٤مت اًم٘مرـمٌل  -

سمٕمد ذيمر   ،[454اًمٌ٘مرة: ]َّ حئ لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 .(6)"(5)وإول أصح> عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾم٥ٌم اًمٜمزول" اظمتالف اًمٕمٚمامء هبذا اخلٓم٤مب ىم٤مل:
 رب يئ ىئٱُّ: طمٞم٨م اؾمتٕمٛمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،(7)اًمث٤مًم٨م:اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 نثىث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 :اًمٕمٚمامء، ىم٤ملسمٕمد ذيمر ظمالف [، 44اًمٜمقر: ]َّيكمل ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث

َٓمًح٤م سمٜم٤مومٕم٦م، وٟمزول أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم (8)إصحهق وإول  ًْ > ٕن طَمٚمَِػ أيب سمٙمر أٓ يٜمٗمع ُِم

ذًمؽ احلٚمػ ُمٕمروف قمـ ومٕمؾ اًمؼم ُمـ إيت٤مء أومم اًم٘مرسمك واعم٤ًميملم واعمٝم٤مضمريـ، ضم٤مء أيْم٤م ذم 

 خل حل جل مك لك خك حك جك مقٱُّهمػم هذا اعمقوع يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، أي: ٓ حتٚمٗمقا سم٤مهلل قمـ ومٕمؾ اخلػم، وم٢مذا ىمٞمؾ ًمٙمؿ: اشم٘مقا وسمروا، [446]اًمٌ٘مرة: َّهلجم مل

                                                           

 اعمث٤مل اًمراسمع.، اٟمٔمر هذا اًمٌح٨م( 3)

دار اًمٙمت٥م  ،اًم٘م٤مهرة، 4ط، وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دوينأمحد اًمؼم ، حت٘مٞمؼ:اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران، حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل (3)

 .33، 334: ;،  م86;3-هـ35:6، اعمٍمي٦م

 اعمث٤مل اًمث٤مُمـ.، اٟمٔمر هذا اًمٌح٨م( 5)

 .:379/37: 5، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران، ( اًم٘مرـمٌل6)

ط، قمٚمامء ؿمٜم٘مٞمُمٗمن ُمدّرس ُمـ ، هـ3547( حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل: وًمد ؾمٜم٦م7)

 .66/67: 8، إقمالم، يٜمٔمر:اًمزريمكم ،هـ5;35ؾمٜم٦م  وشمقذم سمٛمٙم٦م ،وًمد وشمٕمٚمؿ هب٤م .ُمقريت٤مٟمٞم٤م

  اعمث٤مل اخل٤مُمس.، اٟمٔمر هذا اًمٌح٨م( 8)
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ًمالُمتٜم٤مع ُمـ  ىمٚمتؿ: طمٚمٗمٜم٤م سم٤مهلل ٓ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ، ومتجٕمٚمقا احلٚمػ سم٤مهلل ؾم٤ٌٌمً  ،وأصٚمحقا سملم اًمٜم٤مس

 . (3)ومٕمؾ اخلػم قمغم إصح ذم شمٗمًػم أي٦م
: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم "إٟمٗم٤مل"سمٕمد ذيمر ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ، (4)اًمراسمع: أسمق طمٞم٤من

 [.3إٟمٗم٤مل: ]َّىليلحي مل خلٱُّ

اًمٜمزول اعمروي٦م، واجلٞمد هق ٤مومرت قمٚمٞمف أؾم٤ٌمب ْموهذه إىمقال إرسمٕم٦م خم٤مًمٗم٦م عم٤م شم"ىم٤مل: 

 .(6)"وهق اًمذي شمٔم٤مهرت اًمقراي٤مت سمف ،(5)اًم٘مقل إول
ح "هذه ٟمٌذة ُمـ أىمقال اعمٗمنيـ ذم شم٘مرير ىم٤مقمدة:  ؾم٥ٌم اًمٜمزول اًمّمحٞمح اًمٍميح ُمرضمِّ

ويمٚمٝم٤م ُم١مذة ًمتح٘مٞمؼ صالطمٞم٦م اًمؽمضمٞمح سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًمّمحٞمح  "ُمـ أوضمف اًمتٗمًػمعم٤م واوم٘مف 

 اًمٍميح.

 
 املطًب ايجاْٞ

 األَج١ً ايتطبٝك١ٝ ع٢ً ايكاعد٠

، أورد سمٕمض إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ذم "اًم٘م٤مقمدة"سمٕمد قمرض أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شم٘مرير 

 شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهل قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:
 ِّ ُّ َّٱُّ شمٕم٤ممم: ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م أُمثٚم٦م هذه اًم٘م٤مقمدةُمـ  .3

 رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 

                                                           

 اًم٘مرآن إيْم٤مح ذم اًمٌٞم٤من أوقاء، هـ5;35 :اعمتقرم، اًمِمٜم٘مٞمٓمل اجلٙمٜمل اًم٘م٤مدر قمٌد سمـ اعمخت٤مر حمٛمد سمـ إُملم حمٛمد (3)

 .7/6:9م، 7;;3، هـ 3637، ًمٌٜم٤من ،سمػموت اًمتقزيع و اًمٜمنم و ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٙمر ار، دسم٤مًم٘مرآن
د سمـ ُيقؾُمػ سمـ قَمكّم سمـ ُيقؾُمػ سمـ طَمٞم٤َّمن اًمٖمرٟم٤مـمل أصمػم اًمّديـ َأسُمق طَمٞم٤َّمن إٟمدًمز اجلٞم٤مين وًمد ؾمٜم٦م 4) يَم٤مَن يمثػم ، هـ 876(حُمَٛمَّ

ؿَْمَٕم٤مر واعمقؿمح٤مت ْٕ َوًمف ، َوأُم٤م اًمٜمَّْحق واًمتٍميػ وَمُٝمَق اإِلَُم٤مم اعمُْٓمٚمؼ ومٞمٝماَم ، سم٤مًمٚمٖم٦م قَم٤مِروًم٤م، َيٜمُْ٘مٚمفُ َويَم٤مَن صمٌت٤ًم ومِٞماَم ، اًمٜمّٔمؿ ُمـ ا

ػم واحْلَِدي٨م وشمراضمؿ اًمٜم٤َّمس َوَُمْٕمِروَم٦م ـمٌ٘م٤مهتؿ
ًِ اًمدرر ، يٜمٔمر:اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، 967َوَُم٤مت ؾمٜم٦م ، اًْمَٞمد اًمٓمُّقمم ذِم اًمتَّْٗم

 .8/87::7، اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م
 اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م.، اٟمٔمر هذا اًمٌح٨م( 5)

، هـ3642، دار اًمٗمٙمرط، سمػموت، .، دصدىمل حمٛمد مجٞمؾ ، حت٘مٞمؼ:اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم، ( حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ طمٞم٤من6)

44::7. 
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 :(3)نقمغم ىمقٓ "َُم٤م"طمٞم٨م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمٔم٦م  [،44اًمٜم٤ًمء: ]َّزتمت

هنل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٙم٤مح اعمرأة  . ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م:ُمقصقًم٦م "ُم٤م"ن إ اًم٘مقل إول:

 اًمتل ٟمٙمحٝم٤م إب.
وُمٕمٜم٤مه٤م: اًمٕم٘مد، أي: ٟمٙم٤مح آسم٤مئٙمؿ اًمٗم٤مؾمد اعمخ٤مًمػ  ُمّمدري٦م. "ُم٤م"ن إ اًم٘مقل اًمث٤مين:

 ًمديـ اهلل.

اًم٘مقل إول، ُمًتٕمٛمال هذه اًم٘م٤مقمدة، سمٕمد ذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمِمٜم٘مٞمٓمل  وىمد رضمح

واًمذي ئمٝمر وضمزم سمف همػم واطمد ُمـ اعمح٘م٘ملم أن ُم٤م ُمقصقًم٦م واىمٕم٦م ": ذم أي٦م، ىم٤مل "ُم٤م"ًمٗمٔم٦م 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:٤ًمء اًماليت ٟمٙمحٝمـ أسم٤مء،قمغم اًمٜم

 ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

يمام يدل ًمف ؾم٥ٌم اًمٜمزول وم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم قمـ أيب  ،ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٜمٙمحقن ٟم٤ًمء آسم٤مئٝمؿ َّريزي

ؾَْمَٚم٧ِم ظمٓم٥م اسمٜمُف اُمرأشَمف، ،(5()4)طم٤مشمؿ أن ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م ْٕ وم٤مؾمت٠مذٟم٧م رؾمقل  عم٤م شمقذم أسمق ىَمْٞمِس اسمـ ا

 رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱٱٱ ومٜمزًم٧م "ارضمٕمل إمم سمٞمتؽ"ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اًمٜم٤ًمء: ]َّزتمت رت يب ىب مبنب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ

44](6). 

