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 قٕاعد ٔعزٔط الٍغز
 

ٚمدراؾمةة٤مت اًم٘مريٟمٞمةة٦م جمٚمةة٦م دوررةة٦م شمّمةةدر قمةةـ اةٛمٕمٞمةة٦م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م شمٌٞمةة٤من ًمجمٚمةة٦م 

 : وشمٕمٜمك سم٤مًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وومؼ إُمقر أشمٞم٦م. اًمًٕمقدر٦م ًمٚم٘مرين اًمٙمررؿ وقمٚمقُمف

  ُم٦م آدم٤مهأن رٙمقن اًمٌح٨م ُمتًاًم سم٤مٕص٤مًم٦م وؾمال. 

  أن رٙمقن اًمٌح٨م دىمٞم٘م٤ًم ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتخرر٩م. 

  أن شمتح٘مؼ ًمف اًمًالُم٦م اًمٚمٖمقر٦م. 

   ُمراقم٤مة قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ. 

   أٓ رٙمقن ىمد ؾمٌؼ ٟمنمه. 

   أٓ رٙمقن ُمًتاًل ُمـ سمح٨م أو رؾم٤مًم٦م ٟم٤مل هب٤م اًم٤ٌمطم٨م درضم٦م قمٚمٛمٞم٦م. 

    شمقوع طمقار يمؾ صٗمح٦م أؾمةٗمٚمٝم٤م قمةغم طمةدة ورٙمةقن شمةرىمٞمؿ طمةقار يمةؾ

 .وشمْمٌط احلقار يًمٞم٤م ٓ ردور٤ًم  ،ح٦م ُمًت٘مالً صٗم

  شمث٧ٌم اعمّم٤مدر واعمراضمع ذم ومٝمرس رٚمحؼ سمآظمر اًمٌح٨م. 

   شمقوع ٟمامذج ُمـ صقر اًمٙمت٤مب اعمخٓمقط اعمٚمحؼ ذم ُمٙم٤مهن٤م اعمٜم٤مؾم٥م. 

   شمرومؼ مجٞمع اًمّمقر واًمرؾمقم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌح٨م واوح٦م ضمٚمٞم٦م. 

    اًمٌحةة٨م قمةةـ صمامٟمةةلم صةةٗمح٦م  صةةٗمح٤متأٓ شمزرةةد(A4 )قمةةـ قمنمةةرـ  وٓ شم٘مةةؾ

 .صٗمح٦م

    وٟمةقع اطةط  ،(14)وظمةط ااة٤مُمش ( 18)أن رٙمقن ظمط إصؾ(Arabic 

Traditional ). 

  2أن شمٙمةةقن اةةقاُمش اًمّمةةٗمح٦م ُمةةـ إقمةةغم وإؾمةةٗمؾ واًمٞمًةة٤مر ؾمةةؿ وُمةةـ 5

3اًمٞمٛملم   .ؾمؿ5

   شمٙمت٥م أر٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م وومؼ اعمّمحػ اإلًمٙمؽموين عمجٛمةع اعمٚمةؽ ومٝمةد ًمٓم٤ٌمقمة٦م



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
8 

 .اعمّمحػ اًمنمرػ 

  صمالث ٟمًخ ُمٓمٌققم٦م، ُمع ُمٚمخص ٓ رزرد قمغم صٗمح٦م واطمدة اًم٤ٌمطم٨م ررومؼ. 

  ُُتَٙمؿ اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اعم٘مدُم٦م ًمٚمٜمنم ذم اعمجٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اصمٜملم قمغم إىمؾ. 

  شُمٕم٤مد اًمٌحقث ُمٕمدًم٦م قمغم ىمرص طم٤مؾمقيب. 

  شمٕم٤مد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت إمم أصح٤مهب٤م ؾمقاء ٟمنمت أم مل شمٜمنم ٓ. 

  اإلًمٙمةةؽموين ًمٚمجٛمٕمٞمةة٦م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م  ًمٚمٛمجٚمةة٦م احلةةؼ ذم ٟمنمةة اًمٌحةة٨م قمةةغم اعمقىمةةع

 .اًمًٕمقدر٦م ًمٚم٘مرين اًمٙمررؿ وقمٚمقُمف سمٕمد إضم٤مزشمف ًمٚمٜمنم

 أن شمٙمقن اعمراؾمالت قمؼم اًمؼمرد اإلًمٙمؽموين. 

 ُرٕمٓمك اًم٤ٌمطم٨م ٟمًختلم ُمـ اعمجٚم٦م ومخس ُمًتالت ُمـ سمحثف. 
 

 مجٞمع اعمراؾمالت وـمٚم٤ٌمت آؿمؽماك سم٤مؾمؿ 

 : رئٞمس اٞمئ٦م اًمتحررر قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم
 

 اًمرر٤مض -رسمٞم٦م اًمًٕمقدر٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕم

 11494: اًمرر٤مض 17999: ب. ص

 2582755ا٤مشمػ وٟم٤مؾمقخ 

 quranmag@gmail.com: اًمؼمرد اإلًمٙمؽموين

 قمٜمقان اةٛمٕمٞم٦م

 - 2582695: ا٤مشمػ 11494 -اًمرر٤مض  - 17999: ب -ص 

2582755  

 ُمقىمع اةٛمٕمٞم٦م

www.alquran.org.sa 
*  *  * 
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 وكدوٛ التخزٖز

 وأصةةح٤مسمف يًمةةف وقمةةغم اهلل رؾمةةقل قمةةغم واًمًةةالم واًمّمةةالة هلل ٛمةةداحل

 :  وسمٕمد  اًمدرـ رقم إمم  وأشم٤ٌمقمف

 اًمتةل اًم٘مريٟمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت  ششمٌٞم٤من» جمٚم٦م  ُمـ  قمنم اًمراسمع اًمٕمدد اق اذا

 وٛمـ ،( شمٌٞم٤من)  وقمٚمقُمف اًمٙمررؿ ًمٚم٘مرين اًمًٕمقدر٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اةٛمٕمٞم٦م  شمّمدرا٤م

 اًم٘مريٟمٞمة٦م اًمدراؾم٤مت واق ،سمتخّمّمٝم٤م واعمٝمتٛملم أقمْم٤مئٝم٤م، ظمدُم٦م ذم أٟمِمٓمتٝم٤م

 اًمٌحةةقث ُمةةـ ؾمةة٤مسمٖم٦م مجٚمةة٦م اًمٕمةةدد اةةذا رتْمةةٛمـ طمٞمةة٨م ضمقاٟمٌٝمةة٤م، سمٛمختٚمةةػ

 ُمة٤م واةق وقمٛم٘مٝمة٤م، ـمرطمٝم٤م ذم واعمتٛمٞمزة ُمقوققم٤مهت٤م، ذم اعمتٜمققم٦م واًمدراؾم٤مت

 .ُمثٚمٝم٤م وذم ومٞمٝم٤م، ٟمٜمِمده

 ودمًةٞمامً  دمًةٞمداً  ومرقمةقن ُمةع اًمًةالم قمٚمٞمةف ُمقؾمةك ىمّمة٦م اًمٕمدد اذا رت٘مدم

  طم٤ميمٞمة٦مٍ  سمٚمٖمة٦مٍ   اعمٙمة٤من ذم واعمتٖمػمة اًمزُم٤من، ذم اعمٛمتدة  أطمداصمٝم٤م ـمقارأ ذم اًم٘مّم٦م ًمتٚمؽ

 . واًمٕمٔم٤مت واًمٕمؼم اًمدروس ومٞمف شمٗمٞمض ،روُمّمقّ  ُم١مصمر سمتٕمٌػم  إطمداث ًمتٚمؽ

 ذم شاًمةذو  »  ُمة٤مدة ُم٘م٤مُم٤مت  قمـ اًمٙمِمػ ذم دورا٤م اًم٘مريٟمٞم٦م وًمٚمٌالهم٦م 

 . اعمختٚمٗم٦م وُم٘م٤مُم٤مهت٤م اعمقطمٞم٦م، ودًٓمتٝم٤م ، اًمٙمررؿ اًم٘مرين

 ًمٖمتةف ًمةف ، ضمًةده ذم اًمتٕمٌةػم وصٗمح٦م ، يمراُمتف ُمقوع اإلٟم٤ًمن وضمفو 

 سمحة٨م ررصدا٤م ، خمتٚمٗم٦م أوص٤مف ُمـ رٕمؽمرف وُم٤م ، وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم  احل٤ميمٞم٦م

 وةقء ذم اعمٕمة٤مد رةقم وقمةذاب ٟمٕمةٞمؿ ُمةـ رّمةٞمٌٝم٤م وُمة٤م اًمٕم٤ٌمد وضمقه أوص٤مف»

 . شاًمٙمررؿ اًم٘مرين

 رتٜم٤موًمةةف  ، داًمقضمةةق ذم واوةة  وُمٔمٝمةةر ُمٌةةدأ واًمٙمةةقن اطٚمةةؼ ذم واًمزوضمٞمةة٦م 

 .واًمًٜم٦م اًم٘مرين ذم وطمٙمٛمٝم٤م ُمٕمٜم٤ما٤م ورًتٔمٝمر ، اًم٤ٌمطمثلم أطمد
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  وشمٕمٚمٞمٛمةةف ٛمةةفشمٕمٚمّ  ُمِمةةٕمؾ حيٛمٚمةةقن اًمةةذرـ وطمٗمٔمتةةف اًم٘مةةرين وحلٛمٚمةة٦م 

 اًمّمدور ًمف حوشمٜمنم  اًمٕمٞمقن، ُمٜمف وشمدُمع  اًم٘مٚمقب، ًمف ومؽم   سمف ورتٖمٜمقن

ٌّة اًمةذي  اًمٕمةدد اذا ذم طمٔمٝمؿ اؿ    ومػمصةد  سمٕمْمةٝمؿ شمٕمًةػ قمةغم فرٜم

 ًمٞمٌ٘مةك  : قمالضمةف رّمةػ صمةؿ  ه،ُمْمة٤مرَ  ورٙمِمةػ  أؾمة٤ٌمسمف، يص ًت٘مور  صقره

 . وأصمراؿ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ًمٚم٘مراء

 ؿمةٞمئ٤مً  احلٜمٗمةل اًمٕمةز رًٓمر طمٞم٨م  ، اًمٕمدد اذا ذم وؾم٤مطمتف ومرصتف وًمٚمتح٘مٞمؼ 

  شاًمٙمتة٤مب وأٟمةقار اطٓمة٤مب أهار» رؾمة٤مًمتف ذم  وأٟمقاره اًم٘مريين اطٓم٤مب أهار ُمـ

 . ىمِمٞم٥م صمقب ذم ًمٚم٘مراء ٘مدُمٝم٤مور ، واًمتح٘مٞمؼ سم٤مًمدراؾم٦م اًم٤ٌمطم٨م ومٞمتٜم٤موا٤م

 " شمٌٞمة٤من" شم٘مةدُمٝم٤م  واعمتٜمققمة٦م اعمتٕمةددة اعمقوةققم٤مت ُمـ ؾم٤مسمٖم٦م مجٚم٦م شمٚمؽ      

 . وًمٚمتخّمص اؿ ظمدُم٦م ، واعمٝمتٛملم ًمٚم٘مراء

 ًمتح٘مٞمةؼ سمج٤مٟمٌٝمة٤م ووىمةػ  ، أقم٤مهنة٤م ُمةـ يمةؾ شمِمةٙمر أن اعمجٚم٦م شمٜمس وٓ

 ر٦ماًمًةةٕمقد اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م اةٛمٕمٞمةة٦م ُمٜم٤مؿمةةط يم٠مطمةةد  ُمًةةػمهت٤م واؾمةةتٛمرار  ، أاةةداومٝم٤م

 . ٦ماا٤مُمَ  وقمٚمقُمف اًمٙمررؿ ًمٚم٘مرين

 .       إضمر سمٕمٔمٞمؿ واًمدقم٤مء  ، اًمِمٙمر ضمزرؾ ومٚمٚمجٛمٞمع
 

 القرآًٍة  هجلة تبٍبى للدراسبت تحرٌر هٍئة رئٍس                                                 
  

  هحود بي عبد الرحوي الشبٌع/ د . أ  
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 احملتٕٖات

 

 اؾصػحة ادلوضوع م

1 
 (اللغت احلاكيت)هٌسى عليو السالم هع فزعٌى   قصت
 إهي٤مب حمٛمد أمحد طمًـ. د

13 

 هقاهاث هادة الذًق يف القزآى الكزين ًأسزارىا البالغيت 2
 قمٌداًمٕمزرز سمـ ص٤مًم  اًمٕمامر  .د.أ

141 

م ادلعاد يف ضٌء  3 أًصاف ًجٌه العباد ًها يصيبيا هي ًعين ًعذاب ٌي
 .القزآى الكزين

 ـ ُم٤ٌمرك اًمدوهيومٝمد سمـ ُمتٕم٥م سم .د

263 

ٌيت حِكَنهي  4  الزًجيت الكًٌيت يف القزآى الكزين ًالسنت النب
 حمٛمد سمـ فم٤مومر سـم قمٌداهلل اًمِمٝمري .د

317 

  -وًعالجُ ًأَسبابُو ضارُهًهَ ٌَرُهصُ -القزاء تعسُفُ 5
 حمٛمد سمـ قمٌداةٚمٞمؾ روزن .د

353 

ار الكتاب للعز احلنفي  6  شًحتقيقاً دراستً  »أسزار اخلطاب ًأًٌ
 أمحد سـم حمٛمد سمـ إسمرااٞمؿ اًمؼمردي .د

477 
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 :وع فزعُٕ عمْٗ الضالًقصٛ وٕصٜ 

 المغٛ احلانٗٛ

 إّٖاب حمىد أمحد حضَ. د

 إهي٤مب حمٛمد أمحد طمًـ .د

 يمٚمٞمة٦م اًمٕمٚمةقم اإلؾمةالُمٞم٦م  -ُم٤ًمقمد سم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ويداهب٤م أؾمت٤مذ

 .ضم٤مُمٕم٦م وادي اًمٜمٞمؾ اًمًقدان -واًمٕمرسمٞم٦م

 يمٚمٞم٦م أداب -اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ىمًؿ طمّمؾ-

 ."اًمتٙمرار ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ": ضم٤مُمٕم٦م اطرـمقم سم٠مـمروطمتف 

 يمٚمٞم٦م أداب -قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ُمـ ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  طمّمؾ-

ٟمِم٠مة اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٌالهمٞم٦م وشمٓمقرا٤م " : ضم٤مُمٕم٦م اطرـمقم سم٠مـمروطمتف

 ."طمتك قمٍم اًمًٙم٤ميمل
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 ُمًتخٚمص اًمٌح٨م

 : ررشمٙمز اذا اًمٌح٨م قمغم ومٙمرشملم

أن اًم٘مرين اق اعمٕمجزة اًمقطمٞمدة اًمتل اختةذت ؿمةٙمؾ اًمٚمٖمة٦م ُمةـ : اًمٗمٙمرة إومم

واٝمٜمة٤م ذم ه اةذا اطٚمةقد شمٙمٛمةـ  واًمٚمٖم٦م ٓ شمٌغم، إٟمٌٞم٤مء، سملم يم٤موم٦م ُمٕمجزات

 . أمهٞم٦م دراؾم٦م ًمٖم٦م اًم٘مرين

ضورة اًمٜمٔمر ذم دىم٤مئؼ اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي اعمٗمْمٞم٦م قمؼم اإلحي٤مءات : اًمٗمٙمرة اًمث٤مٟمٞم٦م

. ٓ رٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م قمـ ـمررؼ اًمٔم٤مار اًمٚمٖمقي اعمحض اًمٚمٖمقر٦م إمم ُمٕم٤منٍ 

ًم٘مريٟمٞم٦م، سمؾ اق وٛمـ اًمتدسمر اعمِم٤مر إًمٞمةف واذا اًمٜمٔمر ًمٞمس سمدقم٤ًم ذم اًمدراؾم٤مت ا

 : -شمٕم٤ممم-ذم ىمقًمف 

: ؾمةةقرة ص) چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 . (29أر٦م 

ومةام اةل اًمّمةٚم٦م سمةلم دىمة٤مئؼ اًمتٕمٌةػم . وقمغم اذرـ إؾم٤مؾملم ٟمِم٠م اةذا اًمٌحة٨م

وومرقمةقن ُمةـ  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-اًمٚمٖمقي اًم٘مريين ُمـ ضمٝم٦م وسمةلم ىمّمة٦م ُمقؾمةك 

ذشمةف اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م ذم وصةٗمٝم٤م ًمتّمة٤مقمد ضمٝم٦م أظمرى؟ وُم٤م اق اعم٤ًمر اًمذي اخت

أطمداث اًم٘مّم٦م؟ وإمم ُم٤مذا أوم٣م اذا اعم٤ًمر؟ شمٚمؽ إؾمئٚم٦م ال ُم٤م طم٤مول اةذا 

 . اًمٌح٨م اإلضم٤مسم٦م قمٜمف
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 املكدوٛ

احلٛمد هلل رب اًمًاموات وإرولم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث 

 .رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم

  :سمٕمد أُم٤م

اؾمة٤مت اًمٜمة٤مفمرة ذم اًمٙمتة٤مب الزُم٦م ًمٚمدرُمصٗم٦م  آاتامم سمٚمٖم٦م اًم٘مرين وم٢من

قمٌةد اهلل سمةـ ٟمزوًمف  ًمٞمؼمز  سمِمٙمؾ ظمة٤مص ااةتامم اًمّمةح٤ميب اةٚمٞمةؾ اًمٕمزرز ُمٜمذ 

، طمٞمةة٨م ااةةتؿ طمةةؼم إُمةة٦م وشمرمجةة٤من اًم٘مةةرين سمتٗمًةةػم -ريض اهلل قمٜمةةف-قمٌةة٤مس 

صمةةؿ فمٝمةةر ذم اًمٜمّمةةػ اًمثةة٤مين ُمةةـ اًم٘مةةرن اًمثةة٤مين ُمةةـ قمرومةةقا . همررةة٥م اًم٘مةةرين

ُمٕمة٤مين "ةتة٥م وؾمةٛم٧م يمٚمٝمة٤م سمة، واؿ ُمّمٜمٗمق جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙم"أاؾ اعمٕم٤مين"ب

، ومل شمٜمٔمر شمٚمؽ اًمٙمت٥م ذم اًمٖمرر٥م وم٘مط سمؾ اؿمةتٛمٚم٧م قمةغم همةػم ىمٚمٞمةؾ "اًم٘مرين

 . ُمـ اإلؿم٤مرات اًمٜمحقر٦م واًمٌالهمٞم٦م اط٤مص٦م سمٚمٖم٦م اًم٘مرين

طمتك إذا ضم٤مء اًم٘مرن اط٤مُمس فمٝمر قمٌد اًم٘م٤مار اةرضمة٤مين اًمةذي ُمةزج ذم 

مم ُمة٤م ؾمةامه طمًـ اًمةٜمٔمؿ إ وأرضمع ،ُم٤م قمرف سمٜمٔمرر٦م اًمٜمٔمؿ سملم اًمٜمحق واًمٌالهم٦م

ًمتزام سم٘مةقاٟملم اًمٜمحةق، خمْمٕم٤ًم سمذًمؽ أؾمٚمقسمٞم٦م اًمٌالهم٦م إمم آ "ُمٕم٤مين اًمٜمحق"

 "دٓئةؾ اإلقمجة٤مز"وًمٙمة٠من يمت٤مسمةف . مم٤م رٕمٜمل أٟمف ىمد ُمزج سمةلم اًمٜمحةق واًمٌالهمة٦م

ُم٘مدُم٦م ٟمٔمرر٦م ًمتٗمًػم ًمٖمقي ًمٚم٘مرين اًمٙمررؿ اًمت٘مط ظمٞمٓمٝم٤م اًمزخمنمي ذم اًم٘مةرن 

 . "اًمٙمِم٤مف"ػمه شمٗمًاًمِمؼ اًمٚمٖمقي ُمـ اًم٤ًمدس ٟم٤مؾمج٤ًم ُمٜمف 

وإٟمام ٟمًةق  شمٚمةؽ اعم٘مدُمة٦م ًمٚمتٕمررةػ سمجةذور اًمدراؾمة٤مت اعمٝمتٛمة٦م سمٚمٖمة٦م 

                                                 

 . 3/736: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين ًمٚمًٞمقـمل:  اٟمٔمر( 1)

 . 118ص : دٓئؾ اإلقمج٤مز ًمٕمٌد اًم٘م٤مار اةرضم٤مين:  اٟمٔمر( 2)
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 : اًم٘مرين اًمتل ال ُمقوقع اذه اًمدراؾم٦م

أن يمةةؾ ُمةة٤م اةةق ىمةةريين ومٝمةةق ًمٖمةةقي  أؾمةة٤مسر٘مةةقم اةةذا اًمٌحةة٨م قمةةغم 

سم٤مًميورة، ذًمؽ أن اعمٕمجزة اط٤مًمدة ُمٕمجزة ًمٖمقر٦م، وشمتٗمرع اةذه اًمٗمٙمةرة ُمةـ 

اًمتل شمتٜمة٤مصمر سمةلم أريمة٤من  "٤مئؼ اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقيدىم"قمٛمقُمٝم٤م إمم ضمزئٞم٤مت شمٜمٔمر ذم 

اًمةةٜمص اعم٘مةةدس ُمٜمِمةةئ٦م أٟمًةة٤مىم٤ًم قمالئ٘مٞمةة٦م رًةةتٕم٤من ذم اًمتقصةةؾ إًمٞمٝمةة٤م سمةة٤مًمٕمٚمقم 

ٜمٔمةةر سمٛمجٝمراةة٤م ذم ُمةةقاـمـ شمٚمةةؽ اًمٚمٖمةة٦م ذم ُمٗمرداهتةة٤م وشمرايمٞمٌٝمةة٤م، ًمٞمُ ذم اًمٜمةة٤مفمرة 

اًمٕمالئؼ داظمؾ اًمًٞم٤مىم٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م اعمتدرضم٦م ُمـ اةٛمٚم٦م إمم أر٦م إمم اًمًقرة إمم 

شمٌة٤مرك -ًم٘مريين يمة٤مُماًل سم٤مقمتٌة٤مره ظمٓم٤مسمة٤ًم جمٛمةاًل ُمقطمةدًا ُمةـ رب اًمٕمةزة اًمٜمص ا

 . ًمٚمث٘مٚملم -وشمٕم٤ممم

 : ظمٓم٦م اًمٌح٨م

 -قمٚمٞمةف اًمًةالم-رت٠مؾمس اةذا اًمٌحة٨م قمةغم ىم٤مقمةدة ٟمٛمةق ىمّمة٦م ُمقؾمةك 

وسمٕمةةد شمٗمٙمةةر وٟمٔمةةر وُمٓم٤مًمٕمةة٦م عمةة٤م يمتةة٥م قمةةـ اًم٘مّمةة٦م ُمةةـ اعمٜم٘مةةقل  ،وومرقمةةقن

طمةداصمٝم٤م، واعمٕم٘مقل وضمدت أن اًم٘مّم٦م متةر سمخٛمةس ُمراطمةؾ ُمةـ ضمٝمة٦م شمٓمةقر أ

ٕطمداصمٝم٤م إمم ؾمةٞم٤مىم٤مت اةل  "اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م"وشمتحقل شمٚمؽ اعمراطمؾ قمـ ـمررؼ 

ؾمةٞم٤م   ،ؾمةٞم٤م  آؾمةتدراج ،ؾمةٞم٤م  اعمقاضمٝمة٦م ،ؾمٞم٤م  اًمٕمٚمةق اعمٜمٙمنة): يم٤مٔيت

  (.ؾمٞم٤م  اًمتِم٤مسمف اًمًٚمقيمل ،اًمٕمؼمةاًمت٤مرخيٞم٦م

وسم٤مًمت٠مُمةةؾ ىمةةل اًمقصةةػ اًم٘مةةريين ًممطمةةداث، صمةةؿ ٓرشم٤ٌمـم٤مهتةة٤م اًمٕم٘مدرةة٦م 

ن سمٕمةةض شمٚمةةؽ إطمةةداث وُمةة٤م وراءاةة٤م ُمةةـ اًمقؿمةة٤مئ٩م واًمت٤مرخيٞمةة٦م، وضمةةدت أ

اًمدًٓمٞم٦م ىمد طُمٙمل وومرقمقن طمة٤مض طمةل، سمٞمةٜمام طُمٙمةل سمٕمْمةٝم٤م أظمةر سمٕمةد أن 

 ."أظمذ قمزرز ُم٘متدر"أظمذ ومرقمقن 



 إقفاب حمؿد أمحد حسن. د         (قةاؾؾغة احلاؽ)ؿع ػرعون  –عؾقه اؾسالم  –ؼصة ؿوسى 

 
19 

 :وشم٠مؾمٞم٤ًًم قمغم ا٤مشملم اًمٜم٘مٓمتلم يم٤مٟم٧م ظمٓم٦م اذا اًمٌح٨م يمام ركم

 :، وُتتف صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م"ومرقمقن احل٤مض": اًمٗمّمؾ إول

 .ٕمٚمق اعمٜمٙمنؾمٞم٤م  اًم: اعمٌح٨م إول

 .ؾمٞم٤م  اعمقاضمٝم٦م: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 .ؾمٞم٤م  آؾمتدراج: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 :، وُتتف ُمٌحث٤من"ومرقمقن اًمٖم٤مئ٥م": اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .ؾمٞم٤م  اًمٕمؼمة اًمت٤مرخيٞم٦م: اعمٌح٨م إول

 .  ؾمٞم٤م  اًمتِم٤مسمف اًمًٚمقيمل: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 :ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م

أوًٓ قمةةغم  اًم٘مةة٤مئؿاقمتٛمةةدت ذم اةةذا اًمٌحةة٨م ُمٜمٝمجةة٤ًم رٛمٞمةةؾ إمم اًمتحٚمٞمةةؾ 

اةقاٟم٥م اًمتقىمٞمٗمٞم٦م ذم يمؾ ُم٤م خيص ىمدؾمةٞم٦م اًمٙمتة٤مب اًمٕمزرةز، صمةؿ ر٘مةقم سمدرضمة٦م 

أُمة٤م . صم٤مٟمٞم٦م قمغم اة٤مٟم٥م اًمٕم٘مكم ُمـ يراء اعمٗمنرـ واًمٚمٖمقرـ واًمٜمح٤مة واًمٌالهمٞملم

آقمتامد قمغم اعمراضمع وم٘مد ارشمٙمز وٛمـ اذا اعمةٜمٝم٩م قمةغم ُمة٤م اىمتْمةتف اًميةورة 

وإذا اردت شمٕمررٗمة٤ًم دىمٞم٘مة٤ًم ًمٚمٖمة٦م . احل٤ميمٞمة٦م اعمجٚمٞم٦م ًمدىم٦م اعمٕمٜمك اعمٕمؼم قمٜمةف سم٤مًمٚمٖمة٦م

اًمٚمٖم٦م اًمتةل أظمةؼم هبة٤م اعمةقمم ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم سمةام وىمةع ُمةـ أٟمٌة٤مء "احل٤ميمٞم٦م ومٝمل 

، وصةٚم٦م شمٚمةؽ اًمٚمٖمة٦م هبةذا "اًمٖمٞم٥م اعمتٛمثؾ ذم ُمآٓت وُمّمة٤مئر إُمةؿ اًمًة٤مسم٘م٦م

  .  "دىم٤مئؼ اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي "اًمٌح٨م إٟمام يم٤مٟم٧م قمؼم

سمحةقل  ة ٟمحةق سمحةقث أظمةرىوإين ٕرضمق أن رٙمقن اذا اًمٌح٨م ظمٓمةق

إن رنة  -شمتٜم٤مول اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م ًمٌ٘مٞمة٦م ىمّمةص اًم٘مةرين، صمةؿ سمحةقث شمٚمٞمٝمة٤م اهلل

شمتٜم٤مول اًمٚمٖم٦م اًمقاصٗم٦م اًمتل رٜمدرج ُتتٝم٤م ُم٤م رّمٗمف اًمتٌٞم٤من اًم٘مريين ُمةـ  -اًمرمحـ

 . وُمـ أطمداث أظمرة ،وُمـ اعمقضمقدات اًمٙمقٟمٞم٦م ،اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٍماط
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 فزعُٕ احلاضز :الفصن األٔه

 :صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨موومٞمف 

 .صٗام العمٕ املٍهضز: املبخح األٔه

 .صٗام املٕاجّٛ: املبخح الجاٌ٘

 .صٗام االصتدراج: املبخح الجالح
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 العمٕ املٍهضز صٗام: املبخح األٔه

 :اعم٘مدُم٦م اًم٘مريٟمٞم٦م ًمٚم٘مّم٦م

رٌدأ سمٛمٞمالده، وأومم  -قمٚمٞمف اًمًالم-إن اًمذيمر اًم٘مريين ًم٘مّم٦م ُمقؾمك 

 : د وردت ذم صدر ؾمقرة اًم٘مّمصاإلؿم٤مرات اًم٘مريٟمٞم٦م اذا اعمٞمال

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ 

ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿            

﯀  ﯁                          

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ           

ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ   پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ        

: ؾمقرة اًم٘مّمص) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 . (8،1أر٤مت 

شمٌدأ اًمًقرة سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م اًمتل شمٕم٘مٌٝمة٤م اإلؿمة٤مرة إمم اًم٘مةرين وير٤مشمةف، 

اث ىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن اًمٚمذرـ ررد اؾمةاممه٤م ًمتٌدأ سمٕمدمه٤م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أطمد

. ُم٘مؽمٟمةةلم سمةة٤مًمقاو أداة اًمٕمٓمةةػ ذم اعمقوةةع اًمقطمٞمةةد ذم اًم٘مةةرين اةةذا آىمةةؽمان

ورٚمٗم٧م اًمٜمٔمر أرْم٤ًم أن اذا آىمؽمان سمةلم احلةؼ اعمقؾمةقي واًم٤ٌمـمةؾ اًمٗمرقمةقين 

واذه ُمٕمٓمٞمة٤مت جمٛمٚمة٦م رة٠ميت شمٗمّمةٞمٚمٝم٤م ذم ( سم٤محلؼ)ضم٤مء ُمردوم٤ًم سم٤مة٤مر واعمجرور 

ىمػ أُم٤مُمٝمةة٤م اٝمٜمةة٤م سمِمةةٙمؾ جمٛمةةؾ ُتةة٧م اًمٕمٜمةةقاٟملم ٠مّمةة٦م، وؾمةةهد أطمةةداث اًم٘م

 : اًمت٤مًمٞملم
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 : احلروف اعم٘مٓمٕم٦م/ أ

ًمٞم٧ًم ؾمقرة اًم٘مّمص وطمدا٤م اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م أطمةداث ىمّمة٦م ُمقؾمةك 

طمٞمة٨م شمِمةؽمك ُمٕمٝمة٤م ذم شمٚمةؽ اًمٌدارة٦م قمةدة  ،وومرقمقن وشمٌدأ سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م

ُمةـ  "ـمف"قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل إن )وـمف  ،ؾمقر أظمرى يم٤مٕقمراف ورقٟمس واقد

وًمٙمةـ اىمةؽمان  ،وومّمةٚم٧م ،وهمة٤مومر ،واًمٜمٛمةؾ ،واًمِمةٕمراء (روف اعم٘مٓمٕم٦ماحل

اًم٘مّم٦م سمتٚمؽ احلروف ًمٞمس ىم٤مقمدة ُمٓمةردة وم٘مةد وردت اًم٘مّمة٦م ُمةثاًل ذم ؾمةقرة 

اإلهاء اًمتل ٓ شمٌدأ قمغم اذا اًمٜمٛمط، ومت٧م اإلؿم٤مرة إمم اًم٘مّمة٦م أرْمة٤ًم ذم قمةدة 

 ؾمقر أظمرى سمِمٙمؾ خمتٍم ومل شمٌةدأ شمٚمةؽ اًمًةقر سمتٚمةؽ احلةروف ُمثةؾ ؾمةقرة

 . اًم٘مٛمر، وؾمقرة اًمذارر٤مت، وؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت

أُم٤م ارشم٤ٌمط اًم٘مّمة٦م سمة٤محلروف اعم٘مٓمٕمة٦م ومٞمًةتدقمل وىمٗمة٦م قمٜمةد يراء قمٚمةامء 

 : اًمًٚمػ ذم اذه احلروف، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

أقمٚمؿ اهلل هب٤م اًمٕمرب طمةلم ُتةدااؿ أٟمةف  ،ال إؿم٤مرة إمم طمروف ااج٤مء" 

أسمٚمةغ ذم ُم١مشمٚمػ ُمـ طمروف ال اًمتل ُمٜمٝم٤م سمٜم٤مء يمالُمٝمؿ، ًمٞمٙمقن قمجزاؿ قمٜمةف 

 . "احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ إذ مل خيرج قمـ يمالُمٝمؿ

حية٤مول اًمةرسمط صةٗم٤مت احلةروف ُمةـ  "اًمٌ٘مة٤مقمل"ويمذًمؽ ٟمجةد اإلُمة٤مم 

 . قمٚمق، واؾمتٗم٤مل، وؿمدة، ورظم٤موة، وهمػما٤م سمٛم٘م٤مصد اًمًقر 

أسمق ضمٕمٗمر اًمٖمرٟم٤مـمل ومٝمق ررى أن شم٠مورٚمٝمة٤م  "ُمالك اًمت٠مورؾ"أُم٤م ص٤مطم٥م 
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اذا ُمًةٚمؽ اةٛمٝمةقر، واةذا و"اًمٕمريب طمٞم٨م ر٘مقل  قمغم ُم٘مت٣م اًمٚم٤ًمن ر٘مقم

 . "اًمذي ٟمٕمت٘مد أٟمف احلؼ

واذه أراء شمًقغ ًمٜم٤م اًمرسمط سملم شمٚمؽ احلروف اعم٘مٓمٕم٦م وسمةلم اًم٘مّمةص 

اًم٘مريين قمٛمقُم٤ًم، وىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن سمقضمف ظمة٤مص، ومحةروف ااجة٤مء اةل 

اعمٙمقن اًمٚمٖمقي إول، وم٤مًمٙمٚمامت شمتٙمقن ُمةـ طمةروف، وأرة٤مت شمتٙمةقن ُمةـ 

 رأي أيب ضمٕمٗمةر اًمٖمرٟمة٤مـملويمةذًمؽ ومة٢من . ٤متيمٚمامت، واًمًقر شمتٙمةقن ُمةـ يرة

 ،سمت٠مورؾ شمٚمؽ احلروف قمغم ُم٘مت٣م اًمٚمًة٤من حيٞمٚمٜمة٤م قمةغم اًمٚمًة٤من اًمٕمةريباًم٘م٤مئؾ 

اًمٚمٖمة٦م )أي قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٖم٦م شمٚمةؽ اًم٘مّمةص اةل ُمة٤م رٛمٙمةـ أن ٟمًةٛمٞمف 

، ومٝمل أرْم٤ًم شمتٙمقن ُمـ طمروف ااجة٤مء اًمتةل حية٤مول اإلُمة٤مم اًمٌ٘مة٤مقمل (احل٤ميمٞم٦م

٤م رٕمٜمل أن صٚمتٝم٤م سمٛمحتقر٤مت اًمًقر اًم٘مّمّمةٞم٦م اةل رسمٓمٝم٤م سمٛم٘م٤مصد اًمًقر، مم

ؾمق  شمٚمؽ أراء ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم أمهٞمة٦م اًمقىمةقف أُمة٤مم أوإٟمام . صٚم٦م اةزء سم٤مًمٙمؾ

 . اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م اًمتل شمِمٙمؾ شمٚمؽ احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتٜمٌٞمف إًمٞمٝم٤م

وأُم٤م جملء سمٕمض اًمًقر اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م اًم٘مّمة٦م قمةغم همةػم اةذا اًمةٜمٛمط 

غم أن رسمط شمٚمؽ اًم٘مّم٦م، وىمّمةص اًم٘مةرين قمٛمقُمة٤ًم، سمٚمٖمتٝمة٤م وم٘مد يم٤من ًمٚمتدًمٞمؾ قم

احل٤ميمٞم٦م ٕطمداصمٝم٤م ًمٞمس ىم٤مقمدة ُمٓمردة شمٜمٗمرد سم٤ًمطم٦م اعمذاا٥م اعمٗمنةة ًم٘مّمةص 

اًم٘مةةرين، ومٝمٜمةة٤مك ضمقاٟمةة٥م أظمةةرى ختةةص أؾمةة٤ٌمب اًمٜمةةزول، وختةةص إطمٙمةة٤مم 

اعمختٚمٗم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ شمٚمؽ اًم٘مّمةص ذم أسمٕمة٤مد روطمٞمة٦م وومٙمررة٦م واضمتامقمٞمة٦م ٓ 

اٝمٜمةة٤م إمم أن آرشمٌةة٤مط سمةةلم اًم٘مّمةة٦م واحلةةروف  أؿمةةػم لجيةةقز إهمٗم٤ماةة٤م، وًمٙمٜمٜمةة

اعم٘مٓمٕم٦م يم٤من أيمؼم ُمـ ورود اًم٘مّم٦م ذم ؾمقر ٓ شمٌةدأ سمتٚمةؽ احلةروف، ممة٤م رٕمٜمةل 
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 . إمهٞم٦م اعم١ميمدة ًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م

 : صمٜم٤مئٞم٦م احلؼ واًم٤ٌمـمؾ/ ب

إن أول ُمةة٤م شمةةذيمره اًمٚمٖمةة٦م احل٤ميمٞمةة٦م ذم ؾمةةقرة اًم٘مّمةةص اةةق صمٜم٤مئٞمةة٦م احلةةؼ 

ىمؽمان اًمقطمٞمد سمة٤مًمٕمٓمػ عمقؾمةك وقمةدوه، ًمٞمحية واًم٤ٌمـمؾ اًمتل ُرِمػم إًمٞمٝم٤م آ

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمتالوة شمةتؿ سمة٤محلؼ ومة٢من اةذا احلةؼ طمة٤مض . سمٕمد ذًمؽ ُمٗمٝمقم احلؼ

ن ُمٕم٤ًم ًمتٙمتٛمةؾ وإٟمام ورد آؾمام. سم٤مًميورة ذم ُمآٓت اًم٘مّم٦م ُمع وده اًم٤ٌمـمؾ

ورةة٠ميت سمٕمةةد اةةذه اًمّمةةقرة ذيمةةر . صةةقرة احلةةؼ اعمقؾمةةقي واًم٤ٌمـمةةؾ اًمٗمرقمةةقين

 : ُمقغ سم٢مرادة احلؼ اإلالًمٚم٤ٌمـمؾ اًمٗمرقمقين اعمد

                        چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ         

 . (6،5أرت٤من : ؾمقرة اًم٘مّمص) چپ    پ  ڀ  ڀ  ڀ 

واٙمذا شمٙمتٛمؾ اًمّمقرة ُمع ووع احلدود اًمٗم٤مصٚم٦م سملم احلةؼ واًم٤ٌمـمةؾ، 

 وم٤مًم٤ٌمـمةةؾ رٕمٚمةةق ورٔمٚمةةؿ ورٗمًةةد ورًةةٗمؽ اًمةةدُم٤مء، واحلةةؼ رٜمتٍمةة سمةة٢مرادة اهلل

وطمده، ودور اًمٚمٖمة٦م اًم٘مريٟمٞمة٦م شمٌٞمةلم شمٚمةؽ اإلرادة سمدًٓمة٦م وصةػ اًم٘مةرين سم٠مٟمةف 

 : يمت٤مب ُمٌلم

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ 

 . (3،1أر٤مت : ؾمقرة اًم٘مّمص) چہ  ھ  ھ     ھ  ھ  

 . "واعمٌلم اعمِمتٛمؾ قمغم سمٞم٤من احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ": ىم٤مل اًمِمقيم٤مين
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دار٦م اًم٘مّم٦م، ومٝمل ذات ـمروملم مه٤م ُمقؾمةك ومٝمٜم٤مك إذن قمدة أؾمس ُتٙمؿ سم

ىمٗمد ُمثؾ ضم٤مٟم٥م احلؼ، وأُم٤م ومرقمقن وم٘مد  -قمٚمٞمف اًمًالم-وومرقمقن، أُم٤م ُمقؾمك 

ُمثؾ ضم٤مٟم٥م اًم٤ٌمـمؾ، وُتي اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م ُمـ ظمالل احلةروف اعم٘مٓمٕمة٦م، وُمةـ 

ًمٚم٤ٌمـمةؾ، ًمتةؼمز ًمٜمة٤م سمٕمةد شمٚمةؽ  ًمٚمحؼ وم٤موةح٦مً  ظمالل ذيمر سمٞم٤مٟمٞم٦م اًم٘مرين ٟمّمػمةً 

٦م سم٤معمـ قمغم اًمذرـ اؾمتْمٕمٗمقا، وشمٚمةؽ إوة٤مءات جمٛمٚمة٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اإلرادة اإلاٞم

 . شمِمٙمؾ ُم٘مدُم٦م ًمٕمٚمق احلؼ واٟمٙم٤ًمرات ُمتقاًمٞم٦م ًمٚم٤ٌمـمؾ

 : اًمٕمٚمق وآًمت٘م٤مط: آٟمٙم٤ًمر إول

اًمٕمجٞم٥م أن ىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن ذم اًمند اعم٤ٌمذ ٕطمداصمٝم٤م شمٌدأ، سمٕمد 

 : اعم٘مدُم٦م اًمتل رسمٓمتٝم٤م سم٤مًم٘مرين وسم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م، سمذيمر قمٚمق ومرقمقن

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶    ﮷ ﮸ چ                                     

: ؾمةةقرة اًم٘مّمةةص)چ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿          ﯀ ﯁ 

 . (4أر٦م 

أن إرض اعم٘مّمةقدة اٜمة٤م  وىمد ذيمر سمٕمض اعمٗمنرـ وُمةٜمٝمؿ اًمٓمةؼمي

، واةق رأي رٌةدو ال أرض ُمٍم سمٞمٜمام رؽمك اسمةـ يمثةػم إُمةر قمةغم قمٛمقُمةف 

ىمةةد شمٙمةةرر ذم اةةذا اًمًةةٞم٤م  صمةةالث ( ذم إرض)عمجةةرور ُم٘مٌةةقًٓ ٕن اةةة٤مر وا

 چے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ  : ُمرات

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ  چ                چ

واًمرأي قمٜمةدي أهنة٤م إرض اًمتةل ومٞمٝمة٤م ُمٕمٞمِمة٦م اإلٟمًة٤من قمٛمقُمة٤ًم وضمة٤مء 
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شمٙمرار ذيمرا٤م شم٠ميمٞمدًا ٟٓمتامء ومرقمقن إًمٞمٝم٤م سمٌنمرتف اًمتل يمة٤من سمةدء أُمراة٤م سمخٚمةؼ 

٤م، وًمٚمت٠ميمٞمد أرْم٤ًم قمغم أٟمف ُمٝمةام قمةال ومٚمةـ رتجة٤موز شمٚمةؽ إروةٞم٦م يدم ُمـ شمراهب

اًمتل طم٤مول دم٤موزا٤م ذم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذيمره، وًمٜمة٤م قمةغم أُمةر اًمٕمٚمةق ذم إرض قمةقد 

 . سمٕمد قمقد سمحقل اهلل

ورٚمحظ اٜم٤م أن ذيمر اذا اًمٕمٚمق ىمد ورد ذم ؾمٞم٤م  رةدل قمةغم أٟمةف ىمةد ؾمةٌؼ 

ذم آٟمٙمًة٤مر، ورةدل ، وسمٛمقًمده رٌدأ اذا اًمٕمٚمةق -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمٞمالد ُمقؾمك 

 : قمغم ذًمؽ أن أول صٚم٦م سملم اًمٕمدورـ يم٤مٟم٧م قمؼم آًمت٘م٤مط

ؾمةةةةةةةةةةةةةةةقرة ) چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ 

 . (8أر٦م : اًم٘مّمص

 : ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 . "وآًمت٘م٤مط وضمقد رء ُمـ همػم ـمٚم٥م وٓ إرادة"

 : وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر

 أظمةذه ُمةـ: اًمٚم٘مط أظمذ اًمٌمء ُمـ إرض، ًم٘مٓمف رٚم٘مٓم٦م ًم٘مٓم٤ًم واًمت٘مٓمف"

 . "إرض

ودًٓم٦م آًمت٘م٤مط شمِمػم إمم اٟمتٗم٤مء اإلرادة واًمٓمٚم٥م، وم٤مإلرادة اًمٗم٤مقمٚمة٦م اًمقطمٞمةدة 

أُمةةة٤م ااٞمئةةة٦م . چ                  چ: اةةةل إرادة اهلل

اًمتل رةتؿ هبة٤م ومٕمةؾ آًمت٘مة٤مط ومتِمةػم إمم اٟمحٜمة٤مء ُمةـ اٞمئة٦م اًمقىمةقف إمم اٞمئة٦م أظمةرى 

ٕمٚمةةق اًمٗمرقمةةقين ٓ رٜمٗمٞمةةف يمةةةقن إٟمةةف أول اٟمٙمًةة٤مر ًمٚم: شم٘مةةرب اعمٚمةةت٘مط إمم إرض
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اعمٚمت٘مٓملم اؿ يًمف وًمٞمس اق، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن دمد اٟمٙم٤ًمرات اًمٕمٚمةق اًمٗمرقمةقين سم٤مسمة٤مً 

ُمتة٠مصمر سمةام ومٕمٚمةف  -وإن مل رٙمةـ وم٤مقمةؾ آًمت٘مة٤مط-شمٚم٩م إمم اذا اًمٕم٤مزم ُمـ ظمالًمف، ومٝمق 

 . يًمف شم٠مصمراً ُم٤ٌمذاً 

-ر١ميمدا٤م ىمقًمف إن دًٓم٦م اًمٕمٚمق شمرشمٌط سمدًٓم٦م آًمت٘م٤مط ذم قمالىم٦م ؿمدردة اًمتقشمر 

، وم٤مًمتقشمر يم٤مئـ ذم شمًٚمٞمط ومرقمقن قمغم چچ   چ  چ  چچ : -شمٕم٤ممم

إٟمةام أدظمٚمةقا  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-ٟمٗمًف وازرٛمتف سمجٜمده، وم٤مًمذرـ اًمت٘مٓمقا ُمقؾمةك 

وذم دًٓمةة٦م آًمت٘مةة٤مط إحيةة٤مء سم٤مؾمتّمةةٖم٤مر اةةذا اًمٌمةةء . اعمةةقت إمم ىمٍمةة ومرقمةةقن

إهائٞمةؾ  يمٞمةػ رًةٕمك ومرقمةقن إمم سمٞمةقت سمٜمةل: اعمٚمت٘مط، واٜم٤م ر٘مقم شمقشمر يظمر

ًمٞم٘متؾ يمؾ همالم رقًمد طمتك إذا ؾمٕمك اًمةٞمؿ هبةذا اًمٖمةالم إمم ىمٍمةه شمريمةف؟ يمة٤من 

 . ٓسمد ُمـ اؾمتّمٖم٤مر ومرقمقن ًمِم٠من ُمقؾمك ًمٞمؽميمف طمٞم٤مً 
 

 : ڳ  ڳ  ڳ ": آٟمٙم٤ًمر اًمث٤مين

اةذا آٟمٙمًةة٤مر إول رةدل سمقوةةقح قمةةغم اٟمٕمةدام اإلرادة قمٜمةةد ومرقمةةقن 

ذم   چڳ  ڳ  ڳ   چ: -شمٕمة٤ممم-ويًمف، ور١ميمد اذا آٟمٕمدام شمٙمةرار ىمقًمةف 

  -شمٕم٤ممم-ُمـ ؾمقرة اًم٘مّمص ومٗمل أر٦م إومم ضم٤مء ىمقًمف ( 11)و( 9)أرتلم 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    چ 

 . (9أر٦م : ؾمقرة اًم٘مّمص) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  

وىمةةد ذاةة٥م اعمٗمنةةون إمم أن اًمةةذرـ ٓ رِمةةٕمرون اةةؿ يل ومرقمةةقن، ىمةة٤مل 

 . . "وَن سمام اق يم٤مئـ ُمـ أُمراؿ وأُمرهَوُاْؿ ٓ َرِْمُٕمرُ ":  اًمٓمؼمي

                                                 

. 18/165: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)
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واةةؿ ٓ رِمةةٕمرون سمةة٠مهنؿ قمةةغم ظمٓمةة٠م قمٔمةةٞمؿ ذم ُمةة٤م ": وىمةة٤مل إًمةةقد

 . "صٜمٕمقا

ورةدل أرْمة٤ًم قمةغم اعمِمة٤مقمر . رةدل قمةغم اًمٕمٚمةؿ( ؿمٕمر)وإذا يم٤من اًمٗمٕمؾ 

وم٢من قمدم ؿمةٕمقراؿ رٕمٜمةل اًمتٕمٓمٞمةؾ اًمتة٤مم ًمٙمةؾ صةٚمتٝمؿ . اًمتل ال احلقاس

 . أو سم٤محلقاسسم٤معمٕمروم٦م واإلدراك سم٤مًمٗمٕمؾ 

ھ   ے  چ : ف اةةذا اةٝمةةؾ واٟمٕمةةدام اإلدراك سمجٝمةةؾ يظمةةرردَ صمةةؿ ُرةة

﮷       ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲      . (11أر٦م : ؾمقرة اًم٘مّمص) چےۓ  ۓ  

سُمٕمةةد ُمةةـ همةةػم : أي چۓ  ﮲    ﮳  ﮴چ ": ىمةة٤مل اإلُمةة٤مم اًمٌ٘مةة٤مقمل

ًمةةةٞمس اةةةؿ ؿمةةةٕمقر ٓ : أي چڳ  ڳ  ڳ  چ : ُمقاضمٝمةةة٦م، وًمةةةذًمؽ ىمةةة٤مل

اؿ ذم صٗم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمتل ال ذم هم٤مر٦م اًمٌٕمد قمـ رشم٦ٌم  سمٜمٔمرا٤م وٓ سم٠مهن٤م أظمتف، سمؾ

 . اإلاٞم٦م

واذه صقرة ىمريٟمٞم٦م شمرؾمٛمٝم٤م اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م ذم ظمٞم٤مل ىمة٤مر  اةذه أرة٤مت 

، وًمةٞمس يل -قمٚمٞمةف اًمًةالم-وُمريمز اذه اًمّمقرة اق إظم٧م، ًمةٞمس ُمقؾمةك 

ومرقمقن، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن أرة٦م ُتٙمةل ُمت٤مسمٕمتٝمة٤م ًمٚمتة٤مسمقت ُمةـ سمٕمٞمةد، صمةؿ 

شمٚمةؽ اعمت٤مسمٕمة٦م اعمتخٗمٞمة٦م إمم فمٝمةقر أُمة٤مم أاةؾ اًم٘مٍمة ًمتخة٤مـمٌٝمؿ شمٚمةؽ شمتحقل 

ُم٤م اًمذي ضمة٤مء هبةذه : چڳ  ڳ  ڳ  چ إظم٧م ذم ضمرأة ؿمدردة، يمؾ اذا 

                                                 

. 15/258: روح اعمٕم٤مين( 1)

.( ٕمرؿم)ُم٤مدة : ًم٤ًمن اًمٕمرب( 2)

.  (ؿمٕمر)ُم٤مدة : اعمٗمردات( 3)

 . 14/255: ٟمٔمؿ اًمدرر( 4)
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اًمٗمت٤مة إمم اًم٘مٍم؟ أًمٞمس قمغم وضمٝمٝم٤م ُمالُمة  سمٜمةل إهائٞمةؾ؟ ومة٢مذا أهمٗمةؾ أل 

اعمالُم  اإلهائٞمٚمٞم٦م قمغم وضمف اًمّمٖمػم ومٙمٞمػ مل رًتٓمٞمٕمقا اًمتٕمرف قمٚمٞمٝمة٤م قمةغم 

ف اًمٗمت٤مة اعمٛمٞمزة اًمرؿمٞمدة احلًٜم٦م اًمتٍمف؟ وم٢مذا مل رٙمـ ُمةٜمٝمؿ اةذا وٓ ذاك وضم

ومٙمٞمةةػ مل رتِمةةٙمٙمقا ذم اًمّمةةٚم٦م سمةةلم اًمروةةٞمع وإم اًمتةةل مل ر٘مٌةةؾ روةة٤مقم٦م ُمةةـ 

ڳ  ڳ  چ  همػماةةة٤م؟ يمةةةؾ اةةةذه اًمتًةةة٤مإٓت ٓ رٗمنةةةا٤م إٓ اٟمٕمةةةدام اًمِمةةةٕمقر

 . چڳ  

 چې   ې  ى  ى  ائ   چوشم٠مُمةةؾ ُمٕمةةل ىمةةقل إظمةة٧م 

سمٞم٧م إهائٞمكم همالُم٤ًم إهائٞمٚمٞم٤ًم؟ إهنة٤م اًمؽمسمٞمة٦م، ؾمةقف رٜمِمة٠م  ومٌامذا ؾمٞمٜمّم  أاؾ

اذا اًمٖمالم ٟمِم٠مة إهائٞمٚمٞمة٦م ُمٖمٚمٗمة٦م سم٤مًمٜمّمة  واإلرؿمة٤مد ر١ميمةدا٤م ُت٘مةؼ اًمققمةد 

واذا أظمٓمر ُم٤م ذم سمدارة٦م اةذه اًم٘مّمة٦م، ومٚمةق ٟمِمة٠م  چەئ  ەئ       وئچ اإلال 

ذم اًم٘مٍمة ًمةؽميب ىمٌٓمٞمة٤ًم، وًمٙمةـ إرضم٤مقمةف إمم أُمةف يمة٤من  -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك 

 . ٦م عم٤ًمر إطمداث اًمتل يم٤من ظمت٤مُمٝم٤م ُمٍمع ومرقمقنسمدار

إن ُم٤م ؾمٞم٠ميت هده ُمـ أطمداث اًم٘مّم٦م رقطمل سمٞم٘مٔم٦م ومٙمر ومرقمةقن ورةدل 

قمغم دا٤مئف وُمٙمره اًمًٞم٤مد، ومٙمٞمػ رٖمٗمؾ اذا اًمًٞم٤مد اعمحٜمؽ قمـ يمؾ شمٚمةؽ 

. ومة٤مدة ُمةـ دم٤مرسمةفاًمتٗم٤مصٞمؾ، ٓ شمٗمًػم ًمذًمؽ ؾمقى أٟمف ىمةد ؾمةٚم٥م ظم٤مصةٞم٦م اإل

٠من أاؾ اًم٘مٍم ىمد اٟمِمٖمٚمقا سم٠مُمر ُمقؾمك واًمٕمثةقر وفم٤مار أر٤مت رقطمل أرْم٤ًم سم

قمغم ُمروةٕم٦م ًمةف طمتةك مل رٜمتٌٝمةقا إمم فمٝمةقر أظمتةف قمةغم ُمنةح إطمةداث ُمةـ 

ٹ   ٹ  ڤ    چ: طمقاؿ، وإٟمام يم٤من اةذا آٟمِمةٖم٤مل قمةؼم اإلرادة اإلاٞمة٦م

 . (39أر٦م : ؾمقرة ـمف) چڤ  ڤ  ڤ    ڦ   

وداة٤مءه وأطمةؾ إٟمف اًمتدسمػم اإلال ًممطمداث أسمٕمد رةد ومرقمةقن ودُمقرتةف 
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أن اٜمة٤مك قمةدة أؾمة٤ٌمب  رٚمحةظو. حمؾ يمةؾ ذًمةؽ همٗمٚمة٦م ُمةـ ؾمةٌؼ قمٚمٞمةف اًم٘مٚمةؿ

اٜمة٤مك اًمت٘مة٤مط : ُتريم٧م طمقل اًمروٞمع ًمتّمٜمع ًمةف اةذا اعمًةت٘مر ذم ىمٍمة قمةدوه

أل ًمف، واٜم٤مك ُمت٤مسمٕم٦م إظم٧م واىمؽماطمٝم٤م ًمٙمٗم٤مًمتف، واٜم٤مك اُمرأة ومرقمقن اًمتةل 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  چ : طم٤موًمةة٧م أن شمةةدومع قمٜمةةف اًم٘متةةؾ

: ؾمةةةقرة اًم٘مّمةةةص) چک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 . (9أر٦م 

إن خم٤مـمٌتٝمةة٤م ًمٗمرقمةةقن ذم اةةذه أرةة٦م شمةةدل قمةةغم أٟمةةف داظمةةؾ ذم اًمزُمةةرة 

اعمًٚمقسم٦م اًمِمٕمقر، وشمٓمقي أرة٦م ذيمةر ردة ومٕمةؾ ومرقمةقن، وشمًةتٕمٞمض قمٜمةف سمةام 

طمقشمف ُمـ اإلؿمٕم٤مر سمحريم٦م شمٚمؽ اعمرأة طمتك ًمتٙم٤مد شمِمٕمر سمٚمٝم٤مصمٝم٤م واةل خت٤مـمة٥م 

، صمؿ شمتحقل قمـ خم٤مـمٌتف إمم خم٤مـم٦ٌم ضمٜمقده، واًمت٠مُمةؾ ذم أرة٦م رٕمٚمٛمةؽ ومرقمقن

وإٓ عمة٤م اًمتٗمتة٧م ًمتخ٤مـمة٥م ضمٜمةقده  ،سم٠مهن٤م ىمد اٟمتزقم٧م ُمقىمٗم٤ًم إجي٤مسمٞم٤ًم ُمـ ومرقمةقن

واق اعمٗمًد اًمٕم٤مزم، ومتحقل اعمقىمػ اًمٗمرقمقين ًمٞمس سمتة٠مصمػم اُمرأشمةف سمةؾ سمة٤مإلرادة 

رتٜمةقع يمالُمٝمة٤م سمةلم  وأر٦م ُتتقي قمغم إؿمٕم٤مر سمجٝمد اةذه اعمةرأة طمٞمة٨م ،اإلاٞم٦م

اطؼم واإلٟمِم٤مء أوًٓ، صمؿ رتٜمقع ُمـ ظمٓمة٤مب ومرقمةقن إمم ظمٓمة٤مب ضمٜمةقده ذم ُمة٤م 

واةٛمةع  چ  ژ  ڑچ رٕمرف سم٤مًٓمتٗم٤مت صم٤مٟمٞم٤ًم، صمؿ رتٜمقع ُم٤م سملم اإلومراد ذم ىمقا٤م 

 : ىم٤مل إًمقد چک    ک  گ    گ  گ    گ چ ذم ىمقا٤م 

-ُمقؾمةك  يم٠مهن٤م سمٕمد أن ظم٤مـمٌة٧م ومرقمةقن وأظمؼمشمةف سمةام رًةتٕمٓمٗمف قمةغم"

أُمٜمةة٧م ُمٜمةةف سمةة٤مدرة أُمةةر ضمدرةةد سم٘متٚمةةف، وم٤مًمتٗمتةة٧م إمم ظمٓمةة٤مب  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم

اعمحٙمةل قمٜمٝمة٤م  -شمٕمة٤ممم-اعم٠مُمقررـ ىمٌؾ ومٜمٝمةتٝمؿ قمةـ ىمتٚمةف ُمٕمٚمٚمة٦م ذًمةؽ سم٘مقًمةف 

واةةق أوومةةؼ سمةة٤مظمتالف إؾمةةٚمقب طمٞمةة٨م  چک    ک  گ    گ  گ    گ  چ
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وأومةةردت وةةٛمػم ظمٓمةة٤مب ومرقمةةقن، صمةةؿ  چ ژ  ڑچ ومّمةةٚم٧م أوًٓ ذم ىمقاةة٤م 

ک    ک  چ : صمةؿ شمريمة٧م اًمتٗمّمةٞمؾ چ ک  کچ ٧م اًمْمٛمػم ذم ظم٤مـم٧ٌم وأمجٚم

 . چگ  

واذا اًمتٜمقرع إٟمام ضم٤مء ًمٞمْمٗمل قمغم اعمِمٝمد ُمة٤م ُتٛمٚمةف اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م ُمةـ 

إحي٤مء سمجٝمد اُمةرأة ومرقمةقن، ومتحقاة٤م ُمةـ أؾمةٚمقب إمم يظمةر وُمةـ خم٤مـمة٥م إمم 

يظمر، وُمةـ إومةراد إمم مجةع يمة٤من سمةدراًل ًمقصةػ طمريمٞمة٦م داقمٞمة٦م اؾمةتٜمٗمدت ُمةـ 

اُمرأة ومرقمقن ضمٝمقدا٤م ًمْمامن اعمًت٘مر أُمـ ًمٚمروٞمع ذم ىمٍمة قمةدوه،  ظمالا٤م

 . ومٙم٠من ُتريمٝم٤م اطٓم٤ميب يم٤من قم٤ٌمرة قمـ وصػ ًمتحريمٝم٤م اًمدقمقي

                                                 

 . 15/258: روح اعمٕم٤مين( 1)
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 صٗام املٕاجّٛ: املبخح الجاٌ٘

 : همٓم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م: اًمتٛمٝمٞمد اإلال

رٓمقي اًم٘مرين ذيمر ص٤ٌم ُمقؾمك وؿمة٤ٌمسمف إول وٓ خيؼمٟمة٤م قمةـ شمٗم٤مصةٞمؾ 

 -قمٚمٞمةف اًمًةالم-ومرقمقن، واذا اًمٓمةل رٜمٌئٜمة٤م سمة٠من رده طمٞم٤مشمف ُم٤م سملم أُمف وىمٍم 

 چى  ى  ائ    چإمم أُمف اق اًمذي همٚم٥م قمغم شمٜمِمئتف، وأن اىمؽماح أظمتف 

إٓ أن إطمةةداث شم٘مةةػ سمٜمةة٤م قمٜمةةد ىمتٚمةةف ًمٚمرضمةةؾ . اةةق اًمةةذي اةةٞمٛمـ قمةةغم شمرسمٞمتةةف

اًم٘مٌٓمل وظمروضمف ُمـ ُمٍم إمم ُمدرـ وُم٤م وىمع ًمف ُمـ إطمداث اًمتةل ٓ صةٚم٦م 

وًمٙمةـ اًمّمةقرة اعمجٛمٚمة٦م اةذه اعمرطمٚمة٦م شمِمةػم إمم . ا٤م سمٗمرقمةقن سمِمةٙمؾ ُمٌة٤مذ

ذم ُمٍمةة،  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-زرةة٤مدة اًمتٕم٘مٞمةةد اًمةةذي رْمةةٕمػ ُمقىمةةػ ُمقؾمةةك 

: ذم ضمٌةؾ اًمٓمةقر سم٤مًمرؾمة٤مًم٦م ذم فمةؾ اةذا اًمْمةٕمػ -ضمؾ وقمال -ًمٞمخ٤مـمٌف رسمف 

ُمٓم٤مرد ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ةٜم٤مر٦م ىمتؾ شمتخذ ؿمٙمؾ اًمتٛمرد اًمًٞم٤مد قمةغم 

ىمقُمف اعمًتْمٕمٗملم، سمؾ اةق ُمٌٕمةقث ًمٜمٍمةهتؿ  شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م، وٓ ٟمّمػم ًمف ُمـ

وختٚمٞمّمٝمؿ ُمةـ فمٚمةؿ ومرقمةقن، إن اًمِمةٙمؾ اًمٕمة٤مم ًمٚمٛمقىمةػ اعمقؾمةقي رةقطمل 

 . سمْمٕمػ ؿمدرد أُم٤مم اًمٓمٖمٞم٤من اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل ًمٗمرقمقن

ًم٘مد اٞمٛمـ اطقف قمغم ٟمٗمًٞم٦م ذًمؽ اعمٌٕمقث، ومٙم٤من اًمتٕمٌػم قمٜمف اةق أول 

طقف مم٤م ردل قمةغم أٟمةف رون اذا ا٤مردة ومٕمؾ قمغم اًمرؾم٤مًم٦م، وىمد ؿم٤مريمف أظمقه ا

 : إطم٤ًمس واىمٕمل وًمٞمس ظم٤مـمرة ومردر٦م

ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  چ : ذم ؾمةةقرة ـمةةف -شمٕمةة٤ممم-ىمةة٤مل 

 . (46أر٦م : ؾمقرة ـمف) چۈ   

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ڭچ: ذم ؾمقرة اًم٘مّمص -شمٕم٤ممم-وىم٤مل 
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ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  

ؾمقرة ) چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 . (35،33أر٤مت : اًم٘مّمص

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  چ : ذم ؾمةقرة اًمِمةٕمراء -شمٕم٤ممم-وىم٤مل 

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

ؾمةةةةةةةةةةةةةةةةقرة ) چ﮿  ﯀  ﯁                  

 . (15،12أر٤مت : اًمِمٕمراء

 : شمتجغم ذم قمدة ٟم٘م٤مط -ٚمٞمف اًمًالمقم-إن خم٤موف ُمقؾمك 

﮶  چ  ،چے  ۓ   چ  ﮵   ﮴   ﮳   ﯀  چ ،چ﮲    چ﮿ 

ورْم٤مف إمم شمٚمؽ اعمخ٤موف اًمتل شمٗمرد هب٤م ُمقؾمك خم٤موف أظمرى اؿمةؽمك 

 چڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ  چ : رون٤مومٞمٝم٤م ُمٕمف أظمقه ا

 : رون ٟمٌٞم٤ًم ُمٕمف٤مور٠ميت اًمٜمٍم اإلال عمقؾمك سمٌٕم٨م ا

ىئىئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ چ 

 چىئ  ی  ی  ی  ی 

 : صمؿ سم٤معمٕمٞم٦م اإلاٞم٦م

 چٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ ،چ    چ 

 (.أر٤مت ،اًمًٚمٓم٤من ،اعمٕمٞم٦م اإلاٞم٦م)إن قمقاُمؾ اًمٜمٍم اإلال شمرشمٙمز قمغم 

 : چۉ  ې  چ : -شمٕم٤ممم-ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم ىمقًمف 
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ُم٤م حي٤موريمام وم٠موطمل إًمٞمٙمام ُم٤م دم٤موسم٤مٟمف چۉ  ې  چ "
"

 . 

   چ     چ : -شمٕم٤ممم-ػم ىمقًمف وىم٤مل ذم شمٗمً

 . "ُمـ ىمقم ومرقمقن ُم٤م ر٘مقًمقن ًمٙمؿ وجيٞمٌقٟمٙمؿ سمف" 

واةذه أراء . "اًم٘مة٤مارة احلجة٦م" اسمـ يمثةػم إٟمةفأُم٤م اًمًٚمٓم٤من وم٘مد ىم٤مل 

، واةق ىمٛمة٦م (احلقار سمةلم ُمقؾمةك وومرقمةقن) :جمٛمٚم٦م شمِمػم إمم ٟم٘مٓم٦م واطمدة ال

وهمةػمه ُمةـ اعمٗمنةرـ  ُمـ ىمٛمؿ اًمّمدام سملم اطػم واًمنم، وشمِمػم يراء اًمٓمةؼمي

ذم اةةةدال ُمةةع  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-إمم أن اعمٕمٞمةة٦م اإلاٞمةة٦م ضمةة٤مءت ُم١مرةةدة عمقؾمةةك 

إذن وم٘مد يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مسة اإلاٞم٦م عمقؾمك قمغم ومرقمةقن قمةؼم ردود ُمةقطمك . قمدوه

أرةة٤مت : )واةةذا اةةق همٓمةة٤مء اًمرؾمةة٤مًم٦م. هبةة٤م قمةةغم ضمةةدال ومرقمةةقن وُمزاقمٛمةةف

وىمةد ارشمٙمةز . ومرقمةقن إرة٤مهضمٕمٚمٝمام اهلل ؾمؽمًا ر٘مل سمف ٟمٌٞمف ُمةـ ـمةقل ( واًمًٚمٓم٤من

قمغم ُم٤م ظمؼمه ُمـ ـم٤ٌمع ومرقمةقن، ويمة٠مين سمةف واةق رِمةٕمر  -قمٚمٞمف اًمًالم-ظمقومف 

سمتّمةةٞمد ومرقمةةقن ٕظمٓم٤مئةةف، واةةل أظمٓمةة٤مء ؾمٞمًةةتٖمٚمٝم٤م ومرقمةةقن وةةد ُمقؾمةةك 

، وًمٙمـ وراء إُمر ؾمةؽمًا يظمةر، ومحتةك -قمٚمٞمف اًمًالم-ورتحلم اًمٗمرص٦م ًم٘متٚمف 

، چىئېئ   ېئ  چ ًمق وضمد ومرقمةقن ُمًةقهم٤مت اًم٘متةؾ ومٝمةق ًمةـ رًةتٓمٞمع 

وًمٜمٜمٔمةر ذم ُمة٤م . ًم٘مد مت٧م مح٤مر٦م اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مإلرادة اإلاٞم٦م ىمٌؾ اًمنموع ذم شمٌٚمٞمٖمٝم٤م

 : أؿم٤مرت إًمٞمف اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م ذم هد اعمخ٤مـم٦ٌم إومم سملم ُمقؾمك وومرقمقن

                                                 

 . 16/77: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)

 . 17/554: ٟمٗمًف( 2)

 . 6/236: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ( 3)
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 : سمدار٦م اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م: اًمًٚمٓم٤من وأر٤مت

ەئ  چ رون اًمرؾمة٤مًم٦م ذم ُمرطمٚمة٦م اًمٕمةرض قمةغم ومرقمةقن ٤مغ ُمقؾمك واسمٚمَ 

 . (16أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چۆئ  وئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  چ : ومةةةٌامذا أضمةةة٤مب ومرقمةةةقن

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ        چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

: ؾمةةةةقرة اًمِمةةةةٕمراء) چک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ

 . (28،23أر٤مت 

اذه أر٤مت ُتٙمك طمقارًا رٛمثؾ ُمـ ـمرف ُمقؾمك حم٤موًم٦م شمٕمررػ، وُمةـ 

ف اًمٜمٌٞمة٤من ٟمٗمًةٞمٝمام ـمرف ومرقمقن حم٤موًم٦م شمٕمرف شمتخذ ـم٤مسمع اعمٕم٤مضمزة، وم٘مد قمةرَ 

ومٚمٗمت٧م يمٚمٛم٦م اًمٕم٤معملم اعمْم٤موم٦م إمم  ،چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئچ وطمددا ُمٝمٛمتٝمام 

ومس سمزقمٛمةف وم٠مراد أن رتٕمرف قمغم اذا اعمٜمة٤م ،اًمرسمقسمٞم٦م ٟمٔمر ومرقمقن اعمت٠مًمف اعمؽمسم٥م

وًم٘مد فمٝمةر اًمٙمةامل اإلاةل ُم٘م٤مسمةؾ اًمةٜم٘مص اًمٗمرقمةقين، . چڦ  ڦ  ڦچ 

ومٝمذا احلقار ٓ رٗمٝمؿ إٓ ذم ؾمٞم٤م  إدراك ومرقمقن ًمٌنمرتف، وًمٙمٜمف إدراك رّمةٌغ 

سمٛمح٤موًم٦م إظمٗم٤مء اًمٌنمر٦م وإفمٝم٤مر ٟمٗمًف ذم صقرة اعمت٠مًمف اعمرشم٥ٌم، واةل حم٤موًمة٦م 

شمٙمٛمةـ أمهٞمة٦م  واٜمة٤م. طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمِمؾ ًمْمٕمػ أؾم٤مؾمةٝم٤م اعمٜمة٤مىمض ًمٚمح٘مٞم٘مة٦م

: -قمٚمٞمةف اًمًةالم-همٓم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمقطمل اإلاةل، وم٘مةد ؾمة٠مل ومرقمةقُن ُمقؾمةك 

ًمةقٓ : ، واق ؾم١مال حيٛمؾ ذم فم٤ماره ٟمققمة٤ًم ُمةـ اعمٕمة٤مضمزةچڦ  ڦ  ڦچ

صم٘متل سمٜمٗمز عم٤م ؾم٠مًم٧م قمةـ ُمٜم٤مومزة ذم إًمقاٞمة٦م واًمرسمقسمٞمة٦م، وًمٙمٜمٝمة٤م ُمٕمة٤مضمزة 



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
38 

سمٕمةدة  ُمٖمٚمٗم٦م سم٤مًمٗمْمقل اا٤مدف إمم اًمتٕمةرف قمةغم إًمةف ُمقؾمةك، وم٠مضمة٤مب ُمقؾمةك

 : أضمقسم٦م

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چچ : اةةةةقاب إول

صةةدرت ردة ومٕمةةؾ ومرقمةةقن قمةةـ اعمٕمةة٤مضمزة واًمٗمْمةةقل ومٌةةدأت احل٘مةة٤مئؼ اًمٙمقٟمٞمةة٦م 

وم٘مةد سمةدأ ُمقؾمةك : ًمٚمرد قمغم ؾمة١ماًمف اًمٗمْمةقزم اًمٕمة٤مضمزشمتحرك ذم جمٚمس ومرقمقن 

إٟمةف رب يمةؾ : سم٤معمٙم٤من وم٤مظمت٤مر اإلـمةال  ُمٜمٓمٚم٘مة٤ًم ًمٚمةرد ومٙمة٤من اإلـمةال  ُمٙم٤مٟمٞمة٤مً 

واؾ ُمـ رء خيرج ُمـ اًمًاموات وإرض وُمة٤م سمٞمةٜمٝمام؟ وأاةؿ ُمة٤م ذم رء، 

ضمةةقاب ُمقؾمةةك أٟمةةف مل رتقضمةةف سمةةف إمم ومرقمةةقن سمةةؾ إمم يمةةؾ احلةة٤مضرـ اًمةةذرـ 

رِمةةٙمٚمقن ؾمةة٤مطم٦م ًمٕمةةرض اًمت٠مًمةةف اًمٗمرقمةةقين سمِمةةٙمؾ اؾمةةتٌدادي، واةةل حم٤موًمةة٦م 

، ومةام يمة٤من ُمةـ ومرقمةقن إٓ أن ذاةؾ -قمٚمٞمف اًمًالم-ؿمدردة اًمذيم٤مء ُمـ ُمقؾمك 

ين سمف رّمٛم٧م صمؿ رٜمتٌف إمم ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ُمقؾمةك اعمتحريمة٦م ذم ؾمة٤مطم٦م هبذا اًمرد، ويم٠م

، واةق چڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ    چ : شم٠ماف وشمرسمٌف ومتحةدصمٜم٤م أرة٦م اًمت٤مًمٞمة٦م أٟمةف

 : ىمقل شمتٗمرع قمٜمف قمدة دٓٓت

    چ : -شمٕمةةةة٤ممم-أٟمةةةةف رةةةة٠ميت ُمقازرةةةة٤ًم ًم٘مقًمةةةةف  :اًمدًٓمةةةة٦م إومم

واؾمةةتامع  -ممشمٌةة٤مرك وشمٕمةة٤م-، وإن شمٚمةةؽ اعم٘م٤مسمٚمةة٦م سمةةلم اؾمةةتامع اهلل چ

، -قمٚمٞمةف اًمًةالم-أٟمّم٤مر ومرقمقن ٓ شمٗمٝمةؿ إٓ قمٜمةد اًمت٠مُمةؾ ذم ُمقىمةػ ُمقؾمةك 

صمةؿ اًمت٘مةك ومرقمةقن . وم٘مد وقمده رسمف سم٤مٓؾمتامع عم٤م ر٘م٤مل ًمف طمتك رةقطمل ًمةف سمة٤مًمرد

وم٢مذا سمٗمرقمقن رٌح٨م قمـ ُمـ رٜم٤مسه ورٛمةده سمةام جيٞمة٥م سمةف ُمقؾمةك، واٜمة٤م شمة٠ميت 

وطمٞمف، وومرقمقن رٌح٨م قمـ و -شمٕم٤ممم-ُمقؾمك ُم١مرد سم٤مؾمتامع اهلل : أمهٞم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م

 . ُمًتٛمٕملم ُمـ اًمٌنم ًمٞمٜم٤مسوه قمغم اذا اعمتحرك ذم ؾم٤مطم٦م شم٠ماف
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وال دًٓم٦م شمقطمل سمٛم٠مز  ومرقمقن، ومة٢مذا وةٛمـ ومرقمةقن  :اًمدًٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اؾمتامع ُمـ طمقًمف ومٛمـ أرـ ًمف أن رْمٛمـ ُمٜم٤مسهتؿ إر٤مه هبةذا آؾمةتامع؟ واٜمة٤م 

قمةقن رتٛمٜمةك ًمةق أن ضمةقاهبؿ شمٜم٘مٚمٜم٤م اًمٚمٖم٦م إمم اًمدًٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل شمقطمل سمة٠من ومر

ذًمؽ أهنؿ إذا قمجزوا قمـ ُمٜم٤مسشمف ومة٤مٕومم هبةؿ أن . ٓ، ٟمحـ ٓ ٟمًتٛمع: يم٤من

 . رٙمقٟمقا ظم٤مرج ٟمٓم٤م  اةدال سملم اًمٕمدورـ

وشمقطمل سمٞم٠مس ومرقمقن ُمـ ُمٜم٤مسهتؿ إر٤مه، ومٙمٞمػ ر٘مةػ  :اًمدًٓم٦م اًمث٤مًمث٦م

ومة٢مذا مل اؾمتامقمٝمؿ ُم٘م٤مسمؾ آؾمتامع اإلال، وسمٞم٠مؾمف أرْم٤ًم ُمـ اؾمتامًم٦م اؾمتامقمٝمؿ، 

رتح٘مؼ ًمف أي ُمةـ اةذرـ اًمرضمة٤مءرـ طمة٤مول ٟم٘مٚمٝمةؿ إمم ُمرطمٚمة٦م اًمًةخرر٦م ُمةـ 

، ومٞمتقضمةةف سم٤مطٓمةة٤مب إمم ُمةةـ طمقًمةةف ممةةـ ٓ رضمةة٤مء ذم -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-ُمقؾمةةك 

، ومٞمخ٤مـمٌٝمؿ حمة٤موًٓ -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمٜم٤مسهتؿ، وممـ اؾمتٛمٕمقا عم٤م ىم٤مًمف ُمقؾمك 

عمٓمةروح أن حيرك ذم ؿمةٕمقراؿ ٟمققمة٤ًم ُمةـ اًمًةخرر٦م ُمٜمةف رةقطمل هبة٤م اًمًة١مال ا

أٓ شمًةتٛمٕمقن اةذا اًمٙمةالم اًمٕمجٞمة٥م اًمةَداقمل إمم : قمٚمٞمٝمؿ، ويم٠من ًمٙمالُمف سم٘مٞم٦م

 . اًمًخرر٦م

ردل قمغم أٟمف مل رٙمـ ظمّماًم ؾمةٝمالً، وم٘مةد چ ڇ  ڍچ إن اؾمتٗمٝم٤مم ومرقمقن  

ـمرح ذم اذا آؾمتٗمٝم٤مم أؿمٙم٤مًٓ ُمةـ اعمٙمةر ٓ رٛمٙمةـ أن رة٠ميت هبة٤م إٓ قم٘مةؾ ؾمةٞم٤مد 

إُمةة٤م أن : عمةةم ذم جمٚمًةةف ظمٞمةة٤مررـأُمةة٤مم ا -قمةةؼم اةةذا اًمًةة١مال–حمٜمةةؽ ومٝمةةق رْمةةع 

يمةؾ اةذا واةق ذم . رٜم٤مسوه، وإُم٤م أن رًةٚمٛمقا ًمةف سمة٠مهنؿ مل رًةتٛمٕمقا عمة٤م ىم٤مًمةف قمةدوه

احل٘مٞم٘مةة٦م مل ر٘مةةؿ سمٓمةةرح اةةذرـ اطٞمةة٤مررـ أصةةالً، سمةةؾ شمةةرك اًمٚمٖمةة٦م احل٤ميمٞمةة٦م اةةل اًمتةةل 

شمٓمرطمٝمام سمدًٓ ُمٜمةف، ومةٞمام ٟمةدت شمٚمةؽ اًمٚمٖمة٦م ُمةـ رةده ومتةردت قمةغم قمٚمةقه وأقمٚمٜمة٧م 

شمٌة٤مرك -اؾمةتامع احلةؼ : طملم ـمرطم٧م آؾمتامقملم -ٟمف وشمٕم٤مممؾمٌح٤م–هلل ظمْمققمٝم٤م 
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 . عم٤م ردور سملم ُمقؾمك وقمدوه، واؾمتامع ُمٚمئف ًمٙمالم ُمقؾمك ًمٞمٜم٤مسوه قمٚمٞمف -وشمٕم٤ممم

ُم٤م رٚم٨ٌم ومرقمقن أن رٗمٞمؼ ُمـ ااتزازه اعمٛمزوج سم٤مًمًةخرر٦م قمةغم : اةقاب اًمث٤مين

 . چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    چ : اةقاب اًمث٤مين

إمم اعمةة٤ميض اًمٌنمةةي أي إمم يسمةة٤مئٝمؿ، واةةق ضمةةقاب رٕمةةقد سم٤محلةة٤مضرـ 

وذًمةةؽ قمةةؼم إقمةةامل اًمٕم٘مةةقل إقمةةامًٓ رٗمْمةة  إًمقاٞمةة٦م اعمةةدقم٤مة ُمةةـ ومرقمةةقن، 

وم٤مةقاب رٜمٗمل اإلـمةال  اًمزُمة٤مين قمةـ أًمقاٞمة٦م ومرقمةقن وًمةؽ أن شمتخٞمةؾ أٟمةؽ 

إذا : أطمد اعمقضمقدرـ ذم جمٚمس ومرقمقن، أًمةـ شمتحةرك ذم ذاٜمةؽ ومٙمةرة ُمٗم٤مداة٤م

ٟمحةـ واةق؟ إذن ٓسمةد ُمةـ رب يظمةر يم٤من ومرقمقن ريب وم٠مرـ يم٤من ىمٌؾ أن ٟمقًمد 

رٙمقن رسم٤ًم ٔسم٤مء ومرقمقن، ومٙمٞمػ رٙمقن ومرقمقن رسم٤ًم ٔسم٤مئف؟ وإذا مل رٙمـ ومرقمةقن 

رسم٤ًم ٔسم٤مئٜم٤م ومٝمق ًمٞمس رسم٤ًم ًمٜم٤م، وطمتك ًمق يم٤من رسم٤ًم ًمٜم٤م ومٝمل رسمقسمٞمة٦م ُمٜمت٘مّمة٦م شمٗمت٘مةد 

إمم اإلـمال  قمؼم اًمزُم٤من اعم٤ميض قمغم قمٙمس رسمقسمٞم٦م اإلًمف احلؼ ومٝمةق رسمٜمة٤م ورب 

 . يسم٤مئٜم٤م إوًملم

ًم٘مد أدرك ومرقمقن ُم٤م ردور ذم أذاة٤من احلة٤مضرـ ومتحةقل ُمةـ اًمًةخرر٦م 

ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   چ اًمتل ُمرت سمٜم٤م ُمـ اًمدًٓم٦م اًمث٤مًمث٦م إمم اًمتٝمٛمة٦م 

ومٝمق رًتٕمٛمؾ ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م اعمقؾمقى ذم خم٤مـم٦ٌم ضمٚم٤ًمئف، ُمتحريمة٤ًم ذم  چک   

اةذه وأول ُمة٤م رٚمٗمة٧م اًمٜمٔمةر ذم . ٟمٗمس اًم٤ًمطم٦م اًمتل ُترك ومٞمٝم٤م ُمقؾمك ُمـ ىمٌؾ

اعم١مرةد  (إن)اًمٕم٤ٌمرة أهن٤م ُتتقى قمغم إرامن ُمٌٓمـ ذًمؽ إٟمٜم٤م إذا شمّمةقرٟم٤م أن ظمةؼم 

واؾمةٛمٝم٤م  (إن)سمالم اًمتقيمٞمةد مل رٙمةـ ُمقضمةقدًا، أًمةـ شمةدل اًمٕمٌة٤مرة اعمٙمقٟمة٦م ُمةـ 

ويم٤مف اطٓم٤مب وُمٞمؿ اةٛمع وآؾمةؿ اعمقصةقل وصةٚم٦م اعمقصةقل، أًمةـ شمةدل 

ٱ  چ : -٤مممشمٕمة-شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرة قمغم إرامن ومرقمقن، وشمّمدرؼ ذًمؽ ذم ىمقًمف 
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 . (14أر٦م : ؾمقرة اًمٜمٛمؾ) چٻ  ٻ  ٻ  

إٟمف اذا آؾمتٞم٘م٤من خيرج ُمـ ًم٤ًمن ومرقمقن صمؿ ر٠ميب ومرقمةقن إٓ أن رٚمةقي 

طمة٤مُماًل وةدًا واطمةدًا  "إن"احل٘م٤مئؼ اة٤مرر٦م قمغم ًم٤ًمٟمف إمم أيم٤مذر٥م ومٞم٠ميت سمخةؼم 

اق احلٙمؿ قمغم ُمقؾمك سم٤مةٜمقن، وال حم٤موًم٦م ُمٜمف ًم٨ٌّم اًمًؿ سمٕمد اًمؽمر٤م ، وم٘مةد 

ورب ومرقمةقن  -ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم-ومرقمقن أن ُمقؾمك رتحدث قمةـ رسمةف  أدرك

ؾ ًمف هب٤م، وٓ رٛمٚمؽ طمج٦م ررد هب٤م قمٚمٞمف ُمةع إدرايمةف ٌَ ورب يمؾ رء سم٠مسمٕم٤مد ٓ ىمِ 

ر٘مٞمٜم٤ًم عم٤م ردور ذم أذا٤من احل٤مضرـ، ومذا٥م رِمٙمؽ ذم ُمّمدر اطٓم٤مب اعمقضمةف 

 . -قمٚمٞمف اًمًالم-ًمٚمح٤مضرـ واق ُمقؾمك 

رقمةةقن رتحةةدث إمم اةة١مٓء احلةة٤مضرـ وسم٘مةةراءة صم٤مٟمٞمةة٦م ًممرةة٦م ٟمتٌةةلم أن وم

ژ  ژ    ڑ  چ سمٛمٜمٓمؼ اًمت٠مرٞمد ُٓمتٜم٤مقمٝمؿ واق شم٠مرٞمد رٔمٝمر ذم اًمٕمٌة٤مرة إومم 

 : وال قم٤ٌمرة شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم  چڑ  ک  ک   ک 

وةٛمػم )واعمْمة٤مف إًمٞمةف ( رؾمةقل)حيتةقى قمةغم اعمْمة٤مف : اًم٘مًؿ إول

 . ُمتٌققم٤ًم سم٤معمٞمؿ اًمتل ةٛمع اًمذيمقر( اعمخ٤مـمٌلم

حيتقى قمغم آؾمؿ اعمقصقل وصٚمتف، وٓ ومةر  ذم اعمٕمٜمةك : اًم٘مًؿ اًمث٤مين

سملم اًم٘مًٛملم وم٢مذا يمة٤من رؾمةقاؿ ومالسمةد أن رٙمةقن ىمةد أرؾمةؾ إًمةٞمٝمؿ، وم٤مًم٘مًةؿ 

وىمقًمف  چڑ  چ قم٤ٌمرة قمـ شمٙمرار ًمٚم٘مًؿ إول ومال ومر  سملم ىمقًمف : اًمث٤مين

واذا اًمتٙمرار دًمٞمؾ قمغم ىمٜم٤مقم٦م ومرقمةقن سمرؾمة٤مًم٦م ُمقؾمةك  چڑ  ک  ک   چ 

ي قمةةغم ًمًةة٤مٟمف صمةةؿ رٚمقهيةة٤م، واةةق سمةةذًمؽ رةةردد اًمٕمٌةة٤مرة ذم ؿمةةٙمؾ طم٘مةة٤مئؼ دمةةر

اعمجًدة إلرامن احلة٤مضرـ ُمةـ طمقًمةف ومٙمة٠من اةذه اًمٕمٌة٤مرة سم٘مًةٛمٞمٝم٤م طمةدر٨م 

رةةدور داظمةةؾ يمةةؾ ومةةرد ُمةةـ احلةة٤مضرـ، ومٝمةةق رتٌٜمةةك ُمٜمٓمةةؼ ىمٜم٤مقمةة٤مهتؿ، وًمٙمةةـ 
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ًمٞمٜم٘مض اذا اعمٜمٓمةؼ سمْمةده، ومٙم٠مٟمةف رةردد اًمٕمٌة٤مرة اعمجًةدة إلرامهنةؿ، رردداة٤م 

ذم ُمقوةع أطمةد اة١مٓء اًمًة٤مُمٕملم  ًمةق يمٜمة٧َم و چک چ : ًمٞمٛمحقا٤م سم٘مقًمةف

ورتٜمة٤مزل قمةـ ( ًمٕمةغم طمةؼ)أو ( ًمّم٤مد )أن ومرقمقن ؾمٞم٘مقل سمٕمد ذًمؽ  ًمٔمٜمٜم٧َم 

اًمت٠مًمف واًمؽمسم٥م ورٕمٚمـ إرامٟمف، ًمٙمٜمف خي٤مًمػ اًمٔمٜمقن اًمتل شم١مردا٤م قم٤ٌمرشمف، واةذا 

اًم٘مةة٤مئؿ سمةةلم اًم٘مٜم٤مقمةة٤مت اًمتةةل صةةٜمٕمتٝم٤م  ْمةة٤مدسمةةلم ـمةةرذم قم٤ٌمرشمةةف اةةق اًمت ْمةة٤مداًمت

ًمٚمح٤مضرـ ُمـ ضمٝم٦م وسملم رهمٌة٦م ومرقمةقن ُمةـ  -مقمٚمٞمف اًمًال– خم٤مـم٦ٌم ُمقؾمك

أٟمة٤م ُمٕمٙمةؿ : ضمٝم٦م أظمرى، ومذا٥م ومرقمقن خي٤مـم٥م احل٤مضرـ ويم٠مٟمف ر٘مةقل اةؿ

أؾمةةٚمؿ سمّمةةد  اةةذا اعمةةتٙمٚمؿ اًمٌةة٤مرع، إٓ أن طمدرثةةف رٗمت٘مةةر إمم أيمةةؼم أؾمةة٤مس 

 (. اًمٕم٘مؾ)ُمتٙمٚمؿ واق  ٟمًتٓمٞمع ُمـ ظمالًمف احلٙمؿ قمغم ُم٤م ر٘مقًمف أّي 

 : ؾمٝمؿ ومرقمقن ورُم٤مه سمف -ًمًالمقمٚمٞمف ا-اًمت٘مط ُمقؾمك : اةقاب اًمث٤مًم٨م

 چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ    چ  

ويم٠مٟمف ر٘مقل ( اًمٕم٘مؾ واةٜمقن)ومٝمق رٕمقد إمم ومرقمقن قمؼم أسمقاب اًمْمدرـ          

ًمق ؾمٚمٛم٧م سمزقمؿ ُمٚمٙمٙمؿ سمجٜمقين أٟم٤م وم٠مرـ قم٘مقًمٙمؿ أٟمتؿ؟ إن ريب : ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم

 ٚمٝمة٤م، واةؾ إرض رءٌ اق رب اعمنم  واعمٖمرب وُم٤م سمٞمةٜمٝمام، إهنة٤م إرض يم

ًم٘مةد أدرك ُمقؾمةك أن اًمتٕمٛمةٞمؿ اًمِمةدرد . همػم ُمنم  وُمٖمرب وُمٙم٤من سمٞمةٜمٝمام؟ 

اعمٗميض إمم إـمال  اعمٙمة٤من اًمٙمةقين ىمةد رٌٕمةد قمةـ قم٘مةقل اعمخة٤مـمٌلم، ومخٗمةض 

اإلـمال  ًمٞمتحدث قمـ إـمال  ُمٙم٤مين أريض، وذًمةؽ ٕن ومرقمةقن ٓ رًةتٓمٞمع 

ض، وسم٤مًمتةة٤مزم قمةةغم ُمٚمةةؽ رء ظمةة٤مرج إر -ؾمةةٌح٤مٟمف وشمٕمةة٤ممم-ُمٜم٤مومًةة٦م احلةةؼ 

وم٤مًمٕم٘مؾ رِمػم إمم أن ُمٚمؽ اًمٙمقن ًمةـ رٙمةقن ًمٗمرقمةقن، وم٤مؾمةتٖمؾ ومرقمةقن شمٚمةؽ 

أرةـ قم٘مةؾ اةذا : اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل طمًة٧ٌم قمٚمٞمةف ًمٞمحقاة٤م إمم صة٤محلف ويم٠مٟمةف ر٘مةقل
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قمٚمٞمةف -ُمٚمٙمف؟ ومام يمة٤من ُمةـ ُمقؾمةك عِ اًمرؾمقل اًمذي حي٤مول إىمح٤مُمل ذم ُم٤م مل أدَ 

قمةةغم  اأن ر٘متٍمةةإٓ أن ضمةة٤مرى ومرقمةةقن اًمةةذي أراد ًمت٠ماةةف وشمرسمٌةةف  -اًمًةةالم

واق ُمٜمٓمةؼ ر٘ميصة ُمقؾمةك . احل٤مض اًمٌنمي زُم٤مٟم٤ًم، وقمغم طمدود ممٚمٙمتف ُمٙم٤مٟم٤مً 

ُمـ ٟمٓم٤م  اةدال اًمٗمٙمري قمؼم أسمقاب اةٜمقن، ومدظمؾ ُمقؾمك  -قمٚمٞمف اًمًالم-

ڳ  چ إمم اعمخ٤مـمٌلم ُمرة أظمرى قمؼم ود اةٜمقن واةق اًمٕم٘مةؾ  -قمٚمٞمف اًمًالم-

( إن)ومٝمةق رًةتٕمٛمؾ واؾ ُمـ قم٤مىمؾ رّمػ ٟمٗمًةف سمٖمةػم اًمٕم٘مةؾ  ،چڱ       ڱ  

اًمنمـمٞم٦م ومٞمِمؽمط اًمٕم٘مةؾ ذم ُمةـ ؾمٞمّمةد  ُمة٤م ر٘مقًمةف، واةق ٟمٗمةل همةػم ُمٌة٤مذ 

 . -قمٚمٞمف اًمًالم-ةٜمقٟمف 

ًم٘مد يم٤من اًمٓمؼمي ؿمدرد احل٤ًمؾمٞم٦م دم٤مه دًٓم٦م أر٦م طملم أؿم٤مر ذم شمٗمًػمه 

وًمٞم٧ًم ُمٍم ؾمقى ضمزء . ا٤م إمم أن ُمٚمؽ ومرقمقن مل رتج٤موز قمرش ُمٍم

ًُ  هب٤م ومرقمقنُ  رّ ٝمام، واذه طم٘مٞم٘م٦م ر٘مِ رًػم ُمـ اعمنم  واعمٖمرب وُم٤م سمٞمٜم  : فٟمٗم

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      چ 

 . (51أر٦م : ؾمقرة اًمزظمرف) چڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ   

إن ُمٚمؽ ومرقمقن مل رتج٤موز اًم٘مةٌط ومل رٌٚمةغ اًمِمة٤مم، وعمة٤م ": وىم٤مل اًمرازي

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  چ إمم ُمدرـ ىم٤مل ًمةف ؿمةٕمٞم٥م  -قمٚمٞمف اًمًالم-ارب ُمقؾمك 

ومٛمع اذا يم٤من رٕمت٘مد أٟمةف  (25أر٦م : ؾمقرة اًم٘مّمص) چہ     ہ     ۀ

 . "إًمف اًمٕم٤ممل

                                                 

  19/345: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)

 . 22/57اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ( 2)
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خيؼم قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف سمام رٛمٚمٙمف ومٕماًل، وومرقمقن يمذًمؽ خيةؼم  -شمٕم٤ممم-وم٤مهلل 

أُمة٤م ُمقؾمةك ومٞمٕم٘مة٥م قمةغم ُمة٤م ر٘مةقل سم٘مقًمةف . ُمٚمؽ فمةـ وادقمة٤مءىمقُمف سمام رٛمٚمٙمف 

چ  چ : ٘مقًمةةف، وأُمةة٤م ومرقمةةقن ومٞمٕم٘مةة٥م قمةةغم ُمةة٤م ر٘مقًمةةف سمچڳ  ڱ         ڱ چ

رٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اؾمتٕمامل اًمٕم٘مؾ، وومرقمقن  -قمٚمٞمف اًمًالم-ومٛمقؾمك چچ  

رٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اؾمتٕمامل اًمٌٍم اعمحةدود ٕٟمةف رٕمٚمةؿ أن ُمٚمٙمةف حمةدود، أُمة٤م ُمٚمةؽ 

اعمٚمؽ احلؼ ومال ؾمٌٞمؾ إلدرايمف سم٤مًمٌٍم، وٓسمد ُمـ إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سمةلم 

ًمةةذي ر٘مٜمةةع ُمةةـ اعمٚمٙمةةلم، ومٖم٤مرةة٦م ُمةة٤م حي٘م٘مةةف ومرقمةةقن اةةق آؾمةةتٕمالء اًمٙمةة٤مذب ا

ًمةذًمؽ ؾمةٕمك ومرقمةقن إمم . شمٕمٓمٚم٧م قم٘مقاؿ وٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إمم ُمةـ أقمٛمةؾ قم٘مٚمةف

إقمامل اًمٌٍم إقمامًٓ رٕمٓمةؾ اًمٕم٘مةؾ ٕٟمةف قمٚمةؿ أن اًمٕم٘مةؾ أيمةؼم ضمٜمةد اهلل، وقمٜمةف 

 . شمتٗمرع أدًم٦م اًمتقطمٞمد، وٓ رتٗمرع قمٜمف ًمٗمرقمقن رء

سم٤مةٜمقن ُم٘مّمٞم٤ًم إر٤مه ُمةـ ؾمة٤مطم٦م  -قمٚمٞمف اًمًالم-ًم٘مد اهتؿ ومرقمقُن ُمقؾمك

قمةغم  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-ال اًمتل ٓ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م إٓ ًمٚمٕم٘مالء، ومل ررد ُمقؾمةك اةد

اًمتٝمٛم٦م سمؾ ىم٤مم سم٢مدظم٤مل مجٞمةع احلة٤مضرـ إمم اًمًة٤مطم٦م اًمتةل أىميصة ُمٜمٝمة٤م، واةل 

ردة ومٕمؾ شم١ميمد أن ُمقؾمك ُم١مرد سم٤مًمقطمل اإلال، وم٤مًمٕم٘مؾ اق أداة اٟمتّم٤مر احلةؼ 

ـمرومة٤ًم ُمةـ ذم ُمٜم٤مفمرة ىمٝمر ومٞمٝمة٤م ومرقمةقن احل٘مة٤مئؼ ًمٞمّمةٌ  أاةاًل ًمٚمةدظمقل ومٞمٝمة٤م 

ـمةةرذم اًمٍمةةاع اًمٗمٙمةةري ذم صمٜم٤مئٞمةة٦م رٓمةةٞمش اًم٤ٌمـمةةؾ ومٞمٝمةة٤م يم٤ماٌةة٤مء اعمٜمثةةقر إذا ُمةة٤م 

 . ارشمٗمٕم٧م يمٗمتف سمٗمٕمؾ شمرضمٞم  يمٗم٦م احلؼ
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 : ىمٕم٘مٕم٦م اًمِمـ

ر٘مػ ذم ادوء قمةغم طمةلم رٖمةكم ومرقمةقن  -قمٚمٞمف اًمًالم-ًمٙم٠مين سمٛمقؾمك 

سمٗمٕمؾ آٟمتّم٤مر اةدازم ًمٕمدوه قمٚمٞمف، واًمت٤ٌمرـ سملم وضمٝمل اًمٕمدورـ اق اًمتٌة٤مرـ 

ومٛم٣م ومرقمقن رٚمٛمٚمؿ ُم٤م سمٕمثرشمةف ُمٜمةف شمٚمةؽ . سملم احلؼ إسمٚم٩م واًم٤ٌمـمؾ اًمٚمجٚم٩م

ڱ   ں  چ : اعمٜم٤مفمرة قم٤مُمدًا إمم اإلرا٤مب ذم اًمِمؼ اًمذي رٛمٚمٙمف ُمةـ ؿمة٠من ىمقُمةف

أرةةةة٦م : ؾمةةةةقرة اًمِمةةةةٕمراء) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

29) . 

واٜم٤م شمتجًد ًمٜم٤م دىم٦م ًمٖم٦م اًم٘مةرين ذم وصةػ اإلحية٤مء واإلرةامء، ومٗمرقمةقن 

رٕمقد إمم ؾم٤مطم٦م اًمٍماع ُمـ ضمدرد، وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م اعمٜمة٤مفمرة سمةؾ  رررد أن

ُمـ ضمٝم٦م اًمًةٚمٓم٦م اعم٤مدرة٦م، واةق ُمقىمةػ رٕمةؼم قمةـ اؾمتًةالُمف ازرٛمة٦م اةةدال 

، ومخرج ُمـ ؾمة٤مطم٦م اةةدال -قمٚمٞمف اًمًالم-اًمٕم٘مكم اًمتل شمٚم٘م٤ما٤م قمغم رد ُمقؾمك 

إمم ؾم٤مطم٦م اًمٍماع اعم٤مدي ُمٚمقطم٤ًم سمٕمّم٤م همٚمٞمٔم٦م ًم٘مقُمف وإن يم٤من اطٓم٤مب عمقؾمك 

، (ٕؾمةجٜمٜمؽ)، طمٞم٨م يم٤من سم٢مُمٙم٤من ومرقمةقن أن ر٘مةقل عمقؾمةك -قمٚمٞمف اًمًالم-

اًمتةةل ًمٚمتٌٕمةةٞمض طمتةةك رٚمٗمةة٧م ٟمٔمةةر اًمًةة٤مُمٕملم اًمةةذرـ ( ُمةةـ)ًمٙمٜمةةف رًةةتٕمٛمؾ 

ؾمٞمٚمٗمتقن ٟمٔمةر اًمِمةٕم٥م يمٚمةف إمم أن اٜمة٤مك ُمًةجقٟملم ىمةد رٙمةقن يمةؾ ومةرد ُمةـ 

                                                 

ٞم٤مسمس اًمّمةٚم٥م ُمةع صةقٍت ُمثةؾ اًمًةالح وهمةػمه، ُتررؽ اًمٌمء اًم: اًم٘مٕم٘مٕم٦م": ىم٤مل اعمٞمداين( 1)

مجع ؿمـ، واق اًم٘مرسم٦م اًم٤ٌمًمٞم٦م، واةؿ حيريمقهنة٤م إذا أرادوا طمة٨م اإلسمةؾ قمةغم اًمًةػِم : واًمِمٜم٤من

: ًمتٗمزع ومتِنع، ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م

 2/261: إُمث٤مل عجمٛم:  اٟمٔمر. "ر٘مٕم٘مع ظمٚمػ رضمٚمٞمف سمِمـ. . . يم٠مٟمَؽ ُمـ مج٤مل سمٜمك أىمٞمش

. ؿ اعمٗمٕمقل إٓ ذم اذا اعمقوعذم صٞمٖم٦م اؾم "ؾمجـ"ومل شمرد ُم٤مدة  (2)
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ًمٙمة٤من اطٓمة٤مب ( ٕؾمجٜمٜمؽ)وًمق ىم٤مل . احل٤مضرـ ُمًجقٟم٤ًم ومردًا ُمـ مج٤مقمتٝمؿ

ًمٙمٜمف ر٘مٕم٘مع اًمِمـ طمتك رٛمحق يصم٤مر ُم٤م ىم٤مًمف ُمقؾمك قمةغم ٟمٗمةقس عمقؾمك وطمده و

احل٤مضرـ اًمةذرـ رٕمٛمةد إمم إراة٤مهبؿ سم٤مًمًةجـ رهمةؿ أٟمةف مل رٗمةت  ومٛمةف سمققمٞمةد 

ذم اًمٍمةاع سمةلم  أدت وفمٞمٗمة٦ًم سم٤مًمٖمة٦م اًمتة٠مصمػمُم٤ٌمذ، مم٤م رةدل قمةغم أن اًمٚمٖمة٦م ىمةد 

 . وومرقمقن -قمٚمٞمف اًمًالم-اًمٙمٚمٞمؿ

 : اًم١ًمال سمّمٞمٖم٦م أظمرى

طمةقار رٌةدأ سمًة١مال ومرقمةقن : ؾمةقرة اًمِمةٕمراء اذا ُمة٤م طمٙمتةف اًم٘مّمة٦م ذم

، إٓ أن ًمٗمرقمةةقن ؾمةة١مآً يظمةةر ورد ذم ُمٕمةةرض ذيمةةر چڦ  ڦ  ڦ      چ

 . (49أر٦م : ؾمقرة ـمف)چىب  يب  جت  حت    چ : اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة ـمف

ورةةري اًمةةرازي أن ؾمةة١مال ؾمةةقرة ـمةةف يمةة٤من ُم٘مةةدُم٤ًم قمةةغم ؾمةة١مال ؾمةةقرة 

ةدال اًمذي دار ذم ؾمةقرة ؾمتٌٕمد اذا اًمرأي سم٤مقمت٤ٌمر أن اأ لإٓ أٟمٜم. اًمِمٕمراء

٧م قمغم إصمره ومرقمةقن ومةذا٥م هيةدد سم٤مًمًةجـ، أُمة٤م ذم اًمِمٕمراء يم٤من قم٤مُم٤ًم وىمد هُبِ 

-قمٚمةٞمٝمام اًمًةالم-    ؾمقرة ـمةف ومٝمةق ؾمة١مال شمقضمةف سمةف ومرقمةقن إمم اًمرؾمةقًملم 

أن اًمًة١مال  يسمِمٙمؾ رقطمل سم٤مًمنر٦م واطّمقصٞم٦م ذم اًمٓمةرح ممة٤م رةرضم  قمٜمةد

ةداًمٞمةة٦م، ومةةذا٥م ومرقمةةقن اطةة٤مص ضمةة٤مء حم٤موًمةة٦م اجةةقم ضمدرةةد سمٕمةةد اازرٛمةة٦م ا

جة٩م، رٌح٨م هًا قمـ صمٖمرة رٜمٗمذ ُمـ ظمالا٤م إمم ومٙمر اذا اعمج٤مدل صة٤مطم٥م احلُ 

ورسمام يم٤من اذا آؾمتدقم٤مء ؾمة٤مسم٘م٤ًم . وم٤مؾمتدقم٤مه وأظم٤مه ًمٞمتحدث إًمٞمٝمام قمغم اٟمٗمراد

 : قمٚمٞمف اًمًالم؟-ًمٚمققمٞمد سم٤مًمًجـ ومٌامذا أضم٤مسمف ُمقؾمك 

                                                 

. 22/57: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( 1)
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 . (55أر٦م : ؾمقرة ـمف) چمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  چ 

 : ىم٤مل اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه اذه أر٦م

وهلل در اذا اةقاب ُم٤م أظمٍمه وُم٤م أمجٕمف وُم٤م أسمٞمٜمةف عمةـ أًم٘مةك اًمةذاـ "

 ."وٟمٔمر سمٕملم اإلٟمّم٤مف ويم٤من ـم٤مًم٤ًٌم ًمٚمحؼ

وًمٚمٛمٗمنةةرـ يمثةةػم ُمةةـ أراء ذم شمٗمًةةػم اةةذه أرةة٦م أهمٚمٌٝمةة٤م رّمةة٥م ذم 

صمةؿ ادارتةف، ورأى شمٗم٤مصٞمؾ صٖمػمة رأوا أهن٤م ال اعمراد سم٢مقمٓم٤مء يمؾ رء ظمٚم٘مف 

 . اًمِمٜم٘مٞمٓمل أن أر٦م ُتتٛمؾ يمؾ ُم٤م ذا٥م إًمٞمف اعمٗمنون

ؾمةةٌح٤مٟمف -ًم٘مةةد طمةة٤مول ومرقمةةقن شم٘مٚمةةٞمص ٟمٓمةة٤م  رسمقسمٞمةة٦م اإلًمةةف اًمقاطمةةد 

رون سم٤مقمتٌة٤مر أٟمةف رهبةام وم٘مةط، وم٠مضم٤مسمةف ُمقؾمةك ٤مومخ٤مـمة٥م ُمقؾمةك واة -وشمٕم٤ممم

سم٢مضم٤مسم٦م ٓ شم٠ميت إٓ ُمـ ٟمٌل رقطمل إًمٞمف، وم٘مد اطمتقت إضم٤مسمتف قمغم صمالث صةٗم٤مت 

اًمٕمٓم٤مء واطٚمؼ واادار٦م، وقمٚمٞمٝمـ شم٘مةقم يمةؾ اعمقضمةقدات ذم : ال -شمٕم٤ممم-هلل 

، وال يمٚمٞمة٦م شمة١مـمر يمةؾ ُمقضمةقد ذم يمةؾ (يمؾ رء)إـم٤مر شمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م 

زُمةة٤من ويمةةؾ ُمٙمةة٤من، وٓ خيةةرج ُمٜمٝمةة٤م رء شم٘مةةع قمٚمٞمةةف اًمٕمةةلم أو شمًةةٛمع صةةقشمف 

 وشمٚمؽ اًمِمٞمئٞم٦م ردظمؾ ُتتٝم٤م يمؾ ُم٤م ذم اًمًاموات ُمـ. إذن، أو ردريمف اًمِمٕمقر

ؿمٛمس وىمٛمر وٟمجقم ويمقايم٥م وؿمٝم٥م، إهن٤م إـم٤مر يمقين ًمٚمٛمٙم٤من، واةل إـمة٤مر 

 : يمقين ًمٚمزُم٤من أرْم٤ًم، ومٛمٗمٝمقم اطٚمؼ حيٛمؾ دًٓمتلم أؿم٤مر إًمٞمٝمام اًمراهم٥م

 . إسمداع اًمٌمء ُمـ همػم أصؾ، ُمثؾ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض 

                                                 

 . 3/67: اًمٙمِم٤مف( 1)

 . 4/19: أوقاء اًمٌٞم٤من( 2)
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  . إجي٤مد اًمٌمء ُمـ اًمٌمء، وردظمؾ ُتتف ُمٗمٝمقم اًمتٙم٤مصمر 

و ؾم٘مػ ُمٙم٤من خيرج قمـ شمٚمؽ اًمِمةٞمئٞم٦م وُم٤م ُمـ رء رٔمٚمف ؾم٘مػ زُم٤من أ

اًمٙمٚمٞم٦م، وردظمؾ ُتتٝم٤م ومرقمقن اًمذي اق ُمـ مجٚم٦م إؿمٞم٤مء ومٝمق داظمؾ ذم قمٛمةقم 

 . يمؾ رء

رٙمِةةَر يمةةَرًة سمٕمةةد ورهمةةؿ ذًمةةؽ رٕم٤مٟمةةد ومرقمةةقن وحيةة٤مول ُمةةـ ضمدرةةد أن 

 : إضمٗم٤مل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   چ 

 . (52،51أرت٤من : ؾمقرة ـمف) چڀ

ًم٘مد اطمتقت صٗم٦م اطٚمؼ قمغم إسمداع ُم٤م مل رٙمـ ًمف ُمثٞمؾ، يمام اطمتةقت قمةغم 

ظمٚمؼ يمؾ ُم٤م ؾمٞمخٚمؼ ذم اعمًت٘مٌؾ مم٤م يم٤من ًمف ُمثٞمؾ ُمـ ىمٌؾ، وىمةد وقمةك ومرقمةقن 

ذًمؽ سمِمٙمؾ ر١مرده ووقح اطٓمة٤مب، ًمٙمٜمةف أس قمةغم إفمٝمة٤مر ٟمٗمًةف ذم ؿمةٙمؾ 

اة٤ماؾ اًمذي جيٕمؾ ُمٜمف ذًمؽ اًمقوقح ُمتج٤مااًل، ومةذا٥م رًة٠مل قمةـ اعمة٤ميض 

واةل صةٗم٦م اًمٕمٚمةؿ  -قمٚمٞمف اًمًالم-ًمٌنمي، وم٢مذا سمّمٗم٦م راسمٕم٦م ردظمٚمٝم٤م ُمقؾمك ا

أن  رٚمحةظوم٠مقمٞمد ومرقمقن إمم ٟم٘مٓمة٦م اًمّمةٗمر ذم ازرٛمتةف اةداًمٞمة٦م، و همػم اًمزائؾ،

رون سم٤مقمتٌةة٤مر أن اهلل رهبةةام وطمةةدمه٤م، وًمٙمةةـ ٤مومرقمةةقن رتحةةدث إمم ُمقؾمةةك واةة

                                                 

 .  (ظمٚمؼ)ُم٤مدة : اعمٗمردات( 1)

ر٘م٤مل ضمٗمؾ اًم٘مقم وأضمٗمٚمقا إذا أهقمقا ذم اارب، ويمؾ اة٤مرب ُمةـ ؿمةق وم٘مةد أضمٗمةؾ قمٜمةف، ( 2)

 :ىم٤مل اُمرإ اًم٘مٞمس

ذم ( ضمٗمةؾ)اٟمٔمر ُمة٤مدة ( . . . طٞمكم يمّري يَمَرًة سمٕمد إضمٗم٤مل   ومل أؾم٠ٌم اًمز  اًمَروي ومل أىمؾ   )

.يمؾ ُمـ اةٛمٝمرة ٓسمـ دررد وأؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي
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ومرقمةقن احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اعمتجًدة ذم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمةد شمة٠ميت ذم رد ُمقؾمةك قمةغم 

سمْمةٛمػم ( رسمٜمة٤م)وُمقؾمةك جيٞمٌةف ( رسمٙمةام)ومٗمرقمةقن ر٘مةقل ًمةف  ،جمٞم٤ًٌم قمةـ ؾمة١مال

واةق وةٛمػم رِمةٛمؾ ومرقمةقن أرْمة٤ًم، أي أٟمةف رسمٜمة٤م ٟمحةـ مجٞمٕمة٤ًم، ( ٟم٤م)اعمتٙمٚمٛملم 

وأٟم٧م ُمـ وٛمٜمٜم٤م ر٤م ومرقمقن، واذا اٟمتّم٤مر ُت٘م٘مف اًمٚمٖم٦م قمغم ًمًة٤من ذًمةؽ اًمٜمٌةل 

ؾمةٌح٤مٟمف - اعمةقطمك إًمٞمةف، ومٛمٝمةام طمة٤مول ومرقمةقن إظمةراج ٟمٗمًةف ُمةـ رسمقسمٞمة٦م اهلل

ـم٤مردشمف اًمٚمٖم٦م ذم ىمقاقمةدا٤م اعمجًةدة ًمةدٓٓهت٤م وذم ـم٤مىم٤مهتة٤م اةداًمٞمة٦م  -وشمٕم٤ممم

 . ًمتٕمٞمده قمٌدًا هلل حي٤مول اًمٗمرار ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٌقدر٦م ورٗمِمؾ ذم يمؾ حم٤موٓشمف

ويمؾ حم٤موٓت ومرقمقن دمًدت ذم شم٘مٞمٞمد اًمرسمقسمٞمة٦م سم٘مٞمةد زُمة٤من أو ُمٙمة٤من 

اًمٙمةقين اعمًتٕميصة قمةغم ٕٟمف رٕمٚمةؿ أٟمةف ٓ ر٘مةدر قمةغم ُمٜم٤مومًة٦م ذًمةؽ اإلـمةال  

اًمت٘مٞمٞمد، ًمٙمٜمف يم٤من رّمٓمدم سم٠من اذا اإلـمةال  واىمةع يمةقين شم١مرةده اعمقضمةقدات 

 . يمٚمٝم٤م، وأٟمف ُمرسمقب وًمٞمس رسم٤مً 

 : أرت٤من

إُمة٤م : ٟمٗمًةف ذم ُمقاضمٝمة٦م أطمةد أُمةررـ -قمٚمٞمةف اًمًةالم-سمٕمد أن وضمةد ُمقؾمةك 

 : اًمٕمّم٤م واًمٞمد: اًمتًٚمٞمؿ سم٢ماٞم٦م ومرقمقن، وإُم٤م اًمًجـ اؾمتٕمٛمؾ ٕول ُمرة أرتلم

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ

ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  

﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

 . (34،29أر٤مت : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چ           

 : وذم ؾمقرة إقمراف

ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ 
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  

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

 . (112،156أر٤مت : ؾمقرة إقمراف) چڱ  ڱ  ڱ  

ل قمغم اطمةتامل وضمةقد صمٖمةرة ذم دقمةقة ُمقؾمةك ومٜمةراه ُم٤م رزال ومرقمقن رٕمقّ 

واًمِمةٕمراء سم٤مًمّمةد ، واةل ُمرطمٚمة٦م  ررسمط اعمجلء سم٤مٔر٦م ذم ؾمةقريت إقمةراف

قمٚمٞمةف -ضمدردة حي٤مول ومرقمقن آٟمت٘م٤مل إًمٞمٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٤ًم سم٠مُمؾ اطمتامل يمذب ُمقؾمك 

، ًمٞمخٞم٥م ذًمؽ إُمةؾ ورّمةد  ُمقؾمةك ذم يرتةلم مهة٤م اًمٕمّمة٤م واًمٞمةد، -اًمًالم

وشم١ميمد اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م صٚم٦م ا٤مشملم أرتلم سمٗمرقمقن وُمٚمئةف طمةلم شمّمةػ اًمثٕمٌة٤من 

 : چ ڄ  ڃ  چىمقًمف  سم٠مٟمف ُمٌلم، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم

 . "أي طمٞم٦م ٓ ًمٌس ومٞمٝم٤م"  

 . "شمتٌلم عمـ رراا٤م أهن٤م طمٞم٦م": وىم٤مل اًمٓمؼمي

ذم إؿمةةة٤مرة چ ﮿  ﯀چ اًمٞمةةةد سم٠مهنةةة٤م  -شمٕمةةة٤ممم-سمٞمةةةٜمام رّمةةةػ اهلل 

واوح٦م إمم ومرقمقن وأاؾ جمٚمًف، وإسم٤مٟم٦م اًمثٕمٌة٤من إذا أوةٞمٗم٧م إمم سمٞمة٤مض اًمٞمةد 

لم ُمةـ ضمٝمة٦م وومرقمةقن ًمٚمٜم٤مفمررـ جيٕمالن سمةلم أرةدرٜم٤م صةٚم٦م واوةح٦م سمةلم أرتة

إهن٤م صٚم٦م اًمٜم٤مفمر اًمرائل سمام رٜمٔمةر إًمٞمةف ورةراه سمة٠مم قمٞمٜمةف، : وُمٚمئف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ًمٞمح٤مول ومرقمقن اًمتِمٙمٞمؽ ًمٞمس ذم ضم٤مٟمة٥م اًمّمةد  واًمٙمةذب، سمةؾ ذم ضم٤مٟمة٥م 

ل إمم طم٘مٞم٘مةل ذم قّ أؿمٌف سم٤مٕظمال  خيتص سمتحةقرر ُمة٤م ًمةٞمس سمح٘مٞم٘مةل طمتةك حُية

                                                 

. 7/257: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين( 1)

15/343: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 2)
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قمٚمٞمةف -همةػم ٟم٘مةؾ ُمقؾمةك  أقملم اًمٜم٤مفمررـ، ومل رٙمـ أُم٤مم ومرقمقن ُمـ ظمٞم٤مر يظمر

 . ُمـ صٗم٦م اًمٜمٌل اًمّم٤مد  إمم صٗم٦م اًم٤ًمطمر اًمٕمٚمٞمؿ -اًمًالم

قمٚمٞمةف -وسمذًمؽ رتؿ ًمٗمرقمقن سمٚمقهمف ٔظمر درضمة٤مت اًمٍمةاع ُمةع ُمقؾمةك

ف أن رٜمٝمٞمة، ًم٘مد سمدأت شمٚمؽ اًمدرضم٤مت سم٤مةدال اًمةذي طمة٤مول ومرقمةقن -اًمًالم

إمم حم٤موًمة٦م  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-رج ُمقؾمك ُمٜمف قمؼم اًمتٝمدرةد، ومحقًمةف ُمقؾمةك خيو

٤مع رًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م أرتلم ذوايت اًمٓمة٤مسمع اعمة٤مدي اعمةدرك اعمحًةقس ًمٞمِمةٙمؽ إىمٜم

 . ومرقمقن ذم ُمّمدر شمٚمؽ اعم٤مدر٦م اعمحًقؾم٦م ٟم٤مؾم٤ًٌم إر٤ما٤م إمم اًمًحر

وسمةةذًمؽ رّمةةؾ اًمٍمةةاع اعمقؾمةةقي اًمٗمرقمةةقين إمم اةةذا اًمِمةةٙمؾ، ورٌ٘مةةك 

ضم٤مٟم٥م يظمر ُمـ ساع ظمٗمل همةػم ُمٕمٚمةـ سمةلم ومرقمةقن وُمٚمئةف ُمةـ أاةؾ جمٚمًةف 

حيًةةٛمقا أُمةةراؿ وخيتةة٤مروا أطمةةد اًمٓمةةروملم، ورٌةةدو أن  اًمةةذرـ يمةة٤من قمٚمةةٞمٝمؿ أن

ىمٕم٘مٕم٦م اًمِمـ ىمد يشم٧م صمامرا٤م، وممة٤م رٚمٗمة٧م آٟمتٌة٤مه أن أاةؾ اعمجٚمةس اًمٗمرقمةقين 

، صمةؿ سمِمةٙمؾ ُمٌة٤مذ -قمٚمٞمةف اًمًةالم-يم٤مٟمقا خم٤مـمٌلم سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ُمـ ُمقؾمةك 

أرْم٤ًم ُمـ ومرقمقن اًمذي طمقاؿ إمم ُمتققمةدرـ سمِمةٙمؾ همةػم ُمٌة٤مذ، ومل رٜمٓم٘مةقا 

قمةدوه اةدال وُمرطمٚم٦م اًمققمٞمد، طمتك إذا أظمرج ومرقمةقن  سمٙمٚمٛم٦م ظمالل ُمرطمٚم٦م

ُمةةـ ؾمةة٤مطم٦م اًمّمةةد  اًمٜمٌةةقي إمم ؾمةة٤مطم٦م اًمٙمةةذب  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-ُمقؾمةةك

اًمًحري دظمؾ ا١مٓء اعمم إمم ؾم٤مطم٦م اًمٍماع ُمـ أسمقاب اًمٖمراسم٦م اًمٚمٖمقر٦م ومٌٕمد 

 : أن رأى اةٛمٞمع أرتلم أقمٚمـ ومرقمقن ُمقىمٗمف اطت٤مُمل

                         چ 

أرتةةةةةة٤من : ؾمةةةةةةقرة اًمِمةةةةةةٕمراء)چ           

35،34) . 
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 : وذم ؾمقرة إقمراف

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 

 . (115،159أرت٤من : ؾمقرة إقمراف) چڑ  ڑک  ک  ک  ک   

ًم٘مد اؾمتقىمٗم٧م اذه اًمٜم٘مٓم٦م يم٤ٌمر اعمٗمنرـ ُمـ ظمالل همراسم٦م ًمٖمتٝم٤م، وم٠مٟم٧م شمِمةٕمر 

ؿ، وذًمؽ ُمـ ظمالل ٟم٦ًٌم اًم٘مقل إمم ومرقمقن ذم ؾمةقرة سم٤مظمتالط يمالُمف سمٙمالُمٝم

 . اًمِمٕمراء ومٞمام رٜم٥ًم اًم٘مقل ٟمٗمًف إمم اعمم ذم ؾمقرة إقمراف

وم٢من ىمٚم٧م ىمد قُمزي اةذا اًمٙمةالم إمم ومرقمةقن ذم ؾمةقرة ": ىم٤مل اًمزخمنمي

ىمد ىم٤مًمةف اةق وىمة٤مًمقه اةؿ، : اًمِمٕمراء، وأٟمف ىم٤مًمف ًمٚمٛمم وقُمزي اٝمٜم٤م إًمٞمٝمؿ، ىمٚم٧م

ٜم٤م، أو ىم٤مًمف اسمتداء ومتٚم٘م٤مه ُمـ اعمم وم٘م٤مًمقه ٕقم٘مة٤مهبؿ أو وىمقاؿ ا ؿَ ومحٙمك ىمقًمف صمَ 

 . "ىم٤مًمقه ًمٚمٜم٤مس

  چ         چسمٕمد ذًمةؽ ىمة٤مل ًمٚمٛمةم طمقًمةف ":  وىم٤مل اسمـ يمثػم

 . "ومقاوم٘مقه وىم٤مًمقا يمٛم٘م٤مًمتف

واٜمةة٤م رٜمِمةةق اًم٘مةةرين شمةةداظماًل سمةةلم يمالُمةةف ويمالُمٝمةةؿ، ُمةةع آطمتٗمةة٤مظ 

ومٝمةذه اًمةالم    چ    چ : -شمٕمة٤ممم-ًمٗمرقمقن سمٛمّمدرر٦م اًمٙمةالم قمةؼم ىمقًمةف 

وال اةة٤مرة ": ومٝمل شمًتٕمٛمؾ ًمٖمرض اًمتٌٚمٞمغ. ُتتٗمظ ًمٗمرقمقن سمتٚمؽ اعمّمدرر٦م

 . ىمٚم٧م ًمف، وأذٟم٧م ًمف، وومنت ًمف: ٓؾمؿ اًم٤ًمُمع ًم٘مقل أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ٟمحق

وذم ٟمٗمس اًمٜم٘مٓم٦م رٜمِمق اًم٘مرين شمداظماًل يظمر سملم يمالُمف ويمالُمٝمؿ ومٞمحٙمل قمةغم 

                                                 

. 2/139: اًمٙمِم٤مف( 1)

. 3/455: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ( 2)

. 1/281: ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م (3)
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 : ؼميىم٤مل اًمٓم چ    چًم٤ًمهنؿ ىمقل ومرقمقن 

واطؼم سمذًمؽ قمـ ومرقمقن، ومل رذيمر ومرقمقن، وىمٚمام جيةق : ومامذا شم٠مُمرون"

 . "ُمثؾ ذًمؽ ذم اًمٙمالم

ومٜمحـ إذن أُم٤مم فم٤مارة ًمٖمقرة٦م ومررةدة سمِمةٝم٤مدة اًمٓمةؼمي، وذًمةؽ ًمٚمتٕمٌةػم 

وم٘مد أصمٌت٧م اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞمة٦م ًمٗمرقمةقن ىمقًمةف سمدارة٦م صمةؿ أصمٌتة٧م : قمـ شمقطمد اعمقىمٗملم

ٝمؿ رةرددون ىمقًمةف يمةام اةق، طمتةك ، ومچ          چ: اؿ ٟمٗمس اًم٘مقل

مل شمتةةدظمؾ اًمٚمٖمةة٦م ًمتّمةةٜمع وم٤مصةةاًل سمةةلم ىمقًمةةف  چ    چإذا ىمةة٤مل اةةؿ 

وىمةةةقاؿ، وإٟمةةةام أوردت يمالُمةةةف وةةةٛمـ يمالُمٝمةةةؿ ًمٚمتةةةدًمٞمؾ قمةةةغم ٟمةةةقع ُمةةةـ 

ذم اعمقىمٗملم، ومٝمؿ رتٌٜمقن ُم٤م ر٘مقل ورٜم٤مدون سمام رٜمة٤مدي سمةف، واةذا .  (اًمتامال)

٦م احل٤ميمٞمة٦م شمٕمةؼم قمةـ اةذا دًمٞمؾ قمغم ؿمدة ظمقومٝمؿ ُمةـ ـمٖمٞم٤مٟمةف وؾمةجٜمف، واًمٚمٖمة

 . اًمتامال قمؼم ٟمقع ُمـ اًمتداظمؾ اًمذي شمّمٜمٕمف سملم ىمقًمف وىمقاؿ

وقمةةغم اًمٗمةةقر سمةة٤مدر اعمةةم سم٢مصمٌةة٤مت وٓئٝمةةؿ ومٙمةة٤مٟمقا اةةؿ أصةةح٤مب اىمةةؽماح 

                                                 

. 15/343: ٤منضم٤مُمع اًمٌٞم( 1)

اًمتامال ُمّمٓمٚم  ذائع ُمـ جم٤مل اًمتحٚمٞمؾ اًمٜمٗمز، ووًم٩م إمم جم٤مل ُتٚمٞمؾ اطٓمة٤مب اًمِمةٕمري  (2)

قمؼم اًمتٗمًةػم اًمٜمٗمزة ًمةمدب، وشمِمةػم دًٓمتةف إمم شم٘مٛمةص إٟمًة٤من ًمِمخّمةٞم٦م يظمةر، وؿمة٤مع 

اؾمتٕمامًمف ذم أوٟم٦م إظمػمة طمتك ذم اعمج٤مل اإلقمالُمل، وجم٤مل اًمتحٚمٞمةؾ اًمًةٞم٤مد، ومتة٤مال 

ذوسم٤من ُم٤ماٞم٦م أطمدمه٤م ذم ُم٤ماٞمة٦م أظمةر، واةذا اًمٜمةقع ُمةـ اًمتاماةل اعمتجًةد ذم  اًمِمٞمئلم اق

ُمةدظمؾ إمم "، اٟمٔمةر "اًمتاماةل سم٠مطمٙمة٤مم اعمتًةٚمط"ذوسم٤من ُمقىمػ اعمم ذم ُمقىمػ ومرقمقن اق 

ؾمةةٞمٙمٚمقضمٞم٦م "، واٟمٔمةةر يمةةذًمؽ 153، شمرمجةة٦م روةةقان فم٤مفمةة٤م، ص "ُمٜمةة٤ما٩م اًمٜم٘مةةد إديب

.   127عمّمٓمٗمك طمج٤مزي، ص  "اإلٟم٤ًمن اعم٘مٝمقر
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اعمجلء سم٤مًمًحرة، واق أول طمْمقر اةؿ ذم احلةقار، وم٘مةد فمٚمةقا ُمًةتٛمٕملم عمة٤م 

٤مـمٌٝمؿ سمةف ردور ذم اعمجٚمةس سمةلم ُمقؾمةك وومرقمةقن يمةام فمٚمةقا ُمًةتٛمٕملم عمة٤م خية

، وىمد طم٤مول ومرقمةقن أن جيةراؿ ُمٜمةف إمم اًم٘مٜم٤مقمة٦م سمٖمةػم -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك 

احل٘مٞم٘م٦م، ورٌدو أن ىمٕم٘مٕم٦م اًمِمـ ىمد أصمٛمرت ويشمة٧م أيمٚمٝمة٤م وم٘مةد ُتةقل اعمةم ُمةـ 

اًمّمٛم٧م اًمًٚمٌل دم٤مه ومرقمقن إمم اًمٜمٓمؼ اإلجية٤ميب فمة٤مارًا واًمًةٚمٌل طم٘مٞم٘مة٦م يمةام 

 . ؾمٜمري ٓطم٘م٤مً 

ؼم سمٕمة٨م احلة٤مذرـ، وسمةدأت ًم٘مد سمةدأت اًمًةٚمٓم٦م اًمٗمرقمقٟمٞمة٦م شمتحةرك قمة

قمدوى ُمٜم٤مسة ومرقمقن شمتحةرك أرْمة٤ًم ُمةـ اعمةم إمم اًم٘مةٌط قمٛمقُمة٤ًم وذًمةؽ ُمة٤م 

حئ  مئ       ىئ  يئ   چ : ذم ؾمةةقرة اًمِمةةٕمراء -شمٕمةة٤ممم-ٟمٚمٛمًةةف ذم ىمقًمةةف 

أرتةةةةةة٤من : ؾمةةةةةةقرة اًمِمةةةةةةٕمراء) چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  

39،38) . 

ؾ قمةغم دًمٞمة قمغم صةٞمٖم٦م ُمة٤م مل ُرًةَؿ وم٤مقمٚمةف( خب   ،حئ)اد اًمٗمٕمٚملم رروإ

ااةةدف ُمٜمةةف ُمٜمةة٤مسة ومرقمةةقن إوةة٤موم٦م إمم  ،ُتةةرك واؾمةةع ذم اعمجتٛمةةع اًم٘مٌٓمةةل

وشمتحد اٜمة٤م  ،احلراك اعم٤مدي احل٘مٞم٘مل ًمٚمح٤مذرـ ذم أرضم٤مء ُمٍم ةٛمع اًمًحرة

 . قمدة دٓٓت ًمٖمقر٦م ًمتدل قمغم أن ومرقمقن ىمد ؾمٕمك ةٛمع إٟمّم٤مر ُمـ طمقًمف

ريت إقمةراف ذم ؾمةق -شمٕمة٤ممم-اًمقارد ذم ىمقًمةف ( احلنم)وال : اًمدًٓم٦م إومم

 : واًمِمٕمراء

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ 

 . (112،111أرت٤من : ؾمقرة إقمراف) چڱ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ
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 . (37،36أرت٤من : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چۋ

 . واحلنم ٓ ر٘م٤مل ذم اًمٚمٖم٦م إٓ ًمٚمجامقم٦م

ۓ   ے  ے چ : -شمٕمةةة٤ممم-اةٛمةةةع ذم ىمقًمةةةف : اًمدًٓمةةة٦م اًمث٤مٟمٞمةةة٦م

 . (65أر٦م : ؾمقرة ـمف) چۓ  ﮲  ﮳  

 . وذًمؽ ذم اإلؿم٤مرة اًم٘مريٟمٞم٦م ًمتجٛمٞمع ومرقمقن ًمٚمًحرة ُمـ أرضم٤مء ُمٍم

 : دمٛمٞمع اًمًحرة ًمٞمقم اًمٜمزال: اًمدًٓم٦م اًمث٤مًمث٦م

 . (38أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چحئ  مئ       ىئ  يئ   جب  چ 

خب  مب  ىب  يب  چ : دمٛمٞمةةع اًم٘مةةٌط حلْمةةقر اًمٜمةةزال: اًمدًٓمةة٦م اًمراسمٕمةة٦م

 . (39أر٦م : رة اًمِمٕمراءؾمق) چجت

ىئ   ی  ی  چ : ىمةقل اًمًةحرة ذم رةقم اًمٜمةزال: اًمدًٓم٦م اط٤مُم٦ًم

 . (64أر٦م : ؾمقرة ـمف) چی  ی

واذه اًمدٓٓت جمٛمٚم٦م شمِمٙمؾ شمقوٞمح٤ًم ًمٚمٛمِمٝمد اًمٕم٤مم ذم ُمٍم، طمٞم٨م 

 : رأى اضمتامقمل قم٤مم سمدأ سمتٙمقرٜمف سمٕمد رإر٦م أرتلم( صٜم٤مقم٦م)ٟمج  ومرقمقن ذم 

                         چ 

 . (35،34أرت٤من: ؾمقرة اًمِمٕمراء) چ         

ومٗمل ؾمٌٞمؾ اؾمت٘مٓم٤مب اعمم عمٜم٤مسشمف وُمةـ ورائٝمةؿ اًم٘مةٌط ر٘مٌةؾ ومرقمةقن 

 : سم٠من رٜمٙمن اٟمٙم٤ًمررـ

                                                 

. (طمنم)ُم٤مدة : اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين:  اٟمٔمر( 1)
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ٟم٦ًٌم إرض إمم اعمٍمرلم، واق اطة٤مرج ىمٌٞمةؾ ىمٚمٞمةؾ : آٟمٙم٤ًمر إول

م إًمقاٞمة٦م ذم شمرؾمةٞمخ ُمٗمٝمةق -قمٚمٞمةف اًمًةالم-ُمـ ُمٜم٤مفمرة ٟمجة  ومٞمٝمة٤م ُمقؾمةك 

سم٠مٟمف رب اعمنمة  واعمٖمةرب، وأٟمةف رب اًمًةاموات  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ًمٚمقاطمد 

وإرض، وومرقمةةقن رٜمًةة٥م إرض إمم ؾمةةٙم٤مهن٤م واةةق اًمةةذي ر٘مةةقل ًمةةٜمٗمس 

 : اعمخ٤مـمٌلم ذم ير٦م أظمرى

: ؾمةةقرة اًم٘مّمةةص) چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 . (38أر٦م 

    چ طمةةةلم أراد اؾمتِمةةة٤مرهتؿ ظمةةة٤مـمٌٝمؿ ىمةةة٤مئالً : آٟمٙمًةةة٤مر اًمثةةة٤مين

ومٝمق رٕمٓمٞمٝمؿ اًمًٚمٓم٦م ًمٞم٠مُمروا ورِمػموا، وآؾمتِم٤مرة ُمةـ قمة٤مدات  چ

أاؾ اًمًٞم٤مؾم٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، واق سمذًمؽ خيٚمع قمٜمةف صمٞمة٤مب اًمت٠مًمةف ًمٞمٚمةٌس 

صمٞم٤مب اعمٙمر اًمًٞم٤مد ُمثٌتة٤ًم أٟمةف طمة٤ميمؿ ٕرض ُمٍمة ًمةٞمس اةق سمةرب وٓ إًمةف، 

ٝمؿ ُمةـ ُمةدظمؾ اذا اعمٙمر اًمًٞم٤مد ذم خم٤مـم٦ٌم اعمم ُمـ طمقًمف داظماًل إًمٞم ورتجغم

، وطمةلم رةذيمر -قمٚمٞمف اًمًةالم-اًمٙمرااٞم٦م ًمٌٜمل إهائٞمؾ اًمذرـ اؿ ىمقم ُمقؾمك 

ومٝمةةق رةةذيمر اةةؿ اًمةةقـمـ اًمةةذي اةةق وـمةةـ ( أروةةٙمؿ)اةةؿ إرض ذم ىمقًمةةف 

اعمٍمةةرلم، سمٞمةةٜمام سمٜمةةق إهائٞمةةؾ اةةؿ اعمًةةتٕمٌدون اعمًةةتذًمقن، ومٝمةةق سمةةذًمؽ رثةةػم 

ٌ٘مةل اًمةذي ؿمٕمقر أقمغم ـمٌ٘مة٤مت اعمجتٛمةع قمةغم أدٟمةك ـمٌ٘م٤مشمةف ووم٘مة٤ًم ًمٚمٜمٔمة٤مم اًمٓم

 : أٟمِم٠مه ومرقمقن

﮵ چ ﮴   ﮳   ﮲    . (4أر٦م : ؾمقرة اًم٘مّمص) چے   ے  ۓ  ۓ  

. واذا اًمتِمٞمٞمع اق إطمدى وؾمة٤مئؾ ومرقمةقن إلطمٙمة٤مم ىمٌْمةتف قمةغم ُمٍمة

وذم اذا اعمقىمػ شمراه خيٚمع ىمٜم٤مع اعمت٠مًمف ًمٞمٚمٌس ىمٜم٤مع اًم٘م٤مئد اًمقـمٜمل ُمثةػمًا مح٤مؾمة٦م 
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ًمٗمرقمةقن ومة٤مًمتحقل  أاؾ جمٚمًف، وًمٙمـ وراء شمٌةدرؾ إىمٜمٕمة٦م اٟمٙمًة٤مرًا وإذًٓٓ 

ُمـ إًمقاٞم٦م إمم اًم٘مٞم٤مدة رٕمتؼم ٟمزوًٓ ذم اعم٘مة٤مم مل رٚمتٗمة٧م إًمٞمةف أطمةد ُمةـ اعمةم ذم 

ردة ومٕمؾ شمٜمٌق قمـ إدراك قم٘مكم ًمثٖمرات ذًمؽ اًمت٠مًمف، ومال ررة٥م أن قم٘مةقاؿ ىمةد 

اؾمتج٤مسم٧م عمخ٤مـم٤ٌمت ُمقؾمةك ًمٙمةٜمٝمؿ خية٤مومقن سمٓمةش ومرقمةقن ومٝمة٤ماؿ رًةٕمقن 

ؾمف قمةغم طمةراك اًمٕم٘مةقل، اةذه ًمٙم٥ًم  وده سمٕمد اإلرا٤مب اًمًٞم٤مد اًمذي ُم٤مر

اعمٕمٓمٞم٤مت ال اًمتل أدت إمم دومٕمٝمؿ سمة٤مىمؽماطمٝمؿ سمةلم رةدي ومرقمةقن اًمةذي ٟمٔمةر 

إًمٞمف ٟمٔمةرة اًمٖمررةؼ إمم اًم٘مِمة٦م ذم قمةرض اعمحةٞمط اًمٕمٔمةٞمؿ، ومةام يمة٤من ُمٜمةف إٓ أن 

 : شمٌٜم٤مه

ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ         چ 

 چڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 . (58،57أرت٤من : ة ـمفؾمقر)

إن ومرقمقن . واٟمٔمر إمم ذًمؽ احلْمقر اًمٚمٖمقى اًمقاو  ةامقم٦م اعمتٙمٚمٛملم

، ومٞمتقارى ظمٚمةػ وةامئر اعمتٙمٚمٛمةلم -قمٚمٞمف اًمًالم-جيٌـ قمـ ُمقاضمٝم٦م ُمقؾمك 

وخيٓمط سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمةـ ُمٙمقٟمة٤مت اعمٙمةر اًمًةٞم٤مد ًمٞمحِمةد ُمةـ طمقًمةف ذًمةؽ 

 . اةٛمع اًم٤ًمًمػ احلدر٨م قمٜمف

 : اًمزُم٤من واعمٙم٤من: اًمٜمزال

ٓ ٟمتقىمع اشمزاٟم٤ًم ومٙمرر٤ًم أو ٟمٗمًٞم٤ًم ُمـ ومرقمقن ذم فمؾ اًمقوع اًمةذي أصةٌ  

ومٞمف سمٕمد رإرة٦م أرتةلم اًمتةل أقم٘مٌة٧م اازرٛمة٦م اةداًمٞمة٦م، وذم فمةؾ اةذا اًمقوةع 

سمًةحرة  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-اعمتزًمزل ر٘مٌؾ ومرقمقن اىمؽماح اعمم سمٛم٘م٤مرقمة٦م ُمقؾمةك 

يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمدرة ُمةـ  جيٛمٕمقن ُمـ أرضم٤مء ُمٍم، ومل ر٤ٌمدر اعمم ًمتٜمٗمٞمذ آىمؽماح سمؾ
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ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ: ومرقمةةةةةةقن

 . (58أر٦م : ؾمقرة ـمف) چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ومٝمق رٕمٓمل ُمقؾمك اطٞم٤مر ًمٞمحةدد ُمٙمة٤من وزُمة٤من اًمٜمةزال، واةذا اًمتخٞمةػم 

حيتٗمظ ًمٗمرقمقن سمٛمٔمٝمر اًمرضمؾ اًم٘مقي فمة٤مارًا، أُمة٤م سم٤مـمٜمة٤ًم ومٝمةق رٜمٌئةؽ سمخةقف 

د ُم٤م ريه ُمـ أرتلم وُمةـ ىمةقة احلجة٩م، سمٕم -قمٚمٞمف اًمًالم-ومرقمقن ُمـ ُمقؾمك 

وإٓ ومٛمـ رٜمتٔمر ُمـ ومرقمقن ٟمزاا٦م ُمع ظمّمؿ ًمف واق اعمت٠مًمف اًمٕم٤مزم، وُمـ رٜمتٔمةر 

 . چڻ   ڻ     چ: ُمٜمف أن رّمػ ُمقىمع اًمٜمزال سم٘مقًمف

ر٘مة٤مل ؾمةقى . . . ُمٙم٤مٟم٤ًم ُمًتقر٤ًم رتٌلم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م سمٞمٜم٤مه ومٞمةف": ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ٙم٤مٟملم ومٞمف اًمٜمّمٗم٦م، وم٠مصٚمف ُمـ ىمقًمؽ رًقي إذا قمدل، رٕمٜمل ُمٙم٤مٟم٤ًم قمدًٓ سملم اعم

 . "ذم وؾمٓمٝم٤م: أي ،ضمٚم٧ًم ذم ؾمقاء اًمدار

وُم٤م ًمٗمرقمةقن واًمٕمةدل واةق اًمٔمة٤ممل اعمٗمةر  سمةلم ـمقائةػ جمتٛمٕمة٦م؟ وُمة٤م 

ؾمةٌح٤مٟمف -ًمٗمرقمقن واًمقوقح واق اًمٙم٤مئد اعم٤ميمر؟ إٟمف اطقف ُمـ رب ُمقؾمك 

 ُمـ ضمٝم٦م، وهمٚم٦ٌم ومرقمقن قمغم أُمره ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ومة٤مُٕمقر شمتٗمٚمة٧م -وشمٕم٤ممم

. صمةؿ أُمة٤مم ؿمةٕمٌف قمٛمقُمة٤مً  ،ُمـ رده، ومل رٕمد حيرص إٓ قمغم صةقرشمف أُمة٤مم اعمةم

ومةة٤مطقف ُمةةـ رب ُمقؾمةةك اةةق اًمةةذي أضمةةرى احلةةؼ قمةةغم ًمًةة٤مٟمف واًمٕمةةدل قمةةغم 

طمٙمٛمف، وًمـ دمد ذم همػم اذا اعمقوع ذم اًم٘مرين يمٚمف ذيمرًا حلدث رقاؿ فمة٤ماره 

 . سمٕمدل ومرقمقن

 : ضمقاب أُمـ اًمقاصمؼ -قمٚمٞمف اًمًالم-وم٠مضم٤مسمف ُمقؾمك 

                                                 

 . 11/212: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين( 1)
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أرةة٦م : ؾمةةقرة ـمةةف) چہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ       ۀچ 

59) . 

مل حيدد ومرقمقن ذوـم٤ًم ًمٚمٛمٜم٤مزًمة٦م سمةؾ شمريمٝمة٤م ُمٗمتقطمة٦م، وم٤مؾمةتٖمؾ ُمقؾمةك 

اذا اًمتٕمٛمٞمؿ اًمذي ذم يمالم ومرقمقن ومحةدد رةقم اًمزرٜمة٦م اًمةذي اةق قمٞمةد ًمٚم٘مةٌط 

وُمٜم٤مؾم٦ٌم ٓضمتامقمٝمؿ، ًم٘مد أراد أن رٙمةقن ًمٚمٛمٜم٤مزًمة٦م مجٝمةقر رِمة٤مادا٤م، وم٤مظمتة٤مر 

٤مقمدة اذا اةٛمٝمقر شمْمؿ ُمـ أراد احلْمقر، وشمْمؿ طمتةك ُمةـ مل رةرد وإٟمةام ا٤م ىم

ؾم٠مومْمةحؽ أُمة٤مم رقمٞمتةؽ ممةـ اةؿ : )ويم٠مٟمف ر٘مقل ًمٗمرقمةقن. أيت سمف رقم اًمزرٜم٦م

 (. قم٤ٌمدك سمزقمٛمؽ

إُمةر ُمٕمٚم٘مةة٤ًم سمٞمةقم اًمزرٜمة٦م جمٛمةةاًل، سمةؾ طمةةدد  -قمٚمٞمةف اًمًةةالم-ومل رةؽمك 

 : اًمْمحك، ىم٤مل اسمـ اةقزي

وقء اًمِمةٛمس واضمةتامع اًمٜمة٤مس ومٞمٙمةقن وإٟمام قمٚم٘مف سم٤مًمْمحك ًمٞمتٙم٤مُمؾ "

 . "أسمٚمغ ذم احلج٦م وأسمٕمد قمـ اًمرر٦ٌم

ومة٢مذا اُمتةد إُمةر  ،وظمص اًمْمحك ٕٟمةف أول اًمٜمٝمة٤مر":  وىم٤مل اًمِمقيم٤مين

 . "سمٞمٜمٝمام يم٤من ذم اًمٜمٝم٤مر ُمتًع

ًم٘مد اظمت٤مر اًمٜمٌل اعمقطمك إًمٞمف زُم٤مٟم٤ًم رتًؿ سم٤مًمتقوٞم ، وٓ ؿمةؽ أن اًمٜمةقر 

ٖمٛمةقض واًمتٕمٛمٞمة٦م وظمةداع احلةقاس، ُمـ ومقاو  اًمًحر اًمذي رٕمتٛمد قمغم اًم

ؾمةة٤مطمرًا ٓظمتةة٤مر زُم٤مٟمةة٤ًم رتٜم٤مؾمةة٥م ُمةةع اًمٕمالىمةة٦م سمةةلم  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-وًمةةق يمةة٤من 

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤مًمْمحك أول اًمٜمٝم٤مر يمام أؿم٤مر اًمِمةقيم٤مين . اًمًحر واحلقاس

                                                 

 . 3/163زاد اعمًػم ( 1)

 . 3/439ومت  اًم٘مدرر ( 2)
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مم٤م جيٕمؾ أُم٤مم اًمٗمرر٘ملم ُمتًٕم٤ًم ُمةـ اًمقىمة٧م رٛمٙمةٜمٝمام ُمةـ إـم٤مًمة٦م اًمٜمةزال، واةذا 

ظم٤مئٗم٤ًم ُمـ اًمٜمزال ـم٤مل أو ىمٍم، سمةؾ اةق  ًمٞمس -قمٚمٞمف اًمًالم-رٕمٜمل أن ُمقؾمك 

إٟمف رررةد أن رٌٚمةغ ومرقمةقن وُمةمه قمةؼم اًمٚمٖمة٦م . خيت٤مر ُمٞم٘م٤مشم٤ًم زُم٤مٟمٞم٤ًم رًٛم  سمٓمقًمف

 (. ًم٧ًم ؾم٤مطمرًا، وًم٧ًم ظم٤مئٗم٤ًم ُمـ ؾمحريمؿ: )احل٤ميمٞم٦م رؾم٤مًم٦م شم٘مقل

واٜم٤مك قمٜمٍم صم٤مًم٨م رْم٤مف إمم قمٜمٍمي اًمزُمة٤من واعمٙمة٤من، واةق قمٜمٍمة 

ؾ ُمٍم وًمةٞمس ُمةـ سمٜمةل إهائٞمةؾ، اًمِمٝمقد طمٞم٨م اظمت٤مر ُمقؾمك ؿمٝمقدًا ُمـ أا

وطمتك ًمق يم٤من سملم احلة٤مضرـ سمٕمةض اإلهائٞمٚمٞمةلم ومٚمةـ جية٤ماروا سمٛمًة٤مٟمدهتؿ 

ظمقوم٤ًم ُمـ ومرقمقن، واذا رٕمٜمةل أن ُمقؾمةك ر٘مةػ أُمة٤مم  -قمٚمٞمف اًمًالم-عمقؾمك 

اذ احلِمد اًمٙمٌػم ُمـ اعمٍمرلم سمٖمػم دقمؿ ُمٕمٜمقى ُمـ ىمقُمف، سمٞمٜمام يمة٤من سم٢مُمٙم٤مٟمةف 

، ومٞمختةة٤مر ؿمةةٝمقدًا ُمةةـ چڻ   ڻ  چأن رًةةتٖمؾ ختٞمةةػم ومرقمةةقن ًمةةف ذم ىمقًمةةف 

 چۅ  ۉ  ۉ  ې چ: -شمٕمةة٤ممم-ىمقُمةةف، ًمٙمٜمةةف ايمتٗمةةك سمٛمٕمٞمةة٦م اهلل 

 . (46أر٦م : ؾمقرة ـمف)

ومةة٠مراد أن رٙمةةقن ًمٚمِمةةٝمقد ُمٝمٛمةة٦م أظمةةرى همةةػم اًمةةدقمؿ اعمٕمٜمةةقي، واةةل 

اًمِمٝم٤مدة قمغم ازرٛم٦م ومرقمقن وؾمحرشمف، واةل ؿمةٝم٤مدة ؾمةتٙمقن أٟمٙمةك ًمٗمرقمةقن 

ؿمةٝمقدًا ُمةـ  -ف اًمًةالمقمٚمٞمة-ًمق أهنة٤م أشمة٧م ُمةـ ىمقُمةف، ًمةذًمؽ اظمتة٤مر ُمقؾمةك 

 . اعمٍمرلم

 : واٜم٤م رّمٛم٧م ومرقمقن ورتحقل ُمـ اًمٙمالم إمم اًمٕمٛمؾ

 . (65أر٦م : ؾمقرة ـمف) چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  چ 

: صمةؿ. ومتةقمم، ومجٛمةع: اًمٗم٤مء: )واذه أر٦م ُتتقى قمغم صمالصم٦م ُمـ احلروف

 (. صمؿ أيت
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واذه احلةروف أؿمةٌف سم٤معمٗم٤مصةؾ اًمتةل شمقوة  ُمراطمةؾ ذًمةؽ اًمٙمٞمةد ممة٤م 

 : يم٤من يمٞمدًا ُمٜمٔماًم وحمٙماًم ردل قمٚمٞمف ذًمؽ اًمتقمم، ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رٕمٜمل أٟمف

: اٟمٍمف قمـ ذًمؽ اعم٘م٤مم ًمٞمٝمٞملء ُم٤م حيت٤مج إًمٞمةف ممة٤م شمقاقمةد قمٚمٞمةف، وىمٞمةؾ: أي" 

 . "أقمرض قمـ احلؼ، وإول أومم (شمقمم)ُمٕمٜمك 

حيٛمؾ دًٓم٦م قمغم طمريمٞم٦م ُمـ ومرقمقن، وال  "اًمتقزم"واذا رٕمٜمل أن ًمٗمظ 

ثةػم ذم ىم٤مرئٝمة٤م شمأرة٦م شمٔمٝمةر ومرقمةقن ذم صةقرة ًمٖمقرة٦م و. طمريمٞم٦م ضمًدر٦م ُم٤مدر٦م

ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتخٞمٞمؾ طمتك شمٔمٝمر ذم ظمٞم٤مًمف صقرة ومرقمقن واق ظمة٤مرج ُمةـ جمٚمًةف 

يظمذًا إُمر قمغم حمٛمؾ اةد رٙمٞمد وخيٓمةط ورةدسمر ًمٚمٜمةزال، ومة٤مًمتقزم قمٌة٤مرة قمةـ 

صقرة ًمٗمرقمقن واق ظم٤مرج ُمـ جمٚمًف اًمذي ازم ومٞمف سمٞمٜمام رّمقر اإلشمٞم٤من جمٞمئةف 

، وسملم اًمتقمم واإلشمٞم٤من طمريمٞم٦م ُمًتٜمٌٓم٦م ُمـ فم٤مار أرة٦م، إٟمةف اًمٕمٞمة٤مء رقم اًمٜمزال

 -قمٚمٞمةف اًمًةالم-ًمق يمٜم٧م إا٤ًم طم٘م٤ًم ومٗمةٞمؿ اًمٕمٞمة٤مء؟ وُمقؾمةك: اعمذل ًمذًمؽ اًمت٠مًمف

 . يُمـ ُمٓمٛمئـ ًمت٠مرٞمد اهلل وُمٕمٞم٦م اًمًٛمع واًمٌٍم اإلاٞملم

ورٔمٝمر ًمٜم٤م ضمزء ُمـ اذا اًمٕمٞم٤مء اعمذل ذم طمدر٨م ومرقمقن ُمع اًمًحرة ىمٌؾ 

، ومٗمل اًم٘مرين ُمقوٕم٤من ُتدصمقا ومٞمٝمام ُمع ومرقمقن، أطمةدمه٤م ذم ؾمةقرة رقم اًمٜمزال

 چپ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  چ : اًمِمةةةٕمراء

 . (41أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء)

دار سملم اًمٓمروملم ذم جمٚمةس ومرقمةقن ىمٌةؾ ىمد ن اذا احلقار إىم٤مل اسمـ يمثػم 

 . رقم ُمـ اًمٜمزال

                                                 

 . 3/445: ومت  اًم٘مدرر( 1)

 . 6/145شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ( 2)
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ذم ُمٕمٜمك ضمزاء  چ ٺ  ٺ  ٺ چ: ىمقاؿوعم٤م يم٤من  ": وىم٤مل اًمزُمِمخري

ُمٕمٓمقومة٤ًم قمٚمٞمةف  چ ٹ ٹ ڤ ڤ چ اًمنمط ًمدًٓمتف قمٚمٞمةف، ويمة٤من ىمقًمةف 

ذم ُمٙم٤مهن٤م اًمذي شم٘متْمةٞمف ُمةـ اةةقاب  ةً ىم٤مرَ  "إذن"وُمدظماًل ذم طمٙمٛمف دظمٚم٧م 

وقمداؿ أن جيٛمع اةؿ إمم اًمثةقاب قمةغم ؾمةحراؿ اًمةذي ىمةدروا أهنةؿ  ،واةزاء

 . "رٖمٚمٌقن سمف ُمقؾمك اًم٘مرسم٦م قمٜمده واًمزًمٗمك

 : أُم٤م اعمقوع اًمث٤مين ومٝمق ذم ؾمقرة إقمراف

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 

 ،113،  أرتةة٤من : ؾمةةقرة إقمةةراف) چھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

114) . 

ومّمٞم٤مهم٦م ير٦م ؾمقرة اًمِمٕمراء شمقطمل سمْمٕمػ ظمٗمل ذم ُمقىمٗمٝمؿ ومةال ختؼمٟمة٤م 

ٝمؿ، ممة٤م رةقطمل أر٦م سمتقضمٝمٝمؿ إمم ومرقمقن ُم٤ٌمذة سم٤مًمٙمالم، سمةؾ ختؼمٟمة٤م سمٛمجٞمةئ

عم٤م ذم اعمجق ُمةـ اًمتقضمةف اعمْمة٤مد اٞمٌةتٝمؿ  سم٠مهنؿ مل ر٘مّمدوا ومرقمقن هبذا اعمجلء

، أُم٤م ذم ؾمقرة اًمِمةٕمراء وم٘مةد وىمةع اؾمةؿ ومرقمةقن ذم ُمقىمةع اعمٗمٕمةقل ًمٚمٗمٕمةؾ إر٤مه

قمةغم ظمةالف ُمة٤م ذم -واذا رٕمٜمل شمقضمٝمٝمؿ إًمٞمف سم٤مطٓم٤مب، وىمد ظم٤مـمٌقه ( ضم٤مء)

قمـ صٞمٖم٦م اًم١ًمال ُمتحةقًملم  سمٖمػم ذط وٓ ضمزاء وىمد ختٚمقا -ؾمقرة اًمِمٕمراء

، ًم٘مةد "اةذا ىمرارٟمة٤م وم٤مىمٌةؾ أو ارومةض": ُمـ اإلٟمِم٤مء إمم اطؼم، ويم٠مهنؿ ر٘مقًمقن

وهمٞمة٤مب . أطمًقا سم٘مقة ُمقىمٗمٝمؿ أُم٤مم ومرقمقن، وم٠مرادوا ُت٘مٞمةؼ سمٕمةض اعمٙم٤مؾمة٥م

صٞمٖم٦م اًمنمط واةزاء رٕمٜمل أن شم٘مررٌٝمؿ مل رٕمةد ُمرشمٌٓمة٤ًم سمٖمٚمٌةتٝمؿ سمةؾ اةؿ أن 

اًمتل شمقطمل سمنمةط ُمةـ ومرقمةقن ( إذن)ٞم٤مب ُمـ اعم٘مرسملم، واذا ُم٤م ٟمٚمٛمًف ذم هم

                                                 

 . 3/312اًمٙمِم٤مف ( 1)
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ررسمط شم٘مررٌٝمؿ سمٖمٚمٌتٝمؿ، ًمٙمٜمف ُمع وٖمٓمٝمؿ اوٓمر إمم ؾمحٌٝم٤م ُمـ طمدرثف ُمٕمٝمؿ 

 . أٟمف يم٤من رقم اًمٜمزال ٟمٗمًف أو ىمرر٤ًٌم ُمٜمف يذم ؾمقرة إقمراف اًمذي ررضُم  قمٜمد

 : رقم اًمٜمزال

إمم اًمًةةحرة  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-يمةة٤من ُمةةـ اًمٓمٌٞمٕمةةل أن رتحةةدث ُمقؾمةةك 

 : سمٞمفطمدر٨م اًمٜمٌل إمم ُمٙمذ

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   چ 

 . (61أر٦م : ؾمقرة ـمف) چۉ  ۉ  ې  ې

رتقضمف هبذا اًمٙمالم إمم اًمًةحرة واةذا رٕمٜمةل  -قمٚمٞمف اًمًالم-إن ُمقؾمك 

أٟمف ىمد ىمرر أن رٌدأ سمٛمح٤موًم٦م إومٝم٤مم ظمّمٛمف ظمٓمقرة ُمة٤م ر٘مةقم سمةف ًم٘مةد ظمة٤مـمٌٝمؿ 

  چۋچف سمٚمٖم٦م شمٜمتٝم٩م اًمت٘مررع واًمتخقرػ وم٘مقًمة -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك 

 : ذو دًٓم٦م ؿمدردة اإلظم٤موم٦م، ىم٤مل اًمراهم٥م

 . "اًم٘منم اًمذي رًت٠مصؾ: اًمًح٧م" 

وىمقًمةف . . . ؾمح٧م اًمٌمء رًحتف ىمنمه ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمالً ":  وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر

ومٞمًةةحتٙمؿ ر٘منمةةيمؿ، ورًةةحتٙمؿ . . . چۋ  ۅچ -قمةةز وضمةةؾ-

 . "رًت٠مصٚمٙمؿ

ؾ شمةرك ، سمة-قمٚمٞمةف اًمًةالم-أُم٤م يمٞمٗمٞم٦م اذا اًم٘منم ومٚمؿ رتٓمر  ا٤م ُمقؾمةك 

( ؾمح٧م)أن ُم٤مدة  اًمقوع سم٤مٓقمت٤ٌمرإُمر ٕىمَم درضم٤مت شمّمقراؿ، اذا ُمع 

وُمة٤م أفمةـ أن ؿمةٕمقرًا . مل شمرد ذم اًم٘مرين ذم دًٓم٦م اإلاةالك إٓ ذم اةذا اعمقوةع

                                                 

 . ( ؾمح٧م)، ُم٤مدة اعمٗمردات( 1)

  . (ؾمح٧م) ُم٤مدة: ًم٤ًمن اًمٕمرب( 2)
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ؾمٞمتحرك داظمؾ ا١مٓء اًمًحرة همػم اطقف احل٘مٞم٘مل ُمـ رب ُمقؾمك، ومٙمٞمةػ 

 . شمٍمومقا سمٕمد اذا اطقف

 . (62ٔر٦م ا: ؾمقرة ـمف) چې  ى  ى    ائ   ائ  چ 

ىمة٤مل  ؟وعم٤مذا اإلهار واًمتٜم٤مزع ذم شمٚمؽ اًمٜمجةقى ؟ومامذا ىم٤مًمقا ذم ٟمجقااؿ

 : اًم٘مرـمٌل

ىمةة٤مًمقا إن يمةة٤من ُمةة٤م ضمةة٤مء سمةةف ؾمةةحرًا ومًةةٜمٖمٚمٌف، وإن يمةة٤من ُمةةـ قمٜمةةد اهلل "

وئ  وئ  چ : ومًٞمٙمقن ًمف أُمر، واذا اًمذي أهوه، وىمٞمؾ اًمةذي أهوه ىمةقاؿ

 . "٤مهإن همٚمٌٜم٤م اشمٌٕمٜم: وىمٞمؾ اًمذي أهوه ىمقاؿ. . . چۇئ  

واًمٔم٤مار أهنةؿ شمِمة٤موروا ذم اًمنة ودمة٤مذسمقا أاةداب ": وىم٤مل اًمزخمنمي

ومٙم٤مٟم٧م ٟمجةقااؿ ذم شمٚمٗمٞمةؼ اًمٙمةالم ،چ وئ وئ ۇئچ: اًم٘مقل، صمؿ ىم٤مًمقا

 . "وشمزورره ظمقوم٤ًم ُمـ همٚمٌتٝمام وشمثٌٞمٓم٤ًم ًمٚمٜم٤مس قمـ اشم٤ٌمقمٝمام

ورٛمٙمةةـ أن ٟمًةةتخٚمص رأرةة٤ًم وؾمةةٓم٤ًم ُمةةـ شمٚمةةؽ أراء، وم٤مٔرةة٦م شمِمةةػم إمم 

زع ًمٗمظ ؿمةدرد احلةدة حيٛمةؾ دًٓمة٦م اطةالف وإظمةذ واًمةرد، شمٜم٤مزقمٝمؿ، واًمتٜم٤م

 : واذه احلدة ال ُمٗمت٤مح إدراك شمٚمؽ اًمٜمجقى، ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر

واعمٜم٤مزقمةة٦م ذم اطّمةةقُم٦م . . . اعمٜم٤مزقمةة٦م اعمج٤مذسمةة٦م ذم إقمٞمةة٤من واعمٕمةة٤مين" 

 . "جم٤مذسم٦م احلج٩م ذم ُم٤م رتٜم٤مزقمف اطّمامن

                                                 

 . 11/215اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين( 1)

 . 3/72اًمٙمِم٤مف، ( 2)

 ( .ٟمزع)ُم٤مدة : ًم٤ًمن اًمٕمرب( 3)
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٤ًمؾمة٦م احل٤مؾمةٛم٦م، ىمة٤مل ومام سم٤ماؿ رتٜم٤مزقمقن وخيتٚمٗمقن ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م احل

 : اًمٓم٤مار سمـ قم٤مؿمقر

شمٗمرع قمـ ُمققمٔم٦م ُمقؾمك شمٜم٤مزقمٝمؿ إُمر سمٞمٜمٝمؿ، واذا ر١مذن سمة٠من ُمةٜمٝمؿ "

ُمـ شمريم٧م ومٞمف اعمققمٔم٦م سمٕمض إصمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمٌم آٟمخذال، ومٚمذًمؽ دقمة٤م 

 . "سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ًمٚمتِم٤مور ذم ُم٤مذا رّمٜمٕمقن

لم إن اذا اًمتٜم٤مزع دًمٞمةؾ قمةغم ظمةالف دب ذم وؾمةط اًمًةحرة سمةلم ومةرر٘م

ُمةةٜمٝمؿ ىمةة٤مٓ سم٘مةةقًملم ُمتْمةة٤مدرـ جيًةةدان اٟم٘مًةة٤مُم٤ًم ومةةٞمٝمؿ سمةةلم شمّمةةدرؼ ُمقؾمةةك 

وشمرشمة٥م قمةغم . سملم يمقٟمف ٟمٌٞم٤ًم وسملم يمقٟمف ؾم٤مطمراً : ، أي-قمٚمٞمف اًمًالم-وشمٙمذرٌف 

اذا اطالف ٟمتٞمج٦م رّمٕم٥م اًمٌة٧ّم ذم أُمراة٤م ذم حلٔمة٤مت ُمة٤م ىمٌةؾ اًمٜمةزال، ومٝمةؿ 

ـ ضمٝم٦م، وأُمة٤مم أُم٤مم وقمد ومرقمقين سم٤مًمرومٕم٦م واًمؽمىمل ذم ؾمٚمؿ اًمِمٞمع اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ُم

وقمٞمةةد رسمةة٤مين ُمقؾمةةقى ُمةةـ ضمٝمةة٦م أظمةةرى، ومةة٠مي اًمٗمةةرر٘ملم ؾمةةٞمخت٤مرون؟ اةةذا 

ٓ ؾمةةٌٞمؾ ًمٚمرضمةةقع : آظمتٞمة٤مر يمةة٤من اةق ؾمةة٥ٌم اًمتٜمةة٤مزع ومخرضمةقا سمحةةؾ وؾمةط

وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜم٤مزل ُمقؾمك، وم٢من يم٤من ٟمٌٞم٤ًم ومًةقف رٖمٚمٌٜمة٤م وطمٞمٜمٝمة٤م ؾمةٜمتٌٕمف وٟمة١مُمـ 

ل قمٜمةدا٤م سمف، وإن اٟمتٍمٟم٤م قمٚمٞمف وم٘مد صم٧ٌم ًمٜم٤م وًمٗمرقمقن أٟمةف دقمةك يمة٤مذب، وٟمٜمة٤م

 . رومٕم٦م اًمِم٠من ذم وقمد ومرقمقن ًمٜم٤م

وسمٜم٤مءًا قمغم ذًمؽ ىمرر اًمًحرة أن رٕمتؼموا اًمٜمزال اظمت٤ٌمرًا عمقؾمك وا٤مرون 

وإذا يمة٤مٟمقا ؾمةقف خيتةؼموهنام ومٚمٞمٜمٓمٚم٘مةقا ُمةـ ومروةٞم٦م أهنةام  -قمٚمةٞمٝمام اًمًةالم-

ؾم٤مطمران إمم أن شم٠ميت ٟمتٞمج٦م اًمٜمزال سم٤محل٘مٞم٘م٦م، ورٌدو أهنةؿ اشمٗم٘مةقا قمةغم أٓ رٔمٝمةر 

ًمٜمزاع ًمةذًمؽ يمة٤من اإلهار ذم اًمٜمجةقى اًمتةل ضمة٤ماروا سمٕمةدا٤م سمةام قمٚمٞمٝمؿ اذا ا

                                                 

 . 16/255اًمتحررر واًمتٜمقرر ( 1)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
66 

 : اشمٗم٘مقا ذم ٟمجقااؿ قمغم أٟمف اظمت٤ٌمر ًمٚمٜمٌٞملم

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ                        

ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 (. 64،63أرت٤من : ؾمقرة ـمف) چحب   

سمٕمد اًمٜمجقى سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتقاوم٘مٞمة٦م اًمتةل ظمرضمةقا ًم٘مد سمدأ اًمًحرة يمالُمٝمؿ 

قمٚمةٞمٝمام -هب٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٜمجقى سمٕمد اًمتٜم٤مزع، وال ومروٞم٦م أن ُمقؾمةك واة٤مرون 

ؾم٤مطمران، صمؿ قم٘مٌقا قمغم ذًمؽ سمدقمقة إمم وطمدة اًمّمػ ومجع اًمٙمٞمد،  -اًمًالم

وذًمؽ طمتك ٓ ر١مصمر اًمتٜم٤مزع قمغم ضمٝمقداؿ ذم ُم٘م٤مرقم٦م اًمًحر اعمٗمؽمض، ومٝمةذه 

ٟم٧م شمرر٤مىمة٤ًم ًمًةؿ اًمتٜمة٤مزع، إوة٤موم٦م إمم دًٓمة٦م ُمًةتٜمٌٓم٦م ذم اًمدقمقة إمم اًمقطمدة يم٤م

ُمٗمٝمقم اًمّمػ، وال دًٓمة٦م اًمتٜمٔمةٞمؿ اًمةذي رةقطمك سمةدوره سمدرضمة٦م قم٤مًمٞمة٦م ُمةـ 

قمٚمٞمةف -آطمؽماومٞم٦م ذم مم٤مرؾم٦م اًمًحر، وم٤مًمتٜمٔمٞمؿ واًمتقطمد جيٕمةالن ُمةـ ُمقؾمةك 

 . رقاضمف مجٕمٝمؿ ُمتحدًا ُمٜمٔماًم جُمٞمدًا ًمٚمًحر -اًمًالم

اعمٜمٓمةؼ اًمةذي رٕمٙمةس اة٤مٟمة٥م اعم١مرةد  سمٕمد ذًمؽ رٔمٝمر اًمًحرة ٟمققم٤ًم ُمـ

اعمتة٠مصمر سمٛمققمٔمتةف، ومحةدرثٝمؿ قمةـ اًمّمةػ واًمٙمٞمةد ٓ  -قمٚمٞمف اًمًةالم-عمقؾمك 

 . چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ : ُمٙم٤من عمقؾمك ومٞمف ًمذًمؽ ىم٤مًمقا سمٕمده

وإٟمةةام حييةة ُمقؾمةةك ُمةةـ ظمةةالل اًمتٕمٛمةةٞمؿ طمٞمةة٨م مل حيةةددوا اًمٓمةةرف 

٢من اٟمتٍمةٟم٤م اعمًتٕمكم، واذا رٕمٜمل أن اًمٓمرف اعمٜمتٍم اةق ُمةـ ؾمةٞمٕمٚمق ؿمة٠مٟمف، ومة

ومًقف ٟمًتٕمكم سمٕمٚمق ومرقمقن، وإن اٟمتٍم ُمقؾمك ومًقف ٟم١مُمـ سمف أُمة٤مم اةٛمةع 

ومٞمٕمٚمةةق قمةةغم ومرقمةةقن سم٤مٟمتّمةة٤مره، ورتةةقارى ظمٚمةةػ شمٚمةةؽ اًمٙمٚمةةامت ووةةٕمٝمؿ 

، وم٤محلًةؿ (اًمٞمةقم)يمةؾ اةذا ؾمةٞمتؿ . ٓطمتامل اشم٤ٌمع ُمقؾمك إذا دم٤موز اظمت٤ٌمراؿ



 إقفاب حمؿد أمحد حسن. د         (قةاؾؾغة احلاؽ)ؿع ػرعون  –عؾقه اؾسالم  –ؼصة ؿوسى 

 
67 

 (. اٜم٤م/ أن)اذا اًمٍماع اًمٜمٗمز اًمٗمٙمري جي٥م أن رٙمقن 

ۉ  ۉ    چ : ذم اًمتْم٤مد اًمدٓزم سملم ىمقل ُمقؾمك خم٤مـمٌة٤ًم إرة٤ماؿ وًمٜمت٠مُمؾ

 چې  ې   

ومةة٤مًمٗمالح وةةد اطٞمٌةة٦م، .   چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ : وسمةةلم ىمةةقاؿ

وآومؽماء طمٙمؿ رٜمزل سم٠مطمد ـمرومٞمف ذم دوٟمٞمة٦م شمٓمةقل اعمةتٝمؿ سمة٤مٓومؽماء أو شمٓمةقل 

راُمٞمةةف هبةةذا آومةةؽماء، ومٞمةةٜمحط أطمةةدمه٤م ذم شمٚمةةؽ اًمدوٟمٞمةة٦م، ومةة٤مٓومؽماء ضمةة٤مء ُمةةـ 

ًمًحرة قمغم ٟمٌل ُمرؾمؾ سم٠مٟمف رٙمذب قمغم اهلل، أُم٤م آؾمتٕمالء ومٞمٕمٜمةل اًمؽمىمةل ذم ا

قمؼم ًمٖمة٦م  -قمٚمٞمف اًمًالم-اة٤مٟمٌلم إظمالىمل وآضمتامقمل، ًم٘مد أضم٤مسمقا ُمقؾمك 

شمٌة٤مرك -إن اًم٘مقَي اق اًمذي ؾمٞمٜمتٍم، ًمذًمؽ ضم٤مءه ظمٓم٤مب رسمةف : ظمٓم٤مهبؿ إر٤مه

 (. 68أر٦م : ؾمقرة ـمف) چڄ       ڄ  ڃ    چ : ُم١مردًا ًم٘مقاؿ -وشمٕم٤ممم

وىمٞمؾ إن قمال ر٘م٤مل ذم اعمحٛمقد واعمذُمقم، وقمةغم ٓ ر٘مة٤مل ": ىم٤مل اًمراهم٥م

 . "إٓ ذم اعمحٛمقد

 -قمٚمٞمف اًمًةالم-إٓ أن قمٚمق ُمقؾمك ( قمال)وم٤مًمٓمروم٤من ُمٕم٤ًم رٗمٕمالن اًمٗمٕمؾ 

 . ضم٤مء قمؼم أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ذم طمٙمؿ إال سم٤مًمٖمٚم٦ٌم واًمرومٕم٦م وآٟمتّم٤مر

 : لم أىمًٛمقا سمٕمزشمفصمؿ ُتقل اًمًحرة خيتؼمون شم٠مًمف ومرقمقن طم

ؾمةةةقرة ) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ 

 ( 44أر٦م : اًمِمٕمراء

وسمذًمؽ رٙمتٛمؾ اؿ اظمت٤ٌمر اًمٓمةروملم، وُمة٤م أفمةٜمٝمؿ ذم اًم٘مةرار اًمٌٕمٞمةد ُمةـ 

                                                 

 ( . قمال)ُم٤مدة : اعمٗمردات( 1)
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ٟمٗمقؾمٝمؿ يم٤مٟمقا رث٘مقن سمتٚمؽ اًمٕمزة واؿ ُمـ يمنوا٤م طملم اسمتةزوا ومرقمةقن ىمٌةؾ 

ٝمةة٤م قمةةـ ذًمةةؽ اًمٜمةةزال، وًمٙمةةٜمٝمؿ أرادوا شم٠ميمٞمةةد اٟمٙمًةة٤مر شمٚمةةؽ اًمٕمةةزة أو شمراضمٕم

-آٟمٙم٤ًمر، واذا أُمر جيٕمةؾ يمةال اًمٓمةروملم ُتة٧م اظمتٌة٤مر اًمًةحرة، ومٛمقؾمةك 

ُت٧م اظمت٤ٌمراؿ سمٛم٘م٤مرقمتف سم٤مًمًةحر، وومرقمةقن ُتة٧م اظمتٌة٤مراؿ  -قمٚمٞمف اًمًالم

سم٤معم٘م٤مرقمةة٦م سم٤مؾمةةٛمف، أي سم٤مؾمةةؿ اًم٘مةةقة اًمتةةل رةةزقمؿ أهنةة٤م يم٤مُمٜمةة٦م وراء شم٠ماةةف، وىمةةد 

مئ  ىئ  يئ   حئ چاظمت٤مروا صٗم٦م اًمٕمزة ٕن ومرقمقن حيت٤مج إًمٞمٝمة٤م أُمة٤مم قمةدوه 

 . چجب 

ويمؾ اذا ًمٞمس ؾمقى ُم٘مدُم٤مت ًمٚمٜمزال سمدار٦ًم سم٤مسمتزازاؿ ًمٗمرقمةقن ُمةرورًا 

 . سمٛمخ٤مـم٦ٌم ُمقؾمك إر٤ماؿ صمؿ ٟمجقااؿ وهن٤مر٦م سم٤مًم٘مًؿ سمٕمزة ومرقمقن

وحيقًمٜم٤م اًمقصػ اًم٘مةريين ًممطمةداث سمٕمةد ذًمةؽ إمم اًمٜمةزال سمةلم ُمقؾمةك 

 واًمًحرة، وشمدل اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م قمةغم هقمة٦م اةذا اًمٜمةزال اًمةذي سمةدأ سمتخٞمةػماؿ

 : عمقؾمك

ؾمةةةةقرة ) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ چ 

 (. 115أر٦م : إقمراف

ومٝمةةق إُمةة٤م أن رٙمةةقن دًمةةٞماًل قمةةغم شمةة٠مدهبؿ ُمةةع : واةةذا اًمتخٞمةةػم ذو وضمٝمةةلم

واذا وضمف ُمًتٌٕمد ٕٟمف رتٜم٤مرم ُمع فم٤مار اعمحٙمةل ُمةـ  -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك 

اعمتًةؼ  إطمداث اًمداًم٦م قمغم اظمت٤ٌمراؿ ًمف، وإُم٤م أن رٙمةقن ٟمققمة٤ًم ُمةـ اًمًةٚمقك

رِمةٕمر هبةةذا آظمتٌة٤مر ومٞمٕمٓمةةٞمٝمؿ  -قمٚمٞمةف اًمًةةالم-ُمةع ذًمةةؽ آظمتٌة٤مر، ويم٠مٟمةةف 

 : إوًمقر٦م ومٞمٚم٘مقن طم٤ٌماؿ وقمّمٞمٝمؿ

ؾمةةةةةقرة ) چڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ 
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 (. 66أر٦م : ـمف

اًمٗمج٤مئٞم٦م ُمة٤م رةقطمل سمنةقم٦م ُتةرك احلٌة٤مل واًمٕميصة، ( إذا)وذم اؾمتٕمامل 

 :  ردة اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مدةوسمٜمٗمس اًمٓمرر٘م٦م ٟمٚمٛمس هقم٦م ذم

ؾمةةةقرة ) چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ 

 (. 117أر٦م : إقمراف

وإٟمةام طمةذف . . . أي وم٠مًم٘م٤ماة٤م ومّمة٤مرت طمٞمة٦م ومة٢مذا اةل":  ىم٤مل إًمقد

إمم اإلًم٘مةةة٤مء وسمٖم٤مرةةة٦م هقمةةة٦م  -قمٚمٞمةةةف اًمًةةةالم-ًمإلرةةةذان سمٛمًةةة٤مرقم٦م ُمقؾمةةةك 

ُمر سم٤مإلًم٘مة٤مء، وصةٞمٖم٦م آٟم٘مالب، يم٠من ًم٘مٗمٝم٤م عم٤م ر٠مومٙمقن ىمد طمّمؾ ُمتّمةاًل سمة٤مٕ

اًمتٜمةةة٤مول : اعمْمةةة٤مرع ٓؾمتحْمةةة٤مر اًمّمةةةقرة اًمٖمررٌةةة٦م، واًمٚم٘مةةةػ يم٤مًمٚم٘مٗمةةة٤من

 . "سمنقم٦م

 . "أي شمٚمت٘مؿ اًمت٘م٤مُم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ؿمدردًا هرٕم٤مً : شمٚم٘مػ": وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل

إذن وم٤مًمٚمٖم٦م شمِمػم إمم هقم٦م وىمة٤مئع اًمٜمةزال اًمةذي اةق ضمةقار اعمقاضمٝمة٦م،  

اًمٗمرقمقين ىمٛمة٦م ضمٝمةقده، يمةام شمةدل  واًمنقم٦م اًمتل شمؿ هب٤م شمدل قمغم سمٚمقغ اًمٓمرف

 . قمغم اًم٘مدرة اإلاٞم٦م قمغم اإلطم٤مـم٦م سمٙمؾ اةٝمقد اًمتل ر٘مقم هب٤م ومرقمقن

واًمٜمتٞمج٦م ازرٛم٦م أظمرى ًمٗمرقمقن شمّمؾ ىمٛمتٝمة٤م ذم ؾمةجقد اًمًةحرة ممةثكم 

ومرقمقن، وؾمجقداؿ رٕمٜمل اٟمٙم٤ًمرًا يظمر ًمٚمٕمٚمق اًمٗمرقمقين، واًمًةجقد اٟمٙمًة٤مر 

. ُمةر سمٜمة٤م ذم دًٓمة٦م آًمت٘مة٤مط ُم٤مدي رتٛمثؾ ذم اٟمحٜم٤مء وظمرور ٟمحق إؾمةٗمؾ يمةام

 : واٜم٤مك شمٙمرار ٓوم٧م ًمٚمٜمٔمر ذم ؾمقرة إقمراف طمٞم٨م رٙمثر ذيمر اإلًم٘م٤مء

                                                 

 . 5/26: روح اعمٕم٤مين( 1)

 . 8/28: ٟمٔمؿ اًمدرر( 2)
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ۋۋ

ى  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

 (. 125،115أر٤مت : ؾمقرة إقمراف) چ   جب   حب  خب

ومٗمل ُمٕمرض ذيمر أطمداث اًمٜمةزال سمةلم ُمقؾمةك واًمًةحرة رةذيمر اإلًم٘مة٤مء 

 : ؾم٧م ُمرات، ومٌامذا رقطمل ذًمؽ اًمتٙمرار، ىم٤مل اًمرازي

 . "اإلًم٘م٤مء ردل قمغم ـمرح اًمٌمء ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ"

ة وطمتك اًمًجقد رتؿ اًمتٕمٌػم قمٜمف سم٤مإلًم٘م٤مء، وذًمةؽ ًمٞمِمة٤مسمف إًم٘مة٤مء اًمًةحر

طم٤ٌماؿ وقمّمٞمٝمؿ وًمٞمِم٤مسمف إًم٘م٤مء ُمقؾمك ًمٕمّمة٤مه، صمةؿ ًمٞمِمة٤مسمف سمٕمةد ذًمةؽ وىمةقع 

 . "صمٌقت اًمٌمء وؾم٘مقـمف"واًمقىمقع اق  چ ېئ  ىئ چاحلؼ 

فمٝمةقر اًمٌمةء سمقضمةقده ٟمة٤مزًٓ : اًمقىمةقع: ىم٤مل أاؾ اعمٕم٤مين": ىم٤مل اًمرازي

 . "إمم ُمًت٘مره

إذن ومٝمةل ؾمةةٌٕم٦م ُمقاوةع شمٙمةةرر ومٞمٝمة٤م ذيمةةر اةذا اًمٜمةةزول ُمةـ إقمةةغم إمم 

ؾمٗمؾ،واًمقىمقع اق اعمقوع اًم٤ًمسمع، ومام طمٙمٛمة٦م اةذا اًمتٙمةرار؟ يم٠مٟمةف رٚمٗمة٧م إ

                                                 

 . 25/191: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( 1)

 (. وىمع)اٟمٔمر اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ُم٤مدة ( 2)

وطمٞم٨م رأرة٧م ذم ": وىمد ىم٤مل اًمًٞمقـمل ٟم٘ماًل قمـ اسمـ اًمّمالح. 14/336: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( 3)

ومة٤معمراد سمةف ُمّمةٜمٗمق اًمٙمتة٥م ذم ُمٕمة٤مين اًم٘مةرين يم٤مًمزضمة٤مج  "ىمة٤مل أاةؾ اعمٕمة٤مين"يمت٥م اًمٜمٗمًػم 

 . 3/728اإلشم٘م٤من :  اٟمٔمر. "واًمٗمراء وإظمٗمش واسمـ إٟم٤ٌمري
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أٟمٔم٤مرٟم٤م إمم أن اًمٍماع سملم ُمقؾمةك اًمٜمٌةل اعم١مرةد وسمةلم ومرقمةقن إٟمةام اةق ساع 

-أريض ٓرٕمٚمق ومٞمف قمـ شمٚمؽ إروةٞم٦م إٓ ُمةـ أقمةاله اهلل، واًمًةٛمٞمع اًمٌّمةػم 

زال ذم قماله رًٛمع ورةري ومٞمٜمةزل احلةؼ ًمٞم٘مةع قمةغم أرض اًمٜمة -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ُم١مردًا اًمٓمرف اًمٜمٌقي ُمةـ ذًمةؽ اًمٍمةاع، ومٞمة١مول احلةؼ اًمًةاموي إمم ُمًةت٘مر 

أريض ٓ ومٙم٤مك ًمٗمرقمقن قمٜمف، واق طمؼ قمٚمقى اعم٠ميت، وقمٚمةقه قمٚمةق طم٘مٞم٘مةل ٓ 

-ومقىمقع احلؼ رقطمل سم٘مةقة ذم إٟمةزال أُمةر اهلل . رِمٌف قمٚمق ومرقمقن اًمدقمك اعمت٠مًمف

ف ُمٜمةزًٓ إرة٤مه إمم ، ومٝمذا احلؼ إٟمام ٟمزل سم٤ًمطم٦م ومرقمقن ًمٞمحٞمط سمة-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

درك أيمثر ؾمٗمقًٓ ُمـ إرض اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م، واق درك ُم٤مدي خيْمع ًمف قمٚمق 

ذم ُمًةت٘مره إظمةػم ذم ىمة٤مع : ومرقمقن ومٞمٜمزل ُمًت٘مرًا ذم ُم٤م اق دون إرض، أي

اًمٌحر رقم همرىمف، ُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من شمٙمثٞمػ اًمٚمٖم٦م ًمذيمر اًمتحةقل ُمةـ إقمةغم 

 . إمم إؾمٗمؾ

 : د ورٜمٙمؾوومرقمقن ُمٖمر  ذم ُم٤مدرتف رتققم

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  

﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁                                       

         ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ     

حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  

 چىت       يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح  محجخ  حخ  مخ  جس  حس  

 (. 76،71أر٤مت : ؾمقرة ـمف)
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ذم اظمتٌة٤مر اًمًةحرة، وأصةٌحقا قمةغم  -قمٚمٞمف اًمًةالم-ًم٘مد ٟمج  ُمقؾمك 

ر٘ملم ُمـ أٟمف ٟمٌةل وًمةٞمس ؾمة٤مطمرًا، ومثة٤مرت صمة٤مئرة ومرقمةقن ومتققمةداؿ سم٤مًمّمةٚم٥م 

 . ع أـمراومٝمؿ ُمـ ظمالفوشم٘مٓمٞم

 : إن أول ُم٤م رٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر اق اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمّمقرشملم

 . چۋ  ۅۅ   چ صقرة اًمققمٞمد اإلال 

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   چ وصةةةقرة اًمققمٞمةةةد اًمٗمرقمةةةقين 

 . چہ  ہ  ہ  ھ

ومٝمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن رٙمقن ومرقمقن ىمد شمٕمٛمد اعمجق سمٕمذاب رِمةٌف اًمققمٞمةد 

ن خم٤مـم٤ًٌم ُمع اًمًةحرة سم٤مًمققمٞمةد إن ومرقمقن يم٤م اًم٘مرـمٌل ررىاإلال سم٤مًمًح٧م؟ 

، واةذا ىمةقل رةرضُم  چۋ  ۅۅ   چ  -قمٚمٞمف اًمًالم-قمغم ًم٤ًمن ُمقؾمك 

ُمٕمف شمٕمٛمد اعمجق هبذا اًمققمٞمد اعمِم٤مسمف، ور١مرد ذًمؽ أرْم٤ًم ُم٤م ذا٥م إًمٞمةف ومرقمةقن 

  چھ   ھ   ھ  ے  ے  چ ُمةةةـ اعم٘م٤مرٟمةةة٦م سمةةةلم اًمٕمةةةذاسملم اعمتققمةةةد هبةةةام 

٤م ٟمٞمةؾ ُمةـ إضمًة٤مد ذم طمة٤مل واًمتِم٤مسمف سملم اًمًح٧م واًمت٘مٓمٞمع ٓ خيٗمك ومٙمالمه

طمٞم٤مهت٤م، ومٞم٘م٤مرن اًمًحرة سملم اًمققمٞمدرـ ومٞمجٞمٌقن ومرقمقن ىمة٤مئٚملم وةٛمـ رداةؿ 

، صمؿ رذيمرون احل٤مل اًمقؾمط اًمذي رٜمٕمةدم ومٞمةف چڭ  ڭ    ڭ چ : قمغم وقمٞمده

 . ذم اةٜم٦م چمت  ىت    چ واعمقت يمام شمٜمٕمدم ومٞمف احلٞم٤مة ذم ضمٝمٜمؿ 

وااةؿ ًمةق فمٜمٜمة٧م  إٟمةؽ: ومٙم٠من ا١مٓء اًمًحرة اعم١مُمٜملم ر٘مقًمقن ًمٗمرقمقن

ان اًمًح٧م اق يمؾ ُم٤م ؾمٞمّمٞمٞم٥م اعمجرُملم  سمةؾ اٜمة٤مك قمةذاب أظمةروي، ومٚمةئـ 

يم٤من ومرقمقن ص٤مطم٥م قمذاب ـمقرؾ، وم٤مهلل ظمػم ُمٜمف سمّمةٗم٤مشمف وأسم٘مةك ُمٜمةف سمذاشمةف، 

وقمذاب اهلل أسم٘مك ُمـ قمذاب ومرقمقن اًمذي رٜمتٝمل سم٤معمقت سمٞمةٜمام رٙمنة اًمٕمةذاب 
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سمٞمةٜمٝمام ٓ اةق طمةل اإلال اةدار اًمٗم٤مصؾ سملم اعمقت واحلٞمة٤مة ومٞمجٕمةؾ اعمٕمةذب 

وم٘مةةد ٟمةزع ومرقمةةقن إمم إصمٌةة٤مت اُمتاليمةةف طمةدًا أىمَمةة ُمةةـ اًمةةزُمـ . وٓ اةق ُمٞمةة٧م

إن قمذاسمؽ حمدود ٕٟمةف رٜمتٝمةل : إلضمراء اًمٕمذاب قمغم ا١مٓء اعم١مُمٜملم، وم٠مضم٤مسمقه

صمةةؿ رْمةةٞمٗمقن ُم٘م٤مسمٚمةة٦م سمةةلم ذًمةةؽ اًمٕمةة٤ممل اةٝمٜمٛمةةل وسمةةلم اةٜمةة٦م اًمتةةل . سمةة٤معمقت

. رون دمٜم٥م اًمٕمةذاب إـمةقلرٓمٛمحقن إمم درضم٤مهت٤م اًمٕمغم، واًمٜمتٞمج٦م أهنؿ خيت٤م

-ومم٤م ردل قمغم اذه اعمٜمٓمٚم٘مة٤مت اًمزُم٤مٟمٞمة٦م أن اًمٓمةؼمي ر٘مةقل ذم شمٗمًةػمه ًم٘مقًمةف 

 : چ﯁               چ : -شمٕم٤ممم

إٟمام شم٘مدر أن شمٕمةذسمٜم٤م ذم اةذه احلٞمة٤مة اًمةدٟمٞم٤م اًمتةل شمٗمٜمةك، وٟمّمة٥م احلٞمة٤مة "

 . "اًمدٟمٞم٤م قمغم اًمقىم٧م

الم اًمًةحرة رةقطمل سمة٢مرامن وومْمةاًل قمةـ ذًمةؽ ومٙمة. قمغم اًمٔمرومٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م: أي

 چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : ررشمٙمز قمغم ر٘ملم قم٘مةكم سمدًٓمة٦م ىمةقاؿ

ومٝمؿ رًتٕمٛمٚمقن دًٓم٦م اإلضمرام اًمتل اةل ذم اةذا اعم٘مة٤مم أد  ُمةـ دًٓمة٦م اًمٙمٗمةر 

: ؾمةقرة اة٤مصمٞمة٦م) چىب  يب   جت چ : -شمٕمة٤ممم-ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم ىمقًمف 

 (: 31أر٦م 

: ومةةالن ضمررٛمةة٦م أاٚمةةف، أي: ر٘مةة٤مل أي ُمنمةةيملم شمٙمًةةٌقن اعمٕمةة٤مص،"

ەئ      چ : -شمٕم٤ممم-يم٤مؾمٌٝمؿ، وم٤معمجرم ُمـ أيم٥ًم ٟمٗمًف اعمٕم٤ميص، وىمد ىم٤مل اهلل 

وم٤معمجرم ود اعمًٚمؿ ومٝمق اعمذٟم٥م (. 35أر٦م : ؾمقرة اًم٘مٚمؿ) چەئ  وئ 

 . "سم٤مًمٙمٗمر إذن

                                                 

 . 16/117: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)

 . 16/176: اًم٘مريناة٤مُمع ٕطمٙم٤مم ( 2)
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واإلضمرام أد  ُمـ اًمٙمٗمر اٜم٤م ٕٟمف ردومع ُمٔمٜمة٦م إيمةرااٝمؿ اًمةذي ؾمةٞمٙمقن 

 چ          چ ؿ ومٝمؿ خي٤مـمٌقٟمف سم٘مقاؿ دًمٞماًل قمغم سمراءة ؾم٤مطمتٝم

وٟمٚمٛمس ُمـ ضمٝم٦م أظمرى شم٠مرٞمدًا ىمريٟمٞم٤ًم ة٤مٟم٥م اًمًحرة ذم طمدرثٝمؿ ُمةع ومرقمةقن 

ؾمةقرة )وذم ٟمٗمس اًمًقرة . چھ   ھ   ھ  ے  ے  چ: اًمذي ر٘مقل اؿ

أرةةة٦م : ؾمةةةقرة ـمةةةف) چٿ  ٿ      ٹ    ٹ  چ : -شمٕمةةة٤ممم-ر٘مةةةقل ( ـمةةةف

127 .) 

ُمةةر اُمتةةداد اًمٕمةةذاب اإلاةةل، وذم ٟمٗمةةس ومٝمةةذه أرةة٦م شم١مرةةد ُمةة٤م ىمةة٤مًمقه ذم أ

ھ   ھ   ھ  ے  چ : اًمقىم٧م ومٝمةل شمِمةٙمؾ إضم٤مسمة٦م قمةغم ومرقمةقن قمةـ ىمقًمةف

 . چے    

وقمغم ىمقًمف اذا ضمقاب ىمريين يظمر ضم٤مء ذم ؾمقرة هم٤مومر اًمتل مل رذيمر ومٞمٝمة٤م 

 : اًمًحرة، وذًمؽ ذم ُمٕمرض احلدر٨م قمـ ُم١مُمـ يل ومرقمقن

گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    ڱ  ں   ں  ڻ

 (. 46،45أرت٤من : ؾمقرة هم٤مومر) چھ  ھ 

أَُم٤م أّي اًمٕمذاسملم أسم٘مك؟ ومٞمجٞم٥م قمٜمف احلٙمؿ اإلاةل سمة٤مًمٕمرض قمةغم اًمٜمة٤مر 

همةةدوًا وقمِمةةٞم٤ًم، طمتةةك إذا ىم٤مُمةة٧م اًمًةة٤مقم٦م ُتقًمةةقا إمم قمةةذاب دائةةؿ، وأُمةة٤م أّي 

وشم٠مُمةةؾ ذم  چھ  ھچ : -شمٕمة٤ممم-اًمٕمةذاسملم أؿمةد؟ ومٞمجٞمة٥م قمٜمةف ىمقًمةف 

  اًمٚمٖمقي سملم اًم٘مقًملم وم٤مًمٕمذاب ذم يمالم ومرقمقن ضم٤مء ُمٜمٙمرًا، أُمة٤م ذم اًمةرد اًمٗمر

اإلاةةل قمٚمٞمةةف وم٘مةةد ضمةة٤مء ُمٕمرومةة٤ًم، ومْمةةاًل قمةةـ جمةةلء يمةةؾ ُمةةـ اًمٕمةةذاب واًمِمةةدة 
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 "أومٕمةؾ اًمتٗمْمةٞمؾ"ُمتالزُملم، وم٤مًمٕمذاب ُمْم٤مف إمم اًمِمدة اًمتل اختذت صٞمٖم٦م 

وُمةـ مم٤م رِمةٙمؾ سمٞمةٜمٝمام شمٕم٤موةدًا ًمٖمقرة٤ًم طمٞمة٨م ىمةَقى يمةؾ ُمةٜمٝمام دًٓمة٦م أظمةر، 

اًمٕمج٤مئ٥م اًمتل ٓ شمٜم٘ميض ًمٚم٘مرين أن أاةؾ اًمًةٜم٦م ىمةد اؾمةتدًمقا هبةذه أرة٦م قمةغم 

 : ىم٤مل اسمـ يمثػم. قمذاب اًم٘مؼم

واذه أر٦م أصؾ يمٌػم ذم اؾمتدٓل أاؾ اًمًٜم٦م قمغم قمذاب اًمةؼمزخ ذم "

 . "اًم٘مٌقر

ًم٘مد ؿم٤مءت طمٙمٛم٦م اعمقمم أن رٙمقن ومرقمقن قمؼمة ُرًتدل هبة٤م قمةغم اُمتةداد 

ًم٘مة٤مدر قمةغم أن جيٕمةؾ  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-ٕم٨م، وإن احلؼ اًمٕمذاب سملم اعمقت واًمٌ

اًمدًمٞمؾ قمغم قمذاب اًمؼمزخ ذم ير٦م ٓ صٚم٦م ا٤م سمٗمرقمةقن ظمّمقصة٤ًم سمةؾ سم٤مًمٌنمةر٦م 

ھ   ھ   ھ  ے  چ : قمٛمقُمةة٤ًم، وًمٙمٜمٝمةة٤م اًمٜمٙم٤مرةة٦م ذم ومرقمةةقن اًمةةذي ىمةة٤مل

ومجٕمؾ ٟمٗمًف ُت٧م ـم٤مئٚم٦م آٟمت٘مة٤مم اإلاةل، وإمم ضم٤مٟمة٥م ذًمةؽ اٜم٤مًمةؽ  چے

اعمتتة٤مًمٞمتلم، وم٘مةد ظمتٛمة٧م أرة٦م إومم ُمةـ يرتةل  قمٜمٍم اًمتٙمرار ذم اًمٗم٤مصةٚمتلم

، صمةؿ ظمتٛمة٧م چڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  چ : -شمٕم٤ممم-ؾمقرة هم٤مومر سم٘مقًمف 

وشمٙمةةرار  چہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ: -شمٕمةة٤ممم-ٓطم٘متٝمةة٤م سم٘مقًمةةف 

اةل ( اًمٕمةذاب)اًمٗمقاصؾ أُمر ٟمة٤مدر ٟمًةٌٞم٤ًم ذم اًم٘مةرين، ممة٤م رةدل قمةغم أن ًمٗمٔمة٦م 

 ؿمدة اًمٕمةذاب ٓ ومٙمة٤مك اعم٘مّمقدة، ومٗمرقمقن ويًمف سملم طمٞمؼ ؾمقء اًمٕمذاب وسملم

قمٜمٍمة دٓزم رِمةػم إمم سمٕمةد ( احلٞمةق )أو ( احلٞمؼ)وذم ًمٗمظ . اؿ قمـ أٍي ُمٜمٝمام

 . "ر٘م٤مل طم٤م  حيٞمؼ طمٞم٘م٤ًم وطمٞمقىم٤ًم إذا ٟمزل وًمزم": زُم٤مين، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

                                                 

 . 7/146: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ( 1)

 . 15/318: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين( 2)
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واةةذا احلٞمةةؼ ٟمٗمًةةف رِمةةػم إمم سمٕمةةد ُمٙمةة٤مين ٕن ًمةةف ُمٕمٜمةةك يظمةةر اةةق 

 . (اإلطم٤مـم٦م)

٤مصٚمتلم اعمتت٤مًمٞمتلم ًمٞمٜم٤مؾم٥م حمتقامه٤م، ومة٤محلٞمؼ ًم٘مد ضم٤مء اذا اًمتٙمرار ذم اًمٗم

رٕمٜمل اًمٚمزوم ُمـ ضمٝم٦م اًمزُم٤من ورٕمٜمل اإلطم٤مـم٦م ُمـ ضمٝم٦م اعمٙم٤من، اذا إو٤موم٦م إمم 

ُمـ أضمةؾ  چھ  ھچ قمٜمٍم اًمِمدة اًمذي رٌدو ذم صقرة فم٤مار ًمٖمقي 

ًمٞمةقطمل أوًٓ سم٤معمْمة٤مقمٗم٦م ذم ُم٘مةدار ذًمةؽ اًمٕمةذاب، : ذًمؽ شمٙمرر ًمٗمظ اًمٕمةذاب

رون سمٕمةذاب اًمةؼمزخ ىمٌةؾ اًمًة٤مقم٦م، صمةؿ اةؿ إمم وًمٞمدل قمغم أن ومرقمقن ويًمف رٛم

ويمةذًمؽ ومة٢من اةذا اًمتٙمةرار رةقطمل . ظمٚمقد ذم ذًمؽ اًمٕمذاب سمٕمد ىمٞمة٤مم اًمًة٤مقم٦م

سم٤مإلطم٤مـمةة٦م اًمتةةل ٓ ُمٝمةةرب ُمٜمٝمةة٤م ويمةة٠من اةةذا اًمٕمةةذاب رًةةد قمةةغم يل ومرقمةةقن 

اعمدظمؾ ومال ررضمٕمقن ُمٜمف، ورًد قمٚمةٞمٝمؿ اعمخةرج ومةال خيرضمةقن ُمٜمةف، ومٞمٔمٚمةقن 

 . سمٞمٜمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

اعمت٠مُمؾ ذم طمدر٨م اًمًحرة اعم١مُمٜملم ُمع ومرقمقن جيد ذم ذًمؽ احلةدر٨م إن 

أقمامىم٤ًم دًٓمٞم٦م شمّمٗمٝم٤م ًمٖمتٝمؿ اًمتل ُتدصمقا هب٤م، وشم١مردا٤م اًمٚمٖم٦م اًم٘مريٟمٞم٦م ذم ُمةقاـمـ 

أظمرى، وم٘مد ُمثٚمقا قمٛم٘م٤ًم دقمقر٤ًم ومررةدًا ٟمٌةف ومرقمةقن إمم يمثةػم ُمةـ اعمةقاـمـ اًمتةل 

ٌة٦م يمًة٥م اإلضمةرام يم٤من جي٥م قمٚمٞمف آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م، وذًمؽ طملم ذيمةروا ًمةف قم٤مىم

قمـ ـمررؼ اًم٘مٚم٥م، ومٙم٤من ذًمؽ ذيمرًا ةٝمٜمؿ واطٚمقد ومٞمٝم٤م وذيمروا ًمف اًمدرضم٤مت 

اًمٕمغم اًمتل ـمٛمٕم٧م ٟمٗمًف إمم سمٚمقغ ُمثٚمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وذيمروا ًمف أهنؿ ًمةـ رتخٚمةقا 

قمـ طمالوة اإلرامن ُم٘م٤مسمؾ ُمٙم٥ًم دٟمٞمقي، سمؾ ًمـ رتخٚمقا قمةـ طمةالوة اإلرةامن 

ًم٘مةد ُمثٚمةقا ًمٗمرقمةقن دقمةقة إمم !  أي ُمٜمٝم٩م دقمقى اذا؟. ُت٧م اًمتٝمدرد سم٤معمقت

                                                 

 . 27/521: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم:  اٟمٔمر( 1)
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، وُمثٚمقا ًمف ىمدوة إرامٟمٞمة٦م سمٚمٖمة٧م ُمرشمٌة٦م اًمٞم٘مةلم، (يُمـ)اادار٦م سمٖمػم أن ر٘مقًمقا ًمف 

اًمّمةٚم٥م ُمةع شم٘مٓمٞمةع إـمةراف، وذم : ومذا٥م هبؿ إمم أىمَم درضمة٤مت اًمتٜمٙمٞمةؾ

اًمت٘مٓمٞمع ُمـ ظمةالف ُمة٤م رةقرث ؿمة٘مل اإلٟمًة٤مين أعمة٤ًم رًةت٘مؾ سمةف يمةؾ ؿمةؼ قمةـ 

اإلٟمًة٤من وًمةدواقمل أعمةف، ورهمةؿ يمةؾ اةذا أظمر، إٟمةف ُمٜمٓمةؼ اعمةدرك ًمٓمٌٞمٕمة٦م 

 . اإلهاف مل رٜم٩ُم ومرقمقن ُمـ اازرٛم٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٘مد وىمع احلؼ

 

 : اًمٕمٚمق اعم٤مدي

شمٚمؽ اازائؿ اعمتالطم٘م٦م أورصم٧م ٟمٗمس ومرقمقن همػم ىمٚمٞمةؾ ُمةـ اعمةرارة اًمتةل 

همٚمٗم٧م ذم ىمٚمٌف طمالوة إرامن رتحرك ذم ذًمؽ اًم٘مٚم٥م يمام ُتريم٧م احلٞم٦م سملم ردرةف 

ًمٞمد اًمٌٞمْم٤مء ُمـ همػم ؾمقء، ومة٠مر٘مـ ومرقمةقن أن ًمٚمًةاموات وريضء يمام أو٤مءت ا

وإرض رسم٤ًم اق أقمغم ُمـ إروٞم٦م اًمتل همر  ومٞمٝمة٤م اةق ويًمةف وُمٚمة١مه، وأدرك 

ر٘مٞمٜم٤ًم أن قمٚمق اذا اإلًمف قمٚمق طم٘مٞم٘مل، وم٤مدمف ومٙمره اًم٘م٤مس إمم صٜم٤مقم٦م سمٕمد ُمة٤مدي 

اذا اًمٕمٚمق، وـمققم٧م ًمف ٟمٗمًف أن خيرج ُمـ شمٚمؽ إروةٞم٦م اعم٤مدرة٦م إمم اؾمةتٕمالء 

ًم٘مد أدرك ومرقمقن أن شمٚمؽ اازائؿ اًمتل حل٘متةف . ٤مدي يمقين ًمٞمٜم٤مومس ذًمؽ اًمٕمٚمقُم

إٟمام ضم٤مءت ُمـ شمدسمػم ىمقة يمقٟمٞم٦م وشمرؾمخ ذم اقمت٘م٤مده اةذا اإلدراك طمتةك ضمة٤مار 

سمف، ومخرج ُمـ ؿمٙمؾ ُمٕم٤مضمزة ًمتٚمؽ اًم٘مقة ذم ُمقوٕملم ُمةـ اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ ذم 

قمةقن أن ؾمقرة اًم٘مّمص وؾمقرة هم٤مومر ورد ومٞمٝمام ذيمر اًمٍمح اًمذي أراد ًمةف ومر

 : رٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم شمٚمؽ اًم٘مقة

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  
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 (. 39،38أرت٤من : ؾمقرة اًم٘مّمص) چڱ     ڱ  ں  ں  

ڳ  چ اةةة٤مر واعمجةةرور  وأول ُمةة٤م ٟمِمةةػم إًمٞمةةف ذم اةة٤مشملم أرتةةلم اةةق

وىمد شمٙمرر ذم ُم٘مدُم٦م اًم٘مّمة٦م ذم ٟمٗمةس اًمًةقرة صمةالث ُمةرات واةذه  چڳ

ال اعمرة اًمراسمٕم٦م ور٠ميت اٜمة٤م ذم ُم٘م٤مسمةؾ اعمح٤موًمة٦م اًمٗمرقمقٟمٞمة٦م ًمالؾمةتٕمالء اًمٙمةقين 

ًمُٞم١ميمةد سمٓمالٟمةف ورٕمٚمةـ ومِمةٚمف، ورًة٤مٟمده ذم اةذا اًمت٠ميمٞمةد واةذا اإلقمةالن ضمة٤مر 

ق قمٜمٍمةة ظمٚمةةؼ ، واًمٓمةةلم قمٜمٍمةة أريض، واةةچڌ  ڌچوجمةةرور يظمةةران 

اإلٟم٤ًمن وذم ذيمره إؿم٤مرة إمم سمنمر٦م ومرقمقن ومْماًل قمةـ أروةٞمتف اًمتةل ومِمةؾ ذم 

 . اطروج قمٜمٝم٤م يمام ومِمؾ ُمـ ىمٌؾ ذم اطروج ُمـ ٟمٓم٤م  وٕمٗمٝم٤م اعمٖمٚمقب

ًم٘مد ظمرج ومرقمقن ُمـ أطمداث رقم اًمزرٜم٦م جير أذرة٤مل اازرٛمة٦م ومة٠مراد سمٕمةد 

ذا اإلًمةف اًمةذي شمٚمؽ اازائؿ اعمتالطم٘مة٦م إهية٤مم ؿمةٕمٌف سم٠مٟمةف ىمة٤مدر قمةغم ُم٘م٤مرقمة٦م اة

 : يم٤مٟم٧م ىمدرشمف ُم٤ًًٌٌم ًمٚمٝمزرٛم٦م سمٕمد اازرٛم٦م، ىم٤مل اًمرازي

اقمٚمؿ أن ومرقمقن يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف ُمتك فمٝمرت طمجة٦م ُمقؾمةك أن رتٕمٚمةؼ ذم "

 . "دومع شمٚمؽ احلج٦م سمِمٌٝم٦م رروضمٝم٤م قمغم أهمامر ىمقُمف

ويمةةالم اًمةةرازي ذم شمٗمًةةػم اةةذه أرةة٤مت ر١ميمةةد أن ومرقمةةقن مل رةة٠مُمر سمٌٜمةة٤مء 

، ومٝمق رٕمٚمؿ أن ٓ -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمٍمح ٕٟمف رررد أن رٌٚمغ 

، وًمٙمٜمف أراد أن رٚمٗم٧م أٟمٔم٤مر ؿمةٕمٌف إمم ىمدرشمةف قمةغم -ضمؾ وقمال-ؾمٌٞمؾ ًمٌٚمقهمف

قمٚمٞمةف -سمٚمقغ ُمٗمٝمقم ًممًمقاٞمة٦م ر٘مة٤مرب اعمٗمٝمةقم اًمةذي ـمرطمتةف رؾمة٤مًم٦م ُمقؾمةك 

ذم ؾمةقرة  -شمٕم٤ممم-، واًمدًمٞمؾ قمغم ر٘مٞمٜمف سم٤مؾمتح٤مًم٦م سمٚمقهمف ًمٚمًامء ىمقًمف -اًمًالم

                                                 

 . 24/599: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( 1)
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 : هم٤مومر

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڑ  ڑ چ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  

 (. 37،36أرت٤من : ؾمقرة هم٤مومر) چے  

 : ومام ال شمٚمؽ إؾم٤ٌمب اًمتل أراد ومرقمقن سمٚمقهمٝم٤م؟ ىم٤مل اًمزخمنمي

 . "وأؾم٤ٌمب اًمًاموات ـمرىمٝم٤م وأسمقاهب٤م وُم٤م ر١مدي إًمٞمٝم٤م"

ه إؾمة٤ٌمب اًمتةل اةل سم٤مًميةورة دون اًمًةاموات رًةتٌٕمدا٤م وطمتك اذ

گ گ چ : ومرقمةةقن اؾمةةتٌٕم٤مدًا شمٗمْمةةحف اًمٚمٖمةة٦م احل٤ميمٞمةة٦م، ومٝمةةق طمةةلم ر٘مةةقل

رٓمٞمؾ اًمٕم٤ٌمرة مم٤م رةدل قمةغم اقمت٘مة٤مده سمٓمةقل چ گ گ ڳ ڳ

اعم٤ًموم٦م اعم١مدر٦م إمم شمٚمؽ إؾم٤ٌمب، وىمد أؿم٤مر اًمزخمنمي إمم أن ومرقمقن ًمق ىمة٤مل 

وًمةق شم٠مُمٚمة٧م اةذا اًمتٙمةرار . ه ذًمةؽٕضمةزأ( ًمٕمكم أسمٚمةغ أؾمة٤ٌمب اًمًةاموات)

ًمقضمدشمف ُمقطمٞم٤ًم سمؽمدد ومرقمقن ذم شمٜمٗمٞمذ ىمرار حم٤موًمة٦م سمٚمةقغ أؾمة٤ٌمب اًمًةاموات، 

ممة٤م رةدل قمةغم ُمٕمرومتةف هبة٤م دًٓمة٦م شمِمةػم سمةدورا٤م إمم ـمةقل  "أل"وم٘مد قمرومٝم٤م ب

شمٗمٙمره ذم أُمر سمٚمقهمٝمة٤م، صمةؿ أدرك أٟمةف خي٤مـمة٥م ُمرإوؾمةف ا٤مُمة٤من سمة٠مُمر جية٥م أن 

أٟمف اىمتٍم قمغم شمٕمررٗمٝمة٤م سمة٠مل عمة٤م أدرك ا٤مُمة٤من  رتحرى أُمر ومٞمف اًمقوقح، وًمق

يمة٤من خي٤مـمة٥م ٟمٗمًةف  چگ  گ  گچ : ُمٌتٖمك يُمره، ومٙم٠مٟمف طمةلم ىمة٤مل

                                                 

 . 4/167: اًمٙمِم٤مف( 1)

 . ٟمٗمًف( 2)
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صمةةؿ أدرك أٟمةةف رتحةةدث إمم ا٤مُمةة٤من وم٠مووةة  سمةة٤مًمتٕمررػ اًمثةة٤مين ُمةة٤م ٓ ؾمةةٌٞمؾ 

ًمقوقطمف سم٤مًمتٕمررػ إول، واذا إُمر رقطمل سم٠من ومرقمقن ىمد أسمدأ وأقم٤مد سمٞمٜمف 

 . ًمٙمقينوسملم ٟمٗمًف ذم ؿم٠من اذا آؾمتٕمالء ا

اًمٜم٤مؿمةئ٦م قمةـ ( اًمت٠مشمة٠مة)وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومٙم٠من اةذا اًمتٙمةرار شمٕمٌةػم قمةـ 

اًمؽمدد ذم إُمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أراد ومرقمةقن اإلىمةدام قمٚمٞمةف، ومٝمةق شمٙمةرار رٜمٌئةؽ 

سم٤مٓوٓمراب اًمٜمٗمز اًمذي قم٤مؿمف ومرقمقن طمتك شمٚمٕمثؿ ًم٤ًمٟمف ومٚمؿ رٙمد رٕمؼم قمـ 

ٝم٤م إمم اًمؽماضمةع، ُمراده إٓ سمٕمد شمةردد خيؼمٟمة٤م سمة٠من ذم ٟمٗمةس ومرقمةقن ضم٤مٟمٌة٤ًم رةدومٕم

ڻ  ڻ  ڻ  چ : -شمٕمة٤ممم-وًمٙمـ همٚم٧ٌم قمٚمٞمف ؿم٘مقشمف سمدًٓم٦م ىمقًمةف 

وشمزرلم ؾمقء اًمٕمٛمؾ دًمٞمةؾ قمةغم شمةردد ومرقمةقن  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   

ذم اإلىمةةدام قمٚمٞمةةف طمةةلم قمةة٤مٟمك ُمةةـ ذًمةةؽ آوةةٓمراب سمةةلم احلةةؼ واًم٤ٌمـمةةؾ ذم 

 . ٟمٗمًف

وشمٌ٘مك إؿم٤مرة ؿمةدردة إمهٞمة٦م اةل ذيمةر ومرقمةقن ًمٚمٓمةلم، ومٙمةؾ طمةدر٨م 

ن قمـ اًمٓملم رّم٥م ذم اقمت٤ٌمره قمٜمٍمةًا أوضمةد اهلل سمةف خمٚمقىمة٤ًم أو ٟم٘مةض سمةف اًم٘مري

وهيٛمٜمة٤م ذم .  سمٜمٞم٦م خمٚمق ، واذا أُمر رٓمقل ذطمف وًمٞمس اٝمٜم٤م ُمقوع سمًٓمف 

                                                 

رـمةقم، ، ضم٤مُمٕمة٦م اط(اًمتٙمةرار ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ)ٟم٘ماًل قمـ أـمروطمتل ًمدرضمة٦م اعم٤مضمًةتػم، ( 1)

 (. 2554)يمٚمٞم٦م أداب 

أُم٤م إجي٤مد اطٚمؼ سم٤مًمٓملم ومٗمل ظمٚمةؼ اهلل شمٕمة٤ممم ٔدم قمٚمٞمةف اًمًةالم، صمةؿ ذم ظمٚمةؼ قمٞمًةك قمٚمٌةف ( 2)

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ چ  اًمًةةالم ًمٚمٓمةةلم يمٝمٞمئةة٦م اًمٓمةةػم سمةة٢مذن اهلل

وأُم٤م ٟم٘مض سمٜمٞم٦م اعمخٚمق  ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم قمةـ ىمةقم  ،49 :يل قمٛمران چڑ ک ک کک 

، ومل ررد اًمٓملم ذم اًم٘مرين إٓ ذم ُمقوةع 33: اًمذارر٤مت چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  :ًمقط

= 
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اذا اعم٘م٤مم ذًمؽ آظمتالف اًمقطمٞمد ذم اًم٘مرين يمٚمف ذم ذيمر اًمٓمةلم، ومٝمةق رةقطمل 

رٌٚمةغ سم٠مروٞم٦م اذا اًمٍمح أروٞم٦م شم٠مصٚم٧م ومٞمةف ومجٕمٚمة٧م ُمةـ اعمحة٤مل قمٚمٞمةف أن 

ومذيمر ومرقمقن ًمٚمٓملم سم٤مقمت٤ٌمره وؾمٞمٚم٦م ًمٌٚمقغ اًمًامء ازرٛمة٦م أظمةرى، سمةؾ . اًمًامء

اٟمتّم٤مر يظمر حي٘م٘مف ومرقمقن قمغم ٟمٗمًف، وأروٞم٦م اًمٍمح شمت٘م٤مـمع ُمع قمٜمٍم يظمر 

 : اق اًمقوقح، ىم٤مل اًمزخمنمي

اًمٌٜم٤مء اًمٔم٤مار اًمةذي ٓ خيٗمةك قمةغم اًمٜمة٤مفمر وإن سمٕمةد، اؿمةت٘مقه : اًمٍمح"

 . "ُمـ سح اًمٌمء إذا فمٝمر

ول ومرقمقن أن ر١ميمد ووقح اذا اًمٌٜم٤مء ًمٙمٜمف طملم رذيمر اًمٓملم جيٕمةؾ حي٤م

ُمةةـ اةةذا اًمٍمةةح قمٜمٍمةةًا أروةةٞم٤ًم، ومةةال رزرةةد سمةةذًمؽ قمةةغم أن ر١ميمةةد ووةةقح 

 . اؾمتح٤مًم٦م سمٚمقهمف ًمٚمًامء قمـ ـمررؼ شمٚمؽ إروٞم٦م اًمقاوح٦م

ومامذا رٗمٕمؾ طملم رٌٚمغ أؾم٤ٌمب اًمًاموات، إٟمف رررد آـمةالع قمةغم اًمٙمٌةػم 

-ع خيتٚمػ قمـ سر  اًمٜمٔمر ومحلم أراد ُمقؾمةك ، وآـمال-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-

ۇ  چ : اؾمةتٕمٛمؾ ًمٗمةظ اًمٜمٔمةر -ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم-رإرة٦م احلةؼ  -قمٚمٞمف اًمًالم

 (. 143أر٦م : ؾمقرة إقمراف) چۇ  ۆ  ۆ 

وًمٙمـ ومرقمقن رًتٕمٛمؾ اإلـمةالع وًمةٞمس اًمٜمٔمةر، صمةؿ ُمةـ أرةـ رةتؿ اةذا 

ىمةد اإلـمالع؟ إٟمف رتؿ وومرقمقن مل رٌٚمةغ اًمًةاموات سمةؾ وىمةػ قمٜمةد أؾمة٤ٌمهبـ، و

                                                 

ظمٗمض ًمٞمٜم٤مؾم٥م دوٟمٞم٦م إرض وؾمٗمقا٤م، وًمٗمت٤ًم ًمٜمٔمر اإلٟم٤ًمن طمتةك رٕمٛمةؾ سمةام خيرضمةف ُمةـ  =

شمٚمؽ اًمدوٟمٞم٦م، وٓ خيٗمك أرْم٤ًم ُم٤م ذم اذا اطٗمض ُمـ شمٜم٤مؾم٥م ُمع شمًٛمٞم٦م اًمٕمةٞمش ذم إرض 

 ."احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م"ب

 . 4/167: اًمٙمِم٤مف( 1)
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أدرك ومرقمقن قمٚمق إاٝمـ ومقىمٝمـ، وهبةذا اإلدراك رررةد ومرقمةقن أن جيٕمةؾ سمٞمٜمةف 

ُم٤ًموم٦م ؿمةدردة اًمٌٕمةد، واةق رٕمٚمةؿ أن اًمًة٥ٌم  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-وسملم اًمٕمزرز 

اًمذي رٛمٜمٕمف قمـ اذا اإلـمالع واةق قمةغم إرض ًمةـ رةزول واةق ر٘مةػ قمةغم 

 أقمت٤مب اًمًاموات ًمذًمؽ وم٤مٓـمالع اةق اًمدًٓمة٦م اًمتةل ٟم٤مؾمة٧ٌم ٟمٗمًةٞم٦م ومرقمةقن

 . -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ومٕمؼم هب٤م قمـ صٚمتف سم٢مًمف ُمقؾمك 

وأن ٟمًتٓمٞمع أن ٟمّمؾ إمم أن ومرقمقن رتٔم٤مار سم٘مقة شمٜمٌق دٓٓت اًمٚمٖمة٦م 

أٟمف رتحةدى اعمٚمةؽ  "رروضمف قمغم أهمامر ىمقُمف"قمـ ظمقرا٤م، ومٔم٤مار إُمر اًمذي 

، سمٞمةةٜمام رِمةةػم قمٛمٞمةةؼ دٓٓت اًمٚمٖمةة٦م احل٤ميمٞمةة٦م وظم٤مومٞمةة٤مت -ؾمةةٌح٤مٟمف وشمٕمةة٤ممم-

ع اًمٕمراىمٞمةةؾ أُمةة٤مم ٟمٗمًةةف، أو ىمةةؾ رٕمةةؼم اةةق قمةةؼم شمٚمةةؽ إؿمةة٤مراهت٤م إمم أٟمةةف رْمةة

 : اإلؿم٤مرات قمـ اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل ُتقل دون سمٚمقهمف ًمٖمروف اًمذي أقمٚمٜمف

ـمٞمٜمٞم٦م اذا اًمٍمح اًمذي ؾمٞمقصٚمف إمم أؾم٤ٌمب اًمًةاموات : اًمٕم٘م٦ٌم إومم

 . وال ـمٞمٜمٞم٦م دمذب اذا اًمٍمح إمم إرض اًمتل مل رتج٤موزا٤م قمٚمّق ومرقمقن

ًمةٞمس إمم سمٚمةقغ اًمًةاموات،  -يمام أقمٚمـ سمٜمٗمًف–أٟمف ررُمل : اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

ُم١مدر٤مهت٤م وؾمٌٚمٝم٤م، ويمةؿ اةق دىمٞمةؼ ذم اةذا : سمؾ إمم سمٚمقغ أؾم٤ٌمب اًمًاموات أي

 . اًمتحدرد ٕٟمف ردرك أٟمف ًمـ رٌٚمغ اًمًاموات ُمٝمام ومٕمؾ

 -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم-أٟمف رررد آـمالع وم٘مط إمم إًمف ُمقؾمك : اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مًمث٦م

ؾمةٌح٤مٟمف -تةك ذم اًم٘مةرب ُمةـ اًمٕمٔمةٞمؿ وٓ رٓمٛمع ذم عمةس اًمةذات اًمٕمٚمٞمة٦م أو طم

، دقمؽ ُمـ ُم٘م٤مرقمتف سم٠مي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٍماع اعم٤مدي، ومٝمق رٜمةزه -وشمٕم٤ممم

شمٜمزهي٤ًم رةدل اًمٔمة٤مار اًمٚمٖمةقي قمةغم وةده، وشمة٠ميب دىمة٤مئؼ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-اهلل 

 . اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي إٓ أن ختْمع ومرقمقن ًمرسمف وإن دل فم٤ماره قمغم همػم اطْمقع
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ر ذًمةةؽ آؾمةةتٕمالء اًمٙمةةقين ذم ؾمةةقريت إن اًمًةةٞم٤م  اًمةةذي ورد ومٞمةةف ذيمةة

اًم٘مّمص وهم٤مومر ردل قمغم أن حم٤موًم٦م سمٜم٤مء اًمٍمح ىمد مت٧م ذم ىمٛمة٦م اًمٍمةاع سمةلم 

احلؼ واًم٤ٌمـمؾ مم٤م ررضم  أن ومرقمقن ىمد ومٙمر ذم سمٜم٤مء اًمٍمح سمٕمد ايمتامل أر٤مت 

ذم  -شمٕمة٤ممم-اًمتًع وىمٌؾ اإلهمةرا  سمٗمةؽمة وضمٞمةزة، وممة٤م رةدل قمةغم ذًمةؽ ىمقًمةف 

 : رقمقن وىمقُمفؾمقرة إقمراف قمـ إاالك وم

 چەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     چ 

 (. 137أر٦م : ؾمقرة إقمراف)

وىمةةد رأي سمٕمةةض اعمٗمنةةرـ أن سح ا٤مُمةة٤من داظمةةؾ وةةٛمـ ُمةة٤م ـم٤مًمةةف 

واؾمةتٜم٤مدًا إمم اةذا اًمةرأي ٟمخةرج سمة٠من سمٜمة٤مء اًمٍمةح يمة٤من ذم . اًمتدُمػم اإلال

-٦ٌم ُمقؾمةك وم٘مد أؾمٗمرت خم٤مـم. اعمرطمٚم٦م إظمػمة اًمتل أقم٘مٌٝم٤م اإلهمرا  ُم٤ٌمذة

ًمٗمرقمقن قمـ اٟمتّم٤مر ُم١ميمد ًمٚمحؼ وم٤مٟمت٘مؾ ومرقمقن ُمةـ اعمقاضمٝمة٦م  -قمٚمٞمف اًمًالم

اةداًمٞمةة٦م إمم اعمقاضمٝمةة٦م اعم٤مدرةة٦م قمةةؼم اًمًةةحر، وم٤مٟمتٝمةة٧م اعمقاضمٝمةة٦م اًمث٤مٟمٞمةة٦م هبزرٛمةة٦م 

أظمةةرى ًمٗمرقمةةقن، ومةةذا٥م ذم حم٤موًمةة٦م إلهيةة٤مم ؿمةةٕمٌف سم٘مدرشمةةف قمةةغم ُم٘م٤مرقمةة٦م إًمةةف 

 .-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ُمقؾمك 

 : اعمقاضمٝم٦م ُمـ -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقىمع ُمقؾمك 

اًمٖمرر٥م أن اًمتحقل قمـ اعمقاضمٝم٦م إروٞم٦م إمم اعمقاضمٝم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اعمقمهة٦م 

، ذًمةؽ اًمٜمٌةل اًمةذي -قمٚمٞمف اًمًالم-واعمتقمه٦م ىم٤مسمٚمف قمجز قمـ ُمقاضمٝم٦م ُمقؾمك 

. .  سم٠مُمر اًمرؾم٤مًم٦م ظم٤مف ُمـ سمٓمش ومرقمقن، إٟمف سمنم -ؾمٌح٤مٟمف-طملم يمٚمٛمف احلؼ 

                                                 

، وُمةةدارك 14/349، واًمتٗمًةةػم اًمٙمٌةةػم ًمٚمةةرازي 2/149ًمٚمزخمنمةةي  اًمٙمِمةة٤مف:  اٟمٔمةةر( 1)

 . 5/39وروح اعمٕم٤مين ًممًمقد  1/655اًمتٜمزرؾ ًمٚمٜمًٗمل 
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ي ؿمةٙمؾ واضمٝمة٦م ًم٘مد قمجةز ومرقمةقن قمةـ ُمقاضمٝمة٦م ذًمةؽ اًمٜمٌةل اًمةذ. ًمٙمٜمف ٟمٌل

ًمٚمرؾم٤مًم٦م اًمتل زًمزًم٧م قمرؿمف وأا٤مٟم٧م شم٠ماف وأذًم٧م شمرسمٌف سم٤مازرٛم٦م شمٚمق اازرٛمة٦م، 

قمجةةز ومرقمةةقن قمةةـ ُمقاضمٝمةة٦م ذًمةةؽ اًمٜمٌةةل اإلٟمًةة٤من ومةةذا٥م رةةقاؿ ؿمةةٕمٌف أٟمةةف 

-، واًمٕمجةز قمةـ ُمقاضمٝمة٦م ُمقؾمةك-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ؾمٞمٜم٤مومس رب اذا اًمٜمٌل 

٤مل شمٕمة٤ممم ذم شمدل قمٚمٞمٝم٤م قمدة ير٤مت ذم ؾمقريت إقمراف وهم٤مومر، ىم -قمٚمٞمف اًمًالم

 : ؾمقرة إقمراف سمٕمد هد أطمداث رقم اًمزرٜم٦م ُم٤ٌمذة

ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 چڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ 

 (. 127أر٦م : ؾمقرة إقمراف)

رٌدو أن ُمم ومرقمقن ىمد أطمًقا سمخٓمقرة اًمقوع ومٕمٛمةدوا إمم اًمتٕمةررض 

قؾمك، ورتجًد اذا اًمتٕمةررض ذم ًمٗمرقمقن سميورة اًمتٍمف سمحًؿ ذم أُمر ُم

ذيمراؿ ًم٘مقم ُمقؾمك اًمذرـ ٓ دمد اؿ أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اعمٜمة٤مسة ًمةف وم٘مةد 

متٞمز دوراؿ سم٤مًمًٚمٌٞم٦م اًمِمدردة وطملم رذيمراؿ اعمم إٟمام ررردون ُمقؾمةك وطمةده 

-واٜم٤م رٗمتْم  أُمر ومرقمقن ذم ظمقومف ُمـ ُمقؾمةك . دون ا١مٓء اًم٘مقم اًمْمٕم٤مف

ااتامُمف قمغم ضم٤مٟم٥م سمٜمةل إهائٞمةؾ رهمةؿ  ، ومٝمق رؽمك ضم٤مٟمٌف ًمػميمز-قمٚمٞمف اًمًالم

قمٚمٛمف سم٠من آؾمتحٞم٤مء واًمت٘متٞمؾ ًمـ رٖمػما ُمـ إُمر ؿمٞمئ٤ًم، ومٝمام دردن ومرقمقن ُمـ 

ىمٌؾ ُمٞمالد ُمقؾمك، سمٞمٜمام رِمػم اؾمتٗمٝم٤مم اعمم إمم اؾمتٜمٙم٤مراؿ ًمتٝمة٤مون ومرقمةقن ذم 

يم٤مًمتقسمٞمخ ُمٜمٝمؿ ًمٗمرقمقن قمغم شمةرك ُمقؾمةك "ؿم٠من ُمقؾمك، ومٝمذا آؾمتٗمٝم٤مم ر٠ميت 

 . "ٕمٚملمًمٞمٗمٕمؾ اذرـ اًمٗم

                                                 

 . 15/365: اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)
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 : وًمٜمت٠مُمؾ ُم٤م طمٙمتف ؾمقرة هم٤مومر قمـ اذا اًمٕمجز

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ

ٱ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ېئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      

 (27،25أر٤مت :ؾمقرة هم٤مومر) چ  ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ

ًمتةل طمٙمتٝمة٤م وذيمر اؾمتحٞم٤مء اًمٜم٤ًمء وىمتؾ إسمٜم٤مء ردل قمغم أن إطمداث ا

ؾمةةقرة همةة٤مومر ضمةة٤مءت سمٕمةةد إطمةةداث اًمتةةل طمٙمتٝمةة٤م ؾمةةقرة إقمةةراف، ورت٠ميمةةد 

اةؿ ٟمٗمةس اعمةم اًمةذرـ  چٻ چسمذًمؽ ظمقف ومرقمقن، وم٤معمخة٤مـمٌقن سم٘مقًمةف 

قم٤مشمٌقه ومٙمٞمػ رًت٘مٞمؿ ذم اًمٗمٝمؿ ُمٜمٕمٝمؿ إر٤مه قمـ ىمتؾ ُمقؾمك واؿ رٚمقُمقٟمف قمةغم 

اف ُمةـ أُم٤م ذم طم٤مًم٦م اطمتامل أن رٙمقن ُمة٤م طُمٙمِةَل ذم ؾمةقرة إقمةر. اًمتٝم٤مون ُمٕمف

ًمقُمٝمؿ ًمف ضم٤مء سمٕمد أُمره إر٤ماؿ سم٠من رذروه وم٢من إُمر رٌ٘مةل يمةام اةق، ومٗمةل اةذه 

احل٤مًم٦م رٙمقن ًمقُمٝمؿ إر٤مه ُمْمٛمرًا ذم صدوراؿ ًمٞمٗمّمةحقا قمٜمةف سمٕمةد أن أُمةراؿ 

ٓ ٟمذرك شم٘متٚمف وم٘مط، سمةؾ ٟمٚمقُمةؽ : سم٠من رذروه ر٘متؾ ُمقؾمك، ويم٠مهنؿ ر٘مقًمقن ًمف

-لم رٚمت٘مط ُمقؾمةك ًم٘مد ومْمحف ىمقُمف، وومْمحتف ومٓمٜم٦م اًمٜمٌقة طم. قمغم قمدم ىمتٚمف

ومٞم٘مٍمة  چپ  پ چ: ـمرف اطٞمط ُمـ ومرقمقن اًمذي ر٘مقل -قمٚمٞمف اًمًالم

اًمةذي رتحةقل ًمٞمخ٤مـمة٥م خمة٤مـمٌل  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-شمٚمؽ اًمرسمقسمٞم٦م قمغم ُمقؾمك 

ويم٠مٟمةةةةف ر٘مةةةةقل اةةةةؿ إن    چ ٹ  ٹ ٹ ڤچ ومرقمةةةةقن أٟمٗمًةةةةٝمؿ 

ُمٕمٌقديمؿ خي٤مف ُمٕمٌقدي وأٟمة٤م أقمةقذ سمةف ُمٜمةف، وريب اةق رسمٙمةؿ ورب ومرقمةقن، 

ومةق   -شمٌة٤مرك وشمٕمة٤ممم-صةد  رؾمة٤مًمتف، وقمةغم قمٚمةق احلةؼ ومٞمدًمؾ سمذًمؽ قمةغم 
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 . ومرقمقن وُمٚمئف، وومق  اًمتٙمؼم اًمٗمرقمقين اًمذي أذقمـ ًمف اعمم

شمٌةة٤مرك -ُمةة٤م يمةة٤من ومرقمةةقن ًمٞمخةةر  احلامرةة٦م اإلاٞمةة٦م اًمتةةل وقمةةد هبةة٤م احلةةؼ 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ : -قمٚمٞمف اًمًالم-يمٚمٞمٛمف  -وشمٕم٤ممم

ؾمةةةةةةةةةةةةةقرة ) چېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 (. 35ر٦م أ: اًم٘مّمص

إٟمف همٓم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م اًمذي طمٗمظ وراءه اهلل اًمٜمٌٞملم ومٚمـ دمةد ذم اًم٘مةرين يمٚمةف 

ظمرىم٤ًم اذا اًمٖمٓم٤مء أو يمِمٗم٤ًم ًمذًمؽ اًمًؽم، وأىمَم ُم٤م دمةده سمٕمةض إذى اًمةذي 

 : ُمـ ًم٤ًمن ومرقمقن يم٘مقًمف خم٤مـم٤ًٌم ىمقُمف -قمٚمٞمف اًمًالم-ـم٤مل ُمقؾمك 

: فؾمةةقرة اًمزظمةةر) چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک چ 

 (.  52أر٦م

وفمؾ إُمر ُدوًم٦م سملم ُتررض اعمم وظمةقف ومرقمةقن، وُمة٤م ُمةس ُمقؾمةك 

أذى ُمـ ؾمٚمٓم٤من اذا وٓ ُتررض أوًمئؽ، وُم٤م ضه يمٞمداؿ واق اًمٕم٤مئذ ُمةٜمٝمؿ 

 . سم٤مهلل
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 صٗام االصتدراج: املبخح الجالح
 

 "اإلظمةراج"و "اطةروج"وآؾمتدراج ُمٗمٝمقم ُمًتٜمٌط ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم 

ٛملم ذم ُم٤ًمر ظمقاشمٞمؿ إطمةداث ُمة٤م ىمٌةؾ اإلهمةرا  سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م قمٜمٍمرـ ُمتحٙم

 . يمام ؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م سُمَٕمٞمد ىمٚمٞمؾ

قمٚمٞمةةف -وىمةةد يم٤مٟمةة٧م سمدارةة٦م أُمةةر آؾمةةتدراج سمةةدقمقشملم دقمةة٤م هبةةام ُمقؾمةةك 

 : ذم ؾمقرة رقٟمس -شمٕم٤ممم-قمغم ومرقمقن وُمٚمئف وىمقُمف، ىم٤مل  -اًمًالم

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      چ 

ی  ی  جئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   

 (. 89،88أرت٤من : ؾمقرة رقٟمس) چپ  پ    پ   ڀ  ڀ 

ومٝمذه اًمدقمقة يم٤مٟم٧م قمغم ومرقمقن وُمٚمئةف، ًمٙمةـ اٜمة٤مك دقمةقة أظمةرى قمةغم 

 : اًم٘مقم

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  چ 

ڍ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

أرةة٤مت : ؾمةةقرة اًمةةدظم٤من) چڌ  ڌ  ڎ             ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

27،22 .) 

رٗمةةر  ذم دقمقشمٞمةةف سمةةلم اعمةةم واًم٘مةةقم، واةةذا  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-ومٛمقؾمةةك

 : ر٘متيض أن اٜم٤مك ومرىم٤ًم دًٓمٞم٤ًم سملم اًمٚمٗمٔملم: ومام اعم٘مّمقد سم٤معمم؟ ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر

: إًمٞمف واعمم ُمٝمٛمةقز ُم٘مّمةقراعمم اًمرإؾم٤مء ؾمٛمقا سمذًمؽ ٕهنؿ ُمالٌء سمام حيت٤مج "

أذاف اًم٘مةةقم ووضمةةقاٝمؿ ورإؾمةة٤مإاؿ وُم٘مةةَدُمقاؿ اًمةةذرـ : اةامقمةة٦م، وىمٞمةةؾ
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 . "ررضِمع إمم ىمقاؿ

-ومٝم١مٓء اعمم اؿ طم٤مؿمٞم٦م ومرقمقن اًمذرـ ؿمٝمدوا أومم خم٤مـمٌة٤مت ُمقؾمةك 

ًمٗمرقمةقن طمةلم يمة٤مٟمقا طمْمةقرًا ذم جمٚمًةف، واةؿ اًمةذرـ ىمةة٤مُمقا  -قمٚمٞمةف اًمًةالم

ی  چ :اًمذرـ مهقا سم٘متٚمةف ىمٌةؾ اًمرؾمة٤مًم٦م سمتحررض ومرقمقن قمغم ُمقؾمك، واؿ

وىمد ًمٕمة٥م اة١مٓء (. 25أر٦م :ؾمقرة اًم٘مّمص) چی     ی  جئ  حئ

ًمةذًمؽ ظمّمةٝمؿ  -قمٚمٞمف اًمًةالم-اعمم دورًا يمٌػمًا ذم ساع ومرقمقن ُمع ُمقؾمك 

إهنةةؿ ُمقاـمٜمةةق اًمدرضمةة٦م إومم ذم اًمٜمٔمةة٤مم اًمٓمٌ٘مةةل اًمٗمرقمةةقين، . هبةةذه اًمةةدقمقة

 : وًمٙمٜمٝمؿ ضمزء ُمـ اًمِمٕم٥م، أي ُمـ اًم٘مقم

 :ؾمةةقرة إقمةةراف) چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ چ                                     

 (. 159أر٦م 

أرةةة٦م : ؾمةةةقرة إقمةةةراف) چک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      چ 

127 .) 

