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ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  4 ُم
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َ٘مدَِّكُنـاِل

احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره, وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

 .قمبده ورؾمقًمف وأؿمفد أن حمؿًدا ذيؽ ًمف,

 أمو سمعد:

 ژ ژ   ڈ ڈ ڎ﴿ومقؼقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمتوسمف اًمؽريؿ: 

    ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ

 .[012اًمتقسمي:] ﴾ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ

 ىئ ىئ  ىئ     ېئ ېئ ېئ ۈئ           ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :ويؼقل شمعومم

 پ پپ ٻ ٻ           ٻ ٻ ٱ  * جئ ی ی ی ی

 .[92-93إسمراهقؿ: ]﴾ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ

 ڀڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ﴿ويؼقل شمعومم: 

 .[091اًمبؼرة:] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

س اًمتل ُيبـك ؾُم وإُ  ,واًمؼقاقمد ,ومػل هذه إدًمي سمقون أمهقي معرومي إصقل

ًٓ , ؾمققمؾقفو همػمهو طمسقي يمام ذم أيي اعمذيمقرة, أو معـقيي يمؼقاقمد  اًء يموكً أصق

يمحديٌ:  ,قمؾقفو قمدة أدًمي مـ اًمؼرآن واًمسـي ًودقموئؿف اًمتل دًم ,وأؾمسف ,اًمديـ

ْشََلُم َظَذ ََخْسٍ » اَدةِ  :ُبَِْل اْْلِ َٓ َّٓ اهلل َص َٓ إَِفَف إِ ًدا َرُشقُل اهللوَ  ،َأْن  َّّ َوإَِؿاِم  ،َأنَّ ُِمَ

ََلةِ  اةِ  ،افهَّ ـَ جِّ  ،َوإِيَتاِء افزَّ (, 8أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ ) ,شَوَصْقِم َرَمَوانَ  ،َواْْلَ



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  3 ُم
 

وضموء مثؾف ملسو هيلع هللا ىلص,  قمـ اًمـبل ,ريض اهلل قمـفام( مـ طمديٌ اسمـ قمؿر 01ومسؾؿ رىمؿ )

 أمجعلم.ـ اًمصحوسمي رضقان اهلل قمؾقفؿ قمـ قمدد م

 ,اعمعجز ,ملسو هيلع هللا ىلصؽتوب اًمعزيز اعمـزل قمغم كبقف حمؿد اًموأقمظؿ أصؾ ًمديـ اهلل هق 

 ٻ     ٻ ٱ﴿ىمول شمعومم:  ,وهل وطمل يقطمك ,ملسو هيلع هللا ىلصوؾمـي رؾمقًمف  ,اعمتعبد سمتالوشمف

-0]اًمـجؿ:  ﴾ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ * ٺ ڀ  ڀ ڀ * پ پ  پ پ ٻ *

3]. 

شمـزل قمؾقف سموًمقطمل يمام  واًمسـي أيًضو: ششمػسػمهمؼدمي »اإلموم اسمـ يمثػم ذم  وقال

 اهـ.يـزل اًمؼرآن إٓ أهنو ٓ شمتغم يمام يتغم اًمؼرآن

(: مل 414( )ومؼرة 003)ص شاًمرؾموًمي»ذم يمتوسمف  رمحف اهللاإلموم اًمشوومعل  قال

, وشمبعف قمغم ذًمؽ ؿمقخ اإلؾمالم هلو أصؾ ذم اًمؽتوبؾمـي إٓ وملسو هيلع هللا ىلص يسـ رؾمقل اهلل 

 ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ﴿ًمؼقل اهلل شمعومم:  ؛ذم هذه اًمرؾموًمي رمحف اهلل

 .[33اًمـحؾ: ]﴾ ڦ ڤ  ڤ ڤ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وموًمؼرآن أصؾ اهلدايي إمم اًمٍماط اعمستؼقؿ ىمول شمعومم: 

 .[2رساء:اإل] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ

   ڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿وىمول شمعومم: 

  ڳ ڳ  ڳ ڳ گ  گ گ   گ ک *  ک ک ڑ

 .[28-21يقكس: ]﴾ڱ

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ         پ پ پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿وىمول شمعومم: 

 .[29اًمشقرى:] ﴾ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ  ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  2 ُم
 

 ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چ﴿وىمول شمعومم: 

 .[89اًمـسوء:]﴾ڈ

 ں ں ڱ * ڱ    ڱ    ڳ ڳ * ڳ گ گ گ﴿وىمول شمعومم: 

 .[022-029اًمشعراء: ]﴾  ۀ    ۀ ڻ * ڻ ڻ

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ﴿وىمول شمعومم: 

 .[88رساء:اإل] ﴾ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ﴿وىمول شمعومم: 

 .[48يقكس:] ﴾ۉ             ۅ ۅ ۋ ۋ

 ەئ ەئ  ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿وىمول شمعومم: 

 .[94اًمبؼرة:] ﴾ۈئ               ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .[81اًمـسوء: ]﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وىمول شمعومم: 

 .[099اًمـسوء: ]﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وىمول: 

رؾمقًمف ضمؼميؾ  سمف كزل ,يٌ اهلل قمزوضمؾ وىمقًمف ويمالمف اعمبلموموًمؼرآن طمد

 .إملم قمغم رؾمقًمف حمؿد ظموشمؿ إكبقوء واعمرؾمؾلم

يمالم اهلل شمعومم قمغم احلؼقؼي شمؽؾؿ سمف سمحرف وصقت ىمول شمعومم:  وًمؼرآنوم

 .[1اًمتقسمي: ]﴾ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې﴿

 ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـبل  , قمـفريض اهلليمام ذم أصمـوء اًمرؾموًمي قمـ اسمـ مسعقد  هوصمبً سمشقاهد

ـْ ـَِتاِب اهللِ »ىمول:  ـْ َؿَرَأ َحْرًؾا ِم َْةٌ  َم ُف بِِف َحَس َِ ا ،َؾ ْؼِ َأْمَثاِِلَ ًَ َُْة بِ َس امل  :َٓ َأُؿقُل  ،َواْْلَ



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  1 ُم
 

ـْ َأِفٌػ َحْرٌف  ،َحْرٌف 
ٌم َحْرٌف  ،َوَفُِ َٓ  ,(9201أظمرضمف اًمؽممذي رىمؿ ) ,شَوِمٌٔؿ َحْرٌف  ،َو

 .وهمػمه

ريض وهمػمه مـ طمديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمعد  ,(2/448وصمبً سمشقاهده قمـد أمحد )

ـُ َكؼْ  ملسو هيلع هللا ىلص ظَمَرَج قَمَؾْقـَو َرؾُمقُل اهللِ  ىمول: , اهلل قمـف َرُأ اًْمُؼْرآَن, َوُيْؼِرُئُف سَمْعُضـَو سَمْعًضو, َوَكْح

ُد هللِـافْ » وَمَؼوَل: ّْ ُر، َواِحٌد  ـَِتاُب اهللِ ،َح ُؿ إَْشَقُد َوإَْْحَ ُُ ْرآنَ  اؿرءوا، ؾِٔ َُ  اؿرءوا، اْف

ْرآَن،  َُ ِِتَ َأْؿَقاٌم  اؿرءوااْف
ْٖ ْرآَن، َؿْبَؾ َأْن َي َُ اُم  يَرؤوناْف ََ ََم ُي ـَ قَن ُحُروَؾُف،  ُّ ٔ

َِ ْرآَن، ُي َُ اْف

ؿْ  ُٓ َٔ
ُؿ، ٓ ُُيَاِوُز َتَراؿِ ْٓ فُ  ،افسَّ َٕ ُِق َٖجَّ ُِقَن َأْجَرُه، َوٓ َيَت ًَجَّ  ش.َيَت

مـ طمديٌ اسمـ مسعقد  ,ه( وهمػم3148وصمبً سمشقاهده قمـد أيب داود رىمؿ )

َؿ اهللُ»ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـبل  , ريض اهلل قمـف َِّ َُ ََمِء  بِاْفَقْحِل  إَِذا َت ََمِء فِِسَّ َع َأْهُؾ افسَّ
ِّ َش

ِة  َِ ِس ِْ َجرِّ افسِّ ـَ ًة  َِ َه ِْ اَص ٍَ َُقنَ  ،َظَذ افهَّ ًَ ُْٔه ْؿ  ،َؾ ُٓ َٔ
ْٖتِ َذفَِؽ َحتَّك َي ـَ َؾََل َيَزاُفقَن 

يُؾ  ُِقِِبِؿْ  ،ِجْزِ ـْ ُؿ َع َظ يُؾ ُؾزِّ َُقُفقنَ  :َؿاَل  ،َحتَّك إَِذا َجاَءُهْؿ ِجْزِ َٔ يُؾ  :َؾ َماَذا  ،َيا ِجْزِ

َُقُل  ؟َؿاَل َربَُّؽ  َٔ َُقُفقنَ  .َحؼَّ ـافْ  :َؾ  .شَحؼَّ ـافْ  ،َحؼَّ ـافْ  :َؾَٔ

ويمقكف قمغم احلؼقؼي وًمقس ومقف جموز؛ ٕن اهلل قمزوضمؾ سملم يمتوسمف ًمعبوده ىمول 

, وىمول [3سمراهقؿ: إ]﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ﴿شمعومم: 

 .[29سمراهقؿ: إ]﴾ ەئ  ائ ائ ى ى﴿شمعومم: 

سموب اًمصـػ ] (:24-29)ص شاًمرؾموًمي»ذم  رمحف اهللًمذا ىمول اإلموم اًمشوومعل 

 [:اًمذي ُيبلمن ؾمقوىمف معـوه



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  1 ُم
 

 ۓ  ے ے ھ ھ ھ( ىمول اهلل شمعومم شمبورك وشمعومم: ﴿918)

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 .[014ٕقمراف:ا] ﴾                 ﯁ ﯀  ﮾﮿

 ,ذيمر إمر سمؿسلًمتفؿ قمـ اًمؼريي احلورضة اًمبحر -ضمؾ صمـوؤه–( وموسمتدأ 912)

﴾ أيي, دل قمغم أكف إكام أراد أهؾ اًمؼريي؛ ٕن ﮵ ﮴﮳  ﮲﴿ومؾام ىمول: 

وٓ وموؾمؼي سموًمعدوان ذم اًمسبً وٓ همػمه, وأكف إكام أراد  ,يي ٓ شمؽقن قموِدَييً اًمؼر

 سموًمعدوان أهؾ اًمؼريي اًمذيـ سمالهؿ سمام يموكقا يػسؼقن.

  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿( وىمول: 901)

 .[09-00إكبقوء:]﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ * ڀ

ذيمر أهنو ومؾام  ,ومذيمر ىمصؿ اًمؼريي ,( وهذه أيي ذم مثؾ معـك أيي ىمبؾفو900)

وعمو ذيمر اًمؼقم  ,فموعمي سَموَن ًمؾسومع أن اًمظومل إكام هؿ أهؾفو دون مـوزهلو اًمتل ٓ شَمظؾؿ

وذيمر إطمسوؾمفؿ اًمبلَس قمـد اًمَؼْصؿ أطموط اًمعؾُؿ إكام أطمسَّ اًمبلس  ,اعمـشئلم سمعدهو

 مـ يعرف اًمبلس مـ أدمقلم.

 ک﴿ؿ: ( ىمول اهلل شمبورك وشمعومم, وهق حيؽل ىمقل إظمقة يقؾمػ ٕسمقف909) 

 ں ڱ  ڱ ڱ ڱ *   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[89-80يقؾمػ: ]﴾ ۀ ۀ  ڻڻ ڻ   ڻ ں

( ومفذه أيي ذم مثؾ معـك أيوت ىمبؾفو, ٓ ختتؾػ قمـد أهؾ اًمعؾؿ 904)

سموًمؾسون أهنؿ إكام خيوـمبقن أسموهؿ سمؿسلًمي أهؾ اًمؼريي, وأهؾ اًمعػم؛ ٕن اًمؼريي واًمعػم 

 اهـٓ ُيـْبِئون قمـ صدىمفؿ.



َمُة ُأُصقِل  دِّ ََ ِسْرِ ُم ٍْ  8 افتَّ
 

ـُ  اعمجوزَ  وردَّ   شإطمؽوم إطمؽوم»ذم اًمبوب اًمثومـ قمنم مـ  رمحف اهلل طمزم اسم

 شخمتٍم اًمصقاقمؼ»ومؼول ذم  ـموهمقشًمو, رمحف اهلل(, واقمتؼمه اإلموم اسمـ اًمؼقؿ 0/341)

ة فتًىٔؾ ؾهؾ ـرس افىاؽقت افثافث افذي وضًتف اجلّٓٔ](: 930-939)

ومل يرد سموعمجوز أكف ًمقس سمحؼقؼي  ,[حَائؼ إشَمء وافهٍات وهق ضاؽقت ادجاز

كف جموز اًمؼرآن, ومراد أمحد أكف أ ششمػسػمه»وأكف يصح كػقف, وهذا يمام ىمول أسمق قمبقدة ذم 

غي, كحـ ومعؾـو يمذا, ومفق ممو جيقز ذم اًمؾ يؼقل اًمقاطمد اعمعظؿ كػسف: جيقز ذم اًمؾغي أن

اؾمتعؾؿً ذم همػم مو وضعً ًمف, وأهنو يػفؿ مـفو ظمالف  اًمؼرآن أًمػوفًمو ومل يرد أن ذم

 سى إمم مذهبف أن ذم اًمؼرآن جموًزاطمؼوئؼفو, وىمد متسؽ سمؽالم أمحد هذا مـ يـ

ومـع آظمرون مـ أصحوسمف  واسمـ اخلطوب وهمػمهؿ, ,واسمـ قمؼقؾ ,يموًمؼويض أيب يعغم

 اًمػضؾ اًمتؿقؿل.وأيب  ,ذًمؽ, يمليب قمبداهلل سمـ طمومد, وأيب احلسـ اجلزري

, وأمو ـ متلظمرهيؿ يثبً ذم اًمؼرآن جموًزاويمذًمؽ أصحوب موًمؽ خمتؾػقن, ومؽثػم م

 .اهـومال يعرف قمـفؿ ذم ذًمؽ ًمػظي واطمدة ,واسمـ اًمؼوؾمؿ ,وأؿمفى ,اعمتؼدمقن يموسمـ وهى

 :مـفو ,شجمؿقع اًمػتووى»ورده ؿمقخ اإلؾمالم يمام ذم قمدة مقاضع مـ 

 .(910-2/911و)( 312-91/314(, )21-21( و)1/81-88)

مـع ضمقاز اعمجوز ومقام أكزل ًمؾتعبد »رؾموًمي  رمحف اهللوأًمػ اًمعالمي اًمشـؼقطل 

ويؾزم ىمبقًمف يمؾ مـصػ حمؼؼ أكف  ,(: واًمذي كديـ اهلل سمف1ىمول ذم )ص ,شواإلقمجوز

 .اهـوٓ جيقز إـمالق اعمجوز ذم اًمؼرآن مطؾؼً 

كػل صػوت  (: وهبذا اًمبوـمؾ شمقصؾ اعمعطؾقن إمم28)ص شاعمذيمرة»وىمول ذم 

يمؼقهلؿ ذم  ,سمدقمقى أهنو جموزملسو هيلع هللا ىلص, اًمؽامل واجلالل اًمثوسمتي هلل شمعومم ذم يمتوسمف وؾمـي كبقف 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  2 ُم
 

قمغم ذًمؽ همػمه مـ كػقفؿ ًمؾصػوت قمـ ـمريؼ اعمجوز,  ْس ىمِ اؾمتقمم, وَ  ﴾ۈئ﴿

أمو أيوت اًمتل ذيمرهو اعممًمػ ومال يتعلم ذم رء مـفو أكف جموز, أمو ىمقًمف شمعومم: 

ن أ, وومؾقس اعمراد سمف أن ًمؾذل ضمـوطًمو ,[93رساء:اإل]﴾ڭ ڭ ڭ  ڭ﴿

يؼتضقف, وفمـ أسمق متوم أكف معـك أيي عمو ىمقؾ  رمحف اهلليمون يمالم اًمعالمي اسمـ اًمؼقؿ 

 يعـل ىمقًمف: ,ًمف: صى ذم هذا اإلكوء مـ موء اعمالم

 صب ؿد اشتًذبت ماء بُائل      ٓ تـسَْل مـاء ادــَلم ؾْٕ٘ل

أصى ًمؽ مـ موء اعمالم, سمؾ اعمراد ضمـوح اًمذل, طمتك  مـهوت ريشي ؾَال: 

سمؤيي اًمؽريؿي يمام يدل قمؾقف يمالم مجوقمي أهؾ اًمتػسػم: أهنو مـ إضوومي اعمقصقف إمم 

 .صػتف, أي: واظمػض اًمذًمقؾ هلام مـ اًمرمحي

وكظػمه مـ يمالم اًمعرب ىمقهلؿ: طموشمؿ اجلقد, أي: اعمقصقف سموجلقد, ووصػ 

يرومع اجلـوح, واًمتقاضع واًمؾلم  اجلـوح سموًمذل مع أكف صػي اإلكسون؛ ٕن اًمبطش

 :ىمقؾيمام  ,يظفر سمخػضف, ومخػضف يمـويي قمـ ًملم اجلوكى

َٓ  َلـؾ     جْاِح ـوإَٔت افنُٓر بخٍِض اف  تـُؽ بـرؾـًـِف أجــد

﴾ ې ۉ﴿, و[31اًمػرىمون:]﴾ڻ ڻ﴿وكظػمه ذم اًمؼرآن 

أي: اعمطر اعمقصقف سملكف يسقء مـ وىمع قمؾقف, واًمعذاب اعمقصقف  ,[24إكعوم:]

ىمقع اهلقن قمغم مـ كزل سمف, وإضوومي صػي اإلكسون ًمبعض أضمزائف أؾمؾقب مـ سمق

أؾموًمقى اًمؾغي اًمعرسمقي يمام ىمول هـو ضمـوح اًمذل, مع أن اًمذًمقؾ صوطمى اجلـوح, 

, واعمراد صوطمى اًمـوصقي اًمتل [01اًمعؾؼ:]﴾ى   ى ېوكظػمه ىمقًمف شمعومم: ﴿
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 ﴾ڦ   ڤ  * ڤ ڤ ٹ﴿هل مؼدم ؿمعر اًمرأس, وىمقًمف شمعومم: 

 .مع أن شمؾؽ اًمصػوت ٕصحوب اًمقضمقه [4-9قي:اًمغوؿم]

ومقف طمذف مضوف, وطمذف اعمضوف  [89يقؾمػ: ] ﴾ڱ ڱ﴿وىمقًمف شمعومم: 

 :وإىمومي اعمضوف إًمقف مؼومف, أؾمؾقب مـ أؾموًمقى اًمؾغي معروف قمؼده ذم اخلالصي سمؼقًمف

اـّواف يِٖت خـوما يع اف ًٍ  ذؾاـراِب إذا َما ُح ـُْف ْم اْلظـظ     ِ

دًمقل قمؾقف سمدًٓمي آىمتضوء, وهل قمـد مجوهػم واعمضوف اعمحذوف م

إصقًمقلم دًٓمي اًمتزام, وًمقسً مـ اعمجوز قمـدهؿ يمام هق معروف حمؾف, وىمقًمف: 

ٓ جموز ومقف؛ إذ ٓ موكع مـ محؾ اإلرادة ذم أيي  [11اًمؽفػ:]﴾چ چ ڃ ڃ﴿

قمغم طمؼقؼتفو؛ ٕن ًمؾجامدات إرادات طمؼقؼقي يعؾؿفو اهلل ضمؾ وقمال, وكحـ ٓ 

عمو حتقل قمـف إمم ملسو هيلع هللا ىلص, و, ويقضح ذًمؽ طمـلم اجلذع اًمذي يمون خيطى قمؾقف كعؾؿف

 شصحقح مسؾؿ»اعمـؼم, وذًمؽ احلـلم كوؿمئ قمـ إرادة يعؾؿفو اهلل شمعومم, وىمد صمبً ذم 

وؾمالمف قمؾقف قمـ  ,شـاَن يسُِؿ ظعَّ ْم مُة إين َٕظرُف حجًرا»ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـبل 

 ڱ﴿يمام سح شمعومم سمذًمؽ ذم ىمقًمف ضمؾ وقمال:  ,وكحـ ٓ كعؾؿفو ,هلُلإرادة يعؾؿفو ا

ومٍمح سملكـو ٓ كػؼفف,  ,[33رساء:اإل]﴾ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

وأمثول ذًمؽ يمثػم ذم اًمؽتوب واًمسـي, ويمذًمؽ ٓ موكع مـ يمقن اإلرادة شمطؾؼ ذم اًمؾغي 

رادة اجلدار ومقؽقن معـك إ ؛واعمقؾ إًمقف ,قمغم معـوهو اعمعروف, وقمغم مؼورسمي اًمٌمء

 :مقؾف إمم اًمسؼقط وىمرسمف مـف, وهذا أؾمؾقب قمريب معروف, ومـف اًمراقمل

 اهـ ؾَِؼ افٍِٗس إَذا أردَن ُٕهقٓ.    اماهتاـْم مِّٓة ؾَِْت بِف ه

 .ؼقل سمقضمقده ذم اًمؼرآن أؿمد سمطالًكوواًم ,سموـمٌؾ  ذم اًمؾغي احلوصؾ أن اًمؼقل سموعمجوز
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قمزوضمؾ ٓ شمعورض ومقف وٓ أن يمالم اهلل  :ومـ إصقل ْم هذا افباب

وىمد صـػً يمتى يمثػمة ذم اًمرد قمغم اًمزكودىمي اًمؼوئؾلم سموٓظمتالف ذم  ,اضطراب

ومقام  شاًمرد قمغم اًمزكودىمي واجلفؿقي»اًمردود قمؾقفؿ يمتوب  أطمسـاًمؼرآن, ويمون مـ 

, ويمتوب رمحف اهللًمإلموم أمحد  ؿمؽً ومقف مـ متشوسمف اًمؼرآن وشملوًمتف قمغم همػم شملويؾف

, صوطمى رمحف اهلل ًمؾعالمي اًمشـؼقطل  شضطراب قمـ آيوت اًمؽتوبدومع إهيوم آ»

 .شأضقاء اًمبقون»

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ﴿شمعومم:  ذم ىمقًمف رمحف اهلل قال

أيوت؛ ٕن معـك يمقن يمؾف  وٓ معورضي سملم :[1آل قمؿران:]﴾ڻ ڻ  ڻ

شمؼون ذم ذم همويي اإل هق اشمصوف مجقعف سموإلطمؽوم اًمذي هق اإلشمؼون؛ ٕن مجقعف حمؽاًم 

أًمػوفمف ومعوكقف, أطمؽومف قمدل وأظمبوره صدق, وهق ذم همويي اًمػصوطمي واإلقمجوز 

واًمسالمي مـ مجقع اًمعققب, ومعـك يمقكف يمؾف متشوهبًو أن آيوشمف يشبف سمعضفو سمعضًو ذم 

اإلقمجوز واًمصدق واًمعدل واًمسالمي مـ مجقع اًمعققب, ومعـك أن مـف آيوت 

ومًو مبقـًو قمغم آظمتالف ذم معـك اًمقاو حمؽامت وأظمر متشوهبوت: اظمتؾػ ومقف اظمتال

ومؿـ ىمول إن اًمقاو اؾمتئـوومقي,  [1آل قمؿران:]﴾ۈ ۈ ۆ﴿ذم ىمقًمف: 

, واًمقىمػ شموم قمغم  [1آل قمؿران:]﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿ واًمراؾمخقن مبتدأ ظمؼمه مجؾي:

وقمغم هذا اًمؼقل أيمثر  ومنكف يػرس اعمتشوسمف: سملكف مو اؾمتلصمر اهلل سمعؾؿف, ؛﴾ۇ ۇىمقًمف: ﴿

 اهـأهؾ اًمعؾؿ.

 شجمؿقع اًمػتووى»أكف اشمػؼ اًمعؾامء يمام ذم  :ـ إصقل ْم هذا افبابوم

واشمػؼ اًمسؾػ  ,( قمغم أن ًمقس ذم اًمؼرآن مو ٓ معـك ًمف01/421( و)04/981)
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مو قمغم أن مجقع مو ذم اًمؼرآن ممو يػفؿ معـوه ويؿؽـ إدرايمف سمتدسمر وأكف ًمقس ذم اًمؼرآن 

 .تدسمر اًمؼرآن ومل يستثـل مـف ؿمقًئوىمد أمر سم ومنن اهللَ ؛ٓ يؿؽـ أن يعؾؿ معـوه أطمد

هذا ٓ يعؾؿ  ,وأضمول ,ووىمً اًمسوقمي ,يموًمروح ,وإن مو يسؿك سموعمتشوسمف

ؿقن ؾوإن يموكقا يع ,ل إًمقف اًمٌمءومهـو معرومي مو ي واعمراد سموًمتلويؾشملويؾف إٓ اهلل, 

 (.01/312) شاًمػتووى»معـك اًمؽالم اًمذي أظمؼم سمف قمـ اًمسوقمي ... 

 شجمؿقع اًمػتووى»يمام ذم  أن اًمؼراءة اًمشوذة ٓ شمؽقن ىمرآًكوواشمػؼقا 

(04/423). 

وأمو اًمؼراءة اًمشوذة اخلورضمي قمـ رؾمؿ اعمصحػ اًمعثامين مثؾ : رمحف اهلل الق

ٌَْنك ﴿ ريض اهلل قمـفاموأيب اًمدرداء  ,ىمراءة اسمـ مسعقد ِْٔؾ إَِذا َي َِّ اِر إَِذا  *َواف َٓ َوافَّْ

ذَّ  َْٕثك *ََتَ ُ ْٕ َر َوا ـَ ومثؾ ىمراءة قمبداهلل  ,شاًمصحقحلم»يمام ىمد صمبً ذًمؽ ذم  ﴾َو افذَّ

ًَ تَ مُ  امٍ يْ أَ  ةُ ثَ ََل ثَ  مُ ٔاِه ؾَ ﴿ وكحق  ﴾احدةؿٔة وَ  زَ َٓ إِ  إْت ـَ  إنْ ﴿ويمؼراءشمف :  ﴾,اتتاب

ومفذه إذا صمبتً قمـ سمعض اًمصحوسمي ومفؾ جيقز أن يؼرأ هبو ذم اًمصالة؟ قمغم  ؛ذًمؽ

 ,وروايتون قمـ موًمؽ ,مهو روايتون مشفقرشمون قمـ اإلموم أمحد ,ىمقًملم ًمؾعؾامء

ًمتوسمعلم يموكقا يؼرءون هبذه احلروف ذم اًمصالة ٕن اًمصحوسمي وا ؛جيقز ذًمؽ :إحدامها

وهق ىمقل أيمثر اًمعؾامء ؛ ٕن هذه اًمؼراءات مل شمثبً متقاشمرة  ,ٓ جيقز ذًمؽ :وافثإٔة. 

ومنكف ىمد صمبً ذم  ؛وإن صمبتً ومنهنو مـسقظمي سموًمعرضي أظمرة ,ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـبل 

ن يمو قمؾقف اًمسالمأن ضمؼميؾ  ,ريض اهلل قمـفؿواسمـ قمبوس  ,قمـ قموئشي شاًمصحوح»

ومؾام يمون اًمعوم اًمذي ىمبض ومقف قمورضف سمف  ,سموًمؼرآن ذم يمؾ قموم مرةملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل  يعورض

وهل اًمتل أمر اخلؾػوء  ,واًمعرضي أظمرة هل ىمراءة زيد سمـ صموسمً وهمػمه ,مرشملم
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سمؽر ويمتبفو أسمق  ,وقمكم سمؽتوسمتفو ذم اعمصوطمػ ,وقمثامن ,وقمؿر ,اًمراؿمدون أسمق سمؽر

صمؿ أمر قمثامن ذم  ,سمـ صموسمً سمؽتوسمتفوازيد  أمرَ  وقمؿر ذم ظمالومي أيب سمؽر ذم صحٍػ 

ومجع اًمـوس قمؾقفو سموشمػوق مـ  ,ظمالومتف سمؽتوسمتفو ذم اعمصوطمػ وإرؾموهلو إمم إمصور

وهذا اًمـزاع ٓ سمد أن يبـك قمغم إصؾ اًمذي ؾملل قمـف  ,وهمػمه قمكمي  :اًمصحوسمي

هؾ هل طمرف مـ احلروف اًمسبعي أم ٓ؟ وموًمذي وهق أن اًمؼراءات اًمسبعي  ,اًمسوئؾ

قمؾقف مجفقر اًمعؾامء مـ اًمسؾػ وإئؿي أهنو طمرف مـ احلروف اًمسبعي؛ سمؾ يؼقًمقن: 

وهق متضؿـ ًمؾعرضي أظمرة اًمتل  ,إن مصحػ قمثامن هق أطمد احلروف اًمسبعي

وإطموديٌ وأصمور اعمشفقرة اعمستػقضي شمدل قمغم  ,قمغم ضمؼميؾ ملسو هيلع هللا ىلصقمرضفو اًمـبل 

وذهى ـمقائػ مـ اًمػؼفوء واًمؼراء وأهؾ اًمؽالم إمم أن هذا اعمصحػ  ,قلهذا اًمؼ

وىمرر ذًمؽ ـمقائػ مـ أهؾ اًمؽالم يموًمؼويض أيب سمؽر  ,مشتؿؾ قمغم إطمرف اًمسبعي

اًمبوىمالين وهمػمه؛ سمـوء قمغم أكف ٓ جيقز قمغم إمي أن هتؿؾ كؼؾ رء مـ إطمرف 

طمقٌ  ,وشمرك مو ؾمقاه ,ثامينوىمد اشمػؼقا قمغم كؼؾ هذا اعمصحػ اإلموم اًمع ,اًمسبعي

صمؿ  ,أمر قمثامن سمـؼؾ اًمؼرآن مـ اًمصحػ اًمتل يمون أسمق سمؽر وقمؿر يمتبو اًمؼرآن ومقفو

وأمر  ,أرؾمؾ قمثامن سمؿشوورة اًمصحوسمي إمم يمؾ مٍم مـ أمصور اعمسؾؿلم سمؿصحػ

سمؽمك مو ؾمقى ذًمؽ. ىمول همٓء: وٓ جيقز أن يـفك قمـ اًمؼراءة سمبعض إطمرف 

ٕوًملم جيقى شمورة سمام ذيمر حمؿد سمـ ضمرير وهمػمه مـ أن اًمسبعي. ومـ كٍم ىمقل ا

و ًص ظمَّ رَ مُ  ,ا هلؿوإكام يمون ضموئزً  ,و قمغم إمياًمؼراءة قمغم إطمرف اًمسبعي مل يؽـ واضمبً 

يمام أن شمرشمقى اًمسقر مل  ,وىمد ضمعؾ إًمقفؿ آظمتقور ذم أي طمرف اظمتوروه ,هلؿ ومقف

وهلذا يمون شمرشمقى مصحػ  و إمم اضمتفودهؿ؛و؛ سمؾ مػقًض و قمؾقفؿ مـصقًص يؽـ واضمبً 

وأمو شمرشمقى آيوت  ,ويمذًمؽ مصحػ همػمه ,قمبداهلل قمغم همػم شمرشمقى مصحػ زيد
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ومؾؿ يؽـ هلؿ أن يؼدمقا آيي قمغم آيي ذم اًمرؾمؿ يمام  ,اًمسقر ومفق مـزل مـصقص قمؾقف

وأمو شمرشمقى اًمسقر  ,وٕن شمرشمقى أيوت ملمقر سمف كص   ؛ىمدمقا ؾمقرة قمغم ؾمقرة

ومؾام رأى اًمصحوسمي أن  ,ا: ومؽذًمؽ إطمرف اًمسبعيومؿػقض إمم اضمتفودهؿ. ىموًمق

اضمتؿعقا قمغم ذًمؽ  ؛إمي شمػؽمق وختتؾػ وشمتؼوشمؾ إذا مل جيتؿعقا قمغم طمرف واطمد

ومل يؽـ ذم ذًمؽ شمرك  ,وهؿ معصقمقن أن جيتؿعقا قمغم ضالًمي ,واضمتامقمو ؾموئغً 

 وٓ ومعؾ عمحظقر. ,ًمقاضمى

ن يمؿدظمؾ إمم مو رضمقت أن شمؽق ,هذه كبذة خمتٍمة مـ سموب أصقل اًمتػسػم

ذم هذه  رمحف اهللذيمر ؿمقخ اإلؾمالم أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي 

اًمرؾموًمي اًمعظقؿي, اًمتل ًمقس ؾمطر مـ ؾمطقرهو إٓ وومقف وموئدة أو أيمثر, ومو هذه إٓ 

ذم اًمعؾؿ إمم  سمعده خ اإلؾمالم اًمذي ٓ كعؾؿ ًمف كظػًماسمريمي ضمعؾفو اهلل قمزوضمؾ ذم ؿمق

  مو ؿموء اهلل شمعومم., وإمميقمـو هذا

ًمإلموم حمؿد سمـ  شاًمعؼقد اًمدريي ذم مـوىمى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي»شمؼرأ  وأن

اهلودي أطمد مـ ٓزم ؿمقخ اإلؾمالم  يـبئؽ سمام ىمؾـو؛ ومنن اسمـ قمبد اهلودي أمحد سمـ قمبد

 ومؽتى قمـف هذه اًمؽممجي قمـ ظمؼمة سمف, وٓ يـبئؽ مثؾ ظمبػم. ,مدة

رأيـو  ؛واًمػقائد اًمؽثػمة ,واًمؼقاقمد ,م اًمغزيرةوعمو ذم هذه اًمرؾموًمي مـ اًمعؾق

طمػظفؿ اهلل, ومؽون ىمراءهتو قمغم إظمقاكـو ـمؾبي اًمعؾؿ واًمدقموة إمم اهلل قمزوضمؾ إضمالء 

هـ( مع مو يرسه اهلل قمزوضمؾ مـ 0392مـ ؿمفر ؿمعبون قموم  يقًمو04ذًمؽ ذم )

 حتؼقؼفو واًمتعؾقؼ قمؾقفو.



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  02 ُم
 

طمػظف اهلل سمتػريغ مو شمقرس مـ اًمتعؾقؼ  وىموم أظمقكو اًمػوضؾ أسمق اًمػتح سمـ راؿمد اًمريؿل

وذم صمـويو  ,مـ أسمقاهبو ذم هذه اعمؼدمي ـ إذـمي, صمؿ أضػً إمم ذًمؽ ؿمقًئوواًمتحؼقؼ قمؾقفو م

 .واحلؿد هلل ,إكف أيمرم مسئقل ,قمزوضمؾ أن يـػع هبو اهللَ ذح اًمؽتوب, وأؾملل

 كتبه

 حيقك سمـ قمكم احلجقري

 هـ.0392ؼعدة قموم ذم مسوء يقم إطمد اًمراسمع مـ ؿمفر ذي اًم



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  01 ُم
 

 اِبَتِلاِل ُهاِض

ـُ شمقؿقي سموؾمؿٍ مل ُيسؿن  مؼدمي »معروف, و ؾمامهو سمعضفؿ  فو ؿمقخ اإلؾمالم اسم

)ومؼد ؾملًمـل سمعض اإلظمقان  ؾمبى اًمتلًمقػ: ومـ ىمقًمف ذم سمدايتفو مبقـً  اأظمذً  ؛شاًمتػسػم

لم قمغم ومفؿ اًمؼرآن ومعرومي شمػسػمه عِ أن أيمتى ًمف مؼدمي شمتضؿـ ىمقاقمد يمؾقي شمُ 

)وىمد يمتبً هذه اعمؼدمي خمتٍمة سمحسى شمقسػم اهلل شمعومم  إمم أن ىمول: ,معوكقف...(و

 مـ إمالء اًمػماد(.

 .إمم زموكـو هذا شمؼدمي اًمتػسػم ٓسمـ شمقؿقي»وىمد اؿمتفرت سمعد ذًمؽ سموؾمؿ 

, وأول مـ ؾمامهو هبذا هق حمؿد شمؼدمي ذم أصقل اًمتػسػم»وؾمامهو سمعضفؿ 

 .رمحف اهللمجقؾ اًمشطل اًمدمشؼل 

 .ٓسمـ شمقؿقي شىمقاقمد ذم اًمتػسػم» :شاإلشمؼون»( ذم 0/32ؾمامهو اًمسققـمل )و

 .شىمقاقمد اًمتػسػم» :(9/0428حلوضمل ظمؾقػي ) شيمشػ اًمظـقن»وذم 

 .شرؾموًمي أصقل اًمتػسػم» :(8/04) شأضقاء اًمبقون»ذم  رمحف اهللوؾمامهو اًمشـؼقطل 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  01 ُم
 

 َٗدَنَتِعُنـاِل ُخَطاليُّ

طقـمي مصقرة مـ دار اًمؽتى اًمؼقمقي قمغم خم -وهلل احلؿد-شمؿ ضبط اًمرؾموًمي 

و أويس اًمؽردي, أسم ُيؽـك , شمقؿقريي, وىمد أرؾمؾفو أٌخ شمػسػم( 21سمؿٍم رىمؿ )

مشؽقًرا, ويمون ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمقًمد طمسلم سمـ أمحد احلجقري يمام هق ؿملكف ذم 

اًمتعوون معل ذم اًمبحٌ قمـ سمعض اعمخطقـموت اعمطؾقسمي, ومتوسمعي ـمبع يمتبل, 

 اًمشبؽي طمػظف اهلل, وضمزاه ظمػًما.واًمؼقوم قمغم مقىمعل ذم 

ذم يمؾ ورىمي ًمقطمتون, ذم يمؾ ًمقطمي شمسعي قمنم ؾمطًرا,  ,ورىمي (02)وشمؼع ذم 

سي أؾمطر, وقمؾقفو شمصحقحوت, مخقمدا اًمصػحي إومم ومستي قمنم ؾمطًرا, وإظمػمة 

ومؼوسمالت, وختتؾػ مؼدمتفو قمـ اعمطبقع, وموعمطبقع يمون إضموسمي ًمسمال, طمقٌ ىمول 

ف سمعد احلؿد واًمثـوء: ومؼد ؾملًمـل سمعض اإلظمقان أن أيمتى ًم رمحف اهللؿمقخ اإلؾمالم 

 .مؼدمي..

, طمقٌ ويملكف أًمػفو دون ؾممال أطمد, يمام ؾمؽماهو ,وضموء ذم اعمخطقط همػم ذًمؽ

 وىمد رمز هلو سمـ)خ(.

طمتك  492 صػحيمـ 04اًمتل شمؼع ذم اعمجؾد ) شجمؿقع اًمػتووى»وكسخي 

 , واقمتؿدت أصاًل.(412صػحي 

اًمتل اقمتـك هبو قمبداهلل سمـ حمؿد اًمشؿراين,  شتقنجمؿقع اعم»وكسخي ضؿـ 

 ورمز هلو سمـ)ط(.



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  08 ُم
 

َََُّّحُسُشَّ َِ٘مدَِّكُنـاِل ِِِرٍَ اُتَعَبَط  اََِيِم اِءَنَلُعاِل ِٗاَدَفِتاِضا 

 طبعات املكدم٘:

ى طمٍمهو, عُ ْص , يَ آسمـ شمقؿقي ـمبعوت يمثػمة ضمد   شػسػممؼدمي اًمت»عً بِ ـمُ 

 اًمطبعوت: عً قمؾقف مـفو هذهؾَ واًمذي اـمَّ 

. مجع اًمشقخ (412 – 492مـ  04)اعمجؾد  شجمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي»ضؿـ 

 .رمحف اهلل شمعوممقمبداًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ 

 اجلؾقـد, حتؼقؼ د.حمؿد اًمسقد شدىموئؼ اًمتػسػم اجلومع ًمتػسػم اسمـ شمقؿقي»ضؿـ 

 (044 – 014)اجلزء إول مـ ص 

اًمطبعي ن اًمؽريؿ سمبػموت, ـمبعي سمتحؼقؼ اًمديمتقر قمدكون زرزور, كنم دار اًمؼرآ

 هـ. صمؿ شمعددت ـمبعوهتو سمعد ذًمؽ.0420قموم  إومم

 .هـ0312أومم /ـمبعي طمؼؼفو إسمراهقؿ سمـ حمؿد, كنم دار اًمصحوسمي سمطـطو ط

سمدار قمامر سموٕردن سمتحؼقؼ قمصوم ومورس احلرؾمتوين, وحمؿد ؿمؽقر عً بِ ـمُ وَ 

 طموضمل امرير.

 هلل اًمشؿران.اًمذي اقمتـل سمف قمبد ا شجمؿقع اعمتقن»وـمبعً ضؿـ 

اًمتـؼقح » :أويس اًمؽردي وقمؾقفو شمعؾقؼوت سمعـقان وـمبعً سمتحؼقؼ أيب

 .شواًمتحرير قمغم مؼدمي ذم أصقل اًمتػسػم



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  02 ُم
 

وهـوك ـمبعوت يمثػمة هلذه اعمؼدمي شمظفر سملم احللم وأظمر. وًمقس هـوك ومرق 

ًمـوذ ٓ يمبػم سملم هذه اًمطبعوت, وموعمؼدمي ىمصػمة, وهل ؾمفؾي اًمعبورات ممو جيعؾ ا

 .اجل إمم اًمتعؾقؼ يمثػمً يؾ

 :شسّحَا

ؼدمي ؿمقخ اإلؾمالم هذه قمـد اعمتؼدملم, ويمؾ مـ ذطمفو ؿُ ـًمِ  وٓ أقمرف ذطًم 

هبو ـمالب اًمعؾؿ ذم زموكـو هذا قمـويي يمبػمة,  اقمتـكمـ اًمعؾامء اعمعوسيـ, ومؼد 

 .وذطمفو قمدد يمبػم مـ اًمعؾامء

 ومـ اًمنموح اًمتل اـمؾعً قمؾقفو أو ؾمؿعتفو أو ؾمؿعً هبو:

وىمد ـمبع سمعد  ,ذم أذـمي , يمون رمحف اهللح اًمشقخ حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم ذ (0

 .ذًمؽ

 ذح اًمشقخ صوًمح آل اًمشقخ ذم أذـمي. (9

 ذح اًمشقخ حمؿد اعمديػر ذم أذـمي يمذًمؽ. (4

 .قمبداًمرمحـ اًمدهش ذم أذـميذح اًمشقخ  (3

 .وىمد ـمبع ,ذح اًمشقخ مسوقمد اًمطقور (2

 ؾمؿري.ذح اًمشقخ صوًمح سمـ حمؿد إ (1

 .مطبقعوذطمف , ذح اًمشقخ حمؿد سمـ قمؿر سمـ ؾمومل سموزمقل (1



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  91 ُم
 

ذح اًمشقخ إطمسون سمـ حمؿد سمـ قمويش اًمعتقبل قمدة مرات, وًمف قمؾقفو  (8

مخسقن وموئدة وىموقمدة مـ مؼدمي أصقل اًمتػسػم ًمشقخ اإلؾمالم » :هوؾمامَّ  ,شمعؾقؼوت

 ., يمام كنم ذًمؽ قمغم اًمشبؽيشاسمـ شمقؿقي

سمـ شمقؿقي, حتؾقؾ وشمعؼقى رؾموًمي موضمستػم أصقل اًمتػسػم ٓومؼدمي  (2

 .سمجومعي إزهر, ـمبع دار اًمبصوئر

 العلناء ميَا: ٗاضتفاد

يمثػم  قمؿر اسمـ سمـ اعمصـػ, اإلموم أسمق اًمػداء إؾمامقمقؾ ًمؼد كؼؾ مـفو سموًمـص شمؾؿقذ

 .إًمقفو نِم ومل يُ  ,وأظمذ مـفو ومصؾلم يمومؾلم ,(03-0/1ذم مؼدمي شمػسػمه ) رمحف اهلل

ذم أيمثر مـ مقضع مـفو ذم  شاًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن»زريمٌم ذم وكؼؾ مـفو اًم

 (.011-9/012و 011-9/022و 0/40-49)

: ومـ رمحف اهللىمول  ,(0/32) شاإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن»واًمسققـمل ذم 

 :ومـفو ,وذيمر مصودره ,اًمؽتى اًمتل كظرهتو قمغم هذا اًمؽتوب, وخلصتف مـفو ...

 .ٓسمـ شمقؿقي شىمقاقمد ذم اًمتػسػم»

 0/88) شاإلشمؼون»ذم يمتوب  رمحف اهللومـ اعمقاضع اًمتل كؼؾ مـفو اًمسققـمل 

كتفك يمالم اسمـ اوىمول ذم آظمره:  ,(319-9/318وكؼؾ ذم ) ,(24و 20-21و

 .اوهق كػقس ضمد   ,وشمقؿقي مؾخًص 

 .(-0/01) شحموؾمـ اًمتلويؾ»واؾمتػود مـ هذه اًمرؾموًمي وكؼؾ مـفو اًمؼوؾمؿل ذم 

 (.8/04) شنأضقاء اًمبقو»واًمشـؼقطل ذم 

 (.0/48) ششمقضمقف اًمـظر»وـموهر اجلزائري اًمدمشؼل ذم 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  90 ُم
 

 صْزٗ املخطْط

 اًمصػحي إومم



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  99 ُم
 

 اًمصػحي إظمػمة

 



مَ  دِّ ََ ِسْرِ ُم ٍْ  94 ُة ُأُصقِل افتَّ
 

 الـنصيِّف َ٘مدَِّكُم

ؾْماَلمِ  َقاَل  :رمحف اهلل ؿَمْقُخ اإْلِ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـْ سمَِرمْحَتِؽ ْ َوَأقِم   َربن َيرسن

ـْ ؾَمقنَئوِت  سمَِوهللَوَكُعقُذ  ,ْسَتْغِػُرهُ َكْسَتِعقـُُف َوكَ  هللاحْلَْؿُد  وِر َأْكُػِسـَو َوِم ـْ ُذُ ِم

ـْ هَيِْدِه  ,َأقْماَمًمِـَو ـْ ُيْضؾِْؾ وَماَل َهوِدَي ًَمفُ  ,وَماَل ُمِضؾَّ ًَمفُ  اهللُ َم َّٓ  ,َوَم َٓ إًَمَف إ  اهلُلَوَأؿْمَفُد َأْن 

يَؽ ًَمفُ  َٓ َذِ دً  ,َوطْمَدُه  .قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ شَمْسؾِقاًم  اهلُلا قَمبُْدُه َوَرؾُمقًُمُف َصغمَّ َوَأؿْمَفُد َأنَّ حُمَؿَّ
 (1)

 

و سَمْعدُ   :َأمَّ

ظْم ــِل سَمعْ ـَْد ؾَمَلًمـوَمؼَ  فُ ـَقاِن َأْن َأيْمُتَى ًمَ ـُض اإْلِ
(2)

مَ   ـُ ىمَ ـُمَؼدن  دَ ـَقاقمِ ـًي شَمَتَضؿَّ

قَّيً  .............................................................................يُمؾن

                                                 

ؾمتغػور ممو ىمد حيصؾ ٓوا ف,ؾمتعوكي سمآاًمبدء سمحؿد اهلل قمزوضمؾ, وهذه ظمطبي احلوضمي ومقفو  (0)

سموهلل قمزوضمؾ مـ ذور  ةؾمتعوذٓواأو سمعده ىمبؾ اًمبدء سموًمؽالم, ذم اًمؽالم  نٍ ظمط وأ ,مـ زًمؾ

ٕن مـ جلل إمم  ؛وهذا ومقف قمقن ًمؾعبد إذا سمدء مثؾ هذا اًمؽالم ,إكػس ومـ ؾمقئوت إقمامل

 .وأقموكف  وومؼف اهللاهلل

؛ ومعؾؿـو ٓ يعؾؿفو ىمد يعؾؿفو اًمشخص وىمد  ,ؾمقئوت فموهرة وسموـمـيذور ووإقمامل هلو 

مـ هيِد اهلل ومال  أن ومقف شمػقيض إمر إمم اهلل قمزوضمؾأن كستعقذ سموهلل مـفو, و ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ؽـ اهلدايي وًم ,ظمطبي كؽوح أو همػم ذًمؽ, يمالم هداييىمقؾ ذم  ؾمقاءً وأن هذا اًمؽالم مضؾ ًمف, 

ومؿـ هداه اهلل قمزوضمؾ هبذا اًمؽالم, أو سمغػمه ومال مضؾ ًمف ومـ يضؾؾ ومال , قمزوضمؾمـ اهلل 

 هودي ًمف.

ومقفو ًمطؾى إظمقاكف اًمسوئؾلم؛ يستجقى  رمحف اهللاسمـ شمقؿقي ؿمقخ اإلؾمالم قمدد مـ يمتى  (9)

, شًمتدمقرييا»و ,شاًمقاؾمطقي»ـهلؿ وًمؾؿسؾؿلم يم ذم شملًمقػفو سمسببفؿ ظمػًما يمثػًما ومقجعؾ اهللُ 
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  93 ُم
 

......}+{
 (1)

َواًمتَّْؿقِقِز ذِم َمـُْؼقِل  ,ِه َوَمَعوكِقفِ َوَمْعِروَمِي شَمْػِسػمِ  ,شُمِعلُم قَمغَم وَمْفِؿ اًْمُؼْرآنِ  

َذًمَِؽ َوَمْعُؼقًمِفِ 
(2)

سََموـمِقؾِ   ْٕ ًمِقِؾ اًْمَػوِصِؾ سَملْمَ  ,سَملْمَ احْلَؼن َوَأْكَقاِع ا َواًمتَّـْبِقِف قَمغَم اًمدَّ

                                                 

وقمدة يمتى شمؽقن قمـ ـمؾى مـ سمعض إظمقاكف ـمؾبي اًمعؾؿ أهؾ اًمسـي إظمقور يطؾبقن مـف 

أو  ,أو درس ,ؾى مـف حمورضةؿـ ـمُ وم ,ىمقومويؼقم سمف ظمػم  ,هذا اًمطؾى ومقؾبل هذا اًمطؾى

, هذا ؾمبى اًمؼميمي ذم اًمعؾؿ ومؼوم سمف, ,وكػع إظمقاكف سمٌمء وهق ىمودٌر قمغم ذًمؽ ,ذح يمتوب

(, 9122رىمؿ ) شصحقح مسؾؿ», يمام صمبً ذم شن افًبد ما ـان افًبد ْم ظقن أخٔفواهلل ْم ظق»

 ملسو هيلع هللا ىلص., قمـ اًمـبل ريض اهلل قمـفمـ طمديٌ أيب هريرة 

ًمؽون  ؛ومحدصمتف ذم سمقتف مسدًدا حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون: )ًمق أشمقًاإلموم ًمذًمؽ ىمول 

ىمول ًمف سمعض  ريض اهلل قمـفام اسمـ قمبوس, وششهتذيى اًمؽامل» ذم شمرمجي مسدد مـ يمام يستلهؾ(

, أظمرضمف ٕشمقـوك ًمتعؾقؿؽ :أي (,ٕضمبـوك ًمق دقمقشمـو ,يو اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل)اًمصحوسمي: 

ؾمعد ذم (, واسمـ 0/011) شاعمستدرك»(, واحلويمؿ ذم 282) شمؼدمي ؾمــف»اًمدارمل ذم 

(, وهمػمهؿ, مـ ـمريؼ: ضمرير سمـ طموزم, قمـ يعغم سمـ طمؽقؿ, قمـ 9/411) شاًمطبؼوت»

قمؽرمي, قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام, سمف, وؾمـده صحقح, ىمول احلويمؿ: وهق أصٌؾ ذم 

 ـمؾى احلديٌ, وشمقىمػم اعمحدث.

 ومنضموسمي ـمالب اًمعؾؿ ذم مطوًمبفؿ اًمعؾؿقي ومقف كػع هلؿ وًمغػمهؿ.

اًمٌمء, ومؿعـك هذا أن هذه اًمؼقاقمد هل أؾموؾموت ُيبـك قمؾقفو ومفؿ  اًمؼوقمدة هل أؾموس (0)

اًمؼرآن, وؾموئر اًمعؾقم ٓ شمػفؿ ومفاًم صحقًحو سملؾمسفو, وضقاسمطفو اًمصحقحي؛ وهلذا يموكً 

َقً سمف ًٓ يمام ؾمؿن  .هذه اًمؼقاقمد اًمتل مجعفو ذم هذا اجلزء أصق

, يمام ؾمقليت مـ مـ اًمتػسػم وأوضح مو يؽقن ,يعـل شمػسػم اًمؼرآن إمو سموعمـؼقل وهذا أطمسـ (9)

ل اًمشـؼقطويمام ومعؾ اسمـ يمثػم, و يمالم ؿمقخ اإلؾمالم ذم ]سموب أطمسـ ـُمرق اًمتػسػم[,

اًمؼرآن يػرس اًمؼرآن, واًمسـي اًمثوسمتي شمػرس اًمؼرآن؛ ومفذا هق اًمتػسػم  اهلل ذم شمػسػممهو رمحفام

 سموعمـؼقل.

ن مـ أهؿ اعمؼصقد (: واقمؾؿ أ1)ص شمؼدمي أضقاء اًمبقون»اًمعالمي اًمشـؼقطل ذم  قال

سمقون اًمؼرآن سموًمؼرآن؛ إلمجوع اًمعؾامء قمغم أن أذف أكقاع اًمتػسػم وأضمؾفو شمػسػم يمتوب اهلل 
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سمؽتوب اهلل؛ إذ ٓ أطمد أقمؾؿ سمؿعـك يمالم اهلل ضمؾ وقمال مـ اهلل ضمؾ وقمال, وىمد اًمتزمـو أن ٓ 

ورسمام ذيمركو اًمؼراءة كبلم اًمؼرآن إٓ سمؼراءة ؾمبعقي, وٓ كعتؿد قمغم اًمبقون سموًمؼراءة اًمشوذة, 

اًمشوذة اؾمتشفوًدا ًمؾبقون سمؼراءة ؾمبعقي, وىمراءة أيب ضمعػر, ويعؼقب, وظَمَؾػ ًمقسً مـ اًمشوذ 

 قمـدكو, وٓ قمـد اعمحؼؼلم مـ أهؾ اًمعؾؿ سموًمؼراءات.اهـ

وىمد شمؽؾؿ أهؾ اًمعؾؿ ذم ىمراءة محزة سمـ طمبقى اًمزيوت, وأضموب قمـ ذًمؽ اإلموم  قلت:

 لىمد اكعؼد اإلمجوع سمآظمرة قمغم شمؾؼ :ىمؾً, ومؼول: شزان آقمتدالمق»اًمذهبل ذم شمرمجي محزة مـ 

ومؼد يمون مـ سمعض اًمسؾػ ذم اًمصدر  ,واإلكؽور قمغم مـ شمؽؾؿ ومقفو ,ىمراءة محزة سموًمؼبقل

واه ؾمؾقامن سمـ أيب ؿمقخ ر ,ويمون يزيد سمـ هورون يـفك قمـ ىمراءة محزة ,إول ومقفو مؼول

زيد سمـ هورون يؽره ىمراءة محزة يمراهقي يمون ي :وىمول أمحد سمـ ؾمـون اًمؼطون, وهمػمه قمـف

ة محزة ءؾمؾطون قمغم مـ يؼرأ ىمرا ًمق يمون زم :وؾمؿعً قمبداًمرمحـ سمـ مفدي يؼقل, ؿمديدة

أن أسمو سمؽر سمـ  لوطمؽك زيمريو اًمسوضم. ون أمحد سمـ طمـبؾ يؽره ىمراءة محزةويم .ٕوضمعً فمفره

وشمغقػم اهلؿز ذم  ,اعمػرط واًمسؽً ,يزيد مو ومقفو مـ اعمد ,ىمراءة محزة سمدقمي :قمقوش ىمول

وهمػمه اًمتؼمم سمؼراءة  يويمذا ضموء قمـ قمبداهلل سمـ إدريس إود. وهمػم ذًمؽ ,واإلموًمي ,اًمقىمػ

 ,أطمدمهو قمـ محود سمـ زيد ,وآظمر لقمـ احلقيطب يؿقدطمدصمـو احلُ  ي:وىمول اًمػسق. محزة

ضمؾ ر ًمق صغم يب :وىمول أظمر .ىمراءة محزة سمدقمي :ىمول أطمدمهو ,سمؽر سمـ قمقوش وأظمر قمـ أيب

 ؛محزة ؿمفودة مثؾ اإلموم ؾمػقون اًمثقري ًمف ليؽػ :ؿِت. ٕقمدت صاليت ؛ومؼرأ سمؼراءة محزة

يمون  :قمـ ؾمؾقامن سمـ أيب ؿمقخ ,وىمول اسمـ أيب ظمقثؿي .و إٓ سملصمرمو ىمرأ محزة طمرومً  :ومنكف ىمول

 .اهـىمراءة محزة ٓ شمؼرىء ذم مسجدٍ  :اًمشعثوء سمـ هورون أرؾمؾ إمم أيب يزيد

قضمد شمإن مل  هؿاًمعرب وأؿمعور أؿمقوء واضحي مـ ًمغي :يعـل ,قلوعمعؼاًمتػسػم سم :وافثاين

وسملؿمعور اًمعرب,  ,يمؾغي اًمعرب ,بي اًمثوكقي اًمتل هل أؿمقوء واضحيشمبي إومم يـتؼؾ إمم اًمرشماًمر

وسموًمػفؿ اًمصحقح اًمذي ٓ يتعورض مع اعمـؼقل  ,وهـوك سمعض أصمور قمـ سمعض إئؿي

   اًمصحقح.
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ىََموِويؾِ  ْٕ ٌن ـقَكٌي سمِوًمْ ـػِم َمْشحُ ـل اًمتَّْػِس ـَصـََّػَي ومِ اًْمـؿُ ُؽُتَى ـْنِنَّ اًمـومَ  ؛ا ؿِ  َغ لمِ ـَواًمسَّ
(1)

, 

َقاِضِح ـِؾ اًمْ ـَواًْمَبوـمِ 
(2)

 .بلِمِ اًْمـؿُ َحؼن ـَواًمْ  

                                                 

 عقػي واعمقضققمي واإلرسائقؾقوت.يمـويي قمـ إطموديٌ اًمض افٌث: (0)

يمـويي قمـ اًمتػسػم اًمصحقح اعمقضمقد ومقفو مـ اعمسوئؾ اًمػؼفقي ومـ إطموديٌ  وافسّغ:

 وهذا ؾمؿلم.  ,هذا همٌيؼول مو  اً يمثػم ,اًمصحقحي واعمعوين اًمصوئبي

مـ اإلرسائقؾقوت  اًمبوـمؾ اًمقاضح رسمام دمد سمعض اًمؼصص شمتعجى مـ إيراد اعمػرسيـ هلو (9)

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ﴿وشمؿ ؾمؾقامن اعمذيمقر قمـد ىمقل اهلل شمعومم: يمؼصي ظم

 ٻ ٻ ٱ, وهؽذا ىمصي اًمزهرة مع اعمؾؽلم ذم شمػسػم ىمقل اهلل شمعومم: ﴿[43ص:] ﴾ہ

 ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ     ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

 ڃ  ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ڑک ڑ ژ

 .[019اًمبؼرة:]﴾ڻ ڻ ڻ ںں

  گ     ک      ک ک    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿اعمذيمقرة قمـد ىمقل اهلل شمعومم:  اًمغراكقؼ يوىمص

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 گ گ( اعمذيمقرة قمـد ىمقل اهلل شمعومم: ﴿سمـ طموـمى)ىمصي يو ويح صمعؾبي و ,[29]احلٍ:﴾ڻ

 .[12اًمتقسمي:] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ

عمعورضتفو ًمألدًمي مـ اًمؼرآن قمـد مـ قمرف ذًمؽ سمطالهنو واضح  يوهذه أؿمقوء شمعتؼم سموـمؾ

ون دحيشومحقل أئؿي اًمسـي شمرى سموًمؼرآن واًمسـي, واحلؼ اعمبلم مو يمون مـ اًمتػسػم وصحقح اًمسـي, 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف قمزوضمؾ وؾمـي رؾمقًم يمتوب اهللمـ أيوت وإطموديٌ ذم معوكقفو طمتك يؽقن همويي اًمبقون 
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 :لهِعاِل اُعَِْىَأ

ٌق قمَ ـَص ـٌؾ مُ ـو َكؼْ ـُؿ إمَّ ـؾْ ـعِ ـَواًمْ  ٌؾ ـقـِف َدًمِ ـَؾقْ ـْقٌل قمَ ـو ىمَ ـَوإِمَّ  ,قمٍ ـُص ـعْ ــْ مَ ـدَّ

و مُ ـَذا ومَ ــَقى هَ ـو ؾِم ـَومَ  قٌم,ـْعؾُ ـمَ  ٌػ مَ ــنِمَّ .ْرُدودٌ ــَزيَّ
(1)

َٓ يُ ـْقىمُ ـو مَ ـَوإِمَّ   َؾؿُ ـعْ ـقٌف 
(2)

 

ْفَرٌج ـُف سمَ ـَأكَّ 
(3)

َٓ َمـْؼُ    .قدٌ ـَو

ٌِِسُكاِل ِهَِٙ َفَل٘ ِإمَّاج اأُلَِٔتاِح ُٗدَِّش ٍََِْشَّ آ  :آٌِسُكاِل ِلاِئَضٕ َفِف ِِّٕلَع ِحِِٓدَح ِدا

ذِ  ٌي إمَم وَمْفِؿ اًْمُؼْرآِن اًمَّ ِي َموؾمَّ ُمَّ ْٕ تلِمُ اًْمـؿَ  اهللطَمْبُؾ  :ي ُهقَ َوطَموضَمُي ا
(4)

يْمُر  , َواًمذن

اُط  ,احْلَؽِقؿُ  َ َْهَقاءُ  ,ْسَتِؼقؿُ اًْمـؿُ َواًمٍمن ْٕ َٓ شَمِزيُغ سمِِف ا ِذي  ـُ  ,اًمَّ ًَْمُس ْٕ َٓ شَمْؾَتبُِس سمِِف ا َٓ  ,َو َو

                                                 

بعض يم ويمام أذكو إًمقف آكػً (: يؼول: دراهؿ مزيػي أي مردودة ًمغش ومقفو, ومزيػ) (0)

اإلرسائقؾقوت اًمؽذب وو يمتى اًمتػوؾمػم مـ هبوسمعض إىمقال اًمتل يشحـقن  ,اعمقضققموت

 مردودة سموٕدًمي.مزيػي 

و حلديٌ: اًمتل ًمقس ذم ذقمـو مو يدل قمغم سمطالهنسمعضف يتقىمػ ومقف مثؾ اإلرسائقؾقوت  ليعـ (9)

ُبقُهؿْ » ذِّ َُ َٓ ُت ُؿقُهْؿ َو  .شَؾََل ُتَهدِّ

ومفذا  ,إمجوعمو قمؾقف إّمو ومفذا مؼبقل, ومو يمون قمؾقف دًمقؾ معؾقم واضح هذه أرسمعي أىمسوم 

ؾمتدل قمغم سمطالكف اأو همػمه  ,وإمو مزيػ سموـمؾ سملدًمي شمرده ؾمقاء مـ اًمتػسػمقمؾقف دًمقؾ معؾقم, 

 .يمام ذيمركو قمـ شمؾؽ إىمقال اًمبوـمؾي سمآيف أو طمديٌ أو كحق ذًمؽ

 وأمو مو يتقىمػ ومقف طمتك يتبلم عمـ ٓ يستبـ ًمف وومقق يمؾ ذي قمؾؿ قمؾقؿ.