 جب هئ مئٱُّ: ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقل شمٕم٤ممم :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .4

 جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب

                                                           

، اًمٕمريب> حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ 732/:72: 3، ومتح اًم٘مدير، > اًمِمقيم٤مين325: 7، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ( اٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل3)

> 696:3، م4225هـ/3646، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 5ط، حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، حت٘مٞمؼ:أطمٙم٤مم اًم٘مرآن

 .3/452:;44، أوقاء اًمٌٞم٤من، اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 .;3324طمدي٨م رىمؿ، 83:32، ٓ حيؾ ًمٙمؿ ان شمرصمقا اًمٜم٤ًمء يمره٤م، سم٤مب، تٗمًػماًميمت٤مب ، ًٜمـ اًمٙمؼمىاًم، ٜم٤ًمئلاًماظمرضمف  (4)

 .::469، ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اٟمٔمر:، إؾمٜم٤مده طمًـ

ٜمَـ اهل٤مدي ٕىمقم ؾَمٜمَـ، ( اٟمٔمر: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم5) ًُّ ، 4ط، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمدهٞمش حت٘مٞمؼ: ،ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًم

 .468:3م، :;;3-هـ;363، ار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، دسمػموت

 .3/452:;44، أوقاء اًمٌٞم٤من، اًمِمٜم٘مٞمٓمل( 3)
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 حط مض خض حض جض خصمص حص خسمس حس جس مخ

 َّمث هتٱُّ: شمٕم٤ممم[، ىم٤مل ;3اًمٜم٤ًمء: ]َّجفحف مغ جغ مع جع مظ
َٛمف وقَمَْمَؾ » ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ضُمُؾ َأيِّ ًٌَٝم٤م. وقَمَْمَؾ اًمرَّ ْوِج: طَم ـِ اًمزَّ  ،َيْٕمُْمُٚمٝم٤م :اعمرَأَة قَم

ْوج فُمْٚماًم> ىَم٤مَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم: ،وَيْٕمِْمُٚمٝم٤م قَمْْماًل  ٚمٝم٤م: َُمٜمَٕمٝم٤م اًمزَّ ـَ ) وقمْمَّ ْح
َـّ َأْن َيٜمْٙمِ وَمال شَمْٕمُْمُٚمقُه

ـَ   .(3)ش(َأْزواضَمُٝم

ويَمَذًمَِؽ رٌء يَمري٦ٌم  :َّٱختمتُّٱَّمسحف ختمت حت جت هب مب خب حبُّ: شمٕم٤ممم ىمقًمف

َه إَُْمَر: يَمِرَهف. وَأيْمرْهُتف: مَحَْٚمُتف قَمغَم َأُْمٍر ُهَق ًَمُف يم٤مرٌه،  وُمٙمروٌه. وَأيْمَرَهف قَمَٚمْٞمِف ومتٙم٤مَرَهف. وشمَٙمرَّ

َتْٙمِره٦م:  ًْ ٝم٤مَومَجُْع اعمَْْٙمُروِه َُمٙم٤مِرُه. واُمرَأة ُُم ًَ ٧ٌَْم َٟمْٗم َه إًَِمْٞمِف إَُْمَر  ،هُمِّم وم٠ُميْمِرَه٧ْم قَمغَم َذًمَِؽ. ويَمرَّ

ٌَف إًَِمْٞمِف، َوَُم٤م يم٤مَن يَمِرهي٤ًم َوًَمَ٘مْد يَمُرَه يَمراه٦مً  ٌَّ ه يَمِرهًي٤م إًَِمْٞمِف، َٟمِ٘مٞمُض طَم شمٙمِرهي٤ًم: صػمَّ
(4). 

 :ٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم اعمخ٤مـم٥م ذم أي٦م، وم٘م٤مل

واخلٓم٤مب ًمألوًمٞم٤مء، وُمٕمٜمك أي٦م يتْمح سمٛمٕمروم٦م "ىم٤مل:  اخلٓم٤مب ًمألوًمٞم٤مء. اًم٘مقل إول:

 َّمث هتُّ: ، وهمػمه، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف(5) ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م، وهق ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري

يم٤مٟمقا إذا ُم٤مت اًمرضمؾ، يم٤من أوًمٞم٤مؤه أطمّؼ سم٤مُمرأشمف، إن ؿم٤مء سمٕمْمٝمؿ " ىم٤مل: [;3اًمٜم٤ًمء: ]

 "يزّوضمقه٤م، ومٝمؿ أطمؼ هب٤م ُمـ أهٚمٝم٤م. ومٜمزًم٧م أي٦م شمزوضمٝم٤م، وإن ؿم٤مءوا زّوضمقه٤م، وإن ؿم٤مؤوا مل

 ىم٤مل: وىمد روي هذا اًم٥ًٌم سم٠مًمٗم٤مظ.

وىمٞمؾ اخلٓم٤مب ٕزواج اًمٜم٤ًمء، إذا "ىم٤مل:  اخلٓم٤مب ٕزواج اًمٜم٤ًمء. اًم٘مقل اًمث٤مين:

. صمؿ ٟم٘مؾ ىمقل ُمـ ىم٤مل "ذم إرصمٝمـ، أو َيٗمتِديـ سمٌٕمض ُمٝمقرهـ طَمًٌقهـ ُمع ؾمقء اًمٕمنمة ـمٛمٕم٤مً 

واظمت٤مره اسمـ قمٓمٞم٦م. ىم٤مل: ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف: )إٓ أن ي٠مشملم سمٗم٤مطمِم٦م( إذا أشم٧م "سمذًمؽ. ىم٤مل: 

. صمؿ ىم٤مل: "سمٗم٤مطمِم٦م ومٚمٞمس ًمٚمقزم طمًٌٝم٤م، طمتك شمذه٥م سمامهل٤م، إمج٤مقم٤م ُمـ إُم٦م، وإٟمام ذًمؽ ًمٚمزوج

                                                           

 .673:33، ًم٤ًمن اًمٕمرب ( اٟمٔمر:3)

 .757:35، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر ( اٟمٔمر:4)

، حمٛمد زهػم حت٘مٞمؼ:، وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ملسو هيلع هللا ىلصاجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ ُأُمقر رؾمقل اهلل ، ( حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري5)

 >وٓ شمٕمْمٚمقهـ، حيؾ ًمٙمؿ أن شمرصمقا اًمٜم٤ًمء يمره٤مٓ ، سم٤مب، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مران، هـ3644، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، سمػموت، 3ط

 .;679طمدي٨م رىمؿ، 8 :66، ًمتذهٌقا سمٌٕمض ُم٤م آشمٞمتٛمقهـ
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ـَ ذًمؽ ومخذوا ُم وىم٤مل أيْم٤م: وىم٤مل ىمقم: اًمٗم٤مطمِم٦م: اًمٌذاءة  ٝمقرهـ.وىم٤مل اًمًدي: إذا وَمٕمْٚم

ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ًمٚمزوج أن ي٠مظمذ  ،. ىم٤مل: َوىَم٤مل ُم٤مًمؽوومٕمالً  سم٤مًمٚم٤ًمن، وؾمقء اًمٕمنمة ىمقًٓ 

وهذا يمٚمف قمغم أن اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف: "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ٟم٘مؾ هذه إىمقال:  ُمـ اًمٜم٤مؿمز مجٞمع ُم٤م متٚمؽ.

 )وٓشمٕمْمٚمقهـ( ًمألزواج.

ح٤م ًم وىمد قمروم٧م مم٤م ىمّدُمٜم٤م ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول، أن " ٚم٘مقل إول هبذه اًم٘م٤مقمدة:صمؿ ىم٤مل ُمرضمِّ

 ٱَّختمت حت جت هب مب خب حبُّاخلٓم٤مب ذم ىمقًمف: )وٓشمٕمْمٚمقهـ(، عمـ ظمقـم٥م سم٘مقًمف: 

 .(3)": وٓ حيؾ ًمٙمؿ أن متٜمٕمقهـ ُمـ اًمزواج ًمتذهٌقا سمٌٕمض ُم٤م آشمٞمتٛمقهـومٞمٙمقن اعمٕمٜمك

 َّىل مل خلٱُّٱ: ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم شمٗمًػم ُم٤م ضم٤مء :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .5

 [3إٟمٗم٤مل: ]

ْٚم٧م وُماَلًٟم٤م شَمٜمِْٗمٞماًل: َأقمٓمٞمتف " ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ٤مه وَٟمَٗمَٚمف، سم٤ِمًمتَّْخِٗمٞمِػ، وٟمٗمَّ َٚمف َٟمَٗماًل وَأْٟمَٗمَٚمف إِيَّ َٟمٗمَّ

ـَ اعمَْْٕمُروِف.  هم٧م ًَمُف َٟمَٗماًل وهُمٜماًْم. َوىَم٤مَل ؿَمِٛمٌر: َأٟمَٗمْٚم٧م وُماَلًٟم٤م وَٟمَٗمْٚمتف َأي َأقمٓمٞمتف ٟم٤مومِٚم٦م ُِم ْٚمتف: ؾمقَّ وَٟمٗمَّ

َْٟمٗم٤ملِ  )َوذِم اًمتَّٜمِْزيِؾ اًْمَٕمِزيِز: ،َُم٤م هَمٜمِؿ ْٕ ـِ ا َئُٚمقَٟمَؽ قَم ًْ  .(4)"ُيَ٘م٤مُل اًمَٖمٜم٤مئؿ، واطمُده٤م َٟمَٗمؾ ؛(َي