وا١مٓء اعمةم اةق أهمٜمٞمة٤مء اًمدوًمة٦م اعمٍمةر٦م وأصةح٤مب رأس اعمة٤مل ومٞمٝمة٤م، 

اؿ، أُمة٤م اًم٘مةقم ومٝمةؿ قم٤مُمة٦م زرٜمةتٝمؿ وأُمةقا -قمٚمٞمف اًمًالم-ًمذًمؽ رذيمر ُمقؾمك 

اعمٍمرلم، واؿ ُمقاـمٜمةق اًمدرضمة٦م اًمث٤مٟمٞمة٦م، سمٞمةٜمام سمٜمةق إهائٞمةؾ اةؿ اعمًةتٕمٌدون 

اعمًتْمٕمٗمقن همػم اعمتٛمتٕمةلم سمة٠مي رء ُمةـ طم٘مةق  اعمقاـمٜمة٦م، واةذا اةق ؾمةٚمؿ 

 : اًمِمٞمع اًمٗمرقمقرٜم٦م

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  چ 

                                                 

 ( . ُمم)ُم٤مدة : ًم٤ًمن اًمٕمرب( 1)
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 (. 4أر٦م : ؾمقرة اًم٘مّمص) چ﮸    

شمٚمؽ اًمِمٞمع، رٚمٞمٝمؿ اًم٘مقم، صمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمًتْمٕمٗم٦م ُمـ ىمقم وم٤معمم اؿ ىمٛم٦م 

ُمقؾمك، وطملم وقمد ومرقمقن اًمًحرة سم٠من رٙمقٟمقا ُمـ اعم٘مرسملم إٟمام وقمداؿ سمة٠من 

 . رٜمت٘مٚمقا ُمـ ـمٌ٘م٦م اًم٘مقم إمم ـمٌ٘م٦م اعمم

اعمذيمقرة ذم ؾمةقرة  -قمٚمٞمف اًمًالم-وسمذًمؽ وم٤مًم٘مقم ظم٤مرج دقمقة ُمقؾمك 

 : -شمٕم٤ممم-ٝمؿ سمدًٓم٦م ىمقًمف ىمد سمٕم٨م إًمٞم -قمٚمٞمف اًمًالم-رقٟمس، وًمٙمـ ُمقؾمك 

: ؾمقرة اًمةدظم٤من) چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ    چ

 (. 17أر٦م 

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  چ : وأرْمةة٤ًم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

 (. 15أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء)

وىمد يمذب ا١مٓء اًم٘مقم رؾمقاؿ اًمذي ُتقًم٧م رؾم٤مًمتف إمم ُمرطمٚم٦م 

ڭ ۇۇۆ  چ: ذم ؾمقرة رقؾمػ -شمٕم٤ممم-آؾمتٞمئ٤مس، ىم٤مل 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

 (. 115ؾمقرة رقؾمػ ) چى  ى

واذه اًمدقمقة وإضم٤مسمتٝم٤م مل شمٙمقٟم٤م ؾمقى شمٓمٌٞمةؼ ًمٚم٘مة٤مٟمقن اإلاةل اًمّمة٤مدر 

 : ذم طمؼ اعمجرُملم، ومٝمق رذيمر ىمقم ومرقمقن سمّمٗم٦م اإلضمرام، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ر٘مةة٤مل ومةةالن ضمررٛمةة٦م أاٚمةةف أي يم٤مؾمةةٌٝمؿ، ومةة٤معمجرم ُمةةـ أيمًةة٥م ٟمٗمًةةف "

 . "٤مصاعمٕم

                                                 

 . 16/176: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين( 1)
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ومٝمةةذه اًمةةدقمقة شمتٓمةة٤مسمؼ ُمةةع ؾمةةٜم٦م اإلاةةالك، أوًٓ صمةةؿ شمةةدومع قمةةـ اًم٘مةةقم 

 . إُمٙم٤مٟمٞم٦م سمراءة ؾم٤مطمتٝمؿ ُمـ يم٥ًم اعمٕم٤مص صم٤مٟمٞم٤ًم، وذًمؽ قمؼم دًٓم٦م اإلضمرام

 : آؾمتٗمزاز وآؾمتخٗم٤مف

مل رٙمـ ُمقؾمةك وطمةده ُمةـ دظمةؾ ُمرطمٚمة٦م آؾمةتٞمئ٤مس سمةؾ يمة٤من ومرقمةقن 

ٌ٘م٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ذم ُمٍم ُمٕمف، وًمذًمؽ ٟمجد اًمٜمٝم٩م اًمٗمرقمقين اًمذي ىم٣م سم٤مؾمت

 : -شمٕم٤ممم-ىمد ُتقل إمم إظمراضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م إظمراضم٤ًم ُمذًٓ ردل قمٚمٞمف ىمقًمف 

ؾمةةةةةةةةقرة ) چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ 

 (. 153أر٦م : اإلهاء

إٓ أن شمٚمؽ اإلرادة ىمد ُتقًمة٧م . أي أراد أن خيرضمٝمؿ ُمـ أرض ُمٍم

 : ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ إمم ىمقُمف

ؾمةةةةةةةةةةةةةةةةةقرة ) چہ ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ چ

 (. 54إر٦م : اًمزظمرف

وآؾمتخٗم٤مف وآؾمتٗمزاز ىمرر٤ٌم اًمدًٓم٦م، ىم٤مل اًمزخمنمي ذم شمٗمًػم اةذه 

 : أر٦م

وم٤مؾمةتٗمزاؿ، وطم٘مٞم٘متةف محٚمٝمةؿ قمةغم أن خيٗمةقا ًمةف وعمة٤م : وم٤مؾمتخػ ىمقُمف"

 . "أراد ُمٜمٝمؿ، ويمذًمؽ اؾمتٗمز ُمـ ىمقاؿ ًمٚمخٗمٞمػ ومز

ٞمةة٨م أراد واةةذا اًمت٘مةة٤مرب اًمةةدٓزم ضمةة٤مء ًمٞمٕمةةؼم قمةةـ اٟمٕمٙمةة٤مس اًمٗمٕمةةؾ طم

ومرقمقن أن رٙمقن سمٜمق إهائٞمؾ اؿ اًمٓمرف اًمذي ؾمتٜمٗمذ ومٞمف إرادة ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، 

                                                 

 . 15/338اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين :  اٟمٔمر( 1)

 . 4/259: اًمٙمِم٤مف( 2)
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أن رٙمقن شمٜمٗمٞمذه ذم ىمقُمف، واًمٗمٕمؾ اةق اةق، أُمة٤م اعمٖمة٤مررة ذم  -شمٕم٤ممم-وأراد اهلل 

اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم اًمٗمٕمؾ وم٘مةد ضمة٤مءت سمًة٥ٌم اًمٗمةر  اعمٜمٓم٘مةل سمةلم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع 

ٞم٦م اًمداًمة٦م قمةغم اًمٕمٜمةػ، ىمقُمف قمؼم آؾمتخٗم٤مف اًمذي ًمٞمس ومٞمف رء ُمةـ اًمًةٚمٌ

قمةةغم قمٙمةةس اؾمةةتٗمزازه ًمٌٜمةةل إهائٞمةةؾ اًمةةذي رةةقطمك سمٜمةةقع ُمةةـ اًمٕمٜمةةػ، 

ٟم٘مةٞمض اإلىمةرار، شم٘مةقل أزقمجتةف ُمةـ "وم٤مٓؾمتٗمزاز رٕمٜمةل اإلزقمة٤مج اًمةذي اةق 

 . "سمالده ومِمخص

وا١مٓء اعمًتخٗمقن اؿ اعمدٟمٞمقن ُمـ اعمٍمرلم طمٞمة٨م مل رٙمتةػ ومرقمةقن 

اةق رٔمةـ أٟمةف ر٘مةقى اةذا سم٤مًمٕمًٙمررلم ومذا٥م رزرةد ضمٞمِمةف سمٕمٜمة٤مس ُمدٟمٞمة٦م، و

قمٚمٞمةةف -ًمةةدقمقة ُمقؾمةةك  -شمٕمةة٤ممم-اةةةٞمش، سمٞمةةٜمام اًمقاىمةةع ر٘مةةقل إهنةة٤م إضم٤مسمةة٦م اهلل 

، وإهنة٤م ؾمةٜم٦م اهلل اعم٤موةٞم٦م ذم اعمرؾمةٚملم وذم اعمرؾمةؾ إًمةٞمٝمؿ، ومٛمح٤موًمة٦م -اًمًةالم

وئ  وئ  چ : ومرقمةةقن ٓؾمةةتٗمزاز سمٜمةةل إهائٞمةةؾ يم٤مٟمةة٧م يظمةةر أؾمةة٤ٌمب إااليمةةف

 چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 اًمٖمةر  واةؿ ذم درة٤مراؿ وضمٜمة٤مهتؿ وقمٞمةقهنؿ؟ وًمٙمـ يمٞمةػ اًمًةٌٞمؾ إمم

 : يم٤من ٓسمد ُمـ إظمراضمٝمؿ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ 

ؾمةةةةةةةةةقرة ) چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ 

 (. 57،53: أر٤مت: اًمِمٕمراء

اٙمةةذا خيرضمةةقن سمتٜمٗمٞمةةذ ومرقمةةقن ًمةةإلرادة اإلاٞمةة٦م، واةةذا ذم ُمةة٤م خيةةص 

                                                 

 (. زقم٩م)ُم٤مدة : ًم٤ًمن اًمٕمرب( 1)
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م، أُم٤م ُمٕمًةٙمر سمٜمةل إهائٞمةؾ وم٘مةد يمة٤من ُمٕمًٙمر ومرقمقن وضمٜمده ُمـ اعمم واًم٘مق

 : اطروج ومٞمف سمقطمل إال

 (. 52أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چې  ې  ې  ې  ى   ى    چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  چ 

 (. 77أر٦م : ؾمقرة ـمف) چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

ًم٘مد ـمَٛمع ومرقمقن ىمقُمف ذم ىمرب اعم٠مظمذ وؾمٝمقًم٦م اعمٜم٤مل، ومخرضمقا فمة٤مٟملم 

سمٜمل إهائٞمؾ ذذُم٦م رًٝمؾ أظمذا٤م، وشمٕمٛمةؾ ومٞمٝمة٤م يًمة٦م اًمت٘متٞمةؾ، صمةؿ شمٖمًةؾ أن 

 . إردي ُمـ دُم٤مئٝم٤م ومتٕمقد احلٞم٤مة إمم رهمد اًمٕمٞمش ذم ضمٜم٤مهتؿ وقمٞمقهنؿ

ًمٜمٌٞمف سم٤مًمنةى، واةذا  -ؾمٌح٤مٟمف-وم٘مد أوطمك احلؼ : إذن ومٝمق ُتررؽ ًمٚمٓمروملم

 ُتررؽ قمؼم اًمةقطمل اإلاةل، ًمٙمٜمةف ٓ رٕمة٤ميمس إرادة اعمتحةرك، أُمة٤م ذم اًمٓمةرف

أظمر ومٝمق إظمراج وًمٞمس ظمروضم٤ًم، ًمٞمس ٕٟمف رٕمة٤ميمس إرادة اعمتحةرك، وًمٙمةـ 

ٕٟمةةةف خيْمةةةع ًمالؾمةةةتدراج اإلاةةةل ًمٚمٛمتحةةةريملم وعمةةةـ شمةةةقاؿ أٟمةةةف حيةةةريمٝمؿ 

وم٤مٓؾمةةتدراج اةةق اعمحةةرك احل٘مٞم٘مةل عمٕمًةةٙمر ومرقمةةقن، واًمةةقطمل . ورًةتخٗمٝمؿ

اإلال اق حمةرك ُمٕمًةٙمر سمٜمةل إهائٞمةؾ، وًمةٞمس ًمٗمرقمةقن إرادة قمةغم أي ُمةـ 

وم٘مد ادمٝم٧م إرادشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م إمم آؾمةتٗمزاز ومحقاة٤م آؾمةتدراج إمم اعمٕمًٙمررـ، 

آؾمتخٗم٤مف اًمذي جيًد إرادة اإلهمرا ، واذا اًمتحقرؾ رتجغم ذم أن ومرقمةقن 

 : اق اًمذي ٟم٤مدي ذم ىمقُمف سم٤مطروج

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    

 (. 58،53أر٤مت : ًمِمٕمراءؾمقرة ا) چخب     
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واذا ًمٞمس أُمةرًا ُمٌة٤مذًا سمة٤مطروج، سمةؾ اةق أُمةر حيتةقى ذم داظمٚمةف قمةغم 

إىمٜم٤مع سمًٝمقًم٦م إُمر، واذا ردل قمغم أن ومرقمقن يم٤من سمح٤مضم٦م إمم ا١مٓء اعمةدٟملم 

أو اٙمذا زرٜم٧م ًمف إُمر إرادة اإلظمراج، ومقصػ سمٜمل إهائٞمةؾ سمة٠مهنؿ ذذُمة٦م 

 : ىمٚمٞمٚم٦م ىم٤مل اًمٓمؼمي

 . "٘مٞمتف اًم٘مٚمٞمٚم٦موذذُم٦م يمؾ رء سم"

ويم٠مٟمةةةف رةةةذيمراؿ سم٤مؾمةةةتٕم٤ٌمده واؾمةةةتٕم٤ٌمداؿ ًمٌٜمةةةل إهائٞمةةةؾ، ومٝمةةة١مٓء 

اط٤مرضمقن اؿ أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ىمتؾ ىمقُم ومرقمقن أسمٜم٤مءاؿ واؾمتحٞمقا ٟم٤ًمءاؿ، ومٝمةؿ 

أن شمٚمةؽ اًمنمةذُم٦م اةل يظمةر ُمةـ : ًمٞمًق ؾمقى سم٘مٞم٦م ٕوًمئةؽ اعمًةتٕمٌدرـ، أي

ومرقمةةقن أن سم٘مةةل ُمةةـ اًمٗمئةة٦م اعمًةةتٝمدوم٦م سم٤مًمتّمةةٗمٞم٦م اًمٕمرىمٞمةة٦م، وجيةة٥م قمةةغم ىمةةقم 

وىمد ظمةرج اًم٘مةقم سم٤مًمٗمٕمةؾ . رقاصٚمقا ُمنموع اإلسم٤مدة اًمذي ىم٤مرب قمغم آٟمتٝم٤مء

 : وراء سمٜمل إهائٞمؾ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  چ 

 (. 62،61أرت٤من : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چٺ  ٺ

مل رٜمٔمر سمٜمق إهائٞمؾ إٓ إمم اة٤مٟم٥م اعم٤مدي اعمحًقس، سمٞمٜمام ُمقؾمةك قمةغم 

ٱ  ٻ  ٻ   چ اًمةةذي وقمةةده هبةةالك ومرقمةةقن وُمٚمئةةف ر٘مةةلم ُمةةـ ٟمٍمةة اهلل

وىمد سمدأ ُم٤ًمر شمٚمؽ اإلضم٤مسم٦م سم٤مًمقطمل سم٤مطروج واًمنى ًمةٞماًل،   چٻ

 . مم٤م ضمٕمٚمف قمغم ر٘ملم سم٠من اذا اعم٤ًمر ُم٤مٍض سمٗمرقمقن طمتك االيمف

                                                 

  17/572: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)
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 : اًمدرك واإلدراك

 : ذم اذا اةزء ُمـ اًم٘مّم٦م صمالث ُمرات "درك"ًم٘مد ورد ذيمر ُم٤مدة      

: ؾمةةقرة اًمِمةةٕمراء) چپ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 (. 61أر٦م 

ؾمةةةةةةةةقرة ) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ 

 (. 77أر٦م : ـمف

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 (. 95أر٦م : ؾمقرة رقٟمس) چڃ 

وإذا وىمٗمٜم٤م قمٜمد ير٦م ؾمقرة ـمف وضمدٟم٤م أهن٤م اٙمذا ذم اًم٘مةراءات اًمًةٌع وأن 

 : ٗم٤م  اًم٘مراء، ىم٤مل اسمـ جم٤مادشمٍمرٗمٝم٤م صمالصمل سم٤مشم

 . ""دريم٤مً "ومل خيتٚمٗمقا ذم ومت  اًمراء ُمـ "

وًمةٞمس ( دَريمة٤مً )اٙمذا اشمٗم٘مقا ذم ىمراءهت٤م قمغم ُتررؽ اًمراء، ومٚمامذا وردت 

( إدرايمةة٤مً )أىمةةؾ طمروومة٤ًم ُمةـ ( دريمة٤مً )؟ اًمًة٥ٌم أن (أدرك)إدرايمة٤ًم قمةغم ُمّمةةدر 

ٙمٚمٛمة٦م اة٤م وطملم ر٘مؾ قمدد طمروف اًمٙمٚمٛمة٦م شم٘مةؾ قمٔمٛمة٦م ُمةدًمقا٤م إذا ىمقرٟمة٧م سم

قمةـ  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-ٟمٗمس اعمدًمقل وًمٙمـ طمروومٝم٤م أيمثر، وم٤مٔر٦م شمٜمٝمك ُمقؾمك 

ُت٘مػمًا ًمِم٠من إُمٙم٤مٟمٞم٦م إدراك ومرقمقن ًمةف، وزرة٤مدة ذم شم٠ميمٞمةد ( اًمدرك)اطقف ُمـ 

ًمةزادت طمةروف اًمٙمٚمٛمة٦م، وًمٕمٔمٛمة٧م ( إدرايمة٤مً )اًمٜمٝمل قمـ اطةقف، وًمةق ىمٞمةؾ 

ًمِمٕمراء وم٢مٟمٜم٤م ٟمجةد أُم٤م ذم يرتل ؾمقرة رقٟمس وؾمقرة ا. دًٓم٦م اطقف اعمٜمٝمل قمٜمف

                                                 

 . 421اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات، ص( 1)
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 : شم٘م٤مرسم٤ًم ذم اًمٙمٚمٛمتلم

 أدريمف  –ُمدريمقن 

 "اؾمةؿ اعمٗمٕمةقل"وم٘مد اؾمتٞم٠مس أصح٤مب ُمقؾمك طمتك اؾمةتٕمٛمٚمقا صةٞمٖم٦م 

ذم اإلؿم٤مرة إمم إدراك ومرقمقن اؿ، واؾمؿ اعمٗمٕمقل حيٛمؾ اإلحي٤مء سمًٚمٌٞم٦م اًمٕم٤مضمز 

قمـ اعمقاضمٝم٦م، واٜم٤م حييٟم٤م اًمٜمٝمل اإلال قمـ اإلدراك اعمّمةٖمر اًمدًٓمة٦م، وسمٜمةق 

وشمة٠ميت يرة٦م ؾمةقرة . ٞمؾ خيرىمقن اذا اًمٜمٝمل رهمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ ؿمةحٜم٦م اًمت٠ميمٞمةدإهائ

رةةقٟمس ًمتٙمةةذب فمٜمةةقهنؿ ومٚمةةٞمس اعمٓمةة٤مرد اًمةةذي فمٜمةةقا أٟمةةف ىمةةد ـمةة٤ماؿ ُمةةـ 

 : ؾمٞمدريمٝمؿ، سمؾ اق اًمذي ؾمٞمدرك

 چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ 

ومل ر٠مت اًمتٕمٌػم قمـ اىمؽماب طمدوث اًمٖمر  سمّمٞمٖم٦م أظمةرى، سمةؾ سمّمةٞمٖم٦م 

ٛمٚمٝم٤م سمٜمق إهائٞمؾ، أُمة٤م يرة٦م ؾمةقرة ـمةف اإلدراك، وال ٟمٗمس اًمّمٞمٖم٦م اًمتل اؾمتٕم

 : ومٝمل اًمّمٚم٦م سملم اإلدرايملم

 چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ 

ٓ خت٤مف دريم٤ًم ُمةـ قمةدوك ًمةؽ وًم٘مقُمةؽ، وٓ ختِمةك : وُمٕمٜم٤ما٤م قمٜمدي

ًمةةذًمؽ ضمةة٤مء اًمٜمٝمةةل قمةةـ ؾمةةٚمٌٞم٦م اإلطمًةة٤مس ذم . ُمةةـ قمةةدم إدراك أُمرٟمةة٤م إرةة٤مه

صمةؿ قمةـ صقرشملم، ومٝمام ذم احل٘مٞم٘م٦م هنٞمة٤من قمةـ اطةقف ُمةـ إدراك قمةدوه إرة٤مه، 

 . اطِمٞم٦م ُمـ قمدم إدراك أُمر اهلل ًمٕمدوه اًمذي رٓم٤مرده

قمٚمٞمةف -خي٤مـمة٥م ُمقؾمةك  -شمٕم٤ممم-ذًمؽ أن اهلل : ورٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر أُمر يظمر

 : ذم ؿم٠من اطروج ُمـ ُمٍم وطمٞم٤مً  -اًمًالم

 (. 77أر٦م : ؾمقرة ـمف) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
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 (. 52أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چې  ې  ې  ې  ى   ى    چ

ـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة، مم٤م رٕمٜمل أن اذا اطروج يم٤من سمتةدسمػم إاةل واًمقطمل ُم

سمٜمةةل إهائٞمةةؾ ذم أرتةةلم سمةة٠مهنؿ  -ؾمةةٌح٤مٟمف-وسمتخٓمةةٞمط ٟمٌةةقي، وىمةةد وصةةػ 

قم٤ٌمده، مم٤م رٕمٜمل أهنؿ رتٛمتٕمقن ذم ذًمؽ اطروج سم٤محلامر٦م اإلاٞم٦م، أُم٤م طملم حيٙمل 

ؿ ُم٤م ىم٤مًمف سمٜمق إهائٞمؾ طمةلم شمةراءى اةٛمٕمة٤من ٓ رًةٛمٞمٝم -قمز وضمؾ-ًمٜم٤م اعمقمم 

 (: أصح٤مب ُمقؾمك)قم٤ٌمده سمؾ رًٛمٞمٝمؿ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 

قمٚمٞمةف -، وم٘مد ـم٤مل اضمةتامقمٝمؿ سمٛمقؾمةك واعمّم٤مطم٦ٌم ال ـمقل آضمتامع

، وُمروا ُمٕمةف سمتٚمةؽ اًمتجة٤مرب اًمًة٤مسم٘م٦م وٟمٍمةة اهلل ًمٜمٌٞمةف رةقم اًمزرٜمة٦م -اًمًالم

ًم٘مةد ذيَمةَرهتؿ اةذه أرة٦م . وأر٤مت اًمتًع، ومٙمٞمػ خي٤مومقن رهمؿ شمٚمؽ اًمّمةح٦ٌم

وًمٙمةةـ اٟمٔمةةر إمم اًمٗمةةر  سمٞمةةٜمٝمؿ وسمةةلم . سمّمةةٗم٦م اًمّمةةح٦ٌم شم٠ميمٞمةةدًا طٗمةة٦م قم٘مةةقاؿ

حئ  مئ  ىئ  يئ  چ  -صةةغم اهلل قمٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ-أصةةح٤مب رؾمةةقل اهلل 

جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      

 (. 22أر٦م : ؾمقرة إطمزاب) چىث  

صةغم اهلل -واٟمٔمر إمم ُمقىمػ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ رقم سمدر طملم ىمة٤مل ًمٚمرؾمةقل 

 : -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

إن اؾمتٕمرو٧م سمٜمة٤م اةذا اًمٌحةر ومخْمةتف طْمةٜم٤مه ُمٕمةؽ ُمة٤م ختٚمةػ ُمٜمة٤م "

 . "رضمؾ واطمد

                                                 

 (. صح٥م)ُم٤مدة : ُمٗمردات اًمراهم٥م:  اٟمٔمر( 1)

واًمٕمجٞم٥م أن اذا اًمٌحةر اًمةذي رتحةدث ؾمةٕمد . 2/435: اًمٓمؼمي شم٤مررخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك( 2)

ومةف سمٜمةق إهائٞمةؾ واةق سمحةر سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف قمـ ظمقوف اق ٟمٗمةس اًمٌحةر اًمةذي ظم٤م

= 
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أُم٤م اعمقىمػ إيمثر قمٛمٚمٞم٦م وإيمثر شمٕم٤مرو٤ًم ُمع ُمقىمػ سمٜمل إهائٞمؾ ومٝمةق 

ُمٞم٤مه اطٚمٞم٩م سمجٞمِمةف ذم طمةروب  -ريض اهلل قمٜمف-اىمتح٤مم اًمٕمالء اسمـ احليُمل

 . اًمردة

صةغم -ك وأصةح٤مب حمٛمةد واذا اق ضمقار اًمٗمر  سملم أصح٤مب ُمقؾمة

، وإٟمام ىم٤مدٟمة٤م ًمٚمحةدر٨م قمٜمةف ُمٗمٝمةقم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 . اًمّمح٦ٌم

 : سمدار٦م آؾمتدراج: اًمٞمؿ

مل رةةذيمر ذم اًم٘مةةرين يمٚمةةف إٓ ذم ىمّمةة٦م ( اًمةةٞمؿ)ُمةةـ اًمٕمج٤مئةة٥م اًمدًٓمٞمةة٦م أن 

 : واًمؽمشمٞم٥م اًمذي شم٘متْمٞمف إطمداث ًمذيمر اًمٞمؿ يمام ركم. ُمقؾمك وم٘مط

 : ُمٜمٝم٤م ُمرشم٤من ذم ؾمقرة ـمف: ّم٦م اعمٞمالدصمالث ُمرات ذم ىم

: ؾمقرة ـمةف) چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 (. 39أر٦م 

 : وُمرة ذم ؾمقرة اًم٘مّمص

ؾمةةةةةةةةقرة ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ چ 

 (. 7أر٦م : اًم٘مّمص

 : ُمرة ذم ؾمقرة إقمراف: وأرسمع ُمرات ذم أطمداث اًمٖمر 

: ؾمةةقرة إقمةةراف) چۓ       ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   چ 

 (. 136أر٦م 
                                                 

 . اًم٘مٚمزم =

 . 3/311: شم٤مررخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك:  اٟمٔمر( 1)
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 : وُمرة ذم ؾمقرة ـمف

أرة٦م : ؾمقرة ـمةف) چٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤچ 

78 .) 

 : وُمرة ذم ؾمقرة اًم٘مّمص

أرةةةة٦م : ؾمةةةةقرة اًم٘مّمةةةةص) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ چ 

45 ) 

 : واعمرة إظمػمة ذم ؾمقرة اًمذارر٤مت

أرة٦م : ؾمقرة اًمذارر٤مت. )چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀۀ چ 

45 ) 

 : أُم٤م اًمذيمر إظمػم ًمٚمٙمٚمٛم٦م وم٘مد ضم٤مء ذم ىمّم٦م اًم٤ًمُمري

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  چ 

 (. 97أر٦م : ؾمقرة ـمف) چی    ی

ورّم٥م ذيمر اًمٞمؿ ذم ىمّم٦م اًم٤ًمُمري ذم ؾمةٞم٤م  اًمٕمةؼمة، ذًمةؽ أن ومرقمةقن 

ىمد شم٠مًمف ومٙم٤من ُمّمػمه اًمٖمر  ذم اًمٞمؿ، صمؿ ادقمك اًم٤ًمُمري اًمةذي ؿمةٝمد ُمةع سمٜمةل 

قن أن اًمٕمجةؾ إًمةف ُمةـ دون اهلل ومٙمة٤من ُمّمةػم اًمٕمجةؾ اةق إهائٞمؾ همر  ومرقم

ومٙم٠من ذيمر اًمةٞمؿ ظمة٤مص سمٗمرقمةقن سمِمةٙمؾ ُمٌة٤مذ أو همةػم . ٟمٗمس ُمّمػم ومرقمقن

سم٤مًمٞمؿ ومٗمل ُمٞمالده وم٘مط وذم ُمة٤م قمةدا  -قمٚمٞمف اًمًالم-أُم٤م ارشم٤ٌمط ُمقؾمك . ُم٤ٌمذ

ذم ىمّمةة٦م ُمقؾمةك ُمةةع سمٜمةل إهائٞمةةؾ وطمتةةك ذم ( اًمٌحةةر)ذًمةؽ وم٘مةةد ورد سم٤مؾمةؿ 

واًمٜمتٞمج٦م أن اًمٞمؿ مل ررد ذيمره إٓ ذم ُمةٞمالد . ومرقمقن ىمّمتف ُمع ومرقمقن إذا هم٤مب

 . ُمقؾمك وذم همر  يل ومرقمقن وسمٕمد ذًمؽ ذم ٟمًػ قمجؾ سمٜمل إهائٞمؾ
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ورٚمحظ اٝمٜم٤م أن مجٞمع أر٤مت اًمتل رةذيمر ومٞمٝمة٤م اًمةٞمؿ ذم ُمٕمةرض طمٙم٤مرة٦م 

أطمداث اإلهمرا  مل شمذيمر أن اًمٖمررؼ ومرقمقن وطمةده، سمةؾ شمّمةػ مجٞمٕمٝمة٤م همرىمة٤ًم 

همةةر  ومرقمةةقن وطمةةده ؾمةةقى يرةة٦م اإلدراك  مج٤مقمٞمةة٤ًم، ومٚمةةٞمس اٜمةة٤مك يرةة٦م شمّمةةػ

 . اًم٤ًمًمػ ذيمرا٤م

وذم ُم٘م٤مسمؾ اذا اًمٖمر  اةامقمل ذيمر ًمٜمج٤مة ومردر٦م ًمٚمروٞمع اًمةذي طمٗمٔمةف 

 : -شمٕم٤ممم-اًمٞمؿ، واًمراسمط سملم اذه اًمٜمج٤مة وذًمؽ اًمٖمر  ىمقًمف 

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      چ 

ڃ    ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ

ڃ  چ   چ  چ چڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ( 8،7أرت٤من : ؾمقرة اًم٘مّمص. )چڌ  

إن اذا آًمت٘م٤مط اق سمدار٦م آؾمةتدراج، واًمةٞمؿ اةق اًمٜم٘مٓمة٦م اًمتةل ُمثٚمة٧م 

سمدار٦م احلٚم٘م٦م صمؿ قم٤مدت ًمتٛمثةؾ يظمراة٤م ُمةع إطمٙمة٤مم شمٚمةؽ احلٚم٘مة٦م طمةقل اة١مٓء 

ٟمٗمًةف ذم  ًم٘مد اًمت٘مٓمتؿ اذا اًمروةٞمع ُمةـ اًمةٞمؿ وؾمةقف رتًة٥ٌم اةق: اعمٚمتِ٘مٓملم

 . همرىمٙمؿ ذم اًمٞمؿ

 : وىمد ورد إظمراضمٝمؿ إر٤مه ُمـ اًمٞمؿ ذم ؾمقرة ـمف سمّمٞمٖم٦م إظمذ

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  چ 

 (. 39أر٦م : ؾمقرة ـمف) چٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ 

 : وسم٤مٕظمذ ٟمٗمًف رتؿ اًمتٕمٌػم قمـ إرادة اإلهمرا 

أرةة٦م : ّمةةصؾمةةقرة اًم٘م) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀچ 

45 .) 
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أرةةة٦م : ؾمةةةقرة اًمةةةذارر٤مت) چک  گ     گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ 

45  .) 

ُمـ اًمٞمؿ إمم اًمٞم٤مسم٦ًم، وأطمًةٜمقا إًمٞمةف  -قمٚمٞمف اًمًالم-ًم٘مد أظمذوا ُمقؾمك 

ُمـ اًمٞم٤مسم٦ًم ومٜمٌذاؿ ذم اًمةٞمؿ،  -شمٕم٤ممم-وسمحثقا ًمف قمـ اعمروٕم٦م، صمؿ أظمذاؿ اهلل 

اًمٓمة٤مار سمةـ قم٤مؿمةقر إمم  واًمتٕمٌػم قمـ أظمذاؿ ُمـ اًمٞم٤مسم٦ًم إمم اًمٞمؿ سم٤مًمٜمٌذ ذا٥م

 : أهن٤م اؾمتٕم٤مرة، وم٘م٤مل

ٌّف اةةق وضمٜمةةقده : ىمقًمةةف ومٜمٌةةذٟم٤ماؿ ذم اًمةةٞمؿ رتْمةةٛمـ اؾمةةتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞمةة٦م" ؿُمةة

 . "سمحّمٞم٤مت أظمذاـ يظمذ ذم يمٗمف ومٓمرطمٝمـ ذم اًمٌحر

أُم٤م ُمقؾمك وم٘مةد ُأظمةذ ُمةـ اًمةٞمؿ إمم اًمٞم٤مسمًة٦م، وأُمة٤م اةؿ وم٘مةد ُأظمةذوا ُمةـ 

اًمت٘م٤مـمف ُمـ اًمٞمؿ شمِمةٕمرك  اًمٞم٤مسم٦ًم إمم اًمٞمؿ، ُمع اظمتالف ذم اًمّمقرشملم، ومّمقرة

سم٤مادوء وإُم٤من، وصةقرة أظمةذاؿ ُمةـ اًمٞم٤مسمًة٦م إمم اًمٌحةر شمِمةٕمرك سم٤محلريمٞمة٦م 

واًمّمخ٥م ٕهن٤م ُتتةقى قمةغم قمٜمٍمة رٖمٞمة٥م قمةـ ُتةقل اًمروةٞمع ُمةـ اًمةٞمؿ إمم 

 : اًمٞم٤مسم٦ًم واق قمٜمٍم اًمٜمٌذ، ىم٤مل اًمراهم٥م

اًمٜمٌذ إًم٘م٤مء اًمٌمء وـمرطمف ًم٘مٚم٦م آقمتداد سمةف، وًمةذًمؽ ر٘مة٤مل ٟمٌذشمةف ٟمٌةذ "

 . "طَٚمِؼاًمٜمٕمؾ ا

اٙمذا ر٠مظمذون اًمروٞمع ومٞمحًةٜمقن إًمٞمةف واةق قمةدواؿ، وحيقًمةقن سمٞمٜمةف 

وسمةةلم أؾمةة٤ٌمب ااةةالك، واٙمةةذا شم٘ميضةة ومةةٞمٝمؿ إرادة اًمٕمٔمةةٞمؿ سمةة٤مًمٓمرح ذم اًمةةٞمؿ 

                                                 

، واًمتٗمًةةةػم اًمٙمٌةةةػم 3/415أرْمةةة٤ًم اًمٙمِمةةة٤مف :  ، واٟمٔمةةةر25/125اًمتحررةةةر واًمتٜمةةةقرر ( 1)

24/651 . 

 (. ٟمٌذ)اعمٗمردات ُم٤مدة ( 2)
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 .  ًمٞمٝمٚمٙمقا أذٓء حمت٘مررـ

ًمٗمظ حيٛمؾ ُمدًمقًٓ خيرج قمـ ؾمٞمٓمرة اإلٟم٤ًمن، وردظمؾ ُتة٧م ( اًمٞمؿ)إن 

، واةذا ُمة٤م -شمٕمة٤ممم-ٝمؿ إٓ هلل ُمٗمٝمقم اةٜمد اعمًةخررـ اًمةذرـ ٓ ؾمةٚمٓم٤من قمٚمةٞم

شمدل قمٚمٞمف أطمداث اعمٞمالد، وشمدل قمٚمٞمف أرْم٤ًم شمٗم٤مصٞمؾ اإلهمرا  يمام ؾمةٞم٠ميت سُمٕمٞمةد 

 . ىمٚمٞمؾ

 : اًمٞمٌس واًمٓمقد اًمٕمٔمٞمؿ

-اٜم٤مك شمٕم٤مرض سملم ظمقف سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ اإلدراك وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُمقؾمةك 

 : -شمٕم٤ممم-سمٛمٕمٞم٦م اهلل  -قمٚمٞمف اًمًالم

ٹ       ٹ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

أرت٤من : ؾمقرة اًمِمٕمراء) چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   

63،62 .) 

واٜم٤م ٟمًتحي دًٓم٦م اًمٞمؿ ذم صٚمتٝم٤م سمدًٓم٦م اًمٌحر، ومٝمةق أن سمحةر، وٓ 

-وىمةد ٟمٗمةذ ُمقؾمةك . رتحقل إمم صٗم٦م اًمٞمؿ إٓ سمٕمد أن ردظمٚمف ومرقمقن وضمٜمقده

ذم اًمٌحةةر ًمٞمًةةػم ومٞمٝمةة٤م سمٜمةةق  إُمةةر اإلاةةل، وم٤مٟمٗمتحةة٧م اًمٓمةةر  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم

 . إهائٞمؾ

 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 

 (. 55أر٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة)

ومٗمر  اًمٌحر اصمٜمل قمنمة ـمرر٘مة٤ًم ومًةٚمؽ يمةؾ ؾمةٌط ُمةٜمٝمؿ ": ىم٤مل اًمٓمؼمي

 . "ـمرر٘م٤ًم ُمٜمٝم٤م

                                                 

 . 1/654: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)
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وم٘مةد . ومٝمق اًمٗمّمؾ وُمٜمف اًمٗمرىم٤من ٕٟمف رٗمر  سملم احلةؼ واًم٤ٌمـمةؾ( اًمٗمر )أُم٤م 

ٜمل قمنم ُمقوٕم٤ًم وُتقل ًمٞمّمٌ  ذم يمؾ ُمقوع ُمـ ُمقاوع اٟمٗمّمؾ اًمٌحر ذم اصم

 : ، ىم٤مل اًمراهم٥مچڦ         ڦ         چ آٟمٗمّم٤مل 

اًمٓمقد اق اةٌةؾ اًمٕمٔمةٞمؿ، ووصةٗمف سمة٤مًمٕمٔمؿ ًمٙمقٟمةف ومةٞمام سمةلم إـمةقاد "

 . "قمٔمٞماًم، ٓ ًمٙمقٟمف قمٔمٞماًم ومٞمام سملم ؾم٤مئر اة٤ٌمل

ٔمٞمؿ اق اعمة٤مء ذم وردل يمثػم ُمـ أىمقال اعمٗمنرـ قمغم أن اعمِمٌف سم٤مًمٓمقد اًمٕم

 . اٞمئ٦م ارشمٗم٤مقمف

وًمٙمةـ ُمة٤م اةق وضمةف اًمِمةٌف سمةلم اعمة٤مء اعمرشمٗمةع ٟمحةق اًمًةامء وسمةلم اًمٓمةقد 

 : اًمٕمٔمٞمؿ، ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل

يم٤مةٌةةؾ ذم إذاومةةف وـمقًمةةف وصةةالسمتف سمٕمةةدم اًمًةةٞمالن، : يمةة٤مًمٓمقد، أي" 

اعمتٓم٤مول ذم اًمًامء اًمث٤مسم٧م ٓ رتزًمزل ٕن اعمة٤مء يمة٤من ُمٜمًٌةٓم٤ًم ذم أرض : اًمٕمٔمٞمؿ

ٚمام اٟمٗمر  واٟمٙمِمةٗم٧م ومٞمةف اًمٓمةر  اٟمْمةؿ سمٕمْمةف إمم سمٕمةض، وم٤مؾمةتٓم٤مل اًمٌحر وم

 . "وارشمٗمع ذم اًمًامء

وومْماًل قمـ ذًمؽ ومال أصمر ًمٚمةامء قمةغم ىمة٤مع اًمٌحةر اًمةذي ُتةقل إمم ـمررةؼ 

 : ًمٚمٛمًػم

 (. 77أر٦م : ؾمقرة ـمف) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  چ 

                                                 

 . 1/378اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين :  اٟمٔمر( 1)

 ( . ـمقد)ُم٤مدة : تاعمٗمردا( 2)

 . 4/119ومت  اًم٘مدرر :  اٟمٔمر( 3)

 . 14/44ٟمٔمؿ اًمدرر ( 4)
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٤مسمًة٦م، اًمٌحر وم٤مرشمٗمع ُم٤مإه شم٤مريم٤ًم أروة٤ًم ر -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ًم٘مد ومر  اهلل 

وجيةةلء شمِمةةٌٞمف اةةذا اعمةة٤مء اعمرشمٗمةةع سم٤مةٌةةؾ ًمٞمةةقطمل اةةذا اًمتِمةةٌٞمف سمةةدًٓمتلم مهةة٤م 

آرشمٗمةة٤مع واًمثٌةة٤مت، وضمةة٤مء اًمتٕمٌةةػم قمةةٜمٝمام ُمٙمثٗمةة٤ًم وم٤معمِمةةٌف سمةةف ًمةةٞمس اةةق اةٌةةؾ 

اًمٕمٔمٞمؿ، سمؾ اق اًمٓمقد اًمٕمٔمٞمؿ، واًمٓمقد اق اةٌؾ اًمٕمٔمٞمؿ، ومدًٓمة٦م اًمٕمٔمٛمة٦م ذم 

ق أصةةاًل قمٔمةةٞمؿ صمةةؿ طمجةةؿ اةةذا اةٌةةؾ دًٓمةة٦م ُمْمةة٤مقمٗم٦م، إذ شمِمةةػم إمم رء اةة

وصػ ذم قمٔمٛمتف اذه سم٤مًمٕمٔمٛم٦م، ومام اًمن ذم اذا اًمتٙمثٞمةػ؟ إهنة٤م اإلؿمة٤مرة إمم 

ؾمٙمقن اعم٤مء، وذًمةؽ ًمٖمراسمة٦م شمٚمةؽ ااٞمئة٦م، وم٤معمة٤مء سمٓمٌٞمٕمتةف رًةٞمؾ قمةغم إرض، 

صةةٗم٦م اةٌةةؾ ذم ؾمةةٙمقٟمف، وًمت٠ميمٞمةةد اةةذا  -شمٕمةة٤ممم-وًمٙمٜمةةف رٙمتًةة٥م سم٘مةةدرة اهلل 

ومٕمٔمٛمةة٦م اةةذا اةٌةةؾ اًمًةةٙمقن سمّمةةقرة ُمْمةة٤مقمٗم٦م ضمةة٤مء ذيمةةر اًمٓمةةقد اًمٕمٔمةةٞمؿ، 

 . ُمْم٤مقمٗم٦م ومٙمذًمؽ صٗم٦م ؾمٙمقٟمف ُمْم٤مقمٗم٦م

اًمِمةٙمؾ إول : ور٘مقم اٝمٜم٤م ؿمٙمالن ُمـ اًمتٕم٤مرض ُمةع ىمةقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمة٦م

اق اًمٞمٌس ذم ىم٤مع اًمٌحر، واًمِمٙمؾ اًمث٤مين اق ؾمةٙمقن ُمة٤مء اًمٌحةر اعمتحةقل ُمةـ 

واةذان اًمِمةٙمالن ُمٕمة٤ًم رٙمقٟمة٤من صةقرة . اًمقوع إوم٘مةل إمم اًمقوةع اًمةرأد

واةذه أقمةةغم . ًمٌحةر، إهنة٤م صةةقرة اًمةقادي سمةلم ضمٌٚمةلمُمٜم٤مىمْمة٦م مت٤مُمة٤ًم ًمّمةقرة ا

درضم٤مت اًمًٙمقن اعم٤مدي ذم اًم٘مرين، وال شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ٟمٗمًٞم٦م شمٚمؽ إُمة٦م اًمتةل 

ٓ شمٕمؽمف إٓ سم٤معمِمة٤ماد وٓ شمة١مُمـ إٓ سم٤معمحًةقس ُمةـ إؿمةٞم٤مء، ًمةذًمؽ يمة٤من 

 . شم٠مُمٞمٜمٝمؿ ذم ؿمٙمؾ ُم٤مدي

ـ إن اةةذا اًمًةةٙمقن اعمةة٤مدي ًمٚمٌحةةر اعمتحةةقل إمم ُمةة٤م رِمةةٌف اًمةةقادي مل رٙمةة

ُمقضمٝم٤م وم٘مط إمم أسمّم٤مر سمٜمةل إهائٞمةؾ، سمةؾ يمة٤من وراءه ضم٤مٟمة٥م يظمةر رّمة٥م ذم 

اؾمةةتدراج ومرقمةةقن، ومٙم٠مٟمةةف ـمةة٤مسمع ُمةة٤مدي عمًةة٤مر إطمةةداث ضمٕمٚمةةف رّب شمٚمةةؽ 
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إطمداث ُمقاوم٘م٤ًم ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م، وُمقاوم٘م٤ًم ًمإلرادة اًمتل ىمْم٧م هبةالك 

 . ومرقمقن ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

 : اعمٕمًٙمر اًمٗمرقمقين

دي قمةة٤مُماًل ُمٖمررةة٤ًم ًمٗمرقمةةقن سم٤مىمتحةة٤مم ًم٘مةد يم٤مٟمةة٧م صةةقرة اًمًةةٙمقن اًمٓمةةق

اًمٌحر، ومدرضم٦م ذًمؽ اًمًةٙمقن يم٤مٟمة٧م ُمقطمٞمة٦م سم٠مٟمةف ًمةـ رتٖمةػم، وأن اًمٌحةر ىمةد 

دمٛمد قمغم طم٤مًم٦م آرشمٗم٤مع، أُمة٤م احل٘مٞم٘مة٦م ومتِمةػم إمم أٟمةف ظمٓمةقة أظمةرى ذم ُمًة٤مر 

آؾمةةتدراج اًمةةذي رٌةةدأ سمةة٤مإلظمراج صمةةؿ رٜمت٘مةةؾ إمم قمٜمٍمةة يظمةةر واةةق اإلزٓف 

 : ٛمعام رٕمٜمل اةيم  اًمذي رٕمٜمل اًمت٘مرر٥م

 (64أر٦م : ؾمقرة ـمف) چ ڦ ڄ ڄ چ 

اةق اًمةذي ىمةرب ومرقمةقن وضمٜمةقده ُمةـ اًمٌحةر،  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-وم٤محلؼ 

وىمد ؿمةٙمؾ ؾمةٙمقن اًمٓمةقد قمة٤مُماًل ُمٝمةاًم ذم ذًمةؽ اًمت٘مررة٥م اًمةذي رةقطمل سمة٠من 

اعم٤ًموم٦م سمةلم ومرقمةقن وسمٜمةل إهائٞمةؾ يم٤مٟمة٧م ىمررٌة٦م ضمةدًا، واةذا اًم٘مةرب أؿمةٕمر 

واٜمة٤مك دًمٞمةؾ . ٜمل إهائؾ ذم ُمتٜمة٤مواؿاعمٕمًٙمر اًمٗمرقمقين سم٘مرب اعم٠مظمذ وسم٠من سم

 : -شمٕم٤ممم-يظمر قمغم اذا آىمؽماب ذم ىمقًمف 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ 

 (55أر٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة) چ  ڦ

إن درضم٦م آىمؽماب ىمد ُمٙمٜم٧م سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ ُمِمة٤مادة ُمٜمٔمةر اًمٖمةر ، 

وفم٤مار أر٦م ردل قمغم ىمرب ؿمدرد، وم٤مًمٜمٔمر اعم٘مّمقد اٜم٤م اق اًمذي شمٙمةقن ُمٕمةف 

                                                 

 . 13/157: احل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين:  اٟمٔمر( 1)
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 -قمٚمٞمةف اًمًةالم-وطملم رأى ُمقؾمةك . اعمٜمٔمقر إًمٞمٝم٤م ؿمدردة اًمقوقحاًمّمقرة 

رةد يمٚمٞمٛمةف يُمةرًا إرة٤مه سمة٠من اذا آىمؽماب اَؿ سميب اًمٌحر سمٕمّم٤مه، ومرومع احلّؼ 

 : أُمره سم٘مدر إال -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم– رؽمك اًمٌحر راقًا ًمٞمٜمزل احلّؼ 

 (24ؾمقرة اًمدظم٤من أر٦م ) چ ڃ ڃ  ڃڃ چ  چ چ چ )

، واعمٕمٜمٞمة٤من يمالمهة٤م ٞمؾ اق اًمٗمجقة اًمقاؾمةٕم٦ماق اًم٤ًميمـ، وىم: واًمراق

رِمػمان إمم اًمًٙمقن، أُم٤م إول ومٞمدل قمٚمٞمةف دًٓمة٦م ُمٌة٤مذة، وأُمة٤م اًمثة٤مين ومٞمةدل 

قمغم اًمًٙمقن سمِمةٙمؾ همةػم ُمٌة٤مذ، ذًمةؽ أن اًمٗمجةقة مل شمٙمةـ إٓ سمٕمةد  ؾمةٙمقن 

 . اعم٤مء، وم٤مًمدًٓم٦م إومم ووٕمٞم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ متر إٓ قمؼم دًٓم٦م قم٘مٚمٞم٦م

احلريمةة٦م "ًمتةةل شمّمةةٗمٝم٤م اًمٚمٖمةة٦م احل٤ميمٞمةة٦م شمّمةة٥م ذم صمٜم٤مئٞمةة٦م إن اعمٓمةة٤مردة ا

، وم٤مإلظمراج ُتررؽ واإلزٓف أرْمة٤ًم ُتررةؽ، وُتقرةؾ اًمٌحةر إمم "واًمًٙمقن

 . اٞمئ٦م اًمٓمقد اًمٕمٔمٞمؿ شمًٙملم، وم٤مًمٕمٜمٍم اًمٌنمي رتحرك واًمٓمٌٞمٕم٦م شَمًُٙمـ

رتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمٌحةر، أُمة٤م اًمةٞمؿ  -قمٚمٞمةف اًمًةالم-أن رٕمقد اًمٌحر راًم، وُمقؾمك 

ُمع ُمقؾمك اًمروٞمع، واق اًمذي ؾمٞمتٕم٤مُمؾ أن ُمةع ومرقمةقن،  ومٝمق اًمذي شمٕم٤مُمؾ

ومام شمةراه رّمةٜمع ُمةع ومرقمةقن وضمٜمةقده؟ إن اةةقاب قمةـ اةذا اًمًة١مال ر٘متيضة 

اًمقىمقف قمٜمد يظمر ُم٤م سمٚمٖمف اًمٌحر ىمٌؾ أن رتحقل إمم اًمةٞمؿ، إهنة٤م طم٤مًمة٦م اًمًةٙمقن 

 : اًمٓمقدي، ومام فمٜمؽ سمجٌؾ ُمـ اعم٤مء هيقي قمغم رإوس ىمقم؟ 

أرة٦م : قرة ـمةفؾم)چ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ )

78  ) 

ُمةةةةـ سمةةةة٤مب  چ ڤ ڤ چ -شمٕمةةةة٤ممم-ورةةةةرى اًمزخمنمةةةةي أن ىمقًمةةةةف 

                                                 

 . 4/276: اًمٙمِم٤مف:  اٟمٔمر( 1)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
156 

، ومٝمق إرةامء قمةؼم اًمٚمٖمة٦م رةذيمرك سمة٤مًمٓمقد اًمٕمٔمةٞمؿ طمتةك شمةرسمط سمةلم آظمتّم٤مر

اةٌؾ اًمذي ارشمٗمع امم اًمًامء وسملم ُم٘مدار ُم٤م همٌم اًم٘مةقم ُمةـ ُمة٤مء اًمةٞمؿ، واةذا 

ًم٘مةد اهنة٤مر . ُمـ سم٤مب اًمرسمط سملم أطمداث اًم٘مّم٦م رهمؿ أهن٤م شمتقزع قمغم قمدة ؾمةقر

وا٤مشمةة٤من احل٤مًمتةة٤من . اًمٓمةةقد اعمةة٤مئل قمةةغم رأس ومرقمةةقن وقمةةغم رإوس ضمٜمةةده

اعمتٕم٤مروةةت٤من ُمةةـ اًمٜمجةة٤مة واًمٖمةةر  قمٌةة٤مرة قمةةـ طمةةدث مل رتٙمةةرر ذم اًمتةة٤مررخ 

اًمٌنمي، ومٚمؿ رِمةٝمد ذًمةؽ اًمتة٤مررخ ُمِمةٞم٤ًم إلٟمًة٤من ذم ىمة٤مع سمحةر رة٤مسمس، يمةام مل 

 . رِمٝمد همرىم٤ًم إلٟم٤ًمن سمٕمد أن سمٚمغ ىم٤مع اًمٌحر

                                                 

 . 3/78: اًمٙمِم٤مف( 1)
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 صٗام العربٚ التارخيٗٛ: املبخح األٔه
 

اٟمتٝم٧م أطمداث ؾمٞم٤م  آؾمتدراج سم٘مٛم٦م ذًمةؽ آؾمةتدراج واةق إظمةذ 

ٟم٘مٚمةف امم ؾمةٞم٤م  اعمتجًد ذم اًمٖمر   ومام إن رٌٚمغ ومرقمقن ُمرطمٚم٦م اًمٖمر  طمتك رتؿ 

 : اًمٕمؼمة اًمت٤مرخيٞم٦م

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ    چ

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  

 (92، 95أسم٤مت : ؾمقرة رقٟمس)  چک  گ   

ُمرطمٚم٦م آؾمتدراج، وُتّقل ومرقمةقن إمم يرة٦م اةق سمدارة٦م  وم٤مًمٖمر  اق ظمت٤مم

إؿمةة٤مرة إمم رةةقم     چ ڍ  ڌ  ڌ چ -شمٕمةة٤ممم-اًمٕمةةؼمة اًمت٤مرخيٞمةة٦م، وىمقًمةةف 

ىمد ىم٣مة  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-همرىمف، وظمٓم٤مب ومرقمقن هبذه اًمٕم٤ٌمرة رٕمٜمل أن احلؼ 

-سمآرقرةة٦م ومرقمةةقن ىمٌةةؾ همرىمةةف طمتةةك ظمقـمةة٥م هبةة٤م، وىمةةد ىمْمةة٧م إرادة اًمٕمزرةةز 

ـ ومرقمقن، ًمٙمٜمف إرةامن اإلذٓل وًمةٞمس إرةامن اادارة٦م سم٠من ر١مُم -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 . وآاتداء، ومام طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ أر٦م؟ وُم٤م ال صٚمتٝم٤م سمًٞم٤م  اًمٕمؼمة اًمت٤مرخيٞم٦م؟ 

 : أر٦م اط٤مًمدة: ومرقمقن

اًمٗمةؽمة إومم : إمم ومؽمشمةلم -قمٚمٞمف اًمًةالم-ًم٘مد اٟم٘مًٛم٧م رؾم٤مًم٦م ُمقؾمك 

واًمٗمةؽمة . ال اًمتل ىمْم٤ما٤م ُمقؾمك ذم دقمةقة ومرقمةقن وىمقُمةف واٟمتٝمة٧م سمٖمةرىمٝمؿ

ذم يمةؾ ُمةـ  -قمٚمٞمف اًمًالم-اًمث٤مٟمٞم٦م ال اًمتل ىمْم٤ما٤م ُمقؾمك ُمع ىمقُمف، ويم٤من ًمف 

 . اًمٗمؽمشملم ُمٕمجزات ُم١مردة ًمرؾم٤مًمتف
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أُمةة٤م ُمٕمجةةزات اًمٗمةةؽمة إومم ومٝمةةل أرةة٤مت اًمتًةةع اًمتةةل ورد ذيمراةة٤م ذم 

 : ذم ؾمقرة اإلهاء -شمٕم٤ممم-ُمقوٕملم ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ، ىم٤مل 

ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ چ 

 (151أر٦م : ؾمقرة اإلهاء) چ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮷ 

 : ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ -شمٕم٤ممم-وىم٤مل 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی چ )

 (12أر٦م: ؾمقرة اًمٜمٛمؾ)  چ  جئ حئ     مئ ىئ يئ

إذن وم٤مٔر٤مت اًمتًةع يم٤مٟمة٧م ظم٤مصة٦م سمٗمرقمةقن وىمقُمةف، وعمة٤م أسمةك ومرقمةقن 

 -شمٕمة٤ممم- ُمـ أضمؾ ذًمؽ أُمر اهلل. ـم٤مقم٦م رب شمٚمؽ أر٤مت ضمٕمؾ ُمٜمف ير٦م قم٤مذة

سمةؽمك اًمٌحةر راةقًا، ومٗمرقمةقن اةق أرة٦م اًمٕمة٤مذة  -قمٚمٞمف اًمًالم-ٟمٌٞمف ُمقؾمك 

رةد ٟمٌٞمةف  -شمٌة٤مرك وشمٕمة٤ممم-سمٕمد أر٤مت اًمتًع، واق ىمْم٤مء إال أسمٕمد قمٜمف احلؼ 

ويمٚمٞمٛمف ًمٞمٙمقن ُمّمدر ذًمؽ اًم٘مْم٤مء اق رسمف اًمذي أراده إرادة ُم٤ٌمذة ظم٤مًمّمة٦م 

، ومةام ُمةـ يرة٦م إٓ -شمٕمة٤ممم-واذا ؿمة٠من يمةؾ يرة٤مت اهلل . ُمـ اًمتدظمالت اًمٌنمر٦م

 . وال إاٞم٦م اعم٠مشمك وال ىم٤مقمدة ُم٤م يم٤مٟم٧م أر٦م اًمٕم٤مذة ًمتِمذ قمٜمٝم٤م

ڎ  ڎ    چ -شمٕمةة٤ممم-ًم٘مةةد شم٤ٌمرٜمةة٧م يراء اعمٗمنةةرـ ذم اعمةةراد سم٘مقًمةةف 

إن اعمراد سمف سمٜمق إهائٞمؾ ٕهنؿ ؿمةٙمقا ذم همةر  : ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل چژ   ڈ  ڈ

  . ومرقمقن ُمـ اًمٜم٤مسومرقمقن، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إن اعمراد سمف يمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمد 

واًمرأي اًمث٤مين رًتٌٓمـ ذم داظمٚمف اًمرأي إول، وم٢مذا يم٤من ومرقمقن يرة٦م ًمٙمةؾ ُمةـ 

                                                 

 . 279/ 12: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من:  وىمد أورد اًمٓمؼمي اًمرأرلم يمٚمٞمٝمام، اٟمٔمر( 1)
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وسمٜمةق ، ضم٤مء سمٕمده وم٢من شمٚمؽ أر٦م شمدظمؾ ُتة٧م ُمٗمٝمةقم اًمٕمةؼمة سمٛمجةرد وىمققمٝمة٤م

إهائٞمؾ ُمٕمٜمٞمقن هبذه أر٦م هبذا آقمت٤ٌمر، إو٤موم٦م إمم أهنؿ إُم٦م اًمقطمٞمدة اًمتةل 

ادت اةذه اًمٕمةؼمة سمة٠مقملم أومراداة٤م حلٔمة٦م شمدظمؾ ُتة٧م اؾمةتٝمداف اًمٕمةؼمة وؿمة٤م

 . وىمققمٝم٤م

أُم٤م أاؾ اذا اًمزُمة٤من ومٚمةدهيؿ ومرصة٦م ُمِمة٤مادة أرة٦م اًمٗمرقمقٟمٞمة٦م سمّمةقرة 

أظمةةرى ووم٘مةة٤ًم ًمٚمةةرأي اًم٘م٤مئةةؾ إن رُمًةةٞمس اًمثةة٤مين، اًمةةذي شمٕمةةرض ُمقُمٞمةة٤مإه ذم 

وطمقل اذا اًمةرأي يمثةػم ُمةـ اةةدال إٓ . ُمتحػ اًم٘م٤مارة، اق ومرقمقن ُمقؾمك

أدًمة٦م ُمٜمٝمة٤م أن ُمقُمٞمة٤مء رُمًةٞمس اًمثة٤مين ىمةد قمثةر أن اًم٘م٤مئٚملم سمف رًةتدًمقن سمٕمةدة 

، وطمةلم شمةؿ 1881واؾمةتخرضم٧م ُمٜمةف ؾمةٜم٦م  "ظمٌٞمئ٦م اًمدرر اًمٌحةري"قمٚمٞمٝم٤م ذم 

ومؽ اًمٚمٗم٤موم٤مت قمٜمٝم٤م ارشمٗمٕمة٧م اًمٞمةد اًمٞمنةى ًمٚمٛمقُمٞمة٤مء، وىمةد يم٤مٟمة٧م ُمقوةققم٦م 

قمغم اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم قمٙمةس قمة٤مدة اًمٗمراقمٜمة٦م طمٞمة٨م شمقوةع اًمٞمةد اًمٞمٛمٜمةك ومةق  

قر رؿمةةدي اًمٌةةدراوي أن رةةد رُمًةةٞمس اًمٞمنةةى قمٜمةةد اًمتحٜمةةٞمط، ورةةرى اًمةةديمت

اًمث٤مين  ىمد شمّمٚم٧ٌم قمةغم ووةع آرشمٗمة٤مع ىمٌةؾ ُتٜمةٞمط اةثة٦م ممة٤م رٕمٜمةل أٟمةف يمة٤من 

 . حي٤مول دومع ؿمق سمف، وىمد يم٤من ذًمؽ اًمِمق اق اعمقج اًمذي همِمٞمف قمٜمد همرىمف

ذم شمًع يرة٤مت ًمٞمّمةٌ  قمةددا٤م  -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك  -شمٕم٤ممم-ًم٘مد سمٕم٨م اهلل 

ورة وم٢من أر٦م اًمٕم٤مذة مل رٌٕمة٨م هبة٤م ُمقؾمةك قمنمًا سمٕمد إو٤موم٦م ومرقمقن، وسم٤مًمي

يرة٦م ظم٤مًمةدة، ومٚمةؿ رٌةؼ ُمةـ  -شمٕمة٤ممم-إمم ومرقمقن، وإٟمام أرادا٤م  -قمٚمٞمف اًمًالم-

أر٤مت اًمتًع ؿمق، وًمٙمـ يرقر٦م ومرقمقن سم٤مىمٞم٦م إمم رقُمٜم٤م اذا ذم ؿمةٙمٚمٝم٤م اعمة٤مدي 

اعمحًقس قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل إن رُمًٞمس اًمث٤مين اق ومرقمقن ُمقؾمك، وقمغم همةػم 

                                                 

 . وُم٤م سمٕمدا٤م 4/958: اًمت٤مررخرؿمدي اًمٌدراوي، ىمّمص إٟمٌٞم٤مء و( 1)
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ىمٞمة٦م قمةغم ؿمةٙمٚمٝم٤م اعمٕم٘مةقل اًمةذي شمةدل قمٚمٞمةف اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م اذا اًم٘مقل ومٝمةل سم٤م

 : وطمدا٤م دًٓم٦م روطم٤مٟمٞم٦م همٞمٌٞم٦م حمْم٦م

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ چ

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمدًٓم٦م قمةغم اعمًةتٝمدوملم سمتٚمةؽ أرة٦م اعمٕمٜمٞمةلم سم٠مُمراة٤م قمةـ 

اةذه ُمةـ أقمٛمةؼ إدوات دًٓمة٦م ذم  "ُمةـ"، و"ُمةـ"ـمررؼ آؾمةؿ اعمقصةقل

 : عمًٛمٞم٤مت، ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمزخمنمياشم٤ًمع ٟمٓم٤م  ُم٤م شمِمػم إًمٞمف ُمـ ا

واةةل ختةةتص سمةة٠موزم اًمٕمٚمةةؿ، وشمقىمةةع قمةةغم اًمقاطمةةد وآصمٜمةةلم واةٛمةةع "

 . "واعمذيمر واعم١مٟم٨م

واؾ ُمـ قم٤مىمؾ خيرج ُمةـ اةذا اًمًة٘مػ، إهنة٤م ختةتص سمة٤معمٗمرد، واعمثٜمةك، 

واةٛمةةع، وسم٤مًمةةذيمر، وإٟمثةةك، ممةة٤م رةة١مذن سمةة٠من ومرقمةةقن يرةة٦م ًمٚمٌنمةةر٦م أومةةرادًا 

ك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وم٤مًمٚمٕملم اًمٖمررؼ ير٦م ًمٙمؾ ومرد ُمـ ومج٤مقم٤مت ُمٜمذ حلٔم٦م همرىمف طمت

ضمٝم٦م شمٙمؼم صة٤مطم٥م اًمًةٚمٓم٤من إذا يمة٤من اعمٕمٜمةل سم٤مٔرة٦م ذا ؾمةٚمٓم٤من، ومة٢من مل رٙمةـ 

واةق يمةذًمؽ . وم٤مًمٖمررؼ ير٦م ًمف ذم ُم٤م خيص اًمٕمٚمق قمغم اهلل طمٞم٨م قمقىم٥م سم٤مٕظمةذ

ير٦م ًمٚمتجٛمٕم٤مت اًمٌنمر٦م اعمتٖمقًم٦م قمغم طم٘مق  مج٤مقم٤مت أظمةرى ذم ؿمةٙمؾ شمّمةٗمٞم٦م 

وصةٚم٦م ومرقمةقن هبةذا اًمًةٚمقك اةامقمةل اةل صةٚم٦م . ٜمٍمةر٦مقمرىمٞم٦م أو شمٗمرىمة٦م قم

 . اًم٘م٤مئد اعمحرض، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ اذا اة٤مٟم٥م ذم ىم٤مدم اًمتٗم٤مصٞمؾ سمحقل اهلل

وشمٌ٘مةةك اإلؿمةة٤مرة إمم ضم٤مٟمةة٥م ؿمةةدرد إمهٞمةة٦م ذًمةةؽ أن شمٚمةةؽ أرةة٦م يم٤مٟمةة٧م 

، وًمٙمةةـ وروداةة٤م ذم اًم٘مةةرين اةةق اًمةةذي وةةٛمـ اةة٤م -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-عمقؾمةةك 

ٙمت٤مب اط٤مشمؿ اعمٝمٞمٛمـ عم٤م ظمٚمةدت طمتةك ًمةق وردت اطٚمقد، ومٚمقٓ ورودا٤م ذم اًم

                                                 

 . 146اعمٗمّمؾ ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م،ص( 1)
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 . ذم اًمٙمت٥م اًمًامور٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٜمًقظم٦م سم٤مًم٘مرين

إمم أن سمٕمةة٨م  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-صمةةؿ أرؾمةةؾ اهلل اًمرؾمةةؾ ُمةةـ سمٕمةةد ُمقؾمةةك 

ومٙم٤من ٓ سمةد ًممرة٦م اًمٗمرقمقٟمٞمة٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ظم٤ممتٝمؿ وؾمٞمد وًمد يدم 

صةغم اهلل قمٚمٞمة٦م -ٕمقث اط٤مشمؿ ُمـ دور ذم اًمققمٞمد اًم٘مريين اًمرسم٤مين عمـ يمذب سم٤معمٌ

 : -وؾمٚمؿ

﮷ ﮸    ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ۓ ۓ ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  چ 

 (16،15أرت٤من : ؾمقرة اعمزُمؾ) چ ﮽ ﮾ ﮿  ﯀ ﯁ 

وىمةةد شم٤ٌمرٜمةة٧م يراء اعمٗمنةةرـ ذم طم٘مٞم٘مةة٦م اعمخةة٤مـمٌلم هبةةذه أرةة٦م، وم٘مةة٤مل 

 : ؿمٞمخٝمؿ اًمٓمؼمي

 "إٟم٤م أرؾمٚمٜم٤م إًمٞمٙمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس رؾمقٓ ؿم٤مادًا قمٚمٞمٙمؿ"

ن أر٦م ُتتقي قمغم ظمٓمة٤مب ًمٚمٕمة٤ممل ُمةع ووةع ىمةررش وررى اسمـ قمٓمٞم٦م أ 

 ذم واضمٝم٦م ذًمؽ اطٓم٤مب

اذا ومٞمام قمةدا ُمةـ ىمة٤مل ُمةـ اعمٗمنةرـ إن اطٓمة٤مب ٕاةؾ ُمٙمة٦م ظم٤مصة٦م، 

ىمد سمٕمة٨م إمم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وًمٙمـ إذا أظمذٟم٤م ذم آقمت٤ٌمر أن اًمرؾمقل 

٤مب اًمث٘مٚملم ذم ؾم٘مػ زُم٤مين رٛمتد إمم ىمٞم٤مم اًمًة٤مقم٦م ؾمةٚمٛمٜم٤م طمٞمٜمٝمة٤م سمتٕمٛمةٞمؿ اطٓمة

قمغم مجٞمع اعمٌٕمةقث إًمةٞمٝمؿ ومتٙمةقن أرة٦م اًمٕمة٤مذة ىمةد اُمتةدت ًمتِمةٛمؾ اإلٟمةس 

واةةةـ ُمةةع اًمقىمةةقف سمِمةةٙمؾ ظمةة٤مص قمٜمةةد يمٗمةة٤مر ىمةةررش، ومٝمةةؿ أول اعمٙمةةذسملم 

وقمؼم أسمقاب ومرقمقن اعمٗمتقطمة٦م قمةغم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سم٤مًمرؾمقل اًمٙمررؿ 

                                                 

 . 23/386: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)

 . 5/389: اعمحرر اًمقضمٞمز( 2)
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ٟمٓمةة٤م  اًمٕمةةؼمة اًمت٤مرخيٞمةة٦م رةةدظمؾ ىمقُمةةف ًمٞمّمةةٌحقا ُمٕمةةف ذم ٟمٓمةة٤م  شمٚمةةؽ اًمٕمةةؼمة، 

 : ًمؽ سم٥ًٌم ظمٗمتٝمؿ طملم أُمراؿ وم٤مؾمتج٤مسمقا ُٕمرهوذ

ہ  ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہچ

 (55،54أرت٤من : ؾمقرة اًمزظمرف) چھ ھ ھ ھ

يل "ورٕمةةرج سمٜمةة٤م اةةذا آزدواح سمةةلم ومردرةة٦م اًمٕمةةؼمة ومج٤مقمٞمتٝمةة٤م إمم ذيمةةر

. ، ومٝمق ذيمر ردقمؿ  ُتقل ومرقمقن ُمـ اًمٕمؼمة ًممومراد إمم اًمٕمةؼمة ًممُمةؿ"ومرقمقن

ذم اًم٘مةرين صمةالث قمنمةة ُمةرة حيتةؾ ؾمةٞم٤م  اًمٕمةؼمة  "يل ومرقمقن"وم٘مد ورد ذيمر 

 : -شمٕم٤ممم-اًمت٤مرخيٞم٦م ضمزءًا همػم رًػم ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ رتٛمثؾ ذم ىمقًمف 

 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ

 : إطمداا٤م ذم ؾمقرة يل قمٛمران: وم٘مد شمٙمررت اذه اًمٕم٤ٌمرة صمالث ُمرات

ٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ چ )

ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ    ڤ  ڤ 

 (11،15أرت٤من : ؾمقرة يل قمٛمران) چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڤ ڦ

يمًٜم٦م يل ومرقمقن وقم٤مدهتؿ واًمذرـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمةـ إُمةؿ ": ىم٤مل اًمٓمؼمي

يم٤مًمةةذرـ قمقضمٚمةةقا . . . اًمةةذرـ يمةةذسمقا سمآر٤مشمٜمةة٤م وم٠مظمةةذٟم٤ماؿ سمةةذٟمقهبؿ وم٠ماٚمٙمٜمةة٤ماؿ

سم٤مًمٕم٘مقسم٦م قمغم شمٙمذرٌٝمؿ رهبةؿ ُمةـ ىمٌةؾ يل ومرقمةقن ُمةـ ىمةقم ٟمةقح وىمةقم اةقد 

  "وىمقم ًمقط وأُمث٤ماؿ

 : عمقوٕم٤من أظمران ذم ؾمقرة إٟمٗم٤ملوا

                                                 

 . 5/234: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)
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ے ۓ ۓ   ﮲ ﮳  ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ چ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  ﯁    

                    

: ؾمةةةةةقرة إٟمٗمةةةةة٤مل) چڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 (52،55أر٤مت 

 : ومٗمل اذه أر٤مت صمالث ُمـ اًمٓمقائػ اًمْم٤مًم٦م

الاةؿ طمتةك شم٘مةقم واؿ يمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ويمٗم٤مر يمؾ زُمة٤من شم: اًمذرـ يمٗمروا

اًم٤ًمقم٦م، وًمذًمؽ يمة٤من اًمتٕمٌةػم  قمةـ يمٗمةراؿ سم٤مًمٗمٕمةؾ، وإومٕمة٤مل شمةدل قمةغم احلريمٞمة٦م 

 . وشمٚمٖمل اًمث٤ٌمت واةٛمقد، وم٤مًمٙمٗمر ؾمٛم٦م سمنمر٦م ًمٞمس ا٤م ُمٙم٤من وًمٞمس ا٤م زُم٤من

 -قمٚمٞمةف اًمًةالم-واؿ اًم٘مةٌط اًمةذرـ قمّمةقا ٟمٌةٞمٝمؿ ُمقؾمةك : يل ومرقمقن

 . وم٠مظمذوا سمٕمذاب آؾمتئّم٤مل

إمم شمٗمًةػم اًمٓمةؼمي اةذه اًمٕمٌة٤مرة ومٝمةل شمةدل  واؾمتٜم٤مداً : اًمذرـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ

 . قمغم دمٛمٕم٤مت اًمْمالل اًمٌنمي ُم٤م ىمٌؾ يل ومرقمقن

 "يل ومرقمةةقن"واًمؽمشمٞمةة٥م اًمزُمةة٤مين ًمتٚمةةؽ اًمٓمقائةةػ رةةدل قمةةغم شمقؾمةةط 

ًمٚمْمالل اًمٌنمي، ويم٠مهنؿ سم١مرة اذا اًمْمةالل وُمريمةز دائرشمةف، ومٝمةذا اًمْمةالل 

 چٿ ٿ ٿ  چاةةق دأب اإلٟمًةة٤مٟمٞم٦م اعمٌتٕمةةدة قمةةـ احلةةؼ، وقمٌةة٤مرة 

 .ٛمؾ قمغم اعمِمٌف سمف وم٘مط، واق دأب يل ومرقمقن، ومام اق اعمِمٌف؟شمِمت

دأب اة١مٓء اًمٙمٗمةرة : واًمٙم٤مف ُمرومقع اعمحةؾ شم٘مةدرره": ىم٤مل اًمزخمنمي

  "يمدأب ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ يل ومرقمقن وهمػماؿ

                                                 

 . 1/345: اًمٙمِم٤مف( 1)
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وًمٙمةـ ُمة٤مذا قمةـ قم٤مىمٌة٦م . وسمذًمؽ ٟمتٕمرف قمةغم إريمة٤من اًمثالصمة٦م ًمٚمتِمةٌٞمف

أصة٤مب يمةؾ إُمةؿ اعمة٠مظمقذة ذًمؽ اًمِمٌف؟ اٝمٜمة٤م شمٙمٛمةـ اًمٕمةؼمة اًمت٤مرخيٞمة٦م، ومةام 

 . سمٕمذاب آؾمتئّم٤مل ُم٤م زال ؾمٜم٦م إاٞم٦م يمام يم٤من اًمْمالل ؾمٜم٦م سمنمر٦م

وًمٙمـ إُمر ٓ ر٘مقم قمغم ؾم٤م  واطمدة، ومٚمٗمةظ أل ذم اًم٘مةرين وصةٗم٧م 

 : سمف ـمقائػ سمنمر٦م أظمرى يمام وصػ سمف اًم٘مٌٓمة، وشمٚمؽ اًمٓمقائػ ال يمام ركم

يل داود، يل  يل إسمةةرااٞمؿ، يل ًمةةقط، يل رٕم٘مةةقب، يل ُمقؾمةةك، يل اةة٤مرون،"

 . "قمٛمران

 : ومٝمل إذن ؾمٌع ـمقائػ، واًمرىمؿ ؾمٌٕم٦م رقاومؼ قمدد أسمقاب ضمٝمٜمؿ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ 

 (44،43أرت٤من،: ؾمقرة احلجر) چ ﮲ ﮳

ومٙم٠من اًم٘مٌط ىمد ىم٤مُمقا ردقمقن إمم اذه إسمقاب اًمًٌٕم٦م، وم٘مٞمض اهلل ًمٙمؾ 

ؾمةٌٞمؾ  سم٤مب ُمـ شمٚمؽ إسمقاب ـم٤مئٗم٦م ُمةـ شمٚمةؽ اًمٓمقائةػ اعمٝمتدرة٦م ًمتّمةد قمةـ

ضمٝمٜمؿ، ومت٘مةقم شمٚمةؽ اًمٓمقائةػ سم٤مًمةدور اعمْمة٤مد ًمٚمةدور اًمٗمرقمةقين ُمةـ اًمٜم٤مطمٞمة٦م 

اًمت٤مرخيٞم٦م عمٗمٝمقُمل آىمتةداء واًمٕمةؼمة، ومةآل ومرقمةقن قمةؼمة عمةـ شمٗمٙمةر ذم ُمةآاؿ، 

 . ودقم٤مة إمم اًمٜم٤مر عمـ أراد آىمتداء هبؿ

ٓ ر٘مقُمقن ُمث٤مًٓ أوطمد ذم اًمت٤مررخ اًمٌنمي، ومٝمٜمة٤مك  "يل ومرقمقن"وًمٙمـ 

قم سمدور إجي٤ميب، وشمدقمق دقمقة ُمْم٤مدة، ومٝمل أُمثٚم٦م متثةؾ ضم٤مٟمة٥م أُمثٚم٦م أظمرى شم٘م

واًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر أن شمٚمؽ اًمٓمقائػ يمٚمٝم٤م ضم٤مءت ُمةـ . آىمتداء اا٤مدي إمم اةٜم٦م

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م سمٕمد احلٜمٞمٗمٞم٦م اإلسمرااٞمٛمٞم٦م، وذم اةذا ُمزرةد ُمةـ اًمةدقمقة ٓشمٌة٤مع 

اًمتْمة٤مد  شمٚمةؽ اًمثٜم٤مئٞمة٦م اًمتةل شمٕمٙمةس ًمٜمة٤م. اًمٗمٓمةرة ذم آاتةداء إمم ـمررةؼ احلةؼ
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سمةةلم يل ومرقمةةقن ُمةةـ ضمٝمةة٦م وسمةةلم اًمٓمقائةةػ : أي-اًم٘مةة٤مئؿ سمةةلم احلةةؼ واًم٤ٌمـمةةؾ 

شمٕمْمةدا٤م صمٜم٤مئٞمة٦م أظمةرى رٕمٙمًةٝم٤م اًم٘مةٌط وطمةداؿ،  -اعمٝمتدر٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمةرى

 : -شمٕم٤ممم-وذًمؽ ذم ىمقًمف 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ چ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 (56،54أر٤مت : ؾمقرة اًمزظمرف) چ ﮲ ﮳

قمةؼمة عمةـ : وُمةثاًل، أي. . . قمٛمؾ سمٕمٛمٚمٝمؿ ؾمٚمٗم٤ًم عمثؾ ُمـ": ىم٤مل اسمـ يمثػم

  "سمٕمداؿ

ًممظمررـ اًمذرـ ظمٚمٗمقا ُمـ سمٕمداؿ ُمـ زُمٜمٝمؿ إمم يظمةر ": وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل

  .      "اًمدار، ومٞمٙمقن طم٤ماؿ قمٔم٦م ًمٜم٤مس وإوالًٓ ٔظمررـ

إن اٜم٤مك ٟمققملم ُمـ اًمٕمؼمة رٜمدرج يمالمه٤م ُت٧م ُمٗمٝمةقم اًمٕمةؼمة اًمت٤مرخيٞمة٦م 

 : ك وومرقمقنذم اةزء إظمػم ُمـ ىمّم٦م ُمقؾم

وال اًمٕمؼمة اًمتل جيًدا٤م ظمٚمقد أرة٦م اًمٕمة٤مذة، طمٞمة٨م : اًمٕمؼمة اعمحْم٦م

 . رّمٌ  ومرقمقن قمؼمة ًممومراد واةامقم٤مت اًمٌنمر٦م طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

وال اًمٕمؼمة اًمتل شمتخذ ؿمٙمؾ اًمثٜم٤مئٞم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمةغم ُمتْمة٤مدرـ : اًمٕمؼمة اعمتٗمرقم٦م

 : -شمٕم٤ممم-مه٤م أؿمٌف سم٤مًمٜمجدرـ ذم ىمقًمف 

 (15أر٦م : قرة اًمٌٚمدؾم) چ  ڻ ڻ   ڻچ 

 : واذا اًمتْم٤مد ٟمجده قمغم ؿمٙمٚملم

                                                 

 . 7/233: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ( 1)

 . 17/452: ٟمٔمؿ اًمدرر( 2)
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ر٘مقم ومٞمةف ضم٤مٟمة٥م اًم٤ٌمـمةؾ داظمةؾ اعمثة٤مل اًمٗمرقمةقين، سمٞمةٜمام  :اًمِمٙمؾ إول

اًمةراسمط  "أل"ر٘مقم ومٞمف ضم٤مٟم٥م احلؼ ظم٤مرج ذًمؽ اعمث٤مل، وشمِمٙمؾ دًٓمة٦م ًمٗمةظ 

 . سملم ُم٤م اق ذم اًمداظمؾ وُم٤م اق ذم      اط٤مرج

داظمةةؾ اعمثةة٤مل  "احلةةؼ واًم٤ٌمـمةةؾ"ور٘مةةقم ومٞمةةف اة٤مٟمٌةة٤من : اًمِمةةٙمؾ اًمثةة٤مين

 . اًمٗمرقمقين، وذًمؽ قمؼم ُمٗمٝمقُمل اًمًٚمػ واعمثؾ
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 صٗام التغابْ الضمٕن٘: املبخح الجاٌ٘
 

مل شمٜمتف اًمّمٚم٦م سملم ومرقمقن وسمٜمل إهائٞمؾ سمٖمرىمف سمؾ شمًتٛمر، واذا 

ؾمتٛمرار ر١مذن سمف ىمقًمف  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ چ: -شمٕم٤ممم-ٓا

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی  ی ی ی جئ حئ 

 (154،153أرت٤من : قرة اإلهاءؾم) چمئ ىئ يئ  جب حب 

 . ُمـ سمٕمد همرىمف، واًمْمٛمػم رٕمقد إمم ومرقمقن: أي( ُمـ سمٕمده)و

ومٚمامذا اًمت٠مررخ سمٖمر  ومرقمقن ًممُمر هبذا اًمًٙمـ؟ ٕن سمٜمةل إهائٞمةؾ ىمةد 

محٚمقا رار٦م ُمـ رار٤مت اًم٤ٌمـمؾ يم٤من جي٥م أن شمًة٘مط هبةذا اًمٖمةر ، ومخٚمٗمةقه قمةغم 

 . ٤م اًمٕمٚمق ذم إرضاذا اًم٤ٌمـمؾ، ومام ال طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اطالوم٦م؟ إهن

 : ًم٘مد ٟم٥ًم اًمٕمٚمق اًمًٚمٌل ًمثالصم٦م أـمراف ذم اًم٘مرين يمٚمف

 : إسمٚمٞمس: اًمٓمرف إول

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى  ى ائ چ

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 (77،75أر٤مت : ؾمقرة ص) چ  ی

وررى اًمزخمنمي أن إسمٚمٞمس ىمد أضمة٤مب وةٛمٜم٤ًم قمةـ اًمًة١مال اًمرسمة٤مين ًمةف، 

 إٟمف ظمػم ُمٜمف: ـ اًمٕم٤مًملم طملم ىم٤ملوم٠مضم٤مب سم٠مٟمف ُم

                                                 

 . 15/338: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين:  اٟمٔمر( 1)

 . 4/157: اًمٙمِم٤مف( 2)
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 : ومرقمقن وىمقُمف: اًمٓمرف اًمث٤مين

 : وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمق ًمٗمرقمقن وطمده

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶    ﮷ ﮸ چ 

ؾمةةةةةةةةةةةقرة ) چ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿          ﯀ ﯁ 

 (4أر٦م: اًم٘مّمص

ڇ ڇ ڇ ڍ      ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ 

: ؾمةةقرة رةةقٟمس) چ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 (83أر٦م 

 :ًم٘مقُمف ويمذًمؽ ذيمر

 ٱ ٻ ٻ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت چ                                    

: ؾمةةةةةةقرة اًمٜمٛمةةةةةةؾ) چ ٻ ٻ پپ پ پ            ڀ       ڀ ڀ ڀ

 (14،13أرت٤من 

ومةةام ىمٞمةةؾ قمٜمةةد احلةةدر٨م قمةةـ اًمٕمةةؼمة اًمت٤مرخيٞمةة٦م ر٘مةة٤مل اٜمةة٤م ذم ِؿمةة٠من اًمٕمةةؼمة 

د، وىمةد ورد ًممومراد واةامقم٤مت، واةدرد اٜمة٤م اةق اىمةؽمان اةذا اًمٕمٚمةق سم٤مًمٗمًة٤م

اذا آىمؽمان ذم ؿم٠من ومرقمقن ذم يرة٦م ؾمةقرة اًم٘مّمةص، وذم ؿمة٠من ىمقُمةف ذم يرة٦م 

 . ؾمقرة اًمٜمٛمؾ

 : سمٜمق إهائٞمؾ: اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م

 : وىمد ورد قمٚمقاؿ سحي٤ًم ذم ؾمقرة اإلهاء

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ چ 

                                               (4أر٦م : ؾمقرة اإلهاء)     چ ژ ڑ ڑ



 إقفاب حمؿد أمحد حسن. د         (قةاؾؾغة احلاؽ)ؿع ػرعون  –عؾقه اؾسالم  –ؼصة ؿوسى 

 
121 

ويراء اعمٗمنرـ ذم شمٗمًػم اذه أر٦م قمغم شمٌة٤مرـ وشمٕمةدد، طمتةك ٟمجةد اسمةـ 

يمثػم حيٛمؾ قمغم إهائٞمٚمٞم٤مت اذا اًم٤ٌمب قم٤مشم٤ًٌم طمتك قمغم اًمٓمؼمي ؿمةٞمخف وؿمةٞمخ 

اعمٗمنرـ، ورٌدو اسمـ يمثةػم يمة٤معمتحٗمظ ذم شمٗمًةػم اةذا اًمٗمًة٤مد، واةذا اًمةتحٗمظ 

  . رٜمٌق قمـ إطم٤ًمس سم٠من ذم أر٦م ُم٤م ٓ رٗمٝمٛمف

ٔمرٟم٤م ذم أر٦م وضمدٟم٤م ومٞمٝم٤م ضوسم٤م ُمـ اًمتقيمٞمد، ومٝمل شمةذيمر اًم٘مْمة٤مء وإذا ٟم

 : ، ىم٤مل اًمٓمؼميچ ڇ ڇ  ڍ ڍچ 

وأصؾ يمؾ ىمْم٤مء أُمر إطمٙم٤مم واًمٗمراغ ُمٜمف، وُمـ ذًمةؽ ىمٞمةؾ ًمٚمحة٤ميمؿ "

 -شمٕمة٤ممم-ويمةذًمؽ ىمقًمةف . . . سملم اًمٜم٤مس اًم٘م٤ميض سمٞمةٜمٝمؿ ًمٗمّمةٚمف سمةلم اطّمةقم

أقمٚمٛمٜمةة٤ماؿ سمةةذًمؽ وأظمؼمٟمةة٤ماؿ : أيچ  ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌچ

  "ٗمرهمٜم٤م إًمٞمٝمؿ ُمٜمفسمف وم

 : وىم٤مل اًمزخمنمي

 "ًمتٗمًةةدن"وجيةةقز أن جيةةري اًم٘مْمةة٤مء اعمٌتةةقت جمةةرى اًم٘مًةةؿ ومٞمٙمةةقن "

 "وأىمًٛمٜم٤م ًمتٗمًدن: ضمقاسم٤ًم ًمف، يم٠مٟمف ىم٤مل

إول سمالم اًمتقيمٞمد، واًمث٤مين سمٜمقٟمةف : ومٙمٞمػ سم٘مًؿ حيٛمؾ ضمقاسمف شمقيمٞمدرـ

ًا، ورة٠ميت اًمث٘مٞمٚم٦م، ٟمحـ إذن أُم٤مم شمقيمٞمد رٕم٘مة٥م ىمًةاًم رِمةٙمؾ اةق أظمةر شمقيمٞمةد

اذا اًمتقيمٞمد ٕن  إُمر خيص سمٜمل إهائٞمؾ شمٚمؽ إُم٦م اًمتةل ؾمة٤مءت قم٘مٞمةدهت٤م، 

ومٚمذًمؽ ضم٤مء اذا اًمتقيمٞمةد اعمْمة٤مقمػ، ذًمةؽ أٟمةف ىمْمة٤مء سمةام مل ر٘مةع سمٕمةد، ومٛمتةك 

                                                 

 . وُم٤م سمٕمدا٤م 5/47: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ:  اٟمٔمر( 1)

 . 2/466: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 2)

 . 2/649: اًمٙمِم٤مف( 3)
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 . ؾمٞم٘مع ويمٞمػ؟ اذا ُم٤م ؾمت٠ميت حم٤موًم٦م اإلضم٤مسم٦م قمٜمف ٓطم٘م٤ًم سمحقل اهلل

قن وىمقُمف وسمٜمل إن اٜم٤مك ومرىم٤ًم ُم١ميمدًا سملم قمٚمق إسمٚمٞمس وقمٚمق يمٍؾ ُمـ ومرقم

إهائٞمؾ، ومٕمٚمق إسمٚمٞمس ًمٞمس قمٚمقًا سمنمر٤ًم، ويمذًمؽ وم٤مًمًٚمقك اًمِمةٞمٓم٤مين خيتٚمةػ 

قمةةـ اًمًةةٚمقك اًمٌنمةةي ًمةةدى يمةةؾ ُمةةـ ومرقمةةقن وسمٜمةةل إهائٞمةةؾ، إٓ أن اىمةةؽمان 

إـمراف اًمثالصم٦م ٓ رِمٙمؾ ومخرًا ٕي ُمٜمٝمة٤م وم٘مةد اىمةؽمن ذ إمم ذ وسم٤مـمةؾ إمم 

ًمدًٓمٞم٦م اذا اًمةرسمط؟ اةذا وًمٙمـ ومٞمؿ اذا آىمؽمان؟ وُم٤م ال اًمدواقمل ا. سم٤مـمؾ

 . ُم٤م ؾمٞم٠ميت شمٌٞمٞمٜمف سمحقل اهلل

 : اًمٚمٗمٞمػ ووقمد أظمرة

ًمٞمس اًمٗم٤ًمد ذم إرض سمخ٤ممت٦م اعمٓم٤مف ذم ؿم٠من سمٜمل إهائٞمؾ يمام مل رٙمةـ 

 : ظم٤ممت٦م اعمٓم٤مف ذم ِؿم٠من ومرقمقن

ېئ ىئ ىئ ىئ   ی  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  چ 

 (154أر٦م : ؾمقرة اإلهاء)  چجبحب 

اةٛمةةع : ٤ًم ُمةةـ اٝمٜمةة٤م واٝمٜمةة٤م، واًمٚمٗمٞمةةػضمئٜمةة٤م سمٙمةةؿ ًمٗمٞمٗمةة": ىمةة٤مل اًمةةرازي

  "اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أظمالط ؿمتك

. . . واًمٚمٗمٞمػ ُم٤م اضمتٛمع ُمـ اًمٜمة٤مس ُمةـ ىم٤ٌمئةؾ ؿمةتك": وىم٤مل اةقاري

  "جمتٛمٕملم خمتٚمٓملم: أي "ضمئٜم٤م سمٙمؿ ًمٗمٞمٗم٤مً "-شمٕم٤ممم-وىمقًمف 

ومجٝمقر اعمٗمنرـ ُمـ اًم٘مدُم٤مء واعمحدصملم قمةغم أن اةذا اعمجةق سمة٤مًمٚمٗمٞمػ 

وذم اةذا اًمةرأي ٟمٔمةر، وم٤مٔرةة٦م شمةرسمط اةذا اةٛمةع سمققمةةد إٟمةام اةق رةقم اًم٘مٞم٤مُمةة٦م، 

                                                 

 . 21/416: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( 1)

 (.ًمٗمػ)، ُم٤مدة (شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م)اًمّمح٤مح ( 2)
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ : -شمٕمة٤ممم-أظمرة اًمذي ٟمجده أرْمة٤ًم ذم ىمقًمةف 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 (7أر٦م : ؾمقرة اإلهاء)  چې ې 

واذا رسمط واو  سملم وقمد أظمرة ودظمقل اعمًجد مم٤م ر١ميمةد وىمةققمٝمام 

اًمِمةٕمراوي اًمةذي رةرى  ُمٕم٤ًم وٛمـ أطمداث اًمدٟمٞم٤م، ومال رًٕمٜم٤م اٜمة٤م إٓ أن ٟم١مرةد

 : أن اإلوم٤ًمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ال ُم٤م حيدث أن ُمـ دوًم٦م إهائٞمؾ طمٞم٨م ر٘مقل

اٙمذا دون شم٘مٞمٞمد سمٛمٙمة٤من ُمٕمةلم  "اؾمٙمٜمقا إرض" -شمٕم٤ممم-ضم٤مء ىمقًمف "

ًمٞمٜمًةةجؿ ُمةةع يرةة٤مت اًم٘مةةرين اًمتةةل طمٙمٛمةة٧م قمٚمةةٞمٝمؿ سمةة٤مًمتٗمر  ذم مجٞمةةع أٟمحةة٤مء 

ٕمٜمة٤ماؿ ذم وىمٓم" -شمٕمة٤ممم-إرض ومال رٙمقن اؿ وـمـ جيتٛمٕمقن ومٞمةف يمةام ىمة٤مل 

، "ومةة٢مذا ضمة٤مء وقمةد أظمةةرة ضمئٜمة٤م سمٙمةؿ ًمٗمٞمٗمةة٤مً "-شمٕمة٤ممم-، وىمقًمةف "إرض أممة٤مً 

  "واعمراد سمققمد أظمرة اإلوم٤ًمد اًمث٤مين ًمٌٜمل إهائٞمؾ

 : ورّمد  ُم٤م ذا٥م إًمٞمف اًمِمٕمراوي ؾمٞم٤م  أر٤مت

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   يئ    جب حب   

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ       ڀ 

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  

ٔر٤مت : ؾمقرة اإلهاء) چچ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ا

157،154) 

                                                 

 . 14/8788: شمٗمًػم اًمِمٕمراوي( 1)
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 : وًمٜم٘مػ قمٜمد ٟم٘مٓمتلم

 : ورود ذيمر إٟمزال اًم٘مرين وشمٜمزرٚمف ذم يرتلم ُمتت٤مًمٞمتلم: اًمٜم٘مٓم٦م إومم

 چٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ        

 چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ       

اإلٟمةةزال، ": وم٤مًمالومةة٧م ًمٚمٜمٔمةةر أن ٟمةةزول اًم٘مةةرين ىمةةد ورد ذم صةةقرشملم

أُم٤م اإلٟمزال وم٘مد ارشمةٌط سمة٤محلؼ، وأُمة٤م اًمتٜمزرةؾ وم٘مةد ارشمةٌط سمة٤مًمٗمر  . "واًمتٜمزرؾ

 : واعمٙم٨م، ىم٤مل اًمراهم٥م

ين واعمالئٙمة٦م أن اًمتٜمزرةؾ واًمٗمر  سملم اإلٟمزال واًمتٜمزرؾ ذم وصػ اًم٘مةر"

  خيتص سم٤معمقوع اًمذي رِمػم إًمٞمف إٟمزاًمف ُمٗمرىم٤ًم واإلٟمزال قم٤مم

واذا اًمةذيمر اعمتةزاُمـ ًمٚمٜمةزول واإلٟمةزال ُمٕمة٤ًم ذم يرتةلم ُمتتة٤مًمٞمتلم ٓومة٧م 

ًمٚمٜمٔمر، وم٤معم٘مّمقد إذن اإلؿم٤مرة إمم اًمٜمزول اًمٕمة٤مم وإمم اًمتٜمزرةؾ اعمٗمةر  سمحًة٥م 

 : احلقادث، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ُم٤ٌمًمٖمةة٦م وشم٠ميمٞمةةد سم٤معمّمةةدر ًمٚمٛمٕمٜمةةك  "وٟمزًمٜمةة٤مه شمٜمةةزرالً ": -شمٕمةة٤ممم-ىمقًمةةف "

  "أٟمزًمٜم٤مه ٟمجاًم سمٕمد ٟمجؿ: اعمت٘مدم أي

وإذا شم٠مُمٚمةة٧م ذم أرتةةلم وضمةةدت أن اًمٜمةةزول ىمةةد ذيمةةر ُمةةرشملم واإلٟمةةزال 

أرْم٤ًم ىمد ذيمر ُمةرشملم، وىمةد ومنة اًمٓمةؼمي ومةر  اًم٘مةرين سم٠مٟمةف شمٜمزرٚمةف ؿمةٞمئ٤ًم سمٕمةد 

  .ؿمق

                                                 

 (. ٟمزل)ُم٤مدة : اعمٗمردات( 1)

 . 15/345: ة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرينا( 2)

 . 15/118: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 3)
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 : ومر  اًم٘مرين: اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ىمٞمةةؾ ُمٕمٜمةة٤مه أٟمزًمٜمةة٤مه ٟمجقُمةة٤ًممل رٜمةةزل ُمةةرة : وىمريٟمةة٤ًم ومرىمٜمةة٤مه": اًمٌٖمةةقي ىمةة٤مل

   "واطمدة

   "يمٚمٛم٦م شمدل قمغم شمقىمػ واٟمتٔم٤مر"إهن٤م  "ُمٙم٨م"وىم٤مل اسمـ وم٤مرس قمـ 

ُمةةـ ؾمةةقرة اإلهاء أن دًٓمةة٦م اًمٗمةةر   "156"ومةةٞمٚمحظ ذم أرةة٦م رىمةةؿ 

ا واعمٙم٨م واًمتٜمزرؾ شمتِم٤مسمف، وشمدور يمٚمٝم٤م طمقل شمٓم٤مول ذم اًمزُمـ، وم٠مي زُمـ اةذ

 : اًمذي ررشمٌط سمحٙمؿ اًمٜمزول؟ ىم٤مل اًمزريمٌم

ٟمزًمة٧م ": وىمد قمرف ُمـ قم٤مدة اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم أن أطمةداؿ إذا ىمة٤مل"

اذه أر٦م ذم يمذا وم٢مٟمف رررد أن اذه أر٦م شمتْمٛمـ اذا احلٙمةؿ، ٓ أن اةذا يمة٤من 

  "اًم٥ًٌم ذم ٟمزوا٤م

 : وىم٤مل اًمٌٖمقي

طمةؾ هبةذا  وأٟمة٧م"جيقز أن رٙمقن اًمٜمزول ؾم٤مسم٘م٤ًم قمةغم احلٙمةؿ يمةام ىمة٤مل "

ويمةذًمؽ ٟمةزل سمٛمٙمة٦م . . . وم٤مًمًةقرة ُمٙمٞمة٦م وفمٝمةر أصمةر احلةؾ رةقم اًمٗمةت  "اًمٌٚمد

ىمة٤مل قمٛمةر سمةـ ( 45أرة٦م : ؾمقرة اًم٘مٛمةر) چ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ

صةغم -اطٓم٤مب يمٜم٧م ٓ أدري أي مجع ؾمٞمٝمزم ومٚمام يم٤من رقم سمدر رأرة٧م اًمٜمٌةل 

 "ؾمٞمٝمزم اةٛمع ورقًمقن اًمدسمر"رث٥م ذم اًمدرع ور٘مقل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                 

 . 5/135: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ( 1)

 (.ُمٙم٨م)ُم٤مدة : ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م( 2)

 . 1/32: اًمؼما٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين( 3)

يمتة٤مب : وىمد أورد اًمٌخ٤مري ضمزءًا ُمـ اةذا احلةدر٨م ذم صةحٞمحف. 8/452: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ( 4)

= 
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اإلقمجة٤مز اًمتة٤مرخيل اًمةذي رةدظمؾ وةٛمٜمف اإلظمٌة٤مر هبةذا اًمٚمٗمٞمةػ اعمجٛمةقع إٟمف 

 . اعمٚمٕمقن

ًم٘مد يم٤من ومرقمقن ُمثاًل ذم اًمٕمٚمق شمِمٌف سمف سمٜمق إهائٞمؾ، ًمذًمؽ ضم٤مء اًمت٠مررخ 

. سمٖمرىمف عمخ٤مـمٌة٦م سمٜمةل إهاءرةؾ سمة٠من رًةٙمٜمقا إرض، ومٝمةؿ ظمٚمٗمة٤مإه ذم اًمٕمٚمةق

ل إن شمٚمةؽ أرة٦م ىمةد وأىمقال أوًمئؽ اًمٜمٗمر ُمـ إئٛم٦م إقمالم شمًّقغ ًمٜم٤م أن ٟم٘مق

اؿمتٛمٚم٧م قمغم طمٙمؿ مل رتح٘مؼ إٓ ذم اذا اًمٕمٍم، ومٚمةذًمؽ اؿمةتٛمٚم٧م قمةغم ذيمةر 

إلٟمزال اًم٘مرين وٟمزوًمف ذم إؿم٤مرة إمم ؾمامور٦م اًم٘مرين ُمـ ضمٝم٦م وؾمةامور٦م أطمٙم٤مُمةف 

ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ويم٠من اذا اًمٜمزول واإلٟمزال ٟمةزول وإٟمةزال ًمٚم٘مةرين صمةؿ عمة٤م ذم 

، ويمةذًمؽ وم٘مةد "سمة٤محلؼ" -وشمٕمة٤مممشمٌة٤مرك -اًم٘مرين ُمـ أطمٙم٤مم، وم٘مد أٟمزًمف رسمةف 

صمؿ شم٠ميت أر٦م اًمت٤مًمٞمة٦م ُمِمةتٛمٚم٦م قمةغم صمةالث دٓٓت ُمتِمة٤مهب٦م . "سم٤محلؼ"ٟمزل اق 

شمِمػم إمم شمٓم٤مول زُم٤مين ذم شمٜمزل احلٙمؿ اًمذي  "اًمٗمر ، واعمٙم٨م، واًمتٜمزرؾ"ال 

شمْمةةٛمٜمف اًم٘مةةرين سمتح٘مةةؼ وقمةةد أظمةةرة، وشمٕم٘مةة٥م أرتةةلم صةةقرة سمٞم٤مٟمٞمةة٦م ٕاةةؾ 

 : قمٜمد شمالوة اًم٘مرين قمٚمٞمٝمؿاًمٙمت٤مب ذم طم٤مًم٦م ظمروراؿ ؾم٤مضمدرـ 

 چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ    ڃ  ڃچ 

 (157أر٦م : ؾمقرة اإلهاء)

وًمًٜم٤م ٟم٤ٌمًمغ ًمق رسمٓمٜم٤م سملم اةذه اًمّمةقرة اًمٌٞم٤مٟمٞمة٦م وسمةلم دظمةقل اعمًةٚمٛملم 

اعمًجد إىمَم، ذًمؽ أن اٜم٤مك قمدة ىمرائـ شمقطمل هبةذا آرشمٌة٤مط ٟمقضمزاة٤م ذم 

 : ُم٤م ركم

سملم أرة٤مت، واةق ُمٌةدأ ُمٕمةلم قمةغم ومٝمةؿ ُمٌدأ اًمتٜم٤مؾم٥م : اًم٘مررٜم٦م إومم

                                                 

 .3/351، "ورقًمقن اًمدسمر ؾمٞمٝمزم اةٛمع"اًمتٗمًػم، سم٤مب  =
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، وٓ جمةة٤مل "ٟمٔمةةؿ اًمةةدرر"اًم٘مةةرين، وىمةةد دار طمقًمةةف شمٗمًةةػم اإلُمةة٤مم اًمٌ٘مةة٤مقمل 

، ًمٙمٜمٜمةل أؿمةػم إمم أن ؾمةٞم٤م  أرة٤مت رٌةدأ ًمإلوم٤مو٦م ذم اذا آؾمتٕمامل اٝمٜمة٤م

وومرقمةةقن، صمةةؿ رٕم٘مٌةة٦م شمةة٠مررخ  -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-سمةةذيمر طمةةدر٨م دار سمةةلم ُمقؾمةةك 

سم٠من رًٙمٜمقا إرض، صمؿ ذيمر ًمٕمةدة ضمقاٟمة٥م هبالك ومرقمقن ُٕمر سمٜمل إهائٞمؾ 

شمرشمٌط سمٓمٌٞمٕم٦م ٟمزول اًم٘مرين رٛمٙمـ إمج٤ما٤م ذم أٟمف ىمد أٟمزل سم٤محلؼ ُمةٜمجاًم سمحًة٥م 

إطمداث، صمؿ شم٠ميت سمٕمد ذًمؽ شمٚمؽ اًمّمقرة اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م اًمتةل شمّمةػ أاةؾ اًمٙمتة٤مب 

سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م اًمٗمقرر٦م ًمت٠مصمػم اًم٘مةرين، وشمٚمةؽ آرشم٤ٌمـمة٤مت إٟمةام أشمة٧م ُمةـ ظمةالل 

رتٞم  ًمٜم٤م اًم٘مةقل سم٤مًمٕمالىمة٦م سمةلم ُت٘مةؼ اًمققمةد اإلاةل وسمةلم  ُمٌدأ اًمتٜم٤مؾم٥م اًمذي

 . إذقم٤من ـم٤مئٗم٦م ُمـ أاؾ اًمٙمت٤مب ًمّمدىمٞم٦م ذًمؽ اًمققمد

أن اًمرسمط سملم شمالوة اًم٘مرين وسملم أاؾ اًمٙمتة٤مب رة٠ميت قمةؼم : اًم٘مررٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اًمتل ررى يمثةػم ُمةـ اًمٜمحة٤مة أهنة٤م شمةدل قمةغم اعمًةت٘مٌؾ، وىمة٤مل اسمةـ اِمة٤مم  "إذا"

 : قمٜمٝم٤م

ورٙمةقن . . . فمروم٤ًم ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ُمْمٛمٜم٦م ُمٕمٜمك اًمنمطوم٤مًمٖم٤مًم٥م أن شمٙمقن "

  "اًمٗمٕمؾ سمٕمدا٤م ُم٤موٞم٤ًم يمثػمًا وُمْم٤مرقم٤ًم دون ذًمؽ

ومٕمةةاًل ُمْمةة٤مرقم٤ًم ٟمةة٤مدر ضمةةدًا ذم اًم٘مةةرين قمةةغم  "إذا"واةةذه طم٘مٞم٘مةة٦م ومةة٢مرالء 

واًمٗمٕمةةؾ اعمْمةة٤مرع رٗمٞمةةد وىمةةقع . قمٙمةةس إرالئٝمةة٤م ومٕمةةال ُم٤موةةٞم٤ًم ومٝمةةق يمثةةػم ضمةةداً 

ومة٢من مجٞمةع  "إذا"ر إمم ُمًةت٘مٌٚمٞم٦م احلدث ذم احل٤مل أو آؾمةت٘م٤ٌمل، وًمٙمةـ سمة٤مًمٜمٔم

إومٕم٤مل اعمْم٤مرقم٦م اعمرشمٌٓمة٦م سم٠ماةؾ اًمٙمتة٤مب شمةدل قمةغم اعمًةت٘مٌؾ، ورٚمحةظ اٜمة٤م 

                                                 

 . 6/1836: اإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل:  اٟمٔمر( 1)

 . 1/127: ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م( 2)
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 : "إذا"شمٕمدد إومٕم٤مل اعمْم٤مرقم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ل

 (خيرون، ر٘مقًمقن، خيرون، رٌٙمقن، رزرداؿ)

، واةذا آرشمٌة٤مط "إذا"قمةؼم  "رةتغم"ويمؾ اذه إومٕمة٤مل شمةرشمٌط سم٤مًمٗمٕمةؾ 

ومٕمةة٤مل وسم٠مهنةة٤م شمةةدظمؾ ذم ٟمٓمةة٤م  شم٘مةةدم اًمٜمةةزول قمةةغم ُمةة١مذن سمٛمًةةت٘مٌٚمٞم٦م شمٚمةةؽ إ

 . احلٙمؿ، واذا ُم٤م رٕمْمده ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ذيمره ُمـ ؿم٠من ٟمزول اًم٘مرين

شمٚمتف مجٚمة٦م  "ر٘مقًمقن"أطمد شمٚمؽ إومٕم٤مل اعمْم٤مرقم٦م اًمٗمٕمؾ : اًم٘مررٜم٦م اًمث٤مًمث٦م

چ چ چ چ ڇ    چ : حمٙمٞمةة٦م سمةة٤مًم٘مقل وردت قمةةغم ًمًةة٤من اعمتٚمةةق قمٚمةةٞمٝمؿ

 : -شمٕم٤ممم-٤م إمم ىمقًمف ، وذيمر اًمققمد اعمٗمٕمقل رٕمٞمدٟمچ ڇ ڇ ڇ ڍ

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

 (5ؾمقرة اإلهاء أر٦م ) چڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

 : واذا اًمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل

 چ ڱ ں ں ڻچ 

 چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍچ 

رقطمل سمتِم٤مسمف دٓزم، طمٞم٨م مل ررد ذيمةر ُمٗمٕمقًمٞمة٦م ذًمةؽ اًمققمةد ُمةع وقمةد 

وقمةد أظمةرة اعمةرشمٌط سمة٤مًمٚمٗمٞمػ، سمةؾ أظمرة اعمرشمٌط سم٢مؾم٤مءة اًمقضمقه، وٓ ُمةع 

ر٠ميت اٜم٤م ذم صقرة ؿمٝم٤مدة ُمـ ا١مٓء اًم٤ًمضمدرـ طملم ردريمقن أن اةذا اًم٘مةرين 

وًمًةٜم٤م ٟمةزقمؿ اٝمٜمة٤م أن اةذه أرة٤مت شمٜمحٍمة ذم . ىمد أٟمزل سم٤محلؼ وٟمةزل سمة٤محلؼ

أاةةؾ اًمٙمتةة٤مب اًمةةذرـ ؾمٞمِمةةٝمدون اًمٕمٚمةةق اًمثةة٤مين ًمٌٜمةةل إهائٞمةةؾ اًمةةذي ؾمةةٞمٕم٘مٌف 

ٟم٘مقل وم٘مط إن اٜم٤مك ارشم٤ٌمـم٤ًم سمةلم اة١مٓء  اًمدظمقل اًمث٤مين ًمٚمٛمًجد إىميص، سمؾ

اًمِمٝمقد اًم٤ًمضمدرـ واذا اًمدظمقل، ومام رزال اإلؾمةالم ُمٜمةذ اًمٌٕمثة٦م ىمٌٚمة٦ًم ٕاةؾ 
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إن ُمةـ وةٛمـ اة١مٓء : اًمٙمت٤مب ردظمٚمف اعمئة٤مت وأٓف ُمةٜمٝمؿ، وٟم٘مةقل اٝمٜمة٤م

اعم١مُمٜملم سمّمد  وقمد اهلل ُمـ ؾمٞمٙمقٟمقن ؿمٝمقدًا قمغم اًمدظمقل اًمثة٤مين ًمٚمٛمًةجد 

 . إىمَم

 : اًمٕم٤مىمٌت٤من

درج اًمٕمٚمق اًمًةٚمٌل ذم اًم٘مةرين، ومٞمٌةدأ سمٕمٚمةق إسمٚمةٞمس صمةؿ رٛمةر سمٜمة٤م سمٕمٚمةق رت

واٜمة٤م رٜمتٝمةل ؿمة٠من . ومرقمقن ُمريمز اًمْمالل اًمٌنمي، ًمٞمختؿ سمٕمٚمق سمٜمل إهائٞمةؾ

 : اًمٕمٚمق اًمًٚمٌل سمٕمٚمق إجي٤ميب

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ 

 (7أر٦م : ؾمقرة اإلهاء)   چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

٢ممم ُم٤مذا رِمةػم آؾمةؿ اعمقصةقل وم. واذا رٕمٜمل اًم٘مْم٤مء قمغم قمٚمق سمٜمل إهائٞمؾ

 : ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم اذه أر٦مچ  ې ېچ  -شمٕم٤ممم-ذم ىمقًمف  "ُم٤م"

 "وًمٞمدُمروا ُم٤م همٚمٌقا قمٚمٞمف ُمـ سمالديمؿ"

وسمالداةؿ اةةل اعمقوةع اًمةةذي ضمةةق هبةؿ إًمٞمةةف ًمٗمٞمٗمةة٤ًم اًمةذي اةةق سمحًةة٥م 

وٟمٚمٛمةس اٜمة٤م ومرىمة٤ًم سمةلم قمٚمةق ومرقمةقن . "إهائٞمةؾ"ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٍمة احلةدر٨م 

ئٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م واةذا اًمٕمٚمةق اًمةذي ؾمةٞمدُمر دوًمة٦م سمٜمةل إهائٞمةؾ، وقمٚمق سمٜمل إها

ومٕمٚمقمه٤م قمٚمةق ؾمةٚمٌل واةذا قمٚمةق إجية٤ميب ٟمةت٩م قمٜمةف هن٤مرة٦م اًمٕمٚمةق اإلهائةٞمكم سمةؾ 

وهن٤مر٦م اًمٕمٛمران احلْم٤مري ًمدوًم٦م سمٜمل إهائٞمؾ، شمٚمؽ اًمٜمٝم٤مرة٦م اًمتةل رِمةػم إًمٞمٝمة٤م 

قمٜمةف اًمتتٌػم، ًمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م شمِم٤مسمف  سملم قم٤مىم٦ٌم أُمراؿ وقم٤مىم٦ٌم أُمر ومرقمةقن اًمةذي ىمة٤مل 

                                                 

 . 14/554: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)
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ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ : -شمٕمةةةةةةةةةةةةةةةةة٤ممم-

 (137أر٦م : ؾمقرة إقمراف)  چۈئ 

وم٤مًمتدُمػم اق اًمتتٌػم، وم٤مًمٚمٗمٔمة٤من ُمؽمادومة٤من، وٕهنةام رِمةػمان إمم هنة٤مرتلم،  

وم٤مًمؽمادف ردل قمغم شمِم٤مسمف اًمٜمٝم٤مرتلم، واذا شمِمة٤مسمف ذم اعمّمةػمرـ اًمةدٟمٞمقرلم، أُمة٤م 

ُمةةـ  "83"أرة٦م ذم  -شمٕمة٤ممم-شمِمة٤مسمف اعمّمةػمرـ إظمةةرورلم ومٞمةدل قمٚمٞمةف ىمقًمةةف 

 : ؾمقرة اًم٘مّمص

ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ چ    

 (83أر٦م : ؾمقرة اًم٘مّمص) چ   ۈئ ۈئ ېئ

وشمةة٠ميت قمةةدة إؿمةة٤مرات ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ًمتةةدل قمةةغم أن ومرقمةةقن وسمٜمةةل 

 : إهائٞمؾ أصح٤مب قمٚمق ووم٤ًمد، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ركم

 : ذم ؾمقرة رقٟمس -شمٕم٤ممم-اإلؿم٤مرة إومم ختص ومرقمقن وال ىمقًمف 

: ؾمقرة رقٟمس) چ  ک ک گ گ گ گ ڳ ک کچ 

 (83أر٦م 

واةق  "83"وإٟمام ٟمةذيمرا٤م وةٛمـ شمٚمةؽ اإلؿمة٤مرات ٕهنة٤م ُتٛمةؾ اًمةرىمؿ 

ٟمٗمس رىمؿ ير٦م ؾمقرة اًم٘مّمةص، واةذا ُمةـ قمج٤مئة٥م أرىمة٤مم أرة٤مت ذم اًم٘مةرين 

 . اًمٙمررؿ

ذم أرة٦م  -شمٕمة٤ممم-وختةص ومرقمةقن أرْمة٤ًم، واةل ىمقًمةف : اإلؿم٤مرة اًمث٤مٟمٞم٦م

 : ُمـ ؾمقرة اًم٘مّمص "4"رىمؿ 

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶    ﮷ ﮸  ے ےچ 

ؾمةةةةةةةةةةةةقرة ) چ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿          ﯀ ﯁ 
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 (4أر٦م: اًم٘مّمص

ذم أر٦م رىمؿ  -شمٕم٤ممم-وختص سمٜمل إهائٞمؾ، وال ىمقًمف : اإلؿم٤مرة اًمث٤مًمث٦م

 : أرْم٤ًم ُمـ ؾمقرة اإلهاء "4"

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ چ 

 (4أر٦م : ؾمقرة اإلهاء)  چ ژ ڑ ڑ

أرةة٤مت ذم اةةذه اًم٘مّمةة٦م، وشمٚمةةؽ قمجٞمٌةة٦م أظمةةرى ُمةةـ قمج٤مئةة٥م أرىمةة٤مم 

وم٤مٔرت٤من اًمٚمتة٤من شمتحةدصم٤من قمةـ اًمٕمٚمةقرـ ذم ؾمةقرشملم خمتٚمٗمتةلم ُتٛمةالن اًمةرىمؿ 

واةذا اًمتٓمةة٤مسمؼ سمةلم رىمٛمةةل أرتةلم ُمٕمْمةةد سمآرة٦م أظمةةرى ختةص ومرقمةةقن . "4"

 : ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ -شمٕم٤ممم-وىمقُمف، ىم٤مل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ            ڀ       ڀ چ 

 (14أر٦م : ؾمقرة اًمٜمٛمؾ) چ ڀ

ر٦م حمّروة٦م قمةغم اًمٜمٔمةر ذم قم٤مىمٌة٦م اًمٗمًة٤مد اًمٗمرقمةقين اًمةذي ورد ذم ومٝمذه ي

اًمتٌٕمٞمْمةٞم٦م، اًمةقاردة ذم ؾمةقرة  "ُمةـ"صقرة شم١ميمد اٟمتامءه إمم ومًة٤مد أيمةؼم قمةؼم 

وىمةد             چ﮾ ﮿          ﯀ ﯁چ : اًم٘مّمص قمٜمد احلدر٨م قمـ وم٤ًمد ومرقمةقن

أؾمةةٚمٗمٜم٤م ُمةةـ ىمٌةةُؾ احلةةدر٨َم قمةةـ شم٠ميمٞمةةد ومًةة٤مد سمٜمةةل إهائٞمةةؾ ذم صةةقرة اًم٘مًةةؿ 

ڎ ڎ ڈ  چ : اعمّمحقب سم٤مًمتقيمٞمدرـ اعمًٌقىملم سمةذيمر اًم٘مْمة٤مء اإلاةل

وير٦م ؾمقرة اًمٜمٛمؾ داومٕم٦م ٟمحق اًمتٗمٙمةر ذم قم٤مىمٌة٦م ُمٓمٚمةؼ اًمٗمًة٤مد اًمةذي  چ ڈ

إوة٤موم٦م إمم ُمًةقهم٤مت –رْمؿ داظمٚمف ومرقمقن وسمٜمل إهائٞمؾ ُمٕمة٤ًم ممة٤م ر١ميمةد ًمٜمة٤م 

٦م أن قم٤مىم٦ٌم اًمدوًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ؾمتِمةٌف قم٤مىمٌة -اًمتِمٌٞمف اًم٤ًمًمػ احلدر٨م قمٜمٝم٤م

ًمٞمس اذا ومح٥ًم، سمةؾ شمتةٞم  ًمٜمة٤م اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م إدراك شمِمة٤مسمف ُمةـ . يل ومرقمقن
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أُمة٤م : ٟمقع يظمر ذم قم٤مىم٦ٌم أؾمالف سمٜمل إهائٞمؾ ذم اًمٕمٚمق ُمـ إسمٚمٞمس ويل ومرقمةقن

ٹ ٹ ٹ چ :  إسمٚمٞمس وم٘مد أظمرج ُمـ اةٜم٦م، وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

ُمةـ  34أرة٦م )وال ير٦م شمٙمررت ذم ُمقوةٕملم ذم شمٓمة٤مسمؼ شمة٤مم .چٹ ڤ 

ويم٠مهنةة٤م شمِمةةػم إمم إظمةةةراضملم (. ُمةةـ ؾمةةقرة ص 77احلجةةر، وأرةة٦م ؾمةةقرة

 . ؾمٞمِمٌٝم٤من اذا اإلظمراج

وأُم٤م يل ومرقمقن وم٘مةد أظمرضمةقا ُمةـ ضمٜمة٤مهتؿ وقمٞمةقهنؿ، وىمةد ؾمةٌؼ ذيمةر 

    چ جئ حئ مئ ىئ چ : ذًمةةؽ قمٜمةةد احلةةدر٨م قمةةـ ؾمةةٞم٤م  آؾمةةتدراج

وشمِمةة٤مسمف ُمةةآزم اًمُٕمُٚمةةَقرـ اًمًةة٤مسم٘ملم ر١ميمةةد ًمٜمةة٤م أن    (57أرةة٦م : ؾمةةقرة اًمِمةةٕمراء)

٦ٌم اعمٗمًةدرـ ُمةـ سمٜمةل إهائٞمةؾ ؾمةتٙمقن إظمراضمة٤ًم ُمةـ إرض اًمتةل قمٚمةقا قم٤مىم

 (. ومٚمًٓملم: )وأومًدوا ومٞمٝم٤م

إن شمٚمؽ اإلؿم٤مرات اًمثالث شمٜمٌق قمـ ٟمٛمط دٓزم ىمريين دىمٞمؼ اًمٜمًؼ أشم٤مح 

ومل رٌةؼ . ًمٜم٤م اًمتٕمرف قمغم اًمتِم٤مسمف سملم اًمٕم٤مىمٌتلم اًمدٟمٞمقر٦م وإظمرور٦م ًمٚمِمةٌٞمٝملم

٤مسمف واةق هن٤مرة٦م قمٚمةق سمٜمةل إهائٞمةؾ، ؾمقى اٟمتٔم٤مر وىمقع يظمر أؿمٙم٤مل ذًمؽ اًمتِم

إن هن٤مرة٦م اةذا اًمٕمٚمةق : ومتِم٤مسمف اًمٜمٝم٤مرتلم ُمؽموك ًممطمداث، ًمٙمـ يمؾ ؿمق ر٘مةقل

 . ؾمتِمٌف هن٤مر٦م ذاك
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 اخلامتٛ

 :ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م

ٟم٦ًٌم ًمتٕمدد حم٤مور اًمٌح٨م وم٢من ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ اًمٜمتة٤مئ٩م ؾمٞمٜم٘مًةؿ إمم 

 :ىمًٛملم

 :          اًمٕمٚمق وأوداده: اًم٘مًؿ إول

قمٚمةةق ومرقمةةقن أول اًمٕمٜمةة٤مس اًمدًٓمٞمةة٦م اعمِمةة٤مر إًمٞمٝمةة٤م ذم ىمّمةةتف ُمةةع ًم٘مةةد يمةة٤من /أ

، وىمد شمٌع ذًمؽ ذيمر عمجٛمققم٦م ُمـ أوداد اًمٕمٚمق ُمثٚم٧م -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك 

. جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل وىمٕمة٧م سمٗمرقمةقن قمةؼم ؾمةٞم٤مىم٤مت اًم٘مّمة٦م اعمختٚمٗمة٦م

 : وُمـ شمٚمؽ إوداد

ڃ  ڃ  ڃ  چ : -قمٚمٞمةةف اًمًةةالم-اًمت٘مةة٤مط يل ومرقمةةقن عمقؾمةةك  /1

، وآًمت٘مةة٤مط (8أرةة٦م : ؾمةةقرة اًم٘مّمةةص)  چچ  چ  چ   چ

 . دال شم٘مقم سمٞمٜمف وسملم وسملم اًمٕمٚمق قمالىم٦م ُمتقشمرة سم٥ًٌم اًمتْم٤مد اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام

ڈ ڈ چ: ؾمةةةجقد اًمًةةةحرة اًمةةةذي ضمةةة٤مء اًمتٕمٌةةةػم قمٜمةةةف سم٤مإلًم٘مةةة٤مء /2

وىمد يمة٤من اةذا اًمًةجقد اٟمٙمًة٤مرًا ، (46أر٦م : ؾمقرة اًمِمٕمراء)چ ژ

 . ٤مد اًمدٓزم سملم اعمدًمقًملمًمٚمٕمٚمق سم٤مقمت٤ٌمر اًمتقشمر اًمٜم٤مؿمق قمـ اًمتْم

همر  ومرقمقن اًمذي ُمثؾ يظمر أوداد اًمٕمٚمق يمام ُمثةؾ ظم٤ممتة٦م ًمٚمت٠مًمةف واًمٕمٚمةق  /3 

قل إمم اًمٓمررةؼ حاًمٗمرقمقٟمٞملم، وىمد همر  ومرقمقن سمٕمد أن سمٚمغ ىم٤مع اًمٌحراعمت

ؾمةقرة ) چ   پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ اًمٞمٌس 

 إذا أوةةٞمٗم٤م إمم قمٜمٍمةة چ ڀ ڀ چ وم٤مةةة٤مر واعمجةةرور( 77أرةة٦م : ـمةةف

إمم أن ومرقمقن ىمد همةر  واةق دون ُمًةتقى ؾمةٓم   اًمٞمٌس أؿم٤مروا مجٞمٕمٝمؿ
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 . اًمٌحر، وىمد ُمثٚم٧م شمٚمؽ اًمدوٟمٞم٦م رُمزر٦م ُمْم٤مدة ًمدًٓم٦م اًمٕمٚمق

اًمٕم٘مة٤مب اإلاةل ًمٗمرقمةقن قمةغم اةذا اًمٕمٚمةق  ،اٙمذا شمؼمز ًمٜمة٤م اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م/ب

سم٠موةةداده اًمدًٓمٞمةة٦م ذم جمٛمققمةة٦م ُمةةـ اًمرُمزرةة٤مت ختٗمةةل وراءاةة٤م جمٛمققمةة٦م ُمةةـ 

شمٌٜم٤ما٤م ؾمٞم٤م  اًمٕمؼمة اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٜم٤مؿمق قمـ ُتةقل ومرقمةقن إمم يرة٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمتل 

 . ظم٤مًمدة

إن ُم٤ًمر اًمتٕم٤مرض اًم٘م٤مئؿ سملم اًمٕمٚمق وأوداده رٗميض سمٜم٤م إمم قمٚمق يظمةر اةق / ج

ـَ  اٜمة٤م ٟمًةؼ ُمةـ اًمتِمة٤مهب٤مت سمةلم ومرقمةقن وسمٜمةل  ٜمة٤مًم قمٚمق سمٜمل إهائٞمؾ، وىمد قم

 . رقمقنومهن٤مر٦م  إمم اقمت٘م٤مد سم٠من هن٤مر٦م دوًم٦م إهائٞمؾ ؾمتِمٌف ٜم٤مسم رٗميضإهائٞمؾ 

٦م احل٤ميمٞمةة٦م رٚمٗمةة٧م ٟمٔمةةر اعمتةة٤مسمع ٖمةةوُمةةـ صمةةؿ ومةة٢من اعمًةة٤مر اًمةةذي اختذشمةةف اًمٚم/ د

ؼ سمٕمْمٝم٤م، وىمةد وردت سمِمة٤مرات أظمةرى ٘مَ ًمتّم٤مقمدا٤م إمم إؿم٤مرات ُمًت٘مٌٚمٞم٦م َُت 

 .سم٤مًمٌٕمض أظمر اًمذي ٟمٜمتٔمر ُت٘م٘مف اًمقاىمع سمال رر٥م

اؾمةتٕمٛمؾ ومرقمةقن ًمٖمة٦م رةقطمل فم٤ماراة٤م سمٛم٘م٤موُمتةف ًممُمةر اإلاةل، وأسمة٧م / ةا

اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي إٓ أن دمٕمٚمةف ُمةـ اط٤موةٕملم هلل ـمققمة٤ًم أو يمراة٤ًم، وُمةـ  دىم٤مئؼ

اًم٤ًمضمدرـ هلل ـمققم٤ًم ويمرا٤ًم، وم٘مد ُمثٚمة٧م اًمٚمٖمة٦م احل٤ميمٞمة٦م سم٤مًمٜمًة٦ٌم ًمٗمرقمةقن دور 

  ."اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤موح٦م"

 : ٟمٛمٓم٤م اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م:اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 : ًم٘مد متثؾ وضمقد اًمٚمٖم٦م احل٤ميمٞم٦م ذم اًم٘مّم٦م ذم ٟمٛمٓملم شمٕمٌػمرلم

اق اًمتٕمٌػم اعم٤ٌمذ اًم٘مرر٥م اًمذي رِمةػم إمم شمٜمة٤مُمل إطمةداث ذم : اًمٜمٛمط إول

ذيمر جمرد ا٤م، واذا ُم٤م دمًد ذم اًمًٞم٤مىم٤مت اطٛم٦ًم، وذم اذا اًمةٜمٛمط اًمتٕمٌةػمي 

پ پ          ڀ       ڀ چ : -شمٕمة٤ممم-ىمقًمةف قمغم ؿم٤ميمٚم٦م يمثػم ُمـ اًمٕمؼم، وذًمؽ 
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واةةق شمٕمٌةةػم رٜمٓمةةقي قمةةغم أُمةةر  ،(14أرةة٦م : ؾمةةقرة اًمٜمٛمةةؾ) چ  ڀ ڀ

 . ٙمر ذم ُمآل ومرقمقن وأظمذ اًمٕمؼمة ُمـ ىمّمتف ذم ُمراطمٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦مسم٤مًمتٗم

واق اإلحي٤مء واإلرامء، وىمد طمقى اذا اة٤مٟم٥م ُمـ اًمٕمؼم أيمثر ممة٤م : اًمٜمٛمط اًمث٤مين

طمقاه اًمٜمٛمط إول، واٝمٜم٤م ًم١مًمة١م اًم٘مةرين اعمٙمٜمةقن اعمًةتقدع ذم دىمة٤مئؼ اًمتٕمٌةػم 

اعمةذيمقر ذم اًمٚمٖمقي، وُمـ أُمثٚم٦م ُم٤م طمةقاه اةذا اًمةٜمٛمط ُمةـ اًمٕمةؼم ُمةآل ومرقمةقن 

ھ ھ ھ ے چ : ؿمٙمؾ ٟمٙم٤مر٦م أضمٞم٥م هب٤م قمـ قمٚمقه إصمةر ىمقًمةف ًمٚمًةحرة

ومةػمد قمٚمٞمةف اًم٘مةرين ذم ؾمةٞم٤م  قمٛمقُمٞمة٦م (. 71أرة٦م : ؾمقرة ـمةف) چ ے ۓ

اًمٕمؼمة، ومال ر٠ميت اًمرد قمغم ومرقمقن سمؾ ر١مشمك سمف ذم صقرة هم٤مئ٥م ٟمٗمةذ ومٞمةف احلٙمةؿ 

ؾمةةةةةقرة ) چ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ چ : اإلاةةةةةل

 (. 46أر٦م : هم٤مومر

اه اذا اًمٜمٛمط ُمةـ اإلؿمة٤مرات رٜمٌةق قمةـ ٟمًةؼ ُمةـ آرشم٤ٌمـمة٤مت سمةلم إن ُم٤م طمق

وم٤ٌمًمرهمؿ ُمـ اظمتالف . اًمًٞم٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمٕمقد إمم أروُم٦م ُمٕمٜمقر٦م واطمدة

اعم٘م٤مرٞمس اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م سملم ىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن وسملم اإلؿم٤مرات اًم٘مريٟمٞم٦م 

ٕمجةز راسمٓمة٤ًم ًمٕمٚمق سمٜمل إهائٞمؾ ُمثاًل وم٢من اًمٕمٜم٤مس اًمدًٓمٞم٦م شمِمٙمؾ ذم ٟمٛمٓمٝمة٤م اعم

لم ٞمَ أشمة٤مح ًمٜمةة٤م اًمتٕمةرف قمةةغم اًمتِمة٤مسمف سمةةلم اًمٕمة٤مىمٌتلم اًمدٟمٞمقرةة٦م وإظمرورة٦م ًمٚمٕمةة٤مًمِ 

 . اعم٠مظمقذرـ

 :اًمتقصٞم٤مت

ًم٘مد سمدأ ىمةدُم٤مء اًمٕمٚمةامء اًمٜمٔمةر ذم إقمجة٤مز اًم٘مةرين ُمٜمةذ قمٝمةد ُمٌٙمةر، وىمةد 

شمقضمٝمقا هبذا اإلقمج٤مز ٟمحق اًمٚمٖم٦م وُمع آيمتِمة٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞمة٦م فمٝمةر ًمموؾمة٤مط 

رسم٤مٟمٞم٦م اًمٜمص اعم٘مةدس غم إؿم٤مرات قمٚمٛمٞم٦م سمِمٙمؾ رث٧ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اطمتقاء اًم٘مرين قم
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، ومٔمٝمر آاتامم سم٤مإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمةل اًمةذي اًمتٗمتة٧م إًمٞمةف ًمٙمؾ ذي سمٍم وسمّمػمة

إٟمٔم٤مر ُمٍمووم٦م سمِمٙمؾ أو سمآظمر قمـ اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي، وإين ٕدقمق إمم زر٤مدة 

ىمريين إٟمام اةق ًمٖمةقي، صمةؿ اق شمٗمٕمٞمؾ اةٝمقد اًمٜم٤مفمرة ذم ًمٖم٦م اًم٘مرين، وم٢من يمؾ ُم٤م 

إمم سم٘مٞمةة٦م اًمٕمٚمةةقم سمٛمختٚمةةػ ادم٤ما٤مهتة٤م، وإٟمةةام فمٝمةةرت أؿمةةٙم٤مل اإلقمجةة٤مز  رتٗمةرع

اط٤مصةة٦م سمةة٤مًمٕمٚمقم اعمختٚمٗمةة٦م قمةةؼم ًمٖمةة٦م اًم٘مةةرين، وًمةةذًمؽ ومةة٢من اًمٜمٔمةةر ذم شمٚمةةؽ 

وم٢مين أدقمةق ُمةـ ظمةالل اةذا اًمٌحة٨م إمم أن . إؿمٙم٤مل إٟمام رٌدأ سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٚمٖم٦م

طدُمة٦م ر اةذا اإلقمجة٤مز ًةخَ َوًْمٞمُ رٕم٤مد ًمإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذًمؽ اًمؼمرةؼ اًم٘مةدرؿ، 

يم٤موم٦م أؿمٙم٤مل اإلقمج٤مز اعمٙمتِمٗم٦م طمةدرث٤ًم، ومة٢من اًمٌٜمة٤مء اًمِمة٤ماؼ ٓ ر٘مةقم إٓ قمةغم 

 . أؾم٤مس ُمتلم

واهلل أؾم٠مل أن أٟم٤مل أضمر اعمجتٝمةد، وسمة٤مهلل احلةؼ أقمةقذ ُمةـ أن أيمةقن ممةـ 

وم٢من يم٤من ذم اذا اًمٌح٨م ُمـ ظمػم ومٝمةق ظمةػم . ىم٤مًمقا ذم يمت٤مسمف سمام ٓ جي٥م أن ر٘م٤مل

يم٤من ومٞمف ُمـ ظمٓمؾ ومٛمٜمل وُمـ اًمِمةٞمٓم٤من، اًم٘مرين اًمذي ٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف، وإن 

 .إٟمف جمٞم٥م ىمدرر ،أضم٤مرٟم٤م اهلل ُمـ قم٤مىم٦ٌم اًمًقء، ووىم٤مٟم٤م سمحٚمٛمف همْمٌف
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 ثبت املصادر ٔاملزاجع

 . اًم٘مرين اًمٙمررؿ  

اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين، ضمالل اًمدرـ اًمًٞمقـمل، ُت٘مٞمؼ ُمريمز اًمدراؾم٤مت  

ٜمةقرة، اًم٘مريٟمٞم٦م، جمٛمةع اعمٚمةؽ ومٝمةد ًمٓم٤ٌمقمة٦م اعمّمةحػ اًمنمةرػ، اعمدرٜمة٦م اعم

1426 . 

أوقاء اًمٌٞمة٤من ذم إرْمة٤مح اًم٘مةرين سمة٤مًم٘مرين، حمٛمةد إُمةلم اًمِمةٜم٘مٞمٓمل، دار  

 . 1415اًمٗمٙمر،سمػموت، 

اًمؼما٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين، سمدر اًمدرـ اًمزريمٌم، ُت٘مٞمةؼ حمٛمةد أسمةق اًمٗمْمةؾ  

 . إسمرااٞمؿ، دار اًمؽماث، اًم٘م٤مارة

شم٤مررخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك، حمٛمةد سمةـ ضمررةر اًمٓمةؼمي، دار اًمةؽماث، سمةػموت،  

1387 . 

اًمتحررر واًمتٜمةقرر، اًمٓمة٤مار سمةـ قم٤مؿمةقر، اًمةدار اًمتقٟمًةٞم٦م ًمٚمٜمنمة، شمةقٟمس،  

1984 . 

 . شمٗمًػم اًمِمٕمراوي، حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي، ُمٓم٤مسمع أظم٤ٌمر اًمٞمقم، اًم٘م٤مارة 

شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمةٞمؿ، أسمةق اًمٗمةداء إؾمةامقمٞمؾ سمةـ يمثةػم، ُت٘مٞمةؼ ؾمة٤مُمل سمةـ  

 . 1425حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم، اًمرر٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ومخر اًمدرـ اًمرازي، دار إطمٞم٤مء اًمةؽماث، سمةػموت، اًمٓمٌٕمة٦م  

 . 1425اًمث٤مًمث٦م، 

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، حمٛمد سمـ ضمررةر اًمٓمةؼمي، ُت٘مٞمةؼ قمٌةد اهلل سمةـ قمٌةد اعمحًةـ  

 .1422اًمؽميمل، دار اجر، اًم٘م٤مارة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، ُت٘مٞمؼ حم٥م اًمدرـ اطٓمٞمة٥م حمٛمةد "صحٞم  اًمٌخ٤مري"اة٤مُمع اًمّمحٞم   
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وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل وىميص حم٥م اًمدرـ اطٓمٞمة٥م، اعمٙمتٌة٦م اًمًةٚمٗمٞم٦م، اًم٘مة٤مارة، 

 . 1455اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحةد اًم٘مرـمٌةل، ُتٞمةؼ أمحةد  

اًمؼمدوين وإسمرااٞمؿ أـمٗمٞمش،دار اًمٙمت٥م اعمٍمةر٦م، اًم٘م٤مارة،اًمٓمٌٕمة٦م اًمث٤مٟمٞمة٦م، 

1384 . 

رضم٤مين، ُت٘مٞمؼ حمٛمد روقان اًمدار٦م وومة٤مرز دٓئؾ اإلقمج٤مز، قمٌد اًم٘م٤مار اة 

 . 1457اًمدار٦م، ُمٙمت٦ٌم ؾمٕمد اًمدرـ، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

روح اعمٕم٤مين، ؿمٝم٤مب اًمدرـ إًمقد، ُت٘مٞمؼ قمكم قمٌةد اًمٌة٤مري قمٓمٞمة٦م، دار  

 . 1415اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

زاد اعمًةةػم، أسمةةق اًمٗمةةرج سمةةـ اةةةقزي، ُت٘مٞمةةؼ قمٌةةد اًمةةراز  ُمٝمةةدي، دار  

 . 1422يب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٙمت٤مب اًمٕمر

ؾمٞمٙمٚمقضمٞم٦م اإلٟم٤ًمن اعم٘مٝمقر، ُمّمٓمٗمك طمجة٤مزي، اعمريمةز اًمث٘مة٤مذم اًمٕمةريب،  

 .2555اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، 

شمةة٤مج اًمٚمةةغ وصةةح٤مح اًمٕمرسمٞمةة٦م، إؾمةةامقمٞمؾ سمةةـ محةة٤مد اةةةقاري، : اًمّمةةح٤مح 

ُت٘مٞمةةؼ أمحةةد قمٌةةد اًمٖمٗمةةقر قمٓمةة٤مر، دار اًمٕمٚمةةؿ ًمٚمٛمالرةةلم، سمةةػموت، اًمٓمٌٕمةة٦م 

 .1457ث٦م، اًمث٤مًم

ومةةت  اًم٘مةةدرر، حمٛمةةد سمةةـ قمةةكم اًمِمةةقيم٤مين، دار اسمةةـ يمثةةػم، دُمِمةةؼ، اًمٓمٌٕمةة٦م  

 . 1414إومم، 

 . 1998ىمّمص إٟمٌٞم٤مء واًمت٤مررخ، رؿمدي اًمٌدراوي،اًم٘م٤مارة،  

اًمٙمِم٤مف، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمةقد سمةـ قمٛمةر اًمزخمنمةي، دار اًمٙمتة٤مب اًمٕمةريب،  
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 . 1457سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

رر٘مةل، ُت٘مٞمةؼ قمٌةد اهلل قمةكم اًمٙمٌةػم وحمٛمةد ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر اإلوم 

 . أمحد طم٥ًم اهلل وا٤مؿمؿ حمٛمد اًمِم٤مذزم، دار اًمٕم٤مرف، اًم٘م٤مارة

جمٛمع إُمثة٤مل، أسمةق اًمٗمْمةؾ أمحةد سمةـ حمٛمةد اعمٞمةداين، ُت٘مٞمةؼ حمٛمةد حمٞمةل  

 . اًمدرـ قمٌد احلٛمٌد، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت

 اعمحرر اًمةقضمٞمز، اسمةـ قمٓمٞمة٦م إٟمدًمزة، ُت٘مٞمةؼ قمٌةد اًمًةالم قمٌةد اًمِمة٤مذم 

 .2551حمٛمد،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ُمةةدظمؾ إمم ُمٜمةة٤ما٩م اًمٜم٘مةةد إديب، شمةة٠مًمٞمػ جمٛمققمةة٦م ُمةةـ اًمٙمتةة٤مب، شمرمجةة٦م  

 . 1997روقان فم٤مفم٤م، قم٤ممل اعمٕمروم٦م، اًمٙمقر٧م، 

ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمةر ًمةإلذاف قمةغم ُم٘م٤مصةد اًمًةقر، سمراة٤من اًمةدرـ اًمٌ٘مة٤مقمل،  

ر٤مض،اًمٓمٌٕمة٦م إومم، ُت٘مٞمؼ قمٌد اًمًٛمٞمع حمٛمةد أمحةد، ُمٙمتٌة٦م اعمٕم٤مرف،اًمر

1458 . 

ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ، أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي، ُت٘مٞمؼ حمٛمةد قمٌةد اهلل  

اًمٜمٛمر وقمثامن مجٕم٦م مخػمر٦م وؾمةٚمٞمامن ُمًةٚمؿ اطةرش، دار ـمٞمٌة٦م، اًمررة٤مض، 

 . 1459اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م، أسمق احلًةلم أمحةد سمةـ ومة٤مرس، ُت٘مٞمةؼ قمٌةد اًمًةالم  

 . 1411اةٞمؾ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، حمٛمد ا٤مرون، دار 

اعمٗمّمةةؾ ذم قمٚمةةؿ اًمٕمرسمٞمةة٦م، أسمةةق اًم٘م٤مؾمةةؿ حمٛمةةقد سمةةـ قمٛمةةر اًمزخمنمةةي، دار  

 . اةٞمؾ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اعمٗمردات ذم همرر٥م اًم٘مرين، اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، ُت٘مٞمةؼ وائةؾ أمحةد قمٌةد  
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 . اًمرمحـ، اعمٙمت٦ٌم اًمقىمٗمٞم٦م، اًم٘م٤مارة

اًمٖمرٟمة٤مـمل، ُت٘مٞمةؼ ؾمةٕمٞمد اًمٗمةالح، دار ُمالك اًمت٠مورةؾ، أمحةد سمةـ إسمةرااٞمؿ  

 . 1428اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ٟمٔمةةؿ اًمةةدرر ذم شمٜم٤مؾمةة٥م ًممرةة٤مت واًمًةةقر، سمراةة٤من اًمةةدرـ اًمٌ٘مةة٤مقمل، دار  

 .اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مارة
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 وات وادٚ الذٔم يف الكزآُ الهزٖيوكا

 ٔأصزارِا البالغٗٛ

  قمٌداًمٕمزرز سمـ ص٤مًم  اًمٕمامر .د.أ

  ٤مم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم –يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م –إؾمت٤مذ سم٘مًؿ اًمٌالهم٦م واًمٜم٘مد

 .حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

  يمٚمٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م –طمّمؾ قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ىمًؿ اًمٌالهمة٦م واًمٜم٘مةد

: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمةـ ؾمةٕمقد اإلؾمةالُمٞم٦م  سم٠مـمروطمتةف   –اًمٕمرسمٞم٦م 

 . "سمالهم٦م اًم٘مرين ذم طمدرثف قمـ اًم٘مرين"

  يمٚمٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م –طمّمؾ قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ُمـ ىمًؿ اًمٌالهمة٦م واًمٜم٘مةد

: ُم٤مم حمٛمد سمةـ ؾمةٕمقد اإلؾمةالُمٞم٦م  سم٠مـمروطمتةف  ضم٤مُمٕم٦م اإل –اًمٕمرسمٞم٦م 

  "ظمّم٤مئّمف اًمؽميمٞمٌٞم٦م وُمٕم٤مٟمٞمف اًمٌالهمٞم٦م : آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمّمحٞمحلم "
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 :ُمٚمخص ًمٚمٌح٨م

ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ، وأهاراة٤م ( اًمةذو )ًمٌح٨م ُم٘م٤مُم٤مت ُمة٤مدة رتٜم٤مول ا

اًمٌالهمٞمةة٦م، شمتٌٕمةة٧ُم ومٞمةةف اةةذه اًمٚمٗمٔمةة٦م، وطمٍمةةُت ُم٘م٤مُم٤مهتةة٤م، وسمٞمٜمةة٧ُم إهار 

اًمٌالهمٞمةة٦م اًمتةةل اٟمٓمةةقت قمٚمٞمٝمةة٤م اةةذه اًمٚمٗمٔمةة٦م ذم اعم٘مةة٤مم اًمةةذي وردت ومٞمةةف، وذم 

اًمًٞم٤م  اًمذي وَٛمٝم٤م، وشمتجغم أمهٞم٦م اذا اًمٌحة٨م أٟمةف دراؾمة٦م شمٓمٌٞم٘مٞمة٦م ذم إـمة٤مر 

 .اعمقوقع، رٌزر ُمـ ظمالًمف سمالهم٦م اًم٘مرين وإقمج٤مزهاذا 

ُمرة، ذم إطمدى قمنمة ( 64)ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ( اًمذو )سمٚمغ ورود ُم٤مدة 

: صةٞمٖم٦م ذم يمةال اًمٕمٝمةدرـ( 27)ُم٘م٤مُم٤ًم، يمام شمٜمققم٧م صٞمغ ورودا٤م، ومج٤مءت ذم 

 .  اعمٙمل، واعمدين، وورودا٤م ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل أيمثر ُمـ اًمٕمٝمد اعمدين

 :ذم ُم٘مدُم٦م، وُمٌحثلم، ومه٤م –قمغم ـمٌٞمٕمتف سمٜم٤مء  –ضم٤مء اذا اًمٌح٨م 

سملم ردي ير٤مت اًمذو  ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ، شمْمٛمـ اذا : سمٕمٜمقان: اعمٌح٨م إول

 . شمٕمررػ اًمذو  ًمٖم٦م واصٓمالطم٤مً : اعمٌح٨م صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م، اعمٓمٚم٥م إول

 .سمٞم٤من اعمراد ُمـ اعم٘م٤مم ذم اًمدرس اًمٌالهمل: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 .اًم٘مرين اًمٙمررؿ وصٞمٖمٝم٤م ير٤مت ُم٤مدة اًمذو  ذم: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

ُم٘م٤مُمة٤مت ُمة٤مدة اًمةذو  ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ وأهاراة٤م :  سمٕمٜمقان: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 اًمٌالهمٞم٦م

، ويرة٤مت يمةؾ ُم٘مة٤مم، واًمّمةٞمغ (اًمةذو )ذيمرُت ومٞمف ُم٘م٤مُم٤مت ير٤مت ُمة٤مدة 

اًمقاردة ومٞمٝم٤م،، وأهارا٤م اًمٌالهمٞم٦م، ُمـ ظمالل اًمرضمةقع إمم يمةالم أاةؾ اًمٕمٚمةؿ، 

.صمؿ ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م وومٝم٤مرؾمف.  سمر اذه أر٤متسم٤مإلو٤موم٦م إمم ـمقل اًمت٠مُمؾ واًمتد
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 :املكدوٛ

احلٛمد هلل محدًا رٚمٞمةؼ سمجالًمةف ويمامًمةف، محةدًا ًمةف وؿمةٙمرا سمة٠من أٟمٕمةؿ قمٚمٞمٜمة٤م 

سم٤مإلرامن واًم٘مرين، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ سمٕمثف رسمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم حمٛمةد سمةـ 

صةةغم اهلل قمٚمٞمةةف وقمةةغم يًمةةف وصةةحٌف اًمٙمةةرام، وُمةةـ ااتةةدى هبدرةةف،  -قمٌةةداهلل  

 :، أُم٤م سمٕمد-ىمتٗمك أصمره إمم رقم اًمدرـوا

سمالهمة٦م  -يمةذًمؽ  –ومال ختٗمةك أمهٞمة٦م اًمدراؾمة٤مت اًم٘مريٟمٞمة٦م، يمةام ٓ ختٗمةك 

اًم٘مةةرين وومّمةة٤مطمتف، وأٟمةةف اًمةةذروة اًمٕمٚمٞمةة٤م ُمةةـ اًمٌٞمةة٤من، يمةةام أن ؾمةة٥ٌم إقمجةة٤مزه، 

وىمّمةةقَر اًم٘مةةقم قمةةـ ُمٕم٤مروةةتف، أو اإلشمٞمةة٤مَن سمٛمثٚمةةف ُمةة٤م متٞمةةز سمةةف ُمةةـ إؾمةة٤مًمٞم٥م 

وم٘مةةد أقمجةةز اًمٌٚمٖمةة٤مء، وطمةةػَم اًمٗمّمةةح٤مء سمحًةةـ اًمٌٞم٤مٟمٞمةة٦م، وإهار اًمٌالهمٞمةة٦م، 

ٟمٔمٛمف، وروقم٦م أؾمةٚمقسمف، وًمةذا ومٝمةذه اًمدراؾمة٦م وأُمث٤ماة٤م إؾمةٝم٤مم ذم سمٞمة٤من سمالهمة٦م 

اًم٘مرين اًمٙمررؿ، وؾمةٕمل ًمٚمٙمِمةػ قمةـ اةذه اًمٌالهمة٦م، وسمٞمة٤من ذًمةؽ اإلقمجة٤مز، 

وُمـ اٜم٤م ضمة٤مء اًمتقضمةف إمم اًمٙمتة٤مب اًمٕمزرةز ذم اًمدراؾمة٤مت اًم٘مريٟمٞمة٦م، قمًةك أن 

 .اًم٘مرين اًمٙمررؿ، وإفمٝم٤مرًا إلقمج٤مزه وسمالهمتف رٙمقن ذًمؽ إؾمٝم٤مُم٤ًم ذم ظمدُم٦م

ُم٘م٤مُمةة٤مت ُمةة٤مدة اًمةةذو  ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ) ضمةة٤مء اظمتٞمةة٤مري عمقوةةقع 

ٕمهٞم٦م اذا اعمقوقع ذم اًمدراؾمة٤مت اًمٌالهمٞمة٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞمة٦م  :( وأهارا٤م اًمٌالهمٞم٦م

ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ: ومتؿ ُمـ ظمالل اةذا اًمٌحة٨م طمٍمة اعم٘م٤مُمة٤مت اًمتةل وردت 

ٍم أر٤مت وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م، صمؿ اًمتقضمف إمم اذه أرة٤مت ، سمٕمد طم(اًمذو )ومٞمٝم٤م ُم٤مدة 

سم٤مًمدراؾم٦م واًمٌح٨م، ُمع إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمٝمة٤م، وـمةقل شم٠مُمٚمٝمة٤م، واًمقىمةقف ُمٕمٝمة٤م: 

ذم ( اًمةذو )ًمٌٞم٤من أهارا٤م اًمٌالهمٞم٦م، وٟمٙمتٝم٤م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، ًمٚمدًٓم٦م قمغم سمالهم٦م ُم٤مدة 

اعم٘م٤مم اًمذي وردت ومٞمف، وأن ومٞمٝم٤م أهارًا ودىمة٤مئؼ، ُمة٤م يم٤مٟمة٧م ًمتٙمةقن ًمةق ظمةال 

 .ٔمؿ اًم٘مريين ُمـ اذه اًمٚمٗمٔم٦ماًمٜم
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ىم٤مم اذا اعمٌح٨م قمةغم اعمةٜمٝم٩م اًمتحٚمةٞمكم ًممرة٤مت اًمتةل وردت ومٞمٝمة٤م ُمة٤مدة 

، ومتؿ اًمٜمٔمةر ومٞمٝمة٤م، ودراؾمةتٝم٤م دراؾمة٦م ُمت٠مُمٚمة٦م ُمت٠مٟمٞمة٦م ذم وةقء ٟمٔمررة٦م (اًمذو )

 .اًمٜمٔمؿ، واًمرضمقع إمم يمالم أاؾ اًمٕمٚمؿ اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمٗمنرـ واًمٌالهمٞملم

ذم ُم٘مدُمة٦م، وُمٌحثةلم، واةذان  –سمٜمة٤مء قمةغم ـمٌٞمٕمتةف  –ضم٤مء اذا اًمٌحة٨م 

 :اعمٌحث٤من مه٤م

سملم ردي ير٤مت ُم٤مدة اًمةذو  ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ، وىمةد : سمٕمٜمقان: اعمٌح٨م إول

شمٕمررةةػ اًمةةذو  ًمٖمةة٦م : شمْمةةٛمـ اةةذا اعمٌحةة٨م صمالصمةة٦م ُمٓم٤مًمةة٥م، اعمٓمٚمةة٥م إول

 . واصٓمالطم٤مً 

 .سمٞم٤من اعمراد سم٤معم٘م٤مم ذم اًمدرس اًمٌالهمل: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 .اًمذو  ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ وصٞمٖمٝم٤مير٤مت ُم٤مدة : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

ُم٘م٤مُم٤مت ُم٤مدة اًمةذو  ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ وأهاراة٤م : ومٝمق سمٕمٜمقان: أُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين

اًمٌالهمٞمةة٦م، وُرٕمةةد اةةذا اعمٌحةة٨م ًمةة٥َم اًمدراؾمةة٦م وصةةٚمٌٝم٤م، واةةق اًمٜمٔمةةر ذم إهار 

، وسمٞم٤من ُمةدى ُت٘مٞم٘مٝمة٤م ًمٚمٛم٘مة٤مم اًمةذي وردت ومٞمةف، واؿمةتٛمؾ (اًمذو ) اًمٌالهمٞم٦م عم٤مدة 

سمٞمة٤من اةذه اعم٘م٤مُمة٤مت، وذيمةر يرة٤مت يمةؾ ُم٘مة٤مم، واًمّمةٞمغ اًمةقاردة : ٨م قمةغماذا اعمٌح

ومٞمٝم٤م،، وأهارا٤م اًمٌالهمٞم٦م، ُمـ ظمالل اًمرضمقع إمم يمةالم أاةؾ اًمٕمٚمةؿ، سم٤مإلوة٤موم٦م إمم 

 .صمؿ ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م وومٝم٤مرؾمف.  ـمقل اًمت٠مُمؾ، واًمتدسمر اذه أر٤مت

 

قه ومٝمذا ُم٤م ؾمٕمٞم٧ُم إمم ُت٘مٞم٘مف، وم٢من شمَؿ ذًمؽ قمغم اًمقضمف اًمذي أرضم: وسمٕمد

وشمٙمةةرم، وإن يم٤مٟمةة٧م  -ؾمةةٌح٤مٟمف  –وم٘مةةد طم٘م٘مةة٧ُم ُمةةرادي، وذًمةةؽ شمٗمْمةةؾ ُمٜمةةف 

أرْمة٤ًم  -إظمرى ومحًٌل أين سمذًم٧ُم ُم٤م اؾمتٓمٕم٧ُم، وإن مل أسمٚمغ اًمٙمامل ومحًٌل 

أين ؾمةةٕمٞم٧ُم واضمتٝمةةدُت، واهلل وطمةةده اةةق اًمةةذي رتةةقمم أُمرٟمةة٤م، ورقوم٘مٜمةة٤م إمم  -

 .اًمًداد واًمّمقاب، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 
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 :ٔهاملبخح األ

 بني ٖدٙ آٖات وادٚ الذٔم يف الكزآُ الهزٖي

 :ُمٓم٤مًم٥مصمالصم٦م وومٞمف 

 . تعزٖف الذٔم لغٛ ٔاصطالحًا: املطمب األٔه

 .بٗاُ املزاد وَ املكاً يف الدرظ البالغ٘: املطمب الجاٌ٘

 آٖات وادٚ الذٔم يف الكزآُ الهزٖي ٔصٗغّا: املطمب الجالح
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 :تعزٖف الذٔم لغٛ ٔاصطالحًا: املطمب األٔه

قمةغم أصةؾ واطمةد، واةق  –يمةام رةذيمر اسمةـ ومة٤مرس  –(  اًمةذو ) شمدل ُمة٤مدة     

ذىمةة٧ُم  :، رةةدل قمةةغم ذًمةةؽ ىمةةقل اًمٕمةةرباظمتٞمةة٤مر اًمٌمةةء: ًمٖمةةرض اًمةةتٓمٕمؿ

اًمٓمٕم٤مم، وشمذوىمتف ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رء، واق ُمّر اعمذا ، وُم٤م ذىم٧ُم اًمٞمةقم ذواىمة٤ًم، وٓ 

  .شمٗمرىمقا إٓ قمـ ذوا  

ىم٤مل ر٘مقل، ذاىمف، ذواىمة٤ًم، وُمةذاىم٤ًم، وُمذاىمة٦م، : سم٤مبُمـ ( اًمذو )وُم٤مدة ًمٗمٔم٦م     

 . واعمذا  ـمٕمؿ اًمٌمء ذم اًمٚم٤ًمن

، وطملم اًمرضمقع إمم ُمٕمجامت اًمٚمٖمة٦م (اًمذو ) اذا اق اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل عم٤مدة      

: وذًمةؽ أن ضمةَؾ (اًمةذو )وم٢مهن٤م ٓ متدٟم٤م سم٠ميمثر ُمـ اةذه اعمٕمة٤مين احل٘مٞم٘مٞمة٦م عمة٤مدة 

ٕمةة٤مين اعمج٤مزرةة٦م، وُمةةـ اٜمةة٤م ضمةة٤مء ؿمةة  اعمٕمةة٤مين اؾمةةتٕماما٤م ذم اًمٚمٖمةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م ذم اعم

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م اذه اعم٤مدة

اسمةةـ : أؿمةة٤مر يمثةةػم ُمةةـ قمٚمةةامء اًمٚمٖمةة٦م واًمٌٞمةة٤من إمم اةةذه احل٘مٞم٘مةة٦م، وُمةةـ ذًمةةؽ     

صمةؿ ُرِمةتؼ ُمٜمةف  :-سمٕمد أن سمةلَم اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل عمة٤مدة اًمةذو  –وم٤مرس، ر٘مقل 

اسمةـ : ـ أؿمة٤مر إمم ذًمةؽوممة  ،ذىم٧ُم ُم٤م قمٜمد ومالن أي اظمتؼمشمةف : جم٤مزًا ومُٞم٘م٤مل

سمة٤مًمٗمؿ، صمةؿ ُرًةتٕم٤مر ومُٞمقوةع ُمقوةع آسمةتالء : وأصؾ اًمةذو : ىمتٞم٦ٌم، ر٘مقل

صمةؿ يمثةر طمتةك  :ويمذًمؽ إؿمة٤مرة أيب اًمٌ٘مة٤مء اًمٙمٗمةقي، ر٘مةقل  ،وآظمت٤ٌمر 

                                                 

 .ذو :ُم٤مدة: ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م: ُرٜمٔمر( 1)

 . ذو : ُم٤مدة: أؾم٤مس اًمٌالهم٦م(  2)

 . ذو : ُم٤مدة: ًم٤ًمن اًمٕمرب: ُرٜمٔمر(  3)

 . ذو : ُم٤مدة: ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م(  4)

 .  164: شم٠مورؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرين(  5)
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وممـ أؿم٤مر إمم اذه احل٘مٞم٘مة٦م ،ذىم٧ُم ومالٟم٤ًم : ضُمٕمؾ قم٤ٌمرة قمـ يمؾ دمرسم٦م، ُر٘م٤مل

وًمذًمؽ اؿمتٝمر إـمال  اًمذو  قمةغم إدراك أٓم  : قلاًمٓم٤مار اسمـ قم٤مؿمقر، ر٘م

 .واًمٕمذاب، وؿمٝمرة اذه آؾمتٕم٤مرة ىم٤مرسم٧م احل٘مٞم٘م٦م 

ذم اعمٕمجةامت اًمٚمٖمقرة٦م ( اًمةذو )وُمـ اٜم٤م وم٢من أيمثر ُم٤م ُرةذيمر ذم ُمٕمٜمةك ُمة٤مدة     

ُمٕم٤مٍن جم٤مزر٦م، وأيمثر اذه اعمٕمة٤مين شمةدور طمةقل آظمتٌة٤مر، وُمٕمرومة٦م اًمٌمةء طمةؼ 

ذىم٧ُم اًم٘مةقس، إذا ٟمٔمةر اًمراُمةل ُمٜمٝمة٤م ُم٘مةدار : ل اًمٕمرباعمٕمروم٦م، وُمـ ذًمؽ ىمق

 : ،وقمغم اذا اعمٕمٜمك ضم٤مء ىمقل اًمِمامخإقمٓم٤مئٝم٤م، وُمدى ىمقهت٤م

 ومذا  وم٠مقمٓمتف ُمـ اًمٚملم ضم٤مٟم٤ٌم      يمٗمك وا٤م أن شُمٖمِرَ  اًمًٝمَؿ طم٤مضمزُ                

ذىمةة٧ُم اًمٜمةة٤مَس، وأيمٚمةةتٝمؿ ووزٟمةةتٝمؿ، ويمٚمةةتٝمؿ ومةةام اؾمةةتٓم٧ٌم  : وُمٜمةةف ىمةةقاؿ    

 –يمةذًمؽ  –، رةدل قمةغم اةذا اعمٕمٜمةك ُمٝمؿ، وٓ اؾمؽمضمح٧ُم طمٚمقُمٝمؿ ـمٕمق

 –،      وُمـ اعمٕم٤مين اعمج٤مزر٦م واق أُمر ُمًتذا ، أي جُمَرب ُمٕمٚمقم  : ىمقاؿ

اق طمًـ اًمذو  ًمٚمِمٕمر: إذا يم٤من ُمٓمٌققم٤ًم  : ىمقاؿ( اًمذو )عم٤مدة  –يمذًمؽ  –

، ذيمةةر اسمةةـ  ذم ومةةالن ٓ رًةةتذرؼ زم اًمِمةةٕمر إٓ : ، وُمٜمةةف ىمةةقاؿقمٚمٞمةةف 

                                                 

 .  462: اًمٙمٚمٞم٤مت( 1)

 .  7/55: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 2)

 . ذو : ُم٤مدة: ُمٕمجؿ أؾم٤مس اًمٌالهم٦م: ُرٜمٔمر(  3)

 . 195: درقان اًمِمامخ سمـ ضار اًمذسمٞم٤مين: ُرٜمٔمر(  4)

 . ذو : ُم٤مدة: أؾم٤مس اًمٌالهم٦م (5)

 ذو  : ُم٤مدة: خمت٤مر اًمّمح٤مح( 6)

 .ذو : ٤مدةُم: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (7)

 .ذو : ُم٤مدة: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)
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 : قمغم َُمـ يم٤من ُمٓمٌققم٤ًم قمةغم اًمِمةٕمر، ر٘مةقل( اًمذو )ظمٚمدون اًمَن ذم إـمال  

واؾمُتٕمػم اذه اعمََٚمٙم٦م قمٜمدُم٤م شمرؾمخ وشمًت٘مر اؾمةؿ اًمةذو  اًمةذي اصةُٓمٚم  قمٚمٞمةف 

أاؾ صٜم٤مقم٦م اًمٌٞم٤من، وإٟمام اق ُمقوقع إلدراك اًمٓمٕمقم، ًمٙمـ عم٤م يم٤من حمةؾ اةذه 

٨م اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٙمالم يمام اق حمؾ إلدراك اًمٓمٕمقم اؾمُتٕمػم اعمََٚمٙم٦م ذم اًمٚم٤ًمن ُمـ طمٞم

 . ًمف اؾمٛمف 

ُمٕمة٤مين جم٤مزرة٦م، ومٝمةذه اةل ( اًمةذو ) واٙمذا ٟمرى أن أيمثر اذه اعمٕم٤مين عم٤مدة      

اعمٕم٤مين اًمتل ضمرت هب٤م أًمًٜم٦م ا١مٓء اًمٕمرب إىمح٤مح ؿمٕمرًا وٟمثةرًا، وهبةذا ٟمةزل 

سمٚمًة٤من قمةريب ُمٌةلم، اًم٘مرين اًمٙمررؿ، ومال همةرو ذم اةذا وٓ قمجة٥م، وم٘مةد ٟمةزل 

وم٢من أيمثر اؾمةتخدام اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ اةذه اعمة٤مدة إٟمةام  –ويمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف  –وًمذا 

( اًمةذو )اق ذم اعمٕمة٤مين اعمج٤مزرة٦م، وًمةذا ومة٢من اؾمةتخدام اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ عمة٤مدة 

اُمتداد ٓؾمتخدام اًمٕمرب ا٤م، وىمد دمٚم٧م سمالهم٦م اًم٘مةرين وإقمجة٤مزه ذم شمقفمٞمةػ 

 .رين وُم٘م٤مصدهاذه اعمٕم٤مين ذم ُت٘مٞمؼ أهمراض اًم٘م

اُمتةداد ٓؾمةةتخدام ( اًمةةذو )رةدل قمةغم أن اؾمةةتخدام اًم٘مةرين اًمٙمةةررؿ عمة٤مدة     

اًمقاىمٕمةة٦م اًمتةةل وىمٕمةة٧م سمةةلم اسمةةـ : اًمٕمةةرب اةة٤م ؿمةةٕمرا وٟمثةةرا ذم اعمٕمةة٤مين اعمج٤مزرةة٦م

واسمةـ اًمراوٟمةدي اًمزٟمةدرؼ،  –واق ُمـ قمٚمامء اًمٚمٖمة٦م، وأئٛمة٦م اًمٌٞمة٤من  –إقمرايب 

ذم ؾمةقرة        –شمٕمة٤ممم  –يمر ًمف ىمقًمف طملم طم٤مول اًم٘مدح سمٌالهم٦م اًم٘مرين اًمٙمررؿ، ومذ

، وم٘مةة٤مل چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چاًمٜمحةةؾ

ٓ سم٠مس أهية٤م اًمٜمًةٜم٤مس، اة٥م : وم٘م٤مل ًمف اسمـ إقمرايب! اؾ ُرذا  اًمٚم٤ٌمس؟ : ًمف

                                                 

 . 349: ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون(1)
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، وم٘مةةد ىمةةدح ضمٝمةةاًل سمٌالهمةة٦م اةةذا أن حمٛمةةدًا ُمةة٤م يمةة٤من ٟمٌٞمةة٤ًم، أُمةة٤م يمةة٤من قمرسمٞمةة٤ًم 

 احلدر٨م قمـ سمالهمة٦م اةذه أرة٦م، ومجة٤مل إؾمٚمقب، وهبذا آؾمتٕمامل، وؾمٞم٠ميت

اإلؿمةة٤مرة إمم أن : اةذا آؾمةتٕمامل، وًمٙمٜمةل أردُت ُمةـ إرةراد اةذه احل٤مدصمة٦م اٜمة٤م

يمةةام اؾمةةتخدُمٝم٤م اًمٕمةةرب ذم اعمٕمةة٤مين ( اًمةةذو ) اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ اؾمةةتخدم ُمةة٤مدة 

 .اعمج٤مزر٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اذا اًمٌح٨م

 

                                                 

 3/22: ومت  اًم٘مدرر (1)
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 الغ٘بٗاُ املزاد باملكاً يف الدرظ الب: املطمب الجاٌ٘
 

: إذ ًمةف صةٚم٦م وصمٞم٘مة٦م (اعم٘م٤مم)سمٞم٤من اعمراد سمة: مم٤م رتحتؿ قمكَم ومٕمٚمف ذم اذا اعمٌح٨م    

ذم اةةذا اًمٌحةة٨م، ومٝمةةل ضمةةزء ُمةةـ قمٜمةةقان اًمٌحةة٨م، يمةةام أهنةة٤م شُمتةةداول يمثةةػمًا ذم 

يمةام  –اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمل ضمزء ُمـ اًمتٕمررػ آصٓمالطمل ًمٚمٌالهم٦م، وم٤معم٘مة٤مم 

، واحلة٤مل عم٘مت٣م احل٤مل ُمع ومّمة٤مطمتف  ُمراقم٤مة اًمٙمالم : -قمَرومف اًمٌالهمٞمقن 

 .اعم٘م٤مم: اًمذي رٜمٌٖمل أن ر٠ميت اًمٙمالم قمغم ُم٘متْم٤مه اق

ودٓٓهتة٤م آصةٓمالطمٞم٦م حمدصمة٦م ًمةدى اعمتة٠مظمررـ ُمةـ ( اعم٘م٤مم)ومل شمٙمـ ًمٗمٔم٦م    

قمٚمامء اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من، ومٝمذة اًمٚمٗمٔمة٦م ودٓٓهتة٤م ُمٕمروومة٦م ُمةـ اًم٘مةدم ذم شم٠مرخيٜمة٤م 

، اذه اًمٚمٗمٔم٦م ذم اًمِمٕمر واًمٜمثر هبذه اًمدًٓمة٦ماًمٕمريب واإلؾمالُمل، وم٘مد وردت 

 -ىمقل احلٓمٞمئة٦م خي٤مـمة٥م قمٛمةر سمةـ اطٓمة٤مب: وُمـ اإلؿم٤مرات اعمت٘مدُم٦م ذم ذًمؽ

 : -ريض اهلل قمٜمف 

 ُتٜمـ قمكَم اداك اعمٚمٞمؽ        وم٢من ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مٓ

، ووردت ذم يمالُمٝمةؿ ((ًمٙمةؾ ُم٘مة٤مم ُم٘مة٤مل)) إذن وم٘مد قمرف اًمٕمرب ُم٘مقًمة٦م    

رت ُمثاًل رتداوًمقهن٤م ورتٜم٤مىمٚمقهن٤م ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمةؾ، رةدل قمةغم ؿمٕمرًا وٟمثرًا، وص٤م

، ومةةذيمر أن ُمةةـ أُمثةة٤مل اًمٕمةةرب "جمٛمةةع إُمثةة٤مل "إرةةراد اعمٞمةةداين اةة٤م ذم : ذًمةةؽ

أن ًمٙمةؾ أُمةر أو ومٕمةؾ أو  : ، صمؿ سمةلَم أن اعمةراد هبة٤م((ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل: ))ىمقاؿ

 .يمالم ُمقوٕم٤ًم ٓ ُرقوع ذم همػمه 

                                                 

 19:  اإلرْم٤مح(1)

 . 627: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٌالهمٞم٦م:ُرٜمٔمر(2)

 . 222: درقان احلٓمٞمئ٦م سمروار٦م وذح اسمـ اًمًٙمٞم٧م: ُرٜمٔمر(3)

 . 3/126: جمٛمع إُمث٤مل (4)
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واعمةةراد هبةة٤م اعمٕمٜمةةك آصةةٓمالطمل اًمةةذي ر٘مّمةةده ( ماعم٘مةة٤م)يمةةام وردت ًمٗمٔمةة٦م    

اًمٌالهمٞمقن ذم يمت٥م إدب واًمٜم٘مد ىمدراًم، وصمٛم٦م إؿم٤مرات ُمٝمٛم٦م وُم٘مةقٓت قمةـ 

اسمـ اعم٘مٗمع ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم أمهٞم٦م اعم٘م٤مم، واًمتِمدرد قمةغم ُمراقم٤مشمةف، واًمت٘مٞمةد سمةف ذم 

اًمٙمالم: ًمٞمٙمقن سمٚمٞمٖم٤ًم، رةذيمر اسمةـ اعم٘مٗمةع أن اًمٌالهمة٦م درضمة٤مت ُمتٗم٤موشمة٦م، وأهنة٤م 

ؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مين اعمٜمدرضم٦م ُتتٝم٤م، صمؿ ذيمر قمالُمتٝمة٤م، وأهنة٤م ُمتح٘م٘مة٦م ا

إذا  : عمـ رراقمل اعم٘م٤مُم٤مت اعمتٕمددة، وُمـ رٕمٓمل اعم٘م٤مم طم٘مف سمةام ر٘متْمةٞمف، ر٘مةقل

أقمٓمٞمةة٧َم يمةةؾ ُم٘مةة٤مم طم٘مةةف، وىمٛمةة٧َم سم٤مًمةةذي جيةة٥م ُمةةـ ؾمٞم٤مؾمةة٦م ذًمةةؽ اعم٘مةة٤مم، 

٤مؾمةد، وأروٞم٧َم ُمـ رٕمرف طم٘مةق  اًمٙمةالم ومةال هتةتؿ عمة٤م وم٤مشمةؽ ُمةـ روة٤م احل

  .واًمٕمدو: وم٢مهنام ٓ رروٞمٝمام رء 

وًمٚمج٤مطمظ إؿم٤مرات ُمت٘مدُم٦م وىمٞمٛم٦م ذم احلدر٨م قمـ اعم٘م٤مم، وإُمر سمٛمراقم٤مشمةف، وأهنة٤م   

 "ُمـ اًمٌالهم٦م ذم اًمّمةٛمٞمؿ، سمةؾ اةل اًمٌالهمة٦م، أؿمة٤مر إمم اةذا إُمةر ذم ُمٗمتةت  يمت٤مسمةف 

، صمةؿ ذيمةر قمالُمة٦م اضمتامع يًم٦م اًمٌالهمة٦م : أول اًمٌالهم٦م ، ُمٌٞمٜم٤ًم أن  "اًمٌٞم٤من واًمتٌلم

 .أٓ ُرٙمَٚمؿ ؾمٞمد إََُم٦م سمٙمالم إََُم٦م، وٓ اعمٚمقك سمٙمالم اًمًقىم٦م  : ذًمؽ سم٘مقًمف

وُمةةـ قِمْٚمةةؿ طَمةةّؼ اعمٕمٜمةةك أن  : ور١ميمةةد اةةذه احل٘مٞم٘مةة٦م ذم ُمقوةةع يظمةةر، ومٞم٘مةةقل  

رٙمقن آؾمؿ ًمف ـمٌِ٘م٤ًم، وشمٚمؽ احل٤مل ًمف َوىْمٗم٤ًم، ورٙمقن آؾمةؿ ًمةف ٓ وم٤موةاًل وٓ 

 .وٓ ُم٘مٍّمًا، وٓ ُمِمؽميم٤ًم  ُمٗمْمقًٓ،

                                                 

 . 1/116: اًمٌٞم٤من واًمتٌلم (1)

 . 1/92: ًمٌٞم٤من واًمتٌلما (2)

 . 1/92: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)

 . 1/93: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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، ومتحةدث ومٞمةف قمةـ (احلٞمةقان)وأيمد اذه اًم٘مْمٞم٦م، وأقم٤مدا٤م ذم يمت٤مسمف أظمر      

اعم٘م٤مم، وإُمر سمٛمراقم٤مشمف، ذم ُمقاوع ُمتٜم٤مصمرة ُمـ اًمٙمت٤مب، ذم إؿم٤مرات سحية٦م، 

وقم٤ٌمرات واوح٦م يمؾ اًمقوقح ذم سمٞمة٤من أمهٞمة٦م اعم٘مة٤مم، واًمةدقمقة إمم ُمراقم٤مشمةف، 

:  سمة٠مُمر اعم٘مة٤مم، واحلٗمة٤موة سمةف أن ضمٕمةؾ ًمةذًمؽ قمٜمقاٟمة٤ًم، وؾمةاَمه سمٚمٖم٧م سمةف اًمٕمٜم٤مرة٦م

: وىمد أصة٤مب يمةؾ اًمّمةقاب اًمةذي ىمة٤مل : ، ظمتٛمف سم٘مقًمف((ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل))

 . ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل 

أسمةق : وممـ أؿم٤مر إمم اعم٘م٤مم، وأمهٞم٦م ُمراقم٤مشمةف، وجمةلء اًمٙمةالم قمةغم ُم٘متْمة٤مه   

أٓ  :  تٛمر اًم٤ًمسم٘م٦م، وال ىمقًمةفاالل اًمٕمًٙمري، وم٘مد شمٜم٤مول قم٤ٌمرة سمنم سمـ اعمٕم

، ومٕمٚمةةؼ قمٚمٞمٝمةة٤م ُرٙمَٚمةةؿ ؾمةةٞمد إََُمةة٦م سمٙمةةالم إََُمةة٦م، وٓ اعمٚمةةقك سمٙمةةالم اًمًةةقىم٦م 

ٕن ذًمةةؽ ضمٝمةةؾ سم٤معم٘م٤مُمةة٤مت، وُمةة٤م رّمةةٚمُ  ذم يمةةّؾ واطمةةٍد ُمةةٜمٝمام ُمةةـ  : سم٘مقًمةةف

ـَ اًمذي ىم٤مل ًَ  . ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل : اًمٙمالم، وَأطْم

٘م٤مم، واإلؿمة٤مرة إًمٞمةف، واإلؿمة٤مدة سمةف، وأٟمةف اذا رء مم٤م ذيمره اعمت٘مدُمقن قمـ اعم  

ُمـ اًمٌالهم٦م ذم اًمّمٛمٞمؿ، سمؾ اق اًمٌالهم٦م سمٕمٞمٜمٝمة٤م، وىمةد فمٝمةرت احلٗمة٤موة سم٤معم٘مة٤مم 

قمٜمةةد اعمتةة٠مظمررـ، وأفمٝمةةروا ُمزرةةدًا ُمةةـ اًمٕمٜم٤مرةة٦م هبةة٤م، واإلؿمةة٤مرة إًمٞمٝمةة٤م، ومٝمةةذا 

، رذيمر ومٞمةف ((ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل:  ))اًمًٙم٤ميمل، رٕم٘مد ًمف ذم يمت٤مسمف قمٜمقاٟم٤ًم، ورًٛمٞمف

وٓ خيٗمةةك قمٚمٞمةةؽ أن ُم٘م٤مُمةة٤مت اًمٙمةةالم ُمتٗم٤موشمةة٦م، ومٛم٘مةة٤مم  : ٘مةةقل ومٞمةةفأمهٞمتةةف، ر

اًمِمٙمر، ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم اًمِمٙم٤مر٦م، وُم٘م٤مم اًمتٝمٜمئ٦م ر٤ٌمرـ ُم٘مة٤مم اًمتٕمزرة٦م، وُم٘مة٤مم اعمةدح 

ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم اًمذم، وُم٘م٤مم اًمؽمهمٞم٥م ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم اًمؽمهمٞمة٥م، وُم٘مة٤مم اةةد ذم مجٞمةع 

                                                 

 . 3/43: يمت٤مب احلٞمقان: ُرٜمٔمر (1)
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م اًمٙمةالم قمةغم سمٜمة٤مء ذًمؽ ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم اازل، ويمذا ُم٘م٤مم اًمٙمالم اسمتداء رٖم٤مرر ُم٘م٤م

آؾمةةتخ٤ٌمر، أو اإلٟمٙمةة٤مر، وُم٘مةة٤مم اًمٌٜمةة٤مء قمةةغم اًمًةة١مال رٖمةة٤مرر ُم٘مةة٤مم اًمٌٜمةة٤مء قمةةغم 

اإلٟمٙم٤مر، ومجٞمع ذًمؽ ُمٕمٚمقم ًمٙمؾ ًمٌٞم٥م، ويمذا ُم٘م٤مم اًمٙمالم ُمةع اًمةذيمل رٖمة٤مرر 

 . ُم٘م٤مم اًمٙمالم ُمع اًمٖمٌل، وًمٙمؾ ُمـ ذًمؽ ُم٘م٤مم همػم ُم٘مت٣م أظمر 

ٜمةد اطٓمٞمة٥م اًم٘مزورٜمةل، رٙمٗمةل ذم ورتجغم اةذا إُمةر ووةقطم٤ًم وشم٠ميمٞمةدًا قم     

اًمدًٓم٦م قمغم ذًمؽ أن ضمٕمؾ ُمراقم٤مة اعم٘م٤مم اًمٌالهم٦م سمٕمٞمٜمٝمة٤م، وٟمةَص قمةغم ذًمةؽ ذم 

ُمٓم٤مسم٘مةةة٦م اًمٙمةةةالم عم٘مت٣مةةة احلةةة٤مل ُمةةةع  : شمٕمررةةةػ اًمٌالهمةةة٦م، ومٕمَرومٝمةةة٤م سم٘مقًمةةةف

أن سمالهمة٦م  : ، صمؿ ر٠مظمذ ذم سمٞمة٤من اةذه احل٘مٞم٘مة٦م وإرْمة٤مطمٝم٤م، ومٞمةذيمرومّم٤مطمتف

احل٤مل ُمع ومّم٤مطمتف، وُم٘مت٣م احلة٤مل خمتٚمةػ: ومة٢من  اًمٙمالم ال ُمٓم٤مسم٘متف عم٘مت٣م

ُم٘م٤مُمةة٤مت اًمٙمةةالم ُمتٗم٤موشمةة٦م، ومٛم٘مةة٤مم اًمتٜمٙمةةػم رٌةة٤مرـ ُم٘مةة٤مم اًمتٕمررةةػ، وُم٘مةة٤مم 

اإلـمال  ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم اًمت٘مٞمٞمد، وُم٘م٤مم اًمت٘مدرؿ ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم اًمت٠مظمػم، وُم٘م٤مم اًمةذيمر 

ر٤ٌمرـ ُم٘م٤مم احلذف، وُم٘م٤مم اًم٘مٍمة رٌة٤مرـ ُم٘مة٤مم ظمالومةف، وُم٘مة٤مم اًمٗمّمةؾ رٌة٤مرـ 

وُم٘م٤مم اإلجي٤مز ر٤ٌمرـ ُم٘مة٤مم اإلـمٜمة٤مب واعمًة٤مواة، ويمةذا ظمٓمة٤مب  ُم٘م٤مم اًمقصؾ،

 . اًمذيمل ر٤ٌمرـ ظمٓم٤مب اًمٖمٌل 

وشمٌٚمةةغ طمٗمةة٤موة اطٓمٞمةة٥م اًم٘مزورٜمةةل سم٤معم٘مةة٤مم ذم إؿمةة٤مرشمف إمم أن ُمراقمةة٤مة ُم٘مت٣مةة   

احل٤مل، وجملء اًمٙمالم وومؼ اذا اعم٘مت٣م، أن اذا إُمر اق اًمٜمٔمؿ اًمةذي ذيمةره 

ومٛم٘مت٣مةة احلةة٤مل اةةق آقمتٌةة٤مر  : قلقمٌةةداًم٘م٤مار اةرضمةة٤مين، ودقمةة٤م إًمٞمةةف، ر٘مةة
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اعمٜم٤مؾم٥م، واذا أقمٜمةل شمٓمٌٞمةؼ اًمٙمةالم قمةغم ُم٘مت٣مة احلة٤مل، اةق اًمةذي رًةٛمٞمف 

 . اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مار سم٤مًمٜمٔمؿ 

وضم٤مء ذاح اًمتٚمخةٞمص ومًة٤مروا قمةغم ظمٓمة٤م اًم٘مزورٜمةل ذم اإلؿمة٤مرة إمم أمهٞمة٦م    

٘مد ذيمةر ُم٤م ذيمره اسمـ رٕم٘مقب اعمٖمريب، وم: اعم٘م٤مم، وُمـ اإلؿم٤مرات اعمٝمٛم٦م ذم ذًمؽ

أن اعم٘م٤مم واحل٤مل رء واطمد، ويمذا آقمت٤ٌمر، وُم٘مت٣م احلة٤مل، وأٟمةف ٓ ومةر   

 . سملم اعم٘م٤مم واحل٤مل ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ور١ميمةد صة٤مطم٥م اعمٓمةةقل اةذا إُمةر، ُمِمةةػمًا إمم شمٕمةدد اعم٘م٤مُمةة٤مت، وضورة     

ومٕمٜمةد شمٗمة٤موت اعم٘م٤مُمة٤مت:  : ُمراقم٤مهت٤م، وجمةلء اًمٙمةالم وومةؼ ُم٘متْمة٤ما٤م، ر٘مةقل

ْمٞم٤مت احل٤مل ضورة، وم٢من اًمذيمل رٜم٤مؾمٌف ُمـ آقمت٤ٌمرات اًمٚمٓمٞمٗم٦م، ختتٚمػ ُم٘مت

 . واعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م اطٗمٞم٦م ُم٤م ٓ رٜم٤مؾم٥م اًمٖمٌل 

احلةة٤مل، اًمةةذي رةةذيمره : ذيمةةر اًمةةديمتقر سمًةةٞمقين قمٌةةداًمٗمت٤مح ومٞمةةقد اعمةةراد سمةةة     

واعمراد سم٤محل٤مل إُمر اًمةداقمل ًمٚمٛمةتٙمٚمؿ  : اًمٌالهمٞمقن ذم شمٕمررػ اًمٌالهم٦م، ر٘مقل

اق جملء اًمٙمةالم ُمِمةتٛماًل : ه ذم يمالُمف ظمّمقصٞم٦م ُم٤م، وُم٘مت٣م احل٤ملأن رٕمتؼم

قمغم شمٚمؽ اطّمقصٞم٦م اًمتل اىمتْم٤ما٤م احل٤مل، ومٛمثاًل إذا يم٤من اٜم٤مك ُمـ رٜمٙمةر ىمٞمة٤مم 

إن زرةدًا : زرد، ومٝمةذا اإلٟمٙمة٤مر طمة٤مل ر٘متيضة أن ر١ميمةد اعمةتٙمٚمؿ يمالُمةف، ومٞم٘مةقل

٤مرة طمة٤مل، وم٤محل٘مة... ًم٘م٤مئؿ، وجملء اًمٙمالم ُم١ميمةدًا اةق ُمٓم٤مسم٘متةف عم٘مت٣مة احلة٤مل

واًمتٜمٙمػم ُم٘متْم٤ما٤م، وجملء اًمٙمالم ُمٜمٙمرًا اق ُمٓم٤مسم٘متف عم٘مت٣مة احلة٤مل، واٙمةذا 
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خيتٚمةةػ اًمٙمةةالم شمٌٕمةة٤ًم ٓظمةةتالف إطمةةقال، ومٛم٘مةة٤مم اًمتةة٠ممل أو اطةةقف ر٘متيضةة 

اإلجيةة٤مز، إذ اًمتةة٠ممل شمٙمٗمٞمةةف اًمٙمٚمٛمةة٦م، واطةة٤مئػ شمٖمٜمٞمةةف اإلؿمةة٤مرة، وُم٘مةة٤مم إٟمةةس 

ؾمةٝم٤مب، وإـم٤مًمة٦م اًم٘مةقل، واًمتٚمذذ ر٘متيض اإلـمٜم٤مب:ِ ٕن أٟمةس حيتة٤مج إمم اإل

 . واًمٌالهم٦م أن ر٠ميت اًمٙمالم ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمح٤مل اًمتل ُرٚم٘مك ومٞمٝم٤م 
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 :املطمب الجالح آٖات وادٚ الذٔم يف الكزآُ الهزٖي، ٔصٗغّا
 

اعمٕمجةؿ : ))اعمرضمع اًمرئٞمس ذم طمٍم اذه أر٤مت، وسمٞم٤من صٞمٖمٝم٤م، اق يمت٤مب    

ًم٤ٌمىمل، رضمٕمة٧ُم إًمٞمةف ذم عمحٛمةد ومة١ماد قمٌةدا(( اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرين اًمٙمةررؿ

، وىمد رشمٌتٝم٤م شمرشمٞم٤ًٌم شمّمة٤مقمدر٤ًم سمحًة٥م قمةدد وروداة٤م ذم اًم٘مةرين اذا احلٍم

ُمٜمٓمٚم٘مة٤ًم ُمةـ صةٞمغ اةذه ( اًمةذو )اًمٙمررؿ، ىمٚم٦م ويمثرة، يصمرُت ذيمر يرة٤مت ُمة٤مدة 

اًمٚمٗمٔمةة٦م ُمةةـ ظمةةالل أزُمٜمةة٦م اًمٗمٕمةةؾ اًمثالصمةة٦م، ٕين ذم اعمٌحةة٨م اًم٘مةة٤مدم ؾمةة٠مذيمر 

 .ُمـ سم٤مب اًمتٜمقع، وشمٕمدد اًمٗم٤مئدة ،(اًمذو )اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل وردت ومٞمٝم٤م ُم٤مدة 

 : أوًٓ اًمّمٞمغ اًمقاردة ُمرة واطمدة

 :اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمةررؿ  ُمةرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ذاىم٧م)ة صٞمٖم٦م 1

  چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ :-شمٕم٤ممم 

 –وردت ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ ُمةرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( أذاىمٝم٤م)صٞمٖم٦م ة 2

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   چ  :-ٕمةةةة٤ممم شم

ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . چڃ    

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمةرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( أذىمٜم٤مك )صٞمٖم٦م ة 3

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ  :-شمٕمةةة٤ممم 

 . چىئ 
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 :-شمٕمة٤ممم  –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف  (ذاىم٤م)ة صٞمٖم٦م 4

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب   چ

 چحب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث     

 

 :اًمٗمٕمؾ إُمر

ٕمة٤ممم شم –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمدة، وذًمؽ ذم ىمقًمف ( ذ )صٞمٖم٦م ة 5

 چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    چ   :-

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ومذوىمقه)صٞمٖم٦م ة 6

 .  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ     چ  :-شمٕم٤ممم 

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمدة، وذًمؽ ذم ىمقًمف ( ومٚمٞمذوىمقه)صٞمٖم٦م ة 7

 چې  ې  ې   ې  چ   :-شمٕم٤ممم 

 : اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع

 –وردت ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ ُمةرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( رذو )صٞمٖم٦م ة 8

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ   :-شمٕمةةة٤ممم 

ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

  چىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  

 

 –وردت ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ ُمةرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( رةذرؼ)صٞمٖم٦م ة 9

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵       چ  :-شمٕمةةةةةةةة٤ممم 

   چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻﮼  ﮽    ﮾     ﮿  ﯀  ﯁    

 . 

 –رين اًمٙمررؿ ُمةرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف وردت ذم اًم٘م( ٟمذر٘مف)صٞمٖم٦م ة 15
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چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ   چ  :-شمٕمةة٤ممم 

  چژ      

وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ومٚمٜمذر٘مـ)صٞمٖم٦م ة 11

  چۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   چ  :-شمٕمةةةة٤ممم  –

 . 

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمدة، وذًمؽ ذم ىمقًمةف ( شمذوىمقا)صٞمٖم٦م ة 12

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   چ :-شمٕمةةةة٤ممم 

  چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ًمٞمذر٘مٙمؿ) ة صٞمٖم٦م13

ک   گ  گ  گ  گ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک       چ  :-شمٕمةةةةةةة٤ممم  –

 .  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ًمٞمذر٘مٝمؿ)صٞمٖم٦م ة 14 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب        چ  :-شمٕم٤ممم  –

 .  چيب  جت  حت     

 :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمةدة، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( اذائ٘مق)صٞمٖم٦م ة 15

 . چھ   ھ  ھ  ھ       چ  :-شمٕم٤ممم 

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرة واطمدة، وذًمؽ ذم ىمقًمةف ( ذائ٘مقن)صٞمٖم٦م ة 16 

  . چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ         چ  :-شمٕم٤ممم 
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 :صم٤مٟمٞم٤ًم اًمّمٞمغ اًمقاردة ُمرشملم

 :عم٤ميضاًمٗمٕمؾ ا

   :-شمٕمة٤ممم  –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمةرشملم، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( أذاىمٝمؿ)صٞمٖم٦م ة 17

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 .  چٿ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ  ﮲      چ    :-شمٕمةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةف  -

 .   چ﮳       ﮴  

   :-شمٕمة٤ممم  –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمةررؿ ُمةرشملم، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( أذىمٜم٤مه) ٦م صٞمٖمة 18

﮶   چ ﮵   ﮴    ﮲﮳   چہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

 . 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ      چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        

 . چہ  ھ  ھ    ہ  ہ   ہ

 : اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع

شمٕم٤ممم  –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمرشملم، وذًمؽ ذم ىمقًمف ( رذوىمقا)صٞمٖم٦م ة 19

ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ   :-

  چڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں    

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ   چ :-شمٕمة٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

   چہ   

 –وردت ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةررؿ ُمةرشملم، وذًمةؽ ذم ىمقًمةةف ( رةذوىمقن)صةٞمٖم٦م ةة 25

  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ   چ   :-شمٕم٤ممم 
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 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ   :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمةررؿ ُمةرشملم، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ٜمٝمؿوًمٜمذر٘م)صٞمٖم٦م ة 21

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   چ  :-شمٕمةة٤ممم 

 . 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ      چ    :-شمٕمة٤ممم  –وذم ىمقًمةف  ة

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        

 . چہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 –وردت ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ُمةةرشملم، وذًمةةؽ ذم ىمقًمةةف ( ٟمةةذر٘مٝمؿ)صةةٞمٖم٦م ةةة 22

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی    ی  جئ  حئ    چ  :-شمٕمةةةةة٤ممم 

 .  چمئ   ىئ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے      چ    :-شمٕمةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةف  ةةة

 .   چے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵     ﮶﮷  ﮸    ﮹  ﮺    

 

 : صم٤مًمث٤ًم اًمّمٞمغ اًمقاردة صمالث ُمرات

 :اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض

 –وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ صمالث ُمرات، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف ( ذاىمقا)صٞمٖم٦م ة 23

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ     چ :-شمٕمةةةة٤ممم 

ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

  چڎ     چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

 چۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  چ    :-شمٕمةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةف  -
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ڑ  ک    ک  ک   ک           گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

  چ  ڳ     

 :اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع

 –رؿ صمالث ُمةرات، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمر( ٟمذىمف)صٞمٖم٦م ة 24

ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ   :-شمٕمةةة٤ممم 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 . 

ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      چ    :-شمٕمة٤ممم  –وذم ىمقًمةف  -

 .  چ﮷      ﮸﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ      چ    :-شمٕمة٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴    ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮾  

 .   چ﮿   

 :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ذم صمالصم٦م ُمقاوع، وذًمؽ ذم ىمقًمف ( ذائ٘م٦م)صٞمٖم٦م ة 25

ہہ  ہ   ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ      چ  :-شمٕمةةةةة٤ممم  –

چھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷    

 .   

ىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ      چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  ة

 . چجب  

  چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      چ    :-شمٕمة٤ممم  –وذم ىمقًمف  ة

 . 
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 : أرسمع ُمراتراسمٕم٤ًم اًمّمٞمغ اًمقاردة 

 :اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض

وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع، وذًمؽ ذم ىمقًمف ( أذىمٜم٤م)صٞمٖم٦م ة 26

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ   چ   :-شمٕمةةة٤ممم  –

 .   چٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      

         ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چ    :-شمٕمةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةف  -

 . چہ  ہ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    :-شمٕمةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةف  -

 .   چڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ      چ    :-شمٕمةةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةةف  -

ڻڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 .   چ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵                

 : ظم٤مُم٤ًًم اًمّمٞمغ اًمقاردة أيمثر ُمـ ذًمؽ

 ومذوىمقا : ومجٞمٕمٝم٤م واردة سمّمٞمٖم٦م إُمر

وردت ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ اصمٜمتلم وقمنمرـ ُمرة، وذًمةؽ ذم ( ذوىمقا)صٞمٖم٦م ة 27

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ    :-شمٕمةة٤ممم  –ىمقًمةةف 

 چۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ    چ   :-شمٕمةةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةف  -

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ    

 

ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ   :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -
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 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ   :-شمٕمةةة٤ممم  –ىمقًمةةةف وذم  -

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  

ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   چ   :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 چڦ  ڄ   ڄ  ڄ                ڄ    

﮳    ﮴﮵  ﮶  ﮷   ے   ۓ  ۓ     ﮲   چ   :-شمٕمةةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةةف  -

  چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ   :-شمٕمةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةف  -

چڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  

 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   چ   :-شمٕمةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةف  -

 چيئ  جب       حب  

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ   :-شمٕمةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةف  -

  چى  ى   

ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ   :-شمٕمةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةف  -

  چڦ  ڦ  ڦ       ڄ     

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ   چ     :-شمٕمةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةف  -

وىمةةد وردت ًمٗمٔمةة٦م  چڇ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ             

 .اًمذو  ذم اذه أر٦م ُمرشملم هبذه اًمّمٞمٖم٦م

ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ       چ    :-شمٕمةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةف  -

 .  چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ     
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ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ    :-شمٕمةةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةةف  -

 . چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ           چ  چ    

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ    :-شمٕمة٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  

 . چۆئ  ۈئ  ۈئ    

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ   چ    :-شمٕمةةةةة٤ممم  –وذم ىمقًمةةةةةف  -

 . چڱ             ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ            ۆ  ۆ            ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ   چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 .  چۅۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    

 .  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ     چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 . 

 . چۀ  ہ  ہ     چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 .   چمئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب      چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -

 .  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ         چ    :-شمٕم٤ممم  –وذم ىمقًمف  -
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 :وات وادٚ الذٔم يف الكزآُ الهزٖي ٔأصزارِا البالغٗٛوكا: املبخح الجاٌ٘
 

ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ، وسمٕمةد وةؿ ( اًمذو ) سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم ير٤مت ُم٤مدة     

اًمٜمٔمةةػم إمم ُمثٚمةةف، وضمةةدُت أن اةةذه أرةة٤مت شمٜمتٛمةةل إمم ُم٘م٤مُمةة٤مت ُمتٕمةةددة، 

يرة٤مت يمةؾ ُم٘مة٤مم، وومةٞمام رة٠ميت  –يمذًمؽ  –ومحٍمُت اذه اعم٘م٤مُم٤مت، وطمٍمُت 

 (.اًمذو )ل وردت ومٞمٝم٤م ُم٤مدة اعم٘م٤مُم٤مت اًمت

 :ُمع اًمِمٞمٓم٤من ذم اةٜم٦م –قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  –ذم ىمّم٦م يدم : اعم٘م٤مم إول   

ذم اذا اعم٘م٤مم ُمرة واطمةدة ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ، وذًمةؽ ( اًمذو وردت ُم٤مدة   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ : ذم ؾمةةقرة إقمةةراف –شمٕمةة٤ممم  –ذم ىمقًمةةف 

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                            

               ڭ    ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

       چحت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث   

ؾمةٌؼ اةذا  ، چ ۇ  ۆ  ۆ چ: -ٕم٤مممشم –واًمِم٤ماد ذم اذه أر٤مت ذم ىمقًمف 

            چ: ، وىمقًمةةةةةفچ ﮵   ﮶  ﮷ چ: اًمِمةةةةة٤ماَد ىمقًُمةةةةةف

واذه إومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ص٤مدرة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمٚمٕملم ذم إهمقائةف ٔدم  ،چڭ    

   چ ۇ  ۆ  ۆ چ :، وًمةذا ومجة٤مء ىمقًمةف-قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًةالم  –وزوضمف 

 .درة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿاؾمتج٤مسم٦م ًمتٚمؽ اًمٖمقار٦م، وشمٚمٌٞم٦م ًمتٚمؽ إومٕم٤مل اًمّم٤م

ذم اًمدًٓمةة٦م قمةةغم إحيةة٤مء اًمِمةةٞمٓم٤من، شمٕمٌةةػم سمٚمٞمةةغ  چڭ  ڭۇ   چ: وذم ىمقًمةةف  

    واةل ،  أٟمف همرمه٤م سم٘مقًمف، وظمدقمٝمام سمٛمٙمره: وإهمقائف ٔدم وزوضمف، واعمٕمٜمك

                                                 

 . 2/385: اعمحرر اًمقضمٞمز: ُرٜمٔمر (1)
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: اًمٓم٤مار اسمـ قم٤مؿمةقر، ر٘مةقل: اؾمتٕم٤مرة متثٞمٚمٞم٦م، ذيمر اذه آؾمتٕم٤مرة، ويمِمٗمٝم٤م

ـ رٓمٚم٥م ؿمٞمئ٤ًم ُمةـ ُمٔمٜمتةف ومةال جيةده سمحة٤مل ُمةـ رةدزم متثٞمؾ طم٤مل ُمَ : وأصؾ دزم

 . دًمقه، أو رضمٚمٞمف ذم اًمٌئر: ًمٞمًت٘مل ُمـ ُم٤مئٝم٤م ومال جيد ُم٤مء 

 اًمرضمةةؾ:يمةةام أن ومٞمٝمةة٤م إؿمةة٤مرة إمم ااٌةةقط ُمةةـ إقمةةغم إمم إؾمةةٗمؾ، أصةةٚمٝم٤م  

 اًمٕمٓمِم٤من ردزم ذم اًمٌئر: ًمػموى ُمـ اعم٤مء، ومال جيد ومٞمٝم٤م ُمة٤مء، ومٞمٙمةقن ُُمةَدمَم ومٞمٝمة٤م

دٓه : سمٖمرور، وُمقوٕم٧م اًمتدًمٞم٦م ُمقوع اإلـمامع ُمٜمٝم٤م، وٓ جيةدي ٟمٗمٕمة٤ًم، ومٞم٘مة٤مل

 .إذا أـمٛمٕمف 

وقمٜمدي أن رٙمقن اذا : وصمٛم٦م ُمٕمٜمك يظمر ذيمره اسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز، ر٘مقل     

اؾمتٕم٤مرة ُمـ اًمرضمةؾ رةدزم يظمةر ُمةـ اةقة سمحٌةؾ ىمةد أرم، أو سمًة٥ٌم وةٕمٞمػ، 

اٟم٘مٓمع سمف ومٝمٚمؽ، ومُِمٌف اًمةذي ُرٖمةر سمة٤مًمٙمالم رٖمؽم سمف، وم٢مذا شمدمم سمف، وشمقرك قمٚمٞمف 

  .طمتك رّمدىمف ومٞم٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م سم٤مًمذي ُردمَم ذم اقة سم٥ًٌم وٕمٞمػ 

، چڭ  ڭۇ   چ: اؾمةةتج٤مسم٦م ًم٘مقًمةةف   چ ۇ  ۆ  ۆ چ: ضمةة٤مء ىمقًمةةفوًمةةذا     

إؿمة٤مرة إمم اةذا اعمٕمٜمةك، إؿمة٤مرة إمم  "ومٚمةام "وذم اًمٕمٓمػ سمحرف اًمٗمة٤مء ذم ىمقًمةف 

، سمٕمةد اًمقؾمقؾمة٦م اةام، وسمٕمةد طمٚمةػ اًمِمةٞمٓم٤من اةام، هقم٦م اًمذو  ُمـ اًمِمجرة

 .وسمٕمد أن دٓمه٤م سمٖمرور، يمام أن ومٞمف إؿم٤مرة إمم هقم٦م اةزاء، واًمٕم٘م٤مب

 ، وصمٛمةة٦م(ذاىمة٤م)ضمة٤مء اًمتٕمٌةػم قمةةـ إيمةؾ ُمةةـ اًمِمةجرة ذم اةةذا اعم٘مة٤مم سمّمةةٞمٖم٦م    

                                                 

 . 9/61: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (1)

 . 9/66: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (2)

 . 2/385: اعمحرر اًمقضمٞمز (3)

 . 7/374: ٟمٔمؿ اًمدرر: ُرٜمٔمر (4)
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أهار سمالهمٞم٦م ُمراد ُت٘مٞم٘مٝم٤م ُمـ اذا اًمتٕمٌػم، وُمةـ اعمٝمةؿ ذيمةره ىمٌةؾ سمٞمة٤من اةذه 

إيمؾ، قمغم وضمةف احل٘مٞم٘مة٦م، ظمالومة٤ًم عمة٤م : ، أن أسملم أن اعمراد سم٤مًمذو  اٜم٤مإهار

سمٕمةد أن ُتةدث قمةـ سمالهمة٦م  –ذا٥م إًمٞمف اًمديمتقر قمٌداًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمةل، ر٘مةقل 

وىمةةد قمٚمٛمٜمةة٤م أن اةةذا اًمتٕمٌةةػم جمةة٤مز :  -ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ( اًمةةذو ) ُمةة٤مدة 

ۆ    ۇ چ: اؾمةةتٕم٤مري ذم مجٞمةةةع صةةةقره ذم اًم٘مةةةرين اًمٙمةةةررؿ، طمتةةةك ذم ىمقًمةةةف

( اًمةذو ) صحٞم  أن اؾمتخدام اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ عمة٤مدة : ، وم٠مىمقل   چۆ

إٓ ذم اةذا اعمقوةع،  –يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اذا اًمٌح٨م  –جم٤مز ذم يمؾ ُمقاوٕمٝم٤م 

وم٤مؾمتخدام اًم٘مرين ا٤م اٜم٤م ُمـ سم٤مب احل٘مٞم٘م٦م، وًمٞمس ُمةـ اعمجة٤مز، وصمٛمة٦م أؾمة٤ٌمب 

ورود : ُمةة٤م رةة٠ميت دمٕمٚمٜمةةل أىمةةقل اةةذا اًم٘مةةقل، ويظمةةذ سمةةف، وُمةةـ اةةذه إؾمةة٤ٌمب

ۇ  ۆ   چ :قمٌة٤مرات ًمٙمثةةػم ُمةـ اعمٗمنةةرـ ذم اًمدًٓمة٦م قمةةغم أن اعمةراد ُمةةـ ىمقًمةةف

ومٚمةام ذا  يدم وطمةقاء صمٛمةرة : اًمٓمةؼمي، ر٘مةقل:إيمؾ، وُمـ ذًمةؽ:   چ ۆ

ۇ   چ: ، ويمةذًمؽ اًمٌٖمةقي، رةذيمر أن ُمٕمٜمةك ىمقًمةفـمٕمامه : اًمِمجرة، ر٘مقل

طمٞمة٤من إٟمدًمزة، ذيمةر أن  ، ويمةذًمؽ أسمةقومٚمام أيمال ُمٜمٝمة٤م: أي   چ ۆ  ۆ

 .وضمدا ـمٕمٛمٝم٤م، ييمٚملم ُمٜمٝم٤م : أي   چ ۇ  ۆ  ۆ چ:ىمقًمف

اًمتٕمٌةػم ذم ُمقاوةع أظمةةرى ذم اًم٘مةرين اًمٙمةةررؿ ذم : -يمةةذًمؽ –وُمةـ إدًمة٦م     

سم٤مٕيمؾ دون اًمذو ، وُمـ ذًمؽ ىمقًمةف  –قمٚمٞمف اًمًالم  –احلدر٨م قمـ ىمّم٦م يدم 

                                                 

 . 2/453: ظمّم٤مئص اًمتٕمٌػم اًم٘مريين وؾمامشمف اًمٌالهمٞم٦م (1)

 . 2/453: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)

 . 2/153: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ: ُرٜمٔمر (3)

 . 4/285: شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط  (4)
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ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  چ  :ذم ؾمةةقرة ـمةةف -شمٕمةة٤ممم –

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

اؾمتدل اًمرازي هبةذه أرة٦م قمةغم  ،چھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   

وذًمؽ ردل قمغم أهنام شمٜم٤موٓ اًمٞمًػم: ىمّمةدًا : أن إيمؾ ذم أر٦م طم٘مٞم٘م٦م، ر٘مقل

٤من ذيمر ذم ير٦م أظمرى أهنام أيمال ُمٜمٝم٤م، ًمٙمة -شمٕم٤ممم –إمم ُمٕمروم٦م ـمٕمٛمف، وًمقٓ أٟمف 

ُمةة٤م ذم اةةذه أرةة٦م ٓ رةةدل قمةةغم إيمةةؾ: ٕن اًمةةذائؼ ىمةةد رٙمةةقن ذائ٘مةة٤ًم ُمةةـ دون 

 .أيمؾ

( ذاىمة٤م ) ذم ؾمةقرة ـمةف، وصةٞمٖم٦م ( وم٠ميمال)اًمٌالهمل ذم جملء صٞمٖم٦م وأُم٤م اًمّن     

ذم ؾمةةقرة إقمةةراف: ومةةذًمؽ شمقاومةةؼ ُمةةع ُم٘مةة٤مم يمةةؾ ؾمةةقرة، وُمقوةةققم٤مهت٤م، 

ؼّم سم٤مٕيمةةؾ ذم ـمةةف: عمٜم٤مؾمةة٦ٌم قُمةةةوإًمٗمةة٤مظ اعمٕمةةؼمة قمةةـ اةةذه اعم٘م٤مُمةة٤مت، وم٘مةةد 

اًمتٍمر  سم٤معمٕمّمٞم٦م، واًمٖمقار٦م ومٞمٝم٤م، واًمتٍمةر  سمٚمٗمةظ اةةقع، وأُمة٤م اًمةذو  ذم 

 –إقمةةراف: ومٛمٜم٤مؾمةة٥م ًمٚمٜمٝمةةل قمةةـ آىمةةؽماب ُمةةـ اًمِمةةجرة، وعم٘مةة٤مم اًمًةةقرة 

 .اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمتحذرر   -أرْم٤مً 

إيمةؾ ُمةـ  ذم اةذا اعم٘مة٤مم ذم اًمدًٓمة٦م قمةغم( اًمةذو )ُمـ ًمٓم٤مئػ اًمتٕمٌةػم سمةامدة      

أن ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم أهنام شمٜمة٤موٓ ضمةزءًا رًةػمًا ُمةـ اًمِمةجرة، وأن اعم٘مّمةقد : اًمِمجرة

ُمٕمروم٦م اًمٓمٕمؿ، وًمٞمس اإلىمدام قمغم اعمخ٤مًمٗمة٦م، واًمقىمةقع : ُمـ اذا إيمؾ اًمٞمًػم اق

، سملم ذو  اًمٓمٕم٤مم، وسملم أيمٚمف، وم٘مد رٙمقن ذوىمة٤ًم دون أيمةؾوصمٛم٦م ومر  ذم اعمحٔمقر، 

أي وضمةةدا ـمٕمٛمٝمةةام، :   چ ۇ  ۆ  ۆ چ: ًمةةفذيمةةر اًمزخمنمةةي أن ُمٕمٜمةةك ىمقوىمةةد 

                                                 

 . 14/49: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (1)

 .  194: ُمتِم٤مسمف اًمٜمٔمؿ اًم٘مريين ذم ىمّم٦م يدم قمٚمٞمف اًمًالم (2)
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 .يظمذرـ ذم إيمؾ ُمٜمٝم٤م 

أن اًمةذي  أن ومٞمٝمة٤م إؿمة٤مرة إمم : ذم اذا اعم٘مة٤مم( اًمذو ) وُمـ دٓٓت ُم٤مدة     

طمَذرمه٤م اهلل ُمٜمف وىمع سمٛمجرد أن ذاىم٤م اًمِمجرة، ومْماًل قمةـ إيمةؾ ُمٜمٝمة٤م، ومٙمة٤من 

قىمةع ذم اًميةر، وذم اةذا اطػم ذم اُمتث٤مل أُمةر اهلل، وإٓ ومة٢من رًةػم اعمخ٤مًمٗمة٦م ُم

 .إؿم٤مرة إمم قمٔمٛم٦م طمٙمٛم٦م اهلل ومٞمٝم٤م رٜمٝمك قمٜمف، أو ر٠مُمر سمف 

اًمذٟم٥م اًمةذي اىمؽمومة٤مه، وأٟمةف ذم اإلؿم٤مرة إمم قِمَٔمؿ : -يمذًمؽ –وُمـ سمالهمتٝم٤م      

ٓ شمٜمٔمةر : اذا اعم٘م٤مم رًتقي ومٞمف اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم، وًمةذا ىمٞمةؾ

واةذا درس قمٔمةٞمؿ قمٔمٛم٦م ُمةـ قمّمةٞم٧م،   إمم صٖمر اعمٕمّمٞم٦م، وًمٙمـ اٟمٔمر إمم

ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ سمٕمد ذم اًمتحذرر ُمـ اعمٕمّمٞم٦م، طمتك وًمق يم٤مٟم٧م صةٖمػمة، أو قمةغم 

وضمةف اًمٜمًةةٞم٤من، طمٞمة٨م مل رٛمٜمةةع ذًمةةؽ يمٚمةف ُمةةـ اقمتٌةة٤مر اةذه اعمخ٤مًمٗمةة٦م ُمٕمّمةةٞم٦م، 

 . ! ومٙمٞمػ سمٛمـ ررشمٙم٥م اًمٙمٌػمة قمٛمدًا؟

ٟم٥م، واًمتحةذرر ُمةـ قمةغم شمٕمٔمةٞمؿ اًمةذ: دًم٧م اذه اًمٚمٗمٔمة٦م ذم اةذا اعم٘مة٤ممإذن     

اًم٘مةةرب ُمٜمةةف، ومْمةةاًل قمةةـ اًمقىمةةقع ومٞمةةف واىمؽماومةةف: وذًمةةؽ أن اًمةةذو  ُم٘مةةدُم٤مت 

ُمـ ظمالل  -إيمؾ، وٓ رٙمقن إٓ ٟمزرًا رًػمًا، وُمع ذًمؽ وم٘مد دًم٧م اذه أر٦م 

قمةةغم أن سمةةدو ؾمةةقيهتام طمّمةةؾ قمٜمةةد أول إدراك ـمٕمةةؿ :  -(اًمةةذو )ُمةة٤مدة 

 .أول اعمخ٤مًمٗم٦م اًمِمجرة: دًٓم٦م قمغم هقم٦م شمرشم٥م إُمر اعمحذور قمٜمد 

                                                 

 .   2/73: اًمٙمِم٤مف: ُرٜمٔمر (1)

 . 324: دراؾم٤مت ضمدردة ذم إقمج٤مز اًم٘مرين(2)

 .  195: ُمتِم٤مسمف اًمٜمٔمؿ اًم٘مريين ذم ىمّم٦م يدم قمٚمٞمف اًمًالم (3)

 .  9/62: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (4)
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قمٚمٞمةةف اًمّمةةالة  –ذم ُم٘مةة٤مم ُتةةذرر  اًمٜمٌةةل ( اًمةةذو ) ورود ُمةة٤مدة : اعم٘مةة٤مم اًمثةة٤مين

ىمررش، وطمرصٝمؿ قمغم وسمٞم٤من حم٤موٓت يمٗم٤مر : ُمـ اشم٤ٌمع اعمنميملم  –واًمًالم 

ذم ؾمةقرة  –شمٕمة٤ممم  –وذًمةؽ ذم ىمقًمةف –صةغم اهلل قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ  –ومتٜم٦م اًمرؾمقل 

ې  ىى   ائ    ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ : اإلهاء

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 . چ ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

ؾمةٌح٤مٟمف  –أهنة٤م إظمٌة٤مر ُمةـ اهلل : -يمام رذيمر اسمةـ يمثةػم –اذه أر٤مت وُمٕمٜمك    

، وشمثٌٞمتةةف، -صةةٚمقات اهلل وؾمةةالُمف قمٚمٞمةةف  –قمةةـ شم٠مرٞمةةده ًمرؾمةةقًمف   –وشمٕمةة٤ممم 

اةةق  –شمٕمةة٤ممم  –وؾمةةالُمتف ُمةةـ ذ إذار، ويمٞمةةد اًمٗمجةة٤مر، وأٟمةةف وقمّمةةٛمتف، 

اعمتقزم أُمره وٟمٍمه، وأٟمف ٓ رٙمٚمف إمم أطمد ُمـ ظمٚم٘مف، سمؾ اةق وًمٞمةف، وطم٤مومٔمةف، 

وٟم٤مسه، وُم١مرده، وُمٔمٝمر درٜمف قمةغم ُمةـ قمة٤مداه، وظم٤مًمٗمةف، وٟمة٤موأه ذم ُمِمة٤مر  

 .إرض وُمٖم٤مرهب٤م 

صةغم اهلل قمٚمٞمةف  –قًمف حمٛمةداً َ ومٝمذه ال إُمقر اًمتةل أٟمجةك اهلل ُمٜمٝمة٤م رؾمةإذن   

 .، وم٘مد صمٌتف وقمّمٛمف ُمـ ذًمؽ يمٚمف-وؾمٚمؿ 

طم٤مؿمة٤م  - ،قم٘مقسم٦م رؾمةقًمف ًمةق طمةدث ُمٜمةف رء ُمةـ ذًمةؽ –ؾمٌح٤مٟمف  –ذيمر      

ېئ  چ : -شمٕمةةة٤ممم –ذًمةةةؽ، ذم ىمقًمةةةف  –صةةةغم اهلل قمٚمٞمةةةف وؾمةةةٚمؿ  –رؾمةةةقل اهلل 

 . چ ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

٘مة٤مم ذم اًمدًٓمة٦م قمةغم ؿمةدة اًمٕمةذاب، وُت٘م٘مةف ذم اذا اعم( اًمذو )ضم٤مءت ُم٤مدة   

                                                 

 .  3/59: شمٗمن اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ (1)
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قِمٔمؿ اةرم، وؿمدة اًمذٟم٥م، ومة٢من : ومتٙمٜمف ُمـ اعمٕمَذب، ردل قمغم قِمٔمؿ اًمٕمذاب

) اةزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، شمؿ اًمتٕمٌػم قمـ قِمٔمةؿ اةذا اًمٕمةذاب وؿمةدشمف سمّمةٞمٖم٦م

 –، وًمٙمـ اذا اًمٕمذاب مل حيدث: ًمٕمدم طمدوث اًمٗمٕمؾ ُمـ رؾمقل اهلل (أذىمٜم٤مك

ًمةق ومٕمٚمة٧َم ذًمةؽ ٕذىمٜمة٤مك : ، وذًمةؽ أن ُمٕمٜمةك أرة٦م-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمةٚمؿ 

وٕمػ قمذاب احلٞم٤مة، ووٕمػ قمذاب اعمامت، رٕمٜمل أوةٕمٗمٜم٤م ًمةؽ اًمٕمةذاب ذم 

 .اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

أن ومٞمٝمة٤م إؿمة٤مرة : وسمالهمتٝم٤م ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو ) وًمذا وم٢من ُمـ دٓٓت ُم٤مدة   

، - قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ صةغم اهلل –سحي٦م، ودًٓم٦م أيمٞمدة قمغم قمٚمق ُم٘مة٤مم رؾمةقل اهلل 

وذًمةةؽ أن اًم٘مٌةةٞم  وارشمٗمةة٤مع ؿمةة٠مٟمف، وأٟمةةف ذم اعم٘مةة٤مم إقمةةغم، واعمحةةؾ اًمرومٞمةةع: 

أؿمة٤مر إمم اةذا  ،رٕمٔمؿ ىمٌحف سمٛم٘مةدار قمٔمةؿ ؿمة٠من وم٤مقمٚمةف، وارشمٗمة٤مع ُمٜمزًمتةف 

صةغم  –اعمٕمٜمك اًمًٕمدي، ومرسمط سملم ؿمدة اًمٕمذاب، وسملم قمٚمق ُم٘مة٤مم رؾمةقل اهلل 

أي ٕصةةٌٜم٤مك : -ُمٕمٜمةةك اةةذه أرةة٦م ذم سمٞمةة٤من  –ر٘مةةقل : -اهلل قمٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ 

سمٕمذاب ُمْم٤مقمػ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: وذًمةؽ ًمٙمةامل ٟمٕمٛمة٦م اهلل قمٚمٞمةؽ، ويمةامل 

 .ُمٕمرومتف 

وصمٛم٦م ارشم٤ٌمط  ،چ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چأر٦م سم٘مقًمف  –ؾمٌح٤مٟمف  –صمؿ ظمتؿ    

سم٢مذاىمتةف  –صةغم اهلل قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ  –سملم ظم٤ممت٦م أر٦م، وسملم اًمتٝمدرد ًمرؾمةقل اهلل 

ًمٕمذاب، دمغم اذا آرشم٤ٌمط، وفمٝمر ُمـ ظمالل اًمٕمٓمػ سملم اةٛمٚمتةلم سمحةرف ا

                                                 

 .   3/127: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ (1)

 .  2/461: اًمٙمِم٤مف (2)

 . 3/125: ًمٙمررؿ اًمرمحـشمٞمًػم ا (3)
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 "صمؿ ":     ، أؿم٤مر إمم اذا آرشم٤ٌمط اًمٓم٤مار اسمـ قم٤مؿمقر، ر٘مقل"صمؿ "اًمٕمٓمػ 

ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمرشمٌل: ٕن قمدم اطالص ُمةـ اًمٕمةذاب أاةؿ ُمةـ إذاىمتةف، ومرشمٌتةف ذم 

 . إمهٞم٦م أرىمك

أن ومٞمٝمة٤م  - چ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     چًمةف ُمةـ ظمةالل ىمق -وُمـ اٜم٤م رتٌلم      

هتدردًا قمٔمٞماًم، وزضمرًا ؿمدردًا قمـ اًمريمقن إمم اعمنميملم، شمؿ اًمتٕمٌػم قمـ قم٘مقسمة٦م 

اًمريمقن إًمٞمٝمؿ سم٢مذاىمتف اًمٕمذاب، مم٤م ردل قمغم ؿمدشمف، ورٌلم قمٔمٛمتف، وأٟمف قمذاب 

ذم اًمدًٓم٦م قمغم اذا اعمٕمٜمك وشم٠ميمٞمةده، ( أذىمٜم٤مك) دائؿ ٓ رٜم٘مٓمع، وضم٤مءت صٞمٖم٦م 

٤م ردل قمغم أن ا٤م أصمرًا وشم٠مصمػمًا ذم اًمدًٓم٦م قمغم اذا اعمٕمٜمةك ذم اةذا اعم٘مة٤مم، وُمةـ مم

 .أقمٚمؿ سمٛمراده -شمٕم٤ممم –ذم اذا اعم٘م٤مم، واهلل ( اًمذو )اٜم٤م رتجغم ّه إرث٤مر ُم٤مدة 

وذًمةؽ ذم     :ذم سمٞم٤من ٟمٕمٞمؿ أاؾ اةٜم٦م ذم أهنؿ ٓ رٛمقشمةقن ومٞمٝمة٤م: اعم٘م٤مم اًمث٤مًم٨م    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  چ  : دظم٤منذم ؾمةةةقرة اًمةةة –شمٕمةةة٤ممم  –ىمقًمةةةف 

 . چۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې      ې  ې     

شمتحةدث اةةذه أرة٤مت قمةةـ اًمٜمٕمةٞمؿ اعم٘مةةٞمؿ ًمٚمٛمة١مُمٜملم ذم اةٜمةة٦م، وُمةـ أضمةةؾ      

ضمة٤مء ٟمٗمةل  ،چۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  چاًمٜمٕمٞمؿ اًمذي اؿ ومٞمف أهنةؿ

ذم اةذا ( اًمةذو )ذم اظمتٞم٤مر ُم٤مدة ، ومام اًمّن "ٓ رذوىمقن ": اعمقت قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف

اعم٘م٤مم ذم احلدر٨م قمـ ٟمٕمٞمؿ اعم١مُمٜملم ذم اةٜم٦م؟ ضم٤مءت ذم اذا اعم٘م٤مم ُمتقاوم٘م٦م ُمةع 

اًمٖمرض اًمذي ؾمٞم٘م٧م ًمف اةذه أرة٤مت، وحم٘م٘مة٦م يمةامل اًمٜمٕمةٞمؿ اًمةذي رتةٜمٕمؿ سمةف 

 .اعم١مُمٜمقن ذم اةٜم٤من، ومٝمؿ ظم٤مًمدون خمٚمدون

                                                 

 . 14/177: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (1)
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اًمةذو  ُم٘مدُمة٦م إيمةؾ  وُمـ اٜم٤م ُٟمٗمل قمٜمٝمؿ ُم٘مدُم٤مت اعمقت وأؾم٤ٌمسمف، يمةام أن   

ٓ رتجةدد اةؿ أوائةؾ اؾمةتٓمٕم٤مُمف، أن اعمة١مُمٜملم ذم اةٜمة٤من : واًمنمب، واعمٕمٜمك

، ومٝمةةؿ ٓ رةةذوىمقن ذم اةٜمةة٦م ـمٕمةةؿ اعمةةقت، سَمْٚمةةف  ومٙمٞمةةػ سمةةام رواء ذًمةةؽ؟

همّمّمةةف وؾمةةٙمراشمف ويُٓمةةف، يمٞمةةػ واةةؿ ىمةةد ضمرسمةةقا ذًمةةؽ وىم٤مؾمةةقا يُٓمةةف ذم 

 !.اًمدٟمٞم٤م؟

٘مةة٤مم دًٓمةة٦م قمةةغم يمةةامل ٟمٕمةةٞمٛمٝمؿ، وسمٞمةة٤من ُم٘مةةدار ذم اةةذا اعم( اًمةةذو )ذم ُمةة٤مدة     

أًمٞمس أاةؾ اًمٜمة٤مر : هوراؿ، وؿمدة طمٌقراؿ: وذًمؽ اؿ وطمداؿ، وم٢من ىمٞمؾ

: ٓ رٛمقشمقن؟ ومٚمَِؿ سُمنم أاؾ اةٜم٦م هبذا ُمع ُمِم٤مريم٦م همػماؿ ذم اذا اعمٕمٜمك؟ ىمٞمؾ

إن أاؾ اةٜم٦م ذم طمٞم٤مة اٜمٞمئة٦م، سمِمة٤مرهتؿ سمة٤مطٚمقد شمزرةداؿ هورًا، وىمةرة قمةلم، 

رٛمقشمةقن ُمقشمة٤مت يمثةػمة: سمةام ر٘م٤مؾمةقن ُمةـ اًمِمةدة، واٟمتٗمة٤مء اعمةقت وأاؾ اًمٜم٤مر 

 . قمٜمٝمؿ رزرداؿ طمنة، وؿمدة وضمد

ذم اذا اعم٘م٤مم: ًمتح٘مٞمؼ اةذه اعمٕمة٤مين يمٚمٝمة٤م، وًمتح٘مةؼ ( اًمذو ) ضم٤مءت ُم٤مدة      

ُمٕمٜمك أر٦م، وًمتزف اؿ اًمٌنمى أهنؿ ذم اةٜم٦م ٓ رٛمقشمقن أسمةداً َ، وم٤مٓؾمةتثٜم٤مء ذم 

، ؾمةقى اعمقشمة٦م إومم اًمتةل ذاىمقاة٤م ذم اًمةدٟمٞم٤م: ، واعمٕمٜمكأر٦م اؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع

: إهنة٤م سمٛمٕمٜمةك: وم٘مٞمةؾ "إٓ "وًمذا وم٘مد شمٕمددت أىمةقال اعمٗمنةرـ ذم سمٞمة٤من ُمٕمٜمةك 

: ،، وىمٞمةؾأي ؾمقى اعمقشم٦م إومم اًمتةل ذاىمقاة٤م ذم اًمةدٟمٞم٤م: ، واعمٕمٜمك"ؾمقى"

                                                 

 . 18/55: ٟمٔمؿ اًمدرر(1)

 . 25/126: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (2)

 . 4/279: ومت  اًم٘مدرر: ُرٜمٔمر (3)

 .  4/155: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ: ُرٜمٔمر (4)
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 .، أي سمٕمد اعمقشم٦م إومم، وىمد ذاىمقا٤م"سمٕمد": إهن٤م سمٛمٕمٜمك

ذا اًمتٕمٌةػم ُمةـ شم٠ميمٞمةد اًمٌمةء سمةام رِمةٌف وةده، واًمّنة اًمٌالهمةل ُمةـ اةذا ومٝم    

ٓ : زر٤مدة ُت٘مٞمؼ اٟمتٗمة٤مء ذو  اعمةقت قمةـ أاةؾ اةٜمة٦م، ومٙم٠مٟمةف ىمٞمةؾ: إؾمٚمقب

 . رذوىمقن ومٞمٝم٤م اعمقت أًمٌت٦م، وىمررٜم٦م ذًمؽ وصٗمٝم٤م سم٤مٕومم

ٜمٕمٞمؿ ذم اذا اعم٘م٤مم: ًمتدل قمغم قمٔمٞمؿ اًم "ٓ رذوىمقن "وُمـ اٜم٤م ضم٤مءت صٞمٖم٦م    

اًمذي رتٜمٕمؿ سمف اعم١مُمٜمقن ذم اةٜم٦م، وأٟمف ٟمٕمٞمؿ قمٔمٞمؿ ٓ شمٌٚمٖمف أقماماةؿ، وإٟمةام اةق 

 –شمٕمة٤ممم  –، ويمرُمةف سمٕمٌة٤مده اعمة١مُمٜملم،   وضمة٤مء ىمقًمةف -ؾمةٌح٤مٟمف شمٕمة٤ممم  –ومْمٚمف 

: إؿمة٤مرة إمم اةذه احل٘مٞم٘مة٦م، چۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې      ې  ې       چ: سمٕمدا٤م

ًمٕمةذاب قمةٜمٝمؿ ُمةـ ومْمةؾ اهلل قمٚمةٞمٝمؿ أن طمّمقل اًمٜمٕمٞمؿ، واٟمةدوم٤مع ا: واعمٕمٜمك

اق اًمذي ووم٘مٝمؿ ًممقمامل اًمّم٤محل٦م، اًمتل هب٤م ٟمة٤مًمقا ظمةػم  -شمٕم٤ممم –ويمرُمف، وم٢مٟمف 

 . ُم٤م مل شمٌٚمٖمف أقماماؿ -أرْم٤مً  –أظمرة، وأقمٓم٤ماؿ 

ذم ؾمةقرة  –شمٕمة٤ممم  –وذًمةؽ ذم ىمقًمةف     :ذم ُم٘م٤مم اًمرمحة٦م ذم اًمةدٟمٞم٤م: اعم٘م٤مم اًمراسمع

ک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک چ  :اًمةةةةةةةروم

ذم اذه أر٦م ؿمٞمئ٤ًم ُمةـ  –ؾمٌح٤مٟمف  –رذيمر   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

 –ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم  –ٟمٕمٛمف قمغم اعم١مُمٜملم، وصقرة ُمـ صقر ىمدرشمف، ومٛمـ ٟمٕمٛمف 

وإرؾمةة٤ما٤م ُمةةـ دٓئةةؾ رمحتةةف سمٕمٌةة٤مده،  چ ڑ  ک  ک   ک چ :قمةةغم اعمةة١مُمٜملم

إؿم٤مرة إمم شمٕمدد اةذه اًمررة٤مح مجٕم٤ًم  "اًمرر٤مح "وسمدرع ىمدرشمف، وذم جملء ًمٗمٔم٦م      

                                                 

 . 25/127: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط:  ُرٜمٔمر (1)

 . 25/319: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (2)

 . 4/472: ًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـشمٞم (3)
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ررة٤مح اةٜمةقب واًمِمةامل، واًمّمة٤ٌم، ويمٚمٝمة٤م ررة٤مح ظمةػم : وشمٜمققمٝم٤م، واعمةراد هبة٤م

، يمةام أن ومٞمٝمة٤م إؿمة٤مرة إمم اطةػم ورمح٦م، سمخالف اًمةدسمقر: وم٢مهنة٤م ررة  قمةذاب

، ومٝمةل "ُمٌنمةات "اًمذي ُتٛمٚمف ذم ـمٞم٤مهت٤م، وىمد أيمد اذا اعمٕمٜمك وصٗمٝم٤م سمٚمٗمٔم٦م 

 .، وًمذا ومٝمل ُم١مذٟم٦م سم٤مطػم اًمٕمٛمٞمؿ قمغم اًمٕم٤ٌمدشمٌنم سم٤مًمٖمٞم٨م، وٟمزول اعمٓمر

ذم ( اًمةذو ) قُمؼم قمـ اإلوم٤مدة ُمـ اذه اًمرمح٦م يمٚمٝم٤م، وسم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمتٕمددة سمامدة     

ومتْمٛمـ اذا اًمتٕمٌػم أهارًا سمالهمٞم٦م، ُمراد شم٘مررراة٤م ذم اةذا  "وًمٞمذر٘مٙمؿ ":ىمقًمف

٤م، ومٝمق اعم٘م٤مم، ومٙمام أن اًمذو  ُم٘مدُم٦م ًمٚمٓمٕم٤مم، وآؾمتٛمت٤مع سمف، ومٙمذًمؽ اعمٓمر اٜم

ُم٘مدُمةة٦م اةةذا اعمٜمةة٤مومع يمٚمٝمةة٤م، وًمةةذا رًتٌنمةة اًمٜمةة٤مس سم٘مدوُمةةف، وٟمزوًمةةف قمٚمةةٞمٝمؿ: 

ويمذًمؽ اذه اًمرر٤مح ومٝمل ُم١مذٟمة٦م سمة٤مطػم، ُمٌنمةة سم٘مدوُمةف، ومٝمةل ُم٘مدُمة٦م ًمٙمةؾ 

ک   گ  گ  گ  گ  چ : اعمٜم٤مومع اًمتل شمؿ ذيمرا٤م ذم اذه أرة٦م ذم ىمقًمةف

 . چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    

ئ٤ًم ىمٚمٞماًل، إذ ًمق يم٤من يمثػمًا ًمّم٤مر أيمةاًل، وُمةـ ويمام أن اًمذائؼ ٓ رتذو  إٓ ؿمٞم    

ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم قمةةغم أن اًم٘مٚمٞمةةؾ ُمةةـ رمحةة٦م اهلل يمثةةػم ( اًمةةذو )اٜمةة٤م دًمةة٧م ُمةة٤مدة 

 –سمٛمٜم٤مومٕمف، يمثػم سمام رؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مًم  واعمٜم٤مومع، واذا اعمٓمر اًمةذي أٟمزًمةف 

قمغم قم٤ٌمده شمٕمددت ُمٜم٤مومٕمف، وشمٜمققم٧م ُمّمة٤محلف، رةدل قمةغم اةذا اعمٕمٜمةك  –شمٕم٤ممم 

ده أن ُذيمرْت ذم اذه أر٦م قمدة ُمٜم٤مومع رتحّمةؾ قمٚمٞمٝمة٤م اًمٕمٌة٤مد ُمةـ ٟمةزول ور١ميم

گ  چ  :، وىمقًمةفچک   گ  گ  چ :اعمٓمر، ومؽمشم٥م قمغم ٟمزول اعمٓمر ىمقًمةف

، وهمػما٤م ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل ٓ رٕمٚمٛمٝمة٤م چڳ  ڳ  ڳ   چ :، وىمقًمفچگ  ڳ  

                                                 

 . 3/225: اًمٙمِم٤مف: ُرٜمٔمر (1)

 . 3/48: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ: ُرٜمٔمر (2)
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:  چڱ   ڱ    چ :اًمٕم٤ٌمد، وٓ ر٘مدروهن٤م ىمدرا٤م، وًمةذا ظُمتٛمة٧م أرة٦م سم٘مقًمةف

 .إمم يمثرة اذه اًمٜمٕمؿ، وشمٜمققمٝم٤مإؿم٤مرة 

أُمر همةػم ُمٌة٤مذ : ذم اذا اعم٘م٤مم، وظمتؿ أر٦م هب٤م "شمِمٙمرون "وذم جملء ًمٗمٔم٦م    

رام رٜمٌٖمل أن رٙمقن قمٚمٞمف طم٤مل اًمٕم٤ٌمد ُمةع اةذه اًمةٜمٕمؿ، واةذا اةق اعم٘مّمةقد ُمةـ 

: -شمٕمة٤ممم –أن شُم٘م٤مسمةؾ سمِمةٙمر اهلل  : ذيمر اذه اًمةٜمٕمؿ، وشمٕمةدادا٤م قمٚمةٞمٝمؿ، واةق

ورٌ٘مٞمٝم٤م قمٚمٞمٙمؿ، وأُم٤م ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٕمؿ سمة٤مًمٙمٗمر واعمٕمة٤ميص ومٝمةذه  ًمٞمزرديمؿ اهلل ُمٜمٝم٤م،

ـْ سمةةَدل ٟمٕمٛمةة٦م اهلل يمٗمةةرًا، وُمٜمحتةةف حمٜمةة٦م، واةةق ُمٕمةةّرض اةة٤م ًمٚمةةزوال،  طمةة٤مل َُمةة

 .وآٟمت٘م٤مل ُمٜمف إمم همػمه 

قمةغم اةذا اعمٕمٜمةك، وم٘مةد  "ُمةـ رمحتةف ": ذم ىمقًمةف "ُمـ "يمام دل طمرف اةر       

، وٟمزرًا ىمٚمٞماًل ُمٜمٝم٤م، وُمـ صَمةؿ ضمة٤مءت ُمة٤مدة ؿمٞمئ٤ًم ُمـ رمحتف –ؾمٌح٤مٟمف  –أذاىمٝمؿ 

 –ؾمةٌح٤مٟمف  –ذم اذا اعم٘م٤مم: ًمٚمدًٓم٦م قمةغم اةذا اعمٕمٜمةك، واًم٘مٚمٞمةؾ ُمٜمةف ( اًمذو )

يمثػم: سمٛمٜم٤مومٕمف ويصم٤مره: ٕٟمف ُمـ اةقاد اًمٙمررؿ، أؿم٤مر اًمرازي إمم اًمّن اًمٌالهمةل 

٦م شُم٘مة٤مل وىمةد ذيمرٟمة٤م أن اإلذاىمة : ذم اذا اعم٘م٤مم، ر٘مقل( اًمذو ) ذم اًمتٕمٌػم سمامدة 

، وأُمة٤م "وًمٞمةذر٘مٙمؿ ": ذم اًم٘مٚمٞمؾ، وعم٤م يم٤من أُمر اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞماًل، وراطمتٝم٤م ٟمزر، ىم٤مل

  .ذم أظمرة ومػمزىمٝمؿ، ورقؾمع قمٚمٞمٝمؿ، وردرؿ اؿ 

ومٕماًل ُمْم٤مرقم٤ًم دًٓمة٦م قمةغم اًمتجةدد وآؾمةتٛمرار،  "ًمٞمذر٘مٙمؿ "ضم٤مءت صٞمٖم٦م    

ـ ُمٔمة٤مار ُمة –أرْمة٤ًم  –، وُمٔمٝمةر -ؾمٌح٤مٟمف  –وذًمؽ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مار ىمدرشمف 

اًمرمح٦م، وُمٔمٝمر ُمةـ ُمٔمة٤مار اةةقد اًمةدائؿ اًمةذي ٓ رٜم٘مٓمةع ظمةػمه، وٓ رةزول 

                                                 

 . 4/93: شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ (1)

 . 25/131: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (2)
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 . أصمره، واهلل أقمٚمؿ سمٛمراده، وأهار يمت٤مسمف

وردت ُمةة٤مدة     :ذم ُم٘مةة٤مم اعمةةقت وظمةةروج اًمةةروح ُمةةـ اةًةةد: اعم٘مةة٤مم اطةة٤مُمس

ذم اذا اعم٘م٤مم ذم صمالصم٦م ُمقاوع ُمةـ اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ، واةذه اعمقاوةع ( اًمذو )

 :ال

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  چ : قرة يل قمٛمةةةةران، ذم ىمقًمةةةةفةةةةة ذم ؾمةةةة1

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  

 . چ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

ىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئ  چ : ةةة ذم ؾمةةقرة إٟمٌٞمةة٤مء، ذم ىمقًمةةف2

   چمئىئ  يئ  جب  حب   

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : ذم ؾمةقرة اًمٕمٜمٙمٌةقت، ذم ىمقًمةف

ذم اذه أرة٤مت اًمةثالث، اًمةقاردة ( اًمذو ) ة وىمٗم٤مت ُمع ُم٤مدة وصمٛم٦م قمد.    چ

 : ذم ُم٘م٤مم اعمقت وآطمتْم٤مر

ذم اذه أر٤مت اًمثالث ذم صمالث ؾمقر ( اًمذو ) ضم٤مءت ُم٤مدة  :اًمقىمٗم٦م إومم   

خمتٚمٗمةة٤مت، شمٜمققمةة٧م اةةذه اًمًةةقر سمةةلم اعمٙمةةل واعمةةدين، ومآرةة٦م يل قمٛمةةران ُمدٟمٞمةة٦م، 

، واةذا إُمةر ٕمٜمٙمٌةقت ُمٙمٞمتة٤منوأرت٤من اًمقاردشم٤من ذم ؾمةقريت إٟمٌٞمة٤مء واًم

دًٓم٦م ُتًـ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م، وال أن احلدر٨م ذم اذه أر٤مت قمـ اعمقت، واق 

هن٤مر٦م يمؾ إٟم٤ًمن، ُم١مُمٜمة٤ًم يمة٤من أو يمة٤مومرًا، ومٝمةل ٓ ختةص ىمقُمة٤ًم دون ىمةقم، وإٟمةام 

ؾمةةٞم٠ميت اعمةةقت قمةةغم اةٛمٞمةةع أرةة٤ًم يمةة٤مٟمقا سمٖمةةض اًمٜمٔمةةر قمةةـ درةةٜمٝمؿ ودرةة٤مٟمتٝمؿ، 

يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سم٤معمقت واةزاء أو يم٤مومرًا سمةف، ضم٤مطمةدًا وسم٤مظمتالف ُمٕمت٘مداهتؿ، ؾمقاء 

                                                 

 .  1/193: اًمؼما٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين: ُرٜمٔمر (1)
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ًمف، وُمـ اٜم٤م شمٕمدد ٟمزول اذه أرة٤مت، وضمة٤مءت اةذه احل٘مٞم٘مة٦م ُم٘مةررة ذم يمةال 

 .اعمٙمل واعمدين، إؿم٤مرة إمم اذا إُمر، ودًٓم٦م قمٚمٞمف: اًمٕمٝمدرـ

وًمٕمؾ يمثرة ورودا٤م ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل قمةغم اعمةدين إؿمة٤مرة إمم أن اعم٘مّمةقد ُمةـ     

سمٕمده، ُمـ اًمٌٕم٨م: ًمٚمجةزاء واحلًة٤مب، واعمنمةيمقن ذم ُمٙمة٦م  ذيمر اعمقت اق ُم٤م

رٜمٙمرون اذه اًم٘مْمٞم٦م، وٓ ر١مُمٜمقن هب٤م، وًمذا شمٙمرر ٟمزول اذه أر٤مت قمٚمةٞمٝمؿ: 

شمذيمػمًا اؿ هبذه اًم٘مْمٞم٦م، ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، وإًمزاُمٝمؿ هب٤م، ذيمةرى، 

 .وًمٕمٚمٝمؿ رت٘مقن

ڇ  ڇ    چچ : ضمةة٤مء اإلظمٌةة٤مر سمٛمةةقت يمةةؾ ٟمٗمةةس سم٘مقًمةةف :اًمقىمٗمةة٦م اًمث٤مٟمٞمةة٦م   