 اًمبفرج هق اًمٌمء اًمبوـمؾ واًمرديء. (4)

(, واسمـ أيب ؿمقبي 4222(, واًمدارمل )4/194(, واسمـ أيب طموشمؿ )9211أظمرضمف اًمؽممذي ) (3)

 شمسـده»(, واًمبزار ذم 80) شومضوئؾ اًمؼرآن»(, واًمػريويب ذم 01/389) شاعمصـػ» ذم

(, وهمػمهؿ, مـ ـمريؼ: محزة اًمزيوت, قمـ أيب 0080) شذح اًمسـي»(, واًمبغقي ذم 841)

 اعمختور اًمطوئل, قمـ اسمـ أظمل احلورث, قمـ احلورث كحقه مرومققًمو.
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 وهق أؿمبف.اهـ: وىمد روي قمـ قمكم مقىمقوًمو, رمحف اهلل اسمـ يمثػم قال

: ىمول اسمـ اعمديـل, شاًمؽوؿمػ»ذم  رمحف اهللذم ؾمـده أسمق اعمختور اًمطوئل, ىمول اًمذهبل  قلت:

 واسمـ أظمل احلورث يمذًمؽ جمفقل. .وأسمقُزرقمي: ٓ كعرومف

 : ٓ يدرى مـ هق, واحلورث سمـ قمبداهلل إقمقر ضعقػ.شاعمقزان»اًمذهبل ذم  قال

(, 0/222(, واحلويمؿ )4/4212)وضموء مـ طمديٌ اسمـ مسعقد, أظمرضمف اًمدارمل 

(, وهمػمهؿ, مـ ـمريؼ: إسمراهقؿ اهلجري, قمـ أيب 0023) شذح اًمسـي»واًمبغقي ذم 

إطمقص, قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد سمف, واظمتؾػ ذم رومعف ووىمػف, ورضمح وىمػف اًمدارىمطـل ذم 

(: هذا احلديٌ ٓ يصح قمـ 0/012) شاًمعؾؾ»(, وىمول اسمـ اجلقزي ذم 2/491) شاًمعؾؾ»

 , وُيشبف أن يؽقن مـ يمالم اسمـ مسعقد.ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

واحلورث ًمف ؿموهد وًمف أصقل,  :ويؼقل ,شمؼدمي شمػسػمه»وهق طمديٌ ذيمره اسمـ يمثػم ذم 

 إقمقر ىمد يُمذب ًمؽـ احلديٌ يستغـل سملصقًمف.

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦىمول اهلل شمعومم: ﴿ (هق حبؾ اهلل ادتغ)ومؼقًمف: 

 .قؾهلذا اًمدًم , وموًمؼرآن طمبؾ اهلل[014قمؿران: آل]

﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںىمول اهلل شمعومم: ﴿ ,(وافذـر اْلُٔؿ)وىمقًمف: 

 .[28قمؿران: آل]

  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ: ﴿ىمول اهلل  (,وافكاط ادستَٔؿ)وىمقًمف: 

 ., يشؿؾ اًمؼرآن واإلؾمالم[024إكعوم:]﴾ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 ڳ گ گ گ: ﴿أي: ٓ متقؾ سمف إهقاء, ودًمقؾ ذًمؽ (افذي ٓ تزيغ بف إهقاء)وىمقًمف: 

 .[39ومصؾً:]﴾ ڻ ں ں    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ

    ۀ ڻيعـل: ًمقس ومقف قمجؿل وقمريب, ىمول اهلل: ﴿ (وٓ تِتبس بف إفسـ)وىمقًمف: 

ومقف اًمؼصص يمؼصي  ومال ختتؾط ,مو ومقف أن هذا قمريب وهذا قمجؿل ,[022اًمشعراء:]﴾ۀ

 اًمغراكقؼ يمام يزقمؿقن.

 غم أكف سمؾسون قمريب مبلم.ؽقن ومقف ًمسون همػم قمريب وموٕدًمي يمثػمة قميوٓ 

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  92 ُم
 

                                                 

ـْ  شاًمصحقح»هذا احلديٌ ذم كحق وىمد ضموء  ,(ديوٓ خيِؼ ظذ ـثرة افس)وىمقًمف:  قَم

ـِ مِحَوٍر اعْمَُجوؿِمِعلن  َؿ ىَموَل َذاَت َيْقٍم ذِم ظُمْطَبتِفِ  قِمَقوِض سْم َٓ » :َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ َأ

ُتؿْ  إِنَّ َرِّبِّ َأَمَريِن  ِْ ِٓ ْؿ َما َج ُُ َّ ِِّ ُتُف َظْبًدا َحََلٌل  ،َأْن ُأَظ ِْ َح َٕ ؾُّ َماٍل  ـُ ِْل َيْقِمل َهَذا  َّ َِّ َّا َظ َوإيِنِّ  ،ِِم

ا ٍَ ُت ِظَباِدي ُحَْ َْ َِ ؿْ َخ ُٓ َِّ ـُ ؿْ  ،َء  ِٓ ِ ـْ ِديْ ْؿ َظ ُٓ َٔاضُِغ َؾاْجَتاَفْت ْؿ افنَّ ُٓ ُْؿ َأَتْت ْؿ َما  ،َوإَِّنَّ ِٓ ْٔ َِ َمْت َظ َوَحرَّ

ؿْ  ُت َِلُ ِْ َِ ا ،َأْح ًٕ َىا ِْ ِزْل بِِف ُش ْٕ ْ ُأ قا ِِّب َما مَل ـُ ْؿ َأْن ُيْؼِ َْرِض  ،َوَأَمَرهْتُ ْٕ َيَر إَِػ َأْهِؾ ا َٕ َوإِنَّ اهللََّ 

 ُٓ َت ََ َّ ـْ َأْهِؾ اْفَُِتاِب َؾ اَيا ِم ََ َّٓ َب ْؿ إِ ُٓ َّ ْؿ َوَظَج ََٔؽ  :َوَؿاَل  ،ْؿ َظَرَِبُ
َْبَتِِ ِٕ ْثُتَؽ  ًَ ََم َب َّٕ  ،َوَأْبَتِعَ بَِؽ  ،إِ

َيانَ  َْ ائًَِم َوَي َٕ َرُؤُه  َْ ُف اْدَاُء َت ُِ ِس ٌْ َٓ َي َْٔؽ ـَِتاًبا  َِ َزْفُت َظ ْٕ ُت َوإِنَّ اهللََّ َأَمَريِن َأْن ُأَحرِّ  ،َوَأ ِْ َُ  :َق ُؿَرْيًنا َؾ

ََٔدُظقُه ُخْبَزًة َؿاَل  قا َرْأِد َؾ ٌُ َِ ََم اْشَتْخَرُجقكَ  :َربِّ إًِذا َيْث ـَ ْؿ  ُٓ ِزكَ  ،اْشَتْخِرْج ٌْ ُٕ ْؼ  ،َواْؽُزُهْؿ  ٍِ ْٕ َوَأ

َْٔؽ  َِ َؼ َظ
ٍِ فُ  ،َؾَسُْْْ َِ َسًة ِمْث ْث ََخْ ًَ ْب َٕ ًْٔنا  ْث َج ًَ ـْ ظَ  ،َواْب ـْ َأَضاَظَؽ َم َّ َوَأْهُؾ  :َهاَك َؿاَل َوَؿاتِْؾ بِ

ٌؼ  ٌق ُمَقؾَّ ِسٌط ُمَتَهدِّ َْ َىاٍن ُم ِْ َِّْة َثََلَثٌة ُذو ُش ؾِّ ِذي ُؿْرَبك ،اجْلَ ُُ ِب فِ ِْ ََ  ،َوَرُجٌؾ َرِحٌٔؿ َرؿُِٔؼ اْف

َٔاٍل َؿاَل  ٌػ ُذو ِظ ٍِّ ًَ ٌٔػ ُمَت ٍِ َٓ َزْبَر فَ  :َوُمْسٍِِؿ َوَظ ًُِٔػ افَِّذي  َسٌة افوَّ ـَ ُهْؿ  ،فُ َوَأْهُؾ افَّْاِر ََخْ افَِّذي

 ًٓ َٓ َما قَن َأْهًَل َو ٌُ َٓ َيْبَت ا  ًً ْؿ َتَب ُُ فُ  ،ؾِٔ َٕ َّٓ َخا ٌع َوإِْن َدقَّ إِ َّ ك َفُف َض ٍَ َٓ خَيْ ـُ افَِّذي 
ائِ َوَرُجٌؾ  ،َواْْلَ

ـْ َأْهَِِؽ َوَمافَِؽ  اِدُظَؽ َظ َّٓ َوُهَق خُيَ ِز إِ ّْ َٓ ُي َر اْفُبْخَؾ أَ  ،َٓ ُيْهبُِح َو ـَ ِذَب َوَذ َُ ْْيُِر  ،ْو اْف َوافنِّ

اُش  حَّ ٍَ  سمؾ يمؾام أيمثر اإلكسون مـ ىمراءشمف وضمد ومقف مو يزيد كشوـمف ,مو يصػم سموًمًقو ٓ يبغم شاْف

 .ًمؼراءشمف أيمثر

سمؼدر طمول اًمؼورئ يمؾام ىمرأ شمػتحً ًمف قمؾقم وقمجوئى  :أي ,(ظجائبف وٓ تَْيض)وىمقًمف: 

صمؿ يؼرأهو مرة صموكقي,  ,عض اًمعؾقم واًمعجوئىسمؼدر ومؼفف وشمتدسمر ومرسمام يؼرأ اًمسقرة وجيد مـفو سم

 قمجوئبف. وجيد مو مل جيده ىمبؾ, وهؽذا ومال شمـؼيض

 ڻ﴿, وىمول: [29إكعوم:]﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ﴿ىمول اهلل شمعومم: 

 .[022إكعوم:]﴾ ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ   ڻ

ورهؿ وشمالوة ًمقؾفؿ وهن ,وشمعبًدا ,ودقمقة ,ويمتوسمي ,ظمطوسمي (افًَِمء وٓ ينبع مْف)وىمقًمف: 

هق أصؾ مو صوروا سمف قمؾامء, وهذا اًمذي يتـوومس ومقف اًمصوحلقن يمام ذم احلديٌ اعمتػؼ  وهذا

ـَ َمْسُعقٍد ىَموَل قمؾقف قمـ  َّٓ ِْم اْثََْتْغِ » :ىَموَل اًمـَّبِلُّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ : قَمْبَد اهللَِّ سْم  َٓ َحَسَد إِ

ؼِّ  تِِف ِْم اْْلَ َُ َِ َط َظَذ َه ِِّ ًٓ َؾُس ةَ  ،َرُجٌؾ آَتاُه اهللَُّ َما َّ ُْ
ا  :َوَرُجٌؾ آَتاُه اهللَُّ اْْلِ يِض ِِبَ َْ َق َي ُٓ َؾ

 



َمُة ُأُصقِل  دِّ ََ ِسْرِ ُم ٍْ  41 افتَّ
 

                                                 

ا َٓ ُّ ِِّ ًَ  ،َما َأَصاَب َأَحًدا َؿطُّ َهؿ  »ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  ، وثبت مـ ضرق ظـ ابـ مسًقد شَوُي

اَل  ََ َٓ َحَزٌن َؾ ـُ َظْبِدكَ  :َو ؿَّ إيِنِّ َظْبُدَك َواْب ُٓ َِّ ـُ َأَمتَِؽ  ،اف َِٔدكَ  ،َواْب َٔتِل بِ اِص َؽ  ،َٕ ُّ ُْ  ،َماٍض ِْمَّ ُح

ؾِّ اْشٍؿ ُهَق َفَؽ  ،َظْدٌل ِْمَّ َؿَواُؤكَ  ُُ َُٖفَؽ بِ َسَؽ  ،َأْش ٍْ َٕ َْٔت بِِف  َّّ ـْ  ،َش َتُف َأَحًدا ِم ّْ َِّ َؽ  َأْو َظ َِ ِْ َأْو  ،َخ

َزْفَتُف ِْم ـَِتابَِؽ  ْٕ َْْدكَ  ،َأ ِْٔب ِظ ٌَ ِؿ اْف ِْ َْٖثْرَت بِِف ِْم ِظ بِل ،َأْو اْشَت ِْ ْرآَن َربَِٔع َؿ َُ َؾ اْف ًَ قَر  ،َأْن ََتْ ُٕ َو

ل ،َوِجََلَء ُحْزيِن  ،َصْدِري فُ  ،َوَذَهاَب مَهِّ َٕ ُف َوُحْز َّٓ َأْذَهَب اهللَُّ مَهَّ َُ  ،إِ ُف َؾَرًجا َؿاَل َوَأْبَدَفُف َم َٕ  :ا

َٔؾ  َِ اَل اهلل َيا َرُشقَل  :َؾ ََ ا َؾ َٓ ُّ َِّ ًَ َت َٕ  َٓ ا ،َبَذ  :َأ َٓ َّ َِّ ًَ ا َأْن َيَت َٓ ًَ
ِّ ـْ َش َ

ٌِل دِ  ہىمول اهلل: ﴿شَيَْْب

 .[34اًمعـؽبقت:]﴾  ھ ھ ہ

َٔاَمةِ ملسو هيلع هللا ىلص: »وىمول 
َِ ْرآِن َيْقَم اْف َُ َتك بِاْف ْٗ َرِة َوآُل  ُي ََ ُدمُف شقَرُة اْفَب َْ ِقَن بِِف، َت َّ ًْ قا َي ُٕ ا ـَ ـَ  َوَأْهِِِف افَِّذي

ُد، ؿَ  ًْ َـّ َب ُٓ ِسُٔت َٕ َؿ َثََلَثَة َأْمَثاٍل َما  َِّ ِْٔف َوَش َِ ََم َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ َب َِلُ َراَن، َوََضَ ّْ ََُم َؽََمَمَتاِن، ِظ ََّٖنَّ ـَ اَل: 

ََم َأْو طُ  ِٓ ـْ َصاِحبِ اِن َظ اجَّ ، ُُتَ ـْ َضْرٍ َصَقافَّ ََُم ِحْزَؿاِن ِم ََّٖنَّ ـَ ٌق، َأْو  ََم َذْ ُٓ َْ ْٔ َتاِن َشْقَداَواِن َب  .شَِّ

ذم مقاضعف صدق؛ ٕكف واؾمتدل سمف  ,كعؿ مـ كطؼ سموًمؼرآن (مـ ؿال بف صدق)وىمقًمف: 

ىمول , و[1اًمتقسمي:]﴾ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې﴿يمالم اهلل ىمول شمعومم: 

 .[81اًمـسوء: ]﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺشمعومم: ﴿

ذم ذًمؽ صمبً قمنمات طمسـوت قمغم يمؾ طمرف قمغم مو يمضمر  (ومـ ظّؾ بف أجر)وىمقًمف: 

ـْ َؿَرَأ َحْرًؾا»:  حلديٌ مقىمقف قمـ اسمـ مسعقد ُف بِِف َحَسَْةٌ  َم َِ ـْ ـَِتاِب اهللَِّ َؾ ْؼِ  ،ِم ًَ َسَُْة بِ َواْْلَ

اَأْمثَ  ـْ َأفٌِػ َحْرٌف  ،امل َحْرٌف  :َٓ َأُؿقُل  ،اِِلَ
ٌم َحْرٌف  ،َوَفُِ َٓ  ., وىمد شمؼدم خترجيفشَوِمٌٔؿ َحْرٌف  ،َو

واًمراضمح وىمػف وًمف طمؽؿ اًمرومع؛ ٕكف مثؾف ٓ يؼول ,ُروي هذا احلديٌ مرومققمًو ومقىمقومًو 

ـْ َأيِب ( 9181رىمؿ ) شصحقح مسؾؿ», وًمف ؿمقاهد مـفو طمديٌ أيب ذر ذم سموًمرأي :  َذر  ىَموَل قَم

قُل اهللُ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىَموَل َرؾُمقُل اهلل َُ َوَجؾَّ  َي ـْ َجاَء بِافْ  :َظزَّ ا َوَأِزيُد ـَم ُف َظْؼُ َأْمَثاِِلَ َِ ـْ َجاَء  ،َحَسَِْة َؾ َوَم

رُ  ٍِ ا َأْو َأْؽ َٓ ُِ َِّٔئٌة ِمْث َِّٔئِة َؾَجَزاُؤُه َش ََ  ،بِافسَّ ـْ َت ْبُت ِمُْْف ِذَراًظاَوَم رَّ ََ ا َت َب ِمِّْل ِصْزً َب ِمِّْل  ،رَّ رَّ ََ ـْ َت َوَم

ْبُت ِمُْْف َباًظا رَّ ََ ُْٔتُف َهْرَوَفةً  ،ِذَراًظا َت ِق َأَت ّْ ـْ َأَتايِن َي َٓ  ،َوَم َْرِض َخىَِٔئًة  ْٕ َراِب ا َُ َِْٔل بِ
َِ ـْ َف َوَم

 ٍِ ٌْ ا َم َٓ
ْثِِ ِّ ُٔتُف بِ َِ ًْٔئا َف ُك ِِّب َص  .شَرةً ُيْؼِ

يُؾ : ىَموَل  ,(811رىمؿ ) شصحقح مسؾؿ»ذم  ريض اهلل قمـفام, وطمديٌ اسمـ قمبوس سَمْقـَاَم ضِمؼْمِ

ـَْد اًمـَّبِلن  ـْ وَمْقىِمفِ  ملسو هيلع هللا ىلصىَموقِمٌد قِم ََمءِ » :وَمَؼوَل  ,وَمَروَمَع َرْأؾَمفُ  ,ؾَمِؿَع َكِؼقًضو ِم ـْ افسَّ ُؾتَِح  ،َهَذا َباٌب ِم
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  40 ُم
 

ِديدِ  ْ ـْ يَمْثَرِة اًمؽمَّ َؾُؼ قَم َٓ شَمـَْؼيِض قَمَجوِئُبفُ  ,خَيْ َٓ َيْشبَُع ِمـْفُ  ,َو ـْ ىَموَل سمِِف  ,اًْمُعَؾاَمءُ  َو َم

ـْ قَمِؿَؾ سمِِف ُأضِمرَ  ,َصَدَق  ـْ طَمَؽَؿ سمِِف قَمَدَل  ,َوَم اٍط  ,َوَم ـْ َدقَمو إًَمْقِف ُهِدَي إمَم ِسَ َوَم

ـْ ضَمبَّوٍر ىَمَصَؿُف  ,ُمْسَتِؼقؿٍ  ـْ شَمَريَمُف ِم ـْ اسْمَتَغك اًمْ  ,اهلُلَوَم ِه َأَضؾَّ ـَوَم  .اهلُلُف ُفَدى ذِم هَمػْمِ

 * ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ  ائ ى ى ېشَمَعومَم: ﴿ىَموَل 

 حئ جئ * ی     ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ

﴾پ    پ پ ٻپ ٻ ٻ           ٻ ٱ     *  خب            حب  جب   يئ ىئ      مئ
(1)

 

 .[091-094ـمف: ]

                                                 

َْٔقمَ افْ  َّٓ اْف َتْح َؿطُّ إِ ٍْ ْ ُي ٌؽ  ،َْٔقَم مَل َِ اَل  ،َؾََْزَل ِمُْْف َم ََ َّٓ  :َؾ َْرِض مَلْ َيِْْزْل َؿطُّ إِ ْٕ َزَل إَِػ ا َٕ ٌؽ  َِ َهَذا َم

ؿَ  َِّ َْٔقَم َؾَس َؽ  :َوَؿاَل  ،اْف َِ بِل  َؿْب َٕ ََم  هَتُ ْٗ ْ ُي ََم مَل ُٓ ـِ ُأوتَِٔت ُْقَرْي
ُة اْفُِ  :َأْبِؼْ بِ َوَخَقاتُِٔؿ ُشقَرِة  ،َتاِب َؾاُِتَ

َرةِ  ََ َّٓ ُأْظىَِٔتفُ  ،اْفَب ََم إِ ُٓ َرَأ بَِحْرٍف ِمْْ َْ ـْ َت  .شَف

, [32اعموئدة: ]﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆىمول اهلل: ﴿ (ومـ حُؿ بف ظدل)وىمقًمف: 

 .أمر سموًمعدل واًمؼسط سمؽتوب اهلل اهلُل

  ۈئ  ۈئ ۆئ: ﴿شمريمف أقمرض قمـف, ىمول شمعومم (ومـ ترـف مـ جبار ؿهّف)وىمقًمف: 

  *  خب            حب  جب   يئ ىئ      مئ حئ جئ * ی     ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ

 .[091-093ـمف:]﴾پ    پ پ ٻپ ٻ ٻ           ٻ ٱ

قمـد  ,ريض اهلل قمـفهذا متوم طمديٌ قمكم  ,(بتٌك اِلدى ْم ؽره أضِف اهللاومـ )وىمقًمف: 

ًمؽـ ًمف يُمذب,  ضمدًا ومقف احلورث إقمقروهق طمديٌ ضعقػ  ,(4189اًمؽممذي سمرىمؿ )

 يمثػم.  مو ذيمركوهأصقل أذكو إًمقفو وهمػم

 ٻ *ٱيدل أن اًمؼرآن هدى, ىمول اهلل: ﴿ ,[094]ـمف:﴾  ائ ى ى ېىمقًمف: ﴿ (0)

أي: ومؿـ أشمبع مو أرؾمؾً  ,[094]ـمف:﴾ ڀ  ڀ ڀ﴿, [9-0اًمبؼرة: ]﴾ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ

هذا مـ أطمسـ  سمف أكبقوئل وهق اًمؼرآن واًمقطمل ومال يضؾ ذم اًمدكقو وٓ يشؼك ذم أظمرة,

اًمؼرآن واشمبع  , وىمول: )ضؿـ اهلل عمـ ىمرأريض اهلل قمـفام شمػوؾمػم هذه أيي يمام ىموًمف اسمـ قمبوس
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وهق  ,مو ومقف أن ٓ يضؾ ذم اًمدكقو وٓ يشؼك ذم أظمرة( أظمرضمف اسمـ ضمرير قمـد أيي وهمػمه

 .أصمر صحقح

اًمؼرآن يمام ذيمر اًمزريمٌم وهمػمه, ـو هاعمؼصقد سموًمذيمر  [093ـمف:]﴾ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ﴿

, وًمقس اعمؼصقد سموًمذيمر هـو اًمتسبقح واًمتحؿقد رمحف اهللوؾمقليت مـ يمالم ؿمقخ اإلؾمالم 

: ضـؽي أي ,[093ـمف:] ﴾ىئ ىئ  ېئ ېئ﴿واًمتفؾقؾ وكحق ذًمؽ يمام يدل قمؾقف ؾمقوق أيي 

 ال وإوٓدطمتك وإن أمده اهلل سموٕمق ,سمسبى إقمراضف قمـ ذيمر اهلل شمعسي ذم اًمدكقو وأظمرة

وخموًمػي  اعمعويص واإلقمراض وهمػم ذًمؽ؛ ومالسمد ًمف مـ اًمضـؽ اعمققمقد سمف ذم هذه أيي سمسبى

 .أمر اهلل

ٕكف شمعومك قمـ اًمؼرآن ذم اًمدكقو ومل يلظمذ سمف ومؾؿ  ؛[093ـمف:] ﴾ی     ی ی ىئ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿, وكظػم ذًمؽ ىمقل اهلل شمعومم: يعؿؾ سمف وملقمامه اهلل ذم أظمرة

 .[21رساء:اإل]﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ  ٹ

 فومؾتوشمريمتفو وقم :أيومؽذًمؽ اًمققم شمؽمك,  ,[091ـمف:] ﴾پ    پ پ ٻپىمقًمف: ﴿

 قمؾؿ وقمؿد, وكظػم هذه أيي ىمقًمف شمعومم:اًمـسقون هـو سمؿعـك اًمؽمك قمغم  معومؾي اًمـود

 ڄ ڄ ڄ, وىمقًمف شمعومم: ﴿[20ٕقمراف:]ا﴾ حب  جب يئ  ىئ مئ حئ جئ﴿

 .[03اًمسجدة:]﴾ ڇ                ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ   ڃ ڃ ڃ ڃ

ك »ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل  أنَّ  ,ريض اهلل قمـفقمـ أيب هريرة  ,شصحقحف»وروى مسؾؿ ذم  ََ ِْ َٔ َؾ

ْبَد  ًَ قُل  اْف َُ َٔ ِرْمَؽ  :َؾ ـْ ْ ُأ ْدكَ  ،َأْي ُؾْؾ َأمَل ْجَؽ  ،َوُأَشقِّ بَِؾ َوَأَذرْ  ،َوُأَزوِّ َْٔؾ َواْْلِ ْر َفَؽ اْْلَ َك َوُأَشخِّ

قُل  ،َتْرَأُس  َُ َٔ قُل  :َؿاَل  ،َبَذ  :َوَتْرَبُع َؾ َُ َٔ لَّ  :َؾ
َؽ ُمََلؿِ َّٕ َْْت َأ قُل  ،َأَؾَيَْ َُ َٔ قُل  ،َٓ  :َؾ َُ َٔ َساَك  :َؾ ْٕ َؾ٘يِنِّ َأ

ِسَٔتِْل َٕ ََم   .شـَ

, ومفق سمؿعـك [13مريؿ:]﴾جخ مح     جح مج﴿ومفذا صموسمً هلل قمزوضمؾ, وأمو ذم ىمقل اهلل شمعومم: 

, وىمقًمف: [981اًمبؼرة:]﴾ائ ائ ى   ى ې ې ې﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: اًمذهقل قمـ اًمٌمء, يمام

, ومفذا اًمؼسؿ اًمثوين مـ اًمـسقون, صػي كؼص كزه [02اعمجودًمي:]﴾ی     ی ىئ    ىئ ىئ ېئ﴿

وىمد ذيمروا قمـد هذه أيي طمؽؿ ﴾, جخ مح     جح مج﴿اهلل قمزوضمؾ كػسف قمـف يمام ذم أيي اعمذيمقرة 

تػسػم أن مـ شمعؿد شمريمف اًمـ أىمقاهلؿ اعمذيمقرة ذم واًمذي يظفر م سمعد أن طمػظف, مـ كسك اًمؼرآن
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 ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :َوىَموَل شَمَعومَم 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ * ڍ  ڍ

 گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ

﴾ڳ
(1)

 .[01-02اعموئدة: ] 

 ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ﴿ :َوىَموَل شَمَعومَم 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   * ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

﴾ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ
(2)

 .[9-0إسمراهقؿ: ] 

                                                 

ِّؿ افرمل»؛ ٕن يلصمؿ مـ طمديٌ  رواه مسؾؿ شثؿ ترـف ؾِٔس مْا، أو ؾَد ظل أبا افَاشؿ مـ تً

, ومـ سموب أومم وأؿمد معصقي مـ ذًمؽ شمريمف اًمؼرآن طمتك ُيـسك مـ ريض اهلل قمـفقمؼبي سمـ قمومر 

 ې ې: ﴿شمعومم ًمؼقًمف ؛ال يلصمؿيملن يؽقن عمرض وكحقه وم ,قمؾقف سمغػم ىمصدمـ شمػؾً أمو  ,صدره

 .[981اًمبؼرة: ]﴾ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ؛ وًمؼقًمف شمعومم: ﴿﴾ائ ائ ى   ى ې

واًمسالمي  ,ـمرق اًمـجوة [01اعموئدة:] ﴾ڑ ژ: ﴿رمحف اهللمعـك أيي يمام ىمول اسمـ يمثػم  (0)

اعمسوًمؽ, ومقٍمف قمـفؿ ويقضح هلؿ أسملم  ,ومقـجقفؿ مـ اعمفوًمؽ ,ومـوهٍ آؾمتؼومي

 اعمحذور, وحيصؾ هلؿ أطمى إمقر, يـػل قمـفؿ اًمضالًمي ويرؿمدهؿ إمم أىمقم طموًمي.

اعمؼصقد سمف اإلذن اًمؽقين أي أن اهلل قمزوضمؾ أكزل يمتوسمف اًمؽريؿ قمغم كبقف  ﴾ ڤڦىمقًمف: ﴿ (9)

, وأمره أن يدقمق اًمـوس وخيرضمفؿ مـ فمؾامت اًمنمك إمم كقر اإلؾمالم احلؼ, وٓ حتصؾ ملسو هيلع هللا ىلص

ي إٓ أن يلذن اهلل هلؿ ويريد ذًمؽ مـفؿ يمقكًو, ومػل أيي اإليامن اؾمت جوسمتفؿ إمم هذه اًمدقمقة احلؼَّ

سموًمؼدر وآؾمتعوكي سموهلل, وـمؾى شمقومقؼف, ومال خيرج مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر وإمم اًمٍماط اعمستؼقؿ 

ـْ » :هذا اًمدًمقؾ قمغم ىمقًمفإٓ مـ أذن ًمف سمذًمؽ وأراد ًمف اًمسعودة, و  .شيدهُ  ظا إفٔفِ دَ  م

, أي: هق اهلودي عمـ ىمدر ًمف اهلدايي قمغم يدي ﴾ ڤڦ﴿: رمحف اهللاسمـ يمثػم  قال

رؾمقًمف اعمبعقث قمـ أمره, هيدهيؿ إمم ساط اًمعزيز اًمذي ٓ يامكع, وٓ يغوًمى, سمؾ هق اًمؼوهر 
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 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ         پ پ پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱَوىَموَل شَمَعومَم: ﴿

 ڦ *  ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ  ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

.[24-29]اًمشقرى: ﴾ڇ چ چ      چ     چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ
 (1)

 

ًة سمَِحَسِى شَمْقِسػِم اًْمـؿُ َوىَمْد يَمَتْبً َهِذِه  َمَي خُمَْتٍَمَ   ,شَمَعومَم  اهللَؼدن
ِ
ـْ إْماَلء ِم

,اًْمُػَمادِ 
(2)

ؿَمودِ ـاًمْ  َوَاهلُل  .َفوِدي إمَم ؾَمبِقِؾ اًمرَّ
(3)

 

                                                 

يمؾ مو ؾمقاه, احلؿقد, أي: اعمحؿقد ذم مجقع أومعوًمف, وأىمقاًمف, وذقمف, وأمره, وهنقف, اًمصودق 

 وىمقًمف. ذم ظمؼمه,

ٕن قمؾقف كتقىمػ احلقوة احلؼقؼي وكقًرا ٕن قمؾقف شمتقىمػ اهلدايي احلؼقؼي  ؛روطًمو ؿال ادٍرسون: (0)

 .رمحف اهلل ٓسمـ أيب اًمعز شذح اًمعؼقدة اًمطحوويي»هؽذا ذم 

  اويمثػمً  ,يمتبفو مـ ذايمرشمف (9)
ِ
هذا دًمقؾ قمغم أكف  ,دمااًمػ مـ اًمؽتى رسمام يمتبفو مـ طمػظف مـ إمالء

 وً رسمام يؽتى ؿمقًئو همػمه ًمق مجعف مجًعو وشملًمقػ ,كسلل اهلل أن يرمحفظًو يمبػمًا ذم قمٍمه يمون طمووم

ومثؾ  ,شاًمقاؾمطقي»يمـويؽتبفو سمعض اجلؾسوت وهق جيؾس هلو  اًمقىمً اًمطقيؾ, يؿؽٌ ومقف

 كػًعو قمظقاًم. يـػع اهلل هبو اإلؾمالم واعمسؾؿلمو ,اًمرؾموًميهذه 

وهمػمه, وذم اعمخطقط: )احلؿد هلل اًمذي أرؾمؾ  شًمػتووىجمؿقع ا»يمذا اعمؼدمي ذم اعمطبقع مـ  (4)

رؾمؾف مبنميـ ومـذريـ ًمئال يؽقن ًمؾـوس طمجي قمغم اهلل سمعد اًمرؾمؾ, وظمتؿفؿ سموًمـبل إمل, 

, ومؿـ سمؾغف مـ هذا اًمؼرآن مـ قمرب وقمجؿ, [02]إكعوم:﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وىمول شمعومم: 

, ومؿـ [01]هقد:﴾ڭ ۓ﴿وأؾمقد وأمحر, وإكس وضمون, ومفق كذير ًمف؛ وهلذا ىمول شمعومم: 

  ٺ ٺ ٺ ٺ﴿يمػر سموًمؼرآن ممـ ذيمركو وموًمـور مققمده سمـص اهلل شمعومم, ويمام ىمول شمعومم: 

 .[32-33]اًمؼؾؿ:﴾ ڦ         ڦ  ڤ ڤڤ ڤ *  ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 , ىمول جموهد: اإلكس واجلـ.شبًثت إػ إْحر وإشقد»ملسو هيلع هللا ىلص: ىمول رؾمقل اهلل 
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دَفِصْلر
(1)

ََٓيِع ٌََِٔبني ِبِعاِبالتََّّ ِ٘اَبَخالصََّّ ملسو هيلع هللا ىلص ِٕباليَّ ُ٘ا  آٌِسُكاِل ا

َْصَحوسمِِف َمَعويِنَ اًْمُؼْرآنِ  ملسو هيلع هللا ىلصجَيُِى َأْن ُيْعَؾَؿ َأنَّ اًمـَّبِلَّ 
ِٕ  َ َ هَلُْؿ َأًْمَػوفَمفُ  ,سَملمَّ  ؛يَماَم سَملمَّ

.﴾ َيَتـَوَوُل َهَذا َوَهَذاڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :وَمَؼْقًُمُف شَمَعومَم 
(2)

 

                                                 

 مجقع اًمثؼؾلم اإلكس واجلـ, مبؾغو هلؿ قمـ ومفق صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقف رؾمقل اهلل إمم

 ں    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿اهلل مو أوطموه إًمقف مـ هذا اًمؽتوب اًمعزيز اًمذي 

 , اكتفك مـ اعمخطقط.[39]ومصؾً:﴾ ڻ ں

 إػ شبٔؾ افرصاد. اِلادي :وؿقفف

 .[23احلٍ:]﴾ ەئ  ەئ    ائ ائ ى ى ې ې هلل, ىمول شمعومم: ﴿مـ أؾمامء ا اهلودي

 .ة ذم )ط(زيود (0)

ىمول  ,أمره سمبقون اًمؼرآن سمقون أًمػوفمف وسمقون معوكقف, أمو سمقون إًمػوظ مـ طمقٌ اًمؼراءة وإداء (9)

مو يدل وومؼفف و, وأمو سمقون اعمعوين مـ طمقٌ طمؽؿف [3اعمزمؾ:]﴾ ٿ   ٿ ٿشمعومم: ﴿ اهلُل

 گ ک: ﴿قمزوضمؾ , وىمول[29سمراهقؿ:]إ﴾ ەئ  ائ ائ ى ىؼول اهلل شمعومم: ﴿وم ,قمؾقف

     ائ ائ ى ى ې ې ې﴿, وىمول شمعومم: [93حمؿد:]﴾ ڳ ڳ گ  گ  گ

 ٹ ٹ    ٹ  ٿ ﴿, وىمول شمعومم: [91اًمـسوء:]﴾ۆئ  ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ

 .[33]اًمـحؾ:﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

 أظمر وٓ يػفؿ اًمبعض نهذا رد قمغم اًمذيـ يؼقًمقن سملكف يػفؿ سمعض اعمعوين مـ اًمؼرآ

ًمقس ومقف مو هق ن قمريب مبلم ووموًمؼرآن سمؾسو ذم معوين اًمصػوت اًمثوسمتي هلل قمزوضمؾ؛ وعمػقضييم

(: ومـ مجوع قمؾؿ 091( )ومؼرة 12)ص شاًمرؾموًمي»ذم  رمحف اهللأقمجؿل ىمول اإلموم اًمشوومعل 

ؾموق مجؾي ـمقبي مـ إدًمي قمغم  يمتوب اهلل اًمعؾؿ سملن مجقع يمتوب اهلل إكام أكزل سمؾسون اًمعرب, صمؿ

 .ذًمؽ
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( سمعد أن ذيمر اخلالف 91-0/8) ششمػسػمه»ذم  رمحف اهللوذيمر اإلموم اسمـ ضمرير اًمطؼمي 

ـ دموكس يمؾامت ذم هذه اعمسلًمي ورد قمغم مو أورده مـ اًمؽؾامت احلبشقي واًمػورؾمقي ذم اًمؼرآن م

 مع اًمؾغي اًمؼريبي.

(: ىمد دًمؾـو قمغم صحي اًمؼقل سمام ومقف اًمؽػويي عمـ وىمػ ًمػفؿف قمغم 91ذم )ص رمحف اهلل وقال

همػمهو مـ أًمسـ ؾموئر أضمـوس إمؿ,  أن اهلل ضمؾ صمـوؤه أكزل مجقع اًمؼرآن سمؾسون اًمعرب دون

 وقمغم ومسود ىمقل مـ زقمؿ أن مـف مو ًمقس سمؾسون اًمعرب وًمغتفو.

(: ىمول أسمق قمبقد ومقام طمؽوه اسمـ ومورس: إكام أكزل 0/411) شاًمؼمهون»اًمزريمٌم ذم  وقال

 .اًمؼرآن سمؾسون قمريب مبلم ومؿـ زقمؿ أن ومقف همػم اًمعرسمقي ومؼد أقمظؿ اًمؼقل ... إًمخ

اًمتل ذم اًمؼرآن يموكً أصقهلو أقمجؿقي صمؿ قمرسمً سمؾسون اًمعرب وطمّقًمً وأسمون أن اًمعجؿي 

 قمـ أًمػوفمفو ومصورت قمرسمقي.

 (.9/924ًمؾشوـمبل ) شآقمتصوم»(, و8/408) شومتح اًمبوري» :واكظر

ومو زال اًمسؾػ يؽرهقن (: 49/922) شجمؿقع اًمػتووى»ذم  رمحف اهللؿمقخ اإلؾمالم  قال

إٓ حلوضمي يمام كص قمغم  ؛هق اًمتؽؾؿ سمغػم اًمعرسمقيو ,شمغقػم ؿمعوئر اًمعرب طمتك ذم اعمعومالت

سمؾ ىمول موًمؽ: مـ شمؽؾؿ ذم مسجدكو سمغػم اًمعرسمقي أظمرج مـف.  ,وأمحد ,واًمشوومعل ,ذًمؽ موًمؽ

ويمرهقهو ًمغػم  ,مع أن ؾموئر إًمسـ جيقز اًمـطؼ هبو ٕصحوهبو؛ وًمؽـ ؾمقهمقهو ًمؾحوضمي

 ,وسمعٌ سمف كبقف اًمعريب ,سون اًمعريبأكزل يمتوسمف سموًمؾ وحلػظ ؿمعوئر اإلؾمالم؛ ومنن اهللَ ,احلوضمي

ومؽقػ سمؿـ  ,ومصور طمػظ ؿمعورهؿ مـ متوم طمػظ اإلؾمالم ,وضمعؾ إمي اًمعرسمقي ظمػم إمؿ

ويؽؾػ  ,وخيرضمف قمـ ىموكقكف ,ويبدًمف ,ومقغػمه -مػرده ومـظقمف-شمؼدم قمغم اًمؽالم اًمعريب 

طمقٌ يصؿدون  ,إكام هذا كظػم مو يػعؾف سمعض أهؾ اًمضالل مـ اًمشققخ اجلفول ,آكتؼول قمـف

إذ سمعٌ سمنصالح اًمعؼقل  ؛إمم اًمرضمؾ اًمعوىمؾ ومقمهلقكف وخيـثقكف؛ ومنهنؿ ضودوا اًمرؾمقل

ومنذا ضموء همٓء إمم  ؛وطمرم مو يغػم اًمعؼؾ مـ مجقع إًمقان ,وشمؽؿقؾ كقع اإلكسون ,وإديون

واًمذيـ يبدًمقن  ,وراهمؿقا طمؽؿف ,وىمد ضودوا اهللَ ,صحقح اًمعؼؾ وملومسدوا قمؼؾف وومفؿف

ن اًمعريب ويػسدوكف هلؿ مـ هذا اًمذم واًمعؼوب سمؼدر مو يػتحقكف؛ ومنن صالح اًمعؼؾ اًمؾسو
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ٌِِسُكاِل ُهلَُّعَت  :ُِِلٍِٖ َأِدِٓٙ َأَلَع آ

َؾِؿل ـِ اًمسُّ مْحَ ـَ يَموُكقا ُيْؼِرُئقَكـَو اًْمُؼْرآنَ  :َوىَمْد ىَموَل َأسُمق قَمبِْداًمرَّ ِذي صَمـَو اًمَّ يَمُعْثاَمِن  ,طَمدَّ

ـِ قمػون ـِ َمْسُعقدٍ  اهللَوقَمْبِد  ,سْم و] ,سْم مِهَ [َوهَمػْمِ
(1)

ـْ اًمـَّبِلن  : ُْؿ يَموُكقا إَذا شَمَعؾَُّؿقا ِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأهنَّ

ْ جُيَوِوُزوَهو قَمنْمَ آَيوٍت  ـْ اًْمِعْؾِؿ َواًْمَعَؿؾِ  مَل وَمَتَعؾَّْؿـَو  :ىَموًُمقا ؛طَمتَّك َيَتَعؾَُّؿقا َمو ومِقَفو ِم

[َواًْمَعَؿَؾ ]اًْمِعْؾَؿ ًْمُؼْرآَن وَ ا
 (2)

قَرةِ ؛ مَجِقًعو  ًة ذِم طِمْػِظ اًمسُّ .َوهِلََذا يَموُكقا َيْبَؼْقَن ُمدَّ
 (3)

 

                                                 

وضد ذًمؽ يقضمى اًمشؼوق  ,ويعلم ذًمؽ قمغم متوم اإليامن ,واًمؾسون ممو يممر سمف اإلكسون

 أقمؾؿ. واهلُل ,واًمضالل واخلرسان

وٓ يؽقن هدى  ,[048آل قمؿران:]﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀىمول اهلل شمعومم: ﴿

 .إٓ إذا قمؾؿ وومفؿ

 ذم اعمخطقط: )وهمػمهؿ(. (0)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (9)

ومـ ـمريؼف طمديٌ:  ,قمثامنؾمؿع مـ هق قمبداهلل سمـ طمبقى, أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل  (4)

ؿَ »وذم ًمػظ: ش, خرـؿ» َِّ ًَ ـْ َت ْؿ َم ُُ َِ فُ  َأْؾَو َّ َِّ ْرآَن َوَظ َُ يي قمـ وًمف روا ,اًمبخوري أظمرضمفش اْف

ْب », ومـ ذًمؽ طمديٌ: ريض اهلل قمـفقمؿر سمـ اخلطوب  ـَ ْؿ افرُّ ُُ ومل يسؿع مـف,  شُشَّْْت َف

شمدل قمغم منموقمقي ىمبض اعمصكم سمؽػقف قمغم ريمبتقف طمول  وًمؽـ احلديٌ صموسمً سمطرق أظمرى

 اًمريمقع.

قمـ اسمـ  ,أيب وائؾقمـ  ,شقمبداًمرمحـ اًمسؾؿل ىمد ضموء قمـ إقمؿأيب إصمر قمـ هذا و

أظمرضمف اسمـ  (طمتك يعؿؾقا هبـ قمنم آيوت مل جيووزهـ يمون اًمرضمؾ مـو إذا شمعؾؿ)مسعقد, ىمول: 

وؾمـده إمم إقمؿش صحقح, وصححف اسمـ ضمرير ذم  ,(0/13) ششمػسػمه»ضمرير ذم مؼدمي 

سمعض اًمطريؼ وهق صموسمً أكف أظمذ هذا  ـسمف اًمدارىمطـل مف وأن مو أقمؾ (,0/84مؼدمتف أيًضو )

 اًمؼقل قمـ اسمـ مسعقد.
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اًمصحقح »مذيمقر ذم  ,شاًمســ»ذم صموسمً طمديٌ ضمـدب سمـ قمبداهلل وهق وكظػم هذا إصمر 

َـِّبلن  , ريض اهلل قمـفقمـ ضمـدب سمـ قمبداهلل  ,رمحف اهلل ًمؾشقخ شاعمسـد ـُ ملسو هيلع هللا ىلص ىمول: يُمـَّو َمَع اًم َوَكْح

َؿ اًْمُؼْرآنَ  ؛طَمَزاِوَرةٌ  ومِْتَقونٌ  ياَمَن ىَمْبَؾ َأْن َكَتَعؾَّ ْؿـَو اإْلِ ْؿـَو اًْمُؼْرآَن وَموْزَدْدَكو سِمِف إِياَمًكو ,وَمَتَعؾَّ , ومػقف شصُمؿَّ شَمَعؾَّ

 .اًمعؾؿ واًمعؿؾ

ؾ سمعؾؿف ذم مـ مل يعؿقمغم اًمعؾؿ واًمعؿؾ وأدًمي ملسو هيلع هللا ىلص هذا اًمذي رسموهؿ قمؾقف رؾمقل اهلل 

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ: ﴿ىمقل اهلل قمزوضمؾ ذًمؽيمثػمة مـ 

 .[9اًمصػ:]﴾ ڻ ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ , وىمول شمعومم: ﴿[33اًمبؼرة:]﴾ے

        ڳ ڳ  ڳ گگ گ    گ              ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژشمعومم: ﴿ قًمفوىم

 .[2اجلؿعي:]﴾  ڻ   ڻ ڻ   ں ں ڱڱ ڱ              ڱ ڳ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹوىمول شمعومم: ﴿

رسموهؿ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل  [12اًمبؼرة:]﴾  ڇ ڇ چ چ چ      چ ڃ ڃ ڃ  ڄڃ

قمام أؿمؽؾ  اًمـبل  ىمد يسلًمقنومفاًم صحقحًو, و فشمالوة اًمؼرآن شمالوة صحقحي وقمغم ومفؿ

 , أو يسلًمقن سمعض أئؿي أصحوسمف سمعده.قمؾقفؿ

 ڇطملم ىمرأ: ﴿ملسو هيلع هللا ىلص  أن اًمـبل ,ريض اهلل قمـفوقمـ قموئشي  شاًمصحقحلم»ذم ومؼد صمبً 

ًَْرُض » ىمول: ,[8كشؼوق:آ]﴾ ڍ ڍ ڇ ََم َذفِِؽ اْف َّٕ َساَب ََيِِْْؽ  إِ
ُٕقؿَِش اْْلِ ـْ  ـْ َم

, شَوَفُِ

  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ىمقل اهلل شمعومم: ؾملًمقه قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوأن اًمـبل 

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ

 .ومػرس اًمؼقة سموًمرمل شملافرَ  افَقةَ  ٓ أنَّ أَ »ؼول: وم ,[11إكػول:]﴾ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ

ريض وب ؾملل قمؿر سمـ اخلط فأك ريض اهلل قمـفام , قمـ اسمـ قمبوس ,شاًمصحقحلم»ذم يمام 

 ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ     گ     ک ک﴿قمـ اعمرأشملم اًمؾتلم ىمول اهلل ومقفام:  اهلل قمـف

 إٓ لمهو؟ ىمول: مو همـ  :[3اًمتحريؿ:]﴾ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻڻ ڻ ں ں

 .ومفذا يمون معؾقًمو قمـدهؿ سمسفقًمي وسملطمسـ شمػسػم؛ رس ًمف ذًمؽػوم .طمػصي وقموئشي

ملسو هيلع هللا ىلص اإلشمؼون مـ شمػسػم رؾمقل اهلل »ذم ظمومتي يمتوسمف  رمحف اهللوىمد ذيمر اًمعالمي اًمسققـمل 

 مـف مو صمبً ومـف مو ٓ يثبً. شقمغم قمدد ؾمقر اًمؼرآن
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ضُمُؾ إَذا ىَمَرَأ اًْمَبَؼَرةَ  :َوىَموَل َأَكٌس  .ضَمؾَّ ذِم َأقْمُقـِـَو ,قِمْؿَرانَ َوآَل  ,يَموَن اًمرَّ
 (1)

 

                                                 

واًمبقفؼل ذم  ,(0/221أظمرضمف احلويمؿ )ؿل ؾَ قمـ أيب قمبداًمرمحـ اًمسُّ صمر وهذا إ

, وهموًمى هذه شاعمؼدمي»واسمـ ضمرير, واًمطؼمي, وقمـف اسمـ يمثػم ذم  ,(9/441) شاًمشعى»

فو مـ سمعد ؿمقخ شمـوىمؾو ,شمؼدمي شمػسػمه»فو اسمـ يمثػم ذم كؼؾاعمؼدمي اًمتل كؼرؤهو كحـ 

 اإلؾمالم.

مـ ـمريؼ قمبداًمرزاق قمـ معؿر  ,شبقون ذم قمدة آيي اًمؼرآناًمت»وأظمرضمف أسمق قمؿرو اًمداين ذم 

 ًمف( مـ ـمريؼ قمبداًمرزاق قمـ قمطوء سمف, و2/30) شاعمسـد»قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى, وأمحد ذم 

 قمـ أيب قمبداًمرمحـ اًمسؾؿل إمم آظمر إصمر. ,ـمرق يمثػمه إمم قمطوء سمـ اًمسوئى

أقمؾفو اًمدارىمطـل ذم  وهؿ قمثامن واسمـ مسعقدشمسؿقي اًمذيـ أظمذ قمـفؿ و ,ومفذا إصمر طمسـ

سمـ مسعقد وأيب واقمثامن اًمسؾؿل قمـ ئؾ قمـ طمديٌ قمبداًمرمحـ ( ؾُم 11/ص4)ج شاًمعؾؾ»

, ومؼول: رواه ضمرير وقمكم سمـ قموصؿ, قمـ يتعّؾؿقن اًمؼرآن قمنمًا قمنماً  سمـ يمعى أهنؿ يموكقا

أهنؿ يموكقا يستؼرؤن  صمـو اًمذيـ يموكقا يؼرؤكـوقمطوء سمـ اًمسوئى, قمـ أيب قمبد اًمرمحـ ىمول: طمد

 ومل يسؿقو أطمدًا.ملسو هيلع هللا ىلص مـ رؾمقل اهلل 

ورواه صوًمح سمـ قمبداهلل اًمؽممذي قمـ حيقك اسمـ أيب يمثػم أيب اًمـظر قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى 

, قمـ أيب قمبداًمرمحـ ىمول: طمدصمـل اًمذيـ يموكقا يؼرئقن قمثامن سمـ قمػون, وقمبداهلل سمـ مسعقد

 ؾمقاه, وإول أؿمبف سموًمصقاب. وأيب سمـ يمعى, وؾمؿك همٓء اًمثالصمي ومل يسؿِ 

أمو شمسؿقي اسمـ مسعقد وقمثامن وأيب سمـ يمعى,  ,وإصمر صموسمً قمـ أيب قمبداًمرمحـ اًمسؾؿل

وٓ ؿمؽ أن أسمو قمبداًمرمحـ اًمسؾؿل أظمذ اًمؼرآن قمـ قمثامن  ,وموًمدارىمطـل يرضمح قمدم اًمتسؿقي

ايي ذم احلديٌ, أمو أيب سمـ يمعى ومؾؿ أَر ًمف قمـف روايي ذم وًمف قمـف رووأظمذ قمـ اسمـ مسعقد, 

 .شهتذيى اًمؽامل»

 .اعمصودر: ضمدّ  أيمثر : ضمؾ, واًمذي ذميهذا هق اًمصقاب وذم كسخ (0)

(, ومؼول: طمدصمـو يزيد سمـ هورون, 09902رىمؿ ) (4/091) شاعمسـد»أظمرضمف أمحد ذم 

صمؿ ارشمد, ومؾحؼ ملسو هيلع هللا ىلص ؾـبل ىمول: أظمؼمكو محقد قمـ أكس, وومقف ىمصي اًمرضمؾ اًمذي يمون يؽتى ًم
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ـُ قمُ ـَوَأىمَ  َة ؾِم ـَرِة قمِ ـْػِظ اًْمَبؼَ ـغَم طمِ ـَؿَر قمَ ـوَم اسْم  .ـلِمَ ـوِن ؾِم ـؿَ ـصمَ  :قَؾ ـىمِ  ,ـلِمَ ـدَّ

.وًمٌِؽ ـَرُه مَ ـَذيمَ 
 (1)

 

  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄشمََعومَم ىمَوَل: ﴿ َوَذًمَِؽ أَنَّ اهللَ 

﴾چ
(2)

َوىَموَل:  ,[93/حمؿد:89اًمـسوء:]﴾چ چ چَوىَموَل: ﴿ ,[92:]ص

ـُ  ,[18اعمممـقن:] ﴾ۀ ۀ ڻ﴿ َٓ ُيْؿِؽ ُر اًْمَؽاَلِم سمُِدوِن وَمْفِؿ َمَعوكِقِف  .َوشَمَدسمُّ
(1)

 

                                                 

وهق (, 4192( واًمبغقي )133سموعمنميملم, ومامت, ومدومـقه, ومؾػظتف إرض. واسمـ طمبون )

وذيمره اًمسخووي ذم  ,(9180) شمسؾؿ»و ,(4101) شاًمبخوري»وأصؾف قمـد  ,صحقح

َرة وآل ظّران»حتً طمديٌ ٓ أصؾ ًمف سمؾػظ: ( 0010سمرىمؿ ) شاعمؼوصد احلسـي» َْ ـْ َؿرأ افَب  م

مـ روايي قمبد  شاًمبخوري»وىمول قمـ أصمر اًمبوب: وأصؾف قمـد  ,شومل يدُع بافنِٔخ َؾَد ُطِؿ

وًمذا مل  ؛مـ روايي صموسمً يمالمهو قمـ أكس سمدون اًمشوهد ومقف شمسؾؿ»اًمعزيز سمـ صفقى, وقمـد 

 .شًمؾصحقحلم»يصى اًمطقبل ذم قمزوه 

رىمؿ  شاًمشعى»ومـ هذه اًمطريؼ ذيمره اًمبقفؼل ذم  ,هًموالسم (0/912) شنِ اعمقـم»ذيمره موًمؽ ذم  (0)

 وؾمـده مـؼطع. (أرسمع ؾمـلم)سمـحقه سمؾػظ:  شاًمطبؼوت»و, واسمـ ؾمعد ذم و أيًض همً سمال( 0221)

ورسمام  قمـ إئؿي, واًمشوهد مـ هذا يمؾف أهنؿ يموكقا يلظمذون اًمؼرآن ويلظمذون معوكقف

ذم طمؼ ـموًمى اًمعؾؿ, ٓسمد مـفو سػم , ومعؾؿ هبذا أن دراؾمي اًمتػذم أظمذه ٕضمؾ ذًمؽ شملظمروا

سمحػظف سموًمؼرآن وأن شمؽقن ًمطوًمى اًمعؾؿ قمـويي  ,وومؼف اًمؼرآن ,وٓ يـبغل أن هيؿؾ اًمتػسػم

 وشمدسمره واًمعؿؾ سمف.

 .مو شمرى وأدًمي اًمتدسمر يمثػمة ذيمر مـفو هـو (9)

ديـ اهلل  وهق أقمظؿ يمتوب ذم ومؼفواًمتقطمقد, ذم اًمعؼقدة  أقمظؿ يمتوب( ٕكف مبارك)

 ,وذم إظمالقمع اعمخوًمػلم مـ أهؾ إهقاء, يمتوب ذم معرومي اًمتعومؾ  ؿوهق أقمظ قمزوضمؾ,

وهق ؿمػوء ًمؾؼؾقب سموًمتالوة واًمتدسمر, وًمألسمدان سموًمرىمقي  ,وأقمظؿ يمتوب ذم اًمرد قمغم اعمبطؾلم
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 ؛[9يقؾمػ:] ﴾ے ھ  ھ ھ ھ ہ﴿ :َويَمَذًمَِؽ ىَموَل شَمَعومَم 

ـٌ ًمَِػْفِؿفِ    .َوقَمْؼُؾ اًْمَؽاَلِم ُمَتَضؿن

ـْ  ِد َأًْمَػوفِمفِ ؼْ وًْمـؿَ ْعُؾقِم َأنَّ يُمؾَّ يَماَلٍم ومَ اًْمـؿَ َوِم  ,ُصقُد ِمـُْف وَمْفُؿ َمَعوكِقِف ُدوَن جُمَرَّ

 .وَموًْمُؼْرآُن َأْومَم سمَِذًمَِؽ 

ـْ  ـ  ِم َتوسًمو ذِم وَم
[اًْمِعْؾؿِ ]َوَأْيًضو وَموًْمَعوَدُة مَتْـَُع َأْن َيْؼَرَأ ىَمْقٌم يمِ

 (2)
 ,يَموًمطنىن  ,

َسوِب  َٓ يستنمطمقه] ,َواحْلِ [َو
 (3)

َوسمِِف َكَجوهُتُْؿ  ,اًمَِّذي ُهَق قِمْصَؿتُُفؿْ  اهللوَمَؽْقَػ سمَِؽاَلِم  ؛

؟!.َقوُم ِديـِِفْؿ َوُدْكقَوُهؿْ َوىمِ  ,َوؾَمَعوَدهُتُؿْ 
(4)

 

                                                 

, وأسمؾغ يمالم [89رساء:اإل]﴾ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀاًمنمقمقي يؼقل اهلل شمعومم: ﴿

  ذم اًمققمظ.

ًمق ىمرأ اًمققمقد, واًمـظر ذم معوكقف قمـد ذيمر  ,وحيصؾ اًمتدسمر إٓ مـ ومفؿفصؾ اخلشقي حتوهؾ  (0)

واًمـور ذيمر اجلـي مـ هذه أيوت ومل يؽـ يػؽر ذم معوكقفو ومو يؼدم قمؾقف, مو طمصؾ ًمف ظمشقي 

و ومفذا معـك اًمتدسمر أكف يـظر مو وراء ذًمؽ وًمقس ظموص   ؛اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ومو إمم ذًمؽو

يعؿؾ قمؿاًل  وىمبؾ أن يػعؾ ومعاًل أ ومآهلويـظر ذم قمقاىمى إمقر وًمعوىمؾ وم ,اًمتدسمر سموًمؼرآن

ومو هق كتوئٍ ذًمؽ اًمؼقل أو  ,ومو يؼدم قمؾقف يقم اًمؼقومي ,ويـظر قمقاىمى ذًمؽ اًمٌمء ,يتدسمر

 , ومو صمامره, ومو آصموره ذم اًمدكقو وإظمرى.ذًمؽ اًمػعؾ

 .ذم )خ(: ]اًمعؾقم[ (9)

 .ذم )خ(: ]إٓ ًمقستنمطمقه[ (4)

 .]مو[ ذم )خ(: (3)
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ا َحوسَمِي ذِم شَمْػِسػِم اًْمُؼْرآِن ىَمؾِقاًل ضِمد  َوُهَق َوإِْن يَموَن ذِم  ,َوهِلََذا يَموَن اًمـنَزاُع سَملْمَ اًمصَّ

َحوسَميِ  ـْ ]وَمُفَق ىَمؾِقٌؾ سمِوًمـنْسَبِي إمَم  ,اًمتَّوسمِِعلَم َأيْمَثَر ِمـُْف ذِم اًمصَّ [َم
 (1)

اَم يَموَن َويمُ  ,سَمْعَدُهؿْ   ؾَّ

ضْمتاَِمُع وآئتالف َواًْمِعؾْ  ِٓ َف يَموَن ا .ُؿ َواًْمَبَقوُن ومِقِف َأيْمَثرَ اًْمَعٍْمُ َأْذَ
(2)

 

                                                 

ؽقن مو أؾمتػدكو كؾق مرركو قمغم هذه اًمرؾموًمي مو ومفؿـوهو ومومـ أضمؾ ذًمؽ ىمومً اًمنموح,  (0)

 .أن يػفؿ ومؽتوب اهلل أومم ,ؾقؼ سملن يؿر اإلكسون قمغم يمتوب ٓ يػفؿفيمـفو, ومال 

: رمحف اهللىمول ( 8-1/ص9)ج شاًمػتووىجمؿقع »اسمـ شمقؿقي يمام ذم شقخ اإلؾمالم وهـو وموئدة ًم (9)

ـمريؼي اًمسؾػ أؾمؾؿ )ويؼقًمقن :  ,عؾقن إظمقاهنؿ اعمتلظمريـ أطمذق وأقمؾؿ مـ اًمسؾػشمورة جي

ومقصػقن إظمقاهنؿ سموًمػضقؾي ذم اًمعؾؿ واًمبقون واًمتحؼقؼ  (؛وـمريؼي همٓء أقمؾؿ وأطمؽؿ

وهمويتفؿ قمـدهؿ: أن  ,واًمسؾػ سموًمـؼص ذم ذًمؽ واًمتؼصػم ومقف أو اخلطل واجلفؾ ,واًمعرومون

ومنكف وإن مل يؽـ  ؛وٓ ريى أن هذا ؿمعبي مـ اًمرومض ,ًمتػريطيؼقؿقا أقمذارهؿ ذم اًمتؼصػم وا

يمام يؼقًمف  -هلؿ وٓ شمػسقؼوً -يمام يؼقًمف مـ يؼقًمف مـ اًمراومضي واخلقارج  -ًمؾسؾػ  شمؽػػماً 

وكسبي هلؿ إمم  ,هلؿ وختطئي وشمضؾقالً  يمون دمفقالً  ,وهمػمهؿ ,واًمزيديي ,مـ يؼقًمف مـ اعمعتزًمي

 ,ومزقمام: أن أهؾ اًمؼرون اعمػضقًمي ذم اًمنميعي أقمؾؿ وإن مل يؽـ ومسؼوً  ,اًمذكقب واعمعويص

ومو اشمػؼ  ,ومـ اعمعؾقم سموًمرضورة عمـ شمدسمر اًمؽتوب واًمسـي ,وأومضؾ مـ أهؾ اًمؼرون اًمػوضؾي

ذم إقمامل وإىمقال -قمؾقف أهؾ اًمسـي واجلامقمي مـ مجقع اًمطقائػ: أن ظمػم ىمرون هذه إمي 

صمؿ اًمذيـ  ,صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ ,اًمؼرن إول : -وآقمتؼود وهمػمهو مـ يمؾ ومضقؾي أن ظمػمهو

وأهنؿ أومضؾ مـ اخلؾػ ذم يمؾ ومضقؾي:  ,مـ همػم وضمف ملسو هيلع هللا ىلصيؾقهنؿ يمام صمبً ذًمؽ قمـ اًمـبل 

وأهنؿ أومم سموًمبقون ًمؽؾ مشؽؾ. هذا  ,وقمبودة ,وسمقون ,وديـ ,وقمؼؾ ,وإيامن ,وقمؿؾ ,مـ قمؾؿٍ 

يمام ىمول  ,ف اهلل قمغم قمؾؿوأضؾ ,ٓ يدومعف إٓ مـ يموسمر اعمعؾقم سموًمرضورة مـ ديـ اإلؾمالم

ومنن احلل ٓ  ؛ومؾقستـ سمؿـ ىمد موت ومـ يمون مـؽؿ مستـ ) :ريض اهلل قمـفسمـ مسعقد  قمبداهلل

 ,وأىمؾفو شمؽؾػوً  ,وأقمؿؼفو قمؾامً  ,أوًمئؽ أصحوب حمؿد: أسمر هذه إمي ىمؾقسموً  ,شمممـ قمؾقف اًمػتـي

ومنهنؿ يموكقا  ؛ومتسؽقا هبدهيؿ ,وموقمرومقا هلؿ طمؼفؿ ,مي ديـفوإىمو ,ىمقم اظمتورهؿ اهلل ًمصحبي كبقف

 ,ومنهنؿ ضموءوا سمام يؽػل ومو يشػل ؛قمؾقؽؿ سمآصمور مـ ؾمؾػ) وىمول همػمه: (,قمغم اهلدى اعمستؼقؿ

 وافذي بًده إٓ ٓ يِٖت زمان» :ملسو هيلع هللا ىلصهذا وىمد ىمول  (,ومل حيدث سمعدهؿ ظمػم يمومـ مل يعؾؿقه
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َحوسَميِ  ـْ اًمصَّ ك مَجِقَع اًمتَّْػِسػِم قَم ـْ شَمَؾؼَّ ـْ اًمتَّوسمِِعلَم َم قَمَرْضً  :يَماَم ىَموَل جُمَوِهدٌ  ,َوِم

ـِ قَمبَّوسٍ اعمُ  [ُأوىِمُػفُ ] ,ْصَحَػ قَمغَم اسْم
(1)

.ـَْد يُمؾن آَيٍي ِمـُْف َوَأؾْمَلًُمُف قَمـَْفوـقمِ  
(2)

 

ـْ جُمَو :َوهِلََذا ىَموَل اًمثَّْقِريُّ  .ِهٍد وَمَحْسُبؽ سمِفِ إَذا ضَموَءك اًمتَّْػِسػُم قَم
(3)

 

وومِِعلُّ  :َوهِلََذا َيْعَتِؿُد قَمغَم شَمْػِسػِمهِ  اًمشَّ
(4)

ـْ َأْهِؾ اًْمِعْؾؿِ  ,َواًْمُبَخوِريُّ  , و ِم مُهَ  .َوهَمػْمُ

                                                 

وهق معرومي  ,ومؽقػ حيدث ًمـو زمون ومقف اخلػم ذم أقمظؿ اعمعؾقموت ,شذ مْف حتك تَِقا ربُؿ

هؿ ومقىمـو ): شرؾموًمتف»ذم  رمحف اهللا. ومو أطمسـ مو ىمول اًمشوومعل اهلل شمعومم؟ هذا ٓ يؽقن أسمدً 

و ورأهيؿ ًمـ ,أو يدرك سمف هدى ,ويمؾ ؾمبى يـول سمف قمؾؿ ,وديـ وومضؾ ,ذم يمؾ قمؾؿ وقمؼؾ

 (.ظمػم مـ رأيـو ٕكػسـو

 ذم اعمخطقط: )واىمػف(. (0)

 .شْده صحٔح (9)

 ,(00/11) شاًمؽبػم»اًمطؼماين ذم (, و0994(, واًمدارمل )9/912أظمرضمف احلويمؿ )

, مـ ـمريؼ: حمؿد سمـ إؾمحوق, قمـ أسمون سمـ شاعمؼدمي»واسمـ يمثػم ذم  ,(0/21واسمـ ضمرير )

 صوًمح, قمـ جموهٍد سمف.