 .(6)"ذم هذه أي٦م "إٟمٗم٤مل"واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اعمراد سمـ ": (5)٤مل اسمـ قمٓمٞم٦مىم
هل اًمٖمٜم٤مئؿ ": وقمٓم٤مء واسمـ زيدىم٤مل:ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وقمٙمرُم٦م وجم٤مهد واًمْمح٤مك وىمت٤مدة 

اومؽمىمقا ملسو هيلع هللا ىلص جمٛمٚم٦م، ىم٤مًمقا: وذًمؽ أن ؾم٥ٌم أي٦م ُم٤م ضمرى يقم سمدر، وهق أن أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ذم اًمٕمريش اًمذي صٜمع ًمف ومحتف وآٟمًتف، ملسو هيلع هللا ىلص يقم سمدر صمالث ومرق: ومرىم٦م أىم٤مُم٧م ُمع رؾمقل اهلل 

 ٘متٚمقا وأهوا.وومرىم٦م أطم٤مـم٧م سمٕمًٙمر اًمٕمدو وأؾمالهبؿ عم٤م اٟمٙمِمٗمقا، وومرىم٦م اشمٌٕمقا اًمٕمدو، وم

 

                                                           

 .729:3، رومتح اًم٘مدي، ( اًمِمقيم٤مين3)

 .893:33، ( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب4)

اًم٘م٤ميض.  ( قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ هم٤مًم٥م سمـ مت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ىمدوة اعمٗمنيـ أسمق حمٛمد اًمٖمرٟم٤مـمل5)

يٜمٔمر:  .هـ763اعمتقرم: ، سمّمػما سمٚم٤ًمن اًمٕمرب، سم٤مرع إدب، واًمتٗمًػم، واحلدي٨م، قم٤مروم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم، ـمٌ٘م٤مت ويم٤من وم٘مٞمٝم٤م

 .82، ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ، اًمًٞمقـمل

 .7 :4:8، اًمٌحر اعمحٞمط، > أسمق طمٞم٤من5-9: 5، شمٗمًػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ، ( اٟمٔمر هذه إىمقال أيْم٤م ذم: اسمـ يمثػم6)
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 صمؿ ذيمر هلذا اًم٘مقل قمدة آصم٤مر ُمٜمٝم٤م: 
ىمد طمّرض اًمٜم٤مس ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص : ويم٤من رؾمقل اهلل (1)ىمقًمف: وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم يمت٤مب اًمٓمؼمي -

، وم٤ًمرع اًمِم٤ٌمن، وسم٘مل "ُمـ ىمتؾ ىمتٞمال، أو أه أؾمػما> ومٚمف يمذا، وًمف يمذا"ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

يمؾ ومرىم٦م اًمٗمْمؾ  اًمِمٞمقخ قمٜمد اًمراي٤مت، ومٚمام اٟمجٚم٧م احلرب، واضمتٛمع اًمٜم٤مس، رأت

ًمٜمٗمًٝم٤م، وىم٤مًم٧م: ٟمحـ أومم سم٤معمٖمٜمؿ، وؾم٤مءت أظمالىمٝمؿ ذم ذًمؽ، ومٜمزًم٧م أي٦م، سم٠من اًمٖمٜم٤مئؿ 

 .(3()2)قمغم اًمًقاءملسو هيلع هللا ىلص هلل وًمٚمرؾمقل، ومٙمٗمقا، وم٘مًٛمف طمٞمٜمئذ رؾمقل اهلل 

ؾم٠مًم٧م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م قمـ "وأؾمٜمد اًمٓمؼمي وهمػمه قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم، ىم٤مل:  

در ٟمزًم٧م، طملم اظمتٚمٗمٜم٤م، وؾم٤مءت أظمالىمٜم٤م، ومٜمزقمف اهلل ُمـ أيديٜم٤م، ؟ وم٘م٤مل: ومٞمٜم٤م أهؾ سم"إٟمٗم٤مل"

  .(6)"..ؾمقاء قمغم ي٘مقل، قمـ سمقاء وىمًٛمف ملسو هيلع هللا ىلص ومجٕمٚمف إمم رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: مم٤م ضمرى أيْم٤م يقم سمدر، وم٘مٞمؾ: ُم٤م أؾمٜمده اًمٓمؼمي قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص،  وُمٜمٝم٤م: -

وأظمذت ؾمٞمٗمف، ويم٤من عم٤م يم٤من يقم سمدر، ىمتؾ أظمل قمٛمػم، وىمتٚم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤ميص، ىم٤مل: 

وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل: هذا اًمًٞمػ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص يًٛمك ذا اًمٙمثٞمٗم٦م، ومجئ٧م سمف إمم رؾمقل اهلل 

ًمٞمس هذا زم وٓ ًمؽ، وم٤مـمرطمف ذم اًم٘مٌض. "ؿمٗمك اهلل سمف ُمـ اعمنميملم، وم٠مقمٓمٜمٞمف. وم٘م٤مل: 

ومٓمرطمتف، ومرضمٕم٧م ويب ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ُمـ ىمتؾ أظمل وأظمذ ؾمٚمٌل، ىم٤مل ومام ضم٤موزت 

اذه٥م ومخذ ؾمٞمٗمؽ وم٢مٟمؽ ؾم٠مًمتٜمل "ك ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة إٟمٗم٤مل، وم٘م٤مل: إٓ ىمري٤ٌم، طمت

 .(7)اًمًٞمػ وًمٞمس زم، وإٟمف ىمد ص٤مر زم ومٝمق ًمؽ
                                                           

وهتذي٥م ، وشم٤مريخ إُمؿ، ٤مطم٥م ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، صإُم٤مم اعمٗمنيـ، أسمق ضمٕمٗمر، سمـ ضَمِرْير سمـ يزيد سمـ يمثػم اًمٓمؼمي ( هق حمٛمد3)

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مط، سمػموت، د.، ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ، اًمداوودي، اٟمٔمر: حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد، هـ532شمقذم، أصم٤مر

 .332: 4، .ؾمٜم٦مد

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت، 3ط، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ، حت٘مٞمؼ:اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنضم٤مُمع ، ( اٟمٔمر: حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي4)

 .33 :34، م4222-هـ3642

 .8 :736، 34:39رىمؿ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل( 5)

 .33 :36، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، ( اًمٓمؼمي6)

، م;;;3-هـ3642، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مسمػموت، ، 4ط، ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرون ، حت٘مٞمؼ:اعمًٜمد، ( أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ7)

 إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ..3778طمدي٨م رىمؿ، 5 :;34



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        :4 

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

 

ومٞمجلء ُمـ جمٛمقع هذه أصم٤مر أن ٟمٗمقس أهؾ سمدر " :سمٕمد ذيمر أصم٤مر اسمـ قمٓمٞمف وىم٤مل

 شمٜم٤مومرت ووىمع ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مع ذم ٟمٗمقس اًمٌنم ُمـ إرادة إصمرة، ٓ ؾمٞمام ُمـ أسمغم، وم٠مٟمزل اهلل 

سمٕمض  :وىم٤مل (4)(3)"أي٦م، ومريض اعمًٚمٛمقن وؾمٚمٛمقا، وم٠مصٚمح اهلل ذات سمٞمٜمٝمؿ ورد قمٚمٞمٝمؿ همٜم٤مئٛمٝمؿ

: سم٘مقًمف أهؾ هذا اًمت٠مويؾ قمٙمرُم٦م وجم٤مهد: يم٤من هذا احلٙمؿ ُمـ اهلل ًمرومع اًمِمٖم٥م، صمؿ ٟمًخ

 .[63إٟمٗم٤مل: ]َّىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّ

وإٟمام أظمؼم أن اًمٖمٜم٤مئؿ هلل وىم٤مل اسمـ زيد: مل ي٘مع ذم أي٦م ٟمًخ، ووٕمػ هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف: 

ُمـ طمٞم٨م هل ُمٚمٙمف ورزىمف، وًمٚمرؾمقل، ُمـ طمٞم٨م هق ُمٌلم هب٤م أطمٙم٤مم اهلل، واًمّم٤مدع هب٤م، ًمٞم٘مع 

اًمتًٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس، وطمٙمؿ اًم٘مًٛم٦م ٟم٤مزل ظمالل ذًمؽ، وٓ ؿمؽ ذم أن اًمٖمٜم٤مئؿ وهمػمه٤م، 

 واًمدٟمٞم٤م سم٠مهه٤م، هل هلل وًمٚمرؾمقل.

ذم أي٦م: ُم٤م يٕمٓمٞمف اإلُم٤مم عمـ  "إٟمٗم٤مل" :وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس أيْم٤م :(5)أسمق حمٛمد ىم٤مل اًم٘م٤ميض

 رآه ُمـ ؾمٞمػ، أو ومرس، أو ٟمحقه. وهذا أيْم٤م حيًـ ُمع أي٦م، وُمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ آصم٤مر يقم سمدر.

ذم أي٦م:  "إٟمٗم٤مل"وىم٤مل قمكم سمـ ص٤مًمح سمـ ضمٜمل، واحلًـ ومٞمام طمٙمك اعمٝمدوي:  صمؿ ىم٤مل:

 ُم٤م دملء سمف اًمناي٤م ظم٤مص٦م. 

