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 (ُمَقدَِّمُة الطَِّبَعِة الثَّاِنَيِة)

اهل٤مدي إُملم، وقمغم ورؾمقًمف حمٛمٍد احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم، وأصكمِّ وُأؾمٚمُِّؿ قمغم قمٌده 

٤م يـ، أُمَّ  سمٕمد: آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمدِّ

ومدوَٟمؽ أظمل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وومَّ٘مؽ اهلل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هلذا اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م 

ٗمٝم٤م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ، واًمَّتل شُمٕمتؼم ُمـ أطمًـ )أصقل ذم اًمتٗمًػم( عم١مًمِّ

 اًمرؾم٤مئؾ اعمختٍمة اًمتل ُأًمِّٗم٧م ذم هذا اًم٤ٌمب.

ط وأظمٓم٤مء، وىمٛم٧م سم٤مإلصالح وىمد ٟمٗمدت اًمٓمٌٕم٦م إومم قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ؾم٘مق

واًمتٕمديؾ ذم هذه اًمٓمٌٕم٦م ىمدر اعُمًتٓم٤مع، وىم٤مسمٚم٧ُم أصؾ اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ـمٌٕم٦م دار اسمـ اجلقزي 

 ، وم٤مٓقمتامد قمغم هذه اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.واًمتل ـُمٌٕم٧م سم٢مذاف ُم١مؾم٦ًم اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم 

 شمٕم٤موٟمف هذا: وإِِّنِّ أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيزي أظم٤مٟم٤م اًمٗم٤موؾ روقان سمـ سمٓمح٤من ظمػمًا قمغم

ذم ـمٌع قمديٍد ُمـ ُم١مًمٗم٤ميت، وُمٜمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب، وأن يٜمٗمع سمف وسمٛمٙمتٌتف ـمالب اًمٕمٚمؿ 

ظمّمقص٤ًم واعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم. أؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م يمٚمَّٝم٤م ظم٤مًمّم٦ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وٓ 

جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٤ًٌم ٕطمٍد ُمـ ظمٚم٘مف، وأن يرزىمٜم٤م اًمّمدق ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، وأن يٜمٗمع هبذا 

 ىمديٌر.اًمٙمت٤مب اعم
ٍ
 ًٚمٛملم، إٟمَّف قمغم يمؾِّ رء

 يمتٌف

 أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزقمٞمؿ

 ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ُم٤مشمر( –إب  –اًمٞمٛمـ 

 هـ8348/ حمرم/83اًم٧ًٌم 
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 (َكِلَنُة ُشِكٍر)

أمحد اهلل شمٕم٤ممم وأؿمٙمره يمثػمًا قمغم ؾم٤مئِر ٟمَِٕمِٛمف اًمقومػمة، وقمغم ُم٤م اُمتـ سمف قمكمَّ ُمـ     

ذا اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ، وضمٕمؾ هلّم٤مًمح، وقمغم ُم٤م ذح سمف صدري اًماًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ  اًمٕمٚمؿ

أطم٥م إزمَّ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٜمدي ٤مًمٕمٚمؿ ومراطمتل وـمٛمئٜمٞمٜمٞمتل وؾمٕم٦م رزىمل ذم اًمٕمٚمؿ، 

 احلٛمد أوًٓ وآظمرًا، فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، ويمّؾ ُم٤م صحّمؾ ُمـ همػمه ُمـ اًمتٕم٤مون ومٝمق ومٞمٝم٤م، هلل

 ه.سمٗمْمؾ اهلل وطمده، ًمٞمس ٕطمٍد ومْمٌؾ ؾمقا

     َّٓ ٤مِن إِ ًَ طْم وإن يم٤من هٜم٤مك ُمـ ؿمٙمٍر: قمٛماًل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿َهْؾ ضَمَزاُء اإْلِ

٤مُن﴾  ًَ طْم َُمـ َصٜمََع إًَِمٞمُٙمْؿ َُمٕمُرووَم٤ًم وَمَٙم٤مومِئقُه، » ، وسم٘مقل رؾمقل اهلل [61]اًمرمحـ:اإْلِ

وسم٘مقًمف ،(8) «يَم٤موَم٠مُُتُقهُ  وم٢ِمِْن ََل دَمُِدوا َُم٤م شَمَٙم٤مومُِئقا سمِِف وَم٤مْدقُمقا ًَمُف، طَمتَّك شَمُروا َأٟمَُّٙمؿ ىَمدْ 

َٓ َيِمُٙمِر اًمٜم٤َّمَس » عَ  : (2) «َٓ َيِمُٙمُر اهللَ َُمـ  ٥َم  ومٚمٛمـ أقم٤من وؿمجَّ ذم اخلػم  وٟمّمَح  ورهمَّ

قم٤موم٤مه اهلل وؿمٗم٤مه، –د اًمزقمٞمؿسم٘مقٍل أو سمٗمٕمٍؾ: وقمغم رأؾمٝمؿ واًمدي اعم٤ٌمرك أمحد سمـ وم١ما

ًك، أؾم٠مل اهلل أن جيزه ، ومٚمف ومْمٌؾ قمكمَّ يمٌػم ٓ ُيٜم-ورصف قمٜمل وقمٜمف اًمنمَّ وأهٚمف

قمٜمل وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء، وأن يٍمف قمٜمف أهؾ اًمنّم واًمٗمتـ، ويمذًمؽ أُمل 

اهلل، صمؿ اًمقاًمدان عم٤م ضمئ٧م وٓ رطم٧ُم، أؾم٠مل ٓ ومْمٌؾ قمكمَّ يمذًمؽ، ومٚمق ٤ماعم٤ٌمريم٦م اًمتل هل

 اهلل شمٕم٤ممم أن يثٞمٌٝمام، وأن ي٤ٌمرك ذم قمٛمرمه٤م، وأن يرمحٝمام يمام رسمٞم٤مِّن صٖمػمًا.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (، وهمػمه، قمـ اسمـ قمٛمر8627سمرىمؿ ) "اًمًٜمـ"رواه أسمق داود ذم  (8)

 .(، قمـ أيب هريرة 7926(، وأمحد سمرىمؿ )3888سمرىمؿ ) "اًمًٜمـ"رواه أسمق داود ذم  (2)
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يمذًمؽ أؿمٙمر يمؾَّ ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف صٚم٦م ذم اًمتٕم٤مون ُمٕمل قمغم اخلػم، ُمـ شمٕمٚمٞمؿ و    

ث صحٞمك سمـ قمكمٍّ  وشمِمجٞمٍع وٟمّمٍح وإرؿم٤مٍد، وقمغم رأؾمٝمؿ: ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمحدِّ

، ؾم٘م٤مِّن سمٗمْمؾ اهلل اعمُٕمٚمِّؿ، واعمريبِّ اعم١مدِّب، ومٝمق إب -طمٗمٔمف اهلل وقم٤موم٤مه–احلجقري 

يمثػمًا، ًمف أدري يمٞمػ أضم٤مزيف، إٓ أٟمٜمل أدقمق اهلل قمٚمقُم٤ًم ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مري، ومال 

َـّ قمٚمٞمف سم٤مًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م، ويرّده إًمٞمٜم٤م ؾم٤معم٤ًم، وأن يٜمٗمع سمف إُم٦م،  وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٛم

يمام ٟم٠ًمًمف ضمؾَّ وقمال أن يٍمف قمٜم٤َّم وقمٜمف أهؾ اًمنّم واًمٗم٤ًمد، وأهؾ احل٘مد واًمٕمٜم٤مد، 

 ىمدير.، وأن يٜمّمػ ًمٜم٤م وًمف
ٍ
 إٟمف قمغم يمؾِّ رء

ُمِم٤ميخ وـمٚم٦ٌم ُمـ شمٕم٤مون ُمٕمل سمٜمّمٍح أو شمقضمٞمٍف أو إرؿم٤مٍد ُمـ  وأؿمٙمر مجٞمعَ     

 .ؿمٙمر اهلل هلؿ مجٞمٕم٤مً قمٚمٍؿ، وآسم٤مء، وزُمالء، 

م سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمألظمقيـ اًمٗم٤موٚملم اًمٙمريٛملم اعمُْٙمرُملْم أيب      وٓ أٟمًك أن أشم٘مدَّ

ـ يمتٌل، صٜمٕم٤مء( قمغم شمٗمْمٚمٝمام ًمٓمٌع قمديٍد ُم -ًم٘مامن وضمؼميؾ ص٤مطمٌل )دار اإلؾمٜم٤مد 

ومٗمْمٚمٝمام قمكمَّ سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم يمٌػم ذم ذًمؽ، أؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٝمام، وأن صحٗمٔمٝمام ُمـ 

 وُمٙمروٍه، ويثٌتٜم٤م وإي٤ممه٤م قمغم اإلؾمالم طمتك اعمامت.
ٍ
 يمؾِّ ؾمقء

يمام ٓ أٟمًك يَمَرَم أظمل وقمزيزي اعمُٙمرم روقان سمٓمح٤من ص٤مطم٥م )ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم     

ِٚمف ًمٓمٌع  -اًمًٚمٗمٞم٦م  هذه اًمرؾم٤مًم٦م، ؿمٙمر اهلل ًمف يمثػمًا، وسم٤مرك اهلل ومٞمف، وذم إب (، ذم شمٗمْمُّ

ُمٙمتٌتف، وواهلل أنَّ ُم٤م ُمـ ؿمخٍص شمرى داره أو ُمٙمتٌتف شمٕمتٜمل سمٙمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م: إٓ 

وشمرى اًمتقومٞمَؼ طمٚمٞمٗمٝم٤م إن أظمٚمص ص٤مطمٌٝم٤م، وهذا هق اًمٔمـ سم٢مظمقاٟمٜم٤م اعمذيمقريـ، 

 ٟم٠ًمل اهلل أن يثٞمٌٝمؿ قمغم ذًمؽ، وأن يٜمٗمع هبؿ وسمٛمٙمت٤ٌمهتؿ.
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وظمت٤مُم٤ًم ؿمٙمر اهلل جلٛمٞمع إظمقاِّن وأظمقايت إؿم٘م٤مء قمغم شمٕم٤موهنؿ وشمِمجٞمٕمٝمؿ،     

زوضمتل اعم٤ٌمريم٦م أم قمٌد اًمرمحـ سمٜم٧م قمكم سمـ ًمٓمػ اًمٕم٤مُمري قمغم  -أيْم٤مً –يمام أؿمٙمر 

ٌّٝم٤م ًمف، ٟم٠ًمل اهلل أن يقومؼ اجلٛمٞمع  شمٕم٤موهن٤م ُمٕمل قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وإىم٤ٌمهل٤م قمٚمٞمف، وطم

 ووػْم، واحلٛمد هلل. ًمِٙمؾِّ ظمػٍم، وأن يٍمف قمٜم٤َّم وقمٜمٝمؿ يمؾَّ 
ٍ
 ؾمقء

* * * * 
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احلٛمد هلل محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ     

 ًمف إًمف اًمٕم٤معملم، وأؿمٝمد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف اعمٌٕمقث رمح٦ًم ًمٚمٕم٤معملم، صغمَّ اهلل قمٚمٞمف

يـ،  وقمغم آًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ، وقمغم صح٤مسمتف اًمٖمّر اعمٞم٤مُملم، اًمذيـ ٟمٍم اهلل هبؿ اًمدِّ

وأيَّد هبؿ رؾمقًمف إُملم، وأقمزَّ هبؿ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وأهم٤مظ هبؿ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم، 

يـ.  روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وؾمٚمَّؿ شمًٚمٞماًم ُمزيدًا إمم يقم اًمدِّ

 أُم٤م سمٕمد:    

٘مٞمٌؼ وشمٕمٚمٞمٌؼ قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمٗمٞمدة إلُم٤مم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف ومٝمذا حت    

، واًمتل قمٜمقاهن٤م )أصقل ذم اًمتٗمًػم(، واًمتٗمًػم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم 

واًمتل ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م سمريم٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم، وٟمٗمع هب٤م ٟمٗمٕم٤ًم يمٌػمًا، وىمؾَّ أن دمد ُمريمَز قمٚمٍؿ، 

س ذم أو ضم٤مُمٕم٦ًم إؾمالُمٞم٦ًم إٓ  ر هذا اًمٙمت٤مب وٛمـ اعمٜمٝم٩م اًمدراد، ويم٤من ُيدرَّ وشم٘مرِّ

ُمريمزٟم٤م )دار احلدي٨م( سمدُم٤مج، أقم٤مده اهلل، وىمد يم٤من ُمـ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن ىمٛمٜم٤م 

 سمٕمٜمقان )اًمٙمٜمز اًمثٛملم ذم ذح أصقل ذم 
ٍ
سمتدريًف ُمرارًا، وينَّ اهلل زم ذطمف ذم ضمزء

٤مج ينَّ اهلل زم شمدريًف ُمرارًا ذم )دار  اًمتٗمًػم ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم(، وسمٕمد ظمروضمٜم٤م ُمـ دُمَّ

، ورأي٧م شمٕمجٞماًل ًمٚمٗم٤مئدة أن أظمرج -مح٤مه اهلل–احلدي٨م( سمٛمًجد اًمٗمتح، صٜمٕم٤مء 

اًمٙمت٤مب وقمٚمٞمف حت٘مٞمٌؼ وشمٕمٚمٞمٌؼ طمتك يٞمنِّ اهلل شمٕم٤ممم ظمروج اًمنمح اًمقاؾمع، وم٤مظمتٍمُت 
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ذطمل اًم٤ًمسمؼ، وايمتٗمٞم٧م سم٤مًمتح٘مٞمؼ واًمتٕمٚمٞمؼ، وطمرص٧ُم أن خيرج اًمٙمت٤مب خمدوُم٤ًم 

ل يٜمتٗمع سمف اعمًٚمٛمقن، وقمًك اهلل قمزَّ وضمؾ أن يٜمٗمع هبذا اًمتٕمٚمٞمؼ يمام ٟمٗمع سم٠مصؾ هذه يم

 ىمدير، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف، واحلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم.
ٍ
 اًمرؾم٤مًم٦م، إٟمف قمغم يمؾِّ رء

 وسمٕمد:    

، ي٠ًمل قمـ اًمٙمت٥م اًمتل -طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم–ومٙمثػٌم ُمـ إظمقاِّن ـمالب اًمٕمٚمؿ     

 ًمٗمـ: وم٠مىمقل:شُمدرس ذم هذا ا

 اًمٙمت٥م اًمتل شُمدرس ذم هذا اًمٗمـ، هل:    

، ُمع ذح اعمّمٜمػ، وذطمٜم٤م )أصقل ذم اًمتٗمًػم( ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم  -8    

 قمٚمٞمف )اًمٙمٜمز اًمثٛملم(.

، وًمف قمّدة )ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم( ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  – 2    

حلجقري، واًمٕمالُم٦م ذوح، ُمـ أطمًٜمٝم٤م ذح اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم، وؿمٞمخٜم٤م صحٞمك ا

 ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ، واًمديمتقر ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر.

 )ومّمقل ذم أصقل اًمتٗمًػم( عم١مًمٗمف: ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر. – 4    

)اهلداي٦م إمم ُمٕمروم٦م ـمرق اًمتٗمًػم سم٤مٓضمتٝم٤مد واًمرواي٦م( عم١مًمٗمف: ُمٕم٤مذ  – 3    

قمٞمؿ.  اًمزَّ

ٗمف ُمٕم٤مذ )إحت٤مف ذوي اًمٗمْمؾ واإليامن سمٌٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمزول اًم٘مرآن( عم١مًم -5    

 اًمزقمٞمؿ.
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)روو٤مت ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ذم ذح رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم إًم٤ٌمِّن يمٞمػ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  – 6    

 أن ٟمٗمنِّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( عم١مًمٗمف ُمٕم٤مذ اًمزقمٞمؿ.

 .)ُمٜمٔمقُم٦م اًمزُمزُمل( ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمزُمزُمل – 7    

 ُمع ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م أشمٞم٦م:    

 .)اًمرؾم٤مًم٦م( ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل – 8    

 .ه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمٕمالُم٦م اًمزريمٌم)اًمؼم – 2    

 .)اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمٕمالُم٦م اًمًٞمقـمل – 4    

 .)ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من( ًمٚمزرىم٤مِّن – 3    

 .)اًمتٗمًػم واعمٗمنون( ًمٚمديمتقر اًمذهٌل – 5    

-)إوم٤مدة اًم٘م٤مرئ اعمٌتدي سمتٚمخٞمص اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم( ًمِمٞمخٜم٤م احلجقري  – 6    

 طمٗمٔمف اهلل.

–)ىمالئد اجلقهر واًمتٞمج٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمِمٞمخ أيب قمٛمرو احلجقري  – 7    

 طمٗمٔمف اهلل.

 )أؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ذم اًمتٗمًػم( عم١مًمٗمف: حمٛمقد ـم٤مهر. – 8   

 .(8))اعمحرر ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( عم١مًمٗمف: ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر  – 9    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهق ومٜمُّف، اًمٓمٞم٤مر ىمُم٤ًمقمد  (8) ِـّ ذا وم٢منَّ يمتٌف ُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م ذم هذا اًمٗمـ، وهق هلقيٌّ ذم هذا اًمٗم

ُيٕمتؼم وم٤مرس هذا اعمٞمدان ذم هذا اًمٕمٍم طم٥ًم اـمالقمل، ٓ أقمٚمؿ ُمـ يمت٥م سم٢مشم٘م٤من ذم هذا اًمٕمٍم 

 هذا اًمٗمـ ُمثٚمف، ضمزاه اهلل ظمػمًا.ذم 
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٤م وإي٤ميمؿ وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب، أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمٕمٜم    

 سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

     

 يمتٌف

قمٞمؿ  ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزَّ

ٌَٞمش -إب–اًمٞمٛمـ   طُم

* * * * 
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( ) 

 :ؾمٛمف ويمٜمٞمتفا    

د سمـ ص٤مًمح سمــ حمٛمـد سمــ ؾمـٚمٞمامن سمــ قمٌـد اًمـرمحـ اًمٕمثٞمٛمـلم هق أسمق قمٌد اهلل حمٛم    

 اًمقهٞمٌل اًمتٛمٞمٛمل.

 ُمقًمده:     

 -هـ، ذم ُمديٜم٦م قمٜمٞمزة 8437وًمد ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك قم٤مم   

 . سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -إطمدى ُمدن اًم٘مّمٞمؿ

 ـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ:    

، صمـؿ أُمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمداُمغ شمٕمٚمؿ اًم٘مران اًمٙمريؿ قمغم ضمده ُمـ ضمٝم٦م     

شمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مسم٦م وؿمٞمئ٤ًم ُمـ إدب واحل٤ًمب، واًمتحؼ سم٢مطمدى اعمدارس، وطمٗمـظ اًم٘مـرآن قمــ 

فمٝمر ىمٚم٥م ذم ؾمـ ُمٌٙمر، ويمذا خمتٍمـات اعمتـقن ذم احلـدي٨م واًمٗم٘مـف، ومٚمـؿ يتجـ٤موز ؾمــ 

 ذم اًمٜمحق. "أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ"ذم اًمٗم٘مف، و "زاد اعمًت٘مٜمع"اخل٤مُم٦ًم قمنم طمتك طمٗمظ اًم٘مرآن  و

ىمد رشّم٥م ُمـ ـمٚمٌتف اًمٙمٌـ٤مر  قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مرص اًمًٕمدي  ويم٤من اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م    

وم٤مٟمْمـؿ  ًمتدريس اعمٌتدئلم ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم، ويم٤من ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٓمـقع 

 . إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم 

طمٚم٘م٦م ؿمٞمخف  وعم٤م حتّّمؾ قمغم ظمػم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف واًمٜمحق ضمٚمس ذم    

: ومدرس قمٚمٞمف ذم اًمتٗمًػم واحلـدي٨م واًمتقطمٞمـد ي اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مرص اًمًٕمد

 واًمٗم٘مف وأصقًمف واًمٗمرائض واًمٜمحق. 
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ؿمٞمخف إول اًمذي هنؾ ُمـ ُمٕمـلم قمٚمٛمـف، قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي  ويٕمتؼم اًمِمٞمخ    

ر سمٛمٜمٝمجف وشم٠مصٞمٚمف واشّم٤ٌمقمف ًمٚمدًمٞمؾ وـمري٘م٦م شمدريًف، وىمد شمقؾمـؿ ومٞمـف  ؿمـٞمخف اًمٜمج٤مسمـ٦م وشم٠مصمَّ

 واًمذيم٤مء وهقم٦م اًمتحّمٞمؾ ومٙم٤من سمف طمٗمٞم٤ًم، ودومٕمف إمم اًمتدريس وهق ٓ يزال ـم٤مًم٤ًٌم ذم طمٚم٘متف. 

ذم قمٚمؿ اًمٗمـرائض طمـ٤مل وٓيتـف  ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ قمقدان     

 اًم٘مْم٤مء ذم قمٜمٞمزة. 

 ذم قمٜمٞمزة.     واًمٌالهم٦م أصمٜم٤مء وضمقده ق اًمٜمحذم وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل     

وعم٤م وُمتح اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمري٤مض أؿم٤مر قمٚمٞمف سمٕمض إظمقاٟمف أن يٚمتحـؼ سمـف، وم٤مؾمـت٠مذن     

هــ 8472ؿمٞمخف قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي وم٠مذن ًمف: وم٤مًمتحؼ سم٤معمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ذم اًمريـ٤مض ؾمـٜم٦م 

واٟمتٔمؿ ذم اًمدراؾم٦م ؾمٜمتلم، اٟمتٗمع ومٞمٝمام سم٤مًمٕمٚمامء اًمذيـ يمـ٤مٟمقا يدرؾمـقن ذم اعمٕمٝمـد طمٞمٜمـذاك، 

اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل، واًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمــ ٟمـ٤مرص سمــ رؿمـٞمد،  وُمٜمٝمؿ

 واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ إومري٘مل وهمػمهؿ )رمحٝمؿ اهلل(. 

وم٘مـرأ قمٚمٞمـف ذم  واشمّمؾ سمًامطم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌـد اهلل سمــ سمـ٤مز     

ٟمتٗمـع ُمٜمـف ذم قمٚمـؿ اعمًجد ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري، وُمـ رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وا

احلدي٨م واًمٜمٔمر ذم آراء وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م، ويٕمتؼم ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمــ 

 سم٤مز ؿمٞمخف اًمث٤مِّن ذم اًمتحّمٞمؾ واًمت٠مصمر سمف. 

وخترج ُمـ اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل، صمؿ شمـ٤مسمع دراؾمـتف اجل٤مُمٕمٞمـ٦م اٟمتًـ٤مسم٤ًم طمتـك ٟمـ٤مل اًمِمـٝم٤مدة     

 اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمري٤مض.  اجل٤مُمٕمٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

 دقمقشمف وٟمنمه ًمٚمٕمٚمؿ:    
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هـ ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم سمٕمٜمٞمزة ذم قمٝمد ؿمٞمخف قمٌد اًمـرمحـ 8471سمدأ اًمتدريس ُمٜمذ قم٤مم     

اًمًٕمدي، وسمٕمد أن خترج ُمـ اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ذم اًمري٤مض قُملمِّ ُمدرؾم٤ًم ذم اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل سمٕمٜمٞمزة 

 هـ. 8473قم٤مم 

اًمـرمحـ اًمًـٕمدي ومتـقمم سمٕمـده إُم٤مُمـ٦م اعمًـجد هـ شمقذم ؿمٞمخف قمٌد 8476وذم ؾمٜمف     

سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم ذم قمٜمٞمزة واخلٓم٤مسم٦م ومٞمف واًمتدريس سمٛمٙمت٦ٌم قمٜمٞمزة اًمقـمٜمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمج٤مُمع واًمتل 

 هـ . 8459أؾمًٝم٤م ؿمٞمخف قم٤مم 

وعم٤م يمثر اًمٓمٚم٦ٌم وص٤مرت اعمٙمت٦ٌم ٓ شمٙمٗمٞمٝمؿ ص٤مر يدرس ذم اعمًـجد اجلـ٤مُمع ٟمٗمًـف،     

ظمـؾ اعمٛمٚمٙمـ٦م وظم٤مرضمٝمـ٤م طمتـك يمـ٤مٟمقا يٌٚمٖمـقن اعمئـ٤مت، واضمتٛمع إًمٞمف ـمالب يمثػمون ُمـ دا

وَل يزل ُمدرؾم٤ًم ذم ُمًـجده وإُم٤مُمـ٤ًم  -وه١مٓء يدرؾمقن دراؾم٦م حتّمٞمؾ ٓ عمجرد آؾمتامع، 

  .وظمٓمٞم٤ًٌم طمتك شمقذم 

هـ، وؿمـ٤مرك ذم آظمـر هـذه 8498اؾمتٛمر ُمدرؾم٤ًم سم٤معمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ذم قمٜمٞمزة طمتك قم٤مم     

٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُمـ٤مم حمٛمـد سمــ ؾمـٕمقد اًمٗمؽمة ذم قمْمقي٦م جلٜم٦م اخلٓمط وُمٜم٤مه٩م اعمٕم

 اإلؾمالُمٞم٦م، وأًمػ سمٕمض اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م. 

صمؿ َل يزل أؾمت٤مذًا سمٗمرع ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمــ ؾمـٕمقد اإلؾمـالُمٞم٦م سم٤مًم٘مّمـٞمؿ سمٙمٚمٞمـ٦م     

 . هـ طمتك شمقذم 8499-8498اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ ُمٜمذ اًمٕم٤مم اًمدراد 

ٜمٌقي ذم ُمقاؾمؿ احل٩م وؿمٝمر رُمْمـ٤من واًمٕمٓمـؾ دّرس ذم اعمًجد احلرام واعمًجد اًم    

 اًمّمٞمٗمٞم٦م. 

 ؿم٤مرك ذم قمدة جل٤من قمٚمٛمٞم٦م ُمتخّمّم٦م قمديدة داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.     

 أًم٘مك حم٤مرضات قمٚمٛمٞم٦م داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م وظم٤مرضمٝم٤م قمـ ـمريؼ اهل٤مشمػ.     
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هـ 8315شمقمم رئ٤مؾم٦م مجٕمٞم٦م حتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اخلػمي٦م ذم قمٜمٞمزة ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قم٤مم     

 .طمتك ووم٤مشمف 

يم٤من قمْمقًا ذم اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمـٕمقد اإلؾمـالُمٞم٦م ًمٚمٕمـ٤مُملم     

 هـ.  8311 - 8499هـ و  8499 - 8498اًمدراؾمٞملم 

يم٤من قمْمقًا ذم جمٚمس يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ سمٗمرع اجل٤مُمٕم٦م سم٤مًم٘مّمـٞمؿ، ورئٞمًـ٤ًم     

 ًم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة ومٞمٝم٤م.

هـ طمتـك 8317يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمٜمذ قم٤مم يم٤من قمْمقًا ذم هٞمئ٦م     

 .ووم٤مشمف 

ويم٤من سم٤مإلو٤موم٦م إمم أقمامًمف اجلٚمٞمٚم٦م واعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙمٌـػمة طمريّمـ٤ًم قمـغم ٟمٗمـع اًمٜمـ٤مس     

سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمٗمتقى، وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ ًمٞماًل وهن٤مرًا، طميًا وؾمٗمرًا، وذم أي٤مم صحتف وُمروـف 

  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م واؾمٕم٦م-

يمام يم٤من يٚمزم ٟمٗمًف سم٤مًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اعمٜمتٔمٛم٦م اعمجدوًم٦م، ومٙمـ٤من     

يٕم٘مد اًمٚم٘م٤مءات اعمٜمتٔمٛم٦م إؾمٌققمٞم٦م ُمع ىمْم٤مة ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ، وأقمْم٤مء هٞمئ٦م إُمر سم٤معمٕمروف 

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم قمٜمٞمزة، وُمع ظمٓم٤ٌمء ُمديٜم٦م قمٜمٞمزة، وُمع يم٤ٌمر ـمالسمف، وُمع اًمٓمٚم٦ٌم اعم٘مٞمٛملم 

ًمًٙمـ، وُمع أقمْم٤مء جمٚمس إدارة مجٕمٞمـ٦م حتٗمـٞمظ اًم٘مـران اًمٙمـريؿ، وُمـع ُمٜمًـقيب ىمًـؿ ذم ا

 اًمٕم٘مٞمدة سمٗمرع ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم سم٤مًم٘مّمٞمؿ. 

  -ومٞمام يكم: وىمد شمريمزت ضمٝمقده وجم٤مٓت ٟمِم٤مـمف اًمٕمٚمٛمل     

هـ )أيمثـر 8328هـ إمم آظمر ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من قم٤مم 8471سم٤مذ اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٜمذ قم٤مم     

س ذم ُمًجده سمٕمٜمٞمزه يمؾ يقم.  ُمـ ٟمّمػ ىمرن( رمحف اهلل  رمح٦م واؾمٕم٦م. وم٘مد يم٤من يدرِّ
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س ذم اعمًجد احلرام واعمًجد اًمٜمٌـقي ذم ُمقاؾمـؿ احلـ٩م ورُمْمـ٤من واًمٕمٓمـؾ      ويدرِّ

 اًمّمٞمٗمٞم٦م. 

س ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.       ويدرِّ

س سم٤مؾمتخدام اهل٤مشمػ داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م وظم٤مرضمٝم٤م قمـ ـمريؼ اعمرايمز اإل      ؾمالُمٞم٦م. ويدرِّ

ويٚم٘مل اعمح٤مرضات اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ٌمذة واًمدروس ذم ُم٤ًمضمد اعمٛمٚمٙم٦م يمٚمام ذه٥م ًمزيـ٤مرة     

 اعمٜم٤مـمؼ. 

وهيتؿ سم٤مجل٤مٟم٥م اًمققمٔمل اًمذي ظمّمف سمٜمّمٞم٥م واومر ُمـ دروؾمف ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سمف، ويم٤من دائاًم     

واهلل ًمـق يم٤مٟمـ٧م ىمٚمقسمٜمـ٤م "وي٘مقل  "واقمٚمٛمقا أٟمٙمؿ ُمالىمقه"يٙمرر قمغم إؾمامع أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

 . "ٞم٦م ًمٙم٤من هلذه اًمٙمٚمٛم٦م وىمع ذم ٟمٗمقؾمٜم٤مطم

ويٕمتٜمل سمتقضمٞمف ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمـؿ، وإرؿمـ٤مدهؿ، واؾمـت٘مٓم٤مهبؿ، واًمّمـؼم قمـغم شمٕمٚمـٞمٛمٝمؿ،     

 وحتٛمؾ أؾمئٚمتٝمؿ اعمتٕمددة وآهتامم سم٠مُمقرهؿ. 

سمتقوـٞمح أطمٙمـ٤مم  ويٚم٘مل ظمٓمٌف ُمــ ُمًـجده ذم قمٜمٞمـزة، وىمـد ُتٞمـزت ظمٓمٌـف     

اعمقاؾمؿ ومجـ٤مءت يمٚمٝمـ٤م ُمثٛمـرة جمديـ٦م حم٘م٘مـ٦م اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت وُمٜم٤مؾم٤ٌمهت٤م ًمألطمداث و

 ًمٚمٝمدف اًمنمقمل ُمٜمٝم٤م. 

 ويٕم٘مد اًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜمتٔمٛم٦م واعمجدوًم٦م إؾمٌققمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمِمٝمري٦م واًمًٜمقي٦م.     

 وصحرر اًمٗمت٤موى اًمتل يمت٥م اهلل ىمٌقهل٤م قمٜمد اًمٜم٤مس وم٤مـمٛم٠مٟمقا هل٤م وٓظمتٞم٤مراشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م.     

قم٦م، وصـح٤موم٦م، وُمــ ظمـالل إذـمـ٦م دروؾمـف ويٜمنم قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ إذا    

وهمػمه ُمـ  -ٟمقٌر قمغم اًمدرب  -وحم٤مرضاشمف، وسمراجمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمؼم اًمؼمٟم٤مُم٩م اإلذاقمل اعمِمٝمقر 

 اًمؼماُم٩م . 
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وأظمػمًا شمّقضم٧م ضمٝمقده اًمٕمٚمٛمٞم٦م وظمدُمتف اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م اًمتـل ىمـدُمٝم٤م ًمٚمٜمـ٤مس ذم ُم١مًمٗم٤مشمـف     

ٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ـمٌ٘م٧م ؿمـٝمرهت٤م اًمٕمديدة، ذات اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمـ يمت٥م ورؾم٤مئؾ وذوح ًمٚم

أوم٤مق، وأىمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤مَل، وىمد سمٚمٖم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف أيمثر ُمـ شمًـٕملم يمت٤مسمـ٤ًم 

ورؾمــ٤مًم٦م، صمــؿ ٓ ٟمٜمًــك شمٚمــؽ اًمٙمٜمــقز اًمٕمٚمٛمٞمــ٦م اًمثٛمٞمٜمــ٦م اعمحٗمقفمــ٦م ذم أذـمــ٦م اًمــدروس 

 اجلٚمٞمـؾ واعمح٤مرضات وم٢مهن٤م شم٘مدر سمآٓف اًم٤ًمقم٤مت، وم٘مد سم٤مرك اهلل شمٕم٤ممم ذم وىم٧م هـذا اًمٕمـ٤مَل

وقمٛمره، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ يمؾ ظمٓمقة ظمٓم٤مه٤م ذم شمٚمؽ اجلٝمقد اخلػمة اًمٜم٤مومٕم٦م ذم ُمٞمـزان 

 طمًٜم٤مشمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

 ُمالُمح ُمـ ُمٜم٤مىمٌف وصٗم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م:     

ىمـدوة صـ٤محل٦م، وٟمٛمقذضمـ٤ًم طمٞمـ٤ًم، ومٚمـؿ يٙمــ قمٚمٛمـف جمـرد دروس  يم٤من اًمِمـٞمخ     

ن ُمث٤مًٓ صحتذى ذم قمٚمٛمف، وشمقاوـٕمف، وطمٚمٛمـف، وحم٤مرضات شمٚم٘مك قمغم أؾمامع اًمٓمٚم٦ٌم: وإٟمام يم٤م

 وزهده، وٟمٌؾ أظمالىمف. 

ُتٞمز سم٤محلٚمؿ واًمّمؼم واجلََٚمد واجلدي٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف، وشمٜمٔمٞمؿ وىمتف، واحلٗم٤مظ     

قمغم يمؾ حلٔم٦م ُمـ قمٛمره، يمـ٤من سمٕمٞمـدًا قمــ اًمتٙمٚمـػ، ويمـ٤من ىمٛمـ٦م ذم اًمتقاوـع وإظمـالق 

ِمقش اضمتامقمٞم٤ًم خي٤مًمط اًمٜمـ٤مس ويـ١مصمر ومـٞمٝمؿ، اًمٙمريٛم٦م، واخلّم٤مل احلٛمٞمدة، ويم٤من سمقضمٝمف اًمٌ

 . ويدظمؾ اًمنور إمم ىمٚمقهبؿ، شمرى اًمًٕم٤مدة شمٕمٚمق حمٞم٤مه وهق يٚم٘مل دروؾمف وحم٤مرضاشمف 

قمٓمقوم٤ًم ُمع اًمِم٤ٌمب: يًتٛمع إًمٞمٝمؿ ويٜم٤مىمِمٝمؿ ويٛمٜمحٝمؿ اًمـققمظ واًمتقضمٞمـف  يم٤من     

 سم٤مًمرومؼ واًمٚملم واإلىمٜم٤مع . 

 ه. يم٤من طمريّم٤ًم قمغم شمٓمٌٞمؼ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع أُمقر    
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وُمـ ورقمف أٟمف يم٤من يمثػم اًمتث٧ٌم ومٞمام يٗمتل، وٓ يتنع ذم اًمٗمتـقى ىمٌـؾ أن ئمٝمـر ًمـف     

اًمدًمٞمؾ، ومٙم٤من إذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمف أُمر ُمـ أُمقر اًمٗمتقى ي٘مقل: اٟمتٔمر طمتك أشم٠مُمؾ اعم٠ًمًم٦م، وهمـػم 

 ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمتل شمقطمل سمقرقمف وطمرصف قمغم اًمتحرير اًمدىمٞمؼ ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م. 

تف ذم ؾمٌٞمؾ ٟمنم اًمٕمٚمـؿ، طمتـك أٟمـف ذم رطمٚمتـف اًمٕمالضمٞمـ٦م إمم اًمقٓيـ٤مت َل شمٗمؽم قمزيٛم    

اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ىمٌؾ ؾمـت٦م أؿمـٝمر ُمــ ووم٤مشمـف ٟمٔمـؿ اًمٕمديـد ُمــ اعمحـ٤مرضات ذم اعمرايمـز 

اإلؾمالُمٞم٦م، واًمت٘مك سمجٛمقع اعمًٚمٛملم ُمـ إُمريٙمٞملم وهمػمهؿ، ووقمٔمٝمؿ، وأرؿمدهؿ، يمـام 

 أُمٝمؿ ذم صالة اجلٛمٕم٦م.

اإلؾمـالُمٞم٦م وىمْمـ٤مي٤مه٤م ذم ُمِمـ٤مرق إرض وُمٖم٤مرهبـ٤م، وىمـد ويم٤من صحٛمؾ هؿ إُمـ٦م     

ُمًػمشمف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدقمقي٦م سمٕمد قمقدشمف ُمـ رطمٚمتف اًمٕمالضمٞم٦م، ومٚمـؿ ُتٜمٕمـف ؿمـدة  واصؾ 

 اعمرض ُمـ آهتامم سم٤مًمتقضمٞمف واًمتدريس ذم احلرم اعمٙمل طمتك ىمٌؾ ووم٤مشمف سم٠مي٤مم. 

م ًمٚمٜمـ٤مس ٟمٛمقذضمـ٤ًم أص٤مسمف اعمرض ومتٚم٘مك ىمْم٤مء اهلل سمٜمٗمس ص٤مسمرة راوٞم٦م حمت٦ًٌم، وىم     دَّ

طمٞم٤ًم ص٤محل٤ًم ي٘متدي سمف ًمتٕم٤مُمؾ اعم١مُمـ ُمع اعمرض اعمْمٜمل، ٟمًـ٠مل اهلل شمٕمـ٤ممم أن يٙمـقن ذم هـذا 

 رومٕم٦م عمٜمزًمتف قمٜمد رب اًمٕم٤معملم. 

يًتٛمع إمم ؿمٙم٤موى اًمٜم٤مس وي٘ميض طم٤مضم٤مهتؿ ىمدر اؾمتٓم٤مقمتف، وىمد ظمّمص  يم٤من     

 ُٕمقر.هلذا اًمٕمٛمؾ اخلػمي وىمت٤ًم حمددًا ذم يمؾ يقم ٓؾمت٘م٤ٌمل هذه ا

 : ووم٤مشمف     

رزئ٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م مجٞمٕمٝم٤م ىمٌٞمؾ ُمٖمرب يقم إرسمٕم٤مء اخلـ٤مُمس قمنمـ ُمــ ؿمـٝمر     

هـ سم٢مقمالن ووم٤مة اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ صـ٤مًمح اًمٕمثٞمٛمـلم سمٛمديٜمـ٦م ضمـدة 8328ؿمقال ؾمٜم٦م 

سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وأطمس سمقىمع اعمّمٞم٦ٌم يمؾ سمٞم٧م ذم يمؾ ُمديٜم٦م وىمري٦م، وص٤مر اًمٜم٤مس 

ًمقن اًمتٕم٤مزي ذم اعم٤ًمضمد وإؾمقاق واعمجٛمٕم٤مت، ويمؾ ومرد صحس ويم٠من اعمّمٞم٦ٌم ُمّمٞمٌتف يت٤ٌمد
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 وطمده، ورومٕم٧م اًمؼمىمٞم٤مت ًمتٕمزي٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ومٝمد سمــ قمٌـد اًمٕمزيـز 

وص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل وزم اًمٕمٝمد، وص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل اًمٜم٤مئ٥م اًمثـ٤مِّن ًمـرئٞمس جمٚمـس 

ٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم، وأظمذ اًمٌٕمض يت٠مُمـؾ ويتًـ٤مءل قمــ ه هـذه اًمقزراء سمٗم٘مٞمد اًمٌالد ووم٘مٞمد اعمً

اًمٕمٔمٛم٦م واعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمٌػمة واعمح٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اُمتٚمٙمٝم٤م ذًمؽ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس، 

رضم٤مًٓ وٟم٤ًمء صٖم٤مرًا ويم٤ٌمرًا؟ اُمتألت أقمٛمدة اًمّمـحػ واعمجـالت ذم اًمـداظمؾ واخلـ٤مرج 

ًمٕمـ٤مَل اجلٚمٞمـؾ وم٘مٞمـد اًمـٌالد وإُمـ٦م ؿمٕمرًا وٟمثرًا شمٕمؼم قمـ إؾمك واحلزن قمغم ومـراق ذًمـؽ ا

  .، اإلؾمالُمٞم٦م

وَصغمَّ قمغم اًمِمٞمخ ذم اعمًجد احلرام سمٕمد صالة اًمٕمٍم يقم اخلٛمٞمس اًمًـ٤مدس قمنمـ     

هـ أٓف اعم١مًمٗم٦م، وؿمٞمَّٕمْتف إمم اعم٘مؼمة ذم ُمِم٤مهد قمٔمٞمٛم٦م ٓ شمٙم٤مد 8328ُمـ ؿمٝمر ؿمقال ؾمٜم٦م 

ٖم٤مئ٥م ذم مجٞمع ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م، وذم شمقصػ، صمؿ صغم قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمد سمٕمد صالة اجلٛمٕم٦م صالة اًم

ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م مجقع أظمرى ٓ صحّمٞمٝم٤م إٓ سم٤مرهي٤م، ودومـ سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م 

 . 

قمٌد اًمرمحـ وإسمراهٞمؿ وقمٌد اًمٕمزيز وقمٌد ومخ٦ًم ُمـ اًمٌٜملم، هؿ قمٌد اهلل  وظمّٚمػ     

 . (8)ح اًمرطمٞمؿ، ضمٕمؾ اهلل ومٞمٝمؿ اخلػم واًمؼميم٦م واخلٚمػ اًمّم٤مًم

* * * * 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع اًمتٍمف ومٞمٝم٤م، وعمزيد اًمٜمٔمر ذم ؾمػمة هذا اإلُم٤مُم ،اًمؽممج٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ُمقىمع اًمِمٞمخ هذه  (8)

 .يًمٕمّم٤مم قمٌد اعمٜمٕمؿ اعمر "اًمدّر اًمثٛملم ذم شمرمج٦م وم٘مٞمف إُم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم"٤مب تُيراضمع يم
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() 

 (8)ؿ سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسمتدأ اعم١مًمػ يمت٤مسمف سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ُٕمقر: (8)

 تٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ضمؾ وقمال.إُمر إول: آؾم

 إُمر اًمث٤مِّن: اشمٗم٤مق إُم٦م قمغم يَمْتٌٝم٤م ذم أول يمؾ يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمٕمٚمؿ واًمرؾم٤مئؾ.

ـِ اًمواظمتٚمٗمقا ذم يمت٤مسمتٝم٤م ذم سمداي٦م اًمِمٕمر: واًمّمحٞمح اؾمتح٤ٌمب يمت٤مسمتٝم٤م، ظمالوم٤ًم   ِمٕمٌلعم٤َِم ُٟمِ٘مَؾ قم

 واًمزهري، يمام سمٞمٜم٤َّم ذًمؽ ذم اًمنمح.  

 "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع"، (8/844)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اٟمٔمر و

ًمٚمًٞمقـمل  "اًمدر اعمٜمثقر"و (.536( و)535( و)533( و)534( سمرىمؿ )863-864)ص:

 ٕيب قمكم احلًـ سمـ رؿمٞمؼ إزدي. "اًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ اًمِمٕمر وآداسمف"( و8/48)

ف اعمِمٝمقر هؾ ُٕمر اًمث٤مًم٨م: اىمتداًء سم٤مًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك، طمٞم٨م اسمُتدئ اًم٘مرآن سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، قمغم اخلالا

 هل آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م أم ٓ؟.

ذم  "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"وهل شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ىمراءهت٤م ٓ أهن٤م أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن. راضمع 

 (.842-8/828ًمٚم٘مرـمٌل ) "اجل٤مُمع"( و8/78ًمٚمِمقيم٤مِّن ) "ومتح اًم٘مدير"ُم٘مدُمتف و

ُف سمًِِؿ إُمر اًمراسمع: اىمتداًء سم٤مٕٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل  ـْ ؾمَٚمْٞماَمَن َوإِٟمَّ ُف ُِم شمٕم٤ممم ﴿إِٟمَّ

طِمٞمِؿ * َأَّٓ شَمْٕمُٚمقا قَمكَمَّ َوْأشُمقِِّن ُُمًٚمِِٛملَم﴾ ]اًمٜمٛمؾ:  اًمرَّ
ـِ مْحَ  .[48-41اهللَِّ اًمرَّ

سمرىمؿ دأ رؾم٤مئٚمف سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ضمؾ وقمال، يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري اسمت هٙمذا ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد و

 ورؾم٤مًم٦م هرىمؾ ىمّم٦م ذم اًمٓمقيؾ احلدي٨م ـ قم٤ٌمس قمـ اسم، (8774)سمرىمؿ ( وُمًٚمؿ 3554)

ـِ »وم٘مرأه، وم٢مذا ومٞمف:   رؾمقل اهلل  وومٞمف: صمؿَّ دقم٤م سمٙمت٤مب إًمٞمف،   اًمٜمٌل مْحَ ِؿ اهللَِّ اًمرَّ ًْ سمِ

طِمٞمؿِ  ومِ  ،اًمرَّ ٍد َرؾُمقِل اهللَِّ إمَِم ِهَرىْمَؾ قَمٔمِٞمِؿ اًمرُّ ـْ حُمَٛمَّ ٌََع اهْلَُدى: ُِم ـْ اشمَّ ٤م، ؾَماَلٌم قَمغَم َُم   .«...سَمْٕمدُ  َأُمَّ

  اًمٜمٌل ص٤محلقا ىمريِم٤مً  ، أنقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ،(8783)سمرىمؿ وذم صحٞمح ُمًٚمؿ 

ـِ »  ـم٤مًم٥م أيب سمـ ًمٕمكم ٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ؾم: ومٞمٝمؿ مْحَ ِؿ اهللِ اًمرَّ ًْ ايْمُت٥ْم: سمِ

طِمٞمِؿ، ...  = ( قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان.2742( و)2748وضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) .«اًمرَّ
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احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمتقب إًمٞمف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م،     

ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمـف  يوُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مد

صـغم اهلل قمٚمٞمـف وقمـغم آًمـف -ه ورؾمـقًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمـدًا قمٌـد

 :(8)وأصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن وؾمٚمَّؿ شمًٚمٞماًم، أُم٤م سمٕمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه إدًم٦م شمٖمٜمل قمـ طمدي٨م )يمؾ أُمٍر ذي سم٤مل ٓ ُيٌدُأ ومٞمف سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ومٝمق أىمٓمع(  =

٘مٜم٤مه ذم ذطمٜم٤م هلذه اًمرؾم٤مًم٦م. واٟمٔمر  ضمٜم٤مه وطم٘مَّ  "اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م"وم٢مٟمف َل يث٧ٌم يمام ظمرَّ

 (.68-8/67)"ومتح اًم٤ٌمري"( 41-8/29)"قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل"( 427)"ًمٚمًخ٤موي

ع إمم ذيمر اًمًٌٛمٚم٦م ذم أول يمؾ ومٕمٍؾ، يم٤مٕيمؾ واًمنمب، واًمٜمحر، إُمر اخل٤مُمس: ٟمْدُب اًمنم

 واجلامع، واًمٓمٝم٤مرة، وريمقب اًمٌحر، واًمٙمت٤مسم٦م، إمم همػم ذًمؽ ُمـ إومٕم٤مل.

 * ُم٠ًمًم٦م: هؾ شُمذيمر اًمًٌٛمٚم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ اعمحرم واعمٙمروه؟

ٌم، وقمغم اًمٗمٕمؾ اعمٙمروه ُمٙمروٌه.  اٟمٔمر  ٕمجؿ اعمٜم٤مهل ُم"اخلالص٦م: أن ذيمره٤م قمغم اًمٗمٕمؾ اعمحرم حمرَّ

 .(8/87)"إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"( و879)ص:"اًمٚمٗمٔمٞم٦م

ك ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م، (8) سمرىمؿ ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ ، وىمد روي٧م ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل  هذه شُمًٛمَّ

إِنَّ » -ىم٤مل رؾمقل اهلل ذم ىمّم٦م إؾمالم وامد إزدي، وومٞمف:   قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ،(868)

َتِٕمٞمٜمُفُ  ،احْلَْٛمَد هللَِِّ َٟمْحَٛمُدهُ  ًْ ِدِه اهللَُّ وَماَل ُُمِْمؾَّ ًَمفُ  ،َوَٟم ـْ هَيْ ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَماَل َه٤مِدَى ًَمفُ  ،َُم َوَأؿْمَٝمُد َأْن َٓ  ،َوَُم

يَؽ ًَمفُ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ ، إًَِمَف إَِّٓ اهللَُّ َوطْمَدُه َٓ َذِ ًدا قَم ٤م سَمْٕمدُ ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ  احلدي٨م. «:َأُمَّ

 ىم٤مل: قمٚمَّٛمٜم٤م رؾمقل اهلل  (، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 2888)سمرىمؿ وذم ؾمٜمـ أيب داود 

ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَمال »ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م:  ـْ هَيِْدِه اهللُ وَمال ُُمِْمؾَّ ًَمُف، َوَُم َتْٖمِٗمُرُه، َُم ًْ َتِٕمٞمٜمَُف، َوَٟم ًْ إِنَّ احلَْٛمَد هللِِ، َٟم

يَؽ ًمَ  َٓ َذِ َّٓ اهللُ، َوطْمَدُه  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ َه٤مِدَي ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد أْن ٓ إًَِمَف إِ دًا قَم وذيمر  «ُف، َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ

-71]إطمزاب:[ و8]اًمٜم٤ًمء:و [812]آل قمٛمران:ومٞمف أي٤مت اًمثالث ذم اًمت٘مقى، ذم ؾمقرة 

 = .هذا طمدي٨م صحٞمحو ،[78
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ـٍ      ن يتٕمٚمؿ اعمرء ُمـ أصـقًمف ُمـ٤م يٙمـقن قمقٟمـ٤ًم قمـغم ومٝمٛمـف، أ (8)وم٢من ُمـ اعمٝمؿ ذم يمؾ وم

  .وخترجيف قمغم شمٚمؽ إصقل، ًمٞمٙمقن قمٚمٛمف ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم أؾمٍس ىمقي٦م، ودقم٤مئؿ راؾمخ٦م

 .(2) "رم إصقل طُمرم اًمقصقلُمـ طُم ": وىمد ىمٞمؾ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤م »  وومٞمف: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ،(867)سمرىمؿ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ و = َأُمَّ

ٍد، َوَذَّ إُُُمقِر حُمَْدصَم٤مهُت٤َم، َويمؾَّ حُمَْدصَم٦ٍم  سَمْٕمُد: وَم٢مِنَّ ظَمػمَ  احلَِدي٨ِم يمَِت٤مُب اهللِ، َوظَمػْمَ اهلَْدِي َهْدُي حُمَٛمَّ

 .«سمِْدقَم٦ٌم، َويُمؾَّ سمِْدقَم٦ٍم َوالًَم٦مٌ 

» خيٓم٥م اًمٜم٤مس: صحٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف، صمؿ ي٘مقل  وذم ًمٗمظ ًمف: يم٤من رؾمقل اهلل 

ـْ هَيِْدِه اهللَُّ ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَماَل َه٤مِدَى ًَمفُ  ، وَماَل ُُمِْمؾَّ ًَمفُ َُم  احلدي٨م. «َوظَمػْمُ احْلَِدي٨ِم يمَِت٤مُب اهللِ ،َوَُم

 )وٟمتقب إًمٞمف(: ىمقل اعم١مًمػ 

ذح أصقل ذم "ذم  هذه اًمزي٤مدة ُمٜمف إٟمام زاده٤م شم٠مؾمٞم٤ًم سم٤مًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم، يمام ذيمر ذًمؽ 

  ل.(، ٓ أهن٤م صم٤مسمت٦م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقم889)ص:"اًمتٗمًػم

أي: إٟمقاع، يٕمٜمل: أٟمقاع اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وأٟمقاع اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م هل:  "ومٜمقن"اًمٗمـ: واطمد  (8)

قمٚمؿ اًمتٗمًػم، قمٚمؿ احلدي٨م وذوطمف، قمٚمؿ اًمٗم٘مف، قمٚمؿ اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة، وهلذه إٟمقاع 

اعم٤ٌمريم٦م أصقل ُمقصٚم٦م ًمٗمٝمٛمٝم٤م: يم٠مصقل اًمٗم٘مف، وأصقل اًمتٗمًػم، وىمقاقمدمه٤م، وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م 

اًمٌالهم٦م، واًمٍمف، واإلُمالء، وقمٚمقم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ورضم٤مًمف، وهمػمه٤م ُمـ قمٚمقم يم٤مًمٜمحق، و

 أًم٦م اعمقصٚم٦م ًمٕمٚمقم اًمٖم٤مي٦م. 

 هذه اًم٘م٤مقمدة شمِمٛمؾ أرسمٕم٦م أُمقٍر:  (2)

 إُمر إول: ُمـ طُمرم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم طُمرم اًمقصقل ًمٚمٕم٤ٌمدة وأدائٝم٤م يمام هل.

طمٞمد اخل٤مًمص واًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م طُمِرَم إُمر اًمث٤مِّن: ُمـ طُمِرَم أقمٔمؿ أُمقر اًمديـ وهق اًمتق

 اًمقصقل إمم ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض.

إُمر اًمث٤مًم٨م: ُمـ طُمرم قمٚمقم أًم٦م طُمرم اًمقصقل إمم ومٝمؿ قمٚمقم اًمٖم٤مي٦م، وقمٚمقم أًم٦م هل 

 = اعمقصٚم٦م ًمٗمٝمؿ قمٚمقم اًمٖم٤مي٦م، يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م.
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وُمـ أضمؾِّ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، سمؾ هق أضمّٚمٝم٤م وأذومٝم٤م: قمٚمؿ اًمتٗمًػم اًمذي هق: شمٌٞملم ُمٕم٤مِّن     

وىمد ووع أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمف أصقًٓ يمام ووٕمقا ًمٕمٚمؿ احلـدي٨م أصـقًٓ،  ،(8) يمالم اهلل قمز وضمؾ

     .(2) وًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف أصقًٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٕمٚمقم وصٖم٤مره٤م طُمرم اًمقصقل إلشم٘م٤من  إُمر اًمراسمع: ُمـ طُمرم اًمتدّرج ذم اًمٓمٚم٥م وأظْمذ سمدائٞم٤مت =

 يم٤ٌمر اًمٕمٚمقم وومٝمٛمٝم٤م.

 وشمقؾمٕمٜم٤م ذم ذيمر هذه إُمقر ذم اًمنمح. 

ذم  قمٚمُؿ اًمتٗمًػم هق أضمؾُّ اًمٕمٚمقم وأذومٝم٤م، وهذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل  (8)

 (.2/395)"اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"

ًمٚمًٞمقـمل  "اإلشم٘م٤من"، يمام ذم يمالٌم مجٞمؾ ذم سمٞم٤من ذف هذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وًمألصٌٝم٤مِّن 

 (، ذيمرٟم٤مه ذم اًمنمح.2/396)

ىمقًمف )وهق شمٌلم ُمٕم٤مِّن يمالم اهلل(: ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم اًمتٗمًػم وشمٕمريٗمف وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ذم سم٤مسمف إن 

 ؿم٤مء اهلل. 

 ٟمٕمؿ: هق أضمؾُّ اًمٕمٚمقم وأذومٝم٤م، ووع أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمتٗمًػم أصقًٓ وىمقاقمد يتقصؾ هب٤م ًمٗمٝمٛمف. (2)

اًمٙمريؿ يرى ومٞمف أصقًٓ وىمقاقمد، قمغم اعمًٚمؿ شمٕمٚمٛمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م، واًمٜم٤مفمر إمم اًم٘مرآن 

ـْ قَمَٚمٍؼ * اىْمَرْأ َوَرسمَُّؽ ُمث٤مل ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٤مَن ُِم ًَ ِذي ظَمَٚمَؼ * ظَمَٚمَؼ اإِلْٟم ﴿اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًمَّ

٤مَن َُم٤م ََلْ َيٕمْ  ًَ ِذي قَمٚمََّؿ سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ * قَمٚمََّؿ اإِلْٟم  [.5-8]اًمٕمٚمؼ: َٚمْؿ﴾إيَْمَرُم * اًمَّ

وهق ذم هم٤مر طمراء، ٟمًتٜمٌط ُمـ ٟمزوهل٤م مجٚم٦م ُمـ  ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت ٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌل 

 أٟمقاع أصقل اًمتٗمًػم، ُمٜمٝم٤م:

 ُمٕمروم٦م اعمٙمل واعمدِّن. -3اًمقطمل.  -4اًم٘مراءة.   -2اًمٜمزول، ظمّمقص٤ًم أول ُم٤م ٟمزل.   -8

ُمٕمروم٦م اًمتٗمًػم، ومٜمِم٠مة قمٚمؿ وهٙمذا ٟمًتٜمٌط ُمـ أي٤مت اًم٘مقاقمد وإصقل اعمقصٚم٦م ًمٗمٝمؿ و

 أصقل اًمتٗمًػم سمدأت ُمع ٟمزول اًم٘مرآن.

 = ؟وهؾ يم٤من هذا اًمٕمٚمؿ ُمقضمقدًا ذم اًمّمح٤مسم٦م 
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اجلقاب: ٟمٕمؿ يم٤من ُمقضمقدًا، ًمٙمـ ًمٞمس قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م واًمت٘مًٞمؿ اًمذي ىمًٛمف أهؾ اًمٕمٚمؿ  =

 ذم يمتٌٝمؿ.

اخل٤مص، واعمٙمل يم٤مٟمقا يٗمنون اًم٘مرآن ويٌٞمٜمقن اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، واًمٕم٤مم و وم٤مًمّمح٤مسم٦م 

 واعمدِّن، وهمػم ذًمؽ.

 قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ًمديٜم٤م: "أصقل اًمتٗمًػم"وأُم٤م شمدويـ هذا اًمٕمٚمؿ 

وم٠مول ُمـ سمدأ سم٤مًمتدويـ ذم إصقل قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ًمديٜم٤م هق اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس 

 ."اًمرؾم٤مًم٦م"ذم يمت٤مسمف  اًمِم٤مومٕمل 

 ٕصقل اًمتٗمًػم ًمثالصم٦م أُمقٍر:هذا أول يمت٤مب صٜمِّػ ذم أصقل اًمٗم٘مف، وهق ؿم٤مُمؾ 

﴿َوَُم٤م يَم٤مَن اعم١ُْْمُِمٜمُقَن ًمَِٞمٜمِْٗمُروا إُمر إول: أن اعمراد سم٤مًمٗم٘مف هٜم٤م مجٞمع اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

٦ًم وَمَٚمْقَٓ  ﴾ يَم٤مومَّ ـِ ي ُٝمقا ذِم اًمدِّ ـْ يُمؾِّ ومِْرىَم٦ٍم ُِمٜمُْٝمْؿ ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ًمَِٞمَتَٗم٘مَّ  اًمّديـ [، واًمتٗم٘مف ذم822]اًمتقسم٦م: َٟمَٗمَر ُِم

 ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع ومٜمقن اًمنميٕم٦م، ومٞمِمٛمؾ اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف واًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة.

إُمر اًمث٤مِّن: أن ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أٟمٙمر شمًٛمٞم٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف هبذا آؾمؿ، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ يّمح 

ظم٤مص٤ًم هبذا اعمقوع وُم٘مٞمدًا سمف: ٕٟمف ؿم٤مُمؾ ًمٚمتٗمًػم وًمٖمػمه  "أصقل اًمٗم٘مف"أن ُيًٛمك هذا اًمٕمٚمؿ 

ع، ومُٞم٘م٤مل  وٟمحق ذًمؽ، وٓ ي٘مٞمد سمٌمء ُمـ  "أصقل ضم٤مُمٕم٦م"أو  "إصقل"ُمـ قمٚمقم اًمنمَّ

 اًمٕمٚمقم: ٕهن٤م قم٤مُم٦م ؿم٤مُمٚم٦م.

ًمٚمرؾم٤مًم٦م ٟمٕمٚمُؿ أنَّ أصؾ شم٠مًمٞمٗمف ًمٞمجٛمع  إُمر اًمث٤مًم٨م: ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمػ اًمِم٤مومٕمل 

 أصقًٓ ُمتٕمٚمِّ٘م٦ًم سم٤مًمتٗمًػم.

أول يمت٤مب ُصٜمِّػ ذم إصقل قمغم هذه  ومٕمل ًمإلُم٤مم اًمِم٤م "اًمرؾم٤مًم٦م"وىمد ٟمّص إئٛم٦م قمغم أن 

 اًمٓمري٘م٦م، ُمٜمٝمؿ: اًمٜمقوي واًمزريمٌم واًمرازي وإؾمٜمقي واًمدهٚمقي وهمػمهؿ.

يمت٥م إمم اًمِم٤مومٕمل وهق  ويم٤من ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب: أن اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي 

٤مع، وسمٞم٤من اًمٜم٤مؾمخ ؿم٤مبٌّ أن يْمع يمت٤مسم٤ًم ومٞمف ُمٕم٤مِّن اًم٘مرآن، وجيٛمع ىمٌقل إظم٤ٌمر ومٞمف، وطمجٞم٦م اإلمج

 . "اًمرؾم٤مًم٦م"واعمٜمًقخ ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم، ومقوع ًمف يمت٤مب 

آداب اًمِم٤مومٕمل "( 2/57)"شم٤مريخ سمٖمداد"( 229ًمٚمح٤ميمؿ )ص: "ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م"اٟمٔمر 

 =اًمٌحر "( 8/8)"اعمجٛمقع"( 8/37ًمٚمٜمقوي ) "هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت"( 57)ص:"وُمٜم٤مىمٌف
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ٓمالب اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد وىمد يمٜم٧ُم يمت٧ٌُم ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ ُم٤م شمٞمّن ًم

ًمٞمٙمـقن ذًمـؽ أينـ  :سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، ومٓمٚم٥م ُمٜمل سمٕمض اًمٜم٤مس أن أومردهـ٤م ذم رؾمـ٤مًم٦م

(2) وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع هب٤م ،(8) وأمجع وم٠مضمٌتف إمم ذًمؽ
 
. 
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ذح ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم "( 8/89ًمألؾمٜمقي ) "٦مـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم"( 8/81ًمٚمزريمٌم ) "اعمحٞمط =

 (. 46-29)ص:"اعمحرر ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"( 88-81ذح اًمِمٞمخ اًمِمثري )ص: "ًمٚمٜمجدي

هذا هق ؾم٥ٌُم شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ رمحف اهلل هلذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمٗمٞمدة اًمٜم٤مومٕم٦م، وىمد صٜمّػ ذم هذا اًمٕمٚمؿ  (8)

 عم٘مدُم٦م.اًمٜم٤مومع اعمٗمٞمد مجٌع ُمـ إئٛم٦م واًمٕمٚمامء، يمام أذٟم٤م إمم سمٕمْمٝمؿ ذم ا

وهٜم٤مك يمت٥م ورؾم٤مئؾ ُمٗمردة ذم ُمقاوٞمع ظم٤مص٦م يمٙمت٥م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ويمت٥م أؾم٤ٌمب 

اًمٜمزول، ويمت٥م ُمٕمروم٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، ويمت٥م اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، ويمت٥م إقمراب اًم٘مرآن، ويمت٥م 

 اًم٘مراءات، وٟمحقه٤م.

 وىمد ومٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٟمٗمع هب٤م ٟمٗمٕم٤ًم قمٔمٞماًم، وذًمؽ ُٕمقر: (2)

 ف وُمٙمٜمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟمحًٌف واهلل طمًٞمٌف.ًمّمدق ُم١مًمٗمٝم٤م وإظمالص -8

 .ٕهن٤م رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم إدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  -2

 ًمٚمامدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ومٞمٝم٤م، اًمتل شمٜمٍم هذا اًمّديـ وشمٜمنمه وشمٌٚمٖمف اًمٜم٤مس. -4

 ًمًٝمقًمتٝم٤م وينه٤م، وقمدم اعمِم٘م٦م واًمٙمٚمٗم٦م اًمتل ي٠مهب٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. -3

ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أهن٤م رؾم٤مًم٦م شمّمٚمح ًمٚمٜمنم وآٟمتٗم٤مع هب٤م، ٓ ؾمٞمام ًمٚمٛمٌتدئ، واهلل ًمٕمٚمؿ اهلل ؾمٌ -5

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

 وُمـ هٜم٤م ٟمًتٗمٞمد ُم٤م يكم:

 إذا أردٟم٤م أن يٜمٗمع اهلل سمٕمٚمٛمٜم٤م أن ٟمجد وٟمجتٝمد ذم ـمٚمٌف. -8

أن ٟمّمدق ُمع اهلل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وٟمنمه، وشمٙمقن ٟمٞمتٜم٤م ٟمٗمع أٟمٗمًٜم٤م واعمًٚمٛملم، وشمٌٚمٞمغ هذا  -2

 اإلظمالص ذم ذًمؽ.اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ، و

 .أن شمٙمقن اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مومٕم٦م راؾمخ٦م سم٤مٕدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  -4

أن ٟمًٚمؽ اعمًٚمؽ اًمًٚمٗمل ذم اًمت٠مًمٞمػ، ومال ٟمِمحـ اًمٙمت٤مب سم٤مًمٙمالم اًمٗمٚمًٗمل، وٓ ٟمتٙمٚمَّػ  -3

 =ومٞمف، وأن ٟمجٕمٚمف ؾمٝماًل ُمٞمنًا وإن يمؼُم طمجٛمف، اعمٝمؿ يٙمقن يمت٤مسم٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم ٟم٤مومٕم٤ًم ُمٓمّرزًا سم٤مٕدًم٦م 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، وهذا ومٞمف رٌد قمغم اًمذيـ يٜمت٘مدون اًمٙمت٥م اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ىم٤مل  =

يمت٥م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ومٝمؿ " "يمت٥م طمجري٦م" "يمت٥م طمٞمض وٟمٗم٤مس"اهلل وىم٤مل رؾمقًمف وي٘مقًمقن 

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذا اًمٌٖمل اخلٌٞم٨م قمغم ديـ اهلل، واًمتزهٞمد ُمـ يمت٥م اًمًٚمػ، ٟم٠ًمل  "ًمٚمقاىمع

 اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 قمق اهلل ضمؾ وقمال أن يٜمٗمع سمف، ُم٤م دام يمت٤مسم٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم ٟم٤مومٕم٤ًم.أن ٟمد -5

أن ٟمٕمٚمؿ أن إُمقر سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن اًمٜمٗمع واًمي واًمٕمزة واًمذًم٦م واًمرومٕم٦م واعمٝم٤مٟم٦م  -6

سمٞمد اهلل ضمؾ وقمال، ومال يّتٙمؾ اًمِمخص إمم قمٚمٛمف وٓ إمم ذيم٤مئف، وٓ إمم يمثرة ُم٤مًمف وأشم٤ٌمقمف، 

 ٤م هق ظمػم وأٟمٗمع.ٟم٠ًمًمف ؾمٌح٤مٟمف أن يٙمت٥م ًمٜم٤م ُم

أن ٟمٕمٚمؿ أن سمريم٦م اًمٕم٤مَل شمٙمقن ذم قمٚمٛمف، إُم٤م ىمقًٓ  أو ومٕماًل، قمغم اعمًٛمقع أو اعمرئل، ذم احلؼم  -7

 أو اًمٚم٤ًمن، سمريم٦م يْمٕمٝم٤م اهلل أيـ ؿم٤مء ويمٞمػ ؿم٤مء وُمتك ؿم٤مء.
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 ويتٚمخص ذًمؽ ومٞمام ي٠ميت:

 * اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:    

، وُمـ ٟمزل سمف قمٚمٞمـف -اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم –ُمتك ٟمزل اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٌل  -8    

 ُمـ اعمالئٙم٦م؟

 أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن. -2    

 ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ٟمققملم: ؾمٌٌل واسمتدائل. -4    

 اًم٘مرآن ُمٙمل وُمدِّن، وسمٞم٤من احلٙمٛم٦م ُمـ ٟمزوًمف ُمٗمرىم٤ًم، وشمرشمٞم٥م اًم٘مرآن. -3    

  آًمف وؾمٚمؿ.صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم–يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ذم قمٝمد اًمٜمٌل  -5    

 .مجع اًم٘مرآن ذم قمٝمد أيب سمٙمر وقمثامن  -6    

 * اًمتٗمًػم:    

 ُمٕمٜمك اًمتٗمًػم ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم، وسمٞم٤من طمٙمٛمف، واًمٖمرض ُمٜمف. -8    

 اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن. -2    

 اعمرضمع ذم اًمتٗمًػم إمم ُم٤م يكم: -4    

 ن.يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمحٞم٨م ُيٗمّن اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآ -أ    

: ٕٟمف ُمٌٚمغ قمـ اهلل شمٕم٤ممم، وهـق -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ–ؾمٜم٦م اًمرؾمقل  -ب    

 أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٛمراد اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب اهلل.