 .حسـ (4)

ومؼول: طمدصمـو قمبقداهلل سمـ يقؾمػ اجلبػمي, قمـ أيب سمؽر  ,(0/82)أظمرضمف اسمـ ضمرير 

ومذيمره, وهذا إؾمـود طمسـ, وأظمرضمف قمـف  ..., ؾمؿعً ؾمػقون اًمثقري يؼقل: :ىمول ,احلـػل

 .شاًمتؼريى»يمام ذم  (؛ وموجلبػمي صدوق0/91اسمـ يمثػم )

ىمؾقؾي ظمالف ف ًمؽـ ذم سمعض اًمتػوؾمػم قمـ , وًمذًمؽ اقمتؿده إئؿي يمام شمرى,يعتؼم ذروه هشمػسػم (3)

﴾  ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍاًمصقاب مثؾ مو ضموء قمـف ذم شمػسػم ىمقل اهلل شمعومم: ﴿

 .ىمول: جيؾسف معف قمغم اًمعرش ,[12رساء:اإل]

: ومـ أكؽر مو ضموء قمـ جموهد ذم اًمتػسػم ذم شمقزان آقمتدال»ىمول اًمذهبل ذم شمرمجتف مـ 

 .ىمول: جيؾسف معف قمغم اًمعرش ,﴾ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ﴿ ىمقًمف:
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ـْ جُمَوِهٍد   ُرَق قَم ُر اًمطُّ ـْ َصـََّػ ذِم اًمتَّْػِسػِم ُيَؽرن َّ ُه مِم َموُم َأمْحَد َوهَمػْمُ
َويَمَذًمَِؽ اإْلِ

هِ  ـْ هَمػْمِ .َأيْمَثَر ِم
 (1)

 

َحوسَمِي اًْمـؿَ وَ  ـْ اًمصَّ ْقا اًمتَّْػِسػَم قَم ْقا قَمـُْفْؿ قِمْؾؿَ ْؼُصقُد َأنَّ اًمتَّوسمِِعلَم شَمَؾؼَّ  يَماَم شَمَؾؼَّ

ـَّيِ  ِل يَماَم َيَتَؽؾَُّؿقَن  ؛اًمسُّ َٓ ؾْمتِْد ِٓ ؾْمتِـَْبوِط َوا ِٓ َوإِْن يَموُكقا ىَمْد َيَتَؽؾَُّؿقَن ذِم سَمْعِض َذًمَِؽ سمِو

لِ  َٓ ؾْمتِْد ِٓ ؾْمتِـَْبوِط َوا ِٓ ـِ سمِو ـَ .ذِم سَمْعِض اًمسُّ
(2)

 

                                                 

 ـ ـمريؼ: ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ, قمـ جموهد, وًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ ضعقػ.هق م ؿِت:

 .وًمف كظوئر مـ اًمتػوؾمػم اًمتل قمؾقفو شمعؼى ىمؾقؾي سموًمـسبي عمو اقمتؿده إئؿي ومقف

مو ذم سمقوهنو ومال شمؽود دمد شمػسػم آيف إٓ ويسقق قمـ جموهد  ؛هبذا قنٌ حمش شريشمػسػم اسمـ ضمر»و (0)

 صح ومو ضعػ.

ؼدمفو قمغم كوهلذا أومفومفؿ  مـ ومفؿـو, وومفؿفؿ أصقب وأدق ,تـبوط واًمػفؿؾمرسمام شمؽؾؿقا سموٓ (9)

؛ ٕهنؿ ظمػم اًمؼرون؛ وٕهنؿ مل شمتشعى هبؿ اًمطرق, وموًمصحوسمي اظمذوا قمـ رؾمقل اهلل أومفومـو

 ., وقمـ إيموسمر مـفؿ واًمتوسمعقن اظمذوا قمـ اًمصحوسمي وقمـ أيموسمرهؿ, وهؽذا ظمقور قمـ ظمقورملسو هيلع هللا ىلص



دِّ  ََ ِسْرِ ُم ٍْ  32 َمُة ُأُصقِل افتَّ
 

دَفِصْلر
 (1)

 

َؾِػ  اَلُف سَملْمَ اًمسَّ
ـْ ظِماَلومِِفْؿ  ,ذِم اًمتَّْػِسػِم ىَمؾِقٌؾ  اخْلِ طَْمَؽوِم َأيْمَثُر ِم ْٕ َوظِماَلوُمُفْؿ ذِم ا

َٓ اظْمتاَِلِف  ,ذِم اًمتَّْػِسػمِ  ٍع  اَلِف َيْرضِمُع إمَم اظْمتاَِلِف شَمـَقُّ
ـْ اخْلِ َوهَموًمُِى َمو َيِصحُّ قَمـُْفْؿ ِم

 :َوَذًمَِؽ ِصـَْػونِ  ,شَمَضود  

ـْ  :اَأَحُدمُهَ  َ يُمؾُّ َواطِمٍد ِمـُْفْؿ قَم شَمُدلُّ  ,ِة هَمػْمِ قِمَبوَرِة َصوطِمبِفِ َراِد سمِِعَبورَ اًْمـؿُ َأْن ُيَعؼمن

ك هَمػْمِ اًْمـؿُ قَمغَم َمْعـًك ذِم  ْٔ اًْمـؿَ َسؿَّ وِد ْعـَك ا َ كاًْمـؿُ ظَمِر َمَع احتن   ,َسؿَّ
ِ
ؾَْماَمء ْٕ سمَِؿـِْزًَمِي ا

تِل سَملْمَ اًْمـؿُ  اِدوَمِي وَ اًْمـؿُ َتَؽوومَِئِي اًمَّ َتَبوِيـَيِ اًْمـؿُ ؽَمَ
(2)

وِرمُ ] :ْقِػ يَماَم ىِمقَؾ ذِم اؾْمِؿ اًمسَّ  , [اًمصَّ
(3)

, 

  ,َفـَّدُ اًْمـؿُ وَ 
ِ
 َرؾُمقًمِِف  ,احْلُْسـَك اهللَوَذًمَِؽ ِمْثُؾ َأؾْماَمء

ِ
 اًْمُؼْرآنِ  ,ملسو هيلع هللا ىلصَوَأؾْماَمء

ِ
وَمنِنَّ  ؛َوَأؾْماَمء

ك َواطِمدٍ  اهللَأؾْماَمَء  َفو شَمُدلُّ قَمغَم ُمَسؿ  ـْ َأؾْماَمِئِف احْلُْسـَك ُمَضو ,يُمؾَّ ا وَمَؾْقَس ُدقَموُؤُه سمِوؾْمِؿ ِم د 

َْمُر يَماَم ىَموَل شَمَعومَم  ؛ًمُِدقَموئِِف سمِوؾْمِؿ آظَمرَ  ْٕ  گ گ ک کک ک   ڑ ڑ  ژ ژ﴿ :سَمْؾ ا

 .[001اإلرساء:]﴾ڳ گ  گ

اِت  ـْ َأؾْماَمِئِف َيُدلُّ قَمغَم اًمذَّ تِلاًْمـؿُ َويُمؾُّ اؾْمٍؿ ِم َػِي اًمَّ ِة َوقَمغَم اًمصن ـََفو  َسامَّ شَمَضؿَّ

ؾْمؿُ  ِٓ اِت َواًْمِعْؾؿِ َيُدلُّ قمَ  :يَموًْمَعؾِقؿِ  ؛ا اِت َواًْمُؼْدَرةِ  :َواًْمَؼِديرُ  ,غَم اًمذَّ  ,َيُدلُّ قَمغَم اًمذَّ

طِمقؿُ  مْحَيِ  :َواًمرَّ اِت َواًمرَّ  .َيُدلُّ قَمغَم اًمذَّ

                                                 

 .زيودة ذم )ط( (0)

 مؽمادومي قمغم ذات واطمدة.  ,اًمذاتوقمتبور مؽمادومي سم ,قمتبور اعمعـكومتبويـي سماهلل شمعومم أؾمامء  (9)

 ذم اعمخطقط: )واًمصورم(. (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  31 ُم
 

قِمل اًمظَّوِهرَ ] ـْ َيدَّ َّ ًَمَي َأؾْماَمِئِف قَمغَم ِصَػوشمِِف مِم َٓ ـْ َأْكَؽَر َد ـْ ضِمـِْس ىَمْقِل  :َوَم وَمَؼْقًُمُف ِم

ـِقَِّي اًْمَؼَراِمَطيِ هُماَلِة اًْمبَ 
وـمِ

(1)
ـَ َيُؼقًُمقنَ   ِذي َٓ ًَمْقَس سمَِحلن ) :اًمَّ سَمْؾ  (,َٓ ُيَؼوُل ُهَق طَملي َو

َٓ ُيـْؽُِروَن اؾْماًم ُهَق قِمْؾٌؿ حَمٌْض  ؛َيـُْػقَن قَمـُْف اًمـَِّؼقَضلْمِ  ـِقََّي 
وَمنِنَّ ُأوًَمِئَؽ اًْمَؼَراِمَطَي اًْمَبوـمِ

اَم  ,ْضَؿَراِت وًْمـؿُ يمَ  صْمَبوِت َوإِكَّ ـْ ِصَػوِت اإْلِ ُروَن َمو ذِم َأؾْماَمِئِف احْلُْسـَك ِم
ـْ  , ُيـْؽِ وَمَؿ

ـِقَِّي ذِم 
َواوَمَؼُفْؿ قَمغَم َمْؼُصقِدِهْؿ يَموَن َمَع َدقْمَقاُه اًْمُغُؾقَّ ذِم اًمظَّوِهِر ُمَقاومًِؼو ًمُِغاَلِة اًْمَبوـمِ

 .َوًَمْقَس َهَذا َمْقِضَع سَمْسِط َذًمَِؽ  ,َذًمَِؽ 

اَم  ـْ َأؾْماَمِئِف َيُدلُّ قَمغَم َذاشمِفِ اًْمـؿَ  َوإِكَّ ـْ  ,ْؼُصقُد َأنَّ يُمؾَّ اؾْمٍؿ ِم ؾْمِؿ ِم
ِٓ َوقَمغَم َمو ذِم ا

ظَمِر سمَِطِريِؼ اًمؾُُّزومِ  .ِصَػوشمِفِ  ْٔ ؾْمِؿ ا ِٓ تِل ذِم ا َػِي اًمَّ .[َوَيُدلُّ َأْيًضو قَمغَم اًمصن
 (2)

 

دٍ  :ِمْثُؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلصَويَمَذًمَِؽ َأؾْماَمُء اًمـَّبِلن   ,َواحْلَوِذِ  ,طِملاًْمـاَم وَ  ,َوَأمْحَد ,حُمَؿَّ

.َواًْمَعوىِمِى 
(3)

 

                                                 

مـ ضمـس ىمقل اًمؼرامطي ىمقًمف هذا  (,هنو أؾمامء جمردة ًمقس ومقفو صػوتإ): قنيؼقًم ـاًمذي :أي (0)

(: فمفرت 99)ص شقاًمػرق سملم اًمػر»قمبداًمؼوهر سمـ ـموهر اًمبغدادي ذم يمتوسمف  ىمول اإلموم

وًمقسً  ,ومـ قمبداهلل سمـ مقؿقن اًمؼداح ,محد ىمرمطأدقمقة اًمبوـمـقي ذم أيوم اعملمقن مـ 

 .اهـاًمبوـمـقي مـ ومرق اإلؾمالم, سمؾ مـ ومرق اعمجقس

 .يدل قمغم صػي ن يمؾ اؾمؿومقؼقًمقن: إ ,اًمسـيومعـك ىمقهلؿ هذا أن اهلل قمدم, أمو أهؾ 

 .مو سملم اعمعؽقوملم ًمقس مقضمقًدا ذم )خ( (9)

قمـ ضمبػم سمـ  ,(9423رىمؿ ) شمسؾؿ»(, و4249رىمؿ ) شاًمبخوري»ذم طمديٌ متػؼ قمؾقف  (4)

َسُة َأْشََمءٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص ىَموَل َرؾُمقُل اهلل: ىَموَل  , ريض اهلل قمـفمطعؿ  ٌد  :ِِل ََخْ َّّ ا ُِمَ َٕ ُد  ،َأ ا  ،َوَأْْحَ َٕ َوَأ

ُحق اهللََُمِحل ـافْ  ّْ رَ ِِّب  افَِّذي َي ٍْ ُُ ا افْ  ،اْف َٕ َؼُ افَّْاُس َظَذ َؿَدِملـَوَأ اِؿُب  ،َحاِذُ افَِّذي ُُيْ ًَ ا اْف َٕ  ؛شَوَأ

هلل  حمؿد ًمؽثرة حمومده, وأمحد ًمؽثرة محده ,جمردة وً ومنهنو أقمالم وأوصوف وًمقسً أقمالم
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  31 ُم
 

[ِمْثُؾ اًْمُؼْرآنِ ] :َويَمَذًمَِؽ َأؾْماَمُء اًْمُؼْرآنِ 
(1)

  ,َواهْلَُدى ,َواًْمُػْرىَمونِ  ,
ِ
َػوء  ,َواًمشن

.َوَأْمَثوِل َذًمَِؽ , َواًْمؽَِتوِب  ,َواًْمَبَقونِ 
 (2)

 

وِئِؾ شَمْعِقلَم  كًْمـؿُ اوَمنَِذا يَموَن َمْؼُصقُد اًمسَّ ك  ,َسؿَّ َكو قَمـُْف سِمَلين اؾْمٍؿ يَموَن إَذا قُمِرَف ُمَسؿَّ ْ قَمؼمَّ

ؾْمؿِ  ِٓ ؾْمُؿ قَمَؾاًم  ,َهَذا ا ِٓ ـْ ىَمْقًمِِف: ﴿ ؛َوىَمْد َيُؽقُن ِصَػيً  ,َوىَمْد َيُؽقُن ا ـْ َيْسَلُل قَم   ۈئ ۆئيَمَؿ

ـْ  :َأوْ  ,َمو ِذيْمُرُه؟ وَمُقَؼوُل ًَمُف: ُهَق اًْمُؼْرآُن َمَثاًل  ,[093ـمف:]﴾ېئ  ۈئ ُهَق َمو َأْكَزًَمُف ِم

يْمَر َمْصَدرٌ  ؛اًْمُؽُتِى   .ْػُعقلِ اًْمـؿَ ْصَدُر شَموَرًة ُيَضوُف إمَم اًْمَػوقِمِؾ َوشَموَرًة إمَم اًْمـؿَ وَ  ,وَمنِنَّ اًمذن

                                                 

, واعموطمل يؿحق اهلل سمف اًمؽػر, واحلوذ حينم اًمـوس قمـد ىمدمقف, واًمعوىمى آظمر قمزوضمؾ

 .قمـ اًمقصػ جمردة ووًمقسً أقمالمً  ,أهنو أقمالم وأوصوف اوء, ومؽؾ هذا ضموء مػرًس إكبق

 ؾمؼط مـ اعمخطقط. (0)

(: اًمـقع اًمسوسمع قمنم ذم معرومي أؾمامء اًمؼرآن, وىمول 011)ص شاإلشمؼون»اًمسققـمل ذم  قال (9)

 .صمؿ رسدهو ...,أسمقاعمعوزم: اقمؾؿ أن اهلل ؾمؿك اًمؼرآن سمخؿسي ومخسلم اؾمامً 

 واقمتؼم يمثػماً  ,مخسي أؾمامء شأؾمامء ؾمقر اًمؼرآن»ًمدورسي صوطمى يمتوب واظمتور مـفو ا

(: ًمؼد اظمتص اهلل شمعومم اًمؼرآن اًمؽريؿ دون ؾموئر اًمؽتى 40ومؼول )ص ,أوصوومًو ًمؾؼرآن مـفو

 أؾمامء يمؾفو شمدل قمغم رومعي ؿملكف وقمؾق مؽوكف, ومـ أؿمفر أؾمامئف: ةاًمسامويي سمعد

 .[2رساء: اإل]﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿اًمؼرآن:  -0

 .[0اًمػرىمون:]﴾  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿اًمػرىمون:  -9

 .[0اًمؽفػ:]﴾ې ې ۉ    ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ اًمؽتوب: ﴿-4

 .[029اًمشعراء:]﴾ ڳ گ گ گ ﴿اًمتـزيؾ:  -3

 .[2احلجر:]﴾ ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿اًمذيمر:  -2

ء هذه إؾمامء هل اعمشفقرة وأؿمفرهو اؾمؿ اًمؼرآن واًمؽتوب. اهـ , ويمؾ هذه إؾمام قال:

 ادومي قمغم رء واطمد وهق اًمؼرآن.متبويـي اعمعوين مؽم



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  38 ُم
 

[سمِفِ ]ْعـَك اًمثَّويِن يَموَن َمو ُيْذيَمُر وًْمـؿَ سمِ  اهللِذيْمُر  :وَمنَِذا ىِمقَؾ 
 (1)

 :ِمْثَؾ ىَمْقِل اًْمَعْبدِ  

َّٓ  ,هللَواحْلَْؿُد  ,اهلل ؾُمْبَحونَ  َٓ إًَمَف إ  .َأيْمؼَمُ  َوَاهلُل ,اهلُلَو

ِل يَموَن َمو َيْذيُمُرُه ُهَق َوُهَق يَماَلُمفُ وًْمـؿَ َوإَِذا ىمِقَؾ سمِ  َوَّ ْٕ َراُد ذِم اًْمـؿُ َوَهَذا ُهَق  ,ْعـَك ا

ُف ىَموَل ىَمبَْؾ َذًمَِؽ  ؛﴾ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ﴿ :ىَمْقًمِفِ  َكَّ
 ى ى ې﴿ :ِٕ

ـْ  ,[094ـمف:] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ  ائ َوُهَداُه ُهَق َمو َأْكَزًَمُف ِم

يْمرِ  اًمذن
(2)

 ٱ﴿ [092ـمف:]﴾خب            حب  جب   يئ ىئ      مئ حئ جئ﴿ :َوىمَوَل سمَْعَد ذًَمَِؽ  ,

.[091ـمف:]﴾ٻ ٻ ٻ           ٻ
(3)

 

يْمَر ُهَق يَماَلُمُف اًْمـؿَ وَ  ُل َأْو ُهَق ِذيْمرُ اًْمـؿُ ْؼُصقُد َأْن ُيْعَرَف َأنَّ اًمذن [ًَمفُ ]اًْمَعْبِد  ـَزَّ
(4)

 

ك َواطِمًدا. َوإِْن اًْمـؿُ وَمَسَقاٌء ىِمقَؾ ِذيْمِري يِمَتويِب َأْو يَماَلِمل َأْو ُهَداَي َأْو َكْحُق َذًمَِؽ يَموَن  َسؿَّ

َػِي  ـْ اًمصن ؾْمِؿ ِم
ِٓ وئِِؾ َمْعِروَمَي َمو ذِم ا ِي اًْمـؿُ يَموَن َمْؼُصقُد اًمسَّ [سمِفِ ]ْختَصَّ

( 5)
ـْ ىَمْدرٍ    وَماَل سُمدَّ ِم

                                                 

 ؾمؼط مـ اعمخطقط. (0)

قمراض واًمغػؾي قمـ اًمتسبقح واًمتحؿقد واًمتفؾقؾ ؾمبى اًمؼسقة؛ وؾمبى شمسؾط اًمشقطون واإل (9)

قمراض قمـ اًمؼرآن اًمؼقوم سمذيمر اهلل مـ شمسبقح وحتؿقد وهتؾقؾ؛ ومؤيي ذم ومؿـ ٓزم قمدم اإل

قمراض قمـ ذيمر وهق اًمؼرآن سموًمـص, وهل ؿمومؾي ًمذم اإل ,اهللقمراض قمـ ذيمر ؾمقوق ذم اإل

 وهق اًمتسبقح واًمتحؿقد واًمتفؾقؾ سموًمالزم. ,اهلل

 .[091ـمف:]﴾پ    پ پ ﴿ذم )خ(:  (4)

 ؾمؼط مـ اعمخطقط. (3)

 ؾمؼط مـ اعمخطقط. (2)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  32 ُم
 

اَلِم اًْمـؿُ َزاِئٍد قَمغَم شَمْعِقلِم  وِس اًمسَّ ـْ اًْمُؼدُّ ك ِمثَْؾ َأْن َيْسَلَل قَم ـِ َوىَمْد قَمِؾَؿ َأكَُّف اًْمـؿُ َسؿَّ ْمِم

 اهلُل
(1)

وؾًمو ؾَماَلًمو ُمْمِمـًو َوَكْحَق َذًمَِؽ  َـّ ُمَراَدُه َمو َمْعـَك يَمْقكِِف ىُمدُّ  .؛ ًَمِؽ

َؾُػ يمَ ـِرَف هَ ـإَذا قمُ  وَن قمَ ـو ُيعَ ـػًما مَ ثِ ـَذا وَموًمسَّ ُ ك سمِِعَبوَرِة شَمُدلُّ قمَ اًْمـؿُ ـْ ـؼمن غَم ـَسؿَّ

ظَم ـقمَ  ْٔ ؾْمِؿ ا ِٓ َػِي َمو ًَمْقَس ذِم ا ـْ اًمصن ـْ َيُؼقُل: َأطْم  ,رِ ـْقـِِف َوإِْن يَموَن ومِقَفو ِم َق ـهُ  :َؿدـيَمَؿ

وُس  ,وطِملـاًْمـؿَ وَ  ,َحوِذُ ـاًمْ  طِمق ,َق اًْمَغُػقرُ ـهُ  :َواًْمَعوىِمُى, َواًْمُؼدُّ َأْي َأنَّ  ,ؿُ ـَواًمرَّ

كاًْمـؿُ ] [َسؿَّ
 (2)

َٓ َأنَّ هَ ـَواطمِ   ػَ ـٌد  َػيُ ـَل هَ ـَي هِ ـِذِه اًمصن ِذِه اًمصن
(3)

َوَمْعُؾقٌم َأنَّ َهَذا ًَمقَْس  ,

اِط  :َؽ ِمَثوُل َذًمِ  ,اظْمتاَِلَف شَمَضود  يَماَم َيُظـُُّف سَمْعُض اًمـَّوسِ  َ . وَمَؼوَل ْسَتِؼقؿِ اًْمـؿُ شَمْػِسػُمُهْؿ ًمِؾٍمن

َبوقُمُف؛ ًمَِؼْقِل اًمـَّبِلن  :سَمْعُضُفْؿ: ُهقَ  ِمِذيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاًْمُؼْرآُن: َأْي اشمن ْ ِذي َرَواُه اًمؽمن  قَمكِم  اًمَّ
ٌِ  ,ذِم طَمِدي

َدةٍ َوَرَواُه َأسُمق ُكَعقْ  ـْ ـُمُرٍق ُمَتَعدن َّ  اهللُهَق َحْبُؾ » :ٍؿ ِم ُر افْ  ،تِغُ اْفـ ـْ َوُهَق  ،َحُِٔؿُ ـَوُهَق افذِّ

اُط  َ ُّ افكِّ ٔؿُ اْفـ َِ .شْسَت
(4)

 

                                                 

ؿ اعمعظ ل: اًمؼدوس معـوهوؼمو معـك اًمؼدوس؟ يُ  , ًمق ىمقؾ:هذا ؾممال عمو ذم آؾمؿ مـ اًمصػي (0)

    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺىمول شمعومم: ﴿ ,واعمـزه أن يامصمؾف أطمد ,اعمـزه قمـ صػوت اًمـؼص يمؾفو

 .[00اًمشقرى:]﴾ ٹ ٹ

 همػم مقضمقد ذم )خ(. (9)

وإكام هق وؾموئر أهؾ  ,اعمسؿك قملم وٓ يػفؿ مـ هذا أن ؿمقخ اإلؾمالم يرى أن آؾمؿ هق (4)

ىمقل  لهمػم اعمسؿهمػم اعمسؿك أو  هقواًمؼقل أن آؾمؿ  ,اًمسـي يرون آؾمؿ يدل قمغم اعمسؿك

رمحف اهلل , ومؼد ذيمر ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي , وإكام اًمصحقح أن آؾمؿ يدل قمغم اعمسؿكمـتؼد

(, وىمول ذم 909-1/082) شجمؿقع اًمػتووى»مبحًثو واؾمًعو قمـ آؾمؿ واعمسؿك مذيمقر ذم 

 ذًمؽ. (: وهلذا يؼول آؾمؿ دًمقؾ قمغم اعمسؿك, وقمَؾؿ قمغم اعمسؿك, وكحق912)ص

, وذيمركو ذباحلورث إقمقر ىمد يمُ  :ومقفو , ريض اهلل قمـفطمديٌ قمكم سمـ أيب ـموًمى مـ شمؼدم  (3)

 , ومو يمون مـ سموسمف.أصقًمف



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  21 ُم
 

ؾْماَلمُ  :َوىَموَل سَمْعُضُفؿْ  [ملسو هيلع هللا ىلص]ًمَِؼْقًمِِف  ؛ُهَق اإْلِ
 (1)

ـِ ؾَمْؿَعوَن   اِس سْم  اًمـَّقَّ
ٌِ ذِم طَمِدي

هُ  ِمِذيُّ َوهَمػْمُ ْ ِذي َرَواُه اًمؽمن َب » :اًمَّ ًَٔم  اهللََُضَ َِ اًضا ُمْسَت اِط  ،َمَثًَل ِسَ َ َوَظَذ َجََْبَتْل افكِّ

تََّحةٌ  ،ُشقَرانِ  ٍَ ـِ َأْبَقاٌب ُم قَرْي َْبَقاِب ُشُتقٌر ُمْرَخاةٌ  ،َوِْم افسُّ ْٕ ـْ  ،َوَظَذ ا َوَداٍع َيْدُظق ِم

اطِ  َ اِط َوَداٍع َيْدُظق َظَذ َرْأِس افكِّ َ اُط » :ىَموَل  ,شَؾْقِق افكِّ َ ُّ َؾافكِّ ُٔؿ ُهَق اْفـ َِ ْسَت

ْش  قَراِن ُحُدوُد  ،ََلمُ اْْلِ َْبَقاُب  ،اهللَوافسُّ ْٕ ُّ َوا تََّحُة َِمَاِرُم اْفـ اِظل َظَذ َرْأِس  ،اهللٍَ َوافدَّ

اِط ـَِتاُب  َ اِط َواِظُظ  ،اهللافكِّ َ اِظل َؾْقَق افكِّ ـٍ  اهللَوافدَّ ِم ْٗ ؾِّ ُم ـُ ِب  ِْ .شِْم َؿ
(2)

 

ِن ُمتَِّػَؼونِ  َٓ ـَ  ؛وَمَفَذاِن اًْمَؼْق َنَّ ِدي َبوُع اًْمُؼْرآنِ  ِٕ ؾْماَلِم ُهَق اشمن ـْ يُمؾي ِمـُْفاَم  ,اإْلِ
َوًَمؽِ

ظَمرِ  ْٔ اطٍ )يَماَم َأنَّ ًَمْػَظ  ,َكبََّف قَمغَم َوْصٍػ هَمػْمِ اًْمَقْصِػ ا [سمَِقْصِػ ]ُيْشِعُر  (ِسَ
 (3)

  ٌٍ  .صَموًمِ

ـْ ىَموَل  ـَُّي َواجْلاََمقَميُ  :َويَمَذًمَِؽ ىَمْقُل َم .ُهَق اًمسُّ
 (4)

 

ـْ  يِ  :ىَموَل  َوىَمْقُل َم .ُهَق ـَمِريُؼ اًْمُعُبقِديَّ
 (5)

 

ـْ ىَموَل  [ملسو هيلع هللا ىلص]َوَرؾُمقًمِِف  اهللُهَق ـَموقَمُي  :َوىَمْقُل َم
(1)

 .َوَأْمَثوُل َذًمَِؽ  ,

                                                 

 .ذم )خ(: ]قمؾقف اًمسالم[ (0)

واعمؼصقد أن (, 3/089) شاعمسـد»أظمرضمف أمحد ذم  ,اًمـقاس سمـ ؾمؿعونقمـ  طمديٌ صحقٌح  (9)

اًمؼقل مع اًمؼقل سملكف اًمؼرآن ًمؽـ ٓ يتـورم هذا  ,طهذا احلديٌ كص ذم أن اإلؾمالم هق اًمٍما

 ,[024إكعوم:] ﴾ڇ چ چ چ چسمدًمقؾ ىمقًمف:﴿ ؛اًمذي جيى قمغم اعمسؾؿ اشمبوقمف

 هق اإلؾمالم.و ,قمتبور أكف يدل قمغم اًمٍماط اعمستؼقؿوسم

 .ذم )خ(: ]سمؾػظ[ (4)

 ششمػسػم اًمثعؾبل»(, 0/30) ششمػسػم اًمبغقي»ممـ ىمول ذًمؽ: ؾمفؾ سمـ قمبداهلل اًمتسؽمي, يمام ذم  (3)

 .(, وذم ؾمـده قمـد اًمثعؾبل: قمؿر سمـ واصؾ اًمعـؼمي, اهتؿف اخلطقى سموًمقضع0/090)

 .(0/090) ششمػسػم اًمثعؾبل»وممـ ىمول ذًمؽ: أسمق قمثامن اًمداراين, يمام ذم  (2)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  20 ُم
 

 يمُ ـومَ 
ِ
ء َٓ ُفْؿ َأؿَم ـَفُم َدةٍ ـك َذاٍت َواطمِ ـإًمَ  وُرواـؾُّ

(2)
ـْ َوَصَػفَ ــًمَ  ؛

ْؿ ـؾي ِمـْفُ ــو يمُ ـؽِ

.وهِتَوــْ ِصػَ ـِي مِ ـسمِِصػَ 
 (3)

 

ُْْػ افثَّايِن اف ؾْمِؿ اًْمَعومن  :هِّ
ِٓ ـْ ا َأْن َيْذيُمَر يُمؾي ِمـُْفْؿ ِم

(4)
سَمْعَض َأْكَقاقِمِف قَمغَم ؾَمبِقِؾ  

َطوسمِِؼ ًمِْؾَؿْحُدوِد ذِم اًْمـؿُ َٓ قَمغَم ؾَمبِقِؾ احْلَدن  ,ْسَتِؿِع قَمغَم اًمـَّْقعِ اًْمـؿُ اًمتَّْؿثِقِؾ َوشَمـْبِقِف 

ك ِمثَْؾ ؾَم  ,قُمُؿقِمِف َوظُمُصقِصفِ  ـْ ُمَسؿَّ وَمُلِرَي  (,ًَمْػِظ اخْلُبْزِ )وِئٍؾ َأقْمَجِؿل  ؾَمَلَل قَم

ؿَموَرُة إمَم َكْقِع َهَذا .َهَذا :َوىِمقَؾ ًَمفُ  ,َرهِمقًػو هِمقِػ َوطْمَدهُ  ,وَموإْلِ ِمَثوُل َذًمَِؽ  ,َٓ إمَم َهَذا اًمرَّ

 ڤ ڤ ٹڤ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ﴿ :َمو ُكِؼَؾ ذِم ىَمْقًمِفِ 

ومِلَ ومَ  ,[49وموـمر:]﴾ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ َؿْعُؾقٌم َأنَّ اًمظَّ

َموِت اًْمـؿُ َضقنَع ًمِْؾَقاضِمَبوِت وَ اًْمـؿُ ًمِـَْػِسِف َيَتـَوَوُل  ْؼَتِصُد َيَتـَوَوُل اًْمـؿُ وَ  ,ـَْتِفَؽ ًمِْؾُؿَحرَّ

َموِت اًْمـؿُ وَموقِمَؾ اًْمَقاضِمَبوِت َوشَموِرَك  َب  ,َحرَّ ـْ ؾَمَبَؼ وَمَتَؼرَّ وسمُِؼ َيْدظُمُؾ ومِقِف َم َواًمسَّ

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

ويض ل ذيمرهو ؿمقخ اإلؾمالم قمغم أن اعمػرسيـ ذم اًمزمـ اعمتاًمؼصد مـ هذه إمثؾي اًم (9)

ُف يؽقن مـ سموب أكف طمصؾ مـ ظمالف ومو  ,ظمتالومفؿ ىمؾقؾ ذم اًمتػسػما خمتؾػ اًمؾػظ ومقف ضُمؾُّ

ًٓ , مؽمادف اعمعوين وجموهد يذيمر  ,يعؼم قمـ أيي سمبعض معوكقفوأكف  هممدا دمد ىمتودة يؼقل ىمق

 .ومقشػم ؿمقخ اإلؾمالم إمم هذا ,قمؼم قمـ سمعض معوكقفو سمتعبػم أوؾمعيمذًمؽ أكف  هىمقًٓ ممدا

اًمٍماط هق اإلؾمالم, ويمؾ هذه دٓئؾ قمؾقف ومتػسػم اًمٍماط هبو شمػسػم ًمؾٌمء سمبعض معوكقف؛  (4)

 ختغم قمـ اإلؾمالم. فوومـ ختغم قمـ ,ذم اإلؾمالمومفذه اعمذيمقرات ٓسمد مـفو 

 ؛يً سمعض اعمػرسيـ يذيمر سمعض مـ معوين أييأوذم هذا اًمؼقل ًمػتي كظر إمم أكؽ إذا ر (3)

واسمـ يمثػم  ,وٓ يعـل أن هذا يمؾ معوكقفو ,ظمرىض معوكقفو إوموعمؼصقد أكف يشػم إمم سمع

ؿـ ومرسه سمبعض معوكقف يـبف قمغم يمالمف ومؿ .وأيي أؿمؿؾ مـ ذًمؽ :قؼقلوم ,يمثػًماذًمؽ يتعؼى 

 .ممو ذيمر ذم شمػسػم أيي أن اعمؼصقد قمغم مو هق أقمؿ



َمُة ُأُصقلِ  دِّ ََ ِسْرِ  ُم ٍْ  29 افتَّ
 

 ۇ ڭ﴿ :ْؼَتِصُدوَن ُهْؿ َأْصَحوُب اًْمقَِؿلمِ وًْمـؿُ ومَ  ,وِت َمَع اًْمَقاضِمَبوِت سمِوحْلََسـَ 

 .[00-01اًمقاىمعي:] ﴾ۆ ۆ *

ـْ َأْكَقاِع اًمطَّوقَموِت  وسمُِؼ  :يَمَؼْقِل اًْمَؼوِئؾِ  ,صُمؿَّ إنَّ يُمال  ِمـُْفْؿ َيْذيُمُر َهَذا ذِم َكْقٍع ِم اًمسَّ

 ًِ ِل اًْمَقىْم ِذي ُيَصكمن ذِم َأوَّ اًمَّ
(1)

ِذي ُيَصكمن ذِم َأصْمـَوِئفِ اًْمـؿُ وَ  , ِذي  ,ْؼَتِصُد اًمَّ َواًمظَّومِلُ ًمِـَْػِسِف اًمَّ

ْصِػَرارِ  ِٓ ُر اًْمَعٍْمَ إمَم ا ظَمرُ ]َوَيُؼقُل  ,ُيَمظمن ْٔ [ا
(2)

وسمُِؼ  : ُ ىَمْد  ,ْؼَتِصدُ اًْمـؿُ وَ  ,اًمسَّ ومِل َواًمظَّ

ُف َذيَمَر  ؛َذيَمَرُهْؿ ذِم آظِمِر ؾُمقَرِة اًْمَبَؼَرةِ  َدىَميِ اًْمـؿُ وَمنِكَّ ـَ سمِوًمصَّ سَمو ,ْحِس َ سمَِليْمِؾ اًمرن ومِل  ,َواًمظَّ

 .َواًْمَعوِدَل سمِوًْمَبْقعِ 

ـٌ  و حُمِْس َْمَقاِل إمَّ ْٕ و قَموِدٌل  ,َواًمـَّوُس ذِم ا ٌ  ,َوإِمَّ و فَمومِل وسمُِؼ  ,َوإِمَّ  اًْمـؿُ وَموًمسَّ
ِ
ـُ سمَِلَداء  ْحِس

ُ آيمُِؾ  ,ْسَتَحبَّوِت َمَع اًْمَقاضِمَبوِت اعمُ  ومِل يَموةِ  َواًمظَّ سَمو َأْو َموكُِع اًمزَّ ِذي اًْمـؿُ وَ  ,اًمرن ْؼَتِصُد اًمَّ

يَموَة  سَمواًْمـؿَ ُيَمدني اًمزَّ َٓ َيْليُمُؾ اًمرن ىََموِويؾِ  ,ْػُروَضَي َو ْٕ  .َوَأْمَثوُل َهِذِه ا

                                                 

 ,ذم اًمطفورةو ,ةذم اًمصالو ,ؿمومؾ ذم اًمصدىموت ومفق وإٓ ,وهذا شمػسػم سمبعض أضمزاء اعمعوين (0)

 ٹڤ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ﴿, ىمول شمعومم: اخلػميي ذم ؾموئر إمقرو ,ذم اعمعروفو

 ڃ  ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ

, واخلػمات [49وموـمر: ]﴾ڄ ڦ ڦ﴿واًمشوهد مـ أيي:  ؛[49]وموـمر:﴾ڃ

اًمذي يصكم ذم أول أكف شمػسػمهؿ اًمسوسمؼ ومعؾؿ أن  مجع ظمػم, ومفق مـ إًمػوظ اًمشومؾي؛

وهق أؿمؿؾ ممو ذيمر سمعضفؿ؛  ,واعمؼتصد اًمذي يصكم ذم أصمـوئف ومرسوه سمبعض معوكقفاًمقىمً, 

؛ ومخػم اهلدي ملسو هيلع هللا ىلصوموًمسوسمؼ ذم أمر اًمصالة هق اعممدي هلو ذم أول وىمتفو يمام صغم رؾمقل اهلل 

 .واؾمبؼ اهلدي هديف ذم اًمصالة وهمػمهو

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (9)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  24 ُم
 

َيِي ُذيمَِر ًمَِتْعِريِػ  ْٔ َيِي ًَمفُ  ْسَتِؿِع سمَِتـَوُولِ اًْمـؿُ وَمُؽؾُّ ىَمْقٍل ومِقِف ِذيْمُر َكْقٍع َداظِمٍؾ ذِم ا ْٔ  ,ا

ـْ اًمتَّْعِريِػ سمِوحْلَدن  ؛َوشَمـْبِقِفِف سمِِف قَمغَم َكظػِِمهِ  وَمنِنَّ اًمتَّْعِريَػ سمِوعمَِْثوِل ىَمْد َيْسُفُؾ َأيْمَثَر ِم

 .ْطَؾِؼ اًْمـؿُ 

ـُ إَذا ُأؿِمػَم ًَمُف إمَم َرهِمقٍػ وَمِؼقَؾ  ـُ ًمِؾـَّْقِع يَماَم َيَتَػطَّ قُؿ َيَتَػطَّ
ؾِ َهَذا  :ًَمفُ َواًْمَعْؼُؾ اًمسَّ

 .ُهَق اخْلُْبزُ 

ـْ َهَذا اًْمبَوِب ىَمْقهُلُؿْ  ًْ ذِم يَمَذا :َوىَمْد جَيِلُء يَمثػًِما ِم َيُي َكَزًَم ْٔ ؾِمقَّاَم إْن يَموَن  ,َهِذِه ا َٓ

ْذيُمقَرِة ذِم اًمتَّْػِسػمِ اًْمـؿَ يَمَلؾْمَبوِب اًمـُُّزوِل  ؛ْذيُمقُر ؿَمْخًصواًْمـؿَ 
(1)

ؿْ  , إنَّ آَيَي  :يَمَؼْقهِلِ

[اًمظنَفورِ ]
 (2)

ًْ ذِم اْمَرَأِة   ًِ ]َكَزًَم وِم ـِ اًمصَّ [َأْوِس سْم
 (3)

ًْ ذِم قمقيؿر  , َوإِنَّ آَيَي اًمؾنَعوِن َكَزًَم

,اًمعجالين
(4)

ـِ ُأَمقَّيَ  ,َأْو ِهاَلِل سْم
(1)

ـِ قَمْبدِ إوَ   ًْ ذِم ضَموسمِِر سْم ,اهللنَّ آَيَي اًْمَؽاَلًَمِي َكَزًَم
(2)

نَّ إوَ  

                                                 

ومؾق  ؛عؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخصقص اًمسبىسمؾ اًم ,اًمشخص ومحسىذًمؽ يعـل ٓ يؽقن اعمؼصقد  (0)

 .وًمؽـ هذا قمبورة قمـ كقع يذيمر ويشؿؾ مو قمداه ,ىمٍم قمغم ظمصقص اًمسبى ًمتعطؾً اًمنميعي

 .ذم )خ(: ]اعمظوهر[ (9)

 .ذم )خ(: ]صموسمً سمـ ىمقس سمـ ؿمامس[ (4)

(: واًمؼصي أظمرضمفو 3/491) ششمػسػمه»ذم  رمحف اهللومو ُأصمبً هق اًمصقاب, يمام ىمول اسمـ يمثػم 

(, وقمبد سمـ محقد 3181(, وأسمق يعغم )088(, واًمـسوئل, واسمـ موضمي )1/31) شاعمسـد»محد ذم أ

 شاًمســ»(, واًمبقفؼل ذم 1/298) ششمػسػمه»(, واًمطؼمي ذم 0209) شاعمـتخى»يمام ذم 

(, وهمػمهؿ مـ ـمريؼ: إقمؿش, قمـ متقؿ سمـ ؾمؾؿي, قمـ قمروة سمـ قموئشي, وؾمـده 1/489)

 .صحقح

: وهذا أصح مو ورد ذم شاًمػتح»ذم  رمحف اهللً صمعؾبي, ىمول احلوومظ واعمجودًمي هل ظمقًمي سمـ

 ىمصي اعمجودًمي وشمسؿقتفو.

 .(0329(, ومسؾؿ )2922أظمرضمف اًمبخوري ) (3)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  23 ُم
 

ًْ ذِم سَمـِل ىُمَرْيَظَي َواًمـَِّضػِم وَ  [32اعموئدة:] ﴾ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :ىَمْقًَمفُ  نَّ إَكَزًَم

ًْ ذِم سَمْدرٍ  [01إكػول:] ﴾ى  ې ې ې﴿ :ىَمْقًَمفُ  ,َكَزًَم
(3)

  ڌ﴿ :نَّ ىَمْقًَمفُ إوَ  

ًْ ذِم ىَمِضقَِّي مَتِقٍؿ اًمداري َوقَمِدين  ,[011اعموئدة:] ﴾ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ َكَزًَم

 
ٍ
ـِ سَمَداء .سْم

 (4)
[ ہ]     ہ ہ ۀ                ۀ﴿ :إنَّ ىمَْقًمَفُ  :َوىَمْقَل أيَِب أَيُّقَب  

 (5)
 [022اًمبؼرة:]﴾

َْكَصورِ  ْٕ ًْ ومِقـَو َمْعنَمَ ا ٌَ  ...َكَزًَم .احْلَِدي
(6)

 

                                                 

 .(3131أظمرضمف اًمبخوري ) (0)

وىمد اظمتؾػ إئؿي ذم هذا اعمقضع, ومؿـفؿ مـ رضمح أهنو كزًمً ذم ؿملن هالل, ومـفؿ 

ذًمؽ هق هالل, وصودف جملء قمقيؿر, ومـزًمً ذم ؿملهنام مـ مجع سمقـفام سملن أول مـ وىمع ًمف 

 مًعو, وٓ موكع مـ أن شمتعدد اًمؼصص ويتحد اًمـزول.

 .(, مـ طمديٌ ضموسمر0101(, ومسؾؿ )1412, 1134, 023أظمرضمف اًمبخوري ) (9)

(, 9/491(, واحلويمؿ )1/421) شاًمؽؼمى»(, واًمـسوئل ذم 9138أظمرضمف أسمق داود ) (4)

 شذح مشؽؾ أصمور»(, واًمطحووي ذم 031)ص شـسقخاًمـوؾمخ واعم»واًمـحوس ذم 

(, وهمػمهؿ مـ ـمريؼ: داود سمـ أيب هـد, قمـ أيب كرضة, قمـ أيب ؾمعقد, ىمول: كزًمً 9/422)

 .ذم يقم سمدر. وؾمـده صحقح

 .(9181أظمرضمف اًمبخوري ) (3)

 .ذم )خ(: ]اًمتفؾؽً[ (2)

مشؽؾ »ًمطحووي ذم (, وا38(, واًمـسوئل )9209(, وأسمق داود )9219أظمرضمف اًمؽممذي ) (1)

(, واًمطؼماين 222(, واًمطقوًمز )2/22(, واًمبقفؼل )9/38(, واحلويمؿ )09/22) شأصمور

(, وهمػمهؿ مـ ـمريؼ: اًمؾقٌ سمـ ؾمعد, وطمققة سمـ ذيح, وقمبداهلل 99/421) شاًمؽبػم»ذم 

سمـ هلقعي, قمـ يزيد سمـ أيب طمبقى, قمـ أؾمؾؿ أيب قمؿران, وذيمره, وؾمـده صحقح, وقمزاه 

 .( إمم مسؾؿ, وهق وهؿ8/082) شًمػتحا»احلوومظ ذم 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  22 ُم
 

ـْ  ُف َكَزَل ذِم ىَمْقٍم ِم يَ اًْمـؿُ َوَكَظوِئُر َهَذا يَمثػٌِم مِمَّو َيْذيُمُروَن َأكَّ يِملَم سمَِؿؽَّ َأْو ذِم ىَمْقٍم  ,نْمِ

ـْ َأْهِؾ اًْمؽَِتوِب اًْمَقُفقِد َواًمـََّصوَرى ـْ  ,ِم  .ْمِمـلِمَ اًْمـؿُ َأْو ذِم ىَمْقٍم ِم

ـَ ىَموًُمقا  ِذي [َذًمَِؽ ]وَمَوًمَّ
 (1)

قَْمقَوِن ُدوَن  مَلْ َيْؼِصُدوا  ْٕ َيِي خُمَْتصي سمُِلوًَمئَِؽ ا ْٔ َأنَّ طُمْؽَؿ ا

ِهؿْ  هَمػْمِ
(2)

ـْماَلِق  ؛ َٓ قَموىِمٌؾ قَمغَم اإْلِ َٓ َيُؼقًُمُف ُمْسؾٌِؿ َو [َوإِنْ ]َواًمـَّوُس  ,وَمنِنَّ َهَذا 
 (3)

 

؟]ِف شَمـَوَزقُمقا ذِم اًمؾَّْػِظ اًْمَعومن اًْمَقاِرِد قَمغَم ؾَمَبٍى َهْؾ خَيَْتصُّ سمَِسَببِ  َٓ [َأْم 
(4)

وَمَؾْؿ َيُؼْؾ َأطَمٌد  

 
ِ
ـْ قُمَؾاَمء ْخِص إ :ْسؾِِؿلمَ اًْمـؿُ ِم ـَِّي خَتْتَصُّ سمِوًمشَّ َتوِب َواًمسُّ

ِ اًْمـؿُ ]نَّ قمؿقموت اًْمؽِ [َعلمَّ
 (5)

, 

ْخصِ  :َوإِكَّاَم هَموَيُي َمو ُيَؼوُل  َو خَتَْتصُّ سمِـَْقِع َذًمَِؽ اًمشَّ َٓ َيُؽقُن وَ  ,وَمَقُعؿُّ َمو ُيْشبُِففُ  .إهنَّ

.اًْمُعُؿقُم ومِقَفو سمَِحَسِى اًمؾَّْػظِ 
 (6)

 

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

أظمل قمبودة سمـ هذه أيي كزًمً ذم أوس سمـ اًمصومً ىمول:  الً ئؾق أن ىمووم ,يعؾنميًمهذا شمعطقؾ  (9)

 ؟ليـ طمؽؿ اًمظفور ذم اًمؼرآنظمقًمي سمـً صمعؾبي؛ وهذا احلؽؿ ٓ يتعدامهو, وموذم امرأشمف اًمصومً, 

 .وٓ شمشؿؾ مـ قمدا ذًمؽ مـ اًمـوس ,صقصي سملوس وسمومرأشمفٕهنو خم ًمف طمؽؿ ومقف؛ؼول: مو ي

هلذا  ؛وهمػم ذًمؽ ,وهؽذا اًمؾعون ,سمام يتعؾؼ اًمظفورهذه أيوت وقمطؾ طمؽؿفو إذا قمطؾً 

 اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخصقص اًمسبى. أن :يموكً اًمؼوقمدة إصقًمقي

 .ذم )خ(: ]إن[ (4)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (3)

 .ذم )خ(: ]اعمعـل[ (2)

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱومقؼقًمقن ىمقًمف: ﴿ ,هذا أيًضو مو هق صحقح قمـد اًمـظر (1)

واحلؽؿ  ,فموهر امرأشمف ـعؿ يمؾ مشمهذه  ,[0اعمجودًمي:]﴾ٿ ٿ ٺ    ٺ ٺٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ

مـ إطمؽوم  ًمؽـ ًمقس هـوك ومقفو مو يؼتيض ,ؿمومؾ ًمؽؾ مـ فموهر امرأشمف يلظمذ هذا احلؽؿ

 .مزيًدا قمغم هذه اعمسلًمي

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  21 ُم
 

يَ  ْٔ ٌ إْن يمَ ـعَ ـو ؾَمَبٌى مُ ـفَ ـل ًمَ ـتِ ـُي اًمَّ ـَوا ًْ َأْمًرا ـلمَّ [َوهَنًْقو]وَك
 (1)

ٌي ـِفَل ُمتَـَوِوًمَ ـومَ  

ْخِص ـًمِ  هِ ـَوًمِ ]َذًمَِؽ اًمشَّ [َغػْمِ
(2)

ـْ يمَ ـمِ   ًْ ]َوإِْن  ,تِفِ ـوَن سمَِؿـِْزًمَ ـؿَّ [يَموَك
(3)

ا سمَِؿْدِح َأْو ظَم   ؼَمً

ـْ يَموَن سمَِؿـِْزًَمتِِف  َّ ِه مِم ْخِص َوهَمػْمِ .[َأْيًضو]َذم  وَمِفَل ُمَتـَوِوًَمٌي ًمَِذًمَِؽ اًمشَّ
(4)

 

ِرَؾةُ  ًْ َييِ  َشَبِب افُُّْزولِ  َوَم ْٔ َبِى ُيقِرُث اًْمِعْؾَؿ  ؛ُيِعلُم قَمغَم وَمْفِؿ ا وَمنِنَّ اًْمِعْؾَؿ سمِوًمسَّ

ْ ُيْعَرْف َمو َكَقاُه احْلَوًمُِػ ُرضِمَع إمَم  ؛َسبنِى وًْمـؿُ سمِ  ُف إَذا مَل  َأكَّ
ِ
َوهِلََذا يَموَن َأَصحُّ ىَمْقزَمْ اًْمُػَؼَفوء

.َوَمو َهقََّجَفو َوَأصَموَرَهو ,ِؿقـِفِ ؾَمَبِى يَ 
 (5)

 

                                                 

, ًمؾقصقل إمم احلؼ ﴾ سمام ومقفو أطمؽوم اجلدالپ پ پحقح ﴿يؼول: هذا مو هق ص

﴾ ومقفو إصمبوت ٿ ٿ ٺ    ٺ ٺٺ  ڀ ڀ﴿ودقموؤه ﴾ ومقف اًمشؽقى إمم اهلل ڀ ڀ پ﴿

 .[29إكعوم:]﴾ ڎ ڌ  ڌ ڍ﴿, واهلل قمزوضمؾ يؼقل: هلل ؾمبحوكف وشمعومم واًمبٍماًمسؿع 

 .ذم )خ, ط(: ]أو هنًقو[ (0)

 .ذم )خ(: ]وهمػمه[ (9)

 .ن[ذم )خ(: ]يمو (4)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (3)

صمؿ ٓ  ,رضمؾ ـمؾؼ امرأشمف مثاًل  ىمول: ,ذم هذا اعمقضع سمؿثولٍ  رمحف اهلل اًمعثقؿلم اًمشقُخ  َؾ ثَّ مَ  (2)

ومنذا ىمول: ؾمبى ـمالىمل أين رأيً قمـدهو  ؟كؼقل مو ؾمبى ـمالىمؽ, مو وضح ًمـو ـمالىمف ,كدري

 كؼقل: .أكف أظمقهو ومظفر ,يمـً أفمـ أكف صوطمى هلو ,طؾؼتفووم ,رضماًل فمفر زم أكف أظمقهو

, ومؾام مل حيصؾ اًمػسود مل يصح اًمطالق, ٕكؽ ـمؾؼتفو سمـوًء قمغم ومسودٍ  ؛إًذا اًمطالق همػم صحقح -0

 
ٍ
ومؾؿ مل حيصؾ ذًمؽ اًمذي مـ أضمؾف ـمؾؼً مو حيصؾ  ,طموصؾ مـفوأكف ـمالىمؽ قمغم ومسود سمـوء

 ذم ـمالىمؽ.يموكً كقتؽ  ,شإَٕم إظَمل بافْٔات»اًمطالق 

يعـل ًمق ىمول ؿمخص: )واهلل ٓ أزور ومالكًو؛ ٕكف ومعؾ معصقي يمذا ويمذا(, صمؿ شمبلم أن ذًمؽ  -9

اًمشخص مل يعؿؾ شمؾؽ اعمعصقي اًمتل طمؾػ احلوًمػ أن ٓ يزوره سمسببفو؛ ومنن اًمقؿلم اًمذي كشل 
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َيُي ذِم يَمَذا) :َوىَمْقهُلُؿْ  ْٔ ًْ َهِذِه ا ُف ؾَمَبُى اًمـُُّزولِ  (َكَزًَم َوُيَراُد سمِِف شَموَرًة  ,ُيَراُد سمِِف شَموَرًة َأكَّ

َييِ  ْٔ بَُى يَماَم شَمُؼقُل قَمـَك هِبَذِ  ,َأنَّ َذًمَِؽ َداظِمٌؾ ذِم ا ـْ اًمسَّ َيِي يَمَذاَوإِْن مَلْ َيُؽ ْٔ  .ِه ا

وطِمِى  َيُي ذِم يَمَذا :َوىَمْد شَمـَوَزَع اًْمُعَؾاَمُء ذِم ىَمْقِل اًمصَّ ْٔ ًْ َهِذِه ا َهْؾ جَيِْري جَمَْرى  َكَزًَم

ضَْمؾِفِ اًْمـؿُ  ِٕ  ًْ َبَى اًمَِّذي ُأْكِزًَم َأْو جَيِْري جَمَْرى اًمتَّْػِسػِم ِمـُْف اًمَِّذي  ,ْسـَِد يَماَم َيْذيُمُر اًمسَّ

 ؟ًَمْقَس سمُِؿْسـَدِ 

َٓ ُيْدظِمُؾُف ذِم  ,ْسـَدِ اًْمـؿُ وَموًْمُبَخوِريُّ ُيْدظِمُؾُف ذِم  ُه  َسوكِِد اًْمـؿَ َأيْمثَُر وَ  ,ْسـَدِ اًْمـؿُ َوهَمػْمُ

ْصطاَِلِح  ِٓ هِ  شُمْسـَِد َأمْحَد»ـيمَ  ,قَمغَم َهَذا ا ًْ قَمِؼَبفُ  ؛َوهَمػْمِ  ؛سمِِخاَلِف َمو إَذا َذيَمَر ؾَمَبًبو َكَزًَم

ُفْؿ ُيْدظِمُؾقَن ِمْثَؾ َهَذا ذِم  ُْؿ يُمؾَّ  .ْسـَدِ اًْمـؿُ وَمنهِنَّ

ًْ  :َوإَِذا قُمِرَف َهَذا وَمَؼْقُل َأطَمِدِهؿْ  ظَمرِ  ( يَمَذاذِم )َكَزًَم ْٔ ًْ ذِم ) :َٓ ُيـَوذِم ىَمْقَل ا َكَزًَم

ْػُظ َيتَـَوَوًمُ  (,يَمَذا َوإَِذا َذيَمَر َأطَمُدُهْؿ هَلَو ؾَمَبًبو  ,ُفاَم يَماَم َذيَمْرَكوُه ذِم اًمتَّْػِسػِم سمِوعمِْثَولِ ـإَذا يَموَن اًمؾَّ

ضَْمِؾفِ  ِٕ  ًْ ـُ ِصدْ  ,َكَزًَم ظَمُر ؾَمَبًبو؛ وَمَؼْد ُيْؿِؽ ْٔ [شَمُؽقنَ ]ىُمُفاَم سمَِلْن َوَذيَمَر ا
(1)

  ًْ [قَمِؼَى ]َكَزًَم
 (2)

 

ؾَْمَبوِب  ْٕ شَملْمِ  ,شمِْؾَؽ ا ًْ َمرَّ بَِى  :َأْو شَمُؽقَن َكَزًَم ًة هِلََذا اًمسَّ بَِى  ,َمرَّ ًة هِلََذا اًمسَّ .َوَمرَّ
 (3)

 

                                                 

 طمقٌ أكف إكام أكشل يؿقـف قمغم مو مل ,إذا زار ذًمؽ اًمشخص ,مـ أضمؾفو ٓ حيتوج إمم يمػورة

 .اهـومعؾقف اًمؽػورة ؛ؾمقاًء صمبً قمـف ذًمؽ أو مل يثبً ,يثبً, أمو إذا كقى مع يؿقـف أن ٓ يزوره

ؾرأى ؽرها خرًا  مـ حِػ ظذ يّغ»ًمعؿقم طمديٌ:  ؛واًمذي يظفر أن قمؾقف اًمؽػورة

 .شمْٓا ؾِِٖٔت افذي هق خر وفٍُٔر ظـ ئّْف

 .ذم )خ(: ]يؽقن[ (0)

 . )خ(: ]قمؼقى[ذم (9)

 ﮸  ﮷ ﮶  ﮵     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھىمقل اهلل شمعومم: ﴿مثوًمف  (4)

 .[1اًمـقر:]﴾  ﮾ ﮽  ﮼ ﮺﮻ ﮹
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وقِمِدين ( 01/091(, ومسؾؿ )01/13أظمرج اًمبخوري )و ـِ ؾَمْعٍد اًمسَّ ـْ ؾَمْفِؾ سْم : ىَموَل  ,قَم

ـِ قَمِدي   ًَ َرضُماًل َوضَمَد َمَع اْمَرَأشمِِف َرضُماًل وَمَقْؼُتُؾُف َأَرأَ  :وَمَؼوَل  ,ضَموَء قُمَقْيِؿٌر اًْمَعْجاَليِنُّ إمَِم قَموِصِؿ سْم ْي

َؾ َوقَموهَبَوـاًمْ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؽِرَه اًمـَّبِلُّ  ,وَمَسَلًَمفُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهللؾَمْؾ زِم َيو قَموِصُؿ  ؟َأشَمْؼُتُؾقَكُف سمِفِ 
 ,َؿَسوئِ

ُه َأنَّ اًمـَّبِلَّ  شملَِمَّ اًمـَّبِلَّ اهلل وَ  :قُمَقْيِؿرٌ  وَمَؼوَل  .َؿَسوئَِؾ ـيَمِرَه اًمْ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَرضَمَع قَموِصٌؿ وَمَلظْمؼَمَ وَمَجوَء  ملسو هيلع هللا ىلص.َٔ

َزَل اهللُ» :وَمَؼوَل ًَمفُ  ,شَمَعومَم اًْمُؼْرآَن ظَمْؾَػ قَموِصؿٍ  َوىَمْد َأْكَزَل اهلُل ْٕ ا َؿْد َأ ًٕ ْؿ ُؿْرآ ُُ َمو  ،شؾِٔ وَمَدقَمو هِبِاَم وَمَتَؼدَّ

ًُ قَمَؾْقَفو َيو َرؾُمقَل  :صُمؿَّ ىَموَل قُمَقْيِؿرٌ  ,وَمَتاَلقَمـَو ْ َيْلُمْرُه اًمـَّبِلُّ  ,وَمَػوَرىَمَفو .إِْن َأْمَسْؽُتَفواهلل, يَمَذسْم َومَل

ـَُّي ذِم اًمْ  ,سمِِػَراىِمَفو ملسو هيلع هللا ىلص  َوىَموَل اًمـَّبِلُّ ـوَمَجَرْت اًمسُّ
ُيُروَها» :ملسو هيلع هللا ىلصُؿَتاَلقِمـلَْمِ ْٕ َر  :ا َؾِْ٘ن َجاَءْت بِِف َأْْحَ

َذَب َؿِهرً  ـَ َّٓ َؿْد  َّٓ  ،ا ِمْثَؾ َوَحَرٍة َؾََل ُأَراُه إِ ََٔتْغِ َؾََل َأْحِسُب إِ َوإِْن َجاَءْت بِِف َأْشَحَؿ َأْظَغَ َذا َأْف

ا َٓ ْٔ َِ َْمِر افْ  ،َؿْد َصَدَق َظ ْٕ ُروهِ ـَؾَجاَءْت بِِف َظَذ ا ُْ  .شَّ

ـِ قَمبَّ (, وأمحد, وأهؾ اًمســ 01/12وأظمرج اًمبخوري ) ـْ اسْم َأنَّ  ريض اهلل قمـفام , وسٍ قَم

ـَ ُأَمقََّي ىَمَذَف امْ  ـِ ؾَمْحاَمءَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرَأشَمُف قِمـَْد َرؾُمقِل اهللِهاَلَل سْم يِؽ اسْم َُِّْٔة » :ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؼوَل اًمـَّبِلُّ  ,سمنَِمِ اْفَب

ِركَ  ْٓ  ؟!َيْؾَتِؿُس اًْمَبقنـَيَ  ,َرَأى َأطَمُدَكو َرضُماًل قَمغَم اْمَرَأشمِفِ  إَِذااهلل, َيو َرؾُمقَل  :ىَموَل  ،شَأْو َحد  ِْم َط

ِركَ  :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَجَعَؾ اًمـَّبِلُّ  ْٓ َّٓ َؾَحد  ِْم َط َُِّْٔة َوإِ ِذي سَمَعَثَؽ سمِوحْلَؼن َكبِق و :وَمَؼوَل ِهاَلٌل  ،شاْفَب إِينن  ,َواًمَّ

َـّ  ,ًَمَصوِدٌق  ـْ احْلَدن ذِم َأْمِري مَ  اهللُ َوًَمُقـِْزًَم ُئ سمِِف فَمْفِري ِم ًْ  ؛و ُيؼْمِ  ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :وَمـََزًَم

 .[1]اًمـقر: ﴾  ﮾ ﮽ ﴿ :وَمَؼَرَأ طَمتَّك سَمَؾغَ  ﴾؛ ﮵      ﮴ ﮲﮳ 

ـِ اًمْ واًمسبى واطمد يمام ذم طمديٌ  ,ويمذا ىمد شمتعدد أيوت اًمـوزًمي ـْ ؾَمِعقِد سْم ـْ ـقَم ُؿَسقَِّى قَم

ْت َأسَمو ـَموًمِ ـًمَ : َأسمِقِف ىَموَل  ـَْدُه َأسُمق ضَمْفؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلصٍى اًْمَقوَموُة َدظَمَؾ قَمَؾْقِف اًمـَّبِلُّ امَّ طَمرَضَ ـُ اهلل َوقَمْبدُ  ,َوقِم سْم

َّٓ  ُؿْؾ  ،َأْي َظؿِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؼوَل اًمـَّبِلُّ  ,َأيِب ُأَمقَّيَ  ا ِظَْْد اهللأُ اهلل َٓ إَِفَف إِ  ,وَمَؼوَل َأسُمق ضَمْفؾٍ  ,شَحاجُّ َفَؽ ِِبَ

ـُ َأيِب ُأَمقَّيَ  اهللَوقَمْبدُ  ِي قَمْبِد اًمْ  ,َيو َأسَمو ـَموًمٍِى  :سْم ـْ ِمؾَّ ؾِِى ـَأشَمْرهَمُى قَم  :ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؼوَل اًمـَّبِلُّ  ؟ُؿطَّ

َْٕف َظَْْؽ » ْ ُأ َرنَّ فََؽ َما مَل
ٍِ ٌْ َْشتَ ًْ  ؛شَٕ     ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ: ﴿وَمـََزًَم

 ک ک ک﴿وكزًمً:  ,[004]اًمتقسمي:﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[21اًمؼصص:]﴾ ڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ
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َذاِن َذيَمرْ  ـَْػوِن اًمؾَّ ِع اًمتَّْػِسػمِ َوَهَذاِن اًمصن و ذِم شَمـَقُّ   :َكومُهَ
ِ
ؾَْماَمء ْٕ ِع ا شَموَرًة ًمَِتـَقُّ