، اُتدت اذه اًمّمةٞمٖم٦م ذم مجٞمةع أرة٤مت اًمةثالث، ومجة٤مءت مجٞمٕمة٤ًم ُمةـ چڇ

ظمالل اةٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م: إؿم٤مرة إمم صم٤ٌمت اذه احل٘مٞم٘م٦م ودرٛمقُمتٝمة٤م: وذًمةؽ ُمةـ 

ظمالل دًٓمة٦م اةٛمٚمة٦م آؾمةٛمٞم٦م قمةغم اًمثٌة٤مت واًمةدوام، إذن ومٝمةل طم٘مٞم٘مة٦م صم٤مسمتة٦م 

 يمةؾ ٟمٗمةس، ُم٘مررة، ٓ شم٘مٌؾ اًمتٖمٞمػم، يمام أن اعمةقت طمٙمةؿ ىمة٤مـمع، وُم٘مةرر قمةغم

وم٤معمقت ظم٤ممت٦م اعمٓم٤مف، وهن٤مر٦م يمةؾ اعمخٚمقىمة٤مت، ضمة٤مءت صةٞم٤مهم٦م اةذه احل٘مٞم٘مة٦م 

ُمـ ظمالل اةٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ُمتقاوم٘م٤ًم ُمع اًمٖمرض اًمذي ؾمٞم٘م٧م ًمف اةذه أرة٤مت: 

اق شم٠ميمٞمةد شمًةٚمٞم٦م :  -يمام رذيمر اًمرازي  –وذًمؽ أن اعم٘مّمقد ُمـ اذه أر٤مت 

زن ُمةـ ىمٚمٌةف، وذًمةؽ ُمةةـ ، واعم٤ٌمًمٖمة٦م ذم إزاًمةة٦م احلة-قمٚمٞمةف اًمًةالم  –اًمرؾمةقل 

أن قم٤مىم٦ٌم اًمٙمؾ اعمةقت، واةذه اًمٖمٛمةقم، وإطمةزان شمةذا٥م : أطمدمه٤م: وضمٝملم

وشمزول وٓ رٌ٘مك ُمٜمٝم٤م رء، واحلزن ُمتك يم٤من يمةذًمؽ مل رٚمتٗمة٧م اًمٕم٤مىمةؾ إًمٞمةف، 

أن سمٕمد اذه اًمدار دارًا رتٛمٞمز ومٞمٝم٤م اعمحًةـ قمةـ اعمزةء، ورتةقومر قمةغم : واًمث٤مين

ويمةؾ واطمةد ُمةـ اةذرـ اًمةقضمٝملم ذم  قمٛمؾ يمؾ واطمد ُم٤م رٚمٞمؼ سمةف ُمةـ اةةزاء،
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 .هم٤مر٦م اًم٘مقة ذم إزاًم٦م احلزن، واًمٖمؿ قمـ ىمٚمقب اًمٕم٘مالء 

، (اًمذو ) احلدر٨م قمـ اعمقت ذم أر٤مت اًمثالث ضم٤مء سمامدة  :اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م      

، ومةةةام إهار اًمٌالهمٞمةةة٦م ذم اًمتٕمٌةةةػم هبةةةذا چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ : ذم ىمقًمةةةف

ذم ( ذائ٘مة٦م)ذم اةذا اعم٘مة٤مم؟   صةٞمٖم٦م (  اًمةذو)إؾمٚمقب؟ وُمة٤م دٓٓت ُمة٤مدة 

مجٞمع أر٤مت اؾمتٕم٤مرة، وال اؾمةتٕم٤مرة شمٍمةحيٞم٦م شمٌٕمٞمة٦م، ُأـمٚم٘مة٧م اةذه اًمّمةٞمٖم٦م 

وضمةةدان اعمةةقت، وؿمةة٤مع إـمةةال  اةةذه آؾمةةتٕم٤مرة قمةةغم وىمةةقع : واعمةةراد هبةة٤م

، وذم ًمٖمة٦م اًمٕمةرب، -قمةَز وضمةؾ–، وشمٙمةرر اةذا اعمٕمٜمةك ذم يمتة٤مب اهلل اعمقت

ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ    ۓچ : -شمٕمةةة٤ممم  –وُمةةةـ ذًمةةةؽ ىمقًمةةةف 

ذا  ـمٕمةؿ اعمةقت، : ، وُمٜمف ىمقل اًمٕمرب چۆ     ۈ  ۈ     

   . :وُمٜمف ىمقل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م

 ُمـ مل رٛم٧م همٌٓم٦م رٛم٧م ارُم٤م        اعمقت يم٠مس واعمرء ذائ٘مٝم٤م

ذم اذا اعم٘م٤مم: شمِمةػم إمم اةذا اعمٕمٜمةك، وشمةدل ( اًمذو )وُمـ اٜم٤م ضم٤مءت ُم٤مدة     

ضُمٕمةةؾ اعمةةقت ذم ُم٘م٤مؾمةة٤مة أٓم، وإؾمةة٤ٌمب اًمتةةل حيةةدث قمٜمةةدا٤م ة قمٚمٞمةةف، ومةة

اعمقت يم٤مًمٓمٕم٤مم اًمذي ُرٙمره ذوىمف، ومٚمذًمؽ اؾمُتٕمػم ًمف اًمذو ، واةق ذم احل٘مٞم٘مة٦م 

 .قَمَرض ٓ ُرذا  

أن يمؾ ٟمٗمس ذائ٘م٦م ُمقت أضم٤ًمدا٤م، إذ اًمٜمٗمس ٓ متقت، وًمةق  : وُمٕمٜمك أر٦م  

                                                 

 . 9/124: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (1)

 . 4/188: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ، و1/555: اعمحرر اًمقضمٞمز: ُرٜمٔمر (2)

 .  421: درقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م: ُرٜمٔمر (3)

 .  25/126: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (4)
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ٕن احلٞمة٤مة ذط ذم اًمةةذو ، وؾمةة٤مئر  ُم٤مشمة٧م عمةة٤م ذاىمة٧م اعمةةقت ذم طمة٤مل ُمقهتةة٤م:

أن اًمةذائؼ ٓ سمةد أن رٙمةقن  ، واةذا اعمٕمٜمةك صةحٞم : وذًمةؽ اإلدرايم٤مت 

، ر١ميمد اةذا اعمٕمٜمةك ُمة٤م ذيمةر اًمٓمةؼمي ذم شمٗمًةػمه، طم٤مل ذوىمف طمٞم٤ًم طم٤ًمؾم٤ًم 

يمةةؾ ٟمٗمةةس ُمٜمٗمقؾمةة٦م ُمةةـ ظمٚم٘مةةف ُمٕم٤مةةة٦م همّمةةص اعمةةقت، : ُمٌٞمٜمةة٤ًم أن اعمٕمٜمةةك

 .وُمتجرقم٦م يم٠مؾمٝم٤م 

ضم٤مء اًمتٕمٌػم قمـ اعمقت سم٤مًمذو : إؿم٤مرة إمم ُم٘مدُم٤مشمف، وُم٤م رّمةٞم٥م اًمةٜمٗمس ُمٜمةف   

أن اًمةةٜمٗمس ومٞمةةف شمةةذو  ُمةةرارة : ُمةةـ يٓم همّمّمةةف، وُمٕم٤مرٜمةة٦م ُم٘مدُم٤مشمةةف، واعمةةراد

، ويمةةام أن اًمةةذو  ُم٘مدُمةة٦م ًمميمةةؾ، ومٙمةةذًمؽ اًمةةذو  اٜمةة٤م ُمٗم٤مرىمتٝمةة٤م ًمٚمجًةةد

سمةذو  ُم٘مدُم٦م عم٤م ؾمٞم٠ميت سمٕمده ُمـ ؾمةٙمرات اعمةقت، وهمّمّمةف ويُٓمةف، ومة٤معمراد 

 .ذو  يٓم ُم٘مدُم٤مشمف، وأُم٤م سمٕمد طمّمقًمف ومال إطم٤ًمس ًمٚمجًد : اعمقت اٜم٤م

ضمةة٤مء ذيمةةر اةةذه احل٘مٞم٘مةة٦م ذم صةةدر أرةة٤مت اًمةةثالث يمٚمٝمةة٤م، : اًمقىمٗمةة٦م اًمراسمٕمةة٦م   

، صمةةؿ اظمتٚمٗمةة٧م يمةةؾ واطمةةدة ُمٜمٝمةة٤م ذم چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ : اومُتتحةة٧ْم سم٘مقًمةةف

لم اعم١مُمـ واًمٙمة٤مومر، هن٤مرتٝم٤م، إؿم٤مرة إمم اظمتالف ُمّمػم يمؾ إٟم٤ًمن سمٕمد اعمقت، سم

اًمٙمةةؾ  : أؿمةة٤مر إمم اةةذه احل٘مٞم٘مةة٦م، ويمِمةةػ َه ذًمةةؽ ؾمةةٞمد ىمٓمةة٥م، طمةةلم ىمةة٤مل

يمؾ ٟمٗمةس شمةذو  اةذه اةرقمة٦م، وشمٗمة٤مر  اةذه    چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ رٛمقت
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احلٞمة٤مة، ٓ ومةةر  سمةةلم ٟمٗمةةس و ٟمٗمةةس ذم شمةذو  اةةذه اةرقمةة٦م ُمةةـ اةةذه اًمٙمةة٠مس 

ٞمٛم٦م أظمرى، اًمٗمة٤مر  اًمدائرة قمغم اةٛمٞمع، إٟمام اًمٗم٤مر  ذم رء يظمر، اًمٗم٤مر  ذم ىم

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   چ  :ذم اعمّمػم إظمةػم

اذه ال اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل رٙمقن ومٞمٝم٤م آومؽما ، واذا اق   چھ  ے  ے  ۓۓ    

اعمّمػم اًمذي رٗمؽم  ومٞمف ومالن قمـ ومالن، اًم٘مٞمٛمة٦م اًم٤ٌمىمٞمة٦م اًمتةل شمًةتحؼ اًمًةٕمل 

،   أًمةػ طمًة٤مب واًمٙمد، واعمّمةػم اعمخةقف اًمةذي رًةتحؼ أن حيًة٥م ًمةف

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  چ : وٕن اًمٗمةةقز احل٘مٞم٘مةةل حمّمةةقر ذم ىمقًمةةف

، ومٙمةةؾ اًمٜمٗمةةقس ؾمةةتذو  اعمةةقت، چے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷ 

وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ اذه اًمٜمٗمقس ؾمُتزطمزح قمـ اًمٜم٤مر، وشمدظمؾ اةٜم٦م: طمتةك شمٗمةقز 

 .اًمٗمقز اًمٙم٤مُمؾ

أدظمةؾ  "وسمةلم  "زطمةزح قمةـ اًمٜمة٤مر "اةٛمع سملم : وُمـ سمالهم٦م اًم٘مرين اًمٙمررؿ  

ُمةةع أن ذم اًمث٤مٟمٞمةة٦م همٜمٞمةة٦م قمةةـ إومم، ًمٚمدًٓمةة٦م قمةةغم أن دظمةةقل اةٜمةة٦م  ،  "اةٜمةة٦م

، يمةام أن ذم اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜمة٤مر، وٟمٕمةٞمؿ اةٜمة٦م : رِمتٛمؾ قمغم ٟمٕمٛمتلم قمٔمٞمٛمتلم

ذم  "زطمةزح "ذيمر إُمررـ ُمٕم٤ًم ُت٘مٞمؼ عمٕمٜمك اًمٗمقز، ومْماًل قمةـ دٓٓت ًمٗمٔمة٦م 

 ٞم٤م اذا اعم٘م٤مم وإحي٤مئٝم٤م ذم اذا اًمً

ذم ( اًمذو )وردت ُم٤مدة     :ذم ُم٘م٤مم احلدر٨م قمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م: اعم٘م٤مم اًم٤ًمدس

 :اذا اعم٘م٤مم ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ، وال

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ:  -شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة إٟمٕمةة٤مم، ذم ىمقًمةةف 1
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  

چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 . چڎ  ڎ  

ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  چ : -شمٕمةة٤ممم –ةة ذم ؾمةةقرة احلنمة، ذم ىمقًمةةف 2

 . چ ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ: -شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمٓمال ، ذم ىمقًمف 3

 .چ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ڑ  ک    ک  ک   ک           گ  گ   گ  چ : -شمٕم٤ممم –ًمتٖم٤مسمـ، ذم ىمقًمف ة  ذم ؾمقرة ا4

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ            ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

 . چۀ  ۀہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

) واذه وىمٗم٤مت ُمع اذه أر٤مت: ًمٚمٜمٔمر ذم إهار اًمٌالهمٞم٦م ذم جمةلء ًمٗمٔمة٦م     

 ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو 

أن اًمًقر اًمتل ٟمزًمة٧م ومٞمٝمة٤م اةذه أرة٤مت ُمتٜمققمة٦م سمةلم اعمٙمةل : اًمقىمٗم٦م إومم   

وٓ همةرو أن شمتٜمةقع  ،واعمدين، وم٤مٕٟمٕم٤مم ُمٙمٞم٦م، وسم٘مٞم٦م اًمًةقر إظمةرى ُمدٟمٞمة٦م

اًمًقر ذم احلدر٨م قمـ االك إُمةؿ اًمًة٤مسم٘م٦م، وسمٞمة٤من طم٤ماة٤م، وُمة٤م أملَ هبة٤م، وُمة٤م 

أن احلدر٨م قمـ طمة٤مل  يًم٧م إًمٞمف عم٤م يمٗمرت، ويمذسم٧م سمآر٤مت رهب٤م ورؾمٚمف: وذًمؽ

إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م رراد ُمٜمف أظمذ اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة، واذا إُمةر ُمةـ إمهٞمة٦م سمٛمٙمة٤من، 

يمام أٟمف ًمٞمس ُمرشمٌٓم٤ًم سمزُم٤من وٓ ُمٙم٤من، وًمذا شمٙمةرر سمٞم٤مٟمةف، وشمٕمةددت أرة٤مت ذم 

اعمٙمةل، واعمةدين، ومٙمٗمة٤مر ىمةررش ذم ُمٙمةة٦م : احلةدر٨م قمٜمةف قمةغم اُمتةداد اًمٕمٝمةدرـ
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ًمًة٤مسم٘م٦م: ًمالشمٕمة٤مظ سمحة٤ماؿ، وقمةدم اًمًةػم سمح٤مضم٦م إمم اًمٜمٔمر ذم أطمةقال إُمةؿ ا

قمغم ظمٓم٤ماؿ: ًمٙمٞمال رّمٞمٌٝمؿ ُم٤م أصة٤مهبؿ، ويمةذًمؽ اعم١مُمٜمةقن ذم اعمدرٜمة٦م، وُمةـ 

 -يمةذًمؽ   –يم٤من ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمٓمقائػ إظمرى ُمـ اًمٞمٝمةقد واعمٜمة٤موم٘ملم سمح٤مضمة٦م 

إمم اًمٜمٔمر ذم أطمقال إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، واًمقىمقف قمٜمد ُمّمػماؿ، ويمٞمةػ أظمةذاؿ 

آشمٕمةة٤مظ وآديمةة٤مر، وُمةةـ اٜمةة٤م ضمةة٤مءت ُمةة٤مدة اهلل أظمةةذ قمزرةةز ُم٘متةةدر: سمٖمٞمةة٦م 

اعمٙمةل، واعمةدين: إؿمة٤مرة إمم اةذا اعمٕمة٤مين : ذم اةذا اعم٘مة٤مم ذم اًمٕمٝمةدرـ( اًمذو )

 .يمٚمٝم٤م، وشم٠ميمٞمدا٤م، واًمتذيمػم هب٤م

ذم اةذا اعم٘مة٤مم ذم مجٞمةع اةذه أرة٤مت ( اًمةذو )ضمة٤مءت ُمة٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   

: ٕن -يمذًمؽ –ٌٕمل ، واق أُمر ـم"ومذاىم٧م "، "ومذاىمقا"سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

احلةةدر٨م ذم اةةذه أرةة٤مت مجٞمٕمةة٤ًم قمةةـ وىمةة٤مئع طمةةدصم٧م واٟمتٝمةة٧م، وم٘مةةد ُمْمةة٧م 

واٟم٘مْم٧م، وم٘مد طمدصم٧م اذه إومٕم٤مل ذم اًمزُمـ اًمٖم٤مسمر ىمٌؾ ٟمزول اذه أرة٤مت، 

وىمٌةةؾ وضمةةقد إُمةة٦م اعمحٛمدرةة٦م، يمةةام أن ذم اةةذه اًمّمةةٞم٤مهم٦م ُمزرةةدًا ُمةةـ اًمتٝمدرةةد 

ٟمةف ٓ راد ًم٘مْمة٤مئف، أؿمة٤مر واًمققمٞمد: إؿم٤مرة إمم أن أُمر اهلل وىمع، وٟمٗمةذ ومةٞمٝمؿ، وأ

سمٕمةض اعمٗمنةةرـ إمم اًمتٝمدرةةد اًمةذي شمْمةةٛمٜمتف اةةذه أرة٤مت، وُمةةـ ذًمةةؽ ىمةةقل 

واة١مٓء أظمةرون ُمًةٚمقك هبةؿ ؾمةٌٞمٚمٝمؿ إن اةؿ مل رٜمٞمٌةقا، : اإلُم٤مم اًمٓمةؼمي

، ويمةةذًمؽ اسمةةـ قمٓمٞمةة٦م ومٞم١مُمٜمةةقا ورّمةةدىمقا سمةةام ضمئةةتٝمؿ سمةةف ُمةةـ قمٜمةةد رهبةةؿ 

، أٟمةف وقمٞمةد سمةلّم : -چڄڃ   ڄ  ڄ   چ :ذم ُمٕمٜمةك ىمقًمةف  –إٟمدًمز ر٘مقل 

واطٓم٤مب اٜم٤م ًمٚمٛمنميملم :  -ذم اإلؿم٤مرة إمم اذا اعمٕمٜمك –ور٘مقل ؾمٞمد ىمٓم٥م 
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 .هم٤مًم٤ًٌم، واق شمذيمػم اؿ سمٕم٤مىم٦ٌم اعمٙمذسملم، وُتذرر اؿ ُمـ ُمثؾ اذه اًمٕم٤مىم٦ٌم 

ضم٤مء ذم أر٦م إومم ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم ذم احلةدر٨م قمةـ إُمةؿ : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م   

، وذم اًمٕمةذاب: اٜمة٤م "اًم٠ٌمس "، واعمراد سمةچڄ  ڄ  ڄڃ     چ : سم٘م٦م ىمقًمفاًم٤ًم

إؿم٤مرة إمم ؿمدشمف، وقمٔمٛمتف، وأٟمف ٓ طمقل اةؿ وٓ ىمةقة ( اًم٠ٌمس)اًمتٕمٌػم سمٚمٗمٔم٦م  

 –إمم وةٛمػم اًمٕمٔمٛمة٦م هلل ( اًمٌة٠مس)إوة٤موم٦م : قمغم رده ودومٕمف، ردل قمغم قمٔمٛمتةف

يمٞمةػ وىمةد ! ُمتةف؟رده أو ُم٘م٤مو –واحل٤مًمة٦م اةذه  –، وم٠مٟمك اةؿ -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

هم٤مرة٦م قمةغم اًمٖم٤مرة٦م، ومٝمةق   "طمتةك"سمدًٓمة٦م احلةرف ! اؾمتح٘مقا اةذا اًمٕمةذاب؟

 .ُٓمتداد اًمتٙمذر٥م إمم وىم٧م اًمٕمذاب: ٕٟمف إذا طمَؾ اًمٕمذاب مل رٌؼ شمٙمذر٥م 

ى  ى  چ : وأُم٤م أر٤مت اًمثالث إظمر ومج٤مء احلةدر٨م قمةـ االيمٝمةؿ سم٘مقًمةف  

: ، واعمٕمٜمةكچگ  ڳ    گ   چ: ، وىمقًمةفچڻ  ڻ  ۀ   چ :، وىمقًمفچائ  

يمةام رةذيمر اسمةـ  –، واعمٕمٜمةك قم٘مقسم٦م ومٕمٚمٝم٤م، وضمزاء أُمرا٤م اًمذي أىمدُم٧م قمٚمٞمةف

أي وظمٞمؿ شمٙمذرٌٝمؿ، ورديء أومٕم٤ماؿ، واق ُم٤م طمَؾ هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمةـ  : -يمثػم

 .اًمٕم٘مقسم٦م واطزي 

وذًمةؽ سمٞمد أن أر٤مت اًمثالث ؾمٚمٙم٧م ُمًٚمٙم٤ًم سمةدرٕم٤ًم ذم اًمتٕمٌةػم قمةـ اةذا اعمٕمٜمةك،    

اةق اًمِمةدة واًمث٘مةؾ اعمؽمشمٌة٦م قمةغم ضمةزاء : : وذًمؽ أن اًمقسم٤ملچى  ائ    چ: ذم ىمقًمف
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، يمةةم وسمٞمةةؾ، أي وظمةٞمؿ، إذا يمةة٤من دء اًمٕم٤مىمٌةة٦م: ، ُمةة٠مظمقذ ُمةةـ ىمةقاؿإومٕمة٤مل

يمةةم وسمٞمةةؾ، إذا يمةة٤من :وظم٤مُمةة٦م اعمرقمةةك، اعمًةةتٚمذ ًمٚمامؿمةةٞم٦م، ر٘مةة٤مل: وأصةةؾ اًمقسمةة٤مل

 .ٓمٝم٤م، ورٛمروٝم٤م، أو ر٘متٚمٝم٤م ُمرقمك ظمياً، طمٚمقا هتٛمش إًمٞمف اإلسمؾ، ومٞمحٌ

إؿم٤مرة إمم أن ُم٤م أىمدُمقا قمٚمٞمف ظمٓم٥م ومٔمٞمةع،  "وسم٤مل"وُمـ اٜم٤م ضم٤مءت ًمٗمٔم٦م       

أهن٤م يم٤مًمٌمء اًمث٘مٞمؾ اعمحًقس: وذًمؽ ٕن اًمقسم٤مل : وذًمؽ وضمٜم٤مر٦م قمٔمٛمك

اًمث٘مؾ، وُمٜمف اًمقسمٞمؾ ًمٚمٓمٕم٤مم اًمذي رث٘مةؾ قمةغم اعمٕمةدة، واًمقاسمةؾ ُمةـ : ذم إصؾ

 .اًم٘مٓمر  اًمث٘مٞمؾ : اعمٓمر

ضم٤مء اًمتٕمٌػم قمـ االك إُمؿ، وُم٤م طمَؾ هبة٤م ُمةـ اًمٕمةذاب سمةامدة : اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦م

، ومام ّه جملء اذه اعم٤مدة ذم اةذا اعم٘مة٤مم؟ ضمة٤مءت ذم اةذا اعم٘مة٤مم: ٕن (اًمذو )

ومٞمٝم٤م ُمزردًا ُمـ احِلَٙمةؿ  وإهار اًمتةل شمٔمٝمةر اًمٖمةرض، وُت٘مةؼ اعم٘مّمةقد ُمةـ 

 ؿمةدة اًمٕمةذاب، وىمةقة وصةقًمف إًمةٞمٝمؿ، وؿمةدة اذه أرة٤مت، ومٗمٞمٝمة٤م إؿمة٤مرة إمم

ؿُمٌف ُم٤م طمَؾ هبؿ ُمـ اًمٕمذاب سمٌمء ذي ـمٕمةؿ يمررةف، رذوىمةف إطم٤ًمؾمٝمؿ سمف، ومة 

ُمـ طمَؾ سمف ورٌتٚمٕمف: ٕن اًمةذو  سم٤مًمٚمًة٤من أؿمةد ُمةـ اًمٚمٛمةس سم٤مًمٞمةد أو سم٤مةٚمةد، 

 .أطمًقا اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م إطم٤ًمؾم٤ًم ُمٙمٞمٜم٤ًم : واعمٕمٜمك

ومةذيمر اًمٓمة٤مار اسمةـ  ،هًا سمالهمٞمة٤ًم يظمةر چۀ   ڻ  ڻ  چ: يمام شمْمةٛمـ ىمقًمةف 

                                                 

 .  8/256: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ: ُرٜمٔمر (1)

 .  4/86: اًمٙمِم٤مف: ُرٜمٔمر (2)

 .  28/158: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (3)

 .  8/256: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ: ُرٜمٔمر (4)

 .  8/25: اًمٗمتقطم٤مت اإلاٞم٦م سمتقوٞم  شمٗمًػم اةالًملم (5)

 .  28/268: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (6)
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: ذم اذا اًمؽميمٞمة٥م اؾمةتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞمة٦م، صمةؿ سمٞمَٜمٝمة٤م سم٘مقًمةف( اًمذو )قم٤مؿمقر، أن ذم ُم٤مدة 

ؿُمةةٌٝمقا ذم إىمةةداُمٝمؿ قمةةغم طمةةرب اعمًةةٚمٛملم، ُمةةع اةٝمةةؾ سمٕم٤مىمٌةة٦م شمٚمةةؽ احلةةرب سم٢مسمةةؾ 

شمراُم٧م قمغم ُمرقمك وسمٞمؾ، ومٝمٚمٙمة٧م، وأصمٌة٧م اًمةذو  قمةغم ـمرر٘مة٦م اعمٙمٜمٞمة٦م وختٞمٚمٞمٝمة٤م، 

 إؿم٤مرة إمم اذه آؾمتٕم٤مرة  "وسم٤مل "ُمع  "ذاىمقا "ن ذيمر ومٙم٤م

ذم اذا اعم٘م٤مم: إؿم٤مرة إمم أن ُم٤م أص٤مب إُمةؿ ُمةـ ( اًمذو )يمام أن جملء ُم٤مدة    

قمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٢مٟمف ىمٚمٞمةؾ عمة٤م رٜمتٔمةراؿ ُمةـ اًمٕمةذاب ذم أظمةرة: وذًمةؽ أن 

ده، وأؿمةة٤مرت اًمةذو  ٓ رٙمةةقن إٓ ٟمةزرًا رًةةػمًا، يمةةام أٟمةف ُم٘مدُمةة٦م عمةة٤م ؾمةٞم٠ميت سمٕمةة

گ  گ  ڳ  ڳ     چ: ىمقًمةف: أر٤مت إمم اذا اعمٕمٜمك، وأوُم٠مت إًمٞمف، وُمـ ذًمةؽ

، وم٘مةةد ذاىمةةقا وسمةة٤مل أُمةةراؿ ذم اًمةةدٟمٞم٤م، واةةؿ ذم أظمةةرة اًمٕمةةذاب چڳ  ڳ     

 . إًمٞمؿ: وم٤مًمٕمٓمػ ر٘متيض اعمٖم٤مررة

ذم  -يمةةام رةةذيمر اًمزخمنمةةي – "اًمٓمةةال  "سمةةؾ إن اًمٕمةةذاب اًمةةقارد ذم ؾمةةقرة   

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ   گ  گ  چ: ىمقًمف

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲   

طمًةةة٤مب أظمةةةرة : أن اعمةةةراد سمةةةف چ﮳  ﮴  ﮵﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺         ﮻    ﮼  

وقمذاهب٤م، وُم٤م رذوىمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمقسم٤مل، وُم٤م رٚم٘مقن ُمـ اطن، وضملء سمةف قمةغم 

وٟمحةق   چٻ  ٻ  ٻ  ڦ  ٱ  چ : ًمٗمٔم٦م اعمة٤ميض، يم٘مقًمةف

ذًمؽ: ٕن اعمٜمتٔمر ُمـ وقمد اهلل ووقمٞمده ُمٚم٘مك ذم احل٘مٞم٘م٦م، وُم٤م اق يمة٤مئـ ومٙمة٠من 

 .ىمد 

                                                 

 .  28/158: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (1)

 . 28/268: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ، و21/389: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط: ُرٜمٔمر (2)

 .  4/123: اًمٙمِم٤مف (3)
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     ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م: اعم٘م٤مم اًم٤ًمسمع

، واةق اعم٘مة٤مم اًمًة٤مسمع چی  ی  یجئ     چ وصمٛم٦م ُم٘م٤مم يظمر ورد ومٞمةف شمريمٞمة٥م     

، وذًمةةؽ ذم ُم٘مةة٤مم سمٞمةة٤من إطمٙمةة٤مم (اًمةةذو )٤م ُمةة٤مدة ُمةةـ اعم٘م٤مُمةة٤مت اًمةةقاردة ومٞمٝمةة

ذم ؾمةقرة : -شمٕمة٤ممم –اًمنمقمٞم٦م، وُم٤م رؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مرة، وذًمؽ ذم ىمقًمةف 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ اعم٤مئةةدة 

ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت    ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب

 . چيت   

 ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو ) واذه سمٕمض اًمقىمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمدًٓم٦م ورود ُم٤مدة    

اعمٗمٞمةةدة ًمٚمتٕمٚمٞمةةؾ، واةةل  "ًمٞمةةذو  ": ذم ىمقًمةةف "اًمةةالم " ُمةةع: اًمقىمٗمةة٦م إومم   

أي ضُمٕمٚم٧ْم شمٚمؽ اًمٙمٗم٤مرة: ضمزاء قمةـ ومٕمٚمةف : ، واعمٕمٜمك"ومجزاء ": ُمتٕمٚمؼ سم٘مقًمف

، أؿم٤مر إمم اذا اعمٕمٜمةك "يمل ": ، وًمذا ومٝمل سمٛمٕمٜمكوسم٤مل أُمره اًمّمٞمد: ًمٞمذو 

أوضم٧ٌُم قمغم ىم٤مشمؾ اًمّمٞمد حمرُمة٤ًم ُمة٤م : أي:: اإلُم٤مم اًمٓمؼمي، ذم شمٗمًػمه، ر٘مقل

أوضم٧ٌم ُمـ اةزاء واًمٙمٗم٤مرة اًمذي ذيمرت ذم اذه أر٦م: يمل رذو  وسمة٤مل أُمةر 

ىمتٚمةف ُمة٤م هنة٤مه  أي ذٟمٌف، وومٕمٚمف اًمذي ومٕمٚمةف ُمةـ "أُمره "ُم٤م هن٤مه اهلل قمٜمف، وُمٕمٜمك 

 .قمـ ىمتٚمف ذم طم٤مل إطمراُمف  –قمَز وضمؾ  –اهلل 

أن اًمًقرة اًمتل ٟمزًمة٧م ومٞمٝمة٤م اةذه أرة٦م ُمدٟمٞمة٦م، واةل ؾمةقرة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   

اعمقوةةققمٞم٦م، : اعم٤مئةةدة، وًمةةذا أظمةةذت اةةذه أرةة٦م ظمّمةة٤مئص أرةة٤مت اعمدٟمٞمةة٦م

                                                 

 .  7/55: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ، و1/645: اًمٙمِم٤مف: ُرٜمٔمر (1)

 . 8/712: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مورؾ يي اًم٘مرين (2)
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م اٜمةة٤م ذم ُم٘مةة٤مم احلةةدر٨م قمةةـ إطمٙمةة٤م( اًمةةذو )وإؾمةةٚمقسمٞم٦م، ومجةة٤مءت ُمةة٤مدة 

اًمنمقمٞم٦م، وُم٤م رؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمٗم٤مرات، وم٤مظمُتّم٧م أر٤مت اعمدٟمٞمة٦م سم٤محلةدر٨م 

قمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ومْماًل قمـ ـمقل اذه أر٦م، وم٘مد ىم٤مُم٧م قمغم اإلـمٜمة٤مب، 

شمةةؿ ومٞمٝمةة٤م شمٗمّمةةٞمؾ اةةذه إطمٙمةة٤مم وسمٞم٤مهنةة٤م، وٕن اعمخةة٤مـمٌلم هبةةذه أرةة٦م اةةؿ 

٤مءت ومجة چۆ  ۈ  ۈ  چ : اعم١مُمٜمقن، سمدًٓمة٦م صةدر أرة٦م اومُتتحة٧م سم٘مقًمةف

أًمٗم٤مفمٝم٤م، واج٦م ظمٓم٤مهب٤م ُمتقاوم٘مة٦م ُمةع اًم٘مةقم اعمخة٤مـمٌلم هبة٤م، سمخةالف أرة٤مت 

اعمٙمٞم٦م اًمتةل متٞمةزت سمخّمة٤مئص ُمقوةققمٞم٦م، وأؾمةٚمقسمٞم٦م ُمٜمٌث٘مة٦م ُمةع ظمّمة٤مئص 

 .يمٗم٤مر ىمررش اعمخ٤مـمٌلم هب٤م

ذم اذا اعم٘م٤مم، وذم اذا اًمؽميمٞمة٥م ومٕمةاًل ( اًمذو )ضم٤مءت ُم٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م   

خةةالف جمٞمئٝمةة٤م ذم ُم٘مةة٤مم احلةةدر٨م قمةةـ إُمةةؿ ، سم"ًمٞمةةذو  ":ُمْمةة٤مرقم٤ًم ذم ىمقًمةةف

ذم اةذه أرة٦م أرْمة٤ًم، وًمٙمةـ ذم أرة٤مت  "وسم٤مل أُمره "اًم٤ًمسم٘م٦م، ومتٙمرر شمريمٞم٥م 

 "اًمةذو  "اعم٤موٞم٤مت اًمقاردة ذم ُم٘م٤مم احلدر٨م قمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م وردت ُمة٤مدة

: ًمٙمقهن٤م شمتحدث قمةـ أُمةؿ ُم٤موةٞم٦م ٟم٤مًمة٧م قم٘مقسمتٝمة٤م، "ومذاىم٧م ": سمّمٞمٖم٦م اعميض

ومٝمل شمتحدث قمةـ أُمةؿ ُمْمة٧م واٟم٘مْمة٧م، أُمة٤م ذم اةذه وطمَؾ هب٤م ؾمقء ومٕمٚمٝم٤م، 

ومٕمةةال ُمْمةة٤مرقم٤ًم، واةةذا اةةق اعمتقاومةةؼ ُمةةع ُم٘مةة٤مم ( اًمةةذو )أرةة٦م ومجةة٤مءت ُمةة٤مدة 

ُمع اعمخ٤مـمٌلم هبذه أرة٦م، ومٗمةل اةذه  -يمذًمؽ –إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، واعمتقاومؼ 

اًمّمٞم٤مهم٦م إؿم٤مرة إمم اًمتجدد واحلدوث، ومٞمتجدد اذا اًمةذو : ًمتجةدد طمةدوث 

٤م شمرشمٌة٧م اةذه اًمٕم٘مقسمة٦م قمةغم اةذه اعمخ٤مًمٗمة٦م، واةذه اذه اعمخ٤مًمٗمة٤مت، وُمةـ اٜمة

اعمخ٤مًمٗم٦م ُمتجددة: ًمتجدد وىمققمٝمة٤م، وشمٙمةرر طمةدوصمٝم٤م، ومٝمةذا احلٙمةؿ اًمنمةقمل 

ىم٤مئؿ وسم٤مٍ  ُمـ طملم ٟمزول أر٦م وإمم أن رةرث اهلل إرض وُمةـ قمٚمٞمٝمة٤م، وُمةـ 
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: ومٕمال ُمْمة٤مرقم٤ًم دًٓمة٦م قمةغم اةذا إُمةر، واعمٕمٜمةك "ًمٞمذو  "اٜم٤م ضم٤مءت صٞمٖم٦م 

 . ًمٞمحدث ًمف ذًمؽ ُمرة سمٕمد أظمرى: ضمزاء ُم٤م اىمؽموم٧م رداهًمٞمتجدد ًمف ذوىمف، و

ذم اعم٘مةة٤مم اًمًةة٤مسمؼ:  چی  یجئ       چ :ؾمةةٌؼ سمٞمةة٤من ُمٕمٜمةةك ىمقًمةةف: اًمقىمٗمةة٦م اًمراسمٕمةة٦م    

ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمح٤مل إُمةؿ اًمًة٤مسم٘م٦م، أُمة٤م اٜمة٤م ومٛمٕمٜم٤ماة٤م ُمتٕمٚمةؼ سمٛمةـ ررشمٙمة٥م سمٕمةض 

اعمحٔمقرات، واق اتؽ طمرُم٦م اإلطمرام، سم٘متؾ اًمّمةٞمد، وُمةـ صَمةؿ رٜمة٤مل ضمةزاءه 

إٓ أن صمٛم٦م اظمتالوم٤ًم  -وإن يم٤من واطمدًا، وسمٞمٜمٝمام اشمٗم٤م  –ف، وًمذا وم٤معمٕمٜمك وقم٘مقسمت

: -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمةف  –ىمٚمٞماًل ذم اعمٕمٜمك: ٓظمتالف ُم٘م٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام، وم٤مًمقسم٤مل 

اًمٌمء اًمث٘مٞمؾ، اًمةذي حيّمةؾ ُمٜمةف اعمٙمةروه واًميةر، ورتة٠مذى ُمٜمةف سمٕمةد أيمٚمةف: 

  .ٞمف وظم٤مُم٦مإذا يم٤من وم: ًمًقء قم٤مىمٌتف، وصم٘مٚمف، وُمٜمف اعمرقمك اًمقسمٞمؾ

أن إظمةراج ضم٤مء اذا اًمؽميمٞمة٥م ذم ُم٘مة٤مم اًمٙمٗمة٤مرات واًمٕم٘مقسمة٤مت إؿمة٤مرة إمم     

اةزاء صم٘مٞمؾ قمغم اًمٜمٗمس: عم٤ِم ومٞمف ُمـ شمٜم٘مٞمص اعم٤مل، وصم٘مةؾ اًمّمةقم قمةغم اًمةٜمٗمس، 

 .ُمـ طمٞم٨ُم إن ومٞمف إهن٤مك اًمٌدن  

ُمةـ ًمٗمٔمة٦م ضم٤مُمٕمة٦م، ًمٙمةؾ ُمة٤م اىمؽمومةف  چی  ی  یجئ     چ : ذم ىمقًمةف "أُمره "و  

اعمحٔمقرات، وُم٤م أىمدم قمٚمٞمةف، يمةام أن ومٞمٝمة٤م إهي٤مُمة٤ًم عمة٤م أىمةدم قمٚمٞمةف، وشمٗمخةٞماًم ًمةف 

وهتقراًل: شمٕمٔمٞماًم ًمإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م، وأهن٤م ُمـ اطٓمقرة سمٛمٙم٤من، وم٠موم٤مد اذا اًمتٕمٛمةٞمؿ 

 .اًمتٝمقرؾ واًمتٕمٔمٞمؿ

قُمؼّم قمـ قم٘مقسم٦م ُمـ أىمدم قمغم ومٕمؾ اةذه اعمحٔمةقرات سمةامدة : اًمقىمٗم٦م اط٤مُم٦ًم    

، ومٝمؾ اٜم٤مك ُمـ أهار شمرشم٧ٌم قمةغم اةذا چی  ی  یجئ     چ  :اًمذو ، ذم ىمقًمف

                                                 

 .  2/78: ومت  اًم٘مدرر: ، و1/645: اًمٙمِم٤مف: ُرٜمٔمر (1)

 .  2/276: اًمٗمتقطم٤مت اإلاٞم٦م سمتقوٞم  شمٗمًػم اةالًملم (2)
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ذم اذا اًمتٕمٌػم إؿم٤مرة إمم اًمِمدة واًمث٘مةؾ، وإمم :اًمتٕمٌػم ذم اذا اعم٘م٤مم؟ واةقاب 

ؾمةةقء اعمةةآل، اًمةةذي يل إًمٞمةةف سمًةة٥ٌم اةةذه اعمخ٤مًمٗمةة٤مت، وُمةة٤م شمرشمةة٥م قمٚمٞمٝمةة٤م ُمةةـ 

قم، ُم٤م ر١مصمر ومٞمف ُمـ همراُم٦م، وإشمٕمة٤مب اًمةٜمٗمس سم٤مًمّمةيمٗم٤مرات، ومٗمٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم 

 .ؾمقء قم٤مىم٦ٌم ُم٤م ومٕمؾ، واق اتؽ طمرُم٦م اإلطمرام سم٘متؾ اًمّمٞمد : واًمقسم٤مل

يمةةام أن ومٞمٝمةة٤م إؿمةة٤مرة إمم اعمِمةة٘م٦م اًمتةةل حل٘متةةف، وٟم٤مًمةة٧م سمدٟمةةف وُم٤مًمةةف، ومٙمةةام أن ذم   

اًمقسمةة٤مل صم٘مةةاًل، ومٙمةةذًمؽ اًمٙمٗمةة٤مرات اعمؽمشمٌةة٦م قمٚمٞمٝمةة٤م، وم٘مةةد ذا  قم٤مىمٌتٝمةة٤م، وٟم٤مًمتةةف 

ؿمقر إمم اًمّن اًمٌالهمةل اًمٙمة٤مُمـ ، أؿم٤مر اًمٓم٤مار اسمـ قم٤ماًمِمدة واعمِم٘م٦م سمًٌٌٝم٤م

واًمذو  ُمًتٕم٤مر ًمإلطم٤ًمس سم٤مًمٙمدر، : ذم اذا اعم٘م٤مم، ر٘مقل( اًمذو )ذم ُم٤مدة 

ؿُمٌف ذًمؽ اإلطم٤ًمس سمذو  اًمٓمٕم٤مم اًمٙمررف، يم٠مهنؿ راقمةقا ومٞمٝمة٤م هقمة٦م اشمّمة٤مل 

أعمةف سمةة٤مإلدراك، وًمةذًمؽ اؿمةةتٝمر إـمةةال  اًمةذو  قمةةغم إدراك أٓم واًمٚمةةذات، 

 .احل٘مٞم٘م٦م  وؿمٝمرة اذه آؾمتٕم٤مرة ىم٤مرسم٧م

ذم اذا اعم٘م٤مم ( اًمذو )وردت ُم٤مدة     :ذم ُم٘م٤مم خم٤مـم٦ٌم يمٗم٤مر ومررش: اعم٘م٤مم اًمث٤مُمـ

 .ذم صمالصم٦م ُمقاوع ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ

ٱ  ٻ  ٻ            چ:  -شمٕم٤ممم –ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ، ذم ىمقًمف : ة اعمقوع إول1

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 . چٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     چ:  -شمٕم٤ممم –ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ، ذم ىمقًمف : ة اعمقوع اًمث٤مين 2

                                                 

 .   4/25: شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط (1)

 .   2/78: دررومت  اًم٘م: ُرٜمٔمر (2)

    7/55: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (3)
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 . چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڳ   ڳ  ڱ      ڱ    چ: -شمٕمة٤ممم –ذم ؾمةقرة ص، ذم ىمقًمةف : ة اعمقوةع اًمث٤مًمة٨م 3

 . چڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ

( اًمةةذو )وومةةٞمام رةة٠ميت وىمٗمةة٤مت ُمةةع سمالهمةة٦م اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ذم اؾمةةتخدام ُمةة٤مدة   

 :سمتٍمرٗم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م ذم اذا اعم٘م٤مم

 "أن مجٞمةةع اةةذه أرةة٤مت ٟم٤مزًمةة٦م ذم اًمٕمٝمةةد اعمٙمةةل، ومًةةقرة : اًمقىمٗمةة٦م إومم   

، وقمٚمٞمةف وم٤معمخ٤مـمة٥م هبة٤م اسمتةداء اةؿ يمٗمة٤مر ُمٙمٞمت٤من "ص "، وؾمقرة "اًمٜمحؾ

قىمٗمٝمؿ ُمةـ اًمرؾمة٤مًم٦م وصة٤مطمٌٝم٤م، وشميةب إُمثة٤مل، ىمررش، ومتٌةلم أرة٤مت ُمة

وخت٤مـم٥م اًمٕم٘مقل: ًمٕمٚمٝمؿ رتذيمرون، وومٞمٝمة٤م ظمّمة٤مئص اطٓمة٤مب اعمٙمةل، وًمةذا 

ٟمٚمحظ ومٞمٝم٤م ارشمٗم٤مع اًمٜمؼمة، وؿمةدة اطٓمة٤مب، وشمةقاومر إؾمة٤مًمٞم٥م اعمِمةتٛمٚم٦م قمةغم 

اإلٟمٙمةةة٤مر واًمتٕمجةةة٥م، واًمت٘مررةةةر واًمتٝمدرةةةد، واإلضاب، وهمةةةػم ذًمةةةؽ ُمةةةـ 

، اٟمٔمةر قمةغم قة وـمٌٞمٕمتٝم٤م ذم اًمٕمٝمد اعمٙملإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل شمالئؿ فمروف اًمدقم

ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  ں     چ "ص"ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إمم إؾمٚمقب اًمقارد ذم ؾمةقرة 

ورد  "سمؾ"، شمٚمحظ أن أؾمٚمقب اإلضاب سمةچں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   

رةرشمٌط سمجةق اعمقاضمٝمة٤مت ُمرشملم، واق أؾمٚمقب ُم٠مًمقف ذم اعمِم٤ماد احلقاررة٦م، 

سملم اطّمقم، طمٞم٨م ريب يمؾ ـمرف قمـ يراء همػمه: ًمٞمةدزم اةق واعمج٤مدٓت 

سمام رراه صحٞمح٤ًم، أو ًمٞمٛمٕمـ ذم إصم٤ٌمت رأرف، وٓ سمةد سمة٤مًمٓمٌع أن رٙمةقن إضاب 

                                                 

 .   1/193: اًمؼما٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين: ُرٜمٔمر (1)

 .    124: ُم٘مدُم٦م ذم ظمّم٤مئص اطٓم٤مب اًم٘مريين سملم اًمٕمٝمدرـ: ُرٜمٔمر (2)



   عبداؾعزقز بن صاحل اؾعؿار.د.أ       ؿؼاؿات ؿادة اؾذوق يف اؾؼرآن اؾؽرقم وأسرارفا اؾبالغقة
 

 
195 

 .ص٤مطم٥م احلؼ ذم اذه اعمقاضمٝم٤مت أفمٝمر وأيمثر  

ذم اةةذه أرةة٤مت اًمةةثالث ذم ُم٘مةة٤مم ( اًمةةذو )ضمةة٤مءت ُمةة٤مدة : اًمقىمٗمةة٦م اًمث٤مٟمٞمةة٦م    

 "درد ًمٙمٗمةة٤مر ىمةةررش، ومٗمةةل أرةة٦م إومم ُمةةـ ؾمةةقرة اًمتحةةذرر واًمققمٞمةةد اًمِمةة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ            چ: -شمٕمةة٤ممم  –ذم ىمقًمةةف   "اًمٜمحةةؾ

وردت ذم  چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ًمٕمٔمؿ ُمقىمٕمةف ُم٘م٤مم اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ إرامن دظماًل، أي ظمدرٕم٦م وُمٙمرًا سمٞمٜمٝمؿ :  

 .اًمٜم٤مس  ُمـ اًمدرـ، وشمردده ذم ُمٕم٤مذات

، چپ  پ  پ  پ          چ: سمٌٞم٤من ضره وقم٤مىمٌتف ذم ىمقًمةف –ؾمٌح٤مٟمف  –صمؿ أشمٌٕمف    

واق أؾمٚمقب سمٚمٞمةغ ر٘مةذف سمٛمٕمة٤مين اًمتحةذرر ُمةـ اختة٤مذ إرةامن دظمةاًل ذم سمٞمة٤من 

قم٤مىمٌتف اًمقظمٞمٛمة٦م قمٚمةٞمٝمؿ، ضمة٤مء اةذا اًمتحةذرر ُمةـ ظمةالل أؾمةٚمقب آؾمةتٕم٤مرة 

وزًمةؾ : اًمٓمة٤مار اسمةـ قم٤مؿمةقر، ر٘مةقل: ٤ماًمتٛمثٞمٚمٞم٦م، ذيمر اذه آؾمتٕم٤مرة وأسم٤مهنة

اًمً٘مقط، : اًم٘مقم متثٞمؾ ٓظمتالف احل٤مل، واًمتٕمرض ًمٚمير: ٕٟمف رؽمشم٥م قمٚمٞمف

أو اًمٙمنةة، يمةةام أن صمٌةةقت اًم٘مةةقم متٙمةةـ اًمرضمةةؾ ُمةةـ إرض، واةةق متثٞمةةؾ 

متثٞمؾ ُم٤م جيره ٟم٘مض إرةامن : ٓؾمت٘م٤مُم٦م احل٤مل، ودوام اًمًػم، وعم٤م يم٤من اعم٘مّمقد

سمح٤مل اعم٤مر ذم ـمررؼ سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ىمدُمف صم٤مسمتة٦م إذ اةل  ُمـ اًمدظمؾ ؿُمٌٝم٧ْم طم٤ماؿ

 .ىمد زًم٧م سمف ومٍُمع، وم٤معمِمٌف هب٤م طم٤مل ِرضْمؾ واطمدة 

                                                 

 .   137: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (1)

 . 3/419: اعمحرر اًمقضمٞمز (2)

 .   14/269: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (3)
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ: قم٘م٤مسمة٤ًم يظمةر ذم ىمقًمةف –ؾمةٌح٤مٟمف  –صمؿ ذيمر        

واق ُمقوع اًمِم٤ماد، واذا اةزاء ُمرشمٌط سم٤مخت٤مذاؿ إرامن دظماًل  چٺ  ٺٺ  

أؿمة٤مر ؾمةٞمد ىمٓمة٥م إمم اةذا  چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ    ڀ چ: سمٞمٜمٝمؿ: سمدًمٞمؾ ىمقًمف

واختةة٤مذ إرةةامن همِمةة٤ًم وظمةةداقم٤ًم رزقمةةزع اًمٕم٘مٞمةةدة ذم اًمْمةةٛمػم،  : إُمةةر، ر٘مةةقل

ورِمقه صقرهت٤م ذم وةامئر أظمةررـ، وم٤مًمةذي ر٘مًةؿ واةق رٕمٚمةؿ أٟمةف ظمة٤مدع ذم 

ىمًٛمف، ٓ رٛمٙمـ أن شمث٧ٌم ًمف قم٘مٞمدة، وٓ أن شمث٧ٌم ًمف ىمدم قمغم ساـمٝمة٤م، واةق 

ه صقرة اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد ُمـ ر٘مًؿ اؿ صمةؿ رٜمٙمة٨م، ورٕمٚمٛمةقن ذم اًمقىم٧م ذاشمف رِمق

أن أىم٤ًمُمف يم٤مٟم٧م ًمٚمٖمش واًمدظمؾ، وُمـ صمؿ رّمداؿ قمـ ؾمةٌٞمؾ اهلل هبةذا اعمثةؾ 

 .اًمًٞمق 

ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ –شمٕمة٤ممم  –يمذًمؽ ضمة٤مء ىمقًمةف     

ذم ير٦م اًمٜمحؾ إظمرى إصمر ذيمر ومٕمؾ ُمِملم، وضمةرم يمٌةػم، صةدر  چڃ    

 چڦ  ڦ  ڦ   چ:      ررش، ضمة٤مءت اإلؿمة٤مرة إًمٞمةف ذم ىمقًمةفُمـ يمٗم٤مر ىم

، واًم٘مررةة٦م چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ     چسمٕمةةد ُمةة٤م يم٤مٟمةة٧م 

، ومٙم٤مٟم٧م يُمٜمة٦م ُمٓمٛمئٜمة٦م، ُمٙم٦م قمٜمد قمٛمقم اعمٗمنرـ: اًمتل ضهب٤م اهلل ُمثاًل ال

شمٜمٕمؿ سم٤مُٕمـ وإُم٤من، وُرتخٓمػ اًمٜم٤مس ُمةـ طمقاة٤م، يُمٜمة٦م ذم ههبة٤م، ٓ هُية٤مج 

 . ُرٖم٤مر قمٚمٞمٝم٤مأاٚمٝم٤م، وٓ

                                                 

 .    4/2192:  فمالل اًم٘مرينذم (1)

: ، ومةةت  اًم٘مةةدرر13/214: اًمتٗمًةةػم اًمًٌةةٞمط: ، و2/649: شمٗمًةةػم اًم٘مةةرين اًمٕمٔمةةٞمؿ: ُرٜمٔمةةر (2)

3/199. 

 .   3/87: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ: ُرٜمٔمر (3)
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أن يم٤مٟم٧م دائٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ، صم٤مسمت٦م اؿ، ٓ ُتقل قمةٜمٝمؿ وٓ : وُمـ مت٤مم اذه اًمٜمٕمٛم٦م   

شمزول، وًمذا ضمة٤مءت اإلسم٤مٟمة٦م قمٜمٝمة٤م سم٤مةٛمٚمة٦م آؾمةٛمٞم٦م: دًٓمة٦م قمةغم صمٌةقت اةذه 

اًمّمٗم٦م ودواُمٝم٤م، يم٤مٟمقا ذم أُمـ وأُمة٤من، وـمٛم٠مٟمٞمٜمة٦م ومةام روقمقاة٤م طمةؼ رقم٤مرتٝمة٤م، 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ          چرهمد ُمـ اًمٕمٞمش،  ويم٤مٟمقا ُمع اذا إُمـ وإُم٤من ذم

اٜمٞمئةة٤ًم ؾمةةٝماًل، وطمةة٤مًٓ ُمٞمًةةقرًا، ومٙمةة٤من حُيٛمةةؾ إًمٞمٝمةة٤م صمٛمةةرات يمةةؾ : أي چڦ  

 .رء، ُمـ اًمؼم واًمٌحر

ًمٙمـ اًمتٕمٌػم اٜم٤م ضم٤مء ُمٖم٤مررًا قمـ سمٜم٤مء اةٛمٚم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، ومجةلء اٜمة٤م سم٤مةٛمٚمة٦م    

، واذا ُمـ مت٤مم اًمٜمٕمٛمة٦م، اًمٗمٕمٚمٞم٦م: إؿم٤مرة إمم دمدد اًمرز ، وشمٙمرر جمٞمئف إًمٞمٝمؿ

 .وأدقمك إمم فمٝمقرا٤م، مم٤م رقضم٥م ؿمٙمرا٤م، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م

ڦ   چ: ُمقىمػ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ُمـ اذا اًمٜمٕمةٞمؿ سم٘مقًمةف –ؾمٌح٤مٟمف  –صمؿ ذيمر    

قمةةغم هقمةة٦م  "ومٙمٗمةةرت ": ذم ىمقًمةةف "اًمٗمةة٤مء "دل طمةةرف اًمٕمٓمةةػ  چڦ  ڦ  

ٚمٞمف صغم اهلل قم –يمٗمراؿ، وضمحقداؿ ٟمٕمٛم٦م رهبؿ، وم٤ًمرقمقا إمم  شمٙمذر٥م اًمٜمٌل 

ورؾم٤مًمتف، ويمٗمةراؿ سمٙمةؾ ُمة٤م ضمة٤مء سمةف وحم٤مرسمتةف، وأؿمة٤مر اًمٓمة٤مار اسمةـ  -وؾمٚمؿ

: قم٤مؿمةةقر إمم سمالهمةة٦م اؾمةةتٕمامل اةةذا احلةةرف ودًٓمتةةف ذم اةةذا اعمقوةةع، ر٘مةةقل

 چٹ  ٹ  ٹ   چاًمتٕم٘مٞم٥م سمٕمةد  "وم٤مء "سمة "يمٗمرت "واىمؽمان ومٕمؾ 

سم٤مقمت٤ٌمر طمّمقل اًمٙمٗمر قم٘م٥م اًمٜمٕمؿ اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م، طملم ـمةرأ قمٚمةٞمٝمؿ اًمٙمٗمةر، 

 .إًمٞمٝمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –ؽ قمٜمد سمٕمث٦م اًمرؾمقل وذًم

                                                 

 .  3/87: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ: و: ،2/649: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ: ُرٜمٔمر (1)

 . 5/145: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ: ُرٜمٔمر (2)

 .    14/356: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (3)
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قمةغم وزن  "سمة٠مٟمٕمؿ اهلل "ضم٤مء اإلظم٤ٌمر قمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل يمٗمروا هب٤م سمجٛمع اًم٘مٚم٦م،    

، ُمع يمثرة اًمةٜمٕمؿ اًمتةل أٟمٕمةؿ اهلل (ومَِٕمؾ)قمغم زون ( سمٜمٕمؿ اهلل: )، ومل ر٘مؾ(َأوْمٕمؾ)

طمٞمةة٨م أوضمةة٥م اةةذا  ًمإلرةةذان سمةة٠من يمٗمةةران ٟمٕمٛمةة٦م ىمٚمٞمٚمةة٦مهبةة٤م قمةةغم أاةةؾ ُمٙمةة٦م: 

 .! اًمٕمذاب، ومام فمٜمؽ سمٙمٗمران ٟمٕمؿ يمثػمة؟

ُمةةقىمٗمٝمؿ ُمةةـ  -ؾمةةٌح٤مٟمف -ص رةةذيمر ومٞمٝمةة٤م "وذم أرةة٦م اًمةةقاردة ذم ؾمةةقرة     

اًمرؾمةة٤مًم٦م وُمةةـ صةة٤مطمٌٝم٤م، وُمِمةةٝمدا ُمةةـ ُمِمةة٤ماد رداةةؿ ًمٚمٜمٌةةقة، وؾمةةخررتٝمؿ 

، چڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ     چ: ، ذم ىمقًمةف-قمٚمٞمةف اًمّمةالة واًمًةالم –سم٤مًمرؾمقل 

، -قمٚمٞمةةةف اًمّمةةةالة واًمًةةةالم –أرةةة٦م ؾمةةةخررتٝمؿ ُمةةةـ اًمرؾمةةةقل شمْمةةةٛمٜم٧م 

 .واؾمتٌٕم٤مداؿ أن رٙمقن رؾمقًٓ، وأن خُيص سم٤مًم٘مرين وسم٤مًمرؾم٤مًم٦م

ڳ   ڳ     چ: شمؿ سمٞم٤من اةذا اعمٕمٜمةك ُمةـ ظمةالل أؾمةٚمقب آؾمةتٗمٝم٤مم ذم ىمقًمةف    

شمرمجة٦م ، ومج٤مء اذا اإلٟمٙمة٤مر  ، واق اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مر وشمٕمج٥مچڱ      ڱ  ڱڱ  

شمٖمكم سمةف صةدوراؿ ُمةـ احلًةد، قمةغم ُمة٤م أويت سمةف ُمةـ ذف اًمٜمٌةقة  قمام يم٤مٟم٧م

 .سمٞمٜمٝمؿ 

دقمقااؿ، ورد ُمزاقمٛمٝمؿ، وسملّم اًم٤ٌمقم٨م احل٘مٞم٘مل اةذا  -ؾمٌح٤مٟمف –صمؿ أسمٓمؾ     

اًم٘مةرين : ، واعمةراد سمةفچں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ     چ: احلًد، وذًمؽ اإلٟمٙم٤مر ذم ىمقًمف

ومٞمةةف ر٘متيضةة يمٗمةةراؿ سمةةف،  اًمٙمةةررؿ، اًمةةذي أٟمزًمةةف اهلل قمةةغم رؾمةةقًمف، وؿمةةٙمٝمؿ

                                                 

 .    5/145: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ (1)

    4/35: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ: ُرٜمٔمر (2)

 .    19/157:اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط: ُرٜمٔمر (3)

 .    14/361: اًمٙمِم٤مف (4)
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اإلضاب : ، ردل قمغم سمٓمالن دقمةقااؿ، ووةٕمػ طمجةتٝمؿوإقمراوٝمؿ قمٜمف

، ضمة٤مء اةذا واق إضاب إسمٓم٤مزم شمٙمذرٌل ،  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ     چ: ذم ىمقًمف

 .اإلضاب ذم ُمٙم٤مٟمف، وأدى اًمٖمرض ُمـ ذيمره ذم اذا اعم٘م٤مم

قمةةغم اًمٔمرومٞمةة٦م  سمدًٓمتةةف "ذم ؿمةةؽ ": ذم ىمقًمةةف "ذم  "ضمةة٤مء طمةةرف اةةةر       

 –وآؾمتٖمرا  ُمِمػمًا إمم اةذا اعمٕمٜمةك، ومةدَل قمةغم اٟمٖمامؾمةٝمؿ سم٤مًمِمةؽ، يمةام دل 

قمؾ متٙمـ اذا اًمِمؽ ومٞمٝمؿ، وم٠مطم٤مط هبؿ ُمـ مجٞمع ضمةقاٟمٌٝمؿ، إطم٤مـمة٦م  –يمذًمؽ 

أن رٌٍمةةوا احلةةؼ، ورةةدريمقا   -واحل٤مًمةة٦م اةةذه  –اًمًةةقار سم٤معمٕمّمةةؿ، ومةة٠مٟمك اةةؿ 

سمٞمةةٜمٝمؿ،  –ٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ صةةغم اهلل قم –، وأن رةةدريمقا ذف اًمرؾمةةقل !احل٘مةة٤مئؼ؟

 .وذف اعمٜمَزل قمٚمٞمٝمؿ، وم٘مد أطم٤مط هبؿ اًمِمؽ، وم٠مقمٛمك سمّمػمهتؿ وأسمّم٤مراؿ

 : وأهارا٤م اًمٌالهمٞم٦م ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو )دًٓم٦م ُم٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م

أومٕمةة٤مل يمٗمةة٤مر ومةةررش، وؾمةةقء صةةٜمٞمٕمٝمؿ، سمةةلَم  –ؾمةةٌح٤مٟمف  –وسمٕمةةد أن ذيمةةر     

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ           چ:ذم ىمقًمةةف( اًمةةذو )قم٘مةة٤مهبؿ، ُمةةـ ظمةةالل ُمةة٤مدة 

، ومٙم٤مٟم٧م ذم هم٤مرة٦م اإلطمٙمة٤مم، وذم هم٤مرة٦م اةزاًمة٦م واًم٘مةقة، ومجة٤مءت چٺ  ٺٺ  

، وذم اةذا "وشمةذوىمقا ": ذم اةذا اعم٘مة٤مم ومٕمةاًل ُمْمة٤مرقم٤ًم ذم ىمقًمةف( اًمذو )ُم٤مدة 

أٟمف قمذاب ُمتجدد قمٚمٞمٝمؿ، وُمًتٛمر هبةؿ، ٓ رٗمةؽم : ُمزرد ُمـ اًمٕمذاب، واعمٕمٜمك

لء ورةةذا٥م: ًمٞمحًةةقا ُمرارشمةةف، قمةةٜمٝمؿ، وإٟمةةام رذوىمقٟمةةف ُمةةرة سمٕمةةد أظمةةرى، جيةة

ٿ  ٿ        چ: ورذوىمقا أعمف، سمخالف قمذاب اعمتققمدرـ سمف ذم أظمةرة ذم ىمقًمةف

ومج٤مء احلدر٨م قمٜمف سم٤مةٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م: دًٓم٦م قمغم صم٤ٌمت اةذا اًمٕمةذاب  ،چٿ  

                                                 

 .     7/375: اًمٌحر اعمحٞمط: ُرٜمٔمر (1)

 .    23/214: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ُرٜمٔمر (2)
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واؾمةةتٛمراره، ومٝمةةؿ ذم قمةةذاب دائةةؿ، ٓ رٜمٗمةةؽ قمةةٜمٝمؿ، وٓ حيةةقل قمةةٜمٝمؿ وٓ 

 .رزول

ؾمتٕم٤مرة ًمِمدة اإلطم٤ًمس، وىمقة إمل، ومم٤م زاد اذا ا "وشمذوىمقا "وذم صٞمٖم٦م     

يمةؾ ُمة٤م ُرةقمل، وطمًةٌؽ : اًمٕم٘م٤مب أعم٤ًم وؿمدة أن اعمتذو  اق اًمًقء، واعمةراد سمةف

ذو  : ، وُمٕمٜمةك أرة٦م!ُمـ أمل ؿمدرد ذوىمف، ومٙمٞمػ ؾمتٙمقن ُم٤ماٞمتةف وؿمةدشمف؟

اًمًةةقء ذم اًمةةدٟمٞم٤م ُمةةـ ُمٕمةة٤مُمٚمتٝمؿ ُمٕم٤مُمٚمةة٦م اًمٜمةة٤ميمثلم قمةةـ اًمةةدرـ، أو اطةة٤مئٜملم 

 .قمٝمقداؿ 

قمغم ؿمةدة اًمٕمةذاب اًمةذي رٜمتٔمةراؿ ذم أظمةرة، واةق ( اًمذو )دًم٧م ُم٤مدة      

أؿمةةد وأٟمٙمةةك، وذًمةةؽ أن اًمةةذو  ُم٘مدُمةة٦م اًمٌمةةء، ورتٚمةةقه اًمٙمثةةػم واًمٙمثةةػم، 

: چٿ  ٿ   ٿ            چ: وضم٤مءت ظم٤ممت٦م أر٦م ُمِمػمة  إمم اذا اعمٕمٜمةك ذم ىمقًمةف

ك ىمةقل اًمقاطمةدي ذم وذًمؽ أن اًمٕمٓمػ ر٘متيضة اعمٖمة٤مررة، رةدل قمةغم اةذا اعمٕمٜمة

رررد أظمةرة، واةق ىمٓمةع سم٢مجية٤مب  چٿ  ٿ   ٿ            چ: شمٗمًػم اذه أر٦م

وًمٙمةةؿ قمةةذاب قمٔمةةٞمؿ إن اختةةذشمؿ :اًمٕمةةذاب إن ومٕمٚمةةقا ُمةة٤م هُنةةقا قمٜمةةف، يم٠مٟمةةف ىمٞمةةؾ

 .إرامٟمٙمؿ دظماًل، وُدَل ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٜمٝمل قمغم اذا اعمحذوف 

 چٿ  ٿ   ٿ     چ: ٤مين ذم ىمقًمةفاًمِمةقيم: أيمد اذه اعمٖم٤مررة، واةذه اًمِمةدة  

أي ُمٌة٤مًمغ ذم اًمٕمٔمٛمة٦م، واةق قمةذاب أظمةرة، إن يمة٤من اعمةراد سمةام ىمٌٚمةف : ر٘مقل

                                                 

 .    11/246: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ: ُرٜمٔمر (1)

 .   14/269: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (2)

 .    13/186: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (3)
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 .قمذاب اًمدٟمٞم٤م 

، ووصةةٗمف "قمةةذاب"شمٜمٙمةةػم ًمٗمٔمةة٦م : رةةدل قمةةغم قمٔمٛمةة٦م اةةذا اًمٕمةةذاب وؿمةةدشمف  

سم٤مًمٕمٔمٞمؿ، ومتْم٤مومر اًمتٜمٙمػم ُمع اًمقصػ سمام شمقاومر ذم يمؾ واطمد ُمةٜمٝمام ذم اًمدًٓمة٦م 

َٔمؿ اذا اًمٕمذاب وؿمدشمف، ومة٠مٟمك اةؿ أن رٓمٞم٘مةقه، و ىمةد ذاىمةقا سمدار٤مشمةف ذم قمغم قمِ 

 ! .اًمدٟمٞم٤م؟

قمةةذاهبؿ ُمًةةتٕمٛماًل ُمةة٤مدة  –ؾمةةٌح٤مٟمف  –وأُمةة٤م ذم أرةة٦م إظمةةرى وم٘مةةد ذيمةةر    

ڄ  ڄ  ڄ      ڄ     چ: ، ومٙم٤مٟم٧م ير٦م ذم اًمٌالهمة٦م واًمٌٞمة٤من، ذم ىمقًمةف(اًمذو )

اهلل  أن : -يمةام رةذيمر اًمٓمةؼمي –، وُمٕمٜم٤ما٤م چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    

شمٕمة٤ممم  –أذا  أاؾ اذه اًم٘مرر٦م ًم٤ٌمس اةقع، ظمٚمط أذاه أضم٤ًمُمٝمؿ، ومجٕمةؾ اهلل 

ذًمةةؽ خم٤مًمٓمتةةف أضمًةة٤مُمٝمؿ سمٛمٜمزًمةة٦م اًمٚمٌةة٤مس اةةؿ: وذًمةةؽ أن اهلل ؾمةةَٚمط  -ذيمةةره

 -صةةغم اهلل قمٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ –قمٚمةةٞمٝمؿ اةةةقع ؾمةةٜملم ُمتقاًمٞمةة٦م، سمةةدقم٤مء رؾمةةقل اهلل 

 .قمٚمٞمٝمؿ 

، ذم سمٞمة٤من ٗمنةرـ، ويمثةػم ُمةـ اًمٌالهمٞمةلموىمػ ُمع اذه أر٦م يمثةػم ُمةـ اعم    

دٓٓهت٤م اًمٌالهمٞم٦م، وٟمٙمتٝم٤م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، وإُم٤مُمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمزخمنمي، ومٞمٙم٤مد رٙمةقن 

أول ُمـ ومتؼ أيمامُمٝم٤م، وذيمر أهارا٤م، وضمّؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده رٙمة٤مد رٙمةقن قمٛمٚمةف 

اًمٜم٘مؾ، أو اًمنمح واًمًٌط، وًمٌدرع ُم٤م ذيمره ذم سمٞمة٤من اةذه أرة٦م ودىمتةف، قمَ٘مة٥م 

                                                 

 .    3/191: ومت  اًم٘مدرر (1)

 .    14/385: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مورؾ يي اًم٘مرين (2)

ٚمةامء قمةـ سمالهمة٦م يمام ؾمٞمتْم  اذا ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ ظمالل ٟم٘مقل يمالم يمثػم ُمـ اًمٕم (3)

 .   اذه أر٦م
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واذا اًمٗمّمؾ ُمـ يمالُمف رًتحؼ قمةغم قمٚمةامء اًمٌٞمة٤من أن : اعمٜمػم سم٘مقًمفقمٚمٞمف اسمـ 

 . رٙمتٌقه سمذوب اًمتؼم ٓ احلؼم 

، ُمةع سمٞمة٤من أصمراة٤م ذم اةذا (اًمذو )ؾم٠مُتدث قمـ اذه أر٦م ُمـ ظمالل ُم٤مدة      

، ومٝمةةل "وم٠مذاىمٝمة٤م ": اًمؽميمٞمة٥م، ُمةـ ظمةالل آؾمةتٕم٤مرة اًمتةل شمْمةٛمٜمتٝم٤م ذم ىمقًمةف

إطم٤ًمس اًمٚم٤ًمن سم٠مٟمقاع اًمٓمٕمة٤مم : : إذ إن طم٘مٞم٘م٦م اًمذو اؾمتٕم٤مرة شمٍمحيٞم٦م شمٌٕمٞم٦م

ًمإلطمًةة٤مس سمةة٤مٕمل وإذى إطم٤ًمؾمةة٤ًم ُمٙمٞمٜمةة٤ًم، واًمنمةةاب، ومٝمةةل ُمًةةتٕم٤مرة 

 .يمتٛمٙمـ ذو  اًمٓمٕم٤مم ُمـ ومؿ ذائ٘مف، ٓ جيد ًمف ُمدومٕم٤ًم 

وسمالهمتٝمة٤م ذم اةذا اعم٘مة٤مم، وًمٙمةـ أهاراة٤م ( اًمةذو )ومٝمذه ال دًٓم٦م ُمة٤مدة     

اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ٓ شم٘مػ قمٜمد اذا احلد، وٓ شمٜمتٝمةل قمٜمةد اةذا اًمٌٞمة٤من: اًمٌالهمٞم٦م، وٟمٙمتٝم٤م 

وذًمؽ أن اًمذي ُرذا  اٜم٤م ًمٌة٤مس اةةقع واطةقف، واًمٚمٌة٤مس ٓ ُرةذا ، واةذا 

 "ُمـ سمةدرع ٟمٔمةؿ اةذه أرة٦م، وقمٔمةٞمؿ إقمج٤مزاة٤م، وًمةذا وم٘مةد ارشمٌٓمة٧م صةٞمٖم٦م 

، چڄ      ڄ  ڃ     چ: سم٤مؾمةةتٕم٤مرة أظمةةرى ذم اةةذه أرةة٦م سم٘مقًمةةف "وم٠مذاىمٝمةة٤م

اؾمةةةتٕم٤مرة أظمةةةرى،  شمٍمةةةحيٞم٦م أصةةةٚمٞم٦م، وم٤مؾمةةةُتٕمػمت  "ًمٌةةة٤مس ": ومٗمةةةل ًمٗمٔمةةة٦م

ًممطمداث واعمّم٤مئ٥م اًمتل طمَٚم٧م سم٠ماؾ اذه اًم٘مرر٦م: ًمتةدل قمةغم ىمةقة اإلطم٤مـمة٦م 

واًمِمٛمقل، يمام رِمةتٛمؾ اًمٚمٌة٤مُس قمةغم صة٤مطمٌف، وحيةٞمط سمةف ُمةـ مجٞمةع ضمقاٟمٌةف، 

وًمٙمـ اًمذي ُرٚمٌس اٜم٤م ًمٞمس صمقسم٤ًم، وإٟمام اق اةقع واطةقف، واةذا ُمةـ سمةدرع 

                                                 

، وىمةةد ومٕمةةؾ اًمٕمٚمةةامء ذًمةةؽ وم٘مةةد 2/431: اإلٟمّمةة٤مف ومةةٞمام شمْمةةٛمٜمف اًمٙمِمةة٤مف ُمةةـ آقمتةةزال (1)

شمٜم٤مىمٚمقه، وطمٗمٔمقه ًمف، وأىمروا سم٠معمٕمٞمتف، وومْمٚمف، ويمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده رٙم٤مد رٙمقن قم٤مًمة٦م قمٚمٞمةف، 

 .   وم٘مد شمٚم٘مقا يمالُمف، وداٟمقا ًمف سم٤مًمٗمْمؾ واًمًٌؼ، وزاده سمًٓم٦م وسمٞم٤مٟم٤مً 

 .     14/356:  اًمتحررر واًمتٜمقررشمٗمًػم (2)
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اٜم٤م ُمٕمٜمةك سمةدرٕم٤ًم  "اًمذو  "ٔمٞمؿ إقمج٤مزا٤م، وًمذا أو٤موم٧م ًمٗمٔم٦م ٟمٔمؿ أر٦م، وقم

قمةةغم اةةذه آؾمةةتٕم٤مرة، وطمةةَددْت ٟمققمٝمةة٤م، وم٤ميمتٛمٚمةة٧م سمالهمةة٦م اةةذا آؾمةةتٕم٤مرة، 

ذم اةةذا  "وم٠مذأىمٝمةة٤م "، وُمةةـ اٜمةة٤م رةةؼمز أصمةةر ًمٗمٔمةة٦م "وم٠مذاىمٝمةة٤م "ومتٞمةةزت سمٚمٗمٔمةة٦م 

ُمةـ ُمالئةامت اعمًةتٕم٤مر آؾمتٕم٤مرة، ومّم٤مرت سمًٌٌٝم٤م اؾمتٕم٤مرة جمردة: ًمٙمقهنة٤م 

، وم٤مإلذاىم٦م سمٛمٕمٜمك اإلص٤مسم٦م، شمالئؿ إطمةداث واعمّمة٤مئ٥م، وُمة٤م قمةال اًمقضمةقه ًمف

 .ُمـ صٗمرة، وٓ شمالئؿ اًمٚم٤ٌمس  

ذم ُتدرةد ٟمةةقع  -يمةةذًمؽ –أصمةةر ذم اةذا اًمًةةٞم٤م ، وأصمةر ( اًمةذو )إذن ومٚمةامدة    

اٜمة٤م ( اًمةذو )آؾمتٕم٤مرة، ومًٌٌٌٝم٤م صة٤مرت آؾمةتٕم٤مرة جمةردة، ومجة٤مءت ُمة٤مدة 

ٕم٤مرة، ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتٙمقن ًمق ظمال اًمٜمٔمؿ ُمٜمٝمة٤م: وذًمةؽ ًمتٗمٞمد ُمٕمٜمك قمغم اذه آؾمت

واق اٜم٤م أسمٚمةغ ًمدًٓمتةف قمةغم اإلطم٤مـمة٦م واًمةذو ، أن اًمٜمٔمر اٜم٤م ًمٚمٛمًتٕم٤مر ًمف، 

 .ومٙم٤ًما٤م، ومٙم٤من رٗمقت اًمذو  : وًمق ُٟمٔمر إمم اعمًتٕم٤مر ًُم٘م٤مل

ذم اةذا اعم٘مة٤مم، وأصمراة٤م ذم اًمدًٓمة٦م قمةغم ( اًمذو )وُمـ اٜم٤م شمتجغم سمالهم٦م ُم٤مدة   

: إصمر اًمذي أصة٤مهبؿ، ومّمةؾ اًم٘مةقل ذم اةذه اعمًة٠مًم٦م اًمِمةقيم٤مين، ر٘مةقلإفمٝم٤مر 

إـمةال  اًمةةذو  قمةغم إدراك اةةةقع واطةقف ضمةةرى قمٜمةداؿ جمةةرى احل٘مٞم٘مةة٦م، 

ذا  ومالن اًم١ٌمس واًمير، وأذاىمف همةػمه، ومٙم٤مٟمة٧م اؾمةتٕم٤مرة جمةردة، : ومٞم٘مقًمقن

شمرؿمةةٞم  آؾمةةتٕم٤مرة وإن يمةة٤من : ومٙمًةة٤ما٤م يم٤مٟمةة٧م ُمرؿمةةح٦م، وىمٞمةةؾ: وًمةةق ىمةة٤مل

ضمٝم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م إٓ أن ذم اًمتجررد شمرضمٞمح٤ًم: ُمةـ طمٞمة٨م إٟمةف روقمةل  ُمًتحًٜم٤ًم ُمـ

 .ضم٤مٟم٥م اعمًتٕم٤مر ًمف، وم٤مزداد اًمٙمالم ووقطم٤ًم 

                                                 

 . سمًٞمقين قمٌداًمٗمت٤مح ومٞمقد. ، د258: قمٚمؿ اًمٌٞم٤من (1)

 .  11/265: ٟمٔمؿ اًمدرر (2)

 .     3/255: ومت  اًم٘مدرر (3)
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وعمة٤م يمة٤من : وقمـ وضمف ارشم٤ٌمط ا٤مشملم آؾمتٕم٤مرشملم ر٘مةقل اًمٓمة٤مار اسمةـ قم٤مؿمةقر    

اًمٚم٤ٌمس ُمًتٕم٤مرًا إلطم٤مـم٦م ُم٤م همِمٞمٝمؿ ُمـ اةقع واطقف، وُمالزُمتةف أررةد إومة٤مدة أن 

ٓمـ، إذ رةذا  ذم ذًمؽ ُم تٛمٙمـ ُمةٜمٝمؿ، وُمًةت٘مر ذم إدرايمٝمةؿ اؾمةت٘مرار اًمٓمٕمة٤مم ذم اًمٌة

اًمٚم٤ًمن واحلٚمةؼ، وحُيةس ذم اةةقف وإُمٕمة٤مء، وم٤مؾمةتُٕمػم ًمةف ومٕمةؾ اإلذاىمة٦م: متٚمٞمحة٤مً 

ومجٕم٤ًم سملم اًمٓمٕم٤مم واًمٚم٤ٌمس: ٕن هم٤مر٦م اًمِ٘مرى واإليمرام أن ر١مدب ًمٚمْمةٞمػ، وخيٚمةع 

 .ت٤من قمٚمٞمف ظمٚمٕم٦م ُمـ إزار وسمرد، ومٙم٤مٟم٧م اؾمتٕم٤مرشم٤من هتٙمٛمٞم

ُم١ميمةدًا  –ورْمٞمػ ؾمٞمد ىمٓم٥م وضمٝم٤ًم يظمر ُمـ وضمقه سمالهم٦م اةذه آؾمةتٕم٤مرة     

وجيًؿ اًمتٕمٌػُم اةقَع واطقَف ومٞمجٕمٚمةف ًم٤ٌمؾمة٤ًم، وجيٕمٚمٝمةؿ : ، ر٘مقل-ُم٤م ؾمٌؼ 

رذوىمقن اذا اًمٚم٤ٌمس ذوىم٤ًم: ٕن اًمذو  أقمٛمؼ أصمرًا ذم احلةس، ومتْمة٤مقمػ ُمةس 

ذم اًمٜمٗمقس: ًمٕمٚمٝمؿ رِمٗم٘مقن ُمةـ  اةقع واطقف اؿ، وًمذقمف وشم٠مصمػم، وشمٖمٚمٖمٚمف

 .شمٚمؽ اًمٕم٤مىم٦ٌم اًمتل شمٜمتٔمراؿ: ًمت٠مظمذاؿ واؿ فم٤معمقن 

رةدل قمةغم ( ًمٌة٤مس)وًمٗمٔمة٦م ( وم٠مذاىمٝمة٤م)وقمٚمٞمف وم٤مةٛمع سمةلم آؾمةتٕم٤مرشملم ذم ًمٗمٔمة٦م     

، واإلطم٤مـمة٦م واًمِمةٛمقل، (اًمةذو )ؿمدة اإلص٤مسم٦م اًمتل ضمًةدهت٤م ُمة٤مدة : إُمررـ ُمٕم٤م

٘مقا ًمًقء صٜمٞمٕمٝمؿ اذا اًمٕمةذاب اعمْمة٤مقمػ، وىمد اؾمتح ،"ًم٤ٌمس"اًمتل محٚمتٝم٤م ًمٗمٔم٦م 

أذاىمٝمؿ اهلل ود ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف، وأًمًٌٝمؿ ًم٤ٌمس اةقع، اًمةذي اةق وةد اًمرهمةد، ومة 

٥م صةةٜمٞمٕمٝمؿ ويمٗمةةراؿ، وقمةةدم  واطةةقف اًمةةذي اةةق وةةد إُمةةـ: وذًمةةؽ سمًةٌة

 .ؿمٙمراؿ، وُم٤م فمٚمٛمٝمؿ اهلل وًمٙمـ يم٤مٟمقا أٟمٗمًٝمؿ رٔمٚمٛمقن 

                                                 

 .     14/357: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (1)

 .     4/2119: ذم فمالل اًم٘مرين (2)

 .    3/88: شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ (3)
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٦م، وهبذه اةزاًمة٦م واًم٘مةقة: إؿمة٤مرة إمم اةذا وُمـ اٜم٤م ضم٤مءت أر٦م هبذه اًمٌالهم    

ذم اًمدًٓمة٦م  -ؾمٌح٤مٟمف –أن ىم٤مل : اعمٕمٜمك، وُمـ سمالهم٦م اذا اًم٘مقل، وقمٔمٞمؿ ٟمٔمٛمف

: ، دون أن ُر٘مةةةة٤ملچڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ     چ: -قمةةةغم اةةةذا اعمٕمٜمةةةك

ومٙمًةة٤ما٤م اهلل ًمٌةة٤مس : )، ودون أن ُر٘مةة٤مل(وم٠مذاىمٝمةة٤م اهلل ـمٕمةةؿ اةةةقع واطةةقف)

ول رٗمٞمد ؿمدة اإلص٤مسم٦م دون اًمِمٛمقل، يمام أن اًمثة٤مين : إذ إن اًمؽميمٞم٥م إ(اةقع

: رٗمٞمد اًمِمةٛمقل واإلطم٤مـمة٦م، دون ؿمةدة اإلصة٤مسم٦م، وًمٙمةـ ضمة٤مءت أرة٦م سم٘مقًمةف

، وم٠مومةةةة٤مدت آؾمةةةةتٕم٤مرة هبةةةةذا اًمؽميمٞمةةةة٥م چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  چ

، ومًةٌح٤من ؿمدة اإلص٤مسم٦م، ُمع اًمدًٓم٦م قمغم اإلطم٤مـم٦م واًمِمٛمقل: إُمررـ ُمٕم٤م

ضُمٕمٚمة٧م اةذه أرة٦م ُمٌٚمةغ اإلقمجة٤مز، سمة٠من   وُمـ اٜم٤م سمٚمٖم٧م! ُمـ اذا يمالُمف؟

اًمث٤مٟمٞم٦م ُمتٗمرقم٦م قمـ إومم، وُمريم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، سمجٕمؾ ًمٗمٔمٝم٤م ُمٗمٕمقًٓ ًمٚمٗمظ إومم، 

أن اةقع واطةقف حمٞمٓمة٤من سم٠ماةؾ اًم٘مررة٦م ذم ؾمة٤مئر أطمةقااؿ، : وطمّمؾ سمذًمؽ

 .وُمالزُم٤من اؿ، وأهنؿ سم٤مًمٖم٤من ُمٜمٝمؿ ُمٌٚمٖم٤ًم أًمٞماًم 

اذا اًمٕمذاب اًمذي طمؾ هبؿ ضمزاء ُم٤م اىمؽمومتف أرةدهيؿ  أن –ؾمٌح٤مٟمف  –صمؿ ذيمر    

ومٕمةةاًل  "رّمةةٜمٕمقن "، وذم جمةةلء ًمٗمٔمةة٦م چڃ  ڃ  ڃ         چ: ذم ىمقًمةةف

ُمْم٤مرقم٤ًم إؿم٤مرة إمم دمدد طمدوث اذه إومٕمة٤مل ُمةٜمٝمؿ، وشمٙمةرر وىمققمٝمة٤م، وم٘مةد 

 "شمٙمرر ُمٜمٝمؿ يمٗمران اًمٜمٕمؿ، طمتك ص٤مر اؿ ذًمةؽ ـمٌٕمة٤ًم ودرةدٟم٤ًم، ودًمة٧م ًمٗمٔمة٦م 

وذم : ٜمك، أؿم٤مر إمم اذه احل٘مٞم٘مة٦م أسمةق اًمًةٕمقد، ر٘مةقلقمغم اذا اعمٕم "رّمٜمٕمقن

صةةٞمٖم٦م اًمّمةةٜمٕم٦م: إرةةذان سمةة٠من يمٗمةةران ٟمٕمٛمةةف صةة٤مر صةةٜمٕم٦م راؾمةةخ٦م اةةؿ، وؾمةةٜم٦م 

                                                 

 .   سمًٞمقين قمٌداًمٗمت٤مح ومٞمقد . ، د258:ؿ اًمٌٞم٤منقمٚم: ُرٜمٔمر (1)

 .  14/357: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (2)
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 .ُمًٚمقيم٦م 

ذم ( اًمةةذو )ٟمٚمحةةظ جمةةلء ُمةة٤مدة  "ص "وإذا ٟمٔمرٟمةة٤م إمم أرةة٦م ذم ؾمةةقرة      

 –ُمٕمرض هتدرةد اعمنمةيملم سم٤مًمٕمةذاب: ضمةزاء ُمةقىمٗمٝمؿ اعمتٕمٜمة٧م ُمةـ اًمرؾمةقل 

ۀ  ۀ   ہ     چ: -شمٕمة٤ممم  –وُمةـ اًمرؾمة٤مًم٦م، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف  ،-غم اهلل قمٚمٞمف وؾمةٚمؿص

هتدرد اؿ سم٠مهنؿ ؾمٞمذوىمقن  -يمام رذيمر اسمـ يمثػم –، واذا أر٦م چہ  ہ   

 .اذا اًمٕمذاب

أن ذو  اةذا اًمٕمةذاب : ذم اذا اعم٘م٤مم وسمالهمتٝمة٤م( اًمذو )وُمـ دٓٓت ُم٤مدة   

 –شمٚمةؽ اًمًةخرر٦م ُمةـ اًمرؾمةقل  اق اًمذي ؾمٞم٘مٓمع شمٚمؽ آومؽماءات، ورقىمةػ

ؾمةخرر٦م  چڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ     چ: ومًٞمتقامم ىمقاؿ: -صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ

وم٢مذا ذاىمقه زال قمٜمٝمؿ ُمة٤م هبةؿ ُمةـ اًمِمةؽ     واؾمتٝمزاء، إمم أن رذوىمقا اًمٕمذاب، 

واحلًد طمٞمٜمئذ، رٕمٜمل أهنؿ ٓ رّمدىمقن سمةف إٓ أن رٛمًةٝمؿ اًمٕمةذاب ُمْمةٓمررـ 

 .إمم شمّمدر٘مف 

وذم اًمتٕمٌةةػم قمةةـ اًمٕمةةذاب اًمةةذي ؾمةةٞمحؾ هبةةؿ، واإلصةة٤مسم٦م اعم١معمةة٦م سمةةامدة     

، إؿم٤مرة إمم ؿمدة متٙمٜمف ُمٜمٝمؿ، ووصقًمف إمم أقمامىمٝمةؿ وأضمةقاومٝمؿ، سمةؾ (اًمذو )

إمم أومٙم٤مراؿ وقم٘مقاؿ، ومٞمٖمػم قم٘م٤مئداؿ، ورٌةدل يراءاةؿ، ومٞمقىمٜمةقن طمٞمٜمٝمة٤م أن 

ٞمةداؿ طمؼ، وًمٙمـ اٞمٝمة٤مت اٞمٝمة٤مت أن رٗم -صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ –اًمرؾمقل 

 .ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم، أو خيٗمػ قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمذاب
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ومٝمةؿ ةٝمة٤مًمتٝمؿ إؿم٤مرة إمم ومرط محة٤مىمتٝمؿ وهمٌة٤مئٝمؿ،   -يمذًمؽ –وذم اًمتٕمٌػم   

 .ٓ رٌلم اؿ اًمٜمٔمر، وإٟمام رٌلم اؿ ُم٤ٌمذة اًمٕمذاب 

أن جمةةرد ذو  :  ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم( اًمةةذو )وُمةةـ اٜمةة٤م وضمٝمةةق سمالهمةة٦م ُمةة٤مدة       

اًم٘مٚمٞمةةؾ همةةػَم ُمةةقاىمٗمٝمؿ، وسمةةَدل أومٙمةة٤مراؿ، دًٓمةة٦م قمةةغم ؿمةةدشمف  اًمٕمةةذاب اًمٞمًةةػم

وىمقشمف، ُم٤م اق إٓ ذو ، ومٙمٞمةػ سم٤مًمٕمةذاب إسمةدي، اًمِمةدرد اًمنةُمدي واةؿ 

 ! ظم٤مًمدون خمَٚمدون ذم اذا اًمٕمذاب ُم٤م داُم٧م اًمًٛمقات وإرض؟

ذم اذا اعم٘م٤مم ( اًمذو )وردت ُم٤مدة     :ذم ؾمٞم٤م  اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م: اعم٘م٤مم اًمت٤مؾمع

 :قاوع ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ، واذه اعمقاوع الذم ؾمت٦م ُم

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ   : -شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمةقرة إٟمٕمة٤مم، ذم ىمقًمةف 1

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻﮼  ﮽    ﮾     ﮿  

 .    چ﯀  ﯁       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  -شمٕمةة٤ممم –ة ذم ؾمةةقرة اًمًةةجدة، ذم ىمقًمةةف  2

 چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    چ:  -شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمزُمر، ذم ىمقًمف  3

 .  چے   ۓۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ﮵  

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک       چ:  -شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م، ذم ىمقًمةف  4

ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      

 چ﮲﮳  ﮴  ﮵     ﮶﮷  ﮸    ﮹  ﮺  ﮻  
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ:  -شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمةقرة اًم٘مٛمةر، ذم ىمقًمةف  5

 چڱ   ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ:  -شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر، ذم ىمقًمةف 6  

 چۀ  ہ  ہ  ہ  

ذم (  اًمةذو)وومٞمام ر٠ميت وىمٗم٤مت ُمع سمالهمة٦م اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ ذم اؾمةتخدام ُمة٤مدة   

 :اذا اعم٘م٤مم

، وُمةـ اٜمة٤م أن مجٞمع اذه اًمًقر ذم اذا اعم٘مة٤مم ؾمةقر ُمٙمٞمة٦م: اًمقىمٗم٦م إومم    

اعمقوةققمٞم٦م : ضم٤مءت اذه أر٤مت ُمتقاوم٘مة٦م ُمةع ظمّمة٤مئص يرة٤مت اًمٕمٝمةد اعمٙمةل

وإؾمٚمقسمٞم٦م، ومٗمٞمٝم٤م طمدر٨م قمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، وُم٤م طمةَؾ هبة٤م ُمةـ اًمٕمةذاب، عمة٤م 

ررش، وشمٕمررض هبؿ، وسمٞمة٤من أهنةؿ يمذسم٧م رؾمؾ رهب٤م، وذم ذًمؽ شمذيمػم ًمٙمٗم٤مر ىم

ًمٞمًقا سمٛمٜم٠مى وٓ ُمٜمجك ُمـ اذا اًمٕمذاب، إن اؾمتٛمروا قمةغم ُمة٤م اةؿ قمٚمٞمةف ُمةـ 

اًمتٙمذر٥م واًمٙمٗمةر، يمةام دمةغم ذم اةذه أرة٤مت اطّمة٤مئص إؾمةٚمقسمٞم٦م ًممرة٤مت 

اعمٙمٞم٦م، ومٗمٞمٝم٤م اًم٘مقة واةزاًم٦م، وومٞمٝمة٤م اإلجية٤مز، وىمةقة اطٓمة٤مب، وىمةقة اإلر٘مة٤مع، 

 .شمٚمتحؿ ُمٕمف وشمٕمْمده( اًمذو )وذم اذه اةق ٟمٚمحظ أن ُم٤مدة 

اًمةقاردة ذم اةذا اعم٘مة٤مم: قمةغم ( اًمةذو )شمٜمققمة٧م صةٞمغ ُمة٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞمة٦م    

طمًةة٥م اعمٕمٜمةةك اعمتحةةدث قمٜمةةف، واًمٖمةةرض اعمةةراد ُت٘مٞم٘مةةف، ومجةة٤مءت ذم ؾمةةقرة 

ًمتٗمٞمةةد ُمٕمٜمةةك  چ﮸  ﮹    ﮺  ﮻﮼   چ :ومٕمةةاًل ُمْمةة٤مرقم٤ًم ذم ىمقًمةةف "إٟمٕمةة٤مم"

ُمٕمٜمةك أرة٦م وُمْمةٛمقهن٤م، وم٤مٔرة٦م  اًمتجدد وآؾمتٛمرار، وذًمؽ اق اعمتقاومؼ ُمع

هتدرةةد ووقمٞمةةد ًمٙمٗمةة٤مر ىمةةررش، وإسمٚمةةغ ذم اةةذا اًمتٝمدرةةد أن رٙمةةقن ُمتجةةدد 
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 .احلدوث، ُمتٙمرر اًمقىمقع، حيدث اؿ اًمٗمٞمٜم٦م سمٕمد إظمرى

 "وٟمةذرؼ ": ذم اةذه أرة٦م، وم٘مةد ىُمرئة٧م( اًمةذو )وصمٛم٦م ىمةراءة أظمةرى عمة٤مدة     

ومةٞمام طمةَؾ هبةؿ، وسمٞمة٤من ُمة٤م  وسمٞم٤من ىمدرشمف -ؾمٌح٤مٟمف –، شمٕمٔمٞماًم ًمف سمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م

أصةة٤مهبؿ، وشمٙمٛمةةـ سمالهمةة٦م اةةذه اًم٘مةةراءة أن ومٞمٝمةة٤م اًمتٗم٤مشمةة٤ًم إمم أؾمةةٚمقب اعمةةتٙمٚمؿ: 

، وقمٔمةٞمؿ ىمدرشمةف سمة٠من أذاىمٝمةؿ اًمًةقء سمةام يمة٤مٟمقا -ؾمةٌح٤مٟمف -إؿم٤مرة إمم قمٔمٛمتف 

 .رّمٜمٕمقن

يمام أن ذم اذا آًمتٗم٤مت هتقراًل اذا اًمٕمذاب، وُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتحذرر ُمٜمف، ومٝمةق      

ر اًمًةةٛمقات وإرض، اًمةةذي ٓ رٕمجةةزه رء ذم إرض وٓ ذم قمةةذاب ضمٌةة٤م

 .اًمًامء

ومٕمةةةاًل : "ومّمةةةٚم٧م "، و"اًمًةةةجدة ": ذم ؾمةةةقريت( اًمةةةذو )ضمةةة٤مءت ُمةةة٤مدة     

 ": ُمْم٤مرقم٤ًم، وسمّمٞمغ خمتٚمٗم٦م قمام شم٘مدُمٝم٤م، ومج٤مءت ذم ؾمةقرة اًمًةجدة، سمّمةٞمٖم٦م

( اًمةةذو )، دًمةة٧م ُمةة٤مدة " ھ   ":، وذم ؾمةةقرة ومّمةةٚم٧م سمّمةةٞمٖم٦م"ٱ

، شمةؿ شمقفمٞمةػ اةذه اًمدًٓمة٦م، -يمذًمؽ–جدد وآؾمتٛمرار هبذه اًمّمٞمٖم٦م قمغم اًمت

واذه اًمّمٞم٤مهم٦م ذم سمٞم٤من ؿمدة اًمٕمذاب اًمذي طمَؾ هبؿ: يمام رتجغم ذًمؽ ذم ؾمقرة 

ومٕمة٤مىمٌٝمؿ اهلل سمة٠من أرؾمةؾ  قمٚمةٞمٝمؿ رحية٤ًم سسًا ذم أرة٤مم ٟمحًةة٤مت،  "ومّمةٚم٧م"

واةةل اًمةةرر  ؿمةةدردة ااٌةةقب، اًمٌةة٤مردة ؿمةةدردة اًمةةؼمودة، وًمةةذا ومٝمةةل ُتةةر ، 

: ٕن ا٤م سسة، واق اًمَدوي ُمـ ؿمدة اٌقهب٤م، وهقمة٦م وهتٚمؽ سمِمدة سمردا٤م
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ُمتّمةٗم٦م سمجٛمٞمةع ، وًمذا وم٢من اذه اًمرر  اًمتل ُأرؾمٚم٧م قمٚمةٞمٝمؿ يم٤مٟمة٧م شمٜم٘مٚمٝم٤م

ذًمؽ، وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م رحي٤ًم ؿمدردة ىمقر٦م: ًمتٙمقن قم٘مقسمتٝمؿ ُمـ ضمٜمس ُم٤م اهمةؽموا سمةف 

 .ُمـ ىمقهتؿ، ويم٤مٟم٧م سم٤مردة ؿمدردة اًمؼمد ضمدًا 

ومٕمةاًل ُمْمة٤مرقم٤ًم سمدًٓمتةف قمةغم اًمتجةدد  "ًمٜمةذر٘مٝمؿ "صةٞمٖم٦م وًمذا وم٢من ذم جمةلء   

وآؾمةةتٛمرار، ُمتقاومةةؼ ُمةةع ـمٌٞمٕمةة٦م اةةذه اًمةةرر ، وـمٌٞمٕمةة٦م ومٕمٚمٝمةة٤م هبةةؿ، يمةةام أٟمةةف 

إفمٝمر ذم ؿمدة اذا اًمٕمذاب، وًمةذا ومٝمةل هتٚمةؽ وُتةر ، يمةام أهنة٤م شمٜمت٘مةؾ ُمةـ 

ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من، ودمٛمع وشم٘مٌض، ويمٚمٝم٤م أومٕمة٤مل ُمتجةددة احلةدوث، ُمًةتٛمرة 

ذم اةذا اعم٘مة٤مم ومٕمةاًل ( اًمةذو )ا٤م هبؿ، وُمةـ اٜمة٤م ضمة٤مءت ُمة٤مدة ذم أصمرا٤م وشم٠مصمػم

 .ُمْم٤مرقم٤ًم دًٓم٦م قمغم اذا اعمٕمٜمك، وُت٘مٞم٘م٤ًم اذه إهمراض

شمةةؿ شم٠ميمٞمةةد اةةذه اًمّمةةٞم٤مهم٦م سمٜمةةقن اًمتقيمٞمةةد اًمث٘مٞمٚمةة٦م ذم  "اًمًةةجدة"وذم ؾمةةقرة      

، وذم ذًمؽ ُمزرد ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم ُم٤م شمْمٛمٜمتف اذه اًمّمةٞمٖم٦م "ٱ ": ىمقًمف

، إؿمة٤مرة إمم أن دًٓمة٦م اةذه اًمّمةٞمٖم٦م ُمتح٘م٘مة٦م ٓ حم٤مًمة٦م، ُمـ ُمٕمة٤مٍن، وُت٘مٞمةؼ اة٤م

سمذًمؽ، وم٘مد ٟمٗمذ طمٙمٛمف، وطمةَؾ ىمْمة٤مإه، وٓ  –ؾمٌح٤مٟمف  –واىمٕم٦م هبؿ يمام أظمؼم 

 .، وم٢مٟمف أُمره سملم اًمٙم٤مف واًمٜمقن-ؾمٌح٤مٟمف –راد ًمف 

 -ذم يمةال اعمقوةٕملم -( اًمةذو )ومج٤مءت ومٞمٝمة٤م ُمة٤مدة  "اًم٘مٛمر"وأُم٤م ذم ؾمقرة   

ذه اًمّمةٞمٖم٦م اةل إٟمًة٥م وإسمٚمةغ ذم اةذا ، واة"ومةذوىمقا"سمّمٞمٖم٦م ومٕمؾ إُمر 

ڳ    چ: اعم٘م٤مم: وذًمؽ أن اذا اًم٘مقل ضم٤مء ُمّم٤مطم٤ًٌم ًمٚمحٔمة٦م قمةذاهبؿ ذم ىمقًمةف

: -شمٕمة٤ممم –، ومتقاومؼ اًم٘مقل ُمع اًمٗمٕمؾ، ويمةذًمؽ ىمقًمةف چڱ  ڱ   ڱ  ڱ    
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، ومتقاومؼ اًم٘مقل ُمع چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   چ

ٌَحٝمؿ ، وذم جمٞمئةف سمّمةٞمٖم٦م إُمةر إاالك اًم٘مقم سم٤مًمٓمٛمس، وسم٤مًمٕمذاب اًمةذي صة

، يمةةام أن ومٞمةةف شمةةقسمٞمخ اةةؿ وشم٘مررةةع حلٔمةة٦م وىمةةقع اًمٕمةةذاب قمٚمةةٞمٝمؿ "ومةةذوىمقا"

، شم٠ميمٞمةةدًا اةةذا اًمٕمةةذاب، وأٟمةةف طمةةَؾ هبةةؿ ُمةة٤م شُمققمةةدوا سمةةف قمةةغم أًمًةةٜم٦م رؾمةةٚمٝمؿ

ورتح٘مةةؼ اةةذا اًمت٘مررةةع، ورةةتجغم اةةذا اًمت٠ميمٞمةةد ذم أن ُرًةة٤م  اةةؿ، ور٘مةة٤مل اةةؿ 

ذم اةذا ( اًمةذو )اٜمة٤م ضمة٤مءت ُمة٤مدة  سمّمٞمٖم٦م إُمر: ومذًمؽ أفمٝمةر وأسمةلم، وُمةـ

 .اعم٘م٤مم سمّمٞمٖم٦م إُمر: دًٓم٦م قمغم اذا اعمٕمٜمك، وإؿم٤مرة إًمٞمف

سمّمةٞمٖم٦م ومٕمةؾ اعمة٤ميض ( اًمةذو )ومجة٤مءت ومٞمٝمة٤م ُمة٤مدة  "اًمزُمر"وأُم٤م ذم ؾمقرة     

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    چ:  -شمٕمةةة٤ممم –ذم ىمقًمةةةف          "ومةةة٠مذاىمٝمؿ"

اةذا اًمٕمةذاب ُم٣مة واٟم٘م٣مة، وم٘مةد  إؿم٤مرة إمم أن ، چے   ۓۓ  ﮲     ﮳       ﮴    

قمذاب رهبةؿ، ومٝمٚمٙمةقا، ومّمة٤مروا ذم اًمٖمة٤مسمررـ، شُمةروى طمٙمة٤مرتٝمؿ، وُرةذيمر طمَؾ هبؿ 

، إؿمة٤مرة إمم "اًمةذو "ظمؼماؿ: قمٔم٦م وقمؼمة ًمٚمٛمت٠مظمررـ، ومٗمل صٞمٖم٦م اعميض ذم ُمة٤مدة 

أهنؿ ىمْمقا ٟمحٌٝمؿ، واٚمٙمقا قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ، ومل رٌةؼ ُمةٜمٝمؿ إٓ أصمةراؿ: دًٓمة٦م قمةغم 

وا، ومٝمل أُم٦م ؾم٤مدت صمؿ سم٤مدت، وُمـ صمؿ ضمة٤مء احلةدر٨م قمةٜمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمةؾ أهنؿ يم٤مٟمقا وم٤ٌمد

 .يمٚمٝم٤م، واهلل أقمٚمؿ اعم٤ميض إؿم٤مرة إمم اذه اعمٕم٤مين

ذم اذا اعم٘مة٤مم: إؿمة٤مرة إمم شمٜمةقع اًمٕمةذاب ( اًمذو ) وًمذا وم٢من شمٜمقع صٞمغ ُم٤مدة   

 .اًمذي طمَؾ هبؿ وشمٕمدده، وُمـ صمؿ ضم٤مء اًمتٜمقع ذم اًمّمٞمٖم٦م دًٓم٦م قمغم اذا إُمر

ذم اذه أر٤مت ذم ُم٘مة٤مم احلةدر٨م قمةـ (اًمذو ) ضم٤مءت ُم٤مدة : اًمث٤مًمث٦ماًمقىمٗم٦م     

                                                 

 .      5/219: اعمحرر اًمقضمٞمز: ٔمرُرٜم (1)

 .      8/185: شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط: ُرٜمٔمر (2)
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اًمٕمذاب اًمذي طمَؾ سم٤مُٕمؿ اعمٙمذسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم شمٕمدداؿ، واظمتالف اًمٕمةذاب 

اًمذي ُأاٚمٙمقا سمف، وصمٛم٦م أهار سمالهمٞم٦م ذم جملء اذه اعم٤مدة  ذم اةذا اعم٘مة٤مم، وُمةـ 

 :اذه إهار ُم٤م ر٠ميت

يمرااٞم٦م اذا إُمر اًمذي طمَؾ هبؿ، وم٘مد ذاىمقا  اإلؿم٤مرة إمم ىمقة اًمٕمذاب، وإمم     

همّمّمف، ومتجرقمقه ومٚمؿ رًتًٞمٖمقه: وذًمؽ أن اًمذو  ُمـ أىمقى احلقاس اًمتةل 

ومةٞمام ُرًةتٙمره وٓ : ذم ًمٖمة٦م اًمٕمةرب( اًمذو ) وردت ُم٤مدة  ،حيّمؾ هب٤م اإلدراك

أذىم٧ُم ومالٟم٤ًم اًمٕمٚم٘مؿ، شمررد يمرااٞم٦م رء صٜمٕمتف سمةف، : رٓم٤م ، وُمـ ذًمؽ ىمقاؿ

 .وٟمحق ذًمؽ 

اةق اًمٌة٠مس، ذم : أن اعمذا  ذم ير٦م إٟمٕمة٤مم: وُمـ سمالهم٦م اًم٘مرين، وسمدرع ٟمٔمٛمف    

اعمةةقت، واًم٘متةةؾ، واًمِمةةدة : واعمةةراد سم٤مًمٌةة٠مس ،  چ﮸  ﮹    ﮺  ﮻﮼  چ : ىمقًمةةف

طمّمةقل إمل اًمٌة٤مًمغ ذم اإلرّمة٤مل، وىمةقة : ، ومٞمٙمةقن اعمةراد سم٢مذاىمتٝمة٤مسم٠مٟمقاقمٝم٤م

قمةةـ إدراك أمل اعمةةقت سمةةامدة اإلطمًةة٤مس سمةةف، وشمةة٠مصمػمه هبةةؿ، وورد احلةةدر٨م 

: -ىمقًمف  شمٕمة٤ممم: يمثػمًا ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ، وذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، وُمـ ذًمؽ( اًمذو )

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ذم ؾمةةةةةةةقرة يل قمٛمةةةةةةةران 

ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  

 :، وُمٜمف  ىمقل اًمِم٤مقمرچ﮷  ﮸  

 وذاىمقا ُمـ أؾمٜمتٜم٤م يم١موؾم٤م     أذىمٜم٤ماؿ يم١موس اعمقت ِسوم٤ًم             

                                                 

 .    2/352: اعمحرر اًمقضمٞمز (1)

 .    7/284: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ُرٜمٔمر (2)

 .    4/156: شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط: ُرٜمٔمر (3)
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ذم ُم٘م٤مم قمةذاب اعمٙمةذسملم ذم ( اًمذو ) وُمـ إهار اًمٌالهمٞم٦م ذم ورود ُم٤مدة    

أن ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم ىمٚم٦م اذا اًمٕمذاب، وأٟمف ٟمةزر ىمٚمٞمةؾ، ورء ظمٗمٞمةػ عمة٤م : اًمدٟمٞم٤م

رٜمتٔمراؿ ذم أظمرة، وم٤مًمذي أص٤مهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م رٕمد ٟمةزرًا رًةػمًا، يمةام أن اًمةذائؼ 

 رٜم٤مل ُمٜمف ؿمةٞمئ٤ًم يمثةػمًا سم٤مًمٜمًة٦ٌم عمةـ ر٠ميمٚمةف ورٚمتٝمٛمةف، ومٙمةذًمؽ قمةذاب ًمٚمٓمٕم٤مم ٓ

اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمذاب أظمرة، ومام اق إٓ ُم٘مدُم٦م ًمف، وشمٕمررػ سمف، وأؿمة٤مرت 

ہ  ہ   چ:إمم اةذه احل٘مٞم٘مة٦م، واةل ىمقًمةف "اًمزُمةر "أر٦م اًمتل ذم ؾمةقرة      

ر٦م اًمتل ذم ويمذًمؽ أ  چہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ﮵ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ       چ: ، وال ىمقًمةف"ومّمٚم٧م "ؾمقرة 

ومٝم٤مشمةةةةةةةةةةة٤من  چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵     ﮶﮷  ﮸    ﮹  ﮺  ﮻  

، چے   ے   ۓۓ   چ :أرت٤من سحيت٤من ذم اًمدًٓم٦م قمغم اذا اعمٕمٜمةك ذم ىمقًمةف

ضمةةؾ  –أن اًمةةذي أقمةةده اهلل : ، واعمٕمٜمةةكچ﮳  ﮴  ﮵     ﮶﮷   چ: وذم ىمقًمةةف

، اؿ ذم أظمرة ُمـ اًمٕمذاب اًمِمدرد أقمٔمؿ ممة٤م أصة٤مهبؿ ذم اًمةدٟمٞم٤م  -ًمفطمال

﮳  ﮴   چ: ومٝمق أظمةزى وأيمةؼم يمةاًم ويمٞمٗمة٤ًم: ًمِمةدشمف، واؾمةتٛمراره، وًمةذا وم٘مقًمةف

وذًمةةؽ أن اٟمتٔمةة٤مر اُمتةةداد ًمٚمٕمةةذاب اًمةةذي ٟمةة٤ماؿ ذم اًمةةدٟمٞم٤م:  چ﮵     ﮶﮷  

اًمؽمىمل إمم ُم٤م اةق أؿمةد، اًمٗمرج مم٤م رًكم، ىم٤مل ُمٕمٚماًم أن قمذاهبؿ دائؿ قمغم ؾمٌٞمؾ 

اًمةةةذي اٟمت٘مٚمةةةقا إًمٞمةةةف سمةةة٤معمقت،  چ﮳  ﮴  ﮵     ﮷   چوأيمةةةده إلٟمٙمةةة٤مراؿ إرةةة٤مه 

ُمـ اًمٕمذاب اًمذي أاٚمٙمؿ سمةف ذم اًمةدٟمٞم٤م، وم٤مٔرة٦م  "   ۓۓ "ورّمػمون إًمٞمف سم٤مًمٌٕم٨م

أوًٓ دًمٞمؾ قمغم إرادشمف صم٤مٟمٞم٤ًم، وإيمةؼم صم٤مٟمٞمة٤ًم دًمٞمةؾ  اطزي"ذيمر  :ُمـ آطمت٤ٌمك

                                                 

 .    4/55: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ (1)
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شمٖمٚمٞمظ إُمر قمٚمٞمٝمؿ سم٤مةٛمع سمةلم اطةزي، واًمٕمةذاب: : هقمغم اًمٙمٌػم أوًٓ، وه

ذم ( اًمةذو ) ، وُمـ اٜم٤م ضمة٤مءت ُمة٤مدة   -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم –سمام ومٕمٚمقا سمرؾمٚمف 

اذا اعم٘م٤مم: ًمإلؿم٤مرة إمم ىمٚم٦م قمذاب اًمدٟمٞم٤م، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م رٜمتٔمراؿ ُمـ اًمٕمةذاب 

 .ذم أظمرة

ؿ، ووقمٞمدًا عم٤م رٜمتٔمراؿ ًمةق ذم اذا اعم٘م٤مم هتدردًا ا( اًمذو ) يمام شمْمٛمٜم٧م ُم٤مدة   

يمةة٤مٟمقا رٕمٚمٛمةةقن، وًمٙمةةٜمٝمؿ ًمِمةةدة إقمراوةةٝمؿ، وقمٔمةةٞمؿ همٗمٚمةةتٝمؿ ٓ رٕمٚمٛمةةقن، 

ہ  ہ  ہ   چ: -شمٕمة٤ممم –وسمذًمؽ ظُمتٛم٧م أر٦م ذم ؾمقرة اًمزُمةر ذم ىمقًمةف    

أهنةؿ ًمةق يمة٤مٟمقا : واعمٕمٜمك ، چھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ﮵  

 .ُمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م، ومػمشمدقمقا  قم٤معملم ًمٕمٚمٛمقا أن قمذاب أظمرة أيمؼم

وصمٛم٦م ٌه يظمر ُمرشمٌط سمام شم٘مدُمف، وم٢مذا شم٘مرر أن قمذاب اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ عم٤م رٜمتٔمراؿ    

ُمةةـ اًمٕمةةذاب اًمنةةُمد ذم أظمةةرة، وأٟمةةف ظمٗمٞمةةػ عمةة٤م رٜمتٔمةةراؿ ُمةةـ اًمٕمةةذاب 

اًمِمدرد، واًمٜمٙم٤مل اًمٙمٌةػم ذم أظمةرة، وُمةع ذًمةؽ ومة٢من اةذا اًمٕمةذاب اطٗمٞمةػ 

أاٚمٙمٝمةؿ، واؾمت٠مصةؾ ؿمة٠مومتٝمؿ، ( اًمذو )اؾمتٕمامل ُم٤مدة اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي دل قمٚمٞمف 

عمةـ أوىمةع هبةؿ اًمٕمةذاب،  -يمةذًمؽ –ومٗمل ذًمؽ شمٕمٔمٞمؿ اذا اًمٕمذاب، وشمٕمٔمةٞمؿ

اًم٘م٤مدر قمغم إااليمٝمؿ سم٠مىمةؾ إؾمة٤ٌمب، وسمِمةتك اًمًةٌؾ،  -قمَز وضمَؾ  –واق اهلل 

ہ  ہ  چ : وًمذا ضم٤مءت اإلؿم٤مرة إمم اةذا اعمٕمٜمةك ذم صةدر يرة٦م إٟمٕمة٤مم ذم ىمقًمةف

قمةغم إااليمٝمةؿ،  –ؾمةٌح٤مٟمف  –آومتت٤مح هبذا إُمر: ًمٌٞم٤من ىمدرشمةف  ضم٤مء ،  چہ  

ُمتك ؿم٤مء، وسمام ؿم٤مء، ويمٞمػ ؿم٤مء، وُمـ اٜم٤م ضم٤مء ذيمر اةذه احل٘مٞم٘مة٦م ُمةـ ظمةالل 

                                                 

 .  16/494: ٟمٔمؿ اًمدرر (1)

 .    19/398: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (2)
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، وُمع ذًمؽ ومٚمٞمس اعمراد أؾمٚمقب اًم٘مٍم، سمٓمررؼ اًمتٕمررػ ذم ـمرذم اإلؾمٜم٤مد

ـ : وم٢مهنةة٤م ُمٕمٚمقُمةة٦م، وًمٙمةة-شمٕمةة٤ممم –اإلقمةةالم سم٘مةةدرة اهلل : ُمةةـ اةةذا اًم٘مٍمةة

اًمتٝمدرةد، سمتةذيمػماؿ سمة٠من اًم٘مة٤مدر ُمةـ ؿمة٠مٟمف أن خُية٤مف سم٠مؾمةف، ومة٤مطؼم : اعم٘مّمقد

 .، واهلل أقمٚمؿ سمٛمراده، وأهار يمت٤مسمفُمًتٕمٛمؾ ذم اًمتٕمررض 

   :ذم سمٞم٤من ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن: اعم٘م٤مم اًمٕم٤مذ

احلةدر٨م قمةـ سمٞمة٤من ـمٌٞمٕمة٦م (: اًمةذو ) ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتةل وردت ومٞمٝمة٤م ُمة٤مدة    

ٌؾ قمٚمٞمف، ورد ذًمؽ ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ، اإلٟم٤ًمن، وسمٞم٤من ُم٤م ضُم 

 :واذه اعمقاوع ال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  : -شمٕمةةة٤ممم –ةةةة ذم ؾمةةةقرة رةةةقٟمس، ذم ىمقًمةةةف 1

 . چپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ    : -شمٕمةةة٤ممم –ةةةة ذم ؾمةةةقرة اةةةقد، ذم ىمقًمةةةف 2

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے      ڻ  ۀ  ۀ     

ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

 . .       چ﮿     ﯀  ﯁    

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ     : -شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمروم، ذم ىمقًمف  3

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  

 . چٹ  ڤ  ڤ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  چ     : -شمٕمة٤ممم –، ذم ىمقًمةف ة ذم ؾمقرة اًمةروم 4
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 . 7/283: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر (2)
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 . چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ      : -شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة ومّمةٚم٧م، ذم ىمقًمةف  5

ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ     

 . چہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ   : -شمٕمةة٤ممم –ة ذم ؾمةةقرة اًمِمةةقرى، ذم ىمقًمةةف  6

ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  

 . چ   ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵                ﮶  

ذم سمٞمة٤من ـمٌٞمٕمة٦م اإلٟمًة٤من ( اًمةذو )وومٞمام ر٠ميت وىمٗم٤مت ُمع دٓٓت جملء ُم٤مدة   

 .ذم طم٤مًمتل اًمناء واًمياء

اذه أر٤مت اًمةقاردة ذم سمٞمة٤من ـمٌٞمٕمة٦م اإلٟمًة٤من يمٚمٝمة٤م ضمة٤مءت ذم : اًمقىمٗم٦م إومم

شمٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦م اذا اإلٟم٤ًمن ذم اًمٕمٝمةد اعمٙمةل، اًمةذي  ، وًمذا ومٝملؾمقر ُمٙمٞم٦م

يمٗمةةر سمرسمةةف، وأقمةةرض قمٜمةةف، ومل رةة١مُمـ سمةةف، ومٝمةةق مل رةة١مُمـ سمٙمتةة٤مب ُمٜمةةَزل، وٓ 

س، وُم٤م ضُمٌٚم٧م قمٚمٞمةف، يمةام أهنة٤م ُتٙمةل سمرؾمقل ُمرؾمؾ، ودمكم ـمٌٞمٕم٦م اذه اًمٜمٗمق

ُمقىمػ اعمنمةيملم ذم طمة٤مًمتل اًمنةاء واًميةاء، وقمةغم وضمةف اطّمةقص يمٗمة٤مر 

: -شمٕمة٤ممم –، واةل ىمقًمةف "رةقٟمس "ىمررش، وًمذا وم٢من أرة٦م اًمةقاردة ذم ؾمةقرة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  چ

 –أٟمةف  :، وؾم٥ٌم ٟمزواة٤مٟم٤مزًم٦م ذم يمٗم٤مر ىمررش چٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  

دقم٤م قمغم أاؾ ُمٙمة٦م سم٤مةةدب، وم٘محٓمةقا ؾمةٌع ؾمةٜملم،  –قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم 
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ادع ًمٜم٤م سم٤مطّم٥م، وم٢من أظمّمٌٜم٤م صدىمٜم٤م، وم٠ًمل اهلل اؿ، : وم٠مشم٤مه أسمق ؾمٗمٞم٤من، وم٘م٤مل

 . ومًُ٘مقا، ومل ر١مُمٜمقا

إٓ  –وإن يم٤مٟم٧م ختص يمٗمة٤مر ىمةررش، وٟمزًمة٧م ومةٞمٝمؿ  -وُمع ذًمؽ ومٝمذه أر٦م   

ذم  "اًمٜمة٤مس"سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ،     ٓ سمخّمةقص اًمًة٥ٌم، وًمةذا ومٚمٗمٔمة٦م اًمٕمؼمة  أن

قمٜمةةد زوال  -شمٕمةة٤ممم –شمتٜمةة٤مول ُمةةـ اًمٕم٤مصةةلم ُمةةـ ٓ رةة١مدي ؿمةةٙمر اهلل  أرةة٦م

 . اعمٙمروه سمف، وٓ ررشمدع سمٕمد ذًمؽ قمـ ُمٕم٤مصٞمف،  وذًمؽ ذم اًمٜم٤مس يمثػم

قمةـ يمٗمة٤مر  وُمـ اٜم٤م ضمة٤مءت اةذه أرة٤مت ذم اًمٕمٝمةد اعمٙمةل: ٕهنة٤م شمتحةدث    

ىمررش أوًٓ، يمام أهن٤م شمتحةدث قمةـ ـمٌٞمٕمة٦م اإلٟمًة٤من، اًمةذي ضمحةد ٟمٕمٛمة٦م رسمةف، 

ويمٗمر سمف، اًمذي رٕمرومف ذم اًمياء، ورٜم٤ًمه ذم اًمناء، اًمذي ر١مُمـ سمةف إن ريمة٥م 

يمام ذيمر اهلل قمةٜمٝمؿ  –ذم اًمٗمٚمؽ، وذم اًمٌحر رٕمرض قمٜمف، ورٙمٗمر سمف، وم٤معمنميمقن 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ :-ذم اًمٕمٝمةةد اعمٙمةةل 

 .           چڦ  ڦ    ڦ  ڄ   

ذم اإلظم٤ٌمر قمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن سمّمٞمٖم٦م ( اًمذو )وردت ُم٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م    

، "أدىمٜمةة٤م، أذىمٜمةة٤مه، أذاىمٝمةةؿ ": اعمةة٤ميض، ذم اعمقاوةةع يمٚمٝمةة٤م، واةةذه اًمّمةةٞمغ، اةةل

حةدث هبذه اًمّمٞم٤مهم٦م فم٤مارة: وذًمؽ أهنة٤م شمت "اًمذو  "واحلٙمٛم٦م ذم ورود ُم٤مدة 

ذم طم٤مل اًمرظم٤مء، وذم طم٤مل اًمِمدة، وٕن اةذه أرة٤مت : قمـ اإلٟم٤ًمن ذم طم٤مًملم

شمتحدث قمـ اإلٟم٤ًمن ُمةـ ظمةالل ُمقاىمةػ ؾمة٤مسم٘م٦م، واةذه اةل طم٤مًمةف ُمةـ ىمٌةؾ 

( اًمةةذو ) وُمةـ سمٕمةد، وإمم أن رةةرث اهلل إرض وُمةـ قمٚمٞمٝمة٤م، ومجةة٤مءت ُمة٤مدة 
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رة٤مت، ومٕماًل ُم٤موٞم٤ًم: إؿم٤مرة إمم شمٙمرر طمدوث اذا إُمر ُمٜمف ىمٌؾ ٟمةزول اةذه أ

طمةلم ضمة٤مءت سم٤مًمٗمٕمةؾ  –وًمذا ومٝمل ُتٙمل واىمٕمةف، وشمٌةلم ـمٌٞمٕمتةف، يمةام أن ومٞمٝمة٤م 

ؿمٝم٤مدة قمٚمٞمف سم٠من اذا دردٟمف اًمذي صدر قمٜمف، وختٚمؼ سمف، وومٞمٝم٤م ازدراء  -اعم٤ميض

 .سمف، وطمٌط ُمـ ؿم٠مٟمف أن يم٤مٟم٧م اذه ـمٌٞمٕمتف، وشمٚمؽ ؾمجٞمتف

 سمّمةٞمٖم٦م اعمة٤ميض إؿمة٤مرة إمم ُت٘مةؼ صةدور اةذه( اًمذو )يمام أن ذم جملء ُم٤مدة   

إومٕمةة٤مل اعمِمةةٞمٜم٦م ُمةةـ اإلٟمًةة٤من، ومٝمةةل ضمٌٚمةة٦م ضُمٌةةؾ قمٚمٞمٝمةة٤م، ومٚمتح٘مةةؼ وىمققمٝمةة٤م، 

وًمِمدة يمٗمر اإلٟم٤ًمن، وضمحةقده ٟمٕمةؿ رسمةف ضمة٤مء اإلظمٌة٤مر هبة٤م سم٤مًمٗمٕمةؾ اعمة٤ميض، 

واذه طم٘مٞم٘م٦م ُم٘مررة ذم اإلٟم٤ًمن، وم٠مُم٤م ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ اذه أر٤مت وم٘مد طمةدث 

٤مئرون، ُمٜمٝمؿ ذًمؽ، وأُم٤م اعمت٠مظمرون ُمـ اًمٙم٤مومررـ ومٝمؿ قمغم ظمٓمة٤م اعمت٘مةدُملم ؾمة

وؿمقااد ذًمؽ ذم اذا اًمٕمٍم يمثػمة، ٓ شمٕمةد وٓ ُتَمة، أؿمة٤مر إمم اةذا إُمةر 

دمةد اإلٟمًةة٤من رٕم٘مةد قمٜمةةد ُمةس اًميةة اًمتقسمةة٦م، : أسمةق طمٞمةة٤من إٟمدًمزة، ر٘مةةقل

 .واًمتٜمّمؾ ُمـ ؾم٤مئر اعمٕم٤ميص، وم٢مذا زال قمٜمف رضمع إمم أىمٌ  قم٤مداشمف 

رة٤مت أهنة٤م ُتةدصم٧م قمةـ اطةػم ُمـ إُمقر اًمالومتة٦م ذم اةذه أ: اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م    

واًمنم اًمذي رّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ذم احلٞم٤مة اًمةدٟمٞم٤م سم٠مؾمةٚمقب سمٚمٞمةغ، وأدب ضمةؿ ُمةع 

، ومٛمـ رت٠مُمؾ اذه أرة٤مت جيةد أن اطةػم واًمرمحة٦م اًمتةل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم –اهلل 

ؾمةةٌح٤مٟمف  –شمٜمةة٤مل اإلٟمًةة٤من ذم يظمرشمةةف ودٟمٞمةة٤مه ضمةة٤مء يمةةؾ ُمةةٜمٝمام ُمًةةٜمدًا إمم اهلل 

ًةقء ويمةؾ ُمة٤م رّمةٞم٥م اإلٟمًة٤من ممة٤م حيزٟمةف ، سمخالف اًمنم واًمي واًم-وشمٕم٤ممم

قمٚمٞمةف اًمّمةالة  –، شم٠ميمٞمةدًا وُمّمةداىم٤ًم ًم٘مقًمةف -ؾمةٌح٤مٟمف –ورٖمٛمف ومٚمؿ ُرًٜمد إًمٞمةف 

                                                 

 . 5/145: شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط (1)



   عبداؾعزقز بن صاحل اؾعؿار.د.أ       ؿؼاؿات ؿادة اؾذوق يف اؾؼرآن اؾؽرقم وأسرارفا اؾبالغقة
 

 
219 

، وُمةةـ اًمةةدٓئؾ قمةةغم ذًمةةؽ ذم اةةذه ((واًمنمةة ًمةةٞمس إًمٞمةةؽ: ))-واًمًةةالم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ: -ؾمةٌح٤مٟمف –ر٘مةقل  "رقٟمس "ذم ؾمقرة : أر٤مت ُم٤م ر٠ميت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ

وإؾمٜم٤مد اعم٤ًمس إمم : ، أؿم٤مر أسمق اًمًٕمقد إمم اذا إُمر سم٘مقًمفچٹ    ٹ  

اًميةةاء سمٕمةةد إؾمةةٜم٤مد اإلذاىمةة٦م إمم وةةٛمػم اةالًمةة٦م ُمةةـ أداب اًم٘مريٟمٞمةة٦م، يمةةام ذم 

 .    چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ : ىمقًمف

٘مة٤مقمل قمٜمةد شمٗمًةػمه ٔرة٦م اًمةروم، اًمٌ: إمم اةذا إُمةر –يمذًمؽ  –وممـ أؿم٤مر     

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  چ

ُمًٜمدًا اًمرمح٦م إًمٞمف: شمٕمٔمٞماًم ًممدب، وإن يم٤من اًمٙمةؾ : ، طملم ىم٤ملچٿ  ٿ  

وم٘م٤مل ُمًٜمدًا إمم ٟمٗمًف اطةػم، سمٕمةد أن ذيمةر : ، ور٘مقل ذم ُمقوع يظمرُمٜمف 

ٚمٞماًم ًممدب، ُمٕمؼمًا سمٛمٔمٝمر اًمٕمٔمٛم٦م، شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم أن ذًمؽ اًمنم ومل رًٜمده إًمٞمف: شمٕم

 ُمـ ضمٚمٞمؾ اًمتدسمػم 

: وصمٛم٦م ُمٚمحظ يظمر ذم اذه أر٤مت ًمف قمالىم٦م هبذا إُمر، وىمرر٥م ُمٜمف، واق       

وشمٙمةرم،  –ؾمةٌح٤مٟمف  –اةل حمةض شمٗمْمةؾ ُمٜمةف : أن اًمٜمٕمؿ اًمتةل شمٜمة٤ماؿ ُمةـ اهلل

                                                 

وااةدين ٕطمًةـ إظمةال  ٓ هيةدي  ": رد ذًمؽ ذم ضمزء ُمةـ طمةدر٨م ـمقرةؾ، ضمة٤مء ومٞمةفو (1)

ٕطمًةةةٜمٝم٤م إٓ أٟمةةة٧م، واسف قمٜمةةةل ؾمةةةٞمئٝم٤م، ٓ رٍمةةةف قمٜمةةةل ؾمةةةٞمئٝم٤م إٓ أٟمةةة٧م، ًمٌٞمةةةؽ 

يمتة٤مب صةالة : صحٞم  ُمًٚمؿ: ُرٜمٔمر. "وؾمٕمدرؽ، واطػم يمٚمف ذم ردرؽ، واًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ

 . 771: ٌ ، رىمؿ احلدر٨مُم٤م وري ومٞمٛمـ ٟم٤مم اًمٚمٞمؾ أمجع طمتك أص: اعم٤ًمومررـ، سم٤مب

 .    4/133: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ (2)

 .  15/92: ٟمٔمؿ اًمدرر (3)

 .         17/217: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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أردهيؿ، وُمـ أر٤مت اًمداًمة٦م سمخالف ُم٤م رّمٞمٌٝمؿ ُمـ اًمًقء واًمنم ومٌام يم٧ًٌم 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   ذم ؾمةةقرة اًمةةروم  -شمٕمةة٤ممم –قمةةغم اةةذا إُمةةر ىمقًمةةف 

، حلةةةةةةةةةةةظ چچ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  

ذم  –سمٕمض اعمٗمنرـ اذه احل٘مٞم٘م٦م، وأؿم٤مروا إًمٞمٝم٤م، ر٘مقل أسمق طمٞمة٤من إٟمدًمزة 

زرة٤مدة : ٝم٤م، واةقوطمةلم ذيمةر إذاىمة٦م اًمرمحة٦م مل رةذيمر ؾمةٌٌ : -شمٗمًػم اذه أر٦م

، اإلطم٤ًمن واًمتٗمْمؾ، وطملم ذيمر إص٤مسم٦م اًمًٞمئ٦م ذيمر ؾمٌٌٝم٤م، واق اًمٕمّمٞم٤من

 -شمٕمة٤ممم  –قمٜمةد ُمٕمٜمةك ىمقًمةف  –اًمٌ٘مة٤مقمل سم٘مقًمةف : -يمةذًمؽ -وممـ أؿمة٤مر إًمٞمٝمة٤م 

ُم٤م رٙمقن ؾم٤ًٌٌم إلذاىمة٦م اًمرمحة٦م،  –شمٕم٤ممم  –مل رذيمر اهلل :-چڇ  ڍ  ڍ   چ

ورمحة٦م  -شمٕم٤ممم –شمٗمْمؾ ُمـ اهلل  وذيمر ؾم٥ٌم إص٤مسم٦م اًمًٞمئ٦م إر٤ماؿ،: ٕن إول

حمْم٦م، ٓ ر٘متْمٞمٝم٤م رء ُمـ أقمامل اًمٕمٌد، سمخالف اًمث٤مين وم٢مٟمف ُم٘مت٣مة اًمٕمةدل، 

 جي٤مزي اعمٕمّمٞم٦م سمام رامصمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م  -شمٕم٤ممم –وم٢مٟمف 

وًمٕمؾ احلٙمٛم٦م ذم ذًمةؽ أن رٕمةرف اة١مٓء اًمٜمة٤مس ومْمةؾ رهبةؿ قمٚمةٞمٝمؿ، وأٟمةف   

ن ُم٤م رّمٞمٌٝمؿ ُمـ اًمًقء واًمنم ومةٌام ر٤ٌمدراؿ سم٤مًمٗمْمؾ، ورًٌغ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمف، وأ

ىمدُم٧م أردهيؿ، ورٕمٗمق قمـ يمثةػم، ومٝمةذا داومةع اةؿ إمم ؿمةٙمره، واإلرةامن سمةف، ٓ 

اةحةةقد واًمٙمٗمةةران، ومةة٠مومم هبةةؿ أن رٚمقُمةةقا أٟمٗمًةةٝمؿ، ورراضمٕمةةقا ُمةةقاىمٗمٝمؿ، 

ورٜمٗمٙمقا قمـ اًمٙمٗمر واإلقمراض، وردظمٚمقا ذم درـ اهلل أومقاضم٤ًم، وًمٙمةـ ذًمةؽ مل 

ذه أر٤مت ًمتٌلم ـمٌٞمٕم٦م اذا اإلٟمًة٤من اة٤مطمةد حيّمؾ ُمٜمٝمؿ، وُمـ اٜم٤م ضم٤مءت ا
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اعمتٖمٓمةةرس، وًمةةذًمؽ اؾمةةتحؼ اًمٕمةةذاب اعمٕمةةؼم قمٜمةةف ذم اةةذه أرةة٤مت سمةةامدة 

 (.اًمذو )

اعمت٠مُمؾ ذم اذه أر٤مت اًمتةل شمتحةدث قمةـ ـمٌٞمٕمة٦م اإلٟمًة٤من، : اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦م   

وسمٞم٤من ُم٤م ضُمٌؾ قمٚمٞمف جيد شمةقاومر أدوات اًمتقيمٞمةد ذم اةذه أرة٤مت قمةغم شمٜمققمٝمة٤م، 

ٿ  ٿ   چ : -ذم ؾمةقرة رةقٟمس  -شمٕمة٤ممم –ذم ىمقًمةف  "إنَ  ":إدوات وُمـ اةذا

سمٕمةةد أن ذيمةةر طم٘مٞم٘مةة٦م اإلٟمًةة٤من، وـمٌٞمٕمتةةف ذم طمةة٤مًمتل  –     چٹ  ٹ  ٹ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    چ: اًمناء واًمياء ذم ىمقًمف

اًم٘مًةؿ اًمةقارد : ، وُمـ أٟمقاع اًمتقيمٞمد ذم اذه أرة٤متچڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  : -شمٕمة٤ممم –رة اةقد، ذم ىمقًمةف ذم ؾمق

، چے  ۓ  ۓ  ﮲﮳   چ :، ويمذًمؽ ذم ىمقًمفچۀ ۀ         ہ  ہ  

: ، ويمةةذًمؽ ذم ؾمةةقرة ومّمةةٚم٧م، ذم ىمقًمةةفچ﮴   ﮵  ﮶   چ :ويمةةذًمؽ ذم ىمقًمةةف

، چ گ  گ  گ چ :، وىمقًمةةةةةةةةةةةةفچژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   چ

 :-يمةةةذًمؽ –وذم ىمقًمةةةف ، چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ   چ :وىمقًمةةةف

ذم  –ويمذًمؽ ىمقًمف  ،چڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  چ

 : ، وذم ىمقًمفچۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   چ :-ؾمقرة اًمِمقرى

، وٓ خيٗمك ُم٤م اذا إؾمةٚمقب اعمِمةحقن سم٤مًمتقيمٞمةد ُمةـ چڻ  ﮳  ﮴  ﮵            چ

صم٤مسمتةة٤ًم ذم ذاةةـ  اًمٌالهمةة٦م واًمقيمةة٤مدة، ومٝمةةق جيٕمةةؾ اعمٕمٜمةةك اعمتحةةَدث قمٜمةةف ُم٘مةةرراً 

اعمخ٤مـم٥م: عم٤ِم رتْمةٛمٜمف ُمةـ اإلطمٙمة٤مم واًم٘مةقة، أؿمة٤مر إمم اةذا اعمٕمٜمةك اًمٕمٚمةقي، 

وٓ قمٚمةق ُمٙم٤مٟمةف  ،وٓ خيٗمك ُمقىمٕمةف اًمٌٚمٞمةغ:-ذم سمٞم٤من أهار اًمتقيمٞمد  –ر٘مقل 

ويمؿ ُمـ يمالم اق قمٜمةد اًمتح٘مٞمةؼ ـمررةد طمتةك خي٤مًمٓمةف صةٗمق اًمت٠ميمٞمةد،  ،اًمرومٞمع
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صمةؿ ذيمةر ُمٗمٝمقُمةف ،  ذم اًمتجقرةد ومٕمٜمد ذاك رّمػم ىمالدة ذم اةٞمةد، وىم٤مقمةدة

واقمٚمؿ أن اًمت٠ميمٞمد متٙملم اًمٌمةء ذم ٟمٗمًةف، شم٘مقرة٦م أُمةره، : واًمٖمرض ُمٜمف ىم٤مئاًل 

قمةةام أٟمةة٧م سمّمةةدده، واةةق دىمٞمةةؼ  ووم٤مئدشمةةف إزاًمةة٦م اًمِمةةٙمقك، وإُم٤مـمةة٦م اًمِمةةٌٝم٤مت

،وًمذا ظمٚمػ اذا اًمت٠ميمٞمد يمثػم ُمـ إهار، واًمٜمٙمة٧م  اعم٠مظمذ، يمثػم اًمٗمقائد

 ل ضم٤مء هب٤م، ووَٛمٝم٤م سملم سمردرف،اًمٌالهمٞم٦م، اًمت

ىمًؿ يم٤من اًم٤ٌمقمة٨م ومٞمةف ُمراقمة٤مة طمة٤مل : اٟم٘مًؿ اًمتقيمٞمد ذم اذه أر٤مت ىمًٛملم   

اعمخ٤مـم٥م، ومٞم٠ميت اطؼم ومٞمف سمٜم٤مء قمغم طم٤مل اعمخ٤مـم٥م، واق ُم٤م رةذيمره اًمٌالهمٞمةقن 

، وُمةـ ذم سمٞم٤من أضب اطؼم، اًمذي ر٠ميت ومٞمةف اطةؼم ُمٓم٤مسم٘مة٤ًم حلة٤مل اعمخ٤مـمة٥م

اًمٖمةةرض ذم اةةذه أرةة٤مت اًمتةةل شمتحةةدث قمةةـ ـمٌٞمٕمةة٦م  ؿمةةقااد اًمتقيمٞمةةد اةةذا

     چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ: -شمٕمة٤ممم–ىمقًمف : اإلٟم٤ًمن ذم اًمناء واًمياء

ومٗمل اذا اًمتقيمٞمد إؿم٤مرة ُمـ ـمرف ظمٗمل إمم إٟمٙم٤مر يمٗمة٤مر ىمةررش ًمٞمةقم اًمٌٕمة٨م، 

: إٟمٙم٤مراؿ اذا سم٘مقًمف –ؾمٌح٤مٟمف  –اًمذي رتؿ ومٞمف اةزاء واحل٤ًمب، ومرد قمٚمٞمٝمؿ 

ومجةة٤مء اةةذا اًمتقيمٞمةةد: ًمٞم٘متٚمةةع اةةذا آقمت٘مةة٤مد      چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ

اط٤مـمق، ُمٌٞمٜم٤ًم أن اعمالئٙم٦م ُتيص قمٚمةٞمٝمؿ أىمةقااؿ، وأومٕمة٤ماؿ، وأهنةؿ حم٤مؾمةٌقن 

إقمةالم سمة٠من ُمة٤م شمٔمٜمقٟمةف ظم٤مومٞمة٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ذم أظمرة، وًمةذا ومٝمةذه اةٛمٚمة٦م اعم١ميَمةدة 

قر إمم ، أؿم٤مر اًمٓمة٤مار اسمةـ قم٤مؿمةُمٓمقر٤ًم ٓ خيٗمك قمغم اهلل، واق ُمٜمت٘مؿ ُمٜمٙمؿ 
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وشم٠ميمٞمد اةٛمٚم٦م: ًمٙمقن اعمخ٤مـمٌلم رٕمت٘مةدون :ّه اذا اًمتقيمٞمد وسمالهمتف، ر٘مقل

 -شمٕمة٤ممم –ظمالف ذًمؽ، واق إٟمةذار سم٤مًمٕمةذاب قمٚمٞمةف، واةذا رًةتٚمزم قمٚمةؿ اهلل 

 . سمذًمؽ 

ضم٤مء سمٜم٤مء اةٛمٚم٦م ُمتقاوم٘م٤ًم ُمع دًٓمتٝم٤م قمغم اًمتٝمدرةد واًمققمٞمةد، ومجة٤مءت ًمٗمٔمة٦م     

ًٓم٦م قمغم اًمتجدد وآؾمتٛمرار: وذًمؽ ًمتجدد اذه ومٕماًل ُمْم٤مرقم٤ًم: د "رٙمتٌقن"

اًمٙمت٤مسم٦م، وشمٙمرر طمدوصمٝم٤م: ًمتٙمرر أؾم٤ٌمهب٤م، ودمدد طمدوث اعمٙمر اًمّم٤مدر ُمةٜمٝمؿ، 

ومٝمةةذا دأهبةةؿ، وذًمةةؽ درةةدهنؿ، أؿمةة٤مر أسمةةق اًمًةةٕمقد إمم سمالهمةة٦م اةةذه اةٛمٚمةة٦م 

وصةةٞمٖم٦م آؾمةةت٘م٤ٌمل ذم اًمٗمٕمٚمةةلم: ًمدًٓمةة٦م قمةةغم آؾمةةتٛمرار :ودًٓمتٝمةة٤م، ر٘مةةقل

، -ؾمةٌح٤مٟمف –ٕهقمٞمة٦م ُمٙمةره  -شمٕم٤ممم –ٚم٦م شمٕمٚمٞمؾ ُمـ ضمٝمتف اًمتجددي، واةٛم

 –وومٞمف ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٤مت ُم٤م ٓ رقصػ، وشمٚمقرـ اطٓم٤مب سمٍمةومف قمةـ رؾمةقل اهلل 

 . ًمٚمتِمدرد ذم اًمتقسمٞمخ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

: وُمـ ؿمقااد اًمتقيمٞمد ذم اذه أر٤مت اًمتل ضم٤مءت ُمراقمة٤مة حلة٤مل اعمخ٤مـمة٥م    

ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  چ    :ذم ؾمةقرة ومّمةٚم٧م -شمٕمة٤ممم –ىمقًمف 

 ہ ": وذم ىمقًمةف "      ڻ ": ،ومج٤مء اًمتقيمٞمد ذم ىمقًمفچھ  ھ  ھ  

إؿم٤مرة إمم ُم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ إٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م واةزاء، واحل٤ًمب قمغم أقماماةؿ،  "

إقمراوةٝمؿ قمةـ رهبةؿ ذم : وقمغم ُمقاىمٗمٝمؿ اًمتةل يم٤مٟمة٧م ُمةٜمٝمؿ ذم اًمةدٟمٞم٤م، وُمٜمٝمة٤م

قيمٞمةةد: ًمتثٌٞمةة٧م اةةذا إُمةةر، ورٌةةلم ظمٓمةة٠م طم٤مًمةة٦م اًمنةةاء واًمرظمةة٤مء، ومجةة٤مء اًمت

ُمٕمت٘مداؿ، وؾمقء أومٙم٤مراؿ، وومٞمف ُمـ اًمتٝمدرد ُم٤مومٞمف، وُمـ اٜم٤م شمةؿ شم٠ميمٞمةد اةذه 

                                                 

 . 11/134: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 1)

 . 4/133: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ(  2)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
224 

هيدد ُمـ يمة٤من  -ؾمٌح٤مٟمف –إومٕم٤مل: ُت٘مٞم٘م٤ًم ًمثٌقهت٤م، وأهن٤م واىمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م، واق 

 .اذا قمٛمٚمف واقمت٘م٤مده ذم اًمدٟمٞم٤م، سم٠من اذا ُمّمػمه، وقم٘م٤مسمف ذم أظمرة

أن خُتتٍمة طِمٙمٛمةف، وُُتٍمة سمقاقمثةف : سمٌالهم٦م اذا إؾمٚمقبوُمـ اإلضمح٤مف    

ذم ُمراقمةة٤مة طمةة٤مل اعمخ٤مـمةة٥م، ومٝمةةذا وإْن يمةة٤من طم٘مةة٤ًم إٓ أٟمةةف ضمةةزء ُمةةـ احِلَٙمةةؿ 

وإهار ٕؾمٚمقب اًمتقيمٞمد اًمتل ر٠ميت اًمتقيمٞمد ُمـ أضمٚمٝمة٤م، دون طمٍمةه ومٞمٝمة٤م، 

أو آيمتٗم٤مء هب٤م، ودون اًمٜمٔمر ذم دىم٤مئؼ اةذا إؾمةٚمقب، واًمٖمةقص ذم أهاره،    

٤مر إمم اذه احل٘مٞم٘م٦م وىمررا٤م إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد حمٛمةد أسمةق ُمقؾمةك، ُمٌٞمٜمة٤ًم أؿم

: أن أهمراض اًمتقيمٞمد أيمؼم وأيمثر ُمـ أن ُتٍم ذم اذه اًمةدائرة اًمْمةٞم٘م٦م، ر٘مةقل

وأُم٤م دواقمل اًمتقيمٞمد وأهمراوف وم٘مد و٤م  صدري سمحةدر٨م اعمتة٠مظمررـ طمٞمةٜمام 

ويم٠من ضمةقاب أداروه طمقل ُمقاضمٝم٦م إٟمٙم٤مر اعمخ٤مـم٥م اًمتح٘مٞم٘مل أو آقمت٤ٌمري، 

أيب اًمٕم٤ٌمس اعمؼمد قمغم ؾم١مال اًمٙمٜمدي اعمتٗمٚمًػ يمة٤من حمٞمٓمة٤ًم سمةدواقمل اًمتقيمٞمةد 

وأهاره ذم اذه اًمٚمٖم٦م ومجة٤مء يمالُمٝمةؿ شمردرةدًا أو ذطمة٤ًم اةذا اةةقاب، واةذا 

ىمّمقر يمثػم ذم ومٝمؿ اذه اطّمقصٞم٦م اًمتةل اةل ُمةـ أد  اطّمة٤مئص اًمٌالهمٞمة٦م 

 .ٙمالم يمٚمف وأيمثرا٤م صٚم٦م سم٤محلس واًمِمٕمقر، وأيمثرا٤م ؿمٞمققم٤ًم ذم اًم

وًمذا ومجزء يمٌةػم ُمةـ طِمٙمةؿ اةذا إؾمةٚمقب وسمالهمتةف شمٜمٌةع ُمةـ اطةؼم ذاشمةف:   

إؿمة٤مرة إمم أٟمةف ضمةدرر سمة٤مٓاتامم، وًمٗمة٧م إٟمٔمة٤مر إًمٞمةف، وُمةـ صمةؿ رة٠ميت شمقيمٞمةده 

إؿم٤مرة إمم اذا اعمٕمٜمك، ودًٓم٦م قمٚمٞمف، ذيمر أسمق ُمقؾمك اةذه إهمةراض، وومّمةؾ 

ىمد رٙمقن ًمتح٘مٞمؼ اعمٕمٜمك قمٜمد اعمةتٙمٚمؿ، أن اًمت٠ميمٞمد : اًم٘مقل ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞماًل، ومذيمر
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وىمةد رٙمةقن  ،إُم٤مـم٦م اًمِمٌٝم٦م ًمٖمراسم٦م اطؼم وطم٤مضمتف إمم اًمت٘مررر واًمتح٘مٞمؼ: وُمٜمٝم٤م

درر قمٜمةدا٤م سمة٤مًم٘مٌقل ضمةاًمتقيمٞمد ُمٔمٝمرًا ًمتٕمٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مطؼم وااتامُم٤ًم سمةف، وأٟمةف 

وطمًةةؿ أُم٤ماةة٤م  ،وىمةةد رٙمةةقن اًمتقيمٞمةةد عمقاضمٝمةة٦م شمٓمٚمٕمةة٤مت اًمةةٜمٗمس ،واًمتح٘مٞمةةؼ

ن ًمت٘مررر وقمد اهلل وشمثٌٞمتةف طمتةك شمةزداد اًمٜمٗمةقس اـمٛمئٜم٤مٟمة٤ًم وأـمامقمٝم٤م، وىمد رٙمق

إًمٞمف، ووصمقىم٤ًم سمف، ومال شمٚمتٗم٧م إمم أُمة٤مين اًمِمةٞمٓم٤من ووقمةده ٕوًمٞم٤مئةف، وىمةد رتجةف 

اعمتٙمٚمؿ إمم شمّمقرر ُم٤م ذم ٟمٗمقس أظمررـ ُمـ ظمقاـمر وأومٙم٤مر ومٞم٠ميت شمّمقرره ذم 

ًمٜمٗمةقس قم٤ٌمرات ُم١ميمدة ًمٞمِمػم هبذا إمم أن اذه اطقاـمر وإومٙمة٤مر ُمت٘مةررة ذم ا

 .  وُمتٛمٙمٜم٦م ُمٜمٝم٤م

واذا اق اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ أهمراض اًمتقيمٞمد ذم اذه أر٤مت، وضمةّؾ اًمتقيمٞمةد     

ذم اذه أرة٤مت يمة٤من اةذا اًمٖمةرض، وُمةـ اٜمة٤م سمةرزت أدوات اًمتقيمٞمةد سمةروزًا 

فم٤مارًا ذم أر٤مت اًمتل شمتحدث قمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، ومٚمؿ رٙمـ اعمخ٤مـم٥م ؿمة٤ميم٤ًم 

رٙمقن ضم٤مطمدًا ا٤م، أو ُمٜمٙمرًا هبة٤م، سمةؾ ضمة٤مء اًمتقيمٞمةد ومٞمٝمة٤م: هب٤م أو ُمؽمددًا، سَمْٚمَف أن 

ًمٚمٜمٔمر ًم٘مٞمٛم٦م اعمقوقع اعمتحدث قمٜمف، وأٟمةف ضمةدرر سمة٤مٓاتامم واًمت٠ميمٞمةد: إؿمة٤مرة 

إمم أن ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن اعمت٘مٚم٦ٌم سملم اطػم واًمنم، ذم اًمناء واًميةاء، واًمّمةح٦م 

ّمةدرؼ واعمرض، وُمة٤م رٕم٘مٌٝمة٤م ُمةـ اإلىمٌة٤مل واإلدسمة٤مر، واًمٙمٗمةر واإلرةامن، واًمت

واًمتٙمذر٥م، دًٓمة٦م قمةغم أن اةذا إُمةر طم٘مٞم٘مة٦م ُم٘مةررة، وواىمةع ٓ رٛمٚمةؽ قمٜمةف 

ومرارًا وٓ اٟمٗمٙم٤ميم٤ًم، وٓ رًةٕمف إٓ اإلىمةرار سمةف، ومٝمةذه اةل ـمٌٞمٕمتةف، وذًمةؽ اةق 

 طم٤مًمف؟

وًمذا وم٠مهمٚم٥م إهار اًمٌالهمٞم٦م ًمٚمتقيمٞمد ذم اذه أر٤مت ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م إمم اطةؼم    
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: ٤مـم٥م، وُمـ اًمِمقااد قمةغم ذًمةؽٟمٗمًف سمام شمْمٛمٜمف، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ طم٤مل اعمخ

، چژ  ڑ  چ: وىمقًمةةةةةةف چ ۀ         ہ  ہ      چ: -شمٕمةةةةةة٤ممم –ىمقًمةةةةةةف 

﮴   چ  :، وىمقًمفچ گ  گ  گ چ:وىمقًمف ،چے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  چ:وىمقًمف

وهمػما٤م، ومٚمةؿ رة٠مت اًمتقيمٞمةد ذم  ،چڻ  ﮳  ﮴  ﮵            چ: ، وىمقًمفچ﮵  ﮶  

٤م إمم طم٤مًمتةف، وإٟمةام اذه اًمِمقااد سمٜم٤مء قمغم طم٤مل اعمخ٤مـمة٥م،يمال، ومٚمةؿ رٜمٔمةر ومٞمٝمة

اطؼم، وأٟمف ضمدرر سم٤مٓاتامم، وًمٗم٧م إٟمٔم٤مر إًمٞمةف، وأن ومٞمةف : ُروقمل ذم اًمتقيمٞمد

ُمةـ اًمٖمراسمةة٦م ُمةة٤م حيًةةـ ُمٕمةةف شمقيمٞمةةده، وذًمةةؽ أن طم٤مًمةة٦م اةةذا اإلٟمًةة٤من اعمت٘مٚمٌةة٦م، 

وُمقاىمٗمف اعمتٕمددة سملم اةحقد واًمٜمٙمران داقمٞم٦م إمم اًمتٕمج٥م ُمةـ طم٤مًمةف، وًمٗمة٧م 

ٚمقب، وُمـ اٜم٤م شمةقاومرت أدوات اًمتقيمٞمةد ذم إٟمٔم٤مر إًمٞمف، ُمـ ظمالل اذا إؾم

اذه أر٤مت ذم طمدرثٝم٤م قمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن: إلسمراز اذه اطؼم، وإفمٝمة٤مره هبةذه 

اًمّمقرة اًمٌٚمٞمٖم٦م، وهبذا اطةؼم اعم١ميمةد: وذًمةؽ ًمتح٘مٞمةؼ اةذا اطةؼم، وشمثٌٞمتةف ذم 

ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم، وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٙم٤مومررـ، ومجة٤مء اًمتقيمٞمةد هبةذه إدوات، 

 . ٘م٤مم: اىمتْم٤مء حلؼ اًمٌالهم٦م، وووم٤مء سمٛم٘م٤مُمٝم٤موذم اذا اعم

سمٞم٤من إهار اًمٌالهمٞمة٦م ذم شمةقاومر أؾمةٚمقب اًمنمةط ذم اةذه : اًمقىمٗم٦م اط٤مُم٦ًم    

أر٤مت ومٝمل ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًم٤ٌمرزة ذم اذه أر٤مت، وًمذا ومال سمةد ُمةـ اًمقىمةقف 

ُمع اذا إؾمٚمقب: إلسمراز سمالهم٦م اًم٘مرين اًمٙمةررؿ ذم شمقفمٞمٗمةف أصمٜمة٤مء طمدرثةف قمةـ 

 .ٟم٤ًمن، وسمٞم٤من ُم٤م ضُمٌؾ قمٚمٞمفـمٌٞمٕم٦م اإل

ذم اذه أر٤مت، واةام أهار سمالهمٞمة٦م: سمٜمة٤مء  "إذا، وإنْ  ":وردت أداشم٤م اًمنمط   

 "إذا "قمغم دًٓم٦م يمؾ أداة، واعم٘مة٤مِم اًمةذي وردت ومٞمةف: وذًمةؽ أن أداة اًمنمةط 

شم٠ميت ذم اعم٘م٤مُم٤مت اعمتح٘مؼ وىمققمٝمة٤م، اعمجةزوم سمحةدوصمٝم٤م، سمخةالف أداة اًمنمةط 
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 .ُم٤مت اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م، ىمٚمٞمٚم٦م احلدوث، ٟم٤مدرة اًمقىمقعومت٠ميت ذم اعم٘م٤م "إنْ "

وُمةةـ اٜمةة٤م شمةةتجغم سمالهمةة٦م اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ذم شمقفمٞمٗمةةف ٕدوات اًمنمةةط ذم    

ذم ُم٘مة٤مم احلةدر٨م  "إذا "احلدر٨م قمةـ ـمٌٞمٕمة٦م اإلٟمًة٤من، ومجة٤مءت أداة اًمنمةط 

ذم  -شمٕمة٤ممم  -قمـ اإلٟمٕم٤مم قمغم اإلٟم٤ًمن، واًمتٗمْمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمرمحة٦م، يمةام ذم ىمقًمةف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ   چ  : ؾمةةقرة رةةقٟمس

 -شمٕمةة٤ممم  -، ويمةةذًمؽ ذم ىمقًمةةف چٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  

، چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ :ذم ؾمةةةةقرة اًمةةةةروم

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    :ذم ؾمةقرة اًمةروم -شمٕم٤ممم  -ذم ىمقًمف ويمذًمؽ 

ڻ  ۀ  ۀ      ہ   چ :ذم ؾمةةقرة اًمِمةةقرى - شمٕمةة٤ممم -ذم ىمقًمةةف ويمةةذًمؽ  چچچ  ڎ  

ذم اةةذه أرةة٤مت اًمتةةل ُتةةدث قمةةـ ضم٤مٟمةة٥م  ،چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ            ﮶  

 "قمٚمٞمف ضمة٤مءت أداة اًمنمةط  –ؾمٌح٤مٟمف  –اطػم، ووصقل اًمٜمٗمع إًمٞمف، وشمٗمْمٚمف 

 .: دًٓم٦م قمغم ُت٘مؼ وىمققمٝم٤م، واةزم سمحدوصمٝم٤م، وأهن٤م واىمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م"إذا

ر٨م قمـ إص٤مسمتف سم٤مًمياء، وُم٤م رٚمح٘مةف ُمةـ اًميةر وأٓم وأُم٤م ذم ُم٘م٤مم احلد   

ذم  -شمٕمة٤ممم –، يمةام دمةغم ذًمةؽ ذم ىمقًمةف "إنْ  "ومٞم٠ميت احلدر٨م ومٞمٝم٤م سم٠مداة اًمنمةط 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ   ؾمةةةةةقرة اًمةةةةةروم 

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   چ :ذم ؾمقرة اًمِمةقرى  -شمٕم٤ممم –ذم ىمقًمف ويمذًمؽ 

ومج٤مءت اعمٖم٤مررة سملم ا٤مشملم إداشمةلم ذم اةذه  چ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵                ﮶ 

 –ًمٚمٕمٌة٤مد، ودًٓمة٦م  –ؾمةٌح٤مٟمف  –أر٤مت: إؿم٤مرة إمم ُت٘مؼ وصةقل اًمرمحة٦م ُمٜمةف 
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قمغم يمثرة اذه اًمرمح٦م، وؿمةٛمقا٤م ًمٚمٕمٌة٤مد يمٚمٝمةؿ، سمخةالف اعمّمة٤مئ٥م،  –يمذًمؽ 

 . ومٝمل أىمؾ وضمقدًا، وٓ شمّمٞم٥م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤مً 

: إؿمةة٤مرة إمم أهنةة٤م اةةل إصةةؾ، ومٝمةةق ذم اطةةػم "إذا "وذم جمةةلء أداة اًمنمةةط   

وعمةة٤م دَل سمةة٠مداة :إيمثةةر وإؾمةةٌؼ، أؿمةة٤مر إمم اةةذا اعمٕمٜمةةك اًمٌ٘مةة٤مقمل، ذم ىمقًمةةف

اًمتح٘مؼ قمغم أن اًمٜمٕمٛم٦م ال إصؾ: ًمٕمٛمقم رمحتةف، وأهنة٤م ؾمةٌ٘م٧م همْمةٌف، دل 

 .قمغم أن اًمًٞمئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م سم٠مداة اًمِمؽ 

٦م سمٕمض اعمقاوع ُمـ اذه أر٤مت اًمتل شمتحةدث أن صمٛم: ومم٤م ر١ميمد اذا إُمر    

ذم  -شمٕمة٤ممم –، وذًمةؽ ذم ىمقًمةف " ژ": قمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟمًة٤من اومُتتحة٧م سم٘مقًمةف

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  چ  :  ؾمةةةةةةقرة اةةةةةةقد

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴   

﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿     ﯀  ﯁  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ :ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م -شمٕم٤ممم–ىمقًمف  ذمويمذًمؽ  .      چ

ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  

، واًمالم ذم چڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

واهلل ًمةئـ أذىمٜمة٤مه، ضمة٤مء اًم٘مًةؿ ذم اةذه : ، واعمٕمٜمةكُمقـمئ٦م ًمٚم٘مًةؿ " ژ "

إُمةر، واةةزم سمحةدوصمٝم٤م، أؿمة٤مر اًمٓمة٤مار أر٤مت: إؿم٤مرة إمم ُت٘مؼ وىمقع اةذا 

وشم٠ميمٞمةد اةٛمٚمة٦م سمة٤مًمالم اعمقـمئة٦م ًمٚم٘مًةؿ: :اسمـ قم٤مؿمقر إمم اذا اعمٕمٜمك، ر٘مةقل

                                                 

 .      15/95: ٟمٔمؿ اًمدرر : ُرٜمٔمر( 1)

 . 17/355: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 2)

 . 2/485: ومت  اًم٘مدرر: ُرٜمٔمر(  3)



   عبداؾعزقز بن صاحل اؾعؿار.د.أ       ؿؼاؿات ؿادة اؾذوق يف اؾؼرآن اؾؽرقم وأسرارفا اؾبالغقة
 

 
229 

 .ًم٘مّمد ُت٘مٞمؼ ُمْمٛمقهن٤م، وأهن٤م طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م، ٓ ُم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝم٤م وٓ شمٖمٚمٞم٥م 

ضمة٤مءت ذم أرة٤مت  " ژ "وُمـ سمدائع ٟمٔمةؿ اًم٘مةرين، وقمٔمةٞمؿ إقمجة٤مزه، أن   

ـ ُم٘م٤مم اإلٟمٕم٤مم، واطػم واًمرمح٦م، مم٤م ر١ميمد أن إصؾ اعمجةزوم اًمتل شمتحدث قم

اق إرادة اطػم، ووصقل اًمناء سم٤مإلٟم٤ًمن دون اًمياء، ومٝمق إصؾ :سمقىمققمف

ذم اإلؿمة٤مرة إمم  "إذا "وإيمثر، وُمـ اٜم٤م شمٚمت٘مل دًٓم٦م اًم٘مًةؿ ُمةع أداة اًمنمةط 

ررةد سمةف سم٤مإلٟم٤ًمن، وًمٓمٗمةف سمةف، وطمٜمةقه قمٚمٞمةف، وأٟمةف ُم –ؾمٌح٤مٟمف  –ؾمٕمتف رمحتف 

اطػم، وأن ُم٤م رّمٞمٌف ُمـ اًمنم ومٚمٞمس اق إصؾ، وًمٞمس اق اًمٙمثةػم إهمٚمة٥م، 

أيمثةر  -ؾمةٌح٤مٟمف -وإٟمام ٟم٤مًمف ُم٤م ٟم٤مًمف ُمـ اًمًقء سمام ىمدُم٧م رةداه، وُمة٤م رٕمٗمةق قمٜمةف 

وأيمؼم، ومٝمق أاؾ اًمٙمرم واةقد، يمام أٟمةف رًةؽم ورٕمٗمةق ورتجة٤موز، وًمٙمةـ أيمثةر 

 .اًمٜم٤مس ٓ رٕمٚمٛمقن 

ض إهار اًمٌالهمٞمة٦م اعمؽمشمٌة٦م قمةغم اؾمةتٕمامل ُمة٤مدة سمٞم٤من سمٕم: اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمدؾم٦م    

ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، وُم٤م ضُمٌؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمت٘مٚم٥م سمةلم اًمةٜمٕمامء ( اًمذو )

ذم اؾمةتٕماما٤م إؿمة٤مرة إمم ُمٕمٜمةك  اإلطمًة٤مس سم٤مًمٚمةذة، وإدراك : واًمياء، وُمٜمٝمة٤م

اًمٓمٕمؿ احلًـ، وًمذا ضم٤مءت ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٕمامء، أؿم٤مر سمٕمةض اعمٗمنةرـ إمم اةذا 

وذم اًمتٕمٌةػم قمةـ ُمالسمًة٦م اًمرمحة٦م :أسمةق اًمًةٕمقد، ر٘مةقل: ك، وُمةـ ذًمةؽاعمٕمٜم

، و أؿمة٤مر إمم اةذا واًمٜمٕمامء سم٤مًمذو  اعم١مذن سمٚمذهتام، ويمقهنام مم٤م ررهمة٥م ومٞمةف 

ڱ  ں  چ  : -شمٕمة٤ممم –ذم ُمٕمٜمةك ىمقًمةف  –اًمٌٞمْم٤موي سم٘مقًمف  -يمذًمؽ  –اعمٕمٜمك 

، وممةـ ذيمةر ٤م أي أقمٓمٞمٜم٤مه ٟمٕمٛم٦م، سمحٞم٨م جيد ًمذهت: چں  ڻ  ڻ  
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واظمتةػمت ُمة٤مدة اإلذاىمة٦م: :اًمٓم٤مار اسمـ قم٤مؿمقر، ر٘مقل: -أرْم٤ًم  –اذا اعمٕمٜمك 

 .عم٤ِم شمِمٕمر سمف ُمـ إدراك أُمر حمٌقب: ٕن اعمرء ٓ رذو  إٓ ُم٤م رِمتٝمٞمف 

أن ومٞمٝمةة٤م إؿمةة٤مرة إمم اًم٘مٚمةة٦م، : ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم( اًمةةذو ) وُمةةـ دٓٓت ُمةة٤مدة    

اق ٓ رٙمقن إٓ ؿمٞمئ٤ًم رًػمًا، وذم اذا إؿم٤مرة إمم ؾمةٕم٦م وم٤مًمذو  ُم٘مدُم٦م إيمؾ، و

يمثػم: وذًمؽ ًمٕمٔمٞمؿ أصمراة٤م  –ؾمٌح٤مٟمف  –اذه اًمرمح٦م وؿمٛمقا٤م، وأن اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف 

وشم٠مصمػما٤م قمغم اإلٟم٤ًمن، وقمٔمٞمؿ ٟمٗمٕمٝم٤م قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، أؿم٤مر يمثةػم ُمةـ 

اإلذاىمة٦م  وذم ًمٗمةظ:اعمٗمنرـ إمم اذا اعمٕمٜمك، وُمٜمٝمؿ اًمٌٞمْم٤موي ذم ُمثةؾ ىمقًمةف

واعمةةس: شمٜمٌٞمةةف قمةةغم أن ُمةة٤م جيةةده اإلٟمًةة٤من ذم ًمٗمةةظ اًمةةدٟمٞم٤م ُمةةـ اًمةةٜمٕمؿ واعمحةةـ 

يم٤مٕٟمٛمقذج عم٤م جيده ذم أظمرة، وأٟمف ر٘مع ذم اًمٙمٗمران واًمٌٓمر سمة٠مدٟمك رء: ٕن 

:، يمام أؿمة٤مر حمٞمةل اًمةدرـ زادة إمم اةذا اعمٕمٜمةك سم٘مقًمةفاًمذو  إدراك اًمٓمٕمؿ 

، إٓ أهنة٤م سم٤مًمٜمًة٦ٌم إمم ؾمةٕم٤مدة أظمةرة اقمٚمؿ أن ٟمٕمؿ اًمةدٟمٞم٤م وإن يم٤مٟمة٧م قمٔمٞمٛمة٦م

، شمْمةٛمٜم٧م اةذه إذاىمة٦م : يم٤مًم٘مٓمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٌحر، ومٚمٝمةذا ؾُمةٛمل اإلٟمٕمة٤مم

اعم٘مقٓت إؿم٤مرة ُمـ ـمرف ظمٗمل إمم وٞمؼ اًمدٟمٞم٤م، وؾمٕم٦م أظمرة، ويمثةرة ٟمٕمةٞمؿ 

أظمرة، وىمٚم٦م ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م، وم٠مفمٝمرت اذه اًمٚمٗمٔم٦م هبذه اًمدًٓم٦م اعمٗم٤مرىمة٦م اًمت٤مُمة٦م، 

ِم٤مؾمع سملم ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م، وٟمٕمةٞمؿ أظمةرة، وطمًةٌؽ سمٜمٕمةٞمؿ اًمةدٟمٞم٤م ىمٚمة٦م واًمٌقن اًم

 .اًمتل شمٕمٜمل اعمس سم٠مىمؾ اًم٘مٚمٞمؾ "اًمذو  "وزوآ أن قُمؼم قمٜمف سمامدة 

قمةةغم اًم٘مٚمةة٦م، إؿمةة٤مرة إمم ضمةةزع اإلٟمًةة٤من، ( اًمةةذو ) يمةةام أن ذم دًٓمةة٦م ُمةة٤مدة   

                                                 

 . 12/13: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر(  1)
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 . 7/71: اًمٗمتقطم٤مت اإلاٞم٦م سمتقوٞم  شمٗمًػم اةالًملم(  3)
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: :ووٕمٗمف، وإمم هقم٦م مترده وـمٖمٞم٤مٟمةف، أؿمة٤مر إمم اةذا اعمٕمٜمةك اًمةرازي، ر٘مةقل

ًمٗمظ اإلذاىم٦م واًمذو  رٗمٞمد أىمؾ ُم٤م رقضمد سمةف اًمٓمٕمةؿ، ومٙمة٤من اعمةراد أن اإلٟمًة٤من 

سمقضمدان أىمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اطػمات اًمٕم٤مضمٚم٦م ر٘مع ذم اًمتٛمرد واًمٓمٖمٞمة٤من، وسمة٢مدراك 

أىمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمحٜم٦م واًمٌٚمٞم٦م ر٘مةع ذم اًمٞمة٠مس واًم٘مٜمةقط واًمٙمٗمةران، وم٤مًمةدٟمٞم٤م ذم 

، واإلذاىمةة٦م ُمةةـ ذًمةةؽ ٟمٗمًةةٝم٤م ىمٚمٞمٚمةة٦م، واحل٤مصةةؾ ُمٜمٝمةة٤م ًمإلٟمًةة٤من اًمقاطمةةد ىمٚمٞمةةؾ

اعم٘مدار ظمػم ىمٚمٞمؾ، صمؿ إٟمف ذم هقم٦م اًمةزوال رِمةٌف أطمةالم اًمٜمة٤مئٛملم، وظمٞمة٤مٓت 

اعمقؾمقؾمةةلم، ومٝمةةذه اإلذاىمةة٦م ُمةةـ ىمٚمٞمةةؾ، وُمةةع ذًمةةؽ ومةة٢من اإلٟمًةة٤من ٓ ـم٤مىمةةف ًمةةف 

 .سمتحٛمٚمٝم٤م، و ٓ صؼم ًمف قمغم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٓمررؼ احلًـ ُمٕمٝم٤م 

ك اًمٕمٛمقم ًمٙمةؾ ُمة٤م ُرتٚمةذذ سمةف ُمٕمٜم: ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو ) وُمـ دٓٓت ُم٤مدة   

 –ُمةةةـ ُمٓمٕمةةةقم وُمنمةةةوب، وُمٚمٌةةةقس، وذم ذًمةةةؽ إؿمةةة٤مرة إمم ؾمةةةٕم٦م يمرُمةةةف 

سم٠من ٟمَقع ًمإلٟم٤ًمن رزىمف، وأذاىمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ أٟمقاقمة٤ًم، أؿمة٤مر اسمةـ قمٓمٞمة٦م  -ؾمٌح٤مٟمف

اٜمة٤م اؾمةتٕم٤مرة: ٕن اًمرمحة٦م شمٕمةؿ  "وأذىمٜم٤مه ": إٟمدًمز إمم اذا اعمٕمٜمك، سم٘مقًمف

، ورْمٞمػ أسمةق ُمٚمٌقس، وضم٤مه، وهمػم ذًمؽ مجٞمع ُم٤م رٜمتٗمع سمف ُمـ ُمٓمٕمقم، و

واًمرمحة٦م اٜمة٤م اًمٖمٞمة٨م سمٕمةد اًم٘محةط، وإُمةـ سمٕمةد اطةقف، : طمٞم٤من إٟمدًمز

   .واًمّمح٦م سمٕمد اعمرض، واًمٖمٜمك سمٕمد اًمٗم٘مر، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ 

 –وشمٗمْمٚمف قمغم اإلٟم٤ًمن، ومٝمةق  –ؾمٌح٤مٟمف  –ويمام أن اذا اًمٕمٛمقم رٔمٝمر يمرُمف    

ران سمٜمةل يدم اةذه اًمةٜمٕمؿ، ويمٗمةره هبة٤م، وسمٛمةـ أؾمةداا٤م، رٔمٝمر قمٔمٞمؿ ٟمٙم -أرْم٤مً 

                                                 

 . 9/452: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم(  1)

 . 3/153: اعمحرر اًمقضمٞمز(  2)

 . 5/145: اًمٌحر اعمحٞمط شمٗمًػم( 3)
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ويم٤من إومم سمف ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م سم٤مإلرامن، واإلىم٤ٌمل قمغم ُمًدهي٤م، وًمٙمـ اذا سمٕمض ُمة٤م 

ذم اةذا اعم٘مة٤مم: ًمٙمِمةػ طم٘مٞم٘مة٦م ( اًمةذو )ضُمٌؾ قمٚمٞمف، وُمـ اٜمة٤م ضمة٤مءت ُمة٤مدة 

 .اإلٟم٤ًمن، وسمٞم٤من ُم٤م ضُمٌؾ قمٚمٞمف ُمـ اةحقد واًمٜمٙمران

اإلؿمةة٤مرة إمم هقمةة٦م شم٘مٚمةة٥م : ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم( اًمةةذو )وُمةةـ دٓٓت ُمةة٤مدة   

اإلٟم٤ًمن سملم اًمٜمٕمامء واًمياء، وشمٗم٤موت ُمقاىمٗمف دم٤مه ُمةـ أؾمةداا٤م، ومٝمةق هرةع 

 -شمٕمة٤ممم –اًمت٘مٚم٥م، يمثػم اًمتحقل، ر٘مقل أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ىمقًمةف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ   چ:  -ذم ؾمقرة رقٟمس

وذم اةةذه اةٛمٚمةة٦م دًمٞمةةؾ : چٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  

قمةةغم هقمةة٦م شم٘مٚمةة٥م اسمةةـ يدم ُمةةـ طم٤مًمةة٦م اطةةػم إمم طم٤مًمةة٦م اًمنمةة: وذًمةةؽ سمٚمٗمةةظ 

أول ذوىم٦م اًمرمح٦م ىمٌؾ أن رداوم اؾمةتٓمٕم٤مُمٝم٤م ُمٙمةررة سمٚمٗمةظ : ، يم٠مٟمف ىمٞمؾ"أذىمٜم٤م"

اعمِمةٕمرة اسمتةداء اًمٖم٤مرة٦م، أي رٜمِمةق اعمٙمةر إصمةر يمِمةػ اًميةاء، ٓ هيٛمةؾ  "ُمـ"

وذم اًمتٕمٌػم سم٤مًمذو  ُم٤م ردل قمغم أٟمف رٙمقن : اًمِمقيم٤مين سم٘مقًمف،  وشمٌٕمف ذًمؽ

ُمٜمف ذًمؽ قمٜمد ؾمٚم٥م أدٟمك ٟمٕمٛم٦م، رٜمٕمؿ اهلل هب٤م قمٚمٞمف: ٕن اإلذاىم٦م، واًمذو  أىمةؾ 

واظمتػم ومٕمؾ اإلذاىم٦م: عم٤م رةدل : ، وسمف ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر،ُم٤م رقضمد سمف اًمٓمٕمؿ 

   .٦م اؿ قمٚمٞمف ُمـ إهاقمٝمؿ إمم اإلذاك قمٜمد اسمتداء إص٤مسم٦م اًمرمح

شمْمٛمٜمٝم٤م ُمٕمٜمك ؿمدة اإلطمًة٤مس، : ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو )وُمـ دٓٓت ُم٤مدة    

وىمقة اإلرّم٤مل، وُم٤ٌمذة اًمٌمء وخم٤مًمٓمتف، أؿم٤مر اًمقاطمدي إمم أن اًمتٕمٌػم سمامدة 
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ؿمةدة : ذم احلدر٨م قمـ ضم٤مٟم٥م اًمرمح٦م اًمتل شمٜم٤مل اإلٟم٤ًمن، أن اعمراد هب٤م( اًمذو )

خم٤مًمٓم٦م اًمةٜمٕمامء، وإدراك : يمام أن ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ،٤مإدراك احل٤مؾم٦م، وىمقة اًمتٛمتع هب

 .أصمرا٤م وشم٠مصمػما٤م قمٚمٞمٝمؿ

ذم اةذا اعم٘مة٤مم، وىمةد ُوفّمٗمة٧م اةذه ( اًمةذو )اذه سمٕمض ُم٤م دًمة٧م قمٚمٞمةف ُمة٤مدة   

 .اًمدٓٓت ًمٌٞم٤من ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن اعمتٖمٓمرس اة٤مطمد ًمٜمٕمٛم٦م رسمف، اًمٙم٤مومر سمآٓئف

مًمٗمةة٤مظ أن طمةةقت اةةذه وُمةةـ سمالهمةة٦م اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ذم طمًةةـ اظمتٞمةة٤مره ًم     

اًمٚمٗمٔم٦م اذه اعمٕم٤مين، يمام أن ومٞمٝم٤م ُمزردًا ًمٚمٛمًتٌٍمةرـ واعمتة٠مُمٚملم، وممة٤م رزرةد ذم 

صةٞم٤مهمتٝم٤م، ضمة٤مءت ُمْمة٤موم٦م إمم وةٛمػم :، وقمٔمةٞمؿ إحي٤مئٝمة٤م(اًمةذو )سمالهم٦م ُم٤مدة 

: شمٕمٔمةٞماًم ًمةف قمةغم ٟمٕمٛمةف، "أذىمٜمة٤م ": ذم ىمقًمةف -ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم –اًمٕمٔمٛم٦م، إًمٞمف 

ُمةـ  "اًمةذو  "اًم قمةغم ُمة٤م أودع ذم ًمٗمٔمة٦م وقمٔمٞمؿ شمٗمْمٚمف قمغم سمٜمةل يدم، وشمٕمٔمةٞم

اًمدٓٓت اعمتٕمددة، واإلحي٤مءات اعمتٜمققمة٦م اًمتةل شمةدل قمةغم سمالهمة٦م اةذا اًم٘مةقل، 

 .وإقمج٤مز ٟمٔمٛمف

ذم ضم٤مٟمة٥م اًمةٜمٕمامء، ( اًمةذو )اعمقازٟم٦م سملم اؾمتٕمامل ُم٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

 : ذم ضم٤مٟم٥م اًمياء( اعمس) وسملم ُم٤مدة 

ذم اذه أرة٤مت اًمتةل شمٌةلم ـمٌٞمٕمة٦م اإلٟمًة٤من  (اًمذو )اعمت٠مُمؾ ًمقرود عم٤مدة          

جيد أهن٤م شم٠ميت ذم احلدر٨م قمةـ ضم٤مٟمة٥م اًمةٜمٕمامء واًمنةاء اًمتةل رةٜمٕمؿ اهلل هبة٤م قمةغم 

اإلٟم٤ًمن، ورتٛمتع هب٤م، أُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م اًمياء، واًم١ٌمس اًمةذي رّمةٞم٥م اإلٟمًة٤من 

، وذًمةؽ ُمتةقاشمر ذم اةذه أرة٤مت يمٚمٝمة٤م، يمةام ذم ىمقًمةف  (اعمةس)ومت٠ميت ُمٕمٝم٤م ُمة٤مدة 

                                                 

 . 11/154: اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط: ٔمرُرٜم(  1)

 . 11/132: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم: ُرٜمٔمر( 2)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    چؾمةقرة رةقٟمس ذم  –شمٕم٤ممم 

 –ويمةةةةذًمؽ ىمقًمةةةةف  ،چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ   چ :ذم ؾمةةةةقرة اةةةةقد –شمٕمةةةة٤ممم 

 :ذم ؾمةةقرة اًمةةروم –شمٕمةة٤ممم  –ويمةةذًمؽ ىمقًمةةف ،چۓ  ﮲﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   

ٺ  ٺ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ

 .چٿ  ٿ   

ذم اةذه أرة٤مت يمٚمٝمة٤م ُمةع اًمةٜمٕمامء، و ضمة٤مءت ُمة٤مدة ( اًمذو ) ومج٤مءت ُم٤مدة     

ُمةع اًميةةاء، ومةام دًٓمةة٦م ذًمةؽ ذم احلةةدر٨م قمةـ ـمٌٞمٕمةة٦م اإلٟمًة٤من؟ أُمةة٤م ( اعمةس)

ومت٘مةدم سمٞمة٤من ُمٕمٜم٤ماة٤م، ودًٓمة٦م وروداة٤م وأهاراة٤م ( اًمذو )احلدر٨م قمـ ُم٤مدة 

ًمإلرّمة٤مل،  -أرْمة٤مً  –ومٝمةل اؾمةتٕم٤مرة ( ساعم)اًمٌالهمٞم٦م ذم اذا اعم٘م٤مم، وأُم٤م ُم٤مدة 

وًمةذا  ، ظمة٤مًمٓمتٝمؿ طمتةك أطمًةقا سمًةقء أصمراة٤م ومةٞمٝمؿ: وُمٕمٜمك  ُمًتٝمؿ أي

 .ُمًتٕمٛمؾ ذم ُمٓمٚمؼ اإلص٤مسم٦م جم٤مزًا ( اعمس)ومة

ووةع اًمٞمةد قمةغم رء: : أظمػ أعم٤ًم، وأىمةؾ ظمٓمةرًا، وطم٘مٞم٘متةف( اعمس)يمام أن    

ف ُرٕمرف ّه ورودا٤م ذم ُم٘م٤مم اًميةاء وُمٜم ،ًمٞمٕمرف وضمقده، أو خُيتؼم طم٤مًمف 

ذم سمٞم٤من ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، ومج٤مءت ذم اذا اعم٘م٤مم: ًمتدل قمةغم ظمٗمة٦م اإلصة٤مسم٦م اًمتةل 

إذا طمٚمةة٧م سمةةف اةةذه  -ومٚمجزقمةةف، وىمٚمةة٦م صةةؼمه –شمّمةةٞم٥م اإلٟمًةة٤من، وُمةةع ذًمةةؽ 

اعمّم٤مئ٥م وم٢مٟمف ردقمق اهلل دقم٤مء ؿمدردًا، ور٘مٌؾ قمٚمٞمف إىمٌة٤مٓ يمٌةػمًا، وُمة٤م ٟم٤مًمةف ُمةـ 

                                                 

 . 2/231: اًمٙمِم٤مف(  1)

 . 12/14: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ُرٜمٔمر(  2)

 . 21/97: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ(  3)
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هبةةذا  –ؾمةةٌح٤مٟمف وشمٕمةة٤ممم  –وُمةةـ اٜمةة٤م رٔمٝمةةر ًمٓمةةػ اهلل  اًمًةةقء إٓ ٟمةةزر رًةةػم،

ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٕمامء: ٕن ومٞمٝمة٤م ُمٕمٜمةك ( اًمذو )اإلٟم٤ًمن اًمْمٕمٞمػ، ومج٤مءت ُم٤مدة 

: -قمةَز  وضمةؾ –اًم٘مقة واًمتٛمٙمـ، واًمٚمةذة سمة٤معمٓمٕمقم، يمةام ضمة٤مء إؾمةٜم٤مدا٤م إمم اهلل 

 "اعمةس "شمٙمرُم٤ًم ُمٜمف وشمٚمٓمٗم٤ًم، وُمٜم٦ّم قمٔمٛمك قمةغم اةذا اإلٟمًة٤من، سمخةالف ًمٗمٔمة٦م 

ذم ضم٤مٟمة٥م اًميةاء اًمتةل شمّمةٞم٥م اإلٟمًة٤من: طٗمتٝمة٤م، وىمٚمة٦م أذااة٤م، ومل ومج٤مءت 

: وم٤مًمنم ًمٞمس إًمٞمف، سمؾ يم٤مٟم٧م ضمةزاء ُمة٤م اىمؽمومتةف أرةدهيؿ: -ؾمٌح٤مٟمف –شُمًٜمد إًمٞمف 

 .ضمزاء ووم٤مىم٤م

وُمـ اٜم٤م شمتجغم سمالهم٦م اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ ذم شمقفمٞمةػ اةذه إًمٗمة٤مظ ذم سمٞمة٤من         

غم اًمٙمٗمةر واًمٕمٜمة٤مد، وقمةغم ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، واذه اًمٜمٗمس اًمٌنمةر٦م، اعمجٌقًمة٦م قمة

اًمت٘مٚم٥م واًمتٖمٞمػم، وقمغم اًمٙمٗمر واًمٜمٙمةران، شمةؿ شمقفمٞمةػ اة٤مشملم اًمٚمٗمٔمتةلم أسمٚمةغ 

اًمياء سم٤معمس: اعمِمةٕمر سمٙمقهنة٤م ذم شمقفمٞمػ فمٝمر ُمٕمف إقمج٤مز اًم٘مرين، ومٙم٤مٟم٧م  

أدٟمةةك ُمةة٤م رٜمٓمٚمةةؼ قمٚمٞمةةف اؾمةةؿ اعمالىمةة٤مة ُمةةـ ُمراشمٌٝمةة٤م، وإؾمةةٜم٤مد إول إمم اهلل دون 

إٟمام اق إرّمة٤مل  -شمٕم٤ممم –ًم٦م، واًمدًٓم٦م قمغم أن ُمراده اًمث٤مين ُم٤م ٓ خيٗمك ُمـ اةزا

اطػم اعمرهمقب ومٞمف قمةغم أطمًةـ ُمة٤م رٙمةقن، وأٟمةف إٟمةام رررةد سمٕمٌة٤مده اًمٞمنة دون 

اًمٕمن، وإٟمام رٜم٤ماؿ ذًمؽ سمًقء اظمتٞم٤مراؿ ٟمٞماًل رًػمًا يم٠مٟمام رالصةؼ اًمٌنمةة ُمةـ 

   . همػم شم٠مصمػم

واظمتٞم٤مر : ٤مار اسمـ قم٤مؿمقر، ر٘مقلوممـ أدرك اذا اعمٕمٜمك، وأؿم٤مر إًمٞمف اًمٓم        

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إدراك اًمياء: إرامء إمم أن إص٤مسم٦م اًمياء أظمػ ُمةـ  "اعمس "ومٕمؾ 

                                                 

 . 4/195: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ(  1)
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   . إص٤مسم٦م اًمٜمٕمامء، وأن ًمٓمػ اهلل ؿم٤مُمؾ ًمٕم٤ٌمده ذم يمؾ طم٤مل

   :ُم٘م٤مم احلدر٨م قمـ قمذاب أظمرة: اعم٘م٤مم احل٤مدي قمنم 

ذاب أاةؾ اًمٜمة٤مر ذم أظمةرة، ذم ُم٘م٤مم احلةدر٨م قمةـ قمة( اًمذو )وردت ُم٤مدة    

سمٚمةغ  ،ذم اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ( اًمةذو )واق أيمثر اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل وردت ومٞمٝمة٤م ُمة٤مدة 

 :قمدد اذه اعمقاوع صمالصم٦م وصمالصملم ُمقوٕم٤ًم، واذه اعمقاوع ال

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  چ   :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمةقرة يل قمٛمةران، ذم ىمقًمةف 1

 . چ  ى  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمةقرة يل قمٛمةران، ذم ىمقًمةف 2

پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  

 . چٹ  ٹ  ٹ  

ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک   چ  : -شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، ذم ىمقًمف 3

 .چک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں

ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ    :-شمٕم٤ممم –رة إٟمٕم٤مم، ذم ىمقًمف ة ذم ؾمق4

 . چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    ڍ  

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ         چ   :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة إقمةةراف، ذم ىمقًمةةف 5

 . چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  ژ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ      :-شمٕمةة٤ممم –ف ةةة ذم ؾمةةقرة إٟمٗمةة٤مل، ذم ىمقًمةة6

 . چڭ  ۇ  ۇ  

                                                 

 . 12/14: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر(  1)
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ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ   :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة إٟمٗمة٤مل، ذم ىمقًمةف 7

 . چڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ                ڄ  ڃ  

ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴﮵  چ    :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة إٟمٗمةة٤مل، ذم ىمقًمةةف 8

﯀  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  

 . چ﯁               

ک  ک   ک  گ  گ  گ  چ    :-شمٕمةةة٤ممم –ةةةة ذم ؾمةةةقرة اًمتقسمةةة٦م، ذم ىمقًمةةةف 9

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  

چڻ  ڻ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ     :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة رةةقٟمس، ذم ىمقًمةةف 15

چجئ      حئ  مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ   :-شمٕمةة٤ممم –ؾمةةقرة رةةقٟمس، ذم ىمقًمةةف ةةة ذم 11

ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی    ی  

چجئ  حئ   مئ   ىئ  يئ   

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ     چ     :-شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة احل٩م، ذم ىمقًمف 12

ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   

 چڈ    ڈ  ژ    ژ  

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ     :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة احلة٩م، ذم ىمقًمةف 13

چې  ې  ې  ى  ى   ائ  

ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ      :-شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، ذم ىمقًمف 14

چ﮵  ﮶  ﮷      ﮸﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   

ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  چ     :-شمٕمة٤ممم –ًمةف ة ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، ذم ىمق15
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چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ     :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة اًمًةةجدة، ذم ىمقًمةةف 16

وىمد وردت چڃ  ڃ    چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ                 ڇ  ڍ  

ذم اذه أر٦م ُمرشملم "اًمذو  "ًمٗمٔم٦م 

ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  چ     :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمًجدة، ذم ىمقًمةف 17

ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ  

چی   

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ     :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة ؾمةة٠ٌم، ذم ىمقًمةةف 18

ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴    ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻   

چ﮼  ﮽    ﮾  ﮿   ﯀   

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ     :-شمٕمة٤ممم –ذم ؾمقرة ؾم٠ٌم، ذم ىمقًمف  ة19

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ           چ  چ  ڇ  

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ      :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة وم٤مـمر، ذم ىمقًمف 25

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   

چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 .چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  چ   : -شمٕم٤ممم –ًمّم٤موم٤مت، ذم ىمقًمف ة ذم ؾمقرة ا21

 .چھ   ھ  ھ  ھچ   : -شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت، ذم ىمقًمف 22

ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ     :-شمٕمةة٤ممم –ةة ذم ؾمةقرة ص، ذم ىمقًمةف 23

 . چائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  چ      :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمزُمر، ذم ىمقًمةف 24

 . چگگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ   ڱ  
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ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ۋ  چ     :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمةقرة ومّمةٚم٧م، ذم ىمقًمةف 25

 . چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چ     :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م، ذم ىمقًمةف 26

ں      ں    ڻ  ڻڻ    گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

 . چڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ڈ  ژ        ژ  ڑ    چ  :-شمٕمةةةةة٤ممم –ةةةةةة ذم ؾمةةةةةقرة اًمةةةةةدظم٤من، ذم ىمقًمةةةةةف 27

 .چڑ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ            ۆ  ۆ            چ       :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة إطم٘مة٤مف، ذم ىمقًمةف 28

 . چۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ      :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة اًمةةذارر٤مت، ذم ىمقًمةةف 29

 . چڃ  چ  

ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  چ      :-شمٕمةة٤ممم –ةةة ذم ؾمةةقرة اًم٘مٛمةةر، ذم ىمقًمةةف 35

 . چىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  چ    :-شمٕم٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمٜم٠ٌم، ذم ىمقًمف 31

 . چۉ  ۉ ۋ  ۅ  ۅ 

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  چ      :-شمٕمة٤ممم –ة ذم ؾمقرة اًمٜم٠ٌم، ذم ىمقًمةف 32

 چائ  ەئ              ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

ذم ( اًمةذو )وومٞمام ر٠ميت وىمٗم٤مت ُمع سمالهم٦م اًم٘مرين اًمٙمررؿ ذم اؾمتخدام ُمة٤مدة .    

 :اذا اعم٘م٤مم

هبذه اًمٙمثرة، ذم اةذا اعم٘مة٤مم، طمٙمٛمة٦م ( اًمذو )أن ورود ُم٤مدة : اًمقىمٗم٦م إومم    
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ذم اةذا اعم٘مة٤مم ( اًمةذو )سم٤مًمٖم٦م فمة٤مارة، شمتٛمثةؾ ذم أن اطٓمة٤مب اًمةقارد ذم ُمة٤مدة 

ُمقضمٝمةةف ًمٚمٛمنمةةيملم، ُر٘مةة٤مل اةةؿ ذًمةةؽ واةةؿ ذم ضمٝمةةٜمؿ، ومةة٤مٔظمرة دار ضمةةزاء 

وطم٤ًمب، وىمد طم٤من طم٤ًمهبؿ، ووىمع قم٘م٤مهبؿ، ذم أظمرة، واؿ ذم اًمٜمة٤مر، وُمة٤م 

ٝمةق يم٤مًمٕمةدم سم٤مًمٜمًة٦ٌم ًمٕمةذاب أظمةرة، سمةؾ إن أص٤مهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعمّم٤مئ٥م وم

همٛم٦ًم واطمدة ذم اًمٜمة٤مر شمٜمًةٞمٝمؿ ٟمٕمٛمةٞمؿ اًمةدٟمٞم٤م يمٚمةف يمةام ورد ذًمةؽ ذم احلةدر٨م 

   . اًمّمحٞم 

وردت اإلؿم٤مرة إمم اذا اعمٕمٜمك ذم ير٤مت يمثةػمة، وُمٜمٝمة٤م أرة٤مت اًمتةل وردت     

: ذم ؾمةةةقرة اًمًةةةجدة -شمٕمةةة٤ممم –، وُمةةةـ ذًمةةةؽ ىمقًمةةةف (اًمةةةذو )ومٞمٝمةةة٤م ُمةةة٤مدة 

، چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  چ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ : ذم ؾمقرة ومّمةٚم٧م -شمٕم٤ممم –ويمذًمؽ ذم ىمقًمف 

، چھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵     ﮶﮷  ﮸    ﮹  ﮺  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  چ  :ذم ؾمةةقرة اًمزُمةةر -شمٕمةة٤ممم –ويمةةذًمؽ ذم ىمقًمةةف 

 .، وهمػما٤م ُمـ أر٤متچے   ے   ۓۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ﮵  

ذم اذا اعم٘م٤مم ذم قمدد ُمـ ؾمقر اًم٘مرين، ( اًمذو )وردت ُم٤مدة : ٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ماًمقىم    

ذم اصمٜمتةةلم وقمنمةةرـ ؾمةةقرة، يل قمٛمةةران، اًمٜمًةة٤مء، إٟمٕمةة٤مم، إٟمٗمةة٤مل، اًمتقسمةة٦م، 

اًمّمةة٤موم٤مت، اًمٜمٌةة٠م، ص، اًمةةدظم٤من، إقمةةراف، رةةقٟمس، احلةة٩م، اًمٕمٜمٙمٌةةقت، 

، اًمًجدة، ؾم٠ٌم، وم٤مـمر، اًمزُمر، إطم٘م٤مف، اًمذارر٤مت، اًم٘مٛمر، اًمٗمرىم٤من، ومّمةٚم٧م

يل قمٛمةران، واًمٜمًة٤مء، )ؾمةقرة : وضمٚمٝم٤م ُمٙمٞم٦م، وأرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وم٘مط ُمدٟمٞمة٦م، واةل

                                                 

 .  3488: سم٤مب صٗم٦م اًمٜم٤مر، رىمؿ احلدر٨م: اسمـ ُم٤مضم٦مصحٞم  ؾمٜمـ : ُرٜمٔمر( 1)



   عبداؾعزقز بن صاحل اؾعؿار.د.أ       ؿؼاؿات ؿادة اؾذوق يف اؾؼرآن اؾؽرقم وأسرارفا اؾبالغقة
 

 
241 

، واذا ردل قمغم أن اًم٘مرين اًمٙمررؿ ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل يمة٤من (وإٟمٗم٤مل، واًمتقسم٦م

خي٤مـمةة٥م يمٗمةة٤مر ىمةةررش، واةةق ُمٜمٙمةةرون ًمٚمٌٕمةة٨م يمةةؾ اإلٟمٙمةة٤مر، ضم٤مطمةةدون ًمةةف، 

قمةداؿ ويمٗمروا سم٤محل٤ًمب واةزاء، وُمـ صَمؿ ضم٤مءت اذه أر٤مت شمذيمراؿ وشمتق

سم٤مًمٌٕم٨م واحل٤ًمب، وأهنؿ ُمٌٕمقصمقن وحم٤مؾمٌقن قمغم أىمةقااؿ وأومٕمة٤ماؿ، وأهنةؿ 

داظمٚمقن اًمٜم٤مر، وُمٕمذسمقن ومٞمٝمة٤م، وًمةـ جيةدوا ُمٜم٤مصة٤ًم وٓ ُمٝمرسمة٤م ُمةـ ذو  اةذا 

اًمٕمةةذاب، واةةذا ُمٜمًةةجؿ مت٤مُمةة٤ًم ُمةةع أطمةةد أاةةؿ ُم٘م٤مصةةد اًم٘مةةرين اعمٙمةةل، واةةق 

ذم ( اًمةذو )ة اًمتٝمدرد واًمققمٞمد واإلٟمذار ًمٚمٙمٗم٤مر، واذا اًم٥ًٌم يمثر ورود ُم٤مد

اذا اعم٘م٤مم، ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل، سمؾ رٙم٤مد رٙمقن اذا إُمةر ؾمةٛم٦م سمة٤مرزة، وظم٤مصةٞم٦م 

 .  ُمـ اطّم٤مئص اعمقوققمٞم٦م ًممر٤مت ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل

اًمةقاردة ذم اةذا اعم٘مة٤مم ٟمجةد أن ( اًمةذو )قمٜمد اًمٜمٔمر ذم ُم٤مدة : اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م    

اةٛمةع، ومل ، ُمةع وةٛمػم "ومةذوىمقا "إهمٚم٥م أهن٤م ضم٤مءت سمّمٞمٖم٦م ومٕمةؾ إُمةر، 

 ذم ؾمقرة اًمةدظم٤من  -شمٕم٤ممم –شمرد خم٤مـم٤ًٌم هب٤م اعمٗمرد إٓ ذم ُمقوع واطمد، ذم ىمقًمف 

ذم جمةةةلء ُمةةة٤مدة   وصمٛمةةة٦م أهار سمالهمٞمةةة٦م ،چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    چ 

خم٤مـمة٥م هبة٤م ( اًمةذو )أن ُمة٤مدة : سمّمٞمٖم٦م إُمر ذم اذا اعم٘مة٤مم، وُمٜمٝمة٤م( اًمذو )

عمقاضمٝمة٦م، وإُمةر اةؿ سمٛمٌة٤مذة اعمنميمقن، واةؿ ذم اًمٜمة٤مر، ومٗمٞمٝمة٤م دًٓمة٦م قمةغم ا

ذو  اًمٕمةذاب، وم٤معمالئٙمةة٦م ُمةةـ ظمزٟمة٦م ضمٝمةةٜمؿ رًةةقُمقن اة١مٓء اعمنمةةيملم ؾمةةقء 

اًمٕمذاب، وًمذا ومٝمؿ رتقضمٝمقن إًمٞمٝمؿ ُم٤ٌمذة سم٤مطٓم٤مب، ور٠مُمروهنؿ أُمرًا سمةذو  

قمةةذاب اًمٜمةة٤مر، وىمةةد شمْمةةٛمـ اةةذا إُمةةر ُمٕمٜمةةك سمالهمٞمةة٤ًم، اًمتٌٙمٞمةة٧م واًمت٘مررةةع 

ؿ قمغم احل٤مل اًمذي يًمةقا إًمٞمةف، وقمةغم واًمتٝمٙمؿ هبؿ ذم اذا اعمقوع، واًمتقسمٞمخ ا
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 :ؾمقء أقماماؿ اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، أؿم٤مر اسمـ يمثػم إمم اذا اعمٕمٜمةك، ر٘مةقل

ذوىمةقا اةذا اًمٕمةذاب: : أي ُر٘م٤مل ٕاؾ اًمٜمة٤مر قمةغم ؾمةٌٞمؾ اًمت٘مررةع واًمتةقسمٞمخ 

سم٥ًٌم شمٙمذرٌٙمؿ سمف، واؾمتٌٕم٤مديمؿ وىمققمف، وشمٜم٤مؾمٞمٙمؿ ًمف، إذ قم٤مُمٚمتٛمقه ُمٕم٤مُمٚمة٦م 

 .ًمف ُمـ اق ٟم٤مسٍ 

يمام أن ذم اةذا اًم٘مةقل هتدرةدًا اةؿ ووقمٞمةدًا سمة٠مهنؿ ؾمةٞمذوىمقن ذم اًمٜمة٤مر قمةذاسم٤ًم    

ؿمدردًا، ٓ ـم٤مىم٦م اؿ سمف، وٓ صؼم اؿ قمٚمٞمةف، أؿمة٤مر إمم اةذا اعمٕمٜمةك اًمقاطمةدي، 

ۓ  ڭ  ڭ  چ : -شمٕمة٤ممم ذم ؾمةقرة إٟمٗمة٤مل –سم٘مقًمف  ذم شمٗمًػم ىمقًمةف 

وقمٞمد ًمٚمٙمة٤مومررـ سمٕمةذاب سم٤مًمٜمة٤مر، : وُمٕمٜمك أر٦م:  چڭ    ڭ  ۇ  ۇ  

، وذيمر اًمِمقيم٤مين، ومٌلَم أن سمٕمد ُم٤مٟمزل هبؿ ُمـ ضب إقمٜم٤م ، ويمؾ سمٜم٤من

 .هتدردًا اؿ، وُم٤ٌمًمٖم٦م ذم إدظم٤مل اًمروقم٦م ذم ىمٚمقهبؿ  :ذم اذا اًم٘مقل

يمام أن إُمر ًمٚمٙمٗم٤مر سمذو  اًمٕمذاب واؿ ذم اًمٜمة٤مر إا٤مٟمة٦م اةؿ، واطمت٘مة٤مر هبةؿ،   

، ور١ميمةةد سمحةة٤ماؿ، إؿمةة٤مرة إمم أهنةةؿ هيةة٤مٟمقن سم٤مًمٕمةةذاب ىمةةقًٓ وومٕمةةالً  وازدراء

ًمٚمِمةامشم٦م قمةغم ُت٘مٞمةؼ  (: ومةذوىمقه:)اًمٓم٤مار اسمـ قم٤مؿمقر، قمغم اذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف

 .اًمققمٞمد، ومّمٞمٖم٦م إُمر ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًمِمامشم٦م واإلا٤مٟم٦م 

ـ ذم ؾمةٞم٤م  احلةدر٨م قمة( اًمةذو )ومم٤م ر٘مقي ُمٕمٜمك اًمتٝمٙمؿ ذم اؾمتٕمامل ُم٤مدة    

                                                 

 .   3/555: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ(  1)

 .   15/65: اًمًٌٞمط اًمتٗمًػم( 2)

 .   2/36: ومت  اًم٘مدرر(  3)

 .   3/235: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ : ُرٜمٔمر(  4)
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ڈ  ژ        ژ  چ ذم ؾمقرة اًمدظم٤من  -شمٕم٤ممم –ُم٤م ورد ذم ىمقًمف : قمذاب اًمٙم٤مومررـ

طمٞمةةةة٨م رًتِمةةةةٝمد هبةةةة٤م اًمٌالهمٞمةةةةقن قمةةةةغم آؾمةةةةتٕم٤مرة  چڑ    ڑ    

، قمغم احل٘مٞم٘مة٦م: إذ ٓ قمةزة إٟمؽ ًم٧ًم سمٕمزرز وٓ يمررؿ: واعمٕمٜمك ،اًمتٝمٙمٛمٞم٦م

إ واًمةتٝمٙمؿ سمٛمةـ قمغم ؾمٌٞمؾ ااةز إٓ سم٤مًمٕمٌقدر٦م ًمف، وأصم٧ٌم ًمف اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م 

 .يم٤من رتٕمزز، ورتٙمرم قمغم ىمقُمف 

وعمة٤م قمٚمةؿ  :سم٘مقًمةف( اًمةذو )ورْمٞمػ اًمٌ٘م٤مقمل ُمٕمٜمك ًمٓمٞمٗم٤ًم ذم اؾمتٕمامل ُم٤مدة   

هبذه أر٦م أٟمف ٓ رٛمٚمؽ ُمةـ أُمةر ٟمٗمًةف ؿمةٞمئ٤ًم، سمةؾ وصةؾ إمم هم٤مرة٦م ااةقان، ُدل 

اًمةدٟمٞم٤م  قمٚمٞمف سم٤مًمتٝمٙمؿ سمام يم٤من رٔمـ ذم ٟمٗمًف ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م اًمتةل يمة٤من رؽمومةع هبة٤م ذم

ُمًةتٕمٛمؾ ذم  ( ذ : )، وًمذا ومة٤مُٕمر ذم ىمقًمةفذ  : قمغم أواُمر اهلل، وم٘مٞمؾ ًمف

اًمتٝمٙمؿ سمٕمالىم٦م اًمْمدر٦م، واعم٘مّمةقد قمٙمةس ُمدًمقًمةف، أي أٟمة٧م اًمةذًمٞمؾ اعمٝمة٤من، 

 .واًمت٠ميمٞمد ًمٚمٛمٕمٜمك اًمتٝمٙمٛمل 

سمّمٞمٖم٦م إُمةر قمةغم اإلا٤مٟمة٦م اةؿ سمة٤مًم٘مقل ( اًمذو )إذن وم٘مد دل اؾمتٕمامل ُم٤مدة    

وُمٕمٜمك : ٕمؾ، وم٤مضمتٛمع قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب احلز، واعمٕمٜمقي: ر٘مقل اسمـ يمثػمواًمٗم

، وىمةد أؿمة٤مر إمم اةذا اعمٕمٜمةك أسمةق اًمٙمالم أهنؿ هُي٤مٟمقن سم٤مًمٕمذاب ىمقًٓ وومٕماًل 

وعم٤م يم٤من اًمّم٤مدر ُمٜمٝمؿ ىمقًٓ وومٕماًل ٟم٤مؾم٥م أن رٙمةقن : طمٞم٤من إٟمدًمز، سم٘مقًمف

                                                 

 .، ًمٚمديمتقر سمًٞمقين قمٌداًمٗمت٤مح ومٞمقد255: قمٚمؿ اًمٌٞم٤من: ُرٜمٔمر(  1)

 .   4/154: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ: ُرٜمٔمر(  2)
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 .   25/316: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 5)
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قل واًمٗمٕمةؾ أقمٔمةؿ اٟمت٘مة٤مم، ور٘مة٤مل ، وذم اةٛمةع سمةلم اًم٘مة...اةزاء ىمقًٓ وومٕمالً 

 .طمس وذ  : ًمٚمٛمٜمت٘مؿ ُمٜمف

إؿمة٤مرة إمم دوام اةذا اًمٕمةذاب، وقمةدم (  ومذوىمقه)سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن ذم صٞمٖم٦م إُمر   

اٟم٘مٓم٤مقمةةف، وًمةةذا ومٝمةةؿ ذم اةةذا اًمٕمةةذاب ظم٤مًمةةدون خمٚمةةدون، ُمةة٤م داُمةة٧م اًمًةةٛمقات 

 اةذا وإرض، ٓ رٗمؽم قمةٜمٝمؿ اًمٕمةذاب، واةؿ ومٞمةف ُمٌٚمًةقن، أؿمة٤مر اًمزخمنمةي إمم

أقمةزك اهلل، أي : أي ًمٞمدوم ًمف ذوىمةف، وٓ رٜم٘مٓمع،يم٘مقًمةؽ ًمٚمٕمزرةز : اعمٕمٜمك، سم٘مقًمف

، ويمةذًمؽ أاةؾ اًمٜمة٤مر ذم اًمٜمة٤مر ومٗمةل إُمةر إذن أداُمؽ قمةغم قمةزك، وزادك ومٞمةف 

 .دًٓم٦م قمغم دوم اًمٕمذاب، وقمدم اٟم٘مٓم٤مقمف، وظمٚمقصٝمؿ ُمٜمف

ذم ( اًمةذو )ُمة٤مدة  ُمـ رت٠مُمؾ اًمؽمايمٞمة٥م اًمتةل وردت ومٞمٝمة٤م: اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦م      

وٓ ختٗمةك أمهٞمة٦م اةذا إؾمةٚمقب ،اذا اعم٘م٤مم جيد أهن٤م ُمّمحقسم٦م سم٤محلةذف يمثةػماً 

وضمزاًمتف، يمام أن ًمف ُم٘م٤مُم٤مشمف اًمتةل رة٠ميت ومٞمٝمة٤م، وإهار اًمٌالهمٞمة٦م اًمتةل رٜمٓمةقي 

قمٚمٞمٝم٤م، وجملء احلذف ذم اذا اعم٘م٤مم ُمتقاومؼ ُمع ؿمدة اًمققمٞمد واًمتٝمدرد، يمةام أن 

قمةغم ؿمةدة اًمٕمةذاب، وذم ذًمةؽ  -يمةذًمؽ –ًم٦م ومٞمف دًٓم٦م قمغم ؿمدة اعم٘م٧م، ودٓ

ذم اةذا اعم٘مة٤مم ذم اًمدًٓمة٦م قمةغم ؿمةدة اًمٕمةذاب، ( اًمذو )شمقاومؼ ُمع دًٓم٦م ُم٤مدة 

 .وىمقشمف واؾمتٛمراره

واحلةةذف ذم ُم٘م٤مُمةة٤مت اًمتٝمدرةةد واًمققمٞمةةد ًمةةف ؿمةة٠مٟمف اًمٌالهمةةل اًمةةذي ٓ خيٗمةةك،   

  ے   ۓ  ۓ   چ : -ذم ؾمةقرة إٟمٗمة٤مل -شمٕم٤ممم –ذم شمٗمًػم ىمقًمف  –ر٘مقل اًمقاطمدي 

  چ﮲  ﮳    ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 
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ذوىمقا قمذاب احلررؼ، وإٟمام احلذف ًمدًٓم٦م اًمٙمالم : ومٞمف إوامر، أي ور٘مقًمقن

قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م أن قم٘م٤مهبؿ ر٘متيض أن ُر٘م٤مل اؿ ُم٤م رًة١مواؿ، وطمةذف اًم٘مةقل ذم 

 .اًم٘مرين اًمٙمررؿ يمثػم 

 -شمٕمة٤ممم –ل اهلل ىمق: ذم اذا اعم٘م٤مم( اًمذو )وُمـ ؿمقااد طمذف ُمٗمٕمقل ومٕمؾ    

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : ذم ؾمةةةقرة ومةةة٤مـمر

ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

: ًمدًٓمةة٦م اعم٘مةة٤مم قمٚمٞمةةف، واةةق (اًمةةذو )، طُمةةذف ومٞمةةف ُمٗمٕمةةقل چۈئ  ېئ  

 .اًمٕمذاب، أي ذوىمقا ُم٤م أٟمتؿ ومٞمف ُمـ أٟمقاع اًمٕمذاب ذم اًمٜم٤مر

ة اًمٕمٛمةةقم: ًمٞمةةذوىمقا اًمٕمةةذاب يمٚمةةف، سمٙمةةؾ إراد: وُمةةـ سمالهمةة٦م اةةذا احلةةذف      

أصةةٜم٤مومف وأٟمقاقمةةف، وذًمةةؽ أدظمةةؾ ذم سمةة٤مب اًمققمٞمةةد واًمتٝمدرةةد، وًمةةق ُذيمةةر ٟمةةقع 

اًمٕمذاب ًمت٘مٞمةد ذم اعمةذيمقر: وذم ذًمةؽ شم٘مٚمٞمةؾ ًمةف وطمٍمة، سمٞمةد أن إٟمًة٥م ذم 

ُم٘م٤مم احلدر٨م قمـ اًمٕمذاب هتدردًا ووقمٞمدا أن ر٠ميت ُمِمتٛماًل قمةغم اةذا احلةذف: 

 .ًمٞمٙمقن أسمٚمغ وأىمًك

طمذف وم٤مقمؾ اًم٘مةقل ( :اًمذو )قاع احلذف اعمّم٤مطم٥م ٓؾمتٕمامل ُم٤مدة وُمـ أٟم  

؟ أم -ؾمةةٌح٤مٟمف وشمٕمةة٤ممم –ذم اةةذه أرةة٤مت، طمٞمةة٨م مل ُرةةذيمر أُمةةر، أاةةق اهلل 

اعمالئٙم٦م؟ أم ظمزٟم٦م ضمٝمٜمؿ؟ وذم ذًمؽ إا٤مٟم٦م سم٤مًمٖمة٦م اةؿ وإذٓل، ومٙمةؾ رة٠مُمراؿ، 

ويمؾ رتٝمدداؿ، ويمؾ رتققمداؿ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، أؿم٤مر اًمٌ٘م٤مقمل إمم اذا اعمٕمٜمك، 

: ٕهنةؿ ٓ ُمٜمٕمة٦م اةؿ، وٓ "ذوىمةقا "أي ُم٘مقًٓ اؿ ُمـ أي ىم٤مئةؾ اشمٗمةؼ ٘مقًمف سم

                                                 

 .   15/197: اًمًٌٞمط اًمتٗمًػم( 1)

 .   22/325: شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر: ُرٜمٔمر(  2)
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 .محٞم٦م قمٜمداؿ سمقضمف 

اًمقاردة ذم اذا اعم٘م٤مم أهار سمالهمٞم٦م، وٟمٙمة٧م ( اًمذو )عم٤مدة  :اًمقىمٗم٦م اط٤مُم٦ًم    

سمٞم٤مٟمٞم٦م ُمراد ُت٘مٞم٘مٝم٤م، شمؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم سمٞم٤من اذا اًمٕمذاب وؿمدشمف، وُم٤م يم٤مٟمة٧م اةذه 

 :ًمق ظمال اعم٘م٤مم ُمـ اذه اعم٤مدة وُمـ دٓٓهت٤م ُم٤م ر٠ميت إهار ًمتٙمقن

أن ومٞمٝمةة٤م إؿمةة٤مرة إمم ؿمةةدة اًمٕمةةذاب، وىمقشمةةف، واؾمةةتٛمراره، واةةذا ُمةةـ سمالهمةة٦م     

اًمداًمة٦م قمةغم اًم٘مٚمة٦م، ( اًمةذو )اؾمتٕمامًمف عمة٤مدة : اًم٘مرين اًمٙمررؿ، وقمٔمٞمؿ إقمج٤مزه

وُم٘مدُمةة٦م اًمٌمةةء ذم اًمدًٓمةة٦م قمةةغم ؿمةةدة اًمٕمةةذاب وشمٜمققمةةف، واًمةةتٛمٙمـ ُمٜمةةف، 

اؾمةةُتٕمٛمؾ ًمٗمةةظ : ر ومٞمةةف، أؿمةة٤مر اًمقاطمةةدي إمم اةةذا اعمٕمٜمةةك، ر٘مةةقلوآؾمةةتٛمرا

اٜم٤م ُمع قمٔمٞمؿ ُم٤م ٟم٤مًمقا ُمـ ؿمدة اًمٕمذاب: إظم٤ٌمرًا سم٠من إطم٤ًمؾمةٝمؿ سمةف، ( اًمذو )

وذم يمةةؾ طمةة٤مل يم٢مطمًةة٤مس اًمةةذائؼ ذم دمدرةةد اًمقضمةةدان ُمةةـ همةةػم ٟم٘مّمةة٤من ذم 

 اإلطم٤ًمس، يمام رٙمقن ذم اًمذي رًتٛمر سمف إيمؾ ومال جيد اًمٓمٕمؿ

ىمةةقل : ؿمةةدة اإلطمًةة٤مس، وؿمةةدة إمل: أن اعمةةراد سمةةذو  اًمٕمةةذاب رةةدل قمةةغم   

واًمذو  طم٤مؾمة٦م حيّمةؾ ُمٕمٝمة٤م إدراك اًمٓمٕمةؿ، واةق اٜمة٤م : اًمٓم٤مار اسمـ قم٤مؿمقر

، وٕن اًمٚمًةة٤من أيمثةةر إقمْمةة٤مء وأىمقااةة٤م إدراك إمل : شمقؾمةةع، واعمةةراد سمةةف

ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم: إؿمةة٤مرة إمم ؿمةةدة ( اًمةةذو )إطم٤ًمؾمةة٤ًم سمةة٤معمٓمٕمقم ضمةة٤مءت ُمةة٤مدة 

ًة٤مس اًمٙمٗمة٤مر سم٤مًمٕمةةذاب، ووصةقًمف إًمةٞمٝمؿ، ومتٙمٜمةةف ُمةٜمٝمؿ، ومتٙمةٜمٝمؿ ُمٜمةةف، إطم

أن إطم٤ًمس اًمذو  سم٤مًمٚم٤ًمن أؿمد ُمـ إطم٤ًمس فم٤مار اةٚمةد، ومقضمةف  وذًمؽ: 

                                                 

 .   19/132: ٟمٔمؿ اًمدرر(  1)

 .   6/533: اًمًٌٞمط اًمتٗمًػم( 2)

 .   3/444: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 3)
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ىمقة احلس، واعمذو  اق اًمٕمذاب، ومٝمق ضمزاء ُم٤م ايمتًةٌقه ذم اًمةدٟمٞم٤م ُمةـ : اًمِمٌف

 أن اًمنمك وذائٕمف، ومجٕمؾ اًمذو  ٟمٗمس ُم٤م يم٤مٟمقا رٙمًٌقٟمف: ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمِمػمة إمم

 .اةزاء وومؼ أقماماؿ، وأن اهلل قم٤مدل ذم شمٕمذرٌٝمؿ 

ًمٞمًة٧م ( اًمذو )وُمـ ظمالل ُم٤م شمٌلم ُمـ اذه اًمدٓٓت ُرٕمٚمؿ أن دًٓم٦م ُم٤مدة    

رةدل قمةغم  "اًمةذو  "صم٤مسمت٦م، سمؾ شمتٖمةػم قمةغم طمًة٥م شمٖمةػم اعم٘م٤مُمة٤مت، ومة٢مذا يمة٤من 

ق يمثةر ًمّمة٤مر اًم٘مٚم٦م: ًمٙمقن اًمذائؼ ٓ رتذو  إٓ ؿمٞمئ٤م رًػمًا، وٟمةزرا ىمٚمةٞماًل: إذ ًمة

ـمٕم٤مُم٤ًم، وًمةٞمس ذوىمة٤ًم، ومٝمةذه اًمدًٓمة٦م ًمٞمًة٧م صم٤مسمتة٦م ذم يمةؾ ُم٘مة٤مم، وإٟمةام اةل ذم 

: قمذاب اًمدٟمٞم٤م: إؿم٤مرة إمم ُم٤م رٜمتٔمراؿ ُمـ اًمٕمذاب ذم أظمةرة، رةدل قمةغم اةذا

وعم٤م يمة٤من قمةذاب اًمةدٟمٞم٤م سم٤مًمٜمًة٦ٌم إمم قمةذاب : ىمقل أيب طمٞم٤من إٟمدًمز، ر٘مقل

: ٕن اًمذو  رٕمرف سمةف اًمٓمٕمةؿ، واةق أظمرة رًػمًا ؾُمٛمل ُم٤م أص٤مهبؿ ُمٜمف ذوىم٤مً 

رًػم: ًمٞمٕمرف سمف طم٤مل اًمٓمٕمةؿ اًمٙمثةػم، ومةام طمّمةؾ اةؿ ُمةـ اًمٕمةذاب ذم اًمةدٟمٞم٤م 

 .يم٤مًمذو  اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م أقمد اهلل اؿ ذم أظمرة ُمـ اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ

اًم٘مٚمة٦م، سمةؾ ؿمةدة : سمٞمد أن اذه اًمدًٓم٦م شمتالؿمك ذم أظمرة: إذ ًمٞمس اعمراد ُمٜمٝم٤م   

وإٟمةام : قة اإلطمًة٤مس سمةف، أؿمة٤مر إمم اةذا اعمٕمٜمةك اًمةرازي سم٘مقًمةفاًمٕمذاب، وىمة

وصةػ  -شمٕمة٤ممم –ومالن ذا  اًمٕمةذاب: إذا أدرك ؿمةٞمئ٤ًم ىمٚمةٞمال ُمٜمةف، واهلل : ر٘م٤مل

، !أهنؿ يم٤مٟمقا ذم أؿمد اًمٕمذاب، ومٙمٞمػ حيًـ سمٕمةد ذًمةؽ أهنةؿ ذاىمةقا اًمٕمةذاب؟

اإلظم٤ٌمر سم٠من إطم٤ًمؾمةٝمؿ سمةذًمؽ اًمٕمةذاب : اعم٘مّمقد ُمـ ذيمر اًمذو : واةقاب

 يمؾ طم٤مل رٙمقن يم٢مطم٤ًمس اًمذائؼ ًمٚمٛمةذو : ُمةـ طمٞمة٨م إٟمةف ٓ رةدظمؾ ُمٜمةف ذم

                                                 

 .  23/394 :شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر( 1)

 .   4/446: ًمٌحر اعمحٞمطا شمٗمًػم( 2)
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أسمق اًمًةٕمقد، : -يمذًمؽ-، وذيمره ٟم٘مّم٤من وزوال، سم٥ًٌم ذًمؽ آطمؽما  

واًمتٕمٌػم قمـ إدراك اًمٕمذاب سم٤مًمذو : ًمةٞمس ًمٌٞمة٤من ىمٚمتةف: سمةؾ ًمٌٞمة٤من إن : ر٘مقل

 إطم٤ًمؾمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب ذم يمؾ ُمرة يم٢مطم٤ًمس اًمةذائؼ سم٤معمةذو  ُمةـ طمٞمة٨م إٟمةف ٓ

ردظمٚمف ٟم٘مّم٤من: ًمدوام اعمالسم٦ًم، أو ًمإلؿمٕم٤مر سمٛمرارة اًمٕمةذاب، ُمةع إرالُمةف، أو 

ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ؿمدة شم٠مصمػمه ُمـ طمٞم٨م إن اًم٘مقة اًمذائ٘م٦م أؿمد احلقاس شم٠مصمػمًا، أو قمةغم 

 .هارتف ًمٚم٤ٌمـمـ 

أن ومٞمٝمة٤م إؿمة٤مرة إمم : ذم ُم٘م٤مم قمذاب اًمٙمٗم٤مر ذم أظمرة( اًمذو )وُمـ دٓٓت ُم٤مدة   

: دًٓمةة٦م قمةةغم ؿمةةدة اًمٜمةة٤مر اًمتةةل ُرٕمةةَذسمقن ومٞمٝمةة٤م، ر٘مةةقل اًمقاطمةةدي،وصةةقل اًمٕمةةذاب: 

، ًمقصةقل إمل إمم اعمٕمةَذب، يمقصةقل اًمةذو  إمم اًمةذائؼ  "ذوىمقا ":وىمٞمؾ

إـمةال  : وىمةد ؿمة٤مع ذم يمةالم اًمٕمةرب: إذن ومٗمٞمف إؿم٤مرة إمم اإلطم٤ًمس سم٤مًمٌمةء، 

، يمةام اةق ذم  اًمذو  قمغم اإلطم٤ًمس سمة٤مطػم، أو سم٤مًمنمة، وورد ذم اًم٘مةرين يمثةػم

ذم ُم٘مة٤مم اًمٕمةذاب ذم أظمةرة:  ًمٙمةقن اًمٚمًة٤من أيمثةر إقمْمة٤مء ( اًمةذو )ير٤مت ُم٤مدة 

 .إطم٤ًمؾم٤مً، وًمذا يم٤من اق أداة اًمذو 

أهنةؿ جيةدون طم٘مٞم٘مة٦م اًمٕمةذاب، : وًمذا وم٢من اعمراد سمذو  أاؾ اًمٜمة٤مر ًمٚمٕمةذاب   

ئةؼ وضمقار اًمٕمذاب، ورٕم٤مةقن أعمف، وأوضم٤مقمف، وجيدون يمؾ ذًمؽ يمةام جيةد ذا

اًمٓمٕم٤مم ضمقار اًمٓمٕم٤مم وطم٘مٞم٘متف وـمٕمٛمف وٟمٙمٝمتف، واًمتةذو  ذم يمةؾ رء هن٤مرة٦م 

 .اًمٕمٚمؿ سمف، وهن٤مر٦م ُمٕمرومتف سمدىمٞم٘مف وضمٚمٞمٚمف 

                                                 

 .  15/135: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم(  1)

 .   2/192: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ(  2)

 .   17/546: اًمًٌٞمط اًمتٗمًػم( 3)

 .   4/185: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 4)

 .   451: دراؾم٦م ذم أهار اًمٌٞم٤من: هم٤مومر وومّمٚم٧م: يل طمؿ(  5)
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اذم اةةذا اعم٘مةة٤مم واةةذه دًٓمتٝمةة٤م، وهبةةذه ( اًمةةذو )ورود ُمةة٤مدة  :اًمقىمٗمةة٦م اًم٤ًمدؾمةة٦م   

 –اًمٙمثرة، وُمـ ظمالل اذا إؾمٚمقب اًمٌٚمٞمغ، اًم٘مقي اةةزل دًٓمة٦م قمةغم ؿمةدة ُم٘متةف 

يمةام رةذيمر اًمةديمتقر  –قمغم ا١مٓء اًمٙم٤مومررـ: وذًمؽ أن اذه اعمة٤مدة  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

سُمٜمٞم٧م قمغم همْم٥م ؿمدرد، دمد اةذا اًمٖمْمة٥م اًمِمةدرد  : -حمٛمد حمٛمد أسمق ُمقؾمك

، شمؿ اًمتٕمٌػم قمـ ذًمؽ اعم٘م٧م ُمةـ ظمةالل اةذه اعمة٤مدة سمةام ذم يمٚمامهت٤م، وذم ُمقىمٕمٝم٤م

 .اًم٘مريين اًمٗمرردشمْمٛمٜمتف ُمـ دٓٓت، وُمـ ظمالل اذا اًمٜمٔمؿ 

، وقمٔمةةٞمؿ -ؾمةةٌح٤مٟمف –وصمٛمةة٦م يمثةةػم ُمةةـ اإلؿمةة٤مرات اًمداًمةة٦م قمةةغم ؿمةةدة ُم٘متةةف    

 : همْمٌف قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ ذًمؽ

ضمرؾمةٝم٤م، وُمٕمٜم٤ماة٤م، شمةؿ ذيمراة٤م : أن أؿمد ير٦م ٟمزًم٧م قمةغم اًمٙمة٤مومررـ ُمةـ طمٞمة٨م

اًمةةقاردة ذم ُم٘مةة٤مم قمةةذاب اًمٙمةة٤مومررـ ذم ( اًمةةذو )وسمٞم٤مهنةة٤م ُمةةـ ظمةةالل ُمةة٤مدة       

  ،چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    چ ذم ؾمةقرة اًمٜمٌة٠م  -شمٕم٤ممم –اًمٜم٤مر، وذًمؽ ذم ىمقًمف 

مل رٜمةزل قمةغم أاةؾ اًمٜمة٤مر أؿمةد : ))ردل قمغم ذًمؽ ىمقل قمٌداهلل سمـ قمٛمر، ر٘مقل

ومٝمةةؿ ذم ُمزرةةد ُمةةـ : ، ىمةة٤ملچۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    چ: ُمةةـ اةةذه أرةة٦م

 .(( اًمٕمذاب أسمدًا 

 قمٜمةف سمةامدة وطمتك رتٌلم اعمراد ُمـ اذه أر٤مت: ًمٞمتْم  ُمٜمف ؿمدة اعم٘م٧م اعمٕمةؼَم    

ذم اذا اعم٘م٤مم أذيمر أر٤مت اًمتةل شمْمةٛمٜمتٝم٤م، واًمًةٞم٤م  اًمةذي ضمة٤مءت ( اًمذو )

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ              چ  -شمٕمةة٤ممم  –ومٞمةةف، واةةق ىمقًمةةف 

ذيمةةةةةةةةةةةر   ،چەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
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رٙمقٟمةقا ومٚمةؿ همٗمٚمتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م قمـ اًمدار أظمرة، سمؾ شمٙمذرٌٝمؿ سمف،   -ؾمٌح٤مٟمف

رٕمت٘مدون أن صمؿ دارًا جُي٤مزون ومٞمٝم٤م وحي٤مؾمةٌقن، يمةام يمة٤مٟمقا رٙمةذسمقن سمحجة٩م اهلل 

 .ودٓئٚمف قمغم ظمٚم٘مف اًمتل أٟمزا٤م قمغم رؾمٚمف، ومٞم٘م٤مسمٚمقهن٤م سم٤مًمتٙمذر٥م واعمٕم٤مٟمدة 

إؿمة٤مرة إمم اةةزم ذم سمٞمة٤من احل٤مًمة٦م  "إهنةؿ ": ذم ىمقًمةف "إن "وذم شم٠ميمٞمد اطؼم سمةة   

أصةد  اًم٘مة٤مئٚملم، سمٞمةد أن جمةلء   -ؾمةٌح٤مٟمف –واق  اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م،

أر٦م هبذا اًمت٠ميمٞمد: إداٟم٦م اؿ سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ اعمِملم، وم٘مد يم٤من اذا طم٤ماؿ، وذًمةؽ 

دردهنؿ، وٓ ُمٜم٤مص اةؿ ًمٚمجحةقد واًمٜمٙمةران، أؿمة٤مر اًمٓمة٤مار اسمةـ قم٤مؿمةقر إمم 

: ًمالاةةتامم سمةة٤مطؼم، وًمةةٞمس ًمةةرد "إن "وطمةةرف : سمالهمةة٦م اةةذا اًمت٠ميمٞمةةد، ر٘مةةقل

، إذ ٓ رٜمٙمر أطمد أهنؿ ٓ ررضمقن طم٤ًمسم٤ًم، وأهنؿ ُمٙمذسمقن سمة٤مًم٘مريناإلٟمٙم٤مر: 

شمٕمٚمةةةٞماًل  چې  ې   ې  ې  ى  چ  :-شمٕمةةة٤ممم –وًمةةةذا وم٘مةةةد شمْمةةةٛمـ ىمقًمةةةف 

  . ٓؾمتح٘م٤مىمٝمؿ اذا اًمٕمذاب

ومٕماًل ُمْم٤مرقم٤ًم ُمزرد إٟمٙمة٤مر قمٚمةٞمٝمؿ وشمِمةٜمٞمع، يمةام  "ررضمقن "وذم جملء ًمٗمٔم٦م    

ذًمةةةؽ أهنةةة٤م شمٗمٞمةةةد اًمتجةةةدد أن ومٞمٝمةةة٤م دًٓمةةة٦م قمةةةغم ؾمةةةقء ُمةةةقىمٗمٝمؿ وىمٌحةةةف: و

وآؾمتٛمرار، وم٘مد دمدد يمٗمراؿ سم٤مًمٞمقم أظمر، واؾمتٛمر طمدوصمةف: إؿمة٤مرة ًمًةقء 

يمٚمام أوقمٞمةد اةؿ ذيمةر رةقم احلًة٤مب ضمةددوا ـمقرتٝمؿ، وظم٨ٌم ىمٚمقهبؿ، ومٝمؿ  

إن ٟمٔمةـ إٓ فمٜمة٤ًم وُمة٤م : إٟمٙم٤مره، ويمرروا ؿمٌٝم٤مهتؿ قمغم ٟمٗمل إُمٙم٤مٟمف: ٕهنؿ ىم٤مًمقا

 .ٟمحـ سمٛمًتٞم٘مٜملم  

                                                 

 .   4/491: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ( 1)

 .   35/39: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 2)

 .   9/91: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ:  ُرٜمٔمر(  3)

 .   35/45: اًمتحررر واًمتٜمقرر شمٗمًػم( 4)



   عبداؾعزقز بن صاحل اؾعؿار.د.أ       ؿؼاؿات ؿادة اؾذوق يف اؾؼرآن اؾؽرقم وأسرارفا اؾبالغقة
 

 
251 

طمةة٤ماؿ ذم اًمةةدٟمٞم٤م، وؾمةةقء ومٕمٚمٝمةةؿ وىمٌحٝمةة٤م ذيمةةر  -ؾمةةٌح٤مٟمف –د أن ذيمةةر وسمٕمةة    

، أي ومٞم٘مةة٤مل اةةؿ، چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     چ : قم٘مةة٤مهبؿ ذم أظمةةرة ذم ىمقًمةةف

قمٚمةٞمٝمؿ،  –ؾمةٌح٤مٟمف –وىمد طُمذف اًم٘م٤مئؾ ذم اةذا اعم٘مة٤مم: إؿمة٤مرة إمم ؿمةدة ُم٘متةف 

ام أن ذم اذا اعم٘م٤مم، يمة -ؾمٌح٤مٟمف –ومٝمؿ أىمؾ ؿم٠مٟم٤ًم ُمـ أن ُرًٜمد اذا اًمٕمذاب إًمٞمف 

ذم ذًمةةؽ شمٕمجةةٞماًل اةةذا اًمٕمةةذاب، وشمٕمجةةٞماًل اةةؿ سمةةام رًةة١مواؿ، وشمٕمجةةٞماًل اةةؿ 

أن رذوىمقا اةذا اًمٕمةذاب، دون : سم٤ماقان واًمّمٖم٤مر، ويم٠من اعمراد ذم اذا اًمًٞم٤م 

ـْ رٕمذهبؿ  .آًمتٗم٤مت إمم َُم

ضم٤مءت أرة٦م سم٠مؾمةٚمقب آًمتٗمة٤مت ُمةـ اًمٖمٞمٌة٦م إمم اطٓمة٤مب، ومٗمٞمةف ُمزرةد ُمةـ     

٤مب إًمةٞمٝمؿ ُمٝمةددًا وُمتققمةدًا، ومة٢من اًمققمٞمةد سم٤مًمٕمةذاب، اًمتٝمدرد سم٠من شمقضمف سم٤مطٓم

واعمخ٤مـم٦ٌم سمف قمذاب ومق  قمذاب، ومٗمٞمف ُمزرد ُمـ اًمتٝمقرؾ، واًمتِمةدرد قمٚمةٞمٝمؿ، 

يمةةام رةةذيمر  –وًمةةذا ومٛمجةةلء آًمتٗمةة٤مت هبةةذا اعم٘مةة٤مم، وهبةةذا اًمٓمررةةؼ دًمٞمةةؾ 

، ومُٞم٘مةة٤مل اةةؿ اةةذا قمةةغم أن اًمٖمْمةة٥م ىمةةد شمٌةة٤مًمغ، وسمٚمةةغ ُمٜمتٝمةة٤مه : -اًمزخمنمةةي

اًمٕمذاب، وإدراك إمل، واةق ُمةـ اًمٕمةذاب اعمٕمٜمةقي اًمةذي  اًم٘مقل قمٜمد ُم٤ٌمذة

 .ُرٕمَذسمقن سمف، اًمذي رْم٤مقمػ يُٓمٝمؿ، ورزرد ُمّم٤مهبؿ 

أٟمف شمْمةٛمـ أُمةرًا اةؿ سمةذو  اًمٕمةذاب ذم احلة٤مل، : وُمـ سمالهم٦م اذا آًمتٗم٤مت    

، وأُمةة٤م ذم آؾمةةت٘م٤ٌمل "ومةةذوىمقا ": وذم اعمةةآل، أُمةة٤م احلةة٤مل وم٘مةةد دل قمٚمٞمةةف سم٘مقًمةةف

أيمةةد ومةةة  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ       چ: -شمٕمةة٤ممم  –ف سم٘مقًمةةفومجةة٤مءت اإلؿمةة٤مرة إًمٞمةة

أي ؿمةٞمئ٤ًم ُمةـ إؿمةٞم٤مء، ذم وىمة٧م  چۈئ  ۈئ    چذوىمٝمؿ ذم آؾمت٘م٤ٌمل، وم٘مة٤مل 

، ومة٢من داريمةؿ ًمةٞمس هبة٤م إٓ اةحةٞمؿ، يمةام أن اةٜمة٦م چېئ  ېئ     چُمـ إوىمة٤مت 
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 .ًمٞمس هب٤م إٓ اًمٜمٕمٞمؿ، ومآومٝمؿ اذا أن طمّمقل رء اؿ همػم اًمٕمذاب حم٤مل 

وًمذا ومٝمذا اًمؽميمٞم٥م ُمةـ شم٠ميمٞمةد اًمٌمةء سمةام رِمةٌف وةده، أؿمة٤مر اًمٓمة٤مار اسمةـ      

واةةق أؾمةةٚمقب فمررةةػ ُمةةـ : قم٤مؿمةةقر إمم اةةذا إؾمةةٚمقب وسمالهمتةةف، ر٘مةةقل

اًمت٠ميمٞمد، إذ ًمٞمس ومٞمف إقم٤مدة ًمٗمظ، وم٢من زر٤مدة اًمٕمذاب شم٠ميمٞمةد ًمٚمٕمةذاب احل٤مصةؾ، 

ٗمٞمةف اًمققمٞمد سمزر٤مدة اًمٕمذاب ذم اعمًةت٘مٌؾ ضمةلء ذم أؾمةٚمقب ٟم: وعم٤م يم٤من اعم٘مّمقد

ؾمةٜمزرديمؿ : ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمةك مجٚمة٦م آؾمةتثٜم٤مء"ًمـ "سمحرف ٟمٗمل اعمًت٘مٌؾ، واق 

قمةةذاسم٤ًم أسمةةدًا، واةةق ُمٕمٜمةةك اطٚمةةد ذم اًمٕمةةذاب، واةةق ذم اةةذا إؾمةةٚمقب اسمتةةداء 

ُمٓمٛمع سم٤مٟمتٝم٤مء ُم١مرس، وذًمؽ أؿمد طمزٟم٤ًم وهمام سمام رةقمهٝمؿ أن ُمة٤م ًم٘مةقا ومٞمةف اةق 

سم٠مهنؿ رٜمتٔمةراؿ  ُمٜمتٝمك اًمٕمذاب: طمتك إذا وًم٩م ذًمؽ أؾمامقمٝمؿ ومحزٟمقا ًمف، أشمٌع

قمذاب يظمر أؿمد ومٙم٤من ذًمؽ طمزٟم٤ًم ومق  طمةزن، ومٝمةذا اةق ُمٜمةقال اةذا اًمةٜمٔمؿ، 

 .واق ُم١مذن سمِمدة اًمٕمْم٥م 

ومْمةةاًل قمةةـ ؿمةةدة وىمٕمٝمةة٤م، وىمةةقة ضمةةرس ًمٗمٔمٝمةة٤م، ومٗمٞمٝمةة٤م ؿمةةدة شمةةقطمل سمِمةةدة     

ؿمةةدة ذم اًمٕمةةذاب، وؿمةةدة ذم  -يمةةذًمؽ –اًمتٙمةةذر٥م، واإلسار قمٚمٞمةةف، شمٌٕمةةف 

 . ٌٞمداعم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ، وُم٤م رسمؽ سمٔمالم ًمٚمٕم

أن ومٞمف إقم٤مدة ًمذيمر اًمٕمذاب ُمـ همػم شمٙمرار، وم٘مةد : وُمـ سمالهم٦م اذا إؾمٚمقب   

: ، سمٕمةد ذيمةره شمْمةٛمٞمٜم٤ًم ذم ىمقًمةف"إٓ قمةذاسم٤ًم  "ُذيمر اًمٕمذاب ُمٍَمطم٤ًم سمف ذم ىمقًمةف 

ذوىمقا اًمٕمذاب، ومتؿ ذيمر اًمٕمذاب ُمرشملم ُمـ همةػم إقمة٤مدة : : إذ اعمٕمٜمك"ومذوىمقا"
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 .وقمٔمٞمؿ إقمج٤مزهًمٗمٔمف، واذا ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرين اًمٙمررؿ، 

اًمٕمذاب، ومٞمةزدادوا همةاًم : أن اعمٙمرر ذم اذا اعم٘م٤مم، اق: وُمـ ضمزاًم٦م اذا اًمٜمٔمؿ  

قمغم همٛمٝمؿ، وُمـ اٜم٤م رتْم٤مقمػ طمزهنؿ، وشمزرد يُٓمٝمؿ، وُمـ اٜم٤م يم٤مٟمة٧م اةذه 

 .أر٦م أؿمد ير٦م قمغم اًمٙم٤مومررـ، وأىمًك قمغم أؾمامقمٝمؿ واؿ ذم اًمٜم٤مر

ومٌٕمةد أن ذيمةر  -: شمْمةٛمٜمتف ر٘مقل اًمزخمنمي ذم اإلؿم٤مرة إمم ؿمدة اعم٘م٧م اًمذي  

قمةغم  -ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم –سمالهمتٝم٤م، ذيمر أن ذًمؽ ؿم٤ماد قمغم أن اعم٘مة٧م ُمةـ اهلل 

وومٞمٝم٤م ُمـ اًمدًٓمة٦م : ، وأيمد اذا إُمر أسمق اًمًٕمقد سم٘مقًمفاًمٙم٤مومررـ ىمد شم٤ٌمًمغ

 .قمغم شم٤ٌمًمغ اًمٖمْم٥م ُم٤م ٓخيٗمك 

رؿ قمةغم أاةؾ وسم٥ًٌم ُم٤م شمْمٛمٜمتف اذه أرة٦م يم٤مٟمة٧م أؿمةد ُمة٤م ذم اًم٘مةرين اًمٙمةر   

شمدل قمغم أهنؿ يمٚمام اؾمتٖم٤مصمقا ُمةـ ٟمةقع ُمةـ اًمٕمةذاب ُأهمٞمثةقا اًمٜم٤مر: وذًمؽ أهن٤م  

سم٠مؿمد ُمٜمٝم٤م، ومتٙمقن يمؾ ُمرشمٌة٦م ُمٜمةف ُمتٜم٤ماٞمة٦م ذم اًمِمةدة، وإن يم٤مٟمة٧م ُمراشمٌةف همةػم 

 .ُمتٜم٤ماٞم٦م، سمح٥ًم اًمٕمدد واعمدد 

أؿمةد أرة٤مت ذم ؿمةدة  –يمةام رةذيمر اًمًةٕمدي  –وُمـ اٜم٤م يم٤مٟم٧م اةذه أرة٦م   

 .قمذاب أاؾ اًمٜم٤مر، أضم٤مرٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م 
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 اخلامتٛ