، ٓ ؾمٞمام ذوو اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتٗمًػم: ٕن اًم٘مـرآن يمالم اًمّمح٤مسم٦م  -ج    

 ٟمزل سمٚمٖمتٝمؿ، وذم قمٍمهؿ.

 .تٜمقا سم٠مظمذ اًمتٗمًػم قمـ اًمّمح٤مسم٦م يمالم يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم اًمذيـ اقم -د    

ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمٙمٚمامت ُمـ اعمٕم٤مِّن اًمنمقمٞم٦م أو اًمٚمٖمقي٦م طم٥ًم اًمًٞم٤مق، وم٢من اظمتٚمػ  -هـ    
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 اًمنمقمل واًمٚمٖمقي ُأظمذ سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل إٓ سمدًمٞمؾ يرضمح اًمٚمٖمقي.

 أٟمقاع آظمتالف اًمقارد ذم اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر. -3    

 طمٙمؿ يمؾ ٟمقع. –أٟمقاقمٝم٤م  –شمرمج٦م اًم٘مرآن: شمٕمريٗمٝم٤م  -5    

 * مخس شمراضمؿ خمتٍمة ًمٚمٛمِمٝمقريـ سم٤مًمتٗمًػم: صمالث ًمٚمّمح٤مسم٦م، واصمٜمت٤من ًمٚمت٤مسمٕملم.    

 * أىم٤ًمم اًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م اإلطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف.    

 ُمقىمػ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ، واًمزائٖملم ُمـ اعمتِم٤مسمف. -    

 اًمتِم٤مسمف: طم٘مٞم٘مل وٟمًٌل. -    

 سمف.احلٙمٛم٦م ذم شمٜمقع اًم٘مرآن إمم حمٙمؿ وُمتِم٤م -    

 وأُمثٚم٦م ُمـ ذًمؽ. ،* ُمقهؿ اًمتٕم٤مرض ُمـ اًم٘مرآن واجلقاب قمٜمف    

ؿ: شمٕمريٗمف      ًَ  وم٤مئدشمف. –ف شمداأ –* اًمَ٘م

احلٙمٛم٦م ُمـ شمٙمراره٤م واظمتالومٝمـ٤م ذم اًمٓمـقل  -اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م –* اًم٘مّمص: شمٕمريٗمٝم٤م     

 واًمِ٘مٍَم وإؾمٚمقب.

 * اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل ُأىمحٛم٧م ذم اًمتٗمًػم وُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝم٤م.    

آًمتٗمـ٤مت  –اإلفمٝم٤مر ذم ُمقوع اإلوـامر ووم٤مئدشمـف  –ُمرضمٕمف  –* اًمْمٛمػم: شمٕمريٗمف     

 وٛمػم اًمٗمّمؾ ووم٤مئدشمف. –ووم٤مئدشمف 

*  * ** 
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() 
اًم٘مرآن ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمدر ىمرأ سمٛمٕمٜمك شمال، أو سمٛمٕمٜمك مَجَع، شم٘مقل: ىَمَرَأ ىَمـْرءًا ىُمْرآٟمـ٤ًم، يمـام     

: يٙمقن ُمّمدرًا سمٛمٕمٜمـك اؾمـؿ اعمٗمٕمـقل: "شَمالَ "َراٟم٤ًم، ومٕمغم اعمٕمٜمك إول شم٘مقل: هَمَٗمَر هَمْٗمرًا وهُمٗمْ 

: يٙمقن ُمّمدرًا سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ: أي: سمٛمٕمٜمك "مَجَعَ "أي: سمٛمٕمٜمك ُمتٚمق. وقمغم اعمٕمٜمك اًمث٤مِّن 

 . (8)ضم٤مُمع: جلٛمٕمف إظم٤ٌمر وإطمٙم٤مم 

صـغم اهلل –حمٛمد يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل قمغم رؾمقًمف وظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مئف  واًم٘مرآن ذم اًمنمع:    

ًْمٜم٤َم ، اعمٌدوء سمًقرة اًمٗم٤محت٦م، اعمختقم سمًقرة اًمٜم٤مس، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم -وؾمٚمؿ قمٚمٞمف  ـُ َٟمزَّ ٤م َٟمْح ﴿إِٟمَّ

٤م َأْٟمَزًْمٜمَـ٤مُه ىُمْرآًٟمـ٤م قَمَرسمِٞم ـ٤م ًَمَٕمٚمَُّٙمـْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمـقَن﴾[، وىم٤مل 24]اإلٟم٤ًمن: ﴾قَمَٚمْٞمَؽ اًْمُ٘مْرآَن شَمٜمِْزيالً   ﴿إِٟمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئ أي: اعمٕمٜمٞم٤من صحٞمح٤من، ومٝمق ىمرأ سمٛمٕمٜمك مجع، وىمرأ سمٛمٕمٜمك شمال، وم٤مًم٘مرآن ُم٘مروء أي: ُمتٚمق، وىم٤م (8)

 ضم٤مُمع، وُي٘م٤مل ًمٚم٘مري٦م ىمري٦م جلٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس.

 *ُم٠ًمًم٦م: عم٤مذا ؾمٛمل اًم٘مرآن ىمرآٟم٤ًم؟

 ىمٞمؾ: جلٛمٕمف إظم٤ٌمر وإطمٙم٤مم. 

 وىمٞمؾ: ٕٟمف جيٛمع اًمًقر ومٞمْمٛمٝم٤م. 

 وىمٞمؾ: ًمٙمقٟمف مجع مُجََٚمف ُمـ اًم٘مّمص وإُمر واًمٜمٝمل واًمققمد واًمققمٞمد...اًمخ. 

 ذم اًمّمدور واعمّم٤مطمػ.وىمٞمؾ: جلٛمٕمف يمت٥م اهلل اعمٜمّزًم٦م. وىمٞمؾ ٕٟمف مُجع 

 وهذه إىمقال يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م يِمٛمٚمٝم٤م هذا اجلٛمع. 

شمٗمًػم اسمـ ضمرير "( 669-668ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مِّن )ص: "ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن"اٟمٔمر 

( 829ًمٚمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم )ص: "ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"( 513-24/396)"اًمٓمؼمي

 (.748ٓسمـ إصمػم )ص: "اًمٜمٝم٤مي٦م"
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 .(8)[ 2]يقؾمػ:

اهلل شمٕم٤ممم هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمتٖمػم واًمزي٤مدة واًمٜم٘مص واًمتٌديؾ، طمٞم٨م  وىمد محك    

٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن﴾ ]احلجر: يْمَر َوإِٟمَّ ًْمٜم٤َم اًمذِّ ـُ َٟمزَّ ٤م َٟمْح   ،(2) [9شمٙمّٗمؾ اهلل قمز وضمؾ سمحٗمٔمف وم٘م٤مل ﴿إِٟمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، سمقاؾمٓم٦م إُملم ذقم٤ًم: هق يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمّزل قمغم رؾمقًمف  أؿمٛمؾ شمٕمريٍػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ (8)

، اعمٕمِجز، اعمٜم٘مقل سم٤مًمتقاشمر، اعمتٕمٌد سمتالوشمف، اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ، -قمٚمٞمف اًمًالم–ضمؼميؾ 

 اعمٌدوء سمًقرة اًمٗم٤محت٦م، اعمختقم سمًقرة اًمٜم٤مس.

، واًمتٌديؾ ذم اعمٕم٤مِّن، وُم٤م وُمـ اًمٜم٘مص ذم إًمٗم٤مظمحك اهلل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمتٖمػمُّ واًمزي٤مدة،  (2)

 ُمـ ؿمخص أراد حتريٗمف ًمٗمٔم٤ًم أو ُمٕمٜمك إٓ هتؽ اهلل ؾمؽمه وومْمحف.

يْمَر َوإِٟم٤َّم ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن﴾ ]احلجر:وىمقًمف  ًْمٜم٤َم اًمذِّ ـُ َٟمزَّ [: ومٞمف أن اهلل شمٙمّٗمؾ سمحٗمٔمف، وَل 9شمٕم٤ممم ﴿إِٟم٤َّم َٟمْح

 يٙمؾ طمٗمٔمف ٕطمد.

ًمٙمريؿ قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح، وىمد ىمٞمؾ: إٟمف يٕمقد إمم واًمْمٛمػم ذم ىمقًمف ﴿ًَمُف﴾ يٕمقد إمم اًم٘مرآن ا

ـَ اًمٜم٤َّمِس﴾ ]اعم٤مئدة:اًمٜمٌل  [، واًمّمحٞمح إول يمام 67، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َواهللَُّ َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم

 شم٘مّدم ًمٔم٤مهر ؾمٞم٤مق أي٦م.

ـَ يَمَٗمُروا سم٤ِمًمذِّ  ِذي يْمِر عم٤ََّم وهذا اعمٕمٜمك ُمٌلّم ذم ُمقاوع ُأظمر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿إِنَّ اًمَّ

ـْ طَمٙمِ  ـْ ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِْزيٌؾ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوَٓ ُِم ٤ٌَمـمُِؾ ُِم ُف ًَمٙمَِت٤مٌب قَمِزيٌز * َٓ َي٠ْمشمِٞمِف اًْم ٞمٍؿ مَحِٞمٍد﴾ ضَم٤مَءُهْؿ َوإِٟمَّ

٤مَٟمَؽ ًمَِتْٕمَجَؾ سمِِف * إِنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم مَجَْٕمُف َوىُمْرآ، [32-38]ومّمٚم٧م: ًَ
ْك سمِِف ًمِ رِّ َٟمُف * وَم٢مَِذا وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿َٓ حُتَ

ٌِْع ىُمْرآَٟمُف * صُمؿَّ إِنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سَمَٞم٤مَٟمُف﴾ ]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  .[89-86ىَمَرْأَٟم٤مُه وَم٤مشمَّ

﴿َوإِٟم٤َّم ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن﴾ أي: ذم طم٤مل إٟمزاًمف، وسمٕمد إٟمزاًمف،  :"شمٗمًػمه"ذم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي 

ف: أودقمف اهلل ذم ىمٚم٥م ومٗمل طم٤مل إٟمزاًمف: طم٤مومٔمقن ًمف ُمـ اؾمؽماق يمؾ ؿمٞمٓم٤من رضمٞمؿ، وسمٕمد إٟمزاًم

 ، واؾمتقدقمف ومٞمف، صمؿ ذم ىمٚمقب أُمتف.رؾمقًمف 

وطمٗمظ اهلل أًمٗم٤مفمف ُمـ اًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م واًمزي٤مدة واًمٜم٘مص، وُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ اًمتٌديؾ، ومال صحّرف حمّرف 

   ُمٕمٜمًك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف، إٓ وىمّٞمض اهلل ًمف ُمـ يٌلّم احلؼ اعمٌلم ا.هـ

 = (.4/821)"أوقاء اًمٌٞم٤من"واٟمٔمر 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أُمريـ:طمْٗمُظ اهلل ًم ىمٚم٧م: =

، وذم ، وذم صدر ضمؾِّ اًمّمح٤مسم٦م إُمر إول: طمٗمٔمف ذم اًمّمدور، ذم صدر اًمٜمٌل 

صدر ضمّؾ اًمت٤مسمٕملم، وهٙمذا ُمـ سمٕمدهؿ، طمٗمظ اهلل اًم٘مرآن ذم صدور اًمرضم٤مل، ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿سَمْؾ ُهَق 

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َوَُم٤م جَيَْحدُ  ِذي  [. 39سمِآَي٤مشمِٜم٤َم إَِّٓ اًمٔم٤َّمعمُِقَن﴾ ]اًمٕمٜمٙمٌقت: آَي٤مٌت سَمٞمِّٜم٤َمٌت ذِم ُصُدوِر اًمَّ

 ٌِ ٤مَٟمَؽ ًمَِتْٕمَجَؾ سمِِف * إِنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم مَجَْٕمُف َوىُمْرآَٟمُف * وَم٢مَِذا ىَمَرْأَٟم٤مُه وَم٤مشمَّ ًَ
ْك سمِِف ًمِ رِّ ْع ىُمْرآَٟمُف * وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿َٓ حُتَ

 .[89-86صُمؿَّ إِنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سَمَٞم٤مَٟمُف﴾ ]اًم٘مٞم٤مُم٦م:

طمٗمٔمف ذم اًمًٓمقر واعمّم٤مطمػ واًمٙمت٥م، وم٤مًم٘مرآن ُمدّون يمت٤مسم٦م وطمٗمٔم٤ًم، هلل احلٛمد إُمر اًمث٤مِّن: 

 واعمٜم٦ّم.

، وؾمٞم٠ميت وًم٘مد يم٤من ُمـ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اجلٛمع اعم٤ٌمرك اًمذي ىم٤مم سمف أسمق سمٙمر صمؿ قمثامن 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. "يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ومجٕمف"ذم سم٤مب  امسمتٗم٤مصٞمٚمٝم لماجلٛمٕم يـاًمٙمالم قمغم هذ

ُمٞمزة قمٔمٞمٛم٦م هلذه إُم٦م اعمحٛمدي٦م أن ىمرآهن٤م حمٗمقظ سمحٗمظ اهلل شمٕم٤ممم، وَل يٙمؾ  وقمغم يمٍؾ هذه

 طمٗمٔمف ًمٚمٌنم.

سمخالف اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٘مد اؾمتقدع اهلل طمٗمٔمٝم٤م قمغم أصح٤مهب٤م، وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ طمٗمٔمٝم٤م، ُمتك 

طمٗمٔمقه٤م طُمٗمٔم٧م، وُمتك وٞمٕمقه٤م و٤مقم٧م وذه٧ٌم، ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿إِٟم٤َّم َأْٟمَزًْمٜم٤َم اًمتَّْقَراَة ومِٞمَٝم٤م ُهًدى 

٤ٌَمُر سماَِم اؾْمُتْحِٗمٔمُ وَ  ٤مٟمِٞمُّقَن َوإطَْم سمَّ ـَ َه٤مُدوا َواًمرَّ ِذي ـَ َأؾْمَٚمُٛمقا ًمِٚمَّ ِذي ِٞمُّقَن اًمَّ ـْ يمَِت٤مِب ُٟمقٌر صَحُْٙمُؿ هِب٤َم اًمٜمٌَّ قا ُِم

وا سمِآَي٤ميِت صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِ  ـْ ََلْ صَحُْٙمْؿ سماَِم اهللَِّ َويَم٤مُٟمقا قَمَٚمْٞمِف ؿُمَٝمَداَء وَماَل خَتَِْمُقا اًمٜم٤َّمَس َواظْمَِمْقِن َوَٓ شَمِْمؽَمُ ٞماًل َوَُم

 وقاءأ" .  اٟمٔمر[ ومخ٤مٟمقا إُم٤مٟم٦م ووّٞمٕمقه٤م33َأْٟمَزَل اهللَُّ وَم٠ُموًَمئَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِروَن﴾ ]اعم٤مئدة:

 (.2/811)"اًمٌٞم٤من

 هؾ طُمّروم٧م اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م؟*ُم٠ًمًم٦م: 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٌديؾ اًمذي طمّمؾ ُمـ ىِمٌؾ اًمٞمٝمقد ًمٚمتقراة واإلٟمجٞمؾ، هؾ سُمدًم٧م 

 قمغم أرسمٕم٦م أىمقال: سم٠ميمٛمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م؟

ًم٧م يمٚمُّٝم٤م اًم٘مقل إول:  .سُمدِّ

 .اًمتٌديؾ وىمع ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م، ىم٤مل احل٤مومظ: وأدًمتف يمثػمة، ويٜمٌٖمل محؾ إول قمٚمٞمف  اًم٘مقل اًمث٤مِّن:

 اًمٞمًػم ُمٜمٝم٤م، وُمٕمٔمٛمٝم٤م سم٤مٍق قمغم طم٤مًمف، ٟمٍم هذا اًم٘مقل ؿمٞمخ اًمتٌديؾ وىمع ذم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 = .اإلؾمالم 
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و َل صح٤مول أطمد ُمـ أقمدائف أن يٖمػّم ومٞمف، أو يزيـد، أو (8)ة وًمذًمؽ ُمْم٧م اًم٘مرون اًمٙمثػم

 .(2)ه يٜم٘مص، أو يٌدل، إٓ َهَتَؽ اهلل شمٕم٤ممم ؾمؽمه، وومْمح أُمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًم٘مقل اًمراسمع: اًمتٌديؾ وىمع ذم اعمٕم٤مِّن ٓ إًمٗم٤مظ، وُيرّد قمغم هذا اًم٘مقل أن اًمتحريػ واًمتٌديؾ  =

 سم٤معمٕمٜمك ٓ ؿمؽ ومٞمف طمّمؾ يمثػمًا، ًمٙمـ هؾ طمّمؾ ذم إًمٗم٤مظ؟! هذا هق ُمقوققمٜم٤م.

يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ  "اعمٚمؾ واًمٜمَِّحؾ"ذم   ذًمؽ اسمـ طمزم ٓ ؿمؽ أٟمف طمّمؾ اًمتٌديؾ يمام سملّم و

 (.655-84/654ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ) "ومتح اًم٤ٌمري"وًمألمهٞم٦م اٟمٔمر  .طمجر 

اضمح: عم٤م روى اًمٌزار يمام ذم  (8) ( وأمحد ذم 4/281)"يمِمػ إؾمت٤مر"اًم٘مرن ُم٤مئ٦م قم٤مٍم، قمغم اًم٘مقل اًمرَّ

 ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  (، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سمن 4218سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"

ـّ ىَمْرَٟم٤مً » ىم٤مل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مئل اًمراوي قمـ قمٌد اهلل: ومٌٚمٖمٜم٤م أٟمف أشم٧م قمٚمٞمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م.  «ًَمُتْدِريَم

َـّ ىَمْرَٟم٤مً »وًمٗمظ أمحد  ف: ىم٤مل: َوَوع رؾمقُل اهللِ «ًَمتٌَُْٚمَٖم َـّ »ُأصٌَٕمف قمغم ىمرِّن، صمؿَّ ىم٤مل ص ، وٟمّمُّ ٌُْٚمَٖم ًَمَت

 ـ. وهق طمدي٨م طمً«ىَمْرَٟم٤مً 

( قمٜمد أي٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ؾمقرة 468-6/461ًمٚم٘مرـمٌل ) "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"واٟمٔمر 

 "اًمدرُّ اًمٜمثقر"ًمٚمٌ٘م٤مقمل، قمٜمد أي٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم،  "ٟمٔمؿ اًمدرر"إٟمٕم٤مم،  

سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم "( أي٦م اًمث٤مُمٜم٦م واًمثالصملم ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، 848-5/841ًمٚمًٞمقـمل )

ًمٚمِمقيم٤مِّن  "ومتح اًم٘مدير"( )سمّمػمة ذم ىَمْرن( 3/261ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ) "اًمٕمزيز ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب

قمٛمدة اًم٘م٤مري سمنمح صحٞمح "( قمـ أي٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واًمثالصملم ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، 3/79-88)

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح "( )سم٤مب: ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر ...( 84/284/اجلزء 7ًمٚمٕمٞمٜمل ) "اًمٌخ٤مري

 "ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م" قمكم اًم٘م٤مري )سم٤مب: إىمْمٞم٦م( ًمٚمُٛمالَّ  "ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 (.8/268ًمألًم٤ٌمِّن )

  إًمٗم٤مظ، واًمتٌديؾ يٙمقن ذم اعمٕم٤مِّن.اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص شمٙمقن ذم  (2)

 واًمتحريػ: قمغم ٟمققملم:

 = حتريػ ُمٕمٜمقي.  -2حتريػ ًمٗمٔمل.  -8
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وىمد وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم سم٠موص٤مف يمثػمة، شمدل قمغم قمٔمٛمتـف وسمريمتـف وشمـ٠مصمػمه وؿمـٛمقًمف،     

 وأٟمف طم٤ميمؿ قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمٙمت٥م.

ـَ اعْمََث٤مِِّن َواًْمُ٘مْرآَن اًْمَٕمٔمِٞمَؿ﴾ ]احل     ًٌْٕم٤م ُِم  .(8)[ 87جر:ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َمَك ؾَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيَداُه ﴿سَمْؾ أُم٤م اًمتحريػ اعمٕمٜمقي: ومٝمق حتريػ ُمٕمٜمك أي٦م، يمتحريػ إؿم٤مقمرة ىمقًمف شمٕم٤ممم  =

قـَمَت٤منِ  ًُ ٌْ [، ىم٤مًمقا: اًمٞمد هٜم٤م سمٛمٕمٜمك: اًمٜمٕمٛم٦م واًم٘مدرة، ومحّرومقا اعمٕمٜمك قمـ فم٤مهره، 63﴾ ]اعم٤مئدة:َُم

ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم"أرادوا سمف ٟمٗمل صٗم٦م اًمٞمديـ. اٟمٔمر 

 (.8/289)"اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"( سمنمح ؿمٞمخٜم٤م صحٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل، و92-98)ص:

 اًمتحريػ اًمٚمٗمٔمل:   ومٝمق قمغم أٟمقاع: وأُم٤م

[ ىم٤مًمقا: 863]اًمٜم٤ًمء: ﴿َويَمٚمََّؿ اهللَُّ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم﴾حتريػ سم٤مًمِمٙمؾ، يمتحريػ ىمقًمف شمٕم٤ممم -8

ٟمّمٌقا ًمٗمظ اجلالًم٦م، وضمٕمٚمقا اهلل هق اعمَُٙمٚمَّؿ، وم٤مهلل ُمٗمٕمقل  وُمقؾمك وم٤مقمؾ:  "ويمّٚمؿ اهللَ ُمقؾمك"

 ٕم٤ممم.أرادوا هبذا اًمتحريػ ٟمٗمل اًمٙمالم قمـ اهلل شم

 ﴿صُمؿَّ اؾْمَتَقى قَمغَم اًْمَٕمْرِش﴾حتريػ سم٤محلرف، يمتحريػ اًمٞم٤مء اعم٘مّمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  - 2

ـُ قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى﴾[ وذم ىمقًمف 58]إقمراف: مْحَ [ وشمٌديٚمٝم٤م سمالم، ىم٤مًمقا: 5]ـمف: ﴿اًمرَّ

اء اهلل قمغم : أرادوا سمذًمؽ ٟمٗمل صٗم٦م اؾمتق"صمؿ اؾمتقمم قمغم اًمٕمرش" "اًمرمحـ قمغم اًمٕمرش اؾمتقمم"

 (.221-8/285ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) "اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"اٟمٔمر  قمرؿمف.

﴿َأََلْ ذم ؾمقرة اًمنمح، ىم٤مًمقا:  "وضمٕمٚمٜم٤م قمٚمٞم٤ًم صٝمرك"حتريػ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م، يمزي٤مدة اًمراومْم٦م  - 4

ِذي َأْٟمَ٘مَض فَمْٝمَرَك * َوَروَمْٕمٜم٤َم ًَمَؽ ِذيْمَركَ  ْح ًَمَؽ َصْدَرَك * َوَوَوْٕمٜم٤َم قَمٜمَْؽ ِوْزَرَك * اًمَّ ﴾ َٟمنْمَ

ا * وَم٢مَِذا وَمَرهْم٧َم وَم٤مْٟمَّم٥ْم * )وضمٕمٚمٜم٤م قمٚمٞم٤ًم صٝمرك!!(  ا * إِنَّ َُمَع اًْمُٕمْنِ ُيْنً ﴿وَم٢مِنَّ َُمَع اًْمُٕمْنِ ُيْنً

 .َوإمَِم َرسمَِّؽ وَم٤مْرهَم٥ْم﴾

ـْ َرسمَِّؽ َوإِْن ََلْ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  "ذم قمكم"وزي٤مدهتؿ  ؾُمقُل سَمٚمِّْغ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمرَّ  شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم ﴿َي٤م َأهيُّ

 ."سمّٚمغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ ُمـ رسمِّؽ ذم قمكٍم وم٢من َل شمٗمٕمؾ ومام سمّٚمٖم٧م رؾم٤مًمتف"ىم٤مًمقا:  سَمٚمَّْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمَتُف﴾

ون ذم اًمًٌع اعمث٤مِّن ُم٤م هل؟ قمغم صمالصم٦م أىمقال: (8)  اظمتٚمػ اعمٗمنِّ

 اًمنمح. اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م: أهن٤م ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وهق ىمقل مجٝمقر اعمٗمنيـ يمام سمٞمَّٜم٤َّم ذًمؽ ُمع أدًمتف ذم

 = *ُم٠ًمًم٦م: عم٤مذا ؾمٛمٞم٧م ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمًٌع اعمث٤مِّن؟



ػمِ   ًِ  قَمغَم ُأُصقٍل ذِم اًمتَّٗم

 

45 

 

[8﴿َواًْمُ٘مْرآِن اعْمَِجٞمِد﴾ ]ق:
 (8). 

٤ٌَمِب﴾ ]ص: َر ُأوًُمق إًَْم ُروا آَي٤مشمِِف َوًمَِٞمَتَذيمَّ سمَّ ٤ٌَمَرٌك ًمَِٞمدَّ َت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ُُم
﴿َوَهَذا ، [29﴿يمِ

ُ٘مقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقَن﴾ ]إٟمٕم ٌُِٕمقُه َواشمَّ ٤ٌَمَرٌك وَم٤مشمَّ َت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ُُم
(2)[ ٤855مم:يمِ

 
.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلقاب: قمغم هذا اًم٘مقل أهن٤م اًمٗم٤محت٦م، ىمٞمؾ: ٕهن٤م شُمثٜمك ذم اًمّمالة، ومُت٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م، ضم٤مء ذًمؽ  =

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وىمت٤مدة، واحلًـ.

 وىمٞمؾ: ٕهن٤م شُمثٜمك ُمع ُم٤م ُي٘مرأ ُمٕمٝم٤م، ىم٤مًمف اًمّزضّم٤مج.

ٛم٧م إمم ىمًٛملم: ًّ ٟمّمٗمٝم٤م صمٜم٤مء، واًمٜمّمػ أظمر دقم٤مء، يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب  وىمٞمؾ: ٕهن٤م ىُم

الََة سَمْٞمٜمِ  :ىَم٤مَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم » هريرة  ْٛم٧ُم اًمّمَّ ًَ ٌِْدى ٟمِّْمَٗملْمِ  لىَم ٌِْدى َُم٤م ؾَم٠َمَل  ،َوسَملْمَ قَم  .«، ...َوًمَِٕم

 وىمٞمؾ: ٕهن٤م ٟمزًم٧م ُمرشملم، ُمرة سمٛمٙم٦م، وُمرة سم٤معمديٜم٦م، ىم٤مًمف احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ.

طِمٞمِؿ﴾وىمٞمؾ: ٕن يمٚمام ـِ اًمرَّ مْحَ ﴾  -2اًمرمحـ  -8هت٤م ُمثٜم٤مة، وم٘مقًمف ﴿اًمرَّ ـِ ي اًمرطمٞمؿ ﴿َُم٤مًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ

َتِٕملُم﴾   -2ُم٤مًمؽ  -8 ًْ ٤مَك َٟم ٤مَك َٟمْٕمٌُُد َوإِيَّ إي٤مك ٟمًتٕملم ﴿اْهِدَٟم٤م  -2إّي٤مك ٟمٕمٌد  -8يقم اًمّديـ ﴿إِيَّ

ـَ َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمَٚمٞمْ  ِذي اَط اًمَّ َتِ٘مٞمَؿ * رِصَ ًْ اَط اعمُْ َ رصاط  -2اهدٟم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  -8ِٝمْؿ﴾ اًمٍمِّ

٤مًمِّلَم﴾  وٓ  -2همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ  -8اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ﴿هَمػْمِ اعمَْْٖمُْمقِب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

 ."اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب"اًمْم٤مًملم. هذا اًم٘مقل ذيمره اسمـ قم٤مدل ذم 

-81/58ٚم٘مرـمٌل )ًم "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 826-83/817)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر 

ٚم٤ٌمب"( 52    (.385-8/383ٓسمـ طمجر ) "ومتح اًم٤ٌمري"( 388-88/385ٓسمـ قم٤مدل ) "اًمُّ

ومٞمف أنَّ اهلل شمٕم٤ممم أىمًؿ هبذا اًم٘مرآن، وٓ ي٘مًؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إٓ سمٕمٔمٞمٍؿ، وهذا اًم٘مرآن جمٞمٌد: أي:  (8)

 قمٔمٞمٌؿ يمريٌؿ.  

ُق ذم ه٤مشملم أيتلم سمٞم٤مٌن ًمؼميم٦م اًم٘مرآن، وٟمٔمػمه٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  (2) ٤ٌَمَرٌك ُُمَّمدِّ ﴿َوَهَذا يمَِت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ُُم

ِذي سَملْمَ َيَدْيِف﴾ ٤ٌَمَرٌك َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه َأوَم٠َمْٟمُتْؿ ًَمُف ُُمٜمْٙمُِروَن﴾[ وىمقًمف شمٕم٤ممم 92]إٟمٕم٤مم: اًمَّ  ﴿َوَهَذا ِذيْمٌر ُُم

 [.51]إٟمٌٞم٤مء:

سمدائع "( و73) "ي٦ماًمٜمٝم٤م"واًمؼميم٦م: هل يمثرة اخلػم ودواُمف. واعم٤ٌمرك: ُمـ ُأًم٘مل قمٚمٞمف سمريمتف.  

 =( 824-822)ص:"ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"و (3/88) "ومتح اًم٘مدير"( و2/688)"اًمٗمقائد
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ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمِريٌؿ﴾ ]اًمقاىمٕم٦م:  .[77﴿إِٟمَّ

تِل ِهَل َأىْمَقُم﴾ ]اإلهاء:  .(8)[ 9﴿إِنَّ َهَذا اًْمُ٘مْرآَن هَيِْدي ًمِٚمَّ

ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللَِّ َوشمِْٚمـَؽ إَُْمَثـ٤مُل  قًم٤م ُِم ٌٍَؾ ًَمَرَأْيَتُف ظَم٤مؿِمًٕم٤م ُُمَتَّمدِّ  ﴿ًَمْق َأْٟمَزًْمٜم٤َم َهَذا اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم ضَم

ُروَن﴾ ]احلنم: ُٝمْؿ َيَتَٗمٙمَّ هُب٤َم ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَّ (2)[ 28َٟمْيِ
 
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احل٤مصؾ أن اًم٘مرآن ُم٤ٌمرك ىمراءة وقمٛماًل وأضمرًا، حمٙمٛمف وُمتِم٤مهبف، سمام ومٞمف ُمـ سمٞم٤من احلالل  =

 واحلرام، وؿم١مون اعمًٚمٛملم،.. اًمخ.  

يمر ضمؾَّ وقمال ذم هذه أي٦م ذ(: 4/319)"أوقاء اًمٌٞم٤من"ذم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل  (8)

اًمٙمريٛم٦م: أن هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق أقمٔمؿ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م، وأمجٕمٝم٤م جلٛمٞمع اًمٕمٚمقم، 

هيدي ًمٚمتل هل أىمقم. أي اًمٓمري٘م٦م اًمتل هل أؾمد وأقمدل -وآظمره٤م قمٝمدًا سمرب اًمٕم٤معملم ضمؾَّ وقمال 

 ...وأصقب

اًم٘مرآن ُمـ اهلدى إمم ظمػم اًمٓمرق وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أمجؾ اهلل ضمؾَّ وقمال ومٞمٝم٤م مجٞمع ُم٤م ذم 

وأقمدهل٤م وأصقهب٤م، ومٚمق شمتٌٕمٜم٤م شمٗمّمٞمٚمٝم٤م قمغم وضمف اًمٙمامل ٕشمٞمٜم٤م قمغم مجٞمع اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ. ًمِمٛمقهل٤م 

 ...جلٛمٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اهلدى إمم ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 سمٕمْم٤ًم ُمـ هدى اًم٘مرآن ًمٚمٓمريؼ إىمقم، وخلّمتٝم٤م ذم اًمنمح..   صمؿ ذيمر -

قمٚمق ىمدره  ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمٕمٔمام ُٕمر اًم٘مرآن وُمٌٞمٜم٤مً قمٜمد هذه أي٦م:  "ٗمًػمهشم"ذم   اسمـ يمثػم ىم٤مل  (2)

﴿ًَمْق وأٟمف يٜمٌٖمل أن ختِمع ًمف اًم٘مٚمقب وشمتّمدع قمٜمد ؾمامقمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمققمد احلؼ واًمققمٞمد إيمٞمد 

ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللِ قًم٤م ُِم ٌٍَؾ ًَمَرَأْيَتُف ظَم٤مؿِمًٕم٤م ُُمَتَّمدِّ وم٢مذا يم٤من اجلٌؾ ذم همٚمٔمتف  :يأ ﴾َأْٟمَزًْمٜم٤َم َهَذا اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم ضَم

ومٙمٞمػ يٚمٞمؼ  :وىم٤ًموشمف ًمق ومٝمؿ هذا اًم٘مرآن ومتدسمر ُم٤م ومٞمف خلِمع وشمّمدع ُمـ ظمقف اهلل قمز وضمؾ

 سمٙمؿ ي٤م أهي٤م اًمٌنم أن ٓ شمٚملم ىمٚمقسمٙمؿ وختِمع وشمتّمدع ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل وىمد ومٝمٛمتؿ قمـ اهلل أُمره

هُبَ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم  ؟!وشمدسمرشمؿ يمت٤مسمف ُروَن﴾﴿َوشمِْٚمَؽ إَُْمَث٤مُل َٟمْيِ  ...٤م ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيَتَٗمٙمَّ

وىمد يم٤من يقم اخلٓم٦ٌم ي٘مػ إمم  ،عم٤م قمٛمؾ ًمف اعمٜمؼم وىمد صم٧ٌم ذم احلدي٨م اعمتقاشمر أن رؾمقل اهلل 

ًمٞمخٓم٥م  ومٚمام ووع اعمٜمؼم أول ُم٤م ووع وضم٤مء اًمٜمٌل ، ضم٤مٟم٥م ضمذع ُمـ ضمذوع اعمًجد

َـّ  ،ومج٤موز اجلذع إمم ٟمحق اعمٜمؼم ُـّ اجلذع وضمٕمؾ ي ومٕمٜمد ذًمؽ طم  =عم٤م  ،يمام يئـ اًمّمٌل اًمذي يًٙم٧م ئ
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ـَ آَُمٜمُقا وَمَزا ِذي ٤م اًمَّ ُٙمْؿ َزاَدشْمُف َهِذِه إِياَمًٟم٤م وَم٠َمُمَّ ـْ َيُ٘مقُل َأيُّ َدهْتُْؿ ﴿َوإَِذا َُم٤م ُأْٟمِزًَم٧ْم ؾُمقَرٌة وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم

ـَ ذِم  ِذي ٤م اًمَّ وَن * َوَأُمَّ ٌْنِمُ َت ًْ ـِٝمْؿ َوَُمـ٤مشُمقا إِياَمًٟم٤م َوُهْؿ َي ًِ ـ٤م إمَِم ِرضْم ًً ْؿ ِرضْم  ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض وَمَزاَدهْتُ

  .(8)[ 825-823َوُهْؿ يَم٤مومُِروَن﴾ ]اًمتقسم٦م:

ـْ سَمَٚمَغ﴾  ]إٟمٕم٤مم:   .(2)[ 89﴿َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا اًْمُ٘مْرآُن ُْٕٟمِذَريُمْؿ سمِِف َوَُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومٗمل سمٕمض رواي٤مت هذا احلدي٨م ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي سمٕمد  ،يم٤من يًٛمع ُمـ اًمذيمر واًمقطمل قمٜمده =

 .ُمـ اجلذع إيراده: وم٠مٟمتؿ أطمؼ أن شمِمت٤مىمقا إمم رؾمقل اهلل 

ًمق ؾمٛمٕم٧م يمالم اهلل وومٝمٛمتف خلِمٕم٧م  اًمٙمريٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م اجل٤ٌمل اًمّمؿّ  أي٦موهٙمذا هذه 

ْت  ومٙمٞمػ سمٙمؿ وىمد ؾمٛمٕمتؿ وومٝمٛمتؿ؟ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم :ٞمتفوشمّمدقم٧م ُمـ ظمِم َ ﴿َوًَمْق َأنَّ ىُمْرآًٟم٤م ؾُمػمِّ

َؿ سمِِف اعمَْْقشَمك﴾  ٤ٌَمُل َأْو ىُمٓمَِّٕم٧ْم سمِِف إَْرُض َأْو يُمٚمِّ وىمد شم٘مدم أن ُمٕمٜمك ذًمؽ  ،ي٦مٔا [48]اًمرقمد:سمِِف اجْلِ

َج٤مَرِة عمََ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،أي ًمٙم٤من هذا اًم٘مرآن ـَ احْلِ ُؼ ﴿َوإِنَّ ُِم ٘مَّ ُر ُِمٜمُْف إهَْن٤َمُر َوإِنَّ ُِمٜمَْٝم٤م عم٤ََم َيِمَّ ٤م َيَتَٗمجَّ

ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللَِّ﴾  [..اًمخ.   73]اًمٌ٘مرة: وَمَٞمْخُرُج ُِمٜمُْف اعم٤َْمُء َوإِنَّ ُِمٜمَْٝم٤م عم٤ََم هَيٌُِْط ُِم

وشمّمدي٘مف ذم ه٤مشملم أيتلم اًمٙمريٛمتلم سمٞم٤من ًمثٛمرة اًم٘مرآن وومقائده، وأن اعم١مُمـ يزداد إيامٟمف سم٘مراءشمف  (8)

 واًمٕمٛمؾ سمف، وأُم٤م اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض ومتزيدهؿ طمنة إمم طمنهتؿ، وظم٤ًمرة إمم ظم٤ًمرهتؿ.

وىمراءة اًم٘مرآن ُمـ أضمّؾ وأقمٔمؿ إقمامل اًمّم٤محل٦م، وم٤مإليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، 

ـَ ﴿إِٟمَّاَم اعم١ُْمْ ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م واًمٕمٛمؾ اًمًٞمئ، ًمألدًم٦م اًمٙمثػمة ذم ذًمؽ، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي ُِمٜمُقَن اًمَّ

ِْؿ َيَتقَ  ْؿ إِياَمًٟم٤م َوقَمغَم َرهبِّ ْؿ َوإَِذا شُمٚمَِٞم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ آَي٤مشُمُف َزاَدهْتُ ُٚمقَن﴾إَِذا ُذيمَِر اهللَُّ َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُ  يمَّ

ـَ آَُمٜمُقا إِياَمًٟم٤م﴾[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 2]إٟمٗم٤مل: ِذي َرَأى ﴿َوعم٤ََّم  [، وىمقًمف شمٕم٤ممم48]اعمدصمر: ﴿َوَيْزَداَد اًمَّ

إِياَمًٟم٤م  َوَرؾُمقًُمُف َوَُم٤م َزاَدُهْؿ إَِّٓ  اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إطَْمَزاَب ىَم٤مًُمقا َهَذا َُم٤م َوقَمَدَٟم٤م اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف َوَصَدَق اهللُ

ٚمِٞماًم﴾ ًْ  [، وقمغم هذا أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.22]إطمزاب: َوشَم

ـْ سَمَٚمَغ﴾ أي: ي٤م أهؾ ُمٙم٦م. وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ُْٕٟمِذَريُمْؿ سمِِف﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم (2) اظمتٚمػ اعمٗمنون ومٞمٝم٤م  ﴿َوَُم

 قمغم صمالصم٦م أىمقال:

ـْ سَمَٚمَغ﴾اًم٘مقل إول:  أي: ُمـ سمٚمٖمف اًم٘مرآن ُمـ اًمٕمرب واًمَٕمَجؿ، وىمٞمؾ: ُمـ اًمث٘مٚملم، وىمٞمؾ:  ﴿َوَُم

 = سمٚمٖمف اًم٘مرآن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
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ـَ َوضَم٤مِهْدُهْؿ سمِِف ضِمَٝم٤مدً    .(8)[ 52ا يَمٌػًِما﴾ ]اًمٗمرىم٤من:﴿وَماَل شُمٓمِِع اًْمَٙم٤مومِِري

ــٚمِِٛملَم﴾  ًْ ــى ًمِْٚمُٛم ــ٦ًم َوسُمنْمَ  َوُهــًدى َوَرمْحَ
ٍ
ء ــ٤م ًمُِٙمــؾِّ َرْ ٌَْٞم٤مًٟم

ــ٤مَب شمِ ــَؽ اًْمٙمَِت ــ٤م قَمَٚمْٞم ًْمٜمَ ﴿َوَٟمزَّ

(2)[ 89]اًمٜمحؾ:
 
.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ سَمَٚمَغ﴾اًم٘مقل اًمث٤مِّن:  =  أي: وُمـ سمٚمغ احلُُٚمؿ، سمٛمٕمٜمك: ٕٟمذر اًمذي سمٚمغ احلُُٚمؿ. ﴿َوَُم

ـْ سَمَٚمَغ﴾اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:   أي: ٕٟمذريمؿ سمف، وًمٞمٜمذريمؿ اًمذي سمٚمٖمف اًم٘مرآن. ﴿َوَُم

 وأىمقى إىمقال قمٜمدي: هق اًم٘مقل إول.  

 (.468-6/467)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 8/66)"اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب"اٟمٔمر 

إمم اًم٘مرآن، إمم ُمـ يٕمقد؟ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: يٕمقد  ﴿سمِِف﴾اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم قمقد اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف  (8)

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إمم اإلؾمالم، وىم٤مل اًمٌٕمض أظمر: إمم اًمًٞمػ. واًمّمحٞمح: اًم٘مقل إول. اٟمٔمر 

 (.3/819ًمٚمِمقيم٤مِّن ) "ومتح اًم٘مدير"

﴾اظمتٚمػ  أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمقًمف  (2)
ٍ
ء ٌَْٞم٤مًٟم٤م ًمُِٙمؾِّ َرْ

هؾ هق قمغم قمٛمقُمف؟ قمغم ىمقًملم:    اًم٘مقل  ﴿شمِ

﴿ِريٌح د سمف اخل٤مص، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمـ ريح قم٤مد إول: ًمٞمس قمغم قمٛمقُمف، سمؾ هق ُمـ اًمٕم٤مم اعمرا

﴾*  ومِٞمَٝم٤م قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ 
ٍ
ء ُر يُمؾَّ َرْ [، وُمٕمٚمقم أهن٤م َل شمّدُمر اًمًامء 25-23]إطم٘م٤مف: شُمَدُمِّ

 وإرض، وإٟمام دُمرت شمٚمؽ اًمٌ٘م٤مع اًمتل شمًٙمٜمٝم٤م قم٤مد.

﴾وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 
ٍ
ء ٌَْٞم٤مًٟم٤م ًمُِٙمؾِّ َرْ

 ٟمف.أي: ًمٙمؾ رء صحت٤مضمقن إمم ذيمره وسمٞم٤م ﴿شمِ

اًم٘مقل اًمث٤مِّن: أي٦م شمٌ٘مك قمغم قمٛمقُمٝم٤م، واعمراد أن يمؾ رء ُذيمر جمٛمالً وُمٗمّماًل، ومام أمجؾ ذم 

ؾ ذم ُمقوع آظمر ُمٜمف، أو ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ؾمقُل وَمُخُذوُه ﴿اًم٘مرآن وم٘مد وُمّمِّ َوَُم٤م َآشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 [.7]احلنم: ﴾َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا

ن: أقمٜمل: ُمـ طمٞم٨م أٟمف ُم٤م ُمـ رء صحت٤مج اًمٜم٤مس إمم سمٞم٤مٟمف وُمٕمرومتف ُمـ أُمقر واًم٘مقٓن صحٞمح٤م

اًمنميٕم٦م إٓ هق ُمقضمقد ذم اًمٙمت٤مب، إُم٤م جمٛمؾ ومّّمٚمتف اًمًٜم٦م، واًمًٜم٦م وطمٌل، وإُم٤م جمٛمؾ سمٞمٜمف 

اًمٙمت٤مب وومّّمٚمف ذم ُمقوع آظمر، ومام ُمـ ُم٠ًمًم٦م ذقمٞم٦م إٓ وهل ُمقضمقدة ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ٟمّم٤ًم 

 = ًمزوُم٤ًم، أو اؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم.  أو إمج٤مًٓ، شمْمٛمٜم٤ًم، أو
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ـَ اًْمٙمَِت٤مِب َوُُمٝمَ  ٤َم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم
ىًم٤م عمِ ْٞمِٛمٜمًـ٤م قَمَٚمْٞمـِف وَمـ٤مطْمُٙمْؿ ﴿َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمٙمَِت٤مَب سم٤ِمحْلَؼِّ ُُمَّمدِّ

 .(8)[ 38سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سماَِم َأْٟمَزَل اهللَُّ﴾ ]اعم٤مئدة:

صـغم اهلل قمٚمٞمـف –واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمّمدر اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل سُمٕمـ٨م هبـ٤م حمٛمـد     

ٌِْدِه ًمَِٞمُٙمقاهلل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، ىم٤مل  -وؾمٚمؿ َل اًْمُٗمْرىَم٤مَن قَمغَم قَم ِذي َٟمزَّ ٤ٌَمَرَك اًمَّ َن ًمِْٚمَٕم٤معَملَِم شمٕم٤ممم ﴿شَم

ِْؿ  ،[8َٟمِذيًرا﴾ ]اًمٗمرىم٤من: ُٚماَمِت إمَِم اًمٜمُّقِر سم٢ِمِْذِن َرهبِّ ـَ اًمٔمُّ ﴿يمَِت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ًمُِتْخِرَج اًمٜم٤َّمَس ُِم

اِط اًْمَٕمِزيِز احْلَِٛمٞمِد * اهللِ اَمَواِت َوَُم٤م ذِم إَْرِض َوَوْيٌؾ ًمِٚمْ  إمَِم رِصَ ًَّ ِذي ًَمُف َُم٤م ذِم اًم ـْ اًمَّ ـَ ُِم َٙم٤مومِِري

 [.2-8قَمَذاٍب ؿَمِديٍد﴾ ]إسمراهٞمؿ:

يمام ىمرره اًم٘مـرآن، ىمـ٤مل  -أيْم٤مً –ُمّمدر شمنميع  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وؾمٜم٦م اًمٜمٌل     

ؾُمـقَل وَمَ٘مـْد َأـَمـ٤مَع اهللَ ـِع اًمرَّ
ـْ ُيٓمِ ـْ شَمـَقممَّ وَمـاَم َأْرؾَمـْٚمٜم٤َمَك قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ طَمِٗمٞمًٔمـ٤م﴾  اهلل شمٕم٤ممم ﴿َُم َوَُمـ

ـْ 81]اًمٜم٤ًمء: [، ﴿ َوَُم٤م 46َيْٕمِص اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾَّ َواَلًٓ ُُمٌِٞمٜم٤ًم﴾ ]إطمزاب: [، ﴿َوَُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ وٟمٔمػم هذه أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم =
ٍ
ء ـْ َرْ ـْمٜم٤َم ذِم اًْمٙمَِت٤مِب ُِم [: اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 48]إٟمٕم٤مم: ﴿َُم٤م وَمرَّ

 ذم اًمٙمت٤مب ُم٤م هق؟

 وم٘مٞمؾ: اًمٚمقح اعمحٗمقظ، وىمٞمؾ: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمّمقاب اًم٘مقل إول. 

اجل٤مُمع "( ُمٝمٌؿ ضمدًا 436-4/445)"أوقاء اًمٌٞم٤من"( 38-31)ص: "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ"اٟمٔمر 

 (.838-82/831)"اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب"( 6/485)"ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن

 شمٗمًػٌم ـمٞم٥م هلذه أي٦م، ومٚمػماضمع. ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم  (8)

*شمتٛم٦م: وًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ أؾمامٌء وأوص٤مٌف، أوصٚمٝم٤م اًمزريمٌم إمم اصمٜملم ومخًلم اؾماًم ووصٗم٤ًم، 

اًمٕمروم٤من سمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم قمٚمقم إُمت٤مع ذوي "وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح، واٟمٔمر  

 (.888-815)ص:"اًم٘مرآن
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ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمْـُف وَمـ٤مٟمَتُٝمقا﴾ ]احلنمـ:  ٌُّـقَن اهلل7َآشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ
  [، ﴿ىُمـْؾ إِْن يُمٜمْـُتْؿ حُتِ

ٌُْٙمُؿ اهللُ ٌِ ٌُِٕمقِِّن صُحْ  .(8)[ 48ُٙمْؿ َواهللَُّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ﴾ ]آل قمٛمران:َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسمَ  وَم٤مشمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنَّ ذع اهلل اعم٤ٌمرك ُمٌٜم٤مه قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع، وٓ إمج٤مع إٓ سمدًمٞمؾ، وإُم٦م ٓ دمتٛمع  (8)

 قمغم والًم٦م.

ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل ، وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم أُم٤م اًمٙمت٤مب: وم٠مدًمتف يمثػمة ضمدًا، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ  ﴿اشمَّ

ُروَن﴾إِ  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ ُٙمْؿ َوٓ شَمتٌَُِّٕمقا ُِم ـْ َرسمِّ  [، وىمقًمف شمٕم٤ممم4]إقمراف: ًَمْٞمُٙمْؿ ُِم

٤ٌَمِب﴾ َر ُأوًُمق إًَْم ُروا آَي٤مشمِِف َوًمَِٞمَتَذيمَّ سمَّ ٤ٌَمَرٌك ًمَِٞمدَّ [، وىمقًمف شمٕم٤ممم 29]ص: ﴿يمَِت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ُُم

ُ٘مقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقَن﴾ ﴿َوَهَذا يمَِت٤مٌب  ٌُِٕمقُه َواشمَّ ٤ٌَمَرٌك وَم٤مشمَّ  [.855]إٟمٕم٤مم: َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ُُم

 ذم صٗم٦م طمج٦م اًمٜمٌل  (، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 8288وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ـْ شَمِْمٚمُّقا سَمْٕمَدُه إِِن اقْمَتَّمْٛمُتْؿ سمِِف يمِت٤َم» وومٞمف: ىم٤مل   .«َب اهللَِوىَمْد شَمَريْم٧ُم ومِٞمُٙمْؿ َُم٤م ًَم

سملم ُمٙم٦م  سمامء يدقمك مخ٤مً  ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ٌمً  يقُم٤مً  ىم٤مم رؾمقل اهلل ىم٤مل:  وقمـ زيد سمـ أرىمؿ 

٤م سَمْٕمدُ » صمؿ ىم٤مل  ،ووقمظ وذيمر ،وأصمٜمك قمٚمٞمف ،ومحٛمد اهلل ،واعمديٜم٦م ٤َم اًمٜم٤َّمُس وَم٢مِٟمَّاَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ  :َأُمَّ َأَٓ َأهيُّ

هُلاَُم يمَِت٤مُب اهللِ :َأَٟم٤م شَم٤مِرٌك ومِٞمُٙمْؿ صَمَ٘مَٚملْمِ وَ  ،وَم٠ُمضِمٞم٥َم  َرؾُمقُل َريبِّ  ُيقؿِمُؽ َأْن َي٠ْميِت   ،ومِٞمِف اهْلَُدى َواًمٜمُّقرُ  َأوَّ

ُٙمقا سمِفِ  ًِ ... رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ومح٨م قمغم يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف «وَمُخُذوا سمِٙمَِت٤مِب اهللَِّ َواؾْمَتْٛم

ـِ اؾْمتَ » (،   وذم ًمٗمظ ًمف 2318) َؽ سمِِف َوَأظَمَذ سمِِف يَم٤مَن قَمغَم اهْلَُدىيمَِت٤مُب اهللَِّ ومِٞمِف اهْلَُدى َواًمٜمُّقُر َُم ًَ  ،ْٛم

ـْ َأظْمَٓم٠َمُه َوؾَّ   .«َوَُم

ٌُْؾ اهللِ ،يمَِت٤مُب اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ...»وذم ًمٗمظ ًمف أيْم٤ًم  ٌََٕمُف يَم٤مَن قَمغَم اهْلَُدى ُهَق طَم ـِ اشمَّ ـْ شَمَريَمُف يَم٤مَن  ،َُم َوَُم

 .«قَمغَم َواَلًَم٦مٍ 

، وُمٜمٝم٤م: ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ نميع، ٕدًم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ وأُم٤م اًمًٜم٦م: ومٝمل اعمّمدر اًمث٤مِّن ًمٚمت

ـِ اهْلََقى * إِْن ُهَق إَِّٓ  ٟمٌٞمٜم٤م  [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 3-4﴾ ]اًمٜمجؿ:َوطْمٌل ُيقطَمك ﴿َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم

ِذي جَيُِدوَٟمفُ ﴿ لَّ اًمَّ ِلَّ إُُمِّ ؾُمقَل اًمٜمٌَّ ـَ َيتٌَُِّٕمقَن اًمرَّ ِذي  ِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ ِ ٟمتَّْقَراِة َواإلِ َُمْٙمتُقسًم٤م قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًم اًمَّ

ُهؿْ  سم٤ِمعمَْْٕمُروف ٤ٌَمئ٨َِم َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إرِْصَ ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اخْلَ ٤ٌَمِت َوصُحَرِّ ٞمِّ ـْ اعمُْٜمَٙمِر َوصُحِؾُّ هَلُْؿ اًمٓمَّ  َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

ُروهُ َوإهَْمالَ  ـَ آَُمٜمُقا سمِِف َوقَمزَّ ِذي تِل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ وَم٤مًمَّ ِذي ُأٟمِزَل َُمَٕمُف  َل اًمَّ ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًمَّ وُه َواشمَّ َوَٟمٍَمُ

ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللََّ [، 857-856: إقمراف﴾ ]ُأْوًَمئَِؽ ُهْؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ  ِذي ٤َم اًمَّ  =وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿َي٤م َأهيُّ
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 ومَ  =
ٍ
ء ؾُمقَل َوُأْوزِم إَُْمِر ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمتُْؿ ذِم َرْ ؾُمقِل إِْن يُمٜمُتْؿ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ وُه إمَِم اهللَِّ َواًمرَّ ُردُّ

ـُ شَم٠ْمِوياًل﴾ ] ًَ ﴿وَمْٚمَٞمْحَذِر [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 59: اًمٜم٤ًمءشُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم أظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْم

ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب  ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي  وىم٤مل شمٕم٤ممم، [64]اًمٜمقر: َأًمِٞمٌؿ﴾اًمَّ

ِف َُم٤م َ َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ ٌَلمَّ ؾُمقَل ُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م شَم َقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف شم﴿َوَُمـ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ

 .[885ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مءْت َُمِّمػمًا﴾ ]اًمٜم٤ًمء: 

٤م » رؾمقل اهللل ىم٤م، وومٞمف: سمـ قمٌد اهلل قمـ ضم٤مسمر (، 867وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) َأُمَّ

ٍد، َوَذُّ إُُُمقِر حُمَْدصَم٤مهُت٤َم، َويُمؾُّ   سمِْدقَم٦ٍم سَمْٕمُد: وَم٢مِنَّ ظَمػْمَ احْلَِدي٨ِم يمَِت٤مُب اهللَِّ، َوظَمػْمُ اهْلَُدى ُهَدى حُمَٛمَّ

   احلدي٨م. «َواَلًَم٦مٌ 

َدقُمقِِّن َُم٤م »ىم٤مل   اًمٜمٌل قمـ ،  قمـ أيب هريرة(، 7288وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ْؿ َواظْمتاَِلومِِٝمْؿ قَمغَم َأْٟمٌَِٞم٤مئِِٝمْؿ وَم٢مَِذا هَنَْٞمُتُٙمْؿ  ١َماهِلِ ًُ ٌَْٚمُٙمْؿ سمِ ـْ يَم٤مَن ىَم  شَمَريْمُتُٙمْؿ إِٟمَّاَم َهَٚمَؽ َُم
ٍ
ء ـْ َرْ قَم

ٌُقُه َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ 
 .«وَم٤مضْمَتٜمِ

 ًم٘مرآن قمغم أرسمع طم٤مٓت:*واًمًٜم٦م ُمع ا

شم٠ميت سمنمع ُمٜمٗمرد ًمٞمس  -4شم٠ميت ُمقاوم٘م٦م ًمٚم٘مرآن.   -2ُمٌٞمٜم٦م وُمقوح٦م وُمٗمّنة ًمٚم٘مرآن.  -8

 وشم٠ميت ٟم٤مؾمخ٦م ًمٚم٘مرآن قمغم اًمّمحٞمح، وىمد سمٞمَّٜم٤َّم يمؾَّ ذًمؽ ذم اًمنمح. -3ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمف ذم اًم٘مرآن. 

٤مع إٓ سمدًمٞمؾ، وٓ وأُم٤م اإلمج٤مع: ومٝمق طمج٦م ُمٕمٛمقل سمف، قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٓ يٙمقن اإلمج

دمتٛمع هذه إُم٦م قمغم والًم٦م، وٓ دمقز خم٤مًمٗمتف، وٓ ضمحده، يمام سمّٞمٜم٤ّمه ذم اًمنمح، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ؾُمقَل  ُيَِم٤مىِمِؼ  ﴿َوَُمـ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِمـ اًمرَّ ٌَلمَّ فِ  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَم َقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف شمَُم٤م َ ُٟمَقًمِّ

٦ًم َوؾَمًٓم٤م ًمَِتُٙمقُٟمقا ، وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿[885: اًمٜم٤ًمء] ﴾َؿ َوؾَم٤مءْت َُمِّمػماً ضَمَٝمٜمَّ  َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُمَّ

ؾُمقُل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا  [.834﴾ ]اًمٌ٘مرة:ؿُمَٝمَداَء قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َوَيُٙمقَن اًمرَّ

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  (، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 8/886)"اعمًتدرك"ذم  وروى اإلُم٤مم احل٤ميمؿ 

تِل قَمغَم َواَلًَم٦ٍم َأسَمَدًا، َوَيُد اهللِ قَمغَم اجلاََمقَم٦مِ »  اهلل  وهق طمدي٨م صحٞمح.  «َٓ جَيٛمُع اهللُ ُأُمَّ

ًمٚمرازي  "اعمحّمقل"( 8/249( )8/228( )8/871ًممُمدي ) "اإلطمٙم٤مم"واٟمٔمر  

ًمٚمزريمٌم  "اًمٌحر اعمحٞمط"( 8/343ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ) "اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف"( 4/891)

 =ًمٚمجٞمزاِّن  "ُمٕم٤مَل أصقل اًمٗم٘مف"( 271-89/269)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 3/548-531)



ٞمُؼ احلٌَػِم 
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ٓسمـ  "اًمتح٘مٞم٘م٤مت ذم ذح اًمقرىم٤مت"( 219-216)ص:"إمج٤مقم٤مت إصقًمٞملم"( 884)ص: =

 (.857ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص: "ذح ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت"( 317ىم٤مران )ص:
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() 

ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مـدر  -(2)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –ول ُم٤م ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل أ( 8)ٟمزل اًم٘مرآن     

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمْٞمَٚمـ٦ِم اًْمَ٘مـْدِر﴾ ]اًم٘مـدر: شمٕم٤ممماهلل ذم رُمْم٤من، ىم٤مل  ـ٤م َأٟمْ 8﴿إِٟمَّ َزًْمٜمَـ٤مُه ذِم ًَمْٞمَٚمـ٦ٍم [، ﴿إِٟمَّ

ـَ * ومِٞمَٝم٤م ُيْٗمَرُق يُمؾُّ َأُْمـٍر طَمٙمِـٞمٍؿ﴾ ]اًمـدظم٤من: ٤ٌَمَريَم٦ٍم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ُُمٜمِْذِري [، ﴿ؿَمـْٝمُر َرَُمَْمـ٤مَن 3-4ُُم

ـَ اهْلَُدى َواًْمُٗمْرىَم٤مِن﴾ ]اًمٌ٘مرة: ِذي ُأْٟمِزَل ومِٞمِف اًْمُ٘مْرآُن ُهًدى ًمِٚمٜم٤َّمِس َوسَمٞمِّٜم٤َمٍت ُِم  .(4)[ 885اًمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسمتف، وٟمزل ُمـ ُمٙم٤من يمذا: طمط ُمٕمٜمك اًمٜمزول ذم إصؾ: هق اٟمحٓم٤مط ُمـ قمٚمق، ُي٘م٤مل: ٟمزل قمـ د (8)

 (.799)ص:"ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن"رطمٚمف ومٞمف...اًمخ. 

واًمٜمزول واًمتٜمزيؾ اًمذي شمٕم٘مٚمف اًمٕم٘مقل وشمٕمرومف اًمٗمٓمر: هق وصقل اًمٌمء ُمـ أقمغم إمم أؾمٗمؾ ا.هـ 

  (.68( ومّمؾ رىمؿ )835ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص: "اًمتٌٞم٤من ذم أىم٤ًمم اًم٘مرآن"

( 4/8811)"خمتٍم اًمّمقاقمؼ"و (257-237و82/888)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى "واٟمٔمر 

 .(227ٓسمـ ظمزيٛم٦م )ص: "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"و

ٍد  (2)  يمام سملمَّ اهلل ذًمؽ يمثػمًا، وىمد ذيمرٟم٤م أدًم٦م يمثػمة قمغم ذًمؽ، ُمٜمٝم٤م:اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م حمٛمَّ

ُف ًَمَتٜمِْزيُؾ َربِّ اًْمَٕم٤معمَلِمَ  ىم٤مل شمٕم٤ممم وُح إَُِملُم  ﴿َوإِٟمَّ ـَ * َٟمَزَل سمِِف اًمرُّ ـَ اعمُْٜمِْذِري ﴾ * قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُِم

َل قَمَٚمٞمَْؽ اًْمٙمَِت٤مَب سم٤ِمحْلَؼِّ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف َوَأْٟمَزَل اًمتَّْقَراَة َواإِلْٟمِجٞمَؾ﴾ ﴿َٟمزَّ ]آل  ُُمَّمدِّ

َل قَمغَم َرؾُمقًمِِف [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 4قمٛمران: ِذي َٟمزَّ ـَ آَُمٜمُقا آُِمٜمُقا سم٤ِمهللَِّ َوَرؾُمقًمِِف َواًْمٙمِت٤َمِب اًمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأهيُّ

ـْ يَ  ٌُْؾ َوَُم ـْ ىَم ِذي َأْٟمَزَل ُِم ئَِٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمٚمِِف َواًْمَٞمْقِم أظِمِر وَمَ٘مْد َوؾَّ ْٙمُٗمْر سم٤ِمهللَِّ َوَُمالَ َواًْمٙمَِت٤مِب اًمَّ

ٌِْدِه ًمَِٞمُٙمقَن ًمِْٚمَٕم٤معملََِم [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 846]اًمٜم٤ًمء: سَمِٕمٞمًدا﴾ ًٓ َوالَ  َل اًْمُٗمْرىَم٤مَن قَمغَم قَم ِذي َٟمزَّ ٤ٌَمَرَك اًمَّ ﴿شَم

ًْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ اًْمُ٘مْرآَن شَمٜمِْزيالً ﴿إِٟم٤َّم ٟمَ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 8]اًمٗمرىم٤من: َٟمِذيًرا﴾ ـُ َٟمزَّ  [.24]اإلٟم٤ًمن: ﴾ْح

 ومٞمف أنَّ اًم٘مرآن َٟمَزَل مجٚم٦ًم إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، ويم٤من ٟمزوًمف ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك. (4)

 ، طملم ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، يمام سمّٞمٜم٤َّم ذًمؽ ذم اًمنمح. وسُمٕم٨م رؾمقل اهلل 

اًمًػمة "( 7-9/6)"ومتح اًم٤ٌمري"( 875-85/865ٓ سمـ قمٌد اًمؼم ) "اًمتٛمٝمٞمد"اٟمٔمر 

 (.78-8/77)"زاد اعمٕم٤مد"( 8/878)"اًمٜمٌقي٦م
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أول ُم٤م أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن أرسمٕملم ؾمٜم٦م قمـغم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمٜمٌل  ويم٤من قمٛمر   

وقمٓمـ٤مء وؾمـٕمٞمد سمــ اعمًـٞم٥م  اعمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمد روي قمــ اسمــ قمٌـ٤مس 

 .(8)يٙمقن هب٤م سمٚمقغ اًمرؿمد، ويمامل اًمٕم٘مؾ، وُت٤مم اإلدراك هل اًمتل وهمػمهؿ. وهذه اًمًـ 

ضمؼميـؾ،  -صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ-اًمٜمٌل  واًمذي ٟمزل سم٤مًم٘مرآن ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم إمم    

ُف ًَمَتٜمِْزيُؾ َربِّ اًْمَٕم٤معَملِمَ  قمـ اًم٘مرآن أطمد اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم اًمٙمرام، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم * َٟمَزَل سمِِف  ﴿َوإِٟمَّ

وُح إَُِملُم  ـَ * قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُمِ اًمرُّ ٤مٍن قَمـَريِبٍّ ُُمٌِـلٍم﴾ ]اًمِمـٕمراء: ـَ اعْمُٜمِْذِري ًَ
-894* سمِٚمِ

893-895] (2) .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طمٞمٜمام ُأٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن أرسمٕملم ؾمٜم٦م، وهل ؾمٜم٦م ُمٌٕمثف قمٚمٞمف اًمّمالة  يم٤من قمٛمر اًمٜمٌل  (8)

واًمًالم، هذا اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء، وٟمصَّ قمٚمٞمف أيمثر ُمـ واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، اؾمتدًٓٓ 

أٟمزل قمغم  :ىم٤مل( 2458( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4858قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )  سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 ،... اًمخ.سمـ أرسمٕملماوهق  رؾمقل اهلل 

 (.2458( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4912... اًمخ. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) سمٕم٨م رؾمقل اهلل  وذم ًمٗمٍظ:

 (.2437قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس وضم٤مء سمٜمحقه قمـ 

 (.4537،4538خ٤مري سمرىمؿ )قمٜمد اًمٌ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وقمـ 

وٟمزول اًم٘مرآن قمٚمٞمف، يم٤من يقم آصمٜملم، حلدي٨م أيب ىمت٤مدة  واشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُمٌٕمثف 

ؾُمئؾ قمـ صقم يقم  (، أن رؾمقل اهلل 8862ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) إٟمّم٤مري 

 .«ومِٞمِف ُوًمِدُت، َوومِٞمِف ُأٟمِزَل قَمكمَّ »آصمٜملم؟ وم٘م٤مل 

اًمًػمة "ذم  (، واحل٤مومظ اسمـ يمثػم 8/77)"زاد اعمٕم٤مد" ذم ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م 

 (. 8/878)"اًمٜمٌقي٦م

ُل ىَم٤مًُمقا إِٟمَّاَم َأْٟم٧َم ُُمْٗمؽَمٍ سَمْؾ وُمـ إدًم٦م:  (2) ًْمٜم٤َم آَي٦ًم َُمَٙم٤مَن آَي٦ٍم َواهللَُّ َأقْمَٚمُؿ سماَِم ُيٜمَزِّ ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿َوإَِذا سَمدَّ

ًَمُف ُروُح  ى  َأيْمَثُرُهْؿ َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن * ىُمْؾ َٟمزَّ ـَ آَُمٜمُقا َوُهًدى َوسُمنْمَ ِذي ٧ٌَِّم اًمَّ ـْ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ًمُِٞمَث  =اًْمُ٘مُدِس ُِم
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ٚمِِٛملَم﴾ ]اًمٜمحؾ: = ًْ ًَمُف قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ شمٕم٤ممم وىم٤مل ، [812-818ًمِْٚمُٛم ُف َٟمزَّ يَؾ وَم٢مِٟمَّ ؼْمِ ا جِلِ ـْ يَم٤مَن قَمُدو  ﴿ىُمْؾ َُم

ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف َوُهدً  ى ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم﴾ ]اًمٌ٘مرة:سم٢ِمِْذِن اهللَِّ ُُمَّمدِّ  [.  97ى َوسُمنْمَ

 "اًمؼمه٤من" (82/98)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"، ( قمٜمد آي٦م اًمِمٕمراء6/481)"إوقاء" اٟمٔمر

 (.8/229ًمٚمزريمٌم )

 *وم٤مئدة: ُمراشم٥م اًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م اًمٙمت٤مسم٦م واإلٟمزال واًمتٜمزيؾ:

 إومم: يُمت٥َِم ىمٌؾ إٟمزاًمف ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ. 