وهذا اًم٘مقل سمٕمٞمد قمـ أي٦م، همػم ُمٚمتئؿ ُمع إؾم٤ٌمب اعمذيمقرة، " أسمق حمٛمد: اًم٘م٤ميضىم٤مل 

 ."سمؾ جيلء ظم٤مرضم٤م قمـ يقم سمدر

س. ىم٤مل اعمٝم٤مضمرون: مل خيرج ُمٜم٤م هذا ٛمُ ذم أي٦م: اخلُ  "إٟمٗم٤مل" جم٤مهد: صمؿ ٟم٘مؾ ىمقل

 أي٦م.وهذا أيْم٤م ىمقل ىمٚمٞمؾ اًمتٜم٤مؾم٥م ُمع  :اخلٛمس، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم: هق هلل وًمٚمرؾمقل. وم٘م٤مل

ذم أي٦م: ُم٤م ؿمد ُمـ أُمقال اعمنميملم إمم  "إٟمٗم٤مل": صمؿ ٟم٘مؾ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وقمٓم٤مء

يّمٜمع ومٞمف ُم٤م ؿم٤مء. وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ملسو هيلع هللا ىلص  واًمٖم٤مئر واًمٕمٌد أسمؼ، هق ًمٚمٜمٌل ،يم٤مًمٗمرس ،اعمًٚمٛملم

 .(3)ذم أي٦م: ُم٤م أصٞم٥م ُمـ أُمقال اعمنميملم سمٕمد ىمًٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م، هق هلل ورؾمقًمف "إٟمٗم٤مل"أيْم٤م: 

                                                           

دار ، سمػموت، 3ط، قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ، حت٘مٞمؼ:اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م ( 3)

 .8;6/:;6 :4، م5;;3-هـ3635، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .674، واعمٜمًقخاًمٜم٤مؾمخ ، أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس اٟمٔمر:( 4)

 ىمد ؾمٌؼ خترجيف.، ( هق اسمـ قمٓمٞم٦م5)
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وهذان اًم٘مقٓن ٓ خترج هبام أي٦م قمـ إؾم٤ٌمب اًمتل روي٧م ذم  أسمق حمٛمد: اًم٘م٤ميضىم٤مل 

يقم سمدر، وٓ ختتص أي٦م سمٞمقم سمدر قمغم هذا، ويم٠من ه٤مشملم اعم٘م٤مًمتلم، إٟمام هل ومٞمام ٟم٤مًمف اجلٞمش دون 

 ىمت٤مل، وسمٕمد مت٤مم احلرب وارشمٗم٤مع اخلقف.

وأومم هذه إىمقال " دة:صمؿ ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م سمٕمد هد هذه إىمقال ُمًتٕمٛمال هذه اًم٘م٤مقم

وأووحٝم٤م، اًم٘مقل إول اًمذي شمٔم٤مهرت اًمرواي٤مت سم٠مؾم٤ٌمسمف، وٟم٤مؾمٌف اًمقىم٧م اًمذي ٟمزًم٧م أي٦م 

ومٞمف
"
(4). 

ا قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة، سمٕمد ذيمر ظمالف اؾمتٜم٤مدً  إول، اًم٘مقل -أيْم٤م–ورضمح أسمق طمٞم٤من 

٤مومرت قمٚمٞمف ْمعم٤م شمإرسمٕم٦م خم٤مًمٗم٦م وهذه إىمقال " ذم أي٦م ىم٤مل: "إٟمٗم٤مل"اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك 

 .(5)"اًمٜمزول اعمروي٦م، واجلٞمد هق اًم٘مقل إول، وهق اًمذي شمٔم٤مهرت اًمرواي٤مت سمفأؾم٤ٌمب 

ذم أي٦م: )هل اًمٖمٜم٤مئؿ(> وذًمؽ عم٤م  "إٟمٗم٤مل"وقمغم اًمؽمضمٞمح هبذه اًم٘م٤مقمدة، يٙمقن ُمٕمٜمك 

: اعمٖم٤مٟمؿ. قمـ ؾمٕمٞمد "إٟمٗم٤مل"صح ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

 واهلل اقمٚمؿ. . (6)"ٟمزًم٧م ذم سمدر"، ىم٤مل: سمـ ضمٌػم، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس

 

 هئ مئ خئٱُُّم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم::  اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ إُمثٚم٦مو .6

 َّمججح حج مث متهت خت حت جت مبهب خب حب جب

 [.336هقد: ]

 أىمقال: اظمتالف أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمٜمك)احلًٜم٤مت( ذم أي٦م قمغمٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل 

ىم٤مل: ذه٥م مجٝمقر اعمت٠موًملم ُمـ ن احلًٜم٤مت ه٤مهٜم٤م هل اًمّمٚمقات اخلٛمس. إ إول:اًم٘مقل 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات هل ه٤مهٜم٤م احلًٜم٤مت أن إمم -أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض-اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

                                                                                                                                                                          

 .8 :9;6، :3493رىمؿ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل( 3)

 .8;6/:;6، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ( قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م4)

 .7 ::48، طاًمٌحر اعمحٞم، ( أسمق طمٞم٤من5)

ي٠ًمًمقٟمؽ قمـ إٟمٗم٤مل ىمؾ إٟمٗم٤مل هلل واًمرؾمقل وم٤مشم٘مقا اهلل : سم٤مب، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مران، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ( اًمٌخ٤مري6)

 .6867 طمدي٨م رىمؿ، 8 :83، وأصٚمحقا ذات سمٞمٜمٙمؿ
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احلًٜم٤مت ىمقل اًمرضمؾ: ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إًمف  جُم٤َمِهٌد: ىم٤مل: َوىَم٤مَل  ،اًم٘مقل اًمث٤مين

 إٓ اهلل، واهلل أيمؼم.

ُمًتٕمٛمال هذه اًم٘م٤مقمدة ذم شمرضمٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزول يٕمْمد ىمقل اجلٛمٝمقر، :لاًم٘مرـمٌ صمؿ ىم٤مل

ٟمزًم٧م ذم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر، ىمٞمؾ: هق أسمق اًمٞمن سمـ قمٛمرو. وىمٞمؾ: اؾمٛمف قم٤ٌمد، ظمال سم٤مُمرأة 

 .(3)وم٘مٌٚمٝم٤م

وم٘م٤مل: إين قم٤مجل٧م اُمرأة ذم ملسو هيلع هللا ىلص روى اًمؽمُمذي قمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

أىمَم اعمديٜم٦م، وإين أص٧ٌم ُمٜمٝم٤م ُم٤م دون أن أُمًٝم٤م، وأٟم٤م هذا، وم٤مىمض ذّم ُم٤م ؿمئ٧م. وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: 

ؿمٞمئ٤م وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمرضمؾ، وم٠مشمٌٕمف ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مد ؾمؽمك اهلل! ًمق ؾمؽمت قمغم ٟمٗمًؽ، ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

أىمؿ اًمّمالة ـمرذم اًمٜمٝم٤مر وزًمٗم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ إن احلًٜم٤مت "رضمال ومدقم٤مه، ومتال قمٚمٞمف:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

إمم آظمر أي٦م، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم: هذا ًمف ظم٤مّص٦م؟  "يذهٌـ اًمًٞمئ٤مت ذًمؽ ذيمرى ًمٚمذايمريـ

 .(4)صحٞمح. ىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م ")ٓ(، سمؾ ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م"ىم٤مل: 

 :ىم٤مل سمـ قمٓمٞم٦ماوٟمجد ُم٤مٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌل هق اظمتالف شمٜمقع، ٓ شمْم٤مد، وهذا ُم٤مذه٥م إًمٞمف 

وهذا قمغم ضمٝم٦م اعمث٤مل ذم احلًٜم٤مت، واًمذي ئمٝمر، أن اًمٚمٗمظ قم٤مم ذم احلًٜم٤مت، ظم٤مص ذم 

٤ٌَمِئرُ "ملسو هيلع هللا ىلص: اًمًٞمئ٤مت> ًم٘مقًمف  ٧ٌَِم اًْمَٙم
 واهلل اقمٚمؿ. ."َُم٤م اضْمُتٜمِ

 زب رب يئ ىئٱُّٱٱ ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .7

 نثىث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 [.44 اًمٜمقر:]َّيكمل ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث

                                                           

 .332/334: ;، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل (3)

 قمٚمٞمف وُم٤م واعمٕمٚمقل اًمّمحٞمح وُمٕمروم٦م ملسو هيلع هللا ىلص، اهلل رؾمقل قمـ اًمًٜمـ اجل٤مُمع اعمختٍم ُمـ، ( اٟمٔمر: حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي4)

 ُمٙمت٦ٌم ذيم٦م: ُمٍم، 4ط، 67ج قمٓمقة وإسمراهٞمؿ، 5، جاًم٤ٌمىمل قمٌد وم١ماد وحمٛمد، 34، جؿم٤ميمر أمحد حت٘مٞمؼ:، اًمٕمٛمؾ

طمدي٨م رىمؿ ، 7 :362، ؾمقرة هقد ُمـ سم٤مب) اًم٘مرآن شمٗمًػم أسمقاب، م97;3-هـ7;35، احلٚمٌل اًم٤ٌميب ُمّمٓمٗمك وُمٓمٌٕم٦م

5334. 
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ٞم٤ًم وْأشَمغَم َي٠ْمشَمكِم اْئتاِلًء. َوذِم " ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر:  َواًْمِٗمْٕمُؾ آمَم ُي١ْمزم إِياَلًء: طَمَٚمَػ، وشم٠َمممَّ َيت٠َمممَّ شم٠َمًمِّ

 .(3) "(َي٠ْمشَمِؾ ُأوًُمقا اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمؿْ  َوٓ)اًمتَّٜمِْزيِؾ اًْمَٕمِزيِز: 

 :(4)ذم أي٦م قمغم أىمقال "َوٓ َي٠ْمشَمؾِ "اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ُمٕمٜمك: 

 اًم٘مقل إول: وٓ ي٠مشمؾ، أي: حيٚمػ.