َػوِت  ك َوَأىْمَسوِمِف يَموًمتَّْؿثِقاَلِت اًْمـؿُ َوشَموَرًة ًمِِذيْمِر سَمْعِض َأْكَقاِع  ,َواًمصن و اًْمَغوًمُِى ذِم  ,َسؿَّ مُهَ

ُف خُمَْتؾٌِػ  ُـّ َأكَّ ِذي ُيَظ ِي اًمَّ ُمَّ ْٕ  .شَمْػِسػِم ؾَمَؾِػ ا

ـْ اًمتَّـَوُزِع  ـِ اًْمـؿَ َوِم و ًمَِؽْقكِِف  ؛ْقضُمقِد قَمـُْفْؿ َمو َيُؽقُن اًمؾَّْػُظ ومِقِف حُمَْتِؿاًل ًمأِْلَْمَرْي إمَّ

يًمو ذِم  [اًمؾَّْػظِ ]ُمْشؽَمَ
 (1)

اِمل ﴾َؿْسَقَرةٍ ﴿ :يَمَؾْػظِ   ِذي ُيَراُد سمِِف اًمرَّ ؾََمدُ  ,اًمَّ ْٕ  ,َوُيَراُد سمِِف ا

ًََس ﴿ :َوًَمْػظِ  ْقِؾ َوإِْدسَموُرهُ  ﴾َظْس ِذي ُيَراُد سمِِف إىْمَبوُل اًمؾَّ  .اًمَّ

َْصؾِ  ْٕ و ًمَِؽْقكِِف ُمَتَقاـمًِئو ذِم ا َـّ  ,َوإِمَّ
َـّْققَملْمِ اًْمـؿُ ًَمؽِ ْقَئلْمِ ]َأْو َأطَمُد  ,َراَد سمِِف َأطَمُد اًم [اًمشَّ

(2)
 

اَمِئِر ذِم ىَمْقًمِفِ  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ  *  ڄ ڄ ڄ: ﴿يَموًمضَّ
(3)

 .[2-8]اًمـجؿ: 

[﴾     پ پ *    ٻ ٻ *]       ٱَويَمَؾْػِظ: ﴿
(4)

َوَمو َأؿْمَبَف  ,[4-0]اًمػجر:  

.َذًمَِؽ 
(5)

 

                                                 

 .ذم )خ(: ]اًمؾغي[ (0)

 .ذم )خ, ط(: ]اًمشخصلم[ (9)

, ملسو هيلع هللا ىلصأن اهلل قمزوضمؾ دكو مـ كبقف حمؿد  , وهـوك ىمقٌل قمؾقف اًمسالماًمصحقح أن اعمراد سمف ضمؼميؾ  (4)

 ﴾ گ گ گ * ک ک   ک ڑ﴿ وهذا همػم صحقح؛ ومنن ؾمقوق أيي ذم ىمقًمف:

 .ضمؼميؾ يميد أكف [03-04]اًمـجؿ:

 .طمصؾ شمؼديؿ وشملظمػم ذم )خ( (3)

ومـفؿ  .يراد هبو قمنم رمضون يؼقل: مـ مـفؿ ,متـوزقمي ,[9اًمػجر:]﴾    ٻ ٻ﴿هذه ًمػظي:  (2)

وإن يمون هذا يراد سمف أطمد  ,ذي احلجي قمنم أهنوواًمصحقح  .مـ يؼقل: قمنم ذي احلجي

 ,ر هق اهللاًمقشم :مـفؿ مـ يؼقل [4]اًمػجر:﴾     پ پ﴿ًمؽـ اًمراضمح ومقف معروف,  ,لمقاعمعـ
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[ؾُّ ـيمُ ]ِف ـَراَد سمِ ـقُز َأْن يُ ـجُ ـْد يَ ـَذا ىمَ ـُؾ هَ ـثْ ـوَمؿِ 
 (1)

[َفوـَ وًمـىمَ ]تِل ـَعويِن اًمَّ اًْمـؿَ  
(2)

 

َؾُػ  َٓ جَيُ  ,اًمسَّ قُز َذًمَِؽ َوىَمْد 
(3)

 وَمُلِريَد هِبَو َهَذا  ,
شَملْمِ ًْ َمرَّ َيِي َكَزًَم ْٔ و ًمَِؽْقِن ا ُل إمَّ َوَّ ْٕ وَمو

و ًمَِؽْقِن اًمؾَّْػِظ  ,شَموَرًة َوَهَذا شَموَرةً  ِك جَيُقُز َأْن ُيَراَد سمِِف َمْعـََقوهُ اًْمـؿُ َوإِمَّ َز  ؛ْشؽَمَ إْذ ىَمْد ضَمقَّ

 
ِ
قَّيُ اًْمـاَم  :َذًمَِؽ َأيْمَثُر اًْمُػَؼَفوء

وومِِعقَّيُ  ,ًمِؽِ قَّيُ  ,َواًمشَّ
ـْ َأْهِؾ اًْمَؽاَلمِ  ,َواحْلَـَْبؾِ و  ,َويَمثػٌِم ِم َوإِمَّ

ْػِظ ُمَتَقاـمًِئو ـْ ًمَِتْخِصقِصِف ُمقضِمٌى  ,ًمَِؽْقِن اًمؾَّ ْ َيُؽ و إَذا مَل وَمَفَذا اًمـَّْقُع إَذا  ,وَمَقُؽقُن قَموم 

ـِْػ ا ـْ اًمصن ِن يَموَن ِم َٓ  .ًمثَّويِن َصحَّ ومِقِف اًْمَؼْق

ىَْمَقاِل  ْٕ ـْ ا ـْ اًْمـؿَ َوِم وا قَم ُ َعُؾَفو سَمْعُض اًمـَّوِس اظْمتاَِلوًمو َأْن ُيَعؼمن ْقضُمقَدِة قَمـُْفْؿ َوجَيْ

اِدوَميٍ اًْمـؿَ  َٓ ُمؽَمَ اُدَف  ؛َعويِن سمَِلًْمَػوِظ ُمَتَؼوِرسَمٍي  َ َغِي ىَمؾِقٌؾ  وَمنِنَّ اًمؽمَّ و ذِم َأًْمَػوِظ  ,ذِم اًمؾُّ َوَأمَّ

و َمْعُدومٌ  :اًْمُؼْرآنِ  و َكوِدٌر َوإِمَّ ـْ ًَمْػٍظ َواطِمٍد سمَِؾْػِظ َواطِمٍد ُيَمدني مَجِقَع  ,وَمنِمَّ َ قَم َوىَمؾَّ َأْن ُيَعؼمَّ

ـْ َأؾْمَبوِب إقْمَجوِز اًْمُؼْرآنِ  ,سَمْؾ َيُؽقُن ومِقِف شَمْؼِريٌى عمَِْعـَوهُ  ؛َمْعـَوهُ   :وَمنَِذا ىَموَل اًْمَؼوِئُؾ  ,َوَهَذا ِم

ْقُر اًْمـؿَ إْذ  ؛يَموَن شَمْؼِريبًو (ْقَر ُهَق احْلََريَميُ اًْمـؿَ )إنَّ  :[2اًمطقر:] ﴾ۋ      ٴۇ ۈ ۈ﴿

يَعيٌ   .طَمَريَمٌي ظَمِػقَػٌي رَسِ

                                                 

وهذا  .واًمقشمر اًمقاطمد ,صمـونومـفؿ مـ يؼقل: اعمؼصقد سموًمشػع آ .واًمشػع يمؾ اعمخؾقىموت

 .هق اًمصحقح اًمشومؾ ًمؽؾ ؿمػع ووشمر

 .ذم )خ(: ]يمال[ (0)

 .ذم )خ(: ]ىموًمتفو[ (9)

ىمد ضموء مو يدل قمغم أهنو ًمؽـ ؿمقخ اإلؾمالم يذيمر قمبورة قمـ أمثؾي, وإٓ  ,اًمؽمضمقح مطؾقب (4)

ومحؿؾ أهنو قمنم ذي احلجي,  يعـل مـ أىمقال اًمسؾػ, واًمؼقل اًمراضمح ,جيقمنم ذي احل

 .ًمؽـ اًمصقاب يذيمر سمدًمقؾف اعمميد سمف ,صموسمتي قمـفؿعدة أىمقال يمؾفو ًمأىمقال اًمسؾػ يليت 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  10 ُم
 

قْماَلمُ  :اًْمَقطْمُل ) :َويَمَذًمَِؽ إَذا ىَموَل  (,اإْلِ
(1)

 ﴾ٻ  ٻ﴿ :َأْو ىِمقَؾ  

 .َأْكَزًْمـَو إًَمْقؽ [014سوء:اًمـ]

.َأقْمَؾْؿـَو :َأْي  ,[3رساء:اإل]﴾ڍ ڍ   ڇ ڇ﴿ :َأْو ىِمقَؾ 
(2)

 

ِؼقٌؼ  ؛َوَأْمَثوُل َذًمَِؽ  َٓ حَتْ ُف شَمْؼِريٌى  يٌع ظَمِػلي  ؛وَمَفَذا يُمؾُّ  ,وَمنِنَّ اًْمَقطْمَل ُهَق إقْماَلٌم رَسِ

قْماَلمِ  ـْ اإْلِ ًٓ إًَمْقِفْؿ َوإحَِيوًء إًَمْقِفؿْ وَمنِنَّ ومِ  ؛َواًْمَؼَضوُء إًَمْقِفْؿ َأظَمصُّ ِم  .قِف إْكَزا

                                                 

 وهمػمه قمدة معوين مؾخصفو أكف سمؿعـك: ,مودة )وطمل( :شمػردات اًمؼرآن»ىمول اًمراهمى ذم  (0)

 .[1اًمؼصص:]﴾ٿ ٿ  ٺ    ٺ    ٺ ٺ ﴿شمعومم:  اإلهلوم اًمػطري ًمإلكسون: يمؼقًمف -0

 گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ     ڈ ڈ ڎ﴿اإلهلوم اًمغريزي ًمؾحققان: يمؼقًمف شمعومم:  -9

 .[18اًمـحؾ:]﴾ گ

 ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ﴿اإلؿمورة اًمرسيعي قمغم ؾمبقؾ اًمرمز: يمؼقًمف شمعومم:  -4

 .[00مريؿ:]﴾ ائ ائ ى

       ک ڑ ڑ ژ﴿ىمول شمعومم:  ,وؾمقؾمي اًمشقطون وشمزيقـف اًمنم ذم كػس اإلكسون -3

 .[090إكعوم:]﴾ک ک

: اًمقطمل يؼع قمغم اًمؽتوسمي شاًمـفويي»ىمول اسمـ إصمػم ذم  ,وطمل اهلل قمزوضمؾ إمم إكبقوء واعمالئؽي -2

 واإلؿمورة واًمرؾموًمي واإلهلوم واًمؽالم اخلػل.اهـ

 وقمرومف ؿمقخ اإلؾمالم هـو سمؼقًمف: ومنن اًمقطمل هق إقمالم رسيع ظمػل.

ى: اًمؼضوء ومصؾ إمر ىمقًٓ يمون أو ومعاًل, ويمؾ واطمد مـفام قمغم وضمفلم إهلل ىمول اًمراهم (9)

أمر سمذًمؽ,  :أي ,[94رساء:اإل]﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وسمنمي؛ ومؿـ اًمؼقل اإلهلل: 

: أي ,ومفذا ىمضوء سموإلقمالم واًمػصؾ ذم احلؽؿ ,[3رساء:اإل]﴾ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ﴿

 .أقمؾؿـوهؿ وأوطمقـو إًمقفؿ وطمًقو ضموزًمو



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  19 ُم
 

َُّيَتِب ِلَِْكاِل ًَِم ذَُّصل َأِعِفٙ اِلَيِعل َمِعِفاِل ًِِِٔنِضَتِب ُلَِْكاِل  :ِّفُسُخاِل ِبا

يِف شَمْعِدَيَتفُ  ـُ اًْمِػْعَؾ َمْعـَك اًْمِػْعِؾ َوشُمَعدن ـْ ضَمَعَؾ سَمعْ  ,َواًْمَعَرُب شُمَضؿن ـْ ُهـَو هَمِؾَط َم َض َوِم

  ھ ھ ھ ہ  ہيَماَم َيُؼقًُمقَن ذِم ىَمْقًمِِف: ﴿ ,احْلُُروِف شَمُؼقُم َمَؼوَم سَمْعضٍ 

[َمَع كَِعوضِمفِ  :َأْي ] ,[93ص:]﴾ھ
 (1)

 ,[03/اًمصػ:29قمؿران: ]آل ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئو﴿ ,

 .َوَكْحَق َذًمَِؽ  ,اهللَمَع  :َأْي 

ـْ  ِة ِم اًمتَّْضِؿلمِ ]َواًمتَّْحِؼقُؼ َمو ىَموًَمُف ُكَحوُة اًْمَبٍْمَ
(2)

]
(3)

وَمُسَماُل اًمـَّْعَجِي  ,

ـُ ] [َيَتَضؿَّ
(4)

َفو إمَم كَِعوضِمفِ    .مَجَْعَفو َوَضؿَّ

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ﴿ :َويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمفُ 

ـَ َمْعـَك [14رساء:اإل] وَكؽ :ُضؿن  .ُيِزيُغقَكؽ َوَيُصدُّ

ـَ  [11كبقوء:إ]﴾ک      ڑ ڑ     ژ ژ ڈ﴿ :َويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمفُ  ُضؿن

قْ  .ـَوُه َوظَمؾَّْصـَوهُ َمْعـَك َكجَّ
 (5)

 

                                                 

 . )خ(همػم مقضمقد ذم (0)

 .ذم )خ(: ]اًمتضؿـ[ (9)

ؿمقخ  ,رف يؼقم مؼوم هذا احلرفوًمقس معـوه أن هذا احل ,ن هذا اًمػعؾ يتضؿـإ :أي (4)

ن هذا اعمعـك يتضؿـ هذا إ :وًمؽـ يؼقل ,اإلؾمالم يـؽر كقوسمي احلروف سمعضفو قمـ سمعض

 شمعومم: ذم شمػسػم ىمقل اهلل شطمودي إرواح»ذم  رمحف اهللوشمبعف قمغم ذًمؽ اسمـ اًمؼقؿ  .اًمػعؾ

 وًمقس اًمبوء سمؿعـك مـ. (,مـفو)يتضؿـ  ﴾ٻ ﴿, وأن [1كسون:اإل]﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .ذم )خ(: ]شمضؿـ[ (3)

 ً, جيعؾقن مـ هـو كوسماًمؼقم يؼقًمقن: كٍمكوه مـ اًمؼقم مـ هـو سمؿعـك قمغماًمؼوئؾقن سموًمـقوسمي  (2)

 مـوب قمغم.



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  14 ُم
 

و [1كسون:اإل]﴾ٻ ٻ ٻ ٻَويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف: ﴿ ـَ ُيْرَوى هِبَ ُضؿن
(1)

 .َوَكَظوِئُرُه يَمثِػَمةٌ  ,

ـْ ىَموَل  ْيُى ومِقِف اْضطَِراٌب  ,وَمَفَذا شَمْؼِريٌى  (؛َٓ ؿَمؽَّ  :َٓ َرْيَى ) :َوَم َّٓ وَموًمرَّ َوإِ

َٓ َيِريُبؽَدْع َما َيِري» :يَماَم ىَموَل  ,َوطَمَريَميٌ  شُبؽ إَػ َما 
(2)

ُف َمرَّ سمَِظْبٍل  ,  َأكَّ
ٌِ َوذِم احْلَِدي

.شَٓ َيِريُبُف َأَحٌد » :وَمَؼوَل  ,طَموىِمٍػ 
(3)

 

                                                 

ذم اًمػصؾ إظمػم مـ اًمبوب  شاحإمم سمالد إومر طمودي إرواح»ذم  رمحف اهللاسمـ اًمؼقؿ  قال (0)

وىمول آظمرون: سمؾ  .ينمب مـفو :أي ,اًمسوسمع وإرسمعلم: ىمول اًمؽقومققن: اًمبوء سمؿعـك مـ

 ,وهذا أصح ,يروى هبو, ومؾام ضؿـف معـوه قمداه شمعديتف :ومعـك ينمب هبو أي ,اًمػعؾ مضؿر

﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ وأسمؾغ, وكظػم هذا اًمتضؿلم ىمقًمف: ,وأًمطػ

ـ معـك هبّؿ ومعدي شمعديتف.اهـ [92احلٍ: ]  ضؿَّ

: ضؿـ ينمب معـك يروى طمتك قمداه سموًمبوء وكصى قمقـو رمحف اهللاإلموم اسمـ يمثػم  وقال

 قمغم اًمتؿققز.اهـ

 .صحٔح (9)

(, 9/04(, واحلويمؿ )0018(, واًمطقوًمز رىمؿ )9208أظمرضمف اًمؽممذي رىمؿ )

 مريؿ, قمـ أيب اجلقزاء ؿمعبي سمـ احلجوج, قمـ سمريد سمـ أيب :مـ ـمريؼ ,(2/442واًمبقفؼل )

 .ريض اهلل قمـفاماًمسعدي, قمـ احلسـ سمـ قمكم 

 .صحٔح (4)

, واًمـسوئل ذم (4308) شاعمسـد»(, وأمحد ذم 0/420) شناعمقـم»أظمرضمف موًمؽ ذم 

مـ  ,(4/194واحلويمؿ ),(2000( رىمؿ )209/ 00(, واسمـ طمبون )1912) شاًمصغرى»

اهلل, قمـ قمؿػم سمـ  قمـ قمقسك سمـ ـمؾحي سمـ قمبقد ,حمؿد سمـ إسمراهقؿيزيد سمـ اهلود, قمـ  :ـمريؼ

وىمقؾ قمـ اًمبفزي قمـ اًمـبل ملسو هيلع هللا ىلص, ىمول اعمزي: ًمف صحبي, روى قمـ اًمـبل  ,ؾمؾؿي اًمضؿري

احلوىمػ, روى قمـ قمقسك سمـ ـمؾحي, وىمول اسمـ قمبداًمؼم: ٓ خيتؾػقن ذم  لىمصي اًمضبملسو هيلع هللا ىلص 

 صحبتف.

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  13 ُم
 

ؽُ ـَقِؼلَم ُضؿن ـَؽاَم َأنَّ اًمْ ـومَ  َؿْلكِقـَيَ ـقَن َواًمــَ اًمسُّ ْيُى ِض ـومَ  ,طُّ ُه ُضؿن ـوًمرَّ ـَ ـدُّ

ْضطِ ] ِٓ [يَ ـَريمَ ـحَ ـَراَب َواًمْ ـا
 (1)

ؽن ـاًم)ْػُظ ـَوًمَ  , َذا ـِزُم هَ ـُف َيْسَتؾْ ـإكَّ  :َؾ ـَوإِْن ىِمق (شَّ

َـّ ًمَ ـًمَ  ؛ْعـَكاًْمـؿَ 
َٓ يَ ـؽِ  .فِ ـُدلُّ قَمَؾقْ ـْػَظُف 

َنَّ  ؛وَمَفَذا شَمْؼِريٌى  (,َهَذا اًْمُؼْرآنُ  :ًمَِؽ اًْمؽَِتوُب ذَ ) :َويَمَذًمَِؽ إَذا ىمِقَؾ  َشوَر إًَمْقِف اًْمـؿُ ِٕ

ؿَموَرِة سمِِجَفِي اًْمُبْعِد َواًْمَغْقبَيِ  ,َوإِْن يَموَن َواطِمًدا ؿَموَرُة سمِِجَفِي احْلُُضقِر هَمػْمُ اإْلِ
وَموإْلِ

(2)
َوًَمْػُظ  ,

ـْ يَمْقكِِف َمْؽُتقسًمو (اًْمؽَِتوِب ) ـُ ِم ـُُف ًَمْػُظ  َيَتَضؿَّ َٓ َيتََضؿَّ ـْ يَمْقكِِف  (اًْمُؼْرآنِ )َمْضُؿقًمو َمو  ِم

[َمْؼُروًءا]
(3)

 .وَمَفِذِه اًْمُػُروُق َمْقضُمقَدٌة ذِم اًْمُؼْرآنِ  ,ُمْظَفًرا سَموِدًيو 

بَِس  :َأْي  ,[11إكعوم:]﴾ڤ ڤ﴿ :وَمنَِذا ىَموَل َأطَمُدُهؿْ  ظَمرُ  .حَتْ ْٔ  :َوىَموَل ا

ـَ  .شُمْرهَتَ
(4)

ـْ اظْمتاَِلِف اًمتََّضودن  ؛ًمَِؽ َوَكْحَق ذَ   ـْ ِم ْ َيُؽ ْحُبقُس ىَمْد َيُؽقُن اًْمـؿَ َوإِْن يَموَن  ,مَل

َٓ َيُؽقنُ  مَ  ؛ُمْرهَتَـًو َوىَمْد   .إْذ َهَذا شَمْؼِريٌى ًمِْؾَؿْعـَك يَماَم شَمَؼدَّ

                                                 

 شًمصحوسمياًمريوض اعمستطوسمي ذم صحقح مػوريد ا»وىمد ذيمرت طمديثف هذا ذم ؿِت: 

 ( مع خترجيف سملوؾمع مـ هذا.081ص)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

 ٻ ذم ىمقل اهلل شمعومم: ﴿ شدومع إهيوم آضطراب قمـ آيوت اًمؽتوب»اًمعالمي اًمشـؼقطل ذم  قال (9)

ىمول: أؿمور شمعومم إمم اًمؼرآن ذم هذه أيي إؿمورة اًمبعد, وىمد أؿمور ًمف  ,[9اًمبؼرة:]﴾ پ پپ  ٻ ٻ

, وذيمر ذم [2رساء:اإل]﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺؼرب يمؼقًمف: ﴿ذم آيوت أظمر إؿمورة اًم

ؿػرسيـ قمغم أن ذًمؽ اًمؽتوب سمؿعـك هذا ـاًم يُ ومَّ عَ ومَ  ؾ  اجلؿع سمقـفو أوضمف, صمؿ ىمول: وقمغم يمُ 

 اهـاًمؽتوب.

 .ذم )خ(: ]مؼرًرا[ (4)

 ,واسمـ قمبوس ,: ىمول اًمضحوكرمحف اهللىمول اسمـ يمثػم  ,[11إكعوم:]﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ (3)

قمـ اسمـ قمبوس:  لشمسؾَّؿ, وىمول اًمقاًمب :﴾ڤ﴿واًمسدي  ,واحلسـ ,وقمؽرمي ,وجموهد
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  12 ُم
 

َؾِػ  اـذِم ِمْثِؾ َهَذا َكوومِ  َومَجُْع قِمَبوَراِت اًمسَّ ؛ٌع ضِمد 
(1)

[وَمنِنَّ ] 
(2)

جَمُْؿقَع قِمَبوَراهِتِْؿ  

ـْ قِمَبوَرٍة َأْو قِمَبوَرشَملْمِ اًْمـؿَ َأَدلُّ قَمغَم  ٍؼ سَمقْـَُفْؿ  ,ْؼُصقِد ِم ـْ اظْمتاَِلٍف حُمَؼَّ َوَمَع َهَذا وَماَلسُمدَّ ِم

طَْمَؽومِ يَماَم ُيقضَمُد ِمْثُؾ َذًمَِؽ ذِم  ْٕ  . ا

ظْمتاَِلِف َمْعُؾقمٌ  ِٓ ـْ ا َي َمو ُيْضَطرُّ إًَمْقِف قُمُؿقُم اًمـَّوِس ِم ـُ َكْعَؾُؿ َأنَّ قَمومَّ سَمْؾ  ,َوَكْح

يِ  ِي َأْو اخْلَوصَّ [ذِم ]يَماَم  ,ُمَتَقاشمٌِر قِمـَْد اًْمَعومَّ
(3)

[قَمَددِ ] 
 (4)

َؾَقاِت    ,َوَمَؼوِديِر ُريُمققِمَفو ,اًمصَّ

يَموِة َوُكُصبَِفو ,َوَمَقاىمِقتَِفو  ,َواًْمُقىُمقِف  ,َواًمطََّقاِف  ,َوشَمْعِقلِم ؿَمْفِر َرَمَضونَ  ,َووَمَراِئِض اًمزَّ

اَمرِ  ًِ اًْمـؿَ وَ  ,َوَرْمِل اجْلِ  .َوهَمػْمِ َذًمَِؽ  ,َقاىِمق

                                                 

ويمؾ  ي.وىمول اًمؽؾبل: دمز .: شممظمذ-هق اسمـ زيد– ةً وىمول مرَّ  .وىمول ىمتودة: حتبس .شمػضح

وآرهتون  ,واحلبس قمـ اخلؼم ,هذه إىمقال متؼورسمي ذم اعمعـك, وطموصؾفو اإلؾمالم ًمؾفؾؽي

 .اهـ[42-48]اعمدصمر:﴾    خت     حت  جت * ىب           مب خب حب        جب ﴿يمؼقًمف:  ,قمـ درك اعمطؾقب

 ڍ ڇ﴿(, قمـ ؾمػقون سمسـد صحقح: 1324) شاًمتػسػم»وأظمرج اسمـ أيب طموشمؿ ذم 

 , ىمول: أؾمؾؿقا, ارهتـقا. [11]إكعوم:﴾ڍ

قمغم أصح إىمقال ذم  اظمتصورً اأن يؽقن إٓ  ؛ظمتصور اًمتػسػم ومقف كظراومـ هـو يعؾؿ أن  (0)

ظمتصوره مو اومنكف مع  ؛اًمصحقحي وشمرك مو قمداهو, أمو سمعض اعمختٍميـ أظمذ إىمقال اًمتػسػم

مثؾ  ,مجع قمبورات اًمسؾػ هلذا ؛وهمويي مو ومقف حيذف سمعًضو ويبؼل سمعًضو ,يتحرى اًمصحقح مـفو

 .جموهد وهمػمه أدق مـ طمذف سمعضفو؛ إٓ إذا يمون آظمتصور إسمؼوء ًمؾصحقح؛ ومال سملس سمف ىمقل

 .ذم )خ(: ]سملن[ (9)

 .قد ذم )خ(همػم مقضم (4)

 .ذم )خ(: ]قمداد[ (3)



َمةُ  دِّ ََ ِسْرِ  ُم ٍْ  11 ُأُصقِل افتَّ
 

َحوسَمِي ذِم اجْلَدن  ظْمَقةِ َوا صُمؿَّ اظْمتاَِلُف اًمصَّ يَميِ اًْمـؿُ َوذِم  ,إْلِ ,نَمَّ
(1)

َٓ  ,َوَكْحِق َذًمَِؽ  

ُي اًمـَّوِس ُهَق قَمُؿقُد  ,ُيقضِمُى َرْيًبو ذِم مُجُْفقِر َمَسوِئِؾ اًْمَػَراِئضِ  َتوُج إًَمْقِف قَمومَّ سَمْؾ َمو حَيْ

ـْ   َواًْمَؽاَلًَميِ  اًمـََّسِى ِم
ِ
سَْمـَوء ْٕ  َوا

ِ
سَموء ْٔ ظََمَقاِت  ,ا ْٕ ظْمَقِة َوا ـْ اإْلِ ـْ كَِسوِئِفْؿ  ,ِم َوِم

                                                 

وهذا هق اًمصحقح اًمذي  ,اجلد حيجى اإلظمقةأن  ىمـفؿ مـ ير ,ظمقةاظمتالومفؿ ذم اجلد واإل (0)

ظمقة يرصمقن مع اجلد قمغم اجلؿفقر يرون أن اإلو ,يمون يؼقل سمف اسمـ قمبوس وآظمرون مـ اًمعؾامء

 .معؾقم شمػصقؾٍ 

 :قمـفو رمحف اهلليؼقل اًمرطمبل, واعمنميمي

 ثاـافثـــــــــِ األم حازوـوإخــقة ف       ـاد زوًجــــا وأًمـــــا ورثَ وإن تــج

 هبـض افْرادــــال بٍ ؿقارٌوإخـــــــــــقة أيًوـــــا ٕم وأب       واشت

 ل افٔـؿـؿ حـجًرا ؾـبــــاهأؾاجــــــــــــًِٓؿ ـِٓــــــؿ ٕم        واجًؾ 

 ٖفة ادنـــــــــســــةـسـذه ادـؾٓ        خقة ثِـــــث افسـةوأؿسؿ ظـذ اْل

وإم شملظمذ  ,أن اًمزوج يلظمذ اًمـصػ ذم مثؾ هذا احلولوهق  مو ذيمر, واًمصحقح ظمالف

 .رءظمقة إؿمؼوء ظمقة ٕم يلظمذون اًمثؾٌ, ومو سمؼل ًمإلواإل ,اًمسدس

هلؿ مو وأصحوب اًمعصبي  ,ٕهنؿ أصحوب قمصبي ؛ظمقة إؿمؼوءيسؼط اإل ومػل هذه احلول

ا: »ملسو هيلع هللا ىلصؼقل اًمـبل ًم ؛سمعد اًمػروض لسمؼ َٓ
َْٖهِِ َرائَِض بِ ٍَ قا اْف َُ رٍ  َأْْلِ ـَ َل َؾأِلَْوَػ َرجٍؾ َذ َِ  ,شَؾََم َب

 .وهـو مل يبؼ هلؿ رء ,(0102(, ومسؾؿ رىمؿ )1149أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )

 :قنيؼقًم ,ويؼتسؿقن سمقـفؿ ,قمـ إظمقة ٕمومػمون أهنؿ يمؾفؿ يصػمون قمبورة  أمو اجلؿفقر

, ومؽماضوتا هيمؾ هذ )اضمعؾ أسموهؿ طمجًرا يؾؼك ذم اًمقؿ, وهق اًمبحر, ومقصػمون إظمقة ٕم(

 .واًمصحقح مو شمؼدم



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  11 ُم
 

َْزَواِج  ْٕ َؾيٍ  اهللَوَمنِنَّ  ؛يَمو ,َأْكَزَل ذِم اًْمَػَراِئِض صَماَلَث آَيوٍت ُمَػصَّ
(1)

ُُصقَل   ْٕ ُومَم ا ْٕ َذيَمَر ذِم ا

ُمن َوَذيَمَر ذِم اًمثَّوكِقَِي احْلَ  ,َواًْمُػُروعَ  ْٕ  َوَوًَمِد ا
ْوضَملْمِ تِل شَمِرُث سمِوًْمَػْرِض يَموًمزَّ َوذِم  ,وؿِمَقَي اًمَّ

                                                 

 ۓ﴿إمم ىمقًمف:  ﴾ڳ گ  گ گ﴿مـ ىمقًمف شمعومم:  ذم ؾمقرة اًمـسوءأيوت يمؾ هذه  (0)

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿[, وآيي اًمؽالًمي مـ ىمقًمف: 09[, وآيي ]00آيي ]﴾  ڭ ڭ

 إمم آظمر اًمسقرة. ﴾پ

راضمع يمتوب ؿمقخ اإلؾمالم يمعرومي اضمتفودهؿ ذم اًمقصقل إمم احلؼ ومـ أراد اعمزيد مـ 

 ,ظمتالف اًمذي طمصؾ سملم أهؾ اًمعؾؿذيمر أؾمبوب آ , ومؼدشرومع اعمالم قمـ إئؿي إقمالم»

مـفؿ  ,صقمدم سمؾقغ اخلؼم إمم ذًمؽ اًمشخ :مـفو ,قمديدةواعمدار اًمذي يدور قمغم هذه اعمعوين 

ٕكف مل يبؾغف اًمـفل  ؛يمون يصبغ حلقتف ريض اهلل قمـفاحلسـ سمـ قمكم  ,ػ مـ اًمصحوسميًممـ ظمو

 ,وسمـ مسعقد يمون يطبؼ ذم ريمققمف قمـد اًمتشفديم لاًمـف ؿممـ مل يبؾغفوآظمرون  ,قمـ ذًمؽ

ذم  طلىمد يؽقن خلو ,اًمـسخ ٕكف مل يبؾغف سملم رضمؾقف وٓ يؼبض هبام قمغم ريمبتقف؛ يديفجيعؾ 

ويمون  ,يدظمؾ اعموء ذم قمققـف قمـد اًمغسؾ مـ اجلـوسمييمون  ريض اهلل قمـفام وسمـ قمؿرومـص, ومفؿ اًم

وهذا مدار  ,ضمحأرقمتؼود معورض وىمد يؽقن ٓ مـ اإلطمرام, حلقتف قمـد اًمتحؾؾيلظمذ مـ 

 ظمتالف سملم اًمصحوسمي قمغم هذه اعمعوين ٓ هلقى.آ

صمؿ  ولذكف أسمق مقؾمك صمالصمً ؾمتاطملم  ريض اهلل قمـفوىمبؾ ذًمؽ خلػوء اًمدًمقؾ مثؾ ىمضقي قمؿر 

ذم جمؾس, وهؿ  ,ومذهى إمم اًمصحوسمي .أو ٕومعؾـ سمؽ يمذا ويمذا ,بقـيسماكٍمف, ىمول: ًمتخؼمين 

ملسو هيلع هللا ىلص وملظمؼمه أن اًمـبل  ,سمق ؾمعقدأأصغركو, ومؼوم  إٓىمول: ٓ يؼقم معؽ  ؟ومؼول: مـ يشفد زم

 .شاشتئذان ثَلثً آ»ىمول: 

وىمول: إين مصبح  ,عمو يمون ذم سمعض اعمغوزي , ريض اهلل قمـف ىمضقي قمبداًمرمحـ سمـ قمقفو

صبحقا قمؾقف, صمؿ ضموء قمبداًمرمحـ, ىمول: قمـدي ظمؼم قمـ هذا ؾمؿعً رؾمقل اهلل لقمغم فمفر وم

ومؼول: احلؿد ش, وإذا حهؾ وإٔتؿ ْم بِد ٓ خترجقا مْٓا ء،افقبا ٓ تَدمقا ظذ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص

 هلل.

ـْ قَمْبدِ  , ريض اهلل قمـف ـ مسعقدوىمضقي اسم ـِ قُمْتَبيَ  اهللأكف ىمول: قَم ـُ َمْسُعقٍد ذِم شمِ أُ : ىَموَل  ,سْم ك اسْم

َج اْمَرَأةً  و ,َرضُمٍؾ شَمَزوَّ وَمَؾْؿ َيُؼْؾ ومِقَفو  ؟وَمُسئَِؾ قَمـَْفو ؿَمْفًرا ,وَماَمَت قَمـَْفو َومَلْ َيْػِرْض هَلَو َومَلْ َيْدظُمْؾ هِبَ
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  18 ُم
 

[سمِوًمتَّْعِصقِى ]اًمثَّوًمَِثِي احْلَوؿِمَقَي اًْمَقاِرصَمَي 
 (1)

ـِ  :َوُهؿْ  , سََمَقْي ِٕ ظْمَقُة  ٍَب  ,اإْلِ ِٕ َواضْمتاَِمُع  ,َأْو 

ظْمَقِة َكوِدرٌ  َّٓ سَمْعَد َمْقِت اًمـَّبِلن  َوهِلََذا مَلْ َيَؼْع ذِم  ؛اجْلَدن َواإْلِ ؾْماَلِم إ ظْمتاَِلُف  ,ملسو هيلع هللا ىلصاإْلِ ِٓ َوا

 
ِ
ًمِقؾِ ]ىَمْد َيُؽقُن خِلََػوء [اًمدَّ

 (2)
َوىَمْد َيُؽقُن  ,َوىَمْد َيُؽقُن ًمَِعَدِم ؾَماَمقِمفِ  ,قَمـْفُ  َأْو ًمُِذُهقلٍ  ,

قْمتَِؼودٍ  ,ًمِْؾَغَؾِط ذِم وَمْفِؿ اًمـَّصن  ِٓ ْؼُصقُد ُهـَو اًمتَّْعِريُػ وًْمـؿَ ومَ  ؛ُمَعوِرٍض َراضِمٍح  َوىَمْد َيُؽقُن 

َْمِر ُدوَن شَمَػوِصقؾِفِ  ْٕ  .سمُِجَؿِؾ ا

                                                 

ْقَطونِ  ؛َأىُمقُل ومِقَفو سمَِرْأيِل :وَمَؼوَل  ؟صُمؿَّ ؾَمَلًُمقهُ  ,ؿَمْقًئو ـْ اًمشَّ َوإِْن َيُؽ َصَقاسًمو  ,وَمنِْن َيُؽ ظَمَطًل وَمِؿـنل َوِم

ةُ  ,َوهَلَو اعْمػَِماُث  ,هَلَو َصَدىَمُي إطِْمَدى كَِسوئَِفو ,ـْ اهللِوَمؿِ  ـْ َأؿْمَجعَ  .َوقَمَؾْقَفو اًْمِعدَّ  :وَمَؼوَل  ,وَمَؼوَم َرضُمٌؾ ِم

 َرؾُمقِل اهللًَ َأؿْمَفُد ًَمَؼَضقْ 
ِ
 .َهُؾؿَّ ؿَموِهَداكَ  :وَمَؼوَل  :ىَموَل  .ذِم سمِْرَوَع اسْمـَِي َواؿِمٍؼ  ملسو هيلع هللا ىلص ومِقَفو سمَِؼَضوء

اُح  ـَونٍ  ,وَمَشِفَد ًَمُف اجْلَرَّ ـْ َأؿْمَجعَ  ,َوَأسُمق ؾِم  .َرضُماَلِن ِم

وًمؼقل اًمذي وم ؛ضمتفودهامفام يمون  جتفدومفذا يمؾف يدل قمغم أكف ىمد خيػك اًمدًمقؾ قمغم اعم

ريض اهلل  عؿروم ,قمـف أو ًمذهقلٍ  ,طمصؾ ومقف اخلالف إمو أن يؽقن خلػوء اًمدًمقؾ قمغم سمعضفؿ

 , ريض اهلل قمـف ه سمف قمكمرَ , صمؿ ذيمَّ وهق ؾمؿع احلديٌ ,يمود أن يرضمؿ شمؾؽ اعمرأة اعمجـقكي قمـف

ََ  عَ ؾْ رُ »ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص أمل شمسؿع أن اًمـبل  ىمول: يو أمػم اعمممـلم, ؟, ىمول: كعؿ, شة...ثِؿ ظـ ثَلاف

 .ومخغم ؾمبقؾفو, واحلديٌ صحقح .ىمول: ٓ رء ؟ىمول: ومام سمول جمـقكي سمـل ومالن

ًمقس و ,واًمذيـ ىمصدهؿ اًمقصقل إًمقف ,هل ؾمبى اخلالف سملم أهؾ احلؼ أطمقالقمدة هذه 

 طمدهو.ٕ أو ,اعمعوينسمسبى هذه وإكام خيتؾػقن  ,ىمصدهؿ اهلقى

 .)خ(: ]وموًمتعصقى[, وهق ظمطلٌ ذم  (0)

 .ذم )خ(: ]اًمدٓئؾ[ (9)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  12 ُم
 

 يف ىْعٕ االختالف يف التفطري َفِصْل

ظْمتاَِلُف ذِم اًمتَّْػِسػِم قَمغَم َكْققَملْمِ 
ِٓ َوِمـُْف َمو ُيْعَؾُؿ  ,ِمـُْف َمو ُمْسَتـَُدُه اًمـَّْؼُؾ وَمَؼطْ  :ا

ٌق إْذ اًْمِعْؾُؿ إمَّ  ؛سمَِغػْمِ َذًمَِؽ  ٌؼ  ,و َكْؼٌؾ ُمَصدَّ ٌل حُمَؼَّ َٓ و اؾْمتِْد ـْ اًْمـؿَ وَ  ,َوإِمَّ و قَم ـُْؼقُل إمَّ

ـْ هَمػْمِ  ,ْعُصقمِ اًْمـؿَ  و قَم  .ْعُصقمِ اًْمـؿَ َوإِمَّ

ـْ  ؾَمَقاءٌ  ,ـُْؼقلِ اًْمـؿَ  ضِمـُْس  سمِفِ ْؼُصقُد اًْمـؿَ وَ  َأْو هَمػْمِ  ,ْعُصقمِ اًْمـؿَ يَموَن قَم

[ْقعُ اًمـَّ ]َوَهَذا ُهَق  ,ْعُصقمِ اًْمـؿَ 
 (1)

ُل   َوَّ ْٕ [ِمـْفُ ]ا
 (2)

ِحقِح ِمـُْف   ـُ َمْعِروَمُي اًمصَّ
َمو ُيْؿؽِ

ِعقِػ  ـُ َمْعِروَمُي َذًمَِؽ ومِقفِ  ,َواًمضَّ
َٓ ُيْؿؽِ  .َوِمـُْف َمو 

ـْ  ْدِق ِمـُْف  ,ـُْؼقلِ اًْمـؿَ َوَهَذا اًْمِؼْسُؿ اًمثَّويِن ِم َٓ ـَمِريَؼ ًَمـَو إمَم اجْلَْزِم سمِوًمصن َوُهَق َمو 

َٓ وَموِئَدَة ومِقفِ قَمومَّ  ـْ وُمُضقِل اًْمَؽاَلمِ  ,ُتُف مِمَّو   .وَموًْمَؽاَلُم ومِقِف ِم

 بعض االختالف الرٖ ال فائدٗ فُٔ:

َتوُج  و َمو حَيْ  ,َكَصَى قَمغَم احْلَؼن ومِقِف َدًمِقاًل  اهللَوَمنِنَّ  ؛ْسؾُِؿقَن إمَم َمْعِروَمتِفِ اًْمـؿُ َوَأمَّ

َٓ ُيِػقـوَمِؿَثوُل مَ  َٓ دَ ـو  ِحقـَؾ قمَ ـًمِقُد َو [ًَمْقِن يَمْؾِى ]تاَِلوُمُفْؿ ذِم ـاظْم  :ِح ِمـْفُ ـغَم اًمصَّ
(3)

 

,َأْصَحوِب اًْمَؽْفِػ 
(4)

ـْ اًْمَبَؼَرةِ   َب سمِِف ُمقؾَمك ِم َوذِم ِمْؼَداِر  ,َوذِم اًْمبَْعِض اًمَِّذي رَضَ

,رِضُ َوذِم اؾْمِؿ اًْمُغاَلِم اًمَِّذي ىَمَتَؾُف اخْلَ  ,ؾَمِػقـَِي ُكقٍح َوَمو يَموَن ظَمَشُبَفو
(1)

 .َوَكْحُق َذًمَِؽ  

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

 .ذم )خ(: ]ومؿـف[ (9)

 .ذم )خ(: ]اعمقيمؾقن[, وهق ظمطلٌ  (4)

 .رسمام متر اًمصػحوت ذم اًمتػوؾمػم ذم اخلقض ذم هذه إؿمقوء (3)

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  11 ُم
 

ُُمقُر ـَمِريُؼ اًْمِعْؾِؿ هِبَو اًمـَّْؼُؾ  ْٕ ـْ  ,وَمَفِذِه ا ًٓ َكْؼاًل َصِحقًحو قَم ـْ َهَذا َمـُْؼق وَماَم يَموَن ِم

ُف اخْلرَِضُ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـَّبِلن  ـْ يَمَذًمَِؽ  ,وَمَفَذا َمْعُؾقمٌ  ؛يَموؾْمِؿ َصوطِمِى ُمقؾَمك َأكَّ ْ َيُؽ سَمْؾ  ,َوَمو مَل

ـْ َأْهِؾ اًْمؽَِتوِب يَموَن مِمَّ  ـْ يَمْعٍى وًْمـؿَ يمَ  ,و ُيْمظَمُذ قَم ـِ إؾْمَحوَق  ,َوَوْهٍى  ,ـُْؼقِل قَم ِد سْم  ,َوحُمَؿَّ

ـْ َأْهِؾ اًْمؽَِتوِب  ـْ َيْلظُمُذ قَم َّ ِهْؿ مِم َٓ شَمْؽِذيُبفُ  ,َوهَمػْمِ َٓ جَيُقُز شَمْصِديُؼُف َو ِي  ؛وَمَفَذا  َّٓ سمُِحجَّ إ

                                                 

[ مـ 82قمـد ]آيي: ششمػسػمه»ذم  رمحف اهللسمال ـموئؾ, وىمد ذيمر اإلموم اًمشقيموين  ؿِت:

, ىمول: وىمد طمؽك سمعض [82اإلرساء:]﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ﴿ؾمقرة اإلرساء 

اعمحؼؼلم أن أىمقال اعمختؾػلم ذم اًمروح سمؾغً إمم صمامكقي قمنم موئي ىمقل, وموكظر إمم هذا اًمػضقل 

اًمػورغ, واًمتعى اًمعوـمؾ قمـ اًمـػع, سمعد أن قمؾؿقا أن اهلل ؾمبحوكف ىمد اؾمتلصمر سمعؾؿف, ومل يطؾع 

ٓ أذن هلؿ سموًمسمال قمـف, وٓ اًمبحٌ قمـ طمؼقؼتف؛ ومضاًل قمـ أهنؿ اعمؼتديـ قمؾقف أكبقوءه, و

 سمعضف رم مل شمبؾغف وٓ ياًمذهبؿ, ومقوهلل اًمعجى طمقٌ  شمبؾغ أىمقال أهؾ اًمػضقل إمم هذا احلد 

صمؿ ظمتؿ ؾمبحوكف هذه أيي سمؼقًمف  ,ًمي ممو أذن اهلل سموًمؽالم ومقف ومل يستلصمر سمعؾؿفلهمػم هذه اعمس

قمؾؿؽؿ اهلل ًمقس  ين قمؾؿؽؿ اًمذإ ي:أ ,[82اإلرساء:]﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ :ؾمبحوكف

سمؾ قمؾؿ  ,او مـ اًمعؾؿ واومرً وإن أويت طمظ   ,إٓ اعمؼدار اًمؼؾقؾ سموًمـسبي إمم قمؾؿ اخلوًمؼ ؾمبحوكف

مـؼوره مـ  إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم ًمقس هق سموًمـسبي إمم قمؾؿ اهلل ؾمبحوكف إٓ يمام يلظمذ اًمطوئر ذم

 اهـ.واخلرض قمؾقفام اًمسالميمام رم طمديٌ مقؾمك  ,اًمبحر

يمؾى أصحوب مو ًمقن  ,وقمدم معرومتفو ٓ يرض أن جيفؾ ,هذه إمقر معرومتفو ـمقىو

 أؾمقد.أم  ,أسمقضأم  ,هق أهمؼم ,اًمؽفػ ذم معرومي أطمقاهلؿ

 ژ ژ﴿ ىمقًمف شمعومم:وًمقس هـوك أي رضر قمغم اًمديـ مـ قمدم معرومي ًمقكف, وهؽذا 

معرومي  كؼقل: ؟أم سموًمقد ,ىؾْ أم سموًمصُّ  ,ؾضْم وًمرن هؾ سم ,قمضق مـفو, ىموًمقا: سملي [14]اًمبؼرة:﴾ڑ

 ک ک    ک﴿ ,ضمزء مـ أضمزائفو يسمل ,وإٓ ومال يرض, اعمفؿ سمبعضفو ,ذًمؽ إن شمقرس أمر ـمقى

 أين  يمذًمؽ ؾمػقـي كقح مـوآيي مـ آيوت اهلل,  [14اًمبؼرة:]﴾ گ گ گ  گ ک

 يمؾ هذا ٓ يمصمر. ؟إصمؾهل مـ أ ؟هل مـ اًمسدر؟ أاخلشى

 .اعمؾػؼي اإلرسائقؾقوت اخلالوموت واًمتسؿقوت اًمتل ٓ دًمقؾ قمؾقفو مـ هذؽقن هشموىمد  (0)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  10 ُم
 

ًَ ذِم  ِحقِح »يَماَم صَمَب ُف ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلصـْ اًمـَّبِلن قمَ  شاًمصَّ ْؿ َأْهُؾ اْفَُِتاِب َؾََل » :َأكَّ ُُ َث إَذا َحدَّ

ُؿقُهؿْ  ُبقُهؿْ  ُتَهدِّ ذِّ َُ َٓ ُت ُبقهُ  ،َو ذِّ َُ ْؿ بَِحؼِّ َؾتُ ـُ ُثق ا َأْن ُُيَدِّ ْؿ بَِباضِِؾ  ،َؾِ٘مَّ ـُ ُثق ا َأْن ُُيَدِّ َوإِمَّ

ُؿقهُ  .﴾َؾُتَهدِّ
(1)

 

ـْ سَمْعِض اًمتَّوسمِِعلمَ  ـْ َأْهِؾ اًْمؽَِتوِب  ,َويَمَذًمَِؽ َمو ُكِؼَؾ قَم ُف َأظَمَذُه قَم ْ َيْذيُمْر َأكَّ  ,َوإِْن مَل

ًي قَمغَم سَمْعضٍ  ؛اًمتَّوسمُِعقنَ  وَمَؿَتك اظْمَتَؾَػ  ْؿ طُمجَّ
ـْ سَمْعُض َأىْمَقاهِلِ ْ َيُؽ َوَمو ُكِؼَؾ ذِم َذًمَِؽ  ,مَل

ـْ  [سَمْعضِ ]قَم
(2)

ـْ سَمْعِض   ـُ مِمَّو ُكِؼَؾ قَم َحوسَمِي َكْؼاًل َصِحقًحو وَموًمـَّْػُس إًَمْقِف َأؾْمَؽ اًمصَّ

ـْ  ؛اًمتَّوسمِِعلمَ  َنَّ اطْمتاَِمَل َأْن َيُؽقَن ؾَمِؿَعُف ِم ـْ ؾَمِؿَعُف ِمـُْف  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمـَّبِلن  ِٕ ـْ سَمْعِض َم َأْو ِم

َنَّ َكْؼَؾ  ِٕ ـْ َكْؼؾِ ]َأىْمَقى؛ َو َتوِب َأىَمؾُّ ِم
ـْ َأْهِؾ اًْمؽِ َحوسَمِي قَم [اًمصَّ

 (3)
 َوَمَع ضَمْزمِ  ,اًمتَّوسمِِعلمَ  

وطِمِى ومِقاَم َيُؼقًُمفُ  ـْ َأْهِؾ اًْمؽَِتوِب  :وَمَؽْقَػ ُيَؼوُل  ,اًمصَّ ُف َأظَمَذُه قَم ـْ  ,إكَّ َوىَمْد هُنُقا قَم

شَمْصِديِؼِفْؿ؟
(4)

[ِمْثَؾ ]ْؼُصقُد َأنَّ اًْمـؿَ وَ  
 (5)

َٓ ُيْعَؾُؿ َصِحقُحفُ   ظْمتاَِلِف اًمَِّذي  ِٓ َٓ  ,َهَذا ا َو

ىَْمَقاِل ومِقِف ُهَق يمَ  ْٕ َٓ َدًمِقَؾ قَمغَم وًْمـؿَ شُمِػقُد طِمَؽوَيُي ا ِذي  ٌِ اًمَّ ـْ احْلَِدي ْعِروَمِي عمَِو ُيْرَوى ِم

تِفِ   .َوَأْمَثوِل َذًمَِؽ  ,ِصحَّ

ِحقِح ِمـْفُ  ـُ َمْعِروَمُي اًمصَّ
ِذي ُيْؿؽِ ُل اًمَّ َوَّ ْٕ و اًْمِؼْسُؿ ا َتوُج  ,َوَأمَّ وَمَفَذا َمْقضُمقٌد ومِقاَم حُيْ

ٌِ  ,وَمَؽثػًِما َمو ُيقضَمُد ذِم اًمتَّْػِسػمِ  -احْلَْؿدُ  هللِوَ -إًَمْقِف  َغوِزي ُأُمقٌر َمـُْؼقًَمٌي اًْمـؿَ وَ  ,َواحْلَِدي
                                                 

 .ريض اهلل قمـف(, مـ طمديٌ أيب هريرة 3382أظمرضمف اًمبخوري ) (0)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (9)

 .مو سملم اعمعؽقوملم همػم مقضمقد ذم )خ( (4)

سمعدهؿ, اًمذيـ هؿ مـ وًمؽـ أىمؾ  ,ًمقس يمؾ اًمصحوسمي أظمذ قمـ أهؾ اًمؽتوب وإكام سمعضفؿ (3)

 .وأمثول همٓء أيمثروا مـ اإلرسائقؾقوت ,ووهى ,مثؾ يمعى إطمبور وموًمذيـ هؿ سمعدهؿ

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (2)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  19 ُم
 

ـْ   َصَؾَقاُت  ,ملسو هيلع هللا ىلصَكبِقنـَو قَم
ِ
َْكبَِقوء ْٕ ـْ ا ِه ِم ِحقُح  ,قَمَؾْقِفْؿ َوؾَماَلُمفُ  اهللَوهَمػْمِ َواًمـَّْؼُؾ اًمصَّ

قِر ـَرُف سمُِلمُ ـْد ُيعْ ـقاَم ىمَ ـَوومِ  ,ُؾ ـُدُه اًمـَّؼْ ـقاَم ُمْستَـَ ـقٌد ومِ ـْقضُم ـَذا مَ ـسَمْؾ هَ  ؛ْدوَمُع َذًمَِؽ ـيَ 

 .ػْمِ اًمـَّْؼؾِ ـَرى همَ ـُأظْم 

ـِ ىَمْد َكَصَى اًْمـؿَ ْؼُصقُد َأنَّ وًْمـؿَ ومَ  ي َتوُج إًَمْقَفو ذِم اًمدن تِل حُيْ ِت اًمَّ َٓ َي  اهللُ ـُْؼق َِدًمَّ ْٕ ا

هِ  ـْ َصِحقٍح َوهَمػْمِ ـُْؼقَل ذِم اًمتَّْػِسػِم َأيْمَثُرُه اًْمـؿَ َوَمْعُؾقٌم َأنَّ  ,قَمغَم سَمَقوِن َمو ومِقَفو ِم

َموُم َأمْحَد ؛طِمؿِ اَل اًْمـؿَ َغوِزي وَ اًْمـؿَ ـُْؼقِل ذِم وًْمـؿَ يمَ  صَماَلصَمُي ُأُمقٍر ًَمْقَس هَلَو  :َوهِلََذا ىَموَل اإْلِ

.َغوِزياًْمـؿَ وَ  ,اَلطِمؿُ اًْمـؿَ وَ  ,اًمتَّْػِسػمُ  :إؾْمـَودٌ 
 (1)

 

[َوُيْرَوى]
(2)

.ًَمْقَس هَلَو َأْصٌؾ  :
(3)

إؾْمـَودٌ  :َأْي  
(4)

َنَّ اًْمَغوًمَِى قَمَؾْقَفو  ؛  ,َراؾِمقُؾ اًْمـؿَ ِٕ

سَمػْمِ  ـُ اًمزُّ ْعبِلُّ  ,ِمْثُؾ َمو َيْذيُمُرُه قُمْرَوُة سْم ْهِريُّ  ,َواًمشَّ ـُ قُمْؼبَيَ  ,َواًمزُّ ـُ  ,َوُمقؾَمك سْم َواسْم

                                                 

ًمؽـ يمتى اًمتػسػم صورت حتصؾ  ,اًمثالصمي مو ظمدمً اًمتػسػم واعمغوزي واعمالطمؿ ماًمعؾقهذه  (0)

 مـ اعمذيمقرات هـو. أيمثر مـ همػمهو ةػمقمغم قمـويي ذم أوكي إظم

 .)خ(: ]ويقدى[ذم  (9)

 (.0241( رىمؿ )9/940) شاجلومع»ىمقل اإلموم أمحد أظمرضمف اخلطقى اًمبغدادي ذم  (4)

 مًْك ٓ أصؾ فف ظْد صٔخ اْلشَلم وؽره: (3)

, يمام يَهد بف: فٔس فف إشْادهؽذا اصطالح ؿمقخ اإلؾمالم ومقام ىمول ومقف: )ًمقس ًمف أصؾ(, 

ًمؾسققـمل  شذح شمؼريى اًمـقوي ويشمدريى اًمرا»كص قمؾقف هـو, ويمام ذم سموب اعمؼؾقب مـ 

: ىمقهلؿ: )هذا احلديٌ ٓ أصؾ ًمف( ىمول اسمـ شمقؿقي: معـوه ًمقس ًمف رمحف اهلل( ىمول 0/421)

 .اهـإؾمـود

هذا اًمذي يعـقف يمثػم ممـ يمتى ذم إطموديٌ اعمشتفرة واعمقضققمي مثؾ اًمسخووي ذم 

, ششمـزيف اًمنميعي»واسمـ قمراق ذم  ,شيمشػ اخلػوء»اًمعجؾقن ذم  وشمبعف ,شاعمؼوصد احلسـي»

ٓ أصؾ ) . وإذا ىموًمقا:ًمف إؾمـود :أي ,إذا ىموًمقا: )ًمف أصؾ( شاًمػقائد اعمجؿققمي»واًمشقيموين ذم 
 



َمُة ُأُصقِل اف دِّ ََ ِسْرِ ُم ٍْ  14 تَّ
 

ـْ سَمْعَدُهْؿ يَمَقْحقَك ,إؾْمَحوَق  ُ  َوَم ْٕ ـِ ؾَمِعقٍد ا ـِ ُمْسؾِؿٍ  ,َمِقين سْم  ,واًمقاىمدي ,َواًْمَقًمِقِد سْم

 .َغوِزياًْمـؿَ َوَكْحِقِهْؿ ذِم 

 أعله الياس باملػاشٖ ّأعلنَه بالتفطري:

ومِ  ,ِديـَيِ اًْمـؿَ َغوِزي َأْهُؾ وًْمـؿَ وَمنِنَّ َأقْمَؾَؿ اًمـَّوِس سمِ   ,صُمؿَّ َأْهُؾ اًْمِعَراِق  ,صُمؿَّ َأْهُؾ اًمشَّ

ًْ  ؛ُؿ هِبَوِديـَِي َأقْمؾَ اًْمـؿَ وَمَلْهُؾ  َو يَموَك هَنَّ
وِم يَموُكقا َأْهَؾ هَمْزٍو َوضِمَفودٍ  ,قِمـَْدُهؿْ  ِٕ  ؛َوَأْهُؾ اًمشَّ

ِهؿْ  ػَمِ َمو ًَمْقَس ًمَِغػْمِ َفوِد َواًمسن
ـْ اًْمِعْؾِؿ سمِوجْلِ َوهِلََذا قَمظََّؿ اًمـَّوُس يمَِتوَب َأيِب  ؛وَمَؽوَن هَلُْؿ ِم

ِه  ,َؽ إؾْمَحوَق اًمػزاري اًمَِّذي َصـََّػُف ذِم َذًمِ  ـْ هَمػْمِ َذا اًْمَبوِب ِم َوضَمَعُؾقا إوزاقمل َأقْمَؾَؿ هِبَ

َْمَصورِ  ْٕ  ا
ِ
ـْ قُمَؾاَمء  .ِم

و اًمتَّْػِسػمُ  يَ  ؛َوَأمَّ ـِ قَمبَّوسٍ  ؛وَمنِنَّ َأقْمَؾَؿ اًمـَّوِس سمِِف َأْهُؾ َمؽَّ ُْؿ َأْصَحوُب اسْم هَنَّ
ِٕ, 

ـِ َأيِب َرسَموٍح  ,َجوِهدِ يَمؿُ   سْم
ِ
ـِ قَمبَّوسٍ  ,َوقَمَطوء ـْ َأْصَحوِب  ,َوقِمْؽِرَمَي َمْقمَم اسْم ِهْؿ ِم َوهَمػْمِ

ـِ قَمبَّوسٍ    ,يَمَطوُووسِ  ,اسْم
ِ
ْعَثوء ـِ ضُمَبػْمٍ  ,َوَأيِب اًمشَّ ؿْ  ,َوؾَمِعقِد سْم  .َوَأْمَثوهِلِ

[َويَمَذًمَِؽ ]
 (1)

[ِمـْفُ ]َأْهُؾ اًْمُؽقوَمِي  
 (2)

ـِ َمْسُعقدٍ َأْصَحوُب ا  ـْ َذًمَِؽ َمو مَتَقَُّزوا  ,سْم َوِم

ِهؿْ  ِذي َأظَمَذ قَمـُْف  ,ِديـَِي ذِم اًمتَّْػِسػمِ اًْمـؿَ َوقُمَؾاَمُء َأْهِؾ  ,سمِِف قَمغَم هَمػْمِ ـِ َأؾْمَؾَؿ اًمَّ ِمْثُؾ َزْيِد سْم

                                                 

ٓ  ًمف إؾمـوٌد واهٍ  قمغم مو إذا يمون (ٓ أصؾ ًمف)وهـوك مـ يطؾؼ يمؾؿي  .ٓ إؾمـود ًمف ي:أ (,ًمف

ن سمـ أمحد مـ اًمضعػوء, وؾمؾقام ,يتوسمع قمؾقف, وهبذا يعؼم اًمعؼقكم يمام ذم شمرمجي ؾمعقد سمـ أيب سمؽر

معرومي قمؾقم »ذم  , واحلويمؿ يماماًمػؼػم مـ اعمؽمويملم واسمـ طمبون يمام ذم شمرمجي سمنم سمـ قمبداهلل

 سمع.قمرف اًمشوذ سملكف مو شمػرد سمف صمؼي وًمقس ًمف أصؾ متو ,(412ذم شمعريػ اًمشوذ )ص شاحلديٌ

 .ذم )خ(: ]ويمذًمؽ قمـد[ (0)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (9)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  13 ُم
 

ـِ  ,َموًمٌِؽ اًمتَّْػِسػمَ  مْحَ ـِ  َوَأظَمَذهُ ] ,َوَأظَمَذُه قَمـُْف َأْيًضو اسْمـُُف قَمْبُداًمرَّ مْحَ ـْ قَمبِْداًمرَّ [قَم
(1)

 

ـُ َوْهٍى  اهللقَمْبدُ   .سْم

َدْت ـُمُرىُمَفواًْمـؿَ و ـْ  ,َراؾِمقُؾ إَذا شَمَعدَّ ًْ قَم َػوِق  ,َقاـَمَلِة ىَمْصًدااًْمـؿُ َوظَمَؾ شمن
ِٓ َأْو ا

ًْ َصِحقَحًي ىَمْطًعو ؛سمَِغػْمِ ىَمْصدٍ  و َأْن َيُؽقَن ِصْدىًمو ُمَطوسمًِؼو ًمِؾْ  ؛يَموَك و  ,َخؼَمِ وَمنِنَّ اًمـَّْؼَؾ إمَّ َوإِمَّ

َد َصوطِمُبُف اًْمَؽِذَب َأْو َأظْمَطَل ومِقفِ  ـْ اًْمَؽِذِب اًْمَعْؿِد  ؛َأْن َيُؽقَن يَمِذسًمو شَمَعؿَّ وَمَؿتَك ؾَمؾَِؿ ِم

 .َواخْلََطلِ يَموَن ِصْدىًمو سماَِل َرْيٍى 

ـْ ضِمَفَتلْمِ  ٌُ ضَموَء ِم ـِ ؿُ اًْمـَوىَمْد قُمؾَِؿ َأنَّ  ,َأْو ضِمَفوٍت  ,وَمنَِذا يَموَن احْلَِدي ْي مَلْ ]ْخؼِمَ

[َيَتَقاـَمآ
(2)

َٓ شَمَؼُع  ,قَمغَم اظْمتاَِلومِفِ   َػوىًمواًْمـؿُ َوقُمؾَِؿ َأنَّ ِمْثَؾ َذًمَِؽ   ؛سماَِل ىَمْصدٍ  َقاوَمَؼُي ومِقِف اشمن

ـْ َواىِمَعٍي ضَمَرْت  ,قُمؾَِؿ َأكَُّف َصِحقٌح  ُث قَم ـْ  ,ِمْثُؾ ؿَمْخٍص حُيَدن َوَيْذيُمُر شَمَػوِصقَؾ َمو ومِقَفو ِم

ىَمْ  ْٕ وَْمَعولِ ا ْٕ َل  ,َقاِل َوا َوَّ ْٕ ْئ ا
ْ ُيَقاـمِ ُف مَل وَمَقْذيُمُر ِمْثَؾ َمو  ,َوَيْليِت ؿَمْخٌص آظَمُر ىَمْد قُمؾَِؿ َأكَّ

وَْمَعولِ  ْٕ ىَْمَقاِل َوا ْٕ ـْ شَمَػوِصقِؾ ا ُل ِم َوَّ ْٕ وَمُقْعَؾُؿ ىَمْطًعو َأنَّ شمِْؾَؽ اًْمَقاىِمَعَي طَمؼي ذِم  ,َذيَمَرُه ا

هَبَو قَمْؿًدا وَمنِكَّفُ  ؛اجْلُْؿَؾيِ  ْ َيتَِّػْؼ ذِم اًْمَعوَدِة َأْن َيْليِتَ يُمؾي  ,َأْو ظَمَطلً  ,ًَمْق يَموَن يُمؾي ِمـُْفاَم يَمذَّ مَل