 مم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م. اًمث٤مٟمٞم٦م: إٟمزاًمف مجٚم٦م إ

 اًمث٤مًمث٦م: شمٙمّٚمؿ اهلل سمف، وؾمامع ضمؼميؾ ُمٜمف. 

 ُمٜمف. اًمراسمٕم٦م: ٟمزول ضمؼميؾ سمف، وؾمامع اًمٜمٌل 

 (.827-826و82/85)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر 

 :*ُم٠ًمًم٦م: يمٞمٗمٞم٦م شمٌٚمٞمغ اًمقطمل اًم٘مرآَن ًمٚمٜمٌل 

 وطمل اهلل ًمرؾمٚمف. -2وطمل اهلل عمالئٙمتف  -8اًمقطمل ٟمققم٤من: 

إحت٤مف ذوي اًمٗمْمؾ واإليامن سمٌٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمزول "اعم٠ًمًم٦م ذم يمت٤ميب وىمد شمٙمٚمٛم٧ُم قمغم هذه 

 سمام يٖمٜمل قمـ إقم٤مدشمف هٜم٤م. -ين اهلل ـمٌٕمف- "اًم٘مرآن

اًمذي ٟمريده ذم هذا اعمقوقع، وهق وطمل اهلل ًمرؾمٚمف، ومقطمل اهلل  -إن ؿم٤مء اهلل–وؾم٠مذيمر هٜم٤م 

 ًمرؾمٚمف قمغم طم٤مًمتلم:

 وطمٞمف ًمرؾمٚمف سمٖمػم واؾمٓم٦م. -2وطمٞمف ًمرؾمٚمف سمقاؾمٓم٦م  -8

أُم٤م إومم: وطمٞمف ًمرؾمٚمف سمقاؾمٓم٦م، واًمقاؾمٓم٦م: ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد يم٤من ضمؼميؾ ي٠ميت إمم 

 ويقطمل إًمٞمف، سم٢مطمدى أرسمع طم٤مٓت: اًمٜمٌل 

ي٠مشمٞمف ضمؼميؾ سمّمقت ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اجلرس، وهل أؿمد طم٤مًم٦م قمٚمٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف  -8

قطمل، قمغم ُم٤م يٚم٘مك قمٚمٞمف ُمـ اًم قمٚمٞمف، وهذا اًمّمقت اًمِمديد ًمؽميمٞمز ذهـ اًمٜمٌل 

 ومػمؾمخ ُم٤م يٚم٘مٞمف قمٚمٞمف ضمؼميؾ ذم ىمٚمٌف طمٗمٔم٤ًم وومٝماًم. وؾمٞم٠ميت ذيمر اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.

ي٠مشمٞمف ضمؼميؾ ُمتٛمثالً سمرضمٍؾ ذم صقرة سمنم ، وهذه احل٤مًم٦م أظمػ ُمـ إومم، ومٝمق قمٜمدُم٤م ي٠مشمٞمف  -2

قمٚمٞمف –، وي٠مٟمس قمٜمد ؾمامقمف ُمـ رؾمقل اًمقطمل قمغم صقرة سمنم يًت٠مٟمس سمف اًمٜمٌل 

 = ٜم٤من اإلٟم٤ًمن ٕظمٞمف اإلٟم٤ًمن.، ويٓمٛمئـ إًمٞمف اـمٛمئ-اًمًالم
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(، قمـ قم٤مئِم٦م 2444( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2ودًمٞمؾ هذه احل٤مًم٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م، ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) =

يمٞمػ  !وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ؾم٠مل رؾمقل اهلل  أن احل٤مرث سمـ هِم٤مم  أّم اعم١مُمٜملم 

ُه قَمكَمَّ  ،جْلََرسِ َأطْمَٞم٤مًٟم٤م َي٠ْمشمِٞمٜمِل ُِمْثَؾ َصْٚمَّمَٚم٦ِم ا» وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل  ،َوُهَق َأؿَمدُّ

 «َوَأطْمَٞم٤مًٟم٤م َيَتَٛمثَُّؾ زِم اعمََْٚمُؽ َرضُماًل وَمٞمَُٙمٚمُِّٛمٜمِل وَم٠َمقِمل َُم٤م َيُ٘مقُل  ،وَمُٞمْٗمَّمُؿ قَمٜمِّل َوىَمْد َوقَمْٞم٧ُم قَمٜمُْف َُم٤م ىَم٤مَل 

وًم٘مد رأيتف يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ذم اًمٞمقم اًمِمديد اًمؼمد ومٞمٗمّمؿ قمٜمف وإن ضمٌٞمٜمف  :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

 .تٗمّمد قمرىم٤مً ًمٞم

( وُمٕمٛمر 8/829)"اعمّمٜمػ"اًمٜمٗم٨م ذم اًمروع، وهق اًم٘مٚم٥م، روى اإلُم٤مم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  -4

( وهمػممه٤م، قمـ أيب أُم٤مُم٦م 21811)"ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"يمام ذم  "ضم٤مُمٕمف"سمـ راؿمد ذم 

٤ًم ًَمـ َُتقَت » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   ًَ إِنَّ ُروَح اًمُ٘مُدِس ىَمد َٟمَٗم٨َم ذِم َروقِمل أنَّ َٟمٗم

زق طمتَّ  َـّ َأطمَديَمؿ اؾمتٌِٓم٤مُء اًمرِّ ُ٘مقا اهللَ َوأمْجُِٚمقا ذِم اًمٓمََّٚم٥ِم، َوٓ صَحٛمٚم ك شَمًَتققِم٥َم ِرزىَمَٝم٤م، وَم٤مشمَّ

َّٓ سمَِٓم٤مقَمتِفِ  ٌَف سمٛمٕمّمٞم٦ِم اهللِ، وم٢منَّ اهللَ ٓ ُيٜم٤مُل َُم٤م قِمٜمَدُه إِ ذم  صححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمِّن  «أن َيٓمٚم

 (.2866سمرىمؿ ) "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"

 "صحٞمح ُمًٚمؿ"ذم  ؾ قمغم صقرشمف اًمتل ظُمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ي٠مشمٞمف ضمؼمي -3

صمالث ُمـ شمٙمٚمؿ  !ي٤م أسم٤م قم٤مئِم٦م :قمٜمد قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م يمٜم٧م ُمتٙمئ٤مً : ُمنوقىم٤مل  (877سمرىمؿ )

  ُمـ زقمؿ أن حمٛمداً  :ىم٤مًم٧م ؟ُم٤م هـ :ىمٚم٧م ،سمقاطمدة ُمٜمٝمـ وم٘مد أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗمري٦م

ي٤م أم اعم١مُمٜملم  :وم٘مٚم٧م ،ومجٚم٧ًم ٜم٧م ُمتٙمئ٤مً ىم٤مل ويم .رأى رسمف وم٘مد أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗمري٦م

 [24]اًمتٙمقير: أَل ي٘مؾ اهلل قمز وضمؾ ﴿َوًَمَ٘مْد َرآُه سم٤ِمٕوُُمِؼ اعمٌُْلِِم﴾ :أٟمٔمريٜمل وٓ شمٕمجٚمٞمٜمل

أٟم٤م أول هذه إُم٦م ؾم٠مل قمـ ذًمؽ رؾمقل  :وم٘م٤مًم٧م [؟84]اًمٜمجؿ:﴿َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى﴾ 

يُؾ »وم٘م٤مل  اهلل  تِ  ،إِٟمَّاَم ُهَق ضِمؼْمِ شَملْمِ  لََلْ َأَرُه قَمغَم ُصقَرشمِِف اًمَّ  اعمَْرَّ
َرَأْيُتُف  ،ظُمٚمَِؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م هَمػْمَ َه٤مشَملْمِ

 إمَِم إَْرضِ 
ِ
اَمء ًَّ ا قِمَٔمُؿ ظَمْٚمِ٘مِف َُم٤م سَملْمَ اًم  ؾَم٤مد 

ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم  ... احلدي٨م. «ُُمٜمَْٝمًٌِٓم٤م ُِم

 وأُم٤م اًمث٤مِّن: وهل وطمٞمف ًمرؾمٚمف سمٖمػم واؾمٓم٦م، وهل قمغم طم٤مًمتلم:

قمـ قم٤مئِم٦م (، 861( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4ًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اعمٜم٤مم: روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )ا -8

اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م  :ُمـ اًمقطمل أول ُم٤م سمدىء سمف رؾمقل اهلل  :أهن٤م ىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم 

ويم٤من خيٚمق  ،٥م إًمٞمف اخلالءٌِّ صمؿ طُم  ،ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح ،ذم اًمٜمقم

 = (.2/473ًمٚمٜمقوي ) "ذح ُمًٚمؿ"...احلدي٨م.  اٟمٔمر  ٨م ومٞمفسمٖم٤مر طمراء ومٞمتحٜم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ًمألٟمٌٞم٤مء ذم اعمٜم٤مم وطمل، ىمّم٦م إسمراهٞمؿ ذم رؤيتف أٟمف يذسمح اسمٜمف،  =

 [.888-818ذم ؾمقرة ]اًمّم٤موم٤مت:

٤م َويَمٚمََّٛمُف ﴿َوعم٤ََّم ضَمآَء ُُمقؾَمٰك عمِِٞمَ٘مـٰتِٜمَ يمالُمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ وراء طمج٤مب ي٘مٔم٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم  -2

ُف ىَم٤مَل َربِّ  ـِ  شَمَراِِّن  ًَمـ ىَم٤مَل  إًَِمْٞمَؽ  َأِرِِّنْ َأٟمُٔمرْ َرسمُّ ٌَؾِ  إمَِم  اْٟمُٔمرْ  َوًَمـٰٙمِ ْقَف  َُمَٙم٤مَٟمفُ  اؾْمَتَ٘مرَّ  وَم٢مِنِ  اجْلَ ًَ  وَم

آ َأوَم٤مَق ىمَ وَمَٚمامَّ  شَمَراِِّن  ٤م َوظَمرَّ ُمقؾَمٰك َصِٕمً٘م٤م وَمَٚمٛمَّ ٌَِؾ ضَمَٕمَٚمُف َديم  ُف ًمِْٚمَج ٰ َرسمُّ غمَّ ٧ٌُْم إًَِمْٞمَؽ  دَمَ ٌَْحـٰٜمََؽ شُم ٤مَل ؾُم

ُل  ٌَنَمٍ َأْن ُيَٙمٚمَِّٛمُف اهللَُّ إَِّٓ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 834]إقمراف: ﴾عم١ُْْمُِمٜملِمَ َوَأَٟم٤ْم َأوَّ
َوطْمًٞم٤م  ﴿َوَُم٤م يَم٤مَن ًمِ

 طِمَج٤مٍب َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ 
ِ
ـْ َوَراء ُف قَمكِمٌّ طَمٙمِٞم َأْو ُِم  ٌؿ﴾وَمُٞمقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤مُء إِٟمَّ

 [. 58]اًمِمقرى:

وقمروضمف إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م، وهل ذم اًمٌخ٤مري  ىمّم٦م إهاء اًمٜمٌل  -أيْم٤مً –وُمـ إدًم٦م 

 (.862( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )7587سمرىمؿ )

 *ُم٠ًمًم٦م: يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

 ذم يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًم٘مرآن قمغم صمالصم٦م أىمقال: -رمحٝمؿ اهلل-اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

دٟمٞم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مجٚم٦م واطمدة، صمؿ ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ُمٜمجاًم ذم صمالث اًمّمحٞمح: ٟمزل اًم٘مرآن إمم ؾمامء اًم

 ، يمام سمٞمٜم٤َّمه ذم اًمنمح.وقمنميـ ؾمٜم٦م، وهذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ، وصم٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

( 7-9/6)"ومتح اًم٤ٌمري"( 889-8/886)"اإلشم٘م٤من"( 229-8/228)"اًمؼمه٤من"واٟمٔمر 

( 21/821)"ٙم٤مم اًم٘مرآناجل٤مُمع ٕطم"( 827-825ٓسمـ اًمييس )ص: "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"

 (.813-811)ص:"ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"( 482-6/488)"شمٗمًػم اعم٤موردي"

ىم٤ًم:  *ُمـ أدًم٦م ٟمزول اًم٘مرآن ُمٗمرَّ

قمٚمٛمٜم٤م أن اًم٘مرآن ٟمزل مجٚم٦م واطمدة إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، وأٟمف ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ُمٜمجاًم ُمٗمرىم٤ًم قمغم طم٥ًم 

 إطمداث واًمقىم٤مئع.

تٗمؼ قمٚمٞمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، طمٙم٤مه اًم٘مرـمٌل يمام ذيمر اسمـ يمثػم، يمام أُم٤م ٟمزوًمف مجٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٛم

 (.888-8/887)"اإلشم٘م٤من"ذم 

وأُم٤م ٟمزوًمف ُمٗمرىم٤ًم ومٙمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م، وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أدًم٦م شمدل قمغم 

 = ٟمزول اًم٘مرآن ُمٗمرىم٤ًم قمغم طم٥ًم إطمداث واًمقىم٤مئع، ُمٜمٝم٤م:



ٞمُؼ احلٌَػِم 
  اًمتَّْٕمٚمِ
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ُمــ اًمّمـٗم٤مت احلٛمٞمـدة اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م، ُمــ اًمٙمـرم،  -قمٚمٞمف اًمًـالم –وىمد يم٤من جلؼميؾ    

اًم٘مقة، واًم٘مرب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واعمٙم٤مٟمـ٦م، وآطمـؽمام سمـلم اعمالئٙمـ٦م، وإُم٤مٟمـ٦م، واحلًــ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تٜمزيؾ: ومٚمٗمظ اإلٟمزال يدل قمغم ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة، أوًٓ: اًمتٗمريؼ سملم ًمٗمظ اإلٟمزال واًم =

وًمٗمظ اًمتٜمزيؾ يدل قمغم ٟمزول اًم٘مرآن ُمٗمرىم٤ًم، وهذا ًمف أصؾ ذم اًمٚمٖم٦م. اٟمٔمر 

 (.799)ص:"اعمٗمردات"

﴿إِٟم٤َّم أُم٤م اإلٟمزال، هق ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ِذي ُأْٟمِزَل ومِٞمِف اًْمُ٘مْرآُن ُهًدى [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 8]اًم٘مدر: َٚم٦ِم اًْمَ٘مْدِر﴾َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمٞمْ  ﴿ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن اًمَّ

ـَ اهْلَُدى َواًْمُٗمْرىَم٤مِن﴾  [.885]اًمٌ٘مرة: ًمِٚمٜم٤َّمِس َوسَمٞمِّٜم٤َمٍت ُِم

﴿َوىُمْرآًٟم٤م وأُم٤م اًمتٜمزيؾ، وهق ٟمزول اًم٘مرآن ُمٗمرىم٤ًم قمغم طم٥ًم إطمداث واًمقىم٤مئع، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزيالً وَمَرىمْ  ـْ يَم٤مَن [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 816]اإلهاء: ﴾ٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜم٤َّمِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزَّ ﴿ىُمْؾ َُم

ى ًمِ  ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف َوُهًدى َوسُمنْمَ ًَمُف قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ سم٢ِمِْذِن اهللَِّ ُُمَّمدِّ ُف َٟمزَّ يَؾ وَم٢مِٟمَّ ؼْمِ ا جِلِ  ﴾ْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ قَمُدو 

ـَ آَُمٜمُقا ًَمْقَٓ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 97]اًمٌ٘مرة: ِذي ًَم٧ْم ؾُمقَرٌة وَم٢مَِذا ُأْٟمِزًَم٧ْم ؾُمقَرٌة حُمَْٙمَٛم٦ٌم َوُذيمَِر  ﴿َوَيُ٘مقُل اًمَّ ُٟمزِّ

ـَ اعمَْْقِت  ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض َيٜمُْٔمُروَن إًَِمْٞمَؽ َٟمَٔمَر اعمَْْٖمٌِمِّ قَمَٚمٞمِْف ُِم ِذي  ْومَم هَلُْؿ﴾وَم٠مَ ومِٞمَٝم٤م اًْمِ٘مَت٤مُل َرَأْي٧َم اًمَّ

 [.21]حمٛمد:

﴿َوىُمْرآًٟم٤م وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜم٤َّمِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمتٍميح سمٚمٗمظ اًمتٗمريؼ: ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزيالً   [.816]اإلهاء: ﴾َوَٟمزَّ

ًامء مجٚم٦م ذم أن يٜمزل إًمٞمف اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة يمام ٟمزل إمم اًمصم٤مًمث٤ًم: ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٜمٌل 

٧ٌَّم ؿمٝمر رُمْم٤من: ىم٤مل شمٕم٤ممم  ـَ يَمَٗمُروا ًَمْقٓ ُٟمّزَل قَمَٚمْٞمِف اًْمُ٘مرآُن مُجَْٚم٦ًم واطِمَدًة يَمذًمَؽ ًمِٜمَُث ِذي ﴿َوىَم٤مَل اًمَّ

 [.42]اًمٗمرىم٤من: سمِِف وُم١َماَدَك َوَرشّمْٚمٜم٤مُه شَمْرشمِٞماًل﴾

ٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم راسمٕم٤ًم: إُمثٚم٦م ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول سمٕمض أي٤مت واًمًقر، وهل يمثػمة، وىمد ذيمرٟم٤م مج

 اًمنمح.

ظم٤مُم٤ًًم: ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم أن أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اخلٛمس أي٤مت إَول 

 ُمـ ؾمقرة اًمٕمٚمؼ، شمٚمتٝم٤م اخلٛمس أي٤مت إَول ُمـ ؾمقرة اعمدصمر. 

 *شمٜمٌٞمٌف: هٜم٤مك قمدة ُم٤ًمئؾ شم٤مسمٕم٦م عم٠ًمًم٦م اًمٙمالم قمغم اًمٜمزول ذيمرٟم٤مه سمتقؾمع ذم اًمنمح.
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ـُف  واًمٓمٝم٤مرة: ُم٤م ضمٕمٚمف أهاًل ٕن يٙمقن رؾمقل اهلل شمٕم٤ممم سمقطمٞمف إمم رؾمٚمف، ىم٤مل اهلل شمٕمـ٤ممم ﴿إِٟمَّ

لٍم * ُُمَٓم٤مٍع صَمـؿَّ أَ 
ٍة قِمٜمَْد ِذي اًْمَٕمْرِش َُمٙمِ -89ُِمـلٍم﴾ ]اًمتٙمـقير:ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريٍؿ * ِذي ىُمقَّ

ٍة وَم٤مؾْمَتَقى * َوُهَق سم٤ِمٕوُُمِؼ إقَْمغَم﴾ ]اًمـٜمجؿ:28 َٛمُف ؿَمِديُد اًْمُ٘مَقى * ُذو ُِمرَّ -5[، وىم٤مل ﴿قَمٚمَّ

ـى ، [7 ـَ آَُمٜمُـقا َوُهـًدى َوسُمنْمَ ـِذي ٌِّـ٧َم اًمَّ ـْ َرسمَِّؽ سمِـ٤محْلَؼِّ ًمُِٞمَث ًَمُف ُروُح اًْمُ٘مُدِس ُِم وىم٤مل ﴿ىُمْؾ َٟمزَّ

ٚمِِٛملَم﴾ ]اًمٜم ًْ  .[812حؾ:ًمِْٚمُٛم

اًمذي ٟمزل سم٤مًم٘مرآن ُمـ قمٜمده  -قمٚمٞمف اًمًالم –وىمد سملّم اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م أوص٤مف ضمؼميؾ     

ٞمٛم٦م وشمدل قمغم قِمَٔمِؿ اًم٘مرآن وقمٜم٤ميتف شمٕم٤ممم سمف: وم٢مٟمف ٓ يرؾمؾ ُمـ يم٤من قمٔمٞماًم إٓ سم٤مُٕمقر اًمٕمٔم

(1) .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صٗم٤مت قمٔمٞمٛم٦م، ظمْٚمِ٘مٞم٦ٌَّم، وظُمُٚم٘مٞم٦َّم. -ّمالة واًمًالمقمٚمٞمف اًم–جلؼميؾ  (8)

﴿قَمٚمََّٛمُف ؿَمِديُد اًْمُ٘مَقى * ُذو ؿمديد اًم٘مقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم  -قمٚمٞمف اًمًالم–ومٛمـ صٗم٤مشمف اخلَْٚم٘مٞم٦م: أٟمف 

ٍة وَم٤مؾْمَتَقى * َوُهَق سم٤ِمٕوُُمِؼ إقَْمغَم﴾  [.7-5]اًمٜمجؿ: ُِمرَّ

طُمٚم٦ٌَّم ُمـ رومرف أظمي، يًد ُم٤م سملم إومؼ، قمٔمٞمؿ اخِلْٚم٘م٦م، ذو هٞم٦ٌم، قمٚمٞمف  -قمٚمٞمف اًمًالم–وأٟمف 

ِف اًْمُٙمؼْمَى﴾ُمأل ُم٤م سملم اًمًامء وإرض، ًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ـْ آَي٤مِت َرسمِّ  ﴿ًَمَ٘مْد َرَأى ُِم

ىم٤مًم٧م: ُمـ زقمؿ أن حمٛمدًا رأى  (، قمـ قم٤مئِم٦م 4243[، ومٗمل اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )88]اًمٜمجؿ:

 شمف، وظَمْٚمُ٘مُف ؾم٤مدٌّ ُم٤م سملم إومؼ.رسمَّف: وم٘مد أقمَٔمَؿ، وًمٙمـ ىمد رأى ضمؼميؾ ذم صقر

 ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 4731سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"ذم  وروى اإلُم٤مم أمحد 

ضمؼميؾ ذم طُمٚم٦ٍَّم ُمـ رومرف،  [ ىم٤مل: رأى رؾمقل اهلل 81]اًمٜمجؿ: ﴿َُم٤م يَمَذَب اًْمُٗم١َماُد َُم٤م َرَأى﴾

 ىمد ُمأل ُم٤م سملم اًمًامء وإرض. إؾمٜم٤مده صحٞمح.

ُف ًَمَتٜمِْزيُؾ َربِّ اًْمَٕم٤معمَلِمَ ف اخلُُٚم٘مٞم٦م: أٟمف اًمروح إُملم، وروح اًم٘مُدس، ىم٤مل شمٕم٤ممم وُمـ صٗم٤مشم (2) *  ﴿َوإِٟمَّ

وُح إَُِملُم  ـَ َٟمَزَل سمِِف اًمرُّ ـَ اعمُْٜمِْذِري ٤مٍن قَمَريِبٍّ ُُمٌلٍِم﴾ * قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُِم ًَ
-894]اًمِمٕمراء: * سمِٚمِ

893-895.] = 

http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=192#26_192
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=193#26_193
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=193#26_193
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=193#26_193
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=194#26_194
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=195#26_195
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=195#26_195
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* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وىمد روي٧م أطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م: طمدي٨م قمٛمر سمـ إمم اًمٜمٌل  -قمٚمٞمف اًمًالم–ويم٤من ُيقطَمل  =

إِٟمَّف ضَمؼِميُؾ َأشَم٤ميُمؿ ُيٕمٚمَِّٛمُٙمؿ » يؾ، وومٞمف ىم٤مل اعمٕمروف سمحدي٨م ضمؼميؾ اًمٓمق اخلٓم٤مب 

( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 51ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (، وضم٤مء قمـ أيب هريرة 8رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «ِديٜمَُٙمؿْ 

 .«َهَذا ضِمؼِميُؾ ضَم٤مَء ًمُِٞمٕمّٚمَؿ اًمٜم٤َّمَس ِديٜمَُٝمؿْ  »( سمٚمٗمظ 9)

( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 528سمرىمؿ )، ذم سمٕمض اًمّمٚمقات، يمام روى اًمٌخ٤مري وىمد يم٤من أمَّ اًمٜمٌل َّ 

 ، وىمد ذيمرٟم٤مه ذم اًمنمح.(، قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم 681)
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() 
وضمف اإلـمالق ىمٓمٕم٤ًم أي٤مت اخلٛمـس إومم ُمــ ؾمـقرة أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن قمغم     

ـْ قَمَٚمـٍؼ * اىْمـَرْأ  ـ٤مَن ُِمـ ًَ ِذي ظَمَٚمَؼ * ظَمَٚمـَؼ اإِلْٟم اًمٕمٚمؼ، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًمَّ

٤مَن َُم٤م ََلْ َيْٕمَٚمْؿ ﴾ ]اًمٕمٚمؼ: َوَرسمَُّؽ إيَْمَرمُ  ًَ َؿ اإِلْٟم َؿ سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ * قَمٚمَّ ِذي قَمٚمَّ  [.5-8* اًمَّ

صمؿ ومؽم اًمقطمل ُمدة، صمؿ ٟمزًم٧م أي٤مت اخلٛمس إومم ُمـ ؾمقرة اعمـدصمر، وهـل ىمقًمـف     

ضْمـَز وَمـ٤مْهُجْر﴾  ـْر * َواًمرُّ ْ * َوصمَِٞم٤مسَمـَؽ وَمَٓمٝمِّ ـَؽ وَمَٙمـؼمِّ ُر * ىُمْؿ وَم٠َمْٟمـِذْر * َوَرسمَّ صمِّ ٤َم اعْمُدَّ شمٕم٤ممم ﴿َي٤م َأهيُّ

 [.5-8]اعمدصمر:

ذم سمـدء اًمـقطمل،  ٤مئِمـ٦م ، قمـ قم-صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ–ومٗمل اًمّمحٞمحلم     

صغم اهلل –ىم٤مًم٧م: طمتك ضم٤مءه احلؼ، وهق ذم هم٤مر طمراء، ومج٤مءه اعمٚمؽ، وم٘م٤مل: اىمرأ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

يٕمٜمل: ًم٧ًم أقمرف اًم٘مراءة، ومذيمر احلدي٨م، وومٞمف صمؿ ىم٤مل ﴿اىْمَرْأ  «ئٍ رِ ٤م٘مَ سمِ  ٤مٟمَ ٤م أَ ُمَ » -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

٤منَ  ًَ َؿ اإِلْٟم ِذي ظَمَٚمَؼ﴾ إمم ىمقًمف ﴿قَمٚمَّ  [.5-8َُم٤م ََلْ َيْٕمَٚمْؿ﴾ ]اًمٕمٚمؼ: سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًمَّ

ىم٤مل وهق صحّدث قمــ ومـؽمة  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–أن اًمٜمٌل  وومٞمٝمام قمـ ضم٤مسمر     

 إِْذ سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َأُْمِِمك »اًمقطمل 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ومـذيمر احلـدي٨م، وومٞمـف : ومـ٠مٟمزل اهلل  «...ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصْقشًم٤م ُِم

ُر * ىُمْؿ وَم٠َمٟمْ  شمٕم٤ممم صمِّ ٤َم اعْمُدَّ ضْمَز وَم٤مْهُجْر﴾ ]اعمدصمر:﴿َي٤م َأهيُّ (8)[ 5-8ِذْر﴾ إمم ﴿َواًمرُّ
 
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍع ذم  (8) ل ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن قمغم أرسمٕم٦م أىمقال، ذيمرٟم٤مه٤م ُمع اعمٜم٤مىمِم٦م سمتقؾمُّ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أوَّ

ؾمقرة اًمنمح، واخلالص٦م: أن أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هل اخلٛمس أي٤مت إَُول ُمـ 

 ."اًمٕمٚمؼ"

( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 4خمتٍمًا،  اًمذي رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) حلدي٨م اًم٤ٌمب اًمذي ذيمره اعم١مًمػ 

، (، وهذا اًم٘مقل ىم٤مل سمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ، وهق ىمقل قم٤مئِم٦م 861)

 = (.23/541)"شمٗمًػمه"ذم  يمام صم٧ٌم قمٜمٝم٤م قمٜمد اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 
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٧م آي٤مت ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م: أول ُم٤م ٟمزل، واعمراد: أول ُم٤م ٟمزل سم٤مقمت٤ٌمر رء ُمٕملّم، ومتٙمقن      وصمٛمَّ

ذم اًمّمحٞمحلم: أن أسم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمـرمحـ ؾمـ٠مًمف:  ٦م ُم٘مٞمدة، ُمثؾ: طمدي٨م ضم٤مسمر أوًمٞمَّ 

َ ىم٤مل ضم٤مسمر أي اًم٘مرآن أٟمزل أول؟  صمُِّر﴾، ﴿َي٤م َأهيُّ ﴿اىْمـَرْأ سم٤ِمؾْمـِؿ ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م: أٟمٌئـ٧م أٟمـف ٤م اعْمُدَّ

ِذي ظَمَٚمَؼ ُ﴾  -صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ-؟ وم٘م٤مل ضم٤مسمر: ٓ أظمؼمك إٓ سمام ىم٤مل رؾمقل اهلل َرسمَِّؽ اًمَّ

 ؿَمـْٝمًرا» -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل 
ٍ
 يوَمَٚمـامَّ ىَمَْمـْٞم٧ُم ضِمـَقارِ  ،ضَمـ٤مَوْرُت سمِِحـَراء

ٌَٓم٧ُم  ُروِِّن ر احلدي٨م، وومٞمف ومذيم « ...َه ُروِِّن وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ظَمِدجَي٦َم وَمُ٘مْٚم٧ُم َدصمِّ ٌُّقا قَمـغَمَّ َُمـ٤مًء  ،. وَمَدصمَّ وَمَّمـ

ضْمَز وَم٤مْهُجْر﴾ ]اعمدصمر:كمَّ قمَ َل ْٟمزِ أُ سَم٤مِرَدًا، وَ  ُر﴾ إمم ىمقًمف ﴿َواًمرُّ صمِّ ٤َم اعْمُدَّ  .«[5-8﴿َي٤م َأهيُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ( قمـ 868( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )وأُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر اًمذي  رواه  =

وهق صحدث قمـ  ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ويم٤من ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  إٟمّم٤مري 

 وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأِد »ىم٤مل ذم طمديثف  ،ومؽمة اًمقطمل
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َأُْمِِمك ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصْقشًم٤م ُِم وَم٢مَِذا اعمََْٚمُؽ  وَم

ِذى ضَم٤مءَ  ٤م قَمغَم يُمْرِدٍّ  ِِّن اًمَّ ًً
 ضَم٤مًمِ

ٍ
 َوإَْرضِ  سمِِحَراء

ِ
اَمء ًَّ وَمُجئِْث٧ُم ُِمٜمُْف » ىم٤مل رؾمقل اهلل  «سَملْمَ اًم

ُٚمقِِّن  ُٚمقِِّن  وَمَرىًم٤م وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمُ٘مْٚم٧ُم َزُمِّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  ،. وَمَدصمَُّروِِّن َزُمِّ ُر * ىُمْؿ  وَم٠َمْٟمَزَل اهللَُّ شَم صمِّ ٤َم اعمُْدَّ ﴿َي٤م َأهيُّ

ضْمَز وَم٤مْهُجْر﴾وَم٠َمْٟمذِ  ْر * َواًمرُّ ْ * َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمِّ  :ىم٤مل ،وهل إوصم٤من «[5-8]اعمدصمر: ْر * َوَرسمََّؽ وَمَٙمؼمِّ

 .طمُل اًمقَ  عَ ٤مسمَ تَ شمَ  ؿَّ صمُ 

( وُمًٚمؿ 3923( و)3922أظمر، اًمذي رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )وطمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

صمُِّر﴾  ؟ٟمزل ىمٌؾأي اًم٘مرآن أ ،ؾم٠مًم٧م أسم٤م ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل:صحٞمك  ( قمـ868سمرىمؿ ) ٤َم اعمُْدَّ ىم٤مل ﴿َي٤م َأهيُّ

صمُِّر﴾  ؟ؾم٠مًم٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أي اًم٘مرآن أٟمزل ىمٌؾ :وم٘م٤مل؟ أو اىمرأ: وم٘مٚم٧م ٤َم اعمُْدَّ ىم٤مل ﴿َي٤م َأهيُّ

 ؿَمْٝمًرا»ىم٤مل  أطمدصمٙمؿ ُم٤م طمدصمٜم٤م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ضم٤مسمر ؟ىمرأاأو  :وم٘مٚم٧م
ٍ
وَمَٚمامَّ  ،ضَم٤مَوْرُت سمِِحَراء

ـَ اًْمَقادِ َٟمزَ  يىَمَْمْٞم٧ُم ضِمَقارِ  ٌَْٓمٜم٧ُْم سَمْٓم ـْ َيِٛمٞمٜمِ  ل،َوظَمْٚمٗمِ  لوَمٜمُقِدي٧ُم وَمٜمََٔمْرُت َأَُم٤مُمِ  ي،ًْم٧ُم وَم٤مؾْمَت  لَوقَم

ـْ ؿِماَمزِم  وَم٢مَِذا ُهَق  ،صُمؿَّ ُٟمقِدي٧ُم وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأِد  ، صُمؿَّ ُٟمقِدي٧ُم وَمٜمََٔمْرُت وَمَٚمْؿ َأَر َأطَمًدا ،وَمَٚمْؿ َأَر َأطَمًدا ،َوقَم

 اهْلَ  قَمغَم اًْمَٕمْرِش ذِم 
ِ
اَلُم  -َقاء ًَّ يَؾ قَمَٚمْٞمِف اًم

وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ظَمِدجَي٦َم  ،َرضْمَٗم٦ٌم ؿَمِديَدةٌ  لوَم٠َمظَمَذشْمٜمِ  -َيْٕمٜمِك ضِمؼْمِ

ٌُّقا قَمغَمَّ َُم٤مًء وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ ،. وَمَدصمَُّروِِّن وَمُ٘مْٚم٧ُم َدصمُِّروِِّن  ُر * ىُمْؿ وَم٠َمْٟمِذْر * َوَرسمََّؽ  قَمزَّ َوضَمؾَّ  وَمَّم صمِّ ٤َم اعمُْدَّ ﴿َي٤م َأهيُّ

ْر﴾وَمٙمَ  ْ * َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمِّ  : ومتقضمٞمٝمام قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.«[3-8]اعمدصمر: ؼمِّ
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سمٕمد ومؽمة اًمقطمل، أو أول ُم٤م  سم٤مقمت٤ٌمر أول ُم٤م ٟمزل ومٝمذه إوًمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م ضم٤مسمر     

 قمٚمٞمـف صـغم اهلل–ٟمٌـقة اًمٜمٌـل سمـف صمٌت٧م  "اىمرأ"ٟمزل ذم ؿم٠من اًمرؾم٤مًم٦م: ٕن ُم٤م ٟمزل ُمـ ؾمقرة 

 [.2صمٌت٧م سمف اًمرؾم٤مًم٦م ذم ىمقًمف ﴿ىُمْؿ وَم٠َمْٟمِذْر﴾ ]اعمدصمر: "اعمّدصمر"، وُم٤م ٟمزل ُمـ ؾمقرة -وؾمٚمؿ

ٌّـئ سمــ -صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن اًمٜمٌـل    وأرؾمـؾ  "اىمـرأ"ُٟم

 .(8) "اعمدصمر"ـسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة وضمقٍه، وهل: (8) ف هذا احلدي٨م ُمـ قمدَّ  هذه أوًمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر، وهبذا ٟمًتٓمٞمع أن ٟمقضمِّ

اًمقضمف إول: أن اًم١ًمال ذم هذا احلدي٨م يم٤من قمـ ٟمزول ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م، أي: ُم٤م هل أول ؾمقرة 

أن ؾمقرة اعمدصمر أول ؾمقرة أٟمزًم٧م سمٙمامهل٤م ىمٌؾ ٟمزول  هل٤م؟ ومٌلّم ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ٟمزًم٧م سمٙمام

: وم٢من أول ُم٤م صدر ُمٜمٝم٤م اخلٛمس أي٤مت إَول، سمدًمٞمؾ اًمٚمٗمظ إول اًمذي ومٞمف "اىمرأ"ُت٤مم ؾمقرة 

)وم٢مذا اعمٚمؽ اًمذي ضم٤مءِّن سمحراء( ومٝمذه اًم٘مّم٦م ُمت٠مظمرة قمـ ىمّم٦م طمراء اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م اخلٛمس 

 ."اىمرأ"َول ُمـ ؾمقرة أي٤مت إُ 

سم٠موًمقي٦م اعمدصمر، ُيٕمٜمك هب٤م: أوًمٞم٦م خمّمقص٦م سمام سمٕمد ومؽمة  اًمقضمف اًمث٤مِّن: ىمقل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

اًمقطمل، ٓ أوًمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، سمٛمٕمٜمك: أول ؾمقرة أٟمزًم٧م سمٕمد ومؽمة اًمقطمل هل ؾمقرة اعمدصمر: وذًمؽ 

 أظمرى سم٤معمدصمر.ٕن اًمقطمل اٟم٘مٓمع ومؽمة ُمـ اًمزُمـ سمٕمد ٟمزوًمف أول ُمرة، صمؿ ضم٤مء وٟمزل ُمرة 

إوًمقي٦م اعم٘مّمقد هب٤م: إُمر سم٤مإلٟمذار، سمٛمٕمٜمك  اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أن طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

ومٝمل أول ُم٤م أٟمزل قمٚمٞمف  "اىمرأ"، وأُم٤م "اعمدصمر"أول ُم٤م أٟمزل قمٚمٞمف ًمٚمرؾم٤مًم٦م  أن رؾمقل اهلل 

٠ٌِّم اًمٜمٌل  ، وُأرؾمؾ "رأاىم"سم٤مخلٛمس أي٤مت إَول ُمـ ؾمقرة  ًمٚمٜمٌقة، وهلذا قمؼمَّ سمٕمْمٝمؿ )ُٟم

 (."اعمدصمر"سم٤مخلٛمس أي٤مت إَول ُمـ ؾمقرة 

م قمٚمٞمف ُم٤م روشمف قم٤مئِم٦م  اًمقضمف اًمراسمع: أن ىمقل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  إٟمام هق سم٤مضمتٝم٤مده، ومُٞم٘مدَّ

 روقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م وقمغم أسمٞمٝم٤م.–اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ 

طمٞم٨م ىم٤مل  َل يًٌ٘مٝم٤م وطمل، "اىمرأ"ُمٜمف ُم٤م يدل قمغم أن  اًمقضمف اخل٤مُمس: أن طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

ٚمِّؿ دًمٞمؾ إول، وسمذا يؽمضّمح  ًُ )ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ( وم٢من هذا اعمٜمٗمل يدل قمغم قمدم ٟمزول رء ىمٌٚمف، وم

 = اًمرأي إول وشمٔمٝمر ىمقشمف.
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* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿َي٤م  إن أول ُم٤م أٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم(: 2/482)"ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي  =

صمُِّر﴾ وٕمٞمػ سمؾ سم٤مـمؾ، واًمّمقاب ٤َم اعمُْدَّ ، أٟمزل قمغم اإلـمالق ﴿اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ﴾ أن أول ُم٤م :َأهيُّ

صمُِّر﴾ ومٙم٤من ٟمزوهل٤م سمٕمد ومؽمة اًمقطمليمام رصح سمف ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ٤َم اعمُْدَّ يمام  ،. وأُم٤م ﴿َي٤م َأهيُّ

قمـ ضم٤مسمر، واًمدًٓم٦م رصصح٦م ومٞمف ذم ُمقاوع: ُمٜمٝم٤م ، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، رصح سمف ذم رواي٦م اًمزهري

صمُِّر﴾ -ىم٤ملإمم أن -وهق صحدث قمـ ومؽمة اًمقطمل  :ىمقًمف ٤َم اعمُْدَّ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف  .وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿َي٤م َأهيُّ

صمُِّر﴾ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف: صمؿ  (وم٢مذا اعمٚمؽ اًمذي ضم٤مءِّن سمحراء):  ٤َم اعمُْدَّ صمؿ ىم٤مل: وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿َي٤م َأهيُّ

وأن أول ُم٤م ٟمزل سمٕمد ومؽمة  شمت٤مسمع اًمقطمل يٕمٜمل سمٕمد ومؽمشمف، وم٤مًمّمقاب أن أول ُم٤م ٟمزل ﴿اىْمَرْأ﴾

صمُِّر﴾اًمقطمل ﴿ ٤َم اعمُْدَّ  ا.هـ َي٤م َأهيُّ

ٌّئ سمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–: )وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن اًمٜمٌل ىمقل اعم١مًمػ   "اىمرأ"ُٟم

ٌّئ سم٤مخلٛمس أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة "اعمدصمر"وأرؾمؾ سمـ (: اًمتٕمٌػم اًمدىمٞمؼ اًمذي يٜمٌٖمل أن ُي٘م٤مل: ُٟم

 ."اعمدصمر"وأرؾمؾ سم٤مخلٛمس أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة  "اىمرأ"

مج٤مل اًم٘مّراء ويمامل "( 72-8/69)"اإلشم٘م٤من"( 218-8/216)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

ًمِمٞمخٜم٤م صحٞمك  "إوم٤مدة اًم٘م٤مرئ اعمٌتدي سمتٚمخٞمص يمت٤مب اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم"( 88-8/5)"اإلىمراء

( 47-45ًمٕمٌد اًمٙمريؿ هور )ص: "اًمًٗمػم ذم أصقل اًمتٗمًػم"( 96-93احلجقري )ص:

ًمٚمٕمالُم٦م  "اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦ماعمقاه٥م "( 68-65)ص:"ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"

-5ًمٚمقاطمدي )ص: "أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"( 8/48)"ومتح اًم٤ٌمري"( 212-8/218اًم٘مًٓمالِّن )

ًمإلُم٤مم  "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة"( 85-8/83ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) "زاد اعمٕم٤مد"( 88

 (.81-9ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم )ص: "أصقل ذم اًمتٗمًػم"ومام سمٕمد(  47اًمقادقمل )ص:
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 () 
 يٜم٘مًؿ ٟمزول اًم٘مرآن إمم ىمًٛملم:    

اًم٘مًؿ إول: اسمتدائل: وهق ُم٤م َل يت٘مدم ٟمزوًمف ؾمـ٥ٌم ي٘متْمـٞمف، وهـق هم٤مًمـ٥م آيـ٤مت     

ـْ قَم٤مَهَد اهللُ ـْ آشَم٤مَٟم٤م ُمِ  اًم٘مرآن، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـَ ًَمِئ َـّ ُِمـ َـّ َوًَمٜمَُٙمـقَٟم ىَم دَّ ِف ًَمٜمَّمَّ
ـْ وَمْْمٚمِ

لَم﴾ ]اًمتقسم٦م: ٤محِلِ [، أي٤مت، وم٢مهن٤م ٟمزًم٧م اسمتداًء ذم سمٞم٤من طم٤مل سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم، وأُم٤م ُمـ٤م 75اًمّمَّ

يـ، اؿمتٝمر ُمـ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم صمٕمٚم٦ٌم سمــ طم٤مـمـ٥م ذم ىمّمـ٦م ـمقيٚمـ٦م، ذيمرهـ٤م يمثـػم ُمــ اعمٗمنـ

 .(8)ورّوضمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمققّم٤مظ، ومْمٕمٞمػ ٓ صح٦م ًمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعم١مًمػ أن ٟمزول اًم٘مرآن يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: ٟمزول اسمتدائل، وٟمزول ؾمٌٌل. ذيمر (8)

اًمٜمزول آسمتدائل: وهق ُم٤م َل يت٘مدم ٟمزوًمف ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمف، وهق هم٤مًم٥م آي٤مت اًم٘مرآن، وُمٜمف ىمقًمف 

ـَ اًمشمٕم٤ممم  َـّ ُِم َـّ َوًَمٜمَُٙمقَٟم ىَم دَّ ـْ وَمْْمٚمِِف ًَمٜمَّمَّ ـْ آشَم٤مَٟم٤م ُِم
ـْ قَم٤مَهَد اهللََّ ًَمئِ لَم﴾﴿َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٤محِلِ  ّمَّ

 [، أي٤مت، وم٢مهن٤م ٟمزًم٧م اسمتداًء ذم سمٞم٤من طم٤مل سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم.75]اًمتقسم٦م:

( 8/584) "شمٗمًػمه"(، واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم 5664سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

ىم٤مل: اقمتؼموا اعمٜم٤مومؼ  (، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 6/8836)"شمٗمًػمه"واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

ـْ قَم٤مَهَد ب، وإذا وقمد أظمٚمػ، وإذا اؤُتـ ظم٤من، وشمال هذه أي٦م سمثالث: إذا طمّدث يمذ ﴿َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

لَم﴾ ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ َـّ ُِم َـّ َوًَمٜمَُٙمقَٟم ىَم دَّ ـْ وَمْْمٚمِِف ًَمٜمَّمَّ ـْ آشَم٤مَٟم٤م ُِم
 [. وهق أصمر صحٞمح.75]اًمتقسم٦م: اهللََّ ًَمئِ

٦م، ذيمره٤م يمثػم ُمـ ىمقل اعم١مًمػ )وأُم٤م ُم٤م اؿمتٝمر ُمـ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم صمٕمٚم٦ٌم سمـ طم٤مـم٥م ذم ىمّم٦م ـمقيٚم

 اعمٗمنيـ، ورّوضمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمققّم٤مظ، ومْمٕمٞمػ ٓ صح٦م ًمف(:

جمٛمع "( وذيمره٤م اهلٞمثٛمل ذم 3457رىمؿ ) "ؿمٕم٥م اإليامن"هذه اًم٘مّم٦م رواه٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 ( وقمزاه٤م ًمٚمٓمؼماِّن.8813)"اًمزوائد

-2/298)"آؾمتٞمٕم٤مب ذم سمٞم٤من إؾم٤ٌمب"وومٞمٝم٤م: قمكم سمـ يزيد إهل٤مِّن، وهق ُمؽموك.  واٟمٔمر 

299.) 

 (، هذا ُمـ طمٞم٨م ؾمٜمده٤م.3882)"وٕمٞمػ اجل٤مُمع"ذم  ووٕمٗمٝم٤م اإلُم٤مم إًم٤ٌمِّن 

 = وأُم٤م ُمتٜمٝم٤م:  ومٝمل ُمٜمٙمرة ضمدًا: إذ أن ُمْمٛمقهن٤م قمدم ىمٌقل شمقسم٦م اًمت٤مئ٥م.



ٞمُؼ احلٌَػِم 
  اًمتَّْٕمٚمِ

    

56 

 

  .  (8)اًم٘مًؿ اًمث٤مِّن: ؾمٌٌل: وهق ُم٤م شم٘مّدم ٟمزوًمف ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمف     

 واًم٥ًٌم:    

٦ِم ىُمـْؾ ِهـَل َُمَقاىِمٞمـ٧ُم ًمِٚمٜمَّـ٤مِس  -أ     ـِ إَِهٚمَّ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ إُم٤م ؾم١مال جيٞم٥م اهلل قمٜمف، ُمثؾ ﴿َي

﴾ ]اًمٌ٘مرة:  [.889َواحْل٩َمِّ

ـاَم يُمٜمَّـ٤م أو طم٤مدصم٦م وىمٕم٧م حتت٤مج إمم سمٞم٤من وحتذير، ُمثؾ ﴿َوًَمئِ  -ب     َـّ إِٟمَّ ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مـقًُم

[ أيتلم، ٟمزًمت٤م ذم رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، ىم٤مل ذم همزوة شمٌـقك ذم 65َٟمُخقُض َوَٟمْٚمَٕم٥ُم﴾ ]اًمتقسم٦م:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: ...واًم٘مّم٦م ُمذيمقرة ذم 853)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"ذم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم  =

طم٤مـم٥م، وذًمؽ ٕن اًمرضمؾ ُمٝمام أذٟم٥م ُمـ اًمذٟمقب إذا اًمتٗمًػم، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ صح٦م هل٤م ذم صمٕمٚم٦ٌم سمـ 

شم٤مب ورضمع إمم اهلل وم٢من اهلل ي٘مٌؾ ُمٜمف، ومٝمذه اًم٘مّم٦م خم٤مًمٗم٦م عم٤م قُمٚمؿ سم٤مًميورة ُمـ اًمّديـ: وهق 

ىمٌقل شمقسم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمت٤مئٌلم، وهلذا يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن إذا ؾمٛمع ُمثؾ هذه اًم٘مّمص اًمتل خت٤مًمػ 

 ٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٓمالن ا.هـاًم٘مرآن يٜمٌٖمل أن صحرره٤م صمؿ يٌلّم ُم٤م وم

ٌٌل: وهق ُم٤م شم٘مدم ٟمزوًمف ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمف. (8) ًَّ  اًمٜمزول اًم

واًم٥ًٌم ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م: هق ُم٤م يتقصؾ سمف إمم اًمٌمء. وىمٞمؾ: يمؾ رء ُيتقؾمؾ سمف إمم رء همػمه، 

 واجلٛمع: أؾم٤ٌمب.

 وهق ي٠ميت ًمٕمدة ُمٕم٤مٍن، ُمٜمٝم٤م:

ـَ اشمٌُُِّٕمقا ُمِ اًمقصؾ واعمقدة: ىم٤مل شمٕم٤ممم  -8 ِذي َأ اًمَّ ٌَُٕمقا َوَرَأُوا اًْمَٕمَذاَب َوشَمَ٘مٓمََّٕم٧ْم ﴿إِْذ شَمؼَمَّ ـَ اشمَّ ِذي ـَ اًمَّ

٤ٌَمُب﴾   [.866]اًمٌ٘مرة:هِبُِؿ إؾَْم

٥ٌٍَم إمَِم  احلٌؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم -2 ًَ ْٟمَٞم٤م َوأظِمَرِة وَمْٚمَٞمْٛمُدْد سمِ ُه اهللَُّ ذِم اًمدُّ ـْ َيٜمٍُْمَ ُـّ َأْن ًَم ـْ يَم٤مَن َئُم ﴿َُم

 صُمؿَّ ًمَِٞمْ٘مَٓمْع وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر 
ِ
اَمء ًَّ َـّ يَمْٞمُدُه َُم٤م َيِٖمٞمُظ﴾اًم ٌَ  [.85]احل٩م: َهْؾ ُيْذِه

طًم٤م اًم٤ٌمب، ىم٤مل شمٕم٤ممم  -4 ـِ زِم رَصْ ٤ٌَمَب ﴿َوىَم٤مَل ومِْرقَمْقُن َي٤م َه٤مَُم٤مُن اسْم ٤ٌَمَب * َأؾْم ًَمَٕمكمِّ َأسْمُٚمَغ إؾَْم

ٚمَِع  اَمَواِت وَم٤َمـمَّ ًَّ  [.  47-46]هم٤مومر: ﴾٤مً سمَ ٤مذِ يمَ  فُ ٜمُّ فمُ  َٕ ِّنِّ إِ ك وَ قؾَم ُمُ  فِ ًمَ مم إِ إِ اًم

اعمحرر ذم "( 498)ص:"ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن"( 831-6/849)"ًم٤ًمن اًمٕمرب" اٟمٔمر

 (. 2-8/8)"أؾم٤ٌمب اًمٜمزول
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جمٚمس: ُم٤م رأيٜم٤م ُمثؾ ىمّرائٜم٤م ه١مٓء أرهم٥م سمٓمقٟم٤ًم، وٓ أيمذب أًمًٜم٤ًم، وٓ أضمـٌـ قمٜمـد اًمٚم٘مـ٤مء، 

صـغم اهلل قمٚمٞمـف –ح٤مسمف، ومٌٚمـغ ذًمـؽ اًمٜمٌـل وأصـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–يٕمٜمل رؾمقل اهلل 

، ومٞمجٞمٌف ﴿َأسم٤ِمهللَِّ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وٟمزل اًم٘مرآن، ومج٤مء اًمرضمؾ يٕمتذر إمم اًمٜمٌل  -وؾمٚمؿ

َتْٝمِزُئقَن﴾ ]اًمتقسم٦م: ًْ (8)[ 65َوآَي٤مشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمُْتْؿ شَم
 
. 

٤مِدًُمـَؽ ذِم  أو ومٕمؾ واىمع صحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م طمٙمٛمف، ُمثؾ ﴿ىَمْد ؾَمِٛمَع اهللَُّ -ج     تِل دُمَ ىَمْقَل اًمَّ

٤مُوَريُماَم إِنَّ اهللَ َواهللُ َزْوضِمَٝم٤م َوشَمِْمَتٙمِل إمَِم اهللِ َٛمُع حَتَ ًْ ( 2)[ أي٤مت 8ؾَمِٛمٞمٌع سَمِّمػٌم﴾ ]اعمج٤مدًم٦م: َي

(8)  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 8841-6/8829)"شمٗمًػمه"ذم  -أظمرج اإلُم٤مم اسمـ أيب طم٤مشمٍؿ  (8)

ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ذم همزوة شمٌقك ذم جمٚمس يقُم٤ًم: ُم٤م رأي٧م ُمثؾ ىمرائٜم٤م ه١مٓء، ٓ أرهم٥م سمٓمقٟم٤ًم، وٓ 

ًٜم٦م، وٓ أضمٌـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء!! وم٘م٤مل رضمؾ ذم اعمجٚمس: يمذسم٧م، وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ، ٕظمؼمن أيمذب أًم

، وٟمزل اًم٘مرآن، ىم٤مل قمٌد اهلل: وم٠مٟم٤م رأيتف ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمح٘م٥م ٟم٤مىم٦م ، ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل رؾمقل اهلل 

، شمٜمٙمٌف احلج٤مرة، وهق ي٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م!! ورؾمقل رؾمقل اهلل 

َتْٝمِزُئقَن﴾﴿أَ »ي٘مقل اهلل  ًْ  .«سم٤ِمهللَِّ َوآَي٤مشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمُْتْؿ شَم

( وىم٤مل: وًمف 826)ص:"اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"ذم  صححف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل 

( ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ 63ص:3)ج:"شمٗمًػمه"ؿم٤مهد سمًٜمد طمًـ، قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

 ا.هـ

َويَم٤مَن اهللُ ؾَمِٛمْٞمَٕم٤ًم ﴿: سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم "حٞمحفص"ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  (2)

احلٛمد هلل اًمذي وؾمع ؾمٛمٕمف  :ىم٤مًم٧موىم٤مل إقمٛمش قمـ ُتٞمؿ قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م  ﴾سَمِّمػَماً 

٤مِدًُمَؽ ذِم َزْوضِمَٝم٤م﴾ إصقات وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٜمٌل  تِل دُمَ  ﴿ىَمْد ؾَمِٛمَع اهللَُّ ىَمْقَل اًمَّ

 = [.8]اعمج٤مدًم٦م:
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* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمـ ُتٞمؿ سمـ  ،صمٜم٤م إقمٛمش :( ىم٤مل 6/36)"اعمًٜمد"قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ذم  وىمد ضم٤مء ُمقصقًٓ  =

ًم٘مد ضم٤مءت  ،احلٛمد هلل اًمذي وؾمع ؾمٛمٕمف إصقات :ىم٤مًم٧مقمـ قم٤مئِم٦م  ،قمـ قمروة ،ؾمٚمٛم٦م

﴿ىَمْد  وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ ،شمٙمٚمٛمف وأٟم٤م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌٞم٧م ُم٤م أؾمٛمع ُم٤م شم٘مقل اعمج٤مدًم٦م إمم اًمٜمٌل 

تِ  ٤مِدًُمَؽ ذِم َزْوضِمَٝم٤م﴾ؾَمِٛمَع اهللَُّ ىَمْقَل اًمَّ  [.8]اعمج٤مدًم٦م: ل دُمَ

( سمٞم٤من 888سمرىمؿ ) "اًمًٜمـ"( واسمـ ُم٤مضمف ذم 4361سمرىمؿ ) "اًمًٜمـ"وقمٜمد اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ذم 

 إمم 2ظمقًم٦م ضم٤مءت ًم٘مد ،إصقات ؾمٛمٕمف وؾمع اًمذي هلل احلٛمد ٓؾمؿ اعمج٤مدًم٦م، وًمٗمظ اًمٜم٤ًمئل:

﴿ىَمْد ؾَمِٛمَع اهللَُّ ىَمْقَل  وضمؾ قمز اهلل لوم٠مٟمز ،يمالُمٝم٤م قمكمَّ  خيٗمك ومٙم٤من ،زوضمٝم٤م شمِمٙمق  اهلل رؾمقل

٤مُوَريُماَم إِنَّ اهللََّ ؾَمِٛمٞمٌع سَمِّمػٌم﴾ َٛمُع حَتَ ًْ ٤مِدًُمَؽ ذِم َزْوضِمَٝم٤م َوشَمِْمَتٙمِل إمَِم اهللَِّ َواهللَُّ َي تِل دُمَ  اًمَّ

 [.8]اعمج٤مدًم٦م:

 هذه أٟمقاع اًمٜمزول اًمًٌٌل، ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح سم٠موؾمع مم٤م ه٤مهٜم٤م.  (8)

 ٥م اًمٜمزول:*ُم٠ًمًم٦م: صٞمٖم٦م ؾمٌ

 ٕؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن صٞمٖمت٤من، يمام يذيمر ذًمؽ يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 اًمّمٞمٖم٦م إومم: رصصح٦م، وهل:

أن ي٘مقل اًمراوي: ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م يمذا، وهذه اًمّمٞمٖم٦م ٓ أقمٚمؿ هل٤م ُمث٤مًٓ يث٧ٌم، قمغم  -8

 طم٥ًم اـمالقمل، ًمٙمـ اًمٕمٚمامء يذيمروهن٤م ذم اًم٤ٌمب، واهلل أقمٚمؿ.

 وم٠مٟمزل اهلل.  -ومٜمزًم٧م أي٦م. ج  -ا ومٜمزل يمذا. بطمدث يمذ-أن ي٘مقل اًمراوي: أ -2

وهذه اًمّمٞمغ: ومٜمزل، ومٜمزًم٧م، وم٠مٟمزل اهلل، يمٚمٝم٤م هل٤م أدًمتٝم٤م، وهل يمثػمة، ذيمرٟم٤م سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم 

 اًمنمح.

 اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمّمٞمٖم٦م اًمٖمػم رصصح٦م، وهل:

و ي٘مقل: يم٠من ي٘مقل اًمراوي: أطم٥ًم هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم يمذا، أو ي٘مقل: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا، أ

 ُم٤م أطم٥ًم هذه أي٦م إٓ ٟمزًم٧م ذم يمذا، وذيمرٟم٤م إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمنمح. 

 وهٜم٤مك قمدة ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚمِّ٘م٦م هبذا اًم٤ٌمب ذيمرهت٤م ذم اًمنمح، واهلل اعمقومؼ.
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() 
  ومقائد يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ُمٝمٛم٦م ضمدًا: ٕهن٤م شم١مدي إمم    

 -صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–سمٞم٤من أن اًم٘مرآن ٟمزل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وذًمؽ ٕن اًمٜمٌـل  -8    

ُي٠ًمل قمـ رء، ومٞمتقىمػ قمـ اجلقاب أطمٞم٤مٟم٤ًم، طمتـك يٜمـزل قمٚمٞمـف اًمـقطمل، أو خيٗمـك إُمـر 

 اًمقاىمع، ومٞمٜمزل اًمقطمل ُمٌٞمٜم٤ًم ًمف.

وِح ُمث٤مل إول: ىمقًمف      ـِ اًمرُّ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ ـَ ﴿َوَي ـْ َأُْمِر َريبِّ َوَُمـ٤م ُأوشمِٞمـُتْؿ ُِمـ وُح ُِم ىُمِؾ اًمرُّ

، أن  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ ي،[. ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مر85اًْمِٕمْٚمِؿ إَِّٓ ىَمٚمِٞماًل﴾ ]اإلهاء:

صـغم –اًمٜمٌل  -وذم ًمٗمظ: وم٠مُمًؽ-رضماًل ُمـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل: ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤م اًمروح؟ ومًٙم٧م 

أٟمف يقطمك إًمٞمف، وم٘مٛم٧م ُم٘م٤مُمل، ومٚمـام ٟمـزل اًمـقطمل  ، ومٚمؿ يرد ؿمٞمئ٤ًم، ومٕمٚمٛم٧م-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

﴾ ]اإلهاء: ـْ َأُْمِر َريبِّ وُح ُِم وِح ىُمِؾ اًمرُّ ـِ اًمرُّ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ  .(8)[ أي٦م 85ىم٤مل ﴿َوَي

َـّ إقََمـزُّ ُِمٜمَْٝمـ٤م      ـْ َرضَمْٕمٜمَـ٤م إمَِم اعْمَِديٜمَـ٦ِم ًَمُٞمْخـِرضَم وُمث٤مل اًمث٤مِّن: ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َيُ٘مقًُمـقَن ًَمـِئ

 ﴾ ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ ُأيّب  [، ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري، أن زيد سمـ أرىمؿ 8]اعمٜم٤موم٘مقن:إََذلَّ

وأصـح٤مسمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–رأس اعمٜم٤موم٘ملم ي٘مقل ذًمؽ، يريد أٟمف إقمز ورؾمقل اهلل 

صـغم –، ومدقم٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–إذل، وم٠مظمؼم زيد قمٛمف سمذًمؽ، وم٠مظمؼم سمف اًمٜمٌل 

ؼمه سمام ؾمٛمع، صمؿ أرؾمؾ إمم قمٌد اهلل سمـ ُأيّب وأصح٤مسمف، ومحٚمٗمقا ُمـ٤م زيدًا وم٠مظم -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (2)، وم٠مٟمزل اهلل شمّمديؼ زيٍد ذم هذه أي٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ىم٤مًمقا، ومّمّدىمٝمؿ رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2793( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )825رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 (.2772( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3911رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)
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  .(8)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –وم٤مؾمت٤ٌمن إُمر ًمرؾمقل اهلل اًمٜمٌل  ، 

ذم اًمدوم٤مع قمٜمف، ُمث٤مل ذًمـؽ  -ٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚم–سمٞم٤من قمٜم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم سمرؾمقًمف  -2    

٧ٌَِّم سمِـِف وُمـ١َماَدَك ىمقًمف شمٕم٤ممم  َٚم٦ًم َواطِمَدًة يَمَذًمَِؽ ًمِٜمَُث َل قَمَٚمْٞمِف اًْمُ٘مْرآُن مُجْ ـَ يَمَٗمُروا ًَمْقَٓ ُٟمزِّ ِذي ﴿َوىَم٤مَل اًمَّ

ْٚمٜم٤َمُه شَمْرشمِٞماًل﴾ ]اًمٗمرىم٤من:  .[42َوَرشمَّ

، وشمٓمٝمػمًا -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم –ويمذًمؽ آي٤مت اإلومؽ: وم٢مهن٤م دوم٤مع قمـ ومراش اًمٜمٌل     

 .(2)ًمف قماّم دّٟمًف سمف إوم٤ميمقن 

سمٞم٤من قمٜم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٤ٌمده ذم شمٗمري٩م يمرسم٤مهتؿ، وإزاًم٦م همٛمـقُمٝمؿ، ُمثـ٤مل ذًمـؽ: آيـ٦م  -4

صـغم اهلل –، وهل ُمـع اًمٜمٌـل أٟمف و٤مع قِم٘مٌد ًمٕم٤مئِم٦م  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اًمتٞمٛمؿ، ومٗمل 

ًمٓمٚمٌـف، وأىمـ٤مم اًمٜمـ٤مس  - قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل–ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره، وم٠مىم٤مم اًمٜمٌل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

قمغم همػم ُم٤مء، ومِمٙمقا ذًمؽ إمم أيب سمٙمر، ومذيمر احلدي٨م، وومٞمف: ومـ٠مٟمزل اهلل آيـ٦م اًمتـٞمٛمؿ، وم٘مـ٤مل 

 .(4) أؾمٞمد سمـ طمْمػم: ُم٤م هل سم٠مول سمريمتٙمؿ ي٤م آل أيب سمٙمر. واحلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري ُمٓمقًٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.861)ص:"ذح أصقل اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)

ـَ ذم ؾمقرة اًمٜمقر، ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  آي٤مت اإلومؽ ودوم٤مع اهلل شمٕم٤ممم ّٕم اعم١مُمٜملم  (2) ِذي ﴿إِنَّ اًمَّ

٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمْؿ َٓ  ـَ  ضَم٤مُءوا سم٤ِمإِلوْمِؽ قُمّْم ٥َم ُِم ًَ ا ًَمُٙمْؿ سَمْؾ ُهَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمؿ ًمُِٙمؾِّ اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ايْمَت ٌُقُه َذ  ًَ حَتْ

ِذي شَمَقممَّ  ُه  ًَمُف قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ﴾اإِلصْمِؿ َواًمَّ ٌّقَن َأن َيْٖمِٗمَر اهللُّ إمم ىمقًمف     يمؼِْمَ
﴿َوًْمَٞمْٕمُٗمقْا َوًْمَٞمّْمَٗمُحَقْا َأَٓ حُتِ

[. وعمٕمروم٦م اًم٘مّم٦م سمتامُمٝم٤م راضمع صحٞمح  اًمٌخ٤مري 22-88]اًمٜمقر: ًَمُٙمْؿ َواهللُّ هَمُٗمقٌر ّرطِمٞمٌؿ﴾

 .قم٤مئِم٦م ( قمـ 3751)

 (.467اوع ُمـ صحٞمحف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )( وذم قمدة ُمق443هق ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)
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ـْ ُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿إِنَّ اًم ،(8)ومٝمؿ أي٦م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح -3 َٗم٤م َواعْمَـْرَوَة ُِمـ ّمَّ

َف هِبِـاَم﴾ ]اًمٌ٘مـرة: ؿَمَٕم٤مِئِر اهللِ ٌَْٞم٧َم َأِو اقْمَتَٛمَر وَماَل ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف َأْن َيٓمَّـقَّ ـْ طَم٩مَّ اًْم [ أي: 858وَمَٛم

يًٕمك سمٞمٜمٝمام، وم٢من فم٤مهر ىمقًمف ﴿وَماَل ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف﴾ أن هم٤مي٦م أُمر اًمًـٕمل سمٞمـٜمٝمام أن يٙمـقن ُمــ 

ؿ اعم٤ٌمح، وذم صحٞمح  ًْ  قمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ،اًمٌخ٤مريىِم

قمـ اًمّمٗم٤م واعمروة، ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمرى أهنام ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٚمام يم٤من اإلؾمـالم أُمًـٙمٜم٤م قمـٜمٝمام، 

ــاَم﴾  َف هِبِ ــقَّ ــف ﴿َأْن َيٓمَّ ــَٕم٤مِئِر اهللِ﴾ إمم ىمقًم ـْ ؿَم ــ ــْرَوَة ُِم ــَٗم٤م َواعْمَ ــ٤ممم ﴿إِنَّ اًمّمَّ ــ٠مٟمزل اهلل شمٕم وم

وهبذا قُمرف أن ٟمٗمل اجلٜم٤مح ًمٞمس اعمراد سمف سمٞم٤من أصؾ طمٙمؿ اًمًٕمل، وإٟمـام  ،(2)[ 858]اًمٌ٘مرة:

اعمراد ٟمٗمل حترضمٝمؿ سم٢مُم٤ًميمٝمؿ قمٜمف، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يرون أهنام ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م، أُّم٤م أصؾ طمٙمؿ 

ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللِ﴾  .(4) اًمًٕمل وم٘مد شمٌلّم سم٘مقًمف ﴿ُِم

* * * * 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 84/449)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 8و3ًمٚمقاطمدي )ص: "أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"اٟمٔمر  (8)

 "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"( 8/83ًمٚمًٞمقـمل ) "اإلشم٘م٤من"( 8/22)"اًمؼمه٤من"

 (.8ًمٚمقادقمل )ص:

 (، واٟمٔمر ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم ًمٚمٛم١مًمػ8278( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3396رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)

 (.865)ص:

 وهٜم٤مك ومقائد أظمرى ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح، واحلٛمد هلل. (4)
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() 
وًمٙمـؾ ُمـ٤م  زًم٧م أي٦م ًم٥ًٌم ظم٤مص، وًمٗمٔمٝم٤م قم٤مم يم٤من طمٙمٛمٝمـ٤م ؿمـ٤مُماًل ًمًـٌٌٝم٤م،إذا ٟم  

ٕن اًم٘مرآن ٟمزل شمنميٕم٤ًم قم٤مُم٤ًم جلٛمٞمع إُم٦م، ومٙم٤مٟمـ٧م اًمٕمـؼمة سمٕمٛمـقم ًمٗمٔمـف ٓ  :يتٜم٤موًمف ًمٗمٔمٝم٤م

 .(8) سمخّمقص ؾمٌٌف

ـْ      ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمْؿ َوََلْ َيُٙمـ ِذي هَلُـْؿ  ُمث٤مل ذًمؽ: آي٤مت اًمٚمٕم٤من، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َواًمَّ

ـ٤مِدىِملَم﴾ ـَ اًمّمَّ ُٝمْؿ﴾ إمم ىمقًمف ﴿إِْن يَمـ٤مَن ُِمـ ًُ [، ومٗمـل صـحٞمح 9-6]اًمٜمـقر: ؿُمَٝمَداُء إَِّٓ َأْٟمُٗم

صغم اهلل –أن هالل سمـ أُمٞم٦م ىمذف اُمرأشمف قمٜمد اًمٜمٌل ، اًمٌخ٤مري، ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

 ٌد ذِم طَمـ وْ أَ  ٦مُ ٜمَـٞمِّ اًمٌَ » -صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–سمنميؽ سمـ ؾمحامء، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وم٘م٤مل هالل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ، إِّن ًمّم٤مدق، ومٚمٞمٜمـزًمـ اهلل ُمـ٤م يـؼمئ فمٝمـري ُمــ « كَ رِ ٝمْ فمَ 

ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمْؿ...﴾احلد، ومٜمزل ضمؼميؾ، وأٟمزل قمٚمٞمف  ِذي ـَ  وم٘مرأ طمتك سمٚمغ ﴿َواًمَّ ﴿إِْن يَم٤مَن ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواي٦م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واظمت٤مره سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤معمزِّن وأيب وقمغم هذا مجٝمقر اًمٕمٚمامء، وضم٤مءت  (8)

ىم٤مق وطمٙم٤مه اجلقيٜمل وأُمدي قمـ اًمِم٤مومٕمل أن اًمٕمؼمة سمخّمقص اًم٥ًٌم ٓ سمٕمٛمقم  سمٙمر اًمدَّ

ر ذًمؽ اًمٗمخر اًمرازي. اًمٚمٗمظ، وإىمرب أن اًمِم٤مومٕمل َل ي٘مؾ هبذا  يمام طمرَّ

واًمّمحٞمح ُمٜمٝمام: أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم ًمٗمظ أي٦م، ٓ سمخّمقص ؾمٌٌٝم٤م، وقمٚمٞمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ 

 اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ.