 ٓ ُيَ٘مٍمِّ أصح٤مب اًمٗمْمؾ. اًم٘مقل اًمث٤مين: 

ح٤مح، عم٤م صم٧ٌم ذم إطم٤مدي٨م اًمّمواًم٘مقل إول أومم سم٤مًمّمقاب، اقمتامدًا قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة: 

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  ،وم٠مٟمزل اهلل، ومؼمأه٤م ىم٤مًمقا، ُم٤م اإلومؽ أهؾ هل٤م ىم٤مل طملم ومٚمام ٟمزًم٧م سمراءة قم٤مئِم٦م 

، سمٕمد اًمذي ، ويم٤من يٜمٗمؼ قمغم ُمًٓمح ًم٘مراسمتف ُمٜمف: واهلل ٓ أٟمٗمؼ قمغم ُمًٓمح ؿمٞمئ٤م أسمداً اًمّمديؼ

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئٱُّ ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م. وم٠مٟمزل اهلل:

ٱَّيكمل ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث يت ىت نت

واهلل إين ٕطُِم٥م أن يٖمٗمر اهلل زم، ومرضمع إمم ُمًٓمح اًمٜمٗم٘م٦م اًمتل  ،سمغم". ىم٤مل أسمق سمٙمر: [44 اًمٜمقر:]

 .(5)"يم٤من يٜمٗمؼ قمٚمٞمف، وىم٤مل: واهلل ٓ أٟمزقمٝم٤م قمٜمف أسمدا

وىمد رضمح اًمِمٜم٘مٞمٓمل هذا اًم٘مقل هبذه اًم٘م٤مقمدة، سمٕمد ذيمر ظمالف اًمٕمٚمامء ذم أي٦م، ىم٤مل: 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ذًمؽ  سمٙمر أٓ يٜمٗمع ُمًٓمح٤م سمٜم٤مومٕم٦م، وٟمزولوإول هق إصح> ٕن طمٚمػ أيب 

احلٚمػ ُمٕمروف. وهذا اًمذي شمْمٛمٜمتف هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمـ احلٚمػ قمـ ومٕمؾ اًمؼم ُمـ 

 وىم٤مل اًمِمقيم٤مين سمٕمد أن ؾم٤مق إىمقال ذم أي٦م:، (6)واعمٝم٤مضمريـ ،واعم٤ًميملم ،إيت٤مء أوزم اًم٘مرسمك

 .(7)"وإول أومم سمدًمؾ ؾم٥ٌم اًمٜمزول"
                                                           

 .62:36، ( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب3)

 .7/6:9 :6:8، اًمٌٞم٤من أوقاء، اًمِمٜم٘مٞمٓمل >44-;6:3، اًم٘مدير ومتح، ( اٟمٔمر: اًمِمقيم٤مين4)

 ::35، سم٤مب اًمٞمٛملم ومٞمام ٓ يٛمٚمؽ وذم اعمٕمّمٞم٦م وذم اًمٖمْم٥م، يمت٤مب إيامن واًمٜمذور، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري5)

 حت٘مٞمؼ:. ملسو هيلع هللا ىلص > ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج. اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل;889طمدي٨م رىمؿ، :

سم٤مب ذم طمدي٨م اإلومؽ وىمٌقل ، يمت٤مب اًمتقسم٦م، هـ4;35، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 4ط، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

 .4992طمدي٨م رىمؿ، 6:;34، شمقسم٦م اًم٘م٤مذف

 .6:8/6:9: 7، أوقاء اًمٌٞم٤من، ( اٟمٔمر: اًمِمٜم٘مٞمٓمل6)

 .44-;3 :6، ومتح اًم٘مدير، ( اًمِمقيم٤مين7)
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 مي خي حي جي يهٱُّ ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم::اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .8

ٱَّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 [.:3آل قمٛمران: ]

ْٓم٧ُم سَمْٞمٜمَُٝمْؿ وَأىمًٓم٧م " ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ًَ ٛم٦م واحُلٙمؿ> ُيَ٘م٤مُل: َأىْم ًْ واإِلىْم٤ًمُط: اًمَٕمدل ذِم اًم٘م

ىَمف َط اًمٌمَء: ومرَّ ًَّ  .(3)"إًِمٞمٝمؿ. وىَم

أٟمف  أطمدمه٤م: ٟمّم٥م قمغم احل٤مل. وومٞمف وضمٝم٤من: ٍََّّّ ٌُّّ : ؿ: وىمقًمفاًم٘مٞم ىم٤مل اسمـ

 ، واًمٕم٤مُمؾ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ.شؿمٝمد اهلل»طم٤مل ُمـ اًمٗم٤مقمؾ ذم 

 واعمٕمٜمك قمغم هذا: ؿمٝمد اهلل طم٤مل ىمٞم٤مُمف سم٤مًم٘مًط: أٟمف ٓ إًمف إٓ هق. 

واًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل، أي ٓ إًمف إٓ هق طم٤مل يمقٟمف ش هق»أٟمف طم٤مل ُمـ ىمقًمف:  واًمث٤مين:

: صمؿ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمرضّمح٤م ًمٚم٘مقل إول، اؾمــتٜم٤مدا قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ذم شمرضمٞمحف ىم٤مئام سم٤مًم٘مًط.

 هق اًمٕم٤مدل ذم ىمقًمف وومٕمٚمف.ش اعم٘مًط»وم٢من اًمٕمدل يٙمقن ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، و

وومٕمال: أٟمف ٓ إًمف إٓ هق. وذم ذًمؽ حت٘مٞمؼ ًمٙمقن هذه اًمِمٝم٤مدة  ومِمٝمد اهلل ىم٤مئام سم٤مًمٕمدل ىمقٓ

 :ىم٤مل ؿمٝم٤مدة قمدل وىمًط. وهل أقمدل ؿمٝم٤مدة، يمام أن اعمِمٝمقد سمف أقمدل اًمٌمء، وأصحف وأطم٘مف.

أن طمؼميـ ُمـ أطم٤ٌمر »وهمػمه ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م: ُم٤م يِمٝمد سمذًمؽ. وهق (4)وذيمر اسمـ اًم٤ًمئ٥م

اعمديٜم٦م، ىم٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف: ُم٤م أؿمٌف هذه اعمديٜم٦م سمٛمديٜم٦م ومٚمام أسمٍما ملسو هيلع هللا ىلص.  اًمِم٤مم ىمدُم٤م قمغم اًمٜمٌل

 "ٟمٕمؿ"ىم٤مٓ ًمف: أٟم٧م حمٛمد؟ ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل اًمذي خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من. ومٚمام دظمال قمغم اًمٜمٌل

                                                           

 .9 ::59، ( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب3)

ىَم٤مَل َأمْحَد ِهَِم٤مم سْمـ اًمٙمٚمٌل اًمٖم٤مًم٥م قَمَٚمٞمِْف ، ( هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمٌل وهق هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م هق اًمٙمٚمٌل ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم4)

 .434/:، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، اٟمٔمر: أمحد سمـ قمدي وَٓ أقمرف ًَمُف ؿمٞمئ٤م ُمـ اعمًٜمد.، إظم٤ٌمر وإؾمامر واًمٜم٦ًٌم

-ـه:363، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3ط، وقمٌد اًمٗمت٤مح أسمق ؾمٜم٦م، كم حمٛمد ُمٕمقضقم، قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد حت٘مٞمؼ:

 .م9;;3
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. "ؾمالين". ىم٤مٓ: ٟم٠ًمًمؽ قمـ ؿمٝم٤مدة. وم٢من أظمؼمشمٜم٤م هب٤م آُمٜم٤م سمؽ. ىم٤مل "ٟمٕمؿ"ىم٤مٓ: وأمحد؟ ىم٤مل: 

َّٓ ُهَق أي٦م"ب اهلل. ومٜمزًم٧م: ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م قمـ أقمٔمؿ ؿمٝم٤مدة ذم يمت٤م  .(4()3)شؿَمِٝمَد اهللَُّ َأٟمَُّف ٓ إًِمَف إِ

 رث يت ىتُّ: ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .9

 يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

ٱَّجئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل

 [.454اًمٌ٘مرة: ]

( ذم أي٦م قمغم ىمقًملماظمتالف اًمٕمٚمامء ذم اعمخ٤مـم٥م سم٘مقًمف اًم٘مرـمٌل  ذيمر َـّ  :)وَمال شَمْٕمُْمُٚمقُه

 .اخلٓم٤مب ًمألوًمٞم٤مء اًم٘مقل إول:
( وروى اًمٌخ٤مري قمـ احلًـ، أن أظم٧م ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر ـمٚم٘مٝم٤م  َـّ ىم٤مل: )وَمال شَمْٕمُْمُٚمقُه

َـّ  :زوضمٝم٤م، طمتك اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م، ومخٓمٌٝم٤م، وم٠مسمك ُمٕم٘مؾ، ومٜمزًم٧م صمؿ ىم٤مل:  .(5)"وَمال شَمْٕمُْمُٚمقُه

َـّ " ا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:وم٤مخلٓم٤مب إذً  ًمألوًمٞم٤مء، وأن إُمر إًمٞمٝمؿ ذم اًمتزوي٩م ُمع  "وَمال شَمْٕمُْمُٚمقُه

 رو٤مهـ.