ومٝم٤مال هن٤مر٦م اعمٓم٤مف، وظم٤ممت٦م اًمٌح٨م اذا اإلسمح٤مر اعمة٤مشمع، واةذه : وسمٕمد

اًمّمةةح٦ٌم اعم٤ٌمريمةة٦م ٔرةة٤مت اًمةةذو  ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ، ؾمةةٕمدت سمّمةةحٌتٝم٤م، 

واًمٕمٞمش ذم رطم٤مهب٤م، سمٕمد ذًمةؽ يمٚمةف شمّمةؾ اةذه اًمدراؾمة٦م إمم ظم٤ممتتٝمة٤م، وشم٘مةػ 

قمٚمٝم٤م شمٙمقن طم٘م٘م٧م هم٤مرتٝم٤م، وسمٚمٖم٧م ُمٌتٖم٤ما٤م، وصمٛمة٦م ٟمتة٤مئ٩م أُمٙمةـ قمٜمد هن٤مرتٝم٤م، 

 :آاتداء إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اذه اًمدراؾم٦م، وال يمام ر٠ميت

ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ، سمٚمٖم٧م اذه اعم٘م٤مُم٤مت ( اًمذو )شمٕمددت ُم٘م٤مُم٤مت ُم٤مدة : أوًٓ 

صةٞمٖمٝم٤م،  –يمةذًمؽ  -إطمدى قمنمة ُم٘م٤مُم٤ًم، ويمةام شمٕمةددت ُم٘م٤مُم٤مهتة٤م، ومتٜمققمة٧م 

ٞم٘م٧م ًمف، واعم٘م٤مم اًمةذي وردت ومٞمةف، يمةذًمؽ شمٗمة٤موت سمٜم٤مء قمغم اًمٖمرض اًمذي ؾم

 .ذم اذه اعم٘م٤مُم٤مت( اًمذو )قمدد ورود ُم٤مدة 

أرسمٕمةة٤ًم وؾمةةتلم ُمةةرة، ( 64)ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ( اًمةةذو )وردت ُمةة٤مدة  :صم٤مٟمٞمةة٤مً 

ؾمةٌع وقمنمةرـ ( 27)ُم٘مًٛم٦م قمغم يمؾ ُمةـ اًمٕمٝمةد اعمٙمةل، واًمٕمٝمةد اعمةدين، ذم 

 . صٞمٖم٦م ُمتٜمققم٦م

اعمٙمل، واعمدين، وإْن يمة٤من ووروداة٤م : ٝمدرـذم اًمٕم( اًمذو )وردت ُم٤مدة : صم٤مًمث٤مً 

ذم اًمٕمٝمةةد اعمٙمةةل أيمثةةر ُمةةـ اًمٕمٝمةةد اعمةةدين: سمٜمةة٤مء قمةةغم اظمةةتالف اعمخةة٤مـمٌلم، 

واظمتّم٤مص يمؾ قمٝمد ُمٜمٝمام سمخّم٤مئص ُمقوققمٞم٦م وأؾمٚمقسمٞم٦م متٞمزه قمـ أظمر، 

وًمٙمثرة وروداة٤م ذم اًمٕمٝمةد اعمٙمةل ارشمٌة٤مط سمحة٤مل اًم٘مةقم اًمةذرـ ظُمقـمٌةقا هبةذه 

ىمٗمٝمؿ ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ، وممـ ٟمزل قمٚمٞمف اةذا أر٤مت، واؿ يمٗم٤مر ىمررش، ومٛمق

، سمام ومٞمٝمة٤م (اًمذو )اًم٘مرين ؾم٤مغ ُمٕمف خم٤مـمٌتٝمؿ هبذه أر٤مت اًمتل شمْمٛمٜم٧م ُم٤مدة 

 .ُمـ ىمقة وضمزاًم٦م، وؾمٌؽ وإطمٙم٤مم

ُم٘مة٤مم احلةدر٨م قمةـ : اق( اًمذو )أيمثر اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل وردت ومٞمٝم٤م ُم٤مدة : راسمٕم٤مً 
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الصم٤ًم وصمالصمةلم يرة٦م، ضمٚمٝمة٤م قمذاب أظمرة، سمٚمٖم٧م أر٤مت اًمقاردة ذم اذا اعم٘م٤مم صم

ذم اًمٕمٝمةةد اعمٙمةةل، واةةذا رةةدل قمةةغم أن اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ذم اًمٕمٝمةةد اعمٙمةةل يمةة٤من 

خي٤مـمةة٥م يمٗمةة٤مر ىمةةررش، واةةق ُمٜمٙمةةرون ًمٚمٌٕمةة٨م يمةةؾ اإلٟمٙمةة٤مر، ضم٤مطمةةدون ًمةةف، 

ويمٗمروا سم٤محل٤ًمب واةزاء، وُمـ صَمؿ ضم٤مءت اذه أر٤مت شمذيمراؿ وشمتققمةداؿ 

ااؿ وأومٕمة٤ماؿ، وأهنةؿ سم٤مًمٌٕم٨م واحل٤ًمب، وأهنؿ ُمٌٕمقصمقن وحم٤مؾمٌقن قمغم أىمةق

داظمٚمقن اًمٜم٤مر، وُمٕمذسمقن ومٞمٝمة٤م، وًمةـ جيةدوا ُمٜم٤مصة٤ًم وٓ ُمٝمرسمة٤م ُمةـ ذو  اةذا 

اًمٕمةةذاب، واةةذا ُمٜمًةةجؿ مت٤مُمةة٤ًم ُمةةع أطمةةد أاةةؿ ُم٘م٤مصةةد اًم٘مةةرين اعمٙمةةل، واةةق 

ذم ( اًمةذو )اًمتٝمدرد واًمققمٞمد واإلٟمذار ًمٚمٙمٗم٤مر، واذا اًم٥ًٌم يمثر ورود ُم٤مدة 

قن اذا إُمةر ؾمةٛم٦م سمة٤مرزة، وظم٤مصةٞم٦م اذا اعم٘م٤مم، ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل، سمؾ رٙم٤مد رٙم

 .  ُمـ اطّم٤مئص اعمقوققمٞم٦م ًممر٤مت ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل

ذم ًمٖمة٦م اًمٕمةرب ذم اعمٕمة٤مين اعمج٤مزرة٦م، ( اًمةذو )إن أيمثر اؾمتٕمامل ُمة٤مدة : ظم٤مُم٤ًمً 

ومٌذًمؽ ضمةرت هبة٤م أًمًةٜم٦م اة١مٓء اًمٕمةرب إىمحة٤مح ؿمةٕمرًا وٟمثةرًا، ويمةذًمؽ ذم 

ٔمة٦م ذم اعمٕمة٤مين اعمج٤مزرة٦م، ُمة٤م اًم٘مرين اًمٙمررؿ، ومجٛمٞمع اؾمتٕمامل اًم٘مةرين اةذه اًمٚمٗم

قمةدا ُمقوةةع واطمةد وم٘مةةط، وٓ قمجةة٥م، وم٘مةد ٟمةةزل سمٚمًةة٤من قمةريب ُمٌةةلم، ومجةة٤مء 

اُمتةةدادًا ٓؾمةةتخدام اًمٕمةةرب اةة٤م، ( اًمةةذو )اؾمةةتخدام اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ عمةة٤مدة 

ومتجٚم٧م سمالهمة٦م اًم٘مةرين وإقمجة٤مزه ذم شمقفمٞمةػ اةذه اعمٕمة٤مين ذم ُت٘مٞمةؼ أهمةراض 

 .اًم٘مرين وُم٘م٤مصده

، ومتة٠ميت ذم ُم٘م٤مُمة٤مت (اًمةذو )ضم٤مءت ومٞمٝم٤م ُم٤مدة  شمٜمققم٧م اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل: ؾم٤مدؾم٤مً 

اًمنم واطػم، وإن يم٤من إيمثر ورودًا ا٤م ذم ُم٘مة٤مم اًمنمة، وذم ُم٘مة٤مم اًمٕمةذاب ذم 

 . اًمدٟمٞم٤م وأظمرة



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
256 

ختتٚمةةػ ُمةةـ ُم٘مةة٤مم إمم ُم٘مةة٤مم، وإهمٚمةة٥م ذم ( اًمةةذو )إن دًٓمةة٦م ُمةة٤مدة : ؾمةة٤مسمٕم٤مً 

٘مدُمة٦م إُمةقر، دًٓمتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م أهن٤م شمِمػم إمم ُمٕمٜمك اًم٘مٚمة٦م، واًمٜمةزر اًم٘مٚمٞمةؾ، وُم

سمٞمةةد أن اةةذه اًمدًٓمةة٦م شمْمةةٛمحؾ وشمتالؿمةةك ذم أظمةةرة، ومٝمةةل ذم ُم٘مةة٤مم قمةةذاب 

 .أظمرة شمدل قمغم اًمِمدة، وقِمٔمؿ اًمٌمء، وؿمدة اعم٘م٧م

: ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرين يمثػٌم ُمـ إؾمة٤مًمٞم٥م اًمٌالهمٞمة٦م( اًمذو )صح٥م دًٓم٦َم :  صم٤مُمٜم٤مً 

 .يم٤محلذف، واإلجي٤مز سمٜمققمٞمف، وقم٤ٌمرات اًمققمٞمد واًمتٝمدرد

دراؾمةة٦م : ٤مم اةةذا اًمٌحةة٨م أويص سم٤مإلىمٌةة٤مل قمةةغم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿوذم ظمتةة       

شمٜمٔمةػمًا : وسمحث٤ًم، وٟمٔمرًا وشم٠مُماًل: واًمدقمقة إمم اعمزرد ُمـ اًمدراؾم٤مت اعمتخّمّمة٦م

وشمٓمٌٞم٘مةة٤ًم: وذًمةةؽ أن إقمجةة٤مز اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ ٓ ُتةةٞمط سمةةف دراؾمةة٦م، وٓ حيقرةةف 

٤م: ُم١مًمػ، ومال رٙمِمٗمف إٓ شمٕم٤مىم٥م اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف، وشمٕمدد اًمدراؾم٤مت ومٞمةف وشمٜمققمٝمة

إذ ٓ شمٜم٘ميضةة قمج٤مئٌةةف، وًمةةـ رٜمٗمةةرد أطمةةد سمٌٞمةة٤من إقمجةة٤مزه، ومةةال سمةةد ُمةةـ شمْمةة٤مومر 

اةٝمةةقد، وطمِمةةد اًمٓم٤مىمةة٤مت، وؿمةةحذ ااٛمةةؿ واًمٜمٗمةةقس: ًمٚمٜمٔمةةر ذم سمالهمتةةف 

 .وإقمج٤مزه

 

 واحلٛمد اهلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت
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 :وصادر البخح ٔوزاجعْ

ٛمةد سمةةـ إرؿمة٤مد اًمٕم٘مةؾ اًمًةٚمٞمؿ إمم ُمزارة٤م اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ، ٕيب اًمًةٕمقد حم 

 ( .د ة ت )، حمٛمد اًمٕمامدي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

: أؾمةة٤مس اًمٌالهمةة٦م، ةةة٤مر اهلل اًمزخمنمةةي، دار وُمٓمةة٤مسمع اًمِمةةٕم٥م، اًم٘مةة٤مارة 

 .م 1965

اإلٟمّم٤مف ومٞمام شمْمٛمٜمف اًمٙمِم٤مف ُمـ آقمتزال، ٓسمـ اعمٜمػم اعمة٤مًمٙمل، ُمٓمٌٕمة٦م  

 .اة 1392ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده، 

دراؾم٦م ذم أهار اًمٌٞم٤من، ًمٚمديمتقر حمٛمد حمٛمد أسمةق : هم٤مومر وومّمٚم٧م: يل طمؿ 

 .اة 1435إومم : ُمقؾمك، ُمٙمت٦ٌم وا٦ٌم، اًم٘م٤مارة، ط

إلرْمةة٤مح ذم قمٚمةةقم اًمٌالهمٞمةة٦م، ًمٚمخٓمٞمةة٥م اًم٘مزورٜمةةل، طم٘م٘مةةف وقمٚمةةؼ قمٚمٞمةةف ا 

اًمةةةديمتقر قمٌداحلٛمٞمةةةد اٜمةةةداوي، ُم١مؾمًةةة٦م اعمختةةة٤مر، ًمٚمٜمنمةةة : وومٝمرؾمةةةف

 . اة 1428اًمث٤مًمث٦م، : واًمتقزرع، اًم٘م٤مارة، ط

حمٛمةد أسمةق : قمٚمقم اًم٘مرين، ًمإلُم٤مم سمدر اًمدرـ اًمزريمٌمة، ُت٘مٞمةؼاًمؼما٤من ذم  

 .(د ة ت )اًمٗمْمؾ إسمرااٞمؿ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث

حمٛمةد حمٛمةد أسمةق ُمقؾمةك، ُمٙمتٌة٦م . اًمٌالهم٦م اًم٘مريٟمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمزخمنمي، د 

 .اة 1458اًمث٤مٟمٞم٦م، : ط: وا٦ٌم، اًم٘م٤مارة

ُمٙمتٌة٦م  قمٌداًمًةالم اة٤مرون،: اًمٌٞم٤من واًمتٌلم، ٕيب قمثامن اة٤مطمظ،  ُت٘مٞمةؼ 

 .اة 1455: اط٤مُم٦ًم: اط٤مٟمجل، اًم٘م٤مارة، ط

شم٠مورؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرين، ٕيب قمٌٞمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم، ذطمف وٟمنمه اًمًةٞمد  

 .اة 1393: اًمث٤مٟمٞم٦م: أمحد ص٘مر، دار اًمؽماث اًم٘م٤مارة، ط

: شمٗمًةةػم اًمٌحةةر اعمحةةٞمط، ٕيب طمٞمةة٤من إٟمدًمًةةلم دارؾمةة٦م وُت٘مٞمةةؼ وشمٕمٚمٞمةةؼ 
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زيمررة٤م . قمةغم حمٛمةد ُمٕمةقض، ود اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌداعمقضمقد، واًمِمٞمخ

: أمحد اًمٜمحةقزم، دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م، سمةػموت، ط. قمٌداعمجٞمد اًمٜمقين، ود

 .اة 1413: إومم

شمٗمًػم اًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي، ـُمٌع ُمع طم٤مؿمةٞم٦م حمٞمةل اًمةدرـ زادة، دار إطمٞمة٤مء  

 .(د ة ت . )اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

 .(د ة ت )شمٗمًػم اًمتحررر واًمتٜمقرر، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ـم٤مار سمـ قم٤مؿمقر 

شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ، ًمٚمح٤مومظ قمامد اًمدرـ اسمـ يمثةػم، ىمةدم ًمةف قمٌةداًم٘م٤مدر  

 .اة 1413: إومم: إرٟم٤مإوط، دار اًمًالم، اًمرر٤مض، ط

شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمةـ ٟمة٤مس  

: دار اعمةةدين ،حمٛمةةد اًمًٌةة٤مم: حمٛمةةد اًمٜمجةة٤مر، شمّمةةحٞم  : اًمًةةٕمدي، شم٘مةةدرؿ

 . اة  1458، ضمدة

شمٗمًػم اةالًملم، ةالل اًمةدرـ أيب سمٙمةر اًمًةٞمقـمل، دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٛمٚمٞمة٦م،  

 .(د ة ت )سمػموت

اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط، ٕيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي، ُت٘مٞمؼ جمٛمققمة٦م ُمةـ  

اًمةديمتقر قمٌةداًمٕمزرز سمةـ ؾمةٓم٤مم : إؾم٤مشمذة، أذف قمغم ـم٤ٌمقمتف وإظمراضمف

ًمٕمتٞمٌةةل، قمةةامدة اًمٌحةة٨م يل ؾمةةٕمقد، وإؾمةةت٤مذ اًمةةديمتقر شمريمةةل سمةةـ ؾمةةٝمق ا

: اًمٕمٚمٛمةةل، ضم٤مُمٕمةة٦م اإلُمةة٤مم حمٛمةةد سمةةـ ؾمةةٕمقد اإلؾمةةالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕمةة٦م إومم

 اة1435

اًمتٗمًةةػم اًمٙمٌةةػم، ًمإلُمةة٤مم اًمٗمخةةر اًمةةرازي، دار إطمٞمةة٤مء اًمةةؽماث اًمٕمةةريب،  

 .اًمث٤مًمث٦م: سمػموت، ط
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ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مورؾ يي اًم٘مرين، ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمةـ ضمررةر اًمٓمةؼمي،  

ًةةـ اًمؽميمةةل، سم٤مًمتٕمةة٤مون ُمةةع ُمريمةةز اًمٌحةةقث قمٌةةداهلل سمةةـ قمٌداعمح: ُت٘مٞمةةؼ

 .واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، سمدار اجر

طم٤مؿمٞم٦م زادة قمغم شمٗمًةػم اًمٌٞمْمة٤موي، عمحةل اًمةدرـ ؿمةٞمخ زادة، دار إطمٞمة٤مء  

 .(د ة ت ) اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت

قمٌةةداًمٕمٔمٞمؿ إسمةةرااٞمؿ . ظمّمةة٤مئص اًمتٕمٌةةػم اًم٘مةةريين وؾمةةامشمف اًمٌالهمٞمةة٦م، د 

 .اة 1413: إومم: ُمٓمٕمٜمل، ُمٙمت٦ٌم وا٦ٌم، اًم٘م٤مارة، ط

ُمٜمة٤ما٩م شمٓمٌٞم٘مٞمة٦م ذم شمقفمٞمةػ اًمٚمٖمةة٦م، : دراؾمة٤مت ضمدرةدة ذم إقمجة٤مز اًم٘مةرين 

إومم، : ًمٚمديمتقر قمٌداًمٕمٔمٞمؿ إسمرااٞمؿ اعمٓمٕمٜمل، ُمٙمت٦ٌم واٌة٦م، اًم٘مة٤مارة، ط

 .اة 1417

 . درقان أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م، مجع وُت٘مٞمؼ ودراؾم٦م قمٌداحلٗمٞمظ اًمًٓمكم 

ُت٘مٞمؼ ٟمٕمامن حمٛمد أُملم ـمةف، درقان احلٓمٞمئ٦م، سمروار٦م وذح اسمـ اًمًٙمٞم٧م،  

 .اة  1457إومم : ُمٙمت٦ٌم اط٤مٟمجل، اًم٘م٤مارة، ط

درقان اًمِمامخ سمـ ضار اًمذسمٞم٤مٟملم طم٘م٘مف وذطمةف صةالح اًمةدرـ ااة٤مدي،  

 .دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم

صحٞم  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، شم٠مًمٞمػ حمٛمد ٟم٤مس اًمدرـ إًم٤ٌمين، ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م  

 .اة  1458اًمث٤مٟمٞم٦م، : اًمٕمريب ًمدول اطٚمٞم٩م، اًمرر٤مض، ط

صةةحٞم  ُمًةةٚمؿ، ًمإلُمةة٤مم أيب احلًةةلم ُمًةةٚمؿ سمةةـ احلجةة٤مج اًم٘مِمةةػمي، دار  

 .اة 1419إومم، : اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزرع، اًمرر٤مض، ط

اًمٓمراز اعمتْمٛمـ ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم طم٘مة٤مئؼ اإلقمجة٤مز، ًمٚمٕمٚمةقي، دار  
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 .اة 1452اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

سمًٞمقين قمٌداًمٗمت٤مح ومٞمةقد، . قمٚمؿ اًمٌٞم٤من دراؾم٦م ُتٚمٞمٚمٞم٦م عم٤ًمئؾ قمٚمؿ اًمٌٞم٤من، د 

 . اة 1418:  ،2:ُم١مؾم٦ًم اعمخت٤مر ًمٚمٜمنم واًمتقزرع، ط

سمًةٞمقين قمٌةداًمٗمت٤مح . دقمٚمؿ اعمٕم٤مين دراؾم٦م سمالهمٞمة٦م وٟم٘مدرة٦م عمًة٤مئؾ اعمٕمة٤مين، 

 اة1419:  ،1:ومٞمقد، ُم١مؾم٦ًم اعمخت٤مر ًمٚمٜمنم واًمتقزرع، ط

ومت  اًم٘مدرر اة٤مُمع سملم ومٜمل اًمروار٦م واًمدرار٦م ذم قمٚمؿ اًمتٗمًةػم، عمحٛمةد سمةـ  

 .اة 1453كم اًمِمقيم٤مين، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، قم

اًمٗمتقطم٤مت اإلاٞم٦م سمتقوٞم  شمٗمًػم اةالًملم ًمٚمدىم٤مئؼ اطٗمٞمة٦م، ًمًةٚمٞمامن سمةـ  

إسمةرااٞمؿ : قمٛمر اًمٕمجٞمكم، اًمِمٝمػم سم٤مةٛمؾ، وٌٓمف وصححف، وظمةرج ير٤مشمةف

 .اة 1416إومم، : ؿمٛمس اًمدرـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

: ؿ ًمٚمٓم٤ٌمقمةة٦م واًمٜمنمةة، ضمةةدة، طذم فمةةالل اًم٘مةةرين، ؾمةةٞمد ىمٓمةة٥م، دار اًمٕمٚمةة 

 .اة 1456: اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

يمت٤مب اًمتٕمررٗم٤مت، ًمٚمنمرػ قمكم سمـ حمٛمد اةرضم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  

 .اة 1458اًمث٤مًمث٦م، : سمػموت، ط

: يمتةة٤مب احلٞمةةقان، ٕيب قمةةثامن قمٛمةةرو سمةةـ سمحةةر اةةة٤مطمظ، ُت٘مٞمةةؼ وذح 

ًمث٤مًمثة٦م، ا: قمٌداًمًالم حمٛمد ا٤مرون، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمةػموت، ط

 .اة 1388

حمٛمةةد أسمةةق اًمٗمْمةةؾ : يمتةة٤مب اًمّمةةٜم٤مقمتلم، ٕيب اةةالل اًمٕمًةةٙمري، ُت٘مٞمةةؼ 

 .اًمث٤مٟمٞم٦م: إسمرااٞمؿ، و قمغم حمٛمد اًمٌج٤موي، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ط

اًمٙمِمةة٤مف ذم طم٘مةة٤مئؼ اًمتٜمزرةةؾ وقمٞمةةقن إىم٤مورةةؾ ذم وضمةةقه اًمت٠مورةةؾ، ٕيب  
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اًم٘م٤مؾمةةؿ ضمةة٤مر اهلل حمٛمةةقد اًمزخمنمةةي، ُمٓمٌٕمةة٦م ُمّمةةٓمٗمك اًمٌةة٤ميب احلٚمٌةةل 

 .اة 1392ده، وأوٓ

اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمرو  اًمٚمٖمقر٦م، ٕيب اًمٌ٘م٤مء أرةقب سمةـ  

قمةدٟم٤من درورةش، . د: ُمقؾمك اًمٙمٗمقي، ىم٤مسمٚمف قمغم ٟمًخف، وووع ومٝم٤مرؾمف

 .اة 1412إومم، : وحمٛمد اعمٍمي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

: ًمًةة٤من اًمٕمةةرب، ٓسمةةـ ُمٜمٔمةةقر، دار إطمٞمةة٤مء اًمةةؽماث اًمٕمةةريب، سمةةػموت، ط 

 .اة 1413: ٦ماًمث٤مًمث

ُمتِم٤مسمف اًمٜمٔمؿ اًم٘مريين ذم ىمّم٦م يدم قمٚمٞمف اًمًالم، ًمٚمديمتقر قمٌداةقاد حمٛمد  

 .اة1413: إومم: ـمٌؼ، دار إرىمؿ ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمزىم٤مزرؼ، ط

حمٛمةد أسمةق اًمٗمْمةؾ إسمةرااٞمؿ، دار اةٞمةؾ، : جمٛمع إُمث٤مل، ًمٚمٛمٞمداين، ُت٘مٞمؼ 

 اة1416سمػموت، 

قمٚمةةؼ قمٚمٞمةةف وظمةةرج ير٤مشمةةف  حم٤مؾمةةـ اًمت٠مورةةؾ، ةةةامل اًمةةدرـ اًم٘م٤مؾمةةٛمل، 

 .وأطم٤مدرثف حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ظم٤مًمد قمٌداًمرمحـ اًمٕمةؽ و ُمةروان : ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ، ًمٚمٌٖمقي، إقمداد وُت٘مٞمؼ 

 .اة 1457، 2:دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، طؾمقار، 

أمحد ُمٓمٚمةقب، ُمٙمتٌة٦م ًمٌٜمة٤من، . ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٌالهمٞم٦م وشمٓمقرا٤م، د 

 .م 1996اًمث٤مٟمٞم٦م، : ط

قمٌداًمًةةالم : ُمٕمجةةؿ ُم٘مةة٤مرٞمس اًمٚمٖمةة٦م، ٕيب احلًةةـ سمةةـ ومةة٤مرس، ُت٘مٞمةةؼ 

 .اة 1411: إومم: ا٤مروٟمـ دار اةٞمؾ، سمػموت، ط

ُمٕمجؿ اًم٘مراءات اًم٘مريٟمٞم٦م، ًمٚمديمتقر أمحد حمٛمد خمت٤مر، واًمديمتقر قمٌداًمٕم٤مل  
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 .م 1997اًمث٤مًمث٦م، سمػموت، : ؾم٤ممل ُمٙمرم، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ط

 .، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اةدردة، سمػموتُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم، ٕيب رٕم٘مقب اًمًٙم٤ميمل 

 .م  1991ُم٘مدُم٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ ظمٚمدون، دار وُمٙمت٦ٌم ااالل، سمػموت،  

. ُم٘مدُمةة٦م ذم ظمّمةة٤مئص اطٓمةة٤مب اًم٘مةةريين سمةةلم اًمٕمٝمةةدرـ اعمٙمةةل واعمةةدين، د 

اًمٓمٌٕمةة٦م اًمًةةٞمد قمٌداعم٘مّمةةقد ضمٕمٗمةةر، دار اًمٓم٤ٌمقمةة٦م واًمٜمنمةة اإلؾمةةالُمٞم٦م، 

 .اة  1413: إومم

ص اعمٗمتةة٤مح، ٓسمةةـ رٕم٘مةةقب اعمٖمةةريب، ٟمنمةة ُمقااةة٥م اًمٗمتةة٤مح ذم ذح شمٚمخةةٞم 

 .أدب احلقزة، شمقزرع ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمز، ـُمٌع وٛمـ ذوح اًمتٚمخٞمص

اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزرز، ٕيب حمٛمد سمـ قمٓمٞمة٦م إٟمدًمزة،  

قمٌداًمًةةالم قمٌةةد اًمِمةة٤مذم حمٛمةةد، دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م، سمةةػموت، : ُت٘مٞمةةؼ

 اة1413: اًمٓمٌٕم٦م إومم

اعمٗمتةةة٤مح، ًمًةةةٕمد اًمةةةدرـ اًمتٗمتةةة٤مزاين، اعمٙمتٌةةة٦م  اعمٓمةةةقل ذم ذح شمٚمخةةةٞمص 

 اة1335إزارر٦م ًمٚمؽماث، 

اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرين اًمٙمررؿ، ووةٕمف حمٛمةد ومة١ماد قمٌةداًم٤ٌمىمل،  

 .اة1457دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

ٟمٔمةةؿ اًمةةدرر ذم شمٜم٤مؾمةة٥م أرةة٤مت واًمًةةقر، ًمؼماةة٤من اًمةةدرـ اًمٌ٘مةة٤مقمل، دار  

 .اة  1413:  2 :اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل اًم٘م٤مارة، ط
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 أٔصاف ٔجٕٓ العباد ٔوا ٖصٗبّا وَ ٌعٗي ٔعذاب ًٖٕ املعاد

 يف ضٕء الكزآُ الهزٖي

 . فّد بَ وتعب بَ وبارك الدٔصزٙ -

 

 

 

 ومٝمد سمـ ُمتٕم٥م سمـ ُم٤ٌمرك اًمدوهي .د

 يمٚمٞم٦م أصقل اًمدرـ  -اًمٙمررؿ وقمٚمقُمف ُم٤ًمقمد ذم ىمًؿ اًم٘مرين  ؾمت٤مذأ- 

 .حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم

  يمٚمٞم٦م  -طمّمؾ قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ىمًؿ اًم٘مرين اًمٙمررؿ وقمٚمقُمف

  ضم٤مُمٕمةة٦م اإلُمةة٤مم حمٛمةةد سمةةـ ؾمةةٕمقد اإلؾمةةالُمٞم٦م - أصةةقل اًمةةدرـ

 .(مجٕم٤ًم ودراؾم٦م – شمرضمٞمح٤مت اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ) :سم٠مـمروطمتف

 يمٚمٞمة٦م  -تقراه ُمـة ىمًةؿ اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ وقمٚمقُمةف طمّمؾ قمغم درضم٦م اًمةديم

 :سم٠مـمروطمتةف   ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمةٕمقد اإلؾمةالُمٞم٦م - أصقل اًمدرـ

 (.مجٕم٤ًم ودراؾم٦م –اًمتٗمًػم  أىمقال أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم)
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 املكدوــٛ

﮴  ژ : احلٛمةةةةةةةد هلل اًم٘م٤مئةةةةةةةؾ ﮳   ﮲    ے  ے  ۓ  ۓ  

﯁   ﯀   ﮿   ﮾        ﮽      ﮼     ﮺﮻   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ژ﮵  

 [.116 – 115: اعم١مُمٜمقن]

اةٜمة٦م أىمةرب إمم أطمةديمؿ ُمةـ : )وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد اًم٘م٤مئؾ

 .(ِذاك ٟمٕمٚمف، واًمٜم٤مر ُمثؾ ذًمؽ

 :وسمٕمد

مل خيٚمؼ ظمٚم٘مف قمٌثة٤ًم، ومل رةؽميمٝمؿ ؾمةدى، وضمٕمةؾ  –قمز وضمؾ  –وم٢من اهلل 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ژ : اًمدٟمٞم٤م اؿ دار اسمتالء واظمت٤ٌمر، ىم٤مل شمٕمة٤ممم

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      

ٱ  ٻ            ٻ  ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

صمةةؿ يمتةة٥م اعمةةقت قمٚمةةٞمٝمؿ [. 127 – 123: ـمةةف] ژٿ  ٿ      ٹ    ٹ  

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ : ٕمةة٤ممممجٞمٕمةة٤ًم، ىمةة٤مل شم

ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴      

                                                 

اةٜمة٦م أىمةرب ٕطمةديمؿ ُمةـ ذاك ٟمٕمٚمةف واًمٜمة٤مر )ف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤م ، سمة٤مب أظمرضم ( 1)

 .127/ 8( 6488)اًمرىمؿ ( ُمثؾ ذًمؽ
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 [.185: يل قمٛمران] ژ﮵  ﮶  ﮷  

واإلرامن سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ريمـ ُمـ أريم٤من اإلرامن اًمًت٦م يمام ضمة٤مء ذم طمةدر٨م 

 –اًمٓمقرةؾ، وومٞمةف أن ضمؼمرةؾ  –ريض اهلل قمٜمف  –( اة23ت)قمٛمر سمـ اطٓم٤مب 

أن شمة١مُمـ : )ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اإلرامن وم٘مة٤ملؾم٠مل اًمٜمٌ –قمٚمٞمف اًمًالم 

 .(سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف وسم٤مًمٞمقم أظمر، وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وّذه

وىمد ورد ذيمر أظمرة وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أوص٤مف اًمٕمٌة٤مد وأطمةقااؿ ذم يرة٤مت 

 .يمثػمة ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ

وضمةة٤مءت ذم يرةة٤مت خمّمقصةة٦م ُمةةـ اًم٘مةةرين اًمٙمةةررؿ أوصةة٤مف وأطمةةقال 

قه اًمٜمةة٤مس ذم رةقم احلنمةة واحلًة٤مب، واةةل يرة٤مت شمةةؼمز ُمّمةػم إشم٘مٞمةة٤مء ًمقضمة

 .اًمًٕمداء، وشمٙمِمػ قمـ ُمآل اًمٕمّم٤مة إؿم٘مٞم٤مء

واذا اًمٌح٨م اعمتقاوع حي٤مول مجع أر٤مت اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ذيمٌر ًمقصةػ 

ُمـ أوص٤مف  وضمةقه اًمٕمٌة٤مد ذم ذًمةؽ اًمٞمةقم اًمٕمٔمةٞمؿ أو رء ممة٤م رّمةٞمٌٝم٤م،  صمةؿ 

ِمةػ قمةـ رء ُمةـ ُمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م وسمٞمة٤من دراؾم٦م اةذه أرة٤مت دراؾمة٦م ُمةقضمزة ًمٚمٙم

 .سمٕمض دٓٓهت٤م وقمٔم٤مهت٤م

أوص٤مف وضمةقه اًمٕمٌة٤مد وُمة٤م رّمةٞمٌٝم٤م ُمةـ ٟمٕمةٞمؿ ): وقمٜمقان اذا اًمٌح٨م

  (وقمذاب رقم اعمٕم٤مد ذم وقء اًم٘مرين اًمٙمررؿ

ومل أضمد سمٕمد اًمٌح٨م واًمت٠مُمؾ ُمـ درس اةذا اعمقوةقع سم٤مًمٓمرر٘مة٦م اًمتةل 

                                                 

اًمةرىمؿ ( ؾمة١مال ضمؼمرةؾ قمةـ اإلرةامن واإلؾمةالم)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإلرامن، سمة٤مب  ( 1)

( 9-8)اًمةرىمؿ ( اإلرامن واإلؾمالم واإلطمًة٤من)، وُمًٚمؿ ذم اإلرامن، سم٤مب 1/114( 55)

1/36-37. 
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ضمةةدت سمٕمةةد وإٟمةةام و ،ومل أىمةةػ قمةةغم سمحةة٨م حيٛمةةؾ ذات اًمٕمٜمةةقان ،درؾمةةتف هبةة٤م

ُمة٤م ورد ذم ) وم٤مرز سمـ طمٌٞم٥م اًمؽممجل سمٕمٜمةقان : ومراهمل ُمٜمف سمحث٤م حمّٙمام ًمٚمديمتقر 

ٟمنمةشمف جمٚمة٦م ُمٕمٝمةد اإلُمة٤مم ( اًمٙمت٤مب ومةٞمام رٜمة٤مل وضمةقه اًمٔمة٤معملم ُمةـ اًمٕمةذاب 

واق رتٜم٤مول ضمزئٞم٦م ُمةـ ،اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م ذم قمددا٤م احل٤مدي قمنم

وٓ رٖمٜمةل  ،ٛمةالن ًمٌٕمْمةٝمامواًمٌحثة٤من ُمٙم ،اةزئٞم٤مت اًمتل شمٜم٤موا٤م اذا اًمٌح٨م

 . أطمدمه٤م أظمر 

وىمد ضم٤مء اذا اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وُمٌحثةلم وظم٤ممتة٦م قمةغم اًمٜمحةق 

 :اًمت٤مزم

 .اعم٘مدُم٦م

 .اًمتٛمٝمٞمد

 :أوص٤مف اًمقضمقه رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: اعمٌح٨م إول

 (.اًمًٕمداء)أوص٤مف وضمقه إشم٘مٞم٤مء اًمٓم٤مئٕملم : اعمٓمٚم٥م إول 

ائ  ائ  ژ : ق ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤مممواةة ،اًمٌٞمةة٤مض: اًمقصةةػ إول 

 [.157: يل قمٛمران] ژەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

: واق ُم٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ،اًمًالُم٦م ُمـ اًم٘مؽم واًمذًم٦م: اًمقصػ اًمث٤مين 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 [.26: رقٟمس] ژٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

پ  ڀ    ژ : ف شمٕمة٤مممواةق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمة ،اًمٜمْمة٤مرة: اًمقصػ اًمث٤مًمة٨م 

 [.23 – 22: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ژڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        

 [.24: اعمٓمٗمٗملم] ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم
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واق ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف  ،اإلؾمٗم٤مر واًمْمحؽ وآؾمتٌِم٤مر: اًمقصػ اًمراسمع 

 [.39 – 38: قمٌس] ژخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ژ : شمٕم٤ممم

ڎ  ڈ  ژ : ضم٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم واق ُم٤م ،اًمٜمٕمقُم٦م: اًمقصػ اط٤مُمس 

 [.8: اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ژڈ        

 (:إؿم٘مٞم٤مء)أوص٤مف وضمقه اًمٕمّم٤مة اعمٕم٤مٟمدرـ : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

ۇ  ۇ  ژ : واةةق ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم ،اًمًةةقاد: اًمقصةةػ إول

ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  

 [.156: يل قمٛمران] ژې  ې  ې         ى  

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  ژ : وىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم

 [.65: اًمزُمر] ژچچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ٺ  ٿ    ژ : واةق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ،اًمٕمٌةقس: اًمقصػ اًمث٤مين

 [.24: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ژٿ       

: واق ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕمة٤ممم ،اعمٖمؼمة اًمتل قمٚمتٝم٤م اًم٘مؽمة: اًمقصػ اًمث٤مًم٨م

 [.41 – 45: قمٌس] ژيث        حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  ژ 

ٹ  ڤ  ژ : واق ُم٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم،اطِمقع: اًمقصػ اًمراسمع

 [.25: اًمٖم٤مؿمٞم٦م]ژڤ  

 :ُم٤م رّمٞم٥م وضمقه اط٤مهرـ: اعمٌح٨م اًمث٤مين

: واق ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕمة٤ممم ،ضب اعمالئٙم٦م وضمقاٝمؿ: اعمٓمٚم٥م إول

ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ژ 
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ۋ      ۋ  ۅ    ٴۇژ : وىمقًمةف شمٕمة٤ممم[. 55: إٟمٗم٤مل] ژ﮹

 [.27: حمٛمد] ژۅ  ۉ   ۉ  

واق ُم٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف  ،همِمٞم٤من وضمقاٝمؿ اًمذًم٦م واًمًقاد: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ژ : شمٕمةة٤ممم

ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

 [.27: رقٟمس] ژڌ  

واق ُمة٤م  ،اًمٜم٤مر ومتٖمِم٤ما٤م وُترىمٝم٤ماحلنم قمغم اًمقضمقه ذم : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ : ضمةةةة٤مء ذم ىمقًمةةةةف شمٕمةةةة٤ممم

 [.55: إسمرااٞمؿ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ : وىمقًمةف شمٕمةة٤ممم

 [.97: اإلهاء] ژ ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ژ  :و ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 [29: اًمٙمٝمػ] ژژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ   چ  چ  چ  چ  ژ : وىمقًمف شمٕمة٤ممم

 [.39: إٟمٌٞم٤مء] ژڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

: اعم١مُمٜمةةقن] ژىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              ژ : وىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

154.] 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ    ڀ  ڀ  ڀ ژ : وىمقًمف شمٕمة٤ممم
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 [.34: اًمٗمرىم٤من] ژٿ  ٿ  ٿ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ژ : وىمقًمةف شمٕمة٤ممم

 [.95: اًمٜمٛمؾ] ژٹ  ٹ  ٹ              ٹ  

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ژ : وىمقًمةةةةف شمٕمةةةة٤ممم

 [.24: اًمزُمر] ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ   

 ژمئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  ژ : وىمقًمةةةةةةةف شمٕمةةةةةةة٤ممم

 [.48: ًم٘مٛمرا]

: واةق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ،شم٘مٚمٞم٥م اًمقضمقه ذم اًمٜمة٤مر: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ژ

 [.66: إطمزاب]

واةق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف  ،فمٝمقر اعم٤ًمءة قمغم وضمقاٝمؿ: اعمٓمٚم٥م اط٤مُمس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ژ : شمٕمةةةةةةةةةة٤ممم

 [.27: ؽاعمٚم] ژڀ  

 .اط٤ممت٦م

 .صم٧ٌم اعمّم٤مدر واعمراضمع

وىمٛم٧م سم٤مشم٤ٌمع اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمةل  ،وىمد ؾمٚمٙم٧م ذم سمحثل اعمٜمٝم٩م اعمقوققمل

 :اعمتٌع ذم يمت٤مسم٦م اذه اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومؼ اًمت٤مزم 

.ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين  ،قمزو أر٤مت إمم ؾمقرا٤م 

واحلٙمةةؿ قمٚمٞمٝمةة٤م إذا مل شمٙمةةـ ذم  ،ختةةرر٩م إطم٤مدرةة٨م ُمةةـ ُمّمةة٤مدرا٤م 
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.لم اًمّمحٞمح

.قمزو اًمٜم٘مقل وإىمقال إمم ُمّم٤مدرا٤م إصٚمٞم٦م  

 .اًمْمٌط سم٤مًمِمٙمؾ عم٤م حيت٤مج ُمـ اًمٜمّمقص  

اذا واهلل أؾم٠مل اًمتقومٞمؼ واًمتًدرد واإلظمالص، إٟمف وزم ذًمةؽ واًم٘مة٤مدر 

 .قمٚمٞمف، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم يًمف وصحٌف أمجٕملم
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 متّٗـــد

 وُم٤م رّمٞمٌف رقم اعمٕم٤مد ويصم٤مر ذيمر أوص٤مومف ،وُمٙم٤مٟمتف ،أمهٞمتف : اًمقضمف 

 
ُرٕمد اًمقضمف أطمد أاؿ أضمزاء اةًؿ، وحيةقي أاةؿ احلةقاس، وسمةف رتٛمٞمةز  

 .اإلٟم٤ًمن قمـ همػمه

 .وضمقه، وأوضمف، وُأضُمقه: اًمقضمف ُمٕمروف، واةٛمع: ىم٤مل أاؾ اًمٚمٖم٦م 

 .واق ُم٤م رقاضمٝمؽ ُمـ اًمرأس، وومٞمف اًمٕمٞمٜم٤من واًمٗمؿ وإٟمػ وإذٟم٤من 

أصةؾ واطمةد : واةةٞمؿ وااة٤مء اًمةقاو"(: اةة395:ت)ر٘مقل اسمـ ومة٤مرس  

 ."ردل قمغم ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمٌمء، واًمقضمف ُمًت٘مٌؾ ًمٙمؾ رء 

وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ذيمر ًمٚمٕمدرةد ُمةـ أوصة٤مف وأطمةقال وضمةقه  

رةقم اعمٕمة٤مد: وُمة٤م ذاك إٓ  –ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومراؿ، ُمٓمةٞمٕمٝمؿ وقم٤مصةٞمٝمؿ  –اًمٕم٤ٌمد 

وشمةدل ٕمهٞم٦م اًمقضمقه، ومٝمل قمٜمةقان اإلٟمًة٤من، واةل اًمتةل شمٗمّمة  قمةـ ذاشمةف، 

ىمةد  –قمةز وضمةؾ  –قمٚمٞمف، وم٤مًمٌنم رتِم٤مهبقن أضم٤ًمدًا ورٗمؽمىمقن وضمقاة٤ًم، ومة٤مهلل 

ضمٕمؾ ًمٙمؾ إٟم٤ًمن صقرشمف اًمتل ُرٕمرف هب٤م سملم اطٚمؼ: واذا يمة٤من ًمٚمقضمةف ؿمة٠من 

قمٔمٞمؿ، وُمٜمزًم٦م يمٌػمة ذم ُمقىمػ اًمٕمرض واحل٤ًمب، وُم٤م رٚم٘م٤مه اًمٕمٌد اٜم٤مك ُمةـ 

                                                 

: ، وًمًةة٤من اًمٕمةةرب ٓسمةةـ ُمٜمٔمةةقر2/268ذم اًمّمةةح٤مح ًمٚمجةةقاري ( وضمةةف)ُمةة٤مدة : اٟمٔمةةر ( 1)

، واعمٕمجةؿ اًمقؾمةٞمط إلسمةرااٞمؿ 1625ص: ، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزيسم٤مدي13/555

 .2/1515: ُمّمٓمٗمك ويظمرون

 (.وضمف) 6/88: ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ( 2)
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، ويمةذًمؽ يصمة٤مر ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب، وقمٚمٞمةف شمٜمٓمٌةع يصمة٤مر اًمٙمراُمة٦م واطةػم واًمٗمةرح

 .اًمٕمذاب وااؿ واًمٖمؿ

 :واًمقضمف أقمز إقمْم٤مء قمغم اإلٟم٤ًمن يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر

 وضمقا٤ًم ٓ شمٕمرض ًمّٚمٓم٤مم     ُٟمٕمّرُض ًمٚمًٞمقف إذا اًمت٘مٞمٜم٤م 

ومٗمةةل اةةذا اًمٌٞمةة٧م ُمةة٤م رةةؼماـ قمةةغم ُمٙم٤مٟمةة٦م اًمقضمةةف، وقمٚمةةق ُمٜمزًمتةةف قمٜمةةد 

 .ص٤مطمٌف

وُمةةـ اعمٕمٚمةةقم أن اًم٘مٚمةة٥م اةةق ُمقوةةع اإلرةةامن، واًمةةرأس اةةق ُمقوةةع 

ًمٗمٙمر، وأصمر اإلرامن رٔمٝمر ذم اًمقضمف: ومٚمٝمذا ظمص اهلل شمٕمة٤ممم اةذرـ اًمٕمْمةقرـ ا

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ژ : سمٔمٝمةةقر يصمةة٤مر اًمثةةقاب واًمٕم٘مةة٤مب ومةةٞمٝمام، ىمةة٤مل شمٕمةة٤ممم

: اًم٘مٞم٤مُمةةة٦م] ژٺ  ٿ    ٿ       ژ : ، وىمةةة٤مل شمٕمةةة٤ممم[24: اعمٓمٗمٗمةةةلم] ژۇ    

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ژ : ، وىمةةة٤مل شمٕمةةة٤ممم[24

 [.7 – 5: ااٛمزة] ژ ڇ    ڍ  ڍ   

ڃ  ڃ      ژ : وم٤مًمقضمقه رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ُتنمة سمٚمةقن اًم٘مٚمةقب، يمةام ىمة٤مل شمٕمة٤ممم

 .، أي جيٕمؾ ُم٤م ذم اًمْمامئر قمغم اًمٔمقاار[9: اًمٓم٤مر ] ژچ       

وُم٤م ُذيمِرت اذه إوصة٤مف ًمقضمةقه اًمًةٕمداء وإؿمة٘مٞم٤مء وُمة٤م رّمةٞمٌٝم٤م 

                                                 

وٟمًةةٌف . 1/36: ان احلامؾمةة٦م ٕيب متةة٤مماًمٌٞمةة٧م ًمٚمحةةررش سمةةـ اةةالل اًم٘مررٕمةةل، اٟمٔمةةر درةةق ( 1)

إٟمةف ًمٚمٕمٌة٤مس سمةـ ُمةرداس اًمًةٚمٛمل، : وىمٞمةؾ: ص٤مطم٥م اًمتذيمرة اًمًٕمدر٦م ًمٚمحررش صمؿ ىمة٤مل

 .4ص : اٟمٔمر اًمتذيمرة اًمًٕمدر٦م ًمٚمٕمٌٞمدي

 .2/236: اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم همرائ٥م اًم٘مرين: أؿم٤مر إمم رء ُمـ اذا اعمٕمٜمك ( 2)
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٤مومر اًمٕم٤ميص، وم٤مهلل ُمـ ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب إٓ ًمؽمهمٞم٥م اعم١مُمـ اعمٓمٞمع، وشمراٞم٥م اًمٙم

قمز وضمؾ خيؼم ذم قمدة ير٤مت ُمـ اًم٘مرين اًمٙمررؿ قمـ طم٤مل رقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م وُمة٤م ومٞمةف 

ورتْمةٛمـ  ،ُمـ يصمة٤مر اةةزاء سم٤مًمٕمةدل واًمٗمْمةؾ واإلٟمّمة٤مف ُمةـ رب اًمؼمرة٤مت

ذًمؽ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽماٞم٥م اعمقضِم٥م ًمٚمخةقف واًمرضمة٤مء، ومجة٤مء وصةػ وضمةقه 

تالف أاةةؾ اًمًةةٕم٤مدة واطةةػم سم٠مومْمةةؾ وأطمًةةـ إوصةة٤مف، واةةؿ أاةةؾ آئةة

أُمةةة٤م وضمةةةقه أاةةةؾ اًمِمةةة٘م٤موة واًمنمةةة، أاةةةؾ اًمٗمرىمةةة٦م  ،وآقمتّمةةة٤مم سمحٌةةةؾ اهلل

 ،وذم أؾمةةقأ ُمٜمٔمةةر ،وآظمةةتالف، ومٝمةة١مٓء شمةة٠ميت وضمةةقاٝمؿ ذم أؿمةةٜمع صةةقرة

ورّمٞمٌٝم٤م ُمـ أصٜم٤مف اًمٕمذاب ُم٤مٓ شمًتٓمٞمع اطمتامًمةف سم٤مإلوة٤موم٦م  عمة٤م ذم ىمٚمةقهبؿ 

ُمةةـ اطةةزي وااةةقان واًمذًمةة٦م واًمٗمْمةةٞمح٦م، أُمةة٤م أاةةؾ اًمًةةٕم٤مدة وم٘مةةد اسمٞمْمةة٧م 

٧م وٟميةةةت وضمةةةقاٝمؿ عمةةة٤م ومٞمٝمةةة٤م ُمةةةـ اًمٌٝمجةةة٦م واًمنةةةور واحلٌةةةقر وٟمٕمٛمةةة

 .واًمٜمٕمٞمؿ

وومٞمام ركم ِذيمٌر ٕسمرز أوص٤مف وضمةقه اًمٕمٌة٤مد وُمة٤م رّمةٞمٌٝم٤م رةقم اًمٕمةرض 

 :واحل٤ًمب

                                                 

 .142ص : شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي: اٟمٔمر ( 1)
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 :اعمٌح٨م إول

 أوص٤مف اًمقضمقه رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 :وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن
 

 (:اًمًٕمداء)أوص٤مف وضمقه إشم٘مٞم٤مء اًمٓم٤مئٕملم : اعمٓمٚم٥م إول

 .اًمٌٞم٤مض : اًمقصػ إول

 .اًمًالُم٦م ُمـ اًم٘مؽم واًمذًم٦م: اًمقصػ اًمث٤مين

 .اًمٜمْم٤مرة : اًمقصػ اًمث٤مًم٨م

 .اإلؾمٗم٤مر واًمْمحؽ وآؾمتٌِم٤مر : اًمقصػ اًمراسمع

 .اًمٜمٕمقُم٦م: اًمقصػ اط٤مُمس

 (:إؿم٘مٞم٤مء)أوص٤مف وضمقه اًمٕمّم٤مة اعمٕم٤مٟمدرـ : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 .اًمًقاد : اًمقصػ إول

 .اًمٕمٌقس : اًمقصػ اًمث٤مين

 .ة اًمتل قمٚمتٝم٤م اًم٘مؽمة اعمٖمؼم: اًمقصػ اًمث٤مًم٨م

 .اطِمقع : اًمقصػ اًمراسمع
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 (الضعداء)أٔصاف ٔجٕٓ املتكني الطائعني : املطمب األٔه
 

 .اًمٌٞم٤مض : اًمقصػ إول

 ژائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.157: يل قمٛمران]

ذم اذه أر٦م اًمٙمررٛم٦م وصٗم٤ًم ُمـ أوص٤مف وضمةقه  –قمز وضمؾ  –سملَم اهلل 

ٕمداء رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م واةق اًمٌٞمة٤مض، ومتة٠ميت وضمةقاٝمؿ ذم ذًمةؽ اًمٞمةقم سمٞمْمة٤مء اًمً

 .ُمنمىم٦م ُمًتٌنمة سمققمد اهلل قمز وضمؾ ا٤م

وىمد ذا٥م مجٚم٦م ُمـ اعمٗمنرـ إمم أن اًمٌٞم٤مض اعمِم٤مر إًمٞمف ذم أر٦م إٟمام اق 

 .يمٜم٤مر٦م قمـ فمٝمقر اًمٌٝمج٦م واًمنور

٤م إذاىمٝم٤م واؾمتٌِم٤مرا٤م وهوراة: اسمٞمْم٤مض اًمقضمقه: ر٘مقل أاؾ اعمٕم٤مين

 .سمٕمٛمٚمٝم٤م وصمقاب اهلل قمز وضمؾ 

وم٤مسمٞمْم٤مض اًمقضمقه قمٌة٤مرة "(: اة553:ت)ور٘مقل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين 

 ."قمـ اعمّنة

ومٌٞمةة٤مض اًمقضمةةقه وؾمةةقاده يمٜم٤مرتةة٤من قمةةـ فمٝمةةقر هبجةة٦م اًمنةةور ويمآسمةة٦م 

                                                 

، وُمٕمة٤ممل 1/415: ، واًمٜمٙمة٧م واًمٕمٞمةقن ًمٚمةاموردي3/388: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمةؼمي: اٟمٔمر  (1)

، وشمٗمًةػم اًم٘مةرين اًمٕمٔمةٞمؿ 8/148: ، وُمٗمة٤مشمٞم  اًمٖمٞمة٥م ًمٚمةرازي2/88: اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقي

 .2/92: ٓسمـ يمثػم

،وٟمّص اًمثٕمٚمٌل  ذم اًمٙمِمةػ واًمٌٞمة٤من قمةغم أن اةذا 1/456:ُمٕم٤مين اًم٘مرين ًمٚمٜمح٤مس : اٟمٔمر ( 2)

 .3/125: ينىمقل أاؾ اعمٕم٤م

 .65ص : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرين ًمٚمراهم٥م ( 3)
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 .اطقف ومٞمف 

وُمـ اعمٗمنرـ ُمـ ذا٥م إمم أن اًمٌٞم٤مض واًمًقاد ذم أر٦م حمٛمةقل قمةغم 

ضمف، وم٤مةٛمٝمقر قمغم أن اسمٞمْم٤مض اًمقضمقه واؾمقدادا٤م قمةغم طم٘مٞم٘متف ذم شمٚمّقن اًمق

 .طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمقن

وم٤مًمٌٞم٤مض واًمًقاد سمٞم٤مض وؾمقاد طم٘مٞم٘مٞم٤من رقؾمةؿ هبةام اعمة١مُمـ واًمٙمة٤مومر 

رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومه٤م سمٞم٤مض وؾمقاد ظم٤مَص٤من، ٕن اةذا ُمةـ أطمةقال أظمةرة ومةال 

 .داقمل ًمٍمومف قمـ طم٘مٞم٘متف

شمٕم٤مروةة٤ًم أو شمْمةة٤مّدًا، ومٛمةةـ  واعمت٠مُمةةؾ ذم أىمةةقال اعمٗمنةةرـ ٓ جيةةد سمٞمٜمٝمةة٤م

اعمٛمٙمـ أن وضمقه اًمًٕمداء ذم رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٞمْم٤مء سمٞم٤مو٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ُمةع ُمة٤م رٕمٚمقاة٤م 

 .ُمـ اًمٌٝمج٦م واًمنور واًمٗمرح، واًمٕمٙمس ُمع وضمقه إؿم٘مٞم٤مء
 

 .اًمًالُم٦م ُمـ اًم٘مؽم واًمذًم٦م : اًمقصػ اًمث٤مين

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.26: رقٟمس] ژٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

سملّم اهلل قمز وضمؾ ذم اذه أر٦م أٟمف أقمد ًمٕم٤ٌمده اًمذرـ أطمًةٜمقا قم٤ٌمدشمةف ذم 

 .اًمدٟمٞم٤م اةٜم٦ّم وزر٤مدة قمٚمٞمٝم٤م واق اًمٜمٔمر إمم وضمٝمف اًمٙمررؿ

                                                 

 .2/69: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ٕيب اًمًٕمقد: اٟمٔمر(  1)

 .3/17: اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من: اٟمٔمر ( 2)

 .3/185: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر ( 3)

طمدر٨م صٝمٞم٥م ريض  وشمٗمًػم اًمزر٤مدة سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل قمز وضمؾ صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞم  ُمـ ( 4)

ٻ  ٻ  ٻ  ژ : ىمةةرأ رؾمةةقل اهلل صةةغم اهلل قمٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ اةةذه أرةة٦م: اهلل قمٜمةةف ىمةة٤مل

= 
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صمؿ سملَم ؾمٌح٤مٟمف وصٗم٤ًم ُمـ أوص٤مف وضمةقه اًمٗمة٤مئزرـ رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م واةق 

 .اًمًالُم٦م ُمـ اًم٘مؽم واًمذًم٦م

 :وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر( ةىَمؽَمَ )واًم٘مؽم اق اًمٖم٤ٌمر، واق مجع 

ٌَُٕمُف  ا  ُُمَتَقٌج سمِرَداء اعُمْٚمؽ َرْت  َُمْقٌج شَمَرى وَمْقىَمُف اًمَرار٤مِت واًمَ٘مؽَمَ

 .ااقان واطٞم٦ٌم: واًمذًم٦م

ومتةة٠ميت وضمةةقاٝمؿ ؾمةة٤معم٦م ممةة٤م رٕمٙمةةر صةةٗمقا٤م ومةةال رٖمِمةة٤ما٤م يمآسمةة٦م، وٓ 

 .يمًقف

ؾمةةقاد ": أن اًمَ٘مةةؽَمَ : ريض اهلل قمةةٜمٝمام( اةةة67:ت)وقمةةـ اسمةةـ قمٌةة٤مس 

 . "اًمقضمقه

ىمقًٓ مجع ومٞمف سملم ُمـ ومَن اًم٘مةؽم سم٤مًمٖمٌة٤مر ( اة543:ت)وذيمر اسمـ قمٓمٞم٦م 

 ."اًمٖم٤ٌمر اعمًقد: اًم٘مؽم": وُمـ ومَنه سم٤مًمًقاد أو سمًقاد اًمقضمف

                                                 

رة٤م أاةؾ اةٜمة٦م إن : إذا دظمؾ أاؾ اةٜم٦م اةٜم٦م، وأاؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر، ٟم٤مدى ُمٜمة٤مدِ : ىم٤مل ژٻ =

ُمةة٤م اةةذا اعمققمةةقد؟ أمل رث٘مةةؾ ُمقازرٜمٜمةة٤م، : ًمٙمةةؿ قمٜمةةد اهلل ُمققمةةدًا رررةةد أن رٜمجزيمٛمةةقه، ىمةة٤مًمقا

ومػمومع احلجة٤مب ومٞمٜمٔمةر إمم وضمةف : ٤م، وردظمٚمٜم٤م اةٜم٦م، وجيرٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مر؟ ىم٤ملورٌَٞمض وضمقاٜم

احلةدر٨م أظمرضمةف ُمًةٚمؿ (. ومام أقمٓمقا ؿمٞمئ٤ًم أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر إًمٞمةف: اهلل قمز وضمؾ، ىم٤مل

إصمٌةة٤مت رإرةة٦م اعمةة١مُمٜملم ذم أظمةةرة رهبةةؿ ؾمةةٌح٤مٟمف )ذم صةةحٞمحف ذم يمتةة٤مب اإلرةةامن، سمةة٤مب 

 .1/163( 182-181)اًمرىمؿ ( وشمٕم٤ممم

 .295ٌٞم٧م ًمٚمٗمرزد ، اٟمٔمر درقاٟمف ص اًم ( 1)

 .2/433: ذيمرمه٤م اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( 2)

 . 4/135: ، وُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقي 6/553: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 3)

 .7/659: ، واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل6/553: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 4)

 .3/352: اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ( 5)
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 ."أي همؼمة ومٞمٝم٤م ؾمقاد: شىمؽم»"(: اة538:ت: )ور٘مقل اًمزخمنمي

قن أن اًمَ٘مةةؽَمة ًمةة: واًمةةذي خيٚمةةص ُمةةـ شم٠مُمةةؾ يمةةالم إئٛمةة٦م وآؾمةةتٕمامل

واةق ُمةـ  ،رٖمِمك ضمٚمدة اًمقضمف ُمـ ؿمةدة اًمٌة١مس واًمِمة٘م٤مء واطةقف واحلةزن

 .يصم٤مر هتٞم٩م اًمٙمٌد ُمـ اردم٤مف اًمٗم١ماد ظمقوم٤ًم وشمقىمٕم٤مً 

وُمـ اٜم٤م رتٌلم أن اعم١مُمـ اًمٗم٤مئز رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م رٜمةدومع قمٜمةف حمةذور همِمةٞم٤من 

وضمٝمف اًم٘مؽم واًمذًم٦م، وم٤مهلل قمز وضمؾ رتقمم ذم ذًمةؽ اًمٞمةقم صةٞم٤مٟم٦م وضمةقه قمٌة٤مده 

 .اعمت٘ملم

واًمٖمرض ُمـ ٟمٗمل ا٤مشملم اًمّمٗمتلم ٟمٗمل أؾم٤ٌمب اطقف واحلزن واًمةذل 

قمةةٜمٝمؿ، ًمةةٞمٕمٚمؿ أن ٟمٕمةةةٞمٛمٝمؿ اًمةةذي ذيمةةةره اهلل شمٕمةة٤ممم ظمةةة٤مًمص همةةػم ُمِمةةةقب 

سم٤معمٙمروا٤مت، وإٟمف ٓ جيقز قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م إذا طمّمؾ همةػّم صةٗمح٦م اًمقضمةف، ورزرةؾ 

ُمة٤م ومٞمٝمة٤م ُمةةـ اًمٜمْمة٤مرة واًمٓمالىمة٦م، صمةةؿ سمةلم أهنةؿ ظم٤مًمةةدون ذم اةٜمة٦م ٓ خيةة٤مومقن 

 .آٟم٘مٓم٤مع

 

 .اًمٜمْم٤مرة : اًمقصػ اًمث٤مًم٨م

، [23 – 22: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ژپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.24: اعمٓمٗمٗملم] ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

ةة، واةل  –قمز وضمؾ  –وصػ اهلل  وضمقه اًمًٕمداء رقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م سم٤مًمٜمّْيَ

                                                 

 .4/138: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ٕيب اًمًٕمقد: ، واٟمٔمر3/132: اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي  (1)

: ،واًمتحررةةر واًمتٜمةةقرر ٓسمةةـ قم٤مؿمةةقر8/299:اةةة٤مُمع ٕطمٙمةة٤مم اًم٘مةةرين ًمٚم٘مرـمٌةةل : اٟمٔمةةر ( 2)

11/64. 

 .17/64: ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي: اٟمٔمر ( 3)
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اًمقضمةقه احلًةٜم٦م، اًمٜم٤مقمٛمة٦م،  ُم٘مروٟم٦م سمرإر٦م اهلل شمٕمة٤ممم، واًمقضمةقه اًمٜمة٤مضة اةل

 .اعمًتٌنمة، اعمنورة، اًمٜم٘مٞم٦م اًمٌٞمْم٤مء

أي روٟم٘مةة٦م، وىمةة٤مل  ژۇ  ۇ    ژ : واًمٜميةةة يم٤مًمٜمْمةة٤مرة، ىمةة٤مل شمٕمةة٤ممم

 .[11: اإلٟم٤ًمن] ژڇ  ڍ  ڍ  ژ : شمٕم٤ممم

 .ال اًمٜمٕمٛم٦م واًمٌٝمج٦م ذم اًمٚمٖم٦م: واًمٜمية

    پ  ڀ    ڀژ : ذم شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕمة٤ممم( اة315:ت)ر٘مقل اًمٓمؼمي 

َٟمُية وضمةف : أي طمًٜم٦م مجٞمٚم٦م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ، ر٘م٤مل ُمةـ ذًمةؽ": ژڀ   ڀ      ٺ  ٺ

 ."إذا طمًٜمف يمذًمؽ: إذا طمًـ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م، وَٟمَي اهلل وضمٝمف: ومالن

سمٜميةةة اًمقضمةةقه قمةةـ ومةةرح أصةةح٤مهب٤م  –قمةةز وضمةةؾ  –وىمةةد يمٜمّةةك اهلل 

 .وٟمٕمٞمٛمٝمؿ: ٕن ُم٤م حيّمؾ ذم اًمٜمٗمس ُمـ آٟمٗمٕم٤مٓت رٔمٝمر أصمره

أصح٤مب اذه اًمقضمقه سمققمد صد  وطمةؼ ذم  –ؾمٌح٤مٟمف  – صمؿ وقمد اهلل

قمة٤مرـ : أٟمةف ُمةـ ٟمٔمةر سمٛمٕمٜمةك ژٺ        ژ : وفم٤مار ًمٗمظ ژڀ      ٺ  ٺ        ژ : ىمقًمف

                                                 

ٌة٤مس ريض اهلل قمةٜمٝمام، رور٧م اذه اًمتٗمًػمات قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، يمة٤مسمـ قم ( 1)

، 343 – 12/342: ضم٤مُمع اًمٌٞمة٤من ًمٚمٓمةؼمي: اٟمٔمر. وجم٤ماد وقمٙمرُم٦م واحلًـ واًمْمح٤مك

 .111 – 15/159: واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل

 .517ص : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرين ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: اٟمٔمر ( 2)

 .2/518: ، وُمٕم٤مين اًم٘مرين ًممظمٗمش3/212: ُمٕم٤مين اًم٘مرين ًمٚمٗمراء: اٟمٔمر ( 3)

، وىمةةد واوم٘مةةف ذم شمٗمًةةػمه ًممرةة٦م مج٤مقمةة٦م ُمةةـ اعمٗمنةةرـ 12/342: ضمةة٤مُمع اًمٌٞمةة٤من ًمٚمٓمةةؼمي ( 4)

، واًم٘مرـمٌةةل ذم 8/284: ، واًمٌٖمةةقي ذم ُمٕمةة٤ممل اًمتٜمزرةةؾ6/156: يم٤مًمًةةٛمٕم٤مين ذم شمٗمًةةػمه

 .5/449: ، واًمِمقيم٤مين ذم ومت  اًم٘مدرر19/96: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين

 .29/326: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر ( 5)
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سمٌٍمه، إقمالٟم٤ًم سمتنمرػ شمٚمؽ اًمقضمقه أهنة٤م شمٜمٔمةر إمم اهلل شمٕمة٤ممم ٟمٔمةرًا ظم٤مصة٤ًم ٓ 

ن رِمة٤مريمٝم٤م ومٞمةف ُمةـ رٙمةةقن ُتة٧م رشمٌةتٝمؿ، واةذه اًمرإرةة٦م صم٤مسمتة٦م سمٍمةر  اًم٘مةةري

 .وصحٞم  اًمًٜم٦م

ُمـ  ژپ  ڀ    ڀ    ژ : صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم"(: اة774:ت)ر٘مقل اسمـ يمثػم 

شمةراه قمٞم٤مٟمة٤ًم، : أي ژڀ      ٺ  ٺ        ژ اًمٜمْم٤مرة، أي طمًٜم٦م هبَٞم٦م ُمنمةىم٦م ُمنةورة، 

إٟمٙمةةؿ ؾمةةؽمون ": رمحةةف اهلل ذم صةةحٞمحف( اةةة 256: ت)يمةةام رواه اًمٌخةة٤مري 

ذم اًمةدار أظمةرة  –قمز وضمةؾ  – هلل وىمد صمٌت٧م رإر٦م اعم١مُمٜملم. "رسمٙمؿ قمٞم٤مٟم٤مً 

ذم إطم٤مدرةة٨م اًمّمةةح٤مح، ُمةةـ ـمةةر  ُمتةةقاشمرة قمٜمةةد أئٛمةة٦م احلةةدر٨م، ٓ رٛمٙمةةـ 

 ."دومٕمٝم٤م وٓ ُمٜمٕمٝم٤م

 

 .اإلؾمٗم٤مر واًمْمحؽ وآؾمتٌِم٤مر : اًمقصػ اًمراسمع

 – 38: قمةٌس] ژخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ژ : ىم٤مل شمٕمة٤ممم

39.] 

وصٗمٝم٤م سمةف ذم ضم٤مء وصػ اهلل شمٕم٤ممم ًمقضمقه اعم١مُمٜملم سمقصػ ُم٘م٤مرب عم٤م 

سم٤مإلؾمةةةٗم٤مر واةةةق  –ؾمةةةٌح٤مٟمف  –ؾمةةةقرة اًم٘مٞم٤مُمةةة٦م واعمٓمٗمٗمةةةلم طمٞمةةة٨م وصةةةٗمٝم٤م 

                                                 

صةةحٞم  اًمٌخةة٤مري، يمتةة٤مب : صمٌةة٧م ذًمةةؽ ذم أطم٤مدرةة٨م صةةحٞمح٦م، اٟمٔمةةر قمةةغم ؾمةةٌٞمؾ اعمثةة٤مل ( 1)

وُمة٤م سمٕمةدا٤م، وُمًةٚمؿ ذم يمتة٤مب  1/145( ومْمةؾ صةالة اًمٕمٍمة)ُمقاىمٞم٧م اًمّمةالة، سمة٤مب 

 .وُم٤م سمٕمدا٤م 2/113( ومْمؾ صاليت اًمّمٌ  واًمٕمٍم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام)اًمّمالة، سم٤مب 

 .ؾمٌؼ خترجيف ىمرر٤ٌمً  ( 2)

 .8/279: ٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػمشمٗمًػم اًم٘مرين اًم ( 3)
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، صمةةؿ سم٤مًمْمةةحؽ وآؾمتٌِمةة٤مر، وإٟمةةام اشمّمةةٗم٧م هبةةذا اًمقصةةػ عمةة٤م اإلذا 

 .أقمٓمٞم٧م ُمـ اطػم واًمٙمراُم٦م

ومقضمقه اعم١مُمٜملم رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٠ميت ُمنورة ومرطم٦م، وإٟمام ذًمؽ ُمةـ هور 

 .ىمٚمقهبؿ

إمم اًمقضمقه ٕهن٤م حمؾ فمٝمةقره، ومٝمةق ُمةـ وأؾمٜمد اًمْمحؽ وآؾمتٌِم٤مر  

 .إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم ُمٙم٤مٟمف

ومٗمل ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ شم٠ميت وضمقه اعم١مُمٜملم اًمةذرـ ىمةد ريض اهلل قمةٜمٝمؿ  

ةـ، وُمٜمةف: ر٘م٤مل ،ُمنمىم٦م ُمْمٞمئ٦م ًُ إذا : أؾمةٗمر اًمّمةٌ : أؾمٗمر وضمف ومةالن إذا طَم

أي ُمةـ اًمنةور  ژجث  ژ  -إمم أن ىمة٤مل  –أو٤مء، ويمؾ ُميضء ومٝمق ُُمًٗمر 

 .عم٤م شمرضمقا ُمـ اًمزر٤مدة ژمث  ژ قمٓم٤ما٤م اهلل ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ واًمٙمراُم٦م، سمام أ

                                                 

ضمة٤مُمع اًمٌٞمة٤من : ، واسمةـ زرةد، اٟمٔمةر-ريض اهلل قمةٜمٝمام  –اذا اًمتٗمًػم ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ( 1)

، وطمٙم٤مه اعم٤موردي قمـ اًمًدي 15/256: ، واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل12/454: ًمٚمٓمؼمي

 .6/259: ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن

عمةة٤م  ژجث  مث  ژ  :وم٘مةة٤ملرٕمٜمةةل ومرطمةة٦م هَبَِجةة٦م، صمةةؿ ٟمٕمتٝمةة٤م : ر٘مةةقل ُم٘م٤مشمةةؾ سمةةـ ؾمةةٚمٞمامن ( 2)

: ُمٕم٤مين اًم٘مةرين ًمٚمٗمةراء: ، واٟمٔمر3/454: أقمٓمٞم٧م ُمـ اطػم واًمٙمراُم٦م، اٟمٔمر شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ

3/239. 

، وسمٜمحةق اةذا اًم٘مةقل ىمة٤مل اًمًةٛمٕم٤مين ذم 8/327: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمةـ يمثةػم: اٟمٔمر ( 3)

ٙمة٤مم ، واًم٘مرـمٌةل ذم اةة٤مُمع ٕطم8/345: ، واًمٌٖمقي ذم ُمٕمة٤ممل اًمتٜمزرةؾ6/163: شمٗمًػمه

: ، واًمِمةقيم٤مين ذم ومةت  اًم٘مةدرر8/122: ، وأسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط19/196: اًم٘مرين

 .911ص : ، واًمًٕمدي ذم شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ5/512

 .35/121: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر ( 4)

 .12/454: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 5)
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 .اًمٜمٕمقُم٦م : اًمقصػ اط٤مُمس

 [.8: اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ژڎ  ڈ  ڈ        ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

ذم اذه أر٦م وصٗم٤ًم ًمقضمةقه اًمًةٕمداء واةق اًمقصةػ  –ؾمٌح٤مٟمف  –ذيمر 

، واق وصػ ُم٘م٤مرب ًمموص٤مف سم٤مًمٜمٕمقُم٦م وال اًمٗمرطم٦م واًمٌٝمج٦م واحلًـ

 .٘م٦م اًمتل ضم٤مءت ذم وصػ وضمقه أاؾ اةٜم٦ماًم٤ًمسم

ُمتٜمٕمٛمةة٦م، ُمةةـ : أي  ژڈ        ژ : وىمةةد رٙمةةقن اعمةةراد ُمةةـ ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

 .اًمٜمٕمٞمؿ

ومتةة٠ميت وضمةةقه اعمةة١مُمٜملم إشم٘مٞمةة٤مء ٟم٤مقمٛمةة٦م سمتٜمٕمةةٞمؿ اهلل أاٚمٝمةة٤م ذم ضمٜم٤مشمةةف 

 .واؿ أاؾ اإلرامن سم٤مهلل ،وروقاٟمف

ل اعمة١مُمٜملم، وم٤مهلل قمز وضمؾ  عمّة٤م ذيمةر وقمٞمةد اًمٙمٗمة٤مر، أشمٌٕمةف سمنمةح أطمةقا

ومذيمر وصػ أاؾ اًمثقاب أوًٓ، صمؿ وصػ دار اًمثقاب صم٤مٟمٞم٤ًم، أُم٤م وصػ أاؾ 

 :اًمثقاب وم٠ٌمُمررـ

أي ذات هبجةة٦م  ژڈ        ژ : ذم فمةة٤ماراؿ واةةق ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم: أطمةةدمه٤م

أو [ 24: اعمٓمٗمٗمةلم] ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ژ : وطمًـ، يم٘مقًمف شمٕمة٤ممم

                                                 

، واًمٙمِمة٤مف 8/459: ٤ممل اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمةقي، وُمٕم3/479: شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن: اٟمٔمر ( 1)

، واًمتحررةر واًمتٜمةقرر ٓسمةـ 2652ص : ، واًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ضمزي5/6/364: ًمٚمزخمنمي

 .3/265: قم٤مؿمقر

: ،واًمتحررةةر واًمتٜمةةقرر ٓسمةةـ قم٤مؿمةةقر25/31:اةةة٤مُمع ٕطمٙمةة٤مم اًم٘مةةرين ًمٚم٘مرـمٌةةل : اٟمٔمةةر ( 2)

3/265. 

 .12/553: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 3)
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 .ژژ  ڑ      ژ ُمتٜمٕمٛم٦م، 

 ....ژژ  ڑ      ژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم واًمث٤مين ذم سم٤مـمٜمٝمؿ واق 

عمةة٤م ذيمةةر طمةة٤مل إؿمةة٘مٞم٤مء ذيمةةر طمةة٤مل "(: اةةة774:ت)ر٘مةةقل اسمةةـ يمثةةػم 

 ."أي رٕمرف اًمٜمٕمٞمؿ ومٞمٝم٤م ژڎ  ڈ  ڈ        ژ: اًمًٕمداء وم٘م٤مل

واذه إوص٤مف ًمٚمقضمقه ُمـ اًمٜمية واإلؾمٗم٤مر واًمْمٞم٤مء واًمٜمٕمقُم٦م إٟمةام 

ف، وم٤مؾمةةتح٘مقا اةةذا اةةل ًمقضمةةقه اعمةة١مُمٜملم اًمةةذرـ صةةدىمقا ُمةة٤م قم٤ماةةدوا اهلل قمٚمٞمةة

ۋ  ژ : اًمتٙمةةررؿ ضمةةزاء صةةٜمٞمٕمٝمؿ وأقماماةةؿ اًمّمةة٤محل٦م ذم اًمةةدٟمٞم٤م، ىمةة٤مل شمٕمةة٤ممم

 [.65: اًمرمحـ] ژۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

 

 

                                                 

 . 5/537: ، وومت  اًم٘مدرر ًمٚمِمقيم٤مين 31/145: ٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازيُمٗم٤مشم: اٟمٔمر ( 1)

 .8/386: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم ( 2)
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 (األعكٗاء)أٔصاف ٔجٕٓ العصاٚ املعاٌدَٖ : املطمب الجاٌ٘
 

 .اًمًقاد : اًمقصػ إول

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

 [.156: يل قمٛمران] ژې         ى    ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې

وضمقه إؿم٘مٞم٤مء رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م سم٠موصة٤مف ُمتٕمةددة،  –قمز وضمؾ  –وصػ اهلل 

ُمٜمٝم٤م اًمقصػ سم٤مًمًقاد واًمةذي ضمة٤مء ذم اةذه أرة٦م اًمٙمررٛمة٦م ُمةـ ؾمةقرة يل قمٛمةران 

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ژ : وذم ير٦م ؾمقر اًمزُمر قمٜمد ىمقًمةف قمةز وضمةؾ

 [.65: ُمراًمز]  ژڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

وذًمؽ مم٤م أطم٤مط هبؿ ُمـ همْمة٥م اهلل وٟم٘مٛمتةف، ومتة٠ميت وضمةقاٝمؿ ُمًةقَدة 

يم٠مهن٤م اًمٚمٞمؾ اًمٌٝمٞمؿ رٕمةرومٝمؿ سمةذًمؽ أاةؾ اعمقىمةػ، ومة٤محلؼ أسمٚمة٩م يم٠مٟمةف اًمّمةٌ ، 

ومٙمةةام ؾمةةقدوا وضمةةف احلةةؼ سم٤مًمٙمةةذب، ؾمةةَقد اهلل وضمةةقاٝمؿ ضمةةزاء ُمةةـ ضمةةٜمس 

 .قمٛمٚمٝمؿ

ب اهلل طمزهنةة٤م ويمآسمتٝمةة٤م ويمًةةقومٝم٤م سمٕمٛمٚمٝمةة٤م وسمٕمةةذا: واعمةةراد سم٤مؾمةةقدادا٤م 

 .شمٕم٤ممم

 .ووصػ وضمف اعمٕم٤مىَم٥م سم٤مًمًقاد ٟٓمٙم٤ًمومف سم٤محلزن

                                                 

، واةة٤مُمع 1/415: ، واًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚمةاموردي3/387: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

 .728ص : ، وشمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي15/245: ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين ًمٚم٘مرـمٌل

 . 1855ص : واًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ضمزي . 3/125: ًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌلا: اٟمٔمر ( 2)

 .1/415: اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي: اٟمٔمر ( 3)
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أي ير٦م ؾمةقرة اًمزُمةر  –وفم٤مار أر٦م "(: اة543:ت)ور٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م 

 ."أن ًمقن وضمقاٝمؿ رتٖمػم ورًقّد طم٘مٞم٘م٦م –

وىمد ضمٕمؾ اهلل اؾمقداد اًمقضمقه رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمالُم٦م قمغم ؾمقء اعمّمػم، يمةام 

 .عمّمػمضمٕمؾ سمٞم٤موٝم٤م قمالُم٦م قمغم طمًـ ا

وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اؾمةقداد اًمقضمةف احل٘مٞم٘مةل رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ُمةع ُمة٤م رٕمٚمةقه ُمةـ 

 .اًمٙمآسم٦م واحلزن واًمٖمؿ، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمقء اعمقىمػ ذم ذًمؽ اًمٞمقم

 .اًمٕمٌقس : اًمقصػ اًمث٤مين

 [.24: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ژٺ  ٿ    ٿ       ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

وىمةد  مم٤م ضم٤مء ذم وصػ وضمقه إؿم٘مٞم٤مء رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وصةٗمٝم٤م سم٤مًمٌة٤مهة،

أي يمةة٤مذة، : ورد قمةةـ اًمًةةٚمػ شمٗمًةةػمات اةةذا اًمقصةةػ، ومٛمةةٜمٝمؿ ُمةةـ ىمةة٤مل

 .يم٤محل٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ومّنا٤م سم٤معمتٖمػمة: وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل

: وضم٤مء قمٜمد اعمٗمنرـ شمٗم٤مؾمػم ُم٘م٤مرسمة٦م اةذه اًمٕمٌة٤مرات، ومٛمةٜمٝمؿ ُمةـ ىمة٤مل

 .قم٤مسم٦ًم يم٤محل٦م ُمٖمؼمة ُمًقدة: ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مليم٤محل٦م قم٤مسم٦ًم

ووضمةةقه رقُمئةةذ : ر٘مةةقل شمٕمةة٤ممم ذيمةةره"(: اةةة315:ت)ر٘مةةقل اًمٓمةةؼمي 

                                                 

 .5/485: اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ( 1)

 .24/119: ، واًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر3/17: اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من : اٟمٔمر ( 2)

اًمًةةدي وُم٘م٤مشمةةؾ سمةةـ ؾمةةٚمٞمامن، : ىمتةة٤مدة، وسمةة٤معمتٖمػمة :جم٤ماةةد، وسم٤مًمٙم٤محلةة٦م: ومّنةةا٤م سم٤مًمٙمةة٤مذة ( 3)

، وشمٗمًةػم 15/134: ، واًمةدر اعمٜمثةقر ًمٚمًةٞمقـمل12/344: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر

 .3/423: ُم٘م٤مشمؾ

 . 5/455: ، وومت  اًم٘مدرر ًمٚمِمقيم٤مين 6/158: شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين: اٟمٔمر ( 4)

 . 8/281: سمـ يمثػم ، وشمٗمن اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ 8/285ٓ: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقي: اٟمٔمر ( 5)
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 ."ُمتٖمػمة إًمقان، ُمًقدة يم٤محل٦م

وُم٤م ضم٤مء ذم أر٦م إٟمام اق إؿم٤مرة إمم طمة٤ماؿ ىمٌةؾ آٟمتٝمة٤مء هبةؿ إمم اًمٜمة٤مر، 

ٌُن شمٜمٌٞمٝم٤ًم أن ذًمؽ ُمع ُم٤م رٜم٤ماؿ ُمـ سمٕمد جيري جمرى اًمتٙمٚمةػ،  ومُخص ًمٗمظ اًم

 .ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ژ : وردل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

أهنة٤م قم٤مسمًة٦م يم٤محلة٦م ىمةد أفمٚمٛمة٧م : واعمٕمٜمةك ،اًمِمةدرد اًمٕمٌةقس: ٤ٌمهواًم

أًمقاهن٤م وقمدُم٧م يصم٤مر اًمنور واًمٜمٕمٛم٦م ُمٜمٝم٤م عم٤م أدريمٝم٤م ُمـ اًمِم٘م٤مء واًمٞمة٠مس ُمةـ 

وإٟمام يم٤مٟم٧م هبذه اًمّمٗم٦م ٕهن٤م أر٘مٜم٧م أن اًمٕمذاب ٟمة٤مزل واةق ىمقًمةف ... رمح٦م اهلل

 .واًمٔمـ اٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٞم٘ملم ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ژ : شمٕم٤ممم

 .اعمٖمؼمة اًمتل قمٚمتٝم٤م اًم٘مؽمة : قصػ اًمث٤مًم٨ماًم

 – 45: قمةةٌس] ژيث        حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  ژ : ىمةة٤مل شمٕمةة٤ممم

41.] 

ذم اةذه أرة٦م وضمةقه إؿمة٘مٞم٤مء رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م  –قمز وضمةؾ  –وصػ اهلل 

ُة واًمَ٘مةةؽَمة، وذم يمةةال اًمقصةةٗملم ُمةة٤م رِمةةٕمر سمٖمِمةةٞم٤من اًمذًمةة٦م : سمقصةةٗملم مهةة٤م اًمَٖمةةؼَمَ

 .عمقىمػوااقان وضمقه اًمٕمّم٤مة ذم ذًمؽ ا

ومهةة٤م وصةةٗم٤من إذا اضمتٛمٕمةة٤م ذم اًمقضمةةف دَٓ قمةةغم وطمِمةة٦م ويمآسمةة٦م وطمةةزن 

                                                 

 .12/344: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ( 1)

 .43ص : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرين ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: اٟمٔمر ( 2)

 . 3/491: ، وُمدارك اًمتٜمزرؾ ًمٚمٜمًٗمل 35/252: ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي: اٟمٔمر ( 3)

: ٚمٓمةةؼميضمةة٤مُمع اًمٌٞمةة٤من ًم: سمٖمِمةةٞم٤من اًمذًمةة٦م، اٟمٔمةةر –ريض اهلل قمةةٜمٝمام  –ومّنةةه اسمةةـ قمٌةة٤مس  ( 4)

 .15/256: ، واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل12/454



  ػفد بن ؿتعب اؾدوسري. د      أوصاف وجوه اؾعباد وؿا قصقبفا ؿن ـعقم وعذاب قوم ادلعاد يف ضوء اؾؼرآن اؾؽرقم

 
289 

 .ؿمدرد

وٓ ُرةةرى أوطمةةش ُمةةـ اضمةةتامع اًمٖمةةؼمة واًمًةةقاد ذم : ىمةة٤مل اعمٗمنةةون 

 .اًمقضمف

، واةق ُمـ اًمٖم٤ٌمر واًمُٙمدرة، واًمَ٘مةؽَمة ُمةـ اًمًةقاد واًمٔمٚمٛمة٦م: واًمَٖمؼَمة

 .يمٜم٤مر٦م قمـ شمٖمػّم اًمقضمف ًمٚمٖمؿ

اًمٖم٤ٌمر يمٚمف، واعمراد اٜم٤م أهن٤م ُمٕمٗمرة سم٤مًمٖمٌة٤مر إا٤مٟمة٦م ُمةـ : واًمَٖمؼَمة سمٗمتحتلم

قمغم أن اًمٖم٤ٌمر ٟمةزل قمةغم وضمةقاٝمؿ ( قمٚمٞمٝم٤م)أصمر اًمٙمٌقات،ودل طمرف اةر ذم 

 .ٕن اًمٖم٤ٌمر رٜمحط إمم إرض  ،طمتك همٓم٤ما٤م

 .دظم٤من رٖمِمك اًمقضمف ُمـ اًمٙمرب واًمٖمؿ: واًمَ٘مؽَمة سمٗمتحتلم 

 ژمج  جح  مح  جخ  حجژ إؿمةة٘مٞم٤مء  ژيث        ژ : ومٞمٙمةةقن ُمٕمٜمةةك أرةة٦م 

ومٝمةةل ؾمةةقداء ُمٔمٚمٛمةة٦م ُمداٛمةة٦م، ىمةةد أرًةة٧م ُمةةـ يمةةؾ ظمةةػم،  ژحخ  ژأي شمٖمِمةة٤ما٤م 

اإلؿمةٕم٤مر سم٘مةرب وىمةقع اًم٘مةؽمة ( شمرا٘مٝم٤م)وقمروم٧م ؿم٘م٤مئٝم٤م وااليمٝم٤م،وأوم٤مد اًمتٕمٌػم سمة 

 .قمجٚم٦م ااالك : ٕن إصؾ ذم ُمٕمٜمك اًمراؼ  ،قمغم وضمقاٝمؿ

                                                 

 .31/65: ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي: اٟمٔمر ( 1)

 .8/327: ، وشمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم5/455: أٟمقار اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي: اٟمٔمر ( 2)

 .369ص : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرين ًمٚمراهم٥م: اٟمٔمر ( 3)

، واًمتحررةةر 5211ص:ًمٚمٌةة٤مب ٓسمةةـ قمةة٤مدل،وا4/9: ُمةةدارك اًمتٜمزرةةؾ ًمٚمٜمًةةٗمل: اٟمٔمةةر ( 4)

 .35/122: واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر

، وشمٞمًةػم 15/252: ، وروح اعمٕمة٤مين ًممًمةقد 5/512: ومةت  اًم٘مةدرر ًمٚمِمةقيم٤مين : اٟمٔمر ( 5)

 .911ص : اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي
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 .اطِمقع : اًمقصػ اًمراسمع

 [.2: اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ژٹ  ڤ  ڤ  ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

ضم٤مء وصةػ وضمةقه اعمٕم٤مٟمةدرـ إؿمة٘مٞم٤مء رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ذم اةذه اًمًةقرة 

 .سم٤مًمذًمٞمٚم٦م ژڤ  ژ سم٤مطِمقع، وىمد ذا٥م أيمثر اعمٗمنرـ إمم شمٗمًػم 

ٱ     ٻ  ٻ   ژ : ىمد قمرااؿ اطزي وااقان يمام ىمة٤مل ،أي ذًمٞمٚم٦م: وم٤معمٕمٜمك 

 .[12: اًمًجدة] ژٻ  ٻ  پ  

دون  –ٜم٤م وذم ُمثؾ اذا اعم٘م٤مم وأوصمرت اًمقضمقه سم٤مًمٙمٜم٤مر٦م قمـ أصح٤مهب٤م ا

 ..: ٕن طم٤مًم٦م اًمقضمقه شمٜمٌق قمـ طم٤مًم٦م أصح٤مهب٤م -سم٘مٞم٦م اضمزاء اةًد

 

 

 

 

                                                 

، وشمٗمًةػم 12/551: ضمة٤مُمع اًمٌٞمة٤من ًمٚمٓمةؼمي: روي اذا اًمتٗمًػم قمـ ىمت٤مدة، وُم٘م٤مشمؾ، اٟمٔمر( 1)

 .15/381: ، واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل15/3425: ٤مشمؿاسمـ أيب طم

، 12/551: ضمة٤مُمع اًمٌٞمة٤من ًمٚمٓمةؼمي: وواوم٘مٝمؿ قمةغم اةذا اًمتٗمًةػم قم٤مُمة٦م اعمٗمنةرـ، اٟمٔمةر 

، وزاد اعمًةةػم ٓسمةةـ 8/457: ، وُمٕمةة٤ممل اًمتٜمزرةةؾ ًمٚمٌٖمةةقي6/212: وشمٗمًةةػم اًمًةةٛمٕم٤مين

رين ، واةة٤مُمع ٕطمٙمة٤مم اًم٘مة5/483: ، وأٟمةقار اًمتٜمزرةؾ ًمٚمٌٞمْمة٤موي1545ص : اةقزي

، وشمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمةٞمؿ ٓسمةـ 8/346: ، واًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من25/26: ًمٚم٘مرـمٌل

 .5/572: ، وومت  اًم٘مدرر ًمٚمِمقيم٤مين8/384: يمثػم

 .31/138: ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي: اٟمٔمر  ( 2)

 .35/262: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر ( 3)
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 :وا ٖصٗب ٔجٕٓ اخلاصزَٖ: املبخح الجاٌ٘
 

 :واق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ،ضب اعمالئٙم٦م وضمقاٝمؿ: اعمٓمٚم٥م إول

﮵ ﮶  ﮷   ﮸  ﮹   ژ   ژے   ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴ 

ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ : ف شمٕمة٤ممموىمقًمة[. 55: إٟمٗم٤مل]

 [.27: حمٛمد] ژۉ  

واةق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف  ،همِمٞم٤من اًمذًم٦م واًمًةقاد وضمةقاٝمؿ:اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ژ  :شمٕم٤ممم

 [.27: رقٟمس] ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ

واةق ُمة٤م  ،ًمقضمقه ذم اًمٜم٤مر ومتٖمِمة٤ما٤م وُترىمٝمة٤ماحلنم قمغم ا: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

: إسمةةرااٞمؿ] ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ : ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

55.] 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

 [.97: اإلهاء] ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ژ  :و ىمقًمةةةةف شمٕمةةةة٤ممم

ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک       ڇ  ڇ

 [29: اًمٙمٝمػ] ژک  ک  ک  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم      

 [.39: إٟمٌٞم٤مء] ژڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

 [.154: اعم١مُمٜمقن] ژىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ : وىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم
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 [.34: اًمٗمرىم٤من] ژٿ  ٿ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ              ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

 [.95: اًمٜمٛمؾ] ژٹ  

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

 [.24: اًمزُمر] ژڳ  ڳ           ڱ   

 [.48: اًم٘مٛمر] ژمب  ىب  يب    مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خبژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم

: واةق ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ،شم٘مٚمٞمة٥م اًمقضمةقه ذم اًمٜمة٤مر: اعمٓمٚم٥م اًمراسمةع

: إطمةةةزاب] ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ژ

66.] 

واةق  ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف  ،فمٝمقر اعم٤ًمءة قمةغم وضمةقاٝمؿ: اعمٓمٚم٥م اط٤مُمس

 ژڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ژ : شمٕمةةةةة٤ممم

 [.27: اعمٚمؽ]
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 ضزب املالئهٛ ٔجِّٕي: ب األٔهاملطم

﮵  ژ : واةةةق ُمةةة٤م ضمةةة٤مء ذم ىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم ے   ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴ 

 [.55: إٟمٗم٤مل] ژ﮶ ﮷   ﮸  ﮹   

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ژ:وىمقًمةةةةةةةةف شمٕمةةةةةةةة٤ممم

 [.27:حمٛمد]ژۉ

ذم اةة٤مشملم أرتةةلم طمةة٤مًٓ ُمةةـ أطمةةقال وضمةةقه  –قمةةز وضمةةؾ  –ذيمةةر اهلل 

ر واعمٜمةة٤موم٘ملم رةةقم اًم٘مٞم٤مُمةة٦م، واةةق أن اعمالئٙمةة٦م ريةةسمقن إؿمةة٘مٞم٤مء ُمةةـ اًمٙمٗمةة٤م

 .وضمقاٝمؿ إذا ًم٘مقاؿ، وأدسم٤مراؿ إذا ؾم٤مىمقاؿ إمم اًمٜم٤مر

وا٤مشم٤من أرتة٤من وإن يم٤مٟمتة٤م ٟمزًمتة٤م ذم أؾمة٤ٌمب ظم٤مصة٦م إٓ أهنةام حمٛمقًمتة٤من 

واةةذا ": قمةةـ يرةة٦م ؾمةةقرة إٟمٗمةة٤مل( اةةة774:ت)اسمةةـ يمثةةػم قمةةغم اًمٕمٛمةةقم: ر٘مةةقل 

ٌف وىمٕمةة٦م سمةة –اًمًةةٞم٤م   وًمٙمٜمةةف قمةة٤مم ذم طمةةؼ يمةةؾ يمةة٤مومر: واةةذا مل  –در وإن يمةة٤من ؾمةٌة

﮲  ﮳    ﮴﮵  ے   ۓ  ۓ     ژ : خيّمّمةةةف شمٕمةةة٤ممم سم٠ماةةةؾ سمةةةدر، سمةةةؾ ىمةةة٤مل

                                                 

 .557ص : اعمًػم ٓسمـ اةقزي، وزاد 2/326: اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي: اٟمٔمر ( 1)

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ : وىمد ضم٤مء ذيمر طم٤مل ُمـ أطمقال اًمقضمقه ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم        

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

إٓ أن قم٤مُم٦م اعمٗمنرـ ذاٌقا إمم أن اةذا احلة٤مل [ 47:اًمٜم٤ًمء] ژڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  

م اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ذيمر أٟمف ُمـ أطمقال اًمقضمقه ذم أظمرة ومذيمر اًم٘مقل سمّمٞمٖم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ رق

، واًمٌحة٨م رتٕمٚمةؼ سمة٠مطمقال اًمقضمةقه رةقم 2/231:اًمتْمٕمٞمػ يم٤مًمٌٖمقي ذم ُمٕمة٤ممل اًمتٜمزرةؾ 

ضمة٤مُمع : ًمالؾمةتزادة اٟمٔمةر. اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م سمٕمةده ومٚمةذا مل أشمٓمةر  اةذا احلة٤مل اعمةذيمقر ذم أرة٦م 

، وشمٗمًةةػم 5/235: م اًم٘مةةرين ًمٚم٘مرـمٌةةل ، واةةة٤مُمع ٕطمٙمةة٤م4/126: اًمٌٞمةة٤من ًمٚمٓمةةؼمي 

 .325-2/324: اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم 
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 ."وذم ؾمقرة اًم٘مت٤مل ُمثٚمٝم٤م  ژ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

وم٤مًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمةظ ٓ  ،وم٤مًمقاضم٥م محؾ ٟمّمقص اًمقطمل قمغم اًمٕمٛمقم

اًل مجٞمةةع اًمٙمةة٤مومررـ محةة: سمخّمةةقص اًمًةة٥ٌم، ومٞمٙمةةقن اعمةةراد سم٤مًمةةذرـ يمٗمةةروا

 .ًمٚمٛمقصقل قمغم ُمٕمٜمك اًمٕمٛمقم

وضب اعمالئٙم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًمقضمقه وإدسم٤مر حمٛمقل قمةغم 

طم٘مٞم٘متف ظمالوم٤ًم عمـ ىم٤مل إن اعمراد سمف إُم٤مم واطٚمػ: وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمٕمةدول قمةـ 

وٓ دًمٞمؾ اٜم٤م رٍمةومف قمةـ فمة٤ماره اًمةذي اةق طم٘مٞم٘مة٦م  ،فم٤مار اًم٘مرين إٓ سمدًمٞمؾ

 .اًمقضمقه

اًمقضمةقه وإدسمة٤مر سم٤مًميةب ٕن اطةزي  –قمز وضمؾ  –هلل وإٟمام ظمص ا

 .واًمٜمٙم٤مل ومٞمٝمام أؿمد

 

 

                                                 

 .ُمـ ؾمقرة حمٛمد( 27)رٕمٜمل هب٤م أر٦م  ( 1)

 .7/321: ، واٟمٔمر يمذًمؽ4/77: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم: اٟمٔمر ( 2)

 .9/131: ، واًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر175ص : إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين : اٟمٔمر ( 3)

 .2/147:وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر .4/413: اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من: اٟمٔمر ( 4)

 .، وٟمًٌف عمج٤ماد4/413: ذيمر اذا اًمتٕمٚمٞمؾ أسمق طمٞم٤من ذم شمٗمًػمه ( 5)
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 غغٗاُ الذلٛ ٔالضٕاد ٔجِّٕي: املطمب الجاٌ٘

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  :واق ُم٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   

 [.27: رقٟمس] ژڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ذم اذه أر٦م طم٤مًٓ ُمـ أطمقال وضمةقه إؿمة٘مٞم٤مء  –قمز وضمؾ  –يمر اهلل رذ

رقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م، وم٤مًمةذرـ قمٛمٚمةقا اًمًةٞمئ٤مت ذم اًمةدٟمٞم٤م ومٕمّمةقا اهلل هبة٤م، ويمٗمةروا سمةف 

وسمرؾمةةقًمف، جيةة٤مزهيؿ اهلل شمٕمةة٤ممم قمةةغم أقماماةةؿ اًمًةةٞمئ٦م سمٛمثٚمٝمةة٤م ُمةةـ قم٘مةة٤مب اهلل ذم 

 .أظمرة، ورٖمِم٤ماؿ اًمذًم٦م وااقان

رٚمٌس وضمقاٝمؿ أضمزاء ُمـ اًمٚمٞمؾ ُمٔمٚماًم ًمٗمةرط  –قمز وضمؾ  –يمام أن اهلل 

 .ؾمقادا٤م وفمٚمٛمتٝم٤م

وصةةػ وضمةةقاٝمؿ : وُمٕمٜمةةك أرةة٦م"(: اةةة656:ت)ر٘مةةقل اًمةةرازي 

 ."سم٤مًمًقاد طمتك يم٠مهن٤م أًم٧ًٌم ؾمقادًا ُمـ اًمٚمٞمؾ

اًمِمدرد اإلفمالم سم٤مطمتج٤مب ٟمجقُمف، ومتٙمةـ فمٚمٛمتةف، : وم٤معمراد ُمـ اًمٚمٞمؾ

 .ؿمٌٝم٧م ىمؽمة وضمقاٝمؿ سمٔمالم اًمٚمٞمؾ

                                                 

أي رٖمِمةة٤ماؿ ذل : ژ ڃ  ڃژ أن ُمٕمٜمةةك  –ريض اهلل قمةةٜمٝمام  –ضمةة٤مء قمةةـ اسمةةـ قمٌةة٤مس  ( 1)

 .7/665: اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل ، واًمدر6/554: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: وؿمدة، اٟمٔمر

، واةةة٤مُمع 6/554: ، وضمةة٤مُمع اًمٌٞمةة٤من ًمٚمٓمةةؼمي2/95: شمٗمًةةػم ُم٘م٤مشمةةؾ سمةةـ ؾمةةٚمٞمامن: اٟمٔمةةر ( 2)

 .8/355: ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين ًمٚم٘مرـمٌل

، وشمٗمًةػم 5/119: اًمٌحةر اعمحةٞمط ٕيب طمٞمة٤من: ، واٟمٔمر17/66: ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي ( 3)

 .2748ص : دل، واًمٚم٤ٌمب ٓسمـ قم٤م4/264: اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم

 .11/66: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر ( 4)
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 احلغز عمٜ الٕجٕٓ يف الٍار فتغغاِا ٔحتزقّا: الجالح املطمب

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ژ : واةةق ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

 [.55: إسمرااٞمؿ] ژۆ  

ذم ؾمقرة إسمرااٞمؿ طم٤مًٓ ُمـ أطمقال وضمقه اطة٤مهرـ  –شمٕم٤ممم  –رٌلّم اهلل 

رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ُم٤م رٜم٤مل أضم٤ًمداؿ ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ، واةق أن اًمٙمٗمة٤مر رة٠مشمقن 

ُم٘مَرٟم٦م أردهيؿ وأرضمٚمٝمؿ إمم رىم٤مهبؿ سم٤مًم٘مٞمقد وإهمالل، وُرٚمًٌقن ىُمُٛمّم٤ًم رقُمئذ 

ُمـ اًم٘مٓمران، وشمٚمٗم  وضمقاٝمؿ اًمٜم٤مر ومتحرىمٝم٤م، وىمد ومٕمؾ اهلل ذًمةؽ هبةؿ ضمةزاء 

 .سمام يمًٌقا ذم اًمدٟمٞم٤م

وشمٕمٚمةةق : أي ژۇ   ۆ  ۆ  ژ : ومٞمٙمةةقن ُمٕمٜمةةك ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم 

 .وضمقاٝمؿ اًمٜم٤مر

أقمةةز ُمقوةةع ذم فمةة٤مار سمةةدن  وإٟمةةام ظمةةص اهلل قمةةز وضمةةؾ اًمقضمةةف ٕٟمةةف

 .يم٤مًم٘مٚم٥م ذم سم٤مـمٜمف ،اإلٟم٤ًمن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : وىمررةة٥م ُمةةـ اةةذا احلةة٤مل ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

أي وُمةةـ رْمةةٚمٚمف اهلل قمةةـ احلةةؼ [ 97: اإلهاء] ژ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

                                                 

 .4/522: ، وشمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم7/486: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

، وزاد اعمًةػم ٓسمةـ 4/363: ، وُمٕم٤ممل اًمتٜمزرةؾ ًمٚمٌٖمةقي3/127: شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين: اٟمٔمر ( 2)

 .7/241: ، وروح اعمٕم٤مين ًممًمقد752ص : اةقزي

ص : شمٞمًةػم اًمٙمةررؿ اًمةرمحـ ًمٚمًةٕمدي: ، واٟمٔمةر2/135: ُمدارك اًمتٜمزرؾ ًمٚمٜمًٗمل: اٟمٔمر ( 3)

382. 
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د اةةؿ أوًمٞمةة٤مء ومٞمخذًمةف قمةةـ إصةة٤مسمتف، ومل رقومةةؼ ًمإلرةةامن سمةة٤مهلل ورؾمةةقًمف ومٚمةةؿ دمةة

رٜمٍموهنؿ ُمـ دون اهلل إذا أراد اهلل قم٘مقسمتٝمؿ وآؾمةتٜم٘م٤مذ ُمةٜمٝمؿ، صمةؿ جيٛمٕمٝمةؿ 

اهلل سمٛمقىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ سمٕمد شمٗمرىمٝمؿ ذم اًم٘مٌقر قمٜمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م قمغم وضمقاٝمؿ 

قمٛمٞمةة٤ًم وسمٙمةةاًم وصةةاًم، ومٞمةة٠مشمقن قمٛمٞمةة٤ًم ٓ رةةرون ُمةة٤م رّنةةاؿ، وسمٙمةةاًم ٓ رٜمٓم٘مةةقن 

 .ًٕمداؿسمحج٦م، وصاًم ٓ رًٛمٕمقن ُم٤م رٜمٗمٕمٝمؿ ور

ورِمٝمد عمٕمٜمك أر٦م ُمـ احلنم قمغم اًمقضمقه ُم٤م ضم٤مء ذم طمةدر٨م أٟمةس سمةـ 

ريض اهلل شمٕمة٤ممم قمٜمةف أن رضمةاًل ؾمة٠مل رؾمةقل اهلل صةغم اهلل ( اةة93:ت)ُم٤مًمؽ 

إن اًمةذي ": يمٞمػ حينمة اًمٙمة٤مومر قمةغم وضمٝمةف رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م؟ ىمة٤مل: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ."ًم٘مٞم٤مُم٦مأُمِم٤مه قمغم رضمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ىم٤مدر قمغم أن رٛمِمٞمف قمغم وضمٝمف رقم ا

 ،مجع اًمٜم٤مس ُمـ ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م إمم ُمٙمة٤من واطمةد: وأصؾ ُمٕمٜمك احلنم

اةٛمع سملم اًمتِمقرف واًمتٕمذر٥م: ٕن اًمقضمةف : واعم٘مّمقد ُمـ احلنم قمغم اًمقضمف 

 .أر  ُتٛماًل ًمّمالسم٦م إرض ُمـ اًمّرضْمؾ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ژ  :وُمةةـ ذًمةةؽ ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ   ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ 

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

                                                 

 .15/295: ، واة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين ًمٚم٘مرـمٌل8/152: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

ڀ    ڀ  ڀ  ژ  :أظمرضمةةف اًمٌخةة٤مري ذم يمتةة٤مب اًمتٗمًةةػم، سمةة٤مب شمٗمًةةػم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم ( 2)

حينم اًمٙم٤مومر )، وُمًٚمؿ ذم اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب 8/492( 4765)، اًمرىمؿ ژڀ  ٺ  ٺ  

 .4/2161( 2856)اًمرىمؿ ( قمغم وضمٝمف

 .14/175: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر  ( 3)
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 .[29: اًمٙمٝمػ]

ومٗمل اةذه أرة٦م رتققمةد اهلل قمةز وضمةؾ اًمٙمٗمة٤مر اًمٔمة٤معملم اًمتة٤مريملم احلةؼ 

وإذا ـمٚمٌةقا اًمٖمةقث أهمٞمثةقا سمةامء  ،واإلرامن سم٤مًمٜم٤مر اًمتةل ىمةد أطمة٤مط هبة٤م ؾمةقرا٤م

د اًمٙمة٤مومر أن رنمةسمف ومة٢مذا أرا ،يم٤معمٝمؾ واق يمؾ ُم٤م أذر٥م ومٌٚمغ اًمٖم٤مر٦م ُمـ احلرارة

ٟمًة٠مل اهلل اًمًةالُم٦م  –وىمرسمف ُمـ وضمٝمةف ؿمةقاه طمتةك رًة٘مط ضمٚمةد وضمٝمةف ومٞمةف 

 .  -واًمٕم٤مومٞم٦م

ڄ  ڃ  ژ : وىمرر٥م ُمـ ُمٕمٜمك أر٤مت اًمًة٤مسم٘م٦م ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

ڃ  ڃ             ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       

جٚمقن قمةذاب اهلل أي ًمق رٕمٚمؿ اًمٙمٗم٤مر اعمًتٕم[ 39: إٟمٌٞم٤مء] ژڍ  ڌ  

ُم٤مذا أقمد اؿ ُمـ اًمٌالء طملم شمٚمٗم  اًمٜم٤مر وضمقاٝمؿ وفمٝمةقراؿ،  –قمز وضمؾ  –

 .ومال ٟم٤مس اؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم رًتٜم٘مذاؿ ُمـ قمذاب اهلل

ڃ   چ  چ  چ  ژ : وىمقًمةةف(: )اةةة543:ت)ر٘مةةقل اسمةةـ قمٓمٞمةة٦م 

ظم٤مصة٦م ًمنمةومٝم٤م ُمةـ ( اًمقضمةقه)رررد رقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م، وذيمةر  ژچ  ڇ  

قاؾمةةف، واةةق أطمةةرص قمةةغم اًمةةدوم٤مع قمٜمةةف، صمةةؿ ذيمةةر اإلٟمًةة٤من، وأهنةة٤م ُمقوةةع طم

 .(ًمٞمٌلم قمٛمقم اًمٜم٤مر ةٛمٞمع أسمداهنؿ( اًمٔمٝمقر)

                                                 

: ، وشمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمةٞمؿ ٓسمةـ يمثةػم 15/342:اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين ًمٚم٘مرـمٌل: اٟمٔمر  ( 1)

5/154. 

 .9/29: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 2)

 .4/451: اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ( 3)
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ىئ  يئ  جب     حب  خب  ژ : وذم ُمٕمٜمك أرة٤مت اًمًة٤مسم٘م٦م ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

، ومٛمـ ظمّٗم٧م ُمقازرـ طمًٜم٤مشمف، ومرضمح٧م هبة٤م [154: اعم١مُمٜمقن] ژمب              

ُمـ رمح٦م اهلل، ومٞمًةٗمع ُمقازرـ ؾمٞمئ٤مشمف: وم٠موًمئؽ اًمذرـ همٌٜمقا أٟمٗمًٝمؿ طمٔمقفمٝم٤م 

وحير  وضمةقاٝمؿ اة٥م اًمٜمة٤مر ومتحرىمٝمة٤م، واةؿ ومٞمٝمة٤م يمة٤محلقن أي قم٤مسمًةقن أو 

 .ُمت٘مٚمّمقا اًمِمٗم٤مه قمـ إؾمٜم٤من ُمـ إطمرا  اًمٜم٤مر وضمقاٝمؿ

 .واًمٚمٗم  واًمٜمٗم  سمٛمٕمٜمك واطمد، إٓ أن اًمٚمٗم  أقمٔمؿ شم٠مصمػماً 

وشم٘م٤مرب ُمٕمٜمك اذه أر٦م ُمع أرة٤مت اًمًة٤مسم٘م٦م فمة٤مار، ر٘مةقل اسمةـ يمثةػم 

ۇ   ۆ  ژ : يمةام ىمة٤مل شمٕمة٤ممم ژىئ  يئ  جب     ژ"(: ةا774:ت)

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ   چ  چ  ژ : ، وىمة٤مل[55: إسمرااٞمؿ] ژۆ  

 ."[39: إٟمٌٞم٤مء] ژچ  چ  

: وىمرر٥م ُمـ احل٤مل اعمذيمقرة ذم أر٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمة٤م ضمة٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ژ 

 [.34: اًمٗمرىم٤من] ژٿ  

اذه أر٦م خيؼم اهلل شمٕم٤ممم قمةـ ؾمةقء طمة٤مل اًمٙمٗمة٤مر ذم ُمٕمة٤مداؿ رةقم  ومٗمل

اًم٘مٞم٤مُمةة٦م، وطمنمةةاؿ إمم ضمٝمةةٜمؿ قمةةغم وضمةةقاٝمؿ ذم أؾمةةقأ احلةة٤مٓت وأىمةةٌ  

                                                 

 .5/435: ، وُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقي9/245: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

: ، واةةةة٤مُمع ٕطمٙمةةة٤مم اًم٘مةةةرين ًمٚم٘مرـمٌةةةل981ص : زاد اعمًةةةػم ٓسمةةةـ اةةةةقزي: اٟمٔمةةةر ( 2)

12/137. 

 .5/497: شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم ( 3)
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 .اًمّمٗم٤مت

خيؼم شمٕم٤ممم قمـ طم٤مل اعمنميملم اًمةذرـ "(: اة1376:ت)ر٘مقل اًمًٕمدي 

ذم أؿمةةٜمع  ژڀ  ڀ  ڀ  ژ يمةةذسمقا رؾمةةقًمف وؾمةةقء ُمةةآاؿ، وأهنةةؿ 

 ژٺ  ٺ  ژ ًةحٌٝمؿ ُمالئٙمة٦م اًمٕمةذاب وجيةروهنؿ ُمرأى، وأومٔمع ُمٜمٔمةر، شم

 ."اة٤مُمٕم٦م ًمؽ قمذاب وقم٘مقسم٦م

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ : وضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

ُم٤م ر٘م٤مرب اعمٕمٜمك واحل٤مل اًمتل [ 95: اًمٜمٛمؾ] ژٿ   ٹ  ٹ  ٹ              ٹ  

قمٚمٞمٝم٤م وضمقه إؿم٘مٞم٤مء رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٢مّن ُمـ ضم٤مء سم٤مًمنمةك ذم ذًمةؽ اًمٞمةقم يُمة٥َم 

 .قمغم وضمٝمف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

٧ٌُْم اًمرضمؾ: ر٘م٤مل ٌَ  .إذا أًم٘مٞمتف ًمقضمٝمف: يَم

: وىمررةة٥م أرْمةة٤ًم ُمةةـ ُمٕمٜمةةك أرةة٤مت اًمًةة٤مسم٘م٦م ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ژ

، واةةق أن ُررُمةةك سمةةف ذم ضمٝمةةٜمؿ ُمٙمٌقسمةة٤ًم قمةةغم وضمٝمةةف [24: اًمزُمةةر] ژڱ   

أو أن رٜمٓمٚمؼ سمف إمم اًمٜم٤مر ُمٙمتقوم٤ًم صمؿ ُررُمك سمف ومٞمٝم٤م، ومة٠مول ُمة٤م ومذًمؽ اشم٘م٤مإه إر٤مه، 

                                                 

 .6/115: ، وشمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم8/388: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

 .531ص : شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي ( 2)

 .2/485: شمٗمًػم قمٌداًمرزا  اًمّمٜمٕم٤مين: اٟمٔمر ( 3)

وضمة٤مء ذم . 6/184: ، وُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقي1555ص : زاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي: اٟمٔمر ( 4)

أوةقاء :  اعمٕمٜمك، اٟمٔمةر قمةغم ؾمةٌٞمؾ اعمثة٤ملأوقاء اًمٌٞم٤من اإلؿم٤مرة إمم شم٘م٤مرب اذه أر٤مت ذم

 .2/255: اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل
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 .متس اًمٜم٤مر وضمٝمف

وٓ رتٝمٞمة٠م ًمةف أن  ،أن اًمٙم٤مومر ُرٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر ُمٖمٚمقًٓ : وىمد ضم٤مء ذم اًمتٗمًػم

 .رت٘مٞمٝم٤م إٓ سمقضمٝمف

 ژمئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  ژ : وىمةةةةةةة٤مل شمٕمةةةةةةة٤ممم

وؿمؽ وشمردد أورصمٝمؿ ذًمؽ اًمٜمة٤مر،  ، وم٤معمجرُمقن عم٤م يم٤مٟمقا ذم ؾُمُٕمر[48: اًم٘مٛمر]

 .ويمام يم٤مٟمقا والًٓ ؾمحٌقا ومٞمٝم٤م قمغم وضمقاٝمؿ ٓ ردرون أرـ رذاٌقن

سمٕمةد اًمٕمةةرض ": أٟمةف ىمة٤مل( اةة155:ت)روي قمةـ ُم٘م٤مشمةؾ سمةـ ؾمةٚمٞمامن 

 ."ژمب  ىب  يب  ژ : شمًحٌٝمؿ اعمالئٙم٦م، وشم٘مقل اطََزٟم٦م

مئ  ىئ  يئ  جب    حب  ژ "(: اةةةةةةة1376:ت: )ر٘مةةةةةةقل اًمًةةةةةةٕمدي

ف ُمة٤م هبةؿ ُمةـ إقمْمة٤مء، وأعمٝمة٤م أؿمةد ُمةـ همػماة٤م، اًمتل اةل أذ ژخب

 ."ژمب  ىب  يب  ژ : ومٞمٝم٤مٟمقن سمذًمؽ، وخيزون، ور٘م٤مل اؿ

اةّر، واق ذم اًمٜم٤مر أؿمد ُمـ ُمالزُم٦م اعمٙم٤من : ٕن سمف رتجةدد : واًمًح٥م

مم٤مؾم٦م ٟم٤مر أظمرى اؿ ومٝمق أؿمد شمٕمةذر٤ًٌم، وضمٕمةؾ اًمًةح٥م قمةغم اًمقضمةقه أقمٔمةؿ 

 .وأؿمد إا٤مٟم٦م اؿ

                                                 

، واًمٜمٙمةة٧م 15/635: ، وضمةة٤مُمع اًمٌٞمةة٤من ًمٚمٓمةةؼمي2/418: ُمٕمةة٤مين اًم٘مةةرين ًمٚمٗمةةراء: اٟمٔمةةر ( 1)

 .5/123: واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي

 .5/475: ، واعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م1229ص : زاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي: اٟمٔمر ( 2)

 .7/482: ، وشمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم11/568: ٌٞم٤من ًمٚمٓمؼميضم٤مُمع اًم: اٟمٔمر ( 3)

 .3/351: شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ( 4)

 .768ص : شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي ( 5)

 .27/254: اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر: اٟمٔمر ( 6)
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 تكمٗب الٕجٕٓ يف الٍار: املطمب الزابع
 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     ژ : واق ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [.66: إطمزاب] ژچ  چ   ڇ  ڇ  

ومةةال جيةةد اةة١مٓء اًمٙمٗمةة٤مر وًمٞمةة٤ًم وٓ ٟمّمةةػمًا ذم ذًمةةؽ اًمٞمةةقم اًمةةذي شم٘مّٚمةة٥م 

وشمٚمةةؽ طمةة٤ماؿ ذم اًمٜمةة٤مر  ژچ  ژ وضمةةقاٝمؿ ذم اًمٜمةة٤مر طمةة٤مًٓ سمٕمةةد طمةة٤مل 

وأـمٕمٜم٤م رؾمةقًمف ومةٞمام ضم٤مءٟمة٤م سمةف قمٜمةف ُمةـ أُمةره  ذم اًمدٟمٞم٤م، ژچ     چ  چ   ژ

وهنٞمف ومٙمٜم٤م ُمةع أاةؾ اةٜمة٦م ذم اةٜمة٦م، رة٤م اة٤م ُمةـ طمنةة وٟمداُمة٦م، ُمة٤م أقمٔمٛمٝمة٤م 

 .وأضمّٚمٝم٤م

أي فمٝمةةةرًا ًمةةةٌٓمـ طمةةةلم  ژڄ  ڃ  ڃ  ژ : ضمةةة٤مء ذم اًمتٗمًةةةػم 

 .رًحٌقن قمٚمٞمٝم٤م

واذا اًمت٘مٚمٞم٥م ذم اًمٜم٤مر قمةغم وضمةقاٝمؿ رة١مدي إمم شمٖمٞمةػم أًمةقاهنؿ سمٚمٗمة  

 .قّد ُمرة، وختّي أظمرىاًمٜم٤مر، ومتً

وُمةة٤م رٚم٘مقٟمةةف ُمةةـ قمةةذاب ومٞمةةف  شمتٖمةةػم  ،ومٛمةةـ ؿمةةدة ذًمةةؽ اًمٞمةةقم قمٚمةةٞمٝمؿ

وضمةةقاٝمؿ ُمةةـ طمةة٤مل إمم طمةة٤مل، ومتتةةقارد قمٚمٞمٝمةة٤م ااٞمئةة٤مت اًم٘مٌٞمحةة٦م ُمةةـ ؿمةةدة 

إاةةقال، أو رةةقم ُرٚم٘مةةقن ذم اًمٜمةة٤مر ُم٘مٚمةةقسملم ُمٜمٙمقؾمةةلم، وختّمةةٞمص اًمقضمةةقه 

 .هتقرؾ ًمٚمخٓم٥مسم٤مًمذيمر عم٤م أهن٤م أيمرم إقمْم٤مء ومٗمٞمف ُمزرد شمٗمٔمٞمع ًممُمر و

                                                 

 .15/335: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

 .6/378: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقي: اٟمٔمر ( 2)

 .14/222: اة٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرين ًمٚم٘مرـمٌل: اٟمٔمر ( 3)

 .11/268: روح اعمٕم٤مين ًممًمقد: اٟمٔمر ( 4)
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 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       ژ "(: اةةةة1376:ت)ر٘مةةةقل اًمًةةةٕمدي 

 ."ومٞمذوىمقن طمّرا٤م، ورِمتد قمٚمٞمٝمؿ أُمرا٤م، ورتحنون قمغم ُم٤م أؾمٚمٗمقا

ومٗمةةل ذًمةةؽ اًمٞمةةقم اًمٕمٔمةةٞمؿ ٓ ؿمةةٗمٞمع ُمٕمٝمةةؿ، وٓ ٟمةة٤مس اةةؿ، طمتةةك إن 

سمٕمض أقمْمة٤مئٝمؿ ٓ شمةدومع اًمٕمةذاب قمةـ إقمْمة٤مء إظمةرى، ٟمٕمةقذ سمة٤مهلل ُمةـ 

 .فقمذاسمف وٟم٘مٛمت

                                                 

 .619ص : شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي ( 1)
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 ظّٕر املضاءٚ عمٜ ٔجِّٕي: املطمب اخلاوط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       ژ : واق ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

 [.27: اعمٚمؽ] ژپ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  

فمٝمةرت اعمًة٤مءة قمةغم : أي ومٚمام رأى اعمنميمقن قمذاب اهلل ىمرر٤ًٌم وقم٤مرٜمقه

اؿ وضمقاٝمؿ يمراا٦م عم٤م ؿم٤مادوا، أو فمٝمر اًمًقء ذم وضمقاٝمؿ ًمٞمةدل قمةغم يمٗمةر

: يل قمٛمةةةران] ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈژ : يمةةةام ضمةةة٤مء ذم ىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم

156]. 

شمٌةلم : أي ژٻ  ٻ  پ  پ       ژ : )ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕمة٤ممم

 .اًمًقء واًمٙمآسم٦م ذم وضمقاٝمؿ

وضم٤مء أرْم٤م ذم شمٗمًػما٤م ُمة٤م رِمةػم إمم اىمةؽمان اًمًةقء واًمٙمآسمة٦م سم٤مًمًةقاد، 

أي  : ژ    ٻ  ٻ  پ  پ   ژ :وُمةةةـ ذًمةةةؽ ىمةةةقل سمٕمةةةض اعمٗمنةةةرـ 

 .ىمٌح٧م وضمقاٝمؿ سم٤مًمًقاد: اؾمقدت وقمٚمٞمٝم٤م يمآسم٦م، واعمٕمٜمك

ؾمة٤مء اًمٌمةء رًةقء : ر٘مة٤مل ،وأصؾ اًمًقء اًم٘مٌ ، واًمًٞمئ٦م وةد احلًةٜم٦م

ٌُ ، ودء رًةة٤مء إذا ىمةةٌ  واةةق ومٕمةةؾ ٓزم وُمتٕمةةد، ومٛمٕمٜمةةك  ،ومٝمةةق دء إذا ىَمةة

وهمِمةةٞمٝم٤م اًمٙمًةةقف  ،ؾمةةٞمئ٧م وضمةةقاٝمؿ ىمٌحةة٧م سمةة٠من قَمَٚمتٝمةة٤م اًمٙمآسمةة٦م واحلةةزن

 .وص٤مرت وضمقاٝمؿ يمقضمف ُمـ ر٘م٤مد إمم اًم٘متؾ ،يمٚمحقاواًمَ٘مؽَمة، و

                                                 

 .6/57: ، واًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي12/172: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي: اٟمٔمر ( 1)

 .6/14: شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين: اٟمٔمر ( 2)

 .8/185: ًمتٜمزرؾ ًمٚمٌٖمقيُمٕم٤ممل ا: اٟمٔمر ( 3)

 .35/66: ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي: اٟمٔمر ( 4)
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وم٢مذا يم٤من رقم اةةزاء ورأوا اًمٕمةذاب "(: اة1376:ت)ر٘مقل اًمًٕمدي 

أي ىمررٌةة٤ًم، ؾمةة٤مءاؿ ذًمةةؽ، وأومٔمٕمٝمةةؿ، وأىمٚم٘مٝمةةؿ، ومتٖمةةػمت  ژٻ  ژ ومةةٞمٝمؿ 

پ  ڀ   ڀ   ڀ  ژ ًمةةةذًمؽ وضمةةةقاٝمؿ، ووسمخةةةقا قمةةةغم شمٙمةةةذرٌٝمؿ وىمٞمةةةؾ 

 ."ژڀ

ٞم٤مء رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م اؾمةتح٘مقا٤م سمة٠مقماماؿ ومٝمذه مجٚمة٦م ُمـة أطمةقال وضمةقه إؿمة٘م

قمغم يمٗمراؿ وسمة٤مـمٚمٝمؿ ومجة٤مزااؿ  –قمز وضمؾ  –وأىمقااؿ اًمًٞمئ٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وًم٘مقا اهلل 

ح٤مٟمف قمةدل ٓ  سمام رًتح٘مقن سمٕمد أن أىم٤مم قمٚمةٞمٝمؿ احلجة٦م وأقمٓمة٤ماؿ اعمٝمٚمة٦م، ومة٤مهلل ؾمٌة

 .رٔمٚمؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤مً وًمٙمـ اًمٜم٤مس أٟمٗمًٝمؿ رٔمٚمٛمقن

                                                 

 .813ص : شمٞمًػم اًمٙمررؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي ( 1)
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 اخلامتـــٛ
 

ف شمةةتؿ اًمّمةة٤محل٤مت، واًمّمةةالة واًمًةةالم قمةةغم احلٛمةةد هلل اًمةةذي سمٜمٕمٛمتةة

 :اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، وقمغم يًمف اًمٓمٞمٌلم، وصح٤مسمتف أمجٕملم، وسمٕمد

 :وم٘مد شمقصٚم٧م ذم ظم٤ممت٦م اذا اًمٌح٨م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ أمهٝم٤م

 أوم٤مض اًم٘مرين اًمٙمررؿ ذم ذيمر وضمقه اًمٕم٤ٌمد وُم٤م رّمٞمٌٝم٤م ُمـ ٟمٕمةٞمؿ وقمةذاب 

.ٓطمتقائف قمغم أسمرز احلقاس  رقم اعمٕم٤مد وُم٤م ذاك إٓ ٕمهٞم٦م اًمقضمف

رةقم ـمقرةؾ ًمةٞمس يم٠مرة٤مم  -يمةام ضمة٤مء ذم اًمٜمّمةقص وأصمة٤مر -رقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م  

وًمةةذًمؽ ضمةة٤مءت أوصةة٤مف اًمقضمةةقه وُمةة٤م رّمةةٞمٌٝم٤م ذم ذًمةةؽ اًمٞمةةقم  ،اًمةةدٟمٞم٤م

 .ُمتٕمددة وُمتٜمققم٦م 

ضم٤مء ذيمر أوص٤مف اًمقضمقه وُم٤م رّمٞمٌٝم٤م رقم اعمٕم٤مد ذم ؾمٌع وقمنمرـ ير٦م ُمـ  

.ررؿ شمًع قمنمة ؾمقرة ُمـ ؾمقر اًم٘مرين اًمٙم

مجٞمع اًمًقر اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م أوص٤مف اًمقضمقه وُم٤م رّمٞمٌٝم٤م رةقم اًمٕمةرض   

يل قمٛمةةران وإٟمٗمةة٤مل : واحلًةة٤مب ؾمةةقر ُمٙمٞمةة٦م قمةةدا أرسمةةع ؾمةةقر اةةل 

واةذا رةؼمز ظمّمٞمّمة٦م ُمةـ ظمّمة٤مئص اًمًةقر اعمٙمٞمة٦م  ،وإطمزاب وحمٛمةد

وال اًمؽميمٞمز قمغم ضمقاٟم٥م اإلرامن وُمٜمف اإلرةامن سمة٤مًمٞمقم أظمةر وُمة٤م حيقرةف 

.ُمـ أطمقال وأطمداث 

ذيمرت أوص٤مف وضمقه اًمٕم٤ٌمد رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم أرسمع قمنمة ير٦م ُمـ ؾمٌع ؾمقر  

.

يل : ضم٤مءت أوص٤مف وضمقه اًمًٕمداء ذم ؾمةٌع يرة٤مت ُمةـ ؾمة٧م ؾمةقر اةل  

.قمٛمران ورقٟمس واًم٘مٞم٤مُم٦م واعمٓمٗمٗملم وقمٌس واًمٖم٤مؿمٞم٦م 
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يل : وضم٤مءت أوص٤مف وضمقه إؿم٘مٞم٤مء ذم ؾمٌع ير٤مت ُمـ ؾمة٧م ؾمةقر اةل  

.واًمٖم٤مؿمٞم٦م  قمٛمران ورقٟمس واًمزُمر واًم٘مٞم٤مُم٦م وقمٌس

أورد اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمة٦م ُمة٤م رّمةٞم٥م وضمةقه اطة٤مهرـ رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ذم  

إٟمٗم٤مل وإسمرااٞمؿ واإلهاء : صمالث قمنمة ير٦م ُمـ صمالث قمنمة ؾمقرة ال 

واًمٙمٝمةةػ وإٟمٌٞمةة٤مء واعم١مُمٜمةةقن واًمٗمرىمةة٤من واًمٜمٛمةةؾ وإطمةةزاب واًمزُمةةر 

.وحمٛمد واًم٘مٛمر واعمٚمؽ 

رـ سمٌمة ُمةـ اًمًٌةط واًمٌٞمة٤من ضم٤مء ذم اًم٘مرين ذيمر عم٤م رّمٞم٥م وضمقه اطة٤مه 

وًمٕمةؾ  -ومةٞمام أقمٚمةؿ –ومل رذيمر  ًمقضمقه اًمٗم٤مئزرـ إٓ مجٚم٦م ُمةـ إوصة٤مف  

ُمةةـ سمةة٤مب سمٞمةة٤من اةةقل اعمقىمةةػ ذم ذًمةةؽ اًمٞمةةقم وومٞمةةف  –واهلل أقمٚمةةؿ  –اةةذا 

وٕن ٟمٕمةٞمؿ اعمة١مُمٜملم اعمققمةقد حيةقي  ،ختقرػ ًمٚمٜمٗمةقس وشمققمٞمة٦م ًمٚم٘مٚمةقب

وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚمة٥م  ،ٕمتفوٓ أذن ؾمٛم ،يمثػمًا ُمـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت  مم٤م ٓ قملم رأشمف

.سمنم 

أن ذم ذيمر أوص٤مف وضمقه اطٚمؼ وُمة٤م رّمةٞمٌٝم٤م رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ُمةـ اًمؽمهمٞمة٥م  

.واًمؽماٞم٥م ُم٤م ٓ خيٗمك

اًمًٕمٞمد رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ضم٤مء وضمٝمةف أسمةٞمَض َٟمِيةًا ُمًةٗمرًا ُمًتٌنمةًا ٟمة٤مقماًم،  

.واًمِم٘مل ُمـ ضم٤مء سمخالف ذًمؽ

ـ اًمٙمآسمة٦م أن اًمٕمّم٤مة إؿمة٘مٞم٤مء رة٠مشمقن رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ووضمةقاٝمؿ رٕمٚمقاة٤م ُمة 

.واحلزن واًمٖم٤ٌمر واًمًقاد ُم٤م ُرٕمرومقن سمف ذم ذًمؽ اعمقىمػ

أن ًمقضمةةةقه اعمٕم٤مٟمةةةدرـ رةةةقم اًم٘مٞم٤مُمةةة٦م ُمقاىمةةةػ قمٔمٞمٛمةةة٦م ُمةةةـ اشم٘مةةة٤مء ًمٚمٜمةةة٤مر  

شمٚمٗمة  وضمةقه  –ٟمٕمةقذ سمة٤مهلل ُمٜمٝمة٤م  –سمقضمقاٝمؿ، وؾمٗمع اًمٜم٤مر ا٤م: وم٢من اًمٜمة٤مر 
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.اط٤مهرـ رقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومتحرىمٝم٤م

دٟمٞم٤م، ومرضمحة٧م ُمةقازرـ أن ُمـ شمةرك آؾمةتٕمداد ًممظمةرة، ويصمةر احلٞمة٤مة اًمة 

.ؾمٞمئ٤مشمف، ومذًمؽ اًمذي همٌـ ٟمٗمًف طمٔمٝم٤م ُمـ رمح٦م اهلل

أن ذم ؾمح٥م اًمٙمٗم٤مر قمةغم وضمةقاٝمؿ إمم ضمٝمةٜمؿ ُمةـ ااةقان واًمٕمةذاب ُمة٤م  

.ردومع اًمٕم٤مىمؾ إمم ظمِمٞم٦م اهلل واطقف ُمـ قم٘م٤مسمف

أن اًمٕمّمةة٤مة رةةقم اًم٘مٞم٤مُمةة٦م طمةةلم شم٘مَٚمةة٥م وضمةةقاٝمؿ ذم اًمٜمةة٤مر رتحنةةون قمةةغم  

رؾمةقًمف صةغم اهلل قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ، وًمٙمةـ شمريمٝمؿ ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ وـم٤مقم٦م 

.ٓت طملم ُمٜمدم

أن ُم٤م ٟم٤مًمف اعم١مُمٜمقن رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ُمةـ أوصة٤مف يمررٛمة٦م ًمقضمةقاٝمؿ وؾمة٤مئر  

ٟمٕمٞمؿ اهلل اؿ إٟمام اق سمٗمْمةؾ اهلل ورمحتةف، وُمة٤م ٟم٤مًمةف اًمٕمّمة٤مة إؿمة٘مٞم٤مء ُمةـ 

ٓ  –قمةز وضمةؾ  –أوص٤مف وأطمقال ؾمٞمئ٦م إٟمام اق سمٕمدل اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ومة٤مهلل 

.رٔمٚمؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤مً 

أن ُمـ أراد اًمًٕم٤مدة واًمٗمالح، واًمٗمقز واًمٜمجة٤مة رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م ومٕمٚمٞمةف سم٤مٓؾمةتٕمداد  

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ : اةةة٤م، ىمةةة٤مل شمٕمةةة٤ممم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 – 18: اإلهاء] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ

ٱ  ٻ  ژ : ٤مل شمٕمةة٤ممم، وم٤محلٞمةة٤مة احل٘مةة٦م اةةل احلٞمةة٤مة اًمدائٛمةة٦م اًم٤ٌمىمٞمةة٦م يمةةام ىمةة[19

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  

[64: اًمٕمٜمٙمٌقت] ژٺ  
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وم٤مًم٤ٌمطمة٨م رةقيص سمدراؾمة٦م أرة٤مت اًمتةل شمتٕمٚمةؼ سمة٠مطمقال رةقم .. وأظمػمًا 

وُمة٤م اؿمةتٛمٚم٧م قمٚمٞمةف ُمةـ شمرهمٞمة٥م وشمراٞمة٥م : ًمٚمٙمِمةػ قمةـ ُمٕم٤مٟمٞمٝمةة٤م  ،اًم٘مٞم٤مُمة٦م

وشمققمٞمة٦م  ،ن اعم١مُمٜملموم٢من ومٞمٝم٤م شمٕمٛمٞم٘م٤م إلرام ،وإفمٝم٤مر ادار٤مهت٤م ًمٚمٜم٤مس ،ودٓٓهت٤م

وال جم٤مل ظمّم٥م ًمٚمٌحة٨م واًمت٠مُمةؾ واؾمةتخراج ااةدار٤مت  ،ًم٘مٚمقب اًمٖم٤مومٚملم

.واحلٙمؿ واًمٗمقائد واًمدروس 

 

 :وسمٕمد

ومٝمذا ضمٝمد اعم٘مؾ، ومام يم٤من ُمـ صقاب ومٛمـ اهلل، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓمة٠م ومٛمةـ  

ٟمٗمز وشم٘مّمػمي، يمةام أؾمة٠مل اهلل أن جيٕمةؾ اةذا اًمٕمٛمةؾ ظم٤مًمّمة٤ًم ًمةف ؾمةٌح٤مٟمف، 

 .ؾمٌح٤مٟمؽ ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م إٓ ُم٤م قمٚمٛمتٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿُم٘مرسم٤ًم عمرو٤مشمف، 

وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم يًمف وصحٌف أمجٕمةلم، واحلٛمةد هلل  

 .رب اًمٕم٤معملم
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 ثبت املصادر ٔاملزاجع
 

ٕيب اًمًةٕمقد حمٛمةد سمةـ  :إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًةٚمٞمؿ إمم ُمزارة٤م اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ  

 .ت .د ،ط.د ،سمػموت: اث دار إطمٞم٤مء اًمؽم( 982ت)ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي 

عمحٛمةةد سمةةـ قمةةكم اًمِمةةقيم٤مين  :إرؿمةة٤مد اًمٗمحةةقل إمم ُت٘مٞمةةؼ قمٚمةةؿ إصةةقل  

: ُم١مؾمًة٦م اًمٙمتة٥م اًمث٘م٤مومٞمة٦م  ،حمٛمد ؾمةٕمٞمد اًمٌةدري: ُت٘مٞمؼ ( اة1255ت)

 .اة1412 ،1ط ،سمػموت

عمحٛمةةد إُمةةلم اًمِمةةٜم٘مٞمٓمل  :أوةةقاء اًمٌٞمةة٤من ذم إرْمةة٤مح اًم٘مةةرين سمةة٤مًم٘مرين 

: ٤مت، دار اًمٗمٙمةةةرُمٙمتةةة٥م اًمٌحةةةقث واًمدراؾمةةة: ، ُت٘مٞمةةةؼ(اةةةة1393ت)

 .اة1451، 1سمػموت، ط

، دار اًمٗمٙمةةر، (اةةة791ت)ًمٕمٌةةداهلل سمةةـ قمٛمةةر اًمٌٞمْمةة٤موي  :أٟمةةقار اًمتٜمزرةةؾ 

 .ت.ط، د.سمػموت، د

ُت٘مٞمؼ  ،(اة393ت)ٕيب اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي  :سمحر اًمٕمٚمقم  

 . ت.د ،ط.د ،سمػموت: دار اًمٗمٙمر  ،حمٛمقد ُمٓمرضمل. د : 

، (اةةة745ت)٤من إٟمدًمزةة عمحٛمةةد سمةةـ رقؾمةةػ سمةةـ طمّٞمةة :اًمٌحةةر اعمحةةٞمط 

: قمةة٤مدل قمٌةةداعمقضمقد، وقمةةكم سمةةـ ُمٕمةةقض، دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م: ُت٘مٞمةةؼ

 .اة1413، 1سمػموت، ط

، دار (اةةةة1393ت)عمحٛمةةةد اًمٓمةةة٤مار سمةةةـ قم٤مؿمةةةقر  :اًمتحررةةةر واًمتٜمةةةقرر 

 .ت.ط، د.شمقٟمس، د: ؾمحٜمقن

عمحٛمةد سمةـ قمٌةداًمرمحـ اًمٕمٌٞمةدي،  :اًمتذيمرة اًمًٕمدر٦م ذم إؿمٕم٤مر اًمٕمرسمٞمة٦م 

 .اة1391ط، .اًمٜمجػ، د: اةٌقري، ُمٓم٤مسمع اًمٜمٕمامنقمٌداهلل : ُت٘مٞمؼ
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، (اةة741ت)عمحٛمد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌةل : اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزرؾ 

 .اة1453، 4ًمٌٜم٤من، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

، (اةة489ت)ٕيب اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمةـ حمٛمةد اًمًةٛمٕم٤مين  :شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين 

، 1اًمررةةة٤مض، ط: رةةة٤مه إسمةةةرااٞمؿ وهمٜمةةةٞمؿ قمٌةةة٤مس، دار اًمةةةقـمـ: ُت٘مٞمةةةؼ

 .اة1413

. د: ، ُت٘مٞمؼ(اة211ت)ًمٕمٌداًمرزا  سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين  :شمٗمًػم اًمّمٜمٕم٤مين 

 .اة1415، 1اًمرر٤مض، ط: ُمّمٓمٗمك ُمًٚمؿ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد

ٕيب اًمٗمةةةداء إؾمةةةامقمٞمؾ سمةةةـ يمثةةةػم اًمدُمِمةةة٘مل  :شمٗمًةةةػم اًم٘مةةةرين اًمٕمٔمةةةٞمؿ 

، 1اًمررةةة٤مض، ط: ؾمةةة٤مُمل اًمًةةةالُم٦م، دار ـمٞمٌةةة٦م: ، ُت٘مٞمةةةؼ(اةةةة774ت)

 .اة1418

ٕيب حمٛمةةد قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ أيب طمةة٤مشمؿ اًمةةرازي  :ؿشمٗمًةةػم اًم٘مةةرين اًمٕمٔمةةٞم 

ط، .صٞمدا، د: أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمر٦م: ، ُت٘مٞمؼ(اة327ت)

 .ت.د

، دار اًمٙمتةة٥م (اةةة155ت)عم٘م٤مشمةةؾ سمةةـ ؾمةةٚمٞمامن اًمٌٚمخةةل  :شمٗمًةةػم ُم٘م٤مشمةةؾ 

 .اة1424، 1سمػموت، ط: اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمٕمٌةةداًمرمحـ سمةةـ ٟمةة٤مس  :شمٞمًةةػم اًمٙمةةررؿ اًمةةرمحـ ذم شمٗمًةةػم يمةةالم اعمٜمةة٤من 

 .اة1419، 1سمػموت، ط: ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(اة1376ت)ًمًٕمدي ا

عمحٛمةةةد سمةةةـ ضمررةةةر اًمٓمةةةؼمي  :ضمةةة٤مُمع اًمٌٞمةةة٤من قمةةةـ شم٠مورةةةؾ يي اًم٘مةةةرين 

 .اة1425، 3سمػموت، ط: ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(اة315ت)

ٕيب قمٌةةةداهلل حمٛمةةةد سمةةةـ أمحةةةد اًم٘مرـمٌةةةل  :اةةةة٤مُمع ٕطمٙمةةة٤مم اًم٘مةةةرين 
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سمةػموت، : ٕمةريبقمٌداًمرزا  اعمٝمدي، دار اًمٙمتة٤مب اًم: ، ُت٘مٞمؼ(اة671ت)

 .اة1422، 4ط

، (اةةة911)ةةةالل اًمةةدرـ اًمًةةٞمقـمل  :اًمةةدر اعمٜمثةةقر ذم اًمتٗمًةةػم سم٤معمةة٠مصمقر 

، 1قمٌةةداهلل سمةةـ قمٌداعمحًةةـ اًمؽميمةةل، دار اجةةر، اًم٘مةة٤مارة، ط.د: ُت٘مٞمةةؼ

 .اة1424

: ، ُت٘مٞمةؼ(اةة231ت)ٕيب مت٤مم طمٌٞم٥م سمةـ أوس اًمٓمة٤مئل : درقان احلامؾم٦م 

 .اة1418 ،1سمػموت، ط: أمحد سم٩ًم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ٕيب ومةةراس مهةة٤مم سمةةـ هم٤مًمةة٥م سمةةـ صٕمّمةةٕم٦م اًمٗمةةرزد  : درةةقان اًمٗمةةرزد  

، 1سمةػموت، ط: قمةكم ومة٤مقمقر، دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م: ، ُت٘مٞمةؼ(اة115ت)

 .اة1457

عمحٛمةقد سمةـ قمٌةداهلل  :روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين 

 .اة1415ط، .سمػموت، د: ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(اة1275ت)إًمقد 

، (اة597ت)ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اةقزي  :زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم 

 .اة1423، 1سمػموت، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ودار اسمـ طمزم

اعمٕمةروف سمة٤مسمـ  ،عمحٛمد سمـ امحةد اًمٗمتةقطمل احلٜمةٌكم :ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  

ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  ،حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزرف مح٤مد: ُت٘مٞمؼ  ،(اة972ت)اًمٜمج٤مر 

 .اة 1455 ،1ط ،٦مُمٙم٦م اعمٙمرُم: 

إلؾمةةامقمٞمؾ سمةةـ محةة٤مد اةةةقاري  :اًمّمةةح٤مح شمةة٤مج اًمٚمٖمةة٦م وصةةح٤مح اًمٕمرسمٞمةة٦م 

: أمحةةد قمٌةةداًمٖمٗمقر قمٓمةة٤مر، دار اًمٕمٚمةةؿ ًمٚمٛمالرةةلم: ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة393ت)

 .م1995، 4سمػموت، ط
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. د: ، ُت٘مٞمةؼ(اةة256)عمحٛمد سمةـ إؾمةامقمٞمؾ اًمٌخة٤مري  :صحٞم  اًمٌخ٤مري 

 .اة1457، 3سمػموت، ط: ُمّمٓمٗمك در٥م اًمٌٖم٤م، دار اسمـ يمثػم

حمٛمةد : ، ُت٘مٞمةؼ(اةة261)عمًةٚمؿ سمةـ احلجة٤مج اًم٘مِمةػمي  :صحٞم  ُمًٚمؿ 

 .ت.ط، د.سمػموت، د: وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

ًمٚمحًةةـ سمةةـ حمٛمةةد اًمٜمٞمًةة٤مسمقري  :همرائةة٥م اًم٘مةةرين ورهم٤مئةة٥م اًمٗمرىمةة٤من 

، 1سمةػموت، ط: زيمرر٤م قمٛمػمان، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ، ُت٘مٞمؼ(اة728ت)

 .اة1416

عمحٛمد سمـ  :سملم ومٜمل اًمروار٦م واًمدرار٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػمومت  اًم٘مدرر اة٤مُمع  

: قمٌداًمرمحـ قمٛمةػمة، دار اًمقومة٤مء. د: ، ُت٘مٞمؼ(اة1255ت)قمكم اًمِمقيم٤مين 

 .اة1418، 2اعمٜمّمقرة، ط

: ، ُت٘مٞمؼ(اة817ت)عمحٛمد سمـ رٕم٘مقب اًمٗمػموزيسم٤مدي  :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

ن ُمٙمت٥م ُت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ُم١مؾمًة٦م اًمرؾمة٤مًم٦م ودار اًمررة٤م

 .اة1457، 2سمػموت، ط: ًمٚمؽماث

 :اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزرؾ وقمٞمقن إىم٤مورؾ ذم وضمقه اًمت٠مورؾ 

قمةة٤مدل : ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة538ت)ٕيب اًم٘م٤مؾمةةؿ حمٛمةةقد سمةةـ قمٛمةةر اًمزخمنمةةي 

 .اة1418، 1اًمرر٤مض، ط: قمٌداعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من

، (اةةة427ت)ٕيب إؾمةةح٤م  أمحةةد سمةةـ حمٛمةةد اًمثٕمٚمٌةةل  :اًمٙمِمةةػ واًمٌٞمةة٤من 

سمةػموت، : اإلُم٤مم أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر، دار إطمٞمة٤مء اًمةؽماث اًمٕمةريب: ُت٘مٞمؼ

 .اة1422، 1ط

ت )ًمٕمٛمر سمـ قمكم سمةـ قمة٤مدل اًمدُمِمة٘مل احلٜمةٌكم  :اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب 
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قمةة٤مدل قمٌةةداعمقضمقد وقمةةكم ُمٕمةةقض، دار اًمٙمتةة٥م : ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة885سمٕمةةد 

 .اة1419، 1ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ط: سمػموت، وُمٙمت٦ٌم قم٤ٌمس اًم٤ٌمز: اًمٕمٚمٛمٞم٦م

: ، دار صة٤مدر(اةة711ت)عمحٛمةد سمةـ ُمٙمةرم سمةـ ُمٜمٔمةقر  :ًم٤ًمن اًمٕمةرب 

 .ت.ط، د.سمػموت، د

ًمٕمٌةةداحلؼ سمةةـ هم٤مًمةة٥م سمةةـ قمٓمٞمةة٦م  :اعمحةةرر اًمةةقضمٞمز ذم شمٗمًةةػم اًمٙمتةة٤مب اًمٕمزرةةز 

قمٌداًمًةةالم قمٌداًمِمةة٤مذم حمٛمةةد، دار اًمٙمتةة٥م : ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة541ت)إٟمدًمزةة 

 .اة1413، 1سمػموت، ط: اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، (اةة715ت)ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد اًمٜمًٗمل  :رؾُمدارك اًمتٜمزرؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مو 

 .ت.ط، د.ًمٌٜم٤من، د: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م

حمٛمةد : ، ُت٘مٞمةؼ(اةة516ت)ًمٚمحًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمةقي  :ُمٕم٤ممل اًمتٜمزرؾ 

 .اة1417، 4اًمرر٤مض، ط: قمٌداهلل اًمٜمٛمر ويظمرون، دار ـمٞم٦ٌم

( إظمٗمةةةش إوؾمةةةط)ًمًةةةٕمٞمد سمةةةـ ُمًةةةٕمدة اًمٌٚمخةةةل  :ُمٕمةةة٤مين اًم٘مةةةرين 

 .اة1451، 2وم٤مئز وم٤مرس، ـمٌٕم٦م اعمح٘مؼ، ط.د: ٘مٞمؼ، ُت(اة215ت)

سمةػموت، : ، قم٤ممل اًمٙمت٥م(اة257ت)ًمٞمحٞمك سمـ زر٤مد اًمٗمراء  :ُمٕم٤مين اًم٘مرين 

 .اة1453، 3ط

جمٛمةةع اًمٚمٖمةة٦م : إلسمةةرااٞمؿ ُمّمةةٓمٗمك ويظمةةرون، ُت٘مٞمةةؼ :اعمٕمجةةؿ اًمقؾمةةٞمط 

 .ت.ط، د.اإلؾمٙمٜمدرر٦م، د: اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة

، (اة553ت)٥م إصٗمٝم٤مين ًمٚمراهم :ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرين اًمٙمررؿ 

 .ت.ط، د.سمػموت، د: ٟمدرؿ ُمرقمِمكم، دار اًمٗمٙمر: ُت٘مٞمؼ

: ، ُت٘مٞمةؼ(اةة395ت)ٕمحد سمـ وم٤مرس سمةـ زيمررة٤م  :ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م 
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 .اة1399ط، .سمػموت، د: قمٌداًمًالم حمٛمد ا٤مرون، دار اًمٗمٙمر

ًمٗمخةر اًمةدرـ حمٛمةد سمةـ قمٛمةر اًمةرازي  (:اًمتٗمًةػم اًمٙمٌةػم)ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م  

 .اة1421، 1سمػموت، ط: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، دار(اة656ت)

، (اةةة455ت)ٕيب احلًةةـ قمةةكم سمةةـ حمٛمةةد اعمةة٤موردي  :اًمٜمٙمةة٧م واًمٕمٞمةةقن 

اًمًةةٞمد قمٌداعم٘مّمةةقد سمةةـ قمٌةةد اًمةةرطمٞمؿ، دار اًمٙمتةة٥م : راضمٕمةةف وقمٚمةةؼ قمٚمٞمةةف

 .ت.ط، د.سمػموت، د: اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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 حمٛمد سمـ فم٤مومر سمـ قمٌداهلل اًمِمٝمري .د

  يمٚمٞم٦م اًمنمرٕم٦م وأصقل اًمدرـ  -أؾمت٤مذ ُمِم٤مرك سم٘مًؿ اًمًٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م

  ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد –

 ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  –اعم٤مضمًتػم ُمـ يمٚمٞم٦م أصقل اًمدرـ   طمّمؾ قمغم درضم٦م

٤مب ُت٘مٞمةؼ ضمةزء ُمةـ يمتة: سم٠مـمروطمتةف    اإلؾمةالُمٞم٦م حمٛمد سمـ ؾمةٕمقد

  اًمٕمً٘مالين اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر

 ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  –اًمديمتقراه ُمـ يمٚمٞم٦م أصقل اًمدرـ   طمّمؾ قمغم درضم٦م

خترر٩م ودراؾم٦م إطم٤مدرة٨م  :سم٠مـمروطمتف   اإلؾمالُمٞم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

 .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد وأصم٤مر اًمقاردة ذم ضمزء ُمـ يمت٤مب
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 وكدوٛ

احلٛمد هلل اًمذي ضمّٚم٧م يٓإه قمـ أن ُُت٤مَط سمٕمّد، وشمٕم٤مًم٧م يمؼمر٤مإه قمةـ أن 

شُمِمتٛمؾ سمَحّد، ؾمٛم٧م ذم سمقادي ُمٕمرومتف ؾم٤مسمٚم٦م إومٝم٤مم، وهمرىم٧م ذم سمح٤مر قمَزشمةف 

ؾمةة٤مسمح٦م إواةة٤مم، ًمةةف احلٛمةةد ذم اًمًةةٛمقات محةةدًا رٚمٞمةةؼ سمجالًمةةف وقمٔمٛمتةةف 

ٚمٓم٤مٟمف، وًمف احلٛمد ذم إرض محدًا رةقاذم ٟمٕمٛمةف ورٙمة٤مومق ُمزرةده، وضمؼموشمف وؾم

وهلل احلٛمةةد ُمةةؾء اًمًةةٛمقات وإرض وُمةة٤م سمٞمةةٜمٝمام وُمةة٤م ؿمةة٤مء ُمةةـ رء سمٕمةةد، 

ٟمحٛمدك اًمٚمٝمَؿ محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف وأٟم٧م أاؾ احلٛمةد، ٓ إًمةف إٓ أٟمة٧م، 

ء ٟمحٛمدك محد اًمِمة٤ميمررـ، وٟمًةتٖمٗمرك اؾمةتٖمٗم٤مر اعمنةوملم، وٟمٚمجة٠م إًمٞمةؽ ةةق

اعمْمٓمررـ، ُمددٟم٤م أردرٜم٤م سمرمحتؽ إمم رمحتؽ، وسمٗمْمةٚمؽ شمٓمَٚمٕمة٧م اًم٘مٚمةقب إمم 

ومْمٚمؽ، وؾمٕم٧م رمحتؽ يمّؾ رء أٟم٧م رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٝم٥م ًمٜمة٤م رمحة٦ًم 

ُمـ قمٜمةدك هتةدي هبة٤م ىمٚمقسمٜمة٤م، وشمّمةٚم  ؿمة٠مٟمٜم٤م، وشمٚمةؿ ؿمةٕمثٜم٤م، وُتًةـ ًمٜمة٤م هبة٤م 

اًمةدرـ وأشمةَؿ  وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذرؽ ًمةف، أيمٛمةؾ ًمٜمة٤م. اًمٕم٤مىم٦ٌم

قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٕمٛم٦م، وأؿمةٝمد أن حمٛمةدًا قمٌةده ورؾمةقًمف، سمَٚمةغ اًمرؾمة٤مًم٦م وأدى إُم٤مٟمة٦م 

وٟمّم  ًممُم٦م، وضم٤ماةد ذم اهلل طمةَؼ ضمٝمة٤مده طمتةك أشمة٤مه اًمٞم٘مةلم، صةغم اهلل قمٚمٞمةف 

  -:أُم٤م سمٕمد. وقمغم يًمف وصحٌف ظمٞم٤مر اذه إُم٦م

ٞمةة٦م ومةة٢من ؾمةةٜمـ اهلل اًمٙمقٟمٞمةة٦م يمآر٤مشمةةف اًمنمةةقمٞم٦م، سمراةة٤من ضمةةكم قمةةغم يمةةامل اًمرسمقسم

: وضمالل إًمقاٞم٦م وًمٕمؾ ُمـ أفمٝمر اةذه اًمًةٜمـ وأوٓاة٤م سمة٤مٓاتامم واًمٌحة٨م ؾمةٜم٦م

إذ شمدل قمغم ىمْمٞم٦م ال اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمؼمى ُمـ سملم ىمْمة٤مر٤م اًمقضمةقد، ( اًمزوضمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م)

، وقمةغم اةذا مل رٙمةـ اًمةقطمل ًمٞميةب قمٜمٝمة٤م صةٗمح٤م، -شمٕمة٤ممم-ىمْمٞم٦م وطمداٟمٞمة٦م اهلل 

 . اًمؼماالم اًمٕم٘مدر٦مدون إؿم٤مرات وإعم٤مطم٤مت شم١ميمد اذا اًمؼما٤من اعمٝمؿ ُمـ 
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ًم٘مد سح اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ شمة٤مرة، وأعمة  شمة٤مرة أظمةرى إمم اةذه احل٘مٞم٘مة٦م، 

ًمٙمٜمٝمةة٤م سمح٤مضمةة٦م ًمت٠مُمةةؾ وـمةةقل ٟمٔمةةر، واةةل وإن يم٤مٟمةة٧م حمةةؾ ااةةتامم وقمٜم٤مرةة٦م 

اعمت٘مةةدُملم ُمةةـ قمٚمةةامء إُمةة٦م وأؾمةةالومٝم٤م، ومةة٢من اًمٕمٚمةةؿ احلةةدر٨م يمِمةةػ ضمقاٟمةة٥م 

 . ُمـُمٝمٛم٦م، وضمغم طم٘م٤مئؼ رسمام فمٚم٧م ـمل اطٗم٤مء ردطم٤ًم ـمقراًل ُمـ اًمز

وطمٞمةة٨م إن اةةذا إُمةةر ممةة٤م ىمةةرره اًمةةقطمل اإلاةةل ذم اًمٙمتةة٤مب اًمٕمٔمةةٞمؿ 

وم٠ًمقمتٜمل هبذا اة٤مٟم٥م ُمةـ اًمٌحة٨م، وأشم٠مُمةؾ ُمة٤م ذيمةره قمٚمةامء اإلؾمةالم اًمةذرـ 

قمةّؾ ذًمةؽ رْمةٞمػ ورْمةٗمل قمةغم . اقمتٜمقا هبذه اإلؿم٤مرات واإلعم٤مطمة٤مت اعمٝمٛمة٦م

اةةذا إُمةةر ُمزرةةد إضمةةالل وشم٘مدرر،ورٙمِمةةػ سمٕمةةض همقاُمْمةةف، ُمةةع قمٚمٛمةةل 

وُتري اًمدىم٦م وآشمزان قمٜمد اًمٙمالم ذم اةذه احل٘مة٤مئؼ، وًمةذًمؽ  سميورة اًمرومؼ

أؾمتٕمرض ومٞمف أر٤مت : أوا٤م:ؾم٠مقمرض اذا اًمٌح٨م اعمختٍم ذم ُم٤ٌمطم٨م صمالصم٦م

اًمٍمحي٦م وسمٕمْم٤ًم ُمـ إطم٤مدر٨م اًمٜمٌقر٦م ذم اذا اعمقوقع، ويمةذًمؽ اًمٜمّمةقص 

أًمةتٛمس ومٞمةف :وصم٤مٟمٞمٝمة٤م.أو سمٗمحةقى اطٓمة٤مب اًمتل شمدل قمغم ذًمؽ سم٤مًٓمتزام

: وصم٤مًمثٝمة٤م.واًمٗمقائةد اًمتةل رٛمٙمةـ ًمٚمٛمت٠مُمةؾ ومٝمٛمٝمة٤م ُمةـ اةذه اًمٜمّمةقصاحلٙمؿ 

 . أظمّمف سمٌٞم٤من ٟمقاشم٩م اًمٕمٜم٤مر٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م سمآر٤مت اًمزوضمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م

وسمذا جيٛمع اذا اًمٌح٨م اعمختٍمة سمةلم اًمدراؾمة٦م اًمتحٚمٞمٚمٞمة٦م واعمقوةققمٞم٦م 

 . واًمتامس احلٙمؿ وإهار

                                                 

اىمتْمةة٤مء وإؿمةة٤مرة :أن رةةدل اًمٚمٗمةةظ قمةةغم اعمٕمٜمةةك ذم همةةػم ُم٤مووةةع ًمف،ورٜم٘مًةةؿ إمم :آًمتةةزام  ( 1)

 447ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ًمت٘مل اًمدرـ اًمٗمتقطمل ص :اٟمٔمر .وشمٜمٌٞمف

ذح خمتٍمة :اٟمٔمر . ُم٤م أوم٤مده ٓ ُمـ صٞمٖمتف، ورًٛمك إؿم٤مرة، وإرامء، وحلٜم٤م : ومحقى اًمٚمٗمظ  ( 2)

 2/754اًمروو٦م 
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ـّ سم٤مًم٘مٌقل ورتٗمْمةؾ سمة٤مًمتقومٞمؼ ورٚمٝمةؿ اًمّمةقاب إٟمةف  ؾم٤مئال اًمٕمكم اًم٘مدرر أن رٛم

 . وزم محٞمد

 
- :وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:اًمزوضمٞم٦م ذم ير٤مت اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ:اعمٌح٨م إول

- :أر٤مت اًمٍمحي٦م ذم ُمٗمٝمقم اًمزوضمٞم٦م:اعمٓمٚم٥م إول

 -شمٕمةةة٤ممم-ذم يرةةة٤مت قمدرةةةدة ُمةةةـ يمتةةة٤مب اهلل ( ج-و -ز)وردت ُمةةة٤مدة

 سمتّم٤مررػ وصٞمغ ُمتٜمققم٦م 

 1: ءاًمٜمًة٤م چڀ ڀ ڀ چ  :ومت٤مرة سمّمةٞمٖم٦م اإلومةراد يم٘مقًمةف ضمةّؾ ذم قمةاله

 چپ  ٻ پ پچ  189: إقمةةةةةةةةةةةةراف چڃ ڃ ڃ چ چچ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ  5: احلةةة٩م چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ  6: اًمزُمةةةر

گ چ 15: ًم٘مةةةةامن چۉ ۉ ې ې ې ې چ  7: اًمِمةةةةٕمراء چڈ  ڎ ڎ ڈ

 7:   چڳ  گ گ گ ڳ
 چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ ٹ ٹ:سمّمٞمٖم٦م اًمتثٜمٞمة٦م وشم٤مرة

ىئ ىئ ی چ  3 :اًمرقمةةةةةةد چ ک ک ک ک ژ ڑ ڑچ  45: اةةةةةةقد

 چی ی ی جئ حئ  ىئ یچ 27: ناعم١مُمٜمةةةةق چی ی ی 

 .52:اًمرمحـ چژ ڑ ڑ ک کچ 49: اًمذارر٤مت

حئ چ  53: ـمةةف چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ ٹ ٹسمةة٤مةٛمع وشمةة٤مرة

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ  11: ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٤مـمر چ مئ ىئ

 8: اًمٜمٌةةةة٠م چڤ ڤ چ  7: اًمقاىمٕمةةةة٦م چۀ ہ ہ چ  11: اًمِمةةةةقرى چڀ

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴چ
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پ ڀ ڀ چ  12: اًمزظمةةةةةرف چٺ ٺ ٺ ٿ چ 36: رةةةةةس چ﮵ 

6: اًمزُمر  چڀ ڀ ٺ

:-قمةةز وضمةةؾ-يرةة٤مت يمررٛمةة٦م ُمٜمٝمةة٤م ىمقًمةةف  ذمصةةٞمٖم٦م اًمتةةزور٩م  ووردت

ہ ہ چ  37 :إطمةةةةةةةزاب چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ

 25: اًمٓمقر چڇ ڍ ڍ چ  54: اًمدظم٤من چہ ہ 

 235: اًمٌ٘مةةرة چ مئ ىئ يئ جبچ ٹ ٹاًمةةزوضملم زوضمةة٤مً  ُمةةـيمالً  وؾمةةّٛمك

ۉ ۉ چ  25: اًمٜمًةةةةةةةةةةةةةة٤مء چٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻچ

1 :اعمج٤مدًم٦م چپ پ پ چ 95:إٟمٌٞم٤مء چې

شمّمةة٤مررػ اةةذه اًمٙمٚمٛمةة٦م ذم اًمتٜمزرةةؾ اًمٕمزرةةز  وشمٕمةةددشمٙمةةرر  نأ ررةة٥م وٓ

 . قمغم أصمرا٤م ذم اذا اًمٙمقن ُمٜمذ اًمٌدء وطمتك آٟمتٝم٤مء إمم دار اًم٘مرار سمرا٤من ضمكمً 

 ًمٕمةؾ ًمٙمةـ ،أن يمؾ ير٦م ُمـ اذه أر٤مت ضمدررة سم٤مٓاتامم واًمت٠مُمؾ واحلؼ

ىئ ی ی ی چ  -شمٕمة٤ممم-ًمٗمظ وأمجٕمف ومٞمام ٟمحـ سمّمدده ىمقًمةف  أوو 

 ذيمةر وىمةد ،قم٤مم ؿمة٤مُمؾ ًمٗمظذم أر٦م  وم٤مًمٌمء49: اًمةذارر٤مت چحئ  جئی 

 :اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سمف ىمقًملم

 ُتة٧م رٙمةقن ُمة٤م وم٠مىمةؾ اةةٜمس،ىمٍمه قمغم  واق اعمٜمٓم٘مٞمقن،ىم٤مًمف  أطمدمه٤م

 اعمة٤مدي: ُمةثال اةةقار ُمةـ ٟمةققملم، ظمٚمؼ ضمٜمس يمؾ ومٛمـ ،ٟمققم٤من اةٜمس

                                                 

اؾمةؿ دال قمةغم :اؾمةؿ دال قمةغم يمثةػمرـ خمتٚمٗمةلم سمة٤مٕٟمقاع، واًمٜمةقع:اةٜمس قمٜمد أاؾ اعمٜمٓمؼ ( 1)

 247و78اٟمٔمر اًمتٕمررٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين ص . أؿمٞم٤مء يمثػمة خمتٚمٗم٦م سم٤مٕؿمخ٤مص

ورٜم٘مًؿ إمم روطم٤مين يمة٤مًمٜمٗمقس .قمٞم٤من يم٤مٟم٧م ٓذم ُمقوقعُم٤ماٞم٦م إذا وضمدت ذم إ:اةقار ( 2)

ُمٕمٞمة٤مر  -79اٟمٔمةر اًمتٕمررٗمة٤مت ًمٚمجرضمة٤مين ص .  اعمجردة واًمٕم٘مقل،وإمم ضمًامين يم٤مًمٕمٜمة٤مس

 193اًمٕمٚمؿ ًمٚمٖمزازم ص
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 وُمةـ واًمٜمٌة٤مت، اعمةدرك: اًمٜمة٤مُمل وُمـ ،واة٤مُمد اًمٜم٤مُمل:اعم٤مدي وُمـ واعمجرد،

 . واًمّم٤مُم٧م اًمٜم٤مـمؼ:اعمدرك

أُمةةر اطٚمةةؼ  ومٙمةةؾ ،يمةة٤من أو ُمٕمٜمقرةة٤مً  ُم٤مدرةة٤مً  اطٚمةةؼ، أُمةةرأٟمةةف يمةةؾ :وصمةة٤مٟمٞمٝمام

 وومةق  وطمةزن، وومةرح وطمٞمة٤مة، وُمةقت ووم٘مةر، وهمٜمةك وؾم٘مؿ، صح٦م ودان،

 . ر٘م٤مساذا  وقمغموظمٚمػ وأُم٤مم ،وؿمامل ورٛملم ،وُت٧م

 . أن اذا أقمؿ وأومم وٓؿمؽ

ُمٕمٜمةك أصةؾ  قمةـ خترج ٓ ٤مررٗمٝم٤مسمتّم( زوج) ومٙمٚمٛم٦م:زوضملم: ىمقًمف أُم٤م

زوضمة٤مت مجةع  وأن أزواج،: جاعمٗمردات أن مجع زو ت٥مذيمرت يم وم٘مد ،اًمٙمٚمٛم٦م

  -:زوج شمٓمٚمؼ قمغم قمدة ُمٕم٤من ويمٚمٛم٦م. ردرئ٦م ًمٖم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ،زوضم٦م

ذم احلٞمقاٟمةة٤مت  وإٟمثةةكُمةةـ اًمةةذيمر  اًم٘مةةررٜملمواطمةةد ُمةةـ  يمةةؾ: إول

 . زوج اًمذيمر وإٟمثك ،إٟمثك زوج وم٤مًمذيمر. اعمتزاوضم٦م

ُمةـ  أقمةؿ واةذا. ؾواًمٜمٕمة يمة٤مطػ ،ىمةررٜملم ومٞمٝمة٤م وذم همػماة٤م يمةؾ:ًمث٤مينا

 . ؾم٤مسم٘مف

- ذًمؽ ىمقل جم٤ماد وُمـ. ُمْم٤مداً ًمف أو  سمآظمر مم٤مصمالً  ر٘مؽمنُم٤م  يمؾ:اًمث٤مًم٨م

 وااةةدى واًمًةةٕم٤مدة، واًمِمةة٘م٤مء واإلرةةامن، اًمٙمٗمةةر (:اةةة151ت) -رمحةةف اهلل

                                                 

اًمذي أظمذ ىمدره ُمـ اًمٗمراغ، ورٜم٘مًؿ ُمـ طمٞم٨م اةق : سم٠مٟمف اعم٤مدي اق اعمجرد ورٕمرومف اعمٜم٤مـم٘م٦م ( 1)

ومٖمةةػم اًمٜمةة٤مُمل .ٟمةة٤مُمل، وهمةةػمه:واة٤مُمةةد رٜم٘مًةةؿ إمم.يم٤معم٤مءومٖمةةػم اة٤مُمةةد.ضم٤مُمةةد و همةةػمه: إمم

اًمٜم٤مُمل سمٜمٗمًف يم٤مٕؿمةج٤مر، واًمٙمةم، .ٟم٤مُمل سمٜمٗمًف، وٟم٤مُمل سمٖمػمه:واًمٜم٤مُمل رٜم٘مًؿ إمم.يم٤محلجر

واًمٕم٤مىمةؾ .ومٖمػماًمٕم٤مىمةؾ يم٤مًمٌٝمة٤مئؿ .قم٤مىمةؾ، وهمةػمه: واًمٜم٤مُمل سمٖمةػمه رٜم٘مًةؿ إمم.وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

 –ّمةةٓمٚمح٤مت قمٚمةةامء اًمٙمةةالم اٟمٔمةةر احل٘مةة٤مئؼ ذم شمٕمررٗمةة٤مت ُم.)ُمةة١مُمـ وهمةةػمه: رٜم٘مًةةؿ إمم

 (13-12اًمًٜمقد ص 

  5/374شمٗمًػم اعم٤موردي  -28/188ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي:اٟمٔمر ( 2)
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 واًمةةؼم إلٟمةةس،وا واةةةـ وإرض، واًمًةةامء واًمٜمٝمةة٤مر، واًمٚمٞمةةؾ واًمْمةةالًم٦م،

  يمٚمف وٟمحقاذا وقمِمٞم٦م، وسمٙمرة واًم٘مٛمر، واًمِمٛمس واًمٌحر،

 .أومم ًمٞمٕمؿ يمؾ اعمخٚمقىم٤مت واق ،ُمـ ؾم٤مسم٘مٞمف أقمؿ واذا

 زوج، اًمًةةةامء(:اةةةة115ت ) -رمحةةةف اهلل-احلًةةةـ اًمٌٍمةةةي  ىمةةة٤مل

 زوج، واًمٜمٝمة٤مر زوج، واًمٚمٞمؾ زوج، واًمّمٞمػ زوج، واًمِمت٤مء زوج، وإرض

 رء رِمٌٝمف ٓ اًمذي اًمٗمرد اهلل إمم إُمر رّمػم طمتك

: احلٞمةقان مجٞمةع ُمةـ اًمّزوضمة٤من(:اةة257ت) -رمحف اهلل-اًمٗمراء  وىم٤مل

 اًمةثامر، وـمٕمةقم اًمٜمٌة٤مت، أًمةقان اظمةتالف: ذًمةؽ ؾمةقى وُمةـ وإٟمثك، اًمذيمر

 ااة. زوضم٤من ومذاٟمؽ طم٤مُمض، وسمٕمض طمٚمق وسمٕمض

اًمِمةةٗمع اةةق  أن3: اًمٗمجةةر چپ پ چ  -شمٕمةة٤ممم-ومنةة ىمقًمةةف  وهبةةذا

 . -شمٕم٤ممم-اهلل  ُم٤مشم٘مدم وأن اًمقشمر اق

 -رمحةةف اهلل- اًمراهمةة٥مذيمراةة٤م ( زوج)اعمٕمةة٤مين اًمثالصمةة٦م ًمٙمٚمٛمةة٦م  واةةذه

چ ىئ ی ی ی ی چ -شمٕمةة٤ممم-وأؿمةة٤مر إمم أن ىمقًمةةف ( اةةة425ت)

ٓرء رتٕمةرى  وأن ،وصةقرة وُمة٤مدة وقمةرض،يمٚمٝمة٤م ضمةقار  ؿمٞم٤مءأن إ شمٜمٌٞمف

-قمةغم أٟمةف  شمٜمٌٞمٝمة٤مً  ،ٓسمد ًمةف ُمةـ صة٤مٟمع وأٟمف ققم٤مً قمـ شمريمٞم٥م ر٘متيض يمقٟمف ُمّمٜم

                                                 

، واسمـ اعمٜمةذر يمةام ذم اًمةدر اعمٜمثةقر 24/351أظمرضمف اسمـ ضمررر ذم شمٗمًػمه سمًٜمده إمم جم٤ماد  ( 1)

 13/672ًمٚمًٞمقـمل 

 12/459اٟمٔمرشمٗمًػم اسمـ ضمررر اًمٓمؼمي  ( 2)

 3/89ٚمٗمراء ُمٕم٤مين اًم٘مرين ًم ( 3)

 15/3424شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ( 4)
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  .اق اًمٗمرد -شمٕم٤ممم

ذم اًم٘مةرين ( زوج)أن يمٚمٛمة٦م( اةة537ت)اًمٗمْم٤مئؾ اعمٕمٞمٜمل  أسمق ذيمر وىمد

 قمنمةة أرسمٕمة٦م قمةةغم اًم٘مةرينرم  وردت إذ ،ذم ُمٕمة٤مين ُمتٕمةةددة اؾمةةتٕمٛمٚم٧ماًمٕمٔمةٞمؿ 

- :وضمٝم٤مً 

 :اةةامدات همةػم أو اةةامدات ُمةـ اعمقضمةقدات، أصٜم٤مف سمٛمٕمٜمك :إول

  36: رس چ ہ ھ ھ ھ ھچ

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ چ  :اعمةة٠ميمقٓت احلٞمقاٟمةة٤مت سمٛمٕمٜمةةك :اًمثةة٤مين

ٟمٕم٤ممچ  پ پ  6:اًمزُمر چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ  143: ا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  :احلٞمقاٟمةة٤مت أضمٜمةة٤مس سمٛمٕمٜمةةك:اًمث٤مًمةة٨م

45: اقد چچ 

ىئ ی ی ی چ  :اعمخٚمقىمة٤مت ُمةـ زوج ًمةف ُم٤م يمؾ سمٛمٕمٜمك: اًمراسمع

 49: اًمذارر٤مت چی 

 7:   چگ گ ڳ ڳ چ  :واًمٜم٤ٌمت إؿمج٤مر أٟمقاع سمٛمٕمٜمك:اط٤مُمس

 55: اًمِمقرى چ ائ ائ ەئ ەئچ  :واًمٌٜم٤مت اًمٌٜملم سمٛمٕمٜمك:٤مدساًمً

 چٻ پ پ پ پ چ  :اعمحٚمةالت اعمٜمٙمقطم٤مت سمٛمٕمٜمك:اًم٤ًمسمع

 11: اًمِمقرى

٘مةةرة چ مئ ىئ يئ جبچ  :اعمٓمٚم٘مةة٤مت طمةةؼ رم اعمحٚمةةؾ سمٛمٕمٜمةةك:اًمثةة٤مُمـ : اًٌم

235 

                                                 

 384اٟمٔمر اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ص( 1)
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ٱ ٻ ٻ چ  :اًمقومةةة٤مة قمةةةدة رم اعمخٚمٗمةةة٤مت سمٛمٕمٜمةةةك:اًمت٤مؾمةةةع

234: اًمٌ٘مرة چٻ ٻ 

ڦ ڦ ڄ چ  :اةٜم٤مت طمرائر ُمـ واًمٕمٞمٜم٤مء اءاحلقر سمٛمٕمٜمك:اًمٕم٤مذ

 25: اًمٓمقر چڇ ڍ ڍ چ   25: اًمٌ٘مرة چ ڄ

 چژ ڑ ڑ ک ک چ  :واًمثٛمةرات اًمٗمقايمة٦م سمٛمٕمٜمك:قمنم احل٤مدي

52: اًمرمحـ

 چٹ ڤ ڤ چ  :سم٤مةًةةد اًمةةروح اىمةةؽمان سمٛمٕمٜمةةك:قمنمةة اًمثةة٤مين

 7: اًمتٙمقرر

 1: اًمٜم٤ًمء چڀ ڀ ڀ چ  :اًمًالم قمٚمٞمٝم٤م طمقاء سمٛمٕمٜمك:قمنم اًمث٤مًم٨م

  37: إطمةزاب چژ چ :اًمٜمٌةقة طمجةر خمدرات سمٛمٕمٜمك:قمنم اًمراسمع

 چ ۋ ۋچ  53: إطمةةةةةةةةةةزابچ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئچ 
6: إطمزاب

 واةةق ،إمم اًمزوضمٞمةة٦م سمةةلم اًمةةذيمقر واإلٟمةة٤مث رِمةةػماةةذه اعمٕمةة٤مين ُمةة٤م  ومٛمةةـ

ذم اعمٕمٜمةةك اًمثةة٤مين واطةة٤مُمس  يمةةامإمم اًم٘مةةررـ اعمامصمةةؾ  رِمةةػمُمةة٤م  وُمٜمٝمةة٤م ،إهمٚمةة٥م

يمةام ىمةد رٗمٝمةؿ ُمةـ  ٞمةؾإمم اعمٕمٜمك اعمْم٤مد واق ىمٚم رِمػمُم٤م  وُمٜمٝم٤م ،واحل٤مدي قمنم

 . اعمٕمٜمك اًم٤ًمدس

 ،سمٕمض ُمـ أر٤مت اًمٙمررٛم٦م اًمتةل وردت ومٞمٝمة٤م اةذه اعمة٤مدة ساطمة٦م اذه

أهن٤م ير٤مت يمثػمة وشمّم٤مررػ ُمتٕمددة شمدل قمةغم ؿمة٠من اًمزوضمٞمة٦م ذم اةذا  وواو 

 . ٙمقناًم

                                                 

 3/144سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ًمٚمٗمػموزيسم٤مدي  ( 1)
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 :اإلعارات الكزآٌٗٛ إىل ِذٓ احلكٗكٛ:املطمب الجاٌ٘

 

اٜم٤مك ير٤مت أؿمة٤مرت  ضمٞم٦مأر٤مت اًمٍمحي٦م ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمزو ضم٤مٟم٥م إمم

- :شمٚمؽ اإلؿم٤مرات وُمـ. مل شمذيمر ومٞمٝم٤م اذه اعم٤مدة سمٕمٞمٜمٝم٤م وإن ،إؿم٤مرات ضمٚمٞم٦م

 ٦مأٟمةف أىمًةؿ سمح٘مة٤مئؼ زوضمٞمةة -شمٕمةة٤ممم-ىمةدرة اهلل  دٓئةؾدىمة٤مئؼ  ُمةـ:أوًٓ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  :-شمٕمة٤ممم- ٘مقًمفيم وذًمؽ ،قمغم طم٘م٤مئؼ ذقمٞم٦م ٦ميمقٟمٞم

 ،سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ومه٤م زوضمة٤من وم٠مىمًؿ 4 - 1: ًمٚمٞمؾاچں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

وإٟمثك ومه٤م يمذًمؽ قمغم أن ؾمةٕمل سمٜمةل يدم وأقماماةؿ أزواج ُمتْمة٤مدة  واًمذيمر

 . قمغم ٟمًؼ واطمد وًمٞم٧ًم ،ذ وُمٜمٝم٤مظمػم ُمٜمٝم٤م ،خمتٚمٗم٦م

ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ  :-شمٕمة٤ممم-ىمقًمف  وذم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

سمٕمةةدد ُمةةـ احل٘مةة٤مئؼ  وم٠مىمًةةؿ 15 – 1: اًمِمةةٛمس چڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 سمحًةة٥م وظمٌٞمثةة٦م، زيمٞمةة٦ماًمزوضمٞمةة٦م اًمٙمقٟمٞمةة٦م قمةةغم اٟم٘مًةة٤مم اًمٜمٗمةةقس إمم زوضمةةلم 

 . شمزيمٞم٦م اًمقطمل ا٤م وقمدُمف

رًتدل  لظمٚمؼ اًمزوضملم ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمرسمقسمٞم٦م اًمت -شمٕم٤ممم-اهلل  ضمٕمؾ:صم٤مٟمٞم٤مً 

ٱ ٻ ٻ ٻ چ  :-ضمةةةؾ وقمةةةال- وم٘مةةة٤ملهبةةة٤م قمةةةغم شمقطمٞمةةةد إًمقاٞمةةة٦م 

 چٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

  ظمٚمةؼ ذم ِذيمةف رءاةذه أاة٦م  ُمـ ًمٞمس:اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ىم٤مل1 :إٟمٕم٤مم
ٍ
 رء

                                                 

 8/417اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( 1)
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 يمٚمةف سمةذًمؽ اعمٜمٗمةرد اةق سمةؾ قمٚمٞمٝمؿ، سمف أٟمٕمؿ سمام قمٚمٞمٝمؿ إٟمٕم٤مُمف ذم وٓ ذًمؽ، ُمـ

 طمجةة٦م، ُمةةـ أسمٚمٖمٝمةة٤م ُمةة٤م اهلل ومًةةٌح٤من. همةةػمه إّرةة٤مه قمٌةة٤مدهتؿ ذم رنمةةيمقن واةةؿ

 !سمٗمٝمؿ وشمدسمرا٤م سمٕم٘مؾ، ومٞمٝم٤م ومَٙمر عمـ قمٔم٦م ُمـ وأوضمزا٤م

اهلل  ضمٕمٚمةف ٤موُمة ضمةرامرات اعمٗمنرـ شمذيمر قمٔمٛم٦م ظمٚمؼ اذه إإؿم٤م ويمؾ

ٓ  ًمٙمةـ ،ظمٚم٘مف ًمٚمٔمٚمامت واًمٜمقر احلزة واعمٕمٜمةقي ويمذاومٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مومع اطٚمؼ 

 ذم اًمتٕمٌػمسمةة٤مطٚمؼ وذم. سمّمةةدده ٟمحةةـدًٓمةة٦م أرةة٦م سمقوةةقح قمةةغم ُمةة٤م  ختٗمةةك

 اطٚمةةؼ أن:  اةةل طمٙمٛمةة٦م،اًمٔمٚمةةامت واًمٜمقر رم سم٤مةٕمةةؾو ،وإرض اًمًةةٛمقات

واةٕمةةؾ رتْمةةٛمـ ُمٕمٜمةةك شمٙمةةقرـ رء ُمةةـ رء أو  ،آسمتةةدائك ءاإلٟمِمةة٤مُمٕمٜمةة٤مه 

واٜم٤م اعمت٤ٌمدر ُمـ اعمٕمٜمةك أن اهلل  ،ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٘مررٜم٦م اطٚمؼؿمٞمئلم، وىمد رتْمٛمـ 

إٟمِمة٤مء، وضمٕمةؾ ُمٜمٝمة٤م اًمٔمٚمةامت واًمٜمةقر، ومٛمةـ  وإرضشمٕم٤ممم أٟمِم٠م اًمًٛمقات 

وُمةـ سمةزوغ اًمِمةٛمس قمةغم  اًمٚمٞمةؾ،اظمتٗم٤مء اًمِمٛمس قمةـ إرض رٙمةقن فمةالم 

واًمت٘مةدرر  اًمتٙمقرـاًمٜمقر، وذًمؽ يمٚمف سمجٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وسم٠مصؾ  إرض رٙمقن

 .ُمـ اًمٕمزرز اًمٕمٚمٞمؿ

قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة -شمٖم٥م اذه احل٘مٞم٘م٦م قمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف  مل:صم٤مًمث٤مً 

 قمٚمٞمف-ؾمٞمد احلٜمٗم٤مء إسمرااٞمؿ  ومٝمذا ،حم٤مضمتٝمؿ ٕىمقاُمٝمؿ قمٜمد -واًمًالم

الم ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ :قمٜمف -شمٕم٤ممم-ىم٤مل اهلل  -اًًم

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڃ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

                                                 

 11/252شمٗمًػم اسمـ ضمررر اًمٓمؼمي  ( 1)

 196اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ص – 7/292اٟمٔمر شمٗمًػم اعمٜم٤مر  ( 2)
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٘مرة چگگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  الم  –طم٤مج  وم٘مد 258: اًم  -قمٚمٞمف اًًم

سمف طمتك أًمزُمف احلج٦م  وُم٤مزال اعمتْم٤مدرـ،خيٚمؼ  -شمٕم٤ممم-سم٠من اهلل  اذا اًمٓم٤مهمٞم٦مَ 

اذا اعمٜمٝم٩م  وؾمٚمؽ. ودُمٖمف سم٤مًمؼما٤من اةكم اًمدال قمغم وطمداٟمٞم٦م اهلل وىمدرشمف

-طمٙمك اهلل  وم٘مد رام،اًمٙمقايم٥م وإضم ٤مدقمٌّ  حم٤مضم٦مرامٟمٞم٦م ذم أرْم٤م سمٗمٓمرشمف اإل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ:ذًمؽ قمٜمف سم٘مقًمف -شمٕم٤ممم

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ٟمٕم٤مم چھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  ًم٘مد 79 - 75: ا

شم٘مررر اذه احل٘مٞم٘م٦م ًم٘مقُمف ُمـ أصٖمر اًمٙمقايم٥م  ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- رجشمد

ُمٜمٝم٤م وال أن يمؾ ُم٤م  ُٓمٗمرّ اؿ طم٘مٞم٘م٦م  وأصم٧ٌم ،اعمِم٤مادة ضمرُم٤م إمم أقمٔمٛمٝم٤م

اإلًمف ُمٓمٚمع  ٕن ،أن رٙمقن إا٤مً  رًتحؼإومقل واًمذا٤مب واًمٜم٘مص ٓ  رٜم٤مًمف

 . إومقل رٜم٤مومٞمفقمٜمف ـمروم٦م قملم واق ُم٤م  رٖمٞمٌقنقمغم ظمٚم٘مف حمٞمط هبؿ ٓ 

- ىمقًمفاهلل قمٜمف ذم  طمٙم٤مه سمام ومرقمقن جيٞم٥م -اًمًالم قمٚمٞمف-قؾمك ُم واذا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ مح جخ حخ مخ جس چ  :-شمٕمةة٤ممم

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 53 - 51: ـمف چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ًمةةف أن اًمةةذي ظمٚمةةؼ إزواج ُمةةـ ٟمٌةة٤مت ؿمةةتك ىمةة٤مدر قمةةغم أن  ر١ميمةةد ومٝمةةق

ظمٚمةؼ  وم٤مًمذي ،ر٦م اعمٓم٤مفحيٞمٞمٝمؿ سمٕمد ُمقهتؿ وجي٤مزهيؿ سم٠مقماماؿ وًمٞمس اعمقت هن٤م
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 . اعمقت ظمٚمؼ احلٞم٤مة

ُمةـ يُمةـ ُمةـ ىمةقم  إلرةامناًمةرئٞمس  واًمًة٥ٌمُمـ أفمٝمر ُمٕمجزاشمةف  ويم٤من

 قمٜمةةدا٤م ٤ماةة٤م،واعمةةقت ذم اًمٕمّمةة٤م طمةةلم أًم٘م ٤مةومرقمةةقن أن مجةةع اهلل ًمةةف سمةةلم احلٞمةة

 چ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ﮴چ  :-شمٕمةة٤ممم- ىمةة٤مل ،اٟم٘مٓمٕمةةقا وأًم٘مةةقا ؾمةةجداً 

  32: اًمِمٕمراء

ُٕمةر  سمةف اًمٙمتة٤مب اًمٕمزرةز ذم صمٜم٤مرة٤م ير٤مشمةف شم٠ميمٞمةداً احل٘م٤مئؼ وأُمث٤ما٤م ممة٤م قمٜمةل  ومٝمذه

 . ٕدًمتف وسمرااٞمٜمف اًم٤ًمـمٕم٦م وُت٘مٞم٘م٤مً  ،اًمتقطمٞمد
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 :وَ ٍحَهي آٖات الشٔجٗٛ:ح الجاٌ٘املبخ
 

اذه اًمًٞم٤مىم٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛمة٦م طمةقل اًمزوضمٞمة٦م ذم اةذا اًمٙمةقن طِمَٙمةؿ 

- :ضمّد سمٚمٞمٖم٦م، ًمٕمؾ ُمـ أمهٝم٤م

اًمذي ٓ  -شمٕم٤ممم-اٟمٞم٦م اهلل يٟمٗم٤م ُمـ إصم٤ٌمت وطمد شم٘مدمُم٤م  :احلٙمٛم٦م إومم

قمام ؾمقاه سمخالف يمؾ اعمخٚمقىم٤مت  ُمًتٖمـ ،-ضمؾ وقمال- وشمر ومٝمق. ًمف زوج

ذاشمف  -شمٕم٤ممم-اذا ٟمزه اهلل  ٕضمؾ. خمٚمق  حمت٤مج إمم زوضمف ويمؾ ،ومٝمل ؿمٗمع

ېئ چ:ضمؾ ضمالًمف وم٘م٤مل ،ومرد صٛمد ٕٟمف ،اًمٕمٚمٞم٦م قمـ اخت٤مذ اًمّم٤مطم٦ٌم واًمقًمد

ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خبمب ىب يب 

 ومحد3: اـة چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 151: ٟمٕم٤ممٕا چجت حت

ٓ  ٕٟمف وًمٞم٤ًم،وٓ  ذرٙم٤مً وٓ  ٟمٗمًف اًمٕمٚمٞم٦م وٟمزاٝم٤م وأصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م إذ مل رتخذ وًمداً 

 :-شمٕم٤ممم- ىم٤مل ،وىمقشمف شمفوطمداٟمٞمتف وقمز ًمٙمامل ،ٕطمد ًمف وًمٞمس حمت٤مضم٤مً  زوج

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ چ

﮸   ﮷  ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭ ڭچ  111: اإلهاء چ﮵﮶

ۈ ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

وىمرن سملم ٟمٗمل اًمقًمد وٟمٗمل   2 - 1: اًمٗمرىم٤من چائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ُمٜمزه قمـ يمؾ  -ضمؾ وقمال-اًمنمرؽ ٕهنام إُم٤م زوج وإُم٤م ٟمت٤مج زوج، واق 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ چ:-شمٕم٤ممم-ُمٜمٝمام، ىم٤مل 

صمؿ  91: اعم١مُمٜمقن چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم سم٤مب اًمتقطمٞمد ذم ظمقاشمٞمؿ اًمٙمت٤مب اًمٕمزرز وال ذيمر اذه اًمًقر
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ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ ؾمقرة اإلظمالص

 4 – 1: اإلظمالص چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

دون --شمٕمة٤ممم-ذيمةره اهلل  وًمةذا ،اًمٗمرد أومْمؾ ُمـ اًمزوج أنرتٌلم  وهبذا

ڄ ڃ چ :ىمقًمةف ضمةّؾ ؿمة٠مٟمف ُمٜمٝمة٤م ،ذم ُمقاوع قمدردة ًمنمةومف -اًمزوج

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ  22: اًمٙمٝمةةةةػ چڍ ڍ

: اعمج٤مدًمةةةة٦مچ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ُمـ احلٙمؿ ذم آىمتّم٤مر قمغم اًمٕمدد اًمةقشمر أن  -رمحف اهلل-اًمٗمخر اًمرازي  ذيمر 7

 إقمةةداد ومخةص اًمةقشمر، حية٥م وشمةر اهللَ ٕن اًمةزوج، ُمةـ أذف اًمٗمةرداًمٕمةدد 

 . إُمقر مجٞمع ذم اإلاٞم٦م ُمقرإ رقم٤مر٦م ُمـ سمد ٓ أٟمف قمغم شمٜمٌٞمٝم٤م سم٤مًمذيمر اًمٗمرد

 ومٕمةـ ٞم٘مة٦م،اًمًٜم٦ّم اًمنمرٗم٦م رٌلم ًمٜم٤م اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اذه احل٘م وذم

 وشمةر واةق:)أيب ارررة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ ىمة٤مل

 . (اًمقشمر حي٥م

 قمٚمٞمةةف اهلل صةةغم- اهلل رؾمةةقل ىمةة٤مل:ىمةة٤مل - قمٜمةةف اهلل رى -قمةةغم  وقمةةـ

 . (اًمقشمر حي٥م وشمر اهلل وم٢من أوشمروا اًم٘مرين أاؾ ر٤م) -وؾمٚمؿ

                                                 

 14/218واٟمٔمر روح اعمٕم٤مين ًممًمقد – 29/495ٖمٞم٥م ُمٗم٤مشمٞم  اًم ( 1)

، وُمًةٚمؿ 4/174هلل ُم٤مئ٦م اؾمؿ همػم واطمد :اًمدقمقات ب:أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ك ( 2)

 5/535ذم أؾمامء  اهلل شمٕم٤ممم :ذم اًمذيمر ب

، واًمؽمُمةذي ذم ؾمةٜمٜمف 2/127اؾمةتح٤ٌمب اًمةقشمر:اًمّمةالة ب:أظمرضمف أسمةق داود ذم ؾمةٜمٜمف ك ( 3)

 . طمدر٨م طمًـ:وىم٤مل 1/282شمر ًمٞمس سمحتؿ أن  اًمق: أسمقاب اًمقشمر ب
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 ُمةـ ،اًمةقشمر ذم يمثةػم ُمةـ إطمٙمة٤مم سمٛمراقم٤مةاًمنمع اعمٓمٝمر اًمتٍمر   وذم

 ومٚمٞمًتجٛمر أطمديمؿ اؾمتجٛمر إذا: )ررومٕمفريض اهلل قمٜمف  ارررة أسمقذًمؽ ُم٤مرواه 

 أطمةديمؿ اؾمةتجٛمرإذا : )وًمٗمةظ اسمةـ ظمزرٛمة٦م (اًمةقشمر حي٥م وشمر اهلل وم٢من ،وشمراً 

 ؾمةٌٕم٤مً  وإرض ؾمةٌٕم٤مً  اًمًةاموات شمةرى أُمة٤م اًمةقشمر، حية٥م وشمةر اهلل ومة٢من ومٚمٞمقشمر

 (أؿمٞم٤مء وذيمر ؾمٌٕم٤مً  واًمٓمقاف

 رةةدقمك أن اًمةقشمر حية٥م وشمةر اهلل إن: ىم٤مًمةة٧ماهلل قمٜمٝمة٤م  ريض قم٤مئِمة٦م وقمةـ

 . واطمدة سم٢مصٌع وأؿم٤مرت اٙمذا،

 قم٤مئِمة٦مأطمٙمة٤مم أظمةرى ُمٜمٝمة٤م طمةدر٨م  ُمةـاًمتٛمس اًمٕمٚمامء قمٚم٦م اإلرت٤مر  سمؾ

: وضمٕمةف واؿمةتد سمٞمتةف دظمةؾ ُمة٤م سمٕمةد ىمة٤مل اًمٜمٌل أندث ُت يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض

:-رمحةف اهلل-اًمٕمٞمٜمةل  ىمة٤مل. (أويمٞمةتٝمـ ُتٚمةؾ مل ىمرب ؾمٌع ُمـ قمكمّ ارر٘مقا )

 اعمئةة٤مت، ُمةةـ وإًمةةقف اًمٕمنمةةات ُمةةـ شمؽميمةة٥م واعم٤مئةة٦م قمنمةةة، اًمٕمةةدد هن٤مرةة٦م

 -شمٕمة٤ممم- واهلل وشمةر واةل أوؾم٤مـمٝم٤م، إُمقر وظمػم اًمٕمنمة وؾمط ُمـ واًمًٌٕم٦م

                                                 

اًمٓمٝمةةة٤مرة  :هبةةةذا اًمٚمٗمظ،واةةةق ذم صةةةحٞم  ُمًةةةٚمؿ ك2/245أظمرضمةةةف أمحةةةد ذم ُمًةةةٜمده  ( 1)

ومة٢من اهلل وشمةر :سمًٜمد أمحةد وُمتٜمةف دون ىمقًمةف  1/522اإلرت٤مر ذم آؾمتٜمث٤مر وآؾمتجامر  :ب

 .حي٥م اًمقشمر

قشمر ذم آؾمتٓم٤مسم٦م أُمر سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن إُمر سم٤مًم 1/42أظمرضمف اسمـ ظمزرٛم٦م ذم صحٞمحف  ( 2)

قمةغم : وىمة٤مل 1/261واحل٤ميمؿ ذم اعمًةتدرك . ووٕمٗمف إقمٔمٛمل. اؾمتح٤ٌمب ٓ أُمر  إجي٤مب

 . ُمٜمٙمر: ذط اًمِمٞمخلم، ًمٙمـ ىم٤مل اًمذاٌل

 15/381أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  ( 3)

اًمٖمًةؾ واًمقوةقء ذم اعمخْمة٥م واًم٘مةدح : اًمقوةقء ب: أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صةحٞمحف ك ( 4)

1/84 
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  ةاا. اًمقشمر حي٥م

همةةػم ذًمةةؽ ُمةةـ ٟمّمةةقص اًمنمةةرٕم٦م اًمتةةل راقمةة٧م أقمةةداد اًمةةقشمر ذم  إمم

 . ضمٚمٞم٤مً  ُمٜمٝم٤م واوح٤مً  اًمٙمثػمشمتٌٕمٝم٤م فمٝمر ًمف  وُمـ ٛمٝم٤م،أطمٙم٤مُمٝم٤م وطِمٙمَ 

 طمتةك ىمةط، اًمةقشمر سمٛمٕمٜمةك ُمقضمةقد يمة٤مئـ رقضمةد ٓ أٟمةف قمٚمٛمٞمة٤مً  صم٧ٌم وىمد

 ذرات ُمةةـ ُمٙمةةقن همةةػمه أو مجةة٤مد يمةة٤مئـ يمةةؾ أن صمٌةة٧م وم٢مٟمةةف اًمّمةةٖمػمة، احلّمةة٤مة

 ايمتِمةػ اًمةذي اًمتٗمجةػم ـمةرر٘مٝمام وقمـ ارشم٤ٌمط وسمٞمٜمٝمام حمٞمط،و ٟمقاة ا٤م واًمذرة

 ؾمةة٤مًم٥م ُمةةـ وم٢مهنةة٤م ;يم٤مًمٙمٝمرسمةة٤مء اًمّمةةٜم٤مقم٦م قمةة٤ممل أد  ذم طمتةةك اًمٕمٍمةة، اةةذا ذم

 أي ُمةـ اًمٜمتٞمجة٦م قمةغم ًمٚمحّمةقل يمٝمرسم٤مئٞمة٦م دورة ُمةـ سمةد ٓ واٙمذا وُمقضم٥م،

 أويمًةةةجلم: قمٜمٍمةةةرـ ُمةةةـ وؿمةةةٗمع زوج ومٝمةةةق اعمةةة٤مء، طمتةةةك يمةةة٤من، ضمٝمةةة٤مز

 اًمٖمٚمٞم٤من: أي - ُم٤مئ٦م إمم اعم٤مء طمرارة درضم٦م وصٚم٧م إذا رٜمٗمّمالن واٞمدروضملم،

 وٟمٗمةس. واٙمةذا. ُمة٤مء ومٞمت٘مة٤مـمران ُمٕملم طمد إمم اًمدرضم٦م ٟمزًم٧م إذا ورتآًمٗم٤من -

إٓ  سمذاشمةف وشمةراً  ومرداً  ىمط رء اًمٙمقن ذم رٌؼ ومٚمؿ وشمرايمٞم٥م، هم٤مزات قمدة ااقاء

 . -شمٕم٤ممم-اهلل 

- ٗم٤مشمفوصأؾمامإه  ومٙمذًمؽ ومرد،وشمر  -شمٕم٤ممم-أن اهلل  يمام:اًمث٤مٟمٞم٦م احلٙمٛم٦م

 وطمٞم٤مشمةف ضمٝمةؾ،سمةال  ومٕمٚمٛمةف ،اعمخٚمقىملم صٗم٤متيم٠مؾمامء أو  ًمٞم٧ًم ،وشمر -شمٕم٤ممم

 ،يرة٤مت يمثةػمة أصمٌتتةفُمة٤م  واةقسمةال وةٕمػ وىمّقشمةف وم٘مةر،سمال  وهمٜم٤مه ُمقت،سمال 

سمّمةٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞمة٦م ُمٓمٚم٘مة٦م ُمًةتٖمرىم٦م ٕومةراد اةةٜمس  -شمٕمة٤ممم-وصةػ اهلل  طمٞم٨م

                                                 

 4/429ة اًم٘م٤مري قمٛمد ( 1)

 8/522قمـ أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل سمتٍمف  ( 2)

 8/522اٟمٔمر أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل  ( 3)
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ڻ چ  :اًمٙمرد ير٦م ،-شمٕم٤ممم-ُمـ أفمٝمرا٤م دًٓم٦م أقمٔمؿ ير٦م ذم يمت٤مب اهلل  ًمٕمؾو

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁        

        ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 

ذم  يمةذًمؽإُمةر  وًمٞمس ،اإلظمالص ؾمقرة ويمذًمؽ 255: اًمٌ٘مةرة چۈ  ۈ

ُمًةةٌق  سمجٝمةةؾ  ومٕمٚمٛمٝمةةؿ ،سمةةؾ زوضمةة٤مً  ًمٞمًةة٧م ومةةرداً  صةةٗم٤مهتؿ ٕن اعمخٚمةةقىملم

رٙمتٜمٗمةف اًمٗم٘مةر ىمٌٚمةف وأصمٜمة٤مءه  وهمٜمة٤ماؿ ،ٜمًةٞم٤منُمّمحقب سمٕمدم يمةامل ورٕم٘مٌةف اًم

اهلل  صغم-اذا اًم٘مٌٞمؾ ٟمٗمل اًمٜمٌل  وُمـ. أطمقااؿيمؾ صٗم٤مهتؿ و واٙمذا. وسمٕمده

إذا قمةةرض اًمةةقاؿ  -شمٕمةة٤ممم-قمةةـ اهلل  اًمةةٜم٘مصسمٕمةةض صةةٗم٤مت  -قمٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ

 اهلل رؾمةقل ومٞمٜمة٤م ىم٤مم: ىم٤ملريض اهلل قمٜمف  ُمقؾمك أسمكذم طمدر٨م  يمام ،سم٤مشمّم٤مومف هب٤م

 رٜمة٤مم ٓ -قمةز وضمةؾ- اهلل إن: )وم٘مة٤مل يمٚمامت سمخٛمس -وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم-

 قمٛمؾ ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ قمٛمؾ إًمٞمف ررومع وررومٕمف، اًم٘مًط خيٗمض رٜم٤مم، أن ًمف رٜمٌٖمك وٓ

 سمٙمةر أسمةك روارة٦م ورم- اًمٜمةقر طمج٤مسمةف اًمٚمٞمةؾ، قمٛمةؾ ىمٌةؾ اًمٜمٝمة٤مر وقمٛمؾ اًمٜمٝم٤مر

 (ظمٚم٘مف ُمـ سمٍمه إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م وضمٝمف ؾمٌح٤مت ٕطمرىم٧م يمِمٗمف ًمق -اًمٜم٤مر

 -قمةز وضمةؾ-قمةـ أؾمةامئف  -اهلل قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ صةغم-اًمٙمةررؿ أظمؼم اًمٜمٌل  وىمد

 هللإن : )-اهلل قمٜمةةف ريض-رواه أسمةةق اررةةرة  اًمةةذي اعمِمةةٝمقرذم احلةةدر٨م  سم٘مقًمةةف

اًمٕمٚمةامء  ومٛمةـ. (اةٜم٦م دظمؾ أطمّم٤ما٤م ُمـ واطمدا إٓ ُم٤مئ٦م اؾمام وشمًٕملم شمًٕم٦م

                                                 

 1/423إصم٤ٌمت رإر٦م اهلل قمز وضمؾ : اإلرامن ب: أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك( 1)

، 4/174هلل ُم٤مئةة٦م اؾمةةؿ همةةػم واطمةةد : اًمةةدقمقات ب: أظمرضمةةف اًمٌخةة٤مري ذم صةةحٞمحف ك ( 2)

 . 5/535امء  اهلل شمٕم٤ممم ذم أؾم: وُمًٚمؿ ذم اًمذيمر ب
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رمحةف -اًمٕمٞمٜمةل  ذيمةرهذًمؽ ُم٤م  وطم٤مصؾ ،وشمًٕملم ٦مُمـ اًمتٛمس احلٙمٛم٦م ذم شمًٕم

 وشمًةٕمقن، شمًٕم٦م شمٙمرار همػم ُمـ اعمراشم٥م ُمـ اإلومراده ُمـ أن ُمٜمتٝمك وهمػم -اهلل

 ٕن اعم٤مئة٦م، ُمةـ اًمٕمةدد ذم اًمٙمةامل: وىمٞمةؾ اًمقاطمد، ومٞمف رتٙمرر وواطمدا ُم٤مئ٦م ٕن

 اسمتةةداء إًمةةقف ٕن وُمئةة٤مت، وقمنمةةاتيطمة٤مد :أضمٜمةة٤مس صمالصمةة٦م يمٚمٝمةة٤م إقمةداد

 دوىمة ُم٤مئة٦م، -شمٕمة٤ممم- اهلل وم٠مؾمةامء ويطم٤مداة٤م، إًمةقف قمنمةات سمدل يظمر يطم٤مد

 ومٙم٠مٟمةةف همةةػمه، قمٚمٞمةةف رٓمٚمةةع مل إقمٔمةةؿ آؾمةةؿ واةةق سمقاطمةةد ُمٜمٝمةة٤م اهلل اؾمةةت٠مصمر

اًمتٜمٌف إمم ُمة٤م  ُمع ،واق شمقضمٞمف طمًـ ااة.  اهلل قمٜمد ُمٜمٝم٤م واطمد ًمٙمـ ُم٤مئ٦م:ىم٤مل

 رةدلُمـ اشمٗمة٤م  اًمٕمٚمةامء قمةغم أن احلةدر٨م ٓ  -رمحف اهلل-اإلُم٤مم اًمٜمقوي  ذيمره

ُم٘مّمةةقده أن اةةذه  ذم شمًةةٕم٦م وشمًةةٕملم وإٟمةةام -شمٕمةة٤ممم-قمةةغم طمٍمةة أؾمةةامء اهلل 

 . إؾمامء ُمـ أطمّم٤ما٤م دظمؾ اةٜم٦م

 اًمةرازي اًمٗمخةرذيمر يمام–وم٢من أاؾ احل٤ًمب  احلٙمٛمتلما٤مشملم  شمٌٕم٤مً : أىمقل

 مخًةة٦م ُمةةـ اًمةةزوج ُمةةـ أومْمةةؾ اًمٗمةةرد أن سمٞمٜمةةقا -(اةةة656ت) -رمحةةف اهلل-

- :وضمقه

 طمّمةةقل قمٜمةةد إٓ رقضمةةدٓ  واةةق آصمٜمةة٤من، اةةق إزواج أىمةةؾ أن:إول

 اًمةزوج، قمةـ همٜمٞمة٦م اًمقطمةدة واةق واًمٗمةرد اًمٗمةرد إمم حيتة٤مج ومة٤مًمزوج وطمدشملم،

 . اعمحت٤مج ُمـ أومْمؾ واًمٖمٜمل

 ٓ اًمةذي اق واًمٗمرد ُمت٤ًمورلم، سم٘مًٛملم اًم٘مًٛم٦م ر٘مٌؾ اًمزوج أن :اًمث٤مين

 ،وُم٘م٤موُمة٦م وؿمةدة ىمقة ىمٌقا٤م وقمدم وشم٠مصمر اٟمٗمٕم٤مل اًم٘مًٛم٦م وىمٌقل اًم٘مًٛم٦م ر٘مٌؾ

                                                 

 21/29قمٛمدة اًم٘م٤مري ًمٚمٕمٞمٜمل  ( 1)

 . 9/39اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞم  ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي : اٟمٔمر ( 2)
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 . اًمزوج ُمـ أومْمؾ اًمٗمرد ومٙم٤من

 واًمثةة٤مين زوضمة٤مً  ىمًةٛمٞمف أطمةد رٙمةقن وأن سمةد ٓ اًمٗمةرد اًمٕمةدد أن:اًمث٤مًمة٨م

 سمةد ومةال اًمةزوج اًمٕمةدد وأُم٤م ُمٕم٤ًم، واًمٗمرد اًمزوج ومٞمف طمّمؾ اًمٗمرد وم٤مًمٕمدد ومردًا،

 ُمةـ أومْمةؾ اًم٘مًةٛملم قمةغم واعمِمةتٛمؾ زوضمة٤مً  ىمًٛمٞمف ُمـ واطمد يمؾ رٙمقن وأن

 . يمذًمؽ رٙمقن ٓ اًمذي

 ًمٚم٘مًةؿ ُمٕمة٤مدًٓ  ىمًةٛمٞمف ُمةـ واطمةد يمةؾ يمةقن قمـ قم٤ٌمرة اًمزوضمٞم٦م أن: اًمراسمع

 ومٛمثٚمةف اًمٙمةامل ُمةـ ًمف طمّمؾ ُم٤م يمؾ يم٤من وإذا واعم٘مدار، واًمّمٗم٤مت اًمذات ذم أظمر

 ظم٤مصة٦م ًمةف يم٤مئٜمة٦م وم٤مًمٗمردر٦م اًمٗمرد أُم٤م. اإلـمال  قمغم يم٤مُمال اق رٙمـ مل ًمٖمػمه، طم٤مصؾ

 . أومْمؾ ومٙم٤من ًمٖمػمه، ٓ ًمف طم٤مصؾ ومٙمامًمف عمثٚمف، وٓ ًمٖمػمه ٓ

 ُمِمة٤مريم٤مً  ىمًةٛمٞمف ُمةـ واطمةد يمةؾ رٙمةقن وأن سمةد ٓ اًمةزوج أن :اط٤مُمس

 اعمِمة٤مريم٦م سمةف وُمة٤م أظمةرى، أُمةقر ذم ًمةف وُمٖم٤مرراً  إُمقر سمٕمض ذم أظمر ًمٚم٘مًؿ

 ومٝمةق ممٙمةـ ويمؾ ًمذاشمٞمٝمام، اًمقضمقد ممٙمٜم٤م ومٝمام زوضملم ومٙمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م، سمف ُم٤م همػم

 . حمت٤مج

 اًمٗمرداٟمٞمة٦م وأُمة٤م واحل٤مضمة٦م، اًمٗم٘مةر ُمٜمِمة٠م اًمزوضمٞمة٦م أنإوضمف يمٚمٝمة٤م  هبذه ومث٧ٌم

 شمٚمةةؽ ُمةةـ واطمةةد يمةةؾ إمم حمتةة٤مج اًمٕمةةدد ٕن. وآؾمةةت٘مالل آؾمةةتٖمٜم٤مء ُمٜمِمةة٠م ومٝمةةل

 ذًمةةؽ قمةةـ همٜمةةل وم٢مٟمةةفاًمٗمةةرد  ذم اًمقطمةةدات شمٚمةةؽ ُمةةـ واطمةةد يمةةؾ وأُمةة٤م اًمقطمةةدات،

 اًم٘مةة٤مئؿ اةةق اًمٗمةةرد وأن وخمٚمقىمةة٤مت وحمةةدصم٤مت ممٙمٜمةة٤مت إزواج أن ومثٌةة٧م اًمٕمةةدد،

ح٤مٟمف- ىمة٤مل ومٚمٝمةذا ؾمةقاه، ُم٤م يمؾ قمـ اًمٖمٜمل سمٜمٗمًف، اعمًت٘مؾ سمذاشمف، ٺ چ : -ؾمٌة

 .  12: اًمزظمرف چٺ ٺ ٿ 
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 أن -رمحةف اهلل-ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌةػم  ومٕمـ ،هبذه احل٘مٞم٘م٦م اًمًٚمػ اؾمتدل وىمد

 يمٜمة٤م: وم٘م٤مًمقا ومٞمٝم٤م وم٠ميمثروا اًم٘مدر، ًمٞمٚم٦م قمـأصح٤مسمف  ؾم٠مل -اهلل قمٜمف ريض-قمٛمر 

 ومٞمٝمة٤م ومة٠ميمثروا إواظمةر، اًمٕمنمة ذم أهنة٤م سمٚمٖمٜمة٤م صمةؿ إوؾمةط اًمٕمنم ذم أهن٤م ٟمرى

 وىمة٤مل وقمنمةرـ، صمةالث: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل وقمنمرـ، إطمدى ًمٞمٚم٦م: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل

 ٓ قمٌة٤مس اسمةـ ر٤م ُم٤مًمؽ:-قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر وم٘م٤مل وقمنمرـ، عؾمٌ: سمٕمْمٝمؿ

 قمةـ أؾمة٠مًمؽ إٟمةام وًمٙمٜمةل أقمٚمةؿ اهلل أن ٟمٕمٚمؿ ىمد: ىم٤مل أقمٚمؿ، اهلل: ىم٤مل! شمتٙمٚمؿ؟

 ظمٚمةؼ اًمةقشمر، حية٥م وشمةر اهلل إن: -قمةٜمٝمام اهلل ريض- قمٌة٤مس اسمـ وم٘م٤مل قمٚمٛمؽ،

 ؾمةةٌٕم٤م سم٤مًمٌٞمةة٧م اًمٓمةةقاف وضمٕمةةؾ ؾمةةٌٕم٤م، إرةة٤مم قمةةددوضمٕمةةؾ  ؾمةةٛمقات ؾمةةٌع

 ُمةـ اإلٟمًة٤من وظمٚمةؼ ؾمةٌٕم٤م، اةةامر ورُمةل ؾمةٌٕم٤م واعمةروة اًمّمٗم٤م سملم واًمًٕمل

 رٛمْمةلم ًمةثالث إٓ أقمٚمةؿ واهلل أرااة٤م ٓ: ىمة٤مل ؾمةٌع، ُمةـ رزىمةف وضمٕمةؾ ؾمةٌع

 . رٌ٘ملم وؾمٌع

 ُمةـ ظمٚمؼ ُم٤م ًمٙمؾ ظمٚمؼ --شمٕم٤ممم-و شم٤ٌمرك- اهلل أن ال :ًمث٦ماًمث٤م احلٙمٛم٦م

 ضمةؾ- ٟمٌةف ٟماموإ ًممظمر، زوج ُمٜمٝمام واطمد ومٙمؾ ُمٕمٜم٤مه، ذم خم٤مًمٗم٤مً  ًمف، صم٤مٟمٞم٤مً  ظمٚم٘مف

 وأٟمةف رء ُمةـ ظمٚم٘مةف رِمة٤مء ُمة٤م ظمٚمةؼ قمةغم ىمدرشمف قمغم ظمٚم٘مف ُمـ سمذًمؽ -صمٜم٤مإه

 ومٕمةؾ صةٗمتف ُم٤م يمؾ إذ ظمالومف، دون واطمد ٟمقع ومٕمؾ ؿم٠مهن٤م اًمتل يم٤مٕؿمٞم٤مء ًمٞمس

 ًمٚمتؼمرةد، شمّمةٚم  وٓ اًمتًةخلم ؿمة٠مهن٤م اًمتةل يم٤مًمٜمة٤مر قمةداه ُمة٤م دون واطمةد ٟمقع

 رقصةةػ أن قزجيةة ومةةال ًمٚمتًةةخلم، رّمةةٚم  وٓ اًمتؼمرةةد ؿمةة٠مٟمف اًمةةذي ويمةة٤مًمثٚم٩م

 اعمتٗم٘م٦م إؿمٞم٤مء ُمـ ومٕمٚمف ؿم٤مء ُم٤م يمؾ ومٕمؾ قمغم ًمٚم٘م٤مدر اعمدح يمامل وإٟمام سم٤مًمٙمامل،

                                                 

سمٜمحقه، واحلة٤ميمؿ ذم  3/322إُمر سم٤مًمتامس ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر :أظمرضمف اسمـ ظمزرٛم٦م ذم صحٞمحف ب( 1)

 . ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضمفصحٞم  قمغم : سمٜمحقه أرْم٤م، وىم٤مل 1/654اًمّمقم :اعمًتدرك ك
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 -رمحف اهلل-اسمـ ضمررر  اإلُم٤مم ذًمؽ ذيمر. واعمختٚمٗم٦م

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ  :-شمٕمةة٤ممم-اةةذا اًم٘مٌٞمةةؾ ىمقًمةةف  وُمةةـ

ىث يث حج مج مح جخ حخ مخ حس خس مس  چ2: اعمٚمةةةةؽ چ ٺ ٿ

 رتقىمةػ عمًة٤مئؾ ُمثٌت٤مت أر٤مت اذه:اًمٗمخر اًمرازي ىم٤مل 44 – 43: اًمٜمجؿ چحص 

 رٕمةؽمف ُمةـ اًمٗمالؾمةٗم٦م ُمةـ ومة٢من -شمٕم٤ممم- اهللّ ىمدرة مجٚمتٝم٤م ُمـ اإلؾمالم، قمٚمٞمٝم٤م

: -شمٕمة٤ممم- وم٘مة٤مل ىمة٤مدر ٓ ُمقضمة٥م اةق: ر٘مةقل ًمٙمـ واطمد، وأٟمف اعمٜمتٝمك هللّ سم٠من

 واحلٞمةة٤مة، واعمةةقت واطمةةد، حمةةؾ ذم واًمٌٙمةة٤مء اًمْمةةحؽ: وةةدرـ أوضمةةد اةةق

 ىمةة٤مدر، ُمةةـ إٓ رٙمةةقن ٓ ذًمةةؽ إنو واطمةةدة، ُمةة٤مدة ذم وإٟمقصمةة٦م واًمةةذيمقرة

قمغم ظمٚمؼ اةذه  -ضمؾ وقمال-ًم٘مدرة اط٤مًمؼ  رررشم٘م ومٝمذا قم٤مىمؾ، يمّؾ  سمف واقمؽمف

 ااة. إؿمٞم٤مء اعمتْم٤مدة

ىمةدرة  -ضمالًمةف ضمةؾ- ىمة٤مدر واةق ،ومةرد ووشمةر -ٕمة٤مممشم-اذا وم٤مهلل  وقمغم

 . ُمٓمٚم٘م٦م قمغم ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء اعمتٗم٘م٦م واعمٗمؽمىم٦م

 ،قمةغم اطٚمةؼ واًمتّمةقرر -شمٕم٤ممم- اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م هلل سمٞم٤من:احلٙمٛم٦ماًمراسمٕم٦م

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ چ  :-شمٕم٤ممم-اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف  وإًمٞمف

اًمذي ظمٚمؼ اذرـ اًمْمدرـ ُمـ ُمٕمدن واطمد اق اًمٜمٓمٗم٦م اًمتل  ومٝمق46 – 45: اًمةٜمجؿ

 يمٜمةفمل رّمةٚمقا إمم  هنةؿأ إٟٓمةقع اةٜمةلم  اظمتالفقمٚمؾ اًمٓم٤ٌمئٕمٞمقن  وُمٝمام ،متٜمك

إمم  أؿمة٤مر. وطمٙمٛمتةف -شمٕمة٤ممم-ىمدرة اهلل  إمم ويظمراً  اذه اًمٕمٚم٦م اًمتل ُمردا٤م أوًٓ 

                                                 

 21/548شمٗمًػم اسمـ ضمررر اًمٓمؼمي  ( 1)

 29/279ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي  ( 2)
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 . ذًمؽ اًمٗمخر اًمرازي

أن اًمٕمٚمةة٦م ذم قمةةدم اًمٗمّمةةؾ ( اةةة745ت) -رمحةةف اهلل-أسمةةق طمٞمةة٤من  وذيمةةر

-ؾمةٌ٘متٝم٤م ومهة٤م ىمقًمةف ٚمتةلمذم اذه أر٦م ووضمقده ذم أرتلم اًم( اق)سم٤مًمْمٛمػم 

أٟمةةةف ٓ  44 - 43: اًمةةةٜمجؿ چمح جخ حخ مخ حس خس مس حص چ  :-شمٕمةةة٤ممم

ؼ ًمٜمٗمًةةف ٓ طم٘مٞم٘مةة٦م وٓ جمةة٤مزًا وٓ اّدقمةة٤مًء، وأُمةة٤م رٛمٙمةةـ ٕطمةةد أن رٜمًةة٥م اطٚمةة

اإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م وم٘مد ادقم٤ممه٤م اًمٜمٛمروذ يمذاسم٤ًم ُمتقاىمح٤ًم، واإلوةح٤مك واإلسمٙمة٤مء 

 . رٛمٙمـ ادقم٤مإمه٤م، وأُم٤م اطٚمؼ ومال

 ،سمٕمةد اعمةقت اإلقمة٤مدةاًم٘مدرة اإلاٞم٦م قمغم  إممإؿم٤مرة  ومٞمف:اط٤مُم٦ًم احلٙمٛم٦م

ُمٕمٜمك دىمٞمؼ سمةال  واقوهمػمه( اة671)-رمحف اهلل-اًم٘مرـمٌل  اإلُم٤مم ذيمرا٤م

. ىم٤مدر قمغم اةٛمع سملم اإلومٜمة٤مء واإلقمة٤مدة ذم خمٚمةق  واطمةد -شمٕم٤ممم- وم٤مهلل. ؿمؽ

 قمةغم آؾمةتدٓل ومٝمةذا چجئ حئچ:-شمٕمة٤ممم-ظمتٛم٧م أر٦م سم٘مقًمةف  وًمذا

 وىمةةدطمقا أسمّمةة٤مراؿ، ًمٗمتةةقا يمٚمةةام وأـمةةقاره يمٞمٗمٞم٤مشمةةف رِمةة٤مادون سمخٚمةةؼاعمٕمةة٤مد 

 ُمة٤م خيٚمػ ضمدرد ظمٚمؼ إٟمِم٤مء ُمٜمٝمام ًمٞمٙمقن وإٟمثك اًمذيمر ظمٚمؼ واق أومٙم٤مراؿ،

 اًمةةذي اًمٌٕمةة٨م واةةق. اًمٗمٜمةة٤مء سمٕمةةد اطٚمةةؼ إلٟمِمةة٤مء متثٞمةةؾ أىمةةرب وذًمةةؽ ؾمةةٚمٗمف،

جئ چ :وم٘مقًمةف. أُمث٤ما٤م أطمقال ُمـ واو  اق سمام شم٘مرب إؿمٞم٤مء ٕن أٟمٙمروه،

 وشمتٗمٙمةرون واعمًةتحٞمالت، اعمٛمٙمٜم٤مت سملم اًمٗمرو  ذم شمتٗمٙمرون أي چحئ

                                                 

 29/285اٟمٔمر ُمٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م  ( 1)

 1/74اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من  ( 2)

 17/53شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ( 3)
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 سم٤مٓؾمةتح٤مًم٦م آقمتٞمة٤مد وىمٚمة٦م ٕم٤مدآؾمةتٌ قمٚمٞمٙمؿ خيتٚمط ومال اإلُمٙم٤من، ُمراشم٥م ذم

 اًمٌمةء سمتةذيمر ؿمٌٞمٝم٤مً  قمٜمف اعمٖمٗمقل اًمتٗمٙمر دمدرد يم٤من ومٚمام. حم٤مًٓ  همرر٤ٌمً  ومتتقمهقا

ڇ ڇ ڇ چ  :-شمٕمةة٤ممم- ىمقًمةةف ُمٕمٜمةةك ذم واةةذا ،شمةةذيمراً  قمٚمٞمةةف أـمٚمةةؼ اعمٜمزةة

ڇ ڍ ڍ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

  62 - 65: اًمقاىمٕم٦م چگ گ گ گ 

 وم٠مومة٤مد اًمتةذيمر، سمرضمة٤مء اٜمة٤م ذّرؾ يمام اًمتذيمر، قمغم سم٤محل٨م اٜم٤مًمؽ ذّرؾ وم٘مد

 اًمٜمِمة٠مة قمةغم اًمداًمة٦م واةل إومم اًمٜمِمة٠مة اةق ٟمٓمٗم٦م ُمـ وإٟمثك اًمذيمر ظمٚمؼ أن

 . أظمرة

ہ ھ ھ چ  :ُمةةةـ ذًمةةةؽ ذم ىمقًمةةةف ٟمحةةةقاً  -شمٕمةةة٤ممم-اهلل  وذيمةةةر

 36: رةةةةةةةةةةةةس چھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ 

 أؿمةٌف ٟمةفٕ اعم٘مة٤مم اةذا ذم سم٤مٕمهٞمة٦م ًمةف سمدأ ذم اةذه أرة٦م سم٤مًمٜمٌة٤مت إرثة٤مراً  طمٞم٨م

32: رس چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  :ىمقًمف إًمٞمف أوُم٠م اًمذي سم٤مًمٌٕم٨م

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ  :-شمٕمة٤ممم- ىمة٤مل وىمد 

: اًم٘مٞم٤مُمةةةةةة٦م چہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

36 - 45  

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ چ  :قمغم ُمٜمٙمر اًمٌٕم٨م اؾمتٌٕم٤مدًا ًمةف سم٘مقًمةف وردّ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 

                                                 

 سمتٍمف 27/38اًمتحررر واًمتٜمقرر عمحٛمد اًمٓم٤مار سمـ قم٤مؿمقر  ( 1)

 22/228اًمتحررر واًمتٜمقرر  ( 2)
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﮷  ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮶  ﮵  ﮴  85 – 78: رس چ﮳ 

 احلٙمٛمة٦م، وهن٤مرة٦م اًم٘مةدرة يمةامل قمةغم ٔم٤مارةاًم اًمدًٓم٦م: اًم٤ًمدؾم٦م احلٙمٛم٦م

 سم٤مًمّمةؼم، واعمٗمْمةقل سم٤مًمِمٙمر اًمٗم٤موؾ ومٞمتٕمٌد وآُمتح٤من، آسمتالء رّم  طمتك

 قمٜمةةد اًمِمةة٤ٌمب ىمةةدر رٕمةةرف إٟمةةام وم٤مإلٟمًةة٤من سمْمةةده، رء يمةةؾ طم٘مٞم٘مةة٦م وشمٕمةةرف

. اًمةٜمٕمؿ شمٕمررةػ ذم أسمٚمغ ذًمؽ ومٞمٙمقن اطقف قمٜمد إُمـ ىمدر ورٕمرف اًمِمٞم٥م،

اهلل قمٌة٤مده  رذيّمة وًمةذا. إؿم٤مرة ًمٓمٞمٗمة٦م -رمحف اهلل-اًمٗمخراًمرازي  ًمذًمؽ أؿم٤مر

ڃ ڃ چ چ چ  -شمٕمةة٤ممم-ُمٜمٝمةة٤م ىمقًمةةف  قمدرةةدة سمٌمةةء ُمةةـ اةةذا ذم يرةة٤مت

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې چ  54: اًمةةةروم چڑک ک ک ک 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 32: اًمزظمرف چۆئ ۈئ 

ذم اةةذا  قمةةغم أن اًمزوضمٞمةة٦م اًمٌنمةةر٦م ًمٞمًةة٧م ٟمِمةة٤مزاً  اًمتٜمٌٞمةةف :اًمًةة٤مسمٕم٦م احلٙمٛمةة٦م

ال دائةرة ذم ومٚمةؽ اًمزوضمٞمة٦م اًمٙمقٟمٞمة٦م اًمتةل شمٙمتٜمٗمٝمة٤م إواُمةر واًمٜمةقاال  سمؾ ،اًمٙمقن

اةل اًمتةل  اإلؾمةالم ذم إهةٟمٔمة٤مم  ُمٜمٝمة٤م رٜمٌثةؼاذه اًمزوضمٞم٦م اًمٌنمر٦م اًمتل . اإلاٞم٦م

 مجٞمٕمةة٤مً  ًممطمٞمةة٤مء إومم اًمتٙمةةقرـ دةوىم٤مقمةة اطٚم٘مةة٦م وأصةةؾ اًمٗمٓمةةرة ُمٕمةةلم إممشمرضمةةع 

 اةٜمًةلم، سمةلم اًمٗمٓمةرةضم٤مذسمٞمة٦م  أن قمةـ رٙمِمةػاًمتذيمػم  واذا. يم٤موم٦م وًمٚمٛمخٚمقىم٤مت

 إىم٤مُمة٦م إمم ًمتتجةف وًمٙمةـ اإلٟمة٤مث، وُمٓمٚمةؼ اًمةُذيْمران ُمٓمٚمؼ سملم اةٛمععمجرد  ًمٞم٧ًم

ؿمة٠من يمةؾ اًمٙم٤مئٜمة٤مت  ؿم٠مهن٤م ،ًمًٚمٓم٤مٟمف اط٤موٕم٦م سمرهب٤م، اعم١مُمٜم٦م اًمٌٞمقت وإىم٤مُم٦م إه،
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-ذيمةر اةذا اعمٕمٜمةك ذم همةػم ُمقوةع ُمةـ يمتة٤مب اهلل  وىمد.  اذا اًمٙمقناًمزوضمٞم٦م ذم

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ  :-شمٕمةةة٤ممم- ىمةةة٤مل ،-شمٕمةةة٤ممم

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ  57: همةةةةة٤مومر  چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ى ائ ائ چ 11: ومّمةةةةةةةةةةةةةةٚم٧م چى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 83: يل قمٛمران چېئ 

 چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
15: اًمرقمد

 وأذقمٜمة٧م ،ّرة ذم جمرة اًمٙمقن اا٤مئٚم٦م اًمتل اؾمتًٚمٛم٧م ًم٤ٌمرئٝمة٤مذ وم٤مإلٟم٤ًمن

 . رٜمٌٖمل أن رٙمقن اذا اًمٕمٌد ومٙمذًمؽ ،ط٤مًم٘مٝم٤م

 وٓؿمةؽ ٤ٌمطمثلم،احلٙمؿ ال مجٚم٦م ُم٤مذيمره قمٚمامء اًمًٚمػ ُمـ اعمٗمنرـ واًم اذه

أهن٤م شمتقضمف إلر٘مة٤مظ اًم٘مٚمةقب  سمٞمد ،أهن٤م طمٙمؿ وومقائد ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗمع

 . ل ُمـ أضمٚمٝم٤م ظمٚم٘م٧م اًمٌنمر٦م وأوضمدتوُت٘مٞمؼ اًمٖم٤مر٦م اًمٕمٔمٛمك اًمت
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 -:الشٔجٗٛ الهٌٕٗٛ آٖاتالعٍاٖٛ الزباٌٗٛ ب ٌٕاتج:الجالح املبخح

 

ذم أر٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اشمْمح٧م ضمٚمٞم٦م قمٜم٤مر٦م اًمقطمل اإلال سم٘مْمٞم٦م اًمزوضمٞم٦م  

ضمٚمٞمٚمة٦م رٛمٙمةـ ذيمةر  ٜمةقاشم٩ماٜم٤م رٛمٙمـ ًمٚم٘مة٤مر  أن رّمةؾ ًم وُمـ ،ذم اذا اًمٙمقن

 -:ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م ٝم٤مسمٕمْم
 اًمٙمتة٤مب ،اًمزوضمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ًمف أؾمًف اةٚمٞم٦م ذم اًم٘مرين اًمٕمٔمةٞمؿ ؿقمٚم:أوًٓ 

ڇ ڇ ڍ چ  :قمٜمةف -ضمةؾ وقمةال-ىمة٤مل اعمةقمم  واًمذي ،قمج٤مئٌف شمٜم٘ميضاًمذي ٓ 

  38: إٟمٕم٤مم چ ڍ ڌ ڌ

إًمٞمةةف اعمخةة٤مـمٌقن ذم وىمةة٧م شمٜمةةزل  حيتةة٤مجاًمةةقطمل اإلاةةل ُمةة٤م  راقمةةك:صم٤مٟمٞمةة٤مً 

 ٓؾمةتدٓلوا ،-ضمةؾ وقمةال-اطة٤مًمؼ  قمٔمٛمة٦مو سم٤مإلرامن اًمتذيمػم واق ،اًمقطمل

ؿمة٤مسمف ذًمةؽ ُمةـ  وُمة٤م ،سم٤مًمٌٕمة٨م واإلرةامن اًمٕم٤ٌمدة،قمغم شمقطمٞمد  اًمرسمقسمٞم٦م قطمٞمدسمت

-وم٘مةد أؿمة٤مر إًمٞمةف اًم٘مةرين سم٘مقًمةف  ذًمةؽ قمةدا ُمة٤م أُمة٤م. ىمْم٤مر٤م اًمتقطمٞمةد اًمٙمةؼمى

 -رمحةةةةةةف اهلل-إًمةةةةةةقد  ىمةةةةةة٤مل36: رةةةةةةسچ ﮳ ﮴ ﮵چ:-شمٕمةةةةةة٤ممم

 فُمٕمرومتة إمم ـمرر٘مة٤مً  اةؿ جيٕمةؾ ومل ،-شمٕمة٤ممم- اهللّ رٓمٚمٕمٝمةؿ ملمم٤م (:اة1275ت)

 ُمٜمٝم٤مج قمغم اإلمج٤مل سمٓمررؼ ذًمؽ قمغم -ؾمٌح٤مٟمف- أـمٚمٕمٝمؿ وإٟمام سمخّمقصٞم٤مشمف،

 وؾمةٕم٦م ىمدرشمةف قمٔمةؿ قمةغم وىمقومٝمؿ سمف ٟمٞمط عم٤م 8: اًمٜمحؾ چٹ ٹ ٹ ڤ چ 

 صةٗم٤مت أظمةص ُمةـ اًمٕمٚمؿ يم٤من عم٤م وًمٕمٚمف ،-قمز وضمؾ- ؾمٚمٓم٤مٟمف وضمالًم٦م ُمٚمٙمف

 أن قمةغم ،-ؾمٌح٤مٟمف- ؾمقاه ٕطمد واإلطم٤مـم٦م اًمٙمامل وضمف قمغم رث٧ٌم مل اًمرسمقسمٞم٦م

 سمٙمثةػم، رٕمٚمٛمةف ممة٤م أيمثةر أطمد يمؾ جيٝمٚمف ومام اإلطم٤مـم٦م، قمـ رْمٞمؼ اعمٛمٙمـ ففمر

 همةػم جيٝمٚمةف وُمة٤م ُمتٜم٤مهٍ  أطمد يمؾ رٕمٚمٛمف ُم٤م إن: آقمت٤ٌمرات سمٕمض قمغم ر٘م٤مل وىمد
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 أطمةد يمؾ ُمٕمٚمقم سملم ٟم٦ًٌم ومال أصالً  اعمتٜم٤مال وهمػم اعمتٜم٤مال سملم ٟم٦ًٌم وٓ ُمتٜم٤مهٍ 

 إقمٞمةة٤من قمةةغم فاًمقىمةةق إيمةة٤مسمر سمٕمةةض دقمةةقى ُمةةع اةةذا ذم وشم٠مُمةةؾ وجمٝمقًمةةف،

ااة  114: ـمف چٺ ٺ ٿ ٿ چ قمٚمٞمٝم٤م وآـمالع اًمث٤مسمت٦م

 ،وهمةةػم سحيةة٦م سحيةة٦م ،اًمتةةل شم٘مةةرر اةةذه احل٘مٞم٘مةة٦م يمثةةػمة أرةة٤مت:صم٤مًمثةة٤مً 

 ذم اًمٕمجٞمٌة٦م اًمًةٜمـ اةذه شمةذيمرمل  ملَ :ىمٞمؾ وم٢من ،ذم ـمٞم٤مت اًمًقر اًمٙمررٛم٦م ُمٌثقصم٦م

 إمم ؼأؾمةٌ هبة٤م اعم١مُمٜمةقن ورٙمقن ًمٚمٜم٤مس أفمٝمر ومتٙمقن اًم٘مرين ُمـ واطمد ُمقوع

 اًمزُم٤من؟ اذا ذم ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ أفمٝمره ُم٤م

- :ُمـ أوضمف وم٤مةقاب 

 اةق ًمةذاهت٤م، اعم٘مّمةقدة وومروقمةف اًمةدرـ أصقل سمٞم٤من ذم اًم٘مرين أؾمٚمقبإن  -1

 اعمًةة٤مئؾ أٟمةةقاع ُمةةـ سمٖمػماةة٤م ممزوضمةة٦م اًمًةةقر، ذم ُمتٗمرىمةة٦م يرةة٤مت ذم إرراداةة٤م

 . واطمد ُمٙم٤من ذم ٓ واًمٗمقائد،

 اًمتقطمٞمةد،: قم٘مٞمةديت قمغم اًمداًم٦م أر٤مت ؾمٞم٤م  ذم ذيمرت ىمد اًمًٜمـ اذهإن  -2

 . ُمقاوٕمٝم٤م ذم ُمٕمٝم٤م شمذيمر أن اعمٜم٤مؾم٥م ومٙم٤من واًمٌٕم٨م،

 ُمةـ اةق وإٟمةام اًمذاشمٞمة٦م، اًمةقطمل ُم٘م٤مصةد ُمةـ ًمةٞمس هبة٤م اًمتٗمّمٞمكم اًمٕمٚمؿ إن-3

 ُمرؿمةداً  اًمةقطمل رٙمةقن وإٟمام وسمحثٝمؿ، سمٙمًٌٝمؿ اًمٌنم إًمٞمٝم٤م رّمؾ اًمتل اًمٕمٚمقم

 . إًمٞمٝم٤م اؿ

 أـمةقار ةٛمٞمةع شمة٤مم سمٞمة٤من أهنة٤م قمةغم واطمد ُمقوع ذم أر٤مت اذه مجٕم٧م ًمق -4

 ومتٜمة٦م وًمٙم٤مٟمة٧م اًمٕمٚمٛمةل، سم٤مًمٌحة٨م ُم٘مدُم٤مشمف ُتّمٞمؾ ىمٌؾ ومٝمٛمٝم٤م ًمتٕمذر اًمتٙمقرـ

 . سم٤مةٛمٚم٦م ومٝمٛمٝم٤م ُمـ ًمٌٕمض
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اعمتٕم٤مىمٌة٦م ذم  ٤ملاًمٙمت٤مب اًمٕمزرز أسمقاب اًمٗمٙمر واًمٌح٨م ًممضمٞمة ومت  :راسمٕم٤مً 

ہ ھ ھ ھ چ  :-شمٕمةة٤ممم- ىمةة٤مل. اًمًةة٤مقم٦م ٤مماةةذا اًمٌةة٤مب إمم ىمٞمةة

 36: رس چ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 واحلرسمٞمة٦م آضمتامقمٞم٦م واًمٗمتـ اعمّم٤مئ٥م ُمـاإلؾمالُمٞم٦م  ًمٚمحْم٤مرة رٕمرض مل وًمق

 ُمة٤م إمم ًمًةٌ٘مقا واًمٌحة٨م، اًمٕمٚمةؿ سمؽمىمةل وىمةػ ُم٤م واًمًٞم٤مد اًمدرٜمل واًمِم٘م٤م 

 ُمة٤م ا٤م رٕمرض مل ُم٤م سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م رٛمد اًمٙمقٟمٞم٦م اعمٕم٤مرف وم٢من همػماؿ، إًمٞمف وصؾ

قمٚمقُمٝمة٤م  وأن ،وّٓدة وًمٙمـ شم٤مررخ اذه إُم٦م رٕمٚمٛمٜم٤م أهنة٤م أُمة٦م ؾمػما٤م رقىمػ

قمةـ  -ؿمة٤مء اهلل  إن–ىم٤مدُمة٤مت إرة٤مم  وؾمتٙمِمػ ،قمٜمد طمدّ  شم٘مػوُمٕم٤مرومٝم٤م ٓ 

 . قمقدهت٤م ًمتتٌقأ ُمقوع اًمّمدارة ذم ىمٞم٤مدة إُمؿ ًمٚمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف
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 اخلامتٛ

ظمالل اذه اًمقرىم٤مت اًمتل شمًتٕمرض ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ير٤مت اًمٙمت٤مب اًمٕمزرةز  ُمـ

- :ص ًمٚمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦ماعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمزوضمٞم٦م ذم اذا اًمٙمقن رٛمٙمـ اطٚمق

أؿم٤مر إمم اذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ىمٌةؾ أرسمٕمة٦م قمنمة  طمٞم٨م ،يمت٤مب اهلل قمٔمٛم٦م -1

. ذم قم٤ٌمرات ومجؾ سم٤مرقم٦م اةامل شم٠مظمذ سم٤مًمٚم٥م وشم٠مه اطٞم٤مل ىمرٟم٤مً 

 اطٚمةؼسملّم ًمٚمذرـ أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م  وم٘مد ،اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ذم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ اعمٕمجزة -2

 صمةؿ ،تقطمٞمةد واإلرةامنىمْمةٞم٦م اًم وال ،يمٚمٝمؿ سمح٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ اذه احل٘مٞم٘م٦م

 ٤مئؼأن شمٙمِمةةٗمف احل٘مةة رٛمٙمةةـممةة٤م  ومٚمةةؿ رّمةة٤مدر ؿمةةٞمئ٤مً  أسم٘مةةك اًمٌةة٤مب ُمنمةةقم٤مً 

. رقصد اًم٤ٌمب ذم وضمف اًمٙمِمقوم٤مت اعمتٕم٤مىم٦ٌم ذم اذا اًمِم٠من ومل ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

شمٜمتٔمٛمةف ُمةـ  ومٝمةل ،اًمٌٚمٞمغ ًمٜمٔمرر٦م اًمزوضمٞم٦م ذم اذا اًمٙمةقن اًمٗمًةٞم  إصمر -3

. ذم قماله ضمّؾ سمرا٤من وطمداٟمٞم٦م اًمقاطمد اًمّمٛمد  واق ،اًمذرة إمم اعمجرة

قمةغم  دًمٞمةؾ ضمةكمّ  قمٚمامء اًمتٗمًػم وضمٝم٤مسمذة اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمدرامً  ذيمره ُم٤م -4

اـمالقمٝمةةؿ اًمقاؾمةةع قمةةغم يمثةةػم ُمةةـ ىمْمةة٤مر٤م اًمٕمٚمةةؿ  وُمةةدى ،ؾمةةٕم٦م أوم٘مٝمةةؿ

. رٌٓمؾ دقمقى اًمتٜم٤مومر سملم اًمٕمٚمؿ واًمدرـ مم٤م ،اًمتجررٌل

اذه أر٤مت وأُمث٤ما٤م اًمتقاومؼ اًمدىمٞمؼ وآشم٤ًم  اعمت٘مـ سملم أرة٤مت  شم١ميمد -5

هيةدف إمم إؾمةٕم٤مد اًمٌنمةر٦م ورومةع  ومٙمالمهة٤م ،قمٞم٦م وأر٤مت اًمٙمقٟمٞمة٦ماًمنم

سمام ؾمخره اهلل اؿ ُمةـ ٟمٕمٛمة٦م اإلرةامن  ًمٞمًٕمدوا ،أص٤مر وإهمالل قمٜمٝمؿ

اذه اًمٙمِمقوم٤مت واحل٘مة٤مئؼ ٟم٘مٛمة٦م قمةغم اًمٌنمة وؾمة٤ًٌٌم  ًمتٙمقن ٓ ،واًمٕم٘مؾ

. االيمٝمؿ واؾمتئّم٤مل ؿم٠موم٦م احلٞم٤مة اعمٓمٛمئٜم٦م

سمةام مل  ُمةؽمع ،ذه احل٘مة٤مئؼ اًمٕمٔمٞمٛمة٦مطم٤مومؾ هب -شمٕم٤ممم-اهلل  ومٙمت٤مب وظمت٤مُم٤مً 
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اًمتجررٌةل ُمة٤مزال  واًمٕمٚمةؿ ،شمٌٚمٖمف قم٘مةقل اًمٌنمة اًم٘مة٤مسة وأومٝمة٤مُمٝمؿ اًمْمةٕمٞمٗم٦م

 أويصأاةؿ ُمة٤م  وُمـ. ظم٤ٌمر٤م اًمقطمل اإلال اًمٕمٔمٞمؿ ورٔمٝمر ،خيرج يمٜمقزًا ُمٌٝمرة

- :سمف ذم ظمت٤مم اذه اًمقرىم٤مت

 ٦م،ٞمةقمـ احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞمة٦م اًمتجررٌ در٨مسم٤مةقاٟم٥م اإلرامٟمٞم٦م قمٜمد احل آاتامم -1

. اذا سمذاك طمتك شمدرك إضمٞم٤مل احل٘مٞم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م سم٠مـمراومٝم٤م ورسمط

اًمتةةل  سمٚمٖمةة٤مهتؿ ،احل٘مةة٤مئؼ اإلرامٟمٞمةة٦م إمم أُمةةؿ إرض ىم٤مـمٌةة٦م هاةةذ إرّمةة٤مل -2

 اًمةدرـاةذا  وأن ،شمدرك اذه إُمؿ اًم٘مٞمؿ اًمروطمٞمة٦م اًمٕمٚمٞمة٤م طمتك ،رٗمٝمٛمقهن٤م

مجة٤مح اًمٕمٚمةقم  ويمٌ  ،سم٢مؾمٕم٤مد اًمٌنمر٦م ًمٙمٗمٞمؾا -وطمده- واق اًمرمح٦م،درـ 

. إؾمٕم٤مدا٤م ذمشمت٥ًٌم ُمع ُمرور اًمقىم٧م ذم إؿم٘م٤مء اًمٌنمر٦م ٓ  تل٦م اًماعم٤مدر

وأؾمةة٠مًمف ًمٚمجٛمٞمةةع اًمتقومٞمةةؼ ًمّمةة٤مًم   -شمٕمةة٤ممم-أؿمةةٙمر اهلل  اةةذاسمٕمةةد  وإٟمٜمةةل

 . اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ

 .اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ُمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اطػم وقمغم يًمف وصحٌف أمجٕملم وصغم
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 املزاجع

ُمةةلم سمةةـ حمٛمةةد حمٛمةةد إ -أوةةقاء اًمٌٞمةة٤من ذم إرْمةة٤مح اًم٘مةةرين سمةة٤مًم٘مرين  

دار اًمٗمٙمةةر ًمٚمٓم٤ٌمقمةة٦م و : اًمٜمةة٤مذ(اةةة1393ت)اعمختةة٤مراةٙمٜمل اًمِمةةٜم٘مٞمٓمل 

 اة 1415-اًمٜمنم و اًمتقزرع سمػموت 

دار  -حمٛمةةد سمةةـ رقؾمةةػ اًمِمةةٝمػم سمةة٠ميب طمٞمةة٤من إٟمدًمزةة -اًمٌحةةر اعمحةةٞمط  

 صدىمل حمٛمد مجٞمؾ: اة ُت٘مٞمؼ 1425 -اًمٗمٙمر ة سمػموت

درـ أسمةق ـمة٤مار جمةد اًمة-سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمةز ذم ًمٓمة٤مئػ اًمٙمتة٤مب اًمٕمزرةز  

 (اة817: اعمتقرم)حمٛمد سمـ رٕم٘مقب اًمٗمػموزيسم٤مدى 

حمٛمةد اًمٓمة٤مار سمةـ حمٛمةد : اًمتحرررواًمتٜمقرر اعمٕمروف سمتٗمًػم اسمةـ قم٤مؿمةقر  

ُم١مؾمًة٦م اًمتة٤مررخ : اًمٜم٤مذ( اة1393: اعمتقرم)اًمٓم٤مار سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز 

 .م2555/اة1425إومم : ًمٌٜم٤من ط –اًمٕمريب، سمػموت 

دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م ،حمٛمةةد اةرضمةة٤ميناًمنمةةرػ قمةةكم سمةةـ  –اًمتٕمررٗمةة٤مت  

 اة1416سمػموت 

اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق حمٛمد قمٌد اًمةرمحـ سمةـ أيب طمة٤مشمؿ  -شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  

 .أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م: صٞمدا ت -اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمر٦م ( اة 327)اًمرازي 

أسمةق اًمٗمةداء إؾمةامقمٞمؾ سمةـ قمٛمةر سمةـ يمثةػم اًم٘مةرر -اًم٘مرين اًمٕمٔمةٞمؿ  شمٗمًػم 

دار ـمٞمٌة٦م ًمٚمٜمنمة : اًمٜم٤مذ-سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م ؾم٤مُمل : اة ت 774اًمدُمِم٘مل 

 اة1425اًمث٤مٟمٞم٦م : واًمتقزرع، ط

ااٞمئة٦م اعمٍمةر٦م اًمٕم٤مُمة٦م : اًمٜمة٤مذ-سمـ قمكم روة٤م  ٞمدحمٛمد رؿم -اعمٜم٤مر  شمٗمًػم 

 .م 1995: ًمٚمٙمت٤مب

 اًمٓمةؼمي ضمررةر سمةـ حمٛمةد ضمٕمٗمةر أسمةق -شم٠مورؾ يي اًم٘مرين قمـاًمٌٞم٤من  ضم٤مُمع 

 .إومم اًمٓمٌٕم٦م. اجر دار: اًمٜم٤مذ –( اة315 – 224)
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 حمٛمةد: تاًمًةٚمٗمٞم٦م :ط– اًمٌخة٤مريسمـ إؾمةامقمٞمؾ  حمٛمد –اًمّمحٞم   اة٤مُمع 

 .وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل

دار اًمِمةةةٕم٥م :ط–سمةةةـ احلجةةة٤مج اًم٘مِمةةةػمي  ُمًةةةٚمؿ–اًمّمةةةحٞم   اةةةة٤مُمع 

 .قمٌداهلل أسمق زرٜم٦م:ت

 أمحةةد سمةةـ حمٛمةةد اهلل أسمققمٌةةد: شمٗمًةةػماًم٘مرـمٌل=  اًم٘مةةرين ٕطمٙمةة٤مماةةة٤مُمع   

 أـمٗمةةٞمش وإسمةةرااٞمؿ اًمةةؼمدوين أمحةةد: ُت٘مٞمةةؼ( اةةة671: اعمتةةقرم) اًم٘مرـمٌةةل

 .اة1384 اًمث٤مٟمٞم٦م،: ط اًم٘م٤مارة – اعمٍمر٦م اًمٙمت٥م دار: اًمٜم٤مذ

 -قمٌةد اًمةرمحـ سمةـ أيب سمٙمةر اًمًةٞمقـمل -اًمدر اعمٜمثةقر ذم اًمتٗمًةػم سم٤معمة٠مصمقر  

اةةة ة 1424ُمٍمةة  -دار اجةةر : ُمريمةةز اجةةر ًمٚمٌحةةقث اًمٜمةة٤مذ: ُت٘مٞمةةؼ

 م 2553

اًمةةدرـ ؿمةةٝم٤مب  -روح اعمٕمةة٤مين ذم شمٗمًةةػم اًم٘مةةرين اًمٕمٔمةةٞمؿ واًمًةةٌع اعمثةة٤مين  

: دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م ة سمةةػموت -حمٛمةقد سمةةـ قمٌةد اهلل احلًةةٞمٜمل إًمةقد

 .قمغم قمٌد اًم٤ٌمرى قمٓمٞم٦م: اة ت 1415

: ت–اةةة٤مُمع اًمّمةةحٞم  اعمٕمةةروف سمًةةٜمـ اًمؽمُمةةذي، حمٛمةةد سمةةـ قمٞمًةةك  

 .دار اًمٗمٙمر-قمٌداًمرمحـ حمٛمد قمثامن

حمٛمةةد سمةةـ رقؾمةةػ  –احل٘مةة٤مئؼ ذم شمٕمررٗمةة٤مت ُمّمةةٓمٚمح٤مت قمٚمةةامء اًمٙمةةالم  

ٟمًخ٦م وورد ُمٓمٌققم٦م قمةـ ٟمًةخ٦م وضمةدت سمة٤محلرم  – اًمًٜمقد اًمتٚمٛم٤ًمين

 .اعمدين

قمةزت اًمةدقم٤مس :أسمقداود ؾمٚمٞمامن سمةـ إؿمةٕم٨م اًمًجًةت٤مين ت ،-اًمًٜمـ 

 .دار احلدر٨م: ط-وقم٤مدل اًمًٞمد

 ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدر٦م–شم٘مل اًمدرـ اًمٗمتقطمل  –ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  

ُم١مؾمًةةة٦م اًمرؾمةةة٤مًم٦م  –ٟمجةةةؿ اًمةةدرـ  اًمٓمةةةقد  –ذح خمتٍمةة اًمرووةةة٦م  

 اة 1457
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 -اعمٙمتة٥م اإلؾمةالُمل : اًمٜمة٤مذ -حمٛمد سمـ إؾمةح٤م  –  اسمـ ظمزرٛم٦م صحٞم 

 .حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل. د: اة ُت٘مٞمؼ1395سمػموت،

 ؾمٞمد ىمٓم٥م إسمرااٞمؿ ة دار اًمنمو  ة اًم٘م٤مارة -ذم فمالل اًم٘مرين 

: اًمٜمة٤مذ -أسمةق قمٌةداهلل احلة٤ميمؿ اًمٜمٞمًة٤مسمقري –اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  

: اةةةة ُت٘مٞمةةةؼ1411، اًمٓمٌٕمةةة٦م إومم -سمةةةػموت  –دار اًمٙمتةةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةةة٦م 

 .ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

أمحةةد رقؾمةةػ :ت -أسمةةق زيمررةة٤م حيٞمةةك سمةةـ زرةة٤مد اًمٗمةةراء  -ُمٕمةة٤مين اًم٘مةةرين   

: اًمٜمةةة٤مذ-قمٌةةةداًمٗمت٤مح إؾمةةةامقمٞمؾ ؿمةةةٚمٌك / حمٛمةةةدقمغم ٟمجةةة٤مر / ٟمجةةة٤مشمك

 ُمٍم: اًمداراعمٍمر٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م

اعمٓمٌٕمةةةة٦م اًمٕمرسمٞمةةةة٦م :ط –أسمةةةةق طم٤مُمدحمٛمةةةةد اًمٖمةةةةزازم  –ُمٕمٞمةةةة٤مر اًمٕمٚمةةةةؿ  

 اة 1346سمٛمٍم

 -حمٛمد سمـ قمٛمةر اعمٕمةروف سمٗمخةر اًمةدرـ اًمةرازى : ٗم٤مشمٞم  اًمٖمٞم٥م ة اإلُم٤ممُم 

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمك ة سمػموت: دار اًمٜمنم

–صةٗمقان داودي :ت –اًمراهمة٥م إصةٗمٝم٤مين  –ُمٗمردات أًمٗمة٤مظ اًم٘مةرين  

 إومم دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ:ط

أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمةد سمةـ : اعم١مًمػ( شمٗمًػم اعم٤موردى)اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن  

: ت-ًمٌٜمة٤من / سمةػموت  -دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م : عم٤موردي اًمٌٍميطمٌٞم٥م ا

 اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد
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 :الكزاء تعُضُف

 ْٔعالُج َٔأصباُبْ طاُرَٓٔو َُٕرُٓص

 حمٛمقد سمـ قمٌد اةٚمٞمؾ روزن.د

 حمٛمقد سمـ قمٌداةٚمٞمؾ روزن .د

 

 د اًم٘مراءات اًمتة٤مسمع راءات ُمـ ُمٕمٝمطم٤مصؾ قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًم٘م

 وسم٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرين  ،وجم٤مز سم٤مًم٘مراءات ،ًممزار اًمنمرػ

  طم٤مصؾ قمغم ؿمٝم٤مديت اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراه ذم قمٚمقم وشم٘مٜمٞمة٦م إهمذرة٦م

 ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدرر٦م 

  ُمٍم –رٕمٛمؾ ُمدرؾم٤ًم سمج٤مُمٕم٦م دُمٜمٝمقر 

 

 

 



 حمؿود بن عبداجلؾقل روزن. د                           صوره، وؿضاره، وأسبابه، وعالجه: تعسف اؾؼراء
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 اعمٚمخص

ةػ اًم٘مةَراء اعمٕمة٤مسرـ  اًمٌح٨ُم اذا  ُرٚم٘مل ًّ اًمْمقَء قمغم سمٕمض ُمٔم٤مار شمٕم

. اعمٕمَتةؼَم ذم ذًمةؽ احلةدَ شمةالوًة وُُمداَرؾمة٦ًم، وجمة٤موزهتؿ  قمٜمد شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اًم٘مرين

وٌَط اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اًمٕمٚمةامُء ًمقصةِػ جمة٤موزة  اًمٌح٨م وحي٤موُل 

اًمتةدىمٞمؼ واًمتح٘مٞمةؼ  لماحلّد واعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمام رتٕمَٚمةؼ سمة٤مًم٘مراءِة، يمةام ُرٜمةّقه سمة٤مًمٗمرِ  سمة

ةػ واًمتٙمّٚمةِػ: طمّتةك ٓ ًّ خيةتٚمط إُمةُر قمةغم  اعمٓمٚمقسملِم اعمٛمدوطملم وسمةلم اًمتٕم

ـَ إداء قمةغم  قمٚمقمَ سمٕمض َُمـ مل رتٕم٤مَط  ـّ  وضمٝمةفاًمتالوة ووم اًمّمةحٞم  ممَةـ رٔمة

 .أَن يمَؾ ُت٘مٞمٍؼ ُم٤ٌمًمٖم٦مٌ 

ػ، وقمدَم اىمتّم٤مرا٤م قمغم اإلومةراط  ٕمّددَ شمَ  اًمٌح٨م وُرقّو  ًّ ُمٔم٤مار اًمتٕم

واعم٤ٌمًمٖمةة٦م ذم اًمتجقرةةد، وارشم٤ٌمـَمٝمةة٤م سمةة٠مُمقر أظمةةرى اسمتةةدقمٝم٤م سمٕمةةض اًم٘مةةَراء، 

 واًمتٙمّٚمةػيمةذًمؽ ُرٌةلّمُ يمثةػًما ُمةـ ُصةَقِر اًمٖمٚمةّق . ٤م ُمـ ىمَراء اعمح٤مومؾوظمّمقًص 

ٌَُ٘مقااسمتدقمٝم٤م اًم٘مَراء اعمٕم٤مسون واًمتل مل  اًمتل  ااةتاممَ  اًمٌحة٨م وُرةؼمزُ . إًمٞمٝمة٤م ُرًة

واإلٟمٙم٤مر قمةغم أصةح٤مسمف،  قمٚمامء اًمًٚمػ واطٚمػ سمِٜمٗمل اًمُٖمُٚمّق قمـ يمت٤مب اهلل 

ُمْمة٤مَر  رُ َرةذيمُ  يمةام. ًمٚمًة٤مًمٙملم اًم٘مةقرؿَ  واًمٓمررةَؼ  اعمًةت٘مٞمؿَ  اًمٍمةاطَ  ٝمؿووصٗمَ 

ِػ وخم٤مـمرَ  ًّ ص٤مطمٌٝم٤م قمـ شمةدسّمر اًم٘مةرين  شَمٍمُف  ىمدواًمتل ُمـ أمّهٝم٤م أهَن٤م  ه،اًمتٕم

إمم  اعم١مّدَرة٦م إؾمة٤ٌمب ٌحة٨مور إٟمزاًمِةف،و َوطمِٞمةفاًمذي اق ُم٘مّمقُد  :واًمٕمٛمؾ سمف

ػ ًّ ف ووصةِػ قمالضمة ٘م٤مرومتةف،اًمقىم٤مرة٦م ُمةـ ُمُ  ٌُؾذم حم٤موًم٦ٍم ًمتٞمًػم ؾُم  :اذا اًمتٕم

قمةةغم ُمًةةئقًمٞم٦م اًمٕمٚمةةامء واًمةةدقم٤مِة واعم١مؾمًةة٤مت اًم٘مريٟمٞمةة٦م  ُُم١ميّمةةًدا :عمةةـ اسمةةُتكَم سمةةف

 . واإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ر٠ميت سمف ،واًمدقمقر٦م واإلقمالُمٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمٖمٚمّق وُم٘م٤موُمتف
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 املكدوٛ

واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمةٚملم: حمٛمةد  ٤معملم،اًمٕم هلل رّب  احلٛمد

 وسمٕمد:... طم٤ًمن إمم رقم اًمدرـوقمغم يًمف وأصح٤مسمف وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢م 

 ،هَبدرةفِ  وهتتةدَي ُم٤ٌمريًم٤م ًمتتدسَمَر اإلٟمًة٤مٟمٞم٦ُم ير٤مشمِةف،  ينأٟمزل اًم٘مر اهلل  وم٢منَ 

ومٙمة٤من . وشمرىمك هب٤م ومِٙمًرا وأظمالىًم٤م ؾمػما٤م، ذمىمقاٟملَم شمٜمْمٌُط هب٤م  شمٕم٤مًمٞمَٛمف وشمَتخذَ 

ؾ إمم َُمـ يم٤من جية٥م أن شمّمة أْن ومَرط يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم رؾم٤مًمتٝمؿ، ومٚمؿ شمّمْؾ 

إًمةةٞمٝمؿ: ُمةةـ اًمٌنمةة اًمًةة٤مدررـ ذم هَمةةّٞمٝمؿ، اًمٕمةة٤ميمٗملم قمةةغم وةةالٓهتؿ اًمٗمٙمررةة٦م 

مجةةقٌع ُمةةـ اعمًةةٚمٛملم  َجةةَرْت وومْمةةاًل قمةةـ ذًمةةؽ: اَ . واٟمحراومةة٤مهتؿ اًمًةةٚمقيمٞم٦م

ة رٜمتًٌقنَُمـ  سمٕمَض ىمريهن٤م، سمؾ إَن  شمالوشمةف قمٛمةاًل:  ُذواإًمٞمف يم٘مةَراء وُُم٘مةرئلم اخَتَ

٤مةرقمةة٤مت اإلرامٟمٞمةة٦م واًمتٕمةة٤مًمٞمؿ ومٙم٠مهنةة٤م هم٤مرةة٦ٌم ذم ٟمٗمًةةٝم٤م، ٓ وؾمةةٞمٚم٦ٌم ًمٚمتةةزّود سم

ـْ . اًمرسم٤مٟمٞمةة٦م ضُمةةّؾ ااتامُِمةةف ُُمٜمَّْمةة٥ٌم قمةةغم إىم٤مُمةة٦م طمروومةةف، وُتٌةةػم  ومرأرٜمةة٤م ُمةةٜمٝمؿ َُمةة

 رضمةفشمالوشمف، واذا ذم طمّد ذاشمف حمٛمقٌد: همػم أَن ُم٤م ُرذّم اًمتقومّر قمةغم ذًمةؽ سمةام خُي 

إمم طمةةّد  -اًمتةةل اةةل قمٜمةةقان إُمةة٦م اط٤ممتةة٦م  -قمةةـ طمةةّد آقمتةةدال واًمقؾمةةٓمٞم٦م 

ػ واةقِر اعمذُمقَُملْمِ اًمتٕم  . وـمًٌٕم٤مذقًم٤م  ًّ

ةةػ اًمقاىمةةعُ  ومل ًّ ومٞمةةف سمٕمةةُض اًم٘مةةراء قمٜمةةد شمٚمةةؽ اًمّمةةقرة  رتقىمةةػ اًمتٕم

اعمقصقوم٦م: وإَٟمام ٟمِمة٠م قمةـ ذًمةَؽ صةقٌر أظمةرى ٓزُمة٦ٌم اة٤م: يم٤معم٤ٌمًمٖمة٦م ذم شمقىمٞمةع 

قمةغم  ٦ماًم٘مراءة قمةغم اعم٘م٤مُمة٤مت اعمقؾمةٞم٘مٞم٦م، ويم٤مًمتٕمًةّػ ذم ُتةّري اًمقىمةقف اعمٌٜمَٞمة

إمم همػم ذًمةؽ . ٓ ُر٤ًمقمده فم٤مار اًمًٞم٤م ، وٓ رٕمْمّده َٟمٔمُؿ اًمٙمالمشمٗمًػم سمٕمٞمٍد 

 ًّ  .واًمتٙمّٚمػ اًمٙمثػمة اعمقصقوم٦م سمٕمُد ذم صمٜم٤مر٤م اًمٌح٨م ػُمـ صقر اًمتٕم

ٌّةةعَ  إنَ  وإن فمٝمةةرت  –ًمٙمثةةػم ُمةةـ شمٚمةةؽ اعمًةة٤مئؾ ُرٌةةلّمُ أهَنةة٤م  اًمتةة٤مرخيَل  اًمتت

ومل . ّم قمةةغم اًمٜمةة٤مرااةةقا شمٙمةة٤مصُمرَ اًمٕمّمةةقر اعمتةة٠مظمرة  ذمإٓ أهنةة٤م شمٙمةة٤مصمرت  –ىمةةدراًم 
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وًمٙمٜمٝم٤م أظمةذت ذم اًمتٛمةّدد  :اًمزُم٤مينّ  رتقىّمػ ظمٓمُرا٤م قمٜمد اذا آٟمتِم٤مر اًمرأّد 

 ُٕمةةدإوم٘مةةل اعمٙمةة٤مين: هم٤مزرةة٦ًم جمتٛمٕم٤مشمِٜمةة٤م اإلؾمةةالُمٞم٦َم ذم يمةةّؾ سم٘مةة٤مع إرض، ومل رَ 

ـٍ مل شمةؽمك ومٞمةف وؾمة٤مئؾ اإلقمةالم سمٞمة٧َم  َدًدااٟمتِم٤مرا٤م حُم   سمحدوٍد ضمٖمراومٞم٦ٍم: ذم زُمة

 .فإٓ دظمٚمتْ  طمجٍر وٓ وسمرٍ 

ـَ  ىمةد أضمةرى ؾمةٜمَتف  :اهلل اًمذي شمٙمَٗمؾ سمحٗمِظ يمت٤مسمةف ٓ شمِمةقسمف ؿمة٤مئ٦ٌمٌ  وًمٙم

سم٠مَٟمف حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمٍػ قمدوًُمف: رٜمٗمقن قمٜمةف ُتررةػ اًمٖمة٤مًملم واٟمتحة٤مل 

اعمٌٓمٚملم وشم٠مورؾ اة٤ماٚملم، ومتّمَدى أؾمةالومٜم٤م عمٔمة٤مار آٟمحةراف قمةـ اةة٤مَدِة، 

٤ًٌم ذم أن رضمةع يمثةػٌم  :ٟم٤مصحقاؿقمغم ُمـ اىمؽمومٝم٤م، و َج٦موأىم٤مُمقا احلُ  ومٙمة٤مٟمقا ؾمةٌ

 .اًمًٜم٦َُم ُمـ اًمٌدقم٦م َٞمزتومت ٖمّل،ُمٜمٝمؿ إمم احلّؼ، وشمٌلَم اًمرؿمد ُمـ اًم

سمٛمٔم٤مار هُمُٚمّق سمٕمض اًم٘مَراء واسمتةداقمٝمؿ،  ٝمتّٛملماًمًٚمِػ مل رزاًمقا ُمُ  وقمٚمامءُ 

ةٚمٓم٤من ًّ  :يظمذرـ قمغم أردي ُم٘مؽمومٞمٝم٤م سم٤محلّّج٦ِم واًمؼماة٤من، وُمة٤م يشمة٤ماؿ اهلل ُمةـ اًم

ذم اًم٘مةةرين وشمٗمًةةػمه ودمقرةةده  وُُمّمةةٜمَٗم٤مهتؿ :ُمةةع صةةٌٞمغ يمةةام ومٕمةةؾ قمٛمةةُر 

ومل رٙمتٗمةقا سم٤مإلؿمة٤مرات اًمٕمة٤مسمرِة إمم شمٚمٙمةؿ . قم٤مُمرٌة سم٤مًمٜمّمةقص قمةٜمٝمؿ ذم ذًمةؽ

ذم ( اةةة471ت) اًمٌٜمَةة٤مء يمةة٤مسمـ :سمٕمْمةةٝمؿ ومٞمٝمةة٤م اًم٘مةةقل أوؾمةةعاعمٔمةة٤مار، وإَٟمةةام 

                                                 

وإَٟمةام ضسمةف قمٛمةر ٕٟمةف  ،صٌٞمغ سمـ قمًةؾ ُمِمةٝمقرة ُمةع قمٛمةر  وىمّم٦م»: ىم٤مل اسمـ يمثػم  (1)

واهلل . شمٕمٜمًّتة٤م وقمٜمة٤مًدا –ػم سمٕمض إًمٗم٤مظ اًم٘مريٟمٞمة٦م رٕمٜمل ذم شمٗمً –فمٝمر ًمف ُمـ أُمره ومٞمام ر٠ًمل 

 (.7/276شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) شأقمٚمؿ

، يمة٤من (اةة471-396)قمكم احلًـ سمـ أمحد سمةـ قمٌةد اهلل سمةـ اًمٌٜمة٤مء اًمٌٖمةدادّي احلٜمةٌكّم  أسمق (2)

ُُمؼّمًزا ذم قمٚمقم اًمنمرٕم٦م واًمٕمرسمٞم٦م، اؿمتٝمر سم٤مًم٘مراءة واًمٗم٘مف واحلةدر٨م واًمةققمظ، ىمةرأ سم٤مًمًةٌع 

احلًـ احلاَمُمّل، وىمرأ قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ يم٤ٌمر قمٚمةامء اًم٘مةراءات، ًمةف ُمّمةٜمَٗم٤مٌت قمدرةدة  قمغم أيب

ذح اطرىمةل، واًمٙم٤مُمةؾ ذم اًمٗم٘مةف، وذح ىمّمةٞمدة اسمةـ أيب داود ذم : ُمٜمٝمة٤م :اًمٕمٚمؿ وعذم ومر

= 
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أومرَد سمٕمْمٝمؿ اًمٗمّمةقَل و(. سمٞم٤من اًمٕمٞمقب اًمتل جي٥م أن جيتٜمٌٝم٤م اًم٘مَراء: )رؾم٤مًمتف

ذم ( اةة597ت)  اةةقزي يمة٤مسمـوإسمقاَب ذم وصِػ سمدع اًم٘مَراء وهُمُٚمّقاؿ:

يمةة٤من طمًٞمةة٤م ؾمةةٜم٦م )  ٟمٍمةة اةررّزةة ٙمةةّل ، وحمٛمةةد ُمَ (شمٚمٌةةٞمس إسمٚمةةٞمس)يمت٤مسمةةف 

( اةة1352ت سمٕمةد ) ، واًمِمة٘مػمّي (هن٤مر٦م اًم٘مقل اعمٗمٞمةد)ذم يمت٤مسمف (  اة1357

 (.اًمًٜمـ واعمٌتدقم٤مت) ذم

 خمتٍمةً  رؾم٤مًم٦مً ( اة1429ت ) يمت٥م اًمِمٞمُخ سمٙمر أسمق زرٍد قمٍمٟم٤م  وذم

                                                 

ٜم٦م، ويمتة٤مب اًمتجررةد ذم اًمتجقرةد، ويمتة٤مب يداب اًم٘مةراء وصةٜمٕم٦م اإلىمةراء = ًّ ؾمةػم : اٟمٔمةر. اًم

، وهم٤مرةةة٦م اًمٜمٝم٤مرةةة٦م (433/ 1)، وُمٕمرومةةة٦م اًم٘مةةةراء اًمٙمٌةةة٤مر (195/ 11)أقمةةةالم اًمٜمةةةٌالء 

(1/189 .) 

اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مرّر اًمٌٖمدادّي اعمٕمروف سمةة٤مسمـ اةةقزي  أسمق (1)

، إُمة٤مم طمة٤مومٌظ ُُمةؼّمٌز ذم اًمتٗمًةػم واحلةدر٨م واًمةققمظ واًمتة٤مررخ واًمٕمرسمٞمة٦م، (اة515-597)

ًةػم ذم اًمتٗمًةػم، وصةٗم٦م اًمّمةٗمقة، وُمٜم٤مىمة٥م أمحةد، زاد اعم: همزرر اًمتّمة٤مٟمٞمػ: ُمةـ ُم١مًمٗم٤مشمةف

، ؾمةةةػم أقمةةةالم اًمٜمةةةٌالء (142-3/145)إقمٞمةةة٤من  ٤متوومّٞمةةة: اٟمٔمةةةر. وشمٚمٌةةةٞمس إسمٚمةةةٞمس

 (.433-1/399)، ذرؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (12/515-526)

أظمةذ اًم٘مةراءات  ،ُمٍمّي ؿم٤مومٕمّل، ُم٘مر  جمّقد(: اة1357يم٤من طمًٞم٤م ؾمٜم٦م )َُمٙمّل ٟمٍم  حمٛمد (2)

. هن٤مرة٦م اًم٘مةقل اعمٗمٞمةد ذم قمٚمةؿ اًمتجقرةد: ف سمٕمةض اًمتّمة٤مٟمٞمػ: أؿمةٝمرا٤مقمـ اًمِمٞمخ اعمتقزم، ًمة

 (.3/733)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمرو٤م يمح٤مًم٦م : اٟمٔمر

اة، مل أفمٗمر ًمةف سمؽممجة٦م 1352حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمًالم ظمي اًمِم٘مػمي، يم٤من طمًٞم٤م ؾمٜم٦م  (3)

 .واومٞم٦م

زرةد اًم٘مْمة٤مقمل، ، رٜمتٝمل ٟمًةٌف إمم ؾمةقرد سمةـ (اة1429-1365)سمـ قمٌد اهلل أسمق زرد  سمٙمر (4)

ُمـ ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل زرد اًم٘مْم٤مقمًٞم٦م اعمِمٝمقرة ذم طم٤مضة اًمقؿمةؿ، وقم٤مًمٞمة٦م ٟمجةد، ًمةف ٟمحةق قمنمةرـ 

واعمٖمرب واًمِم٤مم وهمػما٤م، وًمف ٟمحق ؾمٌٕملم ُم١مًمًٗمة٤م ذم ومةروٍع ؿمةتك  لمإضم٤مزة ُمـ قمٚمامء احلرُم

 (.23-1/15)ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م : اٟمٔمر. ُمـ اًمٕمٚمؿ
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 .ذم سمدع اًم٘مَراء اًم٘مدرٛم٦م واعمٕم٤مسة

ةػ اًم٘مةَراء  ّمةٜمٍَػ ذًمؽ: ومٚمؿ أىمةػ قمةغم ُمُ  وهمػم ًّ ُُمٗمةَرٍد ذم ُمقوةقِع شمٕم

 .وشمٙمّٚمٗمٝمؿ

ةػ  َأقمِ٘مدرأر٧ُم أن  وم٘مد ًمذا: ًّ ذًمؽ اًمٌح٨م ًمٚمتٜمقرف سمةٌٕمض ُمٔمة٤مار اًمتٕم

اًمٜمّمةٞمح٦م ًمٙمتة٤مب اهلل وٕئٛمة٦م  وإلؾمةداءاًم٘مةَراء،  واًمُٖمُٚمّق اًمتل ر٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمةض

رٛمٞم٧ُم هب٤م سمدقم٦م، وحُيٞمل هبة٤م ؾمةٜم٦ًم، ورٙمتة٥م زم  ًمٕمَؾ اهلل  تٝمؿ،اعمًٚمٛملم وقم٤مُمَ 

 . هب٤م أضمًرا

ةِػ  وىمد ًّ  هُت ذم اذا اًمٌحة٨م قمةغم اؾمةت٘مراء يمةّؾ ُمة٤م رةدظمؾ ُتة٧م شمٕم

أاةؾ ممة٤م وىمٗمة٧ُم قمٚمٞمةف ُمةـ يمةالم  :وقمالضمف هوُمْم٤مرّ  فاًم٘مَراء وُمٔم٤ماره وأؾم٤ٌمسم

ًٓ اإلومةة٤مدة ُمةةـ اعمّمةة٤مدر ا ىمةةدرٛمٝم٤م وطمةةدرثٝم٤م، وم٤مًم٘مدرٛمةة٦م  عمختٚمٗمةة٦ماًمٕمٚمةةؿ، حُمةة٤مو

ىمةةدر  – ىمٛمةة٧ُم  يمةةام. ةةةَدة يمثةةػٍم ُمةةـ اًمٔمةةقاار اعمٌحقصمةة٦م ٦مواحلدرثةة صةة٤مًمتٝم٤م،ٕ

أصةةح٤مب اًمتًةةجٞمالت  ُمةةـسم٤مؾمةةت٘مراء واىمةةع سمٕمةةض اًم٘مةةَراء  -آؾمةةتٓم٤مقم٦م 

 ًمقصةةػ٤مىمةةَراء اعمح٤مومةةؾ وهمةةػماؿ، صمةةَؿ قمروةة٧ُم يمةةَؾ ذًمةةؽ سم وُمةةـاًمّمةةقشمٞم٦م 

أر٤مت وقمزو إطم٤مدر٨م وأصمة٤مر  سمٕمْزوِ ُُمٚمتزًُم٤م  وصٜمَْٗمُتف:واًمتحٚمٞمؾ واعمٜم٤مىمِم٦م، 

أُمٙمةـ  ُمة٤م -وقمزو اًمٜم٘مقل، واًمؽممج٦م اعمختٍمة ًممقمالم اعمذيمقررـ  ،وخترجيٝم٤م

 ُمِمة٤ماػم سمٕمةضواؾمتٖمٜمٞم٧ُم قمـ شمرمج٦م  ،أقمالم اًم٘مراءة واًمتجقرد وظمّمقًص٤م -

سمِمٝمرهتؿ، يمام اقمتٜمٞمة٧ُم  -ذاا٥م اعم وأئٛم٦ماًمت٤مسمٕملم  ويم٤ٌمر يم٤مًمّمح٤مسم٦م-إقمالم 

 . اعمٜم٘مقل صمٜم٤مر٤مسمنمح إًمٗم٤مظ اًمٖمرر٦ٌم اًمقاردة ذم  –ُم٤م أُمٙمـ  –

اًمتٛمٝمٞمةةد ُمةةـ  ضمٕمٚمةة٧ُم ضمةة٤مء اًمٌحةة٨م ذم متٝمٞمةةٍد وأرسمٕمةة٦م ُم٤ٌمطمةة٨م،  وىمةةد

 اًمٜمُّّمةقصسمٕمةض  ًمةذيمرُمّمٓمٚمح٤مت اًمٌحة٨م، واًمثة٤مين  طًمْمٌ أَوُاام :ُمٓمٚمٌلم
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احلةّد، ُمةـ اًم٘مةرين واًمًةٜم٦م إُمر سم٤مٓقمتةدال، واًمٜمٝمةل قمةـ جُمة٤موزِة  ذم اًمقاردة

 .وأىمقال اًمًٚمػ

 :ضم٤مءت اعم٤ٌمطم٨م إرسمٕم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم صمؿَ 

 .اًمتٕمًػ وُمٔم٤ماره ُصَقرَ ومٞمٝم٤م  ذيمرُت : إول

 .وخم٤مـمرهاًمتٕمًػ  ْم٤مرّ سمٞم٤من ُم ذم: اًمث٤مين اعمٌح٨م

 .اًمتٕمًػ أؾم٤ٌمب ذم: اًمث٤مًم٨م اعمٌح٨م

ًّ  ٕمالجومٞمف أن ُأىمّدم رإر٦ًم ًم طم٤موًم٧ُم : اًمراسمع اعمٌح٨م  .ػاًمتٕم

 .اًمٌح٨م سمخ٤ممت٦ٍم ذيمرُت ومٞمام أاَؿ ُم٤م شمقَصؾ إًمٞمف اًمٌح٨م ُمـ ٟمت٤مئ٩م وظمتٛم٧ُم 

 . وزّم اًمتقومٞمؼ واهلل
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 متٌّٗد

 يف ضبط وصطمخات البخح: األٔه املطمب
 

 ذمآصٓمالح ُمـ أاّؿ اًم٘مْم٤مر٤م اًمتل جي٥م قمغم اًمٕمٚمامء واًمٌة٤مطمثلم  ىمْمَٞم٦مُ 

يمؿ ُمـ ظمالٍف ُأصمةػم سمةال ُُمةؼّمٍر ُمزرًدا ُمـ آاتامم،  و قًمقا٤مقمٚمقم اًمنمرٕم٦م أن رُ 

مل  ٤مؾمقى أَن أطمد اعمتخة٤مًمٗملم مل رْمةٌط ُمّمةٓمٚمح٤مشمف، ويمةؿ ُمةـ ُُمْمةّٞمٍؼ واؾمةٕمً 

ذم ومٝمؿ ُُمّمٓمٚمٍ  أو إٟمزاًمف قمغم همػم ُم٘مّمةقده،  هحيٛمٚمف قمغم اًمتْمٞمٞمؼ إٓ شم٘مّمػمُ 

 .ًاَمهويمؿ ُمـ ُُمقؾمٍع  سمال طُمَج٦ٍم إٓ ووٕمف اؾماًم قمغم همػم ُمُ 

ذم يمةؾ سمةالء وقمةامء، وختٚمةٞمط وومًة٤مد:  وإصةُؾ »: اسمـ طمةزم ر٘مقل

سمةذًمؽ  ةُٛمخؼِمُ اًمة خؼِمُ اظمتالُط إؾمامء، ووىمقُع اؾمؿ واطمد قمغم ُمٕم٤مٍن يمثػمة، ومٞمُ 

واةق رررةد أطمةد اعمٕمة٤مين اًمتةل ُتتةف، ومٞمجٕمٚمةف اًمًة٤مُمع قمةغم همةػم ذًمةؽ  ،آؾمؿ

:اعمٕمٜمك اًمذي أراد اًمة أّض  نمةرٕم٦مومٞم٘مةع اًمةٌالء واإلؿمةٙم٤مل، واةذا ذم اًم ةُٛمخؼِمُ

 
ٍ
 .شإٓ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ،ه االيًم٤م عمـ اقمت٘مد اًم٤ٌمـمؾوأؿمدّ  ،رء

احلّد اعمنمةوِع ذم اقمت٘مة٤مٍد أو قمٌة٤مدٍة، ذم ىمةقٍل أو ومٕمةٍؾ: ُرٕمةؼَم قمٜمةف  ودَم٤مُوزُ 

ةةػ واًمتِمةةّدد : سمٙمثةةػٍم ُمةةـ إًمٗمةة٤مِظ: ُمثةةؾ ًّ اًمٖمٚمةةّق واإلومةةراط واًمتٙمّٚمةةِػ واًمتٕم

. ُمةـ إًمٗمة٤مظ ًمةؽوٟمحةق ذ واًمتٜمّٓمع واًمتٕمّٛمؼ واإلهاف واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٕمٜمّة٧م،

                                                 

ُوًمةد  ،، قم٤ممل إٟمةدًمس(اة456-383)طمزم اًمٔم٤مارّي حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ  أسمق (1)

سم٘مرـم٦ٌم، زاد ذم وزارة أسمٞمف، ويمة٤من ىمةقي احلجة٦م طمة٤مًدا قمةغم خم٤مًمٗمٞمةف، ًمةف ُمّمةٜمَٗم٤مت يمثةػمة، 

، ؾمةػم (1/428)وومٞم٤مت إقمٞم٤من : اٟمٔمر. اعمحغَم، واًمٗمّمؾ سملم أاؾ إاقاء واًمٜمحؾ: ُمٜمٝم٤م

 (.11/95)أقمالم اًمٜمٌالء 

 (. 151/  8: ) اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم (2)
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وىمد ُرٕمؼَم قمـ اًمٙمّؾ سم٠مّي ًمٗمٍظ ُمٜمٝم٤م، ومُٞمٓمٚمُؼ ورراُد همػُمه: ٕهَنة٤م شمِمةؽمك يُمّٚمٝمة٤م ذم 

ومٛمثاًل: أيمثُر ُم٤م ُرًةتخدم . اًمتٕمٌػم قمـ ُمٕمٜمك جُم٤مَوَزة احلّد، واًمٗمرو  سمٞمٜمٝم٤م دىمٞم٘م٦م

ذاا٥م إىمةقال واعمة َْمةّٞمؼوصػ آىمتّم٤مِر قمغم اًمٕمٛمةِؾ سمِ  ذماًمتِمّدد واًمتٕمٜم٧ّم 

ة ُمة٤موؿمدردا٤م، وأيمثر  ًّ ذم اإلشمٞمة٤من سم٤مًمٖمرائة٥م  ِػ ُرًةتخَدُم ًمٗمةظ اًمتٜمّٓمةِع واًمتٕم

قمغم ؾمٌٞمؾ اإلهمراب، وأيمثُر ُم٤م ُرًتخَدُم ًمٗمُظ اًمُٖمٚمّق ذم اعم٤ٌمًمٖمة٦م ذم شمٕمٔمةٞمؿ ُمة٤م مل 

 .رٕمٔمٛمف اًمنمع

ةِػ، َٕن أًمٗمة٤مَظ اًمٖمُ  يصمرُت  وىمد ًّ  ٚمةقّ اًمتٕمٌػم ذم قمٜمقان اًمٌح٨م سمٚمٗمةظ اًمتٕم

اف واًمتٕمٜم٧ِّم ىمد شُمٍَمُف َٕول واٚم٦ٍم إمم همػم ُمة٤م اةق ُم٘مّمةقٍد واًمتِمَدد واإله

 قمة٤مدة إيمثةررـ، وَٕن ًَمْٗمَٔمةِل اًمتٙمّٚمةِػ  فُمـ ُمٕم٤مٍن: ومُتحَٛمُؾ قمغم ُم٤م ضمرت قمٚمٞم

رة٠ميت  وومةٞمام. واعم٤ٌمًمٖم٦ِم ىمد ُرٓمٚم٘م٤مِن وُر٘مّمد هبام اًمتدىمٞمؼ اعمحٛمقد يمام ؾمةٞم٠ميت سمٞم٤مٟمةف

٤م ذم جم٤مل اًم٘مةراءة وُمة٤م رتٕمَٚمةؼ سمًٌط ٕاّؿ اذه اعمّمٓمٚمح٤مت وأيمثرا٤م اؾمتخداُمً 

 :هب٤م

ػ -1 ًّ  :اًمتٕم

َػ : ) اسمـ وم٤مرس ىم٤مل ًَ اًمٕملم واًمًةلم واًمٗمة٤مء يمٚمةامٌت شمت٘مة٤مرب (: قَم

 .إٟمام ال يم٤محلػَْمة وىمّٚم٦م اًمٌّمػمة :ًمٞم٧ًم شمدّل قمغم ظمػمٍ 

                                                 

اعمٕمةروف  ،ٟمزرؾ مهذان ،أسمق احلًـ أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمرر٤م سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًم٘مزورٜمل (1)

رأؾًمة٤م ذم  يم٤من»: ىم٤مل اًمذاٌل. ، اعمحّدث اًمٚمّٖمقي إدر٥م(اة395-329)سم٤مًمَرازي اعم٤مًمٙمل 

: ّمةٜمَٗم٤مشمفُمةـ أؿمةٝمر ُمُ . شإدب سمّمػًما سمٗم٘مف ُم٤مًمؽ، ُُمٜمة٤مفمًرا ُُمةتٙمّٚماًم قمةغم ـمرر٘مة٦م أاةؾ احلةّؼ 

، ؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء (125-1/118)إقمٞمةة٤من  توومٞمةة٤م: اٟمٔمةةر. ُمٕمجةةؿ ُم٘مةة٤مرٞمس اًمٚمٖمةة٦م

(15/363-364.) 

 (.4/311: )ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م (2)
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ٌّع ةَػ اًمٕمَ  إمم أنَ  َص أىمقال أئٛم٦م اًمٚمٖمة٦م رٛمٙمةـ أن ٟمخُٚمة وسمِتت ةُػ واًمتَ  ًْ ًّ  ٕم

 :ٞم٦مر٠ميت سم٤معمٕم٤مين أشم

 ًٓ وإظمةةذ قمةةغم همةةػم  ،قمةةغم همةةػم ُاةةًدى وٓ شمةةقظّمل صةةْقب اًمًةةػم :أو

ُػ  ،اًمٓمررؼ ًْ  َقظّملوٓ شَمة وٓ ادارة٦مٍ  سمٖمػم ىمّمةدٍ  ٝم٤ماعمٗم٤مزة وىمٓمٕمُ  يمقُب رُ : واًمَٕم

ةَػ : ر٘مة٤مل :ُمًٚمقكٍ  وٓ ـمررٍؼ  ْقٍب َص  ًَ إذا ىمٓمٕمةف دون : اقمتًة٤موًم٤م اًمٓمررةَؼ  اقْمَت

 ورضمةٌؾ  ،صَمةرأَ  وٓ َٚمةؿٍ قمةغم همةػم قمَ  اًمًةػمُ : ْٕمًةٞمُػ واًمتَ . وم٠مصة٤مسمف قظَمة٤مهشمَ  ْقٍب َص 

قٌف قمَ  قُف ... احلَؼ  مل ر٘مّمدِ : ًُ ًُ ُ : واًمَٕم  ٝم٤مرأؾَم  قمغم همػم ادار٦م ومؽميم٥ُم  رّ اًمتل مَت

ةةُػ واًمٕمَ . رءٌ  َرثٜمٞمٝمةة٤موٓ  ،ذم اًمًةةػم . وٓ رورةة٦م سمةةال شمةةدسمػمٍ  إُمةةرِ  يمةةقُب رُ : ًْ

َػ وأَ  ًَ .ِمقاءقمَ  ٌْطَ إذا ؾم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ ظَم : قْم

َػ : ر٘م٤مل. قمـ احلؼ واحلٞمقدُ  اًمّٔمٚمؿُ  :صم٤مٟمًٞم٤م ًَ . َٚمَٛمةففمَ : ًًٗم٤مقمَ  ٤مومالٟمً  ومالنٌ  قَم

َػ وقمَ  ًِ  اًمًٚمٓم٤منُ  ًَ ة. َٚمةؿَ فمَ : ًةَػ واقمتًػ وشمٕمَ  ُػ رٕم ًَ : ٤مومالًٟمة نٌ ومةال ػوشمٕم

ٌَفرَ 
.مٌ فمٚمق: ًقٌف قمَ  ورضمٌؾ . ٜمِّمْٗمفومل رُ  سم٤مًمٔمٚمؿ يمِ

ةُػ . اًمٌٕمػم قمغم اعمقت ُمةـ اًمُٖمةَدة إذاُف  :صم٤مًمًث٤م ًْ  أن رتةٜمَٗمَس : وىمٞمةؾ اًمَٕم

.طمٜمجرشمفطمتك شمٜمتٗمخ 

إذا : اًمرضمةُؾ  َأقمًةَػ : ُر٘مة٤مل. سمةام ٓ ُرٓمة٤م  ٚمٞمةُػ اًمتٙم: اإلقمًة٤مف :راسمًٕم٤م

.ؿمدردٍ  سمٕمٛمؾٍ  فأظمذ همالُمَ 

٤م ًً  .إضمػم: اًمٕمًٞمػ :ظم٤مُم

 ُمٕمٜمةك ذم أُمةقرٍ  -ومة٤مرس اسمةـىمة٤مل  يمةام-اًمٕمًةػ  أنَ : اًم٘مقل وشمٚمخٞمص

 ىمّمةدَ  أنَ ُمةع اؾمتِمةٕم٤مر  ًدىًمٞم٧ًم ضمٞمدة، وٓ خيرج قمةـ يمقٟمةف ؾمةػًما سمٖمةػم ُاة

                                                 

 (.255 -6/249: )ًم٤ًمن اًمٕمرب: اٟمٔمر (1)
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إمم اًمٔمٚمةةؿ واحلٞمةدة قمةةـ  ةُٛمٗمْمٞم٦ماًمة اةٝم٤مًمة٦مؾمة٤مئٌر قمةةغم  اةةقأو  مُلُ،تٕمة٤ماًم اًمًة٤مئرِ 

وىمد شمذا٥م ... ًمتٙمٚمٞمػ ٟمٗمًف أو همػمه سمام ٓ رٓم٤م  ُمـ اعمِم٤مّ   ةٛمُةٚمجئ٦ماحلؼ، اًم

وُمةـ  ،ٙمَٚمةَػ يمذا٤مب ٟمٗمس اًمٌٕمػم اًمٕم٤مؾمػ ُمـ ؿمةدة ُمة٤م شمَ  ػٟمٗمس اذا اعمتٙمٚمّ 

 .وٓ اؾمتدٓل ّمػمةُم٤م ظم٤مض قمغم همػم سم َراءضَم 

اًم٘مةةرين اةةق  ومتجقرةةد»:وم٘مةة٤مل اًمتجقرةةد  إلُمةة٤مم اًمةةداينقمةةَرف ا وىمةةد

إقمٓم٤مء احلروف طم٘مقىمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م ُمراشمٌٝمة٤م، ورّد احلةرف ُمةـ طمةروف اعمٕمجةؿ 

إمم خمرضمف وأصٚمف وإحل٤مىمف سمٜمٔمػمه وؿمٙمٚمف، وإؿمة٤ٌمع ًمٗمٔمةف، ومتٙمةلم اًمٜمٓمةؼ سمةف 

ةةةػ وٓ إومةةةراٍط وٓ  واٞمئتةةةفقمةةغم طمةةة٤مل صةةٞمٖمتف  ًّ ُمةةةـ همةةػم إهاف وٓ شمٕم

 ششمٙمّٚمػ

أَن اًمتح٘مٞمةةؼ اًمةةقارد قمةةـ أئٛمةة٦م اًم٘مةةراءة طمةةّده أن شمةةقرم  اقمٚمٛمةةقا»:وىمةة٤مل

ٍػ وٓ إومراٍط وٓ شمٙمّٚمةٍػ ...احلروف طم٘مقىمٝم٤م ًّ وم٠مَُمة٤م ...ُمـ همػم دم٤مُوٍز وٓ شمٕم

ُم٤م رذا٥م إًمٞمف سمٕمض أاةؾ اًمٖمٌة٤موة ُمةـ أاةؾ إداء ُمةـ اإلومةراط ذم اًمتٛمٓمةٞمط 

ػ ذم اًمتٗمٙمٞمةؽ واإلهاف ذم إؿمة٤ٌمع احلريمة٤مت وشمٚمخةٞمص اًمًة ًّ قايمـ واًمتٕم

 شومخ٤مرٌج قمـ ُمذاا٥م إئٛم٦م ومجٝمقر ؾمٚمػ إُم٦م...

                                                 

، احل٤مومظ أطمةد إئٛمة٦م (اة444-371)أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين إٟمدًمز اعم٤مًمٙمل  (1)

اًمتٞمًةةػم ذم : ُم١مًمًٗمةة٤م، ُمةةـ أؿمةةٝمرا٤م ـرين، سمٚمٖمةة٧م ُم١مًمٗم٤مشمةةف ٟمحةةق ُم٤مئةة٦م وقمنمةةرذم قمٚمةةقم اًم٘مةة

اًم٘مراءات اًمًٌع، واعمحٙمؿ ذم ٟم٘مط اعمّم٤مطمػ، واعم٘مٜمع ذم رؾمةؿ اعمّمةحػ، واًمٌٞمة٤من ذم قمةّد 

، (11/37)، وؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء (456/ 2)ُمٕمرومةة٦م اًم٘مةةراء اًمٙمٌةة٤مر : اٟمٔمةةر. يي اًم٘مةةرين

 (.1/529)وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م 

 (.68ص)اإلشم٘م٤من واًمتجقرد اًمتحدرد ذم  (2)

 .سم٤مظمتّم٤مر( 87ص)اًمتحدرد  (3)
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 :ىم٤مئاًل  وَٟمَٔمَٛمفاًمتٛمٝمٞمد وذم اًمٜمنم،  ذماعمٕمٜمك  اذا ٟم٘مؾ اسمـ اةزري وىمد

طمَ٘مٝمةةةةة٤م احلةةةةةروف إقمٓمةةةةة٤مءُ  واةةةةةق
 

وُُمًةةةةةةةتحَ٘مٝم٤م اةةةةةةة٤م صةةةةةةةٗم٦مٍ  ُِمةةةةةةـ
 

ٕصةةةةةةةةٚمف واطمةةةةةةةةدٍ  يمةةةةةةةةّؾ  وردّ 
 

يمٛمثٚمةةةةةةةةةف ٟمٔمةةةةةةةةةػمه ذم واًمٚمٗمةةةةةةةةةظ
 

ّٚمةةةةٍػ شمٙم ُمةةةة٤م همةةةةػم ُمةةةةـ ُُمٙمَٛمةةةةاًل 
 

ةةةةٍػ  سمةةةةال اًمٜمّٓمةةةةؼ ذم سمةةةة٤مًمّٚمٓمػ ًّ شمٕم
 

ةةػ»:هـمةة٤مش يُمةةؼِمي زاد ىمةة٤مل ًّ  سمٛمٕمٜمةةًك  -اٜمةة٤م  اةة٤م -واًمتٙمّٚمةةػ  واًمتٕم

 ارشمٙمة٤مُب  اًمتٙمّٚمةَػ  واطمٍد، وإن يم٤من سمٞمةٜمٝمام ومةرٌ  ومٌحًة٥م أصةؾ اًمٚمٖمة٦م، إذ إنَ 

َػ  ،إُمر اًمِم٤مّ   ًّ ةُػ  وًمةةاَم  ؼ،قمةغم همةػم اًمٓمررة إظمذُ  واًمتٕم ًّ  همةػمَ  يمة٤من اًمتٕم

 .شقمـ اًمتٙمّٚمػ اؾمتٕمٛمٚمقه ذم ُمٕمٜم٤مه ٤ملٍ ظَم 

ًّ  ٕمّرفأن ٟمُ  ورٛمٙمـ اًمتالوة قمةـ  إظمراُج : ذم آصٓمالح قمغم أٟمف ػاًمتٕم

 . عٍ شمٜمٓمّ  أوشمٙمّٚمٍػ،  أو سمٛم٤ٌمًمٖم٦ٍم،آقمتدال واًمّمقاب  طمدّ 

:اًمَتَٙمّٚمُػ  -2

. دمِّمةةُؿ اًمٌمةةء قمةةغم ُمِمةةَ٘م٦ٍم وقُمْنةةٍة، وقمةةغم ظمةةالف قمةة٤مدة :اًمتٙمّٚمةةػ

: ىمةة٤مل وذم طمةةدر٨م قمٛمةةَر . اًمقىَمةة٤مع ومةةٞمام ٓ رٕمٜمٞمةةف: ػةُٛمتٙمٚمّ واًمةة ةُٛمٙمَٚمػواًمةة

                                                 

ـ اةةةزري، اًمدُمِمةة٘مل صمةةؿ اًمِمةةػمازي اًمِمةة٤مومٕمل  (1) ـ قمةةكم اسمةة ـ حمٛمةةد سمةة ـ حمٛمةةد سمةة أسمةةق اطةةػم حمٛمةةد سمةة

سمدُمِمةةؼ وشمٗم٘مةةف هبةة٤م وـمٚمةة٥م  ًمةةداإلُمةة٤مم اعم٘مةةر  اعمجةةقد واعمحةةدث احلةة٤مومظ، وُ ( اةةة751-833)

وًمةف اًمتّمة٤مٟمٞمػ  ،ر اًم٘مةرين، وأىمةرأ اًمٜمة٤مساحلدر٨م واًم٘مراءات، وأٟمِمة٠م ُمدرؾمة٦م ًمٚم٘مةراءت ؾمةاَما٤م دا

هم٤مرة٦م اًمٜمٝم٤مرة٦م : اٟمٔمةر. ًمٜمنمةاًمٙمثػمة ُم٤م سملم ُمٜمثقر وُمٜمٔمقم: ُمٜمٝم٤م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنمة،  وـمٞمٌة٦م ا

اؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع (2/217-225)  (.259-9/255)، اًمْمقء اًمالُمعٕ 

سمٞم٤مت (1/168)، واًمٜمنم (59ص)اًمتٛمٝمٞمد ذم اًمتجقرد  (2)  (.32: 35)، واعم٘مدُم٦م اةزرر٦م ٕا

يقمّم٤مم اًمدرـ أسمق اطػم أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ اًمروُمةل، اعمٕمةروف سمٓمة٤مش  (3) زاده  يُمةؼْمِ

 (.2/177)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : اٟمٔمر. ُمِم٤مرك ذم قمٚمقم يمثػمة مل، قم٤م(اة 986 -951)

 (.115ص )ذح اعم٘مدُم٦م اةزرر٦م  (4)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 
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أراد يمثرة اًم١ًمال واًمٌح٨م قمـ إؿمةٞم٤مء اًمٖم٤مُمْمة٦م اًمتةل  :شقمـ اًمتٙمّٚمػ هُنٞمٜم٤م»

ُمة٤م : وشمٙمّٚمةُػ اًمٌمةء...»: اًمراهمة٥م إصةٗمٝم٤مين ىمة٤مل. ٓ جي٥م اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م

٦ُم ذم رٗمٕمٚمف اإلٟم٤ًمن سم٢مفمٝم٤مر يَمَٚمٍػ ُمع ُمِمةَ٘م٦ٍم شمٜم٤مًمةف ذم شمٕم٤مـمٞمةف، وصة٤مرت اًمُٙمْٚمٗمة

ٌٍّع، : ػاًمتٕم٤مرف اؾماًم ًمٚمٛمِمّ٘م٦م، واًمتٙمٚمّ  اؾمؿ عم٤م ُرٗمٕمةؾ سمٛمِمةَ٘م٦م أو شمّمةٜمٍّع أو شمِمة

واق ُم٤م رتحَراه اإلٟم٤ًمن ًمٞمتقَصةؾ : وًمذًمؽ ص٤مر اًمتٙمّٚمػ قمغم ضسملم: حمٛمقد

ًٌة٤م ًمةف،  سمف إمم أن رّمػم اًمٗمٕمؾ اًمذي رتٕم٤مـم٤مه ؾمةٝماًل قمٚمٞمةف، ورّمةػم يَمٚمًِٗمة٤م سمةف وحُم

ُمةذُمقٌم واةق ُمة٤م : واًمث٤مين. ٞمػ ذم شمٙمّٚمػ اًمٕم٤ٌمداتوهبذا اًمٜمٔمر ُرًتٕمٛمؾ اًمتٙمٚم

  ٿ    ٿ   ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ  چ :ُُمراءاًة، وإَر٤مه قُمٜمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٤ًمنرتحَراه اإلٟم

ُمةةـ  رءاءأٟمةة٤م وأشم٘مٞمةة٤مء أُمتةةل سُمةة": اًمٜمٌةةل  وىمةةقل، [86:ص] چ         ٹ   ٹ

 . ش.. "اًمتٙمّٚمػ

قمةٜمٝمام  َ٘مَؾ ٟمَ  ـاةزري وُمَ واسمـ  اًمداين قمـاًمٜم٘مقل اًمتل أوردٟم٤ما٤م يٟمًٗم٤م  وذم

ػ واًمتٙمّٚمػ، وضمٕمٚمٝمام سمٕمض َذاح اعم٘مدُم٦م اةزررة٦م  ٘مرٟم٤منٟمرامه٤م رُ  ًّ سملم اًمتٕم

ي ـم٤مشسمٛمٕمٜمك واطمٍد يمام اق صٜمٞمع   .زاده يُمؼْمِ

  وااٛمذاينَ  أَٟمٜم٤م ٟمرى اًمداينَ  همػم

                                                 

: ىمة٤مل قمٜمةف اًمةذاٌل ،اهم٥مأسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ إصٗمٝم٤مين، اعمٚم٘م٥م سم٤مًمر (1)

اعمٗمةةردات ذم همررةة٥م اًم٘مةةرين، واًمذررٕمةة٦م إمم : وُمةةـ ُمّمةةٜمٗم٤مشمف. يمةة٤من ُمةةـ أذيمٞمةة٤مء اعمتٙمٚمٛمةةلم

ؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء : اٟمٔمةةر(. اةةة552)شمةةقذم ؾمةةٜم٦م .ُمٙمةة٤مرم اًمنمةةرٕم٦م، وحمةة٤مضات إدسمةة٤مء

 (.3/383)، ؿمذرات اًمذا٥م ٓسمـ اًمٕمامد (11/59)

 (.441ص)اعمٗمردات ذم همرر٥م اًم٘مرين  (2)

إؾمةت٤مذ ( اةة569 -488)اًمٕمالء احلًـ سمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ أمحد ااٛمذايّن اًمٕمٓم٤مر  أسمق (3)

وأظمةذ  ،احل٤مومظ اعم٘مر  ص٤مطم٥م اعمٜم٤مىم٥م اةٛم٦م، واًمًػمة اعمحٛمةقدة، رطمةؾ ذم ـمٚمة٥م اًمٕمٚمةؿ

= 
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وهمةةػماؿ ُمةةـ  اًم٘مرـمٌةةَل اًمقاةة٤مب  وقمٌةةد سمةةـ أيب ـم٤مًمةة٥م وَُمٙمةةَل 

وشمة٤مرًة سمٛمٕمٜمة٤مه اعمةذُمقم،  ،اًمتٙمَٚمػ شم٤مرة سمٛمٕمٜم٤مه اعمحٛمةقد قنُمرًتخد :اعمّمٜمّٗملم

اًمٜمةقن اًمًة٤ميمٜم٦م ] اًمتةل ُرتٕمَٛمةُؾ سمٞمة٤منُ [ احلةروف]و»:ومٛمـ اعمحٛمقد ىمةقل اًمةداين

ـَ صمالصمة٦مٌ [ واًمتٜمقرـ ااٛمةزة واًمٖمةلم واطة٤مء: ٕٟمةف ُمتةك مل ُرتٕمَٛمةؾ ذًمةؽ : قمٜمةدا

ـَ  ُمةةـ اًمٚمٗمةةظ، اٟم٘مٚمٌةة٧م طمريمةة٦م ااٛمةةزة قمٚمةةٞمٝمام وؾمةة٘مٓم٧م  :ومل ُرتٙمَٚمةةْػ  ،قمٜمةةدا

ـَ  وىمة٤مل قمٜمةد ذيمةره  ،شوظمٗمٞم٤م قمٜمد اًمٖملم واط٤مء ٕن ذًمةؽ ىمةد ُرًةتٕمٛمؾ ومةٞمٝم

                                                 

قمـ قمدد يمٌػم ُمـ ُمِم٤مرخ أوم٤م ، واٟمتٝم٧م إًمٞمةف ُمِمةٞمخ٦م اًمٕمٚمةؿ سمٌٚمةده، وسمةرع ذم اًم٘مةراءات  =

اًم٘مرين اًمٙمررؿ وقمٚمقُمف وهمػم ذًمةؽ ُمةـ ومةروع اًمنمةرٕم٦م، مل  واحلدر٨م، ًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ذم

اًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٕمرومة٦م اًمتجقرةد، هم٤مرة٦م آظمتّمة٤مر ذم : وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف اعمٓمٌققم٦م. رّمٚمٜم٤م يمثػٌم ُمٜمٝم٤م

، وهم٤مرة٦م اًمٜمٝم٤مرة٦م (544-2/542)ُمٕمرومة٦م اًم٘مةراء : اٟمٔمةر. اًم٘مراءات اًمٕمنم ٕئٛم٦م إُمّمة٤مر

(1/187-188  .) 

( اةة437-355)اًم٘مٞمّزة اًم٘مةػمواين صمةؿ إٟمدًمزة اًم٘مرـمٌةل أسمق حمٛمد َُمٙمّل سمـ أيب ـم٤مًم٥م  (1)

اةة، وضمٚمةس ًمإلىمةراء سمجة٤مُمع 393ُوًمد سمة٤مًم٘مػموان ودظمةؾ إٟمةدًمس ؾمةٜم٦م  ،اًمٕمالُم٦م اعم٘مر 

ُمٕمرومة٦م اًم٘مةراء : اٟمٔمةر. ىمرـم٦ٌم طمتك ووم٤مشمف، صٜمَػ ذم اًمتٗمًػم واًم٘مراءات واًمٚمٖم٦م وهمػم ذًمةؽ

-2/631)ـ سمِمةٙمقال ، اًمّمةٚم٦م ٓسمة(2/275)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مرة٦م (396-1/394)اًمٙم٤ٌمر 

633.) 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمقا٤مب سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقا٤مب سمـ قمٌد اًم٘مدوس إٟمّمة٤مري اًم٘مرـمٌةل  (2)

اعمٗمتةة٤مح ذم اًم٘مةةراءات : اؿمةةتٝمر سمٙمت٤مسمٞمةةف ٤مل،ُم٘مةةر  ُمةةت٘مـ حمةةّرر يمٌةةػم رطَمةة( اةةة453-461)

، وهم٤مرةة٦م اًمٜمٝم٤مرةة٦م (1/453)ُمٕمرومةة٦م اًم٘مةةراء اًمٙمٌةة٤مر : اٟمٔمةةر. اًمًةةٌع، اعمقوةة  ذم اًمتجقرةةد

 (.2/381)، ويمت٤مب اًمّمٚم٦م ٓسمـ سمِمٙمقال (1/429)

، وإًم٘م٤مء طمريم٦م ااٛمزة قمةغم اًمًة٤ميمـ ىمٌٚمٝمة٤م ُم٘مةروء سمةف ذم روارة٦م ورش (111ص)اًمتحدرد  (3)

واطةة٤مء ذم ىمةةراءة أيب ضمٕمٗمةةر إٓ ذم صمةةالث  ٖمةةلمقمةةـ ٟمةة٤مومع، وإظمٗمةة٤مء اًمٜمةةقن واًمتٜمةةقرـ قمٜمةةد اًم

 .وم٠مفمٝمروا ًمف ومٞمٝم٤م يم٤مةٛمٝمقر :ُمـ أاؾ إداء يمٚمامت اؾمتثٜم٤ما٤م يمثػمٌ 
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 ُمةـ طمةروف احلٚمةؼ أُ  ومة٢من»:اًمٖملم اعمٕمجٛمة٦م
ٍ
 ّٚمةَػ وشُمٙمُ  ٞم٤مٟمةف،سم ٟمٕمةؿاًمت٘مةك سمٌمةء

وىم٤مل ذم ُمٕمرض طمدرثف قمةـ  ،شوشمٚمخٞمّمف ُمـ همػم ؿمَدة وٓ شمٕمًػ فإؿم٤ٌمقمُ 

وىمةة٤مل . شٙمّٚمةةػ شمٚمخٞمّمةةفاًمت٘مةةك سمةة٤مًمراء ومٞمٚمةةزم إٟمٕمةة٤مم سمٞم٤مٟمةةف وشم ومةة٢من»:اًمةةذال

 ،شإظمراضمٝمة٤م ُمةـ أطمةد اًمِمةدىملم ورتٙمٚمةػ»:ذم ذيمر خمةرج اًمْمة٤مد ااٛمذاينّ 

وىمة٤مل  ،شةُٛمٚمَٞمٜم٦مإفمٝم٤مرا٤م ظمرضم٧م يم٤ماٛمزة اًمة ػمل رتٙمٚمّ  وُمتك»:وىم٤مل ذم اا٤مء

َُمٙمةةّل قمةةـ  وىمةة٤مل. شوأُمةة٤م قمٜمةةد اًمٗمةة٤مء ومٞمحتةة٤مج ومٞمٝمةة٤م إمم شمٙمّٚمةةػ »:قمةةـ اعمةةٞمؿ

قمةغم طمّ٘مٝمة٤م أيت سمٖمةػم ًمٗمٔمٝمة٤م وأظمةَؾ  ٝم٤مإظمراضَم  ُ  مل رتٙمَٚمػ اًم٘م٤مر ومٛمتك»:اًمْم٤مد

ـْ شمٙمَٚمػ ذًمؽ ومتَ  قمٚمٞمف ص٤مر ًمف اًمتجقرد سمٚمٗمٔمٝم٤م قم٤مدًة وـمًٌٕمة٤م  ٤مَدىسم٘مراءشمف، وَُم

اإلـم٤ٌم  إذا ؾمٙمٜم٧م أُمة٤مم  طمروف»:قمٌد اًمقا٤مب اًم٘مرـمٌل وىم٤مل. شوؾمجَٞم٦مً 

 .شوٓ شمِمدردٍ  سمٞم٤مهن٤م وإفمٝم٤مرا٤م ُمـ همػم شمٜمٗمػمٍ  ػاًمت٤مء وضم٥م أن رتٙمٚمَ 

ُمٕمرض طمدرثةف قمةـ  ذم اًمداين  قلىم: اعمذُمقمسم٤معمٕمٜمك  اؾمتخداُمٝم٤م وُمـ

اًمٚمٗمةظ سمةف  ؿمةٌِعوم٢مذا مل رٚمؼ مهزًة وٓ طمروًمة٤م ؾمة٤ميمٜم٤ًم ُمٔمٝمةًرا أو ُمةدهماًم أُ  »:إًمػ

واًمتٛمٙملم سمٛم٘مدار ُم٤م ومٞمةف ُمةـ ذًمةؽ، ممة٤م اةق صةٞمٖمتف ُمةـ همةػم  اعمدُمـ  قمٓملوأُ 

: ااة٤مءطمةرف  ذيمةره قمٜمةد ىمة٤ملو ،شزر٤مدة ذم اإلؿم٤ٌمع وٓ شمٙمٚمٍػ ذم اًمتٛمٓمٞمط

                                                 

 (.127ص)اًمتحدرد  (1)

 (.142ص) اًمتحدرد (2)

 (.84ص)، واعمقو  ذم اًمتجقرد (4/432: )اًمٙمت٤مب: واٟمٔمر (  277ص)اًمتٛمٝمٞمد  (3)

 .وااٛمزة اًمةُٛمٚمَٞمٜم٦م ال اًمةُٛمًَٝمٚم٦م(. 292ص)اًمتٛمٝمٞمد  (4)

 (.299ص)اًم٤ًمسمؼ  (5)

 (.185ص)ًمتجقرد اًم٘مراءة وُت٘مٞمؼ ًمٗمظ اًمتالوة  اًمرقم٤مر٦م (6)

 (.166ص) اعمقو  (7)

 (.121ص) اًمتحدرد (8)
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ُمةـ همةػم شمٙمّٚمةٍػ  ٤مسمٞم٤مهنة ٜمِٕمؿومٞمٜمٌٖمل ًمٚم٘مة٤مر  أن ُرة ُمتحريم٦مً  أو أشم٧م ؾم٤ميمٜم٦مً  وم٢مذا»

ؾمةةٙمٜم٧م واًمت٘مةة٧م سمٛمثٚمٝمةة٤م ُمةةـ يمٚمٛمةة٦م أو يمٚمٛمتةةلم  ومةة٢من»:وىمةة٤مل ،شوٓ اسمتٝمةة٤مر

ومة٢مذا ضمة٤مء ؾمة٤ميمٜم٤ًم  »:ذيمره اًمٕمةلم قمٜمدوىم٤مل  ،شؿمدردٍ  ٍػ ُمـ همػم شمٙمٚمّ  دهمٛم٧مأُ 

 ومة٢من»:وىمة٤مل ،شُمـ همػم ؿمدة وٓ شمٙمّٚمةػأو ُمتحّريًم٤م أٟمٕمؿ سمٞم٤مٟمف وُأؿمٌع ًمٗمٔمف 

 ويمةذًمؽ»:اًم٘مرـمٌةل وىمة٤مل. شاًمت٘مك سمٛمثٚمف واق ؾم٤ميمـ أدهمؿ ُمـ همػم شمٙمّٚمٍػ 

اًمراءرـ إذا اضمتٛمٕمت٤م وإومم ُمتحريمة٦م وإظمةرى ؾمة٤ميمٜم٦م ذم  ٚمّخصرٜمٌٖمل أن شمُ 

، [21:اًمِمةةٕمراء] چپ چ، [81:يل قمٛمةةران] چۓ چ:ُمثةةؾ ىمقًمةةف

وشمٔمٝمر إظمػمة ُمةٜمٝمام ُمةـ همةػم زرة٤مدة ذم اًمتٕمّٛمةؾ شمّمةػم سمةؽ إمم اًمتٙمّٚمةػ وٓ 

 .شاذرُم٦م شمزقم٩م اًمًٙمقن وشم٘مٚم٘مف

  شمٙمٚمٞمةةُػ : آصةةٓمالح سم٠مَٟمةةف ذم اعمةةذُمقمشمٕمررةةػ اًمتٙمّٚمةةػ  ورٛمٙمةةـ
ِ
اعمةةرء

ف سمام مل رٙمٚمّ  ًَ  .قمـ طمّد آقمتدال فسمف اًمنمُع، قمغم وصٍػ خُيرُج ومِٕمٚمَ  ْٗمفُ ٟمٗم

:قّ اًمٖمٚم -3

واًمالم واحلرف اعمٕمتؾ أصٌؾ صحٞمٌ  ذم إُمةر  اًمٖملم»:اسمـ وم٤مرس ىم٤مل

ٕمر رٖمٚمق هَمالًء، وذًمةؽ ارشمٗم٤مقُمةف: ر٘م٤مل. ردّل قمغم ارشمٗم٤مع وجم٤مَوزِة ىَمْدر ًّ . هَماَل اًم

 .شذم إُمر هُمُٚمّقًا، إذا ضم٤مَوَز طمَده ًمَرضمُؾ وهَماَل ا

                                                 

ٌَْٝمُر (. 123ص ) اًمتحدرد (1) اٟمٌٝمةر ومةالن إذا : شمٙمّٚمػ اُةٝمد إذا يمّٚمػ ومق  َذرقمف، وُر٘م٤مل: واًم

 (.1/528( )ب ه ر)ًم٤ًمن اًمٕمرب : اٟمٔمر. سم٤مًمغ ذم اًمٌمء، ومل ردع ضُمٝمًدا

 (.124ص) اًمتحدرد (2)

 (.125ص) اًم٤ًمسمؼ (3)

 (.126ص) اًم٤ًمسمؼ (4)

 (.168ص) اعمقو  (5)

 (.388-4/387: )يمت٤مب اًمٖملم، سم٤مب اًمٖملم واًمالم: ُمٕمجؿ ُم٘م٤مرٞمس اًمٚمٖم٦م (6)
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 جمة٤موزة طمةدّ  »:اًمٓمؼمي وىم٤مل
ٍ
ه اًمةذي اةق وأصةؾ اًمٖمٚمةّق ذم يمةؾ رء

 .شطمّده

ذم  زادَ ُرة سمة٠منْ  :احلةد جمة٤موزةُ : اًمُٖمُٚمةقّ »: وم٘مة٤مل  ؿمةٞمخ اإلؾمةالم وقمَرومف

 .شوٟمحق ذًمؽ ،قمغم ُم٤م رًتحؼ فاًمٌمء ذم محده أو ذُمّ 

 زاعم٤ٌمًمٖمة٦م ذم اًمٌمةء واًمتِمةدرد ومٞمةف سمتجة٤موُ  »:سم٠مٟمف  اسمـ طمجر وقمَرومف

 قرٖمُٚمة اًمًةٕمرُ  الوهمَ  ُٚمًقا،همُ  ٖمُٚمقء رَ ذم اًمٌم الهمَ : وومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمّٛمؼ، ر٘م٤مل ،احلد

 .شإذا ضم٤موز اًمٕم٤مدة: اَلءً همَ 

                                                 

، اإلُمة٤مم اًمٕمالُمة٦م اًم٘مة٤مر  (اةة315-224) أسمق ضمٕمٗمر حمٛمةد سمةـ ضمررةر سمةـ رزرةد اًمٓمةؼمّي  (1)

ًٌة٤م مل ُرًةٌؼ إًمٞمٝمة٤م وُمٜمٝمة٤م خاعمة١مرّ  اعمٗمّن  ثاعمحدّ  ضمة٤مُمع اًمٌٞمة٤من، : اًمٗم٘مٞمةف اعمّمةٜمّػ،، أًَمةػ يمت

ـمٌ٘مة٤مت اعمٗمنةرـ : اٟمٔمةر. وهتذر٥م أصم٤مر، وًمد سمآُمؾ وشُمقذم سمٌٖمداد وشم٤مررخ إُمؿ واعمٚمقك،

 (.2/115)ًمٚمَداودي 

 (.6/43: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي: اٟمٔمر (2)

ـ أسمق اًمٕمٌَ  (3) كم  ٤مسشم٘مّل اًمدر ـ شمٞمٛمٞمة٦م احلةَراين احلٜمٌة ـ قمٌةد اًمًةالم اسمة ـ قمٌةد احلٚمةٞمؿ سمة -661)أمحد سمة

ذم قمٚمقم اًمٜم٘مةؾ واًمٕم٘مةؾ، أومتةك وصةٜمَػ ، ؿمٞمخ اإلؾمالم اإلُم٤مم اعمِمٝمقد ًمف سمرؾمقخ اًم٘مدم (اة728

وُمة٤مت ذم  ،ذم ُم٤ًمئؾ أُوذي سمًٌٌٝم٤م، يمام صٜمَػ يمثػًما ذم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم، وؾُمِجـ أيمثر ُمـة ُمةرة

صقل ذا ومّم٤مطم٦م، ًمف ُمّمٜمَٗم٤مت يمثػمة ؾمة٤مئرة اًمًجـ، يم٤من ير٦مً  درء شمٕمة٤مرض : ُمٜمٝمة٤م :ذم اًمتٗمًػم وٕا

ذرةؾ ـمٌ٘مة٤مت : اٟمٔمةر. ٤مواه ذم ؾمٌٕم٦م وصمالصملم جمٚمةًدااًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقر٦م، ومُجٕم٧م ومت

 (.72-1/63)، اًمٌدر اًمٓم٤مًمع (1/337)احلٜم٤مسمٚم٦م 

 (.156ص )اةحٞمؿ  ٤مباىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح (4)

أصةٚمف ُمةـ  ،، اإلُمة٤مم احلة٤مومظ اًمِمةٝمػم(اةة852-773)أمحد سمـ قمكم سمـ طمجةر اًمٕمًة٘مالين  (5)

ومةت  اًمٌة٤مري ذح : أؿمةٝمرا٤م َمة:ػ ٓ ُُت ًمةف شمّمة٤مٟمٞم ،وُمقًمده سمٛمٍمة ،قمً٘مالن سمٗمٚمًٓملم

 (.92-1/87)اًمٌدر اًمٓم٤مًمع : اٟمٔمر. صحٞم  اًمٌخ٤مرّي 

 (.13/315: )ومت  اًم٤ٌمري (6)



 حمؿود بن عبداجلؾقل روزن. د                           صوره، وؿضاره، وأسبابه، وعالجه: تعسف اؾؼراء

 
371 

 ٤مُم٤مٟمًٕمة ضم٤مُمًٕمة٤م  يمّٚمٝم٤م ُمت٘م٤مرسمة٦م، وإن يمة٤من شمٕمررةػ اًمٓمةؼمّي  واًمتٕمررٗم٤مت

 وأصةؾ»: وىمقًمةف ،سمحٞم٨م رٛمٙمـ اقمتامده يمتٕمررٍػ اصٓمالطمل ًمٚمُٖمُٚمةقّ  َتًٍما،خُم 

 
ٍ
أَٟمةف : اة٤مأوَ : ٞمٌؼ ُمةـ ُوضمةقهٍ دىم شجم٤موزُة طمّده اًمذي اق طمّده: اًمٖمٚمّق ذم يمّؾ رء

وأصةُٚمف رتحَ٘مةؼ سمٛمجةَرد دمة٤مُوز احلةّد، صمةَؿ رةزداد  ،أؿم٤مر إمم أَن اًمُٖمُٚمةَق رتٗمة٤موُت 

أَٟمف أوُمة٠م إرةامًء ًمٓمٞمًٗمة٤م إمم أَن اًمُٖمُٚمةَق : وصم٤مٟمٞمٝم٤م. اًمٖم٤مزم هُمُٚمًقا سمٛم٘مدار ُم٤م دم٤موز طمَده

 
ٍ
 ٦مواًم٘مقًمَٞمة ٦ماًمٕمٛمٚمَٞمة ؾمقاٌء ذم ذًمؽ آقمت٘م٤مدات واًمٕمٌة٤مدات :ردظمؾ ذم يمّؾ رء

 ٕمتؼَم أَٟمةف أيَمةد قمةغم احلةّد اًمةةٛمُ : ثٝم٤موصم٤مًم. وهمػما٤م، يمام ردظمؾ ذم اًمٕم٤مدات ٦مواعم٤مًمٞمَ 

طمةّده اًمةذي اقمتةؼمه : أي. اًمذي اةق طمةّده هطمدّ : وم٘م٤ملسم٤مًمُٖمُٚمّق،  ًمٞمقَصػ اًمٗمٕمُؾ 

اًمِم٤مرع واًمةذي اةق طمةّده ذم طم٘مٞم٘مة٦م إُمةر: ٓ طمةّده اًمةذي رٗمؽموةف يمةّؾ ُمةـ 

 . طم٤ميماًم قمغم إىمقال وإومٕم٤مل ٟمَّم٥م ٟمٗمًف

 :اًمتٜمّٓمع -4

اًمٓمة٤مء وُتررٙمٝمة٤م ُمٗمتقطمة٦م، وسمٗمةت  اًمٜمةقن  وإؾمٙم٤منسمٙمن اًمٜمقن  اًمٜمّْٓمع:

اًمٗمةؿ إقمةغم،  رُمة٤م فمٝمةر ُمةـ همة٤م: وُتررؽ اًمٓم٤مء ُمٗمتقطم٦م، واًمٜمََٓمَٕمة٦م سمٗمتحتةلم

واةٛمةع ُٟمُٓمةقٌع ٓ . ٤مًمَتحزرزسمٕمٔمؿ اطُٚمٞم٘م٤مء، ومٞمٝم٤م يصم٤مر يَمة ٚمتزىم٦موال اِةْٚمدة اًمةٛمُ 

اةؿ اعمتٕمّٛم٘مةقن اعمٖمة٤مًمقن ذم : ذم اًمٙمةالم، واعمتٜمّٓمٕمةقن ٜمَّٓمةعُ وُمٜمف ُأظِمةذ اًمتَ . همػم

ا شمٕمَٛمةؼ ذم : شمٜمَٓمةَع أي: ُر٘مة٤مل. اًمٙمالم اًمذرـ رتٙمٚمٛمةقن سم٠مىمَمة طمٚمةقىمٝمؿ شمٙمةؼّمً

اق ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمٜمََٓمةِع واةق اًمٖمة٤مر إقمةغم : ىم٤مل اسمـ إصمػم... يمالُمف وهم٤ممم ومٞمف

ًٓ وومٕماًل ذم  ٕمِٛمؾصمؿ اؾمتُ : ذم اًمٗمؿ، ىم٤مل  .يمّؾ شمٕمٛمٍؼ ىمق
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ًمٚمٌحة٨م  ُػ ذم اًمٌمةء، اعمتٙمّٚمة ةُٛمتٕمّٛمُؼ اًمة: اًمةةُٛمتٜمّٓمعُ »: اطٓمة٤ميبّ  ىم٤مل

قمٜمف قمغم ُمذاا٥م أاؾ اًمٙمالم اًمداظمٚملم ومٞمام ٓ رٕمٜمٞمٝمؿ، اط٤مئْملم ومٞمام ٓ شمٌٚمٖمةف 

 .شؿقم٘مقاُ 

 »:يمةةالم ـمّٞمةة٥ٌم ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم: ر٘مةةقل -اهلل  طمٗمٔمةةف -اًمٗمةةقزان  وًمٚمِمةةٞمخ

ًمتٜمٓمع اق اًمت٘مّٕمر ذم اًمٙمالم إفمٝم٤مرًا ًمٚمٗمّم٤مطم٦م، اذا اةق أصةؾ اًمتٜمٓمةع وأصؾ ا

اًمتٜمٓمع ذم اًمٙمالم، واًمتٜمٓمةع ذم آؾمةتدٓل، واًمتٜمٓمةع ذم : واعمراد اٜم٤م. ذم اًمٚمٖم٦م

أن رةتٙمٚمؿ اإلٟمًة٤من سمة٤مًمٙمٚمامت اًمٖمررٌة٦م ُمةـ : ذم اًمٙمالم ُمٕمٜم٤مه واًمتٜمٓمع. اًمٕم٤ٌمدة

ٓ  ٦ماًمٚمٖمة ـ وطمٌّمةاًمٚمٖم٦م اًمتةل ٓ رٗمٝمٛمٝمة٤م اًمٜمة٤مس، ومٞمة٠ميت سم٠مؾمةٚمقب وأًمٗمة٤مظ ُمة

ـمرر٘مة٦م أاةؾ اًمٙمةالم وأاةؾ : اًمتٜمٓمع ذم آؾمتدٓل ومٝمةق أُم٤م....رٕمرومٝم٤م اًمٜم٤ّمس

اعمٜمٓمؼ اًمذرـ قمدًمقا قمـ آؾمتدٓل سم٤مًمٙمت٤مب واًمًةٜم٦ّم إمم آؾمةتدٓل سم٘مقاقمةد 

: ذم اًمٕم٤ٌمدة ومٝمق يمام ؾمٚمػ، اق عاًمتٜمٓمّ  أُم٤م....اعمٜمٓمؼ، وُمّمٓمٚمح٤مت اعمتٙمٚمٛملم

 .ش...احلد اعمنموعأن رزرد اإلٟم٤ًمن ذم اًمٕم٤ٌمدة قمغم 

ةةٗمل اًم٘مةةَراء، ومِٛمةة ٕمةةضاًمثالصمةة٦ِم ُمةةدظمٌؾ ذم ىمةةراءة سم وًمٚمٛمجةة٤مِٓت  ًّ  ـُُمتٕم

ذم  ٝمؿوإومةراـمُ  ٝمؿسم٤مًمروارة٤مت ذم اعمح٤مومةؾ، وُمٌة٤مًمٖمتُ  ٝمؿمجٕمُ : شمٜمّٓمٕمٝمؿ ذم اًمٙمالم

ةةٗمُ : ذًمةةؽ، وُمةةـ شمةةٜمّٓمٕمٝمؿ ذم آؾمةةتدٓل ًّ سمٕمةةَض اًمقىمةةقف اًمٖمررٌةة٦م  ٝمؿشمٕم

                                                 

ًٌُتّل اطٓم٤ميبّ  (1) اإلُمة٤مم اًمٕماَلُمة٦م احلة٤مومظ  ،أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمرااٞمؿ اسمـ ظمَٓم٤مب اًم

. ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، ويمت٤مب اًمُٕمزًمة٦م، وهمػماة٤م: ُمٜمٝم٤م :٤مٟمٞمػاعمحّدث اًمٗم٘مٞمف اًمُٚمٖمقي ص٤مطم٥م اًمتّم

ؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء : اٟمٔمةةر(. اةةة388)ُوًمةةد ؾمةةٜم٦م سمْمةةع قمنمةةة وصمالصمامئةة٦م وشمةةقذم ؾمةةٜم٦م

(15/325-327.) 

 (.13-7/12: )ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ (2)

 (.286-1/283)إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد : اٟمٔمر (3)
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ًٓ قمغم سمٕمض اعمذاا٥م اًمٗم٤مؾمدة وا ذم  ٝمؿٕىمةقال اًمْمةٕمٞمٗم٦م، وُمةـ شمةٜمّٓمٕمِ اؾمتدٓ

 . اًمتجقرد وإداء ٤متُم٤ٌمًمٖمتٝمؿ ذم سمٕمض ضمزئٞمَ : اًمٕم٤ٌمدةِ 

اةةق اإلشمٞمةة٤من : اًمتٜمّٓمةةع اعمٕمٜمةةك اطةة٤مَص اًمةةذي ُرٗمٞمةةده ًمٗمةةظُ  أنَ  ورالطمةةظُ 

وًمةٞمس ُمةـ اًمتٙمةرار أن . سم٤مًمٖمرائ٥م قمغم ؾمٌٞمؾ احلذًم٘مة٦م واًمًٗمًةٓم٦م واًمتِمةّد 

و اًمٗمٕمةؾ ُمقيمةقٌل إمم ٟمّمةقِص اًمنمةِع: إمم أَن وصػ اًمٖمراسم٦م ذم اًم٘مةقل أ ٜمّقهٟمُ 

ومة٢مَن يمثةػًما  وإٓ ،ٓ اًمٕم٘مٚمٞمة٦م وٓ اًمُٕمرومٞمة٦م ،اؾمةتٖمرسمف اًمنمةعُ  ُم٤موم٤مًمٕمؼمة سم٤مًمٖمراسم٦ِم 

ومْمةاًل قمةـ  :ُمـ دىم٤مئؼ قمٚمقم اًمتجقرد واًم٘مراءاِت همرر٥ٌم قمغم همةػم اعمختّمةلم

ُمةةـ اًمٕمٚمةةامء ُمةةـ ُرٜمٙمِةةُر سمٕمةةض اًم٘مةةراءات اًمّمةةحٞمح٦م  رٜمةة٤ماًمٕمةةقاّم، وًمةةذًمَؽ رأ

 !رٕمتؼِمُ قمٚمؿ اًم٘مراءات قمٚماًم ىمٚمٞمؾ اةدوى ـورأرٜم٤م ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمَ اعمتقاشمرة، 

 اعمًة٤مئؾاًمٖمرر٥م ُمةـ  ـمٚم٥ُم : رٛمٙمـ شمٕمررػ اًمتٜمّٓمع ذم آصٓمالح سم٠مٟمف وقمٚمٞمف:

 .  وشمٕمّٛمً٘م٤م شمِمّدىًم٤م وإومٕم٤مل

: اعم٤ٌمًمٖم٦م -5

قمةغم  -يمة٤مًمتٙمّٚمػ–ذم قمٚمةقم اًمةتالوة  ةُٛمّمٜمّٗملمذم قم٤ٌمرات اًمة وشُمًتٕمَٛمؾ

ٕمٜمةةك اعم٤ٌمًمٖمةة٦م ذم سمةةذل اةٝمةةد رهمٌةة٦ًم ذم ُتّمةةٞمؾ اإلشم٘مةة٤من، سمٛم: حمٛمةةقد: وضمٝمةةلم

. إذا اضْمَتَٝمَد ومل ُرَ٘مٍّم : ٤مسم٤مًَمَغ ُُم٤ٌمًَمَٖم٦ًم وسماِلهمً : ر٘م٤مل. ًمَٞمًُٝمؾوشمدّرسًم٤م قمغم اًمّمٕم٥ِم 

اًمتٕمّٛمةؼ : هبة٤م ٕمٜمُةقنورَ : ُمةذُمقمٌ  واًمثة٤مين. أْن شمٌٚمَغ ذم إُمر ضُمٝمَدكَ : واعم٤ٌمًمٖم٦م

 .واًمتقؾّمط واًمتٙمّٚمػ اًمزائد قمـ طمّد آقمتدال

ٌَةةف اإلُمةة٤مم قمٌةةد اًمقاةة٤مب اًم٘مرـمٌةةّل  وىمةةد وُمتةةك  »:وم٘مةة٤مل :ذًمةةؽ إمم ٟم

ومة٤مقمٚمؿ  :ُمـ أئٛم٦م اًم٘مراءة ُتررًْم٤م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتِمدرد ذم ُمقوٍع ُم٤م ؾمٛمٕم٧َم 
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ًمةف قمةـ طمةّده  ةُٛمخرجاإلظمةالل سمحٙمٛمةف، ٓ اإلومةراط اًمة قىّملأَن اعمراد سمذًمؽ شمَ 

قمةـ  جة٤مذمُمـ رٜمدب إمم اًمتَ  ُمتك ؾمٛمٕم٧َم  :ًمداٍع اىمت٣م ذًمؽ وأوضمٌف، ويمذًمؽ

ًمةف، واًمتحةذرر ُمةـ  وم٤مقمٚمؿ أَن ُمةراده طُمًةـ اًمتة٠ميّت  :واًمتخٗمٞمػ داحلرف اعمِمدَ 

.شـمٖمٞم٤من اًمٚم٤ًمن سم٤مإلُمٕم٤من ومٞمف واًمتٛمْمٞمغ سمف أو عمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؾ

ومتّمةٖمر  فومال هيٛمةؾ شمقومٞمة٦م اًمتٛمٙمةلم طمَ٘مة »:قمٜمد طمدرثف قمـ إًمػ وىم٤مل

: وىم٤مل قمـ اًمٕمةلم ،شَدةت٘ميص ومتّمػم ُمَ وٓ ر٤ٌمًمغ ذم ذًمؽ ورً ،وشمّمػم ومتح٦م

 .شوٓ ر٤ٌمًمغ ذم ذًمؽ ومٞم١مول إمم آؾمتٙمراه فإسم٤مٟمتُ  ٜمَٕمؿأن شمُ  ورٜمٌٖمل»

قمغم ومِٕمٍؾ ُم٤م سمة٠مَن  احلُْٙمؿَ  أنَ قمغم  ٟم١ميّمدُ  :ُتررر ُُمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م وسمٕمدَ 

ةةًٗم٤م أو  ًّ حيتةة٤مج إمم َُمٕمرومةة٦ٍم سمةة٤معمٜمٝم٩م اًمقؾمةةط واًمًةةٜم٦َم  :وُم٤ٌمًمٖمةة٦مً  ُُمٖمةة٤مٓةً ومٞمةةف شمٕم

قمغم ذًمةَؽ إٓ اًمٕمٚمةامء اعمتٌّحةرون ذم  وٓ ر٘مدرُ   ،ًم٘مقرٛم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمٜمٌل ا

اًم٘مّمةِد وآقمتةدال،  ختّّمّمٝمؿ، وم٘مْد رٙمقن إُمر ذم فم٤ماره هُمٚمًقا، واةق قمةلمُ 

اًمٜم٤مفمُر ُمـ شم٘مّمػمه ذم اًمٜمٔمِر، أو ُمـ شمٕمّجٚمف ذم احلُٙمةؿ دون اؾمةتٞمٕم٤مٍب  وإَٟمام ُأيِتَ 

ـُ ٟمرى اًمٞم ٙملم سم٤مًمٙمت٤مب ًمٙمؾ ضمقاٟمٌف، وا٤م ٟمح ًّ قم أَن اعمٚمتزُملم سمنمع اهلل اعمتٛم

واًمًٜم٦َم رقصٗمقن سم٤مًمٖمٚمّق واًمتٓمّرف واًمتزُّم٧ِم، وٟمحق ذًمؽ ُمـ أًمٗم٤مٍظ ُُمٖمِرو٦ٍم، 

وم٤محلٙمؿ قمغم شمٚمؽ اعمًة٤مئِؾ همةػم ُمةؽموٍك ِاَةقى أطمةٍد، وإَٟمةام اعمٕمٞمة٤مُر اًمْمة٤مسمُط ذم 

قاء احلٙمةةؿ قمةةغم إؿمةةخ٤مص وإقمةةامل اةةق اًمٙمتةة٤مب واًمًةةٜم٦َم، وًمةةٞمس إاةة

ًمِٞمًةتٜمٌَط  :ًمٚمٙمتة٤مب واًمًةٜم٦َمِ  اًمةُٛمتٕم٤مـمِلواًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف واًمٕم٘مقل، سمؾ إَن 

                                                 

 (.142-141ص )عمقو  ا (1)

 (.155ص)اعمقو   (2)

 (.116ص)اعمقو   (3)
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ٓسمةَد أن رْمةٌَط قمٛمٚمةف واضمتٝمة٤مده سمٛمةٜمٝم٩ٍم صة٤مرم حُمَٙمةٍؿ،  :ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ إطمٙم٤مم

ا: إن ٟمج٤م ُمـ اشّم٤ٌمع ااقى ـِ أطمقاًمِف ُُم٘مٍّمً  .وإٓ ص٤مَر ذم أطمً

ٌةة٤مع واًمتقىمٞمةةِػ ذم يمةةّؾ أصةةقا٤م قمٌةة٤مدٌة ضمٚمٞمٚمةة٦ٌم ىم٤مئٛمةة٦ٌم قمةةغم آشمّ  واًم٘مةةراءةُ 

وومروقمٝم٤م، وٓ اقمت٤ٌمَر ومٞمٝم٤م سمام ضم٤مَء ُمـ همػم ـمررِؼ اًمتٚمّ٘مل اعمتقاشمِر، وإدًم٦م قمةغم 

[. 18:اًم٘مٞم٤مُمة٦م] چ    خب حب جب يئ چ :ذًمؽ يمثػمٌة رٙمٗمٞمٜمة٤م ُمٜمٝمة٤م ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

ٌّع ىمراءشمف، يمام ٟمَص قمٚمٞمف : أي  . واطمد همػموم٤مشم

ة حمةدود –يمٖمػماة٤م ُمـة اًمٕمٌة٤مدات  - واًم٘مراءةُ  ٌة سمحةدوٍد ووةقاسمَط َُمةـ ىمٍَمَ

قمٜمٝمةة٤م، ومٝمةةَق ُُمٗمةةّرٌط، وَُمةةـ دمةة٤موز احلةةَد اعمنمةةوَع واعمًةةٜمقَن اةة٤م: وم٘مةةد همةةال وأومةةرَط 

ُمة٠مُمقٌر ذم يمةّؾ قم٤ٌمدشمةف سمة٤مًمتزام اًمٍمةاط اعمًةت٘مٞمؿ  ةًُٚمؿواعم. وشمٙمَٚمَػ ُم٤م مل ُرٙمَٚمُػ سمف

 ىمّْمةِد إُمةقِر واعمٜمٝم٩م اًم٘مقرؿ سمةال همٚمةٍق وإومةراٍط، أو شمٗمةررٍط وهتة٤مُوٍن، ويمةال ـَمةَرذَمْ 

 .ذُمٞمؿٌ 

ـّ أَن  َض أَن اًمٌٕم همػمَ  ىمد حيٛمؾ ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمالُمٜم٤م قمغم همػم ُم٤م ُأررَد سمةف، ومةٞمٔم

 ُمـ اًمٕمٚمؿ ُُمْٗمرِ 
ٍ
وُمٕم٤مذ اهلل أن رٙمةقن اةذا ىمّمةدٟم٤م: . وُُمتٙمّٚمٌػ  طٌ اعمدىّمَؼ ذم رء

ومةة٢مَن اًمتةةدىمٞمؼ ذم اًمٕمٚمةةؿ ؿمةةٞمٛم٦ُم اًمٕمٚمةةامء اًمراؾمةةخلم، وؾمةةٛم٦م اةٝم٤مسمةةذة إومةةراد 

 إن»:  اق سم٤مٌب ُمـ اإلشم٘م٤مِن اًمقاضم٥ِم قمغم يمّؾ ُُمًٚمٍؿ، ر٘مقل اًمٜمٌةّل إومذاذ، و

مجٞمةةؾ أىمةةقال اإلُمةة٤مم  وُمةةـ. شاهلل حيةة٥ّم إذا قمٛمةةؾ أطمةةديمؿ قمٛمةةاًل أن ُرت٘مٜمةةف

 .شُمـ شمٕمَٚمؿ قمٚماًم ومٚمٞمدىمؼ ومٞمف ًمئال رْمٞمَع دىمٞمُؼ اًمٕمٚمؿ»: اًمِم٤مومٕمل 

                                                 

 (.63-62ص )اًمقؾمٓمٞم٦م ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ : اٟمٔمر (1)

وذم اًمًٚمًةٚم٦م ( 1885ح )رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، وطمًةٜمف إًمٌة٤مين ذم صةحٞم  اةة٤مُمع  (2)

 (.1113ح )اًمّمحٞمح٦م 

ٞمٝم٘مةةل ذم اعمةةدظمؾ إمم اًمًةةٜمـ ، واًمٌ(53ص)رواه ااٛمةةذاين ذم اًمتٛمٝمٞمةةد ذم ُمٕمرومةة٦م اًمتجقرةةد  (3)

= 
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إذا قمٛمؾ اًمٕم٤مُمةؾ  ٥ّم حُي  إيمٛمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، وم٢من اهلل  ُمـ اًمُٖمُٚمّق ـمٚم٥ُم  ومٚمٞمس

، وًمإلطم٤ًمِن طمٌد حمدوٌد، وُم٘مدار ُمٕمٚمقٌم: جيدر سمٙمةّؾ  ـَ أن ُرٙمِٛمَؾ وُرت٘مـ وحُيً

 .ُُمٙمَٚمٍػ أن جيتٝمد ذم ُتّمٞمٚمف، ومٛمتك دم٤موزه ص٤مر هم٤مًمًٞم٤م

ةِػ واًمتٙمّٚمةِػ اًمَتجةقاُل واًمَتٓمةقاُف ذم  ومال ًّ رةدظمؾ ُتة٧م وصةػ اًمتٕم

وقمٚمامئٝمة٤م، وومٜمة٤مُء إقمةامر  ـمٚم٥م اًم٘مراءات وأؾم٤مٟمٞمدا٤م ودراؾمتٝم٤م قمغم ُمِمة٤مخيٝم٤م

اًمٕمٚمةةؿ، طمَتةةك وإن شمٕمةةَداه إمم ـمٚمةة٥م اًمروارةة٤مت  ُمةةـذم اةةذا اًمٌةة٤مب اًمنمةةرػ 

اًمِم٤مَذِة: ٓ سمٖمرض اعم٤ٌما٤مة واعمٗم٤مظمرِة واًمتٕمّٛمؼ اعمذُمقم: وإٟمام سمٖمرِض اًمقىمةقف 

 .قمغم ومرٍع يمثػم اًمٗم٤مئدة وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمجٛمٚم٦ٍم ُمـ قمٚمقم اًم٘مرين واًمٚمٖم٦م

ة وٓ ًّ ػ واإلهاِف اًمتةدىمٞمُؼ ذم ُتررةر أوضمةف َردظمؾ ُت٧م وصػ اًمتٕم

اًم٘مراءة وقمّدا٤م، وسمٞمة٤من إوضمةف اةة٤مئزة وإوضمةف اعمٛمتٜمٕمة٦م، وُمة٤م رؽمشمة٥م قمةغم 

ذًمؽ ُمـ شمٗمررٕم٤مت رٕمٚمٛمٝم٤م اعمختّّمقن، وظمّمقًص٤م ذم طم٤مل مجةع اًم٘مةراءات أو 

. اًمروار٤مت ًمٚمٛمتٕمّٚمؿ وـم٤مًم٥م اإلضم٤مزة

ِػ ـمٚم٥ُم اإلشم٘م٤مِن ذم اًمتجقرد قمغم وٓ ًّ اًمقضمف اعمقصقف  ردظُمؾ ذم اًمتٕم

ًٗم٤م وشَمٙمّٚمًٗم٤م ًّ  . سم٤مًمٙمامل، وإن ريه سمٕمُض اعم٘مٍّمرـ شَمٕم

شمرمجة٦م اعم٘مةر   ذم ـمرائػ اةذا اًمٌة٤مب ُمة٤م ذيمةره اإلُمة٤مم اًمةذاٌّل  وُمـ

 سمجة٤مُمع دُمِمةٍؼ زُم٤مًٟمة٤م،  »:ريمـ اًمدرـ إًمٞم٤مس سمـ قمٚمقان: ىم٤مل
ِ
وشمّمةَدر ًمإلىمةراء

                                                 

 (.2/142: )، وذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل(377/ 1: )اًمٙمؼمى =

، (اةة819-759)ؿمٛمس اًمدرـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمةـ أمحةد سمةـ قمةثامن اًمةذاٌّل اًمِمة٤مومٕمّل  (1)

واًمتٕمةدرؾ، ًمةف  ةةرحاحل٤مومظ اعمحّدث اعم٘مر  اعم١مرخ يم٤من إُم٤مًُم٤م ذم احلٗمةظ وا ُم٦ماإلُم٤مم اًمٕماَل 

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ، ؾمةػم أقمةالم : ة ُمٜمٝم٤مُمّمٜمَٗم٤مت يمثػمة ؾم٤مئر

 (.2/65)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (3/337)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م :اٟمٔمر. اًمٜمٌالء
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 . ش..ويم٤مَن طم٤مذىًم٤م سمتٕمٚمٞمؿ اًمراء

ػ واعم وًمٞمس ًّ ٤ٌمًمٖم٦ِم ُم٤م رٜمتٝمجف سمٕمض اعم٘مرئلم ُمـ اًمتِمدرد قمغم ُمـ اًمتٕم

همػم اعمت٠ماٚملم ُمـ اًمٓمالِب: ًمِةَحّثٝمؿ قمغم اإلشم٘م٤من، وإلر٘مة٤مومٝمؿ قمةغم ظمٓمةقرِة ُمة٤م 

طُمًةـ إظمةذ قمٚمةٞمٝمؿ، واةق اًمتةدىمٞمُؼ واًمتح٘مٞمةُؼ  ـومٝمةذا ُِمة. ىمد رتٝم٤موٟمقن ومٞمف

 .اعمحٛمقد

أومٕمة٤مل اٜم٤م ًمٓمٞمٗم٦ٌم جيةدُر سمٜمة٤م اإلؿمة٤مرة إًمٞمٝمة٤م: وم٘مةد حُيَٙمةُؿ قمةغم سمٕمةض  وا٤م

ةةػ واًمتٙمّٚمةةػ ذم ؾمةةٞم٤مٍ ، وًمٙمٜمَٝمةة٤م ذم ؾمةةٞم٤مٍ  يظمةةر  ُٛم٘مرئلماعمِمةة٤مرخ واًمةةة ًّ سم٤مًمتٕم

وإًمٞمَؽ اذه اًم٘مّمة٦م اًمٓمررٗمة٦م  ،شمٙمقن قملم آقمتدال واًمّمقاب ٓىمتْم٤مئف ذًمؽ

ىمة٤مل : اًمتل رًقىمٝم٤م احل٤مومظ ااٛمذاين سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حُمرز اعم٘مةر : ىمة٤مل

: وم٘مة٤مل ،طمرٍف  ٧ُم ذم ؾمقرة اًمزُمر ذمومٚمَحٜم سمٛمٍم، قمغم اًمٞمزردّي  ىمرأُت »: أيب

واهلل ٓ ُأىمرُئةةؽ طمتةةك شمٖمتًةةؾ ذم اًمٌحةةر وشمٕمةةقد إزَم، وم٤مٟمحةةدرُت إمم دُمٞمةة٤مط ذم 

 .  شأرسمٕم٦م أر٤مم، وم٤مهمتًٚم٧ُم ذم اًمٌحر، وقمدُت إمم اًمٗمًٓم٤مط وم٠مىمرأين

أن اًمقاىمػ قمغم اذه اًم٘مّم٦م ىمد ُر٤ٌمدر ومٞمّمةُػ اإلُمة٤مم اًمَٞمِزرةدَي  وٓؿمَؽ 

ػ واعم٤ٌمًمٖم٦م وا ًّ ـَ اًمٞمزردَي إُمة٤مٌم ضمٚمٞمةٌؾ سم٤مًمتٕم ًمِمَدة ذم إظمذ قمغم ـماّلسمف، وًمٙم

                                                 

 (.1/155)هم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م : ، واٟمٔمر(2/687: )ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر (1)

قمةغم أيب قمٛمةرو  ضمةَقد اًم٘مةرين ،أسمق حمٛمد حيٞمك سمـ اعم٤ٌمرك اًمٞمزردّي اًمٌٍمي اًمٜمحقي اعم٘مر  (2)

سمةـ اًمٕمةةالء، وًمةف اظمتٞمةة٤مر ذم اًم٘مةراءة ظمةة٤مًمػ ومٞمةف أسمةة٤م قمٛمةرو ذم ُمقاوةةع رًةػمة، وىمةةرأ قمٚمٞمةةف 

يمتة٤مب اًمٜمةقادر، ويمتة٤مب اًمٜم٘مّمةقر، : ُمٜمٝمة٤م :اًمّدوري واًمًقّد وهمػممه٤م، ًمف قمدة شمّم٤مٟمٞمػ

-6/183)وومٞمة٤مت إقمٞمة٤من : اٟمٔمةر(. اةة252)شُمةقذّم ؾمةٜم٦م . ويمت٤مب ٟمةقادر اًمٚمٖمة٦م وهمػماة٤م

 (.1/151)ًم٘مراء ، ُمٕمروم٦م ا(191

 (. 225ص )اًمتٛمٝمٞمد  (3)
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. وسمةام ُرّمةٚمحٝمؿ، ومٚمٕمةَؾ ذًمةؽ يمةذًمؽ سمةفرومٞمُع اًم٘مدر، واةق َأدَرى سمحة٤مل ـماَل 

اًمَٕمَج٥ُم طملم َٟمٕمرُف أَن إئٛم٦م مل رٙمقٟمةقا رتٝمة٤موٟمقن ذم اًمٚمحةـ سمحة٤مٍل:  ورزول

ا أظمٓمة٠م ُمةرشملم أن إذ :احلة٤مومظ ذم  ؾمٜم٦َم اسمـ جم٤ماد  يم٤مٟم٧م»:ىم٤مل اًمِمذائّل 

ـَ ُمَرًة أىم٤مُمف  .ومُٞمٖمتَٗمُر ذم وٌط احلٗمظ ُم٤م ٓ ُرٖمَتٗمُر ذم اًمٚمحـ. شُرِ٘مٞمَٛمف، وإن حلَ

 

                                                 

أسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمَِمذائل اًمٌٍمّي ُُم٘مر  ُمِمٝمقر، ىمرأ قمغم أيب سمٙمر  (1)

ُمِمٝمقر سم٤مًمَْمةٌط واإلشم٘مة٤من، قمة٤ممل سمة٤مًم٘مراءة، »:اسمـ جم٤ماد واط٤مىم٤مين وهمػممه٤م، ىم٤مل قمٜمف اًمداين

، وهم٤مرة٦م اًمٜمٝم٤مرة٦م (325-1/319)اء ُمٕمرومة٦م اًم٘مةر: اٟمٔمر. اة373شمقذم ؾمٜم٦م ش سمّمػم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

(1/144-145.) 

ُمـ أؿمٝمر قمٚمةامء ( اة324-245)أسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ جم٤ماد اًمٌٖمدادي  (2)

ٌَع اًمًٌٕم٦م ًمف يمت٥ٌم ذم اًم٘مراءات أؿمةٝمرا٤م لاًم٘مراءة ذم زُم٤مٟمف، واق ؿمٞمخ اًمَّمٜمٕم٦م وأوَ  : ُمـ ؾم

ُمٕمرومة٦م اًم٘مةراء : اٟمٔمةر. ٛمة٦م اًم٘مةراءيمت٤مب اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات مجع ومٞمف ُمةذاا٥م ؾمةٌٕم٦م ُمةـ أئ

 (.135-1/128)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (271-1/269)اًمٙم٤ٌمر 

 (.227ص )اًمتٛمٝمٞمد  (3)
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ٍُ: الجاٌ٘ املطمب  ،عمٜ األوز باالعتداه ُٛالداَل ُصُٕصال

ِٚ ِ٘ٔالٍّ   احلِد عَ ُوجأس
 

ذم  اًمٙمررؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقرة٦م اعمٓمٝمةرة وأىمةقال اًمٕمٚمةامء مجٚمة٦ُم يصمة٤مرٍ  اًم٘مرين ذم

ػ واًمتٙمّٚمػ،  ًّ ُُمتٕمّٚم٘م٦ٌم سم٤مًمٕم٤ٌمدات قم٤مُم٦ًم، وُمٜمٝم٤م  ٌص ٟمّمق والاًمٜمٝمل قمـ اًمتٕم

وومٞمام ر٠ميت اؾمتٕمراٌض ًمةٌٕمض شمٚمةؽ . ُم٤م رتٕمَٚمُؼ سمٛمج٤مل اًمتالوِة وقمٚمقُمٝم٤م ظم٤مص٦مً 

 :أصم٤مر

 ًٓ  :ُمـ اًم٘مرءان اًمٙمررؿ: أَو

اإلؾمالُمٞم٦م وؾمٌط سملم اًمنمةائع، ودرةـ اهلل سمةلم اًمٖمٚمةّق واةٗمة٤مء،  اًمنمرٕم٦م

وقمةةدٌل واىمتّمةة٤مد وؾمةةداٌد سمةةلم  واًمتٝمةة٤مون،ٌنةة يمّٚمٝمةة٤م: سمةةلم اإلقمٜمةة٤مِت واةةل رُ 

 .اإلومراط واًمتٗمررط

ُمةة٤م سمةةلم أُمةةٍر  واًمًةةٜم٦م:إصةةُؾ شمةةقاشمرْت سمةةف ٟمّمةةقص اًمٙمتةة٤مب  واةةذا

سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م، وُم٤م سملم هنٍل قمـ اًمٖمٚمةّق واًمتٙمّٚمةػ، وُمة٤م سمةلم شم٘مررةٍر سمرومةع احلةرج 

سم٠مَٟمةةف رءوٌف رطمةةٞمٌؿ  واعمِمةّ٘م٦م واًمٕمٜمةة٧م قمةـ اعمًةةٚمٛملم، ووصةِػ رؾمةةقل إَُمة٦م

 : وإًمٞمَؽ سمٞم٤مَن ذًمؽ. قمزرٌز قمٚمٞمف ُم٤م رِمّؼ قمغم أَُمتف ُمـ أُمقر اًمتٙمٚمٞمػ

 [.  112:اقد] چ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ،اةذا أُمةر سم٤مًمةدوام قمةغم آؾمةت٘م٤مُم٦م أنَ  واًمٔم٤مار...»: ًمقدأ ىم٤مل

                                                 

اعمٗمّنة ( اةة1275-1217)اًمثٜم٤مء حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمّل أًمةقد  أسمقؿمٝم٤مب اًمدرـ  (1)

اعمرضم٤مٟمٞمة٦م اًمتةل  اعمحّدث إصقزم اًمٗم٘مٞمف، اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اعمذا٥م احلٜمٗمّل، وَوزِمَ اعمدرؾم٦مَ 

اًمتٗمًةػم واعمٗمنةون : اٟمٔمةر. روح اعمٕم٤مين: ًمف ذم اًمتٗمًػم. يم٤مٟم٧م ُمنموـم٦م ٕقمٚمؿ أاؾ اًمٌٚمد

 (.3/185)، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (1/255-252)
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أي ]واةل . واًمتٗمةررط ومراطواق اعمتقؾمط سملم اإل ،اعمًت٘مٞمؿ ٩موال ًمزوم اعمٜمٝم

 :ًمٙمةؾ ُمة٤م رتٕمٚمةؼ سمة٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمةؾ وؾمة٤مئر إظمةال  ضم٤مُمٕم٦مٌ  يمٚمٛم٦مٌ [ آؾمت٘م٤مُم٦م

ؾمةة٤مئر اعمةة١مُمٜملم وإُمةةقر  وسمةةلم ومتِمةةٛمؾ اًمٕم٘م٤مئةةد وإقمةةامل اعمِمةةؽميم٦م سمٞمٜمةةف 

وُتٛمةؾ أقمٌة٤مء  ،واًم٘مٞمة٤مم سمقفمة٤مئػ اًمٜمٌةقة ،شمٌٚمٞمةغ إطمٙمة٤مم ُمةـ اط٤مص٦م سمةف 

واًمتٗمررط سمحٞم٨م ٓ  ومراطاًمتقؾمط سملم اإل إنَ : وهمػم ذًمؽ، وىمد ىم٤مًمقا ،اًمرؾم٤مًم٦م

ممة٤م ٓ حيّمةؾ إٓ سم٤مٓومت٘مة٤مر إمم  ٕمرٍة:ؿَم  قمرضِ  ٞمدَ إمم أطمد اة٤مٟمٌلم ىمِ  ٞمٌؾ رٙمقن ُمَ 

 قمةاَم  ومةقآ شمٜمحر: أي چ  کک ک چ... احلقل واًم٘مقة سم٤مًمٙمٚمٞمة٦م لاهلل شمٕم٤ممم وٟمٗم

ذًمةؽ  َٛملوؾُمة ،ذُمةٞمؿٌ  إُمةقرِ  ىمّمدِ  َرذَمْ وم٢من يمال ـمَ  :أو شمٗمررطٍ  ٢مومراطٍ ًمٙمؿ سم دَ طُم 

حلة٤مل ؾمة٤مئر اعمة١مُمٜملم قمةغم طم٤مًمةف  ٤مأو شمٖمٚمٞمًٌ  شمٖمٚمٞمًٔم٤م -واق جم٤موزة احلّد  -٤مـمٖمٞم٤مٟمً 

ش. 

 [ .  86:ص] چ         ٹ   ٹ  ٿ    ٿ   ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ چ: وىم٤مل شمٕم٤ممم

وُم٤م أزرد قمغم ُم٤م أرؾمٚمٜمل اهلل شمٕم٤ممم سمف، وٓ أسمتٖمةل :  أي.. »: اسمـ يمثػم  ىم٤مل

وٓ أزرد قمٚمٞمف وٓ أٟم٘مص ُمٜمةف، وإٟمةام أسمتٖمةل  َدْرُتف،سمف أَ  ُِمرُت زر٤مدًة قمٚمٞمف: سمؾ ُم٤م أُ 

ر٤م أهي٤م اًمٜمة٤مس: ُمةـ : ُمًٕمقد  اسمـىم٤مل ... أظمرة واًمدار سمذًمؽ وضمف اهلل 

ر٘مةقل  ُمةـ اًمٕمٚمةؿ أنْ  ومة٢منَ  قمَٚمةُؿ،أَ  اهلُل: مل رٕمٚمؿ ومٚمٞم٘مةؾ ـْ ؿمٞمًئ٤م ومٚمٞم٘مؾ سمف، وُمَ  ٚمِؿقمَ 

                                                 

 .: سم٤مظمتّم٤مر(12/151: )روح اعمٕم٤مين (1)

 اًمِم٤مومٕمّل  صمؿ اًمدُمِم٘مّل  اًمٗمداء قمامد اًمدرـ، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء اًمٌٍمّي  قأسم (2)

وصةةح٥م اسمةةـ شمٞمٛمٞمةة٦م وشمٌٕمةةف ذم يمثةةػم ُمةةـ يرائةةف،  ،صةة٤مار احلةة٤مومظ اعمةةزّي ( اةةة755-774)

واُمةةُتحـ سمًةة٥ٌم ذًمةةؽ وُأوذي، يمةة٤من يمثةةػم احلٗمةةظ، اٟمتٝمةة٧م إًمٞمةةف رر٤مؾمةة٦م اًمٕمٚمةةؿ ذم اًمتةة٤مررخ 

: اٟمٔمةر. واًمٜمٝم٤مرة٦م ارة٦مًمف اًمتٗمًػم اعمِمةٝمقر، وًمةف ذم اًمتة٤مررخ يمتة٤مب اًمٌد. واحلدر٨م واًمتٗمًػم

 (.6/235)ؿمذرات اًمذا٥م 
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 ٺ  ٺ ٺ ٺ چ : ًمٜمٌةٞمٙمؿ ىمة٤مل ومة٢من اهلل  قمَٚمُؿ:أَ  اهلُل: اًمرضمؾ عم٤م ٓ رٕمٚمؿ

 .ش چ         ٹ   ٹ  ٿ    ٿ   ٿ ٿ

اًمزر٤مدُة قمةـ احلةّد اعمنمةوع ُمةـ اًمٕمٌة٤مدات ذم أصةقا٤م، وذم : اًمٖمٚمقّ  وُمـ

وىمةد َأُمةر اهلل .  ُم٘م٤مدررا٤م، واًم٘مراءة قم٤ٌمدٌة ُمـ مجٚم٦م اًمٕمٌة٤مدات سمةؾ ُمةـ أذومٝمة٤م

 . ىمراءشمف ٌعْ اشمَ : أي[ .18:اًم٘مٞم٤مُم٦م]  چخب حب جب  يئ  چ: شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف  

 اًمٜمٝمل قمـ جم٤موزة احلّد اعمنموع ذم اًم٘مراءة، ومال ُرزاد ومٞمٝم٤م يمةام ٓ ٟمٌص ذم وم٤مٔر٦م

 . ُرٜم٘مص ُمٜمٝم٤م، وإٓ يم٤من ُُمٌتِدقًم٤م

 چ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ چ:شمٕمةةةةةةة٤ممم وىمةةةةةةة٤مل

  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ چ :قمةةةَز ؿمةةة٠مٟمف وىمةةة٤مل، [78:احلةةة٩م]

 ٹ ٿ ٿٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ چ:وىمةةة٤مل ،[185: اًمٌ٘مةةةرة]  چۋ

 [.225:اًمٌ٘مرة] چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ چ:وىم٤مل ،[28:اًمٜم٤ًمء] چ ٹ

ـَ  واذه ًمةٞمس  واحلةرَج  ُرٌن، وأَن اإلقمٜم٤مَت  أر٤مت وأؿم٤ٌماٝم٤م داًم٦ٌم قمغم أَن اًمدر

واًمتخٗمٞمةِػ  ُمع اذا اًمتٞمًةػمِ  كرت٠مشمَ  وٓ ،اًمِم٤مرع، سمؾ ُمراده اًمتخٗمٞمػ رادُمـ ُمُ 

سمٕمٞمةٌد قمٜمٝمة٤م سمٛم٘مةدار هُمٚمةّقه،  ٦م،اًمقؾمةٓمٞمَ  وم٤مًمٖمة٤مزم ظمة٤مرج دائةرةِ  ،هُمُٚمٌق وٓ إومةراطٌ 

ةٜم٦َِم، واضمتٝمةد ذم ُتّمةٞمٚمٝم٤موُمٝمةام اىم ًّ ُُمٙمَٛمٚمة٦ًم سمةال همٚمةٍق وٓ جمةة٤موزٍة  :تّمةد ذم اًم

 ٩ُم ًمٚمحةةّد: ومٝمةةق سمةةذًمؽ قمةةغم اًمٍمةةاط اعمًةةت٘مٞمؿ، واعمٜمٝمةة٤مج اًم٘مةةقرؿ، اًمةةذي رٚمَٝمةة

 .قمغم إىمّؾ  :يمَؾ رقمٍ  ُمرةً  قمنمةَ  اعمًٚمؿ سمرضم٤مء اادار٦م إًمٞمف ؾمٌعَ 

                                                 

، (4859)أظمرضمف اًمٌخ٤مري : واحلدر٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ، سم٤مظمتّم٤مر(7/53: ) اسمـ يمثػمشمٗمًػم (1)

 (.2798)وُمًٚمؿ 
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 ھ چ :سم٠مسمٚمغ وصٍػ وأطمًٜمف إذ ر٘مقل رؾمقًمف  اهلل  وَرّمُػ 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ

 [. 128: اًمتقسم٦م] چ ﮹ ﮸   ﮶﮷ 

! ف؟ورؾمةةقًمُ  ًمةف اهلُل رشَمِْمةفِ ًمٜمٗمًةف ُمةة٤م مل رَ  إٌ سمٕمةد اةذا ررشميضةة اُمةرُ  ومٙمٞمةَػ 

 !؟ ويمٞمػ ٓ رِمّؼ قمٚمٞمف ُمـ ٟمٗمًف ُم٤م ؿمَؼ قمغم رؾمقل اهلل 

ٜم٦مُمـ : صم٤مٟمًٞم٤م ًّ  :اًم

يمٞمةَػ  ،ذم إُمر سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م ًتٗمٞمْم٦مً ُمُ  ا٤مجيدُ  أطم٤مدر٨َم اًمٜمٌل  اعمًت٘مرُ  

 :اًمًةٛمح٦م؟ ومةال قمجة٥َم  ٞمٗمّٞمة٦مواحلٜم ؾمٓمّٞم٦مٓ وإُّم٦ُم ذم جُمٛمؾ أُمرا٤م ال أَُم٦م اًمق

اًمةذي ٓ ر٘مٍُمة صة٤مطمٌف  ًمتٞمًػمسملم أُمٍر سم٤م اًمنمرٗم٦مُ  اًمٜمٌقر٦مُ  سمٜم٤م إطم٤مدر٨ُم  شمٜمت٘مُؾ 

ةةػ واإلومةةراط واًمتٕمٜمّةة٧ِم  ًّ قمةةـ طمةةّد اإلشم٘مةة٤من، وسمةةلم هَنةةٍل قمةةـ اًمٖمٚمةةّق واًمتٕم

 قمةةةغم اًمٖمةةة٤مًملَم  رـ،ٞمّنةةةوسمةةةلم ُمةةةدٍح ًمٚمٛمُ  ،واًمتِمةةةدرد واًمتٕمًةةةػم
ٍ
وذٍم وإزراء

 إطم٤مدرة٨ِم  شمٚمةَؽ  ويمثةرةُ . اًمةُٛمِمّددرـ قمغم أٟمٗمًٝمؿ وقمغم همػماؿ ُمـ اعمًٚمٛملم

أَن اذا أصٌؾ ُمـ إصقل اًمتل ىم٤مُمة٧م قمٚمٞمٝمة٤م  ٗمسِ ذم اًمٜمَ  ُررؾّمُخ جم٤مٓهت٤م  وشمٜمّقعُ 

وإًمٞمةَؽ ـم٤مئٗمة٦ًم ُمةـ . اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلؾمةالُمٞم٦م ذم قم٘م٤مئةدا٤م وقم٤ٌمداهتة٤م وُمٕم٤مُمالهتة٤م

 : إطم٤مدر٨م واًمتقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٌقر٦م اًم٤ًمُمٞم٦مشمٚمؽ 

ذي  اهلل إيمةةرامَ  ُمةةـ إضمةةاللِ  إنَ  »:ىمةة٤مل أَن اًمٜمٌةةل  ُمقؾمةةك  أيب قمةةـ

ذي  اًمٖمة٤مزم ومٞمةةف، واةة٤مذم قمٜمةف، وإيمةةرامَ  همةػمِ  اًم٘مةةرينِ  وطم٤مُمةؾِ  ،اعمًةٚمؿِ  ٞم٦ٌمِ اًمَِمة

طِ اعمُ  اًمًٚمٓم٤منِ  ًِ  .ش ْ٘م

                                                 

 (.2199ح)، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  اة٤مُمع (4843/إدب: )رواه أسمق داود (1)
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( ًمٖمة٤مزم ومٞمةفهمةػم ا) ،ىم٤مرئةف: أي :اًم٘مةرين وطم٤مُمؾ....»:  اعمٜم٤موي ىم٤مل

ٌّةعِ وشمَ  ،ذم اًمٕمٛمةؾ سمةف احلدَ  زِ همػم اعمتج٤موِ : أي  ـقمٚمٞمةف ُِمة ٌَفَ ُمٜمةف واؿمةتَ  ِٗمةَل ُمة٤م ظَم  ت

اًمتة٤مرك ًمةةف : أي( واةة٤مذم قمٜمةف. )وذم طمةدود ىمراءشمةف وخمة٤مرج طمروومةف ٕم٤مٟمٞمةف،ُمَ 

 .شاًمٌٕمٞمد قمـ شمالوشمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف

ىمقًمةف و ،ىم٤مرئف وطم٤مومٔمف وُمٗمنةه إيمرامُ : اًم٘مرين طم٤مُمؾسم٢ميمرام  واعم٘مّمقدُ 

يم٤معمقؾمقؾمةلم  كوُمٕمٜمًة ٤مأي همػم اعمج٤موز قمـ احلد ًمٗمًٔمة :سم٤مةرَ ( فاًمٖم٤مزم ومٞم همػمِ ) 

 سمةةؾ - سمتحررٗمةةف يمةة٠ميمثر اًمٕمةةقامّ  :ذم ًمٗمٔمةةف لمأو اعمةةرائلم أو اطةة٤مئٜم ٤ميملمواًمِمةةٙمَ 

 وٓ) وىمقًمةف. سمت٠مورٚمف اًم٤ٌمـمؾ يمًة٤مئر اعمٌتدقمة٦م :أو ذم ُمٕمٜم٤مه -ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء 

قمٜمةةف اعمٕمةةرض قمةةـ شمالوشمةةف وإطمٙمةة٤مم ىمراءشمةةف  وهمةةػم اعمت٤ٌمقمةةد: أي( اةةة٤مذم قمٜمةةف

رٕمٜمةل همةػم  :اًمتِمةدرد وجمة٤موزة احلةد: واًمٖمٚمةقّ . واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف ،ُمٕم٤مٟمٞمف وإشم٘م٤من

وذم  فُمٕم٤مٟمٞمة ُمةـاعمتج٤موز احلد ذم اًمٕمٛمؾ سمف وشمتٌع ُمة٤م ظمٗمةل ُمٜمةف واؿمةتٌف قمٚمٞمةف 

اةةق اعم٤ٌمًمٖمةة٦م ذم اًمتجقرةةد أو  ُٚمةةقّ اًمٖمُ : وىمٞمةةؾ. طمةةدود ىمراءشمةةف وخمةة٤مرج طمروومةةف

واةٗمة٤مء أن رؽميمةف سمٕمةدُم٤م . اعمٕمٜمةك رسمحٞم٨م رٛمٜمٕمف قمـ شمةدسمّ  :اًم٘مراءةاإلهاع ذم 

 .إمم اًمٜمًٞم٤من اذا اًمؽمكُ  وم٣مأَ  إنْ  َٞمامٓ ؾِم  ،قمٚمٛمف

 اىمةرءوا »:ر٘مةقل أٟمف ؾمةٛمع رؾمةقل اهلل  قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿمٌؾ  وقمـ

                                                 

اًمِمة٤مومٕمّل  قمٌد اًمرإوف سمـ قمكم سمـ زرـ اًمٕم٤مسمدرـ سمـ حيٞمةك سمةـ حمٛمةد اًمةةُٛمٜم٤موّي، اًم٘مة٤مارّي  (1)

: ًمةف ُمّمةٜمَٗم٤مت يمثةػمة ُمٜمٝمة٤م. ع ذم اًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػم واحلدر٨م وإدب، سمر(اة953-1521)

ُم٘مّدُمة٦م : اٟمٔمةر. اة٤مُمع إزار ُمـ طمدر٨م اًمٜمٌل إٟمقر، وإُت٤مف اًمٜم٤مؾمؽ سم٠مطمٙم٤مم اعمٜم٤مؾمةؽ

 (.15-1/9)ومٞمض اًم٘مدرر ذح اة٤مُمع اًمّمٖمػم 

 (.2/671: )ومٞمض اًم٘مدرر (2)

 (.14/262)، ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞم  (13/132)قمقن اعمٕمٌقد : اٟمٔمر (3)
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وٓ شمةة٠ميمٚمقا سمةةف، وٓ  ،ومٞمةةف ٖمٚمةةقاوٓ شمَ  ،قمٜمةةف ُٗمةةقادَم  وٓسمةةف،  واقمٛمٚمةةقا ،اًم٘مةةرينَ 

 .شسمف ًتٙمثِرواشمَ 

 -قمـ اًمٖمّٚمق ذم اًمٕمٌة٤مدات قم٤مَُمة٦ًم: ُمة٤م رواه اسمةـ قمٌة٤مس  فأَُمتَ  هنٞمف  وُمـ

 شذم اًمدرـ سم٤مًمُٖمُٚمقّ  ٌَٚمٙمؿيم٤من ىمَ  ـْ ُمَ  َٚمَؽ اَ  اموم٢مٟمَ  ُٚمَق:إر٤ميمؿ واًمٖمُ »:اهلل قمٜمٝمام ريض

وإن يمةة٤من  :ذم مجٞمةةع أٟمةةقاع اًمٖمٚمةةق ذم آقمت٘مةة٤مدات وإقمةةامل قمةة٤ممٌ  واةةذا

ٟمقع ُمـ اًمٖمٚمةق ذم  فٕٟمَ  ،راتًم٘مط اًمٙم٤ٌمر ُمـ اةٛم ـقم احل٤مَج ؾم٥ٌم وروده هنٞمف 

 .اًمٕم٤ٌمدة وجم٤موزة ًمٚمحد اعمنموع

 ٜملاهلل مل رٌٕمثْ  إنَ »:ىم٤مل رؾمقل اهلل  أنَ  -اهلل قمٜمٝم٤م  ريض -قم٤مئِم٦م  وقمـ

اُمُ  ٕمّٚماًم وًمٙمـ سمٕمثٜمل ُمُ  َتَٕمٜمًّت٤م،وٓ ُمُ  ْٕمٜمًِت٤مُمُ   .شٞمّنً

ذم أظمذاؿ اًم٘مرين وشمالوشمةف، هبذا احلدر٨م زاضمًرا أوًمئَؽ اعمتٕمٜمّتلم  ويمٗمك

 .طمًٜمَٝم٤ماًم٘مدوة وأَ  أومْمَؾ  وم٢مَن ًمٜم٤م ذم رؾمقًمٜم٤م 

ىم٤ماةة٤م  شناعمتٜمّٓمٕمةةق اٚمةةؽ»: ىمةة٤مل اًمٜمٌةةل : ىمةة٤مل اسمةةـ ُمًةةٕمقد  وقمةةـ

 ...صمالصًم٤م

أي اعمتٕمٛم٘مةقن : اعمتٜمٓمٕمةقن..»:ذم ذطمف قمغم احلدر٨م  اًمٜمقوي ىم٤مل

                                                 

 اةة٤مُمعرواه أمحد واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م وصَححف إًمٌة٤مين ذم صةحٞم   (1)

 (.1168ح)

 (.2685)رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  اة٤مُمع  (2)

 (.1478ح )رواه ُمًٚمؿ  (3)

 (.2675ح )رواه ُمًٚمؿ  (4)

 احلة٤مومظ اًمٗم٘مٞمةف اًمِمة٤مومٕمّل  اًمدُمِمة٘مّل  ،ري سمـ طمًـ اًمٜمةقوّي أسمق زيمرر٤م حيٞمك سمـ ذف سمـ ُم (5)

ًمةف . ، إُمة٤مٌم ُُمةؼّمٌز ذم احلةدر٨م واًمٗم٘مةف واًمٚمٖمة٦م وهمةػم ذًمةؽ(اةة676-631)اًمزااد اًم٘مةدوة 

= 
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 . شاًمٖم٤مًمقن اعمج٤موزون احلدود ذم أىمقااؿ وأومٕم٤ماؿ

ُمـ أىمقال قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م واًمتة٤مسمٕملم وشمة٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمًة٤من إمم رةقم : ٤مصم٤مًمثً 

 :أمجٕملم اًمدرـ 

قمةةـ  ٞمٜمةة٤مهُن : ر٘مةةقل ومًةةٛمٕمُتف:  يمٜمةة٤م قمٜمةةد قمٛمةةر »: ىمةة٤مل  أٟمةةس قمةةـ

 ٝمؿىمد ؾمةٛمٕم٧ُم اًم٘مةراءة، ومًةٛمٕمتُ  »:أٟمف ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  وقمـ. شػاًمتٙمٚمّ 

وإٟمةام اةق يم٘مةقل ُُمت٘م٤مرسملم، وم٤مىمرءوا يمام قُمٚمٛمتؿ، وإر٤ميمؿ واًمتٜمٓمع وآظمتالف، 

 .ش...اٚمَؿ وشمٕم٤مل: أطمديمؿ

اًم٘مرين عمـ ىمرأ قمٚمٞمف، وُمـ شمًةٝمٞمٚمف أَٟمةف ُمة٤م  ُرًّٝمؾ  ٟم٤مومعٌ  اإلُم٤مم ويم٤من

ُر٘مِرَئةُف ىمراءشمةف ظم٤مصة٦ًم،  أنيم٤من حيٛمؾ أطمةًدا قمةغم ىمراءشمةف، إٓ أن رًة٠مًمف إٟمًة٤مٌن 

يمة٤من  صةحٞمٍ   قمٜمةده شمٕمٚمةٞمؿ اًم٘مةرين، ومٕمةغم أّي وضمةفٍ  وم٤معم٘مّمقد. إَر٤ما٤م ومُٞم٘مِرَئف

واةذا اًمٗمٕمةؾ ُمٜمةف هم٤مرة٦ٌم ذم اًمدًٓمة٦م قمةغم ظمٚمةقص . وم٘مد ُتَ٘مةؼ اعم٘مّمةقدُ  :ذًمؽ

 .اًمٜمّٞم٦م، وقمدم ـمٚم٥م اًمِّمٝمرة واًمّمٞم٧م

 ،َرٕمرُف ًمف اًمٙمٌة٤مر ىمةدره ة٤ًموُمـ اشَمْمع هلل أسمك اهلل إٓ أن ررومٕمف، ومٙم٤من ٟم٤مومٌع قم٤معم 
                                                 

ذح صةةحٞم  ُمًةةٚمؿ، اعمجٛمةةقع ذح اعمٝمةةذب، وإذيمةة٤مر، : اًمتّمةة٤مٟمٞمػ اًمًةة٤مئرة: ُمٜمٝمةة٤م =

 (.5/354)ؿمذرات اًمذا٥م : اٟمٔمر.ورر٤مض اًمّم٤محللم

 (.6863ح )ي رواه اًمٌخ٤مر (1)

 (.7/176)رواه اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم  (2)

ىمةرأ  ،اإلُمة٤مم أطمةد اًم٘مةراء اًمًةٌٕم٦م ،أسمق رورؿ ٟم٤مومع سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٚمٞمثل اعمةدينّ  (3)

قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ شم٤مسمٕمل أاؾ اعمدرٜم٦م، وأىمرأ داًرا ـمةقراًل، وم٘مةرأ قمٚمٞمةف ظمٚمةٌؼ يمثةػٌم ُمةٜمٝمؿ راورة٤مه 

ُمٕمرومةة٦م اًم٘مةةراء اًمٙمٌةة٤مر : اٟمٔمةةر(. اةةة169)ؾمةةٜم٦م شمةةقذّم . ىمةة٤مًمقن سمةةـ قمٞمًةةك وورش اعمٍمةةي

 (. 334-2/335)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (1/157-111)

 (.1/159: )ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر: ٟمٔمر (4)
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ثةؾ اهلل، ويمذا يم٤مٟم٧م ىمراءة ٟم٤مومع ُميب اعم اموُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم ُم٤مًمٌؽ واًمٚمٞم٨م رمحٝم

سمٙمت٤مب اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  ؾم٤مومرُت »:ىم٤ملاعمٍِمّي  ٞم٦مُُمٕمغَم سمـ ِدطْم  ٕمـوم. ذم احلًـ

إمم ٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمٍؿ ٕىمةرأ قمٚمٞمةف، ومقضمدشُمةف ُر٘مةر  اًمٜمة٤مس سمجٛمٞمةع اًم٘مةراءات، 

ـْ إذا ضمة٤مءين : ُمة٤م اةذا؟ وم٘مة٤مل :ر٤م أسمة٤م ُرورةؿ: وم٘مٚم٧ُم ًمف أىمرأشُمةف  رٓمٚمة٥م طمةرذِم  َُمة

 .شسمف

ُمة٤م احلةدُر؟ : وم٘مة٤مل ٟمة٤مومعٌ  ْدِر،ذ قمكَم سم٤محلَ شم٠مظم: وم٘م٤مل ،رضمٌؾ إمم ٟم٤مومعٍ  وضم٤مء

أن : ٟم٤مأو ىمة٤مل طمةدرُ  :احلدرُ : وم٘م٤مل ٟم٤مومع ،وم٘مرأ اًمرضمُؾ : ىم٤مل. َأؾْمِٛمْٕمٜم٤م ٝم٤م،ُم٤م أقمرومُ 

 احلةةروف، وٓ ٟمخّٗمةةَػ ُُمِمةةَدًدا، وٓ ُٟمِمةةّددَ  وٓ ٟمٜمٗمةةَل  ،اإلقمةةراَب  ٓ ُٟمًةة٘مطَ 

ة أيمة٤مسمر أصةح٤مب ىمةراء ٜمة٤مىمراءشمُ . ُم٘مّمةقًرا ممةدوًدا، وٓ ٟمٛمةدَ  ْ٘مٍَم خمٗمًٗم٤م، وٓ ٟمَ 

ضمزٌل ٓ ٟمٛمْمةغ وٓ ٟمٚمةقك، ٟمٜمةؼم وٓ ٟمٌتٝمةر، ٟمًةّٝمؾ وٓ  ؾمٝمٌؾ :  رؾمقل اهلل 

 ،إمم أىم٤مورةؾ اًمِمةٕمراء ٧ُم ُٟمِمّدد، ٟم٘مرأ قمغم أومّم  اًمٚمٖمة٤مت وأُمْمة٤ما٤م، وٓ ٟمٚمتِٗمة

درةـ اًمٕمجة٤مئز،  ٜمة٤مَُمةكِمٌ قمةـ َوذٍم، درٜمُ  ،قمةـ أيمة٤مسمرَ  وأصح٤مب اًمٚمٖمة٤مت، أصة٤مهمرُ 

 اًم٘مةرين وٓ ٟمًةتٕمٛمؾ ومٞمةف سمة٤مًمرأي، صمةؿ شمةال وىمراءشمٜم٤م ىمراءة اعمِمة٤مرخ، ٟمًةٛمع ذم

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ چ: ٟمةةةة٤مومع

 .[88: اإلهاء] چ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ

ُرًةّٝمؾ اًم٘مةراءة، همةػم ُمتٙمّٚمةٍػ،  أسمق قمٛمرو يم٤من»:اسمـ جم٤ماٍد ىم٤مل وقمـ

                                                 

 ٟمة٤مومعوُُمٕمغَم سمـ ِدطمٞم٦م اعمٍمي، أسمق ِدطمٞمة٦م، أطمةد شمالُمٞمةذ (. 1/165: )ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر (1)

 (.2/265)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (1/165)ُمٕمروم٦م اًم٘مَراء : اٟمٔمر. ىمرأ اًم٘مرين وضمَقده قمٚمٞمف

 (.91ص : )اًمتحدرد (2)

اًمٜمحةقّي  ،اإلُم٤مم اعم٘مةر  أطمةد اًمًةٌٕم٦م( اة154-68)أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء اعم٤مزين اًمٌٍمة  (3)

= 
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 . شر١مصمر اًمتخٗمٞمػ ُم٤م وضمد إًمٞمف اًمًٌٞمؾ

ٓ  :رٕمٜمل ىمراءة أاؾ اًمِمة٤مم :ؾمٝمٚم٦مٌ  ىمراءشمٜم٤م»: ىم٤مل أرقب سمـ متٞمؿ  وقمـ

 .شٟمٕمرف اًمتِمدرد، رٕمٜمل اًمتٙمّٚمػ

 .مهٍز وُمٍد وىمراءة ؾمدردة ص٤مطم٥م   قم٤مصؿ اإلُم٤مم ويم٤من

ة:وىمد اطمتُ  :قمغم قم٤مصؿٍ  دظمٚم٧ُم ..»: ىم٤مل ،أيب سمٙمٍر سمـ قمَٞم٤مش وقمـ  ِيَ

                                                 

اؾمٛمف قمغم إرضم  زسَم٤من، يم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمٜمة٤مس سمة٤مًم٘مرين واًمٕمرسمٞمة٦م وأرة٤مم اًمٕمةرب واًمِمةٕمر،  =

ٜم٦م، وًمٞمس ذم اًم٘مراء ا ًّ ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌة٤مر : اٟمٔمر. ثر ؿمٞمقظًم٤م ُمٜمفأيم ًمًٌٕم٦مويم٤من ُمـ أاؾ اًم

 (.265-262)،هم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (1/155-155)

 (.92ص : )اًمتحدرد (1)

شمةقذم ؾمةٜم٦م . أسمق ؾمٚمٞمامن أرقب سمـ متٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمدُمِم٘مل اعم٘مةر  ىمةرأ قمةغم حيٞمةك اًمةّذُم٤مري (2)

 (.1/148) اًم٘مراءُمٕمروم٦م : اٟمٔمر(. اة198)

 .(187ص : )اًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٕمروم٦م اًمتجقرد (3)

أسمق سمٙمر قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م، واةق اسمةـ أيب اًمٜمجةقد إؾمةدّي سمة٤مًمقٓء اًمٙمةقذّم اإلُمة٤مم اعم٘مةر   (4)

أطمد اًمًٌٕم٦م، ُمٕمدوُد ذم اًمت٤مسمٕملم، اؿمتٝمرت ىمراءشمف ُمـ روارة٦م طمٗمةص سمةلم يمثةػٍم ُمةـ  َج٦ماحلُ 

ُمٕمرومة٦م اًم٘مةراء : اٟمٔمةر(. اةة128)ؾمةٜم٦م  قذمشمُ . مجٝمقر اعمًٚمٛملم ذم ُمٕمٔمؿ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م

 (.1/285)، شم٘مرر٥م اًمتٝمذر٥م (349-1/346)هم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م ( 1/88-94)

واًمث٤مٟمٞمة٦م أؿمةٌف (. ؾمةدردة): سم٤مًمِمةلم اعمٕمجٛمة٦م: سمةدل (ؿمةدردة)وردت ذم يمثػم ُمةـ اعمّمة٤مدر  (5)

يمةام  –وأىمرب إمم وصػ إئٛم٦م اعمٕمتؼمرـ ًم٘مراءة اإلُم٤مم قم٤مصؿ، أُم٤م سم٤معمٕمجٛم٦م ومٝمل حمٛمقًمة٦م 

 يظمررـ: َٕن قم٤مصاًم قمغم ُت٘مٞمؼ ااٛمز وإؿم٤ٌمع اعمّد إؿم –ذم اًمروار٦م 
ٍ
٤ٌمقًم٤م ٟمًًٌٞم٤م إذا ىمقرن سم٘مَراء

 .واهلل أقمٚمؿ. ٘مقنممـ حُي٘مّ 

اعم٘مةر  ُمِمةٝمقٌر سمٙمٜمٞمتةف، ( اةة194ت)ؿمٕم٦ٌم سمـ قمَٞم٤مش سمـ ؾمة٤ممل إؾمةدّي اًمٙمةقذّم  سمٙمرأسمق  (6)

وىمٞمؾ ال اؾمٛمف، إُم٤مم ذم اًم٘مراءة وصم٘م٦م ذم احلدر٨م، واق أطمةد راورةل ىمةراءة قم٤مصةؿ سمةـ أيب 

، شم٘مررة٥م (327-1/325)، هم٤مرة٦م اًمٜمٝم٤مرة٦م (138-1/134)ٕمروم٦م اًم٘مراء ُم: اٟمٔمر. اًمٜمجقد

 ( .1/624)اًمتٝمذر٥م 
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چ چ ڇ ڇ چ  :اذه أر٦م حي٘م٘مٝمة٤م طمتةك يم٠مٟمةف رّمةكم رّددرُ  ؾمٛمُٕمفأَ  ومجٕمٚم٧ُم 

، ومٕمٚمٛمةةة٧ُم أن [62:إٟمٕمةةة٤مم]  چڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇڍ  ڍ ڌ 

 .شاًم٘مراءة ُمٜمف ؾمجٞم٦مٌ 

يمةة٤من صةة٤مطم٥م ىمةةراءة  أَٟمةةف إصمةةررـ قمةةـ اإلُمةة٤مم قم٤مصةةؿ  ـُمةة وُرًةةتٗم٤مد

وٓ حيٛمٚمةةف ظمةةقف  جةة٤موز،ومةةال حيٛمٚمةةف اإلومةةراط قمةةغم اًمتَ  امم،ؾمةةدردة قمةةغم اًمةةتَ 

ةةداد اإلصة٤مسم٦م وآؾمةةت٘م٤مُم٦م: ىمةة٤مل ذم . اإلومةراط قمةةغم اًمةؽمك اعمخةةّؾ  ًَ وطم٘مٞم٘مة٦م اًم

داد ...»:٤ًمناًمٚم ًَ ذم اعمٜمٓمةؼ أن رٙمةقن  ُمٕمٜم٤مه اإلصة٤مسم٦مُ  وم٢مٟمام - سم٤مًمٗمت  -وأُم٤م اًم

. إٟمف ًمذو ؾمداد ذم ُمٜمٓم٘م٦م وشمدسمػمه، ويمةذًمؽ ذم اًمرُمةل: ور٘م٤مل. اًمرضمؾ ُُمًَدًدا

 .ش...ؾمَد رًّد إذا اؾمت٘م٤مم: ر٘م٤مل

ُرًتٗم٤مُد أَن اًمًداد واًمتح٘مٞمؼ اعم٘مّمقد إَٟمام اق ىمةدٌر ـمٌٕمةٌل ٓ شمٙمّٚمةَػ  يمام

ومراش  قمغم واق واٟمٔمر إمم اإلُم٤مم . ف إٓ سمام ُر٘مٞمؿ سمف اعمرُء اًمّمقاَب ورقاومُ٘مفومٞم

قمـ ضمٚمٞمًف، ورٖمٗمؾ قمـ اًمتدىمٞمؼ ومٞمام خيرُج ُِمةـ ومٞمةف،  اعمرءُ  ُؾ طمٞم٨م رذاَ  :اعمقت

ومٚمق يم٤من ُت٘مٞم٘مف ذم طمٞم٤مشمف شمٙمّٚمًٗمة٤م ًمؽميمةف ذم طم٤مًمةف شمٚمةؽ، وًمٙمٜمَٝمة٤م ؾمةجٞم٦ٌم ضُمٌِٚمة٧م 

ٌْاًل، ومةةال قمَ   يمةةّؾ اةةذا اًمةةذرقعِ  ٝم٤مصةة٤مطمٌِ  صةة٤مر ًم٘مةةراءةِ أن  َجةة٥َم قمةةغم اًم٘مةةرين ضَمةة

 .زُم٤مًٟم٤م وُمٙم٤مًٟم٤م :وآٟمتِم٤مر

ةػاؿمةُتٝمر قمٜمةف هنُٞمةف قمةـ ا وم٘مةد اإلُم٤مم محةزة  وأَُم٤م ًّ واإلومةراط ذم  ًمتٕم

                                                 

 (.1/93)ُمٕمروم٦م اًم٘مراء : اٟمٔمر (1)

 .ُم٤مدة س د د( 4/535)اًمٕمرب  ًم٤ًمن (2)

أطمد اًم٘مةَراء اًمًةٌٕم٦م، ىمةرأ اًم٘مةرين قمرًوة٤م ( اة156-85)قمامرة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزر٤مت  أسمق (3)

ـ ُمٍّمف وهمػماؿ، وىمرأ قمٚمٞمف اًمٙم٤ًمئل وؾمةٚمٞمؿ سمةـ قمغم إقمٛمش واسمـ أيب ًمٞمغم وـمٚمح٦م سم

= 
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 ،آقمتةةدال وآؾمةةت٘م٤مُم٦م صةةٗم٦مإمم اطةةروج سم٤مًم٘مةة٤مر  قمةةـ  ٗميضاًمتح٘مٞمةةؼ اًمةةةٛمُ 

َ  ؿمدةِ  قمغم ويم٤من ٙمِفمَت سم٤مًمتِمةدرؼ،  إلومةراطًميمراا٦ًم  اًمٜم٤مس أؿمدّ  ـْ ُمِ  :سم٤مًمتح٘مٞمؼ ًّ

محةزة سمةـ  ؾمةٛمٕم٧ُم :ىمة٤مل ؾُمٚمٞمؿ سمةـ قمٞمًةك ومٕمـُمٜم٘مقٌل قمـ أصح٤مسمف:  وذًمؽ

 ُٛم٩َم،إذا يم٤من ضَمٕمةًدا ىمٓمًٓمة٤م ؾَمة َٕمِر:إٟمام اًم٘مراءة سمٛمٜمزًم٦م اًمَِم : طمٌٞم٥م اًمزر٤مت ر٘مقل

ٜمُفوإٟمام طُم  ٩َم،وإذا يم٤من ؾمًٌٓم٤م ؾمٛمُ   .أن رٙمقن سملم ذًمؽ، ويمذًمؽ اًم٘مراءة ًْ

إٟمةام : محةزة سمةـ طمٌٞمة٥م ر٘مةقل ؾمةٛمٕم٧ُم : ىمة٤مل ةٕمٗمةّل طمًلم سمةـ قمةكم ا وقمـ

وًمٙمـ سمةلم  ًص٤م،ص٤مر سمرَ  وإذا اؿمتدَ  ٛمرًة،إذا ىمَؾ يم٤من ؾُم  :اًم٘مراءة سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞم٤مض

 .ذًمؽ

إين أيمره ُم٤م دمٞمئقن سمف، رٕمٜمةل : ىم٤مل زم محزة: قمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك ىم٤مل وقمـ

 .اًمتِمدرد

                                                 

يمةة٤من إُم٤مًُمةة٤م طمجةة٦م ىمةةّٞماًم سمٙمتةة٤مب اهلل شمٕمةة٤ممم، طم٤مومًٔمةة٤م »: قمٞمًةةك وهمػممهةة٤م، ىمةة٤مل قمٜمةةف اًمةةذاٌل =

ش ًمٚمحدر٨م، سمّمػًما سم٤مًمٗمرائض واًمٕمرسمٞم٦م، قم٤مسمًدا ظم٤مؿمًٕم٤م ىم٤مٟمًت٤م هلل، صمخلم اًمقرع، قمةدرؿ اًمٜمٔمةػم

، هم٤مرةةة٦م اًمٜمٝم٤مرةةة٦م (118-1/111)، ُمٕمرومةةة٦م اًم٘مةةةراء (2/216)وومٞمةةة٤مت إقمٞمةةة٤من : اٟمٔمةةةر

(1/261-263 .) 

اعم٘مةر  ( اةة188-135)قمٞمًك ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٞمًك سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر سمـ هم٤مًم٥م اًمٙمةقذّم  أسمق (1)

وقمٜمةف أظمةذ ظمٚمةػ سمةـ  ،ص٤مطم٥م محزة سمـ طمٌٞم٥م وأظمةص شمالُمٞمةذه سمةف وأطمةذىمٝمؿ سمة٤مًم٘مراءة

ًم٘مةراء ُمٕمرومة٦م ا: اٟمٔمةر. اِم٤مم اًمٌَزار وظماَلد سمـ ظم٤مًمد اًمّمػمذم وأسمق قمٛمر اًمةّدوري وهمةػماؿ

 (. 1/318)، هم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (1/138-145)

ىمرأ قمغم محزة وأظمةذ احلةروف ( اة253-119)أسمق قمٌد اهلل طمًلم سمـ قمكم اةٕمٗمل اًمٙمقذّم  (2)

قمـ أيب قمٛمرو سمةـ اًمٕمةالء وقمةـ أيب سمٙمةر سمةـ قمَٞمة٤مش وسمةرع ذم اًم٘مةراءة واحلةدر٨م، ىمة٤مل ومٞمةف 

-1/164)اًم٘مةةَراء  ُمٕمرومةة٦م: اٟمٔمةةر. شُمةة٤م رأرةة٧ُم أومْمةةؾ ُِمةةـ طمًةةلم اةٕمٗمةةل»:اإلُمةة٤مم أمحةةد

 (.1/247)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (165

 (.88ص )اًمتحدرد  (3)
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 ،زةُمٜمل قمةغم محة زم أيمؼمُ  ىمرأ أٌخ : ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ص٤مًم  اًمٕمجكمّ  وقمـ

 ومٝمةقأَن ُمة٤م يمة٤من ومةق  اًمٌٞمة٤مض  ٚمِٛمة٧َم أُم٤م قمَ  ،ٓ شمٗمٕمْؾ : وم٘م٤مل محزة ،ومجٕمؾ رٛمدّ 

وُمةة٤م يمةة٤من ومةةق  اًم٘مةةراءة ومٚمةةٞمس  َٓمةةٌط،وُمةة٤م يمةة٤من ومةةق  اةٕمةةقدة ومٝمةةق ىمَ  َرٌص،سَمةة

 !سم٘مراءة؟

إَن اةةذا : ؾمةةٛمٕم٧ُم محةةزة ر٘مةةقل: قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ أيب محةة٤مد ىمةة٤مل وقمةةـ

 ٜمتٝمةكُمثةؾ اةٕمةقدة اة٤م ُمُ  ٤م،َرًصةرٜمتٝمةل إًمٞمةف، ومة٢مذا زاد صة٤مر سمَ  ٜمَتًٝمةكاًمتح٘مٞمؼ ُمُ 

 .َٓمًٓم٤موم٢مذا زادت ص٤مرت ىمَ  ،ُرٜمتٝمك إًمٞمف

 ومٙمة٤من ٓ رٛمةدّ  ،محةزةَ  ْٚمةَػ ظَم  أٟمةف صةغَم  حمٛمد سمـ إسمةرااٞمؿ اًمٜمخٕمةّل  وقمـ

 .اًمِمدردَ  ذًمؽ ااٛمزَ  ِٛمزُ وٓ هَي  ،اًمِمدردَ  ذًمؽ اعمدَ 

 ُ ،ومجٕمؾ اًمرضمؾ رتِمةدَ  ،ىمرأ رضمؾ قمغم محزة: ٌّل أسمق أرقب اًمَْم  وىم٤مل

 .ٓ: اذا اًمتٛمٓمٞمط: اذا اًمتح٘مٞمؼ؟ وم٘م٤مل :محزةُ  ٤مر: ًمفوم٘مٞمؾ 

إَن دمقرةةد اًم٘مةةراءة وُتٌػماةة٤م اةةق شمّمةةحٞم  احلةةروف »:ااٛمةةذاين  ىمةة٤مل

وشم٘مقرٛمٝمةة٤م، وإظمراضمٝمةة٤م ُمةةـ خم٤مرضمٝمةة٤م وشمرشمٞمٌٝمةة٤م ُمراشمٌٝمةة٤م، ورداةة٤م إمم أصةةقا٤م، 

                                                 

أسمق أمحد قمٌد اهلل سمـ ص٤مًم  اًمِٕمجكّم، ُمـ يم٤ٌمر اعم٘مرئلم ىمرأ قمغم محزة وطمَدث قمٜمةف، ىمة٤مل أسمةق  (1)

سمٕمد اًمٕمنمةرـ  شُمقذم. شمال قمٚمٞمف مج٤مقم٦م. شُمًت٘مٞمؿ احلدر٨م»:وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمنش صدو »: طم٤مشمؿ

، وـمٌ٘مةة٤مت (1/423)، وهم٤مرةة٦م اًمٜمٝم٤مرةة٦م (166-1/165)٘مةةراء ُمٕمرومةة٦م اًم: وُمةة٤مئتلم اٟمٔمةةر

 (.169ص)احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل 

 (.1/115: )، ُمٕمروم٦م اًم٘مراء(88ص ) تحدرد، واًم(77ص )اًمًٌٕم٦م ٓسمـ جم٤ماد : اٟمٔمر (2)

ُمـ يم٤ٌمر اعم٘مرئلم وقمٚمامئٝمؿ، ىمةرأ ( اة291ت)أسمق أرقب ؾمٚمٞمامن سمـ حيٞمك اًمَْمٌّل اًمٌٖمدادي  (3)

، وهم٤مرة٦م (257-1/256)ُمٕمرومة٦م اًم٘مةراء : ن ُُمقصَمً٘م٤م ُُمّمَدىًم٤م، اٟمٔمرقمغم اًمّدوري وهمػمه، ويم٤م

 (.1/317)اًمٜمٝم٤مر٦م 
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ُرٗميضة إمم  ٘مّمة٤منٍ رة١مدي إمم اًمتِمةٜمٞمع، وٓ ٟمُ  وإحل٤مىمٝم٤م سمٜمٔم٤مئرا٤م، ُمـ همػم إومراطٍ 

، سمؾ سمٛمالطمٔم٦م اًمرومةؼ واًمًةٝمقًم٦م، وجم٤مٟمٌة٦م اًمِمةدة واًمّمةٕمقسم٦م، وُمتةك اًمتْمٞمٞمع

 أظمَؾ اًمت٤مزم 
ٍ
 .شٝم٤مورصٗمِ  ا٤موم٘مد أزاا٤م قمـ طمدّ  :ُمـ وصٗمٝم٤م سمٌمء

ىمةد  ،ُمةـ ىمةَراء زُم٤مٟمٜمة٤م ٗمةلمإين أًمٗمٞمة٧ُم مج٤مقمة٦م ُمةـ اعمتٙمٚمّ  صمؿَ » :أرًْم٤م وىم٤مل

ٜمة٤مال وم٤معمت ُحِػ،اقمتٛمدوا ذم طمٗمظ اًم٘مرين قمغم اعمّمحػ، وذم قمٚمقُمف قمغم اًمّّم 

ودَرت أوداضمةف، واطمتةَد  ف،ُمٜمٝمؿ إذا طمَرك رأؾمف، ووةَٞمؼ قمٜمةد اًم٘مةراءة أٟمٗم٤مؾَمة

رةرى  ،واًمالُم٤مِت  ذم احلريم٤مت، ورقَمد اعمَدات، وهمَٚمظ اًمراءاِت  وأومرطَ  ف،ُمزاضُم 

 .شوُت٘مٞمؼ اًمتالوة وشمرؾمٞمٚمٝم٤م ،أٟمف ىمد سم٤مًمغ ذم دمقرد اًم٘مراءة وشمرشمٞمٚمٝم٤م

أن  هطمةدّ  :ارد قمـ أئٛمة٦م اًم٘مةراءةاقمٚمٛمقا أن اًمتح٘مٞمؼ اًمق»: اًمداين وىم٤مل

همةةةػم دمةةة٤موٍز وٓ شمٕمًةةةػ وٓ إومةةةراط وٓ  ـُِمةةة... ٝمةةة٤مطم٘مقىمَ  احلةةةروُف  َقرَم شُمةةة

أاؾ اًمٖم٤ٌموة ُمـ أاةؾ إداء ُمةـ اإلومةراط  وم٠مُم٤م ُم٤م رذا٥م إًمٞمف سمٕمُض ...شمٙمٚمٍػ 

ذم اًمتٛمٓمٞمط واًمتٕمًػ ذم اًمتٗمٙمٞمؽ واإلهاف ذم إؿم٤ٌمع احلريم٤مت وشمٚمخةٞمص 

 ومخة٤مرٌج  :ظ اعمًتٌِمةٕم٦م واعمةذاا٥م اعمٙمرواة٦ماًمًقايمـ إمم همػم ذًمؽ ُمـ إًمٗم٤م

 .شومجٝمقر ؾمٚمػ إُم٦م ،قمـ ُمذاا٥م إئٛم٦م

 ٝمةة٤موشمرشمٞمٌُ  ٝمةة٤م،طم٘مقىمَ  احلةةروِف  اةةق إقمٓمةة٤مءُ : اًم٘مةةرين ومتجقرةةدُ ...» :وىمةة٤مل

 ػمهسمٜمٔمة فوإحل٤مىُمة ،احلرف ُمـ طمروف اعمٕمجؿ إمم خمرضمةف وأصةٚمف دّ ورَ  ٝم٤م،ُمراشمٌَ 

صةٞمٖمتف واٞمئتةف: ُمةـ همةػم  اًمٜمٓمؼ سمف قمغم طمة٤مل ًمٗمٔمف، ومتٙملمُ  وؿمٙمٚمف، وإؿم٤ٌمعُ 

                                                 

 (.62ص ) اًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٕمروم٦م اًمتجقرد  (1)

 (.135ص)اًمتٛمٝمٞمد  (2)

 .سم٤مظمتّم٤مر(  87ص )اًمتحدرد  (3)
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ًّ  إهاٍف وٓ  .ش...ٍػ وٓ شمٙمٚمّ  وٓ إومراطٍ  ػشمٕم

 :وم٘م٤مل :اسمـ اةزري ذم ُم٘مدُمتف فٟمٔمٛم و

طمَ٘مٝمةةةةة٤م احلةةةةةروف إقمٓمةةةةة٤مءُ  َوُاةةةةةقَ 
 

وُُمًةةةةةةةتحَ٘مٝم٤م اةةةةةةة٤م صةةةةةةةٗم٦مٍ  ُمةةةةةةـ
 

ٕصةةةةةةةةٚمِف واطمةةةةةةةةدٍ  يمةةةةةةةةّؾ  وردّ 
 

يمٛمثٚمةةةةةةةةةف ٟمٔمةةةةةةةةةػمه ذم واًمٚمٗمةةةةةةةةةظُ 
 

شمٙمّٚمةةةةٍػ  ُمةةةة٤م همةةةةػمِ  ُمةةةةـ ُُمٙمَٛمةةةةاًل 
 

ةةةةٍػ  سمةةةةال اًمٜمٓمةةةةؼ ذم ٓمِػ سمِةةةة٤مًمٚمّ  ًّ شمٕم
 

سمٙمن اعمٞمؿ: اؾمؿ وم٤مقمةؾ، أي طمة٤مل (: ُُمٙمّٛماًل ُمـ همػم ُم٤م شمٙمّٚمٍػ : )وىمقًمف

يمقن اًم٘م٤مر  ُُمٙمّٛمؾ اًمّمٗم٤مت طمً٘م٤م واؾمتح٘م٤مىًم٤م، أو سمٗمتحٝم٤م: اؾمةؿ ُمٗمٕمةقل، أي 

يمقن اعمٚمٗمقِظ ُمٙمَٛمَؾ إداء خمرضًم٤م وصٗم٦ًم ُمـ همػم شمٙمّٚمٍػ وارشمٙمة٤مب ُمِمة٘م٦م ذم 

 .أداء خمرضمف، واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم سمٞم٤من صٗمتف ىمراءشمف سم٤مًمزر٤مدة قمغم

 : اًمًخ٤موي وىم٤مل

ـم٤مهمًٞمةة٤م شَمةةُؽ  ومةةال ُمٞمةةزانٌ  ًمٚمحةةرف
 

ةةةة شَمةةةةُؽ  وٓ ومٞمةةةةف اعمٞمةةةةزانِ  خُمِنَ
 

                                                 

 (.68ص )اًمتحدرد  (1)

 (.32: 35)إسمٞم٤مت : اعم٘مدُم٦م اةزرر٦م (2)

 (.348ص )وذح اعم٘مدُم٦م اةزرر٦م ، (121ص)اعمٜم  اًمٗمٙمرر٦م : اٟمٔمر (3)

اًمدرـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمّمٛمد سمةـ قمٌةد إطمةد سمةـ قمٌةد اًمٖم٤مًمة٥م سمةـ  قَمَٚمؿُ  (4)

اًمٕمٚمةةؿ اعم٘مةةر   اإلُمةة٤مم، (اةةة643-558)همَٓمةة٤مس ااٛمةةداين اعمٍمةةي اًمًةةخ٤موي اًمِمةة٤مومٕمل 

ًمٜمة٤مس وأىمةرأ ا ،اعمٗمن اًمٜمحقي اعمحدث، أظمذ اًم٘مراءات قمةـ اإلُمة٤مم أيب اًم٘م٤مؾمةؿ اًمِمة٤مـمٌل

ٟمّٞمًٗم٤م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝمة٤م ذح اًمِمة٤مـمٌٞم٦م اعمًةٛمك ومةت  اًمقصةٞمد ذم ذح 

، (312-2/311)إٟمٌة٤مه اًمةرواة :اٟمٔمةر. اًم٘مّمٞمد، ومج٤مل اًم٘مراء ويمامل اإلىمةراء وهمةػم ذًمةؽ

، وهم٤مرةة٦م اًمٜمٝم٤مرةة٦م (635-2/631:، وُمٕمرومةة٦م اًم٘مةةراء(341-3/345)ووومٞمةة٤مت إقمٞمةة٤من

(1/568-571  .) 
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أَن ًمٙمةؾ طمةرٍف ُمٞمزاًٟمة٤م  رٕمٜمةل»: ذم اعمٗمٞمةد ذم ذح قمٛمةدة اًمتجقرةد  ىم٤مل

رَج ُمةـ وم٢مذا ُأظمة ف،وصٗمتُ  فوطم٘مٞم٘متف، وذًمؽ اعمٞمزان اق خمرضُم  هسمف ُم٘مدارُ  ٕمَرُف رُ 

ذم ذًمةؽ: ُمةـ همةػم إومةراٍط  خمرضمف ُُمٕمًٓمك ُم٤م ًمف ُمـ اًمّمٗم٤مت قمغم وضمةف اًمٕمةدلِ 

وٓ شمٗمةةررٍط: وم٘مةةد ُوزن سمٛمٞمزاٟمةةف واةةذا اةةق طم٘مٞم٘مةة٦م اًمتجقرةةد، وإًمٞمةةف أؿمةة٤مر 

 :سم٘مقًمف اط٤مىم٤مين

ِرضْمةةفُ  ٓ احلةةرف زنِ  وزٟمةةف طمةةدّ  قمةةـ خُتْ
 

اًمةؼِمّ  أومْمةؾ ُمةـ اًمةذيمر طمةروِف  ومقزنُ 
 

ُم٤م رٕمرف سمةف ُم٘مةدار اًمٌمةء ُمةـ ُمٙمٞمة٤مل وُم٘مٞمة٤مس  يُمّؾ : ذم اًمٚمٖم٦م واعمٞمزان

 : وىمقًمف ومال شمؽ ـم٤مهمًٞمة٤م: أي....وهمػمه
ٍ
زائةًدا ومٞمةف ُمتجة٤موًزا ًمٚمحةّد، ويمةؾ رء

أي ٓ شمةُؽ ُمٜم٘مًّمة٤م ًمةف : وٓ شمةؽ خمنة اعمٞمةزان: دم٤موز طمَده وم٘مد ـمٖمك، وىمقًمف 

ا قمـ احلدّ   .شُم٘مٍّمً

اعمًةتحَؼ  واصةًٗم٤م صة٤مطم٥م اًم٘مةرين ر٘مقل يمالم ضم٤مُمٍع ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  وذم

 ،ًٕمٗم٤مفمةف واًمتةدسمر ،دائؿ اًمتٗمٙمةر ذم ُمٕم٤مٟمٞمةف ومٝمق...»:قم٤مزم اعمٜم٤مزل، واًمدرضم٤مت

 ٤موإذا ؾمةٛمع ؿمةٞمئً  ،سمٛمٕم٤مين اًم٘مرين وطمٙمٛمف قمـ همػمه ُمـ يمالم اًمٜم٤مس واؾمتٖمٜم٤مئف

 ٌَِٚمةف،ىمَ  ًمتزيمٞمة٦مومة٢من ؿمةٝمد ًمةف سم٤م ،قمروف قمغم اًم٘مرين :ُمـ يمالم اًمٜم٤مس وقمٚمقُمٝمؿ

قم٤ميمٗم٦م قمغم ُمةراد رسمةف ُمةـ  ُتفومهَ  ىَمَٗمفوَ  ردٍ وإن مل رِمٝمد ًمف سم٘مٌقل وٓ  ه،وإٓ ردَ 

سمةف أيمثةر اًمٜمة٤مس ُمةـ اًمٕمٚمةقم قمةـ طم٘مة٤مئؼ  ِجة٥َم وٓ جيٕمؾ مهتةف ومةٞمام طُم . يمالُمف

                                                 

إُمة٤مم ُم٘مةر  جمةقد ( 325ت)ُمقؾمك سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ حيٞمك سمـ ظم٤مىم٤من اًمٌٖمدادي  ُمزاطمؿ أسمق (1)

حُمّدث، يم٤من ضمّده وأسمقه وزرررـ ًمٌٜمل اًمٕم٤ٌمس ًمٙمٜمف شمرك اًمةدٟمٞم٤م واؿمةتٖمؾ سمة٤مًمٕمٚمؿ، ىمة٤مل اسمةـ 

: اٟمٔمةر. شواق أول ُمـ صٜمَػ ذم اًمتجقرد ومٞمام أقمٚمةؿ وىمّمةٞمدشمف اًمرائٞمة٦م ُمِمةٝمقرة» :اةزري

 (.2/325)٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م ، وهم(275-1/274)ُمٕمروم٦م اًم٘مراء 

 .، سم٤مظمتّم٤مر(72-71ص )ذم ذح قمٛمدة اًمتجقرد  اعمٗمٞمد (2)
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اًم٘مرين إُم٤م سم٤مًمقؾمقؾم٦م ذم ظمروج طمروومف وشمرىمٞم٘مٝم٤م وشمٗمخٞمٛمٝم٤م وإُم٤مًمتٝم٤م واًمٜمٓمؼ 

 وم٢من اةذا طم٤مئةؾ ًمٚم٘مٚمةقب ىمة٤مـمعٌ . سم٤معمد اًمٓمقرؾ واًم٘مّمػم واعمتقؾمط وهمػم ذًمؽ

 چ پ چويمةذًمؽ ؿمةٖمؾ اًمٜمٓمةؼ سمةة  ،راد اًمرب ُمـ يمالُمفا٤م قمـ ومٝمؿ ُم

سمةة٤مًمقاو ويمنةة ااةة٤مء أو  ووصةةٚمٝم٤م ، چ ٻ چاعمةةٞمؿ ُمةةـ  ووةةؿّ [ 6:اًمٌ٘مةةرة]

ٌّة. ويمذًمؽ ُمراقم٤مة اًمةٜمٖمؿ وُتًةلم اًمّمةقت. وٛمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ  عويمةذًمؽ شمت

وضمةةقه اإلقمةةراب واؾمةةتخراج اًمتةة٠مورالت اعمًةةتٙمرا٦م اًمتةةل اةةل سم٤مًٕمٖمةة٤مز 

ؽ سف اًمذاـ إمم طمٙم٤مر٦م أىمةقال اًمٜمة٤مس يمذًم. وإطم٤مضمل أؿمٌف ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌٞم٤من

درٜمف أو ُمذاٌف ومٝمةق  دويمذًمؽ شم٠مورؾ اًم٘مرين قمغم ىمقل ُمـ ىمٚمَ . وٟمت٤مئ٩م أومٙم٤مراؿ

 ًَ  ٌؾ ويُمة ،عمذاٌف وشم٘مقر٦م ًم٘مقل إُم٤مُمةف ٤مسمٙمؾ ـمررؼ طمتك جيٕمؾ اًم٘مرين شمٌٕمً  ُػ رتٕم

. حمجقسمقن سمام ًمدهيؿ قمـ ومٝمؿ ُمراد اهلل ُمـ يمالُمف ذم يمثةػم ُمةـ ذًمةؽ أو أيمثةره 

ذم ُمٕمرومة٦م اًمتقطمٞمةد  اًم٘مرين طمؼ ىمدره أٟمةف همةػم يمة٤مٍف  ٘مّدرمل رُ  ـُمَ  ويمذًمؽ رٔمـ

قمٜمةةف: سمةةؾ اًمٙمةة٤مذم ذم ذًمةةؽ قم٘مةةقل  هُ وإؾمةةامء واًمّمةةٗم٤مت وُمةة٤م جيةة٥م هلل ورٜمةةزَ 

 ُمةةٜمٝمؿ ىمةةد ظمةة٤مًمػ سرةة  اًم٘مةةرين خم٤مًمٗمةة٦مً  اًمةةذرـ يمةةٌؾ  ةُٛمتٝمّقيملماحلٞمةة٤مرى واًمةة

ؾمةٌح٤مٟمف واهلل  ،قمـ ومٝمؿ يمت٤مب اهلل شمٕمة٤ممم ٤موا١مٓء أهمٚمظ اًمٜم٤مس طمج٤مسمً . فم٤مارةً 

 .شوشمٕم٤ممم أقمٚمؿ

                                                 

 (.16/55: )اًمٗمت٤موى جمٛمقع (1)



 حمؿود بن عبداجلؾقل روزن. د                           صوره، وؿضاره، وأسبابه، وعالجه: تعسف اؾؼراء

 
395 

 الكزاء ٔتهُمفّي تعُضفصٕر : ألٔها املبخح
 

ِػ  ًّ  اًم٘مُ  سمٕمضِ  ًمِتٕم
ِ
وإومراـمِٝمؿ صقٌر وُمٔم٤ماُر يمثةػمٌة، وومةٞمام رة٠ميت ذيمةر  َراء

 اًمّمقر سم شمٚمؽوىمٗم٧ُم قمٚمٞمف ُمـ  ُم٤م
ٍ
 :ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ٌمء

 ًٓ ػ واًمتٙمّٚمػ ومٞمام رتٕمَٚمؼ هبٞمئ٦م اًم٘م٤مر  طم٤مل اًمتالوة: أَو ًّ  :اًمتٕم

ِػ شمٙمّٚمُػ سمٕمض اًم٘مَراء اٞمئ٤مٍت وأطمةقاٍل زائةدٍة قمةـ اعمنمةوع ا ُمـ ًّ ًمتٕم

 وشمٜمةةتٗمُخ طمةة٤مل ىمةةراءهتؿ ًمٚم٘مةةرين: ومٛمةةٜمٝمؿ ُمةةـ رتٕمةةَر  ضمٌٞمٜمةةف، وحيٛمةةّر وضمٝمةةف، 

 .مم٤م ردّل قمغم اًمتٕمٜمّل واًمةٛمِمَ٘م٦م أوداضمف،

اًمّمٜمػ وم٠مضم٤مد: إذ ر٘مقل ذم قم٘مةقد  اذا ةَجْٕمؼَمّي وصػ اإلُم٤مم اًم وىمد

 :اةامن

جُمةةةّقدٍ  ؾَمةةةٛم٧َم  َرٜمْةةةَؽ ُررْ  ىمةةة٤مر ٍ  يمةةةؿ
 

ـْ  اًمَتحررةةةَؽ  رٕمةةةرف ُمةةة٤م إؾمةةةٙم٤منِ  ُِمةةة
 

ـَ  ىمةةةد شَمَِمةةةّدىًم٤م اًمُ٘مةةةرانِ  دمقرةةةدَ  فمةةة
 

اًمقدضمةةةةةةةة٤منِ  وشَمةةةةةةةةٜمٗمَخ  َومَتَةةةةةةةة٤مُراًل 
 

ٟمٗمًةةةف ضم٤مِاةةةدَ  احلةةةرَف  َرُِمةةةدّ  ومٖمةةةدا
 

إصمخةةةةةة٤منِ  أظمةةةةةة٤م ُُمرشَمِٕمةةةةةةًدا وَرُٛمةةةةةةدّ 
 

 اًمةرأس قمةـ رٛمةلٍم وؿمةامل يم٤مًٓمتٗمة٤مت، أو ُتررةؽ»: ذًمةؽ أرًْمة٤م وُمةـ

ُتررٙمف سمزقمزقم٦ٍم ُمـ ؾمٗمؾ إمم قمٚمق أو ُمـ قمٚمةق إمم ؾمةٗمؾ يمة٤مإلرامء سمةٜمٕمؿ وٓ ذم 

وُمٜمف قمٌةقس اًمقضمةف وشم٘مٓمٞمٌةف، وشمّمةٖمػم اًمٕمٞمٜمةلم، وشمٕمة٤مزم أقمة٤مزم . اعمخ٤مـم٤ٌمت

اطدرـ، وشمٚمةقرـ احلة٤مضمٌلم، وشمٕمةقر٩م اًمِمةٗمتلم، وإىم٤مُمة٦م اًمٕمٜمةؼ وإطمٜمة٤مإه: سمةام 

                                                 

ٌَة٤مس اًمرسمٕمةل  (1) سمرا٤من اًمدرـ أسمق حمٛمةد إسمةرااٞمؿ سمةـ قمٛمةر سمةـ إسمةرااٞمؿ سمةـ ظمٚمٞمةؾ سمةـ أيب اًمٕم

ةةَٚمٗمّل،  ًَ ي اًم ت٘مـ صةة٤مطم٥م ، اإلُمةة٤مم اًمٕماَلُمةة٦م اًمةةةُٛمح٘مؼ اعم٘مةةر  اعمةة(اةةة732-645)اْةَْٕمةةؼَمِ

-25/ 1)هم٤مرة٦م اًمٜمٝم٤مرة٦م : اٟمٔمر. َذَح اًمِم٤مـمٌٞم٦م وٟم٤مفمٛم٦م اًمّزار. اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم

26.) 
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ٜم٘مؾ ُمـ ضمٚمًة٦م إمم خيرج قمـ اًمٕم٤مدة اعم٠مًمقوم٦م واًمِم٤ميمٚم٦م اعمٕمرووم٦م، واًمزطمػ واًمت

 .شيمثػًما، واًمٕم٨ٌم سم٤مٕص٤مسمع واًمَِمَٕمر ٤مظمالومٝم

اةٝمةُر اًمّمة٤مقمؼ اًمِمةدرد، : اعم٤ٌمًمٖم٤مت ذم صٗم٦م اًمّمقِت وُم٘مداره وُمـ

وٟم٘مٚمةةف ُمةةـ طمةة٤مل إمم طمةة٤مل ذم شم٤ٌمقمةةد  ،واؾمةةتٙمداد اًمّمةةقت طمتةةك رٜم٘مٓمةةع

وشَمَٖمةةػّم اًمٚمةةقن  ٗمةةلموُرسَمةةام أوم٣مةة سمةةف ذًمةةؽ إمم اظمةةتالج اًمّمةةدر واًمٙم. آٟمت٘مةة٤مل

 . قمروىمف وشمٗمًد طمروومف ومتدرّ  :اًمٕملمو

ضب اًمٞمةةةدرـ قمةةةغم اًمّمةةةدر ظمْمةةةققًم٤م  وأصةةةٚمفاًمت٘مٚمةةةٞمس،  وُمثٚمةةةف

اًم٘مةراءة، يمةام اةق  قمٜمةدُأـمٚمؼ قمغم ووع اًمٞمدرـ قمةغم إذٟمةلم  صمؿ ،واؾمتٙم٤مٟم٦م

٤ًٌم –ورٙمقن . ُُمِم٤مَاد ُمـ قم٤مَُم٦م اًم٘مَراء ُمع رومع اًمّمةقت سمة٤مًم٘مراءة سمّمةقرٍة  -هم٤مًم

 .ُُم٤ٌمًمٍغ ومٞمٝم٤م

ويمةذًمؽ . ًم٘مراءة: واق آسمتداء سم٘مٚمع اًمٜمٗمس واطتؿ سمةفذم ا ٙمزاًمٚمَ  وُمٜمٝم٤م

اًمةقجُء ذم : ًمٖم٦مً  واًمٚمٙمز. اعمٌتد  سمّمٞم٤مح ُمدرد واط٤مشمؿ سمف، وإن مل رٙمـ ومٞمف ًمٙمز

                                                 

 (.37-36 ص)سمٞم٤من اًمٕمٞمقب اًمتل جي٥م أن رتجٜمٌٝم٤م اًم٘مَراء : اٟمٔمر (1)

، سمةةدع اًم٘مةةَراء (23-19ص ) ، وهن٤مرةة٦م اًم٘مةةقل اعمٗمٞمةةد (39-37ص)سمٞمةة٤من اًمٕمٞمةةقب : اٟمٔمةةر (2)

 (.18-17ص)

اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اةٝمر سم٤مًمّمقت طمَتك شمٙمَؾ إطمٌة٤مل اًمّمةقشمٞم٦م، وهمػماة٤م ُمةـ : د اًمّمقِت اؾمتٙمدا (3)

واق ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٤مت اعمِم٤مَاَدِة سمٙمثرة ذم سمٕمض احلٚم٘م٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م، طمٞم٨م . أقمْم٤مء ضمٝم٤مز اًمٜمّٓمؼ

ومٞمًةتحّثٝمؿ ًمٞمٜمِمةٓمقا  الب،رٕمتٛمد اعمٕمّٚمؿ قمغم اًم٘مراءة اًمتٚم٘مٞمٜمٞم٦م اًمتٙمرارر٦م عمجٛمققم٦ٍم ُمةـ اًمٓمة

 –وومٞمةةف . ومٞمٜمِمةةئقن قمةةغم ذًمةةؽ ،هم٤مرةة٦ٌم ُم٘مّمةةقدةٌ  ًمّمةةقِت ا اؾمةةتٙمدادَ  ٜمّةةقن أنَ ًمٚم٘مةةراءة، ومٞمٔم

 .اؾمتٝمالُك ـم٤مىم٦م احلََٗمَٔم٦ِم ومٞمام ٓ ـم٤مئَؾ ُتتف –سمخالف اًمتٜمِمئ٦م قمغم إطمدى ُصَقِر اًمُٖمُٚمّق 

 .  ل س: : ُم٤مدة(7/471)ًم٤ًمن اًمٕمرب : اٟمٔمر (4)
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اًمٚمٙمز دومع احلرف سم٤مًمٜمََٗمِس ُمع ؿمدة إظمراج ًمف  وطم٘مٞم٘م٦م ،اًمّمدر سمُجْٛمع اًمٞمد 

ٛمةزة اعمتحريمة٦م وُمٜمةف اعم٤ٌمًمٖمة٦م ذم اا. سمف، واق ذم آؾمتئٜم٤مف أىمقى ُمٜمف ذم اًم٘مٓمع

قمةةـ اًمًةةٙمقن إمم  رضمٝمةة٤مومةةق  طمّ٘مٝمةة٤م، ويمًةةقة ااٛمةةزة اًمًةة٤ميمٜم٦م وةةٞمً٘م٤م رسمةةام أظم

 .اًمتحررؽ

شمرىمٞمص اًمٜمََٗمس: وُمٕمٜم٤مه أن ُررىّمص اًم٘م٤مر  صقشمف سمة٤مًم٘مرين: ومٞمزرةد  وُمٜمف

وُمٜمف أن رروم اًمًةٙم٧م قمةغم اًمًة٤ميمـ صمةَؿ رٜمٗمةر . ذم طمروف اعمّد وُم٘م٤مدرر اًمٖمٜمـ

 . قمٜمف

دىملم يمح٤مل اًمذي خُيرج اًمٜمََٗمَس سمة٠مٟملم اًمتٛمْمٞمغ، واق شمٕمررض اًمِم وُمٜمف

اسمةتالع اًمررةؼ، وإظمةراج اًمّمةقت ُمةـ ىمّمة٦ٌم  وُمٜمةف. أو يم٤مًمْم٤مطمؽ اعمخ٤مومة٧م

 . احلٚمؼ

واةةق إظمةةراج احلةةروف سمةة٤مًمٜمٗمس ىمٚمًٕمةة٤م ُمةةـ  ،اًمٕمٞمةةقب اًمٓمحةةر وُمةةـ

ظمٗمةل سم٠ميمثراة٤م خمةرج احلة٤مء وااة٤مء عمة٤م رٌة٤مًمغ ذم إظمراضمٝمة٤م ُمةـ  اموًمرسمَ . اًمّمدر

 .خم٤مصاًم ذم إهمْم٤مب ّم٤مر ٤مه طمتك يم٠مٟمف رُ وُمٜمٝمؿ ُمـ رٗمت  ًمذًمؽ وم. اًمِمدة

اًمٕمٞمقب اًمَزطْمر، وصٗمتف متدرد احلروف ظم٤مرضًمة٤م قمةـ ؾمةٜمـ طمةدا٤م  وُمـ

 .ضمٚمدة اًمقضمف ومتت٘مٚمص

اًمؽمقمٞمد: وصٗمتف شمٕمٚمٞمؼ اًمّمقت سمؽمدرةد احلٜمجةرة يم٠مَٟمةف ررقمةد ُمةـ  وُمٜمف

 .سمرٍد وأملٍ 

                                                 

 .: ُم٤مدة ل ك ز(8/125)ًم٤ًمن اًمٕمرب : اٟمٔمر (1)

ُمةـ  ػمواًمَٓمحة. واًمٓمحةػم اًمةَتَٗمس اًمٕمة٤مزم: اًمٜمَٗمس اًمٕمة٤مزم، وذم اًمّمةح٤مح: ح٤مرواًمٓمّ  اًمَٓمحر (2)

 .ط ح ر: : ُم٤مدة(5/571)ًم٤ًمن اًمٕمرب : اٟمٔمر. اًمّمقت ُمثؾ اًمزطمػم أو ومقىمف
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اًمٕمٞمةةقب اًمتِمةةدرؼ، وصةةٗمتف شمٓمقرةةؾ احلةةروف ذم متٞمٞمةةؾ أرٛمةةـ  وُمةةـ

ـ متٞمٞمؾ إرن، وآؾمتٕم٤مٟم٦م هبام قمٜمد اعمخٗمقض أو اًمتٜم٘مؾ ُمةـ اًمِمدىملم أيمثر ُم

 .ظمٗمض إمم ومت  

٤م سمقصػ اًمٌدقم٦ِم اًمتحررةُػ: واةق ُمة٤م أطمدصمةف  طمراهأظمٓمره وأ وُمـ ًً ٌّ شمٚم

اة١مٓء اًمةذرـ جيتٛمٕمةةقن ور٘مةرءون سمّمةةقٍت واطمةٍد ومُٞم٘مّٓمٕمةةقن اًم٘مةراءة، ورةة٠ميت 

غم ذم ذًمةؽ قمة ومٔمقنسمٕمْمٝمؿ سمةٌٕمض اًمٙمٚمٛمة٦م، وأظمةر سمٌٕمْمةٝم٤م أظمةر، وحية٤م

وىمد ! سم٤مًمًَٚمؿ اعمقؾمٞم٘مل كاًمتدّرج اعمقؾمٞم٘مل وُُمراقم٤مة اًم٘مقاٟملم اًمّمقشمٞم٦م عم٤م ُرًٛمَ 

 اٟمتِمة٤مر اًمٕمةدوى ذم اًمزطمة٤مِم وصة٤مر اًمة
ِ
 ةُٛمحَدصُمقناٟمتنم اذا اًميُب ُمـ ااراء

وٓ طمةةرَج . وصةة٤مرت اعمًةة٤مسم٘م٤مت شمٜمٕم٘مةةُد ًمةةذًمؽ! قمةةـ اعمخيةةُملم ٚم٘مقٟمةةفرت

ذرـ رتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًم٘مرين قمةغم أَٟمةف قمٜمداؿ ذم أن رٙمقن اعمٕمّٚمُؿ ُمـ اعمقؾمٞم٘مٞملم اًم

وٓ طمةرج يمةذًمؽ أن رٙمةقن اعمٕمّٚمةؿ أو ! ٓ أيمثةر( اعمقاّد اعمقؾمٞم٘مٞم٦م)ضٌب ُمـ 

 ! اعمتٕمّٚمُؿ ومت٤مًة ؾم٤مومرًة صٌقَح اًمقضمف صدوَح اًمّمقِت 

 :اإلومراط ذم اًمنقم٦م طم٤مل اًم٘مراءة: صم٤مٟمًٞم٤م

 [.4:اعمزُمؾ] چٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ    ٺ چ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

اىمةرأه قمةغم : أي {َوَرشّمِؾ اًْمُ٘مْريَن شَمْرشمِٞمال  }: وىمقًمف »:احل٤مومظ اسمـ يمثػم ىم٤مل

ىم٤مًمة٧م . ويمذًمؽ يمة٤من ر٘مةرأ . دسمرهقمغم ومٝمؿ اًم٘مرين وشم ٤مرٙمقن قمقٟمً  فوم٢مٟمَ  ّٝمٍؾ،متَ 

 وقمةـ. يم٤من ر٘مرأ اًمًقرة ومػمشمٚمٝم٤م، طمتك شمٙمقن أـمقل ُمـ أـمقل ُمٜمٝم٤م: قم٤مئِم٦م

 ٻ      ٱ چ رأيم٤مٟم٧م ُمةًدا، صمةؿ ىمة: وم٘م٤مل ،أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمراءة رؾمقل اهلل : أٟمس

                                                 

 (.733ح )ُمًٚمؿ  رواه (1)
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 .(اًمرطمٞمؿ)ورٛمد  ،(اًمرمحـ)ورٛمد  ،(اهلل سمًؿ)رٛمد  چٻ ٻ

يم٤من ر٘مٓمع : وم٘م٤مًم٧م ،أهن٤م ؾُمئٚم٧م قمـ ىمراءة رؾمقل اهلل : أم ؾمٚمٛم٦م وقمـ

 ڀ پڀ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱچ ىمراءشمةةةف يرةةة٦م يرةةة٦م،

ٓ شمٜمثةروه ٟمثةر : اسمةـ ُمًةٕمقد أٟمةف ىمة٤مل قمـو...،چٺ   ٺ ڀڀٺ

سمةف اًم٘مٚمةقب، وٓ  يمةقاا قمٜمةد قمج٤مئٌةف، وطمرّ اًمرُمؾ  وٓ هتّذوه اّذ اًمِمٕمر، ىمٗمةق

ىمةرأت : وم٘مة٤مل رضمؾ إمم اسمةـ ُمًةٕمقد  وضم٤مء. رٙمـ اّؿ أطمديمؿ يظمر اًمًقرة

اًمتةل  ًمٜمٔمة٤مئرًم٘مةد قمرومة٧م ا! ؟اًمِمةٕمر يمٝمةذّ  ًذااَ : وم٘م٤مل. ذم ريمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦ماعمٗمّمؾ 

ؾمةقرشملم ذم  ُةَٗمّّمؾومذيمر قمنمرـ ؾمقرة ُمـ اعمة. سمٞمٜمٝمـ ر٘مرن يم٤من رؾمقل اهلل 

 .شريمٕم٦م

قمـ اإلومراط ذم اإلهاع طمة٤مل اًم٘مةراءة  -ذم قم٤مَُم٦م يمالم اًمٕمٚمامء  – وُرٕمؼَم 

أَُم٤م ااّذ، سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م ُمِمّددة ومٝمق هقم٦م اًم٘مةراءة ..ااّذ، وااذرُم٦م: سمٚمٗمٔملم

 .رنده: اَذ اًم٘مرين اًذا وهُيّذ احلدر٨م اًذا أي: ر٘م٤مل

اع، وُرًةٛمك وىمد هنك قمةـ اإلومةراط ذم اإله: اًمتٌٞم٤من ذم اًمٜمقوّي  ىم٤مل

 .ااذّ 

                                                 

 (.5546ح )اًمٌخ٤مري  رواه (1)

ةة٤مُمع ، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  ا(2927ح )، واًمؽمُمذي (4551ح )أسمق داود  رواه (2)

 (.5555ح )

وأصمةةر اسمةةـ ُمًةةٕمقد أظمرضمةةف ُمًةةٚمؿ . سم٤مظمتّمةة٤مر( 165-159/ 8: ) اسمةةـ يمثةةػم شمٗمًةةػم (3)

 (.822ح)

 .ُم٤مدة اة ذ ذ ( 9/65: )اًمٚم٤ًمن اٟمٔمر (4)
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إذا : ااذرُم٦م ومٝمةل يمثةرة اًمٙمةالم، وَاةْذَرَم اًمرضمةؾ ذم يمالُمةف اذرُمة٦م أَُم٤م

اةق اًمنةقم٦م ذم اًم٘مةراءة واًمٙمةالم : ظمَٚمط ومٞمف، ور٘م٤مل ًمٚمتخٚمٞمط ااذرُم٦م، ور٘م٤مل

 .واعمٌم

ـُ  وقمغم محةؾ ااةّذ قمةغم اإلهاع اًمةذي ُرٗمٝمةؿ ُمٕمةف اًمٙمةالم،  ذًمةؽ رٛمٙمة

٘مٞمؼ أطمٙم٤مم اًمتجقرد، وٓ ر٠ميت هب٤م قمةغم وضمٝمٝمة٤م: وًمٙمـ ُرٗمّرط ومٞمف اًم٘م٤مر  ذم ُت

 .ومٞمؽمك اًمٖمٜمـ واعمدود وخيتٚمس احلريم٤مت دوٟمام ُمقضم٥ٍم، وٟمحق ذًمؽ

إمم اًمتخٚمةٞمط ذم اًمٙمةالم: سمحٞمة٨م ٓ  ُةٗميضومٝمل اإلهاع اعمة: ااَْذَرَُم٦مُ  أُم٤م

 .رٗمٝمؿ اًم٤ًمُمع ُم٤م ر٘مقل اًم٘م٤مر ، واذا ُمٜمٝمٌل قمٜمف دون ؿمٍؽ 

واةق اإلهاع ُمةع اعمح٤مومٔمة٦م قمةغم  ،راءةومٝمق أطمد ُمراشم٥م اًم٘مة: احلَْدرُ  أُم٤م

 .أطمٙم٤مم اًمتجقرد

 وىمةةد»: وُرةةراد هبةةام احلةةدر، ىمةة٤مل اًمِمةةػمازي ذَرَُمةة٦مُ ُرٓمٚمةةؼ ااةةّذ واا وىمةةد

أُّمة٤م ااةّذ ومٝمةق : ُمةـ اًم٘مةراءة ٟمققمة٤منوردت اًمرظمّم٦م ذم ااةّذ واًمزُمزُمة٦م، ومهة٤م 

 .شظم٤مص٦م ْٗمسوأُم٤م اًمزُمزُم٦م ومٝمل اًم٘مراءة ذم اًمٜمَ ...هقم٦م اًم٘مراءة

َرًتٕمٛمؾ اًم٘م٤مر  احلةدر وااذرُمة٦م، ومهة٤م  وإٟمام»: ق قمٛمرو اًمداينأسم وىم٤مل

 .شهقم٦م اًم٘مراءة ُمع شم٘مقرؿ إًمٗم٤مظ ومتٙمـ احلروف ًمتٙمثر طمًٜم٤مشمف

سمٛمٕمٜمك إدراج اًم٘مراءة ُمةع ( طَمْدراً )َاّذه  أُم٤م»: اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زرد  ىم٤مل

ومةال شمةدظمؾ ُتة٧م ، وخيةػ قمٚمٞمةف، ُمراقم٤مة أطمٙم٤مُمٝم٤م وهقمتٝم٤م سمةام رقاومةؼ ـمٌٕمةف

                                                 

 .اة ذ ر م( 9/67: )اًمٚم٤ًمن اٟمٔمر (1)

 (.158ص )ذم وضمقه اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝم٤م  اعمقو  (2)

 (.71ص )  اًمتحدرد (3)
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 .شسمؾ اذه ُمـ أٟمقاع اًم٘مراءة اعمنموقم٦م ، لاًمٜمٝم

وىمد رٙمةقُن اةذا اإلـمةال  ُمةـ ىمٌٞمةؾ اًمتجةّقز ذم اًمٚمٗمةظ، ىمٌةؾ أن : ىمٚم٧ُم 

 رًت٘مَر آصٓمالح اؾمت٘مراًرا واوًح٤م، وقمٚمٞمف ُرٛمٙمـ محةؾ ُمة٤م أورده اًمٜمةقوّي 

ـُ ؾِمةٜم٤منٍ  ،ذطمف قمغم ىمقل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ذم  إين»:وىمد ىم٤مل ًمف هَنِٞمةُؽ سمة

ىمة٤مل اًمٜمةقوي  :ش!يمٝمّذ اًمِمٕمر؟ اًذا»: وم٘م٤مل قمٌد اهلل. شذم ريمٕم٦م ٗمّّمؾٛمُ ٕىمرأ اًمة

 ههتةذّ : أَن اًمرضمؾ أظمؼمه سمٙمثرة طمٗمٔمف وإشم٘م٤مٟمةف: وم٘مة٤مل اسمةـ ُمًةٕمقد.. »:ؿم٤مرطًم٤م

ومٗمٞمةف . واةق سمتِمةدرد اًمةذال، واةق ؿمةدة اإلهاع واإلومةراط ذم اًمٕمجٚمة٦م ا؟اذً 

ىمة٤مل . ل مجٝمةقر اًمٕمٚمةامءقمغم اًمؽمشمٞمةؾ واًمتةدسمر، وسمةف ىمة٤م ٨ّم واحل ،قمـ ااذّ  اًمٜمٝمُل 

 .شـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ااذَ  وأسم٤مطم٧م: اًم٘م٤ميض

: ىمةقل اًم٘مة٤ميض اًمةذي ٟم٘مٚمةف اًمٜمةقوي -أرًْمة٤م  –وقمٚمٞمف ىمةد حيٛمةؾ : أىمقل

أَُم٤م إن يم٤من ُم٘مّمقد ااّذ سمٛمٕمٜم٤مه ومٝمةق حمٛمةقل قمةغم . شـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞم٦م ااذَ  وأسم٤مطم٧م»

 . احلد إدٟمك ُمـ اإلومٝم٤مم، وإٓ ومال

 صم٧ٌم. ومراط ذم اإلهاع، ورًٛمك ااذّ هنك قمـ اإل وىمد»: اًمٜمقوي  ىم٤مل

إين أىمةةرأ اعمٗمّمةةؾ ذم ريمٕمةة٦م : ىمةة٤مل ًمةةف رضمةةاًل  أنَ  قمةةـ قمٌةةد اهلل سمةةـ ُمًةةٕمقد 

ر٘مةةرإون اًم٘مةةرين ٓ  ٤مأىمقاًُمةة إنَ ! يمٝمةةّذ اًمِمةةٕمر؟ اةةًذا": وم٘مةة٤مل قمٌةةد اهلل. واطمةةدة

اًمٕمٚمةامء  ىمة٤مل... "ومرؾمةخ ومٞمةف ٟمٗمةع اًم٘مٚمة٥م ذموًمٙمةـ إذا وىمةع  ،جية٤موز شمةراىمٞمٝمؿ

اًمةذي  قمجٛمةّل اًمؽمشمٞمةؾ ًمم ًةتح٥مرُ : ىم٤مًمقا ،ٚمتدسمر وًمٖمػمهواًمؽمشمٞمؾ ُمًتح٥م ًم

ذم  اشمةة٠مصمػمً  وأؿمةةدّ  ،ذًمةةؽ أىمةةرب إمم اًمتةةقىمػم وآطمةةؽمام ٕنَ  :ٓ رٗمٝمةةؿ ُمٕمٜمةة٤مه

                                                 

 (.17ص)اًم٘مراء  سمدع (1)

 (.3/292)سمنمح اًمٜمقوي  ُمًٚمؿ (2)
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 .شاًم٘مٚم٥م

سمٗمةت  ااة٤مء وشمِمةدرد اًمةذال اعمٕمجٛمة٦م أي  :(اًذا) ىمقًمف»:احل٤مومظ  وىم٤مل

إٟمٙمة٤مر  واق ُمٜمّمقب قمةغم اعمّمةدر، واةق اؾمةتٗمٝم٤مم ،هًدا وإومراـًم٤م ذم اًمنقم٦م

شمٚمةةؽ اًمّمةةٗم٦م يم٤مٟمةة٧م قمةة٤مدهتؿ ذم  وىمةة٤مل ذًمةةؽ ٕنَ ... سمحةةذف أداة آؾمةةتٗمٝم٤مم

 .شإٟمِم٤مد اًمِمٕمر

 :[82:اًمٜمًة٤مء] چ چڇ چ چ چ :شمٕمة٤ممم ىمقًمةف »:اًمثٕمة٤مًمٌل ىم٤مل

 اعمٜم٤مومُ٘مقَن يَماَلَم اهللَ شمٕم٤ممم: اعمٕمٜمك
ِ
ومتٔمٝمر اؿ سمراِاٞمٜمُُف، وشمُٚمةقح  ،َأومال رتدسَمر ا١مٓء

أَن شمةدسّمر اًم٘مةرين يمٗمٞمةٌؾ  -رمحؽ اهللَ شمٕمة٤ممم - ؿْ اقمٚمَ (: ًمٌّل اًمثٕم٤م)اؿ أدًَمتف، ىُمْٚم٧ُم 

 . شذم اًمَ٘مْٚم٥م وٕمٞمٌػ  ومت٠مصمػُما٤مًمّم٤مطمٌف سمُٙمّؾ ظمػم، وأُم٤م ااَْذَرَُم٦م واًمَٕمَجَٚم٦ُم 

إذا )ٕن أىمرأ ذم ًمٞمٚمتةل طمتةك أصةٌ  »:ىم٤مل  حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل وقمـ

وأشمٗمٙمر أطم٥م إمم ُمـ  ٓ أزرد قمٚمٞمٝمام وأشمردد ومٞمٝمام( زًمزًم٧م إرض، واًم٘م٤مرقم٦م

 .شاأٟمثره ٟمثرً : اًم٘مرين اًذا أو ىم٤مل أن أاذَ 

ٓ  واقمٚمةؿ أن اًمؽمشمٞمةؾ ُمًةتح٥ٌم »:  اإلُم٤مم أسمةق طم٤مُمةد اًمٖمةزازم وىم٤مل

                                                 

 .، سم٤مظمتّم٤مر رًػم(51ص ) اًمتٌٞم٤من (1)

 (.2/353: )اًم٤ٌمري ومت  (2)

 (.1/332)اًمثٕم٤مًمٌل  شمٗمًػم (3)

، قمةة٤ممل صم٘مةة٦م ؾمةةٛمع ُمةةـ سمٕمةةض (اةةة125-45)حمٛمةةد سمةةـ يمٕمةة٥م سمةةـ ؾمةةٚمٞمؿ اًم٘مرفمةةّل اعمةةديّن  (4)

ررةة٥م شم٘م: اٟمٔمةةر. اًمّمةح٤مسم٦م ُمةةٜمٝمؿ اسمةـ ُمًةةٕمقد وقمةكّم ريض اهلل قمةةٜمٝمام، وٟمةزل سم٤مًمٙمقومةة٦م ُمةدة

 (. 1/554)اًمتٝمذر٥م 

 (.2/67: )، وصٗم٦م اًمّمٗمقة(97ص )اًمزاد ٓسمـ اعم٤ٌمرك : اٟمٔمر (5)

ُمـ وم٘مٝمة٤مء اًمِمة٤مومٕمٞم٦م، ( اة555-455)طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمّٓمقد  أسمق (6)

= 
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ذم  ٤مًمةف أرًْمة ًةتح٥ّم اًمذي ٓ رٗمٝمؿ ُمٕمٜمل اًم٘مرين رُ  اًمٕمجٛمَل  وم٢منَ  ،عمجرد اًمتدسمر

 اشمة٠مصمػمً  وأؿمةدّ  ،وآطمؽمام إمم اًمتقىمػم ذًمؽ أىمرُب  ٕنَ  ،اًم٘مراءة اًمؽمشمٞمؾ واًمت١مدة

 .شذم اًم٘مٚم٥م ُمـ ااذرُم٦م وآؾمتٕمج٤مل

ـْ »:وىمةد ؾُمةئَؾ  ،جم٤ماةد  اسمةـأمجَؾ ضمقاَب اإلُم٤مِم  وُم٤م اًمٜمة٤مس؟  ىمةرأُ أَ  َُمة

 .شطمَ٘مؼ ذم احلدر ـْ ُمَ : ىم٤مل

ـّ اسمةـ اةةزري  وُرٌلّمُ   أُمة٤م.. »:احلةدِر وطمةَده ومٞم٘مةقل وة٤مسمط إُم٤مم اًمٗمة

إدراج اًم٘مةراءة وهقمتٝمة٤م وختٗمٞمٗمٝمة٤م سم٤مًم٘مٍمة  ومٝمق قمٜمداؿ قم٤ٌمرة قمةـ... احلدر 

اًمٙمٌػم وختٗمٞمػ ااٛمةز وٟمحةق ذًمةؽ  دهم٤ممواًمتًٙملم وآظمتالس واًمٌدل واإل

مم٤م صح٧م سمف اًمروار٦م، ووردت سمف اًم٘مراءة ُمع إرث٤مر اًمقصؾ، وإىم٤مُمة٦م اإلقمةراب 

وم٤محلةدر . وُمراقم٤مة شم٘مقرؿ اًمٚمٗمظ، ومتٙمـ احلروف واق قمٜمةداؿ وةد اًمتح٘مٞمةؼ

اًم٘مراءة، وطمقز ومْمةٞمٚم٦م اًمةتالوة، وًمٞمحةؽمز ومٞمةف قمةـ  رٙمقن ًمتٙمثػم احلًٜم٤مت ذم

وذاة٤مب صةقت اًمٖمٜمة٦م، واظمةتالس أيمثةر احلريمة٤مت، وقمةـ  ،سمؽم طمةروف اعمةدّ 

قمةـ  جاًمتٗمررط إمم هم٤مر٦م ٓ شمّم  هب٤م اًم٘مراءة، وٓ شمقصػ هب٤م اًمتالوة، وٓ خير

 ...طمد اًمؽمشمٞمؾ

ذم إومْمؾ اؾ اًمؽمشمٞمؾ وىمٚم٦م اًم٘مراءة أو اًمنةقم٦م ُمةع يمثةرة  ٚمػاظمتُ  وىمد

واًمّمةةحٞم  سمةةؾ ... راءة؟ ومةةذا٥م سمٕمْمةةٝمؿ إمم أن يمثةةرة اًم٘مةةراءة أومْمةةؾ اًم٘مةة

                                                 

ًمف ُمّمٜمَٗم٤مت ذم اًمٗم٘مف وأصةقًمف واًمٗمٚمًةٗم٦م واًمتّمةّقف، وًمةقٓ اؿمةتٖم٤مًمف سم٤مًمٗمٚمًةٗم٦م واًمٙمةالم  =

: اٟمٔمةر. إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمدرـ، واًمقضمٞمز، واطالصة٦م: ُمـ ُمّمٜمَٗم٤مشمف. مم٤م يم٤منًمٙم٤من ؿم٠مٟمف أقمٔمؿ 

 (.219-4/216)وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

 (.1/277: )قمٚمقم اًمدرـ إطمٞم٤مء (1)

 (.189ص ) اًمتٛمٝمٞمد (2)
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قمٚمٞمف ُمٕمٔمةؿ اًمًةٚمػ واطٚمةػ اةق أن اًمؽمشمٞمةؾ واًمتةدسمػم ُمةع ىمٚمة٦م  ٤ماًمّمقاب ُم

اًم٘مراءة أومْمؾ ُمـ اًمنقم٦م ُمع يمثرهت٤م ٕن اعم٘مّمقد ُمةـ اًم٘مةرين ومٝمٛمةف واًمتٗم٘مةف 

 .شومٞمف واًمٕمٛمؾ سمف وشمالوشمف وطمٗمٔمف وؾمٞمٚم٦م إمم ُمٕم٤مٟمٞمف

شمٚمؽ اًمّمقرة ُمـ ُصقر شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس قمغم سمٕمض  ذم اسمـ اةقزي  ىم٤مل

وىمةد رأرة٧ُم . وُمـ ذًمؽ أَن أىمقاًُم٤م ُمـ اًم٘مراء رت٤ٌمرون سمٙمثرة اًم٘مراءة.. »:اًم٘مَراء

جيٛمع اًمٜم٤مس ور٘مٞمؿ ؿمخًّم٤م ور٘مةرأ ذم اًمٜمٝمة٤مر اًمٓمقرةؾ صمةالث  ـُمـ ُمِم٤مخيٝمؿ ُمَ 

 ودمتٛمع اًمٕمةقام ًمةذًمؽ وحيًةٜمقٟمف يمةام. وإن أشمَؿ ُُمِدَح  ،وم٢من ىمٍَم قِمٞم٥َم  ظمتامٍت 

واةذا ُمةـ  ،ورةرهيؿ إسمٚمةٞمس أَن ذم يمثةرة اًمةتالوة صمقاسًمة٤م ،رٗمٕمٚمقن ذم طمؼ اًمًٕم٤مة

شمٚمٌٞمًةةف: َٕن اًم٘مةةراءة رٜمٌٖمةةل أن شمٙمةةقن هلل شمٕمةة٤ممم ٓ ًمٚمتحًةةلم هبةة٤م، ورٜمٌٖمةةل أن 

  ،[156:اإلهاء] چ ٿ ٺ   ٺ ٺ   ٺ چ: شمٙمةةقن قمةةغم متٝمةةؾ وىمةة٤مل 

 . ش[4:اعمزُمؾ]  چ ٿ   ٿ ٿ چ:  وىم٤مل

 :ًمٖمِمٞم٤مُن وشمٙمّٚمُػ اًمٌٙم٤مء ًمٚمرر٤مءاًمّمٕمُؼ وا: صم٤مًمًث٤م

    ڻ   ڻ ں  ں     ڱ  ڱ چأهَنةةؿ اًمرسَمةة٤مٟمٞملمصةةٗم٤مت أاةةؾ اًمٕمٚمةةؿ  ُمةةـ

ويمةة٤من  ،ُمًةٕمقد اسمةةـ ًم٘مةراءةِ  سمٙمةةك اًمٜمٌةل  وىمةد[. 58:ُمةررؿ] چڻ       ڻ

ويمة٤من صةّدرُؼ  ،ُمةـ اًمٌٙمة٤مء ذم اًمّمةالةِ  ْرضَمةؾًمّمةدره صةقٌت يمة٠مزرز اعمِ  ًَٛمعُ رُ 

قمٞمٜمٞمف إذا ىمرأ اًم٘مرين، وطُمٙمَل قمـ قُمَٛمةَر أَٟمةف ىمةرأ  سمَٙم٤مًء ٓ رٛمٚمُؽ  اًل رضُم  إُم٦م 

ذم صةةالة ومٌٙمةةك طمتةةك اٟم٘مٓمةةع ومريمةةع، ومٙمةة٤مٟمقا رًةةٛمٕمقن ٟمِمةةٞمجف ُمةةـ وراء 

                                                 

 (.165-1/164: ) اًمٜمنم (1)

 (.116ص )شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس  (2)
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قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشمة٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمًة٤مٍن يمثةػمة ضمةًدا ذم  وأصم٤مر. اًمّمٗمقف

وًمٞمس ذم شمٚمؽ أصم٤مر أهَنةؿ يمة٤من  ،سم٤مًمتّمٜمٞمػ اًمٕمٚمامءاذا اًمِم٠من، أومردا٤م سمٕمض 

ومة٢مَن ـم٤مئٗمة٦ًم ُمةـ  وًمذا:. ُرّمٕم٘مقن أو ُرٖمِمك قمٚمٞمٝمؿ، أو ٟمحق ذًمؽرّمٞمحقن أو 

ـْ ُرّمٕمُؼ أو ُرٖمِمك قمٚمٞمف طم٤مل ىمراءشمف أو ؾمةامقمف  قمٚمامء اًمًٚمِػ ىمد أٟمٙمروا قمغم َُم

 فوم٠مَُمة٤م يمقُٟمة ،ٟمٙمػماؿ قمةغم أَن اةذه اًمّمةٗم٦م اسمتةداٌع وهمٚمةقٌ  ٜمَقاًمٚم٘مرين، وُاؿ ىمد سمَ 

٤مر اًمًةةٚمػ ُمةةـ اًمّمةةح٤مسم٦م وٓ قمةةـ ظمٞمةة وممَٟمةةف مل حُيةةَؽ قمةةـ اًمٜمٌةةل  :اسمتةةداقًم٤م

ومةةمَن اعمحٙمةةَل ذم اًم٘مةةرين اًمٙمةةررِؿ  :هُمُٚمةةًقا قُٟمةةفأمجٕمةةلم، وأَُمةة٤م يمَ  وشمةة٤مسمٕمٞمٝمؿ 

ُمة٤م ورد قمةٜمٝمؿ  وأىمَمةاق اًمٌٙمة٤مُء،   وأصح٤مسمف اًمؼمرة واًمقارَد قمـ اًمٜمٌل 

 .اًمٜمِمٞم٩ُم وٟمحُقه

يمٞمةػ يمة٤من : ىمٚم٧ُم ةديت أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م: قمروة اسمـ اًمزسمػم  ر٘مقل

يمة٤مٟمقا يمةام ٟمٕمةتٝمؿ اهلل : إذا ىمرأوا اًم٘مرين؟ ىم٤مًمة٧م ؾمقل اهلل رّمٜمع أصح٤مب ر

ومة٢من ٟم٤مؾًمة٤م اة٤م اٜمة٤م إذا ؾمةٛمٕمقا : ىمٚمة٧ُم . وشم٘مِمةٕمر ضمٚمةقداؿ ؿشمٕم٤ممم شمدُمع أقمٞمٜمٝم

 .ش!أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ: ذًمؽ شم٠مظمذاؿ قمٚمٞمف همِمٞم٦م وم٘م٤مًم٧م

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ چ :ىمتةة٤مدة أَٟمةةف شمةةال وقمةةـ

اةةذا ٟمٕمةة٧ُم أوًمٞمةة٤مء اهلل، : ل، ىمةة٤م[23:اًمزُمةةر]  چ چچ چ ڃ  ڃ ڃ

وشمٓمٛمةئـ ىمٚمةقهبؿ إمم ذيمةر اهلل،  قمٞمٜمٝمؿٟمٕمتٝمؿ اهلل سم٠من شم٘مِمٕمر ضمٚمقداؿ وشمٌٙمل أ

واةذا  ،سمذا٤مب قم٘مقاؿ واًمٖمِمٞم٤من قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام اذا ذم أاؾ اًمٌةدع ٝمؿومل رٜمٕمتْ 

 .شُمـ اًمِمٞمٓم٤من

                                                 

 (.15/212)، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (15/3249)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ : اٟمٔمر (1)

 (.7/61)، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم (3/172)شمٗمًػم اًمّمٜمٕم٤مين : اٟمٔمر (2)
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وؿِمةَدة طمْمةقر  ،وىُمةرُب اًمدُمٕمة٦مِ  ،إن يم٤من اًم٤ٌمقم٨ُم قمٚمٞمف اق ِرىَمة٦ُم اًمٓمٌةعِ  ومحَتك

  :ًمٗمٙمرِ ا
ِ
ظمروٌج قمـ هن٩ِم اًمًٚمِػ وجُم٤موزٌة ًمٓمةرر٘متٝمؿ  ومٝمق ذم َٟمٔمِر ا١مٓء اًمُٕمٚمامء

 .اًمًدردة اًمقؾمٓمك

ةةإطمةةقال اًمتةةل ر٘مةةؽمن هبةة٤م اًمٖمَ  ومٝمةةذه... »:ؿمةةٞمخ اإلؾمةةالم ر٘مةةقل أو  ٌْمُ

إذا  :اعمقت أو اةٜمقن أو اًمًةٙمر أو اًمٗمٜمة٤مء طمتةك ٓ رِمةٕمر سمٜمٗمًةف وٟمحةق ذًمةؽ

قمةغم  اقمـ دومٕمٝم٤م يمة٤من حمٛمةقدً  اقم٤مضمزً  ٤ميم٤مٟم٧م أؾم٤ٌمهب٤م ُمنموقم٦م وص٤مطمٌٝم٤م ص٤مدىمً 

ومةٞمام قمجةز قمٜمةف وأصة٤مسمف سمٖمةػم  اُم٤م ومٕمٚمف ُمـ اطػم وُم٤م ٟم٤مًمةف ُمةـ اإلرةامن ُمٕمةذورً 

واؿ أيمٛمؾ ممـ مل رٌٚمغ ُمٜمزًمتٝمؿ ًمٜم٘مص إرامهنؿ وىمًقة ىمٚمقهبؿ وٟمحةق  ،اظمتٞم٤مره

وًمٙمةـ . ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شمتْمٛمـ شمرك ُم٤م حيٌف اهلل أو ومٕمؾ ُم٤م رٙمراف اهلل

ًمةف ُمةـ اإلرةامن ُمة٤م طمّمةؾ اةؿ أو ُمثٚمةف أو  َّمةَؾ ُمع أٟمةف ىمةد طَم  فٚمُ قم٘م ُزْل ُمـ مل رَ 

 .شطم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  واق ،واذه طم٤مل اًمّمح٤مسم٦م . أيمٛمؾ ُمٜمف ومٝمق أومْمؾ ُمٜمٝمؿ

ـْ اًمقطمٞمد ًمإلٟمٙم٤مِر قمغم  اًم٥ًٌمُم٤م ُذيمَِر اق  وًمٞمس وإَٟمةام ٕهنةؿ  ،طم٤مًُمف يمةذًمؽ َُم

قمةـ اًمرضمةؾ  ؾمػمرـ اسمـظم٤مومقا قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أن رٙمقن ُُمرائًٞم٤م سمٗمٕمٚمف، وىمد ؾُمئؾ 

ُمٞمٕم٤مد ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف أن جيٚمس قمغم طمة٤مئط صمةؿ : اًم٘مرين ومُٞمّمٕمؼ، وم٘م٤مل قمٜمدهر٘مرأ 

 .إمم يظمره، وم٢من وىمع ومٝمق يمام ىم٤مل ًمفر٘مرأ قمٚمٞمف اًم٘مرين ُمـ أوَ 

سمٞمة٤من سمٕمةض إُمةقر اعمحَرُمة٦م اًمتةل اسمتةدقمٝم٤م  ذم اًمِمٞمخ اةررّز  وىم٤مل

ؽمك اًم٘مة٤مر  ـم٤ٌمقمةف وقم٤مدشمةف واق أن رة: رٌء ُرًَٛمك سم٤مًمتحزرـ وُمٜمٝم٤م »:اًم٘مَراء

ـٌ رٙمة٤مُد أن رٌٙمةل ُمةـ ظمِمةقع  ضمةفٍ ذم اًمتالوة، ور٠ميت هب٤م قمغم و يظمةَر يم٠مَٟمةف طمةزر

                                                 

 (.12، 15-9/ 11)اًمٗمت٤موى  جمٛمقع (1)

 (.267-263/ 1)آقمتّم٤مم : اٟمٔمر (2)
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ِ
 .شوظمْمقٍع، وإَٟمام هُنَل قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمرَر٤مء

 :اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٜمٓمع ذم اًمتجقرد واًمتح٘مٞمؼ وإداء: راسمًٕم٤م

ٌّعُ  ةػ واإلومةراط جيةُد أنَ  ذمٕىمقال اًمٕمٚمامء  اعمتت ًّ أيمثةر ُمة٤م شمٜمٍمةف  اًمتٕم

سمف إمم  ٗميِض أو اإلومراط ذم اًمتجقرِد اًمةٛمُ  ٞمؼ،اق اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتح٘م ُتذرراهتؿإًمٞمف 

 . اطٓم٠م واًمٚمحـ

ة٤من، وٓ سمت٘مٕمةػِم اًمَٗمةِؿ وٓ »: اًمداين  ىم٤مل ًَ ومٚمٞمَس اًمتجقرُد سمتٛمْمةٞمغ اًمّٚم

 ةَّد،وٓ سمت٘مٓمٞمةع اعمة د،اًمٗمّؽ، وٓ سمؽمقمٞمد اًمّمقِت، وٓ سمتٛمٓمةٞمط اعمِمةدّ  سمتٕمقر٩م

اًمُٖمٜم٤َمت، وٓ سمحٍَمُم٦م اًمَراءات، ىِمراءًة شمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م اًمٓمٌِة٤مُع، ومتُّجٝمة٤م  سمتٓمٜملم وٓ

وإؾمامُع، سمؾ اًم٘مراءة اًمًٝمٚم٦ُم، اًمٕمذسم٦ُم، احلٚمقة اًمٚمٓمٞمٗم٦م، اًمتل ٓ َُمْْمَغ  اًم٘مٚمقُب 

َػ، وٓ شمٙمّٚمػ، وٓ شمّمٜمَّع، وٓ شمٜمّٓمَع، وٓ خترج قمـ  ومٞمٝم٤م، ًّ وٓ ًَمقَك وٓ شمَٕم

 .شِم اًمٗمّمح٤مء سمقضْمٍف ُمـ وضمقه اًم٘مراءاِت وإداءاًمٕمرب، ويمال ـم٤ٌمعِ 

ـُ اةةزري وىَم٤مَل  وم٤مًمتجقرةد طمٚمٞمة٦م اًمةتالوة، وزرٜمة٦م اًم٘مةراءة، »: اإِلَُم٤مُم اسْمة

احُلةةُروِف طم٘مقىمٝمةة٤م، وشمرشمٞمٌٝمةة٤م ُمراشمٌٝمةة٤م، ورّد احلَةةْرف إمم خَمَْرضمةةف  إقمٓمةة٤مءُ واةةق 

 سمٜمٔمةةػمه، وشمّمةةحٞمِ  ًمٗمٔمةةف، وشمٚمٓمٞمةةِػ اًمٜمُْٓمةةؼ سمةةف قمةةغم طمةة٤ملِ  وإحل٤مىِمةةفوأصةةٚمف، 

ـْ صٞمٖمتف، ويمامِل اٞمئتف،  ةػ، وٓ إومةراط وٓ شمٙمّٚمةػ ُم ًّ . همػم إهاف، وٓ شمٕم

ـْ  " سم٘مقًمف ذًمؽ أؿم٤مر اًمٜمٌل  وإمم َأطَمة٥َم َأْن َرْ٘مةَرَأ اًمُ٘مةْرءان هَمًْمة٤م يَمةاَم ُأْٟمةِزَل  َُم

ٌْدٍ  قَمغَم وَمْٚمَٞمْ٘مَرْأُه   .شرٕمٜمل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد   "ىِمَراءِة اسمـ ُأّم قَم

ٌَ  وىمد»:اسمـ اةقزي  ىم٤مل قمةغم سمٕمةض اعمّمةٚملم ذم خمة٤مرج  إسمٚمةٞمُس  َس ًمة

                                                 

 (.2/528)مج٤مل اًم٘مراء : ، واٟمٔمر(19ص)اًم٘مقل اعمٗمٞمد  هن٤مر٦م (1)

 (.68ص)اًمتحدرد : ، واٟمٔمر(1/168: ) اًمٜمنم (2)
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سم٢مقم٤مدة اًمٙمٚمٛمة٦م قمةـ ىمة٤مٟمقن أدب  جومٞمخر ،احلٛمد احلٛمد: ومؽماه ر٘مقل :احلروف

ٌّ  ،اًمّمةالة . قمٚمٞمةةف ذم ُت٘مٞمةؼ اًمتِمةةدرد ذم إظمةةراج وةة٤مد اعمٖمْمةةقب سوشمةة٤مرة رٚمةة

ًم٘مةقة  :سمّمة٤مىمف ُمةع إظمةراج اًمْمة٤مد ٞمخةرجوم( اعمٖمْمقب)ُمـ ر٘مقل  وًم٘مد رأر٧ُم 

اة١مٓء سم٤مًمزرة٤مدة  رجخُية وإسمٚمةٞمس. ُت٘مٞمؼ احلةرف ومحًة٥م داعمرا إٟمامو. شمِمدرده

اةذه  ويمّؾ . سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم احلروف قمـ ومٝمؿ اًمتالوة ٝمؿورِمٖمٚمُ  ،قمـ طمد اًمتح٘مٞمؼ

 .شاًمقؾم٤موس ُمـ إسمٚمٞمس

أاةؾ يمةؾ ًمًة٤من قمةغم ىمةراءهتؿ  وإىمةراره اهلل  رؾمةقلادي  ؾشم٠مُمَ  وَُمـ

ُمةةـ  واًمتِمةةد  واًمقؾمقؾمةة٦م ذم إظمةةراج احلةةروف ًمةةٞمس عشمٌةةلم ًمةةف أن اًمتٜمّٓمةة

 . (2)شؾمٜمتف

 وُمةٜمٝمؿ ،ًمٞمٙم٤مد رٜم٘مٓمع ٟمٗمًةف طمتكذم ُم٘مدار اعمّد  ومٞم٤ٌُمًمغاًم٘مَراء رٛمّد  سمٕمض ٟمرى

، وىمةد رٗمًةد (طمرف ُمةدٍ )ُمـ ُرٓمٞمؾ احلريم٦م اًم٘مّمػمة طمتك رتقًَمد قمٜمٝم٤م طمريم٦م ـمقرٚم٦م 

ڤ ڤ ڤ   چ : ر٘مةرأ ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ـطم٤مًمة٦م َُمة ذماعمٕمٜمك سمذًمؽ، يمةام 

 .اًمٗم٤مقمٚملم( ٟم٤م)تِمٌف ومتح٦م اًمٜمقن، وم ومٞمٓمٞمؾ ،[21: اًمٜم٤ًمء]  چڦ

 اةة٤مسمٜمؼَمِ  يمةة٤ماٛمزة :ذم ُت٘مٞمةةؼ خمةة٤مرِج سمٕمةةض احلةةروف ُرٌةة٤مًمغ ـَُمةة وٟمًةةٛمعُ 

ـٌ ىمدرؿ أؿم٤مر إًمٞمف أسمةق سمٙمةر اسمةـ  ِمٌفووٖمٓمٝم٤م، طمَتك شمُ  صقت اعمتٝمّقع، واق حل

وم٠مؿمةةتٝمل أن أؾمةةَد ُأُذين إذا ؾمةةٛمٕمُتف ( ُم١مصةةدة)إُم٤مُمٜمةة٤م هيٛمةةز  »:سم٘مقًمةةفقمَٞمةة٤مش 

( إُم٤مُمٜمة٤م)وىمقل أيب سمٙمةر : إرراده اذا إصمرىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين سمٕمد . شهيٛمزا٤م

                                                 

 .(145-144ص )إسمٚمٞمس  شمٚمٌٞمس (1)

 (.254، 1/252: )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مرد اًمِمٞمٓم٤من: اٟمٔمر (2)
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 .شزةرٕمٜمل إُم٤مم ُمًجداؿ، ُمًجد سمٜمل اًمًٞمد سم٤مًمٙمقوم٦م، يم٤من ر٘مرأ سمحرف مح

 ًةتٕمديرَ  رضماًل ذم ُمدرٜم٦م رؾمقل اهلل  رأر٧م»: ىم٤مل روى مح٤مد سمـ زرد وىمد

وإذا اعمٓمٚمةقب : ىمة٤مل ن،إٟمف رتٝمةدد اًم٘مةري: ُم٤م شمررد ُمٜمف؟ ىم٤مل: قمغم رضمٍؾ، وم٘مٚم٧م

ًٗم٤مرضمٌؾ إذا ىمر ًّ  .شأ هيٛمز مهًزا ُمتٕم

 إٓاًمْمة٤مد اًمّمةحٞمح٦م  ُت٘مٞمةؼ ًمةفًمةـ رةتَؿ  فاًمةٌٕمض أَٟمة اقمت٘مة٤مد ويمذًمؽ:

أو أَن ُت٘مٞمةةؼ اًمثةة٤مء واًمةةذال واًمٔمةة٤مء ٓ رٙمةةقن إٓ سمةة٢مظمراِج  ،سم٤مٟمتٗمةة٤مخ اطةةّدرـ

 . اًمٚم٤ًمن إظمراضًم٤م وم٤مطمًِم٤م

سمٕمةض ُمٕمتة٤مدي اًمٜمٓمةؼ سمة٤مةٞمؿ اًم٘م٤ماررة٦م طمةلم ر٘مةرإون  أنَ  :ذًمةؽ وُمـ

اةٞمؿ اًمٗمّمحك ر٤ٌمًمٖمقن ذم شمٕمٓمٞمِمٝم٤م، طمتةك شمّمةػم  ٘مٞمٛمقاون أن رُ اًم٘مرين ومػمرد

ورسَمام صة٤مرت  ٍم،ُمِ  ضمٜمقيبْ أىمرب ؿمًٌٝم٤م سم٤مةٞمؿ اعمًٛمققم٦م ذم سمٕمض اًمٚمٝمج٤مت 

 . أىمرب ًمٚمِملم ُمٜمٝم٤م ًمٚمجٞمؿ اًمُٗمّمحك

ـمروًم٤م أرَنة وـمروًمة٤م  ّٚم٤ًمناعم٤ٌمًمٖم٦م ذم وصِػ اعمخ٤مرج طمتك ضمٕمٚمقا ًمِ  وُمٜمف

ـَ  ـّ  اٟمٗمةراجوٓسمد ُمةـ أن رٙمةقن !! أرٛم اًمِمةٗمتلم طمة٤مل اًمٜمٓمةؼ سمة٤مًمقاو ىمةدر ؾمة

 .وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمج٤مزوم٤مِت واًمتحّٙمامت!! اًم٘مٚمؿ، وإٓ يم٤من ظمٓم٠مً 

اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت: ومػُمىّمؼ اعمرىَمؼ طمتك رّمػم يم٤معمامل، وُرٗمّخةؿ  أَُم٤م

                                                 

 (.91ص) اًمتحدرد (1)

، اًمٕمالُمة٦م اًمةةُٛمحدث (اة197-98)إؾمامقمٞمؾ مح٤مد سمـ زرد سمـ دراؿ إزدّي اًمٌٍمّي  أسمق (2)

وىمة٤مل قمٜمةف اإلُمة٤مم شًمٞمس أطمد أصمٌة٧م ُمةـ مَحة٤مد سمةـ زرةد»:احل٤مومظ اًمَث٧ٌم، ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم

 ٜمةةٌالءؾمةةػم أقمةةالم اًم: اٟمٔمةةر. شُمةةـ أئٛمةة٦م اعمًةةٚمٛملم ُمةةـ أاةةؾ اًمةةّدرـمحةة٤مد سمةةـ زرةةد »:أمحةةد

(5/481-486 .) 