أن رضماًل أص٤مب  (، قمـ اسمـ ُمًٕمقد 2764( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )526روى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

الَ ﴿َوَأىمِ  وم٠مظمؼمه، وم٠مٟمزل اهلل ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م، وم٠مشمك اًمٜمٌل  ـَ اًمٚمَّٞمِْؾ ِؿ اًمّمَّ َة ـَمَرذَمِ اًمٜمََّٝم٤مِر َوُزًَمًٗم٤م ُِم

ٞمَِّئ٤مِت﴾ ًَّ ـَ اًم ٌْ ٜم٤َمِت ُيْذِه ًَ جِلِٛمٞمِع »[ وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أزم هذا؟ ىم٤مل: 883هقد:] إِنَّ احْلَ

تِل يُمٚمِِّٝمؿ  . «ُأُمَّ

اًم٘مقاقمد "( 8/86)"اإلشم٘م٤من"( 85/463( )449-84/448)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر 

اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ "( 4/251)"أوقاء اًمٌٞم٤من"( 88)ص:"٤ًمن اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٗمًػم اًم٘مرآناحل

 (.866)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"( 86)ص:"أؾم٤ٌمب اًمٜمزول
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٤مِدىِملَم﴾  .(8)احلدي٨م  اًمّمَّ

ُٓمرأشمـف، ًمٙمــ طمٙمٛمٝمـ٤م ؿمـ٤مُمؾ ًمـف  ومٝمذه أي٤مت ٟمزًم٧م سم٥ًٌم ىمذف هالل سمـ أُمٞم٦م    

: أن قمـقيٛمر اًمٕمجـالِّن ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمـٕمد  ،وًمٖمػمه، سمدًمٞمؾ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل رضمٌؾ وضمد ُمع اُمرأشمـف رضمـاًل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ضم٤مء إمم أن اًمٜمٌل 

اًمُ٘مـْرآَن  اهللُ َل ٟمـزَ أَ  دْ ىَمـ» -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–أي٘متٚمف ومت٘متٚمقٟمف أم يمٞمػ يّمٜمع؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

سم٤معمالقمٜم٦م سمـام ؾمـٛمك اهلل ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وم٠مُمرمه٤م رؾمقل اهلل « َؽ تِ ٌَ ٤مطمِ  َص ذِم وَ  ٞمَؽ ومِ 

 .(2)يمت٤مسمف، ومالقمٜمٝم٤م. احلدي٨م 

طمٙمؿ هذه أي٤مت ؿم٤مُماًل هلالل سمـ أُمٞم٦م وهمػمه  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ومجٕمؾ اًمٜمٌل     

(4). 

* * * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سمـ قم٤ٌمس اقمـ (، 3737رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 . (، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد8392( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3735رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)

-8/571)"ومتح اًم٤ٌمري"ؿ ذم ُمـ ٟمزًم٧م هذه أي٦م، وراضمع: ذيمرٟم٤م ذم اًمنمح اظمتالف أهؾ اًمٕمٚم (4)

572( )9/557 .) 
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() 
ىم٤ًم ذم ظمالل صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–زل اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٌل ٟم     ُمٗمرَّ

َوىُمْرآًٟم٤م وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مـَرَأُه ﴿أيمثره٤م سمٛمٙم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ىم٣م رؾمقل اهلل 

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزيالً  ؿ 816]اإلهاء: ﴾قَمغَم اًمٜم٤َّمِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزَّ ًّ رمحٝمـؿ اهلل –اًمٕمٚمامء [، وًمذًمؽ ىم

 : (8)شمٕم٤ممم اًم٘مرآن قمغم ىمًٛملم: ُمٙمل وُمدِّن 

 ىمٌؾ هجرشمف إمم اعمديٜم٦م. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وم٤معمٙمل: ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌل     

 .(2)سمٕمد هجرشمف إمم اعمديٜم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–واعمدِّن: ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌل     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًمتف، وُمـ أدًمتف ُم٤م شم٘مّدم ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م وأٟمس  (8)  هذا اًمت٘مًٞمؿ صحٞمٌح، وًمف أدَّ

سُمٕم٨م وهق اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م، ومٌ٘مك ذم ُمٙم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م، وذم اعمديٜم٦م قمنم  ُمـ أن اًمٜمٌل 

 ؾمٜملم. 

ط اعمٙمل واعمدِّن قمغم صمالصم٦م أىمقاٍل، ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح، واًمّمحٞمح:  أن اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم و٤مسم (2)

 اعمٙمل: ُم٤م ٟمزل ىمٌؾ اهلجرة، واعمدِّن: ُم٤م ٟمزل سمٕمد اهلجرة، ؾمقاء ٟمزل سمٛمٙم٦م أو سم٤معمديٜم٦م.

وم٤مًمٜمٔمر ذم ذًمؽ إمم زُمـ اًمٜمزول، وذًمؽ ٕن هذا آصٓمالح و٤مسمط وطم٤مرص وُمّٓمرد، إذ شمٜمٕمدم 

آصٓمالح واًمْم٤مسمط آقمتامد قمٚمٞمف ي٘ميض قمغم ُمٕمٔمؿ  قمغم اًم٘مقل سمف اًمقاؾمٓم٦م، وٕن هذا

اخلالوم٤مت اًمتل أصمػمت طمقل هذا اعمقوقع، وٕن اًم٘مقل سمف هق اًمذي درج قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ يمثػم 

 ُمٜمٝمؿ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم هذا اًمِم٠من.

ح هذا اًم٘مقل مجٌع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ: ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واسمـ يمثػم، واسمـ  وىمد رضمَّ

رمحٝمؿ اهلل، وذيمر اًمزريمٌم –جر اًمٕمً٘مالِّن، وإًمقد، واسمـ قمثٞمٛملم قمٓمٞم٦م، واسمـ طم

 أن هذا اًم٘مقل أؿمٝمر إىمقال، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. -رمحٝمام اهلل–واًمًٞمقـمل 

( 898-8/887)"اًمؼمه٤من" (88ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم )ص: "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"اٟمٔمر  

 =ذح أصقل ذم "( 888-8/886)"ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من"( 29-8/27)"اإلشم٘م٤من"
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-68)ص:"ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"( 37-8/33)"اعمٙمل واعمدِّن"( 871)ص:"تٗمًػماًم =

62). 

 ـمري٘م٦م ُمٕمروم٦م اًمٜمزول اعمٙمل واعمدِّن:*ُم٠ًمًم٦م: 

 يُٕمرف اعمٙمل واعمدِّن سمقاطمد ُمـ ـمري٘ملم:

، وم٘مد يم٤مٟمقا يِم٤مهدون اًمتٜمزيؾ، ومٞمٕمرومقن وىم٤مئٕمف وزُم٤مٟمف إول: اًمٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 وأطمقاًمف.

 قمدم اًمٜم٘مؾ، ويًتٜمد إمم ظمّم٤مئص اعمٙمل واعمدِّن.  اًمث٤مِّن: آضمتٝم٤مد قمٜمد

 (.898-8/889)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

 *ُم٠ًمًم٦م: وقاسمط اًمٜمزول اعمٙمل واعمدِّن:

 أوًٓ: وقاسمط اًمٜمزول اعمٙمل:

 ومٝمل ُمٙمٞم٦م. ﴾الَّ يمَ ﴿يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م  -8

٤َم اًمٜم٤َّمُس ﴿يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م  -2 ـَ آَُمٜمُقاْ ﴿وًمٞمس ومٞمٝم٤م  ﴾َي٤م َأهيُّ ذي ٤م اًمَّ وهذا ومٝمل ُمٙمٞم٦م،  ﴾َي٤م َأهيُّ

 اًمْم٤مسمط ًمٞمس سمٛمٓمرد.

 يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ؾمجدة ومٝمل ُمٙمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ؾمقرة احل٩م. -4

يمؾ ؾمقرة ذم أوهل٤م طمروف اهلج٤مء ومٝمل ُمٙمٞم٦م، ؾمقى اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران، وذم ؾمقرة اًمرقمد  -3

 ظمالف.

 يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ىمّم٦م آدم وإسمٚمٞمس ومٝمل ُمٙمٞم٦م، قمدا ؾمقرة اًمٌ٘مرة. -5

 هؾ اًمٙمت٤مب ومٝمل ُمٙمٞم٦م.يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ىمّمص إٟمٌٞم٤مء، وذيمر إُمؿ اًمٖم٤مسمرة ؾمقى أ -6

 صم٤مٟمٞم٤ًم: وقاسمط اًمٜمزول اعمدِّن:

 يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م طمٌد أو ومريْم٦م ومٝمل ُمدٟمٞم٦م. -8

 يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م أُمٌر سم٤مجلٝم٤مد ، وسمٞم٤من ٕطمٙم٤مُمف ومٝمل ُمدٟمٞم٦م. -2

َـّ يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم ومٝمل ُمدٟمٞم٦م، قمدا ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  -4 ﴿َوًَمٞمَْٕمَٚمَٛم

ـَ آَُمٜمُقا َوًمَ  ِذي َـّ اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم﴾اهللَُّ اًمَّ  [.88]اًمٕمٜمٙمٌقت: َٞمْٕمَٚمَٛم

ـَ آَُمٜمُقاْ ﴿يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م  -3 ذي ٤م اًمَّ  ومٝمل ُمدٟمٞم٦م، وهذا اًمْم٤مسمط ًمٞمس سمٛمٓمرد يمام ؾمٌؼ. ﴾َي٤م َأهيُّ

 = يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م جم٤مهدة أهؾ اًمٙمت٤مب ومٝمل ُمدٟمٞم٦م. -5
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ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأُْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم  اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ﴿ وقمغم هذا وم٘مقًمف شمٕم٤ممم    

صغم اهلل –ُمـ اًم٘مًؿ اعمدِّن، وإن يم٤مٟم٧م ىمد ٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌل  [4ًَمُٙمُؿ اإِلؾْماَلَم ِديٜم٤ًم﴾ ]اعم٤مئدة: 

أٟمـف ىمـ٤مل: ىمـد  ذم طمج٦م اًمقداع سمٕمروم٦م، ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري، قمـ قمٛمر  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

، ٟمزًمـ٧م وهـق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–ٟمزًم٧م ومٞمف قمغم اًمٜمٌل  قمرومٜم٤م ذًمؽ اًمٞمقم واعمٙم٤من اًمذي

 .(8)ىم٤مئؿ سمٕمروم٦م يقم مجٕم٦م 

 ويتٛمّٞمز اًم٘مًؿ اعمٙمل قمـ اعمدِّن ُمـ طمٞم٨م إؾمٚمقب واعمقوقع:    

 أُم٤م ُمـ طمٞم٨م إؾمٚمقب ومٝمق: -أ    

اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمٙمل ىمقة إؾمٚمقب وؿمدة اخلٓم٤مب: ٕن هم٤مًم٥م اعمخ٤مـمٌلم ُمٕمروقن  -8    

 ."اًم٘مٛمر"و "اعمدصمر"ٞمؼ هبؿ إٓ ذًمؽ، اىمرأ ؾمقريت ُمًتٙمؼمون، وٓ يٚم

أُم٤م اعمدِّن: وم٤مًمٖم٤مًم٥م ذم أؾمـٚمقسمف اًمٚمـلم، وؾمـٝمقًم٦م اخلٓمـ٤مب: ٕن هم٤مًمـ٥م اعمخـ٤مـمٌلم     

 ."اعم٤مئدة"ُم٘مٌٚمقن ُمٜم٘م٤مدون، اىمرأ ؾمقرة 

٦م: ٕن هم٤مًم٥م اعمخـ٤مـمٌلم ُمٕم٤مٟمـدون اًمٖم٤مًم٥م  -2     ذم اعمٙمل ىِمٍَم أي٤مت، وىمقة اعمح٤مضمَّ

 ."اًمٓمقر" شم٘متْمٞمف طم٤مهلؿ، اىمرأ ؾمقرة ُمِم٤مىمقن ومخقـمٌِقا سمام

أُم٤م اعمدِّن: وم٤مًمٖم٤مًم٥م ومٞمف ـمقل أي٤مت، وذيمـر إطمٙمـ٤مم ُمرؾمـٚم٦م سمـدون حم٤مضّمـ٦م: ٕن     

 .(2) "اًمٌ٘مرة"طم٤مهلؿ شم٘متيض ذًمؽ، اىمرأ آي٦م اًمّديـ ذم ؾمقرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء"( 85/861)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 8/888)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر  = ُم٤ٌمطم٨م "( 8/237)"مج٤مل اًمُ٘مرَّ

اعمحرر "( 867-8/868)"اعمٙمل واعمدِّن"( 63-64)ص:"قم اًم٘مرآنذم قمٚم

 (. 8/838)"اًمقضمٞمز

 (.. 4187( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )7268( و)3317( و)35رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 (.872-878)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (2)
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 وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمقوقع: -ب    

ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتقطمٞمـد شم٘مرير اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٞمٛم٦م، ظمّمقص٤ًم اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمٙمل  -8    

 إًمقهٞم٦م واإليامن سم٤مًمٌٕم٨م: ٕن هم٤مًم٥م اعمخ٤مـمٌلم يٜمٙمرون ذًمؽ.

أُم٤م اعمدِّن: وم٤مًمٖم٤مًم٥م ومٞمف شمٗمّمٞمؾ اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت: ٕن اعمخـ٤مـمٌلم ىمـد شم٘مـرر ذم     

 .(8)ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٞمٛم٦م، ومٝمؿ ذم طم٤مضم٦م ًمتٗمّمٞمؾ اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت 

٤مد وأطمٙم٤مُمف واعمٜم٤موم٘ملم وأطمقاهلؿ ذم اًم٘مًؿ اعمدِّن ٓىمتْمـ٤مء اإلوم٤مو٦م ذم ذيمر اجلٝم -2    

 .(2)احل٤مل ذًمؽ، طمٞم٨م ُذع اجلٝم٤مد، وفمٝمر اًمٜمٗم٤مق سمخالف اًم٘مًؿ اعمٙمل 

 ومقائد ُمٕمروم٦م اعمدِّن واعمٙمل:    

 ُمٕمروم٦م اعمٙمل واعمدِّن ٟمقٌع ُمـ أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن اعمٝمٛم٦م، وذًمؽ ٕن ومٞمٝم٤م ومقائد ُمٜمٝم٤م:    

ن ذم أقمغم ُمراشمٌٝم٤م، طمٞم٨م خي٤مـم٥م يمؾ ىمقم سمام شم٘متْمـٞمف طمـ٤مهلؿ فمٝمقر سمالهم٦م اًم٘مرآ -8    

 ُمـ ىمقة وؿمدة، أو ًملم وؾمٝمقًم٦م.

فمٝمقر طمٙمٛم٦م اًمتنميع ذم أؾمٛمك هم٤مي٤مشمف، طمٞم٨م يتدرج ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم سمح٥ًم إهؿ  -2    

 قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف طم٤مل اعمخ٤مـمٌلم، واؾمتٕمدادهؿ ًمٚم٘مٌقل واًمتٜمٗمٞمذ.

إمم أن يتٌٕمقا ُم٤م ؾمٚمٙمف اًم٘مرآن ذم إؾمٚمقب  شمرسمٞم٦م اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم وشمقضمٞمٝمٝمؿ -4    

واعمقوقع ُمـ طمٞم٨م اعمخ٤مـمٌلم، سمحٞم٨م يٌدأ سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ، وشمًتٕمٛمؾ اًمِمدة ذم ُمقوٕمٝم٤م، 

 واًمًٝمقًم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م.

 ذوط امُتٞمٞمز اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اعمٜمًقخ، ومٞمام وردت آيت٤من ُمٙمٞم٦م وُمدٟمٞم٦م، يتح٘مؼ ومـٞمٝم -3    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 85/861( )375-82/445)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (8)

 (. 874)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (2)
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 .(8)دٟمٞم٦م قمٜمٝم٤م اًمٜمًخ، وم٢من اعمدٟمٞم٦م ٟم٤مؾمخ٦م ًمٚمٛمٙمٞم٦م ًمت٠مظمر اعم

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعمٙمل واعمدِّن ذم اًم٘مرآن "( 875-873)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)

 (.838-8/843)"اًمٙمريؿ

 *شمٜمٌٞمٌف: ذيمرٟم٤م ُم٤ًمئؾ يمثػمة ذم هذا اًم٤ٌمب شمٌٕم٤ًم ًمف ذم ذطمٜم٤م هلذه اًمرؾم٤مًم٦م ومٚمؽماضمع ُمٜمف.
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(ً) 
 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ُمـ شم٘مًٞمؿ اًم٘مرآن إمم ُمٙمل وُمدِّن، يتٌلم أٟمف ٟمزل قمغم اًمٜمٌل     

 ُمٗمرىم٤ًم، وًمٜمزوًمف قمغم هذا اًمقضمف طِمَٙمٌؿ يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:

ـَ يَمَٗمُروا -ؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف و–شمثٌٞم٧م ىمٚم٥م اًمٜمٌل  -8     ِذي ًَمْقٓ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿وَ ىََم٤مَل اًمَّ

ٌّـ٧َم سمِـِف وُمـ١َماَدَك ﴿ -يٕمٜمل يمذًمؽ ٟمزًمٜمـ٤مه ُمٗمرىمـ٤مً -  ﴾ُٟمّزَل قَمَٚمْٞمِف اًْمُ٘مرآُن مُجَْٚم٦ًم واطِمَدًة يَمذًمَؽ  ًمِٜمَُث

سمِـ٤محْلَؼِّ  ﴿إَِّٓ ضِمْئٜمَـ٤مكَ ًمٞمّمـّده اًمٜمـ٤مس قمــ ؾمـٌٞمؾ اهلل * َوَٓ َي٠ْمشُمقَٟمَؽ سمَِٛمَثـٍؾ﴾  َوَرشّمْٚمٜم٤مُه شَمْرشمِٞمالً 

ػًما﴾ ]اًمٗمرىم٤من: ًِ ـَ شَمْٗم ًَ  [.44-42َوَأطْم

أن يًٝمؾ قمغم اًمٜم٤مس طمٗمٔمف وومٝمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف، طمٞم٨م ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ ؿمـٞمئ٤ًم ومِمـٞمئ٤ًم،  -2    

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزيالً ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم   [.816]اإلهاء: ﴾َوىُمْرآًٟم٤م وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜم٤َّمِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزَّ

ِمٞمط اهلٛمؿ ًم٘مٌقل ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن وشمٜمٗمٞمذه، طمٞمـ٨م يتِمـقق اًمٜمـ٤مس سمٚمٝمـػ شمٜم -4    

 وؿَمْقق إمم ٟمزول أي٦م، ٓ ؾمٞمام قمٜمد اؿمتداد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، يمام ذم آي٤مت اإلومؽ واًمٚمٕم٤من.

اًمتدرج ذم اًمتنميع، طمتك يّمؾ إمم درضم٦م اًمٙمامل، يمام ذم آي٤مت اخلٛمر اًمذي ٟمِمـ٠م  -3    

٤ًم، ومٜمزل ذم ؿم٠مٟمف اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، وأًمُِٗمقه، ويم٤من ُمـ اًم ّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن جُي٤مهَبقا سم٤معمٜمع ُمٜمف ُمٜمٕم٤ًم سم٤مشمَّ

ـِ اخْلَْٛمِر َواعْمَْٞمِنِ ىُمْؾ ومِٞمِٝمَٛمآ إصِْمٌؿ يَمٌػٌِم َوَُمٜم٤َمومُِع ًمِٚمٜمّـ٤مِس َوإصِْمُٛمُٝمَٛمـآ  أوًٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ ﴿َي

س ًم٘مٌقل حتريٛمف، طمٞم٨م إن [، ومٙم٤من ذم هذه أي٦م هتٞمئ٦م ًمٚمٜمٗمق289َأيْمؼَمُ ُِمـ ّٟمْٗمِٕمِٝماَم﴾ ]اًمٌ٘مرة:

 اًمٕم٘مؾ ي٘متيض أن ٓ يامرس ؿمٞمئ٤ًم إصمٛمف أيمؼم ُمـ ٟمٗمٕمف.

الَة َوَأْٟمُتْؿ ؾُمـَٙم٤مَرى طَمتَّـك      ـَ آَُمٜمُقا َٓ شَمْ٘مَرسُمقا اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ صمؿ ٟمزل صم٤مٟمٞم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َي٤م َأهيُّ

ذم سمٕمـض إوىمـ٤مت  ومٙم٤من ذم هذه أي٦م ُتريـ قمغم شمريمـف [34شَمْٕمَٚمُٛمقا َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن﴾ ]اًمٜم٤ًمء:

ـ  وهل أوىم٤مت اًمّمٚمقات، صمؿ ٟمزل صم٤مًمث٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـاَم اخْلَْٛمـُر َواعْمَْٞمِنُ ـَ آَُمٜمُـقا إِٟمَّ ـِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأهيُّ

ـاَم ُيِريـُد  ٌُقُه ًَمَٕمٚمَُّٙمـْؿ شُمْٗمٚمُِحـقَن * إِٟمَّ
ـْٞمَٓم٤مِن وَمـ٤مضْمَتٜمِ ـْ قَمَٛمـِؾ اًمِمَّ َوإَْٟمَّم٤مُب َوإَْزَُٓم ِرضْمٌس ُِم
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ْٞمَٓم٤مُن  ـِ اًمِمَّ ـْ ِذيْمـِر اهللَِّ َوقَمـ يُمْؿ قَمـ ٌَْٖمَْم٤مَء ذِم اخْلَْٛمِر َواعْمَْٞمِنِ َوَيُّمدَّ َأْن ُيقىِمَع سَمْٞمٜمَُٙمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًْم

الِة وَمَٝمْؾ َأْٟمُتْؿ ُُمٜمَْتُٝمقنَ  اَم  اًمّمَّ ْٞمُتْؿ وَم٤مقْمَٚمُٛمقا َأٟمَّ ؾُمقَل َواطْمَذُروا وَم٢مِْن شَمَقًمَّ ٞمُٕمقا اًمرَّ
 * َوَأـمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَأـمِ

ٌَاَلُغ اعْمٌُلُِم﴾ ]اعم٤مئدة: ومٙم٤من ذم هذه أي٤مت اعمٜمع ُمــ اخلٛمـر ُمٜمٕمـ٤ًم  ،[92-91قَمغَم َرؾُمقًمِٜم٤َم اًْم

٤ًم ذم مجٞمع إوىم٤مت، سمٕمد أن ُهٞمئ٧م اًمٜمٗمقس، صمؿ ُمرٟم٧م قمغم اعمٜمع   (8)ذم سمٕمض إوىم٤مت ُمٜمف سم٤مشمَّ

.   

* * * * 

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ينَّ اهلل ًمٜم٤م ذح هذه احِلَٙمِؿ ذم ذطمٜم٤م، وهلل احلٛمد. (8)
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() 
سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم طمًٌام هق ُمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ وحمٗمقظ ذم  شمرشمٞم٥م اًم٘مرآن: شمالوشمف شم٤مًمٞم٤مً     

 اًمّمدور.

 :(8)وهق صمالصم٦م أٟمقاع     

شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمامت سمحٞم٨م شمٙمقن يمؾ يمٚمٛم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ أيـ٦م، وهـذا  اًمٜمقع إول:   

صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع، وٓ ٟمٕمٚمؿ خم٤مًمٗم٤ًم ذم وضمقسمف وحتريؿ خم٤مًمٗمتـف، ومـال جيـقز أن ي٘مـرأ )هلل 

(2) [8َربِّ اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ ]اًمٗم٤محت٦م: ﴿احْلَْٛمُد هللِِ( سمدًٓ ُمـ احلٛمد رب اًمٕم٤معملم
 
: 

شمرشمٞم٥م أي٤مت سمحٞم٨م شمٙمقن يمؾ آي٦م ذم ُمقوـٕمٝم٤م ُمــ اًمًـقرة، وهـذا  اًمٜمقع اًمث٤مِّن:    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًمنمح "( و883-884)ص:"أصقل ذم اًمتٗمًػمذح "ذم  يمام ذيمر هق سمؾ هق أرسمٕم٦م أٟمقاع  (8)

 (.4/881)"اعمٛمتع

 هذه إٟمقاع قمغم اًمؽمشمٞم٥م، هل:و

 شمرشمٞم٥م اًمًقر.   -3شمرشمٞم٥م أي٤مت  -4شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمامت -2شمرشمٞم٥م احلروف  -8

أوًٓ: شمرشمٞم٥م احلروف: هذا اًمؽمشمٞم٥م واضم٥م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع، وحترم خم٤مًمٗمتف، ومال جيقز أن ي٘مرأ  (2)

 : وم٢من هذا يٕمتؼم حتريٗم٤ًم، وشمٌٓمؾ سمف اًمّمالة سم٤مإلمج٤مع.﴾احْلَْٛمُد هللِِ﴿)اعمحد هلل( سمدًٓ ُمـ 

اًمٜمقع اًمث٤مِّن: شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمامت سمحٞم٨م شمٙمقن يمؾ يمٚمٛم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ أي٦م، وهذا اًمؽمشمٞم٥م صم٤مسم٧م 

ٓسمـ  "طم٤مؿمٞم٦م ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم"سم٤مًمٜمص، وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدًا، وٓ ظمالف ذم ذًمؽ يمام ذم 

 (.33-34)ص: اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمجدي 

[، وٓ 8]اًمٗم٤محت٦م: َربِّ اًْمَٕم٤معمَلَِم﴾ ﴿احْلَْٛمُد هللِِ ومال جيقز أن ي٘مرأ )هلل احلٛمد رب اًمٕم٤معملم( سمدًٓ ُمـ 

 شمّمح صالة ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سم٤مإلمج٤مع. 
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، وهق واضم٥م قمغم اًم٘مقل اًمراضمح، وحتـرم خم٤مًمٗمتـف، وٓ جيـقز أن (8)صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع 

﴾ سمدًٓ ُمـ  ي٘مرأ )ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ( ـِ ي طِمٞمِؿ * َُم٤مًمِِؽ َيـْقِم اًمـدِّ ـِ اًمرَّ مْحَ ﴿اًمرَّ

 .(2) [4-2]اًمٗم٤محت٦م:

ذم ىمقًمـف  ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري، أن قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل ًمٕمـثامن سمــ قمٗمـ٤من     

ْقَن ُِمٜمُْٙمْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواضًم٤م َوِصـٞم٦ًَّم َْٕزَواضِمِٝمـْؿ َُمَت٤مقًمـ٤م إمَِم  شمٕم٤ممم  ـَ ُيَتَقومَّ ِذي  احْلَـْقِل هَمـػْمَ ﴿َواًمَّ

ـْقَن  [ ىمد ٟمًختٝم٤م أي٦م إظمرى، يٕمٜمـل ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم231]اًمٌ٘مرة: إظِْمَراٍج﴾ ـَ ُيَتَقومَّ ـِذي ﴿َواًمَّ

ا﴾ َـّ َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمٍر َوقَمنْمً ِٝم
ًِ ـَ سم٠َِمْٟمُٗم ّْم سمَّ [، وهذه ىمٌٚمٝم٤م 243]اًمٌ٘مرة: ُِمٜمُْٙمْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواضًم٤م َيؽَمَ

 .(4): ي٤م اسمـ أظمل ٓ أهمػم ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف ُمـ ُمٙم٤مٟمف ؟ وم٘م٤مل قمثامن ذم اًمتالوة، ىم٤مل: ومٚمؿ شمٙمتٌٝم٤م

أن ، وروى اإلُم٤مم أمحد وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمـذي، ُمــ طمـدي٨م قمـثامن     

يم٤من يٜمزل قمٚمٞمـف اًمًـقر ذوات اًمٕمـدد، ومٙمـ٤من إذا ٟمـزل قمٚمٞمـف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وم٘مد ذيمره اعم١مًمػ  (8) ٤م اًمٜمصُّ ، وذيمرٟم٤م ذم اًمنمح سمٕمض إدًم٦م أيْم٤ًم. وأُم٤م اإلمج٤مع: وم٘مد ٟم٘مٚمف أُمَّ

 (.8/878)"اإلشم٘م٤من"( و8/256)"اًمؼمه٤من"ٚمؿ، واٟمٔمر أيمثر ُمـ واطمد ُمـ أهؾ اًمٕم

وىمد ٓ دمقز، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر وهق اًمراضمح،  قمغم همػم شمرشمٞم٥م أي٤مت:اًمّمالة واًم٘مراءة  (2)

ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م وهمػمه، وىم٤مًمقا: سم٤مًمٙمراه٦م ٓ اًمتحريؿ، وهق ىمقل ًمٞمس  "اعمحرر"ظم٤مًمػ ص٤مطم٥م 

 سمّمحٞمح، واًمّمحٞمح اًم٘مقل إول.

اشمٗم٤مق ذم اعم٠ًمًم٦م، ٕن ؿمٞمخ اإلؾمالم يٜم٘مؾ آشمٗم٤مق قمغم اًمتحريؿ يمام ذم  وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس صَمؿَّ 

  (.864)ص:"إُمت٤مع ذوي اًمٕمروم٤من"

ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"( 388-28/381)"( و84/496)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"واٟمٔمر 

  (.8/328ٓسمـ ُمٗمٚمح ) "اًمٗمروع"( 8/477)

   (.3546( و)3541رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)
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ذم اًمًقر اًمتل ُيذيمر ومٞمٝم٤م يمذا  اًمٌمء، دقم٤م سمٕمض ُمـ يم٤من يٙمت٥م، ومٞم٘مقل )وٕمقا هذه أي٤مت

 . (8)ويمذا( 

شمرشمٞم٥م اًمًقر سمحٞم٨م شمٙمقن يمؾ ؾمـقرة ذم ُمقوـٕمٝم٤م ُمــ اعمّمـحػ،  اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م:    

أٟمف  وهذا صم٤مسم٧م سم٤مٓضمتٝم٤مد ومال يٙمقن واضم٤ًٌم، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ، قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

 -ف وؾمـٚمؿصـغم اهلل قمٚمٞمـ–ذات ًمٞمٚمـ٦م، وم٘مـرأ اًمٜمٌـل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–صغم ُمع اًمٜمٌل 

 .(2)اًمٌ٘مرة، صمؿ اًمٜم٤ًمء، صمؿ آل قمٛمران 

وروى اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمـ إطمٜمػ: أٟمف ىمرأ ذم إومم سم٤مًمٙمٝمػ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٞمقؾمػ     

 (3).(4) أو يقٟمس، وذيمر أٟمف صغم ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمّمٌح هبام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 8117سمرىمؿ ) "اًمٙمؼمى"( واًمٜم٤ًمئل ذم 786( وأسمق داود سمرىمؿ )499رىمؿ )أظمرضمف أمحد سم (8)

، وذم إؾمٜم٤مده: يزيد اًمٗم٤مرد: ىم٤مل احل٤مومظ (، ُمـ طمدي٨م قمثامن 4186واًمؽمُمذي سمرىمؿ )

(، وُيٜمٔمر هؾ ًمف ُمت٤مسمع، 7839)"اًمت٘مري٥م": ُم٘مٌقل، سمٛمٕمٜمك أٟمف إن شمقسمع وإٓ ومٚملّم. اٟمٔمر 

 (. 868)"وٕمٞمػ أيب داود"ذم   وىمد وٕمػ هذا احلدي٨م اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمِّن

 (.5/498( وأمحد )772رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (2)

يمت٤مب إذان: سم٤مب اجلٛمع سملم اًمًقرشملم ذم اًمريمٕم٦م...، قمـ  "صحٞمحف"رواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ذم  (4)

: أٟمف ىمرأ ذم إومم سم٤مًمٙمٝمػ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٞمقؾمػ أو يقٟمس، وذيمر أٟمف صغّم ُمع قمٛمر إطمٜمػ 

  اًمّمٌح هبام. 

ًمف، ُمـ  "يمت٤مب اًمّمالة"(: وصٚمف أسمق ضمٕمٗمر اًمٗمري٤ميب ذم 2/444)"اًمٗمتح"ذم  ٤مومظ ىم٤مل احل

، وىم٤مل: ذم اًمث٤مٟمٞم٦م يقٟمس، وَل يِمؽ، -ومذيمره–ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مِمؼ، ىم٤مل: صغّم إطمٜمػ 

 ا.هـ "اعمًتخرج"ىم٤مل: وزقمؿ أٟمف صغم ظمٚمػ قمٛمر يمذًمؽ. وُمـ هذا اًمقضمف أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

يمؾ ؾمقرة ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ اعمّمحػ، اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمرشمٞم٥م شمرشمٞم٥م اًمًقر سمحٞم٨م شمٙمقن  (3)

 = اًمًقر هؾ هق أُمر شمقىمٞمٗمل أم اضمتٝم٤مدي؟



ٞمُؼ احلٌَػِم 
  اًمتَّْٕمٚمِ

    

73 

 

، وهلـذا دمقز ىمراءة هذه ىمٌؾ هذه، ويمذا ذم اًمٙمت٤مسمـ٦م :(8) ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م    

ذم يمت٤مسمتٝم٤م، ًمٙمـ عّم٤م اشمٗم٘مقا قمغم اعمّمحػ ذم زُمــ قمـثامن  شمٜمققم٧م ُمّم٤مطمػ اًمّمح٤مسم٦م 

 ، ص٤مر هذا مم٤م ؾمٜمّف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون، وىمد دّل احلدي٨م قمغم أن هلؿ ؾمٜم٦م جي٥م اشم٤ٌمقمٝمـ٤م

(2).(4) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قمغم صمالصم٦م أىمقال: =

 اًم٘مقل إول: شمرشمٞم٥م اًمًقر أُمر شمقىمٞمٗمل، وهذا ىم٤مل سمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػ.

 اًم٘مقل اًمث٤مِّن: شمرشمٞم٥م ؾمقر اًم٘مرآن أُمٌر اضمتٝم٤مدي، وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء. 

ُمرشم٤ًٌم، وُمٜمف ُم٤م هق اضمتٝم٤مدي وهق إيمثر، ف ُم٤م هق شمقىمٞمٗمل مم٤م ىمرأه اًمٜمٌل اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: ُمٜم

 . ذيمر هذا اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم 

 ذيمرٟم٤مه٤م ُمع ُمٜم٤مىمِم٦م يمؾِّ ىمقل سمتقؾّمٍع ذم اًمنمح.

 (.322-8/328ٓسمـ ُمٗمٚمح ) "اًمٗمروع"اٟمٔمر  (8)

ل ، اًمذي رواه اإلُم٤مم أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م يِمػم إمم  (2)

)أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل، واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وإن يم٤من قمٌدًا طمٌِمٞم٤ًم،  وهمػمهؿ، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وم٢مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتالوم٤ًم يمثػمًا: ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم، 

قمْمق قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م( وهق 

  حٞمح.طمدي٨م ص

ُمٜم٤مهؾ "( 53-9/39)"ومتح اًم٤ٌمري"( 264-8/257)"اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"اٟمٔمر  (3)

ىمالئد "( 78-67ًمٚمِمثري )ص: "ذح ُم٘مدُم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمتٗمًػم"( 8/458)"اًمٕمروم٤من

ذح أصقل ذم "( 85-88ٕيب قمٛمرو احلجقري )ص: "اجلقهر واًمتٞمج٤من

( 71-65ًمّم٤مسمر طمًـ )ص: "آنأوقاء اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ اًم٘مر"( 885-882)ص:"اًمتٗمًػم

ٓ سمـ ُمٗمٚمح  "اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع"( 213-897عم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر )ص: "اعمحرر ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"

( 884-4/888)"اًمنمح اعمٛمتع"( 322-8/328ٓ سمـ ُمٗمٚمح ) "اًمٗمروع"( 8/385-386)

  (.8/261) "اًمٗمقايمف اًمدواِّن قمغم رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواِّن"
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() 
 ًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ومجٕمف صمالث ُمراطمؾ:    

ويمـ٤من آقمـتامد ذم هـذه  ،(8) -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–ذم قمٝمد اًمٜمٌل  :اعمرطمٚم٦م إومم    

اعمرطمٚم٦م قمغم احلٗمظ أيمثر ُمـ آقمتامد قمغم اًمٙمت٤مسم٦م، ًم٘مقة اًمذايمرة وهقم٦م احلٗمظ وىمٚم٦م اًمٙم٤مشمٌلم 

وًمذًمؽ َل جيٛمع ذم ُمّمحػ، سمؾ يم٤من ُمـ ؾمٛمع آي٦م طمٗمٔمٝمـ٤م، أو يمتٌٝمـ٤م  ،(2)٦م ووؾم٤مئؾ اًمٙمت٤مسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُي٘مرُئ اًم٘مرآن اًمّمح٤مسم٦َم، وضمٕمؾ ًمف يمت٤َّمسم٤ًم يٙمتٌقٟمف،  يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ  ذم هذه اعمرطمٚم٦م إومم (8)

ومٙم٤مٟم٧م شمٜمزل أي٦م ومٞمٙمتٌٝم٤م اًمٙمت٤َّمب، ُمـ ه١مٓء اًمٙمت٤َّمب: اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب 

 .ؾمٗمٞم٤من، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وُأيب سمـ يمٕم٥م، وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وصم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس، وهمػمهؿ 

وشمٕمٚمٞمٛمف، يمٞمػ يٙمتٌقن أي٤مت طمل، ويم٤مٟمقا يٙمتٌقن سم٢مؿم٤مرة اًمٜمٌل ه١مٓء يم٤مٟمقا يمت٤َّمسم٤ًم ًمٚمق

. واًمًقر، ويمٞمػ يْمٕمقهن٤م...، وم٤مًم٘مرآن يم٤من قمغم هذا اًمت٠مًمٞمػ واجلٛمع ذم زُمـ رؾمقل اهلل 

 (.8/245)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

عم٤َِم يم٤من يؽمىمٌف ُمـ ٟمزول ٟم٤مؾمخ ًمٌٕمْمف، ومٚماّم اٟم٘م٣م ذًمؽ  وَل جُيٛمع اًم٘مرآن ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

إمم اًمرومٞمؼ إقمغم: أهْلَؿ اهللُ شمٕم٤ممم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم–ومٕمف اًم٥ًٌم سمر

يْمَر َوإِٟم٤َّم ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن﴾ ﴿إِٟم٤َّمسمذًمؽ، ووم٤مًء سمققمده اًمّم٤مدق سمْمامن طمٗمٔمف سم٘مقًمف  ًْمٜم٤َم اًمذِّ ـُ َٟمزَّ  َٟمْح

 (.46ٓسمـ اخلٓمٞم٥م )ص: "اًمٗمرىم٤من"[ ا.هـ   9]احلجر:

ذم  (، وراضمع يمالُم٤ًم ـمٞم٤ًٌم ًمِمٞمخ اإلؾمالم 8/864)"اإلشم٘م٤من"( 8/245)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

إُمت٤مع ذوي اًمٕمروم٤من سمام اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف يمت٥م "( يمام ذم 277)ص:"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"

جمٛمقع "( و8/84)"ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م"( واٟمٔمر 837)ص:"ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن

 (.488-28/487)"اًمٗمت٤موى

...ٕن احل٤مضم٦م أّم آظمؽماع، وم٢مذا اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم احلٗمظ، ص٤مرت : اًمٕمثٞمٛملم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م  (2)

 .(886)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"طم٤مومٔمتٝمؿ ىمقّي٦م: ٕهنؿ يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ا.هـ ُمـ 
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٥م اًمٜمخؾ، ًُ ويمـ٤من  ،(8) ورىم٤مع اجلٚمقد، وخل٤مف احلج٤مرة، ويمَِنِ إيمت٤مف ومٞمام شمٞمّن ًمف ُمـ قُم

 اًم٘مّراء قمددًا يمٌػمًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذم ىمّم٦م مجع أي٤مت واًمًقر،  (، قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م 3986اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) روى اإلُم٤مم (8)

 .اًمٚمخ٤مف وصدور اًمرضم٤مل٥م وًُ ومتتٌٕم٧م اًم٘مرآن أمجٕمف ُمـ اًمٕمُ وومٞمف ىم٤مل زيٌد: 

ىم٤مل:  (، قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 8898( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2848وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم﴾ ﴿َٓ عم٤م ٟمزًم٧م  َتِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ زيدًا ومج٤مء سمٙمتػ ومٙمتٌٝم٤م،  دقم٤م رؾمقل اهلل  َي

َتِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدونَ  ﴿َٓ وؿمٙم٤م اسمـ أم ُمٙمتقم رضارشمف، ومٜمزًم٧م  ًْ ِر﴾ َي َ ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم هَمػْمُ ُأوزِم اًميَّ  .ُِم

َتِقي  عم٤م ٟمزًم٧م ﴿َٓ : ىم٤مل ء سمـ قم٤مزبقمـ اًمؼما(، 3991وضم٤مء قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) ًْ َي

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم﴾  لءاْدُع زِم َزْيًدا َوًْمَٞمجِ » ىم٤مل اًمٜمٌل  ﴾﴿َواعمَُْج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم

ْقِح َوا َواةِ سم٤ِمًمٚمَّ َواِة َواًْمَٙمتِِػ َأْو اًْمَٙمتِِػ َواًمدَّ  احلدي٨م. « ... ًمدَّ

٥م اًمٜمخؾ: مجع قمًٞم٥م، وهق ضمريد اًمٜمخؾ، يم٤مٟمقا يٙمِمٓمقن اخلقض ويٙمتٌقن ذم اًمٓمرف  ًُ قُم

اًمٕمريض، وىمٞمؾ: اًمٕمًٞم٥م ـمرف اجلريدة اًمٕمريض اًمذي َل يٜم٧ٌم قمٚمٞمف اخلقض وهق اًمًٕمػ. 

 (.683ص:ٓسمـ إصمػم ) "اًمٜمٝم٤مي٦م"( 9/89)"ومتح اًم٤ٌمري"

ذح أصقل ذم "رىم٤مع اجلٚمقد: رىمٕم٦م اجلٚمد، ي٠مظمذه٤م ُمدسمقهم٦م ومٞمٙمت٥م ومٞمٝم٤م ا.هـ 

 (.887)ص:"اًمتٗمًػم

( 9/89)"ومتح اًم٤ٌمري"خل٤مف احلج٤مرة: سمٙمن اًمالم، مجع خلٗم٦م، وهل صٗم٤مئح احلج٤مرة اًمرىم٤مق. 

 (.842ٓسمـ إصمػم )ص: "اًمٜمٝم٤مي٦م"

ُمـ اًمٜم٤مس واًمّدواب، يم٤مٟمقا يٙمتٌقن يمَِن إيمت٤مف: قَمْٔمٌؿ قمريض يٙمقن ذم أصؾ يمتػ احلٞمقان 

 ومٞمف ًم٘مٚم٦م اًم٘مراـمٞمس قمٜمدهؿ ا.هـ

ٓسمـ إصمػم  "اًمٜمٝم٤مي٦م"( 9/89)"ومتح اًم٤ٌمري": يم٤مٟمقا إذا ضمػَّ يمتٌقا ومٞمف ا.هـ ىم٤مل احل٤مومظ

 (.792)ص:
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صـغم اهلل قمٚمٞمـف –أن اًمٜمٌـل  قمــ أٟمـس سمــ ُم٤مًمـؽ  ، (8)ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري     

اء، ومٕمـرض هلـؿ طمٞمـ٤من ُمــ سمٜمـل ؾُمـٚمٞمؿ: رقمـؾ  -وؾمٚمؿ سمٕم٨م ؾمٌٕملم رضماًل ُي٘م٤مل هلؿ: اًمُ٘مرَّ

 وذيمقان قمٜمد سمئر ُمٕمقٟم٦م وم٘متٚمقهؿ.

وذم اًمّمح٤مسم٦م همػمهؿ يمثػم يم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وؾمـ٤مَل ُمـقمم أيب     

.طمذيٗم٦م، وُأيّب سمـ يمٕم٥م، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وأيب اًمدرداء 
 (2) 

ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ُمـ اهلجـرة، وؾمـٌٌف أٟمـف  ذم قمٝمد أيب سمٙمر  اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:    

–ُمـ اًم٘مراء، ُمٜمٝمؿ ؾم٤مَل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م، أطمد ُمـ أُمر اًمٜمٌـل  ىُمتؾ ذم وىمٕم٦م اًمٞمامُم٦م قمدٌد يمٌػم

 سمجٛمٕمف ًمئال يْمٞمع. سم٠مظمذ اًم٘مرآن ُمٜمٝمؿ، وم٠مُمر أسمق سمٙمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

سمجٛمـع  أن قمٛمر سمـ اخلٓمـ٤مب أؿمـ٤مر قمـغم أيب سمٙمـر  :(4)ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري     

ضمٕمف طمتك ذح اهلل صدر أيب سمٙمر ، ومٚمؿ يزل قمٛمر يراشمقرقم٤مً  اًم٘مرآن سمٕمد وىمٕم٦م اًمٞمامُم٦م، ومتقىمػ

ًمذًمؽ، وم٠مرؾمؾ إمم زيد سمـ صم٤مسم٧م، وم٠مشم٤مه وقمٜمده قمٛمر وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر: إٟمؽ رضمٌؾ ؿم٤مب قم٤مىمؾ 

ومتتٌـع اًم٘مـرآن  -صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–ٓ ٟمتٝمٛمؽ، وىمد يمٜم٧م شمٙمت٥م اًمقطمل ًمرؾمـقل اهلل 

ـ٥م واًمٚمخـ٤مف وصـدور اًمرضمـ٤مل، ومٙم٤مٟمـ٧م  ًُ وم٤ممجٕمف، ىم٤مل: ومتتٌٕم٧م اًم٘مرآن أمجٕمـف ُمــ اًمُٕم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3191اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 ظمالص٦م هذه اعمرطمٚم٦م: (2)

 آقمتامد ذم احلٗمظ يمثػمًا، ًم٘مٚم٦م وؾم٤مئؾ اًمٙمت٤مسم٦م. -8

 ٥م اًمٜمخؾ، ورىم٤مع اجلٚمقد، وخل٤مف احلج٤مرة، ويمن إيمت٤مف.يم٤من ُيٙمت٥م ذم قمً -2

 َل جُيٛمع ذم اًمّمحػ، وٓ ذم ُمّمحػ واطمد.   -4

 (.3986اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)
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. ًمّمحػ قمٜمد أيب سمٙمر طمتك شمقوم٤مه اهلل، صمؿ قمٜمد قمٛمر طمٞم٤مشَمف، صمؿ قمٜمد طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر ا

  (8)رواه اًمٌخ٤مري ُمٓمقًٓ. 

: وىمد واومؼ اعمًٚمٛمقن أسم٤م سمٙمر قمغم ذًمؽ وقمّدوه ُمـ طمًـٜم٤مشمف، طمتـك ىمـ٤مل قمـكم     

أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ذم اعمّم٤مطمػ أضمرًا: أسمق سمٙمر، رمح٦م اهلل قمغم أيب سمٙمر هق أول ُمـ مجع يمتـ٤مب اهلل 

(2) . 

ذم اًمًـٜم٦م اخل٤مُمًـ٦م  اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم قمٝمـد أُمـػم اعمـ١مُمٜملم قمـثامن سمــ قمٗمـ٤من     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م، يمام ذم  يم٤من مجع أيب سمٙمر  (8)

 ٓسمـ يمثػم.       "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"ًمٚمذهٌل و

 ٦م:ظمالص٦م هذه اعمرطمٚم

 اًم٘مرآن ذم صحػ. مَجََع أسمق سمٙمر  -8

 .يم٤من اجلٛمع سم٢مؿم٤مرة ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -2

 ؾم٥ٌم اجلٛمع هق ُم٘متؾ قمدد يمٌػم ُمـ اًم٘مّراء ذم وىمٕم٦م اًمٞمامُم٦م. -4

 .شمقمم اجلٛمع زيد سمـ صم٤مسم٧م وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٠مُمٍر ُمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ  -4

 .اًمٕم٥ًم واًمٚمخ٤مف وصدور اًمرضم٤ملشمتٌع زيد سمـ صم٤مسم٧م اًم٘مرآن ومجٕمف ُمـ  -5

حري ذم اجلٛمع، ومال ي٘مٌؾ ُمـ أطمٍد طمتك يِمٝمد ؿمٝمٞمدان، احلٗمظ واًمًامع وُأوٞمٗم٧م اًمت -6

 اًمٙمت٤مسم٦م أيْم٤ًم.

سم٘م٤مء اًمّمحػ قمٜمد أيب سمٙمر طمتك شمقوم٤مه اهلل، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م إمم قمٛمر طمتك شمقوم٤مه اهلل، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م  -7

 ، يمام سمّٞمٜم٤َّم ذًمؽ سم٠مدًمتف ذم اًمنمح.إمم طمٗمّم٦م طمتك شمقوم٤مه٤م اهلل، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م إمم اسمـ قمٛمر 

 وُم٤م سمٕمد(. -8/868)"اإلشم٘م٤من"وُم٤م سمٕمد(  -9/83)"اًمٗمتح" اٟمٔمر

ومام 38)ص:"اعمّم٤مطمػ"( واسمـ أيب داود ذم 81/533)"اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (2)

( سمٚمٗمظ: رطمؿ اهلل أسم٤م سمٙمر هق أول ُمـ مجع 288-281)ص:"ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"سمٕمد( وأسمق قمٌٞمد ذم 

 سملم اًمٚمقطملم.  وإؾمٜم٤مده طمًـ.
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واًمٕمنميـ، وؾمٌٌف اظمتالف اًمٜم٤مس ذم اًم٘مراءة سمحًـ٥م اظمـتالف اًمّمـحػ اًمتـل ذم أيـدي 

أن دُمٛمـع هـذه اًمّمـُحػ ذم ُمّمـحػ ومخٞمٗم٧م اًمٗمتٜم٦م، وم٠مُمر قمـثامن اًمّمح٤مسم٦م 

 ٤مب اهلل شمٕم٤ممم ويتٗمرىمقا.واطمد: ًمئال خيتٚمػ اًمٜم٤مس، ومٞمتٜم٤مزقمقا ذم يمت

أن طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىمـدم قمـغم قمـثامن ُمــ ومـتح أرُمٞمٜمٞمـ٦م  :(8)ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري     

وأذرسمٞمج٤من، وىمد أومزقمف اظمتالومٝمؿ ذم اًم٘مراءة، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أْدرك هذه إُمـ٦م ىمٌـؾ 

كم إًمٞمٜمـ٤م أن خيتٚمٗمقا ذم اًمٙمت٤مب اظمتالف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وم٠مرؾمؾ قمثامن إمم طمٗمّم٦م أن أرؾم

سم٤مًمّمحػ ٟمٜمًخٝم٤م ذم اعمّم٤مطمػ صمؿ ٟمرده٤م إًمٞمؽ، ومٗمٕمٚم٧م، وم٠مُمر زيد سمـ صم٤مسم٧م، وقمٌد اهلل سمـ 

 اًمزسمػم، وؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، وقمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم ومٜمًخقه٤م ذم اعمّم٤مطمػ.

ويم٤من زيـد سمــ صم٤مسمـ٧م أٟمّمـ٤مري٤ًم، واًمثالصمـ٦م ىمرؿمـٞملم، وىمـ٤مل قمـثامن ًمٚمـرهط اًمثالصمـ٦م     

أٟمتؿ وزيد سمـ صم٤مسم٧م ذم رء ُمـ اًم٘مرآن وم٤ميمتٌقه سمٚم٤ًمن ىمـريش: ومـ٢مٟمام اًم٘مرؿمٞملم: إذا اظمتٚمٗمتؿ 

ٟمزل سمٚم٤ًمهنؿ، ومٗمٕمٚمقا طمتـك إذا ٟمًـخقا اًمّمـحػ ذم اعمّمـ٤مطمػ، رد قمـثامن اًمّمـحػ إمم 

طمٗمّم٦م، وأرؾمؾ إمم يمؾ ُأوُمؼ سمٛمّمحػ مم٤م ٟمًخقا، وأُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ صحٞمٗم٦م 

 (2) أو ُمّمحػ أن صحرق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3978اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 ص٦م هذه اعمرطمٚم٦م: ظمال (2)

 اًم٘مرآن ذم ُمّمحػ واطمد. مجع قمثامن  -8

 ؾمٌٌف اظمتالف اًمٜم٤مس ذم اًم٘مراءة ومخٌم سمٕمد ذًمؽ آظمتالف يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. -2

 .اعمِمػم إمم اجلٛمع هق طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  -4

زيد سمـ صم٤مسم٧م وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  اًمذيـ مجٕمقا اًم٘مرآن ذم اعمّمحػ سم٠مُمر ُمـ قمثامن هؿ: -3

 = .د اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مموؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص وقمٌ
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 ، (8)، عم٤م روى اسمـ أيب داود ٕمد أن اؾمتِم٤مر اًمّمح٤مسم٦م هذا سم وىمد ومٕمؾ قمثامن     

أٟمف ىم٤مل: واهلل ُم٤م ومٕمؾ اًمذي ومٕمؾ ذم اعمّم٤مطمػ إٓ قمـ ُمأل ُمٜم٤م، ىمـ٤مل: أرى أن  قمـ قمكم 

 ٟمجٛمع اًمٜم٤مس قمغم ُمّمحػ واطمد، ومال شمٙمقن ومرىم٦م وٓ اظمتالف، ىمٚمٜم٤م: ومٜمِْٕمؿ ُم٤م رأي٧م.

ثامن اعمّمـ٤مطمػ وىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد: أدريم٧م اًمٜمـ٤مس ُمتـقاومريـ طمـلم طمـرق قمـ    

وهق ُمـ طمًٜم٤مت أُمػم اعم١مُمٜملم قمـثامن  ،(2)وم٠مقمجٌٝمؿ ذًمؽ، أو ىم٤مل: َل يٜمٙمر ذًمؽ ُمٜمٝمؿ أطمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٚمّمحػ، سمٕمد ُمِم٤مورشمف اًمّمح٤مسم٦م، وىمد واوم٘مقه قمغم ذًمؽ، وضُمٕمٚم٧م  إطمراق قمثامن  -5 =

 ُمـ طمًٜم٤مشمف.

 اعمّمحػ إمم قمدة ُمّم٤مطمػ وإرؾم٤مهل٤م إمم أوم٤مق. ٟمًخ قمثامن  -6

سم٘مٞم٦م اًمّمُحػ اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمد طمٗمّم٦م، أظمذه٤م ُمروان سمٕمد ُمقهت٤م ُمـ اسمـ قمٛمر سمٕمزيٛم٦م،  -7

 زُم٤مٟمٜم٤م هذا قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامِّن، هلل احلٛمد واعمٜم٦ّم، ىم٤مل ؿمٞمخ وهمًٚمٝم٤م، وسم٘مل اًمٜم٤مس إمم

أن ضمؼميؾ يم٤من  : صم٧ٌم ذم اًمّمح٤مح قمـ قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ذم يمّؾ قم٤مم ُمّرة، ومٚماّم يم٤من اًمٕم٤مم اًمذي ىُمٌَِض ومٞمف قم٤مروف سمف ُمرشملم.  يٕم٤مرض اًمٜمٌل 

ل اًمتل أُمر اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون أسمق واًمٕمرو٦م إظمػمة: هل ىمراءة زيد سمـ صم٤مسم٧م وهمػمه، وه

سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم سمٙمت٤مسمتٝم٤م ذم اعمّم٤مطمػ، صمؿ أُمر قمثامن ذم ظمالومتف سمٙمت٤مسمتٝم٤م ذم 

 اعمّم٤مطمػ، وإرؾم٤مهل٤م إمم إُمّم٤مر، ومجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م سم٤مشمٗم٤مق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمكّم وهمػمه ا.هـ

  سمًط اًمٙمالم ذم ذًمؽ ُمقضمقٌد ذم اًمنمح سم٠مدًمتف، وهلل احلٛمد.

وُم٤م سمٕمد(  -9/23)"اًمٗمتح"( 95-93)ص:"اعمّم٤مطمػ"( 4/221)"٤مر اعمديٜم٦مأظمٌ"واٟمٔمر 

اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن "( 841843)ص:"ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"( 8)"اإلشم٘م٤من"

 (.891)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"( 252)ص:"اًمٙمريؿ

 ، وهق أصمٌر صحٞمٌح."اعمّم٤مطمػ"ذم  (8)

دريم٧م اًمٜم٤مس ُمتقاومريـ طملم ( وٟمّمف: ىم٤مل: أ38)رىمؿ:"اعمّم٤مطمػ"أظمرضمف اسمـ أيب داود ذم  (2)

 = طمرق قمثامن اعمّم٤مطمػ وم٠مقمجٌٝمؿ ذًمؽ، وَل يٜمٙمر ذًمؽ ُمٜمٝمؿ أطمد. 
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أيب سمٙمـر  اًمتل واوم٘مف اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م ُُمَٙمٛمٚم٦م جلٛمـع ظمٚمٞمٗمـ٦م رؾمـقل اهلل  

. 

أيب سمٙمـر شم٘مٞمٞمـد ف ذم قمٝمد أن اًمٖمرض ُمـ مجٕم :واًمٗمرق سملم مجٕمف ومجع أيب سمٙمر     

ٛمققم٤ًم ذم ُمّمحػ، طمتك ٓ يْمٞمع ُمٜمف رء دون أن صحٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم آضمتامع اًم٘مرآن يمٚمف جم

قمغم ُمّمحػ واطمد: وذًمؽ أٟمـف َل ئمٝمـر أصمـر ٓظمـتالف ىمـراءاهتؿ يـدقمق إمم محٚمٝمـؿ قمـغم 

 آضمتامع قمغم ُمّمحػ واطمد.

ومٝمـق شم٘مٞمٞمـد اًم٘مـرآن يمٚمـف جمٛمققمـ٤ًم ذم  وأُّم٤م اًمٖمرض ُمـ مجٕمـف ذم قمٝمـد قمـثامن     

قمغم آضمتامع قمٚمٞمف: ًمٔمٝمقر إصمر اعُمخٞمػ سم٤مظمتالف اًم٘مراءات ُمّمحػ واطمد، صحٛمؾ اًمٜم٤مس 

(8). 

وىمد فمٝمرت ٟمت٤مئ٩م هذا اجلٛمع طمٞم٨م طمّمٚم٧م سمف اعمّمٚمح٦م اًمٕمٔمٛمـك ًمٚمٛمًـٚمٛملم ُمــ     

اضمتامع إُم٦م، واشمٗم٤مق اًمٙمٚمٛم٦م، وطمٚمقل إًُمٗم٦م، واٟمدومٕم٧م سمف ُمٗمًدة يمؼمى ُمـ شمٗمّرق إُمـ٦م، 

 واظمتالف اًمٙمٚمٛم٦م، وومِمق اًمٌٖمْم٤مء واًمٕمداوة.

د سم٘مل قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف طمتك أن ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف سملم اعمًٚمٛملم ُمتقاشمرًا سمٞمـٜمٝمؿ، يتٚم٘مـ٤مه وىم    

اًمّمٖمػم قمـ اًمٙمٌػم، َل شمٕم٨ٌم سمف أيدي اعمٗمًديـ، وَل شمٓمٛمًف أهقاء اًمزائٖملم، ومٚمٚمف احلٛمد رب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهق أصمر صم٤مسم٧م، وٓ شمّي قمٜمٕمٜم٦م اسمـ إؾمح٤مق: وم٢من اًمراوي قمٜمف ؿمٕم٦ٌم، وىمد ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: يمٗمٞمتٙمؿ  =

 شمدًمٞمس صمالصم٦م، وذيمر ُمٜمٝمؿ: اسمـ إؾمح٤مق، ومًٚمٛمٜم٤م شمدًمٞمًف.

أٟمف  (، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي 33)رىمؿ:"اعمّم٤مطمػ"ذم  -أيْم٤مً –وروى اسمـ أيب داود 

ىم٤مل: ظمّمٚمت٤من ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من ًمٞمًت٤م ٕيب سمٙمر وٓ ًمٕمٛمر: صؼمه ٟمٗمًف طمتك ىُمتؾ ُمٔمٚمقُم٤ًم، ومجٕمف 

 اًمٜم٤مس قمغم اعمّمحػ.

 (.9/28)"اًمٗمتح"اٟمٔمر  (8)



ٞمُؼ احلٌَػِم 
  اًمتَّْٕمٚمِ

    

82 

 

 .  (8)اًمًاموات ورب إرض رب اًمٕم٤معملم 

* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ اعمًٞمح"اٟمٔمر  (8) ل دي  (.87-4/84ًمِمٞمخ اإلؾمالم ) "اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدَّ
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() 

 . (8)هق: اًمَٙمِْمػ قمـ اعمٖمٓمَّك اًمتٗمًػم ًمٖم٦م: ُِمـ اًمَٗمْن، و    

 . (2)وذم آصٓمالح: سمٞم٤من ُمٕم٤مِّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ     

َر  وشمٕمّٚمؿ اًمتٗمًػم واضم٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم     ُروا آَي٤مشمِِف َوًمَِٞمَتَذيمَّ سمَّ ٤ٌَمَرٌك ًمَِٞمدَّ َت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ُُم
﴿يمِ

٤ٌَمِب﴾ ]ص: ُروَن اًْمُ٘مْرآَن َأْم قَمـغَم ىُمُٚمـقٍب َأىْمَٗم٤مهُلَـ٤م﴾ ﴿َأوَماَل َيَتَدسمَّ وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  [،29ُأوًُمق إًَْم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ػ قمـ اعمٖمٓمَّك.اًمتٗمًػم ًمٖم٦ًم: ُمـ اًمَٗمْن، وهق اًمٙمِم (8)

وهق قمغم وزن ومٕمٞمؾ ُمـ اًمٗمن، وهق يدل قمغم ُمٕمٜمك اًمٌٞم٤من، واًمٙمِمػ، واإلفمٝم٤مر، واإليْم٤مح، 

ػًما﴾ َي٠ْمشُمقَٟمَؽ سمَِٛمَثٍؾ إَِّٓ  ﴿َوَٓ واًمتٗمّمٞمؾ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًِ ـَ شَمْٗم ًَ  ضِمْئٜم٤َمَك سم٤ِمحْلَؼِّ َوَأطْم

 [.44]اًمٗمرىم٤من:

ُم٘مدُم٦م ضم٤مُمع "( 2/455)"يٞمس اًمٚمٖم٦مُم٘م٤م"( 8/44)"اإلشم٘م٤من"( 2/837)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

 (.35-8/33ًمٓم٤مهر حمٛمقد ) "أؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ذم اًمتٗمًػم"( 37)ص:"اًمتٗمًػم

  هذا هق أرضمح اًمتٕم٤مريػ ُٕمقر: (2)

أن هذا اعمٕمٜمك ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ إصؾ اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م اًمتٗمًػم، وهق اًمٌٞم٤من واًمٙمِمػ  -8

 واإليْم٤مح.

٦م ٟمّم٤ًم أو ًمزوُم٤ًم، وٓ أن هذا اعمٕمٜمك ُمِمؽمك ذم مجٞمع شمٕمريٗم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ آصٓمالطمٞم -2

 خيتٚمٗمقن ذم ذًمؽ.

 "سمٞم٤من اعمٕمٜمك"أن هذا اًم٘مدر ُمـ اًمتٕمريػ هق اًمذي دلَّ قمٚمٞمف اًمقاىمع اًمٕمٛمكم قمٜمد اعمٗمنيـ  -4

 ؾمقاء يم٤من سمٞم٤من اًمٚمٗمٔم٦م أو اجلٛمٚم٦م أو اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًممي٦م أو اًمًقرة.

 (88-8/87ًمٚمثٕمٚمٌل ) "اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من"( 8/44)"اإلشم٘م٤من"( 2/838)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

اًمٌحر "( 8/85ٓسمـ ضُمزّي ) "اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ"( 8/29ٓسمـ اجلقزي ) "زاد اعمًػم"

ًمٚمجرضم٤مِّن  "اًمتٕمريٗم٤مت"( 8/285)"اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"( 8/828ٕيب طمٞم٤من ) "اعمحٞمط

اؾمتدرايم٤مت "( 2/3)"ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من"( 8/88ٓسمـ قم٤مؿمقر ) "اًمتحرير واًمتٜمقير"( 67)ص:

 (.44-28ًمٚمزهراِّن )ص: "اًمًٚمػ
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 .[23]حمٛمد:

وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م إومم أن اهلل شمٕم٤ممم سمـلّم أن احلٙمٛمـ٦م ُمــ إٟمـزال هـذا اًم٘مـرآن     

 اعم٤ٌمرك: أن يتدسمر اًمٜم٤مس آي٤مشمف، ويتٕمٔمقا سمام ومٞمٝم٤م.

ـ ذًمـؽ، وم٤مشمـ٧م واًمتدسّمر: هق اًمت٠مُمؾ ذم إًمٗم٤مظ ًمٚمقصـقل إمم ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ٤م، ومـ٢مذا َل يٙمـ    

احلٙمٛم٦م ُمـ إٟمزال اًم٘مرآن، وص٤مر جمرد أًمٗم٤مظ ٓ شم٠مصمػم هلـ٤م: وٕٟمـف ٓ يٛمٙمــ آشمٕمـ٤مظ سمـام ذم 

 اًم٘مرآن سمدون ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف.

ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم وسمَّخ أوًمئؽ اًمذيـ ٓ يتـدسمرون اًم٘مـرآن،     

 . (8)ػم إًمٞمٝم٤م وأؿم٤مر إمم أن ذًمؽ ُمـ اإلىمٗم٤مل قمغم ىمٚمقهبؿ، وقمدم وصقل اخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طمٙمؿ شمٕمٚمُّؿ اًمتٗمًػم يمحٙمؿ شمٕمّٚمؿ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُمـ قمٚمقم اًمٗم٘مف واحلدي٨م، ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، ذيمره  (8)

 أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٛمٜمف ُم٤م هق قمٚمٌؿ قمٞمٜمل، وُمٜمف ُم٤م هق قمٚمٌؿ يمٗم٤مئل.

أُم٤م اًمٕمٞمٜمل: ومٝمق ُم٤م ٓ يًع اعمٙمٚمػ ضمٝمٚمف، يم٤مًمِمٝم٤مدشملم وُمٕمروم٦م أريم٤من اإلؾمالم واإليامن، وُمٕمروم٦م 

ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  "اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف"ًمنمقمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف.  اٟمٔمر أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت ا

(8/874.) 

وأُّم٤م اًمٙمٗم٤مئل: ومٝمق ُم٤م يم٤من شمٕمّٚمٛمف ىمدر زائد قمغم اًمٕمٞمٜمل، وًمٞمس ًمف ُمتٕمٚمؼ سمٕملم اعمٙمٚمػ، وٓ 

 (.83ًمٚمٜمقوي )ص: "يمت٤مب اًمٕمٚمؿ"يتٕمٚمؼ سمّمح٦م وٓ سمٓمالن. اٟمٔمر 

(: ىمد أمجع 59-58-57-8/56)"وومْمٚمفضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ "ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم 

اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م هق ومرض ُمتٕملّم قمغم يمؾ اُمرٍئ ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمًف، وُمٜمف ُم٤م هق ومرض 

أُمثٚم٦م قمغم  -صمؿ ذيمر -قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم سمف ىم٤مئؿ ؾم٘مط ومروف قمـ أهؾ ذًمؽ اعمقوع...

إي٤مه وومتقاهؿ سمف ذم ُمّم٤مًمح  : صمؿ ؾم٤مئر اًمٕمٚمؿ وـمٚمٌف واًمتٗم٘مف ومٞمف وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس-اًمٕمٞمٜمل إمم أن ىم٤مل

ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، واحلٙمؿ سمف سمٞمٜمٝمؿ ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م، يٚمزم اجلٛمٞمع ومروف قمـ اًم٤ٌمىملم سمٛمقوٕمف، 

ـْ يُمؾِّ ومِْرىَم٦ٍم ُِمٜمُْٝمْؿ  ﴿وَمَٚمْقَٓ ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ، وطمجتٝمؿ ومٞمف ىمقل اهلل قمز وضمؾ  َٟمَٗمَر ُِم

ـِ َوًمِٞمُ  ي ُٝمقا ذِم اًمدِّ  = [ ا.هـ822]اًمتقسم٦م: ٜمِْذُروا ىَمْقَُمُٝمْؿ إَِذا َرضَمُٕمقا إًَِمْٞمِٝمْؿ﴾ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ًمَِٞمَتَٗم٘مَّ
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ويم٤من ؾمٚمػ إُم٦م قمغم شمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمقاضمٌـ٦م، يتٕمٚمٛمـقن اًم٘مـرآن أًمٗم٤مفمـف وُمٕم٤مٟمٞمـف:     

ٕهنؿ سمذًمؽ يتٛمٙمٜمقن ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن قمغم ُمراد اهلل سمف، وم٢من اًمٕمٛمؾ سمام ٓ ُيٕمرف ُمٕمٜم٤مه همػم 

 ممٙمـ.

ن سمــ : طمدصمٜم٤م اًمذيـ يمـ٤مٟمقا ي٘مرؤوٟمٜمـ٤م اًم٘مـرآن يمٕمـثام(8)ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل    

صـغم اهلل قمٚمٞمـف –قمٗم٤من، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وهمػممه٤م، أهنؿ يمـ٤مٟمقا إذا شمٕمٚمٛمـقا ُمــ اًمٜمٌـل 

قمنم آي٤مت، َل جي٤موزوه٤م طمتك يتٕمٚمٛمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمـؾ: ىمـ٤مًمقا: ومتٕمٚمٛمٜمـ٤م  -وؾمٚمؿ

 .(2)اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ مجٞمٕم٤ًم 

٤ًم ذم ومـ ُمــ اًمٕمٚمـؿ، يم٤مًمٓمـ٥م واًمٕم٤مدة ُتٜمع أن ي٘مرأ ىمقٌم يمت٤مسم : (4)وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم     

واحل٤ًمب، وٓ يًتنمطمقه، ومٙمٞمػ سمٙمالم اهلل شمٕمـ٤ممم اًمـذي هـق قمّمـٛمتٝمؿ، وسمـف ٟمجـ٤مهتؿ 

 وؾمٕم٤مدهتؿ وىمٞم٤مم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ.

وجي٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٌٞمٜمقه ًمٚمٜم٤مس قمـ ـمريؼ اًمٙمت٤مسم٦م أو اعمِمـ٤مومٝم٦م ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: وىمد أمجع اًمٕمٚمامء أن 2/395)"اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"ذم  وقمٚمٞمف يتٜمزل ىمقل اًمًٞمقـمل  =

ذح أصقل ذم "اًمتٗمًػم ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت، وأضمّؾ اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م اًمنمقمٞم٦م ا.هـ واٟمٔمر 

 (.893ًمٚمٛم١مًمػ )ص: "اًمتٗمًػم

ٚمٛمل اًمٙمقذم، شمقذم ؾمٜم٦م:اًمت٤م (8) ًُ هـ، وهٜم٤مك 815سمٕمل اًمٙمٌػم اإلُم٤مم: قمٌد اهلل سمـ طمٌٞم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م اًم

ٌُف ًم٘م٥َم هذا، ويمٜمٞمُتف يمٜمٞمَتف، واؾمٛمف: حمٛمد سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك إزدي،  رضمُؾ آظمر واومؼ ًم٘م

، شمقذم ؾمٜم٦م: "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"ص٤مطم٥م يمت٤مب   هـ382قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م، وهق صقذمٌّ و٤ملٌّ

، إٓ 2/441)"اًمِمٕم٥م"( واًمٌٞمٝم٘مل ذم 8/557)"اعمًتدرك"٤ميمؿ ذم احل أظمرضمف (2) ـٌ (، وهق طمً

 (.4/61) "اًمٕمٚمؾ" ذم ذيمر إؾمامء ومٞمف َل يث٧ٌم يمام رضّمح ذًمؽ اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل أن 

 (.84/442)"جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم" (4)
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ـَ ُأوشُمقا اًمْ  ﴿َوإِْذ َأظَمَذ اهللُ ِذي ٌَٞمِّٜمُٜمَُّف ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَٓ شَمْٙمُتُٛمقَٟمُف﴾ُِمٞمَث٤مَق اًمَّ َت٤مَب ًَمُت
[، 887]آل قمٛمران: ٙمِ

وشمٌٞملم اًمٙمت٤مب ًمٚمٜم٤مس ؿم٤مُمؾ ًمتٌٞملم أًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف، ومٞمٙمقن شمٗمًػم اًم٘مرآن مم٤م أظمذ اهللُ اًمٕمٝمد 

 قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٌٞم٤مٟمف.

، واًمٖمرض ُمـ شمٕمّٚمؿ اًمتٗمًػم هق اًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٤مت احلٛمٞمـدة واًمثٛمـرات اجلٚمٞمٚمـ٦م    

ٌَـَد اهللُ  وهل اًمتّمديؼ سم٠مظم٤ٌمره وآٟمتٗم٤مع هب٤م وشمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مُمف قمغم اًمقضمف اًمذي أراده اهلل: ًمُٞمٕم

 هب٤م قمغم سمّمػمة.

* * * * 
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()ِ 
اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن أن ُيِْمِٕمَر ٟمٗمًف طملم ُيٗمنِّ اًم٘مرآن سم٠مٟمف ُمـؽمضمؿ     

 شمٕم٤ممم، ؿم٤مهد قمٚمٞمف سمام أراد ُمـ يمالُمف، ومٞمٙمقن ُمٕمٔماًم هلذه اًمِمٝم٤مدة ظم٤مئٗم٤ًم ُمـ أن ي٘مقل قمـ اهلل

م اهلل، ومُٞمْخزى سمذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  َم قمغم اهلل سمال قمٚمٍؿ، ومٞم٘مع ومٞمام طمرَّ ﴿ىُمْؾ إِٟمَّاَم طَمرَّ

ـَ َواإِلصْمَؿ َواًمْ  َ اًْمَٗمَقاطِمَش َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم٤م سَمَٓم ْل سمِِف َريبِّ يُمقا سم٤ِمهللَِّ َُم٤م ََلْ ُيٜمَزِّ ٌَْٖمَل سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ َوَأْن شُمنْمِ

[، وىم٤مل شمٕمـ٤ممم ﴿َوَيـْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمـ٦ِم 44ؾُمْٚمَٓم٤مًٟم٤م َوَأْن شَمُ٘مقًُمقا قَمغَم اهللَِّ َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]إقمراف:

ــٞمْ  ٌة َأًَم ــَقدَّ ًْ ــَذسُمقا قَمــغَم اهللَِّ ُوضُمــقُهُٝمْؿ ُُم ـَ يَم ــِذي ــَرى اًمَّ ﴾ شَم ـَ ي ِ ــًقى ًمِْٚمُٛمَتَٙمــؼمِّ ــٜمََّؿ َُمْث َس ذِم ضَمَٝم

 .(8) [61]اًمزُمر:

* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا يم٤من اًمٙمالم ذم اًمتٗمًػم ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمًٝمؾ، وىمد ذيمرٟم٤م قمٔمؿ اًمٙمالم ذم ديـ اهلل، وظمٓمره  (8)

 سمدون قمٚمٍؿ ذم ذطمٜم٤م، وذيمرٟم٤م أيْم٤ًم ذوط اإلىمدام قمغم اًمتٗمًػم، ُمـ أمهٝم٤م:   

أن يٙمقن اعمٗمنِّ قم٤معم٤ًم سمٚمٖم٦م  -أن يٙمقن اعمٗمنِّ دىمٞمؼ اًمٗمٝمؿ.  -أن يٙمقن اعمٗمنِّ قم٤معم٤ًم راؾمخ٤ًم ومٞمف.  -

ًمًٜم٦م: وم٢من َل أن يٓمٚم٥م اعمٗمنِّ اًمتٗمًػم ُمـ اًمٙمت٤مب وا -اًمٕمرب، سمام يًتٓمٞمع سمف اًمٗمٝمؿ واًمتٗمًػم. 

أن  -جيد ومٛمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م: وم٢من َل جيد ومٛمـ آصم٤مر اًمت٤مسمٕملم: وم٢من َل جيد ومػمضمع إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. 

أن يٙمقن اعمٗمنِّ  -يٙمقن اعمٗمنِّ آظمذًا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٜم٤مصحلم قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م. 

ده قمـ اًمٌدع وإهقاء قمغم اًمًٜم٦م واعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل، وشمتٌع اًمًٜمـ واىمتٗم٤مء أصم٤مر، ُمع سمٕم

أن يٙمقن اعمٗمنِّ راؾمخ  -أن يٙمقن اعمٗمنِّ ص٤مطم٥م ٟمًؽ وظمِمٞم٦م هلل ضمؾ وقمال.  -واحلزسمٞم٤مت. 

أن يٙمقن  -اًم٘مدم قمٜمد اًمٗمتـ، وُمقاـمـ اًمِّمٌف، وقم٤مروم٤ًم ًمٚمٗمتٜم٦م قمٜمد ىمدوُمٝم٤م، وحمذرًا اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م. 

قن اعمٗمنِّ ُمِمٝمقدًا ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ أن يٙم -اعمٗمنِّ ُمٕمرووم٤ًم ًمدى اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالح واخلػم واًمثٜم٤مء احلًـ. 

أن يٙمقن اعمٗمنِّ ُمّم٤من اًمٕمٚمؿ قمـ شمًخػمه حلٓم٤مم دٟمٞمقي أو ُمآرب ؾمٞمئ٦م، ُمـ  -وآضمتٝم٤مد. 

 أن يٙمقن اعمٗمنِّ قم٤مُمالً سمٕمٚمٛمف. -ُمٜمّم٥م وري٤مؾم٦م دٟمٞمقي٦م، وؿمٝمرة وؾمٛمٕم٦م وري٤مء. 
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( (8) ) 

 يرضمع ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن إمم ُم٤م ي٠ميت:    

أوًٓ: يمالم اهلل شمٕم٤ممم: ومٞمٗمنَّ اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، ٕن اهلل شمٕم٤ممم هـق اًمـذي أٟمزًمـف، وهـق     

 أقمٚمؿ سمام أراد سمف.

 ًمذًمؽ أُمثٚم٦م ُمٜمٝم٤م:و    

َزُٟمقَن﴾ ]يقٟمس: -8     [، 62ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿َأَٓ إِنَّ َأْوًمَِٞم٤مَء اهللَِّ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَٓ ُهْؿ صَحْ

ـَ آَُمٜمُقا َويَم٤مُٟمقا َيتَُّ٘مقَن﴾ ]يقٟمس: ِذي  [.64وم٘مد ومنَّ أوًمٞم٤مء اهلل سم٘مقًمف ذم أي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ﴿اًمَّ

[، وم٘مد ومّن اًمٓمـ٤مرق سم٘مقًمـف ذم 8اَك َُم٤م اًمٓم٤َّمِرِق﴾ ]اًمٓم٤مرق:ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوَُم٤م َأْدرَ  -2    

 [.4أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ﴿اًمٜمَّْجُؿ اًمث٤َّمىِم٥ُم﴾ ]اًمٓم٤مرق:

[، وم٘مـد ومّنـ دطم٤مهـ٤م 41ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوإَْرَض سَمْٕمَد َذًمَِؽ َدطَم٤مَه٤م﴾ ]اًمٜم٤مزقم٤مت: -4    

٤ٌَمَل َأْرؾَم٤مَه٤م﴾ ]اًمٜم٤مزقم٤مت:سم٘مقًمف ذم أيتلم سمٕمده٤م ﴿َأظْمَرَج ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤مَءَه٤م َوَُمْرقَم٤مَه٤م *  -48َواجْلِ

42] (2).   

، ومٞمٗمنَّ اًم٘مرآن سم٤مًمًـٜم٦م: ٕن رؾمـقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–صم٤مٟمٞم٤ًم: يمالم رؾمقل اهلل     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان )اهلداي٦م إمم ُمٕمروم٦م إؿم٤ٌمع هذا اعمقوقع ذم رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م سمٕمٜمق -وًمف احلٛمد واعمٜم٦َّم –ينَّ اهلل زم  (8)

 ـمرق اًمتٗمًػم سم٤مٓضمتٝم٤مد واًمرواي٦م(.

ل ُمرضمع ُمـ ُمراضمع اًمتٗمًػم: شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، وهق أذف ُمراضمع اًمتٗمًػم وأضمٚمٝم٤م  (2) هذا أوَّ

–( ذح ؿمٞمخٜم٤م صحٞمك احلجقري 98-97)ص:"ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم"سم٤مإلمج٤مع. اٟمٔمر 

 (.8/5)"أوقاء اًمٌٞم٤من"طمٗمٔمف اهلل، و
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 .(8) ُمٌّٚمغ قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٛمراد اهلل شمٕم٤ممم سمٙمالُمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اهلل 

 وًمذًمؽ أُمثٚم٦م ُمٜمٝم٤م:    

ٜمَك َوِزَي٤مَدٌة﴾ ]يقٟمس:ىمقًمف شم -8     ًْ ٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي –[، وم٘مد ومنَّ اًمٜمٌـل 26ٕم٤ممم ﴿ًمِٚمَّ

اًمزي٤مدة سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمام رواه اسمـ ضمرير واسمـ أيب طمـ٤مشمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 رصصح٤ًم ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك، وُأيّب سمـ يمٕم٥م، ورواه اسمـ ضمرير ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة

ذم طمدي٨م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–قمـ اًمٜمٌل  ،ُمًٚمؿ قمـ صٝمٞم٥م اسمـ ؾمٜم٤من وذم صحٞمح ،(2)

ـَ  ؿْ ٞمٝمِ ًمَ ٥مَّ إِ طَم ٤ًم أَ ٞمئَ قا ؿَم ٓمُ ام ُأقمْ ومَ  ٤مَب جَ احلِ  ُػ ِِم ٙمْ ٞمَ ومَ »ىم٤مل ومٞمف  ِ  رَ مَم إِ  رِ ٔمَ اًمٜمَّ  ُم صمؿ شمال  «ؾَّ ضَم وَ  زَّ قمَ  ؿْ هبِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.98)ص:"ذم أصقل اًمتٗمًػم ُم٘مدُم٦م"اٟمٔمر  (8)

( وذم 82/858)"شمٗمًػمه"ذم  ، ومرواه اسمـ ضمرير أُم٤م طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  (2)

 (.834)"اًمت٘مري٥م"إؾمٜم٤مده: أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش، وهق ُمؽموك. 

وظم٤مًمػ أسمق سمٙمر اهلذزم أسم٤مَن سمـ أيب قمٞم٤مش، ومرواه قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمف، يمام ذم 

 (.81438)رىمؿ:"شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ"( و82/858)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"

وأسمق سمٙمر اهلذزم، اؾمٛمف: ؾُمٚمٛمل سمـ قمٌد اهلل، وهق أظم٤ٌمري ُمؽموك احلدي٨م. 

 (، ومٝمذا ؾمٜمٌد وٕمٞمػ ضمدًا.8159)"اًمت٘مري٥م"

(، وذم إؾمٜم٤مده: رضمٌؾ 82/862)"شمٗمًػمه"، ومرواه اسمـ ضمرير ذم وأُّم٤م طمدي٨م ُأيّب سمـ يمٕم٥م 

 ُمٌٝمؿ. ومٝمذا ؾمٜمد وٕمٞمػ ضمدًا.

( وذم إؾمٜم٤مده: حمٛمد 82/868)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"، ومٝمق ذم دي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة وأُّم٤م طم

-25/97)"هتذي٥م اًمٙمامل"سمـ محٞمد اًمرازي، ؿمٞمخ اسمـ ضمرير، وهق وٕمٞمػ، وسمٕمْمٝمؿ يمّذسمف. 

 (.5878)"اًمت٘مري٥م"( 818

 (.237)"اًمت٘مري٥م"وومٞمف: إسمراهٞمؿ سمـ اعمخت٤مر، وهق وٕمٞمػ احلٗمظ. 

 . ومٝمذا ؾمٜمد وٕمٞمػ ضمدًا.وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع سملم قمٓم٤مء ويمٕم٥م سمـ قمجرة
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ٜمَك َوِزَي٤مَدٌة﴾ ًْ ٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي  .(8) هذه أي٦م ﴿ًمِٚمَّ

ٍة﴾ ف شمٕم٤مممىمقًم -2     ـْ ىُمقَّ وا هَلُْؿ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ ُِم ، وم٘مد ومّن اًمٜمٌـل [61]إٟمٗم٤مل: ﴿َوَأقِمدُّ

 قم٘م٦ٌم سمـ قمـ٤مُمر ُمـ طمدي٨م  ،اًم٘مقة سم٤مًمرُمل. رواه ُمًٚمؿ وهمػمه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–

(2).   

* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٜمُقا (، وومٞمف: صمؿ شمال هذه أي٦م 888سمرىمؿ ) "صحٞمحف"هذا احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ ذم  (8) ًَ ـَ َأطْم ِذي ﴿ًمِٚمَّ

ٜمَك َوِزَي٤مَدٌة﴾ ًْ  .احْلُ

 هذه اًمزي٤مدة ذم احلدي٨م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م:

 .رواه٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م ُمرومققم٦م وُمقصقًم٦م إمم اًمٜمٌل 

 ٘مٓمققم٦م ُمقىمقوم٦م قمغم قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، وهؿ:وظم٤مًمٗمف مجٌع ُمـ اًمرواة ومرووه٤م ُم

 ( وهمػمه. 859-82/858)"شمٗمًػمه"ذم  مح٤مد سمـ زيد، قمٜمد اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

 (.82/859)"شمٗمًػمه"ذم  وُمٕمٛمر سمـ راؿمد، قمٜمد اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

 (. 859/ 82)"شمٗمًػمه"ذم  وؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػم، قمٜمد اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

ح روايتٝمؿ احل٤مومظ اعمزي 21-4/89ًمٚمٜمقوي ) "ذح ُمًٚمؿ" ومح٤مد سمـ واىمد، يمام ذم (.  ورضمَّ

 رمحٝمؿ اهلل.–واًمٜمقوي واًمِمٞمخ اًمقادقمل 

( شمٕمٚمٞمؼ: 449-448ًمٚمدارىمٓمٜمل )ص: "اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌع"( 3/898)"حتٗم٦م إذاف"اٟمٔمر 

(: هذا 289)ص:"طم٤مدي إرواح"ومٞم٘مقل ذم يمت٤مسمف  اإلُم٤مم اًمقادقمل، وأُم٤م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مّٞمؿ 

 دي٨م رواه إئٛم٦م قمـ مّح٤مد وشمٚمّ٘مقه قمـ ٟمٌٞمٝمؿ سم٤مًم٘مٌقل واًمتّمديؼ ا.هـاحل

 (.8987أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (2)
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رآن ، ٓ ؾمٞمام ذوو اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتٗمًػم: ٕن اًم٘مـصم٤مًمث٤ًم: يمالم اًمّمح٤مسم٦م     

ٟمزل سمٚمٖمتٝمؿ وذم قمٍمهؿ، وٕهنؿ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء أصدق اًمٜم٤مس ذم ـمٚم٥م احلؼ، وأؾمٚمٛمٝمؿ ُمـ 

 . (8) اًمتقومٞمؼ ًمٚمّمقابسملم اًمتل حتقل سملم اعمرء و ٦مإهقاء، وأـمٝمرهؿ ُمـ اعمخ٤مًمٗم

 وًمذًمؽ أُمثٚم٦م يمثػمة ضمدًا ُمٜمٝم٤م:    

ـَ اًْمَٖمـ٤مِئِط َأْو ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوإِْن يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم  -8     ٤مَء َأطَمـٌد ُِمـٜمُْٙمْؿ ُِمـ

٤مَء﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ًَ ُتُؿ اًمٜمِّ ًْ َُم ـ اعمالُمًـ٦م سمـ٤مجلام [، وم٘مد صحَّ قمـ اسمـ قم٤ٌمس 34َٓ ع أٟمف ومنَّ

(2).  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُيرضمع إمم شمٗمًػم اًمّمح٤مسم٦م ُٕمقٍر: (8)

ٕهنؿ أقمرف اًمٜم٤مس  -4ٕهنؿ ؿم٤مهدوا اًمٜمزول وقم٤مرصوه.   -2ٕن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖمتٝمؿ.  -8

اًمت٤مم واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح. عم٤م هلؿ ُمـ اًمٗمٝمؿ  -3، وهؿ ـمالسمف اعمٌٚمٖمقن قمٜمف.  سمرؾمقل اهلل 

ٕهنؿ أـمٝمر اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء ُمـ  -6ٕهنؿ أؾمٚمؿ اًمٜم٤مس قمـ إهقاء واًمٌدع.   -5

 -8ٕهنؿ أؿمد اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء قمٛماًل سم٤مًمٕمٚمؿ.   -7اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب واعمخ٤مًمٗم٤مت.  

 ٕهنؿ أهؾ هدى وصالح.

 ٤مًم٨م سمٕمد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم قمداًمتٝمؿ، وقمغم أهنؿ ُيٕمتؼمون اعمرضمع اًمث

 "اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح"ُمع  "ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح"( 723-4/728)"اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف"اٟمٔمر 

-811ٓسمـ رضم٥م )ص: "ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم قمٚمؿ اخلٚمػ" (287-286ًمٚمٕمراىمل )ص:

 (.   811)ص:"ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم"( 818

 ٌح.(، وإؾمٜم٤مده صحٞم67-7/64)"شمٗمًػمه"أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  (2)

 قمغم صمالث طم٤مٓت:  *ُم٠ًمًم٦م: أىمقال اًمّمح٤مسم٦م

 إومم: ُم٤م يم٤من ًمف طمٙمؿ اًمرومع، وهذا قمغم طم٤مًمتلم:

 = إذا روى ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول يٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمرومع. -8
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: ٕن اًمتـ٤مسمٕملم راسمٕم٤ًم: يمالم اًمت٤مسمٕملم اًمذيـ اقمتٜمقا سم٠مظمذ اًمتٗمًػم قمـ اًمّمـح٤مسم٦م     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا ىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ٓ جم٤مل ًمٚمرأي ومٞمف، يم٤مإلظم٤ٌمر قمـ اعمٖمٞم٤ٌمت وُم٤م صحّمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ٕٟمف ُم٤م  -2 =

 َُمَٕم٤مذ اهلل. –ؾمٞم٘مقل ذًمؽ قمـ هقى 

ًمث٤مِّن: ُم٤م يم٤من قمـ اؾمتدٓل ورضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: أي: ي٘مقل اًمّمح٤ميب ىمقًٓ ًمق ٟمٔمرٟم٤م ومٞمف ا

 ًمقضمدٟم٤م ًمف أصاًل ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م: ومٝمذا ُي٘مٌؾ وٓ جيقز رّده.

اًمث٤مًمث٦م: ُم٤م يم٤من ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، وهذه احل٤مًم٦م شمتٕمدد إٟمقاع ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م وآطمتج٤مج هب٤م، ٓ 

 ؾمٞمام ذم اًمتٗمًػم:

 اًمٜمقع إول: اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ىمقل واطمد: ومٝمذا ُيٕمتؼم إمج٤مقم٤ًم، واإلمج٤مع طمج٦م، وٓ دمقز خم٤مًمٗمتف. 

اًمٜمقع اًمث٤مِّن: اظمتالومٝمؿ اظمتالف شمْم٤مد، وهذا ٓ يٙمقن ىمقل سمٕمْمٝمؿ طمج٦م قمغم أظمر، وُيٜمٔمر إمم 

اضمح ُمٜمٝمام.  اًمرَّ

  ىمًٛملم:اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ىمقل أطمدهؿ مم٤م ٓ ُيٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهذا قمغم

أن يٜمتنم ويِمتٝمر هذا اًم٘مقل، وٓ يقضمد ًمف خم٤مًمػ، ومٝمذا ُيٕمتؼم إمج٤مقم٤ًم ؾمٙمقشمٞم٤ًم، واجلٛمٝمقر  -8

 قمغم أٟمف طمج٦م.

أن ٓ يٜمتنم وٓ يِمتٝمر هذا اًم٘مقل، وهذا ومٞمف ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ىمقًملم، واًمذي  -2

 ئمٝمر أٟمف يٙمقن طمج٦م ُم٤م َل خي٤مًمػ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، أو شمًتحٞمٚمف اًمٕم٘مقل.

 ًم٦م: ُمراضمع اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمتٗمًػم:*ُم٠ًم

ُمراضمع اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمتٗمًػم هل: اًم٘مرآن، اًمًٜم٦م، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح، أهؾ اًمٙمت٤مب 

دون ىمٌقهلؿ ًمإلهائٞمٚمٞم٤مت إٓ ُم٤م واومؼ احلؼ أو ضم٤مء سمف، قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم 

 .تآظمر اًمٙمت٤مب ذم اًمٙمالم قمغم اإلهائٞمٚمٞم٤م

اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ "( 2/258)"اعمًتدرك"( 21-89ًمٚمح٤ميمؿ )ص: "ٚمقم احلدي٨مُمٕمروم٦م قم"اٟمٔمر 

( 819-2/798ًمٚمج٤مرسمردي ) "اًمناج اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج"( 548-2/541)"اًمّمالح

 "ذح ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم"( 888-884ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )ص: "اعمذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف"ت: أوزي٘م٤من 

ُم٘مدُم٦م ذم "( 62-8/57اًمذهٌل ) ًمٚمديمتقر "اًمتٗمًػم واعمٗمنون"( 852-858ًمٚمِمثري )ص:

-8/57ًمٓم٤مهر حمٛمقد ) "أؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ذم اًمتٗمًػم"( 814-811ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص: "اًمتٗمًػم

 (.38-48عم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر )ص: "ومّمقل ذم أصقل اًمتٗمًػم"( 64
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ـ سمٕمدهؿ، وَل شمٙمـ اًمٚمٖمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م شمٖمـػّمت ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م، وأؾمٚمؿ ُمـ إهقاء مم

   .(8)ؿ يمثػمًا ذم قمٍمهؿ، ومٙم٤مٟمقا أىمرب إمم اًمّمقاب ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن ممـ سمٕمده

لء ومـال ـقمـغم اًمِمـ -يٕمٜمـل اًمتـ٤مسمٕملم–إذا أمجٕمـقا  : (2)ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م     

غم ُمــ ُيرشم٤مب ذم يمقٟمف طمج٦م، وم٢من اظمتٚمٗمقا ومال يٙمقن ىمقل سمٕمْمٝمؿ طمج٦م قمغم سمٕمض، وٓ قمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.817)ص:"ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)

: وذًمؽ -رمحٝمؿ اهلل– هذا هق اعمرضمع اًمراسمع ُمـ ُمراضمع اًمتٗمًػم، اًمرضمقع إمم أىمقال اًمت٤مسمٕملم

 .ُٕمقر ذيمره٤م اعم١مًمػ 

 *ُم٠ًمًم٦م: ُمّم٤مدر أظمذ اًمت٤مسمٕملم اًمتٗمًػَم:

 اًم٘مرآن، اًمًٜم٦م، أىمقال اًمّمح٤مسم٦م، اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، أهؾ اًمٙمت٤مب، اًمٗمٝمؿ وآضمتٝم٤مد.

 (.84/471)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (2)

 *ُم٠ًمًم٦م: طمٙمؿ شمٗمًػم اًمت٤مسمٕملم:

إٟمقاع وإىم٤ًمم، وشمٗمًػم اًمت٤مسمٕملم يمتٗمًػم ُم٣م ُمٕمٜم٤م اًمٙمالم قمغم ىمٌقل ىمقل اًمّمح٤ميب ُمع ذيمر 

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمٞم٨م إٟمقاع وإىم٤ًمم:

، ويِمٛمؾ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول: ومٝمذا ٓ ي٘مٌؾ: ٕٟمف ُمـ اًمٜمقع إول: ُم٤م رومٕمف اًمت٤مسمٕمل إمم اًمٜمٌل 

ىمٌٞمؾ اعمراؾمٞمؾ، ُم٤م َل صحّمؾ إمج٤مع: وم٢من طمّمؾ إمج٤مع ومٞمٙمقن اًمتٗمًػم ُم٘مٌقًٓ سمنموـمف، وٓ يٙمقن 

 . ُمـ ىمقل اًمٜمٌل

 اًمٜمقع اًمث٤مِّن: ُم٤م رضمع ومٞمف اًمت٤مسمٕمل إمم أهؾ اًمٙمت٤مب: ومٝمذا ًمف طمٙمؿ اإلهائٞمٚمٞم٤مت.

 اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف: ومٝمذا طمج٦م.

 اًمٜمقع اًمراسمع: ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف: وهذا ٓ يٙمقن ىمقل سمٕمْمٝمؿ طمج٦م قمغم اًمٌٕمض أظمر.

 ٛملم:اًمٜمقع اخل٤مُمس: ُم٤م ىم٤مًمف واطمٌد ُمٜمٝمؿ وَل صحّمؾ ًمف خم٤مًمػ: ومٝمذا قمغم ىمً

إذا يم٤من ُمِمٝمقرًا: ُي٘مٌؾ، ًمٙمٜمف ذم اًمرشم٦ٌم أىمؾ ُمـ اًمقارد قمـ اًمّمح٤ميب إذا َل ُيٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ،  -8

ر قمٜمف.  وأقمغم ُمـ ىمقل ُمـ شم٠مظمَّ

 إذا َل يٙمـ ُمٜمتنمًا وٓ ُمِمٝمقرًا: ومٝمذا أىمّؾ سمٙمثػم مم٤م ىمٌٚمف. -2
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سمٕمدهؿ، ويرضمع ذم ذًمؽ إمم ًمٖم٦م اًم٘مرآن، أو اًمًٜم٦ّم، أو قمٛمقم ًمٖم٦م اًمٕمرب، أو أىمقال اًمّمح٤مسم٦م 

 ذم ذًمؽ.

وىم٤مل أيْم٤ًم: ُمـ قمدل قمـ ُمذاه٥م اًمّمـح٤مسم٦م واًمتـ٤مسمٕملم وشمٗمًـػمهؿ إمم ُمـ٤م خيـ٤مًمػ     

 . (8)ذًمؽ، يم٤من خمٓمئ٤ًم ذم ذًمؽ، سمؾ ُمٌتدقم٤ًم، وإن يم٤من جمتٝمدًا ُمٖمٗمقرًا ًمف ظمٓم١مه 

ٛمـ ظم٤مًمػ ىمقهلؿ وومنَّ اًم٘مرآن سمخالف شمٗمًػمهؿ، وم٘مـد أظمٓمـ٠م ذم اًمـدًمٞمؾ صمؿ ىم٤مل: وم    

   .(2)واعمدًمقل مجٞمٕم٤ًم 

ظم٤مُم٤ًًم: ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمٙمٚمامت ُمـ اعمٕم٤مِّن اًمنمقمٞم٦م أو اًمٚمٖمقي٦م طم٥ًم اًمًـٞم٤مق، ًم٘مقًمـف     

َت٤مَب سم٤ِمحْلَؼِّ ًمِـَتْحُٙمَؿ سَمـلْمَ اًمٜمَّـ٤مِس سمِـاَم َأرَ شمٕم٤ممم 
٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمٙمِ ، [815﴾ ]اًمٜمًـ٤مء:اَك اهللُ﴿إِٟمَّ

ـْ [، وىمقًمف 4]اًمزظمرف: ﴿إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم ٤م ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن﴾ وىمقًمف ﴿َوَُمـ٤م َأْرؾَمـْٚمٜم٤َم ُِمـ

َ هَلُْؿ﴾ ٌَلمِّ ٤مِن ىَمْقُِمِف ًمُِٞم ًَ
 .(4)[ 3]إسمراهٞمؿ: َرؾُمقٍل إَِّٓ سمِٚمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 84/468)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (8)

 (. 84/462)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (2)

(: وىمد شمٌلّم سمذًمؽ أن ُمـ ومنَّ 84/234)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم  م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال

اًم٘مرآن أو احلدي٨م، وشم٠موًمف قمغم همػم اًمتٗمًػم قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٝمق ُمٗمؽم ٍقمغم اهلل ُمٚمحٌد ذم 

آي٤مت اهلل، حمرف ًمٚمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف، وهذا ومتح ًم٤ٌمب اًمزٟمدىم٦م واإلحل٤مد، وهق ُمٕمٚمقم اًمٌٓمالن 

 ؾمالم ا.هـسم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإل

اعمرضمع اخل٤مُمس ُمـ ُمراضمع اًمتٗمًػم: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: ٕهن٤م هل اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن،  ىم٤مل شمٕم٤ممم  (4)

ُف ًَمَتٜمِْزيُؾ َربِّ اًْمَٕم٤معمَلِمَ  وُح إَُِملُم  ﴿َوإِٟمَّ ـَ * قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمِتَ * َٟمَزَل سمِِف اًمرُّ ـَ اعمُْٜمِْذِري ٤مٍن  ُٙمقَن ُِم ًَ
* سمِٚمِ

َٟم٤مُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم ٤م ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ ضَمَٕمْؾ ْ﴿إِٟم٤َّم ، وىم٤مل شمٕم٤ممم  [895-893-894]اًمِمٕمراء: قَمَريِبٍّ ُُمٌلٍِم﴾

 = [.4]اًمزظمرف: شَمْٕمِ٘مُٚمقَن﴾

http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=192#26_192
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=192#26_192
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=193#26_193
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=193#26_193
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=193#26_193
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رقمل: ٕن اًم٘مـرآن ٟمـزل ـ٘متْمٞمف اًمِمـوم٢من اظمتٚمػ اعمٕمٜمك اًمنمقمل واًمٚمٖمقي ُأظمذ سمام ي    

 ًمٌٞم٤من اًمنمع ٓ اًمٚمٖم٦م إٓ أن يٙمقن هٜم٤مك دًمٞمؾ يؽمضمح سمف اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ومٞم١مظمذ سمف.

م اًمنمقمل: ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملم      ﴿َوَٓ شُمَّمؾِّ قَمـغَم ُمث٤مل ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اعمٕمٜمٞم٤من وىُمدِّ

ٖم٦م: اًمدقم٤مء، وذم اًمنمع هٜمـ٤م: اًمقىمـقف [، وم٤مًمّمالة ذم اًمٚم83]اًمتقسم٦م: َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤مَت َأسَمًدا﴾

قمغم اعمٞم٧م ًمٚمدقم٤مء ًمف سمّمٗم٦م خمّمقص٦م، ومُٞم٘مّدم اعمٕمٜمك اًمنمقمل: ٕٟمف اعم٘مّمقد ًمٚمٛمتٙمٚمؿ اعمٕمٝمقد 

 .(2)وأُم٤م ُمٜمع اًمدقم٤مء هلؿ قمغم وضمف اإلـمالق ومٛمـ دًمٞمؾ آظمر  ،(8)٥م ًمٚمٛمخ٤مـم

ـْ وُمث٤مل ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اعمٕمٜمٞم٤من وىُمّدم ومٞمف اًمٚمٖمـقي سم٤مًمـدًمٞمؾ: ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم      ﴿ظُمـْذ ُِمـ

ٞمِٝمْؿ هِب٤َم َوَصؾِّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ﴾ ]اًمتقسم٦م: ُرُهْؿ َوشُمَزيمِّ ْؿ َصَدىَم٦ًم شُمَٓمٝمِّ
[، وم٤معمراد سم٤مًمّمـالة هٜمـ٤م: 814َأُْمَقاهِلِ

صـغم اهلل قمٚمٞمـف –قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل  ،(4) اًمدقم٤مء، سمدًمٞمؾ ُم٤م رواه ُمًٚمؿ

 يِب أَ   آلِ غَم ؾِّ قَمـَصـ ؿَّ ٚمُٝمـاًمَّ »سمّمدىم٦م، وم٘مـ٤مل إذا ُأيت سمّمدىم٦م ىمقم صغم قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مشم٤مه أيب  -وؾمٚمؿ

 «.رَم وْ أَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *ُم٠ًمًم٦م: اًمتٗمًػم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ىمًٛملم: =

 ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م.اًم٘مًؿ إول: شمٗمًػم اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمٕمروم٦م 

 اًم٘مًؿ اًمث٤مِّن: شمٗمًػم اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمٕمروم٦م إقمراب اًمٙمٚمٛم٦م.

 (. 2/865)"اًمؼمه٤من"اٟمٔمر 

 (.2773( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8466اٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

يملَِم َوًَمْق يَم٤مُٟمقا ُأوزِم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (2) َتْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ ًْ ـَ آَُمٜمُقا َأْن َي ِذي ِلِّ َواًمَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ﴿َُم٤م يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌَّ  ىُمْرسَمك ُِم

ُْؿ َأْصَح٤مُب اجْلَِحٞمِؿ﴾ َ هَلُْؿ َأهنَّ ٌَلمَّ  .  شَم

 (. 23( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4883واٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 (. 8178( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8397هق ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)
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وأُمثٚم٦م ُم٤م اشمٗمؼ ومٞمف اعمٕمٜمٞم٤من اًمنمقمل واًمٚمٖمقي يمثـػمة، يم٤مًمًـامء وإرض واًمّمـدق     

 واًمٙمذب واحلجر واإلٟم٤ًمن.

* * * * 
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(ِ) 

 :(8)  صمالصم٦م أىم٤ًممآظمتالف اًمقارد ذم اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر قمغم    

 إول: اظمتالف ذم اًمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك، ومٝمذا ٓ شم٠مصمػم ًمف ذم ُمٕمٜمك أي٦م.    

ـ٤مُه﴾ ]اإلهاء: ُمث٤مًمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم     ٌُـُدوا إَِّٓ إِيَّ ـَؽ َأَّٓ شَمْٕم [، ىمـ٤مل اسمــ 24﴿َوىَم٣َمـ َرسمُّ

 قم٤ٌمس: ىم٣م: أُمر، وىم٤مل جم٤مهد: وّّص، وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس: أوضم٥م.

 ًمتٗمًػمات ُمٕمٜم٤مه٤م واطمد أو ُمت٘م٤مرب، ومال شم٠مصمػم هلذا آظمتالف ذم ُمٕمٜمك أي٦موهذه ا    

(2).  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آظمتالف اًمقارد ذم اًمتٗمًػم قمغم ٟمققملم:  (8)

 ًٛمك سم٤مًمتٗمًػم اعم٠مصمقر، ويٙمقن ُمـ صٜمٗملم:اًمٜمقع إول: ُم٤م يم٤من ُمًتٜمده اًمٜم٘مؾ، وهق ُم٤م يُ 

 .ُمـ ُمٕمّمقم، وهق اًمٜمٌل  -8

 . هذا هق اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر.ُمـ همػم ُمٕمّمقم، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  -2

اًمٜمقع اًمث٤مِّن: ُم٤م يم٤من ُيٕمٚمؿ سم٤مٓؾمتدٓل ٓ سم٤مًمٜم٘مؾ، ومٝمق ُم٤م ُيًٛمك سم٤مًمتٗمًػم سم٤مًمدراي٦م: أي: سم٤مًمرأي 

 يمثػمًا ُمـ وضمٝملم:وآؾمتٜم٤ٌمط وآضمتٝم٤مد، وهذا ي٘مع ومٞمف اخلٓم٠م 

 ىمقٌم اقمت٘مدوا ُمٕم٤مِّن، صمؿ أرادوا محؾ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م. -8

 ىمقٌم ومّنوا اًم٘مرآن سمٛمجّرد اًمٚمٖم٦م دون اًمرضمقع إمم إدًم٦م ُمـ يمالم اهلل أو يمالم رؾمقًمف  -2

 أو آصم٤مر وومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤محللم.

مم ُمٕمروم٦م ـمرق وىمد ذيمرٟم٤م إُمثٚم٦م ُمع شمقؾمٕمٜم٤م ذم اًمٙمالم قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم يمت٤ميب )اهلداي٦م إ

 اًمتٗمًػم سم٤مٓضمتٝم٤مد واًمرواي٦م(، وهلل احلٛمد.

 -طمٗمٔمف اهلل–ُمع ذطمٝم٤م ًمِمٞمخٜم٤م صحٞمك احلجقري  ًمِمٞمخ اإلؾمالم  "ُم٘مدُم٦م ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر 

 (.94إمم65)ص:

 (.534-83/538)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر  (2)

ة ُمٕم٤مٍن ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح، وهلل احلٛمد.  = *وم٤مئدة: ًمٗمٔم٦م )ىم٣م( شم٠ميت قمغم قمدَّ
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اظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، وأي٦م حتتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم ًمٕمدم اًمتْم٤مد سمٞمٜمٝمام، ومتحٛمؾ اًمث٤مِّن:     

أي٦م قمٚمٞمٝمام وشُمٗمنَّ هبام، ويٙمقن اجلٛمع سملم هذا آظمتالف أن يمؾ واطمد ُمـ اًم٘مـقًملم ُذيمـر 

ـِذي آشَمْٞمٜمَـ٤مُه قمغم وضمف اًمت ٌَـ٠َم اًمَّ ٛمثٞمؾ عم٤م شمٕمٜمٞمف أي٦م أو اًمتٜمقيع، ُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم

ـَ * َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمٙمِٜمَّ  ـَ اًْمَٖم٤مِوي ْٞمَٓم٤مُن وَمَٙم٤مَن ُِم ٌََٕمُف اًمِمَّ َٚمَخ ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمشْم ًَ ُف َأظْمَٚمَد إِمَم آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مْٟم

 ٌَ [، ىمـ٤مل اسمــ ُمًـٕمقد: هـق رضمـؾ ُمــ سمٜمـل 876-875]إقمراف: َع َهَقاُه﴾إْرِض َواشمَّ

 إهائٞمؾ، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس: أٟمف رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، وىمٞمؾ: رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٚم٘م٤مء.

واجلٛمع سملم هذه إىمقال: أن حتٛمؾ أي٦م قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م: ٕهن٤م حتتٛمٚمٝم٤م ُمــ همـػم شمْمـ٤مد     

 .(8)ويٙمقن يمؾ ىمقل ُذيمر قمغم وضمف اًمتٛمثٞمؾ 

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ده٤مىم٤ًم ممٚمقءة،  :[43﴿َويَم٠ْمؾًم٤م ِدَه٤مىًم٤م﴾ ]اًمٜم٠ٌم:ُمث٤مل آظمر: ىمقًمف شمٕم٤ممم و    

 وىم٤مل جم٤مهد: ُمتت٤مسمٕم٦م، وىم٤مل قمٙمرُم٦م: ص٤مومٞم٦م.

وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذه إىمقال، وأي٦م حتتٛمٚمٝم٤م، ومُتحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم، ويٙمقن يمؾ ىمـقل     

 .(2) ًمٜمقع ُمـ اعمٕمٜمك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.218-81/217ًمٚم٘مرـمٌل ) "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 8/393)"ومتح اًم٤ٌمري" اٟمٔمر =

ٍع، وهق ُمـ سم٤مب اًمتٛمثٞمؾ. (8) ك اظمتالف شمٜمقُّ   هذا اًم٘مًؿ ُمـ آظمتالف ُيًٛمَّ

 وهذه  إىمقال اعمختٚمٗم٦م ذم هذا اًمرضمؾ،  هذا آظمتالف ٓ يي: ٕٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٛمثٞمؾ.

ُمٜمٝم٤م، ُمث٤مًمف: اًمرضمؾ ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ُمث٤مًمف:  يٕمٜمل ُمث٤مل اًمرضمؾ اًمذي آشم٤مه اهلل آي٤مشمف وم٤مٟمًٚمخ

 اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، ُمث٤مًمف: اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٚم٘م٤مء.

ذح أصقل ذم " "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"( 572-81/566)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر 

 (. 285-283)ص:"اًمتٗمًػم

 (.32-23/49)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر  (2)
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واعمٕمٜمك وأي٦م ٓ حتتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم ُمٕم٤ًم ًمٚمتْم٤مد سمٞمـٜمٝمام، اًمث٤مًم٨م: اظمتالف اًمٚمٗمظ اًم٘مًؿ     

 همػمه. ومتحٛمؾ أي٦م قمغم إرضمح ُمٜمٝمام سمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق أو

ٜمِْزيِر َوَُم٤م ُأِهؾَّ ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ ُمث٤مل ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم      َم َوحَلَْؿ اخْلِ َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعْمَْٞمَت٦َم َواًمدَّ ﴿إِٟمَّاَم طَمرَّ

ـِ اْوُٓمرَّ همَ  [ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: همـػم 885]اًمٜمحؾ: ػْمَ سَم٤مٍغ َوَٓ قَم٤مٍد وَم٢مِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ﴾سمِِف وَمَٛم

سم٤مغ ذم اعمٞمت٦م وٓ قم٤مد ذم أيمٚمف، وىمٞمؾ: همػم ظم٤مرج قمغم اإلُم٤مم وٓ قمـ٤مص سمًـٗمره، وإرضمـح: 

إول: ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ ذم أي٦م قمغم اًمث٤مِّن، وٕن اعم٘مّمقد سمِحّؾ ُم٤م ُذيمر دومع اًميـورة، وهـل 

 ٕم٦م ذم طم٤مل اخلروج قمغم اإلُم٤مم وذم طم٤مل اًمًٗمر اعُمحّرم وهمػم ذًمؽ.واىم

َـّ وُمث٤مل آظمر: ىمقًمف شمٕم٤ممم      َـّ َوىَمـْد وَمَرْوـُتْؿ هَلُـ ـقُه ًُّ َ ٌِْؾ َأْن َُت ـْ ىَم َـّ ُِم ْ٘مُتُٛمقُه ﴿َوإِْن ـَمٚمَّ

ِذي سمَِٞمِدهِ  [ 247]اًمٌ٘مـرة: قُمْ٘مَدُة اًمٜمَِّٙم٤مِح﴾ وَمِريَْم٦ًم وَمٜمِّْمُػ َُم٤م وَمَرْوُتْؿ إَِّٓ َأْن َيْٕمُٗمقَن َأْو َيْٕمُٗمَق اًمَّ

ذم اًمذي سمٞمده قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح: هق اًمزوج، وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هـق  ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

صـغم اهلل –اًمقزّم، واًمراضمح إول ًمدًٓم٦م اعمٕمٜمك قمٚمٞمف، وٕٟمف ىمد ُروي ومٞمف طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل 

 .(8) -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠مظمذ سم٤مًمراضمح سمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق أو وضمقد هذا اًمِ٘مًؿ ُمـ آظمتالف ُيًٛمك اظمتالف شمٜم٤مىمض، ومٜم (8)

 دًمٞمؾ آظمر ي١مّيد اًمراضمح.

 ُمث٤مًملم قمغم ذًمؽ. وىمد ذيمر اًمِمٞمخ 

ـِ اعمث٤مل إول: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٜمِْزيِر َوَُم٤م ُأِهؾَّ ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ سمِِف وَمَٛم َم َوحَلَْؿ اخْلِ َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦َم َواًمدَّ ﴿إِٟمَّاَم طَمرَّ

 [.885]اًمٜمحؾ: قَم٤مٍد وَم٢مِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ﴾ اْوُٓمرَّ هَمػْمَ سَم٤مٍغ َوَٓ 

 ُم٤م اعمٕمٜمك؟ قَم٤مٍد﴾ ﴿هَمػْمَ سَم٤مٍغ َوَٓ اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ىمقًمف 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: همػم سم٤مغ ذم أيمؾ اعمٞمت٦م ومقق ُم٤م يًّد ضمققمف، وٓ قم٤مٍد ذم أيمٚمٝم٤م ُمع وضمقد همػمه٤م ُمـ 

 = احلالل، وهذا ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس وىمت٤مدة واحلًـ.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مل: همػم سم٤مغ أي: ظم٤مرج قمغم اإلُم٤مم ُمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م، وٓ قم٤مد سمًٗمره ىم٤مـمع ؾمٌٞمؾ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم =

 وهذا ىم٤مًمف جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.

 اًمراضمح: اًم٘مقل إول، وقمٚمٞمف مجٝمقر اعمٗمنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء: ُٕمريـ:

َم قَمَٚمٞمْ دًٓم٦م ؾمٞم٤مق أي٦م: وم٤مٔي٦م ؾمٞم٤مىمٝم٤م ذم حتريؿ أيمؾ اعمٞمت٦م وٟمحقه٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم  -8 ُٙمُؿ ﴿إِٟمَّاَم طَمرَّ

 اْوُٓمرَّ هَمػْمَ سَم٤مٍغ َوَٓ 
ـِ ٜمِْزيِر َوَُم٤م ُأِهؾَّ ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ سمِِف وَمَٛم َم َوحَلَْؿ اخْلِ قَم٤مٍد وَم٢مِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر  اعمَْْٞمَت٦َم َواًمدَّ

ٜمِْزيرِ  [، وىم٤مل شمٕم٤ممم885]اًمٜمحؾ: َرطِمٞمٌؿ﴾ َم َوحَلَْؿ اخْلِ َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦َم َواًمدَّ َوَُم٤م ُأِهؾَّ  ﴿إِٟمَّاَم طَمرَّ

 اْوُٓمرَّ هَمػْمَ سَم٤مٍغ َوَٓ 
ـِ  [.874]اًمٌ٘مرة: إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمِف إِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ﴾ قَم٤مٍد وَمالَ  سمِِف ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ وَمَٛم

 اْوُٓمرَّ ذِم خَمَْٛمَّم٦ٍم هَمػْمَ ُُمَتَج٤مٟمٍِػ إِلصْمٍؿ وَم٢مِنَّ اهللََّ ٕن هذه أي٦م ُمٗمّنة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -2
ـِ ﴿وَمَٛم

 [.4]اعم٤مئدة: قٌر َرطِمٞمٌؿ﴾هَمٗمُ 

ذح أصقل "( 8/68ٓ سمـ اًمٕمريب ) "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 64-4/58)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر 

 .(287-286)ص:"ذم اًمتٗمًػم

َـّ وَمِريَْم٦ًم وَمٜمِّْمُػ َُم٤م وَمَرْوتُ اعمث٤مل اًمث٤مِّن:  ُ َـّ َوىَمْد وَمَرْوُتْؿ هَل قُه ًُّ َ ٌِْؾ َأْن َُت ـْ ىَم َـّ ُِم ْ٘مُتُٛمقُه ْؿ ﴿َوإِْن ـَمٚمَّ

 [.247]اًمٌ٘مرة: َأْن َيْٕمُٗمقَن َأْو َيْٕمُٗمَق اًمَِّذي سمَِٞمِدِه قُمْ٘مَدُة اًمٜمَِّٙم٤مِح﴾ إَِّٓ 

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمذي سمٞمده قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح ُمـ هق قمغم ىمقًملم:

، وهق ىمقل ، ورواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس إول: هق اًمزوج، وهذا ىم٤مًمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمنيـ.

 .: هق وزم اًمزوضم٦م، وهذا اًم٘مقل رواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمث٤مِّن

اًمراضمح: اًم٘مقل إول، ًمًٞم٤مق أي٦م، وُمٕمٜمك ذًمؽ: أو يٕمٗمق اًمذي سمٞمده ٟمٙم٤مح اعمرأة ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م 

 اًمّمداق يم٤مُمالً.

( واًمٓمؼماِّن 4/279)"اًمًٜمـ": ومرواه اًمدارىمٓمٜمل ذم وأُم٤م احلدي٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اعم١مًمػ 

 ىم٤مل )وزمُّ قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح اًمزوج(. قمـ اًمٜمٌل ، ( قمـ قمكم 6459)"إوؾمط"ذم 

وهق طمدي٨م وٕمٞمػ: ذم إؾمٜم٤مده: اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق وٕمٞمػ، رومٕمف شم٤مرة وأرؾمٚمف شم٤مرة، مم٤م يدل قمغم 

 ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمف. وٕمػ هذا احلدي٨م، واًمّمحٞمح أٟمف ضم٤مء قمـ قمكم 

ذح "( 896-4/893)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 442-3/487)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر 

  .(288-287)ص:"ذم اًمتٗمًػمأصقل 
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( (8)) 

 ٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤مٍن شمرضمع إمم اًمٌٞم٤من واإليْم٤مح.اًمؽممج٦م ًمٖم٦م: شمُ     

 وذم آصٓمالح: اًمتٕمٌػم قمـ اًمٙمالم سمٚمٖم٦م أظمرى.    

 .(2)وشمرمج٦م اًم٘مرآن: اًمتٕمٌػم قمـ ُمٕمٜم٤مه سمٚمٖم٦م أظمرى     

 واًمؽممج٦م ٟمققم٤من:    

 أطمدمه٤م: شمرمج٦م طمرومٞم٦م، وذًمؽ سم٠من يقوع شمرمج٦م يمؾ يمٚمٛم٦م سم٢مزائٝم٤م.    

، وذًمؽ سم٠من يٕمؼّم قمـ ُمٕمٜمك اًمٙمالم سمٚمٖم٦م أظمرى ُمــ اًمث٤مِّن: شمرمج٦م ُمٕمٜمقي٦م أو شمٗمًػمي٦م    

 همػم ُمراقم٤مة اعمٗمردات واًمؽمشمٞم٥م.

[، 4]اًمزظمـرف: ﴿إِٟم٤َّم ضَمَٕمْؾ َْٟم٤مُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم ـ٤م ًَمَٕمٚمَُّٙمـْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمـقَن﴾ُمث٤مل ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم   

 َٟمـ٤مُه﴾﴿ضَمَٕمْؾ ْصمؿ  ﴿ إِٟم٤َّم﴾وم٤مًمؽممج٦م احلرومٞم٦م: أن يؽمضمؿ يمٚمامت هذه أي٦م يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م، ومٞمؽمضمؿ 

 ﴿ىُمْرآًٟم٤م﴾ صمؿ ﴿قَمَرسمِٞم ٤م﴾ وهٙمذا.صمؿ 

واًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م: أن يؽمضمؿ ُمٕمٜمك أي٦م يمٚمٝم٤م سم٘مٓمـع اًمٜمٔمـر قمــ ُمٕمٜمـك يمـؾ يمٚمٛمـ٦م     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًمؽممج٦م ذم اًمٚمٖم٦م: شُمٓمٚمؼ قمغم قمدة ُمٕم٤من يمٚمٝم٤م شمرضمع إمم اًمٌٞم٤من واإليْم٤مح، ومٛمٕمٜم٤مه٤م وُمٕمٜمك اًمتٗمًػم  (8)

 ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م واطمد.

 ُووٕم٧م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمتدل قمغم أطمد أرسمٕم٦م ُمٕم٤من: "اًمؽممج٦م"وهذه 

 إول: شمٌٚمٞمغ اًمٙمالم سمٚمٖمتف اًمذي ضم٤مء هب٤م.

 م سمٚمٖمتف اًمذي ضم٤مء هب٤م.اًمث٤مِّن: شمٗمًػم اًمٙمال

 اًمث٤مًم٨م: شمٗمًػم اًم٘مرآن سمٚمٖم٦م همػم ًمٖمتف.

 (.6-2/5ًمٚمزرىم٤مِّن ) "ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من"اًمراسمع: اًمتٕمٌػم قمـ اًمٙمالم سمٚمٖم٦م أظمرى. اٟمٔمر 

 (.289)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (2)
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 .(8) وشمرشمٞمٌٝم٤م، وهل ىمري٦ٌم ُمـ ُمٕمٜمك اًمتٗمًػم اإلمج٤مزم

 طمٙمؿ شمرمج٦م اًم٘مرآن:    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هق أن يقوع يمؾ يمٚمٛم٦م سم٢مزائٝم٤م،  ُمع ُمراقم٤مة اعمقاوم٘م٦م ذم اًمٜمٔمؿ واًمؽمشمٞم٥م،  اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م: (8)

 ح٤مومٔم٦م قمغم مجٞمع ُمٕم٤مِّن إصؾ اعمؽمضمؿ.واعم

 وهذه اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م قمغم ىمًٛملم:

إول: شمرمج٦م طمرومٞم٦م سم٤معمثؾ، وهق أن يؽمضمؿ ٟمٔمؿ اًم٘مرآن سمٚمٖم٦م أظمرى حت٤ميمٞمف طمذوًا سمحذو، سمحٞم٨م 

حتؾ ُمٗمردات اًمؽممج٦م حمؾ ُمٗمرداشمف، وأؾمٚمقهب٤م حمؾ أؾمٚمقسمف، طمتك شمتحٛمؾ اًمؽممج٦م ُم٤م حتٛمٚمف ٟمٔمؿ 

عمٗمٞمدة سمٙمٞمٗمٞم٤مهت٤م اًمٌالهمٞم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، وهذا أُمٌر همػم ممٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إصؾ ُمـ اعمٕم٤مِّن ا

 ًمٙمت٤مب اهلل اًمٕمزيز.

اًمث٤مِّن: شمرمج٦م طمرومٞم٦م سمٖمػم اعمثؾ، وهق أن يؽمضمؿ ٟمٔمؿ اًم٘مرآن طمذوًا سمحذو سم٘مدر ـم٤مىم٦م اعمؽمضمؿ وُم٤م 

٠ميت إن ؿم٤مء شمًٕمف ًمٖمتف، وهذا ىمد صحّمؾ، وًمٙمٜمف ٓ جيقز سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمت٤مب اهلل ضمؾ وقمال عمٗم٤مؾمد ؾمت

 اهلل ذم اًمٙمالم قمغم طمٙمؿ اًمؽممج٦م.

وأُم٤م اًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م: ومٝمل أن ُيٕمؼمِّ قمـ ُمٕمٜمك اًمٙمالم سمٚمٖم٦م أظمرى ُمـ همػم ُمراقم٤مة اًمؽمشمٞم٥م 

 واعمٗمردات أو ٟمٔمؿ إصؾ.

وذًمؽ سم٠من ٟمٗمٝمؿ اعمٕمٜمك اًمذي ُيراد ُمـ اًم٘مرآن وٟمٗمنه، صمؿ ٟمؽمضمؿ هذا اعمٕمٜمك سمٚمٖم٦م أظمرى وومؼ 

 اًمٖمرض اًمذي ؾمٞمؼ ًمف.

 شُمًّٛمك هذه اًمؽممج٦م سم٤مًمؽممج٦م اًمتٗمًػمي٦م: ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ: ٕهن٤م شُمٌلّم ُمٕم٤مِّن شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.و

 وهٜم٤مك ومرٌق سملم اًمتٗمًػم واًمؽممج٦م اًمتٗمًػمي٦م ُمـ وضمٝملم:

اًمقضمف إول: اظمتالف اًمٚمٖمتلم، ومٚمٖم٦م اًمتٗمًػم شمٙمقن سمٚمٖم٦م إصؾ، يمام هق اعمتٕم٤مرف اعمِمٝمقر، 

 شمٙمقن سمٚمٖم٦م أظمرى.  سمخالف اًمؽممج٦م اًمتٗمًػمي٦م: وم٢مهن٤م

اًمقضمف اًمث٤مِّن: ىم٤مرئ اًمتٗمًػم واًمذي يٗمٝمٛمف يًتٓمٞمع أن يالطمظ ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ودًٓمتف: وم٢من وضمد 

ٌِّف قمٚمٞمف وأصٚمحف، وأُم٤م ىم٤مرئ اًمؽممج٦م وم٢مٟمف ٓ يتًٜمك ًمف ذًمؽ: جلٝمٚمف سمٜمٔمؿ اًم٘مرآن ودًٓمتف،  ظمٓم٠ًم ُٟم

ُم٤م دام َل يٕمرف اًمٚمٖم٦م  ومٞمٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم همػم اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح، وٓ يًتٓمٞمع اًمرضمقع إمم إصؾ

 اًمٕمرسمٞم٦م.
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هـؾ اًمٕمٚمـؿ، وذًمـؽ اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمًتحٞمٚم٦م قمٜمد يمثػم ُمـ أ    

 ٕٟمف ُيِمؽمط ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمؽممج٦م ذوط ٓ يٛمٙمـ حت٘م٘مٝم٤م ُمٕمٝم٤م وهل:

ضَمؿ ُمٜمٝم٤م. -أ     ضَمؿ إًمٞمٝم٤م سم٢مزاء طمروف اًمٚمٖم٦م اعمؽَمْ  وضمقد ُمٗمردات ذم اًمٚمٖم٦م اعمؽَمْ

وات ًمٚمٛمٕم٤مِّن ذم اًمٚمٖم٦م اعمؽمضمؿ إًمٞمٝم٤م ُم٤ًموي٦م أو ُمِمـ٤مهب٦م ًمـألدوات ذم دوضمقد أ -ب    

ضَمؿ ُمٜم  ٝم٤م.اًمٚمٖم٦م اعمؽَمْ

ُت٤مصمؾ اًمٚمٖمتلم اعمؽمضمؿ ُمٜمٝم٤م وإًمٞمٝم٤م ذم شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمـامت طمـلم شمريمٞمٌٝمـ٤م ذم اجلٛمـؾ  -ج    

 واًمّمٗم٤مت واإلو٤موم٤مت.

وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إن اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م يٛمٙمـ حت٘م٘مٝمـ٤م ذم سمٕمـض آيـ٦م أو ٟمحقهـ٤م،    

وٓ حمرُم٦م ٕهن٤م ٓ يٛمٙمـ أن شم١مدي اعمٕمٜمك سمٙمامًمف  -وإن أُمٙمـ حت٘م٘مٝم٤م ذم ٟمحق ذًمؽ–وًمٙمٜمٝم٤م 

أن شم١مصمر ذم اًمٜمٗمقس شم٠مصمػم اًم٘مرآن اًمٕمـريب اعمٌـلم، وٓ رضورة شمـدقمق إًمٞمٝمـ٤م ًمالؾمـتٖمٜم٤مء قمٜمٝمـ٤م 

 سم٤مًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م.

وقمغم هذا وم٤مًمؽممج٦م احلرومٞم٦م إن أُمٙمٜم٧م طم٤ًًم ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت ومٝمل ممٜمققمـ٦م ذقمـ٤ًم،     

ـْ خي٤مـمٌف ًمٞمٗمٝمٛم يمٞمـ٥م يمٚمـف ُمـ همػم أن يؽمضمؿ اًمؽم ٝم٤ماًمٚمٝمؿ إٓ أن يؽمضمؿ يمٚمٛم٦م ظم٤مص٦م سمٚمٖم٦م َُم

 .(8)ومال سم٠مس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سم٤معمثؾ ومٝمل ُمًتحٞمٚم٦م قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء، وأُم٤م اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م سمٖمػم اعمثؾ ومٝمل  اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م: (8)

ُمًتحٞمٚم٦م قمٜمد أيمثرهؿ: ٕن سمٕمض اًمٙمٚمامت ىمد شُمؽمضمؿ سم٤مًمؽممج٦م احلرومٞم٦م سمٖمػم اعمثؾ، يمام ذيمر 

ض اًمٙمٚمامت ومٝمل ممٜمققم٦م ذقم٤ًم، سم٘مقًمف: وم٤مًمؽممج٦م احلرومٞم٦م إن أُمٙمٜم٧م طم٤ًًم ذم سمٕم اعم١مًمػ 

ـْ خي٤مـمٌف ًمٞمٗمٝمام ُمـ همػم أن يؽمضمؿ اًمؽميمٞم٥م يمٚمف ومال سم٠مس  اًمٚمٝمؿ إٓ أن يؽمضمؿ يمٚمٛم٦م ظم٤مص٦م سمٚمٖم٦م َُم

 ا.هـ ومٝمذا اًمٙمالم يتٜمزل ذم طمؼ اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م سمٖمػم اعمثؾ، واهلل أقمٚمؿ.

 = وقمغم يمٍؾ: هذه اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م سمٜمققمٞمٝم٤م حمرُم٦م ٓ دمقز ُٕمقر:
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وأُم٤م اًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م ًمٚم٘مرآن ومج٤مئزة ذم إصؾ: ٕٟمف ٓ حمذور ومٞمٝم٤م، وىمد دم٥م طمـلم     

شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم إسمالغ اًم٘مرآن واإلؾمالم ًمٖمػم اًمٜمـ٤مـم٘ملم سم٤مًمٚمٖمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م: ٕن إسمـالغ ذًمـؽ 

 واضم٥م وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.

 ًمٙمـ يِمؽمط جلقاز ذًمؽ ذوط:    

إول: أن ٓ دُمٕمؾ سمدياًل قمـ اًم٘مرآن سمحٞم٨م ُيًتٖمٜمك هب٤م قمٜمف، وقمغم هـذا ومـال سمـد أن     

 يٙمت٥م اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإمم ضم٤مٟمٌف هذه اًمؽممج٦م ًمتٙمقن يم٤مًمتٗمًػم ًمف.

اًمث٤مِّن: أن يٙمقن اعمؽمضمؿ قم٤معم٤ًم سمٛمدًمقٓت إًمٗم٤مظ ذم اًمٚمٖمتلم اعمؽمضمؿ ُمٜمٝم٤م وإًمٞمٝم٤م وُم٤م     

 شم٘متْمٞمف طم٥ًم اًمًٞم٤مق.

 اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمٛمٕم٤مِّن إًمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٘مرآن.    