 اخلٓم٤مب ٕزواج اًمٜم٤ًمء. اًم٘مقل اًمث٤مين:
 وىمد ىمٞمؾ: إن اخلٓم٤مب ذم ذًمؽ ًمألزواج، وذًمؽ سم٠من يٙمقن آردم٤مل ُمْم٤مرة قمْمالً ىم٤مل: 

هذه اًم٘م٤مقمدة، وم٘م٤مل:  ح سملم اًم٘مقًملم، ُمًتٕمٛمالً صمؿ رضم قمـ ٟمٙم٤مح اًمٖمػم سمتٓمقيؾ اًمٕمدة قمٚمٞمٝم٤م.

 .(6)وإول أصح عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾم٥ٌم اًمٜمزول. واهلل أقمٚمؿ

وىمد اىمتٍم مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ قمغم ُم٤م رضمحتف اًم٘م٤مقمدة، ومل يذيمروا همػمه، ُمًتٜمديـ إمم 

 ؾم٥ٌم اًمٜمزول ُمٜمٝمؿ:

                                                           

وَٓ ، ىَم٤مَل َأمْحَد ِهَِم٤مم سْمـ اًمٙمٚمٌل اًمٖم٤مًم٥م قَمَٚمْٞمِف إظم٤ٌمر وإؾمامر واًمٜم٦ًٌم .3 :323، أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مران، يٜمٔمر:اًمقاطمدي (3)

  .434/:، وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملاًمٙم٤مُمؾ ذم ، أقمرف ًَمُف ؿمٞمئ٤م ُمـ اعمًٜمد.اٟمٔمر: أمحد سمـ قمدي

 .3:7، م2:;3، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، ط، سمػموت، ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، ( اسمـ شمٞمٛمٞمف4)

وإذا ـمٚم٘متؿ اًمٜم٤ًمء ومٌٚمٖمـ أضمٚمٝمـ ومال شمٕمْمٚمقهـ أن يٜمٙمحـ ، سم٤مب، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ( اًمٌخ٤مري5)

 .;674طمدي٨م رىمؿ، 8 :;4، أزواضمٝمـ

 .:37-379 :5، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ( اٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل6)
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: ذيمر أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم رضمؾ يم٤مٟم٧م ًمف أظم٧م، يم٤من زوضمٝم٤م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ىم٤مل -

ُمـ اسمـ قمؿ هل٤م، ومٓمٚم٘مٝم٤م، وشمريمٝم٤م، ومٚمؿ يراضمٕمٝم٤م طمتك اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م، صمؿ ظمٓمٌٝم٤م ُمٜمف، وم٠مسمك 

أن يزوضمٝم٤م إي٤مه، وُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمف، وهل ومٞمف راهم٦ٌم. صمؿ اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اًمرضمؾ اًمذي 

 يم٤من ومٕمؾ ذًمؽ، ومٜمزًم٧م ومٞمف هذه أي٦م. 

واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم هذه أي٦م أن ي٘م٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم أٟمزهل٤م دًٓم٦م قمغم " صمؿ ىم٤مل:

حتريٛمف قمغم أوًمٞم٤مء اًمٜم٤ًمء ُمْم٤مرة ُمـ يم٤مٟمقا ًمف أوًمٞم٤مء ُمـ اًمٜم٤ًمء، سمٕمْمٚمٝمـ قمٛمـ أردن ٟمٙم٤مطمف ُمـ 

َـّ ُمٜمٝمـ سمام شمٌلم سمف اعمرأة ُمـ زوضمٝم٤م ُمـ ـمالق وىمد جيقز أن  ،أو ومًخ ٟمٙم٤مح ،أزواج يم٤مٟمقا هلـ، ومٌِ

. قمٛمف اسمٜم٦م وأُمر ًم٧م ذم أُمر ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر وأُمر أظمتف، أو ذم أُمر ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل شمٙمقن ٟمز

ذيمرت ُم٤م قمغم داًم٦م وم٤مٔي٦م يم٤من، ذًمؽ وأي
"
(1) . 

وىمد صح أن ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر يم٤مٟم٧م ًمف أظم٧م ومٓمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م، " وُمٜمٝمؿ اسمـ اًمٕمريب، ىم٤مل: -

 ."ومٚمام اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م ظمٓمٌٝم٤م، وم٠مسمك ُمٕم٘مؾ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م

 . (4)وذم أي٦م أؾمئٚم٦م يمثػمة ي٘مٓمٕمٝم٤م هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح، ظمرضمف اًمٌخ٤مري

وهٙمذا ذيمر همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ، أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم ": ىم٤مل ،(5)اسمـ يمثػم وُمٜمٝمؿ -

 ًمف، قمؿ واسمٜم٦م ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر وأظمتف. وىم٤مل اًمًدي: ٟمزًم٧م ذم ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

 .(6)"أقمٚمؿ واهلل. إول واًمّمحٞمح

 حت هبجت مب حبخبُُّم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل:  :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .:

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت

                                                           

 .45: 7، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، ( اًمٓمؼمي3)

 .4 :349، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ( اٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل4)

 وأىمٌؾ قمغم طمٗمظ اعمتقن، أظمذ اًمٙمثػم قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، احل٤مومظ قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء، ( هق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء5)

وصٜمّػ ذم صٖمره يمت٤مب إطمٙم٤مم قمغم ) طمتك سمرع ذم ذًمؽ وهق ؿم٤مب( واًمٕمٚمؾ واًمرضم٤مل واًمت٤مريخ وُمٕمروم٦م إؾم٤مٟمٞمد)

 .333 :3، ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ، اٟمٔمر: اًمداوودي، واًمتٗمًػم، واًمت٤مريخ اعمًّٛمك سم٤مًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( أسمقاب اًمتٜمٌٞمف

 .3 :699، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ( اسمـ يمثػم6)



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        :; 
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اًمٌ٘مرة: ]َّجغمغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص

3:;.] 

 :(3)اظمتٚمػ قمٚمامء اًمتٗمًػم ذم اعمراد ُمـ اًمٌٞمقت قمغم صمالصم٦م أىمقال

 اعمراد سم٤مًمٌٞمقت اعمٜم٤مزل ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، وىمت٤مدة. اًم٘مقل إول:

 اعمراد سم٤مًمٌٞمقت اًمٜم٤ًمء، أُمرٟم٤م سم٢مشمٞم٤مهنـ ُمـ اًم٘مٌؾ ٓ ُمـ اًمدير ىم٤مًمف زيد. اًم٘مقل اًمث٤مين:

 اعمراد سم٤مًمٌٞمقت متثؾ أُمر اًمٜم٤مس أن ي٠مشمقا إُمقر ُمـ وضمٝمٝم٤م. اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

وأومم هذه إىمقال سم٤مًمّمقاب هق اًم٘مقل إول، وذًمؽ عم٤م صح ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م 

ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب 
 ىمٌؾ ُمـ يدظمٚمقا مل ومج٤مءوا، طمجقا إذا إٟمّم٤مر ىم٤مل: يم٤مٟم٧م (4)

 قمػم ومٙم٠مٟمف سم٤مسمف، ىمٌؾ ُمـ ومدظمؾ إٟمّم٤مر، ُمـ رضمؾ ومج٤مء فمٝمقره٤م، ُمـ وًمٙمـ سمٞمقهتؿ، أسمقاب

 جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّ: شومٜمزًم٧م سمذًمؽ،

 .(5)[;:3: اًمٌ٘مرة]َّمضحط خض حض

 نئ مئ زئُّ :ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .;

 [.;;3 إقمراف:]َّزبمب رب يئ ىئ

)ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق(.. ومٞمٝم٤م مخ٦ًم أىمقال.. ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل هل ُمٜمًقظم٦م  (6)ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

سم٤مًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م.. وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل هل ُمٜمًقظم٦م سم٤مُٕمر سم٤مًمٖمٚمٔم٦م قمغم اًمٙمٗم٤مر.. وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل 

                                                           

 .455، 5/456، اًم٘مرآن اٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم( 3)

 إٟمّم٤مرّي  إوس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ طم٤مرصم٦م سمـ جمدقم٦م سمـ ضمِمؿ سمـ قمدّي  سمـ احل٤مرث اًمؼماء اسمـ قم٤مزب سمـ (4)

مجٚم٦م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌل ، سمدر يقم قمٛمر واسمـ أٟم٤م يقم سمدر ىم٤مل: اؾمتّمٖمرت ملسو هيلع هللا ىلصرده اًمٜمٌل ( صح٦ٌم وٕسمٞمف ًمف) إوّد 