ـْ َأطَمِدمِهَ  صْمـلَْمِ قَمَؾقَْفو سماَِل ُمَقاـَمَلٍة ِم
ِٓ َػوَق ا تِل مَتْـَُع اًْمَعوَدُة اشمن و ِمـُْفاَم سمِتِْؾَؽ اًمتََّػوِصقِؾ اًمَّ

ضُمَؾ ىَمْد َيتَِّػُؼ َأْن َيـْظَِؿ سَمْقًتوومَ  ؛ًمَِصوطِمبِفِ  ظَمُر ِمْثَؾفُ  ,نِنَّ اًمرَّ ْٔ  ,َأْو َيْؽِذَب يمِْذسَميً  ,َوَيـْظَِؿ ا

ظَمُر ِمْثَؾَفو ْٔ و إَذا َأْكَشَل ىَمِصقَدًة ـَمِقيَؾًي َذاَت وُمـُقٍن قَمغَم ىَموومَِقٍي َوَرِوي   ,َوَيْؽِذَب ا وَمَؾْؿ  ؛َأمَّ

ِر اًْمَعوَدُة سمَِلنَّ همَ  ُه ُيـِْشُئ ِمثَْؾَفو ًَمْػًظو َوَمْعـًكدَمْ سَمْؾ ُيْعَؾُؿ سمِوًْمَعوَدِة  ,ْػِرطِ اًْمـؿُ َمَع اًمطُّقِل  ,ػْمَ

ُف َأظَمَذَهو ِمـْفُ  َث طَمِديًثو ـَمِقياًل ومِقِف وُمـُقنٌ  ,َأكَّ َث آظَمُر سمِِؿْثؾِفِ  ,َويَمَذًمَِؽ إَذا طَمدَّ ُف  ؛َوطَمدَّ وَمنِكَّ

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( مو سملم اعمعؽقوملم (0)

 .ذم )خ, ط(: ]يتقاـمموا[ (9)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  12 ُم
 

و َأْن َيُؽقَن َواـَمَلُه قَمَؾقْ  ٌُ ِصْدىًمو ,َأْو َأظَمَذُه ِمـْفُ  ,فِ إمَّ ِريِؼ  ,َأْو َيُؽقَن احْلَِدي ِذِه اًمطَّ َوهِبَ

ُد ضِمَفوشُمُف  ِي َمو شَمَتَعدَّ ـْ اًْمـؿُ ُيْعَؾُؿ ِصْدُق قَمومَّ ِت اًْمـؿَ ْخَتؾَِػُي قَمغَم َهَذا اًْمَقضْمِف ِم َٓ َوإِْن  ,ـُْؼق

ـْ َأطَمُدَهو يَموومًِقو ْرؾَموًمِفِ  ,مَلْ َيُؽ و إِلِ و ًمَِضْعِػ َكوىِمِؾفِ وَ  ,إمَّ .إِمَّ
 (1)

 

ىَموِئُؼ  ًَْمَػوُظ َواًمدَّ ْٕ َٓ شُمْضَبُط سمِِف ا ـْ ِمْثُؾ َهَذا 
تِل]ًَمؽِ [اًمَّ

 (2)
 ,َٓ شُمْعَؾُؿ هِبَِذِه اًمطَِّريِؼ  

ىَموِئِؼ  ًَْمَػوِظ َواًمدَّ ْٕ ًُ هِبَو ِمْثُؾ شمِْؾَؽ ا َتوُج َذًمَِؽ إمَم ـَمِريٍؼ َيْثُب [ًْ صَمَبتَ ]َوهِلََذا  ؛وَماَل حَيْ
 (3)

 

[سمِوًمتََّقاشُمِر هَمْزَوُة سَمْدرٍ ]
 (4)

َو ىَمْبَؾ  , ]همزوة[ َوَأهنَّ
 (5)

ُأطُمدٍ  
(6)

 ,سَمْؾ ُيْعَؾُؿ ىَمْطًعو َأنَّ مَحَْزةَ  ,

ق و ىَمَتَؾ اًْمَقًمِقدَ , َواًْمَقًمِقدِ  ,َوؿَمْقبَيَ  ,َوقُمَبقَْدَة سَمَرُزوا إمَم قمتبي
 ,ْرَكفُ ىمَ َوَأنَّ مَحَْزَة ىَمَتَؾ  ,َوَأنَّ قَمؾِ

[ىَمْركِفِ ]صُمؿَّ ُيَشؽُّ ذِم 
 (7)

.َهْؾ ُهَق قمتبي َأْو ؿَمقَْبيُ  
 (8)

 

                                                 

ومنن يموكً ممـ مراؾمقؾف ضعقػي  ؛هذا مـ طمقٌ اًمشقاهد واعمتوسمعوت, وموعمراؾمقؾ مؼبقًمي ليعـ (0)

ومبعضفؿ يؼبؾفو  ,وإن يموكً اعمراؾمقؾ ًمبعض إئؿي اًمؽبور؛ وشمؽوصمرت أيًضو يدل أن هلو أصؾ

ذم  رمحف اهللمجفقر اًمػؼفوء, ىمول اًمعؿريطل , يمذا قمـد سمـ اعمسقى مثؾ مراؾمقؾ ؾمعقد ,هسمؿػرد

 ًمؾجقيـل: شكظؿ اًمقرىموت»

 رشًَل ـاج ما رواه مـل آحتجـبَل        ؾـّسٔب اؿـذا شًٔد بـ افــ

 .ذم )خ(: ]اًمذي[ (9)

 .ذم )خ(: ]صمبً[ (4)

 .ذم )ط(: ]همزوة سمدر سموًمتقاشمر[ (3)

 .زيودة ذم )خ( (2)

 ومعريمي أطمد يموكً ذم اًمثوًمثي.معريمي سمدر يموكً ذم اًمسـي اًمثوكقي,  (1)

 (.4212ذم )خ(: ]ىمريـف[, يشػم إمم مو أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) (1)

 .(1/431) شاًمػتح»اكظر مو ىموًمف احلوومظ ذم  (8)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  11 ُم
 

التازٓخ ّمعسف٘ الْقائع أصل ٓعسف بُ كجري مً املطائل يف زّاٗ احلدٓح 

 ّيف التفطري، ّالفكُ ّغريٍا:

َْصُؾ َيـَْبِغل َأْن ُيْعَرَف  ْٕ ُف َأْصٌؾ َكوومٌِع ذِم اجْلَْزِم سمِؽَ  ؛َوَهَذا ا ـْ وَمنِكَّ ِت اًْمـؿَ ثػِِم ِم َٓ ـُْؼق

 ٌِ ْؿ َوهَمػْمِ َذًمَِؽ  ,َغوِزياًْمـؿَ وَ  ,َواًمتَّْػِسػمِ  ,ذِم احْلَِدي ـْ َأىْمَقاِل اًمـَّوِس َوَأوْمَعوهِلِ  ؛َوَمو ُيـَْؼُؾ ِم

ـْ  ِذي َيَتَلشمَّك ومِقِف َذًمَِؽ قَم ٌُ اًمَّ [اًمـَّبِلن ]َوهِلََذا إَذا ُرِوَي احْلَِدي
(1)

ـْ َوضْمَفلْمِ  ملسو هيلع هللا ىلص   َمعَ  ,ِم

ظَمِر ضُمِزَم سمَِلكَُّف طَمؼي  ْٔ ـْ ا و مَلْ َيْلظُمْذُه قَم ؾِمقَّاَم إَذا قُمؾَِؿ َأنَّ َكَؼَؾَتُف ًَمْقُسقا  ؛اًْمِعْؾِؿ سمَِلنَّ َأطَمَدمُهَ َٓ

ُد اًْمَؽِذَب  ـْ َيَتَعؿَّ َّ اَم خُيَوُف قَمغَم َأطَمِدِهْؿ اًمـنْسَقوُن َواًْمَغَؾطُ  ,مِم ـْ قَمَرَف  ؛َوإِكَّ وَمنِنَّ َم

حَ  ـِ َمْسُعقدٍ اًمصَّ ـِ يَمْعٍى وأُ  ,وسَمَي يَموسْم يب سْم
(2)

ـِ قُمَؿرَ  , َوَأيِب  ,َوَأيِب ؾَمِعقدٍ  ,َوضَموسمِرٍ  ,َواسْم

ِهؿْ  ُد اًْمَؽِذَب قَمغَم  ,ُهَرْيَرَة َوهَمػْمِ ـْ َيَتَعؿَّ َّ ـْ مِم ْ َيُؽ  مَل
ِ
ء َٓ ـْ َهُم قَمؾَِؿ َيِؼقـًو َأنَّ اًْمَقاطِمَد ِم

ـْ ُهقَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهللَرؾُمقِل  سَمفُ  ,وَمْقىَمُفؿْ  وَمْضاًل قَمؿَّ ـْ ضَمرَّ ـْ طَموِل َم ضُمُؾ ِم ُه  ,يَماَم َيْعَؾُؿ اًمرَّ َوظَمؼَمَ

ُق َأْمَقاَل اًمـَّوسِ  ـْ َيرْسِ َّ ُف ًَمْقَس مِم ـًَي ـَمِقيَؾًي َأكَّ
ًة سَموـمِ ِريَؼ  ,ظِمؼْمَ َوَيْشَفُد  ,َوَيْؼَطُع اًمطَّ

ورِ   .َوَكْحِق َذًمَِؽ  ,سمِوًمزُّ

يَ  ,ـَيِ ِديوًْمـؿَ َويَمَذًمَِؽ اًمتَّوسمُِعقَن سمِ  ومِ  ,َوَمؽَّ ةِ  ,َواًمشَّ ـْ قَمَرَف ِمْثَؾ َأيِب  ؛َواًْمَبٍْمَ وَمنِنَّ َم

نِ  امَّ قَْمَرِج  ,َصوًمٍِح اًمسَّ ْٕ ـِ َيَسورٍ  ,َوا ؿْ  ,َوؾُمَؾْقاَمَن سْم ـِ َأؾْمَؾَؿ َوَأْمَثوهِلِ قَمؾَِؿ ىَمْطًعو  ,َوَزْيِد سْم

ُد اًْمَؽِذَب ذِم ا ـْ َيَتَعؿَّ َّ ُْؿ مَلْ َيُؽقُكقا مِم ٌِ َأهنَّ ـْ ُهَق وَمْقىَمُفؿْ ؛ حْلَِدي ـِ  ,وَمْضاًل قَمؿَّ ِد سْم ِمْثِؾ حُمَؿَّ

                                                 

 .ذم )خ(: ]رؾمقل اهلل[ (0)

وشمورة  ,وشمورة ذم اًمػؼف ,شمورة ذم احلديٌ ,ًمقعؾؿ أن هذا اًمؽتوب يمؾ مو ومقف ومقائد صوومقي: ؾائدة (9)

 .وهمػم ذًمؽ ,وأظمرى ذم أطمقال اًمرضمول ,وأظمرى ذم إصقل سػم,ذم اًمتػ
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دٍ  ,ؾِمػِميـ ـِ حُمَؿَّ ـِ  ,َواًْمَؼوؾِمِؿ سْم  ,َأْو قَمْؾَؼَؿيَ  ,َأْو قُمَبْقَدَة اًمسؾامين ,َسقَِّى اًْمـؿُ َأْو ؾَمِعقِد سْم

ؾَْمَقدِ  ْٕ  .َأْو َكْحِقِهؿْ  ,َأْو ا

ـْ  اَم خُيَوُف قَمغَم اًْمَقاطِمِد ِم وَمنِنَّ اًْمَغَؾَط َواًمـنْسقَوَن يَمثػًِما َمو َيْعِرُض  ؛اًْمَغَؾطِ َوإِكَّ

ْكَسونِ  ًمإِْلِ
(1)

ا , ـْ َذًمَِؽ ضِمد  ـْ ىَمْد قَمَرَف اًمـَّوُس سُمْعَدُه قَم وِظ َم ـْ احْلُػَّ يَماَم قَمَروُمقا طَموَل  ,َوِم

ْعبِلن  ْهِرين  ,اًمشَّ ْهِريُّ ذِم َزَموكِفِ  ؛ؿْ َواًمثَّْقِرين َوَأْمَثوهلِِ  ,وىمتودة ,َوقُمْرَوةَ  ,َواًمزُّ ؾِمقَّاَم اًمزُّ َٓ, 

ُف ىَمْد َيُؼقُل اًْمَؼوِئُؾ  ؛َواًمثَّْقِريُّ ذِم َزَموكِفِ  َٓ ُيْعَرُف ًَمُف هَمَؾٌط  :وَمنِكَّ ْهِريَّ  ـَ ؿِمَفوٍب اًمزُّ إنَّ اسْم

 .َمَع يَمْثَرِة طَمِديثِِف َوؾَمَعِي طِمْػظِفِ 

َّ و ٌَ اًمطَِّقيَؾ إذَ  :َُْهقدُ اْفـ ـْ هَمػْمِ َأنَّ احْلَِدي ـْ َوضْمَفلْمِ خُمَْتؾَِػلْمِ ِم ا ُرِوَي َمَثاًل ِم

َٓ َيُؽقُن ذِم  ؛يَماَم اْمتَـََع َأْن َيُؽقَن يَمِذسًمو ,اْمتَـََع قَمَؾْقِف َأْن َيُؽقَن هَمَؾًطو ؛ُمَقاـَمَلةٍ  وَمنِنَّ اًْمَغَؾَط 

قَميٍ  ٍي ـَمِقيَؾٍي ُمتَـَقن  .َوإِكَّاَم َيُؽقُن ذِم سَمْعِضَفو ,ىِمصَّ

قَميً ومَ  ًي ـَمِقيَؾًي ُمَتـَقن ـْ هَمػْمِ  ,نَِذا َرَوى َهَذا ىِمصَّ ُل ِم َوَّ ْٕ ظَمُر ِمْثَؾاَم َرَواَهو ا ْٔ َوَرَواَهو ا

ـْ هَمػْمِ ُمَقاـَمَلةٍ  ,اْمتَـََع اًْمَغَؾُط ذِم مَجِقِعَفو ؛ُمَقاـَمَلةٍ  َوهِلََذا  ؛يَماَم اْمَتـََع اًْمَؽِذُب ذِم مَجِقِعَفو ِم

اَم َيَؼُع ذِم  يِ  إكَّ  اًمـَّبِلن  ,ِمْثِؾ َذًمَِؽ هَمَؾٌط ذِم سَمْعِض َمو ضَمَرى ذِم اًْمِؼصَّ
ِ
اء  اؿْمؽِمَ

ٌِ ِمْثِؾ طَمِدي

ـْ ضَموسمِرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌَ َصِحقٌح وَمنِنَّ  ؛اًْمَبِعػَم ِم َؾ ـُمُرىَمُف قَمؾَِؿ ىَمْطًعو َأنَّ احْلَِدي ـْ شَمَلمَّ َوإِْن يَموُكقا  ,َم

ـِ  َ َذًمَِؽ اًْمُبَخوِريُّ ذِم  ,ىَمْد اظْمَتَؾُػقا ذِم ِمْؼَداِر اًمثََّؿ شَصِحقِحفِ »َوىَمْد سَملمَّ
 (2)

وَمنِنَّ مُجُْفقَر َمو  ؛

                                                 

ىمد طمصؾ مـفؿ رء مـ  ,وإقمؿش ,وؿمعبي ,مثؾ ؾمػقون اًمثقري ,وظ اًمؽبورػَّ حلُ اطمتك  (0)

؛ ومضاًل قمـ همػمهؿ مـ ريض اهلل قمـفؿوؾمقليت ىمريًبو كامذج مـ أوهوم سمعض اًمصحوسمي  ذًمؽ,

صملم سمعدهؿ,  .ًمؽـ أوهوم احلػوظ يسػمة ؟!ٓ هيؿ مـ اًمـوس ـْ مَ وَ  اعمحدن

 .(9108سمرىمؿ ) (9)
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ىَموًَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـَّبِلَّ  مِمَّو ُيْؼَطُع سمَِلنَّ  شُمْسؾِؿٍ »وَ  شاًْمُبَخوِرين »ذِم 
(1)

ـْ َهَذا  ؛ َنَّ هَموًمَِبُف ِم
[اًمـَّْحقِ ]ِٕ

 

(2)
وُه َأْهُؾ اًْمِعْؾِؿ سمِوًْمَؼُبقِل َواًمتَّْصِديِؼ  ؛ ُف ىَمْد شَمَؾؼَّ َكَّ

ِٕ َتِؿُع قَمغَم ظَمَطلٍ , َو َٓ دَمْ ُي  ُمَّ ْٕ َوا
(3)

وَمَؾْق  ؛

                                                 

 ةإٓ أطموديٌ يسػم ؛صحوح شصحقحقفام»ذم أن أطموديٌ اًمبخوري ومسؾؿ قمغم اإلمجوع ىموئؿ  (0)

 ., وهذه اعمـتؼدة ًمقسً مّطرطميكتؼدهو احلػوظا

( كؼاًل قمـ اسمـ إؾمحوق 0/22) شومتح اعمغقٌ»ذم  رمحف اهللاإلموم اًمسخووي  قال

ـَْعي جمؿعقن قمغم أن إظمبور اًمتل اؿمتؿؾ قمؾقفو اًمصحقحون مؼطققمي آؾمػرائقـل: أهؾ اًم صن

سمصحي أصقهلو, ومتقهنو, وٓ حيصؾ اخلالف ومقفو سمحول, وإن طمصؾ ومذاك اظمتالف ذم 

ـمرىمفو, ورواهتو, ومؿـ ظموًمػ طمؽؿف ظمؼًما مـفو, وًمقس ًمف ؾموئغ ًمؾخؼم؛ كؼضـو طمؽؿف؛ ٕن 

 هذه إظمبور شمؾؼتفو إمي سموًمؼبقل.اهـ

 .ػم مقضمقد ذم )خ(هم (9)

 ,(4221أظمرضمف اًمؽممذي, واسمـ موضمف رىمؿ ) ,طمديٌ صحقح شفةََل  َض َذ ظَ  ةإمَّ  ٓ َتتّعُ »  (4)

 ؛شظذ ضَلفة»سمؾػظ: أمو (, 9988رىمؿ ) شاعمؼوصد احلسـي»وؾموق ـمرىمف اًمسخووي ذم 

ظذ » :هبذا اًمؾػظوموحلديٌ  نٍ؛ٓ دمتؿع قمغم ضالًمي, وأمو قمغم ظمطذم أهنو وموحلديٌ صموسمً 

وٓ  ,ىموئؿ قمغم ذًمؽ أيًضو أهنو ٓ دمتؿع قمغم ضالًميشمػوق قمومي اًمعؾامء اًمؽـ  ,ضعػومقف  شٍ٘ خى

 ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ﴿ًمؼقل اهلل شمعومم:  نٍ؛دمتؿع قمغم ظمط

حتريؿ خموًمػي ومػل هذه أيي ؿمدة  ,[002اًمـسوء:]﴾ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

واهلل قمزوضمؾ ٓ يقضمى قمغم قمبوده ؾمؾقك ؾمبقؾ  ,ن متوسمعي ؾمبقؾفؿ واضمىأؾمبقؾ اعمممـلم, و

مو حيتؿؾ ظمطمه, وإكام أمرهؿ سمؾزوم مو ذم ًمزومف قمصؿي هلؿ مـ اًمنم, وىمقل اهلل شمعومم: 

اًمعدل اخلقور, ومؾفذه اًمتزيمقي اإلهلقي ٓ  :واًمقؾمط ,[034اًمبؼرة:]﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

إمجوقمفؿ إكف يضؾ أو خيطئ, وًمق يمون إمجوقمفؿ يضؾ أو خيطئ ىمد خيطئقن ذم  جيقز اًمؼقل قمغم

 ؿمفداء ذم أرضف قمغم ظمؾؼف يقم اًمؼقومي. اًمشفودة عمو ضمعؾفؿ اهلُل

ب اإلموم اًمبخوري   ڤ ڤ ڤ﴿سموب ] شآقمتصوم»ذم يمتوب  رمحف اهللوىمد سمقَّ

د اخلدري سمؾزوم اجلامقمي وهؿ أهؾ اًمعؾؿ, وؾموق طمديٌ أيب ؾمعقملسو هيلع هللا ىلص وأمر اًمـبل  [﴾ڤ

ُتفُ »ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـبل  , ريض اهلل قمـف ُٕقٌح َوُأمَّ قُل اهللُ ،َُيِلُء  َُ َٔ اَػ  َؾ ًَ َت  :َت ٌْ َِّ قُل  ؟َهْؾ َب َُ َٔ  :َؾ
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َْمرِ  ْٕ ٌُ يَمِذسًمو ذِم َكْػِس ا ُمَّ  ,يَموَن احْلَِدي ْٕ ىَمٌي ًَمُف ىَموسمَِؾٌي ًَمفُ َوا ًَمَؽوُكقا ىَمْد َأمْجَُعقا قَمغَم  ؛ُي ُمَصدن

َْمِر يَمِذٌب  ْٕ َوإِْن يُمـَّو  ,َوَذًمَِؽ مُمَْتـِعٌ  ؛َوَهَذا إمْجَوٌع قَمغَم اخْلََطنِ  ,شَمْصِديِؼ َمو ُهَق ذِم َكْػِس ا

ُز اخْلََطلَ  مْجَوِع ُكَجقن ـُ سمُِدوِن اإْلِ [َأوْ ] ,َكْح
 (1)

وَمُفَق يَمَتْجِقيِزَكو ىَمبَْؾ َأْن  ؛غَم اخْلؼََمِ اًْمَؽِذَب قمَ  

مْجَوَع قَمغَم اًمْ  ًَ سمَِظوِهرٍ َكْعَؾَؿ اإْلِ ِذي صَمَب ـِ  ,َأْو ىِمَقوٍس فَمـنل   ,ِعْؾِؿ اًمَّ َأْن َيُؽقَن احْلَؼُّ ذِم اًْمَبوـمِ

ًٌ سَموـمِـًو َوفَموِهًرا ضَمَزْمـَو سمَِلنَّ  ؛وَمنَِذا َأمْجَُعقا قَمغَم احْلُْؽؿِ  ,سمِِخاَلِف َمو اقْمَتَؼْدَكوهُ   .احْلُْؽَؿ صَموسمِ

 خرب الْاحد العدل ٓفٔد العله:

ْتُف  َقاِئِػ قَمغَم َأنَّ ظَمؼَمَ اًْمَقاطِمِد إَذا شَمَؾؼَّ ـْ مَجِقِع اًمطَّ َوهِلََذا يَموَن مُجُْفقُر َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ ِم

ُي سمِوًْمَؼُبقِل شَمْصِديًؼو ًَمفُ  ُمَّ ْٕ ُف يُ  ,َأْو قَمَؿاًل سمِفِ  ,ا ِذي َذيَمَرُه  ,قضِمُى اًْمِعْؾؿَ َأكَّ َوَهَذا ُهَق اًمَّ

ـْ َأْصَحوِب َأيِب طَمـِقَػيَ اًْمـؿُ  وومِِعلن  ,َوَموًمٍِؽ  ,َصـنُػقَن ذِم ُأُصقِل اًْمِػْؼِف ِم  ؛َوَأمْحَد ,َواًمشَّ

ـْ  قَؾًي ِم
َّٓ ومِْرىَمًي ىَمؾِ ـْ َأْهِؾ اًْمَؽاَل اًْمـؿُ إ َبُعقا ذِم َذًمَِؽ ـَموِئَػًي ِم ـَ اشمَّ ِري ِم َأْكَؽُروا َذًمَِؽ َتَلظمن

(2)
, 

                                                 

ؿْ  ًَ تِفِ  .َأْي َربِّ  ،َٕ ُمَّ
ِٕ قُل  َُ َٔ ؿْ  :َؾ ُُ ٌَ َِّ قُفقنَ  ؟َهْؾ َب َُ َٔ َٕ  ،َٓ  :َؾ ـْ  ا ِم َٕ ُْقٍح  .بِل  َما َجاَء قُل فِ َُ َٔ ـْ  :َؾ َم

ُد َفَؽ  َٓ قُل  ؟َيْن َُ َٔ ٌد  :َؾ َّّ ُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصُِمَ غَ  .َوُأمَّ َِّ ُف َؿْد َب َّٕ ُد َأ َٓ ُرهُ  ،َؾَْْن ـْ  ڤ: ﴿َوُهَق َؿْقُفُف َجؾَّ ِذ

ْدُل  ،﴾ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ًَ  .شَواْفَقَشُط اْف

 ومؼته ذًمؽ :﴾ڤ ڤ ﴿( 04/401ذم ذطمف ) رمحف اهلل احلوومظ اسمـ طمجر قال

ًٓ  نأهنؿ قمصؿقا مـ اخلط  .اهـ اعمرادوومعاًل  ومقام أمجعقا قمؾقف ىمق

(: وإذا أمجع أهؾ 08/01) شجمؿقع اًمػتووى»يمام ذم  رمحف اهللؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  وقال

اًمعؾؿ قمغم رء ومسوئر إمي شمبع هلؿ, ومنمجوقمفؿ معصقم ٓ جيقز أن جيؿعقا قمغم ظمطنٍ.اهـ, واكظر 

 .(9/118ًمؾشػمازي ) شذح اًمُّؾؿع»(, و311-1/311سمـ شمقؿقي )ٓ شمـفوج اًمسـي اًمـبقيي»

 .ذم )خ(: ]و[ (0)

 ِق قْ سمعد ؾَم  ( ـمبعي دار احلدي0/018ٌ) شاإلطمؽوم», ىمول اسمـ طمزم ذم هذا هق اًمؼقل اعمعتؼم (9) 

 اهـ.ملسو هيلع هللا ىلصىمول: ومصح هبذا إمجوع إمي قمغم ىمبقل ظمؼم اًمقاطمد اًمثؼي قمـ اًمـبل  ,إدًمي ذم ذًمؽ

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  81 ُم
 

ـْ َأْهِؾ اًْمَؽاَلِم َأْو َأيْمَثِرِهْؿ ُيَقاومُِؼقَن اًْمُػَؼَفوءَ  َـّ يَمثػًِما ِم
ٌِ  ,َوًَمؽِ َؾَػ  ,َوَأْهَؾ احْلَِدي َواًمسَّ

يِ  ,قَمغَم َذًمَِؽ  ؿَْمَعِريَّ ْٕ ـِ ومقرك ,يَمَليِب إؾْمَحوَق  ,َوُهَق ىَمْقُل َأيْمثَِر ا ـُ اًْمَبوىمِ  ,َواسْم و اسْم اَليِن َوَأمَّ

ِذي َأْكَؽَر َذًمَِؽ  [َوشَمبَِعفُ ] ,وَمُفَق اًمَّ
 (1)

ـِ قَمِؼقؾٍ  ,َوَأيِب طَموِمدٍ  ,َعوزِم اًْمـؿَ ِمْثُؾ َأيِب   ـِ  ,َواسْم َواسْم

ـِ اخْلَطِقِى  ,اجْلَْقِزين    ,وأمدي ,َواسْم
ِ
ء َٓ ْقُخ  ,َوَكْحِق َهُم ِذي َذيَمَرُه اًمشَّ ُل ُهَق اًمَّ َوَّ ْٕ َوا

قنِى  َوَأسُمق ,َأسُمق طَموِمدٍ  وومِِعقَّيِ  ,َوَأسُمق إؾْمَحوَق  ,اًمطَّ ِي اًمشَّ ـْ َأِئؿَّ ِذي َذيَمَرُه  ,َوَأْمَثوًُمُف ِم َوُهَق اًمَّ

ـْ  وِب َوَأْمَثوًُمُف ِم قَّيِ اًْمـاَم اًْمَؼويِض قَمْبُد اًْمَقهَّ
 .ًمِؽِ

ا ,َوَأسُمق اخْلَطَّوِب  ,َوُهَق اًمَِّذي َذيَمَرُه َأسُمق َيْعغَم  ـُ اًمزَّ ـِ سْم َوَأْمَثوهُلُْؿ  ,هُمقيِن َوَأسُمق احْلََس

قَّيِ 
ـْ احْلَـَْبؾِ ـْ احْلَـَِػقَّيِ  ,ِم ظْمِزُّ َوَأْمَثوًُمُف ِم َ ـِ اًمرسَّ ي ِذي َذيَمَرُه ؿَمْؿُس اًمدن َوإَِذا يَموَن  ,َوُهَق اًمَّ

مْجَوُع قَمغَم شَمْصِديِؼ اخْلؼََمِ ُمقضِمًبو ًمِْؾَؼْطِع سمِفِ  قْمتَِبوُر ذِم َذًمَِؽ سمِنمِْجَوِع أَ  ؛اإْلِ
ِٓ ْهِؾ اًْمِعْؾِؿ وَمو

 ٌِ سمِوحْلَِدي
(2)

َْمِر  , ْٕ طَْمَؽوِم سمِنمِْجَوِع َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ سمِو ْٕ مْجَوِع قَمغَم ا قْمتَِبوَر ذِم اإْلِ
ِٓ يَماَم َأنَّ ا

سَموطَميِ   .َواًمـَّْفِل َواإْلِ

َد اًمطُُّرِق َمَع قَمَدِم اًمتََّشوقُمرِ  :ْؼُصقُد ُهـَواًْمـؿَ و شمنَػوِق ذِم اًْمَعوَدِة ُيقضِمُى  َأنَّ شَمَعدُّ
ِٓ َأْو ا

َـّ َهَذا ُيـْتََػُع سمِِف يَمثػًِما ــُْؼقِل؛ ًمَ اًْمـؿَ اًْمِعْؾَؿ سمَِؿْضُؿقِن  [ذِم ]ِؽ
 (3)

 .َقاِل اًمـَّوىِمؾِلمَ ـقِمْؾِؿ َأطْم  

                                                 

 قمـ اعمتؼدملم. إمجوقًمو شاًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي» ؿ ذموكؼؾف اسمـ اًمؼق

ومقام يتعؾؼ سمعؾؿ احلديٌ رء  ,واحلوومظ سمـ طمجر ,وذم يمتى سمعض اعمتلظمريـ يموخلطقى

 إن ظمؼم اًمقاطمد وًمق يمون صحقًحومـ يؼقل:  ,مـ اًمتلصمر سمعؾامء اًمؽالم ذم هذه اعمسلًمي يمام شمرى

 وهذا ىمقل سموـمؾ. .إكام يػقد اًمظـ

 .ذم )خ(: ]واشمبعف[ (0)

 ؛ ومؾؽؾ ومـ رضموًمف.ذم ؿممون احلديٌ يعود إمر إمم إمجوع اعمحدصملم (9)

 .ذم )خ, ط(: ]مـ[ (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  80 ُم
 

ْجُفقلِ اًْمـؿَ اَيِي َوذِم ِمْثِؾ َهَذا ُيـَْتَػُع سمِِروَ 
(1)

ْػظِ  , قنِئ احْلِ ٌِ  ,َواًمسَّ َوسمِوحْلَِدي

 .َوَكْحِق َذًمَِؽ  ,ْرؾَمؾِ اًْمـؿُ 

ٌِ َوَيُؼقًُمقنَ  طََموِدي ْٕ ُف َيْصُؾُح  :َوهِلََذا يَموَن َأْهُؾ اًْمِعْؾِؿ َيْؽُتُبقَن ِمْثَؾ َهِذِه ا إكَّ

هِ  َٓ َيْصُؾُح ًمَِغػْمِ قْمتَِبوِر َمو  ِٓ َقاِهِد َوا  .ًمِؾشَّ

هُ  :ىَموَل َأمْحَد قَْمَتؼِمَ
ِٕ ضُمِؾ  ٌَ اًمرَّ  .ىَمْد َأيْمُتُى طَمِدي

قَعَي ىَمويِض ِمٍْمَ  اهللَعْبدِ ـَوَمثََّؾ َهَذا سمِ  ـِ هَلِ ـْ َأيْمَثِر اًمـَّوِس طَمِديًثو ؛سْم ُف يَموَن ِم  ,وَمنِكَّ

ـْ ظِمَقوِر اًمـَّوسِ وَ  اِق يُمُتبِِف َوىَمَع ذِم طَمِديثِِف  ؛ِم ـْ سمَِسَبِى اطْمؽِمَ
ِر هَمَؾطٌ اًْمـؿُ ًَمؽِ وَمَصوَر  ,َتَلظمن

ُن هُ  ,ُر سمَِذًمَِؽ َوَيْسَتْشِفُد سمِفِ ـَيْعَتبِ  ـُ ؾَمْعدٍ ـَويَمثػًِما َمو َيْؼؽَمِ ٌُ سْم ْق ٌُ طُم  ,َق َواًمؾَّ ْق ٌي ـجَّ ـَواًمؾَّ

ًٌ إَمومٌ  .صَمَب
 (2)

 

                                                 

كتػوع شمطؿئـ ًمالٓ أمو جمفقل اًمعلم وموًمـػس , ػع سمروايي جمفقل احلول ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوتتَ ـْيُ  (0)

َـِّي يمقكف مؽمويًمو أو يمذاسًمو,سمروايتف ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت جمفقل اًمعلم اعمقصقف إٓ  ؛ ًمِـَؿَظ

, أو ىمويض يمذا, هذا اًمؼقل اؿمتؿؾ قمغم رء مـ معرومي أموم مسجد يمذايستشفد سمروايتف, مثؾ 

, ودء احلػظ يستشفد سمروايتف قمـد قمومي أهؾ احلديٌ, ويمذا  ًٓ قمقـف, أمو طموًمف ومال يزال جمفق

واًمزهري,  اعمرؾمؾ مو مل يؽـ مـ مراؾمقؾ صغور اًمتوسمعلم اًمتل هل ضعقػي, يمؿراؾمقؾ احلسـ,

 .رمحف اهللًمؾذهبل  شاعمقىمظي»واحلؿقدي, وىمتودة؛ ومنهنو ؿمبف معضالت يمام ذم 

 شاًمتبقلم جلفوٓت اًمديمتقر أمحد سمـ كٍم اهلل صؼمي»ل اسمـ هلقعي ذم يمتوسمـو طموشمؾّخص ًمـو مـ  (9)

 ن اًمؼدح ذم قمبداهلل سمـ هلقعي مـ وضمقه:أ( 23حتً احلديٌ )

 اق يمتبف وسمعد ذًمؽ.كف ُضعػ ىمبؾ اطمؽمأ -9  كف شُمرك.أ -0

كف ؿمديد اًمتدًمقس قمـ اًمضعػوء مذيمقر مـ اًمطبؼي اخلومسي اًمتل مجع أصحوهبو مع أ -4

 تدًمقس ضعًػو.اًم



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  89 ُم
 

ِذي ومِقِف ؾُمقُء طِمْػظٍ َويمَ  ٌِ اًمَّ وَن سمَِحِدي ُْؿ َيْسَتْشِفُدوَن َوَيْعَتؼِمُ ُْؿ َأْيًضو  ؛اَم َأهنَّ وَمنهِنَّ

ػُ  ٌِ اًمثنؼَ ــْ طَم ـقَن مِ ـُيَضعن يِ ـِدي
(1)

َ ًمَ ـَأؿْمقَ  ,وسمِطِ ـاًمضَّ  ,ُدوِق ـاًمصَّ  , ُف ]ُفْؿ ـوَء شَمَبلمَّ َأكَّ

[هَمؾِطَ 
 (2)

قَن   قَن َهَذا ,هِبَوومِقَفو سمُِلُمقِر َيْسَتِدًمُّ ٌِ  :َوُيَسؿُّ  .قِمْؾَؿ قِمَؾِؾ احْلَِدي

ِف قُمُؾقِمِفؿْ  ـْ َأْذَ ٌُ ىَمْد َرَواُه صمَِؼٌي َضوسمِطٌ  ,َوُهَق ِم ٌُ َيُؽقُن احْلَِدي َوهَمؾَِط  ,سمَِحْق

.َوهَمَؾُطُف ومِقِف قُمِرَف  ,ومِقفِ 
(3)

 

                                                 

ومـ هذا اًمبوب مـ يؽقن صمؼي ويضعػ ذم سمعض إئؿي, مثؾ قمبداًمقاطمد سمـ زيود ذم  (0)

 ,لماًمثقري, وؾمػقون سمـ طمسذم ؾمػقون  يطمذيػي اًمـفدوأسمق  ,ي سمـ قمؼبيوىمبقص ,إقمؿش

؛ طمقٌ يؽقن هذا اًمراوي وؾمؾقامن سمـ يمثػم ومجوقمي كحقهؿ ذم اًمزهري, وهذا مـ قمؾؿ اًمعؾؾ

و وؿمقخ اإلؾمالم كػسف ىمد ضعػ اسمـ هلقعي ذم  .سمف, إٓ قمـ سمعض مشوخيف ومقضعػ ومقفؿ حمتج 

( حتً طمديٌ مـ ـمريؼ اسمـ هلقعي, قمـ 932-0/938) شاىمتضوء اًمٍماط اعمستؼقؿ»يمتوسمف 

ه, أن رؾمقل اهلل قمؿرو سمـ ؿمعقى, قمـ أسم , ش...فٔس مْا مـ تنبف بٌرٕا»ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص قف, قمـ ضمدن

 واقمتؼمه إكام يصؾح ذم اًمشقاهد سمدون شمػصقؾ ذم طمديثف اعمتؼدم واعمتلظمر.

: هذا احلديٌ قمـ اسمـ هلقعي, ومل يرومعف, وهذا وإن يمون ومقف رمحف اهللؿمقخ اإلؾمالم  قال

, وطمديٌ اسمـ هلقعي شم ؾٓق مْٓؿ...ومـ تنبف بَق»ضعٌػ ومؼد شمؼدم أن احلديٌ اعمرومقع: 

 يصؾح ًمالقمتضود, يمذا يمون يؼقل أمحد وهمػمه.اهـ

 .ومعـك )يصؾح ًمالقمتضود(, أي: يصؾح ذم اًمشقاهد قموضًدا ًمغػمه, وٓ يصؾح ًمالقمتامد سمذاشمف

 .ذم )خ, ط(: ]همؾطف[ (9)

سفؿ ومصؾ ىمقم صمؼوت ذم أكػ]( ذم 9/212) شمؾحؼ قمؾؾ اًمؽممذي»ذيمر اإلموم اسمـ رضمى ذم  (4)

ممـ ُضعػ ذم سمعض اًمشققخ وهق  [, وذيمر قمدًداًمؽـ طمديثفؿ قمـ سمعض اًمشققخ ومقف ضعػ

( )حتؼقؼ كقر اًمديـ قمؽم(: أن طمذاق احلػوظ ًمؽثرة ممورؾمتفؿ 9/121صمؼي, وذيمر ذم )

هلؿ ومفؿ ظموص يػفؿقن سمف أن هذا  ,وأطموديٌ يمؾ واطمد مـفؿ ,ًمؾحديٌ ومعرومتفؿ اًمرضمول

 , ومقعؾؿقن إطموديٌ سمذًمؽ.طمديٌ ومالن احلديٌ يشبف طمديٌ ومالن وٓ يشبف



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  84 ُم
 

 :ّذكس بعض أٍّاو األئن٘ تصّج مٔنْى٘ ٍّْ حالل ملسو هيلع هللا ىلصالييب 

و سمَِسَبِى فمَ  َج َمْقُؿقَكَي َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَم قَمَروُمقا َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ,وِهرٍ إمَّ طَماَلٌل ] شَمَزوَّ
(1)

], 

ًِ َريمْ ــل اًمْ ـِغمَّ ومــُف َص ـَوَأكَّ  َعَتلْمِ ــبَْق
(1)

ـِ قَمبَّ ــَعُؾقا ِرَوايَ ــَوضَم  , ضمِ تَ ـوٍس ًمِ ـَي اسْم َفو ـَزوُّ
                                                 

 .ذم )خ(: ]حمرم[ (0)

 ( مـ طمديٌ اسمـ قمبوس0301(, ومسؾؿ )0841أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )واحلديٌ 

 .ريض اهلل قمـفام

وأمو كؽوح اعمحرم ومثبً قمـف ذم (: 2/019) شزاد اعمعود»ذم  رمحف اهلل اسمـ اًمؼقؿ قال

ٓ » ملسو هيلع هللا ىلص: ىمول رؾمقل اهلل :ىمول , قمـف ريض اهللمـ روايي قمثامن سمـ قمػون  شصحقح مسؾؿ»

؟ ومؼول اسمـ أو طمراموً  هؾ شمزوج مقؿقكي طمالًٓ ملسو هيلع هللا ىلص واظمتؾػ قمـف , شُْحوٓ يُ  حرمُ ُّ ـافْ  ُُْح يَ 

وىمقل أيب  .ويمـً اًمرؾمقل سمقـفام ,شمزوضمفو طمالًٓ  :وىمول أسمق راومع .قمبوس: شمزوضمفو حمرمو

واسمـ قمبوس مل يؽـ طمقـئذ ممـ  ,و سموًمغً إذ ذاك يمون رضماًل أكف  أحدها: ,راومع أرضمح ًمعدة أوضمف

أكف يمون  افثاين: .لسمق راومع إذ ذاك يمون أطمػظ مـفـوم ,سمؾ يمون ًمف كحق اًمعنم ؾمـلم ,سمؾغ احلؾؿ

وىمد  ,ومفق أقمؾؿ سمف مـف سمال ؿمؽ ؛احلديٌ ارَ وقمغم يده دَ  ,وسمقـفو ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل سملم رؾمقل اهلل 

 :افثافثسمؾ سموذه سمـػسف.  ,ومل يـؼؾف قمـ همػمه ,قؼـأؿمور سمـػسف إمم هذا إؿمورة متحؼؼ ًمف ومت

ويمون اسمـ قمبوس إذ ذاك , ومنهنو يموكً قمؿرة اًمؼضقي ؛أن اسمـ قمبوس مل يؽـ معف ذم شمؾؽ اًمعؿرة

 .وإكام ؾمؿع اًمؼصي مـ همػم طمضقر مـف هلو ,مـ اعمستضعػلم اًمذيـ قمذرهؿ اهلل مـ اًمقًمدان

وطمؾؼ صمؿ  ,صمؿ ؾمعك سملم اًمصػو واعمروة ,طملم دظمؾ مؽي سمدأ سموًمطقاف سموًمبقًملسو هيلع هللا ىلص أكف  :افرابع

وٓ  ,وٓ سمدأ سموًمتزويٍ هبو ىمبؾ اًمطقاف سموًمبقً ,اعمعؾقم أكف مل يتزوج هبو ذم ـمريؼف ـَ مِ وَ  ,طمؾ

أن  :اْلامس .ومصح ىمقل أيب راومع يؼقـو ,هذا مـ اعمعؾقم أكف مل يؼع ,شمزوج ذم طمول ـمقاومف

ـَ طُ ؾَّ همَ  ريض اهلل قمـفؿاًمصحوسمي  أن ىمقل أيب راومع  :افسادس .طقا أسمو راومعومل يغؾ ,قمبوس قا اسم

وهق مستؾزم ٕطمد  ,وىمقل اسمـ قمبوس خيوًمػف .قمـ كؽوح اعمحرمملسو هيلع هللا ىلص ًمـفل اًمـبل  مقاومٌؼ 

 ال إمريـ خموًمٌػ يمِ وَ  ,وسمجقاز اًمـؽوح حمرمً ملسو هيلع هللا ىلص وإمو ًمتخصقص اًمـبل  ,إمو ًمـسخف :أمريـ

ٕصؿ ؿمفد أن رؾمقل أن اسمـ أظمتفو يزيد سمـ ا :افسابع .ؼبؾومال يُ  ,ًمقس قمؾقف دًمقؾ ,ًمألصؾ

ًٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   .. ذيمره مسؾؿوظموًمي اسمـ قمبوس ,ويموكً ظموًمتل :ىمول ,شمزوضمفو طمال
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[َراًموـطَم ]
 (2)

ْؿ ُيَصؾن ـْقكِِف ًمَ ـَوًمِؽَ  ؛
(3)

َر ـتَؿَ ـَذًمَِؽ َأكَُّف اقمْ ـَويمَ  ,َؾطُ ـقِف اًْمغَ ـَع ومِ ـو َوىمَ ـؿَّ ـمِ  

,رٍ ـؿَ ـَأْرسَمَع قمُ 
(4)

ـِ قمُ ـقا َأنَّ ىمَ ـؾِؿُ ـَوقمَ   ُف اقمْ  :رَ ـؿَ ـْقَل اسْم .ٍى ـَر ذِم َرضَم ـَتؿَ ـإكَّ
(5)

مِمَّو َوىَمَع ومِقِف  

                                                 

 شاعمسـد»ذم أمحد يمام قمـد اإلموم  رمحف اهللًمؾشقخ مؼبؾ  شاجلومع اًمصحقح»وهق صموسمً ذم  (0)

ـُ َمْفِدي  : (314/ص 41)ج ـِ سْم مْحَ صَمـَو قَمْبُد اًمرَّ ـُ ُمقؾَمك ,طَمدَّ ـُ سْم َٓ  ,َوطَمْس ـُ  :ىَمو وُد سْم صَمـَو مَحَّ طَمدَّ

ـِ قُمْرَوةَ  ,ؾَمَؾَؿيَ  ـْ ِهَشوِم سْم ـْ َأسمِقفِ  ,قَم ـِ ـَمْؾَحيَ  ,قَم ـْ قُمْثاَمَن سْم َْٔت  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ افَّْبِلَّ  ,قَم َؾَهذَّ  ،َدَخَؾ اْفَب

َتْغِ  ًَ ـْ اِريَ  ،َر  .شَتْغِ ِوَجاَهَؽ ِحَغ َتْدُخُؾ َبْغَ افسَّ

ذيمر  :(0492طمديٌ رىمؿ ) شذح صحقح مسؾؿ»ذم  رمحف اهلل وىمول اإلموم اًمـقوي

دخؾ افًُبة وصذ ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  , ريض اهلل قمـف ذم اًمبوب سملؾموكقده قمـ سمالل رمحف اهلل مسؾؿ

 .دظا ْم ٕقاحٔٓا ومل يهؾ ملسو هيلع هللا ىلصإٔف  :ريض اهلل قمـفوسمنؾمـوده قمـ أؾمومي  .ؾٔٓا بغ افًّقديـ

ومقاضمى شمرضمقحف,  ,ً, ومؿعف زيودة قمؾؿبِ ثْ ٕكف مُ  ؛يٌ قمغم إظمذ سمروايي سماللوأمجع أهؾ احلد

واعمراد اًمصالة اعمعفقدة ذات اًمريمقع, واًمسجقد, وهلذا ىمول اسمـ قمؿر: وكسقً أن أؾملًمف: يمؿ 

أؾمومي ومسببف أهنؿ عمو دظمؾقا اًمؽعبي أهمؾؼقا اًمبوب, واؿمتغؾقا سموًمدقموء, ومرأى  لصغم؟ وأمو كػ

ذم  ملسو هيلع هللا ىلص, صمؿ اؿمتغؾ أؾمومي سموًمدقموء ذم كوطمقي مـ كقاطمل اًمبقً, واًمـبل يدقمق ملسو هيلع هللا ىلصأؾمومي اًمـبل 

ًمؼرسمف, ومل يره أؾمومي ًمبعده  ؛ومرآه سمالل ,ملسو هيلع هللا ىلصكوطمقي أظمرى, وسمالل ىمريى مـف, صمؿ صغم اًمـبل 

إلهمالق اًمبوب مع سمعده واؿمتغوًمف سموًمدقموء,  ؛ومؾؿ يرهو أؾمومي ,واؿمتغوًمف, ويموكً صالة ظمػقػي

 .واهلل أقمؾؿ ,وملظمؼم هبو  ,سمالل ومحؼؼفو وضموز ًمف كػقفو قمؿال سمظـف, وأمو

(9) ] ًٓ  .ذم )خ(: ]طمال

 .(0441(, ومسؾؿ )428أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ) (4)

 .(0112, 0118أظمرضمف اًمبخوري ) (3)

(, 0112يمام شمرى, ومؾقس سمقهؿ, وأظمرضمف ) شاًمصحقح»(, ومفذا صموسمً ذم 0118أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ ) (2)

(, ومسؾؿ 0112, أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ ) اهلل قمـفوريض( ومو سمعده قمـ قموئشي 0922ومسؾؿ )

 .سموًمرىمؿ اًمسوسمؼ

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  82 ُم
 

                                                 

صَمـَو َهوُرونُ (: 0922طمديٌ رىمؿ ) رمحف اهللاإلموم مسؾؿ  قال ـُ قَمْبِداهلل وطَمدَّ َكو  ,سْم َأظْمؼَمَ

دُ  ؾَمويِنُّ  حُمَؿَّ ـُ سَمْؽٍر اًْمؼُمْ ٍٍ  ,سْم ـُ ضُمَرْي َكو اسْم ؼِمُ  :ىَموَل  ,َأظْمؼَمَ ًُ قَمَطوًء خُيْ ـُ  :وَل ىمَ  ,ؾَمِؿْع يِن قُمْرَوُة سْم َأظْمؼَمَ

سَمػْمِ  ـِ : ىَموَل  ,اًمزُّ ـُ قُمَؿَر ُمْسَتـَِدْي ًُ َأَكو َواسْم َقاِك  ,إِمَم طُمْجَرِة قَموئَِشيَ  يُمـْ و سمِوًمسن هَبَ و ًَمـَْسَؿُع رَضْ َوإِكَّ

ُـّ  ًُ  :ىَموَل  ,شَمْسَت ـِ َيو َأسَمو قَمبْ  :وَمُؼْؾ مْحَ ًُ ًمَِعوئَِشيَ  .َكَعؿْ  :ىَموَل  ؟ذِم َرضَمٍى ملسو هيلع هللا ىلص اقْمَتَؿَر اًمـَّبِلُّ  ,ِد اًمرَّ  :وَمُؼْؾ

َتوهُ  ْي أَ  ـِ  ,ُأمَّ مْحَ َٓ شَمْسَؿِعلَم َمو َيُؼقُل َأسُمق قَمْبِداًمرَّ ًْ  ؟َأ ًُ  ؟َوَمو َيُؼقُل  :ىَموًَم اقْمَتَؿَر اًمـَّبِلُّ  :َيُؼقُل  :ىُمْؾ

ًْ  ؟ذِم َرضَمٍى  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ  اهللُ  َيْغِػُر  :وَمَؼوًَم مْحَ يَِب قَمْبِد اًمرَّ
َوَمو اقْمَتَؿَر  ,ًَمَعْؿِري َمو اقْمَتَؿَر ذِم َرضَمٍى  ,ِٕ

ُف ًمَ  َّٓ َوإِكَّ ـْ قُمْؿَرٍة إِ ـُ قُمَؿَر َيْسَؿُع وَماَم ىَموَل  :ىَموَل  .َؿَعفُ ـِم َٓ َكَعؿْ  .َٓ  :َواسْم ًَ  .َو  .ؾَمَؽ

وأمو ىمقل اسمـ (: 0922حلديٌ رىمؿ ) شذح مسؾؿ»ذم  رمحف اهللاًمـقوي  اإلمومقال 

ىمول  ,وؾمؽً اسمـ قمؿر طملم أكؽرشمف ,ومؼد أكؽرشمف قموئشي (,إن إطمداهـ ذم رضمى)قمؿر: 

وهلذا ؾمؽً قمـ اإلكؽور قمغم قموئشي  ؛أو ؿمؽ ,أو كز ,اًمعؾامء: هذا يدل قمغم أكف اؿمتبف قمؾقف

وأمو اًمؼويض  .ومراضمعتفو سموًمؽالم , ومفذا اًمذي ذيمرشمف هق اًمصقاب اًمذي يتعلم اعمصػم إًمقف

ىمول :  .وومقدل قمغم أكف يمون ىموركً  ,ومؼول: ذيمر أكس أن اًمعؿرة اًمراسمعي يموكً مع طمجتف ,وضقمق

ا, وهذا يرد دً رِ ػْ يمون مُ  ملسو هيلع هللا ىلصىمول: وىمد ىمؾـو: إن اًمصحقح أن اًمـبل  .وىمد رده يمثػم مـ اًمصحوسمي

ر. ىمول: وٓ يعؾؿ ؿَ ومحصؾ أن اًمصحقح صمالث قمُ  ؛ىمقل أكس, وردت قموئشي ىمقل اسمـ قمؿر

هذا  .قمغم أهنـ صمالث قمؿر شنِ اعمقـم»ٓ مو ذيمركوه. ىمول: واقمتؿد موًمؽ ذم اقمتامر إ ملسو هيلع هللا ىلصًمؾـبل 

اقمتؿر أرسمع قمؿر يمام  ملسو هيلع هللا ىلصسمؾ سموـمؾ, واًمصقاب أكف  ,آظمر يمالم اًمؼويض , وهق ىمقل ضعقػ

وأمو ىمقًمف: إن  ,وضمزمو اًمروايي سمف, ومال جيقز رد روايتفام سمغػم ضموزم ,وأكس ,سح سمف اسمـ قمؿر

يمون  ملسو هيلع هللا ىلصومؾقس يمام ىمول, سمؾ اًمصقاب أن اًمـبل  .وا ٓ ىموركً دً يمون ذم طمجي اًمقداع مػر ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل 

 واهلل أقمؾؿ. ,و, وٓسمد مـ هذا اًمتلويؾومصور ىموركً  ,ا ذم أول إطمرامف, صمؿ أطمرم سموًمعؿرةمػردً 
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ِي اًْمَقَداعِ  ,اًْمَغَؾطُ  ـٌ ذِم طَمجَّ ُف مَتَتََّع َوُهَق آِم يُمـَّو َيْقَمِئٍذ  :َوَأنَّ ىَمْقَل قُمْثاَمَن ًمَِعكِمن  ,َوقَمؾُِؿقا َأكَّ

.ظَموِئِػلمَ 
(1)

َٓ » :َوَأنَّ َمو َوىَمَع ذِم سَمْعِض ـُمُرِق اًْمُبَخوِرين َأنَّ  ,مِمَّو َوىَمَع ومِقِف اًْمَغَؾطُ   افَّْاَر 

ا آَخرَ  اهللُك ُيِْْنَئ ََتَْتُِِئ َحتَّ  ًَ ِْ ا َخ شَِلَ
(2)

 .َوَهَذا يَمثػِمٌ  ,مِمَّو َوىَمَع ومِقِف اًْمَغَؾطُ  ,

ـْ  َضَرٌف ـَّوُس ذِم َهَذا اًْمَبوِب ـَمَروَموِن: َواًم ـْ ُهَق سَمِعقٌد قَم َّ ـْ َأْهِؾ اًْمَؽاَلِم َوَكْحِقِهْؿ مِم ِم

ٌِ َوَأْهِؾفِ  ِعقِػ  ,َمْعِروَمِي احْلَِدي ِحقِح َواًمضَّ ٌَ  ,َٓ ُيَؿقنُز سَملْمَ اًمصَّ ِي َأطَموِدي  ,وَمَقُشؽُّ ذِم ِصحَّ

قِمل  َوَضَرٌف  ,و َمْعُؾقَمًي َمْؼُطققًمو هِبَو قِمـَْد َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ سمِفِ َمَع يَمْقهِنَ  ؛َأْو ذِم اًْمَؼْطِع هِبَو ـْ َيدَّ مِمَّ

ٌِ َواًْمَعَؿِؾ سمِفِ  َبوَع احْلَِدي ٌٍ ىَمْد َرَواُه صمَِؼيٌ  ,اشمن اَم َوضَمَد ًَمْػًظو ذِم طَمِدي َأْو َرَأى طَمِديًثو  ,يُمؾَّ

ُي ُيِريُد َأْن جَيْ  حَّ تِفِ سمِنؾِْمـَوِد فَموِهُرُه اًمصن ـْ ضِمـِْس َمو ضَمَزَم َأْهُؾ اًْمِعْؾِؿ سمِِصحَّ طَمتَّك  ,َعَؾ َذًمَِؽ ِم

ِحقَح  َعُؾُف َدًمِقاًل ًَمُف  ,ْعُروَف َأظَمَذ َيَتَؽؾَُّػ ًَمُف اًمتَّْلِوياَلِت اًْمَبوِرَدةَ اًْمـؿَ إَذا قَموَرَض اًمصَّ َأْو جَيْ

ٌِ َيْعِروُمقَن َأنَّ ِمْثَؾ َهَذا هَمَؾطٌ َمَع َأنَّ َأْهَؾ اًْمِعْؾِؿ سمِوحْلَدِ  ؛ذِم َمَسوِئِؾ اًْمِعْؾؿِ  .ي
 (3)

 

                                                 

( ـمبعي اًمسالم: 4/241) شاًمػتح»ذم  (, وىمول احلوومظ0994أظمرضمف هبذا اًمؾػظ مسؾؿ رىمؿ ) (0)

ىمول احلوومظ:  .و يمـو ظموئػلمـَّوًمؽِ  ,ىمول: أضمؾ ,ـ قمثامنزاد مسؾؿ مـ ـمريؼ قمبداهلل سمـ ؿمؼقؼ قم

ومهو أقمؾؿ  ,وؾمعقد سمـ اعمسقى ,ومؼد روى احلديٌ مروان سمـ احلؽؿ ,ىمؾً: هل روايي ؿموذة

ومؾؿ يؼقٓ ذًمؽ, واًمتؿتع إكام يمون ذم طمجي اًمقداع, وىمد ىمول اسمـ  ,مـ قمبداهلل سمـ ؿمؼقؼ

 ن اًمـوس.اهـ: يمـو آمـ مو يؽقشاًمصحقحلم»مسعقد يمام صمبً قمـف ذم 

( 9831(, ومسؾؿ )3821( هبذا اًمؾػظ, وأظمرضمف رىمؿ )1332أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ ) (9)

ا وأما اجلْة ؾْٔنئ اهللُ»سمؾػظ:  ًَ  , وهق اًمصقاب.شِلا خِ

ومـ ؾمور قمغم ـمريؼتفؿ ذم قمؾؿ احلديٌ, ؿمقخ اإلؾمالم يشقد سمطريؼي اعمتؼدملم أصحوب اًمعؾؾ,  (4)

سملم طمديٌ صحقح وآظمر ضعقػ, أو يمهلو سمتلويالت ؿع وأن سمعض اعمتلظمريـ رسمام شمؽؾػ اجل

 .أئؿي اًمشلن قماللنوموئدة ذم اإلؿمودة سم ههذو ,واحلديٌ ىمد أقمؾف احلػوظهمػم صحقحي, 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  81 ُم
 

 :علٙ احلدٓح أدل٘ ٓعله بَا أىُ كرب، ّذكس بعض املْضْعات ّمصادزٍا

و َأكَُّف ِصْدٌق  ًي ُيْعَؾُؿ هِبَ  َأِدًمَّ
ٌِ ٌي  ,َوىَمْد ُيْؼَطُع سمَِذًمَِؽ  ,َويَماَم َأنَّ قَمغَم احْلَِدي وَمَعَؾْقِف َأِدًمَّ

ُف يَمذِ  و َأكَّ ـْ َأْهِؾ  ,ٌب ُيْعَؾُؿ هِبَ وقُمقَن ِم َوُيْؼَطُع سمَِذًمَِؽ ِمْثُؾ َمو ُيْؼَطُع سمَِؽِذِب َمو َيْرِويِف اًْمَقضَّ

ٌِ َيْقِم قَموؿُمقَراءَ  ,َواًْمُغُؾقن ذِم اًْمَػَضوِئؾِ  ,اًْمبَِدعِ  ِمْثِؾ طَمِدي
(1)

ـْ »مِمَّو ومِقِف َأنَّ  ,َوَأْمَثوًمِفِ   َم

َذ  ـَ َْٖجِر  ـَ اَن َفُف  ـَ َتْغِ  ًَ ـْ ًّٔا اَصذَّ َر بِ َٕ َذا  ـَ .شَو
 (2)

 

ـْ َهِذِه  ِذي َيْرِويِف  ,ْقُضققَموِت ىِمْطَعٌي يَمبػَِمةٌ اًْمـؿَ َوذِم اًمتَّْػِسػِم ِم ٌِ اًمَّ ِمْثُؾ احْلَِدي

اًمثَّْعَؾبِلُّ 
(3)

َواًْمَقاطِمِديُّ  ,
(4)

واًمزخمنمي ,
(5)

ُف  ؛وَمَضوِئِؾ ؾُمَقِر اًْمُؼْرآِن ؾُمقَرًة ؾُمقَرةً  ذِم   وَمنِكَّ

َػوِق َأْهِؾ اًْمِعْؾؿِ   .َمْقُضقٌع سمِوشمن

                                                 

 .قمـ أيب هريرة مقضقع (0)

 شمفوروا ,(: وهذا مقضقع0112( رىمؿ )9/349) شاعمقضققموت»اسمـ اجلقزي ذم  قال

 قزىموين.احلسلم سمـ إسمراهقؿ اجل :واعمتفؿ سمف ,جموهقؾ

( كحقه, وىمول: ويملن هذا اًمؽذاب اخلبقٌ واضعف مل 39)ص شاعمـور اعمـقػ»ذيمره اسمـ اًمؼقؿ ذم  (9)

مل ُيعَط صمقاب كبل واطمد. وكؼؾف اًمؼوري ذم  قمؾقف اًمسالمًمق صغم قمؿر كقح ملسو هيلع هللا ىلص يعؾؿ أن همػم اًمـبل 

 .(9/221) شيمشػ اخلػوء»(, ويمذًمؽ ذم 0/993) شإرسار اعمرومققمي ذم إطموديٌ اعمقضققمي»

وشمػسػمه اؾمؿف  ,(391شمقذم ؾمـي ) ,هق أسمق إؾمحوق أمحد سمـ إسمراهقؿ اًمثعؾبل اًمـقسوسمقري (4)

 حلوضمل ظمؾقػي. شيمشػ اًمظـقن»يمام ذم  شاًمؽشػ واًمبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن»

أطمد شمالمقذ اًمثعؾبل, ًمف ذم اًمتػسػم صمالصمي  ,هق أسمق احلسـ قمكم سمـ أمحد اًمـقسوسمقري اًمقاطمدي (3)

 .شأؾمبوب اًمـزول», وشاًمقضمقز», وشاًمقؾمقط»و ,شاًمبسقط»يمتى 

ىمول  ,طمـػل معتززم ضمؾد ,أسمق اًمؼوؾمؿ ,اعمؾؼى ضمور اهلل ,هق حمؿقد سمـ قمؿر اخلقارزمل (2)

 اًمذهبل: يمبػم اعمعتزًمي.



مَ  دِّ ََ ِسْرِ ُم ٍْ  88 ُة ُأُصقِل افتَّ
 

ـٌ  ,واًمثَّْعَؾبِلُّ ُهَق ذِم َكْػِسِف يَموَن ومِقِف ظَمػْمٌ  َويَموَن طَموـمَِى ًَمْقؾٍ  ,َوِدي
(1)

َيـُْؼُؾ َمو ُوضِمَد  ,

ـْ َصِحقٍح  َمْقُضقعٍ وَ  ,َوَضِعقٍػ  ,ذِم يُمُتِى اًمتَّْػِسػِم ِم
 (2)

واًْمَقاطِمِديُّ َصوطِمُبُف يَموَن , 

اَلَميِ  ؛َأسْمٍَمَ ِمـُْف سمِوًْمَعَرسمِقَّيِ  ـْ اًمسَّ ـْ ُهَق َأسْمَعُد قَم
ًَمؽِ

(3)
َؾِػ  , َبوِع اًمسَّ  .َواشمن

ـْ اًمثَّْعَؾبِلن  ٌِ  ,واًمبغقي شَمْػِسػُمُه خُمَْتٍَمٌ ِم طََموِدي ْٕ ـْ ا ـَُّف َصوَن شَمْػِسػَمُه ِم
ًَمؽِ

  ,ققَميِ ْقُض اًْمـؿَ 
ِ
َراء ْٔ .ْبتََدقَميِ اًْمـؿُ َوا

(4)
 

 أحادٓح اجلَس بالبطنل٘ مْضْع٘:

ْقُضققَموُت ذِم يُمُتِى اًمتَّْػِسػِم يَمثػَِمةٌ اًْمـؿَ وَ 
(5)

حَيِي  , ِ ٌِ اًْمَؽثػَِمِة اًمٍمَّ طََموِدي ْٕ ِمْثُؾ ا

ذِم اجْلَْفِر سمِوًْمَبْسَؿَؾيِ 
(1)

ىِمِف سمِخَ  ,  قَمكِم  اًمطَِّقيِؾ ذِم شَمَصدُّ
ٌِ اَلةِ َوطَمِدي ُف  ؛ومَتِِف ذِم اًمصَّ وَمنِكَّ

َمْقُضقعٌ 
(2)

َػوِق َأْهِؾ اًْمِعْؾؿِ    .سمِوشمن

                                                 

 ,رسمام وضع يده قمغم صمعبون ,أكف جيؿع مو هى ودب, جيؿع يمؾ رديء وضمّقدمعـك طموـمى ًمقؾ  (0)

 ,ضعقػمـ  قن مو هى ودبػُّ ؾُ يَ  :أي ,وب اًمؾقؾطَّ سمحُ  قنيؾؼبومؽقن همٓء , أؿمقوء شمرضهأو 

 .ًمؾؿقداين شجمؿع إمثول»هؿ يمام ذم رضُّ يوهذا  وكحقمهو, ومقضقع

ذم ذيمر اًمقاطمدي: مل يؽـ ًمف وٓ ًمشقخف اًمثعؾبل يمبػم سمضوقمي ذم  شاًمرؾموًمي»اًمؽتوين ذم  قال (9)

وىمصص سموـمؾي.اهـ  ,أطموديٌ مقضققمي ,اًمثعؾبل , وظمصقًصواحلديٌ, سمؾ ذم شمػسػمهيام

 وقمـده شملويؾ ذم اًمصػوت قمغم ـمريؼي إؿموقمرة.