وٓ شم٘مٌؾ اًمؽممج٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ ُمـ ُم٠مُمقن قمٚمٞمٝم٤م، سمحٞم٨م يٙمقن ُمًـٚماًم ُمًـت٘مٞماًم     

 .(8)ذم ديٜمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دي اعمٕمٜمك سمٙمامًمف.ٕهن٤م ٓ شم١م -8 =

 ٕهن٤م ٓ شم١مصمر ذم اًمٜمٗمقس شم٠مصمػم اًم٘مرآن. -2

 ٕٟمف ٓ رضورة شمدقمق إًمٞمٝم٤م ًمالؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م سم٤مًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م. -4

 أوػ إمم ذًمؽ:

 ٕهن٤م هتدر ًمٜمٔمؿ اًم٘مرآن. -3

 ٕهن٤م ختّؾ سمٛمٕمٜم٤مه. -5

 . ٕهن٤م ختّؾ سمٙمقٟمف ُمٕمجزًا ًمٚمٌنم، وهمػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذه اًمؽممج٦م اعمحرُم٦م -6

  (.8/25) "اًمتٗمًػم واعمٗمنون"( 222-228)ص: "ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر 

﴿َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا أي٦م ضم٤مئزة، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل اًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م سمحٞم٨م يؽمضمؿ ُمٕمٜمك  (8)

ـْ سَمَٚمَغ﴾ ]إٟمٕم٤مم:  =ٟمف يقضمد أٟمذر إُم٦م، وُمٕمٚمقم أ ، وم٤مًمرؾمقل [89اًْمُ٘مْرآُن ُْٕٟمِذَريُمْؿ سمِِف َوَُم
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* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أٟم٤مس قمجؿ صحت٤مضمقن إمم ُمـ يٌٚمٖمٝمؿ سمٚمٖمتٝمؿ: ٕهنؿ ٓ يٗمٝمٛمقن اًمٕمرسمٞم٦م: هلذا يم٤من ٓ ُيتقّصؾ إمم  =

شمٕمريػ اًمٕمجؿ اإلؾمالم وإدظم٤مهلؿ ومٞمف وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ اًم٘مرآن إٓ هبذه اًمؽممج٦م: وم٢مهن٤م شمّمػم واضم٦ٌم: 

 ٕن شمٕمّٚمؿ اإلؾمالم ودظمقًمف واضم٥م، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.

ٕمٚمؿ أن شمٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٤مت إظمرى واضم٥م يمٗم٤مئل إذا ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ أظمريـ، وُمـ هٜم٤م ٟم

 .واهلل أقمٚمؿ

اؿمؽمط أهؾ اًمٕمٚمؿ ذوـم٤ًم ذم اًمؽممج٦م اعمٕمٜمقي٦م، اًمؽممج٦م اًمتٗمًػمي٦م، وهل شمٕمقد إمم اًمؽممج٦م وإمم و

 : وم٘مد ذيمره٤م اعمّمٜمػ.اعمؽمضِمؿ، أُم٤م ذوط اًمؽممج٦م

ضِمؿ، ومٛمٜمٝم٤م:  وأُم٤م ذوط اعمؽَمْ

 ُم١مُمٜم٤ًم ُمًٚماًم ُمًت٘مٞماًم ذم ديٜمف، صم٘م٦م.أن يٙمقن  -8

 أن يٙمقن صحٞمح اعمٕمت٘مد، ٓ يٗمن اًم٘مرآن وٓ يؽممجف سمٛمٕمت٘مد خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -2

 أن يٙمقن دىمٞمؼ اًمٗمٝمؿ، وىمقي اًمؽممج٦م، وًمف ُمٕمروم٦م سم٤مًمتٗمًػم واًمؽممج٦م. -4

٦م أن يًػم ذم شمرمجتف ُمًػمة اًمتٗمًػم، ومال يؽمضمؿ سمٗمٝمؿ همػم ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمّمح٤مسم -3

 واًمت٤مسمٕملم.
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() 
ٞمقـمل ُمٜمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م: أسم٤م سمٙمـر، اؿمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ذيمر اًمً    

 َل شمٙمــ يمثـػمة ٟٓمِمـٖم٤مهلؿ لم، إٓ أن اًمرواي٦م قمـ اًمثالصم٦م إوًموقمٛمر، وقمثامن، وقمٚمٞم٤ًم 

 .(8)سم٤مخلالوم٦م، وىمٚم٦م احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٘مؾ ذم ذًمؽ ًمٙمثرة اًمٕم٤معملم سم٤مًمتٗمًػم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأن اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اعمِمتٝمريـ سم٤مًمتٗمًػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ذيمر اعم١مًمػ  ذم هذا اعمقوقع (8)

قمٛمقُم٤ًم،  ُمـ اعمِمتٝمريـ سم٤مًمتٗمًػم: أىمقل: سمؾ هؿ أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ذه اجلٛمٚم٦م ُمـ وىمٌؾ اًمنموع ذم ذيمر ُمـ اؿمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟمذيمر هٜم٤م ُم٤ًمئؾ ذم ذح ه

 :يمالم اعم١مًمػ

 اعم٠ًمًم٦م إومم:  شمٜمّمٞمص أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمِمتٝمريـ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م:

ٟمّص أيمثر ُمـ واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمِمتٝمريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، وقمٌد اهلل 

، وممـ ٟمّص قمغم ذًمؽ سمـ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وُأيّب سمـ يمٕم٥م، وهمػمهؿ 

(، وؿمٞمخ 844)ص:"اًمتحٌػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم"( و2/529)"اإلشم٘م٤من"ذم  ل اًمًٞمقـم

 (.811)ص:"ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم"ذم  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 (.454عمحٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم )ص: "اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"واٟمٔمر 

ًمتٗمًػم ُمع ذم ا اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًم٥ًٌم ذم ىمٚم٦م رواي٦م اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن 

 قمٚمٛمٝمؿ اًمٖمزير ذم ذًمؽ:

م ووم٤مهتؿ.  -8هٜم٤مك أؾم٤ٌمب ذم ذًمؽ، ُمٜمٝم٤م:   -4اؿمتٖم٤مهلؿ سمٛمٝم٤مم اخلالوم٦م واًمٗمتقطم٤مت.   -2شم٘مدُّ

ؾمالُم٦م ًمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م،  -3. وضمقدهؿ ذم وؾمط أهمٚم٥م أهٚمف قمٚمامء سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ع إمم اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ويم٤من اًمٜم٤مس ُمٙمتٛمٚم٦م ومٞمٝمؿ ظمّم٤مئص اًمٕمروسم٦م، مم٤م ضمٕمؾ احل٤مضم٦م إمم اًمرضمق

صٗم٤مء اًمٗمٓمرة، َل شمتٚمقث ومٓمرة اًمٜم٤مس سم٠مومٙم٤مر هداُم٦م وقم٘م٤مئد ُمٜمحروم٦م ذم  -5ذم اًمتٗمًػم همػم يمٌػمة. 

، مم٤م ضمٕمؾ احل٤مضم٦م إمم اًمرضمقع إًمٞمٝمام قمٝمد اخلٚمٗم٤مء ٓ ؾمٞمام ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗمتلم أيب سمٙمر وقمٛمر 

 = ذم اًمتٗمًػم همػم يمٌػمة.  هذه أؿمٝمر إؾم٤ٌمب.
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اهلل سمــ : قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وقمٌـد -أيْم٤مً –وُمـ اعمِمتٝمريـ سم٤مًمتٗمًػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م     

 .(8) قم٤ٌمس، ومٚمٜمؽمضمؿ حلٞم٤مة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمع هذيـ 

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: -8    

 -وقمٜمٝم٤م-٦م وزوج اسمٜمتف وم٤مـمٛم ،(2) -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–رؾمقل اًمهق اسمـ قمؿ     

(4)،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذح أصقل ذم "( 28/64)"اًمتٗمًػم واعمٗمنون"( 2/528)"اإلشم٘م٤من"واٟمٔمر  =

 ومام سمٕمد(.2/954)"أؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ذم اًمتٗمًػم"( 226)ص:"اًمتٗمًػم

 أيمثر اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  رواي٦م ذم اًمتٗمًػم: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 وذًمؽ ُٕمقر:

ريض اهلل –ـ قمٗم٤من إول: شمٗمّرهمف قمـ ُمٝم٤مم اخلالوم٦م ُمدة ـمقيٚم٦م داُم٧م إمم هن٤مي٦م ظمالوم٦م قمثامن سم

 .-قمٜمف

اًمث٤مِّن: شم٠مظّمر ووم٤مشمف إمم زُمـ يمثرت ومٞمف طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم ُمـ يٗمّن هلؿ ُم٤م ظُمٗمل قمٜمٝمؿ ُمـ ُمٕم٤مِّن 

اًم٘مرآن، وذًمؽ ٟم٤مؿمئ قمـ اشم٤ًمع رىمٕم٦م اإلؾمالم، ودظمقل يمثػم ُمـ إقم٤مضمؿ ذم ديـ اهلل، مم٤م يم٤من 

ذح أصقل ذم "( 63-8/64)"اًمتٗمًػم واعمٗمنون"يذه٥م سمخّم٤مئص اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. اٟمٔمر 

 (. 226)ص:"اًمتٗمًػم

اًمتٗمًػم "اؿمتٝمره١مٓء سم٤مًمتٗمًػم قمغم همػمهؿ ًمٕمدة أُمقٍر ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح، واٟمٔمر  (8)

 (.63-8/64)"واعمٗمنون

سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وأسم٤م رؾمقل اهلل اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، ُمـ سمٜمل ٕنَّ أسم٤مه: أسمق ـم٤مًم٥ٍم،  (2)

 قمدٟم٤من.

ىم٤مل: ظمٓم٥م أسمق سمٙمر  (، قمـ سمريدة 4228ؿ )سمرىم "اًمًٜمـ"ذم  روى اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل  (4)

٤َم َصِٖمػَمةٌ » وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  وقمٛمر  ومخٓمٌٝم٤م قمكم ومزّوضمٝم٤م ُمٜمف.   هذا  «إهِنَّ

 = طمدي٨م صحٞمح.
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  .(2)اؿمتٝمر هبذا آؾمؿ، ويمٜمٞمتف أسمق احلًـ وأسمق شمراب  ،(8)وأول ُمـ آُمـ سمف ُمـ ىمراسمتف 

–سمٕمنم ؾمٜملم، وشمرسّمـك ذم طمجـر اًمٜمٌـل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–سمٕمث٦م اًمٜمٌل وًمد ىمٌؾ     

وؿمٝمد ُمٕمف اعمِمـ٤مهد يمٚمٝمـ٤م، ويمـ٤من صـ٤مطم٥م اًمٚمـقاء ذم  ،(4) -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ذم أهٚمف، وىم٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ُمٕمٔمٛمٝم٤م، وَل يتخٚمػ إٓ ذم همزوة شمٌقك، ظمٚمَّٗمف اًمٜمٌل 

ـْ ُُمقؾَمكَأَُم٤م شَمْرَى َأْن شَمُٙمقَن »ًمف  َّٓ  ُِمٜمِّك سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم َه٤مُروَن ُِم ُف َٓ َٟمٌِ  إِ (3) «سَمْٕمِدى لَّ َأٟمَّ
 
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمإلُم٤مم اًمذهٌل  "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"ويم٤من ذًمؽ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة سمٕمد همزوة سمدر، يمام ذم  =

(2/888-889.) 

أؾمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٛمقُم٤ًم، ذيمرٟم٤م آظمتالف ُمع اًمؽمضمٞمح ذم اًمنمح، اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أول ُمـ  (8)

ظمالصتف: أوهلؿ ُمـ اًمّمٌٞم٤من واًم٘مراسم٦م قمكم، وُمـ اًمٙمٝمقل أسمق سمٙمر، هذا ُمـ اًمرضم٤مل، وُمـ اًمٜم٤ًمء 

٤م ُمـ طمٞم٨م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م وم٠موهلؿ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ، واهلل   ظمدجي٦م، وأُمَّ

 (.4/26ٓسمـ يمثػم ) "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"أقمٚمؿ. واٟمٔمر 

 سمذًمؽ يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمنمح. ٟم٦ًًٌم ٓسمٜمف إيمؼم، وأسمق شمراب يمٜم٤َّمه اًمٜمٌل ق احلًـ أسم (2)

وٓدشمف يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م سمٕمنم ؾمٜملم قمغم اًم٘مقل اًمراضمح، ذيمره اسمـ إؾمح٤مق، ورضّمحف احل٤مومظ اسمـ  (4)

  .طمجر 

 .(7/98)"ومتح اًم٤ٌمري"( 8/262)"اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م"اٟمٔمر 

أن رؾمقل اهلل  :(، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 3386( )4816اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )روى اإلُم٤مم  (3)

َٓ شَمْرَى َأْن »ىم٤مل  ؟وم٘م٤مل أختٚمٗمٜمل ذم اًمّمٌٞم٤من واًمٜم٤ًمء ،واؾمتخٚمػ قمٚمٞم٤مً  ،ظمرج إمم شمٌقك  َأ

ُف ًَمْٞمَس َٟمٌِلٌّ سَمْٕمِدي َّٓ َأٟمَّ ـْ ُُمقؾَمك إِ  .(2313ورواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «شَمُٙمقَن ُِمٜمِّل سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم َه٤مُروَن ُِم
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وهٚمؽ سمـف ـم٤مئٗمتـ٤من: اًمٜمقاصـ٥م:  .(8)ه ُٟم٘مؾ ًمف ُمـ اعمٜم٤مىم٥م واًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م َل ُيٜم٘مؾ ًمٖمػم    

واًمرواومض: اًمذيـ سم٤مًمٖمقا ومـٞمام زقمٛمـقه  ،(2)اًمذيـ ٟمّمٌقا ًمف اًمٕمداوة، وطم٤موًمقا إظمٗم٤مء ُمٜم٤مىمٌف 

ٌّف، وأطمدصمقا ًمف ُمـ اعمٜم٤مىم٥م اًمتل ووٕمقه٤م ُم٤م هق هِمٜمًك قمٜمف، سمؾ هـق قمٜمـد اًمت٠مُمـؾ ُمــ  ُمـ طم

 .(4)اعمث٤مًم٥م 

يم٤مء طمتك يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمـر سمــ زواًمذيم٤مء ُمع اًمٕمٚمؿ واًم اؿمتٝمر سم٤مًمِمج٤مقم٦م     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أٟمف شم٠مظّمر، ووىمع آظمتالف ذم زُم٤مٟمف وظمرج ُمـ ظمرج قمٚمٞمف، ومٙم٤من ذًمؽ ف ٟم٘مؾ ومْم٤مئٚمؾم٥ٌم يمثرة  (8)

ؾم٤ًٌٌم ٟٓمتِم٤مر ُمٜم٤مىمٌف ُمـ يمثرة ُمـ يم٤من سمٞمٜمٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ردًا قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمف، ومٙم٤من اًمٜم٤مس 

 ـم٤مئٗمتلم، ًمٙمـ اعمٌتدقم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا.

 قمغم فًمٕمٜم واختذوا ،ومتٜم٘مّمقهومٜمجٛم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى طم٤مرسمقه، صمؿ اؿمتّد  صمؿ يم٤من ُمـ أُمر قمكمٍّ 

 ،قمثامن إمم ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ُمْمٛمقُم٤مً  ،يمٗمروه طمتك وزادوا ،سمٖمْمف قمغم اخلقارج وواوم٘مٝمؿ ،ؾمٜم٦م اعمٜم٤مسمر

 أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ ًمف واعمح٤مرسملم ،اخلقارج ُمـ واعمٌتدقم٦م،  اًمًٜم٦م أهؾ :صمالصم٦م قمكم طمؼ ذم اًمٜم٤مس ومّم٤مر

 وإٓ ،ًمؽذ خي٤مًمػ ُمـ ًمٙمثرة ًمذًمؽ اًمٜم٤مىمؾ ومٙمثر ،ومْم٤مئٚمف سم٨مِّ  إمم اًمًٜم٦م أهؾ وم٤مطمت٤مج ،واشم٤ٌمقمٝمؿ

 ىمقل قمـ خيرج ٓ اًمٕمدل سمٛمٞمزان طمرر إذا اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ إرسمٕم٦م ُمـ ًمٙمؾ أن إُمر ٟمٗمس ذم وم٤مًمذي

 (.92-7/98)"ومتح اًم٤ٌمري"ا.هـ ُمـ  أصالً  واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ

ومرىم٦م ُمٌتدقم٦م و٤مًم٦م ُمٜمحروم٦م، شمٓمٕمـ ذم آل اًمٌٞم٧م، وحتّ٘مر ُمـ ؿم٠مهنؿ، وهل واًمراومْم٦م اًمٜمقاص٥م  (2)

 قمغم ـمٕمٜمٝمؿ ذم آل اًمٌٞم٧م ذم اًمنمح. ـمروم٤م ٟم٘مٞمض، وىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م

قمل طم٥مَّ آل اًمٌٞم٧م، وهل ـم٤مئٗم٦م ُمٜم٤موم٘م٦م شمتٚمٌس هبؿ يمل يٜمٗمؼ  اًمرواومض (4) يـ شمدَّ ومرىم٦م ُم٤مرىم٦م قمـ اًمدِّ

رواضمٝمؿ ذم ٟمنم أومٙم٤مرهؿ اًمٜمٗم٤مىمٞم٦م هلدم اإلؾمالم سم٤مؾمٛمف، وىمد همٚمق يمثػمًا ذم قمكم وآل اًمٌٞم٧م، يمام 

ٍع.  ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم اًمنمح سمتقؾمُّ

 ٙمذوسم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هل ُمث٤مًم٥م وًمٞم٧ًم ُمٜم٤مىم٥م، يمام ُمثَّٚمٜم٤م ًمذًمؽ ذم اًمنمح.وىمد اظمتٚم٘مقا ُمٜم٤مىم٥م ُم

 (.7/398( )41-3/28ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) "ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م"واٟمٔمر 
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 .(8)يتٕمّقذ ُمـ ُُمْٕمْمٚم٦م ًمٞمس هل٤م أسمق طمًـ  اخلٓم٤مب 

 .(2) وُمـ أُمثٚم٦م اًمٜمَّْحقيلم: ىمْمٞم٦م وٓ أسم٤م طمًـ هل٤م    

وروي قمـ قمكم أٟمف يم٤من ي٘مقل: ؾمٚمقِّن ؾمٚمقِّن وؾمٚمقِّن قمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، ومقاهلل ُم٤م     

 .(4)ُمـ آي٦م إٓ وأٟم٤م أقمٚمؿ ُأٟمزًم٧م سمٚمٞمؾ أو هن٤مر 

وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  ،(3): إذا ضم٤مءٟم٤م اًمث٧ٌم قمـ قمكم َل َٟمْٕمِدل سمف وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس     

 ُم٤م أظمذت ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ومٕمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. 

حٝمؿ قمٛمر      ًمتٕمٞملم اخلٚمٞمٗمـ٦م، ومٕمروـٝم٤م قمٚمٞمـف  يم٤من أطمد أهؾ اًمِمقرى اًمذيـ رؿمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وذم إؾمٜم٤مده: ُم١مُّمؾ ( قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 2/449)"اًمٓمٌ٘م٤مت"ذم  اسمـ ؾمٕمد  أظمرضمف (8)

 (. 7178)"ري٥ماًمت٘م"سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي، وهق صدوق ؾمٞمئ احلٗمظ.  

. راضمع هذِه ىمْمّٞم٦ٌم وٓ ومٞمّمَؾ هل٤م َيٗمِّمُٚمٝم٤م :يأ، واعمٕمٜمك: شُمٕمزى إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  (2)

ؿمذور "( 848ًمألٟم٤ٌمري )ص: "أهار اًمٕمرسمٞم٦م"( 2/6)"ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ"

ه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب عمّمٓمٗمك  "ضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م"( 241ٓسمـ هِم٤مم )ص: "اًمذَّ

 (. 374ٜمل )ص:اًمٖماليٞم

( سمٚمٗمظ: ؾمٚمقِّن قمـ يمت٤مب اهلل، وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ آي٦م إٓ 2/448)"اًمٓمٌ٘م٤مت"أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم  (4)

 وىمد قمروم٧م سمٚمٞمؾ ٟمزًم٧م أم سمٜمٝم٤مر، ذم ؾمٝمؾ أم ذم ضمٌؾ. ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.

( قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 4/8814)"آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب"ذم  وأظمرج اسمـ قمٌد اًمؼم 

. وإؾمٜم٤مده ـ اًمٜم٤مس ي٘مقل ؾمٚمقِّن همػم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل: ُم٤م يم٤من أطمٌد ُم اعمًٞم٥م 

 صحٞمح.

 (.4/8813)"آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب"ذم  أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  (3)

أٟمٙمره أهؾ ىم٤مل )أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكمٌّ سم٤مهب٤م( ومٝمق طمدي٨م ُمقوقع،  وأُّم٤م ُم٤م ضم٤مء  أن اًمٜمٌل 

ريمٌم )ص: "ِمتٝمرةاًمتذيمرة ذم إطم٤مدي٨م اعم"اًمٕمٚمؿ، وسمّٞمٜمقا قِمٚمَّتف. اٟمٔمر   (.863-864ًمٚمزَّ
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س قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وم٠مسمك إٓ سمنموط َل ي٘مٌؾ سمٕمْمٝم٤م، صمؿ سم٤ميع قمثامن وم٤ٌميٕمـف قمـكمٌّ واًمٜمـ٤م

تك ىُمتَِؾ ؿمٝمٞمدًا ذم اًمٙمقوم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ رُمْم٤من طم (2)صمؿ سمقيع سم٤مخلالوم٦م سمٕمد قمثامن  ،(8)

 .(4) اهلجرة  ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ

 قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: -2    

هق قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم، وأُّمف أم قمٌد يم٤من ُيٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم، ويمـ٤من     

 .(3)اهلجرشملم، وؿمٝمد سمدرًا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد  رُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ذم اإلؾمالم، وه٤مضم

وىم٤مل ًمف  .(5)وؾمٌٕملم ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن سمْمٕم٤ًم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–شمٚمّ٘مك ُمـ اًمٜمٌل     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمٜمٝم٤مج "( 7/832ٓسمـ يمثػم ) "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"اٟمٔمر (، و4711صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )اٟمٔمر  (8)

 .(864-4/862)"اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

( 48-4/41ٓسمـ ؾمٕمد ) "اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى"(، اٟمٔمر 969رىمؿ ) "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"اٟمٔمر  (2)

 "اإلُم٤مُم٦م واًمّرد قمغم اًمراومْم٦م"( 78)ص: ٕيب احلًـ إؿمٕمري "اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م"

ًمقاُمع إٟمقار "( 853ًمٚمٛم٘مدد )ص: "آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد"( 468-461ٕيب ُٟمٕمٞمؿ )ص:

 "ومتح اًم٤ٌمري"( 24ًمِمٞمخ اإلؾمالم )ص: "اًمقصٞم٦م اًمٙمؼمى"( 2/436ًمٚمًٗم٤مريٜمل ) "اًمٌٝمٞم٦م

 (.7/92ًمٚمح٤مومظ )

ّمالة اًمّمٌح اقمؽموف ذم اًمٓمريؼ ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ اعمرادي اخل٤مرضمل، قمٜمدُم٤م ظمرج ًم (4)

وىمتٚمف، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م، ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع قمنم، 

 (.48-4/41ٓسمـ ؾمٕمد ) "اًمٓمٌ٘م٤مت"، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل. اٟمٔمر 

 (.7/841)"اًمٗمتح"( 988-4/987)"آؾمتٞمٕم٤مب"( 4/851)"اًمٓمٌ٘م٤مت"اٟمٔمر  (3)

: ًم٘مد ىمرأت ( ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد 2362) سمرىمؿ ( وُمًٚمؿ5111)ؿ سمرىم صحٞمح اًمٌخ٤مريذم  (5)

أِّن أقمٚمٛمٝمؿ  سمْمٕم٤ًم وؾمٌٕملم ؾمقرة، وًم٘مد قمٚمؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل  قمغم رؾمقل اهلل 

 سمٙمت٤مب اهلل، وًمق أقمٚمؿ أن أطمدًا أقمٚمؿ ُمٜمل ًمرطمٚم٧م إًمٞمف.
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ـْ »وىم٤مل  ،(8) «ؿٌ ٚمَّ ٕمَ الٌم ُمُ ٖمَ ًمَ  َؽ ٟمَّ إِ » -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمٜمٌل  ٤م  َأطم٥مَّ َُم َأْن َيْ٘مَرَأ اًْمُ٘مْرآَن هَمْم 

ٌْدٍ  ـِ ُأمِّ قَم  .(2) «يَماَم ُأْٟمِزَل ، وَمْٚمَٞمْ٘مَرْأُه قَمغَم ىِمَراَءِة اسْم

–ىم٤مل: ًم٘مد قمٚمؿ أصـح٤مب رؾمـقل اهلل  وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  أن اسمـ ُمًٕمقد     

 أِّّن ُمـ أقمٚمٛمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل.  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وىم٤مل: واهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه، ُم٤م ُأٟمزًم٧م ؾمـقرة ُمــ يمتـ٤مب اهلل إٓ وأٟمـ٤م أقمٚمـؿ أيــ     

ٟمزًم٧م، وًمق أقمٚمؿ أطمدًا أقمٚمـؿ ُمٜمـل أٟمزًم٧م، وٓ أٟمزًم٧م آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل إٓ وأٟم٤م أقمٚمؿ ومٞمٛمـ 

 .(4)ف اإلسمؾ ًمريم٧ٌم إًمٞمف سمٙمت٤مب اهلل شمٌٚمٖم

، ومٙمـ٤من صـ٤مطم٥م ٟمٕمٚمٞمـف وـمٝمـقره -صغم  اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–ويم٤من ممـ ظمدم اًمٜمٌل     

طمتك ىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري: ىمدُم٧م أٟم٤م وأظمل ُمـ اًمـٞمٛمـ ومٛمٙمثٜمـ٤م طمٞمٜمـ٤ًم ُمـ٤م  ،(3)ووؾم٤مده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وضم٤مء سمٚمٗمظ 4599أظمرضمف أمحد سمرىمؿ ) (8) ـٌ رواه  «ٚمٞمٌِّؿ ُُمَٕمٚمَّؿٌ َيْرمَحَُؽ اهللُ، وَم٢مِٟمََّؽ همُ »(، وإؾمٜم٤مده طمً

 (، وإؾمٜم٤مده طمًـ.4598)"اعمًٜمد"أمحد ذم 

، وإؾمٜم٤مده طمًـ، وهق طمدي٨م ( قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر 848سمرىمؿ ) "ؾمٜمٜمف"ُم٤مضمف ذم  أظمرضمف (2)

ُه َأْن َيْ٘مَرَأ اًْمُ٘مْرآَن »سمٚمٗمظ  ( قمـ قمٛمر 875صحٞمح، وىمد رواه أيْم٤ًم أمحد سمرىمؿ ) ـْ َهَّ ٤ًٌَم َُم َرـْم

ٌْدٍ يَماَم ُأْٟمِزَل ، وَمْٚمَٞم٘مْ  ـِ ُأمِّ قَم  .  «َرْأُه قَمغَم ىِمَراَءِة اسْم

 (.  2364سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمًٚمؿ"( و5112سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمٌخ٤مري" (4)

دظمٚم٧م اًمِم٤مم ومّمٚمٞم٧م  ىم٤مل: قمـ قمٚم٘مٛم٦م(، 4768( و)4732سمرىمؿ ) اًمٌخ٤مري  روى (3)

أرضمق أن  :ىمٚم٧م ،ومٚمام دٟم٤م ،ُم٘مٌالً  ومرأي٧م ؿمٞمخ٤مً  ،ص٤محل٤مً  اًمٚمٝمؿ ين زم ضمٚمٞم٤ًمً  :وم٘مٚم٧م ،ريمٕمتلم

أومٚمؿ يٙمـ ومٞمٙمؿ ص٤مطم٥م : ىم٤مل ،ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م :ىمٚم٧م ؟ُمـ أيـ أٟم٧م: ىم٤مل ،ن اؾمتج٤مبيٙمق

يمام هق  اسمـ ُمًٕمقد. واًمِمٞمخ هق أسمق اًمدرداء -؟!...اًمخ يٕمٜمل اًمٜمٕمٚملم واًمقؾم٤مد واعمٓمٝمرة

 = ُمٌلّم ذم اًمرىمؿ إول.
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عمـ٤م ٟمـرى  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–ُمًٕمقد رضمٌؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل  قمٌد اهلل سمـٟمرى إٓ أن 

 .(8) -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ًمف ودظمقل أُمف قمغم اًمٜمٌل ُمـ دظمق

شم٠مصّمر سمـف وهبديـف، طمتـك ىمـ٤مل ومٞمـف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وُمـ أضمؾ ُمالزُمتف اًمٜمٌل     

ُمـ اسمــ أّم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–طمذيٗم٦م: ُم٤م أقمرف أطمدًا أىمرب َهْدَي٤ًم وؾَمْٛمَت٤ًم وَدٓ  سم٤مًمٜمٌل 

      .(2)قمٌد 

  اًمٙمقوم٦م ًمُٞمٕمّٚمٛمٝمؿ أُمقر ديٜمٝمؿ، وسمٕم٨م قمامرًا أُمـػمًا، وىمـ٤مل:سمٕمثف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم    

رُه قمثامن  ، (4)وم٤مىمتدوا هبام  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–إهنام ُمـ اًمٜمج٤ٌمء ُمـ أصح٤مب حمٛمد  صمؿ أُمَّ

ودومــ  ،(5)ومتقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم   (3)قمغم اًمٙمقوم٦م صمؿ قمزًمف وأَُمَره سم٤مًمرضمقع إمم اعمديٜم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4888سمرىمؿ ) "ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"ذم  وىمد ضم٤مء أيْم٤ًم قمـ أيب هريرة  =

 صحٛمٚمٝمام ويتٕم٤مهدمه٤م. ، ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد ًمٜمٌل ص٤مطم٥م اًمٜمٕمٚملم: أي ٟمٕمكم ا

 اعمٓمٝمرة: أي: ُم٤م ُيٓمٝمر سمف.

 .اًمقؾم٤مد: أي: إهار، يٕمٜمل أهار اًمٜمٌل 

ىمقًمف )ؾمٛمت٤ًم( أي: ظمِمققم٤ًم. ىمقًمف )هدي٤ًم( أي: ـمري٘م٦م. ىمقًمف )دًٓ( أي: ؾمػمة وطم٤مًم٦م وهٞمئ٦م، ويم٠مٟمف 

ـ ومِٕم٤مًمِف. اٟمٔمر  ًْ  (.  7/841)"اًمٗمتح"ُم٠مظمقذ مم٤م يدل فم٤مهر طم٤مًمف قمغم طُم

 (. 2361( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4764رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 (. 4762رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)

 ( سمٕمدة أًمٗم٤مظ، سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م.9-6/7)"اًمٓمٌ٘م٤مت"ذم  رواه اسمـ ؾمٕمد  (4)

 (.4/994)"آؾمتٞمٕم٤مب"ذم  رواه اسمـ  قمٌد اًمؼم ( 3)

اء اًمٙم٤ٌمر"سم٤مٓشمٗم٤مق، يمام ذم ُمٕمروم٦م  (5)  (.8/46ًمٚمذهٌل ) "اًم٘مرَّ
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 .(8)وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م  سم٤مًمٌ٘مٞمع وهق اسمـ سمْمع

 قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس: -4    

، وًمد ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم، ٓزم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–هق اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل     

 .(2)وؾمٚمؿ: ٕٟمف اسمـ قمّٛمف  صغم اهلل قمٚمٞمف–اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعمتٜم٤مىمؾ قمٜمد أهؾ اًمًػم أٟمف شمقذم وهق اسمـ سمْمع وؾمتلم ؾمٜم٦م. اٟمٔمر  اعمِمٝمقر (8)

 .(7/841)"اًمٗمتح"( 993-4/994)"آؾمتٞمٕم٤مب"( 4/861)"اًمٓمٌ٘م٤مت"

: هق طمؼم إُم٦م وشمرمج٤من اًم٘مرآن اًمٌحر: قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس اؾمؿ وٟم٥ًم قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  (2)

. ويمٜمٞمتف أسمق -قمٌد اعمٓمٚم٥م– ، يٚمت٘مل سم٤مًمٜمٌل قمٜمد اجلدسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م...، ٟمًٌف يمٜم٥ًم اًمٜمٌل 

 اًمٕم٤ٌمس. وأُمف هل ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م زوضم٦م رؾمقل اهلل.

 .وهق اسمـ قمّؿ رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف –إمم اعمديٜم٦م سمثالث ؾمٜملم، وشمقذم رؾمقل اهلل  ُوًمِد ىمٌؾ هجرة اًمٜمٌل 

راضمح، يمام سمٞمٜم٤َّم ذًمؽ ويم٤من ىمد ُم٣م ُمـ قمٛمره آٟمذاك صمالث قمنمة ؾمٜم٦م قمغم اًم٘مقل اًم -وؾمٚمؿ

 سمتقؾمٍع ذم اًمنمح.  

ٓسمـ إصمػم  "أؾمد اًمٖم٤مسم٦م"( 3/822)"اإلص٤مسم٦م"(943-4/944)"آؾمتٞمٕم٤مب"اٟمٔمر  

 .(849)ص:"حتٗم٦م اعمقدود"( 4/8711ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"( و4/292)

، ومٙم٤من جيٚمس قمٜمده٤م، ٕٟمف اسمـ قمّٛمف، وٕن ظم٤مًمتف ُمٞمٛمقٟم٦م حت٧م اًمٜمٌل  ٓزم اًمٜمٌل 

قمٚماًم همزيرًا، ىمقًٓ وومٕماًل، يمام ذم صحٞمح  ، وم٤مؾمتٗم٤مد ُمـ اًمٜمٌل تٗمٞمد ُمـ رؾمقل اهلل ويً

 (.764( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6486( ، واًمٌخ٤مري أيْم٤ًم سمرىمؿ )887اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ُم٤م رّصح  أطم٤مدي٨م يمثػمة، وىمد أطمَم اإلُم٤مم أمحد  قمـ اًمٜمٌل  وروى اسمـ قم٤ٌمس 

دي٨م، أطمّم٤مه٤م وم٢مذا هل صمامٟمقن أو ٟمٞمػ ذم احل سم٤مًمًامع ُمـ اًمٜمٌل  سمف اسمـ قم٤ٌمس 

ًمإلُم٤مم أمحد )رىمؿ  "اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل"اٟمٔمر  وؾمٌٕمقن طمديث٤ًم ُمٍمطم٤ًم سم٤مًمًامع.

 = .(817-2/816( )8787-8786اعم٠ًمًم٦م:
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صـغم اهلل قمٚمٞمـف –ووّٛمف اًمٜمٌل ، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وظم٤مًمتف ُمٞمٛمقٟم٦م حت٧م اًمٜمٌل     

وىم٤مل ًمف طملم  ،(2) «٤مَب تَ اًمٙمِ »وذم رواي٦م  ،(8) «٦مَ ٛمَ ٙمْ احلِ  فُ ٛمْ ٚمِّ قمَ  ؿَّ ٚمٝمُ اًمَّ »ه، وىم٤مل إمم صدر -وؾمٚمؿ

ُف ذِم  ؿَّ ٚمٝمُ اًمَّ »ووع ًمف َووقءه  ـِ  اًمدِّ وَم٘مِّ ومٙم٤من هبذا اًمـدقم٤مء اعمٌـ٤مرك طَمـؼْمَ إُمـ٦م ذم ٟمنمـ  ،(4) «ي

شمٚمّ٘مٞمـف  اًمتٗمًػم واًمٗم٘مف طمٞم٨م ووم٘مف اهلل ًمٚمحرص قمغم اًمٕمٚمؿ، واجلـّد ذم ـمٚمٌـف، واًمّمـؼم قمـغم

 وسمذًمف، ومٜم٤مل سمذًمؽ ُمٙم٤مٟم٤ًم قم٤مًمٞم٤ًم.

طمتك يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يـدقمقه إمم جم٤مًمًـف وي٠مظمـذ سم٘مقًمـف، وم٘مـ٤مل     

اعمٝم٤مضمرون: أٓ شمدقمقا أسمٜم٤مءٟم٤م يمام شمدقمقا اسمـ قم٤ٌمس؟! وم٘م٤مل هلؿ: ذايمؿ ومتك اًمٙمٝمقل، ًمف ًم٤ًمن 

 .(3)ول، وىمٚم٥م قَمُ٘مقل ١مؾَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أن ًمف أًمٗم٤ًم وؾم٧م ُم٤مئ٦م 4/459)"اًمًػم"ذم  وهق ُمـ اعمٙمثريـ ذم احلدي٨م، ذيمر اًمذهٌل  =

: مخ٦ًم وؾمٌٕمقن، وشمٗمّرد اًمٌخ٤مري سمامئ٦م وقمنميـ وؾمتلم طمديث٤ًم، وًمف ُمـ ذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم

 طمديث٤ًم، وشمٗمرد ُمًٚمؿ سمتًٕم٦م أطم٤مدي٨م ا.هـ

ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م وضمّد واضمتٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أيدهيؿ، يمام ذم ُم٘مدُم٦م ؾمٜمـ  واؾمتٗم٤مد 

(، 2/478ٓسمـ ؾمٕمد ) "اًمٓمٌ٘م٤مت"( و81592)"اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"(، و566اًمدارُمل سمرىمؿ )

 (.856-85/855)"هتذي٥م اًمٙمامل"و( 4/442)"اًمًػم" واٟمٔمر

 (.4756رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 ذم اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم. (2)

وم٘مط. وضم٤مء ذم  «فُ ٘مِّ ومَ  ؿَّ ٚمٝمُ اًمَّ »( سمٚمٗمظ 2377)سمرىمؿ ، ورواه ُمًٚمؿ (834رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)

ف ذِم  ؿَّ ٚمٝمُ اًمَّ »( سمٚمٗمظ 8/266)"ُمًٜمد أمحد" ـِ  اًمدِّ وَم٘مِّ وهق أي: اًمتٗمًػم.    «يَؾ ٠موِ اًمتَّ  ٚمِّٛمفُ قمَ ، وَ ي

 طمدي٨م صحٞمح.

( وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع: وم٢من اًمزهري َل يًٛمع ُمـ قمٛمر 531-4/549)"اعمًتدرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (3)

. = 
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ًمػمهيؿ ُمٜمف ُم٤م رآه، وم٘م٤مل قمٛمر: ُم٤م شم٘مقًمقن ذم ىمقل  صمؿ دقم٤مهؿ ذات يقم وم٠مدظمٚمف ُمٕمٝمؿ    

طمتك ظمتؿ اًمًقرة، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُأُمرٟم٤م أن ٟمحٛمد اهلل  ﴿إَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ اهللَِّ َواًْمَٗمْتُح﴾اهلل شمٕم٤ممم 

وٟمًتٖمٗمره إذا ومتح قمٚمٞمٜم٤م، وؾمٙم٧م سمٕمْمٝمؿ، وم٘م٤مل قمٛمر ٓسمـ قم٤ٌمس: أيمذًمؽ شم٘مقل؟ ىم٤مل: ٓ، 

أقمٚمٛمف اهلل ًمف، إذا  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ–اهلل ىم٤مل: ومام شم٘مقل؟ ىم٤مل: هق أضمؾ رؾمقل 

ٌّح سمحٛمد رسمؽ واؾمتٖمٗمره إٟمف يمـ٤من  ضم٤مء ٟمٍم اهلل، واًمٗمتح ومتح ُمٙم٦م ومذًمؽ قمالُم٦م أضمٚمؽ، ومً

 .(8)ؿ شمقاسم٤ًم. ىم٤مل قمٛمر: ُم٤م أقمٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م شمٕمٚم

: ًَمٜمِْٕمَؿ شمرمج٤من اًم٘مـرآن اسمــ قمٌـ٤مس، وًمـق أدرك أؾمـٜم٤مٟمٜم٤م ُمـ٤م وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد     

  .(2)ذه ُمٜم٤م أطمد قم٤م

أي: ُم٤م يم٤من ٟمٔمػمًا ًمف، هذا ُمع أن اسمـ قم٤ٌمس قم٤مش سمٕمده ؾمت٤ًم وصمالصملم ؾمٜم٦م، ومام فمٜمّـؽ     

 سمام ايمتًٌف سمٕمده ُمـ اًمٕمٚمؿ.

ـْ سم٘مـل      وىم٤مل اسمـ قمٛمر ًم٤ًمئؾ ؾم٠مًمف قمـ آي٦م: اٟمٓمٚمؼ إمم اسمـ قم٤ٌمس وم٤مؾم٠مًمف وم٢مٟمف أقمٚمؿ َُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وومٞمف: أسمق سمٙمر اهلُذزم، وهق ُمؽموك، وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع سملم 3268)"ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"وأسمق ُٟمٕمٞمؿ ذم  =

 احلًـ وقمٛمر وم٢مٟمف َل يًٛمع ُمٜمف.

 ُمـ صحٞمحف. ( وذم قمدة ُمقاوع3971( و)3293رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

وأظمرضمف اسمـ ( سمًٜمد صحٞمح، 2/467) "اًمٓمٌ٘م٤مت"( واسمـ ؾمٕمد ذم 4/547)أظمرضمف احل٤ميمؿ  (2)

( سمٚمٗمظ: ٟمِْٕمَؿ شمرمج٤من اًم٘مرآن قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس.   وإؾمٜم٤مده 2/466)"اًمٓمٌ٘م٤مت"ؾمٕمد ذم 

 .صحٞمح

٥م سم٤محلؼم، واًمٌحر يمام صحَّ قمـ جم٤مهٍد  ( 2/466)"اًمٓمٌ٘م٤مت"، يمام أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم وًم٘مَّ

 (.4/545)"اعمًتدرك"يمؿ ذم واحل٤م



ػمِ   ًِ  قَمغَم ُأُصقٍل ذِم اًمتَّٗم

 

887 

 

 .(8) -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–سمام ُأٟمزل قمغم حمٛمٍد 

وىم٤مل قمٓم٤مء: ُم٤م رأي٧م ىمط أيمرم ُمـ جمٚمـس اسمــ قمٌـ٤مس وم٘مٝمـ٤ًم وأقمٔمـؿ ظمِمـٞم٦م، وإّن     

ٕمر قمٜمده، يّمدرهؿ يمٚمٝمؿ ُمـ  أصح٤مب اًمٗم٘مف قمٜمده، وأصح٤مب اًم٘مرآن قمٜمده، وأصح٤مب اًمِمِّ

واٍد واؾمع
 (2). 

أي واٍل قمغم ُمقؾمؿ احلـ٩م ُمــ –وىم٤مل أسمق وائؾ: ظمٓمٌٜم٤م اسمـ قم٤ٌمس وهق قمغم اعمقؾمؿ     

، ومجٕمٚم٧م أىمقل ُم٤م رأيـ٧م وٓ ؾمـٛمٕم٧م  وم٤مومتتح ؾمقرة اًمٜمقر قمثامن  ومجٕمؾ ي٘مرأ ويٗمنِّ

 .(4)يمالم رضمٍؾ ُمثٚمف، وًمق ؾمٛمٕمتف وم٤مرس واًمروم واًمؽْمك ٕؾمٚمٛم٧م 

وّٓه قمثامن قمغم ُمقؾمؿ احل٩م ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم، ووّٓه قمكمٌّ قمغم اًمٌٍمـة ومٚمـاّم ىُمتـؾ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وومٞمف أن اًمذي ؾم٠مل 8758( سمرىمؿ )8/686)"اًمت٤مريخ"ذم  زرقم٦م اًمدُمِم٘مل  أسمقأظمرضمف  (8)

اُمرأة. وؾمٜمده وٕمٞمػ ضمدًا، ومٞمف: صحٞمك سمـ يامن، وهق صدوق قم٤مسمد خُيٓمئ يمثػمًا، وىمد شمٖمػّم. 

 ( ، وومٞمف: رضمٌؾ ُمٌٝمؿ.7729)"اًمت٘مري٥م"

٦م ٟمحقه سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ا.هـ ُمـ : وأظمرج اسمـ أيب ظمٞمثٛمىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

 (.7/827)"اًمٗمتح"

 . : أقمٚمٛمٜم٤م اسمـ قم٤ٌمس ( ىم٤مل اسمـ قمٛمر 2/469وسمٜمحقه أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد )

(، قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل: يم٤من ٟم٤مٌس ي٠مشمقن اسمـ قم٤ٌمس ًمٚمِمٕمر، وٟم٤مٌس 2/467ضم٤مء سمٜمحقه قمٜمد اسمـ ؾمٕمد ) (2)

 سمام ؿم٤مء. ًمألٟم٤ًمب، وٟم٤مٌس ٕي٤مم اًمٕمرب، ووىم٤مئٕمٝم٤م، ومام ُمٜمٝمؿ ُمـ صٜمػ إٓ ُي٘مٌِؾ قمٚمٞمف

( واٟمٔمر 2/468وضم٤مء سمٜمحقه قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، رواه اسمـ ؾمٕمد )

 .(4/949)"آؾمتٞمٕم٤مب"

ٓ سمـ ؾمٕمد  "اًمٓمٌ٘م٤مت"وذم  (، وهق طمدي٨م صحٞمٌح.4/547)"اعمًتدرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (4)

ٌد اهلل سمـ ىم٤مل: أّول ُمـ قُمرف سم٤مًمٌٍمة قم ( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، قمـ احلًـ اًمٌٍمي 2/467)

٦ًم يمثػم اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل: وم٘مرأ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ومٗمنه٤م آي٦م آي٦م  .قم٤ٌمس، ىم٤مل: ويم٤من ُمثِجَّ
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ٟمٞمـ٦م وؾمـتلم قمــ ُم٣م إمم احلج٤مز وم٠مىم٤مم ذم ُمٙم٦م صمؿ ظمرج ُمٜمٝم٤م إمم اًمٓم٤مئػ ومامت ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م صمام

 .(8)إطمدى وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م 

* * * * 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمٛمد سمـ "سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وصغّم قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اعمٕمروف سمـقمغم ظمالٍف  (8)

( 4/943)"آؾمتٞمٕم٤مب"، ودومٜمف، وىم٤مل: اًمٞمقم ُم٤مت رسّم٤مِّن هذه إُم٦م. اٟمٔمر "احلٜمٗمٞم٦م

 .(7/827)"اًمٗمتح"( 4/534)"اعمًتدرك"
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() 

 ومٛمٜمٝمؿ: ،(8)اؿمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم ُمـ اًمت٤مسمٕملم يمثػمون     

 أهؾ ُمٙم٦م: وهؿ أشم٤ٌمع اسمـ قم٤ٌمس، يمٛمج٤مهد، وقمٙمرُم٦م، وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح. -أ    

شم٤ٌمع ُأيّب سمـ يمٕم٥م، يمزيد سمـ أؾمٚمؿ، وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م، وحمٛمد سمــ أهؾ اعمديٜم٦م: وهؿ أ -ب    

 يمٕم٥م اًمُ٘مرفمل.

 أهؾ اًمٙمقوم٦م: وهؿ أشم٤ٌمع اسمـ ُمًٕمقد، يم٘مت٤مدة، وقمٚم٘مٛم٦م، واًمِمٕمٌل.  -ج    

 ومٚمٜمؽمضمؿ حلٞم٤مة اصمٜملم ُمـ ه١مٓء: جم٤مهد وىمت٤مدة.    

 جم٤مهد: -8    

ُوًمِـَد ؾمـٜم٦م  ،(2)وُمـل هق جم٤مهد سمـ ضَمؼْم اعمٙمل ُمقمم اًمًـ٤مئ٥م سمــ أيب اًمًـ٤مئ٥م اعمخز    

 إطمدى وقمنميـ ُمـ اهلجرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ذيمرٟم٤م أن اًمت٤مسمٕملم ُيرضمع إًمٞمٝمؿ ذم اًمتٗمًػم، وهؿ اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ذم ذًمؽ، وذيمرٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ؾمٌؼ  (8)

 اًمٙمالم طمقل شمٗمًػمهؿ.

ُمـ اؿمتٝمر ُمـ اًمت٤مسمٕملم ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٟم٘ماًل قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم  وهٜم٤م يذيمر اعم١مًمػ 

 ُمع وضمقد رء ُمـ اًمتٍّمف. "ًػمُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗم"ُمـ يمت٤مسمف  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ، وإول أصح، اًم٘مرر اعمخزوُمل.-وي٘م٤مل اسمـ ضمٌػم-هق جم٤مهد سمـ ضمؼم  (2)

اظمُتٚمػ ذم وٓئف عمـ هق: وم٘مٞمؾ: هق ُمقمم اًم٤ًمئ٥م سمـ أيب اًم٤ًمئ٥م. وىمٞمؾ: ُمقمم اسمـ اًم٤ًمئ٥م، 

 ًمٚمح٤مومظ "ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ"واؾمٛمف: قمٌد اهلل. وىمٞمؾ: ُمقمم ىمٞمس سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قُمقيٛمر. اٟمٔمر 

 (.416-2/415حمٛمد سمـ قمكم اًمداودي )

 ويمٜمٞمتف: أسمق احلج٤مج.

 .ُوًمِد ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م ذم ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
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 .(8) وأظمذ اًمتٗمًػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس     

روى اسمـ إؾمح٤مق قمٜمف أٟمف ىم٤مل: قمرو٧م اعمّمحػ قمغم اسمـ قم٤ٌمس صمـالث قمروـ٤مت     

 .(2)٤م ُمـ وم٤محتتف إمم ظم٤مُتتف ُأوىمُٗمف قمٜمد يمؾ آي٦م وأؾم٠مًمف قمٜمٝم

 .(4)ف ومحًٌؽ سم ويم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: إذا ضم٤مءك اًمتٗمًػم قمـ جم٤مهد    

     

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وروى قمـ قم٤مئِم٦م، وأيب هريرة، وراومع سمـ ظمدي٩م، وؾمٕمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس أظمذ اًمتٗمًػم  (8)

سمٜم٧م احل٤مرث أم اعم١مُمٜملم، وأم ؾمٚمٛم٦م  سمـ أيب وىم٤مص، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وضمقيري٦م

. 

( سمًٜمد طمًـ، وًمف ـمرق 2/279)"اعمًتدرك"إصمر هبذا اًمٚمٗمظ صحٞمح، أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم هذا  (2)

 ُيّمّحح هب٤م.

وىمد ضم٤مء سمٚمٗمظ: قمرو٧م اًم٘مرآن قمغم اسمـ قم٤ٌمس صمالصملم قمرو٦م. أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم 

 (.5/366)"اًمٓمٌ٘م٤مت"

( وَل 7/67)"اجلرح واًمتٕمديؾ"أيب طم٤مشمؿ ذم  وومٞمف: اًمٗمْمؾ سمـ ُمٞمٛمقن، أسمق اًمٚمٞم٨م: ذيمره اسمـ

 يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل.

ـمٌ٘م٤مت "( 8/66ًمٚمذهٌل ) "ُمٕمروم٦م اًم٘مّراء اًمٙم٤ٌمر"وإول أصّح ُمـ هذا،  اٟمٔمر 

 .(2/416)"اعمٗمنيـ

.8/85)"شمٗمًػمه"أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم  (4) ـٍ  (، سمًٜمٍد طمً

: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وجم٤مهد، وقمٙمرُم٦م، أٟمف ىم٤مل: ظمذوا اًمتٗمًػم قمـ أرسمٕم٦م -أيْم٤مً –وضم٤مء قمٜمف 

شم٤مريخ "( واسمـ قم٤ًميمر ذم 429-4/428)"احلٚمٞم٦م"واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ. أظمرضمف أسمق ُٟمٕمٞمؿ ذم 

 ( سمًٜمٍد طمًـ.38/92)"دُمِمؼ
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وىمـ٤مل  ،(8)واقمتٛمد شمٗمًػمه اًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري ويم٤من يمثػمًا ُم٤م يٜم٘مـؾ قمٜمـف ذم صـحٞمحف 

 .(2)اًمذهٌل ذم آظمر شمرمجتف: أمجٕم٧م إُم٦م قمغم إُم٤مُم٦م جم٤مهد وآطمتج٤مج سمف 

 .(4)شمقذم ذم ُمٙم٦م وهق ؾم٤مضمد ؾمٜم٦م أرسمع وُمئ٦م قمـ صمالث وصمامٟملم ؾمٜم٦م     

 ىمت٤مدة: -2    

 ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم. -أي أقمٛمك–دقم٤مُم٦م اًمًدود اًمٌٍمي، ُوًمِد أيْمَٛمف  هق ىمت٤مدة سمـ    

ث ىَمط      وضمّد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ويم٤من ًمف طم٤مومٔم٦م ىمقي٦م طمتك ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف: ُم٤م ىمٚم٧ُم عمحدِّ

 .(3)َأقِمْد زم، وُم٤م ؾمِٛمَٕم٧م ُأذٟم٤مي ؿمٞمئ٤ًم ىمط إٓ وقم٤مه ىمٚمٌل 

ف وُمٕمرومتـف وذيمره اإلُمـ٤مم أمحـد وم٠مـمٜمـ٥م ذم ذيمـره ومجٕمـؾ يٜمنمـ ُمــ قمٚمٛمـف ووم٘مٝمـ    

ـْ يت٘مدُمف، أُم٤م اعمِثؾ ومٚمٕمؾ  سم٤مٓظمتالف واًمتٗمًػم ووصٗمف سم٤محلٗمظ واًمٗم٘مف، وىم٤مل: ىمٚمَّام دمد َُم
(5) 

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "اًمًػم" ، واٟمٔمر(5/218)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 32)ص:"ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)

 (.6/826ًمٚمذهٌل )

 (. 4/349)"ُمٞمزان آقمتدال"اٟمٔمر  (2)

ـمٌ٘م٤مت "( 367-5/366ٓسمـ ؾمٕمد ) "اًمٓمٌ٘م٤مت"( 245-27/228)"هتذي٥م اًمٙمامل"ٔمر اٟم (4)

 (.67-8/66)"ُمٕمروم٦م اًم٘مّراء اًمٙم٤ٌمر"( 418-2/415)"اعمٗمنيـ

 ( سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.2/443)"احلٚمٞم٦م"إصمر قمٜمف رواه أسمق ُٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مِّن ذم هذا  (3)

ىمت٤مدة أطمٗمظ اًمٜم٤مس.  ( قمـ اسمـ ؾمػميـ أٟمف ىم٤مل:756)"اجلرح واًمتٕمديؾ"وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

 وهق صم٤مسم٧م إًمٞمف.

 (.  756)"اجلرح واًمتٕمديؾ"اًمٙمالم إمم اإلُم٤مم أمحد صحٞمٌح، اٟمٔمر هذا  (5)
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 .(8)وىم٤مل: هق أطمٗمظ أهؾ اًمٌٍمة، َل يًٛمع ؿمٞمئ٤ًم إٓ طمٗمٔمف     

 .(2)شمقذم ذم واؾمط ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُمئ٦م قمـ ؾم٧ٍم ومخًلم ؾمٜم٦م     

* * * * 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٟمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.صحٞمٌح أيْم٤ًم،  (8)

يم٤من إذا ؾمٛمع احلدي٨م خيتٓمٗمف اظمتٓم٤موم٤ًم، وإذا ؾمٛمع احلدي٨م ي٠مظمذه اًمٕمقيؾ  وُم٤م ضم٤مء أن ىمت٤مدة 

( وومٞمف: ُمٓمر 2/282) "اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ"ذم  واًمّزويؾ طمتك صحٗمٔمف: ومٚمؿ يث٧ٌم، رواه اًمٗمًقي

اق، وهق وٕمٞمػ.    اًمقرَّ

ىمقل مح٤مد سمـ زيد، وصحٞمك سمـ ُمٕملم، وُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، واسمـ اعمديٜمل. وىم٤مل أمحد: ُم٤مت هذا  (2)

ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة أو صمامِّن قمنمة وُم٤مئ٦م. وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ قُمٚمّٞم٦م: ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامِّن قمنمة وُم٤مئ٦م. اٟمٔمر 

 ومام سمٕمد(.445-2/444)"طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"( 587-24/398)"هتذي٥م اًمٙمامل"
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() 

 مم صمالصم٦م أٟمقاع:إ (8)يتٜمقع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مقمت٤ٌمر اإلطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احل٤مء واًمٙم٤مف واعمٞمؿ أصٌؾ واطمد، وهق اعمٜمع، وأّول ذًمؽ احلٙمؿ، وهق اعمٜمع شمٕمريػ اعمُْحَٙمؿ ًمٖم٦ًم:  (8)

ُمـ اًمٔمٚمؿ، وؾُمّٛمٞم٧م طَمَٙمٛم٦م اًمداسم٦م ٕهن٤م ُتٜمٕمٝم٤م، ُي٘م٤مل: طمٙمٛم٧م اًمداسم٦م، وأطمٙمٛمتٝم٤م، وُي٘م٤مل: 

ٗمٞمف وأطمٙمٛمتف، إذا ًَّ  أظمذت قمغم يديف. طمٙمٛم٧م اًم

 ىم٤مل ضمرير:

ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس "أسمٜمل طمٜمٞمٗم٦م أطمٙمٛمقا ؾمٗمٝم٤مءيمؿ      إِّن أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن أهمْم٤ٌم  ا.هـ اعمراد ُمـ 

 .)ُم٤مدة:طَمَٙمَؿ("اًمٚمٖم٦م

أشم٘مٜمتف، وم٤مؾمتحٙمؿ هق ص٤مر  -سم٤مًٕمػ–هق اعمُت٘مـ، ىم٤مل اًمٗمٞمقُمل: وأطمٙمٛم٧م اًمٌمء  واعمْحَٙمؿ:

 (814)ص:ًمِمٞمخ اإلؾمالم  "اًمتدُمري٦م" رواٟمٔم)ُم٤مدة: طمٙمؿ("اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم"يمذًمؽ ا.هـ ُمـ 

 .(4/272)"ًم٤ًمن اًمٕمرب"واٟمٔمر 

ٌََف(: اًمِملم واًم٤ٌمء واهل٤مء "ُمٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمس"شمٕمريػ اًمتِم٤مسمف ًمٖم٦م: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس ذم  )ُم٤مدة: ؿَم

 واطمد يدل قمغم شمِم٤مسمف اًمٌمء وشمِم٤ميمٚمف ًمقٟم٤ًم ووصٗم٤ًم ا.هـ

( 7-2/5)"اإلشم٘م٤من"اٟمٔمر وأُم٤م شمٕمريٗمٝمام اصٓمالطم٤ًم ومخالف سملم اًمٕمٚمامء سمٞمٜم٤مه ذم اًمنمح، و

قمٜمد أي٦م  "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"( 275-84/272( )323-87/387)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"

 اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران.

 *ُم٠ًمًم٦م:  اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مرآن ُمتِم٤مسمف وحمٙمٛمف قمغم صمالصم٦م أىمقال:

يمٚمف ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م: وم٤مًم٘مرآن يمٚمف حمٙمؿ ُمـ طمٞم٨م اإلشم٘م٤من واًمّمدق واإلطمٙم٤مم واجلقدة، و

ُمتِم٤مسمف ُمـ طمٞم٨م أٟمف يِمٌف سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم اًمٙمامل واإلشم٘م٤من واجلقدة واًم٘مّمص، وسمٕمْمف حمٙمؿ 

ُمـ طمٞم٨م ووقح أي٤مت ذم اًمدًٓم٦م اًمتل ٓ اًمت٤ٌمس ومٞمٝم٤م قمغم أطمٍد ُمـ اًمٜم٤مس، وسمٕمْمف ُمتِم٤مسمف 

ُمـ طمٞم٨م آؿمت٤ٌمه ذم اًمدًٓم٦م قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس، سمؾ قمغم يمثػم ُمٜمٝمؿ، وهذا ُيرّد إمم اعمحٙمؿ. اٟمٔمر 

 قمٜمد أي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران. "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"( 2/5)"إلشم٘م٤منا"
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﴿يمَِتـ٤مٌب اًمٜمقع إول: اإلطمٙم٤مم اًمٕم٤مم اًمذي ُوِصػ سمف اًم٘مرآُن يمّٚمف، ُمثؾ ىمقًمف شمٕمـ٤ممم     

ـْ ًَمُدْن طَمٙمِٞمٍؿ ظَمٌػٍِم﴾ ]هقد: َٚم٧ْم ُِم َٛم٧ْم آَي٤مشُمُف صُمؿَّ وُمّمِّ
آَيـ٤مُت  [، وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿اًمر شمِْٚمـَؽ 8ُأطْمٙمِ

ــقٟمس: ــٞمِؿ﴾ ]ي ــ٤مِب احْلَٙمِ ــٞمٌؿ﴾ 8اًْمٙمَِت ــكِمٌّ طَمٙمِ ــَدْيٜم٤َم ًَمَٕم ــ٤مِب ًَم َت
ــُف ذِم ُأمِّ اًْمٙمِ ــف ﴿َوإِٟمَّ [، وىمقًم

 .[38]اًمزظمرف:

وُمٕمٜمك هذا اإلطمٙم٤مم: اإلشم٘م٤من واجلقدة ذم أًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف، ومٝمـق ذم هم٤ميـ٦م اًمٗمّمـ٤مطم٦م     

وٓ ًمٖمـق ٓ ظمـػم ومٞمـف، واًمٌالهم٦م، أظم٤ٌمره يمٚمٝم٤م صدق ٟم٤مومٕم٦م، ًمٞمس ومٞمٝمـ٤م يمـذب وٓ شمٜمـ٤مىمض 

 .(8)وأطمٙم٤مُمف يمٚمٝم٤م قمدل وطِمْٙمٛم٦ٌم، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ضَمْقر وٓ شمٕم٤مرض وٓ طمٙمؿ ؾمٗمٞمف 

َل اًمتِم٤مسمف اًمٕم٤مم اًمذي ُوِصػ سمف اًم٘مرآن يمٚمف، ُمثؾ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم  اًمٜمقع اًمث٤مِّن:     ﴿اهللَُّ َٟمـزَّ

َت٤مسًم٤م ُُمَتَِم٤مهِب٤ًم َُمَث٤مِِّنَ شَمْ٘مَِمِٕمرُّ ُِمٜمُْف ضُمُٚمق
ـَ احْلَِدي٨ِم يمِ ًَ ْؿ صُمؿَّ شَمٚمِلُم ضُمُٚمـقُدُهْؿ َأطْم ُ َِمْقَن َرهبَّ ـَ خَيْ ِذي ُد اًمَّ

ْؿ إمَِم ِذيْمِر اهللَِّ﴾ ]اًمزُمر: [، وُمٕمٜمك اًمتِم٤مسمف أن اًم٘مرآن يمٚمـف يِمـٌف سمٕمْمـف سمٕمْمـ٤ًم ذم 24َوىُمُٚمقهُبُ

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهللَِّ ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م يَمثِـػًما﴾  اًمٙمامل واجلقدة واًمٖم٤مي٤مت احلٛمٞمدة ﴿َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب: هل٤م ُمٕم٤مٍن يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: اًمٌٞم٤من واًمٔمٝمقر. اًمٗمّم٤مطم٦م (8)

 وأُم٤م اًمٌالهم٦م، ذم اًمٚمٖم٦م: اًمقصقل وآٟمتٝم٤مء.

ضمقاهر "وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمٌالهم٦م، وذم هم٤مي٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ُم٘مت٣م احل٤مل ُمع اًمٗمّم٤مطم٦م. اٟمٔمر 

 (.89-81ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص: "ذح دروس اًمٌالهم٦م"( 34-32و 86-85)ص:"اًمٌالهم٦م

ىمقًمف )وٓ ًمٖمق ٓ ظمػم ومٞمف(: اًمٚمٖمق ُمـ اًمٙمالم: ُم٤م ٓ ُيٕمتد سمف، وهق اًمذي يقرد ٓ قمـ روي٦م وومٙمر، 

ًمٚمراهم٥م  "اعمٗمردات"ومٞمجري جمرى اًمّٚمٖم٤م، وهق صقت اًمٕمّم٤مومػم وٟمحقه٤م ُمـ اًمٓمٞمقر...

 ( ُم٤مدة: ًمٖم٤م.732)ص:

 س ومٞمف ضَمْقر(: سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م، سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ومٞمف اًمٕمدول قمـ احلؼ، وًمٞمس ومٞمف فمٚمؿ.وىمقًمف )ًمٞم

ُم٠ًمًم٦م ذم شمٗم٤موؾ اًم٘مرآن ذم هذا اًم٤ٌمب، ذم ذطمف هلذه  * ُم٠ًمًم٦م: ذيمر اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم 

 (  ظمالصتف أن اًم٘مرآن يتٗم٤موؾ يمام ذيمرٟم٤مه ذم اًمنمح.247اًمرؾم٤مًم٦م )ص:



ػمِ   ًِ  قَمغَم ُأُصقٍل ذِم اًمتَّٗم

 

825 

 

 .(8) [82]اًمٜم٤ًمء:

اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: اإلطمٙم٤مم اخل٤مص سمٌٕمْمف، واًمتِم٤مسمف اخل٤مص سمٌٕمْمف، ُمثؾ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم     

ـ٤م  َتـ٤مِب َوُأظَمـُر ُُمَتَِمـ٤مهِب٤َمٌت وَم٠َمُمَّ
َـّ ُأمُّ اًْمٙمِ َت٤مَب ُِمٜمُْف آَي٤مٌت حُمَْٙماَمٌت ُه

ِذي َأْٟمَزَل قَمَٚمْٞمَؽ اًْمٙمِ ﴿ُهَق اًمَّ

ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ زَ  ِذي ْيٌغ وَمَٞمتٌَُِّٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمُْف اسْمتَِٖم٤مَء اًْمِٗمْتٜم٦َِم َواسْمتَِٖم٤مَء شَم٠ْمِويٚمِِف َوَُم٤م َيْٕمَٚمـُؿ شَم٠ْمِويَٚمـُف إَِّٓ اًمَّ

ُر إَِّٓ ُأوًُمق إًَمْ  يمَّ ٜم٤َم َوَُم٤م َيذَّ ـْ قِمٜمِْد َرسمِّ اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َيُ٘مقًُمقَن آَُمٜم٤َّم سمِِف يُمؾٌّ ُِم ]آل  ٤ٌَمِب﴾اهللَُّ َواًمرَّ

 [.7قمٛمران:

وُمٕمٜمك هذا اإلطمٙم٤مم أن يٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م واوح٤ًم ضمٚمٞم٤ًم ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم     

٤ٌَمِئـَؾ ًمَِتَٕمــ٤مَروُمقا﴾  ـْ َذيَمـٍر َوُأْٟمَثــك َوضَمَٕمْٚمٜمَـ٤ميُمْؿ ؿُمـُٕمقسًم٤م َوىَم ــ٤م ظَمَٚمْ٘مٜمَـ٤ميُمْؿ ُِمـ َـ٤م اًمٜمَّـ٤مُس إِٟمَّ ﴿َيـ٤م َأهيُّ

٤َم اًمٜم٤َّمُس 84]احلجرات: ٌْٚمُِٙمْؿ  [ وىمقًمف ﴿َي٤م َأهيُّ ـْ ىَمـ ـَ ُِمـ ـِذي ـِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمـْؿ َواًمَّ ُٙمُؿ اًمَّ ٌُُدوا َرسمَّ اقْم

ٌَْٞمَع﴾ ]اًمٌ٘مـرة:28ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمتَُّ٘مقَن﴾ ]اًم٘مرة: َُمـ٧ْم 275[ وىمقًمف ﴿َوَأطَمؾَّ اهللَُّ اًْم [ وىمقًمـف ﴿طُمرِّ

ٜمِْزيِر َوَُم٤م ُأِهؾَّ ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ سمِ  ُم َوحَلُْؿ اخْلِ  [، وأُمث٤مل ذًمؽ يمثػمة.4ِف﴾ ]اعم٤مئدة:قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعْمَْٞمَت٦ُم َواًمدَّ

ؿ ُمٜمف اًمقاهؿ ُم٤م ٓ     وُمٕمٜمك هذا اًمتِم٤مسمف أن يٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م ُمِمتٌٝم٤ًم ظمٗمٞم٤ًم سمحٞم٨م يتقهَّ

  .(2) ويٗمٝمؿ ُمٜمف اًمٕم٤مَل اًمراؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ ظمالف ذًمؽ يٚمٞمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم أو يمت٤مسمف أو رؾمقًمف،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.813)ص:"اًمتدُمري٦م"اٟمٔمر  (8)

 قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م:هذا اًمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل  (2)

 اًم٘مًؿ إول: ُمتِم٤مسمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٗمظ وم٘مط، وهق قمغم ٟمققملم:

 "إبَّ "اًمٜمقع إول: شمِم٤مسمف ًمٗمٔمل يرضمع إمم إًمٗم٤مظ اعمٗمردة، إُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمراسم٦م، ٟمحق 

 ، ومٝمذان اًمٚمٗمٔم٤من همري٤ٌمن ُمِمتٌٝم٤من ٓ يٕمٚمٛمٝمام يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس."يزومقن"و

 = ل يرضمع إمم مجٚم٦م اًمٙمالم اعمريم٥َّم، وهذا قمغم صمالصم٦م أٟمقاع:اًمٜمقع اًمث٤مِّن: شمِم٤مسمف ًمٗمٔم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٓمقا ذِم اًْمٞمََت٤مَُمك وَم٤مْٟمٙمُِحقا َُم٤م ـَم٤مَب  ﴿َوإِْن ظِمْٗمُتْؿ َأَّٓ إول: ٓظمتّم٤مر اًمٙمالم، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  = ًِ شُمْ٘م

﴾
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ ـ [، يٕمٜمل:  إن ظمٗمتؿ أٓ شم٘مًٓمقا ذم ٟمٙم٤مح اًمٞمت٤مُمك سم٠من ٓ شمٕمٓمقه4]اًمٜم٤ًمء: ًَمُٙمْؿ ُِم

ُمٝمرهـ يمٛمٝمر همػمهـ: وم٤مٟمٙمحقا همػمهـ ُمـ اًمٜم٤ًمء، ىم٤مل اًمٕمٚمامء: إذا يم٤مٟم٧م اًمٞمتٞمٛم٦م حت٧م أطمديمؿ 

وظم٤مف أٓ يٕمٓمٞمٝم٤م ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م: ومٚمٞمٕمدل إمم ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء، وم٢مهنـ يمثػم، وَل يْمّٞمؼ اهلل قمٚمٞمف. 