  .634/ 3، ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم. اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشمقرم ( وهمػممه٤م)إطم٤مدي٨م وقمـ أيب سمٙمر وقمٛمر

: اًمٌ٘مرة]َّمضحط خض حض جضُّ: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل سم٤مب –يمت٤مب أسمقاب اًمٕمٛمرة -أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ( 5)

 .3:25، طمدي٨م، :/5، [;:3

أدي٥م. ُمقًمده وووم٤مشمف سمٛمٍم. يم٤من ُمـ ٟمٔمراء ، أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس: ُمٗمن، اعمٍمي أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمرادي (6)

شمٗمًػم أسمٞم٤مت )خ( و، إقمراب اًم٘مرآن)شمٗمًػم اًم٘مرآن( و) ٟمٗمٓمقيف واسمـ إٟم٤ٌمري. زار اًمٕمراق واضمتٛمع سمٕمٚمامئف. وصٜمػ

ط( إقمالم ، ٘م٤مت اًمًٌعذح اعمٕمٚم)و، خ( اجلزء إول ُمٜمف، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن)ط( و، ٟم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف)ط( و، ؾمٞمٌقيف

 .:42/ 3، ًمٚمزريمكم



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        ;2 

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

 

ظمذ اًمٕمٗمق أي اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م.. وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل هق أُمر سم٤مٓطمتامل وشمرك اًمٖمٚمٔم٦م واًمٗمٔم٤مفم٦م همػم 

ُمٜمًقظم٦م سم٤مًمزيم٤مة اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل )ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق( ي٘مقل ظمذ ُم٤م قمٗم٤م وُم٤م  ُمٜمًقظم٦م.. ومٛمٛمـ روى اهن٤م

أشمقك سمف صمؿ ىم٤مل ويم٤من هذا ىمٌؾ أن شمٜمزل سمراءة سمٗمرض اًمزيم٤مة وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ُمقوٕمٝم٤م.. وىم٤مل 

 اًمْمح٤مك ٟمزًم٧م اًمزيم٤مة ومٜمًخ٧م يمؾ صدىم٦م ذم اًم٘مرآن

سمـ آؾمقد قمـ وطمدصمٜم٤م.. ضمٕمٗمر سمـ جم٤مؿمع ىم٤مل طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ احلريب ىم٤مل طمدصمٜم٤م طمًلم  

قمٛمرو قمـ أؾم٤ٌمط قمـ اًمًدي )ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق( ىم٤مل اًمٗمْمؾ ُمـ اعم٤مل ٟمًختف اًمزيم٤مة.. واًم٘مقل اًمث٤مين 

سمٛمٙم٦م قمنم ؾمٜملم ٓ يٕمرض  ملسو هيلع هللا ىلصأهن٤م ُمٜمًقظم٦م سم٤مًمٖمٚمٔم٦م ىمقل زيد ىم٤مل )ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق( ىم٤مل وم٠مىم٤مم اًمٜمٌل 

ؾمالم ٓ اإلإأن ي٘مٕمد هلؿ يمؾ ُمرصد وأن ٓ ي٘مٌؾ هلؿ    قمـ أطمد وٓ ي٘م٤مشمٚمف صمؿ أُمره اهلل

 حن يمجن ىم خممم حم جم يل ىل مل خلٱُّ: وأٟمزل

 خم حم جم يل ىل مل خلُّشمٕم٤ممم:  وىم٤مل[، 95اًمتقسم٦م: ]ٱَّخنمن

ومٜمًخ [، 345ًمتقسم٦م: ]اَّجهمه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم

هذا اًمٕمٗمق.. واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م أن اًمٕمٗمق اًمزيم٤مة.. ىم٤مل جم٤مهد ويم٤من إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمروم٦م يٛمٞمؾ 

هذا اًم٘مقل ىم٤مل ٕن اًمزيم٤مة يًػم ُمـ يمثػم.. واًم٘مقل اًمراسمع أن اًمٕمٗمق رء ُمـ اعم٤مل ؾمقى امم 

  .اًمزيم٤مة ىمقل اًم٘م٤مؾمؿ وؾم٤ممل ىم٤مٓ هق ومْمؾ اعم٤مل ُم٤م يم٤من قمـ فمٝمر همٜمك

ىمقل قمٌد اهلل وقمروة اسمٜمل اًمزسمػم يمام ىمرئ.. قمغم أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ  :واًم٘مقل اخل٤مُمس

اٟمام أٟمزل  :ىم٤مل ،سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ اًمزسمػمه٤مرون سمـ اؾمح٤مق ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌدة قمـ هِم٤مم 

 ظمالق اًمٜم٤مس أاهلل شمٕم٤ممم )ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق( ُمـ 

ٟمف قمـ صح٤ميب خيؼم سمٜمزول أو ،ؾمٜم٤مدهإح٦م وهذه اًم٘مقل هق اًمذي شمرضمحف هذه اًم٘م٤مقمدة> ًمّم

واعمٕمٜمك قمٚمٞمف )ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق( أي اًمًٝمؾ ُمـ  ،خم٤مًمٗمتف اعمجلء مل يًع أطمداً  ذا ضم٤مء اًمٌمء هذاإأي٦م و

 أٟمف ُم٤م ًم٘مل أطمداملسو هيلع هللا ىلص ويمذا يم٤مٟم٧م أظمالىمف  ،وٓ شمٕمٜمػ هبؿ ،وٓ شمٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ ،أظمالق اًمٜم٤مس

 اًمذي ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م يم٤من ظمٚمؼ رؾمقل اهلل  وىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م  ،ا سمٞمدهوٓ رضب أطمدً  ،سمٛمٙمروه ذم وضمٝمف

 



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        ;3 

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

 

 .(4()3)وم٘م٤مًم٧م يم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن [6: اًم٘مٚمؿ]َّىنين نن من زن:ُمدطمف اهلل شمٕم٤ممم سمف وم٘م٤مل 

 ىل خلمل:ٱُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة وُمـ إُمثٚم٦م .32

 [.46اًمٜم٤ًمء: ]َّممىم خم حم جم يل

قمغم صمالصم٦م  َّيل ىل خلمل: اظمتٚمػ قمٚمامء اًمتٗمًػم ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل 

 أىمقال:

اعمراد سم٤معمحّمٜم٤مت ه٤مهٜم٤م إزواج، ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، واسمـ ُمًٕمقد  اًم٘مقل إول:

 .وهمػمهؿ

اعمراد سم٤معمحّمٜم٤مت اًمٕمٗم٤مئػ، أي يمؾ اًمٜم٤ًمء طمرام، وًمًٌٝمـ اؾمؿ اإلطمّم٤من،  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 إذ اًمنمائع ذم أٟمٗمًٝم٤م شم٘متيض ذًمؽ.

أن اعمراد سم٤معمحّمٜم٤مت احلرائر، واعمراد طمرُم٧م قمٚمٞمٙمؿ احلرائر ُمـ اًمٜم٤مس،  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 .(5)وأطمؾ ًمٙمؿ ُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ ُمـ اإلُم٤مء

وهذا اًم٘مقل هق اًمذي شمرضمحف اًم٘م٤مقمدة اًمتٗمًػمي٦م> عمقاوم٘متف رواي٤مت ؾم٥ٌم اًمٜمزول 

أص٤مسمقا ؾمٌٞم٤م ": إن ٟم٤مؾم٤م ، ىم٤ملاًمّمحٞمح اًمٍميح، واًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

 حم جم يل ىل خلمل:يقم أوـم٤مس هلـ أزواج، ومتخقومقا، وم٠مٟمزًم٧م هذه أي٦م: 

 .(6)[46]اًمٜم٤ًمء: َّممىم خم

ؾم٥ٌم "إُمثٚم٦م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اعمٗمنيـ قمغم اًم٘م٤مقمدة: اظمتتؿ اًمٌح٨م سمذيمر هبذا 

ح اًمٍميح اًمّمحٞمح اًمٜمزول ذم اًمؽمضمٞمح سملم  "آظمتالف قمٜمد اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

                                                           

، 47524، طمدي٨م، 64/3:5، ُمًٜمد اًمّمدي٘م٦م قم٤مئٞمِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ -ُمًٜمد اًمٜم٤ًمء-أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده  (3)

 اًمِمٞمخلم. ذط قمغم صحٞمح وىم٤مل اعمح٘مؼ: إؾمٜم٤مده

٤مس ضمٕمٗمر أسمق (4)  اًم٘مرآن ذم واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾمخ، هـ :55: اعمتقرم، اًمٜمحقي اعمرادي يقٟمس سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمَّحَّ

 .365، صاًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٙمت٥م ُم١مؾم٦ًم، اًمٙمريؿ

ط، أسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞم ،342، 343، اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز، 654، 4/656، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، اٟمٔمر: اًمٓمؼمي( 5)

 .598، 3/599، واًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من ،5/444

 اٟمٗمًخ زوج هل٤م يم٤من وإن) آؾمتؼماء سمٕمد اعمًٌٞم٦م وطء ضمقاز سم٤مب سم٤مب –يمت٤مب اًمرو٤مع  –أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)

 .3678، طمدي٨م، :5/32، سم٤مًمًٌل ٟمٙم٤مطمٝم٤م
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 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

إىمقال، سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م. وهذا يث٧ٌم ضمٝمقد اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمروم٦م دٓٓت 

 أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، واًمٌح٨م قمـ احلؼ ومٞمٝم٤م. 
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        ;5 
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 اخلامت١
ومٝمذه ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م واًمذي أؾم٠مل اهلل أن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وًمٕمؾ مم٤م يذيمر ذم 

 هذه اخل٤ممت٦م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت: 

 ايٓتا٥ر:أِٖ 

ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزول"أن اًم٘م٤مقمدة  -3  قمٜمد اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

 هل٤م شمٓمٌٞم٘م٤مت يمثػمة ذم يمت٥م اعمٗمنيـ ىمديام وطمديث٤م. "آظمتالف

ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح ُمـ اعمقوققم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل يًتٕملم هب٤م اعمٗمن ذم اًمؽمضمٞمح سملم  نأ -4

 إىمقال وأراء، عمٕمروم٦م اًم٘مقل احلؼ ُمـ اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ.

 ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم اًمٜمزول شمٕملم قمغم ومٝمؿ أي٦م ومٝماًم صحٞمًح٤م ؾمٚمٞماًم. -5

 يّم٤مر هلذه اًم٘م٤مقمدة إذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمٜمزول صحٞمح٤ًم وُم١ميدًا ٕطمد إىمقال. -6

ؽمضمٞمح ُمقوقع حيت٤مج ُمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم، ُمـ ظمالل شمتٌع ُمٜم٤مه٩م ىمقاقمد اًم -7

اعمٗمنيـ ذم اًمؽمضمٞمح ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ، أو يٗمرد يمؾ ىم٤مقمدة ُمٜمٝم٤م سم٤مًمدراؾم٦م، واًمٌح٨م، وسمًط 

 إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم قمٛمقُم٤م.

 
 ايتٛصٝات

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿسمٕمد دراؾمتل عمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة: أويص سمٛمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٘مقاقمد شمٗمًػم 

 قمٛمقُم٤م، واًمؽمضمٞمح ظمّمقص٤م.

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 املصادز ٚاملسادع

اًمداوودي، حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد، ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ، د.ط، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  .3

 د.ؾمٜم٦م.

ًمٌٜم٤من، دار ُمٙمت٦ٌم  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ، ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، سمػموت، .4

 م.2:;3 احلٞم٤مة،

ٞمؾ. )ط، صدىمل حمٛمد مج حت٘مٞمؼ:أسمق طمٞم٤من، حمٛمد سمـ يقؾمػ، اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم،  .5

 هـ.3642سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

أمحد اًمؼمدوين، وإسمراهٞمؿ  حت٘مٞمؼ:اًم٘مرـمٌل، حمٛمد سمـ أمحد، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران،  .6

 م.86;3-هـ35:6، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، 4ط، أـمٗمٞمش

، 5ط، حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م حت٘مٞمؼ:اسمـ اًمٕمريب، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن،  .7

 م.4225-هـ3646سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

سمػموت، دار اًمٗمٙمر  اًمِمٜم٘مٞمٓمل، حمٛمد إُملم، أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، .8

 م.7;;3-ـه3637ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

قمٌد  حت٘مٞمؼ:حلؼ سمـ هم٤مًم٥م، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، اسمـ قمٓمٞم٦م، قمٌد ا .9

 .5;;3-هـ3635، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط، اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم

، دار 4ط، ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد حت٘مٞمؼ:اسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،  .:

 م.;;;3-ـه3642 اًمري٤مض، ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،

ح٤مر ومر روائع أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م، د.ط، ُمٍم، ويم٤مًم٦م اًمّمح٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، طم٤مزم ظم٤مًمد، إسم .;

 هـ.:365

، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم 3ط، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر حت٘مٞمؼ:اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من،  .32

 م.4222-هـ3642اًمرؾم٤مًم٦م، 

اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم، ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم،  .33

 سمػموت، دار اسمـ يمثػم.، 3ط



ح اًمٍميح اًمّمحٞمح ؾم٥ٌم اًمٜمزولىم٤مقمدٌة    حمٛمد ُمٓمٜمل اًمٕمٜمزي سمٜم٧م ووم٤مء : اًم٤ٌمطمث٦م.إقمداد...      اًمتٗمًػم أوضمف ُمـ واوم٘مف عم٤م ُُمرضمِّ

        ;7 
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ُمٙمت٥م اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث  حت٘مٞمؼ:اسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  .34

 هـ.3632، سمػموت، دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل، 3ط، اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد،  حت٘مٞمؼ:اجلرضم٤مين، أمحد سمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل،  .35

-هـ:363، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط، قمكم حمٛمد ُمٕمقض، وقمٌد اًمٗمت٤مح أسمق ؾمٜم٦م

 م.9;;3

 وُمٕمروم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمًٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك، اجل٤مُمع اعمختٍم ُمـ .36

وحمٛمد وم١ماد قمٌد  ،4، 3ج، أمحد ؿم٤ميمر حت٘مٞمؼ:، اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وُم٤م واعمٕمٚمقل اًمّمحٞمح

، ُمٍم، ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب 4ط، 7، 6ج، وإسمراهٞمؿ قمٓمقة ،5ج، اًم٤ٌمىمل

 م.97;3-هـ7;35احلٚمٌل، 

، اًم٘م٤مهرة، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 3اعمٜم٤موي، قمٌد اًمرؤوف، اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ، ط .37

 .ـه3632

، 3ط، طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل حت٘مٞمؼ:اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، ، اًمٜم٤ًمئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م .38

 م. 4223-هـ3643اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم 

، سمػموت، دار 3ط، حمٛمد زهػم :حت٘مٞمؼ اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، .39

 هـ.3644ـمقق اًمٜمج٤مة، 

، 4ط، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل :حت٘مٞمؼ، اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، اعمًٜمد اًمّمحٞمح .:3

 هـ. 4;35سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

ْوضِمردي اخلراؾم٤ميناًمٌٞمٝم٘مل،أمحد سمـ احلًلم .;3  ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى،  سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُْنَ

 -هـ3646دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  ، سمػموت،5ط، حت٘مؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

 م.4225

ٜمَـ اهل٤مدي ٕىمقم ؾَمٜمَـ .42 ًُّ قمٌد  :حت٘مٞمؼ ،اسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر، ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًم

ار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ، سمػموت، د4ط، اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمدهٞمش

 م.:;;3 -هـ;363
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، سمػموت، 4ط، ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرون :حت٘مٞمؼ ،اسمـ طمٜمٌؾ، أمحد سمـ حمٛمد، اعمًٜمد .43

 م.;;;3-ـه3642ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

، 3احلريب، طمًلم سمـ قمكم، ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد اعمٗمنيـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، ط .44

 هـ.3639اًمري٤مض، دار اًم٘م٤مؾمؿ، 

 هـ.3636، سمػموت، دار ص٤مدر، 5ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم، ًم٤ًمن اًمٕمرب، طاسمـ  .45

ط، ، قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون :حت٘مؼ ،اسمـ وم٤مرس، أمحد سمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .46

 م.;9;3-هـ;;35سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

، 3ط، مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ :حت٘مٞمؼ ،اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد، اًمتٕمريٗم٤مت .47

 هـ.3625اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  سمػموت، دار

اعمح٘مؼ: أمحد  ،اًمّمٗمدي، صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ سمـ قمٌد اهلل، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت .48

 هـ.3642سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ، ط، إرٟم٤مؤوط وشمريمل ُمّمٓمٗمك

، ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ .49

 .هـ;359دار اعمٕمروم٦م،  سمػموت، ط،، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل اعمح٘مؼ:

٤مس أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمح٤مس،أسمق .:4       اعمح٘مؼ:، اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ضمٕمٗمر اًمٜمَّحَّ

 .هـ:362ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح،  ،اًمٙمقي٧م ،3ط، د. حمٛمد قمٌد اًمًالم حمٛمد

 ،3ط، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اًمٕمً٘مالين،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر .;4

 هـ.3548دائرة اعمٕم٤مرف، ، اهلٜمد

، اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م، اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر .52

 -هـ4;35اهلٜمد، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  ،4ط، حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد و٤من حت٘مؼ:

 م.94;3

ْوضِمردي اخلراؾم٤مين .53 ، ؿمٕم٥م اإليامن ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُْنَ

د.قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد أذف قمغم حت٘مٞم٘مف وختري٩م أطم٤مديثف: خمت٤مر أمحد  حت٘مٞمؼ:
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ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٚمٜمنم  ،، اًمري٤مض سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُم٤ٌمي سم٤مهلٜمد3ط، اًمٜمدوي

 م.4225-هـ3645واًمتقزيع، 

: يمامل سمًٞمقين دي، قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم، أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن.اعمح٘مؼطماًمقا .54

 ـ.ه3633دار اًمٙمت٥م، ، سمػموت ،3ط، زهمٚمقل

اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن ، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين، .55

 سمػموت.، دار اعمٕمروم٦م، اًم٤ًمسمع
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