أؾمبوب »واًمقاطمدي صوطمبف صوطمى  ,ًمؽـف طموـمى ًمقؾ ,ومقف ظمػم وديـ ,قمؾقف لصمـاًمثعؾبل أُ  (4)

 .أسمعد قمـ اًمسالمي, ىمؾً: ويمالمهو ممل ًمؾصػوت شاًمـزول

 .تل مل يسؾؽ مسؾؽ اعمبتدقمي ذم شملويؾ اًمصػوـنؾُم  شمػسػمٌ  ششمػسػم اًمبغقي»(3)

وأضوف  ,ششمػسػم اسمـ ضمرير»اسمـ يمثػم اظمتٍمه مـ  ,ش اسمـ يمثػمشمػسػم »و »شمػسػم اسمـ ضمرير»قمدا  (2)

 ., وهذان اًمتػسػمان مـزهون قمـ ريموم اعمقضققموتقمتـك سمف قمـويي وموئؼياوقمؾقف إضوومي مػقدة, 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  82 ُم
 

 :زضٕ اهلل عيُبعض مْضْعات الصٔع٘ يف فضائل علٕ 

أَكَُّف قَمكِمي  [1]اًمرقمد:﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :َوِمثُْؾ َمو ُرِوَي ذِم ىَمْقًمِفِ 
(3)

 ڤ ڤ﴿ ,

.ُأُذُكؽ َيو قَمكِمي  :[09احلوىمي: ]﴾ ڤ
(4)

 

                                                 

ـحق وسمملسو هيلع هللا ىلص. اًمعؼقكم: ٓ يصح ذم اجلفر سموًمبسؿؾي طمديٌ مسـد مرومقٌع, وسمـحقه إمم اًمـبل  قال (0)

(, وىمد كؼؾـو قمـفؿ ذم 442-0/441ًمؾزيؾعل ) شكصى اًمرايي»هذا ىمول اًمدارىمطـل يمام ذم 

, وضمعؾ ؿمقخ اإلؾمالم طمديٌ اًمبسؿؾي ذم شأطمؽوم اجلؿعي وسمدقمفو»ذًمؽ ذم يمتوسمـو 

إٔف صذ ,  ريض اهلل قمـفاعمقضققموت سموقمتبور ضعػ ـمرىمف يمؾفو, وأمثؾفو طمديٌ أيب هريرة 

. واحلديٌ متػؼ قمؾقف سمدون ملسو هيلع هللا ىلصبافبسِّة وؿال: إين ٕصبُٓؿ صَلة برشقل اهلل  ِبؿ، وجٓر

, واًمشوذ شأطمؽوم اجلؿعي». وًمػظ اجلفر ؿمذ سمف كعقؿ اعمجؿر, يمام َأسَمـَّوُه ذم إٔف جٓر ِبازيودة: 

ؿمقخ اإلؾمالم مع همػمه ذم  قمبورة قمـ وهؿ وظمطل ٓ يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت؛ هلذا ضمعؾف

 .اعمقضققموت

  ائ ائ ى ى ې ې ېقمـد ىمقل اهلل شمعومم: ﴿ ششمػسػمه»ؾموق ـمرىمف اإلموم اسمـ يمثػم ذم  (9)

 .وـمرىمف يمؾفو واهقي ,[22اعموئدة:]﴾ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ

 (: وىمد وضع سمعض اًمؽذاسملم طمديًثو9/41) شمـفوج اًمسـي»ذم  ؿمقخ اإلؾمالم أيًضو قال

عمو شمصدق سمخومتف, ىمؾً: هذا ذم سمعض أؾموكقده حمؿد سمـ  ً ذم قمكمن هذه أيي كزًمأمػؽمى, 

ًمضعػ  ؛ىمول اسمـ يمثػم: وًمقس يصح مـفو رء ,وسمعضفو ومقفو جموهقؾ ,اًمسوئى اًمؽؾبل

 وضمفوًمي رضموهلو.اهـ ,أؾموكقدهو

قمـد أيي  ششمػسػمه»( ىمول: أظمرضمف اًمطؼمي ذم 3822رىمؿ ) شاًمسؾسؾي اًمضعقػي»مذيمقر ذم  (4)

احلسلم سمـ احلسلم  :مـ ـمريؼ ,(09/023(, واسمـ قمسويمر )0/401ؾؿل )اعمذيمقرة, واًمدي

وىمول: هذا احلديٌ ومقف كؽورة  ,قمـد أيي ششمػسػمه»إكصوري, وؾموىمف احلوومظ اسمـ يمثػم ذم 

 ذم اميم ,صوري اًمعرينوؾموق اًمذهبل احلديٌ ذم مـويمػم احلسلم سمـ احلسلم إك .ؿمديدة

 عود إمم اعمصدر اعمذيمقر مـ أراد آـمالع قمؾقفو.وًمف قمؾؾ أظمرى شمريمـو كؼؾفو ي ,شاًمضعقػي»

 وأسمون ضعػف. ,مـ ؾمقرة احلوىمي مـ ـمرق واهقي [09]أظمرضمف اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أيي  (3)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  21 ُم
 

دَفِصْلر
(1)

 االختالف يف التفطري باختالف طسق االضتدالليف  

ـْ  و اًمـَّْقُع اًمثَّويِن ِم [ُمْستَـََدْي ]َوَأمَّ
 (2)

ظْمتاَِلِف   ِٓ َٓ  ,ا ِل  َٓ ؾْمتِْد ِٓ َوُهَق َمو ُيْعَؾُؿ سمِو

َحوسَميِ  ؛سمِوًمـَّْؼؾِ  ـْ ضِمَفَتلْمِ طَمَدصَمَتو سَمْعَد شَمْػِسػِم اًمصَّ  ,َواًمتَّوسمِِعلمَ  وَمَفَذا َأيْمَثُر َمو ومِقِف اخْلََطُل ِم

َٓ َيَؽوُد ُيقضَمُد  ؛َوشَموسمِِعقِفْؿ سمِنطِْمَسونِ  وًمو   ِسْ
ِ
ء َٓ تِل ُيْذيَمُر ومِقَفو يَماَلُم َهُم وَمنِنَّ اًمتََّػوؾِمػَم اًمَّ

ـْ َهوشَملْمِ  ٌء ِم َتْغِ ومِقَفو َرْ َٓ اِق »ِمْثَؾ - اجْلِ زَّ ـِ »وَ  ,شَويمِقعٍ »وَ  ,ششَمْػِسػِم قَمْبِداًمرَّ قَمْبِد سْم

ـِ إسْمَراِهقَؿ دطمقؿ»وَ  ,شمحقد ـِ سْم مْحَ  .شقَمْبِداًمرَّ

 تفاضري املتكدمني خالٔ٘ مً أقْال أٍل البدع ّمً التفطري بالسأٖ:

َموِم َأمْحَد»َوِمْثَؾ  ـِ َراَهَقْيف»وَ  ,ششَمْػِسػِم اإْلِ ـِ خمؾدؼِ سمَ »و ,شإؾِْمَحوَق سْم َأيِب »وَ  ,شل سْم

ـِ  ـِ قُمقَ »وَ  ,شـِْذرِ اًْمـؿُ سَمْؽِر سْم ـِ ضَمِريرٍ »وَ  ,شؾَمـِقدٍ »وَ  ,شقْـَيؾُمْػَقوَن سْم ـِ َأيِب طَموشمِؿٍ »وَ  ,شاسْم  ,شاسْم

ٍن »وَ  ؿََم ْٕ ـِ َموضَمف اهللَأيِب قَمْبدِ »وَ  ,شَأيِب ؾَمِعقٍد ا ـِ مردويف»وَ  ,شسْم ا] شاسْم [إْحَدامُهَ
 (3)

ىَمْقٌم  :

[مَحَْؾ ]صُمؿَّ َأَراُدوا  ,اقْمَتَؼُدوا َمَعويِنَ 
 (4)

[افثَّإَِٔةُ ]و ,َأًْمَػوِظ اًْمُؼْرآِن قَمَؾْقَفو 
 (5)

وا  : ُ ىَمْقٌم وَمرسَّ

ـْ هَمػْمِ  ـْ اًمـَّوـمِِؼلَم سمُِؾَغِي اًْمَعَرِب ِم ـْ يَموَن ِم ُغ َأْن ُيِريَدُه سمَِؽاَلِمِف َم ِد َمو ُيَسقن اًْمُؼْرآَن سمُِؿَجرَّ

ِل قَمَؾْقفِ اًْمـؿُ وَ  ,َتَؽؾنِؿ سمِوًْمُؼْرآنِ اًْمـؿُ َكَظٍر إمَم   .َخوـَمِى سمِفِ اًْمـؿُ وَ  ,ـَزَّ

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

 .ذم سمعض اًمـسخ: ؾمببل (9)

 .ذم )خ, ط(: ]أطمدمهو[ (4)

 .ذم )خ(: ]مجؾ[ (3)

 .ذم )خ, ط(: ]اًمثوين[ (2)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  20 ُم
 

ُفقنَ ؾا َوَّ ُف َأًْمَػوُظ اًْمُؼْرآِن اًْمـؿَ َراقَمْقا  ْٕ ـْ هَمػْمِ َكَظٍر إمَم َمو شَمْسَتِحؼُّ ْعـَك اًمَِّذي َرَأْوُه ِم

ًَمِي َواًْمَبَقونِ  َٓ ـْ اًمدَّ  .ِم

َخُرونَ  ْٔ َد اًمؾَّْػظِ  وا قِمـَْدُهْؿ َأْن ُيِريَد سمِفِ ]َوَمو جَيُقُز  ,َراقَمْقا جُمَرَّ
(1)

]
(2)

ـْ    اًْمَعَريِبُّ ِم

ِؿ سمِفِ   يَمثِػًما َمو َيْغَؾُطقَن ذِم  ,َوًمِِسَقوِق اًْمَؽاَلمِ  ,هَمػْمِ َكَظٍر إمَم َمو َيْصُؾُح ًمِْؾُؿَتَؽؾن
ِ
ء َٓ صُمؿَّ َهُم

                                                 

 .]أن يريد سمف قمـدهؿ[ذم )خ, ط(:  (0)

هذا شمػسػم اعمبتدقمي مثؾ شمػسػم و ,اقمتؼود معوين صمؿ محؾ اًمؼرآن قمغم هذه اعمعوين افتٍسر إول: (9)

 ويريد محؾ اًمؼرآن قمغم هذه اعمعوين. اًمبوـمؾي يعتؼد اعمعوينوكحقهؿ اعمعتزًمي 

يٌ قمتؼد أن اًمـور شمػـك قمؼقدة وموؾمدة ذم هذا اعمعـك, ذهى إمم طمداوًمزخمنمي عمو وم

ْٔٓا َأَحد اأبقاُِب  تهٍُؼ  يقمٌ  ارِ  افَّْ َذ ظَ  ِٖتيَ » :سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص اًمذي ومقف قمبداهلل
مع  ,شفَٔس ؾِ

يتؽؾؿ قمغم قمبداهلل سمـ ًمؽـ اًمزخمنمي ٓ معرومي ًمف سموحلديٌ, ومرضمع  أن احلديٌ ضعقػ

قمـد  رمحف اهللاًمشقيموين  طشفوسم ؟عموذا روى هذا احلديٌ يض اهلل قمـفامرقمؿرو سمـ اًمعوص 

 ۇئ  ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ  ائ ائ * ى ې ې ې     ې  ۉ ۉ ۅ ۅ﴿شمػسػم آيي: 

 .[011-011]هقد:﴾     ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ

وأمو اًمطعـ قمغم صوطمى : (388/ ص  4)ج  شومتح اًمؼدير»ذم  رمحف اهللىمول اًمشقيموين 

, ومنمم أيـ يو  ريض اهلل قمـفاموقموسمد اًمصحوسمي , قمبداهلل سمـ قمؿرو رؾمقل اهلل , وطموومظ ؾمـتف , 

وىمعً, وقمغم أي ضمـى ؾمؼطً؟ ومـ أكً طمتك  وادٍ  حمؿقد , أشمدري مو صـعً, وذم أين 

شمصعد إمم هذا اعمؽون, وشمتـوول كجقم اًمسامء سمقديؽ اًمؼصػمة, ورضمؾؽ اًمعرضموء, أمو يمون ًمؽ 

دك قمـ اًمدظمقل ومقام ٓ شمعرف, واًمتؽؾؿ سمام ٓ ـمؾبتؽ مـ أهؾ اًمـحق واًمؾغي مو ير يذم مؽرس

شمدري, ومقوهلل اًمعجى مو يػعؾ اًمؼصقر ذم قمؾؿ اًمروايي, واًمبعد قمـ معرومتفو إمم أسمعد مؽون 

 .مـ اًمػضقحي عمـ مل يعرف ىمدر كػسف, وٓ أوىمػفو طمقٌ أوىمػفو اهلل ؾمبحوكف

أو  ,دًمي مـ يمالم اهللدون اًمرضمقع إمم إاًمؾغي ىمقٌم ومرسوا اًمؼرآن سمؿجرد  وافتٍسر افثاين:

 أو آصمور وومفؿ اًمسؾػ اًمصوحللم إئؿي. ,يمالم رؾمقًمف

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  29 ُم
 

ْػِظ ًمَِذًمَِؽ  ـَ ىَمْبَؾُفؿْ اًْمـؿَ اطْمتِاَمِل اًمؾَّ ِذي َغِي يَماَم َيْغَؾُط ذِم َذًمَِؽ اًمَّ ًملَِم  ,ْعـَك ذِم اًمؾُّ َوَّ ْٕ يَماَم َأنَّ ا

ِي يمَ  ػًما َمو َيْغَؾُطقَن ذِم ِصحَّ
وا سمِِف اًْمُؼْرآَن يَماَم َيْغَؾُط ذِم َذًمَِؽ اًْمـؿَ ثِ ُ ِذي وَمرسَّ ْعـَك اًمَّ

ًملَِم إمَم  ,أظمرون َوَّ ْٕ ْػِظ َأؾْمَبُؼ  ,ْعـَك َأؾْمَبَؼ اًْمـؿَ َوإِْن يَموَن َكَظُر ا  .َوَكَظُر أظمريـ إمَم اًمؾَّ

اِن: ٍَ ُفقَن ِصْْ َوَّ ْٕ َوشَموَرًة  ,ْسُؾُبقَن ًَمْػَظ اًْمُؼْرآِن َمو َدلَّ قَمَؾْقِف َوُأِريَد سمِفِ شَموَرًة يَ  َوا

ـِ ىَمْد َيُؽقُن َمو ىَمَصُدوا َكْػَقفُ َوذِم يمِ  ,حَيِْؿُؾقَكُف قَمغَم َمو مَلْ َيُدلَّ قَمَؾْقِف َومَلْ ُيَرْد سمِفِ  َْمَرْي ْٕ َأْو  ,اَل ا

ـْ  ًمِقِؾ وَ وَمقَُؽقُن ظَم  ؛ْعـَك سَموـماًِل اًْمـؿَ إصْمَبوشَمُف ِم و ,ْدًُمقلِ اًْمـؿَ َطُمُهْؿ ذِم اًمدَّ  ؛َوىَمْد َيُؽقُن طَمؼ 

َٓ ذِم  ًمِقِؾ   .ْدًُمقلِ اًْمـؿَ وَمَقُؽقُن ظَمَطُمُهْؿ ذِم اًمدَّ

 طسٓك٘ املبتدع٘ يف التفطري:

ُف َوىَمَع ذِم شَمْػِسػِم اًْمُؼْرآنِ  ٌِ  ؛َوَهَذا يَماَم َأكَّ ُف َوىَمَع َأْيًضو ذِم شَمْػِسػِم احْلَِدي ـَ  ,وَمنِكَّ ِذي وَمَوًمَّ

ًمِقِؾ وَ  ـْ َأْهِؾ اًْمبَِدعِ -ْدًُمقِل اًْمـؿَ َأظْمَطُئقا ذِم اًمدَّ اقْمَتَؼُدوا َمْذَهبًو  -ِمْثُؾ ـَمَقاِئَػ ِم

َتِؿُعقَن قَمغَم َضاَلًَميٍ  َٓ جَيْ ـَ  ِذي ُي اًْمَقؾَمُط اًمَّ ُمَّ ْٕ ِذي قَمَؾْقِف ا ِي  ,خُيَوًمُِػ احْلَؼَّ اًمَّ ُمَّ ْٕ يَمَسَؾِػ ا

تَِفو ًُمقُه قَمغَم آَراِئِفؿْ  ,َوَأِئؿَّ قَن سمِآَيوِت قَمغَم َمْذَهبِِفْؿ  ,َوقَمَؿُدوا إمَم اًْمُؼْرآِن وَمَتَلوَّ شَموَرًة َيْسَتِدًمُّ

ًَمَي ومِقَفو َٓ َٓ َد ـْ  ,َو وُمقَن سمِِف اًْمَؽِؾَؿ قَم ًُمقَن َمو خُيَوًمُِػ َمْذَهَبُفْؿ سماَِم حُيَرن  .َمَقاِضِعفِ  َوشَموَرًة َيَتَلوَّ

 
ِ
ء َٓ ـْ َهُم َواومِضِ  ,ومَِرُق اخْلََقاِرِج  َوِم يِ  ,ْعَتِزًَميِ اًْمـؿُ وَ  ,َواجْلَْفِؿقَّي ,َواًمرَّ  ,َواًْمَؼَدِريَّ

ِهؿْ  ,ْرضِمَئيِ اًْمـؿُ وَ   .َوهَمػْمِ

                                                 

, ومفام سموسمون مـ أسمقاب دظمقل اًمبدع واًمضالٓت قمغم هذان اًمتػسػمان يمالمهو همػم صقاب

 ,سمؾ شمػوؾمػم شمػسػم اسمـ ضمرير ,ظموًمقي مـ هذا اًمتػسػماعمذيمقريـ ىمريًبو وهلذا شمػوؾمػم إئؿي اًمـوس؛ 

 .؛ ًمؽقهنام ؾمؾؽو مسؾؽ أوًمئؽ اعمتؼدملم ذم اًمتػسػملظمريـ ظموًمقي مـ هذه اعمعوينمـ اعمت اسمـ يمثػمو



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  24 ُم
 

ًٓ  ؛ْعَتِزًَمِي َمَثاًل وًْمـؿُ َوَهَذا يمَ  ـْ َأقْمَظِؿ اًمـَّوِس يَماَلًمو َوضِمَدا ُْؿ ِم َوىَمْد َصـَُّػقا شَمَػوؾِمػَم  ,وَمنِهنَّ

ـِ إؾْماَمقِمقَؾ قَمغَم ُأُصق ََصؿن ؿَمْقِخ إسْمَراِهقَؿ سْم ْٕ ـِ يمقسون ا ـِ سْم مْحَ ِل َمْذَهبِِفْؿ؛ ِمْثِؾ شَمْػِسػِم قَمْبِداًمرَّ

وومِِعلَّ  ُر اًمشَّ
ِذي يَموَن ُيـَوفمِ ـِ قُمَؾقََّي اًمَّ َتوِب َأيِب قَمكِم  اجلبوئل ,سْم

َواًمتَّْػِسػِم اًْمَؽبِػِم  ,َوِمْثِؾ يمِ

ـِ َأمْحَد اهلؿداينًمِْؾَؼويِض قَمْبِداجْلَبَّو ويِنن  ,ِر سْم مَّ  قِمقَسك اًمرُّ
ـِ َيِب اًْمَؼوؾِمِؿ  ,َوًمَِعكِمن سْم ِٕ وِف  َواًْمَؽشَّ

 َوَأْمَثوهُلُْؿ اقْمَتَؼُدوا َمَذاِهَى  ,اًمزخمنمي
ِ
ء َٓ  .ْعَتِزًَميِ اًْمـؿُ وَمَفُم

 أصْل املعتصل٘ اخلنط٘ ّبٔاٌ بطالىَا:

[مَخَْسيٌ ]ْعَتِزًَمِي اًْمـؿُ َوُأُصقُل 
(1)

قهَنَو ُهؿْ يُ  , ـِْزًَمُي سَملْمَ اًْمـؿَ وَ  ,َواًْمَعْدُل  ,اًمتَّْقطِمقدُ  :َسؿُّ

َْمُر سمِ  ,َوإِْكَػوُذ اًْمَققِمقدِ  ,ـِْزًَمَتلْمِ اًْمـؿَ  ْٕ ـْ وًْمـؿَ َوا  .ـَْؽرِ اًْمـؿُ ْعُروِف َواًمـَّْفُل قَم

َّٔة
ِّ
ْٓ وَتْقِحُٔدُهْؿ ُهَق َتْقِحُٔد اجْلَ

(2)
َػوِت   ِذي َمْضُؿقُكُف َكْػُل اًمصن [َوهَمػْمُ ] اًمَّ

 (3)
 

ُف ًَمقَْس وَمْقَق اًْمَعومَلِ  ,َوإِنَّ اًْمُؼْرآَن خَمُْؾقٌق  ,َٓ ُيَرى اهللَإنَّ  :ىَموًُمقا ,َذًمَِؽ  َٓ َيُؼقُم  ,َوإِكَّ ُف  َوإِكَّ

َٓ ىُمْدَرةٌ  ,سمِِف قِمْؾؿٌ  َٓ طَمَقوةٌ  ,َو َٓ ؾَمْؿعٌ  ,َو َٓ سَمٍَمٌ  ,َو َٓ يَماَلمٌ  ,َو َٓ َمِشقئَيٌ  ,َو َٓ ِص  ,َو َػٌي َو

َػوِت  ـْ اًمصن  .ِم

ـْ َمْضُؿقكِِف َأنَّ  و قَمْدهُلُْؿ وَمِؿ َفو ,مَلْ َيَشْل مَجِقَع اًْمَؽوِئـَوِت  اهللََوَأمَّ َٓ ظَمَؾَؼَفو يُمؾَّ َٓ ُهَق  ,َو َو

 ْ َهو وَ  ,اهلُلخَيُْؾْؼَفو  ىَموِدٌر قَمَؾْقَفو يُمؾنَفو؛ سَمْؾ قِمـَْدُهْؿ َأنَّ َأوْمَعوَل اًْمِعَبوِد مَل َهوَٓ ظَمػْمَ َومَلْ ُيِرْد  ,َٓ َذَّ

                                                 

 .ذم )خ(: ]مخس[ (0)

أن  ٕن معـوه ؛وقمدهلؿ هق اجلقر ,ومتقطمقدهؿ هق اًمنمك ,اًمصػوت لشمقطمقد اعمعتزًمي معـو ه كػ (9)

 ,شمعوممومؿعـوه أن قمغم هذا ذم طمؼ اإلكسون ضمقر إن قمذسمف اهلل ؾمبحوكف واهلل مل يؼدر اًمنم؛ 

 .شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ سموًمظؾؿؾمبحوكف واهتوم اهلل 

 .ذم )خ(: ]وقمـ[ (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  23 ُم
 

قًمو َّٓ َمو َأَمَر سمِِف َذْ ُف َيُؽقُن سمَِغػْمِ َمِشقَئتِفِ  ,إ َوىَمْد َواوَمَؼُفْؿ قَمغَم َذًمَِؽ  ,َوَمو ؾِمَقى َذًمَِؽ وَمنِكَّ

قَعيِ  ُرو اًمشن اَم  ,ِػقدِ وًْمـؿُ يمَ  ,ُمَتَلظمن يَِب ضَمْعَػٍر َهَذا ,َوَأيِب ضَمْعَػٍر اًمطقد َوَأْمَثوهِلِ ِٕ شَمْػِسػٌم قَمغَم  َو

َي؛ وَمنِنَّ  ,َهِذِه اًمطَِّريَؼيِ  يَّ صْمـَْل قَمنَمِ ِٓ َموِمقَِّي ا ـْ ُيَضؿُّ إمَم َذًمَِؽ ىَمْقُل اإْلِ ْعَتِزًَمَي ًَمْقَس اًْمـؿُ ًَمِؽ

ـْ َيُؼقُل سمَِذًمَِؽ  ومِقِفْؿ َم
(1)

ـْ ُيـِْؽُر ظِماَلوَمَي َأيِب سَمْؽرٍ  , َٓ َم  .َوقَمكِم   ,َوقُمْثاَمنَ  ,َوقُمَؿرَ  ,َو

ـْ ُأُصقِل  ظِمَرةِ  :ْعَتِزًَمِي َمَع اخْلََقاِرِج اًْمـؿُ َوِم ْٔ َٓ َيْؼبَُؾ  اهللََوَأنَّ  ,إْكَػوُذ اًْمَققِمقِد ذِم ا

ـْ اًمـَّورِ  ,ذِم َأْهِؾ اًْمَؽَبوِئِر ؿَمَػوقَميً  ِرُج ِمـُْفْؿ َأطَمًدا ِم َٓ خُيْ  .َو

 َٓ ـْ َو ُف ىَمْد َردَّ قَمَؾْقِفْؿ ـَمَقاِئُػ ِم اِمَقي ,ْرضِمَئيِ اًْمـؿُ  َرْيَى َأكَّ سمَِقي َوَأشْمَبوقِمِفؿْ  ,واًمَؽرَّ ـُقا  ,واًْمُؽالَّ وَمَلطْمَس

طَمتَّك َصوُروا ذِم ـَمَرذَمْ َكِؼقضٍ  ,شَموَرًة َوَأؾَموُءوا ُأظْمَرى
(2)

 .ْقِضعِ اًْمـؿَ يَماَم ىَمْد سُمِسَط ذِم هَمػْمِ َهَذا  ,

                                                 

ًمؽـ اظمتؾػ اعمعتزًمي واإلمومقي ذم مسلًمي اخلالومي, اعمعتزًمي  ,معتؼد اعمعتزًميهق اإلمومقي  دُ ؼَ تَ عْ مُ  (0)

ريض اهلل وقمثامن  ,وقمؿر ,ظمالومي اخلؾػوء أيب سمؽرآصمـو قمنميي مو يرون ويؼرون سموخلالومي, 

شمعؾؿ أن هذه إصقل اخلؿسي اًمتل ىمررهو واصؾ هـو ومـ  ,سمقـفؿ ىمقاؾمؿ مشؽميميو, ؿقمـف

وأمثول همٓء أهنو أصقل ذ فموهرهو اًمرمحي وسموـمـفو  ,ويمذًمؽ قمؿرو سمـ قمبقد ,سمـ قمطوء

وأن هذا اًمتؼرير يمون صودًرا قمـ اومتوءات قمـ ذًمؽ اإلموم  ,خموًمػي ًمؾؽتوب واًمسـي ,اًمعذاب

وهذه اًمػتـي وهبذه اًمتؼريرات  ,وموسمتؾقا هبذه اعمخوًمػوت ,مقذه قمؼقههمٓء شمال ,احلسـ اًمبٍمي

, وومتـقا وىمعقا ومقف , وموكظر قمغم ٍذ مـفؿ ؛ همروًرااًمتل فمـقا أن احلسـ مل يصؾ إمم هذا اعمستقى

 .وإقمجوهبؿ سملكػسفؿ ,سمف إمي سمسبى شمعوًمقفؿ قمغم أهؾ اًمعؾؿ

ذم مسؿك اإليامن, واًمؽرامقي ومرىمي ضوًمي  ىمي ضوًمي يرون أن اًمعؿؾ ًمقس داظماًل اعمرضمئي هؿ ومر (9)

 .اًمؼطون بواًمؽالسمقي ومرىمي ضوًمي أشمبوع قمبداهلل سمـ يمال ,أشمبوع حمؿد سمـ يمرام

ومفق مممـ  ؛ٓ إًمف إٓ اهلل :اعمرضمئي ردوا قمؾقفؿ قمغم أن مـ ىمول :يعـل( ضرْم َٕٔضوىمقًمف: )

ن مرشمؽى اًمؽبػمة ذم اًمدكقو أمٓء اًمذيـ يرون هل وظمالومً  ,إيامكف مثؾ إيامن ضمؼميؾ ,يمومؾ اإليامن
 



َمُة ُأُصقِل  دِّ ََ ِسْرِ ُم ٍْ  22 افتَّ
 

 :تدع٘ ٓعتكدٌّ ثه ٓطتدلٌْ أما الطلف فٔبيٌْ عكٔدتَه علٙ األدل٘نبـال

 اقْمَتَؼُدوا َرْأًيواًْمـؿَ وَ 
ِ
ء َٓ َوًَمقَْس  ,صُمؿَّ مَحَُؾقا َأًْمَػوَظ اًْمُؼْرآِن قَمَؾْقفِ  ,ْؼُصقُد َأنَّ ِمْثَؾ َهُم

َحوسَمِي َواًمتَّوسمِِعلَم هَلُْؿ سمِنطِْمَسونِ  ـْ اًمصَّ ـْ أَ  ,هَلُْؿ ؾَمَؾٌػ ِم َٓ ِم ِي َو َٓ ذِم  ,ْسؾِِؿلمَ اًْمـؿُ ِئؿَّ

َٓ ذِم شَمْػِسػِمِهؿْ  ـْ  ,َرْأهِيِْؿ َو َّٓ َوسُمْطاَلُكُف َيْظَفُر ِم ـْ شَمَػوؾِمػِمِهْؿ اًْمَبوـمَِؾِي إ ـْ شَمْػِسػٍم ِم َوَمو ِم

ـْ ضِمَفتلَْمِ  ؿْ  :ُوضُمقٍه يَمثػَِمٍة َوَذًمَِؽ ِم ـْ اًْمِعْؾِؿ سمَِػَسوِد ىَمْقهِلِ ـْ اًْمِعْؾِؿ سمَِػَسوِد  َوشَموَرةً  ,شَموَرًة ِم ِم

وا سمِِف اًْمُؼْرآنَ  ُ ؿْ  ,َمو وَمرسَّ و َدًمِقاًل قَمغَم ىَمْقهِلِ  .َعوِرِض هَلُؿْ اًْمـؿُ َأْو ضَمَقاسًمو قَمغَم  ,إمَّ

ـَ اًْمِعَبوَرةِ  ـْ َيُؽقُن طَمَس  َم
ِ
ء َٓ ـْ َهُم َوَأيْمَثُر  ,يَماَلِمفِ  َوَيُدسُّ اًْمبَِدَع ذِم  ,وَمِصقًحو ,َوِم

َٓ َيعْ  وِف َوَكْحِقهِ  ,َؾُؿقنَ اًمـَّوِس  َٓ  ,يَمَصوطِمِى اًْمَؽشَّ ـْ  َّ ُج قَمغَم ظَمْؾٍؼ يَمثػٍِم مِم ُف ُيَرون طَمتَّك إكَّ

ـْ شَمَػوؾِمػِمِهْؿ اًْمَبوـمَِؾِي َمو ؿَموَء  .اهلُلَيْعَتِؼُد اًْمَبوـمَِؾ ِم
 (1)

 

                                                 

مـزًمي سملم اعمـزًمتلم, وذم أظمرة اشمػؼقا مع اجلفؿقي أكف ظموًمد ذم اًمـور, ومعـدهؿ ٓ يرض اإليامَن 

 .إمم اًمديـ, وإمم اعمسؾؿلم صور ردهؿ إؾموءة أيام إؾموءةوم ؛وًمق ارشمؽى أومجر اًمػجقر ,معصقيٌ 

إذا ردوا قمغم  , سمقـام أهؾ اًمسـيٓ يقومؼ هموًمًبوو ,وموعمبتدع يرد قمغم اعمبتدع هذا مـ اًمػشؾ

 ڦًمؼقل اهلل شمعومم: ﴿ ؛ا ؾمديًدا, ومقؼقل: هذا مممـ سمنيامكف, وموؾمؼ سمؿعصقتفرد   , ردُّواهمٓء

, ىمول اهلل شمعومم: ومنكف حتً مشقئي اهلل ؛ومـ موت قمغم اًمتقطمقد ,[094اًمـسوء:]﴾ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[38وء:اًمـس]﴾  ﮶     ﮵ ﮴  ﮳﮲  ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

إمو  ,اعمقطمديـ مـ دظمؾ مـفؿ اًمـور ومنكف خيرج سمنذن اهلل شمعومموأهؾ اًمؽبوئر مـ اعمممـلم 

 ., أو سمرمحي اهلل قمزوضمؾهلؿ مـ اًمسقاسمؼ أو سمام ,سمشػوقمي اًمشوومعلم

 .مـ قمؾامء اًمؾغي مل يسؾؿقا مـ ؾمقء اعمعتؼد يمثػمٌ  (0)

ـُ قمسويمر ذم   ششموريخ سمغداد»ذم (, واخلطقى 41/12) ششموريخ دمشؼ»ومؼد أظمرج اسم

( مـ ـمريؼ: أيب مزاطمؿ مقؾمك سمـ قمبقداهلل سمـ حيقك سمـ ظموىمون, ىمول: ؾمؿعً 01/08)

سمـ إؾمحوق احلريب يؼقل: يمون أهؾ اًمبٍمة أهؾ اًمعرسمقي مـ أصحوب إهقاء؛ إٓ أرسمعي  إسمراهقؿ
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  21 ُم
 

 البدل ضّله الصىدق٘:

 
ِ
ـْ اًْمُعَؾاَمء هِ اًْمـؿُ َوىَمْد َرَأْيً ِم ـَ َوهَمػْمِ ي ِ ـْ ]ْؿ َػرسن [َم

 (1)
َويَماَلِمِف  ,َيْذيُمُر ذِم يمَِتوسمِفِ  

تِل َيْعَؾُؿ َأْو َيْعَتِؼُد وَمَسوَدَهو ـْ شَمْػِسػِمِهْؿ َمو ُيَقاومُِؼ ُأُصقهَلُْؿ اًمَّ َٓ هَيْتَِدي ًمَِذًمَِؽ  ,ِم .َو
(2)

 

ُف  [ًمَِسَبِى ]صُمؿَّ إكَّ
 (3)

  
ِ
ء َٓ ِف َهُم ؿْ  ,شَمَطرُّ ًْ ] ,َوَضاَلهِلِ [َدظَمَؾ

 (4)
اومِ   َموِمقَّيُ اًمرَّ  ,َضُي اإْلِ

صُمؿَّ اًْمَؼَراِمَطيُ  ,صُمؿَّ اًْمَػاَلؾِمَػيُ 
(5)

ـْ َذًمَِؽ  , ُهْؿ ومِقاَم ُهَق َأسْمَؾُغ ِم  .َوهَمػْمُ

                                                 

ومنهنؿ يموكقا أصحوب ؾمـي: أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء, واخلؾقؾ سمـ أمحد, ويقكس سمـ طمبقى, 

 .لوإصؿع

ًٌ إمم احلريب؛ ومنن أسمو مزاطمؿ مقؾمك سمـ قمبقداهلل صمؼي, وسمؼقي رضمول اًمسـد إًمقف  وهذا أصمٌر صموسم

قمـد اسمـ قمسويمر ًمقس ومقفؿ مـ ـُمِعـ ومقف سمسقء, وىمد ذيمر هذا اًمؼقل قمـ احلريب احلوومظ سمـ 

 .شهتذيى اًمتفذيى»طمجر ذم شمرمجي قمبداعمؾؽ سمـ ىمريى إصؿعل مـ 

 .ذم )خ(: ]ممـ[ (0)

شمػوؾمػم ؾمالم يـتؼد أكف ىمد رأى مـ أهؾ اخلػم سمعض اًمتػوؾمػم اًمتل هل سموقمتبورهو ؿمقخ اإل (9)

ؽ أن اًمـوىمؾ يـبغل ًمُّ دُ يَ  ,عمو ومقفو مـ اًمبوـمؾيػطـقن وٓ  ,مـ يمتى اعمبتدقميومع ذًمؽ يـؼؾقن 

 .مو وضمده سمغػم درايي وومحص يمؾ وٓ يـؼؾ ,أن يؽقن سمصػًما سمام يـؼؾ

 .ذم )خ(: ]سمسبى[ (4)

 .)خ(: ]ىمصدت[ذم  (3)

عمو هق  وومتحقا سموسمً سؾؿلم قمتزال ذم اعمعمو دظمؾ آ ,اًم ًمدظمقل زكودىمي ذم اإلؾمالمؾَّ همٓء يموكقا ؾُم  (2)

مل أظمذوا اًمديـ مـ ـمرف و ,وسمسبى اًمتطرف ,وؾمبى اًمعؼالكقي ,أؿمد مـ ذًمؽ سمسبى اًمرأي

 .يلظمذوا اًمديـ مـ مجقع ضمقاكبف



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  21 ُم
 

 مً عجٔب تفطري السافض٘، ّالكسامط٘:

َْمِر ذِم اًْمَػاَلؾِمَػيِ  ْٕ اومَِضيِ  ,َواًْمَؼَراِمَطيِ  ,َوشَمَػوىَمَؿ ا وا اًْمُؼرْ  ؛َواًمرَّ ُ ُْؿ وَمرسَّ آَن سمَِلْكَقاِع وَمنِهنَّ

ُ ِمـَْفو قَمَجَبفُ  ْؿ: ﴿ ,َٓ َيْؼيِض اًْمَعومِل اومَِضِي يَمَؼْقهِلِ  ﴾ ژ ژ ڈ ڈوَمَتْػِسػُم اًمرَّ

و َأسُمق سَمْؽرٍ  [0اعمسد:] سَملْمَ  :َأْي  ,[12اًمزمر:] ﴾ۆ ۆ ۇ     ۇ﴿:و ,َوقُمَؿرُ  ,مُهَ

[َوقَمكِم   ,َأيِب سَمْؽرٍ ]
 (1)

اَلوَميِ   ِهَل  [11ؼرة:اًمب]﴾ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ﴿:و ,ذِم اخْلِ

سَمػْمَ  ,ـَمْؾَحيَ  [09اًمتقسمي:]﴾﮲ ۓ  ۓ﴿:قَموئَِشُي, وَ   ﴾ڀ ڀ﴿:و ,َواًمزُّ

ـُ  [99اًمرمحـ:] ﴾ڤ     ڤ﴿:و ,َووَموـمَِؿيُ  ,قَمكِمي  [02اًمرمحـ:]  ,َواحْلَُسلْمُ  ,احْلََس

ـِ َأيِب ـَموًمٍِى  ذِم قَمكِمن  [09يس:]﴾ەئ     ائ ائ ى ى ې﴿و:  ٱ﴿:و ,سْم

ـِ َأيِب ـَموًمٍِى  [9-0اًمـبل:]﴾      پ ٻ ٻ *   ٻ  ى ې ې ې﴿:و ,قَمكِمن سْم

, ُهَق قَمكِمي  [22اعموئدة:]﴾ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى

 ٌَ اَلةِ  ,ْقُضقَع سمِنِمْجَوِع َأْهِؾ اًْمِعْؾؿِ اًْمـؿَ َوَيْذيُمُروَن احْلَِدي ىُمُف سمَِخومَتِِف ذِم اًمصَّ  .َوُهَق شَمَصدُّ

[ىَمْقًُمفُ ]َويَمَذًمَِؽ 
 (2)

 [021اًمبؼرة:]﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ :

ًْ ذِم قَمكِم  ًمَ  .امَّ ُأِصقَى سمَِحْؿَزةِ ـَكَزًَم
 (3)

 

                                                 

 .ذم )خ, ط(: ]سملم أيب سمؽر, وقمؿر, وقمكم[ (0)

 .ذم )خ(: ]ىمقًمف شمعومم[ (9)

قمغم اًمراومضي وأمثوهلؿ و اًمؼرامطي, يػؽميفومـ هذا اًمػجقر اًمذي  ,هذه كبذة مـ هذا اًمبوـمؾ (4)

  يػرسوكف هبذا اًمتػسػم اًمبوـمؾ.يمتوب اهلل



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  28 ُم
 

 تفاضري ميلسٗ:

ـْ  ـْ سَمْعِض اًْمُقضُمقِه َمو َيْذيُمُرُه يَمثػٌِم ِم ـَ ذِم ِمْثِؾ ىَمْقًمِفِ اًْمـؿُ َومِمَّو ُيَؼوِرُب َهَذا ِم ي ِ  :َػرسن

 ﴾ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ﴿

ـَ َرؾُمقُل  [01آل قمؿران:] وسمِِري ودِ  ,اهللَِأنَّ اًمصَّ  ,َواًْمَؼوكِتلَِم قُمَؿرُ  ,ىِملَم َأسُمق سَمْؽرٍ َواًمصَّ

 .ْستَْغِػِريـ قَمكِمي اًْمـؿُ وَ  ,ـِْػِؼلَم قُمْثاَمنُ اًْمـؿُ وَ 

[ىَمْقًمِفِ ]َوذِم ِمْثِؾ 
 (1)

 پ پ﴿ ,َأسُمق سَمْؽرٍ  ﴾ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ :

 .قَمكِمي  [92اًمػتح:]﴾ ٺ ٺ ڀ﴿ ,قُمْثاَمنُ  ﴾ڀ ڀ﴿ ,قُمَؿرُ  ﴾پ

ـْ َذًمَِؽ ىَمْقُل سَمعْ   ,قُمَؿرُ  ﴾ ٻ﴿ ,َأسُمق سَمْؽرٍ  ﴾ ٱ﴿ :ِضِفؿْ َوَأقْمَجُى ِم

 .قَمكِمي  [ 4-0اًمتلم:]﴾   پ  پ پ﴿ ,قُمْثاَمنُ  ﴾ ٻ ٻ﴿

َٓ َيُدلُّ قَمَؾْقِف سمَِحولِ  ـُ شَموَرًة شَمْػِسػَم اًمؾَّْػِظ سماَِم  تِل شَمَتَضؿَّ  ؛َوَأْمَثوُل َهِذِه اخْلَُراوَموِت اًمَّ

َٓ شَمُدلُّ قَمغَم هَ  ًَْمَػوَظ  ْٕ ؿَْمَخوصِ وَمنِنَّ َهِذِه ا ْٕ  ا
ِ
ء َٓ  .ُم

 ﴾ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ﴿ :وىَمْقًمف شَمَعومَم 

ـَ َمَعفُ  ,[92اًمػتح:] ِذي ًٌ ًمِؾَّ ا سَمْعَد ظَمؼَمٍ  ,يُمؾُّ َذًمَِؽ َكْع قَفو اًمـَُّحوُة ظَمؼَمً تِل ُيَسؿن  .َوِهَل اًمَّ

َو يُمؾََّفو ِصَػوٌت ًمِ اًْمـؿَ و ـَ َمَعفُ  َوُهؿْ  ,َؿْقُصقِف َواطِمدٍ ـْؼُصقُد ُهـَو َأهنَّ ِذي َٓ  ,اًمَّ َو

ـُ شَموَرًة ضَمْعَؾ اًمؾَّْػِظ  ,جَيُقُز َأْن َيُؽقَن يُمؾي ِمـَْفو ُمَراًدا سمِِف ؿَمْخٌص َواطِمدٌ  ْطَؾِؼ اًْمـؿُ َوشَمَتَضؿَّ

ا ذِم ؿَمْخٍص َواطِمدٍ   ى ى ې ې ې﴿إنَّ ىَمْقًَمُف  :يَمَؼْقًمِفِ  ,اًْمَعومن ُمـَْحٍِمً

و قَمكِمي  [22اعموئدة:] ﴾ائ  ٿ  ٿ﴿نَّ ىَمْقًَمُف إِ  :َوىَمْقِل سَمْعِضِفؿْ  ,َوطْمَدهُ  ُأِريَد هِبَ

                                                 

 .ذم )خ(: ]ىمقًمف شمعومم[ (0)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  22 ُم
 

 ۈئ ۆئ﴿ :َوىَمْقًمِفِ  ,ُأِريَد هِبَو َأسُمق سَمْؽٍر َوطْمَدهُ  [44اًمزمر:]﴾ٹ ٹ ٿ

 .َوَكْحِق َذًمَِؽ  ,َوطْمَدهُ  ُأِريَد هِبَو َأسُمق سَمْؽرٍ  [01احلديد:]﴾ىئ     ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 تكْٓه بعض التفاضري:

ـِ قَمطِقَّيَ »و ـَِّي َواجْلَاَمقَميِ  ,ششَمْػِسػُم اسْم ـْ  ,َوَأْمَثوًمِِف َأشْمَبُع ًمِؾسُّ ـْ اًْمبِْدقَمِي ِم َوَأؾْمَؾُؿ ِم

َؾِػ  ,شَمْػِسػِم اًمزخمنمي ْلصُمقَرِة قَمـُْفْؿ قَمغَم اًْمـؿَ ْقضُمقُد ذِم اًمتََّػوؾِمػِم اًْمـؿَ َوًَمْق ُذيِمَر يَماَلُم اًمسَّ

ـَ َوَأمْجََؾ  ؛َوضْمِففِ  ُف يَمثِ  ؛ًَمَؽوَن َأطْمَس ـْ وَمنِكَّ ـِ ضَمِريٍر اًمطؼمي»ػًما َمو َيـُْؼُؾ ِم ِد سْم  ,ششَمْػِسػِم حُمَؿَّ

ـْ َأضَمؾن اًمتََّػوؾِمػِم َوَأقْمَظِؿَفو ىَمْدًرا َٓ  ,َوُهَق ِم َؾِػ  ـْ اًمسَّ ـُ ضَمِريٍر قَم ُف َيَدُع َمو َكَؼَؾُف اسْم صُمؿَّ إكَّ

ِؽقِف سمَِحولِ  ُف ىَمْقُل  ,حَيْ ـْ َأْهِؾ  ,ِؼلمَ َحؼن اًْمـؿُ َوَيْذيُمُر َمو َيْزقُمُؿ َأكَّ اَم َيْعـِل هِبِْؿ ـَموِئَػًي ِم َوإِكَّ

اًْمَؽاَلمِ 
(1)

َرْت سمِِف   ـْ ضِمـِْس َمو ىَمرَّ ُروا ُأُصقهَلُْؿ سمُِطُرِق ِم ـَ ىَمرَّ ِذي َوإِْن  ,ْعَتِزًَمُي ُأُصقهَلُؿْ اًْمـؿُ اًمَّ

ـْ  ـَِّي ِم ـْ َيـَْبِغل َأنْ اًْمـؿُ يَموُكقا َأىْمَرَب إمَم اًمسُّ فُ  ْعَتِزًَمِي؛ ًَمِؽ َوَيْعِرَف  ,ُيْعَطك يُمؾُّ ِذي طَمؼ  طَمؼَّ

ـْ مُجَْؾِي اًمتَّْػِسػِم قَمغَم  َحوسَميَ  ؛ْذَهِى اًْمـؿَ َأنَّ َهَذا ِم َي إَذا يَموَن  ,َواًمتَّوسمِِعلمَ  ,وَمنِنَّ اًمصَّ َِئؿَّ ْٕ َوا

َيِي ىَمْقٌل  ْٔ َيَي سمَِؼْقِل آظَمرَ  ,هَلُْؿ ذِم شَمْػِسػِم ا ْٔ وا ا ُ ضَْمِؾ َمْذَهٍى اقْمَتَؼُدوهُ  َوضَموَء ىَمْقٌم وَمرسَّ ِٕ, 

َحوسَمِي َواًمتَّوسمِِعلَم هَلُْؿ سمِنِطْمَسونِ اًْمـؿَ َوَذًمَِؽ  ـْ َمَذاِهِى اًمصَّ ْذَهُى ًَمْقَس ِم
(2)

[َصوُروا] ؛
 (1)

 

ـْ َأْهِؾ اًْمبَِدِع ذِم ِمْثِؾ َهَذا ِهْؿ ِم  .ُمَشوِريِملَم ًمِْؾُؿْعَتِزًَمِي َوهَمػْمِ

                                                 

صمؿ  ,شضمريرشمػسػم اسمـ »ومنكف أظمذه مـ مـ قمؾؿ اًمؽالم؛ مو ؾمؾؿ  ششمػسػم اسمـ قمطقي»وقمغم هذا  (0)

 ًمؽ رسمام شملصمر سمبعض قمؾامء اًمؽالم.سمعد ذ

ؾمبقؾ وهق ؾموًمؽ ذم ذًمؽ  ,ومتػسػمه مبتدع ؛أن مـ ظموًمػ شمػسػم اًمسؾػ :هذه ىموقمدة (9)

, ىمول شمعومم: أو اًمػؼف ,أو اًمعؼقدة ,يمون ذًمؽ ذم اًمتػسػم اًمضالًمي طمسى خموًمػتف, وؾمقاء

   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  ڦ﴿, وىمول شمعومم: [011]اًمتقسمي:﴾ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  011 ُم
 

 عني يف التفطري كاٌ خمطّئا:مً عدل عً طسٓك٘ الصخاب٘ ّالتاب

ةِ ـوِْم افْ  َِ ّْ َحوسَميِ  :ُج ـْ َمَذاِهِى اًمصَّ ـْ قَمَدَل قَم َوشَمْػِسػِمِهْؿ إمَم َمو  ,َواًمتَّوسمِِعلمَ  ,َم

 ,َوإِْن يَموَن جُمَْتِفًدا َمْغُػقًرا ًَمُف ظَمَطُمهُ  ,سَمْؾ ُمْبَتِدقًمو ,يَموَن خُمْطًِئو ذِم َذًمَِؽ  ؛خُيَوًمُِػ َذًمَِؽ 

تِفِ ْؼُص وًْمـؿَ ومَ  َقاِب  ,قُد سَمَقوُن ـُمُرِق اًْمِعْؾِؿ َوَأِدًمَّ  .َوـُمُرِق اًمصَّ

َحوسَمُي َواًمتَّوسمُِعقَن َوشَموسمُِعقُهؿْ  ـُ َكْعَؾُؿ َأنَّ اًْمُؼْرآَن ىَمَرَأُه اًمصَّ ُْؿ يَموُكقا َأقْمَؾَؿ  ,َوَكْح َوَأهنَّ

ِذي سمَ  ,سمَِتْػِسػِمِه َوَمَعوكِقفِ  ُْؿ َأقْمَؾُؿ سمِوحْلَؼن اًمَّ ٌَ يَماَم َأهنَّ ـْ ظَموًَمَػ  ,ملسو هيلع هللا ىلصسمِِف َرؾُمقًَمُف  اهللُ َع وَمَؿ

َ اًْمُؼْرآَن سمِِخاَلِف شَمْػِسػِمِهؿْ  ,ىَمْقهَلُؿْ  ًمِقِؾ وَ  ؛َووَمرسَّ  ,ْدًُمقِل مَجِقًعواًْمـؿَ وَمَؼْد َأظْمَطَل ذِم اًمدَّ

ـْ ظَموًَمَػ ىَمْقهَلُْؿ ًَمُف ؿُمْبَفٌي َيْذيُمُرَهو قٌَّي َوإِ  ,َوَمْعُؾقٌم َأنَّ يُمؾَّ َم
و قَمْؼؾِ و ؾَمْؿِعقَّيٌ إمَّ يَماَم ُهَق  ,مَّ

.َمْبُسقٌط ذِم َمْقِضِعفِ 
 (2)

 

ظْمتاَِلِف ذِم اًمتَّْػِسػمِ اًْمـؿَ و
ِٓ ْؼُصقُد ُهـَو اًمتَّـْبِقُف قَمغَم َمَثوِر ا

(3)
ـْ َأقْمَظِؿ  , َوَأنَّ ِم

وُمقا اًْمَؽؾَِؿ قمَ  ًْ َأْهَؾَفو إمَم َأْن طَمرَّ تِل َدقَم وا  ,ـْ َمَقاِضِعفِ َأؾْمَبوسمِِف اًْمبَِدَع اًْمَبوـمَِؾَي اًمَّ ُ َووَمرسَّ

ًُمقُه قَمغَم هَمػْمِ شَمْلِويؾِفِ  ,سمَِغػْمِ َمو ُأِريَد سمِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرؾُمقًمِِف  اهلليَماَلَم  ـْ ُأُصقِل اًْمِعْؾِؿ  ,َوشَمَلوَّ وَمِؿ

ِذي ظَموًَمُػقهُ  ْكَسوُن اًْمَؼْقَل اًمَّ ُف احْلَؼُّ  ,سمَِذًمَِؽ َأْن َيْعَؾَؿ اإْلِ شَمْػِسػَم  َوَأْن َيْعِرَف َأنَّ  ,َوَأكَّ

                                                 

  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[002]اًمـسوء:﴾ڍ

 .ذم )خ(: ]صور[ (0)

 ,مو يرؿمد إمم اًمصحقح واًمبوـمؾ وًمعؼؾقيسم واعمؼصقد إدًمي اعمؼروءة,اعمؼصقد سموًمسؿعقي  (9)

 .واًمضور واًمـوومع

 ,أؾمبوهبو إىمقال اعمخوًمػي ًمألدًمي وهمػم ذًمؽ, فقياعمسوئؾ اًمػؼاًمعؼقدة, ووذم  ,ذم اًمتػسػم (4)

 ., وإومفوم اخلوـمئيضعقػياًمطموديٌ وإ ,واعمسوًمؽ اعمبتدقمي



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  010 ُم
 

وًمُِػ شَمْػِسػَمُهؿْ  َؾِػ خُيَ صُمؿَّ َأْن َيْعِرَف  ,َوَأْن َيْعِرَف َأنَّ شَمْػِسػَمُهْؿ حُمَْدٌث ُمْبَتَدعٌ  ,اًمسَّ

ُرِق  َؾِي وَمَسوَد شَمْػِسػِمِهْؿ سماَِم َكَصَبُف اًْمـؿُ سمِوًمطُّ ِي قَمغَم سَمَقوِن احْلَؼن  اهلُلَػصَّ َِدًمَّ ْٕ ـْ ا  .ِم

ـْ َويَمَذًمَِؽ َوىَمَع مِ   َوشَمْػِسػِمِه ِم
ٌِ ِح احْلَِدي ـَ َصـَُّػقا ذِم َذْ ِذي ـْ اًْمـؿُ ـْ اًمَّ ـَ ِم ِري َتَلظمن

ِح اًْمُؼْرآِن َوشَمْػِسػِمهِ  ـْ َذْ .ضِمـِْس َمو َوىَمَع ومِقاَم َصـَُّػقُه ِم
 (1)

 

                                                 

 شمسؾؿ»ذم طمديٌ ضمرير قمـد  ومثؾ ذًمؽ ىمقًمفقمغم ذًمؽ اعمـقال, واخلبط  كعؿ وىمع ومقفو اخلؾط (0)

ـْ »: (0101رىمؿ ) ُف َأْج َم َِ ْشََلِم ُشًَّْة َحَسًَْة َؾ َـّ ْم اْْلِ َدُه مـ َؽْرِ َش ًْ َؾ ِبا َب
ِّ ُرَها َوَأْجُر مـ َظ

ءٌ  ََُص مـ ُأُجقِرِهْؿ َرْ َِّٔئًة ـان ظِٔف ِوْزُرَها َوِوْزُر مـ  ،َأْن َيْْ ْشََلِم ُشًَّْة َش َـّ ْم اْْلِ ـْ َش َوَم

ءٌ  ََُص مـ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ ِدِه مـ َؽْرِ َأْن َيْْ ًْ َؾ ِبا مـ َب
ِّ ؾمقئي؛ و ,ـيؼسؿقا اًمبدقمي إمم طمسوم ,شَظ

ـؾ بدظة »: ىمول ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـبل  ,(811رىمؿ ) شمسؾؿ»ومخوًمػقا ذم ذًمؽ طمديٌ ضموسمر ذم 

أي: أطمقوهو سمعد أن  ,شومـ شـ ْم اْلشَلم شْة حسْة» :, واعمعـك اًمصحقح ًمؾحديٌشضَلفة

 شستؼقؿاىمتضوء اًمٍماط اعم»يمام أسموكف ؿمقخ اإلؾمالم ذم  ,, أمو اًمبدع ومؽؾفو ضالًميأمقتً

 ( ـمبعي مؽتبي اًمبوز.918)ص

: يعـل ومتح ـمريًؼو ذم اعمسؾؿلم أدى هبؿ إمم أن يػعؾقا )ؾمـي رمحف اهللاًمعالمي إًمبوين  وقال

طمسـي(, ورد هبو اًمديـ, هذا هق اعمعـك اًمصحقح اًمذي شمؼتضقف اًمؾغي, وؾمقوق احلديٌ, وأمو شمػسػم 

ملسو هيلع هللا ىلص: تلظمريـ, وقمؾقف ظمصصقا سمف قمؿقم ىمقًمف سمـ)مـ اسمتدع ذم اإلؾمالم ؾمـي طمسـي( يمام ؿموع قمـد اعم

مـ اعمعـك؛ ومنن يمؾ مو ومعؾف ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ومفق مـ أىمبح مو كسى إمم اًمـبل شوـؾ ضَلفة ْم افْار»

إكصوري ذم هذا احلديٌ إكام هق اسمتداؤه اًمصدىمي, وهل منموقمي مـ ىمبؾ سموًمـص, وشماله اًمرؾمقل 

ف ومعؾ سمدقمي طمسـي, وحيؿؾ قمؾقفو ذم كػس اًمػؼف, ومليـ اًمبدقمي ذم ومعؾ إكصوري طمتك يؼول: إكملسو هيلع هللا ىلص 

 !احلديٌ؟

ذم ملسو هيلع هللا ىلص (: شمـبقف: يستدل سمعض أهؾ اًمبدع سمؼقًمف 991)ص شأطمؽوم اجلـوئز»ذم  رمحف اهللوقال 

َـّ ْم اْلشَلم شْة حسْة...»هذا احلديٌ:  قمغم شمؼسقؿفؿ اعمزقمقم ًمؾبدع, وأن مـفو احلسـ,  شمـ ش

 يؾحظف اًمـوفمر ذم مـوؾمبي ورود احلديٌ, ومـفو اًمزء. وهق اؾمتدٌٓل وموؾمٌد قمغم شمؼسقؿ سموـمؾ, يمام
 



ِس  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  019 ْرِ ُم
 

َٓ ذِم  ًمِقِؾ  ُئقَن ذِم اًمدَّ
ـَ خُيْطِ ِذي و اًمَّ ـْ  ,ْدًُمقلِ اًْمـؿَ َوَأمَّ قومِقَّيِ  وَمِؿْثُؾ يَمثػٍِم ِم  ,اًمصُّ

وظِ  ِهؿْ  ,َواًْمُققمَّ  َوهَمػْمِ
ِ
وَن اًْمُؼْرآَن  ,َواًْمُػَؼَفوء ُ [سمَِؿَعونٍ ]ُيَػرسن

 (1)
َٓ  ,َصِحقَحيٍ   َـّ اًْمُؼْرآَن 

ًَمؽِ

َؾِؿل ذِم طَمَؼوِئِؼ  ,َيُدلُّ قَمَؾْقَفو ـِ اًمسُّ مْحَ وَن َوإِْن يمَ  ,اًمتَّْػِسػمِ  ِمْثَؾ يَمثػٍِم مِمَّو َذيَمَرُه َأسُمق قَمْبِداًمرَّ

ومِقاَم َذيَمُروُه َمو ُهَق َمَعونٍ 
 (2)

لِ  ؛سَموـمَِؾيٌ   َوَّ ْٕ َوُهَق اخْلََطُل ذِم  ,وَمنِنَّ َذًمَِؽ َيْدظُمُؾ ذِم اًْمِؼْسِؿ ا

ًمِقِؾ وَ  ٌُ َيُؽقُن  ,ْدًُمقِل مَجِقًعواًْمـؿَ اًمدَّ ِذي ىَمَصُدوُه وَموؾِمًدااًْمـؿَ طَمْق .ْعـَك اًمَّ
 (3)

 

                                                 

طمقٌ هؿ يؽتؿقهنو, وٓ يذيمروهنو؛ إذ احلديٌ ذم احلٌ قمغم إطمقوء اًمســ, ٓ ذم احلض قمغم 

 .إطمداث اًمبدع

ًٓ سملن اًمسـي اعمذيمقرة ذم احلديٌ ىُمصد هبو  ووضمٌف آظمر ذم اًمرد: وهق أكـو ًمق ؾمؾؿـو ضمد

ُؼْبح, ومـ اعمعؾقم قمـد أهؾ اًمسـي أن اًمبدقمي؛ ومؼد وصػً إومم سموحلسـ, وإظمرى سموًم

احلسـ واًمؼبح مردمهو إمم اًمؽتوب واًمسـي, ظمالوًمو ًمؾؿعتزًمي ومـ ؿمويعفؿ, طمقٌ يؼقًمقن 

سموًمتحسلم, واًمتؼبقح اًمعؼؾقلم, ومنذا وصػ ومعؾ ذقمل مو سمـ)اًمبدقمي احلسـي(, وضملء 

و, ويؽقن سموًمدًمقؾ اًمتػصقكم قمغم ذًمؽ مـ اًمؽتوب واًمسـي, ومال ظمالف طمقـئٍذ ذم ذقمقتف

: كِعؿً اًمبدقمي ريض اهلل قمـفوصػفو سموًمبدقمي مـ سموب اًمتسؿقي اًمؾغقيي ٓ همػم, يمؼقل قمؿر 

 ىمد ؾمـَّفو سمػعؾف, وىمقًمف.ملسو هيلع هللا ىلص هذه. قمـد إطمقوء ىمقوم رمضون مجوقمًي سمعد أن يمون اًمـبل 

ويمذًمؽ يؼول ذم اًمسـي اًمسقئي إذا ومرست سموًمبدقمي, ومنكام شمؽقن ؾمقئي إذا ىموم اًمدًمقؾ اًمنمقمل 

ؾمؼقط اؾمتدٓل اعمبتدقمي هبذا احلديٌ قمغم اًمقضمفلم  -وهلل احلؿد-, وأكً شمرى قمغم ذًمؽ

 (.008-001)ص شىمومقس اًمبدع»مـ  رمحف اهللاعمذيمقريـ, واهلل اعمقومؼ.اهـ يمالمف 

 .ذم )خ( هـو: ]شمؾؽ[ (0)

 .ذم )خ(: ]معوين[ (9)

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  014 ُم
 

دَفِصْلر
 (1)

 

ـُ ـُمُرِق اًمتَّْػِسػمِ اَم ومَ  َؾِْ٘ن َؿاَل َؿائٌِؾ:  ؟ َأطْمَس

َ اًْمُؼْرآُن سمِوًْمُؼْرآنِ  َجَقاُب:ـَؾافْ  ُرِق ذِم َذًمَِؽ َأْن ُيَػرسَّ َأنَّ َأَصحَّ اًمطُّ
(2)

وَماَم ُأمْجَِؾ ذِم  ,

ُف ىَمدْ  ؛َمَؽونٍ  َ ذِم َمْقِضٍع آظَمرَ  وَمنِكَّ ـْ َمَؽونٍ  ,وُمرسن وَمَؼْد سُمِسَط ذِم َمْقِضٍع  ؛َوَمو ُاظْمُتٍِمَ ِم

ـَّيِ  ؛آظَمرَ  َو ؿَموِرطَمٌي ًمِْؾُؼْرآنِ  ؛وَمنِْن َأقْمَقوك َذًمَِؽ وَمَعَؾْقؽ سمِوًمسُّ َحٌي ًَمفُ  ,وَمنهِنَّ سَمْؾ ىَمْد ىَموَل  ,َوُمَقضن

َموُم َأسُمق قَمْبدِ  ـُ إ اهللاإْلِ ُد سْم وومِِعلُّ حُمَؿَّ وَمُفَق مِمَّو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلليُمؾُّ َمو طَمَؽَؿ سمِِف َرؾُمقُل  :ْدِريَس اًمشَّ

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

 ,رظَم آيوت أُ سميػرس أيي  ششمػسػم اسمـ يمثػم»ومـ أضمقد ذًمؽ  ,ئؿيوهذه ـمريؼي قمدد مـ إ (9)

ل ـَتَ عْ ومؾقُ  ,ًمصورت ظمطبيوإطموديٌ طمتك أكؽ ذم سمعض اعمقاضع ًمق مجع شمؾؽ أيوت 

شمػسػمه  رمحف اهللوؾمؿك اًمشـؼقطل  ,أطمسـ اًمتػوؾمػم اعمقضمقدةومنكف  ؛ششمػسػم اسمـ يمثػم»ـسم

شمؼدم كؼؾ اإلمجوع قمغم أن أطمسـ ـمرق اًمتػسػم وىمد  ,شأضقاء اًمبقون سمتػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن»

ومـ  ,وؾموق أيًضو مـ اعمسوئؾ إصقًمقي شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن ذم ذح مؼدمي هذه اًمرؾموًمي,

اًمؼرآن ومؼط, ًمؽـ شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن سمنضوومي  معـوه أكف مل يدظمؾ إٓ سوًمق ,اعمسوئؾ اًمػؼفقي

 ىلظمريػرسهو سمذًمؽ مع وضقطمف يليت سمآيوت  اًمؼرآن سمقـام اإلكسون ًمق أىمتٍم قمغمسمف مو يػفؿ 

 ۀ ڻ ڻ    ڻ  ڻ ں ں ڱيليت سمؼقل اهلل: ﴿ [0اًمتؽوصمر:]﴾ڑ ژمثؾ: ﴿

 ڤ      ڤ ٹ ٹوىمول: ﴿ ,[2اعمـوومؼقن:]﴾ ے ھ ھ ھ       ھ ہ ہہ ہ ۀ

 وايمتػك هبو. ,[91احلديد:]﴾ڄ     ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

شمػسػمه مـ ومصور  ؛مسوئؾ ومؼفقيأطموديٌ كبقيي, أو هذا شمػسػم واضح وًمق مل يضػ إًمقفو 

بلم أن اًمزيورة ييليت  ,[9اًمتؽوصمر:]﴾ک ک کأو سموًمسـي مثؾ: ﴿ ,شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن

, ىمول: ـمفقر, سمؾ محك شضٓقر، ضٓقر»: عمو قمود رضماًل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل ًمؼقل  ؛اعمؼصقد هبو اعمقت

 .(4101أظمرضمف اًمبخوري ) شؾًْؿ إًذا»ىمول:  شمػقر قمغم ؿمقخ يمبػم شمزيره اًمؼبقر,



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  013 ُم
 

[وَمِفَؿفُ ]
 (1)

ـْ اًْمُؼْرآنِ     ەئ  ائ ائ ى    ى ې ې﴿ :شَمَعومَم  اهللُ ىَموَل  ,ِم

 :َوىَموَل شَمَعومَم  ,[012اًمـسوء:]﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ        وئ ەئ

 ,[33اًمـحؾ:] ﴾ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ﴿

 جت ىبيب مب خب  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ :مَم َوىَموَل شَمَعو

َٓ إينِّ ُأوتِٔت » ملسو هيلع هللا ىلص: اهللَوهِلََذا ىَموَل َرؾُمقُل  ؛[13اًمـحؾ:] ﴾مت خت حت َأ

ْرآنَ  َُ فُ  اْف ًَ ُف َم َِ شَوِمْث
(2)

 .ـَّيَ َيْعـِل اًمسُّ  ,

ـِْزُل اًْمُؼْرآنُ  َـُّي َأْيًضو شَمـِْزُل قَمَؾْقِف سمِوًْمَقطْمِل يَماَم َي َو شُمْتغَم يَماَم ُيْتغَم َواًمسُّ َٓ َأهنَّ َوىَمْد اؾْمَتَدلَّ  ,؛ 

وومِ  َموُم اًمشَّ ِعلُّ اإْلِ
(3)

ِي يَمثِػَمٍة ًَمْقَس َهَذا َمْقِضَع َذًمَِؽ   ِي قَمغَم َذًمَِؽ سمَِلِدًمَّ َِئؿَّ ْٕ ـْ ا ُه ِم  .َوهَمػْمُ

َواًْمَغَرُض َأكَّؽ شَمْطُؾُى شَمْػِسػَم اًْمُؼْرآِن ِمـْفُ 
(4)

ـَّيِ  ؛ ـْ اًمسُّ ْدُه وَمِؿ
ْ دَمِ يَماَم ىَموَل  ,وَمنِْن مَل

: ُؿَعوِذ طِملَم سَمَعَثُف ـًمِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَرؾُمقُل  ـِ ُؿ؟»إمَم اًْمقََؿ ُُ [سمِِؽَتوِب ]ىَموَل:  ،شبَِؿ َُتْ
(1) 

. ىَموَل: اهللِ 

                                                 

 .ذم )خ(: ]ومقف[ (0)

 .صحٔح (9)

(, واسمـ طمبون, واًمطؼماين 3/040) شاعمسـد»(, وأمحد ذم 3113أظمرضمف أسمق داود رىمؿ )

سمـ أيب ا( مـ ـمريؼ قمبداًمرمحـ 2/449) شاًمســ»(, واًمبقفؼل ذم 91/118) شاًمؽبػم»ذم 

سملشمؿ مـ هذا,  احلديٌ ...,ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـبل قمقف اجلرر, قمـ اعمؼدام سمـ معدي يمرب, 

, ىمول أسمق داود: وهق مـ ؿمققخ طمريز سمـ قمثامن ,شاًمتؼريى»واجلرر صمؼي يمام ذم شمرمجتف مـ 

 ؿمققخ طمريز صمؼوت, ووصمؼف اًمدارىمطـل.