 .قمٜمد هذه أي٦م "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"اٟمٔمر 

سمرىمؿ ( وُمًٚمؿ 3574( )5831)سمرىمؿ اًمذي رواه اًمٌخ٤مري  قمٛمدهتؿ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 .( قمـ  قم٤مئِم٦م 4188)

ٌَِّمػُم﴾ ﴿اًمث٤مِّن: ًمًٌط اًمٙمالم، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِٛمٞمُع اًم ًَّ ٌء َوُهَق اًم ًَمٞمَْس يَمِٛمْثٚمِف َرْ

 [: ٕٟمف ًمق ىمٞمؾ: ًمٞمس ُمثٚمف رء يم٤من أفمٝمر ًمٚم٤ًمُمع.88]اًمِمقرى:

ِذي أَ اًمث٤مًم٨م: ًمٜمٔمؿ اًمٙمالم، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  َٕمْؾ ًَمُف ﴿احْلَْٛمُد هللَِِّ اًمَّ ْ جَيْ ٌِْدِه اًْمٙمَِت٤مَب َوََل ْٟمَزَل قَمغَم قَم

 [، شم٘مديره: أٟمزل قمغم قمٌده اًمٙمت٤مب ىمّٞماًم وَل جيٕمؾ ًمف قمقضم٤ًم.2-8]اًمٙمٝمػ: ﴾* ىَمٞمِّاَمً  قِمَقضَم٤م

اًم٘مًؿ اًمث٤مِّن: ُمتِم٤مسمف ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك: يم٠موص٤مف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأوص٤مف اهلل ضمؾ وقمال ُمـ طمٞم٨م 

ف أو ًمٞمس ُمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م: وم٢من شمٚمؽ إوص٤مف ٓ شمت ًّ ّمقر إذا يم٤من صحّمؾ ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م صقرة ُم٤م َل حت

 ضمٜمًف، وهذا اًم٘مًؿ يرضمع إمم اًمتِم٤مسمف احل٘مٞم٘مل.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ُمتِم٤مسمف ُمـ ضمٝمتٝمام، ضمٝم٦م اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك: وهذا قمغم مخ٦ًم أرضب:

يملِمَ ﴿ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٛمٞم٦م، يم٤مًمٕمٛمقم واخلّمقص، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  -8  .﴾اىْمُتُٚمقا اعمُْنْمِ

ـَ ٦م، يم٤مًمقاضم٥م، واًمٜمدب، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٞمٗمٞم -2 ﴿وَم٤مْٟمٙمُِحقا َُم٤م ـَم٤مَب ًَمُٙمْؿ ُِم

﴾
ِ
٤مء ًَ  [.4]اًمٜم٤ًمء: اًمٜمِّ

ُ٘مقا اهللََّ طَمؼَّ ُمـ ضمٝم٦م اًمزُم٤من يم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  -4 ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأهيُّ

 [.812]آل قمٛمران: شُمَ٘م٤مشمِِف﴾

ـْ فُمُٝمقِرَه٤م﴾ٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٙم٤من وإُمقر اًمتل ٟمزًم٧م وم -3 ٌُُٞمقَت ُِم  ﴿َوًَمْٞمَس اًْمؼِمُّ سم٠َِمْن شَم٠ْمشُمقا اًْم

 [.889]اًمٌ٘مرة:

 ُمـ ضمٝم٦م اًمنموط اًمتل يّمّح هب٤م اًمٗمٕمؾ ويٗمًد، يمنموط اًمّمالة واًمٜمٙم٤مح. -5

: وهذه اجلٛمٚم٦م إذا شمّمقرت قُمٚمَِؿ أن يمؾ ُم٤م ذيمره اعمٗمنون ذم شمٗمًػم اعمتِم٤مسمف ٓ ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

 = (.2/84)"اإلشم٘م٤من"ـ ُمـ يمت٤مب خيرج قمـ هذه اًمت٘م٤مؾمٞمؿ ا.ه
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ـقـَمَت٤مِن﴾ًمف شمٕم٤ممم ُمث٤مًمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم أن يتقهؿ واهؿ ُمـ ىمق     ًُ ٌْ  ﴿سَمـْؾ َيـَداُه َُم

 [ أن هلل يديـ مم٤مصمٚمتلم ٕيدي اعمخٚمقىملم.63]اعم٤مئدة:

وُمث٤مًمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم أن يتقهؿ واهؿ شمٜم٤مىمض اًم٘مرآن، وشمٙمذي٥م سمٕمْمـف     

ـْ ؾَمـٞمِّئَ سمٕمْم٤ًم طملم ي٘مقل  ـَ اهللَِّ َوَُم٤م َأَصـ٤مسَمَؽ ُِمـ ٜم٦ٍَم وَمِٛم ًَ ـْ طَم ـَؽ﴾﴿َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِم ًِ ـْ َٟمْٗم  ٦ٍم وَمِٛمـ

ـْ قِمٜمْـِد اهللَِّ َوإِْن [ وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر 79]اًمٜم٤ًمء: ـٜم٦ٌَم َيُ٘مقًُمـقا َهـِذِه ُِمـ ًَ ٌُْٝمْؿ طَم ﴿َوإِْن شُمِّم

َٓ َيَٙمـ٤مُدونَ   اًْمَ٘مـْقِم 
ِ
ء َٓ ـْ قِمٜمْـِد اهللَِّ وَمـاَمِل َهـ١ُم ـْ قِمٜمِْدَك ىُمْؾ يُمـؾٌّ ُِمـ ٌُْٝمْؿ ؾَمٞمَِّئ٦ٌم َيُ٘مقًُمقا َهِذِه ُِم  شُمِّم

 .[78]اًمٜم٤ًمء: قَن طَمِديًث٤م﴾َيْٗمَ٘مٝمُ 

٤م وُمث٤مًمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمرؾمقل اهلل أن يتقهؿ واهؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴿وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم ذِم ؿَمؽٍّ مِمَـّ

ـْ َرسمَِّؽ وَمـاَل شَمُٙمـ ٌْٚمَِؽ ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءَك احْلَؼُّ ُِم ـْ ىَم َت٤مَب ُِم
ـَ َيْ٘مَرُءوَن اًْمٙمِ ِذي َـّ َأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ وَم٤مؾْم٠َمِل اًمَّ قَٟم

ـَ  ﴾ ]يقٟمس: ُِم ـَ ي يم٤من ؿمـ٤ميم٤ًم ومـٞمام ُأٟمـزل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–أن اًمٜمٌل فم٤مهره [ 93اعْمُْٛمؽَمِ

 إًمٞمف.   

* * * * 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٤معمتِم٤مسمف ؾمقاء يم٤من ذم اًمٕم٘مٞمدة أو ذم اًمٗم٘مف، وىمد ذيمر اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م أُمثٚم٦م  =

 شمتٕمٚمؼ سم٤معمتِم٤مسمف ذم اًمٕم٘مٞمدة سمٕمد ذيمره اًمتٕمريػ.
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() 
٤مل ذم إن ُمقىمػ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمتِم٤مسمف وُمقىمػ اًمزائٖملم ُمٜمف سمّٞمٜمف اهلل شمٕم٤ممم وم٘م   

ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َزْيٌغ وَمَٞمتٌَُِّٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمُْف اسْمتَِٖمـ٤مَء اًْمِٗمْتٜمَـ٦ِم َواسْمتَِٖمـ٤مَء شَم٠ْمِويٚمِـفِ اًمزائٖملم  ِذي ٤م اًمَّ ﴾ ﴿وَم٠َمُمَّ

ٜم٤َم﴾ ]آل  ـْ قِمٜمِْد َرسمِّ اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َيُ٘مقًُمقَن آَُمٜم٤َّم سمِِف يُمؾٌّ ُِم وىم٤مل ذم اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ﴿َواًمرَّ

[. وم٤مًمزائٖمقن يتخذون ُمـ هذه أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت وؾمـٞمٚم٦م ًمٚمٓمٕمــ ذم يمتـ٤مب اهلل، 7قمٛمران:

 وومتٜم٦م اًمٜم٤مس قمٜمف، وشم٠مويٚمف ًمٖمػم ُم٤م أراد اهلل شمٕم٤ممم سمف، ومَٞمِْمٚمقن وُيِْمٚمقن.

وأُم٤م اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ومٞم١مُمٜمقن سم٠من ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق طمؼ وًمٞمس ومٞمف     

ـْ قِمٜمْـِد هَمـػْمِ اهللَِّ ًَمَقضَمـُدوا ومِٞمـِف اظْمتاَِلوًمـ٤م  اظمتالف وٓ شمٜم٤مىمض: ٕٟمف ُمـ قمٜمد اهلل ﴿َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

 .(8) [ وُم٤م ضم٤مء ُمِمتٌٝم٤ًم ردوه إمم اعُمْحَٙمؿ ًمٞمٙمقن اجلٛمٞمع حُمْٙمامً 82يَمثػًِما﴾ ]اًمٜم٤ًمء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ: رؾمخ اًمٌمء: صم٧ٌم، وسم٤مسمف ظَمَْمَع، ويمؾ صم٤مسم٧م راؾمخ، وُمٜمف اًمراؾمخقن ذم  (8)

 اًمٕمٚمؿ.

ؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ: اعمتحّ٘مؼ سمف اًمذي ٓ يٕمروف ؿمٌٝم٦م، وم٤مًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ هؿ اعمقصقومقن واًمرا

ْ َيْرشَم٤مسُمقا﴾سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمهللَِّ َوَرؾُمقًمِِف صُمؿَّ ََل ِذي ـِ  [، ويمذا ىمقًمف85]احلجرات: ﴿اًمَّ ﴿ًَمٙمِ

اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن ُي١ْمُِمٜمُقَن سماَِم  ٌْٚمَِؽ﴾اًمرَّ ـْ ىَم   ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل ُِم

 ًمٚمراهم٥م )ُم٤مدة: رؾمخ(. "اعمٗمردات")ُم٤مدة: رؾمخ( "خمت٤مر اًمّمح٤مح"[. اٟمٔمر 862]اًمٜم٤ًمء:

أُم٤م اًمزائٖمقن: اًمزيغ: هق اعمٞمؾ قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م، شم٘مقل: رضمٌؾ زائغ، أي: ُم٤مئؾ، وىمقم زاهم٦م 

( 3/86)"٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآناجل"وزائٖمقن، وُمٜمف زاهم٧م اًمِمٛمس وزاهم٧م إسمّم٤مر. اٟمٔمر 

 )ُم٤مدة:زيغ(."اعمٗمردات"

ىم٤مًم٧م: شمال  ( قمـ قم٤مئِم٦م 2665( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3537روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

﴿َوَُم٤م إمم ىمقًمف ﴿ُهَق اًمَِّذي َأْٟمَزَل قَمَٚمْٞمَؽ اًْمٙمَِت٤مَب ُِمٜمُْف آَي٤مٌت حُمَْٙماَمٌت﴾ هذه أي٦م  رؾمقل اهلل 

ُر إَِّٓ  يمَّ ـَ َيتٌَُِّٕمقَن »[ ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 7]آل قمٛمران: ٤ٌَمِب﴾ُأوًُمق إًَمْ  َيذَّ ِذي وَم٢مَِذا َرَأْي٧ِم اًمَّ

ك اهللَُّ وَم٤مطْمَذُروُهؿْ  ـَ ؾَمٛمَّ ِذي  = .«َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمُْف وَم٠ُموًَمئِِؽ اًمَّ
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وي٘مقًمقن ذم اعمث٤مل إول: إن هلل شمٕم٤ممم يديـ طم٘مٞم٘متلم قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف ٓ     

أيدي اعمخٚمقىِملم، يمام أنَّ ًمـف ذاشمـ٤ًم ٓ ُت٤مصمـؾ ذوات اعمخٚمـقىِملم: ٕن اهلل شمٕمـ٤ممم ي٘مـقل ُت٤مصمالن 

ٌَِّمػمُ ﴿ ِٛمٞمُع اًم ًَّ ٌء َوُهَق اًم  .(8)[ 88]اًمِمقرى: ﴾ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِف َرْ

وي٘مقًمقن ذم اعمث٤مل اًمث٤مِّن: إن احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م يمٚمت٤ممهـ٤م سمت٘مـدير اهلل قمـز وضمـؾ، ًمٙمــ     

اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده، وأُم٤م اًمًٞمئ٦م ومًٌٌٝم٤م ومِْٕمؾ اًمٕمٌد، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم احلًٜم٦م ؾمٌٌٝم٤م اًمتٗمّْمؾ ُمـ 

ـْ يَمثِـػٍم﴾ ]اًمِمـقرى: ٧ٌَْم َأْيِديُٙمْؿ َوَيْٕمُٗمق قَم ًَ ٦ٌٍَم وَمٌاَِم يَم ـْ ُُمِّمٞم [ وم٢موـ٤موم٦م 41﴿َوَُم٤م َأَص٤مسَمُٙمْؿ ُِم

ره، أُمـ٤م إوـ٤موم٦م احلًـٜم ٦م اًمًٞمئ٦م إمم اًمٕمٌد ُمـ إو٤موم٦م اًمٌمء إمم ؾمٌٌف ٓ ُمـ إوـ٤مومتف إمم ُم٘مـدِّ

ره، وهبذا يزول ُمـ٤م يـقِهؿ آظمـتالف سمـلم  واًمًٞمئ٦م إمم اهلل ومٛمـ سم٤مب إو٤موم٦م اًمٌمء إمم ُم٘مدِّ

  .(2)أيتلم ٟٓمٗمٙم٤مك اجلٝم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم "*ُم٠ًمًم٦م: اعمتٌٕمقن ًمٚمٛمتِم٤مسمف أصٜم٤مف: ذيمرٟم٤مهؿ ذم اًمنمح، ومٚمػماضمع، واٟمٔمر  =

 .(88-3/86)"اًم٘مرآن

 وىمد ينَّ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م ذح أي٦م اعمذيمقرة سمنمٍح واؾمٍع ذم اًمنمح، ومٚمػماضمع.

قـَمَت٤منِ ىمقًمف شمٕم٤ممم  (8) ًُ ٌْ [: ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن هلل شمٕم٤ممم يديـ طم٘مٞم٘متلم 63﴾ ]اعم٤مئدة:﴿سَمْؾ َيَداُه َُم

ات قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف ٓ ُت٤مصمالن أيدي اعمخٚمقىِملم، يمام أنَّ ًمف ذاشم٤ًم ٓ ُت٤مصمؾ ذو

ٌَِّمػُم﴾ ]اًمِمقرى:﴿اعمخٚمقىِملم: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل  ِٛمٞمُع اًم ًَّ ٌء َوُهَق اًم  [.88ًَمٞمَْس يَمِٛمْثٚمِف َرْ

قـَمَت٤منِ ردوا اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ، وردوا ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًُ ٌْ [ إمم اعمحٙمؿ 63﴾ ]اعم٤مئدة:﴿سَمْؾ َيَداُه َُم

ِٛمٞمُع اًمٌَِّمػُم﴾ ]اًم﴿ ًَّ ٌء َوُهَق اًم  [.88ِمقرى:ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِف َرْ

ٌء﴾ ٟمٗمك اعمامصمٚم٦م، وىمقًمف ﴿وم٘مقًمف  ٌَِّمػُم﴾ أصم٧ٌم اًمّمٗم٦م، وهذا ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمثْٚمِف َرْ ِٛمٞمُع اًم ًَّ َوُهَق اًم

وم٦م اًمذيـ صحرومقن  ُيٕمتؼم ردًا قمغم اعمٛمثٚم٦م اًمذيـ يٛمثٚمقن اهلل ضمؾ وقمال سمخٚم٘مف، وقمغم اعمٕمٓمٚم٦م واعمحرِّ

 (.8/813)"اعمٚمؾ واًمٜمَِّحؾ"ضمع ُمٕم٤مِّن اًمّمٗم٤مت وي١مّوًمقهن٤م قمغم همػم ُمٕمٜم٤مه٤م.  وًمٚمٗم٤مئدة: را

 = ُمقىمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ه٤مشملم أيتلم، ووضمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سمٌٞم٤من خمتٍم واوح. سملمَّ اًمِمٞمخ  (2)
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 وي٘مقًمقن ذم اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م:    

َل ي٘مع ُمٜمف ؿمؽ ومٞمام ُأٟمزل إًمٞمف، سمؾ هق أقمٚمؿ اًمٜمـ٤مس  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–إن اًمٜمٌل     

ـْ  شمٕم٤ممم ذم ٟمٗمس اًمًقرةسمف وأىمقاهؿ ي٘مٞمٜم٤ًم يمام ىم٤مل اهلل  ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِْن يُمٜمُْتْؿ ذِم ؿَمـؽٍّ ُِمـ ﴿ىُمْؾ َي٤م َأهيُّ

ـْ ُدوِن اهللَِّ﴾ ]يقٟمس: ٌُُدوَن ُِم ـَ شَمْٕم ِذي ٌُُد اًمَّ [ اعمٕمٜمك: إن يمٜمتؿ ذم ؿمٍؽ ُمٜمف وم٠مٟم٤م 813ِديٜمِل وَماَل َأقْم

 اهلل. قمغم ي٘ملم ُمٜمف، وهلذا ٓ أقمٌد اًمذيـ شمٕمٌدون ُمـ دون اهلل، سمؾ أيمٗمر هبؿ، وأقمٌد

وٓ يٚمزم ُمـ ىمقًمف ﴿وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم ذِم ؿَمؽٍّ مِم٤َّم َأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَمْٞمَؽ﴾ أن يٙمقن اًمِمؽ ضم٤مئزًا قمـغم     

ـِ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمرؾمقل  مْحَ أو واىمٕم٤ًم ُمٜمف، أٓ شمرى ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ىُمـْؾ إِْن يَمـ٤مَن ًمِٚمـرَّ

﴾ ]اًمزظمرف: ـَ ُل اًْمَٕم٤مسمِِدي ٜمف أن يٙمقن اًمقًمد ضم٤مئزًا قمغم اهلل شمٕم٤ممم، [ هؾ يٚمزم ُم88َوًَمٌد وَم٠َمَٟم٤م َأوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأوٞمػ إمم ذًمؽ: إو٤موم٦م احلًٜم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إو٤موم٦م شمٙمّرم وشمٗمّْمؾ واُمتٜم٤من، ي٘مقل اهلل  =

﴾شمٕم٤ممم   [.22]اًمِمٕمراء: ﴿َوشمِْٚمَؽ ٟمِْٕمَٛم٦ٌم َُتُٜمَُّٝم٤م قَمكَمَّ

٦ٌٍَم وَمٌاَِم وإو٤موم٦م اًمًٞمئ٦م إمم اًمٕمٌد إو٤موم٦م رء إمم ؾمٌٌف، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ـْ ُُمِّمٞم ﴿َوَُم٤م َأَص٤مسَمُٙمْؿ ُِم

ـْ يَمثػٍِم﴾ ٧ٌَْم َأْيِديُٙمْؿ َوَيْٕمُٗمق قَم ًَ ٦ٌٌَم ىَمْد [ وىمقًمف شمٕم٤ممم 41]اًمِمقرى: يَم ﴿َأَوعم٤ََّم َأَص٤مسَمْتُٙمْؿ ُُمِّمٞم

ٌُْتْؿ ُِمْثَٚمْٞمَٝم٤م ىُمْٚمتُْؿ َأٟمَّك َهَذا  ىَمِديٌر﴾ َأَص
ٍ
ء ُٙمْؿ إِنَّ اهللََّ قَمغَم يُمؾِّ َرْ ًِ ـْ قِمٜمِْد َأْٟمُٗم ]آل  ىُمْؾ ُهَق ُِم

 [.865قمٛمران:

ره، ومٗمرق سملم إو٤موم٦م اًمٌمء إمم ؾمٌٌف  وأُم٤م إو٤مومتٝم٤م إمم اهلل ضمؾ وقمال: ومٝمل إو٤موم٦م رء إمم ُم٘مدِّ

ره، وإذا اٟمٗمٙم٧م اجلٝم٦م زال اًمتٕم٤مرض: ٕن اًمتٕم٤مرض إٟمام يٙمقن وم ٞمام إذا ورد وإو٤مومتف إمم ُم٘مدِّ

 اًمِمٞمئ٤من قمغم رء واطمد، أُم٤م ُمع اٟمٗمٙم٤مك اجلٝم٦م ومال شمٕم٤مرض.

*وهٜم٤م يًتِمٙمؾ اًمزائٖمقن ُمـ اًم٘مدري٦م وهمػمهؿ عم٤مذا يمقن احلًٜم٤مت ُمـ اهلل واًمًٞمئ٤مت ُمـ 

ر؟  اًمٜمٗمس، واجلٛمٞمع ُم٘مدَّ

قمغم هذا اإلؿمٙم٤مل أن احلًٜم٤مت  اجلقاب: أضم٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"واًمًٞمئ٤مت ُمـ اًمٜمٗمس ًمف وضمقه، ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح،  واٟمٔمر ُمـ اهلل 

 (.63-2/49)"سمدائع اًمتٗمًػم"( 4/251-285( )4/258-253)
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ـاَمَواِت َوإَْرِض إَِّٓ  ًَّ ـْ ذِم اًم ـِ َأْن َيتَِّخَذ َوًَمًدا * إِْن يُمؾُّ َُمـ مْحَ ٌَِٖمل ًمِٚمرَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿َوَُم٤م َيٜمْ

ًٌْدا﴾ ]ُمريؿ: ـِ قَم مْحَ  [.94-94آيِت اًمرَّ

ـَ اعمُْ      َـّ ُِم ﴾ أن يٙمـقن آُمـؽماء واىمٕمـ٤ًم ُمــ وٓ يٚمزم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿وَماَل شَمُٙمقَٟم ـَ ي ْٛمؽَمِ

ـْ َل ي٘مـع ُمٜمـف، أٓ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمرؾمقل  ـف إمم َُمـ : ٕن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء ىمد يقضمَّ

َـّ  ـْ آَي٤مِت اهللَِّ سَمْٕمَد إِْذ ُأْٟمِزًَم٧ْم إًَِمْٞمَؽ َواْدُع إمَِم َرسمَِّؽ َوَٓ شَمُٙمقَٟم ٟمََّؽ قَم  شمرى ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوَٓ َيُّمدُّ

ـَ اعمُْ  يمِلَم﴾ ]اًم٘مّمص:ُِم [ وُمـ اعمٕمٚمقم أهنؿ َل يّمّدوا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمــ 87نْمِ

 َل ي٘مع ُمٜمف ذك. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-آي٤مت اهلل، وأن اًمٜمٌل  

ـْ ٓ ي٘مع ُمٜمف اًمتٜمديد سمام وىمع ُمـٜمٝمؿ واًمتحـذير ُمــ      واًمٖمرض ُمـ شمقضمٞمف اًمٜمٝمل إمم َُم

 . (8)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–يٚمٞمؼ سم٤مًمرؾمقل ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ، وهبذا يزول آؿمت٤ٌمه وفمـ ُم٤م ٓ 

* * * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(382-2/381)"سمدائع اًمتٗمًػم"  (236-235-233)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر (8)
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() 

 :(8)اًمتِم٤مسمف اًمقاىمع ذم اًم٘مرآن ٟمققم٤من     

ر يمح٘م٤مئؼ صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ، ـأطمدمه٤م: طم٘مٞم٘مل: وهق ُم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يٕمٚمٛمف اًمٌِم    

ويمٞمٗمٞمتٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕمـ٤ممم ﴿َوَٓ وم٢مٟمٜم٤م وإن يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمٕم٤مِّن هذه اًمّمٗم٤مت ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمدرك طم٘م٤مئ٘مٝم٤م 

[ وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َٓ شُمْدِريُمُف إسَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيـْدِرُك إسَْمَّمـ٤مَر َوُهـَق 881صُحِٞمُٓمقَن سمِِف قِمْٚماًم﴾ ]ـمف:

ـُ  [ وهلذا عّم٤م ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 814اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَػُِم﴾ ]إٟمٕم٤مم: مْحَ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿اًمـرَّ

[ يمٞمػ اؾمتقى؟! ىم٤مل: آؾمتقاء همػم جمٝمـقل، واًمٙمٞمـػ همـػم 5]ـمف:قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى﴾ 

وهذا اًمٜمقع ٓ ُيًـ٠مل قمــ اؾمتٙمِمـ٤مومف  .(2)ُمٕم٘مقل، واإليامن سمف واضم٥م، واًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م 

 ًمتٕمّذر اًمقصقل إًمٞمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(82-2/88)"اإلشم٘م٤من"اٟمٔمر (8)

( وأسمق ُٟمٕمٞمؿ ذم 866،867سمرىمؿ ) "ء واًمّمٗم٤متإؾمام"أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (2)

( 663)"ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م"( واًممًمٙم٤مئل ذم 426-6/425)"احلٚمٞم٦م"

 ُمـ ـُمُرٍق:  وهق أصمر صحٞمح.

( واًمٌٞمٝم٘مل سمرىمؿ 665سمرىمؿ ) -أيْم٤مً –وصم٧ٌم سمٜمحقه قمـ رسمٞمٕم٦م ؿمٞمخ ُم٤مًمؽ، قمٜمد اًممًمٙم٤مئل 

(868.) 

مْحَ ذم  وضم٤مء قمـ أّم ؾمٚمٛم٦م  [، أظمرضمف اًممًمٙم٤مئل 5]ـمف: ـُ قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى﴾﴿اًمرَّ

( وومٞمف: حمٛمد سمـ أذس: ىم٤مل اًمذهٌل: ُمتٝمٌؿ ذم احلدي٨م، شمريمف إظمرم احل٤مومظ وهمػمه 664)

 (. 4/385)"اعمٞمزان"ا.هـ ُمـ 

(، وُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم قمغم آؾمتقاء وُمٜم٤مىمِم٦م أىمقال 5/465)"جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م"واٟمٔمر 

اًمٗم٘مف إيمؼم سمنمح ىمٓمػ "( و829-2/826)"خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"ضمع ُمـ اعمخ٤مًمٗملم شُمرا

 (. 278-8/268ًمٚمِمٞمخ أيب قمٛمرو احلجقري ) "اًمثٛمر
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ٟمًٌل: وهق ُم٤م يٙمقن ُمِمتٌٝم٤ًم قمغم سمٕمـض اًمٜمـ٤مس دون سمٕمـض، ومٞمٙمـقن  اًمٜمقع اًمث٤مِّن:    

 همػمهؿ. ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٚمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ دون

وهذا اًمٜمقع ُي٠ًمل قمـ اؾمتٙمِم٤مومف وسمٞم٤مٟمف إلُمٙم٤من اًمقصقل إًمٞمف، إذ ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن     

رء ٓ يتٌلمَّ ُمٕمٜم٤مه ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿َهـَذا سَمَٞمـ٤مٌن ًمِٚمٜمَّـ٤مِس َوُهـًدى َوَُمْققِمَٔمـ٦ٌم 

ــران: ــلَم﴾ ]آل قمٛم ــ٤مَب 848ًمِْٚمُٛمتَِّ٘م ــَؽ اًْمٙمَِت ــ٤م قَمَٚمْٞم ًْمٜمَ ــ٤مل ﴿َوَٟمزَّ ﴾ [ وىم
ٍ
ء ــؾِّ َرْ ــ٤م ًمُِٙم ٌَْٞم٤مًٟم

شمِ

ٌِْع ىُمْرآَٟمُف * صُمؿَّ إِنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سَمَٞم٤مَٟمُف﴾ ]اًم٘مٞم٤مُم٦م:89]اًمٜمحؾ: [ وىم٤مل 89-88[ وىم٤مل ﴿وَم٢مَِذا ىَمَرْأَٟم٤مُه وَم٤مشمَّ

ُٙمْؿ َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمُٙمْؿ ُٟمقًرا ُُمٌِٞمٜم٤ًم﴾ ـْ َرسمِّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس ىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ سُمْرَه٤مٌن ُِم  [. 873]اًمٜم٤ًمء: ﴿َي٤م َأهيُّ

ٌَِّمـػمُ ﴿وأُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم      ِٛمٞمُع اًم ًَّ ٌء َوُهَق اًم  ﴾ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِف َرْ

[ طمٞم٨م اؿمتٌف قمغم أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ ومٗمٝمٛمقا ُمٜمف اٟمتٗم٤مء اًمّمـٗم٤مت قمــ اهلل شمٕمـ٤ممم، 88]اًمِمقرى:

قت اًمّمـٗم٤مت وادَّقمقا أن صمٌقهت٤م يًتٚمزم اعمامصمٚم٦م، وأقمروقا قمـ أي٤مت اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم صمٌ

 .(8) ًمف، وأن إصم٤ٌمت أصؾ اعمٕمٜمك ٓ يًتٚمزم اعمامصمٚم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قنذم هذه أي٦م ومٗمٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت إذ أن اهلل ٓ يامصمٚمف رء، ومٞمٜمٗم اؿمتٌف قمغم أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ (8)

ٛمِ  ًَّ ٌَِّمػُم﴾.اًمّمٗم٤مت، وشمٕم٤مُمك ه١مٓء احلٛم٘مك قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َوُهَق اًم  ٞمُع اًم

 وأهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ قمغم أرسمع ـمقائػ:

اًمٓم٤مئٗم٦م إومم: همالة اجلٝمٛمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م، وُمذهٌٝمؿ اإلٟمٙم٤مر، طمتك ذم طمؼِّ اإلصم٤ٌمت واًمٜمٗمل، 

 ومٜمٗمقا قمٜمف اًمقضمقد ًمئاّل يِم٤مسمف اعمقضمقدات، وٟمٗمقا اًمٕمدم ًمئال يِم٤مسمف اعمٕمدوُم٤مت!!.

هٌٝمؿ إٟمٙم٤مر إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وٓ يّمٗمقن اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اجلٝمٛمٞم٦م واًم٘مراُمٓم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وُمذ

 اهلل إٓ سم٤مًمٜمٗمل اعمجّرد قمـ اإلصم٤ٌمت.

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: اعمٕمتزًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمالم، وُمذهٌٝمؿ إصم٤ٌمت إؾمامء قمغم ضمٝم٦م اعمج٤مز 

 = سم٤مًمٕم٘مؾ، وأُم٤م اًمّمٗم٤مت ومٝمؿ قمغم ضمٝم٦م اإلٟمٙم٤مر ومٞمف.
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ًدا وَمَجَزاُؤُه ضَمَٝمٜمَُّؿ ظَم٤مًمًِدا ومِٞمَٝم٤م َوهَمِْمـ٥َم اهللُوُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم      ـْ َيْ٘مُتْؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمَتَٕمٛمِّ  ﴿َوَُم

قمٞمدي٦م ومٗمٝمٛمقا ُمٜمـف أن طمٞم٨م اؿمتٌف قمغم اًمق [94قَمَٚمْٞمِف َوًَمَٕمٜمَُف َوَأقَمدَّ ًَمُف قَمَذاسًم٤م قَمٔمِٞماًم﴾ ]اًمٜم٤ًمء:

ىم٤مشمؾ اعم١مُمـ قمٛمدًا خمٚمٌد ذم اًمٜم٤مر، وـمردوا ذًمؽ ذم مجٞمع أصح٤مب اًمٙمٌـ٤مئر، وأقمروـقا قمــ 

 .(8)أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن يمؾ ذٟم٥م دون اًمنمك ومٝمق حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم 

َرْ      ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًَّ ِض إِنَّ َذًمَِؽ ذِم يمَِتـ٤مٍب إِنَّ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿َأََلْ شَمْٕمَٚمْؿ َأنَّ اهللََّ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم اًم

ػٌم﴾ ]احل٩م: ًِ [ طمٞم٨م اؿمتٌف قمغم اجلؼمي٦م، ومٗمٝمٛمقا ُمٜمف أن اًمٕمٌد جمٌقر قمـغم 71َذًمَِؽ قَمغَم اهللَِّ َي

قمٛمٚمف، وادَّقمقا أٟمف ًمٞمس ًمف إرادة وٓ ىمدرة قمٚمٞمف، وأقمروقا قمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن ًمٚمٕمٌـد 

 .(2)همػم اظمتٞم٤مري إرادة وىمدرة، وأن ومٕمؾ اًمٕمٌد ٟمققم٤من: اظمتٞم٤مري، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي٦م، وُمذهٌٝمؿ إصم٤ٌمت إؾمامء قمغم وضمف دياًمٓم٤مئٗم٦م اًمراسمٕم٦م: إؿم٤مقمرة وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ اعم٤مشمر =

ًٛمٌع واًماحلٞم٤مة واًمٙمالم واًمٌٍم  وهلاعمج٤مز، وأصمٌتقا ؾمٌع صٗم٤مت شُمًٛمك صٗم٤مت اعمٕم٤مِّن، 

 .ةرًم٘مدٕمٚمٌؿ وااًمرادة وواإل

 ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ذم اًمٜم٤مر ظمالوم٤ًم ًمٚمققمٞمدي٦م وهؿ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م. ٓ جيقز ختٚمٞمد  (8)

ٟمٞم٤م ًمٞمس سمٛم١مُمـ وٓ يم٤مومر، ومٝمق سملم ُمٜمزًم٦م ُمـ أُم٤م اعمٕمتزًم٦م: ومٞم٘مقًمقن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ذم اًمد

 اعمٜمزًمتلم، وأُم٤م ذم أظمرة ومٛمخّٚمٌد ذم اًمٜم٤مر!.

وأُم٤م اخلقارج: وم٘م٤مًمقا ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومٌر ذم اًمدٟمٞم٤م، خمّٚمٌد ذم اًمٜم٤مر ذم أظمرة، ومٝمؿ أؿمّد ضمرأة 

هلل ُمـ ُمـ اعمٕمتزًم٦م، وهذا اعمذه٥م اًمذي ذهٌقا إًمٞمف حمض اًمْمالل وآٟمحراف واًمزيغ قمٞم٤مذًا سم٤م

 .  ذًمؽ

هؿ اًمذيـ همٚمقا ذم إصم٤ٌمت اًم٘مدر طمتك أٟمٙمروا أن يٙمقن ًمٚمٕمٌد ومٕمٌؾ طم٘مٞم٘م٦م: سمؾ هق ذم اجلؼمي٦م:  (2)

زقمٛمٝمؿ ٓ طمري٦م ًمف، وٓ اظمتٞم٤مر، وٓ ومٕمؾ، وم٤مهتٛمقا رهبؿ سم٤مًمٔمٚمؿ وشمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤ٌمد ُم٤م ٓ ىمدرة هلؿ 

أسمٓمٚمقا احلٙمٛم٦م قمٚمٞمف، وجم٤مزاهتؿ قمغم ُمـ ًمٞمس ُمـ ومٕمٚمٝمؿ، واهتٛمقه سم٤مًمٕم٨ٌم ذم شمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤ٌمد، و

 = ُمـ إُمر واًمٜمٝمل، أٓ ؾم٤مء ُم٤م صحٙمٛمقن، شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن قمٚمقًا قمٔمٞماًم يمٌػمًا.
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ضمقن هذه أي٤مت اعمتِم٤مهب٦م      واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ أصح٤مب اًمٕم٘مقل يٕمرومقن يمٞمػ خُيَرِّ

 إمم ُمٕمٜمك يتالءم ُمع أي٤مت إظمرى ومٞمٌ٘مك اًم٘مرآن يمٚمف حُمَْٙماًم ٓ اؿمت٤ٌمه ومٞمف.

* * * * 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىمقًمف )وأن ومٕمؾ اًمٕمٌد ٟمققم٤من: اظمتٞم٤مري، وهمػم اظمتٞم٤مري(: اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري: يمتٕمٛمد ارشمٙم٤مب  =

 اعمٕم٤ميص وٟمحقه٤م، وشمٙمقن سم٢مرادة اإلٟم٤ًمن واظمتٞم٤مره.

آوٓمراري يم٤مًمرقمِم٦م ُمـ اًمؼمد أو اعمرض أو اخلقف واًمٗمٕمؾ اًمٖمػم آظمتٞم٤مري: واًمذي يًٛمك 

وٟمحقه٤م: هذه ٓ شمٙمقن سم٤مظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمن، ويمٚمٝم٤م سم٘مدر اهلل ضمؾ وقمال: سمٛمٕمٜمك: أن اًمٕم٤ٌمد وم٤مقمٚمقن، 

 واهلل ظم٤مًمؼ أومٕم٤مهلؿ.

وظمالص٦م ذًمؽ: أن اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن: أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد خمٚمقىم٦م هلل قمز وضمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م، 

 احل٘مٞم٘م٦م، وهؿ ىم٤مدرون قمغم أومٕم٤مهلؿ سم٘مدرة طم٘مٞم٘مٞم٦م ُم١مصمرة ذم وىمقع اًمٗمٕمؾ وهل أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد قمغم

وؾمٓمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م سملم "ُمٜمٝمؿ، واهلل اًمذي أىمدرهؿ قمغم أومٕم٤مهلؿ قمغم ذًمؽ. اٟمٔمر 

 (.479)ص:"اًمٗمرق
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() 
٤مشم٧م احلٙمٛم٦م ُمـ آظمت٤ٌمر سمف شمّمدي٘م٤ًم وقمٛماًل ًمٔمٝمقر ُمٕمٜم٤مه ًمق يم٤من اًم٘مرآن يمٚمف حُمَْٙماًم ًمٗم    

 وقمدم اعمج٤مل ًمتحريٗمف واًمتٛمًؽ سم٤معمتِم٤مسمف اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤مء شم٠مويٚمف.

وًمق يم٤من يمٚمف ُمتِم٤مهب٤ًم ًمٗم٤مت يمقٟمف سمٞم٤مٟم٤ًم وهدى ًمٚمٜم٤مس، وعمـ٤م أُمٙمــ اًمٕمٛمـؾ سمـف وسمٜمـ٤مء     

 اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٞمٛم٦م قمٚمٞمف.

آي٤مت حمٙمامت يرضمع إًمٞمٝمـ قمٜمد اًمتِمـ٤مسمف، وأظمـر  وًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم سمحٙمٛمتف ضمٕمؾ ُمٜمف    

ُمتِم٤مهب٤مت اُمتح٤مٟم٤ًم ًمٚمٕم٤ٌمد ًمٞمتٌلم ص٤مدق اإليامن ممـ ذم ىمٚمٌف زيغ، وم٢من ص٤مدق اإليامن يٕمٚمؿ أن 

اًم٘مرآن يمٚمف ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤م يم٤من ُمـ قمٜمد اهلل ومٝمق طمؼ، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمف سم٤مـمـؾ 

٤ٌَمـمِ  ـْ طَمٙمِٞمٍؿ مَحِٞمٍد﴾ أو شمٜم٤مىمض ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿َٓ َي٠ْمشمِٞمِف اًْم ـْ ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِْزيٌؾ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوَٓ ُِم ُؾ ُِم

ــػًما﴾ 32]ومّمــٚم٧م:  ــ٤م يَمثِ ــِف اظْمتاَِلوًم ــػْمِ اهللَِّ ًَمَقضَمــُدوا ومِٞم ــِد هَم ـْ قِمٜمْ ــ ــ٤مَن ُِم ــْق يَم ــف ﴿َوًَم [ وىمقًم

 [.82]اًمٜم٤ًمء:

ـْ ذم ىمٚمٌف زيغ ومٞمتخذ ُمـ اعمتِم٤مسمف ؾمٌٞماًل إمم حتريػ اعُمحٙمـؿ      واشمٌـ٤مع اهلـقى ذم وأُم٤م َُم

اًمتِمٙمٞمؽ ذم إظم٤ٌمر، وآؾمتٙم٤ٌمر قمـ إطمٙم٤مم، وهلذا دمد يمثػمًا ُمـ اعمٜمحـروملم ذم اًمٕم٘م٤مئـد 

 .(8)وإقمامل صحتجقن قمغم اٟمحراومٝمؿ هبذه أي٤مت اعمتِم٤مهب٦م 

* * * * 

     

         

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.43-2/44)"آشم٘م٤من"اٟمٔمر  (8)
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( (8)
 
) 

ع ُمدًمقل إطمدامه٤م ُمـدًمقل إظمـرى، ُمثـؾ أن اًمتٕم٤مرض أن شمت٘م٤مسمؾ آيت٤من سمحٞم٨م يٛمٜم    

 . (2)شمٙمقن إطمدامه٤م ُمثٌت٦م ًمٌمء وإظمرى ٟم٤مومٞم٦م ًمف 

وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع اًمتٕم٤مرض سملم آيتلم ُمدًمقهلام ظمـؼمي: ٕٟمـف يٚمـزم يمـقن إطمـدامه٤م     

ـَ اهللَِّ طَمـِديًث٤م﴾  ـْ َأْصـَدُق ُِمـ يمذسم٤ًم وهق ُمًتحٞمؾ ذم أظم٤ٌمر اهلل شمٕمـ٤ممم، ىمـ٤مل اهلل شمٕمـ٤ممم ﴿َوَُمـ

ـَ اهللَِّ ىِمْٞماًل﴾ ]اًمٜم٤ًمء:٤ً87مء:]اًمٜم ـْ َأْصَدُق ُِم [، وٓ يٛمٙمــ أن ي٘مـع اًمتٕمـ٤مرض 822[ ﴿َوَُم

ـْ  ْخ ُِمـ ًَ سملم آيتلم ُمدًمقهلام طُمْٙمِٛمل: ٕن إظمػمة ُمٜمٝمام ٟم٤مؾمخ٦م ًمألومم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿َُم٤م َٟمٜمْ

َٝم٤م َٟم٠ْمِت سمَِخػْمٍ ُِمٜمَْٝم٤م َأْو ُِمْثٚمَِٝم٤م﴾ ]اًمٌ٘مـرة: ًِ وإذا صمٌـ٧م اًمٜمًـخ يمـ٤من طمٙمـؿ  ،(4)[ 816آَي٦ٍم َأْو ُٟمٜمْ

 إومم همػم ىم٤مئؿ وٓ ُمٕم٤مرض ًمألظمػمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؿ ذم ذًمؽ، ومٞمف أن اًم٘مرآن ًمٞمس ومٞمف شمٕم٤مرض وٓ شمٜم٤مىمض سملم آي٤مشمف، وإٟمام شمٕمٌػم ـمٞم٥م:  (8) صحّمؾ اًمتََّقهُّ

 وٓ صحّمؾ اًمتقهؿ ذم ذًمؽ إٓ ُٕمقر:

 ىمٚم٦م اًمٗمٝمؿ، وقمدم دراؾم٦م اًم٘مرآن وشمٕمّٚمٛمف وومٝمٛمف قمغم أيدي اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم. -8

 اجلٝمؾ سمٛمٕمٜم٤مه. -2

ٌّع اعمتِم٤مسمف، وؾمقء اًم٘مّمد مم٤م ي١مدي إمم زيغ اًم٘مٚمقب. -4  شمت

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهللَِّ ﴿وَ وٓ يٛمٙمـ أن صحّمؾ اًمتٕم٤مرض سملم أي٤مت أسمدًا، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ًَمْق يَم٤مَن ُِم

 [. 82]اًمٜم٤ًمء: وًم٤م يَمثػًِما﴾ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاِلَ 

 (.2/85)"اإلشم٘م٤من"اٟمٔمر  .(8/782ًمٚمِمقيم٤مِّن ) "ومتح اًم٘مدير"اٟمٔمر 

اعمٛمٜمقع ذم اًم٘مرآن، اًمت٘م٤مسمؾ ُمـ يمؾ وضمف سمحٞم٨م يٛمٜمع ُمدًمقل إطمدامه٤م ُمدًمقل  هذا هق اًمتٕم٤مرض (2)

٤مسمؾ ُمـ سمٕمض اًمقضمقه وًمٞمس ُمـ اًمٙمؾ: ومٚمٞمس سمتٕم٤مرض. اٟمٔمر إظمرى. وأُم٤م إذا يم٤من اًمت٘م

 (.255)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"( 85-2/83)"اإلشم٘م٤من"

 = ٟمققم٤من: إظم٤ٌمر وإطمٙم٤مم.اًمٙمالم  (4)
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وإذا رأي٧م ُم٤م يقهؿ اًمتٕم٤مرض ُمـ ذًمؽ ومح٤مول اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، وم٢من َل يتٌلّم ًمؽ وضم٥م     

 .(8)قمٚمٞمؽ اًمتقىّمػ وشمٙمؾ إُمر إمم قم٤معمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واخلؼم: هق اًمذي صحتٛمؾ اًمّمدق واًمٙمذب ًمذاشمف. =

وأُم٤م إطمٙم٤مم: ومتٕمريٗمٝم٤م سم٤محلٙمؿ يمام هق قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أىم٤ًمم: واضم٥م، وُمٜمدوب، وضم٤مئز، 

 رم، وُمٙمروه.  وحم

اًمتح٘مٞم٘م٤مت ذم ذح "( 836، و8-5ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )ص: "ُمذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف"اٟمٔمر 

 "ذح ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت"( 355-358، و811-95ًمٚمٙمٞمالِّن اًمِم٤مومٕمل )ص: "اًمقرىم٤مت

 (.862، و42-29ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص:

 * أظم٤ٌمر اًم٘مرآن: أظم٤ٌمر اًم٘مرآن يمٚمٝم٤م صدق، وًمٞمس سملم آي٤مت إظم٤ٌمر شمٕم٤مرض أسمدًا، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ـَ اهللَِّ طَمِديًث٤م﴾ ـْ َأْصَدُق ُِم ـَ اهللَِّ [، 87]اًمٜم٤ًمء: ﴿َوَُم ـْ َأْصَدُق ُِم [، 822]اًمٜم٤ًمء: ﴾ىِمْٞمالً ﴿َوَُم

وهل اإلظم٤ٌمر قمـ ىمّمص اعمت٘مدُملم، يم٘مّمص إىمقام اًم٤ًمسم٘م٦م، وىمّمص اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم، 

واجلٜم٦م  وىمّمص اعم١مُمٜملم، واإلظم٤ٌمر قمـ احلقادث وأُمقر اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر، واحل٤ًمب واًمٕم٘م٤مب،

 واًمٜم٤مر، وٟمحقه٤م، هذه يمٚمٝم٤م أظم٤ٌمر صدق، ٓ ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمتٕم٤مرض واًمتٜم٤مىمض أسمدًا.

 وإذا طمّمؾ ُم٤م يقهؿ اًمتٕم٤مرض سملم آيتلم وم٢مٟمف صحّمؾ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام.

 *  وأُم٤م إطمٙم٤مم: ومٙمذًمؽ ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمض وٓ شمٕم٤مرض أسمدًا، وُم٤م أوهؿ ذًمؽ سملم آيتلم وم٢مٟمٜم٤م:

ر ا  جلٛمع اٟمت٘مٚمٜم٤م ًممظمر وهق:أوًٓ: ٟمجٛمع سمٞمٜمٝمام، وم٢من شمٕمذَّ

م، هلذا وم٤مٕطمٙم٤مم يدظمٚمٝم٤م اًمٜمًخ سمخالف  صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمٜمٔمر ذم اًمت٤مريخ، ومٞمٙمقن اعمت٠مظمر ٟم٤مؾمخ٤ًم ًمٚمٛمت٘مدِّ

َٝم٤م َٟم٠ْمِت سمَِخػْمٍ ُِمٜمَْٝم٤م َأْو ُِمْثٚمَِٝم٤م﴾إظم٤ٌمر، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  ًِ ـْ آَي٦ٍم َأْو ُٟمٜمْ ْخ ُِم ًَ  [.816]اًمٌ٘مرة: ﴿َُم٤م َٟمٜمْ

: وٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن آيت٤من ُمتٕم٤مروت٤من ختٚمقان قمـ ه٤مذيـ ل ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق آؾمٗمرايٜم

 ( وذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م عم٤م ذيمر مجٞمٕم٤ًم ذم اًمنمح، وهلل احلٛمد.2/83)"اإلشم٘م٤من"اًمقصٗملم ا.هـ ُمـ 

إظم٤ٌمر ومٜمٕمؿ، وأُم٤م ذم إطمٙم٤مم ومٜمٜمٔمر ذم اًمت٤مريخ ًمٞمٛمٙمـ اًمٜمًخ، يمام شم٘مدم، وإذا قُمدم أُم٤م ذم  (8)

قمـ قمٛمرو (، 2/888)"اعمًٜمد"ذم  ف، عم٤م روى اإلُم٤مم أمحد إُمران وم٢مٟمف ُيٙمؾ إُمر إمم قم٤معم

 ،زم سمف محر اًمٜمٕمؿ أنُم٤م أطم٥م  ًم٘مد ضمٚم٧ًم أٟم٤م وأظمل جمٚم٤ًمً  :قمـ ضمده ىم٤مل ،قمـ أسمٞمف ،سمـ ؿمٕمٞم٥م

 =ومٙمرهٜم٤م  ،ضمٚمًقا قمٜمد سم٤مب ُمـ أسمقاسمف أىمٌٚم٧م أٟم٤م وأظمل وإذا ُمِمٞمخ٦م ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 
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 أُمثٚم٦م يمثػمة عمـ٤م يـقهؿ اًمتٕمـ٤مرض، وسمّٞمٜمـقا اجلٛمـع ذم -رمحٝمؿ اهلل–وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء     

ـْ أمجع ُم٤م رأي٧ُم ذم هذا اعمقوقع يمت٤مب   "دومع إهي٤مم آوٓمراب قمـ آي اًمٙمت٤مب"ذًمؽ، وُِم

 .(8) ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ومٞمـف [ وىمقًمـف 2]اًمٌ٘مـرة: ﴾ُهـَدًى ًمِْٚمُٛمتَِّ٘مـلمَ ﴿ومٛمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن     

ِذَي ُأٟمِزَل ومِٞمِف اًمْ  ٚمٜم٤َّمِس﴾ ]اًمٌ٘مرة:﴿ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن اًمَّ ، ومجٕمؾ هداي٦م اًم٘مـرآن [885ُ٘مْرآُن ُهًدى ًمِّ

ذم أي٦م إومم ظم٤مص٦م سم٤معمت٘ملم، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس، واجلٛمع سمٞمـٜمٝمام أن اهلدايـ٦م ذم إومم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ُمـ اًم٘مرآن ومتامروا ومٞمٝم٤م طمتك ارشمٗمٕم٧م أصقاهتؿإذ ذيمروا آي٦م  ،ومجٚمًٜم٤م طمجرة ،ٟمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ أن =

َُمْٝماًل َي٤م ىَمْقِم، هِبََذا »وي٘مقل  ،يرُمٞمٝمؿ سم٤مًمؽماب ،ىمد امحر وضمٝمف ُمٖمْم٤ٌمً  ومخرج رؾمقل اهلل 

ٌَْٕمٍض، إِنَّ  هِبُِؿ اًْمُٙمُت٥َم سَمْٕمَْمَٝم٤م سمِ ٌْٚمُِٙمْؿ، سم٤ِمظْمتاَِلومِِٝمْؿ قَمغَم َأْٟمٌَِٞم٤مئِِٝمْؿ، َورَضْ ـْ ىَم َُُمُؿ ُِم ْٕ َٙم٧ِم ا
 اًْمُ٘مْرآَن ُأْهٚمِ

ُق سَمْٕمُْمُف سَمْٕمًْم٤م، وَماَم قَمَروْمتُْؿ ُِمٜمُْف، وَم٤مقْمَٛمُٚمقا سمِِف، َوَُم٤م ضَم  ُب سَمْٕمُْمُف سَمْٕمًْم٤م، سَمْؾ ُيَّمدِّ ْ َيٜمِْزْل ُيَٙمذِّ ِٝمْٚمُتْؿ ََل

وُه إمَِم قَم٤معمِِفِ   .«ُِمٜمُْف، وَمُردُّ

ٜمف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل  ًَّ ( 2/349)"ثػمشمٗمًػم اسمـ يم"ذم حت٘مٞم٘مف ًمـ  هذا احلدي٨م طمًـ، وىمد طم

 ومٚمٚمف احلٛمد.

سُمقَن يمَِت٤مَب اهللِ »وم٘م٤مل  وىمد ضم٤مء أهنؿ يم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن ذم اًم٘مدر، ومٖمْم٥م اًمٜمٌل  َُم٤م ًَمُٙمْؿ شَمْيِ

ٌَْٚمُٙمؿْ  ـْ يَم٤مَن ىَم َذا َهَٚمَؽ َُم ٌَْٕمٍض ؟ هِبَ ( واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ 2،878. رواه اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ )«سَمْٕمَْمُف سمِ

ٜمف اإلُم٤مم إًم٤ٌمِّن ضمدهقمـ  ،قمـ أسمٞمف ،قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م(، قمـ 85) ًّ  ، وهق طمًـ، وىمد طم

 ، واإلُم٤مم اًمقادقمل ذم اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. "ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف"ذم حت٘مٞم٘مف قمغم 

(، 81)ج "أوقاء اًمٌٞم٤من"ُمٓمٌقع ذم ضمزء، وهق ُمٓمٌقع وٛمـ شمٗمًػم  اًمِمٜم٘مٞمٓمل يمت٤مب  (8)

اًمًالم،  ًمٚمٕمز سمـ قمٌد "ومقائد ُمِمٙمؾ أي٤مت"وهٜم٤مك يمُت٥ٌم أظمرى ُأًمَِّٗم٧م ذم هذا اًم٤ٌمب، يمٙمت٤مب 

شمٗمًػم آي٤مت ُأؿمٙمٚم٧م قمغم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء "ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم، ويمت٤مب  "شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن"ويمت٤مب 

 "طمتك ٓ يقضمد ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم ومٞمٝم٤م اًم٘مقل اًمّمقاب سمؾ ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م هق ظمٓم٠م

 ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.

 وققمٝم٤م، واهلل اعمقومؼ.ومُٞمًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمٙمت٥م، وُيرضمع إًمٞمٝم٤م ٕمهٞمتٝم٤م، وطمالوة ُمق
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 هداي٦م اًمتقومٞمؼ وآٟمتٗم٤مع، واهلداي٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م هداي٦م اًمتٌٞملم واإلرؿم٤مد.

﴿إِٟمََّؽ َٓ هَتِْدي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–اًمرؾمقل  ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم :وٟمٔمػم ه٤مشملم أيتلم    

َـّ اهللَ
٧ٌَْم َوًَمٙمِ ٌَ ـْ َأطْم ـْ َيَِم٤مُء﴾ ]اًم٘مّمص: َُم ﴿َوإِٟمَّـَؽ ًَمَتْٝمـِدي إمَِم وىمقًمـف ومٞمـف  ،[56هَيِْدي َُم

اٍط ُُمًَتِ٘مٞمٍؿ﴾ ]اًمِمقرى:  ، وم٤مٕومم هداي٦م اًمتقومٞمؼ، واًمث٤مٟمٞم٦م هداي٦م اًمتٌٞملم.[52رِصَ

ُف َٓ إًَِمَف إَِّٓ ُهَق َواعْمَالِئَٙم٦ُم َوُأوًُمـق اًْمِٕمْٚمـِؿ ﴾ ﴿ؿَمِٝمَد اهللُشمٕم٤ممم  وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: ىمقًمف      َأٟمَّ

ـْ إًَِمٍف إَِّٓ اهللُ﴿[ وىمقًمف 88]آل قمٛمران: اَل شَمْدُع َُمـَع اهللَِّ ومَ ﴿وىمقًمف ، [62]آل قمٛمران: ﴾َوَُم٤م ُِم

ـْ وىمقًمف ﴿وَماَم َأهْمٜم٧َْم قَمٜمُْٝمْؿ آهِلَ ، [284اًمِمٕمراء:إهَِل٤ًم َآظَمَر﴾ ] ـْ ُدوِن اهللَِّ ُِمـ تِل َيْدقُمقَن ُِمـ ُتُٝمُؿ اًمَّ

 عَم٤َّم ضَم٤مَء َأُْمُر َرسمَِّؽ َوَُم٤م َزاُدوُهْؿ هَمػْمَ شَمْتٌِٞم٥ٍم﴾ ]هقد:
ٍ
ء [، ومٗمل أيتلم إوًمٞمـلم ٟمٗمـل 818َرْ

 إًمقهٞم٦م قمام ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم، وذم إظُمريلم إصم٤ٌمت إًمقهٞم٦م ًمٖمػمه.

٤مص٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ هل إًمقهٞم٦م احلؼ، وأن اعمثٌت٦م واجلٛمع سملم ذًمؽ: أن إًمقهٞم٦م اخل    

ـْ ُدوٟمِِف ُهَق  َذًمَِؽ سم٠َِمنَّ اهللًَمٖمػمه هل إًمقهٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ُهَق احْلَؼُّ َوَأنَّ َُم٤م َيْدقُمقَن ُِم

ُؾ َوَأنَّ اهللََّ ُهَق اًْمَٕمكِمُّ اًْمَٙمٌػِمُ 
٤ٌَمـمِ  [.62]احل٩م: ﴾اًْم

﴾ ]إقمراف: ﴿ىُمْؾ إِنَّ اهللَ وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم    
ِ
[ وىمقًمف 28َٓ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء

ْرَٟم٤مهَ  ُ٘مقا ومِٞمَٝم٤م وَمَحؼَّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًْمَ٘مْقُل وَمَدُمَّ ًَ ومِٞمَٝم٤م وَمَٗم ٤م شَمـْدُِمػًما﴾ ﴿َوإَِذا َأَرْدَٟم٤م َأْن هُنْٚمَِؽ ىَمْرَي٦ًم َأَُمْرَٟم٤م ُُمؽْمَ

ٕم٤ممم سم٤مًمٗمحِم٤مء وفم٤مهر اًمث٤مٟمٞم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم [، ومٗمل أي٦م إومم ٟمٗمل أن ي٠مُمر اهلل شم86]اإلهاء:

 ي٠مُمر سمام هق ومًؼ.

قمل، واهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٠مُمر ذقم٤ًم واجلٛمع سمٞمٜمٝمام: أن إُمر ذم أي٦م إومم هق إُمر اًمنم    

ـِ  سم٤مًمٗمحِم٤مء ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿إِنَّ اهللَ  ِذي اًْمُ٘مْرسَمـك َوَيٜمَْٝمـك قَمـ
ِ
ـ٤مِن َوإِيَتـ٤مء ًَ َيـ٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٕمـْدِل َواإِلطْم

ٌَْٖمِل﴾ ]اًمٜمحؾ:  َواعْمُٜمَْٙمِر َواًْم
ِ
[ وإُمر ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هق إُمر اًمٙمقِّن واهلل شمٕم٤ممم 91اًْمَٗمْحَِم٤مء

اَم َأُْمُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمْٞمًئ٤م َأْن َيُ٘مقَل ًَمُف  ي٠مُمر يمقٟم٤ًم سمام ؿم٤مء طم٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف طمٙمٛمتف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿إِٟمَّ
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ـْ وَمَٞمُٙمقُن﴾  [.82]يس: يُم

ـْ راَم زي٤م      دة أُمثٚم٦م ومٚمػمضمع إمم يمت٤مب اًمِمٜم٘مٞمٓمل اعمِم٤مر إًمٞمف آٟمٗم٤ًم.  وَُم

* * * * 
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() 
ؿ: سمٗمتح اًم٘م٤مف واًمًلم: اًمٞمٛملم، وهـق شم٠ميمٞمـد اًمٌمـء سمـذيمر ُمٕمٔمَّـؿ سمـ٤مًمقاو أو      ًَ اًمَ٘م

 .(8) إطمدى أظمقاهت٤م

 وأدواشمف صمالث:    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل يٛمٞمٜم٤ًم ٕن اًمٕمرب يم٤مٟمقا إذا خت٤مصٛمقا رضب  (8) ُؿ: سمٗمتح اًم٘م٤مف واًمًلم: وهق اًمٞمٛملم، وؾُمٛمِّ ًَ اًمَ٘م

  يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ يٛمٞمٜمف قمغم يٛملم ص٤مطمٌف.

ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ "( 3/388)"يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن"اٟمٔمر 

 ( عمحٛمقد قمٌد اًمرمحـ.   88-4/87)"اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م: اًم٘مًؿ، اًمٞمٛملم، احلٚمػ، يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ سم٠مدًمتف ذم اًمنمح.وًمف أؾمامء 

ىمقًمف )وهق شم٠ميمٞمد اًمٌمء سمذيمر ُمٕمٔمَّؿ(: ٓ صُحٚمػ سمٌمء إٓ وهق قمٔمٞمؿ، وم٤محلٚمػ ٓ يٙمقن إٓ 

 سمذيمر ُمٕمٔمَّؿ: هلذا ٓ جيقز اًم٘مًؿ واحلٚمػ إٓ سم٤مهلل ضمؾ وقمال.

ًمنمك إصٖمر: ٕن احلٚمػ ٓ يٙمقن إٓ ومٛمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل جمّرد طمٚمػ وم٢مٟمف يٙمقن واىمٕم٤ًم ذم ا

 سمٛمٕمٔمَّؿ.

وُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل ُمٕمٔمِّاًم ًمٚمٛمحٚمقف سمف يمتٕمٔمٞمؿ اهلل أو أؿمد وم٘مد وىمع ذم اًمنمك إيمؼم قمٞم٤مذًا 

 سم٤مهلل، يمام سمٞمٜم٤ّم ذًمؽ سم٠مدًمتف ذم اًمنمح.

 * أىمًؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أُمقر قمٔمٞمٛم٦م:

 -3 -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ–ؾمقل اًمر -4اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأٟمف طمؼ   -2اًمتقطمٞمد   -8

( 7-3ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص: "أىم٤ًمم اًم٘مرآن"طم٤مل اإلٟم٤ًمن. اٟمٔمر  -5اجلزاء واًمققمد واًمققمٞمد 

 .(2/473)"اإلشم٘م٤من"

 وهٜم٤مك ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مًؿ اهلل شمٕم٤ممم ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمنمح.

  ىمقًمف )سم٤مًمقاو أو سم٢مطمدى أظمقاهت٤م(:  أظمقات اًمقاو هل: اًم٤ٌمء واًمت٤مء.
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 َوإَْرِض إِٟمَّـُف ﴿اًمقاو، ُمثؾ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم     
ِ
ـاَمء ًَّ  ،[24]اًمـذاري٤مت: ﴾حَلَـٌؼ وَمـَقَربِّ اًم

 .(8)ر وصُحذف ُمٕمٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ وضمقسم٤ًم وٓ يٚمٞمٝم٤م إٓ اؾمٌؿ فم٤مه

ُؿ سمَِٞمْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمـ٦ِم﴾ واًم٤ٌمء، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      ًِ وجيـقز ُمٕمٝمـ٤م ذيمـر  ،[8]اًم٘مٞم٤مُمـ٦م:﴿َٓ ُأىْم

شمِـَؽ ٕهُْمـقِ إسمٚمـٞمس ﴿اًمٕم٤مُمؾ يمام ذم هذا اعمث٤مل، وجيقز طمذومف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمـ  َيٜمَُّٝمْؿ ىَمـ٤مَل وَمٌِِٕمزَّ

وجيقز أن يٚمٞمٝم٤م اؾمؿ فم٤مهر يمام ُمثَّٚمٜم٤م، وأن يٚمٞمٝم٤م وٛمػم يمـام ذم ىمقًمـؽ:  ،[56]ص: َأمْجَِٕملَم﴾

     .(2) اهلل ريب وسمف أطمٚمػ ًمٞمٜمٍمن اعم١مُمٜملم

وَن﴾ ]اًمٜمحـؾ:واًمت٤مء، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      َـّ قَمامَّ يُمٜمْـُتْؿ شَمْٗمـؽَمُ ٠َمًُم ًْ وصُحـذف  ،[56﴿شَم٤مهللَِّ ًَمُت

َـّ إن ؿمـ٤مء اهلل ُمٕمٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ وضمقسم٤مً  ، وٓ يٚمٞمٝم٤م إٓ اؾمؿ اهلل أو رب، ُمثؾ: شَمَربِّ اًمٙمٕم٦ٌم ٕطمج

(4).     

 ؾ اًم٤ًمسم٘م٦م.ثُ وإصؾ ذيمر اعُمْ٘مًؿ سمف، وهق يمثػم يمام ذم اعمُ     

 وىمد صحذف وطمده، ُمثؾ ىمقًمؽ: أطمٚمػ قمٚمٞمؽ ًمتجتٝمدّن.    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."اًم٤ٌمء"ًمٙمثرة اؾمتٕمامًمف: وإٓ إصؾ ذم طمروف اًم٘مًؿ  "اًمقاو"سمـ  ١مًمػ اعمسمدأ  (8)

ٓ يٚمٞمٝم٤م إٓ اؾمؿ فم٤مهر،  -2. "أىمًؿ"طمذف اًمٕم٤مُمؾ وضمقسم٤ًم، وهل ًمٗمظ  -8*ظمّم٤مئص اًمقاو: 

 وٓ جيقز أن يٚمٞمٝم٤م وٛمػم.

  اًم٤ٌمء هل إصؾ ذم اًم٘مًؿ، وهل أوؾمع أدوات اًم٘مًؿ. (2)

يٚمٞمٝم٤م اؾمؿ فم٤مهر، وجيقز أن يٚمٞمٝم٤م  -2  ضمقاز ذيمر اًمٕم٤مُمؾ وطمذومف. -8*ظمّم٤مئص اًم٤ٌمء: 

 وٛمػم.

 ٓ يٚمٞمٝم٤م إٓ اؾمؿ اهلل أو رّب. -2صُحذف ُمٕمٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ وضمقسم٤ًم.  -8ظمّم٤مئص اًمت٤مء:  (4)

َـّ إن ؿم٤مء اهلل(: هذه اًمٚمٖم٦م  سمؾ ُي٘م٤مل  "شمرّب "ؿم٤مذة، ومال ُي٘م٤مل  "شمرّب "ىمقًمف )شَمَربِّ اًمٙمٕم٦ٌم ٕطمج

 ويمٗمك. "شم٤مهلل"
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٠مَ وىمد صحذف ُمع اًمٕم٤مُمؾ، وهق يمثػم، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      ًْ ـِ اًمٜمَِّٕمـٞمِؿ﴾ ﴿صُمؿَّ ًَمُت َـّ َيْقَُمِئٍذ قَم ًُم

 [.8]اًمتٙم٤مصمر:

    ﴾ َـّ ٌَْٕمـُث ؿ قمٚمٞمف، وهق يمثػم، ُمثؾ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم ﴿ىُمـْؾ سَمـغَم َوَريبِّ ًَمُت ًَ  وإصؾ ذيمر اعُمْ٘م

 [.7]اًمتٖم٤مسمـ:

.8]ق: ﴾ق َواًمُ٘مْرآِن اعَمِجٞمدِ ﴿وىمد صُحذف ضمقازًا، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      َـّ  [ وشم٘مديره: ًَمُٞمْٝمٚمُٙم

 "اعمٖمٜمـل"اسمــ هِمـ٤مم ذم  فوضمقسم٤ًم إذا شم٘مّدُمف أو ايمتٜمٗمف ُم٤م ُيٖمٜمل قمٜمـف، ىم٤مًمـ وىمد صحذف    

 وُُمثِّؾ ًمف سمٜمحق: زيد ىم٤مئؿ واهلل. وزيد واهلل ىم٤مئؿ.