 (.125ص)، واًمرقم٤مر٦م (25ص)اًمدر اعمرصقف : اٟمٔمر (3)
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 -يم٤مط٤مء واًمٖملم واًم٘م٤مف طم٤مل يمنةا٤م  –طمتك جيٕمؾ ُم٤م شمٗمخٞمٛمف ٟمًٌٌل  ؿاعمٗمخّ 

يمةةام رٜمٓمةةؼ هبةة٤م ذم ٟمحةةق ( ت٘مٞمؿاعمًةة)ُماًل، ومٞمٜمٓمةةؼ سم٤مًم٘مةة٤مف ذم شمٗمخةةٞماًم يمةة٤م ُمٗمَخةةاًم 

( ظم٤مًمةدرـ)هبة٤م ذم  ؼيمام ُرٜمٓمة( أظمل، وًم٘مد اظمؽمٟم٤ماؿ)ورٜمٓمؼ سم٤مط٤مء ذم  ،(ىم٤مل)

ُمةـ رْمةّؿ اًمِمةٗمتلم قمٜمةد اًمٜمٓمةؼ سمة٤محلروف اعمٗمخٛمة٦م  وُمةٜمٝمؿ. وىِمس قمغم ذًمؽ

 .اعمٗمتقطم٦م ٕضمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٗمخٞمؿ

٤م أهَنة٤م ًمةـ شمًةت٘مٞمؿ إٓ سمةذًمؽ، وقمةغم اعم٤ٌمًمٖمة٦م ذم شمٙمررةر اًمةراء: فمٜمًة وُمٜمٝم٤م

ُر٤ٌمًمغ ذم طمٍمة اًمةراء، ومٞمٕمةدم شمٙمررراة٤م سم٤مًمٙمّٚمٞمة٦م: وذًمةؽ سمة٠من  ـاًمٜم٘مٞمض ُمٜمف ُمَ 

ـمرف ًم٤ًمٟمف سم٤محلٜمؽ اًمٕمٚمقي أو سم٤مٕؾمٜم٤من ىمٌؾ مت٤مم اًمٜمٓمةؼ سمة٤مًمراء ومتة٠ميت  ؼُرٚمِّم 

 . صحٞمح٦م همػم حُمٍمُم٦مً ُمٙمتقُم٦ًم 

احلريمة٦م، أو ُرٕمٓمٞمةف ُمـ ُر٤ٌمًمغ ذم ىمٚم٘مٚم٦م اعم٘مٚم٘مِؾ طمَتةك خيةرج سمةف إمم  وُمٜمٝمؿ

 اًل،واصة( ااداةد)ٟمققًم٤م ُمـ اًمؽمدرد أؿمٌف سمرضمةع اًمّمةقت، وُمةٜمٝمؿ ُمةـ ر٘مةرأ 

ُمةـ  وُمةٜمٝمؿ! أم اًمث٤مٟمٞمة٦م ُتّريًمة٤مومٞم٤ٌمًمُغ ذم اًم٘مٚم٘مٚم٦م: ومال شمدري يًمدال إومم أؿمةّد 

سمةف صةقشًم٤م اةق أؿمةٌف سم٤مًمًةلم، سمةؾ ُمةٜمٝمؿ ُمةـ  ٚمحؼومٞمُ  :ر٤ٌمًمغ ذم مهس اعمٝمٛمقس

 ُرٗمةةّر  ذم اةةذا اعم٘مةة٤مم سمةةلم اًمًةة٤ميمـ جيٕمٚمٝمةة٤م ؾمةةٞمٜم٤ًم ظم٤مًمّمةة٦م، وُمةةٜمٝمؿ ُمةةـ ٓ

 .واعمتحركِ 

ُمةـ ُرٓمٞمةؾ زُمةـ اًمٖمٜمة٦م طمتةك شمّمةػم سمٛم٘مةدار صمةالث طمريمة٤مٍت أو  وُمٜمٝمؿ

 .أيمثر

ػ ذم اًمت وسمّمٗم٦م ًّ شم٘مع ُمةـ ـم٤مئٗمة٦ٍم  ح٘مٞمؼقم٤مُم٦ٍم، ُرالطمظ أَن اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٕم

قمةغم سمٕمةض ُم٤ٌمطمة٨م اًمتجقرةد  ٚمٕمقاواؿ أوًمئؽ اًمذرـ اـمَ  جّقدة،ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمُة

ن إظمذ قمـ جُمٞمدي اعمِمة٤مرخ واعم٘مةرئلم، ومةال اةْؿ ىمةرإوا يمةام ر٘مةرأ اًمٜمٔمرر٦م دو
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اًمٕم٤مَُم٦م، وٓ اؿ سمٚمٖمقا ُمٌٚمغ اًمٓماَلب اعمجٞمدرـ، ومٔمٜمّقا اًمتجقرَد شمِمةّدىًم٤م وشم٘مّٕمةًرا 

 .وًمًٞم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن، ومتٓمٞمًٓم٤م ذم احلروف

عمة٤م رأرة٧م يمتة٤مب  ؽوم٢مَٟمة... »:ذًمةؽ ذم ىمقًمةف إمم أؿمة٤مر اسمةـ اًمٌٜمَة٤مء  وىمد

إشم٤ٌمقمةف سمٛمختٍمة  اًمتجقرد واؾمتحًٜم٧م أصقًمف وومّمقًمف: أطمٌٌة٧ُم اًمتجررد ذم 

وٓ اةل داظمٚمة٦م ذم  ،اًم٘مراء قمةغم همةػم أصةؾٍ  ُمـيمثػم  ٗمٝم٤مذم ُمٕم٤مر٥م أًمٗم٤مظ رتٙمٚمَ 

اًمتجقرةد ُمةـ همةػم أن  ػرتٙمَٚمة ـوإٟمةام رٙمةقن ذًمةؽ ممَة :طمد دمقرةد وٓ شمرشمٞمةؾ

 .شر٘متًٌف ُمـ قم٤ممل جمٞمد

 سمٕمض ضمزئٞم٤مت اًمتجقرةد، طمَتةك ىمٚمٞماًل ذم ٤ٌمًمغَ جيقُز ًمٚمُٛمٕمّٚمؿ أن رُ  :ُم٠ًمًم٦م

اًمٓم٤مًمة٥م اعمٌتةةدُ  أداءاة٤م قمةغم وضمٝمٝمةة٤م اًمًةٚمٞمؿ، ومة٤معمالطمُظ أَن سمٕمةةض  رًةتٓمٞمعَ 

واعمةدود إٓ سم٢مـم٤مًمتٝمة٤م قمةـ  ٜمـاعمٌتدئلم ٓ ُرٛمٙمـ ًَمٗم٧ُم ٟمٔمةراؿ إمم ُمةقاـمـ اًمُٖمة

اًمّمةةحٞمح٦م إلظمةةراج سمٕمةةض  اًمٙمٞمٗمٞمةة٦م يمةةذًمؽ: ىمةةد ٓ رٜمتٌةةُف إمم. طمةةّدا٤م ىمٚمةةٞماًل 

اعمةّد  سم٢مـم٤مًمة٦مومُٞمًٛم  ذم سم٤مب اعمةدود  :٤ٌمًمٖم٦ِم ذم ُت٘مٞم٘مٝم٤ماحلروف إٓ سم٘مٚمٞمٍؾ ُمـ اعم

وُرٓمٞمةؾ  ٤م،قمـ ُم٘مداره اًمّمحٞم  ُمـ أضمةؾ اًمتٕمٚمةٞمؿ، ومٞمّٛمةد أرسمةع احلريمة٤مت ؾمةتً 

 :احلريم٤مت قمـ ذًمؽ،يمام ُرًٛم  ًمف سم٢مـم٤مًم٦م اًمٖمٜم٦م قمةـ ىمةدر زُمةـ طمةريمتلم ٧َم ؾِم 

ذم اًمقىمةةػ سم٤محلريمةة٤مت  ُ  اةة٤م ؾمةةٛمع اعمةةتٕمٚمؿ واٟمت٤ٌماةةف، وُرتًةة٤مُمَ  ٧َم طمتةةك رٚمِٗمةة

ٙمقاُمِؾ ٕضمؾ اًمتٕمٚمةٞمؿ، وُرتًة٤مُُم  ذم ىمةدِر اةةزء اًمٔمة٤مار ُمةـ اًمٚمًة٤من طمة٤مل اًم

 . إظمراج اًمث٤مء واًمذال واًمٔم٤مء، وٟمحق ذًمؽ

: وم٘مة٤مل ،قمةغم محةزة قرياًمثَ  وىمػ»: اذا سمام أورده اًمداين: ىم٤مل وُرًت٠مٟمُس 

اةذه  :رة٤م أسمة٤م قمٌةد اهلل: اًمِمةدرد؟ وم٘مة٤مل ٓمعُ واًم٘مَ  واعمدّ  اذا ااٛمزُ  ُم٤م :ر٤م أسم٤م قمامرة

                                                 

 (.36-35ص ) اًمٕمٞمقب اًمتل جي٥م أن رتجٜمٌٝم٤م اًم٘مراء  سمٞم٤من (1)
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 . شتٕمّٚمؿًمٚمٛمُ  ٦مٌ رر٤مو

 واةذا اعمٕمٜمةك اًمةذي ذيمةره محةزة »: صمةرإرراد اةذا إ سمٕمد  اًمداين ىم٤مل

واًم٘مةراء  ،اًمِمةٞمقخ اعمت٘مةدُملم ـُِمة رظّمصُرة ـذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتح٘مٞمؼ َُمة ُررظّمُص 

ومٞمةةف ـمٌةة٤مع اعمتٕمٚمٛمةةلم، صمةةؿ  وشمةةتحٙمؿَ  ،ًمؽمشمةة٤مض سمةةف أًمًةةٜم٦م اعمٌتةةدئلم :اًمًةة٤مًمٗملم

وم٠مُمة٤م اؾمةتٕمامًمف قمةغم همةػم . قمغم اعمراد ُمـ يمٞمٗمٞمتف نقىَمٗمقورُ  ،سمٕمُد طم٘مٞم٘مَتف ومقنُرٕمرَ 

ُمـ إظم٤ٌمر قمـ إئٛم٦م سمٙمرااتةف واًمٕمةدول  مذًمؽ ومال ؾمٌٞمؾ إًمٞمف اًمٌت٦م، ًمٚمٛمت٘مدّ 

وىمد طمدصمٜمل احلًلم سمـ قمكم سمـ ؿمة٤ميمر اًمٌٍمةي، طمةدصمٜم٤م أمحةد سمةـ ٟمٍمة . قمٜمف

 ٕمٞمةة٥ٌم اإلهاف ذم اًمتح٘مٞمةةؼ اطةة٤مرج قمةةـ اًمتجقرةةد ومٛمَ  ٤موم٠مَُمةة: اعم٘مةةر ، ىمةة٤مل

قمـ وىمػ محزة قمغم اًم٤ًميمـ ىمٌةؾ  ئؾؾُم  وىمد-اسمـ جم٤ماد  ؾمٛمٕم٧ُم : ىم٤مل.ُمذُمقمٌ 

يمةة٤من محةةزة ر٠مظمةةذ سمةةذًمؽ قمةةغم : ىمةة٤مل -ااٛمةةزة، وإومراـمةةف ذم اعمةةد إمم همةةػم ذًمةةؽ

اعمةةةتٕمٚمؿ، وُمةةةراده أن رّمةةةؾ إمم ُمةةة٤م ٟمحةةةـ قمٚمٞمةةةف ُمةةةـ إقمٓمةةة٤مء احلةةةروف 

ضمٕمٚمٜمةة٤م اةةذا  ٤مإَٟمةة: محةةزة ر٘مةةقل ؾمةةٛمٕم٧ُم : ىمةة٤مل ؾمةةٚمٞمؿ سمةةـ قمٞمًةةك....طم٘مقىمٝمةة٤م

 .شاعمتٕمٚمؿاًمتح٘مٞمؼ ًمٞمًتٛمر قمٚمٞمف 

وٓ ُمةع احلةَذا  ُمةـ  اعمًة٤مئؾ،وٓ جيقز اًمتقؾّمع ذم ذًمةؽ ذم يمةّؾ : ىُمٚم٧ُم 

أظمةذ اعمٕمّٚمةؿ  اًمذرـ ررشم٤موقن سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ أَول ُمةَرة، ومة٢منْ  ٌتدئلماًمةُٛمة

ومٕمٚمٞمةف أن رتٕم٤ماةده ُُمةَدًة: ومٞمةدىّمؼ ذم إظمةذ قمٚمٞمةف، ًمةئال  اًمٓمةاَلِب  سمذًمؽ سمٕمَض 

 .خيرج قمـ ضم٤مَدة اًمّمقاب

٤م ًً  :اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمقىمٞمع أر٤مت قمغم إحل٤من وىمقاقمد اعمقؾمٞم٘مك: ظم٤مُم

سمف اًم٘مَراء ذم يمّؾ زُم٤مٍن، ٓ ؾمَٞمام زُم٤مٟمٜم٤م اةذا، شمقىمٞمةع أرة٤مت قمةغم  كمَ اسمتُ  مم٤م

                                                 

 (.166-165ص )اط٤مىم٤مٟمٞم٦م  ٘مّمٞمدة، ذح اًم(95-89ص )اًمتحدرد :  اٟمٔمر (1)
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وؾَمةٛم٧ِم  دالإحل٤من واعم٘م٤مُم٤مت اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، سمةام خُيةرُج اًم٘مةراءة قمةـ طمةّد آقمتة

 .اًمقىم٤مر إمم ومِٕمؾ أاؾ اًمٖمٜم٤مء

ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب أو آؾمتح٤ٌمب  قمغم -اًم٘م٤مرَ  ُم٠مُمقٌر  ظمالَف ذم أنَ  وٓ

صقشمف وُتٌػم ىمراءشمف ُم٤م أُمٙمٜمف، وإطم٤مدر٨م اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ يمثةػمة  سمتحًلم -

قمةةغم  رةة٤متذم شمقىمٞمةةع أ اعم٤ٌمًمٖمةة٦مُ سمٕمةةض اًم٘مةةَراء  ُمةةـُرِمةة٤مَاُد  وًمٙمةةـ ُمِمةةٝمقرٌة،

 اًمةةؼماُم٩مًمةةذًمؽ اعمًةة٤مسم٘م٤مت و َرٕمِ٘مةةدونطمةةّد أهَنةةؿ  إمماعم٘م٤مُمةة٤مت اعمقؾمةةٞم٘مٞم٦م، 

طمتك اؾمت٘مَر ذم أذا٤من  :وُرّمٜمّٗمقن اعمّمٜمَٗم٤مت ،وُردّرؾمقن اًمدروس ،اًمةٛمُةتٚمٗمزة

ىمراءة ير٦م يمذا سمٛم٘مة٤مم يمةذا، وُمةـ  -ورسَمام ُمـ اعمحَرم  –ُمـ اعمٙمروه  فسمٕمْمٝمؿ أٟمَ 

إُمةر سمٌٕمْمةٝمؿ أن  وصةؾو ،سمةف ٓ شُم٘مرأ إٓ ،اًمقاضم٥م ىمراءة ير٦م يمذا سمٛم٘م٤مم يمذا

: وىمةد اؿمةتَد ذم اًمٜمٙمةػم ،(قمجةؿ)سمٛم٘مة٤مم  ومٞمٝم٤م ٟمذررٌ  ىمرأ ير٦مً  َٕٟمفُرِمٜمَّع قمغم ىم٤مرٍ  

 !!قمجؿ؟يمٞمػ ر٘مرأ قم٤مىمٌؾ ير٦َم ٟمذرٍر سمٛم٘م٤مم 

سمٕمةض  شمةراضمؿ ذمشمٕمج٥ْم وٓ شم٠مظمْذَك اًمداِم٦ِم واحلَةػْمِة قمٜمةدُم٤م دمةد  وٓ

،  ٞم٘مكشمٍمحًي٤م سم٠مَٟمةف قمة٤مرٌف سم٠محلة٤من اعمقؾمة –ذم زُم٤مٟمٜم٤م  –ُمِم٤ماػم اًم٘مَراء 
ِ
واًمٖمٜمة٤مء

اًمٗمْمةؾ ذم ذًمةؽ : ومُٞمجٞمة٥م :ؾم٥ٌم ؿُمةٝمرشمف قمـأطمُداؿ ُر٠ًمل ذم اإلذاقم٦م  ومٝمذا

َٚمؿ اعمقؾمةٞم٘مَل ُمةـ سمٕمةِض ! ررضمُع إمم شمٕمّٚمؿ إحل٤من اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًّ وًم٘مد شمٕمَٚمٛم٧ُم اًم

 . !اًمٗمٜم٤َمٟملم

شمٓمَقرت ُمةـ اًم٘مةراءة سمٚمحةقن اًمٕمجةؿ  إهَن٤ماذه اًمٌدقم٦ِم ىمدرٌؿ: إٓ  وأصُؾ 

تخدام اًمتقىمٞمةع واًمٖمٜمة٤مء، صمةَؿ إمم اؾمة ٗمجةقرإمم اًم٘مراءة سمٚمحقن أاؾ اًمٗمًةِؼ واًم

                                                 

ص )اجةر اًم٘مةرين اًمٕمٔمةٞمؿ : ، ٟم٘مةاًل قمةـ(32ص )محـ ذم سمٞم٤من اجر اًم٘مرين ومت  اًمر: اٟمٔمر (1)

367.) 
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 . همػُم واطمٍد ممَـ راُمقا ذًمؽ َٙمكاعمقؾمٞم٘مل سم٤مٔٓت أصمٜم٤مَء شمٕمّٚمٛمٝم٤م، يمام طَم 

ُمةةـ قمٚمةةامء  ُتةةذرًرااًمٌدقمةة٦ُم سمٙم٤موَمةة٦ِم صةةقرا٤م وأؿمةةٙم٤ما٤م  شمٚمةةؽ ٓىمةة٧م وىمةةد

اًمًةةٚمػ، وشمةةقاردت اًمٜمّمةةقُص اًمّمةةحٞمح٦ُم قمةةٜمٝمؿ سمتحةةررؿ ىمةةراءة اًم٘مةةرين 

مج٤مع قمغم ذًمؽ، ىم٤مل اسمةـ سم٤مٕحل٤من اعمحدصم٦م واعم٘م٤مُم٤مت اعمقؾمٞم٘مٞم٦م طمتك طُمٙمَل اإل

 ٟم٘مْمةة٤مءرٕمٜمةل ىمٌةؾ ا –ويمة٤من ىمةد طمةةدث ىمٌةؾ ذًمةؽ طمةةدصم٤من ...»:  رضمة٥م

ىمراءة اًم٘مرين سم٤مٕحل٤من، سم٠مصقات اًمٖمٜمة٤مء وأوزاٟمةف : أطمدمه٤م –اًم٘مرون اًمٗم٤موٚم٦م 

وإر٘م٤مقم٤مشمف، قمغم ـمرر٘م٦م أصح٤مب اعمقؾمٞم٘مك، ومةرظَمص ومٞمةف سمٕمةض اعمت٘مةدُملم إذا 

ًمٚمتحةزرـ واًمتِمةقرؼ  ،اًم٘مٚمةقب ىمّمد آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم إرّم٤مل ُمٕمة٤مين اًم٘مةرين إمم

ُمةـ طمٙمة٤مه إمج٤مقًمة٤م ومل  وُمٜمٝمؿ. وأٟمٙمر ذًمؽ أيمثر اًمٕمٚمامء. واًمتخقرػ واًمؽمىمٞمؼ

احل٘مٞم٘مة٦م اةذه إحلة٤من  وذم. ُرث٧ٌْم ومٞمف ٟمزاقًم٤م، ُمٜمٝمؿ أسمق قمٌٞمد وهمػمه ُمـ إئٛمة٦م

ُم٤م حيّمؾ ًمف ُمـ آؾمتامع، طمتةك  رقمـ شمدسمّ  ٚمٝملاعمٌتدقم٦م اعمٓمرسم٦م هتّٞم٩م اًمٓم٤ٌمع وشمُ 

اذ سمٛمجةَرد ؾمةامع اًمةٜمٖمامت اعمقزوٟمة٦م وإصةقات اعمٓمرسمة٦م، وذًمةؽ رّمػم آًمتذ

ة ٕم٤مينرٛمٜمع اعم٘مّمقد ُمـ شمدسّمر ُم ًّ سمتحًةلم اًمّمةقت  ٜم٦َماًم٘مةرين، وإٟمةام وردت اًم

 .ش....سمٕمٞمد ْقنٌ ٓ سم٘مراءة إحل٤من، وسمٞمٜمٝمام سمَ  سم٤مًم٘مرين،

                                                 

زرـ اًمدرـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمةـ احلًةلم اًمًةالُمل اًمٌٖمةدادي صمةؿ  (1)

اًمٗم٘مٞمةف  ث، اإلُمة٤مم احلة٤مومظ اعمحةدّ (اةة795-736)اًمدُمِم٘مل اًمِمٝمػم سمة٤مسمـ رضمة٥م احلٜمةٌكّم 

ٌّع اًمٓمر اًمقاقمظ، ُرٕمّد أقمرف أاؾ قمٍمه سم٤مًم ًمٓمة٤مئػ : قمدرةدة ُمٜمٝمة٤م ُمّمٜمٗم٤متًمف . ٕمٚمؾ وشمت

ـمٌ٘مةة٤مت احلَٗمةة٤مظ : اٟمٔمةةر. اعمٕمةة٤مرف، وضمةة٤مُمع اًمٕمٚمةةقم واحلٙمةةؿ، وذرةةؾ ـمٌ٘مةة٤مت احلٜم٤مسمٚمةة٦م

 (. 6/339)، ؿمذرات اًمذا٥م (545ص)

ٟمزا٦م إؾمامع ذم ُم٠ًمًم٦م اًمًامع، ُمٓمٌقع وٛمـ جمٛمقع رؾمة٤مئؾ احلة٤مومظ اسمةـ رضمة٥م احلٜمةٌكم  (2)

(2/262.) 
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ٌؽ سم٠مَن سمٕمةض إئٛمة٦م  وىمد ًّ ؽ ُمتٛم ًَ ذم  رظَمةص -  يم٤مًمِمة٤مومٕمل -رتٛم

 ،يمالًُم٤م ٕطمةد أقمةالم اًمِمة٤مومٕمٞم٦م، واةق اإلُمة٤مم اًمٜمةقوي  ٜم٘مؾء ٟمذًمؽ، وا١مٓ

ُتًلم اًمّمقت سمة٤مًم٘مراءة وشمزرٞمٜمٝمة٤م ُمة٤م مل خيةرج  ًتح٥ّم ومٞمُ : اًمٕمٚمامء ىم٤مل »:ر٘مقل

. ومٝمةق طمةرام أظمٗمة٤مهقمـ طمد اًم٘مراءة سم٤مًمتٛمٓمٞمط، وم٢من أومةرط طمتةك زاد طمروًمة٤م أو 

ل ذم وىمة٤م. أيمراٝمة٤م: ُمقوةعٍ  ذم اًم٘مةراءة سم٤مٕحلة٤من: وم٘مةد ىمة٤مل اًمِمة٤مومٕمل  وأُم٤م

ومة٢من : ًمٞم٧ًم قمغم ىمةقًملم: سمةؾ ومٞمةف شمٗمّمةٞمؾ: أصح٤مسُمٜم٤م ىم٤مل. ٓ أيمراٝم٤م: ُمقوعٍ 

جُية٤موز ومٝمةق اًمةذي مل  ملوإن  يمراةف،اًمةذي  قأومرط ذم اًمتٛمٓمٞمط ومج٤موز احلَد ومٝمة

اًم٘مراءة سم٤مٕحلة٤من اعمقوةققم٦م : ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ذم يمت٤مسمف احل٤موي وىم٤مل. رٙمراف

ف، أو إظمةةراج ومٞمةة إن أظمرضمةة٧م ًمٗمةةظ اًم٘مةةرين قمةةـ صةةٞمٖمتف سم٢مدظمةة٤مل طمريمةة٤مٍت 

سمة٤مًمٚمٗمظ ورٚمتةٌس سمةف  ؾُمٜمف، أو ىمٍم ممدود أو ُمد ُم٘مّمقر ومتٓمٞمط خية طمريم٤مٍت 

اعمٕمٜمك: ومٝمق طمراٌم رٗمًؼ سمف اًم٘م٤مر  ور٠مصمؿ سمف اعمًتٛمع: ٕٟمف قمدل سمف قمةـ هنجةف 

 چۉ ې ې ې ېچ:اًم٘مةةةةةقرؿ إمم آقمقضمةةةةة٤مج واهلل شمٕمةةةةة٤ممم ر٘مةةةةةقل

ٞمٚمةف يمة٤من وم٢من مل خيرضمف اًمٚمحـ قمةـ ًمٗمٔمةف وىمراءشمةف قمةغم شمرشم: ىم٤مل[. 28:اًمزُمر]

 ...ُم٤ٌمطًم٤م ٕٟمف زاد ًمف سم٠محل٤مٟمف ذم ُتًٞمٜمف

هب٤م سمٕمض  كماًم٘مًؿ إول ُمـ اًم٘مراءة سم٤مٕحل٤من اعمحرُم٦م ُمٕمّمٞم٦ٌم اسمتُ  واذا

اًمٕمقام اةٝمٚم٦م واًمٓمٖم٤مم اًمٖمِمٛم٦م اًمذرـ ر٘مرإون قمغم اةٜم٤مئز وذم سمٕمض اعمح٤مومؾ 

واذه سمدقم٦م حمرُم٦م فم٤مارة، ر٠مصمؿ يمؾ ُمًتٛمع ا٤م، ور٠مصمؿ يمؾ ىم٤مدر قمغم إزاًمتٝمة٤م أو 

                                                 

وىمةد يمةره سمٕمةض أاةؾ اًمٕمٚمةؿ (. 17/198)يمت٤مسمف احل٤موي ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕملاق اعم٤موردي ذم  (1)

ُمٕمجةةؿ : اًمتٚم٘مةة٥م سم٘مةة٤ميض اًم٘مْمةة٤مة، وأىم٣مةة اًم٘مْمةة٤مة يمةةام ورد سمٕمةةُد ذم يمةةالم اًمٜمةةقوي، اٟمٔمةةر

 .وهمػما٤م ُمـ اعمقاوع( 114،115ص )اعمٜم٤مال اًمٚمٗمٔمٞم٦م 
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قمغم اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م إذا مل رٗمٕمؾ ذًمؽ، وىمد سمذًم٧ُم سمٕمض ىمدريت وأرضمق ُمةـ ومْمةؾ 

 .شاهلل اًمٙمررؿ أن رقومؼ إلزاًمتٝم٤م ُمـ اق أاؾ ًمذًمؽ وأن جيٕمٚمف ذم قم٤مومٞم٦م

 :اًمًخ٤موّي ذم اًمٜمقٟمٞم٦م وىم٤مل

ـْ  شُمِنةةةْف  وٓ َرشّمةةةْؾ  واضمَتٜمِةةة٥ْم  وَأشْمِ٘مةةة
 

إحلةةةة٤من ذوو سمةةةةف جَيِةةةةلءُ  ُٟمٙمةةةةًرا
 

اًم٘مة٤مر   إؿمة٤مرٌة إمم أنَ ( وٓ شُمِنةْف : )ل اًمٜمة٤مفمؿوىمق....»: اًمِم٤مرح ىم٤مل

 ،رٜمٌٖمل ًمف إذا رشَمؾ أن حيؽمز قمـ متٓمٞمط اعمةدات واإلومةراط ذم إؿمة٤ٌمع احلريمة٤مت

(: واضمتٜم٥م ٟمٙمًرا جيلء سمف ذوو إحل٤من: )وىمقًمف..وم٢مَن ًمذًمؽ طمًدا رقىمػ قمٜمده 

 قمةةـ آىمتةةداء سم٠ماةةؾ اًمٌةةدع ذم ىمةةراءة اًم٘مةةرين ُتةةذرر ًم٘مةة٤مر  يمتةة٤مب اهلل شمٕمةة٤ممم

وم٢مَن ذًمؽ ممٜمقٌع: عمَِة٤م ومٞمةف ُمةـ إظمةراج . سم٤مٕحل٤من اعمٓمرسم٦م اعمرضمٕم٦م يمؽمضمٞمع اًمٖمٜم٤مء

اًمةةتالوة قمةةـ أووةة٤مقمٝم٤م، وشمِمةةٌٞمف يمةةالم رب اًمٕمةةزة سم٤مٕهمةة٤مين اًمتةةل ر٘مّمةةد هبةة٤م 

وإَن يمتةة٤مب اهلل رٜمٌٖمةةل أٓ ُرةةتغم إٓ : ىمةة٤مل اًمِمةةٞمخ حمٛمةةد سمةةـ أيب زرةةد. اًمٓمةةرب

ب ُمٜمةف، ُمةع إطمْمة٤مر اًمٗمٝمةؿ سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر، وُم٤م رقىمـ أن اهلل ررى سمةف ور٘مةؽم

وقمةةغم اةةذا ُم٣مةة اًمًةةٚمػ اًمّمةة٤مًم  ُمةةـ اًمّمةةح٤مسم٦م واًمتةة٤مسمٕملم: وإَٟمةةام . ًمةةذًمؽ

َأطمَدَث أاُؾ إحل٤من ذم اًم٘مرين ذم اًم٘مرن اًمراسمع: يمٛمحٛمد سمـ ص٤مًم  اًمٙمرُمة٤مين 

اًم٘مةراءة إمم أووة٤مع  اوااٞمثٛمل وإسم٤من، ومٙمة٤مٟمقا ُمٝمجةقررـ قمٜمةد اًمٕمٚمةامء، ومٜم٘مٚمةق

ٍُموا اعمٛمدود وطمَريمةقا اًمًة٤ميمـ، وؾمةَٙمٜمقا حلقن إهم٤مين، ومٛمّدوا اعم٘مّمقر وىمَ 

اعمتحّرك، وزادوا ذم احلروف وٟم٘مّمقا: ٓؾمتٞمٗم٤مء ٟمٖمةامت إهمة٤مين، واظمؽمقمةقا 

٤ًٌم، يم٤مًمروُمّل واإلطمًة٤ميّب، واإلؾمةٙمٜمدرايّن واًمةدر٤ٌمِج، وهمةػم  ـٍ ُمٜمٝم٤م ًم٘م ًمٙمّؾ حل

 ومٞمةف ٕٟمةف ُرٖمة. ِذيمرهسمِ  اًمتٓمقرَؾ  ٙمَرهُ ذًمؽ مم٤م ٟمَ 
ٍ
ػّم أووة٤مع وٓ دمقز اًم٘مراءة سمٌمء

                                                 

 .، سم٤مظمتّم٤مر رًػم(64)اًمتٌٞم٤من  (1)
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ُرروى أَن رضماًل ىمةرأ : ومل رزل اًمًٚمػ رٜمٝمقن قمـ اًمتٓمرر٥م ذم اًم٘مراءة. اًمتالوة

: وىمة٤مل ،ومٓمَرب، وم٠مٟمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف اًم٘م٤مؾمةؿ سمةـ حمٛمةد ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 

 ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چ: ر٘مةةقل شمٕمةة٤ممم

 [.42: 41: ومّمٚم٧م] چ ڻ ں ں    ڱ

حل٤من، وٓ أطمٌٝم٤م ذم رُمْمة٤من وٓ ٓ شُمٕمجٌٜمل اًم٘مراءة سم٤مٕ: ُم٤مًمؽ  وىم٤مل

وسمٚمٖمٜمةل أَن اةةقارَي . ومالٌن أىمرُأ ُمـ ومةالنٍ : ور٘م٤مل. ذم همػمه: َٕٟمف رِمٌف اًمٖمٜم٤مء

ـَ اًمٖمٜم٤مء، أشمرى اذا ُمـ اًم٘مراءة اًمتل يم٤من ر٘مرأ هب٤م رؾمقل  ـَ ذًمؽ يمام ُرٕمَٚمْٛم ُرٕمَٚمْٛم

 ! ؟ اهلل 

وم٠مرؾمةؾ  ،فؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزرز ُرٓمّرُب ذم ىمراءشم وؾمٛمع

ؾمةٛمٕم٧م رؾمةقل : ىمة٤مل وقمـ أيب ذر . إًمٞمف ؾمٕمٞمد رٜمٝم٤مه قمـ اًمتٓمرر٥م وم٤مٟمتٝمك

رة١مُمٝمؿ  ؾرتخَقف قمغم أُمتف ىمقًُم٤م رتخذون اًم٘مرين ُمزاُمػم ر٘مّدُمقن اًمرضم اهلل 

 . ًمٞمس سم٠موم٘مٝمٝمؿ إٓ ًمٞمٖمٜمٞمٝمؿ

رقًُم٤م، ومذيمر ظُمٓمٌة٦م ًمةف ـمقرٚمة٦م، وذيمةر ومٞمٝمة٤م  ظمٓمٌٜم٤م قمغٌم : ؾمٚمامن وىم٤مل

سمة٤مًم٘مرين ذوو اًمٓمةرب  تٖمٜمةكشمْمةٞمع طم٘مةق  اًمةرمحـ ورُ  :وىم٤مل ومٞمٝمة٤م ،ومتٜم٦م ىمرهب٤م

 .وإحل٤من

ؾمةٛمٕم٧ُم أيب وىمةد ؾمةئؾ قمةـ اًم٘مةراءة : قمٌد اهلل سمـ أمحد سمةـ طمٜمٌةؾ وىم٤مل

 .حُمَدٌث : سم٤مٕحل٤من وم٘م٤مل

وروى قمٜمةف . ٓ سم٠مس سم٤مًم٘مراءة سم٤مٕحل٤من: اًمِم٤مومٕمّل ومروى قمٜمف اعمزين وأَُم٤م

رأرة٧م أصةح٤مسمف : ًمٓمرـمةقرىم٤مل أسمق اًمقًمٞمةد ا. اًمرسمٞمع أٟمف يمره اًم٘مراءة سم٤مٕحل٤من

ٓ سمة٠مس سمةف : اعمقوع اًمذي ىمة٤مل : ررومٕمقن اطالف وجيٛمٕمقن سملم ىمقًمٞمف وم٘م٤مًمقا
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 .إذا مل ُرٛمّٓمْط وُرٗمِرْط ذم اعمّد، واًمذي يمراف إذا َأومرَط ومٞمف

:  اًم٘م٤مئٚمقن سمجةقاز اًم٘مةراءة سم٤مٕحلة٤من سم٠مطم٤مدرة٨م ُمٜمٝمة٤م، ىمقًمةف  واؾمتدل

٤م ٟم٘مةةقل سمٛمقضمٌةةف وُتًةةلم وٓ طمجةة٦م ومٞمةةف: َٕٟمةة شاًم٘مةةرين سم٠مصةةقاشمٙمؿ طمًةةٜمقا»

أذن اهلل ًمٜمٌةل ُمة٤م أذن  ُم٤م»: وُمٜمٝم٤م ىمقًمف . اًمّمقت اق دمقرد اًم٘مراءة وشمرشمٞمٚمٝم٤م

وٓ طُمَجة٦َم . شُمٜمة٤م ُمةـ مل رةتٖمـ سمة٤مًم٘مرين ًمٞمس»: وىمقًمف  ،شًمٜمٌل رتٖمٜمك سم٤مًم٘مرين

: آؾمةةتٖمٜم٤مء: ر٘مةة٤مل: أطمةةدا٤م:اةةؿ ذم ذًمةةؽ: َٕن اًمتٖمٜمّةةل حيتٛمةةؾ صمالصمةة٦َم ُمٕمةة٤مٍن 

: واًمثة٤مين. وهبذا ومَنه ؾمٗمٞم٤من، وطمٙم٤مه اًمٌخ٤مري قمٜمف. ٜمٞم٧ُم شَمٖمٜمَٞم٧ُم سمٛمٕمٜمك اؾمتٖم

: وطمٙمةك اطٓمة٤ميبّ . جيٝمةر سمةف: ُمٕمٜمةك رتٖمٜمةك سمةف: اةٝمر سم٤مًمّمقت، ىم٤مل ااروّي 

وإذا اطمتٛمؾ اذه اعمٕمة٤ميَن ومةال . ُتًلم اًمّمقت: واًمث٤مًم٨م. شمٖمٜمَك إذا رومع صقشمف

َج٦َم اؿ ومٞمةف وٓ طُم . "زرٜمقا اًم٘مرين سم٠مصقاشمٙمؿ":  وُمٜمٝم٤م ىمقًمف . طُمَج٦َم اؿ ومٞمف

قمةـ اًمٜمٌةل  وروى أسمةق اررةرة . ُتًلم اًم٘مراءة ودمقردا٤م: أرًْم٤م: َٕن ُمٕمٜم٤مه

 اًمةةذي إذا ": أٟمةةف ؾُمةةئؾ قمةةـ أطمًةةـ اًمٜمةة٤مس ىمةةراءًة وصةةقشًم٤م سمةة٤مًم٘مرين، وم٘مةة٤مل

ىمراءة اًم٘مةرين سم٤مٕحلة٤من  جقازوسم٤مةٛمٚم٦م: وم٤مًم٘م٤مئٚمقن سم. "ؾمٛمٕمَتف رأرَتف خيِمك اهلل

ع احلريمةة٤مت َٕن ذًمةةؽ رةة١مدي إمم رِمةةؽمـمقن قمةةدم اإلومةةراط واًمزرةة٤مدة وإؿمةة٤ٌم

وإمم اةةذا اعمٕمٜمةةك أؿمةة٤مر اةٕمةةؼمي سم٘مقًمةةف ذم . اًمزرةة٤مدة ذم اًم٘مةةرين، واةةق ممٜمةةقع

 :اًمٕم٘مقد

ـمٌٕمٝمةة٤م إقمةة٤مرِب  سم٠محلةة٤منِ  واىمةةَرأْ 
 

سمةةةةة٤معمٞمزانِ  إٟمٖمةةةةة٤ممُ  وُأضمٞمةةةةةزِت 
 

 ..اة.اشُمقوع اظمتّم٤مر ومٚمٜمٙمتػ سمام ذيمرٟم٤مه واذا

اًم٘مراءة قمغم أحل٤من  ُمـ شمٙمّٚمِػ  سمٕمداؿ ُم٤م ُأطمِدَث  وأَُم٤م»: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ىم٤مل

                                                 

 (.155-148) اعمٗمٞمد ذم ذح قمٛمدة اًمتجقرد  (1)
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ُرٜمٝمك قمٜمف قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء، َٕٟمُف سمدقمة٦ٌم، وَٕن ذًمةؽ ومٞمةف شمِمةٌٞمف  ومٝمذا :اًمٖمٜم٤مء

إمم وزن  ٤مذًمةؽ رةقرث أن رٌ٘مةك ىمٚمة٥م اًم٘مة٤مر  ُمٍمةوومً  اًم٘مرين سم٤مًمٖمٜم٤مء، وٕنَ 

اًمٚمٗمظ سمٛمٞمزان اًمٖمٜم٤مء، ٓ رتدسمره وٓ رٕم٘مٚمف، وأن رٌ٘مك اعمًتٛمٕمقن رّمةٖمقن إًمٞمةف 

ت اعمٚمَحـ، يمام ُرّمٖمك إمم اًمٖمٜم٤مء، ٓ ٕضمؾ اؾمتامع اًم٘مرين وومٝمٛمةف ٕضمؾ اًمّمق

 .شؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ واهللَ. وشمدسمره وآٟمتٗم٤مع سمف

زاد  ذم  ىمٞمؾ ذم اذه اعم٠ًمًم٦م وأمجٚمف ُم٤م ىمةرره اسمةـ اًم٘مةٞمؿ ُم٤مأمجِع  وُِمـ

 صمةةةؿ، واعمجٞمزرٜمٝمةةة٤مسم٤مٕحلةةة٤من  اًم٘مةةةراءةأدًمةةة٦م اعمةةة٤مٟمٕملم  ذيمةةةراعمٕمةةة٤مد طمٞمةةة٨م 

ُم٤م : أطمدمه٤م، اًمتٓمرر٥ُم واًمتٖمٜمَل قمغم وضمٝملم: أن ر٘م٤مل، زاعاًمٜم وومّمؾ...»:ىم٤مل

سمةؾ إذا ، وؾمٛمح٧م سمف ُمةـ همةػم شمٙمّٚمةػ وٓ متةررـ وٓ شمٕمٚمةٞمؿ، اىمتْمتف اًمٓمٌٞمٕم٦م

ومةذًمؽ ، سمةذًمؽ اًمتٓمررة٥م واًمتٚمحةلم ءتضم٤م :ظُمكّم وـمٌٕمف واؾمؽمؾمٚم٧م ـمٌٞمٕمُتف

يمام ىم٤مل أسمق ُمقؾمةك إؿمةٕمري ، وإن أقم٤من ـمٌٞمٕمَتف سمٗمْمِؾ شمزرلم وُتًلم. ضم٤مئز

َٛمُع حلؼََمشمُف ًمَؽ َُتٌِةػماً  ًمق»: ٌل ًمٚمٜم ًْ وُمةـ ا٤مضمةف  ،واحلةزرـ. شقمٚمٛم٧ُم أَٟمؽ شَم

ٓ رٛمٚمةؽ ُمةـ ٟمٗمًةف دومةَع اًمَتحةزرـ واًمتٓمررة٥م ذم  :واًمِمةقُ   واحل٥ّم اًمٓمرُب 

ـَ ، اًم٘مةةراءة  ػوقمةةدم اًمتٙمّٚمةة، عمقاوم٘متةةف اًمٓمٌةةع ٞمفاًمٜمٗمةةقَس شم٘مٌُٚمةةف وشمًةةتحٚمِ  وًمٙمةة

ٌَع، ومٞمف عواًمتّمٜمّ  ومٝمذا اق اًمذي رتة٠مصمر ، تٙمَٚمػٓ ُمُ  ٌػ ويَمٚمِ ، ومٝمق ُمٓمٌقع ٓ ُمتٓم

                                                 

اعمًة٤مئؾ ٓسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م  ضمة٤مُمعذم ىمراءة اًم٘مرين سمام خيرضمف قمـ اؾمت٘م٤مُمتف: ُمٓمٌققم٦م وٛمـ  ومتقى( 1)

(3/354-355 .) 

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أرقب سمـ ؾمٕمد اًمَزرقمل صمةؿ اًمدُمِمة٘مّل، اسمةـ ىمةٞمؿ اةقزرة٦م  (2)

شمٞمٛمٞمة٦م  اإلُم٤مم احل٤مومظ شمٗمَ٘مف ذم ُمذا٥م اإلُم٤مم أمحد، وسمرع وأومتك، ٓزم اسمـ( اة691-751)

وأظمةةذ قمٜمةةف، سمةةَرز ذم قمٚمةةقم يمثةةػمة، ويمةة٤من ذا قمٌةة٤مدة وهتّجةةد، وًمةةف ُمّمةةٜمَٗم٤مت يمثةةػمة ؾمةة٤مئرة 

 (.2/447)ذرؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م : اٟمٔمر. ُمِمتٝمرة
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 .٤موقمغم اذا اًمقضمف ُُتٛمؾ أدًم٦م أرسم٤مب اذا اًم٘مقل يمٚمٝم، سمف اًمت٤مزم واًم٤ًمُمعُ 

وًمةٞمس ذم اًمٓمٌةع ، ُم٤م يم٤من ُِمـ ذًمةؽ صةٜم٤مقم٦ًم ُمةـ اًمّمةٜم٤مئع: اًمث٤مين اًمقضمف

يمةةام رةتٕمٚمؿ أصةةقات ، سمةؾ ٓ حيُّمةةؾ إٓ سمتٙمّٚمةػ وشمّمةةٜمّع ومتةّرن، اًمًةامطم٦ُم سمةةف

 أوزانٍ و، واعمريمٌة٦م قمةغم إر٘م٤مقمة٤مت خمّمقصة٦م، اًمًٌةٞمٓم٦م اًمِٖمٜم٤مء سمة٠مٟمقاع إحلة٤من

، ومٝمةذه اةةل اًمتةل يمراٝمةة٤م اًمًةةٚمُػ ، ٓ ُتّمةةؾ إٓ سمة٤مًمتٕمّٚمؿ واًمتٙمٚمةةػ، خمؽمقمة٦م

وأدًمةة٦م . وأٟمٙمةةروا قمةةغم ُمةةـ ىمةةرأ هبةة٤م، وُمٜمٕمةةقا اًم٘مةةراَءة هبةة٤م، وذُّمقاةة٤م، وقم٤مسمقاةة٤م

، وهبةذا اًمتٗمّمةٞمؾ رةزول آؿمةت٤ٌمهُ ، أرسم٤مب اذا اًم٘مقل إٟمةام شمتٜمة٤مول اةذا اًمقضمةف

ويمّؾ ُمـ ًمف قمٚمؿ سم٠مطمقال اًمًٚمػ رٕمٚمؿ ىمٓمٕمة٤ًم أهنةؿ  ،لم اًمّمقاُب ُمـ همػمهورتٌ

اًمتةل اةل إر٘م٤مقمة٤مت وطمريمة٤مت ، ٗمة٦مُمـ اًم٘مةراءة سم٠محلة٤من اعمقؾمةٞم٘مك اعمتٙمٚمَ  ءاءُ سُمر

، وُرًةةّقهمقا٤م، وأهنةةؿ أشم٘مةةك هلل ُمةةـ أن ر٘مةةرأوا هبةة٤م، ُمقزوٟمةة٦م ُمٕمةةدودة حمةةدودة

ة، أهنؿ يمة٤مٟمقا ر٘مةرإون سمة٤مًمتحزرـ واًمتٓمررة٥م ٤مورٕمٚمؿ ىمٓمٕمً  ًّ ٜمقن أصةقاهتؿ وحي

واةةذا أُمةةر ، وسمِِمةةق  شمةة٤مرة، وسمَِٓمةةرٍب شمةة٤مرة، ور٘مرأوٟمةةف سمِِمةةَجًك شمةة٤مرة، سمةة٤مًم٘مرين

سمةؾ ، ومل رٜمف قمٜمف اًمِم٤مرع ُمع ؿمدة شم٘م٤ميض اًمٓم٤ٌمع ًمةف، ُمريمقز ذم اًمٓم٤ٌمع شم٘م٤موٞمف

ُِمٜم٤َم َُمـ  ًَمٞمَس ": وىم٤مل، سمفوأظمؼم قمـ اؾمتامع اهلل عمـ ىمرأ ، أرؿمد إًمٞمف وٟمدب إًمٞمف

ـَ سم٤ِمًم٘مرينِ  ، أٟمف إظم٤ٌمر سم٤مًمقاىمع اًمذي يمّٚمٜم٤م ٟمٗمٕمٚمف: أطمدمه٤م: وومٞمف وضمٝم٤من ."مَلْ َرَتٖم

 .شأٟمف ٟمٗمل ادي ُمـ مل رٗمٕمٚمف قمـ ادرف وـمرر٘متف : واًمث٤مين

 :سمجٛمع اًمرور٤مت واًم٘مراءات ذم اعمح٤مومؾ اًمتٜمّٓمع: ؾم٤مدؾًم٤م

ذم اعمح٤مومؾ قمغم اًمقضمف اًمذي ٟمراه اًمٞمقم ذم ُهاِدىم٤مت اعمةآشمؿ  ًم٘مرينا ىمراءةُ 

ًمةف ُمةـ اًم٘مةرين وٓ  ٜمَدَ ت اًمًٞم٤مؾمةٞم٦م وآضمتامقمٞمة٦م: ٓ ؾَمةوإومراح وآطمتٗم٤مٓ

                                                 

 (.493-1/482: )اعمٕم٤مد زاد (1)
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ة٤م  ًً اًمًٜم٦م وٓ اًمٕم٘مؾ، إذ إَن اًم٘مرين ُم٤م ٟمزل طمتك ُرَتخةذ وم٘مةرًة ذم طمٗمٚمة٦م، وٓ ـم٘م

ذم ضمٜم٤مزة، وٓ وؾمٞمٚم٦م رزٍ  قمغم ىمةؼٍم، وىمةد وصةؾ إُمةر إمم اومتتة٤مح احلٗمةالت 

ٌَُس ! وإومراح اًمٕم٤مسمث٦م سمتالوة اًم٘مرينِ  ٦ماًمراىمّم إسمٚمٞمًةٞم٦م:  ٌٞمًة٤متتٚمقمٚمةٞمٝمؿ سم وُرٚم

إٟمٜم٤م ٟمذيمر اهلل ذم أُم٤ميمـ رٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٚمٝمةق واًمٕمٌة٨م واًمٖمٗمٚمة٦م، ومٞمٕمةّده : ىمقاؿ ُمثؾ

إن مل رًٛمٕمقا اًم٘مرين ومًٞمخقوقن ذم : ور٘مقل يظمر. ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕم٤ٌمدِة ذم اارِج 

ـَ إضمةر اًمةذي أُتَّمةؾ : إقمراض، ور٘مقل صم٤مًم٨م أٟم٤م ٓ أشم٠ميَمؾ سم٤مًم٘مرين، وًمٙمة

 ! أىمْمٞمف ُمٕمٝمؿوىمتل اًمذي  ُم٘م٤مسمؾ اققمٚمٞمف 

 ،ُرْمٞمٗمقن إمم شمٚمؽ اًمٌدقم٦م سمدقًم٤م أظمرى: همػم ُُمٙمتٗملَم سمٗمًة٤مِد إصةؾِ  صمؿَ 

ًٌّقن قمغم اًمٕمقاّم سم٠مُمقٍر أظمرى: ُمٜمٝمة٤م اةٛمةع سمةلم اًمروارة٤مت واًم٘مةراءات، : ومُٞمٚم

وصُقرشمف أن جيٛمع اًم٘م٤مرُ  ذم شمالوشمِف سملم اًم٘مراءات اعمختٚمٗم٦ِم، ٓ رٙمتٗمل سمروارة٦ٍم 

ُمٜمٝم٤م أن ر٘مرأ أرة٦م أو اعم٘مٓمةع سمروارة٦ٍم صمةَؿ : ٛمع صقرٌ واذا اة. أو ىمراءٍة واطمدةٍ 

وُمةـ ُصةَقر . رٕمقد ومٞم٘مرأ ٟمٗمةس أرة٦م أو اعم٘مٓمةع سمروارة٦م صم٤مٟمٞمة٦م وصم٤مًمثة٦م، واٙمةذا

اةٛمِع أن ر٠ميت قمغم احلرف اًمذي ومٞمةف اطةالف سمةلم اًم٘مةَراء ومٞم٘مةرَأه سمٙمةّؾ أوضمةف 

ُمةـ جيٛمةع وُمٜمٝمؿ  »:اسمـ اةقزّي  ىم٤مل ،اطالف طمتك رًتققمٌٝم٤م ذم َٟمَٗمٍس واطمدٍ 

واذا ٓ جيقز: َٕٟمف إظمراج ًمٚم٘مةرين قمةـ . اَلكِ ُمَ  ٤مًمِِؽ ُمَ  ٚمِِؽ ُمَ : اًم٘مراءات ومٞم٘مقل

 .شٟمٔمٛمف

رظَمص اًمٕمٚمامء ذم مجع اًمروار٤مِت سُمٖمٞمة٦َم اًمةتٕمّٚمِؿ وُتّمةٞمؾ إؾمة٤مٟمٞمد،  وإَٟمام

أن رٙمقن اًم٘م٤مرُ  ىمد أومةرَد ظمتٛمة٦ًم أو أيمثةَر وُأضمٞمةَز : واؿ ذم ذًمَؽ ذوٌط: ُمٜمٝم٤م

ذم ذًمةؽ َٕن إومةراَد يمةّؾ روارة٦ٍم ُمةـ يمةّؾ ـمررةٍؼ سمختٛمة٦ٍم أُمةٌر  واًمؽمظمٞمص. ومٞمٝم٤م

                                                 

 (.115ص)إسمٚمٞمس  شمٚمٌٞمس (1)
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ىمة٤مل اإلُمة٤مم  تٕمّٚمؿ:طمَتةك ًمٚمُٛمة ِرَاةفُ وُمةٜمٝمؿ ُمةـ يمَ . رٓمقل وىمًت٤م، ورّمُٕم٥ُم ضمٝمًدا

قمٚمٞمةةف ذم  اعمتٕمةة٤مرُف  رٙمةةـ ذم اًمّمةةدر إول اةةذا اةٛمةةعُ  مل»: اًمّمٗم٤مىمزةة

قمةغم اًمِمةٞمخ  ونٓاةتامُمٝمؿ سمة٤مطػم وقمٙمةقومٝمؿ قمٚمٞمةف: ر٘مةرءُ  :زُم٤مٟمٜم٤م: سمةؾ يمة٤مٟمقا

اًمقاطمد اًمٕمَدة ُمـ اًمروارة٤مت، واًمٙمثةػم ُمةـ اًم٘مةراءات، يمةؾ ظمتٛمة٦م سمروارة٦م، ٓ 

جيٛمٕمةةةقن روارةةة٦م إمم روارةةة٦م، واؾمةةةتٛمَر اًمٕمٛمةةةؾ قمةةةغم ذًمةةةؽ إمم أصمٜمةةة٤مء اعم٤مئةةة٦م 

اًم٘مراءات ذم اطتٛم٦م اًمقاطمدة، واؾمتٛمَر  ذًمؽ اًمقىم٧م فمٝمر مجعُ  ومٛمـ...اط٤مُم٦ًم

 رٙمةـٜمٙمره ُمةـ طمٞمة٨م إَٟمةف مل قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ إمم اذا اًمزُم٤من، ويم٤من سمٕمض إئٛم٦م ر

إذ ُمةـ اعمٕمٚمةقم أَن احلةةؼ  واةق اًمّمةقاُب (: اًمّمٗم٤مىمزة)اًمًةٚمػ، ىمٚمة٧ُم  قمة٤مدة

 ُمع اًمّمدر إول
ٍ
 .شواًمّمقاب ذم يمّؾ رء

 قمةغم  أَُم٤م
ِ
اةٛمُع ذم اعمح٤مومؾ أو اًمّمالِة وَم٘مد ٟمَص همةػُم واطمةٍد ُمةـ اًمٕمٚمةامء

 مَجُْٕمَٝمة٤م ذم اًمَّمةاَلِة َأو ذم ٤مَوَأَُمة »:أهَن٤م سمدقم٦م ُمٙمروا٦م ُُمًت٘مٌح٦م: ر٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ْٗمةِظ َواًمةَدْرِس وَمُٝمةَق ُِمةـ  ُٕمَٝمة٤مَوَأَُمة٤م مَج  ،اًمّتاَلَوِة وَمُٝمةَق سمِْدقَمة٦ٌم َُمْٙمُروَاة٦مٌ  ضَْمةِؾ احْلِ ِٕ

 .شاًْمِ٘مَراَءةِ  اًَمِذي وَمَٕمَٚمُف ـَمَقاِئُػ ذم دِ آضْمتَِٝم٤م

 ؽًمةةذًم »:اةةة٤مُمٕملم ذم اعمح٤مومةةؾ اةة١مٓء  اًمِمةةٞمخ احُلٍَمةةّي  وىمةة٤مل

                                                 

، (اةةة1117-1553)احلًةـ قمةكم سمةـ حمٛمةد اًمٜمةةقري سمةـ ؾمةٚمٞمؿ اًمّمٗم٤مىمّزة اعمة٤مًمٙمّل  أسمةق (1)

: اعم٘مر  اعمج٤ماةد اعمةراسمط، ًمةف شمّمة٤مٟمٞمػ يمثةػمة ذم اًم٘مةراءات واًمتجقرةد واًمٗم٘مةف ُمٜمٝمة٤م ماإلُم٤م

إقمةالم : اٟمٔمةر. همٞم٨م اًمٜمٗمع ذم اًم٘مراءات اًمًٌع، ويمت٤مب شمٜمٌٞمف اًمٖمة٤مومٚملم وإرؿمة٤مد اةة٤ماٚملم

 (.5/14)ًمٚمزريمكم 

 (.15ص)اًمٜمٗمع  همٞم٨م (2)

 (.13/454)اًمٗمت٤موى  جمٛمقع (3)

، ؿمةٞمخ قمٛمةقم اعم٘مة٤مر  اعمٍمةر٦م، وأَول ُمةـ (اةة1451-ةة1335)ظمٚمٞمؾ احلٍُمّي  حمٛمقد (4)

= 
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إمم اًم٘مٞمة٤مم سمحةّؼ يمت٤مسمةف، وشمةرك ُمة٤م اقمتة٤مدوه ذم  –اداين اهلل وإر٤ماؿ  –أدقمقاؿ 

يمام ٟمَص قمٚمٞمةف إئٛمة٦م  – ٟمفاذا اًمٕمٍم ُمـ اةَْٛمع سملم اًم٘مراءات ذم اعمح٤مومؾ، وم٢م

سمدقم٦ٌم ُمًةتحدصم٦ٌم، همةػم ُمٕمروومة٦م، ٓ قمٜمةد  –اًمث٘م٤مت واؿ اًم٘مدوة ذم اذا اًمِم٠من 

 .شاًمًٚمػ وٓ قمٜمد اطٚمػ

٘مراءات ذم اعمح٤مومؾ ُرْمٞمُػ إمم آسمتداع، وخم٤مًمٗمة٦م َاةْدِي جَيٛمُع اًم واًمذي

ُمة٤م اهلل  ٚمة٦مِ قم٘مقاؿ، ومُٞمحِدث اؿ ُمـ اًمٌٚمٌ رِ أَٟمف مل حُيّدِث اًمٜم٤مس قمغم ىَمدْ : اًمًٚمػ

ـِ إطمةةقال ؾمٞمٜمًةةٌقٟمف اةةق إمم اةٝمةةِؾ واًمتخٚمةةٞمِط، ىمةة٤مل . سمةةف قمٚمةةٞمؿٌ  وذم أطمًةة

اإلٟمًة٤من سمة٤مًمٙمٚمامت أن رةتٙمٚمؿ : ذم اًمٙمالم ُمٕمٜم٤مه واًمتٜمٓمع»:اًمٗمقازان طمٗمٔمف اهلل

 اًمٖمرر٦ٌم ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمتل ٓ رٗمٝمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس، ومٞم٠ميت سم٠مؾمةٚمقب وأًمٗمة٤مظ ُمةـ وطمٌّمة

خي٤مـم٥م احلة٤مضرـ  أن: ُمـ اًمتٜمٓمع ذم اًمٙمالم ويمذًمؽ. اًمٜم٤ّمس ومٝم٤ماًمٚمٖم٦م ٓ رٕمر

ُمةةةـ اطٓمٞمةةة٥م واعمحةةة٤مض واعمةةةتٙمٚمؿ  واعمٓمٚمةةةقب....سم٠مؿمةةةٞم٤مء ٓ رٗمٝمٛمقهنةةة٤م

إًمٞمةف ذم  ح٤مضمة٦مون، وُمة٤م اةؿ سمأن رتٙمٚمؿ ذم طمدود ُم٤م رٗمٝمٛمف احل٤مض: سواعمدرّ 

رٙمةقن  ،وأنأُمقر درٜمٝمؿ، وذم أُمقر ُمٕم٤مُمالهتؿ وأظمالىمٝمؿ، اةذا اةق اعمٓمٚمةقب

ىمّمده ٟمٗمع احل٤مضرـ، وشمٕمٚمٞمؿ احل٤مضرـ، ٓ رٙمقن ىمّمده إفمٝم٤مر ؿمخّمةٞمتف، 

 . شاعمتٜمٓمٕمقن اٚمؽ»: وإفمٝم٤مر ومّم٤مطمتف، ومٝمذا ا٤مًمؽ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

                                                 

ؾمَجؾ اعمّمةحػ اعمرشمةؾ ًمإلذاقمة٦م، يمة٤من ُمتٛمّٞمةًزا سمدىمة٦م اعمخة٤مرج وإداء، ورزاٟمة٦م اًمّمةقت،  =

ٜم٦َم ذم اًم٘مراءة، ًمةف ُم١مًمٗمة٤مت ذم قمٚمةقم اًمتجقرةد واًم٘مةراءات ُمٜمٝمة٤م ًّ اًم٘مةرين: يداب : وُتّررف اًم

اعمقؾمةققم٦م اعمٞمنةة ذم شمةراضمؿ : اٟمٔمةر. تةداشمالوشمف وؾمامقمف، وُمٕمة٤ممل آاتةدا ذم اًمقىمةػ وآسم

 (.2593-3/2592)أئٛم٦م اًمتٗمًػم واإلىمراء واًمٜمحق واًمٚمٖم٦م 

 (.29ص)يداب شمالوشمف وؾمامقمف : اًم٘مرين (1)

 .وىمد شم٘مَدم خترر٩م احلدر٨م(. 385-1/383)اعمًتٗمٞمد  إقم٤مٟم٦م (2)
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ةَٚمِػ َرة ويم٤من ًَ سمةٌٕمِض إوضمةِف  اًم٘مةراءةَ َدقُمقن سمٕمُض يم٤ٌمر اًم٘مةَراء ُمةـ اًم

ٌْسِ اًم خم٤موم٦مَ اًمّمالِة  ذماًمّمحٞمح٦م  ىمة٤مل : ىمة٤مل أسمةق قمٛمةر اًمةدوري. قمغم اًمٕم٤مَُمة٦م َٚم

 .شمرك ااٛمز ذم اعمح٤مرر٥م ُمـ إؾمت٤مذر٦م: محزة

ُمـ قمالُم٦م إؾمت٤مذر٦م شمرك ااٛمز ذم : ىم٤مل :سمٜمحقه قمـ اًمٙم٤ًمئل وُروي

 . اعمح٤مرر٥م

ُمةـ ُصةَقِر اًمتٜمّٓمةع اًمتةل رة٠ميت هبة٤م  اإلؿمة٤مرُة إمم صةقرٍة أظمةرى ٜم٤مسم وجَيُدر

سمٕمُض ىمَراء اعمح٤مومؾ: وال اًمتخػّم آٟمت٘م٤مئل ًممر٤مت طمَتك شمتٛمَِمك ُمةع اعمٜم٤مؾمة٦ٌِم 

ة ًَ ورٜمتزقمةقن يرة٤مٍت ُمةـ  ؾ،ذم ذًمةؽ احِلَٞمة ٗمقناًمتل ر٘مةرءون ٕصةح٤مهب٤م، ورتٕم

ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م: ًمٞم٠مشمقا هب٤م ُمتٜم٤مهمٛم٦ًم ُمع ُُمٜم٤مؾمةٌتٝمؿ، ُمثةؾ ذًمةؽ اًم٘مة٤مر  اًمةذي ر٘مةرأ ذم 

ٌَةاومتت٤م يرة٤مِت اًمٜمٍمة ذم اًم٘مةرين  عُ ح اطمتٗم٤مًمٞم٦ٍم ؾمٞم٤مؾمٞم٦ٍم سمةذيمرى َٟمٍٍمة طَمةريٍب، ومٞمتت

اًمٙمررؿ: ىم٤مرًئ٤م سمٕمض يرة٤مٍت ُمةـ ؾمةقرة يل قمٛمةران، ورثٜمّةل سمآرة٦ٍم أو اصمٜمتةلم ُمةـ 

ؾمقرة اًمتقسمة٦م، صمةَؿ ر٘متٓمةُػ يرة٦ًم أو اصمٜمتةلم ُمةـ ؾمةقرة اًم٘مٛمةر، صمةؿ خيةتؿ سمًةقرة 

 اعمت٠مظمررـ. اًمٜمٍم
ِ
 .وذًمؽ يمثػٌم ذم ىمَراء

ر٘مرأ ُمـ اًمًقرة يرتلم صمؿ ردقُمٝم٤م، صمَؿ ر٘مةرأ  قمَٛمـ اسمـ ؾمػمرـ  ئؾؾُم  وىمد

أن رة٠مصمؿ إصمةاًم يمثةػًما  يمؿًمٞمَتِؼ أطمةدُ : ُمـ همػما٤م صمَؿ ردقمٝم٤م، ور٠مظمذ ذم همػما٤م وم٘م٤مل

                                                 

اإلُمة٤مم ، (اةة189-125)احلًـ قمكم سمـ محزة سمـ قمٌد اهلل اًمٙم٤ًمئل إؾمةدي اًمٙمةقذم  أسمق (1)

ُمـ أراد أن رتٌَحر ذم اًمٜمحق ومٝمق قمٞم٤مل قمغم »:اًمٜمحقي أطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م، ىم٤مل ومٞمف اًمِم٤مومٕمل

ًمةف شمّمة٤مٟمٞمػ  ،»ُم٤م رأر٧ُم سمٕمٞمٜمةل أصةد  اجة٦ًم ُمةـ اًمٙمًة٤مئل»: ، وىم٤مل اسمـ ُمٕملمشاًمٙم٤ًمئل

. يمتة٤مب ُمٕمة٤مين اًم٘مةرين، ويمتة٤مب اًمٜمةقادر، ويمتة٤مب ااجة٤مء، ويمتة٤مب ذم اًمٜمحةق: يمثػمة، ُمٜمٝم٤م

 (.478-1/474)، وهم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (128-1/125)ًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر ُمٕمروم٦م ا: اٟمٔمر
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 .واق ٓ رِمٕمرُ 

 :اًمقىمػ اًمتٕمًٗمل، آسمتداء اًمتٕمًٗمل: وصم٤مُمٜم٤ًم ؾم٤مسمًٕم٤م،

ٗمّل  اًمقىمُػ  ًّ قمةغم  همةػم آوةٓمرارّي  آظمتٞمة٤مرّي  اًمقىمُػ : ُر٘مّمد سمف اًمتٕم

ـُ قمٚمٞمف اًمقىمػ، سمٖمرِض إرّم٤مل ُمٕمٜمًك سمٕمٞمٍد أو شمٕمْمٞمِد وضمٍف شمٗمًػمٍي  ُم٤م ٓ حيً

 . أر٦م ٟمٔمؿٓ ُر٤ًمقِمد قمٚمٞمف 

ةةٗمّل  وآسمتةةداء ًّ اةةق آسمتةةداء سمةةام ٓ حيًةةـ آسمتةةداء سمةةف، سمٖمةةرض : اًمتٕم

 .أر٦م ٟمٔمؿإرّم٤مل ُمٕمٜمًك سمٕمٞمد أو شمٕمْمٞمد وضمف شمٗمًػمٍي ٓ ُر٤ًمقمد قمٚمٞمف 

إَن : ٞم٘مة٤مَل ظمالل اذا اًمتٕمررػ رٛمٙمةـ اًم٘مةقل سمة٠مَن اٜمة٤مك ذـمةلم ًمِ  وُمـ

ٗمٌل  اذا وىمٌػ  ًّ  :أو اؾمتئٜم٤مٌف شمٕم

أن رٙمقن اعمٕمٜمك احل٤مصؾ ُمـ اةذا اًمقىمةػ أو آؾمةتئٜم٤مف ُمٕمٜمًةك : إول

 .همػم ُم٘مّمقد فأٟمَ  قمغماًمٚمٖمقّي  أو ىم٤مم اًمدًمٞمؾ اًمتٗمًػمّي 

رّم٤مل اذا اعمٕمٜمك همةػم إل أو آؾمتئٜم٤مَف  اًمقىمَػ  أن رتٕمَٛمد اًم٘م٤مرُ  : اًمث٤مين

 .اعم٘مّمقد

ةًٗم٤م، وًمةق وىمةػ اشمٗم٤مىًمة٤م  وىمػ اًم٘م٤مرُ   ومٚمق ًّ وىمًٗمة٤م اوةٓمرارًر٤م ٓ ُرٕمةّد ُمتٕم

 -ٓ سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمّل  – دون ىمّمد ُمٜمف اذا اعمٕمٜمك ُرٕمّد ُُمًٞمًئ٤م سم٤معمٕمٜمك اًمّمٜم٤مقمّل 

ًٗم٤موًمٙمٜمف ٓ ُرٕمّد ُمُ  ًّ  . تٕم

ُمةـ اعم٘مةرر  ف: إذ إٟمَ اًمّمقرشملم جمتٛمٕمتلم  ا٤مشملم قمـشمٕمَٛمدُت اًمٙمالم  وىمد

٤ًٌم –قمٜمد قمٚمامء اًمقىمػ وآسمتداء أن اًمٙمالم قمغم اًمقىمػ  وةٛمٜم٤ًم  رٜمًةح٥م -هم٤مًم

يمٌؾ ُمـ اًمٌة٤مسملم  إذ خيتّص  َٓمردًة،ُمُ  ٟمٕمؿ ًمٞم٧ًم اذه اعم٘مقًم٦م ىم٤مقمدةً . قمغم آسمتداء

                                                 

 (.122ص)،  وومْم٤مئؾ اًم٘مرين ٕيب قمٌٞمد (335-1/329)مج٤مل اًم٘مراء : اٟمٔمر (1)
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ـَ ؿمةةدة ارشمٌةة٤مط اًمٌةة٤مسملم سمٌٕمْمةةٝمام ضمٕمةةؾ اعمّمةةٜمّٗملم ذم  ،سمةةٌٕمض اعمًةة٤مئؾ وًمٙمةة

ن اًمقىمقف ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ ُمٌٞمٜملم درضمة٦َم يمةٍؾ ُمٜمٝمة٤م، اًمقىمػ وآسمتداء رتتٌٕمق

 ًٓ أن رٙمقن سمٕمد اًمقىمػ اعم٘مٌقل  رٖمٚم٥مو. وٓ رٗمٕمٚمقن ذًمؽ ذم آسمتداء إٓ إمج٤م

اؾمةتئٜم٤مٌف ُم٘مٌةقٌل سم٤مًمدرضمة٦م ٟمٗمًةٝم٤م، إٓ ذم طم٤مًمة٦م  –سم٠مي درضم٦م ُمةـ درضم٤مشمةف  –

ذم  –وم٤مٓؾمةةتئٜم٤مف سمةةام سمٕمةةده  ،أن عمًةةت٘مرّ ا آصةةٓمالح قمةةغماًمقىمةةػ احلًةةـ 

ـ –٤مًم٥م اًمٖم ًَ  .همػم ُُمًتح

 اًمتٕمًةٗمّل  اعمتٌة٤مدر إمم اًمةذاـ أن رٙمةقن اًمقىمةُػ  ومة٢منَ قمغم ذًمؽ:  وىمٞم٤مؾًم٤م

٤ًٌم ًمف اؾمتئٜم٤مٌف أو اسمتةداٌء شمٕمًةٗمٌل  سم٢مُمٕمة٤من اًمٜمٔمةر ٟمجةد إُمةر ٓ  وًمٙمةـ. ُمّم٤مطم

ُػ  ِرد:رٓمَ  ًَ يَمةقن  ُمةع ،قمٚمٞمةف اًم٘مة٤مر  وىمةػومٞمام  ؿُ اعمتقاَ  وم٘مد رٙمقن اعمٕمٜمك اعمتٕم

ةػ ومةٞمام  وىمد. آؾمتئٜم٤مِف صحٞمًح٤م ًَ يمةقن  ُمةع :سمةف اؾمةت٠مٟمػرٙمقن اعمٕمٜمك اعمتٕم

َػ ومٞمةف ٓقمٚمٞمف  اعمقىمقف ًّ ةًٗم٤م،  اًمقىمةُػ وىمةد جيتٛمةع إُمةران ومٞمٙمةقن . شمٕم ًَ ُمتٕم

ًٗم٤م -يمذًمؽ –ورٙمقن آؾمئٜم٤مف  ًَ  .ُمتٕم

رهمةؿ ووةقح اةذه احل٘مٞم٘مة٦م ًمةدهيؿ ٕهنةؿ  –ملُ رنم قمٚمامإٟم٤م ًمذًمؽ  وإٟمام

. وقمٛمٚمٞمة٦م واطمةةدة ،واطمةًدا درضمةقا قمةغم اًمٙمةالم قمةغم اًم٘مْمةةٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمراة٤م ؿمةٞمًئ٤م

ُػ  ًّ ةٗمًٞم٤مومٙم٤من اًمقىمةػ ٟمٗمًةف  ًمف، دذم اؾمتئٜم٤مومف مل ر٘مػ ىمٌٚمف إٓ ًمٞمٛمٝمّ  واعمتٕم ًّ  شمٕم

ػإمم اؾمتئٜم٤مف ُمُ  هبذا آقمت٤ٌمر: ٕٟمف ذررٕم٦مٌ  ًَ  .تٕم

: وم٤مًمذي ر٘مرأ ىمقًمف وإًمٞمَؽ  ًٓ  ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹچ :ُمث٤م

، ومٞم٘مةةةػ قمةةةغم ًمٗمةةةظ [13:ًم٘مةةةامن]  چ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

هم٤ٌمر قمٚمٞمف، إذ هم٤مرتف أَن ًم٘مةامن  ٓ ُمٗمٝمقًُم٤موأوم٤مد  ُمٕمٜمًك  ،ىمٗمف صحٞمٌ  ومق( شُمنمكْ )

 وًمٙمٜمَةؽُمٗمٝمقٌم وإن مل ُرٍَمةْح سم٤مةة٤مّر واعمجةرور،  واقرٜمٝمك اسمٜمف قمـ اًمنمك، 
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شمرى اًمٕمٚمامء ريسمقن اذا اعمقوع ُمثاًل قمٜمد يمالُمٝمةؿ قمةغم اًمقىمةػ اًمتٕمًةٗمّل، 

ًمةةذي جيٕمةةُؾ ومٞمةةف اةةة٤مر َٕن اًم٘مةة٤مر  ُمةة٤م وىمةةػ اةة٤م اٜمةة٤م إٓ ًمٞمةة٠ميت سم٤مٓؾمةةتئٜم٤مف ا

ومٝمةق ُمة٤م . سمة٤مهلل ٓ شمنمةك: ، ومٞم٘مقل(شمنمك) سمة ً٘م٤مىمًاًم، ٓ ُمتٕمٚمّ ( سم٤مهلل)واعمجرور 

ٗمًٞم٤م ُمـ اذه اةٝم٦م :َوىَمَػ إٓ ًمٞمًت٠مٟمَػ اٙمذا ًّ  .ومّم٤مر اًمقىمُػ شمٕم

ةةٗمًٞم٤م أنأُمثٚمةة٦م  وُمةةـ ًّ أن ر٘مةةرأ : رٙمةةقن اًمقىمةةػ وآؾمةةتئٜم٤مف يمالمهةة٤م شمٕم

ُمقٟٓمة٤م : )قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ رًةت٠مٟمػ ومٞم٘مةقل صمؿ ر٘مٓمع( وارمحٜم٤م أٟم٧م: )اًم٘م٤مر  ومٞم٘مقل

 (..وم٤مٟمٍمٟم٤م

 چ  ۇ ۇ ڭ ڭ چ: ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم ذمُمةة٤م رةةذا٥م إًمٞمةةف اًمةةٌٕمض  ويمةةذا

 ٕمتةؼًما، ُمُ (ؾمٚمًةٌٞماًل : )صمؿ رًت٠مٟمػ( شُمًَٛمك): إذ ر٘مػ قمغم ًمٗمظ [18:اإلٟم٤ًمن]

 قّصٚمؽاـمٚم٥م ـمررً٘م٤م أهَي٤م اًم٤ًمًمؽ شمُ : سمِزقمٛمف ىم٤مِصًدا. ؾمؾ ؾمٌٞماًل : إَر٤ما٤م يمٚمٛمتلم

وٓ خيٗمةةك ُمةة٤م ذم اةةذا اًمت٠مورةةؾ ُمةةـ . ااةةدى وآؾمةةت٘م٤مُم٦م ؼـمررةةإًمٞمٝمةة٤م، واةةل 

ٍػ  ًّ  .شمٕم

أُمثٚم٦م آسمتةداء اًمتٕمًةٗمّل ُمةع يمةقن اًمقىمةػ همةػم ُمتٕمًةػ أن ر٘مةرأ  وُمـ

ومٞم٘مةػ [ 16:همة٤مومر] چ  ی  ی ی ىئىئ   ىئ    ېئچ :اًم٘م٤مر  ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

: ومتّمةػم اةٛمٚمتة٤من اٙمةذا ،(اعمٚمةؽ اًمٞمةقم هلل: )صمَؿ رًت٠مٟمػ اٙمةذا( اًمٞمقم) قمغم

ـِ » ر٘مةةرأ  ـوىمةةد ؾمةةٛمٕمٜم٤م َُمةة. شعمٚمةةؽ اًمٞمةةقم؟ اعمٚمةةؽ اًمٞمةةقم هلل اًمقاطمةةد اًم٘مٝمةة٤مرا عمةة

واةق  ،واعمتدسّمر ذم اذا اًمقىمةػ جيةده ٓ همٌة٤مر قمٚمٞمةف. اءُمـ ُمِم٤ماػم اًم٘مرَ  يمذًمؽ

 وم٘مةد أوة٤مف اًم٘مة٤مرُ  : هبةذه اًمٓمرر٘مة٦م أُمة٤م آسمتةداءُ . إذ اق مت٤مم اًمًة١مال يم٤مٍف:

اعمٚمةؽ )ٜمد ٟمٗمًف يمٚمٛمتل ًمٙمت٤مب اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٙم٠مَٟمف رْمع ذم يمت٤مب اهلل ُمـ قم

وُم٘مت٣م اًمٌالهم٦م طمذف اعمٌتةدأ ذم اإلضم٤مسمة٦م، . واق ُم٤م ُرٜمَزه قمٜمف يمالم اهلل( اًمٞمقم
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ومْمةاًل  :أُم٤م ذيمرا٤م ذم صةدر اإلضم٤مسمة٦م ومْمةٕمٞمٌػ سمالهمًٞمة٤م. واق ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرين

ًٓ قمـ يَمقٟمف شمَ  وُرةالُم ومٞمةف  سمجٝمٚمةف،اة٤مِاةُؾ  اعم٘مّٚمةدُ ومٞمةف اًم٘مة٤مر   رُ قمغم اهلل ُرٕمذَ  ٘مّق

 . مل وـم٤مًم٥ُم اًمٕمٚمؿاًمٕم٤م

ٌَؼ ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمـ سمٕمض اًم٘مَراء ذم ىمةقل  اهلل   وُمث٤مل  ڇ چ چ :ُم٤م ؾَم

، ومٞم٘مةةػ قمةةغم يمٚمٛمةة٦م [56:اعمةةدصمر]  چ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ

 (.  اهلل اق أاؾ اًمت٘مقى وأاؾ اعمٖمٗمرة: )، صمؿ رًت٠مٟمػ هب٤م أرًْم٤م: اٙمذا(اهلل)

 ڎ چ :ًمةةف  شمٕمةة٤مممظمٓمةةًرا ُمةةـ اعمثةة٤مًملم اًمًةة٤مسم٘ملم أن ر٘مةةرأ اًم٘مةة٤مر  ىمق وأؿمةةدّ 

 ڳ ڳ گ   گ گ   گ ک   ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٤مر٘مّمد أهَن ( وًمؽ ٓ ،ىمرت قملم زم: )ىم٤مئاًل  ِّمُؾ ومٞمَ [ 9:اًم٘مّمص] چ ڳ

(. ٓ شم٘متٚمةقه: )صمةَؿ رًةت٠مٟمػ. اذا اًمروٞمع ىمَرت قملٍم زم دوَٟمَؽ : شم٘مقل ًمٗمرقمقن

ُرٖمتٗمةر ذم  وىمةد(. ٓ)اًم٘مة٤مر  ىمةد زاد ذم يمةالم اهلل ًمٗمٔمة٦م  واعمدىّمؼ ررى ضمٚمًٞم٤م أنَ 

قمةـ  َٙمٚمِةؿِ اعمث٤مًملم اًم٤ًمسم٘ملم ُم٤م ٓ ُرٖمتٗمر ذم اذا اعمث٤مل: إذ اق ُتررةٌػ سرةٌ  ًمٚم

 .سمف يمالمه٤م قمغم ظمٓمٍر قمٔمٞمؿٍ  ٖمؽمّ ُمقاوٕمِف، وىم٤مصُده واًمةٛمُ 

ًمةٞمس يمةؾ ُمة٤م » :ُمـ أُمثٚم٦م اذا اًم٤ٌمب وم٘م٤مل يمثػًمامجع اسمـ اةزري  وىمد

ف سمٕمةض أاةؾ إاةقاء اعمٕمرسملم أو رتٙمٚمٗمف سمٕمض اًم٘مراء أو رت٠موًمة رتٕمًٗمف سمٕمُض 

سمةؾ رٜمٌٖمةل ُتةري اعمٕمٜمةك  قمٚمٞمف اًمقىمػرٜمٌٖمل أن رٕمتٛمد  واسمتداءً  ٤ممم٤م ر٘متيض وىمٗمً 

 وآسمتةداء( وارمحٜمة٤م أٟمة٧م) قمةغم اًمقىمةػٟمحةق  وذًمؽ. إوضمف اًمقىمػأصمؿ و

آسمتةداء  صمةؿ( صمؿ ضم٤مإك حيٚمٗمةقن) وٟمحق ،قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمداء :(ُمقٟٓم٤م وم٤مٟمٍمٟم٤م)

 صمةؿ(  ٓ شمنمك وإذ ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف واق رٕمٔمف ر٤م سمٜمل: )وٟمحق ،(سم٤مهلل إن أردٟم٤م)

ومٛمةـ طمة٩م اًمٌٞمة٧م أو : )وٟمحق ،قمغم ُمٕمٜمك اًم٘مًؿ...( إن اًمنمك سم٤مهلل)آسمتداء 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وم٤مشم٘مٛمٜم٤م ُمةـ اًمةذرـ ) وٟمحق ،(قمٚمٞمف أن رٓمقف هبام: )ورٌتد ( اقمتٛمر ومال ضمٜم٤مح

سمٛمٕمٜمةك واضمةة٥م أو  ،(ٟمٍمة اعمة١مُمٜملم قمٚمٞمٜمة٤م: )صمةؿ رٌتةد ( أضمرُمةقا ويمة٤من طمً٘مة٤م

( قات وذم إرضذم اًمًةٛم)وآسمتةداء ( واةق اهلل) قمةغم اًمقىمةػوٟمحق  ،ٓزم

وذم إرض )وآسمتةداء ( ذم اًمًةٛمقات) قمةغم اًمقىمةػُمةـ ذًمةؽ  ٤مىمًٌحة وأؿمدّ 

ُمةةع وصةةٚمف سم٘مقًمةةف ( ُمةة٤م يمةة٤من اةةؿ اطةةػمة) قمةةغم اًمقىمةةػوٟمحةةق  ،(رٕمٚمةةؿ هيمةةؿ

قمٞمٜمةة٤ًم ومٞمٝمةة٤م )وُمةةـ ذًمةةؽ ىمةةقل سمٕمْمةةٝمؿ ذم . ُمقصةةقًم٦م( ُمةة٤م)قمةةغم أن (: وخيتةة٤مر)

وآسمتةداء . أي قمٞمٜم٤ًم ُمًامة ُمٕمروومة٦م( شمًٛمك) قمغم اًمقىمػأن ( شمًٛمك ؾمٚمًٌٞماًل 

ُمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م، واذا ُمةع ُمة٤م ومٞمةف  ٤مـمرر٘مً  ؾم٠ملمجٚم٦م أُمرر٦م أي ا ذها( ؾمؾ ؾمٌٞمال)

ُمةةـ اًمتحررةةػ رٌٓمٚمةةف إمجةة٤مع اعمّمةة٤مطمػ قمةةغم أٟمةةف يمٚمٛمةة٦م واطمةةدة، وُمةةـ ذًمةةؽ 

واةذا رةرده ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ( ومٞمف ادى ًمٚمٛمت٘ملم)وآسمتداء ( ٓ رر٥م) قمغم اًمقىمػ

وُمـ ذًمؽ شمٕمًةػ سمٕمْمةٝمؿ ( ٓ رر٥م ومٞمف ُمـ رب اًمٕم٤معملم)ذم ؾمقرة اًمًجدة 

ورٌ٘مةل ( اهلل رب اًمٕمة٤معملم) ورٌتةد ( إن إٓ أن رِمة٤مءوُمة٤م شمِمة٤م)إذ وىمػ قمةغم 

سمٖمػم وم٤مقمؾ وم٢من ذًمؽ وُم٤م أؿمٌٝمف متحؾ وُتررػ ًمٚمٙمٚمةؿ قمةـ ُمقاوةٕمف  "رِم٤مء"

 .شرٕمرف أيمثره سم٤مًم٤ًٌم  واًمًٞم٤م 

 : اًمقصؾ اًمتٕمًٗمل: شم٤مؾمًٕم٤م

وٓ ممتَحٜم٤ًم: ًمةٞمس إٓ ًمإلشمٞمة٤من  ُُمٕمّٚماًم أن رّمؾ اًم٘م٤مر  خمت٤مًرا ٓ  وصقرشمف

 .ٞمػوٕمأو  سمٛمٕمٜمك وم٤مؾمدٍ 

آوةٓمرار ٓ رتقضَمةف ذم  نِ ىَمَٞمدٟم٤م اًمقصؾ سمح٤مًمة٦م آظمتٞمة٤مر، ُمةع يَمةقْ  وىمد

اًمقصؾ، وم٢من اًمقاىمػ ىمد ر٘مػ ُُمْمٓمًرا ًمٕم٤مرض اٟم٘مٓمة٤مع َٟمَٗمةٍس، أو قمٓمة٤مس أو 

ؾمةةٕم٤مل أو ٟمحةةق ذًمةةؽ، أَُمةة٤م اًمقاصةةؾ ومةةال ُرتخَٞمةةُؾ أن رٕمةةرض ًمةةف ُمةة٤م رْمةةٓمره 

                                                 

 (.183-1/182: )اًمٜمنم  (1)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ـَ اًمت٘مٞمٞمةةد اٜمةة٤م ضمةة٤مء إلظمةةراج طمةة٤مًمتلم رٛمٙمةةـ ومةةٞمٝمام  أن رٙمةةقن ًمٚمقصةةؾ، وًمٙمةة

، وم٤معمٕمّٚمؿ ًمف أن رّمَؾ ُم٤م شمةَؿ قمٚمٞمةف اًمقىمةُػ (سمٗمت  احل٤مء)اًم٘م٤مر  ُمٕمّٚماًم أو ممتَحٜم٤ًم 

ـُ رّمُؾ ًمُٞمٔمٝمةَر  ُمةدى ومٝمٛمةف ًمٙمٞمٗمٞمة٦م وصةؾ  ػًمُٞمٕمّٚمؿ ـم٤مًمٌف يمٞم رّمُٚمف، واعمٛمتَح

 .اذا اعمقوع

ػ وصةؾ  اذاإُمثٚم٦م قمغم  أؿمٝمر وُمـ ًّ   ۋ چ  :ىمقًمةفاًمٜمقع ُمـ اًمتٕم

 ،[68:اًم٘مّمص] چ ېى ې ې ې چ:سم٘مقًمف   چ ۉۉ ۅ ۅ ۋ

أَن  واًمّمةقاُب (.وخيتة٤مر)قمٚمٞمٝمة٤م اًمٗمٕمةؾ  عُمقصقًم٦م ٓ ٟم٤مومٞم٦م، وُرقىمِ ( ُم٤م) ضم٤مقماًل 

 .ٟم٤مومٞم٦ٌم ًمٜمٗمِل اظمتٞم٤مر اطٚمؼ ٓ احلّؼ ( ُم٤م)

ػ ذم اًمقصؾ ُم٤م اق ُمِمٝمقٌر ُمـ ومِٕمؾ سمٕمةض اًم٘مةَراء سمقصةؾ  وُمـ ًّ اًمتٕم

 كؽ إٓ ًمٞمتًةٜمَ ٓ رٗمٕمؾ ذًم ،يظمر ؾمقرة اًم٘مٛمر سم٠مَول ؾمقرة اًمرمحـ سمدون سمًٛمٚم٦مٍ 

: وذم اةذا جم٤مزومة٦ٌم ُمةـ ُوضمةقهٍ ! ًمف أن رةقُمق إمم أَن اعمٚمٞمةؽ اعم٘متةدر اةق اًمةرمحـ

ُُمًةتّ٘مٚم٦ٌم ومةال  دةٌ أَن إصؾ أهَنام ؾمقرشم٤من ُمٜمٗمّمٚمت٤من، ويمّؾ ؾمةقرٍة َوطْمة: إَول

رًت٘مٞمُؿ قم٘ماًل أن شُمٕمَٚمؼ ير٦ٌم سمدون متة٤مٍم صمةَؿ رة٠ميت اًمةتامم ذم يرة٦م يظمةرى ذم اًمًةقرة 

أَن ؾمٞم٤م  اًمٙمالم ٓ ُر٤ًمقمُد قمٚمٞمف سمدون شم٘مةدرر حمةذوٍف سمةدًمٞمؾ : واًمث٤مين .اًمت٤مًمٞم٦م

ُمرومققمة٦م، واةل ُمٌتةدأ ( اًمةرمحـ)جمةرورة، وًمٗمٔمة٦م ( ُمٚمٞمٍؽ ُم٘متةدرٍ )أَن ًمٗمَٔمَتْل 

قمغم اًم٘م٤مر  حلٗمص قمةـ قم٤مصةٍؿ  ةُٛمتٕملَمَ أَن اًم: اًمث٤مًم٨م(. قمَٚمؿ اًم٘مرين)وظمؼما٤م 

سمدون اًمًٌٛمٚم٦م ضم٤مئٌز قمةغم ىمةراءة اإلشمٞم٤من سم٤مًمًٌٛمٚم٦م سملم اًمًقرشملم، وإَٟمام اًمقصؾ 

 .ُمذاا٥م اًم٘مَراء ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م إئٛم٦ماًمٌٕمِض، وىمد ومَّمؾ 

                                                 

 (.586ص )ُمٜم٤مر اادى ذم سمٞم٤من اًمقىمػ وآسمتدا : اٟمٔمر (1)

 .ذم اًمًٌٛمٚم٦مسم٤مب اظمتالومٝمؿ ( 254/ 1)اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر  (2)
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أَن اًم٘م٤مر  حلٗمٍص ًمةٞمس ًمةف أن َرّمةؾ سمةلم اًمًةقرشملم سمةدون  واطالص٦مُ 

ُم٤م دام ذًمةؽ ضمة٤مئًزا قمةغم سمٕمةض : سمًٛمٚم٦ٍم إٓ سملم إٟمٗم٤مل وسمراءة، وىمد ُر٘م٤مل اٜم٤م

اًم٘مراءات همػم ىمراءة قم٤مصٍؿ: ومةال  اًمروار٤مِت إظمرى همػم طمٗمص، أو ذم سمٕمض

ؾمةقاًء قمةغم ىمةراءة  :ومام قمغم اًمٗم٤مقمِؾ إن يم٤من اًمٙمّؾ ىمريًٟم٤م صم٤مسمًت٤م سمة٤مًمتقاشمرِ . طمرَج ومٞمف

 قم٤مصٍؿ أو همػمه؟

أَن اًمٕمٚمامَء سمحثقا شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م، وال ُمٕمرووم٦م ذم اصٓمالطمٝمؿ : واةقاب

قاٍل سمؽميمٞم٥م اًم٘مراءات أو اًمتٚمٗمٞمةؼ، واةؾ اةذا ضمة٤مئٌز أم ٓ، واظمتٚمٗمةقا قمةغم أىمة

ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ُُمٓمٚمً٘م٤م، وُمٜمٝمؿ ُمةـ ومةَر  سمةلم ُم٘مة٤مم اًمروارة٦م وُم٘مة٤مم اًمةتالوة،  ومٛمٜمٝمؿ

وًمٙمةـ اقمؽماوةٜم٤م قمةغم اةذا اًمقصةؾ  ،اةذا حمةَؾ سمًةٓمف ًمةٞمسوومٞمف شمٗمّمةٞمؾ 

 .  أووحٜم٤م يماماعمذيمقر ًمف أؾم٤ٌمٌب أظمرى 

واةل ُمة٤م  ،اًمتٕمًةٗمل اًمقصؾسم٠من شُمٕمتؼَم ُمـ  طم٘مٞم٘م٦مٌ صقرة أظمرى  واٜم٤مك

ىمةد شمّمةؾ إمم قمةدة  ـمقرٚمة٦مٍ  اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اإلشمٞم٤من سمٛم٘م٤مـمعَ  رٗمٕمٚمف سمٕمض اعم٘مرئلم ُمـ

وشمٜمتٝمل سمٗمقاشم  ؾمقرة أظمةرى: ٓ رٗمٕمٚمةقن  وىمد شمٌدأ ُمـ ظمقاشمٞمؿ ؾمقرةٍ  أؾمٓمٍر،

ُم٘مّمةقد  ُمةـ اذاورِم٤مر إًمٞمٝمؿ، وًمٞمس ومٕمٚمٝمؿ  ٜمٝمؿذًمؽ إٓ سمٖمرض أن ر٘م٤مل قم

 
ٍ
قمٜمةةدُم٤م رّمةةؾ إُمةةر إمم آٟمت٘مةة٤مء اًمٕمِمةةةقائل  ظمّمقًصةة٤مو ،اًمةةتالوة ذم رء

واإلهمةراب، واظمتٞمة٤مر  ًمٚمتٙمٌةػمسمٕمةدا٤م  وُم٤مؾمقرة اًمْمحك  ٞم٤مرظمتوا ،ًمٚمٌدار٤مت

ويمة٠مَن  ،(َٗمسـمقل اًمةٜمَ )ُمقاوع ُمٕمٞمٜم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتحدي إلصم٤ٌمت ُم٤م ُرًَٛمك سمة 

اًمتٌةةةة٤مري ذم ذًمةةةةؽ ؾمةةةةٌٞمؾ يمًةةةة٥م ىمٚمةةةةقب اًمٕمةةةةقاّم واؾمةةةةتٛمٓم٤مر ياةةةة٤مهتؿ 

واؾمتح٤ًمٟم٤مهتؿ، وشمرى اًمٜم٤مس ٓ رتحدصمقن قمـ اعمٕمٜمةك وٓ رتةدسمرون سم٘مةدر ُمة٤م 

                                                 

 (.24-1/22)اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر (1)
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ىمةرأ  أوأطمةدٟم٤م  ؾمةٛمع ومٝمةؾ! واطمد ٜمََٗمسٍ أىمدره قمغم وصؾ يمذا ير٦م سمِ ُم٤م : ر٘مقًمقن

 !أَن اًمًٚمػ يم٤مٟمقا رٗمٕمٚمقن ذًمؽ؟

أر٦م ٟمٞم٦م ُتٛمؾ اًم٘م٤مر  قمغم ذًمؽ؟ أر٘مّمةد إلفمٝمة٤مر ُمٕمٜمةك ٓ رٔمٝمةر إٓ  صمؿ

سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٓمقرؾ اعم٘مٓمةع؟ أًمةٞمس ذًمةؽ اةق قمةلم ُمة٤م رٗمٕمٚمةف اعمٓمرسمةقن وأاةؾ 

 !اًمٚمٝمق واًمٕم٨ٌم؟

ٓسمَد أن رّم٤مطمٌف اًمتٗمررط واًمت٘مّمةػم ذم ضم٤مٟمة٥ٍم اإلومراَط ذم ضم٤مٟم٥ٍم  وٕنَ 

ة ذم ُم٘مة٤مدرر اعمةدود واًمٖمةٜمـ، ورٜمٓمةؼ  اًمةٜمََٗمَس  ُةٓمٞمَؾ يظمر: ومة٢مَن اًم٘مة٤مر  اعمة ُر٘مٍّمُ

احلروف اعمٝمٛمقؾم٦م أىمرب ًمٚمجٝمر، َٕن شمٙمٛمٞمؾ ُم٘م٤مدرر اعمدود واًمٖمٜمـ، وُت٘مٞمةَؼ 

داؿ وىمةد رتةدَرُب أطمة. احلرف اعمٝمٛمقس رًتٝمٚمَؽ اًمٜمََٗمَس اعمخزون ذم َصةدره

وىمةةد ُرٌةة٤مًمغ ذم . قمةةغم اًمتةةٜمّٗمس أصمٜمةة٤مء اًم٘مةةراءة ومٞمةة٠ميت سمتِمةةٜمّج٤مٍت وزومةةراٍت ُُمٜمّٗمةةَرةٍ 

شمٓمقرؾ اعم٘م٤مـمع ُم٤ٌمًمٖم٦ًم وم٤مطمِم٦ًم: ومؽماه وىمةِد اؿمةتَدت رىمٌتةف، واٟمتٗمخة٧م قمةرو  

طمتةك ُرِمةٕمَر ُمةـ  ه،وضمٝمف، وشمّمةَٚم٥م ضمٌٞمٜمةف، واشمًةٕم٧م طمةدىمت٤مه، وىُمةَػ ؿَمةَٕمرُ 

 !ُرِم٤ماده أَٟمف قمغم وؿمِؽ آٟمٗمج٤مر

ةةٗمٌل، وقمٚمٞمةةف وم٢مَٟمةةف  وم٤مًمٗمٕمةةؾ ًّ اعمةةذيمقر طَمةةِرٌي أن  ُرقصةةَػ سم٠مَٟمةةف وصةةٌؾ شمٕم

ٗمّل يمام ر٠ميت ًّ  ّٚمةاًم أن رّمؾ اًم٘مة٤مر  ٓ ُُمٕم: رٛمٙمـ أن ُرّم٤مغ شمٕمررػ اًمقصؾ اًمتٕم

وٓ مُمتَحٜم٤ًم سمٖمرض اإلشمٞم٤من سمٛمٕمٜمًةك وم٤مؾمةٍد أو وةٕمٞمػ، أو إلفمٝمة٤مر ىمدرشمةف قمةغم 

 .واطمدٍ  شمالوة ُم٘م٤مـمع سم٤مًمٖم٦م اًمٓمقل سمِٜمََٗمسٍ 

 :ًمتٙمرار اًمتٕمًٗملا: قم٤مًذا

ُمٓمٚمقٌب  واًمتخِّمعِ  أر٦م أو اعم٘مٓمع قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتدسّمر واًمت٠مُّمؾِ  شمٙمرارُ 

وىمد سم٤مت : اًمٜمقوي  ىم٤مل. ُمتقاشمٌر ُمـ ومٕمؾ اًمًٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم



 حمؿود بن عبداجلؾقل روزن. د                           صوره، وؿضاره، وأسبابه، وعالجه: تعسف اؾؼراء

 
433 

. وررددوهن٤م إمم اًمّم٤ٌمح وهن٤ممج٤مقم٤مت ُمـ اًمًٚمػ رتٚمقن ير٦م واطمدة رتدسمر

آر٦م ررددا٤م طمتك أصٌ ، وال اًمذي ىم٤مم سم ،ذم ذًمؽ رؾمقل اهلل  وإُم٤مُمٝمؿ

  چوئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئچ: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

 . [118:اعم٤مئدة]

ومةٞمٝمام  روأشمٗمَٙمة أرّددمهة٤مٕن أىمرأ يرتلم : يمٕم٥م اًم٘مرفمل  ـحمٛمد سم وقمـ

اًمتٙمةرار ومقائةد يمثةػمٌة: ُمٜمٝمة٤م أٟمةف ؾمةٌٞمٌؾ  وذم. أطم٥ّم ُمةـ أن أسمٞمة٧م أاةّذ اًم٘مةرين

أرة٦م  إٟمةام»:أمجةؾ ىمةقل سمنمة سمةـ اًمنةى ًمتحّمٞمؾ ًمذة اًم٘مرين وطمالوشمف، وُم٤م

 .شُمثؾ اًمتٛمرة، يمٚمام ُمْمٖمتٝم٤م اؾمتخرضم٧م طمالوهت٤م

 رقمٚمةةؿ اًمٜمةة٤مس ُمةة٤م ذم ىمةةراءة اًم٘مةةرين سم٤مًمتةةدسمّ  ومٚمةةق»:اسمةةـ اًم٘مةةٞمؿ  ر٘مةةقل

إذا ُمَر سمآرة٦م واةق حيتة٤مج  كهب٤م قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاا٤م، وم٢مذا ىمرأه سمتٗمٙمر طمتَ  ٚمقآؿمتٖم

ُمةـ  ظمةػمٌ  روم٘مراءة ير٦م سمتةدسمّ . وًمق ًمٞمٚم٦م ،ُم٤مئ٦م ُمرة وًمق :إًمٞمٝم٤م ذم ؿمٗم٤مء ىمٚمٌف يمررا٤م

ًمٚم٘مٚمة٥م وأدقمةةك إمم طمّمةقل اإلرةةامن  ىمةراءة ظمتٛمة٦م سمٖمةةػم شمةدسّمر وشمٗمّٝمةةٍؿ، وأٟمٗمةعُ 

 . شوذو  طمالوة اًم٘مرين

يمٞمةػ ! اسمةـ يدم رة٤م»:ًمؽمىمٞمةؼ اًم٘مٚمة٥م: وقمةـ احلًةـ  ؾأهن٤م ؾمةٌٞم وُمٜمٝم٤م

 .شررّ  ىمٚمٌَؽ؟ وإٟمام مهتؽ ذم يظمر ؾمقرشمؽ

                                                 

 .، وىمد ذيمر اًمٜمقوي ومٞمف يصم٤مًرا يمثػمة قمـ اًمًٚمػ ذم  شمٙمراراؿ ًممر٤مت(47ص)اًمتٌٞم٤من  (1)

 .خمتًٍما، وطمًٜمف إًم٤ٌمين( 1355)، واسمـ ُم٤مضم٦م (1515)رواه اًمٜم٤ًمئل  (2)

 .1/147اًمؼما٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرين  (3)

 (.221ص)٤مدة ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم (4)

 (.317ص )رواه اإلُم٤مم أمحد ذم اًمزاد  (5)
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عمٕم٤مين اإلرامٟمٞم٦م، واًمٗمقائةد اًمتٗمًةػمر٦م، واعمةٜم  أَٟمف ؾمٌٞمؾ ًمتحّمٞمؾ ا وُمٜمٝم٤م

 چ ک   ک ک چ: شمٗمًةةةػم ىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم ذم اًمرسَم٤مٟمٞمةةة٦م، ر٘مةةةقل اسمةةةـ قمثٞمٛمةةةلم 

 ٝم٤ميمٚمامشمف يمٚمّ  ،ُم٤م اق سم٤مًمٚمٕم٥م واًمٕم٨ٌم واًمٚمٖمق، سمؾ اق طمٌؼ  أي»[ :14:اًمٓم٤مر ]

أظم٤ٌمره صد ، وأطمٙم٤مُمةف قمةدل، وشمالوشمةف أضمةر، ًمةق شمةاله اإلٟمًة٤من يمةؾ  ،طمٌؼ 

ُمٜمف، وإذا شماله سمتدسمر وشمٗمٙمر ومةت  اهلل قمٚمٞمةف ُمةـ اعمٕمة٤مين ُمة٤م مل رٙمةـ  أواٟمف مل رٛمَؾ 

 ةةةْرشَمفوشمدسمَ  فيمٚمةام ىمرأشَمة دسَمْره،اىمرأ اًم٘مرين وشَمة: قمٜمده ُمـ ىمٌؾ، واذا رٌء ُمِم٤ماد

 طمّمؾ ًمؽ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف ُم٤م مل رٙمةـ حيّمةؾ ًمةؽ ُمةـ ىمٌةؾ، يمةؾ اةذا ٕٟمةف ومّمةٌؾ 

 فويمراَتة فجمجَتة رشَمفوًمٞمس سم٤مازل، ًمٙمـ اًمٙمالم اًمٚمٖمق ُمـ يمالم اًمٜم٤مس يمٚمام يمرَ 

 .شأُم٤م يمت٤مب اهلل ومال ف،وُمٚمٚمتَ 

أن رٙمقن اعمرء خمتٚمًٞم٤م سمٜمٗمًف، ظمةكَم اًمٌة٤مل، همةػم ُُمِمةَت٧م  ًمذًمؽ وُرًتح٥ّم 

وىمٌةؾ يمةّؾ اةذا ٓسمةد أن  ،اًمٗمٙمر، سمٕمٞمًدا قمـ ُم٤م رٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه، وُرِمّت٧م اطة٤مـمر

 .اًمٗمٝمؿرٙمقن اعمرُء خُمٚمًّم٤م، ُمٌتٝماًل إمم اهلل أن ررزىمف 

ومٝمةق ُمة٤م ُٟمِمة٤ماده ُمةـ سمٕمةض  ،ٟمحـ سمّمدده ُمـ اًمتٙمرار اًمتٕمًةٗمّل ُم٤م  أُم٤م

واؾمتحًة٤مهنؿ  ،اعمح٤مومؾ، ٓؾمتث٤مرة اعمًةتٛمٕملم، وٓؾمةتجالب روة٤ماؿ لىم٤مرئِ 

 –ور٘مّمد سمف اًم٘مة٤مر  . ةامل اًمّمقت وُرىمّل أدائف، ٓ عمٕمٜمًك ذم اًمتالوة واًمٌٞم٤من

٤ًٌم سملم اعم٘م٤مُمة٤مت اؾمتٕمراض ُمٝم٤مراشمف ذم إداء، ويمٞمػ أَٟمف رًتٓمٞمع اًمتٜمّ٘مؾ   -هم٤مًم

وُمـ ذًمؽ ُم٤م ُرًَٛمُع ُمةـ . ومٞمف اعمٕمٜمك سمح٤مٍل ُمـ إطمقال لوٓ ُرراقمِ  ،اعمقؾمٞم٘مٞم٦م

 ٙمّرراة٤م،ورُ  ،(رة٤م إسمةرااٞمؿ: ) سمٕمْمٝمؿ سمتٙمرار ُم٘م٤مـمع ٓ شُمٗمٞمةُد ُمٕمٜمًةك شم٤مًُمة٤م: ُمثةؾ

ةةُػ ؾمةة٤مئٌر  واًم٘مةة٤مر ! ر٘مّمةةد إسمةةرااٞماًم سمٕمٞمٜمةةف يم٠مَٟمةةف وُرِمةةػمُ  ًّ رهمٌةة٦م  َوومةةَؼ اعمتٕم

                                                 

 (.114ص)ضمزء قمؿ : اًمٙمررؿشمٗمًػم اًم٘مرين  (1)
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ُمةـ ـمٚمة٥م اًمتٙمةراِر ُتّمةٞمؾ اًمتةدسّمر واًمت٠مُّمةؾ  اعمًةتِٛمعُ د ٓ ُرررة ىمدو. ُُمًتٛمٕمٞمف

 . واًمتخِّمع سم٘مدر ُم٤م ُرررد اإلؿم٤ٌمع اًمًامقمَل 

سمة٤مدروا  »:ذم طمدرثةف شم٘مدرري أَن ذًمؽ داظمٌؾ ُتة٧م ُتةذرر اًمٜمٌةل  وذم

 سم٤مًمةَدمِ ويمثرة اًمنّمط، وسمٞمع احلٙمؿ، واؾمةتخٗم٤موًم٤م  ،إُمرة اًمًٗمٝم٤مء: ؾمًت٤م قماملسم٤مٕ

رتخذون اًم٘مرين ُمزاُمػم، ر٘مّدُمقٟمف ُرٖمٜمّٞمٝمؿ: وإن يم٤من أىمَؾ  وٟمِم٠مً اًمرطمؿ،  وىمٓمٞمٕم٦م

 .شُمٜمٝمؿ وم٘مًٝم٤م

ومِٕمةؾ أاةؾ  ُمةـقمةغم اًمّمةقرة اعمقصةقوم٦ِم  ٙمةرارَ ُرامري أطمةٌد ذم أَن اًمت ومال

، رت٘مَدم ُمٖمٜمّٞمٝمؿ، وم٢من يم٤من ُُمٓمرسًم٤م ارشمٗمٕم٧ِم أا٤مت واًمتٜمّٝمةدات 
ِ
اًمٓمرب واًمٖمٜم٤مء

 . ُُمٓم٤مًم٦ًٌم إَر٤مه سم٤مإلقم٤مدة واًمتٙمرار

 :شمٙمّٚمػ أؾمئٚم٦م اعم٤ًمسم٘م٤مت: قمنم طم٤مدي

ةةٗمٝمؿ ذم  شمٙمّٚمةةُػ  اًمةةةُٛمٌَتَدِع: ةُٛمًتحَدِث اًمةة اًمتٙمّٚمةةِػ  وُمةةـ ًّ اًمةةٌٕمض وشمٕم

ةػ  ًّ أؾمئٚم٦م اعم٤ًمسم٘م٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م، وال صقرة أظمرى ُمـ صةقر اًمتٙمّٚمةػ واًمتٕم

اٟمتنمةةت ذم أوىم٤مشمٜمةة٤م اٟمتِمةة٤مًرا ُُمزرًرةة٤م، َرٕمةةِرف ذًمةةؽ يمةةّؾ ُمةةـ ًمةةف اطمتٙمةة٤مٌك هبةةذا 

اعمتًة٤مسم٘ملم سم٠مؾمةئٚم٦ٍم همررٌةة٦م  ةةةتؼمونٜمِةلم ذم اعمًة٤مسم٘م٤مت خياعمجة٤مل، إذ دمةد اعمٛمتح

اذا اًمٚمقن ُمةـ  ٥َم وإقمج٥ُم أَن اعمرشمٙمِ  ٝم٤م،ُمثٚمِ  قمـ وشمٜمزهُيفجي٥ُم صٞم٤مٟم٦ُم اًم٘مرين 

ـٌ  ُرِم٤مر ىمداُمتٝم٤من اًم٘مرين اًمٙمررؿ  إًمٞمف سم٤مًمٌٜم٤من قمغم أَٟمف قمٚمٌؿ ُمتٌّحٌر وطمة٤مومٌظ ُُمةت٘م

ـُ  سمٌٕمْمةٝمؿسمٚمةغ إُمةر  طمتةك :ٓ شمٖمٞم٥ُم قمٜمف ؿم٤مَذة وٓ وم٤مَذٌة ذم يمت٤مب اهلل  رٛمةتح

ُرِمةػم إمم (! اًمةذرـ ءاُمٜمةقا اةؿ قمةذاب أًمةٞمؿ: )ُُمت٤ًمسمً٘م٤م ومٞمٓمٚم٥م ُمٜمةف أن ُرٙمٛمةؾ

                                                 

، وصححف إًمٌة٤مين (اًمٙمٌػم)واًمٓمؼماين ذم ( اًمت٤مررخ)ذم  واًمٌخ٤مري، (اعمًٜمد)رواه أمحد ذم  (1)

 (.979ح)اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م : ، واٟمٔمر(2812ح)ذم صحٞم  اة٤مُمع 
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  ی ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ ۆئ چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم

 [.19:اًمٜمقر]  چ حئمئ جئ ی

ذًمؽ يمثػمة ضمًدا، ُتَرضم٧ُم ذم إررادا٤م عم٤م ومٞمٝم٤م  قمغمُتيين  اًمتل وإُمثٚم٦م

ٌُٝمؿ ُمـ اًمٗمْمالء ىمةد صةٜمَػ ذم ذًمةؽ ُُمّمةٜمًَٗم٤م  ىم٤مرًئ٤م إنَ ُمـ قم٨ٌم، سمؾ  َُمـ ٟمحً

 .مجع ومٞمف أٟمقاقًم٤م ُمـ اذه إؾمئٚم٦م

 ًمٞمت٠مؾَمةك هبةؿ: ومٚمٞمٜمٔمةر  وَُمـ
ِ
أراد أن رٕمرف احلَؼ ورٜمٔمر إمم صٜمٞمِع اًمٕمٚمامء

ومٞمٝمة٤م  ومٚمةٞمس ،ذم اعمًة٤مسم٘م٤مت اًمدوًمٞمة٦م اًمٙمةؼمى اًمةةُٛمٕمتؼمة ئٚمتٝمؿيمٞمَػ شمٙمقن أؾمة

 اًمٗم٤مئةدة واعمًتٛمع اعمت٤ًمسمؼ ُمٜمٝم٤مرًتٗمٞمد  رٌء ُمـ ذًمؽ، سمؾ شُمداُر سمٓمرر٘م٦م قمٚمٛمٞم٦مٍ 

 .اةَٛم٦م

 :اًمتِمّدد ذم إظمذ قمغم اًمٓماَلب طم٤مل اإلىمراء: قمنم صم٤مين

ذم إظمةذ قمةغم اًمٓمةالب: طمتةك رٌة٤مًمغ ذم طمًة٤مب  رِمةتدّ  اعم٘مرئلم سمٕمض

 ُمةةـ اًمث٤مٟمٞمةة٦مِ 
ِ
 ؼوُمةةٜمٝمؿ ُمةةـ ٓ رؽموَمةة ،أزُمٜمةة٦م احلريمةة٤مت واعمةةدود واًمٖمةةٜمـ سمةة٠مضمزاء

ذم ُمقوع واطمد ُرٕمٞمد ىمراءة اةزء ُمةـ  ٓمُق خُي  ومَٛمـ سم٤مًمٓم٤مًم٥م ذم اطٓم٠م اًمقاطمد،

أٟمةُف يمة٤من ومٔمٞمًٕمة٤م،  إٓرٛمٜمٕمٜمل ُمـ أن أىمرأ قمةغم أيب ـمة٤مار  مل»:اًمداين ر٘مقل. أوًمف

ويم٤من جيٚمس ًمإلىمراء وسملم ردرف ُمٗم٤مشمٞم ، ومٙم٤من رسمةام ريةُب هبة٤م رأَس اًم٘مة٤مر  

ٌَف  .شإذا حَلَـ، ومِخٗم٧ُم ذًمؽ ومٚمؿ أىمرأ قمٚمٞمف وؾمٛمٕم٧ُم ُمٜمُف يُمت

وٓ  َٚمُؿ،ٓ رةتٙم ،ـ سمّمخ٤من يم٤من  جيٚمس ًمإلىمراء واق ذم هم٤مر٦م اًمتّمٛمٞمؿاسم واذا

اًم٘مة٤مر  قمٚمٞمةف  وجيٚمةُس . وٓ رتٜمحٜمُ ، ويمةذًمؽ ُمةـ قمٜمةدهُ  ،وٓ رٌُّمُؼ  ٧ُم،رٚمتٗمِ 

إًمٞمف سم٤مٕص٤مسمع ٓ ردقُمُف رؽمك هُمٜم٦ًَم وٓ شمِمةدرًدا وٓ همةػَمه ُمةـ دىمة٤مئؼ  ِمػمُ واق رُ 

                                                 

 (.1/246: )٤مت اًم٘مراءاًمٜمٝم٤مر٦م ذم ـمٌ٘م هم٤مر٦م (1)
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ٟمزةة أطمةٌد وضمًٝمةة٤م ُمةـ وضمةةقه  اًمتجقرةد: طمتةك ر٠مظمةةذُه قمٚمٞمةف ورةةرَدُه إًمٞمةف، وإذا

اًم٘مراءة ريُب سمٞمده قمغم احلّمػم، وم٢من أوم٤م  اًم٘مة٤مرُ  ورضمةَع إمم ٟمٗمًةف أُمْمة٤مه 

قمٚمٞمةةف  ردَ  َل ومةة٢مذا قَمةة ِٞمَٞمةةف،ًمةةةف، وإٓ ٓ رةةزاُل ر٘مةةقل ًمٚم٘مةة٤مر  ُمةة٤م ومرهمةة٧َم طمتةةك ُرٕمْ 

ظمتؿ وـمٚمة٥م اإلضمة٤مزة ؾمة٠مًمُف قمةـ شمٚمةؽ اعمقاوةع  وم٢مذااحلرف، صمؿ رٙمتٌف قمٚمٞمف: 

َٞمٝم٤ماًمتل ٟمَ  ومٞمٝم٤م ذم ؾم٤مئر اطتٛم٦م، وم٢من أضم٤مب قمٜمٝم٤م سم٤مًمّمقاب يمتة٥م ًمةف أو همٚمِط  ًِ

واٙمةذا ! أقمِد اطتٛم٦م ومال ُأضمٞمزك قمةغم اةذا اًمقضمةف: ىم٤مل ًمةف ِزَ اإلضم٤مزة، وإن ٟمَ 

ةٞمُػ  ًَ يم٤من دأسُمف قمغم اذه احل٤مل سمحٞم٨م إٟمةف مل رة٠مذن ٕطمةٍد ؾمةقى اصمٜمةلم: مهة٤م اًم

ـُ َٟمْٛمٚمة٦م طمًة٥م ٓ همةػم ذم مجٞمةع قُمُٛمةره ُمةع يمثةرة َُمةـ ىمةر أ قمٚمٞمةف احلررري، واسم

 .وىمّمَده ُمـ أوم٤م 

ذم اًمرومؼ وطمًـ إظمذ قمغم  ،اًمٜمٌقَي  اعمٜمٝم٩َم  ٘مرُ  سم٠من رٚمتزم اعم واًمًالُم٦مُ 

دون شم٤ًماؾ، وم٤مًمٕمة٤ممل اًمرسمة٤ميّن اًمةذي جيٞمةد  يناًمٓمالب، وأن ُرًّٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مر

 ػيم٤مٟم٧م أو يمٌػمة، ورتٚمَٓمة وحيًـ إرراد اًمٗم٤مئدة ذم ُمقوٕمٝم٤م، صٖمػمةً  ،اًمتٕمٚمٞمؿ

 ظِمروٓ ردَ  ف،ـمٚمٌِ  قدةِ أدسمف وضَم  ًـؾمٞمام إذا يم٤من أااًل ًمذًمؽ حلُ  ذم شمٗمٝمٞمؿ ـم٤مًمٌف،

 .ًمف ؾإًمٞمف ُم٤م مل رت٠ماَ  ٚم٘ملقمٜمف، وٓ رُ  فقمٜمف ُم٤م ؾم٠مًم

 :صقر ُمتٗمرىم٦م: قمنم صم٤مًم٨م

ُػ ذم اًمتٗمًػم، واق ُم٤م ٟمَقه إًمٞمف اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًةٚمػ  وُمـ ًّ أظمٓمرا٤م اًمتٕم

ووةَٚم٧م ومٞمٝمة٤م أومٝمة٤مم،  ،مومٞمٝمة٤م أىمةدا ٧مٟمٔمًرا ًمتٕمّٚم٘مف سمٛم٤ًمئؾ يمؼمى زًمَ  :واطٚمػ

 –واًمٜمة٤مفمر ذم شمٗم٤مؾمةػم اًمةرواومض  َُم٦م،سمًٌٌٝم٤م إُ  ّرىم٧موومُ  ،سمًٌٌٝم٤م اًمٌدعُ  دعواسمتُ 

وىمةد يمة٤من إئٛمة٦م  »:ىم٤مل أسمق سمٙمر إٟم٤ٌمري. جيد ُمـ ذًمؽ اًمٌمء اًمٙمثػم – ُمثاًل 

                                                 

 (. 59 – 58/  2: ) هم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م (1)

 (.39-38 ص)زاد اًمقضمٞمز واعمج٤مز ذم اًم٘مراءة واإلىمراء : اٟمٔمر  (2)
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ذم اًم٘مةرين،  ةُٛمِمٙماِلتُمـ ر٠ًمل قمـ شمٗمًةػم احلةروف اًمة ٕم٤مىِمٌقنُمـ اًمًٚمػ رُ 

 ومٝمةةق طم٘مٞمةةٌؼ  :رٌٖمةةل سمًةة١ماًمف ختٚمٞمةةد اًمٌدقمةة٦م وإصمةة٤مرة اًمٗمتٜمةة٦م إن يمةة٤من اًمًةة٤مئَؾ  نَ ٕ

سمةام  تة٥مسم٤مًمٜمٙمػم وأقمٔمؿ اًمتٕمزرةر، وإن مل رٙمةـ ذًمةؽ ُم٘مّمةده وم٘مةد اؾمةتحؼ اًمٕمُ 

إمم أن  اضمؽمم ُمـ اًمذٟم٥م، إذ أوضمد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم اعمٚمحدرـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ؾمةٌٞماًل 

ذم ُتررػ اًم٘مرين قمةـ ُمٜمة٤ما٩م  اًمتْمٚمٞمؾاعمًٚمٛملم سم٤مًمتِمٙمٞمؽ و َٕمَٗم٦مَ ر٘مّمدوا َو 

 . شتٜمزرؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مورؾاًم

سمٖمةةػم اًم٘مةةرين  ٘مةةرَ ٓ شمُ  كطمَتةة ومئةة٦مٍ  ُٚمةةقّ همُ : ذم اًم٘مةةرين  اًمُٖمُٚمةةقّ ُمٔمةة٤مار  وُمةةـ

ذًمةةؽ إمم إٟمٙمةة٤مر اًمًةةٜم٦م، وقمةةدم آٟم٘مٞمةة٤مد اةة٤م، أو ضمٝمٚمٝمةة٤م  اةةة٤موجيرّ  ا،ُمّمةةدرً 

اةؿ  وم٠مصمٌة٧َم ذم اًم٘مةرين  َٚمةْقاوإمه٤ما٤م، ويم٤من اةذا ُمٌةدأ ٟمِمة٠مة اطةقارج اًمةذرـ همَ 

 رتٚمةةقن»: وذم ًمٗمةةظٍ  ،شاًم٘مةةرين ٓ جيةة٤موز شمةةراىمٞمٝمؿ ر٘مةةرإون»: اًم٘مةةراءة اًمٜمٌةةل 

٤ًٌم همةػم أهنةؿ أمهٚمةقا   ،شأًمًٜمُتٝمؿ سم٤مًم٘مرين َذًمَِ٘م٦مٌ »:وذم صم٤مًم٨م ،شيمت٤مب اهلل رـم

اًمتل ُتتة٤مج إمم  :ومٙم٤من أن قمٛمٚمقا سمٛمتِم٤مسمف اًم٘مرين وقمٛمقُم٤مشمف وُمٓمٚم٘م٤مشمف  ٜمََتفؾُم 

ُمٓمٚم٘مٝمة٤م،  شمِمة٤مهبٝم٤م، أو ختّمةٞمص خيّمةص قمٛمقُمٝمة٤م، أو ىمٞمةد ر٘مٞمةد ًمرومةعؾمٜمتف 

واذه اًمٓم٤مئٗم٦م شمتٙمةرر ذم يمةؾ زُمة٤من، وًمٕمٚمٝمة٤م اًمٗمئة٦م اًمتةل أؿمة٤مر إًمٞمٝمة٤م قمٛمةر سمةـ 

ٌَُٝم٤مِت اًْمُ٘مةْريِن، وَمُخةُذوُاْؿ  جُي٤مدًمقٟمٙمؿإَِٟمُف ؾَمَٞم٠ْميِت ُأَٟم٤مٌس »: سم٘مقًمف اطٓم٤مب  سمُِِمة

ـِ َأقْمَٚمُؿ سمِٙمَِت٤مِب اهللَِ ٜمَ ًّ : وَم٢مَِن َأْصَح٤مَب اًم ـِ ٜمَ ًّ ُمةـ ُمًة٤مئؾ ذم يمثػم  ُؾ واعمت٠مُمّ . شسم٤ِمًم

 .اًمْمالًم٦م، جيدا٤م شمٕمقد إمم اذا اًم٤ٌمب

                                                 

 (.391-4/395: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (1)

 (.1564ح )، وُمًٚمؿ (4351، ح 3344ح ) اًمٌخ٤مري  (2)

 .صحٞم  قمغم ذط ُمًٚمؿ: ، وىم٤مل(2645ح)أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  (3)

سمةرىمؿ  1/62)وأصمر قمٛمر أظمرضمةف اًمةدارُمل (. 47ص )اًمقؾمٓمٞم٦م ذم اإلؾمالم  ُمٔم٤مار: اٟمٔمر (4)

= 
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ًّ  وُمٜمف  اًم٘مرين، وأؾمةامء اًمًةقر، وشمٙمّٚمٗمُ  دّ ذم قمَ  ٗمٝمؿشمٕم
ِ
ذم ذًمةؽ  ٝمةؿأؾمامء

وإْومَم  ،شمٙمّٚمًٗمةة٤م واوةةًح٤م، ويمثةةػٌم ُمٜمةةف ٓ ـم٤مئةةؾ ُتتةةف، وٓ رٜمٌٜمةةل قمٚمٞمةةف قمٛمةةؾ

ْمة٤مئؾ اًمًةقر وم قَمةدّ اًمتٙمّٚمةػ ذم  وُمٜمةف. ُم٤م ومٞمةف شمٙمّٚمةٌػ  ْركُ وشمَ  ٝمرَ إظمُذ سمام اؿمتَ 

إن مل  – ؿؾمةقرٍة قمٜمةدا ومٚمٙمةّؾ مَجَع ذم اذا اًم٤ٌمب ومة٠موقمك،  ومٌٕمُْمٝمؿوأر٤مت، 

 خمّمقصة٦ٍم، قِمَٚمة٦مٍ ؾمةقرٍة شمة٠مصمػٌم ذم  وًمٙمّؾ داٌل قمغم ومْمٍؾ ُم٤م،  أصمرٌ  -رٙمـ ًمٙمٍؾ ير٦م

ٓ رٙمتٗمةةقن سم٤مٕطم٤مدرةة٨م اًمٕم٤مَُمةة٦م اًمّمةةحٞمح٦م ذم ! سمٜمَٞمةة٦م زوااةة٤م زاًمةة٧ْم  ٧ْم ىُمرَئةة إنْ 

ةٙملم ومْمؾ اًم٘مةرين وومْمةؾ مَحََٚمتة ًّ ف، وىم٤مرئٞمةف، وُُمٕمّٚمٛمٞمةف، واًمٕمة٤مُمٚملم سمةف، اعمتٛم

أصمةة٤مر  سمروارةة٦مسمةةؾ رتًةة٤ماٚمقن  ،ٕاٚمةةف اًمةةذرـ اةةؿ أاٚمةةف ةُٛمٙمرُملمهبدرةةف، اًمةة

 .اعمقوققم٦م ُمًتٙمثررـ ُُمًتدًّملم هب٤م ذم يمٍؾ ُم٘م٤مم

                                                 

 .، وهمػمه(119 =
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 التعضف َٔوَطاُرٓ خماطز: جاٌ٘ال املبخح
 

ػ ًّ إن  -ٚمٞمةف خم٤مـمُر يمثػمٌة ضمًدا، َُمةـ وىمةػ قمةغم سمٕمْمةٝم٤م وضمة٥م قم ًمٚمتٕم

أٓ رة٠مًمَق ضمٝمةًدا ذم اًمتحةذرر ُمٜمةف، واحلٛمةِؾ قمةغم  -يم٤من ذا قمٚمٍؿ وُمٜمٓمةٍؼ وسمٞمة٤مٍن 

قمٚمةٍؿ، وٓ ٟم٤مؿِمةَد طمةٍؼ: أَن  اعمٗمتقٟم٦م ىمٚمةقهبؿ سمةٌٕمض ُصةَقِرِه، وٓ َرُٖمةَرَن ـم٤مًمة٥َم 

ًٌة٤م ًمتجٛمٞمةِع  ـُمَ  سمٕمَض  ُرِم٤مُر إًمٞمف سم٤مًمٗمْمؾ ُمـ اًمّدقم٤مة يصمروا ضم٤مٟم٥م اًمًالُم٦م، ـَمٚم

وقمةّدوا اةذا اًمٌة٤مب ُمةـ اإلٟمٙمة٤مر  ًم٘مةرين،واعمةراء ذم ا اًمٙمٚمٛم٦م، وُمٜمًٕمة٤م ًمٚمِمة٘م٤م 

ذم اًم٘مرين يمٗمر يمام اق ُمٕمٚمقم، ومٚمؿ رٙمتٗمقا  داظماًل ُت٧م اعمراء ذم اًم٘مرين، واعمراءُ 

قمٚمةٞمٝمؿ اًمًةٌٞمؾ  َٓمُٕمقاقمغم سمّمػمٍة: وإَٟمام ىمَ  ٜمٙمررـسم٤مًمّمٛم٧ِم وإوم٤ًمح اعمج٤مل ًمٚمٛمُ 

 ضمةةَرهوًذا  ًراض تِمةةٖمٞم٥ِم ويمٗمةةك هبةةذا اًم! سمةةٜمٍص صةةحٞمٍ  ٓ حيتٛمةةُؾ اًمت٠مورةةَؾ 

ُػ ذم شمالوة يمت٤مب اهلل، واًمٖمٚمّق ومٞمف ًّ وم٠مّي هُمٚمٍق اق أؿمّد ُمةـ اإلٟمٙمة٤مر قمةغم . اًمتٕم

 !!اعمٜمٙمِر قمغم اًمُٖمُٚمّق؟

ِػ وخم٤مـمره وومٞمام ًّ  :ر٠ميت ٟمذيمر سمٕمض خم٤مـمر اًمتٕم

أَن اًمٖمٚمةَق قمة٤مدًة ُمة٤م رٙمةقن ُمّمةحقسًم٤م  :اًمًٜم٦َم اعمَٓمردُة ذم اًمٓم٤ٌمئِع اًمٌنمر٦م إنَ  -1

 
ِ
 سم٤مةٗم٤مء

ِ
وُمة٤م فمٝمةر  ،، ومةام فمٝمةر اًمٖمٚمةّق إٓ ىُمقسمةؾ ُمةـ سمٕمةض اًمٜمة٤مس سم٤مةٗمة٤مء

واًمٍمةةاط . اًمةةٌٕمض ذم ُم٘م٤مسمٚمتةةف وجم٤مٟمٌتةةف إمم اًمتٗمةةررط َزعَ اإلومةةراط إٓ وَٟمةة

 . اعمًت٘مٞمُؿ وؾمٌط سملم اًمٓمرر٘ملم

ـَ  أىمقاًُم٤م رزىمٝمؿ اهلل اًمّمقَت  ْٔمٜم٤مٓطم وىمد ٟمٕمٛمة٦ٌم  واةل ٌَِٚم٦ًم،ومٓمرًة وضمِ  احلً

ٓ  -شمٚمةَؽ  تِٝمؿَُمَٚمَٙمة قمةغم -واةؿ  ،وٕمٝم٤مقمٔمٞمٛم٦ٌم إن ُأطمًـ ووٕمٝم٤م ذم ُمق

سمتحًلم اًمّمقِت، وشمزرٞمٜمةف طمة٤مل شمالوهتةؿ، ومة٢من قُمقشمٌةقا ذم ذًمةؽ  قنهيتٛمّ 

 !! إمم اًمتٚمحلم يضسم٠مهنؿ خيِمقن ُمـ اًمتٓمرر٥ِم اعمُةٗم شمريمٝمؿقمَٚمٚمقا 
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َٕن شمٙمّٚمةةػ سمٕمةةض اًم٘مةةَراء  :رؽميمةةقن إظمةةذ سم٤مًمتجقرةةد سم٤مًمٙمٚمَٞمةة٦م ويظمةةرونَ 

 !ؾ ُم٤م رَتّمؾ سمتٚمؽ اًمٕمٚمقمذم يم ؿىمد زَادا اؿوشم٘مّٕمرَ 

ف - واًمٖم٤مزم ًُ ـَ  إِنَ »: إمم اًمتٗمةررط ُمّمةداىًم٤م ًم٘مةقل اًمٜمٌةل  ُمآًمف - ٟمٗم اًمةّدر

و ّدُدوا َوىَم٤مِرسُمقا َوَأسْمنِمُ ًَ ٌَُف، وَم َٓ هَمَٚم ـَ َأطَمٌد إِ ـْ ُرَِم٤مَد اًمّدر ، َوًَم  .»اُرْنٌ

ذم  أطمةةدٌ  ؼرتٕمَٛمةة ٓ: واعمٕمٜمةةك... سم٤مًمتِمةةدرد اعمٖم٤مًمٌةة٦م ةاعمِمةة٤مدّ  »:احلةة٤مومظ ىمةة٤مل

: اسمةـ اعمٜمةػم ىمة٤مل. ومُٞمٖمَٚمة٥مواٟم٘مٓمع  َجزَ ورؽمك اًمرومؼ إٓ قمَ  ،إقمامل اًمدرٜمٞم٦م

 وم٘مةد رأرٜمة٤م ورأى اًمٜمة٤مس ىمٌٚمٜمة٤م أنَ  ٌةَقة،ُمـ أقمةالم اًمٜمّ  َٚمؿٌ ذم اذا احلدر٨م قمَ 

 .شذم اًمدرـ رٜم٘مٓمع تٜمّٓمعٍ ُمُ  يمَؾ 

ُػ  -2 ًّ ، سمةؾ ىمةد ُرٕمٓمل ومرص٦ًم ًمٚمٓمٕمـ قمغم اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦ِم اعمتقاشمرة اعمتٕم

رتج٤موز سمٕمض أصح٤مب ااةقى، ومٞمتخةذ ذًمةؽ ؾُمةَٚماًم ًمٚمٓمٕمةـ قمةغم اًم٘مةرين 

ُِمةـ  ْوارأَ  اةذا ُمزًمةٌؼ ظمٓمةػٌم زًَمة٧م ومٞمةف أىمةدام ىمةقٍم، إذْ  ؿمَؽ أنَ  وٓ. ٟمٗمًف

 ًّ اعم٘مرئلم سم٘مراءة محزة ؿمدَة ُم٤م رٕم٤مٟمقٟمف ُمـ اإلومةراط ذم اعمةدود  سمٕمضِ  ِػ شَمٕم

غم إٟمٙمة٤مر ىمةراءة محةزٍة، ومحٛمٚمٝمؿ اذا يمّٚمف قم ،وهمػم ذًمؽ ،واًمًٙم٧م وااٛمز

ـَ ًمٌٕمض اًم٘مرين اًمث٤مسم٧م سم٤مًمتقاشمر قمـ رّب اًمٕمزة   . ومّم٤مروا ُُمٜمٙمرر

واطمت٩م ُمـ قم٤مب ىمراءة محزة سمٕمٌد اهلل سمـ إدررةس »: حمٛمد سمـ ااٞمثؿ ىم٤مل

طمية  َٚمٞمٍؿ،وإٟمام يم٤من ؾم٥ٌم اذا أَن رضماًل ممةـ ىمةرأ قمةغم ؾُمة ٞمٝم٤م،أٟمف ـمٕمـ وم

                                                 

 (.39ح )اًمٌخ٤مري  رواه (1)

 (.1/114: )اًم٤ٌمري ومت  (2)

شُمةقذّم ؾمةٜم٦م . حمٛمد سمـ ااٞمةثؿ اًمٙمةقذّم اعم٘مةر  أضمةّؾ أصةح٤مب ظمةاَلد، طمةذ  ذم ىمةراءة محةزة (3)

 (.1/221)ُمٕمروم٦م اًم٘مراء :اٟمٔمر(. اة249)
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ـُ  ،جمٚمس قمٌد اهلل سمـ إدررس ذم  أًمٗم٤مفًمة٤م ومٞمٝمة٤م إومةراطٌ  إدررَس  وم٘مرأ ومًٛمع اسم

ـُ  َٙمةِرهَ وهمةػم ذًمةؽ ُمةـ اًمتٙمٚمةػ اعمٙمةروه، ومَ  ااٛمز واعمةدّ   ررةسإد ذًمةؽ اسمة

 ويمة٤من محةزةُ  ،ُمةذُمقمٌ  واذا اًمٓمررؼ قمٜمدٟم٤م ُمٙمروهٌ : وىم٤مل حمٛمد. وـمٕمـ ومٞمف

ـَ أَ  ـورٜمٝمك قمٜمف، ويمذًمؽ ُمَ  ،اذا رٙمرهُ   .شاًم٘مراءة ُمـ أصح٤مسمف شم٘م

 ٌةؾـ قمٌد اهلل سمـ إدررةس وأمحةد سمةـ طمٜمقم يمرُم٤م ذُ  وأُم٤م»: اسمـ اةزري ىم٤مل

ذًمؽ حمٛمقل قمةغم ىمةراءة ُمةـ ؾمةٛمٕم٤م ُمٜمةف ٟمة٤مىماًل  ُمـ يمراا٦م ىمراءة محزة: وم٢منَ 

 .شقمـ محزة، وُم٤م يوم٦م إظم٤ٌمر إٓ رواهت٤م

ة رأرة٧ُم  ة:ر٤م أسم٤م قمامر»: حلٛمزة رضمٌؾ  وىم٤مل  كطمَتة زَ رضمةاًل ُمةـ أصةح٤مسمؽ مَهَ

 .شهبذا يمٚمف ْراؿمل يُمُ : وم٘م٤مل. هاٟم٘مٓمع زرّ 

ػ وَُمْم٤مّره أَٟمف ظمةروٌج قمةـ اًمةٜمٝم٩م اًمًةٚمٞمؿ، واًمٓمررةؼ  ُمـو -3 ًّ خم٤مـمِر اًمتٕم

ةةِػ ومٞمٝمةةة٤م  اًم٘مةةقرؿ اًمةةذي ُمَٝمةةده اًمٜمٌةةل  ًّ ُٕمتةةةف، ومةةٌٕمُض ُصةةَقِر اًمتٕم

يمٞمٗمٞمةة٤مت ضمدرةةدة ذم اًم٘مةةراءة مل شمةة١مصمر قمةةـ ىُمةةَراء اًمًةةٚمػ، اةةذه  اؾمةةتحداُث 

 ذمىمد رتقارصمٝم٤م اطٚمُػ قمـ اًمًٚمِػ، ومٞمّمػم إُمر إمم أن ُرةدظمؾ  ٙمٞمٗمٞم٤مُت اًم

سمٕمةض اًمٙمٞمٗمٞمة٤مت همةػم اًمّمةحٞمح٦م سمحَجة٦م أَن   َررُ اًم٘مرين ُم٤م ًمٞمس ُمٜمةف، ومُتة

أيت هب٤م إُم٤مٌم رِم٤مُر إًمٞمةف سم٤مًمٌٜمة٤من، ور٘متٜمةُع اًمٕم٤مُمة٦م أهنة٤م ُمةـ أصةقل اًمةتالوة 

ًّ  ِريَم٧ِم شمُ : ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ اًمتل إن شُمريم٧ْم  ٧ٌَِم وارشمُ  ٜم٦َُم:اًم
! اًمٌدقم٦مُ  ٙمِ

واةذا . تدسمراطِمقع واًمشمٚمؽ اعمخ٤مـمر اطروج سم٤مًمتالوة قمـ ُم٘مّمقد  وُمـ -4

                                                 

 (.77 -76ص )اًمًٌٕم٦م (. 88ص )اًمتحدرد  (1)

 (.1/263)هم٤مر٦م اًمٜمٝم٤مر٦م  (2)

 (.89)اًمتحدرد  (3)
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ـَ ُُمِم٤مَاٌد ذم طم٤مِل اًمةٛمُ  ٤ًٌم واًمتةذاًذا، ٓ  ٖمؼّمر اعمًتٙمثررـ سم٤مٕشم٤ٌمِع هيتٗمقَن قمج

ُمـ ير٤مت إطمٙمة٤مم شمتحةدث قمةـ  وم٤مٔر٦م اًمتل رتٚمقا٤م اًم٘م٤مرُ   -عمٕمٜمًك ُم١مصّمرٍ 

 ٓمرسملم،ًمتٛمّٙمـ اًم٘مة٤مر  ُمةـ طِمَٞمةؾ اًمةةٛمُ  ًمٙمـو -تداءاًمٓمال  واطٚمع وآوم

. واًمقصالت ذم اعم٘م٤مُم٤مت فوشمٍّمومِ 

أؿمةَد  كرتٕمٜمَة ـومٞمام همػمه أومم ُمٜمف، ومرأرٜم٤م ُمَ  ٦مااٛمَ  شمٚمؽ اعمخ٤مـمر سُف  وُمـ -5

 ذم شم٘مدرر اًم٧ًّم احلريم٤مِت اعمٓمٚمقسم٦ِم ًمٚمٛمةدّ 
ِ
 اًمةالزم ووةٌٓمٝم٤م، واةق مل اًمٕمٜم٤مء

ـْ حُي  وُمةٜمٝمؿ . ُمٕمٔمِؿ احلروِف سمٕمُد، واعمةّد ومةرٌع واحلةروُف أصةٌؾ  إظمراَج  ً

ًمقىمةةقف ُمةةـ يُمتةة٥م اًمقىمةةػ وآسمتةةداء ُمةةـ ظمَّمةةص ُُمّمةةحًٗم٤م جيٛمةةع ومٞمةةف ا

 وىمةدومٞمف ُمة٤م اؿمةتٝمر وُمة٤م ؿمةَذ ُمةـ اةذا اًمٌة٤مب،  ُرققِملو ٞمجٛمعُ واًمتٗمًػم، وم

ُمةـ  اًميةورر٤مت تحرررسم فواق ذم يمّؾ اذا ٓ ر٠مسمَ  ،رٙمقن ىمّمده اإلهمراب

وُمٜمٝمؿ ُمـ ُرٗمٜمل قُمُٛمَره ذم ـمٚم٥ِم شمٕمّٚمؿ اعم٘م٤مُمة٤مت . ُم٤ًمئؾ اًمتجقرد إظمرى

اًمٓمةرب واعمٖمٜمَةك، واةق مل ُرٙمّٚمةػ ٟمٗمًةف ودراؾمتٝم٤م قمةغم أرسم٤مهبة٤م ُمةـ أاةؾ 

 ُةجّقدةىمراءة يمت٤مٍب خُمتٍَمٍ ذم ُمٕم٤مين يمٚمامِت اًم٘مةريِن، ودمةده ُرةزري قمةغم اعمة

َٕن اذا ٓ حُيًـ اظمتٞم٤مر اعم٘م٤مم اعمٜم٤مؾم٥م ًممر٦م، أو َٕن اذا مل جيةق سم٤مًم٘مٗمةؾ 

أو  ؾَمةَٙم٧َم ومة٢من اشَم٘مةك اهلل  :اًمّمحٞم  ًمٚمٛم٘مٓمع، وم٢من ؾُمئؾ قمةـ ُمٕمٜمةك يمٚمٛمة٦مٍ 

!ذًمؽوإن شمٕم٤مملَ ومٚمـ ُرٕمجَزه  ،هلل أقمٚمؿُ ا: ىم٤مل

ِػ  وُمـ -6 ًّ قمـ يمت٤مب اهلل: َٕن اًمٓم٤مًم٥م رةرى ُمةـ اعمٕم٤مٟمة٤مة  اًمّمدّ  خَم٤مـمر اًمتٕم

ويمةْؿ رأرٜمة٤م ُمةـ . واًمّمٕمقسم٦م واًمٕمٜمة٧ِم ُمة٤م ىمةد رٍمةومف قمةـ اؾمةتٙمامل ـمٚمٌةف

ـَ شمريمقا جم٤مل اًمتجقرد واًم٘مراءات ٕهَنةؿ شمةقوَمروا   ُمة٤مأول  –ـُماَلٍب واقمدر

أٟمٗم٤مؾمٝمؿ، وُرٛمًةُؽ اةؿ ُم١مىّمة٧م  ٞمٝمؿقمغم ؿمٞمٍخ حُييص قمٚم –زة ـمٚمٌقا اإلضم٤م
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 ُمةـ اًمث٤مٟمٞمة٦م طمتةك رًةتقي اةؿ 
ٍ
 ُمـ ُم٤مئة٦م ضمةزء

ٍ
٤ًٌم إَر٤ماؿ سمجزء اًمثقاين، ُُمٓم٤مًم

ُم٘مدار اعمّد، أو ُرٕمٞمداؿ ذم اًم٘مراءِة إمم أَول اًمًقرة ٕهّنةؿ ؿمةّٙمقا ذم طمةرٍف 

 ! ذم يظمر ُرسمٍع ُمٜمٝم٤م

ـَ أطمٌد أَٟم٤م ٟمًق  شمٚمؽ إ وٓ ُمثٚم٦م ُمـ وطمل اطٞم٤مل، ومٛمقضمةقٌد ُمة٤م اةق رُٔمٜمَ

يُمُتة٥م اًمٓمٌ٘مة٤مت  ذم ؾمةَجٚمقاسمةؾ إَن إئٛمة٦م إقمةالم ىمةد  ،ُمٜمٝمة٤م إقمٜم٤مشًمة٤م أؿمدّ 

ةةٗمل اعم ٝم٦مً ؿمةةٌٞم ُمقاىمةةَػ وهمػماةة٤م  ًّ ٟم٘مٚمٜمةة٤م  ،ذم زُمةة٤مهنؿ ٘مةةرئلمقمةةـ سمٕمةةض ُُمتٕم

 .ُمقوٍع ؾم٤مسمٍؼ  ذمسمٕمْمٝم٤م 

ِػ  وُمـ -7 ًّ ٙملمأاةؾ اًمٕمٚمةؿ اًم ـاًمّمّد قمة :ُمْم٤مّر اًمتٕم ًّ ة ةٛمةةُتٛم ًّ َٕن  ٜم٦َم،سم٤مًم

ـّ سمف أهنةؿ اةؿ أاةؾ  ـاًمٕم٤مُمَل ررى ُمِ  ٗم٦م وإهمراهبؿ ُم٤م رٔم ًّ ـِ ا١مٓء اعمتٕم شَمٗمٜمّ

اًمٕمٚمؿ إىمحة٤مُح، وُمة٤م قمةدااؿ ومٝمةؿ مهةٌؾ: وإن يمة٤مٟمقا قمٚمةامَء ُمِمةٝمقًدا اةؿ 

 وخيٌِ  ومُٞمزري ر،سم٤مًمتٌحّ 
ِ
 .ذم ريم٥م اًمًٗمٝم٤مء طُ قمغم اًمٕمٚمامء

ػ أَٟمةف شمِمةّدٌد ذم قمٌة٤مدٍة  وُمـ -8 ًّ ُمةـ أذف اًمٕمٌة٤مدات وأزيم٤ماة٤م خم٤مـمر اًمتٕم

ٓ شمِمةددوا قمةغم  »: وم٘مة٤مل  ،ُمـ اًمتِمةّددِ  وال اًم٘مراءة، وىمد طمَذر اًمٜمٌل 

قمةغم أٟمٗمًةٝمؿ ومِمةَدد اهلل  ُدوااهلل قمٚمةٞمٙمؿ، ومة٢مَن ىمقًُمة٤م ؿمةدَ  ِمةّددَ أٟمٗمًٙمؿ ومٞمُ 

 .شقمٚمٞمٝمؿ

طمةروف  قمغم اًمٌٕمض ٟمٓمُؼ  اًمٌٕمض ذم أظمذ اًم٘مرين ودمقرده، ومٞمٕمُنُ  رتِمَدد

اًمةٌٕمض ذم اًمتجقرةد ومٞمٕمنة  دواًم٘مة٤مف وهمػماة٤م، ورتِمةدَ يم٤مًمْم٤مد واةةٞمؿ 

 .قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ اًم٘مرين ووم٘مٝمف ضمزاًء ووم٤مىًم٤م

ُػ  اًم٘مقُل  خم٤مـمرهِ  وُمـ -9 ًّ شمٗمًةػمًر٤م  وضمًٝمة٤مأو  َوىمًٗم٤م قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمٍؿ، وم٤معمتٕم

                                                 

 .أظمرضمف أسمق داود وهمػمه، واق حيتٛمؾ اًمتحًلم إن ؿم٤مء اهلل (1)
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 اًم٘مةقلىمد ر٘مع دون أن ردري ُتة٧م ـم٤مئٚمة٦م  :قمٚمٞمف، وٓ ُُمٕمّْمد ًمف را٤منٓ سمُ 

  أّي  »:إذ ىمة٤مل اًمّّمةّدرؼسمٙمةٍر  أيباهلل قمةـ وريض  ،قمغم اهلل سمٖمةػم قمٚمةؿٍ 
ٍ
 ؾمةامء

 . ش!أقمٚمؿ؟ ٓذم يمت٤مب اهلل ُم٤م  ٚم٧ُم ىمُ  إنْ  ِ٘مّٚمٜمل:شمُ  أرضٍ  وأّي  ٔمّٚمٜمل،شمُ 

ر٘مةقل اًمِمةٞمخ  َْمة٤مَر:ُمةـ ُمَ  عٍ اسمتةدا ُمة٤م ذم أّي  ومٞمفخم٤مـمره أَٟمف اسمتداٌع،  وُمـ -15

ٌّةةد ومٗمٞمةةف ِدٍث طَمةة ّي أَ  »: سمٙمةةر أسمةةق زرةةد رمحةةف اهلل اعمنمةةوع،  اجةةرُ : ذم اًمتٕم

اًمٕم٤مَُمةةة٦م  وإهيةةة٤ممُ  ع،واؾمةةةتدراٌك قمةةةغم اًمنمةةةع، واؾمةةةتح٤ٌمٌب عمةةة٤م مل ُرنَمةةة

 . شٌَدلُمُ  َرفإمم ذع حُم  لومٞم١مول اًمدرـ اعمٜمزَ . سمٛمنموقمٞمتف

 

 

 

 

                                                 

 (.15ص )  اءسمدع اًم٘مر (1)
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 التعضف بابأص: جالحال املبخح

:ًمإلومراط واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ُتّري اًمّمقاب ىُمرسم٦ًم إمم اهلل رءاعم ٟمزقم٦م -1

اهلل قمٌةة٤مده سمةةام أُمةةر إٓ وًمٚمِمةةٞمٓم٤من ومٞمةةف ُمةة٤م أُمةةر  »:ىمةة٤مل قم٤مئِمةة٦م اسمةةـ قمةةـ

 .شفمٗمر ىمٜمع اموم٠ٌمهّي  :إمم شم٘مّمػم ٤موإُمَ  ُٚمٍق،إمم همُ  ٤موم٢مُمَ  :ٟمزقمت٤من

[ اًمِمةٞمٓم٤من: رٕمٜمةل] وىمةد اىمتٓمةع »: قمةغم اةذا إصمةر ُُمٕمّٚمً٘م٤ماسمـ اًم٘مٞمؿ  ىم٤مل

وادي اًمت٘مّمةةػم، ووادي : اًمٜمةة٤مس إَٓ أىمةةَؾ اًم٘مٚمٞمةةؾ ذم اةةذرـ اًمةةقادرلم أيمثةةر

 قمٚمٞمةفي، واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ضمًدا اًمث٤مسم٧م قمغم اًمٍماط اًمةذي يمة٤من اعمج٤موزة واًمتٕمدّ 

ودرةـ اهلل  ،سمةلم اًمٌةدع ّْمدٌ ىمَ  واًمًٜم٦م»: وىم٤مل. ش  وأصح٤مسمف رؾمقل اهلل 

ذم ُمقاوم٘مةة٦م  ٝمةةدِ آضمتٝمةة٤مد اةةق سمةةذل اةُ  ويمةةذًمؽ ،سمةةلم اًمٖمةة٤مزم ومٞمةةف واةةة٤مذم قمٜمةةف

: ومٞمةف ٟمزهمتة٤منأُمر اهلل سمة٠مُمر إٓ وًمٚمِمةٞمٓم٤من  وُم٤م. رفجم٤موزشمف وشمٕمدّ  إُمر، واًمٖمٚمقّ 

ُمةٜمٝمام ذم  ُص ومه٤م يومت٤من ٓ خيٚمُ . وشم٘مّمػمٍ  إمم شمٗمررطٍ  وإَُم٤م ،وجم٤موزة إمم همٚمقٍ  ٤موم٢مُمَ 

 أىمةقاَل  َركَ وشَمة ُمِمةك ظمٚمةػ رؾمةقل اهلل  ـآقمت٘م٤مد واًم٘مّمد واًمٕمٛمةؾ إٓ َُمة

 وىمةد...اًمٜم٤مس ويراءاؿ عم٤م ضم٤مء سمف، ٓ ُمـ شمةرك ُمة٤م ضمة٤مء سمةف ٕىمةقااؿ ويرائٝمةؿ

ةاام اق طم٤مل أيمثر اطٚمؼ رٙمةقن ُمُ جيتٛمٕم٤من ذم اًمِمخص اًمقاطمد، يم  ٗمّرـًمة٤مُمُ  ٘مٍّمً

 . شُمـ اداه اهلل ةٛمةَٝمِدّي واًم. ذم سمٕمْمف اُمتج٤موزً  ٤مذم سمٕمض درٜمف هم٤مًمٞمً 

ؿمَؽ أَن اٜم٤مك قم٤مُماًل هيّذُب اذه اًمٜمزقم٦م إمم اًمٖمٚمةّق أو ُرةْذيمِٞمٝم٤م، واةق  وٓ

ٌَٝمقن اذه اعمً ٠مًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اةٚمٞمٚم٦م، قم٤مُمؾ اًمؽمسمٞم٦م، وم٤معمرسّمقن قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌَّقة رتٜم

                                                 

 (. 1/97: ) اًمٕمزًم٦م (1)

 (.1/116: )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من (2)

 (.347ص )اًمروح  (3)
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ؾمةةقاٌء ذم ذًمةةؽ إهُة واعمرسّمةةقن ذم اعمةةدارس واعمٙم٤مشمةة٥م واحلٚم٘مةة٤مت، وم٤مًمؽمسمٞمةة٦م 

ًٌة٤م  –اة٤مٟمح٦ُم ًمٚمتًة٤ماؾ خُتةرُج  إمم اًمتًة٤ماِؾ واًمتٝمة٤مُون،  ومةرًدا أيمثةر َُمةٞماًل  –هم٤مًم

٤ًٌم  –وسم٤مًمٕمٙمس: وم٤مًمؽمسمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتِمدرد واًمتْمٞمٞمؼ واًمتٕمٜم٧ِّم خُترُج   –هم٤مًم

أمجةؾ أن  وُمة٤م. اعمٕم٤مين ُمـ اًمتِمّدد واًمتٕمٜمّة٧ِم واًمُٖمُٚمةقّ  هضمٜمقطًم٤م إمم اذومرًدا أيمثر 

ُرقىمػ اعمٕمّٚمٛمقن اًم٘مريٟمٞمقن ـُماَلهبةؿ وأسمٜمة٤مءاؿ قمةغم ضمةقار اًم٘مةرين اًمةذي اةق 

 :قمةغم ذًمةؽ ٦مَ اًمداًَمة اًمٙمثةػمةَ  ذم إرؾم٤مء اةذه إؾمةس أرة٤مِت  َٞمٜمتِؼ اًمقؾمٓمٞم٦ُم، وًمْ 

 ی ی ی ی ىئ  ىئ   ىئ        ېئ   ېئ چ :ُمثةةةؾ ىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم

 وئ ەئوئ    ەئ ائ ائ    ى ى چ ،[67:اًمٗمرىمةةةةةةةة٤من]  چ  حئ جئ

 . وأُمث٤ما٤م ،[77:اًم٘مّمص]   چ ۆئۈئ ۆئ ۇئ   ۇئ

اؾمت٘م٤مم ًمف ذًمؽ ذم اذه إصةقل اًمٙمٌةػمة ؾمةُٝمؾ قمٚمٞمةف أن ر٠مظمةذاؿ  وم٢من

.سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م ومٞمام رتٕمَٚمؼ سمتالوة اًم٘مرين اًمٙمررؿ

:اًمرر٤مؾم٦م واًمِمٝمرة واًمتّمّدر وشمٙمثػم إشم٤ٌمع واًمتٜم٤مومس اعمذُمقم طم٥م -2

ورائٙمةؿ ومتٜمًة٤م:  ـُِمة إنَ  »: ٘مةقلإذ ر دّر ُُم٘مَدم اًمٕمٚمامء ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌٍؾ  هلل

ـُ  هُ ر٠مظمةذَ  كومٞمٝم٤م اًم٘مةرين، طمَتة ٗمتُ  ومٞمٝم٤م اعم٤مل، ورُ  ررٙمثُ   واًمرضمةُؾ  ،واعمٜمة٤مومُؼ  اعمة١مُم

ُمة٤م ًمٚمٜمة٤مس : أن ر٘مةقل ومٞمقؿمؽ ىم٤مئٌؾ  ،واحلرّ  واًمٕمٌدُ  ،واًمٙمٌػمُ  واًمّمٖمػمُ  ،واعمرأةُ 

طمتةك أسمتةدع اةؿ همةػمه: وم٢مرة٤ميمؿ  ن، ُم٤م اؿ سمٛمتٌٕمةَل اًم٘مري ٓ رتٌٕمقين وىمد ىمرأُت 

 .شوُم٤م اسمتدع: وم٢من ُم٤م اسمتدع والًم٦م 

                                                 

وصةححف إًمٌة٤مين  ،وصةَححف قمةغم ذط اًمِمةٞمخلم دركواحلة٤ميمؿ ذم اعمًةت أسمق داود رواه (1)

 .ُمقىمقوًم٤م قمغم ُمٕم٤مذ 
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هسمَ  ةُٛمجٞمَؾ اًم وإنَ  ومٝمق  ،ًمف دىَم٦م شمٕمٌػم ُمٕم٤مذ  ٞمتٌلَمُ ُمـ اًم٘مَراء ًمَ  ذم ومئ٤ممٍ  ٍَمَ

 أو همةػمهِ  ٌَِٝمفِ قمـ اسمتداع ؿَمة إَن اًم٘مرين حمٗمقظٌ : ىمد ر٘مقل ىم٤مئؾ ،رٜمٓمؼ قمـ سمّمػمةٍ 

ـّ قم٤مىماًل رٓمٛمةع سمٛمٕمِمة٤مر اةذا أو  ذًمؽ،ٟمًٛمع ىم٤مئاًل ر٘مقل ومل  دًمِف،أو قمِ  وٓ ٟمٔم

ـَ . أىمَؾ ُمٜمف ُتٛمٚمةف قمةغم آسمتةداع ٓ ذم أصةؾ ٟمةّص  اًمرر٤مؾمة٦م ؿمةٝمقةٟمٕمؿ: وًمٙمة

اًمِمةٞمٓم٤من ومٞم٠مظمةذه ُمةـ أطمةِد  ومٞم٠مشمٞمةف -ومذًمؽ سمة٤مٌب ىمةد ُأهمٚمةؼ  -اًم٘مرين ووطمٞمف 

سمةام  ٓمةرهبؿومٝمق رٌتدع اةؿ ُمةـ يمٞمٗمٞمة٤مت إداء ُمةـ رُ  :سم٤مب أدائف: إول :سم٤مسملمِ 

أدظمؾ ومٞمف ُمـ أحل٤مٍن، وسمام شمقَصؾ إًمٞمِف ُمـ ـمرائةَؼ همةػم ُمًةٚمقيم٦ٍم ودروٍب همةػم 

يمةام رة٠ميت  ٜم٤مومًةٞمف،وُمُ  ٜم٤مورِمةفوأؾمامقمٝمؿ ًمف قمةـ ُمُ  ٝمؿوضمقا خّٚمصُمٕمرووم٦م، ومٞمُ 

ٌّةةع اًمٖمرائةة٥م، وإهمٚمقـمةة٤مت: وىمةةد أهمةةرااؿ  إمم صةةٜمٍػ يظمةةر ضمٕمٚمةةقا مَهٝمةةؿ شمت

سمةَز همةػمه  ـَُمة قمٜمةداؿ ملاًمٕمة٤م ذِ ومٞمٛمـ رة٠مشمقن هبة٤م، إ اؿإقمج٤مُب اًمٜم٤مس، واقمت٘م٤مدُ 

اٟمٗمةرَد قمةـ  ٤مطمً٘مة٤م عمََة ة٤ًمًمق مل رٙمـ قم٤معم: سمٖمرر٥م اًم٘مقل وقمجٞم٥م اًمت٠مورؾ، ر٘مقًمقن

اٙمةذا !! قمٜمداؿ ُم٤م قمٜمده وًمٞمسومٝمؿ ًمٞمًقا ُمـ ـمٌ٘متف  ٕمَٚمٛمقه،ُم٤م مل رَ  همػمه سمٕمٚمؿِ 

ـُ اَل قمٜمَداؿ  اٙمذاُمـ اًمٕم٤مَُم٦م أىمدار اًمرضم٤مل، و ر٘مٞمس يمثػمٌ   .   اًمٕمٚمامء ُمقازر

اًمرر٤مؾمةة٦م اةةذا ُمةةـ اإلطمةةداث وآسمتةةداع واًمٓمٖمٞمةة٤من ًمتٙمثةةػم  ًمِةةةُٛمِمتَِٝمل دومالسُمةة

 .أشم٤ٌمقمف، وٓسمد ًمف ُمـ رؾمٍؿ جيٛمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، ومال رتقَصؾ إمم ذًمؽ إٓ سم٤مٓسمتداع

 :اًمٕمت٤ماٞم٦مأصد  ىمقل أيب  وُم٤م

                                                 

، ؿمة٤مقمر ًمٓمٞمةػ (اةة215-125)اًمٕمت٤ماٞم٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمةـ ؾمةقرد سمةـ يمٞمًة٤من  أسمق (1)

ؽ سمآظمرٍة، وىم٤مل ذم اعمقاقمظ واًمزاد وم٠مضم٤مد ًَ : اٟمٔمةر. اعمٕم٤مين ؾمٝمؾ إًمٗم٤مظ ىمٚمٞمؾ اًمتٙمٚمػ، شمٜم

اًمةَدار ُرققمةُد : واًمٌٞم٧م ذم دارقاٟمةف ُمةـ ىمّمةٞمدة ُمٓمٚمٕمٝمة٤م(. 91-7/95)ء ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال

ًٓ وظمٓمقسمف ًمَؽ شميب إُمث٤مٓ  (.346ص)درقان أيب اًمٕمت٤ماٞم٦م . ومرىم٦ًم وزوا
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ـْ  َأُأظَمةةَل  أنْ  ظَمْٗمةة٧ُم  اًمّرر٤مؾمةة٦مَ  قَمِِمةةَؼ  َُمةة
 

ًٓ  سمِدقَمةة٦مً  وحُيةةِدَث  َرْٓمَٖمةةك َوَوةةال
 

يم٤من ذم سمٜمل إهائٞمؾ رضم٤مل أطمداث إؾمٜم٤من » :ىم٤ملوا٥م سمـ ُمٜمٌف  قمـو

ةة ٚمٛمٝمةةؿقمٚمةةاًم، وإهنةةؿ ـمٚمٌةةقا سم٘مةةراءهتؿ وقمِ  ٛمةةقاىمةةد ىمةةرءوا اًمٙمتةة٥م وقمٚمِ   َف اًمنَمَ

 َْمةةةّٚمقاومَ ، أدريمةةةقا هبةةة٤م اعمةةة٤مل واًمنمةةةف دقًم٤موإهنةةةؿ اسمتةةةدقمقا هبةةة٤م سمِةةة ،واعمةةة٤مَل 

 .شوّٚمقاوأَ 

وا ذم همةةػم اًمٓمررةةؼ : ٕهَنةةؿ هبةةذا آسمتةةداع ىمةةد أظمةةذ(وةةّٚمقا) وىمقًمةةف

همػماؿ: َٕن اعمٗمتقٟملم هبؿ اعمٖمروررـ سم٠مقماماؿ وضمةدواؿ ( وأوّٚمقا) اعمرشمْم٤مة،

إن أردشمةؿ طمَٔمٝمةؿ : وم٘مة٤مًمقا ٕٟمٗمًةٝمؿ ،ىمد أدريمقا اًمنمف اًمٔم٤مار واعم٤مل اًمقاومر

اؿ،ومًػموا ؾَم   .ومْمّٚمقا سمْمالاؿ :واْئتّٛمقا هبؿ ػْمَ

ومةٞمٝمؿ  جّقدةاعمةُة اءومة٤مًم٘مر»:يمالٍم ٟمٗمٞمٍس ُمٜمًةقٍب ًمإلُمة٤مم اًمةذاٌل  وُمـ

رٌ٘مةك ُمٍمةوف ااٛمة٦م إمم  اًم٘مة٤مرَ   جّقدَ زائةد، رة١مدي إمم أن اعمةُة وُتررةرٌ  عٌ شمٜمٓمّ 

ُمٕمة٤مين  رذم دمقرةدا٤م: سمحٞمة٨م رِمةٖمٚمف ذًمةؽ قمةـ شمةدسمّ  عُمراقم٤مة احلروف واًمتٜمٓمّ 

اًمةٜمٗمس  ِقَي يمت٤مب اهلل شمٕمة٤ممم، ورٍمةومف قمةـ اطِمةقع ذم اًمةتالوة هلل، وخُيّٚمٞمةف ىَمة

اهلل شمٕمة٤ممم، ومٞمٜمٔمةر إًمةٞمٝمؿ سمٕمةلم اعم٘مة٧م، وسمة٠مَن اعمًةٚمٛملم ُُمزدرر٤ًم سمحٗمة٤مظ يمتة٤مب 

اًم٘مراءة، ومٚمٞمة٧م ؿمةٕمري أٟمة٧م ُمة٤مذا  حيٗمٔمقن إٓ ؿمقاذَ  رٚمحٜمقن، وسم٠مّن اًم٘مراء ٓ

 ٦موأُمة٤م شمالوشمةؽ ومث٘مٞمٚمة٦م قَمرَرة ،صة٤مًمٍ   ومٖمػمُ  َؽ وم٠مُم٤م قمٛمٚمُ ! ؽ؟وُم٤م قمٚمٛمُ  ،قمروم٧َم 

قمـ اطِمٞم٦م واحلزن واطقف، وم٤مهلل رقوم٘مؽ ورٌٍمك وررؿمةدك ورقىمٔمةؽ ُمةـ 

ـْ ىمةرأ ُمةٜمٝمؿ . دة اةٝمؾ واًمرر٤مءرىم ووداؿ ىمراء اًمٜمٖمؿ واًمتٛمٓمٞمط: واة١مٓء َُمة

وُرٓمةرب  ،وم٘مد رأر٧ُم َُمـ ر٘مرأ صحٞمًح٤م ةٛمٚم٦م،سم٘مٚم٥م وظمقف، ىمد ُرٜمتٗمع سمف ذم ا

                                                 

 (.1/283)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  (1)
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ك اًم٘مٚمةقب، وأسمةرم اًمٜمٗمةقس، وسمةدَ  ًَ يمةالم اهلل  لوُرٌٙمل، ورأر٧ُم َُمـ إذا ىمرأ ىم

روار٤مت وسم٤مةٛمع وم٠مسمٕمد رء وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًم. شمٕم٤ممم، وأؾمقُأاؿ طم٤مًٓ اةٜم٤مئزر٦م

قمـ اطِمقع، وأىمدم رء قمةغم اًمةتالوة سمةام خيةرج قمةـ اًم٘مّمةد، وؿمةٕم٤مراؿ ذم 

اىمةرأ رة٤م رضمةؾ . شمٙمثػم وضمقه محزة، وشمٖمٚمٞمظ شمٚمةؽ اًمالُمة٤مت، وشمرىمٞمةؼ اًمةراءات

وأقمٗمٜم٤م ُمـ اًمتٖمٚمٞمظ واًمؽمىمٞمؼ، وومرط اإلُم٤مًمة٦م، واعمةدود، ووىمةقف محةزة، ومة٢ممم 

 إطمْمة٤مرال ذم حمراب: ضمٕمؾ دردٟمف ويظمر ُمٜمٝمؿ إن طمي ظمتٛم٦م أو شم! يمؿ اذا؟

سم٤مًمتًةٝمٞمؾ، وأشمةك سمٙمةؾ ظمةالف، وٟمة٤مدى  عهمرائ٥م اًمقضمقه واًمًةٙم٧م واًمتٝمةقّ 

ٓ ! سمةؽ؟ ُؾ إرش ُرٕمَٛمة!! ىم٤مرٌ  سم٤مًمًٌع أٟم٤م أسمق ومالن، وم٤مقمرومقين وم٢ميّن : قمغم ٟمٗمًف

ٌَحؽ اهلل سمخػم، إٟمؽ طمجُر ُمٜمجٜمٞمؼ، ورص٤مٌص قمغم إومئةدة اهلل  رطمةؿ. شص

 !ٜم٤م ُم٤مذا يم٤من ر٘مقل؟اًمذاٌل: ًمق قم٤مش إمم زُم٤مٟم

اًم٘مرين وؾمٚمقا اهلل سمف اةٜم٦م، ىمٌؾ أن رتٕمٚمٛمف ىمقم ر٠ًمًمقن  شمٕمٚمٛمقا»  ىم٤مل

رضمٌؾ ر٤ٌمال سمف، ورضمؾ رًت٠ميمؾ سمف، ورضمؾ : سمف اًمدٟمٞم٤م: وم٢من اًم٘مرين رتٕمٚمٛمف صمالصم٦م

 .شر٘مرإه هلل

:إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد -3

إقمٛمةةك ٟمتٞمجةة٦م طمتٛمٞمةة٦ٌم عمةة٤م ؾمةةٌؼ شم٘مررةةره: إذ إَن اة٤ماةةؾ رةةرى  واًمت٘مٚمٞمةةد

 ا َ  قؾُم 
ِ
ورةرااؿ ُمٓمٚمةقسملم  ،ٟم٤موم٘مة٦م، وسمْمة٤مقمتٝمؿ رائجة٦م طم٤مُاؿ عمقصقِف ا١مٓء

                                                 

اًمةٌٕمض ذم ٟمًة٦ٌم اةذه اًمرؾمة٤مًم٦م  ؽوىمد ؿمةٙمَ (.  27 – 25ص ) سمٞم٤من زهمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٓمٚم٥م  (1)

 .واهلل أقمٚمؿ ًمإلُم٤مم اًمذاٌل،

سمةرىمؿ ( 2/534)واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ( 63)سمرىمؿ ( 1/16)اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزاد  أظمرضمف (2)

 (.258)وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م ( 2635)
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أوقاء اًمِمٝمرة، ىمد مجٕمقا سملم ؾمٛم٧ِم اًمٕمٚمةامء ورؾمةِؿ إقمٞمة٤مِن، وَمٚمِةَؿ  الطم٘مٝمؿشمُ 

 !ٓ ريُب ُمٕمٝمؿ سمًٝمٍؿ، ومِلَ ٓ ر٠مظمُذ ُمـ ُمٕمٞمٜمٝمؿ؟

ًٓ  وأؾمقأُ  ةـ ىمّمةده  -ُمٜمةف طمة٤م ًُ ُمةـ رأى اًمٕمٚمةامء رِمةػمون إمم  –وإن طم

اء ورٛمتةدطمقن ىمراءشمةف وأداءه وقمٚمٛمةف، ومٞمةذا٥ُم رررةد أن ُر٘مّٚمةَد ؿمٞمٍخ ُمةـ اًم٘مةرَ 

وة٤مرسًم٤م صةٗمًح٤م  ،َُمًةًخ٤م ٛمًةَخٝم٤مأن ر غماًمِمٞمَخ ذم ـمرر٘متف وأدائف، ومال رزرةد قمة

.ُمـ اعمِم٤مرخ اًمٕمدول جٞمدرـقمغم اعمُة لقمـ وضمقب اًمتٚم٘مّ 

:إظمذ قمـ اعمِم٤مرخ اعمت٘مٜملم اعمجٞمدرـ اة٤مُمٕملم سملم اًمروار٦م واًمدرار٦م قمدم -4

ٌَُط ومٞمٝم٤م سملم  َقةٍ ُرقدي سم٤معمتٕمّٚمؿ إمم اُ  اًمةُٛمريّب اًمِمٞمخ  ٞم٤مبهم إنَ  ؾمحٞم٘م٦ٍم رتخ

ٟمجٛمف، وارشمٗمةع صةقشمف،  قمالو اؿمُتٝمروسملم شم٘مٚمٞمِد يمّؾ ُمـ  ،اةٝمؾ وؾمقء اًمٗمٝمؿ

ـَ أ ّمٞم٥َم وم٢من ذا٥م ر٘مّٚمد اعمُة. وُأؿمػَم إًمٞمف سمحٍؼ أو سم٤ٌمـمؾٍ  اًمتح٘مٞمةؼ ضٌب  نَ فمة

عم٤ٌمًمٖمة٤مت واًمتٛمٓمةٞمط واإلومةراط ذم اعمةّد ُمـ اًمتِمّد  رٛمٙمةـ أن حُيَّمةؾ سمتٚمةؽ ا

 .وشمٜمٖمٞمؿ اًمّمقِت 

إمم اةذا اًمت٘مٕمةػم واًمتِمةدرؼ  ٤ملوإٟمام ردقمق ا١مٓء اةٝمَ »: ااٛمذاين  ىم٤مل

ظمةدم إؾمةت٤مذرـ،  ـأهنؿ رًٛمٕمقن اًم٘مةراءة اًمّمةحٞمح٦م وإًمٗمة٤مظ اًم٘مقرٛمة٦م ممَة

 ،ٗم٤مرُم٘م٤مؾم٤مة إؾمٗم٤مر وىمٓمع اًمؼماري واًم٘م ٙمَٚمَػ وشمَ  زرـ،وىمرأ قمغم اًمِمٞمقخ اعمؼمّ 

 - َقّدونذم اعمدن وإُمّم٤مر، ومَٞمة ٓمقافواًمٕم٘م٤مب وإوقم٤مر واًمتَ  أيم٤ممَ  ؿوشمًٜمَ 

 ذم - قاِدنُ يَمةة واةةؿ - ُرواوجَيةة َذا رٜمخرـمةةقا ذم ؾمةةٚمؽ احُلة أن -ضمٝمٚمٝمةةؿ  قمةغم

 . شت٤م ُمْمامر اًمٕمّ 

                                                 

ٌَف سمةف اًمٌٚمٞمةد: يمقاِدن(.  135-134ص )  اًمتٛمٝمٞمد (1) َذوُن ااجلم، ُرِم . مجع يَمْقدن، واق اًمؼِمْ

: ع ت (6/75: )ًمًة٤من اًمٕمةرب: اٟمٔمةر. )اًمٙمةررؿ مجع قمتٞمؼ، واق اًمٗمةرس اًمرائةع: اًمٕمت٤م 

= 
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ةةٗم٦م وىمةة٤مل ًّ اةة١مٓء  أطمةةقاَل  إذا شم٠مُمٚمةة٧َم  وأٟمةة٧م»:واصةةًٗم٤م اةة١مٓء اعمتٕم

ىمةةد  وم٤ماٞمةة٦م،واطٗمةةض واًمرَ  وم٤مهمٞمةة٦م،ًمٌدقمةة٦م واًمرَ ُمةةـ أاةةؾ ا ؿاعمتٙمٚمٗمةةلم وضمةةدهَت 

 ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤م قارُو 
ِ
  ًمَٚمَٗم٤مء

ِ
  .شدون اًمقوم٤مء

:سمٕمض أاؾ اًمٕمٚمؿ قمـ اًمتٌٞملم واًمٜمّّم ، أو ظمٚمّق اًمزُم٤من واعمٙم٤من ُمٜمٝمؿ شم٘مّمػم -5

اًمٕمٚمؿ سمٛمقِت اًمٕمٚمةامء، ومٞمخٚمةق وضمةُف اًمٕم٤مَُمة٦م ًمٙمةّؾ ُمةـ شمزَرة٤م سمةزّي  ُر٘مٌُض 

وًمٙمةةّؾ ُمةةـ ُتَٚم٘مة٧م طمقًمةةف احِلَٚمةةُؼ،  ،ن اعمٜمة٤مسمرِ اًمٕمٚمةامء، وًمٙمةةّؾ ُمةـ اُمتٓمةةك ُمتةةق

 . وؾم٤مرت ذم ريمٌف اةٛمقع

ـِ اًمٌةةدِع ذم اًمٜمٗمةةقس وم٢مهنةة٤م شميةةُب سمجةةذورا٤م ذم قُمٛمةةؼ  طمةة٤ملِ  وذم شمةةقـّم

ذًمةةؽ  ةُٛمٙم٤مسمدَ طمتةةك إَن اًمةة ٙمةة٤مٍن:اضمتث٤مصمٝمةة٤م ُمةةـ اعمِمةةَ٘م٦م سمٛم ومٞمّمةةٌُ   ،إرض

ةَٚمُس وٓ رَ  ةِٛمْٕمَقّج،ٓ رٙم٤مد رًت٘مٞمؿ ًمف اًم ةُٛمتٙمّٚمَٗمفُ واًم . سمةلم ردرةف ىمٞمة٤مُد اًمِمة٤مردِ  ًْ

ومٞمٝمة٤م إٓ ؿمةذوًذا وظمروضًمة٤م قمةـ  واًمٜم٤مؿمئ٦ُم قمغم اًمٌدقمة٦ِم ٓ جيةدون ُمةـ اًمةقاقمظِ 

ُمة٤م اٙمةذا وضمةدٟم٤م  ،هُمةػّمت اًمًةٜم٦م: أُمقٍر شمقارصمقا٤م، ومة٢من هُمةػّمت اًمٌدقمة٦ُم ىمة٤مًمقا

 ! يسم٤مءٟم٤م

أٓ وإيّن  »: ر٘مةةقل سمحٙمٛمةة٦م اعمجةةّرب إذ دّر قمٛمةةر سمةةـ قمٌةةد اًمٕمزرةةز  وهلل

قمٚمٞمةف اًمّمةٖمػم،  قمٚمٞمةف اًمٙمٌةػم، ويمةؼُم  ٜمَِل ىمد ومَ  ،ٓ ُرٕملُم قمٚمٞمف إٓ اهللأقم٤مًم٩ُم أُمًرا 

ة ،قمٚمٞمف إقمجٛمّل   وومُّم  ًِ  َرْونِدرٜمًة٤م ٓ َرة ٌقهوا٤مضمر قمٚمٞمف إقمرايّب، طمتةك طم

 .شهاحلَؼ همػمَ 

                                                 

 (.: ك د ن(7/615)  ،  =

 .اطًٞمس: ؾمٕم٦م اًمٕمٞمش،اًمٚمٗم٤مء: اًمروم٤مهمٞم٦م(. 137ص) اًمتٛمٝمٞمد (1)

 (.1/35)آقمتّم٤مم : اٟمٔمر (2)
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احل٤مل شمدومع سمٕمض أاةؾ اًمٕمٚمةؿ دومًٕمة٤م إمم إرثة٤مِر اًمًةالُم٦م، وٟمٌةِذ ُمة٤م  واذه

 ،أن شُمِمػم إمم ىمةراءة اًم٘مةرين ذم اعمح٤مومةؾ ضمّرْب . ًمٚمِم٘م٤م  داقمٞم٦مً  ُرًّٛمقٟمف ُم٤ًمئَؾ 

اةة٤م ُمةةـ  دعومْمةةاًل قمةةاَم ذم شمٗمّمةةٞمالهت٤م، وقمةةاَم اسمُتةة :ُمةةـ اًمٌدقمةة٦م ٝم٤موُمةة٤م ذم أصةةٚمِ 

 . إُمقر

اًم٘مًةؿ  واةذا»:ىمة٤مل :إمم اذا اًمٜم٘مؾ اًمٕمزرز قمـ اإلُم٤مم اًمٜمقوي  واٟمٔمر

 َٝمَٚمة٦مِ إول ُمـ اًم٘مةراءة سم٤مٕحلة٤من اعمحرُمة٦م ُمٕمّمةٞم٦م اسمةتكم هبة٤م سمٕمةض اًمٕمةقاّم اةَ 

 اًمذرـ ر٘مرإون قمغم اةٜم٤مئز وذم سمٕمض اعمح٤مومؾ، واذه سمدقم٦مٌ  َِمَٛم٦ِم،واًمٓمٖم٤مم اًمٖمَ 

يمّؾ ىم٤مدر قمغم إزاًمتٝم٤م أو قمةغم اًمٜمٝمةل  ور٠مصمؿ...حمرُم٦م فم٤مارة ر٠مصمؿ يمّؾ ُمًتٛمٍع ا٤م

وأرضمةق ُمةـ ومْمةؾ اهلل  دريتقمٜمٝم٤م إذا مل رٗمٕمؾ ذًمؽ، وىمد سمذًم٧ُم ومٞمٝمة٤م سمٕمةض ىُمة

 .شًمذًمؽ، وأن جيٕمٚمف ذم قم٤مومٞم٦ماًمٙمررؿ أن رقومؼ إلزاًمتٝم٤م ُمـ اق أاؾ 

ةىمد ررى ُمـ ـمةرٍف ظمٗمةٍل ذم صمٜم٤مرة٤م يمٚمةامت اًمٜمةقوي شمَ  واًم٘م٤مرُ    أُمةرِ  َٗمٌّمَ

شمٗمَِمة٧م شمٙمة٤مصمرت ذم ُمراشمٕمٝمة٤م سمةدٌع  إذا -يمّؾ سمدقم٦ٍم  يمٕم٤مدة -اذه اًمٌدقم٦م، وال 

يمةام ُرٚمٛمةُ  ذم يمالُمةف اؾمتٕمّمة٤مإا٤م قمةغم . ُمٜمٙمةراٌت يُمُثةر رسَمتِٝم٤مُأظمُر، وٟمٌت٧م ذم شمُ 

ُمـ يمالُمف رمحف اهلل شمقاين اًمةٌٕمض  ًتِمَٕمرسمؾ رسَمام رُ . ُٕمٝم٤م قمغم اادماإلزاًم٦م، ومتٜمّ 

 .واهلل اعمًتٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن. قمـ اإلٟمٙم٤مر قمٜمٝم٤م، ٓؾمت٘مرار اًمٕمقائد قمٚمٞمٝم٤م

                                                 

 (. 81ص) اًمتٌٞم٤من (1)
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 عالج التعُضف ٔالتهُمف يف التالٔٚ: زابعال املبخح
 

ػ واًمتٙمّٚمػ واًمُٖمُٚمّق ذم يمتة٤مب اهلل شمٕمة٤ممم، إَٟمة إنَ  ًّ  –ام رٙمةقن قمالج اًمتٕم

اًمداء وؾمةٌٌف أاةّؿ  ومٗمٝمؿُ  ًمٞمف،إؾم٤ٌمب اعم١مدر٦م إ ٗمٝمؿِ سمِ  –سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل وُمِمٞمئتف 

صمَؿ ُرقوع اًمٕمالج ُمقوع اًمتٓمٌٞمةؼ سمتٙمة٤مشُمػ اةٝمةقد  ٤م،ظمٓمقاِت اًمٕمالج وأَواُ 

ٌَْتَٚمْقَن هبةةذا اًمةةداء،  سمٛمًةةئقًمٞمتف، ؾمةةقاٌء إومةةرادُ  واوةةٓمالع يمةةٍؾ   واًمةةدقم٤مةُ اًمةةةُٛم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدقمقر٦م واإلقمالُمٞم٦م، وظمّمقًصة٤م  اعم١مؾم٤ًمُت  وأ ،واعمِم٤مرُخ  واًمٕمٚمامءٌ 

 .اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مريٟمٞم٦م

 ًٓ  :ُمًئقًمٞم٦م إومراد: أو

أَن قمةالج اةذا اًمةداء ررشمٙمةز قمةغم أؾم٤مؾمةلم  - كاهلل وإرة٤م اةداين - اقمٚمؿ

 . قمٚمٞمف، وإٓ ومال أن رتٖمَٚم٥م اًم٘م٤مرُ   –سم٢مذن اهلل  –إن ُوضمدا أُمٙمـ  ،يمٌػمرـ

اًمٜمٞمةة٦م وإظمةةالص اًم٘مّمةةد سمتالوشمةةف،  ومٝمةةق إصةةالُح : إؾمةة٤مس إول أُمةة٤م

وصةةٞم٤مٟم٦م اًم٘مةةرين قمةةـ آُمتٝمةة٤من وقمةةـ اًمت٠ميّمةةؾ سمةةف قمرًوةة٤م ُمةةـ أقمةةراض اًمةةدٟمٞم٤م 

ـْ اًمزائٚم٦م،   وًْمةٞمٕمَٚمؿْ . سمةف ٞمٜمجقَ ضُمّؾ مّهف سمتالوشمف وشمٕمّٚمٛمف أن رٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرين ًمِ  َوًْمٞمٙم

اذا اًم٘مةرءان ىمةرأه  إن»:ر٘مقل احلًـ اًمٕمٛمؾ:أَن ُم٘مّمقد اًمتالوِة اق اًمتدسّمُر صمَؿ 

 :ىمة٤مل اهلل   ًمةف،ومل رٜمة٤مًمقا إُمةر ُمةـ أوّ  ،ٌٞمد وصٌٞم٤من ٓ قمٚمةؿ اةؿ سمت٠مورٚمةفقم

[. 29:ص ]  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چچ

واهلل ُم٤م اةق سمحٗمةظ طمروومةف وإوة٤مقم٦م  َُم٤مشَمدسّمُر ير٤مشمف إٓ اشم٤ٌمقُمف واًمٕمٛمُؾ سمف، أَ  وُم٤م

ُمٜمةف  ىمةد ىمةرأُت اًم٘مةرءان يمٚمةف ومةام أؾمة٘مٓم٧ّم : طمدوده، طمتك إن أطمةداؿ ًمٞم٘مةقل

وٓ قمٛمةؾ، طمتةك  ذم ظُمُٚمةٍؼ  وُم٤م ُررى ًمةف اًم٘مةرءانُ  ف،يمٚمَ  َٓمفد واهلل أؾم٘مَ وىم. ٤مطمرومً 

واهلل ُمة٤م اة١مٓء سمة٤مًمُ٘مَراء ! إين ٕىمرأ اًمًقرة ذم َٟمَٗمةٍس واطمةدٍ : ٞم٘مقلًمَ  اؿإن أطمدَ 
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ٓ !  شم٘مةقل ُمثةؾ اةذا ؟ اءوٓ اًمٕمٚمامء وٓ احلٙمامء وٓ اًمقرقم٦م، ُمتك يم٤مٟم٧م اًم٘مرَ 

 .شأيمثر اهلل ذم اًمٜم٤مس ُمثؾ ا١مٓء

رٜمٌٖمةل حل٤مُمةؾ اًم٘مةرءان أن ُرٕمةرف سمٚمٞمٚمةف إذا  »:ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  وقمـ

 ٓمةةقن،إذا اًمٜمةة٤مس خيٚمِ  رقمةةفوسمقَ  ٗمٓمِةةرون،اًمٜمةة٤مس ٟمةة٤مئٛمقن وسمٜمٝمةة٤مره إذا اًمٜمةة٤مس ُمُ 

وسمٌٙم٤مئةةف إذا  ،وسمحزٟمةةف إذا اًمٜمةة٤مس رٗمرطمةةقن ،وسمتقاوةةٕمف إذا اًمٜمةة٤مس خيتةة٤مًمقن

 .شوسمّمٛمتف إذا اًمٜم٤مس خيقوقن ،اًمٜم٤مس رْمحٙمقن

وقمٚمةاًم  ٓمً٘مة٤مٟمُ  –اًم٘مةرءان اًم٘مة٤مئٛمقن سمح٘مقىمةف  َٚمة٦مُ َحٛمَ ومَ  »:اًمّمٗم٤مىمز ر٘مقل

 دواُمَٝمةةة :وأذاف اةةةذه إُمةةة٦م وظمٞمةةة٤مراؿ ُتف،أاةةةؾ اهلل وظم٤مَصةةة –وقمٛمةةةاًل 

 ُمـ دار اًمٗمٜم٤مء ىمٌةؾ ارُتة٤ماؿ واوةٛمحالاؿ، ومة٠ميمرْم سمٕمٚمةؿٍ  دواوشمزوَ  ،ٕٟمٗمًٝمؿ

 صةٗمقة اًم٘مةدس وؾمةٞمدٟم٤م حمٛمةد  روحسمقاؾمةٓم٦م  :سمةرب اًمٕمة٤معملم هؾمٜمدُ  ّمؾرتَ 

 ٝمةة٤مُمةة٤م أضمٚمَ  ذرٗمةة٦مٍ  وُمٜم٘مٌةة٦مٍ  ٝمةة٤م،ُمةة٤م أقمٔمٛمَ  ومٞمةة٤م اةة٤م ُمةةـ ٟمٕمٛمةة٦مٍ اطٚمةةؼ أمجٕمةةلم، 

 . شٝم٤موأمجٚمَ 

وأصمة٤مر قمةـ اًمٕمٚمةةامء ذم اةذا اعمٕمٜمةك يمثةةػمة ضمةًدا ًمةٞمس ُمةةـ  واًمٜمّمةقص

ـَ اًم٘مٚمٞمؾ رٙمٗمل اًمٚمٌٞمة٥م اعمةُة ،ُم٘مّمقدٟم٤م شم٘مّّمٞمٝم٤م ٟمًة٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜمة٤م  قوَمؼ،وًمٙم

 .ُمٜمٝمؿ

خ اعمجٞمةةدرـ اعمت٘مٜمةةلم، ومٝمةةق اًمتٚم٘مةةل قمةةغم اعمِمةة٤مر: إؾمةة٤مس اًمثةة٤مين وأُمةة٤م

                                                 

، وأضمةةري ذم أظمةةال  (177ح ( ) 247، 246ص ) رواه اًمٗمررةة٤ميب ذم ومْمةة٤مئؾ اًم٘مةةرءان  (1)

 .، وهمػممه٤م(28ح ( ) 55ص)محٚم٦م اًم٘مرءان 

 .، وهمػممه٤م (1/129) وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (  162ص ) رواه أمحد ذم اًمزاد  (2)

 ( .6ص) همٞم٨م اًمٜمٗمع ذم اًم٘مراءات اًمًٌع  (3)

 (.155 -89) زاد اعمجٞمز واعمج٤مز ذم اًم٘مراءة واإلىمراء : اٟمٔمر (4)
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 درارة٦ماعمِمٝمقد اؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُمـ أاؾ اًمًةٜم٦م واةامقمة٦م،ممـ مجٕمةقا سمةلم اًم

 .واًمروار٦م

ااٞمئ٦م واًمًةٚمقك  تدلأن رٙمقن ُُمٕم ٤مإُمَ : ٓ خيٚمق ُمـ أطمد أُمررـ واإلٟم٤ًمن

قمٚمٞمةف همةػم ُم٤مئةؾ، واةذا رٙمٗمٞمةِف  ومٝمةق ُمًةتٛمرٌ  ،سمٓمٌٕمف وـمرر٘متف وادرف وظمٚمٞم٘متف

٤مو٦ِم ًمُٞمحّّمؾ اإلشم٘م٤من طم٤مل اًم٘مراءة: إٓ أن رٕمؽموف ؾمة٥ٌٌم أىمّؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمرر

 سّمةقّ ومٝمق ٕضمٚمف ىمد رتٙمَٚمػ ُم٤م ٓ حيًـ ُمـ اائٞم٤مت ُمثؾ ؿمةٌع ذم همةذاء رٕم٘مٌةف رُ 

طمتك رةزول اًمٕمة٤مرض  ٛمًؽاًمٜمٗمس أو ؾمٕم٤مل أو ومقا  أو ضمِم٤مء، ومٝمق إُم٤م أن رُ 

 .أو رٕمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف أهن٤م مل شمتٖمػم إٓ ٕضمؾ ذًمؽ اًم٥ًٌم

ُمـ ٓ رٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف ُم٤م ذيمرٟمة٤مه ومٝمةق رتةدارك ذًمةؽ ُمةـ  :اًمث٤مين واًم٘مًؿ

ورر٤موتف: سمٛمج٤مًم٦ًم اًمٕمٚمامء، وؾمةامع ُمةـ واة٥م اهلل ًمةف  اءٟمٗمًف سمٛمج٤مًم٦ًم اًم٘مرَ 

 .وًمـ خيٚمٞمف اهلل ُمٜمٝم٤م سمٗمْمٚمف وُمٜمّف. اًمٓمرر٘م٦م اعمحٛمقدة ذم إداء

قمٚمٞمف  اهلل  ٌََٚمٝم٤ماًم٘م٤مر  أن رؽمك ضمقارطمف طم٤مل اًم٘مراءة قمغم ُم٤م ضَم  وقمغم

وٓ ذم اٟمحٓمةة٤مط ُمةة٤م ُمٜمٝمةة٤م  ، رةةزاد ذم اٟمتّمةة٤مب ُمةة٤م ُمٜمٝمةة٤م ُمٜمتّمةة٥مٓ رٖمةةػم وٓ

يم٤مًمرىم٦ٌم وُمدار اًمٕمٞمٜمةلم واٟمِمةٞم٤مل اطةدرـ واٟمٌٓمة٤مح إٟمةػ وشمريمٞمةز  :ُمٜمّمقب

اةًةؿ ذم اةٚمةقس واًم٘مٞمة٤مم وآٟمت٘مة٤مل ُمةـ طمة٤مل إمم طمة٤مل همػماة٤م ذم ظمٗمةض 

 .وؾمٙمقن ودمٜم٥م مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه

ذِ  سم٤مًمٚمٖمة٦م أو اإلقمةراب أو اًم٘مراءة سم٤مًمٓمٌِع واًمذو  اقمةتامًدا قمةغم احلة أَُم٤م

مج٤مل اًمّمقت أو اًم٘مراءة اًمٜمٔمرر٦م دون اًمتٚم٘مل اًمٕمٛمكم: يمّؾ ذًمةؽ ٓ ُرٖمٜمةل قمةـ 

ـّ يمةَؾ ُٓمةٍع ومٞمٝمة٤م  دومعسمؾ ر ،ص٤مطمٌف ؿمٞمًئ٤م سمف إمم أرٍض ىَمْٗمٍر ُمةـ اًمّمةقاِب، َرٔمة

                                                 

 (.41ص )سمٞم٤من اًمٕمٞمقب : اٟمٔمر (1)
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 .ُم٤مًء، وُم٤م صّمَؿ إٓ اًمناُب 

أٟمة٤م :  وًمةٞمس ىمةقل اعم٘مةر  واًم٘مة٤مر »:سمةـ أيب ـم٤مًمة٥م ٙمّل اإلُم٤مم ُمَ  ر٘مقل

احلةةروف ُمةةـ همةةػم أن  هبةةذهأىمةةرأ سمٓمٌٕمةةل وأضمةةد اًمّمةةقاب سمٕمةة٤مديت ذم اًم٘مةةراءة 

ُمةـ يم٤مٟمة٧م  ٕنَ  :ومةٞمٝمام رٌ فمة٤ماِ  سمةؾ ذًمةؽ ٟم٘مةٌص  َج٦ٍم،سمحُ  ف:أقمرف ؿمٞمًئ٤م مم٤م ذيمرشمَ 

قمةغم  هوٓ رةدري، إذ قِمْٚمُٛمةف واقمةتامدُ  وخُيٓمةقوٓ رةدري،  ّمةٞم٥ماذه طمجتف رُ 

ٗمةظ، ورةذا٥م ُمٕمةف أرةٜمام ـمٌٕمف وقم٤مدة ًم٤ًمٟمف، رٛميض ُمٕمف أرٜمام ُم٣مة سمةف ُمةـ اًمٚم

ومةام أىمرسَمةُف . قمةـ ومٝمةؿ ُ  قمٚمؿ، وٓ ُر٘مرِ  ذا٥م وٓ رٌٜمل قمغم أصؾ، وٓ ر٘مرأ قمغم

ُمـ أن رذا٥م قمٜمف ـمٌٕمف أو شمتٖمػم قمٚمٞمف قم٤مدشمف وشمًةتحٞمؾ قمٚمٞمةف ـمرر٘متةف، إذ اةق 

وم٤مطٓمة٠م واًمزًمةؾ ىمررة٥م، وأظمةر  ،سمٛمٜمزًم٦م ُمـ رٛمٌم ذم فمالم ذم ـمررؼ ُمِمةتٌف

وٞم٤مء: ٕٟمف رٌٜمل قمةغم أصةؾ، ورٜم٘مةؾ  سمٛمٜمزًم٦م ُمـ رٛمٌم قمغم ـمررؼ واو  ُمٕمف

ُمٜمةف سمٕمٞمةد، ومةال  ٓمة٠مواوةح٦م، وم٤مط َٚمة٦مقمـ ومٝمؿ، ورٚمٗمةظ قمةـ ومةرع ُمًةت٘مٞمؿ وقمِ 

ودمقرةد أًمٗم٤مفمةف إٓ سمة٠مقمغم  –ضمةؾ ذيمةره  –ًمٜمٗمًةف ذم يمتة٤مب اهلل  اُمةرإٌ  ررولمَ 

 .شإُمقر وأؾمٚمٛمٝم٤م ُمـ اطٓم٠م واًمزًمؾ، واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب

أّي ُمٕمٜمًةك ذاة٥م أسمةقك  إمم»:  سمـ أيّب سمـ يمٕم٥ٍم  اًمٓمٗمٞمَؾ قم٤مصٌؿ  وؾم٠مل

ًمٞم٘مةرأ قمةكَم ومآظمةذ : أُمرت أن أىمةرأ قمٚمٞمةَؽ اًم٘مةرين؟ ىمة٤مل ذم ىمقل رؾمقل اهلل 

 .شأًمٗم٤مفمف

إَٟمةام أراد  ُمٕمٜمةك اةذا احلةدر٨م قمٜمةدٟم٤م أَن رؾمةقل اهلل  »:أسمةق قمٌٞمةد ىم٤مل

سمذًمؽ اًمٕمرض قمةغم ُأيّب أن رةتٕمٚمَؿ أيٌب ُمٜمةف اًم٘مةراءة، ورًةتث٧ٌم ومٞمٝمة٤م، وًمٞمٙمةقن 

                                                 

 (.122ص ) ٞمؼ أًمٗم٤مظ اًمتالوة ًمتجقرد اًم٘مراءة وُت٘م اًمرقم٤مر٦م (1)

 (.79ص )، واًمتحدرد (55ص)يمت٤مب اًمًٕم٦ٌم : اٟمٔمر (2)
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 .ش..ين ؾمٜم٦مقمرض اًم٘مر

واةذا احلةدر٨م أرًْمة٤م أصةٌؾ يمٌةػم ذم وضمةقب  »:أسمةق قمٛمةرو اًمةداين ىم٤مل

وِصةٞمٖمتٝم٤م، وأَن  اٞمئتٝمة٤مُمٕمروم٦م دمقرةد إًمٗمة٤مظ ويمٞمٗمٞمة٦م اًمٜمٓمةؼ سمة٤محلروف قمةغم 

ذًمةةؽ ٓزٌم ًمٙمةةؾ ىمةةَراء اًم٘مةةرين أن رٓمٚمٌةةقه ورتٕمٚمٛمةةقه، وواضمةة٥ٌم قمةةغم مجٞمةةع 

ذم ُمة٤م أُمةر سمةف، واشم٤ٌمقًمة٤م  اىمتداء سمرؾمقل اهلل  ٛمقه،اعمتّمدررـ أن ر٠مظمذوه وُرٕمٚمّ 

 .شًمف قمغم ُم٤م أيَمده سمٗمٕمٚمف، ًمٞمٙمقن ؾمٜم٦م رتٌٕمٝم٤م اًم٘مراء ور٘متدي هب٤م اًمٕمٚمامء

يمّؾ ىم٤مرٍ  أن َرًٕمك ًمِتٕمّٚمؿ اًمتجقرد وأظمذه قمـ ُمِمة٤مخيف اعمٕمةرووملم  ومٕمغم

 .إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ روار٦ًم ودرار٦مً  ِم٤مرسم٤مًمٗمْمؾ واًمدر٤مٟم٦م، اًمةٛمُ 

 :ُمًئقًمٞم٦م اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة: صم٤مٟمًٞم٤م

اذا اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف رٜمٗمقن قمٜمةف  حيٛمؾ»:  ؾمقل اهلل ر ىم٤مل

 .شاعمٌٓمٚملم، وشم٠مورؾ اة٤ماٚملم ح٤ملُتررػ اًمٖم٤مًملم، واٟمت

ُمة٤م اٟمةدرَس ُمةـ ُمٕمة٤ممل اًمنمةرٕم٦ِم، اةؿ أومم  ّددوورصم٦ُم إٟمٌٞم٤مء جُم  واًمٕمٚمامء

إظمٌة٤مر  واةذا»: اًمٜم٤مس هبذا اًمتنمرػ واًمتٙمٚمٞمػ: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل

ًمةف رم يمةؾ  قوّمةُؼ ّمٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ وطمٗمٔمةف وقمداًمة٦م ٟم٤مىمٚمٞمةف، وأن اهلل شمٕمة٤ممم رُ سم ُمٜمف 

حيٛمٚمقٟمةةف ورٜمٗمةقن قمٜمةةف اًمتحررةةػ وُمة٤م سمٕمةةده ومةةال  :ُمةـ اًمٕمةةدول قمٍمة ظمٚمٗمةة٤مءَ 

رْمٞمع، واذا شمٍمر  سمٕمداًم٦م طم٤مُمٚمٞمف رم يمؾ قمٍمة، واٙمةذا وىمةع وهلل احلٛمةد، 

ُمةـ  ُمع اذا يمقن سمٕمض اًمٗم٤ًم  رٕمرف ؿمٞمًئ٤م واذا ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وٓ رّي 

                                                 

 (.195-2/189)اًم٘مرين  ومْم٤مئؾ (1)

 (.85-79) اًمتحدرد (2)

 (.51ح( )1/148: )اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه، وصححف إًم٤ٌمين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم  رواه (3)
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اًمٕمٚمةةؿ، ومةة٢من احلةةدر٨م إٟمةةام اةةق إظمٌةة٤مر سمةة٠من اًمٕمةةدول حيٛمٚمقٟمةةف ٓ أن همةةػماؿ ٓ 

 .شرٕمرف ؿمٞمًئ٤م ُمٜمف، واهلل أقمٚمؿ

واةل اًمقىمةقف قمٜمةد  ،اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة ُمًئقًمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛمة٦ٌم وضمًةٞمٛم٦مٌ  وقمغم

وإرؿم٤مًدا وشمٕمٚمٞماًم، حُمّذررـ ُمـ ظمٓمقرهت٤م وأضارا٤م، ومة٢من  قمًٔم٤مشمٚمؽ اًمٔمقااِر وَ 

ة -دون ُتذرٍر ُمٜمٝم٤م  -اًمٌدقم٦ِم  اؾمت٘مرار اًمٕمقائد قمغم ًّ ًٓ ُتًة٥م اًم  ٜم٦َمخُيرج أضمٞم٤م

وإمم اهلل !! همػّمت اًمًٜم٦م: وم٢مذا ىمَٞمض اهلل ُمـ هيدم سمدقم٦م ىمٞمؾ ٜم٦َمً ؾُم  سمدقم٦ًم واًمٌدقم٦مَ 

 .اعمِمتٙمك

وُمةـ اعمٕمٚمةقم أن ٟمِمةقء اًمٌةدع إٟمةام  »:اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زرد رمحف اهلل ر٘مقل

وُمةـ . ٌّمةػمة واًمٗم٘مةف ومٞمةفووةٕمػ اًم، رٙمقن ُمةـ اإِلومةراط واًمٖمٚمةق ذم اًمةدرـ

واةذا ُمةـ ، اًمتحةذرر ُمٜمٝمة٤م وشمةركُ ، قمٜمٝم٤م اًمًٙمقُت : واٟمتِم٤مرا٤م ُِمّقا٤مأؾم٤ٌمب ومُ 

وُمةـ اًمٖمةٌـ اًمٗمة٤مطمش أن . ومؽمات اًم٘مّمقر واًمت٘مّمػم ًمدى سمٕمض أاةؾ اًمًةٜم٦م

٤م سمٌدقم٦م ًً ٌّ ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اعمحدصم٤مت ذم ىمراءة ، رٙمقن ص٤مطم٥م اًم٘مرين ُُمتٚم

 .ش! اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ؟

داقمقَن إمم اهلل ذم شمٕم٤مـمٞمٝمؿ ُمع اذا إُمةر سمٙمثةػم ُمةـ احلٙمٛمة٦م اًم وًْمٞمتحَؾ 

ةِؽ اًمٜمة٤مس سمٙمثةػم ُمةـ ُمٔمة٤مار  ًّ واًمّمؼِم، وم٘مد رأرٜم٤م وقم٤مرِمٜم٤م سم٤مًمتجرسم٦ِم ُمةدى مت

ػ ُمع اًم٘مرين واُمتٝم٤مٟمف، وظمّمقًص٤م شمٚمؽ اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مةٜم٤مئز واعمح٤مومةؾ: إذ  ًّ اًمتٕم

زاًمتةف، سمةؾ رٜمة٤مُل سمةلم اًمةقاقمٔملم وسمةلم إ قُل اق مم٤َم ايمت٥ًم طمّم٤مٟم٦ًم وىمداؾمة٦ًم ُُتة

ـَ اهلل  رة٠مسمك إٓ أن رٙمةقن  اًمداقمَل ُمـ إذى واًمتًٗمٞمف اًمٌمُء اًمٙمثةػُم، وًمٙمة

                                                 

 (.1/17: )إؾمامء واًمٚمٖم٤مت هتذر٥م (1)

 (.9-8ص) ةاعمٕم٤مساًم٘مراء اًم٘مدرٛم٦م و سمدع (2)
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ًّ  اًمٔمٝمقرُ  ًٓ ويظمًرا ُاقُ  واًمزّ  ٜم٦َمًمٚم  .ًمٚمٌدقم٦ِم واًم٤ٌمـمؾ، وهلل احلٛمد أو

 :ُمًئقًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مريٟمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدقمقر٦م واإلقمالُمٞم٦م: صم٤مًمًث٤م

ذم ؿمةةَتك ُمٜمةة٤مطمل احلٞمةة٤مة: ومةة٢مَن ُمًةةئقًمٞم٦م  ة١ُمؾَمًٞم٦مقمٍٍمةة ىمةة٤مئٍؿ قمةةغم اعمةة ذم

إومةراد  ضمٝمةقدَ  ٝمة٤مداظمٚمَ  تٜمتٔمؿَ ًمِ  شمزداَد،أن  جي٥مواًمدقمقَر٦ِم  اًمؽمسمقر٦مِ  اعم١مؾم٤ًمِت 

ـِ  ُمةـ يمةّؾ  طمجةاًم وإُمٙم٤مٟمة٤مٍت: ومتًةتٓمٞمَع إَُمة٦ُم آؾمةتٗم٤مدةَ  إصةٖمرواعمح٤موة

ـَ ُمـ مجع ؿمةت٤مِت أومٙمة٤مر أسمٜم٤مئٝمة٤م ذم ومٙمةرٍة قمٔمٛمةك: اةل ٝمدٍ ضُم   وًمق ىمَؾ، وشمتٛمَٙم

واعمٜمٝمة٤مج اًمةذي  رشمْمة٤مه،سم٤مًمدرـ اًمةذي ا :اًمٕمٛمؾ قمغم شمٕمٌٞمد اًمٜم٤مس ًمرّب اًمٜم٤مس

 .أووحف، واًمذي دقم٤م إًمٞمف أٟمٌٞم٤مإه وظم٤ممتٝمؿ 

وضمقُب اًمتقضّمف ٟمحق اعم١مؾمًٞم٦م طملم ٟمرى أَن احلرب قمغم اًمةدرـ  ورت٠ميَمدُ 

ودوٌل يمؼمى ويمٞم٤مٟمة٤مٌت قم٤معمٞمة٦م، يمةام  ر٘مػ وراءا٤م ُم١مؾَم٤ًمٌت  :واعمًتٛمًٙملم سمف

اًمةةذرـ اٟمحرومةةقا قمةةـ اًمٍمةةاط اعمًةةت٘مٞمِؿ ُمةةـ أاةةؾ اًمِ٘مٌٚمةة٦ِم صةة٤مروا أَن سمٕمةةض 

ُررّوضمةةقن ًمٌِةةدقمٝمؿ واٟمحراومةة٤مهتؿ ُمةةـ ظمةةالل ُم١مؾَمًةة٤مٍت إقمالُمٞمةة٦ٍم وصم٘م٤مومٞمةة٦ٍم 

 . ودقمقر٦ٍم، اٟمتنمت ذم رسمقع اإلؾمالم قمرسمّٞمٝم٤م وقمجٛمّٞمٝم٤م

ُأٟمةٞمَط إُمةر سمة٠مومراِد اًمٕمٚمةامء واًمةدقم٤مِة وطمةداؿ: ومةال ؿمةَؽ أَن إصمةر  وًمق

أَن اًمٕمٛمةؾ اعم١مؾمَزة  إذ اًمٖم٤مًمة٥ُم  ّق،أىمَؾ سمٙمثػم ُمـ اعمرضُم  قٟمف ؾمٞمٙمقنُ اًمذي حيدصم

 رٕمٛمٚمةقن  ٝمةدضُم  دصمةفحُيدُث ُمـ إصمر أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م حُي 
ِ
أومةراٍد ُمةـ اًمٕمٚمةامء

وًمق مل رٙمـ ذم اةذا اًمٕمٛمةؾ اًمةةُٛم١مؾمّز . ُُمٜمٕمزًم٦ٍم ذم حمٞمٍط ا٤مدٍر قم٤مصٍػ  ُزرٍ يمجُ 

 .َٙمَٗمكإٓ أَٟمف اضمتامٌع: ورد اهلل ُمع اةامقم٦ِم: ًمَ 

                                                 

ىمريٟمٞمة٦م ُمريمزرة٦م ًمْمةٌط ُمًة٤مئؾ قمٚمةقم اًم٘مةرين ودمدرةدا٤م، جمٚمة٦م  ؾمًة٦مٟمحةق ُم١م: اٟمٔمر ُم٘م٤مل (1)

 .4/2511(:115)اًمٗمرىم٤من 
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ـُ  هبةةذا اعمجةة٤مل: اعمةةدارُس  ةَٛمٕمٜمٞم٦َمِ قمةةغم رأس اعم١مؾمًةة٤مت اًمةة ورةة٠ميت  واعمح٤موةة

 اًمٜمٛمقذضمَٞمةة٦مُمةةـ طمٚم٘مةة٤مِت اًمتحٗمةةٞمِظ واٟمتٝمةة٤مًء سم٤معمٕم٤ماةةد اًم٘مريٟمٞمةة٦م  داءً اسمتةة ،اًم٘مريٟمٞمةة٦مُ 

سمت٠ماٞمةؾ  ُمٜمقـمة٦مٌ  واةذه اعم١مؾمًة٤مُت . ذم خترر٩ِم احلٗمٔم٦ِم واًم٘مَراء واعم٘مرئلم اعمتخّّمّم٦م

جَيٛمةع سمةلم اًمؽمسمٞمة٦م اإلؾمةالُمٞم٦م اًمّمةحٞمح٦ِم، واًمٕمٚمةِؿ  ،٤م ُمٜمٝمجًٞمة٤مشم٠ماٞماًل قمٚمٛمٞمً  ّرجيٞمٝم٤مظِم 

وىمةد ومٝمٛمةقا ضمةقار اإلؾمةالم، وًُمة٥َم رؾمة٤مًم٦ِم  اًمٜم٤مومع روار٦ًم ودِرار٦ًم، ومٞمخةرُج اًمةٜمشءُ 

اًم٘مةةريِن قمةةـ أن ُرٓمٚمةة٥َم سمةةف قمةةرٌض ُمةةـ  اهلل شمٕمةة٤ممم صةةٞم٤مٟم٦مَ  اًم٘مةةرين، وأَن ُمةةـ إضمةةاللِ 

 .اعمٌتدقم٦ِم واعم٤مئٚم٦مِ أقمراض اًمدٟمٞم٤م اًمزائٚم٦م، أو أن ُرتٌََع ومٞمف ـمرر٘م٦ُم 

أن شمةدىّمؼ ذم ٟمٔمة٤مم ُمةٜم  اإلضمة٤مزاِت:  –يمذًمؽ  –شمٚمؽ اعم١مؾم٤ًمت  وقمغم

محةؾ  ـَُمة ٙمةّؾ سمِ  :ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم ٓ رٖمؽَم اًمٕم٤مَُم٦ُم واًمُ٘مٍَمُ  كطمتَ  ٝم٤م،ومال حيٛمٚمٝم٤م إٓ أاٚمُ 

 ُمةذا٥ٍم، ورٜمحة٧ُم ُمةٜمٝمؿ ُُم٘مّٚمةدًة ذم صمةقِب  إضم٤مزًة ومٞمذا٥ُم هبةؿ ذم اًمٖمث٤مئٞمة٦ِم يمةَؾ 

 .رـ ذم زّي ىمريٟمٞملموُُمٖمؼّم  ،ىُمةَراء

ةٗمٞم٦َم  اةذه اًمٔمةقاارَ  قزمَ اعم١مؾمًة٤مت اًمٕمٚمٛمٞمة٦م واًمدقمقرة٦م أن شُمة وقمغم ًّ اًمتٕم

ىمةةدًرا ُمةةـ آاةةتامم رتٜم٤مؾمةة٥ُم ُمةةع ُمًةة٤مطم٦م اٟمتِمةة٤مرا٤م اعمتّمةة٤مقمدِة ذم يمثةةػم ُمةةـ 

ىمةدًرا ُمةـ اًمٜمِمة٤مِط اًمٌحثةّل ًمدراؾمة٦م  ّّمةَص أن خُت  –يمذًمؽ  –وقمٚمٞمٝم٤م . اًمٌٚمدان

 ةُٛمٌتالةِ ا٤م، وـمر  قمالضمٝم٤م ذم اًمةٌالد اًمةوُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر ،شمٚمؽ اًمٔمقاار

وقمٚمٞمٝم٤م يمذًمؽ أن شمتقاصةؾ . هب٤م، وـمر  اًمقىم٤مر٦م ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌالد اًمتل قم٤موم٤ما٤م اهلل

ُمع اعم١مؾَم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م وشم٠مظمذ قمغم أردي اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝمة٤م: وقمًٔمة٤م وشمقضمٞمًٝمة٤م 

 ٟمحق اًمؼماُم٩م اا٤مدوم٦ِم اًمتل شُم٤ًمقمَد قم٤مَُمة٦م اًمٜمة٤مس قمةغم إشم٘مة٤من يمتة٤مب رهّبةؿ ىمةراءةً 

 .روار٦ًم ودرار٦ًم ورقم٤مر٦مً  ،وطمٗمًٔم٤م وقمٚماًم وقمٛماًل 

: ومةال شمٗمةرح سمحٓمة٤مٍم وَمة وقمغم ًٓ  ٤منٍ اعم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞمة٦م أن شمت٘مةَل اهلل أَو
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ىمٚمةقهبؿ:  ةُٛمَٗمَتٜم٦مِ ُررّوُج ًمٙمثػٍم ُمـ أظم٤مسمٞمةؾ اًمة ّٚمٝم٤مهرِع اًمتحّمٞمؾ ُمـ سمراُم٩َم، ضُم 

 ُٛمٓمرسملمةًمْمةةالِٓت اًمةة اةةق أىمةةرُب  :ُمةةـ اًمٗمٙمةةر َٓمةةؾٍ ُمةةـ اًم٘مةةقِل، وظَم  ٌُٝمةةرٍج سمِ 

أن شمًةتٌدل اًمةذي : وقمٚمٞمٝمة٤م صم٤مٟمًٞمة٤م. اًم٘مَراء وؾَمٛم٧ِم اًمٕمٚمامء دِي واعمٝمّرضملم ُمٜمف اِ 

اق ظمػٌم سم٤مًمذي اق أدٟمك، ومتٌة٨َم اًمةؼماُم٩م اا٤مدومة٦َم اةة٤مَدَة ًمٙمٌة٤مر قمٚمةامء اًم٘مةرين 

ممَةـ ووةع  ،اعمِمٝمقد اؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، يمام شُمٗمً  اعمج٤مل ًمٚمةدقم٤مِة اعمةقوَم٘ملم

ةاهلل اؿ اًم٘مٌقل ذم ىم ًّ ،ٚمقب اطٚمؼ: ًمٞمٌّٞمٜمةقا اًم ـَ يمةام جية٥م . َدعَ اًمٌِة ٗمْمةحقاورَ  ٜمَ

سم٢مىم٤مُم٦م اعم٤ًمسم٘م٤مِت اًمرصةٞمٜم٦ِم اًمتةل شُمٕمةكم  قمغم شمٚمؽ اعم١مؾَم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م أن هتتؿَ 

٤ًٌم إمم ضمٜم٥ٍم ُمع اًمروار٦م  .ُمـ ؿم٠من اًمدرار٦ِم ضمٜم
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 اخلامتٛ
 

 [.9:احلجر] چڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ  چ  :اهلل شمٕم٤ممم ر٘مقُل 

ؿمة٤مئ٦ٌم، وٓ خت٤مًمٓمةف  قسمفاحلٗمةِظ: طمٗمةُظ اًم٘مةرين ٟم٤مصةًٕم٤م ٓ شمِمة اةذا ًمقازمِ  وُمـ

اٗمقٌة ٓ ذم شمٜمزرٚمف وٓ ذم شمرشمٞمٚمف وشم٠مورٚمف، ومًٜم٦َُم اهلل أن ُرٌ٘مل ـم٤مئٗم٦ًم فمة٤مارًة قمةغم 

حمَج٦ٍم سمٞمْم٤مَء، ومُحِٗمَظ اًم٘مرين سمحٗمِظ اهلل ًمف ُمةـ هُمُٚمةّق يمةّؾ همة٤مٍل ومٞمةف، يمةام طُمِٗمةَظ 

 يمةّؾ ضمة٤مٍف قمٜمةف، ومقضمة
ِ
اًمٕمٚمةامء إومةذاذ ذم يمةّؾ قَمٍٍمة  ٟم٤مدْ سم٤مؾمتٖمٜم٤مئف قمـ ضمٗمة٤مء

 ٍد،وَُمٍٍمةة رّمةةٗمقن اًمٍمةةاط اعمًةةت٘مٞمؿ ًمٚمًةة٤مئررـ، ورةةرّدون سمةة٤مٕصمر يمةةَؾ ؿمةة٤مر

 .وُرٌّٞمٜمقَن اٟمحراومف ومٞمَؿ يم٤مَن، ويمٞمَػ يم٤من

ـِ اةة١مٓء  وىمةد ضمة٤مء اةةذا اًمٌحة٨م يمٛمح٤موًمةة٦ٍم ُمةـ يم٤مشمٌةةِف ًمٚمًةػم قمةةغم ؾَمةٜمَ

ة ٤موزةُم٤م رةرى ُمةـ جُمة ًقىمفاًم٘مقم، رَ  ًّ ٍػ ُمةـ سمٕمةض ىمةَراء ًمٚمحةّد وإومةراٍط وشمٕم

ـْ ؾمةٌ٘مقه، خُمٚمًّمة٤م ذم  اًم٘مرين ذم قمٍمٟم٤م، وحيدوه إُمؾ ذم أن رٙمقن ُُمت٠مؾّمًٞم٤م سمَٛمة

وَمَقَصةةةَػ مجٚمةةة٦ًم ُمةةةـ شمٚمةةةؽ اعم٤ٌمًمٖمةةة٤مِت . ىمّمةةةده، ُُمقوَمً٘مةةة٤م ذم ُمآًمةةةف وٟمتٞمجتةةةف

واًمتج٤موزاِت، سم٤مطمًث٤م أؾم٤ٌمهب٤م اًمتل رٛمٙمـ شمٚمخٞمُّمٝم٤م ذم اًمتٝم٤موِن ذم شمٚمّ٘مل اًم٘مةرين 

تةةؼمرـ، وـمٚمةة٥ِم اًمِّمةةٝمرة سمتالوشمةةف ؾمةةػًما قمةةغم درب وأظمةةذه قمةةـ ُمِمةة٤مخيف اعمٕم

اةٜم٤مئزر٦ِم، واؾمتٙمث٤مًرا ُمـ إشم٤ٌمع واعمتٗمّرضم٦ِم، واومتت٤مًٟم٤م سمٛمةـ روةقا ُمةـ اًم٘مةراءة 

 .اةقار ونَ دُ  سم٤معمٔمٝمرِ 

ةةِػ،طمةةَرر اًم٤ٌمطمةة٨ُم قمةةَدة ُمّمةةٓمٚمح٤مٍت ُُمتٕمّٚم٘مةة٦ٍم سم٤مًم وىمةةد ًّ إوةة٤موم٦ًم إمم  تٕم

ُمةةدًمقٓهت٤م،  َدةسم٘م٦م ٟمٔمةًرا ِةةةُمّمةٓمٚمح٤مٍت ُرسَمةةام مل شمتٓمةر  إًمٞمٝمةة٤م إسمحة٤مث اًمًةة٤م

 اًمقىمةػ: ٤متوُمةـ شمٚمةؽ اعمّمةٓمٚمح. وقمدم فمٝمقراة٤م إٓ ذم اًمٕمّمةقر اعمتة٠مظمرة

ٗمّل، و ًّ ٗمل اًمقصؾاًمتٕم ًّ ٗمل، واًمتٙمرار اًمتٕم ًّ  .اًمتٕم



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
464 

اىمؽمح اًمٌح٨ُم قمةالَج شمٚمةؽ اًمٔمةقااِر، ُمتقضّمًٝمة٤م إمم يمةّؾ ىمة٤مرٍ  سمة٠من  وىمد

قمٞمة٦ٍم أن ُرةقذم سم٤معمٞمثة٤م  اًمةذي همرز اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، وراضمًٞمة٤م يمةَؾ قمة٤ممل ودا ٚمزمَ رَ 

قمغم أاؾ اًمٕمٚمةؿ أن رٌّٞمٜمةقه ًمٚمٜمة٤مس وٓ رٙمتٛمةقه، ويُمةاًل أن شم٘مةقم  أظمذه اهلل 

 .ُم١مؾَم٤ًمت إَُم٦ِم سمام جي٥ُم ذم طمّ٘مٝم٤م ُمـ ُمٝم٤مّم اًم٘مٞم٤مدة واًمتقضمٞمف

 ،اطتةة٤مِم، أرضمةةق أن أيمةةقَن ىمةةد ُووّم٘مةة٧ُم إمم يمت٤مسمةة٦ِم ُمةة٤م ُرةةريض ريّب  وذم

ُمةة٤م ومٞمةةف ُمةةـ شمقومٞمةةٍؼ وصةةقاٍب  أن جيٕمةةَؾ  - ئقلٍ ظمةةػم ُمًةة واةةق -ؾمةة٤مئاًل إرةة٤مه 

 ىَمةَػ وإين ؾم٤مئٌؾ يمَؾ أٍخ وَ . ًقاظم٤مًمًّم٤م، وأن جيٕمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ظمٓم٢مٍ ُمٖمٗمقًرا وممحُ 

زم سمٔمٝمةر اًمٖمٞمة٥ِم سم٤مًمًةداد واًمثٌة٤مت، ويمةَؾ أٍخ وىمةػ قمةغم  قمغم وم٤مئدٍة أن ردقمقَ 

رٜم٤مصةةَ  وَر٠مظمةةذ قمةةغم رةةدي أظمٞمةةف  وأنظمٓمةة٢مٍ أن رةةدقمَق زم سم٤مادارةة٦م واعمٖمٗمةةرِة، 

 .ويظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم. سم٤محلًٜمك
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 املزاجع

ذم أصةةةقل إطمٙمةة٤مم، قمةةةكم سمةةـ أمحةةةد سمةةـ ؾمةةةٕمٞمد سمةةـ طمةةةزم  اإلطمٙمةة٤مم 

ةٜمة٦م ُمةـ اًمٕمٚمةامء، دار أومة٤م  اةدرةدة، سمةػموت، : ،  ُت٘مٞمةؼ(اة456ت)

 .سمدون شم٤مررخ اًمٜمنم

، دار (اةة555ت)أسمق طم٤مُمد حمٛمةد سمةـ حمٛمةد اًمٖمةزازم  قمٚمقم اًمدرـ، إطمٞم٤مء 

 .ؿ سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومماًم٘مٚم

ومةةقاز أمحةةد : حمٛمةةد سمةةـ احلًةةلم أضُمةةرّي، ُت٘مٞمةةؼ محٚمةة٦م اًم٘مةةرين، أظمةةال  

 .اة1425زُمرزم، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

صةة٤مًم  سمةةـ ومةةقزان سمةةـ قمٌةةد اهلل  اعمًةةتٗمٞمد سمنمةةح يمتةة٤مب اًمتقطمٞمةةد، إقم٤مٟمةة٦م 

 .اًمٗمقزان، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم

ؾمةةةح٤م  إسمةةةرااٞمؿ سمةةةـ ُمقؾمةةةك اًمٚمخٛمةةةل اًمِمةةة٤مـمٌل أسمةةةق إ آقمتّمةةة٤مم، 

 .، اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م سم٤مًم٘م٤مارة، اًمٓمٌٕم٦م إومم(اة759ت)

دار اًمٕمٚمةةؿ ًمٚمٛمالرةةلم، (. اةةة1396ت)اًمةةدرـ اًمةةّزريْمكم  ظمةةػم إقمةةالم، 

 .م2552سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اط٤مُم٦ًم قمنمة، 

، (اةة751ت)اسمـ ىمةٞمؿ اةقزرة٦م  حمٛمداًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمٙم٤مرد اًمِمٞمٓم٤من،  إهم٤مصم٦م 

 .اة1459ٛمد قمٗمٞمٗمل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، حم: ُت٘مٞمؼ

أمحةد سمةـ قمٌةد احلٚمةٞمؿ  اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اةحٞمؿ، اىمتْم٤مء 

قمّمة٤مم اًمةدرـ اًمّمة٤ٌمسمٓمل، دار احلةدر٨م، : ، ُت٘مٞمةؼ(اة728ت)سمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .ه1422اًم٘م٤مارة، 

سمةـ قمةكم اًمِمةقيم٤مين  حمٛمةداًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ َُمـ سمٕمد اًم٘مةرن اًمًة٤مسمع،  اًمٌدر 

 .ار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مارة، د(اة1255ت)
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، (اةة1429ت )سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زرةد  اًم٘مراء اًم٘مدرٛم٦م واعمٕم٤مسة، سمدع 

 .2555دار احلرُملم، اًمٓمٌٕم٦م إومم،

: حمٛمد سمـ هبة٤مدر سمةـ قمٌةد اهلل اًمزريمٌمة، ُت٘مٞمةؼ ذم قمٚمقم اًم٘مرين، اًمؼما٤من 

 .اة1391حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمرااٞمؿ، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اسمـ اًمٌٜم٤َمء: أسمةق قمةكم احلًةـ سمةـ  اًمٕمٞمقب اًمتل جي٥م أن جيتٜمٌٝم٤م اًم٘مراء، سمٞم٤من 

همة٤مٟمؿ ىمةدوري احلٛمةد، دار قمةامر، إردن، . د.، ُت٘مٞمؼ أ(اة471ت)أمحد 

 .م2551 -اة 1421اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، (اة748ت)اًمذاٌل  نحمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثام زهمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٓمٚم٥م، سمٞم٤من 

ٛمةل، ُمٙمتٌةة٦م اًمّمةحقة اإلؾمةةالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕمةة٦م حمٛمةةد سمةـ ٟمةة٤مس اًمٕمج: ُت٘مٞمةؼ

 .اة1454إومم 

ت )حمٞمةل اًمةدرـ حيٞمةك سمةـ ذف اًمٜمةقوي  ذم يداب محٚمة٦م اًم٘مةرين، اًمتٌٞم٤من 

 .م2554 -اة 1425، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘م٤مارة، اًمٓمٌٕم٦م إومم (اة676

ت )أسمةق قمٛمةرو قمةثامن سمةـ ؾمةٕمٞمد اًمةداين  ذم إشم٘مة٤من واًمتجقرةد، اًمتحدرد 

ؿ ىمةةدوري احلٛمةةد، دار قمةةامر، إردن، قمةةاّمن، همةة٤مٟم.د.أ: ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة417

 .م1999-اة1425

قمةةامد اًمةةدرـ أسمةةق اًمٗمةةداء إؾمةةامقمٞمؾ سمةةـ يمثةةػم  اًم٘مةةرين اًمٕمٔمةةٞمؿ، شمٗمًةةػم 

 .م2552 -اة 1423، ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًمّمٗم٤م، اًم٘م٤مارة، (اة774ت)

حمٛمةد سمةـ صة٤مًم  اًمٕمثٞمٛمةلم، دار أوةقاء  ضمزء قمَؿ،: اًم٘مرين اًمٙمررؿ شمٗمًػم 

 .م2557اة،1428اًمًٚمػ سم٤مًم٘م٤مارة، 

، ُمٙمتٌةة٦م (اةةة1397ت )حمٛمةةد طمًةةلم اًمةةذاٌّل .دواعمٗمنةةون،  اًمتٗمًةةػم 
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 .م2555وا٦ٌم، اًم٘م٤مارة، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، 

أرٛمةةـ : ،  قمٜم٤مرةة٦م(اةةة597ت)أسمةةق اًمٗمةةرج اسمةةـ اةةةقزي  إسمٚمةةٞمس، شمٚمٌةةٞمس 

 .2551-1422ص٤مًم ، دار احلدر٨م، اًم٘م٤مارة، 

ٕمٓمة٤مر، احلًـ سمـ أمحةد ااٛمةذاين اًم الءأسمق اًمٕم ذم ُمٕمروم٦م اًمتجقرد، اًمتٛمٝمٞمد 

 .م2555 -اة1425هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد، دار قمامر، قماّمن، .د.أ: ُت٘مٞمؼ

ت )حمٞمةةل اًمةةدرـ حيٞمةةك سمةةـ ذف اًمٜمةةقوي  إؾمةةامء واًمٚمٖمةة٤مت، هتةةذر٥م 

 . سمػموت، ًمٌٜم٤من ،، ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(اة676

أسمق ضمٕمٗمر حمٛمةد سمةـ  ،(شمٗمًػم اًمٓمؼمي)اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مورؾ يي اًم٘مرين  ضم٤مُمع 

 .م1968-اة1388ُمٍم  ٌل،ك اًم٤ٌميب احلٚمضمررر اًمٓمؼمي، ـمٌٕم٦م ُمّمٓمٗم

أسمق قمٛمر رقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٛمةري اًم٘مرـمٌةل  سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، ضم٤مُمع 

اة 1424، ُم١مؾم٦ًم اًمرّر٤من سمٌػموت، (اة463ت )اعمٕمروف سم٤مسمـ قمٌد اًمؼم 

 .م2553 -

حمٛمةد : ، ُت٘مٞمؼ(اة728ت )سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  أمحداعم٤ًمئؾ:  ضم٤مُمع 

اًمٗم٘مةف اإلؾمةالُمل سمجةَدة، اًمٓمٌٕمة٦م إومم،  قمزرز ؿمٛمس، ُمٓمٌققم٤مت جمٛمةع

 .اة1422

أسمةق قمٌةد اهلل حمٛمةد سمةـ أمحةد  ،(شمٗمًةػم اًم٘مرـمٌةل)ٕطمٙم٤مم اًم٘مةرين  اة٤مُمع 

اة 1423، ـمٌٕم٦م دار احلدر٨م سم٤مًم٘م٤مارة، (اة671ت)إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل 

 .م2552 -

أسمةق احلًةـ قمةكم سمةـ حمٛمةد سمةـ قمٌةد اًمّمةٛمد  اًم٘مراء ويمامل اإلىمةراء، مج٤مل 

قمٌد احلةؼ : ، دراؾم٦م وُت٘مٞمؼ(اة643ت)ًمدرـ اًمًخ٤موي اعمٕمروف سمٕمٚمؿ ا
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سمةػموت، اًمٓمٌٕمة٦م  ًمث٘م٤مومٞمة٦م،قمٌد اًمةدارؿ ؾمةٞمػ اًم٘مة٤ميض، ُم١مؾمًة٦م اًمٙمتة٥م ا

 .إومم، سمدون شم٤مررخ اًمٜمنم

قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ  ،(شمٗمًةةػم اًمثٕمةة٤مًمٌل)احلًةة٤من ذم شمٗمًةةػم اًم٘مةةرين  اةةةقاار 

 .حمٛمد سمـ خمٚمقف اًمثٕم٤مًمٌل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت

أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌةد اهلل إصةٌٝم٤مين،  ٕوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء،ا طمٚمٞم٦م 

 .اة1455دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

أسمق اعمٕم٤مزم حمٛمد سمـ أيب اًمٗمةرج  اعمرصقف ذم وصػ خم٤مرج احلروف، اًمدر 

هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمةد، ُمٓمٌةقع وةٛمـ .د.أ: ، ُت٘مٞمؼ(اة621ت )اعمقصكم 

٤مئؾ ذم قمٚمةةؿ اًمتجقرةةد، دار قمةةامر، صمةةالث رؾمةة: جمٛمةةقع ًمٚمٛمح٘مةةؼ سمٕمٜمةةقان 

 .م2559-اة1435إردن، 

اًمٕمت٤ماٞمةة٦م: إؾمةةامقمٞمؾ سمةةـ اًم٘م٤مؾمةةؿ سمةةـ ؾمةةقرد سمةةـ  أسمةةقأيب اًمٕمت٤ماٞمةة٦م،  درةةقان 

 .م1986 -اة 1456، ـمٌٕم٦م دار سمػموت، (اة215ت )يمٞم٤ًمن 

ت )اًمٗمةةرج قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ رضمةة٥م احلٜمةةٌكم  أسمةةقـمٌ٘مةة٤مت احلٜم٤مسمٚمةة٦م،  ذرةةؾ 

٦م اًمًةةٜم٦م اعمحٛمدرةة٦م، اًم٘مةة٤مارة حمٛمةةد طم٤مُمةةد اًمٗم٘مةةل، ُمٓمٌٕمةة:، ُت٘مٞمةةؼ(795

 .م1952-اة1372

ُمٙمّل سمـ أيب ـم٤مًمة٥م اًم٘مٞمزة  ًمتجقرد اًم٘مراءة وُت٘مٞمؼ ًمٗمظ اًمتالوة، اًمرقم٤مر٦م 

 .م2552 -اة 1422سمٓمٜمٓم٤م، ُمٍم،  ٦م، دار اًمّمح٤مسم(اة437ت )

 ،(شمٗمًةػم إًمةقد)اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمةٞمؿ واًمًةٌع اعمثة٤مين  روح 

 .ر إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، دا(اة1275)حمٛمقد ؿمٙمري إًمقد 

حمٛمقد سمةـ قمٌةد اةٚمٞمةؾ روزن، .د اعمجٞمز واعمج٤مز ذم اًم٘مراءة واإلىمراء، زاد 
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 .اة1431ُمٙمت٦ٌم ؾمٚمًٌٞمؾ، اًم٘م٤مارة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، ُت٘مٞمؼ حمٛمد اًمًةٕمٞمد (اة241ت)ًمإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ  اًمزاد، 

 .ةا1456اًمًٌٞمقين، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، ُت٘مٞمةؼ طمٌٞمة٥م (اةة181ت)ًمإلُم٤مم قمٌد اهلل سمـ اعمٌة٤مرك اعمةروزي  اًمزاد، 

 .اًمرمحـ إقمٔمٛمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، سمدون شم٤مررخ اًمٜمنم

حمٛمةد ٟمة٤مس  إطم٤مدر٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمةـ وم٘مٝمٝمة٤م وومقائةدا٤م، ؾمٚمًٚم٦م 

اإلؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞمة٦م  عمٙمت٥م، ا(اة1425ت)اًمدرـ إًم٤ٌمين 

 .اة1399

ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمةـ إؿمةٕم٨م اًمًجًةت٤مين  أيب داود، ؾمٜمـ 

حمٛمةةد حمٞمةةل اًمةةدرـ قمٌةةد احلٛمٞمةةد، اعمٙمتٌةة٦م : ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة275ت)إزدي 

 .اًمٕمٍمر٦م سمٌػموت

، ـمٌٕمة٦م (اةة748ت)سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمةذاٌل  حمٛمدأقمالم اًمٜمٌالء،  ؾمػم 

 .م2553-اة1424ُمٙمت٦ٌم اًمّمٗم٤م، اًم٘م٤مارة، 

اًمٕمةامد قمٌةد احلةّل سمةـ أمحةد  ٓسمةـأظمٌة٤مر ُمةـ َذاة٥م، اًمَذا٥م ذم  ؿمذرات 

يمثةةػم،  اسمةةـحمٛمةةقد إرٟمةة٤مإوط، دار : ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة1589ت )احلٜمةةٌكّم 

 .م1986-اة1456سمػموت -دُمِمؼ

هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد، ُمريمز اًمدرؾم٤مت اًم٘مريٟمٞم٦م .د.أ اعم٘مدُم٦م اةزرر٦م، ذح 

 .م2558 -اة 1429سمٛمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل، ضمدة 

قمّم٤مم اًمدرـ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمةـ ظمٚمٞمةؾ اًمِمةٝمػم  اعم٘مدُم٦م اةزرر٦م، ذح 

حمٛمةةد ؾمةةٞمدي حمٛمةةد حمٛمةةد .د: ، ُت٘مٞمةةؼ(اةةة968ت)سمةةةٓم٤مش يمةةؼمي زاده 
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إُمةةلم، جمٛمةةع اعمٚمةةؽ ومٝمةةد ًمٓم٤ٌمقمةة٦م اعمّمةةحػ اًمنمةةرػ، اعمدرٜمةة٦م اعمٜمةةقرة 

 .اة1421

حمٞمةل اًمةدرـ حيٞمةك سمةـ ذف اًمٜمةقوي  اًمٜمقوي قمغم صحٞم  ُمًٚمؿ، ذح 

 .سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،(اة676ت )

حمٛمةةةد ٟمةةة٤مس اًمةةةدرـ إًمٌةةة٤مين  دشمةةةف،اةةةة٤مُمع اًمّمةةةٖمػم وزر٤م صةةةحٞم  

 .م1988-1458، ـمٌٕم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت(اة1425ت)

، اعمٙمتٌة٦م (اةة597ت)مج٤مل اًمدرـ أسمق اًمٗمرج اسمـ اةةقزي  اًمّمٗمقة، صٗم٦م 

 .اًمتقومٞم٘مٞم٦م سم٤مًم٘م٤مارة، اًمٓمٌٕم٦م إومم

، (اةة578 ت)ٚمةؽ سمةـ سمِْمةُٙمقال أسمةق اًم٘م٤مؾمةؿ ظمٚمةػ سمةـ قمٌةد اعم اًمّمٚم٦م، 

 –دار اًمٙمتة٤مب اًمٚمٌٜمة٤مين  -إسمرااٞمؿ اإلسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمةي : ُت٘مٞمؼ

 .اة 1415اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمدرـ حمٛمةد سمةـ قمٌةد اًمةرمحـ  ؿمٛمساًمالُمع ٕاؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع،  اًمْمقء 

 .، دار اةٞمؾ، سمػموت(اة952ت )اًمًخ٤موي 

، دار اًمٙمتةة٥م (اةةة945ت )سمةةـ قمةةكم اًمةةداودي  حمٛمةةداعمٗمنةةرـ،  ـمٌ٘مةة٤مت 

. اة1453اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، اعمٓمٌٕمةة٦م (اةةة388ت)أسمةةق ؾمةةٚمٞمامن محةةد سمةةـ إسمةةرااٞمؿ اطٓمةة٤ميب  اًمٕمزًمةة٦م، 

 .اة1399اًمًٚمٗمٞم٦م، اًم٘م٤مارة،

حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ يسمة٤مدي، دار  اعمٕمٌقد سمنمح ؾمٜمـ أيب داود، قمقن 

 .اة1415اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

أسمةةق اطةةػم حمٛمةةد سمةةـ حمٛمةةد سمةةـ اةةةزري  اء، ـمٌ٘مةة٤مت اًم٘مةةراًمٜمٝم٤مرةة٦م ذم هم٤مرةة٦م 
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 .م1932، ُت٘مٞمؼ سمراضمًؽماه، ُمٙمت٦ٌم اط٤مٟمجل، اًم٘م٤مارة (اة833ت)

، (اةة1117ت)اًمّمٗم٤مىمزة  ًمٜمقريقمكم ا اًمٜمٗمع ذم اًم٘مراءات اًمًٌع، همٞم٨م 

 -اةة 1425ُت٘مٞمؼ مج٤مل اًمدرـ حمٛمد ذف، دار اًمّمح٤مسم٦م سمٓمٜمٓم٤م، ُمٍمة، 

 .م2554

أمحةد سمةـ قمٌةد :شمرشمٞمة٥مٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومتة٤مء، اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًم ومت٤موى 

 .اة1413اًمرزا  اًمدورش،دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمرر٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أمحد سمـ قمكم سمةـ طمجةر اًمٕمًة٘مالين  اًم٤ٌمري سمنمح صحٞم  اًمٌخ٤مري، ومت  

حمٛمةةد ومةة١ماد قمٌةةد اًمٌةة٤مىمل، دار اًمت٘مةةقى ًمٚمةةؽماث : ، سمؽمىمةةٞمؿ(اةةة852ت )

 .م2555سم٤مًم٘م٤مارة، 

، (اةة224ت )ؾمةالم  ـقمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سم أسمقويداسمف، اًم٘مرين وُمٕم٤معمف  ومْم٤مئؾ 

أمحد سمـ قمٌد اًمقاطمد اطٞم٤مـمل، وزارة إوىم٤مف واًمِمةئقن : ُت٘مٞمؼ ودراؾم٦م

 .اإلؾمالُمٞم٦م،اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م

: ، ُت٘مٞمةؼ وختةرر٩م(اةة351ت)ضمٕمٗمر سمـ حمٛمةد اًمٗمررة٤ميب  اًم٘مرين، ومْم٤مئؾ 

رقؾمةةػ قمةةثامن ضمؼمرةةؾ، ُمٙمتٌةة٦م اًمرؿمةةد، اًمررةة٤مض، اًمٓمٌٕمةة٦م اًمث٤مٟمٞمةة٦م، .د

 .اة1425

شمة٠مًمٞمػ حمٛمةد قمٌةد اًمةرإوف اعمٜمة٤موي  اًم٘مدرر ذح اة٤مُمع اًمّمٖمػم، ومٞمض 

 .اًمٓمٌٕم٦م إومم ت،، دار اعمٕمروم٦م سمٌػمو(اة1531ت )

: ، ُت٘مٞمةؼ(اةة324ت)ًمإلُم٤مم أمحد سمةـ ُمقؾمةك سمةـ جم٤ماةد  اًمًٌٕم٦م، يمت٤مب 

 .م1972ؿمقىمل وٞمػ، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم، .د

شمرشمٞمةة٥م قمٜم٤مرةة٦م و ،(اةةة711ت)أسمةةق اًمٗمْمةةؾ اسمةةـ ُمٜمٔمةةقر  اًمٕمةةرب، ًمًةة٤من 
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 .م2553-1423جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، دار احلدر٨م، اًم٘م٤مارة، 

: ، مجةع وشمرشمٞمة٥م(اة728)أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  اًمٗمت٤موى، جمٛمقع 

قمٌد اًمرمحـ سمةـ حمٛمةد سمةـ ىم٤مؾمةؿ وؾمة٤مقمده اسمٜمةف حمٛمةد، جمٛمةع اعمٚمةؽ ومٝمةد 

 . اة1415ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنمرػ 

ت )ًةةلم اًمٌٞمٝم٘مةةل أسمةةق سمٙمةةر أمحةةد سمةةـ احل إمم اًمًةةٜمـ اًمٙمةةؼمى، اعمةةدظمؾ 

حمٛمةةد وةةٞم٤مء اًمةةرمحـ إقمٔمٛمةةل، ُمٙمتٌةة٦م . د.، دراؾمةة٦م وُت٘مٞمةةؼ أ(اةةة458

 .1425أوقاء اًمًٚمػ، اًمرر٤مض اًمًٕمقدر٦م، 

، (اةة1514ت )ُمال قمةكم اًم٘مة٤مري  اعمٗم٤مشمٞم  ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم ، ُمرىم٤مة 

 .اة1414سمػموت،  ،صدىمل حمٛمد اًمٕمٓم٤مر، دار اًمٗمٙمر ٘مٞمؼُت

سمـ إسمرااٞمؿ اًمٕم٤مرد، سمح٨م ُمٜمِمةقر  ؾمٚمٞمامن.د اًمقؾمٓمٞم٦م ذم اإلؾمالم، ُمٔم٤مار 

 .أصمر اًم٘مرين ذم ُت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م ودومع اًمٖمٚمق: وٛمـ سمحقث ٟمدوة

: ، ُت٘مٞمةؼ(اةة388ت)أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ إسمةرااٞمؿ اطٓمة٤ميب  اًمًٜمـ، ُمٕم٤ممل 

 .أمحد ؿم٤ميمر وحمٛمد اًمٗم٘مل، دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت

، دار (اةةة1429ت)سمٙمةةر سمةةـ قمٌةةد اهلل أسمةةق زرةةد  اعمٜمةة٤مال اًمٚمٗمٔمٞمةة٦م، ُمٕمجةةؿ 

 .اة٤1417مصٛم٦م، اًمرر٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، اًمٕم

، ُم١مؾمًة٦م (اةة1458 ت)اعم١مًمٗملم، قمٛمر سمـ رو٤م يمح٤مًم٦م اًمدُمِم٘مل ُمٕمجؿ 

 .اة1414اًمرؾم٤مًم٦م، 

ت ) أسمةةق احلًةةلم أمحةةد سمةةـ ومةة٤مرس سمةةـ زيمررةة٤م  ُم٘مةة٤مرٞمس اًمٚمٖمةة٦م، ُمٕمجةةؿ 

 .م1979-اة1399، ُت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم ا٤مرون، دار اًمٗمٙمر، (اة395

حمٛمةد سمةـ أمحةد سمةـ قمةثامن  وإقمّم٤مر، اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت ُمٕمروم٦م 
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سمِم٤مر قمةقاد ُمٕمةروف وؿمةٕمٞم٥م إرٟمة٤مإوط : ، ُت٘مٞمؼ(اة748ت)اًمذاٌل 

وص٤مًم  ُمٝمدي قم٤ٌمس، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمرؾمة٤مًم٦م، سمةػموت، اًمٓمٌٕمة٦م اًمث٤مٟمٞمة٦م، 

 .م1988اة،1458

حمٛمد سمـ ىمٞمؿ اةقزر٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م، سمةػموت،  دار اًمًٕم٤مدة، ُمٗمت٤مح 

 .اة1413

أسمةةق اًم٘م٤مؾمةةؿ احلًةةلم سمةةـ حمٛمةةد اعمٕمةةروف  ٘مةةرين،ذم همررةة٥م اًم اعمٗمةةردات 

 .م2553، اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م، اًم٘م٤مارة، (اة552ت)سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين 

طمًـ سمـ ىم٤مؾمؿ اعمةرادي  ذم ذح قمٛمدة اعمجٞمد ذم اًمٜمٔمؿ واًمتجقرد، اعمٗمٞمد 

، قمٜم٤مرة٦م مجة٤مل اًمًةٞمد روم٤مقمل،ُمٙمتٌة٦م أوٓد اًمِمةٞمخ، (اةة749ت)اًمٜمحقي 

 .2551اًم٘م٤مارة، 

أمحةةد سمةةـ حمٛمةةد سمةةـ قمٌةةد اًمٙمةةررؿ  ،سمٞمةة٤من اًمقىمةةػ وآسمتةةداااةةدى ذم  ُمٜمةة٤مر 

 .م2557إؿمٛمقين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

، ُت٘مٞمةؼ (اةة458ت )أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل  اًمِم٤مومٕمل، ُمٜم٤مىم٥م 

 .اة 1391اًمًٞمد أمحد ص٘مر، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث، اًم٘م٤مارة، 

، (اةة1514ت)ُمال قمغم اًم٘مة٤مري  ر٦م،اًمٗمٙمرر٦م ذم ذح اعم٘مدُم٦م اةزر اعمٜم  

اةة 1427ُت٘مٞمؼ أؾم٤مُم٦م قمٓم٤مر٤م، دار اًمٖمقصم٤مين ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مريٟمٞمة٦م، دُمِمةؼ 

 .م2556 -

، ُت٘مٞمةؼ (اةة728ت)أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمة٦م  اًمًٜم٦م اًمٜمٌقر٦م، ُمٜمٝم٤مج 

 .اة1456اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل.د

زي اعمٕمةروف ٟمٍمة سمةـ قمةكم اًمِمةػما ذم وضمقه اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝمة٤م، اعمقو  

قمٛمر محدان اًمٙمٌٞمز، اةٛمٕمٞمة٦م .، ُت٘مٞمؼ د(اة565ت سمٕمد )سم٤مسمـ أيب ُمررؿ 
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 .م1993 -اة 1414اطػمر٦م ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرين اًمٙمررؿ سمجدة، 

 ُم١مؾمًةة٦م ىمريٟمٞمةة٦م ُمريمزرةة٦م ًمْمةةٌط ُمًةة٤مئؾ قمٚمةةقم اًم٘مةةرين ودمدرةةدا٤م، ٟمحةةق 

حمٛمقد سمـ قمٌد اةٚمٞمؾ روزن، ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سمٛمجٚمة٦م اًمٗمرىمة٤من، اإلصةدار .د

(115 :)4/2511. 

أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ اسمـ رضمة٥م احلٜمةٌكم  إؾمامع ذم ُم٠ًمًم٦م اًمًامع، ٟمزا٦م 

ٟم٤مس اًمٜمج٤مر، ُمٓمٌقع وةٛمـ جمٛمةقع رؾمة٤مئؾ احلة٤مومظ : ، ُت٘مٞمؼ(795ت)

 .م2555اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم، ُمٙمت٦ٌم أوٓد اًمِمٞمخ، اًم٘م٤مارة، 

أسمق اطػم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمةد سمةـ اةةزري  ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، اًمٜمنم 

 .2556دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ،(اة833ت )

يمة٤من طمًٞمة٤م )حمٛمد ُمٙمل ٟمٍم اةررزة  اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقرد، هن٤مر٦م 

 .اة1358، اعمٓمٌٕم٦م إُمػمر٦م، اًم٘م٤مارة، (اة1357ؾمٜم٦م 

حمٛمةقد سمةـ أمحةد سمةـ صة٤مًم  .دأٟمقاقمةف وأطمٙم٤مُمةف، : اًم٘مةرين اًمٙمةررؿ اجر 

 -اةةةة 1429اًمةةةدوهي، دار اسمةةةـ اةقزي،اًمررةةة٤مض، اًمٓمٌٕمةةة٦م إومم، 

 .م2558

قمكم حمٛمد اًمّماليب، دار اًمٜمٗم٤مئس، إردن، .د ذم اًم٘مرين اًمٙمررؿ، اًمقؾمٓمٞم٦م 

 .م1999-اة1419اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٕمٌة٤مس ؿمةٛمس اًمةدرـ أمحةد سمةـ  أسمةقإقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من،  وومٞم٤مت 

إطمًةة٤من قمٌةة٤مس، دار صةة٤مدر، .، ُت٘مٞمةةؼ د(اةةة681ت )حمٛمةةد سمةةـ ظمّٚمٙمةة٤من 

 .سمػموت



وار اؾؽتاب، ؾؾعز احلـػي   حمؿد بن إبرافقم اؾربقديأمحد بن . د        (دراسة وحتؼقق)أسرار اخلطاب وـأ
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 (لمعش احلٍف٘) خلطاب ٔإٌٔار الهتابأصزار ا

 ٤مً وُت٘مٞم٘م دراؾم٦مً 

 أمحد بَ حمىد بَ إبزاِٗي الربٖدٙ. د

 
 

 ٞمؿ اًمؼمرديأمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراا .د

 ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ -ًػم وقمٚمقم اًم٘مرين أؾمت٤مذ ُمِم٤مرك ذم ىمًؿ اًمتٗم. 