شمـزل قمؾقف  (: واًمسـي أيًضو92/ص0) ششمػسػمه», وىمول اسمـ يمثػم ذم مؼدمي شاًمرؾموًمي»ذم يمتوسمف  (4)

 .إٓ أهنو ٓ شمتغم يمام يتغم اًمؼرآن ؛رآنسموًمقطمل يمام يـزل اًمؼ

دمد ذم اًمؼرآن إذا مل وًمقس معـوه ٓ دمـح إمم اًمسـي  ,ومـ اًمسـي ,اًمؼرآن مـف, وإذا شمطؾى شمػسػم (3)

 .مـ قمـد اهلل ومؽؾي  ,شمػسػم ذًمؽ



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  012 ُم
 

ْ ََتِْد؟» ْ ََتِْد؟». ىَموَل: اهللىَموَل سمُِسـَِّي َرؾُمقِل  ,شَؾِْ٘ن مَل َأضْمَتِفُد َرْأِيل. ىَموَل:  :ىَموَل  ,شَؾِْ٘ن مَل

َب رَ  ُد ـافْ »َوىَموَل:  ,ذِم َصْدِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللؾُمقُل وَمرَضَ ّْ َؼ  هللَح [َرُشقَل ]افَِّذي َوؾَّ
 (2) 

َرُشقِل 

ٌُ ذِم  ,شاهللََِم ُيْرِِض َرُشقَل ـفِ  اهللِ ـِ سمِنؾِْمـَوِد ضَمقندٍ اًْمـؿَ َوَهَذا احْلَِدي ـَ .َسوكِِد َواًمسُّ
(3)

 

                                                 

 .ذم )خ(: ]يمتوب[ (0)

 .ؾمؼط مـ )خ( (9)

 .(9111رىمؿ ) شاًمتؾخقص احلبػم»وراضمع مـؽر, احلديٌ سمؾ  (4)

 .ٓ كعرومف إٓ مـ هذا اًمقضمف, وًمقس إؾمـوده سمؿتصؾ اًمؽممذي: لقا

 .إرؾموًمف شاًمعؾؾ»وصّقب اًمدارىمطـل ذم  .ٓ يصح اًمبخوري: وقال

وؿمققظمف ٓ يعرومقن, وادقمك  ,ذم إؾمـوده جمفقل ٕن احلورثٓ يصح؛  اسمـ طمزم: وقال

يب قمقن قمـ رواه أطمد همػم أ سمعضفؿ ومقف اًمتقاشمر وهذا يمذب, سمؾ هق ضد اًمتقاشمر؛ ٕكف مو

 , ومؽقػ يؽقن متقاشمرا؟!احلورث

 .وٓ يقضمد مـ وضمف صحقح ,ٓ يسـد احلؼ: قمبد وقال

 .: ٓ يصحشاًمعؾؾ اعمتـوهقي»ذم  اسمـ اجلقزي: وقال

ًمف مػرد ذم اًمؽالم قمغم هذا احلديٌ: اقمؾؿ أكـل ومحصً قمـ  ذم شمصـقٍػ  اسمـ ـموهر وقال

ومؾؿ  ,مـ ًمؼقتف مـ أهؾ اًمعؾؿ سموًمـؼؾوؾملًمً قمـف  ,هذا احلديٌ ذم اعمسوكقد اًمؽبور واًمصغور

سموًمرىمؿ  شاًمتؾخقص احلبػم»ومسوىمفام, وىمول: ويمالمهو ٓ يصح.اهـ مـ  ...,أضمد ًمف همػم ـمريؼلم

وىمول ذم آظمر  ,(880/رىمؿ 9ًمؾعالمي إًمبوين ) شاًمسؾسؾي اًمضعقػي»اعمذيمقر, واكظر إن ؿمئً 

 ذم سموب اًمؼضوء. ل سمف مسؾؿممو ٓ يؼق -اًمؽتوب واًمسـي :أي-اًمبحٌ: وهذا اًمتػريؼ سمقـفام 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  011 ُم
 

  ذلم:، ّبٔاٌ متليَه مً زضٕ اهلل عيَهالتفطري بأقْال الصخاب٘ 

ـَِّي َرضَمْعـَو ذِم َذًمَِؽ إمَم َأىْمَقاِل  َٓ ذِم اًمسُّ ْ َكِجْد اًمتَّْػِسػَم ذِم اًْمُؼْرآِن َو َوطِمقـَِئٍذ إَذا مَل

َحوسَميِ  ُْؿ َأْدَرى سمَِذًمَِؽ  ؛اًمصَّ ـْ اًْمُؼْرآنِ ـًمِ  ؛وَمنهِنَّ قا هِبَو؛ َوًمِ  ,اَم ؿَموَهُدوُه ِم تِل اظْمَتصُّ طَْمَقاِل اًمَّ ْٕ اَم ـَوا

ـْ اًْمَػْفِؿ اًمتَّومن هَلُْؿ  ِحقِح  ,ِم ؾِمقَّاَم قُمَؾاَمُؤُهؿْ  ,َواًْمِعْؾِؿ اًمصَّ َٓ وًمِِح؛  اُؤُهؿْ  ,َواًْمَعَؿِؾ اًمصَّ  ,َويُمؼَمَ

ـَ  اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
َْرسَمَعِي اخْلَُؾَػوء ْٕ ِي ا َِئؿَّ ْٕ ِي  ,يَمو َِئؿَّ ْٕ لَم اًْمـؿَ َوا [ِمْثؾِ ]ْفِدين

 (1)
ـِ َمْسُعقدٍ  اهللقَمْبدِ    .سْم

ـُ ضَمِريٍر اًمطؼميىَموَل اإْلِ  ُد سْم صَمـَو َأسُمق يمريى :َموُم َأسُمق ضَمْعَػٍر حُمَؿَّ َأْكَبَلَكو  :ىَموَل  ,طَمدَّ

ـُ ُكقٍح  قَْمَؿُش  ,ضَموسمُِر سْم ْٕ َحك ,َأْكَبَلَكو ا ـْ َأيِب اًمضُّ وٍق  ,قَم ـْ َمرْسُ - اهللىَموَل قَمْبدُ  :ىَموَل  ,قَم

ـَ َمْسُعقدٍ  َٓ إًَمَف هَمػْمُ  :-َيْعـِل اسْم ـْ يمَِتوِب  ,هُ َوَاًمَِّذي  ًْ آَيٌي ِم َّٓ َوَأَكو َأقْمَؾؿُ  اهللَمو َكَزًَم  إ

 ًْ ـْ َكَزًَم ًْ  ,ومِقَؿ ـَ َكَزًَم ف ِمـنل شمـووًم اهللَوًَمْق َأقْمَؾُؿ َمَؽوَن َأطَمٍد َأقْمَؾَؿ سمِؽَِتوِب  ,َوَأْي

شََمْقتفاًْمـؿَ  َٕ .َطوَيو 
(2)

 

 ذكس بعض مياقب أئن٘ التفطري مً الصخاب٘:

ـْ َأيِب َواِئؾٍ  قَْمَؿُش َأْيًضو قَم ْٕ ـِ َمْسُعقدٍ  ,َوىَموَل ا ـْ اسْم ضُمُؾ ِمـَّو إَذا  :ىَموَل  ,قَم يَموَن اًمرَّ

َؿ قَمنْمَ آَيوٍت  َـّ  شَمَعؾَّ َـّ طَمتَّك َيْعِرَف َمَعوكَِقُف َـّ  ,مَلْ جُيَوِوْزُه .َواًْمَعَؿَؾ هِبِ
(3)

 

                                                 

 .ذم )خ( سمدهلو: ]و[ (0)

( سمسـده إمم اسمـ 2119و) ,(2111رىمؿ ) شصحقحف», أظمرضمف اًمبخوري ذم وهق صحقح إًمقف (9)

 (.9314رىمؿ ) شمسؾؿ»مسعقد, وكظػمه ذم 

 ( حتؼقؼ اًمؽميمل.0/13) شمؼدمي شمػسػم اسمـ ضمرير», واكظر شمؼدم أكف صحقح (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  011 ُم
 

ـُ قَمبَّوسٍ  اهللقَمبْدُ  :َوِمـُْفْؿ احْلؼَْمُ اًْمَبْحرُ  ـُ قَمؿن َرؾُمقِل  ,سْم َوشُمْرمُجَوِن  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاسْم

 َرؾُمقِل 
ِ
يَمِي ُدقَموء ٌُ ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاًْمُؼْرآِن سمؼَِمَ ُٓ ا» :ًَمُف طَمْق ـِ فِ ي ُف ِْم افدِّ ْٓ َِّ ُف  ؿَّ َؾ ّْ ِِّ َوَظ

ِْٖويَؾ  .شافتَّ
(1)

 

ـُ ضَمِريرٍ  َوىَموَل اسْم
(2)

ورٍ  : ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ  ,نُ َأْكَبَلَكو ؾُمْػَقو ,َأْكَبَلَكو َويمِقعٌ  ,طَمدَّ قَم

قَْمَؿشِ  ْٕ ـْ ُمْسؾِؿٍ  ,ا وٍق ] ,قَم ـْ َمرْسُ [قَم
 (3)

ـَ َمْسُعقدٍ - اهللىَموَل قَمْبدُ  :ىَموَل  ,  :-َيْعـِل اسْم

ـُ قَمبَّوسٍ  .كِْعَؿ شُمْرمُجَوُن اًْمُؼْرآِن اسْم
(4)

 

ـِ َداُود َقك سْم ـْ حَيْ َْزَرِق  ,صُمؿَّ َرَواُه قَم ْٕ ـْ إؾْمَحوَق ا ـْ ؾُمْػَقونَ  ,قَم قَْمَؿشِ  ,قَم ْٕ ـْ ا  ,قَم

َحك ـِ ُصَبْقٍح َأيِب اًمضُّ ـْ ُمْسؾِِؿ سْم وٍق  ,قَم ـْ َمرْسُ ـِ َمْسُعقدٍ  ,قَم ـْ اسْم ُف ىَموَل  ,قَم كِْعَؿ  :َأكَّ

مُجَوُن ًمِْؾُؼْرآِن اسمْ  ْ  .ـُ قَمبَّوسٍ اًمؽمُّ

ـْ سُمـَْدارٍ  ـِ قَمْقنٍ  ,صُمؿَّ َرَواُه قَم ـْ ضَمْعَػِر سْم قَْمَؿِش سمِِف يَمَذًمَِؽ  ,قَم ْٕ ـْ ا  .قَم

ـِ قَمبَّوٍس َهِذِه اًْمِعَبوَرةُ  ـْ اسْم ُف ىَموَل قَم ـِ َمْسُعقٍد َأكَّ وَمَفَذا إؾْمـَوٌد َصِحقٌح إمَم اسْم
(1)

َوىَمْد  ,

ـُ َمْسُعقٍد ذِم ؾَمـَِي صَماَلٍث وَ  ِحقِح َموَت اسْم ـُ قَمبَّوٍس ؾِمت و  ,صَماَلصملَِم قَمغَم اًمصَّ َر سَمْعَدُه اسْم َوقَمؿَّ

ـْ اًمْ  ,َوصَماَلصملَِم ؾَمـَيً  ـِ َمْسُعقدٍ وَماَم فَمـُّؽ سماَِم يَمَسَبُف ِم ؟ُعُؾقِم سَمْعَد اسْم
(2)

 

                                                 

, وهذا اًمؾػظ ( خمتًٍما9311رىمؿ ) (, ومسؾؿ034خوري رىمؿ ), اًمباحلديٌ متػؼ قمؾقف (0)

 وآظمرون سمنؾمـود طمسـ. ,(0/498) شاعمسـد»أظمرضمف أمحد ذم 

 ( حتؼقؼ اًمؽميمل.0/83) شمؼدمي شمػسػمه»ذم  (9)

 .همػم مقضمقد ذم )خ, ط( (4)

قمـ  ,مداره مـ هذه اًمطرق اًمتل ؾموىمفو ؿمقخ اإلؾمالم قمغم إقمؿش ,يمام ىمول ؾمـده صحقح (3)

 سمـ صبقح, قمـ أيب اًمضحك, ويمؾفؿ أئؿي صمؼوت مشوهػم. مسؾؿ



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  018 ُم
 

قَْمَؿُش  ْٕ ـْ َأيِب َواِئؾٍ  ,َوىَموَل ا ـَ قَمبَّوٍس قَمغَم  اهللاؾْمَتْخَؾَػ قَمكِمي قَمْبدَ  :قَم سْم

 .وَمَؼَرَأ ذِم ظُمْطَبتِِف ؾُمقَرَة اًْمَبَؼَرةِ  ,وَمَخَطَى اًمـَّوَس  ,ْقؾِمؿِ ًْمـؿَ ا

ومُ  ,ؾُمقَرِة اًمـُّقرِ  :ِرَواَييِ  َوذِم  َهو شَمْػِسػًما ًَمْق ؾَمِؿَعْتُف اًمرُّ َ كُ  ,وَمَػرسَّ ْ ْيَؾؿُ  ,َواًمؽمُّ  ؛َواًمدَّ

ؾَْمَؾُؿقا َٕ.
(3)

 

ـِ اًمسد مْحَ ـُ قَمْبِداًمرَّ ششَمْػِسػِمهِ »ي اًْمَؽبِػُم ذِم َوهِلََذا هَموًمُِى َمو َيْرِويِف إؾْماَمقِمقُؾ سْم
 (1)

 

ـِ َمْسُعقدٍ  : اسْم ضُمَؾلْمِ ـِ اًمرَّ ـْ َهَذْي ـِ قَمبَّوسٍ  ,قَم طَْمَقوِن َيـُْؼُؾ قَمـُْفْؿ  ,َواسْم ْٕ ـْ ذِم سَمْعِض ا َوًَمِؽ

                                                 

وسمـ مسعقد وموأقمؾؿ مـف سموًمتػسػم,  ,وسمـ قمبوس, وهق أيمؼم مـف ؾمـ ٓهذه شمزيمقي مـ اسمـ مسعقد  (0)

 ريض اهلل قمـفؿمطؾًؼو قمغم اخلؾػوء إرسمعي وهذا ٓ يدل قمغم ومضؾف  ,أقمؾؿ اًمصحوسمي سموًمتػسػم

أكف ٓ يعؾؿ أطمًدا أقمؾؿ سمؽتوب اهلل مـف يدل قمغم هذا, وأيًضو يمون اعمذيمقر ىمريًبو قمـف  إصمرأمجعلم, و

َرآن»ملسو هيلع هللا ىلص: مـ يمبور ىمراء اًمصحوسمي, ىمول اًمـبل  َُ ـْ َأَراَد أْن َيََرأ اف ـِ أِم  َم ََٔرأ َظَذ اب َم ُإِٔزل َؾِ ـَ ا  َؽوًّ

 .شظبدٍ 

عمـ ـمول  سمـ مسعقد ؾمتي وصمالصملم ؾمـي ومفـقًئوسمؼك اسمـ قمبوس يـفؾ مـ اًمعؾؿ سمعد امعـوه أكف  (9)

ومام فمـؽ ومقام ايمتسبف مـ اًمعؾؿ سمعد مقت اسمـ مسعقد, وهذا يدل أن اسمـ قمؿره وطمسـ قمؿؾف؛ 

 .قمغم أيموسمر أصحوسمفو وأكف أظمذ اًمعؾؿ همض   ,مـ هذا اًمعؾؿقمبوس يمون ذم همويي اًمتؿؽـ 

(, واحلويمؿ ذم 0243رىمؿ ) شزوائد ومضوئؾ اًمصحوسمي»ف قمبداهلل سمـ أمحد ذم أظمرضم صحقح (4)

 شمؼدمي شمػسػمه», وأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم ششقرة افْقر»( سمؾػظ: 4/241) شاعمستدرك»

ومؼول: طمدصمـو حمؿد سمـ سمشور, ىمول طمدصمـو اسمـ مفدي, ىمول طمدصمـو  ,( ـمبعي اًمؽميمل0/21)

؛ ي ىمول: ىمرأ اسمـ قمبوس ؾمقرة اًمبؼرةؾمػقون, قمـ إقمؿش, قمـ أيب وائؾ ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿ

وًمف  ,وهذا إؾمـود صحقح (,ًمق ؾمؿعً هذا اًمديؾؿ ٕؾمؾؿً)ومؼول رضمؾ:  ,ومجعؾ يػرسهو

ـمرق أظمرى ذم هذا اعمقضع سمؾػظ: )ًمق ؾمؿعتف اًمؽمك(, وسمؾػظ: )ًمق ؾمؿعتف اًمروم 

 .يمؾفو صحقحي ,ٕؾمؾؿً(



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  012 ُم
 

تِل َأسَموطَمَفو َرؾُمقُل  ـْ َأىَموِويِؾ َأْهِؾ اًْمِؽَتوِب اًمَّ ٌُ ىَموَل:  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللَمو حَيُْؽقَكُف ِم ٌُ »طَمْق ِِّ قا َب

َٓ َحَرَج  ،َظِّْل َوَفْق آَيةً  ائَِٔؾ َو ـْ َبِْل إْْسَ ُثقا َظ ْأ  ،َوَحدِّ ََٔتَبقَّ ِْ ًدا َؾ ِّّ ًَ َذَب َظَعَّ ُمَت ـَ ـْ  َوَم

ـْ افَّْارِ  َدُه ِم ًَ َْ ـْ قَمْبدِ َرَواُه اًْمُبخَ , شَم ـِ قَمْؿٍرو اهللوِريُّ قَم .سْم
(2)

 

ُمقِك َزاِمَؾَتلْمِ  اهللَوهِلََذا يَموَن قَمْبدُ  ـُ قَمْؿٍرو ىَمْد َأَصوَب َيْقَم اًْمػَمْ ـْ يُمُتِى َأْهِؾ  سْم ِم

ْذِن ذِم َذًمَِؽ  ,اًْمِؽَتوِب  ـْ اإْلِ  ِم
ٌِ ـْ َهَذا احْلَِدي ُث ِمـُْفاَم سماَِم وَمِفَؿُف ِم .وَمَؽوَن حُيَدن

(3)
 

                                                 

محـ اًمسدي هذا طمسـ احلديٌ, ًمؽـ قمـده شمؾػقؼ ذم اًمتػسػم يمام ذيمر كعؿ إؾمامقمقؾ سمـ قمبداًمر (0)

شمؾػقؼ مـ هذه اًمؽتى اًمتل أؿمور وطمصؾ ًمف , يمغػمه مل يؾػؼ ومتػسػمه مؼبقل ننْ وم ؛اإلموم أمحد

 ,ومؽذاباًمسدي حمؿد سمـ مروان أمو إًمقفو ؿمقخ اإلؾمالم مـ سمعض اًمؽتى اإلرسائقؾقوت, 

ًٓ ًمؽـ هذا أطمسـفام ا,وإن يمون مػرًس   . طمو

 .(4310سمرىمؿ ) (9)

ومنكف يمون  ؛سمـ قمؿرو إٓ مو يمون مـ طمديٌ قمبداهلل) :قمـد طمديٌ شومتح اًمبوري»ذم ذيمر احلوومظ  (4)

 ىموًمقا: أسمق هريرة أطموديثف شمرسمقا قمغم مخسي أًمػ طمديٌ, وهق يعؽمف أن (يؽتى وٓ أيمتى

 ؟امذا يموكً أطموديثف أىمؾؾوم ,ٕكف يمون يؽتى ؛قمبداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص أيمثر مـف طمديًثو

؛ ىموًمقا: سمؽثػم قمـ أطموديٌ أيب هريرة اعمعؾقم واعمقضمقد أن أطموديٌ قمبداهلل سمـ قمؿرو أىمؾ

كف ومتح اهلل قمغم إوىمقؾ:  .هوشملم اًمزامؾتلممـ  حيدث زهد اًمـوس ذم أظمذ طمديثف إظمػم عمو يمون

وأىمقال أظمرى  .وطمػظ قمـف يمثػًماملسو هيلع هللا ىلص يرة وملظمذ سمعد هذا احلديٌ, وملظمذ قمـ اًمـبل أيب هر

ويمون  ,قمؿرو مـ أطموديٌ أهؾ اًمؽتوب , وىمد اؿمتفرت ىمصي اًمزامؾتلم اًمتل فمػر هبو اسمـهـوك

واسمـ طمجر  ,اسمـ يمثػمو ,واًمذهبل ,يموسمـ شمقؿقي ,حيدث مـفو ذم يمثػم مـ يمتى اعمتلظمريـ

ؿ سمف ؾَ عْ ؾمـد هلو يُ  بحٌسمومعسك أن يقرس اهلل  ًرا,الل سمحثل قموسموآظمريـ, ومل أىمػ هلو قمغم ؾمـد ظم

 طموهلو مـ صحي أو ضعػ؛ ومنن ذم اًمـػس مـ صمبقهتو إمم اسمـ قمؿرو رء.



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  001 ُم
 

 اإلضسائٔلٔات علٙ مساتب:

َٓ ًماِِلقْمتَِؼودِ  ٌَ اإلرسائقؾقي شُمْذيَمُر ًماِِلؾْمتِْشَفوِد  طََموِدي ْٕ َـّ َهِذِه ا
َو قَمغَم وَمنِ  ؛َوًَمؽِ هنَّ

 :صَماَلصَمِي َأىْمَسومٍ 

ْدِق  :َأَحُدَها َتُف مِمَّو سمَِلْيِديـَو مِمَّو َيْشَفُد ًَمُف سمِوًمصن .وَمَذاَك َصِحقٌح  ,َمو قَمؾِْؿـَو ِصحَّ
(1)

 

.َمو قَمؾِْؿـَو يَمِذسَمُف سماَِم قِمـَْدَكو مِمَّو خُيَوًمُِػفُ  :والثَّاِني
 (2)

 

ُهَق َمْسُؽقٌت قَمـْفُ َمو  :والثَّاِلُث
(3)

ـْ َهَذا اًْمَؼبِقؾِ  , َٓ ِم ـْ َهَذا اًْمَؼبِقِؾ َو وَماَل  ,َٓ ِم

ـُ سمِفِ  سُمفُ  ,ُكْمِم َٓ ُكَؽذن قُز طِمَؽوَيُتُف ًمِ  ,َو مَ ـَودَمُ  .اَم شَمَؼدَّ

                                                 

, هذا شـان ؿبُِؿ ؿتؾ تسًة وتسًغ ـان رجًَل ؾّٔـ»كحق:  ,يعـل مـ إظمبور اعموضقي (0)

ثالصمي وطمديٌ اًم ,صحتف قمـدكو صور مـ ذقمـووًم ,إرسائقؾ قمؾؿـو صحتف سمليديـو ذم ىمصي سمـل

ـٌ مـ صمبقهتو.  أصحوب اًمغور, ومو إمم ذًمؽ, ومفذه أؿمقوء صموسمتي قمـدكو مـ إظمبور اعموضقي متقؼ

مـ اًمسؿؽ يمون يلظمذ  يمون ـمقًمف صمالصمي قمنم أًمػ ذراع؛ طمتك إكف ج سمـ قمـؼ, أكفقمثؾ ىمصي قم (9)

ًمؼصي معؾقٌم يمذهبو؛ عمخوًمػتفو عمو دل قمؾقف طمديٌ: ه اامق اًمبحر ويشقهيو قمغم اًمشؿس, هذأقم

اًمبدايي »ذم  رمحف اهلل؛ هلذا ىمول اسمـ يمثػم شظذ صقرة أبٔٓؿ آدم شتقن ذراًظا ْم افسَمء...»

: ىمصي قمقج سمـ قمـؼ ويمؾ مو حيؽقن قمـف هذيون ٓ أصؾ ًمف, وهق مـ خمتؾؼوت شواًمـفويي

 زكودىمي أهؾ اًمؽتوب.اهـ

 شاحلووي»رؾموًمي ذم سمطالن هذه اًمؼصي مطبققمي ضؿـ  رمحف اهلل وىمد أًمػ اًمسققـمل

 .شإوج ذم ظمؼم قمقج»( سمعـقان 9/430)

إمو أكف ـمعـ ذم إكبقوء, وإمو أكف مـؽر شمرده  ,ؾـو سمف أكف مو يؼبؾ مثؾ هذاثَّ واًمصـػ أظمر مَ 

 ًمي, ومو إمم ذًمؽ, هذا مردود.إد

دون أن يعتؿد قمؾقف طمؽاًم و ,قًموطمدث سمف دون أن يعتؼمه ذ ـهذا اعمسؽقت قمـف هق اًمذي م (4)

مو أن يعتؿد أ ,يسقىمف قمبورة قمـ ىمصي, أو قمبورة أكف مذيمقر ذم يمتى اًمعؾؿ نليم ,مو يـؽر قمؾقف
 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  000 ُم
 

َٓ وَموِئَدَة ومِقفِ  َوهَموًمُِى َذًمَِؽ مِمَّو 
(1)

َتؾُِػ قُمَؾاَمُء َأْهِؾ  ؛ـِل  شَمُعقُد إمَم َأْمٍر ِدي  َوهِلََذا خَيْ

ـْ  ,اًْمؽَِتوِب ذِم ِمْثِؾ َهَذا يَمثػًِما ـَ ظِماَلٌف سمَِسَبِى َذًمَِؽ اًْمـؿُ َوَيْليِت قَم ي ِ يَماَم َيْذيُمُروَن  ,َػرسن

هَتُؿْ  ,َوًَمْقَن يَمْؾبِِفؿْ  ,ذِم ِمْثِؾ َهَذا َأؾْماَمَء َأْصَحوِب اًْمَؽْفِػ  ـْ َأين  َوقَمَصو ُمقؾَمك ,َوقِمدَّ ِم

؟ ًْ َجِر يَموَك تِل َأطْمَقوَهو  ,اًمشَّ ُققِر اًمَّ سْمَراِهقؿَ  اهلُلَوَأؾْماَمَء اًمطُّ ِذي  ,إِلِ َوشَمْعِقلَم اًْمَبْعِض اًمَّ

ـْ اًْمَبَؼَرةِ  َب سمِِف اًْمَؼتِقُؾ ِم تِل يَمؾََّؿ  ,رُضِ َجَرِة اًمَّ إمَم هَمػْمِ َذًمَِؽ  ,ِمـَْفو ُمقؾَمك اهلُلَوَكْقَع اًمشَّ

َٓ وَموِئَدَة  اهللُ َؿُف مِمَّو َأهْبَ  [ذِم ]ذِم اًْمُؼْرآِن مِمَّو 
 (2)

[َؽؾَِّػلمَ اًْمـؿُ ]شَمْعِققـِِف شَمُعقُد قَمغَم  
 (3)

ذِم ُدْكقَوُهْؿ  

َٓ ِديـِِفؿْ   .َو

اَلِف قَمـُْفْؿ ذِم َذًمَِؽ ضَموِئزٌ  َـّ َكْؼَؾ اخْلِ
    ڃ ڄ﴿ :يَماَم ىَموَل شَمَعومَم  ,َوًَمؽِ

 ڇ ڇ ڇڇ  چ    چ چ چ ڃ         ڃ ڃ

ڑ[ڑ] ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ
(4)

     گ  ک ک  ک ک

َيُي  ,[99اًمؽفػ:] ﴾ڳ ڳ   ڳ گ گ  گ ْٔ ًْ َهِذِه ا وَمَؼْد اؿْمَتَؿَؾ

ََدِب ذِم َهَذا  ْٕ ُف شَمَعومَم َأظْمؼَمَ  ؛َوشَمْعؾِقِؿ َمو َيـَْبِغل ذِم ِمْثِؾ َهَذا ,َؼومِ اًْمـؿَ اًْمَؽِريَؿُي قَمغَم ا وَمنِكَّ

                                                 

وآقمتامد  ,شٓ تهدؿقهؿ» :ومقف ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف ىمول ؛قمؾقف, أو يبـل قمؾقف طمؽاًم, هذا مو هق صحقح

 .هذا شمصديؼ هلؿ ومقام كؼؾقه ,أو سمـوء إطمؽوم قمؾقف ,قمؾقف

أصحوب اًمؽفػ مو  , ويمؾىقمضقٍ  أيُّ  ,[14اًمبؼرة:]﴾ڑ ژ ژىمد مثؾ ىمقًمف: ﴿و (0)

و مـ أي أؾمدرة,  وأؾمؿرة,  فو؟يمذًمؽ مو هل اًمشجرة اًمتل يمؾؿ مقؾمك مـ ضموكب ؟ًمقكف

 .ي مـ هذاوهؽذا ذيمر ؿمقخ اإلؾمالم ومقام مه مجؾ ؟ؿمجرة

 .ذم )خ(: ]قمغم[, وذم )ط(: ]مـ[ (9)

 .ذم )خ(: ]اعمتؽؾػلم[ (4)

 .)خ( ؾمؼط مـ (3)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  009 ُم
 

ٌِ  ,َأىْمَقالٍ قَمـُْفْؿ سمَِثاَلصَمِي  ـْ اًمثَّوًمِ ًَ قَم ًَملْمِ َوؾَمَؽ َوَّ ْٕ َػ اًْمَؼْقًَملْمِ ا تِفِ  ,َضعَّ  ؛وَمَدلَّ قَمغَم ِصحَّ

و مُهَ ُه يَماَم َردَّ َٓ ـَموِئَؾ  ,إْذ ًَمْق يَموَن سَموـماًِل ًَمَردَّ هِتِْؿ  ـمناَلَع قَمغَم قِمدَّ
ِٓ صُمؿَّ َأْرؿَمَد إمَم َأنَّ ا

تَفُ  حَتْ
(1)

ـْ  ؛﴾ڈ  ڎ ڎ ڌ﴿ :َذاوَمقَُؼوُل ذِم ِمثِْؾ هَ  , َّٓ ىَمؾِقٌؾ ِم ُف َمو َيْعَؾُؿ سمَِذًمَِؽ إ وَمنِكَّ

ـْ أـَمْؾََعُف  َّ َٓ دُمِْفْد  :أَْي  ,﴾گ     گ  ک ک  ک ک﴿ :ومَؾَِفَذا ىمَوَل  ؛قَمؾَقْفِ  اهللُ اًمـَّوِس مِم

َتفُ  َٓ ـَموِئَؾ حَتْ ـْ َذًمَِؽ  ,َكْػَسؽ ومِقاَم  َٓ شَمْسَلهْلُْؿ قَم ُؿْ  ؛َو َّٓ َرضْمَؿ َٓ يَ  وَمنهِنَّ ـْ َذًمَِؽ إ ْعَؾُؿقَن ِم

اَلِف  ,اًْمَغْقِى  ـُ َمو َيُؽقُن ذِم طِمَؽوَيِي اخْلِ ىَْمَقاُل ذِم َذًمَِؽ  :وَمَفَذا َأطْمَس ْٕ َأْن شُمْسَتْققَمَى ا

ِحقِح ِمـَْفو ,َؼومِ اًْمـؿَ  َوَأْن ُيـَبََّف قَمغَم اًمصَّ
(2)

اَلِف  ,َوُيْبَطَؾ اًْمَبوـمُِؾ  ,  َوشُمْذيَمَر وَموِئَدُة اخْلِ

[َيُطقَل ]ًمَِئالَّ  ؛َوصَمَؿَرشُمفُ 
 (3)

تَفُ   َٓ وَموِئَدَة حَتْ اَلُف ومِقاَم 
ََهؿن  ,اًمـنَزاُع َواخْلِ ْٕ ـْ ا  ,وَمَقْشَتِغُؾ سمِِف قَم

ْ َيْسَتْققِمْى َأىْمَقاَل اًمـَّوِس ومِقَفو ـْ طَمَؽك ظِماَلوًمو ذِم َمْسَلًَمٍي َومَل و َم إْذ ىَمْد  ؛وَمُفَق َكوىِمٌص  ؛وَمَلمَّ

ِذي شَمَريَمفُ َيُؽقُن اًمصَّ  ـْ  ,َقاُب ذِم اًمَّ ِحقِح ِم َٓ ُيـَبنُف قَمغَم اًمصَّ ُؼُف َو
اَلَف َوُيْطؾِ َأْو حَيْؽِل اخْلِ

                                                 

مو اًمصوحلقن أصحوب اًمؽفػ إمم أن ٓ يستطقع أطمد أن يعرف سمعض إؿمقوء, ومفمٓء  (0)

اًمـوس,  وتقمغم اؾمتؽشووم ,وردم يلضمقج وملضمقجسموًمتحديد, قمددهؿ  قاأن يعروم قاؾمتطوقما

 .مو اؾمتطوقمقا أن يؽشػقا هذا اًمردم ,وشمطقر قمؾقمفؿ ذم هذه إزمـي مـ يمػور ومسؾؿلم

اسمـ و ,يرضمحأكف  هموًمًبوصمؿ  ,يذيمر أىمقال ومالن وومالن ششمػسػمه»ذم اسمـ يمثػم  هذا اًمذي يسؾؽف (9)

 صمؿ يرضمح ,واًمـظر ذم إىمقال ,طموًمي اؾمتقعوهبو أمر ـمقى ًمتػتقح اًمذهـ لومػ ,ضمرير يمذًمؽ

ام يمؾ اًمـوس يستطقع اًمؽمضمقح, إذا يمون اعمػرس وم ,تٓ يـبغل اًمسؽقو, اًمصحقح اًمتػسػم

 .وب أومممـ سم يسؽً, ومرسمام همػمه مو يدري

ًٓ  ششمػسػم اسمـ يمثػم»وهلذا سمعض اًمـوس اًمبودئلم يزهدون ذم دراؾمي   مـ أضمؾ يعتؼموكف مطق

 .ًمعدم ىمدرهتؿ قمغم معرومي اًمصحقح مـفو , وهذاومـ أظمٍمهو ,وهق أطمسـ اًمتػوؾمػم ,هذه أصمور

 .ؾمؼط مـ )خ( (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  004 ُم
 

ىَْمَقالِ  ْٕ ِحقِح قَموِمًدا ؛وَمُفَق َكوىِمٌص َأْيًضو ؛ا َح هَمػْمَ اًمصَّ دَ ]وَمَؼْد  ؛وَمنِْن َصحَّ [شَمَعؿَّ
 (1)

 

[وَمَؼدْ ] ,َأْو ضَموِهاًل  ,اًْمَؽِذَب 
 (2)

 .َأظْمَطلَ  

َتفُ  َٓ وَموِئَدَة حَتْ اَلَف ومِقاَم 
ـْ َكَصَى اخْلِ َدًة ًَمْػًظو ,يَمَذًمَِؽ َم ًٓ ُمَتَعدن  ,َأْو طَمَؽك َأىْمَقا

َمونَ  ؛َوَيْرضِمُع طَموِصُؾَفو إمَم ىَمْقٍل َأْو ىَمْقًَملْمِ َمْعـًك َوشَمَؽثََّر سماَِم ًَمْقَس  ,وَمَؼْد َضقََّع اًمزَّ

َقاِب اًْمـؿُ  َوَاهلُل ,ُزورٍ  وَمُفَق يَماَلسمِِس صَمْقيَبْ  ,سمَِصِحقِح  ُؼ ًمِؾصَّ .َقومن
 (3)

 

                                                 

 .ذم )خ(: ]يعؿد[ (0)

 .ذم )خ(: ]وىمد[ (9)

اًمؽمضمقح, قمغم تػسػم مـ ٓ ىمدرة ًمف, وٓ ينمع ومقف إٓ مـ ًمف ىمدرة قمغم اًمم ؼدِ ٓ يُ قمغم هذا  (4)

اًمتوريخ, و اًمػؼف,و ,وذم اًمعؼقدة اًمصحقحي ,واًمؽمضمقح يؽقن قمغم ىمقة قمؾؿقي ذم احلديٌ

 واًمؾغي, وذم مسوئؾ ؿمتك يستطقع أن يرضمح هبو.

رس مو أن يػأأمو مـ ضعػً ىمدرشمف قمـ هذه اًمػـقن, وموٕومم أن يستػقد مـ ذوي اًمشلن, 

يمام هق اًمشلن ذم سمعض شمػوؾمػم  ,وأظمطوء ؿمـقعي ريذوقؼع ذم حموم ؛اًمؼرآن سمام ٓ ىمدرة ًمف

؛ ومنكف عمو يمون ىمطى قمبورة قمـ شذم فمالل اًمؼرآن»ومـفو شمػسػم ؾمقد ىمطى اعمسؿك  ,اعمتلظمريـ

سموًمزًمؼوت واًمضالٓت, مـ  ؛ صور شمػسػمه هذا مؾقًئوومل شمؽـ ًمف أهؾقي ًمتػسػم اًمؼرآن ,أديى

ؾقل وآحتود ذم شمػسػم ؾمقرة اإلظمالص واحلديد, وشمؽػػم ؾمحقؼ ًمؾؿجتؿعوت, سموحل ىمقلٍ 

وهمػم ذًمؽ مـ اًمشـوئع اعمدوكي  ,وقمدم معرومي ًمؼدر أكبقوء اهلل ورؾمؾف ذم اخلطوب, واًمتعبػم

 .وكصقص أىمقاًمف هبو ,قمؾقف سمؼماهقـفو, وذيمر أرىموم مصودرهو



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  003 ُم
 

دَفِصْلر
 (1)

 

 تفطري الكسآٌ بأقْال التابعني:

ْ دَمِْد اًمتَّْػِسػَم ذِم اًْمُؼْرآنِ  ـَّيِ  ,إَذا مَل َٓ ذِم اًمسُّ َحوسَميِ  ,َو ـْ اًمصَّ َٓ َوضَمْدشمف قَم وَمَؼْد  ؛َو

ِي ذِم َذًمَِؽ إمَم َأىْمَقا َِئؿَّ ْٕ ـْ ا ـِ ضَمؼْمٍ  ,ِل اًمتَّوسمِِعلمَ َرضَمَع يَمثػٌِم ِم ُف يَموَن آَيًي ذِم  ؛يَمُؿَجوِهِد سْم وَمنِكَّ

ـُ إؾْمَحوَق , اًمتَّْػِسػمِ  ُد سْم صَمـَو ,يَماَم ىَموَل حُمَؿَّ ـُ َصوًمٍِح  طَمدَّ ـْ جُمَوِهدٍ  ,َأسَموُن سْم قَمَرْضً  :ىَموَل  ,قَم

ـِ قَمبَّوٍس صَماَلَث قمرضوتاًْمـؿُ  تِِف إمَم ظَمومِتَتِفِ  ْصَحَػ قَمغَم اسْم ـْ وَموحِتَ ُأوىِمُػُف قِمـَْد يُمؾن آَيٍي  ,ِم

.ِمـُْف َوَأؾْمَلًُمُف قَمـَْفو
 (2)

 

ِمِذيِّ  ْ صمَ  َؿاَل: ،َوبِِف إَػ افسِّ يُّ طَمدَّ ـُ َمْفِدي  اًْمَبٍْمِ اِق  ,ـَو احْلَُسلْمُ سْم زَّ صَمـَو قَمْبُداًمرَّ  ,طَمدَّ

رٍ  ـْ ُمَعؿَّ ـْ ىمتودة ,قَم َّٓ َوىَمْد ؾَمِؿْعً ومِقَفو ؿَمْقًئو :ىَموَل  ,قَم .َمو ذِم اًْمُؼْرآِن آَيٌي إ
(3)

 

ِْٔف َؿاَل  ـُ َأيِب قُمَؿرَ  :َوبِِف إَف صَمـَو اسْم ـُ قُمَققْـَي ,طَمدَّ صَمـَو ؾُمْػَقوُن سْم قَْمَؿشِ  ,طَمدَّ ْٕ ـْ ا  :ىَموَل  ,قَم

ـِ َمْسُعقدٍ  :ىَموَل جُمَوِهدٌ  ـْ يَمثػٍِم  ًَمْق يُمـًْ ىَمَرْأت ىِمَراَءَة اسْم ـَ قَمبَّوٍس قَم ٍْ َأْن َأؾْمَلَل اسْم مَلْ َأطْمَت

ـْ اًْمُؼْرآِن مِمَّو ؾَمَلًْمً .ِم
(4)

 

                                                 

 .همػم مقضمقد ذم )خ( (0)

وإؾمـوده  ,(01/288) شاعمصـػ»أظمرى قمـد اسمـ أيب ؿمقبي ذم , وًمف ـمريؼ إشْاده هذا حسـ (9) 

 قمـده صحقح.

 إشْاده حسـ. (4)

 .إشْاده صحٔح (3)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  002 ُم
 

ـُ َجِريرٍ  َوَؿاَل اْب
(1)

صَمـَو َأسُمق يمريى : ـُ هَمـَّومٍ  ىَموَل: ,طَمدَّ صَمـَو ـَمْؾُؼ سْم ـْ قُمْثاَمَن  ,طَمدَّ قَم

لن اًْمـؿَ  ـِ َأيِب ُمَؾْقَؽيَ  ,ؽن ـْ اسْم ـَ قَمبَّوسٍ ]ىَموَل: َرَأْيً جُمَوِهًدا ؾَمَلَل  ,قَم [اسْم
 (2)

ـْ شَمْػِسػِم اًْمُؼْرآنِ    ,قَم

ـُ قَمبَّوسٍ  ,َوَمَعُف َأًْمَقاطُمفُ  فِ  .ُايْمُتْى  :ىَموَل: وَمَقُؼقُل ًَمُف اسْم ـْ اًمتَّْػِسػِم يُمؾن .طَمتَّك ؾَمَلًَمُف قَم
(3)

 

ـْ جُمَوِهٍد وَمَحْسُبؽ سمِفِ  .َوهِلََذا يَموَن ؾُمْػَقوُن اًمثَّْقِريُّ َيُؼقُل: إَذا ضَموَءك اًمتَّْػِسػُم قَم
(4)

 

 تفطري التابعني:

ـِ ضُمَبػْمٍ  ـِ قَمبَّوسٍ  ,َويَمَسِعقِد سْم ـِ َأيِب َرسَموٍح  ,َوقِمْؽِرَمَي َمْقمَم اسْم  سْم
ِ
ـِ  ,َوقَمَطوء َواحْلََس

ين  ضَْمَدعِ  ,اًْمَبٍْمِ ْٕ ـِ ا وِق سْم ـِ  ,َوَمرْسُ سمِقِع  ,َوَأيِب اًْمَعوًمَِقيِ  ,َسقَِّى اًْمـؿُ َوؾَمِعقِد سْم ـِ ]َواًمرَّ [سْم
 (5)

 

ـِ ُمَزاطِمؿٍ  ,وىمتودة ,َأَكسٍ  َحوِك سْم ـْ اًمتَّوسمِِعلمَ  ,َواًمضن ِهْؿ ِم ـْ سَمْعَدُهؿْ  ,َوشَموسمِِعقِفؿْ  ,َوهَمػْمِ  ,َوَم

                                                 

 (.0/82) شمؼدمي شمػسػمه»ذم  (0)

 .ؾمؼط مـ )خ( (9)

 , وىمد شمؼدم مع اًمذي سمعده.رضموًمف صمؼوت ,إشْاده صحٔح (4)

 , وهذا إصمرمـ أهؾف يتؾؼكيمؾ ذًمؽ  ,وشمؾؼل معوكقف وأطمؽومف ,شمؾؼل اًمؼرآنأمهقي هذا يػقدك  (3)

ـٌ  ومؼول: طمدصمـو قمبقداهلل  ,( حتؼقؼ اًمؽميمل0/82) شمؼدمي شمػسػمه»أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  ,طمس

ؾمؿعً ؾمػقون اًمثقري  :ىمول ,قمـ أيب سمؽر احلـػل ,سمـ يقؾمػ اجلبػمي اًمثؼػل اًمبٍميا

ؾمػ وقمبقداهلل سمـ يق ,يؼقل: )إذا ضموءك اًمتػسػم قمـ جموهد ومحسبؽ سمف(, وهذا إؾمـود طمسـ

وؿمقخف أسمق سمؽر  .: صدوقشاًمتؼريى», وىمول قمـف احلوومظ اسمـ طمجر ذم شاًمتفذيى»ًمف شمرمجي ذم 

ؾمػقون اًمثقري يمام ذم  وهق مـ اًمرواة قمـ ,صمؼي ,احلـػل هق قمبداًمؽبػم سمـ قمبداعمجقد احلـػل

صحقحي اًمسـد  ىمؾقؾي وإٓ ومؾف شمػوؾمػم ,, وهذا اًمؼقل قمغم اًمغوًمىشهتذيى اًمؽامل»شمرمجتف مـ 

يمام ذيمركو ذم طموؿمقي اًمتػسػم  مـ طمقٌ محؾ اًمؼرآن قمغم ذًمؽ اعمعـك وومقفو كظر ,وهدإمم جم

 .ومقام يليت مـ هذه اًمرؾموًمي ,سموًمرأي

 .ذم )خ(: ]واسمـ[ (2)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  001 ُم
 

َييِ  وَمُتْذيَمُر َأىْمَقاهُلُؿْ  ْٔ َٓ قِمْؾَؿ قِمـَْدُه  ,ذِم ا ـْ  ًَْمَػوِظ حَيَْسُبَفو َم ْٕ ـٌ ذِم ا وَمَقَؼُع ذِم قِمَبوَراهِتِْؿ شَمبَوُي

 ًٓ ـْ  ؛َوًَمقَْس يَمَذًمَِؽ  ,اظْمتاَِلوًمو وَمَقْحِؽقَفو َأىْمَقا ُ ]وَمنِنَّ ِمـُْفْؿ َم [ُيَعؼمن
 (1)

 سماَِلِزِمِف َأْو  
ِ
ء ْ ـْ اًمٌمَّ قَم

ـْ َوِمـُْفْؿ  ,َكظِػِمهِ   سمَِعْقـِفِ  َم
ِ
ء ْ ـِ  ,َيـُصُّ قَمغَم اًمٌمَّ ََمويمِ ْٕ ـْ ا  ؛َواًْمُؽؾُّ سمَِؿْعـَك َواطِمٍد ذِم يَمثػٍِم ِم

ـْ اًمؾَّبِقُى ًمَِذًمَِؽ   .اهْلَوِدي َوَاهلُل ,وَمْؾَقَتَػطَّ

هُ  اِج َوَؽْرُ جَّ ـُ اْْلَ َبُة ْب ًْ ًْ طُمجَّ  :َوَؿاَل ُص وَمَؽْقَػ  ,يً َأىْمَقاُل اًمتَّوسمِِعلَم ذِم اًْمُػُروِع ًَمْقَس

ًي ذِم اًمتَّْػِسػمِ شمَ  ـْ ظَموًمَ ُؽقُن طُمجَّ َّ ِهْؿ مِم ًي قَمغَم هَمػْمِ َٓ شَمُؽقُن طُمجَّ َو  َوَهَذا  ,َػُفؿْ ؟ َيْعـِل َأهنَّ

 
ِ
ء ْ و إَذا َأمْجَُعقا قَمغَم اًمٌمَّ [وَماَل ]َصِحقٌح َأمَّ

 (2)
يً   وَمنِْن اظْمتََؾُػقا وَماَل  ؛ُيْرشَموُب ذِم يَمْقكِِف طُمجَّ

ًي قَمغَم سَمْعضٍ  ـْ سَمْعَدُهؿْ  ,َيُؽقُن ىَمْقُل سَمْعِضِفْؿ طُمجَّ َٓ قَمغَم َم َوُيْرضَمُع ذِم َذًمَِؽ إمَم ًُمَغِي  ,َو

ـَّيِ أَ  ,اًْمُؼْرآنِ  َحوسَمِي ذِم َذًمَِؽ  ,َأْو قُمُؿقِم ًُمَغِي اًْمَعَرِب  ,ْو اًمسُّ .َأْو َأىْمَقاِل اًمصَّ
(3)

 

                                                 

 .ذم )خ(: ]يغػم[ (0)

 .ذم )خ(: ]وٓ[ (9)

 وٓ يقضمد ظمالف ,يمالم ؿمقخ اإلؾمالم ذم هذه اعمسلًمي أن ىمقل اًمصحويب يؽقن طمجي إذا اشمػؼقا (4)

ومال ىمقل , أو ظموًمػ ذًمؽ اًمصحويب دًمقاًل, ؾمقاء قمؾؿف أو مل يعؾؿف, وضمد ظمالفإن أمو  ,ـفؿسمق

وإمجوع ملسو هيلع هللا ىلص, احلجي يمتوب اهلل, وؾمـي رؾمقًمف  ,يؽقن طمجي اًمصحوسمي, وٓ ىمقل اًمتوسمعلم

ذم  رمحف اهلل, يمام أسموكف اإلموم اسمـ اًمؼقؿ أو همػمهؿ ,ؾمقاء اًمصحوسمي ,مجوع اعمـضبطاًمصحوسمي, اإل

 .شىمعلمإقمالم اعمق»



ِسْرِ مُ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ 001 
 

 تفطري الكسآٌ مبجسد السأٖ

 ذو التفطري بالسأٖ:

ْأِي وَمَحَرامٌ  ِد اًمرَّ و شَمْػِسػُم اًْمُؼْرآِن سمُِؿَجرَّ ٌؾ  ,وَمَلمَّ صَمـَو ُمَممَّ طَمدَّ
(1)

صَمـَو ؾُمْػَقونُ  ,  ,طَمدَّ

صَمـَو قمَ  قَْمغَم طَمدَّ ْٕ ـِ ضُمَبػْمٍ  ,ْبُدا ـْ ؾَمِعقِد سْم ـِ قَمبَّوسٍ  ,قَم ـْ اسْم ـْ َؿاَل ِْم : »ملسو هيلع هللا ىلصىَموَل  :ىَموَل  ,قَم َم

ِْؿٍ  ْرِ ِظ ٌَ ْرآِن بِ َُ ْأ مَ  :اْف ََٔتَبقَّ ِْ ـْ افَّْارِ َؾ َدُه ِم ًَ .شَْ
(2)

 

صَمـَو َويمِقعٌ  صَمـَو ؾُمْػَقونُ  ,طَمدَّ قَْمغَم اًمثَّْعَؾبِلن  ,طَمدَّ ْٕ ـْ قَمْبِدا ـِ ضُمَبػْمٍ  ,قَم ـْ ؾَمِعقِد سْم ـْ  ,قَم قَم

ـٍ قَمبَّوسٍ  ِْؿٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللىَموَل َرؾُمقُل  :ىَموَل  ,اسْم ْرِ ِظ ٌَ ْرآِن بِ َُ ـْ َؿاَل ِْم اْف َدهُ  :َم ًَ َْ ْأ َم ََٔتَبقَّ ِْ  َؾ

ـْ افَّْارِ  .شِم
(3)

 

                                                 

واًمصقاب ىمول اإلموم أمحد: طمدصمـو مممؾ ... يمام  ,وهق ؾمؼط ,يمذا ذم ؾموئر اًمـسخ اعمطبققمي (0)

 سمقـوه ذم اًمتخريٍ.

 .ضًٔػ (9)

ومؼول: طمدصمـو  ,(9392( رىمؿ )0/012) شاعمسـد»(, وأمحد ذم 9221أظمرضمف اًمؽممذي )

(, 001رىمؿ ) شيذح اًمسـ»(, واًمبغقي ذم 9282مممؾ, ىمول طمدصمـو ؾمػقون سمف, وأسمق يعغم )

( حتؼقؼ 8140رىمؿ ) شاًمؽؼمى», واًمـسوئل ذم ششمػسػمه»( مـ 0/10واسمـ ضمرير اًمطؼمي )

( 09429رىمؿ ) شاًمؽبػم»(, واًمطؼماين ذم 9911رىمؿ ) شؿمعى اإليامن»ؿمؾبل, واًمبقفؼل ذم 

مـ ـمرق قمديدة هبذا اًمؾػظ, وسموًمؾػظ اًمذي سمعده يمؾفو مدارهو قمغم قمبدإقمغم سمـ قمومر 

 و, وضموء مقىمقوًمو,, وذم أيمثر هذه اًمطرق مرومققمً ؾمعقد سمـ ضمبػم, قمـ اسمـ قمبوس سمفاًمثعؾبل, قمـ 

ضعػف أمحد, وضعػ روايتف اًمثقري,  ,قمؾتف قمبدإقمغم سمـ قمومر اًمثعؾبل ,ويمالمهو ضعقػ

 .قمـد شمرمجتف شطموؿمقي اًمتؼريى»وىمول حيقك اًمؼطون: ًمقس سمذاك اًمؼقي.اهـ وضعػف همػمهؿ يمام ذم 

 بؾف.شمؼدم خترجيف ىم ،ضًٔػ (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  008 ُم
 

ِمِذيِّ  ْ ـُ محقد َؿاَل: ،َوبِِف إَػ افسِّ صَمـَو قَمْبُد سْم ـُ ِهاَللٍ  ,طَمدَّ وُن سْم صَمـِل طَمسَّ  :ىَموَل  ,طَمدَّ

صَمـَو ؾُمَفْقٌؾ َأظُمق طَمْزٍم اًمؼطعل صَمـَو َأسُمق قِمْؿَراَن اجلقين :ىَموَل  ,طَمدَّ ـْ ضُمـُْدٍب ىَموَل  ,طَمدَّ  :قَم

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللىَموَل َرؾُمقُل  ْرآِن بَِرْأيِفِ  َم َُ ََٖصاَب  َؿاَل ِْم اْف َٖ  :َؾ ْد َأْخَى ََ ِمِذيُّ  ,شَؾ ْ  :ىَموَل اًمؽمن

ٌٌ هَمِريٌى   .َهَذا طَمِدي

ٌِ  َوىَمدْ  ـِ َأيِب طَمْزٍم. ذِم  شَمَؽؾََّؿ سَمْعُض َأْهِؾ احْلَِدي ؾُمَفْقِؾ سْم
(1)

 

ـْ َأْصَحوِب اًمـَّبِلن  ُدوا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَؽَذا َرَوى سَمْعُض َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ ِم ُْؿ ؿَمدَّ ِهْؿ َأهنَّ َوهَمػْمِ

َ اًْمُؼْرآُن سمَِغػْمِ قِمْؾؿٍ  .ذِم َأْن ُيَػرسَّ
 (2)

 

ـْ جُمَوِهدٍ  ِذي ُرِوَي قَم و اًمَّ ـْ َأْهؾِ  ,َوَأمَّ و ِم مِهَ وا اًْمُؼْرآَن  وىمتودة َوهَمػْمِ ُ ُْؿ وَمرسَّ اًْمِعْؾِؿ َأهنَّ

وُه سمَِغػْمِ قِمْؾؿٍ  ُ ُْؿ ىَموًُمقا ذِم اًْمُؼْرآِن َووَمرسَّ ُـّ هِبِْؿ َأهنَّ ـْ ىِمَبِؾ َأْكُػِسِفؿْ  ,وَمَؾْقَس اًمظَّ َوىَمْد  ,َأْو ِم

ـْ ىِمَبِؾ َأْكػُ  ُْؿ مَلْ َيُؼقًُمقا ِم ـْ ىَموَل ذِم  ,ِسِفْؿ سمَِغػْمِ قِمْؾؿٍ ُرِوَي قَمـُْفْؿ َمو َيُدلُّ قَمغَم َمو ىُمْؾـَو َأهنَّ وَمَؿ

                                                 

 .ضًٔػ (0)

 ششمػسػمه»(, واًمطؼمي ذم أول 4129(, وأيب داود رىمؿ )9229وهق قمـد اًمؽممذي سمرىمؿ )

(, وأيب 8149رىمؿ ) شاًمؽؼمى»(, واًمـسوئل ذم 091) شذح اًمسـي»(, واًمبغقي ذم 0/14)

يمؾفؿ مـ ـمريؼ  شاًمشعى»(, واًمبقفؼل ذم 0119) شاًمؽبػم»(, واًمطؼماين ذم 0291يعغم رىمؿ )

مـ ؿال » ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص طمزم ىمول: طمدصمـو أسمق قمؿران اجلقين, قمـ ضمـدب أن رؾمقل اهلل ؾمفقؾ سمـ أيب

 .شاًمتفذيى واًمتؼريى»احلديٌ, وقمؾتف: ؾمفقؾ هذا؛ ومفق ضعقػ يمام ذم شمرمجتف مـ  شبافَرآن....

وأمثوًمف؛ ومفـوك شمػوؾمػم  رمحف اهللوًمق يمون مـ جموهد  ,اًمتػسػم سموًمرأي ىمد خيوًمػ اًمصقاب (9)

   ڀ   ڀ پىمول شمعومم: ﴿ ,ؾرؤيي سملهنو رؤيي ًمثقاب اهللًم هشمػسػم مثؾعمجوهد همريبي 

مو ومرسهو سمام  ,وهمػمه ششمػسػم اسمـ ضمرير» ذم صحقح قمـفوهق  .ىمول: ًمثقاب اهلل ,[99اًمؼقومي:]﴾

ىمول: مـتظرة صمقاب  ,﴾   ڀ   ڀ پإمم وضمف اهلل ؾمبحوكف وشمعومم: ﴿مـ اًمـظر ومرسهو اًمسؾػ 

 اهلل.