 وًمٚم٘مًؿ وم٤مئدشم٤من:    

 إطمدامه٤م: سمٞم٤من قمٔمٛم٦م اعُم٘مًؿ سمف.    

واًمث٤مٟمٞم٦م: سمٞم٤من أمهٞم٦م اعُم٘مًـؿ قمٚمٞمـف وإرادة شمقيمٞمـده، وًمـذا ٓ صحًــ إٓ ذم إطمـقال     

 ًمت٤مًمٞم٦م:ا

 إومم: أن يٙمقن اعُم٘مًؿ قمٚمٞمف ذا أمهٞم٦م.    

 اًمث٤مِّن: أن يٙمقن اعمخ٤مـم٥م ُمؽمددًا ذم ؿم٠مٟمف.    

 .(8) اًمث٤مًمث٦م: أن يٙمقن اعمخ٤مـم٥م ُُمٜمٙمِرًا ًمف    

* * * * 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(266)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)
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() 
 اًم٘مّمص واًم٘مص: ًمٖم٦م: شمتٌع إصمر.    

 .(8) وذم آصٓمالح: اإلظم٤ٌمر قمـ ىمْمٞم٦م ذات ُمراطمؾ يتٌع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً     

ـَ اهللِ وىمّمص اًم٘مرآن أصدق اًم٘مّمـص ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم     ـْ َأْصـَدُق ُِمـ طَمـِديًث٤م﴾  ﴿َوَُمـ

 وذًمؽ ًمتامم ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمقاىمع. :[87]اًمٜم٤ًمء:

ـَ اًْمَ٘مَّمِص سماَِم َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ وأطمًـ اًم٘مّمص ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم      ًَ ـُ َٟمُ٘مصُّ قَمَٚمْٞمَؽ َأطْم ﴿َٟمْح

ٓؿمتامهل٤م قمغم أقمغم درضم٤مت اًمٙمامل ذم اًمٌالهمـ٦م وضمـالل وذًمؽ [: 4]يقؾمػ: َهَذا اًمُ٘مْرآَن﴾

 اعمٕمٜمك.

ــ٤مِب﴾ وأٟمٗمــع اًم٘مّمــص ًم٘مقًمــف شمٕمــ٤ممم      ٌَ ٌة ُٕوزِم إًَْم ﴿ًَمَ٘مــْد يَمــ٤مَن ذِم ىَمَّمِّمــِٝمْؿ قِمــؼْمَ

 وذًمؽ ًم٘مقة شم٠مصمػمه٤م ذم إصالح اًم٘مٚمقب وإقمامل وإظمالق. :(8)[ 888]يقؾمػ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌّٕمتف. اًم٘مّمص واًم٘مص: (8)  ًمٖم٦م: شمتٌع إصمر، ُي٘م٤مل: ىمّمّم٧م أصمره، أي: شمت

٤م ىَمَّمًّم٤م﴾واًم٘مّمص: إصمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ا قَمغَم آصَم٤مِرمِهَ [، أي: رضمٕم٤م ي٘مّّم٤من 63]اًمٙمٝمػ: ﴿وَم٤مْرشَمدَّ

ٌَّٕم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم   ﴾﴿إِنَّ َهَذا هَلَُق اًْمَ٘مَّمُص احْلَؼُّ إصمر اًمذي ضم٤مء سمف. واًم٘مّمص يمذًمؽ: إظم٤ٌمر اعمتت

 [.  62]آل قمٛمران:

 )ُم٤مدة: ىمّمص(."خمت٤مر اًمّمح٤مح")ُم٤مدة: ىمّمص( "اعمٗمردات"اٟمٔمر 

 وذم آصٓمالح: اإلظم٤ٌمر قمـ ىمْمٞم٦م ذات ُمراطمؾ يتٌع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم.

، هذه ًمٞم٧ًم سم٘مّم٦م: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م ذات ُمراطمؾ يتٌع سمٕمْمٝم٤م  ًمق ىُمٚم٧َم: زيٌد ىم٤مئؿ، صمؿ ؾمٙم٧مَّ

، وم٠مىم٤مم ومٞمٝم٤م قمدة أي٤مم، صمؿ ُم٣م إمم سمٚمدة يمذا، وم٠مىم٤مم سمٕمْم٤ًم، ًمٙمـ ًمق ىُمٚم٧َم: ؾم٤مومر زيد إمم سمٚمدة يمذا

ومٞمٝم٤م، وسمٜمك ًمف سمٞمت٤ًم، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، واؾمتٛمرَّ طمتك ومتح اهلل قمٚمٞمف، وص٤مر قم٤معم٤ًم، ...اًمخ: ومٝمذه 

ذح أصقل ذم "ص٤مرت ىمّم٦م ٕهن٤م ذات ُمراطمؾ يتٌع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم. اٟمٔمر 

 (. 268)ص:"اًمتٗمًػم
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 وهل صمالصم٦م أىم٤ًمم:    

 ًمرؾمؾ وُم٤م ضمرى هلؿ ُمع اعم١مُمٜملم هبؿ واًمٙم٤مومريـ.ىمًؿ قمـ إٟمٌٞم٤مء وا    

وىمًؿ قمـ أومراد وـمقائػ ضمرى هلؿ ُم٤م ومٞمف قمـؼمة، ومٜم٘مٚمـف اهلل شمٕمـ٤ممم قمـٜمٝمؿ، يم٘مّمـ٦م     

ُمريؿ، وًم٘مامن، واًمذي ُمرَّ قمغم ىمري٦م وهل ظم٤موي٦م قمـغم قمروؿمـٝم٤م، وذي اًم٘مـرٟملم، وىمـ٤مرون، 

 وأصح٤مب اًمٙمٝمػ، وأصح٤مب اًمٗمٞمؾ، وأصح٤مب إظمدود، وهمػم ذًمؽ.

، يم٘مّمـ٦م همـزوة -صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–ؿ قمـ طمقادث وأىمقام ذم قمٝمد اًمٜمٌل وىمً    

سمدر، وأطمد، وإطمزاب، وسمٜمل ىمرئم٦م، وسمٜمل اًمٜمَّْمػم، وزيد سمــ طم٤مرصمـ٦م، وأيب هلـ٥م، وهمـػم 

 ذًمؽ.

 وًمٚم٘مّمص ذم اًم٘مرآن طِمَٙمٌؿ يمثػمة قمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م:    

ـَ سمٞم٤من طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام شمْمٛمٜمتف هذه اًم٘مّمص، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -8     ﴿َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَءُهْؿ ُِم

ـِ اًمٜمُُّذُر﴾  َُم٤م ومِٞمِف ُُمْزَدضَمٌر * طِمْٙمَٛم٦ٌم سَم٤مًمَِٖم٦ٌم وَماَم شُمْٖم
ِ
٤ٌَمء  .(2) [5-3]اًم٘مٛمر: إَْٟم

﴿َوَُمـ٤م فَمَٚمْٛمٜمَـ٤مُهْؿ سمٞم٤من قمدًمف شمٕم٤ممم سمٕم٘مقسم٦م اعمٙمذسملم، ًم٘مقًمف شمٕمـ٤ممم قمــ اعمٙمـذسملم  -2    

ُٝمْؿ وَماَم َأهْمٜم٧َْم قَمٜمْٝمُ  ًَ ـْ فَمَٚمُٛمقا َأْٟمُٗم
ـْ ُدوِن اهللَِوًَمٙمِ تِل َيْدقُمقَن ُِم  عَم٤َّم ضَم٤مَء َأُْمـُر  ْؿ آهِلَُتُٝمُؿ اًمَّ

ٍ
ء ـْ َرْ ُِم

 [.818]هقد: َرسمَِّؽ﴾

ـَحٍر * سمٞم٤من ومْمٚمف شمٕم٤ممم سمٛمثقسم٦م اعم١مُمٜملم، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -4     ًَ ْٞمٜمَـ٤مُهْؿ سمِ ﴿إَِّٓ آَل ًُمقٍط َٟمجَّ

ـْ ؿَمَٙمَر﴾ ـْ قِمٜمِْدَٟم٤م يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي َُم  [.45-43٘مٛمر:]اًم ٟمِْٕمَٛم٦ًم ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/812)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اٟمٔمر  (8) =

 (.883-87/884)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن" اٟمٔمر (2)
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أص٤مسمف ُمـ اعمٙمـذسملم ًمـف، ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم قماّم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–شمًٚمٞم٦م اًمٜمٌل  -3    

سُمِر َوسم٤ِمًْمٙمَِتـ ٌَٞمِّٜمَـ٤مِت َوسمِـ٤مًمزُّ ْؿ ُرؾُمـُٚمُٝمْؿ سم٤ِمًْم ٌْٚمِِٝمْؿ ضَم٤مَءهْتُ ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي َب اًمَّ سُمقَك وَمَ٘مْد يَمذَّ ٤مِب ﴿َوإِْن ُيَٙمذِّ

ِذي  [.26-25ـَ يَمَٗمُروا وَمَٙمْٞمَػ يَم٤مَن َٟمٙمِػِم﴾ ]وم٤مـمر:اعْمُٜمػِِم * صُمؿَّ َأظَمْذُت اًمَّ

شمرهمٞم٥م اعم١مُمٜملم ذم اإليامن سم٤مًمث٤ٌمت قمٚمٞمف وآزدي٤مد ُمٜمف إذ قمٚمٛمقا ٟمجـ٤مة اعمـ١مُمٜملم  -5    

ـَ اًْمَٖمؿِّ َويَمَذًمَِؽ  ْٞمٜم٤َمُه ُِم ٌْٜم٤َم ًَمُف َوَٟمجَّ ـْ ُأُِمروا سم٤مجلٝم٤مد، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿وَم٤مؾْمَتَج اًم٤ًمسم٘ملم، واٟمتّم٤مر َُم

ٌْٚمَِؽ ُرؾُماًل إمَِم ىَمْقُِمِٝمْؿ وَمَج٤مُءوُهْؿ ١88ْمُِمٜملَِم﴾ ]إٟمٌٞم٤مء:ُٟمٜمِْجل اعمُْ  ـْ ىَم [ وىمقًمف ﴿َوًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٟمٍْمُ اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾ ]اًمروم: ـَ َأضْمَرُُمقا َويَم٤مَن طَم٘م  ِذي ـَ اًمَّ ٌَٞمِّٜم٤َمِت وَم٤مْٟمَتَ٘مْٛمٜم٤َم ُِم  [.37سم٤ِمًْم

ـػُموا ذِم رار ذم يمٗمـرهؿ، ًم٘مقًمـحتذير اًمٙم٤مومريـ ُمــ آؾمـتٛم -6     ًِ ف شمٕمـ٤ممم ﴿َأوَمَٚمـْؿ َي

ـَ َأُْمَث٤مهُلَـ ـَر اهللَُّ قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ َوًمِْٚمَٙمـ٤مومِِري ٌْٚمِِٝمْؿ َدُمَّ ـْ ىَمـ ـَ ُِمـ ِذي ٦ٌَُم اًمَّ ٤م﴾ إَْرِض وَمَٞمٜمُْٔمُروا يَمْٞمَػ يَم٤مَن قَم٤مىِم

 .[81]حمٛمد:

٤مسم٘م٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م : وم٢من أظم٤ٌمر إُمؿ اًمً-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–إصم٤ٌمت رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل  -7    

 اًْمَٖمْٞم٥ِم ُٟمقطِمٞمَٝمآ إًَِمْٞمَؽ َُم٤م يُمٜم٧َم شَمْٕمَٚمُٛمَٝمآ َأٟم٧َم َوَٓ ﴿إٓ اهلل قمز وضمؾ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 
ِ
ٌَآء ـْ َأْٟم شمِْٚمَؽ ُِم

ٌِْؾ َهـََذا ٌْٚمُِٙمْؿ ىَمْقِم ُٟمقٍح َوقَمـ٤مٍد  وىمقًمف ،[39]هقد:  ﴾ىَمْقُُمَؽ ُِمـ ىَم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ٠ٌَُم اًمَّ ﴿َأََلْ َي٠ْمشمُِٙمْؿ َٟم

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ َٓ َيْٕمَٚمُٛمُٝمْؿ إَِّٓ اهللَُوصَمُٛمق ـَ ُِم ِذي  .(8)[ 9]إسمراهٞمؿ:﴾ َد َواًمَّ

* * * * 
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 وىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦ًم يمثػمًة ذم اًمنمح، وهلل احلٛمد. (8)
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() 
ُمـ اًم٘مّمص اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ٤م ٓ يـ٠ميت إٓ ُمـرة واطمـدة، ُمثـؾ ىمّمـ٦م ًم٘مـامن، وأصـح٤مب     

اًمٙمٝمػ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت ُمتٙمررًا طم٥ًم ُم٤م شمدقمق إًمٞمف احل٤مضم٦م، وشم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م، وٓ يٙمـقن 

ة، وذيمـر سمٕمـض هذ ا اعمتٙمرر قمغم وضمف واطمد سمؾ خيتٚمػ ذم اًمٓمقل واًمِ٘مٍَم، واًمٚمِّـلم واًمِمـدَّ

 ضمقاٟم٥م اًم٘مّم٦م ذم ُمقوع دون آظمر، وُمـ احلٙمٛم٦م ذم هذا اًمتٙمرار:

 سمٞم٤من أمهٞم٦م شمٚمؽ اًم٘مّم٦م: ٕن شمٙمراره٤م يدل قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م. -8    

 شمقيمٞمد شمٚمؽ اًم٘مّم٦م ًمتثٌٞم٧م ىمٚمقب اًمٜم٤مس. -2    

ُمـ وطم٤مل اعمخ٤مـمٌلم هب٤م، وهلذا دمد اإلجي٤مز واًمِمدة هم٤مًم٤ًٌم ومٞمام أشمك ُمــ ُمراقم٤مة اًمز -4    

 اًم٘مّمص ذم اًمًقر اعمٙمٞم٦م، واًمٕمٙمس ومٞمام أشمك ذم اًمًقر اعمدٟمٞم٦م.

سمٞم٤من سمالهم٦م اًم٘مرآن ذم فمٝمقر هذه اًم٘مّمص قمغم هذا اًمقضمف وذاك اًمقضمف قمـغم ُمـ٤م  -3    

 شم٘متْمٞمف احل٤مل.

مم، طمٞم٨م شم٠ميت هـذه اًم٘مّمـص ُمتٜمققمـ٦م فمٝمقر صدق اًم٘مرآن وأٟمف ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤م -5    

 .(8) سمدون شمٜم٤مىمض

* * * * 
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 ُيراضمع ذطمٜم٤م هلذه اًمرؾم٤مًم٦م. (8)
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() 
أو  -وهـق إيمثـر–اإلهائٞمٚمٞم٤مت: إظم٤ٌمر اعمٜم٘مقًم٦م قمـ سمٜمل إهائٞمـؾ ُمــ اًمٞمٝمـقد     

 .(8)اًمٜمّم٤مرى 

 وشمٜم٘مًؿ هذه إظم٤ٌمر إمم صمالصم٦م أٟمقاع:    

ه اإلؾمالم وؿمٝمد سمّمدىمف ومٝمق طمؼ.      إول: ُم٤م أىمرَّ

ىمـ٤مل: ضمـ٤مء طمـؼم ُمــ  ـ اسمــ ُمًـٕمقد ، قمـ(2) ُمث٤مًمف: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه    

وم٘مـ٤مل: يـ٤م حمٛمـد إٟمـ٤م ٟمجـد أن اهلل جيٕمـؾ  -صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ-إطم٤ٌمر إمم رؾمقل اهلل 

اًمًاموات قمغم إصٌع، وإرولم قمغم إصٌع، واًمِمـجر قمـغم إصـٌع، واعمـ٤مء واًمثـرى قمـغم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلهائٞمٚمٞم٤مت مجٌع، ُمٗمرده٤م: إهائٞمٚمٞم٦م.ًمٗمظ  (8)

 ٟم٦ًٌم إمم سمٜمل إهائٞمؾ: وهل إظم٤ٌمر اعمٜم٘مقًم٦م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ.

 م.وإهائٞمؾ: هق ٟمٌل اهلل يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًال

 واإلهائٞمٚمٞمقن ُيٜمًٌقن إمم يٕم٘مقب، وهؿ سمٜمق يٕم٘مقب وُمـ شمٜم٤مؾمؾ ُمٜمٝمؿ ومٞمام سمٕمد.

 وىمد همٚم٧ٌم هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمغم اًمٞمٝمقد، وُذيمروا يمثػمًا ذم اًم٘مرآن،  يمام ذيمرٟم٤م سمٕمض أي٤مت ذم اًمنمح.

أو اًمٜمّم٤مرى(: أىمقل: اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل يٕمٜمل هب٤م أهؾ  -وهق إيمثر–ىمقل اعم١مًمػ )ُمـ اًمٞمٝمقد 

ػم واحلدي٨م: ُم٤م هق أوؾمع وأؿمٛمؾ مم٤م ُٟم٘مؾ قمـ اًمٞمٝمقد، ومٞمٕمٜمقن هب٤م ُم٤م يٕمّؿ ُمـ إظم٤ٌمر اًمتٗمً

اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م وهمػمه٤م. وإٟمام أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت ُمـ سم٤مب اًمتٖمٚمٞم٥م ًمٚمج٤مٟم٥م 

 اًمٞمٝمقدي قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٍماِّن.

 اًمنمح. وهُمٚم٥ِّم اجل٤مٟم٥م اًمٞمٝمقدي قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٍماِّن وهمػمه ُٕمقر ذيمرٟم٤مه٤م ذم

-8/79عمحٛمد أمحد قمٞمًك ) "ُمقؾمققم٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت واعمقوققم٤مت ذم يمت٥م اًمتٗمًػم"اٟمٔمر 

 "أؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ذم اًمتٗمًػم"( 866-8/865ًمٚمديمتقر اًمذهٌل ) "اًمتٗمًػم واعمٗمنون"( 81

 (.428ًمٚمِمٞمخ أيب قمٛمرو )ص: "ىمالئد اجلقهر واًمتٞمج٤من"( 868-8/861ًمٚمديمتقر ـم٤مهر)

 (.2786سمرىمؿ ) ( وُمًٚمؿ3888اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)
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صـغم اهلل قمٚمٞمـف -أٟمـ٤م اعمٚمـؽ، ومْمـحؽ اًمٜمٌـل  إصٌع، وؾم٤مئر اخلالئؼ قمغم إصـٌع، ومٞم٘مـقل:

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-طمتك سمدت ٟمقاضمذه، شمّمدي٘م٤ًم ًم٘مقل احلؼم، صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل  -وؾمٚمؿ

٤مٌت سمَِٞمِٛمٞم» امَواُت َُمْٓمِقيَّ ًَّ ٌَْْمُتُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َواًم ٜمِـِف ﴿َوَُم٤م ىَمَدُروا اهللََّ طَمؼَّ ىَمْدِرِه َوإَْرُض مَجِٞمًٕم٤م ىَم

ٌَْح٤م يُمقَن﴾ ]اًمزُمر:ؾُم  .(8)[« 67َٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم قَمامَّ ُينْمِ

 .(2)اًمث٤مِّن: ُم٤م أٟمٙمره اإلؾمالم وؿمٝمد سمٙمذسمف ومٝمق سم٤مـمؾ     

ىم٤مل: يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد شم٘مـقل: إذا ضم٤مُمٕمٝمـ٤م  قمـ ضم٤مسمر  ،(4) ُمث٤مًمف: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري    

ـْ ورائٝم٤م ضم٤مء اًمقًمد أطمقل. ومٜمزًم٧م  ٤مُؤيُمْؿ طَمـْرٌث ًَمُٙمـْؿ وَمـ٠ْمشُمقا طَمـرْ ُِم ًَ
صَمُٙمْؿ َأٟمَّـك ؿِمـْئُتْؿ﴾ ﴿ٟمِ

 .[224]اًمٌ٘مرة:

 ،(8)عمـ٤م رواه اًمٌخـ٤مري  ،(3)اًمث٤مًم٨م: ُم٤م َل ي٘مّره اإلؾمالم وَل يٜمٙمره ومٞمج٥م اًمتقىمػ ومٞمف     

وهن٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  قمـ أيب هريرة  ىم٤مل: يم٤من أهؾ اًمٙمت٤مب ي٘مرءون اًمتقراة سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م، ويٗمنِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائِيَل َوََل َحَرَج  ،َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَية  » ي٘مقل اًمٜمٌل  ذم هذا اًمٜمقع (8) ُثوا َعْن َبنِي إِْْسَ َوَمْن  ،َوَحدِّ

ْأ َمْؼَعَدُه ِمْن النَّارِ  ا َفْلَيَتَبوَّ د  (، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 4368رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) «َكَذَب َعََلَّ ُمَتَعمِّ

  .سمـ اًمٕم٤مص 

 (.8/7)"اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"اٟمٔمر  (2)

 (.8345( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3528اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)

  هذا اًمٜمقع قمغم رضسملم: (3)

اًميب إول: ُمًٙمقت قمٜمف، وًمٞمس ذم ذقمٜم٤م ُم٤م ي١مّيده، وٓ ُم٤م يٜم٘مْمف: وًمٙمٜمف أىمرب إمم 

اخلراوم٦م واًمٙمذب، وحتٞمٚمف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م، وشمٜمٙمره إومٝم٤مم اًمّمحٞمح٦م: ومٝمذا ٓ جيقز اًمتحدث 

 = .سمف
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 َٓ وَ  ٤مِب َتـاًمٙمِ  َؾ ْهـقا أَ ىمُ دِّ َّمـ شمُ َٓ » -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–ٕهؾ اإلؾمالم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ِذي ُأْٟمِزَل إِ وىمقًمقا ﴿آَُمٜم٤َّم سم٤ِم«  ؿقهُ سمُ ذِّ ٙمَ شمُ  [. وًمٙمــ 36اًمٕمٜمٙمٌـقت:أي٦م ] ﴾َوُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمؿْ  ًَمْٞمٜم٤َمًمَّ

سَمٚمُِّٖمقا » -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–ًم٘مقل اًمٜمٌل  :(2)اًمتحّدث هبذا اًمٜمقع ضم٤مئز إذا َل خيش حمذور 

َٓ طَمَرَج  ،٦مً قَمٜمِّل َوًَمْق آيَ  اِئٞمَؾ َو ـْ سَمٜمِل إِْهَ صُمقا قَم ْأ َُمْ٘مَٕمـَدُه  ،َوطَمدِّ ٌَـقَّ ًدا وَمْٚمَٞمَت ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ ُُمَتَٕمٛمِّ َوَُم

ـْ اًمٜم٤َّمرِ   .(4) رواه اًمٌخ٤مري« ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًميب اًمث٤مِّن: ُمًٙمقت قمٜمف: ًمٙمـ اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م ٓ حتٞمٚمف، وٓ شمًتٌٕمده، وٓ يٖمٚم٥م قمغم  =

اًمٔمٜمقن يمذسمف، ومٝمذا جي٥م اًمتقىمػ ذم ُمثٚمف، ومال صُحٙمؿ قمٚمٞمف سمّمدق وٓ يمذب. وقمٚمٞمف يتٜمّزل 

 اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ.  طمدي٨م أيب هريرة 

 (.8/283)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر 

 (.3385اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

اًمٜمقع يٕمٜمل اًميب اًمث٤مِّن ُمـ هذا اًمٜمقع، واًمذي ئمٝمر أٟمف يتقىمػ ذم اًمتحدي٨م  هبذااًمتحدث  (2)

 (.8/84وراضمع حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم اًمقادقمل ًمتٗمًػم اسمـ يمثػم ) سمف، يمام شمقىمٗمٜم٤م ذم ىمٌقًمف، واهلل أقمٚمؿ.

  .( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 4368)سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه  (4)

ُم٤م ضم٤مء ذم ذقمٜم٤م ؾمقاء يم٤من ذم اًم٘مرآن أو ذم اًمًٜم٦م،  إمم هذه إٟمقاع ٟمققم٤ًم راسمٕم٤ًم، وهق:أوػ  

٥م ومٞمف وذيمره.  ومٝمق ُيٕمتؼم ذقم٤ًم ًمٜم٤م: ٕن ذقمٜم٤م طم٨مَّ قمٚمٞمف، وأُمر سمف، ورهمَّ

 ُمع سمٜمل إهائٞمؾ. -قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم–أُم٤م ذم اًم٘مرآن: ومٙم٘مّم٦م ُمقؾمك وقمٞمًك 

ذم صحٞمح  ، ذم ىمّم٦م إسمرص وإىمرع وإقمٛمك،وأُم٤م ذم اًمًٜم٦م: ومٙمحدي٨م أيب هريرة 

  (، وهمػمه٤م.2963( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4363اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

اىمتْم٤مء اًمٍماط "( 319-84/317( )283-8/284( )6/619)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر 

 "ق"قمٜمد ؾمقرة  "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"( 7-8/6)"اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"( 874-872)ص:"اعمًت٘مٞمؿ

ًمٚمٜمجدي  "ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم"( 289-286ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص: "ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"

 =اًمتٗمًػم "( 4221426ًمٚمِمٞمخ أيب قمٛمرو )ص: "ىمالئد اجلقهر واًمتٞمج٤من"( 883-884)ص:
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وهم٤مًم٥م ُم٤م ُيروى قمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ًمـٞمس سمـذي وم٤مئـدة ذم اًمـّديـ يمتٕمٞمـلم ًَمـْقن يمٚمـ٥م     

 .(8)أصح٤مب اًمٙمٝمػ وٟمحقه 

ال أهؾ اًمٙمت٤مب قمـ رء ُمـ أُمقر اًمّديـ وم٢مٟمف طمرام، عمـ٤م رواه اإلُمـ٤مم أمحـد وأُم٤م ؾم١م    

ٓ شمًـ٠مًمقا » -صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ–ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ،(2)

أهؾ اًمٙمت٤مب قمـ رء، وم٢مهنؿ ًمـ هيدويمؿ وىمد وٚمقا، وم٢مٟمٙمؿ إُم٤م شمّمدىمقا سم٤ٌمـمؾ أو شمٙمـذسمقا 

 «.أفمٝمريمؿ ُم٤م طمؾَّ ًمف إٓ أن يتٌٕمٜمل سمحؼ، وإٟمف ًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤ًَّم سملم

أٟمف ىم٤مل: ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم يمٞمـػ  قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  ،(4)وروى اًمٌخ٤مري     

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ–شم٠ًمًمقن أهؾ اًمٙمت٤مب قمـ رء ويمت٤مسمٙمؿ اًمذي أٟمزل اهلل قمغم ٟمٌٞمٙمؿ 

سمدًمقا ُمـ يمت٤مب اهلل أطمدث إظم٤ٌمر سم٤مهلل حَمَْْم٤ًم َل يِم٥م، وىمد طمدصمٙمؿ اهلل أن أهؾ اًمٙمت٤مب ىمد 

وا ويمتٌقا سم٠ميدهيؿ، وىم٤مًمقا: هق ُمـ قمٜمد اهلل، ًمٞمِمؽموا سمذًمؽ صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞماًل. أو ٓ يٜمٝم٤ميمؿ ُم٤م  وهمػمَّ

ضم٤مءيمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ قمـ ُم٠ًمًمتٝمؿ، ومال واهلل ُم٤م رأيٜم٤م رضمـاًل ُمـٜمٝمؿ يًـ٠مًمٙمؿ قمــ اًمـذي أٟمـزل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ذم "( 815-8/813)"ُمقؾمققم٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت"( 881-8/879)"واعمٗمنون =

 (.865-8/862)"اًمتٗمًػم

 (.289)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)

داِّن، وهق ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىمد شمٖمػمَّ ذم وذم ؾمٜمده: جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد اهلٛم (،4/487)"اعمًٜمد"ذم  (2)

( وهق: 85414(، وشم٤مسمٕمف: ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلُٕمٗمل، قمٜمد أمحد )6521)"اًمت٘مري٥م"آظمر قمٛمره.  

(، ًمٙمـ احلدي٨م طمًـ ًمف ؿمقاهد شم٘مقي اًمٓمريؼ إومم، 886)"اًمت٘مري٥م"وٕمٞمػ، راوميض. 

  .(84/318)"اًمٗمتح"واهلل أقمٚمؿ. اٟمٔمر 

 (. 7522و) (7464( و)2685رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)
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  (8)إًمٞمٙمؿ. 

* * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إٟمام هق ذم ؾم١ماهلؿ قماّم ٓ ٟمّص ومٞمف: ٕن ذقمٜم٤م ُمٙمتٍػ سمٜمٗمًف...هذا اًمٜمٝمل  (8)

اإلمج٤مع قمغم حتريؿ ذًمؽ ذم يمت٤مسمف  وىمد ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (، 84/318)"اًمٗمتح"

 (.874-872)ص:"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"

ٌْٚمَِؽ ﴿وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم ذِم ؿَمؽٍّ مِم٤َّم َأْٟمَزًْمٜمَ  *وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ ىَم ـَ َيْ٘مَرُءوَن اًْمٙمَِت٤مَب ُِم ِذي ٤م إًَِمْٞمَؽ وَم٤مؾْم٠َمِل اًمَّ

﴾ ]يقٟمس: ـَ ي ـَ اعمُْْٛمؽَمِ َـّ ُِم ـْ َرسمَِّؽ وَماَل شَمُٙمقَٟم ٚمٞمس هذا ؾم١مال اؾمتٕمالم: [، وم93ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءَك احْلَؼُّ ُِم

اًمٜمٌل  إن يمٜم٧م ذم ؿمؽ َل شمرد، -أقمٜمل اًمنمـمٞم٦م–وًمٙمٜمف ؾم١مال إصم٤ٌمت عم٤م ٟمزل، صمؿ إن هذه اًم٘مْمٞم٦م 

 .(298)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم" . َل يِمؽ وَل ي٠ًمًمف 

 هؾ ؾم١ماهلؿ قمـ إظم٤ٌمر اعمّمدىم٦م ًمنمقمٜم٤م ضم٤مئز؟ ُم٠ًمًم٦م:*

 .(، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ84/318)"ومتح اًم٤ٌمري"اجلقاب: ٟمٕمؿ ضم٤مئز، يمام ذم 
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() 
 ظمتٚمٗم٧م ُمقاىمػ اًمٕمٚمامء وٓ ؾمٞمام اعمٗمنون ُمـ هذه اإلهائٞمٚمٞم٤مت قمغم صمالصم٦م أٟمح٤مء:ا    

ومٛمٜمٝمؿ َُمـ أيمثر ُمٜمٝم٤م ُم٘مروٟم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م، ورأى أٟمـف سمـذيمر أؾمـ٤مٟمٞمده٤م ظمـرج ُمــ  -أ    

 قمٝمدهت٤م، ُمثؾ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي.

ده٤م ُمـ إؾم٤مٟمٞمد هم٤مًمٌـ٤ًم، ومٙمـ٤من طم٤مـمـ٥م ًمْٞمـؾ، ُمثـؾ  -ب     ـْ أيمثر ُمٜمٝم٤م وضمرَّ وُمٜمٝمؿ َُم

: اًمذي ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ  ٌََٖمقيِّ : إٟمف خمتٍم ُمــ اًمّثٕمٚمٌـل، ًمٙمٜمّـف "شمٗمًػمه"اًم

ص٤مٟمف قمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م وأراء اعمٌتدقم٦م. وىم٤مل قمـ اًمثٕمٚمٌل: إٟمف طم٤مـم٥م ًمٞمـؾ يٜم٘مـؾ 

 ُم٤م وضمد ذم يمت٥م اًمتٗمًػم ُمـ صحٞمح ووٕمٞمػ وُمقوقع.

٥م اًمٌٕمض  -ج     ـْ ذيمر يمثػمًا ُمٜمٝم٤م وشمٕم٘مَّ مم٤م ذيمره سم٤مًمتْمٕمٞمػ أو اإلٟمٙم٤مر، ُمثؾ وُمٜمٝمؿ َُم

 اسمـ يمثػم.

وُمٜمٝمؿ ُمـ سم٤مًمغ ذم رده٤م وَل يذيمر ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم جيٕمٚمف شمٗمًػمًا ًمٚم٘مرآن، يمٛمحٛمد رؿمٞمد  -د    

 .(8)٤م رو

* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذم اًمنمح يمؾَّ ذًمؽ، ُمع اًمٙمالم قمغم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم اعمٜمت٘مدة، ومٚمػمضمع إًمٞمف. سمٞمَّٜم٤م (8)

ـَ ذم ُمٜمٝمجف، وقمٚمٞمف ُمآظمذ يمٌػمة، وىمد ردَّ قمٚمٞمف اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل، شمٜمٌٞمف:  حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ـُمِٕم

حر، وسمٞم٤من سُمْٕمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م قمـ "ذم يمت٤مسمف  ًِّ ردود أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم طمدي٨م اًم

 ، ومٚمػُمضمع إًمٞمف."اًمًٚمٗمٞم٦م
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() 
ٛمقر وهق اهلزال ًم٘مّٚم٦م طمروومف، أو ُمـ اإلوامر وهـق اإلظمٗمـ٤مء      اًمْمٛمػم: ًمٖم٦م: ُمـ اًمْمُّ

 ًمٙمثرة اؾمتت٤مره.

ذم آصٓمالح: ُم٤م يُمٜمل سمف قمـ اًمٔم٤مهر اظمتّم٤مرًا، وىمٞمؾ: ُم٤م دل قمغم طمْمقر أو همٞم٦ٌم و    

 .(8) ٓ ُمـ ُم٤مدهتام

 وم٤مًمدال قمغم احلْمقر ٟمققم٤من:    

ُض َأُْمِري إمَِم اهللِ      .(2)[ 33﴾ ]هم٤مومر:أطمدمه٤م: ُم٤م ُووع ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ُمثؾ ﴿َوُأوَمقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٛمقر وهق اهلزال ًم٘مّٚم٦م طمروومف، أو ُمـ اإلوامر و (8) هق اإلظمٗم٤مء ًمٙمثرة اًمْمٛمػم: ًمٖم٦م: ُمـ اًمْمُّ

 اؾمتت٤مره: ويمالمه٤م صحٞمح.

وذم آصٓمالح: ُم٤م يُمٜمل سمف قمـ اًمٔم٤مهر اظمتّم٤مرًا، وىمٞمؾ: ُم٤م دل قمغم طمْمقر أو همٞم٦ٌم ٓ ُمـ 

 ُم٤مدهتام.

ومف اًمٜمْحقيُّقن: سمام ٓ يدل قمغم اعمراد ُمٜمف إٓ سم٘مريٜم٦م شمٙمٚمٍُّؿ أو ظمٓم٤مب أو همٞم٦ٌم.  وىمد قمرَّ

: ُم٤م ضم٤مء يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٔم٤مهر اظمتّم٤مرًا، وم٢مذا ىمٚم٧م: وىمقًمف )ُم٤م يُمٜمل سمف قمـ اًمٔم٤مهر اظمتّم٤مرًا(: أي

 ومٝمل ٟم٤مسم٧م قمـ قمٛمرو، اظمتّم٤مرًا. "سمف"قمٛمرو رضسمف ذو سمٓمـ 

ىمقًمف )وىمٞمؾ: ُم٤م دل قمغم طمْمقر أو همٞم٦ٌم ٓ ُمـ ُم٤مدهتام(: هذا شمٗمًػم اسمـ ُم٤مًمؽ ذم إًمٗمٞم٦م طمٞم٨م 

 ىم٤مل:

ٛمػمِ   ومام  ًمذي  هَمٞم٦ٌٍم  أو  طمْمقِر     يَم٠َمٟم٧َم  َوْهَق  ؾَمؿِّ  سم٤مًمْمَّ

إٟمف وٛمػم: ٕن دًٓم٦م  "هم٤مب"إٟمف وٛمػم، وٓ  "طمي"ف )ُمـ ُم٤مدهتام(: يٕمٜمل ٓ ٟم٘مقل وىمقًم

ذح أصقل ذم "اٟمٔمر   طمي قمغم احلْمقر ُمـ اعم٤مدة، ودًٓم٦م هم٤مب قمغم اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ اعم٤مدة أيْم٤ًم.

 .(293)ص:"اًمتٗمًػم

 وٛمػم قم٤مئٌد إمم اعمتٙمٚمؿ احل٤مرض. ﴿َأُْمِري﴾ذم ىمقًمف  "اًمٞم٤مء"ًمْمٛمػم هق ا (2)
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ـَ َأٟمْ  اًمث٤مِّن: ُم٤م ووع ًمٚمٛمخ٤مـم٥م ُمثؾ     ِذي اَط اًمَّ  .(8)[ 7]اًمٗم٤محت٦م: َٕمْٛم٧َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ﴾﴿رِصَ

 يمتٗم٤مًء سمدًٓم٦م احلْمقر قمٜمف.ا (2)وهذان ٓ صحت٤مضم٤من إمم ُمرضمع     

 واًمدال قمغم اًمٖم٤مئ٥م: ُم٤م ُووع ًمٚمٖم٤مئ٥م، وٓ سمد ًمف ُمـ ُمرضمع يٕمقد قمٚمٞمف.    

٦ًٌَم ، ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمف ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك      وإصؾ ذم اعمرضمع أن يٙمقن ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اًمْمٛمػم ًمٗمٔم٤ًم وُرشْم

فُ ُمثؾ ﴿ ،(4)  .(3) [35]هقد: ﴾َوَٟم٤مَدَى ُٟمقٌح َرسمَّ

 وىمد يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمـ ُم٤مدة اًمٗمٕمؾ اًمًـ٤مسمؼ، ُمثـؾ ﴿اقْمـِدًُمقا ُهـَق َأىْمـَرُب ًمِٚمتَّْ٘مـَقى﴾    

 .(5)[ 8]اعم٤مئدة:

ُف﴾ ]اًمٌ٘مرة:      .(6)[ 823وىمد يًٌؼ ًمٗمٔم٤ًم ٓ رشم٦ٌم، ُمثؾ ﴿َوإِِذ اسْمَتغَم إسِْمَراِهٞمَؿ َرسمُّ

     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .﴿َأْٟمَٕمْٛم٧َم﴾ذم ىمقًمف  "ت٤مءاًم"ًمْمٛمػم هق ا (8)

    ًمْمٛمػم.أي: ا (2)

٤م سم٤مًمٚمٗمظ أو اعمٕمٜمك. (4) شم٦ٌم، واعمٓم٤مسم٘م٦م: إُمَّ ٤م سم٤مًمٚمٗمظ أو اًمرُّ  اًمًٌؼ: إُمَّ

قم٤مئدة إمم ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة  ُف﴾َرسمَّ ﴿ذم ىمقًمف  "اهل٤مء"[، 35]هقد: ُف﴾َرسمَّ ﴿َوَٟم٤مَدَى ُٟمقٌح ُمثؾ  (3)

ٌم قمغم  ، وؾم٤مسمٌؼ "اهل٤مء"واًمًالم، وٟمقح: ؾم٤مسمؼ ًمٗمٔم٤ًم قمغم اًمْمٛمػم  رشم٦ًٌم ٕٟمف وم٤مقمؾ، واًمٗم٤مقمؾ ُُم٘مدَّ

 اعمٗمٕمقل، ومٝمق ُم٘مّدم ذم اًمّرشم٦ٌم.

[، ُم٤مدة اًمٗمٕمؾ هٜم٤م، هل: اًمٕمدل، ُمـ ىمقًمف 8]اعم٤مئدة: ﴿اقْمِدًُمقا ُهَق َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى﴾ُمثؾ  (5)

 . ﴾ُهقَ ﴿، واًمْمٛمػم ىمقًمف ﴿اقْمِدًُمقا﴾

ؾمٌؼ ًمٗمٔم٤ًم  ﴾إسِْمَراِهٞمؿَ ﴿واًمًالم، و وٛمػم قم٤مئد إمم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة  ﴾َرسمُّفُ ﴿ىمقًمف ذم  "اهل٤مء" (6)

 ٓ رشم٦ٌم: ٕٟمف ُمٗمٕمقل، واعمٗمٕمقل ُمت٠مظمٌر رشم٦ٌم ويٙمقن سمٕمد اًمٗم٤مقمؾ.
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 .(8) "محؾ يمت٤مسَمف اًمٓم٤مًم٥ُم "شم٦ًٌم ٓ ًمٗمٔم٤ًم، ُمثؾ وىمد يًٌؼ ر    

ُدُس مِم٤َّم شَمَرَك إِْن      ًُّ وىمد يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمـ اًمًٞم٤مق، ُمثؾ ﴿َوٕسََمَقْيِف ًمُِٙمؾِّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم اًم

[، وم٤مًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اعمٞم٧م اعمٗمٝمقم ُمـ ىمقًمف ﴿مِم٤َّم شَمَرَك﴾ 88يَم٤مَن ًَمُف َوًَمٌد﴾ ]اًمٜم٤ًمء:
(2). 

لٍم * صُمـؿَّ وىمد ٓ يٓم    
ـْ ـمِ ـْ ؾُماَلًَم٦ٍم ُِم ٤مَن ُِم ًَ ٤مسمؼ اًمْمٛمػم ُمٕمٜمك، ُمثؾ ﴿َوًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإِلْٟم

[، وم٤مًمْمـٛمػم يٕمـقد قمـغم اإلٟمًـ٤من سم٤مقمتٌـ٤مر اًمٚمٗمـظ: ٕن 84-82ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمْٓمَٗم٦ًم﴾ ]اعم١مُمٜمقن:

 .(4)ل اعمجٕمقل ٟمٓمٗم٦م ًمٞمس اإلٟم٤ًمن إو

د اًمْمـٛمػم قمٚمٞمـف سم٠مطمـدمه٤م، ُمثـؾ وإذا يم٤من اعمرضمع ص٤محل٤ًم ًمٚمٛمٗمرد واجلٛمع ضمـ٤مز قَمـقْ     

ـْ سم٤ِمهللِ ـْ ُي١ْمُِم ـَ ومِٞمَٝم٤م َأسَمًدا ىَمْد  ﴿َوَُم تَِٝم٤م إهَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ـْ حَتْ ِري ُِم َوَيْٕمَٛمْؾ َص٤محِل٤ًم ُيْدظِمْٚمُف ضَمٜم٤َّمٍت دَمْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وٛمػم قم٤مئد إمم اًمٓم٤مًم٥م، واًمٓم٤مًم٥م ُمت٠مظمر ًمٗمٔم٤ًم: ٕٟمف ضم٤مء سمٕمد اًمٙمت٤مب،  "يمت٤مسَمف"ىمقًمف ذم  "اهل٤مء" (8)

 ٓ رشم٦ٌم ٕٟمف وم٤مقمؾ واًمٙمت٤مب ُمٗمٕمقل، واًمٗم٤مقمؾ ُم٘مّدم رشم٦ٌم قمغم اعمٗمٕمقل.

ُدُس مِم٤َّم شَمَرَك إِْن يَم٤مَن ًَمُف َوًَمٌد﴾﴿َوَٕ  (2) ًُّ [، اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم 88]اًمٜم٤ًمء: سَمَقْيِف ًمُِٙمؾِّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم اًم

وٛمػم قم٤مئد إمم اعمٞم٧م اعمٗمٝمقم  ﴿َوٕسََمَقْيِف﴾ذم ىمقًمف  "اهل٤مء"، ﴿مِم٤َّم شَمَرَك﴾اعمٞم٧م اعمٗمٝمقم ُمـ ىمقًمف 

يَمِر ُِمْثُؾ طَمظِّ ﴿ُيقِصٞمُٙمُؿ اهللَُّ ذِم َأْوَٓ  مم، وؾمٞم٤مق ّأي٦م ىم٤مل شمٕم٤م﴿مِم٤َّم شَمَرَك﴾ُمـ ىمقًمف  ِديُمْؿ ًمِٚمذَّ

َـّ صُمُٚمَث٤م َُم٤م شَمَرَك َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم َواطِمَدًة وَمَٚمَٝم٤م اًمٜمِّّْمُػ  ٤مًء وَمْقَق اصْمٜمََتلْمِ وَمَٚمُٝم ًَ
َـّ ٟمِ  َوٕسََمَقْيِف ًمُِٙمؾِّ إُْٟمَثَٞملْمِ وَم٢مِْن يُم

ُدُس مِم٤َّم شَمَرَك  ًُّ ِف اًمثُُّٚم٨ُم وَم٢مِْن يَم٤مَن َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم اًم ـْ ًَمُف َوًَمٌد َوَوِرصَمُف َأسَمَقاُه وَمأُلُمِّ إِْن يَم٤مَن ًَمُف َوًَمٌد وَم٢مِْن ََلْ َيُٙم

ـٍ آسَم٤مُؤيُمْؿ َوَأسْمٜم٤َمُؤيُمْؿ َٓ  ـْ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقيِص هِب٤َم َأْو َدْي ُدُس ُِم ًُّ ِف اًم ُْؿ َأىْمَرُب  ًَمُف إظِْمَقٌة وَمأُلُمِّ شَمْدُروَن َأهيُّ

ـَ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ يَم٤مَن قَمٚمِٞماًم طَمٙمِٞماًم﴾ ًَمُٙمؿْ   .َٟمْٗمًٕم٤م وَمِريَْم٦ًم ُِم

قم٤مئٌد قمغم اإلٟم٤ًمن ًمٗمٔم٤ًم ٓ ُمٕمٜمك: ٕن اعمجٕمقل ٟمٓمٗم٦م ًمٞمس اإلٟم٤ًمن  ﴿ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه﴾اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف  (4)

ل  إول، يٕمٜمل: آدم، وًمق ىمٚمٜم٤م اًمْمٛمػم قم٤مئد قمغم اإلٟم٤ًمن ُمٕمٜمك ٓ ًمٗمٔم٤ًم ًمّم٤مر اعمٕمٜمك: أن آدم حتقَّ

إمم ٟمٓمٗم٦م وص٤مر ذم سمٓمـ إُمٝم٤مت، وهذا ٓ يًت٘مٞمؿ أسمدًا، وهق ُمٜمٙمر، ًمٙمـ ٟم٘مقل: اًمْمٛمػم قم٤مئد 

 إمم اإلٟم٤ًمن ًمٗمٔم٤ًم ٓ ُمٕمٜمك.
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ـَ اهللُ ًَ  .(8)[ 88ًَمُف ِرْزىًم٤م﴾ ]اًمٓمالق: َأطْم

َٛمـ     ٍة وإصؾ احت٤مد ُمرضمع اًمْمامئر إذا شمٕمددت، ُمثؾ ﴿قَمٚمَّ ُف ؿَمـِديُد اًْمُ٘مـَقى * ُذو ُِمـرَّ

وَمـ٠َمْوطَمك إمَِم  وَم٤مؾْمَتَقى * َوُهَق سم٤ِمٕوُُمِؼ إقَْمغَم * صُمؿَّ َدَٟمك وَمَتَدممَّ * وَمَٙم٤مَن ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأْو َأْدَٟمك*

ٌِْدِه َُم٤م َأْوطَمك﴾ ، ومْمامئر اًمرومع ذم هذه أي٤مت شمٕمـقد إمم ؿمـديد اًم٘مـقى [81-5]اًمٜمجؿ: قَم

 .(2)وهق ضمؼميؾ 

وإصؾ قمقد اًمْمٛمػم قمغم أىمرب ُمذيمقر: إٓ ذم اعمتْمـ٤ميٗملم ومٞمٕمـقد قمـغم اعمْمـ٤مف:     

اِئٞمـَؾ ﴿ ٕٟمف اعمتحدث قمٜمف، ُمث٤مل إول ٌَٜمِـل إِْهَ
 ﴾َوآشَمْٞمٜم٤َم ُُمقؾَمك اًْمٙمَِت٤مَب َوضَمَٕمْٚمٜمَـ٤مُه ُهـَدًى ًمِ

 .(4)[ 2]اإلهاء:

وْا ٟمِْٕمَٛم٧َم اهللِوُمث٤مل اًمث٤مِّن:        [88، اًمٜمحؾ:43]إسمراهٞمؿ: ٤م ﴾ َٓ حُتُّْمقهَ  ﴿َوإِن شَمُٕمدُّ
(3)

.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴾ىمقًمف  (8) ـْ وٛمػم قم٤مئد إمم  ﴿ُيْدظِمْٚمُف﴾ذم ىمقًمف  "اهل٤مء"ذـمٞم٦م شمّمٚمح ًمٚمقاطمد واجلامقم٦م، و ﴿َوَُم

﴾ ـْ ﴾سم٤مقمت٤ٌمر اعمٗمرد، و إمم  ﴿َُم ـَ ﴾ذا سم٤مقمت٤ٌمر اجلٛمع، هل ﴿ظَم٤مًمِِدي ـْ ًمٗمٔمٝم٤م ُمٗمرد، وُمٕمٜم٤مه٤م  ﴿َُم

 مجٌع.

اًمرومع ذم هذه أي٤مت شمٕمقد إمم ؿمديد اًم٘مقى وهق ضمؼميؾ، يمام شم٘مّدم ذم سمداي٦م اًمٙمت٤مب ذم وامئر  (2)

ٌِْدِه﴾ذم ىمقًمف  "اهل٤مء"، وأُم٤م -قمٚمٞمف اًمًالم–سمٞم٤من صٗم٦م ضمؼميؾ  ومٝمل قم٤مئدة إمم اهلل ضمؾ وقمال،   ﴿قَم

 ٓ إمم ضمؼميؾ.

اًمْمامئر ىم٤مقمدًة، إٓ إذا ضم٤مء دًمٞمؾ يٍمومٝم٤م قمـ هذا، يمام ذيمر  وىمد أقمّد أهؾ اًمٕمٚمؿ احت٤مد ُمرضمع

 (.298)ص:"ذطمف"ذم  اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم 

 .﴿اًْمٙمَِت٤مَب﴾ قم٤مئٌد إمم أىمرب ُمذيمقر وهق ﴾ضَمَٕمْٚمٜم٤َمهُ ﴿وَ ذم ىمقًمف  "اهل٤مء" (4)

 

: سمدًمٞمؾ اًمت٠مٟمٞم٨م ذم ىمقًمف ﴿ٟمِْٕمَٛم٧َم﴾وٛمػم قم٤مئٌد إمم اعمْم٤مف  ذم ىمقًمف ﴿حُتُّْمقَه٤م﴾ "اهل٤مء" (3)

ُّم   . قَه٤م﴾﴿حُتْ
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 وىمد ي٠ميت قمغم ظمالف إصؾ ومٞمام ؾمٌؼ سمدًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف.    

* * * * 
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() 
إصؾ أن ي١مشمك ذم ُمٙم٤من اًمْمٛمػم سم٤مًمْمٛمػم: ٕٟمف أسملم ًمٚمٛمٕمٜمك وأظمٍم ًمٚمٗمظ، وهلذا     

[ قمــ 45﴾ ]إطمـزاب:ًة َوَأضْمـًرا قَمٔمِـٞماًم هَلُـْؿ َُمْٖمِٗمـرَ  َأقَمـدَّ اهللُ﴿ٟم٤مب اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .(8) قمنميـ يمٚمٛم٦م اعمذيمقرة ىمٌٚمف

اإلفمٝمـ٤مر ذم ُمقوـع "ورسمام ي١مشمك ُمٙم٤من اًمْمٛمػم سم٤مٓؾمؿ اًمٔمـ٤مهر وهـق ُمـ٤م ُيًـّٛمك     

 ."اإلوامر

 وًمف ومقائد يمثػمة شمٔمٝمر سمح٥ًم اًمًٞم٤مق ُمٜمٝم٤م:    

 احلٙمؿ قمغم ُمرضمٕمف سمام ي٘متْمٞمف آؾمؿ اًمٔم٤مهر. -8    

 ٚم٦م احلٙمؿ.سمٞم٤من قم -2    

 قمٛمقم احلٙمؿ ًمٙمؾ ُمتّمػ سمام ي٘متْمٞمف آؾمؿ اًمٔم٤مهر. -4    

ا هللِِ﴿ُمث٤مل ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم      ـْ يَم٤مَن قَمُدو  يَؾ َوُِمٞمَٙمـ٤مَل وَمـ٢مِنَّ  َُم َوَُماَلِئَٙمتِِف َوُرؾُمٚمِِف َوضِمؼْمِ

ـَ   فمٝم٤مر:[، وَل ي٘مؾ وم٢من اهلل قمدٌو ًمف: وم٠موم٤مد هذا اإل98﴾ ]اًمٌ٘مرة:اهللََّ قَمُدوٌّ ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

 احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم ُمـ يم٤من قمدوًا هلل وُمالئٙمتف ورؾمٚمف وضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مل. -8    

 أن اهلل قمدٌو هلؿ ًمٙمٗمرهؿ. -2    

 .(2)أن يمؾ يم٤مومر وم٤مهلل قمدٌو ًمف  -4    

اَلَة إِٟم٤َّم ٓ ُٟمِْمٞمُع َأضْمرَ ُمث٤مل آظمر: ىمقًمف شمٕم٤ممم      َت٤مِب َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ
ُٙمقَن سم٤ِمًْمٙمِ ًِّ ـَ ُيَٛم ِذي  ﴿َواًمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم٤مئد جلٛمٞمع ُم٤م ُذيمر ىمٌؾ، وهذا أظمٍم ُمـ أن ي٘مقل أقمد ًمٚمٛمًٚمٛملم  ﴿هَلُْؿ﴾ ذم ىمقًمف "اهل٤مء" (8)

 واعمًٚمامت واعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت... اًمخ، وأسملم ًمٚمٛمٕمٜمك.

 ذا واوٌح.ه (2)
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 [ وَل ي٘مؾ إٟم٤م ٓ ٟمْمٞمع أضمرهؿ، وأوم٤مد صمالصم٦م أُمقر:871﴾ ]إقمراف:اعْمُّْمٚمِِحلمَ 

 احلٙمؿ سم٤مإلصالح ًمٚمذيـ يٛمًٙمقن سم٤مًمٙمت٤مب وي٘مٞمٛمقن اًمّمالة. -8    

 إن اهلل آضمرهؿ إلصالطمٝمؿ. -2    

 .(8) إن يمؾ ُمّمٚمح ومٚمف أضمر همػم ُمْم٤مع قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم -4    

م اًمْمٛمػم ُمرضمٕم٤من يّمٚمح قمقده إمم يمؾ ُمٜمٝمـ٤م واعمـراد وىمد يتٕملمَّ اإلفمٝم٤مر يمام ًمق شم٘مد    

أطمدمه٤م، ُمثؾ: اًمٚمٝمؿ أصٚمح ًمٚمٛمًـٚمٛملم وٓة أُمـقرهؿ وسمٓم٤مٟمـ٦م وٓة أُمـقرهؿ، إذ ًمـق ىمٞمـؾ 

 وسمٓم٤مٟمتٝمؿ ٕوهؿ أن يٙمقن اعمراد سمٓم٤مٟم٦م اعمًٚمٛملم.

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذا يمذًمؽ واوٌح.ه (8)
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() 
أ واخلـؼم إذا يم٤مٟمـ٤م وٛمػم اًمٗمّمؾ طمرف سمّمٞمٖم٦م وٛمػم اًمرومع اعمٜمٗمّمؾ ي٘مع سمـلم اعمٌتـد    

 ُمٕمرومتلم.

 ،(8) [83إِٟمَّٜمِـل َأَٟمـ٤م اهللُ َٓ إًَِمـَف إَِّٓ َأَٟمـ٤م﴾ ]ـمـف:﴿ويٙمقن سمْمٛمػم اعمتٙمٚمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم     

٤مومُّقَن﴾ ]اًمّم٤موم٤مت:﴿وىمقًمف  ـُ اًمّمَّ ٤م ًَمٜمَْح  [.865َوإِٟمَّ

ىِمٞم٥َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ﴾ ]اعم٤مئدة:﴿وسمْمٛمػم اعمخ٤مـم٥م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم       .(2) [887يُمٜم٧َْم َأْٟم٧َم اًمرَّ

  .(4) [5َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعُمْٗمٚمُِحقَن﴾ ]اًمٌ٘مرة:﴿وسمْمٛمػم اًمٖم٤مئ٥م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم     

 وًمف صمالث ومقائد:    

 "زيٌد أظمقك": أويمد ُمـ ىمقًمؽ "زيٌد هق أظمقك"إومم: اًمتقيمٞمد: وم٢من ىمقًمؽ     
(3). 

 "ًمٜمـ٤مضمحاعمجتٝمد هق ا"اًمث٤مٟمٞم٦م: احلٍم: وهق اظمتّم٤مص ُم٤م ىمٌٚمف سمام سمٕمده، وم٢من ىمقًمؽ     

 .(5)ح يٗمٞمد اظمتّم٤مص اعمجتٝمد سم٤مًمٜمج٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "اهلل"اًمقاىمع سملم اعمٌتدأ واخلؼم، واًمْمٛمػم ُمٕمروم٦م، واؾمؿ اجلالًم٦م  "اًمٞم٤مء"وٛمػم اًمٗمّمؾ هق  (8)

 روم٦م. هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمْمٛمػم اعمتٙمٚمؿ.ُمٕم

 وهق واىمع سملم اعمٌتدأ واخلؼم، ويمالمه٤م ُمٕمروم٦م.  ﴾َأْٟم٧َم ﴿وٛمػم اًمٗمّمؾ هق  (2)

اؾمؿ إؿم٤مرة وهق  "أوٓء"وهق واىمع سملم اعمٌتدأ واخلؼم، ويمالمه٤م ُمٕمرومت٤من،  ﴾ُهؿُ ﴿وٛمػم اًمٗمّمؾ  (4)

 ، سملم ُمٌتدأ وظمؼم."أل"حمغم سمـ "اعمٗمٚمحقن"ُمٕمروم٦م، و

  ُمٌتدأ وظمؼم ُمٕمرومتلم، وأوم٤مد اًمتقيمٞمد. وىمع سملم "هق"وٛمػم اًمٗمّمؾ  (3)

اعمجتٝمد هق "وىمع سملم ُمٌتدأ وظمؼم ُمٕمرومتلم، وأوم٤مد احلٍم، وم٘مقًمؽ  "هق"وٛمػم اًمٗمّمؾ  (5)

 : أوم٤مد آظمتّم٤مص سم٤مًمٜمج٤مح ًمٚمٛمجتٝمد، وهمػم اعمجتٝمد ًمٞمس سمٜم٤مضمح. "اًمٜم٤مضمح
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اًمث٤مًمث٦م: اًمٗمّمؾ، أي: اًمتٛمٞمٞمز سملم يمقن ُمـ٤م سمٕمـده ظمـؼمًا أو شم٤مسمٕمـ٤ًم، ومـ٢من ىمقًمـؽ: زيـد     

اًمٗم٤موؾ صحتٛمؾ أن شمٙمقن اًمٗم٤موؾ صٗم٦م ًمزيد واخلـؼم ُمٜمَتَٔمـر، وصُحتَٛمـؾ أن شمٙمـقن اًمٗم٤موـؾ 

 .(8)قضمقد وٛمػم اًمٗمّمؾ ظمؼمًا، وم٢مذا ىمٚم٧م: زيد هق اًمٗم٤موؾ، شمٕملّم أن شمٙمقن اًمٗم٤موؾ ظمؼمًا ًم

* * * * 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا واوٌح. (8)
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() 
 آًمتٗم٤مت: حتقيؾ أؾمٚمقب اًمٙمالم ُمـ وضمف إمم آظمر، وًمف صقٌر ُمٜمٝم٤م:    

ـِ  احلَْٛمُد هللِ َربِّ اًمَٕم٤معملِْمَ ﴿آًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -8     مْحَ * اًمرَّ

٤مَك  ـِ * إِيَّ ي طِمٞمِؿ * َُم٤مًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ َتِٕملُم﴾ اًمرَّ ًْ ٤مَك َٟم ٌُُد َوإِيَّ ل اًمٙمـالم  ،[5-2]اًمٗم٤محت٦م:َٟمْٕم ومحـقَّ

٤مَك﴾ ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف  .﴿إِيَّ

ـَ آًمتٗم٤مت ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمَٖمْٞم٦ٌم: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -2     ﴿طَمتَّك إَِذا يُمٜمُْتْؿ ذِم اًْمُٗمْٚمِؽ َوضَمَرْي

ـَ هِبِْؿ﴾ ىمقًمف [ ومحّقل اًمٙمالم ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞم٦ٌم ذم22]يقٟمس: هِبِْؿ﴾  .﴿َوضَمَرْي

اِئٞمَؾ آًمتٗم٤مت ُمـ اًمَٖمْٞم٦ٌم إمم اًمتٙمّٚمؿ: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -4     ﴿َوًَمَ٘مْد َأظَمَذ اهللَُّ ُِمٞمَث٤مَق سَمٜمِل إِْهَ

٤ًٌم﴾ ومحّقل اًمٙمالم ُمـ اًمٖمٞمٌـ٦م إمم اًمـتٙمّٚمؿ ذم ىمقًمـف ، [82]اعم٤مئدة: َوسَمَٕمْثٜم٤َم ُِمٜمُْٝمُؿ اصْمٜمَْل قَمنَمَ َٟمِ٘مٞم

 .﴿َوسَمَٕمْثٜم٤َم﴾

ـ٤م َأقْمَٓمْٞمٜمَـ٤مَك اًْمَٙمـْقصَمَر * وَمَّمـؾِّ آًمتٗم٤مت ُمـ اًمتٙمّٚمؿ إمم اًمٖمٞم٦ٌم: يم٘مقًمف شمٕمـ٤ممم  -3     ﴿إِٟمَّ

 .﴾﴿ًمَِرسمَِّؽ ومحّقل اًمٙمالم ُمـ اًمتٙمّٚمؿ إمم اًمٖمٞم٦ٌم ذم ىمقًمف ، [4-8]اًمٙمقصمر: ﴾ًمَِرسمَِّؽ 

 وًمالًمتٗم٤مت ومقائد ُمٜمٝم٤م:    

 محؾ اعمخ٤مـم٥م قمغم آٟمت٤ٌمه ًمتٖمػم وضمف إؾمٚمقب قمٚمٞمف. -8    

محٚمف قمغم اًمتٗمٙمػم ذم اعمٕمٜمـك: ٕن شمٖمـػمُّ وضمـف إؾمـٚمقب يـ١مدي إمم اًمتٗمٙمـػم ذم  -2    

 اًم٥ًٌم.

دومع اًمًآُم٦م واعمٚمؾ قمٜمف: ٕن سم٘م٤مء إؾمٚمقب قمـغم وضمـف واطمـد يـ١مدي إمم اعمٚمـؾ  -4    

 هم٤مًم٤ًٌم.

 وهذه اًمٗمقائد قم٤مُم٦م ًمالًمتٗم٤مت ذم مجٞمع صقره.    
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 .(8)ُم٤م ي٘متْمٞمف اعم٘م٤مم  أُم٤م اًمٗمقائد اخل٤مص٦م ومتتٕملّم ذم يمؾ صقرة طم٥ًم    

 .(2)واهلل أقمٚمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.     

 

* * * * 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا يمؾُّ واوٌح، وراضمع اًمنمح. واحلٛمد هلل. (8)

ُمف وومْمٚمف وضمقده وإطم٤ًمٟمف أن يٜمٗمع هبذا اًمتٕمٚمٞمؼ اعمًٚمٛملم، وأن جيزي أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٜمِّف ويمر (2)

ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م ظمػم اجلزاء وأن يًٙمٜمٜم٤م وإي٤مه ذم ضمٜم٤مت اخلٚمد، إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير، 

 وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 

 يمتٌف:

قمٞمؿ  أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزَّ

ٌَٞمش –إب  –اًمٞمٛمـ   طُم

 هـ 8346/ رسمٞمع اًمث٤مِّن/ ًمٕم٤مم 8سمـت٠مريخ 

م/ ًمٕم٤مم:83صمؿَّ ُت٧َّم اعمراضمٕم٦م هلذه اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يقم اًم٧ًٌم سمت٠مريخ  هـ8348/ ُمـ ؿمٝمر حمرَّ

 إب(.  –ذم ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ُم٤مشمر 
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ٌَٕم٦ِم اًمث٤َّمٟمِٞم٦ِم............................................ َُم٦ُم اًمٓمَّ  5..ُُمَ٘مدِّ

 6 ...................................................... يَمٚمَِٛم٦ُم ؿُمْٙمرٍ 

ـِ َص٤مًمٍِح اًمُٕمَثٞمِٛملمَ  ِد سْم َُم٤مِم حُمَٛمَّ ٌة ًمإِلِ  84 ......... رمحف اهلل  شَمْرمَج٦ٌَم خُمَتٍَمَ

َُم٦مُ   28 ........................................................ اعُمَ٘مدِّ

 41 ................................................. اًمُ٘مْرآُن اًمَٙمِريؿُ 

 34 .................................................. ُٟمُزوُل اًمُ٘مْرآنِ 

ـَ اًمُ٘مرْ  ُل َُم٤م َٟمَزَل ُِم  58 ......................................... آنِ َأوَّ

ٌٌَِل  55 ................................... َٟمُزوُل اًمُ٘مرآِن اسْمتَِداِئل َوؾَم

 57 .................................... وَمَقاِئُد َُمْٕمِروم٦ِم َأؾْم٤ٌَمِب اًمٜمُُّزولِ 

٥ٌَِم  ًَّ  62 ............................... قُمُٛمقُم اًمٚمْٗمِظ َوظُمُّمقُص اًم

 63 .................................................. اعَمٙمِلُّ َواعَمَدِِّنُّ 

ـْ ُٟمُزوِل اًمُ٘مْرآِن ُُمٗمَ  ىَم٤مً احِلْٙمَٛم٦ُم ُِم  69 ................................. رَّ

 78 ................................................. شَمْرشمِٞم٥ُم اًمُ٘مْرآنِ 

َت٤مسَم٦ُم اًمُ٘مْرآِن َومَجِْٕمفِ 
 75 ............................................ يمِ

ػمُ  ًِ  84 ....................................................... اًمتَّْٗم

 87 ........................... اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

 88 ........................................ اعمرضمع ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

 97 ............................ آظمتالف اًمقارد ذم اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر

٦ُم اًمُ٘مْرآنِ   818 ................................................ شَمْرمَجَ



ػمِ   ًِ  قَمغَم ُأُصقٍل ذِم اًمتَّٗم
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َح٤مسَم٦مِ  ـَ اًمّمَّ ػِم ُِم
ًِ  816 ............................. اعُمِْمَتِٝمُروَن سم٤ِمًمتَّْٗم

ـَ اًمت٤َّمسمِِٕملمَ راعمِْمَتٝمِ  ػِم ُِم
ًِ  889 .............................. وَن سم٤ِمًمتَّْٗم

 824 ........................................ اًْمُ٘مْرآُن حُمَْٙمٌؿ َوُُمتََِم٤مسمِفٌ 

 828 .............. ُمقىمػ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ واًمزائٖملم ُمـ اعمتِم٤مسمف

 842 ...................................... أٟمقاع اًمتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن

 846 ..................... وُمتِم٤مسمف احلٙمٛم٦م ذم شمٜمّقع اًم٘مرآن إمم حمٙمؿ

 847 ................................... ُُمقِهُؿ اًمتَّٕم٤مُرِض ذِم اًمُ٘مْرآنِ 

ؿُ  ًَ  832 ...................................................... اًمَ٘م

 835 .................................................... َّمصاًم٘مَ 

 838 ............................................. شمٙمرار اًم٘مّمص

اِئٞمٚمِٞم٤مُت   839 ............................................... اإِلْهَ

 854 ..............................هائٞمٚمٞم٤متُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ اإل

ِٛمػمُ   855 ..................................................... اًمْمَّ

 861 .................................. اإلفمٝم٤مر ذم ُمقوع اإلوامر

 862 ............................................... وٛمػم اًمٗمّمؾ

 863 ................................................... آًْمتَِٗم٤مُت 

 866 .................................................... اًمٗمٝمرس
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