 ـ  طمّمؾ قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م  -يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمدر

ُت٘مٞمةةؼ اةةةزء إظمةةػم ُمةةـ يمتةة٤مب اًمٙمِمةةػ : سم٠مـمروطمتةةف، أم اًم٘مةةرى 

 .واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرين ٕيب إؾمح٤م  اًمثٕمٚمٌل 

 ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  -صقل اًمدرـ يمٚمٞم٦م أ طمّمؾ قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ُمـ

ضمٝمقد اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم :  حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م  سم٠مـمروطمتف 

 اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرين

 

 

 

 



وار اؾؽتاب، ؾؾعز احلـػي   حمؿد بن إبرافقم اؾربقديأمحد بن . د        (دراسة وحتؼقق)أسرار اخلطاب وـأ
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 املكدوٛ

وُمةـ  ،احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمةقل اهلل وقمةغم يًمةف وصةحٌف

 :وسمٕمد  ،وآه

وسمة٤مًمرهمؿ ُمةةـ شمتة٤مسمع اًمٌةة٤مطمثلم  ،ومة٢من شمراصمٜمة٤م اإلؾمةةالُمل ُمٕمةلم ٓ رٜمْمةة٥م  

ومةال زال اًمٙمثةػم ُمٜمةف ذم قمةداد  ،يمٜمقزه وإسمراز ُمٙمٜمقٟمةفودور اًمٜمنم قمغم إظمراج 

اعمخٓمةةقط اًمةةذي مل رةةر اًمٜمةةقر سمٕمةةد ُمّمةةٜمػ وةةٛمـ اعمخٓمقـمةة٤مت اإلؾمةةالُمٞم٦م 

أهار : وُمةةـ اةةذه اعمخٓمقـمةة٤مت رؾمةة٤مًم٦م اؾمةةٛمٝم٤م  ،اعمٜمتنمةةة ذم سم٘مةة٤مع إرض

: اطٓم٤مب وأٟمقار اًمٙمت٤مب ًمٚمٕمز احلٜمٗمةل واًمةذي ومنة اعم١مًمةػ ومٞمةف ىمقًمةف شمٕمة٤ممم 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ

واةةل ٟمًةةخ٦م ظمٓمٞمةة٦م  ،6: اعم٤مئةةدة چڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

وومٝمرؾمةٝم٤م ُمٙمتٌة٦م  ،طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء زرة٤مريت عمٙمتٌة٦م اًمًةٚمٞمامٟمٞم٦م ذم اؾمةٓمٜمٌقل

واةل ضمةزء ُمةـ أرة٦م اًم٤ًمدؾمة٦م ُمةـ ؾمةقرة   ،اًمًةٚمٞمامٟمٞم٦م(  1518) ير٤مصقومٞم٤م 

ؾ قمةغم ذًمةؽ أٟمةف واًمدًمٞم ،اعم٤مئدة إذ مل ررد اعم١مًمػ ومٞمام فمٝمر زم شمٗمًػم أر٦م يم٤مُمٚم٦م

يمةام  ،ظمّمص اًمٌح٨م إظمػم إلقمراب أر٦م وأقمرب وم٘مةط إمم يمٚمٛمة٦م اًمٙمٕمٌةلم

 .أٟمف مل رتٕمرض ًمٌ٘مٞم٦م أر٦م إـمالىم٤ًم  

أرة٦م ُمِمةتٛمٚم٦م  ":وىمد ضمٕمؾ اعم١مًمػ ُم٤ًمئٚمٝم٤م سمٕمةدد يمٚمامهتة٤م طمٞمة٨م ىمة٤مل 

حمٞمٓم٦م ذم يمّؾ سمحة٨م ُمٜمٝمة٤م  ،قمغم ؾمٌٕم٦م وقمنمرـ سمحث٤م يمٕمدد يمٚمامهت٤م ُمـ ومقائدا٤م

وإن يمةة٤من ومٞمٝمةة٤م همػماةة٤م ُمةةـ إهار واًمةةّدىم٤مئؼ وإٟمةةقار  ،دا٤ممجٚمةة٦م ُمةةـ ومرائةة

واحل٘م٤مئؼ اط٤مرج دريمٝم٤م قمـ اًمّٓمق  اًمٌنمةّي إذ آؾمت٘مّمة٤مء واإلـمةالع ًمٖمةػم 

                                                 

 . ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ؾم٥ٌم اىمتّم٤مر اعم١مًمػ قمغم اذا اةزء ُمـ أر٦م ذم ُم٘مدُم٦م ُت٘مٞمؼ اعمخٓمقط (   1)
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وٓ  ،قماّلم اًمٖمٞمقب قمغم همقاُمض ُمٕم٤مين يمالُمف مم٤ّم ٓ شمدريمف اًمٕم٘مقل وإواة٤مم

دون واذا اًمٕمدد إٟمام رّمد  قمةغم ُمة٤م ذيمةرت  ،اة.أ  "شم٘م٤مرسمف إومٙم٤مر وإومٝم٤مم

 .سم٘مٞم٦م أر٦م 

ومٝمذه أر٦م سمٙم٤مُمٚمٝمة٤م يرة٦م ُمِمةٝمقرة سمٙمثةرة ُمًة٤مئٚمٝم٤م  ،وٓ رًتٖمرب يمالُمف

ذيمر اًمٕمٚمامء أن اذه أر٦م ُمـ أقمٔمؿ  ":طمٞم٨م ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب،  قمٜمد أاؾ اًمٕمٚمؿ 

وم٢مهنة٤م ؿمةٓمر ،ير٤مت اًم٘مرين ُم٤ًمئؾ وأيمثرا٤م أطمٙم٤مُم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدات، وسمحؼ ذًمةؽ 

ذم  ،[اًمقوةقء ؿمةٓمر اإلرةامن :]  يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمةٚمؿ،اإلرامن

 .صحٞم  اطؼم قمٜمف 

واضمتٛمةةع أصةةح٤مسمٜم٤م  ،إن ومٞمٝمةة٤م أًمةةػ ُمًةة٠مًم٦م: وًم٘مةةد ىمةة٤مل سمٕمةةض اًمٕمٚمةةامء 

ومل ر٘مةدروا أن رٌٚمٖمقاة٤م  ،ومتتٌٕمقاة٤م ومٌٚمٖمقاة٤م صمامٟمامئة٦م ُمًة٠مًم٦م سمٛمدرٜم٦م اًمًةالم

واذا اًمتتٌع إٟمام رٚمٞمؼ سمٛمـ رررد شمٕمررةػ ـمةر  اؾمةتخراج اًمٕمٚمةقم ُمةـ  ،إًمػ

  . ٤مظم٤ٌمر٤م اًمزوار

سَمة٤مب َُمة٤م ضَمة٤مَء ذِم اًْمقُوةقء  ":وىمد سمقب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سم٤مسم٤ًم وم٘م٤مل 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ :اهلل شمٕمةةة٤ممم َوىَمةةقل

  6: اعم٤مئدة چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

                                                 

( 223)سمرىمؿ ( 1/253) سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء، احلدر٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة (   1)

 .  ُمـ طمدر٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري 

ُمدرٜم٦م سمٖمداد، ذم اًمٕمرا ، وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ًم٘مرهبة٤م ُمةـ دضمٚمة٦م، ويم٤مٟمة٧م : ُمدرٜم٦م اًمًالم ال (   2)

 ( . 359/  12) هتذر٥م اًمٚمٖم٦م .  هنر اًمًالم : دضمٚم٦م شمًٛمك 

إطمةدى  ( 212صةة ) ، وىمةد ذيمةر اًمًةٕمدي رمحةف اهلل ذم شمٗمًةػمه (2/47)أطمٙم٤مم اًم٘مرين (   3)

 .ومخًقن وم٤مئدة طمقل اذه أر٦م 
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َر٦م ًمَٙمقهن٤َم أصةال ذِم اؾمةتٜم٤ٌمط : ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل  ْٔ ِذِه ا اوْمتت  يمت٤مب اًْمقُوقء هِبَ

٤ٌَمب ٤مِئؾ َاَذا اًْم ًَ  .  "ُم

 :ظمٓم٦م اًمٌح٨م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم 

 :اًمدراؾم٦م وومٞمٝم٤م اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م : اًم٘مًؿ إول 

 .ُت٘مٞمؼ ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب عم١مًمٗمف : اعمٓمٚم٥م إول 

 .شمرمج٦م اعم١مًمػ : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 .وأاؿ ُمّم٤مدر ُم١مًمٗمف ومٞمف  ،اًمتٕمررػ سم٤مًمٙمت٤مب: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 

 . وصػ اًمٜمًخ٦م اطٓمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع 

 :اًمٜمص اعمح٘مؼ وُمٜمٝمجل ومٞمف يم٤مًمت٤مزم : ث٤مين اًم٘مًؿ اًم

 .اًمؽماث يمت٥م ُت٘مٞمؼ ذم ُم٤م أاؿ اق اذا إذ : ُمتٜم٤ماٞم٦م سمدىم٦م اعمخٓمقط ىمراءة -1

 . اعمخٓمقط ٟمًخ -2

 . ؾمقرا٤م إمم اًم٘مريٟمٞم٦م أر٤مت قمزو -3

 . وشمْمٕمٞمٗم٤م شمّمحٞمح٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء طمٙمؿ وٟم٘مؾ إطم٤مدر٨م خترر٩م -4

 . إًمٗم٤مظ همرر٥م ذح -5

 . ٤مباًمٙمت ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص شمقصمٞمؼ -6

 . إقمالم شمرمج٦م -7

 . واًمٌٚمدان سم٤مُٕم٤ميمـ اًمتٕمررػ  -8

                                                 

 (2/225) قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري (   1)
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 الدراصٛ: الكضي األٔه 

 ٔفْٗ املطالب التالٗٛ

 .حتكٗل ٌضبٛ الهتاب ملؤلفْ : املطمب األٔه 

 .تزمجٛ املؤلف : املطمب الجاٌ٘ 

 .ٔأِي وصادر وؤلفْ فْٗ  ،التعزٖف بالهتاب: املطمب الجالح 

 . ٗٛلٍضخٛ اخلطٔصف ا: املطمب الزابع 
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 :حتكٗل ٌضبٛ الهتاب ملؤلفْ : املطمب األٔه 
 

اذه اعمخٓمقـم٦م وردت ذم اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ًمٚمةؽماث اًمٕمةريب اإلؾمةالُمل 

ذم ومٝمةرس  "جمٝمقًم٦م اعم١مًمةػ  "وٛمـ اعمخٓمقـم٤مت ( 938صٗمح٦م )اعمخٓمقط 

 .اعمقضمقد ذم ُمٙمت٦ٌم اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م ذم اؾمٓمٜمٌقل ( 1518)ُمٙمت٦ٌم أر٤م صقومٞم٤م رىمؿ 

ٙمـ سمٕمد ذا٤ميب عمٙمت٦ٌم اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م واـمالقمل قمغم اعمخٓمقط وضمةدت أهنة٤م ًم

اًمٕمةز احلٜمٗمةل طمٞمة٨م ورد ذم صةٗمحتٝم٤م اًمرئٞمًةٞم٦م يمةام ذم : ُمٜمًقسم٦م عم١مًمػ اؾمٛمف 

شمةة٠مًمٞمػ اًمٕمٌةةد اًمٗم٘مةةػم إمم ًمٓمةةػ اهلل شمٕمةة٤ممم اطٗمةةل اعمقؾمةةقم سمٕمةةز : اعمّمةةقرات 

 . احلٜمٗمل قمٗم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ُمةع مجٚمة٦م ُمةـ ، ًمٙمٜمف ُرِٕملم قمةغم ذًمةؽ واذا اًمٚم٘م٥م ٓ ُرٕملّم اعم١مًمػ سمدىم٦م 

 :اًم٘مرائـ فمٝمرت زم أصمٜم٤مء ىمراءة اعمخٓمقط وال 

 .اة 777اعمخٓمقط يمت٥م سم٤مًم٘مرن اًمث٤مُمـ وُتدردًا ؾمٜم٦م  -1

 .اعمخٓمقط يمت٥م ذم دُمِمؼ  -2

 .اًمثٜم٤مء قمغم إُمػم ـمِمتٛمر اًمدوادار  -3

وسمٛمجٛمقع اذه اًم٘مرائـ واًمرضمقع إمم يمت٥م اًمؽماضمؿ وضمدت ؿمخّمةلم 

يمام أن يمٚمةٞمٝمام  ،اسمـ أيب اًمٕمز: ويمٚمٞمٝمام ر٘م٤مل ًمف  ،ن اذا اًمٚم٘م٥مُمتٕم٤مسرـ حيٛمال

 : ومه٤م  ،ممـ شمقمم ىمْم٤مء دُمِمؼ وُمٍم

قمةكم سمةـ : اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ُم١مًمػ ذح اًمٓمح٤مورة٦م واؾمةٛمف : إول 

يم٤من ىمةة٤ميض اًم٘مْمةة٤مة ،وم٘مٞمةةف ،قمةةكم سمةةـ حمٛمةةد سمةةـ أيب اًمٕمةةز، احلٜمٗمةةل اًمدُمِمةة٘مّل 

قمةغم  اُمةتحـ سمًة٥ٌم اقمؽماوةفو. صمةؿ سم٤مًمةدر٤مر اعمٍمةر٦م، صمةؿ سمدُمِمةؼ  ،سمدُمِمؼ

اًمتٜمٌٞمةةف قمةةغم ُمِمةةٙمالت : ُمٜمٝمةة٤م  ،ًمةةف يمتةة٥م.  ىمّمةةٞمدة ٓسمةةـ أرٌةةؽ اًمدُمِمةة٘مّل 

                                                 

قمالء اًمدرـ أسمق احلًةـ قمةكم سمةـ أرٌةؽ اًمدُمِمة٘مل اًمّمةٗمدي، ؿمة٤مقمر ُمِمةٝمقر، يمة٤من : اق (   1)

= 
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شمةقذم  ،أي ضمة٤مُمع سمٜمةل أُمٞمة٦م ،اًمٜمقر اًمالُمع ومٞمام رٕمٛمةؾ سمةف ذم اةة٤مُمع: و ،اادار٦م

 .اة  792ؾمٜم٦م 

أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزرةز سمةـ صة٤مًم  سمةـ :  واًمث٤مين اق 

قمٓمة٤مء اسمةـ ضمٌةػم سمةـ ضمة٤مسمر واٞمة٥م، ىمة٤ميض اًم٘مْمة٤مة ٟمجةؿ أيب اًمٕمز واٞم٥م سمـ 

اًمدرـ أسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة قمامد اًمدرـ اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب اًمٕمز وسمة٤مسمـ 

 .اة  799واعمتقرم ؾمٜم٦م  ،اة 725اًمٙمِمؽ احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

وسم٘مراءة اعمخٓمقط ظم٤مص٦م اعمٌحة٨م اًمراسمةع ُمٜمٝمة٤م شمٌةلم زم أن ُم١مًمٗمٝمة٤م قمةغم 

إّن إظمٌة٤مر  ":و اعم٤مشمرردر٦م ردل قمغم اذا ىمقًمف ذم اذه اًمرؾم٤مًم٦م قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة أ

اهلل شمٕم٤ممم ٓ رتٕمّٚمؼ سم٤مًمّزُم٤من وٓ سم٤معمٙم٤من ّٕٟمف ىمدرٌؿ ىم٤مئٌؿ سمذاشمةف شمٕمة٤ممم وذم شمٕمّٚم٘مةف 

 "...هبام اؾمتٚمزام يمقن ذات اهلل شمٕم٤ممم طمة٤مًٓ ذم احلةقادث اعمتٕم٤مىمٌة٦م واةق حمة٤مٌل 

م قمةدم شمٕمٚمةةؼ صةةٗم٦م اًمٙمةةالم وومحةةقى اةةذا اًمٙمةةال ،إمم يظمةر يمالُمةةف يمةةام ؾمةٞم٠ميت

يمام أٟمف ىمد رد قمغم اعمٕمتزًم٦م ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ُمـ رؾم٤مًمتف،  ،سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف

يمةام أن ُم١مًمةػ  ،واًمٕمٜم٤مر٦م سم٤مًمرّد قمغم اعمٕمتزًم٦م دون همػماؿ اؿمةتٖمؾ سمةف إؿمة٤مقمرة

واةذا ظمةالف قم٘مٞمةدة اسمةـ أيب اًمٕمةز ؿمة٤مرح  ،اذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمج٤مز

واًمةذي اةق ُمةـ  ،اؾ اًمًٜم٦م واةامقم٦م ذم صٗم٦م اًمٙمالماًمٓمح٤مور٦م اًم٘م٤مئؾ سم٘مقل أ

 ،وُمةـ شمالُمةذة احلة٤مومظ اسمةـ يمثةػم اًمدُمِمة٘مل ،واسمةـ اًم٘مةٞمؿ ،ُمدرؾم٦م اسمـ شمٞمٛمٞمةف

وسم٤مؾمةتٌٕم٤مد ُم١مًمةػ ؿمة٤مرح اًمٓمح٤مورة٦م :  ،وسم٤مًمت٤مزم ومٝمذه اًمرؾم٤مًم٦م ًمٞم٧ًم ًمف ر٘مٞمٜم٤ًم

                                                 

. اةة851اة سمدُمِمؼ وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 728سم٤مرقًم٤م ذم اًمٜمٔمؿ، ويم٤من ًمف إعم٤مم سم٤مًمت٤مررخ، وًمد ؾمٜم٦م  =

 (.7/8)، ؿمذرات اًمذا٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذا٥م (4/175)سم٠مٟم٤ٌمء اًمٕمٛمر  إٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر: اٟمٔمر 

 (. 4/313) ، إقمالم ًمٚمزريمكم  ( 153/  4) اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م (   1)
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رٙمقن إىمرب أن ُم١مًمةػ اةذه اًمرؾمة٤مًم٦م اةق ىمة٤ميض اًم٘مْمة٤مة ٟمجةؿ اًمةدرـ أسمةق 

 :ُٕمررـ  ،ؾمامقمٞمؾاًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ إ

 :اةة طمٞمة٨م ىمة٤مل777أٟمف ذيمر ذم رؾم٤مًمتف ىمدوُمف قمةغم إُمةػم ـمِمةتٛمر ؾمةٜم٦م  

ذم ؿمةٝمقر ؾمةٜم٦م  ،ومٚماّم قمرر٧م أوو٤مع قم٤مُّم٦م قمرا  اًمٕمرب قمـ إُمةـ وإُمة٤من"

شمقضّمٝمةة٧م شمٚم٘مةة٤مء درةة٤مر اًمِّمةة٤مم  ،ؾمةةٌٍع وؾمةةٌٕملم وؾمةةٌٕمامئ٦ٍم ُمةةـ اعمةةدد وإوان

ام دوًم٦م ُمقمم اًمّزُم٤من، اعمحروؾم٦م ومدظمٚمتٝم٤م وال شمٜم٤مدي سم٠مقمغم صقهت٤م داقمٞم٦ًم ًمدو

ُمٕمز اإلؾمةالم وُمٕمةلم اعمًةٚمٛملم ـمِمةتٛمر  ،وطمٚمٞمػ اًمٕمدل واًمٙمرم واإلطم٤ًمن

وىمةرن دوًمتةةف سم٤مًمٜمٍّمةة  ،اًمةّدوادار إذذم أّرةةد اهلل شمٕمة٤ممم طمزسمةةف إمم رةقم اًمةةّدرـ

 . وىمد ٟمص اعمؽممجقن ًمف قمغم اذه اًمقاىمٕم٦م يمام ؾمٞم٠ميت ذم شمرمجتف. "واًمتٛمٙملم 

اًمتةل ذيمةر ىمدوُمةف إمم دُمِمةؼ ومٞمٝمة٤م أيمثةر أن ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وؾمٌٕمامئ٦م و 

 .اعمؽممجقن ُمـ ذيمرا٤م قمٜمد احلدر٨م قمغم شمرمجتف 
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اق أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قمٌةد اًمٕمزرةز سمةـ صة٤مًم  سمةـ أيب اًمٕمةز 

ٟمجةؿ اًمةدرـ أسمةق  ،ىمة٤ميض اًم٘مْمة٤مة ،واٞم٥م سمـ قمٓم٤مء سمـ ضمٌػم اسمـ ضم٤مسمر واٞم٥م

د اًمدرـ اعمٕمروف سمة٤مسمـ أيب اًمٕمةز وسمة٤مسمـ اًمٙمِمةؽ اًمٕم٤ٌمس سمـ ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة قمام

 .احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل

، سم٤مرقمة٤مً  قم٤معمة٤مً  ، يمة٤من إُم٤مُمة٤مً ُمقًمده ؾمٜم٦م قمنمرـ وؾمةٌٕمامئ٦م سمدُمِمةؼ شم٘مررٌة٤مً 

، وزم ىمْم٤مء ىمْم٤مة احلٜمٗمٞم٦م سمدُمِمؼ همةػم ُمةرة، وطمًةٜم٧م ؾمةػمشمف، صمةؿ ُمٗمتٞم٤مً  وم٘مٞمٝم٤مً 

أؿمةةخص إمم درةة٤مر ُمٍمةة ذم ؾمةةٜم٦م ؾمةةٌع وؾمةةٌٕملم وؾمةةٌٕمامئ٦م، ووزم هبةة٤م ىمْمةة٤مء 

سمٕمةد ُمقشمةف،  ٜمٗمٞم٦م قمقوة٤م قمةـ صةدر اًمةدرـ حمٛمةد سمةـ قمٌةد اهلل اًمةؽميماميناحل

وظمٚمع قمٚمٞمف رقم اطٛمٞمس اًمٕمنمرـ ُمـ اعمحرم ؾمةٜم٦م ؾمةٌع وؾمةٌٕملم وؾمةٌٕمامئ٦م، 

صمؿ اؾمتٕمٗمك سمٕمد ُمةدة، وشمقضمةف إمم دُمِمةؼ، وأقمٞمةد إمم ىمْمة٤مء احلٜمٗمٞمة٦م هبة٤م قمةغم 

م وًمةز ،قم٤مدشمف، وىمد وًمٞمٝم٤م همػم ُمرة ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿ سف سمٕمد ُمدة قمةـ اًم٘مْمة٤مء

داره إمم أن ُمةة٤مت ىمتةةٞمال سمدُمِمةةؼ ذم ُمًةةتٝمؾ ذي احلجةة٦م ؾمةةٜم٦م شمًةةع وشمًةةٕملم 

 .وؾمٌٕمامئ٦م

 ،ومل رٓمةؾ هبة٤م ،اةة 777وُم٤م شم٘مدم رث٧ٌم يمقٟمف ىمةدم ُمٍمة ذم حمةرم ؾمةٜم٦م   

صمةؿ رضمةع إمم دُمِمةؼ طمٞمة٨م  ،وىمد أصمٌت٧م يمت٥م اًمؽماضمؿ أٟمف ُمٙم٨م ُمئ٦م رقم وم٘مط

 ":ىم٤مل اسمـ طمجر 

                                                 

 .مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م (   1)

 (.1/241)ٓسمـ شمٖمري سمردي  اعمٜمٝمؾ اًمّم٤مذم واعمًتقرم سمٕمد اًمقاذم(   2)
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 :ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وؾمٌٕمامئ٦م 

اعمحةةرم اؾمةةت٘مر ٟمجةةؿ اًمةةدرـ سمةةـ اًمٙمِمةةؽ ذم ىمْمةة٤مء  وذم اًمٕمنمةةرـ ُمةةـ

احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مارة ٟم٘ماًل ُمـ دُمِمؼ، واؾمت٘مر قمقوف اسمـ قمٛمةف صةدر اًمةدرـ قمةغم 

دُمِمؼ، صمؿ اؾمتٕمٗمك ٟمجؿ اًمدرـ سمٕمد ُم٤مئ٦م رقم وٟم٘مؾ إمم دُمِمؼ، وٟم٘مؾ اسمـ قمٛمف 

إمم اًم٘م٤مارة، واؾمت٘مر صةدر اًمةدرـ اسمةـ ُمٜمّمةقر ذم ىمْمة٤مء اًمٕمًةٙمر، صمةؿ قمةزل 

ذم رُمْمة٤من واؾمةت٘مر اسمةـ ُمٜمّمةقر ذم ىمْمة٤مء احلٜمٗمٞمة٦م صدر اًمدرـ سمةـ اًمٙمِمةؽ 

 ."سم٤مًم٘م٤مارة

ومخةةرج ـمِمةةتٛمر اًمةةدوادار ومقضمةةده، وم٠مظمةةذه صةةحٌتف إمم  ":وىمةة٤مل أرًْمةة٤م 

وقملم ـمِمتٛمر اًمِمةٞمخ ضمةالل . ُمٜمزًمف، صمؿ أُمره أن ر٘مٞمؿ قمٜمده إمم أن رًتدقمل سمف

٤ٌّميّن، ومٓمٚم٥م وم٤مُمتٜمع ومٓمٚمة٥م ٟمجةؿ اًمةدرـ أمحةد سمةـ . وأس قمغم ذًمؽ. اًمدرـ اًمّت

، وم٘مدم ذم صم٤مُمـ قمنم اعمحرم ؾمةٜم٦م ؾمةٌع وؾمةٌٕملم وؾمةٌٕمامئ٦م، وم٘مةرر ذم إؾمامقمٞمؾ

ويم٤من اعمٜمّم٥م ؿم٤مهمرًا سمٕمد ُمقت صدر اًمةدرـ اسمةـ اًمةؽميمامين ؿمةٝمررـ . اًم٘مْم٤مء

ويم٤من ٟمجةؿ اًمةدرـ ىم٤موةٞم٤ًم سمدُمِمةؼ، وم٤مؾمةت٘مر قمقوةف اسمةـ قمٛمةف . وٟمّمػ ؿمٝمر

 ."صدر اًمدرـ قمكم سمـ أيب اًمٕمز

ة ٟمجةؿ اًمةدرـ أسمةق ىم٤مى اًم٘مْم٤م وشمقذم ":وىم٤مل رقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي 

اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ىم٤مى اًم٘مْم٤مة قمامد اًمدرـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمةـ قمٌةد اًمٕمزرةز 

سمـ ص٤مًم  سمـ أسمك اًمٕمّز واٞم٥م سمـ قمٓم٤مء سمـ ضمٌػم اسمـ ضم٤مسمر سمـ واٞمة٥م احلٜمٗمةك 

اًمدُمِم٘مك، اعمٕمروف سم٤مسمـ أسمك اًمٕمز، وسم٤مسمـ اًمٙمِمةؽ ىمتةٞمال دُمِمةؼ، رم ُمًةتٝمؾ 

                                                 

 (.1/153) سمٜم٤مء اًمٕمٛمرإٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر سم٠م(   1)

 (. 1/65) رومع اإلس قمـ ىمْم٤مة ُمٍم(   2)
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ومم ىمْمة٤مء  ،وم٘مٞمٝمة٤م سم٤مرقمة٤م قم٤معمة٤مذى احلج٦م سمٕمد أن ًمةزم داره ُمةدة، ويمة٤من إُم٤مُمة٤م 

دُمِمؼ اؾمت٘مالٓ همػم ُمرة، وطمًٜم٧م ؾمػمشمف، وأؿمخص رم ؾمةٜم٦م ؾمةٌع وؾمةٌٕملم 

وؾمٌٕمامئ٦م إمم اًمدر٤مر اعمٍمر٦م، وومم هب٤م ىمْم٤مء احلٜمٗمٞم٦م سمٕمد ىم٤مى اًم٘مْمة٤مة صةدر 

اًمدرـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمؽميمامٟمك سمٕمد ُمقشمف، ومٚمؿ شمٓمؾ ُمدشمف واؾمةتٕمٗمك، وأًمةّ  

َوَوَٓه ىمْم٤مء احلٜمٗمٞم٦م سمدُمِمؼ قمةغم قم٤مدشمةف، ومةدام رم ذًمؽ طمتك أقمٗم٤مه اًمًٚمٓم٤من، 

رمحةف اهلل  -هب٤م ؾمٜملم، صمةؿ سف قمٜمٝمة٤م، وًمةزم داره طمتةك ُمة٤مت ىمتةٞمال سمدُمِمةؼ

 ."-شمٕم٤ممم

ؾمةٜم٦م ؾمةٌع وؾمةٌٕملم وؾمةٌٕمامئ٦م ذم رةقم اًمّثالصمة٤مء صمة٤مُمـ  ":وىم٤مل اعم٘مررزي 

ٌّة٤مس أمحةد اسمةـ : قمنم اعمحرم  ىمدم ىم٤ميض احلٜمٗمّٞم٦م سمدُمِمؼ ٟمجةؿ اًمةّدرـ أسمةق اًمٕم

 دُمِمؼ قمامد اًمّدرـ إؾمامقمٞمؾ سمةـ حمّٛمةد سمةـ أيب اًمٕمةّز اسمةـ صة٤مًم  سمةـ أيب ىم٤ميض

اًمٕمّز واٞم٥م سمـ قمٓم٤م سمـ ضمٌػم سمةـ واٞمة٥م إذرقمةّل اًمّدُمِمة٘مل اعمٕمةروف سمة٤مسمـ 

أيب اًمٕمّز ودظمؾ قمغم إُمػم ـمِمتٛمر اًمدوادار وإُمةػم ٟمة٤مس اًمةّدرـ حمّٛمةد سمةـ 

اًمةّدرـ  يىمٌٖم٤م يص وحمة٥م اًمةّدرـ حمّٛمةد ٟمة٤مفمر اةةٞمش وىمة٤ميض اًم٘مْمة٤مة سمراة٤من

إسمرااٞمؿ سمـ مج٤مقم٦م وٟمزل سمّمٝمرر٩م ُمٜمجؽ ُت٧م اًم٘مٚمٕم٦م وأىمٌؾ إقمٞم٤من ًمٚمًةالم 

وومٞمف ىمدم ىم٤ميض اًم٘مْمة٤مة سمراة٤من اًمةّدرـ إسمةرااٞمؿ إظمٜمة٤مي اعمة٤مًمٙمل ُمةـ . قمٚمٞمف

ٚمٓم٤من ومخٚمةع قمٚمٞمةف وأيمرُمةف ًّ اؾمةتدقمك ٟمجةؿ : وذم يظمةره . احل٩م وؾمٚمؿ قمغم اًم

ةٚمٓم٤من ىم ،اًمّدرـ سمـ أيب اًمٕمّز إمم اًم٘مٚمٕمة٦م ًّ ْمة٤مء اًم٘مْمة٤مة احلٜمٗمّٞمة٦م وومةقض إًمٞمةف اًم

وىمةرر قمقوةف ذم ىمْمة٤مء احلٜمٗمّٞمة٦م سمدُمِمةؼ اسمةـ قمٛمةف  ،وظمٚمع قمٚمٞمةف ،سمدر٤مر ُمٍم

 ،صدر اًمّدرـ قمكّم سمـ قمكّم سمـ حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمةـ أيب اًمٕمةّز صة٤مًم  سمةـ أيب اًمٕمةزّ 

                                                 

 (.12/165)اًمٜمجقم اًمزاارة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مارة  (   1)
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ومٜمزل ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ٟمجؿ اًمةّدرـ ذم ُمقيمة٥م ضمٚمٞمةؾ إمم اعمدرؾمة٦م اًمّمة٤محلٞم٦م سمةلم 

أٟمٕمةةؿ قمةةغم إُمةةػم ـمٞمٌٖمةة٤م اةةةامزم : ٜمف وذم راسمةةع قمنمةةر. اًم٘مٍمةةرـ قمةةغم اًمٕمةة٤مدة

اًمّمةٗمقي سمة٢مُمرة ـمٌٚمخ٤مٟمة٤مه وظمٚمةع قمةغم ذف اًمةّدرـ سمةـ ُمٜمّمةقر واؾمةةت٘مر ذم 

وومٞمةف ىمةدم اًمٜمِمةق اعمٚمٙمةل اًمةقزرر ُمةـ . ىمْم٤مء اًمٕمًٙمر قمقو٤م قمـ اسمـ اًمّمة٤مرغ

اًمِّم٤مم سم٤مؾمتدقم٤مء وًمةزم سمٞمتةف وأٟمٕمةؿ قمةغم إُمةػم هاي متةر اط٤مصةٙمل سمت٘مدُمة٦م 

 ."أًمػ 

ؾمةٜم٦م  ":اةة وم٘مة٤مل  799د سح اعم٘مررزي أٟمف شمقذم ؾمٜم٦م أُم٤م ؾمٜم٦م ووم٤مشمف وم٘م  

ٌّة٤مس أمحةد : شمًع وشمًٕملم وؾمٌٕمامئ٦م  وُم٤مت ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ٟمجؿ اًمّدرـ أسمةق اًمٕم

سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمّٛمد سمـ أيب اًمٕمّز سمـ ص٤مًم  سمـ أيب اًمٕمةّز واٞمة٥م سمةـ قمٓمة٤م سمةـ 

ضمٌػم سمـ ضم٤مسمر سمـ واٞم٥م اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب اًمٕمّز ىمتٞمال سمدُمِمةؼ ذم ُمًةتٝمؾ ذي 

وىمةةد سمةة٤مذ ىمْمةة٤مء ُمٍمةة يمةةام شم٘مةةدم ذم ؾمةةٜم٦م ؾمةةٌع وؾمةةٌٕملم واؾمةةتٕمٗمك . ٦ماحلّجةة

وُم٣م إمم دُمِمؼ، وومم هب٤م ىمْمة٤مء اًم٘مْمة٤مة احلٜمٗمّٞمة٦م همةػم ُمةّرة، وسف، ومٚمةزم 

 ."سمٞمتف طمّتك ُم٤مت، رمحف اهلل 

 

                                                 

 (. 5/251) ، واٟمٔمر أرًْم٤م  (4/387) اًمًٚمقك عمٕمروم٦م اعمٚمقك(   1)

 (.5/455) اًمًٚمقك عمٕمروم٦م اعمٚمقك(   2)
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قء ذم ؾمةةقرة اًمٙمتة٤مب يمةةام شم٘مةةدم اةةق رؾمةة٤مًم٦م ذم شمٗمًةةػم ُمٓمٚمةةع يرةة٦م اًمقوةة

اعم٤مئدة وىمد ىمًؿ اعم١مًمػ يمت٤مسمةف إمم ُم٤ٌمطمة٨م جمٛمققمٝمة٤م ؾمةٌٕم٦م وقمنمةون ُمٌحثة٤ًم 

ذيمرا٤م ذم ُم٘مدُمة٦م يمت٤مسمةف إمجة٤مًٓ صمةؿ ومّمةؾ ومٞمٝمة٤م واةذه اعم٤ٌمطمة٨م ُمتٜمققمة٦م ومٗمٞمٝمة٤م 

 .اعم٤ٌمطم٨م اًمٕم٘مدر٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٌالهمٞم٦م واًمٜمحقر٦م 

وًمةةذا طمةةرص قمةةغم شم٘مررةةر  ،واعم١مًمةةػ رمحةةف اهلل قمةةغم ُمةةذا٥م إطمٜمةة٤مف

ورد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمخالومف ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتةل أورداة٤م  ،ٞمٗم٦مُمذا٥م أيب طمٜم

 .ظم٤مص٦م ُمذا٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

وًمذا يمثةرت  ،يمام اقمتٛمد اعم١مًمػ ـمرر٘م٦م احلقار ذم قمروف عم٤ًمئؾ اًمٙمت٤مب

 .وم٢من ىمٚم٧م : قمٜمده قم٤ٌمرة 

 ،يمام طمرص اعم١مًمػ  قمغم ذيمر سمٕمةض أراء اعمٕمتزًمة٦م ومةٞمام ًمةف صةٚم٦م سمٌحثةف 

 .وشمقمم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ 

 ،ؾ يمت٤مسمف قمغم مجٚم٦م ُمـ أر٤مت وإطم٤مدر٨م وإسمٞم٤مت اًمِمةٕمرر٦م يمام اؿمتٛم

 .واًمتل أوردا٤م ًمت٘مقر٦م ُم٤م ذا٥م إًمٞمف 

 :أُم٤م ُمّم٤مدره ذم يمت٤مسمف 

ًمٙمةـ رالطمةظ قمٚمٞمةف ، ومٝمل ُمتٜمققم٦م، وهم٤مًم٥م اقمتامده قمغم يمت٥م إطمٜمة٤مف

يمثرة اًمٜم٘مؾ قمةـ شمٗمًةػم اًمزخمنمةي اًمٙمِمة٤مف قمةـ طم٘مة٤مئؼ اًمتٜمزرةؾ وىمةد ؾمةامه 

وىمةد أصمٜمةك  ،وأطمٞم٤مٟم٤م رٜم٘مؾ ُمٜمةف سمةال شمٍمةر  ،ح سمفواق أطمٞم٤مٟم٤ًم رٍم، اًمٙم٤مؿمػ 

وإمم  ":قمٚمٞمف ذم ُمقوع وإن مل رًٛمف طمٞم٨م ىمة٤مل سمٕمةد ذيمةره إلطمةدى اعمًة٤مئؾ  

 .واق رٕمٜمل سمذًمؽ اًمزخمنمي . " اذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر سمٕمض ُمٝمرة اعمٗمّنرـ
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 :وأُم٤م ُمّم٤مدره اًمتل سح هب٤م ومٝمل 

 .ذح خمتٍم اًمٓمح٤موي ًمٚمجّم٤مص  -1

 .اعمًٌقط ًمٚمنظمز  -2

 .ٚم٘مدوري اعمختٍم ًم -3

 .   اادار٦م ذم ذح سمدار٦م اعمٌتدي ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين  -4

 .واذه اًمٙمت٥م جيٛمٕمٝم٤م اعمذا٥م احلٜمٗمل 

 .ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب ٓسمـ ضمٜمل  -5

 .اًمٙمت٤مب ًمًٞمٌقرف  -6

 .اعمٗمّمؾ ذم صٜمٕم٦م اإلقمراب ًمٚمزخمنمي  -7
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 ٔصف الٍضخٛ اخلطٗٛ: املطمب الزابع 
 

ًةخ٦م سمٕمد اًمٌح٨م واًم١ًمال قمثرت قمةغم ٟمًةخ٦م ظمٓمٞمة٦م واطمةدة ًمٙمٜمٝمة٤م  ٟم

ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ أي ظمرم ويم٤مُمٚم٦م وىمد يمت٧ٌم ذم قمٝمد اعم١مًمػ وسمخةط واوة  واةذه 

ُمٙمتٌةة٦م يرةة٤م صةةقومٞم٤م : اًمٜمًةةخ٦م ُمقضمةةقدة ذم ُمٙمتٌةة٦م اًمًةةٚمٞمامٟمٞم٦م سمؽميمٞمةة٤م وومٝمرؾمةةٝم٤م 

 .اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م ( 1518)

 .ًمقطم٦م ( 42: )قمدد ًمقطم٤مهت٤م

 .صٗمح٦م ( 85:  )قمدد صٗمح٤مهت٤م

 .ؾمؿ  15×17:ُم٘م٤مؾمٝم٤م 

 . ؾمٓمراً ( 24: )وقمدد إؾمٓمر ذم يمؾ ًمقطم٦م 

 

 :واذه ُمّمقراهت٤م 

 
  

 المخطوطصفحة عنوان 
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 اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٚمقح اًمث٤مين ُمـ اعمخٓمقط
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 اًمّمٗمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٚمقح اًمث٤مين ُمـ اعمخٓمقط
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 اًمّمٗمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٚمقح اًمراسمع واًمثالصمقن
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 اًمٚمقح إظمػم ُمـ اعمخٓمقط
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 ٌ٘الكضي الجا

 الٍص احملكل
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ـِ اًمَرطِمٞمؿِ  ِؿ اهللِ اًمَرمْحَ ًْ  سمِ

 وسمف ٟمًتٕملم

 
ِ
ةة٤مء ًَ اُر ظِمَٓم٤مسمِةةِف ذِم َأْوىَمةة٤مِت اعمَْ َوؾَمةة٤مقَم٤مِت  ،َاحْلَْٛمةةُد هللِ اًَمةةِذي َٟمَٓمَ٘مةة٧ْم أَ َْهَ

٤ٌَمح ـٍ ُِمةـ إظمةال  َوإَْرَزاِ  َوإَْرَواِح  ،اًمَّم ٌََ٘م٧ْم أَ َْٟمةَقاُر يمَِت٤مسمِةِف يُمةَؾ يمة٤مئ  َوؾَم

٤ٌَمح َوشَمةة٠ْمًمِٞمٍػ  اًَمةةِذي َٓ ُرقَصةةُػ سمَِتْٙمٚمِٞمةةٍػ َوشَمْٙمِٞمٞمةةٍػ  ،َاعمَْٚمِةةِؽ اعمُٜمَةةَزِه  ،َوإؿَْمةة

اح ٤مِد َوهَتِْذر٥ِم  ،َواضْمؽِمَ ًَ اعمُقضِمِد ًمِْٚمَخالِئِؼ قَمغَم هَمػْمِ ُِمَث٤مٍل ؾَم٤مسمٍؼ ذِم شَمْريمِٞم٥ِم إضَْم

ُُمةةقًم٩ُِم اًمٚمَٞمةة٤مزِم اعُمْٔمٚمَِٛمةة٦ِم َووَمةة٤مًمُِؼ  ،َذًمُِٙمةةُؿ اهللُ َرسّمُٙمةةْؿ وَمةة٠َميَن شُم١مومُٙمةةقن ،إَْرَواح

٤ٌَمح ٤مسمَِ٘م٦ِم ذِم طَم٤مًَمَتل إشَْمةَراِح َوإوَْمةَراح ،اإِلْص ًَ ُف سمآِٓئف اًم
ـْ َرْٕمؽَمِ  ،أَ مَْحَُدُه مَحَْد َُم

اٌح َواإِلرةةاَمُن َوةةِٕمٞمُػ  َوُأَصةةكّم قَمةةغَم َرؾُمةةقًمِِف اًَمةةِذي َأْرؾَمةةَٚمُف َواًْمُٙمْٗمةةُر فَمةة٤مِاٌر ُسَ

ائع هَم٤مرة٦َم اإِلرَْمة٤مح ،ٌََٚمَغ اًمّرؾَم٤مًَم٦َم سم٠مَ َوْمَّمِ  اعمََ٘م٤مًَم٦مِ اْةَٜم٤َمح، ومَ  ٌَُؾ اًمنَمَ  ،وَأْوَوَ  ؾُم

قَمَٚمْٞمةف وقَمةغم يًمِةف  ،َصالًة ُُمَتَت٤مسمَِٕم٦ًم هِب٤َم َأْاَتِدي إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ احْلَّؼ َواًمَرؿَم٤مِد َواًمَّمةاَلح

٤ٌَمِح  /  َواًمَّم
ِ
٤مء ًَ  :َأَُم٤م سَمْٕمدُ  ،ًْمُٖمُدّو َواًمَرَواحَوا ،َأوْمَْمُؾ ؾَماَلِم اهللِ ذِم اعمَ

ـِ َوإََُم٤من وَمَٚماَم قَمِرَر٧ْم َأْوَو٤مُع قَم٤مَُم٦ِم قِمَراِ    ـِ إَُْم ذِم ؿُمُٝمقِر ؾَمةٜم٦َِم  ،اًْمَٕمَرِب قَم

                                                 

 أ/  1اًمّمٗمح٦م  (   1)

اإلرامُن سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، وإصم٤ٌمهت٤م سمال شمٙمٞمٞمةػ وٓ متثٞمةؾ وٓ ُمٜمٝم٩م أاؾ اًمًٜم٦م واةامقم٦م (   2)

قمةدم اًمٌحة٨م قمةـ : شمٕمٓمٞمؾ، قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمةف ؾمةٌح٤مٟمف، وىمقًمٜمة٤م سمةال شمٙمٞمٞمةػ اعمةراد سمةف 

اًمٙمٞمٗمٞم٦م، ٓ ٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م : ٕن ذم ٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٟمٗمٌل ًمٚمقضمقد، إذ ٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٕمٓمٞمٌؾ حمةٌض، 

آؾمةتقاء ُمٕمٚمةقم واًمٙمٞمةػ جمٝمةقل واإلرةامن سمةف : رة وىمد ضم٤مء قمـ اًمًةٚمػ اًمٕمٌة٤مرة اعمِمةٝمق

 .واذا اق ُمذا٥م اًمًٚمػ اعم٘مرر ذم يمتٌٝمؿ وشمآًمٞمٗمٝمؿ . واضم٥م واًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م 

 ب/  1اًمّمٗمح٦م  (   3)

 .ر٘مّمد سمذًمؽ أُمّم٤مر اًمٕمرب وأىمٓم٤مرا٤م (   4)
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ٌِْٕمامئ٦ٍم ُِمةةـ اعُمةةَدد َوإََوان ٌِْٕملَم َوؾَمةة ٌٍْع َوؾَمةة شَمَقضَمْٝمةة٧ُم شمِْٚمَ٘مةة٤مء ِدَرةة٤مِر اًمَِمةة٤مِم  ،ؾَمةة

ظَمْٚمُتَٝم٤م َوِاةةَل شُمٜمَةة٤مِدي سمِةة٠َمقْمغَم َصةةْقهِت٤َم َداقِمَٞمةة٦ًم ًمِةةَدَواِم َدْوًَمةة٦ِم َُمةةْقمَم وَمةةدَ  ،اعمَْْحروؾَمةة٦ِم 

ةٚمِٛملم  ،اًمَزَُم٤من، َوطَمٚمٞمِػ اًمَٕمْدِل َواًْمَٙمرِم َواإِلطم٤ًمن، ُُمٕمز اإِلؾْماَلِم  ًْ َوُُمِٕملُم اعمُْ

ـِ أّرد اهلُل شَمَٕم٤ممَم طِمْزسَمُف إمَِم َرْقِم اًمةدّ  ـَمِْمتٛمُر اًمَدواَدار إذذم  َوىَمةَرَن َدْوًَمَتةف  ،ر

ٌَة٧م َأقْمةاَلَم قِمةّزِه  ،سم٤ِمًمٜمٍَْمِ َواًمَتْٛمٙمِةلمِ  َوَٟمَٗمةَذ أواُِمةَره ذِم أوَمة٤مِ  َوإـَْمةَراف، َوصَم

٤ٌَمَت ُأطُمةٍد َوىَمة٤مف ـِ سمٌِةٞمِض اًمّّمةَٗم٤مح ،ؾَمةّٞمُد ُُمُٚمةقكٍ  ،صَم َوىَمَٞمةَد  ؿَمةَٞمَد َُمَٕمة٤ممِلَ اًمةّدر

ٌَْذًمِةِف ا ـَ سم ةَح٤محىَمَقائَؿ اًمَِم٤مِردر ًَ ٌَتةِف اًْمَٙمررٛمة٦ِم َُمْ٘مُروَٟمة٦ٌم  وَمةَقار٩ُم  ،ًم ىُمَّمة٤مِد قَمَت

ةِؽ اًمَٗمَٞمة٤مح ،سم٤ِمًمٜمََج٤مح ًْ
ِ ىَم٦ِم اعمُِٜمٞمَٗمة٦ِم يَم٤معمْ ٌُةقٌب  ،َوَُمآصمُِر َدْوًَمتِِف اعُمنْمِ ـْ  َوآَُه  ،َوحَمْ َُمة

ـْ  ،ىَم٤مَرَٟمُف اًمَٗماَلح ٌََغ  ،ـْ هَمةػْمِ ٟمَِٙمة٤محمَحََٚم٧ْم سمِِف ُأُّمةُف ُِمة  /َوَُم٤م قَم٤مَداُه إَِٓ َُم َأؾْمة

َوـَمة٤مَر ذِم إىَْمَٓمة٤مِر ـَمة٤مِئٌر  ،َُم٤م ـَمَٚمَع ِااَلٌل َوَٓح اهلُل فمَِٚمف اًمَٔمٚمٞمَؾ َوقمَزُه إصَمِٞمَؾ 

                                                 

اء ـمِمتٛمر سمـ قمٌداهلل اًمٕمالئل اًمدوادار، إُمػم ؾمةٞمػ اًمةدرـ، يمة٤من ُمةـ أضمةّؾ إُمةر: اق (   1)

وأقمٔمٛمٝمؿ، وزم اًمدوادارر٦م اًمٙمؼمى سم٤مًمدر٤مر اعمٍمر٦م، ويم٤من ظمػم ُمٚمقك زُم٤مٟمف طمزُم٤ًم وقمزُمة٤ًم، 

 .اة  786حم٤ٌم ٕاؾ اًمٕمٚمؿ واطػم واًمّمالح، يمثػم آضمتامع سم٤مًمٕمٚمامء واًمٗمْمالء، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (. 395/ 6) اعمٜمٝمؾ اًمّم٤مذم واعمًتقرم سمٕمد اًمقاذم ٓسمـ شمٖمري سمردى : اٟمٔمر  

ًمًة٤من اًمٕمةرب ُمة٤مدة صةٗم  : اٟمٔمةر. ًٞمقف اًمٕمررْم٦م، واًمٌٞم٤مض صةٗم٦م اة٤مال اًم: اًمّمٗم٤مح(   2)

(2/514.) 

 (.2/476)ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ؾمح  : اٟمٔمر. يمٜم٤مر٦م قمـ اًمٙمثػم اعمتت٤مسمع: سمذًمف اًمًح٤مح(   3)

 (.2/355)ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ومٞم٩م : اةامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، اٟمٔمر: اًمٗمٞم٩م (   4)

 أ/  2اًمّمٗمح٦م  (   5)

 .ز ًمٗمٔمل ُمـ اعم١مًمػ رمحف اهلل، يم٤من إومم شمٜمةزرف يمت٤مسمف قمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م دم٤مو(   6)

: قمّٔمٛمةف، وشم٠مصّمةؾ اةق : وأصّمةؾ ُمٚمٙمةف ... أصةٚمف : أصمٚم٦م يمؾ رء  ":ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر : إصمٞمؾ (  7)

 .أصمؾ : ُم٤مدة (  9/  11) ًم٤ًمن اًمٕمرب  "قمُٔمؿ 
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ـْ يَم٤مَن َُمْٚمُحقفًم٤م سمِٜمََٔمةِر قِمٜم٤َمَرتِةفِ  ،َوَٟم٤مح ـْ مُجَٚم٦ِم َُم َوحَمُْٔمقفًمة٤م  ،َوىَمَّمدُت َأْن َأيُمقَن ُم

َوقَمةَؿ قَمةغَم  ،وَم٠َمًَمْٗم٧ُم َاِذِه اًمّرؾَم٤مًم٦َم قَمغَم ىَمْقًمِف قَمةَز ؾُمةْٚمٓم٤مُٟمفُ  ،َرتِفِ سمَِحٍظ َسرٍ  َويمِٜم٤َم

ةةةةةةةةةةة٤مُٟمفُ  ًَ اَرةةةةةةةةةةة٤م إطِم ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ ،اًْمؼَمَ

ـَ سمحًثة٤م يَمَٕمةَدِد يَمٚمامهتة٤م ،أر٦م  چپ ٌَْٕم٦ٍم َوقِمنْمر ـْ  ُُمِْمَتِٛمٚم٦ًم قَمغَم ؾَم ُِمة

                                                 

 (6)ؾمقرة اعم٤مئدة (   1)

: يرتةلم، إومم  چپ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ اعم١مًمػ رمحف اهلل ضمٕمؾ ير٦م (   2)

إمم يظمر أر٦م وىمةد ؾمةاما٤م چٿ ٿ ٿ  چ ، واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمقًمفچٺ ٺ  چ إمم هن٤مر٦م

ير٦م اةٜم٤مسم٦م: وًمذا قم٘مد اذا اًمٌح٨م ًمتٗمًػم أر٦م إومم، واةق اًمقاىمةع : إذ مل رتٕمةرض ًممرة٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م، يمام ضمٕمةؾ ُمًة٤مئؾ سمحثةف ؾمةٌٕم٦م وقمنمةرـ سمحثة٤م سمحًة٥م قمةدد يمٚمةامت أرة٦م، واةق 

 .غم أر٦م إومم قمٜمدهرّمد  قم

يمام ٟمالطمظ أٟمف ذم اعمٌح٨م إظمػم واًمةذي قم٘مةده إلقمةراب أرة٦م وصةؾ ذم إقمراسمةف إمم ىمقًمةف 

 .ُمٙمتٗمٞم٤م سمف وال هن٤مر٦م أر٦م قمٜمده  چٺ ٺ چ

وردل قمغم شمٌٜمٞمف اذا اًمرأي ُم٤م ذيمره ذم اًمٌح٨م اًمت٤مؾمع، ومٝمق سر  ذم شم٘مًةٞمؿ يرة٦م اًمقوةقء 

ذم سمٞمة٤من طمٙمٛمة٦م اؾمةتٕمامل يمٚمٛمة٦م إذا ذم اةذه أرة٦م : اًمٌح٨م اًمت٤مؾمةع  ":إمم يرتلم، طمٞم٨م ىم٤مل 

 :ورٕمٜمل سم٤مٔر٦م  سم٘مٞم٦م أر٦م وال ىمقًمف شمٕمة٤ممم "اًمنمرٗم٦م واؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م إْن ذم أر٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م 

واذا اًمٕمّد مل أضمد أطمدا ُمـ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ضمٕمةؾ اةذه أرة٦م  .أر٦م چ ٿ ٿ ٿ  چ

 . ومٚمٞمٜمتٌف ًمذًمؽ يرتلم، وإٟمام يمؾ يمت٥م قمّد أي ضمٕمٚمتٝم٤م ير٦م واطمدة،

يهية٤م ُم٤مئة٦م وقمنمةون ًمٚمٙمةقذم، وصمةالث وقمنمةون  ":وىمد ىمة٤مل اًمٌ٘مة٤مقمل قمةـ ؾمةقرة اعم٤مئةدة 

ڃ   چ ،چ ڑ ک چًمٚمٌٍمي، واصمٜمت٤من وقمنمون ًمٚمٌة٤مىمل، اظمتالومٝمة٤م صمةالث يرة٤مت 

قمةةّدا٤م اًمٌٍمةةي  چ  ىئ ىئ چمل رٕمةةّدا٤م اًمٙمةةقذم، وقمةةدمه٤م همةةػمه ،  چچ چ 

 . "وطمده 

،اًمٌٞمة٤من ذم قمةد يي اًم٘مةرين (2/154)اًمًةقر ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمةر ًمةإلذاف قمةغم ُم٘م٤مصةد:اٟمٔمر

 (.149)صة

= 
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ـْ وَمَراِئةِدَا٤موَمَقاِئِدَا٤م، حُمٞمَٓم٦ًم ذم يمّؾ سمح٨ٍم ُمِ  َاة٤م ،ٜمَْٝم٤م مُجْٚم٦ًم ُِم  َوإِْن يَمة٤مَن ومِٞمَٝمة٤م هَمػْمُ

ةّي:  ٌَنَمِ ـِ اًمَٓمْقِ  اًم اِر َواًمَدىَم٤مِئِؼ َوإَْٟمَقاِر َواحْلََ٘م٤مِئِؼ اْط٤َمِرِج َدْريُمَٝم٤م قَم ـَ إَْهَ ُِم

٤ميِن يَماَلُِمِف مِمَة٤م َٓ إِِذ آؾْمتِْ٘مَّم٤مء َوآـّماَلُع ًمَِٖمػْم قَماَلِم اًمُٖمُٞمقِب قَمغَم هَمَقاُِمِض َُمٕمَ 

ًمتٙمقَن ُتَٗمة٦ًم إمم  ،إومٙم٤مر َوإوَْمَٝم٤مم َوَٓ شم٘م٤مرسمف ،اًمُٕمُ٘مقُل َوإَْوَا٤مم شُمْدِريُمفُ 

َتْجٚم٦ًٌِم ًمٚمّدقم٤مء ًمف إمَِم اعمآِل  ،اًمّرأي اًمَٕم٤مزم ًْ   /ُُم

ٌَْحةة٨ُم إََوُل  ةةؾ َاةةذه  إقَْمْمةة٤مء اعمةةذيمقر:اًْم ًْ ة ىَمٌةةَؾ ذم سَمٞمةة٤من طمٙمٛمةة٦م إَُْمةةر سمَٖم

٤ٌَمَدةِ  وع ذِم َاِذِه اًمِٕم  .اًمنّمُ

ٌَْح٨ُم اًمَث٤ميِن  ذم سَمٞم٤من طمٙمٛم٦م وُرود َاةذا اطٓمة٤مِب  اًمَٕمزرةز سمَحةْرٍف َداٍل قَمةغم  :اًْم

 .َواق يَمٚمٛم٦م َر٤مء  ،سُمْٕمِد اعمُٜم٤َمَدى 

ٌَْح٨ُم اًمَث٤مًمِة٨م ـَ   :اًْم ذم سَمٞمة٤من طِمْٙمٛمة٦ِم شَمَٕمّٚمةؼ َاةذا إُْمةر إَززّم سمَٛمةـ ؾَمةُٞمقضَمد ُمة

                                                 

واةل هن٤مرة٦م أرة٦م  چٺ ٺ  چوقمٜمد طم٤ًمب اًمٙمٚمةامت ُمةـ أول أرة٦م إمم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم  =

: شمٕمتةؼم صمةالث يمٚمةامت  چٱچ  :قمٜمده ٟمجدا٤م ؾمٌٕم٦م وقمنمرـ يمةام ذيمةر اعم١مًمةػ، ومٛمةثال 

 .اًمٞم٤مء يمٚمٛم٦م، وأي يمٚمٛم٦م، واا٤مء يمٚمٛم٦م، وقمغم اذا وم٤مطم٥ًم

وأيمثراة٤م ، ذيمر اًمٕمٚمامء أن اذه أرة٦م ُمةـ أقمٔمةؿ يرة٤مت اًم٘مةرين ُمًة٤مئؾ  ":يب ىم٤مل اسمـ اًمٕمر(   1)

أطمٙم٤مُم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدات، وسمحؼ ذًمؽ، وم٢مهن٤م ؿمٓمر اإلرامن، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمةف وؾمةٚمؿ 

 [ . 2وؾمٌؼ خترجيف صة ] ذم صحٞم  اطؼم قمٜمف  "اًمقوقء ؿمٓمر اإلرامن ":

اضمتٛمع أصح٤مسمٜم٤م سمٛمدرٜم٦م اًمًةالم ومتتٌٕمقاة٤م ، وأًمػ ُم٠ًمًم٦مإن ومٞمٝم٤م : وًم٘مد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء 

ومٌٚمٖمقا٤م صمامٟمامئ٦م ُم٠ًمًم٦م، ومل ر٘مدروا أن رٌٚمٖمقاة٤م إًمةػ، واةذا اًمتتٌةع إٟمةام رٚمٞمةؼ سمٛمةـ رررةد 

 ( .2/47)أطمٙم٤مم اًم٘مرين . " شمٕمررػ ـمر  اؾمتخراج اًمٕمٚمقم ُمـ ظم٤ٌمر٤م اًمزوار٤م

 .ر٘م٤مرسمف : ٕمده ذم آؾمت٘مّم٤مء، ومٞمام رٔمٝمر، ويمذا ُم٤م سم: قمقًدا قمغم . ردريمف : ذم إصؾ (   2)

 .واًمّمحٞم  ُم٤م أصم٧ٌم . ر٘م٤مرسمف : ذم إصؾ (   3)

 ب/  2اًمّمٗمح٦م  (   4)
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 .ٌلِم طِملَم ُوضُمقِدِاْؿ اعمخ٤مـم

ٌَْح٨ُم اًمَراسمِعُ  ٤ٌَمِر سم٤معم٤َميِض قَمـ إِرةاَمن اعمخة٤مـمٌلِم اعم٘مَتيِضة  :اًْم ذم سَمٞم٤من طِمٙمٛم٦ِم اإِلظْم

 .شَم٘مّدَُمف قَمٚمْٞمف : ُمع َأَٟمف ُاَق اعمَ٘مَدُم 

ٌَْح٨ُم اْط٤َمُِمُس  ِ  قَمغم اًمةّرضْمٚم :اًْم ًْ ـْ َذَا٥َم إمم ضَمقاز اعمَ ٌَْٝم٦م َُم لْم ذم سَمٞم٤من إَِزاًم٦م ؿم

 .ُُمًتدًٓ سم٘مراءِة اةّر ومٞمَٝم٤م

ةة٤مِدُس  ًَ ٌَْحةة٨ُم اًم ذم سَمٞمةة٤من َُمةة٤م حُيٛمةةؾ قَمَٚمْٞمةةف َاةةذا إَُْمةةر ُمةةـ َُمةةْدًمقَِٓت ِصةةَٞمغ  :اًْم

  . /إَواُِمر اإِلِاَٞم٦ِم 

٤مسمِعُ  ًَ ٌَْح٨ُم اًم  ذم طمةّؼ ومررةٍؼ  :اًْم
ٍ
ومَٝمةؾ جُيةقز أن  ،ذم سَمٞم٤من أٟمف إذا مُحِةؾ قمةغم رء

 يظمر 
ٍ
 ذم طَمِؼ ومررٍؼ يظمررـ مُجٚم٦ًم أْم َٓ ؟حْيَٛمؾ قَمغم رء

ـُ  ٌَْح٨ُم اًمَث٤مُِم  واطمةٍد ذم طَمةّؼ  :اًْم
ٍ
ةْز إَِٓ أن حُيَْٛمةَؾ قَمةغم رء ذم سَمٞمة٤من َأّٟمةف إذا مل جَيُ

٥ُم  ًْ ؾ َواًمقوقء أم ٓ  ،ومررٍؼ َواطمٍد : وَمَح ًْ  .ومَٝمؾ ر٘مت٣م شمٙمراَر اًمَٖم

ٌَْح٨ُم اًمَت٤مؾِمةعُ   ،ا ذم َاةذِه أرة٦م اًمنمةرٗم٦مذم سَمٞمة٤من طمْٙمٛمة٦م اؾمةتِْٕمامل يمٚمٛمة٦م إذَ   :اًْم

 .واؾْمتٕمامِل يمٚمٛم٦ِم إن ذِم أر٦م اًْمتِل شمٚمٞمَٝم٤م 

ٌَْح٨ُم اًْمَٕم٤مِذُ  ذم سَمٞم٤من اؾمتْٕمامِل يَمٚمٛم٦ِم إمم ذم أََر٦ِم اًمنمةرٗم٦م ُدون يَمٚمٛمة٦ِم اًمٌة٤مء  :اًْم

 .سم٤مًمَّمالة َأْو ًمِٚمَّمالة : َواًماَلم  : سم٠من ر٘م٤مل 

ةة  ٌَْحةة٨ُم احْلَةة٤مِدي قَمنَمَ طمٙمٛمةة٦م اؾْمةةتْٕمامِل مَجَْٕمةةِل اًمَٙمْثةةرِة ذم اًمقضُمةةقِه  ذم سَمٞمةة٤من :اًْم

 .ومْجَٕمِل اًمِ٘مّٚم٦م ذم إَْردى وإرضُمِؾ  ،َواًمرإوس 

                                                 

 أ/  3اًمّمٗمح٦م  (   1)

ٿ   چ :اًمةقاردة ذم أصمٜم٤مئٝمة٤م سم٘مقًمةف( إن)يمةام ر٘مّمةد ، رٕمٜمل إذا ىمٛمتؿ  اًمقارد ذم ُمٓمٚمع أر٦م (  2)

 .ٗمّمؾ  يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف، واًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف قمٜمد احلدر٨م قمـ اذا اًمٌح٨م سمِمٙمؾ ُم چٿ ٿ
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ٌَْحةة٨ُم اًمَثةة٤ميِن قَمنَمةة ذم سَمٞمةة٤من طمٙمٛمةة٦ِم اؾْمةةتِْٕمامل اًمٙمْٕمٌةةلم ُمثٜمَةة٤مًة ذِم إْرضُمةةِؾ  :اًْم

  . /واؾْمتْٕمامِل اعمراومِؼ جمُْٛمققَم٦ًم ذم إْردي 

ٌَْح٨ُم اًمَث٤مًم٨َِم   ذم ىمْقًمةف  :قَمنَمَ  اًْم
ِ
سَمٞمة٤مِن  ،چ  ٺ  چذم سَمٞم٤من طِمٙمٛمة٦ِم اؾمةتِْٕمامل اًمٌة٤مء

ِ  اًمرْأس ًْ  .َواطالِف ومٞمِف  ،ُِمْ٘مَداِر اعمَْٗمُروِض ذم َُم

ٌَح٨ُم اًمَراسمَِع قَمنَمَ  ُدون  ،ذم سَمٞم٤من طمٙمٛم٦ِم اؾمتْٕمامِل اًمَّمالة ومٞمَٝم٤م ُمْٗمردًة ُُمَٕمَروَم٦ًم  :اًم

 .ٜمّٙمرًة َأو ُُمٕمّروم٦م اؾْمتِٕماما٤َم ُمٜمّٙمرًة َأْو جمُٛمققَم٦ًم ُم

ٌَْح٨ُم اْط٤َمُِمَس قَمنَمَ  ـَ اعمراومةؼ َواًمٙمْٕمٌةلْم  :اًْم  ،ذم سَمٞم٤من طمٙمٛمة٦ِم ِذيْمةِر اًمَٖمة٤مرتلْم ُِمة

ِؾ وقَمَدُِمِف  ًْ  .وسَمٞم٤من طمٙمٛمٝمام ذم اًمّدظُمقِل ذِم اًمَٖم

٤مِدَس قَمنَمَ  ًَ ٌَْح٨ُم اًم ةقًم٦م  :اًْم ًُ قح سمةلْم إقْمْمة٤مء اعمٖم ًُ ذم سَمٞم٤مِن طمٙمٛم٦ِم ِذيْمْر اعمَْٛم

 .وٓ شم٠مظمػٍم قمـ اًمُٙمّؾ  ،أو قَمغم إْردي ،درٍؿ قَمغَم اًمُٙمّؾ سماَل شم٘مْ 

٤مسمَِع قَمنَمَ  ًَ ٌَْح٨ُم اًم ذم سَمٞم٤من َأَن اًمَٗم٤مَء ذم أر٦م اًمنّمرٗم٦ِم َاؾ شمقضمة٥ُم اًمؽَمشمٞمة٥َم  :اًْم

ًْ  سملْم إقْمْم٤مء َأْم َٓ  ؾ َواعم ًْ  .ذم اًمَٖم

ةة ـَ قَمنَمَ ٌَحةة٨ُم اًمَثةة٤مُِم َواًمَِمةة٤مومِٕمّل َوأْصةةح٤مهِباَم  ذم سَمَٞمةة٤مِن ِهّ شمةةرِك أسمةةك طمٜمِٞمٗمةة٦م :اًم

شمِٞم٥ِم وقَمدُمِف ذم ير٦م اًم٘مْذف   ./أْصٚمْٞمٝمام ذم اذه أر٦م ُِمـ اًمؽَمْ

ٌَح٨م اًمَت٤مؾِمَع قَمنَمَ  ةتَدّل سمةف  :اًْم ًْ ذم سَمٞم٤من َأَن أر٦م اًمنَمرٗم٦َم َاْؾ ُرقضَمد ومٞمٝم٤م ُمة٤م ُر

 قَمغَم ُوضُمقِب اًمٜمّٞم٦م ذم اًمقُوقء أْم َٓ ؟

ةةونَ  ٌَْحة٨ُم اًمِٕمنْمُ  چٱ  ٻ  ٻچ  سَمٞمة٤من وروِد َاةةَذا اِطَٓمة٤مِب سمةةة ذم  :اًْم

 .َر٤م أهّي٤َم اًمٜم٤َمُس : ُدون همػْمه سم٠َمْن ُرَ٘م٤مَل 

                                                 

 ب/  3اًمّمٗمح٦م  (   1)

 أ/  4اًمّمٗمح٦م  (   2)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
558 

ونَ  ٌَْح٨م احل٤َمِدي َواًْمِٕمنْمُ ذم سَمٞم٤من طمٙمٛم٦م آىمتَّم٤مر ذم َاةِذه أرة٦م اًمنَمةرٗم٦م   :اًْم

 .ُمع ؿمٛمقِل اطَٓم٤مِب اعمٙمّٚمٗم٤مِت أرًْم٤م  ،قمغم ذيمر اعمَٙمّٚمِٗملم 

ٌَح٨م اًمَث٤ميِن َواًمْ  وَن اًم ـَ اعمْٓمةِقّي  :ِٕمنْمُ ذم سَمٞم٤من ُم٤م ُرَ٘مَدُر ذِم َاذه أر٦م اًمنَمرٗم٦م ُمة

ـَ أر٦ِم اًمنمرٗم٦ِم   .ًمُٞمَقاومَِؼ اعمْٚمُٗمقُظ اعُمراَد ُِم

وَن  ٌَْح٨ُم اًمَث٤مًم٨ُِم َواًمِٕمنْمُ ٌٌَف  :اًْم ٥ٌََم اًمقوقء َُم٤م ُاق ؟ أقْمٜمل أّن ؾَم ذم سَمٞم٤من َأّن ؾَم

 .ْٞمَٝم٤م أو احلدث َاْؾ ُاَق اًمَّمالُة َأِو اًمِ٘مَٞم٤مُم إًم

وَن  ٌَْح٨ُم اًمَراسمُِع واًْمِٕمنْمُ ـَ   :اًْم  َُم٤م ُاق ؟ وسَمٞم٤مِن أّن ريم
ِ
َط اًمُقُوقء ذم سَمٞم٤من َأَن َذْ

 ُم٤م ُاق ؟ وسَمٞم٤مِن أّن طمْٙمؿ اًمُقوقء َُم٤م ُاَق ؟ 
ِ
  /اًمُقوقء

وَن  ٌَْح٨ُم اْط٤َمُِمُس َواًْمِٕمنْمُ ةرٗم٦م اًمْ  :اًْم تَِٗمة٤مٌت : أي ذم سَمٞم٤مِن أَٟمف َاةْؾ ذم أرة٦م اًمنَمِ

 قُمُدوٌل قمـ ُُم٘مَت٣َم اًمَٔم٤مِاِر إمم هَمػْمِه أم َٓ ؟

٤مِدس واًمِٕمنُمون  ًَ ٌَح٨م اًم ذم سَمٞم٤مِن َأَن أر٦م اًمنَمرَٗم٦م َاْؾ ال ُُمِمةَتٛمٚم٦ٌم قَمةغم  :اًم

ٌَِدرِع َأْرًْم٤م أم َٓ ؟ ٌَٞم٤مِن واًم  ُم٤م رتَٕمَٚمُؼ سمِٕمْٚمَٛمِل اًم

٤مسمع َواًمِٕمنْمون  ًَ ٌَح٨م اًم َدى وسَمٞم٤مِن إقِْمَراسمِِف وسَمٞمة٤مِن إقْمةراِب سَمِ٘مَٞمة٦م ذم سَمٞم٤من اعمُٜم٤َم :اًم

رٗم٦م إمم يظمرَا٤م   .إًَْمَٗم٤مِظ ذم أر٦م اًمنَمِ

                                                 

 ب/  4اًمّمٗمح٦م  (   1)
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 :َأَُم٤م اًْمٌَْح٨ُم إََوُل ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتَقومٞمُؼ 

 طِمْٙمٛمُتةُف ِطَةػْمِ ُرؾُمةٚمِِف 
ٍ
ء إّن َأُْمَر اًمَٕمكِمّ اًمٕمٔمِٞمؿ قَمَٚم٧ْم يَمٚمَِٛمتُُف وَدىَم٧ْم ذم يُمةّؾ َرْ

ةةوِع ومِةةٞماَم وَمَرَوةةف قَمٚمْٞمةةفوظَمةةقاّص ا ٌْةةَؾ اًمنّمُ ةةٌُٚمف ىَم ًُ ةة٤مًمِٙملَم ًم ًَ سَمْٕمةةَدُم٤م روَمٕمةةف قَمةةغم  ،ًم

 اعمةذيمقرِة ذم أرة٦م اًمنَمةرَٗم٦م  ،إًمٞمف اًمؼُما 
ِ
ِؾ َاةِذِه إقْمَْمة٤مء ًْ شمٕم٤ممم وشم٘مدَس : سمَِٖم

ٌّةةدًر٤م : أي هَمةةػْمَ َُمٕم٘مةةقٍل ًمٜمةة٤م ُمْٕمٜمةة٤مه    ،أُمةةًرا شمٕم
ِ
طَمْٞمةة٨م مل َرٙمةةـ قَمةةغم فمةة٤مِار إقْمَْمةة٤مء

ُٚمٝم٤م رٌء ُُمقضم٥ٌم ًمف قمْ٘مالً   /ْٗمُروِض اعمَ  ًْ ّي يَمة٤مَن إَُمة٤م  ،هَم ومٛم٘مت٣َم اًمَٕمْ٘مِؾ اًمٌنََمِ

ةؾ  ًْ ٌَةَدِن سم٤مًمٖم ةِؾ اعمخةرضملْم : َأو اؾْمةتٞمٕم٤مَب مجٞمةِع اًم ًْ ىْمتَّم٤مَر قَمغَم هَم
ِٓ إَٓ َأَن اهلل  ،ا

ئَُؾ قماّم ر٘مقل وَرٗمٕمؾ ًْ ـْ ِهٍ ااٍل: َٕنّ  َٓ خيٚمق ،شمَٕم٤ممم ٓ ُر مَجِٞمةع َأىمقاًمةف شَمٕمة٤ممم  قَم

 : وحْيتٛمؾ ذًمؽ اًمّنّ وضُمقًا٤م ُِمٜمَٝم٤م ،َوأومَٕم٤مًمف ُمٌْٜمٞم٦َم قَمغم احلٙمؿ 

                                                 

ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج، يمام صم٧ٌم ذًمةؽ ذم صةحٞم   اًمؼما  ال اًمداسم٦م اًمتل ريمٌٝم٤م اًمٜمٌل  (   1)

ُمـ طمةدر٨م ( 162)سمرىمؿ  (1/145 )ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلرامن سم٤مب اإلهاء سمرؾمقل اهلل 

٧م سم٤مًمؼما  واق داسم٦م أسمةٞمض ـمقرةؾ ومةق  احلةامر ودون ُأشمٞم ": طمٞم٨م ىم٤مل  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 احلدر٨م "...اًمٌٖمؾ رْمع طم٤مومره قمٜمد ُمٜمتٝمك ـمرومف 

 أ/  5اًمّمٗمح٦م  (   2)

أن أُمةر : اًمٕم٤ٌمرة اٜم٤م ُتت٤مج إمم إرْم٤مح : ٟمٔمرا ًمٌٕمةد صةٚمتٝم٤م سمراسمٓمٝمة٤م، إذ ُمةراده واهلل أقمٚمةؿ (   3)

ومٓم٤مًمة٧م اةٛمٚمة٦م ،  اًمٕمكم اًمٕمٔمةٞمؿ سمٖمًةؾ اةذه إقمْمة٤مء أُمةر شمٕمٌةدي ٓ خيٚمةق قمةـ ه إاةل

 .اعمٕمؽمو٦م وم٠مصٌح٧م اًمٕم٤ٌمرة يمام شمرى 

يمِمةة٤مف ،  (1/36)سمةةدائع اًمّمةةٜم٤مئع ذم أطمٙمةة٤مم اًمنمةةائع : رراضمةةع ذم اةةذه احلٙمةةؿ ُمةة٤م رةةكم (   4)

 ( .135/  6) ، اًمتحررر واًمتٜمقرر ٓسمـ قم٤مؿمقر (1/83)اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع 

وإذا  ":رى وم٘مة٤مل وزاد اًمٕمٞمٜمل ذم يمت٤مب قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞم  اًمٌخة٤مري طمٙمٛمة٦م أظمة

قمةغم  اًمنمةع اىمتٍمةصم٧ٌم أن اًمٌدن يمٚمف ُمقصقف سم٤محلدث، يم٤من اًم٘مٞم٤مس همًؾ يمٚمف : إٓ أن 

همًؾ إقمْم٤مء إرسمٕم٦م اًمتل ال إُمٝمة٤مت ًممقمْمة٤مء شمٞمًةػما، وأؾمة٘مط همًةؾ اًمٌة٤مىمل ومةٞمام 

رٙمثر وىمققمف، يم٤محلةدث إصةٖمر دومٕمة٤م ًمٚمحةرج، وومةٞمام قمةداه واةق اًمةذي ٓ رٙمثةر وضمةقده 

= 
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٤ٌَمدة اًَمتِةك اةل َُم٘مة٤مم اعمٜم٤مضَمة٤مة وحَمةّؾ  - َأّن اهلل شمَٕم٤ممم عم٤ََم َأَُمراؿ سم٤مًم٘مَٞم٤مم إمِم اًمٕم

شمْٓمِٝمةػم اًمٌةَقاـمـ  اًمُ٘مْرِب ُِمـ اهلل شمَٕم٤ممم َأُمراؿ سمَتْٓمٝمػم َاِذه إقَْمَْمة٤مء ًمُٞمةَذيّمرُاؿ

ة واطٗمَٞمة٤مِت شمَٕمة٤ممم  ةِة قَمة٤ممِلِ اًمّنّ قماّم َٓ رٚمٞمؼ َأن ُرْْمةِٛمَرُه اًم٘مة٤مئُؿ سَمةلم َرةَدْي طَمْيَ

ٌَة٦م ،َواًمِٖمةّش  ،ُمـ اًمٖمّؾ  ،وشم٘مَدس ةدِ  ،واًمِٖمٞم ًَ واًمّررة٤مء،  ،واًمٙمِةؼْمِ  ،واحِلْ٘مةدِ  ،َواحلَ

ٛمَٕم٦م ًّ ٚمؿ ،واًم ًْ ـّ سم٤معُم  .دُه ىُمُٚمقُب سَمْٕمض سمٜمل يَدمَوهمػْمِ ذًمَِؽ مم٤ّم شَمٚمِ  ،وؾُمقء اًمَٔم

ٌْةةد أَذا أَراَد : َوُِمٜمَْٝمةة٤م -   : َٕن اًمٕم
ِ
ةةؾ َاةةِذه إقْمْمةة٤مء ًْ َأّن اهلل شَمٕمةة٤ممَم َأَُمةةر سمٖم

قَمٚمْٞمةةف أن جُيةةّدد ٟمَٔم٤مومةة٦ًم وأْاقهنةة٤م قَمٚمْٞمةةف  /اًمّتقضُمةةَف إمم ظمْدُمةة٦ِم َُمٚمةةٍؽ وضَمةة٥َم 

َا٤م ًمَدْرف شَمٜمِْ٘مَٞم٦ُم إـْمراف اًّمتل شمٜمَٙمِمُػ يمثػًما ومٛم ةْت وأْرَنُ تةك ؿُمةقِاَدْت وُأسْمٍِمَ

ةٜمْتٝم٤م ًَ ـَ اًمةَدَرِن ىَمٌَِٚمْتَٝمة٤م اًمُ٘مٚمةقُب واؾْمَتْح  ،اًمُٕمُ٘مةقُل  ٟم٘مٞم٦ًم ُمـ اًمَقؾَمخ ٟمٔمِٞمَٗم٦ًم ُمة

َع ًَمٜم٤َم درٜم٤ًم روةًٞم٤م وُٟمةقًرا ُُمِْمةًٞم٤م   عم٤ّم َذَ
ِ
وم٤مهلُل شمٕم٤ممم َُم٤مًمُؽ اعمٚمِؽ ُذو اًمِٕمّز واًمٙمؼمر٤مء

َع ًمٜمَة٤م َُمة٤م  ،وَدقَم٤مَٟمة٤م سمَٗمْْمةٚمِف إًَِمْٞمٝمة٤م ،٤مَس قَمَٚمْٞمٝمة٤موسملَمَ َأَٟمف ومِْٓمرشمف اًَمتِةل وَمَٓمةر اًمٜمَة َذَ

ٌْٜم٤م ومِٞمِف  ،واؾْمَتْحًٜم٤ّم ذِم قُمُ٘مقًمِٜم٤َم  ،أًمٗمٜم٤مهُ   .وارشمَْمْٞمٜم٤َمُه عمُِاَلئَٛم٦ِم َُمْٕم٘مقًمِٜم٤َم  ،وَرهِم

ٌُةقا : َوُِمٜمَٝم٤م -  ًمَٞمٙمقن شمٙمٗمػًما عمة٤م اْرشمٙم
ِ
ِؾ َاِذِه إقْمْم٤مء ًْ َأَن اهللَ شمَٕم٤ممم َأَُمَر سمَٖم

ـَ أصمة٤مم ،ومٞمٝم٤م ٌُقه وُم٤مًمقا إًمْٞمف هَبذِه احلَقاّس ُم ٌَة٤مُر  ،َوايمتً وىمةد َوَرَدِت إظَْم

                                                 

ةٜم٤مسم٦م واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس أىمر قمغم إصؾ طمٞم٨م أوضم٥م همًؾ اًمٌةدن يم٤محلدث إيمؼم ُمثؾ ا =

 (.1/313)قمٛمدة اًم٘م٤مري  ."ومٞمٝم٤م 

 ب /  5اًمّمٗمح٦م  (   1)

وُمة٤م أصمٌة٧م اةق اعمٜم٤مؾمة٥م يمةقن اًمٗم٤مقمةؾ ، ىمٌٚمٝم٤م اًم٘مٚمقب واؾمتحًٜمٝم٤م اًمٕم٘مةقل : ذم إصؾ (   2)

 .ُم١مٟمًث٤م 

ٌُق ":ذم إصةؾ (   3) ٌُةقا قمٚمٞمةةف، َوايمتًة ،  "ه وُم٤مًمقاًمْٞمةةف هَبةذِه احلَةةقاّس ًمَٞمٙمةةقن شمٙمٗمةػًما عمةة٤م اْرشمٙم

 :ورالطمظ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ركم 

= 
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ـْ ؾَمّٞمِد اعمرؾَمٚملَِم وإظَمٞم٤مِر ذم يَمْقِن اًمقوقء ُمٙمّٗمًرا ًمٚمٛمةآصمؿ واعمَٕمة٤ميِص : ُمٜمٝمة٤م  ُِم

ـْ ]ُم٤م ىم٤مل َصغّم اهلل قمٚمْٞمف  ـَ اًمُقُوقَء ظَمَرضَم٧ْم ظَمَٓم٤مَرة٤مُه ُِمة ًَ ـْ شَمَقَو٠م وم٠َمطْم   /َُم

٧ِم أفْمَٗمة٤مرهضَم  ِدِه طَمَتك خْترَج ُِمـ َُتْ ةٚمٌؿ سمروارة٦م قُمةثامن ريض اهللُ [  ًَ ًْ أظمرضَمةف ُُم

 . قمٜمْف

 :َأَُم٤م اًْمٌَْح٨ُم اًمث٤َميِن ومٜم٘مقل َوسم٤مهللِ اًمتقومٞمؼ 

إَِٟمام َوَرَد ظِمٓم٤مُب َُم٤مًمؽ اعُمْٚمِؽ شمَٕمة٤ممم يمؼمرة٤مإُه سمَحةرِف اًمٜمّةداء اًمَداًّمة٦ِم قَمةغم 

  ٤مِديسُمْٕمِد اعمُٜم٤َمَدى ُمـ اعمُٜمَ 

َُمةةَع ىَمْقًمِةةف ُدوَن اًّمتِةةل شمةةدّل قَمةةغَم ىُمرسمةةف ُمٜمةةف َأقْمٜمِةةل هَبةة٤م َأْي وااْٛمةةزةَ 

                                                 

 .ومٞمٝم٤م : ، ومتؿ اًمتٕمدرؾ إمم (ذم)وإٟمام سمة ( قمغم)ارشمٙم٥م، ٓ رتٕمدى سمة : أن اًمٗمٕمؾ  -1 =

 .وُم٤مًمقا إًمٞمف، وم٠مصمٌتف، واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب : ؾم٘مقط طمرف ُمـ يمٚمٛم٦م  -2

 أ/  6اًمّمٗمح٦م  (   1)

ب ظمةةروج اطٓم٤مرةة٤م ُمةةع ُمةة٤مء اًمقوةةقء سمةة٤م، احلةةدر٨م أظمرضمةةف ُمًةةٚمؿ ذم يمتةة٤مب اًمٓمٝمةة٤مرة (   2)

 ( .245)سمرىمؿ ( 1/216)

وُمٌٜمةةٌل قمةةغم أن طمةةرف ( 1/89)اةذا اًمٌحةة٨م ُمًةةتٗم٤مد ُمةةـ يمةةالم اًمزخمنمةي ذم شمٗمًةةػمه (   3)

وذا٥م اسمـ احل٤مضمة٥م وهمةػمه ، واق ىمقل ةٛمع ُمـ أاؾ اًمٚمٖم٦م ، خمتص سم٤مًمٌٕمٞمد  "ر٤م  "اًمٜمداء 

طمةرف ُمقوةقٌع ًمٜمةداء ( رة٤م) ": ىمة٤مل اسمةـ اِمة٤مم، أهن٤م شمًتٕمٛمؾ ذم اعمٜم٤مدى اًم٘مرر٥م واًمٌٕمٞمةد 

وىمٞمةؾ اةل ُمِمةؽميم٦م سمةلم اًم٘مررة٥م ، وىمد ُرٜم٤مدى هب٤م اًم٘مررة٥م شمقيمٞمةدًا ، اًمٌٕمٞمد طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙمامً 

ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمةـ . "وىمٞمؾ سمٞمٜمٝمام وسملم اعمتقؾمط وال أيمثر أطمرف اًمٜمداء اؾمتٕمامًٓ ، واًمٌٕمٞمد

اًمٌٕمٞمد،  طمرف ووع ذم أصٚمف ًمٜمداء( ر٤م) ":وىم٤مل اًمزخمنمي ( . 2/373)يمت٥م إقم٤مرر٥م 

اًمٙمِمةة٤مف  " وأُمةة٤م ٟمةةداء اًم٘مررةة٥م ومٚمةةف أى وااٛمةةزة. صةةقت هيتةةػ سمةةف اًمرضمةةؾ سمٛمةةـ رٜم٤مدرةةف

 (. 34/  2) مهع ااقاُمع ذم ذح مجع اةقاُمع ًمٚمًٞمقـمل : وًمالؾمتزادة اٟمٔمر ، (1/89)

ومٝمةةق رةة٠ميت ًمٜمةةداء اًمٌٕمٞمةةد واًم٘مررةة٥م  "أي "وأُمةة٤م ،ااٛمةةزة طمةةرف ٟمةةداء خمةةتص سم٤مًم٘مررةة٥م (   4)

 (. 1/76,13)ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مرر٥م : ًمؽ، اٟمٔمر واعمتقؾمط قمغم ظمالف ذم ذ
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٤مِن وِذيْمِر ظَمْٚمِ٘مةِف : إِذ  (   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):شمٕم٤ممم ًَ سَمْٕمَد طَمِدر٨ِم اإِلْٟم

اةق ُِمٜمّةل َُمْ٘مَٕمةَد اًم٘م٤مسمٚمة٦م : ُاق أْي طَمٌةُؾ اًمَقررةد َُمَثةٌؾ ذم وَمةْرِط اًمُ٘مةْرِب يمَ٘مةْقِاؿ 

ٌُةقًٓ  ،َُمْٕمِ٘مَد اإِلزارو ًمَٙمْقِن اعُمَخ٤مـَم٥م اعمراِد شمٙمٚمِٞمُٗمف سَمْٕمةَد شمٙمقرٜمةف وشم٘مقرٛمةِف جم

ٞم٤من ًْ  وَرِمٝمد ًمَؽ قَمةغم َاةذا يَمةْقُن َأَوِل اًمٜمّة٤مِس َأَوَل اًمٜمّة٤مِد  ،قَمغم اًمَٖمْٗمٚم٦ِم واًمٜمّ

ـْ هَمَٗمة ٌُْٕمةِد ذِم ُمٜمة٤مَداِة َُمة َؾ وؾَمةَٝم٤م َوإن وم٤مؾمُتْٕمٛمؾ اطٓم٤مُب اإلاّل سمام َرةُدّل قَمةغم اًم

ٌِْٞمٞمٜم٤ًم عم٤ِم ذيمر ُِمةـ اًمٖمْٗمٚمة٦ِم ، ىَمُرَب وَدَٟمك سم٤معمَج٤مز شَمٜمِْزراًل اُؿ َُمٜمِزًم٦َم ُمـ سَمُٕمد   /َوشَم

 .  َواًمٜمًَٞم٤من

اعُمَراُد سم٤مًْمُ٘مْرِب اعمَْذيُمقِر ذِم أر٦م اًمنمرٗم٦م اعمًَتِْمٝمِد هبة٤م ىُمةْرُب اًمِٕمْٚمةؿ : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

                                                 

اًمةدال قمةغم ( رة٤م)اًمٌح٨م اًمث٤مين ؾمة٤مىمف اعم١مًمةػ ًمٌٞمة٤من ؾمة٥ٌم ٟمةداء اعمة١مُمٜملم سمحةرف اًمٜمةداء (    1)

: اًمٌٕمد: ٕن اعمٜم٤مدى هم٤مومؾ ؾم٤مه وَمٜمُّزًمقا ُمٜمزًم٦م َُمـ سَمُٕمَد ُمٕمٜمك، صمؿ أورد قمةغم ٟمٗمًةف ىمقًمةف شمٕمة٤ممم

اًمرب ُمـ قمٌةده ُمةع أن اًمٕمٌةد قمٜمةد اًمةدقم٤مء  اًمداًم٦م قمغم ىمرب   (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

اًمٌٜم٤مرة٦م ذح : وًمالؾمةتزادة رٜمٔمةر .    اعمختّمة٦م سمٜمةداء اًمٌٕمٞمةد ( رة٤م)ر٤م اهلل، ُمًةتٕمٛماًل : ر٘مقل 

  (.1/143)اادار٦م ًمٚمٕمٞمٜمل 

 (16)ؾمقرة   أر٦م (   2)

يمٜم٤مرة٦م  ،وسم٤معمٙم٤من اًمذي رٕم٘مد قمٚمٞمةف اإلزار ، رٕمٜمل اق ُمٜمل ذم اعمٙم٤من اًمذي شم٘مٕمد ومٞمف اًم٘م٤مسمٚم٦م (   3)

، واًم٘م٤مسمٚمة٦م اةل اعمقًّمةدة، واعمٕمٜمةك ( 383/ 4) رٜمٔمر اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي .قمـ ؿمدة اًم٘مرب 

 .أٟمف ىمرر٥م يم٘مرب ىمٕمقد اًم٘م٤مسمٚم٦م قمٜمد وٓدة اعمرأة

 "...ومٜمزة يدم وٟمًةٞم٧م ذررتةف : رٕمٜمل يدم أسم٤م اًمٌنم قمٚمٞمف اًمًةالم إذ ىمةد ورد ذم احلةدر٨م (   4)

ُمةةـ ( 5/453)ُمةةـ ؾمةةقرة اعمٕمةةقذشملم و: أظمرضمةةف اًمؽمُمةةذي ذم يمتةة٤مب شمٗمًةةػم اًم٘مةةرين سمةة٤مب

 .طمدر٨م أيب ارررة 

 ب/  6اًمّمٗمح٦م  (   5)

 .واق رٜم٘مؾ قمٜمف يمثػمًا ، ( 1/89)اذا اًمٙمالم ُمًتٗم٤مد ُمـ اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه اًمٙمِم٤مف (  6)



وار اؾؽتاب، ؾؾعز احلـػي   حمؿد بن إبرافقم اؾربقديأمحد بن . د        (دراسة وحتؼقق)أسرار اخلطاب وـأ
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٤ٌَمِر  شمٕم٤ممم َوشم٘مدس سمام رة١مّدي ُدون اًمُ٘مرْ  َواًمُ٘مْدَرةِ  ب اعمََٙم٤ميِنّ : ّٕن اشّمّم٤مَف اًْم

إمم اًمَتِْمٌِٞمِف َوُرْٗميِض إمم اًمَتْٛمثِٞمةِؾ ممتٜمةٌع ذِم اًمٕمُ٘مةقل وَُمةرُدوٌد ذم اعمٕم٘مةقل ومتٙمةقن 

وَمَٕمةغَم َُمة٤م : ىُمْٚمة٧ُم  اًمَٙمٚمٛم٦م ُُمًتْٕمٛمٚم٦ًم ومٞمام ُوِوَٕم٧ْم ًَمُف هَمػْم حمُٛمقًمة٦ٍم قَمةغم اعمجة٤مزِ 

٥ُم احلَْٛمُؾ قَمغَم اعمَج٤مِز ٓ احل٘مٞم٘م٦ِم َذيَمْرَت َأرْ 
ََٕٟمف يمام جَي٥ُِم اشّمَّم٤مف ىمدَرشمِف ، ًْم٤م جَيِ

َوقمٚمٛمف شمٕم٤ممم إزًمّٞملم سمة٤مًمُ٘مْرب ُِمةـ اعمَْ٘مةُدوَراِت واعمَْٕمُٚمقَُمة٤مِت َوضَمة٥َم اشّمَّمة٤مُف 

ـَ اعمخ٤مـمٌِلم : ّٕٟمف َأرًْم٤م ُِمـ صٗم٤مِت اًمَٙمامل ًمةُف  َواةق  ،ظِمَٓم٤مسمِِف أرًْم٤م سم٤مًمُ٘مْرِب ُم

                                                 

وٓسمةـ يمثةػم ذم شمٗمًةػمه رأي خمتٚمةػ ، واذا اق ىمقل قم٤مُم٦م أاؾ اًمتٗمًػم ذم شمٗمًػم اًم٘مةرب (  1)

ُمالئٙمتةف شمٕمة٤ممم أىمةرُب إمم اإلٟمًة٤من ُمةـ  ":٦م ًمٚمٛمالئٙمة٦م وم٘مة٤مل طمٞم٨م ررى أن اًم٘مرب ذم أرة

وُمـ شم٠موًمف قمغم اًمٕمٚمؿ ومة٢مٟمام ومةر ًمةئال رٚمةزم طمٚمةقل أو اُتة٤مد، ومهة٤م ُمٜمٗمٞمة٤من . طمٌؾ وررده إًمٞمف

وأٟم٤م أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌةؾ : سم٤مإلمج٤مع، شمٕم٤ممم اهلل وشم٘مدس، وًمٙمـ اًمٚمٗمظ ٓ ر٘متْمٞمف وم٢مٟمف مل ر٘مؾ

ڃ  چ  :يمةةام ىمةة٤مل ذم اعمحتيةة 16:   چٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ :  اًمقررةةد، وإٟمةةام ىمةة٤مل

ڳ  ڳ  چ  :ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم . ، رٕمٜمل ُمالئٙمتف85: اًمقاىمٕم٦م چڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

سم٢مذن اهلل، قمز -واق اًم٘مرين-، وم٤معمالئٙم٦م ٟمزًم٧م سم٤مًمذيمر 9:احلجر چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

. " اؿ قمغم ذًمةؽويمذًمؽ اعمالئٙم٦م أىمرب إمم اإلٟم٤ًمن ُمـ طمٌؾ وررده إًمٞمف سم٢مىمدار اهلل. وضمؾ

، وقمغم اذا وم٤مًمْمٛمػم إُم٤م أٟمةف قم٤مئةد إمم اهلل ؾمةٌح٤مٟمف وشمٕمة٤ممم يمةام (7/398) شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

اق ىمقل قم٤مُم٦م اعمٗمنرـ، وًمذا وم٤مًم٘مرب ُمٕمٜم٤مه اًمٕمٚمؿ، وإُم٤م أٟمف قم٤مئد إمم اعمالئٙم٦م يمةام اةق رأي 

 .اسمـ يمثػم، واعمراد سمف ىمرب اعمالئٙم٦م، ومه٤م وضمٝم٤من ذم أر٦م ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام 

، اؾمتٕمامل اًمٙمٚمٛم٦م ًمٖمػم ُم٤م ووٕم٧م ًمةف: اعمج٤مز اق ىمًٞمؿ احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ورٕمٜمقن سمف (   2)

 .شم٘مًٞمؿ اًمٚمٗمظ إمم طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مز، اق اصٓمالح طم٤مدث، سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًم٘مرون اًمثالصم٦م و

، ومحؾ أر٦م قمغم اعمج٤مز قمٜمد اعم١مًمػ اٜم٤م وذم ُمقاوع أظمةرى ذم يمت٤مسمةف دًٓمة٦م قمةغم ىمقًمةف سمةف 

وقم٤مروةٝمؿ ، وٟمًةٌف سمٕمةض إصةقًمٞملم إمم اةٛمٝمةقر،٦م ُمـ أاةؾ اًمٕمٚمةؿ واق ُمذا٥م ـم٤مئٗم

وشمٚمٛمٞمةذه اسمةـ ، ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة٦م: يظمرون ٟم٤موملم وىمقع اعمج٤مز ذم اًم٘مرين قمغم رأؾمٝمؿ

 .واعم٠ًمًم٦م ُمِمٝمقرة ، وأًمػ اًمِمٜم٘مٞمٓمل يمت٤مسم٤ًم ذم ُمٜمع وضمقده ذم اًم٘مرين ، اًم٘مٞمؿ 
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ٌُْٕمد ومٞم ـَ احلٛمؾ قَمغم اعمج٤مِز َواًْمَٖمْٗمَٚم٦مِ  ،ف ٓ ذِم اًم  .وَمٞمَت٠مشَمك ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُِم

ـْ َأَن اِطَٓمة٤مَب سمةة : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم   إَِٟمةاَم َوَرَد سمِٜمَة٤مًء قَمةغم اًْمٖمْٗمَٚمة٦ِم ( َرة٤م)وَمَٕمغَم َُم٤م َذيمرَت ُِم

ةَتْٕمَٛمؾ اةِذه ا / ًْ َٞم٤مِن ذم طَمّؼ اعمخة٤مـمٌلَم يمة٤من رٜمٌٖمةل أن َٓ شُم ًْ
ًمَٙمٚمٛمة٦ُم ذِم َواًمٜمِ

 اعمَْٕمٜمَك اعمةذيمقر ذِم طمّ٘مةِف شمٕمة٤ممم ويمْٞمةػ َٓ واةق اًم٘م٤مئةُؾ 
ِ
ٌِْد رسَمُف ٟٓمتٗم٤مء ُُمٜم٤َمَداِة اًمَٕم

َُمةع  (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): قَمَٚم٧ْم يَمٚمٛمتةف 

َتْ٘مََم    َأَن اؾْمتْٕماما٤م ًْ  َٟمٕمةؿ إَِٓ َأنَ : ىُمْٚم٧ُم  ،أيمثر ُمـ ْأن حْيََم َوَأسْمَٕمُد ُمـ َأن ُر

ُف  ًَ ٌَْد عم٤ّم اؾمَتْ٘مٍَم ٟمٗم ـْ ُمَٔم٤مّن اًمّزًمٗمك وَُمٜم٤مزل اعم٘مرسملَم  ،اًمَٕم ٌْٕمَدُه قَم ةا  ،واؾْمَت يمْنً

ف  ًِ َُمةَع وَمةْرِط اًمَتٝم٤مًُمةِؽ  ،َواقْمؽماوًم٤م قَمٚمٞمَٝم٤م سم٤مًمت٘مِّمػم َواًمتْٗمررط ذم ضَمٜمْة٥م اهلل  ،ًمٜمْٗم

ٚمٛمة٦م إفِمٝمة٤مًرا قَمغم اؾْمتج٤مسم٦ِم َدقْمَقشمف َوإََذن ًمٜمدائةف اؾْمةَتْٕمٛمؾ اةق أرًْمة٤م َاةذِه اًمٙمَ 

َواهللُ شَمٕمةة٤ممَم أقْمَٚمةةْؿ  ومحةةاًل ًمٚمَٙمٚمٛمةة٦م قَمةةغم اعمََجةة٤مِز ذِم َٟمةة٠مي َُمْرشَمٌتةةفِ  ،ًمٌْٕمةةِد ُرشمٌتةةفِ 

 .سم٤مًمَّمَقاب 

 :ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦ُم واًمتقومٞمُؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨ُم اًمث٤َمًم٨ُِم 

٤ٌَمِد  ٤ٌَمِد شَمٕمة -إَِٟماَم ظَم٤مـَم٥َم َرّب اًمِٕم إَرة٤ماؿ  -ذم إزل ،  /٤مممقَم٤ممِلُ اطَِٗمَٞم٤مِت َواًم

ةرَٗم٦ِم : َّٕن اعمَْٕمةُدوَم  ةِ  َاةِذِه إقْمْمة٤مء اعمةذيُمقرة ذِم أرة٦م اًمنَمِ ًْ ِؾ َوَُم ًْ يُِمًرا سمَِٖم

                                                 

 أ/  7اًمّمٗمح٦م  (   1)

 (8)ؾمقرة اًمزظمرف أر٦م (   2)

 .ذم ُمٜم٤مداة اًمٕمٌد رسمف ( ر٤م)أي اؾمتٕمامل طمرف اًمٜمداء (   3)

 ( .1/89)اذا اًمٙمالم ُمًتٗم٤مد ُمـ اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه اًمٙمِم٤مف (  4)

ـَ اعمخةة٤مـمٌلِم طِمةةلَم :  ور٘مّمةةد سمةةف (  5) سَمٞمةة٤من طِمْٙمٛمةة٦ِم شَمَٕمّٚمةةؼ َاةةذا إُْمةةر إَززّم سمَٛمةةـ ؾَمةةُٞمقضَمد ُمةة

 .ُوضُمقِدِاْؿ 

 ب/  7اًمّمٗمح٦م  (   6)
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ـَ اعُمَ٘مةةَدر ذِم إَزل ُوضُمةةقُده يَمةة٤معمْقضُمقِد اعمتحّ٘مةةِؼ  ـِ فُمُٝمةةقِرِه َوقَمةةدِم  ،اعمٛمٙمةة ًمتةةٞمّ٘م

ومجةة٤مز َأن خُي٤َمـَمةة٥َم َوُرةة١مَُمر وُرٜمَْٝمةةك َٓ  ،قدهِ ختّٚمةةِػ ُوضُمةةقِدِه إذا َأراَد إجَيةة٤مدُه سمُجةة

 ذم احلة٤مل 
ِ
يمةام ٟمِِمةػُم إًمْٞمةف  ،سَمةؾ ًمالُْمتثة٤مل وآٟم٘مٞمة٤مد ذم اعمةآل، ًمالئتاَمر َوآٟمتٝم٤مء

قَمغم َُمْذَاٌِٝمؿ اعمَةْرُدوِد َوُاةَق اًمَتَ٘مةّقُل قَمةغَم يَمةاَلِم اهللِ  واؾمتدَُٓل اعمُْٕمَتزًم٦م، صم٤مٟمًٞم٤م

سم٠مّٟمف ًمق يَم٤من ىَمدراًم ًَمِزَم إَُْمُر َواًمٜمَْٝمُل ًمِْٚمَٛمْٕمُدوم َوُاةَق : ٤مئٚملَم ىم شَمَٕم٤ممَم سم٤محلُُدوث

، ُمْرُدوٌد سمام ُأؿِمػَم إًَِمْٞمةِف أّوًٓ  ،ومٚمَٞمُٙمـ يمذًمَؽ ومٞمام َٓ ُٟمَِم٤مِادُ  ،هَمػْمُ ضَم٤مئٍز ذم اًمَِم٤مِادِ 

ـِ سمقضْمَٝملْم  ٌَٞم٤من اًمٗمر  سملْم إَُْمَرْر  :صم٤مٟمًٞم٤م  وسم

اؾمة٘مٜمل رة٤م قَمْٛمةُرو : ًمٚمَٛمْٕمُدوِم ذم اًمَِم٤مِاِد سمة٠َمْن ىمة٤مل زْرةٌد ُمةثاًل أَن أُِمَر : إَول

٤ًٌم ٓسمٜمِف اعمٕمُدوِم سمٜم٤مًء 
 خُم٤َمـمِ

ةِف إمم  /قَمغم َأّٟمف إِن ُوًمِد ًَمُف وًمٌد ذم اعمًَُتْ٘مٌؾ ؾَمةاَمه قَمْٛمةًرا  ًِ هَمةػْمُ قَمة٤مملٍ سمٌ٘مة٤مء َٟمْٗم

ـَ شَمٜمّٗمًِف ومٙمْٞمػ َرٙمقن ُُمقىمٜم٤ًم سمقضُمقد هَمةػْمه ومةٞماَم َرة٠مْ  ةَت٘مٌؾ ُِمة ًْ ـَ اًمّزُمة٤من، وُر يِت ُِمة

ًمتَحّ٘مةةِؼ وضُمةةقِد  ،َوًَمةةْٞمَس إُمةةر يمةةَذًمِؽ ذم طَمةةّؼ اًمٌةة٤مري قمةةّز ؾُمةةْٚمَٓم٤مٟمف  ،إوانِ 

                                                 

اؿ أشم٤ٌمع واصؾ سمـ قمٓمة٤مء شمٚمٛمٞمةذ احلًةـ اًمٌٍمةي، ويمة٤من زُمٜمةف سمةلم أرة٤مم قمٌةد :  تزًم٦ماعمٕم(   1)

اعمٚمؽ سمـ ُمةروان وأوٓده اًمثالصمة٦م وقمٛمةر سمةـ قمٌةد اًمٕمزرةز، ويمة٤من اقمتةزل احلًةـ اًمٌٍمةي 

آٟمتّم٤مر ذم اًمةرد  :ًمالؾمتزادة ذم أصقاؿ وُمذاٌٝمؿ رٜمٔمر .  سم٥ًٌم ىمقًمف ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة

 ( .1/68)ٕيب احلًلم اًمٕمٛمراين  قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدرر٦م إذار

ذح اًمٕم٘مٞمةدة اًمٓمح٤مورة٦م ٓسمةـ أيب : ًمٚمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ذم اذه اًمِمةٌٝم٦م رٜمٔمةر(   2)

ُمقىمةةػ اسمةةـ شمٞمٛمٞمةة٦م ُمةةـ إؿمةة٤مقمرة : وُمةة٤م سمٕمةةدا٤م، ورٜمٔمةةر أرْمةة٤م( 1/153)اًمٕمةةز احلٜمٗمةةل

 (.2/484)ًمٚمٛمحٛمقد 

 .واًمث٤مين ، إول : ومه٤م ُم٤م ؾمٞمذيمره سم٘مقًمف (   3)

 أ/  8ًمّمٗمح٦م  ا(   4)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 
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 .اعم٠مُُمقر وشمٞمّ٘مٜمِف ومٞمف َٓ حَم٤َمًَم٦م يَمام َُمَر 

ومةاَل  ،َأَن إَُْمةَر اًمَّمة٤مِدَر ذِم اًمَِمة٤مِاد ُمةـ سمٜمةل يدم قَمةَرٌض َٓ سم٘مة٤مَء ًمةف : واًمث٤مين 

وَٓ َوىْمةة٧َم  ،َقر اإِلجَيةة٤مُب َٓ َوىْمةة٧َم وضُمةةقد إُْمةةِر ًمَٙمةةقن اعمةة٠مُُمقر َُمْٕمةةدوًُم٤مرتَّمةة

َوًمةْٞمس إُْمةر يمةذًمؽ ذم طَمةّؼ يَمةاَلم اهلل  ،ُوضُمقِد اعم٠ْمُُمقِر ًمَِٕمدم سم٘م٤مء إُْمةر إًِمْٞمةف 

شمَٕم٤ممم ًمقضُمقد إَُمر إظمػم ومٞمِف : ًمُقضُمقِد يَماَلِم اهلل شمَٕمة٤ممم َوىْمة٧َم وضُمةقِد اعمَة٠ْمُُمقِر 

سم٠َمّٟمةف إِن : طَمَتك ًَمْق ُوضِمد ُمثُٚمُف ذِم اًمَِم٤ماد سم٠َمن ىَمة٤مل َزْرةٌد َُمةَثاًل ُُمقصةًٞم٤م إمِم اًمٜمَة٤مسِ 

ـَ إمِم وُمةالٍن َوَرَتَّمةَدَ  قَمٜمّةل َأطْمَٞم٤مًٟمة٤م  ة
ًِ
ُوًمِد زِم َوًَمٌد وقَمَ٘مَؾ سَمْٕمِدي وَم٠ْمُُمروُه سمة٠َمن حُيْ

ٌَْٕمِض َُم٤مًمِِف وَرْذيُمَريِن سمَّم٤مًمِ  َدقَمقاشمِف ة٤َمز َأرًْم٤م : سمةؾ يَمة٤من طمٙمٛمة٦ًم وصةقاسًم٤م َٓ سم

وًم٤م ًمَِتَّمّقِر ُوُصقِل َأُْمِرِه إًِمْٞمةف ومٙمةَذا اًمَ٘مةْقُل ومةٞمام ٟمْحةـ ومِٞمةِف  َٕٟمةف  /ؾمٗمًٝم٤م وَهَ

ٌَة٤مِدِه : َٓ ًمَِٞمْٛمَتثُِٚمةقا َوَرٜمَْتُٝمةقا طِمةلَم  ـْ قم شمَٕم٤ممَم إّٟمام َأُمر وهَنك ذِم إََزِل اعمٕمُدوُِملَم ُِم

ِل : سَمةةْؾ ًمَِٞمِجةة٥َم قَمٚمةةْٞمٝمؿ آُمتثةة٤مل وآٟمتٝمةة٤مء طمةةلَم ُوضُمةةقِد إَُْمةةِر اةةؿ َواًمٜمَْٝمةة

َأَن اعمْٕمَتزًَمةة٦َم جَيَْٕمٚمةةقن ًمَمواُِمةةر واًمٜمةةَقاال أاَٞمةة٦م : َوحيّ٘مةةؼ َُمةة٤م ىمٚمٜمةة٤م ،ُوضُمةةقِداؿ

اًمٜم٤ّمزًم٦ِم قَمغم ؾَمّٞمد اًمّرؾُمِؾ واًمَّم٤مدرِة قمٜمف َصغَم اهلل قَمَٚمْٞمِف وؾَمّٚمؿ قُمٛمقًُمة٤م وؿمةُٛمقًٓ 

ـْ أُّمتف َص  َُمةع  ،غّم اهلُل قَمٚمْٞمف وؾَمٚمؿ إمِم اٟم٘مراِض اًمُدٟمَٞم٤م واٟم٘مْمة٤مئَٝم٤م عمـ ؾَمُٞمقضَمد ُم

  ،يمقهِنؿ َُمْٕمُدوُِملَم ذِم شمِْٚمَؽ احل٤َمًمة٦م ىمْٓمًٕمة٤م وَرِ٘مٞمٜمًة٤م 
ٍ
وم٤مًمتِمةٜمِٞمُع قَمةغم اطّْمةؿ سمٌمةء

ـْ قَمة٤مَداِت اًمُٕم٘مةالء   ،َرَرى اعمِمٜمُّع قَملْمَ ذًمؽ اًمٌمء طمٙمٛمة٦ًم وَصةقاسًم٤م قُمةُدوٌل قَمة

 .َٓم٤مٌع وشمٜم٤َمىمٌض ذِم اًمَٙمالم َواٟم٘م

ةِه  -قَمٚمْٞمةف َأوْمَْمةُؾ اًمَّمةَٚمقاِت  -إَِن اطَٓمة٤مَب اًمٜمَة٤مِزَل قَمٚمْٞمةِف : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  ذِم قَمٍْمِ

ـَ سمَٓمِررِؼ إََص٤مًَم٦ِم  ،واًمَّم٤مدَر قمٜمف  ر  ،َوًمِْٚمَٖم٤مِئٌلَِم سمَٓمِررةؼ اًمَتٌٕمَٞمة٦م  ،يَم٤من ًمِْٚمَح٤مِضِ

                                                 

 ب/  8اًمّمٗمح٦م  (   1)
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إِْن قَمٜمْٞمة٧َم : ىُمْٚمة٧ُم  ،طمٞمٜمئةذٍ طَمْٞم٨م يَمة٤من اًمُٙمةّؾ َُمْٕمةُدوُِملم  ،وَٓ يمذًمَؽ ذم إََزِل 

ًٌْٕمة٤م ًمِمَُمة٦م اعمَْقضُمةقَدِة َُمةَع /سم٤مًمَتٌٕمَٞم٦م ٌُقَن شَم اعمذيمقَرة َأَن إَُُمة٦َم اعمَْٕمُدوَُمة٦َم خُمة٤مـَم

ةة٤م َأَن إَُُمةة٦َم اعمَْٕمُدوَُمةة٦َم َصةة٤مُروا  ،وَمَٝمةةَذا حُمَةة٤مٌل ، يَمةةْقهِنِؿ َُمْٕمةةُدوُِملمَ  َوإِْن قَمٜمَْٞمةة٧َم هِبَ

واحلَةة٤مُل َأَن إَوًمِةةلَم ىَمةةْد اٟم٘مرُوةةةقا ، َأْن َصةة٤مُروا َُمْقضُمةةةقِدرـ  خُمَةة٤مـَمٌلَِم سَمْٕمةةدَ 

ٌُةقعَ  ،َواْٟمَ٘مَْمْقا  ،ومةاَل جَيُةقُز اًمَ٘مةْقل َأرًْمة٤م سم٤مًمَتٌٕمَٞمة٦م : َّٕن اًمَ٘مةْقَل سم٤مًمَتٌٕمَٞمة٦م وَٓ ُمت

ةةقُز : وَمةةاَل جُيةةقز  َواهللُ شمَٕمةة٤ممم أقْمَٚمةةؿْ  ،يَمةة٤مًمَ٘مْقِل سم٤مًمّّمةةَٗم٦ِم وَٓ َُمْقُصةةقَف َوَٓ جَيُ

 .سم٤مًمَّمقاب 

 :ومٜم٘مقل وسم٤مهللِ اًمتَقومٞمُؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨ُم اًمَراسمعُ 

سمِِّمٞمَٖم٦ِم اعمة٤ميض ذم ِصةَٚم٦ِم اعمَْقُصةقِل ُُمْ٘مةَتٍض ًمُِقضُمةقِد  چ  ٻ چ :إَِن ىَمْقًَمف شمَٕم٤ممم

                                                 

 أ/  9اًمّمٗمح٦م  (   1)

: شمٕمٚمؼ إُمر سم٤معمٕمدوم، وُتررر حمةؾ اًمٜمةزاع : اذه اعم٠ًمًم٦م رٌحثٝم٤م إصقًمٞمقن ُت٧م قمٜمقان (   2)

أن شمقضمف إُمر إمم اعمٕمدوم إن يم٤من سمٛمٕمٜمك ـمٚم٥م ومٕمٚمف طم٤مل قمدُمةف ومٝمةق حمة٤مل وسم٤مـمةؾ، وإن 

 .                                قد ذوط اًمتٙمٚمٞمػ ومٜمٕمؿ يم٤من سمٛمٕمٜمك شمقضمف اطٓم٤مب ًمف قمٜمد وضمقده ووضم

وظمٓم٤مب اًمنمع اًمقارد ذم زُمةـ اًمٜمٌةقة قمة٤مم ًمٚمٛمقضمةقدرـ ذم ذًمةؽ اًمقىمة٧م  ":ىم٤مل اًمٓمقذم   

اطمتجةقا سمة٠من اعمٕمةدوم ًمةٞمس أاةال  ;وُمـ سمٕمداؿ ظمالوًم٤م ٕيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م واعمٕمتزًمة٦م 

 .ومال رٙمقن اطٓم٤مب ُمتٜم٤موًٓ ًمف  ;ًمٚمخٓم٤مب 

اإلمج٤مع قمغم شمٜم٤مول اطٓم٤مب اًمنمقمل مجٞمع إُم٦م قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهت٤م إمم رةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م وًمٜم٤م 

ومٝمةق ُمٙمٚمةٌػ هبةذا آقمتٌة٤مر،  ;ومٞمّم  شمقضمف اطٓم٤مب إًمٞمةف سمنمةط وضمةقده  ;وأُم٤م اعمٕمدوم . 

 ( 542/  2) ذح خمتٍم اًمروو٦م .  "واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب 

 (. 387/  2) اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف  ،( 597/  1) روو٦م اًمٜم٤مفمر : وًمالؾمتزادة رٜمٔمر  

واق ذم سمٞم٤من طمٙمٛم٦م اإلظم٤ٌمر سم٤معم٤ميض قمـ إرامن اعمخ٤مـمٌلم اعم٘متيض شم٘مّدُمف قمٚمٞمف ُمع أّٟمةف اةق (   3)

 .اعم٘مّدم
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ة٤مسمُؼ  ًَ ٥ِم اًمّٔم٤مِاِر َُمَع َأّن اطؼَم ُاةَق اًم ًَ إرامِن اعمخ٤مـَمٌلم ؾَم٤مسمً٘م٤م قَمغم َاذا اطؼَم سمَِح

ٌََؼ ُمـ َأَزًمَٞم٦ِم يماَلِم اهللِ شمَٕم٤ممم : عم وم٤مؾمَتدّل َأْاةُؾ آقمتةزال سمةف َأْرًْمة٤م قَمةغم َُمة٤م  ،٤م ؾَم

ـَ احلُُدوِث  ٌُقا إًَمْٞمِف ُِم سم٠َمّٟمف ىَمْد شَمَ٘مَرَر قِمٜمةَدَك َأَٟمةُف إَذا ىَمة٤مل : اعمذيمقر ىَم٤مئٚملم /َذَا

٤مٌن  ًَ ةٜم٧َْم إزَم وَمة٤م: ًمؽ إٟم ًَ قْمٚمؿ سمة٠َمَن اهللَ َٓ ُرِْمةٞمُع َأضْمةر َر٤م أهّي٤م اًمّرضُمةُؾ اًَمةِذي َأطْم

ٜملَم  ًِ ٤مِن ُمٜمؽ إًمْٞمف ،اعمح ًَ ٌِْؼ اإِلطم ومٝم٤ماٜم٤م أرًْم٤م جي٥م إضمراء ، وم٢مّٟمام ر٘مقًمف سمْٕمد ؾَم

ٌْٜم٤م إًمْٞمف ُِمـ احلُدوث َٓ ُم٤م وضَمدَٟم٤ميمؿ قَمٚمْٞمف ُمةـ  ،اًمٙمالم قَمغم اعم٘مّرر ٧ٌُم َُم٤م َذا ومٞمث

 : اًمٕمَدِم اٜم٤م، ومٜم٘مقل َٟمْحـ 

ـْ ر٤م َُمَٕم٤مِذَ : َأَوًٓ  ـَ َأْٟمُتؿ قمـ اطؼَم اعمَْرِوّي قَمغم ؾَمٌِِٞمؾ آؾمتَِٗم٤مَو٦ِم قَمة  اعمْٕمَتزًم٦ِم َأْر

ة٤مقَم٦ِم  ًَ اِط اًم ِة اًمرؾَم٤مًَم٦ِم ذِم سَمٞمة٤مِن َأْذَ َٝمة٤م َوىَمِٗمٞمَزَاة٤مَُمٜمََٕمة٧ِم اًمِٕمةَراُ  ]طَمْيَ  ِدْرمَهَ

ة٤م طَمْٞمة٨ُم َصةَدَر َاةذا   [َوَُمٜمََٕم٧ِم اًمَِم٤مُم ُُمَدهْي٤َم وِدرٜم٤َمَرَا٤م َوَُمٜمََٕم٧ْم ُِمٍْمُ إرَدهَبَ

ٌٍْع  ًٌة٤م ُمةـ ؾمةٌٕمامئ٦م وؾَمة ٌْةَؾ َاةَذا ىمِرر ة َصةَٚمقات اهلل قمٚمْٞمةف ىَم ٌَنَمِ اطؼَمُ قمـ ؾَمّٞمِد اًم

ٌْٕملم ؾَمٜم٦َمً  واحل٤مُل َأَن َاِذه اًمَٕماَلُم٦َم مل شَمْٔمَٝمةر سَمْٕمةُد وؾَمةَتْٔمَٝمر سمة٢مذن اهلل شمَٕمة٤ممم  ،َوؾم

/ؽماِف سمُِّمةُدوِرِه قَمةـ َاةذاومٝمؾ َأٟمُتْؿ ىمة٤مئُٚمقن سمِِّمةْدِ  اةذا اطَةؼَمِ سَمْٕمةَد آقْمة

                                                 

 ب/  9اًمّمٗمح٦م  (   1)

ًم٤ًمن اًمٕمةرب .  ُمٙمٞم٤مٌل ٕاؾ اًمٕمرا ، واق ُمـ إرض ىمدر ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم ذراقًم٤م : اًم٘مٗمٞمز (   2)

 ( . 395/  5) ُم٤مدة ىمٗمز 

ًمًة٤من اًمٕمةرب . ُمٙمٞم٤مٌل ُمٕمروف ٕاؾ ُمٍم، ىمٞمؾ رْمؿ أرسمٕم٦م وقمنمرـ صة٤مقم٤ًم : اإلْرَدب (   3)

 ( . 416/  1) ُم٤مدة ردب 

ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك حين : اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م  سم٤مب : احلدر٨م رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب (   4)

 .ُمـ طمدر٨م أيب ارررة ( 2896)سمرىمؿ ( 4/2225)اًمٗمرات قمـ ضمٌؾ ُمـ ذا٥م 

 .أ  /  15اًمّمٗمح٦م  (   5)
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ؿْ  ،َٟمَٕمةؿْ : اًم٘م٤مئةؾ َأْم َٓ؟ وَمةة٢مِ ِْن ىَمةة٤مًُمقا َوإِ ِْن  ،وَمَ٘مةةْد ؾَمةة٤مقَمُدوَٟم٤م وأسْمَٓمٚمةقا ىَمةةْقَاُؿ سمَ٘مةةْقِاِ

 .وَمَ٘مْد أَ َظْمَرضُمقا أقْمٜم٤َمىَمٝمؿ قمـ ِرسْمَ٘م٦ِم اإلؾمالم َواًمٕمَٞم٤مذ سم٤مهلل  ،َٓ : ىَم٤مًُمقا 

ةت٘مٌؾِ إِ ِّٟمام ىَم٤مَل اًمَرؾُمق: وَم٢مِ ِْن ىُمْٚم٧َم  ًْ : ىُمْٚمة٧ُم  ،ل ذًمؽ ًمِِٕمْٚمِٛمةِف سمة٤مًمُقىُمقع ضَمْزًُمة٤م ذِم اعم

ـْ قَمّٚمَٛمةف َوَأطَمة٤مَط سمُٙمةّؾ  وم٢مذا ضَم٤مز ذِم طمّ٘مِف سمٜم٤َمًء قَمغَم َُم٤م َذيَمْرَت ومجَقاُزُه ذم طَمةِؼ َُمة

 قمٚمُٛمُف شمٕم٤ممم َوشم٘مَدس أَ َْومَم َوأَ َطْمَرى
ٍ
 .رء

ٻ  ٻ  پ     پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ چ  :أْرةـ أَ َْٟمةُتْؿ قمةـ ىَمْقًمِةف شمٕمة٤ممم: َوصَم٤مٟمًٞم٤م

طمٞم٨ُم إِ ََن َُم٤م ذيمْرشُمْؿ يمام رَت٠مشّمك ذم اعم٤َميِض رَت٠مشَمك ذم اعمًتْ٘مٌِؾ  ،أر٦م چپ  ڀ  

وَمَٚمْق يَم٤من اًمّدقَم٤مُء ًممقْمراب اعمذيمقررـ مَلْ ُرقضَمْد ذم َأطَمِد ظماَلوم٦م اًمِمةْٞمخلم ، أرًْم٤م

ام ُاةةق ىمةةقُل أيمثةةِر أيب سَمٙمةةٍر وقُمَٛمةةر ريض اهلل قَمةةٜمٝمام إمم سمٜمةةل طمٜمٞمٗمةة٦َم أو ومةة٤مرس يمةة

ـَ  ٌَة٤مُت طَمّ٘مَٞمة٦ِم ظماَلومة٦ِم اًمِمةْٞمَخلم ُرْٕمةَرُف سم٤مًمت٠مُّمةؾاعُمَٗمّنر .  ، وومٞمةف أْرًْمة٤م إِ صِْم

                                                 

 (16)ؾمقرة اًمٗمت  أر٦م (   1)

 ،(5/132)اعمحةةرر اًمةةقضمٞمز، ( 22/219)شمٗمًةةػم اسمةةـ ضمررةةر : اٟمٔمةةر اةةذه إىمةةقال ذم (   2)

 ( .7/338)شمٗمًػم اسمـ يمثػم

إن : وأومم إىمةقال ذم ذًمةؽ سم٤مًمّمةقاب أن ر٘مة٤مل ":ىم٤مل اسمـ ضمررر سمٕمد ذيمره اةذه إىمةقال 

ٓء اعمخَٚمٗملم ُمةـ إقمةراب أهنةؿ ؾمةٞمدقمقن إمم ىمتة٤مل ىمةقم أوزم اهلل شمٕم٤ممم ذيمره أظمؼم قمـ ا١م

سم٠مس ذم اًم٘مت٤مل، وٟمجدة ذم احلروب، ومل رقوع ًمٜم٤م اًمدًمٞمؾ ُمـ ظمؼم وٓ قم٘مؾ قمغم أن اعمٕمٜمةَل 

سمذًمؽ اقازن، وٓ سمٜمق طمٜمٞمٗم٦م وٓ وم٤مرس وٓ اًمروم، وٓ أقمٞم٤من سم٠مقمٞم٤مهنؿ، وضم٤مئز أن رٙمةقن 

قن قُمٜمِل هبةؿ همةػماؿ، وٓ ىمةقل ومٞمةف أصةّ  قمٜمل سمذًمؽ سمٕمض اذه إضمٜم٤مس، وضم٤مئز أن رٙم

 ."إهنؿ ؾمٞمدقمقن إمم ىمقم أوزم سم٠مس ؿمدرد : ُمـ أن ُر٘م٤مل يمام ىم٤مل اهلل ضمّؾ صمٜم٤مإه

رؽميم٥م قمغم اةذا اًم٘مةقل أن أرة٦م ُم١مذٟمة٦م سمخالومة٦م : وىم٤مل ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد  ":ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م (  3)

٥م أهنةام دقمةقا إمم أيب سمٙمر اًمّمدرؼ وقمٛمر سمـ اطٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام، رررد عم٤م يمِمةػ اًمٖمٞمة

واهلل ًم٘مةد يمٜمة٤م ٟم٘مةرأ اةذه : أٟمف ىم٤مل وطمٙمك اًمثٕمٚمٌل قمـ راومع سمـ ظمدر٩م . ىمت٤مل أاؾ اًمردة

= 
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وَُمة٤م ُٟمِ٘مةَؾ قَمةـ ىمتة٤مَدة َأَن : قَمـ طَم٘م٤مئؼ اًمَتٜمْزرةؾ /َوأَ ََُم٤م ُم٤م ىَم٤مل ذِم اًْمَٙم٤مؿِمِػ 

وم٤معمْٕمٜمك ًمـ خترضُمةقا َُمِٕمةل أسمةًدا  ،اعمراد َدقْمَقهُتُْؿ إمم َاقازَن وصم٘مٞمٍػ إْن َصّ  قمٜمف

أو قَمغم ،  َُم٤م دُْمتؿ قَمغم ُم٤م َأٟمتؿ قمٚمْٞمف ُِمـ َُمرض اًم٘مٚمُقب َوآوٓمراِب ذم اًمّدرـ 

يَم٤مَن اعمَْققِمُد سَمٞمٜمُٝمؿ َأهّنؿ َٓ رّتٌُٕمقن رؾُمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمةٚمؿ :ىمْقٍل جم٤ماد 

ـَ :َٟمٔمةةٌر قمٜمْةةدي ، ومِٗمٞمةةف إّٓ ُمَتٓمةةّققِملم َٓ ٟمِّمةةٞم٥م اُةةْؿ ذم اعمْٖمةةٜمَؿ َٕن اعمةةراَد ُِمةة

٤ٌَمئةؾ إقمةراب: اعمخّٚمِٗملم اعمةذيمقررـ ذم ؾُمةقَرِة اًمَٗمةت    ،ُاةُؿ اعمتخّٚمُٗمةقن ُِمةـ ىم

ـَ اعمخّٚمِٗملَم قمٜمف صغم اهلُل قمٚمْٞمف اعمخ٤مـمٌلم ذم ؾُمقَرِة سَمةراءَة سم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم ڱ ):وُِم

ٌُقَك ُمةـ َأْاةِؾ اعمدرٜمة٦م  ( ں ، ومةال حُيْتة٤مج إمم َُمـ خَتّٚمػ قمٜمْف ذِم هَمزَوِة شم

 اةةؿ قَمةغم ُُمْ٘مَت٣مةة اعمْمةة٤مِرِع 
ِ
ٌْةةَؾ اًمةّدقَم٤مء اًمتة٠مورَٚملْم اعمةةذيمقرْرـ : سَمةؾ اٟم٘مروةةقا ىَم

٤ٌَمل ًمةةزم اإلظمٌةة٤مُر اعمةةذيمقُر : ّٕٟمةةف ٓ ُوضمةةقَد ًمٚمةةّدقَم٤مء اةةؿ ذِم  اعم٘مَتيِضةة ًمالؾْمةةت٘م

ِدرةُد اًَمةِذي ىمةد َُمةَر ذِم احلَة  َواًمؽّمْ
ِ
ت٘مٌؾ سمْٕمد آٟم٘مراِض َوآٟم٘مْمة٤مء ًْ صمةّؿ  ،ِدر٨ِم اعُم

، يٍت ذم َاةةذا أو اًمّتٙمِٗمةةػُم قَمةةغم شم٘مةةدرر اإلٟمٙمةة٤مر،اإلًْمةةَزاُم قَمةةغم شَمْ٘مةةدرر اإلىمةةرارِ 

                                                 

أر٦م ومٞمام ُم٣م وٓ ٟمٕمٚمةؿ ُمةـ اةؿ، طمتةك دقمة٤م أسمةق سمٙمةر إمم ىمتة٤مل سمٜمةل طمٜمٞمٗمة٦م ومٕمٚمٛمٜمة٤م أهنةؿ  =

 (5/132)اعمحرر اًمقضمٞمز ."أرردوا

 ب/  15اًمّمٗمح٦م  (   1)

وىمةد سح سمةف ذم أيمثةر ُمةـ ُمقوةع ذم ، زرةؾ ًمٚمزخمنمةي رٕمٜمل اًمٙمِم٤مف قمةـ طم٘مة٤مئؼ اًمتٜم(   2)

 .يمت٤مسمف 

 ( .4/338) اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي (   3)

 (83)ؾمقرة اًمتقسم٦م أر٦م (   4)

 (.6/339)شمٗمًػم اسمـ يمثػم : اٟمٔمر (   5)

ومٝمؾ َأٟمُتْؿ ىم٤مئُٚمقن سمِِّمْدِ  اذا اطَةؼَمِ سَمْٕمةَد آقْمةؽماِف سمُِّمةُدوِرِه : رٕمٜمل سمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ىمقًمف (   6)

ْؿ، َوإِ ِْن ىَمة٤مًُمقا : قَمـ َاذا اًم٘م٤مئؾ َأْم َٓ ؟ وَم٢مِ ِْن ىَم٤مًُمقا : َٟمَٕمْؿ، وَمَ٘مْد ؾَم٤مقَمُدوَٟم٤م وأسْمَٓمٚمقا ىَمةْقَاُؿ سمَ٘مةْقِاِ

= 
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 .أرًْم٤م  /اعم٘م٤مم

إَِن إظم٤ٌمر اهلل شمَٕمة٤ممم َٓ رتَٕمّٚمةؼ سم٤مًمّزُمة٤من وَٓ : صمؿ اةَقاُب اًمؼُما٤ميِنّ اؿ َأن ٟم٘مقَل  

ّٚم٘مةِف هبةاَم اؾْمةتْٚمزاُم يَمةْقِن َذاِت اهلل وذم شَمٕم ،سم٤معمَٙم٤من: ّٕٟمف ىمدرٌؿ ىمة٤مئٌؿ سمذاشمِةف شمَٕمة٤ممم

ـَ إزل  ،شمَٕم٤ممم طم٤مًٓ ذم احلَقادث اعمتٕم٤مىم٦ٌم َواق حمَة٤مٌل  ومَٞمٙمةقن مجٞمةع إَزُمٜمَة٦م ُِمة

ـْ اق ظم٤مرٌج قَمٜمف ٦ٌَم إمم َُم ًْ وَٟمٔمِةػم َاةَذا ،  إمِم إسَمد يَم٤مُْمتَِداٍد َواطمٍد ُُمّتّمؾ سم٤مًمٜمّ

                                                 

 . َٓ، وَمَ٘مْد أَ َظْمَرضُمقا أقْمٜم٤َمىَمٝمؿ قمـ ِرسْمَ٘م٦ِم اإلؾمالم َواًمٕمَٞم٤مذ سم٤مهلل  =

 أ/  11اًمّمٗمح٦م  (   1)

إؿم٤مقمرة واعم٤مشمرردر٦م، ومٝمةق ر٘مةقل ُمٌٞمٜمة٤ًم ىِمةَدَم يمةالم ُم٤م ىمرره اعمّمٜمػ اٜم٤م ضم٤مٍر قمغم ُمذا٥م (   2)

ة٤مسمؼ عمة٤م  ": اهلل شمٕم٤ممم وأٟمف ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سمٛمِمٞمئت٦م وإرادشمف، وأٟمف همػم ُمتجدد ًّ ُمع أّن اطؼم اق اًم

ر٤م ُمٕم٤مذ اعمْٕمتزًم٦م، أْرـ أْٟمتؿ قمةـ ": صمؿ ر٘مقل ُمًتدًٓ عم٤م ذا٥م إًمٞمف "ؾمٌؼ ُمـ أزًمّٞم٦م يمالم اهلل

ة٤مقم٦م اطؼم اعمْروّي قمغم ؾمٌٞمؾ آ ًّ ـْ طمْيةة اًمرؾمة٤مًم٦م ذم سمٞمة٤من أْذاط اًم ُمٜمٕمة٧م ]ؾمتٗم٤مو٦م قمة

طمْٞمة٨م صةدر  [اًمٕمرا  دْرمهٝم٤م وىمٗمٞمزا٤م وُمٜمٕم٧م اًمِم٤مم ُمّدهْي٤م ودرٜم٤مرا٤م وُمٜمٕم٧ْم ُمٍْم إردهّب٤م

ٌْٕملم ؾمةٜم٦ًم  ٌٍْع وؾم ٤ًٌم ُمـ ؾمٌٕمامئ٦م وؾم ٌْؾ اذا ىمرر اذا اطؼم قمـ ؾمّٞمد اًمٌنم صٚمقات اهلل قمٚمْٞمف ىم

واٙمةةذا اؾمةةتدًٓمف سمآرةة٦م  "سمْٕمةةد وؾمةةتْٔمٝمر سمةة٢مذن اهلل شمٕمةة٤ممم واحلةة٤مل أّن اةةذه اًمٕمالُمةة٦م مل شمْٔمٝمةةر

إّن إظمٌة٤مر اهلل : صمؿ اةقاب اًمؼما٤ميّن اؿ أن ٟم٘مقل   "إقمراب ، صمؿ ىم٤مل ُم١ميمدًا ُم٤م ذا٥م إًمٞمف 

شمٕم٤ممم ٓ رتٕمّٚمؼ سم٤مًمّزُم٤من وٓ سم٤معمٙم٤من ّٕٟمف ىمدرٌؿ ىم٤مئٌؿ سمذاشمف شمٕم٤ممم وذم شمٕمّٚم٘مف هبام اؾْمتْٚمزام يمةْقن 

واةةق ُمةة٤م قمٚمٞمةةف إؿمةة٤مقمرة  "...ذم احلةةقادث اعمتٕم٤مىمٌةة٦م واةةق حمةة٤مٌل  ذات اهلل شمٕمةة٤ممم طمةة٤مًٓ 

واعم٤مشمرردر٦م ُمـ اًم٘مةقل سم٠مزًمٞمة٦م يمةالم اهلل شمٕمة٤ممم ُمٓمٚم٘مة٤ًم، وأٟمةف ٓ رتجةدد، وٓ حيةدث سم٤مقمتٌة٤مر 

يطم٤مده، وأٟمف ٓ رتٕمٚمةؼ سمٛمِمةٞمئ٦م اهلل شمٕمة٤ممم، ومٝمةق ُمٕمٜمةك واطمةد ىمة٤مئؿ ذم ٟمٗمةس اهلل شمٕمة٤ممم، ومةال 

ًمةةؽ شمٌٕمةة٤ًم ٕصةةٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمةةد ُمةةـ ٟمٗمةةل اًمّمةةٗم٤مت طمةةرف وٓ صةةقت، ٕهنةةام خمٚمقىمةة٤من، وذ

آظمتٞم٤مرر٦م، ٕهن٤م شمًتٚمزم طمٚمقل احلقادث سمذات اهلل شمٕمة٤ممم، واةذا اعمٕمت٘مةد اًمةذي ىمةرروه ذم 

.      إٟمةةف قمٌةة٤مرة أو طمٙم٤مرةة٦م قمةةـ يمةةالم اهلل شمٕمةة٤ممم: يمةةالم اهلل شمٕمةة٤ممم ضمٕمٚمٝمةةؿ  ر٘مقًمةةقن ذم اًم٘مةةرين

سمـ يمالب وشمٌٕمف قمٚمٞمةف إؿمةٕمري ا: وأول ُمـ أطمدث اذا اًم٘مقل واسمتدقمف ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم

واعم٤مشمرردي وهمػممه٤م، وىمد أوىمٕمف ذم اذا اًم٘مقل أٟمف اًمتزم سمٕمةض أصةقل اعمٕمتزًمة٦م وأراد اًمةرد 

= 
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ة٤مٌن يَم٤مَٟمة٧ْم ىُمَداَُمةف اعمٜمّمقسم٦ُم إذا إؾْمٓمقاٟم٦مُ : ذم اًمِّم٤ماد  ًَ وإِذا  ،شَمقضّمف إًمْٞمٝم٤م إٟم

َوإَذا  ،وإِذا طَمَقَل رٛمٞمٜمَُف إًمٞمَٝمة٤م يَم٤مٟمة٧م قَمةـ رٛمٞمٜمةف ،طَمّقل فمْٝمَرُه إًمْٞمٝم٤م يم٤مَٟم٧ْم ظَمْٚمَٗمف

وإّٟمام اًمّتٖمةػم قَمةغم  ،وماَل شَمَٖمػّمَ قَمغَم آؾْمٓمقاٟم٦م ،طمّقل ؿمامًمف إًمْٞمٝم٤م يم٤مَٟم٧م قمـ ؿمامًمِف

وم٢مظمٌة٤مر اهلل شمٕمة٤ممم إظمٌة٤مٌر قمةـ اعمخةؼَماِت  ،ٞمةفومٙمةذا ومةٞمام ٟمْحةـ وم ،َاذا اإلٟمًة٤من

َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًم٘مقل سم٠مّٟمةف ظَمةؼٌم قمٜمةف  ،وم٢مذا مل ُرقضَمْد خُمؼَمه ،سم٠َمطْمقاا٤م قَمغم َأْوَص٤مومٝم٤م

                                                 

 .قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مة٠مه ذًمؽ عمثؾ اذا اًم٘مقل =

ٓ ظمالف سملم اًمٜم٤مس أن أول ُمـ أطمدث اذا اًم٘مقل ذم اإلؾمالم أسمق حمٛمةد  ":ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اشمٌٕمف قمغم ذًمؽ أسمق احلًـ إؿمةٕمري، وُمةـ ٟمٍمة قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب اًمٌٍمي، و

ـمةةرر٘متٝمام، ويم٤مٟمةة٤م خي٤مًمٗمةة٤من اعمٕمتزًمةة٦م ورقاوم٘مةة٤من أاةةؾ اًمًةةٜم٦م ذم مجةةؾ أصةةقل اًمًةةٜم٦م، وًمٙمةةـ 

ًمت٘مّمةةػممه٤م ذم قمٚمةةؿ اًمًةةٜم٦م، وشمًةةٚمٞمٛمٝمام ًمٚمٛمٕمتزًمةة٦م أصةةقٓ وم٤مؾمةةدة : صةة٤مر ذم ُمقاوةةع ُمةةـ 

 "رقاوم٘م٤م اعمٕمتزًم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ىمقًمٞمٝمام ُمقاوع ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقل اعمٕمتزًم٦م ُم٤م ظم٤مًمٗم٤م سمف اًمًٜم٦م، وإن يم٤مٟم٤م مل 

 (1/212)آؾمت٘م٤مُم٦م : اٟمٔمر 

أن اهلل شمٕم٤ممم رتٙمٚمؿ سمٙمالم طم٘مٞم٘مل، ُمتةك ؿمة٤مء، سمةام ؿمة٤مء، : واًمذي قمٚمٞمف أاؾ اًمًٜم٦م واةامقم٦م

: يمٞمػ ؿم٤مء، سمحرف وصقت، قمغم ُم٤م رٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف، ومال شمٕمٓمٞمؾ وٓ متثٞمؾ، وىمة٤مًمقا

ن صةٗم٦م اًمٙمةالم ذاشمٞمة٦م ومٕمٚمٞمةف، ومٝمةل إ: إن يمالُمف  شمٕم٤ممم ىمدرؿ اًمٜمقع طمة٤مدث أطمة٤مد، وىمة٤مًمقا

سم٤مقمت٤ٌمر أصٚمٝم٤م ذاشمٞم٦م، وسم٤مقمت٤ٌمر يطم٤مدا٤م وشمٕمٚم٘مٝم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م، وىمةد ىمة٤مل اهلل 

   82: رس چائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ شمٕم٤ممم 

ُمقىمةػ ، (3/91) ( 3/35) جمٛمةقع اًمرؾمة٤مئؾ واعمًة٤مئؾ ٓسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م : وًمالؾمتزادة رٜمٔمةر 

 .ُمٜمٝم٩م اعم٤مشمرردي وقم٘مٞمدشمف : ظم٤مص٦م سم٤مب (  484/  2) إؿم٤مقمرة ًمٚمٛمحٛمقد ُمـ  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 سمخةالف اًمٕمٛمةقد، وم٢مٟمةف : سم٤مًمْمؿ. إؾمٓمقاٟم٦م (  1)
ٍ
اًم٤ًمرر٦م، واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م شمٙمقن ُمـ سمٜمة٤مء

قمةـ إزاةري، واةل وم٤مرؾمةٞم٦م، ُمٕمٜم٤ماة٤م اعمٕمتةدل ( ُمٕمةرب أؾمةتقن)ُمـ طمجٍر واطمٍد، واةق 

: رٜمٔمةر شمة٤مج اًمٕمةروس ًمٚمزسمٞمةدي سمة٤مب . اًمٙمٚمٛمة٦ماًمٓمقرؾ، وٟمقن إؾمةٓمقاٟم٦م ُمةـ أصةؾ سمٜمة٤مء 

ٓ أطمًة٥م إؾمةٓمقان ُمٕمرسمة٤م، واًمٗمةرس  ":ىمة٤مل إزاةري  :ىمٚم٧م (.  186/  35) ؾمٓمـ 

 ( .12/237)ؾمٓمـ  : هتذر٥م اًمٚمٖم٦م سم٤مب . "أؾمتقن : شم٘مقل 
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َوإَذا اْٟمَٕمَدَم َوَُم٣َمة  ،وإذا ُوضِمَد َوضَم٥َم اًم٘مقل سم٠َمّٟمف ظمؼٌم قمٜمف َأَٟمُف صم٤مسم٧ٌم  ،أٟمف َرٙمقن

 ،اطةؼَم  /ومة٤مًمَتٖمػّم قَمةغَم اعمْخةؼم ٓ قَمةغَم ،  ٜمف َأٟمف يَمة٤منَوضَم٥َم اًمَ٘مْقُل سم٠مّٟمف ظمؼَمٌ قمَ 

ومة٢مّن قِمْٚمٛمةف شمَٕمة٤ممم سمقضُمةقِد يَدم اًمّّمةٗمْل َصةٚمقاُت اهلل  ،يمٕمْٚمٛمف شمٕم٤ممم سم٤معمْٕمٚمقَُم٤مت

ٌَْؾ ُوضُمقِدِه قِمْٚمؿ سم٠َمَٟمُف ُرقضَمدُ  َوسمٕمةَد  ،َوسَمْٕمدُم٤م ُوضِمَد قمٚمٌؿ سم٠َمّٟمف َُمْقضمقدٌ  ،قَمٚمْٞمف ُمَثاًل ىَم

وم٤مًمَتٖمػّم قَمغَم اعمْٕمٚمقِم ٓ قَمغم اًمِٕمْٚمِؿ  ،قِمٚمؿ سم٠َمٟمف يَم٤من ويمذا ذِم يُمّؾ َُمْقضُمقدٍ اْٟمِ٘مَراِوف 

 .وٓ قَمغم اًمَذاِت قِمٜمَْدُاؿ واهلل شمَٕم٤ممم أقمٚمُؿ سم٤مًمَّمقاب  ،قِمٜمَْدَٟم٤م

 :ومٜم٘مقل َوسم٤مهلل اًمتّقومٞمؼ وأَُم٤م اًمٌح٨ُم اط٤مُِمُس 

ُؾ ذم اًمقُوةقء طَم٤مًَمة   ًْ ةُ  قِمٜمْةَد  ٦م اًمَتَٕمةِرّي إَن وفمٞمَٗم٦َم اًمِرضْمٚملْم اًمَٖم ًْ ٓ اعم

ٌَْٚم٦مِ   : وىم٤مل سمٕمُض اًمٜم٤َمسِ  ،قَم٤مَُم٦ِم َأْاِؾ اًم٘م

                                                 

 ب/  11اًمّمٗمح٦م  (   1)

ًٓ ذم سمٞم٤من إزاًمة٦م ؿمةٌٝم٦م ُمةـ ذاة٥م إمم ضمةقاز اعمًة  قمةغم اًمةرضمٚملم : ُمًةتد: واًمٌح٨م اق (   2)

 .سم٘مراءة اةر ومٞمٝم٤م 

 .رٕمٜمل قمٜمد قمدم وضمقد ُم٤م رًؽما٤م ُمـ ظُمٍػ وٟمحقه (   3)

يمام ٟمًة٥م اًم٘مةقل ، وىمد ُروي قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُم٤م رقاؿ اًم٘مقل سمف ، رٕمٜمل سمذًمؽ اًمراومْم٦م (  4)

وم٘مد اطمت٩م هب٤م اًمِمةٞمٕم٦م  ":سمف إمم اسمـ ضمررر اًمٓمؼمي، ًمٙمـ طمرر ذًمؽ اسمـ يمثػم رمحف اهلل سم٘مقًمف 

وىمد روي قمةـ . اًمرضمٚملم: ٕهن٤م قمٜمداؿ ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُمً  اًمرأسذم ىمقاؿ سمقضمقب ُمً  

صمةؿ ذيمةر سمٕمةض اةذه أصمة٤مر وقمٚمةؼ قمٚمٞمٝمة٤م ...، ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػ ُم٤م رةقاؿ اًم٘مةقل سم٤معمًة  

اذه يصم٤مر همرر٦ٌم ضمدا، وال حمٛمقًم٦م قمغم أن اعمراد سم٤معمً  اةق اًمٖمًةؾ اطٗمٞمةػ: عمة٤م  ":سم٘مقًمف 

وإٟمام ضمة٤مءت اةذه اًم٘مةراءة سمة٤مطٗمض  .ؾمٜمذيمره ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م  ذم وضمقب همًؾ اًمرضمٚملم 

، ويم٘مقًمةف "ضمحةر وة٥م ظمةرب": إُم٤م قمغم اعمج٤مورة وشمٜم٤مؾم٥م اًمٙمالم، يمةام ذم ىمةقل اًمٕمةرب

واذا ؾمة٤مئغ ذائةع، ذم ًمٖمة٦م اًمٕمةرب  21: اإلٟم٤ًمن چەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئچ  :شمٕم٤ممم

ال حمٛمقًم٦م قمغم ُمً  اًم٘مدُملم إذا يم٤من قمٚمٞمٝمام اطٗم٤من، ىم٤مًمف أسمق قمٌد : وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل. ؿم٤مئع

= 
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ةٌِٞمؾ   ًَ ة :أْرؿَمداؿ اهلُل شمٕم٤ممم إمم ؾَمةقاء اًم ًْ ةَتدًّملَم سم٘مةراءة  ،إَن وفمِٞمٗمةتٝمام اعم ًْ ُم

                                                 

ال داًم٦م قمغم ُمً  اًمرضمٚملم، وًمٙمةـ اعمةراد سمةذًمؽ : وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل. اًمِم٤مومٕمل، رمحف اهلل اهلل =

وقمغم يمؾ شم٘مدرر وم٤مًمقاضم٥م همًؾ اًمرضمٚملم ومروة٤م، ٓ . اًمٖمًؾ اطٗمٞمػ، يمام وردت سمف اًمًٜم٦م

وُمةةـ أوضمةة٥م ُمةةـ اًمِمةةٞمٕم٦م  ":إمم أن ىمةة٤مل ... سمةةد ُمٜمةةف ًممرةة٦م وإطم٤مدرةة٨م اًمتةةل ؾمةةٜمقردا٤م

وضمقز همًةٚمٝمام وم٘مةد  ويمذا ُمـ ضمقز ُمًحٝمام. وؾُمًحٝمام يمام رٛمً  اطػ، وم٘مد وؾ وأ

أظمٓم٠م أرْم٤م، وُمـ ٟم٘مؾ قمـ أيب ضمٕمٗمر سمـ ضمررر أٟمةف أوضمة٥م همًةٚمٝمام ًممطم٤مدرة٨م، وأوضمة٥م 

ُمًحٝمام ًممر٦م، ومٚمؿ حي٘مؼ ُمذاٌف ذم ذًمؽ، وم٢من يمالُمف ذم شمٗمًػمه إٟمام رةدل قمةغم أٟمةف أراد أٟمةف 

ًمٓمةلم وهمةػم جي٥م دًمؽ اًمرضمٚملم ُمـ دون ؾمة٤مئر أقمْمة٤مء اًمقوةقء: ٕهنةام رٚمٞمة٤من إرض وا

ذًمؽ، وم٠موضم٥م دًمٙمٝمام ًمٞمذا٥م ُم٤م قمٚمٞمٝمام، وًمٙمٜمةف قمةؼم قمةـ اًمةدًمؽ سم٤معمًة ، وم٤مقمت٘مةد ُمةـ مل 

رت٠مُمؾ يمالُمف أٟمةف أراد وضمةقب اةٛمةع سمةلم  همًةؾ اًمةرضمٚملم وُمًةحٝمام،ومحٙم٤مه ُمةـ طمٙمة٤مه 

يمذًمؽ: واذا رًتِمٙمٚمف يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، واق ُمٕمذور : وم٢مٟمف ٓ ُمٕمٜمةك ًمٚمجٛمةع سمةلم اعمًة  

شمةة٠مظمر قمٚمٞمف:ٟٓمدراضمةةف ومٞمةةف،وإٟمام أراد اًمرضمةةؾ ُمةة٤م ذيمرشمةةف،واهلل واًمٖمًةةؾ، ؾمةةقاء شم٘مدُمةةف أو 

صمةةةةؿ شم٠مُمٚمةةةة٧م يمالُمةةةةف أرْمةةةة٤م ومةةةة٢مذا اةةةةق حيةةةة٤مول اةٛمةةةةع سمةةةةلم اًم٘مةةةةراءشملم، ذم .أقمٚمةةةةؿ

ظمٗمْم٤م قمةغم اعمًة  واةق اًمةدًمؽ، وٟمّمة٤ٌم قمةغم اًمٖمًةؾ، ومة٠موضمٌٝمام  {ٺ}:ىمقًمف

 .وُم٤م سمٕمدا٤م( 3/52)شمٗمًػمه . "أظمذا سم٤مةٛمع سملم اذه واذه

سمـ يمثػم ذم شمقضمٞمف يمالم اًمٓمؼمي ُمة٤م ضمة٤مء قمةـ اًمٓمةؼمي ٟمٗمًةف طمٞمة٨م وشم٠ميمٞمدًا عم٤م ىم٤مًمف ا:  ىمٚم٧م

وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمراد سم٤معمً  ذم اًمرضمٚملم اًمٕمٛمقم، دون أن رٙمةقن : وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ ":ىم٤مل 

 ظمّمقًص٤م، ٟمٔمػَم ىمقًمؽ ذم اعمً  سم٤مًمرأس؟

ورةؾ ":اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، شمٔم٤ماُر إظم٤ٌمر قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىمة٤مل: ىمٞمؾ

وًمةق يمة٤من ُمًة  سمٕمةض اًم٘مةدم جمزئة٤م قمةـ قمٛمقُمٝمة٤م . "ًممقم٘م٤مب وسُمٓمقن إىمةدام ُمةـ اًمٜمة٤مر

سمذًمؽ عم٤م يم٤من ا٤م اًمقرؾ سمؽمك ُم٤م شُمرك ُمًحف ُمٜمٝم٤م سم٤معم٤مء سمٕمد أن ُرٛمً  سمٕمْمٝم٤م: ٕن ُمةـ أَدى 

ومةرض اهلل قمٚمٞمةةف ومةٞمام ًمزُمةةف همًةُٚمف ُمٜمٝمةة٤م مل رًةتحؼ اًمقرةةؾ، سمةؾ جيةة٥م أن رٙمةقن ًمةةف اًمثةةقاب 

: سمة٤مب ، ، وطمدر٨م إقم٘م٤مب رواه اًمٌخ٤مري ذم يمتة٤مب اًمٕمٚمةؿ (15/64)شمٗمًػمه . "اةزرؾ

سمة٤مب وضمةقب همًةؾ ، ، ورواه ُمًةٚمؿ ذم يمتة٤مب اًمٓمٝمة٤مرة (1/21)ُمـ رومع صقشمف سمة٤مًمٕمٚمؿ 

 ( .245) سمرىمؿ ( 1/213)اًمرضمٚملم سمٙماماام 
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َٕن إرضُمَؾ ومٞمٝمة٤م ُمْٕمٓمقومة٦ٌم قمةغم اًمةرإوس  {وَأَرْجُلِكُم  }ذم ىمقًمف شَمٕم٤ممم  اةرّ 

ُ  ُمثُٚمٝم٤مومتُ  ًَ وىمة٤مئٚملم سمة٠مَن ىمةراَءة اًمٜمَّْمة٥ِم أْرًْمة٤م َدًمٞمُٚمٜمة٤م : َٕن إَْرضُمةَؾ ومِٞمٝمة٤م  ،ٛم

فِ  ،َُمْٕمٓمقوم٦ٌم قَمغم اعمحّؾ  ًِ طَمْٞمة٨ُم  ،وحمَّؾ اًمرإوس اًمٜمَّْم٥ُم : ََٕن اًمٗمٕمَؾ ُمتَٕمٍد سمٜمَْٗم

ةةْحُتف: ُرَ٘مةة٤مُل  ًَ ةةُحقا : ومَٞمٙمةةقُن اًمَتْ٘مةةِدرُر  ،َُم ًَ رإوؾمةةٙمؿ وأْرضمَٚمُٙمةةْؿ  /َواُْم

  ،ومُتٛمًُ  يَم٤مًمرإوس
ِ
وَاذا أْي اًمَٕمْٓمةُػ قَمةغم اعمَحةّؾ ؿمة٤مئٌع ذِم يَمةاَلِم اًمُٗمَّمةَح٤مء

 :ىم٤مل 

ٜم٤َم سم٤مة٤ٌمِل َوَٓ احلَِدرَدا  ُُمَٕم٤مِوَي إّٟمٜم٤م سمنٌم وَم٤مؾْمِج   ًْ  وَمَٚم

ًمُقضمقِد اًمَٗم٤مِصِؾ ذم  ،وَاذا أي اًمَٕمْٓمُػ قَمغم اعمَحّؾ أْومَم ُمـ اًمَٕمْٓمِػ قَمغَم اًمَٚمْٗمظِ 

                                                 

 :ورد ومٞمٝم٤م ىمراءشم٤من ُمتقاشمرشم٤من  {ٺ}ًمٗمٔم٦م (   1)

 .واًمٙم٤ًمئل وطمٗمص قمـ قم٤مصؿ وىمرأ هب٤م ٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر، سمٜمّم٥م اًمالم : إومم        

 .وىمرأ هب٤م سم٘مٞم٦م اًم٘مراء ، سمجر اًمالم : اًمث٤مٟمٞم٦م        

 ( .7/342)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ، ( 82ص)اًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع : رٜمٔمر        

 أ/  12اًمّمٗمح٦م  (   2)

وشمٕم٘مٌف اسمةـ قمٌةد رسمةف ، اذا اًمٌٞم٧م ُمـ ؿمقااد ؾمٞمٌقرف ذم اًمٙمت٤مب، وٟمًٌف ًمٕم٘مٞم٦ٌم إؾمدي (   3)

يمذا رواه ؾمٞمٌقرف قمغم اًمٜمّم٥م، وزقمةؿ أن إقمراسمةف قمةغم ُمٕمٜمةك  ":اًمٕم٘مد اًمٗمررد طمٞم٨م ىم٤مل ذم 

رٕمٜمةل أن  -، وإٟمام ىم٤مًمف اًمِم٤مقمر قمغم اطٗمض، واًمِمٕمر يمٚمف خمٗمقض،شًمٞمس»اطؼم    اًمذي ذم 

ومام يم٤من رْمٓمره أن رٜمّم٥م اذا اًمٌٞمة٧م وحيتة٤مل قمةغم إقمراسمةف  -اًم٘مّمٞمدة ىم٤مومٞمتٝم٤م قمغم اطٗمض

 ."ٓسمـ اًمزسمػم اًمٕمٚمامء ُمـ ٟمًٌف  ، وُمـهبذه احلٞمٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م

سم٠مٟمف ىمد وىمع ذم ؿمٕمررـ خمتٚمٗملم ًمٕم٘مٞم٦ٌم إؾمةدي، أو : وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ وضمف اذا آظمتالف

 . رٙمقن ىمد وىمع ذم ؿمٕمر ًمٕم٘مٞم٦ٌم خمٗمقض اًم٘مقاذم، وؿمٕمر ٓسمـ اًمزسمػم ُمٜمّمقب اًم٘مقاذم

 .أرومؼ وشمًٝمؾ : واؾمج  ُمٕمٜم٤مه ، وُمٕم٤موي شمرظمٞمؿ ُمٕم٤مور٦م 

 ( .6/237)اًمٕم٘مد اًمٗمررد ٓسمـ قمٌد رسمف ، ( 1/67)رٜمٔمر اًمٙمت٤مب ًمًٞمٌقرف 
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ةِؾ : وىم٤مئٚملم أرًْم٤م،  ُدوَن إَولاًمَث٤ميِن  ًْ ٓ شمْٕمقرَؾ قَمةغَم إطَم٤مدرة٨ِم اعمْروّرة٦م ذم هَم

٤ٌَمُر يطَم٤مٍد ومال جيقز شَمرك فم٤مِار اًمٙمت٤مِب هَبة٤م   ،َاةذا ُمة٤م ىمة٤مًمقا، اًمِرضْمٚملم : ٕهََن٤م َأظْم

 .وإًَمْٞمف َُم٤مًُمقا 

ةِؾ َرؾُمةقِل اهللِ َصة ًْ ٌَة٤مُر ُمةـ هَم ٙم٧ِم اًمَٕم٤مَُمة٦ُم سمةام شمةقاشمرِت إظَْم ًَ غَم اهلُل قمٚمْٞمةف ومت

ِؾ اًمَّمح٤مسم٦م رْوقاُن اهلل قَمٚمْٞمٝمؿ أمْجِٕمةلم وُُمةداوُمتِٝمؿ قَمةغَم َذًمةؽ ،َوؾمّٚمؿ ًْ  ،َوهَم

ؾِ : وىم٤مًمقا ًْ ََٕن  ،إَن ِذيْمر اًمَٖم٤مَر٦ِم أرًْم٤م ذم اذه اًمقفمٞمٗم٦م َدًمٞمٌؾ قَمغم ُم٤م ىُمْٚمٜم٤َم ُِمـ اًمَٖم

ةعِ  ةَ  مل ُرَيةةب ًمةف هم٤مرةة٦ٌم ذم اًمنَمْ ًْ ـَ اعمَ  ،اعمْ ةِ  مل رثٌةة٧ِم إَٓ ؿمةة٤مًذا َوَُمةة٤م ُٟمِ٘مةَؾ ُمةة ًْ

٧ٌََم سم٤مًمَتقاشُمِر  ،سمجٝم٤مٍت وِٕمٞمٗم٦مٍ   .وماَل َرّْمُٚمُ  ُُمَٕم٤مِرًو٤م عم٤م صَم

ةَ  أوْمَْمةُؾ ًمدًٓمة٦ِم فَمة٤مِاِر : وم٢مِن ىُمْٚم٧َم  ًْ ـَ اعمَ ٤ٌَمِر اعمروَرة٦ِم وًمٙمة ُؾ سم٤مٕظَْم ًْ جُيقز اًمَٖم

غم اهلل قمٚمْٞمةف وؾَمةٚمؿ َُم٤م ذيمرَت ُرة١َمّدي إمم َأَن اًمٜمٌةَل َصة: /اًمٙمَِت٤مِب قَمَٚمْٞمِف ىُمْٚم٧ُم 

 .داَوَم قمغم شمرك إوْمَْمِؾ واق همػْم ضَم٤مئٍز 

َؾ أومْمُؾ َٕٟمةف مْجةٌع سمةلم إَُْمةَررـ : وم٢من ىُمْٚم٧َم  ًْ جُيقز يُمّؾ َواطِمٍد ُمٜمٝمام إَٓ َأَن اًمَٖم

ة  ٓ رٙمةقن همًةُٚمف ، َاذا أرًْم٤م ٓ وضْمَف ًمف: ىُمْٚم٧ُم  ًْ َٕن اًمُٕمْمَق اًَمِذي وَمْرُوةف اعم

َوسم٘مراءِة اًمٜمَّْم٥ِم أرًْم٤م َٕن إرضُمةَؾ ومٞمٝمة٤م  ،يم٤مًمَرْأِس َواطُّػ  أومَْمَؾ سماَل ظِمالٍف 

واةق أْومَم ُمةـ ضمْٕمٚمِٝمة٤م ُمْٕمٓمقومة٦ًم  ،ُمْٕمُٓمقوم٦ٌم قَمغَم إَْرِدي َواًْمُقضُمقِه ًمْٗمًٔم٤م َوَُمْٕمٜمًةك

٦ٌَم إمم اًمَٕمْٓمةِػ قَمةغم اًَمْٚمٗمةِظ سمَٛمٜمزًمة٦م  ،قَمغَم اعمََحّؾ  ة ًْ َٕن اًمٕمْٓمَػ قَمةغم اعمحةّؾ سم٤مًمٜمّ

وومٞمف أْرًْم٤م أي اًمَٕمٓمِػ قَمغَم اًَمٚمٗمةِظ قمٛمةٌؾ سمة٤مًمٜمَّص ُمةـ يُمةّؾ ، ُمـ احل٘مٞم٘م٦ماعمج٤مز 

ُ  اق اإلَص٤مسم٦مُ  ًْ ِؾ إذ اعم ًْ ًْ  سَمْٕمُض اًمَٖم ُؾ ُاةق اإلؾَمة٤مًَم٦ُم،  ،َوضْمٍف : َٕن اعمَ ًْ واًمَٖم

 اق اًمَتٓمِٝمةػُم ىمة٤مل 
ِ
ومَٙم٤من احلٛمؾ قَمٚمْٞمف َأْومَم : وَٕن اعم٘مُّمقَد ُمـ ْذقمَٞم٦ِم اًمقوقء

                                                 

 ب/  12اًمّمٗمح٦م  (   1)
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ةةُؾ اةةق اعُمَٓمّٝمةةُر طم٘مٞم٘مةة٦ًم وطمٙمةةاًم ومَٙمةة٤من  چڈ ژ ژ چ : شمٕمةة٤ممم  ًْ واًمَٖم

إِذا مل َرٙمةـ  /َوُم٤م ذيمروا ُِمـ اًمَٕمْٓمةِػ قَمةغم اعمحةّؾ إَٟمةام جَيةقزُ ، اًمَٕمَٛمُؾ سمف َأْومَم 

٤م يمام ذم ىمْقًمَِؽ  ًً َٕن زْردًا ُمٜمّمقٌب حماًل سمخةاَلف َُمة٤م ، َُمرْرُت سمزْرٍد وسَمٙمًرا: ُُمْٚمٌِ

ْرًدا وُمرْرُت سمَٕمْٛمٍر وسَمٙمًرا طمْٞم٨م ملْ جُيز إذا َأرْدَت قَمْٓمَٗمُف قَمغم ضسْم٧ُم ز: إَِذا ىُمْٚم٧َم 

وٌب أم مَمْروٌر سمف ومٞمج٥ُم قمٓمُٗمف ، اًمَث٤ميِن حمالً  ًمإلًم٤ٌمس إذ َٓ رٕمٚمؿ طمٞمٜمئٍذ َأَٟمُف َُمْيُ

إرضُمةؾ ُمْٕمٓمقومة٦ًم قَمةغم اعمحةّؾ  وومٞمام ٟمْحـ ومٞمف أرًْم٤م ًمق ضُمِٕمَٚمة٧م، قمغم اًَمٚمْٗمظ 

ةةقًم٦ٌم ًٓمتةةٌَس َأهَنةة٤م مم ًُ ةةقطم٦م أو ُمٖم ومَٞمجةة٥م اًمٕمٓمةةُػ قَمةةغم ُمةة٤م شم٘مةةَدم دومًٕمةة٤م ، ًُ

٤ٌَمس َوًمئـ ؾَمَٚمْٛمٜم٤َم َأَن إرضُمؾ ُمْٕمُٓمقوم٦ٌم قَمغم اًمرإوس حَمةاًل وَمةذًمَؽ َأرًْمة٤م  ،ًمالًمت

ةُ  ٕضَْمةِؾ اعمِمة٤ميَمَٚم٦ِم واةل، دًمٞمُٚمٜم٤م ًْ ؾ َوإَٟمام ىُمّدر اعم ًْ َ  ُأررد سمف اًمٖم ًْ َأن : ََٕن اعمَ

ھ  چ : ىَمة٤مل شمٕمة٤ممم ، ر سمٚمٗمظ همػْمه ًمقىمققمف ذِم صةْحٌتفرذيمر اًمٌْمء َأو ُر٘مدَ 

، [هَمػْم ظمَزاَر٤م وَٓ ٟمةَداَُمك: ]وىَم٤مَل َصغَم اهلل قَمٚمْٞمف َوؾمٚمؿ ،چھ  ے  ے

 :وىم٤مل اًمَِم٤مقمر   ،واًم٘مٞم٤مُس َٟم٤مِدُملم ومذيمر ٟمَداَُمك ٕضْمؾ اعمِم٤ميَمٚم٦م

                                                 

 أ/  13اًمّمٗمح٦م  (   1)

 .واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم . ضُمِٕمَؾ : ذم إصؾ (   2)

سمٖمٞمةة٦م اإلرْمةة٤مح ًمتٚمخةةٞمص اعمٗمتةة٤مح ذم قمٚمةةقم اًمٌالهمةة٦م ًمٕمٌةةد اعمتٕمةة٤مل اًمّمةةٕمٞمدي  :رٜمٔمةةر (   3)

(4/588. ) 

 45: أر٦م : ؾمقرة اًمِمقرى (   4)

: سمة٤مب ، رواه اًمٌخ٤مري ذم يمتة٤مب اإلرةامن ، ذا ضمزء ُمـ طمدر٨م ـمقرؾ ًمقومد قمٌد اًم٘مٞمس ا(   5)

سمة٤مب إُمةر سمة٤مإلرامن ، ، ورواه ُمًةٚمؿ ذم يمتة٤مب اإلرةامن (1/19)أداء اطٛمس ُمـ اإلرةامن 

ُمـ طمدر٨م اسمةـ قمٌة٤مس ريض ( 17) سمرىمؿ ( 1/47)وذائع اًمدرـ  سم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف 

 . اهلل قمٜمٝمام 
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ٌْخُف     ىُمْٚم٧ُم  ٌُُخق: ىم٤مًمقا اىمؽمح ؿمٞمًئ٤م ُٟمِجد ًَمَؽ ـَم ٦ًٌَم َوىَمِٛمٞمًّم٤ماـْم  ا زم ضُم

  /إذ يُمةةّؾ ، وًمٚمَتَ٘مةة٤مُرِب سَمةةلْمَ اًمِٗمْٕمَٚمةةلْم 
ِ
ةة٤مُس اًمُٕمْْمةةِق سم٤معمَةة٤مء ًَ ، واطمةةٍد ُمةةٜمٝمام إُْم

ِؾ وُرَ٘م٤مُل  ًْ حٝم٤م ذم اًمَٖم ًَ  طَمَتك رْٛم
ِ
 قَمغَم إقمَْم٤مء

ِ
: واعمَُتقّوق َٓ ر٘مٜمَُع سمَِّم٥ّم اعم٤َمء

ْح٧ُم ًمٚمَّمالِة أي شمقَو٠ْمُت  ًَ َ  .مَت

َرْٚمَزُم مم٤ّم ذيمرَت اةْٛمُع سَملْمَ احل٘مٞم٘م٦ِم واعمج٤مِز سمٚمْٗمٍظ َواطمةٍد َواةق هَمةػْم : ٧َم وم٢مِْن ىُمٚمْ 

ةِ  اعمةذيُمقِر : ىُمْٚم٧ُم ، ضَم٤مئزٍ  ًْ َ  اًمةَرْأِس اؾمةتِٗمٞمد ُمةـ اعمَ ًْ ، ٓ ٟمًّٚمؿ ًمُزوَُمف ّٕن َُم

ًْ  اعم٘مَدر اًمّداّل قَمٚمْٞمف اًمٕمْٓمةُػ  ُؾ إْرضُمِؾ ُِمـ اعم ًْ ومٚمةؿ َرٚمةزم اةْٛمةع سمةلْم  ،َوهَم

أو ، حل٘مٞم٘م٦م َواعمَج٤مِز سمٚمْٗمٍظ َواطمٍد سَمةْؾ سمٚمْٗمَٔمةلْم َُمةذيمقٍر أطمةُدمه٤م وُُم٘مةَدٍر أظَمةرُ ا

ّٕن إْرضُمةةَؾ ُمْٕمٓمقومةة٦ٌم قَمةةغَم حَمَةةّؾ اًمةةُرُءوِس ذم اًمَٔمةة٤مِاِر ٓ ذم اعمْٕمٜمةةك واًمت٘مةةدرُر 

 وإن :
ِ
ةء ُٚمقا أْرضُمٚمٙمؿ وىمد ُرْٕمَٓمُػ اًمٌمُء قَمةغم اًمٌَمْ ًِ ُحقا سمرُءوؾمٙمؿ واهم ًَ َواُْم

 :     َػ َُمْٕمٜم٤َممه٤م ىَم٤مل اظمَتٚمَ 

ٌْٜم٤ًم وَُم٤مًء سَم٤مِرًدا
 قَمَٚمْٗمُتَٝم٤م شمِ

 :وىَم٤مل 

 ُمت٘مّٚمًدا ؾَمْٞمًٗم٤م وُرحْم٤ًم  وَرَأر٧ُم سَمْٕمَٚمِؽ ذم اًْمقهَمك 

                                                 

،  ضم٦ٌم وىمٛمٞمّم٤م، ومذيمر اطٞم٤مـم٦م سمٚمٗمظ اًمٓمٌخ ًمقىمققمف ذم صح٦ٌم ـمٌخ اًمٓمٕم٤ممظمٞمٓمقا زم: أي(   1)

ُمٕم٤ماةد اًمتٜمّمةٞمص قمةغم : رٜمٔمةر . واًمٌٞم٧م ُمٜمًقب ٕيب اًمَرىَمْٕمَٛمؼ  أمحد سمـ حمٛمد إٟمٓمة٤ميمل 

 ( .2/252)ٕمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ  أسمق اًمٗمت  اًمٕم٤ٌمد ًم ؿمقااد اًمتٚمخٞمص

 ب/  13اًمّمٗمح٦م  (   2)

، واسمةـ ُم٤مًمةؽ ذم أووة  اعمًة٤مًمؽ (2/433)اسمـ ضمٜمل ذم اطّمة٤مئص اًمٌٞم٧م ُمـ ؿمقااد (  3)

 .ومل رٜمًٌقه ٕطمد( 2/216)

اًمٌٞمةة٧م ُمٜمًةةقب ًمٕمٌٞمةةد اهلل سمةةـ اًمزسمٕمةةرى، واةةق ُمةةـ ؿمةةقااد اسمةةـ ضمٜمةةل ذم اطّمةة٤مئص (   4)

= 



وار اؾؽتاب، ؾؾعز احلـػي   حمؿد بن إبرافقم اؾربقديأمحد بن . د        (دراسة وحتؼقق)أسرار اخلطاب وـأ

 
529 

 .ّٕن اعم٤مء ٓ ُرٕمٚمػ َواًمّرُمَ  ٓ ُرَت٘مّٚمد ، أْي َوؾم٘مٞمُتٝم٤م َُم٤مًء سم٤مرًدا وطَم٤مُِماًل ُرحْم٤ًم

إّٓ َأهَنةة٤م اٟمجةةَرْت قَمةةغم  /ل َُمْٕمُٓمقومةة٦ٌم قَمةةغَم إَْرةةديومٝمةة، َوأَُمةة٤م اًم٘مةةراءُة سمةة٤مةرّ  

وَُمة٤مءُ ُ  ،ضُمحةُر َوة٥ٍم ظمةِرٍب : اةقار َوَذًمَِؽ ؿم٤مئٌع ذم يماَلم اًمَٕمرب طمْٞم٨ُم ُرَ٘مة٤مل

ـٍ سم٤مردٍ  ٤م اُةْحُر واعم٤َمءُ  ،ؿم ٤ٌَمِرَد مُهَ ـّ  ،طَمْٞم٨م إّن اطَِرَب واًم  .ُدون اًمّْم٥ّم واًمِم

سم٤مِةَقاِر إّٟمام ُاَق ذِم اًمَقْصِػ يمةام ذيمةرت ُدون همةػْمه ُِمةـ  ُوضُمقُد اةَرّ : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

أَٓ شمةرى َأَن طُمةقرًا ذِم ، سَمؾ اق ُمْقضمةقٌد ذِم همةػْمه أْرًْمة٤م: ىُمْٚم٧ُم ، اًمَٕمْٓمِػ َوهَمػْمِه 

جَمْةةُروٌر سمةة٤مةقار ذِم ىمةةراءة  چكََأَهْثَووا ا اللْلْلِوولا الْوَكْنُووٌى ًَحُووٌرع عِوو   چ :ىمْقًمةةف شَمٕمةة٤ممم

 چأَىَ اللّووَ بَووزا ءِ ه ويَ الْوُكْوزاكِ َ ًَرَسُووٌلِوِ   چ وَرؾُمةقًمِِف ذِم : ويمةةَذا ىمقًمةُف شمَٕمةة٤ممم، اةةرّ 

                                                 

 ( .1/291)، واعمؼمد ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب (2/433) =

 ( .2/433)اطّم٤مئص ٓسمـ ضمٜمل : رٜمٔمر (   1)

 أ/  ٦14م  اًمّمٗمح(   2)

وشمقضمٞمف ىمراءة اةر سم٠مهن٤م قمغم اةقار يمام ذيمر اعم١مًمػ أطمد إوضمف اًمتل وضمٝمة٧م هبة٤م أرة٦م، (   3)

وإٟمةام ضمة٤مءت اةذه اًم٘مةراءة  ":واٜم٤مك شمقضمٞمٝم٤مت أظمةرى ذيمراة٤م اسمةـ يمثةػم رمحةف اهلل سم٘مقًمةف 

، "ضمحةر وة٥م ظمةرب": سم٤مطٗمض إُم٤م قمغم اعمج٤مورة وشمٜم٤مؾم٥م اًمٙمالم، يمام ذم ىمةقل اًمٕمةرب

واذا ؾم٤مئغ ذائع، ذم ًمٖمة٦م  21: اإلٟم٤ًمن چەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئچ  :  ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ال حمٛمقًم٦م قمغم ُمً  اًم٘مدُملم إذا يم٤من قمٚمٞمٝمام اطٗم٤من، ىم٤مًمةف : وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل. اًمٕمرب ؿم٤مئع

ال داًم٦م قمغم ُمً  اًمرضمٚملم، وًمٙمـ اعمراد : وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل. أسمق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، رمحف اهلل

  (3/52)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  .   "ًمًٜم٦مسمذًمؽ اًمٖمًؾ اطٗمٞمػ، يمام وردت سمف ا

 (. 23-22) ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م أرت٤من (   4)

 (168ص)رٜمٔمر اًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع ، ىمرأ هب٤م محزة واًمٙم٤ًمئل (   5)

 (.3)ؾمقرة اًمتقسم٦م أر٦م (   6)
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قَمةةـ طَم٘مةة٤مئؼ  َٟمةةّص قَمٚمْٞمةةف ذِم اًمَٙم٤مؿمةةػ جَمْةةُروٌر سمةة٤مةقار ذِم اًم٘مةةراءة سمةة٤مةرّ 

 .اًمَتٜمْزرؾ َوقملْمِ اعمَٕم٤ميِن 

ة  اًمٖمَ   ًْ ـَ اعم ةُؾ ًمِٚمٛمِمة٤ميَمٚم٦م اعمةذيمقَرة ذم اًم٘مةَراءة َوجَيُقُز أرًْم٤م َأن ُرراد َاُٝمٜم٤م ُِمة ًْ

 .سم٤مًمٜمَّْم٥ِم قَمْٓمًٗم٤م قَمغم اعمََحّؾ اٜم٤م

وَمَٚمةةاَم اطْمَتٛمٚمةة٧ِم اًم٘مةةراءة سم٤مًمٜمَّْمةة٥م اًمَٕمْٓمةةَػ قَمةةغم َُمةة٤م شَمَ٘مةةَدم َواةةق َٓ حيتٛمةةؾ إِ َِٓ 

ؾ، واطْمَتٛمٚم٧ِم اًمَٕمْٓمَػ قَمغم اًمرإوس حَماَلً  ًْ ةؾ سمقضمةقٍه  ،اًمَٖم ًْ وْاةق حْيتٛمةؾ اًمٖم

ةَ  سمَقضْمةٍف  /ِم٤ميَمٚم٦ِم واًمتَ٘م٤مُرِب واًمَٕمْٓمِػ قَمةغم آظمةتالف ُِمـ اعم: صمالصم٦ٍم  ًْ َواعم

ِؾ ، َواطمٍد  ًْ  .َوضَم٥َم احلْٛمُؾ قَمغَم اًمَٖم

ةةَؾ سمةةَقضْمَٝملْم  ًْ أي اةَةةّر قَمةةغم اةةةَقاِر وقَمةةغم : واًم٘مةةراءة سمةة٤مةَّر عمَةة٤م اطمَتٛمَٚمةة٧ِم اًمٖم

َ  سمَقضْمٍف واطمدٍ  ،اعمِم٤ميَمٚم٦م ًْ ة ،واعم ًْ  ،ؾ شمرضِمٞمًحة٤م ًمِٚمَٙمْثةرةَوضَم٥َم احلَْٛمةُؾ قَمةغَم اًمٖم

وُتِّمةةٞماًل ًمِٚمَٓمَٝمةة٤مَرِة  ،وُُمقاوم٘مةة٦ًم ًمٚمَجامقَمةة٦م ،ودومًٕمةة٤م ًمالظمةةتالف سمةةلْم اًم٘مةةراءشَملْم 

ـْ قُمْٝمةَدِة اًمتْٙمٚمِٞمةػ سمٞم٘مةلمٍ  ،اعمَْ٘مُّمقَدِة ُمـ ُٟمُزوِل أر٦م اًمنمةرٗم٦م  ،َوظُمُروضًمة٤م قَمة

                                                 

 (259ص)رٜمٔمر ؿمقاذ اًم٘مراءة ًمٚمٙمرُم٤مين . ىمراءة ؿم٤مذة، ىمرأ هب٤م احلًـ وحيل إسمرااٞمؿ (  1)

 ( . 2/245)ٜمل اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي، واٟمٔمر ىمقًمف ذم رٕم(   2)

 ب/  14اًمّمٗمح٦م  (   3)

ـ شمٞمٛمٞمة٦م (   4) ُمـ اعمٗمٞمد اٜم٤م شم٠ميمٞمدًا عم٤م ىمرره اعم١مًمػ ٟم٘مُؾ يمةالم ٟمٗمةٞمس ذم اةذه اعمًة٠مًم٦م ًمِمةٞمخ اإلؾمةالم اسمة

ٟم٘مةالً ُمتةقاشمًرا ُمٜم٘مةقل قمٛمٚمةف سمةذًمؽ  همًؾ اًم٘مدُملم ذم اًمقوقء ُمٜم٘مةقل قمـة اًمٜمٌةل  ":طمٞم٨م ىم٤مل 

ـ قمٛمةر وأُمره سمف يم٘مق ـ وضمةقه ُمتٕمددة:يمحةدر٨م أيب اررةرة وقمٌةد اهلل سمة ًمف ذم احلدر٨م اًمّمحٞم  ُمة

ـ : ] وذم سمٕمةض أًمٗم٤مفمةف[ ورؾ ًممقم٘م٤مب ُمـ اًمٜمة٤مر : ] وقم٤مئِم٦م ىمةدام ُمة ورةؾ ًممقم٘مة٤مب وسمٓمةقن ٕا

ـ شمقو٠م يمام شمتقوة٠م اعمٌتدقمة٦م [. وؾمٌؼ خترجيف[ ]اًمٜم٤مر  ٓ قم٘مٌةف سمةؾ  -ومٛم ـ ىمدُمٞمةف و ومٚمةؿ رٖمًةؾ سمة٤مـم

اعمًة  قمةغم اطٗمةلم،  وشمةقاشمر قمـة اًمٜمٌةل . ٌف وسم٤مـمـ ىمدُمٞمف ُمـ اًمٜمة٤مروم٤مًمقرؾ ًمٕم٘م -ُمً  فمٝمرمه٤م 

. وٟم٘مؾ قمٜمف اعمً  قمغم اًم٘مدُملم ذم ُمقوةع احل٤مضمة٦م، ُمثةؾ أن رٙمةقن ذم ىمدُمٞمةف ٟمٕمةالن رِمةؼ ٟمةزقمٝمام

= 
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 .واهلل شَمٕم٤ممم أقْمٚمؿ سم٤مًمَّمقاب 

٤مدُِس  ًَ  :َوسم٤مهلل اًمتَْقومٞمؼ  ومٜمَُ٘مقل وأَُم٤م اًمٌَْح٨ُم اًم

 اًمُقضُمةةقَب ذِم طمةةّؼ 
ِ
اشمَٗمةةَؼ أْاةةؾ إُصةةقل قَمةةغم يَمةةْقن ُُمقضَمةة٥ِم أُْمةةِر اًمقُوةةقء

ة٥م اًمَ٘مةَرائـ اًمَداًَمة٦م  ،اعمحِدصملم ًَ ه سمَح وإْن اؾمتْٕمٛمَٚم٧ْم ِصَٞمُٖمف عمَٕمة٤مٍن ُأظَمةر همةػْمِ

 :  قَمغم يُمّؾ َواطمٍد ُمٜمٝم٤م

                                                 

. واق خم٤مًمػ ًمٚمٙمتة٤مب واًمًةٜم٦م وأُم٤م ُمً  اًم٘مدُملم ُمع فمٝمقرمه٤م مجٞمٕم٤م ومٚمؿ رٜم٘مٚمف أطمد قمـ اًمٜمٌل  =

وَامْسَمموُ ا رِءُوُوكِممكُ ْ }: وأُمةة٤م خم٤مًمٗمتةةف ًمٚم٘مةةرين ومةةمن ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم . رأُمةة٤م خم٤مًمٗمتةةف ًمٚمًةةٜم٦م ومٔمةة٤مار ُمتةةقاشم

ـ ىمرأ سم٤مًمٜمّمة٥م وم٢مٟمةف ُمٕمٓمةقف . اًمٜمّم٥م واطٗمض: ومٞمف ىمراءشم٤من ُمِمٝمقرشم٤من {وَأَرْجُلكُ ْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  ومٛم

وم٤مهمًةٚمقا وضمةقاٙمؿ وأرةدرٙمؿ وأرضمٚمٙمةؿ إمم اًمٙمٕمٌةلم واُمًةحقا : قمغم اًمقضمف واًمٞمدرـ، واعمٕمٜمةك 

وضمفو. سمرءوؾمٙمؿ ـ ىمرأ سم٤مطٗمض ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه واُمًحقا أرضمٚمٙمؿ يمام رٔمٜمف سمٕمض اًمٜم٤مس:ٕ   : ُم

 . قم٤مد إُمر إمم اًمٖمًؾ: أن اًمذرـ ىمرءوا ذًمؽ ُمـ اًمًٚمػ ىم٤مًمقا: أطمدا٤م

أٟمف ًمق يم٤من قمٓمٗم٤م قمغم اًمرءوس ًمٙم٤من اعم٠مُمقر سمف ُمً  إرضمؾ ٓ اعمً  هب٤م، واهلل إٟمام : اًمث٤مين

وَامْسَمموُ ا  } : ُمًةة  اًمٕمْمةةق: وم٘مةة٤مل شمٕمةة٤مممأُمةةر ذم اًمقوةةقء واًمتةةٞمٛمؿ سم٤معمًةة  سم٤مًمٕمْمةةق ٓ

ومل ر٘مةةرأ اًم٘مةةراء  {فَتَيَّمَّمُمم ا عَممعِيطَا بَي بَممْ فَْمْسَمموُ ا رِ ُجُمم َِكُ ْ وَأَمْممطِمكُ ْ مِ ْمم ُ     }: وىمةة٤مل {رِءُوُوكِممكُ ْ

اعمٕمروومقن ذم ير٦م اًمتٞمٛمؿ  وأردرٙمؿ سم٤مًمٜمّم٥م يمام ىمرءوا ذم ير٦م اًمقوقء ومٚمق يم٤من قمٓمٗمة٤م ًمٙمة٤من 

فَْمْسَمموُ ا رِ ُجُمم َِكُ ْ   }:وىمقًمةةف {وَامْسَمموُ ا رِءُوُوكِممكُ ْ  }: ذًمةةؽ أن ىمقًمةةفاعمقوةةٕم٤من ؾمةةقاء: و

ر٘متيض إًمّم٤م  اعمٛمًقح: ٕن اًم٤ٌمء ًمإلًمّم٤م  واذا ر٘متيض إرّم٤مل اعم٤مء واًمّمةٕمٞمد { وَأَمْطِمكُ ْ

إمم يظمر يمالُمف رمحف اهلل، طمٞم٨م اؾمتٗم٤مض ذم شم٘مررره سمٙمةالم ـمقرةؾ  "...إمم أقمْم٤مء اًمٓمٝم٤مرة 

 (.21/128)جمٛمقع اًمٗمت٤موى : اٟمٔمر . قع إًمٞمف وٟمٗمٞمس حيًـ اًمرضم

 .ذم سمٞم٤من ُم٤م حيٛمؾ قمٚمٞمف اذا إُمر ُمـ ُمدًمقٓت صٞمغ إواُمر اإلاٞم٦م: واق (   1)

 (  2/51)أطمٙم٤مم اًم٘مرين ٓسمـ اًمٕمريب ، ( 2/76)اًمؼما٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف :رٜمٔمر (   2)

 ( .  1/158)اًمؼما٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف :رٜمٔمر (   3)
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 چ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ،يَم٤مًمٜمَْدب

  چ ى  ى  ائچ ،َواإلْرؿَم٤مد

 چہ  ہ  ھ    ھ  چ  ،َواإلسم٤مطَم٦مِ 

   چۈ  ۈ      ٴۇ  چ  ،واإليمرام

  / چې  ى  ى       ائچ ،وآُمتٜم٤من

  چ  ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑچ،واإلَا٤مٟم٦مِ 

قَر٦مِ  ًْ   چ   پ   ڀ  ڀ      ڀچ،واًمَت

  چ       جب  حب   خبچ،َواًمّتٕمّج٥ِم 

ـِ    چ ۅ  ۅچ،واًمَتٙمِقر

  چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ،وآطمت٘م٤مرِ 

                                                 

 (.33)أر٦م ؾمقرة اًمٜمقر (   1)

 (.282)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   2)

 (.4)ؾمقرة اعم٤مئدة أر٦م (   3)

 (.46)ؾمقرة احلجر أر٦م (   4)

 (.142)ؾمقرة إٟمٕم٤مم أر٦م (   5)

 أ/  15اًمّمٗمح٦م  (   6)

 (.49)ؾمقرة اًمدظم٤من أر٦م (   7)

 (.16)ؾمقرة اًمٓمقر أر٦م (   8)

 (.38)ؾمقرة ُمررؿ أر٦م (   9)

 (.45)حؾ أر٦م ؾمقرة اًمٜم(   15)

 (.85)ؾمقرة رقٟمس أر٦م (   11)
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٤ٌَمرِ    چ   ژ  ڑچ،َواإِلظْم

  چ ڇ  ڇ  ڇچ ،واًمَتٝمِدردِ 

  چائ  ائ   ەئ  ەئچ،َواًمَتْٕمجٞمزِ 

ِخػمِ  ًْ   چ   گ    گ  گچ،َواًمَت

  [يُمْؾ مم٤َم رٚمٞمَؽ ] يمَ٘مقًمف صغم اهلل قَمٚمْٞمف وؾمٚمؿ  ،َواًمت٠مِدر٥ِم 

 
ِ
 اًَمٚمُٝمَؿ اهمِٗمْر زِم : ًمَ٘م٤مئؾ يمَ٘مقِل ا ،َواًمُدقَم٤مء

 :يم٘مقل اُمِر  اًم٘مْٞمس  ،واًمتٛمٜمل 

 أَٓ أهّي٤م اًّمٚمٞمُؾ اًمَٓمِقرؾ أَٓ َاْٟمَجكم

أٓ ، إّٓ َأن إْصؾ ذم ُمْٓمٚم٘مةِف احلَْٛمةُؾ قَمةغم إيْمٛمةؾ َوإقَمةغم َوُاةَق اًمقضُمةقُب 

قًمةف ذم ىم چۅ   چ : يمْٞمةػ ُذيمِةر طُمٙمةاًم ًمَ٘مْقًمةف  چۅچ  :شمرى َأَن ىمقًمةف شمٕمة٤ممم 

 .وَدآً قَمغم اًمقضُمقد چې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ چ :شَمٕم٤ممَم 

ٌَة٤مِري شمٕمة٤ممَم : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  وَمٕمغم َاَذا يَم٤من جَي٥ُم أن ُرقضَمَد اعم٠مُُمقر سمةف سمِٛمجةّرد أُْمةِر اًم

                                                 

 (.82)ؾمقرة اًمتقسم٦م أر٦م (   1)

 (.45)ؾمقرة ومّمٚم٧م أر٦م (   2)

 (.23)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   3)

 (.65)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   4)

ورواه ، ( 6/196)إيمةةؾ ممةة٤م رٚمٞمةةف : احلةةدر٨م رواه اًمٌخةة٤مري ذم يمتةة٤مب إـمٕمٛمةة٦م سمةة٤مب(   5)

سمةرىمؿ ( 2/1599)يداب اًمٓمٕمة٤مم واًمنمةاب وأطمٙمة٤مُمٝمام : سمة٦م سمة٤مب ُمًٚمؿ ذم يمتة٤مب إذ

 .ُمـ طمدر٨م قمٛمر سمـ  أيب ؾمٚمٛم٦م ( 2522)

 .، واق أطمد أسمٞم٤مت ُمٕمٚم٘متف اعمِمٝمقرة(48)درقان اُمر  اًم٘مٞمس صة (   6)

 (.45)ؾمقرة اًمٜمحؾ أر٦م (   7)
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َاة٤م َوًَمةٞمْس إُْمةر يمةذًمَؽ ُمثَٚمةفُ ، وشم٘مدس ذم اعمنُمةوقَم٤مت  ٟمَٕمةؿ  : /ىُمْٚمة٧ُم ، ذم همػْمِ

ٌَة٤مُر وصمةقاُب  ،يمذًمؽ  ـْ ُوضُمةقدِِه اٟمتٗمة٤مُء آظمتَٞمة٤مر اعمٌْٜمةّل قَمٚمْٞمةف آظمت إَٓ أّٟمف عم٤ََم ًَمةِزَم ُِمة

شُمِرَك إمم اًمقضُمقب اعمٗميضة إًمْٞمةف سمة٤مًمٜمَٔمر إمم طَمة٤مل ،ِ إقَْمامل وقِمَ٘م٤مهُب٤م وإصْم٤ٌمُت اإلضم٤ٌَمر 

ـِ اعمَٙمّٚمػ اعمٓمِٞمع فم٤مِاًرا َُْٕمةِر َُمةـ َأوضَمةدُه وَأظْمرضَمةف ُمةـ يَمة تْؿ اًمَٕمةدِم إمم طَمّٞمةز اعم١ُْمُِم

 .واهلل شمٕم٤ممم أقْمٚمؿ سم٤مًمَّمقاب ،اًمُقضُمقدِ سمَٗمٞمََْم٤مِن اًمَٙمَرِم واةُقدِ 

٤مسمِعُ  ًَ  :ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمِٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼ  وَأَُم٤م اًمٌَْح٨م اًم

ٓ جُيقز َأن حْيٛمؾ إَُمُر اعمذيُمقُر قَمغم اًمٜمَةْدب َأرًْمة٤م ذم طَمةّؼ هَمةػْمِ اعمحةِدصملم،سم٠من 

ُاؿشمٙمقن صٞمٖم٦م إ اة١ُمٓء  ،ُْمر ؿم٤مُمٚم٦ًم ًمٚمَٗمِرر٘ملْم مَجٞمًٕم٤م : أقْمٜمِةل اعمحةدصملم وهَمةػْمَ

 اقْمٜمل إظَمررـ قَمغم َوضْمِف اًمٜمَةدب ،أقمٜمِل إََوًملَِم قَمغَم َوضْمِف اًمُقضُمقِب 
ِ
، وا١َمَٓء

ـْ سَمة٤مِب اإِلًْمَٖمة٤مِز واًمَتْٕمِٛمَٞمة٦م ، ّٕن شَمٜم٤مول اًمَٙمٚمٛمة٦م اًمقاطِمةدة عمٕمٜمَْٞمةلم خمْتٚمَٗمةلْم ُِمة

ڦ  ڦ  چ :اًمٙمتةة٤مب اًمَٕمزرةةز ًمإلرَْمةة٤مِح َواًمّتٌٞمةةلم ىَمةة٤مل شَمٕمةة٤ممم/اُل َوإِٟمةةز

 .  چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   چ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

                                                 

 ب/  15اًمّمٗمح٦م  (   1)

رء ذم طمةؼ ومررةؼ، ومٝمةؾ جيةقز أن حيٛمةؾ قمغم  –رٕمٜمل إُمر  –ذم سمٞم٤من أٟمف إذا مُحَِؾ : واق (   2)

 .قمغم رء يظمر ذم طمؼ ومررؼ يظمررـ مجٚم٦م أم ٓ 

إذا أظمٗمٞمتةةف، وُمٜمةةف : قمٛمٞمةة٧م اًمٌٞمةة٧م شمٕمٛمٞمةة٦م : ر٘مةة٤مل : اًمتٕمٛمٞمةة٦م  ":ىمةة٤مل أسمةةق اًمٌ٘مةة٤مء اًمٙمٗمةةقي (   3)

 ( .  315) اًمٙمٚمٞم٤مت صة . "اعمٕمٛمك، وأًمٖمز ذم يمالُمف إذا قمٛمك ُمراده، وآؾمؿ اًمٚمٖمز 

 أ/  16اًمّمٗمح٦م  (   4)

 (89)ؾمقرة اًمٜمحؾ (   5)

 (64)ؾمقرة اًمٜمحؾ (   6)

 }،{واْٟمزًْمٜمَةة٤م اًمْٞمةةؽ اًمٙمِتةة٤مَب شمٌَٞم٤مًٟمةة٤م ًمُٙمةةّؾ رء } ":وردت أرتةة٤من ذم اعمخٓمةةقط اٙمةةذا (   7)

 .وىمد شمؿ شمّمحٞمحٝمام ، {وَأٟمزًْمٜم٤َم اًمْٞمَؽ اًمٙمت٤مَب ًمتٌلّم اُؿ 
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وَمة٢مِْن مَلْ جَيُةز ؿمةُٛمقُل اًمّّمةٞمٖم٦م اعمةذيمقَرة ًمِٚمَٗمةرر٘ملْم ُمًٕمة٤م سمة٤معمْْٕمٜمٞملْم عمَِة٤م : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  

 َأقْمٜمةل اًمقضُمةقَب ذم طَمةّؼ َأطَمةِد اًمَٗمةرر٘ملْم سَمؾ مَحْٚم٧َم قَمغَم َأطَمةِد اعمْٕمٜمٞمةلْم  ،ذَ يََمْرَت 

٥ُم : ومُ٘مؾ زِم  ًْ َاؾ جُيقز َأن حُيَْٛمَؾ قَمغَم اعمَْٕمٜمَك أظَمر أقمٜمِةل : َأقْمٜمِل اعمحدصملم ومح

ٍة قمةـ أطَمةدمه٤م طمٞمة٨م إِ ََن  ،اًمٜمَدب ومتٙمقَن اًمّّمٞمَٖم٦ُم ؿَم٤مُِمٚم٦ًم ًمٚمٗمةررَ٘ملْم همةػْمَ ىمة٤مِسَ

٧َم اًمُقضُمقب  َوإًَِمْٞمةف َأؿَمة٤مر ذِم  ،ٟمٕمؿ: ّٕٟمف َٟمْدٌب َوِزَر٤مدٌة ىُمْٚم٧ُم ، اًمٜمَْدَب ُُمٜمَْدِرٌج َُتْ

 اًمَٙم٤مؿِمِػ 

ـْ طم٘م٤مئؼ اًمَتٜمزرؾ  .قَم

ومةة٢مذا مُحِةةَؾ قَمةةغم اًمٜمَةةدِب ذِم طَمّ٘مِٝمةةام ُمًٕمةة٤م ومٛمةةـ أرةةـ ُرْٕمَٚمةةؿ وضُمةةقُب : وَمةة٢مِْن ىُمْٚمةة٧َم 

 قَمغم اعمحِدصملَم ىُمْٚم٧ُم 
ِ
ٌَٞم٤مٟمف َصةغم اهلل قَمٚمْٞمةف وؾَمةٚمؿ ومٕمةاًل سم٤معمقافمٌة: اًمُقُوقء ٦م سمةال سم

 .شَمْرٍك 

واًمَٗمةْرُض َُمة٤م صمٌة٧م سمةَدًمٞمٍؾ ىَمْٓمٕمةٍل ٓ  ،ومٙمٞمةػ َرثٌة٧ُم اًمَٗمروةَٞم٦ُم هبة٤م: وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

ٌَْٝم٦َم ومِٞمف  سمٗمْٕمٚمةف َصةغم اهلل قَمٚمْٞمةف وؾَمةٚمؿ إذا يَمة٤من /َرثٌة٧ُم اًمَٗمروةَٞم٦ُم : ىُمْٚمة٧ُم ، ؿُم

 .َواُٝمٜم٤م يمذًمؽ ،ُمٌّٞمٜم٤ًم عمْجٛمؾ اًمٙمَِت٤مِب 

سمَجقاِز مَحْةؾ اةذا إُْمةر قَمةغم اًمٜمَةْدب ذِم طَمةّؼ اًمَٗمةررَ٘ملْم : وَمَ٘مْد ىُمْٚم٧َم : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

ـْ أطَمِدمه٤م : وَمُ٘مْؾ زِم  َاؾ جَيقز َأن حُيَْٛمَؾ قَمةغم : ًمَئاَل رٙمقَن اِطَٓم٤مُب هَمػْمَ ىم٤مٍس قم

ٟمٕمةؿ جَيُةقُز أن حُيَْٛمةَؾ : اًمُقضُمقِب ذم طَمّ٘مٝمام ًمِْٚمَٛمْٕمٜمَك اعمَذيُمقِر َأرًْم٤م أم ٓ ؟ ىُمْٚمة٧ُم 

ةخ ذِم طَمةّؼ هَمةػْمِ اعُمحةِدصملم ،طَمّ٘مٝمةام قمٚمْٞمف ذم ًْ وإًمْٞمةف ُأؿِمةػَم ذم قَمةلْمِ  ،صُمةَؿ قَمةغَم اًمٜمّ

                                                 

سمةؾ ، ـ اًمٙمِم٤مفواذا اًمٌح٨م ُمًتٗم٤مد ذم هم٤مًمٌف ُم( 1/615)اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي : رٜمٔمر (   1)

 .اٜم٤مك مجؾ ٟم٘مٚمٝم٤م سمٜمّمٝم٤م ُمٜمف 

 ب/  16اًمّمٗمح٦م  (   2)
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ًٌة٤م َأَوَل ُمة٤م وُمةِرض صمةّؿ : وىمٞمؾ : سم٘مقًمف اعمَٕم٤ميِن  يَم٤مَن اًمقوةقء ًمُٙمةّؾ َصةالٍة َواضِم

خ ًِ وَمَٚماَم  يَم٤مَن اًمٜمٌّّل َصغّم اهلل قَمٚمْٞمف وؾَمٚمؿ َرَتقَو٠م ًمُٙمّؾ َصالةٍ : َوىَم٤مَل ومٞمف أْرًْم٤م ، ُٟم

 َواطمٍد ومَ٘مة٤مل 
ٍ
يَم٤مَن رْقُم اًمٗمْتِ  َُمً  قَمغم ظُمّٗمْٞمف وَمَّمغم اًمَّمَٚمقاِت اطَْٛمَس سمقوقء

ـْ شَمّْمٜمَُٕمُف وم٘م٤مل َصغّم اهلل قَمٚمْٞمف وؾَمّٚمؿ  : ًمف قُمٛمر َريض اهلل قَمٜمف َصٜمَْٕم٧َم ؿمْٞمًئ٤م مل شَمُٙم

َاةذا وجُيةقز أن  ،َرْٕمٜمةل سَمٞم٤مًٟمة٤م ًمٚمجةقاز [قَمْٛمًدا ومٕمْٚم٧ُم َر٤م قُمَٛمةُر يمةٞماَل َُتّرضمةقا]

اًمٜمَةْدُب ذِم  /َورثٌة٧َم  ،حُيَْٛمَؾ إَُْمر قَمغم اًمُقضُمقِب ذم طَمةّؼ اعمحةِدصملم ظَم٤مّصة٦مً 

اؿ سمٗمْٕمٚمف َصغّم اهلل قَمٚمْٞمةف وؾَمةٚمؿ ُمةّرًة َوشمْريمِةف ُمةَرًة ُأظمةرى واهلل شَمٕمة٤ممم  ،طَمّؼ همػْمِ

 .أقْمٚمْؿ سم٤مًمَّمَقاب 

ـُ   :اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼ ومٜم٘مقل َوسم٤مهلل  َوَأَُم٤م اًمٌَْح٨ُم اًمث٤َمُِم

 
ِ
إُمُر اعمذيمقُر ذم أر٦م اًمنِمرٗم٦م وؾَم٤مئُر ِصَٞمغ إواُِمر اًمَداًَمة٦ِم : ىم٤مل قَم٤مُّم٦م اًمٕمٚمامء

ّٕن آئتامر حْيُّمؾ سم٤مإلشمٞم٤من سم٤معم٠مُمُقر سمةف َُمةّرًة ، قَمغَم اًمُقضُمقب ٓ ر٘متيِض اًمّتْٙمرار

 .واطمدًة ومال ُرَّم٤مُر إمم اًمتٙمرار 

َرِت اًمّمةالة واًمزيمة٤مة واًمّّمةْقم ذم يمةّؾ رةْقٍم َويُمةّؾ ؾَمةٜم٦ٍَم ومٙمٞمػ شَمَٙمرَ : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

ڱ  ڱ  ڱ   چ: سمةةةة٤مٕواُِمر اعم٘متِْمةةةةَٞم٦م ًمٗمْروةةةةّٞمتَٝم٤م ُمةةةةـ ىمقًمةةةةف شمٕمةةةة٤ممم 

                                                 

 ( .1/615)ر٘مّمد اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي وقم٤ٌمرشمف دمدا٤م ذم (   1)

ضمقاز اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م سمقوقء : سم٤مب ، احلدر٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة (  2)

ذم أُمٝمة٤مت  ويمذا مل أضمدا٤م، "يمٞمال ُترضمقا"وًمٞمس ومٞمف زر٤مدة (277)سمرىمؿ(1/232)واطمد 

 .  يمت٥م اًمًٜم٦م

 أ/  17اًمّمٗمح٦م  (   3)

 واطمٍد ذم طمؼ ومررٍؼ واطمٍد ومحًة٥م ومٝمةؾ : اق (   4)
ٍ
ذم سمٞم٤من أٟمف إذا مل جيز إٓ أن حيٛمؾ قمغم رء

 .ر٘مت٣م شمٙمرار اًمٖمًؾ واًمقوقء أم ٓ 
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ىُمْٚم٧ُم إّٟمام شَمَٙمَرَرْت َاِذِه إؿمةٞم٤مُء  چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچچں

٤ٌَمهَب٤م ُِمـ اًمَقىْم٧م ذِم إَّولِ  ، وؿمةُٝمقِد اًمَِمةْٝمِر ذم وٟمٛمّق اعمة٤مِل ذِم اًمّثة٤ميِن  ،ًمتٙمّرر أؾْم

٥ٌَِم  ،اًمَث٤مًم٨ِِم  ة ًَ ـِ اًم َوإَِٟمام ىمِقًُمٜم٤َم إُْمةر ٓ ر٘متيِضة اًمتٙمةراَر ذِم ُمة٠مُمقٍر سمةف ظمة٤مٍل قَمة

ٌَْٞمة٧ُم عمَّة٤م مل رتَٙمةَرْر َصة٤مَر َوفمِٞمَٗمة٦َم اًمُٕمْٛمةرِ  ،اعمتٙمّرِر يَم٤محل٩ّم / ٌَُف َوُاةَق اًم ٌَ  ،وَم٢مِّن ؾَمة

ـُ ومِٞمِف أرًْم٤م إّٟمام شَمَٙمَرَر  ٌٌَِِف اًّمِذي ُاَق وومٞمام ٟمْح اعم٠َْمُُمقُر سمِِف ذِم طمّؼ اعمْحدِث سمتٙمّرر ؾَم

ٌٌََِٝم٤م يَمام ُمّر يٟمًِٗمة٤م ٌَة٧َم سمةاَم ىمْٚمٜمَة٤م َأَن وَمةْرَض  ،اًمّمالة اعمَُتٙمّرَرُة ال َأْرًْم٤م سمَتٙمّرِر ؾَم ومث

 َُمّرٌة َواطِمدةٌ 
ِ
ِؾ ًمُٙمّؾ قُمْْمٍق ذِم اًمقُوقء ًْ ٌَقّرة٦م طَمْٞمة٨ُم ىمة٤مل  ،اًمَٖم وإًمْٞمف اإلؿم٤مرُة اًمٜمّ

َؾ َأقْمَْم٤مَءُه ُمّرًة ُمّرًة ص ًَ ـْ : ]غم اهلل قمٚمْٞمف وؾمٚمؿ سَمْٕمَدَُم٤م شمقَو٠م وَمَٖم َاذا ُوُوةقُء َُمة

ٌَةةُؾ اهلل َصةةالشمف إِّٓ سمةةف ـْ ]وشمقّوةة٠َم ُمةةَرشملْم َُمةةّرشملْمِ َوىَمةة٤مل [ َٓ َرْ٘م َاةةذا ُوُوةةقُء َُمةة

ٟمٌَٞمة٤مء اذا ووقئل َوُوُوقُء إَ ]وشمقَو٠م صمالصًم٤م وىم٤مل [ ُرَْم٤مقَمػ ًَمُف إضَْمُر َُمّرشَملْمِ 

ـْ َزاد قَمغَم َاَذا َأْو َٟمَ٘مَص وَمَ٘مْد شَمَٕمَدى َوفَمَٚمؿ ٌْكِم وَمٛم ـْ ىَم َاةَذا  ذيمَر اةََّمة٤مُص [ُِم

ح خُمْتٍَم اًمّٓمَح٤موّي  َواذا ، سمرَوار٦م اسمـ قُمَٛمر ريض اهلل قمٜمف احلَِدر٨َم ذم َذْ

                                                 

 (.43)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   1)

 (.185)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   2)

 ب/  17اًمّمٗمح٦م  (   3)

اًمةري، ؾمةٙمـ أمحد سمـ قمغم اًمرازي، أسمق سمٙمر اةّم٤مص، وم٤موةؾ ُمةـ أاةؾ  :ّم٤مص اقاة(   4)

ؾمةػم أقمةالم اًمٜمةٌالء : اٟمٔمةر .  اة، اٟمتٝمة٧م إًمٞمةف رئ٤مؾمة٦م احلٜمٗمٞمة٦م 375سمٖمداد، وُم٤مت ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 

 (.1/171)، إقمالم ًمٚمزريمكم (16/345)

اًمٌِمة٤مئر  اًمٙمت٤مب طم٘مؼ ذم رؾمة٤مئؾ ديمتةقاره ذم ضم٤مُمٕمة٦م أم اًم٘مةرى صمةؿ ـمٌةع ومةٞمام سمٕمةد ذم دار(  5)

 .اإلؾمالُمٞم٦م

ورواه اًمٌٞمٝم٘مةل ، ( 2536)سمةرىمؿ ( 3/433) احلدر٨م رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده (   6)

ُمةةـ طمةةدر٨م اسمةةـ قمٛمةةر ريض اهلل ، ( 385)سمةةرىمؿ ( 1/135)اًمٌٞمٝم٘مةةل ذم اًمًةةٜمـ اًمٙمةةؼمى 

= 
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ومٛمـ زاد قمغم اذا أو ٟم٘مةص وم٘مةد شمٕمةدى "وًمٞمس ومٞمف   قمٜمٝمام وُمـ طمدر٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  =

ُمةـ  همرر٥م سمجٛمٞمع اذا اًمٚمٗمظ، وىمةد رواه قمةـ اًمٜمٌةل : ىمٚم٧م ": ، وىم٤مل اًمزرٚمٕمل"وفمٚمؿ 

وأسمةق اررةرة، روةقان اهلل ،وزرةد سمةـ صم٤مسمة٧م، وأيب سمةـ يمٕمة٥م، اًمّمح٤مسم٦م قمٌةد اهلل اسمةـ قمٛمةر

وًمٙمٜمةف ُمةذيمقر ذم [ ومٛمةـ زاد قمةغم اةذا أو ٟم٘مةص وم٘مةد شمٕمةدى وفمٚمةؿ:]قمٚمٞمٝمؿ، وًمةٞمس ومٞمةف

وىمةد روي اةذا احلةدر٨م اعمًٞم٥م اسمـ واو  همػم حمت٩م سمف، : وىم٤مل ذم اعمٕمروم٦م...طمدر٨م يظمر

 (1/27)ٟمّم٥م اًمرار٦م . "ُمـ أوضمف يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م 

 : اةق ُمريمة٥م ُمةـ طمةدرثلم ":وىم٤مل اسمـ طمجر ذم خترر٩م اذا احلدر٨م واإلضم٤مسم٦م قمـ اًمزر٤مدة 

دقم٤م سمامء ومتقو٠م ُمةرة  أن رؾمقل اهلل ] وم٤مٕول أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ُمـ طمدر٨م أيب سمـ يمٕم٥م 

رتقو٠مه مل ر٘مٌؾ اهلل ًمف صالة صمةؿ شمقوة٠م  ووقء ُمـ مل: ُمرة وم٘م٤مل اذا وفمٞمٗم٦م اًمقوقء أو ىم٤مل

اذا ووقء ُمـ شمقو٠م أقمٓم٤مه اهلل يمٗمٚملم ُمـ إضمر صمؿ شمقو٠م صمالصم٤م صمالصمة٤م : ُمرشملم ُمرشملم وىم٤مل

واةق ُمةـ ـمررةؼ زرةد ، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ [ اذا ووقئل وووقء اعمرؾمٚملم ُمـ ىمٌكم : وىم٤مل 

٤مضمة٦م أرْمة٤م ُمةـ وأظمرضمف اسمـ ُم، سمـ احلقاري قمـ ُمٕم٤مور٦م سمـ ىمرة قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم قمـ أيب 

ـمررؼ قمٌد اًمرطمٞمؿ اسمـ زرد قمـ أسمٞمف قمـ ُمٕم٤مور٦م سمـ ىمرة قمـ اسمـ قمٛمةر يمةذًمؽ ىمة٤مل وىمة٤مل ذم 

اةذا ووةقء اًم٘مةدر ُمةـ اًمقوةقء، وشمقوة٠م صمالصمة٤م صمالصمة٤م وىمة٤مل اةذا أؾمةٌغ ] اعمتـ ذم اًمثٜمتةلم 

، وأظمرضمف اًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ اةذا [ اًمقوقء واق ووقئل وووقء ظمٚمٞمؾ اهلل إسمرااٞمؿ

، وأظمرضمةةف اًمٓمةةؼماين ذم [ اةةذا ووةةقء ُمةةـ أويت أضمةةره ُمةةرشملم] اًمثٜمتةةلم  اًمقضمةةف وم٘مةة٤مٓ ذم

إوؾمط ُمـ وضمف يظمر قمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ زرد قمـ أسمٞمف قمـ ُمٕم٤مور٦م اسمـ ىمةرة قمةـ أسمٞمةف قمةـ 

قمٌةد : ُمٕم٤مور٦م سمةـ ىمةرة مل رٚمحةؼ اسمةـ قمٛمةر، وىمة٤مل أسمةق طمة٤مشمؿ : ضمده، ىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمرازي 

وحلدر٨م اسمـ قمٛمر : ىمٚم٧م، اذا احلدر٨م اًمرطمٞمؿ سمـ زرد ُمؽموك، وأسمقه وٕمٞمػ، وٓ رّم  

ـمررةةؼ أظمةةرى أظمرضمةةف اًمةةدارىمٓمٜمل صمةةؿ اًمٌٞمٝم٘مةةل وًمةةٞمس ومٞمةةف إٓ اعمًةةٞم٥م سمةةـ واوةة  واةةق 

صدو  يمثػم اطٓم٠م، وًمٕمٚمف دظمةؾ قمٚمٞمةف طمةدر٨م ذم طمةدر٨م  وروى اًمةدارىمٓمٜمل ذم همرائة٥م 

ُم٤مًمؽ ُمـ ـمررؼ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ أيب ارررة وزرد سمـ صم٤مسم٧م ٟمحق إول، شمٗمةرد سمةف قمةكم 

 .لم اًمِم٤مُمل ويم٤من وٕمٞمٗم٤مسمـ احلً

واحلدر٨م اًمث٤مين أظمرضمف أصح٤مب اًمًٜمـ إٓ اًمؽمُمذي ُمـ ـمررؼ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمةف 

ومةدقم٤م سمةامء ذم إٟمة٤مء رة٤م رؾمةقل اهلل يمٞمةػ اًمٓمٝمةقر، : وم٘م٤مل  أن رضمال أشمك اًمٜمٌل ] قمـ ضمده 

= 
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ٌَة٦مٌ ، اعمّرُة إُومَم ومرٌض : َواذا ىَم٤مل اًمٕمٚمامء وُمةٜمٝمؿ ، ٦مٌ واًمث٤مًمثة٦م ؾُمةٜمَ ، واًمَث٤مٟمٞمة٦م واضم

 َُمـ قَمٙمس 

ـِ   .واهلل شَمٕم٤ممم أقْمٚمؿ سم٤مًمّّمَقاب  /إَُْمَر ذِم إظِمػَمْر

 :ومٜمَ٘مقل َوسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼَوَأَُم٤م اًمٌَح٨م اًمت٤مؾِمعُ 

ذم َاةةذه أرةة٦م إَِٟمةةاَم َوَرَد إُْمةةر إَززّم اًم٘مةةدرؿ اإلاةةّل شمٕمةة٤ممم وشم٘مةةدس ُُمَّمةةَدًرا  

 َوَورَدِت ، "إِذا "سمٙمٚمٛم٦ِم 

 :ًمِنٍ ًَمٓمِٞمٍػ واق  "إْن "ُُمَّمَدرًة سمَٙمٚمٛم٦م  أر٦م اًمَت٤مًمٞم٦م ا٤م وال ير٦ُم اةٜم٤َمسم٦مِ 

ةط   َتْٕمٛمؾ إذا ذم ُمقاىِمةع اةَةْزِم سمُقىُمةقِع اًمنَمْ ًْ ٤من اًمَٕمريّب َأن شُم ًَ أَن إْصَؾ ذِم اًّمٚم

اِ   ،ذم آؾمةةت٘م٤ٌمل ذا وإِ  ،يمةةام ر٘مةة٤مل إذا ـمَٚمِٕمةة٧م اًمَِمةةْٛمُس َصةةَٚمْٞم٧ُم َصةةالَة اإِلْذَ

ةة قَمزُْمةة٧ُم قَمةةغم سَمْٞمِٕمةةفِ  ٌُْنُ وَأَن إْصةةَؾ ذِم إِْن اؾْمةةتِْٕماَمُا٤َم ذم َُمَقاىِمةةِع قَمةةَدِم  ،امِْحَةةَر اًم

ةط ذِم آؾمةت٘م٤ٌمل إِْن ـَمَٚمَٕمة٧ِم اًمِمةْٛمُس وَٓ إِن : ومةال ُر٘مة٤مُل  ،اةْزِم سمُقىٌمةقِع اًمنَمْ

                                                 

ومٖمًؾ يمٗمٞمف صمالصم٤م ومذيمر صٗم٦م اًمقوقء صمالصم٤م صمالصم٤م إٓ اًمرأس صمةؿ ىمة٤مل اٙمةذا اًمقوةقء ومٛمةـ  =

وم٘مةد شمٕمةدى  ]، وذم روار٦م اسمـ ُم٤مضمة٦م [قمغم اذا أو ٟم٘مص وم٘مد أؾم٤مء وفمٚمؿ أو فمٚمؿ وأؾم٤مءزاد 

اًمدرار٦م ذم خترر٩م أطم٤مدرة٨م اادارة٦م : اٟمٔمر. "[ وم٘مد أؾم٤مء وشمٕمدى وفمٚمؿ] وًمٚمٜم٤ًمئل [  وفمٚمؿ

 ( .1/25)ٓسمـ طمجر 

 أ/  18اًمّمٗمح٦م  (   1)

ذم ( إنْ )، واؾمةتٕمامل يمٚمٛمة٦م ذم اذه أر٦م اًمنمرٗم٦م( إذا)ذم سمٞم٤من طمٙمٛم٦م اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م : اق (   2)

 .أر٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م 

اذا اًمٌح٨م ُمٌٜمل قمةغم رأي اعم١مًمةػ سمت٘مًةٞمؿ يرة٦م اًمٓمٝمة٤مرة إمم يرتةلم،يمام شم٘مةدم اًمتٜمٌٞمةف قمةغم (  3)

وٓ دًمٞمؾ ردل قمغم . أر٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ؾمٌٕم٦م وقمنمرـ ُمٌحث٤م يمٕمدد يمٚمامشمف: ذًمؽ قمٜمد ىمقًمف 

 . ضمٕمٚمٝم٤م يرتلم
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ٌُْنُ : ََٕن ـمٚمُققَمٝم٤م وامْحرارُه مم٤ّم ر٘مع َٓ حَم٤َمًم٦مَ  إْن أيْمرُْمَتٜمةل : ، سَمؾ ُر٘م٤مل  امْحَر اًم

 ،َوإن وضَمةْدُت َٟمة٤مىَمتَِل اًمَْمةة٤مًَم٦َم شَمَّمةَدىْم٧ُم هبة٤م : ّٕن إيِمةَرام اعُمَخ٤مـَمةة٥ِم  ،أيمرُْمُتةؽ

ومَ٘مةد شمٌةلَم َأَن يُمةةؾ  /َوِوضْمةَداَن اًمَْمة٤مًَم٦ِم همةػْم جَمْةةُزوٍم وىمققُمٝمة٤م، إَذا شم٘مةَرَر َاةةذا

ـَ اًمٙمٚمٛمَتلْم ىَمِد اؾْمُتْٕمِٛمَٚم٧ْم  ذم جمزوُمٝم٤م، َّٕن اًم٘مَٞم٤مَم إمِم اًمَّمالة ذِم طَمّؼ  َواطِمدٍة ُِم

ٌَةة٤مَس اإلرةةاَمِن 
ةةُف ًمِ ًَ ٌَ ةةٚمِِؿ اعُمْ٘مَتيِضةة إؾِْمةةاَلُُمف آٟم٘مَٞمةة٤مَد ُْٕمةةِر َُمةةـ َأْوضَمَدُه،َوَأًْم ًْ اعُم

جمزوُم اًمُقىُمقع سمة٤مًمٜمََٔمِر  ،َووقَمَد ًمف اًمٜمَِٕمٞمَؿ اًمدائؿ ذم أِج ِل ،واًمَٕم٤مومٞم٦ِم ذم اًمَٕم٤مضِمؾِ 

ـَ إُُُمةةقر اًمَٕم٤مِرَوةة٦ِم اًمَٖمةةػْمِ اعمجةةُزوم سمخةةال ،إمِم اعمةةذيمقر ف اةٜم٤َمسمةة٦م : ٕهَنةة٤م ُِمةة

طَمْٞم٨م جَيُقُز َأن رٜم٘ميض قُمْٛمُر اًمَِمْخص َوٓ حَيُّْمَؾ ًَمةُف اةٜم٤َمسَمة٦ُم سَمْٕمةد َأْن  ،ُوىُمققُمَٝم٤م

٤ًٌم سم٤مًمَتَٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمَٞم٦م  .واهلل شمٕم٤ممم أقْمٚمْؿ سم٤مًمَّمقاب ،َص٤مر خُم٤مـم

 :ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م واًمتقومٞمؼ َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨ُم اًمَٕم٤مِذُ 

 َواًمةاّلم 
ِ
ٌَة٤مء اًَمٚمَتة٤من إَٟمام اؾْمةُتْٕمِٛمٚم٧م يَمٚمٛمة٦ُم إمم ذِم أرة٦م اًمنَمةرٗم٦ِم ُدون يمٚمَٛمة٦ِم اًم

                                                 

 ( . 445/  1) اب ًمٚمزخمنمي اعمٗمّمؾ ذم صٜمٕم٦م اإلقمر: اٟمٔمر (   1)

 ب/  18اًمّمٗمح٦م  (   2)

ىم٤مل اًمِمةٞمخ حمٛمةد ُمٗمتةل اعمة٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمةف هتةذر٥م اًمٗمةرو  واًم٘مقاقمةد اًمًةٜمٞم٦م ذم إهار (   3)

ذم يمقهنام عمٓمٚمؼ اًمةرسمط، ؾمةقاء يمة٤من ُمة٤م دظمةال قمٚمٞمةف ( إذا ) و ( إْن ) ٓ ومر  سملم  ":اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

: فمرف : ومٚمةذا ر٘مة٤مل ( إذا ) ًمٞم٧ًم سمٔمرف، و  (إْن ) ُمِمٙمقيم٤م ومٞمف أو همػم ُمِمٙمقك، همػم أَن 

إْن رٙمةةـ : ذم اعمِمةةٙمقك ( إْن ) إْن همرسمةة٧م، وُمةةـ اؾمةةتٕمامل : إذا همةةريب اًمِمةةٛمس، وٓ ر٘مةة٤مل 

ومٔمٝمر أن ًمٞمس إُمر قمغم ُم٤م ٟمةص : إمم أن ىم٤مل ... اًمقاطمد ٟمّمػ اًمٕمنمة أو ٟمّمػ اطٛم٦ًم 

رٕمٚمةؼ ( إذا ) ٙمقك ومٞمةف، و ٓ رٕمٚمةؼ قمٚمٞمٝمة٤م إٓ اعمِمة( إْن ) قمٚمٞمف اًمٜمح٤مة وإصقًمٞمقن ُمةـ أَن 

 (. 153/  1) اًمٗمرو  ًمٚم٘مراذم وسمح٤مؿمٞمتف اًمتٝمذر٥م ًمٚمامًمٙمل . "قمٚمٞمٝم٤م اعمِمٙمقك واعمٕمٚمقم 

ومةال سمةد ُمةـ ( إمم)ىم٤مم، رتٕمدى قم٤مدة سم٤مًمٌة٤مء أو اًمةالم، ومٚمةام شمٕمةدى اٜمة٤م سمةة : رٕمٜمل أن اًمٗمٕمؾ (   4)

ؾ اعمْمةٛمـ اٜمة٤م وًمٚمٕمٚمةامء ذم اًمٗمٕمة. شمْمٛمٞمٜمف ومٕمةاًل ُمٜم٤مؾمة٤ًٌم ًمةف واةق اًمةذا٤مب عمحةؾ اًمّمةالة 

= 
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ةة ظمٗمةةٍل َوُاةةَق : ًمٚمّتْٕمِدَرةة٦م واًمَتْٕمٚمٞمةةؾ سمةة٠من ر٘مةة٤مل  ُمةةثاًل سم٤مًمَّمةةالِة َأو ًمٚمَّمةةالِة ًمِنٍ

َٞمةة٦ُم سمةة٠َمًْمَٓمِػ اًمُقضُمةةقِه إمم  َأّن اًمّّمةةٚمقاِت اعمٗمُرووةة٦َم حمَةةّؾ إىِم٤مُمتِٝمةة٤م اإِلؿَمةة٤مَرُة اإلَاِ

٤مضِمُد سم٤مةاَمقم٦م دوَن  ًَ ومَٞمٙمقن شم٘مةدرر أرة٦م اًمنَمةرٗم٦م َواهلل ، اعمََٜم٤َمِزِل وُمَراَدى /اعم

ّؾ أدائٝم٤م: شمٕم٤ممم أقْمٚمؿ  ذيمةًرا ًمِٚمَحة٤مل َوإِرادًة  ،إذا ىمٛمُتؿ ذاِاٌلم إمم اًمَّمالِة َأْي حَمِ

ِزرةةٍز أٓ شمةةرى إمم ىَمْقًمةةِف َصةةغم اهلل قَمٚمْٞمةةف َوؾمةةٚمؿ وُوىمةةقع ُمثٚمِةةف هَمةةػْم قمَ ، ًمِْٚمٛمحةةّؾ 

ٕؾَُم٤مَُم٦َم سمِـ َزْرِد سمِـ طَم٤مرصم٦َم طِملم َأَراَد أن ُرَّمكّم اعمْٖمِرَب ُمـ يظمر َرْقِم قَمروَم٦َم سمٞمٜمََٝمة٤م 

أي حَمّٚمَٝم٤م َوَوىْمُتَٝم٤م،  َوىمد ُرذيمر اعمَحةّؾ َوُرةَراُد  [اًمَّماَلُة َأَُم٤مَُمَؽ : ]َوسَملْمَ ُُمزَدًمَٗم٦م

َأْي حَمَةةَؾ ِزرٜمَةةتِٙمؿ  چٻ  ٻ  پ  پ     پچ: ُل أرًْمةة٤م يمَ٘مقًمةةف شَمٕمةة٤ممم احلَةة٤م

 .قِمٜمَْد يُمّؾ َصالٍة 
                                                 

وُمٕمٜمك إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة إذا قمزُمتؿ قمغم اًمّمالة، ٕن اًم٘مٞم٤مم   ":اسمـ قم٤مؿمقر  ىم٤مل: أىمقال =

واًم٘مٞمة٤مم اٜمة٤م ... وقمغم اًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ... رٓمٚمؼ ذم يمالم اًمٕمرب سمٛمٕمٜمك اًمنموع ذم اًمٗمٕمؾ 

ـمة٠م وروى ُم٤مًمؽ ذم اعمق. ًمتْمٛمٞمٜمف ُمٕمٜمك قمٛمدشمؿ إمم أن شمّمٚمقا( إمم)يمذًمؽ سم٘مررٜم٦م شمٕمدرتف سمة 

أٟمةف ومنة  قمـ زرد سمـ أؾمةٚمؿ [ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ووقء اًمٜم٤مئؿ إذا ىم٤مم إمم اًمّمالة ] 

ومٝمةذه وضمةقه إىمةقال ذم شمٗمًةػم . اًم٘مٞم٤مم سمٛمٕمٜمك ااٌقب ُمـ اًمٜمقم، واق ُمروي قمـ اًمًةدي

 (6/128)اًمتحررر واًمتٜمقرر . "ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مم ذم اذه أر٦م 

وأُمة٤م اًمٙمقومٞمةقن ، قن يمًةٞمٌقرف وهمةػمه واًم٘مقل سم٤مًمتْمٛملم اق ىمقل اًمٌٍمرلم وقمٚمٞمف اعمح٘م٘مة

ومال رٚمزم قمٜمداؿ ذًمؽ ور٘مقًمقن سمجقاز شمٕم٤مىم٥م احلروف، يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞمة٦م رمحةف اهلل 

 ( .   18) ذم ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم صة 

 أ/  19اًمّمٗمح٦م  (   1)

، ورواه ُمًةٚمؿ (1/45)احلدر٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقوقء سمة٤مب إؾمة٤ٌمغ اًمقوةقء (   2)

ُمةـ طمةدر٨م اسمةـ ( 1285)سمةرىمؿ ( 2/931)ب اؾمةتح٤ٌمب إداُمة٦م احلة٤مج ذم يمت٤مب احل٩م سم٤م

 .قم٤ٌمس 

 (.31)ؾمقرة إقمراف أر٦م (   3)
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ومَٞمٙمةقن اةَة٤مّر واعمجةُرور  وم٤مٔر٦ُم اًمنّمرَٗم٦ُم يمةام شمةرى ممَة٤م اضمَتٛمةع ومٞمةف إُمةَران

ت٘مًرا ُمٜمُّمقَب اعمحّؾ قَمةغم احلة٤مل  ًْ ۇئ  ۇئ    چ :يمةام ذِم ىمقًمةف شَمٕمة٤ممم -فمروًم٤م ُُم

ـَ اًمَذَا٤مَب إمِم اًمَّمالة   چۆئ  ۆئ  ۈئ ٓ  -َواعمَُٕم٤مَداَة سمْٞمةٜمَٙمؿ ،َأْي ُُمَ٘مّدِرر

 .ًَمْٖمًقا ِصَٚم٦ًم ًمُ٘مٛمتؿ 

َؼ اًمَققْمُد واًْمَققِمٞمُد اًمٜمٌَقَر٤من سمَٛمـ ُرَّمكّم َُمَع اةاَمقم٦م وَُمةـ َٓ َرِْمةَٝمُدَا٤م،  ،َواَذا حَلِ

ٌْع  /قَم٦مَصالة اةام: ]طَمْٞم٨ُم ىَم٤مَل َصغَم اهلل قَمٚمْٞمف َوؾمٚمؿ ة ًَ شمٗمُْمؾ َصالة اًمٗمّذ سم

ـَ َدرضَم٦مً   وىَم٤مل  [وقِمنمر

ًمَ٘مد مَهْٛم٧ُم َأن يُُمر سمَحٓم٥ٍم ومُٞمحَتٓم٥ُم صمؿ يُُمَر سم٤مًمَّمةالة : ] َصغم اهلل قَمٚمْٞمف وؾَمٚمؿ 

ومٞم١َمَذن ا٤َم صمؿ يُُمر رضُماًل ومٞم١مّم اًمٜم٤ّمَس صمّؿ ُأظَم٤مًمِػ إمم رضَم٤مٍل ٓ َرِمَٝمدون اًمَّمةالة 

َأٓ شَمرى إمم َُم٤م ىم٤مل َصغم اهلل قَمٚمْٞمف وؾَمةٚمؿ ٓسمةـ ُأّم  ،[هَتؿ وم٠ُمطْمِرَ  قَمَٚمْٞمٝمؿ سُمٞمق

                                                 

  . اق ذيمر احل٤مل وإرادة اعمحؾ : إُمر إول (   1)

 .ذيمر اعمحؾ وإرادة احل٤مل : إُمر اًمث٤مين 

 (.36)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   2)

ومٞمٙمقن اة٤مر واعمجرور : وال قمغم اذا اًمٜمًؼ ـمقل اةٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م ضمٕمؾ اًمٕم٤ٌمرة ىمٚم٘م٦م، (   3)

 .فمروم٤ًم ُمًت٘مرًا ُمٜمّمقب احل٤مل قمغم اعمحؾ ٓ ًمٖمقًا صٚم٦م ًم٘مٛمتؿ

 ب/  19اًمّمٗمح٦م  (   4)

، وُمًٚمؿ ذم (1/131)احلدر٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان سم٤مب ومْمؾ صالة اةامقم٦م(   5)

قمةـ ( 655) سمةرىمؿ( 1/455)يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة سم٤مب ومْمؾ صةالة اةامقمة٦م

 .اسمـ قمٛمر 

،وُمًةٚمؿ (1/131)احلدر٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان سم٤مب وضمقب صالة اةامقمة٦م(   6)

قمةـ (655)سمرىمؿ (1/451)ذم يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة سم٤مب ومْمؾ صالة اةامقم٦م

 أيب ارررة 
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ُمٙمتقٍم إقْمٛمك سَمْٕمةَدَُم٤م َدقَمة٤مُه سَمْٕمةَد أْن ؾَمة٠َمًمُف أن ُرةرظّمَص ًمةُف ذِم اًمَّمةالة ذِم سمْٞمتةِف 

جد َورظَمص ًمُف َوَومَم : ىَم٤مئاًل  ًْ َاةْؾ : ] ر٤م رؾمقَل اهلل ًمٞمَس زِم ىم٤مئٌد َرُ٘مقُديِن إمم اعم

ٛمَ  ًْ  . [وَم٠مضم٥ْم : وَم٘م٤مل  ،َٟمٕمؿ : وَمَ٘م٤مَل  ،ُع اًمٜمِداَء سم٤مًمَّماَلِة شَم

إمِم َأّن اةاَمقمة٦م  َوأمْحةد سمةـ طمٜمٌْةؾٍ  وأسُمةق صمةْقرٍ   َواَذا ذَا٥َم َداود اًمّٓمة٤مئل

إمِم َأهّن٤م ومةرض يمٗم٤مرة٦م وإيَمَثةرون  َوَذَا٥َم سمْٕمُض أْصح٤مِب اًمِم٤مومِٕمّل  ،َواضِم٦ٌمٌ 

ةَتقضم٥ُم شم٤مِريمٝمة٤م إؾمة٤مءةً قَمغَم أهّن٤م ؾُمٜم٦ٌّم ُُم١ميّمة ًْ وٓ شم٘مٌةؾ ؿمةَٝم٤مدشمف إَذا شمريمَٝمة٤م  ،دٌة ر

أَُم٤م إَذا شمريَمٝم٤م سمَت٠مِورؾ أن َرٙمقن اإلُمة٤مم ُِمةـ أْاةؾ إَْاةقاء أو خُم٤مًمًٗمة٤م  ،اؾمتخٗم٤موًم٤م

ةةَتقضِم٥ُم اإلؾمةة٤َمءَة  ًْ وَٓ شُمةةَرّد /عمةةذَا٥م اعم٘مَتةةِدي همةةػْمَ ُُمةةراٍع عمْذَاٌِةةِف ومةةال ر

                                                 

ُمـ  احلدر٨م رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة سم٤مب جي٥م إشمٞم٤من اعمًجد قمغم(   1)

 ُمـ طمدر٨م أيب ارررة ( 653)سمرىمؿ ( 1/452)ؾمٛمع اًمٜمداء 

داود سمـ ٟمّمػم اًمٓم٤مئل، أسمق ؾمةٚمٞمامن، أظمةذ قمةـ أيب طمٜمٞمٗمة٦م وهمةػمه، وًمةد ذم اًمٙمقومة٦م، : اق (    2)

 ،إقمةةالم ًمٚمةةزريمكم(7/422)ؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء : اٟمٔمةةر.   اةةة 165وُمةة٤مت ومٞمٝمةة٤م ؾمةةٜم٦م 

(2/335.) 