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  002 ُم
 

َٓ قِمْؾَؿ ًَمُف سمِفِ  ُف َأَصوَب  ,َوؾَمَؾَؽ هَمػْمَ َمو ُأِمَر سمِفِ  ,اًْمُؼْرآِن سمَِرْأِيِف وَمَؼْد شَمَؽؾََّػ َمو  وَمَؾْق َأكَّ

َْمرِ اًْمـؿَ  ْٕ ـْ  ؛ًَمَؽوَن ىَمْد َأظْمَطلَ  ؛ْعـَك ذِم َكْػِس ا َْمُر ِم ْٕ ُف مَلْ َيْلِت ا َكَّ
ـْ طَمَؽَؿ سَملْمَ  ,سَموسمِفِ  ِٕ يَمَؿ

َْمرِ  ,اًمـَّوِس قَمغَم ضَمْفٍؾ وَمُفَق ذِم اًمـَّورِ  ْٕ َقاَب ذِم َكْػِس ا ـْ  ,َوإِْن َواوَمَؼ طُمْؽُؿُف اًمصَّ
ًَمؽِ

ـْ َأظْمَطلَ  َّ  .َأقْمَؾؿُ  َوَاهلُل ,َيُؽقُن َأظَمػَّ ضُمْرًمو مِم

ك    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌَؼوَل: ﴿ومَ  ,شَمَعومَم اًْمَؼَذوَمَي يَموذسِملِمَ  اهللُ َوَهَؽَذا ؾَمؿَّ

ـْ َزَكك ذِم  ,وَموًْمَؼوِذُف يَموِذٌب  ,[04اًمـقر:] ﴾ڑ ڑ ژ ژ َوًَمْق يَموَن ىَمْد ىَمَذَف َم

ظْمَبوُر سمِفِ  َٓ حَيِؾُّ ًَمُف اإْلِ ُف َأظْمؼَمَ سماَِم  َكَّ
ِٕ َْمِر؛  ْٕ  َأقْمَؾُؿ. َٓ قِمْؾَؿ ًَمُف سمِِف َوَاهلُل َوشَمَؽؾََّػ َمو ,َكْػِس ا

 يف تفطري الكسآٌ: ّزع الطلف عً الكْل

َٓ قِمْؾَؿ هَلُْؿ سمِفِ  ـْ شَمْػِسػِم َمو  َؾِػ قَم ـْ اًمسَّ َج مَجَوقَمٌي ِم رَّ ـْ  ,يَماَم َرَوى ؿُمْعَبيُ  ,َوهِلََذا حَتَ قَم

ـْ قَمْبدِ  ,ؾُمَؾْقاَمنَ  ةَ  اهللقَم ـِ ُمرَّ ـْ َأيِب َمْعَؿرٍ  ,سْم يُؼ: َأيُّ َأْرٍض  ,قَم دن ىَموَل: ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر اًمصن

ـِل إَذا ىُمْؾً ذِم يِمَتوِب  ,ـِلشُمِؼؾُّ   شُمظِؾُّ
ٍ
؟َمو مَلْ َأقْمَؾؿْ  اهللَوَأيُّ ؾَماَمء

(1)
 

                                                 

(, واسمـ 0/19) شمؼدمي شمػسػمه»ح هبو, وأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم ًمف ـمرق يصهق صموسمً قمـف  (0)

مـ ـمريؼ أيب معؿر ىمول: ىمول  ,(0210رىمؿ ) شضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف»قمبداًمؼم ذم 

ومذيمره, وؾموىمف اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أيي مـ ـمريؼ إسمراهقؿ اًمتقؿل قمـ أيب سمؽر  ...,أسمقسمؽر

تقؿل, وسملم أيب سمؽر وهق قمبداهلل سمـ سملم أيب معؿر, ويمذًمؽ اًمويمالمهو مـؼطع  ,اًمصديؼ سمف

ىمول اسمـ يمثػم قمؼبف:  ,ىمول اعمزي ذم شمرمجتف: روى قمـ أيب سمؽر مرؾمؾ, واًمتقؿل يمذًمؽ ؾمخؼمة,

(: 1/98) شاًمصحقحي»وهذا مـؼطع سملم إسمراهقؿ واًمصديؼ, ًمؽـ ىمول اًمعالمي إًمبوين ذم 

قمذرهو ىمّبؾ أسمق سمؽر أكف عمو كزل  ,ريض اهلل قمـفوومؼد أظمرج اًمبزار سمسـد صحقح قمـ قموئشي 

وأي أرض شمؼؾـل إذا ىمؾً مو ٓ  ,ؾمامء شمظؾـل ومؼول: )أيُّ  .ومؼوًمً: إٓ قمذرشمـل ,رأؾمفو

 ( إمم اًمطؼمي وأيب قمقاكي.8/411) شاًمػتح»أقمؾؿ(, وقمزاه احلوومظ ذم 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  091 ُم
 

ـُ َشََلٍم: اِشُؿ ْب ََ ٍْٔد اْف ـُ َيِزيدَ  َوَؿاَل َأُبق ُظَب صَمـَو حَمُْؿقُد سْم ـِ طمقؿمى, طَمدَّ اِم سْم ـْ اًْمَعقَّ  ,قَم

ـْ إسْمَراِهقَؿ اًم ـْ ىَمْقًمِِف: ﴿ ,تقؿلقَم يَؼ ؾُمِئَؾ قَم دن  ؟[40قمبس:] ﴾ۇئ وئَأنَّ َأسَمو سَمْؽٍر اًمصن

ـِل  شُمظِؾُّ
ٍ
ـِل ,وَمَؼوَل: َأيُّ ؾَماَمء َٓ  اهللِإْن َأَكو ىُمْؾً ذِم يمَِتوِب  ,َوَأيُّ َأْرٍض شُمِؼؾُّ  . َأقْمَؾُؿ؟ ُمـَْؼطِعٌ َمو 

ٍْٔد َأْيًوا صَمـَو َيِزيدُ  :َوَؿاَل َأُبق ُظَب ـْ محقد ,طَمدَّ ـْ َأَكسٍ  ,قَم ـَ اخْلَطَّوِب  ,قَم َأنَّ قُمَؿَر سْم

َبُّ  ,ْد قَمَروْمـَوَهوَهِذِه اًْمَػويمَِفُي ىمَ  :وَمَؼوَل  ,﴾ۇئ وئ﴿ :ىَمَرَأ قَمغَم اعمِْـؼَْمِ  ْٕ ؟ صُمؿَّ َرضَمَع وَماَم ا

 .إنَّ َهَذا هَلَُق اًمتََّؽؾُُّػ َيو قُمَؿرُ  :َؼوَل ومَ  ,إمَم َكْػِسفِ 

ـُ ْحٔد ـُ طَمْرٍب  :َوَؿاَل َظْبُد ْب صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـُ  ,طَمدَّ وُد سْم صَمـَو مَحَّ ًٍ  ,َزْيدٍ  ىَموَل: طَمدَّ ـْ صَموسمِ  ,قَم

ـْ َأَكسٍ  وِب  ,قَم ـِ اخْلَطَّ  وئوَمَؼَرَأ: ﴿ ,َوذِم فَمْفِر ىَمِؿقِصِف َأْرسَمُع ِرىَموعٍ  ,ىَموَل: يُمـَّو قِمـَْد قُمَؿَر سْم

؟ صُمؿَّ ىَموَل: إنَّ َهَذا هَلَُق اًمتََّؽؾُُّػ  ,﴾ۇئ َبُّ ْٕ َٓ شَمْدِريفِ  ,وَمَؼوَل َمو ا .وَماَم قَمَؾْقؽ َأْن 
(1)

 

اَُم  اَم َأَراَدا اؾْمتِْؽَشوَف قِمْؾِؿ يَمْقِػقَِّي  ريض اهلل قمـفامَوَهَذا يُمؾُُّف حَمُْؿقٌل قَمغَم َأهنَّ إكَّ

َبن  ْٕ ,ا
(1)

َٓ جُيَْفُؾ   َْرِض فمَوِهٌر  ْٕ ـْ ا َّٓ وَمَؽْقُكُف َكبْتًو ِم  * ې   ۉ ۉ﴿ :ًمَِؼْقًمِِف شَمَعومَم  ؛َوإِ

 .[41-91قمبس:]﴾ ەئ ەئ * ائ ى  *ې ې

                                                 

مو يؽقن  وإب ,مو يليمؾفو اإلكسونوهل  ياًمػويمفي معروومهذه أؾموكقد صحقحي إمم قمؿر, و (0)

, وكؼؾف قمـف ششمػسػمه»ؾموق ؾمـده اسمـ ضمرير ذم و ,ـ طمشقش ُيئى قمغم إرضمقمغم إرض 

وىمول: إؾمـوده صحقح, وىمد رواه همػم  ,مـ ؾمقرة قمبس [40]قمـد أيي  ششمػسػمه»اسمـ يمثػم ذم 

وإٓ ومفق  ,وقمقـف ,وضمـسف ,واطمد قمـ أكس سمف, وهذا حمؿقل قمغم أكف أراد أن يعرف ؿمؽؾف

 اهـ.ه أيي يعؾؿ أكف مـ كبوت إرضويمؾ مـ ىمرأ هذ

ىمول أكس: يمـو  ,(1924رىمؿ ) شصحقح اًمبخوري»ذم  قمـ قمؿر هذا وأصؾ أصمر أكس ؿِت:

 .ومؼول: هنقـو قمـ اًمتؽؾػ ,قمـد قمؿر



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  090 ُم
 

ـُ َجِريٍر: ـُ إسْمَراِهقؿَ  َوَؿاَل اْب صَمـَو َيْعُؼقُب سْم ـُ قُمَؾقَّيَ  :ىَموَل  ,طَمدَّ صَمـَو اسْم ـْ َأيُّقَب  ,طَمدَّ  ,قَم

ـْ  ـِ َأيِب ُمَؾْقَؽيَ ]قَم [اسْم
 (2)

ـْ آَيٍي ًَمْق  , ـَ قَمبَّوٍس ؾُمِئَؾ قَم  ,ؾُمِئَؾ قَمـَْفو سَمْعُضُؽْؿ ًَمَؼوَل ومِقَفوَأنَّ اسْم

.إؾْمـَوُدُه َصِحقٌح  .وَمَلسَمك َأْن َيُؼقَل ومِقَفو
(3)

 

ٍْٔد: صَمـَو إؾْم  َوَؿاَل َأُبق ُظَب ـُ إسْمَراِهقؿَ طَمدَّ ـْ َأيُّقَب  ,اَمقِمقُؾ سْم ـِ َأيِب ُمَؾْقَؽيَ  ,قَم ـْ اسْم  ,قَم

ـْ  :ىَموَل  ـَ قَمبَّوٍس قَم وَمَؼوَل  ؟[2اًمسجدة:] ﴾ڳ ڳ ڳ          ڳ گ﴿ :ؾَمَلَل َرضُمٌؾ اسْم

ـُ قَمبَّوسٍ  ًَمفُ  ضُمُؾ [3اعمعورج:]﴾ وئ ەئ ەئ  ائ      ائ   ى﴿وَماَم  :اسْم إكَّاَم  :؟ وَمَؼوَل اًمرَّ

صَمـِلؾَمَلًْمُتؽ ًمِ  ـُ قَمبَّوسٍ  .ُتَحدن و  :وَمَؼوَل اسْم و َيْقَموِن َذيَمَرمُهَ  .َأقْمَؾُؿ هِباَِم  اهللُ  ,ذِم يمَِتوسمِفِ  اهلُلمُهَ

َٓ َيْعَؾؿُ  اهللِذِم يمَِتوِب  وَمَؽِرَه َأْن َيُؼقَل  .َمو 
 (4)

 

                                                 

أكف إذا يمون و ,ذم أظمذ اًمعؾؿسمقون اًمتقاضع  اأو أراد ,سمقون أكف ٓ يتؽؾػ شمػسػم اًمؼرآن اأو أراد (0)

طمتك يؼقل سمام هق واضح قمـده سمطرق  ومنن اًمؽػ قمـف أوممًمقس سمقاضح ًمؾؿػرس؛ هـوك رء 

 .اًمتػسػم اًمصحقحي

 مو سمعده.ام ىمبؾف وسممبلم  [40قمبس:]﴾ ۇئ وئ وىمقًمف: ﴿

 .ؾمؼط مـ )خ( (9)

 سموًمثؼوت. متصٌؾ  ,كعؿ (4)

(, واحلويمؿ ذم 92/19) ششمػسػمه»ي ذم (, واًمطؼم991) شومضوئؾ اًمؼرآن»أظمرضمف أسمق قمبقد ذم  (3)

 ( مـ ـمريؼ: أيقب سمف, وؾمـده صحقح.3/011) شاعمستدرك»

اًمشـؼقطل ذم  فىموًم .وقمغم اعمممـ أًمػ ؾمـي ,قمغم اًمؽوومر مخسلم أًمػ ؾمـي يؽقن قيل:و

مـ  [31] :ذم آيي شدومع إهيوم آضطراب قمـ آيوت اًمؽتوب»مـ يمتوسمف  اجلؿع سملم أيتلم

 * ائ ائ ى ى﴿, صمؿ ىمول: ويميده ىمقًمف شمعومم: شاإلشمؼون»ـ صوطمى قم , كؼاًل ؾمقرة احلٍ

 .[01-2]اعمدصمر: ﴾     ۇئ وئ  وئ ەئ



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  099 ُم
 

ـُ َجِريرٍ  َوَؿاَل اْب
(1)

صَمـِل َيْعُؼقُب  : ـَ إسْمَراِهقؿَ -طَمدَّ ـُ قُمَؾقَّيَ  -َيْعـِل اسْم صَمـَو اسْم ـْ  ,طَمدَّ قَم

ـِ َمْقُؿقنٍ  ـِ ُمْسؾِؿٍ  ,َمْفِدين سْم ـْ اًْمَقًمِقِد سْم ـُ طَمبِقٍى إمَم ضُمـُْدِب سمْ  :ىَموَل  ,قَم ـِ ضَموَء ـَمْؾُؼ سْم

ـْ اًْمُؼْرآنِ  ,اهللقَمْبدِ  ـْ آَيٍي ِم ُج قَمَؾْقؽ إْن يُمـًْ ُمْسؾِاًم عمََو ىُمْؿً  :وَمَؼوَل  ؟وَمَسَلًَمُف قَم ُأطَمرن

وًمَِسـِل :َأْو ىَموَل  .قَمـنل .َأْن دُمَ
(2)

 

ـِ ؾَمِعقٍد  :َوَؿاَل َمافٌِؽ  َقك سْم ـْ حَيْ ـْ ؾَمِعقدِ ]قَم [قَم
 (3)

ـِ   َسقَِّى َأكَُّف يَموَن إَذا ؾُمئَِؾ اًْمـؿُ سْم

ـْ شَمْػِسػِم آَييٍ  ـْ اًْمُؼْرآنِ  قَم َٓ َكؼُ  :ىَموَل  ,ِم و  .قُل ذِم اًْمُؼْرآِن ؿَمْقئًوإكَّ
(4)

 

ُْٔث  َِّ ـِ ؾَمِعقدٍ  ،َوَؿاَل اف َقك سْم ـْ حَيْ ـِ  ,قَم ـْ ؾَمِعقِد سْم َٓ َيَتَؽؾَُّؿ أ ,َسقَِّى اًْمـؿُ قَم ُف يَموَن  كَّ

َّٓ ذِم  ـْ اًْمُؼْرآنِ اًْمـؿَ إ .ْعُؾقِم ِم
(5)

 

                                                 

 .(0/81) شمؼدمي شمػسػمه»ذم  (0)

 .إشْاده هذا مَْىع (9)

 شمؼدمي شمػسػمه»اًمقًمقد سمـ مسؾؿ مل يسؿع مـ ضمـدب ومل يدرك اًمؼصي, وذيمر اسمـ يمثػم ذم 

 ومل يذيمر اكؼطوقمف. ,(0/02)

 .(ؾمؼط مـ )خ (4)

 .إشْاده صحٔح (3)

ومؼول: طمدصمـو يقكس, ىمول طمدصمـو  ,(81-0/12) شمؼدمي شمػسػمه»أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم 

 (.01-0/02أظمؼمين موًمؽ ومذيمره, وهق قمـد اسمـ يمثػم ) :اسمـ وهى, ىمول

 .صحٔح (2)

ومؼول: طمدصمـو يقكس, ىمول أظمؼمكو اسمـ وهى, ىمول: ؾمؿعً  ,(0/12أظمرضمف اسمـ ضمرير )

 ؾمعقد ومذيمره.اًمؾقٌ حيدث قمـ حيقك سمـ 



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  094 ُم
 

َبةُ  ًْ ةَ  ،َوَؿاَل ُص ـِ ُمرَّ ـْ قَمْؿِرو سْم ـَ  :ىَموَل  ,قَم ـْ آَيٍي َسقَِّى قمَ اًْمـؿُ ؾَمَلَل َرضُمٌؾ ؾَمِعقَد سْم

ـْ اًْمُؼْرآنِ  ـْ اًْمُؼْرآنِ  :وَمَؼوَل  ؟ِم َٓ خَيَْػك قَمَؾْقِف ِمـُْف  ,َٓ شَمْسَلًْمـِل قَم ُف  ـْ َيْزقُمُؿ َأكَّ َوؾَمْؾ َم

ءٌ  .َيْعـِل قِمْؽِرَميَ  .َرْ
(1)

 

ـُ صقذب: َوَؿاَل  ـُ َأيِب َيِزيدَ  اْب صَمـِل َيِزيُد سْم ـَ  :ىَموَل  ,طَمدَّ يُمـَّو َكْسَلُل ؾَمِعقَد سْم

ـْ احْلاََلِل َواحْلََرامِ  َسقَِّى اًْمـؿُ  ـْ  ,َويَموَن َأقْمَؾَؿ اًمـَّوسِ  ,قَم ـْ شَمْػِسػِم آَيٍي ِم  وَمنَِذا ؾَمَلًْمـَوُه قَم

 ًَ .يَمَلْن مَلْ َيْسَؿعْ  اًْمُؼْرآِن ؾَمَؽ
 (2)

 

ـُ َجِريرٍ  َوَؿاَل اْب
(3)

ـُ قمبدة اًمضبل : صَمـِل َأمْحَد سْم ـُ َزْيدٍ ] ,طَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم [طَمدَّ
(4)

, 

صَمـَو قُمَبْقدُ  ـُ  اهللطَمدَّ ُؿْ اًْمـؿَ ًَمَؼْد َأْدَريْمً وُمَؼَفوَء  :ىَموَل  ,قُمَؿرَ سْم ًَمُقَعظنُؿقَن اًْمَؼْقَل ذِم  ِديـَِي َوإهِنَّ

ـُ قَمْبدِ  :ِمـُْفؿْ  ,اًمتَّْػِسػمِ  دٍ  ,اهللؾَمومِلُ سْم ـُ حُمَؿَّ ـُ  ,َواًْمَؼوؾِمُؿ سْم  .َوَكوومِعٌ  ,َسقَِّى اًْمـؿُ َوؾَمِعقُد سْم

ٍْٔد: صَمـَو قَمْبدُ  َوَؿاَل َأُبق ُظَب ـُ َصوًمٍِح  اهللطَمدَّ ٌِ  ,سْم ْق ـْ اًمؾَّ ـِ قُمْرَوةَ  ,قَم ـْ ِهَشوِم سْم  ,قَم

ـْ يمَِتوِب  :ىَموَل  َل آَيًي ِم .ىَمطُّ  اهللَمو ؾَمِؿْعً َأيِب شَمَلوَّ
(1)

 

                                                 

 .صحٔح (0)

(, 998) شومضوئؾ اًمؼرآن»(, وأسمق قمبقد ذم 0/80) شمؼدمي شمػسػمه»أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم 

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر قمـ ؿمعبي سمف.41119( رىمؿ )01/200واسمـ أيب ؿمقبي )

 .صحٔح (9)

 ,وهق صحقٌح  ,( ـمبعي أوٓد اًمشقخ0/01(, وقمـف اسمـ يمثػم )0/81أظمرضمف اسمـ ضمرير )

 ؼوت.رضموًمف صم

 ( ـمبعي أوٓد اًمشقخ, وإؾمـوده صحقح.0/01(, وقمـف اسمـ يمثػم )0/12) (4)

 .ؾمؼط مـ )خ( (3)



دِّ  ََ ِسْرِ ُم ٍْ  093 َمُة ُأُصقِل افتَّ
 

ـُ قَمْقنٍ  ،َوَؿاَل َأيُّقُب  ـِ ؾِمػِميـ ,َوُهَشوٌم اًمدؾمتقائل ,َواسْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ  :ىَموَل  ,قَم

ـْ اًْمُؼْرآنِ  ـْ آَيٍي ِم ـَ يَموُكقا َيْعَؾُؿقَن ومِقاَم  :وَمَؼوَل  ؟ؾَمَلًْمً قُمَبْقَدَة اًمسؾامين قَم ِذي َذَهَى اًمَّ

ـْ اًْمُؼْرآنِ  ِؼ  ,ُأْكِزَل ِم َدادِ  اهللَوَموشمَّ .َوقَمَؾْقؽ سمِوًمسَّ
(2)

 

ْٔدٍ  صَمـَو ُمَعوذٌ  :َوَؿاَل َأُبق ُظَب ـِ  ,طَمدَّ ـْ اسْم ـْ قُمَبقْدِ  ,قَمْقنٍ قَم ـِ َيَسورٍ  اهللقَم ـِ ُمْسؾِِؿ سْم  ,سْم

ـْ َأسمِقفِ  ـْ  :ىَموَل  ,قَم صْمً قَم صَمـَو هشقؿ ,طَمتَّك شَمـُْظَر َمو ىَمْبَؾُف َوَمو سَمْعَدهُ  وَمِؼْػ  اهللِإَذا طَمدَّ  ,طَمدَّ

ـْ ُمِغػَمةَ  ـْ إسْمَراِهقؿَ  ,قَم  .يَموَن َأْصَحوسُمـَو َيتَُّؼقَن اًمتَّْػِسػَم َوهَيَوسُمقَكفُ  :ىَموَل  ,قَم

َبةُ  ًْ ـْ قَمْبدِ  ،َوَؿاَل ُص َػرِ  اهللقَم ـِ َأيِب اًمسَّ ْعبِلُّ  :ىَموَل  ,سْم َّٓ  ,َوَاهللِ :ىَموَل اًمشَّ ـْ آَيٍي إ َمو ِم

ـْ  ,َوىَمْد ؾَمَلًْمً قَمـَْفو َواَيُي قَم ـََّفو اًمرن
 .اهللَِوًَمؽِ

ٍْٔد: صَمـَو هشقؿ َوَؿاَل َأُبق ُظَب ـُ َأيِب َزاِئَدةَ  ,طَمدَّ ْعبِلن  ,َأْكَبَلَكو قُمَؿُر سْم ـْ اًمشَّ ـْ  ,قَم قَم

وٍق  ُؼقا اًمتَّْػِسػمَ  :ىَموَل  ,َمرْسُ ـْ  ؛اشمَّ َواَيُي قَم اَم ُهَق اًمرن  .اهللِوَمنِكَّ

ِحقَحيُ  صَموُر اًمصَّ ْٔ وَمَفِذِه ا
(3)

ضِمِفْؿ  , رُّ َؾِػ حَمُْؿقًَمٌي قَمغَم حَتَ ِي اًمسَّ ـْ َأِئؿَّ َوَمو ؿَمويَمَؾَفو قَم

ـْ  َٓ قِمْؾَؿ هَلُْؿ سمِفِ  قَم قًمو  ,اًْمَؽاَلِم ذِم اًمتَّْػِسػِم سماَِم  ـْ َذًمَِؽ ًُمَغًي َوَذْ ـْ شَمَؽؾََّؿ سمِاَم َيْعَؾُؿ ِم و َم وَمَلمَّ

                                                 

 ,(0/1) شاًمتػسػم»ومـ ـمريؼف اسمـ يمثػم ذم  ,(992) شومضوئؾ اًمؼرآن»أظمرضمف أسمق قمبقد ذم  (0)

 وذم إؾمـوده قمبداهلل سمـ صوًمح يموشمى اًمؾقٌ ومقف ضعػ.

 .وإؾمـوده صحقح ,(0/01(, واسمـ يمثػم )0/81أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (9)

ذرائع اًمعبٌ  يمؾ هذا مـ ؾمدِ و ؛ؾمد ذرائع اًمؽالم ذم يمتوب اهلل واًمتػسػمو سموب اًمقرع, يمؾ هذا مـ

يمؾ هذا مـ ؾمد ذرائع إكزال إطمؽوم ذم همػم مقضعفو, وإٓ ومفمٓء إئؿي يعرومقن يمثػم و ,ذم اًمتػسػم

ٓ يدري مو معـوه جيى أن يرضمع إمم  ومـ أؿمؽؾً قمؾقف آيي ٓ يدري مو معـوهو, أو طمديٌ ,مـ اعمعوين

 ., وٓ يؼقل ومقف سمرأيف سمغػم سمرهونويػقد اًمـوس ,ويلظمذ أظمًذا صحقًحو ,أصقل ذًمؽ

 .واحلؿد هلل ,وىمد سمقـو ذًمؽ ,, وهق يمام ىمولحترى اًمصحي ومقفو ه أصمور اًمتل ذيمرهويعـل هذ (4)



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  092 ُم
 

وَماَل طَمَرَج قَمَؾْقفِ 
(1)

َٓ ُمـَووَموةَ  ؛ ِهْؿ َأىْمَقاٌل ذِم اًمتَّْػِسػِم َو  َوهَمػْمِ
ِ
ء َٓ ـْ َهُم  ؛َوهِلََذا ُرِوَي قَم

ُْؿ شمَ  هَنَّ
 ؛َوَهَذا ُهَق اًْمَقاضِمُى قَمغَم يُمؾن َأطَمدٍ  ,َوؾَمَؽُتقا قَمامَّ ضَمِفُؾقهُ  ,َؽؾَُّؿقا ومِقاَم قَمؾُِؿقهُ ِٕ

ُؽقُت قَمامَّ  ُف يَماَم جَيُِى اًمسُّ وَمَؽَذًمَِؽ جَيُِى اًْمَؼْقُل ومِقاَم ؾُمِئَؾ قَمـُْف مِمَّو  ,َٓ قِمْؾَؿ ًَمُف سمِفِ  وَمنِكَّ

اَم ضَموَء ذِم ـَوًمِ  ,[081آل قمؿران:]﴾ ڀ ڀ      پ پ﴿ :ًمَِؼْقًمِِف شَمَعومَم  ؛َيْعَؾُؿفُ 

 ٌِ ـْ ـُمُرٍق اًْمـؿَ احْلَِدي فُ » :ْرِوين ِم َّ َت َُ ٍؿ َؾ ِْ ـْ ِظ َؾ َظ
ـْ ُشئِ َٔاَمِة بَِِِج  :َم

َِ َؿ َيْقَم اْف ـْ ُأجْلِ اِم ِم

ارٍ  .شَٕ
(2)

 

ـُ َجِريرٍ  َوَؿاَل اْب
(3)

ورٍ  : ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌؾ  ,طَمدَّ صَمـَو ُمَممَّ صَمـَو ؾُمْػَقونُ  ,طَمدَّ ـْ أيَِب  ,طَمدَّ قَم

َكودِ  ـُ قَمبَّوٍس: اًمتَّْػِسػُم قَمغَم َأْرسَمَعِي َأْوضُمفٍ  ,اًمزن ـْ يَماَلِمَفوىَموَل: ىَموَل اسْم  ,: َوضْمٌف شَمْعِروُمُف اًْمَعَرُب ِم

َٓ ُيْعَذُر َأطَمٌد سمَِجَفوًَمتِفِ  َّٓ  ,َوشَمْػِسػٌم َيْعَؾُؿُف اًْمُعَؾاَمءُ  ,َوشَمْػِسػٌم  َٓ َيْعَؾُؿُف إ  .اهلُلَوشَمْػِسػٌم 

.ؾُمْبَحوَكُف َوشَمَعومَم َأقْمَؾؿُ  َوَاهلُل
 (4)

 

                                                 

 .ىمريًبو وهذا اًمذي أذكو إًمقف (0)

 .صحٔح (9)

(, وأمحد ذم 911(, واسمـ موضمف )9132(, واًمؽممذي رىمؿ )4128) أظمرضمف أسمق داود رىمؿ

رىمؿ  شإوؾمط»(, واًمطؼماين ذم 0/010) شاعمستدرك»(, واحلويمؿ ذم 9/914) شاعمسـد»

( مـ ـمرق 0/2) شاجلومع»(, واسمـ قمبداًمؼم ذم 031(, واًمبغقي )22(, واسمـ طمبون )9400)

 .ريض اهلل قمـفإمم أيب هريرة 

ريض اهلل (, وأسمق اًمزكود ؾمؿع مـ قمدد مـ اًمصحوسمي وقموس اسمـ قمبوس 0/11) شمؼدمي شمػسػمه»ذم  (4)

ٓ ذم شمرمجتف, وٓ ذم شمرمجي اسمـ  شهتذيى اًمؽامل», ًمؽـ مل أَر ًمف روايي قمـ اسمـ قمبوس مذيمقرة ذم قمـفام

 .قمبوس

مـ سمعض  رمحف اهللإمم هـو اكتفك أصؾ اعمؼدمي, ومو سمعده إضووموت مـ أىمقال ؿمقخ اإلؾمالم  (3)

 بف.يمت



ِسْرِ  ٍْ َمُة ُأُصقِل افتَّ دِّ ََ  091 ُم
 

 ٘يَّالطَُّّ اِبَتِلٙ اِلَلِإ ِسِٔاِضَفالتَّ ُبَسِقَأ

 ْس مُ  َح قْ حِ َص » هِ دِ قَ سمِ  َخ َس كَ  ي  دِ ـْ ضُم  ـْ قمَ  مِ اَل ؾْم اإلِ  ُخ قْ ؿَم  َؾ ئِ ؾُم 
 ,شيورِ خَ بُ اًمْ »وَ  ,شؿٍ ؾِ

ى ؽَمَ اؿْم  مٍ اَل ىمْ و أَ أَ  ,ٍق رَ قَ سمِ  عَ ؿِ ؾَم  إنْ وَ  ,قؿظِ آن اًمعَ رْ ؼُ اًمْ وَ  ٌِ يْ دِ احْلَ  يَ وسمَ تَ يمِ  ووٍ كَ  قَ هُ وَ  ,آنرْ ؼُ اًمْ وَ 

 قلِ ؾُم اًمرَّ  ٌَ يْ ودِ طَم أَ  ِق رَ ا اًمقَ ذَ هَ  عِ قْ  مَجِ ذِم  ُى تُ يمْ أَ  اهلُل وءَ ؿَم  نْ و إِ كَ : أَ وَل ىمَ وَ  ,ؿهَ رْ ػ دِ ًمْ لَ سمِ 

ًٓ آمَ  ُؾ من مَ يُ وَ  .آنرْ اًمؼُ وَ  َٓ ؿ أَ صمَ لْ يَ  ْؾ فَ ومَ  ,ةدَ قْ عِ  سمَ و  وِب تَ مم اًمؽِ إِ  ُب رَ ىمْ ػم أَ وؾِم ػَ اًمتَّ  يُّ أَ ؟ وَ و 

 ء؟َٓ مُ  هَ ػْم و همَ ي؟ أَ قِ غَ اًمبَ  مِ أَ ل؟ بِ ـمُ رْ اًمؼُ  مِ ي؟ أَ نَم خَمْ اًمزَّ  ؟يـَّ اًمسُّ وَ 

ٌِِسالُك ُ٘اَبَتِك  اتَبُسالُك ِهَظِعَأ ًِِم َِِّ٘عِسالصَّ ِْوُلالُعَّ آ

 قمِ ؾُ عُ اًمْ  يِ وسمَ تَ يمِ  ـْ مِ  فُ ؾُ عَ ػْ يَ يف وَ قِ ـْ ام يَ قَ ومِ  ؿٌ صمْ إِ  فِ قْ ؾَ قمَ  َس قْ , ًمَ هللِ دُ ؿْ احلَ  :ابقَ َج ـافْ 

 ْ   نَّ نِ ومَ  ؛يِ قَّ قمِ اًمنمَّ
ٌِ ودِ طَم إَ وَ  ,آنِ رْ اًمؼُ  يَ وسمَ تَ يمِ  يِ تَ وسمِ اًمثَّ  ةِ قدَ ضُم قْ ؿَ ـاًمْ  ػْمِ وؾِم ػَ اًمتَّ وَ  ,يِ حَ قْ حِ اًمصَّ  ي

 .وِت وقمَ اًمطَّ وَ  ,وِت سمَ رُ اًمؼُ  ؿِ ظَ قمْ أَ  ـْ مِ 

ـِ  دِ ؿَّ حُمَ  سػمُ ػْ شمَ » :وفَ حُّ َص لَ ومَ  وسِ ي اًمـَّ دِ يْ  أَ ل ذِم تِ اًمَّ  ػمُ وؾِم ػَ و اًمتَّ مَّ أَ وَ   رٍ يْ رِ ضَم  سم

 ُؾ ؼُ ـْ  يَ َٓ وَ  ,يقمَ دْ سمِ  فِ قْ ومِ  َس قْ ًمَ وَ  ,يِ تَ وسمِ اًمثَّ  دِ قْ وكِ ؾَم وَٕ سمِ  ِػ ؾَ اًمسَّ  ِت َٓ وؼَ مَ  رُ يمُ ذْ يَ  فُ كَّ نِ ومَ  ؛شيؼَمِ اًمطَّ 

 ؼَ ؿُ ـيمَ  ,لْم ؿِ فَ تَّ ؿُ ـاًمْ  ـِ قمَ 
ـِ وشمِ  .لبِ ؾْ ؽَ اًمْ وَ  ,ػمؽَ سمُ  ؾ سم

ـِ  دِ بْ قمَ »وَ  ,شاِق زَّ اًمرَّ دِ بْ قمَ  ػمِ ِس ػْ شمَ »ـيمَ  ,ةػْمَ ثِ يمَ  قدِ وكِ ؾَم وَٕ سمِ  ةِ قرَ صمُ لْ ؿَ ـاًمْ  ػْمُ همَ  ػْمُ وؾِم ػَ اًمتَّ وَ   سم

ـِ »وَ  ,شعقْ يمِ وَ »وَ  ,شدقْ مُحَ  ـِ  دِ مْحَ أَ »وَ  ,شيبَ قْ تَ  ىمُ يِب أَ  اسم ـِ حَ ؾْم إِ »وَ  ,شؾبَ ـْ طَم  سم  .شيفقَ اهَ رَ  وق سم

َ وَ  يِ قمَ دْ بِ اًمْ  ـَ و مِ فَ ؿُ ؾَ ؾْم لَ و ومَ فَ ـْ قمَ  ئقلِ ْس ؿَ ـي اًمْ صمَ اَل اًمثَّ  ػْمُ وؾِم ػَ و اًمتَّ مَّ أَ وَ  ْٕ ٌِ ودِ طَم ا  ي

ٌَ ودِ طَم إَ  فُ ـْ مِ  َف ذَ طَم وَ  ,شلبِ ؾَ عْ اًمثَّ  ػمِ ِس ػْ شمَ » ـْ مِ  ٍَمٌ تَ خُمْ  فُ ـَّ ؽِ ًمَ  ,شيقِ غَ اًمبَ » :يِ ػَ قْ عِ اًمضَّ   ي

  ذَ ػْم همَ  وءَ قَ ؿْم أَ  َف ذَ طَم وَ  ,فِ قْ ل ومِ تِ اًمَّ  عَ دَ اًمبِ وَ  ,يققمَ ُض قْ ؿَ ـاًمْ 
 ؽ.ًمِ
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  فُ كَّ نِ ومَ  ي:دِ احِ قَ ا افْ مَّ أَ وَ 
 لَّ بِ ؾَ عْ اًمثَّ  َـّ ؽِ ؛ ًمَ يِ قَّ سمِ رَ عَ وًمْ سمِ  فُ ـْ مِ  ؼَمُ ظْم أَ  قَ هُ وَ  ,لبِ ؾَ عْ ذ اًمثَّ قْ ؿِ ؾْ شمِ

يِ قمَ دْ بِ اًمْ  ـَ مِ  يٌ مَ اَل ؾَم  فِ قْ ومِ 
(1)

 .هِ ػْمِ غَ ا ًمِ دً قْ ؾِ ؼْ و شمَ هَ رَ يمَ ذَ  نْ إِ وَ  

 ِسِٔاِضَفالتَّ ًَِم ٍدَدَع ُهِِِْٓكَت

 دُ ائِ قَ و ومَ فَ قْ ومِ  شزقْ ضمِ اًمقَ وَ  ,قطؾِم اًمقَ وَ  ,طقْ ِس اًمبَ »ي دِ اطمِ ػم اًمقَ ِس ػْ شمَ وَ  ,هُ ػْمُ ِس ػْ شمَ وَ 

 و.هَ ػْمِ همَ وَ  يِ ؾَ وـمِ اًمبَ  ِت َٓ قْ ؼُ ـْ ؿَ ـاًمْ  ـَ مِ  ػْمٌ ثِ يمَ  ٌُّ و همَ فَ قْ ومِ وَ  ,يؾَ قْ ؾِ ضَم 

 ورِ ؽَ كْ إِ  ـْ مِ  يِ ًمَ زِ تَ عْ ؿُ ـاًمْ  يِ ؼَ يْ رِ  ـمَ غَم قمَ وَ  ,يِ قمَ دْ بِ وًمْ سمِ  قي ُش حَمْ  هُ ػْمُ ِس ػْ تَ ومَ  :يَؼِ َّمْ ا افزَّ مَّ أَ وَ 

 وِت ـَ وئِ ؽَ ؾْ ًمِ  دٌ يْ رِ مُ  اهللَ نَّ أَ  رَ ؽَ كْ أَ وَ  ,آنِ رْ اًمؼُ  ِؼ ؾْ خَ سمِ  لِ قْ اًمؼَ وَ  ,يِ يَ ؤْ اًمرُّ وَ  ,وِت ػَ اًمصن 

َ  ٌؼ وًمِ ظَم وَ   .يِ ًمَ زِ تَ عْ ؿُ ـاًمْ  قلِ ُص أُ  ـْ مِ  َؽ ًمِ ذَ  ػْمِ همَ وَ  ,ودِ بَ اًمعِ  ولِ عَ ومْ ِٕ

,َل دْ عَ اًمْ وَ  ,دَ قْ طمِ قْ و اًمتَّ قهَنَ ؿُّ َس يُ  :ةٌ َس ؿ ََخْ قِلُ ُص أُ وَ 
(2)

 ,لْمِ تَ ًمَ زِ ـْ ؿَ ـاًمْ  لْمَ سمَ  يَ ًمَ زِ ـْ ؿَ ـاًمْ وَ  

 .رِ ؽَ ـْ ؿُ ـاًمْ  ـِ قمَ  َل فْ اًمـَّ وَ  وِف رُ عْ ؿَ ـوًمْ سمِ  رَ مْ إَ وَ  ,دِ قْ قمِ اًمقَ  وذَ ػَ كْ إِ وَ 

ـُ ؿَّ ا ؾَم ذَ هِلَ ؛ وَ وِت ػَ اًمصن  َل ػْ كَ  ـُ ؿَّ َض تَ ؿ يَ هُ دَ ـْ قمِ  قدِ طمِ قْ ك اًمتَّ ـَ عْ مَ  َـّ ؽِ ًمَ  ت رْ قمَ اًمتُّ  ك اسم

 اَم ؾْم  أَ ذِم  ودٌ حْلَ إِ  قَ  هُ اَم كَّ ا إِ ذَ هَ وَ  ,يـدِ طمن قَ ؿُ ـف اًمْ وسمَ حَ ْص أَ 
ِ
ؿ هُ دَ ـْ قمِ  لِ دْ عَ ك اًمْ ـَ عْ مَ وَ  ,فِ وشمِ آيَ وَ  اهللِ ء

 غَم قمَ  ةِ رَ دْ اًمؼُ وَ  ,وِت ـَ وئِ اًمؽَ  ةُ ادَ رَ إِ وَ  ,ودِ بَ اًمعِ  ولِ عَ ومْ أَ  ُؼ ؾْ ظَم  قَ هُ وَ  ,رِ دَ ؼَ وًمْ سمِ  َى يْ ذِ ؽْ اًمتَّ  ـُ ؿَّ َض تَ يَ 

                                                 

كسبق و, وإٓ ومػقف أطموديٌ مقضققمي وسمدع, وصوطمبف ُممول ذم  ىمقًمف ومقف ؾمالمي مـ اًمبدع (0)

 .اًمصػوت, وىمد شمؼدم أن أصمبً ؿمقُخ اإلؾمالم أكف ومقف سمدع, وهق هـو يثبً أكف يذيمرهو شمؼؾقًدا ًمغػمه

وإن يمون  ,واًمقاطمدي .أي: سموًمـسبي ًمؾقاطمدي .ًمؽـ اًمثعؾبل ومقف ؾمالمي اًمبدع ثم قال:

 يمتوسمف مـ يمتوب اًمثعؾبل. ذم إٓ أكف أيمثر سمدقًمو ؛قًذا ًمؾثعؾبل وقمـده قمرسمقيشمؾؿ

 .شمؼدم ذيمر أصقهلؿ اخلؿسي مع اًمتعؾقؼ قمؾقفو ذم سموب ]آظمتالف ذم اًمتػسػم سموظمتالف ـمرق آؾمتدٓل[ (9)
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 َرْ 
ٍ
 ؿَّ ئِ أَ  ُل قْ ا ىمَ ذَ هَ  َـّ ؽِ ؛ ًمَ وِب تَ اًمؽِ وَ  ؿِ ؾْ اًمعِ  مَ دُّ ؼَ شمَ  رُ ؽِ ـْ يُ  ـْ ؿ مَ فُ ـْ مِ وَ  ,ء

 مُ هَ ؿ؛ وَ فِ تِ
ِ
 ٓء

, ؿفُ وقمَ بَ شمْ أَ ؿ وَ وؿِم  هَ يِب أَ وَ  ,كِم ة سمـ قمَ ػْمَ غِ ؿُ ـاًمْ  ُى هُ ذْ مَ  فُ بَ هَ ذْ مَ  نَّ نِ ومَ  ؛ينَمِ خَمْ مـصى اًمزَّ 

 ي.قَّ بِ َش ظَم ي وَ قَّ وخِيِ َس : مَ ونِ قمَ قْ كَ  فِ تِ ؼَ يْ رِ  ـمَ غَم قمَ  ـَ يْ ذِ اًمَّ  يِ ًمَ زِ تَ عْ ؿُ ـًمْ اوَ  ,لْمِ َس يب احلُ أَ  ُى هَ ذْ مَ وَ 

 ـَ مِ  فٍ ضْم قَ و سمِ ـً مِ مْ ك مُ ؿَّ َس  يُ َٓ  َؼ وؾِم اًمػَ  نَّ ؿ أَ هُ دَ ـْ قمِ  َل فِ ومَ  لْمِ تَ ًمَ زِ ـْ ؿَ ـاًمْ  لْمَ سمَ  يُ ًمَ زِ ـْ ؿَ ـو اًمْ مَّ أَ وَ 

َٓ اَم يمَ  قهِ ضُم اًمقُ   .لْمِ تَ ًمَ زِ ـْ مَ  لْمَ سمَ  قهُ ًمُ زَّ ـَ ومَ  ,ارً وومِ ك يمَ ؿَّ َس  يُ  

 قنَ ضُم رُ  خَيْ َٓ  ورِ  اًمـَّ ذِم  ونَ دُ ؾَّ خُمَ  يِ ؾَّ ؿِ ـاًمْ  وَق سَّ ومُ  نَّ أَ  :وهُ ـَ عْ ؿ مَ هُ دَ ـْ قمِ  دِ قْ قمِ اًمقَ  وذُ ػَ كْ إِ وَ 

 ـِ قمَ  ُل فْ اًمـَّ وَ  وِف رُ عْ ؿَ ـوًمْ سمِ  رُ مْ إَ وَ  ,ُج ارِ قَ اخْلَ  فُ قًمُ ؼُ شمَ  اَم يمَ  َؽ ًمِ ذَ  ػْمِ  همَ َٓ وَ  ,يٍ وقمَ ػَ َش و سمِ فَ ـْ مِ 

 .ِػ قْ وًمسَّ ؿ سمِ وهلِِ تَ ىمِ وَ  يِ ؿَّ ئِ  إَ غَم قمَ  وِج رُ اخلُ  ازَ قَ ؿ ضَم هُ دَ ـْ قمِ  ـُ ؿَّ َض تَ يَ  رِ ؽَ ـْ ؿُ ـاًمْ 

 هِ دِ وِص ؼَ ؿَ ـ ًمِ َٓ وَ  ,وفَ قْ ًمَ إِ  وسِ اًمـَّ  رُ ثَ يمْ ي أَ دِ تَ  هَيْ َٓ  ةٍ ورَ بَ عِ سمِ  فُ وسمَ تَ و يمِ و هِبَ َش طَم  قُل ُص إُ  هِ ذِ هَ وَ 

 .لْم عِ وسمِ اًمتَّ وَ  يِ وسمَ حَ اًمصَّ  ـِ قمَ  ؾِ ؼْ اًمـَّ  يِ ؾَّ ىمِ  ـْ مِ وَ  ,يِ ققمَ ُض قْ ؿَ ـاًمْ  ٌِ يْ ودِ طَم إَ  ـَ مِ  فِ قْ و ومِ مَ  عَ مَ  ,وفَ قْ ومِ 

 ؽَ سمِ  فُ ـْ مِ  ػْمٌ ظَم  شلن بِ ـمُ رْ اًمؼُ  ػْمُ ِس ػْ شمَ »وَ 
 ,يِ ـَّ اًمسُّ وَ  وِب تَ اًمؽِ  ؾِ هْ أَ  يِ ؼَ يْ رِ  ـمَ مَم إِ  ُب رَ ىمْ أَ وَ  ,ػْمٍ ثِ

 ـْ ؽِ ؛ ًمَ دُ ؼَ ـْ و يُ  مَ غَم قمَ  َؾ ؿِ تَ ْش يَ  نْ أَ  دَّ سمُ َٓ  ِى تُ اًمؽُ  هِ ٍذِ هَ  ـْ مِ  ؾي يمُ  ونَ يمَ  نْ إِ وَ  ,عِ دَ اًمبِ  ـَ مِ  دُ عَ سمْ أَ وَ 

 .فُ ؼَّ طَم  ؼ  ي طَم ذِ  ؾَّ يمُ  وءُ طَ قمْ إِ وَ  ,وفَ ـَ قْ سمَ  ُل دْ اًمعَ  ُى جَيِ 

ـِ  ػْمُ ِس ػْ شمَ »وَ   دُ عَ سمْ أَ وَ  ,وثً حْ سمَ  وَ اًل ؼْ كَ  حُّ َص أَ وَ  شين نَمِ خَمْ اًمزَّ  ػْمِ ِس ػْ شمَ » ـْ مِ  ػْمٌ ظَم  شيقَّ طِ قمَ  اسم

 هِ ذِ ح هَ ضَم رْ أَ  فُ ؾَّ عَ ًمَ  ْؾ ؛ سمَ ػْمٍ ثِ ؽَ سمِ  فُ ـْ مِ  ػْمٌ ظَم  قَ هُ  ْؾ و؛ سمَ فَ ِض عْ  سمَ غَم قمَ  َؾ ؿَ تَ اؿْم  نِ إِ وَ  ,عِ دَ اًمبِ  ـِ قمَ 
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ـِ  ػْمَ ِس ػْ شمَ » َـّ ؽِ ؛ ًمَ ػْمِ وؾِم ػَ اًمتَّ  وفَ ؾن يمُ  هِ ذِ هَ  ـْ مِ  حُّ َص أَ  شرٍ يْ رِ ضَم  اسم
(1)

ة ػْمَ ثِ يمَ  رُ ظَم أُ  ػْمُ وؾِم ػَ شمَ  ؿَّ صمَ وَ  ,

ـِ  ػْمِ ِس ػْ شمَ »ـيم ,اد  ضمِ   .شين دِ رْ وَ اَم ـاًمْ »وَ  شين زِ قْ اجلَ  اسم

 ِعِبالطَّ اِتاَءَسالِك ُعِنَج

ـِ  مِ اَل ؾْم اإلِ  ُخ قْ ؿَم  َؾ ئِ ؾُم وَ   قَ هُ  ْؾ هَ  (عِ بْ اًمسَّ  اِت اءَ رَ اًمؼِ  عِ مَجْ ) ـْ قمَ  رمحف اهلل يَ قَّ ؿِ قِ شمَ  اسم

 يُ يَّ زِ و مَ فَ عِ ومِ جِلَ  ْؾ هَ ؟ وَ َٓ  مْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قلِ ؾُم رَ  دِ فْ  قمَ غَم قمَ  ًْ عَ مُجِ  ْؾ هَ ؟ وَ يٌ قمَ دْ سمِ  مْ أَ  ,يٌ ـَّ ؾُم 

 ؟َٓ  مْ أَ  يٍ ايَ وَ رِ سمِ  أَ رَ ىمَ  ـْ  مَ غَم قمَ  اٍب قَ صمَ 

و هَ ذُ ظُم لْ يَ  يٌ عَ بَ تَّ مُ  يٌ ـَّ ُس و ومَ فَ ظِ ػْ طمِ وَ  ةِ اءَ رَ اًمؼِ  يِ ومَ رِ عْ مَ  ُس ػْ و كَ مَّ أَ  ,هللِ دُ ؿْ احلَ  :اُب قَ اجَل 

 ةِ اءَ رَ  اًمؼِ غَم ؿ قمَ هُ رُّ ؼِ يُ  وْ و أَ هِبَ  أُ رَ ؼْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص لُّ بِ اًمـَّ  ونَ يمَ  لتِ اًمَّ  اَءةِ رَ اًمؼِ  يُ ومَ رِ عْ ؿَ ومَ  ,لِ وَّ إَ  ـِ قمَ  رُ أظِم 

 غَم قمَ  يٌ يَّ زِ مَ  فُ و ًمَ هَلَ  ظُ وومِ احلَ  اِت اءَ رَ  اًمؼِ ذِم  ُف ورِ اًمعَ وَ  ,يـَّ و ؾُم وا هِبَ رُّ ىمِ أُ  دْ ىمَ وَ  ,ؿهَلُ  نُ ذَ لْ يَ  وْ أَ  ,وهِبَ 

ْ  ـْ مَ   ذَ  ْف رِ عْ يَ  مَل
 .ةً دَ اطمِ وَ  ةً اءَ رَ  ىمِ َّٓ إِ  ُف رِ عْ  يَ َٓ وَ  ,َؽ ًمِ

َ فَ عُ و مَجْ مَّ أَ وَ  ,يٌ وهَ رُ ؽْ مَ  يٌ قمَ دْ سمِ  قَ فُ ومَ  ةِ وَ اَل  اًمتن ذِم  وْ أَ  ,ةِ اَل  اًمصَّ و ذِم فَ عُ و مَجْ مَّ أَ وَ  ِٕ  ؾِ ضْم و 

سِ رْ اًمدَّ وَ  ظِ ػْ احلِ 
(2)

 .ةِ اءَ رَ  اًمؼِ ذِم  ُػ ائِ قَ ـمَ  فُ ؾَ عَ ي ومَ ذِ اًمَّ  ودِ فَ تِ آضْم  ـَ مِ  قَ فُ ومَ  

                                                 

وًمؽـ يعتؼم  ,ة قمظقؿيدسمف إؿمو دٕؿمو ؛ويمون ىمبؾف ,ششمػسػم اسمـ يمثػم»ؿمقخ اإلؾمالم  أىوًمق ر (0)

ٕن اسمـ يمثػم أطمد شمالمقذ ؿمقخ  ؛ششمػسػم اسمـ يمثػم»صمامر ؿمقخ اإلؾمالم هذا اًمتػسػم مـ 

 .رمحفام اهلل اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

ْمـَو ذم مؼدمي هذه اًمرؾموًمي سموًمؼراءة اًمشوذةإمم ذًمؽ أكف ٓ جيقز اًمؼراءة  يضوف (9) , يمام ىمدَّ

اًمؽممجي اعمعـقيي  وإكام شمنمع, قزدمٓ ًمؾؼرآن اًمؽممجي احلرومقي سموًمؾغي همػم اًمعرسمقي أن  :ويضوف

 أظمًذا أي شمرمجي شمػسػم أيي ,قمزوضمؾإمم اهلل  ةوأن هذا مـ سموب اًمدقمق ,قمتبور كنم اخلػموسم

ـِ  شاًمصحقحلم»سمام ذم  , وأظمًذا[24آل قمؿران:]﴾ ڃ ڃ ڃ ڄسمؼقل اهلل شمعومم: ﴿ ـْ اسْم قَم

ـْ اًْمَقُفقِد ىَمْد َزَكَقو سمَِرضُمؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُأيِتَ اًمـَّبِلُّ : ىَموَل  ريض اهلل قمـفام,قُمَؿَر  َما » :وَمَؼوَل ًمِْؾَقُفقدِ  ,َواْمَرَأٍة ِم
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 فَسس األحادٓح ّاآلثاز

ْشََلُم َظَذ ََخْسٍ   3 ---------------------------- ُبَِْل اْْلِ

 4 -------------- شْة إٓ وِلا أصؾ ْم افُتاب ملسو هيلع هللا ىلصمل يسـ رشقل اهلل 

ـْ ـَِتاِب اهللِ  ـْ َؿَرَأ َحْرًؾا ِم  5 -------------------------- َم

ُد هللِ، ـَِتاُب اهللِ َواِحٌد  ّْ  6 -------------------------- اْفـَح

َؿ اهللُ بِاْفَقْحِل  َِّ َُ  6 ----------------------------- إَِذا َت

 8 ----------------------------- رد أهؾ افًِؿ فِّجاز

 11 ------------------------- فٔس ْم افَرآن ما ٓ مًْك فف

                                                 

قَن ِِبََِم  ًُ ُؿ ُوضُمقَهُفاَم َوُكْخِزهيِاَم  ش؟َتْهَْ           چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿» :ىَموَل  ،ىَموًُمقا ُكَسخن

ـْ َيْرَضْقنَ ؛ ش﴾چ وَمَؼَرَأ طَمتَّك اْكَتَفك إمَِم َمْقِضٍع  .اىْمَرأْ  ,قْمَقرُ َيو أَ  :وَمَجوُءوا وَمَؼوًُمقا ًمَِرضُمٍؾ مِمَّ

ضْمِؿ شَمُؾقُح  شاْرَؾْع َيَدكَ » :ىَموَل  ,وَمَقَضَع َيَدُه قَمَؾْقفِ  ,ِمـَْفو دُ  :وَمَؼوَل  ,وَمَروَمَع َيَدُه وَمنَِذا ومِقِف آَيُي اًمرَّ  ,َيو حُمَؿَّ

ضْمؿَ  ـَـَ ,إِنَّ قَمَؾْقِفاَم اًمرَّ َجوَرةَ  ,وَمَلَمَر هِبِاَم وَمُرمِجَو ,وَوًَمؽِـَّو ُكَؽومِتُُف سَمْق وكُِئ قَمَؾْقَفو احْلِ  شاًمبخوري» .وَمَرَأْيُتُف جُيَ

 (.0122رىمؿ ) شمسؾؿ»(, و1802رىمؿ )

ًمؼرآن ومنن شمدسمر ا ؛واحلٌ قمؾقف ,شمدسمر اًمؼرآن :فِس ُش يواف إػ ذفؽ مـ أصقل افتٍسر وأُ 

 .سمره ويػفؿفومال يستطقع اإلكسون أن يػرس اًمؼرآن مو مل يتد ,يعتؼم أصاًل 

وأن جيزيف يرمحـو ويرطمؿ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي, وكسلل اهلل أن  ,هذا وكسلل اهلل اًمتقومقؼ

 قمـو وقمـ اإلؾمالم واعمسؾؿلم ظمػًما.

واًمػراغ , هـ0392قموم  / ؿمعبون/صبوح اًمثالصموء00: ]هذا اجلزء ذم ذم ىمراءة ءبديمون اًم

 .هـ[0392/مـ ؿمفر ؿمعبون ًمعوم 93صمـلم/صبقحي آمـ ىمراءشمف 

 ,وطمى ديـف احلؼ, وسمغضـو ًمؾبدع ,وكسلًمف قمزوضمؾ وكتقؾمؾ إًمقف سمحبـو ًمطؾى اًمعؾؿ

أن يعقذكو مـ اًمػتـ مو فمفر مـفو ومو سمطـ, وأن يتقوموكو قمغم اإلؾمالم  ,واجلفؾ ,وإهقاء

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم. ,لئقكف أيمرم مسإ ,واًمسـي
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 12 -------------------------------- ادراد بافتٖويؾ

ًٕا  12 ------------------------- افَراءة افناذة ٓ تُقن ؿرآ

ـْ افَّْبِلِّ  قا ِم ُّ َِّ ًَ ُٕقا إَذا َت ا  37 ------------------ َظْؼَ آَياٍت  ملسو هيلع هللا ىلصـَ

 ّْ َرَة، َوآَل ِظ ََ ُجُؾ إَذا َؿَرَأ اْفَب اَن افرَّ  39 -------------------- َرانَ ـَ

َة ِشـِْغَ   ِظـدَّ
ـَرةِ ََ ِظ اْفَب ٍْ َر َظـَذ ِحـ َّ ـُ ُظـ  44 --------------- َأَؿـاَم اْب

ا ْرآِن َؿًَِِٔل ِجدًّ َُ ِسِر اْف ٍْ َحاَبِة ِْم َت اَن افَِّْزاُع َبْغَ افهَّ  42 ------------- ـَ

ـِ َظبَّـاسٍ َظَر  ْهَحَػ َظـَذ اْب ُّ  43 --------------------- ْضت اْفـ

ـْ ُُمَاِهٍد َؾَحْسُبؽ بِفِ  ِسُر َظ ٍْ  43 ------------------- إَذا َجاَءك افتَّ

ِسِر َؿٌِِٔؾ  ٍْ َِِػ ِْم افتَّ ََلُف َبْغَ افسَّ
 45 --------------------- اْْلِ

 49 ----------------------- ِػ فِكاط ادستَٔؿتٍسر افس

تِغُ  َّ  49 ----------------------------- ُهَق َحْبُؾ اهلل اْفـ

ًَٔم  َِ اًضا ُمْسَت َب اهللُ َمَثًَل ِسَ  54 ----------------------- ََضَ

ِسرِ  ٍْ قَرِة ِْم افتَّ ـُ ْذ َّ  53 -------------------- َأْشَباِب افُُّْزوِل اْفـ

َيةِ  ْٔ ِؿ ا ْٓ ُغ َظَذ َؾ
ًِ ِرَؾُة َشَبِب افُُّْزوِل ُي ًْ  56 ------------------- َم

اِحِب  ََمِء ِْم َؿْقِل افهَّ َِ ًُ  57 ----------------------- َتَْاُزُع اْف

 59 ------------------ مـ أشباب افتْازع احتَمل افٍِظ فألمريـ

َٓ َيِريُبؽ  63 ------------------------ َدْع َما َيِريُبؽ إَػ َما 

ِسرِ  ٍْ َِـِػ ِْم افتَّ ـ ـُع ِظـَبـاَراِت افـسَّ ّْ َُّٔة ََجِْع َجـ  65 -------------- َأمَهِّ

َحاَبِة ِْم افْ  ْخَقةِ ـاْختََِلُف افهَّ  66 -------------------- َجدِّ َواْْلِ
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ُؿقُهؿْ  ْؿ َأْهُؾ اْفَُِتاِب َؾََل ُتَهدِّ ُُ َث  71 ------------------- إَذا َحدَّ

ا َأْصٌؾ  َْٔس َِلَ ؿ: َف
َْك َؿْقِِلِ ًْ  72 ------------------------- َم

 73 --------------------- أظِؿ افْاس بافتٍسر هؿ أهؾ مُة

اءُ  ـْ َجابِرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصلِّ افَّْبِ  اْصِسَ َر ِم
ًِ  77 ---------------------- اْفَب

َد افىُُّرِق َمَع َظَدِم افتََّناُظرِ  دُّ ًَ َُّٔة َت  84 --------------------- َأمَهِّ

هُ  َْظَتِزَ
ِٕ ُجِؾ  ُتُب َحِديَث افرَّ ـْ  81 ----------------- َؿاَل َأْْحَد: َؿْد َأ

َة َوُهَق َحََلل ملسو هيلع هللا ىلصَج افَّْبِلَّ َتَزوَّ  َٕ ق ُّ ْٔ  83 --------------------- َم

ا آَخرَ  ًَ ِْ ا َخ َٓ ََتَْتُِِئ َحتَّك ُيِْْنَئ اهللُ َِلَ  86 ------------------ افَّْاَر 

َذا ـَ َْٖجِر  ـَ اَن َفُف  ـَ َتْغِ  ًَ ـْ ـْ َصذَّ َر  87 --------------------- َم

ِسرِ  ٍْ ـُ ُضُرِق افتَّ  143 --------------------------- َأْحَس

ْرآنَ  َُ َٓ إينِّ ُأوتِٔت اْف  144 --------------------------- َأ

َُّْة َتِْْزُل َظَذ افََّّْبل  ْرآنُ  ملسو هيلع هللا ىلصافسُّ َُ ََم َيِْْزُل اْف ـَ  144 ------------- بِافَْقْحِل 

ُؿ؟ ُُ  144 ---------------------------------بَِؿ َُتْ

ـْ ـَِتاِب اهلل َزَفْت آَيٌة ِم َٕ ُه، َما  َٓ إَفَف َؽْرُ  146 --------------- َوَافَِّذي 

َؿ َظْؼَ آَياٍت  َِّ ًَ ُجُؾ ِمَّْا إَذا َت اَن افرَّ  146 -------------------- ـَ

ـِ  ي ُف ِْم افدِّ ْٓ َِّ ؿَّ َؾ ُٓ  147 ---------------------------- افِ

ـُ َظبَّاسٍ  ْرآِن اْب َُ َؿ ُتْرَُجَاُن اْف ًْ
ِٕ ----------------------- 147 

قا ُّ َِ َْش َٕ ُؿ:  َِ ْي ُك، َوافدَّ ْ وُم، َوافسُّ ْتُف افرُّ ًَ
ِّ ِسًرا َفْق َش ٍْ ُّْقِر َت ـُ َظبَّاٍس ُشقَرَة اف َ اب  148 --- َؾرسَّ

ٌُقا َظِّْل َوَفْق آَيةً  ِِّ  149 ----------------------------- َب
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َتْغِ  َِ ُمقِك َزاِم رٍو  َيْقَم اْفَرْ ّْ ـُ َظ  149 ------------------ َأَصاَب اب

 114 --------------------- حُؿ تٍسر ما هق مسُقت ظْف

ـِ َظبَّ  ْهَحَػ َظَذ اْب ُّ  114 ------------ اٍس َثََلَث ظرضاتَظَرْضت اْفـ

ْٔئًا ا َص َٓ ًْت ؾِٔ
ِّ َّٓ َوَؿْد َش ْرآِن آَيٌة إ َُ  114 ----------------- َما ِْم اْف

ًُقدٍ  ـِ َمْس َراَءَة اْب
ْْت َؿَرْأت ؿِ ـُ  114 --------------------- َفْق 

ََٖل ابْ   115 ----------------------- ـَ َظبَّاسٍ َرَأْيت ُُمَاِهًدا َش

اِهٍد َؾَحْسُبؽ بِفِ  ـْ ُُمَ ِسُر َظ ٍْ  115 ------------------- إَذا َجاَءك افتَّ

ةً  َْٔسْت ُحجَّ ُروِع َف ٍُ َغ ِْم اْف
ًِ  116 ------------------- َأْؿَقاُل افتَّابِ

ْرِ  ٌَ ْرآِن بِ َُ ـْ َؿاَل ِْم اْف ِْؿٍ َم  117 ------------------------  ِظ

ْرآِن بَِرْأيِفِ  َُ ـْ َؿاَل ِْم اْف  118 -------------------------- َم

ِْل ُِّ َِ  119 ------------------------------ َأيُّ َأْرٍض ُت

ِْل ُِّ  124 ------------------------------ َأيُّ َشََمٍء ُتيِ

َق افتَّ  رُ إنَّ َهَذا َِلُ َّ ُُِّػ َيا ُظ َُ ------------------------ 124 

َٓ َتْدِريفِ  َِْٔؽ َأْن  ُُِّػ، َؾََم َظ َُ َق افتَّ  124 ----------------- إنَّ َهَذا َِلُ

 121 ----------------- شئؾ ابـ ظباس ظـ آية ؾٖبك أن يَقل ؾٔٓا

ا اهللُ َرمُهَ ـَ ا َيْقَماِن َذ  121 ----------------------- ِْم ـَِتابِفِ  مُهَ

ِّْل ت َظ ّْ ْْت ُمْسًَِِم دََا ُؿ ـُ ْٔؽ إْن  َِ ُج َظ  122 ----------------- ُأَحرِّ

ْرآِن َصًْٔئا َُ َُقُل ِْم اْف َٕ  َٓ ا  َّٕ  122 ------------------------- إ

ؿُ  َِّ َُ َٓ َيَت ـُ ادسٔب  ُٔد اب
ًِ اَن َش ْرآنِ  ـَ َُ ـْ اْف ُِقِم ِم ًْ َّ َّٓ ِْم اْفـ  122 --------- إ
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ْرآنِ  َُ ـْ اْف َْٖفِْل َظ  123 --------------------------- َٓ َتْس

َت  َُ ْرآِن َش َُ ـْ اْف ِسِر آَيٍة ِم ٍْ ـْ َت َْٖفَْاُه َظ  123 ----------------- إَِذا َش

ًْت َأِِّب 
ِّ ـْ ـَِتاِب اهلل َؿطُّ َما َش َل آَيًة ِم َٖوَّ  123 ------------------ َت

ْرآنِ  َُ ـْ اْف ِزَل ِم ْٕ قَن ؾََِٔم ُأ ُّ َِ ًْ ُٕقا َي ا ـَ ـَ   124 --------------- َذَهَب افَِّذي

َدهُ  ًْ ُف َوَما َب َِ ْػ َحتَّك َتُْْيَر َما َؿْب
َِ ـْ اهللِ َؾ ْثت َظ  124 ------------ إَذا َحدَّ

فُ  َٕ ِسَر َوََيَاُبق ٍْ َُقَن افتَّ اَن َأْصَحاُبَْا َيتَّ  124 ------------------- ـَ

ا َٓ َٖفْت َظْْ َّٓ َوَؿْد َش ـْ آَيٍة إ  124 -------------------- َوَاهللِ، َما ِم

وَ  ََم ُهَق افرِّ َّٕ ِسَر: َؾِ٘ ٍْ َُقا افتَّ ـْ اهللِ اتَّ  124 ------------------- اَيُة َظ

فُ  َّ َت َُ ٍؿ َؾ ِْ ـْ ِظ َؾ َظ
ـْ ُشئِ  125 ------------------------- َم

ِة َأْوُجفٍ  ًَ ِسُر َظَذ َأْرَب ٍْ  125 -------------------------- افتَّ
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