سمةق صمةقر، اًمٗم٘مٞمةف صة٤مطم٥م اًمِمة٤مومٕمل، ُمة٤مت سمٌٖمةداد ؾمةٜم٦م إسمرااٞمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمٙمٚمٌل، أ: اق (    3)

 (.1/37)، إقمالم ًمٚمزريمكم (12/72)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اة   اٟمٔمر245

أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ، أسمق قمٌداهلل اًمِمٞم٤ٌمين، إُم٤مم اعمةذا٥م احلٜمةٌكم، وأطمةد إئٛمة٦م : اق (    4)

،    (11/177)ًمٜمةٌالء ؾمةػم أقمةالم ا: اٟمٔمةر. اة   241إرسمٕم٦م، وص٤مطم٥م اعمًٜمد، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.1/253)إقمالم ًمٚمزريمكم 

حمٛمد سمـ إدررس اًمِم٤مومٕمل اا٤مؿمٛمل، إُم٤مم اعمةذا٥م اًمِمة٤مومٕمل،أطمد إئٛمة٦م إرسمٕمة٦م، : اق (    5)

،  إقمةةالم (15/5)ؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء : اٟمٔمةةر. اةةة  254ًمةةف يمتةة٤مب    إم، ُمةة٤مت ؾمةةٜم٦م 

 (.6/26)ًمٚمزريمكم 

 أ/  25اًمّمٗمح٦م  (   6)
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 .ؿ سم٤مًمَّمقاب واهلل شمٕم٤ممم أقمٚم ؿَمٝم٤مَدشمفُ 

 :َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨ُم احْل٤َمِدي قَمنَمَ ومٜم٘مقل َوسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتَقومٞمُؼ 

ةةرَٗم٦م سمِّمةةٞمٖم٦ِم اةَْٛمةةِع اًمَداًَمةة٦ِم قَمةةغم   إَِٟمةةاَم ُذيمِةةَر اًمُقضُمةةقُه َواًمةةرإوس ذِم أرةة٦م اًمنَمِ

َر إَْرِدي َوإَْرضُمةُؾ سمِّمةٞمَٖم٦ِم اةَْٛمةِع اًمّداًَمة٦ِم قَمةغَم اًم٘مِ 
وإِن يَمة٤من  ،ّٚمة٦ماًمَٙمْثَرِة، وُذيمِ

يَمةام  شَمَٕم٤مُوُر سمْٕمِض اةُٛمقع َُمْقىِمَع سمْٕمٍض ضم٤مئًزا ًْٓمتِ٘مة٤مئٝماَم ذم اةْٛمٕمَٞمة٦ِم اعمٓمَٚم٘مة٦م

َُمْقِوةةةَع ضِمٜمَةةة٤مٍن عمَٙمةةة٤مِن يَمةةةِؿ   چڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ :ذم ىمْقًمِةةةف شَمٕمةةة٤ممم

ٌُال  چڎ  ڎ  ڈ چ :وىمقًمةف شمٕمة٤ممَم ، اعمْ٘متْمَٞم٦ِم ًمٚمّتْٙمثػِِم  ٍت َُمْقِوةَع ؾُمةٜمْ

 : ًمقىمققمٝم٤م متٞمٞمًزا ةَْٛمِع اًم٘مّٚم٦م ًمِِنٍ ًمٓمِٞمٍػ واق 

اًمَتٜم٤َمؾُمةة٥ُم اًمَقاضمةة٥ُم رقَم٤مرتةةُف ذم اةُٛمةةقع ُِمةةـ اًمِ٘مّٚمةة٦ِم واًمَٙمْثةةَرة : َّٕن اًمٜمُُٗمةةقَس 

ة٤م  ٤مٟمَٞم٦م يمام شَمْٕمِرُف ٓ سم٘م٤مَء ا٤م سمُِدوِن اًمُٕمْْمقْرـ اعمذيمقرْرـ سمَجْٛمع اًمَٙمْثرِة َومُهَ ًَ اإلْٟم

وَمٜم٤مؾَمة٥َم  ،ا٤م سَم٘م٤مٌء سمُِدون اًمُٕمْمقرـ اعمةذيمقررـ سمجْٛمةع اًمِ٘مّٚمة٦مِ وَ  ،اًمَقضْمُف َواًمَرأس

                                                 

واًمةذي قمٚمٞمةف ،ٛم٦م ذم طمٙمةؿ صةالة اةامقمة٦م قمةغم أىمةقال ذيمةر سمٕمْمةٝم٤م اعم١مًمةػ اظمتٚمػ إئ(   1)

ومة٢من اًمٕمٚمةامء اظمتٚمٗمةقا  ":ىمة٤مل اسمةـ رؿمةد .اعمح٘م٘مقن وردل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ اق اًم٘مقل سمقضمقهبة٤م 

وذا٧ٌم اًمٔم٤ماررة٦م إمم أن صةالة ، ومٞمٝم٤م، ومذا٥م اةٛمٝمقر إمم أهن٤م ؾمٜم٦م أو ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مر٦م 

 .اةامقم٦م ومرض ُمتٕملم قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ

صمةؿ ذيمةر اعمًة٠مًم٦م وظمةالف ....شمٕم٤مرض ُمٗمٝمقُمة٤مت أصمة٤مر ذم ذًمةؽ : ٥ٌم ذم اظمتالومٝمؿواًمً

ومًٚمؽ يمؾ واطمد ُمـ اذرـ اًمٗمرر٘ملم ُمًٚمؽ اةٛمةع سمت٠مورةؾ  ":اًمٕمٚمامء وأدًمتٝمؿ إمم أن ىم٤مل 

 ."طمدر٨م خم٤مًمٗمف، وسومف إمم فم٤مار احلدر٨م اًمذي متًؽ سمف

 ( .2/267)شمٞمٛمٞم٦م  اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ، ( 1/155)سمدار٦م اعمجتٝمد ٓسمـ رؿمد : رٜمٔمر 

 (. 272/  1) اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي : اٟمٔمر (   2)

 (.25)ؾمقرة اًمدظم٤من أر٦م (   3)

 (.261)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   4)
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َّٕن إـْمةراَف  ،سمِّمٞمَٖم٦ِم اًمِ٘مَٚم٦مِ  /َوأظمران ، أن ُرذيمر إَوٓن سمّمٞمٖم٦م اًمٙمثَرة

ةة٥ِم اًمُقضُمةةقِد اْطةة٤مِرضِمّل  ًَ ةة٦ٌِم إمَم اًمقضُمةةقِه َواًمةةرإوس سمَح ًْ ومةة٠ُمقْمٓمَِل  ،ىَمٚمِٞمٚمةة٦ٌم سم٤مًمٜمّ

ـْ يِي يمت٤مسمِةِف اًمَٕمِزرةِز ، ثػُِم اًمَٙمثػِمَ واًمٙم ،اًمَ٘مٚمِٞمُؾ اًمَ٘مٚمِٞمَؾ  ومَٙم٤من يمام شَمَرى يُمّؾ يَر٦ٍم ُمة

 طمْٙمٛمُتةةف
ٍ
ٌَْح٤من َُمةةـ دىّمةة٧ْم ذم يُمةةّؾ رء ةة ًُ  ،طَم٤مِورةة٦ًم ضم٤مُِمٕمةة٦ًم ًمِٚمّٓمةة٤مئػ َواعمَزارةة٤م وَم

 ىُمْدرشُمُف واهلل شمٕم٤ممم َأقْمٚمْؿ سم٤مًمّّمَقاب
ٍ
 .َوضمّٚم٧ْم قَمغَم يُمّؾ رء

 :وَمٜمُ٘مقل َوسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼ َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨ُم اًْمث٤َميِن قَمنَمَ 

٤ٌَمن ُمثٜم٤ّمةً  رٗم٦م جمْٛمققم٦ًم َواًمَٙمْٕم ََٕن ًمُٙمّؾ رةٍد ُِمرومً٘مة٤م ، إَِٟماَم ذيَمر اعمَراومؼ ذم أر٦م اًمنَمِ

ٌَلْمِ  َوَأَن ُُم٘م٤مسمٚم٦م اةْٛمع سم٤ِمةْٛمع شَمْ٘مَتيض اٟم٘م٤ًمَم أطَم٤مِد  ،َواطِمَدًة، وًمُٙمّؾ ِرضْمٍؾ يَمْٕم

َُمْٕمٜم٤مُه َأَن يُمَؾ َواطِمةٍد ُِمةٜمُٝمؿ ريمِة٥م  ،َريم٥َِم اًمَ٘مْقُم َدَواهَبؿ: يمام ر٘م٤مل  ،قَمغَم أطَم٤مدِ 

 .داسَمتُف 

ٌَة٤مِن ًمُٞم٘م٤مسمةؾ يُمةّؾ ِرضْمةٍؾ  ،ومُجِٛمع اعمِْروَمُؼ ًمٞمَ٘م٤مسمَؾ يُمّؾ رٍد سمٛمْرومٍؼ واطمدةٍ  وصُمٜمّل اًمَٙمْٕم

ةةُؾ يُمةةّؾ رضْمةةٍؾ إمِم يَمْٕمةة٥ٍم : ومٚمةةْق ىِمٞمةةَؾ  ،هبةةاَم  ًْ إمم اًمٙمِٕمةة٤مِب ًمُٗمِٝمةةؿ أّن اًمقاضمةة٥م هَم

 .َواطِمٍد وًمْٞمس اعمراُد ذًمَِؽ 

                                                 

 ب/  25اًمّمٗمح٦م  (   1)

طم٤مول اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٚمٛمةس ؾمة٥ٌم آظمةتالف ذم مجةع أقمْمة٤مء اًمقوةقء، طمٞمة٨م مُجةع (   2)

إرضمةؾ مجةقع ىمٚمة٦م، واةذا قمةغم اقمتٌة٤مر أن اًمرأس واًمقضمف مجقع يمثرة، ومُجٕمة٧م إرةدي و

اٜم٤مك ُمـ رٕمٞمش سمقضمةقد إوًمةلم ُمةع وم٘مةد أظمةررـ، وٓ قمٙمةس، واةذا اًمتخةرر٩م رّمة  

سمنمط ضمٕمةؾ اًمٞمةدرـ قمْمةقا واطمةدا ٓ قمْمةقرـ، ويمةذا اًمةرضمٚملم، أُمة٤م ًمةق اقمتؼمٟمة٤م اًمٞمةدرـ 

 قمْمقرـ ويمذا اًمرضمٚملم ومال وضمف اذا اًمتخرر٩م ٕٟمف رٜم٤مذم اًمقاىمةع وم٤مٕرةدي وإرضمةؾ أيمثةر

 .ُمـ اًمرإوس واًمقضمقه، ومٚمٞمت٠مُمؾ 

ذم : أي    چ ڀ  ڀ  چورٔمٝمر ذًمةؽ ُمةـ أرة٦م، ُمةـ ىمقًمةف ذم إرةدي  ":ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م (   3)

= 
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ـَ اعمخ٤مـمٌلم   /وَمَٕمغَم : وَم٢مِن ىُمٚم٧َم  ٌَٖمل أن َرٖمًَؾ يُمّؾ واطِمٍد ُم َُم٤م َذيَمْرَت يَم٤مَن رٜم

َٟمَٕمةْؿ اةق يمةام ىُمْٚمة٧َم، إَٓ َأَن : ىُمْٚمة٧ُم  ،وًمْٞمس يمذًمَؽ  ،رًدا واطمدًة، َوِرضْماًل واطِمدةً 

ٱ  ٻ   چ :يمةام شُمةِرَك ذم ىَمْقًمةف شَمٕمة٤ممم َاَذا إَْصَؾ ىَمةد ُرةؽْمُك ًمِةَدًمٞمٍؾ ظَمة٤مِرضمٍل 

َوىَمْد َدَل اًمَدًمِٞمُؾ َاُٝمٜمَة٤م أرًْمة٤م واةق ومِْٕمةُؾ اًمٜمٌَةّل َصةغّم اهلل قمٚمْٞمةف   چٻ

ٚمٛملم قَمغم َُمة٤م ىُمْٚمٜمَة٤م ًْ واهلل َأقْمٚمةؿ  ،َُمةع أَن إطْمةَقَط أرًْمة٤م ومٞمةف ،وؾَمٚمؿ وإمِْج٤مُع اعم

 .سم٤مًمّمقاب 

 :وَمٜمُ٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتَقومٞمؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨ُم اًمث٤َمًم٨َِم قَمنَمَ 

ةَ  ، ًمإلًمَّم٤مِ   چٺچإِّن اًم٤ٌمَء ذِم ىمْقًمف شَمٕم٤ممم  ًْ ومٞمٙمةقن َُمْٕمٜمَة٤مُه َأًْمِّمة٘مقا اعم

ةَ  سمةف يمامؾِمةِ  يُمّٚمةفِ  ًْ ومةذا٥َم ،سمرإوؾمٙمؿ وَُم٤مؾِمُ  سَمْٕمةِض اًمةَرأِس ُُمْٚمِّمةٌؼ اعمَ

َ  يُمّؾ اًمرأِس ومرٌض سمام ىمٚمٜمة٤م،  ًْ وسم٤مًم٘مٞمة٤مس قَمةغم اًمُٕمْْمةق  سَمْٕمُض إئّٛم٦م إمِم َأَن َُم

ةِؾ  ًْ وًمالطْمتَٞمة٤مط ذم سمة٤مب  ،-َأقْمٜمِةل اًْمَقضْمةَف  -اًّمذي مل ُرْيةْب ًمةف هَم٤مَرة٦ٌم ذم اًمَٖم

٤ٌَمدة إَٓ َأّٟم٤م ٟمُ٘مقل ًْ  يَمة٤من اًمِٗمْٕمةُؾ : اًمٕم ٤ٌَمء إِذا َدظمٚم٧م ذم يًم٦م اعم ُمتَٕمةّدًر٤م  /إّن اًم
                                                 

إمم اًمٙمٕمةقب، ومٚمةام يمة٤من ذم يمةؾ رضمةؾ : يمؾ رد ُمرومؼ، وًمةق يمة٤من يمةذًمؽ ذم إرضمةؾ ًم٘مٞمةؾ  =

 (. 164/  2) اعمحرر اًمقضمٞمز .  "يمٕم٤ٌمن ظُمَّم٤م سم٤مًمذيمر 

/  1) ، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمةغم اطٓمٞمة٥م ( 269/  1) ظمػمة ًمٚم٘مراذم اًمذ: وًمالؾمتزادة رٜمٔمر  

 ( . 151/  1) ، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ( 147

 أ/  21اًمّمٗمح٦م  (   1)

 (.8)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   2)

وسمٞمة٤من ُم٘مةدار اعمٗمةروض ذم ُمًة   ،چٺ    چ ذم سمٞم٤من طمٙمٛمة٦م اؾمةتٕمامل اًمٌة٤مء ذم ىمقًمةف(   3)

 .اًمرأس، واطالف ومٞمف 

 (1/615) رٜمٔمر اًمٙمِم٤مف(   4)

 ب/  21اًمّمٗمح٦م  (   5)
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ٚم٧م قَمةغم اعمَحةّؾ سَمِ٘مةَل وإذا دظَم ، َُمًْح٧ُم رأَس اًمٞمتِٞمؿ سمَٞمِدي: إمم حَمّٚمف يَمام شم٘مقل 

ةةْح٧ُم َرةةِدي سم٤محلَةة٤مئط ومةةاَل ر٘مَتيضةة إّٓ : اًمِٗمْٕمةةُؾ  ُُمَتَٕمةةّدًر٤م إمم أًمةة٦م يمةةام شم٘مةةقل ًَ َُم

ٌَْٕمض احلة٤مئط ِ  سمة ًْ : ومٙمةذا ٟم٘مةقل ذم أرة٦م اًمنمةرٗم٦م : ّٕن شم٘مةدرَره  ،إًمَّم٤مَ  اعمَ

حقا أردَرٙمؿ سمرإوؾمٙمؿ وماَل ر٘مَتيِض اؾمةتٞمَٕم٤مب اًمةرأسِ  ًَ َّٕن آؾمةتِٞمٕم٤مب  ،واُْم

ًمٙمةـ ر٘متيِضة ، ُضوَرَة إَِو٤موَم٦ِم اًمِٗمْٕمؾ إًمْٞمِف َوُاق هَمةػْمُ ُمَْمة٤مٍف إًمْٞمةف ومةاَل َر٘متِْمةٞمف

 ًْ ٌُف قَمة٤مدةً  ،ووع يًم٦م اعم ةَتققم ًْ ـٍ  ،وذًمةؽ ٓ ر ومَٞمُٙمةقن اعمةراُد سمِةِف  ،أْو همةػْم ممٙمة

ٌَْٕمَض  َ  سَمْٕمِض اًمةّرْأس ُُمْٓمٚمً٘مة٤م  ،اًم ًْ ٌَْٕمِض هَمػْمُ ُمراٍد سم٤مإلمْج٤مع : َٕن ُم وُُمْٓمٚمُؼ اًم

ِؾ اًمقضْمف َٓ حَم٤مًَم٦َم َوَذًمَِؽ َٓ َرٜمُقُب قمةـ اًمقاضِمة٥م سم٤مٓشّمَٗمة٤م  ومَٞمٙمةقُن حَيْ  ًْ ُّمُؾ سمَٖم

واَذا ىمّدَرُه اإِلُم٤مُم اًمِّم٤مومِٕمّل سمةثالِث ؿمةَٕمراٍت ومل جُيةّقْز سمةاَم  ،اعمراُد سَمْٕمًْم٤م ُم٘مَدًرا

٤م ًمةُف ُدوهن٤م وذًمؽ اًمٌْٕمُض هَمػْمُ َُمْٕمٚمقٍم ومَٞمٙمةقُن ومْٕمُٚمةف صةغم اهلل قمٚمٞمةف وؾمةّٚمؿ سَمٞم٤مًٟمة

َ  قَمغَم ٟم٤مِصَٞمتفِ  ًَ ُُمَ٘مةَدٌر /َوال ُُم٘مَدرٌة سم٤مًمّرسْمع ومَٕمروْمٜمة٤م َأَن اًمَٗمةْرَض  طمْٞم٨م َُم

ًْ  ّٕن اإلمْجة٤مل ذِم اعم٘مةدار ُدوَن اعمََحةّؾ   ،هبذا اعمِْ٘مَداِر ومل رتٕملّم اًمٜم٤ّمِصَٞم٦م ًمٚمٛم

  ظمؼم اًمقاطِمةد وماَل َرّْمٚمُ   چٺچوَم٢مَِن اعمََحَؾ اق مَجٞمع اًمّرأِس ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

                                                 

، ورواه (1/38)احلدر٨م رواه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اعمًة  قمةغم اطٗمةلم (   1)

، واحلةدر٨م صةححف (1/76)اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف يمتة٤مب اًمٓمٝمة٤مرة سمة٤مب اعمًة  قمةغم اًمٕمامُمة٦م 

٦م ُمةـ طمةدر٨م اعمٖمةػمة سمةـ ؿمةٕمٌ( 137)سمرىمؿ ( 1/256)إًم٤ٌمين ذم صحٞم  ؾمٜمـ أيب داود 

 واًمٜم٤مصٞم٦م ال ُم٘مدم اًمرأس، واةل روارة٦م ُمًةٚمؿ طمٞمة٨م رواه ذم يمتة٤مب اًمٓمٝمة٤مرة سمة٤مب ،

ُمًة  قمةغم اطٗمةلم وُم٘مةّدم رأؾمةف :] وًمٗمٔمةف ( 247)سمةرىمؿ ( 1/321)اعمً  قمغم اًمٜم٤مصٞم٦م 

 .أرًْم٤م  ُمـ طمدر٨م اعمٖمػمة [  وقمغم قمامُمتف

 أ/  22اًمّمٗمح٦م  (   2)

 (.1/395)ومت  اًم٤ٌمري ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري : رٜمٔمر (   3)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
548 

ةخ اًمٙمتة٤مب سمخةؼم اًمقاطمةدِ  ًْ سمخةالِف  ،أن رٙمقن ُمٕمّٞمٜم٤ًم ًمٚمٜم٤َمصةَٞم٦م ًمت٠مّدرةف إمم ٟم

ٌََٞمة٤مِن 
ةع َٓ ًمِ  اًمنّمْ

ِ
ًْ  قَمغَم اْطّػ ّٕن ومْٕمُٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمةٚمؿ ومٞمةف ٓسمتِةَداء اعم

ة ،اإلمْج٤مِل ومٞمّْمٚم  ُُمٕمّٞمٜم٤ًم َوُمَ٘مةّدًرا ًَ ـَ اإِلُمة٤مَم اًمِمة٤مومٕمل عمَة٤م مَل ر ة
ّٚمؿ اإلمْجة٤مَل َوًَمٙمِ

ٌَْٕمِض اعمَ٘مَدِر، َواق : وىم٤مل  ٌَْٕمِض ُاَق اعمَُْراُد : إِْذ َٓ َدًََٓم٦َم ًمِْٚمٙماَلم قَمغم اًم ُُمْٓمٚمؼ اًم

ممّةة٤م ُرٛمٙمةةـ اًمٕمٛمةةُؾ سمةةف، ومةةاَل رٙمةةقُن ومِٞمةةف إمْجةة٤مٌل، ومةةاَل جُيةةقُز اًمّزَرةة٤مَدُة قمَٚمْٞمةةف سمخةةؼَمِ 

ةٚمَ  ًَ سمةؾ اًمقاضمة٥ُم أىمةّؾ َُمة٤م  ،ؿٍ اًمَقاطِمِد، واًمت٘مةدرُر سمةثالِث ؿَمةَٕمراٍت أرًْمة٤م همةػْمُ ُُم

 ًْ ة   ،َوًمئـ ىُمْٚم٧م سم٤مًمتْ٘مدرر اعمذيمقر ،رٜمٓمٚمؼ قمٚمْٞمف اؾْمؿ اعم ًْ وَمذًمؽ ََٕن اؾْمةؿ اعم

يَمةاَم أَن ىمةراءَة سَمْٕمةِض اًمُ٘مةريِن ومةرٌض ذِم اًمَّمةالة  ،ٓ َرٜمٓمٚمؼ قَمغم َُم٤م ُدوهنة٤م قُمروًمة٤م

يَمة٤من سَمْٕمةَض اًم٘مةرين،  وإِن /قمٜمديمؿ ُُمٓمٚمً٘م٤م صمّؿ ذًمَؽ َٓ َرَتة٠مَدى سمةاَم ُدوَن أَرة٦مِ 

َٛمك ىمراءًة قُمروًم٤م ؾَمٚمؽ سَمْٕمُض أْصَح٤مسمٜم٤م ـَمِرر٘م٦ًم أظمرى ىَمة٤مًمقا  ًَ ّٕن اًمّتٚمّٗمظ سمف َٓ ُر

ةة  ر٘متيِضةة يًمتةةُف ُضورًة َوإن مل َرٙمةةـ شمٚمةةَؽ أًمةة٦ُم ُمةةذيمقرًة ذم :  ًْ إّن إُْمةةر سم٤معم

ةحُ : ويًمُتف اًمَٙمّػ ُِمـ اًمَٞمِد ومَّم٤مر يَم٠مَن اهلل شمٕمة٤ممم ىمة٤مل  ،أر٦مِ  ًَ قا سمرإوؾمةٙمؿ واُم

واًمٙمّػ اؾمٌؿ ةٛمٞمٕمَٝم٤م أْو ٕيمثِرا٤م وصمالصمة٦ُم أَصة٤مسمَِع َأيْمَثةُر اًمٙمةّػ ومٝمةذه  ،أيمّٗمٙمؿ

واهلل َأقْمٚمةؿ ، ِزَر٤مَدٌة صمٌَت٧ْم سمُٛم٘مَت٣َم اًمٜمّّص ٓ سمَخؼم اًمَقاطِمِد ومٞمج٥ُم اًمَت٘مدرُر هِبَة٤م

                                                 

، ٟمًةةخ اًمٙمتةة٤مب سمخةةؼم اًمقاطمةةد، اظمتٚمةةػ اًمٕمٚمةةامء ذم وىمققمةةف يمةةام اظمتٚمٗمةةقا ذم ضمةةقازه  (   1)

إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم ُت٘مٞمؼ احلؼ ُمةـ قمٚمةؿ إصةقل :وًمالؾمتزادة ذم سمح٨م اذه اعم٠ًمًم٦م رٜمٔمر 

 ( .2/67)ًمٚمِمقيم٤مين 

 ب/  22اًمّمٗمح٦م  (   2)

ـ ومةروض اًم ":ىم٤مل اسـم رؿمةد (   3) قوةقء واظمتٚمٗمةقا ذم اًم٘مةدر اشمٗمةؼ اًمٕمٚمةامء قمةغم أن ُمًة  اًمةرأس ُمة

ومةةذا٥م ُم٤مًمةةؽ إمم أن اًمقاضمةة٥م ُمًةةحف يمٚمةةف، وذاةة٥م اًمِمةة٤مومٕمل وسمٕمةةض أصةةح٤مب . اعمجةةز  ُمٜمةةف

ٕمض  ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أن ُمً  سمٕمْمف اق اًمٗمةرض، وُمـة أصةح٤مب ُم٤مًمةؽ ُمـة طمةّد اةذا اًمٌة

= 
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 .    سم٤مًمَّمقاب

 

 :ٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼ ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمَوَأَُم٤م اًْمٌَح٨ُم اًمَراسمَِع قَمنَمَ 

إِّٟمام ُذيمَِرِت اًمَّمالة ذم أر٦م اًمنمةرٗم٦م ُمٗمةردًة ُُمٕمَرومة٦ًم سمة٤مًماّلم إؿَمة٤مرًة إمم اًمَّمةالة 

إذ اعمْٕمرومة٦ُم إذ أقمٞمةَدْت َُمْٕمِرومة٦ًم  ،چڱ  ڱ  چ :  اعمذيمقرِة ذِم ىمْقًمف شَمٕمة٤ممم

 .ومُٕمّروم٧ْم ُِمْثَٚمَٝم٤م َوُأومِردْت  ،شمٙمقُن اًمّث٤مٟمٞم٦ُم قَملْمَ إُومَم 

ُُمٕمّرومة٦ًم ُذيمِةرت  /ومٙمام ُذيمَِرت اًمَّمالُة ذم اًمٙمت٤مِب اًْمَٕمِزرةِز ُُمْٗمةَردًة : ىُمٚم٧َم وَم٢مِْن 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  أرًْم٤م جَمُْٛمققَم٦ًم ُمَٕمّروَم٦ًم ىم٤مَل شمٕم٤ممم

ّٕن ومٞمةف : ىمٚمة٧ُم  ،وَمٚمَِؿ مَلْ دُمَٛمع إؿِمة٤مرًة إمِم شمٚمةَؽ وُأومةِردت إؿمة٤مرًة إمم ُمة٤م ذيمةرَت 

 .٥ِم إلجي٤مز اًم٘مرين اإلـْمٜم٤مَب اًمَٖمػْمَ اعمُٜم٤َمؾِم 

                                                 

ـ طمةّده سمةة٤مًمثٚمثلم، وأُمة٤م أسمةق طمٜمٞمٗمة٦م ومحةةّده سمة٤مًمرسمع  = وأصةؾ اةةذا : إمم أن ىمة٤مل ... سم٤مًمثٚمة٨م، وُمةٜمٝمؿ ُمة

ومٛمـ ريا٤م زائدة أوضم٥م ُمً  اًمةرأس يمٚمةف ... ظمتالف آؿمؽماك اًمذي ذم اًم٤ٌمء ذم يمالم اًمٕمرب آ

ـ ريا٤م ُمٌٕمْم٦م أوضم٥م ُمً  سمٕمْمف...   ( 19/  1) سمدار٦م اعمجتٝمد . "وُم

ًمةٞمس ذم اًم٘مةرين ُمة٤م رةدل قمةغم ضمةقاز  ":واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ررى وضمقب ُمً  اًمرأس يمٚمف، وىمة٤مل  

جمٛمقع ومتة٤موى ؿمةٞمخ اإلؾمةالم . ٤مء ًمٚمتٌٕمٞمض ورَد قمغم اًم٘م٤مئٚملم أن اًمٌ "ُمً  سمٕمض اًمرأس 

 ( 21/122)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

، قمٛمةدة اًم٘مة٤مري (4/195)اًمٌحةر اعمحةٞمط ٕيب طمٞمة٤من : وًمالؾمتزادة ذم اذه اعمًة٠مًم٦م رٜمٔمةر 

 ( .1/175)اًمٌٜم٤مر٦م ذح اادار٦م ، ( 2/235)ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري 

ٕماما٤م ُمٜمٙمةرًة أو جمٛمققمة٦ًم ذم سمٞم٤من طمٙمٛم٦م اؾمتٕمامل اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمٗمردًة ُمٕمروم٦ًم دون اؾمت: اق (   1)

 .ُمٜمٙمرًة أو ُمٕمروم٦م 

 (.43)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   2)

 أ/  23اًمّمٗمح٦م  (   3)

 (238)ؾمقرة اًمٌ٘مرة (   4)
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ةةّٚمؿ اإلـمٜمةة٤مَب : ىُمْٚمة٧ُم ، ومٙمْٞمةػ ُأـمٜمِةة٥َم وَمُٙمةةّرَر ذِم ذًمةؽ اعمََ٘مةة٤ممِ : وَمة٢مِْن ىُمْٚمةة٧َم  ًَ ٓ ٟم

ّٕن أداء اعُمَراِد ومِٞمةِف َوُاةَق إُْمةر سمٛمَح٤مومَٔمة٦م اًمَّمةٚمقاِت ، سم٤مًمتٙمراِر ذم ذًمَؽ اعم٘م٤مم 

هَبةذا ، ُم٤ٌمًمٖمة٦ًم ذم طمّ٘مٝمة٤ماعمُٜمَْدِرضَم٦ِم ُْتَتٝمة٤م اًمُقؾْمةَٓمك َُمةَع إَُمةر صم٤مٟمًٞمة٤م سمُٛمح٤مومٔمتٝمة٤م 

 . اَذا اذا، وم٠ُموصمِر اةْٛمُع قَمغَم اإِلوْمَرادِ ، اًمّٓمررؼ يَم٤من طُمُّمقًُمف

ٌَِٖمةل أن جية٥م اًمقوةقُء ذم اًمَٗمةَراِئِض ُدوَن : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم   وَمَٕمغَم َُم٤م َذيَمةْرَت يمة٤مَن رٜمْ

ّٕن اًمٕمٌِةَد وإن ، اة٤مٟمٕمةؿ إَِٓ َأهَنة٤م عمَّة٤م يَم٤مَٟمة٧ْم شَمقاسمةَع َوُمٙمٛمةالٍت : اًمٜمَقاومِِؾ ىُمْٚم٧ُم 

ضْمتٝمة٤مد َوَداَوَم قَمٚمْٞمةف طَمةَؼ اعمَُداَوَُمة٦ِم ومةاَل  ِٓ اضْمتٝمد ذِم إىَِم٤مَُم٦ِم َُم٤م وُمِرَض قَمٚمْٞمةف يُمةَؾ ا

ـْ ُوىُمقِع  ُٚمق قَم ٤ٌَمدًة ُمـ ضمةٜمِس َُمة٤م ومةرض  /خَيْ َع اهلُل شمٕم٤ممم ًمف قم شَمْ٘مِّمػٍم ومٞمف وَمنَمَ

مم اةذا اعمْٕمٜمةك أؿمة٤مر سَمْٕمةُض َُمَٝمةَرِة وإ، قَمٚمْٞمف ًمتٙمقن ضم٤مسمرًة ًمُف مل خَيَْتٚمِْػ طُمٙمٛمٝمة٤م

َوإّٟمةةام : سم٘مْقًمةةف   چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ  : ًمَ٘مْقًمةةف شَمٕمةة٤ممم اعمٗمّنةةرـ

قَمَٚمَؼ شَمٕم٤ممم َأُْمَرُه هباَِم مجٞمًٕم٤م ّٕن اًمٗمرَض واق اًمَٕمْدُل َٓ سُمَد َوَأْن َرَ٘مةَع ومٞمةف شَمْٗمةررٌط 

ـْ قَمّٚمٛمةف اًمٗمةرائَض طمةلم َواَذا ىم٤مَل َصغم اهلل قَمٚمٞمْ  ،ومَٞمْجؼُمُه اًمٜمَْدُب  ف وؾَمةٚمؿ ومِةٞمَٛم

ومَٕمَ٘مةد اًمٗمةاَلح  ،[َأوْمَٚمةَ  إِْن َصةَدَ  ] َواهلل ٓ أزرُد قَمغم اَذا َوَٓ َأْٟمُ٘مةُص : ىَم٤مل 

سمنْمط اًمّّمد  : إؿِم٤مَرًة إمِم َأَن إىَِم٤مَُمة٦َم اًمٗمةرائض يم٤مومٞمة٦ٌم ذم َٟمْٞمةِؾ اًمّزًْمَٗمةك قِمٜمْةَد اهلل 

                                                 

 .اذا يم٤من أو طمّمؾ اذا : اٙمذا ذم اعمخٓمقط وًمٕمٚمف رررد (   1)

 ب/  23اًمّمٗمح٦م  (   2)

 .وىمد ٟم٘مٚمف سمٜمّمف ُمٜمف ( 2/629)رٕمٜمل سمف اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف (   3)

 (95)ؾمقرة اًمٜمحؾ (   4)

ورواه ُمًةٚمؿ ( 1/18)احلدر٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإلرامن سم٤مب اًمزيم٤مة ُمـ اإلؾمةالم(   5)

( 11)سمةرىمؿ ( 1/45)ذم يمت٤مب اإلرامن سم٤مب سمٞم٤من اًمّمٚمقات اًمتل ال أاؿ أريمة٤من اإلؾمةالم

 .ُمـ طمدر٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل 
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ـْ :] ىمة٤مل َصةغّم اهلل قَمٚمْٞمةف وؾمةٚمؿ و، شمٕم٤ممم إِذا مل ر٘مع ومِٞمٝمة٤م شمٗمةِررطٌ  اؾْمةت٘مٞمٛمقا وًَمة

ُّمقا  ـْ ُت ـُمٞم٘مقا  [ُُتْ طَمْٞم٨ُم إِ ََن اذا أْرًْم٤م دًمِٞمةٌؾ قَمةغَم وىُمةقع اًمت٘مّمةػم ، َأْي ًَم

َوإمَم اذا اعمٕمٜمك أرًْمة٤م اإلؿَمة٤مرُة  ،ذِم آؾمتَ٘م٤مَُم٦ِم اًمتل ال قَملْمُ اإِلىَم٤مَُم٦ِم ًمٚمٗمرائض

 : / قَمٚمْٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٌّقّر٦م َأقْمٜمِل ىمْقًَمُف َصغَم اهلُل

ٌَْتٜمِل ُاةةقْد ]  ةةقرةِ  [ؿَمةةَٞم ًّ ڈ  ژ  چ  :ُُمِِمةةػًما إمم ىَمْقًمِةةِف شَمٕمةة٤ممم ذم شمٚمةةؽ اًم

َع ومِٞمؽ اًمَِمْٞم٥ُم : طِملم ىَم٤مل ًمف َأْصَح٤مسُمف  چژ  .ىمد َأْهَ

 ذم ؾَم٤مئر اًمَّمَٚمقات ٟمقاومٚمَٝمة٤م وواضم٤ٌمهتة٤م  
ِ
َاذا وجُيقز أن رٙمقن ُوضُمقُب اًمُقُوقء

 .أو سمٛمقافمٌتِف سماَل شَمرٍك ومٕمالً ، ىمْقًٓ  هلل قمٚمْٞمفسمتٕمٚمٞمٛمف َصغم ا

اًمّرضُمةؾ : ُمثٚمةف ذم ىمقًمةَؽ ،ومَٝمؾ جيةقز أن َرٙمةقن اًمّتْٕمررةػ ًمٚمجةٜمْس:وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  

ـَ اعمةةرأة ىُمْٚمةة٧ُم  ةةقُز َورِمةةٛمؾ يُمةةّؾ وَمةةْرٍد ُمةةـ اًمَّمةةالة ًمُِقضُمةةقِد : ظمةةػْمٌ ُمةة ٟمٕمةةؿ جَيُ

ـِ   .يمّؾ ومرٍد ُمٜمْٝم٤م اِةٜمِْس،واق واحل٘مٞم٘م٦م واعم٤ماّٞم٦م سمَٛمْٕمٜمًك ذِم وْٛم

                                                 

٤م سمةة٤مب اعمح٤مومٔمةة٦م قمةةغم اًمقوةةقء احلةةدر٨م رواه اسمةةـ ُم٤مضمةة٦م ذم يمتةة٤مب اًمٓمٝمةة٤مرة وؾمةةٜمٜمٝم(   1)

، واحلةةدر٨م رضم٤مًمةةف ُمةةـ طمةةدر٨م صمقسمةة٤من ( 37/65)ورواه أمحةةد ذم ُمًةةٜمده ( 1/151)

صم٘م٤مت وومٞمف اٟم٘مٓمة٤مع سمةلم ؾمة٤ممل سمةـ أيب اةٕمةد وسمةلم صمقسمة٤من إٓ أٟمةف شمقسمةع واحلةدر٨م صةححف 

ختةةرر٩م أطم٤مدرةة٨م اًمٙمِمةة٤مف : ، واٟمٔمةةر ( 952)  إًمٌةة٤مين ذم يمت٤مسمةةف صةةحٞم  اةةة٤مُمع سمةةرىمؿ 

 (. 232/  2) ًمٚمزرٚمٕمل 

 أ/  24اًمّمٗمح٦م  (   2)

ورواه اسمةـ ( 5/452)احلدر٨م رواه اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م (   3)

ُمـ طمدر٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض ( 6/152)أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صٕم٤مب اًمًقر

 (3723) اهلل قمٜمٝمام واحلدر٨م صححف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  اة٤مُمع سمرىمؿ 

 (112)أر٦م ؾمقرة اقد (   4)

 .واق همػم ُمقضمقد سم٤معمخٓمقط . وؾمٚمؿ : ضمرت اًمٕم٤مدة زر٤مدة ًمٗمظ (   5)
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ٻ  چ ُِمْثَٚمةُف ذم ىمْقًمةَؽ ، ومَٝمؾ جَيُقز أن َرٙمةقن اًمّتٕمررةُػ ًمالؾمةتِْٖمرا : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  

ٓ جَيةقز َّٕن إرادَة اًمِ٘مَٞمة٤مم إمم مَجِٞمةِع اًمّمةٚمقات ذِم : ىُمْٚم٧ُم  چٻ  ٻ  پ  

ةة واهللُ أقْمٚمةة ٌَنَمِ  َواطمةةٍد ًَمةةْٞمَس ذم ُوؾْمةةِع َأطَمةةٍد ُمةةـ اًم
ٍ
ْؿ طم٤مًمةة٦ٍم َواطِمةةدة سمُقوةةقء

 .سم٤مًمَّمقاب 

 :ومٜم٘مقل َوسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م واًمتقومٞمؼ َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨ُم اط٤َمُِمَس قَمنَمَ /

ؾ ًْ رمحف  َوَذَا٥َم ُزومر ،ىمد ذَا٥م قَم٤مُّم٦م اًمٕمٚمامء إمم َأن اًمَٖم٤مرتلْم شمدظُماَلن ذم اًمٖم

ةَؾ إِ  ،اهلل شمٕم٤ممم إمم َأهّناُم َٓ شَمةْدظُماَلِن ومٞمةف ًْ   ًمةْٞمٝمام سم٘مْقًمةفَّٕن اهلل شمٕمة٤ممم همَٞمة٤م اًمَٖم

 ،يمةةة٤مًمٌْٞمع ،َواًمَٖم٤مرةةة٦م َٓ شمةةةْدظمؾ ذِم اعمٖمَٞمةةة٤م  ،چ ٺ  ٺ  چ و   چ ڀ  ڀچ

سمِْٕم٧ُم ُمٜمْؽ ُمـ َاذا احل٤َمئِط إمم َذاَك احلة٤مئط مل : وم٢مّٟمف ًمق ىَم٤مَل  واًَمٚمْٞمؾ ذِم اًمَّمْقم

                                                 

 (2)ؾمقرة اًمٕمٍم أر٦م (   1)

 ب/  24اًمّمٗمح٦م  (   2)

ذم سمٞم٤من طمٙمٛم٦م ذيمر اًمٖم٤مرتلم ُمـ اعمراومؼ واًمٙمٕمٌلم، وسمٞمة٤من طمٙمٛمٝمةام ذم اًمةدظمقل ذم : واق (   3)

 .اًمٖمًؾ وقمدُمف 

وم٘مٞمةف يمٌةػم، ُمةـ أصةح٤مب : ي، ُمةـ متةٞمؿ، أسمةق ااةذرؾسمـ ىمةٞمس اًمٕمٜمةؼماق ُزومر سمـ ااذرؾ (   4)

واةق أطمةد . أىمة٤مم سم٤مًمٌٍمةة ووزم ىمْمة٤مءا٤م وشمةقذم هبة٤م. أصٚمف ُمـ أصٌٝم٤من. اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م

ويمة٤من ُمةـ أصةح٤مب احلةدر٨م . مجةع سمةلم اًمٕمٚمةؿ واًمٕمٌة٤مدة( اًمٙمتة٥م)اًمٕمنمة اًمةذرـ دَوٟمةقا 

، ( 38/  8) اًمٜمةةٌالء ؾمةةػم أقمةةالم : واةةق ىمٞمةة٤مس احلٜمٗمٞمةة٦م،       اٟمٔمةةر ( اًمةةرأي)ومٖمٚمةة٥م قمٚمٞمةةف 

 ( .3/45)إقمالم ًمٚمزريمكم 

،اعمجٛمةةقع ذح (1/4)سمةةدائع اًمّمةةٜم٤مئع ذم شمرشمٞمةة٥م اًمنمةةائع:ًمٌحةة٨م اعمًةة٠مًم٦م وأدًمتٝمةة٤م(   5)

 ( 1/386)اعمٝمذب

ذيمر اسمةـ ىمتٞمٌة٦م وإزاةري ويظمةرون ُمةـ أاةؾ اًمٚمٖمة٦م واًمٗم٘مٝمة٤مء ذم يمٞمٗمٞمة٦م  ":ىم٤مل اًمٜمقوي (   6)

ـ أاةةؾ اًمٚمٖمةة٦م ُمةةٜمٝمؿ أسمةةق اًمٕمٌةة٤مس صمٕمٚمةة٥م آؾمةةتدٓل سم٤مٔرةة٦م يمالُمةة٤م خمتٍمةةه أن مج٤مقمةة٦م ُمةة

= 
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  ڇ     ڇ  ڍ چ  :ويمذا اًّمٚمٞمؾ ذم ىمقًمف شَمٕمة٤ممم ، مل شمْدظُمِؾ اًمَٖم٤مَرت٤من ذِم اًمٌْٞمع سم٤مٓشّمٗم٤م 

 .مل َردظمؾ ذم اًمّّمْقِم سم٤مٓشّمٗم٤م    چڍ  ڌ

وَم٠َمَُمة٤م ُدظُمقاة٤م ذم احلٙمةؿ ، وًمَٕم٤مُّم٦م اًمٕمٚمامء َأَن يَمٚمٛم٦م إمِم ُُمٗمٞمدٌة عمْٕمٜمك اًمَٖم٤مر٦م ُُمْٓمٚمً٘م٤م

  :ومِٛماَم ومٞمف َدًمٞمٌؾ قَمغم اطُروج ىمْقًمف شَمٕم٤ممم ، وظمُروضُمٝم٤م قمٜمْف وم٠مُمٌر رُدور َُمع اًمّدًمٞمؾ

ةِة شَمةُزوُل َٕن قِمٚمّ چ ائ  ەئ     ەئچ  ٤مُر وسمُقضُمقد اعمْٞمَنَ ًَ ٦م اإلٟمٔم٤مر ُاق اإلقْم

ا   /اًمِٕمَٚم٦ُم وًمًٚمْق َدظَمَٚم٧ِم اعمْٞمَنُة ومِٞمِف ًَمِزَم أن َرٙمقَن ُُمٜمَْٔمًرا ذم احل٤مًملْم مجٞمًٕم٤م ُُمقِهً

طَمِٗمْٔم٧ُم اًم٘مةريَن : َومِم٤ّم ومٞمف َدًمٞمٌؾ قَمغَم اًمّدظُمقل ىمقًمؽ، وُُمْٕمًنا َوَذًمَِؽ همػْم ضَم٤مئزٍ 

ِف إمم يظِمره طَمْٞمة٨م إَن اًمَٙمةالم َُمًةقٌ  حِلْٗمةِظ اًم٘مةرين يُمّٚمةِف وَمجَٕمةَؾ قَم٤مَُمة٦ُم ُِمـ َأّوًم

ـَ اًْمَ٘مٌِٞمِؾ إّولِ  ًمقضُمقد َدًمِٞمِؾ اًمةّدظمقل  ،اًمُٕمٚمامء َاذه اًمَٖم٤مر٦م ُِمـ َاَذا اًمَ٘مٌِٞمؾ َٓ ُِم

 .َاُٝمٜم٤م َأْرًْم٤م قَمْ٘ماًل َوَٟمْ٘ماًل 

                                                 

: وىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس اعمؼمد وأسمق إؾمةح٤م  اًمزضمة٤مج ويظمةرون ، إمم سمٛمٕمٜمك ُمع: ويظمرون ىم٤مًمقا  =

إمم ًمٚمٖم٤مر٦م واذا اق إص  إؿمٝمر وم٢من يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمةك ُمةع ومةدظمقل اعمرومةؼ فمة٤مار، وإٟمةام مل 

ال ًمٚمحةد ردظمؾ اًمٕمْمد ًمإلمج٤مع، وإن يم٤مٟمة٧م ًمٚمٖم٤مرة٦م وم٤محلةد رةدظمؾ إذا يمة٤من اًمتحدرةد ؿمة٤مُم

ىمٓمٕم٧م أص٤مسمٕمف ُمـ اطٜمٍم إمم اعمًٌح٦م، أو سمٕمتؽ اةذه إؿمةج٤مر ُمةـ : واعمحدود يم٘مقًمؽ 

اذه إمم اذه، وم٢من إصٌٕملم، واًمِمجرشملم، داظمالن ذم اًم٘مٓمةع واًمٌٞمةع سمةال ؿمةؽ : ًمِمةٛمقل 

إظمةراج ُمة٤م وراء احلةد ُمةع سم٘مة٤مء احلةد داظمةال، : اًمٚمٗمظ، ورٙمقن اعمراد سم٤مًمتحدرد ذم ُمثؾ اذا 

د ؿم٤مُمؾ ُمـ أـمراف إص٤مسمع إمم اإلسمط، ومٗم٤مئدة اًمتحدرد سمة٤معمراومؼ إظمةراج ومٙمذا اٜم٤م اؾمؿ اًمٞم

 (1/386)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب . "ُم٤م ومق  اعمرومؼ ُمع سم٘م٤مء اعمرومؼ 

 (187)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   1)

 (285)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   2)

 أ/  25اًمّمٗمح٦م  (   3)
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وس إَصة٤مسمِِع إمم أسَمة٤مط يمةام ذيمِةر ذِم وممّن اًمَٞمةَد شُمْٓمَٚمةُؼ ُمةـ رإ:  َأُّم٤م إََوُل 

ـْ طَمَ٘مةة٤مئؼ اًمَتٜمزرةةؾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      چ  :ذِم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم اًمَٙم٤مؿِمةةِػ قَمةة

٤مقَم٤مِت ذِم اًْمّٚمٖم٦م اًّمتل ٓ َرٙمة٤مد احلة٤مِس حَيٍُْمةا٤م  چڃ      ًَ أّٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ آشّم

ٺ   چ    :وىمقًمةةف شَمٕمةة٤ممم   چپ   پ  ڀ چ : يَم٘مْقًمةةف شمٕمةة٤ممم 

ويَمةةذا ،طمْٞمةة٨م ُأِررةةَد اًمةةٌْٕمُض اًّمةةذي ُاةةَق إمِم اعمرومةةؼ َوإمم اًمرؾمةةغ چٿ  

وم٢مِذا يَم٤من يَمةذًمَؽ يمة٤من ، اًمّرضْمُؾ شُمْٓمَٚمُؼ ُمـ رإوس إََص٤مسمِِع إمِم ُأُصقل إوْمَخ٤مذ

ةُٚمُٝماَم إمم أسمة٤مِط  ًْ ذيمر اًمٖم٤مَرتلْم إلؾْم٘م٤مِط ُم٤م وراءمه٤م إِْذ ًَمْقَٓ ِذيمرمُهة٤م ًَمَقضَمة٥َم هَم

٤ٌَمِت َوُأًصقِل / َواًمَٗمْرُ  سمْٞمةٜمُٝمام ، إوَْمَخ٤مِذ ومتٙمقَٟم٤من هم٤مَرَتِل اإلؾْمَ٘م٤مط ٓ اإلصْم

يم٤مَٟمة٧ْم  ،سمْٞمٜمُٝمام أّن َصْدَر اًمَٙمالم إْن يَم٤من ًمُف ؿمُٛمقٌل سمدون ِذيمرا٤م َا٤م وعمة٤م وراءَاة٤م

وإِْن مل َرٙمةـ ، َورٙمقن احلٙمؿ صم٤مسمًت٤م ومِٞمَٝم٤م سمَّمْدِر اًمَٙمةالم يَمةاَم يَمة٤منَ  ،هم٤مَر٦َم اإلؾْم٘م٤مطِ 

ٌَة٤مِت يمذًمَؽ يَم٤من ذِ  يْمُرَا٤م إِلُْمَداِد احلُْٙمؿ إًمْٞمٝم٤م يَم٤مًّمٚمْٞمؾ ذم اًمّّمقم ومتٙمقن هَم٤مر٦ًم إلصم

ٌَْٚمٝم٤م  ؽ هِباَِم ُزومةر ذِم اًمٌْٞمةع ومة٢مّٟمام مل شَمةْدظُماَل ، احلٙمؿ ومٞمام ىَم ًَ وَأَُم٤م اًمَٖم٤مرت٤من اًّمٚمت٤من مَت

ٌَة٤مئع ذِم ُِمٚمةؽ اعمِمةؽمي  ـِ ُمٚمةِؽ اًم ّٕٟمف طَمَّمؾ اًمِّمّؽ ذِم اًمّدظمقل واطُةروِج قَمة

ُرْج سم٤مًمَِمّؽ َومل َردظُمْؾ ويمَ   .٤من اعمٚمؽ صم٤مسمًت٤م لِ ًِْم٤ٌمئع وَمٚمؿ خَيْ

                                                 

 .ًا سمف إمم اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم ُمِمػم "صم٤مٟمٞم٤م  ":واق اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم، وؾمٞم٠ميت ىمقًمف (   1)

 .اًمرؾمغ : واًمٜم٘مؾ ُمٜمف إمم ىمقًمف ، ( 84/ 1)ذيمره اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه اًمٙمِم٤مف (   2)

 (19)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   3)

 (6)ؾمقرة اعم٤مئدة (   4)

 (38)ؾمقرة اعم٤مئدة أر٦م (   5)

 ب/  25اًمّمٗمح٦م  (   6)

 (1/7)ًمالؾمتزادة رٜمٔمر اعمًٌقط ًمٚمنظمز (   7)
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َأّٟمةف يَمة٤من ُرةِدرُر اعمة٤مَء : ]  ومٝمق َُم٤م ُرِوي قمٜمْف صغم اهلل قَمٚمٞمف وؾَمةٚمؿ :  وَأُّم٤م اًمّث٤مين

إِّن اًمَٖم٤مرة٦َم ىمةد شَمةْدظُمؾ وىمةد َٓ شمةْدظُمؾ يمةام ذم ىمْقًمةف : أو ٟمُ٘مقُل   ،(قَمغم ُِمْروم٘مْٞمف

واحلةدث ر٘مةلٌم ومةاَل  چ ائ  ەئ     ەئچ :وذم ىمْقًمِف شمٕم٤ممم  طَمِٗمْٔم٧ُم اًم٘مرين:

 .َرُزوُل سم٤مًمِّمّؽ 

ىَمْد َزاَل اًمَِمّؽ سمِِٗمْٕمٚمِةِف َصةغم اهلل : ومَٙمٞمػ رْث٧ٌُم اًمَٗمْرُض سم٤مًمِّمؽ ىُمْٚم٧ُم : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

يمةام َروْرٜمة٤م وأدار اعمة٤مَء قمةغم ُمروم٘مْٞمةف َومل ُرٜم٘مةؾ قَمٜمْةف شمةرُك  /قَمَٚمْٞمف طَمْٞم٨ُم شَمَقَو٠َم 

ٌَلْم ومٚمةق يَمة٤من شمريمةُف ضَمة٤مئًزا ًمؽَميمةف شمْٕمٚمةٞماَمً ُّٕمتِةفِ همَ  ِؾ اعمراومؼ َواًمٙمْٕم طمٞمة٨م َإَن  ،ًْ

 واًمَّمةاَلة مجِٞمًٕمة٤م وَمة٤مًْمَتَحَؼ َأوْمَٕم٤مًمةف َصةغم اهلل 
ِ
اًمٙمت٤مَب يَم٤من جُمٛماًل ذِم طَمّؼ اًمقوقء

 .    واهلل أقْمٚمْؿ سم٤مًمّّمَقاب ، قمٚمْٞمف سَمَٞم٤مًٟم٤م ًَمُف 

٤مدَِس قمَ  ًَ  :ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتْقومٞمؼ  نَمَ َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨م اًم

ةةقًَم٦ِم ومل ُرةةذيمر ُمت٘مةةّدًُم٤م قَمةةغم مجِٞمةةع  ًُ  اعمَْٖم
ِ
ةةقُح سَمةةلْمَ إقَْمْمةة٤مء ًُ إِّٟمةةاَم ُأْدظِمةةَؾ اعمَْٛم

 وَٓ ُمتةة٠مظّمًرا قَمٜمْٝمةة٤م
ِ
وىُمةةّدم قَمةةغَم  ،يَم٤مًمؽَمشمٞمةة٥م اًمٗمْٓمةةرّي سَمةةؾ ذيمةةر سمْٞمٜمَٝمةة٤م، إقْمْمةة٤مء

قًم٦م عمَة٤م يَم٤مَٟمَتة٤م َُمٔمٜمَتةلْمِ إْرضُمؾ ُدون إَْرِدي : ََٕن اًمرّ  ًُ  سملم إقْمْم٤مء اعمٖم
ضْمَٚملْمِ

                                                 

 .واق اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم (   1)

( 1/93)ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( 1/142)احلدر٨م رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (   2)

واحلةةدر٨م صةةححف إًمٌةة٤مين ذم صةةحٞم  اةةة٤مُمع سمةةرىمؿ  ُمةةـ طمةةدر٨م ضمةة٤مسمر سمةةـ قمٌةةد اهلل 

(4698)  

 (285)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   3)

 أ/  26اًمّمٗمح٦م  (   4)

اعمٛمًقح سملم إقمْم٤مء اعمٖمًقًم٦م سمةال شم٘مةدرٍؿ قمةغم اًمٙمةؾ، أو قمةغم  ذم سمٞم٤من طمٙمٛم٦م ذيمر: اق (   5)

 .إردي، وٓ شم٠مظمػٍم قمـ اًمٙمؾ 
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اِف اعمذُُمقم اعمٜمْٝمّل قمٜمْف ٌَف قَمةغَم  ،ىَم٥ْم َْل اًمرضْمٚملْم وقُمٓمَِٗمَت٤م قَمٚمْٞمف ُذيمِرَ  ،ًمإلْهَ ًمٞمٜم

 قَمٚمْٞمٝمام 
ِ
 .ُوضُمقِب آىْمتَّم٤مِد ذِم َص٥ّم اعم٤مء

 ٌُ ة ًِ ـّ فَمة٤مٍن حْي ٌَلْم إَُِم٤مـم٦ًم ًمٔمة ةَ  اًمَٗمةْرَض مل وىمٞمَؾ إمِم اًمٙمْٕم ًْ ةقطم٦ًم : ّٕن اعمَ ًُ ْ َٝم٤م مَم

ةعِ  ٌَْحة٨ِم اطَة٤مُِمِس  ،ُرْيْب ًمُف هم٤مَرة٦ٌم ذِم اًمنَمْ ةُ  ، يمةام ُأؿِمةػم إًمْٞمةف ذِم اًم ًْ َوَأَُمة٤م َُم

ٜم٦ٌّم  ًُ  .اْطُّػ وم

َاةةذه اْاَْٞمَئةة٦م َأْو  وجيةةقز َأن َرٙمةةقن ذيمةةره اٙمةةَذا إؿِمةة٤مرًة إمم اٟمتةةداِب  /َاةةذا

وًمةةقَٓ ذًمةةَؽ ًمٜمَةةزل اًمٙمِتةة٤مب اًمٕمِزرةةُز قَمةةغم اًمؽَمشمٞمةة٥م ، ٌلْم اومؽماوةةٝم٤م قَمةةغَم اعمةةذاَ 

ّٕٟمةف يَمة٤من ، اًمٗمْٓمرّي وُاق اًمَتٜم٤مُزل ُِمـ اًمّرْأس إمِم اًمرضْمؾ َأو اًمَتَّم٤مقمد ُمٜمْٝم٤م إًمْٞمةف

٤ٌَمع وَأؾْمَقَغ ًمٚمٜمَُٗمقس ةقٓت َدًَمٜمَة٤م ، َأًْمَّمَؼ سم٤مًمٓم ًْ وَمٚماّم قُمِدَل قمٜمْف وُأْدظمؾ سمةلْم اعمٖم

 .    ذه ااْٞمَئ٦م َأُْمٌر ُم٘مُّمقٌد ذِم اًمنْمع واهلل أقْمٚمؿذًمَؽ قَمغم أّن رقَم٤مر٦م اّ 

٤مسمَِع قَمنَمَ  ًَ  :ومٜمُ٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م واًمتقومٞمؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨م اًم

 ذم  چپ چ :إَِن اًمٗم٤مَء اًمتل ذم ىمْقًمف شَمٕم٤ممم
ِ
ٓ شُمقضِم٥ُم اًمؽَمشمٞم٥َم سَمةلْمَ إقَْمَْمة٤مء

ِ  قِمٜمْد َأْصَح٤مسمِٜم٤م ًْ ؾ َواعمَ ًْ ٌْةَدأ سمَقفمٞمٗمة٦م َأّي قُمْْمةٍق سَمؾ جَيُ ، اًْمَٖم قُز ًمٚمٛمَتقّوق َأن ر

                                                 

 .أي اعمٛمًقح، واق اًمرأس (   1)

إدظم٤مل اعمٛمًقح سملم اعمٖمًقٓت، ضمٕمٚمف سمٕمض أاةؾ اًمٕمٚمةؿ دًمةٞماًل قمةغم وضمةقب اًمؽمشمٞمة٥م (   2)

١مًمةػ عمة٤م يمة٤من ُمةـ سملم أقمْم٤مء اًمقوقء، وذا٧ٌم احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م إمم قمةدم اًمقضمةقب، واعم

إطمٜم٤مف اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم اًمقضمقب : يمام ؾمٞم٘مرر ذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًمت٤مزم : ضمٕمةؾ احلٙمٛمة٦م اةل 

 .وضمقب آىمتّم٤مد ذم اعم٤مء قمٜمد همًؾ اًمرضمٚملم 

 ب/  26اًمّمٗمح٦م  (   3)

 .رٕمٜمل يمقٟمف ُمٜمدوسم٤ًم وُمًتح٤ًٌم (   4)

ًةةؾ واعمًةة  سمةةلم ذم سمٞمةة٤من أن اًمٗمةة٤مء ذم أرةة٦م اًمنمةةرٗم٦م اةةؾ شمقضمةة٥م اًمؽمشمٞمةة٥م ذم اًمٖم:اةةق(   5)

 .إقمْم٤مء أم ٓ
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ًح٤م ًْ اًل وَُم ًْ ةٜم٦ّم  ،َأراَد هَم ًّ ك اًمؽَمشمِٞم٥ِم اعمذيمقر ذم أر٦ِم شم٤مِريًمة٤م ًمٚم إَٓ أّٟمف َرٙمقن سمؽَمْ

ةةقط َأو آؾْمةةتْح٤ٌمِب  ًُ ٌْ َوإول اظمتةة٤مره   واًم٘مةةُدوري  قَمةةغم روارةة٦ِم اعم

   .ص٤مطم٥ُم اادار٦م اعمرهمٞمٜم٤مينّ 

إِّن اًمٗمةة٤مء ذم يمةةالِم : طَمْٞمةة٨م ىَمةة٤مًمقا  ،وقمٜمْةةد اإلُمةة٤مم اًمِّمةة٤مومِٕمل شُمقضِمةة٥ُم اًمؽَمشمٞمةة٥م

ةِؾ اًْمقضْمةةِف ، ًمٚمتْٕمِ٘مٞمةة٥م  /اًمَٕمةَرِب ذم ُمثةِؾ َاةةذا اعمَْقِوةعِ  ًْ ومٞم٘مَتيضة شَمْٕمِ٘مٞمةة٥َم هَم

ٌَة٧م ذم ، اًمَداظِمِؾ ُمـ قَمٚمْٞمف إِرادَة اًمَّمالِة حُمِْدصَم٤م ٧ٌََم اًمؽّمشمٞم٥ُم ذم اًمَقضْمةِف صم وإِذا صَم

                                                 

واًمًةٜم٦م ،  ُم٤م رث٤مب قمغم ومٕمٚمف وٓ رالم قمغم شمريمةف: اعمًتح٥م  اًمٗمر  سمٞمٜمٝمام قمٜمد إطمٜم٤مف أن(  1)

 . (1/32)اًمٕمٜم٤مر٦م ذح اادار٦م : اٟمٔمر . ُم٤م رث٤مب قمغم ومٕمٚمف ورالم قمغم شمريمف 

ٕطمٜمة٤مف، ىم٤مض ُمةـ يمٌة٤مر احمٛمد سمـ أمحةد اًمنظمزة،: اعمًٌقط ُمـ يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م وُم١مًمٗمف(  2)

اعمًٌةقط، صمالصمةقن ضمةزءا، أُمةاله واةق : هظمس ذم ظمراؾم٤من، أؿمةٝمر يمتٌةفجمتٝمد، ُمـ أاؾ 

اًمٗمقائةةةةد اًمٌٝمٞمةةةة٦م :اٟمٔمةةةةر . 483شمةةةةقذم ؾمةةةةٜم٦م(سمٗمرهم٤مٟمةةةة٦م)ؾمةةةةجلم سم٤مةةةةة٥م ذم أوزضمٜمةةةةد 

 (5/315)،إقمالم (158)صة

اةق أمحةد سمةـ حمٛمةد سمةـ ضمٕمٗمةر اًم٘مةدوري، وًمةد ؾمةٜم٦م : اًم٘مدوري ُمـ أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م واؾمٛمف (   3)

اٟمتٝمةة٧م إًمٞمةةف رئ٤مؾمةة٦م احلٜمٗمٞمةة٦م ذم اًمٕمةةرا ، وصةةٜمػ . سمٌٖمةةداد.اةةة  428شمةةقذم ؾمةةٜم٦م اةةة و 362

ؾمةةػم أقمةةالم اًمٜمةةٌالء : اٟمٔمةةر . ذم وم٘مةةف احلٜمٗمٞمةة٦م ( اًم٘مةةدوري)اعمختٍمةة اعمٕمةةروف سم٤مؾمةةٛمف 

 (1/212)،   إقمالم (17/574)

، قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌةد اةٚمٞمةؾ اًمٗمرهمة٤مين اعمرهمٞمٜمة٤مين: اعمرهمٞمٜم٤مين ُمـ أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م واؾمٛمف (   4)

( ُمةـ ٟمةقاطمل ومرهم٤مٟمة٦م)أسمق احلًـ سمرا٤من اًمدرـ ُمـ أيم٤مسمر وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ٟمًةٌتف إمم ُمرهمٞمٜمة٤من 

اادارة٦م ذم : واؾمةؿ يمت٤مسمةف ( اةة593: اعمتةقرم)يم٤من طم٤مومٔم٤م ُمٗمنا حم٘م٘م٤م أدر٤ٌم، ُمـ اعمجتٝمدرـ 

 (4/266)إقمالم   ،(21/232)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر .   ذح سمدار٦م اعمٌتدي

سمةةدائع ، ( 1/16)اادارةة٦م ذم ذح سمدارة٦م اعمٌتةةدي ،( 1/55)ًةةقط ًمٚمنظمزة اعمٌ: اٟمٔمةر (  5)

 ( 1/21)اًمّمٜم٤مئع 

 أ/  27اًمّمٗمح٦م  (   6)

أن أرة٦م أوضمٌة٧م همًةؾ اًمقضمةف قم٘مة٥م ُمةـ : اٙمذا ذم اعمخٓمقط، وًمٕمؾ ُمراده واهلل أقمٚمؿ (   7)

= 
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ه َأْرًْم٤م ًمَِٕمَدِم اًمَ٘م٤مئؾ سم٤مًمَٗمّْمِؾ ذم همَ   .ػْمِ

ةقًم٦م دًمٞمةٌؾ أْرًْمة٤م : َوىم٤مل َأْصَح٤مُب َُمْذَاٌِِف  ًُ  اعمٖم
ِ
قِح سَملْمَ إقْمَْمة٤مء ًُ إَِن ذيمَر اعمَْٛم

اًمؽّمشمٞم٥ُم إّٟمام ُاق ومٞماَم دظَمَٚمة٧ْم قَمٚمْٞمةف اًمٗمة٤مء : قَمغم ُوضُمقب اًمؽَمشمٞم٥م، وَٟمُ٘مقل ٟمْحـ 

قل و ًُ ُ  ٓ اعمٖم ًْ ُؾ واعم ًْ قُح ُمـ أقْمْم٤مء اًمقُوةقء إِْذ ِاةل واق اًمَٖم ًُ َأْي _اعمٛم

 
ِ
ُمْٕمٓمقٌف سمْٕمُْمٝم٤م قَمغم سمْٕمةٍض سمَحةرف اًمةقاو اعمٗمٞمةدِة ًمٚمجْٛمةع  _أقْمْم٤مُء اًمقوقء

شمٞم٥م واًمٕمْٓمػ سمَحرف اًمةقاو  اعم٘متْمٞم٦ِم ًمِٚمؽَمْ
ِ
ويمة٤مةْٛمع سمٚمْٗمةظ  ،اعمٓمَٚمِؼ ُدوَن اًمٗم٤مء

٤مَءيِن ضمةة: وىمْقًمِةةؽ ،ورضُمةةٌؾ  ،ورضُمةةٌؾ  ،ضمةة٤مَءين َرضُمةةؾ: ومٛمْٕمٜمةةك ىمْقًمةةؽ ،اةْٛمةةع

ةٚمقا : ومَٞمٙمقن ُمْٕمٜمك أر٦م واهلل أقْمَٚمُؿ ، ؾَمَقاٌء  ،رضَم٤مٌل  ًِ إِذا ىمٛمُتؿ إمِم اًمَّمةالة وَم٤مهْم

ةةُحقا اًمُٕمْْمةَق اًمقاطِمةةدَ  ،إقْمْمة٤مَء اًمثالصَمة٦م ًَ   ،واُم
ِ
وم٤مًمؽَمشمٞمة٥ُم اعمًةةَتَٗم٤مُد ُِمةـ اًمٗمةة٤مء

ةةقِح  ًُ ةةقِل واعمٛم ًُ ةة  ٓ اعمٖم ًْ ةةِؾ واعم ًْ ـُ  ،اةزائَٞمةة٦ِم ُاةةَق شَمرشمِٞمةة٥ُم اًمَٖم أْرًْمةة٤م  َوَٟمْحةة

ق  /ىم٤مئُٚمقن سمف ومَّم٤مر يمام إذا ىم٤مل اًمرضُمؾ ًمُٖمالُمف ًّ إذا دظَمْٚم٧َم : ُُمرؾماًل إمِم اًم

ق  وم٤مؿْمؽَم اًَمٚمْحؿ ًّ طَمْٞمة٨م ٓ ُرْٗمٝمةؿ ُِمٜمةف إَٓ  ،واحلَٓم٥م، َواًمَٗمْحةؿَ  ،واًمَِمْحؿ ،اًم

 وُْتِّمٞمُٚمٝم٤م ُُمْٓمَٚمً٘م٤م 
ِ
 .اةْٛمُع سَملْمَ اذه إؿَْمٞم٤مء

ومل  ،ذم ؾُمةٜمَٜمِف أّٟمةف َصةغم اهلل قَمٚمْٞمةف َوؾمةٚمؿ شمةٞمّٛمؿ ق َداُودَ وُر١َمّرُد َاذا َُم٤م َرَوى َأسمُ 

شمِٞم٥م ومٞمف شمْرٌك ذِم اًمقُوقء ،صمؿ َوضْمَٝمف ،َوُمً  َرَدْرفِ  ،ُرَرشّم٥ْم  طَمْٞمة٨ُم  ،َوشَمْرُك اًمؽَمْ

                                                 

 . ىم٤مم إمم اًمّمالة حمدصم٤ًم ُمـ همػم ومّمؾ ومٞمٗمٞمد شمرشمٞم٥م همًؾ اًمقضمف قمغم اًم٘مٞم٤مم إمم اًمّمالة =

 ب/  27اًمّمٗمح٦م  (   1)

ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمةٕم٨م إزدي، إُمة٤مم أاةؾ احلةدر٨م ذم زُم٤مٟمةف، صة٤مطم٥م اًمًةٜمـ : أسمق داود (   2)

،   إقمةالم (13/253)ؾمػم أقمةالم اًمٜمةٌالء : اٟمٔمر( 252)أطمد اًمٙمت٥م اعمًٜمدة، شمقذم ؾمٜم٦م 

(3/122) 

واحلةدر٨م رواه ، (1/87)احلدر٨م رواه أسمةق داود ذم ؾمةٜمٜمف يمتة٤مب اًمٓمٝمة٤مرة سمة٤مب اًمتةٞمٛمؿ (   3)

= 



وار اؾؽتاب، ؾؾعز احلـػي   حمؿد بن إبرافقم اؾربقديأمحد بن . د        (دراسة وحتؼقق)أسرار اخلطاب وـأ
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ةة  : َوَُمةة٤م ُرِوَي َأّٟمةةف َصةةغَم اهلل قمٚمْٞمةةف وؾَمةةٚمؿ  ،َإّن اطةةاَلَف ومِةةٞمٝماَم َواطمةةدٌ  ًْ ةة َُم َٟمِزَ

ٌَٚمٍؾ ذِم يمّٗمفاًمرأِس ذِم  ًَ  سمِ  ومتذيّمر سمْٕمد ومراهِمف ومٛم
ٍ
وَمٚمةْق يَمة٤مَن اًمؽمشمٞمة٥ُم ، ُوُوقء

 .ومِٞمِف ومْرًو٤م ٕقم٤مَد اًمقُوقَء 

 جَيُةقز إمْج٤مقًمة٤م : 
ِ
 قَمةغم ٟمّٞمة٦م اًمقُوةقء

ِ
ور١َمّرده أْرًْم٤م َأّن ؿمْخًّم٤م ًمق اٟمٖمٛمَس ذم اعمة٤مء

شمٞم٥ِم َوىمَ  ،َوًَمْٞمَس َاَذا إّٓ َّٕن اًمّريمـ اق اًمَتْٓمِٝمػُم َٓ هَمػْمُ   .ْد طَمَّمَؾ سمدون اًمؽَمْ

ٌَْحة٨ُم  ةقًم٦م ومَ٘مةد شَمَْمةَٛمٜمَُف اًم ًُ قِح سملْم إقَْمَْمة٤مء اعمٖم ًُ َوَأَُم٤م اةقاُب قَمـ ذيْمر اعمٛم

٤مسمُِؼ  ًَ  .واهلل شمٕم٤ممم أقْمٚمْؿ سم٤مًمَّمقاب  ،اًم

 

 :/ومٜمُ٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م واًمتْقومٞمؼَوَأُم٤م اًْمٌح٨م اًمث٤َمُمـ قَمنَم 

ـِ ذِم َاةذه أرة٦م ُِمةـ إَِن احلٜمٗمّٞم٦َم واًمِّم٤مومٕمٞمَ  ٦َم مجِٞمًٕم٤م ىَمةْد شَمَريُمةقا َأْصةَٚمْٞمِٝمؿ اعمَةْذيمقَرْر

                                                 

، ورواه ُمًةٚمؿ ذم يمتة٤مب احلةٞمض (1/77)اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتةٞمٛمؿ سمة٤مب اًمتةٞمٛمؿ ضسمة٦م  =

، وىمقل اعم١مًمةػ ُمـ طمدر٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ( 368)سمرىمؿ ( 1/285)سم٤مب اًمتٞمٛمؿ 

إٟمةام : ] اق ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ احلدر٨م وًمٞمس اةق ًمٗمةظ احلةدر٨م، سمةؾ ًمٗمٔمةف  "شمٞمٛمؿ ومل ررشم٥م  ":

وميب سمٞمده إرض ومٜمٗمْمٝم٤م صمؿ ضب اًمِمةامل قمةغم رٛمٞمٜمةف، يم٤من رٙمٗمٞمؽ أن شمّمٜمع اٙمذا، 

 [ .وسمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف قمغم اًمٙمٗملم، صمؿ ُمً  وضمٝمف 

ُمةـ ٟمزة ُمًة  اًمةرأس : ]سمٚمٗمةظ ( 7/357)احلدر٨م رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجةؿ إوؾمةط (  1)

ومذيمر واق رّمكم، ومقضمد ذم حلٞمتف سمٚمال ومٚمٞم٠مظمذ ُمٜمف ورٛمً  سمف رأؾمف، وم٢من ذًمةؽ جيزئةف، وإن 

ومٞمف  "، ىم٤مل ااٞمثٛمل ُمـ طمدر٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد [ سمٚمال ومٚمٞمٕمد اًمقوقء واًمّمالةمل جيد 

، وىمد ضم٤مء ُمقىمقوم٤ًم قمغم قمكم سمـ أيب (1/245)جمٛمع اًمزوائد  "هنِمؾ سمـ ؾمٕمٞمد واق يمذاب 

 (.1/28)قمٜمد اسمـ ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ـم٤مًم٥م 

أرةة٦م ُمةةـ ذم سمٞمةة٤من ه شمةةرك أسمةةك طمٜمٞمٗمةة٦م واًمِمةة٤مومٕمل وأصةةح٤مهبام أصةةٚمٞمٝمام ذم اةةذه : اةةق (   2)

 .اًمؽمشمٞم٥م وقمدُمف ذم ير٦م اًم٘مذف

 أ/  28اًمّمٗمح٦م  (   3)
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شمِٞمة٥ِم َوقَمدُِمةةف ذِم يرة٦ِم اًمَ٘مةةْذِف  ٌُةةقا إمِم ، ُوضُمةقِب اًمؽَمْ طَمْٞمة٨م َإّن احلٜمٗمّٞمةة٦َم ىَمةْد َذَا

وَأَن  ،َٓ ُرةرّد ؿَمةٝم٤مدة اًمَ٘مة٤مِذِف إَِٓ سَمْٕمةَد اةَْٚمةدِ : ومَ٘مة٤مًمقا ،اًمؽَمشمِٞمة٥ِم ذم شمٚمةؽ أرة٦م

ٌُقا إمَِم قَمَدُِمفِ  ٌَْؾ اةَْٚمةدِ : طَمْٞم٨ُم ىم٤مًمُقا ،اًمِّم٤مومٕمّٞم٦َم َذَا واحلَة٤مُل أّن ، ُررّد ؿمَٝم٤مدشمف ىَم

ٌُٜم٤َم قَمَدُُمةف  ،َُمْذَاٌٝمؿ ذِم اًمٗم٤مء اًمؽَمشمٞم٥م ٌَة٧َم قُمةُدوُل اًمٗمةررَ٘ملْم قَمةـ ، وَُمةذَا وَمّٚمةام صَم

 : ومٜمُ٘مقل وسم٤مهلل اًمّتقومٞمؼ  ،اطْمت٤مَج يُمٌؾ ُمٜمُٝمام إمِم اًمٗمْر  سملْم اعمَْقِوَٕملْمِ ، َأْصَٚمْٞمِٝمام

قمّٞمتَٝمةة٤م آْٟمِزضَمةة٤مُر قمةةـ : إَِن ًمٜمَةة٤م أن ٟمُ٘مةةقل ـْ َوْوةةِع احُلةةُدوِد َوَذْ إَِن اعمَْ٘مُّمةةقَد ُِمةة

وَم٤مًْمَٕم٤مَُم٦ُم عمَة٤م مل َرٜمَْزضِمةُروا قَمةـ آْرشمٙمة٤مب  ،ارشمٙم٤مب اةَرائؿ اعمرشّم٦ٌِم قَمَٚمْٞمٝم٤م احلُُدودُ 

ة ب اعم١ممل ىُمةّدم اًمَيْ ـْ اعمذيمقر إَِٓ سم٤مًمَيْ ُب قَمةغم اًمةَرْد : ُْتِّمةٞماًل ًمِْٚمٛمْ٘مُّمةقد ُِمة

قمَٞم٦ِم احلُُدودِ  إَِن ؾِمةَٞم٤مَ  أرة٦ِم ىَمةْد : َوَاةؿ َأْن َر٘مقًُمةقا، َوضُمِٕمَؾ اًمَرّد ُِمـ شمتّٛمتِةفِ  ،َذْ

سمِةُدوِن آٟمتَِٔمة٤مِر  /،َدَل قَمغم يَمْقهِنؿ وَم٤مؾِمِ٘ملم واًمَٗم٤مؾِمُؼ ُرةَرّد ؿَمةٝم٤مَدشُمُف ذم احلَة٤ملِ 

َوًمٜم٤م َأْن َٟمْٛمٜمَع يَمْقهَنُْؿ وَم٤مؾِمِ٘ملم سمٛمجَرِد اًمَ٘مْذِف ِةَقاِز يمقٟمِف َصة٤مِدىًم٤م ومِةٞماَم  ،لإمَم اعمَآ

ُ٘مُف سم٤مًمَٕمْجز قمـ اإِلشْمَٞم٤مِن سم٠َمْرسَمٕمة٦ِم ؿمةَٝمداءَ  ًْ
ومة٢مذا قَمجةَز وَم٘مةْد  ،ىَم٤مَل : سَمْؾ إِّٟمام َرْٔمَٝمُر ومِ

وم٢مذا ُأىِمةٞمؿ احلَةّد قمَٚمْٞمةف ومَ٘مةْد  ،قٍ َوَٓ ضَمَقاِز قَمٗمْ  ،َوضَم٥َم إىم٤مَُم٦ُم احلَّد قَمَٚمْٞمف : سماَل شَمَراخٍ 

 . واهلل شَمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّّمَقاب ، َوىَمَع َرّد اًمِّمَٝم٤مَدة سَمْٕمَدُه ُضورًة وُاَق اعمَْٓمُٚمقُب 

 :َوَأُّم٤م اًْمٌَح٨م اًمت٤َمؾِمَع قَمنَمَ ومٜم٘مقُل َوسم٤مهلل اًمِٕمّْمٛم٦ُم َواًمتّقومٞمُؼ 

َتدّل سمةف قَمةغم وُ  ًْ رٗم٦م ُم٤م ُر  َٓ َرْٔمَٝمر ذِم أر٦م اًمنَمِ
ِ
َوإّٟمةام  ،ضُمةقِب اًمٜمّّٞمة٦ِم ذِم اًمُقُوةقء

                                                 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) :أرةة٦م اةةل ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم (  1)

 (.4)ؾمقرة اًمٜمقر   (  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 (.4/351)أطمٙم٤مم اًم٘مرين ًمٚمٙمٞم٤م اراد : اٟمٔمر اذه اعم٠ًمًم٦م ُمٗمّمٚم٦م ذم (  2)

 ب/  28اًمّمٗمح٦م  (   3)
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َتَٗم٤مُد ُِمـ فَم٤مِاِرَا٤م ُوضُمقُب اًمُقُوقء قَمغم يُمّؾ ُُمٙمَٚمةٍػ ىَمة٤مئٍؿ إمَِم اًمَّمةالِة : إَِٓ  ًْ اعُم

ٌَْحةة٨ِم اًمَثةة٤مين  َأّن اًْمَ٘مةة٤مِئَؿ إًِمْٞمَٝمةة٤م ُُمَتَقّوةةًئ٤م ىَمةةْد ظُمةةَص ُِمٜمْٝمةة٤م سمةةاَم ُٟمِِمةةػُم إًَمْٞمةةف ذِم اًم

ـَ  ر  .َواًْمِٕمنْمِ

٧َم شُمَ٘مّدُر أر٦َم َاَٙمَذا : ْن ىُمْٚم٧َم وَم٢مِ   ًْ اًْمِ٘مَٞم٤مَم إمَِم اًمَّمةالِة ًمِةَدًمِٞمٍؾ  /إَِذا َأَردشُمؿُ : َأًَم

٤ًٌم قَمةغم اإلَراَدِة اعمةذيمقرة ضمةزاًء  ،َدَل قَمغَم َاذا اًمَتْ٘مِدررِ  ُؾ ُُمرشّم ًْ ومٞمج٥م طمٞمٜمئٍذ اًمَٖم

ِط اعمذيمقر ُؾ ، ًمٚمنَمْ ًْ قَمَٚمْٞمٝم٤م : سمؾ ُرشّمة٥َم قَمةغم اًْمِ٘مَٞمة٤مِم  َأَٓ شمرى أّٟمف ًَمْق مَلْ ُررشَم٥ِم اًمَٖم

ةَ  . َومَلْ ُرٛمٙمةـ قُمروًمة٤م  ،إًمْٞمٝم٤م مل جَيُْز ذقًمة٤م ًَ ةَؾ إقْمْمة٤مَء اعمةذيمقرَة وَُم ًَ وإذا هَم

قم٘مٞم٥َم اإلرادِة قَمغم ُُمْ٘مَت٣َم َاةذا إَُْمةِر اعمِٗمٞمةِد ًمٚمؽّمشمٞمة٥م ُمررةًدا إَِرة٤مُه يَمة٤مَن َٟم٤مِوًرة٤م 

 ٓ حَم٤َمًَمة٦َم : إِِذ اإِلرَ 
ِ
اًمٜمّّٞمة٦ُم صَم٤مسمَِتة٦ًم سم٤ِمإِلؿَمة٤مَرِة  اَدُة اةل قَمةلْمُ اًمٜمّّٞمة٦م ومتٙمةقنُ ًمِْٚمُقُوقء

٤ٌَمرة ذم إصم٤ٌمت احلٙمؿ وإِْن شَمَرضَمَح٧ِم اًمَث٤مٟمَِٞم٦ُم قِمٜمَْد اًمت٘م٤مسمةؾ : ىُمْٚمة٧ُم .  َوِاَل ُِمْثُؾ اًمٕم

 قَمةةغم إراَدِة اًمِ٘مَٞمةة٤مِم إمَِم 
ِ
ـَ أرةة٦م ُوضُمةةقُب شَمْرشمِٞمةة٥ِم اًمُقُوةةقء ةةّٚمؿ َأّن اعُمةةَراَد ُِمةة ًَ  َٓ ُٟم

ًٌة٤م قَمَٚمْٞمَٝمة٤م  قَمةغَم اعمُِْررةِد  ،اًمَّمالة سم٠َمْن جي٥َم ومِْٕمُٚمُف ُُمَرشَم
ِ
سَمةْؾ اعُمةَراُد وضُمةقُب اًمَقُوةقء

وِع ومِٞمَٝم٤م ُاَق اعمَْٓمُٚمةقُب َواًمٙمة٤مذِم ةقاِزَاة٤م  ،ًمْٚمِ٘مَٞم٤مِم إًَِمْٞمَٝم٤م حمِْدصًم٤م ٌَْؾ اًمنّمُ وَمُقضُمقُدُه ىَم

٤ٌَمًمةف إَِراَدَة اًمَّمةالة  /احلََدِث هَمػْمَ ظَمة٤مـمٍِر  أَٓ ُرَرى أّٟمف ًَمْق شَمقَو٠م َٟم٤مِوًر٤م إِلَزاًَم٦مِ  سم

 .ضَم٤مَز سم٤مإلمْج٤معِ 

٤ٌَمَرًة َوإؿَِم٤مَرًة يمام ىُمْٚم٧َم وَمْٚمَتِج٥ْم سمَ٘مْقًمف صغم : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم   وَم٢مِْن مَلْ دَم٥ِِم اًمٜمَٞم٦م سم٤مَٔر٦ِم قِم

َاةةذا : ىُمْٚمةة٧ُم . واًمُقُوةةقُء قَمَٛمةةٌؾ ، [إّٟمةةام إقمةةاَمل سم٤مًمٜمَّٞمةة٤مِت :]اهلل قمٚمٞمةةف وؾمةةٚمؿ

                                                 

 أ/  29اًمّمٗمح٦م  (   1)

 .وُم٤م أصم٧ٌم اق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤م  ، ومٞمٙمقن : ذم إصؾ (   2)

 ب/  29اًمّمٗمح٦م  (   3)

ورواه ُمًةٚمؿ ذم ( 1/6)احلدر٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإلرامن سم٤مب إٟمام إقمةامل سم٤مًمٜمٞمة٦م(   4)

= 



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 
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طَمْٞمة٨م ظُمةَص ُِمٜمْةف طَم٘مة٤مئُؼ إقَْمةاَمِل وطُمْٙمٛمٝمة٤م إظُمةروّي ، خمُّمقٌص سم٤مإلمج٤مع

ة٤مدِ  ًَ ويمةذا ظُمةَص ُِمٜمْةف ُمة٤م ًَمةْٞمَس  ،أْرًْم٤م وَمٌ٘مل طمٙمُٛمٝم٤م اًمّدْٟمَٞمِقّي ُمـ اةةقاِز َواًمَٗم

٤ٌَمدٍة َوَاَذا ُمـ مُجَْٚمتِِف سمَِدًمِٞمِؾ قمَدِم ًمُزوُِمف سم٤مًمٜمَْذر ومْٚمُٞمَخَص َاَذا َأرْ   . ًْم٤مسمٕم

إِن مل دم٥ِم اًمٜمّٞم٦م سمف َأْرًْم٤م ومٚمتج٥ْم سم٤مًم٘مٞم٤مس قَمةغم اًمّتةٞمّٛمؿ سمَجة٤مُمع َأهَنُةام : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

ٌََدِن وم٢مهّنام ـَمَٝم٤مَرشَم٤مِن َُمةَع قَمةَدِم : ىُمْٚم٧ُم . ـمٝم٤مرشم٤من  ِؾ اًمَثْقِب َواًم ًْ َرٜمَْتِ٘مُض َاَذا سمَِٖم

 .ُوضُمقِب اًمٜمَِٞم٦ِم ومِٞمِٝماَم 

سم٠َمّن َاَذا شمْٓمٝمػٌم طُمٙمٛمٌل يم٤مًمتٞمّٛمؿ طَمْٞمة٨ُم ٓ ُرْٕمَ٘مةُؾ ذِم : صم٤مٍن  وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم وَم٤مِرىًم٤م سمْٞمٜمُٝمام

ٌَة٨ِم وم٢مّٟمةف َُمْٕمُ٘مةقل  ِؾ اطَ ًْ اعمة٤مُء ُُمَٓمّٝمةٌر : ىُمْٚمة٧ُم .  اعمَحّؾ َٟمَج٤مؾَم٦م ومٞمٝمام سمخالف هَم

ٌِْٕمف  ف/سمَٓم ًِ َواًمٜمَِٞم٦ُم ًمْٚمِٗمْٕمِؾ اًم٘م٤مئؿ سم٤معمة٤مء َٓ ًمِْٚمَقْصةِػ اًم٘مة٤مئؿ  ،يمام َأّٟمف ُُمزرٌؾ سمٜمَٗم

ِؾ اًمَثْقِب اًمةٜمَِجس سمخةاَلِف اًمتةٞمّٛمؿ، ّٕٟمةف شمٚمقرة٨ٌم وَمةاَل  ًْ سم٤معمَحّؾ، ومَّم٤مر ُِمْثَؾ هَم

ةتٖمٜمك أْرًْمة٤م قمةـ اًمٜمّّٞمة٦م سمِةَدًمِٞمِؾ  ًْ َرِّمػم شَمٓمِٝمػًما إَِٓ طَم٤مَل إَِراَدِة اًمَّمالِة َوسمْٕمةدَا٤م ر

 . سم٘م٤مئف سَمْٕمَد اإلؾْمالِم سَمْٕمد آرشمَِداِد واًمِٕمَٞم٤مُذ سم٤مهللِ شَمٕم٤ممم

                                                 

ُمةـ طمةدر٨م ( 1957)سمةرىمؿ ( 3/1515)إٟمام إقمةامل سم٤مًمٜمٞمة٦م  يمت٤مب اإلُم٤مرة سم٤مب ىمقًمف  =

 . قمٛمر سمـ اطٓم٤مب 

 أ/  35اًمّمٗمح٦م   (  1)

ىمة٤مل  ":اعم١مًمػ ؾم٤مر قمغم ُمذا٥م احلٜمٗمٞم٦م اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم وضمقب ٟمٞم٦م اًمقوةقء، ىمة٤مل اًمةرازي (   2)

ًمةٞمس : وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحةف اهلل . اًمٜمّٞم٦م ذط ًمّمح٦م اًمقوقء واًمٖمًؾ: اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل 

 .يمذًمؽ

 .وأقمٚمؿ أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام رًتدل ًمذًمؽ سمٔم٤مار اذه أر٦م

اًمقوقء ُم٠مُمقر سمةف، ويمةؾ ُمة٠مُمقر سمةف جية٥م أن رٙمةقن ُمٜمقرة٤ًم : وم٢مٟمف ىم٤ملأُم٤م اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل

وم٤مًمقوةةقء جيةة٥م أن رٙمةةقن ُمٜمقرةة٤ًم، وإذا صمٌةة٧م اةةذا وضمةة٥م أن رٙمةةقن ذـمةة٤ًم ٕٟمةةف ٓ ىم٤مئةةؾ 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   چإن اًمقوقء ُمة٠مُمقر سمةف ًم٘مقًمةف : سم٤مًمٗمر ، وإٟمام ىمٚمٜم٤م 

= 
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وَن ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼ َوأَ   :ُّم٤م اًمٌَْح٨م اًمِٕمنْمُ

ـَ يَُمٜمُةقا  "إَِٟمةام َوَرَد اطٓمة٤مُب اًمَٕمزرةز سمةة   "رة٤م أهّية٤م اًمٜمة٤مُس  "ُدون  "رة٤م أهّية٤م اًمةذر

ُاْؿ همةػْمُ خمةة٤مـَمٌلَِم  ُاْؿ : إِْذ هَمةةػْمُ ًمٞمخةتَص اِطَٓمة٤مُب سمةة٤معم١مُِمٜملم وٓ رٕمّٛمٝمةؿ وهمةػْمَ

٥ُم سم٤ِمًْمُٗمُروِع سَمؾ ُاؿ خُم٤مـم ًْ  .ٌُقن سم٤مإلراَمن وَمَح

ة٤م َأْرًْمة٤م : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم   مل : ىُمْٚمة٧ُم   .ومٙمْٞمػ ضَمٕمٚمُٝمؿ اإلُم٤مُم اًمِّمة٤مومِٕمّل خُمَة٤مـَمٌلم هِبَ

                                                 

وٓ ؿمةةةةةةةؽ أن ىمقًمةةةةةةةف ( 6: اعم٤مئةةةةةةةدة ) چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ =

إن يمةةؾ ُمةة٠مُمقر سمةةف أن رٙمةةقن ُمٜمقرةة٤ًم ًم٘مقًمةةف : وإٟمةةام ىمٚمٜمةة٤م   أُمةةر چڀچ چپچ

 چڱچواًمةةةالم ذم ىمقًمةةةف ( 5: اًمٌٞمٜمةةة٦م ) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   چشمٕمةةة٤ممم

فم٤مار ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، ًمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ أطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم حمة٤مل، ومقضمة٥م محٚمةف قمةغم اًمٌة٤مء عمة٤م قمةرف ُمةـ 

ا إٓ سمة٠من رٕمٌةدوا وُمة٤م أُمةرو: ضمقاز إىم٤مُم٦م طمروف اةر سمٕمْمٝم٤م ُم٘م٤مم سمٕمض، ومٞمّمػم اًمت٘مةدرر 

واإلظمالص قم٤ٌمرة قمـ اًمٜمٞم٦م اط٤مًمّم٦م، وُمتةك يم٤مٟمة٧م اًمٜمٞمة٦م اط٤مًمّمة٦م / اهلل خمٚمّملم ًمف اًمدرـ

وىمةد طم٘م٘مٜمة٤م اًمٙمةالم ذم اةذا اًمةدًمٞمؾ ذم شمٗمًةػم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم . ُمٕمتؼمة يم٤من أصؾ اًمٜمٞمة٦م ُمٕمتةؼماً 

ومٚمػمضمع إًمٞمف ذم ـمٚمة٥م زرة٤مدة آشم٘مة٤من، ومثٌة٧م سمةام  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ:

ن يمؾ ووقء ُم٠مُمقر سمف، وصم٧ٌم أن يمؾ ُم٠مُمقر سمف جي٥م أن رٙمةقن ُمٜمقرة٤ًم خمّمةقص ذم ذيمرٟم٤م أ

سمٕمةةض اًمّمةةقر، ًمٙمٜمةة٤م إٟمةةام أصمٌتٜمةة٤م اةةده اعم٘مدُمةة٦م سمٕمٛمةةقم اًمةةٜمص، واًمٕمةة٤مم طمجةة٦م ذم همةةػم حمةةؾ 

وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحةف اهلل وم٢مٟمةف اطمةت٩م هبةذه أرة٦م قمةغم أن اًمٜمٞمة٦م ًمٞمًة٧م ذـمة٤ًم . اًمتخّمٞمص

همًؾ إقمْم٤مء إرسمٕم٦م ذم اذه أرة٦م ومل رقضمة٥م إٟمف شمٕم٤ممم أوضم٥م : ًمّمح٦م اًمقوقء، وم٘م٤مل 

شمٗمًةةػم اًمةةرازي . إمم يظمةةر يمالُمةةف . "... اًمٜمٞمةة٦م ومٞمٝمةة٤م، وم٢مجيةة٤مب اًمٜمٞمةة٦م زرةة٤مدة قمةةغم اًمةةٜمص 

(11/299 . ) 

واًم٘مقل سمقضمقب اًمٜمٞم٦م ومٞم٤م ًمقوقء اق ىمةقل اةٛمٝمةقر ظمالومة٤م ًممطمٜمة٤مف وسمٕمةض اًمِمة٤مومٕمٞم٦م،  :ىمٚم٧م 

ىمرب عم٤م شم٘مدم، وٕن اًمقوقء قم٤ٌمدة يم٤ًمئر اًم  .ٕم٤ٌمدات شمٗمت٘مر ًمٚمٜمٞم٦م، واهلل أقمٚمؿ واق ٕا

 ( .2/16)ًم٤ٌمب اًمت٠مورؾ : وًمالؾمتزادة اٟمٔمر 

اةؾ : اذه ُم٠ًمًم٦م ؿمٝمػمة شمٌح٨م ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف، وشمتٕمرض ا٤م يمت٥م اًمٕم٘م٤مئةد، واةل (  1)

= 
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ٍ
ٌََتُٝمْؿ هبة٤م ًمَِٕمةَدِم اًمَٗم٤مِئةَدِة سمُٛمٓم٤مًمٌة٦م رء ُرِرْد ُاَق َأْرًْم٤م سمَِجْٕمٚمِٝمؿ خُم٤َمـَمٌلَم هب٤م ُُمَٓمة٤مًَم

 يظَم 
ٍ
ء َء هَمػْمُ َُمْقضُمقدٍ هَمػْمِ ُُمٕمتٍد سمف إَِٓ سمٌَمْ سَمؾ َأَراَد سمةف أن ، َر واحل٤مل أَن ذًمَؽ اًمٌَمْ

سمة٤مًمٗمُروع يمةام َأهّنةؿ ُرٕمةَذسمقن سمَٕمةدم  /رٙمقُٟمقا ُُمَٕمَذسملَِم سمَٕمةَدِم آُْمتَِثة٤مِل سمة٤مُْٕمرِ 

 .ال قَمَٚمْٞمفِ آُمتث٤مل سم٤مُْٕمر سمام شمٜمٌٜمك

ى  ائ  ائ  چ  :وَمَٙمْٞمَػ اةةقاب قَمةـ فمة٤مِاِر ىمقًمِةف شمٕمة٤ممم : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  

ٌََ٘مرة طَمْٞمة٨م إِ َّن   چەئ   ٦ٌَِم سَمٜمِل إْهائٞمؾ اًمٙمٗمرِة ذم أَوائؾ ؾُمقَرِة اًم ذم خُم٤َمـَم

ةة٤مقمٌد ِةَْٕمٚمِِٝمةةْؿ خمةة٤مـمٌلَم سمُٗمةةُروِع اإِلرةةاَمِن  ًَ اةةةقاُب قمٜمةةف ىَمةةْد : ىُمْٚمةة٧ُم . فمةة٤مِارُه ُم

١َماُل اًماَلطِمُؼ َوُاَق َاَذا ًُ  .شَمَْمَٛمٜمُف اًم

ةِط مل ٓ جَيُةق: وَم٢مِْن ىُمْٚمة٧َم  ز أن رٙمةقَن اِطَٓمة٤مُب قَم٤مًُمة٤م ؿَمة٤مُِماًل ًمِٚمٙمّٗمة٤مر َأْرًْمة٤م سمنَِمْ

  ،شَمْ٘مةةِدرِؿ اإلرةةاَمن
ٍ
 ٓ رتحَّمةةُؾ إَِٓ سمتْ٘مةةدرِؿ رء

ٍ
ةةةقاز أن ُرةة١مُمر ؿَمةةْخٌص سمٌمةةء

 اعمَْقىُمةقِف ُاةَق قَمَٚمْٞمةف، يم٤معمة٠مُُمقِر  ،قَمَٚمْٞمف
ِ
ةء ومَٞمٙمقُن إَُْمُر سمذًمؽ اًمٌمةء َأُْمةًرا سم٤مًمٌَمْ

ْٓم  اط ًَ ٤مزم قمـ ؾُمَٚمٍؿ َُمٜمّْمقٍب وم٢مِّٟمف َرٙمقن َُم٠ْمُُمقًرا سمٜمَّْمٌِف أرًْم٤م ويمةام سمُّمٕمقد اًم

                                                 

اًمٙمٗم٤مر خم٤مـمٌقن سمٗمةروع اًمنمةرٕم٦م أم ٓ؟ وىمةد ذيمةر اعم١مًمةػ رأي إطمٜمة٤مف اًم٘مة٤مئٚملم سمٕمةدم  =

ئٚملم سمٛمخةة٤مـمٌتٝمؿ، وٟمةة٤مىمش اةةذه اعمًةة٠مًم٦م سمٜمةة٤مء قمةةغم رأي خمةة٤مـمٌتٝمؿ، ورأي اًمِمةة٤مومٕمٞم٦م اًم٘مةة٤م

أهنؿ خم٤مـمٌقن سمٗمروع اًمنمةرٕم٦م، : إطمٜم٤مف، واًمذي قمٚمٞمف أاؾ اًمتح٘مٞمؼ وشمٕمْمده إدًم٦م اق 

ورٕمذسمقن قمٚمٞمٝمة٤م، واةق ُمةذا٥م مجٝمةقر إصةقًمٞملم، وُٟم٘مةؾ قمةـ اإلُمة٤مم ُم٤مًمةؽ واًمِمة٤مومٕمل 

اٟمٔمةر .   اةّمة٤مص وإطمدى اًمروارتلم قمـ أمحد، واق ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ احلٜمٗمٞمة٦م يمة٤مًمٙمرظمل و

، إٟمجةؿ اًمزااةرات (129)ذح اًمقرىم٤مت ةالل اًمدرـ اعمحكم صة : شمٗمّمٞمؾ اذه اعم٠ًمًم٦م 

 (.127)قمغم طمؾ أًمٗم٤مظ اًمقرىم٤مت صة 

 أ /  35اًمّمٗمح٦م  (   1)

 .اًمٙمٚمٛم٦م ذم اعمخٓمقط همػم واوح٦م، وأرضمق أين ىمد ووم٘م٧م ذم ىمراءهت٤م اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م  (   2)

 (83)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   3)
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ـْ طَمَ٘م٤مئؼ اًمتٜمْزرؾ ذم اًمَٙماَلِم قَمةغَم ىَمْقًمِةِف شمٕمة٤ممم  َر ذِم اًمَٙم٤مؿِمِػ قَم
ڱ  ڱ  چ ُذيمِ

قَمةةة٤مٌم ؿمةةة٤مُمٌؾ ًمْٚمُٛمةةة١مُِمٜملم َواًمَٙمَٗمةةةَرِة  /أرةةة٦م َأّن اطٓمةةة٤مب چں  ں

ٌَةة٤مَدةَ  ،سمِٜمَةةْققَمْٞمِٝمؿْ  اًمُٙمّٗمةة٤مِر َُمنُمةةوٌط ومٞمٝمةة٤م َُمةة٤م ٓ سُمةةَد َاَةة٤م ُِمٜمْةةُف َوُاةةَق اإلىمةةراُر  َوَأَن قِم

ُط قَمةغَم اعمة٠مُُمقر سم٤مًمَّمةالة ذائٓمٝمة٤م ُمةـ اًمقُوةقء واًمٜمّٞمة٦م  ،واًمَتّْمِدرؼ يمام ُرِْمةؽَمَ

ة٧َم إَُْمةِر َوإِْن مَلْ ُرةْذيَمْر طَمْٞمة٨ُم مَلْ  وهمػْممِه٤م وَُم٤م ٓ سُمّد ًمِْٚمِٗمْٕمِؾ ُِمٜمْف وَمُٝمةَق ُُمٜمْةَدِرٌج َُتْ

 ٗمٕمؾ إَِٓ سمِِف رٜم

َٓ  َٟمٕمةؿ إَِٓ َأّن إَْصةؾ ذِم اًمةّدََِٓٓت اعمٓم٤مسم٘مة٦مُ : ىُمْٚمة٧ُم .  ويَم٤من ُمـ ًَمَقاِزُِمةفِ 

َأَُمة٤م ، وَمال ُرَّم٤مُر إًَِمْٞمِف إَِٓ قِمٜمَْد آطْمتَِٞم٤مِج َوُوضُمةقِد اًمَ٘مةرائـ سَمْٕمةَد اًمُقىُمةقعِ  ،آًمتَزامُ 

اًْمَٙمةاَلِم سمَِٓمِررةِؼ اعُمَٓم٤مسَمَ٘مة٦ِم ُدوَن آًمتِةَزاِم وَمَٚمةْٞمَس ًَمةُف  مِلَ ضُمِٕمَؾ َدًََٓم٦ُم َاةَذا: َأْن ُرَ٘م٤مَل 

ـِ إَْصةِؾ َٓ قِمٜمْةَد ُوضُمةقِدهِ   ،َوضْمٌف ّٕن ـَمَٚم٥َم اًمّنّ إّٟمام رٙمةقُن قِمٜمْةَد اًمُٕمةُدوِل قَمة

 .واهلل شمٕم٤ممم أقْمٚمْؿ سم٤مًمَّمقاب 

                                                 

 (21)ؾمقرة اًمٌ٘مرة أر٦م (   1)

 أ/  31اًمّمٗمح٦م  (   2)

 (  1/95)اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي : اٟمٔمر (   3)

دًٓمتٝم٤م قمةغم ُمة٤م ووةٕم٧م : دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م وِال: ًمٚمٗمٔم٦م صمالث دٓٓت ":ىم٤مل اسمـ اًمدا٤من (   4)

 . ودًٓم٦م شمْمٛملم وِال دًٓمتٝم٤م قمغم ُم٤م رِمتٛمؾ قمٚمٞمِف ُمًاما٤م ُمـ أسمٕم٤موف. ًمف

وِال دًٓمتٝم٤م قمغم ُم٤م شمًتتٌٕمف ُمـ اعمٕم٤ميِن اًمالطم٘م٦م سم٤ِمعمًّٛمك يم٤مًمِمٝمد رةدل قمةغم  ودًٓم٦م اًمتِزام

اًمّيب دًٓم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م، وقمغم اًمِمٛمع دًٓم٦م شمْمٛملم، وقمغم اطٚمٞم٦م دًٓم٦م اًمتِةزام، واعمًةتٕمٛمؾ 

 (.1/71)شم٘مقرؿ اًمٜمٔمر ذم ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم٦م ذائٕم٦م . "ذِم اًمٕمٚمقم دًٓم٦م اًمّتْمِٛملم، واعمٓم٤مسم٘م٦م
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ونَ   :٦م َواًمتقومٞمُؼ وَمٜمُ٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم َوَأَُم٤م اًْمٌح٨م احل٤َمِدي َواًْمِٕمنْمُ

ة قَمةغم ِذيْمةِر اعمٙمّٚمِٗمةلم، ـّ  /إّٟمام ـُمِقَي ِذيْمُر اعمٙمّٚمَٗم٤مِت َواىمُتٍِمَ َُمةَع ىِمةَراِن ذيمةرا

 ، چڻ  ڻ  ۀ  چ  :ىَمةة٤مل شمٕمةة٤ممم، سمةةذيمراؿ ذم سمْٕمةةِض اعمقاِوةةعِ 

 :ًمٍِن حُمَْتِٛمٍؾ ُوضُمقًا٤م   چڀ  ڀ  ڀ چ  :وىَم٤مل شمٕم٤ممم 

ـْ إيْمامِا٤م، َواَةذا ُِمٜمَْٝم٤م َأن َرُٙمقن إؿم٤مرًة إِ  - ـَ قَم ٤ٌَمدة َوقَمْجِزِا ـّ هبذِه اًمٕم مم إظماَلِا

ـٍ : ] ىم٤مل صغم اهلل قمٚمْٞمف وؾَمٚمؿ ـّ ٟم٤مىمَّم٤مُت قَمْ٘مٍؾ ودر طَمْٞم٨ُم ومّنَ ُٟمْ٘مَّم٤من  [إهِّنُ

                                                 

طمٙمٛمةة٦م آىمتّمةة٤مر ذم اةةذه أرةة٦م اًمنمةةرٗم٦م قمةةغم ذيمةةر اعمٙمٚمٗمةةلم ُمةةع ؿمةةٛمقل  ذم سمٞمةة٤من: اةةق (   1)

 .اطٓم٤مب اعمٙمٚمٗم٤مت أرًْم٤م 

 ب  /  31اًمّمٗمح٦م  (   2)

 (35)ؾمقرة إطمزاب أر٦م (   3)

 (2)ؾمقرة اًمٜمقر أر٦م (   4)

إصؾ ذم ظمٓم٤مب اًم٘مرين واًمًٜم٦م قمٛمقُمٝمام ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، يمام ذم أر٦م، إٓ سمدًمٞمؾ ردل (   5)

اًمت٘مررةر واًمتحٌةػم ٓسمةـ اعمقىمة٧م : ّمقصةٞم٦م أطمةدمه٤م، وًمتٗمّمةٞمؾ اةذه اعمًة٠مًم٦م رٜمٔمةر قمغم ظم

، إصةةؾ اةةة٤مُمع إلرْمةة٤مح اًمةةدرر اعمٜمٔمقُمةة٦م ذم ؾمةةٚمؽ مجةةع اةقاُمةةع (1/211)احلٜمٗمةةل  

 (.1/133)ًمٚمًٞمٜم٤موين 

ُمـ طمةدر٨م ( 1/68)احلدر٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلٞمض سم٤مب شمرك احل٤مئض اًمّمقم(   6)

سمةرىمؿ ( 1/86)ه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلرامن سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإلرامنأيب ؾمٕمٞمد اطدري، وروا

ر٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًّمء، شمّمّدىمـ وأيمثرن آؾمتٖمٗم٤مر، : ]ُمـ طمدر٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وًمٗمٔمف ( 79)

ـّ أيمثر أاؾ اًمٜم٤ّمر ـّ ضمزًمة٦مٌ ش وم٢ميّن رأرتٙم وُمة٤م ًمٜمة٤م رة٤م رؾمةقل اهلل أيمثةر أاةؾ : وم٘م٤مًم٧م اُمةرأٌة ُمةٜمٝم

ـٍ أهمٚمة٥م شمٙمثرن اًمّٚمٕمـ، وشمٙمٗم»: اًمٜم٤ّمر؟ ىم٤مل رن اًمٕمِمػم، وُم٤م رأر٧م ُمـ ٟم٤مىمّمة٤مت قم٘مةٍؾ ودرة

ـّ  أُّمة٤م ٟم٘مّمة٤من  ": ر٤م رؾمةقل اهلل، وُمة٤م ٟم٘مّمة٤من اًمٕم٘مةؾ واًمةّدرـ؟ ىمة٤مل: ىم٤مًم٧مش ًمذي ًم٥ٍم ُمٜمٙم

ومِمةةٝم٤مدة اُمةةرأشملم شمٕمةةدل ؿمةةٝم٤مدة رضمةةٍؾ ومٝمةةذا ٟم٘مّمةة٤من اًمٕم٘مةةؾ ومتٙمةة٨م اًمّٚمٞمةة٤مزم ُمةة٤م : اًمٕم٘مةةؾ

 [شمّمكّم،وشمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ومٝمذا ٟم٘مّم٤من اًمّدرـ
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ـّ  ٤ٌَمَدَة ؿَمْٓمر قُمْٛمرا ـّ اذِه اًمٕم يمٝم ـّ طِملم اؾمُتْٗمِنَ سمؽَمْ  .ُٟمْ٘مَّم٤من درٜمِٝم

ـّ شمقاسمةُع اُةؿ ذم إطمَٙمة٤مم اًمنمةقمَٞم٦م وُاةؿ َوُِمٜمَْٝم٤م أن َرٙمقن إؿِم٤مرًة إمم أهّنُة -

ـْ سَمةَراُه  َة
ة٤من ُِمةـ يمقٟمِةف قَم٤مروًمة٤م وقَم٤مسمةًدا عمِ ًَ ةَؼ اإلْٟم

إُُصقُل ومٞمٝم٤م وومٞمام ٕضْمٚمِةِف ظُمٚمِ

وإًمْٞمف اإلؿمة٤مرة اإلاّٞمة٦م ذم اًمٙمٚمةامِت ، وَأظْمرضَمُف ُِمـ يَمْتؿ اًمَٕمَدِم إمم طَمّٞمِز اًمُقضُمقِد 

٤مئٜم٤َمِت واعمٜمزِل قمٚمْٞمف وقَمةغم يًمةف َأومَْمةُؾ اًمَّمةٚمقات اًمُ٘مدؾمّٞم٦م اعمُقطَمك إمِم ؾَمّٞمد اًمٙمَ 

ٌْةة٧ُم َأْن ُأقْمةةَرَف وَمَخَٚمْ٘مةة٧ُم اطْٚمةةؼ ٕقُْمةةرَف ] ٌَ ڄ   چ ،[يُمٜمْةة٧ُم يمٜمْةةًزا خمْٗمًٞمةة٤م وَم٠مطم

واعمَْٕمروَمةةة٦ُم اًماّلئ٘مةةة٦م سم٤محلْيةةةة اعم٘مّدؾمةةة٦م ،  چڃ  ڃ  ڃ   /  ڄ  ڄ

ٌَِف اعمخٚمقىم٤مت إِّٟمام ُْتُّمؾ سم٤مًمَٙم٤مُمِ  ـَ اًمَٕم٘مؾ ًمَٙمةْقِن آؾمةتِْدِٓل اعمٜمّزا٦م قمـ ؿَم ؾ ُم

ٌْٜمًٞم٤م قمٚمْٞمف ٤ٌَمَدُة وم٘مد َُمةَر سَمٞمة٤مُن ٟم٘مَّمة٤مهِن٤م واَةذا ىَمة٤مل صةغم اهلل ، اًمّّمِحٞم  ُم وَأَُم٤م اًمِٕم

٤مء: ]قمٚمْٞمف وؾَمٚمؿ  ًَ ـّ َصةَقاطِم٥ُم :] وىم٤مل  [إِّن أىمّؾ ؾَم٤ميمِٜمل اةٜم٦ّم اًمٜم ـَ ٕٟمُت إٟمُٙم

                                                 

 ": اًمٚم١مًمة١م اعمرصةقع ومةٞمام ٓ أصةؾ ًمةف أو سم٠مصةٚمف ُمقوةقع :راسمٚمز ذم يمت٤مسمف ىم٤مل حمٛمد اًمٓم(   1)

ًمْٞمس ُمـ يمالم اًمٜمٌِّل صغم اهلل قمٚمْٞمةِف وؾمةٚمؿ، وٓ رٕمةرف ًمةف ؾمةٜمد صةِحٞم ، : ىم٤مل اسْمـ شمْٞمِٛمٞم٦م 

اًمٚم١مًمة١م اعمرصةقع ومةٞمام ٓ أصةؾ ًمةف أو سم٠مصةٚمف  ." وٓ وِٕمٞمػ، وشمٌٕمف اًمّزْريمٌِمّ واسْمـ طمجةر

 (1/143)ُمقوقع

ـ شمٞمٛمٞمة٦م  ":ًمٕم٤مُمري وىم٤مل أمحد ا ُمِمٝمقر قمٜمد اًمّمقومٞم٦م واقمتٛمةدوه وسمٜمةقا قمٚمٞمةف أصةقاؿ، وأٟمٙمةره اسمة

ـ طمجر واًمًٞمقـمل وهمػماؿ  (75ص) اةد احلثٞم٨م ذم سمٞم٤من ُم٤م ًمٞمس سمحدر٨م. "واًمزريمٌم واسم

ٓ  ":وىمةة٤مل ( 6523)وذيمةةره إًمٌةة٤مين ذم ؾمٚمًةةٚم٦م إطم٤مدرةة٨م اًمْمةةٕمٞمٗم٦م واعمقوةةققم٦م سمةةرىمؿ 

 ."أصؾ ًمف 

 أ  /  32اًمّمٗمح٦م  (   2)

، واعم١مًمةػ أورد أرة٦م سمٜمة٤مء قمةغم أطمةد إىمةقال اًمتٗمًةػمر٦م ذم (56)ؾمقرة اًمذارر٤مت أر٦م (   3)

 .سم٤معمٕمروم٦م، وقمٚمٞمف أاؾ اًمتّمقف، واق ىمقل ُمرضمقح ( ًمٞمٕمٌدون)شمٗمًػم 

احلدر٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر سم٤مب أيمثر أاؾ اةٜمة٦م (   4)

= 
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َّمةَدىْمـ ومة٢ميِن ُأررةتُٙمـ أيمثةر َر٤م ُمْٕمنمة اًمٜمًّة٤مء شم:] وىم٤مَل ، [َصَقاطِم٥ُم ُرقؾُمَػ 

 إِّٓ َُمةْرَرؿ : ] وىَم٤مَل  ،[َأْاِؾ  اًمٜم٤َمرِ 
ِ
٤مء ًَ يَمُٛمَؾ ُمـ اًمّرضَم٤مل يمثػٌِم ومل رْٙمٛمؾ ُمـ اًمٜم

اؾمتقُصةقا سم٤مًمٜمًّة٤مء وَمة٢مّن اعمةرَأة : ] وىم٤مَل ، [سمٜم٧ْم قِمْٛمَراَن ويؾمَٞم٦م اُْمرَأة ومِرقَمْقَن 

ومثٌة٧م هَبةذا َأّن طَمةّقاء ،  [أقمةالُه  ظُمٚمَ٘م٧م ُِمـ ِوَٚمٍع َوإّن َأقْمقج ُمة٤م ذِم اًمّْمةٚمع

وَم٠َمؿَمةة٤مَر صةةغم اهلل قَمٚمٞمةةف وؾَمةةٚمؿ سمةةذًمَؽ َأَن اعمةةرَأة  ،اؾمةةُتخرضَم٧ْم ُمةةـ ِوةةَٚمع يدم

تٓمِٞمع أطمٌد أْن رِ٘مٞمٛمةف وُرٖمةػّمه قمةاّم ضُمٌِةَؾ قَمٚمْٞمةف ًْ  ،ظُمٚمَِ٘م٧ْم ظَمْٚمً٘م٤م ومِٞمِف اقِْمِقضَم٤مٌج ٓ ر

  :ىم٤مَل ىَم٤مئؾ ذم وصٗمٝم٤م 

                                                 

 .قمٛمران سمـ طمّملم  ُمـ طمدر٨م( 2738)سمرىمؿ ( 4/2597)اةٜم٦م  =

احلةةةدر٨م أظمرضمةةةف اًمٌخةةة٤مري ذم يمتةةة٤مب إذان سمةةة٤مب طمةةةد اعمةةةررض أن رِمةةةٝمد اةامقمةةة٦م (   1)

، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب اؾمتخالف اإلُمة٤مم إذا قمةرض ًمةف قمةذر (1/133)

 .ُمـ طمدر٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م(  418) سمرىمؿ ( 1/313)ُمـ ُمرض أو ؾمٗمر 

ُمةـ ( 68/ 1)٤مب احلةٞمض سمة٤مب شمةرك احلة٤مئض اًمّمةقم احلدر٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمتة(   2)

، وأظمرضمةةف ُمًةةٚمؿ ذم يمتة٤مب اإلرةةامن سمةة٤مب ٟم٘مّمةة٤من اإلرةةامن طمةدر٨م أيب ؾمةةٕمٞمد اطةةدري 

 .ُمـ طمدر٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام( 79)سمرىمؿ ( 1/86)

    (ک ک ک)احلةةدر٨م أظمرضمةةف اًمٌخةة٤مري ذم يمتةة٤مب إٟمٌٞمةة٤مء سمةة٤مب ىمةةقل اهلل شمٕمةة٤ممم (   3)

( 4/1886)ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمة٤مب ومْمة٤مئؾ ظمدجية٦م  ، وأظمرضمف(58/ 4)

 .ُمـ طمدر٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ( 2431)سمرىمؿ 

، (4/133)احلةةدر٨م أظمرضمةةف اًمٌخةة٤مري ذم يمتةة٤مب سمةةدء اطٚمةةؼ سمةة٤مب ظمٚمةةؼ يدم وذررتةةف (   4)

قمةـ ( 1468)سمةرىمؿ ( 2/1591)وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمرو٤مع سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمٜمًة٤مء 

 . أيب ارررة 

: ، وٟمًٌف اسمةـ ُمٜمٔمةقر ذم (4/77)قمٞمقن إظم٤ٌمر : اًمٌٞم٧م ذيمره اسمـ ىمتٞم٦ٌم همػم ُمٜمًقب ذم (   5)

 .حل٤مضم٥م سمـ ُدسمٞم٤من( 8/226)ًم٤ًمن اًمٕمرب 
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 ًْ /٧م شم٘مٞمُٛمٝم٤م       َأَٓ إّن شمْ٘مقرؿ اًمُْمٚمقع اٟمٙم٤ًمرَا٤مِال اًمّْمٚمع اًمٕمْقضم٤مء ًم

ـّ رؾُمةقٓ َوٓ ٟمًٌٞمة٤م ٌَْٕم٨م اهلل ُمةٜمُٝم إَِن : ظَمالوًمة٤م عمَِة٤م ر٘مقًمةف إؿمةٕمرّي ، َواَذا مل ر

ةك واُْمةرَأُة ومِرقَمةْقنَ  ًَ ـّ ٟمٌَٞم٤مٌت أّم إؾْمَح٤مَ  وُُمقؾَمك وقمٞم وإمم َاةذا ، َأْرسمًٕم٤م ُِمٜمُٝم

  ضمّؾ ِهاج اًمّدرـ إورإؿَِم٤مَرُة اإِلَُم٤مِم إ

 :أًَمٗمٝم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدةذم ِرؾَم٤مًم٦م

 وَُم٤م يَم٤مٟم٧ْم ٟمًٌٞم٤م ىمّط أٟمثك       وَٓ قمٌٌد وؿمخٌص ذو اومتَِٕم٤ملِ 

ـْ َأقم٤مفمؿ اعمٜمَ  اإلاّٞم٦م وومٞمٝمة٤م ُِمةـ أقمٌة٤مء اًمتٙمة٤مًمٞمػ ُمة٤م ٓ َرْ٘مةِدُر ، ّٕن اًمرؾَم٤مًم٦م ُم

ٌَنم وشَمرىّمك وشم ـْ شمٙمّٛمؾ ُمـ اًم ِف مَحَْٚمَٝم٤م إَِٓ َُم ًِ  ضِمٜمْ
ِ
 .ٗم٤موَ  قَمغَم َأسْمٜم٤َمء

وز واحلَة٤مُل َأَن ، َوشَمَزاَرد َُمع يمقهن٤َم ُُمْ٘مَتِْمةَٞم٦ًم ًمٚمةَدقْمَقِة اعُمْٗمِْمةَٞم٦م إمِم اطُةُروِج واًمةؼُمُ

                                                 

 ب  /  32اًمّمٗمح٦م  (   1)

سمـ إؾمح٤م ، أسمق احلًـ، ُمـ ٟمًؾ اًمّمح٤ميب  أيب ُمقؾمةك  اق  أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ(   2)

وًمةةد ذم . ٕئٛمةة٦م اعمتٙمٚمٛمةةلم اعمجتٝمةةدرـيمةة٤من ُمةةـ ا. ُم١مؾمةةس ُمةةذا٥م إؿمةة٤مقمرة:  إؿمةٕمري

وشمقذم سمٌٖمداد ؾمٜم٦م . وشمٚم٘مك ُمذا٥م اعمٕمتزًم٦م وشم٘مدم ومٞمٝمؿ صمؿ رضمع وضم٤مار سمخالومٝمؿ. اًمٌٍمة

324    . 

  ( .4/263)، إقمالم ( 85/  15) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر 

حلًةةلم  شمةة٤مررخ اطٛمةةٞمس ذم أطمةةقال أٟمٗمةةس اًمٜمٗمةةٞمس( 4/422)شمٗمًةةػم اسمةةـ يمثةةػم : رٜمٔمةةر (   3)

 (1/266)ري سمٙم

اج اًمةدرـ اًمتٞمٛمةل إور اًمٗمرهمة٤مين اق (   4) قمكم سمـ قمثامن سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن، أسمق حمٛمد، ِهَ

ٟمّمة٤مب إظمٌة٤مر ًمتةذيمرة  "ذم اًمٕم٘م٤مئةد، وُمّمةٜمػ  "سمةدء إُمة٤مزم  "ٟمة٤مفمؿ ىمّمةٞمدة : احلٜمٗمل

شمةقذم  ذم أًمٗم٤مظ احلدر٨م اًمٜمٌقي "همرر إظم٤ٌمر ودرر إؿمٕم٤مر  "اظمتٍم سمف يمت٤مسمف  "إظمٞم٤مر 

  (.4/315)إقمالم .  569ٕمد ؾمٜم٦م سم

حلًةلم  شمة٤مررخ اطٛمةٞمس ذم أطمةقال أٟمٗمةس اًمٜمٗمةٞمس: سمةدء إُمة٤مزم رٜمٔمةر : اًمرؾم٤مًم٦م اؾمةٛمٝم٤م (  5)

  (1/266)سمٙمري 
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ٌَْٕمِض  ؽْمِ واطُٛمةقل وُر١مّرةده ىَمْقًُمةُف شَمَٕمة٤ممَم ذم ُم٘مة٤مم اعمَةْدِح ًمِة ًَ ـّ قَمغم اًم ٌْٜمَك طم٤مِا َُم

طَمْٞمة٨ُم َوَصةَٗمٝم٤م  چ ۅ  ۅ  ۉ ٴۇ  ۋۋ چ  :ُأَُمَٝم٤مِت ُرؾُمةٚمِف 

سم٤مًمّّمةةد  دون اًمٜمٌةةّقة : َُمةةع أنّ ّ َاةة٤م يَم٤مَٟمةة٧ْم إطْمةةَدى اًمَٙمةة٤مُِمٚمَتلْم اعمةة٤مّر ذيمرمهةة٤م ذم 

 /وَمَٚمْق يَم٤مَٟم٧ْم َٟمٌِّٞم٦ًم ًَمُذيمِرِت اًمٜمٌَّقة َُمَ٘م٤مَم اًمّّمْدِ  ًمٙمْقهن٤م َأقْمةغَم َُمْرشَمٌة٦ًم  ،احلَدر٨م

ـ َأهَنـ شمقاسُمع اؿ ذم إطمَٙمة٤مم اًمنمةقمّٞم٦م َاذا َورُدّل قَمغم ُم٤م ىمْٚمٜم٤م ُم، وَأوْمَْمَؾ ُمٜمف 

وذِم إـماَل  اًَمٚمْٗمةِظ  ،يمْقهُنـ شمقاسمَِع اؿ ذِم أْصؾ اِطْٚم٘م٦م يَمام ُأؿِمػم إًمْٞمف ذم احلَدر٨م

ٌَْؾ َأْن رتٛمَٞمز َُمةع ، َأْرًْم٤م َأَٓ ُرَرى َأَن اًمٌمء ُرٓمٚمُؼ قَمغم اًمَ٘مٌٞمَٚملْمِ اعمذيّمر واعم١مّٟم٨ِم ىَم

ٌَةة٤مِب  إؿمةة٤مرُة ؾمةةٞمٌقرف وإًَمْٞمةةفِ ، َأَٟمةةف ُُمةةذيَمرٌ  جَمَةة٤مِري : ذم ؾَمةة٤مىم٦م اًمٌةة٤مب اعمةةؽمضمؿ سمِ

وإَٟمةام خيةرُج اًمت٠مٟمٞمة٨م ُِمةـ اًمّتةذيمػم: أَٓ ُرةرى أّن ، َأواظِمِر اًمَٙمٚمِِؿ ُِمةـ اًمَٕمرسمّٞمة٦مِ 

اًمٌمَء ر٘مع قَمغم يُمّؾ َُم٤م ُأظْمؼم قَمٜمف ُمـ ىمٌةؾ أْن ُرْٕمَٚمةؿ َأذيمةٌر ُاةَق َأْم ُأْٟمَثةك واًمٌَمةُء 

 .ُُمذيّمر 

ـَ : ٜمَْٝم٤مَوُمِ  -  ذيمةرا
ِ
ٌَة٤مِده شمةْرَك إضِْمةراء رٗم٦م شمْٕمٚمِٞمٌؿ ًمٕم ـّ ذِم أر٦م اًمنَمِ َأّن ـمّل ذيمرِا

ةةؽْمِ  ًَ ـّ قَمةةغم اًم وَأَُمةة٤م اًمِ٘مةةراُن اعمةةذيمقر ذِم ، ذم اعمحةة٤مورات ًمٙمةةقن سمٜمَةة٤مء َأُْمةةرا

ـَ ، اعمقوٕملْم اعمذيمقرْرـ ومٚمَٛمٙم٤من اًمزضْمةر ـّ ُِمة ّٕن اًمّتٍْمةر  سم٤مٓؾْمةؿ َأْزضمةر َاة

                                                 

 (.75)ؾمقرة اعم٤مئدة أر٦م (   1)

 أ  /  33اًمّمٗمح٦م  (   2)

سمًةط قمٚمةؿ  قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىمٜمؼم، أسمق سمنم اعمٚم٘م٥م سمًٞمٌقرف، إُم٤مم اًمٜمح٤مة، أول ُمـ: اق (   3)

يمتة٤مب ؾمةٞمٌقرف ذم : اًمٜمحق، وًمد ذم ؿمػماز، وًمزم اطٚمٞمةؾ سمةـ أمحةد : ومٗم٤مىمةف، وصةٜمػ يمت٤مسمةف 

/  8) ؾمةػم أقمةالم اًمٜمةٌالء : اٟمٔمةر. اةة  185اًمٜمحق، مل رّمٜمع ىمٌٚمف وٓ سمٕمده ُمثٚمف، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.5/81)إقمالم ًمٚمزريمكم    ، ( 351

 (.1/13)اًمٙمت٤مب ًمًٞمٌقرف : رٜمٔمر (   4)
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ـَ اًمّٓمّل ًمٚمَتٌٕمّٞم٦مَوأسمْ ، اعمَٕم٤ميص إِْذ ُاَق َأْرًْمة٤م ، َويَمَذا َٟمُ٘مقُل ذم َُم٘م٤مم اًمؽمهمٞم٥م  ،ٚمغ ُِم

وأؿمّد ُْتررًٙمة٤م وأيمثةر سم٤مقمًثة٤م  /ذم اًمَتٍْمر  سم٤مٓؾْمؿ َأسْمَٚمُغ ُِمٜمُْف ذِم اًمّٓمّل ًمٚمتٌٕمَٞم٦ِم 

٤ٌَمَذِة اِطَّم٤مِل اعمذيمقرة اعمروةّٞم٦م قمٜمةَدُه شَمٕمة٤ممم اعُمْٗمِْمةٞم٦م إمِم ا ـَ قَمغَم ُُم ًمُقُصةقِل اُ

ـَ اإلِ ؾِْمةةاَلِم، واإلِ ِرةةاَمِن، واًْمُ٘مٜمُةةقِت، واطُُِمةةقِع،  ًٌةة٤م إمم اًمٜمٕمَٛمةة٦م إسمدَرةة٦ِم ُِمةة هم٤مًم

، َواًمَّمةةْقمِ  ـِ اعمَحةة٤مرِم  ،َواًمّّمةةْدِ ، واًمَّمةةدىم٦م، َواًمَّمةةؼْمِ َوطِمْٗمةةِظ اًمُٗمةةُروِج قَمةة

أقْمٚمةْؿ واهلل  ،وآؿمتَِٖم٤مل سم٤مًمذيمر قَمغم اًمَتت٤مسمع واًمَتقازم، ُدون اًمتٙم٤مؾُمةِؾ واًمتةقاين

 .سم٤مًمَّمقاب

ونَ   :ومٜم٘مقل َوسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتَقومٞمؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨ُم اًمث٤َميِن َواًْمِٕمنْمُ

ةةرٗم٦م واهلل شمٕمةة٤ممم أقْمٚمةةؿ سم٤مًمَّمةةَقاِب  إَِذا َأَرْدشُمةةُؿ اًم٘مَٞمةة٤مَم إمِم : إَِن شَمْ٘مةةدِ ِرر أرةة٦م اًمنَمِ

 .اًمَّمالة َوَأْٟمُتؿ حُمِْدصُمقن أر٦م

ڱ  ں  ں   ڻ  چ  :شمٕمةة٤ممم أْرًْمةة٤م ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم  َوٟمٔمِةةػمه ُِمةةـ يمةةاَلم اًمٌةة٤مري

ـْ يَماَلِم اًمَٕمَرِب ُمة٤م ر٘مةقل ؿَمةْخٌص ٔظمةر ،  چڻ أي إذا َأَرْدَت ىِمَراءشَمُف، َوُِم

ِب هُماَلُِمةةةف َأْي إَِذا َأَرْدَت ،  /إِذا َضسْمةةة٧َم هُمالَُمةةةَؽ وَمَٝمةةةّقْن : ُمٌةةة٤مًمٍغ ذم َضْ

َب هماَلُِمؽ  ة، َضْ ًَ ٥ٌُّم وَاذا ّٕن اًمٗمْٕمؾ عمَة٤م يمة٤من ُُم ة ًَ ةَؼ اعم
٤ًٌم قمةـ اإلراَدة أُ ـُْمٚمِ ٌّ

٥ٌَم عُمالسمًة٦ٍم سمٞمةٜمُٝمام ة ًّ ٥ٌُّم ذم َرقَمْٞمٜمَة٤م  ،وُأررد اًم ٥ٌَُم َوأُ ُِررةَد اعمًة ة ًَ ةؼ اًم
يمةام ُأـمٚمِ

                                                 

 ب  /  33اًمّمٗمح٦م  (   1)

ذم سمٞم٤من ُم٤م ر٘مدر ذم اذه أر٦م اًمنمرٗم٦م ُمةـ اعمٓمةقي ًمٞمقاومةؼ اعمٚمٗمةقظ اعمةراد ُمةـ أرة٦م : اق (   2)

 .اًمنمرٗم٦م 

 (98)ؾمقرة اًمٜمحؾ أر٦م (   3)

 أ  /  34اًمّمٗمح٦م  (   4)

 .  طمٞم٨م هم٤مًم٥م ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ اٜم٤م ُمٜم٘مقل ُمٜمف سمٜمّمف  ( 1/659)اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي : اٟمٔمر (   5)
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ٌُف اًمَٖمْٞم٨ُم ومَٞمٙمقن َاذا ُِمـ ىمٌٞمةؾ اعمَجة٤مِز اعُمْرؾَمةؾِ  ٤ٌَمت اًمِذي ؾَمٌ ، اًمَٖمْٞم٨َم أي اًمٜم

٠َمًم٦ٌم سَمٞم٤مٟمّٞم٦ٌم  ًْ َد جُمّقز اعمَج٤مز َوىُمِّمَد آظمتَّم٤مُر َواإلجَي٤مُز يل ُمةآل وَمٚماَم ُوضمِ ، َوِاَل ُم

إمم َُمةة٤م شَمةةَرى َوشُمِ٘مةةّر سمِةةِف ُمةةـ اإلجيةة٤مِز  ،َواًمٌاَلهمةة٦ِم اًمُٗمرىم٤مٟمّٞمةة٦م ،اًمٗمَّمةة٤مطَم٦ِم اًم٘مريٟمّٞمةة٦م

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمَّمقاب  ،واإلقْمج٤مز

 :ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م واًمتَقومٞمؼ  َوَأُم٤م اًْمٌح٨م اًمث٤َمًم٨ُم واًْمِٕمنُمون

٥ٌَِم اًمُقُوقء   :  ِىَمد اظمتٚمػ قُمٚمامإٟم٤م ذم ؾَم

 .وَمَذا٥َم سَمْٕمُْمٝمؿ إمم َأّٟمف اًمِ٘مَٞم٤مُم إمم اًمّّمالة سمٔم٤مِار أر٦م

 .وذَا٥م يظمرون إمم أّٟمف احلدث ًمٚمَدوران وضمقًدا وقَمدًُم٤م

: وذَا٥م ىمْقٌم واق إََصّ  إمَِم َأَٟمف اًمّّمالُة : سمدًمٞمؾ اإلو٤موم٦م إًَِمْٞمٝمة٤م طَمْٞمة٨ُم ر٘مة٤مل 

ةةٌٌّٞم٦مِ  ،٠ْمُت ُوُوةةقَء اًمَّمةةالةِ شمقّوةة ًّ ، عمِةة٤م قُمةةِرف ذم إُصةةقل  /واةةل َأَُمةة٤مَرُة اًم

٤مسمِِع َواق َأّٟمف َصةغم اهلل قَمٚمْٞمةف وؾَمةٚمؿ يَمة٤من  ًَ وإَول وَم٤مؾِمٌد عم٤َِم َرَوْرٜم٤َم ذم اًمٌْح٨م اًم

 َوا
ٍ
طمةٍد َرَتقَو٠ُم ًمُِٙمّؾ َصالٍة ومٚماّم يَم٤من رقُم اًمٗمْتِ  َصةغَم َخ َُْمةَس َصةَٚمَقاٍت سمُقُوةقء

                                                 

عمرؾمؾ اق ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م سملم ُم٤م اؾمةتٕمٛمؾ ومٞمةف وُمة٤م ووةع ًمةف ُمالسمًة٦م وُمٜم٤مؾمة٦ٌم اعمج٤مز ا(   1)

همػم اعمِم٤مهب٦م يم٤مًمٞمد إذا اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اًمٜمٕمٛم٦م، عم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ُمـ صدورا٤م قمـ اة٤مرطم٦م، 

وومةـ ُمةـ ، وسمقاؾمٓمتٝم٤م شمّمؾ إمم اعم٘مّمةقد هبة٤م واةق ضب ُمةـ اًمتقؾمةع ذم أؾمة٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمة٦م

 (    249ص )شاًمٌٞم٤من، اعمٕم٤مين، اًمٌدرع »ٚمقم اًمٌالهم٦م قم: رٜمٔمر .  ومٜمقن اإلجي٤مز ذم اًم٘مقل 

ذم سمٞم٤من أن ؾم٥ٌم اًمقوقء ُم٤م اق ؟ أقمٜمل أن ؾمٌٌف اؾ اةق اًمّمةالة أو اًم٘مٞمة٤مم إًمٞمٝمة٤م أو : اق(   2)

 .احلدث

اًمٌٜم٤مرةة٦م ذح اادارةة٦م :رٕمٜمةةل سمٕمٚمامئٝمةةؿ قمٚمةةامء إطمٜمةة٤مف وًمتٗمّمةةٞمؾ اةةذه اعمًةة٠مًم٦م رٜمٔمةةر(   3)

 (.   1/139)ًمٚمٕمٞمٜمل

 .ف اؿ اًمٔم٤مارر٦م واًم٘م٤مئٚمقن سم(   4)

 ب   / 34اًمّمٗمح٦م  (   5)
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وم٘م٤مل َصةغّم ، ر٤م رؾُمقل اهلل رَأرتؽ اًمٞمْقم شمٗمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م مل شمٙمـ شَمْٗمَٕمُٚمف : ومَ٘م٤مل ًمف قُمٛمر

٥ٌَم ، َأي سَمٞم٤مًٟمة٤م ًمٚمًجةقاز  [قَمٛمةًدا ومٕمٚمة٧ُم رة٤م قُمٛمةر: ]اهلل قَمٚمْٞمف وؾَمةّٚمؿ وّٕن ؾمة

ـِ اًمُقوةقء إمَِم  اًمُقوقء ًمق يَم٤من َٟمْٗمَس اًمِ٘مَٞمة٤مِم إمم اًمَّمةالة عمََة٤م طَمَّمةَؾ اًمَٗمةراغ قَمة

َّمالة َأسمًدا ومَقىمع اعمٙمّٚمةُػ ذَم احلةَرج اًَمةذي ٓ َُمةْدوَمَع ًمةف َوإِّٟمةف َُمةْدومقٌع ْذقًمة٤م اًم

 . چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ

َوًمةئـ ؾَمةّٚمٛمٜم٤َم ًمٙمةـ َٓ  ،ويمَذا اًمّثة٤مين : ّٕٟمة٤م ٓ ُٟمًةٚمؿ َأَن اًمةَدَوَران دًمٞمةُؾ اًمِٕمّٚمَٞمة٦م

ّٚمؿ َأَن اًمَدَوَراَن ُوضُمقًدا َُمْقضُمقٌد َٕٟمّ  ًَ ف ىَمةْد ُرقضَمةُد احلةَدُث َوَٓ جَية٥ُم اًمُقُوةقُء ٟم

 .طَمّتك دم٥َم اًمَّمالُة سمُدظُمقِل اًمَقىْم٧ِم 

٤ًٌمٓ جَيقز َأن شمٙمقن: وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم   ٦ًٌَم ، اًمَّمالُة ؾَمٌ ٌَ ّٕٟمُف طمٞمٜمئٍذ شمٙمقُن اًمَٓمٝمة٤مرُة ُُمًة

ـًم٤م ا٤ًم وذًمَِؽ وَم٤مؾِمٌد ًمَِتَ٘مّدِم اعمت٠مظّمر وشَمة٠مظّمِر  ىُمْٚمة٧ُم . اعمُت٘مةّدمِ  /قَمـ اًمَّمالة وَذْ

٥ٌَُم اًمُقضُمقب َوسَمْٞمٜمٝمام ُُمَٖم٤مررةٌ : ُط اةَقاِز واًمَّمالة ؾَم  .سَمْؾ جَيُقز ّٕن اًمّٓمَٝم٤مَرَة َذْ

٥ٌَِم ىَمْٓمًٕمةة٤م : وَمة٢مِْن ىُمْٚمةة٧َم  ةة ًَ ٥ٌَُم اًمُقضُمةةقِب قِمٜمْةةَد َأْاةِؾ إًُصةةقِل ُُمَ٘مةةَدٌم قَمةةغَم اعُم ةة ًَ وَم

. واًمِّمةًٝمقِد ًمٚمَّمةْقمِ ، أٍس رُٛمقٟمف ًمٚمَّمَدىم٦مورَ ، واعمِْٚمِؽ ًمٚمّزيم٤مة، يَم٤مًْمَقىْم٧ِم ًمِٚمَّمالةِ 

٥ٌََم َاذه إؿمٞم٤مَء اعمت٘مّدُم٦م يمذًمؽ ضَمٕمٚمةقا َُمة٤م :ىُمْٚم٧ُم  ًَ يَماَم ضَمَٕمَؾ َأْاُؾ إُُصقِل اًم

٤ًٌم ٌَ ِؾ ُاَق اًمَّمالُة ٓ اةٜم٤مسَم٦ُم ، ُاق ُُمت٠مظّمر َأْرًْم٤م ؾم ًْ يمام ٟمّّمقا قَمغم َأّن اعمُقضِم٥َم ًمِٚمُٖم

َوُِمْثةُؾ َاةَذا َُمة٤م ضَمَٕمةَؾ َأْاةُؾ ، يَمةْقِن اةُٜمُة٥م يصمِةاًم سم٤مًمتة٠مظمػموَرُدّل قَمغَم َاةذا قَمةَدُم 

                                                 

ضمةةقاز اًمّمةةٚمقات يمٚمٝمةة٤م : سمةة٤مب ، احلةةدر٨م أظمرضمةةف ُمًةةٚمؿ ذم صةةحٞمحف يمتةة٤مب اًمٓمٝمةة٤مرة (   1)

 ( 277)سمرىمؿ ( 1/232)سمقوقء واطمد 

 (78)ؾمقرة احل٩م أر٦م (   2)

 أ   / 35اًمّمٗمح٦م  (   3)
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ِب َُمَع شم٠َمظّمِره قَمٜمْفُ  ٤ًٌم ًمِٚمَيْ ٌَ ٤ًٌم ًمٚمت٠مِدرة٥م  ،اًمَٕمَرسمّٞم٦م اًمت٠مِدر٥َم ؾم َواًمّيَب َأْرًْمة٤م ؾَمةٌ

وجَيةقز يَمةْقُن َاةَذا اًمَٙمةاَلِم ضَمَقاسًمة٤م ، إّٓ َأّن إَّول ؾَم٥ٌٌم ِذاٜمٌِل واًمث٤مين ظَمة٤مرضمٌل 

ةة١مال إّول سمةة٠من ُرَ٘مةة٤مَل َأْرًْمةة ًّ ٌط ًمٚمّّمةةالة ذم اطةة٤مِرِج : ٤م قِمةةـ اًم اًمّٓمٝمةة٤مَرُة َذْ

ـِ ومال ُُمٜم٤َموَم٤مةَ  ٥ٌٌَم ا٤م ذم اًمّذْا  .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمَّمقاب  ،َواًمَّمالُة ؾَم

ونَ  /  :وَمٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتْقومٞمؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨م اًمَراسمُِع َواًْمِٕمنْمُ

ُط اًم  َأُمةٌر سمة٤مًمَتْٓمِٝمػِم َواةق ،  قُوقء ومُٝمق احلَةَدُث َأَُم٤م َذْ
ِ
َّٕن إَُْمةر سم٤مًمقُوةقء

َوإَول ُمٜمتةٍػ سم٤مإِلمْجَة٤مِع ومتٕمةلَم ، َرْ٘مَتيِض اًمٜمّج٤مؾَم٦َم َٓ حَم٤مًَم٦َم إَُِم٤م طَم٘مٞم٘م٦ًم َأْو طُمٙمةام

ُُمةراٍد سم٤مإلمْجة٤مع  وَأْرًْم٤م اًمِ٘مَٞم٤مُم اعمذيُمقر سم٢مـمالىِمِف رتٜم٤َمَوُل يُمَؾ ىِمَٞم٤مٍم َوُاَق هَمػْمُ ، اًمّث٤مين

                                                 

 ب   / 35اًمّمٗمح٦م  (   1)

وسمٞم٤من أن ريمـ اًمقوقء ُم٤م اق ؟ وسمٞم٤من أن طمٙمةؿ  ذم سمٞم٤من أن ذط اًمقوقء ُم٤م اق ؟: اق (    2)

 اًمقوقء ُم٤م اق ؟

ىمةة٤مل اًمًةةٞمقـمل ُمِمةةػمًا ، ُمةة٤م ذيمةةره اعمّمةةٜمػ أطمةةد إىمةةقال ذم اعمًةة٠مًم٦م وذم اعمًةة٠مًم٦م ظمةةالف (  3)

 ":ًمٚمخالف 

 وطمرره ٟمٔمٛمل ومخذه سمال قمن   ...وًمٚمٜم٤مس ذم ذط اًمقوقء خت٤مًمػ 

 "أو اًمٔمـ واًمتٛمٞمٞمز واًمٗم٘مد ًمٚمٙمٗمر ف       ةةةةةةةقر وقمٚمٛمةةةةوم٠موا٤م اعم٤مء اًمٓمٝم        

  (429ص)إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  .إمم يظمر ُم٤م ىم٤مل ذم ُمٜمٔمقُمتف 

 :وصم٧ٌم ذط اًمقوقء سم٤مًم٘مرين واًمًٜم٦م ذم مجٞمع اًمّمٚمقات، ًم٘مقًمف شمٕمة٤ممم ":وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب 

ٓ ر٘مٌةؾ اهلل :]  وىمة٤مل اًمٜمٌةل  ،6:اعم٤مئدة أر٦م،چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ 

واحلدر٨م رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمتة٤مب  (.4/252)اًم٘مرين أطمٙم٤مم . "[صالة سمٖمػم ـمٝمقر

ُمةـ طمةدر٨م اسمةـ قمٛمةر ( 224)سمةرىمؿ ( 1/254)اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب وضمةقب اًمٓمٝمة٤مرة ًمٚمّمةالة 

 . ريض اهلل قمٜمٝمام 

 (.1/141)اًمٌٜم٤مر٦م ذح اادار٦م : وًمالؾمتزادة اٟمٔمر 
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ومتٕملَم َأظَمّص اطًُّمقِص َوُاق اًم٘مٞم٤مم إمِم اًمَّمالة حُمِْدصًم٤م يمام ُمّر ُِمةـ شَمْ٘مةِدرِر أرة٦م 

 .اًمنَمرٗم٦م ذم اًمٌْح٨م اًمَث٤ميِن واًمٕمنمرـ 

ةُ  ُرسْمةِع اًمةَرْأِس َأْو : َوَأَُم٤م ُريمٜمف  ًْ ـَ إقمْم٤مء اًمثالصم٦م وَُم ُؾ يُمّؾ واطِمٍد ُِم ًْ وَمُٝمَق هَم

واةذا ّٕن اًمةّريمـ ُمة٤م َٓ ىِمَٞمة٤مَم ،  أَصة٤مسمَع َأو اًمٜم٤َمِصةَٞم٦م ُمةّرًة َواطمةدةً ىَمْدِر صمالِث 

ًْ  هَبذِه اعمث٤مسَم٦مِ  ؾ َواعم ًْ ـَ اًمَٖم ء إّٓ سمف ويمّؾ واطِمٍد ُِم  .ًمٚمٌَمْ

 َص٤مَر : َوَأَُم٤م طمٙمُٛمف 
ِ
وَمُٝمَق طِمّؾ اًمَّمالة ّٕن اًمَّمالة عم٤ََم طَمَٚم٧ْم وَصّح٧ْم سم٤مًمُقُوقء

 ًمَِٙمْقٟمف َأصَمرهُ احلّؾ طُمْٙماًم ًمِٚم
ِ
 .واهلل شَمٕم٤ممم أقمٚمْؿ سم٤مًمّّمقاب  ،ُقُوقء

ونَ   :ومٜمُ٘مقل َوسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦ُم َواًمتَقومٞمُؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨م اط٤َمُِمس َواًْمِٕمنْمُ

رٗم٦ِم  / ٦ٌَِم ذم ىَمْقًمِةِف شَمَٕمة٤ممم : ىِمٞمَؾ ذم أر٦م اًمنَمِ ٥ِم آٟمت٘م٤مل ُِمـ اًمَٖمْٞم ًَ اًمتَٗم٤مٌت سمَِح

 .چ ٻ چ :ذم ىَمْقًمف شَمٕم٤ممم إمَم اِطَٓم٤مِب  چ ٻ چ :

ِصَٚم٦ُم اعمَْقُصةقِل َوُاةَق َأِي اعمَْقٌصةقُل ومَجٞمةُع  چ ٻ چَوَرَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ َاذا سم٠َمّن  

إؾْمامء اًمّٔم٤مِاَرِة يُمّٚمَٝمة٤م هَمْٞمة٥ٌم وم٤مًمّْمةٛمػم اًمراضمةع ُمةـ اًمّّمةَٚم٦ِم إًَِمْٞمةف ٓ رٙمةقن إِّٓ 

٤ًٌم ضُمةقِب اشّمّمة٤مومِف سمةاَم ومٞمةف إًَمِةُػ صمؿ ُاق أي اعمَْقُصةقُل َوىَمةَع ِصةَٚم٦ًم ٍٕي ًمِقُ ، هم٤مئ

َوُاةَق  ،َر٤م أهّي٤م اًمّرضُمؾ : ر٤م أهّي٤َم اًمٜمَة٤مُس : َواًماَلُم وشَمْٗمًػِمِه سمف إلهَب٤مُِمِف يمام ذم ىَمْقًمَؽ 

                                                 

ء اةل إقمْمة٤م: أمجع اًمٕمٚمامء قمةغم أن أريمة٤من اًمقوةقء وُمةٜمٝمؿ ُمةـ رٕمةؼم قمٜمٝمة٤م سمة٤مًمٗمروض(   1)

، وُمًةة  اًمةةرأس أطمةةدا٤م وإن اظمتٚمٗمةةقا ذم اعم٘مةةدار اعمٛمًةةقح ، إرسمٕمةة٦م اعمةةذيمقرة ذم أرةة٦م 

( 55/ 1)اعمًٌةقط : اٟمٔمةر . واظمتٚمٗمقا ومٞمام زاد قمـ اذه إرسمٕم٦م يم٤مًمٜمٞم٦م واًمؽمشمٞم٥م واعمةقآة 

 (1/3)سمدائع اًمّمٜم٤مئع 

ار إمم همػمه أم ٓ ذم سمٞم٤من أٟمف اؾ ذم أر٦م اًمنمرٗم٦م اًمتٗم٤مٌت أي قمدوٌل قمـ ُم٘مت٣م اًمٔم٤م :اق(   2)

 . 

 أ   / 36اًمّمٗمح٦م  (   3)



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 
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، ذِم طمٙمؿ اِطٓمة٤مب ّٕٟمةف ُمٜمة٤مدًى ومٞمجة٥ُم َأْن رٙمةقن ُمة٤م سَمْٕمةده ظِمَٓم٤مسًمة٤م ٓ ُُمَٖم٤مرٌة٦مً 

ّٚمِف وخُمْرضًم٤م قَمةغم ُُمْ٘مَت٣َمة فَمة٤مِاره سم٤مِطَٓم٤مِب واىِمًٕم٤م ذم حَمَ  چٻ چ :ومَٙم٤من ىمقًُمف

ـَ آًمتَٗم٤مِت   . وماَل َرُٙمقُن ُِم

ـَ اًمّّمَٚم٦ِم إًَِمْٞمةِف ٓ َرُٙمةقُن  َوزم ذم يمال ىَمقًَمْٞمف َٟمَٔمٌر : َأْي ذم ىَمْقًمِِف وَم٤مًمَْمِٛمػُم اًمَراضِمُع ُِم

٤ًٌم ّٚمِف وخُمْرضًم٤م قَمةغم سم٤مِطَٓم٤مِب َواىِمًٕم٤م ذِم حَمَ  چ ٻ چومَٙم٤من ىمقًُمُف : وىَمْقًمِف ، إَِٓ هَم٤مئ

َٕن اعمَْقُصقَل ِصَٗم٦ُم اعمُٜم٤مَدى َوُاةق خُم٤َمـَمة٥ٌم ذم اعمَْٕمٜمَةك وإن يمة٤من ، ُُمْ٘مَت٣َم فَم٤مِاِرهِ 

ة٥ِم اًمَٚمْٗمةِظ  ًَ ٤ًٌم سمَِح ٌَة٦مِ  /ُُمَٖم٤مئ َأَٓ شمةرى أّن وُمُحةقَل  ،وَمَٚمةُف ضِمَٝمَتة٤م اِطَٓمة٤مِب َواًمٖمْٞم

ٌَة٤مِس اعمةاًمٜمّح٤مة ُِمْثةَؾ ؾِمةٞمٌَقْرف َوَأسَمة٤م ، وَمَٕمةَؾ يَمةَذا: ىَمةْد ذَاٌة٤م إمم ضَمةقاز ؼّمداًمَٕم

وََٕٟمف خُمْةَرٌج َٓ قَمةغَم ُُمْ٘مَت٣َمة ، َُمَع َأّٟمف ًمٚمخَٓم٤مب، َأْٟم٧َم : سَمْٕمَد ىَمْقًمِِف ، وومَٕمْٚم٧َم يَمذا

ٌَة٤م إًَِمْٞمةِف َوَأضْمَرْرٜمَة٤م اًمَٙمةالم  ٟم٤م إًَِمْٞمِف َومِمّة٤م ر١مّرةد َُمة٤م َذَا فَم٤مِاِره سم٤مقمت٤ٌمر اًمَٚمْٗمِظ يمام َأَذْ

 : ِف ىَمْقًُمفقَمَٚمٞمْ 

                                                 

طمة٤مومظ اًمةدرـ اًمٜمًةٗمل ذم يمت٤مسمةف اعمًتّمةٗمك : ٟمص اًمٕمٞمٜمل قمةغم أن اًم٘م٤مئةؾ سم٤مًٓمتٗمة٤مت اةق (   1)

رٜمٔمر اًمٌٜم٤مر٦م ذح اادارة٦م . وأن ُمـ رد قمٚمٞمف اق اًمِمٞمخ ىمقام اًمدرـ إشمراوي ، ذح اعمٜم٤مومع 

 ( .   2/235)قمٛمدة اًم٘م٤مري ، ( 1/145)

 ب   / ٦36م  اًمّمٗمح(   2)

اًم٘مٍمة، واةق وضمةٌف ( أب، أخ، محق ) ضم٤مءت اٙمذا ذم اعمخٓمقط، وال قمغم ًمٖم٦م ُمـ أًمزم (   3)

: صحٞم ، وإن يم٤من ظمالف اعمِمٝمقر اًمذي اق اإلقمراب سمة٤محلروف، وقمٚمٞمةف شمٙمةقن اًمٕمٌة٤مرة 

 (. 47/  1) ذح اسمـ قم٘مٞمؾ : اٟمٔمر . ُمثؾ ؾمٞمٌقرف وأيب اًمٕم٤ٌمس 

ق اًمٕم٤ٌمس اعمٕمروف سم٤معمؼمد، إُمة٤مم اًمٕمرسمٞمة٦م سمٌٖمةداد ذم زُمٜمةف، حمٛمد سمـ رزرد إزدي، أسم: اق (   4)

اةة  286اًمٙم٤مُمؾ، وًمد سم٤مًمٌٍمة وشمقذم سمٌٖمداد ؾمةٜم٦م : وأطمد أئٛم٦م إدب وإظم٤ٌمر، ُمـ يمتٌف 

 (. 7/144)، إقمالم ًمٚمزريمكم ( 576/  13) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر . 

ذم صةحٞم  ُمًةٚمؿ يمتة٤مب اةٝمة٤مد  ذم همزوة ظمٞمةؼم، يمةام  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : اًم٘م٤مئؾ اق (   5)

= 
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 َأٟم٤م اًّمِذي ؾَمَٛمْتٜمِل ُأُّمل طَمْٞمَدَرهْ 

ٌَالهَم٦ِم ذم أرة٦م : وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  ًْمتَِٗم٤مِت قَمغَم َُمْذَا٥ِم مُجُْٝمقِر َأْاِؾ اًم
ِٓ وَم٘مد شَمٌلّم ُوضُمقُد ا

وَمٌةةلّم زِم أرًْمةة٤م َاةةْؾ ومٞمٝمةة٤م اًمتَٗمةة٤مٌت قَمةةغم َُمةة٤م َذَاةة٥َم إًَِمْٞمةةِف َصةة٤مطِم٥ُم  ،اًمنِمةةرَٗم٦مِ 

َوُاَق َأْن َرُٙمقَن ُُمْ٘مَت٣َم اًمَٔم٤مِاِر ُاةَق اًمَتْٕمٌِةػم سمٓمررةٍؼ ، ًَٙم٤ميمِّل َواًم اًمٙمِّم٤مِف 

٦ٌَِم واًمةتَٙمّٚمؿِ : ُمـ اًمّٓمر  اًمثالصم٦ِم  ومُٕمةِدَل إمِم أظِمةر ُمٜمٝمة٤م طَمْٞمة٨ُم  ،اِطَٓم٤مِب واًمَٖمْٞم

 : ذِم َُمْٓمَٚمِع اًمَ٘مِّمٞمَدة ذم ىمقِل اُمِر  اًمَ٘مْٞمسِ  ضَمَٕمَؾ اًمِمْٞمَخ٤من
                                                 

 (.1857)سمرىمؿ ( 3/1433)واًمًػم سم٤مب همزوة ذي ىمرد وهمػما٤م  =

اق اًمزخمنمي، وًمٚمٗمةر  سمةلم رأي اةٛمٝمةقر وسمةلم رأي اًمًةٙم٤ميمل واًمزخمنمةي وُتررةره (   1)

ضمةةة٤مُمع اًمٕمٚمةةةقم ذم ، (2/85)اإلرْمةةة٤مح ذم قمٚمةةةقم اًمٌالهمةةة٦م ًمٚم٘مزورٜمةةةل اًمِمةةة٤مومٕمل : رٜمٔمةةر 

) ٤ميمل ذيمر رأرف ذم يمت٤مسمف ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمةقم اٟمٔمةر صةة ، واًمًٙم(1/115) اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن

253  . ) 

هاج  -اق أسمق رٕم٘مقب، رقؾمةػ سمةـ أيب سمٙمةر سمةـ حمٛمةد سمةـ قمةكم اًمًةٙم٤ميّمل اطةقارزُمل (  2)

ُمٗمتة٤مح )ُمـ إئٛم٦م إقمالم ذم اًمٚمٖم٦م واًمٌٞم٤من، ًمف يمتة٤مب ُمِمةٝمقر ذم اًمٌالهمة٦م رًةّٛمك . اًمدرـ

ؿمةةةذرات : اٟمٔمةةةر. اةةةة626اةةةة وشمةةةقذم هبةةة٤م قمةةة٤مم 555وًمةةةد سمخةةةقارزم قمةةة٤مم ( اًمٕمٚمةةةقم

  (8/222)، إقمالم (7/215)اًمذا٥م

ضم٤مُمع اًمٕمٚمةقم ، ( 1/14)اًمٙمِم٤مف : ر٘مّمد اًمزخمنمي واًمًٙم٤ميمل اعمت٘مدم ذيمرمه٤م ورٜمٔمر (   3)

( 1/339) شمٚمقرـ اطٓمة٤مب ٓسمةـ يمةامل سم٤مؿمة٤م: ويمذا ، (1/115) ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن

ُم٘مٚمد ًمف وإٟمام ٟمًة٥م ًمٚمًةٙم٤ميمل وُم٤م سمٕمدا٤م، وىمد ىمرر أن اًمرأَي ًمٚمزخمنمّي، واًمًٙم٤ميمّل  اق 

 .ٓؿمتٝم٤مره قمٜمف 

اذه ىمّمٞمدة ُمِمٝمقرة خمتٚمػ ذم ٟمًٌتٝم٤م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟمًٌٝم٤م ُٓمر  اًم٘مٞمس سمـ طمجر اًمِم٤مقمر (   4)

، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمًٌٝم٤م ُٓمر  اًم٘مٞمس سمـ قمة٤مٟمس يمةام  (185)اة٤ماكم اعمِمٝمقر يمام ذم درقاٟمف ص

ُمـ يمٜمةدة أدرك  واق ؿم٤مقمر ضم٤ماكم( 1/175)ذم ُمٕم٤ماد اًمتٜمّمٞمص قمغم ؿمقااد اًمتٚمخٞمص 

اإلؾمالم وأؾمٚمؿ واق أطمد اًمّمح٤مسم٦م، وممةـ صةح  ٟمًةٌتٝم٤م إًمٞمةف اًمٕمٞمٜمةل يمةام ذيمةر اًمةزريمكم 

 ( .   2/12) طمٞمٜمام شمرضمؿ ًمٙمال اًمرضمٚملم ذم يمت٤مسمف إقمالم 
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 سم٤مٕصمُٛمدِ  شَمَٓم٤مَوَل ًَمْٞمُٚمَؽ 

 چ  ڻ  ڻچ : ُمةةٜمٝمام ذم ىمْقًمةةف شمَٕمةة٤ممم وضَمَٕمةةَؾ اًمَِمةةْٞمخ إىمةةدم، اًمتَٗم٤مشًمةة٤م 

قَمةَز ؾُمةْٚمَٓم٤مٟمف ُدوَن ىَمةْقِل  /اًمتَٗم٤مشًم٤م َأرًْم٤م قَمغَم شَمْ٘مِدرِر اٟمتٔم٤مم اًمَٙماَلِم ذم ىَمةْقِل اهللِ 

ّٕن ُِمةـ طَمةّؼ اعمُٜمَة٤مَدى  َأْي سم٤مًمٜمَٔمِر إمَِم َأْصةِؾ اًْمَٙمةاَلمِ  ،ُُمقؾَمك َصٚمقاُت اهللِ قَمَٚمْٞمف

٤ًٌم َأْن ُرٕمةؼَم قَمٜمْةُف سم٤مًمْمةِٛمػم ومٞم٘مة٤مل ، َرة٤م إَِرة٤مَك أو َرة٤م َأْٟمة٧َم إِّٟمةؽ يمةِررؿٌ : ًمَٙمْقٟمِِف خُم٤َمـَم

ـْ عمََة٤م يَمة٤مَن اًمٜمّةَداء 
طَمْٞم٨م إِ ََن ُم٘مَت٣َم احل٤َمل ذم اعمخ٤مـم٥م َأن ُرَٕمؼَم قَمٜمف سمَْمِٛمػمه ًمٙمِ

ًٌة٤م ُٟمةّزَل ًمَٓمٚم٥م اإلىم٤ٌمل ًمُٞمَخ٤مـم٥َم سَمْٕمَدُه سم٤معمَ  ْ٘مُّمقِد َواعمُٜم٤َمَدى َذاِاٌؾ قَمـ يَمْقٟمِف خُم٤َمـَم

ٌَٞمة٤من ، َُمٜمِْزًَم٦َم اًمَٖم٤مئ٥م ومُٕمؼّم قَمٜمف سم٤معمْٔمٝمر اًّمِذي ُاق ًمٚمَٖم٤مئة٥م ًمَٞمٙمةقن أىْم٣مة حلةّؼ اًم

ٌْةؾ مَتة٤مِم آؾمتِْحَْمة٤مر، ر٤م َزْردُ : وم٘مٞمؾ  َأْٟمة٧َم : وم٘مٞمةؾ، صُمَؿ قُمِدَل قَمٜمف إمِم اِطَٓم٤مب ىَم

ٌْٝمٌؿ حْيَتة٤مُج إمم : ٣َم احل٤مل وم٘مقًمفىمَْم٤مًء عم٘متَ ، يمررؿٌ  أٌي سمَٛمٜمْزًم٦م ر٤م َزْرةُد هَمةػْمَ َأَٟمةف ُُمة

ـْ ِصةَٚم٦ٍم ِاةل  ،اًمَتقوٞم  سم٤مًمَقْصِػ ومُقِصَػ سم٤مًّمِذي َوُاةَق َُمْقًصةقٌل ٓ سُمةَد ًَمةُف ُِمة

ٌَةة٦م وَمِجةةلَء  ،إطِْمةةَدى اُةٛمةةؾ إرسمةةع ـَ اًمّّمةةٚم٦م قَمةةغَم َووْمِ٘مةةِف ذم اًمَٖمْٞم َوقم٤مئةةٍد إًَمْٞمةةف ُمةة

صمّؿ عم٤ّم شَمّؿ اًمٜمِداء واؾمُتْحِيَ اعمٜم٤َمدى ُأيِتَ سمَْمةِٛمػِم   چٻچًْمَٖم٤مئ٥م ذم سمَْمِٛمػم ا

                                                 

ُمٕمجةؿ ُمة٤م .  ُمقوةع: سمٗمت  ااٛمزة، وؾمةٙمقن اًمثة٤مء، ووةّؿ اعمةٞمؿ، يم٠مٟمةف مجةع صَمُٛمةد إصمٛمد (   1)

 .يمت٥م اعمٕم٤مضمؿ ُمٙم٤من اذا اعمقوع  ومل شمٌلم :ىمٚم٧م ، (1/158)اؾمتٕمجؿ 

 (.1/145)رٕمٜمل سمف اًمزخمنمي، واٟمٔمر رأرف ذم اًمٙمِم٤مف (   2)

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ ضمزء ُمـ أرة٦م (   3)

ؾمةةةةقرة  چۀ   ہ  ہ  ہ        ۀڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 (54)اًمٌ٘مرة أر٦م 

 أ   / 37اًمّمٗمح٦م  (   4)
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طمْٞمة٨م إِ ََن َأْصةٚمف  ،ومَٞمٙمقن ومٞمِف اًمتٗم٤مٌت سم٤مًمٜمَٔمر إمِم أْصؾ اًمَٙمةالم ،اعمَخ٤مـمٌلِمَ /

. اِطٓم٤مُب ومُٕمِدل قَمٜمْف إمم اًمٖمْٞم٦ٌم سمِِذيْمر اعمُٜم٤َمَدى اعمٔمٝمر صمؿ قُمةِدل قمٜمْةف إمم اطَٓمة٤مب

ة٤مِم إظمةراج  َرِّمّ  يمقٟمف اًمتٗم٤مشًم٤م هَبةذا اًمقضْمةِف، ّٕن آًمتَٗمة٤مَت  ىُمْٚم٧ُم ٓ ًَ ُمةـ َأىْم

ـَ  اًمٙمةةاَلم َٓ قمةةغم ُُم٘مت٣َمةة اًمّٔمةة٤مِار ومةةاَل سُمةةَد ًَمةةف ُمةةـ فَمةة٤ماٍر ًَمةةْق مَلْ ُرْٚمَتَٗمةة٧ْم َُْٕمَٙمةة

وَم٢مَٟمةف  چٿ  ٿ  چ : يمةام ذم ىمقًمةِف شمٕمة٤ممم ،إظمراضُمف قَمغم ُُم٘مت٣َم ذًمةَؽ اًمّٔمة٤مِار

ٌُةد ٓىمتْمة٤مء اًمّٔمة٤مِار اًّمةِذي ؾَمةٌؼ ِذيْمةرُه ذًمةَؽ : ًم٘مٞمؾ ًمقٓ آًمتَٗم٤مت ، إَِر٤مُه ٟمْٕم

طَمْٞمة٨ُم مَلْ رِّمةَ  ًُمَٖمة٦ًم أن  ،وَأُّم٤م َاُٝمٜم٤َم وَمَٚمْٞمَس ًمِْٚمَٙماَلِم فَم٤مِاٌر َرْ٘مَتيِض ظِماَلَف َُم٤م ذيمِر

ـَ اًمقضُمقه: ر٘م٤مَل  رةَراَد سمْؾ ـمرر٘مف ًَمْٞمَس إِّٓ إ ،ر٤م إَر٤مك َأْو ر٤م َأْٟم٧َم اومٕمؾ يمذا سمَِقضْمٍف ُم

 .واهلل شمٕم٤ممم أقْمٚمؿ سم٤مًمّّمَقاب  ،اعمٔمَٝمِر وسمٜم٤َمَء اِطَٓم٤مب قَمٚمْٞمف

ونَ  ٤مدُِس َواًْمِٕمنْمُ ًَ  :ومٜمُ٘مقل وسم٤مهللِ اًمِٕمّْمٛم٦م َواًمتقومٞمؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَْح٨م اًم

ـِ أْرًْم٤م َأقْمٜمِل رٗم٦م َُم٤م رتَٕمّٚمُؼ سم٤مًْمِٕمْٚمَٛملْمِ أظَمَرْر هباَم قِمْٚمَٛمِل /ُرقضَمُد ذم أر٦م اًمنَمِ

ٌَِدرعِ قِمْٚمَٛمِل اًم ٌََٞم٤مِن :  ٌَٞم٤مِن َواًم ٌَْحة٨ِم : َأُّم٤م َُم٤م رتَٕمَٚمُؼ سمِٕمْٚمؿ اًم وَمَ٘مْد ُأؿِمػم إًَمْٞمِف ذِم اًم

                                                 

 ب  / 37 اًمّمٗمح٦م (   1)

 .واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم . ٕن اًمتٗم٤مت : ذم إصؾ (   2)

 (5)ؾمقرة اًمٗم٤مُت٦م أر٦م(   3)

 .واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم . ًمقٓ اًمتٗم٤مت : ذم إصؾ (   4)

ذم سمٞم٤من أن أر٦م اًمنمرٗم٦م اؾ ال ُمِمتٛمٚم٦ٌم قمغم ُم٤م رتٕمٚمؼ سمٕمٚمٛمل اًمٌٞم٤من واًمٌدرع أرًْمة٤م :  اق(   5)

 .أم ٓ 

 أ  / 38اًمّمٗمح٦م  (   6)

ُم٤م حيةؽمز  ":قمٚمؿ اعمٕم٤مين، وقمٚمؿ اًمٌٞم٤من، وقمٚمؿ اًمٌدرع، ىم٤مل اًم٘مزورٜمل : قمٚمقم اًمٌالهم٦م صمالصم٦م (   7)

قمٚمةؿ اًمٌٞمة٤من، : قمٚمؿ اعمٕم٤مين، وُم٤م حيؽمز سمف قمةـ اًمتٕم٘مٞمةد اعمٕمٜمةقي اةق: حيؽمز سمف قمـ اطٓم٠م اق 

قمٚمةؿ : وُم٤م رٕمرف سمف وضمقه ُتًلم اًمٙمالم سمٕمةد شمٓمٌٞم٘مةف قمةغم ُم٘مت٣مة احلة٤مل وومّمة٤مطمتف اةق 

= 
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ـَ اعمَج٤مِز اعُمْرؾَمؾِ  ٌَْح٨ِم اًمّث٤ميِن َواًمِٕمنمرـ ُم  .اًم

ٌَةةدرع  ةةِؾ : وَأَُمة٤م َُمة٤م رَتٕمّٚمةةؼ سمٕمٚمةؿ اًم ًْ ةةػم َوُاةَق اةَْٛمةةُع سَمةلْمَ اًمَٖم
وَمُٝمةَق ُُمَراقَمة٤مُة اًمٜمّٔمِ

ِ  صُمّؿ اةٛمْ  ًْ َواًمِ٘مّٚمة٦م  ،َواًمَٙمْثةرِة، واًمِ٘مَٚمة٦مِ  ،ُع ذِم ُمَتٕمَٚم٘مْٞمِٝمام سَمةلْمَ مَجَْٕمةِل اًمٙمْثةرةواعمَ

ةةؾِ  چپ چ: طَمْٞمةة٨ُم ىمٞمةةَؾ  ًْ ةةِ   چٺ  چ و  ،ذِم اًمَٖم ًْ : صُمةةَؿ ىِمٞمةةؾ ،ذِم اعمَ

ِؾ،  چأَيْدِيَكِنْچ ًْ ِ  قَمغم ىمةراءة اةةّر،  صمةَؿ اةَْٛمةُع سَمةلْمَ  چًَأَرْجُلِكِنْچذِم اًمَٖم ًْ ذِم اعمَ

قُمِد واًمَتٜم٤َمُزِل سَملْمَ اًمُقضُمقِه َوإَْرِدي وسَملْمَ اًمرإوس وإَْرضُمِؾ، واهلل شمٕم٤ممم اًمَتَّم٤م

 .أقمٚمؿ سم٤مًمَّمقاب 

٤مسمُِع َواًْمِٕمنُمونَ  ًَ  :وَمٜمُ٘مقل وسم٤مهلل اًمٕمّْمٛم٦م َواًمتَقومٞمؼ  َوَأَُم٤م اًْمٌَح٨م اًم

 َواعمُٜم٤َمَدى َوُاَق َأّي َُمْٗمُٕمقٌل سمِف ًمِِٗمْٕمؾٍ 
ٍ
وَُمة٤م ىمة٤مل ، اًمُتةِزم إِْوةامره  إِّن َر٤م طَمْرُف ٟمَِداء

 إِّن َر٤م : سَمْٕمُض اًمٜمّحّقْرلم

  :اؾْمُؿ ومِْٕمٍؾ َواعمُٜم٤َمَدى َُمْٗمُٕمقًُمف َُمْرُدوٌد سمَقضْمٝملْم 

َواطِمةٍد وذِم  /أّن أؾْمامء إومَٕمة٤مل ًمةْٞمَس ومٞمَٝمة٤م َُمة٤م َرٙمةقن قَمةغم طَمةْرٍف : َأطمُدمه٤م

ا سَمَٓمَؾ يمقُن اطَمِدَا٤م اؾْمَؿ ومْٕمٍؾ سمَٓمؾ َاِذه احُلُروِف َُم٤م ُاق يمذًمؽ َأقمٜمِل ااْٛمزَة وم٢مِذَ 

 سمٛمْٕمٜمًةةك واطِمةةٍد  ،اًمٌةة٤مىِمل ًمَِٕمةةدِم اًمَ٘م٤مئةةؾ سم٤مًمَٗمّْمةةؾِ 
ِ
وَّٕن مجٞمةةَع طُمةةُروِف اًمٜمّةةداء

 .وَم٢مَذا مل جَيُز ضَمْٕمُؾ أطَمِدَا٤م اؾْمؿ ومٕمٍؾ َوضَم٥َم َأن َرٙمقَن اًم٤ٌمىمل يمذًمؽ، سم٤مٓشّمَٗم٤م 

ةاّمُه َومل َأَن اؾْمَؿ اًمِٗمْٕمؾ َٓ سُمَد وأن رَ : َوصم٤مٟمِٞمٝماَم   ًَ ٙمقن ًمف َُمْروُمةقٌع قَمةغم وم٤مقمٚمّٞمتةف يمُٛم

 .ُرقضَمِد اعمَْروُمقُع ومِٞماَم َٟمْحـ ومِٞمفِ 

                                                 

 ( .    55/  1) ٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م ًمٚم٘مزورٜمل اإلرْم. "اًمٌدرع  =

 .ذم سمٞم٤من اعمٜم٤مدى وسمٞم٤من إقمراسمف وسمٞم٤من إقمراب سم٘مٞم٦م إًمٗم٤مظ ذم أر٦م اًمنمرٗم٦م إمم يظمرا٤م: اق(   1)

 (.   33/  2) مهع ااقاُمع ذم ذح مجع اةقاُمع ًمٚمًٞمقـمل : رٜمٔمر (   2)

 ب  / 38اًمّمٗمح٦م  (   3)
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. ُرَوْرةَد َزْرةًدا: مل َٓ جَيةقُز َأن َرٙمةقن وم٤مقمُٚمةف ُمْمةٛمًرا ُمثَٚمةف ذم ىَمْقًمةؽ:وَم٢مِْن ىُمْٚمة٧َم 

ّٚمٍؿ أو إَُِمةة٤م َأن َرُٙمةةقن ًمِٖم٤مئةة٥ٍم أو عمةةتٙمَ : ّٕٟمةةف ًمةةق ضَمةة٤مز إِوةةاَمُرُه وَمةةاَل خَيْٚمةةق : ىُمْٚمةة٧ُم 

وَٓ اًمَث٤ميِن ّٕن َوةِٛمػَم اعمةتَٙمٚمؿ مَلْ ، ومال جُيقز إَّول ًمَٕمدم شَمَ٘مّدِم اًمّذيْمرِ ، عمخ٤مـَم٥ٍم 

 إومَٕم٤مل
ِ
ا ذم َأؾْماَمء َتؽِمً ًْ وَٓ اًمَث٤مًم٨ُِم ّٕٟمف مل ُرةَرْد هَبةَذا اًمٙمةالِم َأْن َرُٙمةقَن ، َر٠ْمِت ُُم

َتِ٘مٞمُؿ أن َرٙمةقَن  ،ْقٟمف ُاَق اعمَْدقُمقَ سَمؾ ُأِررد يمَ  ،اعمَخ٤مـَم٥ُم اعمُٜم٤َمَدى ُاق اًمَداقِمَل  ًْ وَماَل َر

٤ًٌم َووَم٤مقِماًل َُمع يَمْقٟمِِف َواىِمًٕم٤م قَمَٚمْٞمِف اًمِٗمْٕمُؾ  ٥ُم خُم٤مـَم
٤ًٌم واعمخ٤مـمِ

 .خُم٤مـمِ

ةَتِ٘مّؾ يمالًُمة٤م أم ٓ ؟ ىُمْٚمة٧ُم  : /وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم  ًْ : إَِن طَمْرَف اًمٜمداء َُمَع اعمُٜم٤َمَدى َاةْؾ َر

ةةَتِ٘مّؾ يَمالًُمةة ًْ ٤مَٟمَٕمةةْؿ َر  اعمةةذيمقَرْرـ اعمْرضُمةةقِح َأطَمةةُدمُهَ
ٌَلْمِ َوَأَُمةة٤م قَمةةغَم ، ٤م قمةةغم اعمةةذَا

٤ًٌم َُمَع اعمٜم٤َمَدى ومالَ   ُُمَريّم
ِ
ٕٟم٤م ىَمْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم َأَن اُةٛمَٚم٦َم ، َُمْذَا٥ِم َُمـ جَيَْٕمُؾ طَمْرَف اًمٜمِداء

ـْ يَمٚمٛمَتلم أُ ؾُْمٜمَِدْت إطِْمدامَه٤م إمم إظُمرى َوقَمٚمِْٛمٜمَة٤م َأَن َوْوةَع  ال اًَمتِل شَمؽَميّم٥ُم ُِم

ٜمَد إًمْٞمف ًْ ٜمَد وٓ ُر ًْ  اعُمَ٘مةّدَُمتلم َأَن احلَةْرَف وآؾْمةؿ  ،احلَْرِف َأْن َٓ ُر
قُمٚمؿ هبة٤مشَملْمِ

َّٕن آٟمتَِٔمة٤مم ُرة١َمّدي إمَِم سُمْٓمةاَلن َأطَمةِد إَْصةَٚملْم اعمّتٗمةؼ ، ٓ َرٜمتٔمؿ ُِمٜمُْٝمام يَمةاَلٌم 

٤ٌَمـمِِؾ سم٤مـمٌؾ وماَم ُر١َمّدي إمِم ا ،قَمَٚمْٞمِٝماَم َوُاَق سَم٤مـمٌؾ   .ًم

ـْ ىَم٤مل  إِّن طَمْرَف اًمٜمِداء َُمع اعمٜم٤مدى ًَمْٞمس سمُجٛمٚم٦ٍم سَمؾ سَمْٕمُض مُجَٚم٦ٍم طَمْٞم٨ُم : َوىَمْقُل َُم

 
ِ
ومة٤مًْمٙماَلُم ُاةق ُمة٤م ُرةْذيَمُر سَمْٕمةَد اًمٜمِةداء َٓ  ،إِ ََن اعمُٜم٤َمِدَي إَِٟماَم ُرٜم٤َمِدي سمَٙماَلٍم سَمْٕمَد اًمٜمةداء

أَُمة٤م ، ذم اُةَٛمةِؾ ًَمةْٞمس سمُٛمًةتِ٘مٞمٍؿ ًَمْٗمًٔمة٤م َوَُمْٕمٜمًةكاًمٜمّداُء وإِّٟمام اًمٜمّةداء يم٤مًمَٗمَْمةالت 

يمِٞم٥ِم َوضِمَٝمة٤مُت اًمؽّميمٞمة٥م  ـْ إقِْمَراٍب ُمـ ضمَٝم٦ِم اًمؽَمْ إَول وَممَن آؾْمؿ َٓ سُمَد ًَمُف ُِم

ذم واطِمةٍد ُمٜمٝمة٤م قَمةغم شمْ٘مةدرر َأن َرٙمةقن ضُمةزًءا ًمِٙمةالٍم  /حَمُّْمقَرٌة وَٓ َرةْدظُمُؾ 

                                                 

 أ  / 39اًمّمٗمح٦م  (   1)

 ب  / 39ح٦م  اًمّمٗم(   2)
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ٍؾ وٓ ُمٗمُٕمقٍل وَٓ ُُمْم٤مٍف إًمْٞمف وَم٤مًْمَقضْمُف َُم٤م ىَم٤مًَمةف اًمٜمّحقّرةقن سَمْٕمَدُه ّٕٟمف ًَمْٞمَس سمٗم٤مقم

 طَمْٞمة٨م 
ِ
ةَٛمك سمَحةْرِف اًمٜمّةداء ًَ ُمـ أٟمف ُمٜمّمقٌب سمِٗمْٕمٍؾ ُُمَ٘مَدٍر َداٍل قَمَٚمْٞمِف احلَةْرُف اعُم

ٌََٝمُٝماَم،  َوىمةةْقُل اًمَٕماَلَُمةة٦مِ  ذِم  يَمةة٤من َأْصةةُؾ َرةة٤م َزْرةةُد َأْدقُمةةق َزْرةةًدا َأو ُأٟم٤مِدرةةِف َأْو َُمةة٤م َأؿْمةة

 : اعُمَٗمَّمؾِ 
ٍ
ٌَْد اهللِ ومَٞم٤م ومِٞمف طَمْرُف شَمٜمٌْٞمٍف ٓ طَمُرف ٟمِةداء ، شَمْ٘مِدرُره َر٤م ُأِررُد َأْو َأقْمٜمِل قَم

ٌَةَف ومَٙم٠مّٟمةف ىمة٤مل ،ر٤م: وإّٓ ًَمزم اضمتامُع اًمٜم٤َمئ٥م واعمٜمُقِب قَمٜمف وم٢مَِذا ىم٤مل ُأِررةُد : وَمَ٘مةْد َٟم

 سمَِذًمَِؽ اًمَتٜمٌِْٞمِف زْرًدا قَمغَم َُمْٕمٜمَك اإلٟمِم
ِ
ومٚماّم يَمُثر اؾمةتْٕمامًُمف طُمةِذَف اًمٗمٕمةُؾ خْتِٗمٞمًٗمة٤م  ،٤مء

واىْمُتٍِم قَمَٚمْٞمِف ومٙم٤من اعمُقضِم٥م حلَْذومِِف يمثرة اؾمتْٕماَمًمِِف َووضمقَد طَمْرٍف شمُدّل قمٚمْٞمةف ذم 

 .وطَمذُف اًمٗمْٕمِؾ عم٤َِم َرُدّل قمٚمْٞمف ًمْٞمس سمٌِِْدٍع ذِم اًمٙماَلِم  ،حمَّٚمف

قَمْٛمةرٌو : ومة٢مَذا ىَمة٤مَل سَمْٕمةد َذًمِةَؽ  ،ىَمْد شَمَؿ يَمالَُُمف ،ئَؾ ر٤م َزْردُ َوأََُم٤م اًمث٤ّمين وم٢مّٟم٤م َٟمْ٘مَٓمع سم٠مّن اًم٘م٤م

تَ٘مّٚم٦ًم ُمثَٚمٝم٤م اومٕمؾ يمذا ُِمـ هَمػْمِ أن َرُ٘مقَل ، ُُمٜمَْٓمٚمٌِؼ  ًْ  /َر٤م َزرةُد َوأَرًْمة٤م ىَمةْد : يَم٤من مُجٚم٦م ُُم

ُٙم٧ُم ًمٞمَْٕمَٚمؿ طُمُْمقَرُه أْو هَمٞمٌَْتَُف َٓ ًمِٞمُخْ ، ر٤م َزْردُ :َرُ٘مقُل اًمَ٘م٤مئؾ  ًْ  َوَر
ٍ
ةء ُه سمٌَِمْ َوىَمةْد ىمة٤مَل ، ؼِمَ

تَ٘مّٚم٦ٌم وَُمة٤م سَمْٕمةَدا٤م مُجٚمة٦ٌم : اعمحّ٘م٘مقن ًْ إِّن اًمَقىْمَػ قَمغَم اةُٛمٚم٦م اًمٜمدائٞم٦َم ضَم٤مئٌز ٕهّن٤م مُجٚم٦ٌم ُُم

ـْ طَمٞم٨ْم يَم٤مَٟمة٧ْم شَمٜمٌْٞمًٝمة٤م قَمَٚمٞمْٝمة٤م ذم اعمَْٕمٜمَةك َاةذا  ُأظمرى وإن يم٤مٟم٧م إومم ا٤َم شمَٕمّٚمٌؼ هِب٤َم ُِم

رة٤م َرضُمةُؾ ُمٌْٜمِةٌل قَمةغم : ٜمَة٤مًدى ُُمْٗمةَرٌد َُمْٕمِروَمة٦ٌم ُمثةؾ رضُمةُؾ ذم ىمْقًمِةَؽ وَم٠َمٌي يَمةاَم قَمَروْمة٧َم ُمُ 

َوإِْن يَم٤مَن إَْصُؾ ومٞمف اًمٜمّّْم٥َم ًمَٙمْقٟمِِف َُمْٗمُٕمقًٓ سمف ًمٓمةروء ؾَمة٥ٌٍَم َأْوضَمة٥َم سمٜمَة٤مءُه  ،اًمَْمؿّ 

ـْ ؿَمٌَِٝمِف سم٤مًمَْمِٛمػمِ  شَمَرى َأّٟمةؽ إذا ىُمْٚمة٧َم  أََٓ  ،َوُاَق ُُمٜم٤َمؾَم٦ٌَُم َُم٤م ٓ متّٙمـ ًَمُف ذم اإِلقْمَراِب ُِم

 .َر٤م َزْرُد وَم٠َمْصُٚمف ذم اعمٕمٜمك َأْدقُمقَك : 

: ىُمْٚمة٧ُم . مِلَ ـَم٤مسَمَ٘م٧ِم اًمّّمَٗم٦ُم اعمَْْقُصقَف شَمْذيمػًِما َوشَم٠ْمٟمِٞمًثة٤م ٓ شَمْثٜمَِٞمة٦ًم َومَجًْٕمة٤م: وَم٢مِْن ىُمْٚم٧َم 

                                                 

 (. 1/65)اعمٗمّمؾ ذم صٜمٕم٦م اإلقمراب : رٕمٜمل اًمزخمنمي ذم يمت٤مسمف (   1)

 أ  / 45اًمّمٗمح٦م  (   2)
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ٞمِؾ اًّمٚمةُزوِم ًمَِتُٙمةقَن ًمُِٚمُزوِم إََوِل َوقُمُروِض اًمَث٤ميِن واا٤مء ُم٘محٛم٦ٌم ًمٚمَتٜمٌِْٞمِف قَمغَم ؾَمٌِ 

ـَ اعُمَْم٤مِف إًَِمْٞمةفِ  ـَ اإلَو٤موَم٦ِم َوقِمَقًو٤م ُِم  ،َداًَم٦ًم قَمغم ظُمُروِج اعمُٜم٤َمَدى قَماّم يم٤من قَمَٚمْٞمِف ُِم

ٌَْٚمةُف  ،اعمحةّؾ ًمٙمقٟمةف ُاةَق اعمُْٜمَة٤مَدى ذم اعمٕمٜمةك /َواًّمِذي صٗم٦ٌم ًَمُف ُمرومققَمة٦م  َوُمة٤م ىَم

ُه طَمةْرُف  ومُتجٕمةؾ طمريمتةف اعم٘مةّدرة طَمريمتةف ،َوْصَٚم٦ٌم ًمةف اًَمتِةل شمٙمةقن ًمةف إذا سَمة٤مَذَ

 .اًمٜمِداء شمٜمٌٞمًٝم٤م قَمغم أّٟمف ُاق اعمَٜم٤َمَدى ذم اعمْٕمٜمك 

وَٓ حَمةةّؾ ًمةف ُِمةةـ اإلقْمةراب سم٤مقمتٌةة٤مر   چٻ چِصةةَٚم٦ٌم ًمةة   چٻ چوىمقًمةف 

ِه َوُاَق َُمْقُصقًُمفُ  ِف سَمْؾ سم٤مٟمْماَمُِمِف إمِم هَمػْمِ ًِ  چٻچوَ  ،يمٚمٛم٦م ذطٍ  چٻ  چو ،َٟمْٗم

: ُر٘مة٤مل  ،چٻچ جُيقز أن َرٙمقن ًَمْٖمًقا َأْي ِصَٚم٦ًم ًمة چپ چو ،٤مجمزوٌم اعمَحّؾ هب

    .َوإًَِمْٞمف َأؿم٤مر ذِم اًْمٙم٤مؿمػ قمـ طَم٘م٤مئؼ اًمَتٜمِزرؾ  ،ىم٤مَم إًَِمْٞمِف إَِذا ىَمَّمَدهُ 

ة ٌَْح٨ِم اْطَة٤مُِمَس قَمنَمَ ومَٞمٙمةقن قَمةغم  ،وجُيقز أن رٙمقن ُمًت٘مًرا يمام ُأؿِمػم إًَمْٞمِف ذم اًم

واًمٗمْر  سَملْمَ اعُمْٚمَٖمك واعمًَتَ٘مّر ُمـ اًمَٔمةْرِف َأَن  ،قَمغم احل٤َمًمّٞم٦م َاذا َُمٜمُّْمقَب اعمَحّؾ 

إَوَل رتَٕمّٚمةةُؼ سمَٛمْقضُمةةقٍد َُمْٚمُٗمةةقٍظ وٓ رٙمةةقُن ًَمةةُف ُِمةةـ اإِلقْمةةَراب حمةةٌؾ إِن مل َرَ٘مةةْع 

ـَ اإِلقْمَراِب حَمٌؾ، واظمُتٚمِةَػ ذِم اًمَقاىِمة رٍ ، وإّٓ ومٚمف َأْرًْم٤م ُِم ع َُمْٗمُٕمقًٓ سمف هَمػْمَ َسِ

ُُمْٕمَرسًم٤م حَماًَل ذم َأّٟمف َاْؾ ُاَق اة٤مّر َُمَع اعمَْجُروِر َأو اعمَْجروُر َوطْمَدُه َواؾْمَتَدَل سَمْٕمةُض 

ـْ َذَاةةة٥َم إمِم إََوِل سمةةة٤مًمَٕمْٓمِػ قَمةةةغَم َُمْقِوةةةٕمٝماَم سم٤مًمٜمَّْمةةة٥ِم  ىَمةةة٤مل شَمٕمةةة٤ممم /َُمةةة

 :سم٤مًمٜمَّْم٥ِم، وىَم٤مَل ًمٌٞمدٌ  چٺچ

                                                 

 ب  / 45اًمّمٗمح٦م  (   1)

 (1/659)رٜمٔمر اًمٙمِم٤مف (   2)

 أ  / 41اًمّمٗمح٦م  (   3)

ًمٌٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م، أطمد اًمِمٕمراء اًمٗمرؾم٤من إذاف ذم اة٤ماٚمٞمة٦م، أدرك اإلؾمةالم ووومةد : اق (   4)

. اةة  41، ورٕمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، مل ر٘مؾ ذم اإلؾمالم إٓ سمٞمًتة٤م واطمةًدا ، شمةقذم ؾمةٜم٦م اًمٜمٌل قمغم 

 (.5/245)إقمالم ًمٚمزريمكم  ،(1/235)ؿمذرات اًمذا٥م : اٟمٔمر 
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ـْ ُدوِن قمَ  ْد ُِم  َوُدوَن َُمَٕمٍد وَمْٚمُٞمِزقْمَؽ اًمَٕمَقاِذُل   ْدَٟم٤مَن َواًمًِدا وَم٢مِْن مَلْ دَمِ

ّٕن اةَة٤مّر ُاةَق اعمُقِصةُؾ  ،َواًمَتحِ٘مٞمؼ ُاَق َأْن جُيَْٕمَؾ اعمَْجُروُر َُمْٗمُٕمقًٓ َٓ َُمع اةَة٤مرّ 

ُة ًمِْٚمِٗمْٕمةةِؾ إًَِمْٞمةةف يمةة٤مْاَٛمَزِة َواًمَتْْمةةِٕمٞمِػ ذم اًْمِٗمْٕمةةِؾ اًمةةاّلِزِم ًمٙمةةـ عمََةة٤م يَمةة٤مَن اْاٛمةةز

ـْ مَت٤مِم اًمِٗمْٕمؾِ   اعمَْجُروِر  ،َواًمَتْْمِٕمٞمُػ ُِم
ِ
واة٤َمّر َرٜمَْٗمِّمُؾ قمٜمف َواق ذِم اًمّٚمْٗمظ يمجزء

 : َوىَم٤مًُمقا، ٓ جُيقُز اًمَٗمّْمُؾ سَمْٞمٜمَُٝماَم شَمَقؾَمُٕمقا ذم اًمّٚمْٗمظِ 

٤م ذِم حَمّؾ اًمٜمَّْم٥ِم   قَم٤مٍم ُمُ  ،مُهَ
ِ
تَ٘مَر ُاَق َُم٤م رتَٕمَٚمُؼ سمٌمء ًْ ـَ اًمِٗمْٕمةِؾ َاَذا وَأَن اعُم َ٘مَدٍر ُِم

ّٕن إْصةَؾ  ،قَمغَم إَصّ  ًمُِقىُمققِمِف ِصَٚم٦ًم َوُوضُمقِب يَمْقهِن٤َم مُجَْٚم٦ًم َأْو اؾْمِؿ اًْمَٗم٤مقِمةؾِ 

ذم اًم٘م٤مئؿ ُاَق َُمَ٘م٤مَُمُف اإِلوْمَراُد وٓ جُيقُز إفِْمَٝم٤مُر ذًمَِؽ اعمتٕمَٚمؼ قِمٜمْةَد اُةْٛمُٝمةقِر ًمِِ٘مَٞمة٤مِم 

ة ،اًْمَ٘مررٜمة٦م ًَ ـٌ ذم  ،َزْرةٌد ذِم اًمةَدار: َدُه وَمةةاَل ُرَ٘مة٤مُل ِف ِي َوؾَمةّد اًمَٔمةْرِف َُم زْرةٌد يَمةة٤مئ

ـُ ضمٜمٍّل  ،اًمَدارِ  َتِْمةِٝمًدا سمَِ٘مْقًمِةِف : /ذم ِهّ اًمِّمٜم٤َمقَم٦ِم  َوىَمْقُل اسم ًْ جَيُقز إفِمَٝم٤مرُه ُُم

                                                 

، ( 131) اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٌحر اًمٓمقرؾ ىم٤مًمف ًمٌٞمد ذم رصم٤مء اًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر، اٟمٔمةر  درقاٟمةف صةة (   1)

 ( . 1/68)واق ُمـ ؿمقااد ؾمٞمٌقرف ذم اًمٙمت٤مب 

إن هم٤مر٦م اإلٟم٤ًمن اعمقت، ومٞمٜمٌٖمل ًمةف أن رةتٕمظ سمة٠من رٜمًة٥م ٟمٗمًةف إمم قمةدٟم٤من : وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م  

وم٢من مل جيد ُمـ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام ُمـ أسم٤مء ومٚمٞمٕمٚمؿ أن ُمّمةػمه ُمّمةػماؿ، ومٞمٜمٌٖمةل ًمةف أن رٜمةزع قمةام 

شمقوٞم  اعم٘م٤مصد واعم٤ًمًمؽ ًمنمح أًمٗمٞمة٦م اسمةـ : اٟمٔمر . طمقادث اًمدار : اق قمٚمٞمف، واًمٕمقاذل 

 (3)طم٤مؿمٞم٦م ( 1/369)ُم٤مًمؽ 

وًمةةد . ُمةةـ أئٛمةة٦م إدب واًمٜمحةةق، وًمةةف ؿمةةٕمر: قمةةثامن سمةةـ ضمٜمةةل اعمقصةةكم، أسمةةق اًمٗمةةت اةةق (   2)

ويمة٤من أسمةقه ممٚمقيمة٤م روُمٞمة٤م ًمًةٚمٞمامن سمةـ ومٝمةد . قم٤مُمة٤م 65سم٤معمقصؾ وشمقذم سمٌٖمةداد، قمةـ ٟمحةق 

ذح  "و  "ُمةةـ ٟمًةة٥م إمم أُمةةف ُمةةـ اًمِمةةٕمراء  "ُمةةـ شمّمةة٤مٟمٞمٗمف رؾمةة٤مًم٦م ذم . إزدي اعمقصةةكم

ذم ؿمةقاذ  "اعمحتًة٥م  "ذم اؿمةت٘م٤م  أؾمةامء رضمة٤مل احلامؾمة٦م، و  "اعمٌٝم٩م  "و  " درقان اعمتٜمٌل

  ،(17/17)ؾمةػم أقمةالم اًمٜمةٌالء : اٟمٔمر     .اة 392شمقذم ؾمٜم٦م ،  "ه اًمّمٜم٤مقم٦م  "اًم٘مرايت، 

 ( .4/254)إقمالم ًمٚمزريمكم 

 ب  / 41اًمّمٗمح٦م  (   3)
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ىَمْد ُرَد سم٠َمَن َُمْٕمٜمَة٤مُه ؾَمة٤ميمِٜم٤ًم هَمةػْم ُُمَتحةّرٍك َوًَمةْٞمس   چڱ  ڱ  ں  ں  چ  شَمٕم٤ممم

ـَ اًمَٔمةْرِف ر٘مةع سم٤مٓؾمةت٘مراء ذِم َأْرسَمٕمة٦ِم َُمَقاِوةَع سم َٛمْٕمٜمَك يَم٤مئٜم٤ًم َوُاَق َأِي اعمًَُتِ٘مّر ُِمة

 َواًمّّمَٗم٦ِم َواًمّّمٚم٦ِم َواحْل٤َمِل وحُيَْٛمُؾ قَمغَم إظِمػِم َاُٝمٜم٤َم قَمةغَم شَمْ٘مةِدرِر َأن رٙمةقن 
اطؼَمِ

َت٘مًرا  ًْ  .ُُم

ُٚمقا جَمُْزوُم اعمحّؾ َو ضمزائّٞم٦م وَ  چپ  چَاَذا واًمٗم٤مء ذم ىَمْقًمِِف شَمٕم٤ممم  ًِ ُاَق َأِي اهْم

ةر  حًية٤م َوهمةػم اًمٍَمِ  حَمْةُذوٌف ًمَِدًََٓمة٦ِم  ،ُوضُمقَه َٟمّْم٥ٌم سمَٛمْٗمُٕمقًمَٞمتِف َسِ
ِ
َوُاةَق سم٤معمة٤مء

ومٝمةةق َأي َوةةِٛمػُم  ،اًمَٙمةةاَلِم قَمَٚمْٞمةةف َوُاةةَق َأْي ُوضُمةةقَه ُُمَْمةة٤مٌف إمِم َوةةِٛمػِم اِطَٓمةة٤مب

 .اِطٓم٤مِب جَمُْروٌر حَماًل 

واًمُقضُمقِه ىم٤مئَٛمة٦ٌم  ،ًمَِٕمْٓمِػ اعُمْٗمَرِد قَمغَم ُِمْثٚمِف ُمـ إَْرِدي چڀ   چذِم  واًمَقاو

َواًمّْمةِٛمػم اًَمةِذي أُُ ِوةٞمَػ إًَِمْٞمةِف إَْرةِدي  ،َوِاَذا ُٟمِّمة٥َم اعمٕمُٓمةقُف  ،َُمَ٘م٤مَم اًمَٕم٤مُِمؾِ 

 .َأرًْم٤م جَمْروٌر حَماًَل 

ةةَتَ٘مٌر َُمٜمْ  ًْ ةةُٚمقا َأْو ُُم
ًِ ةةُٚمقا وإمِم فَمةةرٌف ًَمْٖمةةٌق ُمتَٕمّٚمةةٌؼ سم٤مهم ًِ ُّمةةقٌب اعمَحةةّؾ َأِي اهْم

َؾ إمِم اعمََراومِِؼ  ًْ ةُحقا ، واعمراومُؼ جَمْةُروٌر سمِة٢ممَِم  ،ُُمقِصٚملَِم اًمَٖم ًَ  /واًمةَقاُو ذِم َواُْم

ةِ   ،ًمَِٕمْٓمةِػ اُةٛمَٚمة٦م قمةةغَم ُمثٚمٝمة٤م ًْ ٌَة٤مُء ِصةةٚم٦ُم اعمَ َواًمَت٘مةدرر يمةةام ُأؿِمةػم إًمْٞمةةف ذم  ،واًم

ةُحقا َأْرة ًَ ٌَْح٨ِم اًمَث٤مًم٨َِم قَمنَمَ َواُْم  ،َواًمةرإوس ضُمةَر سم٤مًمٌة٤مء ،ِدَرٙمؿ سمرإوؾمةُٙمؿْ اًم

َأو قَمةغَم  ،وأرضُمٚمٙمؿ إَُِم٤م سم٤مًمٜمَّْمة٥ِم قَمْٓمًٗمة٤م قمةغم إَْرةِدي ،َواًمَْمِٛمػُم ىَمْد ُمَر إقِْمَراسُمفُ 

وإَُِم٤م سم٤مْةّر قَمْٓمًٗم٤م قَمغَم اًمرإوس َوإمَِم اًمٙمْٕمٌلْم ىَمةْد  ،اًمُقضُمقِه قَمغَم اًمَ٘مْقًَملْم ذم ُمثٚمِفِ 

                                                 

 (45)ؾمقرة اًمٜمٛمؾ أر٦م (   1)

 .وُم٤م سمٕمده، وم٘مد شمقؾمع ذم اعم٠ًمًم٦م ( 1/136)ضمٜمل ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب ٓسمـ : واٟمٔمر  

 أ  / 42اًمّمٗمح٦م  (   2)
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 . أقْمٚمؿ سم٤مًمّمقابَواهلُل ،َُمَر ُِمْثُٚمفُ 

َٓم٤مِب وأٟمقار اًمٙمت٤مب ذم ؿُمُٝمقر ؾَمةٜم٦م ؾَمةٌع  شمّؿ شَمٕمٚمٞمؼ اًمّرؾَم٤مًَم٦م اعمًُْاّمة سم٠مْهاِر اْطِ

ٌْع ُم٤مئ٦م ذِم ِدُمِْمؼ اعمْحُروؾَم٦م سمُِ٘مْرِب اْة٤َمُمع إُمِقّي اعمَٕمُٛمقر سمةذيمِر  وؾَمٌٕملم وؾَم

٤ٌَمد اهلل شَمٕم٤ممم َواحلٛمُد هلل شمٕم٤ممم  .َوطمدُه  اهلل شَمٕم٤ممم قَمغم رِد قمٌْد ُمـ قم
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 اخلامتٛ

وأمجٚمٝمة٤م ومةٞمام  ،وأظمتٛمف سم٠ماؿ ٟمت٤مئجةف ،أمحد اهلل قمز وضمؾ قمغم إمت٤مم اذا اًمٌح٨م

 :ركم 

سمؾ وصةػ  ،اًمٕمز احلٜمٗمل: ضم٤مء اؾمؿ اعم١مًمػ جمٛماًل قمغم اعمخٓمقط سم٤مؾمؿ :  أوًٓ 

وىمةد  ،اعمخٓمقط ذم ومٝم٤مرس اعمخٓمقـمة٤مت وةٛمـ خمٓمقـمة٤مت جمٝمةقزم اعم١مًمةػ

أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد : إمم أن ُم١مًمٗمف اق وشمقصٚم٧م  ،اضمتٝمدت ذم ُمٕمرومتف

اعمٕمةروف سمة٤مسمـ أيب  ،ٟمجةؿ اًمةدرـ أسمةق اًمٕمٌة٤مس ،ىم٤ميض اًم٘مْمة٤مة ،سمـ قمٌداًمٕمزرز

 .اًمٕمز وسم٤مسمـ اًمٙمِمؽ احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل 

وال أر٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمةـ  ،ضمٕمؾ اعم١مًمػ سمحثف ظم٤مًص٤م سمتٗمًػم ير٦م اًمٓمٝم٤مرة:  صم٤مٟمًٞم٤م

 .ؾمقرة اعم٤مئدة 

ٝمة٤مرة يرتةلم، أرة٦م إومم شمٌةدأ ُمةـ أواة٤م وشمٜمتٝمةل ضمٕمؾ اعم١مًمةػ يرة٦م اًمٓم: صم٤مًمًث٤م

ٿ ٿ   چ :، وأرةة٦م اًمث٤مٟمٞمةة٦م ُمةةـ ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم چٺ ٺ  چ :سم٘مقًمةةف شمٕمةة٤ممم

ومل أضمد أطمةًدا واومةؼ اعم١مًمةػ ُمةـ أاةؾ اًمٕمةد أو يمتة٥م  ،إمم يظمر أر٦م چٿ

 . اًمتٗمًػم قمغم اذا اًمت٘مًٞمؿ : سمؾ رٕمدوهن٤م ير٦ًم واطمدة 

ومل  ،رة٦م إومم سمحًة٥م شم٘مًةٞمٛمف وم٘مةطاظمتص اعم١مًمػ سمحثف سمتٗمًةػم أ: راسمًٕم٤م 

 .رتٕمرض ًمتٗمًػم أر٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

٤م  ًً واةل ؾمةٌع  ،ضمٕمؾ اعم١مًمػ ُم٤ًمئؾ سمحثف سمحًة٥م قمةدد يمٚمةامت أرة٦م: ظم٤مُم

ٺ چ: واق رّمد  قمغم شمٗمًػم أر٦م ُمـ أوا٤م إمم ىمقًمف شمٕمة٤ممم  ،وقمنمون يمٚمٛم٦م

 .واًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اعم١مًمػ ير٦م ُمًت٘مٚم٦م  چٺ 

ورةدل قمةغم  ،٘مٞمةدة إؿمة٤مقمرة أو اعم٤مشمرردرة٦مشمٌلم زم أن اعم١مًمةػ قمةغم قم: ؾم٤مدؾًم٤م 
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 .ذًمؽ ُم٤م ىمرره ذم اًمٌح٨م اًمراسمع 

 .وىمد اٟمتٍم عمذاٌف ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ذيمرا٤م  ،اعم١مًمػ طمٜمٗمّل اعمذا٥م: ؾم٤مسمًٕم٤م 

اقمتٛمد اعم١مًمػ ـمرر٘م٦م احلقار واعمٜم٤مىمِم٦م ذم قمرض اعم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝمة٤م : صم٤مُمٜم٤ًم 

ور٘مّمةد هبة٤م اعمخة٤مًمػ  ،ىُمْٚم٧َم  وم٢من: وًمذا شمٙمررت ذم سمحثف قم٤ٌمرة  ،سملم اعمذاا٥م

 .ور٘مّمد هب٤م ٟمٗمًف  ،ىُمْٚم٧ُم : وقم٤ٌمرة  ،ًمف

وذم اطتةة٤مم أمتٜمةةك أن أيمةةقن ىمةةد ووم٘مةة٧م ذم إظمةةراج ُمةة٤مدة قمٚمٛمٞمةة٦م ُمةةـ شمراصمٜمةة٤م 

وظم٤مصة٦م  ،مااًمٙمةر اءًمٞمٙمقن ُم٤مدة ُمٓمٌققم٦م سملم ردي اًم٘مةر ،اإلؾمالُمل اعمخٓمقط

 وأن رٙمةقن اًمٕمٛمةؾ ،ؾم٤مئاًل اعمةقمم قمةز وضمةؾ اًمتقومٞمةؼ ،ُمـ ُمتخّميص اًمتٗمًػم

 .ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمررؿ 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم يًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام يمثػما ::: 
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 املصادر ٔاملزاجع

اًم٘م٤ميض حمٛمد سمةـ قمٌةد اهلل أسمةق سمٙمةر سمةـ اًمٕمةريب : اعم١مًمػ -أطمٙم٤مم اًم٘مرين  -

راضمةع أصةةقًمف وظمةةرج  -( اةةة543: اعمتةةقرم)اعمٕمة٤مومري آؿمةةٌٞمكم اعمة٤مًمٙمل 

دار اًمٙمتةة٥م : اًمٜمةة٤مذ -حمٛمةةد قمٌةةد اًم٘مةة٤مدر قمٓمةة٤م :أطم٤مدرثةةف وقمَٚمةةؼ قمٚمٞمةةف

 م2553 -اة 1424اًمث٤مًمث٦م، : اًمٓمٌٕم٦م -ًمٌٜم٤من  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

قمةكم سمةـ حمٛمةد سمةـ قمةكم، أسمةق احلًةـ اًمٓمةؼمي، : اعم١مًمػ -أطمٙم٤مم اًم٘مرين  -

( اةة554: اعمتةقرم)اعمٚم٘م٥م سمٕمامد اًمدرـ، اعمٕمروف سم٤مًمٙمٞم٤م ااراد اًمِم٤مومٕمل 

دار اًمٙمتةة٥م : اًمٜمةة٤مذ -ٌدقمٓمٞمةة٦م ُمقؾمةةك حمٛمةةد قمةةكم وقمةةزة قم: اعمح٘مةةؼ -

 اة 1455اًمث٤مٟمٞم٦م، : اًمٓمٌٕم٦م -اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

حمٛمةد سمةـ : اعم١مًمةػ -إرؿم٤مد اًمٗمحقل إزم ُت٘مٞمؼ احلةؼ ُمةـ قمٚمةؿ إصةقل  -

 -( اةةة1255: اعمتةةقرم)قمةةكم سمةةـ حمٛمةةد سمةةـ قمٌةةد اهلل اًمِمةةقيم٤مين اًمٞمٛمٜمةةل 

اًمِمةٞمخ : ىمةدم ًمةف -يمٗمةر سمٓمٜمة٤م  -اًمِمٞمخ أمحد قمزو قمٜم٤مرة٦م، دُمِمةؼ : اعمح٘مؼ

دار اًمٙمتة٤مب : اًمٜمة٤مذ -اعمٞمس واًمديمتقر وزم اًمةدرـ صة٤مًم  ومرومةقر ظمٚمٞمؾ 

 م1999 -اة 1419اًمٓمٌٕم٦م إومم : اًمٓمٌٕم٦م -اًمٕمريب 

قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ أيب سمٙمةةر، ضمةةالل اًمةةدرـ : اعم١مًمةةػ -إؿمةة٤ٌمه واًمٜمٔمةة٤مئر  -

: اًمٓمٌٕمة٦م -دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م : اًمٜمة٤مذ -( اةة911: اعمتةقرم)اًمًٞمقـمل 

 م1995 -اة 1411إومم، 

: اعم١مًمةػ -اة٤مُمع إلرْم٤مح اًمدرر اعمٜمٔمقُم٦م ذم ؾمٚمؽ مجع اةقاُمع إصؾ  -

-( اةة1347سمٕمةد : اعمتةقرم)طمًـ سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل اًمًٞمٜم٤موين اعم٤مًمٙمل 

 1928إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٝمْم٦م، شمقٟمس : اًمٜم٤مذ

ظمػم اًمدرـ سمـ حمٛمةقد سمةـ حمٛمةد سمةـ قمةكم سمةـ ومة٤مرس، : اعم١مًمػ -إقمالم  -

 -دار اًمٕمٚمةؿ ًمٚمٛمالرةلم : اًمٜمة٤مذ -( اة1396: اعمتقرم)اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل 
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 م 2552ُم٤مرق / أر٤مر  -اط٤مُم٦ًم قمنم : اًمٓمٌٕم٦م

دار  ،حمٛمةةد قمٌةةداعمٕملم ،اسمةةـ طمجةةر اًمٕمًةة٘مالين ،إٟمٌة٤مء اًمٖمٛمةةر سم٠مٟمٌةة٤مء اًمٕمٛمةةر -

 1456 ،سمػموت ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أسمةق احلًةةلم : اعم١مًمةةػ -آٟمتّمة٤مر ذم اًمةةرد قمةغم اعمٕمتزًمةة٦م اًم٘مدررة٦م إذار -

-( اةة558: اعمتقرم)ػم سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل حيٞمك سمـ أيب اط

أوةةقاء اًمًةةٚمػ، : اًمٜمةة٤مذ -ؾمةةٕمقد سمةةـ قمٌةةد اًمٕمزرةةز اطٚمةةػ : اعمح٘مةةؼ

إومم، : اًمٓمٌٕمةةةةةةة٦م -اًمررةةةةةةة٤مض، اعمٛمٚمٙمةةةةةةة٦م اًمٕمرسمٞمةةةةةةة٦م اًمًةةةةةةةٕمقدر٦م 

 م1999/اة1419

: اعم١مًمةػ-إٟمجؿ اًمزاارات قمغم طمؾ أًمٗمة٤مظ اًمقرىمة٤مت ذم أصةقل اًمٗم٘مةف  -

: اعمتةةقرم)سمةةـ قمةةكم اعمةة٤مردرٜمل اًمِمةة٤مومٕمل  ؿمةةٛمس اًمةةدرـ حمٛمةةد سمةةـ قمةةثامن

ُمٙمتٌة٦م : اًمٜم٤مذ-قمٌد اًمٙمررؿ سمـ قمكم حمٛمد سمـ اًمٜمٛمٚم٦م : اعمح٘مؼ -( اة871

 م1999اًمث٤مًمث٦م، : اًمٓمٌٕم٦م -اًمرر٤مض  –اًمرؿمد 

قمٌةد اهلل سمةـ رقؾمةػ سمةـ : اعم١مًمةػ -أوو  اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمةـ ُم٤مًمةؽ  -

: اعمتةقرم)اِمة٤مم أمحد سمـ قمٌد اهلل اسمـ رقؾمػ، أسمق حمٛمد، مج٤مل اًمدرـ، اسمـ 

دار اًمٗمٙمةر : اًمٜمة٤مذ -رقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمةد اًمٌ٘مة٤مقمل : اعمح٘مؼ -( اة761

- : اًمٓمٌٕم٦م-ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزرع 

حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمةر، أسمةق : اعم١مًمػ -اإلرْم٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م  -

اعمٕمةة٤مزم، ضمةةالل اًمةةدرـ اًم٘مزورٜمةةل اًمِمةة٤مومٕمل، اعمٕمةةروف سمخٓمٞمةة٥م دُمِمةةؼ 

دار : اًمٜمة٤مذ -حمٛمةد قمٌةد اعمةٜمٕمؿ ظمٗمة٤مضمل : ٘مةؼاعمح -( اةة739: اعمتقرم)

 اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت  –اةٞمؾ 

 –دار اًمٗمٙمةةر  -صةةدىمل مجٞمةةؾ  -أسمةةق طمٞمةة٤من  -اًمٌحةةر اعمحةةٞمط ذم اًمتٗمًةةػم  -

 اة1425 2ط  –سمػموت 
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قمةالء اًمةدرـ، أسمةق سمٙمةر سمةـ : اعم١مًمةػ -سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمةائع  -

دار : اًمٜمةة٤مذ -( اةةة587: اعمتةةقرم)ُمًةةٕمقد سمةةـ أمحةةد اًمٙم٤مؾمةة٤مين احلٜمٗمةةل 

 م1986 -اة 1456اًمث٤مٟمٞم٦م، : اًمٓمٌٕم٦م -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

أسمةق اًمقًمٞمةد حمٛمةد سمةـ أمحةد سمةـ : اعم١مًمةػ -سمدار٦م اعمجتٝمد وهن٤مر٦م اعم٘متّمةد  -

: اعمتةةقرم)حمٛمةةد سمةةـ أمحةةد سمةةـ رؿمةةد اًم٘مرـمٌةةل اًمِمةةٝمػم سمةة٤مسمـ رؿمةةد احلٗمٞمةةد 

رخ شمة٤مر-سمدون ـمٌٕم٦م : اًمٓمٌٕم٦م-اًم٘م٤مارة –دار احلدر٨م : اًمٜم٤مذ -( اة595

 م 2554 -اة 1425: اًمٜمنم

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ رقؾمةػ سمةـ : اعم١مًمػ -اًمؼما٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف  -

: اعمتةقرم)حمٛمد اةقرٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم، ريمـ اًمةدرـ، اعمٚم٘مة٥م سم٢مُمة٤مم احلةرُملم 

دار اًمٙمتة٥م : اًمٜمة٤مذ -صالح سمـ حمٛمةد سمةـ قمقرْمة٦م : اعمح٘مؼ-( اة478

 م 1997 -اة  1418إومم  اًمٓمٌٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م -ًمٌٜم٤من  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 

قمٌةد اعمتٕمة٤مل : اعم١مًمةػ -سمٖمٞم٦م اإلرْم٤مح ًمتٚمخٞمص اعمٗمت٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م  -

: اًمٓمٌٕمةة٦م -ُمٙمتٌةة٦م أداب : اًمٜمةة٤مذ -( اةةة1391: اعمتةةقرم)اًمّمةةٕمٞمدي 

 م2555-اة1426: اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم

أسمق حمٛمد حمٛمةقد سمةـ أمحةد سمةـ ُمقؾمةك سمةـ : اعم١مًمػ -اًمٌٜم٤مر٦م ذح اادار٦م  -

 -( اةة855: اعمتةقرم)ٞمت٤مسمك احلٜمٗمك سمدر اًمةدرـ اًمٕمٞمٜمةك أمحد سمـ طمًلم اًمٖم

 1425إومم، : اًمٓمٌٕمة٦م -سمةػموت، ًمٌٜمة٤من  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م : اًمٜم٤مذ

 م 2555 -اة 

قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن سمـ قمٛمةر أسمةق : اعم١مًمػ -اًمٌٞم٤من ذم قمّد يي اًم٘مرين  -

 -همةة٤مٟمؿ ىمةةدوري احلٛمةةد : اعمح٘مةةؼ -( اةةة444: اعمتةةقرم)قمٛمةةرو اًمةةداين 

إومم، : اًمٓمٌٕمةة٦م -اًمٙمقرةة٧م  –ُمريمةةز اعمخٓمقـمةة٤مت واًمةةؽماث : اًمٜمةة٤مذ

 م1994 -اة1414
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 ،جمٛمققمة٦م حم٘م٘مةلم ،اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ،شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاار اًم٘م٤مُمقس -

 دار اادار٦م

طمًةلم سمةـ حمٛمةد سمةـ : اعم١مًمػ -شم٤مررخ اطٛمٞمس ذم أطمقال أٟمٗمس اًمٜمٗمٞمس  -

 سمػموت –ر دار ص٤مد: اًمٜم٤مذ -( اة966: اعمتقرم)احلًـ اًمّدر٤مر سَمْٙمري 

مجة٤مل  –خترر٩م إطم٤مدر٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمةي  -

 – 1ط  –اًمررة٤مض  –دار اسمةـ ظمزرٛمة٦م  –قمٌداهلل اًمًٕمد  –اًمدرـ اًمزرٚمٕمل 

 اة1414

أسمةق اًمٗمةداء إؾمةامقمٞمؾ سمةـ قمٛمةر سمةـ يمثةػم : اعم١مًمػ -شمٗمًػم اًم٘مرين اًمٕمٔمٞمؿ  -

ؾمة٤مُمل سمةـ : ؼاعمح٘مة -( اةة774: اعمتةقرم)اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل 

اًمث٤مٟمٞمةة٦م : اًمٓمٌٕمةة٦م -دار ـمٞمٌةة٦م ًمٚمٜمنمةة واًمتقزرةةع : اًمٜمةة٤مذ -حمٛمةةد ؾمةةالُم٦م 

 م 1999 -اة 1425

أسمق قمٌد اهلل، ؿمٛمس اًمدرـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمةـ : اعم١مًمػ -اًمت٘مررر واًمتحٌػم  -

: اعمتةقرم)حمٛمد اعمٕمروف سمة٤مسمـ أُمةػم طمة٤مج ور٘مة٤مل ًمةف اسمةـ اعمقىمة٧م احلٜمٗمةل 

 -اةة 1453اًمث٤مٟمٞمة٦م، : اًمٓمٌٕمة٦م -دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م : اًمٜم٤مذ -( اة879

 م1983

حمٛمد : اعم١مًمػ -شم٘مقرؿ اًمٜمٔمر ذم ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم٦م ذائٕم٦م، وٟمٌذ ُمذاٌٞم٦م ٟم٤مومٕم٦م  -

: اعمتةةقرم)سمةةـ قمةةكم سمةةـ ؿمةةٕمٞم٥م، أسمةةق ؿمةةج٤مع، ومخةةر اًمةةدرـ، اسمةةـ اًمةةَدَا٤من 

: اًمٜمةة٤مذ -صةة٤مًم  سمةةـ ٟمةة٤مس سمةةـ صةة٤مًم  اطةةزرؿ . د: اعمح٘مةةؼ-( اةةة592

 -اةةة 1422إومم، : ًمٓمٌٕمةة٦ما -اًمررةة٤مض / اًمًةةٕمقدر٦م  -ُمٙمتٌةة٦م اًمرؿمةةد 

 م2551

أمحةةد سمةةـ : اعم١مًمةةػ -شمٚمةةقرـ اطٓمةة٤مب ٓسمةةـ يمةةامل سم٤مؿمةة٤م دراؾمةة٦م وُت٘مٞمةةؼ  -

قمٌةد : اعم١مًمةػ -( اةة945: اعمتةقرم)ؾمٚمٞمامن سمـ يمامل سم٤مؿم٤م، ؿمٛمس اًمةدرـ 
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 -اة٤مُمٕم٦م آؾمالُمٞم٦م سم٤معمدرٜم٦م اعمٜمقرة : اًمٜم٤مذ-اط٤مًمؼ سمـ ُم٤ًمقمد اًمزاراين 

 اة1421( 113)اًمٕمدد  - 33اًمًٜم٦م : اًمٓمٌٕم٦م

دار إطمٞمة٤مء اًمةؽماث  ،حمٛمةد قمةقض ،أسمق ُمٜمّمقر إزاةري –هتذر٥م اًمٚمٖم٦م  -

  2551 ،1ط  ،اًمٕمريب

أسمق حمٛمةد اعمةرادي  - -شمقوٞم  اعم٘م٤مصد واعم٤ًمًمؽ ًمنمح أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ  -

 دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب –قمٌداًمرمحـ قمكم ؾمٚمٞمامن  –اعمٍمي اعم٤مًمٙمل 

 ،اًمًةةٕمديقمٌةةداًمرمحـ  ،شمٞمًةةػم اًمٙمةةررؿ اًمةةرمحـ ذم شمٗمًةةػم يمةةالم اعمٜمةة٤من -

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،قمٌداًمرمحـ اًمٚمقحيؼ

اًم٘مة٤ميض قمٌةد اًمٜمٌةل سمةـ : اعم١مًمػ -ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  -

قمةةةرب قم٤ٌمراشمةةةف  -( اةةةة12  : اعمتةةةقرم)قمٌةةةد اًمرؾمةةةقل إمحةةةد ٟمٙمةةةري 

/ ًمٌٜمة٤من  -دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م : اًمٜمة٤مذ -طمًـ ا٤مين ومحةص : اًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 م2555 -اة 1421إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت 

أمحد سمـ قمٌد اًمٙمررؿ سمةـ : اعم١مًمػ -اةد احلثٞم٨م ذم سمٞم٤من ُم٤م ًمٞمس سمحدر٨م  -

سمٙمر قمٌد اهلل أسمةق : اعمح٘مؼ -( اة1143: اعمتقرم)ؾمٕمقدي اًمٖمزي اًمٕم٤مُمري 

 اة 1412إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -اًمرر٤مض  –دار اًمرار٦م : اًمٜم٤مذ -زرد 

 ،دار اًمٗمٙمةر ،ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد اًمٌجػمُمةل ،طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اطٓمٞم٥م -

 اة1415

: اعمتةةقرم)أسمةةق اًمٗمةةت  قمةةثامن سمةةـ ضمٜمةةل اعمقصةةكم : اعم١مًمةةػ -اطّمةة٤مئص  -

 اًمراسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م -ااٞمئ٦م اعمٍمر٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب: اًمٜم٤مذ -( اة392

أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمةـ : اعم١مًمػ -اًمدرار٦م ذم خترر٩م أطم٤مدر٨م اادار٦م  -

ٞمد اًمًة: اعمح٘مةؼ  -( اة852: اعمتقرم )حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين 

 سمػموت  -دار اعمٕمروم٦م : اًمٜم٤مذ  -قمٌد اهلل ا٤مؿمؿ اًمٞمامين اعمدين 



 فـ4141( 41)جمؾة تبقان ؾؾدراسات اؾؼرآـقة اؾعدد 

 
594 

حمٛمةةد  ،اسمةةـ طمجةةر اًمٕمًةة٘مالين ،اًمةةدرر اًمٙم٤مُمٜمةة٦م ذم أقمٞمةة٤من اعم٤مئةة٦م اًمث٤مُمٜمةة٦م -

 ااٜمد  ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،قمٌداعمٕملم

 ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  = دؾمتقر اًمٕمٚمامء  -

 سمػموت  ،ص٤مدر دار ،درقان ًمٌٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٕم٤مُمري -

دار اًمٖمةةرب  ،جمٛمققمةة٦م ُمةةـ اعمح٘م٘مةةلم ،أسمةةق اًمٕمٌةة٤مس اًم٘مةةراذم ،اًمةةذظمػمة -

 سمػموت ،اإلؾمالُمل

 ،2ط  ،ُم١مؾمًة٦م اًمررة٤من ،اسمةـ ىمداُمة٦م احلٜمةٌكم ،روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜمة٤مفمر -

 اة1423

أسمةةق اًمٗمةةت  قمةةثامن سمةةـ ضمٜمةةل اعمقصةةكم : اعم١مًمةةػ -ه صةةٜم٤مقم٦م اإلقمةةراب  -

 -ًمٌٜمةة٤من -ًمٕمٚمٛمٞمةة٦م سمةةػموتدار اًمٙمتةة٥م ا: اًمٜمةة٤مذ -( اةةة392: اعمتةةقرم)

 م2555 -اة1421إوزم : اًمٓمٌٕم٦م

أسمق داود ؾمةٚمٞمامن سمةـ إؿمةٕم٨م سمةـ إؾمةح٤م  سمةـ : اعم١مًمػ-ؾمٜمـ أيب داود  -

ةةت٤مين  ًْ  -( اةةة275: اعمتةةقرم)سمِمةةػم سمةةـ ؿمةةداد سمةةـ قمٛمةةرو إزدي اًمّس َضِم

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمةر٦م، صةٞمدا : اًمٜم٤مذ -حمٛمد حمٞمل اًمدرـ قمٌد احلٛمٞمد : اعمح٘مؼ

 سمػموت –

أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمةـ أمحةد سمةـ ُمٝمةدي : اعم١مًمػ -ىمٓمٜمل ؾمٜمـ اًمدار -

( اةة385: اعمتةقرم)سمـ ُمًٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ درٜم٤مر اًمٌٖمةدادي اًمةدارىمٓمٜمل 

ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط، طمًةـ قمٌةد اعمةٜمٕمؿ : طم٘م٘مف ووٌط ٟمّمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف -

ُم١مؾمًة٦م اًمرؾمة٤مًم٦م، : اًمٜمة٤مذ -ؿمٚمٌل، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ طمرز اهلل، أمحد سمراقم 

 2554 -اة  1424إومم، : ٌٕم٦ماًمٓم -ًمٌٜم٤من  –سمػموت 

أمحةةد سمةةـ احلًةةلم سمةةـ قمةةكم سمةةـ ُمقؾمةةك : اعم١مًمةةػ -اًمًةةٜمـ اًمٙمةةؼمى  -

ْوضِمردي اطراؾم٤مين، أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل  : اعمح٘مةؼ -( اة458: اعمتقرم)اطُْنَ
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 -ًمٌٜمة٤من  –دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م، سمةػموت : اًمٜم٤مذ -حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م 

 م 2553 -اة  1424اًمث٤مًمث٦م، : اًمٓمٌٕم٦م

ُم١مؾمًة٦م  –جمٛمققم٦م حم٘م٘مةلم  –حمٛمد سمـ أمحد اًمذاٌل  –الم اًمٜمٌالء ؾمػم أقم -

 اة1459 – 1ط  –اًمرؾم٤مًم٦م 

 ،قمٌةةداحلل سمةةـ أمحةةد اًمٕمٙمةةري ،ؿمةةذرات اًمةةذا٥م ذم أظمٌةة٤مر ُمةةـ ذاةة٥م -

 1456 ،دُمِمؼ ،دار اسمـ يمثػم ،قمٌداًم٘م٤مدر إرٟم٤مإوط وحمٛمقد إرٟم٤مإوط

حمٛمةد  ،قمٌةداهلل اسمةـ قم٘مٞمةؾ ااٛمةداين ،ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ -

 اة1415 ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اعمدرٜم٦م اعمٜمقرة ،ُمٙمت٦ٌم ـمٞم٦ٌم ،قمٌداحلٛمٞمد

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،ؾمٚمٞمامن اًمٓمقذم، قمٌداهلل اًمؽميمل ،ذح خمتٍم اًمروو٦م -

 اة1457، 1ط

ُح اًمَقرىَم٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف  - ضمالل اًمدرـ حمٛمد سمـ أمحد سمةـ : اعم١مًمػ-َذْ

ىمةدم ًمةف وطم٘م٘مةف  -( اةة864: اعمتةقرم)حمٛمد سمـ إسمرااٞمؿ اعمحةكم اًمِمة٤مومٕمل 

ُمٙمتٌة٦م : اًمٜمة٤مذ-اًمةديمتقر طمًة٤مم اًمةدرـ سمةـ ُمقؾمةك قمٗم٤مٟمة٦م : وقمٚمؼ قمٚمٞمةف

 م2551 -اة 1421إومم، : اًمٓمٌٕم٦م-اًمٕمٌٞمٙم٤من 

ؿمةٛمران اًمٕمجةكم ط ُم١مؾمًة٦م . ُت٘مٞمةؼ د -حمٛمد اًمٙمرُمة٤مين  -ؿمقاذ اًم٘مراءة  -

 .ًمٌٜم٤من  –سمػموت  –دار ًمٌالغ 

ـ حمٛمةد ٟمة٤مس أسمق قمٌد اًمةرمح: اعم١مًمػ -صحٞم  اة٤مُمع اًمّمٖمػم وزر٤مداشمف  -

: اعمتةقرم)اًمدرـ، سمـ احل٤مج ٟمقح اسمـ ٟمج٤ميت سمةـ يدم، إؿمة٘مقدري إًمٌة٤مين 

 اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل: اًمٜم٤مذ -( اة1425

 ،2ط ،أمحةةد اعمٌةة٤مريمل ،أسمةةق رٕمةةغم حمٛمةةد اًمٗمةةراء ،اًمٕمةةدة ذم أصةةقل اًمٗم٘مةةف -

 اة1415

أسمق قمٛمر، ؿمٝم٤مب اًمدرـ أمحةد سمةـ حمٛمةد سمةـ قمٌةد : اعم١مًمػ -اًمٕم٘مد اًمٗمررد  -
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ٞمة٥م اسمةـ طمةدرر سمةـ ؾمة٤ممل اعمٕمةروف سمة٤مسمـ قمٌةد رسمةف إٟمدًمزة رسمف اسمةـ طمٌ

: اًمٓمٌٕمة٦م -سمةػموت  –دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م : اًمٜمة٤مذ -( اةة328: اعمتةقرم)

 اة 1454إومم، 

أسمةق حمٛمةد حمٛمةقد سمةـ : اعم١مًمةػ -قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صةحٞم  اًمٌخة٤مري  -

أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمةـ طمًةلم اًمٖمٞمتة٤مسمك احلٜمٗمةك سمةدر اًمةدرـ اًمٕمٞمٜمةك 

 سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : اًمٜم٤مذ -( اة855: اعمتقرم)

حمٛمد سمـ حمٛمةد سمةـ حمٛمةقد، أيمٛمةؾ اًمةدرـ : اعم١مًمػ -اًمٕمٜم٤مر٦م ذح اادار٦م  -

أسمق قمٌد اهلل اسمةـ اًمِمةٞمخ ؿمةٛمس اًمةدرـ اسمةـ اًمِمةٞمخ مجة٤مل اًمةدرـ اًمروُمةل 

سمةدون ـمٌٕمة٦م : اًمٓمٌٕمة٦م -دار اًمٗمٙمةر : اًمٜمة٤مذ -( اة786: اعمتقرم)اًم٤ٌمسمريت 

 وسمدون شم٤مررخ

أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمةـ ىمتٞمٌة٦م اًمةدرٜمقري : اعم١مًمػ-قن إظم٤ٌمر قمٞم -

شمةة٤مررخ  -سمةةػموت –دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م : اًمٜمةة٤مذ -( اةةة276: اعمتةةقرم)

 اة 1418: اًمٜمنم

شم٘مل اًمدرـ أسمةق اًمٕمٌة٤مس أمحةد سمةـ : اعم١مًمػ -اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -

ـ حمٛمد اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سم

دار اًمٙمتةة٥م : اًمٜمةة٤مذ -( اةةة728: اعمتةةقرم)احلةةراين احلٜمةةٌكم اًمدُمِمةة٘مل 

 م1987 -اة 1458إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

حمٛمةةد ُمٗمتةةةل  ،هتةةذر٥م اًمٗمةةرو  واًم٘مقاقمةةةد اًمًةةٜمٞم٦م ذم إهار اًمٗم٘مٝمٞمةةة٦م -

 دار قم٤ممل اًمٙمت٥م  ،ُمٓمٌقع سمح٤مؿمٞم٦م اًمٗمرو  ًمٚم٘مراذم ،اعم٤مًمٙمل

دار  –حمٛمد اًمٜمٕمًة٤مين  –حمٛمد اًمٚمٙمٜمقي  –احلٜمٗمٞم٦م اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ذم شمراضمؿ  -

 سمػموت -اعمٕمروم٦م 

حمٛمةد سمةـ رزرةد اعمةؼمد، أسمةق اًمٕمٌة٤مس : اعم١مًمػ -اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب  -
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دار : اًمٜمة٤مذ -حمٛمةد أسمةق اًمٗمْمةؾ إسمةرااٞمؿ : اعمح٘مةؼ -( اة285: اعمتقرم)

 م 1997 -اة  1417اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م : اًمٓمٌٕم٦م -اًم٘م٤مارة  –اًمٗمٙمر اًمٕمريب 

قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىمٜمؼم احل٤مرصمل سم٤مًمقٓء، أسمق سمنمة، اعمٚم٘مة٥م : اعم١مًمػ -ًمٙمت٤مب ا -

: اًمٜمة٤مذ -قمٌةد اًمًةالم حمٛمةد اة٤مرون : اعمح٘مةؼ -( اةة185: اعمتةقرم)ؾمٞمٌقرف 

 م 1988 -اة  1458اًمث٤مًمث٦م، : اًمٓمٌٕم٦م -ُمٙمت٦ٌم اط٤مٟمجل، اًم٘م٤مارة 

ٞم٦ٌم، أسمق سمٙمةر سمةـ أيب ؿمة: اعم١مًمػ -اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدر٨م وأصم٤مر  -

: اعمتةقرم)قمٌد اهلل سمـ حمٛمةد سمةـ إسمةرااٞمؿ سمةـ قمةثامن سمةـ ظمقاؾمةتل اًمٕمٌزة 

 –ُمٙمتٌةة٦م اًمرؿمةةد : اًمٜمةة٤مذ -يمةةامل رقؾمةةػ احلةةقت : اعمح٘مةةؼ -( اةةة235

 1459إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -اًمرر٤مض

ُمٜمّمقر سمةـ رةقٟمس سمةـ صةالح : اعم١مًمػ -يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع  -

 -( اةةة1551: تةةقرماعم)اًمةةدرـ اسمةةـ طمًةةـ سمةةـ إدررةةس اًمٌٝمةةقشمك احلٜمةةٌغم 

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمٜم٤مذ

أسمةق اًم٘م٤مؾمةؿ حمٛمةقد سمةـ : اعم١مًمػ -اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزرؾ  -

دار : اًمٜمةة٤مذ-( اةةة538: اعمتةةقرم)قمٛمةةرو سمةةـ أمحةةد، اًمزخمنمةةي ضمةة٤مر اهلل 

 اة  1457 -اًمث٤مًمث٦م : اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت  –اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 

أسمةق اًمٌ٘مة٤مء اًمٙمٗمةقي  –٦م اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمرو  اًمٚمٖمقر -

 سمػموت -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  –قمدٟم٤من درورش وحمٛمد اعمٍمي  –احلٜمٗمل 

حمٛمةد سمةـ : اعم١مًمةػ -اًمٚم١مًم١م اعمرصقع ومٞمام ٓ أصؾ ًمف أو سم٠مصٚمف ُمقوةقع  -

: اعمتةقرم)ظمٚمٞمؾ سمـ إسمرااٞمؿ، أسمق اعمح٤مؾمـ اًم٘مة٤موىمجل اًمٓمراسمٚمزة احلٜمٗمةل 

ًمٌِمة٤مئر اإلؾمةالُمٞم٦م دار ا: اًمٜمة٤مذ -ومقاز أمحد زُمرزم: اعمح٘مؼ -( اة1355

 اة 1415إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت  –

قمالء اًمدرـ قمةكم سمةـ حمٛمةد سمةـ : اعم١مًمػ -ًم٤ٌمب اًمت٠مورؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزرؾ  -
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: اعمتةةقرم)إسمةةرااٞمؿ سمةةـ قمٛمةةر اًمِمةةٞمحل أسمةةق احلًةةـ، اعمٕمةةروف سم٤مطةة٤مزن 

دار اًمٙمتة٥م : اًمٜمة٤مذ -شمّمةحٞم  حمٛمةد قمةكم ؿمة٤مالم : اعمح٘مؼ -( اة741

 اة 1415 -إومم : ٕم٦ماًمٓمٌ -سمػموت  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمدرـ : اعم١مًمػ -ًم٤ًمن اًمٕمرب  -

: اًمٜمة٤مذ -( اةة711: اعمتةقرم)اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرورٗمٕمك اإلومرر٘مك 

 اة 1414 -اًمث٤مًمث٦م : اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت  –دار ص٤مدر 

حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛمة٦م اًمنظمزة : اعم١مًمػ -اعمًٌقط  -

سمدون ـمٌٕمة٦م : اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت  –دار اعمٕمروم٦م : اًمٜم٤مذ -( اة483: اعمتقرم)

 م1993-اة1414: شم٤مررخ اًمٜمنم -

طمًةة٤مم اًمةةدرـ  –أسمةةق احلًةةـ ااٞمثٛمةةل  –جمٛمةةع اًمزوائةةد وُمٜمٌةةع اًمٗمقائةةد  -

 اة1414 –اًم٘م٤مارة  –ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدس  –اعم٘مدد 

ٞمؿ شم٘مل اًمدرـ أسمق اًمٕمٌة٤مس أمحةد سمةـ قمٌةد احلٚمة: اعم١مًمػ -جمٛمقع اًمٗمت٤موى  -

قمٌد اًمةرمحـ سمةـ حمٛمةد سمةـ : اعمح٘مؼ -( اة728: اعمتقرم)سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين 

جمٛمةع اعمٚمةةؽ ومٝمةد ًمٓم٤ٌمقمةة٦م اعمّمةحػ اًمنمةةرػ، اعمدرٜمةة٦م : اًمٜمةة٤مذ -ىم٤مؾمةؿ 

 م1995/اة1416: قم٤مم اًمٜمنم -اًمٜمٌقر٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدر٦م 

أسمةق : اعم١مًمةػ-(( ُمع شمٙمٛمٚم٦م اًمًٌٙمل واعمٓمٞمٕمةل))اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  -

: اًمٜمة٤مذ-( اةة676: اعمتةقرم)حمٞمل اًمدرـ حيٞمك اسمـ ذف اًمٜمةقوي زيمرر٤م 

 دار اًمٗمٙمر

 -شم٘مل اًمدرـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمةـ : اعم١مًمػ  -جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ  -

اًمًةٞمد : قمٚمةؼ قمٚمٞمةف  -( اةة728: اعمتةقرم )قمٌد احلٚمٞمؿ سمةـ شمٞمٛمٞمة٦م احلةراين 

 ةٜم٦م اًمؽماث اًمٕمريب: اًمٜم٤مذ  -حمٛمد رؿمٞمد رو٤م 

قمٌداًمًةالم  ،أسمق حمٛمد سمـ قمٓمٞمة٦م ،ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزرزاعمحرر اًمقضمٞمز  -
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 اة1422 ،1ط ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد

أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ اة٤مرود : اعم١مًمػ -ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز  -

اًمةديمتقر حمٛمةد سمةـ قمٌةد : اعمح٘مؼ -( اة254: اعمتقرم)اًمٓمٞم٤مًمز اًمٌٍمى 

 1419إومم، : اًمٓمٌٕمة٦م -ُمٍمة  –ر دار اجة: اًمٜمة٤مذ -اعمحًـ اًمؽميمل 

 م 1999 -اة 

ةةَقِر  - ًّ اِف قَمةةغَم َُمَ٘م٤مِصةةِد اًم ةةَٛمك -َُمَّمةة٤مقِمُد اًمٜمََٔمةةِر ًمةةإلْذَ ًَ اعمَْ٘مِّمةةُد ": وُر

ةَٛمك ًَ إسمةرااٞمؿ سمةـ : اعم١مًمةػ - "إؾَْمَٛمك ذم ُُمَٓم٤مسَمَ٘مة٦ِم اؾْمةِؿ يُمةّؾ ؾُمةقَرٍة ًمِٚمُٛم

 -( اةة885: اعمتةقرم)قمٛمر سمـ طمًـ اًمرسم٤مط سمـ قمكم سمـ أيب سمٙمةر اًمٌ٘مة٤مقمل 

 -اةةة  1458إومم : اًمٓمٌٕمةة٦م -اًمررةة٤مض  –ُمٙمتٌةة٦م اعمٕمةة٤مرف : دار اًمٜمنمةة

 م 1987

قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ قمٌةد : اعم١مًمػ -ُمٕم٤ماد اًمتٜمّمٞمص قمغم ؿمقااد اًمتٚمخٞمص  -

حمٛمةد : اعمح٘مةؼ -( اةة963: اعمتةقرم)اًمرمحـ سمـ أمحد، أسمق اًمٗمت  اًمٕم٤ٌمد 

 سمػموت –قم٤ممل اًمٙمت٥م : اًمٜم٤مذ -حمٞمل اًمدرـ قمٌد احلٛمٞمد 

ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أرقب سمةـ ُمٓمةػم اًمٚمخٛمةل : اعم١مًمػ -اعمٕمجؿ إوؾمط  -

ـمة٤مر  سمةـ : اعمح٘مةؼ -( اةة365: اعمتةقرم)اًمِم٤مُمل، أسمق اًم٘م٤مؾمةؿ اًمٓمةؼماين 

دار : اًمٜمة٤مذ -قمٌةد اعمحًةـ سمةـ إسمةرااٞمؿ احلًةٞمٜمل ، قمقض اهلل سمـ حمٛمد 

 اًم٘م٤مارة –احلرُملم 

أسمةق قمٌٞمةد قمٌةد : اعم١مًمةػ -ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمٌالد واعمقاوةع  -

 -( اةةة487: اعمتةةقرم)اهلل سمةةـ قمٌةةد اًمٕمزرةةز سمةةـ حمٛمةةد اًمٌٙمةةري إٟمدًمزةة 

 اة 1453اًمث٤مًمث٦م، : اًمٓمٌٕم٦م -قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت : اًمٜم٤مذ

دار اًمٙمتة٥م  ،ٟمٕمٞمؿ اًمةزرزور ،رقؾمػ سمـ أيب سمٙمر اًمًٙم٤ميمل ،ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم -

 اة1457 ،2سمػموت، ط  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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اًم٘م٤مؾمةؿ حمٛمةقد سمةـ قمٛمةرو سمةـ أسمق : اعم١مًمػ -اعمٗمّمؾ ذم صٜمٕم٦م اإلقمراب  -

قمةكم سمةق ُمٚمحةؿ . د: اعمح٘مؼ -( اة538: اعمتقرم)أمحد، اًمزخمنمي ضم٤مراهلل 

 م1993إومم، : اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت  –ُمٙمت٦ٌم ااالل : اًمٜم٤مذ -

 سمػموت –دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة  –اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  –ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم  -

ٞمة٤مء اًمةةؽماث دار إطم –حمٛمةةد ومة١ماد قمٌةداًم٤ٌمىمل  –ُم٤مًمةؽ سمةـ أٟمةس  –اعمقـمة٠م  -

 اة1456 –سمػموت  –اًمٕمريب 

ط  ،ُمٙمتٌة٦م اًمرؿمةد ،قمٌةداًمرمحـ اعمحٛمةقد ،ُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة -

 اة1415 ،1

ٟمّم٥م اًمرار٦م ٕطم٤مدر٨م اادار٦م ُمع طم٤مؿمٞمتف سمٖمٞم٦م إعمٕمل ذم خترر٩م اًمزرٚمٕمل  -

مج٤مل اًمدرـ أسمق حمٛمد قمٌةد اهلل سمةـ رقؾمةػ سمةـ حمٛمةد اًمزرٚمٕمةل : اعم١مًمػ -

ٌَٜمُةقري : ىمةدم ًمٚمٙمتة٤مب -( اةة762: اعمتقرم) صةححف  -حمٛمةد رقؾمةػ اًم

قمٌد اًمٕمزرز اًمدرقسمٜمةدي اًمٗمٜمجة٤مين، إمم يمتة٤مب احلة٩م، صمةؿ : وووع احل٤مؿمٞم٦م

: اًمٜمةة٤مذ -حمٛمةد قمقاُمة٦م : اعمح٘مةؼ -أيمٛمٚمٝمة٤م حمٛمةد رقؾمةػ اًمٙمة٤مُمٚمٗمقري 

دار اًم٘مٌٚمة٦م ًمٚمث٘م٤مومة٦م / ًمٌٜمة٤من-سمةػموت  -ُم١مؾم٦ًم اًمررة٤من ًمٚمٓم٤ٌمقمة٦م واًمٜمنمة 

 م1997/اة1418إومم، : ٕم٦ماًمٓمٌ -اًمًٕمقدر٦م  –ضمدة  -اإلؾمالُمٞم٦م

قمكم سمـ أيب سمٙمر سمةـ قمٌةد اةٚمٞمةؾ : اعم١مًمػ -اادار٦م ذم ذح سمدار٦م اعمٌتدي  -

 -( اةةة593: اعمتةةقرم)اًمٗمرهمةة٤مين اعمرهمٞمٜمةة٤مين، أسمةةق احلًةةـ سمراةة٤من اًمةةدرـ 

 –سمةػموت  -دار اطمٞمة٤مء اًمةؽماث اًمٕمةريب : اًمٜمة٤مذ -ـمالل رقؾمػ: اعمح٘مؼ

 ًمٌٜم٤من

قمٌداحلٛمٞمةد  –اًمةدرـ اًمًةٞمقـمل  ضمالل –مهع ااقاُمع ذح مجع اةقاُمع  -

 ُمٍم –اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م  –اٜمداوي 
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